
 

 

 
 

 

 تقرير 
 :ف بعرض مايليشرنت 00 ريسوطرق التد اهجنقسم المجازات نإبشأن 

 :وبنك املعرفة والباحث العلمي ياجلامعيل ميإلاجمال  يفوالً: أ

 .قسمالب  هيئة التدريس والهيئة المعاونةعضاء أل يالجامع ميلي اإلتم تفعيل  -

 .عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسمألبنك المعرفة  ىتفعيل حساب عل -

 .عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسمألGoogle Scholar) ) ىعلنشاء حساب إ -

، ومساااعدا الاا مالء (قسم اللغة العربيةبالمستوى الرابع )تفعيل إيميالت الطالب  يالمشاركة ف -

 .الثالثن األول حتى المستويات م يف

 طااالب الفرقااة الثانيااة لااع ة اللغااة اإلنجلي يااة ل يمياال الجااامعيتاام التدكااد ماان تفعياال اإل -

وذلااك ماان  ااالل  ،ة رياااا األافااال  والفرقة الثالثة لع ة التربية الخاصة والفرقة الثالثااة لااع

يقااات سااتخدات تط  إماان  ااالل ي الطااالب آسااتطالر ر يااة ونماااذ  إلي لكترونيااة تجرإ ت ارات إ

(Microsoft office 365). 

واإللااترا   يسااتخدات اإليمياال الجااامعإنية عن كيفية تفعياال و إعداد ورلة عمل إلكترونية ت ام -

 ي.وال حث على بنك المعرفة المصر

 للسادا أعضاء هيئة التدريس. يإعداد فيديو عن كيفية تفعيل الحساب الجامع •

 تاحااة سااتخدات التط يقااات الم  إو  يجااامعفيااة تفعياال اإليمياال الإعااداد فيااديو للطااالب عاان كي  •

 .(Microsoft office 365)على الحساب الخاص 

ماان  ااالل اإليمياال  يالمصاارإعداد فيديو للطالب عن كيفية التسجيل ك احث في بنك المعرفااة  •

 .يالجامع

 :دةاجلوجمال  يف: ثانياً 

 .E. Learning)(، ورفعه على موقع )Course Fileتصميم وإعداد نموذ  ) -

 الفرقااة الرابعااة بكليااة التربيااة ساات ياإ إلكترونااي لقياااا الراااا الجااامعي لطااالب إاد إعااد -

سااتخدات ورا التصااوير إوالذى سيؤدى إلى تقليل الكلفة فااي  2019/2020عن العات الجامعي 

 .وآلة التصوير، كما ستوفر الوقت ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة أيضا  



 

 

 
 

 

 ةمج الكليااة األربعاا ضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ل رالتقييم أعلكترونية إست يانات إعداد إ -

 وذلك بالفصل الدراسي الثاني.

 وذلك بالفصل الدراسي الثاني. ةل رامج الكلية األربعالطالب لكترونية لتقييم إست يانات إعداد إ -

 الدراسي الثاني.الفصل وذلك ب  ةاألربع الكلية ل رامج الكلية  ريج لتقييم لكترونيةإ ست ياناتإ عدادإ -

 تقياايم الطااالب للمقااررات الدراسااية للفصاال الدراسااي األول للكترونيااة إساات يانات إعااداد إ -

 .من  الل لجنة تقويم الطالب(Microsoft office 365) ستخدات تط يقات إب 

ي عد( للفصل الدراسالتعليم عن ب  ) الطالب للمقررات الدراسية ييمتقل لكترونيةإست يانات إعداد إ -

 .من  الل لجنة تقويم الطالب (Microsoft office 365)ت تط يقات ستخداإب الثاني 

 م الطاااالب للمقاااررات الدراساااية ي الطاااالب لنماااوذ  تقيااا  إساااتيفاءإعاااداد فياااديو عااان كيفياااة  -

 للفصل الدراسي األول.

 م الطاااالب للمقاااررات الدراساااية ي الطاااالب لنماااوذ  تقيااا إساااتيفاء إعاااداد فياااديو عااان كيفياااة  -

 .الثانيراسي للفصل الد

 :اآلتي مواحا  تعليمي عن مراحل تقييم الطالب للمقررات الدراسية عداد فيديو إ -

 .لكترونيإلي نموذ  إست ياإ الورقي تحويل نموذ  اإل •

 .حصائي لل ياناتكيفية التحليل اإل •

 .كسل لنموذ  الوردكيفية نقل ال يانات من ملف األ •

 .يةنشاء الرسم ال ياني للمقررات الدراسإكيفية  •

 .قسات المختلفةت لتدريب منسقي لجنة تقييم الطالب للمقررات باألعداد عدد من الفيديوهاإ -

