عمادة التعلم االلكتروني
مقدمة في منظومة التعلم االلكتروني ()1
الفصل الدراسي االول  1437/1436هـ
عمادة التعلم االلكتروني
المهندس /حمزة الجنيدي
أخصائي التعلم االلكتروني بشركة BME

عنوان الدورة
تاريخ الدورة
الجهة المقدمة
مقدم الدورة

 التعرف على منظومة التعلم االلكتروني في جامعة الباحه.
 القدرة على استخدام االدوات والمزايا المختلفه بالمنظومه.

اهداف الدورة

 نشر ثقافة التعلم االلكتروني.
احتياجات الدورة

 المعرفة المسبقه باستخدام الحاسب اآللي.
 حساب فعال لنظام القبول والتسجيل في جامعة الباحه(.)Banner

مكان انعقاد الدورة

 كلية الهندسة ( رجال)
 كلية العلوم – الظفير( نساء)

مدة الدورة

 يومين (اربع ساعات يوميا )

اليوم االول
وقت المحاضرة
 4:00الى  4:30مساءا

الموضوع الرئيسي
 .1مقدمة في التعلم
االلكتروني.
 .2خصائص التعلم
االلكتروني

النقاط الفرعيه







 4:30الى  5:00مساءا

انواع التعلم االلكتروني





تعريف التعلم
تعريف التعليم
تعريف التعلم االلكتروني
تعريف التعليم
االلكتروني
المرونه
المزايا االلكترونيه
للمحتوى واالدارة
التفاعل
التمركز حول المتعلم.
التعلم االلكتروني
المتزامن
()SYNCHRONOUS




 5:00الى  5:30مساءا

التعرف على نظام ادارة
التعلم الخاص بجامعة الباحه







استراحه مشروبات
ساخنه
 5:45الى  6:00مساءا

التعرف على الجزء الخاص
بالمحتوى االلكتروني

 6:00الى  6:30مساءا

التعرف على الية انشاء
المنتديات)(FOURMS

التعلم االلكتروني غير
المتزامن(
)ASYNCHRONOUS
التعليم المزيج
()BLENDED
انشطة متعددة لترسيخ
المفاهيم
كيفية الدخول لمنظومة
التعلم.
التعرف على الشاشه
الرئيسيه.
الوصول للمقررات
التدريبية الخاصة بعضو
هيئة التدريس
التعرف على االعدادات
الخاصة بالحساب
الشخصي
شاي قهوة نسكافيه ان
امكن ذلك

 طريقة الوصول للجزء
المخصص للمحتوى.
 التعرف على انواع
المحتوى االلكتروني
المختلفة التي يمكن
اضافتها داخل المحتوى
االلكتروني.
 التعرف على طريقة ربط
االدوات المختلفة بجزء
المحتوى.

استراحه صالة المغرب
 7:00الى  7:30مساءا

 .1التعرف على اداة
المجموعات
 .2التعرف على اداة
المدونات
()PLOGS
 .3التعرف على آلية
انشاء

 طريقة الوصول الداة
المنتدى
 التعرف على خيارات
انشاء المنتدى
 كيفية اضافة مواضيع
داخل المنتدى.

 طريقة الوصول الداة
المجموعات.
 معرفة خيارات
المجموعات المتعددة .
 التعرف على كيفية
استخدام المجموعات مع
االدوات النختلفة.
 طريقة الوصول الداة

االستبيانات(
.)SURVEY

 7:30الى  8:00مساءا

االستبيان.
 كيفية اضافة االسئلة
لالستبيان.
 التعرف على خيارات
االستبيان.
 التعرف على الية
استخراج نتائج االستبيان
واالستفادة منها .

االسئلة واالستفارات

اليوم الثاني
التسلسل الزمني
 4:00الى  6:00مساءا

عنوان الفقرة الرئيسي
 .1مراجعة سريعه
لفعاليات اليوم االول.
 .2التعرف أداة
االختبارات و جدول
العالمات.

النقاط الفرعيه









استراحه مشروبات ساخنه
 6:00الى  6:30مساءا

التعرف على منظومة الفصول
.االفتراضيه
VIRTUAL CALSS ROOM

استراحه صالة المغرب
الخيارات الرئيسية داخل نظام
 7:00الى  7:30مساءا
الفصول االفتراضيه الخاص في
جامعة الباحه.



طريقة طريقة
الوصول الدوات
االختبار
كيفية انشاء بنك
االسئلة.
التعرف على
خيارات االختبار
المتعددة.
التعرف على
انماط االسئلة
االلكترونيه
المختلفة.
التعرف اليات
االمان الموجوده
في النظام.
شرح دفتر
العالمات
والتصليح.
شاي قهوة نسكافيه
ان امكن ذلك
معرفة تعريف
الفصول
االفتراضيه
والفائدة منها
وكيفية االستفادة
القصوى منها .


 الوصول الى اداة
الفصول
االفتراضية
بالنظام.
 كيفية انشاء فصل
افتراضي

 7:30الى  8:00مساءا

االسئلة واالستفارات

 معرفة الخيارات
المتعددة النشاء
الفصل الفتراضي
 معرفة االجزاء
المختلفة للفصل
االفتراضي .


