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   األهداف العامة
 مقررات إلكترونيا  وتصميم ال ستراتيجيات التعليم الرقميال

 

 يتوقع من الدارس بعد دراسته للمقرر أن يحقق األهداف العامة التالية: 
 
 صورة التعليم الحالي في الوطن العربي . يبين .1

 . خلفية التعليم اإللكتروني يوضح .2

 انعكاسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على التعليم الرقمي . يشرح .3

 والتعلم لإللكتروني . النماذج الحالية للتعليميذكر  .4

 لتعليم الرقمي.يبني إستراتيجية ل .5

 .حالياً عناصراالستراتيجية العامة للتعليم الرقمي في المؤسسات التعليمية يعدد  .6

 اتجاهات استراتيجية التعليم الرقمي .يتعرف على  .7

 تقدم التعليم اإللكتروني الخاص واألجنبي عن الحكومي . .8

 . التصميم التعليمييعرف  .9

 مبادئ التصميم التعليمي .يذكر  .11

 . المعامل اإلفتراضية .11

 . نظام نمط التعلمد حدي .12

 . أنماط التعلم يعدد .13
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 توطئة:

محدود العدد والتخصصات. ولكن شارك  –مجاني  -عام -كان التعليم العربي في الماضي حكومي
الزمة لتشغيل عجلة اإلنتاج والمال التعليم العربي في العقود السابقة في إعداد الكوادر البشرية واإلدارية ال

واألعمال في الحكومة والقطاع الخاص. ويعاني التعليم العربي اآلن من صعوبة القضاء على األمية 
تم تشجيع القطاعين  -وخاصة للسيدات والفتيات. ومع زيادة الطلب على التعليم مع زيادة السكان

دارس وجامعات أجنبية ثم خاصة في الدول الخاص واألجنبي على االستثمار في التعليم بدخول م
العربية. ومع التقدم في تكنولوجيا المعلومات بدأنا نتفاعل مع البرامجيات ثم أدى تقدم االتصاالت إلى 
بناء شبكات المعلومات التعليمية واإلنترنت. إال أن ارتفاع تكلفة االتصاالت الدولية واإلقليمية وتكنولوجيا 

لدول العربية على االستفادة من تقنيات المعلومات واالتصاالت بالدرجة المطلوبة المعلومات، لم يساعد ا
 في تحديث منظومات التعليم.

 -إن التعليم الرقمي في العالم العربي يحتاج بالضرورة إلى إعادة هندسة الربط المعلوماتي
لة التعليم العربي االتصالي لتخفيض التكاليف وزيادة الجودة واإلنتاجية حتى تفيد في إعادة هيك

للتحول إلى التعليم الرقمي. كما يجب االهتمام بالحلول المتكاملة في التعليم الرقمي عن طريق 
 تعديل جميع المنظومات التعليمية واإلدارية والمالية للبرنامج الجديد عن طريق الحلول المتكاملة.

كنولوجيهها المعلومههات واالتصههاالت شهه د العههالم العربههي فههي العشههر سههنوات األخيههرة تقههدما هههائاًل فههي ت
ولكن بدرجات مختلفة وفق الظروف االقتصادية والمراكز المالية لكل دولة عربية. وبالتحديهد تزايهد اسهتخدام 
الحواسب اإللكترونية والبرامجيات في بعض الدول العربيهة، وتهم تطهوير البنيهة األساسهية لالتصهاالت بشهكل 

والشهههبكة الدوليهههة للمعلومهههات، بهههدأ االتجهههاد تصهههاعديا فهههي عهههدد  مضهههطرد. ومهههع انتشهههار شهههبكات المعلومهههات
مسهتخدمي ومشههتركي االنترنههت. وبقهدر االنعكاسههات الكبيههرة لتكنولوجيهها المعلومهات واالتصههاالت علههى جميههع 
القطاعات في االقتصاد العربي، إال أن درجات االستفادة اختلفت من قطاع آلخر ومن دولة ألخهرى. ومهن 

جبة االستفادة من تلك التقنيات في الوطن العربي قطاع التعلهيم والتهدريب. ولكهن ال يهزال أهم القطاعات الوا
التعلههيم العربههي فههي حاجههة إلههى االسههتفادة الكبههرى مههن تلههك التقنيههات حتههى يمكههن تحسههين المراكههز التنافسههية 

 للمؤسسات التعليمية العربية وتنمية المزايا التنافسية لالقتصاد العربي.

 التعليم الحالي في الوطن العربي : أوال  : صورة



 (4) 

 تزايد نسب األمية مقارنا ببقية دول العالم. -1

 تزايد معدالت هجرة العقول من الوطن العربي إلى الخارج. -2

 تزايد االهتمام بالتعليم الغربي مع إقالل أهمية اللغة العربية. -3

 تباين موارد ومخرجات التعليم بين الدول العربية وداخل الوطن الواحد. -4

 غياب التنسيق والتكامل في التعليم العربي. -5

 نقص االستثمارات في التعليم العربي. -6

 إنفصال التعليم عن حاجات أسواق العمل في الوطن العربي. -7

 زيادة الطلب على خريجي التعليم األجنبي عن خريجي التعليم العام. -8

 عدم وجود شبكات للمعلومات تضم المؤسسات التعليمية. -9

 بعض تقنيات المعلومات واالتصاالت.التطبيق الجزئي ل -11

 التأخير في االستفادة من التقدم الكبير في تقنيات المعلومات واالتصاالت في التعليم والتدريب. -11

انتشههار ظههاهرة الههدروس الخصوصههية وهههروب الدارسههين إلههى الكتلههة الشههرقية فههي أوروبهها وبعههض  -12
 راطية التعليم العربي.مؤسسات التعليم غير المعترف ب ا في الخارج هروبا من بيروق

 ارتفاع تكاليف التعليم الخاص في الوطن العربي. -13

والتركيهههز علهههى التعلهههيم الغربهههي الكامهههل فهههي الكتهههب والهههدوريات واألسهههاتذة والبرمجيهههات واالنترنهههت  -14
 واألساتذة وفقدان الثقة في التعليم المحلي.

 ثانيا  : نظرة إلى التعليم الرقمي :

يم التههي يحقهههق فوريههة االتصهههال بههين الطهههالب والمدرسههين إلكترونيههها مهههن أقصههد بهههالتعليم الرقمههي بهههالتعل
 Networkedخههههالل شههههبكة أو شههههبكات إلكترونيههههة حيههههث تصههههبح المدرسههههة أو الكليههههة مؤسسههههة شههههبكية 

Education : ويجب أن يشمل التعليم الرقمي المكونات التالية 

 -المكتبههة -المهاليون -إلداريههونا -المههواد التعليميهة –األسهاتذة  –أ( المكهون التعليمهي : الطههالب 
 االمتحانات. -مراكز األبحاث –المعامل 

تحويهههل المكهههون  -شهههبكة -حواسهههب شخصهههية -ب( المكهههون التكنولهههوجي: موقهههع علهههى االنترنهههت
 التعليمي رقميا.
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خطههط وبههرامج وموازنههات  -فلسههفة التعلههيم الرقمههي -ج( المكههون اإلدار: : أهههداف التعلههيم الرقمههي
اسههتراتيجية وأهههداف  -لجههداول الزمنيههة للتعلههيم الرقمههيا -التعلههيم الرقمههي

الرقابههههة المانعههههة الوقائيههههة  -لكههههل مههههن األجههههل القصههههير واألجههههل الطويههههل
 والتابعة العالجية النحرافات برامج التعليم الرقمي.

