
 

 

 
 

 

             

 سعيد خليل/ الفاضلالدكتور  األستاذ
 التربية عميد كلية      

 طيبة وبعد ،، 00حتية 

في إطار التحول  الرميوي  بشأن ما تم تفعيلهتقرير -رفق هذا  -لسيادتكم نُرسل  

 .بقسم اليناهج وطرق التدريس وخطة التطلير للعام القادم

 ،،رجاء التفضل بالنظر 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق اإلحرتام والتقدير ،،
 

6/6/0202 

 /د.م.أ  
 (محمد فراج )        
 رئيس قسم المناهج وطرق التدريس          

  

 
 

 



 

 

 
 

 تقرير
نحو اإلفادة بما تم تفعيله  فهي اطهار التحهول الرقمهي      في ضوء توجيهات سيادتكم 

 :نتشرف بعرض مايلي00وخطة التطوير للعام القادم بقسم المناهج وطرق التدريس 

 :لي  ااجاعي  ونك  اعميرة  وابااث  ابيمي ميإلايف جمال : أولا 

 .المعاونة بالقسمعضاء هيئة التدريس والهيئة أل يميل الجامعيتم تفعيل اإل -

 .عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسمبنك المعرفة أل ىتفعيل حساب عل -

 .ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسمGoogle Scholar) )نشاء حساب على إ -

، ومسةاعد  الةالمالء (قسم اللغةة العربيةة)تفعيل إيميالت الطالب بالمستوى الرابع  يالمشاركة ف -

 .لمستويات من األول حتى الثالثا يف

 طالب الفرقةةةةة الثانيةةةةة غةةةةعجة اللغةةةةة اإلنجلياليةةةةة يميةةةةل الجةةةةامعيلتةةةةم التمكةةةةد مةةةةن تفعيةةةةل اإل -

والفرقة الثالثة غةعجة التربيةة الصا ةة والفرقةة الثالثةة غةعجة ريةال األذفةال، واللةك مةن  ةالل 

تصدام تطجيقةةات إ تجةةارات إلرترونيةةة تجريجيةةة ونمةةاال  إليةةتطالب رن  الطةةالب مةةن  ةةالل إيةة

(Microsoft office 365). 

واإلغةترا   ييةتصدام اإليميةل الجةامعإإعداد ورغة عمل إلرترونيةة تالامنيةة عةن كيفيةة تفعيةل و -

 . والجحث على بنك المعرفة المصر

 للساد  أعضاء هيئة التدريس يإعداد فيديو عن كيفية تفعيل الحساب الجامع. 

  تاحةةةة يةةةتصدام التطجيقةةةات الم  إو ياإليميةةةل الجةةةامعإعةةةداد فيةةةديو للطةةةالب عةةةن كيفيةةةة تفعيةةةل 

 .(Microsoft office 365)على الحساب الصاص 

 مةن  ةالل اإليميةل   إعداد فيديو للطالب عن كيفية التسةجيل كجاحةث فةي بنةك المعرفةة المصةر

 .يالجامع

 :يف جمال ااجودة: ثانلياا 

 .E. Learning))، ورفعه على موقع (Course File)تصميم وإعداد نموال   -

 يةةةتجيال إلرترونةةةي لقيةةةال الريةةةا الجةةةامعي لطةةةالب الفرقةةةة الرابعةةةة برليةةةة التربيةةةة إإعةةةداد  -

يةتصدام ور  التصةوير إوالذى ييؤدى إلى تقليةل الرلفةة فةي  9102/9191عن العام الجامعي 

 .ونلة التصوير، كما يتوفر الوقت ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة أيضا  



 

 

 
 

 

 ةلرترونية لتقييم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةة لجةراما الرليةة األربعةإات يتجيانإعداد إ -

 .واللك بالفصل الدرايي الثاني

 .واللك بالفصل الدرايي الثاني ةلجراما الرلية األربعالطالب لرترونية لتقييم إيتجيانات إعداد إ -

