
 
 

 
 

 

                                                 

 

 تقرير عن دورة التعلم االلكترونى                                               

 المقامة  في جامعة سنجور  بالتعاون مع جامعة دمنهور

 2014/ 27/03-24خالل الفترة من 

 

 

 

 االلكتروني للسادة أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمنهوردورة للتعلم  عنوان الحدث:

 جامعة سنجور باإلسكندرية مكان الحدث:

 الوكالة الفرانكفونية الجهة المنظمة:

 2014/ 27/03-24الفترة من  تاريخ االنعقاد:

 أيام 4 مدة الحدث:

 هدف الدورة:
بالتعلم االلكتروني والوسائل الحديثة يهدف هذا التدريب إلى تعريف السادة أعضاء هيئة التدريس 

 المستخدمة في هذا المجال.

 السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الفئة المستهدفة:

 اللغة العربية  -اللغة الفرنسية لغة الدورة:

 بن حاج  د.محمد الهادي اســـم المدرب:

 ثروتد. نيفين محمد عبد الحميد   اســم المدرب المشارك:

 عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة 82 اجمالي عدد المتقدمين:

 عضو هيئة تدريس 82 عدد المتقدمين المقبولين:

 عضو هيئة تدريس  19 :الحاضرينعدد 

 عضو هيئة تدريس 1 عدد المتغيبين:

 

بناءاً على ما تم باجتماا  مجلاس إدارة  مركال الاتعلم االلكتروناي لجامعاة دمنهاور فقاد تام التنسايل ماع الوكالاة الفرانكفونياة 

تام  فقاد بجامعة سنجور باإلسكندرية لتنظيم دورة للتعلم االلكتروناي للساادة أعضااء هيئاة التادريس بجامعاة دمنهاور  وعليا  

   لحضور تلك الدورة.  من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  بكل كليةمخاطبة كليات الجامعة لترشيح بعض 

  



 
 

 
 

 تخطيط العملية التدريبية 

 خطابااات لعماداء الكليااات لساارعة وتفعياالقاد تاام اعااالن  عان الاادورة علااي موقااع الجامعاة اوفااي مجلااس الجامعاة قااد اعطياا  

 .على موقع سنجور 2.8تعلم عن بعد: ورشة لللدورة تصميم منهج لورشة  تعلم عن بعد: لللدورة تصميم منهج ل التسجيل

 الهدف من التدريب: 

 المنهج للاتعلم عان بعادتصاميم وتطاوير هذة الدورة إلى تدريب السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئاة المعاوناة علاىهدف تو

ورفع المقررات االلكترونية على المنصاة  على شبكة اإلنترن  MOODLEو كذلك استخدام منصة   OPALE واستخدام

 .التعليمية الخاصة بجامعة دمنهور

 الشروط المسبقة : 

 :إجادة المهارات اآلتيةى المتدرب يجب عل

 تعرف على كيفية استخدام الوظائف األساسية للكمبيوترال. 

  يئة ويندوزبن على دراية بوكيأن. 

 البرامج المكتبيةتعرف على كيفية استخدام الوظائف األساسية من ال. 

 ا ...( ا والمعلومات والتصفح ا خبرة في استخدام خدمات اإلنترن  الرئيسية )استرجا  البريد اإللكتروني 

 

 معايير االختيار للدورة : 

انتشار الوعي بالتعلم االلكتروني في كلياات جامعاة دمنهاور ولاذلك تام اختياار الساادة أعضااء هيئاة  ىتهدف إدارة الجامعة إل

 أن يكونوا ممثلين لكل كليات الجامعة.التدريس طبقاً للشروط المسبقة و

 

 :األهداف العامة 

 :يكون المتدرب قادر على في نهاية هذه الدورة 

 على شبكة اإلنترن تعرف على مبادئ تربوية من تصميم دورة ال. 

  تنظيم محتوى الدورة التربوية لوضع على االنترن.. 

  استخدام تعرف علىOPALE  . 

  منصة أن يكون قادرا على استخدامMOODLE ممارسة التفاعليةال . 

 تعرف على كيفية تحديد السيناريوهات المختلفة باستخدام دورة على شبكة اإلنترن  كجلء من التدريب. 

 

 طرق التدريس: 

أساسا على طرق التدريس الفعالة والمشاركة. وسيخصص جلء في دورة التعلم االلكتروني بجامعة سنجور ويستند التدريب 

 (.TP)تدريبات فعالة لتعلم في شكل اكبير من التدريب لممارسة المفاهيم التي قدمها المدربين من خالل أنشطة 

باإلسكندرية بتقديم الجوائل على المجموعات الفائلة بأفضل تصاميم وعارو  وفي نهاية الدورة قام  إدارة جامعة سنجور 

 .SCORMوتعلم خاصية ال و المنصة موودل  OPALEمستخدمين تقديمية للمشروعات المقدمة من السادة المتدربين

 



 
 

 
 

 مجموعتين كل مجموعة من عضوين :عدد الفائلين 

 جوائل 4:عدد الجوائل المقدمة               

  : الجوائل المقدمة

 الجوائل عدد

 ماسح الضوئي 1

 كاميرا رقمية 2

 طابعة 1
  



 
 

 
 

 بالدورة خطة العمل اليومية 

 

 

 

  

 اليوم األول 

24/03/2014 

11:00 am 9:00 am   لتحديد أهداف الدورة القواعد"عر " : 

