خطوات معلم املستقبل
في املوارد التعليمية املفتوحة

إعداد أعضاء شمس
أ .محمد بن إبراهيم العمري أ .مها بنت صالح آل الشيخ
أ .بريكان بن مسفرآل دحيم
أ .ريان بن علي الحمود
أ .فايزبن عبدهللا الدوسري
أ .أحمد بن ثامرالكريع
أ .عادل بن مساعد الرشيدي أ .عبدالرحمن بن محمد القحطاني

أ .رابعة بنت عبدهللا البواردي
أ .سعد بن عبدهللا الدوسري
أ .راشد آل معدي

إشراف
د .أحمد بن زيد آل مسعد

أ .أحمد بن عبدالعزيزاملبارك

أ .لوكيش راجيندران

رخصة رابح
مستويات رخصة املعرفة بال حدود
لضمان تحقيق توظيف املوواد العلييميوف وم يمييوات العليوي والوعلي  ،فونن يضوو ييةوف العوسد سوو ييعحوق
بمجمويف من السودات العسديبيف التي يعسدج فيها من مسعخسم جيس ليمواد العلييميف املفعوحف إلى ملي معمكن من
اإلبووساا وا بعكوواد وقيووا ل العق يووف التووي بوولن يسي و س و ولف؛ بحيووخ يخعوواد موون اا وات والم واامد مووا يووسي إ ادل ال ووف
واس ووتااتيجيات الع ووسد الحسيث ووف ،وي اس و ي ووسا امل ووا ل الت ووي يسدس و ا ،ويوظ وف ي ووألد اا وات والم واامد العوظي ووف
السيي .
يسوومى مع ووووا املووواد العلييمي ووف املفعوحووف لعمك وولن املليموولن م وون قيووا ل العق ي ووف ،واللموول يإ ووى إيجووا س ووفوا ووم
املؤسسووات العلييميووف ،لعبن وي املووواد العلييميووف املفعوحووف ،وتوييووف امععموول العلييمووي بييمي هووا واسووعخسام ا وإ وا هووا،
ولعحقيووق كلوون تبن وى املوكوول الووو ني ليووعلي اإللكتاو و بونووامد دابووخ ةدا ووف امللوفووف ب و حووسو ) ،والتووي دهووس لعمكوولن
املليملن من عو واستثماد امللوفف يما مسعويات معلس ل من السودات العسديبيف التي تسايسي يإى إتمام يمييات
العمكلن ،ودهس يألد الوا ف إلى ما يإم:
 .1عو قافف املواد العلييميف املفعوحف.
 .2تمكلن ساتألل العاملف واملليملن من اسعخسام نظمف املواد العلييميف املفعوحف.
 .3تيييل ساتألل العاملف واملليملن لعوظيف املواد العلييميف املفعوحف م اللمييف العلييميف.
 .4العسدي يإى يس من العطبيقات واا وات التي تساي م عو واستثماد املواد العلييميف املفعوحف.
نواي ا.
 .5ت مي وتطويو امل ا د العلييميف بااع
تعكووون دا ووف داب ووخ موون
اآلت :
اسم
املستوى

الفئة
املستهدفة

رابح1
عام 1438هـ

يضو شم

رابح2
عام 1439هـ

ا ائ
شم

رابح3
عام 1440هـ

ابلا شم

وف مس ووعويات ،يعووسدج فيه وا اللض ووو يمووا حضووودد وتفايي و ووم ودات تطويويووف وف ووق

رقم
الحقيبة

1
2
3
4
5
6

أهم املحتويات
العلو يإى املواد العلييميف املفعوحف
وتوظيف ا م العليي – اسعخسام شبكف املواد
السلو يف شم .
ا سعخسام املعقسم لعبكف املواد السلو يف
شم .
ت مي وإ عا الوسائط العلييميف املعلس ل
إ عا املواد العلييميف العفايييف عبكف
املواد العلييميف شم .
ت مي املقودات العلييميف وفق امللايلا
اللامليف.
استااتيجيات العلي وتوظيف املواد العلييميف
املفعوحف.

عدد الساعات
20
20
30
30
60
60
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املستوى األول ..عضو شمس

بيلف المانامد العسديبي
الحمس هلل دب اللامللن ،وال ل والس م يإى نبي ا محمس ،ويإى آل وصحب جمللن ،وبلس:
تو وويت يو ووألد الحقيبو ووف لعلويو ووف املليمو وولن و يضو ووا ييةو ووف العو ووسد بو وواملواد العلييميو ووف املفعوحو ووف ،وشو ووبكف املو ووواد
السلو يف شم .
وسو يع التاكلز م يألد الحقيبف يإى امسف مواضيل ساسيف تعضمن م ادات واستااتيجيات توظيف شبكف
شم م العليي  ،كما سو يع تخ يص جيسف تسديبيف مسدها  75قيقف لكل موضوا ساس ي؛ ليكون توز ل
املوضويات يإى ال حو اآلت :
العنوان

عدد الجلسات املدة
الزمنية
التدريبية

املوارد التعليمية
وحقوق االستخدام

جيسعان
تسديبيعان

150
قيقف

أهمية توصيف
البيانات

جيسعان
تسديبيعان

150
قيقف

واجهة منصة شمس

جيسف تسديبيف
واحسل

75
قيقف

البحث عن املوارد
التعليمية

جيسف تسديبيف
واحسل

75
قيقف

رفع وتأليف املوارد
التعليمية

جيسعان
تسديبيعان

150
قيقف

محتوى املوضوع
تلويف املواد العلييميف املفعوحف ،وحقوق اسعخسام
يألد املواد عكل يام ،مل تخ يص حقوق املعاا
اإلبساعم بجيسف تسديبيف مسعقيف.
العلو يإى توصيف البيانات و يمي ها م س ولف
الح ول يإى املواد العلييميف ،مل تخ يص جيسف
مسعقيف لكيفيف توصيف البيانات بم ف شم
والحقول املعليقف بالعوصيف وشوح كل حقل منها.
كيفيف الساول يإى م ف شم مل العلو يإى
ي جلا واج ف امل ف وإ ادل امليف الشخص ي
الخاص لضو م ف شم .
العلو يإى اا وات اادبل ليبحخ م م ف شم
والتي تعضمن البحخ الوئي  ،والبحخ املعقسم
والبحخ ا سعكعا م ،والبحخ ين ويق الوسوم.
اسعخسام م ف شم لوفل وإ عا املواد
العلييميف ،وتوصيف بيانات املود عكل قيق
وواضح؛ است ا ا ملا ت تليم م العيسات العسديبيف
السابقف.

واعاموا سوويل أ ن نكوون قووس وفق وا لعقووسي موا ي فوول يضوو ييةووف العوسد واملليو وم ا دسووالع ااول قايعو
السداسوويف واادج ووا ،كمووا نووو العووألكلا بووين اسووعخسام العق يووف لووي يووسفا بحووس كاتو  ،وإنمووا ال ووس ن يووع اسووعخسام ا
ي س الحاجف إليها لوفل مسعوى امع ك الط ب افضل الخماات العلييميف.
3

يقول دون وستن -مؤس مل س داسات تك ولوجيا العليي بجاملف يودك – السؤال ااي يو وما :ما هم
اايسا العلييميف التي ي بو ااسعاك إلى تحقيق ا؟ "ي سما تع اإلجابف ين يألا السؤال تكون الخطول العاليف ن
يقود املليمون فضل الخماات العلييميف التي يويسون من الط ب امع ك ا لعحقيق اايسا املنعو ل ،فف لض
ااحيان يكون اسعخسام العك ولوجيا موا م اسبا لعحقيق ال س  ،و م حيان اوى تكون العك ولوجيا هم الوسييف
الوحيسل ليوصول إلى اايسا املنعو ل .مثال يإى كلن :لو دا امللي مث ن يسمل د و فلل الط ب يإى فيي
فيسيو يوض يييه  ،و ق ف ت تساول ا بالقوا ل اال ال ف ،فمما شن في ن ال قاش ال ف يو حسن
الوسائل ليوصول لي س  .ون يحتي الواضحف لكل سعاك ،هم :تسا العك ولوجيا هم التي تقو ك".
وهللا املوفق،،،
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اسم البرنامج
خطوات معلم املستقبل  ...في املوارد التعليمية املفتوحة

الهدف العام:
إكسوواب املعووسدعلن امللوواد الليميووف وامل ووادات اللمييووف ووم مجووال املووواد العلييميووف املفعوحووف ،واسووعخسام م ووف
املواد باملوكل الو ني ليعلي اإللكتاو والعليي ين لس.
األهداف الخاصة:
يعوقل من املعسدب م نهايف المانامد العسديبي ن يكون قا دا يإى:
 -1تلويف املواد العلييميف املفعوحف.
 -2الساول يإى م ف املواد العلييميف شم .
 -3توصيف البيانات عكل صحيخ بم ف شم .
 -4البحخ م املواد العلييميف.
 -5العلو يإى داص املعاا اإلبساعم بالعف يل.
 -6تحسيس حقوق امليكيف لكل مود وفق دا ف املعاا اإلبساعم.
 -7دفل مود تلييمي و عود.
 -8إ عا مود باسعخسام امل ف و عود.
 -9ااعياد الوا ف امل اسبف لنعو املود وتطبيق ا.
شروط االلتحاق بالبرنامج:
 -1ن يكون املعسدب ًّ
ميما بيساسيات اسعخسام الحاس  ،وااصف نظام التعغيل ،وعوامد ملالعف ال وص.
 -2ن يكون املعسدب ًّ
ميما بامل ادات ااساسيف ليعلامل مل العبكف اللامليف ليمليومات اإلنتانت .
 -3ن يكون يضوا بم ف املواد السلو يف شم .
املستهدفون من البرنامج:
يضا ويضوات ييةف العسد

بالعاملات واملؤسسات العسديبيف ،ومليمو ومليمات العليي اللام.

مدة البرنامج
 20ساعة تدريبية ( 10ساعات تدريب  10 +ساعات مهام).
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مهام البرنامج:
بعد االنتهاء من الحقيبة التدريبية رقم" "1يعمل املتدرب على إنجاز مجموعة من املهام حتى يكون مستحقا
للحصول على شهادة التدريب لهذه الدورة ،ومستحقا لعضوية شمس املسماة بـ "عضو شمس" ،إضافة إلى
استعداده للتدرب على الحقيبة التدريبية رقم" ،"2وتتمثل هذه املهام في اآلتي:
 -1دفل ما يقل ين  10مواد تلييميف مل توصيف ا توصيفا جيسا.
ًّ
تلييميا مل توصيف ا توصيفا جيسا.
 -2إ عا ما يقل ين  15مود ا
ويتم أداء هذه املهام خارج وقت الدورة ،ويتوقع إنجازها خالل عشرساعات.
الجدول التدريبي:

اليوم

اليوم األول
اليوم الثاني

رقم الجلسة
ااولى
الثانيف
الثالثف
الوا لف
الخامسف
السا سف
السا لف
الثامنة

عنوان الجلسة
املواد العلييميف املفعوحف ..العلويف واايميف.
واج ف م ف شم  ،وإ ادل امليف الشخص ي.
داص املعاا اإلبساعم.
البحخ ين املواد العلييميف بم ف شم .
املواد العلييميف – فضل املمادسات.
توصيف البيانات بم ف شم .
دفل وإ عا املواد العلييميف .1-
رفع وإنشاء املوارد التعليمية . 2-

الزمن
 75قيقف
 75قيقف
 75قيقف
 75قيقف
 75قيقف
 75قيقف
 75قيقف
 75دقيقة
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اجللسة األوىل

املوارد التعليمية املفتوحة
التعريف واألهمية

7

األولى
التعرف على املوارد التعليمية املفتوحة
 75دقيقة

في نهاية الجلسة التدريبية يتوقع من املتدرب أن:
 .1يلو يميف املواد العلييميف املفعوحف.
 .2يوضح مف وم املواد العلييميف املفعوحف.
 .3يوضح مملزات املواد العلييميف املفعوحف.
 .4يوضح الحاجف املاسف إلى املواد العلييميف املفعوحف.
 .5يألكو ي املبا دات حول اللال م تطويو و عو املواد العلييميف املفعوحف.
 .6يلس بوز السايملن لحوكف املواد العلييميف املفعوحف.
 .7يلس ي اللوامل التي تسايس م ضمان جو ل املواد العلييميف املفعوحف.
 .8يألكو اللوامل التي سايست يإى انتعاد املواد العلييميف املفعوحف.
 .9يوضح مواحل ب ا املواد العلييميف املفعوحف.
 .10يلو نواا الواص املسعخسمف م املواد العلييميف املفعوحف.

 .1ج از يوض ليبيانات.
 .2توفو شبكف اإلنتانت.
 .3ج از حاس لكل معسدب.
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املوضوع
 توز ل النعول الليميف ااولى ل وان املواد العلييميف املفعوحف ..مف وم ا و يمي ها .
 اسعلواض النعول مل املعسدعلن.
 امل اقعف مل املعسدعلن.
 يوزا النعاط ااول :اكتعا إحسى م ات املواد العلييميف املفعوحف وما يملزيا.
 يسعلوض املسدب النعاط مل املعسدعلن.
يقوم املتدرب بأداء النشاط بشكل فردي

الزمن

 25دقيقة

 5دقائق

 توز ل النعول الليميف الثانيف ل وان يوامل انتعاد املوا العلييميف املفعوحف ،وضمان جو دها .
 اسعلواض النعول مل املعسدعلن ،والعلو يإى يوامل ا نتعاد والعو ل.

 15دقيقة

 امل اقعف مل املعسدعلن.
 يوزا النعاط الثا  :يألكو حس ملايلا جو ل املواد العلييميف املفعوحف من وج نظود ،ويوضح ا.
 يسعلوض املسدب النعاط مل املعسدعلن.
يقوم املتدرب بأداء النشاط بشكل فردي

 5دقائق

 توز ل النعول الليميف الثالثف :ل وان نواا داص اسعخسام املواد العلييميف املفعوحف ة عكل يام).
 اسعلواض النعول مل املعسدعلن ،والعلو يإى نواا الواص وااكثا انتعادا.
املناقشة مع املتدربين.

 15دقيقة

 يوزا النعاط الثالخ :يقوم املعسدب بب ا دا ف ااصف ملود د.
 يسعلوض املسدب النعاط مل املعسدعلن.
يقوم املتدرب بأداء النشاط بشكل فردي

 10دقائق
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األولى
 25دقيقة
املوارد التعليمية املفتوحة
لني باملواد العلييميف املفعوحف باليغف اإلنجيلزيف  Open Educational Resourcesوالتي
ااع اديا:

.
ومن مثيف يألد املواد  :الكع السداسيف امعانيف ،واملوا العلييميف ،وامحاضوات ال وتيف واملوئيف
وا اعبادات ،وعوامد الحاسوب ،واللسيس من اا وات و العق يات اااوى التي تسعخسم م نقل
امللوفف ،ول ا تي لا واضح يإى سالي العسد والعليي  ،وتكون معوفول غالبا ل سعخسام امعا .
واملواد العلييميف يبادل ين مواد تسد وتليي وعحخ معوفول للعميل كمين يام معتاك ،و
كمعاا ،و ت إصساديا باسعخسام دا ف ميكيف فكويف ملي ف ،تسمخ بعوز ل وتلسيل يألد املواد
والعلاون مل اآلاوين إليا ل اسعخسام ا ولو ايسا تجاديف ة2016،Wikipediaم) ،ويوفت يضا
بمجمويف من العلاديف من يم ا:
 توفلا املواد العلييميف املفعوحف بواسطف تق يات املليومات وا ت ا ت ،وإتاح ها ل سعخسام
والعلسيل معمويات املسعخسملن ،وكلن اغواض غلا تجاديف .ةتلويف امل عسى امللني بي و
المامجيات العلييميف املفعوحف يإى العليي اللالم م البيسان ال اميف الألي يقست اليو سكو
يام 2002م).
 موا تلييميف معاحف عكل حو ل سعخسام ،وإيا ل موا م ها لغوض مخعيف ،وإيا ل توز ل ا.
ةموقل ا تحا السولم ل ت ال).
 ي يمل تلييمي و وحسل داسيف يع
مفعوحف .ةشبكف امللوفف).

وح ا يإى شبكف اإلنتانت مجانا وتحت دا ف
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مجاالت وعناصراملوارد التعليمية املفتوحة
تمت صياغف يبادل ” املواد العلييميف املفعوحف  ،Open Educational Resourcesوكلن ا ل
م عسى اليو سكو يام 2002م حول و “امل اهج السداسيف املفعوحف  Open CourseWare OCWيإى
العليي اللالم م السول ال اميف ،وقس قامت اليو سكو بعوسيل املف وم لس كلن إلى ن صبخ يعمل
ف جوان م مف م اللمييف العلييميف ةالخييفف2009 ،م) ،وهم:
 .1املحتوى التعليمي :مثل موا امل هج السداس ي ،واطط السدوس ،والكع السداسيف ،واملقا ت
وغلايا ،والتي تسي العليي والعلي .
 .2األدوات :مثل الماامد التي تسايس م إنعاج واسعخسام امحعوى العلييمي ،إلى جان العق يات
املفعوحف التي تس ل العلي العلاو املون ،واملعادكف املفعوحف ملمادسات العسد  ،والتي
تمكن املليملن من ا سعفا ل من فضل فكاد زم ه وم ا دي العلييميف ،وإيا ل
اسعخسام ا.
 .3املوارد التنفيذية :وهم املواد ال زمف لضمان جو ل العليي واملمادسات العلييميف وتوايص
املواد العلييميف.
الحاجة إلى املوارد التعليمية املفتوحة
ي اك اللسيس من اململزات التي يع ا إلى ا يعمام باملواد العلييمف املفعوحف ،ة ،)new educ,2015وهم:
 .1تلمي الوصول إلى امللوفف باسعخسام مجمويف مع ويف من ااشكال الوقميف ،والوسائط
املعلس ل.
 .2إشواك الط ب م امحعوى السداس ي.
 .3تحسيخ ائ ليمليومات وامل اهج لععوافق مل العطودات الليميف وااكا يميف.
 .4ا سعفا ل من املواد العلييميف املقسمف من املؤسسات كات السملف اللامليف ،والتي نعجت
من قبل اماا اللال املع ودين م مخعيف امعا ت.
 .5ت و ل وإ وا امل ا د ،وايق فوص كما ليعحييل املقادن وال قاش والحواد.
 .6توفلا الوقت واملال نظوا لسام تكاليف الوصول والعطويو ،ان املوا يا ل تكون جايلل
ل سعخسام الفودي.
 .7تبسيط توايص املواد ليمؤلفلن واملسدسلن.
 .8ي العليي املفعوح كحوكف ومجال.
 .9ي وتس يل العكوين املسعمو؛ ملا ل من ود م الحيال امل يف والشخ يف.
 .10ا سعفا ل من الع وا الثقا م وامللو م لخسمف يسا العليي .
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يوضح العكل دق ة )1الحاجف ليمواد العلييميف املفعوحف يإى مسعوى املؤسسف العلييميف و يضا
ييةف العسد بها واملعليملن ،و م لسين زم يلن :الحاضو ،واملسعقبل:

شكل رقم ( :)1الحاجة للموارد التعليمية حاليا ومستقبال

مبادرات في تطويرونشراملوارد التعليمية املفتوحة
تعسدج املبا دات من مسعوى و ني إلى مسعوى فو ي ،وتبلا لع نيف اليو سكو م يام 2009م.
ي اك دبلف نواا ليمبا دات ،ةالخييفف2009،م) ،وهم كالعالم:
 .1مبادرات على املستوى الوطني National Initiatives
تقوم يألد املبا دات يإى تطويو و عو املواد العلييميف املفعوحف؛ لتسعفيس منها جميل
مؤسسات العليي ةاللالم واللام) ،وتيت يألد املبا دات يإى نويلن :نوا يام ،وآاو معخ ص
بموضوا مللن ،فلإى مسعوى املواد العلييميف املفعوحف اللامف ي اك مبا دل كييف الليوم
العطبيقيف م نيوزيي سا؛ حيخ قامت بطوح ودات تلييميف مفعوحف م مجال اايمال ،والب ا
والتعييس ،وتك ولوجيا املليومات وا ت ا ت.

ما يإى مسعوى املواد العلييميف املفعوحف املعخ
لعلليل العليي والعك ولوجيا ،والألي شن م سبعمما من يام 2006م بعحالف سبلف ملايس تق يف
م ال س بسي من وزادل ت ميف املواد البعويف ال سيف ،تقسم ودات داسيف مفعوحف بالفيسيو لقطاا
ف بموضوا مللن ،ف جس ن المانامد الو ني
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العليي اللالم يهع ليوم الحاس وال سسف.
 .2مبادرات على املستوى املجتميي community development projects
ويق س بها املبا دات التي يقوم يإى إ ق ا مجعمل من ااشخاص من كوي ا يعمام املعتاك ،و لس
معووا كونيكعنز  ، Connexionsمن ش و يألد املبا دات امععمليف امللووفف م نطاق املواد
العلييميف املفعوحف ،فف يام 1999م قود فويق من ااكا يميلن م جاملف داي اامويكيف إ ق
مبا دل للمل قايسل بيانات يامليف لنعو املوا السداسيف فيها ،و م يام 2006م نجح املعووا م ب ا
قايسل بيانات تلييميف تحعوي يإى كثا من  429ودل داسيف و  7964وحسل تلييميف ،وين ويق
موقل املعووا يمكن ت فخ محعوى امل اهج السداسيف مجانا ،وا سعفا ل منها ،و ا شتااك م تحويو
موا جسيسل ،وقس دا ت جميل امل اهج السداسيف تحت دا ف املعاا اإلبساعم؛ بحيخ يمكن اي
سعاك حول اللال ن يقوم بنيا ل اسعخسام امحعوى والعلسيل ييي ؛ مل ككو امل سد.

 .3مبادرات على املستوى الفردي individual initiatives
وهم املبا دات التي يلمل يإى تب يها فوا يؤم ون بحق العلي للعميل ،ومن بوز يألد
املبا دات بسايف مبا دل اان م اليوتيوب:

 .4مبادرات على املستوى املسؤسي ي institutional initiatives
يق س بها ن تقوم مؤسسف كا يميف و الايف بتبني تطويو و عو املواد العلييميف
املفعوحف ،وتيت يألد املبا دل لسل شكال منها ما يو يام ليعخ ات ككل ،و ااص
بعخ ص مللن و ااص بنعو امل اهج السداسيف ،و ااص بنعو الفيسيو وال وت ،ومن
يم ا يضا ق ال اان حلن حول ا ملؤسسف الايف تلييميف يعتاك العميل م عو امللوفف م
ااكا يميف.
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أبرز التجارب أيضا على املوارد التعليمية املفتوحة التالي
 .1تجربة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا)MIT( :

يق م يام 2001م معووا ةاملقودات العلييميف املفعوحف) يإى مل ن يغط جميل املقودات
العلييمف الخاصف بالبكالوديوس واملاجسعلا م يام 2007م ،وقس تبنى تمويل يألا املعووا كل من يألا
املل س ومؤسسف ويييام وفيودا ييوليت ة ،)William and Flora Hewlett Foundationومؤسسف
نسدو مييون ة.)Andrew W. Mellon Foundation
تض املبا دل حاليا كثا من ة )2000مقود تلييمي يإى مسعوى البكالوديوس واملاجسعلا شاميف
الخطط السداسيف ،وامحاضوات ال يف واملوئيف ،واملواجل ووسائل العقيي  ،وغلايا .ويقوم بليادل
املوقل كثا من مييون زائو ش ويا من جميل نحا اللال ةالعل2012 ،م).
وقس قام موقل ةشمس ا اللوعيف) بتاجمف مجمويف من محاضوات الفيسيو املوجو ل م جميل املساقات
يإى موقل  MITاملألكود سابقا ،و ميفات الو  PDFومجمويف من امليفات اااوى التي تعكل ما يلعما
ًّ
جامليا ليمساق ،باإلضافف إلى مجمويف من الواجبات املنزليف املوفقف بالحيول ،ويس من
كعابا
امللحقات التي تضيف شووحا لألفكاد من س يسات ودوابط وغلايا ،ويو املوقل اللوب الوحيس الألي
يسي ج و جاملف  MITليعليي املفعوح؛ حيخ ص فت كيفضل جاملف باللال  ،وت دعط جلا منها
م م ف شم ليمواد العلييميف املفعوحف بالسلو يف ،وهم موضوا السودات العسديبيف التي سيع
اللمل يييها.
 .2موقع خان أكاديمي : www.khanacademy.org

تلس كا يميف اان واحسل من ش و املواقل التي تقسم دوسا تلييميف موئيف ق لال تليس ين
يعو قائق لكل مقطل ب ودل مجانيف؛ حيخ تقسم  3000دس موئ لعليي الليوم امخعيفف ،مثل:
14

الوياضيات ،واإلح ا  ،وا قع ا  ،وااحيا  ،وغلايا ،بطويقف مبسطف.
وااكا يميف يبادل ين مؤسسف تلييميف غلا يا فف ليوعخ ،تيسست يام 2006م بهس إتاحف
ًّ
العليي للعميل ،وتقسم فيها محعوى
تلييميا موج ا م املقام ااول ليعليي اللام ما قبل العاممم،
ويتيخ موقل ااكا يميف م الوقت الحالم -إضافف إلى املقا ل املوئيف -تسديبات و وات ليعقوي الألات
بطويقف تفايييف تعجس باسعمواد ،ويقل محعوى ااكا يميف تحت دا ف مؤسسف كوياتيف كومونل
 Creative Commonsاامويكيف.
وقس قام موقل ةشمس ا اللوعيف) بتاجمف مجمويف كبلال من الفيسيويات امللووضف م كا يميف اان،
وت دعط جلا منها م م ف شم

ليمواد العلييميف املفعوحف السلو يف.

 الخييفف ،ي س .ة2009م) ،املواد العلييميف املفعوحف ..واقل ا ومسعقبي ا ،ودشف يمل امحعوى اللوب
املفعوح ،الوياض2009/1/ 18-17 ،م .مسي ف املين يبساللليل ليليوم والعق يف ،مل س بحوث الحاس :
http://ar.scribd.com/doc/10728514/OER-Full
 ايف ،العل .ة2012م) ،تحسيات العليي والعلي م السول اللوعيف ،جويسل السسعود ااد نيف 26 ،یولیو
2012م ،ص :15
http://pdfstore.addustour.com/old/2012_7/7_1743_1_15_141881.pdf


وعادي ،الحسلن ،موقل تليي جسيس 2014/3/28 ،م  ،ت الساول بعاديخ 2016-11-15م:
http://www.new-educ.com/open-educational-resources

 موقل ويكيبيسيا  ،ت الساول بعاديخ 2016-11-15م:

موارد_التعليم_المفتوحةhttps://ar.wikipedia.org/wiki/
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األول
 15دقيقة
ي اك مجمويف كبلال من املواقل ااج بيف التي تقسم مواد تلييميف مفعوحف بيغات معلس ل ،قس
يكون من ضمنها اليغف اللوعيف؛ ةشايس القائمف املوفقف مل النعاط).
كما ن ي اك مجمويف قل بكثلا من املواقل اللوعيف التي تقسم مواد تلييميف جيسل تسعحق
الليادل وا سعفا ل منها ،لسين م العسول موقلان من املواقل اللوعيف التي تقسم مواد تلييميف ،ق
بلياددها واككو لض ملايايا من وج ف نظوك.
أضف لهذه القائمة ثالثة مواقع أخرى تنصح بزيارتها ،وقم بإضافتها إلى الرابط اآلتي:

https://goo.gl/bCp3Vv
م

املوقع

1

شمس ا اللوعيف
www.shamsunalarabia.org

2

مسدسف دي
www.areebs.com

املميزات

16

م

املوقع

املميزات

3

4

5
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مرفق مع النشاط رقم ( :)1قائمة بمجموعة من املواقع التي تقدم موارد تعليمية مفتوحة

عنوان املوقع
ocw.tufts.edu/

نبذة عن املوقع
موقل جاملف ةتفتز) اامويكيف ،واملعخ ص م الط اللام و

ااس ان.

