إنجازات وتطلعات المركز


د .محمد أحمد الحنجوري



 مر مركز التعلٌم اإللكترونً بمراحل متعددة وانتقل بخدمات
التعلٌم اإللكترونً الى مستوٌات جٌدة نافست على المستوى
المحلً والعربً .لكن المتغٌرات والتطورات المتالحقة فً
الوسائل واألدوات المستخدمة فً هذا المجال تستلزم إعادة
النظر وبشكل علمً فً طبٌعة ومنهجٌة العمل بحٌث تخدم
الرؤٌة والرسالة للجامعة بشكل فعال وتساهم فً خفض
التكالٌف مع اإلرتقاء بالجودة.







تأسس مركز التعلٌم االلكترونً فً الجامعة اإلسالمٌة فً عام  2001م بهدف
دعم وتسهٌل إستخدام التقنٌات الحدٌثة من حاسوب وإتصاالت فً العملٌة التعلٌمة.
و تعد خدمة تقدٌم المساقات فً صٌغتها اإللكترونٌة عبر أنظمة إدارة التعلٌم
اإللكترونً من خالل شبكة اإلنترنت من أهم الخدمات التً ٌقدمها المركز ،إضافة
إلى تدرٌب األساتذة على تصمٌم المساقات التعلٌمٌة اإللكترونٌة وبذلك ٌسعى
المركز ألن ٌكون رائداً فً خدمات التعلٌم اإللكترونً على المستوى المحلى
والعربً.
أفتتح مركز التمٌز األكادٌمً فً  2011لتقدٌم الخدمات التدرٌبٌة ألعضاء هٌئة
التدرٌس وتنمٌة قدراتهم فً المجاالت األكادٌمٌة والبحثٌة وتصوٌر محاضرات
المساقات وتوزٌع نشرات تثقٌفٌة.
تم دمج المركزٌن فً بداٌة هذا العام الجامعً لٌصبح مركز التمٌز والتعلٌم
اإللكترونً وبطاقم عمل واحد ٌقوم على تحقٌق أهداف كال المركزٌن معا ً

هذا العام
 ترقٌة نظام إدارة المساقات اإللكترونٌة للنسخة  2.5وهً
األحدث .وجاري العمل على التطوٌر والربط بقواعد بٌانات
القبول والتسجٌل.
 توفٌر نظام إستبانات ذو كفاءة عالٌة ،وإنتاج دلٌل تشغٌلً له.
 توفٌر خدمة اإلمتحانات المحوسبة من خالل فرٌق المركز،
جاري العمل على توفٌر دلٌل تشغٌلً لها.
 تفعٌل سلسلة التمٌز األكادٌمً :نشرات تثقٌفٌة ٌعدها نخبة من
أساتذة الجامعة لإلرتقاء بالعملٌة التعلٌمٌة ،وقد تم توزٌع 15
نشرة خالل هذا العام.

هذا العام
 تصمٌم وبرمجة صفحة خاصة بعرض ومشاركة
المحاضرات المصورة ،مع امكانٌة تصفح وفرز المحاضرات
حسب المدرس او الكلٌة او المساق باالضافة الً توفٌر تقنٌة
الخالصات  RSSحسب التصنٌفات السابقة أٌضا.
 تصمٌم وبرمجة صفحة خاصة بادارة أنشطة الجامعة
المصورة من خالل قسمٌن رئٌسٌٌن وهما قسم األنشطة
المصورة مثل (المؤتمرات ،االحتفاالت ،األٌام الدراسٌة )..
باالضافة الً قسم الفوتوجراف وهً عبارة عن ألبوم صور
خاص بجمٌع األنشطة المٌدانٌة للجامعة على اختالف
مستوٌاتها االدارٌة مع توفٌر تقنٌة  RSSلكل قسم منهما.

هذا العام
 إنجاز إشتراك برنامج ساب (ألمانٌا) لصالح كلٌة التجارة.
 إصدار العدد الثانً من مجلة التمٌز والتعلٌم اإللكترونً
كنتاج للمجلة اإللكترونٌة المنشورة على موقع المركز سابقا ً
بهدف النشر وإستكتاب أعضاء جدد.
 جاري العمل على تجهٌز العدد الثالث لمجلة التمٌز والتعلٌم
اإللكترونً.
ٌ قوم المركز على تقٌٌم صفحات المدرسٌن اإللكترونٌة كجزء
من التقٌٌم العام للمدرسٌن.

هذا العام
 تحدٌث وتطوٌر صفحة الشئون االكادٌمٌة وصفحة المركز
اإللكترونٌة ،مستمر.
 شارك المركز فً مؤتمر التعلٌم اإللكترونً لجامعة النجاح
من خالل بحث محكم وملف عرض تقدٌمً.
 أنجز المركز اإلمتحان الدولً الطبً األول()IFOM
وصنف األداء التقنً للجامعة األفضل فً الشرق األوسط.
 أنجز اإلمتحان مرتٌن الحقا ً بإشراف المركز أٌضا ً.
 التعاون مع الجامعة اإلسالمٌة اإللكترونٌة لإلشراف على
إمتحاناتهم عن بعد.

