
 
 
 

 

 

منهاج برنامج التدريب المهني للتعلم و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، إدارة البحث والتطوير، 

 من قِبل منظمة آيركسالمعد بين( المدر   إعداداإللكتروني )

 

 : فريق آيركس في العراقالتدريب قديمتو ج وإيضاحهوتدريس المنه إلعدادفريق منظمة آيركس 

: السيد توم فينتون ، والدكتور باتريك أوشي ، والدكتورة آمي المدربون الخبراء في هيئة التدريس بالواليات المتحدة

 تشيني

جليل ، د. عدي أحمد ، د. : د. عامر األمير ، د. مازن الحكيم ، د. جالل ن الخبراء من الجامعات العراقيةوالمحاضر

 محمود شكر محمود

 

 وصف البرنامج

 في دمج التعلم اإللكتروني سيةهيئة التدريالمن برنامج التدريب المهني للتعلم اإللكتروني هو دعم أعضاء  هدفال

هيم وطرق مفا يتيح التدريب للهيئات التدريسية اكتساب. سمختلف الجامعات العراقيةبنجاح على نطاق واسع عبر 

ذلك ستتمكن كم اإللكتروني ، والمحتوى اإللكتروني ، والتربية الفعالة عبر اإلنترنت وتصميم الدورة التدريبية. التعل  

 اإلطالع علىو ، في العراقالتعليم العالي  نظام للتعلم اإللكتروني في سياق افضل تطوير فهمالهيئات التدريسية من 

م عبر اإلنترنت ، وتطبيق المعرفة والمهارات المكتسبة من خالل تصميم دورة التعلم بالتعل  ذات الصلة  البرامج التقنية

 تاهيئالهذا العام الدراسي. عند االنتهاء من الدورة ، سيكون لدى أعضاء الخاصة بموادهم التدريسية لاإللكتروني 

 .تهم الجامعيةمؤسسالمعرفة والمهارات األساسية الالزمة لتدريب أفراد آخرين في  يةالتدريس

 

 متطلبات المشاركة

في هذه  لمشاركةمن اجل االخبرة ذات الصلة في التدريس و / أو التدريب  المختارة المجموعةيجب أن يكون لدى 

في  أولي. يجب أن يكون لدى المشاركين فهم ة مناسبة بمحتوى الدورةمعرف امتالكهم ، باإلضافة إلى الدورة

 MS Officeاألساسية ، بما في ذلك استخدام  الحاسوبم وأن يمتلكوا مهارات لتدريس والتعل  التربوية ل األساسيات

بات الثالث والواجالتدريبية  األقسامعلى المشاركين إكمال جميع  كذلك يجبومنصات الويب ومتصفحات اإلنترنت. 

 مسيت، و شهادة لبرنامج التدريبالدراسية / الواجبات المنزلية المطلوبة إلى مستوى مرٍض من أجل الحصول على 

 مراقبة حضور الجلسة يوميًا. كذلك

 

 م: مقدمة في مفاهيم وطرق التعلم اإللكتروني / أنظمة إدارة التعل  االول قسمال

 
 

 الوحدة الموضوع مأهداف التعل  

إثبات الحاجة إلى التعلم اإللكتروني عبر مؤسسات • 

 التعليم العالي

 موأفضل الممارسات في التعل  إيضاح المبادئ األساسية • 

 اإللكتروني

تحديد اإلستراتيجيات التعليمية الممكن تحويلها الى • 

 فصل دراسي عبر اإلنترنت

وصف األدوار والمسؤوليات والمعرفة والمهارات • 

 الالزمة لتعليم ناجح عبر اإلنترنت

 مالتعليم والتعل   في تطويرتكنولوجي ال دورالوصف • 

مقدمة في التعلم اإللكتروني والمفاهيم واألساليب 

 LMSو  LMSوالمقدمة األساسية إلدارة محتوى 

ودور المعلم عبر اإلنترنت و كذلك ما يعرف بالدورات 

 MOOCsالمجانية عبر االنترنت  

مقدمة في التعليم  -1

 االلكتروني



 
 
 

 

 

 