 :املقررات اإللكرتونية بالقسمجمال  يف: اً لثاث
الدراسااي مقااررات فااي الفصاال  ةربعاا أو ، األول يمقررات في الفصل الدراساا  ةربعأتم تحويل  -

 .لكترونيةإورقية إلى كتب من كتب  يالثان 

 :املوقع اجلامعيبلكرتونية اإل احملاضراتجمال  يف: رابعاً 
 .بالقسمالدراسية  الموقع الجامعي لجميع المقررات علىفيديوهات بصورا  المحاارات رفع تم -

 ( Edmodo) دمااودو منصااات الااتعلم اإل ىعلاا تاام رفااع المحاااارات بصااورا فيااديوهات  -

  عض المقاارراتلاا كثاار ماان وساايلة لتحمياال المحاااارات أالطااالب وتااوفير  ىعلاا  يساايرا  ت 

   (.نتا  الوسائل التعليميةإورش ،  تكنولوجيا التعليم) مقرريمثل 



 

 

 
 

 

 :املنصات التعليميةجمال  يف: خامساً 

 :والذي يتم من  اللها( Edmodo)ستخدات إب للتواصل مع الطالب نشاء منصات تعليمية إتم  -

 رفع الفيديوهات ومحاارات ال وربوينت الخاصة بكل محاارا. •

 لجميااع مقااررات الكليااة  (Edmodo) عاان ارياا  املااةك تعليميااةرا إدا ةصاا نشاااء من إتاام  •

 عنااد د ااولهم بالطااالألعضاء هيئة التاادريس و شاكل التي تطرأ ومراجعة الم عببمختلف الش  

 .لمنصةا

الطااالب إلكترونيااا  يفات للطالب بعد كل محاااارا وتصااحيحها إلكترونيااا  وإعااالت إرسال التكل •

 بنتيجة كل تكليف.

 المقرر.حول  اتهمستفسارإ يفالب رسائل الطالرد على  •

 . ت ارات اإللكترونية ت ار إلكتروني تجري ي للطالب للتدريب على اإلإعمل  •

 :والتصميمات لكرتونيةاإلالتدريبية وورش العمل الدورات عقد  لجما يف: سادساً 

 تسااجيل كيفيااة ىعضاااء هيئااة التاادريس والهيئااة المعاونااة للتاادريب علاا عداد ورلة تدري ية ألإ -

 .الفصل الدراسي األول الموبايلتط يقات  ىحدإستخدات إحضور الطالب المحاارات ب 

 .(Forms office 365)ي  لكتروني من  الل تط  إ ت ار إعداد فيديو عن كيفية تصميم إ -

عداد فيديو للسادا أعضاء هيئة التدريس لكيفيااة عماال وإدارا حساااب عاان منصااة إدارا الااتعلم إ -

(Edmodo). 

 للسااادا أعضاااء هيئااة التاادريس عاان كيفيااة رفااع المقااررات إلكترونيااا  للطااالب فيااديو إعااداد  -

 على موقع الكلية. 

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

  ت ااارات اإللكترونيااة إعااداد فيااديو للسااادا أعضاااء هيئااة التاادريس عاان كيفيااة إعااداد اإل -

 .صة بهاوا ط اإلعدادات الخا

التسااجيل و طااوات تفعياال )فية كي عن  ((Zoomعقد دورا إلكترونية ت امنية من  الل تط ي   -

 .Microsoft Outlook)ستق ال اإليميالت من  الل برنامج إإرسال و ، ياإليميل الجامع

 يااهعل ةتاح الم  وأهم التط يقات الرقمية  يعقد دورا إلكترونية ت امنية عن أهمية الحساب الجامع -

 عمل التكليفات المطلوبة. يسيرستخدامها لت إن ي يمكوالت 



 

 

 
 

 

عن كيفيااة التسااجيل فااي بنااك المعرفااة  ((Zoomت امنية من  الل تط ي   ترونيةا إلكعقد دور -

 .ستخدات المصادر العربية واإلنجلي ية والمجالت في عمل ال حث المطلوبإو  يالمصر

 :دراسية مواحا  عداد فيديو تعليمي عن مراحل تقييم الطالب للمقررات الإ -

 .ونيترلكإنموذ   لىإست ياإ الورقي تحويل نموذ  اإل •

 .حصائي لل ياناتكيفية التحليل اإل •

 .كسل لنموذ  الوردكيفية نقل ال يانات من ملف األ •

 .نشاء الرسم ال ياني للمقررات الدراسيةإكيفية  •

 قسااات المختلفااةعداد عدد من الفيااديوهات لتاادريب منسااقي لجنااة تقياايم الطااالب للمقااررات باألإ -