11:30 am 11:00 am استراحــــة 

1:00 pm 11:30 am تابــــع( هيكلة تدريس دورة ( 

2:00 pm 1:00 pm عر  سيناريوهات 

3:30 pm 2:00 pm استراحـــــة 

5:30pm 3:30 pm 
 سيناريوهات الستخدام االنترن  طبقاً للمناقشات

 

 اليوم الثاني 

25/03/2014 

  

11:00 am 9:00 am " عر  فرق العمل " 

11:30 am 11:00 am استراحــــــة 

1:00 pm 11:30 am   استخدام عرOPALE 

2:00 pm 2:00 pm )استخدام عر   ) تابــــعOPALE 

3:30 pm 2:00 pm استراحــــــة 

5:30pm 3:30 pm )استخدام عر   ) تابــــعOPALE 

 26/03/2014اليوم الثالث 

11:00 am 9:00 am   استخدام عرOPALE 

11:30 am 11:00 am استراحـــــــة 

2:00 pm 11:30 am  استخدام منصةMOODLE  الممارسة التفاعلية" 

3:30 pm 2:00 pm استراحــــــــة 

5:30pm 3:30 pm 
الممارسااااااة  MOODLEاسااااااتخدام منصااااااة  ) تابـــااااااـع(

 التفاعلية

 اليوم الرابع

27/03/2014 

11:00 am 9:00 am الصياغة النهائية للمشاريع وتعلم خاصية الSCORM 

11:30 am 11:00 am استراحة 

2:00 pm 11:30 am وتقييم الدورة منصة سنجور   االنتهاء من مشاريع 

3:30 pm 2:00 pm استراحة 

4:00 pm 3:30 pm عر  المشاريع والتصوي . تقييم التدريب 

5:30pm 4:30 pm 
تسليم شهادات التدريب ا وجوازات السفر و تدريب تكنولوجيا 

 .المعلومات واالتصاالت 



 
 

 
 

 أعضاء هيئة التدريس سماء المتدربيين من السادةأ 

 

  

 اسم المتدرب الكلية

 فايلة محمود صقر أ.د.  األداب

 التربية

 محمد عبد الرءوف خميس أ.د.م

 هناء عبدهللا محمد عبدهللا أ.د.م.

 مها محمد بدر أحمد د.

 شعبان أحمد محمد هلل د. 

 التمريض

 نيفين حسن عبد العال حسن د.

 لوسى أحمد محمد ابراهيم أبوالعال د.

 مايس  صابر محمد اسماعيل د.

 هب  حسن حسن ابراهيم د. ريا  األطفال

 اللراعة

 سامية أحمد عبد السالم مدكور أ.د. 

 منال مصطفي عبد الحميد محمد عبد الرحمن أ.د.م. 

 د. أحمد محمد حرب ربيع حماد

 د. عماد فوزي سعد عبدالعاطي

 عبدالكريم محمد اسماعيلد. احمد 

 د.  هيثم ميمون عباس أحمد الصيدلة

 الطب البيطرى

 أ.د.م. نبيل محمد عبدالحميد بكير

 د. أحمد نصر رمضان الخمارى

 د. على حافظ على محمد الفار

 العلوم
 عمرو رمضان على امامد.



 
 

 
 

 
 أسماء الفائلين 

 

 الجوائل األستاذ الفائل الكلية

 كاميرا رقمية رمضان على امام د.عمرو العلوم

 د. أحمد نصر رمضان الخمارى الطب البيطري

 
 كاميرا رقمية

 التمريض

 

 طابعة د. مايس  صابر محمد اسماعيل

 د. نيفين حسن عبد العال حسن التمريض

 

 ماسح الضوئي

 

  



 
 

 
 

  :النتائج 

   استخدام وتفعيل منصة التعلمMOODLE_DAMANHOUR بعد التي تم انشائها بمعرفة الوكالة عن

وقد قام  السيدة د/ نيفين محمد عبد الحميد   AUF http://fad-damanhour.eg.refer.orgالفرنكوفنية 

اصة لكل متدرب و اعطاءه كلمة المرور و ثروت كمدير لموقع المنصة التعلمية بجامعة دمنهورا يانشاء حسابات خ

 كذلك فتح المقرر التنافسى لكل مجموعة.

 ( 19اجتياز التدريب لكل المتدربين  .)متدرب 

 على  انشاء مقرر لكل مجموعة ممثلة للكليات المتقدمة http://fad-damanhour.eg.refer.org . 

 تم اعطائها لكل متدرب  .  المادة العلمية 

  تم اعطاء البرنامجOPALE   

 

 :التوصيات 

 .استكمال الدورات  المتقدمة للمجموعة المشاركة 

 .البدء في دورات جديدة للمبتدئين لكل من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعونة 

  لرفاع مقاررارتهم االلكترونياة علاى المنصاة التعليمياة مان وضع آلية لتشجيع وتحفيل السادة أعضاء هيئة التادريس

 خالل مركل التعلم االلكتروني.

  االثابااة الماليااة للسااادة أعضاااء هيئااة التاادريس الااذين يقومااون برفااع مقاارراتهم االلكترونيااة علااى المنصااة التعليميااة

 لجامعة دمنهور.

 

 

 

http://fad-damanhour.eg.refer.org/
http://fad-damanhour.eg.refer.org/

