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 إدارة وحدة التدريب

 

 

 

 

 

 السحابة التدريبية 



  

 

 

 

 :تمهيد 

 تسعى عمادة التعليم االلكرتوين والتعلم عن بعد يف كافة نشاطاهتا إىل تذليل مجيع الصعاب اليت تعيق العملية التعليمية
اته االلكرتونية سواء يف كافة أحناء كليات اجلامعة يف خمتلف احملافظات على صعيد نشر ثقافة التعليم االلكرتوين وتطبيق

يف تعزيز على اإلجيابيات لدى أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات وكذلك الطالب ألن جناح عضو هيئة التدريس يف 
على الطالب والعملية التعليمية من أجل ذلك  إجيابا  تفعيل التعليم االلكرتوين ودمج التقنية بالتعليم سيعكس ذلك 

 يف اآليل احلاسب ثقافةو  التعليمية وتطبيقاته االلكرتوين التعليم ثقافةب بتنفيذ برناجمي قامت العمادة حتت وحدة التدري
يف كافة كليات اجلامعة ليشارك يف عضو هيئة التدريس يف كل من حمافظة اجملمعة والزلفي والغاط  االلكرتوين التعليم

 وحوطة سدير ورماح.

 األهداف 
 قاته التعليمية يف اجلامعة.التعريف مبجال التعليم االلكرتوين وتطبي 
 .املسامهة من تعزيز وإجناح مجيع نظم وبرجميات التعليم االلكرتوين يف التعليم اجلامعي 
 .خلق االجتاهات اإلجيابية لدى ممارسة التعليم القائم بالتكنولوجيا احلديثة 
 جهيزات االلكرتونية.التعريف بنشاطات عمادة التعليم االلكرتوين ودورها يف اسرتاتيجيات التدريب والت 
 .ممارسة التطبيقات التعليمية كربجميات التحرير والتصميم وجمال البحث االلكرتوين واألنرتنت 

 : الفئة المستهدفة 

 اجلامعة كليات ب -ونساء  رجال–أعضاء هيئة التدريس 

 :وقت تنفيذ البرنامج 
 هـ وملدة أسبوع كامل.32-32/6/3322

 



  

 
 
 

 : مكان التنفيذ  
 التدريب يف كل كلية حيددها منسقو العمادة .يف قاعات 

  لتنفيذ برنامج نشر ثقافة التعليم االلكتروني .الخطوات الكاملة 
 بناء نظام التسجيل االلكرتوين للربنامج . .3
 خماطبة الكليات للتسجيل يف برنامج نشر ثقافة التعليم االلكرتوين. .3
 خماطبة منسقي العمادة لتجهيز قاعة التدريب . .2
 تائج القبول على بريد عضو هيئة التدريس باجلامعة. إرسال ن .3
 تنفيذ الربنامج وذلك من قبل مدريب العمادة . .5
 تقييم الربنامج واستالم املقرتحات. .6
 رفع تقرير للعمادة عن نتائج الربنامج. .7

 

 : تنفيذ البرنامج 

بيقاته االلكرتونية يف التعليم اجلامعي االلكرتوين وتطباجلامعة إىل نشر ثقافة التعليم  تسعى عمادة التعليم االلكرتوين
 : على التوايل التالية برامج تدريبية يف احملافظات 31 وذلك سعت بتنفيذ  مخس

 )رجال( الزلفي  .3
 )رجال(الغاط  .3
 نساء ( –)رجال   اجملمعة .2
 )رجال( حوطة سدير  .3
 )رجال(رماح  .5

 لتايل :على النحو ام 3:21 –ص 0:11هـ من الساعة 32/6/3322-32اعتبارا  من  



  

 

 

 

 

