وصف الدورات التدريبية اليت تقدمها عمادة التعليم اإللكرتوني والتعلم عن بعد
م

الربنامج

املدة

احملتوى على شكل نقاط

الوصف عن الدورة

سيكون املتدرب قادرا على:

بااليام
تقدم هذه الدورة املدلل لنن إدارة التعلم



الدلول على نظام التعليم اإللكرتوني.

اإللكرتوني عرب نظام متكامل يتيح



بناء وصف املقرر .

للمعلم واملتعلم إمكانية التواصل الناعل



بناء اإلعالنات التعليمية.

واملستمر لتحقيق اجلودة يف التعليم.



إنشاء املنتديات التعليمية وإدارتها .



بناء الواجبات وااللتبارات.



إنشاء ونشر ملنات املقرر.



كشف الدرجات والتقارير .



طرق التواصل مع الدعم النين.

تقدم هذه الدورة املدلل لنن التعليم



أصول تكنولوجيا التعليم.

اإللكرتوني ومهاراته ومميزاته ومستقبله



منهوم التعليم اإللكرتوني.

والربجميات اليت تؤدي إىل تطويره .



منهوم التعليم املدمج .

اإللكرتوني



التصميمي التعليمي.

وتطبيقاته



تنعيل التعلم اإللكرتوني.



نظم التعلم اإللكرتوني .



نظرات على برامج التعلم اإللكرتوني.

تقدم هذه الدورة لدمة Google



مدلل إىل تقنية .I could

 Driveواليت هي من أحد أشهر



إنشاء حساب يف .Google

لدمات  Googleوأكثرها استخداماً ,



رفع ملناتك إىل .Google

وأصبحت بالنسبة للكثريين بديالً شبه



بناء صنحة وورد ومشاركتها ونشرها

2
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مهارات نظام التعليم
اإللكرتوني

1

.2
ثقافة التعليم

2
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تطبيقات Google

كامل عن تطبيقات األوفيس اليت تعمل

Driveيف التعليم

على سطح املكتب .هذه اخلدمة تقدم

اإللكرتوني

وعلميات التحرير.


واجهة لاصة لتصنح مستنداتك من
هاتنك أو جهازك أينما كنت لتتيح

بناء شرحية بوربوينت وإجراءها بعمليات
املشاركة واحلنظ والطباعة والتصدير.



مناذج  Googleوبناء نظم االستبانات .

لك لدمات األوفيس والنماذج وختزين
امللنات .
.4

تطبيقات التصميم
التعليمي مع برنامج
Photoshop Me

3

تقدم هذه الدورة التعرف على منهوم



التعرف على التصميم التعليمي.

التصميم التعليمي ومناذجه واليت تتيح



مناذج التصميم التعليمي.

لك للق بيئة تعليم مبنية على قواعد



قواعد وأسس التصميم النين.

التصميم التعليمي مع تطبيقات برنامج



الدلول على واجهة نظام النوتوشوب.



مهارات التصميم .



التصدير واإللراج .

تقدم هذه الدورة العروض املصممة



التعرف على أدوات التعلم اإللكرتوني.

بواسطة برنامج البوربوينت



التعرف على منهوم التصميم التعليمي.

(PowerPoint 2010),ويهدف هذا



حتديد املعايري التعليمية لتصميم

التصميم املرئي النوتوشوب.
2
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الربنامج التدرييب إىل تقديم املعايري
التعليمية و التقنية و الننية لتصميم

العروض التقدميية.


عروض تقدميية احرتافية تناسب التعلم

تطبيقات التعليم

اإللكرتوني باستخدام برنامج

اإللكرتوني

التقدميية.


البوربوينت ,والتعرف أيضاً على بعض

باستخدام
POWRPOINT
2212

الربامج املساندة لتطوير العروض

حتديد املعايري الننية لتصميم العروض
حتديد املعايري التقنية لتصميم العروض
التقدميية.



التقدميية.