 
 ، اإللكتروني للتعليم خان إطار اإللكتروني التعلم التصميم مفهوم إطار -2

 ، اإللكتروني المحتوى ومواصفات

 للموارد الوزارة بيانات وقاعدة

 اإلطار: 2 الوزارة نموذج من تطوير• 

 (حداأل) اإللكتروني التعلم لتصميم المفاهيمي

 ورةالد وتصميم اعلةالتربية االلكترونية الف -3

 التفاعلية

 اعليالتف اإللكتروني التعلم دورة تصميم

 اإللكتروني التعلم دروسإعداد و ،

بين( ، التفاعلية   مقاربة )إعداد المدر 

 اإلنترنت على الفاعلة التربية مبادئ وصف• 

 ائحالشر مع الجذابة التقديمية العروض تطوير •

 الفع بشكل المحتوى تعليم لكيفية نموذج •

بين(  لآلخرين، مقاربة )إعداد المدر 

 محتوى إنشاء على القدرة: المهارات تطبيق •

 الدرس خطة مسودة ؛ حقيقي لدرس تفاعلي

 بالمقد م في التدري النموذج باستخدام التفاعلية

 الطالب مع اإلنترنت عبر التواصل -4

 الرقمية والمسؤولية

 ونياإللكتر التعلم في األخالقية القضايا

 الرقمية والمسؤولية

 ترونياإللك التعلم في األخالقية القضايا تحديد• 

 ، الرقمية المسؤولية ومكونات أُسس وصف •

 عبر والمسؤول اآلمن التواجد ذلك في بما

 اإلنترنت

نة صياغة: المهارات تطبيق •  التعلم سلوك مدو 

 المواطنة دمج مع ، طالبك مع اإلنترنت عبر

 المسؤولة الرقمية

 تيال المهارات+  اإللكتروني التعلم تطبيقات -5

 الرقمي الفصل خالل من تطويرها يتم

 ، التعلم إدارة أنظمة على عامة نظرة

 الرقمية والكتابة القراءة مهارات

خالل مجموعة  من المتاحة األدوات وصف• 

 G Suite for برامج كوكل للتعلم

Education 

 منصة خالل من المتاحة األدوات وصف •

Moodle 

 عبر للتعلم األساسية المهارات وصف •

 الرقمية األمية محو ذلك في بما ، اإلنترنت

 أولية استراتيجيات وضع: المهارات تطبيق •

 والتعاون والتواصل النقدي التفكير لدمج

 في النظر إعادة ؛ الطالب تعلم في واإلبداع

 وتحديثها الدرس خطة

 والتقنيات الفيديو مقاطع استخدام اإللكترونية التربية علم في فيديو مقاطع -6

 التعلم/  بعد عن التعلم في األخرى

 اإلبداعية االستخدامات ؛ اإللكتروني

 تايم فيس ، اب واتس ، للفيديوهات

 التقنيات من وغيرها

 الستخدام الممارسات أفضل تحديد• 

YouTube نم فيديو وإنشاء مقاطع الفصل في 

 المنزل

 ذي المحتوى على للعثور المهارات تطوير •

 التشغيل قوائم خالل من ومشاركتها الصلة

 والشرائح والنماذج

 مقاطع دمج على القدرة: المهارات تطبيق •

 الدرس خطة في الفيديو

 ، اإللكتروني التعلم وتقييم قياس أدوات اإللكتروني التعلم التقييم إطار مفهوم -7

 ، اإللكترونية واالختبارات واالمتحانات

Edmodo اإللكتروني لالختبار كأداة ، 

 SCORM وأدوات وتعريف

 يف المتعلم لتقييم الممارسات أفضل وصف• 

 اإلنترنت عبر الدورات

 تمنصا عبر االختبارات إنشاء كيفية وصف •

 Google نماذج ذلك في بما التعلم

 لوحدة عينة اختبار إنشاء: المهارات تطبيق •

 يمكن أو ، 2 الوحدة معاينة) واحدة درس

 (2 للوحدة حفظها

 



 
 
 

 

 أنظمة إدارة التعل م تنفيذوإدارة و  G Suite for Educationامج كوكل التعلمية القسم الثاني: مجموعة بر

 

 اهداف التعل م الموضوع الوحدة
 كالسلو وتعزيز المتزامن غير العمل تسهيل -1

 اإلنترنت عبر اإليجابي

 ، ةالتفاعلي المناقشات ، الطالب تحفيز

 ، لمهنيا التواصل ، التعاوني التعلم بيئة

 اإلنترنت عبر اإليجابي السلوك

 داخل الطالب إلشراك االستراتيجيات وصف• 

 تفاعلي بمحتوى الدروس وزيادة الفصل وخارج

 االتصال أدوات الستخدام استراتيجية وضع •

 الطالب مع للتعاون المتزامنة غير

 عزيزوت الطالب لتحفيز االستراتيجيات وصف •

 اإلنترنت عبر اإليجابي السلوك

 تيناستراتيجي وتطبيق تحديد: المهارات تطبيق •

 من نموذجين إنشاء ؛ المتزامن غير لإلعداد

 االتصال

 G-Suite: Google على عامة نظرة -2

Drive (الوزارة منهج على األحد) 