ويحتههههاج التعلههههيم الرقمههههي لمعالجههههات فوريههههة ودوريههههة للتحههههديات البيئيههههة المحيطههههة وبالمنهههها  التنظيمههههي 
ومعالجة االختناقات بين  -تعليمية مثال ذلك ضرورة التنسيق بين البرامج والمؤسسات التعليميةللمؤسسة ال

العمليههههات الرقميههههة واألخههههرى اليدويههههة ومواج ههههة الطلبههههات المتزايههههدة علههههى التعلههههيم الرقمههههي ومكافحههههة سههههرقة 
 المصنفات العلمية والدروس الخصوصية. ويحقق االقتصاد الرقمي األهداف التالية :

 االرتقاء بمستويات التعليم والتعلم واإلبداع. (1)
 ( القضاء على األمية وتحسين السلوك.2)
 ( تخفيض تكاليف التعليم.3)
 ( زيادة الدخل من التعليم وخاصة في المؤسسات الخاصة.4)
 ( تحقيق االستقرار األسر: وااللتزام بالتخصص.5)

 التالية : ISويتم ذلك عن طريق تحديث وبناء منظومات المعلومات 
 أ( منظومة المقررات التعليمية.

 ب( منظومة برامج التعليم بالتخصصات المختلفة.
 ج( منظومة القبول والتحويالت والخريجين.

 .Onlineد( منظومة التعليم الفور: 
 هه( منظومة قاعدة بيانات الطالب واألساتذة.
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 -النشههههر اإللكترونههههي -ب اإللكترونههههيويضههههم التعلههههيم الرقمههههي المكونههههات اإللكترونيههههة التاليههههة : الكتهههها
المكتبهههة اإللكترونيهههة وعهههرض النتهههائج والهههدرجات إلكترونيههها  -التعلهههيم اإللكترونهههي -االمتحانهههات اإللكترونيهههة

 والتسجيل في المقررات إلكترونيا. ويظ ر ذلك في الشكل التالي :
 الكتاب اإللكتروني               البرمجيات
 كترونيالنشر اإلل       الحواسب
 البحوث اإللكترونية       البيانات

 التعليم اإللكتروني              اإلجراءات
 التعلم اإللكتروني      الموارد البشرية

 التدريب اإللكتروني        
 المكتبة اإللكترونية        

 النظام العصبي اإللكتروني

 

سسههات التعلهههيم العربههي ببقيهههة العههالم بمههها يتهههيح وتسههاعد المنظومهههة العصههبية االلكترونيهههة علههى ربهههط مؤ 
 للمعلمين وللطالب فرص تبادل المعلومات كالتالي :

 التعليم الفور:. *
 تخفيض تكاليف التعليم واحتماالت الخسائر. *
 زيادة جودة التعليم. *

رسهلين حيث يؤد: ربط منظومة التعليم العربي ببقية المنظومات األخرى العربية والدولية لكهل مهن الم
 )األساتذة( والمستقبلين )الطالب(، حيث تشمل محطات التشغيل لكل من م مايلي :

سهههيرفر العمليهههات ومهههن ثهههم يهههتم تبهههادل  –سهههيرفر الويهههب  –سهههيرفر قاعهههدة البيانهههات  –قاعهههدة البيانهههات 
رسال الملفات إلكترونيا.  البيانات الكترونيا وا 

 

 

إدارة المعرفة 
األنترنت 
 الشبكات
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 : ثالثا : خلفية التعليم اإللكتروني

ويوضح  –ور التاريخي للتعليم االلكتروني إلى انجازات وتطورات متعددة في دول مختلفة يشير التط

 -العرض التالي بعض من تلك المشاركات :

 .1841تعليم االختزال بالمراسالت عام  -1

 (.1922استخدام الراديو لتقديم بعض المقررات العلمية )عام  -2

 .1934م منذ عام استخدام البرامج التليفزيونية في التعلي -3

 .1965استخدام االتصاالت التليفونية في التدريس منذ عام  -4

. )شهههههبكات الجامعهههههة 1984اسهههههتخدام شهههههرائط الفيهههههديو واألقمهههههار الصهههههناعية فهههههي التعلهههههيم منهههههذ عهههههام  -5

 اإللكترونية(.

 .1982استخدام شبكات المؤتمرات التليفونية منذ عام  -6

The National University Teleconferencing Network (NUTN) 

 استخدام األقراص الممغنطة في التعليم والمكتبات. -7

وتسهههتخدم بعهههض الهههدول العربيهههة بعهههض تلهههك التقنيهههات ولكهههن بعيهههدًا عهههن فكهههرة الشهههبكات ودون إعهههداد 

 -برامجيات في جميع التخصصات العلمية. وبالتحديد :

لعربيههة المتحههدة ومصههر وسههوريا وسههلطنة يههتم إعههداد برامجيههات تعليميههة فههي كههل مههن دولههة اإلمههارات ا -1

 عمان ولكن دون تنسيق أو تكامل بما يسمح بخفض التكاليف.

 يتم استخدام االنترنت ولكن بأعداد محدودة مقارنة ببقية الدول الصناعية. -2

اليوجههد ربههط فعههال بههين كههل مههن تقنيههات االتصههاالت وتقنيههات المعلومههات ممهها يؤجههل تطبيههق التعلههيم  -3

 يا.الرقمي عرب
 رابعا : انعكاسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على التعليم الرقمي :

أدى التطور في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واالقتصاد العالمي العولمة واالنترنهت إلهى التوجه  
نحهو شهكل جديهد فهي التعلهيم الرقمهي. وأصهبح مههن السه ل بنهاء شهبكات تعليميهة عديهدة تحقهق أههداف التعلههيم 
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بسهههرعة وبأقهههل تكهههاليف، كمههها أمكهههن أيضهههًا تحقيهههق التكامهههل اإللكترونهههي بهههين بهههرامج التعلهههيم والتهههدريب علهههى 
المسهههتوى العهههالمي. وبالتحديهههد تهههم بنهههاء شهههبكات معلومهههات دوليهههة وشهههبكات معلومهههات محليهههة وذلهههك لسههه ولة 

 عليمي.الوصول إلى المعلومات وتبادل ا والمشاركة في قواعد البيانات بما حقق التفاعل الت

 مواقع االنترنت تكنولوجيا االتصاالت تكنولوجيا المعلومات
 -الحواسههههههههههههههههب اإللكترونيههههههههههههههههة

البرمجهههة  -المشهههغالت الدقيقهههة
شهههبكات الحواسهههب  -المتعهههددة

 سيرفر الطالب واألساتذة –

 الطرق السريعة للمعلومات 
 النظم الرقمية

شههههههههبكات المنههههههههاطق المحليههههههههة 
LAN   

شهههههههههبكات المنهههههههههاطق البعيهههههههههدة 
WAN   

 ت االتصاالتقنوا
 التبادل اإللكتروني للبيانات

 البريد اإللكتروني
 البريد الصوتي

 المؤتمرات التليفونية
 مؤتمرات البيانات

 المؤتمرات التليفزيونية
 التعليم عن بعد

   
التدريب  -التعليم اإللكتروني -المكتبة االلكترونية -النشر اإللكتروني –الكتاب اإللكتروني 

 اإللكتروني

وضح هنا قنوات التعليم اإللكتروني الذ: يؤد: إلى التعليم الرقمي فهي حالهة الهربط السهابق اإلشهارة وأ
 إلي  :

 السمات والخصائص  القنوات
التعليم في نفس المكان في نفس الوقت -1  

 (ILT) Instructed – Led Training  
لقاء األساتذة والطهالب فهي نفهس المكهان  

بق للزمههان تحديههد سهها -وفههي نفههس الوقههت
 ولفترات طويلة.

