
 

 

 
 
 

" ي التعليم الجامعي
 
ي ف

 
ون  " أساسيات التعلم االلكتر

ي يستهدف اعضاء الهيئة االكاديمية   برنامج تدريب 
زيت  ي جامعة بتر

 
 ف

 
 

ي 
 
زيت جامعةيعلن مركز التعليم المستمر ف ي المجموعة ال بير

 
ثالثة عن فتح باب التسجيل وااللتحاق ف

نامج ضمن  ي هذا الير
". يأنر ي التعليم الجامعي

 
ي ف

ون  ي " أساسيات التعلم االلكير نامج التدريبر من الير
ي ظل جائحة كورونا واستجابة  learn2elearnمبادرة سياق 

 
ي أطلقها المركز ف

معة توجهات جالوالبر
زيت الداعمة لتطبيق التعل ي العملية التعليمية التعلمية وخططها المستمرة الهبير

 
ي ف

ون  ادفة م االلكير
. اىل تحسير  جودة التعليم والتعلم م ي

ون   ن خالل تطبيق التعلم االلكير

.  learn2elearnمبادرة  تهدف ي
ون  اىل رفع جودة التعليم والتعلم المستند اىل تطبيق التعليم االلكير

ي سياق توجه كافة المؤسسات او
 
ي التلتعليمية اىل استخدام منىح التعلف

 
ي ف

ون  عليم، وأيضا م االلكير
ي تطوير وتصميم وتنفيذ 

 
ي سياق الحاجة الملحة لرفع كفاءات الكادر االكاديمي ومساندتهم ف

 
ف

ونيا تستجيب الحتياجات المتعلمير  وتحقق أهداف التعلم.   مساقات مدعمة الكير
 

نامج  آلية تنفيذ الت 
ونية،  ي عىل الدمج ما بير  اللقاءات الوجاهية وأخرى الكير نامج التدريبر أيضا و يعتمد تصميم وتنفيذ الير

امنالدمج بير   امن وغتر المتر   
ي المتر

 
ون ة، حيث ويرتكز عىل العمل والتطبيق والمشارك، التعلم االلكتر

ا امنة وغير المير   
نامج عىل الدمج ما بير  اللقاءات المير  التنفيذيةة مرفق الخط. )منةيعتمد تنفيذ الير

ي والقابلة للتعديل(  نامج التدريبر حة للير
 المقير
 

 موعد التدريب
ي  نامج التدريبر  . 2021ما بير  بداية أيلول وحبر بداية كانون االول من المتوقع البدء بالير

 
ي  نامج التدريب   الهدف العام للت 

، يتوقع من المشاركير  ان يكونوا قادرين عىل  ي نامج التدريبر وير وتنفيذ تصميم وتطبعد نهاية الير
ونيا  مستندين عىل المبادئ الرئيسية لمفهوم التعليم والتعلم.  مساقات مدعمة الكتر

 
ي  نامج التدريب   المبادئ الناظمة للت 

 نامج ي الممارسات الحاليةيتيح الفرصة  الير
 
ي ي للتأمل ف

الكاديمية اثناء تبعها اعضاء الهيئة االبر

ي ومناقشتها ومناقشة سبل تطويرها وتعميم المحاوالت 
ون  استخدام منىح التعلم االلكير

 الناجحة. 

  نامج يقدم خيارات لكيفية در واالستفادة من مصا بناء االنشطة والمصادر التعلميةالير

 . ة للمساقات الجامعيةالتعلم المفتوحة وكيفية توظيفها لتحقيق االهداف التعلمي



 

 

  نامج يناقش سبل االستفادة من ي الير امنة ادوات االتصال التكنولوج  وغير  المتوفرة ) المير 

امنة( وكيفية استخدامها بما يخدم تحقيق اهداف المساقات الجامعية.   المير 

ي  نامج التدريب  ي الت 
 
 التوقعات من المشاركير  ف

ي  نامج التدريبر ي الير
 
العل ضمن مجموعات مصغرة ومتخصصة عىل المتوقع من جميع المشاركير  ف

ونيا )  بالتعاون مع فريق التدريب الذي سيوفر ( Service Coursesانتاج مساقات مدعمة الكير
 : . ومن اجل القيام بذلك يتوقع من المشاركير  ي نامج التدريبر ي خالل الير

بوي والفب   الدعم الير
ي  قراءة - نامج التدريبر  ومشاهدة جميع المصادر التعلمية المتوفرة بالير

ي جميع اللقاءات الفعالة المشاركة  -
 
ونية. التدريبية ف  الوجاهية وااللكير

امنة  - ونية غير المير 
ي اللقاءات االلكير

 
ي جميع المنتديات الحوارية المدرجة ف

 
المشاركة الفعالة ف

 وضمن الوقت المحدد لكل منتدى. 