 التقديمية والعروض المستندات إنشاء

 Google ونموذج البيانات وجداول

 البيانات وجمع الوصول لزيادة

 و Google ومواقع والرسومات

Canvas و Jamboard 

 ومواقع Google Drive إالنتهاء الى فهم• 

Google 

 الوزارة منهج - األحد يوم مادةيتم اعدادها من  •

 عمل إحضار) الدراسي الفصل إعداد -3

 االثنين) 1 الجزء ،( اإلنترنت عبر الطالب

 (الوزارة منهج في

 ، الحساب وإعدادات ، صفك إنشاء

 ةوأرشف ، اإللكتروني البريد وإشعارات

 فالصفو وتحرير ، واستعادته الفصل

 ، الفصل مجلد في األشخاص وصفحة

 البث التدريسي وصفحة

 التدريبية للدورة األساسية المكونات وصف• 

 الحساب وإعدادات صفك إعداد - اإلنترنت عبر

 الحصص التدريسية وتحرير

صف  إنشاء على القدرة: المهارات تطبيق •

 دراسي

 الدراسي، الجزء الثاني صفك إعداد  -4

 (الوزارة منهج في واألربعاء الثالثاء)

 ، الجزء الثاني صفك الدراسي إعداد

 (الوزارة منهج في واألربعاء الثالثاء)

 مالقوائ تنظيم: الدراسي الواجب صفحة

 وعرض والموارد المواد وإضافة

 قائمة وإنشاء الدرجات وإعداد الطالب

 االتصال جهات مع الدراسية بالفصول

 Google Hangout Meet وسجل

 اإلنترنت عبر الطالب وحضور

  Mobile Classroom App وتطبيق

 منهج - واألربعاء الثالثاء يومي دها منيتم اعدا• 

 الوزارة

 منهج على الخميس) الطالب واجبات -5

 (الوزارة

 في والتمايز ، الواجبات إنشاء

Google Classroom ،  إكمال

 الواجب وإرسال الطالب للواجبات

 وسجل ، الواجباتتقييم  ، الخاص بهم

ارسال الواجبات من  وإعادة ، المراجعة

 قبل الطلبة

 منهج على الخميس يتم إعدادها من مادة يوم• 

التقييم قد  يرجى مالحظة ان موضوع. الوزارة

 قسم االولال تمت االشارة إليه في

 دريسالت/  الشائعة التقنية والحلول التحديات -6

 المنخفض الترددي النطاق في

عدم  مع والتعل م التدريس استراتيجيات

لجميع متاحة  إنترنت خدمة وجود

 الطلبة

 عبر المشتركة والحلول التحديات تحديد• 

 ، والعراق المتحدة الواليات خبراء الخبرات من

ي ف الواجبات الدراسية هيكلة كيفية ذلك في بما

 المنخفض الترددي النطاق ظل

 األنظمة/  Google Apps إلى الوصول كيفية •

 في حال عدم وجود األخرى والموارد األساسية

 نترنتباإل إتصال 



 
 
 

لةقائمإعداد : المهارات تطبيق • بالمشاكل  ة معد 

 اإلنترنت عبرحول التعليم و الحلول 

 

 

 : منصات مؤتمرات الفيديو وخدمات مشاركة الفيديو للتواصل والتعاون في التعلم اإللكترونيالقسم الثالث

 

 اهادف التعل م الموضوع  الوحدة

نظرة عامة  شرط توفر – سوف يتم اقتراحها مقدمة عامة للمشاركة المتزامنة  مشاركة المتزامنةحول المقدمة  -1

األدوات ب العملعلى المشاركة المتزامنة لبدء 

 .أدناه

2- Google  تقويمGoogle  جدولة وإدارة ،

،  Google Hangout Meetمنصة

Business Hangouts 

 اليوم األول -من منهج الوزارة  يتم إعدادها• 

3- Zoom  تسجيل وإدارة اجتماعاتZOOM  ،

 Zoom.aiمساعد اجتماع 

 اليوم الثاني -من منهج الوزارة  يتم إعدادها• 

4- Cisco WebEx منصة التسجيل في Cisco WebEx  

، دارتهاواها تنظيمو، عاتاالجتمالعقد 

 نشطةللتدريب واأل WebExميزات 

 لثاليوم الثا -من منهج الوزارة  إعدادهايتم • 

5- Sylaps Sylaps  لالجتماعات الصوتية

دعم ل البث الفديويوالمرئية الفورية ، و

ستخدام منصات إم اإللكتروني بالتعل  

 وتطبيقات مؤتمرات الفيديو المختلفة

 الرابع اليوم –من منهج الوزارة  يتم إعدادها• 

6- Microsoft Teams في منصة تسجيلال Microsoft 

Teams واستخدامه  المتحة للمؤسسات

خاصية لالتصال والتعاون ؛ 

GoToMeeting 

 الخامس اليوم –من منهج الوزارة  يتم إعدادها• 

 