 .واللك بالفصل الدرايي الثانيةلجرامجالرليةاألربعصريجالرليةلتقييملرترونيةإيتجياناتإعدادإ -

 لتقيةةةيم الطةةةةالب للمقةةةررات الدرايةةةية للفصةةةل الدرايةةةةي األول لرترونيةةةة إيةةةتجيانات إعةةةداد إ -

 .من  الل لجنة تقويم الطالب(Microsoft office 365)يتصدام تطجيقات إب

للفصل الدرايي  (عدالتعليم عن ب  ) لتقييم الطالب للمقررات الدرايية لرترونيةإيتجيانات إعداد إ -

 .من  الل لجنة تقويم الطالب(Microsoft office 365)يتصدام تطجيقات إبالثاني 

 م الطةةةةالب للمقةةةةررات الدرايةةةةية يالطةةةةالب لنمةةةةوال  تقيةةةة إيةةةةتيفاءإعةةةةداد فيةةةةديو عةةةةن كيفيةةةةة  -

 .للفصل الدرايي األول

 ة م الطةةةةالب للمقةةةةررات الدرايةةةةييالطةةةةالب لنمةةةةوال  تقيةةةةإيةةةةتيفاء إعةةةةداد فيةةةةديو عةةةةن كيفيةةةةة  -

 .الثانيللفصل الدرايي 

 :اآلتي عداد فيديو تعليمي عن مراحل تقييم الطالب للمقررات الدرايية مويحا  إ -

 لرترونيإلي نموال  إيتجيال الورقي تحويل نموال  اإل. 

 حصائي للجياناتكيفية التحليل اإل. 

 كسل لنموال  الوردكيفية نقل الجيانات من ملف األ. 

  للمقررات الدراييةنشاء الريم الجياني إكيفية. 

 .قسام المصتلفةعداد عدد من الفيديوهات لتدريب منسقي لجنة تقييم الطالب للمقررات باألإ -

 :يف جمال اعمقررات اإلبكرتونلي  نابقسم: ثابثاا 
الدرايةي مقةررات فةي الفصةل  ةربعةأو، األول يمقةررات فةي الفصةل الدراية ةربعةأتم تحويل  -

 .لرترونيةإمن كتب ورقية إلى كتب  يالثان

 :اعموقع ااجاعي ناإلبكرتونلي   احملاضراتيف جمال : رانياا 
 .الدرايية بالقسم الموقع الجامعي لجميع المقررات علىرفعالمحايراتجصور  فيديوهات تم -

 ( Edmodo) دمةةةةودومنصةةةةات الةةةةتعلم اإل ىتةةةةم رفةةةةع المحايةةةةرات بصةةةةور  فيةةةةديوهات علةةةة -

 جعض المقةةةرراتلةةةكثةةةر مةةةن ويةةةيلة لتحميةةةل المحايةةةرات أالطةةةالب وتةةةوفير  ىعلةةة يسةةةيرا  ت

 (.نتا  الويائل التعليميةإورش ، ترنولوجيا التعليم) مقرر مثل 



 

 

 
 

 

 :اعمكصات ابتيملييلي يف جمال : خاعساا 

 :والذ  يتم من  اللها( Edmodo)يتصدام إبنشاء منصات تعليمية للتوا ل مع الطالب إتم  -

 الصا ة برل محاير  رفع الفيديوهات ومحايرات الجوربوينت. 

  كاملةةةةة عةةةةن ذريةةةة   تعليميةةةةةةإدار  نشةةةةاء منصةةةةإتةةةةم(Edmodo ) لجميةةةةع مقةةةةررات الرليةةةةة 

ةةعب عنةةد د ةةولهم بالطالألعضةةاء هيئةةة التةةدريس وومراجعةةة المشةةاكل التةةي تطةةرأ  بمصتلةةف الش 

 .لمنصةا

 ا  إريةال الترليفةات للطةالب بعةةد كةل محايةر  وتصةحيحها إلرترونيةةا  وإعةالم الطةالب إلرترونيةة

 .بنتيجة كل ترليف

  المقررحول اتهميتفسارإيفالرد على ريائل الطالب. 