الفصهههههل الخهههههائلي )نفهههههس الوقهههههت ألمهههههاكن  -2
متفرقهههههة مثهههههال اسهههههتخدام شهههههبكات الفيهههههديو 
للطههههههههالب األوالد والطالبههههههههات فههههههههي نفههههههههس 

 الوقت(

طالهههههب فهههههي كهههههل  21-15يناسهههههب مهههههن  
 مكان

Virtual Class 

 

المحاضهههههرة الخائليهههههة باسهههههتخدام الشهههههبكات  -3
دارة الح  واروالربط بالبريد اإللكتروني وا 

 Virtual Lecture  

يسهههههههمح بعهههههههدد كبيهههههههر  -تفاعهههههههل محهههههههدود
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 مرتفعة التكلفة الرأسمالية لالعداد
 Selfحريههههة التفاعههههل مههههع االنترنههههت   -4

Paced 
فههههههي أ: وقههههههت ومههههههن أ: مكههههههان فههههههي  - 

 العالم.
 االعتماد على الشبكة. -
 زيارة المواقع على االنترنت -

 دة الموج  لكل فرد على حددمساع -  Mentoringاستخدام الموج  المعلم  -5
 تتم بالبريد اإللكتروني. -
 ذات تكلفة عالية  -تتم بالتليفون -
 خدمة شخصية -

 مجالس الحوار اإللكتروني  -6
Discussion Boards 

 تتم في أ: وقت. - 
 تكلفة أقل. -
 تجيب على األسئلة المطروحة -

 الحوار الثنائي -7
Chatting 

 يتم مباشرة. - 
 ليوقت فع -
 تتم بين شخصين في أ: مكان -
 مجانية -

 المناقشات اإللكترونية -8
Real time discussion 

 يمكن تسجيل ا كمرجع في المستقبل - 
 س لة اإلعداد. -

 مجموعات الدراسة -9
Buddy Systems 

 استخدام نفس الحاسب اإللكتروني. - 
 أكثر فعالية. -
 أقل تكلفة. -
 من الطالب.يحقق المشاركة الفعالة  -

 مساعدة المعلم )المشرف( -11
Help Desk 

 وجود وسائل مساعدة. - 
اسهههههههههههههتخدام البريهههههههههههههد اإللكترونهههههههههههههي أو  -

 التليفون أو الفاكس.
 س لة االستخدام. -
 ضرورة وجود مشرف -

ضهههههرورة تهههههوفر قاعهههههدة بيانهههههات البريهههههد  -  البريد اإللكتروني -11
 اإللكتروني للمشاركين.

 س ولة االستخدام. -
 س ولة المتابعة وتبادل المعلومات. -
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 خامسا  : النماذج الحالية للتعليم والتعلم لإللكتروني :

وال توجههد إحصهههاءات  -نطههرح هنهها بعهههض النمههاذج الحاليهههة عالميهها وعربيههها فههي مجههال الهههتعلم عههن بعهههد
 تفصيلية عن التجارب العربية غير ما هو مطروح هنا :

Arab VS. Foreign E. Learning 

Arab E. Learning Models : 

1. Egypt learning      www.egyptelearning.com/docs/main-asp 

2. Egyptware Dlearning      www.egyptware.com 

3. Dubai Stafford Associates (1993)     www.teacherslogon.com 

4. Dubai Knowledge Village (DKV)  

www.seastravel.com/info/traveltips/knowledgevillage.html 

Foreign E. Learning : www.educationcircle.com/popular.html 

1. 30-32 colleges were engaged in distance learning in 1995. 

2. Course in distance learning have increased from 25000 in 1995 to 55000 in 

1998. 

3. Cost of distance learning has decreased to only $ 6.0 as compared to 

traditional learning cost of $ 20-35. 

4. Distance learning courses grew from 62% in fall of 1995 to 79% in 1997-

1998 and in public 2-years colleges from 58 to 72% over the some period. 

* Kaplan- Paralegal 

http://www.affiliatefuel.com/e/kaplan/paralegal/signup.cgi?AffiliatelD=305017 

* Art institute Online      http://www.aio.quinstreet.com 

http://www.egyptelearning.com/docs/main-asp
http://www.egyptware.com/
http://www.teacherslogon.com/
http://www.seastravel.com/info/traveltips/knowledgevillage.html
http://www.educationcircle.com/popular.html
http://www.affiliatefuel.com/e/kaplan/paralegal/signup.cgi?AffiliatelD=305017
http://www.aio.quinstreet.com/
http://www.aio.quinstreet.com/
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* Kaplan – Business 

http://www.affiliatefuel.com/e/kaplan/business/signup.cgi?AffiliatelD=305017 

* Train at home with Stratford Career Institute 

http://www.affiliatefuel.com/e/stratford/signup.cgi?AffiliatelD=305017 

* University Alliance     http://www.onlinecollegedirectory.com/ 

* Liberty University http://www.freebiefind.com/ 

* eLearners    http://www.elearners.com/ 

* House of Education      http://www.houseofedu.com/ 

 سادسا  : بناء إستراتيجيات التعليم الرقمي :
أكدنا في هذد الورقهة الفنيهة أن التعلهيم الرقمهي يحتهاج إلهى تليهة لتحقيهق االتصهال الفهور: بهين الطهالب 

رنت. وتحقق تلك اآللية منها  فعهال واألساتذة والجامعة أو المدرسة التي ينتمون إلي ا باستخدام مواقع األنت
لتكنولوجيهها المعلومههات يسههمح لجميههع األطههراف أن يعملههون عههن طريههق تكنولوجيهها المواقههع اإللكترونيههة علههى 

 االنترنت وذلك لتحسين المعلومات وتبادل المعرفة. ويحتاج ذلك إلى :
 أ( بناء موقع على االنترنت.

 ب( تحديد البرنامج التعليمي المست دف.
 وفير دعم فعال وفور: وسريع للطالب.ج( ت

 د( بناء شبكة تعليمية لكل الجامعات أو المدارس.
 هه( توحيد النماذج المستخدمة في جميع البرامج التعليمية.

 و( توفير أدوات التعاون والتنسيق والتكامل لتبادل المعلومات.
 .SQL م( تنميط تصميمات البيانات مثال استخدام قاعدة بيانات مايكروسوفت

 وتحتاج تلك االستراتيجية العامة من كل مؤسسة تعليمية مراجعة العناصر التالية :
 قياس أراء الطالب واألساتذة حول س ولة المشاركة في المعلومات. -1
 إعداد رؤية لتكامل المكونات الرقمية للمنظومة التعليمية. -2

http://www.affiliatefuel.com/e/kaplan/business/signup.cgi?AffiliatelD=305017
http://www.affiliatefuel.com/e/stratford/signup.cgi?AffiliatelD=305017
http://www.onlinecollegedirectory.com/
http://www.onlinecollegedirectory.com/
http://www.freebiefind.com/
http://www.freebiefind.com/
http://www.elearners.com/
http://www.elearners.com/
http://www.houseofedu.com/
http://www.houseofedu.com/
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 اإللكتروني. العمل على تشجيع الطالب على االستعداد واإلعداد لتقبل التعليم -3

 العمل على تحويل المنظومة التعليمية بالكامل إلى منظومة تعليم رقمي. -4

 التحقق من التشغيل االقتصاد: والحقيقي لكل طاقات التعليم الرقمي.  -5

 توفير ضمانات الوصول إلى المعلومات في التعليم الرقمي. -6

 توفير التأمين واألمن الالزم للمعلومات في التعليم الرقمي. -7

 ير ضمانات القياس والدقة في اإلدارة والجودة في األداء في منظومة التعليم الرقمي.توف -8

 وقد تأخذ استراتيجية التعليم الرقمي أحد االتجاهات التالية :
 االنتظار حتى تظ ر استراتيجية أحدث. ( أ

 المبادرة والمشاركة في تحديث منظومة التعليم الرقمي. ( ب

 تحقيق التعليم الرقمي.ج( تطبيق جزئيات متعددة المراحل ل
 د( تطبيق الحلول المتكاملة لشبكة فعالة للتعليم الرقمي.