موقل ئع سبلف ملايس ي سيف معخ ف م ييوم ال سسف والحاس  ،ويحعوي يإى كثا
nptel.iitm.ac.in/index.php
من لف مقود داس ي مسي بيشو ف الفيسيو.
www.oerafrica.org
موقل السول اإلفويقيف ليمواد العلييميف املفعوحف.
 en.wikipedia.org/wiki/OpenCourseWareالسودات السداسيف املفعوحف م موسويف ويكيبيسيا.
www.cmu.edu/oli/index.html
معووا جاملف كادنجم مييون.
www.folksemantic.com
محوك بحخ ااص باملواد العلييميف املفعوحف املعوفول م مؤسسات العليي اللالم.
www.col.org/resources/crsMaterials
محوك بحخ ااص باملواد العلييميف املفعوحف املعوفول م مؤسسات العليي اللالم.
www.archive.org/index.php
معووا دشفف اإلنتانت.
collegeopentextbooks.org
تلاونيف كييات امععمل ليكع السداسيف املفعوحف.
مؤسسف ودند قوو مؤسسف غلا دعحيف تض ائع ة )39جاملف حكوميف من و يف فيوديسا
florida.theorangegrove.org
اامويكيف.
taste.merlot.orgا
مؤسسف امل ا د العلييميف املعلس ل الوسائط ليعلي والعليي يما اإلنتانت.
en.wikibooks.org - about.ck12.org
www.hippocampus.org

ماكن العخلين الوقميف ليكع السداسيف املفعوحف.
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الثانية
 15دقيقة

عوامل انتشاراملوارد التعليمية املفتوحة وضمان جودتها
أبرز الداعمين لحركة املوارد التعليمية املفتوحة:
 .1م ظمف اليو سكو www.unesco.org
 .2م ظمف العلاون ا قع ا ي والع ميف )http://www.oecd.org (OECD
 .3مؤسسف ييوليت الخلايف www.hewlett.org Hewlett Foundation
 .4شوكف صن ) (Sunوالتي قامت بسود كبلا م ايق فضا يامل مفعوح ليعليي .
 .5مؤسسف بيل ومالي سا جيت

Bill & Melinda Gates Foundation

www.gatesfoundation.org
ضمان جودة املوارد التعليمية املفتوحة
ولضمان جو ل املواد العلييميف املفعوحف ،يج موود املود يإى يسل مواحل موضحف م
العكل دق ة )2العالم:

شكل رقم ( :)2أهم املراحل لضمان جودة املوارد التعليمية املفتوحة
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العوامل املساعدة على انتشاراملوارد التعليمية املفتوحة
ن يكون معاحا

تلعمس حوكف املواد العلييميف املفعوحف يإى الفيسفف التي تؤمن بين العليي يج
ليبعو جميلا ،وعسون ي يوائق ،و ن يكون قائما يإى ا نفعاح ،والألي يلني بوين امللوفف يج

ن

تنعو وتكون تعادكيف بحويف تامف من ا ل شبكف اإلنتانت ل الح البعويف جميلا  ،ةالعل2012 ،م)،
وفيما يإم ككو اي اللوامل التي س مت م انتعاد مف وم املواد العلييميف املفعوحف:
.1

خفض التكاليف :حيخ يوكل امل هج املفعوح م جويود يإى افض تكاليف العكامل ،وتعغيل
اانظمف العلييميف والعجاديف اال الكيان العاممم ونظ العليي  ،وتمكلن املؤسسف إليا ل
توجي املواد ال ا دل إلى تحسلن البيةف ااكا يميف والبحثيف .

.2

سهولة االستخدام :وكلن ي سما يع توملزيا وتوقيم ا؛ مما يس ل شواكف املؤسسات
العلييميف فيها .

.3

نظام ترخيص وحماية ملكية فريدة :حيخ تعملز املواد العلييميف املفعوحف ين املواد
العلييميف اااوى بخضوي ا ل ظام توايص وحمايف ميكيف ،مما يس ل اسعخسام ا وتكييف ا
ون اإلكن من املؤلف صاح حق امليكيف.

 .4التطور الهائل في شبكات االتصال  .ة العل 2012 ،م).
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مراحل بناء املوارد التعليمية املفتوحة ( :التل2012 ،م)
م

املرحلة

1

العحضلا

2

البحخ
والع نيف

3

توجي امحعوى

4

إضافف القيمف








تحسيس ماكن املواد العلييميف املمكن اسعخسام ا ،مثل موقل اان
كا يمي ،و موقل كونكعنز.
البحخ ين محعويات كات صيف بالعخ ات ،والعحقق من نوا
التاايص ،وجو ل امحعوى واملسعوى.
تحسيس ما يج إضافع و تلسيي .
تكييف امحعوى ليسياق امحإم.



إضافف سي اديويات جسيسل ليعلي تلمل يإى تحسلن تجوعف العلي
لسى املعليملن.
توفلا وق معلس ل ليعلي ةمثل الوسوم املعحوكف والوسائط املعلس ل).
إ اال وات العواصل واملعادكف املعوفول يإى اإلنتانت مثل :الويك ،
والفي بوك ،وامل عسيات اإللكتاونيف ،وغلايا ،م يمييف العلي .
تلويس امحعوى بوا ف مثل دا ف املعاا اإلبساعم.
النعو يإى م ف تلي إلكتاو  ،و يإى وسائط اوى؛ مثل قواص
الحاسوب.
دصس العقسم م ا املعلي وإنجازات  ،وتقسي السي ل .
جمل العغأليف الواجلف من املعليملن م المانامد.
مواجلف امحعوى لعحسي .












النعو والعطبيق
5
واملعا لف

الخطوات
تحسيس نوييف الطيبف املس هسفلن.
تحسيس نوا امحعوى :بونامد داس ي و ما ل تسديبيف.
وصف وحسات العلي  ،وتحسيس املسل اللم يف وملايلا العقيي .
تحسيس نوا التاايص املفعوح املوا اسعخسام .
ااعياد سالي وتق يات العليي .





 ايف ،العل .ة2012م) ،تحسيات العليي والعلي م السول اللوعيف ،محوك بحخ سو ادس4 ،
يسمما 2012مhttp://www.sudaress.com/sudanile/47442 ،
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الثاني
 5دقائق
م يألا النعاط لس ملوفعن ملواحل جو ل املواد العلييميف املفعوحف ،ومواحل ب ا املواد
العلييميف املفعوحف؛ من وج ف نظوك ما امللياد الألي يمكن إضافع لضمان جو ل املواد العلييميف
املفعوحف؟ مل العوضيخ:

22

الثالثة
 15دقيقة
رخص استخدام املوارد التعليمية املفتوحة
ًّ
حقيقيا  ،وقس يؤ ي احتاام ا إلى جلل تكيفف املواد فوق
تخيق حقوق امليكيف الفكويف إشكا
اقف املس هين .ومن ج ف اوى ،فقس يؤ ي تخو املؤلفلن من ضياا حقوق إلى اإلحعام ين عو
مواد ي يإى الوي  ،ومن ي ا ظ وت نواا ليواص للحفاظ يإى حقوق مؤلفيها وناشويها بيقسام
مخعيفف؛ كل بحس امعال الخاص في  ،ة كا يميف حسوب 2015 ،م) ،ومنها ما يإم:
أوال :تراخيص امللفات الرقمية:
تواايص ت لح لي ود بينواي ا ،والكع

وال وص ،والع ميمات والو ائق ،والفيسيو

وال وت ،وميفات امليعيميسيا بكل نواي ا ،وغلايا ،وهم كالعالم:
تراخيص املشاع اإلبداعي Creative Commons
تسمخ لن يألد الوا ف بعوز ل وتلسيل ،وإيا ل عو املوا  ،و إنعاج يمال مععقف م عكل حو،
ولكنها تحعفظ ليمؤلف بحق اا ب فقط ة ي :م حالف توز ل كما يو يمك ن ن تنس اللمل
ل فسن و لشخص آاو) ،تحعوي يألد الوا ف يإى  6نواا ،و 3فقط منها ي لح ل سعخسام
العجادي ،وهم:
 .1ككو امل ف ) (CC-BYتعتاط :ككو اس املؤلف ،و سبف اللمل إلي – قيو اوى.
 .2ككو امل ف – التاايص باملثل ) (CC-BY-SAتعتاط :ككو اس املؤلف ،و سبف اللمل إلي
– ي يمال مععقف يج ن تكون تحت املعاا اإلبساعم يضا ب ف التاايص – قيو
اوى.
 .3ككو امل ف – ب اشعقاق ) (CC-BY-NDتعتاط :ككو اس املؤلف ،ولكن
بننعاج يمال مععقف م  ،ةيمك توز ل و بيل كما يو بسون تغيلا).

يسمخ لن

وهم ما تسعخسم عكل كبلا م املواد العلييميف املفعوحف ،وسيع شوح ا بالعف يل م جيسف اوى.
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امللكية العامة Public domain
امليكيف اللامف تلني سقوط الحقوق الفكويف ،وت بخ يألد املوا حول عكل كامل ،ويحق لن
اسعخسام ا ب قيو .
ت بخ املوا ميكيف يامف م حالعلن:
 .1موا ان هت حقوق امليكيف ل ا نظوا لسقو ا بالعقا م حس القانون امل ظ لكل ولف ،ولكن
عكل يام؛ غي املوا تكون م امليكيف اللامف إكا مو يإى عويا  70ياما ،ومو يإى وفال
مؤلف ا  50ياما ،مثال :الكع التاا يف القسيمف ،و اليوحات واايمال الف يف التي مض ى يييها
 100يام و كثا ،وغلايا.
 .2موا قام مؤلف ا بالع ازل ينها ليميكيف اللامف ،وصوح بأللن ،ومن اامثيف يإى كلن :ال ود
واملنعودات ال ا دل ين الحكومف اامويكيف ،ووكالف ناسا ،وغلايا.
ي اك يضا اللسيس من املؤلفلن يسعخسمون التااايص السابقف ،وإنما قس تعخأل شكا
معابهف ل ا ،مثل ن ي وحوا با سعخسام العجادي فقط ،و يسمحوا بالعلسيل وا سعخسام العجادي
ملا ،ي شوط يج

ن تبحخ ي

ائما يو إمكانيف ا سعغ ل العجادي م  ،فنكا ل يسمخ لن

بأللن عكل صويخ ف يمك ن القيام ببيل كم عد لن.
ثانيا  :تراخيص البرمجيات بشتى أنواعها:
وتلو ي س الكثلاين بو ةداص المامجيات الحول) ،وهم كالعالم:
 .1ترخيصApache
تسمخ لن باسعخسام المامجف عكل حو من :تلسيل – إضافف – إيا ل عو -م خ توايص جسيس
ل ا ،ولكن تعتاط :ن يع ككو اس املؤلف اال امليفات ال يف ليمامجف  ، documentationو
يسمخ التاايص لن باسعغ ل الل مف العجاديف ليمنعي ،ولتاايص  Apacheيسل إصسادات ،ولكن
جميل ا يسمخ لن با سعخسام العجادي.
 .2ترخيص  GPLوهو اختصارGNU General Public License
يلعما ش و نواا التااايص المامجيف و كثايا انتعادا ،ويو معاب لتاايص باتش ي السابق،
ولكن يخعيف ي

م ن يطبق فقط يإى المامجيات كات امل سد املفعوح ،ويج

ن تسعخسم مل ا

امل ا د املفعوحف فقط ،و عتاط ن تقوم باإلشادل إلى العغيلاات التي قمت بها يإى الكو ااصإم ،و
يسمخ لن بين تقوم بنصساد تواايص جسيسل ،بل يج ن يظل ب ف التاايص حتى مل اايمال
املععقف ،ويألا التاايص ل  3إصسادات ،ولكن جميل ا يسمخ لن با سعخسام العجادي.
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 .3ترخيص  LGPLوهو اختصارلـGNU Lesser General Public License
البسيط يو ن يسمخ لن بين تسعخسم

يو توايص معاب لتاايص  GPLتماما ،ولكن ا اع
مكعبات و وات اادجيف قس تكون مغيقف امل سد ،ولي كي ا مفعوحف امل سد كما تعتاط ، GPL
وعالعالم تجماك يإى ن تبق م سد المانامد مفعوحا.
 .4ترخيصMIT
ويو توايص ت إ عاؤد بواسطف مل س ماساتعوست ليعق يف ،و لعما معابها ليواص السابقف؛
من حيخ العلسيل والعوز ل ،وتتيخ لن يألد الوا ف اسعخسام امل سد م الماامد العجاديف واإلبقا
يإى شفوتن الخاصف مغيقف امل سد ،ولكن يج

ن توفق سخف من امليفات التي اسعخسم ها ضمن

بونامجن ،ويألد امليفات سعظل تحت دا فMIT.
 .5ترخيص  MPLوهو اختصارلـMozilla Public License
ويو توايص من إ عا شوكف موزي  ،ويو معاب لتاايص  ، GPLولكن يعتاط فقط ن جميل
اايمال املععقف يج ن تبقى مفعوحف امل سد حتى ولو كانت تجاديف ،ولكنها تلط املسعخسم ي
حق م اسعخسام العفول ون إكن املالن.
 .6ترخيصBSD
و عتاط فقط ن تقوم باإلشادل إلى نن اسعخسمت الكو امل سدي تحت يألا التاايص ،و
ييلمن بين يكون امل سد مفعوحا و مغيقا ،بل يكون حس دغبعن.
وي اك يضا لض التااايص اااوى ،ولك ا قم ا باسعلواض ش ويا و كثايا اسعخساما ،ويإى
ي حال يبقى ييين م النهايف ن تطيل جيسا يإى توايص ي موا و بوامد قس تقوم باسعخسام ا
وإيا ل بيل ا حتى تضمن نن تقسم محعوى سييما وصحيحا ،و يحعوي يإى ي اطا و ان هاكات
قس تسب لن ي معاكل حقا.

 موقل كا يميف حسوب  7 ،غسط 2015م  ،ت الساول بعاديخ2016-11-16 :م.
https://academy.hsoub.com/
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الثالث
 10دقائق

عكل يام و نواي ا ،م يألا النعاط سعقوم بب ا دا عن
لس العلو يإى قسام الواص
ٍ
الخاصف من ا ل يألا املوقل:
/http://www.openwa.org/open-attrib-builder
و  :يج ييين ااعياد مود ااص بن ،ومن
يت اس مل املود الخاص بن ون الخو يإى حقوقن من الضياا ،لس كلن ضل نوا الوا ف
ق بوضل م املوقل،

ااعياد ما تلعقس ن

الظايول لن م املوقل السابق:
نوع املورد

خيارات الرخصة

نوع الرخصة
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اجللسة الثانية

واجهة منصة مشس

وإدارة امللف الشخصي
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الثانية
واجهة منصة شمس ،وإدارة امللف
الشخص ي.
 75دقيقة
.I

في نهاية الجلسة التدريبية يتوقع من املتدرب أن:
 .1يفلل حساب يإى م ف شم .
 .2يعلو يإى الواج ف الوئيسف مل ف شم .
 .3يفوق بلن م ف شم وعلن امل ات اااوى املعابهف.
 .4يفوق بلن ااقسام واملوسويات م م ف شم .
 .5يعوح ا ائص اللضويف بم ف شم .
 .6يفوق بلن العادات العحفلزيف م م ف شم .
 .7يوضح كيفيف ا سعفا ل الكاميف من العادات.

 -1حاس محمول لكل معسدب.
 -2توفو سويف م اسبف لإلنتانت عبكف ات ال واحسل.
 -3وات وعوامد مخ ف ليل ف الأليني ومعادكف الو ي ،مثل ة.)padlet
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املوضوا
مقسمف العيسف.
النعول الليميف ااولى :كيفيف الساول إلى شم  ،وتفليل الحساب.
ا النعاط ااول :تفليل الحساب بم ف شم .
نشاط فردي
النعول الليميف الثانيف :الواج ف الوئيسف ،ومقسمف ين ااقسام واملوسويات.
ا النعاط الثا  :جولف م م ف شم .
نشاط فردي
النعول الليميف الثالثف :بوز الخ ائص واململزات م شم  ،وا ائص اللضويف
والحساب الشخص ي.
ا النعاط الثالخ :تحسيخ ميف اللضو م شم .
نشاط فردي

اللمن
 5قائق
 15قيقف
 5قائق
 15قيقف
 10قائق
 20قيقف
 5قائق
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األولى
 15دقيقة
كيفية الدخول إلى شمس وتفعيل الحساب
شم بونامد و ني يهس إلى إ وا امحعوى العلييمي لسي العليي ؛ حيخ يسمى المانامد ليبحخ
ين مساد مسعسام ليعواكف م الع مي والعحسلن وال يانف ،وتلليل جو ل امحعوى العلييمي
الوقمي .كما ن يساي م توفلا املليس من الفوص العلييميف امعانيف ليمعحس لن باليغف اللوعيف .سيع
تحقيق كلن من ا ل العواكات مل املؤسسات والع ات املعلس ل ،سوا كانت حكوميف م ااصف ،مل
فعخ امعال مام ااكا يميلن من يضا ييةف العسد واملليملن وامل عملن م املميكف اللوعيف
السلو يف إل وا امحعوى؛ من ا ل يمييف محس ل وواضحف امللال لضمان العو ل.
شم هم م ف الو ن ليبحخ ين امللوفف اآلم ف واملو وقف ،وهم حق للعميل؛ من ب،
ومليملن ،و يضا ييةف تسد  ،و وليا مود م البحخ ين املواد العلييميف كات ا يعمام دون
الحاجة لتسجيل الدخول لـ "شمس".
تقسم شم ملايا إضافيف ليمسايملن وشوكا املواد تمكنه من يس من الخ ائص حس نوا
املسايمف.
إن كانت املؤسسف العلييميف التي تنعمي إليها معتاكف بم ف شم  ،فيمك ن تفليل حسابن يإى
امل ف بالخطوات اآلتيف:
 -1لس فعخ املع فخ م ج ازك امحمول يع الساول إلى الوابط العالم :ة.) https://shms.sa

شكل دق ة :)1يوضح الواج ف الوئيسف م شم ي س الساول إلى امل ف
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كما يظ و م العكل دق ة (1الواج ف الوئيسف مل ف شم  ،وعاإلمكان تغيلا اليغف إلى اللوعيف و
اإلنجيلزيف؛ حس دغبف املسعخسم .ويع تسعيل الساول ين ويق الخطوات اآلتيف:
 -2من ا ل ال قو م يإى ال فحف يإى ةتسعيل الساول) ،وإ اال المايس اإللكتاو ليمسعخسم،
وكيمف املوود م حال كان لسين حساب سابق م امل ف.
م حظف :لتسعيل بويسك م م ف شم  ،تواصل مل ممثل المانامد الو ني ليمواد العلييميف م مؤسسعن.

 -3م حال نن اول مول تقوم بالساول مل ف شم  ،وتوغ بن عا حساب جسيس لن يإى امل ف
فيع كلن من ا ل ال قو يإى ةتسعيل اول) ،ومن الضغط يإى كيمف تسعيل ؛ كما يظ و
م شكل دق ة ،)2وسيألي إلى الوابط العالم :ة.)https://shms.sa/registration

شكل دق ة :)2يوضح صودل موبل الساول يإى م ف شم

 -4يظ و ل ا نموكج ي إ اال المايس اإللكتاو الخاص باملسعخسم وامللعمس لسى املؤسسف
العلييميف العا ل ل ا ،كما م شكل ة ،)3ال بويسك اإللكتاو امللعمس لسى الع ف التي تلمل
فيها وغالبا تكون بنهايف ي وان الع ف مثال  ،@kau.edu.sa ، @moe.gov.saانقو يإى
تسعيل .
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شكل دق ة :)3يوضح نموكج ي إ اال المايس اإللكتاو

 -5سو ت ل ل ا لس كلن دسالف بويس إلكتاو لعفليل حساب ا بم ف شم كما م العكل ة)4

شكل دق ة :)4المايس املوسل من فويق شم لطي تفليل الحساب

 -6افعخ المايس املوسل من فويق شم ؛ حيخ سعظ و لن العاشف العاليف كما م العكل ة:)5

شكل دق ة :)5دسالف ي العفليل من فويق شم

 -7انقو يإى الوابط كمل التسعيل ؛ ة ،)Complete Registrationلسيا سيظ و لن نموكج كما
م العكل ة )6يطي تسعيل بيانات املسعخسم وكيمف املوود ،والع ف العا لف ل ا.
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شكل دق ة :)6نموكج تسعيل بيانات املسعخسم وكيمف املوود
 -8لس تلبةف البيانات املطيوعف ،انقو يإى يقونف ة)Complete Registration؛ حيخ سيع تفليل
حسابن م شم  ،وسو ت ين دسالف توحيبيف من فويق شم .

م حال يسم تفليل الحساب فين تعمكن من املسايمف بم ف شم ؛ بوفل ،و تقيي  ،و العلييق يإى املواد  ،و م حال
ن ل ي ين دسالف بالمايس اإللكتاو ؛ نيمل تفحص بويسك م دسائل المايس امل مل ة ،)Spamو الوسائل غلا املوغوب بها.
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األول
 5دقائق

في هذا النشاط سوف نقوم بتفعيل حسابنا على منصة شمس عن طريق التالي:
 -1الساول يإى م ف شم ة.)/https://shms.sa
 -2الألياب إلى تسعيل الساول.
 -3إ اال بيانات املسعخسم ،والع ف العا ل ل ا.
 -4إكمال يمييف التسعيل.
 -5الساول يإى م ف شم كلضو م امل ف.

وملليس من العف يل يمك ن الوجوا إلى العوح م النعول ااولى.
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الثانية
 15دقيقة
تعرف على شمس – الواجهة الرئيسة ،ومقدمة عن األقسام واملوسوعات

شكل دق ة :)7يوضح صودل الواج ف الوئيسف وامحس باليون ااصفو يو ةالخويطف املع قيف)
تعملز الواج ف الوئيسف بم ف شم بوجو شويط ت قل ة )Map barاملعواجس م يإى ال فحف
كما يوضح شكل دق ة )7لتس يل يمييف الوصول إلى جميل ااجلا م امل ف بيسو وس ولف.
أوال :أقسام شريط التنقل:
يحعوي شويط الع قل م شم يإى تسلف قسام دئيسف ،وهم:
-1اكتشف :كما يوضح العكل دق ة)8؛ فنن يألد القائمف تحعوي يإى:
) املوسوعات :وهم مجمويات من املواد العلييميف كات العو ل اللاليف م فف
حس املؤسسات العلييميف ،و حس مجمويات ييميف ت ب اؤيا وت ميم ا من
شوكات يامليف.
ب) املوردون :وي اايضا املعادكون م شم .
ج) املوارد :وهم املواد الليميف التي ت دفل ا م شم من قبل املود ين.
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شكل دق ة :)8يوضح القس ةاكتعف) ،وااقسام املسدجف تحت الع نيف
 -2أنش ئ:
وكلن إل عا املواد بم ف شم ؛ حيخ يع ا نعقال إلى وات إ عا املواد
العلييميف م شم  ،وسو يع شوح ا م إحسى العيسات العسديبيف القا مف .شكل
دق ة )9يوضح كلن.

شكل دق ة :)9يوضح القس ة ش ئ) ،واا وات املسدجف تحت يألا القس
-3انضم :كما يوضح العكل دق ة)10؛ فنن يألد القائمف تحوي يإى:
أ) املجموعات :وهم مجمويات اللمل العلاونيف التي يع إ عاؤيا من اايضا لع ظي
املواد العلييميف التي تقل م ائول ايعمام امعمويف ،مل إمكانيف إجوا م اقعات بلن
اايضا من ا ل امل ف اال يألد امعمويف.
ب) األقسام :وهم ما تسمى ب ة ،)Hubsوالتي ت إ عاؤيا من قبل م ف شم  ،وهم قس :
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العليي اللام ،العليي اللالم ،العلي مسى الحيال ،و كا يميف شم العلييميف .اال كل
قس توجس مواد تلييميف معليقف بهألا القس .

شكل دق ة :)10يوضح ما ي سدج تحت قس ةانض ) ،وااقسام املسدجف تحت يألا القس
-4ملعرفة املزيد:
وكلن مللوفف املليس حول شم – العبكف السلو يف ليمواد العلييميف املفعوحف،
ويعضمن ملوفف يسا المانامد ،ودؤيع  ،واملسعفيسين من المانامد ،وكأللن املسايملن م
يألا المانامد .باإلضافف إلى سةيف و جوعف حول املواد العلييميف املفعوحف بهس إيطا نبألل
مف يف ين كلن.
 -5مركزالتنبيهات :
وكلن إليطائن إشلادات ملي ف بال ظام تعليق بنعا اتن ومواد ك بم ف
شم  ،وكلن مثل وجو تلييق و تلسيل ملود تلييمي ااص بن ،و وجو عاط م
مجمويات قمت با نضمام ل ا.
 -6اسم املستخدم:
وي سدج تحت اس املسعخسم كل ما يخص الحساب من:
) مواردي :وهي جميل املواد التي ت دفل ا من حساب املسعخسم.
ب) مجموعاتي :وهم جميل امعمويات التي ت املعادكف فيها من قبل املسعخسم.
ج) معلومات امللف الشخص ي :امليف الشخص ي يو بمثابف صفحف اللضويف م امل عسيات،
ويو صفحف ااصف باللضو تلطي يس ا من ال حيات؛ مثل ملوفف العادات
املسعحقف ،وامعمويات امل عمي ل ا ،واملليومات الشخ يف ،مثل بيس املنعي ،وغلايا.
وسيع شوح يألد اململزات حقا بنعول مف يف.
) إعدادات الحساب :ويسال م إيسا ات الحساب :كيمات املوود ،وا س  ،والمايس
اإللكتاو .
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ه) تسجيل الخروج :م حالف دغبف املسعخسم بالخووج من ال ظام.
جميل يألد ااقسام ت سدج تحت اس املسعخسم ،والألي ت التسعيل في عم  .العكل دق ة)11
يوضح كلن.

