
 

 

 

 

 سعيد خليل / األستاذ الدكتورالفاضل السيد     

 عميد كلية التربية      

 تحية طيبة وبعد،،         

 تقرير حول تفعيل التحول الرقمي في عملية التدريس   –رفق هذا  –نُرسل لسيادتكم     

 مواكبااة التطااور التكجولااواي بمااب باارام  فاات ضااوت توايتااا  ساايادتكم تطبيقاا  ومااا تاام 

 .لجتوض بالعملية التعليميةل

 

 ،،راات التفضل بالجظر 

 وتفضوا سيادتكم بقبول وافر اإلحترام والتقدير ،،،
 

  ./ د          

 سحر عثمان                      

 مدرس تكجولوايا التعليم     

  



 

 تقرير

في ضوت توايتا  سيادتكم بتفعيل التحاول الرقماي فاي عملياة التادريس  عاب طرياق 

التاتف المحمول ، فقد تم إستخدام بعض البرام  التعليمية، وقد القت إهتمام ومشاركة اااد  

مب قِبل الطلبة الذيب تم تطبيقتا عليتم وقد أثبت فاعليت  لماا كاان لا  أثاراا فعااالا وإيًابيااا فاي 

 :وذلك علت الجحو التالي 00 مواكبة التطور التكجولواي والجتوض بالعملية التعليمية

 :رصد حضور وغياب الطالب: الا أو

 ((QR Attendance Controlمن خالل برنامم   تم رصد حضور وغياب الطالب إلكترونياا  -

 .حيث يقتصر بدوره على رصد الحضور والغيمب فقط

لجميا  ععضامه ئي ال التادريل وال ي ال الم مونال للتادريس علاى   ات دا   تم عمال ورةاة تدريبياة *

 .وقد القت فكرة البرنمم    تحسمن م و قبمل م على تطبيقه ،"مرفق"البرنمم  

، والذى ي ما  عُ وة بكليل طس األ نمن بملجمم ل( QR Reader Scanner)يُرى توفير اتاز  *

بدوره على رصد حضور وغيمب الطالب، حيث يقو  ب م  تقرير تفصيلي عان ماراا الحضاور 

 . ضور وغيمب جمي  الطالبوالغيمب لك  طملس وكذا عم  كشف ن مئي بأ ممه ح

 :الدراسي نموذج تقييم الطالب للمقرر: ثانياا 

 Google form) )عان طرياق   ات دا  برنامم   عمل نموذج تقييم الطالب للمقرر الدراسيتم  -

وجامر  تف لياه بملكليال خاالل  ،عثبات فمعليتاهعشوائيل لمقارراا م تلفال وقاد على عينه وتجريبه  

 ايتم تاوفير كميال ئمئلال مان الاورك حياث كامن ياتم   ات ال   وب اذا؛ مان تمري اهالحملي  بوع األ

وضاايمع وقاات ماان المحمضااراا مرفااق بياامن بااملروابط ال مصاال بنمااو    (ورقاال تقريباام   0666)

 .اإل تبيمن اإللكتروني لجمي  الش س 
 

 لتقييم ورشل عما  للفرقال الراب ال( Google form)بم ت دا     تم تطبيق األستبيان األلكتروني -

 ."مرفق"ورصد نتمئج م  ش بل التربيل ال مصل
 

ى تصااميم  ختباامر  لكترونااي بم اات دا  علاا( الاادبلو  ال اام )طااالب الدرا ااما ال لياام  تاام تاادريب -

 .وا تقبمل النمم   الكترونيم لتقيم م(  Google form)برنمم 
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 :إختبار نصف الفصل الدراسي األول :ثالثاا 

اإلختباااامر وتصااااحيحه ورصااااد ورجمتااااه  لكترونياااام  ماااان خااااالل   اااات دا  برناااامم   تاااام عماااال -

(Edmodo)".علااى ماادار اليااو  التواصاا  ماا  الطااالب عاان طريااق البرناامم  ، كماام يااتم "مرفااق

فيمااام ي ااار المقااارر   ماإلجمبااال علاااى كمفااال ت ليقااامتوإلر ااامل ومتمب ااال التكليفاااما والواجباااما، 

  ".مرفق"
 

  Forms (office 365)اا  لكترونياام  بم اات دا  برناامم  ختباامرإلل تف ياا  الجمم االوفااى  طاامر  -

 التصاحي  ورصاد الادرجما  لكترونيام   فايممم عثبت فمعليتاه  ختبمر تجريبي للطالب  فقد تم عمل

 ".مرفق"
 

  ال مصاااال ه ئي اااال التاااادريل وال ي اااال الم موناااالعضاااامتف ياااا  اإلماااايالا ألفااااى  تاااام المشاااااركة -

 .Microsoft office 365  بـ

 

 راات التفضل بالجظر،،.. عرض           

  ./ د          

 سحر عثمان                      

 مدرس تكجولوايا التعليم     

  

 

 

 

 

 

 

 

 





















 

 


