
خاليوماألسبوع ونتفصيالت المواضيعالعناوين الرئيسيةالتاري     المحاضر

محاضرة االفتتاح31/10/2020السبت

ستراتيجيات التعليم االلكتروني، سلوكيات التعلم عن 

بعد، أساسيات التعلم المدمج واليات تقيم جودة التعليم 

االلكتروني

عامر سليم األمير . د

محمود شكر. د+ 

الفريق 

الوزاري 

للتعليم 

االلكتروني

1/11/2020االحد

أخالقيات التعليم االلكتروني، 

البريد االلكتروني الجامعي 

-e)والهوية الرقمية للباحثين 

Learning Ethics ,

University Email ,

Digital Identity)

أخالقيات التعليم اإللكتروني ، المسؤولية والمواطنة  

الرقمية، كيفية تفعيل البريد االلكتروني الجامعي، 

كيفية تفعيل مواقع البحث العلمي والهوية الرقمية 

, Google Scholar, Research Gate)للباحثين 

ORCID, Publon)

. د+ عبد هللا سنان . د

لبنى عبد الرحمن

المستوى

برانمج التدريب الاحرتايف للتعلمي الالكرتوين للكوادر التدريس ية

2021 -2020اس تعدادًا للعام ادلرايس 

ل
ألو

ا

أساسي

لكية املنصـــــــــــــــور اجلامعـــــــــــــــــــــــة

وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

دائرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت



3/11/2020الثالثاء

تسجيل وتحرير الدروس 

 Video and)التعليمية 

Screen Recording)

 Faststone)التعرف على برنامج تسجيل الشاشة 

Capture) كيفية تسجيل المحاضرات واالعدادات ،

االولية للبرنامج،  التعرف على واجهة برنامج فالش 

، تسجيل (Flashback Express)باك اكسبريس 

الشاشة والتقاط الشاشة، تحرير التسجيل الخاص 

وقص الفيديو وفصل الصوت وتحريره، إضافة 

التعليقات التوضيحية والرسومات المتحركة، الحفظ 

والنشر

+ منتظر عصام . م.م

نورعايد. م.م

5/11/2020الخميس
 توظيف واستخدام اليوتيوب 

(YouTube)في التعليم 

أنشاء قناة على اليوتيوب والتعرف على الواجهة 

الرئيسية، كيفية رفع فيديو على اليوتيوب، أنشاء 

قوائم التشغيل حسب المحتوى التعليمي،  إنشاء رابط 

يوتيوب، إنشاء بث مباشر على قناة اليوتيوب

+ مهند حازم . م.م

مينا حبيب. م.م

8/11/2020االحد

 1الجزء - تطبيقات جوجل 

(Google Drive ,

Google Docs)

أساسيات استخدام الكوكل درايف وأهمية تزامن 

البيانات، مشاركة الملفات باستخدام الكوكل درايف،  

 مستندات جوجل والتشارك بين الزمالء، الكتابة 

بالصوت وأدوات أخرى هامة في مستندات جوجل، 

التعليم اإللكتروني في بيئة بطيئة االنترنت  او بدون 

االنترنت

. د+ عال عادل . د

رغد عماد

10/11/2020الثالثاء

 2الجزء - تطبيقات جوجل 

(Google Calendar ,

Google Sheets)

أنشاء جدول :  ما هو تقويم كوكل؟، تطبيق عملي

الدروس األسبوعي بأستخدام تقويم كوكل، ماهي 

جداول كوكل وماهي عالقتها بنماذج جوجل؟، تحليل 

اسئلة اختبار اونالين باستخدام جداول جوجل

+ مريم بولص . م.م

بسام باسم. م.م

12/11/2020الخميس

 3الجزء - تطبيقات جوجل 

(Google Sites ,

Google Slides ,

Google Groups)

كيفية انشاء موقع واالستفادة منه في التعليم 

االلكتروني، التعامل مع منصة كلية المنصور للتعليم 

االلكتروني، إنشاء عرض تقديمي باستخدام شرائح 

جوجل، أساسيات التعامل مع مجاميع كوكل

+ ضمياء حسام . م.م

أيالف صباح. م.م

15/11/2020االحد
 صفوف كوكل اإلفتراضية 

(Google Classroom)