شكل دق ة :)11يوضح ما ي سدج تحت اس املسعخسم وااقسام الفوييف املسدجف تحت يألا القس
-7البحث :
ي س الضغط يإى اانف البحخ؛ فبنمكان املسعخسم البحخ م شم  ،سوا بحخ
يام ،و بحخ معقسم؛ كما يظ و م العكل دق ة.)12

شكل دق ة :)12يوضح ويقف البحخ م شم
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-8خيارات املتعلم :وهم مجمويف الخ ائص بال ظام تلط املسعخسم الحويف بااعياد نمط
مللن م ت فخ املوقل ك وا الخط املقوو  ،لون الخط ،حعام الخط ،االوان والعباين يإى
حس دغبف املسعخسم .العكل دق ة )13يوضح كلن.

شكل دق ة :)13يوضح نواا الخطوط وتفضي ت الع فخ ليمسعخسم
-9تغييراللغة:
وتسعخسم م حال دغبف املسعخسم العحويل إلى اليغف اإلنجيلزيف و اللوعيف .العكل
دق ة )14يوضح صودل ليواج ف اإلنجيلزيف.

شكل دق ة :)14يوضح واج ف املسعخسم باليغف اإلنجيلزيف
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ثانيا :أقسام الشريط السفلي:
م القس السفإم من الواج ف الوئيسف كما م العكل ة)15؛ ي اك يس من الخيادات اإلضافيف م
شم  ،والتي تتيخ ليمسعخسم الوصول السو ل للس ٍ من ااقسام الفوييف ،والتي ت شوح ا سابقا.
باإلضافف إلى كلن ،ي اك قس ل يع العطوق ل  ،ويو قس ةاملود ون).
-1املوردون :ويق س به الع ات التي ود ت مواد تلييميف مفعوحف م شم  ،وهم موتبف
بالحوو اابجسيف؛ كما يوضح العكل دق ة.)16
و بوز املود ين م شم حاليا ي العالم:
ًّ
تلييميا .
) مواد جاملف متعيغان ،والتي يبيغ يس يا ة ) 2638مود ا
ًّ
تلييميا.
ب) مواد كا يميف اان ،والألي يبيغ يس يا ة )1738مود ا
ًّ
تلييميا.
ج) مواد  TeachEngineeringوالألي يبيغ يس يا ة (1528مود ا

شكل دق ة :)15يوضح القس السفإم من الواج ف الوئيسف م سفل ال فحف

شكل دق ة :)16يوضح قائمف املود ين.
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الثاني
 10دقائق

في هذا النشاط سوف نقوم بجولة بمنصة شمس عن طريق التالي:
 -1الساول يإى م ف شم ة.)shms.sa
 -2ت فخ اسمات العويط الليوي.
 -3ت فخ اسمات العويط السفإم.
 -4ت فخ املوسويات وامعمويات وااقسام.
وملليس من العف يل يمك ن الوجوا إلى العوح م النعول الثانيف.
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الثالثة
 20دقيقة
أبرز الخصائص واملميزات في شمس
مقدمة:
بوز ما يملز شم ين غلايا من امل ات العقييسيف؛ يو القسدل يإى إ عا مجمويات ا يعمام،
و ما يسمى بو ة ،)community of practiceويو ص ل الع اف بلن اافوا الألين يتعادكون ا يعمام
و امل ف ،و ينعمون إلى تخ ص مللن .فم ف شم تلط املسعخسم القسدل يإى العواصل مل
صحاب ا اع اص والساول يإى يضوياده  ،وكأللن ملوفف يمال ومؤلفاده  ،باإلضافف إلى
القسدل يإى تقييم ا ،و عويا ،و حتى تلسيي ا م حالف السماح ل بالعلسيل مل حفظ حقوق
بواص تمكن اايضا اآلاوين من العحفلز ليمعادكف.
خصائص العضوية:
ي اك يس من الخ ائص املوجو ل لضويف شم  ،والتي يح ل يييها جميل املعتاكلن م
شم  ،وهم كالعالم:
أ .رفع املوارد:
ااصيف دفل املواد هم معاحف اي يضو م شم  .بنمكان اايضا م شم دفل مود تلييمي
وت نيف تحت قس محس من ااقسام ،ومن عود مل اايضا م م ف شم .
العكل دق ة )17يوضح واحسا من وق دفل املود  ،فبلس الساول يإى م ف شم يع
ال قو يإى ةاس املسعخسم ،ااعياد مواد ي  ،شادك م شم ).
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شكل دق ة :)17يوضح ويقف دفل مود تلييمي
ب .إنشاء املجموعات:
ااصيف إ عا امعمويات ،وهم إ عا ةقووعات ) للس ٍ غلا محسو من اايضا م مجمويف،
سوا مجمويف ااصف ةلأليضا املسيوين) ،و يامف ةلعميل يضا شم ) ،يتعادكون ايعماما
ملي ا و تخ ا ًّ
ييميا و ودل تلييميف .وااصيف إ عا القووب تتيخ لأليضا امل اقعف يما
امل عسيات ،و وح ااسةيف ،ودفل املواد العلييميف ليمجمويف.
ليعوضيخ شايس شكل دق ة.)18

شكل دق ة :)18يوضح آليف يمل امعمويات
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ج .التأليف:
ويق س بالعيليف إ عا املواد العلييميف يما اسعخسام ال املؤلف املفعوح ،وهم ال تتيخ
ًّ
للضو شم بين يؤلف محعوى
تلييميا ،وينعود م شم  .ليمليس ا يل يإى شكل ة.)19

شكل دق ة :)19يوضح واج ف املؤلف املفعوح
د .إنشاء الدروس للتعليم العام:
ويق س بها ن ينش ئ اللضو م شم لض السدوس؛ يما ال السدوس ليعليي اللام ،وهم ال
مفيسل تمكن امللي من عو دس معكامل؛ يما كعابف يسا السدس ،واا وات املسعخسمف م
السدس ،وكأللن العحضلا ليسدس ،وعاإلمكان عويا للعميل ل سعفا ل منها .شكل دق ة )20يوضح
كلن.

44

شكل دق ة :)20فكول السدوس العفايييف
ه .إنشاء الوحدات للتعليم الجاميي:
ويق س بها إ عا وحسل معكاميف ليمؤلفلن .يشعل فيها املؤلف يإى تضملن امل حظات اللامف
وال وص التابويف العلييميف السايمف ليلمييف العلييمف لكل من الط ب ومسعخسم املواد  .ويألد
تمكن املعلي من إنها م ام مجسولف ،لك تسايسي يإى سيوب تلي تسديجم ،ومن بوز مملزات يألد
الخاصيف هم قابييف إ عا مليومات لكل مسعوى ،وإمكانيف إيا ل امللج والعخ يص باإلضافف إلى
وات تحويو كثا موونف ،مثل إ عا العساول ،وإضافف الووابط ،وغلايا .شكل دق ة )21يوضح
كلن.
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شكل دق ة :)21يوضح آليف إ عا الوحسل العفايييف

و .التعليق وإبداء الرأي:
جميل يضا شم لسيه ال حيات بالعلييق يإى ي مود تلييمي منعود م شم  ،وإبسا
آدا ه الشخ يف ين يألا املود العلييمي ،كما يمكن ا ا يإى تلييقات اايضا اآلاوين يإى ي
مود .
ز .التقييم:
يمكن تقيي ي مود تلييمي منعود م شم يما اإلجابف يإى ال العقيي  ،والتي تعكون من
ست اطوات ،يع ا اعياد فيها بملياد يعكون من الوق  0إلى  3و ي طبق ؛ كما يمكن ا ا يإى
تقييمات اايضا اآلاوين يإى ي مود  ،كما يوضح كلن العكل دق ة.)22

46

شكل دق ة :)22يوضح آليف واطوات العقيي م شم
خصائص الحساب الشخص ي:
ي اك يس من الخ ائص املوجو ل ب ظام م ف شم  ،والتي يح ل يييها جميل اايضا وهم
كالعالم:
أ .إدارة امللف الشخص ي:
إ ادل امليف الشخص ي تعمل تلسيل مليومات اللضويف؛ كا س ااول ،وا س ااالا ،وتغيلا
ال ودل الشخ يف ،وعيس املنعي ،باإلضافف إلى مليومات يامف تعليق با يعمامات؛ كايعمامات
العخ ص الليمي ،كما يمك ن ال ظام من كعابف نبألل مبسطف ين اللضو ،وجميل يألد املليومات
تظ و م صفحف مليومات امليف الشخص ي .ويمك ن الوصول إليها ين ويق:
تلسيل امليف الشخص ي بالألياب و إلى اس املسعخسم م العويط اايإى ،والضغط يإى
ةمليومات امليف الشخص ي) ،الضغط يإى تلسيل امليف الشخص ي .العكل دق ة )23يوضح كلن.
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شكل دق ة :)23اطوات إ ادل وتلسيل امليف الشخص ي
ب .إدارة املجموعات والتحكم فيها:
يمكن ليلضو م شم إ عا امعمويات وإ اددها ين ويق ال ةإ ادل امعمويف – Manage
 ،)Groupوالتي يمكن ليلضو الوصول إليها ين ويق الألياب إلى امعمويف املنعيل من اللضو،
الألياب إلى املليومات – إ ادل امعمويف  ،"Manage Groupالعكل دق ة )24يوضح ويقف
الوصول إلى إ ادل امعمويف.
وإ ادل امعمويف تمك ن من إضافف مسعخسملن م شم ين ويق يوده بالمايس اإللكتاو ،
ياما و ًّ
وكأللن إ ادل ال قاشات ،وإ ادل الحساب ،وجلي ًّ
ااصا؛ ب ا يإى ويقف ت مي امعمويف،
سيع شوح ا م العيسات العسديبيف القا مف بالعف يل.
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شكل دق ة :)24يوضح ويقف الوصول إلى إ ادل امعمويف لس الألياب إلى امعمويف
ج .تعديل املوارد التعليمية املرفوعة:
ويألد الخاصيف تتيخ ليمسعخسم القسدل يإى تلسيل املواد املنعيل؛ سوا ين ويق املؤلف املفعوح،
و ال إ عا السدوس ،وكأللن املواد العلييميف املوفويف ين ويق املسعخسم .فلإى سبيل املثال ،إكا
كان لسين مود تلييمي موفوا فبنمكانن الوجوا إلى املود املوفوا ين ويق الألياب إلى ةصفحف
املسعخسم ،ومن الضغط يإى مواد ي ،والألياب إلى املود العلييمي املوا تلسيي – ،الضغط
يإى تلسيل) .يألد اا ال مفيسل م حالف الوغبف م إضافف لض مليومات الع نيف إلى املود
العلييمي ،و إضافف تواديخ و ت نيفات جسيسل.
د .الشارات:
وهم مجمويف من ااوسمف العحفلزيف تضا ليمسعخسم م حالف معادكع م شم م يسل
مجا ت .نظام العادات يو يبادل ين نظام تحفلزي يسايس اللضو م شم يإى إيطا وعألل املليس.
فكل معادكف ليلضو تضا ك قاط ،ويألد ال قاط تبس من شادل يضو ،وتنعهي عادل ابلا.
حتى يألد اللحظف ت تطويو  11نويا من العادات العحفلزيف م ص ا يسل ،وهم قيس العطويو.
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ويألد العادات كالعالم:
 -1وسام املترجم :ويو يلطى ملتاجمي امحعوى العلييمي م شم  ،ويألا يعضمن
املقا ت و الكع ال يف ،وكأللن مقا ل الفيسيو ،ومقا ل ال وت.

-2وسام املازج :وامللج يق س ب يمييف العلسيل واإلضافف إلى محعوى آاو
ة ،)Remixويو حس الل اصو الوئيسف م مبا ئ املواد العلييميف املفعوحف ،يألا
الوسام يلطى ليلضو م حالف إضافع و تلسيي يإى دس تلييمي ين ويق
املؤلف املفعوح.

-3وسام املسؤلف :ويو وسام يضا ليمسعخسم م حالف تيليف محعوى تلييمي
جسيس.

-4وسام املشارك (املساهم) :ويو يضا لأليضا املسايملن بمواد تلييميف
مفعوحف امل سد؛ ت إ عاؤيا من قبل آاوين ،مل حفظ حقوق  .مثيف ةمقا ل
تيس – كا يميف اان) ،وغلايا.

 -5وسام املساهم :ويو يضا ليمسايملن م إ وا ال قاشات الليميف م
امعمويات العلييميف؛ فكل نقاش و تلييق يضيف مجمويف من ال قاط
ليمساي .
 -6وسام مسؤسسة التعلم مدى الحياة :ويو وسام مخ ص ليمؤسسات
السايمف لقس العلي مسى الحيال.
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 -7وسام أكاديمية شمس :ويو يضا لأليضا املعادكلن م ااكا يميف ،لس إنها
جميل املعطيبات لسودل ااكا يميف ،وهم ودل تلويفيف تساي م تطويو ف
امل ف و بوز مملزادها.

-8وسام مطوري اللغة العربية :ويو يضا لأليضا الألين لفوا محعويات
باليغف اللوعيف ين ويق املؤلف املفعوح .ت تخ يص يألا الوسام لسي اليغف
اللوعيف .م حظف يألا الوسام ييغم وسام ةاملعادك) ،فف حالف تيليفن محعوى
باليغف اإلنجيلزيف تح ل يإى وسام املعادك ،و م حالف تطويوك محعوى باليغف
اللوعيف تح ل يإى الوساملن ةاملعادك ومطود اليغف اللوعيف) لسي اليغف اللوعيف.

-9وسام املقيم :ويو يضا لأليضا املقيملن ليمحعوى العلييمي وفق اطوات
العقيي  ،وكلن من ا ل اإلجابف يإى الخيادات امللووضف.

-9وسام مسؤسسة التعليم العالي :ويو وسام مخ ص ليمؤسسات السايمف
ملواد العليي اللالم كمواد العاملات والكييات العلييميف ،وغلايا.

-10وسام مسؤسسة التعليم العام  :k-12ويو وسام مخ ص ليمؤسسات
السايمف ملواد العليي اللام؛ كمواد العليي م املسادس الثانويف واملعوسطف
وا بعسائيف.
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ه .معرفة إحصاءات العضوية :بنمكان اللضو م شم ن يح ل يإى إح ائيف شاميف ين
حع املعادكات املقسمف م شم  ،وكأللن ملوفف ااوسمف التي ح ل يييها .ومللوفف كلن
يمك ن الألياب إلى اس املسعخسم م العويط الع قإم ،الضغط يإى مليومات امليف
الشخص ي ،الضغط يإى إح ا ات اللضو .العكل دق ة )25يوضح الخطوات بال ود.

شكل دق ة :)25يوضح آليف الوصول الى إح ا ات اللضو
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الثالث
 10دقائق
النشاط هو نشاط عملي يتعلق بشمس وكيفية تحديث ملفات العضو في شمس.
املطلوب كاآلتي:
) تسعيل الساول.
ب) الألياب إلى مليومات امليف الشخص ي لس الضغط يإى اس املسعخسم.
ج) الضغط يإى تلسيل امليف الشخص ي.
) إ اال بيانات السولف ،والعيكس من البيانات الشخ يف ةا س ااول – اس اللائيف).
ه) إ اال بيانات امل ف ة ال – ملي – ابلا وم ع بالعلي – إ ادي).
و) ااعياد املوا الليميف ةالعخ ات) التي تت اس مل ايعماماتن ةالوياضيات – الصحف
– الليوم – اليغات).
ز) تغيلا ال ودل الشخ يف – ودفل صودتن ة م حالف يسم الوغبف م دفل ال ودل بنمكانن
وضل ي صودل يامف).
ح) كعابف نبألل ي ن ةسوا باليغف اللوعيف ،و اليغف اإلنجيلزيف).
ط) دعط حس حسابات ميفات العواصل ا جعماعم ةفي بوك – تويتا).
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اجللسة الثالثة

رخص املشاع اإلبداعي
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الثالثة
التعرف على رخص املشاع اإلبداعي
 75دقيقة

في نهاية هذه الجلسة سوف يتمكن املتدرب من التالي:
 .1يلو داص املعاا اإلبساعم.
 .2يلو ال ويلن ااساسيلن من داص املعاا اإلبساعم.
 .3يفوق بلن دموز داص املعاا اإلبساعم ،وماكا تلني.
 .4يعوح الواص الست ااساسيف من داص املعاا اإلبساعم ،والتي تحفظ لض الحقوق.
 .5يخعاد الوا ف امل اسبف من داص املعاا اإلبساعم للمي .

.1
.2
.3

ج از يوض ليبيانات.
توفو شبكف اإلنتانت.
ج از حاس لكل معسدب.
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املوضوع

الزمن

 توزيع النشرة العلمية األولى بعنوان رخص املشاع اإلبداعي وأنواعها.
 استعراض النشرة مع املتدربين.
 املناقشة مع املتدربين.
 التدريب على النشاط األول :تكوين الرخصة املناسبة لعووط محمس .

 25قيقف

 يستعرض املدرب النشاط مع املتدربين.
 يقوم املتدربون بأداء النشاط بشكل جماعي كل فريق على حدة.

 10قائق

 التدريب على النشاط الثاني :تكوين رخصة مناسبة لعمل قمت به.
 يستعرض املدرب النشاط مع املتدربين ،ويقوم املتدرب بأداء النشاط بشكل فردي
 توزيع النشرة العلمية الثانية بعنوان تحديد نوع الرخص في املواقع الشهيرة مثل:
YouTube , KhanAcademy
 استعراض النشرة مع املتدربين ،والتعرف على الطريقة العملية.

 5قائق

 10قائق

 املناقشة مع املتدربين.
 التدريب على النشاط الثاني :يذكر أحد معايير جودة املوارد التعليمية املفتوحة من وجهة
نظره ويوضحها.

 5قائق

 يستعرض املدرب النشاط مع املتدربين ،يقوم املتدرب بأداء النشاط بشكل فردي.
 توزيع النشرة العلمية الثالثة :بعنوان أنواع رخص استخدام وإنشاء املوارد التعليمية
املفتوحة املوجودة على موقع شمس.
 استعراض النشرة مع املتدربين والتعرف على الرخص في املوقع واألكثرانتشارا.

 15قيقف

 املناقشة مع املتدربين.
 التدريب على النشاط الثالث :يقوم املتدرب ببناء رخصة خاصة بمورده على موقع
شمس ،ويستعرض املدرب النشاط مع املتدربين.
 يقوم املتدرب بأداء النشاط بشكل فردي

 5قائق
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األولى
 25دقيقة
ما هي رخص املشاع اإلبداعي؟
“دا ف املعاا اإلبساعم مجمويف من داص ت ظ اسعخسام حقوق املؤلف بالطوق التي يجوز
ممارستها من ون موافقف صاح الحق؛ املؤلف ،وتوجس منها يسل ت و لات توضح الحقوق التي يحعفظ بها
املؤلف والحقوق التي يت ازل ينها لآلاوين ،مما ينعد ي كون لض الحقوق محفوظف يوضا ين كون
جميل الحقوق محفوظف  .صسدت الوا ف ااولى يوم  16يسمما 2002م ين م ظمف املعاا اإلبساعم.
الواص حاليا منعودل م إصساديا الوا ل م أل نوفمما  .”2013ة)1
داص املعاا اإلبساعم لحقوق العيليف والنعو و وادها تحقق توازنا م ال موكج العقييسي كل الحقوق
محفوظف التي عييا قانون حقوق العيليف والنعو .تم خ وات ا ويقف مبسطف ونموكجيف للعميل ،بسايف
من اافوا إلى العوكات الكبلال وحتى املؤسسات ،لعحسيس ص حيات حقوق العيليف والنعو إلى يمال
اإلبساييف .ويؤ ي السمد بلن وات ا ومسعخسميها إلى تلايس وانتعاد املعاا الوقمي ،الألي يو يبادل ين تجمل
ليمحعوى يمكن سخ  ،إيا ل توز ل  ،تلسيي  ،تغيلاد ،وا شعقاق م  ،وكل كلن م نطاق قانون حقوق
العيليف والنعو .ةكوييعف كومونل2016 ،م).

 وسائط مسانسل ليعوح:
مقطل فيسيو ما يو املعاا اإلبساعم؟ goo.gl/GcgeX4

 ما هي منظمة الكرييتف كومونز؟
هم م ظمف غلا دعحيف تسمى لنعو اايمال اإلبساييف إلى لس مسى ممكن ،وجلي ا معوفول
للعميل؛ ليسعفيسوا منها و عادكويا ،ويب وا يييها عكل قانو  .لأللن عئت داص املعاا
اإلبساعم.
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 أنواع رخص املشاع اإلبداعي:
 .1جميل الحقوق غلا محفوظف :ويألد الوا ف تلط املؤلف الحق م الع ازل ين
جميل حقوق لآلاوين؛ بحيخ يسعطيلون اسعخسام مؤلفات وتغيلايا ،والعلسيل
يييها ،ومعادك ها بسون الحاجف إلى ككو اس املؤلف.

 .2لض الحقوق محفوظف :يألد الوا ف تسمخ ليمؤلف بااعياد الحقوق الألي يويس
حفظ ا للمي  ،والحقوق التي يويس الع ازل بها لآلاوين ،ولكن عوط ن يألكو اس
املؤلف ااصإم ائما ،واإلشادل إلي ي س اسعخسام مؤلفات .
 رموز رخص املشاع اإلبداعي ومعانيها:



وسائط مسانسل ليعوح :مقطل فيسيو داص املعاا اإلبساعم goo.gl/1m6ncX
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الرخص الست األساسية من رخص املشاع اإلبداعي (بعض الحقوق محفوظة):
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كيف تختارالرخصة املناسبة من رخص املشاع اإلبداعي لعملك؟
يوفو لن موقل الكوييعف كومونل ال سيطف تس ل ييين ااعياد الوا ف امل اسبف للمين ين
ويق اإلجابف يإى مجمويف من سةيف تحس لن نوا الوا ف امل اسبف ،ويمك ن ا ا يإى ااسةيف
وتجوعف اا ال من الوابط العالمwww.creativecommons.org/choose :

ومن سو تظ و لن الوا ف امل اسبف للمين ،وكأللن سو يظ و لن دمل يألد الوا ف
وكو العضملن الخاص بها م حالف د ت إضاف ها إلى موقلن اإللكتاو  ،و إلى مسونعن.
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AE%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D9%85

%D8%B4%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%
D8%B9%D9%8A
https://www.youtube.com/watch?v=PHW_Aw_Gmso .1
https://www.youtube.com/watch?v=AfnNd9xMT6s .2
www.creativecommons.com .3
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األول
 10دقائق
نشاط مجموعة
يقس الحضود إلى مجمويات من  5-4فوا  ،ويطي منه تكوين الوا ف امل اسبف محمس ،وكلن ين ويق:
ااعياد الوموز امل اسبف ،ومن إل اق ا يإى املسعطيل اابيض ،والألي يمثل الوا ف:
 -1محمس ملي معفان لف دسا ،و دا معادكع مل جميل زم امل ف ،و ي شخص م ع بسون
الحاجف ااأل إكن  ،ولكن تحت العووط العاليف:
 ن ينس اللمل ااصإم إلي .ب -ن ينعو اللمل ب ف الوا ف التي اسعخسم ا محمس.
يسعخسم اللمل اغواض تجاديف.
ت-
ما هي الرخصة التي تتناسب مع متطلبات محمد؟ ةمعطيبات النعاط موجو ل م آاو صفحف ليطبايف).
 يقوم املسدب بنسخ ال فحف العاليف لس امعمويات املوجو ل لسي .
 يقوم بقص الوموز.
 يقوم بقص املسعطيل.
 يوزا يإى كل مجمويف مسعطيل و 6دموز وغوا .
 املطيوب من كل مجمويف تكوين شكل الوا ف امل اسبف محمس ،وكلن بي ق الومل
امل اس اال مسعطيل الوا ف.
الرموز:
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مستطيل الرخصة:

نموذج الحل

الترخيص بالمثل

ال يسمح باالستخدام التجاري

نسب المصنف

بعض الحقوق محفوظة
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الثاني
 5دقائق
نشاط فردي عملي:

ق بااعياد حس يمالن التي قمت بها مسبقا وتويس عويا يإى حس املواقل املعخ
بالخطوات العاليف:
 .1اكع نوا اللمل الألي قمت بااعيادد.
 .2اكي إلى ال فحف العاليفwww.creativecommons.org/choose :

ف،

ق

 .3ج ين ااسةيف املوجو ل.
 .4شادك زم ك بالوا ف امل اسبف التي ااتادها وملاكا ااتادها؟
الرخصة:

سبب اختيارها:
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الثانية
 10دقائق

تحديد نوع الرخص في املواقع الشهيرة مثلKhan Academy ، YouTube :
 أنواع املوارد املوجودة على اإلنترنت:
قبل الحسيخ ين كيفيف تحسيس نوا الواص ليميفات املوجو ل م اإلنتانت يج ملوفف نواا يألد
امليفات ،وهم كالعالم:
 .1مقا ل الفيسيو.
 .2ال ود.
 .3الكع املفعوحف.
 .4املست سات ال يف.
 .5ما ل تلييميف معكاميف ةتحعوي يإى نوا و كثا من اانواا السابقف).
 كيفية تحديد نوع الرخص املوجودة على الفيديوهات:
من ي و ش و مواقل الفيسيو يإى اإلنتانت يو اليوتيوب  ،YOUTUBEواملوقل يسعخسم م
الغال دا ف املعاا اإلبساعم  ،Creative Commonsف و يقسم ملنش ئ امحعوى وسييف قياسيف مل خ
شخص آاو اإلكن باسعخسام يمال  .يتيخ  YouTubeليمسعخسملن وضل ي مف توايص Creative
 CC BY Commonsيإى مقا ل الفيسيو العا لف ل  .وسيعمكن مسعخسمو  YouTubeلس كلن من
اسعخسام يألد امحعويات م مقا ل الفيسيو العا لف ل  ،حتى اغواض تجاديف ،يما الوصول إلى مسيو
الفيسيو م YouTube.
ًّ
تيقائيا  ،بعلبلا آاو ،سيلوض ي
ي س اسعخسام توايص ، CC BYتع إحالف امحعوى امللني
ًّ
تيقائيا سفل
محعوى تنعة يسعخسم توايص  Creative Commonsي اوين مقا ل الفيسيو امل سد
معغل الفيسيو ،وسعحعفظ بحقوق الطبل والنعو ،كما سيليس املسعخسمون اآلاوون اسعخسام
يمين بموج ب و التاايص.
ويحق لن وضل التاايص الخاص بن حس شووط ،كما تجسد اإلشادل إلى إمكانيف وضل ي مف
توايص  Creative Commonsيإى مقا ل الفيسيو امحميف فقط إكا كانت مكونف بيكمي ا من محعوى
يجوز لن تواي بموج ، CC BYو م ما يإم لض اامثيف يإى يألا امحعوى الألي يمكن تواي :
 امحعوى ااصإم الألي عيت ب فسن.
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مقا ل فيسيو اوى ت وضل ي مف توايص  CC BYيييها.
مقا ل الفيسيو امل سدجف ضمن ال طاق اللام.

