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  : لتعلم اإللكتروني لجنة اأھداف

 امعيمخرجات التعلیم الج إبراز دور التعلم اإللكتروني في تطوير العملیة التعلیمیة وتحسین جودة-١

 . اإللكتروني وفوائده للتعلیم الجامعي  بأھمیة التعلمكلیةتعريف أعضاء ھیئة التدريس في ال  -٢

  . باألسس والمفاھیم المتعلقة بالتعلم اإللكتروني والتعلیم عن بعد كلیةتزويد أعضاء ھیئة التدريس في ال -٣

 . الجامعي الممكن استخدامھا في التعلیمأعضاء ھیئة التدريس بتقنیات ونظم التعلم اإللكتروني  تعريف -٤

  المقررات اإللكترونیة وتدريسھا تعريف وتدريب أعضاء ھیئة التدريس على المھارات األساسیة لتصمیم -٥

  التعلم اإللكتروني تدريب مجموعة مختارة من الطالب على مھارات   -٦

  نفیذيةالخطة الت

 النشاط االھداف فترة التنفیذ
 الي من

القائم 
 بالتنفیذ

  المیزانیة مؤشرات النجاح

إبراز دور التعلم اإللكتروني في - ١
 تطوير العملیة التعلیمیة وتحسین جودة

  مخرجات التعلیم الجامعي
  
 

 
تزويد أعضاء ھیئة التدريس في  -٢
باألسس والمفاھیم المتعلقة  كلیةال

  بالتعلم اإللكتروني والتعلیم عن بعد
 التدريس أعضاء ھیئة تعريف - ٣ .

بتقنیات ونظم التعلم اإللكتروني 
 الممكن استخدامھا في التعلیم

 . الجامعي
تعريف وتدريب أعضاء ھیئة التدريس  -٤

 على المھارات األساسیة لتصمیم
  المقررات اإللكترونیة وتدريسھا

  
ستخدام طرق متعددة لتقییم  ا-  -٥

  ذلك التقییم الذاتيالطالب بما في 
 تقديم وسائل يساعد البرنامج في. 
  :تقییم أداء الطالب مثلل

اإلمتحان من بعد مع توافر العديد من 
السمات مثل اإلختبار في زمن محدد 

  بنوك أسئلة اإلمتحاناتوإنشاء 
ن طريق عباإلضافة إلي تقییم الطالب 

حافظة إنجازاتھم استعراض 
 من خالل والعروض التقديمیة

اإلنترنت والمقاالت المكتوبة  
  في المناقشاتوالمشاركة 

 
 اءعضا والب التفاعل بین الطتشجیع  -٦

الطالب  وايضا بین ھیئة التدريس
 والطالب

  
القدرة علي مراقبة وإصدار تقارير  -٧

  عن مدي تقدم الطالب وجودة أعمالھم
  

 
تدريب مجموعة مختارة من الطالب  -٨

  االستفادة من نظامعلى مھارات
 التعلم

   اإللكتروني
  
المرور الخاصة بكل  اعداد كلمات -٩

بكل عضو ھیئة تدريس وايضا الخاصة 
بكل طالب على حدة حتى يمكن 

  متابعتھم 
 

 توزيع مطبوعات لتعريف أعضاء ھیئة -
 باألسس والمفاھیم التدريس ومعاونیھم

المتعلقة بالتعلم اإللكتروني والتعلیم عن 
  . بعد

  
  
تدريب أعضاء ھیئة التدريس على  -

المقررات  صمیمالمھارات األساسیة لت
  اإللكترونیة وتدريسھا

  
تزويد المتدرب بحقیبة تدريبیة ومذكرات -

بما  وأوراق عمل لألنشطة التدريبیة
يساعده على التمكن من المفاھیم 

والمھارات المطلوبة ، إضافة إلى 
التوضیحیة واألمثلة  استخدام العروض

 . الحیة
  
  
  
  
  
تدريب مجموعة مختارة من الطالب  -

  التعلم اإللكتروني تعلى مھارا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٤/٢٠١١  ١٠/٢٠١٢  

 
/د

ن
دي
 ال
عد
س

د 
حم

 م
بة
ھ

 

من  %  ٥٠تفعیل نظام التعلیم االلكترونى فى 
 االقسام
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 :الخطة التدريبیة

 نحو التدريس بالمفاھیم األساسیة للتعلم اإللكتروني وتكوين االتجاھات اإليجابیة تھدف الخطة التدريبیة إلى تعريف أعضاء ھیئة

تصمیم المقررات وتدريسھا ،  الطريقة في التعلم والتعلیم ، إضافة إلى تعريفھم بالنظم والتقنیات المتاحة وأساسیات ھذه

للمساھمة في تطبیق الخطة اإلستراتیجیة للتعلم اإللكتروني   بغرض تھیئة مجموعة من أعضاء ھیئة التدريس والمسؤولین

