
استراتيجيات التعلم الهجين والتدريس عن بعد

Remote Teaching Strategies & Hybrid Learning

Workshop 4



القواعد التنظيمية



:سابقةمفاهيم

التعلم الهجين والتعلم عن بعد–التعلم وقت األزمات •
ISTEمعايير التعلم عن بعد وفقا لـ •
هرم بلوم الرقمي وفقا لمصادر التعلم اإللكتروني•
البيئة الصفية في التعلم الهجين•
استراتيجيات لضمان اندماج الطلبة في العمل التعاوني في التعلم عن بعدخمس •
استراتيجيات التعلم عن بعد•

Previous concepts:
• education in crisis
• Remote learning standards according to ISTE
• Bloom's digital taxonomy according to e-learning resources
• Classroom environment in remote learning
• 5 strategies to Keep Kids Collaborating Remotely
• Remote learning Strategies



:اليومورشةمحاور

كيف يحول الواقع االفتراضي الطالب الى علماء•

19كوفيدالتعليم بعد •

أدوات إتقان التعلم الهجين•

صوت الخبرة•

• How Virtual Reality Turns Student into Scientists

• Learning After COVID19

• Hybrid Teaching Survival Kit

• Voice of Experience



لعامةمطلوب من قبل مؤسسة الشيخ سعود لبحوث السياسة ا

الورشة السادسة يقوم كل مشارك بعرض لمدة دقيقتين عن 

استفادته من البرنامج وأبرز ما طبقه في التدريس



لطالب هل يستطيع الواقع االفتراضي أن يساعد في تحويل ا•

الى علماء

كيف يمكن تطبيق ذلك في مادتك الدراسية؟•

• Can virtual reality help Turns students into 
scientists?

• How can that be applied in your subject?



ما هو التعليم الهجين؟ ومتى يتم تطبيقه؟•

• What is hybrid teaching? When can be 
applied?



:يةتقسيم المشاركين الى اربع مجموعات وفق المهام التال•

د مناقشة الملف المرفق في المحادثات واختيار محور واح-
PADLET (10  )فقط لمناقشته وكتابة أهم النقاط على حائط 

دقائق

دقائق لكل مجموعة( 5) عرض المجموعات للمحاور -

Activity
30 minutes



HybridTeaching



ما أدوات إتقان التعلم الهجين؟•

• What is Hybrid Teaching Survival Kit?



:تقوم المجموعات األربعة بالمهام التالية•

دقيقة( 20) بناء تخطيط درس متكامل بنظام التعليم الهجين -

دقائق لكل مجموعة( 5) عرض المجموعات للتخطيط -

Activity

40minutes



الي الرجاء من الجميع الدخول بشكل فردي على الحائط الت•

ن خالل ولصق أهم وأبرز تجربة أو خبرة اكتسبتها وطبقتها م

.جربةالبرنامج التدريبي ويمكن لآلخرين االستفادة من الت

ة من الرجاء عدم االقتصار على الكتابة فجميع األدوات متاح•

تسجيل صوت وفيديو وغير ذلك

VOICE OF EXPERIENCE



VOICE OF EXPERIENCE