ما إكا ك ت تويس اسعخسام فيسيو موجو يإى اليوتيوب مث  ،وتويس ملوفف نوا الوا ف املوجو يإى
الفيسيو ،يج اتباا الخطوات العاليف:
و  :ق بالبحخ ين حس املواضيل التي دهمن ،من ا ل اانف البحخ م يإى ال فحف ،شكل ة)1
وشكل ة:)2

الشكل ( :)1يوضح البحث في اليوتيوب

الشكل ( :)2خطوات البحث

انيا :سعجس م يإى ال فحف الف تو  ، Filtersاضغط يييها ااتا اياد توايص Creative
 ،Commonsسعظ و لن الفيسيويات التي يوجس ل ا توايص العكل ة )3والعكل ة:)4
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الشكل( :)3تابع خطوات البحث
الشكل ( :)4تابع خطوات البحث

الثا :ااتا حس الفيسيويات التي تظ و لن ،ااتا تحت الفيسيو يوض املليس سيظ و لن نوا
الوا ف العكل ة )5والعكل ة:)6
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الشكل ( :)5تابع خطوات البحث

الشكل ( :)6تابع خطوات البحث

ويكألا تكون تليمت كيف تظ و دا ف ي فيسيو موجو يإى اليوتيوب ،ومتى تسعطيل وضل الوا ف
الخاصف بن يإى الفيسيو الألي عيت .
ويمكن ن نلخص ويقف ااعياد الوا ف ملقا ل يوتيوب م العالم:
ي مقطل يإى اليوتيوب يحمل إحسى الوا علن العاليعلن فقط و يمكن ن يحمل غلايما:
 -1إما دا ف يوتيوب القياسيف.
 -2و دا ف معاا إبساعم نوا  CC-BYفقط.
فنكا كان املقطل يحمل دا ف يوتيوب القياسيف؛ فأللن يلني ن ا نخعاد ةت ويحات مخ ف) ي س
ااعياد الوا ف م شم  ،ما إكا كانت الوا ف معاا إبساعم ؛ ف خعاد دا ف معاا إبساعم ي س
ااعياد الواص م شم  ،ويج ن نجي يإى ااسةيف بالعالم :يل تسمخ با سعخسام العجادي
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ة ل ) ،يل تسمخ بعلسي ت ة ل ) ،حتى نحس ًّيا من الواص السعف هم دا ف املقطل يإى يوتيوب
وهم  CC-BYفقط.
 كيفية تحديد نوع الرخص املوجودة على الصور:
من ش و مواقل ال ود و كثايا انتعادا موقل فيكو  ،FLICKERلأللن س ياألد كمثال مللوفف كيفيف
تحسيس نوا الواص املوجو ل في :
و  :الساول يإى املوقل ،وضل كيمف البحخ م اانف البحخ ،مث ي ا اسعخسم ا  ،Birdsشكل
ة ،)7لس كلن يظ و ل ا يإى يساد ال فحف اياد نوا الوا ف  ANY LICENSEي ا بالضغط يييها
تظ و ل ا نواا الواص املوجو ل م  ،FLICKERااتا إحسايا ،شكل ة: )8

الشكل ( :)7خطوات إيجاد الصور

الشكل ( :)8تابع خطوات إيجاد الصور

انيا :سعظ و لن ال ود التي ت سدج تحت اياد الوا ف امخعادل ،ااتا صودل ،سعظ و لن نوا
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الوا ف م سفل ال ودل يإى اليملن كما يو موضح م العكل ة:)9

الشكل ( :)9معرفة نوع الرخصة للصورة املختارة

وبهألد الطويقف تسعطيل ملوفف غي نواا املوا املوجو ل يإى اإلنتانت ،ف تسعخسم املوا غلا
املوا ف ،باإلضافف لأللن يج ملوفف ن ي اك مواقل يقع و اسعخسام ا فقط يإى داص
املعاا اإلبساعم ،بل تحعوي يإى داص مع ويف ،مثل الويكيبيسيا تقسم نوا دا ف واحس ،مثل العكل
ة:)10

الشكل ( :)10الرخصة الوحيدة املستخدمة على املوقع
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ما اليوتيوب فيحعوي نوايا معلس ل من الواص؛ بحس ااعياد الشخص للمي .
العسول العالم يوضح نواا الواص لبلض املواد الع لال التي تقسم محعوى مفعوحا:
املوقع
YouTube

نوع الرخصة التي يستخدمها ملحتواه
 .1يوتيوب القياسيف
 .2معاا إبساعم CC BY

TED

CC BY- NC- ND .1

PHET

CC- BY .1

Wikipedia, Wikipedia
Arabic
Khanacademy (Videos
)and exercise
OpenStax
MIT Open Courseware

CC BY-SA .1
GNU Free .2
Documentation License
Creative Commons CC .1
BY-NC- SA
Creative Commons CC .1
BY
Creative Commons CC .1
BY-NC-SA

املالحظات

ي فيسيو م موقل تيس يحمل يألد الوا ف؛
ما ل يع ككو غلا كلن.
ي محعوى تفايإم م موقل فيت يحمل يألد
الوا ف؛ ما ل يع ككو غلا كلن.

جميل العمادين ومقا ل الفيسيو العلييميف م
موقل كا يميف اان تحمل يألد الوا ف.
ي محعوى م موقل وعن سعاك
الوا ف؛ ما ل يع ككو غلا كلن.
ي محعوى م موقل وعن كودسويو يحمل
يألد الوا ف؛ ما ل يع ككو غلا كلن.

يحمل يألد

مراجع النشرة العلمية الثانية:
https://support.google.com/youtube/answer/2797468?hl=ar 
http://www.openwa.org/module-5/#attribute 
ت الساول يإى املوقللن بعاديخ 2016-11-28م.
Youtube.com 
Flicker.com 
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الثالث
 10دقائق

اآلن لس ن تلوفت يإى كيفيف تحسيس نواا الواص املوجو ل يإى مواقل اإلنتانت مثل اليوتيوب،
و فيكو ،عكل فو ي ااتا مود ا موجو ا يإى املوقل العالم:
 كع يوعيف حول librebooks.org
اكع اطوات إيجا ك ليوا ف ،مل ككو نوا املود  ،واسم  ،ونوا الوا ف:
نوا املود :

اس املود :

نوا الوا ف:

اطوات إيجا الوا ف:
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الثالثة
 15دقيقة
يحعوي موقل شم يإى نواا من الواص ،يمكن ااعياديا بحس املوقل الألي ت دفل
املود م  ،و يألد الواص كالعالم:
 توايص املعاا اإلبساعم .Creative Commons
ت
د
خ
ي
ص
 المامجيات الحول .GNU

 داص مخ

ف وملي ف .ة يع وضل دابط الوا ف وصفادها ) .
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 داص الحقل اللام .

و كثايا اسعخساما يو املعاا اإلبساعم .Creative Commons
ما إكا ك ت تويس إ عا مود ااص بن يإى شم ؛ فيسين ث وق لإل عا  ،إما بو وو:



ال العيليف املفعوح



ال إ عا السدوس.
ال إ عا امحعوى.
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وسنعحسث بالعف يل ينه م جيسات اوى .كل اا وات الث ث السابقف تحعوي يإى دا ف املعاا
اإلبساعم؛ بحيخ تخعاد ما يت اس مل شووط ا سعخسام الخاصف بن.
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الرابع
 5دقائق
اآلن كل معسدب يفعخ الع از الخاص ب  ،ويفعخ موقل شم اإللكتاو  ،يألي إلى ة ش ئ)
املوجو ل م يإى ال فحف؛ ليكتعف ي الواص املوجو ل يإى موقل شم ي س دغبعك م إ عا
مود  ،و إ عا دس و وحسل ،اتبل الخطوات العاليف:
 .1ق بفعخ موقل SHMS.SA
 .2انقو يإى اانف ة ش ئ) املوجو ل م يإى ال فحف.
 .3ااتا حس اا وات الث ث ،واكع ي اا وات قمت بااعياديا.
..............................................................................
 .4ضل ي مود قمت بن عائ سابقا م اا ال ،وضل الخيادات امل اسبف ملود ك الخاص؛ من
حيخ شووط ا سعخسام ،اكع الوا ف التي تظ و لن يإى العاشف ي ا.
شووط ا سعخسام:
التاايص*
يل تسمخ بعلسي ت؟
 oل
o
 oل  ،املا التاايص باملثل قائ لسى اآلاوين.
يل تسمخ با سعخسامات العجاديف؟
 oل
o
ا اع اص
ا اع اص :ة ولم و ولف مخ ف).
الوا ف الظايول لن:
.........................................................................................................
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اجللسة الرابعة

البحث عن املوارد يف
منصة مشس
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الرابعة
البحث عن املوارد في منصة شمس
 75دقيقة

يتوقع من املتدرب في نهاية الجلسة التدريبية أن:
 .8يبحخ ين املواد العلييميف بم ف شم من ا ل اا وات املعاحف.
 .9يلس اطوات البحخ والوصول ملود تلييمي.
 .10يعحك م اإليسا ات الخاصف بالبحخ املعقسم ،وكيفيف ت فيأليا.
 .11يسعخسم ال البحخ الوئيسف.
 .12يسعخسم ال البحخ املعقسم.
 .13يسعخسم ال ا سعكعا .
 .14يسعخسم البحخ بالوس ؛ لعقييص مواضيل البحخ يما كيمات الوس املسعخسمف.

-4
-5
-6
-7

ج از حاس .
ج از يوض ليبيانات.
توفو ات ال باإلنتانت عبكف ات ال واحسل.
امع ك حساب عبكف املواد السلو يف شم

.
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املوضوع

الزمن

 -توزيع النشرة العلمية األولى :طرق البحث عن املوارد التعليمية بمنصة شمس.

 10قائق

 -أداء النشاط األول.

 15قيقف

 -توزيع النشرة العلمية الثانية :البحث الرئيي ي واملتقدم بمنصة شمس.

 10قائق

 -أداء النشاط الثاني.

 15قيقف

 -توزيع النشرة العلمية الثالثة :البحث االستكشافي ،والبحث عن طريق الوسم.

 10قائق

 -أداء النشاط الثالث.

 15قيقف
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األولى
 10دقائق
طرق البحث عن املوارد التعليمية بمنصة شمس
تلس املليومات من امل ا د القوميف املؤ ول م تطود ونمو امععملات؛ حيخ إن السول املعقسمف تلسيا امل ا د
الطبيليف اااوى من حيخ اايميف؛ لأللن صبحت املليومات قايسل ساسيف اي تقسم حضادي و ييمي و ص اعم
م ي مجعمل ،فبسون املليومات تسعطيل السول ن تعقسم ،كما تنبل يميف املليومات من كونها ي املواد م
امععمل ،فهي القول التي تلعمس يييها السول لس ن تطودت العق يف التي جليت منها كات قيمف حيويف ،وزا ت من
القسدل يإى اسعخسام ا م مجا ت يسيسل ،وعاز يا حع املليومات زا ت الحاجف إلى تبا ل ا بلن املؤسسات و
السول ،ولألا ظ وت ودل ا ت ا ت .ةاللعيبي :ص.)16_14
وتت وا وق البحخ ين املليومات بلن امل ا د العقييسيف وامل ا د اإللكتاونيف ،فامل ا د العقييسيف مثل البحخ
م السوديات والصحف وامل غوات الفييميف ،واملطبويات الحكوميف ،وامل ا د اإللكتاونيف؛ مثل البحخ م
اإلنتانت ،ونظ قوايس البيانات ،ونظ استاجاا املليومات ،ونظ الوسائط الفائقف.
وكيما ت توصيف املليومات م امل ا د اإللكتاونيف توصيفا قيقا كيما س ل يإى الباحثلن الوصول إليها
س ولف كما تلوف ا يإى كلن سابقا م جيسف توصيف البيانات.
قبل ن نبس بطويقف البحخ ين امحعوى ومملزات وا ائص كل بحخ ،نويس ن نبلن نقطف م مف تعليق بم ف
شم  ،ويو ما يسمى بوة  ،)navigation barو شويط الع قل م املوقل ويو املوجو باايإى بجان كيمف شم ة
اكتعف  -ش ئ  -انض  -ال البحخ).
ًّ
يألا العويط سيكون اا ال الس يف التي ستسايسك م الوصول إلى ي محعوى باملوقل ،ويو م جسا لف
املوقل ،و ويقف الوصول والع قل س ولف؛ كما يوضح كلن العكل دق ة.)1

شكل دق ة :)1شكل يوضح شويط الع قل

م املوقل.
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يمكن ين ويق م ف شم البحخ ين املواد العلييميف باسعخسام اا وات اآلتيف:
 -1أداة البحث الرئيسة:
ال البحخ الوئيسف هم مثل ي بحخ معلاد ييي كمحوكات البحخ اللامليف؛ فف محوك البحخ
امللوو ة )googleيع البحخ ين ويق إ اال كيمف البحخ املوا الوصول إليها ،وعمجو إ اال الكيمف يع
البحخ ين جميل ما يو موتبط بهألا البحخ م جميل املواضيل وامعا ت .كما يوضح كلن العكل دق ة.)2

شكل دق ة :)2شكل يوضح ال البحخ الوئيسف م google

 -2البحث املتقدم:
البحخ اللا ي يعحول إلى بحث متقدم ي سما نضل مليومات إضافيف ،و مليومات وصفيف قيقف .سوا
باسعخسام وات تق يف؛ كي ال الفيتا ،و ال بحخ معقسمف.
 -3البحث االستكشافي:
يو بحخ يع ين ويق الع قل بلن مجمويات ملي ف ،و ق وات محس ل ي سدج تح ها محعويات موتبطف
بهألد الق وات .مثال يإى كلن املوقل الع لا يوتيوب -ي اك ما يسمى بالبحخ ا سعكعا م ،والألي ي سدج
تحت ق وات اايضا  .ويألا يو املق و بالبحخ ا سعكعا م؛ كما يوضح كلن العكل دق ة.)3
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شكل دق ة :)3شكل يوضح ويقف البحخ ا سعكعا م.
 -4البحث عن طريق الوسم  -وهو ما يعرف بـ( الهاشتاق):
ي سما يع إضافف وس مللن م موقل تويتا يإى سبيل املثال؛ فنن يوعط جميل امحعويات التي ل ا
ي قف بهألا الوس  .كما يوضح كلن العكل دق ة.)4

شكل دق ة :)4شكل يوضح ويقف البحخ ين ويق الوس .
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وقبل أن نبدأ التعرف على هذه الطرق؛ نذكربعض القواعد عن البحث في منصة شمس:
 .1تلو املواد العلييميف املفعوحف  Open Educational Resourcesبينها يبادل ين مواد
تسد

وتليي وعحخ معوفول للعميل كمين يام معتاك و كمعاا ،و ت إصساديا

باسعخسام دا ف ميكيف فكويف ملي ف ،تسمخ بعوز ل وتلسيل يألد املواد والعلاون مل
اآلاوين؛ إليا ل اسعخسام ا ولو ايسا تجاديف.
.2
.3
.4
.5

تحسيس ما نويس البحخ ي بسقف ،ف ل نحعاج البحخ ين كعاب و فيسيو و نظام محاكال.
ومثال ييي البحخ ين مقطل صوت محس .
ح و املوضوا ووصف  ،مثال سودل الفاتحف.
تحسيس الكيمات املفعاحيف التي يمكن البحخ من ا ل ا ،فمث ت ول – مجو ل – الفاتحف.
حس زم ك م امل ف ،الألين يعادكونن نف ا يعمام ونف مواضيل العسد ؛ فقس
تكون لسيه مجمويات ااصف به ت فيها ح و املواد العلييميف التي ده املسعوى
العلييمي الألي يقومون بعسد س .

82

األول
 15دقيقة

نرغب في البحث بمنصة شمس عن مجموعة من املوارد التعليمية؛ برأيك ما األداة املناسبة للبحث لكل
من املوضوعات اآلتية:
تألكو بين وات البحخ بم ف شم هم:
 .1ال البحخ الوئيسف.
 .2ال البحخ املعقسم.
 .3البحخ ا سعكعا م.
 .4البحخ ين ويق الوس ةال اشعاق).
البحث

األداة املناسبة

البحخ ين مود تلييمي م املواد العلييميف املفعوحف.
البحخ ين املقا ل املوئيف التي تعحسث ين الخسو والكسو .
البحخ ين تفسلا سودل الفاتحف.
البحخ ين مقطل صوت ت ول مجو ل لسودل اإلا ص.
البحخ ين صودل اجلا جس اإل سان.
البحخ ين دس مليومات  -إنفو جوافين -يوضح تاديخ الحاس .
البحخ ين مقطل موئ –موشن جوا – يوضح ظايول ا حعباس
الحوادي.
البحخ ين ااد ف مفايي توضح مواضيل سودل البقول.
البحخ ين مقطل موئ يعوح ويقف الغسل الصحيخ.
البحخ ين كعاب امللي ملا ل الوياضيات لي ف الثالخ انوي.
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الثانية
 10دقائق
البحث الرئيس واملتقدم بمنصة شمس
أوال  /البحث الرئيس بمنصة شمس:
ي س بسايف اسعخسام امل ف ليبحخ ين مواضيل و مواد ملي ف ين الطق مث  ،ويكون امحعوى
الألي تبحخ ي مبسطا وم ئما ليط ب م ال ف الخام ا بعسائ  ،ويحعوي يإى يس من اا عطف التي
تجلي يلعمسون يإى نفس م داسف يألا امحعوى.
فننن تألي إلى اانف البحخ -وتضل كيمف البحخ املوا البحخ ينها ق ة )weatherكما يوضح ذلك
الشكل رقم (.)5

شكل دق ة :)5شكل يوضح ويقف البحخ الوئي

م م ف شم .

م حالف الضغط يإى كيمف انعقل نجس ن لسي ا مجمويف من املواد العلييميف املعليقف بالطق  .ويألد
امل ا د مع ويف يإى حس العخ ص واللمو وحقل السداسف ،وتعضمن يضا ت نيفات محس ل تسايسك
يإى البحخ ين امحعوى امل اس ليفةف املس هسفف؛ كما يوضح كلن العكل دق ة.)6
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شكل دق ة :)6يوضح نعائد البحخ الوئي .
تحت كل م سد -كما توى بال ودل -ي اك مليومات إضافيف ،ويألد املليومات يطيق يييها البيانات
الوصفيف؛ يألد البيانات الوصفيف ليمحعوى يع إ اال ا من يضا م ف شم  ،وهم يضا ويقف جيسل
لعق لن امحعوى وملوفف م ئمع ليفةف املس هسفف.
ثانيا  /البحث املتقدم بمنصة شمس :
م حال كان امحعوى م اسبا لط بن فنن يمكن حفظ م مفضيعن ،وإكا دغبت ن تبحخ ين
محعوى آاو معخ ص إلضافع لخطف السدس ،م يألد الحالف بنمكانن الألياب إلى قائمف البحخ املعقسم؛
كما يوضح كلن العكل دق ة.)7

شكل دق ة :)7شكل يوضح اانف البحخ املعقسم.
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لس الساول إلى البحخ املعقسم ،نجس م يألد ال فحف ايادات كثا قف ليفةف املس هسفف .نحن م يألد
الحالف س ضيف كيمات كثا لعلل امحعوى كثا قف وتوكل يإى فةف ملي ف .فبس من اسعخسام كيمف
الطق كما يو م السابق ،س سال اللبادل ةالطق والوياح) لك نكون كثا قف.
كما يوضح كلن العكل دق ة)8

شكل دق ة :)8شكل يوضح ايادات البحخ املعقسم.
م ااسفل كما يو موضح م ال ودل ايادات إضافيف ،وملايلا إضافيف ليبحخ؛ لك تجلل البحخ
كثا قف؛ فلإى سبيل املثال باإلمكان إضافف ملايلا توعويف ،و مسعويات داسيف ،و إضافف صيغف
الوسائط م حالف كون البحخ يعليق بنعاط ب  ،و صود تفايييف ،و مقطل فيسيو إلخ ..نحن م يألد
الحالف ااتانا ن يكون نوا املا ل م اا عطف وامللامل .وااتانا جميل صيغ الوسائط املعاحف فيسيو ،صود،
وكأللن نص.
لس العلسي ت التي وضل ايا يإى البحخ نجس ن ا قي ا نعائد البحخ من  41م سدا إلى 33
م سدا فقط .كأللن باإلمكان تقييص يألا اللس ين ويق اا وات التي تظ و يإى يساد العاشف تحت
مسمى ةتحسلن البحخ)؛ كااعياد ملايلا العليي  ،واملسعوى العلييمي ،وم سد امحعوى ،واملسعخسم
الوئي ؛ ويل يو ملي م ال و إ ادي ،كل يألا الخطوات تسايسك يإى تقييص يمييف امحعوى العلييمي
امل اس لبحثن .كما يوضح كلن العكل دق ة.)9
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شكل دق ة :)9شكل يوضح نعائد البحخ لس اسعخسام امللايلا.
ي اك ويقف إضافيف تسايسك يإى ااعياد امحعوى اا س لط بن ب ا يإى تقيي اايضا اآلاوين.
سوا مليملن و ب ،فكما تجس م يإى ال فحف ااعياد يوض يإى حس ةالل وان – العقيي – اايميف -
العاديخ – الليادات لأليضا )؛ كل يألد الخطوات تسايسك يإى ااعياد محعوى ليفةف املس هسفف.
ل ظو إلى محعوى آاو نحن اآلن يسنا تق لن البحخ ين ويق اسعخسام اا وات املعاحف إلي ا ليكون يإى
ساس العقيي  ،وكأللن من القائمف اليساد وضل ا املسعخسم ااساس ي يو امللي  ،ل خعاد يإى سبيل املثال يألا
امحعوى ة ،(Wild Windلس الضغط يإى يألا امحعوى نجس ن ل دبلف ملايلا توعويف ،وكأللن ت تقييم من كثا
من ملي و دجات العقيي هم ا ان من ث دجات م جو ل امحعوى .يونا سعلوض يألا امحعوى .ونحفظ م
املفضيف .كما يوضح كلن العكل دق ة)10

شكل دق ة :)10شكل يوضح ويقف تق لن امحعوى ب ا يإى تقيي اايضا .
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الثاني
 15دقيقة

م يألا النعاط سو سعخسم ات البحخ الوئي والبحخ املعقسم ،واملقادنف بلن ال عائد التي
نح ل يييها ،وقبل ن نبس كلن ،ق بعحسيس ما تويس البحخ ي بسقف؛ كما م العسول العالم:
املوضوع
أنواع املصادر
اللغة

املواد العلييميف
كع ومقا ل صوتيف ومقا ل موئيف.
يوب .

من ا ل تحسيسك ملا تويس البحخ ي  ،ق بنجوا الخطوات اآلتيف:
 .1اسعخسام ال البحخ الوئي ليبحخ ين املوضوا ،و ون يس امل ا د التي ح يت يييها.
........................................................................................................................................................................
 .2انعقل إلى ال البحخ املعقسم ،وابحخ عكل كثا قف حس ما ت تحسيسد م العسول ي د.
........................................................................................................................................................................
 .3ون يس امل ا د م كل مول تقوم فيها بالبحخ.
........................................................................................................................................................................
 .4يل ح يت يإى نعائجن؟ قادن بلن اا اتلن؟
......................................................................................................................................... ...............................
........................................................................................................................................................................
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الثالثة
10دقائق
البحث االستكشافي ،والبحث عن طريق الوسم
أوال :البحث االستكشافي:
يونا ن ظو إلى سي اديو آاو ،ول قل يإى سبيل املثال نن تويس ن تؤلف اطف داسيف تكون تفايييف
ومييةف بال ود والفيسيو واا عطف ين ا حعباس الحوادي ،لك ن تلو الكثلا ين يألا املوضوا.
كيف لن ن تبحخ ين موضوا كا حعباس الحوادي؟ وكيف تبس ؟
م حالف ااعيادنا لبحخ يا ي قس ي ل ييي ا إيجا محعوى ين يألا املوضوا؛ ان سي ل امل مف
م إ اال الكيمف امل اسبف.
إحسى الطوق املثإى م البحخ تكون اسعكعا موا تلييميف ين ويق املوسويات .وعاإلمكان
الوصول إلى املوسويات ين ويق الألياب إلى اكتعف ،كما يوضح ذلك الشكل رقم (.)11

شكل دق ة :)11شكل يوضح ويقف البحخ م املوسويات.
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شكل دق ة :)12يوضح نعائد البحخ ين ويق املوسويات.
اآلن لسي ا ما يقادب  36مود محاكال كما يظ و م يإى ال فحف .م يألد الحالف نحاول ن نفيتا
يألد امحعويات باسعخسام اا وات الظايول يإى يساد العاشف .كما يوضح كلن العكل دق ة.)12
بما ن ا نبحخ ين موضوا الطق وا حعباس الحوادي؛ ف ألا املوضوا ي سدج تحت حقل داسف
الليوم الطبيليف ،إكا ل ضغط يإى الليوم الطبيليف .كما يوضح كلن العكل دق ة.)13

شكل دق ة :)13شكل يوضح ت نيفات حقل الليوم الطبيليف.
لس الضغط يإى اانف الليوم الطبيليف نجس ن يطانا ايادات قل تحت ت نيفات إضافيف –
الفين – ييوم الغ العوي -الفلزيا  ..إلخ .ويألد الخيادات لعقييص البحخ ليمحعوى امل اس ليفةف
املس هسفف.
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العوي ،نضغط يإى

م حالع ا نحن نبحخ ين ا حعباس الحوادي ،فالألي نويسد يو ييوم الغ
اانف ييوم الغ العوي .كما يوضح كلن العكل دق ة.)14
ي ا نجس الخياد الثا ويو  Fog Chamberويو اياد م اس يونا نألي ل كتعف يألا املود
والألي يحعوي يإى محاكال .وعما ن امحعوى يو يبادل ين محاكال يج ن يع تحميي .
ل ضغط يإى تحميل املقطل.

شكل دق ة :)14شكل يوضح ويقف تحميل مقطل امحاكال.
نت اآلن تلوفت يإى ويقف البحخ ا سعكعا م؛ ين ويق ا سعكعا بلن املوسويات ،ويو ما
قس فلي اد قبل قييل.
طريقة أخرى لعمل بحث استكشافي ،وهم ين ويق الألياب إلى امعمويات .وبهألد الطويقف يضا
تسعطيل ن تسعكعف محعوى ومواد امعمويات .كما يوضح ذلك الشكل رقم (.)15

شكل دق ة :)15شكل يوضح ويقف البحخ ا سعكعا م ين ويق امعمويات.
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يونا نألي إلى انض  ،امعمويات .اآلن كما توون لسي ا الكثلا من امعمويات ،م يألد الحالف
نا سياعاد القووب املسمى بوة )STEAMمجمويف ستي  ،ويو ما يلنى بالليوم والوياضيات والعك ولوجيا
وال سسف .ويألا قس يكون م اسبا لبحث ا.
اآلن كما توون م يإى ل فحف يبادل املواد املعتاكف لس الضغط يييها سيظ و لن مواد ت
إضاف ها من حس يضا امعمويف .اآلن يونا سعلوض يألد املواد  .كما يوضح كلن العكل دق ة.)16

شكل دق ة :)16شكل يوضح مواد ت إضاف ها إلى مجمويف.

