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تعليم وجًها لوجه

Traditional F2F

تعلم مدمج

Blended Learning

تعلم كامل عن بُعد

Fully Distance

21تعلم رئيسة  للقرن / ثالثة أساليب تعليم

THE COMPLETE GUIDE TO HYBRID LEARNING (2017).  https://www.trainingindustry.com/content/uploads/2017/07/the-complete-guide-to-hybrid-learning.pdf
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مفهوم التعلم المدمج والمفاهيم ذات العالقة:المحور األول



تعلم مدمج
Blended Learning

تقليل في زمن 
التواصل وجًها لوجه

تعلم مدعم بالتقنية
ال تقليل في زمن التواصل

وجًها لوجه
Technology enhanced

غالبًا عن بُعد

مع اتصال وجًها لوجه 
تكميلي أو اختياري

Mostly Online تعلم تقليدي

وجًها لوجه

ال يوجد اتصال
عن بُعد 

تعلم كامل 

عن بُعد

ال يوجد اتصال
وجًها لوجه

Charles R. Graham ⁎, Wendy Woodfield, J. Buckley Harrison A (2013).  framework for institutional adoption and implementation of blended learning in higher education



تعلم إلكتروني
E- learning

تعلم عن /تعليم

بُعد
Distance 

Ed/Learning

تعلم افتراضي

Virtual 
Learning

مدرسة القرن 

21

تعلم مدمج
Blended 
Learning

تعلم هجين
Hypered 
Learning

تعلم عبر 

اإلنترنت
Online 

Learning

مفهوم التعلم المدمج والمفاهيم ذات العالقة



Are Online Learning, Virtual Learning, E-Learning, Distance Learning, and Blended Learning the Same? https://conexed.com/are-online-learning-virtual-learning-e-learning-distance-learning-and-blended-learning-the-same/

:التشابه▪

oكلها تحتوي عنصًرا تعليميًا

oكلها تحتوي عنصًرا تقنيًا

: االختالف▪

oاختالاف المصطلح

oاختالف االستخدام

oاختالف التقنيات المستخدمة

هل هي شيئًا واحًدا؟: تعلم إلكتروني، مدمج، عن بُعد، عبر اإلنترنت، افتراضي، هجين



-Eالتعلم اإللكتروني learning 

التعلم لمقرر كامل أو جزًءا من مقرر

من خالل وسائط 

رقمية أو إلكترونية سواًء في المدرسة أو عن بُعد
 .E-Edالتعلم اإللكتروني هو مخرجات التعليم اإللكتروني

virtual-college What is e-learning? https://www.virtual-college.co.uk/faqs/bespoke/what-is-e-learning



Wheeler S. (2012) Distance Learning. In: Seel N.M. (eds) Encyclopedia of the Sciences of Learning. Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1428-6_432
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-1-4419-1428-6_432

 Distance Educationالتعليم عن بُعد

يحدث من خالل مزيج من التقنيات

يكون فيه المتعلمون والمعلمونو

زمانًا( أو)منفصلين عن بعضهم مكانًا و 

  Distance learningالتعلم عن بُعد
هو مخرجات التعليم عن بُعد



1.Clayton Christensen Institute (2018). Blended Learning Universe. https://www.blendedlearning.org/blended-learning-trend-watch-models-on-the-rise

Blendedالمدمجالتعلم learning:

بعدعناجزئي ًاألقلفيالطالبفيهيدرستعليمبرنامج▪

الوقتفيتحكمعناصرمعالمدرسةفيجزئي او

1.وسرعتهالتعلمومساروالمكان

راتخبمعلوجهوجًهاالتعلمخبراتيدمجتعلمأسلوب▪

عبرموالتعللوجهوجًهاالتعلم.اإلنترنتعبرالتعلم

وةقنقاطاستخدامخاللمنبعضهمايكّمالناإلنترنت

2.منهماكل

2.TeachThought Staff (2020). What is the definition of blended learning? https://www.teachthought.com/learning/the-definition-of-blended-learning/



1. Hybrid vs Blended Learning: The Difference and Why It Matters BY CELISA STEELE | PUBLISHED: DECEMBER 10, 2020 https://www.leadinglearning.com/hybrid-vs-blended-learning/

LearningHybridالهجينالتعلم

لتعلمايدمجالذيالتعلمهوالمدمجالتعلمكذلكيسمى▪

اوالتعلماإلنترنتعبر 1.لوجهوجه 

اوجهً الطالببعضخاللهايدرستربويةطريقة▪

فياإلنترنتعبريدرسونالطالبوبعضلوجه

2.نفسهالوقت

2. IGI Global (2021). https://www.igi-global.com/dictionary/challenges-and-opportunities-for-active-and-hybrid-learning-related-to-unesco-post-2015/13475



Virtualاالفتراضيالتعلم Learning:فيهيكونالذيالتعلم

(أو)وزمانًاالبعضبعضهمعنمنفصلينوالمعلمونالطالب
1.رنتاإلنتخاللمنمتصلةحواسيبعبرويتفاعلونمكانًا

Virtualاالفتراضيالتعليممخرجاتهواالفتراضيالتعلم Ed.

