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2016اكتوبر –الوضع الحالي للكليات 
تسويق وتفعيل 

مقررات الكترونية
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انجازه

%2131222060الطب1

%2133222280الطب البيطرى2

%2233222080الهندسة شبرا3

%2232222180الزراعة4

%2032202020العلوم5

%2133212050التربية6

%2235202170التربية الرياضية7

%2233212070التربية النوعية8

%2232212070التمريض9

%2131202080الحاسبات10

%2031212020ةالفنون التطبيقي11

%2230202040التجارة12

NANA30212010%الحقوق13

%2235202080االداب14

%2031202010هندسة بنها15



2016ديسمبر -المطلوب تنفيذه فى خالل الربع الثاني اكتوبر

(المؤشر)النشاط 

تسويق وتفعيل 

مقررات

مقررات من ورش عمل

خالل 

الموبيل

انتاج افس ميكس

Office mix

%20%20%20%40قيمة المؤشر
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عنصر2222العلوم5

عنصر2222التربية6

عنصر2222التربية الرياضية7

عنصر2222التربية النوعية8

عنصر2222التمريض9

عنصر2222الحاسبات10

عنصر2222الفنون التطبيقية11

عنصر2222التجارة12

عنصر2222الحقوق13

عنصر2222االداب14

عنصر2222هندسة بنها15



خدام يرجى است–لالطالع على الدورة التدريبية على كيفية اعداد واستخدام التعليم بالموبيل 
هذا الكود



عدد المقررات اإللكترونية لكل كلية من كليات 
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المخرجات األهداف

نشرات توعية حديثة3عدد -

موقع الكترونى محدث-

ورش عمل للتوعية6-

ورش من خاللنشر ثقافة التعلم اإللكتروني بالجامعة -1

العمل وموقع المركز االلكترونى

فصلين مقرر مفعلة على االقل مقسمة على 30

دراسيين

ولى وثانية لنسب التفعيلاتقارير متابعة -

ل تحفيز استخدام  أعضاء هيئة التدريس لتفعي-2

تجة من المركزو التسويق من جامعات نالمقررات الم

أخرى مع متابعة التفعيل

ى انتاج مقررات طبقا لقواعد ومعايير المركز القوم

للتعلم اإللكترونى

انتاج مقررات الكترونية لتخصصات مختلفة-3

ائط على مكتبة الوسمن العناصر التعليمية60رفع 

التعليمية

تاحتها نشر الوسائط التعليمية على مكتبة الوسائط ال-4

 digitalللطالب من خالل أعضاء هيئة التدريس 

media library

 mobileمقررات عن طريق الموبيل 5تفعيل عدد 

e-learning

تدريب أعضاء هيئة التدريس الستخدام برنامج 

النتاج مواد تعليمية Office mixاالفس ميكس 

مصورة 

مثل تفعيل استراتيجيات جديدة للتعلم اإللكترونى-5

mobile E-learningالتعليم من خالل الموبيل 

واستخدام االوفس ميكس

كليات ذات الكثافة العددية فى الطالب الوافدين ب الوافدينتفعيل نظام سايبى فو بيزنس للتعلم عن بعد للطال-6



الدعم الفنى من مركز التعلم اإللكترونى

:يقدم المركز الدعم الفنى بالطرق المختلفة•

ورش عمل تدريبية العضاء هيئة التدريس على انتاج -1•
وتفعيل المقررات االلكترونية

دورات تدريبية على كيفية التواصل مع الطالب من خالل-2•
المنتديات داخل كل مقرر إلكترونى

ة فى تنمية قدرات الطالب على استخدام التكنولوجيا الحديث-3•
ىالتدريس من خالل االنشطة المختلفة فى المقرر االلكترون

ية تدريب العاملين بوحدات تكنولوجيا المعلومات على كيف-4•
م المتنقل تسويق وتفعيل المقررات اإللكترونية واستخدام التعلي

mobile learningواستخدام برنامج االفس ميكس

التعلم عن يقوم المركز حاليا بتفعيل نظام سكايبي الستخدامه فى•
بعد للطالب الوافدين



ل تقديم الدعم المعنوي للسادة أعضاء هيئة التدريس المتميزين فى تفعي

المقررات اإللكترونية



التواصل مع مركزالتعلم اإللكترونى

:من خالل البريد اإللكترونى•

–elearning@bu.edu.eg

–Mohamed.ghanem@fvtm.bu.edu.eg

www.bu.edu.eg/belc: الموقع اإللكترونى•

01148009466: ت المركز•

mailto:elearning@bu.edu.eg
mailto:Mohamed.ghanem@fvtm.bu.edu.eg
http://www.bu.edu.eg/belc

