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  مقدمة

 على تقديم تعلم   ICTتساهم أدوات تكنولوجيا املعلومات و إلاتصال الحديثة 
 و يواكب خصائص املتعلمين ,  يتناسب مع متطلبات العصر الرقمي الذي نعيشه 

 . و حاجاتهم و تعمل على جذبهم و تسهيل التعلم  و تطبيقه  
ة  و تحسين /كما تساهم بتخفيف أعباء العملية التعليمية و التربوية على املعلم 

 .مهاراتهم و تطوير خبراتهم و إكسابهم طرق جديدة لغرس القيم و املهارات و املعارف
 .و تقديمهم مخرجات و تجارب إبداعية متنوعة 

و يتوفر العديد من البرامج و التطبيقات التقنية و التي يمكن أن توظف بمهارة في 
و  يتوفر برامج عديدة من شركة مايكروسوفت يمكن أن توظف لدعم , التعليم 

   Microsoft OneNote نوت ون و من أبرزها  مايكروسوفت , التعليم  
 لجمع  و تدوين املالحظات و املعلومات  online تطبيق متاح للمستخدمين   و هو 

 .و يسمح بمشاركة و تعاون ألاخرين معًا في ذلك عبر الشبكة 
حيث يسمح لشخص أو أكثر , تعاونية أداة ليكون  OneNoteتصميم برنامج و تم 

وقد ظهر إصدار مطور للبرنامج وهو . بالعمل على صفحة واحدة في نفس الوقت 
OneNote Class  يمكن تحميله ويوفر مزايا مذهلة و رائعة .  

 في العملية التعليمية مع طالباتي   OneNoteو قد حرصت على تجربة توظيف برنامج 
ملف إنجاز الطالبات إلالكتروني و في التعلم القائم على املشروع و كالهما : في جانبين 

 .أساليب تقويم تستخدم لتقويم أداء و مهارات الطالبة و نموها ألاكاديمي 
املعلمة /يمكن للمعلمو , في العملية التعليمية  OneNoteتطبيقي لتوظيف و سأعرض 

 . اللجان ألانشطة و أو ألادائية كاملهام أي جانب آخر  في إلابداع في توظيف البرنامج 
بمهاره في تنفيذ مهام العملية إلاشرافية مع توظيفه املشرفات /يمكن للمشرفينكما 

 .و الطالبات  املعلمات  بعضهم  البعض أو مع إشراك 
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 في إلابداع  OneNoteالتعاون معًا عبر  



 OneNoteاملالحظات كتيب إنشاء 
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  OneNoteكتيب املالحظاتإلنشاء  
  Onlineو املتوفر ضمن تطبيقات مايكروسوفت 

النقر على الزر في أعلى زاوية 
 البريد إلالكتروني لألوت لوك 

    OneNote Onlineإختيار 

 يمكن فتح التطبيق من خالل الدخول أواًل على
  OneNoteثم فتح برنامج  Outlookحساب املستخدم في  
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النوت بوك و التي أنشأها 
املستخدم بنفسه و قد 
 يكون شارك بها ألاخرين 

 :إذا كنا قد إستخدمنا التطبيق في السابق فسيظهر لنا 

النوت بوك و التي أنشأت 
من قبل ألاخرين و تم 

 مشاركتها معنا 

 إلنشاء نوت بوك جديد 
  Newالنقر على 

 ثم كتابة إلاسم و إنشائه
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 جديد و ستظهر لنا الواجهة   OneNoteكتيب املالحظاتفورُا سيتم إنشاء 

إلضافة أشخاص 
للمشاركة في 

 التحرير الجماعي 
 أيقونات أوامر أساسية 

 و مختصرة

 يتم إضافة تبويبات  Sectionبالنقر على 
 يمكن أن يختص كل تبويب بمجال محدد  

 Pageبالنقر على 
يتم إضافة صفحات 

 داخل كل تبويب

هنا يتم الكتابة و إدراج 
 الصور و الروابط و الجداول 

  Pagesحفظ املعلومات في مايكروسوفت ون نوت في صفحات يتم 
 Notebooks كتب مالحظات داخل   Sectionsو التي يتم إنشائها داخل أقسام
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 يمكن إضافة مستخدمين في دفتر املالحظات التي تم إنشاؤها  Shareالنقر على أيقونة ب