 الموعد البرنامج التدريبي المحافظة

 رجال

 الزلفي

 3322-6-32يوم االثنين  ةم االلكتروني وتطبيقاته التعليميثقافة التعلي
 

 3322-6-32يوم االثنين  ثقافة الحاسب اآللي في التعليم االلكتروني

 الغاط

 ثقافة التعليم االلكتروني وتطبيقاته التعليمية

 3322-6-33يوم الثالثاء 

 3322-6-33الثالثاء  ثقافة الحاسب اآللي في التعليم االلكتروني

 المجمعة

 ثقافة التعليم االلكتروني وتطبيقاته التعليمية

 3322-6-32األربعاء 

 3322-6-32األربعاء  ثقافة الحاسب اآللي في التعليم االلكتروني

 6/3322/ 32السبت  التعليم اإللكتروني تقنية واعدة

 الحوطة

 ثقافة التعليم االلكتروني وتطبيقاته التعليمية

 3322-6-32السبت 

 3322-6-32السبت  ثقافة الحاسب اآللي في التعليم االلكتروني

 رماح

 ثقافة التعليم االلكتروني وتطبيقاته التعليمية

 3322-6-32األحد 

 3322-6-32األحد  ثقافة الحاسب اآللي في التعليم االلكتروني

 نساء

 3311-6-82السبت  التعليم االلكتروني تقنية واعدة المجمعة



  

 

 : احتياجات البرنامج 
 أو أرساهلا الكرتونية  ةطباعة احلقيبة التدريبي. 
 .  توفري  بوفيه بسيط مكون من فطائر وعصائر وماء 
 . جتهيز قاعة التدريب ومعمل احلاسب من قبل املنسقني 
 طالع على اخلطوات العملية له .جتهيز موقع العمادة وذلك لال 
 . السكن للمدرب إن لزم ذلك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 :  تكلفة الربنامج التدريبي
 التكلفة التكرار التكلفة ملرة واحدة الربنامج املدرب

 تكلفة املدرب
 اآليل احلاسب ثقافة

 التعليم يف
 االلكرتوين

 لاير 5111 5 لاير 3111

 تكلفة املدرب
 التعليم ثقافة

 وتطبيقاته االلكرتوين
 التعليمية

 لاير 2751 5 لاير 751

 الضيافة 
يف كليات اجلامعة 

 عدا الغاط

 306الزلفي: 
 : على حساب الكليةالغاط 

 331اجملمعة :
 312 احلوطة :

 710رماح:

-- 1117 

 قسم النساء

 املدربة 
التعليم اإللكرتوين 

 ثقافة واعدة
 )ورشة عمل(

 511 -- تدريب( 511) 

طبوعات امل
)ضيافة + مطبوعات  205 فقط يف اجملمعة والضيافة

 التدريب(
-- 205 

 لاير 33.351 االجمالي
 

 



  

 

 الزلفي -التعليمية وتطبيقاته االلكرتوين التعليم ثقافة كشف بأمساء املتدربني لدورة

 الرتبة العلمية الربيد االلكرتوين االسم م
 i.shaarany@mu.edu.sa 537292447 د./ابراهيم شعراين حجى حممود  .3
 omoush23@yahoo.com 538640687 اشرف صاحل العموش   .3
 m.eraqi@mu.edu.sa 565709849 مصطفى حممد عبد الرحيم عراقى  .2
مصطفى رضا عبداهلل الطنطاوي   .3

 mrrr_fci@yahoo.com 582606992 عبدالقادر
 mhamad_ali78@yahoo.com 583659051 حممد علي عبيد اخلالدي  .5
 gabdullalim@yahoo.com 553050825 م عبدالعليممجعه عبدالرحي  .6
 m.ab.ibrahim@mu.edu.sa     541267818   مروان عبد اللطيف إبراهيم  .7
 m.wagieh@mu.edu.sa 543046387 حممد وجيه مصطفى أبو السعود  .0
 o.omran@mu.edu.sa 503863829 عمران عبد الاله عمران  .2

 n.osman@mu.edu.sa 562909194 ناصر عبدالرحيم أمحدعثمان  .31
 r.almushrafy@mu.edu.sa 501570002 رياض حممد املشرايف  .33
 k.mahran@mu.edu.sa 597828361 خالد حممد أمحد مهران  .33
 b.aldremyh@mu.edu.sa 541234535 بدر امحد الدرمييح  .32
عالء الدين صالح الدين   .33

 عبدالوهاب أمني
alaaeldin_salaheldin@yahoo.
com 546876635 

 f.alfaleh@mu.edu.sa 504105280 فاحل بن عبداحملسن الفاحل  .35
 

 

 عمادة التعليم االلكرتوني والتعلم عن بعد – وحدة التدريب 

 

 



