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دليل المساقات 
 لجامعة البصرة

 
 عامةتعليمات 

 جدولة المساقات

 ينبدورة المساق ترة فتتراوح ن يمكن اويمكن بدء المساقات في أي وقت 

  .من المحاضرات  4إلى   2 بمعدلوكل أسبوع  من أسابيع 4إلى  2

 المساقاعداد 

 .دقيقة 51 أقصاها لمدة بفيديو تسجيلها يتم المساق دورة في محاضرة كل• 

 تقديمي عرض استخدامخالل  الفيديوية منرض المحاضرات ع يتم •

 .المساق دورة في )بوربوينت(

 يسيةالرئ والنقاط المحاضرو التدريبية الدورة عن عامة نظرة تقديم يتم •

 .دقائق 1 أقصاها لمدة مساق دورة لكل بأكملها للدورة

 يمللتعل سينا ابن مركز مع ومحتواها الدورة موضوع على االتفاق يتم •

 .البصرة جامعة في اإللكتروني

 

  مقدمةال

 أنها على (MOOCs) المساقات تعريف يمكن

 تناقش التي القصيرة المحاضرات من مجموعة

 مكنوي اإلنترنت عبر تقديمها ويتم معين موضوع

 .مجانًا إليها الوصول

 

 اإلنترنت عبر تدريبية دورة MOOC عنيت

 :النطاق واسعة مفتوحة

 

 

Massive محدود غير المشاركين عدد 

 للدورات

Open التسجيل شخص ألي يمكن – 

 .قبول عملية توجد ال أي

 

Online اإلنترنت عبر المشاركة تتم. 

 

Course معينة مادة تدريس هو الهدف. 

 

 

 

 وقراءات فيديو دروس من عادةً  MOOCs تكوني

 .مناقشة ومنتديات وتقييمات
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 مواد الدورة

 زءكج تعتبر التي المواد بعض على المقترحة دورةال تحتوي أن يمكن

 :مثل  الدورة، لموضوع مساعد او أساسي

 .توفرها الواجب البرامج لبعض حاجة هناك تكون قد •

 . داعمة كوثائق النشرات تقديم يمكن •

 وابطر مثل  تدريبية للدورة كموارد إضافية أخرى مراجع  استخدام يمكن •

 والمقاالت. اليوتيوبو والكتب الويب

 االستبيان والتقييم

  المساقات داخل والتقييمات االستبيان استخدام يتمسوف 

 ألنشطةا تطوير بغرض المقترح الموضوع لتقييم االستبيان يستخدم •

 .الواردة المالحظات على بناءً  إيصالها وطرق التعليمية

 نتائج صوفح المشاركين تقييم لغرض أسئلة طرح سيتم ، الدورة نهاية يف •

 .التعلم

 والمتطلبات الدورة مواد من االنتهاء عند مشاركة شهادة تقديم سيتم •

 .بالتسلسل

 حقوق النشر

 ضايالق االمتثال والمشاركين المحاضرين على يجب ، المساقات إنشاء عند

 :واالنتحال السلوك سوء وتجنب النشر حقوق

 الصورمثل ) مسبقًا الموجودة وا مناسبةالغير  المواد استخدام عدم  •

 .اخرى مساق دورة في( ذلك إلى وما والنصوص والفيديو

 .رةالبص جامعة إلى تعود حديثًا إنشاؤها تم التي المساق دورة مواد ملكية •

 مصادر ومن بها معترف ويكون تحدد ان يجب المساق كل مراجع  •

 .موثوقة

 ) البوربوينت( القياسي المعتمد لعرضانموذج 

 شحالمر إلى إرساله يتمسللعرض  قياسيًا نموذًجا البصرة جامعة توفر •

 .معينة دورة على الطرفين اتفاق بمجرد المساق دورة إلنشاء

 جامعة في المحاضرات لتسجيل Camtasia مثل برامج استخدام سيتم• 

 .لمحاضرتخدام االمكانيات الخاصة لاس أو البصرة

 
 :بنا االتصال في تتردد فال ، MOOC في كمحاضر بالمشاركة مهتًما كنت إذا :مالحظة

mooc@avicenna.uobasrah.edu.iq 

 

 العنوان :

 كرمة علي  -جامعة البصرة 
 الطابق االول -قسم الهندسة المعمارية  –كلية الهندسة 

 لالتصال
 

 الموقع االلكتروني:

 
https://avicenna.uobasrah.edu.iq/ 

https://mooc.avicenna.uobasrah.edu.iq/ 

 

 

 االيميل:
mooc@avicenna.uobasrah.edu.iq  

avicenna@uobasrah.edu.iq 

 

 

 

avicenna.uobasrah 

 

 

 

             مركز ابن سينا للتعليم االلكتروني         

 

 

 

 

https://t.me/uobavicenna 

 

 

 

https://avicenna.uobasrah.edu.iq/