هنا يتم كتابة البريد إلالكتروني 
لألشخاص اللذين نرغب 

أو إختيار بريدهم , بإضافتهم 
 املخزن لدينا مسبقاً 

هنا يتم تحديد صالحيات كل 
شخص بالسماح له باملشاركة 

بالتحرير أو يسمح له 
 إلاستعراض فقط دون التحرير

للسماح بقبول حسابات 
البريد إلالكتروني من 

  gmailجهات أخرى مثل 
أو  فقط قبول حساب 
 يتبع  ملايكروسوفت 
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  Get a linkحيث  يمكن أختيار ,هنا طريقة أخرى إلضافة ألاخرين  لتسهيل العمل 
 ثم ينشر لألخرينالصالحيات إلنشاء رابط يتم به تحديد 

 للحصول على رابط 

يمكن تحديد 
 صالحيات الرابط 

 للسماح بالتحرير

سيظهر الرابط و يمكن 
نسخه ألشخاص محددين 

أو نشره عبر شبكات 
 التواصل إلاجتماعي 
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 يمكن إضافة رابط أخر يتم تحديد صالحيته لإلستعراض فقط 

صبح لدينا رابطين يتم إرسالهم أ
لألشخاص بحسب الصالحيات التي 

 نرغب بتقديمها  

 بعد دخول املستخدمين يمكن استعراضهم  مع إمكانية تحرير صالحياتهم كذلك

 يمكن تغيير الصالحيات 
من التحرير إلى 

 إلاستعراض فقط 

 أو إلغاء مشاركتهم  
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 OneNoteاملالحظات كتيب ميزة 
 أنه يمكننا  السماح ألي شخص مضاف أن يحرر و ينش ئ أقسام و صفحات 

 مع إمكانية حذفها  و إجراء تعديالت على املحتوى 
كما يمكننا أن نحدد صالحيات بعض املشاركين لإلستعراض فقط دون السماح  

 لهم بالتحرير 
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من خالل مايكروسوفت ون نوت   
 يمكن إضافة 

روابط و 
 ملفات مرفقة 

الوسائط 
 املتعددة

التعليقات 
 الصوتية 

الصور و 
 القصاصات 

 النصوص الجداول 

 نافذةفي أي مكان على املشاركة في الكتابة للمستخدمين   OneNoteيتيح كتيب املالحظات
 مستند مرئي غير محدود  ألابعاد عن طريق الضغط على املكان املناسب و الكتابة  

 .و يتم حفظ البيانات تلقائيًا  عند إدخالها دون الحاجة إلى نقر أيقونة الحفظ 
 لجمع و مشاركة املحتوى مع ألاخرين   OneNote تصميم كتيب املالحظات تم 

 .و يمكن إدراج الصور دون فقدان جودتها,  تمتاز بصفحاتها ذات ألابعادها الواسعة و 
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 يتوفر للبرنامج تطبيق لألجهزة اللوحية و الهواتف الذكية  
 يمكن تحميله من متاجر التطبيقات 

 وهو ما يسهل الدخول للبرنامج في أي وقت و مكان 
 للمتابعة و تحرير املحتوى مع ألاخرين 
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OneNote 
 كملف إنجاز إلكتروني للطالبات 
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 !( Portfolio)الطالبة ما هو ملف إنجاز 

 ملف إلانجاز أو ما يسمى بالبورتفوليو هو  أحد أساليب التقويم الشامل
 جهدها و تقدمها مدى و هو تجمع ألعمال الطالبة و الذي يعكس  