التعرف على بعض الربامج املساندة يف
تصميم العروض التقدميية يف التعلم
اإللكرتوني.



التطبيق العملي على تصميم عروض
تقدميية تناعلية ( باستخدام برنامج
البوربوينت  )2212لتناسب التعلم
اإللكرتوني.

2
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يهدف هذا الربنامج إىل منهوم االلتبار



منهوم االلتبار.

وانواعه وكينية حتويل هذا االلتبار



أنواعه .

إىل الكرتوني مع استخراج النتائج



مناذج  Googleلاللتبارات Quiz

املطلوبة .

كيف تصمم
التباراً الكرتونياً ؟

.Google Doc


بناء منوذج لاص بااللتبار.



برنامج االلتبار املتعدد Quiz Creator
.

1

.7
االستخدامات
النعالة إلدارة
Google Groups
يف التعليم



بناء التبار مبعايري علمية .



التبار برنامج . courslab

تقدم هذه الدورة "جمموعات "Google



إنشاء بريد إلكرتوني يف Google

بإدارة القائمة الربيدية وأرشنتها



إنشاء جمموعة جديدة يف Google

فحسب  ,بل توفر لك أيضًا وسيلة



إضافة إمييالت األعضاء وإجراء دعوة

لالتصال النعلي بأعضاء اجملموعة

اإللكرتوني

لالنضمام يف اجملموعة

والتعاون معهم .تقدم جمموعات



إدارة اجملموعة والتعديل يف لصائصها .

 Googleسعة ختزين عالية وصنحات



رفع امللنات عرب اجملموعة

قابلة للتخصيص وليارات فريدة
لإلدارة.

.8

انشاء وإدارة املدونات
التعليمية

1

تهدف هذه الدورة إىل معرفة البداية
الصحيحة لإلنشاء وادارة املدونات



ماهية املدونات اإللكرتونية وتارخيها.



أنواع املدونات.

اإللكرتونية واحتياجاتها التعليمية
بهدف تطوير جمال التعليم اإللكرتوني
احلديث.



كيف تساعد املدونات التعليمية يف جمال
التعليم.



لصائص ومميزات مدونات وورد بريس.



تطبيق عملي إلنشاء وإدارة مدونات وورد
بريس.



تطبيق عملي إلنشاء مدونة جمانية
وسريعة يف .Google
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تهدف هذه الدورة إىل التعرف على عمل



منهوم السحابة اإللكرتونية.

للملنات وتسليم

السحابة اإللكرتونية بشكل كبري ودور



أمن السحابة اإللكرتونية .

املشاريع إلكرتونيا

املستخدم الذي يقوم بتوفري املعطيات



إنشاء حساب يف مواقع ختدم املشاركة.

اليت حتتاج إىل املعاجلة ومن ثم



املشاركة عن بعد عن طريق الربجميات.

التخزين ,و تبقى هذا املعلومات معلقة



اإلجراءات العملية للمشاركة.

يف السحابة إىل حني قيام املستخدم



التقييم النهائي للمشاركة.

املشاركة االحرتافية

1

بالتعديل عليها مرة ألرى أو حذفها
بالكامل.
.12

تهدف هذه الدورة إىل تصميم مقرر



تطور جماالت التعليم املنتقل.

اهلواتف الذكية

رقمي تناعلي حمدث بشكل مستمر .



معايري املقرر اإللكرتوني.

للمبتدئني

على اهلواتف الذكية باملنصات أبل



التعريف بنظام غوغل االندرويد.

واالندرويد والويندوز



التعريف بنظام ابل. IOS6



التعريف بنظام مايكروسوف Windows

بناء مقرر على

3

.Phone


النروقات بني األنظمة (عيوب ومميزات)



املدلل إىل برجمة التطبيقات (املقرر
الرقمي(.



بيئات برجمة التطبيقات.



إنشاء حساب البيئة التشغيلية.



التصميم الشكلي للتطبيق.



حتميل احملتوى التعليمي ( فيديو -
نص  -صورة  -رابط – صوت(.