ونياالعمل ضمن  -  الفريق عىل إتمام المهمات المتفق عليها بغرض انتاج المساق المدعم الكير

 

 

ي ا
 
ي موعد للتسجيل ف

 
ي الرجاء القيام بتعبئة طلب االلتحاق عىل الرابط التالي ف نامج التدريب  لت 

    2021آب  31أقصاه 
https://forms.gle/3dPcw2YzfVyGSbzj6 

 
 

ي ال نامج التدريب  ح للت 
ي المقتر

 جدول الزمب 

 

رقم 
 اللقاء

كتر   عنوان اللقاء
 مدة اللقاء نوع اللقاء نقاط التر

 مقدمة عامة عن المساق لقاء تمهيدي 0
 وصف رحلة التعلم

ي  نامج التدريبر  التوقعات من الير

امن ) ال   يتطلب غير مير 
وجود الميرس 
والمشاركير  بنفس 

 الوقت(. 

  2021أيلول  6

1 
 

: ماذا  ي
ون  التعلم االلكير

 ولماذا؟
ي 
ون   مفهوم التعلم االلكير
ي 
ون   انواع التعلم االلكير

ي 
ون   انماط التعلم االلكير

ي 
ون   ايجابيات التعلم االلكير
ي 
ون   تحديات التعلم االلكير

  2021أيلول  12  وجاهي 
09:30 – 15:30  

: االهداف 1تصميم التعلم 

والمصادر التعلمية 
 المفتوحة

ي 
ون  دية رؤية نق –واقع التعليم االلكير
 عن التعليم الجامعي 

 االهداف التعلمية االنتاجية 
  

 وجاهي 

: المصادر 2تصميم التعلم  2

 التعلمية المفتوحة
 المصادر التعلمية وانواعها

 الشبكات البحثية 
 المساقات المفتوحة 

 تقنيات البحث المتقدمة عن المصادر

امن ) يتطلب وجود  مير 
الميرس والمشاركير  
بنفس الوقت من اجل 

 تنفيذ اللقاء(

  ساعات  3 
 2021أيلول  18

15:00- 18:00 

https://forms.gle/3dPcw2YzfVyGSbzj6


 

 

: االنشطة 3تصميم التعلم  3

ونية الجزء  -التعلمية االلكير
 األول

ي أنواع ومواصفات 
 
االنشطة التعلمية ف

ونية   البيئة االلكير
 

امن   ساعات  3 مير 
 2021أيلول  25

15:00- 18:00 

: االنشطة 4تصميم التعلم  4

ونية  - التعلمية االلكير
ي 
 الجزء الثان 

ي ا التخطيط لالنشطة التعلمية
 
لبيئة ف

ونية  االلكير
امن   ساعات  3 مير 

ين اول 2  2021 ترسر
15:00- 18:00 

ي التقييم  5
 والتقييم الحقيقر

(1) 
طرق التقييم ومنهجيات التقييم 

ي 
 الحقيقر

بناء مهمات تقييم حقيقية وكيفية 
 تقييمها من قبل المعلم

ين أول   10 وجاهي   2021ترسر
9:30 – 15:30  

ي  6  التقييم والتقييم الحقيقبر
(2) 

ي 
امن عروض ونقاش –التقييم الحقيقر   ساعات  3 مير 

ين  16   2021 اولترسر
15:00- 16:00  

تصميم الوحدات التعلمية  7
 (1) جزء  المصغرة

 كيفية تطوير الوحدات التعلمية 
 تحميل الوحدات التعلمية عىل مودل 

امن ين  23 - 17 غير مير    2021 اولترسر
 

ي  8
 
االتصال والتواصل ف

ونية  البيئة االلكير
ي طرق االتصال والتواصل 

 
 الجيدة ف

ونية   البيئة االلكير
ي البيئة 

 
ادارة الحوار ومنديات النقاش ف

ونية   االلكير

امن ين أول  30 – 24 غير مير   2021ترسر

تصميم الوحدات التعلمية  9
 (2) جزء  المصغرة

 كيفية تطوير الوحدات التعلمية 
 تحميل الوحدات التعلمية عىل مودل

ين أول  31 وجاهي   2021ترسر

تصميم الوحدات التعلمية  10
 (3 ) جزء المصغرة

 كيفية تطوير الوحدات التعلمية 
 تحميل الوحدات التعلمية عىل مودل

ي  21 وجاهي 
ين ثان   2021ترسر

العروض النهائية  11
 للمساقات 

 2021كانون اول   5 وجاهي  

 
 


