
 

 

 
 

 

 تقرير 
ينةمنن  إنجازهكلية التربية وتحليل ما تم للتحول الرقمي ابشأن  سنام الكل  00 أق

 :لسيادتكم  ف بعرض مايليشرنت

 :وبنك املعرفة والباحث العلمي ياجلامعيل ميإلاجمال  يفوالً: أ

 .بجميع أقسام الكلية هيئة التدريس والهيئة المعاونةعضاء أل يالجامع ميلي اإلتم تفعيل  -

بجميددع أقسددام الكليددة ونددة عضاء هيئة التدددريس والهيئددة المعاألبنك المعرفة  ىتفعيل حساب عل -

 .ة نميز للكليةوتعد نقط

بجميددع عضدداء هيئددة التدددريس والهيئددة المعاونددة ألGoogle Scholar) ) ىعلدد نشاء حسدداب إ -

 .أقسام الكلية

والتي تميز بها قسددم المندداه  قدمة من كل قسم فاختلفت الطرق المأما بالنسبة الميالت الطالب  -

 علي النحو التالي :وطرق التدريس 

 

 :قسم المناهج وطرق التدريس          

 ، ومسدداعد (قسددم الل ددة العربيددةبالمسددتوا الرابددع )تفعيددل إيمدديالت الطددالب  يالمشاركة ف -  

 .الثالثن األول حتى المستويات م يالزمالء ف

والفرقددة  بة الل ددة اإلنجليزيددة الثانيددة  ددع طددالب الفرقددةل يميل الجامعيتم التأكد من تفعيل اإل -

        وذلددك مددن خددالل  ،ة ريدداا األطفددالب الثالثددة  ددعبة التربيددة الاافددة والفرقددة الثالثددة  ددع

يقددات سددتادام تطب إمددن خددالل ي الطددالب آسددتطالر ربيددة ونمدداذ  إلي لكترونيددة تجرإختبارات إ

(Microsoft office 365). 

واإل ددترا   يستادام اإليميل الجامعإو  فية تفعيلنية عن كي إعداد ور ة عمل إلكترونية تزام - 

 ي.والبحث على بنك المعرفة المصر

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

 تاحددة سددتادام التطبيقددات الم  إو  يجددامعفيددة تفعيددل اإليميددل الإعددداد فيددديو للطددالب عددن كي  •

 .(Microsoft office 365)على الحساب الااص 

مددن خددالل اإليميددل  يالمصددرإعداد فيديو للطالب عن كيفية التسجيل كباحث في بنك المعرفددة  •

 .يالجامع



 

 

 
 

 

 :اإلنجليزيةغة قسم الل

الطددالب   د االكدداديمي مددعمن خالل توافل المر ب الجامعيالطال من تفعيل ايمل التأكد -

 أفددحابلطددالب قددوا م لجروب الواتساب لتحديد باستادام الموبايل او التوافل من خالل 

 المشاكل وارسالها للمعلوماتية لحلها.

للتأكددد مددن تفعيددل الميددل  المقددرراتلكددل   Microsoft formsعمددل اسددتبيانات علددي   -

 .   مقرر الجامعي و إلعداد  قوا م الكترونية لكل 

 قسم اللغة العربية:

لمتابعة  تفعيددل البريددد الجددامعى للطددالب   forms office 365إنشاء ففحة الكترونية   -

 .لمشاكل للمعلوماتية لحلهاتلك ا وارسالوحصر مشكالتهم 

 :األطفالقسم رياض 

مددن خددالل توافددل المر ددد االكدداديمي مددع الطددالب  التاكد من تفعيل اميالت طالب القسم-

باستادام الموبايل او التوافل من خالل جروب الواتساب لتحديد قددوا م للطددالب أفددحاب 

 المشاكل وارسالها للمعلوماتية لحلها.

فددي بعدد   إختبددارات إلكترونيددة تجريبيددة ونمدداذ  إلسددتطالر رآي الطددالب قد بعدد  ع -

 (.Microsoft office 365من خالل إستادام تطبيقات )المقررات 

 : قسم التربية

 القسم مع الطالب أعضاءمن خالل توافل  تم التأكد من تفعيل اميالت طالب القسم -

 بوي:قسم علم النفس التر

جميددع ب انشاء ففحه على الفيس بو  تضم جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسددم والطددالب -

 الفرق

 لحل مشاكل الطالب  اديمياإلر اد االك اتتم عمل جروب للفرقه الثالثه يضم مجموع -

لطددالب الفرقدده ( Microsoft office 365مددن خددالل إسددتادام تطبيقددات )انشاء رابدد   -