تثبيت نظام تعددية التمكني (املشاركة
والتناعل والتوزيع(.

.11



تصدير التطبيق إىل املتاجر اإللكرتونية.

توفر الدورة القواعد العلمية والتناعلية



أهمية طلب العلم .

البحوث وطلب العلم

واستخدام املكتبات الرباجمية ومواقع



التعليم اإللكرتوني ولدمات التقنية.

الشرعي

البحث.



لدمات البحث بـ. Google



لدمات املكتبات الرباجمية .

استخدام التقنية يف

1

2
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االجتماعات واالستنادة من التقنيات



مراحل إدارة االجتماعات وتوظيف

للوصول إىل نتائج سريعة وذات جودة

فن إدارة االجتماعات
عرب التقنيات

.13

تقدم هذه الدورة أساليب إدارة



إدارة اجملموعات الربيدية .

2

التقنيات يف كل مرحلة .

عالية لتطبيق نتائج وتوصيات



استبانات قوقل وحتليل النتائج .

االجتماعات.



أساليب أرشنة االجتماعات .



السحابة اإللكرتونية.



االجتماعات عرب . skype



التعرف على منهوم االعالم اجلديد

تقدم هذه الدورة منهوم اإلعالم اجلديد
والشبكات االجتماعية ,ولصائصها

استخدام Twitter
يف التعليم

2
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والشبكات االجتماعية .

والدلول إىل تويرت والتعرف على مهارات



التسجيل يف تويرت.

وأسرار تويرت وتوظيف تويرت يف إدارة



منهوم اهلاشتاق وإدارة النقاشات .

العملية التعليمية.



مهارات ولصائص تويرت .



توظيف تويرت يف التعليم .



دور تويرت يف إدارة التعلم .



التعرف على منهوم االعالم اجلديد

تقدم هذه الدورة منهوم اإلعالم اجلديد
والشبكات االجتماعية ولصائصها

استخدام
 Facebookيف

والشبكات االجتماعية .

وتوظيف األدوات والنيس بوك يف إدارة



النرق بني التويرت والنيس بوك .

العملية التعليمية .



التسجيل يف النيس بوك .



توظيف تطبيقات النيس بوك يف العملية

التعليم

التعليمية .


االستنادة من تطبيقات النيس بوك يف
األنشطة التعليمية .

.15

تصميم الوحدات

2

التعليمية التناعلية
باستخدام برنامج
Articulate
.16

تقدم هذه الدورة تعريف بأحد برامج



التعرف على مزايا الربنامج.

البناء والتأليف للوحدات التعليمية



التعرف واجهة الربنامج وأدواته.

للمقررات اإللكرتونية بشكل تناعلي



اكتساب مهارة التصميم التصدير والنشر
للمحتوى التعليمي بواسطة هذا

وشرح لطريقة استخدامه.

الربنامج.
2

تصميم االلتبارات
اإللكرتونية

تقدم الدورة تعريف بااللتبارات



منهوم االلتبار اإللكرتوني.

اإللكرتونية وأنواعها



أنواع االلتبارات اإللكرتونية.

وشرح آللية تطبيقها



بناء مناذج اللتبارات الكرتونية باستخدام
بعض أدوات إنشاء وتصميم االلتبارات

يف جمال التعليم اإللكرتوني.

اإللكرتونية.
1
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التصميم التعليمي
للمقررات

تقدم الدورة تعريف مبنهوم التصميم



منهوم التصميم التعليمي.

التعليمي ومناذجه والعالقة بينه وبني



ضرورة التصميم التعليمي.

تكنولوجيا التعليم ,



أهداف التصميم التعليمي.

وتوضيح ملواصنات النموذج اجليد



العالقة بني التصميم التعليمي

لتصميم مصادر التعلم اإللكرتوني

وتكنولوجيا التعليم .

ومكونات املوديول والسيناريو التعليمي



منهوم منوذج التصميم التعليمي.