Onlineاإلنترنتعبرالتعلم learning:هذايٌستَخدَم

والتعلماالفتراضيالتعلممصطلحاتمعتبادلي االمصطلح

فيلبالطايشاركأنيمكن.اإللكترونيوالتعلمالسبراني

أو(ليتكميأوإضافي)واحدمقررفياإلنترنتعبرالتعلم

2.كاملبرنامجأومدرسةفييشارك

1. National Forum on Education Statistics. (2015). Forum Guide to Elementary/Secondary Virtual Education Data. (NFES 2016-095). U.S. Department of Education. Washington, DC: National Center for Education Statistics. 
https://nces.ed.gov/pubs2016/NFES2016095.pdf

2. Kennedy, Kathern & E. Ferdig, Richard (EDS.) (2018). Handbook of Research on K-12 Online and Blending Learning (Second Edition), Carnegie Mellon University: ETC Press Pittsburgh, PA. 
https://researchrepository.murdoch.edu.au/id/eprint/41296/1/K12.pdf



eSchoolمدرسة إلكترونية                ▪
Virtual schoolمدرسة افتراضية       ▪
Online Schoolمدرسة عبر اإلنترنت  ▪
Cyber schoolمدرسة سبرانية          ▪

 Michigan Virtual Schoolمدرسة متشجان االفتراضية              •

Florida Virtual School (FLVS)مدرسة فلوريدا االفتراضية •



اقفموفيالمعرفةتطبيقولكنفقط،ألسئلةإجاباتأولحقائقحفًظا21قفيالتعلميعدلم▪

.موثوقةمعلوماتعلىالحصولومعرفةحقيقية

ودعم،شادإرلتوفيرالمدمجالتعلمفيموجودفالمعلماألسئلة،جميعإجابةالمعلميعرفالربما▪

معلوماتلمصدًرايعدلمولكنالطالب،لمشاريعراجعةوتغذيةتوجيهوإعطاءللمناقشاتومنسق

.واحداتجاهفيأولألسفلاألعلىمنهرمية

عمليةمالتعلالتخرج؛بمجردالتعلميتوقفالوالطالب،لتعلمالوحيدالمكانليستالمدارس▪

.ذهبتأينماتتبعكمستمرة

حقائقالمنثابتةمجموعةفيهالمعرفةتعدلملعالمالطالبإلعدادمناسبنموذجالمدمجالتعلم▪
.متداخلةومعقدةشبكةوإنما

acer.com (2021). Covid-19: will blended learning become the future of education? https://acerforeducation.acer.com/education-trends/blended-learning/covid-19-will-blended-learning-become-the-future-of-education/

مبررات التعلم المدمج: المحور الثاني 

حان الوقت إلعادة تعريف التعلم وليس إعادة تصميم  المدرسة التقليدية عن بُعد 



TRAVIS HEIGHTS ELEMENTARY SCHOOLhttps://www.travisheightselementary.com/blended-learning/

Erin Riskey 2018 Perks of Blended Learning Study.com https://study.com/blog/why-you-should-try-blended-learning-in-your-classroom.html Why You Should Try Blended Learning in Your Classroom

دمج محاسن ▪

النموذجين 

مشاركة/ حافز▪

تحكم/ تمايز▪

تغذية راجعة▪

انضباط▪

وسائط متعددة▪

إعداد للمستقبل▪

التنقل▪

التتبع والتحكم▪

تعلم ذاتي▪

اقتصادي▪

إتاحة أكبر▪

مكان/وقت:مرونة▪

استثمار التقنية▪

تحكم ببيانات▪

الطالب

الطالب/ المعلمةالتقني

التعلم المدمج
Blended 
Learning

لماذا التعلم المدمج؟



نماذج التناوب 

Rotation Models

نموذج محطة التناوب نموذج التناوب المعملي

Lab Rotation 
Station 

Rotation model 

Flipped 
Classroom

نموذج الصف المقلوب  نموذج التناوب الفردي

Individual Rotation

النموذج المرن

Flex Model 

النموذج االنتقائي

A La Carte Model

النموذج المكثّف
Enriched Virtual 

Model

Blende Learning Models
نماذج التعلم المدمج

ماذج التعلم المدمجن: المحور الثالث



Rotation Modelsنماذج التناوب 

.