 .الرابعه للتأكد من تفعيل االيميل الجامعى وحل مشاكل الطالب اللذين لم يفعلوا االيميل

 :دةاجلوجمال  يف: ثانياً 
التيي متي   اإلجنيااا للعدييد مي  قميي ناهج وطرق التدريس يف التحول الرقسم امل أيضامتيز 

 يف جمال اجلودة األقسامحتليل ملا مت بكل بكلية الرتبية وسيتم عرض 
 متيز باالتي: قسم املناهج

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



 

 

 
 

 

 

 التربيددة الفرقددة الرابعددة بكليددة سددتبياإ إلكترونددي لقيدداا الراددا الجددامعي لطددالب إاد إعددد -

 .2019/2020عن العام الجامعي 

 المحاور الر يسية في اوء متطلبات الجود .إعداد قاعد  بيانات إلكترونية للقسم مواح بها  -

 ةم  الكليددة األربعدد ضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لبرالتقييم أعلكترونية إستبيانات إعداد إ -

 بالفصل الدراسي الثاني.لك وذ

 وذلك بالفصل الدراسي الثاني. ةلبرام  الكلية األربعالطالب لكترونية لتقييم إستبيانات إعداد إ -

 الدراسي الثاني.الفصل وذلك ب  ةاألربع الكلية لبرام  الكلية خري  لتقييم لكترونيةإ ستبياناتإ عدادإ -

 الدراسددي األول  رات الدراسددية للفصددلتقيدديم الطددالب للمقددرللكترونيددة إسددتبيانات إعددداد إ -

 .من خالل لجنة تقويم الطالب(Microsoft office 365) ستادام تطبيقات إب 

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

 .الطالب من خالل لجنة تقويم (Microsoft office 365)م تطبيقات ستاداإب الثاني 

 م الطدددالب للمقدددررات الدراسدددية ي الطدددالب لنمدددوذ  تقيددد  إسدددتيفاءإعدددداد فيدددديو عدددن كيفيدددة  -

 للفصل الدراسي األول.

 م الطدددالب للمقدددررات الدراسدددية ي الطدددالب لنمدددوذ  تقيددد إسدددتيفاء إعدددداد فيدددديو عدددن كيفيدددة  -

 .الثانيراسي للفصل الد

 :اآلتي مواحا  اسية تعليمي عن مراحل تقييم الطالب للمقررات الدرعداد فيديو إ -

 .لكترونيإلي نموذ  إستبياإ الورقي تحويل نموذ  اإل •

 .حصا ي للبياناتكيفية التحليل اإل •

 .كسل لنموذ  الوردكيفية نقل البيانات من ملف األ •

 .يةنشاء الرسم البياني للمقررات الدراسإكيفية  •

 .قسام الماتلفةباأل ت لتدريب منسقي لجنة تقييم الطالب للمقرراتعداد عدد من الفيديوهاإ -

 تصميم إستبانات الحضور اإللكترونى عن طريق الباركود للدورات وورش العمل التالية 

 مع أخذ النتائج إلكترونياً:

 التدريب واإلر اد والتعليم المستمر(. دور  تحسين الا  العربي )ع قدت بمركز •

 دور  ل ة اإل ار  )ع قدت بمركز التدريب واإلر اد والتعليم المستمر(. •

 دور  التوكاتسو. •

 



 

 

 
 

 

ور ة عمل عن التوحد واألدوات المستادمة مع الطفل المعاق بإحدا المراكز لطددالب  •

 الفرقة الرابعة  عبة التربية الاافة.

 

 :اإلنجليزيةقسم اللغة 

الكترونيا والذي تددم مددن خددالل منسدد  القسددم  من الطالب للمقررات )التعليم عن بعد( %90تقييم  -     

ر دديس لجنددة تقيدديم الطددالب للمقددررات والتابعددة لوحددد  اددماإ الجددود  وتحددت ر اسددة   ياسمين سيدأ.

 بالكلية.

 إعداد قاعد  بيانات إلكترونية للقسم مواح بها المحاور الر يسية في اوء متطلبات الجود . -    

 قسم رياض األطفال :      

)التعلدديم عددن بعددد( والددذي تددم مددن خددالل تطبيدد    االكترونيدد  لمقرراتلمن الطالب  %100تقييم  -     

 وذلك عن   استبياإ تقييم المقررات االلكترونية المعد من قبل مركز اماإ الجود  بالجامعة 

تددم تحليددل النتددا   مددن قبددل أ/ داليددا السدديد منسدد  القسددم بلجنددة تقيدديم الطددالب الفصل الدراسددي الثدداني 

 .للمقررات بوحد  اماإ الجود 

 إعداد قاعد  بيانات إلكترونية للقسم مواح بها المحاور الر يسية في اوء متطلبات الجود .-    

