


اكثر من :  
٢٤ بحث وورقة عمل. •
١٤ مقال.  •
٣٠ حقيبة تدريبية محكمة. •
١٠٠ رسالة ماجستير ودكتوراة بين اشراف ومناقشة. •
١٠ كتب بين المطبوع وتحت الطبع.  •

تحكيم : 
مسابقة MIT Enterprise Forum CEE  لريادة االعمال •

٢٠١٩   / 2020  دول شرق ووسط  اوربا 
بولندا ٢٠١٦  

السعودية ٢٠١٥-٢٠١٦   
مجموعة من المجالت العلمية.  •
مجموعة من المؤتمرات.•

أستاذ تكنولوجيا التعليم المشارك  
 (UX-UI) استشاري المحتوي االلكتروني والفنون البصرية و

مدير مشروع المحتوي الرقمي  
مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة واالبداع  

و مدير سابق لمركز التعليم االلكتروني ومركز البحوث وخدمة المجتمع 
بكليات الشرق العربي للدراسات العليا 

استشاري سابق المحتوي االلكتروني لمشروع بوابة المستقبل  
المملكة العربية السعودية

مؤلف اول كتاب باللغة العربية 
االنفوجرافيك •
الطباعة ثالثية االبعاد•

د. محمد شوقي شلتوت



 هل مهارات املعلم الرقمي  غیر موجودة أو جدیدة ؟ 

موجودة و متجددة بسبب التطور التکنولوجي املتسارع 

ملاذا اتعب نفسي واتحول ملعلم رقمي ؟

الن االن اصبحت حاجة ملحة ولیست مجرد رفاهیة



عندما تكون معلما إلكترونياً   فهذا يتطلب منك جهداً زائداً

 التعليم اإللكتروني يتطلب: 
 رسالة مختلفة في مضمونها وشكلها وفي طريقة تقديمها. 

التعليم اإللكتروني : 
 له وسيلته /وله جمهوره /وله أسسه  /وله أساليبه



تغير األدوار والمسئوليات رقميا للمعلمين



اصبح المعلم له عدد من األدوار غير توصيل المعلومة والشرح تغير األدوار والمسئوليات رقميا  للمعلمين

باحث 
التواصل مع 

 االولیاء األمور  
 والطالب 

تقني

لحــل مــشکالت الــتقنیة 

الـــتـي تـظـهـــر خـــالل 

تـواصـله مـع الـطالب اثـناء 

الـتدریـس \ نـظام ادراة 

الـــفـصـول  او  الـــتـعـلـم 

االفتراضیة

عـن مـصادر املـعرفـة 

مـــن  املـــخـتـلـفـة 

فـیدیـوهـات او مـواد 

مــفیدة تــساعــد \ 

شرح مادته

 f واإلجـــــابـــــة 

تـــسـاؤالتـــهـم خـــالل 

الـهاتـف أو الـواتـس آب أو 

املاسنجر

خارطة طريقة لتعلم مهارات المعلم الرقمي بناء علي االدوار الجديدة



للوصول الي 
هذا الهدف

عملية االتصال وخصائص وأنماط الدارسين 
ولماذا يجب معرفتها؟

كيف تكون معلم رقميا مميزا 
(نصائح هامة) 

01
02

03

06
05

04

LMS مهارة التعامل مع أنظمة إدارة التعلم

 مهارة التعامل مع  المحتوي الرقمي 
(” Los "كائنات التعلم) 

مهارة إلقاء الدرس التعليمي اإللكتروني 
 والتعامل مع الفصول االفتراضية .

مهارة التقويم اإللكتروني



خصائص وأنماط الدارسين 
وملاذا یجب معرفتها؟



خصائص وأنماط الدارسين 

أركان 
 عملية 
اآلثرالوسيلةالرسالةالمستقبلالمرسل االتصال
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خصائص وأنماط الدارسين 



لماذا نتعلم انماط التعلم

یجعلك تؤمن وتستشعر أهمیة وجود وسائل توضیحیة من صور ورسومات وخرائط ذهنیة •

بجوارك f الشاشة. 

یجعلك تجتهد لتخاطب کافة حواس الدارس، عینه وسمعه وقلبه وعقله)  •

یجعلك تقدم فقرات املساق بأکثر من طریقة ووسیلة بحیث تستفید کل األنماط مما •

یعرض علیهم بشکل جید.