 حصائي لل يانات.كيفية التحليل اإل ىعل

 .التنفيذ، وسيتم (يالمعلم الرقمعن ) (Online) متكامل يالإ عن برنامج تدري  م اإلعت  -

 :اآلتيعمل  تم بالنسبة للطالب

عاان لااكل  ((Zoomللعديااد ماان المقااررات ماان  ااالل تط ياا  لكترونية ت امنية إعقد دورات  -

 إجابته.كيفية و نوعية األسئلة و لكتروني  ت ار اإلاإل

 م الطاااالب للمقاااررات الدراساااية ي الطاااالب لنماااوذ  تقيااا  إساااتيفاءإعاااداد فياااديو عااان كيفياااة  -

 .للفصل الدراسي األول

 م الطاااالب للمقاااررات الدراساااية ي الطاااالب لنماااوذ  تقيااا تيفاء سااا إإعاااداد فياااديو عااان كيفياااة  -

 .للفصل الدراسي الثاني

 .(Edmodo) محساب كطالب على منصة إدارا التعل إنشاءإعداد فيديو للطالب عن كيفية  -

 تاحااة سااتخدات التط يقااات الم  إو  يالب عاان كيفيااة تفعياال اإليمياال الجااامعإعااداد فيااديو للطاا  -

 .(Microsoft office 365)ص على الحساب الخا

ماان  ااالل اإليمياال  يإعداد فيديو للطالب عن كيفية التسجيل ك احث في بنك المعرفااة المصاار -

 ي.عالجام

 .جامعةنتظات من موقع الإالمحاارات ب  تحميلد فيديو للطالب عن كيفية إعدا -

 متحانات اإللكترونيةاإلإجابة إعداد فيديو للطالب عن كيفية  -

 إعااداد فيااديو للطااالب عاان كيفيااة رفااع المقااا ت ال حثيااة علااى النمااوذ  المرفااور علااى موقااع  -

 .التعليم اإللكترونى



 

 

 
 

 
 

 :تيةوذلك من  الل الدورات اآل ،التربيةالمشاركة في م ادرا كلية  -

 .(Forms office 365) ستخداتإلكتروني ب إ ت ار إكيفية تصميم اد فيديو عن إعد •

 .نشاء بلوجرإكيفية اد فيديو عن إعد •

 .ستخدات التابلتإتوظيف منصة إدارا التعلم إدمودو و  •

ن  طااة التحااول الرقمااي وااام كدحد  طوات لتدريب على مهارات التنمية المهنية للخريجينا •

ييرات التااي تطاارأ علااى سااوا العماال، مااع تجهياا  الكلية للتنمية المهنية للخريجين لمواك ة التغ

 .(Forms office 365)  ست ياإ للحضور إلكتروني من  اللإ

وااامن  طااة  يالتدريب على مهارات التوظيف وريادا األعمال كدحد  طوات التحول الرقماا  •

  ياألعمااال، مااع تجهياا  اساات ياإ للحضااور إلكتروناا  ب على مهارات رياداالكلية لتدريب الطال

 .(Forms office 365) لمن  ال

 :لكترونيةالتصميمات اإل

ب الفرقااة المراك  لطااال ىحدإورلة عمل عن التوحد واألدوات المستخدمة مع الطفل المعاا ب  -

 الرابعة لع ة التربية الخاصة

التاادريب واإلرلاااد والتعلاايم  تصااميم بااانر للاادورات والاادبلومات التدري يااة الخاصااة بمركاا  -

 المستمر ورفع الرابط الخاص بهم على الموقع اإللكترونى.

 لاااهادات مشااااركة بالحضاااور لااا عض الااادورات التدري اااة الخاصاااة بمشااارور تصاااميم  -

 .تحاد األوروبياإل

 .عضاء لجنة تقييم الطالب للمقررات ومدير وحدا الجوداتصميم لهادات لكر وتقدير أل -

 لحضااور اإللكترونااى عاان ارياا  ال اااركود للاادورات وورش العماال التاليااة ست انات اإتصميم  -

 :مع أ ذ النتائج إلكترونيا  

 .(بمرك  التدريب واإلرلاد والتعليم المستمرع قدت ) يدورا تحسين الخط العرب  •

 .(بمرك  التدريب واإلرلاد والتعليم المستمرع قدت )دورا لغة اإللارا  •

 .دورا التوكاتسو  •

المراك  لطااالب الفرقااة  ىحدإلتوحد واألدوات المستخدمة مع الطفل المعاا ب ورلة عمل عن ا •