  تجارات اإللرترونية تجار إلرتروني تجريجي للطالب للتدريب على اإلإعمل . 

 :وابتصيلييات بكرتونلي ابتدريالي  اإلوورش ابيي  ابدورات عقد  يف جمال: سادساا 

كيفيةةة تسةةجيل  ىالمعاونةةة للتةةدريب علةة عضةةاء هيئةةة التةةدريس والهيئةةةعةةداد ورغةةة تدريجيةةة ألإ -

 .تطجيقات الموبايل الفصل الدرايي األول ىحدإيتصدام إحضور الطالب المحايرات ب

 .(Forms office 365)لرتروني من  الل تطجي  إ تجار إعداد فيديو عن كيفية تصميم إ -

إعداد فيديو للسةاد  أعضةاء هيئةة التةدريس لريفيةة عمةل وإدار  حسةاب عةن منصةة إدار  الةتعلم  -

(Edmodo). 

 إعةةةداد فيةةةديو للسةةةاد  أعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس عةةةن كيفيةةةة رفةةةع المقةةةررات إلرترونيةةةا  للطةةةالب  -

 . على موقع الرلية

 .للساد  أعضاء هيئة التدريس يإعداد فيديو عن كيفية تفعيل الحساب الجامع -

  تجةةةةارات اإللرترونيةةةةة إعةةةداد فيةةةةديو للسةةةةاد  أعضةةةةاء هيئةةةةة التةةةدريس عةةةةن كيفيةةةةة إعةةةةداد اإل -

 .ويجط اإلعدادات الصا ة بها

التسةجيل و طةوات تفعيةل )كيفيةة عةن  ((Zoomعقد دور  إلرترونية تالامنية من  الل تطجي   -

 .Microsoft Outlook)يتقجال اإليميالت من  الل برناما إإريال وي، اإليميل الجامع

تاحةة عليةهوأهم التطجيقات الرقمية  يعقد دور  إلرترونية تالامنية عن أهمية الحساب الجامع -  الم 

 .عمل الترليفات المطلوبة يسيريتصدامها لتإوالتي يمرن 



 

 

 
 

 

عةن كيفيةة التسةجيل فةي بنةك المعرفةة ((Zoomعقد دور  إلرترونية تالامنيةة مةن  ةالل تطجية   -

 .المصادر العربية واإلنجليالية والمجالت في عمل الجحث المطلوب يتصدامإو  المصر

 :عداد فيديو تعليمي عن مراحل تقييم الطالب للمقررات الدرايية مويحا  إ -

 لرترونيإنموال   لىإيتجيال الورقي تحويل نموال  اإل. 

 حصائي للجياناتكيفية التحليل اإل. 

 كسل لنموال  الوردكيفية نقل الجيانات من ملف األ. 

  نشاء الريم الجياني للمقررات الدراييةإكيفية. 

 قسةةام المصتلفةةةعةةداد عةةدد مةةن الفيةةديوهات لتةةدريب منسةةقي لجنةةة تقيةةيم الطةةالب للمقةةررات باألإ -

 .حصائي للجياناتكيفية التحليل اإل ىعل

 .التنفيذ، وييتم (يالمعلم الرقم)عن  (Online) مترامل يتم اإلعالل عن برناما تدريج -

 :تم عيل اآلتي للطالببالنسبة 

عةةن غةةرل ( (Zoomلرترونيةةة تالامنيةةة للعديةةد مةةن المقةةررات مةةن  ةةالل تطجيةة  إعقةةد دورات  -

