تقرير عن دورة التعلم االلكترونى
المقامة في جامعة سنجور بالتعاون مع جامعة دمنهور
خالل الفترة من  1181/ 81/81-81م
عنوان الحدث:

دورة للتعلم االلكتروني للسادة أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمنهور

مكان الحدث:

جامعة سنجور باإلسكندرية

الجهة المنظمة:

الوكالة الفرانكفونية

تاريخ االنعقاد:

الفترة من  1181/ 81/81-81م

مدة الحدث:

 5أيام

الفئة المستهدفة:

يهددددف هددد ا التددددري إلدددى تعريدددد السدددادة أعضددداء هيئدددة التددددريس بدددالتعلم
االلكتروني والوسائل الحديثة المستخدمة في ه ا المجال.
السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

لغة الدورة:

اللغة الفرنسية -اللغة العربية

اســـم المدرب:

د.محمد الهادي بن حاج

اســم المدرب المشارك:

ا.د.م .نيفين محمد عبد الحميد ثروت

اجمالي عدد المتقدمين:

 11عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة

عدد المتقدمين المقبولين:

 11عضو هيئة تدريس

عدد الحاضرين:

 11عضو هيئة تدريس

عدد المتغيبين من ال ين تم
قبولهم:
عدد األعضاءال ين حضروا
بدال من المتغيبين:

1عضو هيئة تدريس

هدف الدورة:

 1عضو هيئة تدريس

بنداءا علدى مدا تدم باجتمدا مجلددس إدارة مركد الدتعلم االلكتروندي لجامعدة دمنهدورفي بدايددة عدام  1181فقدد تدم التنسديع مدع الوكالددة
الفرانكفونية بجامعة سنجور باإلسكندرية لتنظيم دورة للتعلم االلكتروني للسادة أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمنهور وعليد فقدد تدم
مخاطبة كليات الجامعة لترشيح بعض من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكل كلية لحضور تلك الدورة.
 .8تخطيط العملية التدريبية
قد تم اعالن عن الدورة علي موقع الجامعة ,وفي مجلس الجامعة قد اعطيت خطابات لعمداء الكليات لسرعة وتفعيدل التسدجيل للددورة
تصميم منهج لتعلم عن بعد :ورشة للدورة تصميم منهج لتعلم عن بعد :ورشة  2.1على موقع سنجور.
 .1الهدف من التدري :
وتهدف ه ة الدورة إلى تدري السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة علدى تصدميم وتطدويرالمنهج للدتعلم عدن بعدد واسدتخدام
 OPALEو ك لك استخدام منصة  MOODLEعلى شبكة اإلنترنت ورفدع المقدررات االلكترونيدة علدى المنصدة التعليميدة الخا دة
بجامعة دمنهور.
 .2الشروط المسبقة:
يج





على المتدرب إجادة المهارات اآلتية:
التعرف على كيفية استخدام الوظائد األساسية للكمبيوتر.
أن يكون على دراية ببيئة ويندوز.
التعرف على كيفية استخدام الوظائد األساسية من البرامج المكتبية.
خبرة في استخدام خدمات اإلنترنت الرئيسية (استرجا البريد اإللكتروني  ,والتصفح  ,والمعلومات )... ,
 .1معايير االختيار للدورة:

تهدف إدارة الجامعة إلى انتشار الوعي بالتعلم االلكتروني في كليدات جامعدة دمنهدور ولد لك تدم اختيدار السدادة أعضداء هيئدة التددريس
طبقا للشروط المسبقة وأن يكونوا ممثلين لكل كليات الجامعة.
 .5األهداف العامة:
في نهاية ه ه الدورة يكون المتدرب قادر على :
 التعرف على مبادئ تربوية من تصميم دورة على شبكة اإلنترنت.
 تنظيم محتوى الدورة التربوية لوضع على االنترنت..
 تعرف على استخدام . OPALE
 أن يكون قادرا على استخدام منصة  MOODLEالممارسة التفاعلية .
 تعرف على كيفية تحديد السيناريوهات المختلفة باستخدام دورة على شبكة اإلنترنت كج ء من التدري .

 .6طرق التدريس:
ويستند التدري في دورة التعلم االلكتروني بجامعة سنجور أساسا على طرق التدريس الفعالة والمشاركة .وسيخصص ج ء كبيدر مدن
التدري لممارسة المفاهيم التي قدمها المدربين من خالل أنشطة التعلم في شكل تدريبات فعالة (.)TP
وفي نهاية الدورة قامت إدارة جامعة سنجور باإلسكندرية بتقديم الجوائ علدى المجموعدات الفدائ ة بلفضدل تصدميم وعدروم تقديميدة
للمشروعات المقدمة من السادة المتدربين مستخدمين  OPALEو المنصة موودل وتعلم خا ية ال.SCORM

 .7عدد الفائ ين :مجموعتين كل مجموعة من عضوين
عدد الجوائ المقدمة  1:جوائ

 .1الجوائ المقدمة:
عدد

الجوائ

1

هارد ديسك)(Hard disk

2

طابعة )(Printer

 .9خطة العمل اليومية بالدورة
10:30 am
11:00 am
الفتـرة الصباحيـة
1:30 am

اليوم األول
1181/81/81

 9:10 amعرم :عن مكونات دورة على شبكة اإلنترنت.
18:30
am
81:11
am

1:30 am 1:00 pm

استراحـــــة
عرم " :لتحديد أهداف الدورة القواعد"
" تحليل الدورات على االنترنت "

3:00 pm

2:00 pm

الغ اء

3:30 pm

3:00 pm

استراحـــــة

5:00 pm

3:15 pm

" عرم فرق العمل "