 .الرابعة لع ة التربية الخاصة



 

 

 
 

 

 : وموقع الكلية  قاعدة بيانات القسم: اً سابع

 .، وكذلك المراجعالكلية يإعداد قاعدا بيانات لمتابعة رفع مقررات جميع األقسات ف -

 .بها المحاور الرئيسية في اوء متطل ات الجودالكترونية للقسم مواح إعداد قاعدا بيانات إ -

ال الجااودا علااى الموقااع المشاركة في تحديث الموقااع اإللكترونااى بالكليااة لرفااع متطل ااات أعماا  -

 .اإللكترونى حتى تاريخه

 ( المحاااارات اإللكترونيااة - يلكتروناا الااتعلم اإل) ساامى ستحداث أيقونة بموقع الكلية تحاات م  إ -

 .لخاص بالمحاارات م الرالنقل الطالب على الموقع ا

 تاحااة مجموعااة ماان الفيااديوهات علااى موقااع الكليااة بديقونااة جدياادا مسااتقلة تحاات عنااواإ إ -

تط يقااات  تإسااتخداب لمساعدا الطااالب والسااادا أعضاااء هيئااة التاادريس علااى  (يالرقمالتحول )

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

لواااع  (Edmodo)ي نظات إدارا الااتعلم اإللكتروناا نة بموقع الكلية تحت مسمى ستحداث أيقو إ -

 حتااى يسااهل علااى الطااالب اإللااترا   يساا أسااماء المقااررات والكااود الخاااص بكاال مقاارر درا

 .بسهولة ويسر يفي الفصل اإلفتراا

 : ة ونهائية لبعض املقررات الدراسية يلكرتونية جتريبإختبارات إ: ثامناً 

المقااررات األول لاا عض  يفي الفصل الدراسمتحانات الفصلية إل لكترونيةإت  ت اراإتم إنشاء  -

   (.ليالحاسب اآل ، تكنولوجيا التعليممقرري ) مثل ،الدراسية

المقااررات لاا عض الثاني  يلدراسمتحانات النهائية في الفصل الإللكترونية إ ت ارات إتم إنشاء  -

   (.ليالحاسب اآل ، نتا  وسائل تعليميةإورش )مقرري  مثل ،الدراسية

المقااررات لكاال الثاااني  يفااي الفصاال الدراساا فصاالية وتجري يااة لكترونيااة إ ت ااارات إتم إنشاء  -

 .بالقسم الدراسية



 

 

 
 

 

 : الرتبية العمليةيف جمال :  تاسعاً 

 المشاار  ،الطالااب، تتناااول محاااور )لكترونية لوحدا التربية العمليةإيتم اإلعداد لقاعدا بيانات  -

 .دليل الطالب ..... وما إلى ذلك( ،الطالب ضور وغيابح  ،المدارا

 اللغااة العربيااة ) باارامج الكليااةلجميااع  ا  ترونياا لكإساات انات تقياايم التربيااة العمليااة إإعااداد  -

 وجاااارى إرساااالها  ، ( ونساااخها ريااااا األافاااال ، التربياااة الخاصاااة،  اللغاااة اإلنجلي ياااة

 .ال رامج يلمنسق

 نجلي ية.اللغة اإل ل رنامج ا  لكتروني إيم التربية العملية ي لتقالتواصل مع الطالب  -

 : (  ياً لكرتونإ )  حتاد األوروبيمشروع اإلإجتماع و جملس القسم د  عق: عاشراً 

 نشااااء مجموعاااة مكوناااة مااان جمياااع أعضااااء هيئاااة التااادريس والهيئاااة المعاوناااة بالقسااام إ -

  .(Outlook) ىعل

 .(Microsoft Teams) ستخدات تط ي إب جتماعات مجلس القسم إعقد  -

 مكوناااة مااان جمياااع أعضااااء هيئاااة التااادريس والهيئاااة المعاوناااة بالقسااام ء مجموعاااة نشااااإ -

 .القسم والتواصل الدائم والمستمرتعلقة ب الواتساب لمناقشة األمور الم   ى تط ي عل

  ساااتخدات تط يااا إب تحااااد األوروباااي لفريااا  العمااال بمشااارور اإل جتماااار األولعقاااد اإل -

(Microsoft Teams). 

