
 

 جل انشاءأتكوين المكونين من  -دعوة لتقديم الطلبات 

 عن بعد تكوين

 

 المغرب، الجزائر،)التكوين موجه الى األساتذة الجامعيين المنتمين الى المنظمة الجامعية للفرنسية بمنطقة المغرب 

 ،LMS، السيناريو، التنفيذ على نظام التعليم عن بعد للمحتوى)تكوين عبر االنترنت  انشاء جهازالراغبين في ( تونس

 (أدوات الوصي

 :المتطلبات المسبقة

 .ن يكون حامال لمشروع تكامل تكنولوجيا المعلومات واالتصال في مقياس تكوين في المنهاج الجامعيأ -

إدارة البريد االلكتروني، البحث في )رنت اليومية والمعتادة االشغال المكتبية األساسية ووظائف االنت ممارسة -

 (.شبكة االنترنت، نقل الملفات، تحميل البرامج، الخ

 .كوينإطار نظام الت بمتابعة جميع ورش العمل وجميع األنشطة المخطط لها في وملتزمامتحمًسا  ن يكونـ -

 .االمر يتعلق بتكوين المكونين ألن صليةالالمعينين من قبل مؤسستهم ا خرينآ االلتزام بتكوين اساتذة -

 .ن تكون أستاذا في مؤسسة مغاربية وعضو في المنظمة الجامعية للفرنسية ومقترح من طرف مؤسستهأ -

 

 :األهداف

 :وبعد نهاية هذا التكوين عبر االنترنت، ستتاح للمشاركين الفرصة لـ

 . تصميم وانتاج موارد تعليمية مناسبة للتدريس الرقمي -

 .بما يتناسب مع نظام التعليم عبر اإلنترنت تدريسهمبناء وتنظيم  -

 .الجهات الفاعلة الرئيسية واألدوات المستخدمة في نظام التعليم عن بعدتحديد  -

 .التشغيل ومطابقة اساسياتبعد تحديد مكوناتها ( MOODLEموودل  مثال)التطور في بيئة تعليمية افتراضية  -

 .المتعلمينوضع طرائق لتقيين إنجازات  -

 .ستخدام بيئة تربوية تقنية لتنفيذ الموارد واألنشطة والتقييمات التي يتم إنتاجها مع احترام السيناريو التربويا -

 بدء التفكير في ممارسة التدريس -

 .دريسه سيطرة على مختلف أساليب التأن تكون لدي -

 .في التقييم والدعم عن بعد فكرةح ااقتر -

 

 

 



  :المحتوى

  :يخصما في اإلنترنت، عبرمتوفرة ومدرسة  تكميليةمن ثالث وحدات كوين يتكون الت

 اإلنترنت؛وإنتاج الموارد التعليمية عبر  وضع سيناريوهات: 1الوحدة  -

 اإلنترنت؛بيئة التعلم عبر  علىهيكلة وحدة نمطية : 2الوحدة  -

 .التدريس عبر اإلنترنت: 3الوحدة  -

رنت مع مكون عمل تعاوني قوي ودروس خصوصية متزامنة وغير متزامنة عن بعد بالكامل عبر اإلنت كوينيتم الت

 .طوال عملية التعلم عبر منصة موودل

 .ويمكن الحصول على البرنامج المفصل من منسق الدورة

 

 

 :إضافيةمعلومات 

 (.التكوينلمتابعة " )التقديم كمتعلم"التسجيالت متاحة عبر اإلنترنت فقط من خالل أزرار  -

 .في نهاية دعوة تقديم الطلبات( مكاًنا لكل دولة 01)مرشًحا  121سيتم اختيار : المشاركينعدد  -

 2121مايو  6مارس إلى  22يوًما من  33: مواعيد التدريب -

 6262مارس  62: آخر موعد للتقديم -

 .ساعة إجماالً للفصول الثالثة المتتالية 61أو  مجموعةساعة لكل  21: الساعيالحجم  -

 .مكونين عبر اإلنترنت يتبعه جلسات تدريب عبر اإلنترنت من قبل التكوين :نالتكويمكان  -

 الرقمي الناطق بالفرنسيةالجماعي  الحرم ؛الجزائرقين بالفرنسية في الرقمي للناطالجامعي  الحرم :الشركاء -

 الناطق بالفرنسية في تونس الرقميالجامعي  الحرم الرباط،

 .للفرنسيةة يجامعل الوكالة الوتغطيها بالكام ،مجانيةهذه الدورة : كوينتكاليف الت -

تأكيد مشاركتهم في  سيتعين عليهم بعد ذلك. سيتم إخطار المرشحين الناجحين عن طريق البريد باختيارهم -

 .لمدة شهر واحد كوينعملية الت

رجة أكبر والحصول على د التعليمي،إصدار شهادة المشاركة مشروط بإتمام األنشطة المخططة والمشروع  -

 .01/111من أو تساوي 

 .األسبوع الخامس مخصص لالنتهاء من األنشطة المخططة والمشروع التعليمي -
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