من ا ل ال ظو ليمواد املوفويف م يألد امعمويف نجس ن ي اك يضوا واحسا فلا م يألد
امعمويف ،دفل يس ا جيسا من املواد العلييميف؛ كما يوضح كلن العكل دق ة.)17
ف ل ي اك ويقف مللوفف يألا اللضو؟ وا سعفا ل من ايفيع العلييميف؟
اإلجابف :ل .
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شكل دق ة :)17شكل يوضح معادكات يضو م م ف شم .
باإلمكان الألياب إلى اايضا  ،وبلس الساول يإى صفحف اللضو الفلال ،وملوفف جميل املواد التي
ت دفل ا م امل ف من قبل يألا اللضو .بالضغط يإى الخياد ااول ،والألي سيلطين جميل امليفات التي ت
دفل ا من قبل اللضو؛ سوا م يألد امعمويف ،و م جميل امعمويات .وعنمكانن ا سعكعا يما صفحف
اللضو م م ف شم  .ويألد هم الطويقف الثالثف للمل بحخ اسعكعا م.
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ثانيا :البحث عن طريق الوسم  -وهو ما يعرف بـ ( الهاشتاق)
الطريقة الرابعة م البحخ ين مواد تلييميف :هم البحخ ين ويق الوسوم .وهم مجمويف من الكيمات
تسعخسم م يمييف البحخ م حالف نن لست معيكسا تماما من ااعياد اليفظ امل اس م بحثن الليمي.
يونا لو إلى البحخ ااساس ي ،نا ديس ن بحخ ين الطق لكني لست معيكسا من لفاظ اوى و
كيمات قس تسعخسم لعلط ايادات فضل لعق لن وتقييص بحثي تحت كيمف ق .
ليعوضيخ كثا ل كع كيمف ق ة )basics weatherم بحخ يا ي اآلن كما توون م ال عائد لسي ا 11
م سدا ل خعاد يإى سبيل املثال املود ة.)weather basics
لس الضغط يإى امحعوى نجس ن لسي ا  11وسما ،ويألد الوسوم هم الكيمات التي تلط املسعخسم
ًّ
إضافيا بمثابف القائس اإلدشا ي ليمسعخسم م حالف ن يلو الكيمات امل اسبف ليبحخ .كما يوضح
لي
كلن العكل دق ة.)18

شكل دق ة :)18شكل يوضح الوسوم التي ظ وت من ا ل البحخ.
يونا ن ظو إلى يألد الوسوم بالعف يل .يألد الوسوم هم كيمات إضافيف موتبطف بامحعوى ،سوا
ادتباط مباشو ،و غلا مباشو.
يإى سبيل املثال نجس لسي ا وسما بمسمى الضغط العوي ،ونحن لو
ي قف بعي و امل اخ .فيأللن وجس من قائمف الوسوم املوتبطف بامل اخ.

ن الضغط العوي ل

ل قل :إن ا نويس ن لو كثا ين الضغط العوي بالضغط يإى يألا الوس ستعحول مباشول إلى
صفحف جسيسل يكون فيها مواد معليقف بالضغط العوي.
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شكل دق ة :)19شكل يوضح صفحف املود امخعاد ين ويق اسعخسام الوسوم.
اآلن لس ن ضغط ا يإى وس الضغط العوي نجس ن لسي ا  1مود تلييمي معليق بالضغط العوي .كما
يوضح كلن العكل دق ة.)19
يألد هم الطويقف ااالال م البحخ ين مود تلييمي ين ويق اسعخسام الوسوم.
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الثالث
 15دقيقة
م يألا النعاط سو سعخسم ات البحخ ا سعكعا م و ال البحخ ين ويق الوس -ويو ما
يلو بو ة ال اشعاق ) .واملقادنف بلن ال عائد التي نح ل يييها ،وقبل ن نبس كلن ،ق بعحسيس ما تويس البحخ
ي بسقف كما م العسول العالم:
املوضوع
الفئة املستهدفة
أنواع املصادر
اللغة

ال سسف الوياضيف
املوحيف املعوسطف
مقا ل موئيف
يوب

من ا ل تحسيسك ملا تويس البحخ ي  ،ق بنجوا الخطوات اآلتيف:
 .1اسعخسم ال البحخ ا سعكعا م ليبحخ ين املوضوا ،و ون يس امل ا د التي ح يت يييها.
......................................................................................................................................................... ...............
 .2انعقل إلى ال البحخ ين ويق الوس  ،و جوي البحخ عكل كثا قف حس ما ت تحسيسد م العسول
ي د.
.................................................................................................................................................................... ....
 .3ون يس امل ا د م كل مول تقوم فيها بالبحخ.
........................................................................................................................... .............................................
 .4يل ح يت يإى نعائجن؟ قادن بلن اا اتلن؟
............................................................................ ............................................................................................
........................................................................................................................................................................
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اجللسة اخلامسة
املوارد التعليمية –
أفضل املمارسات
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الخامسة
املوارد التعليمية ..أفضل املمارسات
 75دقيقة

في نهاية الجلسة التدريبية يتوقع من املتدرب أن:
 .1يعوح يميف ت ظي املواد العلييميف.
 .2يوضح مف وم توصيف البيانات.
 .3يوضح الفائسل من توصيف البيانات.
 .4يلس ي الحقول م توصيف البيانات.
 .5يألكو ي امل طيقات م يمييف دشفف وت ظي املواد .
 .6يلس وق إيجا مواد تلييميف مفعوحف جسيسل.
 .7يلس ملايلا ااعياد املواد العلييميف املفعوحف.

.1
.2
.3
.4
.5

ج از حاس .
ج از يوض ليبيانات.
توفو شبكف إنتانت.
ج از حاس لكل معسدب.
حساب م شبكف شم .
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املوضوع
 توزيع النشرة العلمية األولى "املوارد التعليمية املفتوحة ..األهمية والتنظيم"، استعراض النشرة مع املتدربين. املناقشة مع املتدربين. يوزع النشاط األول: يستعرض املدرب النشاط مع املتدربين. يقوم املتدرب بأداء النشاط بشكل فردي. توزيع النشرة العلمية الثانية بعنوان "تنظيم املوارد التعليمية املفتوحة ومعاييراختيارها".
 استعراض النشرة مع املتدربين. املناقشة مع املتدربين. يوزع النشاط الثاني :رخصة املشاع اإلبداعي.يستعرض املدرب النشاط مع املتدربين. يقوم املتدربين بأداء النشاط بشكل جماعي. توزيع النشرة العلمية الثالثة بعنوان "طرق إيجاد ومشاركة موارد تعليمية". استعراض النشرة مع املتدربين. املناقشة مع املتدربين.يوزع النشاط الثالث:
 يستعرض املدرب النشاط مع املتدربين. -يقوم املتدربون بأداء النشاط بشكل جماعي.

الزمن
 15دقيقة

 10دقائق

 15دقيقة

 10دقائق

 15دقيقة

 10دقائق
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األولى
 15دقيقة
أهمية توصيف املوارد التعليمية املفتوحة
كما تليم ا م العيسات السابقف؛ فنن املواد العلييميف املفعوحف تعمل اللسيس من املوا  ،مثل :الكع
السداسيف ،واملوا العلييميف ،وامحاضوات ال وتيف واملوئيف ،وعوامد و نظمف امحاكال ،واللسيس من اا وات و
العق يات اااوى التي تسعخسم م نقل امللوفف ،ول ا تي لا واضح يإى سالي العسد والعليي  ،وتكون
معوفول ل سعخسام مجانا ،ويألا ما يمكن ت نيف ضمن نوا املود العلييمي.
إن شبكف اإلنتانت تحعوي يإى الكثلا من امحعوى العلييمي ،ولكن يألا امحعوى معفوق وموزا يإى شبكف
اإلنتانت ،ويا ل يكون موجو ا م مسعو يات العاملات واملكعبات وغلايا من مجممم امحعوى الوقمي،
و ائما تكون يألد امحعويات غلا موصوفف عكل قيق ،مما ي ل الوصول إليها ،يإى الوغ من وجو يا
يإى شبكف اإلنتانت.
ي طبق كلن يضا يإى املواد العلييميف املفعوحف؛ حيخ يوجس الكثلا من املليومات والسداسات املوتبطف
باملواد العلييمف املفعوحف ،مما يجلل يمييف البحخ ين مواد ليعليي والعسد صلبف جسا ،لأللن سيكون
ودنا يو ن ننش ئ م ف دقميف م ظمف وموصوفف عكل قيق ،حتى نجلل يمييف الوصول ليمواد
العلييمف املفعوحف س يف ،و يضا تكون يألد املواد قابيف ليمعادكف.
ويألا الوصف السقيق ليمواد العلييميف يطيق ييي وصف البيانات ة ،)Metadataوالتي هم مليومات ين
املليومات .تسعخسم لوصف املواد العلييميف ،وتجلل يمييف إيجا يا س يف ،وتضل ا مل امحعوى املعاب ل ا
م مجمويات.
وصف البيانات يو ما سعخسم م وصف مواد نا؛ إك تكون مواد نا يبادل ين قوائ كبلال فقط،
ي سما نطبق وصف البيانات بالعكل الصحيخ؛ فنن كلن يسمخ ل ا بوس صودل ين املود تجلل يمييف
إيجا املود س ل لي اس الألين يحعاجون  ،لأللن فنن توصيف البيانات يلعما من ي اطوات ت ظي
املواد .
إن يمييف توصيف البيانات هم يمييف مسعمول ،وي سما نقوم بت ظي املواد ينبغم ائما ن نضيف
توصيفا قيقا ليبيانات ،ومن أهم الحقول التي نستخدمها في توصيف البيانات:
* حقل املوضوع :ما يو املوضوا ااكا يمي ليمود .
* حقل نوع املادة :يل يألا املود يبادل ين وحسل و اطف دس م محاضول فيسيو ،و تسعيل صوت و
كعاب نص ي.
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* حقل نوع الوسائط :ويق س بأللن نوا الوسائط املكونف ليمود  ،يل يو يبادل ين فيسيو ،و صود ،و
ميف نص ي ،ويألا الحقل يتيخ ل ا تحسيس املواد امل اسبف من ال احيف العق يف؛ ايعما ا يإى احعياجات
املعليملن ،فهي تتيخ ليباحثلن م تين املواد تحسيس مسعوى العق يف الألي يحعاج املعلي عكل صحيخ،
تحسيس نوا املود  ،فالبلض من ال اس تجس لسيه ج لل حاس بطيةف جسا و يكون وصول لإلنتانت
معقطلا؛ فميف نص ي ب يغف  PDFمث يكون س من وحسل مييةف بامحعوى العفايإم كمقا ل الفيسيو
والف ش.
وي اك حقول اوى مثل حقل املسعوى العلييمي ،والكيمات املفعاحيف ،واملؤلف وغلايا من الحقوق والتي
سيع شوح ا م جيسف قا مف بالعف يل ،وكيفيف تطبيق ا بم ف شم .
أهمية توصف البيانات Metadata
ي اك يسل نقاط ساسيف ود يا ةالسيس2009 ،م ،وجابو2012 ،م) يعضح ل ا من ا ل ا يميف وصف
البيانات وهم:
 .1توصيف البيانات يو الوسييف الوئيسف لعلل البحخ ين امل ا د اإللكتاونيف يإى شبكف اإلنتانت
كثا كفا ل.
 .2توصيف البيانات يحقق فائسل كات قيمف ياليف ملؤلف ومنعئي امل ا د اإللكتاونيف ومقسم
اسمات اإلنتانت ،وال اشوين؛ ان يسايسي م اكتعا امل ا د التي يقسمونها والوصول إليها
والعلامل مل ا.
ًّ
ساسيا اا ائ املليومات واملكعبات م ب ا التسعي ت
 .3توصيف البيانات يلس م سدا
الببييوغوافيف التي يلسيا لوصف امل ا د اإللكتاونيف يإى شبكف اإلنتانت.
 .4توصيف البيانات يسايس م إمكانيف الكعف ين امل سد اإللكتاو  ،فهي تليس م استاجاا
مليومات م اسبف ليمسعفيس ،وتقوم بعحسلن سبف العحقيق ليمليومات املستاجلف ،وكلن
باستبلا اااطا اليغويف وا لعباسات اليغويف؛ حيخ يسمخ وصف البيانات بمقادنف الكيمات ب ا
يإى املف وم وامللنى ،ولي اليفظ.
 .5تس يل الوصوول إلوى امللويومات اآلليف ،وتحسيس امل ا د ،والعميلز بلن امل ا د املتعابهف.
 .6تسايس يإى تفسلا املليومات.
 .7تسمخ بتبا ل السع ت بلن يوسل نظومف غض ال ظو ين نوييف ال ظام و المانامد املسعخسم.
 .8ت ظوي املليوومات اواصوف م بيةف الوي عكل قيق بن اد يحس كل ي و بالو يقف.
 .9توفلا مليومات قيقف ين صل وحالف امل سد ،ومجال العغطيف ،وفتال العساول ،وكأللن امل ا د
املعليقف ب .
 .10تحس من املعاكل اليغويف ،ومنها يإى سبيل املثال الكيمات التي تعضمن كثا من ملنى ،و تحعوي
يإى غموض بامللنى.
 .11تسايس محوكات البحخ يإى كعف املوقل عكل كثا قف بس من ا يعما يإى بحخ ال ص
الكامل ليموقل.
 .12توفلا البيانات الوصفيف واملوضوييف ليو ائق عكل يتيخ ل ظو الحاسو قوا دها وملالع ها م
يمييات البحخ وا ستاجاا.
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معاييرتوصيف البيانات
تلوفت م بسايف يألد العيسف يإى لض الحقول ااساسيف م يمييف وصف البيانات ،و ن ي اك حقو
اوى تفيس م وصف بيانات املود  .ي اك يسل ملايلا لعوصيف البيانات ،وتؤ و يإى حقول توصيف
البيانات عكل مباشو منها:
* معيار Dublin Core Metadataلتوصيف البيانات:
ي اصو البيانات الوصفيف ااكثا شيويا التي يسعخسم ا بين كود“ هي:
 الل وان ةا س الألي يطيق يإى املواد (.
 الكات


و املنش ئ ةالشخص و امل ظمف املسؤولف ين امحعوى(.

املوضوا ةموضوا الغ

(.

 وصف ةامخطط ال ص ي ليمحعوى).
 ال اشو ةتين املسؤولف ين وصول املواد املعاحف(.
 املسايمون ة ولةن الألين ت إضاف ه إلى امحعوى(.
 العاديخ ةتاديخ عو املا ل(.
 نوا ةفةف امحعوى(.
 شكل ةكيفيف تقسي املواد (.
 امللو ةملو دقمي ليمحعوى مثل ).) URL
 امل سد ةامحعوى ااصإم و املسعوحى م (.
 اليغف ة ي لغف يع كعابف امحعوى ب (.
 ي قف ةكيف ن املضمون يع ل باملواد
اااوى يإى سبيل املثال ،إكا كان ف ل م
كعاب(.
 تغطيف ةالب التي يغطيها يألا املود (.
 الحقوق ةبيان حقوق امليكيف).
* مواقع تهتم بتوصيف البيانات:
م نهايف يألد النعول ،تبلن ل ا مسى يميف توصيف البيانات ،و ودد م يمييف الع ظي محعويات شبكف
اإلنتانت ،ومما يج ييي ا ن علا إلي ي ا ،ن توصيف البيانات موضوا واسل ،و يحيط ب عول ييميف،
ولكن كما تليمت فنن اإلنتانت مإم بامحعوى م شتى امعا ت والليوم ،ويمكن ا ستزا ل بليادل لض املواقل
التي دهع بهألا العان  ،ومن يألد املواقل:
موقل  ، /http://schema.orgوالألي يلعما من كما موفوي اسمات البحخ ،إل عا ييكيف م ظمف لماتوكول
سياسف البيانات ،وهم تقسم مجمويف من القي العاميف التي تغط كل اماات اإل سان.
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ا

 تاديخ ا، “ماهم وكيف يمكن اسعخسام اDublin Core Metadata” ، ماجس يطوي
http://goo.gl/ZlGUG3 م) من2016,11,25ة
 تاديخ ا، )م2009/11/17 ة،metadata  امليعا اتا، حمس السيس
من
http://theinformationway.blogspot.com/2009/11/metadata.html

)م2016/11/25ا ة

م) من2016 /11/25 تاديخ ا ا ة، )م2012/6/17 ة،  امليعا اتا، فوحم جابو
http://bibtebessa.blogspot.com/2012/06/metadata.html
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األول
 10دقائق
في هذا النشاط حاول مع مجموعتك الوصول إلى:
 -1يميف توصيف املواد العلييميف املفعوحف عكل جيس ،وكيف يمكن ن تسعفيس منها.
 -2ملوفف بيانات ملود تلييمي.
وكلن من ا ل ككو يميف توصيف البيانات ليمواد العلييميف املفعوحف مل مجمويعن ،وتحس بيانات املود
العلييمي املفعوح املألكود:
 -1سعل ي ث نقاط لعوضح يميف توصيف املواد العلييميف املفعوحف عكل جيس ،وكيف يمكن ن
تسعفيس منها.

 -2حس بيانات املود العلييمي املفعوح العالم:
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الثانية
 15دقيقة
تنظيم املوارد التعليمية املفتوحة ومعاييراختيارها
ت ظي املواد يو يمييف العلويف والوصف والع ظي واملعادكف محعوى ل ي قف بجم ود
محس .
ويألا مو مخعيف قيي ين تطويو امعمويات التي يعاح ملسعخسم شم

إ عا يا ،والألي

يكون لسي ا مجمويف من املواد ل يعمام العلييمي اللام ،فعكون مثل دفو املكعبف.
الع ظي يو قوب إلى يمييف سعطيل من ا ل ا ن س هس جم ودا ملي ا ،ونحن نقوم بأللن من
ا ل امحاولف العسيف لف

يمق لعم ودنا املس هس .

لذلك ،فنن يمييف الع ظي ليمواد ت طيق من البحخ والف

اللميق للعم ود الألي نقوم

بالع ظي ل ف بحخ ين:
• ما هم حاجاده وماكا يفضيون؟
• ما هم يساف العلييميف؟
• ما هم ملايلاي العلييميف؟
معاييراختياراملوارد التعليمية املفتوحة:

عند اختيارمورد تعليمي يجب أن تراعى النقاط التالية:
 .1رخصة املورد:
يل يسمخ ل ا ن نضل املواد م موقل ا؟ و ن نجلي ا معاحف من ا ل ؟ يل سمخ لكل حس بمعادك ها
والعلسيل يييها؟ وقس سبق ل ا م جيسات سابقف العطوق إلى نواا الواص املعلس ل ليمواد العلييميف
املفعوحف ،والتي كانت دا ف املعاا اإلبساعم من يم ا ،وتطوق ا ل ا م جيسف مسعقيف مل عا ات
توضح ويقف ملوفف دا ف املوقل.
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مل ن ا نؤكس مول اوى ن باإلضافف لواص املعاا اإلبساعم ،و الواص املعابهف ي اك لض اافوا
و املؤسسات لسيه شووط مخ

ف تكون معاحف ضمن قائمف ايادات يإى املوقل ،مثل :ا سعخسام

العلييمي امعا  ،ويألا يكون شائلا ائما ،و حيانا يبقى لض اليب

حول العووط ،و م مثل يألد

الحالف إكا ك ا نويس اسعخسام املود نعواصل مل ملو املود ةاملود ) ،ونطي م اإلكن.
ويوضح العسول دق ة )1مواجلف ملا ت العطوق ل سابقا م حقوق املعاا اإلبساعم:

الجدول ( :)1يشرح رموز رخصة املشاع اإلبداعي (هذا الجدول مقتبس من الرابط أسفل
الجدول)

ليمليس ين املعاا ا بساعم يمكن زيادل املوقل العالم:
http://www.arageek.com/2013/11/12/creative-commons-using.html
 .2الحداثة:
ويو ن يكون املود حسيثا بما يحعوي من مليومات ،ويألا مو يخعيف يطفا يإى الطبيلف الليميف و
ااكا يميف ليما ل ،فمن الواضح ن موا تليي بومجف الكمبيوتو وت مي املواقل تحعاج إلى تحسيخ
سوا من موا تليي العاديخ.
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: املالءمة.3
و ليعلي

 ويل يو كائن ليعسد. نحعاج ن نعحقق ليعيكس من ن يألا املود يو كما يو موصو
.و ن صالح ل سعخسام عكل جيس

العدد
2638
1738
1528
1522
1023
891
582
335
235
217
189
146
100

املستوى
انوي
Higher Ed
ابعسائ ومعوسط
K-12
ابعسائ ومعوسط
K-12
ابعسائ ومعوسط
K-12
جاملف
University
ابعسائ ومعوسط
K-12
ابعسائ ومعوسط
K-12
انوي
Higher Ed
جاملف
University
جاملف
University
ابعسائ ومعوسط
K-12
جاملف
University
جاملف
University

املوضوع

املورد

 – يي الحيوانZoology

http://animaldiversity.org

– Science/Math
ييوم ودياضيات

https://www.khanacademy.org

 ييوم- Science

https://www.teachengineering.org

 – دياضياتMath

http://www.ck12.org/

 مع وا-Various

https://ocw.mit.edu

 دياضيات-Math

https://www.illustrativemathematics.org

 – ييومScience

http://serc.carleton.edu

 – ييومScience

http://sciencecases.lib.buffalo.edu

 – مع واVarious

http://www.open.ac.uk/

Life Science (Veterinary
 – ييوم حياتيفMedicine)

https://en.wikivet.net/Veterinary_Education_Online

 – ييومScience

https://phet.colorado.edu/

 – مع واVarious

https://www.saylor.org/about/

 مع وا- Various

https://open.umn.edu/opentextbooks/

 يوضح بعض املوردين ملنصة شمس وعدد املوارد التي تم رفعها للمنصة لكل مورد:)2( الجدول
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الثاني
 10دقائق
لسين قائمف من املواقل ،حس ما تليمت من العيسف السابقف ،وبعكل فو ي؛ ق بعحسيس م مف ااعياد
محعوى يألد املواقل ليكون مود ا ًّ
تلييما مفعوحا حس ملايلا الوا ف والحسا ف وامل ئمف.
اسم املوقع
khanacademy.org
http://www.opentapestry.com

الرخصة


الحداثة


املالءمة


http://www.watchknowlearn.org/
/http://www.goodsitesforkids.org
/https://www.oercommons.org
/https://ocw.mit.edu
/https://cnx.org
http://jocw.jp/jp
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الثالثة
 15دقيقة
طرق إيجاد ومشاركة موارد تعليمية
أوال :إيجاد املوارد التعليمية:
ي اك الكثلا من الخيادات إليجا اللسيس من املواد العلييميف ،ولل ا نألكو منها ي ا يإى سبيل اللس الح و ما يإم:

•

•

•

•
•

مراقبة أو متابعة مزودي املوارد التعليمية املفتوحة :مثل مواقل العاملات ،مثل العاملف الك سيف بسب ،
والعاملف املفعوحف م املميكف املعحسل ،و املواقل التي تقسم مواد مخ ف مثل كا يميف اان وموقل
 ،TEDو املواقل التي تقسم املقودات الوقميف الكاميف واملعاحف يما اإلنتانت ة )Moocمثل :كودسلاا ،ودواق،
و كا يميف العحويو ،وغلايا.
تتبع االتجاهات التعليمية :ائما نعتبل املواضيل العلييميف ااكثا شيويا التي تمثل اتجايات تلييميف ،مثل
املواقل التي قس يأليل صي ها م وساط التابويلن وامخع لن ،وتقسم مواد مملزل قس تسعخسم اسعخساما
مملزا م العليي مثل :موقل  ،code.orgو فكاد موقل  TEDاملوتبطف بالعليي  ،والتي تقسم اتجايات مملزل
وحسيثف م العليي م قس التابيف ،وموقل  OLATوموقل  WikiEducatorوغلايا.
مواجلف مجمويات املواد الخاصف بم ات املواد العلييميف املفعوحف حول اللال  ،فم ف شم ليست
هم امل ف الوحيسل التي تقسم مواد تلييميف مفعوحف ،ي الن م ف  ،Open of Courseوم ف Google
 ،For Educationولكن ما يملز م ف شم نها معخ ف كثا و كثا م امحعوى اللوب العلييمي.
العلاون مل مكعبات دقميف اوى :يمكن ن نح ل يإى مواد من املكعبات اااوى ،و سعفيس منها ب قي ا إلى
مكعبت ا مل وصف البيانات الخاص بها ،مثل املكعبف الوقميف اللامليف ،ومثل مكعبف قطو الوقميف.
توصيات املسعخسملن ومسايم ه م املواد ؛ حيخ نتيخ ل من ا ل اياد دفل مود يإى املوقل إضافف
واقتااح املواد كما يوضح كلن العكل العالم:
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ثانيا :مشاركة املوارد التعليمة:

ي سما يع دفل كل يألد املواد يإى م ات املواد العلييميف املفعوحف ،ومنها م ف شم ؛ فنن يألد املواد
العلييميف املفعوحف التي قمت بمعادك ها و عويا تبقى جامسل يإى امل ف ،سو تعمكن ويعمكن يضا
امل ف من عويا م وسائل العواصل ا جعماعم ،ودعط ا بينظمف العلي التي يسعخسمونها بمسادس و
جاملاده  ،كما سو يسعفيس منها املسدعون لعقيي وتوضيخ كيفيف اسعخسام يألد املواد عكل فضل بم ف
شم ؛ حيخ تع معادك ها يما امعمويات التي يمكن ليمليملن و يضا ييةف العسد إ عاؤيا يإى م ف
شبكف شم  ،ويألد امعمويات محس ل يمكن إ عا مجيسات فيها ومعادكف كل املواد املفيسل بلن فوا يا كما
يمكن إ عا قسام وموسويات ب ا يإى احعياجات تلييميف ااصف ،مثل الكع و محو ااميف.
ويمكن تلخيص مشاركة املوارد في التالي:
 .1عويا يما شبكات العواصل ا جعماعم.
 .2ت فخ اايضا ل ا ،وا سعفا ل من محعوايا.
 .3ت ظي يألد املواد م مجمويات مخ

ف لفةف ملي ف من املعليملن.

 .4اللووض والعسدي .
 .5وضل ا م قسام وموسويات م ظمف يس ل الوصول إليها ،ويألا ااص بمسيوي امل ف.
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الثالث
 10دقائق

تطوق ا م النعول السابقف إلى وق معلس ل إليجا مواد تلييميف مفعوحف ،وت إيوا مثيف يإى كل ويقف
من تين الطوق.
اآلن شادك مل مجمويعن ،وابحثوا ين مود تلييمي مفعوح يمك ك ا سعفا ل م  ،ويعليق بعخ ص حس
فوا امعمويف ،ومن شادك يألا املود يما اإلنتانت مل زميل م ف.
كيف ستشاركه مع زميل مهنتك؟
رابط املورد
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اجللسة السادسة

توصيف البيانات
مبنصة مشس
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الثالثة
توصيف البيانات في منصة شمس
 75دقيقة

في نهاية الجلسة التدريبية يتوقع من املتدرب أن:
 .15يعلو يإى حقول توصيف املواد العلييميف م م ف شم .
 .16يلس نواا ت نيف الحقول بم ف شم .
 .17يوصف مود ا تلييميا بم ف شم توصيفا صحيحا.