خصائص وأنماط الدارسين 



یجعلك تخاطب کل نمط بما یحبه ویألفه ویتفاعل معه بشکل أفضل  •

یجعلك تتخیر الوسائل التعلیمیة املعینة حسب طبیعة کل فقرة من فقرات الدرس •

التعلیمي. 

یجعلك تستخدم العبارات األکثر مالئمة وتنوع فیما بینها لتناسب کافة األنماط•

لماذا نتعلم انماط التعلم خصائص وأنماط الدارسين 



مهارة التعامل مع 
LMS أنظمة إدارة التعلم 
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مهارة التعامل مع 
LMS أنظمة إدارة التعلم 

Learning 
 Management 

 System

MOOCs
Social media

L M S

02
Massive open 
 online course



مهارة التعامل مع 
LMS أنظمة إدارة التعلم Learning Management System

أمثلة



مهارة التعامل مع 
LMS أنظمة إدارة التعلم Learning Management System

التعرف علي  کیفیة التعامل مع جمیع األدوات التي به. •

 تغییر طریقة تفکیر \ اداء مهامك التدریسیة بما یتناسب مع األدوات املوجودة . •

تفعیل جمیع األدوات لیعود علي الطالب بشکل فعال .•

طريقة عملك معك



مهارة التعامل مع المحتوى الرقمي 
” Los "کائنات التعلم



مهارة التعامل مع المحتوى الرقمي 

” Los " کائنات التعلم الرقمیة

 الرسوم
الثابتة 

 الموشن
جرافيك

 الفيديو
 المصور

 الرسوم
المتحركة

 الرسومات
الخطية

 الملفات
الصوتية

 الكتب
التفاعلية

 األنشطة
 التفاعلية



1 2

التصمیم التعلیمي .  •

برامج التألیف للمحتوى•

مهارة التعامل مع المحتوى الرقمي 

املوارد املفتوحة. •

 املستودعات الرقمیة •

شبکات التواصل االجتماعي.•

منتج لها مستخدم لها 

تعلم مهارات البحث عن املحتوى  

والحصول علیها :
تعلم مهارات: 



مهارة التعامل مع الفصول االفتراضية
إلقاء الدرس التعلیمي اإللکتروني



مهارة التعامل مع الفصول االفتراضية
إلقاء الدرس التعلیمي اإللکتروني

Google Hangouts

webinarjam WebexGoToMeeting

Adobe Connect

Microsoft Teams



مهارة التعامل مع الفصول االفتراضية
إلقاء الدرس التعلیمي اإللکتروني

Google Hangouts

webinarjam WebexGoToMeeting

Adobe Connect

Microsoft Teams• .التعرف علي  کیفیة التعامل مع الفصل و ادواته وکیفیة التعامل معها

 تغییر طریقة التدریس التقلیدیة الن التدریس online لها خصوصیة. •

یجب ان یکون هناك جذب الطالب \ التدریس من حیث العرض املقدم / الصوت / األنشطة •

املقدمة \ الفصل .



مهارة التعامل مع 
 مهارة التقويم اإللكتروني



مهارة التعامل مع 
 مهارة التقويم اإللكتروني

التقویم التشخیصي

التقویم البنائي 
(املستمر)

التقویم القبلي

التقویم النهائي



مهارة التعامل مع 
 مهارة التقويم اإللكتروني

• Short Quizzes االمتحانات القصیرة

• E-Portfolios ملفات اإلنجاز

•   Performance Evaluation:تقویم األداء

• Interviews  املقابالت

• Journal  الیومیات

• Figures Participation Learner  عدد مرات املشارکة

• Assessment Peer تقییم الزمالء

•Learner Self-assessment.  التقییم الذاتي

أسالیب وأدوات التقویم اإللکتروني :



كيف تكون معلم رقميا مميزا 
(نصائح هامة) 

الصراحة 
 مع النفس 

ماذا  ينقصني 
 من مهارات الرقمية ؟

تغير  طريقة 
 التدريس والتفكير  

ليس مثل 
 التدريس  التقليدي 

خطة تعلم

أساليب التدريس 
استراتيجيات التعليم  

المهارات الرقمية  
 طرق جذب الطالب نحو العملية التعليمية 

المتوافقة مع التعليم االلكتروني والتعليم عن بعد

التطبيق  
وتقييم النفس
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