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 مستقل عن المنصة
التعليمية

علم أصول التدريس و ممارساته
مناهج للتعلم الرقمي

 التعلم و التعليم باستخدام
التقنية

 مستقل عن المنصة
التعليمية

 تصميم المقررات النموذجية
 مناهج متقدمة في التعلم و

التعليم  باستخدام التقنية

 مرتبط بالمنصة المحددة

 االنحياز نحو علم أصول
التدريس و ممارساته

بالكبورد ليرن
بالكبورد للنظام المفتوح المصدر

بالكبورد كوالبوريت
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التميز في التعليم والتعلم  الرقمي التصميم للتعليم والتعلم  الرقمي أساسيات التعليم والتعلم الرقمي

  لمحة – نظرة عامة حول السلسلة

السلسلة -مواجهة تحديات المتعلمين في القرن الحادي والعشرين

 تقدم سلسلة التعليم والتعلم الرقمي بالكبورد تطورا احترافيا على مستوى عالمي وشهادات
 للمدرسين وموظفين الدعم المرتبطين باستخدام تقنيات التعلم الرقمية. حيث تمكن المؤسسات

من تقديم أعلي معايير التعليم والتعلم

 سلسلة من ثالث دورات تطوير احترافية معتمدة )المعروفة باسم دورات المعلم االلكتروني(
تساعد الموظفين األكاديميين لتلبية تطلعات محو األمية الرقمية لطالب القرن الحادي والعشرين

تتكون السلسلة من ثالث دورات تدريبية:

أخصائي معتمد من بالكبوردممارس معتمد من بالكبوردمشارك معتمد من بالكبورد

خبير معتمد من بالكبورد

 للحصول على الشهادات المذكورة اعاله، يجب على المشاركين اجتياز االمتحان بنجاح
 في نهاية كل دورة تدريبية. عند النجاح، سيتم منحهم شهادة معتمدة من بالكبورد

سلسلة التعليم والتعلم الرقمي

.
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 الوصول الى مصادر التعليم والتعلم الرقمي، والتسجيل في اكاديمية بالكبورد العالمية
 كل دورة تمنح المشاركين فرصة الوصول الى المصادر االكاديمية للتعليم والتعلم الرقمي

من خالل اكاديمية بالكبورد.  حيث يمتد السماح بالوصول اليها لمدة عام بعد انتهاء الدورة

 من خالل اكاديمية بالكبورد يحصل المشاركون على

مواد الدورة عبر االنترنت
استضافة االمتحانات االلكترونية

بيئة تدريبية لمقرر تصميم التعليم والتعلم الرقمي
نسخة الكترونية لكتاب التدريبات لكل دورة

 لغات متعددة: يتوفر محتوى الدورات التدريبية باللغات التالية العربية، الكورية، االسبانية، الفرنسية،
االنجليزية و قريبا البرتغالية البرازيليلة و التركية

 ان السؤال الملح للتعليم العالي هو التفكير في التحدي و تطبيق طرق حول العالقة بين
التكنولوجيا الرقمية و التميز في التدريس، و كيفية ايجاد إمكاناتها للتأثير

 
  دكتور: جراهام جولدن

 مدير التربية و التعليم
جامعة شافلد هاالم

تجربة المشارك في البرنامج

سلسلة التعليم والتعلم الرقمي  
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دورة شاملة وكتاب تدريبات

 كل دورة تدريبية تستغرق اربعون ساعة من التدريب
 باإلضافة الى مائة وعشر ساعات من التدريب الذاتي

 الموجهة.  والذي يمكن تقديمه من خالل الفصول الدراسية،
الفصول المدمجة، والفصول المتزامنة وغير المتزامنة

 تقديم الدورات التدريبية يتم بواسطة مدرب معتمد من
 بالكبورد للخدمات االستشارية، والذين يتمتعون بثروة من

المعرفة والخبرة االكاديمية

 يتضمن كتاب التدريبات على أحدث محتوى تعليمي
 ونشاطات تدريبية تم تأليفها من قبل فريق بالكبورد

للخدمات االستشارية لالحتراف األكاديمي
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 يتم تقديمها من قبل مدربين معتمدين في المؤسسة كل
الدورات يتم تنفيذها من قبل محترفين معتمدين من بالك بورد

 يتم تقديمها من قبل بالكبورد يتم تقديم
 جميع الدورات التدريبية من خالل

اكاديمية بالكبورد
 يتم تقديم جميع الدورات 

 التدريبية من قبل استشاريين بالكبورد او
من قبل مدربين معتمدين من بالكبودر

 تقوم بالكبورد بادراة البيئة التدريبية وكل
االمتحانات واصدار الشهادات

حول بالك بورد

 ان مهمة بالكبورد هي الشراكة مع مجتمع التعليم العالمي لتمكين الطالب
 والنجاح المؤسسي واالستفادة من التقنيات المبتكرة والخدمات.  بالكبورد

 للخدمات االستشارية هي مؤسسة رائدة في مجال التعليم واالستشارات التقنية،
 كل عضو في اكاديمية بالكبورد يتمتع بخبرة أكثر من ١٠ سنوات في التعليم

والتعلم

 وهم ملتزمون بمشاركة خبراتهم وقدراتهم وأفضل الممارسات المتبعة في جميع
  أنحاء العالم اثناء وجودهم في دوراتنا التدريبية

مزيد من المعلومات

 لمعرفة المزيد حول كيفيكة مشاركة بالكبورد معك لتمكين األكاديميين
بمؤسستك، تفضل بزيارة

 تطوير كفاءات
 اعضاء هيئة التدريس
 للتعليم عبر االنترنت،
يعزز نجاح الطالب

blackboard.com/ip   حقوق الطبع محفوظة لبالكبورد إنك. يمكنكم مراجعة اللوائح في

 الصف
 الدراسي

 اربعة او خمسة ايام من
التدريب في الصف الدراسي

 المدمج
 يومين في الصف

 الدراسي و ستة جلسات
افتراضية متزامنة

 متزامن على
 االنترنت

 ١٠جلسات متزامنة عبر
اإلنترنت مع مدرب

 غير متزامن
 على االنترنت
 اربعون ساعة دراسية ذاتية.

يشرف عليها مدرب
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وتشمل جميع الدورات ٤٠ساعة من التعليم )١١٠ ساعة من الدراسة الذاتية( في الدورة الواحدة

تقديم الدورات التدريبية

التقديم المعتمدالتقديم القياسي
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سلسلة التعليم والتعلم الرقمي  

يتوفر طريقتان لدعم االحتياجات المؤسسية:

 يتم تقديم الدورات التدريبية من خالل عمالء معتمدين لدى 
اكاديمية بالكبورد

 موظفي المؤسسة الذين استكملوا متطلبات االعتماد من قبل بالكبورد
ليصبحوا مدربين معتمدين

مدربي المؤسسة المعتمدين والمرخصين لتقديم الدورات في المؤسسة
 تقوم بالكبورد بإدارة البيئة التدريبية و كل االمتحانات و اصدار الشهادات
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 قطاع التعاون
 الجامعي في

 كاليفورنيا
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