 : اسات العلياالدريف جمال : عشر إحدى 

لجميع مقررات   (Forms office 365)تط يقات  ىحدإبواسطة لكترونية متحانات اإلعداد اإلإ -

 .الفصل الدراسي األولب االب الدبلوت العات 

 :يالت ، كال(Edmodo) اإلدمودو منصة التعلم ع ر لكتروني واصل اإلالت  -



 

 

 
 

 

 

 .رفع فيديوهات للمحاارات في المقررات •

 .مهاترسال التكليفات والإ •

 .ستفسارات الطالب حول المقرراتإ ىالرد عل •

 .م الرا ((Zoomمن  الل تط ي   عقد محاارات أس وعيا   •

 .(Forms office 365)لكترونية التجري ية من  الل تط ي   ت ارات اإلعداد العديد من اإلإ •

الب الواتساب  اصة بكل مقرر للتواصل الدائم والفعال بااين الطاا   ي   تط ىنشاء مجموعات علإ •

 .وأعضاء هيئة التدريس

 : التطوير حاتمقرت : عشر  إثىن

 المتكاماال لمركاا  التاادريب واإلرلاااد والتعلاايم المسااتمر( يإعااداد مقتاارل )التحااول الرقماا  -

 .املةللكترونية إوقاعدا بيانات 

تشاامل بيانااات عاان أماااكن التاادريب ، لكترونيااة لوحاادا التربيااة العمليااةإإعااداد قاعاادا بيانااات  -

 .دربين للعات القادتوالمدربين والمت 

 ط   ي  ساا يااتم تصااميم برنااامج إلكترونااي لمكافاايت المشاااركين فااي برنااامج التربيااة العمليااة،  -

 ت.  2021/ 2020 يمععات الجاللمن الفصل الدراسي األول 

 ت2020/2021 طة تطوير قسم المناهج وارا التدريس 

 محورالتدريس   -1

تمي " وماان  اللهااا يلتاا ت كاال عضااو هيئااة  -حدث–يطل  قسم المناهج وارا التدريس م ادرا "نور 

ستخدَمة فااي عملي ااة التاادريس، والااتعلم، والتقااويم  تدريس والهيئة المعاونة بتنويع وتحديث األساليب الم 

 األساليب:ومن هذه 

تفعيل استراتيجيات مناس ة للتعلم الماادمج، والااذى يجمااع بااين مقابلااة الطااالب وجهااا لوجااه  -1

 وبين استخدات أنظمة إدارا التعليم اإللكترونى.  

على س يل المثال، ود ول جميع الطااالب  Edmodoتفعيل نظات إلدارا التعليم اإللكترونى  -2

 على المنصة.

أفااراد حسااب أعااداد الطااالب فااي ذلااك  6أو  5غيرا التركي على التعلم فااى مجموعااات صاا  -3

 القسم.

 



 

 

 
 

 

 

إعداد فيديوهات للطالب ورفعها على منصة الااتعلم اإللكترونااى، وتحديااد المجموعااة التااي  -4

 ستقوت بالشرل في المحاارا القادمة.

رفع التكليف الخاص بالمحاارا من  الل المنصة، وتحديااد الوقاات النهااائي لالنتهاااء ماان  -5

 التكليف.

المجموعااة الخاصااة بالشاارل بتقااديم المحاااارا وتحضااير أساائلة لتقااديمها لاا مالئهم تقااوت  -6

لمعرفة هل قاموا أيضا بالتحضير أت  ، كما يقوت أستاذ المقرر أيضا بتقديم مجموعة أساائلة 

 لتحفي  الجميع على التحضير وعدت اقتصار التحضير على المجموعة التي تقوت بالشرل.

ئيااا ماان  ااالل المنصااة، كمااا يااتم تصااحيح المشااروعات ال حثيااة يتم تصحيح التكليفات تلقا  -7

وا  ت ارات التكوينية من  الل المنصة، مما يمكن إنشاء ملف إنجااام ماان  ااالل المنصااة 

 وسيتم الحديث عنها في الج ئية الخاصة بدساليب التقويم بجانب ا  ت ار.

تقياايم لهاام حتااى يكونااوا يتم إعطاء المجموعة التي قامت بالشرل درجااة وتحديااد معااايير ال  -8

 على علم بكيفية تقييمهم.

إد ال مواوعات جديدا في التخصصات المختلفة ااامن مناااهج التعلاايم ا قااا للتطااورات  -9

 الحديثة في التخصص.

انترناات فااي تاادريس المااواد الدراسااية  –اسااتخدات التكنولوجيااا المتقدمااة )حاسااب آلااي  -10

 المختلفة(

حديثااة مثاال التاادريس التشاااركى وتاادريس تط يقااات متنوعااة لنظريااات واسااتراتيجيات  -11

 األقراإ.