ولكههن مههن المقتههرح السههتراتيجية مسههتقبلية للتعلههيم الرقمههي العربههي أن تحقههق التكامههل والتنسههيق فههي بنههاء 
% مههن سههكان العههالم ويضههم 5% مههن مسههاحة العههالم و 11شههبكة تعليميههة تغطههى العههالم العربههي الههذ: يمثههل 

مليههون نسههمة. وذلههك عههن طريههق القضههاء علههى الت ديههدات البيئيههة ونقههاط الضههعف التنظيمههي  311والي حهه
 والذ: نوضح  في المصفوفة التالية :

 التعليم العربي اآلتي
 نقاط الضعف نقاط القوة  
 

 االقتصاد
العالمي 
 والعولمة

 
 الفرص

اسهههتراتيجية توجيههه  قهههوة التعلهههيم 
 العربي القتناص فرص النمو

اتيجية القضهاء علهى نقهاط استر 
 الضعف في التعليم العربي.

 
 الت ديدات

اسههتراتيجية مواج ههة الت ديههدات 
 العالمية بالتعليم العربي الفعال

استراتيجية القضاء بالكامل 
على نقاط الضعف الداخلي 

 والت ديدات الخارجية

 ويتحقق التعليم الرقمي العربي من خالل تحديد :
 ليم العربي.الرسالة الجديدة للتع -1
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 الرؤية للت ديدات والفرص. -2

 الفلسفة من التعليم الرقمي في المرحلة القادمة. -3

 االستراتيجيات المستقبلية لكل مرحلة من مراحل التعليم. -4

 اإلجراءات والبرامج والموازنات والجداول الزمنية والخطط المستقبلية. -5

 التخطيط االستراتيجي للتعليم الرقمي العربي. -6

ر إذن إلهى إعهادة هندسهة التعلهيم العربهي ليبنهى المهوارد البشهرية العربيهة التهي تعتبهر حجهر ويحتاج األم
 الزاوية للمزايا التنافسية لالقتصاد العربي. ومن شروط إعادة ال ندسة ما يلي :

 أ( إلغاء الجمارك والضرائب على منتجات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
العربهههههي لتطهههههوير صهههههناعة االتصهههههاالت وتكنولوجيههههها  –ربهههههي ب( العمهههههل علهههههى جهههههذب االسهههههتثمار الع

 المعلومات.
 ج( تشجيع التصميم العربي للبرامجيات واألقراص الممغنطة.

 د( التدريب المستمر للكوادر العربية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للتعليم.
 ت لقطاعات التعليم المختلفة.هه( بناء قاعدة بيانات لكل أنشطة تكنولوجيا المعلومات واالتصاال

ويحتاج كل ذلك الي بناء شبكات داخلية ودوليهة عربيهة لهربط المشهاركين بهالبرامج التعليميهة والتدريبيهة 
 المختلفة.
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 تقدم التعليم اإللكتروني الخاص واألجنبي عن الحكومي
 

 
 مراحل التعليم

  جنسيات التعليم وأنواع 
و درجات التقدم نح

 التعليم
 مشترك أجنبي خاص حكومي

 الحضانة
 المدرسة االبتدائية
 المدرسة اإلعدادية 
 المدرسة الثانوية

 تعليم عن بعد     
 أفالم تعليمية
 فيديو تعلمي
 بريد إلكتروني

 حوارات
 التعليم الفني
 الصناعي
 الزراعي
 التجار:
 الفندقي

 االنترانت    
 االنترنت

 تصميم برامجيات 
 بكاتبناء ش

 الكتاب اإللكتروني
 كليات الجامعات
 مرحلة البكالوريوس
 مرحلة الدراسات العليا

 النشر اإللكتروني    
 المكتبة اإللكترونية

اإلسطوانات      التعليم عن بعد
 الممغنطة

الوسائط المتعددة      البحوث عن بعد
I/O 

 اإلدارة اإللكترونية     التدريب واالستشارات
 لكترونيللتعليم اإل

 
 :التصميم التعليمي

التعليم العالى سعيا نحو  اتأهم أهداف وزار  يمثل التميز في التدريس واالستخدام الفعال لتكنولوجيا التعليم
عداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل ,لذلك كانت فكرة  تحسين مخرجات العملية التعليمية وا 

ي. ولكي يقوم المركز بالرسالة المنوط ب ا كان لزاما على إدارة االلكترون إنشاء المركز القومي للتعليم
في تحويل  األطر العامة التي تمكن السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من المساهمة المركز وضع

التصميم التعليمي للمقررات  المقررات الدراسية إلى مقررات الكترونية ومن أهم تلك األطر وضع أسس
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التكنولوجيا كوسيلة تعليمية لتحقيق األهداف  لتي تتلخص في مجموعة من المبادئ الستخدامااللكترونية وا
  : اآلتية

  ًعلى مراجعة شاملة وضع خطة عمل لمبادئ التصميم بناءا.  

 تطوير وتصميم قائمة اختبار checklist استخدام تلك  لمساعدة السادة أعضاء هيئة التدريس في
 . المبادئ لتصميم المقررات

 نشر مبادئ التصميم التعليمي المبنية علي الممارسات الناجحة في الجامعات المصرية . 

 اختبار قائمة التصميم لتقييم جودة المقررات اإللكترونية و اإلستخدامية. 

 : مبادئ التصميم التعليمي

 التحليل التعليمي وتحليل المست دفين Instructional & Audience Analysis 

  1.1.1المبدأ : 

التعليمي وتحليل الفئات المست دفة رسميا أو غير رسميا قبل تصميم  يجب إجراء عملية التحليل
 .المقرر اإللكتروني

   2.1.1المبدأ :  

مدى مالءمة تقديم مقرر ما عبر االنترنت من خالل التقنيات  يجب أن يحدد التصميم التعليمي
 . الحالية

  :الممارسات

o االعتبار: "هل  لكتروني فمن الضرور: أوال أن نأخذ سؤال هاما فيقبل اتخاذ قرار تطوير مقرر ا
  "المقرر مناسب للعرض عبر االنترنت

o بعض الموضوعات ومخرجات المقرر ليست مناسبة للعرض من خالل االنترنت  

يدوى قد يكون من الصعب تدريس   المحتوى التعليمي الذ: يتطلب الجزء العملي من  تعامل :مثال
  تقديم ا عبر االنترنت ط عبر االنترنت رغم أن بعض أجزائ  يمكنأوتقديم  فق

 Instructional & Audience Analysis التحليل التعليمي وتحليل المست دفين
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 3.1.1 المبدأ :  

مجاالت المعرفة والم ارات الواجب تضمين ا النجاز أهداف العملية  التحليل التعليمي يجب أن يحدد
  التعليمية

 : ممارسة

 المختلفة للمعرفة والم ارات تتطلب اهتمام مختلف ومعالجة مختلفة في تصميم األنشطة لمجاالتا

  التعليمية

 