 .ما أو مقرر و تحصيلها و إنجازاتها في مجال  

منظمة من أعمال و يعرف بأنه مجموعة 
يمكن قياسها من خالل معايير الطالبة 

تقدير معروفة مقدمًا ، وهذه املعايير 
 مالحظةتشمل أدلة تقدير، أو بطاقات 

 أو قوائم مراجعة ، أو مقاييس التقدير  
أن تشمل على تقييمات مبنية على ويمكن 

 .  ألاداء، أو تقارير معملية، أو تقارير بحثية
 (ه1429البركاتي )
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أو أعمال طالبية مختارة ومنظمة يتم تركيبها أنشطة “عن عبارة وهو       
ضمن هيكل معين إلستعراض سيرتهم التعليمية ونموهم ألاكاديمى 

 “ومستوى إنجازاتهم 
)  (Norton & Wiburg  , 1998 



 إنجاز الطالبة كأسلوبملف ستخدام و توظيف إيعد 
 الحديثة الطالبات في إلاتجاهات تقويم تعلم من أساليب  

 .و الحقيقي و التقويم الشامل   ألاصيل التعلم أساليب وأحد 
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أحد التطبيقات العملية للنظرية البنائية في كما  يعد يعتبر 

التعليم والتي تؤكد على أن التعلم عملية ذاتية نشطة يقوم بها 
 .بنفسه املعرفة املتعلم  إلكتشاف 

 وحفظها إستقبالها كما تؤكد على بناء املعرفة وليس مجرد  
 .من املعلمة 

 



 :أهمية ملف إنجاز الطالبة  
 

 .الطالبات يقيس مجاالت متعددة من جوانب تعلم  -
 .الطالبة وجهدها ونموها العلمييوثق أفضل أعمال  -
يرسخ مفهوم التقويم للتعلم وهو استخدام التقويم الصفي لتحسين  -

 .التعلم
 .ألدائهتقييمها من خالل الطالبة لنقاط ضعفها وقوتها رؤية  -
أعمالها تأمل لها والذي يتيح للطالبة أحد أساليب التقويم الذاتي  -

 .الدراس يوتقدمها 
القدرة على تحمل املسؤولية واتخاذ القرار وإلاخالص الطالبة ينمي لدى  -

 .العمل و إتقانهفي 
ن مالطــالبات وبقية الطــالبة وبين الطالبة واملعلمة وسيلة للتفــاعل بين  -

 .لآلخرينخالل عرض ملفاتها 
مهارات التفكير وتنمية ينمي استراتيجيات التعلم الذاتي، وتقدير الذات  -

  . إلابداعي والناقد 
 .يعمل كأداة للتقويم املستمر والتقويم النهائي  -
 .املعلمات الوالدين، الطالبات ، فعال للتواصل مع  -
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 حوافظ الطلبة إلانجازملفات 
أعمال التلميذ تنتقي بعناية استنادًا إلى •