 توفير بيئة تعليمية تنافسية بين الطالب وتفعيل الساعات المكت ية.   -12

فهو برنامج فعال في العمليااة التعليميااة  Edmodoالتدريس باستخدات برنامج اإلدمودو  -13

ال حيث يااتم ماان  اللااه إرسااال واسااتق ال التكليفااات ماان الطااالب والتواصاال الاادائم  رساا 

المعلومات من المعلم للطالااب بطريقااة حديثااة وكااذلك ماان  اللااه يااتم اسااتق ال استفسااارات 

 الطالب وتعليقاتهم في أي وقت واي مكاإ.

 عمل محاارات علي لكل فيديوهات تعليمية ورفعها علي الموقع الجامعي   -14

يتم فيهااا  Microsoft office teamsعمل لقاءات تعليمية إلكترونية باستخدات برنامج  -15

 التواصل بين المعلم والطالب بطريقة حديثة.

 استخدات اريقة حل  المشكالت و يكوإ التركي  هنا على الطالب بد   من المعلم.    -16



 

 

 
 

 

 ثة.تقويم المناهج الدراسية بالكلية في اوء ا تجاهات العالمية الحدي  -17

اقتصار تدريس مقررات القسم على أعضاء القسم فقط دوإ غيرهم ؛ حتى يتمكنااوا ماان  -18

 الوصول إلى أنصيتهم وتقليل ا نتداب الدا لى والخارجى قدر المستطار.  

 مشاركة القسم فى تدريس الدراسات العليالتقليل اإلنتداب من  ار  الكلية.   -19

 اء هيئات التدريس فى أعمالهم.  تفعيل أدوار الهيئة المعاونة ؛ لمعاونة أعض -20

ا ستفادا القصوى من معمل التاادريس المصااغر وواااع  طااة لتطااويره ماان الجوانااب  -21

 كافة .  

 تطوير وحدا التربية العملية وتحويلها ألكترونيا. -22

 مراجع( -تحديث المادا العلمية )كتب   -2

 التوسع فى إعداد كتب إلكترونية تدعم المقررات التدريسية   -1

إعااداد محاااارات وفيااديوهات تعليميااة للمقاارر ورفعهااا علااي الموقااع الجااامعي لتع ياا   -2

 المحتوى العلمى للمقررات

لمساااعدا الطااالب فااي ال حااث  EKBوكااذلك  Google Scholarتم تحديااد مراجااع ماان - -3

  وا االر علي الم يد فيما يخص المقرر.

النظر فى إعداد توصيفات المقررات؛ بما يتالءت مااع التوجهااات العالميااة الحديثااة فااى ظاال  -4

 تط ي  الالئحة الجديدا للكلية.  

العماال بم اادأ التاادليف الجماااعى فااى مقااررات القساام ؛ بمااا  يخاال باإلاااار العلمااى لعمليااة  -5

 كامال  .التدليف، مع تحديد األدوار ، وإيجاد سيمترية متناغمة للمقرر 

التاكيد على ارورا المقرر األلكترونى بمفهومااه المعاصاار، الااذى يتفاعاال فيااه الطالااب ،  -6

 ويؤدى المعلم دوره الحقيقى فيه.

 واع نماذ  لتدريس الالجئين فى مقررات ارا التدريس ،وتعريف الطالب بالمشرور.   -7

   .الرسائل العلميةإعالإ م ادرا  المكت ة ا لكترونية لقسم المناهج ، ت واع فيها  -8

إعداد قائمة مراجع من ق ل أعضاء القسم ألهم المراجااع  العربيااة واألجن يااة ، التااى تتعلاا   -9

 بالمناهج وارا التدريس ، والمراجع ذات الصلة .

 أساليب التقويم -3

 ا ستعانة بطرا إلكترونية للتقويم كا  ت ارات اإللكترونية من  الل ما يلى:

رونية من  الل منصااة إدارا الااتعلم وتصااحيح ا  ت ااارات تلقائيااا  ممااا تقديم ا  ت ارات اإللكت  -1

 يوفر الوقت والجهد ويعطى للطالب تغذية راجعة فورية.



 

 

 
 

 

 

لعماال ا  ت ااارات  Microsoft Forms>Quizتقااديم ا  ت ااارات ا لكترونيااة ماان  ااالل  -2

 اإللكترونية.

لعمااال ا  ت اااارات  Google Form>Quizتقاااديم ا  ت اااارات ا لكترونياااة مااان  اااالل  -3

 ا لكتروينة بمختلف ألكالها سواء كانت األسئلة مواوعية أو مقالية.