 :قسم اللغة العربية    

 كلية  لمتابعة البحث العلمى بال forms office 365إنشاء ففحة الكترونية  بواسطة   -

 لمتابعة الهيئة المعاونة    forms office 365إنشاء ففحة الكترونية   -

 استبياإ الرؤية/الرسالة/األهداف االستراتيجية لقطار الدراسات العليا والبحوث -

 .(E. Learningقع )(، ورفعه على مو Course Fileبتصميم وإعداد نموذ  ) -

من الطالب للمقررات )التعليم عن بعد(الكترونيا والذي تم مددن خددالل منسدد  القسددم  %65تقييم  -

وتحت ر اسة د سددحر عثمدداإ ر دديس لجنددة تقيدديم   أ.ايماإ فدي  عضو اللجنة و هاجر ماهر أ.

 الطالب للمقررات والتابعة لوحد  اماإ الجود  بالكلية.

   بيانات إلكترونية للقسم مواح بها المحاور الر يسية في اوء متطلبات الجود .إعداد قاعد -

 وي:س التربقسم علم النف   

الطالب للمقررات )التعلدديم عددن بعددد(الكترونيا والددذي تددم مددن خددالل منسدد  القسددم من   %95تقييم  -  

  اماإ وحدلوالتابعة  أ.ندي ا رف  وتحت ر اسة د سحر عثماإ ر يس لجنة تقييم الطالب للمقررات

 بالكلية.الجود  

 إعداد قاعد  بيانات إلكترونية للقسم مواح بها المحاور الر يسية في اوء متطلبات الجود .-

 :قسم التربية   

 إعداد قاعد  بيانات إلكترونية للقسم مواح بها المحاور الر يسية في اوء متطلبات الجود .-



 

 

 
 

 

 

يوضح نسب اجمالية لتقيييم رسم بياني جدول  وفيما يلي يتم عرض 

 للمقررات الدراسية التعليم عن بعد للفصل الدراسي الثاني  الطالب 

 

 مقارنة تقييم الطالب للمقررات الدراسية باالقسام

 

  جماليةالالنسبة ا القسم

 %82.3 رياض األطفال

 %73.2 اللغة العربية

 %67.92 اللغة اإلنجليزية

 %75 التربية الخاصة

 %75.5 المناهج وطرق التدريس

 %80.3 ةأصول التربي
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السابق ارتفاع نسبة رضا الطالب علي املقررا  الدراسية اني يوالرسم البالبيانا  جدول نالحظ م  
ناهج وطرق التدريس ملقسم امقررا  م وقسم الرتبية يليه  األطفال)التعليم ع  بعد( بقسم رياض 

غة قسمي اللباملقررا  الدراسية )التعليم ع  بعد (لتقييم  م الرتبية اخلاصة ويقل رضا الطالب وقس
 . اإلجنليزيةالعربية واللغة 



 

 

 
 

 
 ثالثًا: يف جمال املقررا  اإللكرتونية:

 بتوفر مقررا  الكرتونية بقسمها علي النحو التايل:متيز  مجيع اقسام الكلية 
ك ب   ك          ع   ،  أل    ف             س ك ب   ك         ع  وطرق التدريس  جقسم املناه

 . ك      إ  ق   إ ى ك ب  ن ك ب     ث        س  ف        

   2019/2020   م           ك ب  ال ك         ع    ن   إل ج  ز  غ         

ك ب   ك     ةة       ةة  ،       أل      ك ب   ك       ف             س         غ    ع     

 .     س    ث    

 2019/2020ع    ن   ك ب  ال ك            م           أل ف     ض     

 2019/2020ع    ن   ك ب  ال ك            م              ع      فس      وي

 2019/2020ع    ن   ك ب  ال ك            م                     

 
 :املوقع اجلامعيبلكرتونية اإل احملاضرا جمال  يف: ابعاً ر
 يز  الكلية باقسامها العلمية مجيعا باالتي:مت

الدراسددية  الموقددع الجددامعي لجميددع المقددررات علددىفيددديوهات ر  بصددو  المحااددرات رفددع تددم -

 .بالكلية

 ( Edmodo) دمددودو منصددات الددتعلم اإل ىعلدد تددم رفددع المحااددرات بصددور  فيددديوهات  -

 بع  المقددرراتلدد كثددر مددن وسدديلة لتحميددل المحااددرات أالطددالب وتددوفير  ىعلدد  يسدديرا  ت 

وطددرق  بقسددم المندداه   (يميددةنتددا  الوسددا ل التعلإورش ،  تكنولوجيددا التعلدديم) مقددرريمثددل 

