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المقدمة

The National Association for Gifted Children (NAGC) reminds us we 

must provide spaces for our students that “foster growth” and 

“positive social interaction” (NAGC, 2019)

.راسخةقيمهوعامرةبيئتهحيويمجتمع

ذاتيةاألساسبالمهاراتومعدينبالقيم،معززينالطلبةمنجيلإنتاج

االبتكارولإلبداعمحفزةتعليميةبيئةضمنمتميزبشكلالتخصص

“virtual classrooms are uniquely situated to serve the needs of gifted students in particular” 
(Potts, 2019).



تروني إدارة برامج الموهوبين باستخدام تطبيقات التعليم االلك
المتزامن وغير المتزامن خالل جائحة كورونا

وغيرزامنالمتاإللكترونيالتعليمتطبيقاتاستخدامتفعيلخاللمنبعد،عنالموهوبينبرامجإدارةتطوير

للطالباإليجابياالجتماعيوالتفاعلاألكاديميالنموتعززواالبتكار،لإلبداعمحفزةتعليميةبيئةضمنالمتزامن،

.العالميةالممارساتأفضلوفقوذلكالمستقبل،مهاراتمنتمكينهعلىوتعملالموهوب،



التحديات

اللكتروني تطبيقات التعليم اعن بعد باستخدام الموهوبين كيف يمكن إدارة وتقديم برامج •
كورونا؟المتزامن وغير المتزامن خالل جائحة 

بالطالب بالتعلم المستمر والبقاء على اتصالكيف يمكن معالجة التحدي وإظهار االلتزام •
الموهوبين؟

ن بعد كنموذج لبرنامج إثرائي ع( آلة روب غولدبيرغ) ما نتائج تطبيق تجربة برنامج •
اللكتروني باستخدام تطبيقات التعليم ااالفتراضيمن الواقع المادي إلى الواقع وتحويله 
كورونا؟خالل جائحة المتزامن وغير المتزامن 



مصطلحات الورقة 

:بُعدعنالتعليمتحتيندرجانرئيسياننوعانهناك•

الوقت)فيأيمباشرةوالتفاعلاالتصالويكونالوقت،نفسفيالمتعلمينوجودإلىيحتاجالذي:المتزامن•

.(الحقيقي

المتعلمأنحيثبالوقت،نفسفيالمتعلمينوجودإلىيحتاجالالذيالمباشرغيرالتعليموهو:المتزامنغير•

أي).لذلكاحتاجكلماإلكترونياإليهاالرجوعإمكانيةمعله،المالئمةاألوقاتحسبالدراسةعلىيحصل

.(الوقتنفسفيليس



مصطلحات الورقة 
From Merriam-
Webster's Dictionary



آلة روب غولدبيرغ



مصطلحات الورقة 

Googleجوجلفصول Classroom:التعلمإدارةنظامهو

LMS))يحهاوتصحوتوزيعهاالمهامإنشاءتبسيطإلىيهدف

وهوبُعد،عنأواإلنترنتعبرالتعلمفيالطالبوإشراك

واصلالتعلىوالمعلمينالطالبلمساعدةصمممجانيتطبيق

غيروالورقعنواالستغناءوإدارتهاالمهاموتنظيموالتعاون

Googleفيكميزةتقديمهتمالكثير،ذلك Apps for

Education2014أغسطس12فيالعامإصدارهبعد.



.الموهوبينالحاجة المستمرة لتعليم •

.تحديد هوية الموهوب•

.المقاييس المعتمدة للتعرف على الموهوبين•

.بعدتعليم الموهوبين عن •

.العاطفي عن بعداالجتماعي التعلم •

(.خطط التعلم الفردية)الذاتي التعليم •

.التقييم عن بعد•

نموذج ميزوري للتعلم عن بعد 



اإلرشادات-بعدتعليم الموهوبين عن 

.الموهوبينومرن للمتعلمين مكان آمن عن بعد هو برنامج الموهوبين ● 

.SEL ))االجتماعي العاطفي أهمية التعلم ● 

.األمورمع الطالب وأولياء أهمية التواصل ● 

.المشكالتاإلبداعي والتفكير النقدي وحل التأكيد على التفكير ● 

: بعد مثلعلم عن التإلى التعليمية المستخدمة في تعليم الموهوبين األساليب العديد من تحويل •

والتفكير "(ساعة العبقرية"مشاريع )المستقلة المشروعات، والمشروعات القائم على التعلم 

.التصميم الهندسيوعمليات التصميمي 

دروًسا متزامنة ودروًسا غير متزامنة ومهام عبر/ يتضمن التعلم عن بعد اجتماعات ● 

".غير متصلة"اإلنترنت ومهام 



تجربة البرنامج اإلثرائي آلة روب غولدبيرغ 

(التفاعل المتسلسل) 

