الجمهورية العربية السورية

Syrian Arab Republic

وزارة التعـميــم العـالـــــــــي

Ministry of Higher Education

الجامعة االفتراضية السورية

Syrian Virtual University
وثيقة تعريف مقرر تعميمي

 -1معمومات أساسية:
اسم المقرر

مقدمة في التعمم اإللكتروني

رمز المقرر

GBS103

ساعات الجمسات المسجمة الممكنة

18

ساعات الجمسات المتزامنة

18

ساعات المذاكرة

ال يوجد

ساعات االمتحان

2

ساعات الجهد الدراسي المقابل لمجمسات المسجمة

36

ساعات الجهد الدراسي المقابل لمجمسات المتزامنة

18

عدد الساعات المعتمدة

4

 -2المقررات المطموب دراستها قبل المقرر مباشرةً:
الرمز

المقرر
ال يوجد
 -3الهدف من المقرر:

ييدف مقرر "مقدمة في التعمم اإللكتروني" إلى تمكين الدارس من التعرف عمى مفاىيم التعمم اإللكتروني وأدواتو وآليات ىذا النمط من
التعمم باإلضافة إلى إيجابياتو وسمبياتو.
 -4المحصالت التعميمية المرجوة (:)ILO – Intended Learning Objectives/Outcomes
المحصالت التعميمية

رمز المحصالت التعميمية والعنوان
العريض لكل منها

 :LO1مفاهيم التعمم والتعميم وأدواتهم 


 :LO2التعمم وأدواته



تعرف الفرق بين مفيومي التعميم والتعمّم.
ّ
تعرف التعمم اإللكتروني وفوائده وصعوباتو وتحدياتو.
ّ
ُّ
تعرف التعمم االفتراضي وفوائده وصعوباتو وتحدياتو.
ُّ
تعرف نظم إدارة التعمم ونظم إدارة محتوى تعميمي.
ّ
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تعرف خدمات نظم إدارة تعمم وادارة محتوى تعميمي.
ّ
تعرف مفيوم األغراض التعميمية ومفيوم قابمية إعادة االستخدام
ّ
اتقان البحث في اإلنترنت



إتقان إنشاء االستبيانات



إتقان كتابة تقرير



 :LO3تطبيقات

إجراء دراسات عن مواضيع عامة بحيث تتضمن الدراسة:


إجراء بحث مكتبي عن الموضوع.



كتابة وتنظيم استبيان وتحديد الشرائح المستيدفة.



كتابة تقرير عن نتائج الدراسة

 -5محتوى المقرر( :الجمسة الواحدة مدتها ساعة ونصف وعدد الجمسات المتزامنة الفصمية هو  12جمسة)
القسم النظري والعممي مع مالحظات وتوضيحات إن وجدت

المحصالت
التعميمية
LO1

التعمم والتعميم:





LO2

2

2

 تمارين )(TD

مسجمة

متزامنة

تعرف الفرق بين مفيومي التعميم والتعمّم.
ّ
تعرف التعمم اإللكتروني وفوائده وصعوباتو وتحدياتو.
ّ
تعرف الفرق بين مفيومي التعميم والتعمّم.
ّ
تعرف التعمم اإللكتروني وفوائده وصعوباتو وتحدياتو.
ّ
7




استخدام نظام إدارة تعمم




إتقان كتابة تقرير

االفتراضي

 حمقات نقاش

تعرف مفيوم األغراض التعميمية ومفيوم قابمية إعادة
ّ
االستخدام

إتقان إنشاء االستبيانات

اإللكتروني والتعمم

 تجارب





 وظائف

 أسئمة وأجوبة عن التعمم

 مشاريع

تعرف نظم إدارة التعمم ونظم إدارة محتوى تعميمي.
ّ
تعرف خدمات نظم إدارة تعمم وادارة محتوى تعميمي.
ّ