 دريس.الت 

 :املنصا  التعليمية لجما يف: خامساً 
بماتلف   ( لجميع مقررات الكلية Edmodo) تم إنشاء منصة إدار  تعليمية كاملة عن  •

     الش عب ومراجعة المشاكل التي تطرأ ألعضاء هيئة التدريس والطالب عند دخولهم 

 .بالكلية  لجنة التحول الرقمي من خالل اعدادها تم  والتي  المنصة

 تميزت الكلية باقسامها العلمية جميعا باالتي: •

 :والذي يتم من خاللها( Edmodo) ل منصة التعلم من خاللتوافل مع الطالب ا -



 

 

 
 

 

 رفع الفيديوهات ومحاارات البوربوينت الاافة بكل محاار . •

الطددالب إلكترونيددا  يفات للطالب بعد كل محااددر  وتصددحيحها إلكترونيددا  وإعددالم إرسال التكل •

 بنتيجة كل تكليف.

 المقرر.حول  اتهمستفسارإ يفالب رسا ل الطالرد على  •

والددذي تميددز بهددا  ختبارات اإللكترونيةللطالب للتدريب على اإلختبار إلكتروني تجريبي إعمل  •

 بالكلية. األقساممن  عن غيره بع  أعضاء قسم المناه  وطرق التدريس

 :والتصميما  لكرتونيةاإلالتدريبية وورش العمل الدورا  عقد  لجما يف: سادساً 
تحول الرقميي يف اعيداد دورا  خاصية بيال األقساممتيز قسم املناهج وطرق التدريس ع  مجيع 

 وذلك علي النحو التايل:

 تسددجيل كيفيددة ىعضدداء هيئددة التدددريس والهيئددة المعاونددة للتدددريب علدد عداد ور ة تدريبية ألإ -

 .ألوللدراسي االفصل ا الموبايلتطبيقات  احدإستادام إحضور الطالب المحاارات ب 

 .(Forms office 365)ي  لكتروني من خالل تطب إختبار إعداد فيديو عن كيفية تصميم إ -

عداد فيديو للساد  أعضاء هيئة التدريس لكيفيددة عمددل وإدار  حسدداب عددن منصددة إدار  الددتعلم إ -

(Edmodo). 

 طددالب للسدداد  أعضدداء هيئددة التدددريس عددن كيفيددة رفددع المقددررات إلكترونيددا  للفيددديو إعددداد  -

 على موقع الكلية. 

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

 ختبددارات اإللكترونيددة إعددداد فيددديو للسدداد  أعضدداء هيئددة التدددريس عددن كيفيددة إعددداد اإل -

 .فة بهاواب  اإلعدادات الاا

تسددجيل وخطددوات تفعيددل لا)فية كي عن  ((Zoomعقد دور  إلكترونية تزامنية من خالل تطبي   -

 .Microsoft Outlook)ستقبال اإليميالت من خالل برنام  إإرسال و ، ياإليميل الجامع

 يددهعل ةتاح الم  وأهم التطبيقات الرقمية  يعقد دور  إلكترونية تزامنية عن أهمية الحساب الجامع -

 عمل التكليفات المطلوبة. يسيرستادامها لت إن ي يمكوالت 

عن كيفيددة التسددجيل فددي بنددك المعرفددة  ((Zoomتزامنية من خالل تطبي   ترونية  إلكعقد دور -

 .ستادام المصادر العربية واإلنجليزية والمجالت في عمل البحث المطلوبإو  يالمصر



 

 

 
 

 

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

 .ونيترلكإنموذ   لىإستبياإ الورقي تحويل نموذ  اإل •

 .حصا ي للبياناتالتحليل اإلية كيف •

 .كسل لنموذ  الوردكيفية نقل البيانات من ملف األ •

 .نشاء الرسم البياني للمقررات الدراسيةإكيفية  •

 قسددام الماتلفددةعداد عدد من الفيددديوهات لتدددريب منسددقي لجنددة تقيدديم الطددالب للمقددررات باألإ -

 حصا ي للبيانات.كيفية التحليل اإل ىعل

 .التنفيذ، وسيتم (يالمعلم الرقمعن ) (Online) متكامل يريب رنام  تدالإ عن ب م اإلعت  -

 :اآلتيعمل  تم بالنسبة للطالب

عددن  ددكل  ((Zoomللعديددد مددن المقددررات مددن خددالل تطبيدد  لكترونية تزامنية إعقد دورات  -

 إجابته.كيفية و نوعية األسئلة و لكتروني ختبار اإلاإل

 م الطدددالب للمقدددررات الدراسدددية ي مدددوذ  تقيددد الطدددالب لن  إسدددتيفاءإعدددداد فيدددديو عدددن كيفيدددة  -