 .إجابتهكيفية ونوعية األيئلة ولرتروني  تجار اإلاإل

 م الطةةةةالب للمقةةةةررات الدرايةةةةية يالطةةةةالب لنمةةةةوال  تقيةةةة إيةةةةتيفاءإعةةةةداد فيةةةةديو عةةةةن كيفيةةةةة  -

 .للفصل الدرايي األول

 م الطةةةةالب للمقةةةةررات الدرايةةةةية يالطةةةةالب لنمةةةةوال  تقيةةةةإيةةةةتيفاء إعةةةةداد فيةةةةديو عةةةةن كيفيةةةةة  -

 .للفصل الدرايي الثاني

 .(Edmodo) حساب كطالب على منصة إدار  التعلم إنشاءإعداد فيديو للطالب عن كيفية  -

 تاحةةةة يةةةتصدام التطجيقةةةات الم  إو يإعةةةداد فيةةةديو للطةةةالب عةةةن كيفيةةةة تفعيةةةل اإليميةةةل الجةةةامع -

 .(Microsoft office 365)ص الحساب الصا على

مةن  ةالل اإليميةل   إعداد فيديو للطالب عن كيفية التسةجيل كجاحةث فةي بنةك المعرفةة المصةر -

 .يالجامع

 .نتظام من موقع الجامعةإالمحايرات ب تحميلإعداد فيديو للطالب عن كيفية  -

 متحانات اإللرترونيةاإلإجابة إعداد فيديو للطالب عن كيفية  -

 إعةةداد فيةةديو للطةةالب عةةن كيفيةةة رفةةع المقةةا ت الجحثيةةة علةةى النمةةوال  المرفةةوب علةةى موقةةع  -

 .التعليم اإللرترونى



 

 

 
 

 
 

 :تيةواللك من  الل الدورات اآل ،المشاركة في مجادر  كلية التربية -

  يتصدامإلرتروني بإ تجار إكيفية تصميم إعداد فيديو عن(Forms office 365). 

  نشاء بلوجرإكيفية إعداد فيديو عن. 

 يتصدام التابلتإتوظيف منصة إدار  التعلم إدمودو و. 

 لتةةدريب علةةى مهةةارات التنميةةة المهنيةةة للصريجينرمحةةد  طةةوات التحةةول الرقمةةي ويةةمن  طةةة ا

الرلية للتنميةة المهنيةة للصةريجين لمواكجةة التغييةرات التةي تطةرأ علةى يةو  العمةل، مةع تجهيةال 

 .(Forms office 365)يتجيال للحضور إلرتروني من  اللإ

 ويةمن  طةة  يالتدريب على مهارات التوظيف ورياد  األعمال كمحةد  طةوات التحةول الرقمة

 يالرلية لتدريب الطةالب علةى مهةارات ريةاد  األعمةال، مةع تجهيةال ايةتجيال للحضةور إلرترونة

 .(Forms office 365)من  الل

 :لكترونيةالتصيييات اإل

المراكةال لطةالب الفرقةة  ىحةدإعمل عن التوحد واألدوات المستصدمة مع الطفل المعا  ب ورغة -

 الرابعة غعجة التربية الصا ة

تصةةةميم بةةةانر للةةةدورات والةةةدبلومات التدريجيةةةة الصا ةةةة بمركةةةال التةةةدريب واإلرغةةةاد والتعلةةةيم  -

 .المستمر ورفع الرابط الصاص بهم على الموقع اإللرترونى

 بالحضةةةةةور لةةةةةجعض الةةةةةدورات التدريجةةةةةة الصا ةةةةةة بمشةةةةةروب  تصةةةةةميم غةةةةةهادات مشةةةةةاركة -

 .تحاد األوروبياإل

 .عضاء لجنة تقييم الطالب للمقررات ومدير وحد  الجود تصميم غهادات غرر وتقدير أل -

 يةةتجانات الحضةةور اإللرترونةةى عةةن ذريةة  الجةةاركود للةةدورات وورش العمةةل التاليةةة إتصةةميم  -

 :مع أ ذ النتائا إلرترونيا  

 قدت )يالصط العرب دور  تحسين  .(بمركال التدريب واإلرغاد والتعليم المستمرع 

   قدت )دور  لغة اإلغار  .(بمركال التدريب واإلرغاد والتعليم المستمرع 

 دور  التوكاتسو. 