 . جامعةكلیة والبال

 .وتحديدًا ،

 للتدريب جمھور المستھدفال
 ھي أعضاء ھیئة التدريس بالجامعة ، حیث ھي الفئة التي ستتولى تنفیذ التدريب الفئة المستھدفة بالتدريب بالدرجة األولى

 . وبعضھا للطالب  والمسؤولین ،قیاداتاإللكتروني في الفترة القادمة ، وسوف يتم تقديم بعض البرامج لل

 ةالتدريبی مخطط عام للدورات
    . المتدربین ، ومدة كل دورة

  

 : التدريب الداخلي
بالتعلم اإللكتروني والتعلیم عن بعد والتقنیات واألنظمة المستخدمة في ھذا  سیتم تجھیز برنامج تدريبي متكامل للتعريف

ستتم داخل مقر الجامعة ،  باإلضافة إلى المھارات األساسیة للتدريس اإللكتروني من خالل مجموعة من الدورات التي المجال
 .  المذكورة في الجدول السابق٥ ، ٣ ، ٢ ، ١وھي الدورات رقم 

 ، االقسام بالكلیة والمستشفى  عضو ھیئة تدريس يمثلون مختلف١٠٠-٦٠يخدم ھذا البرنامج ما مجموعه ومن المتوقع أن 
  االكاديمیة. قیادات ال من ١٠لم اإللكتروني ، والتع  طالبًا من الطالب الذين سیشاركون في تجربة٢٠إضافة إلى 

  : التدريب الخارجي 
لكتروني يقلل من الفجوة في عملیات التطبیق ؛ لذلك سیوفر المشروع دورة إن االطالع على التجارب الناجحة في التعلم اإل

 من ١٠تدريبیة متمیزة في التعلم اإللكتروني والتعلیم عن بعد في إحدى الدول صاحبة التجربة الناجحة في ھذا المجال لعدد 
 . مع االطالع على بعض التجارب الناجحة كلیةمسؤولي ال

 

 م عنوان الدورة الجمھور المستھدف الوصف العام/ الھدف  المستوى المدة العدد المكان
–شعبة التدریب 
وحدة ضمان 

 الجودة

مقدمة عن التعلم اإللكتروني  أساسي ) يوم ٢( ساعات ٨ ٣٠-٢٠
ومفھومه ومكوناته وفوائده وأدواته 

 وتقنیاته ونماذج استخدامه
أساسیات التعلم  ، أعضاء ھیئة التدريس 

 ياإللكترون
١ 

–شعبة التدریب 
وحدة ضمان 

 الجودة

مقدمة ألساسیات التصمیم  متوسط ) يوم ٢( ساعات ٨ ٣٠-٢٠
 يوالتدريس في التعلم اإللكترون

مھارات التصمیم  أعضاء ھیئة التدريس
والتدريس في التعلم 

 اإللكتروني
٢ 

–شعبة التدریب 
وحدة ضمان 

 الجودة

تعريف بالجیل الجديد للتعلم  متوسط ) يوم ٢( ساعات ٨ ٣٠-٢٠
 اإللكتروني وتقنیاته وأدواته

تقنیات الجیل الجديد  أعضاء ھیئة التدريس
 للتعلم اإللكتروني

٣ 

– شعبة التدریب
وحدة ضمان 

 الجودة

 متوسط ) يوم١( ساعات ٤ ١٠

  

مقدمة عن التعلم اإللكتروني 
ومفھومه ومكوناته وفوائده وأدواته 

وتقنیاته مع االطالع على بعض 
 التجارب الحیة

مھارات التصمیم  كلیةعدد من قیادات ال
والتدريس في التعلم 

مفاھیم : اإللكتروني 
 ونماذج ناجحة

٤ 

–شعبة التدریب 
ة ضمان وحد
 الجودة

تعريف وتدريب على مھارات التعلم  أساسي ) يوم ١( ساعات ٥ ٢٠
 .في البیئة اإللكترونیة 

المشاركون في (الطالب 
 )المقرر التجريبي

مھارات التعلم اإللكتروني 
 )للطالب ( 

٥ 
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 مواصفات عامة للتدريب
 : وفیما يلي المواصفات العامة للتدريب. متمیزة ومفیدة  ضمن الخطة تقديم دورات تدريبیةتت

واألنشطة العملیة  بطرق واستراتیجیات تدريبیة توظف المحاضرة والعصف الذھني والتدريبات والممارسة يتم تقديم التدريب -1
 . والمناقشات ومجموعات العمل وغیرھا من الطرق التدريبیة الحديثة

بما يساعده على التمكن من المفاھیم  يتم تزويد المتدرب بحقیبة تدريبیة ومذكرات وأوراق عمل لألنشطة التدريبیة -2
 . التوضیحیة واألمثلة الحیة والمھارات المطلوبة ، إضافة إلى استخدام العروض