10:30 am

9:00 am

هيكلة تدريس دورة

12:00 am

11:30
am

استراحـــــة

اليوم الثاني

2:00 pm

12:00
am

( تابــــع عرم فرق العمل)

2014/81/15

3:00 pm

2:00 pm

الغ اء

الفتـرة المسائيـة

الفتـرة الصباحيـة

الفتـرة المسائيـة

3:00 pm 3:21 pm

استراحـــــة
سيناريوهات الستخدام االنترنت طبقا للمناقشات

5:00pm

3:21 pm

9:00 am 18:30 am
الفتـرة الصباحيـة
اليوم الثالث

11:00 am

18:30
am

استراحــــــة

1:00 pm

11:00
am

استكمال  OPALEتصميم منهج تعليمي

2014/81/16
3:00 pm
الفتـرة المسائيـة

اليوم الرابع

2:00 pm

3:00 pm 3:21 pm
5:00pm

الفتـرة الصباحيـة

عرم  " :OPALEمراحل تصميم منهج تعليمي

( تابــــع)
استراحــــــة

 ( 3:21 pmتابــــع استكمال  Opaleتصميم منهج تعليمي)

9:00 am 18:30 am

MOODLEالمنصددددة التعلدددديم عددددن بعددددد وكيفيددددة

استخدامها:شرح دور المعلم

2014/81/17
11:00 am

الفتـرة المسائيـة

الفتـرة الصباحيـة
اليوم الخامس
2014/81/18
الفتـرة المسائيـة

18:30
am

استراحـــــــة

2:00 pm

12:00
am

الشددددرح للجدددد ء الثدددداني ل "MOODLEشددددرح لددددور
الطال

3:00 pm

2:00 pm

غ اء

3:30 pm

3:00 pm

استراحــــــــة

5:00pm

3:30

( شددددرح الجدددد ء الثالددددث )MOODLEكيفيددددة وضدددد
األنشطة على المنصة

11:30 am

9:00 am

الصياغة النهائية للمشاريع

12:00 am

11:30
am

استراحة

2:00 pm

12:00
am

استكمال االنتهاء من مشاريع

3:00 pm

2:00 pm

غ اء

3:30 pm

3:00 pm

عرم المشاريع والتصويت تقييم التدري

5:00pm

3:30 pm

تسدددليم شدددهادات التددددري  ,وجدددوازات السدددفر للتددددري
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .

أسماء المتدربيين من السادة أعضاء هيئة التدريس

اسم المتدرب

الكلية
 .8م.م .شيماء حلمي شحاتة حامد
األداب

 .1م.م .ابر محمد

ادق سالم

 .2د.نهى عبد الرحمن
 .8د .أحمد عبد هللا سالم
التربية

 .1م .هويدا سعد موسى ابراهيم حبور
 .8د .سامية خطاب عبد الرحمن خطاب
 .1د .مروه محمد احمد عوده
 .2د .رحاب إبراهيم مصطفى رضوان

التمريض

 .1د.انتصار محمد أحمد
 .5د.وفاء حسن مصطفى
 .6م.م .هب شفيع إبراهيم

ريام األطفال

 .8د .حسام سميرعمر ابراهيم
 .8أ.د.م .منى عبد النبى عبد الرسول

ال راعة

 .1د.تامر محمد عبد الع ي عدالن
 .2د.السيد عبد الرؤف
 .8أ.د.م .فاي ة عبيد هللا

التجارة
الط البيطرى
العلوم

 .1م .هب محمد محمود عوم
 .8د .شريد منشاوى نصر عبدرب
 .8د .عثمان محمد عثمان عبدالعظيم
 .1د .عطية محمد عطية عيسى

 .81أسماء الفائ ين

المرك

الكلية

المرك األول

التجارة
األداب

المرك الثاني

التربية

الجوائ

األستاذ الفائ
أ.د.م .فاي ة عبيد هللا
م.م .ابر محمد

هارد ديسك

ادق سالم

م .هويدا سعد موسى ابراهيم حبور
م .هب محمد محمود عوم

طابعة

 .88النتائج:
 استخدام وتفعيل منصة التعلم MOODLE_DAMANHOURعن بعد التي تم انشائها بمعرفة الوكالة الفرنكوفنية
 http://fad-damanhour.eg.refer.org AUFوقد قامت السيدة أ.د.م / .نيفين محمد عبد الحميد ثروت كمدير
لموقع المنصة التعلمية بجامعة دمنهور ,يانشاء حسابات خا ة لكل متدرب و اعطاءه كلمة المرور و ك لك فتح المقرر
التنافسى لكل مجموعة.
 اجتياز التدري لكل المتدربين ( 11متدرب).
 انشاء مقرر لكل مجموعة ممثلة للكليات المتقدمة على . http://fad-damanhour.eg.refer.org
 المادة العلمية تم اعطائها لكل متدرب .
 تم اعطاء البرنامج OPALE
 .81التو يات:
 استكمال الدورات المتقدمة للمجموعة المشاركة .
 استكمال لتطبيقات الدقيقة لل MOODLE
 البدء في دورات جديدة للمبتدئين لكل من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعونة.
 وضع آلية لتشجيع وتحفي السادة أعضاء هيئة التدريس لرفع مقررارتهم االلكترونية على المنصة التعليمية من خالل مركد
التعلم االلكتروني.
 اإلثابددة الماليددة للسددادة أعضدداء هيئددة التدددريس ال د ين يقومددون برفددع مقددرراتهم االلكترونيددة علددى المنصددة التعليميددة لجامعددة
دمنهور.
 اقامة دورات للغة الفرنسية لشدة رغبة تعلم ه ه اللغة لوجدود فدرع عديددة للمدنح فدي الوكالدة الفرنكوفونيدة : AUFوقدد
وعدت األستاذة أمنية شاكر على دراسة اقامة ه ه الدورات.