  :مثال

o تعلم المفاهيم يتطلب تجميع معلومات وتنظيم  

o الم ارات المعرفية تتطلب حل مسائل وتفكير ناقد  

o الم ارات اليدوية تحتاج ممارسة عملية وخبرة يدوية  

o تطلب لعب دور وممارسة في ارض الواقعتغير المواقف ي  

  4.1.1المبدأ :  

الخصائص الشخصية للمتعلم والم ارات الثقافية ومستوى معرفة  تحليل المست دفين يتطلب تحديد
  المقرر الموضوع وال دف من اخذ

 : ممارسة

  تصميم المقرر ضع في ذهنك دائما الفئة التي يصمم من اجل ا المقرر عند

 

  مات يجب أن تؤخذ في االعتبارمعلو   :أمثلة

o (وغيرها ما هي الخصائص الشخصية للمتعلمين )السن, الم نة, الخلفية, الحياة األسرية  

o ما هو الغرض الذ: من أجلة يلتحق المتعلمين بالمقرر  

o كيف سيستخدم المتعلمون المعلومة المكتسبة من المقرر  

o مرحلة بكالوريوس  متطلبات أولية؟ هل المقرر اذا يعرف المتعلمون بالفعل عن الموضوع )هل توجدم
  (أم مرحلة دراسات عليا

 Instructional & Audience Analysis التعليمي وتحليل المست دفين التحليل 1.1
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  5.1.1المبدأ :  

كذلك على الم ارات التكنولوجية للمتعلمين وخبرات م السابقة في  يجب أن يحتوى تحليل المست دفين
  لكترونيةالمقررات اال

 :ممارسة

 ألكثر المستخدمين سذاجة ال تفترض أن كل الطالب على نفس المستوى من الخبرة التكنولوجية وخططأ

 

  :أمثلة

o وأعضاء هيئة  التقييم الذاتي من ناحية الم ارات التكنولوجية احد الطرق التي يستخدم ا الطالب
كذلك يجب أن تتاح وسائل  ،ات االلكترونيةالتدريس لتحليل م ارات م وجاهزيت م للمشاركة في المقرر 

  لتحسين م ارات الطالب التكنولوجية عبر االنترنت

 :ممارسة

  ال تعاقب الطالب ذوى الخبرة المحدودة في استخدام الحاسبات واالنترنت

 

  بعض األسئلة التي يجب وضع ا في االعتبار أمثلة:

o ما هي الخبرة التي يمتلك ا الطالب في التعامل مع المقررات االلكترونية  

o ما هو مستوى الم ارات في التعامل مع الحاسب واالنترنت  

o  هل يجيد المتعلمون التكنولوجيا الالزمة للوصول لمحتوى المقرر وكل متعلقات  

 (Goals & Objectives) العامة واألهداف الخاصة األهداف 1.2

 1.2.1أ المبد :  

  التعليمية العامة والخاصة للمقرر بطريقة واضحة وقابلة للقياس يجب النص على األهداف

  :وهى ترشد المدرس في تساعد األهداف المنصوص علي ا كال من الطالب والمدرسين  :الممارسات

 اختيار محتوى وهيكل المقرر  

 استراتيجيات التخطيط وهيكل األنشطة  

  يم عمليات التقييمتحديد إجراءات تقو  
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 توضيح كيفية تحقيق أهداف العملية التعليمية  

o وهى تساعد الطالب بإعالمهم عن:  

 ما يتوقعون  من المقرر وشكل المقرر  

  ما يتوقعون تعلم  

  ماذا يطلب من م فعل  

 كيفية تقييم أدائ م الدراسي  

 

  :هذا المقرر سيكون الطالب قادرا على في ن ايةأمثلة: 

  المقرر قع من ثالث صفحات يشمل كل العناصر المطلوبة كما هو مفصل في محتوياتتصميم مو 

  نقد موقع تجارى طبقا لمعايير التصميم والتنسيق والتكرار والتباين

 

 (Goals & Objectives) العامة واألهداف الخاصة األهداف 1.2

  2.2.1المبدأ :  

  صل بوضوح للمتعلمللمقرر للجميع وت يجب أن تتاح األهداف التعليمية

  :النص على األهداف الخاصة يجب أن  :الممارسة

o يحتوى على المن ج الدراسي  

o متاح للطالب من أول يوم للتسجيل في المقرر  

  استخدام موديل أو غيرد من نظم إدارة المحتو: والتعلم لنشر من ج المقرر :أمثلة

 (Instructional Activities) األنشطة التعليمية

 1.3.1أ المبد:  

المحددة نحو تزويد المتعلم بالم ارات المطلوبة والمعرفة والخبرة  يجب أن توج  األنشطة التعليمية
  بأهداف المقرر العامة والخاصة الالزمة للوفاء

  :ممارسات
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o صمم واستخدم أنشطة تدمج المتعلم في تعلم نشط  

o  المقرر وتحقيق أهداف قدم للمتعلمين خبرات تعلم أصيلة تساعدهم على تطبيق أفكار  

o استخدم استراتيجيات تضع أنماط التعلم المختلفة للطالب في االعتبار  

o تذكر أن المشاركة النشطة تيسر التعلم أفضل من المشاركة السلبية  

 :أمثلة

تعلم مختلفة, كن خالقا واستخدم أنشطة متعددة  يمكن أن تشتمل المقررات االلكترونية على أنماط
التعليمية, اجذب اهتمام الطالب وادمج م في الموضوع من  خدم التفاعل لتحسن الخبرةومختلفة واست

  :األمثلة خالل األنشطة التعليمية ومن

o دراسة حالة  

o مجلة نقدية  

o تقرير بحثي  

o والمحاكاة واأللعاب حافظة الوثائق والمشروع, الويكى )األخبار والحوار (,البلوج, البث الصوتي  

  2.3.1المبدأ:  

  المتعلمين على تحقيق األهداف المنصوص علي ا جب عرص المحتو: بتسلسل وهيكل يساعدي

  :الممارسات

في  المواد التعليمية التي كانت ناجحة في الفصل الدراسي التقليد: قد ال تكون ناجحة .1
  التقديم عبر االنترنت فيجب أن تقرر كيف يمكن تعديل ا لالستخدام عبر االنترنت

 علومات إلى وحدات صغيرة أو تجمع في مجموعة لمساعدة الطالب علىيجب تقسيم الم .2

  تعلم المحتوى

  استخدم استراتيجيات تضع أنماط التعلم المختلفة للطالب في االعتبار .3

  تذكر أن المشاركة النشطة تيسر التعلم أفضل من المشاركة السلبية  .4

 

 :أمثلة

o  بناء على  لب على التعلم وحدد جدول المقررسوف تحتاج لتقسيم المحتوى إلى وحدات تساعد الطا
  تقسيم المحتوى مثل وحدات أو فصول أو أسابيع أو غيرها
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o افحص المواد  تأتى مع الكتب اآلن سى دى ومواقع ويب وأنشطة ، فعند اختيار كتاب دراسي للمقرر
  المرافقة لتحديد فائدت ا للمقرر

o للمقرر وتحقق من أن  د: مالئمة المحتوى والمسائلكل المواد التعليمية يجب فحص ا بعناية لمعرفة م
  .المواد التعليمية تحقق أهداف المقرر

o لربط ا باألهداف  المواد التعليمية السابقة التج يز يمكن أن تكون مزودة بملخصات وأمثلة وغيرها
  ( وشخصنت ا لنمط جامعتك ) تفضيالتك

o روابط لمصادر  ي الكتاب الدراسي حيث توجدفي حالة المقررات االلكترونية ال يقتصر المحتو: عل
  .معلومات ثرية علي الويب قد تساعد الطالب في عملية التعلم الذاتي

o قد يساعد استخدام الوسائط المتعددة داخل مقررك على تحسين استيعاب الطالب للمقرر  

  3.3.1المبدأ :  