 .للفصل الدراسي األول

 م الطدددالب للمقدددررات الدراسدددية ي الطدددالب لنمدددوذ  تقيددد تيفاء سددد إإعدددداد فيدددديو عدددن كيفيدددة  -

 .للفصل الدراسي الثاني

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

 تاحددة سددتادام التطبيقددات الم  إو  ياإليميددل الجددامع فيددة تفعيددلالب عددن كي إعددداد فيددديو للطدد  -

 .(Microsoft office 365)ص على الحساب الاا

مددن خددالل اإليميددل  يإعداد فيديو للطالب عن كيفية التسجيل كباحث في بنك المعرفددة المصددر -

 ي.عالجام

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

 متحانات اإللكترونيةاإلإجابة د فيديو للطالب عن كيفية داإع -

 إعددداد فيددديو للطددالب عددن كيفيددة رفددع المقدداالت البحثيددة علددى النمددوذ  المرفددور علددى موقددع  -

 .التعليم اإللكترونى

 

 



 

 

 
 

 

بالمبةادر  المددمةة مةن قبةل كليةة التربيةة الكليةة ب ميةالعل األقسام جميعنالحظ أيضا ساهمت 

 :بالدورات التالية لطالب الفرقة الرابعة 

 قسم المناهج وطرق التدريس:

 .(Forms office 365) ستادامإي ب رون لكت إختبار إكيفية تصميم اد فيديو عن إعد •

 .نشاء بلوجرإكيفية اد فيديو عن إعد •

 .ستادام التابلتإتوظيف منصة إدار  التعلم إدمودو و  •

ن خطددة التحددول الرقمددي واددم كأحد خطوات لتدريب على مهارات التنمية المهنية للاريجينا •

تجهيددز لددى سددوق العمددل، مددع ييرات التددي تطددرأ عالكلية للتنمية المهنية للاريجين لمواكبة الت 

 .(Forms office 365)  ستبياإ للحضور إلكتروني من خاللإ

واددمن خطددة  يالتدريب على مهارات التوظيف ورياد  األعمال كأحد خطوات التحول الرقمدد  •

  ياألعمددال، مددع تجهيددز اسددتبياإ للحضددور إلكتروندد  ب على مهارات رياد الكلية لتدريب الطال

 .(Forms office 365) لمن خال

 : اإلنجليزيةقسم اللغة 

How to deal with a job interview  

How to write an academic paper  

   How to make your presentation more effective   

 تطوير مهارات الترجمة التحريرية 

 مهارات فنوإ االداء المسرحي

 سم علم النفس التربوي:ق

 المشكالت السلوكية لذوي االحتياجات الاافة والعادين -

 التوحد -

 مشاكل التربية العملي لدي طالب التربية الاافة -

 التنمر المدرسي -

 لحيا .جود  ا -

 مهارات السلوكية   -

 ندو  عن بهجة التعلم -

 دور  فى اطار اعداد المعلم الجامعى عن إعداد االختبارت والتقويم والقياا بالمركز. -

-  



 

 

 
 

 

 التربية :قسم           

المساهمة ببع  الدورات التدريبية االلكترونية فددي مبددادر  كليددة التربيددة المقدمددة لطددالب  -            

 .الفرقة الرابعة علي الموقع الجامعي

 

 قسم اللغة العربية:

المساهمة ببع  الدددورات التدريبيددة االلكترونيددة فددي مبددادر  كليددة التربيددة المقدمددة لطددالب  -

 .الفرقة الرابعة علي الموقع الجامعي

 

 :األطفالقسم رياض 

المساهمة ببع  الدددورات التدريبيددة االلكترونيددة فددي مبددادر  كليددة التربيددة المقدمددة لطددالب  -

 .الفرقة الرابعة علي الموقع الجامعي

 :لكترونيةالتصميمات اإل

ت فةةي بنةةد التصةةميما األقسةةامقسةةم المنةةاهج وطةةرق التةةدريس بالكليةةة عةةن بةةاقي  أيضةةاتميةةز 

 االلكترونية كالتالي:

التدددريب واإلر دداد والتعلدديم  تصددميم بددانر للدددورات والدددبلومات التدريبيددة الاافددة بمركددز -

 اإللكترونى. المستمر ورفع الراب  الااص بهم على الموقع

  دددهادات مشددداركة بالحضدددور لدددبع  الددددورات التدريبدددة الاافدددة بمشدددرور تصدددميم  -

 .تحاد األوروبياإل

 .عضاء لجنة تقييم الطالب للمقررات ومدير وحد  الجود تصميم  هادات  كر وتقدير أل -

 :وموقع الكليةقاعدة بيانا   : اً سابع

 باالتي:  قسم املناهج وطرق التدريس ع  باقي اقسام الكلية متيز  

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

 



