
المؤتمر الدولً للتعلم والتعلٌم فً العالم الرقمً

جامعة النجاح الوطنٌة

واقعه ، وفاعلٌته، : التعلم اإللكترونً  فً جامعة النجاح الوطنٌة
وسبل تطوٌره

بشٌر فٌضً



استخدام التكنولوجٌا كوسٌلة تعلٌمٌة ٌتم عن طرٌقها تبادل المعلومات، وعرضها،  -
.ومناقشتها

ٌعتبر التعلم اإللكترونً الوسٌلة االكثر فاعلٌة فً مشاركة المعلومات، حٌث انه اقل كلفة،  -
حلقات النقاش ومشاركة اآلراء، ووسٌلة تواصل  واسرع فً نقل البٌانات، كما ٌتٌح فتح 

 . فعالة بٌن اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة والطالب خارج اطار المحاضرات التقلٌدٌة

التعلم اإللكترونً



  (Enabled  learning) من خالل توظٌف التكنولوجٌاوالتعلم عملٌة التعلٌم إثراء  -

  (Blended learning)    المدمجالتعلم  -

  (Online Learning)  عبر اإلنترنتالتعلم  -

:أنواعه



.اإللكترونً بالجامعة التعلم على واقع التعرف    - 
 . ٌواجههاوالتحدٌات التً إلقاء الضوء على الصعوبات  - 

.والمقترحاتمجموعة من التوصٌات طرح  -

أهمٌة الدراسة



.أكثر من نظام إلكترونً مستخدم وكٌفٌة التفاعل بٌنها -
.عامل الوقت -
. عدم وضوح فكرة التعلم اإللكترونً وسبل تطبٌقه -

واقع التعلم اإللكترونً

كما ٌراه المدرسٌن



.مجرد موقع لتقدٌم الوظائف واالمتحانات -
.ضعف التواصل اإللكترونً مع اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة -
.االسلوب التقلٌدي هو السائد فً عرض المعلومات  -

واقع التعلم اإللكترونً

كما ٌراه الطلبة



. moodleلٌس جمٌع الطلبة واعضاء الهٌئة التدرٌسٌة ٌستخدمون  -
.ال ٌشمل جمٌع المساقات -
.التفاعل بٌن األنظمة المختلفة -
.المهارات األساسٌة ألعضاء الهٌئة التدرٌسٌة والطلبة -

واقع التعلم اإللكترونً

كما ٌراه الفنً



اساسٌات استخدام الحاسوب، : اعداد منهج تدرٌبً متكامل للمدرسٌن ٌشمل -
فً الجامعة وطرٌقة التعامل معها، مهارات  التعرٌف باألنظمة اإللكترونٌة المستخدمة 

اإلجتماعٌة  التواصل مع الطلبة، محركات البحث العالمٌة والعلمٌة، مواقع التواصل 
.العلمٌة

مقدمة فً " تضمٌن المهارات التدرٌبٌة حول انظمة التعلم اإللكترونً داخل مساق -
 .للطلبة" علم الحاسوب 

تخصٌص دلٌل إرشادي إلكترونً لألسئلة الشائعة، ومرجعٌة لكل ما ٌتعلق  -
 .اإللكترونٌة بمهارات الحاسوب وانظمة الجامعة 

.واالنظمة االخرى“ الزاجل”التفاعل بٌن موقع  -

التوصٌات



بٌن اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة " الموودل"التركٌز على التفاعل اإلجتماعً داخل  -
" الموودل"كذلك تصمٌم .وحلقات نقاشٌة والطالب، من خالل اقامة انشطة علمٌة 
 (. الخ..الصفحة الرئٌسٌة، المنتدى)بطرٌقة اكثر سهولة فً عرض البٌانات 

فتح المجال امام الطلبة للمشاركة بانتاجهم العلمً ومشارٌعهم من خالل تخصٌص  -
ٌكون التعلم اإللكترونً  بٌنهم من خالل تجاربهم  موقع إلكترونً لهم، وبالتالً 

 .وخبراتهم

.إنشاء تطبٌق التعلم اإللكترونً لألجهزة الذكٌة -

التوصٌات



على دعمها وتشجٌعها“ لٌلى البٌطار” شكر وتقدٌر للدكتورة