  . يحصل المتدرب على شھادة بنھاية الدورة -3

 اإللكتروني التوعیة بالتعلم 
مھمًا في نجاح وتطبیق التعلم  حد العوامل األساسیة لنشر ثقافة التعلم اإللكتروني في الجامعة والتي تعد عامًالأ إن

 . بأھمیة التعلم اإللكتروني اإللكتروني ھو تغییر القناعات واالتجاھات ونشر الوعي
في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة اإلستراتیجیة للتعلم االلكتروني  وتأتي ھذه الحملة التوعوية ضمن مشروع الخطة

 . إدارية ومھتمین ومتابعین لفعالیات الجامعة من خارجھا منسوبي من طالب وأعضاء ھیئة تدريس وھیئة ، لتستھدف

 أھداف الحملة التوعوية
عضاء ھیئة التدريس ، ، أ الطالب( بالتعلم اإللكتروني والتعلیم عن بعد بین منسوبي  تھدف الحملة التوعوية إلى نشر الوعي

والتعلیم عن بعد وإعطاء صورة إيجابیة للمجتمع الخارجي عن الدور  ، ونشر رؤية الجامعة للتعلم اإللكتروني) الھیئة اإلدارية 
 . في مجال التعلم اإللكتروني والتعلیم عن بعد كلیةالذي تقدمه ال

 : األھداف الفرعیة ، منھا ويتفرع من الھدف الرئیسي العديد من
 . والتطور الذي شھده ھذا المجال التعريف بأھمیة التعلم اإللكتروني والتعلیم عن بعد .1
بجدوى استخدام تقنیات ونظم التعلم اإللكتروني التي ) تدريس وھیئة إدارية  طالبًا وأعضاء ھیئة( إقناع الجمھور المستھدف  .2

 ... عمادة التعلیم عن بعد تقدمھا
  . والتعلیم عن بعد والرد علیھا بطرق سريعة وذات تأثیر إيجابي ار عن التعلم اإللكترونيتشجیع طلبات االستفس .5

 إستراتیجیة الحملة التوعوية
 : اإلستراتیجیة التالیة ستعتمد الحملة التوعوية

 . التعلم اإللكتروني التركیز على النسبة التي ال تتوفر لديھا معلومات عن -١
 وإيجاد قناة اتصال معھم لعرض  التعلم اإللكتروني والتعلیم عن بعد لة التوعوية لالستفسار عنحث المتعرضین لبرامج الحم -٢

 . وتقنیات التعلم اإللكتروني وشرح مفاھیم
 . ( الجامعة ، وأعضاء ھیئة التدريس ، والھیئة اإلدارية طالب( على فئات معینة مستھدفة وھم   التركیز -٣

أقصى  رار في البرامج المنفذة بھدف التأكید على الوصول ، وفق جدول زمني مدروس يحققوالتك استخدام أسلوب التعاقب -4
 . مستوى من االستفادة

 . التنويع في أسالیب ووسائل تنفیذ الحملة-5
 الفئات المستھدفة

 . وفي الفروع المختلفة) البكالوريوس ، الدراسات العلیا  ( كلیة الطب طالب وطالبات  .1
 .. لكلیةالتدريس والھیئة اإلدارية في اة أعضاء ھیئ .2
 . كلیةال المھتمون من خارج .4

 التوعوية المحاور الرئیسة للحملة 
 . مفھوم التعلم اإللكتروني والتعلیم عن بعد  -١
 . التعلم اإللكتروني والتعلیم عن بعد وفوائده في التعلیم الجامعي أھمیة  -٢
 . التعلیم عن بعدوأدوات التعلم اإللكتروني و تقنیات  -٣
 . والتعلیم عن بعد استخدام أنظمة التعلم اإللكتروني -٤
 . مھارات التدريس في التعلیم االلكتروني -٥
 . التعلم في بیئة التعلم االلكتروني مھارات-٦

 البرامج المستخدمة في الحملة التوعوية
وبرنامج تثقیفي ،  إعالني ،/ برنامج إعالمي : وھي التوعوية رسالتھا من خالل عدد من البرامج التوعیة ،  ستقدم الحملة

 . ومطبوعات
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  ھبھ محمد سعد الدین/ د: تشكیل اللجنة
 فرج محمد مفتاح/ أد -١
 عبیر السید محمود -٢
 رشا عبد المنعم حسن عطیة -٣
 ایمان سید حسن -٤
 ماجى عبد اهللا إبراھیم -٥
 منى جابر مصطفى سید -٦
  تسنیم إسماعیل محمد حسن -٧
 خالد محمد محمود مھني/ط -٨
 مریم رشدى الخیاط -٩
  دعاء محمد محمود عثمان-١٠  
  

  :الطالب
  :الفرقة األولى

  محمد رمضان أحمد -١
 رامي مدحت عبد الرحمن -٢
 محمد خالد جمال -٣

  
  :الفرقة الرابعة

  أحمد سالم -١
 أحمد عاطف -٢
 أحمد صابر -٣
 محمد عصمت محمد عبد العلیم -٤
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