الفرصااة لعماال ملااف إنجااام لكاال االااب، وتقااديم التغذيااة  Edmodoتتيح أنظمااة إدارا الااتعلم  -4

الراجعة الفورية لكل االب بمجرد ا نتهاء. وبذلك يكوإ الدرجااة التااي يحصاال عليهااا الطالااب 

 تراكمية لمجهوده  الل الفصل الدراسى كله. كنتيجة

التوسع فى استخدات التقويم التكويني  ويعر  أيضا  باسم التقويم ال نائي، وهو من أنااوار التقااويم  -5

المسااتمرا غياار المنقطعااة، والتااي تكااوإ مرافقااة بشااكل رئيسااي  لمراحاال تعلاايم وتعلاام المااادا 

 الدراسي ة.

، ويقوت به المعلاام بعااد انتهائااه واع بدائل للتقويم التجميعي  -6 ويعر  أيضا  باسم التقويم الختامي 

من لرل وتقديم أي وحدا للطالب أو أكثر، أما الهد  منااه فيتمثاال فااي تقااديم مؤلاارات دقيقااة 

 حول إتقاإ الطالب الكفايات األساسي ة.

 Microsoft officeواسااتخدات  Edmodoتفعياال اسااتخدات المنصااات التعليميااة اإللكترونيااة  -7

365 (Google form) .للتقويم المرحلي والتقويم النهائي سو  يتم بشكل إلكتروني 

فااي   Google formعماال إ ت ااارات إلكترونيااة مرحليااة ونهائيااة للمقاارر وذلااك باسااتخدات  -8

Microsoft office 365.لتع ي  التواصل اإللكتروني بين الطالب والمعلم 

تاادريب الطااالب علااي كيفيااة اسااتخدات المنصااات التعليميااة ا لكترونيااة يااتم التقااويم ال نااائي  -9

والمرحلي من  الل عمل ا ت ارات مرحلية علي منصات اإلدمودو التعليمية وكذلك يااتم عماال 

ا ت ارت اعمال فصاالية وا ت ااارات أساا وعيا   Microsoft office 365ا ت ارات من  الل 

 بعد كل محاارا.

دريب علي عمل ال حوث المرجعية وكيفيااة اعااداد منهحيااة ال حااث المرجعااي وكيفيااة الت  -10

 كتابته بشكل منهجي صحيح كنمط من أنماا التقويم.

 كتب( –ابحاث  –البحث العلمي )مؤتمرات  -4

عقد لقاءات علمية "سمنار" دا ل القسم. ويمكاان عقااد اللقاااءات بشااكل إلكترونااي ت امنااي ماان  -1

 .Teams الل تط ي  

 



 

 

 
 

 

واع أجندا على صفحة على الواتس اب للقسم بحيث يتم رفع جميع توقيتات عقااد المااؤتمرات  -2

التي تخص جميع التخصصات الدقيقة ألعضاء القسم، مما يتيح لجميع أعضاااء القساام حضااور 

 يع المؤتمرات التي يرونها مناس ة.جم

لل حااث العلمااى فااى التقرياار الساانوى ألعضاااء هيئااة  %30تحديااد نساا ة عاليااة قااد تصاال الااى  -3

 التدريس.

 حف  الهيئة المعاونة بالقسم عاى ا نتهاء من بحوثهم والداراسات العليا. -4

   .ال حثية للقسم، وعلى ال احثين انتقاء بحوثهم منهاوالخريطة تفعيل الخطة  -5

 فتح باب ا لترا  فى المؤتمرات العلمية ، وعدت تقييدها على فئات معينة فى الكلية .   -6

تفعيل دور الهيئة المعاونة ، وتحديد أدوارهم فى علمي ا ، وإداري ا ، مع تحديد سااقف ممنااى لماان  -7

  .  لم ي دا فى التسجيل؛ إذ من المفترا أنهم أساتذا القسم مستق ال 

إصدار نشرا دورية باساام ) قساام المناااهج وااارا التاادريس( ، تتناااول أحاادث ا سااتراتيجيات  -8

 ،والمواوعات الحديثة.

 خدمة المجتمع -5

تقديم الدورات التدري ية األوإ  ين ل عض الجمعيات في المجا ت المختلفة مثل جمعية الجسااد  -1

 الواحد ومن أمثلة هذه الدورات:

 تعديل السلو . •

 كيفية التواصل بين األباء واألبناء   •

 إدارا الفصل  •

 التعليم اإللكترونى والمهارات التكنولوجية للتحول الرقمى. •

 ر والقدرا على الحوار الناجح مع أولياء األمور.فن اإلقنا •

عمل ميارات لدار األيتات ومستشاافيات األورات  ودار المساانين وتااوفير قوافاال ا يااة لهاام وماان  -2

  الل ذلك يتم  ربط الجامعة ب يئة المجتمع.