اتقان البحث في اإلنترنت

بالنظري مع مالحظات
وتوضيحات إن وجدت

 حمقات بحث

 :LO2التعمم وأدواته


جمسات

جمسات

أنماط المهام

القسم العممي المتعمق

7

 تمارين )(TD

 تدريب عمى نظام

 وظائف

 Moodleوتعرف الطالب

 حمقات بحث

بمختمف خدماتو آليات

 مشاريع

التعامل معو

 حمقات نقاش

عمى اإلنترنت

 تجارب

 تعريف بآليات البحث
 التدرب عمى إنشاء
استبيانات
 التدرب عمى كتابة تقارير
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3

تطبيقات:

 تمارين )(TD

3

 وظائف

إجراء  3دراسات عن مواضيع عامة بحيث تتضمن الدراسة:



إجراء بحث مكتبي عن الموضوع.



كتابة وتنظيم استبيان وتحديد الشرائح المستيدفة.



كتابة تقرير عن نتائج الدراسة

 حمقات بحث
 مشاريع
 تجارب

 حمقات نقاش

 -6معايير التقويم:
نمط التقييم

رمز

المحصالت التعميمية

المحصالت
التعميمية

تفاعل في
الجمسات
المتزامنة

عممي

LO1

التعمم والتعميم

X

LO2

التعمم وأدواته

X

X

LO3

تطبيقات

X

X

امتحانات

عروض

ومقابالت

X
X

X
X

X

X

X

 -7مفردات وأقسام المقرر:
رمز

المحصالت

رقم

الفصل

عنوان الفصل

محتوى الفصل

التعميمية
LO1

1

التعمم اإللكتروني

 -1مقدمة
 -2حدود التعمم التقميدي

 -3ماىية التعمم االلكتروني
 -4تاريخ التعمم االلكتروني
 -5ميزات ومعوقات التعمم اإللكتروني
 -6التعمم المتزامن والتعمم غير المتزامن
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 -7ىل ىناك قيمة تعمم حقيقية عن بعد؟
 -8مستقبل التعمم االلكتروني
 -9التعمم مقابل التدريب
-10

أفضل ممارسات التعمم عبر اإلنترنت

-12

توجيات التعمم اإللكتروني

-11

LO1

2

منصات وأدوات التعمم اإللكتروني

LO2

3

نظم إدارة التعمم

أمثمة عن بعض أنماط التعمم عبر اإلنترنت

 -1معنى نظام ادارة التعمم
 -2تاريخ نظام ادارة التعمم
 -3إنشاء مقررات التعمم اإللكتروني ونشرىا
 -4أنماط أنظمة ادارة التعمم
 -5أدوات تأليف المحتوى

 -6التعمم االلكتروني المتزامن والتعمم اإللكتروني غير المتزامن
 -7نظام إدارة التعمم ونظام إدارة المقرر

 -8مقارنة بين نظام ادارة التعمم ونظام ادارة المحتوى التعميمي
 -9النموذج المرجعي لغرض محتوى قابل لممشاركة
-10

التقنيات واألدوات المستخدمة في التعمم االلكتروني

-11

نظام إدارة التعمم مودل

-12

إحصاءات مودل

-13

أدوات التعمم في خدمة التعمم الجيد

 -1مقدمة عن أنظمة ادارة التعمم
 -2أىمية أنظمة ادارة التعمم
 -3اإلمكانات األساسية المطموبة من نظام ادارة التعمم
 -4أنماط أنظمة ادارة التعمم

 -5المواصفات الفنية لنظام ادارة تعمم عام
 -6المواصفات الفنية لنظام ادارة تعمم متزامن مزود بصفوف افتراضية
 -7جدولة الدروس واالمتحانات في أنظمة ادارة التعمم المتزامن
 -8المواصفات العامة لواجيات نظام ادارة التعمم
 -9المواصفات العامة ألدوات البحث الخاصة بنظام ادارة التعمم

-10

معيرة أنظمة ادارة التعمم

-11

االنتقال من نظام تعميمي تقميدي إلى نظام ادارة تعمم الكتروني
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LO2