 .1حاس محمول لكل معسدب.
 .2توفو سويف م اسبف لإلنتانت عبكف ات ال واحسل.
 .3وات وعوامد مخ ف ليل ف الأليني ،ومعادكف الو ي مثل ة.)padlet
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املوضوع
مقدمة عن توصيف البيانات مع استعرض ملا تم معرفته في الجلسة السابقة رقم
( ،)5والتي تتعلق بتوصيف البيانات بشكل عام ،مع اإلجابة عن السسؤال اآلتي :ملاذا
يتم توصيف البيانات في شمس ،وما هو الهدف من التوصيف؟
عرض النشرة العلمية األولى حول أقسام التصنيف في شمس:
التصنيف الحر – التصنيف املقيد – توصيف حر ومقيد.
أداء النشاط األول مع املتدربين.
أداء النشاط الثاني مع املتدربين.
عرض النشرة العلمية الثانية حول أقسام التصنيف في شمس ،والتي تتحدث عن
حقول التوصيف املقيد.
أداء النشاط الثالث والرابع والخامس مع املتدربين.
عرض النشرة العلمية الثالثة لعرض نموذجين لكيفية توصيف البيانات من
موقعين مختلفين.

الزمن
 5دقائق
 15دقيقة
 5دقائق
 10دقائق
 15دقيقة
 10دقائق
 25دقيقة
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األولى
 15دقيقة
توصيف البيانات في منصة شمس
مقدمة :
تطوق ا م العيسف دق ة )5ين توصيف البيانات ،وما يسمى ب و  Metadataعكل يام ،والتي هم
مليومات تسعخسم لوصف امحعوى ،وتجلل يمييف إيجا د والوصول إلي س يف ليمسعخسم.
م يألد النعول سنعحسث عكل مف ل ين توصيف البيانات م م ف شم  ،وكيفيف ملوفف جميل ما
يعليق بعوصيف البيانات م م ف شم  ،وهم م سدجف م ت نيفات معلس ل لعوصيف املود العلييمي
عكل قيق ،يإى سبيل املثال ولي الح و :املوضويات اللامف التي ي سدج تح ها املود العلييمي ،وما هم
ا سعخسامات العلييميف ليمود العلييمي ،و توضيخ ال يغف الوقميف ليمود وغلايا الكثلا ،والألي
سنعطوق الي حقا بالعف يل.

تصنيف املوارد التعليمية في شمس:
تندرج تصنيف املوارد التعليمية في شمس تحت ثالثة أقسام رئيسة في طريقة التوصيف:
 .1القسم األول/التوصيف الحر:
ويق س ب ن تكون الحويف املطيقف ليمسعخسم بكعابف ااوصا وامللايلا ليمحعوى ،وهم يمييف إ اال
البيانات ليمحعوى كالل وان ليمود العلييمي ،الوسوم والكيمات املتاابطف م البحخ ين املود العلييمي،
باإلضافف إلى امخيص الخاص باملود العلييمي ،و الاا اس ال اشو و املؤلف .جميل يألد الحقول هم حقول
حول ليمسعخسم يمك إضافف ما يويس بحويف مطيقف ،كما يوضح كلن العكل دق ة.)1
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العكلة :)1ت نيف املود العلييمي م شم

 .2القسم الثاني /التوصيف املقيد:
ويق س ب ن يع ا اعياد من بلن قائمف ااصف بامللايلا وااوصا املوجو ل بالنظام من بلن قوائ محس ل
مسبقا تعليق باملود العلييمي ،ت ا ج ها بع نيف ا حس ملايلا يامليف م ئمف لي ظام العلييمي اللامل ،
كما يوضح كلن العكل دق ة.)2

العكل ة :)2ت نيف املود العلييمي م شم مل ا اعياد من بلن قائمف ملي ف موضويف مسبقا بال

ظام.

 .3القسم الثالث /التوصيف الحراملقيد:
ي :العمل بلن ا لن ويو ت نيف حو يلط ال اشو ليمحعوى العلييمي حويف الكعابف ،وكأللن يضا
ا اعياد من بلن قائمف محس ل ،ويألا موجو م شووط ا سعخسام والواص والتي سيع توضيح ا حقا.
كما يوضح كلن العكل دق ة.)3



العكل ة :)3العمل بلن حويف الكعابف ليمسعخسم وا اعياد من قائمف محس ل
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. 

العكل ة :)4الحويف الكاميف ليمسعخسم بالعوصيف ي س دفل مود تلييمي م شم

.

العكل ة :)5الحويف الكاميف ليمسعخسم بالعوصيف ي س دفل مود تلييمي م شم .

توصيف املورد التعليمي – التوصيف الحر:
كما يو موضح م العكل دق ( )4والشكل رقم ()5؛ فنن الحقول الفادغف تلط ليمسعخسم الحويف الكاميف
م كعابف وتوصيف امحعوى العلييمي كما يواد م اسبا ،ويألد الحقول م اايإى هم:
 -1حقل امللخص:
ويو ما يسمى بوة  (abstractويو م اللا ل يبادل ين يس من العمل يعوح فيها ال اشو و املؤلف ما
يعليق بامحعوى .و م اللا ل يليس ين ث جمل .يإى سبيل املثال:
يألا املود يو يبادل ين فيسيو يعوح ليط ب كيفيف الوضو  ،ويو م اس ليموحيف ا بعسائيف ،يوجس م يألا
الفيسيو توجمف ن يف باليغف اإلنجيلزيف لغلا ال ا قلن باللوعيف .

 -2حقل العنوان:
ويو ما يظ و م يإى العاشف م حالف البحخ ين مود  -م غال ااحيان يكون الل وان معابها
لل اوين الكع  ،النعوات الليميف ،وما إلى كلن.
 -3حقل املسؤلف:
ويو م يألد الحالف يق س ب مؤلف امحعوى ااصإم ،فف حالف ن امحعوى يو يبادل ين كعاب تلييمي
ف ضل مؤلف يألا الكعاب ،و م حالف ن فيسيو تلييمي و إدشا ي ف ضل صاح يألا الفيسيو .ةي حظ ن
حقل املؤلف يظ و إ ي س دفل امليف ،و يظ و ي س اسعخسام ال املؤلف املفعوح ،و ال إ عا
السدوس ،و ال إ عا الوحسات الألي يلس املؤلف الوئي فيها يو حساب املسعخسم ،ولكن يظ وحقل
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املؤلف م دفل املود  ،لك يع حفظ الحق ااصإم ل اح اللمل)؛ كما يمكن إضافف كثا من مؤلف م
حقل العيليف.
 -4حقل املورد:
ويق س ب املكان الألي ت األ امل سد م  ،فلإى سبيل املثال :ي سما نجس مود ا م املوقل الع لا ةتيس)
فنن ا نضل اس املوقل ةتيس) م حقل املود  ،ونضل م حقل املؤلف املعحسث ااصإم ليفيسيو ة)Speaker
ويكألا.
 -5حقل الكلمات املفتاحية:
ويق س بها الوسوم ) (Hashtagوهم كيمات مفعاحيف ،وقس تكون كثا من كيمف واحسل تسايس الباحخ
إلى الوصول ليمحعوى ،و م شم يحق ليمسعخسم كعابف يس محسو من الوسوم ملسايسل الباحثلن ين
محعوى تلييمي ليوصول إلى امحعوى .ةم حظف حتى لس إ عا و دفل مود بنمكان املسعخسملن اآلاوين م
شم إضافف وسوم ملود ك).
 -6حقل مسؤشرالرابط:
ويو دابط امليف املطيوب دفل م شم مثال ةدابط فيسيو اليوتيوب ،و دابط فيسيو تيس) ،ويكألا.
 -7حقل كتابة األهداف:
ويألا ااص بي ال املؤلف املفعوح ،و ال إ عا الوحسات والسدوس؛ كما يوضح كلن العكل دق ة.(5
*نالحظ في هذا الحالة لدى املسؤلف أو الناشر حرية كاملة بتوصيف هذه الحقول في األعلى كما يراه مناسبا ،وليس هناك

تحكم في النظام لهذه األقسام أو الحقول باألعلى .وهذا هو ما نقصده في التوصيف الحر.
توصيف املورد التعليمي – التوصيف املقيد:
لس كعابف ااوصا بحويف مطيقف م الخطول ااولى للمييف دفل املود و تيليف  ،فنن ا ننعقل إلى الخطول
الثانيف ،والتي هم م مف جسا م يمييف العوصيف .ال س من ا اعياد م يألد القوائ يو ف وسف وتق لن
امحعوى لك يس ل يإى الباحخ الوصول إلي م يمييف البحخ ين املود .
حقل املوضويات اللامف:

العكل ة :)6ا اعياد بلن املوضويات الليميف ليمحعوى العلييمي.

ت وضل قائمف مخ ف باملواضيل الليميف ،وهم اج ها يف محاولف جمل كل ما يخعص بالليوم
والعخ ات الليميف املوجو ل .بملنى ن ي محعوى موجو م جميل الليوم بس ن ي سدج تحت حس يألد
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القوائ كما يظ و بالعكل دق ة ،)6وسيع اسعلواض ا عكل موسل:
 .1األعمال واالتصاالت :من اامثيف التي تعمل يألا امعال تخ ات العجادل وإ ادل اايمال،
التسويق ،ا ت ا ت التسويقيف ،وغلايا.
 .2الفنون والعلوم اإلنسانية :مجال الف ون والليوم اإل سانيف يو مجال كبلا جسا يسال في
كعخ ات الع مي الفني ،وييوم اآل اد والعليي  ،وييوم اا يان ،والليوم السياسيف ،والفيسفف
ويي ا جعماا ،وغلايا.
 .3الليوم العطبيقيف :من اامثيف التي ت طبق تحت يألا الع نيف ال سسف ،وال يسلف ،وييوم
العمويض ،وغلايا.
 .4فنون اللغة اإلنجليزية :ويسال في كل ما يخص تخ ات اليغف اإلنجيلزيف ،مثل العحسث كيغف
انيف ،اا ب اليغوي ،ف ون الكعابف ،ف ون اإللقا  ،وغلايا.
 .5التعليم :ويسال في كل ما يخص العليي التابوي ،مثل وق العسد  ،وإ عا امل اهج ،والعليي
ين لس ،والع مي العلييمي ،والبحخ الليمي ،وغلايا.
 .6التعليم املنهي والفني :ويسال في امعا ت الحوفيف وامل يف ،كتعغيل امللسات ،واا وات
ال اييف ،وامعا ت التي تعليق بال ايف ك ايف السيادات ،وتكييف ال وا  ،وكيفيف ص ايف
وإ ادل يألد امعا ت.
 .7علوم الحياة :مثيف يإى كلن ييوم ااحيا  ،يي اادض ،يي الحيوانات ،الطيود ،كل ما يخعص
بالبحاد من ييوم؛ فهي ت سدج تحت يألا القس .
 .8القانون :كل ما يخعص بالقوايس القانونيف وما ينعمي إلى سيوك اافوا وامععملات والسيطف
اللامف .يسال م القانون تفويات يسل مثل :القانون العجادي ،القانون السياس ي ،القانون
ا قع ا ي ،وغلايا.
 .9التاريخ :كل ما يخعص بالعاديخ سوا اللامل و اللوب و العاديخ اإلس م .
 .10الليوم ا جعماييف :ويسال في يي ال ف  ،ويي الفيسفف ،ويي العويمف واللسل ،وغلايا من
الليوم املوتبطف لي ا جعماا ،وتقيي السيوك البعوي.
 .11العلوم الطبيعية :ويسال فيها يي الفلزيا  ،ويي اادض والكون والفضا  ،وكأللن يي الكيميا .
 .12الرياضيات :ويسال في كل ما يخعص بالقياس ،والحساب وال سسف؛ مثل يي العما والعفاضل
والعكامل ،وغلايا.
 .13الدراسات اإلسالمية :ويسال جميل موا السداسات اإلس ميف ،مثل العوحيس ،والفق  ،والعفسلا.
 .14اللغة العربية  :وت تخ ي ا كقس ااص للحاجف املاسف بعطويو مواد تلييميف باليغف اللوعيف.
كما تم التطرق سابقا ،فهذه التصنيفات تم تطويرها من شركة ()ISKME؛ بناء على معايير ( ict
 ،)specificationوهي اجتهادية قابلة للتطوير واملراجعة بما يتالءم مع املقررات التعليمية في اململكة العربية
السعودية.
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األول
 5دقائق

ضل ي مف ة✓) م حالف صحف اللبادل العاليف ،وي مف ة )xم حالف كونها اا ةف:
.1
.2
.3
.4
.5

امللخص يقصد به املقدمة املوجودة في الكتب.
ال يشترط في الكلمات املفتاحية أن تكون كلمة مفردة ،باإلمكان وضع وسم
مكون من كلمتين أو ثالث كلمات.
املورد يقصد به مستخدم شمس ،أو حساب العضوية لشمس.
مسؤشرالرابط يقصد به رابط املوقع.
يجب أن يكون املسؤلف شخصا واحدا فقط ،وال يمكن إضافة أكثرمن مسؤلف.
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الثاني
 10دقائق
لسين مواضيل يعوائيف من مجا ت مخعيفف ،ضل الوق امل اس ليموضوا حس الع نيف الألي تواد
م اسبا م موبل اادقام .ةت حل الوق ااول لإليضاح).

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

األعمال واالتصاالت
الف ون والليوم اإل سانيف
الليوم العطبيقيف
ف ون اليغف اإلنجيلزيف
العليي
العليي املنهي
ييوم الحيال
القانون
العاديخ
الليوم ا جعماييف
الليوم الطبيليف
الوياضيات

املوضوع

الرقم املناسب

جسول الضوب

12

الخسو والكسو
صيانف اا وات الك وعائيف
ًّ
تلييميا؟
كيف ت م م هعا
ف ون اإللقا مام العم ود
حقوق املوا ن وحقوق املقي
سماك القوش م البحو ااحمو
الحوب اللامليف الثانيف
ما يو ااكسعلن؟
البيل وتوويد السيل
ب ا العسود
اكعةاب ما لس الو ل
?How can you speak fluently
ا ائص العليي ين لس

كما تلي يألد الع نيفات ت تطويويا من شوكف ة)ISKME؛ ب ا يإى ملايلا ة)ict specification
وهم اج ها يف قابيف ليعطويو واملواجلف بما يع م مل املقودات العلييميف م املميكف اللوعيف السلو يف.
بو ين يل يوجس مجال تلييمي ل يع ككود م القائمف  12باايإى؟ م حالف العواب ب ل اكع
اإلجابف م اادقام بااسفل.
.1
.2
.3
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الثانية
 15دقيقة
استكمال التوصيف املقيد في منصة شمس
مقدمة:
تحس ا م النعول الليميف السابقف ين العوصيف الحو م كعابف ااوصا وامللايلا ليمود
العلييمي ،ومن تحس ا ين العوصيف املقيس من بلن قوائ ااصف بامللايلا وااوصا لعوصيف املود
العلييمي ،وت العطوق م شوح القائمف ااولى منها ،وهم حقل املوضويات الليميف.
م يألد النعول سنسعكمل باقم قوائ ا اعيادات املعليقف بااوصا وامللايلا.
حقل ا سعخسامات العلييميف:

العكل ة :)7يوضح ا سعخسامات العلييميف م م ف شم .

يألد هم الخطول التي تإم ا اعياد من بلن حقل املواضيل ،وهم ل س ا سعخسام العلييمي ،فينت
كمسعخسم لعم تويس ن تلو ما يو ا سعخسام امل اس ل ألا املود  ،وا اعياد من بلن القائمف التي
تظ و م شكل دق ة:)7
 -1العطويو املنهي :ويو مجا ت العطويو كالتي تعليق بمجا ت العسدي  ،ومجا ت تطويو الألات،
والعحسلن الوظيف  ،وما إلى كلن.
 -2العقيي  :ويو م حالف ن يكون امحعوى يبادل ين م عد تقيي كيسةيف ااعبادات ،و تحسيس مسعوى
مللن ،و ا اعبادات العحويويف.
 -3امل هج  /والعوجي  :يو كل ما يخص امل اهج العلييميف الوسميف ،كم هج تليي جاممم ،و م هج
تليي دسمي لوزادل العليي  ،و م هج ج ف تلييميف و تسديبيف.
 -4تليي غلا دسمي :ويو ي محعوى يام يعليق بم هج داس ي و بج ف تلييميف بألادها إنما يو
ليفائسل اللامف.
 -5اوى :ي ص ف لي ل ي قف بما ككو سابقا.
122

حقل املسعخسم الوئيس ي:

العكل ة : )8يوضح ت نيف املسعخسم الوئيس ي ليمحعوى العلييمي

ي اك يسل قوائ تعليق باملسعخسم الوئيس ي ،وهم تسايس الباحخ يإى ملوفف من يو املسعخسم
امل اس ليمود ؛ كما تظ و م ال ودل دق ة (8القائمف هم:
.1
.2
.3
.4
.5

الطال  :والسؤال املطووح ليمود يو :يل يألا امحعوى موج إلى الطال ؟
امللي  :والسؤال املطووح ليمود يل يألا امحعوى موج ليملي ؟
الوالسان :يل يألا امحعوى م اس سعخسامات توعويف اوليا اامود؟
املسؤول :يل امحعوى م اس ليمسؤوللن و من ي م م اص إ اديف؟
اوى :ي محعوى يسال ضمن يألد الع نيفات.

ااعيادك وت نيفن ليقائمف ي د م مف؛ انها تسايس م ح و ودعط امحعوى لقائمف و جم ود مللن.
فل س ت نيفن ليمحعوى عم  ،فنن ال ظام يف وس يألا امحعوى تحت يألد امعمويف .فمث يمك ن
البحخ ين محعوى م اس ليمسؤوللن ،و محعوى م اس ليط ب ،ويكألا.
حقل نواا املا ل العلييميف:

العكل ة :)9يوضح نواا املا ل العلييميف

كما يعضح من ال ودل دق ة )9فنن يوجس لسي ا سبلف ويعوون نويا مخعيفا من نواا املا ل ،وهم:
 .1امحاضوات ال وتيف :ويق س فيها ميفات ال وت ة ،)Mp3 – Wavوغلايا.
 .2السودل العسديبيف الكاميف :سيسيف من الوحسات والسدوس تسعخسم لعليي امل ادات وامللوفف التي تعطيبها
امل اهج السداسيف.
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 .3ال ود والوسومات العوضيحيف :وسائل اإلي م املوئيف ،بما م كلن ال ود والوسوم البيانيف واادقام
والوسوم العوضيحيف والخوائط.
 .4م حظات امحاضوات :ويق س بها امل حظات التي ت إ عاؤيا لسي الف الصحيخ ليمحاضوات.
 .5امل سد الوئي  :ويسال م نطاق ا الو ائق ااصييف التي ت إ عاؤيا م فتال زم يف محس ل و تين التي
تجوي داس ها ،مثيف :ي مقال صحف و و يقف حكوميف.
 .6مواجلف املواد .
 .7ليل الطال  :ويق س ب امللحق العوجيهي ليطال ليمانامد الليمي ،مثل تلييمات المانامد العلييمي
ملساد مللن و بونامد داس ي.
 .8الكع املسدسيف :ويق س بها الكع املسعخسمف م السداسف ليموضوا ااكا يمي و الليمي.
 .9العقييمات :ي ش ي معليق بالعقيي كا اعبادات العحويويف ،و ااعيادات و سةيف صح و اطي.
 .10البيانات :ويق س بها ميفات ة )Dataمثل بيانات ميفات اإلكسل وغلايا.
 .11الواج املنزلم والفووض :ويسال ضمن نطاق ا ي عاط تعادك من قبل املعلي وامللي لغوض
اكتساب لض امل ادات واملفايي  ،و امللوفف.
 .12تفايإم :ويق س بها ما يسمى بامحاكال ،مثل محاكال الواقل و امليفات التي تعفايل مل املسعخسم.
 .13الوحسل  :وهم مف وم العسد يإى موضوا محس ؛ وقس يحعوي يإى دوس معلس ل وكات ال يف.
 .14املوجل :وهم امل سد و امل ا د الوئيسف ليمقعبسات م املواضيل الليميف.
 .15ال موكج :وهم ال ماكج الليميف لسداسات محس ل.
 .16استااتيجيات العسد والعلي  :وهم اا عطف والفلاليات التي ستسعخسم م ال ف ،مل كيفيف
اسعخسام ا.
 .17محاضوات الفيسيو :ميفات ب يغف الفيسيو مثل ة )mkv – Mp4تحعوي يإى شووحات ييميف مثل
كا يميف اان.
 .18اا عطف وامللامل :ي عطف تعطي اتخاك اطوات وم ام إلى الطال إلنها عاط ييمي.
 .19داسف الحالف :ويسال من ضمنها ااحساث والسي اديويات لعوح حالف ييميف من بساي ها وحتى ان ها
مواحي ا.
 .20االلاب :والتي ت ت ميم ا لألغواض العلييميف.
 .21موا العليي  :املوا املسعخسمف ليعليي  ،مثل وات شوح السدوس وكيفيف اسعخسام ا.
 .22اطط السدوس :الخطط السداسيف؛ مثل كواسف امللي  ،وما سيع شوح ليط ب.
 .23القوا ات :وهم املقا ت والبحوث عكل يام.
 .24يمييات امحاكال :وهم ي محعوى تفايإم يحاك الواقل ا فتااض ي و يعفايل مل املسعخسم.
 .25مخطط م هج داس ي :ويق س بها مخطط ت مي امحعوى الليمي ليما ل العلييميف.
 .26وحسل السداسف :وهم الوحسات السداسيف الكاميف التي تعوح مواضيل ييميف محس ل.
 .27اوى :ي ص ف ل يألكو باايإى.
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حقل امللايلا العلييميف:

العكل ة :)10يوضح امللايلا العلييميف املسعخسمف م امحعوى العلييمي

امللايلا كما يعضح بالعكل دق ة )10يق س فيها امللايلا العلييميف امللعمسل م ب ا املقود العلييمي
و امل هج ،يل يألا املود العلييمي ت ب اؤد وت ميم يإى ملايلا و س مكونف ل ظام العو ل وا يعما
ااكا يمي؟
حتى يألد اللحظف ل يع ا ن ها من ملايلا املوائمف م امحعوى العلييمي م شم  ،وهم مازالت قيس العطويو
باللمل مل العاملات ووكالف الوزادل ليم اهج والماامد التابويف.
حقل اليغف
يع ت نيف املود بااعياد اليغف الخاصف باملود العلييمي كما يظ و م العكل دق ة(11

م حظف :

العكل ة :)11يوضح اليغات املسعخسمف م إ عا املود
العلييمي

* م حالف وجو توجمف لي ص باليغف اللوعيف؛ فنن املود ي ف يإى ن باليغف اللوعيف حتى وإن كانت اليغف ااصييف امل احبف ليمقطل
هم لغف اوى.

حقل املسعويات العلييميف:

العكل ة :)12يوضح املسعويات الليميف م شم

املسعويات الليميف م شم مقسمف إلى

ف قسام دئيسف كما يعضح م شكل دق ة )12وتعفوا للسل فووا
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من تحت يألد ااقسام:
القسم األول  -املستوى الجاميي ويدخل فيه:
) كييات امععمل :ةوتعمل السبيومات والماامد السداسيف التي هم يبادل ين داسف ملسل سنعلن)
وت ف م شم يإى نها ااقسام العامليف اا ى.
ب) كييات جامليف :وعوامد جامليف ويسال فيها الماامد الخاصف لحميف البكالوديوس ،وت ف يإى نها
قسام يييا.
ج) السداسات امل يف :ويسال فيها جميل السبيومات والع ا ات امل يف.
) السداسات اللييا :تعمل داسات املاجسعلا والسكعوداد م العاملات.
القسم الثاني -مستوى التعليم العام ،ويسال في جميل مسعويات العليي باملميكف اللوعيف السلو يف،
وهم مقسمف يإى ث مواحل:
) املوحيف الثانويف :وهم ث س وات داسيف.
ب) املوحيف املعوسطف :وهم ث س وات داسيف.
ج) املوحيف ا بعسائيف :وهم سعف س وات داسيف ت تقسيم ا إلى قسملن:
 .1ال فو السنيا ،وهم من ال ف ااول إلى ال ف الثالخ ا بعسائ .
 .2ال فو اللييا ،وهم من ال ف الوا ل إلى ال ف السا س ا بعسائ .
القسم الثالث – مستوى مالئم لتعليم الراشدين ،وي ا يع وضل امحعويات التي
داسيف ملي ف ،ولكنها م ئمف إلى سن الواشسين وم ئمف ملسعواي اللموي.

تخضل إلى س وات

ًّ
ي سما ن ف محعوى
تلييميا؛ فنن ا يج ن نتايخ بسقف م ااعياد املسعوى امل اس ل من القوائ باايإى
لك يس ل يإى الباحخ إيجا امحعوى امل ئ ليفةف اللمويف.
م حظف ال ظام م شم يسمخ ليمسعخسم بنضافف كثا من مسعوى تلييمي؛ فف لض ااحيان يعوافق ن يكون املسعوى العلييمي م ئما اكثا
من موحيف يمويف.

حقل صيغ الوسائط

العكل ة :)13يوضح صيغ وسائط امحعوى العلييمي
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صيغ الوسائط كما يوضح العكل ( )13يق س بها نوا امحعوى العلييمي الوقمي ،وي ا م شم ت ت نيف ا
إلى العالم:
 -1مست سات قابيف ليعنزيل :مثال كميفات سكودم قابيف ليعنزيل ،والوعط يإى نظام تلييمي مللن.
 -2ميف تفايإم :ويق س بامليفات العفايييف كميفات امحاكال وااللاب العلييميف ،وما إلى كلن.
 -3فيسيو :ويسال فيها جميل صيغ الفيسيو امللووفف مثل ة  ) MP4 , MKV,AVIوغلايا.
 -4ميفات بوايل  :BNFويق س فيها امليفات الخاصف بألوي ا حعياجات الخاصف وامل عجف ليمكفوفلن.
 -5الوسومات وال ود :ويعليق باإلنفو جوا وال ود ،سوا املعحوكف و ال ود عكل يام.
 -6نص : HTML /وهم صيغف صفحات الوي .
 -7صوت :و عمل جميل امليفات ال وتيف مثل ة  ) Wav، Mp3وغلا يا.
 -8الكعاب اإللكتاو  ،ويسال في صيغ الكع ك و ة .)Html5 ،Mobi ، ePub ، PDF
 -9ما يخص ال اتف امحمول ،من محعويات وتطبيقات ممامجف يإى ال اتف وااج لل الألكيف.
-10غلايا ،وي ا ي ش ي ل يألكو م القائمف ي د.
حقل ال يف اإلقييميف املس هسفف :

العكل ة :)14يوضح ال يف اإلقييميف املس هسفف

العكل دق ة )14يوضح حقل ال يف اإلقييميف ،ويو ج ف ا س هسا  ،والألين ت اس هساف لب ا امحعوى،
ف اك محعويات ت ت ميم ا وع اؤيا لعم ود محس كم اهج كامما ج ليغف اإلنجيلزيف ،فهي ت ت ميم ا
لعكون موائمف لعم ود مللن يإى ملايلا تلييميف لسول محس ل .ولي من الضوودل ن تكون م اسبف للعميل،
ولكن ي اك محعويات تلييميف قس تت اس مل كثا من فةف و جم ود.
 م شم ت وضل يألا الحقل؛ لك يسايس الباحخ يإى إيجا امحعوى امل ئ ليفةف املس هسفف.
م حظف :يج ومن الضوودي ًّ
جسا وضل ال يف اإلقييميف م الع نيف؛ لك تسايس الباحخ يإى إيجا
محعوى تلييمي ي اس العم ود املس هس .
توصيف املورد التعليمي – التوصيف الحراملقيد
العوصيف الحو املقيس يق س ب العمل بلن ا لن ،ويو إيطا ال اشو ليمحعوى العلييمي الحويف من
كعابف العوصيف م لض الخانات ،باإلضافف إلى العقيس ببلض ااجلا اااوى م العوصيف وا اعياد من
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قوائ محس ل مسبقا ،من اامثيف يإى يألا ال وا من العوصيف :حقل ا سعخسام والواص – شكل دق
ة )15يوضح كلن.
حقل االستخدام والرخص:

العكل ة :)15يوضح العمل بلن حويف الكعابف ليمسعخسم ،وا اعياد من قائمف محس ل.