عمااارا مااع عماال دورات تدري يااة لتعلاايمهم  15تكثيف دورات تدري ية توعوية لسكاإ منطقااة   -3

تا  الوسائل التعليمية من  امات ال يئة  و يتم تقااديمها للطااالب ويااتم بااث رول التعاااوإ كيفية ان 

 بين الجميع.

 األنشطة الطالبية   -6

يقوت كل عضو هيئة تدريس بالمشاركة فى األسر الطالبية بالكلية والمشاركة فى تقديم مسابقات علمية 

 وثقافية وفنية وريااية.  



 

 

 
 

 

 التدريستنمية قدرات أعضاء هيئة  -7

 م دورات لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وفقا لما يلى:ي تقد -1

تقديم ورش عمل تدري ية في التخصصات المختلفة ماان  ااالل التعاااوإ والتشااار  بااين  •

األقسات المختلفة، حيث يقوت كل قسم بتقديم مجموعااة ماان ورش العماال فااي التخصااص 

 إلكترونية ت امنية أو وجها لوجه.

لقاءات  ستضافة أساتذا وأ صائيين في تخصصات مختلفة غياار متاحااة بالكليااة إعداد  •

 لتقديم ورش عمل إلكترونية أو وجها لوجه في مواوعات معينة.

 رعاية الطالب -8

يقاادت القساام "برنااامج صااقل" للطااالب المتفااوقين و"برنااامج تدسااس" للطااالب المتعثاارين  -1

  الل: بالتعاوإ مع األقسات األكاديمية بالكلية وذلك من

 حصر الطالب المتفوقين والمتعثرين. •

 متابعة سير الطالب المتفوقين والمتعثرين ومدى تقدمهم. •

 اإلعداد لتكريم المتفوقين في حفل التخر . •

 تقديم لوحة لر  للطالب المتفوقين من المستوى الرابع. •

 المشاريع القومية والدولية -9

  الل العات القادت. يحاول القسم التقدت لمشرور دولى أو المشاركة فية 

 الذكاء االصطناعي والتحول الرقمي  -10

ينتوى القسم التوسع فى ا ستعانة بدنظمة إدارا التعلم اإللكترونى، ومؤتمرات الفيديو الت امنية، وتقديم 

الفيديوهات التفاعلية، وإعداد ا  ت ارات اإللكترونيااة. وأقتاارل تقااديم ورش عماال إلكترونيااة للطااالب 

 والسادا أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فيما يلى:

 إعداد ا  ت ارات اإللكترونية •

 إعداد العروا التقديمية التفاعلية •

 عمل ا ست يانات اإللكترونية •

 نظم إدارا التعليم اإللكترونى •

 إعداد الفيديو التفاعلى. •

 إنشاء موقع للقسم من  الل موقع الكلية والجامعة . •

 إنشاء قاعدا بيانات األلكترونية .    •

 



 

 

 
 

 

المشاااركة فااى م ااادرا ) الااتعلم الرقمااى ( مااع الكليااة ، ومركاا  التاادريب واإلرلاااد والتعلاايم  •

 المستمر.  

بناء القدرات الرقمية ألعضاء هيئة التدريس والطالب لتطوير المناهج التدري يااة فااى مسااارات  •

 ورا الصناعية الرابعة، مثل: تط يقات  نوعية مرت طة بالتقنيات الحديثة، التى تواكب الث 

األجه ا الذكية، وتطوير األلعاب اإللكترونية، وتطوير واجهات المستخدت ولغة اآللة، وتطوير  •

ال رمجيات مفتوحة المصاادر، وعلاام ال يانااات وتحليلااه، والحوساا ة السااحابية، وتطااوير الويااب 

 .والوسائط المتعددا

 البنية التحتية للقسم -11

 : القسم بحاجة الى

 آلى \جهام حاسب  •

 اابعتين   •

 عضو هيئة تدريس ووعضو هيئة معاونة 14غرفة مكتب حيث المكتب الحالى يضم  •

  مسة كراسى مكتب   •

 اربعة مكاتب للهيئة المعاونة   •

 دو ب لحفظ األوراا. •

 التنمية المستدامة   -12

كيفيااة اسااتخدات المشاركة في عمل دورات تدري ية للتنمية المهنية  عضاء هيئااة التاادريس فااي  •

 .المقررات اإللكترونية التفاعلية-ا تجاهات الحديثة في التدريس-التكنولوجيا في التعليم 

 اقترال م ادرا "تواصل" بين الخرجين وأصحاب المدارا الخاصة وأعضاء هيئة التدريس. •

 

 بالنظر،،رجاء التفضل بعرض ..           

6/6/2020 

 /.م.دأ                                                                                            
 ( محمد فراج)                                                                                           

 رئيس قسم المناهج وطرق التدريس                                                                              


