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 1 - رؤية ورسالة المركز

الـــــــــــرؤية:
أن يصبح مركز التعلم اإللكتروني بالجامعة 

رائدا ومتميز فى أساليب التعليم 
والتعلم اإللكتروني القائم على توظيف 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
الحديثة، وإثراء البحث العلمي وخدمة 

المجتمع

الرســـــــالة:
gg إتاحة الفرصة ألعضاء هيئة التدريس

لتقديم مقرراتهم بأساليب حديثة قائمة 
على توظيف تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت، وابتكار بيئة إبداع أكاديمي 
لتحقيق جودة التعلم اإللكتروني والتعليم 

عن بعد، واالرتقاء بمستوي الخدمة 
المقدمة لطالب وطالبات الجامعة، ونشر 

ثقافة التعلم اإللكتروني بين مكونات 
المجتمع
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2 - أهداف المركز

إنشاء نظام التعلم اإللكتروني في الجامعة ووضع االليات المناسبة الدارته وإنجاحه.

دعم الجامعة في توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة وتطوير العملية التعليمية. 

المساعدة في تصميم الكتب والمقررات وتطويرها إلى مقررات االلكترونية وفقا لالسس 
العلمية السليمة. 

تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في توظيف واستخدام التعلم اإللكتروني  والتعلم عن بعد .

تطوير مهارات الطالب الخاصة بنظام التعلم اإللكتروني والمقررات االلكترونية العداد جيل قادر 
على التواصل مع االخرين، والتفاعل مع متغيرات العصر .

المساهمة فى نشر ثقافة التعلم اإللكتروني بين مجتمع الجامعة وأعضاء هيئة التدريس
 والطالب .

الترويج لثقافة التعلم اإللكتروني في المجتمع، وتبادل المعلومات بين المؤسسات االكاديمية 
في مجال التعلم اإللكتروني، وتشجيع البحوث في هذا المجال .

تنمية العالقات والتعاون مع المراكز المشابهة في مجال التعلم اإللكتروني محليا واقليميا.
عقد المؤتمرات والدورات والورش التدريبية لخدمة التعلم اإللكتروني وتطويره في الجامعة .

تعزيز استخدام المواصفات والمعايير العالمية في مجال التعلم اإللكتروني والتعلم عن بعد.

إتاحة الفرصة لألعداد المتزايدة من الطالب للحصول على التعليم وفق المعايير المعتمدة.

تعزيز ثقة المجتمع بمخرجات برامج التعليم عن ُبعد والتعلم اإللكتروني التي تقدمها الجامعة .
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3 - وحدة التعلم اإللكتروني عن بعد

هي وحدة خاصة بالتعليم االلكتروني، تسعى لالرتقاء بالتعليم االلكتروني على 
مستوى الكلية وصوال للريادة المحلية والدولية من خالل وضع خطط وبرامج تنفيذية 
تنظم العمل بالتعليم االلكتروني سواء للطلبة او العضاء الهيئة التدريسية وتتلخص 

مهام الوحدة فيما يلي :

1-اإلشراف على سير العمل بالوحدة .
2-متابعة التعلم عن بعد في الجامعة من الناحية التنفيذية.

3-وضع خطة بعيدة المدى للتعليم عن بعد في الجامعة بالتنسيق مع قطاعات 
الجامعة وكلياتها ومراكزها.

4-تحديد المواصفات التعلمية ألنظمة التعلم عن بعد المراد تطبيقها في الجامعة.
5-اإلشراف على مهام التصميم التعلمي في مشاريع تطوير المقررات اإللكترونية 

المعدة بنمط التعلم عن بعد /المدمج/ المفتوح.
6-اقتراح المعايير النظامية لتطبيقات التعلم اإللكتروني والتعلم عن بعد على 

مستوى الجامعة. التنسيق مع كليات الجامعة األكاديمية وقطاعات ومراكز الجامعة 
فيما يتعلق بمقررات التعلم عن بعد و المدمج والمفتوح .