ا معنى بين المتعلمين وبين يجب أن تشجع التفاعل المتكرر وذ األنشطة التدريسية والتعليمية
  المتعلمين والمدرسين

  :الممارسات

o بعد من خالل  طور استراتيجيات وطرق لتأسيس وصياغة "المجتمعات التعليمية" بين المتعلمين عن
التي يمكن أن يواج ون ا  استخدام تكنولوجيا التعليم, هذا قد يساعد في التغلب على عزلة الطالب

  لكترونيةخالل دراسة المقررات اال

 

 : بناء مجتمع افتراضيأمثلة

التعليمية في المقررات االلكترونية على التفاعل البشرى. فاندماج الطالب مع  يجب أن تشجع األنشطة
 والطالب االخربن هو جزء هام من أجزاء المقرر االلكتروني ومن استراتيجيات تحقق هذا المدرس

  :ال دف

o البريد االلكتروني email  

o إلعالناتلوحات ا Bulletin boards  

o غرف الحوار االجتماعية social chat rooms  

o خوادم القوائم List servers  

o مؤتمرات التليفون  
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o صفحات ويب شخصية بالصور  

o مشروعات تعاونية  

o المراسلة الصوتية  

o الويكى  

o المدونات  

 (Instructional Activities) األنشطة التعليمية

  4.3.1المبدأ:  

يجب أن يكون المدرس على دراية بحقوق ملكية المقررات  تيار مواد تعليمية مناسبةعند اخ
  القوانين المطبقة باهتمام االلكترونية ويجب أن يراعى كل

  :الممارسات

o تصريح نشر  كل قوانين حقوق الملكية تطبق على الصفحات االلكترونية ولذلك يجب الحصول على
  توغرافية الغير أمملوكة لصاحب المقررالمعلومات والرسومات والصور الفو 

 :أمثلة

o للقانون  يجب على مطور المقرر أن يحصل على تصريح حق الملكية آل: وسط أو محتوى طبقا
  (fair use laws) الحالي لحقوق الملكية وقوانين االستخدام المعتدل

o  يمةتحقق من ان المصدر المؤلف ألى وسط أو معلومات في صفحتك مذكور بطريقة سل 

(properly cited)  

 (Evaluation) التقييم 1.4

  1.4.1المبدأ :  

واإلجراءات المتبعة للتصميم التشكيلي والن ائي لمقرر بعناية في  يجب أن يتم التخطيط للطرق
  عملية تصميم المقرر
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  :ممارسات

o لتقييم الدور: ا التقييم التشكيلي يمكن أن يأخذ شكل تقييم ا داء المتعلم و االتصال بالطالب و
  للطالب

o و امتحانات  التقييم الن ائي ) اإلجمالي ( يمكن أن يشتمل على تحليل للتقييم التشكيلي لألداء
  الطالب و االستبيانات و المقابالت مع م

 

 :أمثلة

o زود الطالب بتغذية راجعة ) تعليقات ( خالل الفصل الدراسي  

o بالمقرر البريد االلكتروني المتعلق و احتفظ بسجل ل ذد التعليقات مثل ف رس لرسائل  

o الطالب  كثير من نظم إدارة المقررات االلكترونية تحو: سجل للدرجات و مكونات أخرى تخطر
  بأدائ  و مدى تقدم  في المقرر

o نظم إدارة  ضع استمارة للتقييم عبر االنترنت لمعرفة تراء الطالب و بعض استبيانات في بعض
  : ذا الغرضالتعلم يمكن استخدام ا ل 

 (العبء العملي على الطالب ) كثير جدا , قليل جدا  

 (األنشطة التعليمية ) مساعدة أو مجرد شغل  

 ( المذكرات و المفكرات الدراسية ) واضحة , مساعدة , مف ومة  

 ( األهداف ) معرفة جيدا  

 (تنظيم المقرر ) منطقي , منظم  

 (منضبط جوانب المدرس ) معاون , يعرف المادة , دقيق و  

 استخدم االستبيانات لمعرفة تراء الطالب  

  2.4.1المبدأ :  

واإلجراءات المتبعة للتصميم التشكيلي والن ائي لمقرر بعناية في  يجب أن يتم التخطيط للطرق
 عملية تصميم المقرر
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  : الممارسات

o انجاز الطالب  دعمصمم طرق تقييم تشكيلية ون ائية تتطابق مع األنشطة التعليمية و في الن اية ت
  لألهداف التعليمية

o المتعلم  استخدم طرق تقييم ذاتي متكررة و متنوعة أو اختبارات ذات مستوى منخفض إلرشاد   
  ( تزويدد بتغذية كمية . يجب أن تقود تلك األنشطة لزيادة ف م ) محتوى المقررو 

  : أمثلة

  مقرر ؟المكتسبة من ال كيف يستخدم الطالب المعلومات / المعرفة

المعلومات الموجودة في مقررات أخرى أو  أو ان  من الضرور: أن يقوم الطالب بتطبيق و استخدام
 مجال عمل مختار ؟

التعلم المعرفي و الم ارات الثقافية وف م المعلومات , وتنظيم األفكار تحليل  ( فان 1956طبقا لبلوم )
  األفعال ئل في حل المشكالت وتقييم األفكار أوالبيانات وتطبيق المعرفة و الخيار و البدا و تركيب

  فقد حدد بلوم تسلسل من ست مستويات للتعلم المعرفي

  ( المعرفة ) استدعاء , اقل تعقيد .3

  الف م .4

  التطبيق .5

  التحليل .6

  التركيب .7

  (التقييم ) أكثر تعقيدا .8

 (Evaluation) التقييم 1.4

  2.4.1المبدأ :  

 :مستويات لتصنيف بلوم أمثلة و

 إلي  مستوى بلوم المعرفي الذ: تم التوصل رق التقييمط

 (Quizzes) االمتحانات القصيرة  - ( exams) االمتحانات

 

  األمثلة المقاليةوملئ األنواع و  المتعددة و الخيارات

 التطبيق - المعرفة – الف م
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 ( Home work ) الواجب

 المعرفة , الف م , التطبيق

 حل المسائل

 التطبيق المعرفة , الف م ,

 دراسة الحالة

 المعرفة , الف م , التطبيق , التحليل , التركيب , التقييم

 المجالت

 المعرفة , الف م , التطبيق , التحليل , التركيب , التقييم

 البحث

  التقارير

 المعرفة , الف م , التطبيق , التحليل , التركيب , التقييم

 حافظة الوثائق االلكترونية

 التقييم , , التطبيق , التحليل , التركيبالمعرفة , الف م 

 : تذكر

o المستوى المعرفي الذ: تم التوصل إلي  يعتمد على نوع األنشطة المعطاة  

o استخدام  األنشطة يجب أن تصمم لتحقيق المستوى المعرفي المطلوب للتعلم بكلمات أخرى فان
المستخدمة يجب أن  فاألسئلةالخيارات المتعددة ال تضمن أن كل المستويات المطلوبة ستتحقق , 

  تقيم كل مستوى ممكن للتعلم المعرفي

 (Evaluation) التقييم

  3.4.1المبدأ:  

  يرتبط عن قرب بأهداف المقرر لتحسين المقرر محتوى تقييم المقرر يجب أن

  : الممارسات

o اكل التصميم مش التقييم المستمر يقدم تغذية راجعة أثناء الفصل. فيمكن للمدرس استخدام ا لتصحيح
  مع تقدم المقرر
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o يجب إجراء أ: مراجعات ضرورية عند الطلب بعد الكمال المقرر مباشرة  