4

نظم إدارة المحتوى التعميمي

LO2

5

نظم إدارة االمتحانات

-12

بعض أنظمة ادارة التعمم

-13

نظام ادارة التعمم المعتمد في الجامعة االفتراضية السورية

 -1مقدمة عن أنظمة إدارة المحتوى التعميمي
 -2أسباب ظيور األغراض التعميمية
 -3األغراض التعميمية القابمة إلعادة االستخدام
 -4استراتيجية األغراض التعميمية
 -5بنية الغرض التعميمي
 -6أقسام الغرض التعميمي – المقدمة والخالصة
 -7أقسام الغرض التعميمي – أغراض المعمومات القابمة إلعادة االستخدام
 -8أقسام الغرض التعميمي – التقييمات والتمارين العممية المرتبطة بمادة
تعميمية

 -9أنماط أغراض المعمومات
-10

أنظمة إدارة المحتوى التعميمي

-11

وظائف نظام إدارة المحتوى التعميمي

-13

الوحدة الثالثة عشرة :الوظائف المتاحة لمدير النظام

-14

الوظائف المتاحة لممعممين

-15

الوظائف المتاحة لممتعممين

-12

الوظائف المتاحة لجميع المستخدمين

 -1مقدمة

 -2خدمات أنظمة إدارة االمتحانات
 -3تطوير أنظمة االمتحانات
 -4األنظمة الجزئية لنظام إدارة االمتحانات
 -5نظام إدارة المستخدمين
 -6نظام إدارة المتعممين

 -7نظام إدارة المجموعات
 -8نظام إدارة الصالحيات
 -9نظام إدارة بنية المحتوى والمناىج
-10

نظام إدارة بنك األسئمة

-12

نظام إدارة الجدولة الزمنية

-11
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LO3

6

كيف تكتب تقريرك

LO3

7

كيف تصيغ االستبيانات

LO3

8

كيف تبحث في اإلنترنت

-13

نظام إدارة التقارير

-14

نظام المراقبة

-15

أنواع االمتحانات

 -1مقدمة
 -2الفرق بين التقرير والمقال
 -3األقسام الرئيسية لمتقرير
 -4نصائح بسيطة
 -5األخطاء الشائعة في كتابة تقرير
 -1مقدمة
 -2ما ىو االستبيان
 -3األىداف

 -4أنماط األسئمة
 -5نصائح لتوليد استبيان جيد
 -6نموذج  1عن استبيان
 -7نموذج  2عن استبيان
 -1مقدمة
 -2محركات البحث ،المفيوم وآلية عمميا
 -3ايجابيات وسمبيات محركات البحث
 -4ىل تتشابو جميع محركات البحث؟
 -5كيف تقوم محركات البحث بترتيب وتصنيف صفحات الويب؟
 -6متى يجري استخدام محركات البحث.

 -7مفيوم محركات البحث الفائقة وكيفية عرضيا لمنتائج
 -8ايجابيات وسمبيات محركات البحث الفائقة
 -9متى يجب استخدام محركات البحث الفائقة وأمثمة عنيا

-10

الفيارس ،معناىا وآليات عمميا

-11

ايجابيات وسمبيات الفيارس

-12

متى يجب استخدام الفيارس وأمثمة عنيا

-13

البوابات

-14

قواعد بيانات خاصة بموضوع
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-15

الوب غير المرئي

-16

متى يجب استخدام بوابات المكتبة وقواعد البيانات الخاصة بموضوع

-17

تقييم صفحات الوب

-18

تكوين استراتيجية البحث

-20

الكممات الزائدة

-21

إنشاء عبارة البحث

-22

نصائح أساسية لمبحث

-23

البحث باستخدام العمميات المنطقية

-25

العمميات المنطقية الضمنية ،وعمميات التقريب

-26

البحث اعتماداً عمى المعمومات اإلدارية لمصفحة

-19

-24

 -8أدوات ومختبرات القسم العممي:
إسم األداة

توصيفها

Moodle

نظام إدارة تعمم

Virtual Class

صف افتراضي
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االستخدام المبسط لمحرك البحث واعداداتو التمقائية

استخدام األقواس وتركيب العمميات المنطقية