7-التنسيق مع مراكز تطوير المهارات لعقد الدورات التدريبية عن التعلم عن بعد 
ألعضاء هيئة التدريس والطالب.

8-التنسيق مع وحدة التصميم والتطوير لتقديم االستشارات والدعم في النواحي 
التالية وذلك حسب الخطط واإلجراءات والسياسات المتبعة لدى المركز:

      أ: تنسيق وتطوير المقررات اإللكترونية  
      ب: تطوير بنوك األسئلة ومراجعتها الكترونيا

      ج: تصميم ودعم ونشر وتوفير الموارد التعلمية للمقررات المدمجة
9-تقديم تقارير عن البيانات التعلمية لألنشطة التي يوفرها مركز التعلم 

اإللكتروني، يتضمن التعليق على نواحي القوة والقصور في تفعيل التعلم على 
أنظمة التعلم اإللكتروني عن بعد المدعومة أو المدمجة أو الكاملة واالختبارات 

اإللكترونية.
10-تقديم الدعم الفني والخدمات المساندة في مجال التعلم اإللكتروني عن بعد 

ألعضاء هيئة التدريس في قطاعات ومراكز الجامعة والكليات، واألقسام.
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3.1 - تفعيل المقررات اإللكترونية على منصة 
المركز القومى للتعليم اإللكترونى.
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عدد المقررات عدد أعضاء ھیئة التدریس
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تابع تفعيل المقررات اإللكترونية على منصة المركز القومى للتعليم 
اإللكترونى.
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3.2- دورات التربية العسكرية
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 3.3- الدورات التدربية

عقد أكثر من 20 دورة تدريبية عن بعد للسادة أعضاء هيئة التدريس 
للتدريب على استخدام نظام إدارة التعلم و استخدام الفصول االفتراضية 

و إعداد الكتاب الجامعي و غيرها من الدورات و ذلك بعد ساعات العمل 
و اعتمادا على الموارد الشخصية.

استحداث مركز التعلم االلكتروني التابع للسيد األستاذ الدكتور رئيس 
الجامعة و تم اعتماده من المجلس األعلى للجامعات 
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4 - وحدة التصميم والتطوير للمحتوى الرقمي

من أهم عمليات تصميم المقررات اإللكترونية وجود وحدة متخصصة 
في عملية اإلنتاج التعليمي وذلك وفقا للمعايير المناسبة للفئات 

المستهدفة : وتتلخص مهام الوحدة فيما يلي

1- اإلشراف على سير العمل بالوحدة .
2- مساعدة اعضاء هيئة التدريس فى التنظيم التعلمي المناسب للمقرر 

اإللكتروني.
3- المساعدة في تحليل التعلم، وتحديد عناصر المحتوى، واختيار 

التسلسل المناسب.
4- المساعدة في صياغة األهداف التعلمية المناسبة للمحتوي والطالب.
5- إعداد السيناريوهات ولوحات األحداث التعلمية الالزمة لتطوير المقرر.

6- المساعدة في تحديد وإعداد المصادر التعلمية الالزمة للمقرر 
اإللكتروني.

7- اختيار استراتيجيات وأساليب التعلم والتعلم المناسبة للمقرر 
اإللكتروني.

8- القيام بعملية إنتاج المقررات االلكترونية وتتبع مراحل االنتاج تبعا 
للمعايير المعتمدة في هذا المجال.

8- إنتاج الوسائط المتعددة التعلمية مثل الرسومات والصور ومقاطع 
الفيديو التعلمية وغيرها مما يدعم المادة العلمية وفقا للمعايير 

المعتمدة.
9- تطوير المواد التعلمية في شكلها النهائي الخاصة بالمقرر إلى لغة 

رقمية من خالل استخدام ملفات أو باستخدام أداة تطوير .
10- تطوير برامج المقررات الدراسية، بالتعاون مع االقسام االكاديمية 

والمراكز المعنية بما يحقق أهداف الجامعة.
11- تطوير واعداد مستودعات تعلم رقمية لبرامج الجامعة ومراكزها .