  : أمثلة

  تصميم أنشطة تقييم األداء بناءا على أهداف المقرر إلرشاد rubrics استخدم

  استراتيجيات التدريس

  1.5.1المبدأ :  

للتدريس ويجب أن تتماشى مع تلك الفلسفة  تعكس الفلسفة الشخصية استراتيجيات التدريس يجب أن
المدرس . تساعد االستراتيجيات الفعالة المتعلمين على تحقيق األهداف  وتركز على مواضع قوة

  العامة والخاصة التعليمية

  :ممارسات

o عبر االنترنت تتيح  تبنى فلسفة تدريس تتمحور حول المتعلم في حالة المقررات االلكترونية فنية التعلم
  لمتعلم فرص التحكم وأنشطة تعليمية تتمحور حول المتعلمل

o بشكل نشط ادمج الطالب في التعلم النشط وهى عملية الكتساب المعلومات وف م ا ومعالجت ا  

o زود المتعلم بتعليمات تفصيلية وواضحة عن واجبات المقرر ومذكرات الدرس  

o تعلم التكنولوجيا واعرف كيف تجد الدعم لك ولطالبك  

 :لةأمث

 عندما يأخذ المدرس دور الميسر والمرشد وليس دور البطل فوق المنصة فان  يسمح .5

  للطالب بالتحكم في المحتوى واكتساب الخبرات واالندماج بنشاط في عملية التعلم

 وج  الطالب للدعم المناسب إذ لم تكن قادرا على دعم م فيمكن م االتصال بفريق .6

  الدعم

دية من ج دراسي قبل البدء في المقرر ويفضل من أول يجب على المدرس أن يكون ل .7
  في التسجيل يوم

تقديم معلومات إضافي  في أكثر من مكان قد يكون أفضل للطالب وشجع الطالب  .8
  توجي  األسئلة إذا لم تكن األمور واضحة لدي م على

 وجود موضوع في منتدى الحوار المخصص ألسئلة الطالب قد يفيد ويقلل من زيادة .9

  ريد االلكتروني المرتبط بالمقررالب

  وجود صفحة لألسئلة كثيرة التكرار قد يكون مفيد .11
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  استخدام الميزة المتاحة لورش العمل .11

  المعامل اإلفتراضية

الحقيقية وهي تمكن المتعلم من إجراء تجارب  المعامل االفتراضية هي معامل مبرمجة تحاكي المعامل
تعميق ف م األفكار الصعبة ويمكن من خالل ا إجراء التجارب  فيمعملية عن بعد وتساهم بدرجة كبيرة 

تساعد علي سد العجز في األج زة المعملية كما يمكن تغطية معظم أفكار  أ: عدد ممكن من المرات كما
  .إفتراضبة وهو ما يستحيل تحقيق  في الواقع نظرا لمحدودية وقت العملي وعدد المعامل المقررات بتجارب

التعقيد من حيث الكلفة المادية والوقت  برمجة المعامل اإلفتراضية عملية غاية في وتمثل عملية
التكنولوجيا المستخدمة لذلك قام المركز القومي للتعليم اإللكتروني  المستغرق في البرمجة باإلضافة إلي

 املتخزن في  المعامل االفتراضية المطورة محليا باإلضافة إلي روابط مع المع ببرمجة مستودع

المستدودع  اإلفتراضية المتاحة في معظم جامعات العالم. ويمكن استخدام تلك المعامل من خالل
  المخصص لذلك

 : نظام تحديد نمط التعلم

استراتيجيات تساهم في تغطية مواطن الضعف  إن معرفة المتعلم لنمط تعلم  يساعدد علي تطوير
 .والتركيز علي مواطن القوة

 ماهي أنماط التعلم؟

 .آلخر أنماط التعلم هي طرق مختلفة للتعلم تتغير من شخص

 :التعلم البصر (Visual Learning)  

 التعلم الصوتي (Auditory Learning)  

 :التعلم من خالل الحركة والممارسة اليدو (Tactile/Kinesthetic learning)  

   أنظمة التعليم االلكتروني  

    التعليم ، من حيث المساقات، التفاعل، التدريبات  أنشطة إدارة  تستخدم فى هي برمجيات
والتمارين.. الخ، وتعتبر أحد أهم حلول التعليم االلكتروني في الجامعات. وعموما توجد مفاهيم 

 قريبة من بعض ا مع بعض االختالفات ومن ا: 
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   Course Management System  (CMS)  أنظمة إدارة المساقات -
  Learning Content Management  (LMS ) أنظمة إدارة التعليم -
 Learning Content Management  ( LCMS ) أنظمة إدارة محتويات التعليم -

System   
 (  e Learning Platform)   منصات التعليم الكتروني -
 (  Portal of Education)   بوابة تعليمية -
حزمة برمجية  211د هناك كمية كبيرة من أنظمة إدارة التعليم، حيث يوجو  

                                   
 بمصر للمركز القومي للتعليم االلكتروني الخطة التدريبية العامة 

 أوال:الهدف العام: )المرحلة األولى(
تأهيل فريق تطوير المقررات االلكترونية بمراكز التعليم االلكتروني لعملية انتاج واستخدام المقررات 

 االلكترونية.
 

 ثانيا:األهداف التدريبية:
تدريب مصممي التعليم االلكتروني الذين تم اختيارهم للعمل بمراكز الجامعات على  .1

 أسس ومراحل تصميم وانتاج المقررات االلكترونية.
تدريب مطور: المحتو: االلكتروني بمراكز التعليم االلكتروني بالجامعات على أسس  .2

 .وتطبيقات تطوير المحتوى االلكتروني
تدريب مصممي الرسوم بمراكز التعليم االلكتروني بالجامعات على أسس وتطبيقات  .3

 تصميم الرسوم االلكترونية.

توضيح مسئوليات  أعضاء هيئة التدريس الذين تم اختيار مقررات م لالنتاج أثناء انتاج  .4
 المقررات االلكترونية. 

ادارة عملية التعلم ل ذد  تدريب أعضاء هيئة التدريس الذين يتم انتاج مقررات م على .5
 المقررات. 

 تدريب عينة من الطالب على استخدام نظم ادارة التعلم والمحتوى االلكتروني. .6

 تدريب مدير: المراكز على تسويق المقررات االلكترونية المنتجة بمراكزهم. .7
 ثالثا: المخرجات:
 ات.مصمم تعليم للعمل بمراكز التعليم االلكتروني بالجامع 17تأهيل عدد  .1
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مطور محتوى الكتروني للعمل في انتاج المقررات االلكترونية بمراكز  51تأهيل عدد  .2
 التعليم االلكتروني بالجامعات.

مصمم رسوم للعمل في انتاج المقررات االلكترونية بمراكز التعليم  51تأهيل عدد  .3
 االلكتروني بالجامعات.

ر أثناء انتاج مقررات م عضو هيئة تدريس للتعاون مع فريق التطوي 81تأهيل عدد  .4
 االلكترونية.

عضو هيئة تدريس ممن يتم انتاج مقررات م االلكترونية على ادارة عملية  81تدريب عدد  .5
 تعلم المقررات االلكترونية.

 تدريب عينة من الطالب على استخدام المقررات االلكترونية. .6

تسويق المقررات تدريب مدير: مراكز التعليم االلكتروني بالجامعات المصرية على  .7
 االلكترونية المنتجة.