 .املستويات أو النواتج العلمية
محتويات امللف تعكس جهد التلميذ •

وتقدمه نحو تحقيق هذه املستويات أو 
 .النواتج

يتم الحكم على كل عمل من ألاعمال التي •
يشتمل عليها امللف استنادًا إلى محكات 

أحدها قدراته املتنامية في التخطيط 
وتصميم الاستراتيجيات والتفكير الناقد 

 وحل املشكالت
معاونة التلميذ في انتقاء محتويات امللف •

وفقًا لخطوط عريضة يقترحها املعلم 
 .باملشاركة معه

محكات الحكم علمي محتويات امللف •
 تحدد مسبقًا بمشاركة الطلبة

انعكاسات التلميذ وتأمالته الذاتية يتم •
عرضها بأسلوب مناسب، مثل مقال أو 

 .صحيفة

أعمال التلميذ عشوائية وال تستند إلى •
 مستويات أو نواتج تعليمية

محتويات امللف تشتمل على عينة من •
أنشطته اليومية التي ربما ال ترتبط 

باملستويات أو النواتج التعليمية 
 املرجوة

تدل نتاجات التلميذ على انجازه ملهام •
معينة دون معرفة العمليات التي 

اتبعها للتوصل إلى هذه النتاجات، أو 
 .محاكاتها

املحتويات يتم انتقاؤها بواسطة •
املعلم والخطوط العريضة التي يعتمد 

 .عليها في الانتقاء ال يعرفها الطلبة
محكات الحكم ال تحدد مسبقًا، وال •

 .يشارك الطلبة في إعدادها
ال توجد أدلة على انعكاسات التلميذ •

 .أو تأمالته الذاتية

 Portfoliosإلاختالف بين ملفات إلانجاز  
 Student Foldersوحوافظ الطلبة 
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  E- Portfolioللطالبات ملف إلانجاز إلالكتروني 

 تم تقديملكن  و التقليدية ملفات إلانجازتشبه إلالكترونية  ملفات إلانجاز
 .رقميًا محتوياتها و حفظ  

 
عبارة عن أعمال الطالب املجمعة على شبكة إلانتـرنت " و تعرف بأنها   

 ".مجة لغـرض معيندانات املو سطـإلا واملــسجلــة على 
 (1999, الكثيري )
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 إلالكترونيإلانجاز أعرف ملف أن و من خالل خبرتي يمكنني 
 

 منظم و هادف و موثق ألعمال الطلبة في محتوى رقمي هو تجميع 
 تطور مهاراتهم يظهر أنشطتهم و إنجازاتهم و نموهم ألاكاديمي و 

 و التي يمكن قياسها و تقويمها عبر أدوات التقويم
 كما يحتوي على تأمالت ذاتية و جماعية إلكترونية 

 و سحب التخزين عبر املدونات  وسائط التخزين أو  تحفظ عبر 
 .الانترنت شبكة في 
 (نورة الذويخ )
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   21ينبغي في مدرسة القرن   
 إلالكترونية إلانجازملفات أن نعتمد جديًا على إستخدام 

   لتقويم تقدم مستوى الطالبات
فهي تقدم للجميع ملف شامل إلكتروني ملستوى الطالبة 

 الحقيقي و مدى تقدمها و تطور مهاراتها  و منجزاتها في كل سنة 
 و التقويمية من العملية التعليمية جزء لذا فهي  
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 توجد العديد من املواقع و البرامج و التي يمكن توظيفها 
 كملفات إنجاز إلكترونية للطالبات 

 
    ما يميز .. و لكن                       

هو قدرة البرنامج على جمع جميع الطالبات في دفتر مالحظات 
 إلكتروني واحد 

و السماح للجميع باإلطالع املباشر و الفوري على منجزات 
 مما يسهل عملية التأمل الجماعي , زميالتهن في الصف 

 .و املشاركة بتقديم التغذية الراجعة إلالكترونية 



 ...و كملعمة 
 

ملتابعة طالبة من املهم أن أستخدم ملف إلانجاز كأسلوب تقويم لكل 
 .و لقياس مدى تقدم الطالبة في ألانشطة و املهارات  منجزاتها 

و خالل السنوات املاضية كنت أصمم ملف إنجاز ورقي ليتم طباعته من 
 قبل طالباتي  و تعبئته بمنجزاتهن في الحاسب آلالي و ألانشطة الصفية

و الالصفية  و املجتمعية و ما يتضمنه من أدوات تقييم أقران و تقييم و  
 .  تأمالت ذاتية و تواصل مع ولي ألامر 

 
إلكترونية املدونات كملفات إنجاز و كانت لي تجربة سابقة في توظيف 

طالبة و يتم رفع منجزاتهن إلكترونيًا ومشاركة روابطها من قبل كل تصمم 
 (.  نظام إدارة املحتوى إلالكتروني)Edmodoمع طالبات الصف في صفحة 
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OneNote  كملف إنجاز إلكتروني للطالبات 