للمقررات اإللكرتونية.



معايري منوذج التصميم التعليمي اجليد
املناسب لتصميم مصادر التعلم
اإللكرتوني.



املعايري الرتبوية والتقنية اليت ينبغي
مراعاتها عند تصميم مصادر التعلم
اإللكرتوني.



مكونات املوديول التعليمي.



مكونات السيناريو التعليمي.



مواصنات السيناريو التعليمي اجليد
ملصدر التعلم اإللكرتوني.



شروط التعلم اجليد اليت ينبغي مراعاتها
عند تصميم مصادر التعلم اإللكرتوني.

2
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إنتاج شكل مبسط ملقرر الكرتوني.



التعرف على بيئة برنامج الكورس الب



تصميم منوذج مقرر تعليمي

الننية لتصميم ونشر حمتوى



تصميم وحدة تعليمية

مقررات التعليم اإللكرتوني .



تصميم حماضرات يف الوحدة التعليمية



ربط احملتوى الذي قامت بتصميمه

برنامج تدرييب يهدف إلكساب
املتدرب املهارات

تصميم مقرر
الكرتوني باستخدام
برنامج Course
Lab

مع نظام التعلم اإللكرتوني
1

.19

تنمية مهارة املتدرب على استخدام



التعرف على منهوم القاعات الذكية

السبورة التناعلية KAL Board



تعريف منهوم السبورة التناعلية.

واملركبة حديثا بالكلية.



تعريف مسميات السبورة التناعلية.



تعريف فكرة عمل السبورة التناعلية.



تعريف مكونات السبورة الذكية التناعلية
املادية والربجمية.


مهارات استخدام
السبورة الذكية

تعريف متطلبات تشغيل السبورة
التناعلية.



التناعلية

تعريف املميزات التقنية للسبورة
التناعلية.



التعرف على السلبيات واإلجيابيات
الستخدام السبورة التناعلية .



التدريب على تنصيب الربنامج على أجهزة
األعضاء .



التدريب على الربنامج املصاحب ملنتج
السبورة التناعلية لتسهيل تسجيل
احملاضرات.



التدرب على االستخدام السليم للسبورة
التناعلية .

2
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يقدم برنامج الورشة تعريف بأهم النروق



التنريق بني منهوم اإلنرتنت والويب.

بني ()Web 2.0( )Web 1.0



التعرف على  Web 2والنرق بينه وبني

واستعراض لبعض تقنيات ()Web 2.0
استخدام تطبيقات

يف التعليم اإللكرتوني و أهم لدماته

Web 2يف التعليم

وشرح االستنادة منها يف التعليم
اإللكرتوني.

ويب.1


التعرف على لصائص  Web 2وتقنياتها
وأهمية استخدامها يف التعليم.



التعرف على طريقة استخدام بعض
تقنياتها.
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يقدم الربنامج مدلل إلكساب املتدرب



املهارات الننية لتصميم ونشر حمتوى

(تصميم حمتوى

مقررات التعليم اإللكرتوني يف موقع

تعليمي أون الين

التعليمي.


 QUICK LESSONعلى اإلنرتنت.

باستخدام موقع
QUICK LESSON

أن يتعرف املتدرب على منهوم التصميم
أن يتعرف على بيئة العمل يف موقع
.QUICK LESSON



أن يعد ويصمم منوذج ملقرر تعليمي.



أن ينشر احملتوى الذي قام بتصميمه على
نظام التعلم اإللكرتوني .
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تصميم حمتوى
تعليمي باستخدام
برنامج Lecture
Maker
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تقدم هذه الدورة تعريف بأحد برامج



التعرف على مزايا الربنامج.

البناء والتأليف للمحتوى التعليمي



التعرف واجهة الربنامج وأدواته.

للمقررات اإللكرتونية وشرح لطريقة



اكتساب مهارة التصميم والتصدير

استخدامه.

والنشر للمحتوى التعليمي بواسطة هذا
الربنامج .