12- التنسيق لعقد الدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة 
المعاونة على كيفية تصميم وتطوير المقررات االلكترونية.

13- تطوير أدلة ومطويات المركز والخدمات التي يقدمها للطالب وأعضاء 
هيئة التدريس وطباعته باللغتين العربية واإلنجليزية،

14- رفع المحتوى الرقمي للمقرر على أنظمة مركز التعلم اإللكتروني 
والتعلم عن بعد.
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4.1- انتاج مقاطع فيديو دعم لنظم ادارة التعلم - موديل
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4.2- اعداد التقارير الدورية للمركز
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36كلیة اإلقتصاد المنزلي8
165كلیة تكنولوجیا العلوم الصحیة9
5المعھد الفني للتمریض10
90كلیة التمریض11
9كلیة العلوم12
235كلیة التربیة النوعیة13
4كلیة الھندسة شبین الكوم14
9كلیة التربیة الریاضیة15
6كلیة طب األسنان16
17كلیة الطب البیطري17
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4.3- مراجعة الكتب االلكترونية وفقا لمعايير 

مطابق للمعايير غير مطابق للمعايير

التقرير يوضح من قام برفع الكتاب الجامعي الإللكترونى من أعضاء 
هيئة التدريس بكل كلية ومن تأخر فى رفع الكتاب الجامعى لحثه على 

سرعة رفع الكتاب الجامعى واتاحته للطالب حتى يستطيع الطالب 
االلمام بكافة أجزاء المقرر دون التعرض ألى ضغط زمنى قبل امتحانات 

الترم الدراسى األول
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5-وحدة نظم إدارة التعلم
نظام إدارة التعلم نظام تم تصميمه لتسهيل عملية التعلم عن بعد عبر 

االنترنت وسهولة إدارة التعليم داخل كليات ومعاهد الجامعة للحصول 
على نظام متكامل شامل لنظامها التعليمي. : وتتلخص مهام الوحدة 

فيما يلي
1- مساعدة أعضاء هيئة التدريس و الطالب في استخدام أدوات المقرر 

االلكتروني والتفاعل مع مكوناته.
2- العمل على تهيئة صفحات تصفح وعرض المحتوى، بحيث تبدو شيقة 

وبسيطة، وأكثر جاذبية.
3- إدارة ومتابعة المقرر االلكتروني وجميع أنشطة التعلم اإللكتروني 

على أكمل وجه.
4- تطوير صفحة المركز االلكترونية، وإضافة جميع البيانات الالزمة ومتابعة 

تحديثها باستمرار عن المركز.
5- متابعة تدريب الطلبة علي استخدام نظم إدارة التعلم اإللكتروني 

وأدوات التفاعل مع المقررات االلكترونية .
6- عقد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس على الدورات والبرامج التي 

تساعدهم لتطوير موادهم مقرراتهم بأنفسهم على نظم إدارة التعلم 
عن بعد.

7- تقديم الدعم الفني، واالشراف على مشاريع األنظمة اإللكترونية 
وتنفيذها، وتجهيز البنية التحتية التكنولوجية وصيانتها، واإلشراف على 

صيانة وتشغيل نظام إدارة التعلم اإللكتروني والتعلم عن بعد.
8- االشراف على متابعة آليات تشغيل وصيانة البرامج التعلمية كنظام 

إدارة التعلم اإللكتروني واألنظمة المشابهة بالتنسيق مع قطاع شئون 
التعلم والطالب بالجامعة .

9- اإلشراف على تجهيز وتقويم البنية التحتية التكنولوجية في المركز 
بالتنسيق مع إدارات مركز المعلومات بالجامعة حاليًا .

10- التوصية بما يحتاجه المركز من المختصين أو الفنين أو غيرهم، للعمل 
في الشئون الفنية والتكنولوجية وفق أنظمة الجامعة.

11- التنسيق في األعمال والمشاريع مع إدارات مركز المعلومات بالجامعة 
ومراكزها ذات العالقة.