هذا العام
 تصوٌر  26مساق خالل الفصلٌن األول والثانً .وجاري
التجهٌز للفصل الصٌفً.
 أصبح مجموع المساقات المنشورة بجمٌع محاضراتها على
الٌوتٌوب الخاصة بالمركز  93مساق كامل.
 جاري العمل على إكمال التصوٌر للمساقات مع وضع خطة
لتسجٌل كامل مساقات متطلبات الكلٌات ،بعد اإلنتهاء من
متطلبات الجامعة (خالل الصٌفً).
 تجهٌز متطلبات الجامعة كبذرة للتعلٌم المدمج فً الجامعة.

هذا العام
 ورش عمل منجزة
-

" تفعٌل المودل لمدرسً علم النفس" 2013/ 9/ 22
"آلٌات تصوٌر المحاضرات لمدرسً التصوٌر" 2014/ 1/ 27
"الشبكات اإلجتماعٌة لألغراض األكادٌمٌة" 2014/ 3 / 25

-

"نحو إستراتٌجٌة للتعلٌم اإللكترونً فً الجامعة اإلسالمٌة" 2014/ 5/ 13

-

هذا العام
الدورات التدريبية المنجزة
1

الشروع فً برنامج إكسل

2014/ 6/ 16 – 14

2

برنامج الحلٌل اإلحصائً SPSS

2014 / 6 /11 – 7

3

إعداد وفهرسة المراجع بإستخدام EndNote

2014 / 6/ 4-1

4

Wordpress + Powerpoint

2014 /6 /4 -5 /31

5

إستخدام فٌسبوك فً األغراض األكادٌمٌة

2014/ 1/ 18

6

إستخدام التكنولوجٌا فً التعلٌم

2014/ 1/ 22-18

7
8

إدارة المحتوى بإستخدام موودل

2014/ 1/ 22-18
2014/ 1/ 29 -25

9
10
11
12
13
14

إعداد الصفحات الشخصٌة (ووردبرس)

2014/ 1/ 29-25
2013/ 10 /1 - 9/ 29
2013 /9/ 24 -22
2013/ 10/ 8 -6
2013/ 10/ 22 -20
2013/ 10/ 29 -27

 تفعٌل المختبرات اإلفتراضٌة وإٌجاد تموٌل لها .وجاري
العمل على برمجة مختبرات نظرٌة مثل الرٌاضٌات
ومعادالتها كنواة إنطالق وتقٌٌم الجدوى.
 العمل على تفعٌل التعلٌم المدمج لمساقات متطلبات الجامعة.
 طرح مساق إلكترونً بشكل كامل
ربما اإلسعافات األولٌة  :حٌث أنها صفر ساعة معتمدة،
إمتحاناتها غالبا ً ٌمكن حوسبتها.
 متابعة عمل توأمة مع مراكز تعلٌم إلكترونً عربٌة ،عالمٌة.

 توثٌق التوأمة مع مراكز أخرى بما ٌتٌح عمل مؤتمرات
مشتركة للتعلٌم اإللكترونً عن بعد.
 إستحداث برنامج تعلٌمً خاص بتكنولوجٌا التعلٌم اإللكترونً
وإدارته.
 تطوٌر أداء قاعات التصوٌر من حٌث الجودة وتقلٌل حجم
الملفات وتحسٌن المعدات المستخدمة وأجهزة الحاسوب.
 تطوٌر أجهزة الغرفة الذكٌة فً الجامعة اإلسالمٌة وتحدٌث
أجهزة الحاسوب القدٌمة بها.
 تحسٌن سبل تعاون المدرسٌن مع نشاطات المركز.

 جعل المركز مكان للتدرٌب الطالبً الصٌفً فً مجال
الملتٌمٌدٌا وإنتاج األفالم مما ٌساعد على تفعٌل فكرة
المختبرات اإلفتراضٌة.

 التموٌل للمشارٌع المراد إنجازها (المختبرات اإلفتراضٌة ،تحدٌث
الغرفة الذكٌة ،تحدٌث أجهزة قاعات التصوٌر...،
 توفٌر غرف إضافٌة مجهزة للتدرٌب وإنتاج المختبرات اإلفتراضٌة.
 تفاعل أعضاء هٌئة التدرٌس فً الدورات والنشاطات الخاصة
بالمركز (إستخدام موودل ،إمتحانات محوسبة ،إستبانات ،ورش عمل،
تسجٌل محاضرات ،مقاالت للمجلة ،نشرات تثقٌفٌة.... ،
 وضع تصور وهٌكلٌة واضحة للمركز ضمن إستراتٌجٌة الجامعة
لتحدد المهام والمسئولٌات حتى ٌتم التركٌز علٌه والمضً فً إنجازه.
 توفٌر الطاقم المناسب إلنجاز التصور المطروح.

