الدورة التدريبيت العشرون
في التعليم اإللكترووي
الوقج
10:00-9:00
11:00-10:00

11:20-11:00

بروامج الدورة

السبت
0202/4/02

0202/4/00

األحد

المحخوى
االفخخاح
الجلست األولي
فىائذ اسخخذام حكنىلىجيب الوعلىهبث
واالحصبالث
اسخراحت

12:20-11:20
الجلست الثاويت
حعريفبث وهصطلحبث خبصت بأنظوت
إدارة الخعلين االلكخروني
2:00-12:20
اسخراحت غداء
3:00-2:00
الجلست الثالثت
الىاجهت الخطبيقيت للنظبم
3:20-3:00
اسخراحت
4:20-3:20
الجلست الرابعت
الخذهبث والخطبيقبث الخبصت ببلطلبت

الوقج
11:00-10:00

11:20-11:00
12:20-11:20
2:00-12:20
3:00-2:00
3:20-3:00
4:20-3:20

المحخوى
الجلست األولي
الخذهت والخطبيقبث الخبصت
ببلوذرسين الوخبحت
اسخراحت
الجلست الثاويت
إنشبء الوقرراث الذراسيت
اسخراحت غداء
الجلست الثالثت
أدواث إدارة الوقرراث إلكخرونيب
اسخراحت
الجلست الرابعت
إدارة الوسخخذهين والوجوىعبث
(ال ُشعب)

2102/4/22

األثىيه

الىقج

الوحخىي

11:00-10:00

الجلست األولي
إضبفت هصبدرة وهىاد حعليويت للوقرراث
اسخراحت
الجلست الثاويت
صيبنت وحهيئت النظبم
اسخراحت غداء
الجلست الثالثت
حطىير الوقرراث
اسخراحت
الجلست الرابعت
نشبطبث وأهثلت هخخلفت
الجلست الخخاميت (حىزيع الشهبداث)

11:20-11:00
12:20-11:20
2:00-12:20
3:00-2:00
3:20-3:00
4:20-3:20
5:00-4:20

الهدف من الدورة
 تهدف الدورة إلى تزوٌد المتدرب بالمفاهٌم النظرٌة للتعلم
اإللكترونً باإلضافة إلى الجانب العملً لعملٌة التعلٌم
والتعلم باستخدام تكنولوجٌا المعلومات واإلتصاالت فً
غرفة الصف.
 تتضمن الدورة تدرٌبات على مهارات تحضٌر المادة
التعلٌمٌة واستخدام المادة اإللكترونٌة للمقررات المنشورة
إلكترونٌاً ،كما تهدف الدورة إلى إكساب مهارات إدارة
نظام التعلٌم اإللكترونً (مودل).

وصف البروامج ومميزاحه
الجاوب الىظرً:
 فوائد استخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت.
 المتطلبات الرئٌسة إلستخدام أنظمة تكنولوجٌا المعلومات
واالتصاالت.
 تعرٌف أنظمة إدارة التعلٌم اإللكترونً.
 مصطلحات خاصة بالتعلم اإللكترونً.
 تألٌف المقررات اإللكترونٌة.
الجاوب العملٌ:
 الواجهة التطبٌقٌة للنظام.
 الخدمات والتطبٌقات الخاصة بالطلبة فً النظام.
 الخدمة والتطبٌقات الخاصة بالمدرسٌن المتاحة.
 إنشاء المقررات الدراسٌة.
 أدوات إدارة المقررات الكترونٌاً.
 إدارة المستخدمٌن والمجموعات (الشعب).
 إدارة االمتحانات والوظائف الكترونٌا ً.
 إضافة مصادرة ومواد تعلٌمٌة للمقررات.
 صٌانة وتهٌئة النظام.
 تطوٌر المقررات.
 نشاطات وأمثلة مختلفة.

المسخفيدون مه الدورة
يسخفيذ هن الذورة الفئبث الخبليت:
 أعضاء هٌئة التدرٌس فً الجامعات وكلٌات المجتمع والمدارس.
 الباحثون فً مجال التعلم والتعلٌم اإللكترونً
 ذوي اإلهتمام ممن تتوفر لدٌهم المعرفة العامة باستخدامات
اإلنترنت.

رسوم االشخراك فٌ الدورة
 052 دٌناراً للمشتركٌن من داخل األردن .
 052 دٌناراً للمشتركٌن من خارج األردن
وٌتحمل المشارك باإلضافة إلى ذلك كلفة السفر
واإلقامة ومصارٌف النقل وأٌة مصارٌف أخرى.

الدورة التدريبيت
العشرون
في التعليم اإللكترووي

مالحظاث
تم الحصول على أسعار خاصة من فندق أوركيداـ الشميساني
تلفون+962-6-1122555:
فاكس  ، +91211122556 :وللحجز عبر موقعهم على
االنترنت info@orchidh.com
بقيمة  61دينارا لليلة الواحدة في الغرفة المفردة شاملة
الفطور والضرائب.
 51دينارا لليلة الواحدة في الغرفة المزدوجة شاملة الفطور
والضرائب.

المراسالث
توجه المرسالت إلى العنوان التالي :
األمين العام لمشبكة العربية لمتعميم المفتوح والتعميم عن بعد
هاتف +950 5 2200250 :

فاكس +950 5 2202420 :
بريد إلكتروني anode@anode1996.org
ص.ب 77 :إم السماق – عمان  00800األردن

مىظمو الدورة
الشبكت العربيت للتعليم
المفتوح والتعليم عه بعد
والجامعت العربيت
المفتوحت  /عمان
22 – 21أبريل – ويسان
2102
عمان – األردن