اراتمهمنالعديدمنالطالبتمكينفيالمستخدمةالتربويةالتوجهاتأهمالبرنامجيتبنى•

”"التصنيعخاللمنالتعلموهيالمستقبل، Maker Education،ستيممنحىوفقوالتعلم

""STEAM،مهاراتبتطبيق،(غولدبيرغروبآلة)مشروعتنفيذعلىالطالبيعملحيث

مهمةنفيذتعلىقادرةآلةوتصنيعملموس،واقعإلىوتحويلهاالمجردةلألفكارالهندسيالتصميم

.التصادماتمنسلسلةتنفيذفيوالحركة،الطاقةانتقالقوانينباستخدامما،



من وغير الموهوبين عن بعد باستخدام تطبيقات التعليم االلكتروني المتزابرامج إدارة 
المتزامن خالل جائحة كورونا

يمية بناء البيئة التعل

اإلجراءات

ي الموارد التعليمية التي نستخدمها ف/ ما هي األدوات 

الفصل الحقيقي؟

أنجز/ عندما أكون في غرفة الصف ، أقدم هذه المادة "

..."ذلك باستخدام 

فتراضي عندما أكون في فصلي اال"كيف يمكن ذلك الستخدام التعليم عن بعد ؟ 

..."، يمكنني توصيل هذه المواد باستخدام 

غير المتزامنةمتزامنة

مة ملصقات تعليمية كالقوانين العا-الصفعنوانإعداد الصف

2030واإلرشادات، وملصقات خاصة برؤية المملكة 

دام نشير إليها في اللقاءات باستخ-

المنصات

إعداد فصل جوجل 

G. Classroom
استخدام منصات بديلة

G.Formsالطالب المشاركتعبئة النماذج الورقية لبياناتالتواصل بيانات
G.Sheet

واصل التخالل لقاء التهيئة والتعريف بالبرنامج مناإلعالم عن البرنامج

.أهالي الطلبةاالجتماع مع المباشر و

االجتماع مع األهالي باستخدام 

المنصات
G.Meet, Zoom, Microsoft 
Teams,… 

:PDFالبرنامج كتيب

البريد اإللكتروني-

اإلجتماعيتطبيقات التواصل -



يمية بناء البيئة التعل

اإلجراءات

ي الموارد التعليمية التي نستخدمها ف/ ما هي األدوات 

الفصل الحقيقي؟

أنجز/ عندما أكون في غرفة الصف ، أقدم هذه المادة "

..."ذلك باستخدام 

فتراضي عندما أكون في فصلي اال"كيف يمكن ذلك الستخدام التعليم عن بعد ؟ 

..."، يمكنني توصيل هذه المواد باستخدام 

غير المتزامنةمتزامنة

/ ةاالختبارات القبلي

البعدية 

G.Formsباستخدام النماذج الورقيةمباشرة

القوانين، القواعد 

اتوالتوقعالسلوكية،

من خالل قراءة الطالب للنماذج 

ات، نموذج التوقعالقوانين والسياسات،المواثيق، )

(إرشادات السالمة

باستخدام خالل اللقاءات  قراءتها

المنصات
G.Meet, Zoom, Microsoft 
Teams,… 

-G.Forms
المشاركة في فصول جوجل ساحة-

G. Classroom
 G. DriveومشاركتهاPDFالنماذج 

خالل جائحة إدارة برامج الموهوبين عن بعد باستخدام تطبيقات التعليم االلكتروني المتزامن وغير المتزامن
كورونا



ة بناء البيئة التعليمي

اإلجراءات

الموارد التعليمية التي / ما هي األدوات 

نستخدمها في الفصل الحقيقي؟

ة عندما أكون في غرفة الصف ، أقدم هذه الماد"

..."أنجز ذلك باستخدام / 

فتراضي ، عندما أكون في فصلي اال"كيف يمكن ذلك الستخدام التعليم عن بعد ؟ 

..."يمكنني توصيل هذه المواد باستخدام 

غير المتزامنةمتزامنة

ديميةتقديمها مباشرة باستخدام العروض التق-المواضيع ومواد التعلم

.كملصقات في الفصلوضعها-

باستخدام خالل اللقاءات  تقديمها

المنصات
G.Meet, Zoom, Microsoft 
Teams,… 

فصل جوجل تدرج ضمن

PDFتشارك كملفات 
 G. Driveفي 

/  المقاطع-القراءات

المواقع التعليمية

فصل جوجل تدرج ضمنتقديمها مباشرة خالل العروض التقديمة-

PDFتشارك كملفات 
 G. Driveفي 

G.Formsتقديمها كنماذج ورقية-يم التقي/ التأملاستمارات

من وغير الموهوبين عن بعد باستخدام تطبيقات التعليم االلكتروني المتزابرامج إدارة 
المتزامن خالل جائحة كورونا



ة بناء البيئة التعليمي

اإلجراءات

الموارد التعليمية التي / ما هي األدوات 

نستخدمها في الفصل الحقيقي؟

ة عندما أكون في غرفة الصف ، أقدم هذه الماد"

..."أنجز ذلك باستخدام / 

فتراضي ، عندما أكون في فصلي اال"كيف يمكن ذلك الستخدام التعليم عن بعد ؟ 

..."يمكنني توصيل هذه المواد باستخدام 

غير المتزامنةمتزامنة

فصل جوجل واجباتتدرج ضمنتقديمها خالل اللقاءات-المهام والواجبات 

ضمن فصول جوجل تدرجاشرةمناقشة النتائج  خالل اللقاءات المباللقاءاتتنفيذها خالل-التجارب
Phet Simulations,  Bozeman 

Science,  Mystery Doug,….