 : كملف إنجاز  إلكتروني ألسباب عديدة   OneNoteهذا العام رغبت بإستخدام 
 

 .إلاستفادة من قدرات و أدوات البرنامج  و ملرونته العالية  •
سهولة تعلم إستخدام البرنامج من قبل الطالبات حيث يشابه برنامج معالج •

 .النصوص معظم أدواته 
 .سهولة رفع الصور و امللفات املرفقة و إدراج الروابط  •
 .سهولة  إجراء التعديالت  في أي وقت و دون تكلفة •
 .السماح ألكثر من مستخدم باملشاركة في التحرير و التدوين •
مما يساعد على التأمل ,  السما ح للطالبات باإلطالع على إنجازات زميالتهن •

يساعد الطالبات ذوات   Bunch markالجماعي و تكوين إشارة مرجعية 
املنجزات املتوسطة لإلقتداء بالطالبات النشيطات و املتميزات و تحسين 

 .أعمالهن 
 .«تقويم أقران»الحصول على تغذية راجعة إلكترونية من زميالتهن بالصف •
 .التخفيف من أعباء و متطلبات ملف إلانجاز الورقي و وزنه •
 .التقليل من الطباعة و هدر الورق •
 .إكساب الطالبات مهارات و قدرات تقنية جديدة •
 .و توظيفها الجيد  و الهادف في التعليم و التقويم  ICTمواكبة تطورات أدوات  •
تخفيف العبء و ضغوط املهام التربوية  على املعلمة وإشراك الطالبات في •

 .  املتابعة املستمرة
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 :و قد تم التقسيم  كالتالي 
يتضمن  أنشطة الطالبة من خرائط العقل :  ملف إنجاز إلكتروني •

تقويم   -ألانشطة الالصفية  –ألانشطة الصفية  –الذهنية 
 .تقييم ذاتي  –ألاقران 

 

يتضمن التواصل مع ولي ألامر و نماذج إختبارات : ملف ورقي  •
الطالبة الدورية و أوراق العمل الصفية و العملية و أدوات 

متعددة أخرى للتقييم الذاتي و تقويم ألاقران و التي البد أن تتوفر 
 .مع الطالبة في الصف 

 pdfلتحميل امللف الورقي نسخة 
QcjlFeFRWSElzREE/view?usp=sharing91jR9UX9e7B0drive.google.com/file/d/https:// 

 
 قابلة للتعديل wordلتحميل امللف الورقي نسخة 

/view?usp=sharing0jMUNvSE1Ni5QWlY91jR9UX9e7B0drive.google.com/file/d/https:// 

 

https://drive.google.com/file/d/0B7e9UX9jR91QcjlFeFRWSElzREE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7e9UX9jR91QcjlFeFRWSElzREE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7e9UX9jR91QcjlFeFRWSElzREE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7e9UX9jR91QcjlFeFRWSElzREE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7e9UX9jR91QcjlFeFRWSElzREE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7e9UX9jR91QcjlFeFRWSElzREE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7e9UX9jR91QcjlFeFRWSElzREE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7e9UX9jR91QcjlFeFRWSElzREE/view?usp=sharing
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OneNote  كملف إنجاز إلكتروني للطالبات 

 :إلاجراءات التي تم إتباعها 
 .تقديم شرح مبسط للطالبات لكيفية إستخدام واجهة البرنامج •
 (.ألي مزود خدمة )توجيه الطالبات إلرسال حسابات بريدهن الالكتروني •
مع إعطاء , الذي تم إنشائه من قبلي  OneNoteتم إضافة الطالبات في •

 .صالحيات لهن بإمكانية التحرير و التعديل على املحتوى 
إنشاء كل طالبة تبويب خاص بإسمها يتضمن إدراجهن لصفحات •

 .بعناوين محدده 
يتم رفع أعمال و منجزات الطالبة من جهاز الحاسب عبر إضافة الصور •

 .أو إدراج روابط من مواقع أخرى ألعمالها و أنشطتها  ,  أو ملفات مرفقة 
متابعة فريق مكون من أربع طالبات  في نهاية كل إسبوع ألعمال الطالبات •