 المراكةال لطةالب الفرقةة  ىحةدإورغة عمل عن التوحد واألدوات المستصدمة مع الطفل المعا  ب

 .الرابعة غعجة التربية الصا ة



 

 

 
 

 

 :قاعدة نليانات ابقسيوعوقع ابكملي : اا ساني

 .الرلية، وكذلك المراجع يإعداد قاعد  بيانات لمتابعة رفع مقررات جميع األقسام ف -

 .لرترونية للقسم مويح بها المحاور الرئيسية في يوء متطلجات الجود إعداد قاعد  بيانات إ -

ت أعمةةال الجةةود  علةةى الموقةةع المشةةاركة فةةي تحةةديث الموقةةع اإللرترونةةى بالرليةةة لرفةةع متطلجةةا -

 .اإللرترونى حتى تاريصه

 ( المحايةةرات اإللرترونيةةة -ي لرترونةالةةتعلم اإل) سةمى يةتحدا  أيقونةةة بموقةع الرليةةة تحةةت م  إ -

 .لنقل الطالب على الموقع الصاص بالمحايرات مجاغر 

 تاحةةةة مجموعةةةة مةةةن الفيةةةديوهات علةةةى موقةةةع الرليةةةة بميقونةةةة جديةةةد  مسةةةتقلة تحةةةت عنةةةوال إ -

تطجيقةةات  مإيةةتصدابلمسةةاعد  الطةةالب والسةةاد  أعضةةاء هيئةةة التةةدريس علةةى  (يالتحةةول الرقمةة)

 .(Edmodo)ومنصات إدار  التعلم  يومنها اإليميل الجامع يالتحول الرقم

لويةع ( Edmodo)ي يتحدا  أيقونة بموقع الرلية تحةت مسةمى نظةام إدار  الةتعلم اإللرترونةإ -

 حتةةى يسةةهل علةةى الطةةالب اإلغةةترا   يمقةةرر درايةة أيةةماء المقةةررات والرةةود الصةةاص برةةل

 .بسهولة ويسر يفي الفصل اإلفتراي

 :  ونهائلي  بايض اعمقررات ابدراسلي ليبكرتونلي  جترياإختاارات إ: ثاعكاا 

المقةررات األول لةجعض  يمتحانات الفصلية في الفصةل الدرايةلرترونية إلإ تجارات إتم إنشاء  -

 (.ليالتعليم،الحايب اآلترنولوجيا )مقرر   مثل ،الدرايية

المقةررات الثةاني لةجعض  يمتحانات النهائية في الفصل الدرايلرترونية لإلإ تجارات إتم إنشاء  -

 (.ليالحايب اآل،نتا  ويائل تعليميةإورش )مقرر  مثل ،الدرايية

المقةةررات الثةةاني لرةةل  يلرترونيةةة فصةةلية وتجريجيةةة فةةي الفصةةل الدرايةةإ تجةةارات إتةةم إنشةةاء  -

 .بالقسم الدرايية



 

 

 
 

 

 :ابرتنلي  ابييملي يف جمال : تاسياا 

 المشةر  ،الطالةب)لرترونية لوحةد  التربيةة العمليةة، تتنةاول محةاور إيتم اإلعداد لقاعد  بيانات  -