Granite schools ) 2021). Blended Learning Models https://www.graniteschools.org/edtech/tip/blended-learning/blended-learning-models/

معينةقةطريأوبوسيلةللدراسةمحددجدولعلىبناءً الطالبيتناوب▪
.آخرىطريقةأوبوسيلةالدراسةإلى

عنمجموعةأوصغيرةبمجموعةيتعلمونطالب:التناوبمحطات▪

وغيرهاذاتي،إرشادأخرىومجموعةتشاركيةمشاريعأوبُعد

اإلنترنتعبرفيهاالدراسةتكونالمحطاتمنواحدةاألقلفي▪

https://www.blendedlearning.org/models/#stat


أربعة أنواع: نموذج التناوب

Granite schools ) 2021). Blended Learning Modelshttps://www.graniteschools.org/edtech/tip/blended-learning/blended-learning-models/

Stationالتناوبمحطةنموذج1. Rotation model:محطاتخاللالطالبيتناوب

.بُعدعناألقلفيمنهاواحدةالدراسةقاعةفيمحددة

Labالمعمليالتناوبنموذج2. Rotation model:أنهعداالتناوبمحطةنموذجيشبه

.مساعدومعلمحواسيبأجهزةويتطلبالمختبرفييحدث

Flippedالمقلوبالصفنموذج3. Classroom Modelمنبدالً بُعدعنمنزليةدراسة

.الدراسةقاعةفيراجعةوتغذيةوإرشادالواجبات،حل

Individualالفرديالتناوبنموذج4. Rotation Model:محطاتخاللالطالبيتناوب

محطاتالجميععلىالطالبيتناوبالقد.المعلموضعهافرديةجداولعلىبناءً ولكن

.المعلمحددهماسوى

https://www.blendedlearning.org/models/#stat


Granite schools ) 2021). Blended Learning Modelshttps://www.graniteschools.org/edtech/tip/blended-learning/blended-learning-models/

Flex:المرنالنموذج Modelيفيحدثالتعلمهذاومعظماإلنترنت،عبريحدثالتعليمأغلب

حسبجهلووجًهادعمتوفيرخاللمنبُعدعنالطالبتعلمخبراتإلثراءالمعلمبوجودالمدرسة

.وشخصيفرديأساسوعلىالحاجة

Aاالنتقائيالنموذج La Carte Model:هلمقرراتوينتظمبُعدعنالطالبيأخذهاأكثرأومقرر

الدوامبعدالطالبويأخذهاالمدرسة،تقدمهاالالمقرراتهذهغالبًا.المدرسةفياألخرى

.المدرسي

Enrichedالمكثفالنموذج Virtual Model:اتجلسيتضمنولكنبُعد،عنيحدثالتعلمأغلب

لذياالموقعمنبُعدعنمقرراتهبقيةإلكمالالمرونةيُعطىوالطالبمعلوجهوجًهادراسية

.يختاره



Communityاالستقصاءمجتمعبحوثأكدت▪ of Inquiryالمعلمحضورأن

teacher presenceأكثرمنواحًدايُعدبُعدعنالمتعلمينومشاركته

.عنهماوالرضاوالتعلمالتدريسفاعليةفيأهميةالمتغيرات

البالطلتوجيه(االفتراضي)المقررموقعفيالحضور:Presenceالحضور▪

منأنواعثالثةجوهرهوهذا.وأراءهمخبراتهمومشاركةلهمواألصغاء

.االستقراءلمجتمعالنظرياإلطارفيالحضور

مجتمع االستقصاء والتعلم المدمج:المحور الرابع

Community of Inquiry

Garrison, D. R., Anderson, T. & Archer, W. (2001). Critical thinking, cognitive presence, and computer conferencing. in distance education. American Journal of Distance Education, 15(1), 7-23. In: https://courses.dcs.wisc.edu/design-
teaching/PlanDesign_Fall2016/1-Getting-Started-Module/3-transitioning-online-unit/8_community-inquiry.html



الحضور التدريسي
Teaching Presence

الحضور االجتماعي
Social Presence

الحضور المعرفي
Cognitive Presence

التعلم

عن بٌعد

ثالثة أنواع من الحضور في 

التعلم المدمج

Garrison, D. R., Anderson, T. & Archer, W. (2001). Critical thinking, cognitive presence, and computer conferencing in distance education. American Journal of Distance Education, 15(1), 7-23. In:

https://courses.dcs.wisc.edu/design-teaching/PlanDesign_Fall2016/1-Getting-Started-Module/3-transitioning-online-unit/8_community-inquiry.html

التعلم عن بُعد أو التعلم عبر اإلنترنت أو التعلم االفتراضي هو جزء من التعلم المدمج