كل طالبة مسؤولة عن عشر طالبات في )و تنفيذهن للخرائط الذهنية  
الصف و تدون متابعتها في سجل خاص بها يضم أسماء الطالبات 

 ( .املشرفة عليهن 
مع , «  تأمل جماعي» إطالع و تصفح كل طالبة ملنجزات و أنشطة زميالتها •

 .« تقويم أقران«تقديم تغذية راجعة إلكترونية للتحسين أو التحفيز
 .« تقويم ذاتي»تقييم الطالبة ألدائها و منجزاتها و ما تعلمته من مهارات •
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 نماذج ألعمال الطالبات 
في ملف إلانجاز إلالكتروني  

OneNote    
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 صفحة لخرائط العقل الذهنية لجميع وحدات الكتاب النظري 
 تقوم الطالبة بتصميمها باستخدام برامج التصميم نهاية كل درس أو وحدة  
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 نماذج لخرائط العقل الذهنية
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 صفحة لألنشطة الصفية  املتنوعة 
 Edmodoو التي تنفذها الطالبة  داخل الصف أو في  
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 صفحة لألنشطة الالصفية  املتنوعة 
 و التي تنفذها الطالبة  في املدرسة أو املجتمع أو في البيئات الرقمية 
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 صفحة لتقويم ألاقران و الحصول على تغذية راجعة إلكترونية 
 من طالبات الصف بعد إطالعهن و تأملهن ملنجزات كل طالبة
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 صفحة للتقويم الذاتي من قبل الطالبة ألدائها و مهاراتها 
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 نجاز إلكتروني ساهمإكملف   OneNoteتجربتي بإستخدام  
 بتسهيل مهامي بمتابعة إنجاز و تقويم الطالبات في أي وقت 

و قلل أعباء املتابعة من خالل تكليف فريق طالبي ملتابعة جانب 
 من امللف إلالكتروني و تقديم تغذية راجعة 

 

 كما خفف على الطالبات متطلبات امللف الورقي و قلل حجمه 
 .و تكاليف إستخدام الورق و الطباعة 

 و عزز مهارات التقويم الذاتي و تقويم ألاقران 
 .و تحسين بعض مهارات الطالبات و تطور منجزاتهن و أنشطتهن

 



OneNote 
 في التعلم القائم على املشروع 
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 !القائم على املشروع ما هو التعلم 
Project-based learning (PBL) 
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 على تحديات تعكس القضايا واملشكالت أسلوب تقويم يشتمل 
 .التي يواجهها الكبار و املجتمع في الحياة 

و ممارسة , وهي عملية تربوية طويلة تتطلب أنشطة و مهام متعددة 
إليجاد حلول و تقديم نواتج و أداءات قابلة والتحقق البحث 

 .للقياس و التقويم 

 تاريخ بداية وتاريخ نهايةله املشروع  عملية أو نشاط مقيد بزمن 
 من أجل تقديم منتج ما أو خدمة ما  بهيتم القيام 

 بهدف تحقيق تغيير مفيد أو إيجاد قيمة مضافة 

 



 التعلم املعتمد على املشاريع  هو عملية تربوية طويلة 
 !  من البحث والتحقق إليجاد حلول ملشكالت أو تحديات

 و يستخدم بهدف الفهم العميق للمقرر الدراس ي 
 .ونقل أثره و تطبيقاته إلى مواقف أخرى متنوعة 
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 ملحتوى املقرر الدراس ي البد أن يحقق املشروع ألاهداف الرئيسية
 

 الطالباتمهارات القرن الحادي و العشرين لدى و يعمل على تنمية 
 :و أبرزها 

 التوجه  –التفكير الناقد  –إلابداع في حل املشكالت  –التعاون )  
 (مهارات التواصل –إلاستخدام ألامثل للتقنية  –و التعلم الذاتي

 