الخطول ااالال م العوصيف هم ما يعليق بحقوق النسخ والعيليف ،وااعياد الوا ف ،وقس ت
العطوق ملوضوا الواص والحقوق بالعيسف دق ة.)2
يمييف العوصيف م شووط ا سعخسام تطي ا اعياد من قائمف ،وكأللن الحويف بكعابف قائمف
ملي ف .هم بااع اد توجل ليمسعخسم الوئي  ،وما يو نوا الوا ف املوا اسعخسام ا م العوصيف.
فف حالف ا اعياد من حقل ةاملعاا اإلبساعم) ،ووضل ا اع اص يع ًّ
آليا بومجف نوا الوا ف
ًّ
آليا لس اإلجابف ين السؤاللن امل ملن.
ليمعاا اإلبساعم من ال ظام ،وكعابف ال وا املس هس
سسؤاالن مهمان:
ي س ااعياد دا ف املعاا اإلبساعم فنن املسعخسم ميلم بعحسيس اإلجابف ين سؤاللن م ملن يما:
 -1السماح با سعخسامات العجاديف – واملق و بها يل تسمخ لآلاوين املسعخسملن ليمحعوى العلييمي
باسعخسام اغواض تجاديف؟
-2السماح بالعلسي ت – واملق و بها يل تسمخ لآلاوين بين يكون ل الحويف الكاميف بالعلسيل يإى
محعواك مل وجو اسمن كم سد دئي ليمحعوى؟
وعاإلجابف يإى يألين السؤاللن سو تنش ئ ل ا إحسى داص املعاا اإلبساعم السعف ،والتي تطوق ا ل ا م
جيسف الواص.
و م حالف ا اعياد من داص اوى؛ فنن ال ظام يلط املسعخسم الحويف الكاميف بكعابف ال وا الخاص
بالوا ف املوا إ اال ا ،وكأللن الحويف الكاميف بكعابف العوصيف املعليق بالوا ف العلييميف.
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الثالث
 5دقائق

حس كيفيف توصيف البيانات ليمواد العلييميف م الحقول العاليف حس فةات العوصيف ،والتي ت
العطوق ل ا م العيسات السابقف ةمقيس – حو –مقيس وحو).

الحقل

فئة التوصيف

شروط االستخدام
االستخدام التعليمي
إنشاء محتوى باملسؤلف املفتوح
رفع املورد
إنشاء مجموعة
إنشاء أداة للدروس
إنشاء وحدات تفاعلية
املوضوعات التعليمية
االستخدام التعليمي
الصلة اإلقليمية
نوع الوسائط
امللخص
املسؤلفون
أنواع املادة
املستويات الدراسية
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الرابع
 10دقائق

ق

بليادل الوابط العالم https://goo.gl/ajjv4Q

أو يما اسعخسام بونامد  QRبفعخ الومل العالم من المانامد:

لس معايسل الفيسيو ،ق بعلبةف اآلت :
العنوان
املورد
املسؤلف
امللخص
مواضيع االختصاص

○ األعمال واالتصاالت ○ التعليم ○ القانون ○ التعليم املنهي والفني
○ علوم الحياة ○ القانون ○ التاريخ ○ القانون ○ العلوم االجتماعية
○ الرياضيات ○ الدراسات اإلسالمية ○ القانون ○ اللغة العربية
○ العلوم التطبيقية
○ الكل
○ التنمية املهنية ○ التعليم واملناهج الدراسية ○ التعليم غيرالرسمي

االستخدامات التعليمية
○ الطالب ○ املسسؤول اإلداري ○ املعلم ○ الكل
املستخدم الرئيي ي
○ محاضرة صوتية ○ نشاط تعليمي ○ درس تفاعلي ○ مقالة أدبية
أنواع املادة
املستوى التعليمي
صيغة الوسائط
الصلة اإلقليمية
شروط االستخدام

○ فيديو

تعليمي ○ أدوات محاكاة ○ ألعاب تعليمية ○ ملف بيانات
○ املرحلة االبتدائية ○ املرحلة املتوسطة ○ املرحلة الثانوية ○ كليات املجتمع ○
دراسات عليا ○ تعليم راشدين ○ الكل
○ صفحة ويب ○ مقطع مرئي ○ نص ○ مقطع صوتي ○ عرض بوربوينت
○ ملف فالش ○ تفاعلي
○ الشرق األوسط ○ أمريكا الشمالية ○ آسيا ○ أوروبا ○ إفريقيا ○ الكل
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الخامس
 10دقائق
بليادل الوابط العالم https://goo.gl/RYn8gf

ق
بونامد  QRبفعخ الومل العالم من المانامد:

أو يما اسعخسام

لس معايسل الفيسيو ،ق بعلبةف اآلت :
العنوان
املورد
املسؤلف
امللخص
مواضيع االختصاص

○ األعمال واالتصاالت ○ التعليم ○ القانون ○ التعليم املنهي والفني
○ علوم الحياة ○ القانون ○ التاريخ ○ القانون ○ العلوم الطبيعية
○ الرياضيات ○ الدراسات اإلسالمية ○ القانون ○ اللغة العربية
○ العلوم التطبيقية
○ الكل
○ التنمية املهنية ○ التعليم واملناهج الدراسية ○ التعليم غيرالرسمي

االستخدامات التعليمية
○ الطالب ○ املسسؤول اإلداري ○ املعلم ○ الكل
املستخدم الرئيي ي
○ محاضرة صوتية ○ نشاط تعليمي ○ درس تفاعلي ○ مقالة أدبية
أنواع املادة
املستوى التعليمي
صيغة الوسائط
الصلة اإلقليمية
شروط االستخدام

○ فيديو

تعليمي ○ أدوات محاكاة ○ ألعاب تعليمية ○ ملف بيانات
○ املرحلة االبتدائية ○ املرحلة املتوسطة ○ املرحلة الثانوية ○ كليات املجتمع ○
دراسات عليا ○ تعليم راشدين ○ الكل
○ صفحة ويب ○ مقطع مرئي ○ نص ○ مقطع صوتي ○ عرض بوربوينت
○ ملف فالش ○ تفاعلي
○ الشرق األوسط ○ أمريكا الشمالية ○ آسيا ○ أوروبا ○ إفريقيا ○ الكل
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الثالثة
 25دقيقة
نماذج لتوصيف املوارد التعليمية املفتوحة
يألد النعول هم توصيف نماكج للمييف دفل املواد العلييميف املفعوحف ،والخطوات التي يع يمي ا بس ا
من يمييف ااعياد املود العلييمي ،ومن املوود بخطوات العوصيف الحو واملقيس ،وا ن ها لمييف النعو.
قبل البس لمييف النعو م م ف شم  ،يج ااعياد امحعوى امل اس لعم  ،والعيكس من ن
امحعوى قابل لينعو م شم  ،لس موايال ملايلا ااعياد املواد العلييميف ،والتي ت الطوق ل ا سابقا وهم:
 -1حقوق النشر :ويق س بها يل يسمخ ل ا بنعو املواد م موقل ا ،و ن نجلي ا معاحف من ا ل للعميل؟
 -2املالئمة أو املوائمة :يل يو محعوى تلييمي م اس لينعو؟ ويل يو قابل ليعسد ؟
 -3الحداثة :ويق س ب حسا ف املا ل ،ويل يمكن ن تضيف جسيسا ليمعلي ؟
فيج موايال يألد امللايلا ،ووضل ا م الحسبان قبل البس بنعو املواد العلييميف يإى م ف
شم  ،ول ياأل يألين ال موكجلن لوفل املواد العلييميف بم ف شم :
النموذج األول  /توصيف مورد تعليمي من موقع :TED
يمكن الوصول إلى امحعوى ين ويق زيادل الواج ف اللوعيف يإى الوابط العالم:
https://www.ted.com/talks?language=ar
لس الساول سيظ و لن الواج ف كما يوضح العكل دق ة)16

العكل ة :)16يوضح الواج ف الوئيسيف ملوقل تيس TED

يع البحخ ين املقطل امل اس والوضل م الحسبان امللايلا التي ت ككويا سابقا م يمييف
ا اعياد ،وهم حقوق النعو ،وامل ئمف ،وحسا ف امحعوى .والل وان الألي ت ااعيادد م يألا املثال يو
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محاضول ليكات  ،Anant Agarwal ،وهم ل وان  -ملاكا الف ول السداسيف املفعوحف مازالت م مف؟ -وت
عود م يام 2013م يإى موقل تيس .صودل توضيحيف ليمود املس هس شكل ة.)17

العكل ة :)17يوضح ي وان امحعوى لس ال قو ييي

إكا نظونا إلى املثال عكل ة )17نجس ن مطابق ليملايلا املألكودل سابقا ،ف و من موقل تيس وكما
لو فنن حقوق املوقل هم مفعوحف امل سد يمكن معادك ها للعميل تحت داص املعاا اإلبساعم ،ويو
ي ص يإى الحويف الكاميف باملعادكف بسون العلسيل يإى امحعوى ،وعسون اسعخسام لسواعم تجاديف.
تحت دا ف ) (BY-NC-NDيمكن الوصول والعيكس من كلن بال قو يإى سفل ال فحف يإى الخياد العالم
ة )TED Talk Usage Policyكما يوضح العكل دق ة.)18
يضا نجس ن امحعوى م ئ ليعلي ؛ ف و يعحسث ين موضوا م جسا ،ويو الف ول السداسيف
ًّ
سبيا.
املفعوحف ،و ويا يإى اللمييف العلييميف .باإلضافف إلى ن ت عود م يام 2013م ،ويو يلعما حسيثا
ف ألا امحعوى م ئ العو ل ،وقابل لينعو ،وحسيخ اإلصساد؛ مما يلني إمكانيف معادكع م شم .

العكل ة :)18يوضح حقوق النعو م تيس
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الخطوة األولى  -التوصيف الحر
 .1املود  :ما يو املوقل العلييمي امل سد ليمحعوى م يألد الحالف وضل ا ة – TEDتيس).
 .2املؤلف :يو صاح امحعوى و املؤلف ليمحعوى ،وقس يكون كثا من مؤلف م حالع ا يألد املؤلف
يو الكات ة.)Anant Agarwal
 .3الكيمات املفتاحية :ويق س بها الوسوم و ما يسمى بو ةال اشعاق  ،)Hashtag-وهم اج ها يف من دافل
امحعوى.
.4

مسؤشر الرابط :ويو دابط الفيسيو ةم حظف دابط الفيسيو قس يخعيف ين ي وان ال فحف يج

العيكس من كلن).

 .5العنوان للمحتوى التعليمي :ويو م يألد الحالف  -ملاكا الف ول السداسيف املفعوحف مازالت م مف؟
 .6امللخص :وامللخص قس يكون معوفوا م جميل الحا ت ،فف لض ااحيان يكون ا ج ها من
الوافل ليمحعوى العلييمي .م حالع ا يألد امللخص موجو  ،ويو ما كع تحت صودل اللوض كما
يوضح العكل دق ة.)19

العكل ة :)19البحخ ين ملخص املود

الخطوة الثانية  -التوصيف املقيد:
 .1مواضيع االختصاص :ونحن م يألا الحالف كعب ا موضوا ا اع اص الخاص بامحعوى العلييمي
ويو مجال ةالعليي ).
 .2الغرض من االستخدامات التعليمية :يل يألا امحعوى م اس ليعطويو املنهي؟ يل يو م اس
ليعقيي ؟ يل يو م اس ليعليي غلا الوسمي؟ بنمكانن ااعياد كثا من اياد ب ا يإى ما يعضح من
امحعوى العلييمي .م حالع ا يألد ت وضل اياد العطويو املنهي.
 .3املستخدم الرئيي ي :من هو املستخدم الرئيي ي ل ألا امحعوى ،لك يسايس الباحثلن يإى إيجا
امل ا د ب ا يإى املسعخسملن ،و م حالع ا يألد ت وضل امللي والطال واملسؤول.
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 .4أنواع املادة :وكما ي حظ ن ي اك يس ا كبلاا من نواا املوا العلييميف ،يل هم محاضول صوتيف؟
يل يو كعاب تفايإم؟ يل يو عاط داس ي؟ نحن م حالع ا يألد ااتانا الخياد م سفل ال فحف
ويو محاضوات فيسيو.
 .5املعاييرالتعليمية :وعما ن امللايلا العلييميف ل يع ا ن ها منها ،وهم م قيس اإل عا فقس ت وضل ا
فادغف.
 .6اللغة :اليغف هم اإلنجيلزيف ،ولك متاج بالكامل ليلوعيف ،فع ااعياد اليغف اللوعيف.
 .7املستوى التعليمي :ويق س ب املسعوى امل ئ ليط ب ،وعاإلمكان ااعياد كثا من مسعوى .ونحن م
يألا املثال ااتانا  -كييف جامليف  /املسعوى اايإى.
 .8صيغة الوسائط :ويق س فيها ال يغف العق يف ليميف .يل يو ميف نص ي؟ يل يو ميف صوت؟
فيسيو؟ إلخ ،ااعياد صيغف وسائط فيسيو.
 .9الصلة اإلقليمية املستهدفة :م لض ااحيان نجس محعويات تلييميف ،تعليق بجم ود مللن و ت
ت ميم ا مل طقف ملي ف .ونحن م املثال ي د ااتانا ال يف اإلقييميف ةالكل) بملنى ن يألا امحعوى
م اس للعميل.
الخطوة الثالثة -التوصيف الحراملقيد
ااعياد حقوق النعو الخاصف باملعاا اإلبساعم كما ت األيا من املوقل الخاص ب و ةتيس –  ،)TEDوالحقوق
املكعوعف م موقل هم دا ف ) .(BY-NC-NDوالتي تلني يمك ن عو املقطل ومعادكع  ،و يمك ن العلسيل
ييي و اسعخسام اغواض تجاديف .العكل دق ة .)20يوضح كلن

العكل ة : (20يوضح حقوق النعو م تيس
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النموذج الثاني  /رفع مورد تعليمي من موقع كولورادو بولدر– فيت:
موقل كولودا و بولسد فيت يو موقل يخعص بي وات امحاكال العفايييف ،والتي ت ت ميم ا من جاملف
كولودا و م الو يات املعحسل اامويكيف .جميل يألد اا وات مجانيف ومفعوحف امل سد يحق للعميل معادك ها
عوط إيطا الحقوق اصحابها ،وكعابف جميف توضح كلن.
ويقف الساول :يمك ن الساول يإى موقل كولودا و بولسد فيت يما الوابط العالم:
)(https://phet.colorado.edu
خطوات البحث عن أدوات املحاكاة:
 .1ي س الساول إلى املوقل انقو يإى العميف باليون اازدق ة ،)Play with Simulationsوعنمكانن تغيلا
اليغف إلى اللوعيف م سفل ال فحف .كما يعضح من العكل دق ة.)21

العكل ة :)21يوضح كيفيف إيجا

وات امحاكال وتغيلا اليغف

 .2لس الضغط يإى كيمف ة )Play with Simulationsسيظ و لن مجا ت ا اع اص م تق يات
امحاكال ،ونحن م يألد الحالف ااتانا مجال الوياضيات وقانون وم -كما يظ و م العكل ة.)22

العكل ة :)22يوضح قانون وم لس ال قو ييي
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التوصيف الحر:
 املود  :يع وضل جاملف كيودا و بولسد.
 املؤلفون :ت إيجا يا من الخانف املعليقف بالوحسات بال فحف السابقف .ويق س به
ااشخاص الألين ودوا ،وسايموا م ت مي ميف امحاكال.
 امللخص :يو توصيف حو اج ها ي ،ت األد من كيمف ة .)Aboutولكن ي اك شوط ت
وضل من املوقل ةكيودا و بولسد) ،ويو ي ص يإى -بنمكانن عو ي محعوى من موقل ا
ومعادكع مل ي شخص مجانا ،عوط واحس ويو ن تلط الحق ل احب  ،وتكع يألد
اللبادل باليغف اإلنجيلزيف م اانف العوصيف ليملخص:
PhET Interactive Simulations
University of Colorado Boulder
https://phet.colorado.edu

ويو ما ت يمي سابقا ،فع كعابف توصيف حو اج ها ي من دافل امحعوى العلييمي ،باإلضافف إلى كعابف
اللبادل املطيوعف م اايإى ،والتي تلني ن يألد امحاكال ت ت ميم ا من موقل جاملف كيودا و بيسد.
ويألد املعطيبات تخعيف من موقل آلاو؛ فبلض املواقل تعطي كعابف يألد اللبادل ،وبلض ا يعطي وجو
كلن .لك ا است سنا ل ألد املليومف لس الساول يإى قس الحقوق والواص م املوقل ،وت قوا ل يألا
املعطي كما يظ و بالعكل ة.)23
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العكل ة :)23يوضح يميف كعابف يألد اللبادل ،و نها إللاميف م حالف النعو

التوصيف املقيد:
 مواضيل ا اع اص :الفيزياء.
 ا سعخسامات العلييميف :تم وضع التطويراملنهي والتعليم ،وأخرى.
 املسعخسم الوئيس ي :تم وضع الطالب واملدربين.
 اليغف :ت وضل اليغف اإلنجيلزيف.
 نواا املا ل :ويو ميف محاكال.
 املسعوى :ت وضل كييف مجعمل /القس اا ى.
 امللايلا العلييميف :حتى يألد اللحظف لي لسي ا ملايلا تلييميف ،فع توك ا فادغف.
 صيغ الوسائط :تفاعلي.
 ال يف اإلقييميف املس هسفف :تم وضع الكل؛ حيث إن الرياضيات تستهدف الجميع.
 شووط ا سعخسام والنعو :يع وضل دا ف املعاا اإلبساعم ،التي تسمخ لآلاوين باسعخسام ا
اغواض تجاديف ،وتسمخ ل بالعلسيل يإى امحعوى مل ككو امل سد الوئي  ،وإيطا املطود -وي
جاملف كيودا و -الحق م صل تطويو امحعوى.
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اجللسة السابعة

رفع املوارد التعليمية
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السابعة
رفع املوارد التعليمية
 75دقيقة

في نهاية الجلسة التدريبية يتوقع من املتدرب أن:
 .1يلس وق إ عا املواد العلييميف املفعوحف يإى م ف شم .
 .2يحس اطوات دفل مود يإى م ف شم .
 .3يوفل مود ين تلييميلن يإى م ف شم .
 .4يحس الحقول ال زمف ليعوصيف ي س دفل املود .

-1
-2
-3
-4

حاس محمول لكل معسدب.
ج از يوض ليبيانات.
توفو سويف م اسبف لإلنتانت عبكف ات ال واحسل.
امع ك حساب بم ف شبكف املواد السلو يف شم

.
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املوضوع

الزمن

 توز ل النعول الليميف ااولى.
 اسعلواض النعول مل املعسدعلن مل اسعلواض املسدب وق دفل وإ عا
املواد بم ف شم .
 يوزا النعاط ااول.

 10قائق

 يسعلوض املسدب النعاط مل املعسدعلن.

 10قيقف

 يقوم املعسدب بي ا النعاط عكل فو ي.
 توز ل النعول الليميف الثانيف.
 مل تطبيق املسدب دفل املواد يإى م ف شم .

 25قائق

 يوزا النعاط الثا
 يسعلوض املسدب النعاط مل املعسدعلن.

 30قيقف

 يقوم املعسدب بي ا النعاط عكل فو ي.
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األولى
 10دقائق

طرق رفع وإنشاء املوارد بمنصة شمس
م يألد النعول سنعلو يإى وق إ عا مواد تلييميف مفعوحف جسيسل اال م ف شم  ،والتي
تعمل دفل ومعادكف املواد العلييميف ،إضافف إلى اا وات الث ث التي تسعخسم إل عا مواد تلييميف
مفعوحف جسيسل ،وهم :ةاملؤلف املفعوح ،ال إ عا السدوس ،و ال إ عا الوحسات) ،مل العلو يإى
الفووق بلن يألد اا وات ،م م ف شم يمك ا دفل ومعادكف ،وإ عا املواد العلييميف وفق اطوات
تعا ليف واضحف لعوصيف املواد بيدبل وق مخعيفف:
 -1أداة رفع املوارد :مثل تحميل مود يإى موقل شم موجو بالفلل م مكان آاو يإى اإلنتانت ،مثل
صفحف وي  ،و جل من املوقل اإللكتاو .
كما يوضح كلن العكل دق ة.)1

العكل ة : )1يوضح ويقف الوصول إلى دفل املواد

 -2أداة املسؤلف املفتوح :س يت يألد اا ال مد ال ص وال ود وااصوات وامليفات والفيسيو ،وحفظ ا
لسئأل مل ااصسقا واللم واملليملن م
كمواد تلييميف كات توايص مفعوح؛ يمكن معادك ها
ٍ
جميل نحا اللال  .وعاسعخسام مؤلف املواد املفعوحف مما سوا من ت ظي  ،وتحويو ،و عو املواد
امل ممف ا ي ا لن ،وليمواد العلييميف العا لف لن .كما يوضح كلن العكل دق ة)2
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العكل ة :)2يوضح ال املؤلف املفعوح

 -3أداة إنشاء الدروس :ال إ عا السدوس ليمؤلفلن ،إ عا يووض امحعوى املوج لكل من الطال
وامللي ؛ بحيخ يقوم املؤلفون بعضملن اافكاد اللامف وال وص التابويف العلييميف السايمف
ليعلي  ،وال ص العلييمي ،واإلدشا ات لكل من الط ب ومسعخسم املواد اآلاوين .يعكون السدس
من م ام مجسولف ،يمكن ن تكون سيوعا تسديجيا ليعلي اطول بخطول .كما يمكن ن تعضمن كل
م مف يإى مواد كات صيف معاحف ليعنزيل .كما يوضح كلن العكل دق ة)3

العكل ة :)3يوضح ال إ عا السدوس العلييميف

 -4أداة إنشاء الوحدات :تتيخ ال إ عا الوحسات ليمؤلفلن إ عا يووض محعويادها لكل من امللي
والطال ؛ بحيخ تمكن املؤلفون من تضملن امل حظات اللامف وال وص التابويف العلييميف
السايمف واإلدشا ات لكل من الط ب ومسعخسم املواد اآلاوين .يمكن ن تعكون الوحسل من م ام
مجسولف ،يمكن العسدج م ويقف العلي  .كما يمكن ن تعضمن كل م مف مواد كات صيف معاحف
ليعنزيل .كما يوضح كلن العكل دق ة)4

143

العكل ة :)4يوضح ال إ عا الوحسات
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األول
 10دقائق

لسين م القائمف ناد مجمويف من املواد العلييميف امخعيفف ،حس اا ال والطويقف امل اسبف لنعويا
ومعادك ها م م ف شم :
م حظف :تألكو ن ي اك دبل وات ليمعادكف باملواد العلييميف املفعوحف م شم ؛ هم :دفل مود  ،ال
املؤلف املفعوح ،ال إ عا السدوس ،ال إ عا الوحسات.

املورد

األداة

مقرر النشاط ملادة اللغة العربية منشور في موقع الوزارة.
تخطيط وتحضيردرس ملادة الرياضيات للصف األول الثانوي خاص
بك.
مقطع فيديو عن املواطنة الرقمية موجود على شبكة اإلنترنت.
مقرر كامل عن مادتك العلمية يحتوي على عدة وحدات من تأليفك.
رابط ملف  pdfيتحدث عن الرخص املفتوحة موجود على شبكة
اإلنترنت
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الثانية
 25دقيقة

رفع املوارد التعليمية بمنصة شمس
م يألد النعول نعلو يإى ويقف دفل مواد تلييميف موجو ل يإى حس املواقل ،مل العيكس من حقوق
املود  ،وسماح املؤلف بنيا ل النعو وفق ما تليم اد سابقا من موايال حقوق املؤلفلن.
قبل البسايف يج اااأل للن ا يعباد ن بنمكان ي شخص البحخ م م ف شم إليجا ويوض
املواد فقط ،بي ما جميل اإلجوا ات اااوى تحعاج إلى تسعيل الساول م املوقل ،وسو يع تقيي املواد
لألا نحعاج و إلى تسعيل الساول ،ويع دفل املود العلييمي ومعادكع مل اآلاوين يإى الخطوات العاليف:
 .1ننعقل إلى اس املسعخسم الخاص ب ا املوجو يإى بوصيف املوقل م اايإى ،نخعاد مواد ي
من القائمف املنسسلف؛ كما يوضح كلن العكل دق ة.)5

الشكل ( :)5يوضح اختيارمواردي

 .2تظ و ل ا صفحف جسيسل يظ و فيها اس املسعخسم بجانب يقونف شادك م شم  ،بالضغط
يييها تظ و ل ا قائمف منسسلف نخعاد منها دفل مود  ،كما يو موضح م العكل دق ة.)6

العكل ة :)6يوضح دفل املواد
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 .3اآلن ننعقل للخطول ااولى م توصيف البيانات ليمود العلييمي؛ حيخ نحعاج إلى وضل ي
املليومات ين املود  ،مثل اس املود  ،والكيمات املفعاحيف ،واملؤلف ،وال اشو ،و يم ا يو
الوابط الخاص باملود الألي يقو نا ليمود مباشول ،كما يوضح كلن العكل دق ة)7

العكل ة :)7يوضح توصيف البيانات

 -4وضل وصف ليمود ين ويق مجمويف من املليومات تحس فيها ما يع ل باملود من :امللايلا واليغف،
واملسعوى الليمي ،وغلايا ،وهم نف الخيادات املوجو ل م صفحف البحخ املعقسم .تقوم بالضغط يإى
العالم م سفل ال فحف .كما يو موضح بالعكل دق ة)8

العكل ة :)8يوضح مليومات وصفيف ليملايلا واليغف
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 -5شروط االستخدام :وهم ااصف لوضل الوا ف مثي ا م اا وات السابقف ،حظ يوجس ي ا اانف
زائسل ين اا وات السابقف ،وهم :وضل مالن حقوق النسخ والعيليف.
* يج الع بي يإى ن إكا ل تكن تلمل لسى املؤسسف ،و ل تكن صاح العيليف ،ول تكن تمثل
امل ظمف و املؤسسف ،يج ييين األ اإلكن من صحاب املود  ،ويكون اإلكن مكعوعا كعابف قبل عو
ي مود ل  ،كما يو موضح م العكل ة)9

العكل ة :)9يوضح شووط ا سعخسام

 -6ااعياد إدسال  ،وبهألا تكون قس دفلت املود .
ل ياأل يألين ال موكجلن لوفل املواد العلييميف بم ف شم :
النموذج األول  /رفع مورد تعليمي من موقع :TED
يمكن الوصول إلى امحعوى ين ويق زيادل الواج ف اللوعيف يإى الوابط العالم:
https://www.ted.com/talks?language=ar
لس الساول سيظ و لن الواج ف كما يوضح العكل دق ة)10

العكل ة :)10يوضح الواج ف الوئيسف ملوقل تيس TED
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يع البحخ ين املقطل امل اس  ،والوضل م الحسبان امللايلا التي ت ككويا سابقا م يمييف ا اعياد ،وهم
حقوق النعو وامل ئمف ،وحسا ف امحعوى .والل وان الألي ت ااعيادد م يألا املثال يو محاضول ليكات ،
 ، Anant Agarwalو هم ل وان -ملاكا الف ول السداسيف املفعوحف مازالت م مف؟  -وت عول م يام 2013م
يإى موقل تيس .صودل توضيحيف ليمود املس هس شكل ة)11

العكل ة :)11يوضح ي وان امحعوى لس ال قو ييي

إكا نظونا ليمثال ي د :نجس ن مطابق ليملايلا املألكودل سابقا ،ف و من موقل تيس ،وكما لو ن حقوق
املوقل هم مفعوحف امل سد ،يمكن معادك ها للعميل تحت داص املعاا اإلبساعم ،ويو ي ص يإى الحويف
الكاميف باملعادكف بسون العلسيل يإى امحعوى ،وعسون اسعخسام لسواعم تجاديف.
تحت دا ف ) (BY-NC-NDيمكن الوصول ،والعيكس من كلن بال قو يإى سفل ال فحف يإى الخياد العالم
ة )TED Talk Usage Policyكما يوضح العكل دق ة)12
ًّ
يضا نجس ن امحعوى م ئ ليعلي ؛ ف و يعحسث ين موضوا م جسا ،ويو الف ول السداسيف
املفعوحف ،و ويا يإى اللمييف العلييميف .باإلضافف إلى ن ت عول م يام 2013م ويو يلعما حسيخ ًّ
سبيا.
ف ألا امحعوى م ئ العو ل ،وقابل لينعو ،وحسيخ اإلصساد؛ مما يلني إمكانيف معادكع م شم .