 

 

 
 

 

ال الجود  علددى الموقددع اإللكترونددى حتددى فع متطلبات أعمع اإللكترونى بالكلية لرتحديث الموق -

ومدددير بقسددم المندداه  وطددرق التدددريس  لجنددة التحددول الرقمددي  ي تم بالتعاوإ بينتارياه والذ

 .وحد  الجود  بالكلية 

 ( المحااددرات اإللكترونيددة - يلكتروندد الددتعلم اإل) سددمى ستحداث أيقونة بموقع الكلية تحددت م  إ -

  وطددرق قسددم المندداه أيضاوتميز بها  لااص بالمحاارات مبا ر لنقل الطالب على الموقع ا

 و بلجنة التحول الرقمي.التدريس من خالل عض

 بأيقونة جديد  مستقلة تحت عنواإ تاحة مجموعة من الفيديوهات على موقع الكلية إ -

تطبيقات  مإستاداب لمساعد  الطالب والساد  أعضاء هيئة التدريس على  (يالرقمالتحول )

وتميز بها أيضا  (Edmodo)ومنصات إدار  التعلم  يومنها اإليميل الجامع يالتحول الرقم

 قسم المناه  وطرق التدريس من خالل عضو بلجنة التحول الرقمي.

 لواع (Edmodo)ي نظام إدار  التعلم اإللكتروننة بموقع الكلية تحت مسمى ستحداث أيقوإ -

 حتى يسهل على الطالب اإل ترا   يساء المقررات والكود الااص بكل مقرر دراأسم

وتميز بها أيضا قسم المناه  وطرق التدريس من خالل  بسهولة ويسر يفي الفصل اإلفتراا

 عضو بلجنة التحول الرقمي.

 : ة ونهائية لبعض املقررا  الدراسية يلكرتونية جتريبإختبارا  إ: ثامناً 

 هائية: العلمية بالكلية يف االختبارا  االلكرتونية الفصلية والن األقسامساهم  وشارك  مجيع 

 وطرق التدريس:  قسم املناهج 

المقددررات األول لددبع   يفي الفصل الدراسمتحانات الفصلية إل لكترونيةإت ختباراإتم إنشاء  -

   (.ليالحاسب اآل ، تكنولوجيا التعليممقرري ) مثل ،الدراسية

المقددررات لددبع  الثاني  يلدراسمتحانات النها ية في الفصل الإللكترونية إختبارات إتم إنشاء  -

   (.ليالحاسب اآل ، نتا  وسا ل تعليميةإورش )مقرري  مثل ،الدراسية

المقددررات لكددل الثدداني  يراسدد صددل الدفددي الففصددلية وتجريبيددة لكترونيددة إختبددارات إتم إنشاء  -

 .بالقسم الدراسية



 

 

 
 

 

 :اإلنجليزيةقسم اللغة 

 تم عمل اختبارات الكترونية لثالث مقررات وتم طلب ابحاث من الطالب في باقي المقررات -

 :العربية قسم اللغة 

تم إنشدداء اختبددارات الكترونيددة  المتحانددات أعمددال السددنة فددي الفصددل الدراسددى األول لسددت  -

 وانشاء امتحانات الكترونية تجريبية  ونها ية لعشر مقررات دراسية مقررات دراسية 

عربيددة وتدداريب أدب إسددالمى  ( ومكتبددة2( مقددررات هددي   نحددو وفددرف )4للفرقة األولددى )

( 1( وعلم العددروا )4( مقررات هي  ونحو فرف )3وأموا وحاسب ألى  والفرقة الثانية )

( وتحليددل النصددوص األدبيددة 6( مقررات وهددى  نحددو وفددرف )3وفقه الل ة  والفرقة الثالثة )

 .(2وعلم العروا )

 : األطفالقسم رياض 

 األنشددطة ،األساسدديةيقية الموسدد المهددارات )مقددررات   ثلددثالتددم عمددل اختبددارات الكترونيددة  -

 .وتم طلب ابحاث من الطالب في باقي المقررات( األطفال ، أغاني وأنا يدالاارجية للطفل

 تربية الخاصة:القسم 

المهددارات الموسدديقية األساسددية لمعلددم ذوي نها يددة لمقررتددم عمددل اختبددارات الكترونيددة  - 

 وتم طلب ابحاث من الطالب في باقي المقررات.االحتياجات الاافة 

 قسم التربية:

وتم طلب ابحاث مددن  الرياا ، التربية الوالدية( إدار رين )مقرتم عمل اختبارات الكترونية  -

