
نامج  البر

 

نت.  ات التعليم المقدمة عبر فضاء اإلنبر ي ممارسات وخبر
 
" إىل تقديم مساهمة فعالة ف ي

ون  يهدف برنامج "شهادة التعليم اإللكبر

 ، ي المجال التعليمي
 
ي العقود الماضية بشكل واضح ف

 
وقد لوحظت آثار التطور الرسي    ع لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف

ي العديد من 
 
المجاالت األخرى. يختلف التعلم الجديد ونموذج التعليم، الذي ُيستخدم تحت أسماء مختلفة؛ )مثل وكذلك ف

نت، والتعلم عن ُبعد(، عن الفصول الدراسية التقليدية، وعن نماذج  ، والتعلم عبر اإلنبر ، والتعلم الرقمي ي
ون  التعلم اإللكبر

 جموعة من الممارسات والمناهج والتقنيات الخاصة بها. التعليم، والتعلم داخل الصفوف الدراسية وذلك من خالل م

، العديد من برامج البكالوريوس  ، وال سيما مستوى التعليم العاىلي طلقت المؤسسات التعليمية عىل المستوى العالمي
َ
أ

ي )مختلط( باستخدام وسائل م
نت( بشكل كامل أو جزن  دعومة من والدراسات العليا عبر منصات للتدريس اونالين )عبر االنبر

امج. ولذلك، عىل المعلمير   ي عدد هذه البر
 
امنة. ومن المتوقع زيادة ف امنة أو غبر مبر   

طبق بصورة مبر
ُ
الشبكة العنكبوتية، وبعضها ت

ي نماذج التعليم التقليدية. 
 
نت بقدر ما هي فعالة ف ي التعليم عبر اإلنبر

 
 تطبيق أساليب جديدة تكون فعالة تربوًيا ف

نت، سيتم تفعيل محتوى "شه نت" والمعد من قبل جامعة ابن خلدون بشكل كامل عبر اإلنبر ادة برنامج التعليم عبر اإلنبر

ي الفعال مع المتعلم، 
 
نت، والتواصل، والتفاعل المعرف بية والتعليم عبر اإلنبر

ي جوانب البر
 
ي المشاركير  وذلك ف

 
وي  هدف إىل التأثبر ف

، تصميم الدورة، ال ا وليس آخًرا، ثقافة تعلم وتعليم جديدة وانعكاساتها باإلضافة إىل التصميم التعليمي ً تقدير والتقييم، وأخبر

 عىل طرق التعليم الحالية. 

 

نامج  أهداف البر

 

ي وتواصل فعال مع المتعلم. •  ي إيجانر
ون   تقنيات تخلق بيئة تعلم إلكبر

 • . ي أي تخصص أكاديمي
 
 إكمال تصميم الدورة التدريبية وعملية التخطيط الفعال ف

، وأنظمة إدارة التعلم، واألدوات التعليمية الرقمية. اكت•  ي
ون  ي منصات التعلم اإللكبر

 
ة عملية ف  ساب خبر

ي تتماشى مع أهداف التعلم والنتائج. • 
 القدرة عىل تصميم محتويات المناهج والمواضيع التر

ي المتناسب مع أهداف ومخرجات ا •
 لعملية التعليمية. للتعرف عىل أساليب التقييم التقويمي والتقييم النهان 

ي فلسفة "التعلم بالممارسة".  •
 
 ضمان المشاركة الفعالة للمتعلمير  ف

 من نوعه. • 
ً
 فريدا

ً
ي تمتلك نهجا

، والتر ي
ون  بية والتعليم بالتعليم اإللكبر  إثراء فلسفة البر

نامج  من يشمل هذا البر

نت لألفراد المبتكرين، المنفتحير  عىل  نامج عبر اإلنبر ي تم إعداد هذا البر
 
ي المؤسسات التعليمية والراغبير  ف

 
ي ف

التطوير المهت 

 تحسير  أساليب ومهارات التعليم الخاصة بهم من كافة التخصصات. 