عن بعد عددور التصميم التعليمي في التعلم اإللكتروني عن بُ 

:  ربويةهو تجسير المسافة بين المتعلم والمعلم والمؤسسة الت

والمعلمالمتعلمبينماديةمسافة▪

مدىأي،((Transactionalوالمعلمالمتعلمبينوتفاعلاتصالمسافة▪

ألهدافاأحد.التعليميالموقففياالجتماعيبالحضورالمتعلمشعور

.مكنمقدرألقلالمسافةهذهتقليلهوالتعليميللتصميمالرئيسة



يدراسمقرر)مامجتمعمنجزًءابكونهمأنفسهمتعريفعلىالمشاركينمقدرة▪

منخصيةشبينعالقاتوتنميةموثوقة،بيئةفيهادفبشكلويتواصلون،(مثالً 

.الفرديةبشخوصهمالتعريفخالل

كمعلميندورهمجانبإلىعاديينكأشخاصهميمعلمعلىالمتعلمونيتعرف▪

.محتوىوخبراء

يلكأخرينوطالبمعلمهممناجتماعيًاحضوًرابٌعدعنالتعلمطالبيطلب▪

.ألفةوثقةوبناءبالعزلةالشعورتقليلوالتعلممجتمعمنجزًءاأنهميشعروا

Social Presenceالحضور االجتماعي 

Garrison, D. R., Anderson, T. & Archer, W. (2001). Critical thinking, cognitive presence, and computer conferencing in distance education. American Journal of Distance Education, 15(1), 7-23. In: https://courses.dcs.wisc.edu/design-
teaching/PlanDesign_Fall2016/1-Getting-Started-Module/3-transitioning-online-unit/8_community-inquiry.html



Cognitive presenceالحضور المعرفي 

منوتأكيدهالفهمبناءعلىالمتعلمينقدرةمدىهوالمعرفيالحضور▪

.المستدامةوالمناقشةالتعليقخالل

.لمشاركةاتشجعتعلمنشاطاتتوفرينبغيفعّاالً،المقرريكونلكي▪

:مثل)عاليالالتفكيرمهاراتتنميةهوالمعرفيللحضورالرئيسالتركيز▪

التعلممعالحاليالتعلمتدمجالتي(العملياالستقصاءأوالناقدالتفكير

.الراجعةوالتغذيةوالمناقشةالتأمليالتفكيرخاللمنالجديد

Garrison, D. R., Anderson, T. & Archer, W. (2001). Critical thinking, cognitive presence, and computer conferencing in distance education. American Journal of Distance Education, 15(1), 7-23. In:

https://courses.dcs.wisc.edu/design-teaching/PlanDesign_Fall2016/1-Getting-Started-Module/3-transitioning-online-unit/8_community-inquiry.html



بهدفههماوتوجيواالجتماعيالمعرفيالحضورينعملياتوتيسيرتصميم▪
.تربويةأهميةوذاتهادفةشخصيةتعلممخرجاتتحقيق

ودعمهمالطالبوتوجيهالمقرروتطويرتصميمالتدريسيالحضوريشمل▪
.درستهمأثناء

Teaching presenceالحضور التدريسي

Garrison, D. R., Anderson, T. & Archer, W. (2001). Critical thinking, cognitive presence, and computer conferencing in distance education. American Journal of Distance Education, 15(1), 7-23. In:

https://courses.dcs.wisc.edu/design-teaching/PlanDesign_Fall2016/1-Getting-Started-Module/3-transitioning-online-unit/8_community-inquiry.html



قرر لماذا التعلم 

المدمج مطلوبًا
تحقق من األثر 

المتوقع من 

النظام الجديد

حدد الدعم 

التقني 

المطلوب

حدد متطلبات 

تأسيس البرنامج

راجع استراتيجية 

التعليم الحالية 

صمم وطور 

برنامج التعلم 

المدمج

ما المشكلة في -

النظام الحالي؟

ما المكاسب-

التي ستتحقق

من النظام الجديد؟

مقارنات مرجعية

هل سيحّسن -

النظام الجديد 

خبرات التعلم

هل سيتم إنجاز -

البرنامج 

المستهدف؟

1

2

3

4

5

6

حدد خصائص

المنصة 

اإللكترونية

في ضوء 

خصائص 

البرنامج

حدد السياسات-

والتشريعات

حّول المحتوى-

المتوفر إلى 

صيغة  تناسب 

التعلم عن بُعد

كيّف استرايجية 

ها التعليم بما في

أساليب التقويم 

لتناسب البرنامج 

الجديد

طبق نسخة -

تجريبية

تغذية راجعة-

نفذ البرنامج-

Adapted from: Asha Pande (2018). Step by Step Toolkit for First-Time Conversion of  Instructor (ILT) into Blended Training .https://www.eidesign.net/step-step-toolkit-first-time-conversion-ilt-blended-training/

خطوات رئيسة مقترحة لتأسيس برنام تعلم مدمج: المحور الخامس
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الملتقى االفتراضي للتعلم المدمج
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شكًرا للحضور الكريم