12- رفع تقارير وانجازات الوحدة دوريًا لمدير المركز والمشرف العام 
العتمادها.
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5.1- تصميم وتطوير موقع مركز التعلم اإللكتروني
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5.2 توطين البيانات على نظام ادارة التعلم 

)Moodle( نظام موديل

)Thinqi( نظام ثينكى
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6 - مقترحات التطوير لمركز التعلم االلكتروني

لتطوير جودة التعليم اإللكتروني ارتأينا تقديم المقترحات التالية:
 1- تكثيف الجهود توجيهها لنشر ثقافة الجودة في التعليم اإللكتروني 

وذلك من خالل عقد مؤتمرات وندوات علمية ذات صلة بالموضوع.
 2- ضرورة زيادة االهتمام بتطوير معايير الجودة في التعليم اإللكتروني 
خاصة مع رواج وتنامي المنافسة في تطبيق مثل هذا النوع من التعليم 

عربيا ودوليا.
 3- يجب أن تستوفي واجهة نظام التعليم اإللكتروني معايير الوصول 

لمختلف مجموعات المستخدمين.
 4- ضرورة القيام بدراسات حول المتعّلمين في إطار التعليم اإللكتروني 

ومتابعتهم خالل حياتهم المهنية ومسيرتهم الحياتية.
 5- يجب أن يكون لمؤسسات التعليم اإللكتروني طرق متنوعة تحقق بها 
رضا المتعّلمين عن مستوى أداء األكادميين والمدّرسين بحيث تكون هذه 

الطرق متاحة للجميع
 6- ضرورة متابعة الهيئات الرسمية في وزارات التربية والتعليم العالي 

لمؤسسات التعليم اإللكتروني ومدى تطبيقها لمعايير الجودة.
 7- يجب أن يكون لمؤسسات التعليم اإللكتروني إجراءات واضحة وصريحة 

مرتبطة بها من أجل التأكد من التّوصل لمعايير الجودة.
 8- يجب أن تكون هناك استمرارية في عملية التقييم وأن يشمل كل من 

المتعّلمين وبيئة التعّلم.
 9- يجب إتاحة مصادر كافية ومناسبة لكل برنامج للتعّلم ودعم الطالب.
 10- يجب أن تعتمد المؤسسة أنظمة الكترونية وتجهيزات تكنولوجية 

تضم تدابير أمنية الكترونية مناسبة وقابلة للتعديل وسهلة االستخدام.
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6.1  - تفعيل دور مركز التعلم االلكترونى بشكل 

يتميز هذا العصر بالتغيرات السريعة الناجمة عن التقدم العلمي و 
التكنولوجي و تقنية المعلومات ، لذا فقد أصبح من الضروري مواكبة 

العملية التعليمية لتلك المتغيرات السريعة و ذلك لمواجهة المشكالت 
التى قد تنجم عنها مثل كثرة المعلومات و زيادة عدد الطالب و نقص 

المعلمين و بعد المسافات، لذا اهتمت النظم التعليمية الحديثة بإعداد 
األفراد إعدادا يؤهلهم لالستخدام الجيد للحاسبات و تقنية المعلومات 

، مما أدى إلى ظهور أنماط و طرق عديدة للتعليم ، خاصة فى مجال 
التعليم الفردي أو الذاتى – الذي يسير فيه المتعلم حسب طاقته و قدرته 

و سرعة تعلمه و وفقا لما لديه من خبرات و مهارات سابقة – و من أبرز 
تلك الطرق، طريقة التعلم االلكتروني .حيث لم يعد الهدف من التعليم 
فى هذا العصر إكساب الطالب المعرفة و الحقائق فقط ، بل تعداه إلى 
ضرورة إكسابه المهارات و القدرات و االعتماد على الذات ليكون قادرا 

على التفاعل مع متغيرات العصر
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6.2- مقترح الئحة نظام التعلم االلكترونى عن بعد



https://melc.menofia.edu.eg تقرير مركز التعلم اإللكترونى