 الطالب في باقي المقررات

 : الرتبية العمليةيف جمال :  تاسعاً 

 تايل: واالقرتاحا  قسم املناهج وطرق التدريس كالبهذه االعمال متيز 

 المشددرف ،الطالددب، تتندداول محدداور )لكترونية لوحد  التربية العمليةإيتم اإلعداد لقاعد  بيانات  -

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



 

 

 
 

 

 الل ددة العربيددة ) بددرام  الكليددةلجميددع  ا  ترونيدد لكإيددة العمليددة سددتبانات تقيدديم الترب إإعددداد  -

 وجدددارا إرسدددالها  ، ( ونسددداها ريددداا األطفدددال ، التربيدددة الاافدددة،  الل دددة اإلنجليزيدددة

 .البرام  يلمنسق

 نجليزية.الل ة اإل لبرنام  ا  لكتروني إيم التربية العملية ي لتقالتوافل مع الطالب  -

 : ( ياً لكرتونإ ) حتاد األوروبيمشروع اإل إجتماعو العلمية وجملس الكلية األقسامجملس د عق: عاشراً 
 ما يلي :  الكليةب العلمية  األقساممت جبميع 

 نشددداء مجموعدددة مكوندددة مدددن جميدددع أعضددداء هيئدددة التددددريس والهيئدددة المعاوندددة بالقسدددم إ -

  .(Outlook) ىعل

 سددتادام تطبيدد إب   األوروبدديوفريدد  االتحدداد  األقسددامالكليددة ومجددالس جتماعات مجلددس إعقد  -

(Microsoft Teams). 

 جددروب  –جددروب اعمددال الجددود   -األقسددام) جددروب روسدداء العديددد مددن الجروبددات  ء نشدداإ -

 األوروبدديعضاء هيئة التدددريس والهيئددة المعاونددة بالكليددة جددروب لفريدد  مشددرور االتحدداد ال

جميددع أعضدداء هيئددة التدددريس والهيئددة لروبددات التددي تسددهل طددرق التوافددل ها مددن الج وغير

 .الواتساب تطبي ويتم ذلك من خالل  بالكلية المعاونة 

  سدددتادام تطبيددد إب تحددداد األوروبدددي لفريددد  العمدددل بمشدددرور اإل جتمدددار األولعقدددد اإل -

(Microsoft Teams). 

 : اسا  العلياالدريف جمال : عشر إحدى 

 علي النحو التايل:   دريس واللغة العربيةاملناهج وطرق الت يمتيز بها قسم 

 قسم املناهج وطرق التدريس : 

 



 

 

 
 

 

لجميع مقررات   (Forms office 365)تطبيقات  احدإبواسطة لكترونية متحانات اإلعداد اإلإ -

 .الفصل الدراسي األولب طالب الدبلوم العام 

 :يالت ، كال(Edmodo) اإلدمودو منصة التعلم عبر لكتروني وافل اإلالت  -

 .رفع فيديوهات للمحاارات في المقررات •

 .مهامرسال التكليفات والإ •

 .ستفسارات الطالب حول المقرراتإ ىالرد عل •

 .مبا ر  ((Zoomمن خالل تطبي   عقد محاارات أسبوعيا   •

 .(Forms office 365)لكترونية التجريبية من خالل تطبي  ختبارات اإلعداد العديد من اإلإ •

الب الواتساب خافة بكل مقرر للتوافل الدا م والفعال بددين الطدد   ي ب تط ىنشاء مجموعات علإ •

 .وأعضاء هيئة التدريس

 

 قسم اللغة العربية:

لطددالب الدددبلوم العامددة فددى    forms office 365االمتحانددات االلكترونيددة  بواسددطة  تفعيل  -

 التربية  

ب لمقددررات الدراسددات العليددا لتقيدديم  الطددال  forms office 365إنشدداء فددفحة الكترونيددة   -

 الكترونية

 لمتابعة البحث العلمى بالكلية   forms office 365إنشاء ففحة الكترونية  بواسطة   -

 لمتابعة الهيئة المعاونة    forms office 365إنشاء ففحة الكترونية   -

 ات العليا لمتابعة سير العملية التعليمية بالدراس forms office 365إنشاء ففحة الكترونية    -

 لمتابعة الدراسات العليا  whatsappإنشاء مجموعات على   -

 استبياإ الرؤية/الرسالة/األهداف االستراتيجية لقطار الدراسات العليا والبحوث -

 تعديل الرؤية/الرسالة/األهداف االستراتيجية لقطار الدراسات العليا والبحوث -

 استبياإ خطة البحث العلمى للقيادات األكاديمية -

 أكتوبر 6قاعد  بيانات الساد  أعضاء هيئة التدريس كلية التربية جامعة  -



 