 رابعا: البرامج )األدوات(
 : 2117   أ( البرامج التدريبية المطلوبة خالل ش ر يوني ، يوليو

 تدريب مصممي التعليم بمراكز التعليم االلكتروني للجامعات  (1
 تدريب مطور: المحتوى االلكتروني بمراكز التعليم االلكتروني بالجامعات (2
 الرسوم بمراكز التعليم االلكتروني بالجامعات تدريب مصممي (3

 :2117ب( البرامج التدريبية المطلوبة خالل ش ر يوليو وأغسطس 

ت م للتطوير االلكتروني على التعاون مع التدريس الذين سيتم اختيار مقرراتدريب أعضاء هيئة  (4
 فريق انتاج المقررات بمراكز الجامعات.

 تخطيط ل ا وتنفيذها خالل وبعد تطوير المقررات االلكترونية:ج( البرامج التدريبية المطلوب ال

دراة المقررات المطورة الكترونيا. (5  تدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام وا 
 تدريب عينة من الطالب على استخدام والتفاعل مع المقررات المطورة الكترونيا. (6
 التدريب على تسويق المقررات التي سيتم تطويرها. (7

 
 

 

 ات تصميم المقرر االلكترونيمواصف
 التم يد 1 البدء بعبارت ترحيبة
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 2 اإلشارة إلى موقع الوحدة من بنية المقرر العامة

 3 تحضير الدارس واستثارة اهتمام 

 4 اإلشارة إلى األهمية العلمية للوحدة

 5 اإليجاز المناسب مع الوضوح

 1 اإلرتباط المباشر بمحتوى الوحدة وأجزائ ا

اف أهد
 الوحدة

 2 األخذ باالعتبار طبيعة المحتوى وخصائص المتعلمين

 3 توضيح أساليب التقويم وتوزيع الدرجات

 4 أن تمثل ناتجًا تعليميًا قاباًل للمالحظة

 5 أن تمثل ناتجًا تعليميًا قاباًل للقياس

 6 أن تمثل جميع مستويات األهداف المعرفية

 7 يا )تحليل وتركيب وتقويم(أن تتضمن مستويات معرفية عل

تقتصر على األهداف األكثر أهمية والتي ترتبط بالنقاط األهم 
 في محتوى الوحدة

8 

 9 تنب  الدارس إلى مايحتاج  لدراسة الوحدة

 11 تنبي  الدارس إلى تحقيق األهداف المتوخاة من الوحدة

 1 توصيف أقسام الوحدة الرئيسة وعناوين ا بصورة موجزة

ارتباط كل قسم من األقسام ب دف أو بمجموعة من األهداف  قسام الوحدةأ
 الموضوعة

2 

القراءات  1 تمثل القراءات الم مة المنتقاة واألكثر اتصااًل بموضوع الوحدة
المساعدة 
 2 تحدد أكثر من مرجع يمكن الحصول علي  بس ولة للوحدة

 1 لطلبةيقدم واجبات وم مات تعليمية مناسبة لمستويات ا
طريقة 
عرض 
الوحدة 
 التعليمية

 2 يتبع أسلوب الحوار الذاتي المباشر مع الدارسين

عرض مادة الوحدة بطريقة تثير اهتمام الدارسين باستخدام 
الطرق الطباعية: تنوع الحروف البارزة, الصناديق, الحروف 

 المائلة, التخطيط تحت الكلمات والعبارت

3 
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ر صعوبة يتم تناول ا باستراتيجيات تعلم الم ام والم ارات األكث
 أكثر تركيزًا أو تنوعاً 

4 

توجد تعليمات واضحة لتحديد األهمية النسبية ألجزاء المقرر 
 المختلفة

5 

عرض مادة الوحدة معروضة بطريقة تثير اهتمام الدارسين 
باستخدام الطرق اللغوية: الخطاب المباشر, أساليب التعجب 

 خ.واإلستف ام.....ال

6 

 7 عرض مادة الوحدة بأسلوب سلس وواضح

 8 وضع مستوى الوحدة وفق الترتيب المنطقي للمادة الدراسية

 9 وضع محتوى الوحدة مع ما يتوافق مع سيكولوجية الدارسين

 11 أمثلة الوحدة كافية ومثيرة للتفكير والنقاش

 11 مادة الوحدة تتصف بالدقة الطباعية

 12 صف بالدقة العلميةمادة الوحدة تت

 13 تستخدم وسائط مختلفة لمخاطبة أنماط التعلم المختلفة

يتسق استخدام الوسائط المختلفة مع طبيعة المحتوى وأهداف 
 التعلم والوصول إلى التقنية

14 

يربط بين المحتوى ومخرجات التعلم والممارسة في الحياة 
 أخرىالعلمية من خالل برامج المحاكاة وتطبيقات 

15 

 1 تغطي األهداف التعلمية الخاصة بالوحدة الدراسية

 التدريبات

 2 تساعد على استرجاع معارف سابقة لدى الدارسين

 3 تساعد في تطبيق ما تعلم  الدارسون

 4 تتميز بالشمول

استذكار,استيعاب,تطبيق,  تستخدم عمليات معرفية متنوعة:
 تحليل,تركيب, تقويم

5 

زمنية مالئمة بين الواجبات وتوجد فترات زمنية  توجد فترات
 إلن ائ ا

6 
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تتوفر ل ا إجابات نموذجية واضحة في المكان المخصص 
 لإلجابات في ن اية الوحدة

7 

تتناول النقاط الرئسية واألفكار األساسية التي وردت في كل 
 قسم من أقسام الوحدة

1 

أسئلة التقويم 
 الذاتي

 2 الوحدةتوفر أسئلة مباشرة عن 

 3 تتناول مسائل تطبيقية لمبادئ رياضية

تتوفر ل ا إجابات نموذجية واضحة للمكان المخصص 
 لإلجابات في ن اية الوحدة

4 

 5 تشكل وسيلة فعالة لتلخيص محتوى الوحدة

 1 ترسخ النقاط واألفكار والمفاهيم الرئيسة التي وردت في الوحدة

خالصة 
 الوحدة

 2 خص عن صفحتينال يزيد حجم المل

 3 ترتبط باألهداف التعليمية للوحدة

 4 ال تتعرض لمعلومات لم ترد في الوحدة

 5 تأتي على شكل نقاط أو فقرات قصيرة

 1 ت يئة الدارس للوحدة التالية

لمحة مسبقة 
على الوحدة 

 التالية

 2 تحقق الربط األفقي بين الوحدات الدراسية

 3 رارية والنمو في بناء المقررتس م في خلق طابع اإلستم

 4 ال تزيد حجم ا عن صفحة واحدة

توفر إجابات للتدريبات الواردة في الوحدة الدراسية كتعليق 
 للدارس

1 

إجابات 
التدريبات 
وأسئلة 
التقويم 
 الذاتي

توفر إجابات ألسئلة التقويم الذاتي الواردة في الوحدة الدراسية 
 كتعليق للدارس

2 

 1 متوفر باللغتين االعربية واإلنجليزيةالمصطلح 
 المصطلحات

 2يوجد تعريف مختصر للمصطلح يتفق مع ما ورد في الوحدة 
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 الدراسية

 3 المصطلحات مرتبة هجائيًا وفقًا للمصطلح العربي

 4 رمز المصطلح )إن وجد( مكتوب بين قوسين

 1 المراجع موثقة بطريقة موحدة

 المراجع

 

 2 يمكن الحصول علي ا بس ولة المراجع المدونة

 3 توجد تعليمات واضحة للوصول إلى مصادر المكتبة

  توجد روابط لمصادر متعددة على اإلنترنت
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