العكل ة :)12يوضح حقوق النعو م تيس
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اآلن الخطوات املعليقف بالعوصيف ل ألا امحعوى هم كالعالم:
 و  :الساول يإى م ف شم ة ،)https://shms.saوتسعيل الساول.
 انيا :الألياب إلى اس املسعخسم ،والضغط يإى مواد ي؛ كما يوضح شكل ة.)13
 الثا :الألياب إلى شادك م شم  ،والضغط يإى إدسال مود ؛ كما يوضح شكل ة.)14

العكل ة :)13يوضح كيفيف الوصول إلى مواد ي

العكل ة :)14يوضح كيفيف الوصول إلى إدسال مود
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بعد ذلك تبدأ خطوات التوصيف الحرواملقيد ،والتي تم شرحها في النشرة األولى:

العكل ة :)15الخطول ااولى م العوصيف

الخطوة األولى -التوصيف الحر
كما يعضح م العكل دق ة )15ت ا ن ها من كعابف العوصيف الحو ويو كاآلت :
 .1املود  :ما يو املوقل العلييمي امل سد ليمحعوى م يألد الحالف وضل ا ة – TEDتيس).
 .2املؤلف :يو صاح امحعوى و املؤلف ليمحعوى ،وقس يكون كثا من مؤلف م حالع ا يألد املؤلف
يو الكات ة .) Anant Agarwal
 .3الكيمات املفتاحية :ويق س بها الوسوم ،و ما يسمى ب ةال اشعاق  ،)Hashtag -وهم اج ها يف من
دافل امحعوى.
 .4مؤشو الرابط :ويو دابط الفيسيو ةم حظف دابط الفيسيو قس يخعيف ين ي وان ال فحف يج العيكس من كلن).
 .5الل وان للمحتوى التعليمي :ويو م يألد الحالف -ملاكا الف ول السداسيف املفعوحف مازالت م مف؟
 .6امللخص :وامللخص قس يكون معوفوا م جميل الحا ت ،فف لض ااحيان يكون ا ج ها من
الوافل ليمحعوى العلييمي .م حالع ا يألد امللخص موجو  ،ويو ما كع تحت صودل اللوض كما
يوضح العكل دق ة.)16
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العكل ة :)16توضح ما نق س بامللخص ليمود العلييمي

الخطوة الثانية -التوصيف املقيد

العكل ة :)17توضح موضويات ا اع اص من الخطول الثانيف بالعوصيف املقيس

كما يالحظ بالشكل رقم ( )17أن أول األجزاء املطلوب كتابتها هي كالتالي:
 .1مواضيع االختصاص :ونحن م يألا الحالف كعب ا موضوا ا اع اص الخاص بامحعوى العلييمي
ويو مجال ةالعليي ).
 .2الغرض من االستخدامات التعليمية :يل يألا امحعوى م اس ليعطويو املنهي؟ يل يو م اس
ليعقيي ؟ يل يو م اس ليعليي غلا الوسمي؟ بنمكانن ااعياد كثا من اياد ب ا يإى يعضح من
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امحعوى العلييمي .م حالع ا يألد ت وضل اياد العطويو املنهي.
 .3املستخدم الرئيي ي :من هو املستخدم الرئيي ي ل ألا امحعوى ،لك يسايس الباحثلن يإى إيجا
امل ا د ب ا يإى املسعخسملن .و م حالع ا يألد ت وضل امللي والطال واملسؤول.

العكل ة :)18يوضح العل ااالا من الخطول الثانيف -العوصيف املقيس

.4

.5
.6
.7
.8
.9

أنواع املادة :وكما ي حظ ن ي اك يس ا كبلاا من نواا املوا العلييميف ،يل هم محاضول صوتيف؟
يل يو كعاب تفايإم؟ يل يو عاط داس ي؟ نحن م حالع ا يألد ااتانا الخياد م سفل ال فحف
ويو محاضوات فيسيو.
املعايير التعليمية :وعما ن امللايلا العلييميف ل يع ا ن ها منها ،وهم قيس اإل عا ؛ فقس ت توك ا
فادغف.
اللغة :اليغف هم اإلنجيلزيف ،ولك متاج بالكامل ليلوعيف ،فع ااعياد اليغف اللوعيف.
املستوى التعليمي :ويق س ب املسعوى امل ئ ليط ب ،وعاإلمكان ااعياد كثا من مسعوى .ونحن م
يألا املثال ااتانا – كييف جامليف /املسعوى اايإى.
صيغف الوسائط :ويق س فيها ال يغف العق يف ليميف .يل يو ميف نص ي؟ يل يو ميف صوت؟
فيسيو؟ الخ ،ااعياد صيغف وسائط فيسيو.
ال يف اإلقليمية املستهدفة :م لض ااحيان نجس محعويات تلييميف ،تعليق بجم ود مللن ،و ت
ت ميم ا مل طقف ملي ف .ونحن م املثال ي د ااتانا ال يف اإلقييميف ةالكل) ،بملنى ن يألا
امحعوى م اس للعميل.
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الخطوة الثالثة -التوصيف الحراملقيد
كما يظ و م العكل ة ،)19ويو الخطول ااالال من العوصيف ،ويو الحو املقيس.

العكل ة :)19يوضح الخطول الثالثف م العوصيف – الحو املقيس

م حالع ا يألد ت ااعياد حقوق النعو الخاصف باملعاا اإلبساعم؛ كما ت األيا من املوقل الخاص
ب ةتيس –  )TEDوالحقوق املكعوعف م موقل هم دا ف ) .(BY-NC-NDوالتي تلني يمك ن عو املقطل
ومعادكع  ،و يمك ن العلسيل ييي و اسعخسام اغواض تجاديف .العكل دق ة .)20يوضح كلن.

العكل ة :)20يوضح حقوق النعو م تيس

النموذج الثاني  /رفع مورد تعليمي من موقع كولورادو بولدر– فيت:
موقل كولودا و بولسد فيت يو موقل يخعص بي وات امحاكال العفايييف ،والتي ت ت ميم ا من جاملف
كيودا و م الو يات املعحسل اامويكيف .جميل يألد اا وات مجانيف ومفعوحف امل سد يحق للعميل معادك ها؛
عوط إيطا الحقوق اصحابها ،وكعابف جميف توضح كلن.
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ويقف الساول:
يمك ن الساول يإى موقل كولودا و بولسد فيت يما الوابط العالم:
)(https://phet.colorado.edu
خطوات البحث عن أدوات املحاكاة:
 .1ي س الساول إلى املوقل انقو يإى العميف باليون اازدق ة ،)Play with Simulationsوعنمكانن تغيلا
اليغف إلى اللوعيف م سفل ال فحف .كما يعضح من العكل دق ة.)21

العكل ة :)21بوضح كيفيف إيجا

.2

وات امحاكال و ال تغيلا اليغف

لس الضغط يإى كيمف ة )Play with Simulationsسيظ و لن مجا ت ا اع اص م تق يات
امحاكال ،ونحن م يألد الحالف ااتانا مجال الفلزيا وقانون وم؛ كما يظ و م العكل ة.)22
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العكل ة :)22يوضح قانون وم لس ال قو ييي

 .3اآلن ننعقل إلى آليف الوفل ،والتي ت شوح ا سابقا؛ الساول يإى موقل شم  ،ومن تسعيل
الساول ،وال قو يإى مواد ي؛ كما ت شوح مسبقا م ال موكج السابق م العكل دق ة.)23

العكل ة ) 23يوضح كيفيف الوصول إلى مواد ي

 .4الألياب إلى شادك م شم

 ،ومن اضغط يإى إدسال مود ؛ كما يظ و م العكل ة)24

العكل ة :)24يوضح كيفيف الوصول الى إدسال مود
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 -5العكل دق ة )25بااسفل يوضح العوصيف الحو ،نجس الخانف املعليقف باملود  ،ت وضل جاملف كيودا و
بولسد .انيا املؤلفون ،وت إيجا يا من الخانف املعليقف بالوحسات ةانظو ليعكل  )22بال فحف السابقف.
ويق س به ااشخاص الألين ودوا و سايموا م ت مي ميف امحاكال.
مالحظة :ي اك نقطف م مف ًّ
جسا؛ فبال ظو إلى امللخص ،ويو ما يهم ا م يألد الحالف .يو توصيف حو
اج ها ي ت األد من كيمف ة .)Aboutولكن ي اك شوط ت وضل من املوقل ةكيودا و بولسد) ،ويو ينص
يإى :بنمكانن عو ي محعوى من موقل ا ،ومعادكع مل ي شخص مجانا؛ عوط واحس ،ويو ن تلط
الحق ل احب  ،وتكع يألد اللبادل باليغف اإلنجيلزيف م اانف العوصيف:

PhET Interactive Simulations
University of Colorado Boulder
https://phet.colorado.edu

العكل ة :) 25الخطول ااولى م العوصيف الحو

ويو ما ت يمي سابقا ،فع كعابف توصيف حو اج ها ي من دافل امحعوى العلييمي ،باإلضافف إلى كعابف
اللبادل املطيوعف؛ ن يألد امحاكال ت ص اي ها وتيليف ا من موقل كيودا و بولسد.
ويألد املعطيبات تخعيف من موقل آلاو؛ فبلض املواقل تعطي كعابف يألد اللبادل ،وبلض ا يعطي وجو
كلن .لك ا است سنا ل ألد املليومف لس الساول يإى قس الحقوق والواص م املوقل ،وت قوا ل يألا
املعطي كما يظ و بالعكل ة.)26
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العكل ة :)26يوضح يميف كعابف يألد اللبادل ،و نها إللاميف م حالف النعو

 .6اآلن يع ا نعقال إلى الخطول الثانيف ،وهم العوصيف املقيس ،ويو إنها املعطيبات املعليقف بموضوا
ا اع اص ،وكما يظ و بالعكل ة)27؛ فقس ت وضل اآلت :
 مواضيل ا اع اص :الفلزيا .
 ا سعخسامات العلييميف :ت وضل العطويو املنهي والعليي  ،و اوى.
 املسعخسم الوئيس ي :ت وضل الط ب واملسدعلن.
 اليغف :ت وضل اليغف اإلنجيلزيف.
 نواا املا ل :ويو ميف محاكال.
 املسعوى :ت وضل كييف مجعمل /القس اا ى.
 امللايلا العلييميف :حتى يألد اللحظف لي لسي ا ملايلا تلييميف ،فع توك ا فادغف.

العكل ة : )27يوضح القس ااول من الخطول الثانيف – العوصيف املقيس
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العكل ة :)28يوضح تكميف الخطول الثانيف م العوصيف املقيس

 .7تسعكمل الخطوات كما م العكل ة )28م قس العوصيف املقيس؛ حيخ ت تكمي ها كاآلت :
صيغ الوسائط :تفايإم.
 ال يف اإلقييميف املس هسفف :ت وضل الكل؛ حيخ إن الفلزيا تس هس العميل.

العكل ة : )29يوضح الخطول ااالال من يمييف الوفل

 .8اآلن يع ا نعقال إلى القس ااالا من العوصيف ،ويو شووط ا سعخسام والنعو ،كما يظ و
بالعكل دق ة )29ت وضل دا ف املعاا اإلبساعم ،التي تتيخ لآلاوين حويف إيا ل العوز ل،
العلسيل ،العغيلا ،وا شعقاق من اللمل ،سوا كان كلن اغواض تجاديف و غلا تجاديف ،املا
ينسبون اللمل ااصإم إلى م سدد الوئي  ،وي جاملف كولودا و.
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الثاني
 30دقيقة

من ا ل البحخ ين مواد تلييميف م العبكف اللامليف ليمليومات وفق ما تليمع سابقا ،ااتا مواد
م اسبف لينعو م م ف شم ؛ مل اااأل للن ا يعباد ملايلا ااعياد املواد العلييميف التي تليم ايا سابقا،
وهم الوا ف ،والحسا ف ،وامل ئمف.
اسم املوقع

الرخصة

الحداثة

املالئمة







ومن يألد املواقل ي د ااتا مود ا تعحقق في ملايلا ا اعياد؛ ليع دفل م م ف شم ؛ وفق
الخطوات اآلتيف:
 .1الساول يإى اس املسعخسم الخاص بن.
 .2ااعياد شادك م شم .
 .3إضافف املود مل تلبةف توصيف البيانات لعميل حقول املود .
 .4اسعلواض املود لس دفل  ،والعيكس من كلن.
سؤال :يل ت دفل املود يإى امل ف مباشول؟ وملاكا؟
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اجللسة الثامنة

تأليف املوارد التعليمية
املؤلف املفتوح
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الثامنة
تأليف املوارد التعليمية – املسؤلف املفتوح
 75دقيقة

في نهاية الجلسة التدريبية يتوقع من املتدرب أن:
 .1يعلو يإى ال العيليف املفعوح ،و ويقف يمي ا.
 .2يحس اطوات تيليف مود يإى م ف شم باسعخسام ال املؤلف املفعوح.
ًّ
تلييميا يإى م ف شم باسعخسام املؤلف املفعوح.
 .3يؤلف مود ا
 .4يحس الحقول ال زمف ليعوصيف ي س تيليف املود .
ًّ
تلييميا.
 .5يسعخسم جوجل دايف لعيليف مود ا
 .6يضيف مؤلفا مسايسا لعيليف املود العلييمي.

.1
.2
.3
.4

حاس محمول لكل معسدب.
ج از يوض ليبيانات.
توفو سويف م اسبف لإلنتانت عبكف ات ال واحسل.
امع ك حساب بم ف شبكف املواد السلو يف شم

.
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املوضوع
 توز ل النعول الليميف ااولى.
 تطبيق املسدب لكيفيف تيليف املواد العلييميف املفعوحف م م ف شم .
 يوزا النعاط ااول.
 يسعلوض املسدب النعاط مل املعسدعلن.

الزمن
 35قيقف

 40قيقف

 يقوم املعسدب بي ا النعاط عكل فو ي.
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األولى
 35دقيقة

أداة املسؤلف املفتوح
م يألد النعول نعلو يإى كيفيف اسعخسام ال العيليف املفعوح ،والتي تمك ا من تيليف املواد كما يوى
املؤلف؛ بحيخ ييتزم بطويقف ملي ف ،و عطف محس ل كما م اا وات اااوى التي سنعلو يييها م
النعوات ال حقف ،ويج قبل البس األ ا يعباد ن يمكن اي شخص العيليف املفعوح إ لس الح ول
يإى اس املسعخسم وتسعيل الساول ،لس ا ن ها من العيليف والنعو يج ن لو ن لن يع عو
امحعوى يإى امل ف إ لس سماح مسؤولم النعو ،ويع دفل املود العلييمي ومعادكع مل اآلاوين ين
ويق الخطوات العاليف:
 .1من قائمف ش ئ انقو يإى الضو اازدق ةبس العيليف) م العان اايمن من ال فحف تحت ال
املؤلف املفعوح ،كما يو م العكل دق ة.)1

شكل ة :)1يوضح ويقف ااعياد اا ال

 .2لس اول ا مست س املؤلف املفعوح يظ و ل ا م العان اايمن الليوي من ال فحف ث ي مات
تبوي  ،وهم الخطوات إل عا املست س املفعوح ،وهم تحويو وتوصيف وإدسال ،كما يو م العكل
ة:)2
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شكل ة :)2شكل يوضح العحويو والوصف واإلدسال م املواد املفعوحف

.3

م يألد ال فحف يسل ايادات لعنسيق امحعوى منها كما يو موضح بالعكل ة:)3

شكل ة :)3شكل يوضح وات املؤلف املفعوح

حيث:
 -1ليعلسا ال قط .
 -2ليعلسا الوقمي.
 -3لوس جسول.
 -4محاكال ال ص.
 -5ل وييف الفقول والتاو سف.
 -6لوضل الخط اللويض.
 -7لعمييل الخط.
 -8لوضل اط تحت ال ص.
 -9اعياد نوا الخط.
 -10لعغيلا نوا الخط املظيل.
 -11إلضافف دابط من موقل.
 -12إلضافف موفقات من ج از الحاس .
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 .4بال قو يإى تحويو يمك ا إضافف ي وان محعوى ال فحف م اايإى ،وعاسعخسام املوبل م م ع ف
ال فحف يمك ا دهيةف امحعوى ،وإكا ك ا نوغ إضافف صودل و فيسيو و دابط ملوقل من ا ل
شويط اا وات م اايإى ،ن حظ حس الخيادات م شويط اا وات يعحك م نمط ال ص بالضغط
يإى القائمف املنسسلف ،فيظ و اللسيس من اانماط؛ ا ان منها د س ال ص كما يو م العكلة.)4

إضافف ي
شكل ة4
شكل
واني وان
إضافف
يوضحيوضح
شكلشكل
دق) :ة:)4

 .5م جسول امحعويات يمك ا إ عا مخطط تف يإم ليمست س الخاص ب ا ،وإضافف ي اوين مباشول
ليمست س م املكان الألي نويسد ،يظ و ل ا م ال ص ااساس ي ،وكأللن ي طبق اامو نفس إلضافف
الل اوين الفوييف التي يمك ا إضاف ها بال قو يإى دملة )+إلضافف ي وان و ي وان فوعم إلى جسول
امحعويات كما م العكل ة:)5

شكل ة :)5شكل يوضح ويقف إ عا مخطط تف يإم

 .6كما يمك ا إضافف وحسات جسيسل كما يو موضح م ي مف ا سعف ام ي س تمويو الفيدل يييها ،وهم
بمثابف إضافف وحسل ،و قسام و فووا ليمود كما م العكل ة:)6
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كل ة :)6شكل يوضح ويقف إضافف وحسات جسيسل

 .7م العل الليوي من مست س املؤلف املفعوح تحت ي وان املست س ،ي اك ايادان؛ إما حفظ ما قم ا
بن اال  ،و ملاي ف ما قم ا بن اال ؛ كما م العكل ة.)7

شكل ة :)7شكل يوضح الحفظ وا سعلواض

 .8م سفل صفحف املؤلف املفعوح سفل املوبل الألي ك ا نقوم بنضافف محعوى يوجس في دابطان يما:
 دابط إضافف مسايس مؤلف ،يألا الوابط يسمخ ل ا بنضافف مؤلف ين ويق ا س و اإليميلاملسعخسم يإى موقل شم  ،بالعالم سو يظ و اس املسايس م العيليف يإى املود  ،وسو
يعمكن يضا من تحويو املست س ،وسو يظ و املست س م قائمف مواد املسعخسم نفس .
 دابط يمك ا من اسعلاا مست س من  ،google docsوالألي ت حفظ مسبقا يإى ، google docsوحتى تعمكن من اسعخسام ،وتفليل يألد الخسمف يج ن يكون لسي ا إيميل إلكتاو يإى ،google
وسو سيل إن ك ا سمخ ملوقل شم با دتباط بهألا الحساب كما م العكل ة.)8

شكل ة :)8يوضح ويقف إضافف مسايس مؤلف واسعلاا امليفات
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 .9بالضغط يإى توصيف م يإى ال فحف من اليملن ،يمك ا وضل مجمويف من املواصفات لك
تس ل يإى اآلاوين يمييف إيجا يمال ا.
 كما يمك ا إضافف ملخص سيط عوح في فكول مبسطف ين املود  ،وال س ااساس ي م .
 سعطيل إضافف الكيمات املفعاحيف ،واملسعوى العلييمي ،ونوا املا ل ،وغلايا.
 م اانف يسا العلي يمك ا وضل يسا العلي لكل وحسل و قس من السدس ،ل فتاض ن
لسي ا ث وحسات يمك ا إضافف يسا لكل وحسل.
 كما يمك ا إضافف امللايلا الخاصف باملود كما م العكل ة.)9

شكل ة :)9يوضح ويقف إضافف توصيف امللايلا الخاصف م املود

 .10آاو اطول من اطوات العيليف هم اإلدسال ،ونضل من ا ل ا امللايلا الخاصف بالوا ف التي
نوغ م إدفاق ا باملود الخاص ب ا ،من مثل :يل ستسمخ لآلاوين بالعلسي ت و امللج ليمود
الخاص ب ا  ،إكا كان املود الخاص ب ا يحعوي يإى مليومات حساسف ،ونويس الحفاظ يييها ي ا
يجسد ب ا ااعياد يسم السماح ليعلسي ت ،ما إكا عئ ا مود ا يإى سبيل املثال ،ونوغ م تمكلن
اآلاوين من اإلضافف وتلسيل يألا املود  ،فيجسد ب ا ااعياد وافق يإى العلسي ت ،ويل سنسمخ
ل باسعخسام ا اغواض تجاديف ،لس كلن يمك ا إضافف ااع اص يألد الوا ف ،سوا ولم
و محإم ،وغلاد ،ي س ا ن ها ن قو يإى يقونف عو يإى يساد سفل ال فحف ،لس كلن يع عو
املود يإى موقل شم لس سماح املسؤوللن كما م العكل ة.)10
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شكل ة :)10شكل يوضح ويقف اإلدسال

 .11ليعيكس من ن املود الخاص ب ا ت عود يإى موقل شم  ،نألي إلى قس مواد ي بجان القائمف
تحت اس املسعخسم الخاص ب ا ،إكا كان بجان املود كيمف مسو ل؛ ف و ل يع عود ،ويو م
ميف املسو ات ،ويعوج ييي ا الضغط يإى يقونف عو من اياد دفل مود ؛ حتى يع عو
املود ؛ كما م العكل ة.)11

شكل ة :)11يوضح ويقف اإلدسال
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األول
 40دقيقة
يألا النعاط جماعم؛ بحيخ تقوم بنضافف مسايس مؤلف حس زم ئن املعادكلن م العيسف العسديبيف،
ويكون بالعكل العالم :ااتا محعوى م اسبا سعخسام العيليف املفعوح ،و بنمكانن اسعخسام امحعوى العالم:
 .1ق بعيليف مود جسيس ل وان مكونات الحاس اآللم .
 .2ضف زميين كمؤلف مسايس.
 .3ضف امحعوى العالم ليمود ةاسعخسم ي اوين دئيسف وي اوين فوييف ،وااتا صودا شبيهف من
اإلنتانت).
مكونات الحاسب اآللي
مكونات الحاس اآللم نويان يما:
 .1املكونات املا يف ة ج لل) : Hardware
الوحسات املا يف هم ي جلئ ميموس وموئ م الحاس اآللم ،و مع ل بالحاس اآللم .وت قس الوحسات
املا يف إلى ف قسام هم:




وحسات اإل اال Input Unite
وحسات اإلاواج output Unite
وحسل امللالعف املوكليف CPU

 .2المامجياتSoftware
يمكن تقسي بوامد الحاس إلى نويلن من الماامد؛ بوامد مسعخسمف بواسطف الحاس  ،وتسمى بوامد
ال ظام ،وعوامد تسعخسم بواسطف املسعخسم ،وتسمى الماامد العطبيقيف.

 .4انعقل لي فحف العاليف ،وصف املود العلييمي.
 .5لس كلن انعقل لي فحف الثالثف؛ لعحس حقوق ا سعخسام ليمود العلييمي.
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مهام الدورة التدريبية األولى
مهام البرنامج
ًّ
بعد االنتهاء من الحقيبة التدريبية رقم " "1يعمل املتدرب على إنجاز مجموعة من املهام حتى يكون مستحقا
ًّ
للحصول على شهادة التدريب لهذه الدورة ومستحقا لعضوية شمس املسماة بـ "عضو شمس" ،كما يكون على
استعداد للتدرب على الحقيبة التدريبية رقم " ،"2وتتمثل هذه املهام في اآلتي:
 -1دفل ما يقل ين  10مواد تلييميف مل توصيف ا توصيفا جيسا.
ًّ
تلييميا مل توصيف ا توصيفا جيسا.
 -2إ عا ما يقل ين  15مود ا
ويتم أداء هذه املهام خارج وقت الدورة ،ويتوقع إنجازها خالل عشر ساعات ،وبعد إنهاء هذه املهام سوف
ًّ
تكون مستحقا للحصول على شهادة "عضو شمس" من املركزالوطني للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد.
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موعدك مع الدورة القادمة
القيادة في املوارد التعليمية املفتوحة
"عضو معتمد"
اليوم

اليوم األول
اليوم الثاني

رقم الجلسة
ااولى
الثانيف
الثالثف
الوا لف

عنوان الجلسة
نظ وت ظي املواد العلييميف بامل ف.
وات وملايلا تقيي املواد العلييميف.
تطبيق يمإم يإى تقيي املواد العلييميف.
إ عا السدوس والوحسات العلييميف.

الزمن
 75دقيقة
 75دقيقة
 75دقيقة
 75دقيقة

الخامسف
السا سف

تلسيل وملج املواد العلييميف.
نظ إ ادل العلي وم ف شم .

 75دقيقة
 75دقيقة

السا لف

سياسات ا سعخسام ليمواد العلييميف.

 75دقيقة

الثامنة

أفكارومقترحات لتطوير"شمس".

 75دقيقة
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