 مقدمة إلى صفوف جوجل التعليمية، إنشاء صف 

جديد،  تنظيم االعدادت العامة والخاصة للصفوف 

االلكترونية، إضافة معلمين وطالب إلى صفوف 

جوجل  إضافة محتوى تعليمي بأنواعه المختلفة في 

صفوف جوجل، التعامل مع المهام كطالب و كمعلم

+ مهند حازم . م.م

مينا حبيب. م.م

ل
ألو

ا
ري ن

ثا
ال

ث
ثال

ال

أساسي

متوسط

متوسط



17/11/2020الثالثاء

التقيمات واالختبارات 

 Formative)اإللكترونية  

and Summative 

Assessments )

التعرف على األنواع المختلفة من طرق انشاء 

الواجبات والتكليفات داخل صفوف كوكل، مقدمة 

إلى نماذج جوجل، أنواع األسئلة في نماذج جوجل،  

تصميم االختبارات االلكترونية وخياراتها المتقدمة، 

استخدام االختبارات االلكترونية داخل الصف على 

مجموعات من الطلبة، أنشاء بنك لالسئلة بأستخدام 

نماذج كوكل، كيفية التصحيح االوتوماتيكي لالجوبة 

ضمن نماذج كوكل، التصحيح بأستخدام برنامج 

Kami

. د+ عبد هللا سنان . د

لبنى عبد الرحمن

19/11/2020الخميس

االختبارات خارج منصة 

الكوكل وسجل الدرجات 

(Grading)والتقيمات 

، انشاء (Quizz Maker)التعرف على منصة 

حساب على المنصة، انشاء االختبارات، مقدمة في 

أنواع طرق احتساب الدرجات المتوفر في منصة 

كوكل وامثلة على طرق االستخدام، كيفية استثمار 

األنظمة الموجودة اثناء الفصل الدراسي المدمج  

تصدير واستيراد الدرجات ضمن صفوف كوكل 

التعليمية،

. د+ عال عادل . د

رغد عماد

22/11/2020االحد

استخدام الكوكل ميت في 

الدروس المتزامنة 

(Google Meet)

تكامل منصة الكوكل ميت مع صفوف كوكل 

التعليمية، إنشاء اجتماع متزامن مجدول، إدارة 

االجتماع المتزامن، أضافة أدوات لتحسين عمل 

الكوكل ميت من تسجيل الحضور الى تقسيم 

المجاميع وغيرها،  تسجيل االجتماع ونشره داخل 

صفوف كوكل ونشره على قناة اليوتيوب، استخدام 

 ضمن االجتماعاتjamboardتطبيق ال 

محمود شكر. د

ع
راب

ال
ث

ثال
ال

متوسط

متقدم



24/11/2020الثالثاء

الدورس التفاعلية وفق 

معايير سكورم 

(Interactive Learning)

،  التعرف (SCORM)مقدمة إلى معايير سكورم 

، انشاء حساب عليها، أعداد Edpuzzleعلى منصة 

درس فديوي تفاعلي، تصدير الدرس التفاعلي الى 

صفوف كوكل، التعرف على واجهة الموقع 

h5p.org وعرض ميزاته، إنشاء حساب على 

الموقع، إضافة محتوى تعليمي بأنواعه المختلفة في 

h5p.org استخدام الموقع في عمل درس فيديو ،

تفاعلي واضافة سؤال عند دقيقة معينة، تصدير 

الدرس الفيديو التفاعلي، استخدام الدرس التفاعلي 

داخل صفوف كوكل

+ ضمياء حسام . م.م

نورعايد. م.م

26/11/2020الخميس

 استخدام سلم التقييم 

المعياري وتقارير االصالة   

   (Rubric and 

Originality Reports)

تعريف معنى سلم التقييم، فهم قيم سلم التقييم لتقييم 

الطالب، عرض كيفية بناء سلم التقييم،  تصميم سلم 

تقييم لتقارير طالبك ضمن الجانب المختبري، 

التعرف على مزايا استخدام تقارير األصالة، 

استخدام سلم التقييم وتقارير األصالة مع صف كوكل 

الدراسي

منتظر عصام . م. م

أيالف صباح.م.م+ 

فريق التعليم االلكتروني في كلية المنصور الجامعة

ع
راب

متقدمال

ZOOM: منصة التدريب

ة الواحدة8:30وقت التدريب الساعة   مساًء ولمدة ساعة ونصف للمحاضر