 (.وما إلى اللك..... دليل الطالب  ،ضور وغياب الطالب،حالمدارل

 اللغةةةةة العربيةةةةة) بةةةةراما الرليةةةةةلجميةةةةع  لرترونيةةةةا  إيةةةةتجانات تقيةةةةيم التربيةةةةة العمليةةةةة إإعةةةةداد  -

 وجةةةةةارى إريةةةةةالها  ،ونسةةةةةصها( ريةةةةةال األذفةةةةةال ،التربيةةةةةة الصا ةةةةةة،  اللغةةةةةة اإلنجلياليةةةةةة

 .الجرامايلمنسق

 .نجلياليةاللغة اإل لجرنامالرترونيا  إيم التربية العملية يالتوا ل مع الطالب لتق -

 :(لياا بكرتونإ)حتاد األورون عشروع اإلإجتياع جممس ابقسم وعقد : عاشراا 

 نشةةةةاء مجموعةةةةة مرونةةةةة مةةةةن جميةةةةع أعضةةةةاء هيئةةةةة التةةةةدريس والهيئةةةةة المعاونةةةةة بالقسةةةةم إ -

 .(Outlook)ىعل

 .(Microsoft Teams)يتصدام تطجي  إجتماعات مجلس القسم بإعقد  -

 نشةةةةاء مجموعةةةةة مرونةةةةة مةةةةن جميةةةةع أعضةةةةاء هيئةةةةة التةةةةدريس والهيئةةةةة المعاونةةةةة بالقسةةةةم إ -

 .بالقسم والتوا ل الدائم والمستمر تعلقةالواتساب لمناقشة األمور الم   ى تطجي عل

 يةةةةةتصدام تطجيةةةةة  إبتحةةةةةاد األوروبةةةةةي جتمةةةةةاب األول لفريةةةةة  العمةةةةةل بمشةةةةةروب اإلعقةةةةةد اإل -

(Microsoft Teams). 

 :يف جمال ابدراسات ابيمليا: إثدى عشر

لجميةع مقةررات  (Formsoffice365)تطجيقةات  ىحةدإلرترونية بوايةطة متحانات اإلعداد اإلإ -

 .الفصل الدرايي األولبذالب الدبلوم العام 

 :، كالتالي(Edmodo) اإلدمودومنصة التعلم عجر لرتروني التوا ل اإل -



 

 

 
 

 

 

 رفع فيديوهات للمحايرات في المقررات. 

 ريال الترليفات والمهامإ. 

 يتفسارات الطالب حول المقرراتىإالرد عل. 

   من  الل تطجي   عقد محايرات أيجوعياZoom) ) مجاغر. 

 لرترونية التجريجية من  الل تطجي   تجارات اإلعداد العديد من اإلإ(Formsoffice365). 

 الواتساب  ا ةة برةل مقةرر للتوا ةل الةدائم والفعةال بةين الطةالب ىتطجي  نشاء مجموعات علإ

 .وأعضاء هيئة التدريس

 :عقرتثات ابتطوير: عشر إثىن

 (المترامةةةل لمركةةةال التةةةدريب واإلرغةةةاد والتعلةةةيم المسةةةتمر يالتحةةةول الرقمةةة)إعةةةداد مقتةةةر   -

 .لرترونية غاملةإوقاعد  بيانات 

تشةةمل بيانةةات عةةن أمةةاكن التةةةدريب ، لرترونيةةة لوحةةد  التربيةةة العمليةةةإإعةةداد قاعةةد  بيانةةات  -

 .والمدربين والمتدربين للعام القادم

 طج  ي  يةةةيةةةتم تصةةةميم برنةةةاما إلرترونةةةي لمرافةةة ت المشةةةاركين فةةةي برنةةةاما التربيةةةة العمليةةةة،  -

 . م9190/ 9191للعام الجامعي من الفصل الدرايي األول 

 برجاء التفضل بالنظر،،.. عرض 
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 /د.م.أ  
 (محمد فراج )     
 رئيس قسم المناهج وطرق التدريس     

 

 