 ينبغي أن يصمم املشروع  بمهارة 
 لكي يكسب الطالبات أدوات و مهارات الحياة

 الالزمة ملواجهة تحديات املستقبل 
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 مهارة التعاون في املشروع
 و العشرين و التي ينبغي تنميتها  هي إحدى مهارات القرن الحادي

 .و قياسها خالل تنفيذ الطالبات ألنشطة و مهام املشروع 
 عملهناملسؤولية عن الطالبات تقاسم يجب أن ت.. وفي املشروع  

 . قراراتفي إتخاذ ال ًا معو يتشاركن 
مهارات التعاون مثل التفاوض   و تنمية تعلمعلى املشروع ساعد و ي 

  ةمترابط كون لت ستماع إلى أفكار آلاخرين وتكامل ألافكاروتوزيع املهام وإلا 
 .من تحقيق النجاح ليتمكن الفريق

 
في مجموعات على وجود أشخاص من  الطالباتيمكن أن يشتمل عمل و 

 . أو أفراد آخرين باملجتمع أو خبراء,  خارج الفصول الدراسية
ستخدام إأو عن طريق  ,  لوجه  العمل معا وجهاً  الباتويمكن للط

 .التكنولوجيا لتبادل ألافكار أو املوارد

عندما يقمن بحل القضايا  معاً جوهرية قرارات و يلزم الطالبات إتخاذ 
 .و مخرجات  أعمالالهامة التي تشكل محتوى أو عملية أو نتاج 

ذلك، وما سيفعلن به، ومتى ن مسيقما  نيخططيجب أن حيث 
 .ألادوات التي سوف يستخدمونها، وأدوار ومسؤوليات أفراد الفريق

قرارات التصميم ألاساسية التي تؤثر على طبيعة وقابلية تخاذ كذلك إ
 .  ما ينتجونهستخدام إ
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OneNote في العمل التعاوني خالل املشروع 

لضم الطالبات في إحدى  wiki spaceكانت لي تجربة سابقة بإستخدام الويكي 
املشاريع  بهدف تعاونهن و مشاركتهن معًا باألفكار و الخبرات و التحليل و 

 . و كانت له نتائج  و مخرجات رائعة  و مؤثرة , املقترحات 
واجهن الطالبات صعوبة نوعًا ما في البداية حتى يتمكن من التعرف على ..  ولكن 

 .إلاستخدام الصحيح لواجهة التطبيق 
 

لجمع الطالبات في بيئة رقمية تشاركية   OneNoteلذا رغبت بتجربة إستخدام 
 :  حيث يتميز باإلضافة للمزايا التي ذكرتها سابقًا 

 

 .واجهة برنامج سهلة إلاستخدام و التعلم •
وبالتالي , سهولة الدخول السريع للبرنامج لكونه مرتبط بالبريد إلالكتروني •

 .ضمان تواجد و مشاركة الطالبات املستمر 
 .سهولة  إجراء التعديالت  في أي وقت و دون تكلفة •
السماح ألكثر من مستخدم باملشاركة في التحرير و التدوين على أفكار الفريق •

 .مما يساعد على تبادل ألافكار و الخبرات و تكاملها 
 .يعزز مهارة التعاون بين الفريق •
سهولة متابعة املعلمة ألنشطة و أفكار و مقترحات الطالبات مما يسهل تقديم •

التغذية الراجعة إلالكترونية الفورية لتقويم مسارهن و تحسين العمل و 
 .املخرجات بإستمرار 
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 نموذج لتعاون الطالبات 
 مشروع املواطنة الرقميةفي 

    OneNoteعبر 
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 تعاون الطالبات معًا في مشروع املواطنة الرقمية 

طالبات الفريق بالتعاون معًا  في التخطيط و إتخاذ   OneNoteساعد 
القرارات مع املعلمة في نوع املنتجات التي يتم التطلع لتقديمها و ماهي 

