
 

  للتعليم االلكتروني انجازات مركز ابن سينا

 جامعة بغداد/            

ومن اجل االرتقاء بعمل مركزنا نحو التطبيق الفعلي والجاد للتعليم االلكتروني وفق خطوات عملية مدروسة للوصول 
سعى مركزنا الى لالستاذ المعلم والطالب المتعلم الى افضل النتائج خدمة لنظام التعليم في الجامعة وخدمة فعلية 
 -:عمل االجراءات التي يراها مناسبة وفق الظروف الحالية وكما يلي 

 انشر تقافة التعليم االلكتروني تعريفية لكوادر الجامعة المتقدمةات وورش عمل قيام مركزنا بتنظيم ندو  -1
ة باهمية الجامعالهيئة التدريسية ومنتسبي طيلة فترة السابقه لتعريف اعضاء وبالتعاون مع خبراء المركز 

 1012ولغاية  1015ره من تتطبيق نظام التعليم االلكتروني وبواقع ندوتين اوثالثه خالل السنه الدراسيه للف
 1017في شهر تشرين الثاني لعام  بالتعاون مع مركز التعليم المستمر اقامة الملتقى الخامس لجامعة بغداد -1

لالساتذة الباحثين في االلكتروني والتقنيات الحديثة  بالتعليمبمشاركة واسعة من حيث البحوث المتعلقة 
 .والشركات الساندة لنا العراقيةمختلف الجامعات 

  (online)اصدار مجلة ابن سينا الرقمية العلمية للتعليم االلكتروني العمل على  -3
 Google نظام   في تطبيقرة ـة وقد تمت المباشــــــللتعليم في الجامع Googleات ــــاطالق خدم -4

Education   عناوين بريدهم االلكتروني ضمن  علىحيث يتم منح مساحات خزنية كبيرة جد للتدريسيين
حيث تم تطبيق  17/2/1012م المباشرة بالموضوع من تاريخ تموقع الجامعة ونقل مخزونهم سحابيا و 

باقي تشكيالت العمل في وتهيئة  التجربه الفعليه على كلية طب االسنان وعلى اقسام من كلية الهندسة
  .الجامعه

وعمل العديد من المحاضرات ضمن الصف  m classانشاء صف تفاعلي متكامل باستخدام نظام  -5
 لما يمتلكه المركز من معدات حديثة ومتطوره وبرامج معده لهذا الغرض .التفاعلي 

الذي تم اعتماده  ,Google Edu.) (Edmodo ةبرامج التعليميليعمل مركزنا على تنظيم دورات دورية ل -2
من حيت التدريب على انشاء الصفوف االلكترونيه واالختبارات هيئة التدريسية بجامعتنا للرسميا 

 .Moodle في نظام الـ دورات تدريبيه تنظيموكذلك  االلكترونية.

 



اتفاقية دولية مع االتحاد  عقدالعالقات الثقافية بالجامعه على البعثات و عمل المركز وبالتعاون مع قسم   -7
تم من خاللها تجهيز مركزنا بقاعة     +Erasmusضمن برنامج    OPATEL مشروع فياالوربي 

متكاملة باحدث االجهزه والمعدات وشاشات العرض الحديثة لغرض التدريب على انظمة التعليم االلكتروني 
من خالل السرفر المجهز  Learning Management systemوالعمل على نظام ادارة محتوى التعليم  

لغرض التدريب والمشاهدة الى الجامعات  الجامعه   للمركز كما تم ابتعاث عدد من منتسبي والتدريسيي
وهناك دورات اخرى لم تنفذ  االوربيه من خالل ثالث دورات الى كل من المانيا واليونان وجمهورية البرتغال

 .وان المشروع مستمر لحد االن 
ات ءاليونسكو ولها زيارات دورية ولقا ةانه من المراكز التي تراقب عمله منظم ابن سينا مركز يعتبر  -2

للسيد  مستمرة بصفتها راعية مشروع ابن سينا في الجامعات العراقية وحصرا جامعة بغداد. وكان اخر لقاء
ل مكتب المنظمة وفق موعد حدد من قب 4/4/1012مع ممثل المنظمة في فندق الرشيد يوم  مدير المركز

على حضور اللقاء وتمخض عن هذا اللقاء والذي حضره  االصولية اتموافقالفي عمان وتم استحصال 
الخبيرين الفني والتربوي لمركزنا عن تجديد دعم منظمة لمركزنا من خالل تجهيزه بالمواد والمعدات واالنظمة 

من ضمن تخصيصات  االلكتروني في جامعة بغدادالدارة عملية التعليم  والدورات التدريبة الالزمه الالزمة
 االن. لحد والتدريب التجهيز ولم يتم المنظمة لجامعتنا

كعضو باللجنة الوزارية العليا في اللجان الوزاريه  اشتراك مدير مركز ابن سينا ا.م.د دمحم صادق سلمان  -9
من خاللها اعداد مسودة الستراتيجيه الوطنية للتعليم االلكتروني في المرحلة االولى  تمللتعليم االلكتروني والتي 

لجنة سياسات الجامعة ضمن لجان سياسات الوزارة وعدد من لجان في  ا فيمن بدء العمل والتنفيذ . وعضو 
 الجامعه.

راءات االتفاقية وذلك ضمن اج  OPATELخاص بفعاليات مشروع  االكتروني اموقع يمتلك مركز ابن سينا -10

 وسيتم ربطه بموقع الجامعه. opateluob.netالدولية مع االتحاد االوربي   
 نسال هللا ان يوفقنا هللا لخدمة العملية التعليمة في جامعتنا