 

 
 

 : العلمية  األقسامجبميع    تفعيل التحول الرقمي بالكلية تطوير حا مقرت : عشرأثني  

 المتكامددل لمركددز التدددريب واإلر دداد والتعلدديم المسددتمر( يإعددداد مقتددرل )التحددول الرقمدد  -

 .املة لكترونية إوقاعد  بيانات 

تشددمل بيانددات عددن أمدداكن التدددريب ، لكترونيددة لوحددد  التربيددة العمليددةإإعددداد قاعددد  بيانددات  -

 .دربين للعام القادموالمدربين والمت 

 طب  ي  سدد ت المشدداركين فددي برنددام  التربيددة العمليددة، يددتم تصددميم برنددام  إلكترونددي لمكافدد  -

 م.  2021/ 2020 يمععام الجاللمن الفصل الدراسي األول 

تدريب اعضاء هيئة التدريس على مهارات انتددا  و مونتددا  البوردكاسددت السددمعى و المر ددى  -

 على .النتا  عروا / افالم تعليمية بجود  ا

تنظدديم دورات تدريبيددة لتنميددة مهددارات المعلددم الرقمددي لدددا اعضدداء هيئددة التدددريس والهيئددة  -

 المعاونة .

يوفر ا رونية من خالل منصة إدار  التعلم وتصحيح االختبارات تلقا يا  ممتقديم االختبارات اإللكت   -   

 الوقت والجهد ويعطى للطالب ت ذية راجعة فورية.

لعمددل االختبددارات  Microsoft Forms>Quizتقددديم االختبددارات االلكترونيددة مددن خددالل  -    

 اإللكترونية.

الفرفددة لعمددل ملددف إنجددال لكددل طالددب، وتقددديم الت ذيددة  Edmodoأنظمددة إدار  الددتعلم  تفعيل  -   

 الراجعة الفورية لكل طالب بمجرد االنتهاء. وبذلك يكوإ الدرجة التي يحصل عليهددا الطالددب كنتيجددة

تفعيددل اسددتادام المنصددات التعليميددة اإللكترونيددة  وأيضا تراكمية لمجهوده خالل الفصل الدراسى كله

Edmodo  واسددتادامMicrosoft office 365 (Google form)  للتقددويم المرحلددي والتقددويم

 النها ي سوف يتم بشكل إلكتروني.

 

 م دورات لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وفدا لما يلى:يتدد

تقديم ورش عمل تدريبية في التاصصات الماتلفة مددن خددالل التعدداوإ والتشددار  بددين  •

ماتلفة، حيث يقوم كل قسم بتقديم مجموعددة مددن ورش العمددل فددي التاصدد  األقسام ال

 إلكترونية تزامنية أو وجها لوجه.

لقاءات الستضافة أساتذ  وأخصا يين في تاصصات ماتلفة غيددر متاحددة بالكليددة إعداد  •

 لتقديم ورش عمل إلكترونية أو وجها لوجه في مواوعات معينة.



 

 

 
 

 

 من خالل االتي:الذكاء االصطناعي والتحول الرقمي 

 إعداد االختبارات اإللكترونية •

 إعداد العروا التقديمية التفاعلية •

 عمل االستبيانات اإللكترونية •

 نىنظم إدار  التعليم اإللكترو  •

 إعداد الفيديو التفاعلى. •

 إنشاء موقع للقسم من خالل موقع الكلية والجامعة . •

 إنشاء قاعد  بيانات األلكترونية .    •

المشدداركة فددى مبددادر  ) الددتعلم الرقمددى ( مددع الكليددة ، ومركددز التدددريب واإلر دداد والتعلدديم  •

 المستمر.  

ير المناه  التدريبيددة فددى مسددارات بناء القدرات الرقمية ألعضاء هيئة التدريس والطالب لتطو  •

ور  الصددناعية الرابعددة، مثددل: تطبيقددات نوعيددة مرتبطددة بالتقنيددات الحديثددة، التددى تواكددب الثدد 

األجهز  الذكية، وتطوير األلعاب اإللكترونية، وتطوير واجهات المستادم ول ة اآللة، وتطوير 

السددحابية، وتطددوير الويددب البرمجيات مفتوحة المصدددر، وعلددم البيانددات وتحليلدده، والحوسددبة 

 .والوسا   المتعدد 

 بالنظر،،رجاء التفضل بعرض ..           

9/6/2020 

 /د                                                                                        
 ( سحر عثمان)                                                                                           

 مدرس تكنولوجيا التعليم                                                                                    
 ميبلجنة التحول الرقعضو                                                                                                            

 


