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أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد بكلية التربية جامعة دمنهور

يةالمدرب المحترف لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعات المصر

مهارات تنفيذ التعلم المدمج والهجين







التعلم من بعد-1



التعلم اإللكتروني-2





التعلم من بعد-1



:  عزيزي المشارك من وجهة نظر حضرتك

ما مفهوم التعلم من بعد؟



دون ICTتقديم المحتوى للطالب بإستخدام أدوات 
اشتراط حضورهم الجسدي في بيئة التعلم



:  عزيزي المشارك من وجهة نظر حضرتك

ما هي فلسفة التعلم من بعد؟



ثمتجهيز المحتوى أوال يعتمد التعلم من بعد على 
البحث عن دارسين لهذا المحتوى



:  عزيزي المشارك من وجهة نظر حضرتك

كيف تطورت أنظمة التعلم من بعد؟



نظام المراسلة البريدية-1



ينظام البث اإلذاعي والتلفزيون-2



نظام الوسائط المتعددة-3



تاألنظمة المعتمدة على اإلنترن-4



:  عزيزي المشارك من وجهة نظر حضرتك

ما أهم أدوات وتطبيقات التعلم من بعد؟



Teamsبرنامج -1



Webexبرنامج -2



Zoomبرنامج -3



Jitsi Meetبرنامج -4



TeamLinkبرنامج -5



https://www.youtube.com/c/DrMohamedWaly

/videos?view_as=subscriber

https://www.youtube.com/c/DrMohamedWaly/videos?view_as=subscriber


:  عزيزي المشارك من وجهة نظر حضرتك

؟MOOCما المقصود ب 



المقررات الجماهيرية مفتوحة المصدر



:  من وجهة نظر حضرتكعزيزي المشارك

ما أهم معوقات التعلم من بعد؟



لوجيةالقصور في البنية التحتية التكنو-1



قصور مهارات المعلمين التقنية-2



قصور مهارات الطالب التقنية-3



القصور في مهارات التعلم الذاتي-4



الشك في جدوى وفاعلية التعلم من بعد -5
لدى كثير من الدارسين



التعلم اإللكتروني-2



:عزيزى المشارك من وجهه نظر حضرتك

هل األدق تعليم أم تعلم إلكتروني؟



:عزيزى المشارك من وجهه نظر حضرتك

ما مفهوم التعلم اإللكتروني؟



تقديم المحتوى التعليمى للطالب عن طريق توظيف 
بصورة ICTتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أدوات 

متزامنة  أو غير متزامنة



:عزيزى المشارك من وجهه نظر حضرتك

؟ما أهمية التعلم اإللكتروني



حدوث التعلمزمانتحقيق المرونة في -1



حدوث التعلممكانتحقيق المرونة في -2



إتاحة المحتوى التعليمي أمام الطالب -3
(7/ 24)طوال الوقت



تشجيع الطالب على التعلم من بعضهم -4
(تعلم األقران)البعض 



مع الطالبللتواصلتوفير فرص هائلة -5



لغة العصرمخاطبة الطالب من خالل -6



التي المشكالت االجتماعية التغلب على -7
يعاني منها بعض الطالب



الطالبأنماط تعلم مخاطبة مختلف -8



آداء الطالبتقييمالدقة والسرعة في -9



:عزيزى المشارك من وجهه نظر حضرتك

ما أهم شروط بيئة التعلم اإللكتروني؟



Communicationالتواصل-1



Deliveryالتوصيل-2



Supportالدعم-3



:عزيزى المشارك من وجهه نظر حضرتك

كيف يمكن تصنيف برامج التعلم اإللكتروني؟



التعلمحدوثزمانُبعدعلىاعتماًدا-1



التعلمحدوثمكانُبعدعلىاعتماًدا-2



علمالتفياالستقالليةُبعدعلىاعتماًدا-3



مالتعلحالةأوشكلُبعدعلىاعتماًدا-2



تنل فخر النبوة...   تعلم العلم واحيا 

"خذ الكتاب بقوة":... إن اهلل قال ليحيى

تحياتي لكم جميًعا





01002582602

Dr_waly_74@yahoo.com

Mohamed Waly


