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[التاريخ]

خطة المشاريع العملية لمقرر تصميم بيئات التعلم
المشروع : 1

بناء موقع الكتروني ورفع نظام موودل

أوال  :خطوات بناء موقع الكرتوني على الويب ورفع نظام
on it
المهمة:1
التعرف النظري
على بيئة نظام

عليه

Steps of Designing a web site and uploading

المهمة:3
المهمة: 2
إنشاء موقع على رفع نظام
الويب 1
رفع نظام

إنشاء موقع
التعرف على بيئة
رسمي مستأجر
نظام
من خالل القراءة عن ويكون باسم علمي على الموقع بحيث
يكون فتح الموقع
وليس شخصي
خلفيته في المصادر
على
ويكون واضح
المختلفة ويشمل:
استكمال جميع
 النشأةالمتطلبات لذلك
 -االستخدامات

المهمة :4
تكوين وإدراج
المحتوى على

المهمة :5
إضافة المشاريع
على

يعتبر نظام

بدء الممارسة الفعلية
إضافة جميع
المشاريع السابقة من قبل الباحث/ة
على محتويات
على نظام
ومكونات ومميزات
بيئة نظام

عبارة عن قوالب
فارغة  ،لذا عليك
أن تمأل تلك
القوالب بمحتوى
عام ( ليس لمقرر
معين) وبشكل

المهمة: 6
استكشاف

المهمة :7
تدوين المالحظات
وكتابة التقرير عن
التطبيق
تدوين ما تعلمته في
هذا المشروع
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 المميزات -وغير ذلك
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التعريف بالموقع
وأهدافه وبك
ومتطلبات
استخدامه ،
والمنتديات  ،،الخ
ثانيا :تدوين تطور املامارة العاملي
Practical Achievement & Development
المهمة  :1تحديد
إيجابيات وعيوب
بيئة نظام

المهمة: 2
تحديد مجاالت
استخدامات نظام

المهمة :3
قياس فاعلية بيئة
نظام

التعرف على
إيجابيات بيئة نظام

بعد التجربة اتضحت
لك المجاالت التعليمية
والمواد والمراحل
التي تناسب بيئة نظام

من خالل ممارستك
لنظام

،
والتعرف على
عيوبها

بيّن ذلك بالتفصيل

اتضح لك شيئا من
مستوى فاعلية هذا
النظام ،وضح ذلك
بالتفصيل

[التاريخ]
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ثالثا  :مواصفات املشروع ( احملكات املرجعي لتقويم املشروع)

[التاريخ]

:

-1
 -2الجدية في التطبيق والتنفيذ

اإلبداع في التصميم والتنفيذ

-3

املهنية في تدوين التقرير واالبتكارية في ذلك مع السالمة اللغوية واألسلوبية

-4

اإلنجاز في الوقت املحدد ورفع التقرير في منتدى املشاريع مع رابط ومعلومات الدخول للمشروع( قبل س  6م من يوم السبت من كل
أسبوع)

-5

العرض املنهي املختصر للمشروع في القاعة شامال العرض املرئي املهيأ ( في حالة طلبه)

-6

في حالة عدم قبول املشروع  ،يعاد تقديمه في غضون ثالثة أيام من يوم العرض

-7

االطالع على التقارير الزميلية ونقدها واالستعداد لإلجابة عن أي سؤال قد يطرح عنها

-8

االستعداد للمناقشة الزميلية اثناء العرض بإجابات مهنية علمية موثقة وإدارة الحوار الزميلي الصفي ( إن تطلب الموقف)

-9

متابعة املشروع اإللكتروني  -بعد نهاية العرض والتسليم  -حتى نهاية املقرر

-10

ارشفة كل ما يتعلق باملشروع.