؛ نامج تقديمها للمشاركير  ي يهدف البر
 الكفاءات التر

 التعليم الفعال الذي يتضمن تقنيات التعلم والتعليم النشط. • 

بوية التقليدية. تقديم تطبيقات وأدوات التعلم الحديثة القائ•   مة عىل التكنولوجيا، باإلضافة إىل المعرفة البر



 • .  اإلعداد الفعال للدروس، وأدوات التعليم، وتصميم الدروس، والدورات، والتطبيقات ألي مستوى تعليمي

 مناهج فنية وعلمية لزيادة الكفاءة التعليمية. • 

نت. المواضيع والمناتوافق تحفبر  الطالب، التقييم والتقويم، • ي مجال التعليم عبر اإلنبر
 
 هج، وبناء الكفاءات، والممارسات ف

 

نامج  مدة البر

 

نت نت والشهادة المتقدمة للتعليم عبر اإلنبر : الشهادة األساسية للتعليم عبر اإلنبر نامج من مستويير   يتكون البر

نت ) نامج التعليم عبر اإلنبر  ساعة( 15الشهادة األساسية لبر

ي 
 
نت )شهادة متقدمة ف  ساعة( 18برنامج التعليم عبر اإلنبر

  



نامج  محتوى البر

    

نت  الشهادة األساسية للتعليم عبر اإلنبر

 المستوى األول

 ساعات( 3)
نت  أساسيات التعلم عبر اإلنبر

نت  أنواع التعلم عبر اإلنبر

نت  إنشاء صف دراشي  تفاعىلي عبر اإلنبر

نت  طرق لجذب الطالب للمشاركة عبر اإلنبر

 

ي 
 المستوى الثان 

 ساعات( 3)

نت   التصميم التعليمي للدورات عبر اإلنبر

 تصميم الدورة 

 تصميم الموضوعات 

  المخرجات والمساءلة   

 

 المستوى الثالث

 ساعات( 3)

نت  أدوات تعليمية للدورات عبر اإلنبر

 تطبيقات تصميم الدورة

 تطبيقات تصميم الدرس

 تطبيق األدوات الرقمية 

 المستوى  الرابع

 ساعات( 3)
نت  التقييمات عبر اإلنبر

 . ي
 األساليب، التلخيص، والتقييم النهان 

 تطوير نموذج التقييم

 كيفية كتابة أسئلة فعالة

نت  تقييم التقدير والتقييم عبر اإلنبر

نت   ي التقييمات عبر اإلنبر
 
 الصدق األكاديمي ف

 

 المستوى الخامس

 ساعات( 3)

 

 اإلدارة التعليميةأنظمة 

 

 

 منصات التعلم

 التعليمية LMSوظائف 

 

 

 

 

 

 



نت  الشهادة المتقدمة للتعليم عبر اإلنبر

 المستوى األول

 ساعات( 3)
 طرق إثراء التدريس

 تطبيقات داخل الصف

 تطبيقات الالمنهجية

 

ي 
 المستوى الثان 

 ساعات( 3)
نت  سيكولوجية التعليم عبر اإلنبر

ي والمشاركة االجتماعية 
ي واالنضباط الذانر

التنظيم الذانر

 والعاطفية

 

 

 المستوى الثالث

 ساعات( 3)

 

نت  إعداد مناهج الدورات عبر اإلنبر
 تطبيقات تصميم الدورة

 

 

 المستوى الرابع

 ساعات( 3)

 أدوات التدريس المتقدمة

 تطبيقات متقدمة لتقنيات التعليم

 التصميم العالمية(إمكانية الوصول )مبادئ 

 المستوى الخامس

 ساعات( 3)

 

 

 تطبيقات التقييم المتقدمة

 تحليل األسئلة وإعداد االمتحانات

 أنواع معايبر التقييم: المعايبر المتداولة مقابل المعايبر الموضوعة

  أساليب  التقييم: فهم ما يعرفه الطالب

 

 المستوى السادس

 )ساعة واحدة(
نتالجوانب   القانونية للتعليم عبر اإلنبر

 حقوق النرسى 

 حقوق الطالب

 حقوق المدرس

 المستوى السابع

 (ساعتير  )
نت  نتائج التدريس عبر اإلنبر

 أفضل الممارسات واالنعكاسات 

 

 

 