تج المشاريع اليومية والمن

الختامي 

وفق توفير أدوات محددة لتنفيذ المشاريع،-

.المتاح منها

.لبةوتقديمها المباشر من قبل الطتنفيذها-

.تقديم التغذية الراجعة مباشرة-

اجعة التغذية الرعرض المشاريع وتقديم

تباستخدام المنصامن خالل اللقاءات  
G.Meet, Zoom, Microsoft 
Teams,… 

تنفيذ المشاريع وتصويرها -

فصل جوجل ضمنومشاركتها 

PDFتشارك كملفات 
 G. Driveفي 

من وغير الموهوبين عن بعد باستخدام تطبيقات التعليم االلكتروني المتزابرامج إدارة 
المتزامن خالل جائحة كورونا



ة بناء البيئة التعليمي

اإلجراءات

الموارد التعليمية التي / ما هي األدوات 

نستخدمها في الفصل الحقيقي؟

ة عندما أكون في غرفة الصف ، أقدم هذه الماد"

..."أنجز ذلك باستخدام / 

فتراضي ، عندما أكون في فصلي اال"كيف يمكن ذلك الستخدام التعليم عن بعد ؟ 

..."يمكنني توصيل هذه المواد باستخدام 

غير المتزامنةمتزامنة

ريعالذاتي للمشاالتقييم

فصل جوجل تدرج ضمننماذج استمارات التقييم الذاتي -

PDFتشارك كملفات 
 G. Driveفي 

المعرض الختامي 

للمنتجات 

وتجهيز المعرض الختامياالعداد-

دعوات األهالي والمجتمع المحلي-

لقاء التقديم المعرض االلكتروني خالل

ام باستخدالختامي مع الطلبة واألهالي 

المنصات
G.Meet, Zoom, Microsoft 
Teams,… 

خالل جائحة إدارة برامج الموهوبين عن بعد باستخدام تطبيقات التعليم االلكتروني المتزامن وغير المتزامن
كورونا



نماذج من األنشطة

سكامبر-لمار فلمبان



التصميم الهندسي-نماذج من األنشطة



التجارب-نماذج من األنشطة



آلة روب غولدبيرغ
المشاريع الختامية

لمار فلمبان



عصام  غالية 

آلة روب غولدبيرغ
المشاريع الختامية



بشائر الفتني

آلة روب غولدبيرغ
المشاريع الختامية



آلة روب غولدبيرغ
المشاريع الختامية



آلة روب غولدبيرغ
المشاريع الختامية

هوساوينوران 



النتائج 

ث التكلفة، ، من حي(ولدبيرغغآلة روب ) فاعلية استخدام منصة جوجل في إدارة برامج الموهوبين متمثلة في برنامج •
.وتوفر األدوات والنماذج

المشكالت بطرق في تعزيز وتطوير مهارات التفكير اإلبداعي والتفكير الناقد وحل( روب غولدبيرغ) فاعلية برنامج •
.إبداعية

.الموهوبمستوى عال من التحدي واإلثارة يتناسب مع االحتياجات النفسية للطالبفاعلية البرنامج في تحقيق •

عمل على تعزيز الفشل وتحويلها لممارسات تدعم عمليات التعلم المستمر والتي من شأنها تفاعلية البرنامج في مواجهة •
.من ثقة الطالب الموهوب بنفسه وبقدراته، والتكيف مع التوتر

.دقة نتائج التقييم الذاتي للطالبات وفق نماذج بطاقات التقييم للمشاريع المنفذة•

التصوير، المونتاج، اإلخراج: تطوير مهارات العرض والتقديم للطالبات •



الخالصة

(.نموذج ميزوري) النماذج العالمية في تعليم الموهوبين عن بعد باالستئناس •

عد، وذلك فاعلية تحويل البرامج اإلثرائية المنفذة في الواقع المادي إلى برامج إثرائية عن ب•
لمرونتها وتجاوز الحدود المكانية والزمانية، وقلة تكلفتها المادية، وخدمة عدد أكبر من 

.الموهوبين

.االستفادة من مجانية فصول جوجل•

.لطالب الموهوبالتعليم عن بعد يتيح االستعانة بالخبرات المحلية والعربية والعالمية في إثراء ا•

عد من الحث على تطبيق نماذج جديدة في تعليم الموهوبين كبرنامج روب غولدبيرغ حيث ي•
.البرامج ذات القيمة التعليمية العالية والتكلفة المنخفضة



"لتخترع، فإن كل ما تحتاجه هو خيال خصب وكومة من المهمالت" 
توماس أديسون -

“To invent, you need a good imagination and a pile of junk.” 
– Thomas Edison 

ناديه بنت محمد بن محمد الخياط

:البريد االلكتروني

nalkhayat@moe.gov.sa
nadia.malkhayat@gmail.com

@AkhayatN

mailto:nalkhayat@moe.gov.sa
mailto:nadia.malkhayat@gmail.com