 .املخرجات التي سيتم العمل عليها 
تمت املشاركة من قبل الجميع في إنشاء التبويبات في البرنامج و إدراج 
الصفحات و املشاركة في التحرير و كتابة ألافكار و املحتوى و ألاهم 
التعديل عليها و تقديم التغذية الراجعة إلالكترونية من قبل الجميع 

 .لتحسين املسار و املخرجات 
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   OneNoteمهارة التعاون لم يتم قياسها فقط في برنامج .. الجدير بالذكر 
 ..  بل كانت هناك طرق أخرى لتعاون الطالبات تم قياسها و تقويمها  

 بتوفير أداة تقنية هامة و مؤثرة في التواصل  OneNoteولكن ساهم 
 و املشاركة  و التعاون في بيئة رقمية فاعلة 

و سهل تبادل الخبرات و ألافكار و ألاراء و تطويرها و البناء على أفكار 
 مما ساعد بتسهيل تنفيذ بعض املهام و ألانشطة  , ألاخرين 

 .و كان له دورًا في تعزيز مهارات الطالبات في مجتمع تعلم منهي رقمي مصغر 
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 برنامج



 للتعليممخصص  Class Notebooksمطور باسم وفرت مايكروسوفت إصدار 
 .  و يقدم مميزات رائعة إلدارة املهام التعليمية  و تطوير أساليب التعلم واملتابعة

 .  ات أخرين /حيث يتيح إشراك الطلبة كذلك إشراك و إضافة معلمين
و تقديم , كما يقدم إمكانية الكتابة بخط اليد و تقديم التعليقات الفورية 

 إختبارات و واجبات و مهام تنفذ من قبل الطلبة و تقييمها و رصد الدرجات 
 و متابعة تقدم مستوى الطلبة العلمي و ألاكاديمي 

و تكوين مكتبة رقمية يمكن مشاركتها و املشاركة باملصادر إلاثرائية و  غيرها 
 .من الخدمات الرائعة 
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  OneNote Class Notebooksبرنامج

و ينبغي أن يتوفر للمستخدم قبل ذلك 
 Office 365 حساب في 
 من إستخدام لنتمكن 

Class Notebooks 

https://www.onenote.com/ 

 

http://onenoteforteachers.com/ 

 

https://www.onenote.com/
https://www.onenote.com/
http://onenoteforteachers.com/
http://onenoteforteachers.com/


  Office 365عند إلاشتراك في 
  Class Notebooksسيصبح بإمكاننا إستخدام و إلاستفادة من 
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 ...ختامًا 
 

ات  في إستخدام بعض أدوات /قد يتردد بعض التربويين و املعلمين 
 التقنية و البرامج بسبب إعتقادهم بأنها ستزيد من ألاعباء التربوية

 .و تتطلب وقتًا أكثر و جهدًا في التنفيذ و املتابعة  
 

 ...  هذا تصور خاطئ .. و في الواقع 
 فاإلستخدام الجيد و الصحيح و الهادف للتقنية ستعمل على تحسين 

 .و تقليل الجهود املبذولة و التي تقدم بالطرق التقليدية في التعليم 
 ينبغي أن يواكب املعلمين التطورات الهائلة..  و من جانب آخر 

 و املستجدة  في الثورة التقنية و أدوات إلاتصال الرقمي  
 و العمل الجاد لتقديم تعليم يتناسب مع خصائص الجيل التقني الحالي 

ات و تحفيزهم على التعلم و إطالق /فالتقنية لها دور بتشجيع املتعلمين
 .مهاراتهم وفقًا إلختالف قدراتهم و يقدم فرص رائعة لهم إلنتاج املعرفة 

 نورة الذويخ.. أسأل هللا أن يجعله علمًا ينتفع به 
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 املراجع
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 .منى عبدالرحمن الغوينم   -ملف إنجاز الطالب  -
 .  سعود عبد هللا الشقير   -ملف إلانجاز كأداة لتقويم الطالب  : بحث  -



 للتواصل

 نورة بنت صالح الذويخ  
 

n thw

n thw@hotmail com
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