  

 

 الزلفي -االلكرتوين التعليم يف اآليل احلاسب ثقافة كشف بأمساء املتدربني لدورة

 الرتبة العلمية الربيد االلكرتوين االسم م
 i.shaarany@mu.edu.sa 537292447 د./ابراهيم شعراين حجى حممود  .3
 omoush23@yahoo.com 538640687 اشرف صاحل العموش   .3
 m.eraqi@mu.edu.sa 565709849 مصطفى حممد عبد الرحيم عراقى  .2
مصطفى رضا عبداهلل الطنطاوي   .3

 mrrr_fci@yahoo.com 582606992 عبدالقادر
 mhamad_ali78@yahoo.com 583659051 حممد علي عبيد اخلالدي  .5
 gabdullalim@yahoo.com 553050825 مجعه عبدالرحيم عبدالعليم  .6
 m.ab.ibrahim@mu.edu.sa     541267818   مروان عبد اللطيف إبراهيم  .7
 m.wagieh@mu.edu.sa 543046387 حممد وجيه مصطفى أبو السعود  .0
 o.omran@mu.edu.sa 503863829 انعمران عبد الاله عمر   .2

 n.osman@mu.edu.sa 562909194 ناصر عبدالرحيم أمحدعثمان  .31
 r.almushrafy@mu.edu.sa 501570002 رياض حممد املشرايف  .33
 k.mahran@mu.edu.sa 597828361 خالد حممد أمحد مهران  .33
 b.aldremyh@mu.edu.sa 541234535 بدر امحد الدرمييح  .32
 a.albader@mu.edu.sa 554402669 عبداهلل بن أمحد بن محد البدر  .33
 f.alfaleh@mu.edu.sa 504105280 فاحل بن عبداحملسن الفاحل  .35

 

 

 عمادة التعليم االلكرتوني والتعلم عن بعد –وحدة التدريب  
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 الغاط-التعليمية وتطبيقاته رتوينااللك التعليم ثقافة كشف بأمساء املتدربني لدورة

 الرتبة العلمية الربيد االلكرتوين االسم م
 t.sulaiman@mu.edu.sa 560327373 سليمان زكريا طارق  .3
 a.sami.edu.ma.sa 551127336 ابوعيد امحد انس  .3
 m.almohaimeed@mu.edu.sa 553322225 احمليميد علي حممد  .2
 w.qwaider@mu.edu.sa 530302211 قويدر حممد قاسم وليد. د  .3
5.  Ahmad Fayez 

Alzou'bi 
a.alzube@mu.edu.sa 556430055 

6.  Muhannad Rushdi 
Sabha 

m.sabha.mu.edu.sa 551045857 

 a.aljafen@mu.edu.sa 521235333 اجلفن عبدالعزيز أمحد  .7
 s.alsakaker@mu.edu.sa 556336336 السكاكر حممد صاحل  .0
 obeidat83@yahoo.com 553700602 عبيدات منري حممود  .2

 t.almasry@mu.edu.sa 562132313 املصري يونس حممد توفيق  .31
 a.k.ahmed@mu.edu.sa 563322337 حممد كمال عالء  .33
 m.alhussein@mu.edu.sa 551127633  احلسني عبداحلميد مصعب  .33

 

 

 عمادة التعليم االلكرتوني والتعلم عن بعد –وحدة التدريب  

 

 

 

 



  

 

 الغاط - االلكرتوين التعليم يف اآليل احلاسب ثقافة دربني لدورةكشف بأمساء املت

 الرتبة العلمية الربيد االلكرتوين االسم م
 t.sulaiman@mu.edu.sa 560327373 سليمان زكريا طارق  .3
 a.sami.edu.ma.sa 551127336 ابوعيد امحد انس  .3
 m.almohaimeed@mu.edu.sa 553322225 احمليميد علي حممد  .2
 w.qwaider@mu.edu.sa 530302211 قويدر حممد قاسم وليد. د  .3
5.  Ahmad Fayez 

Alzou'bi 
a.alzube@mu.edu.sa 556430055 

6.  Muhannad Rushdi 
Sabha 

m.sabha.mu.edu.sa 551045857 

 a.aljafen@mu.edu.sa 521235333 اجلفن عبدالعزيز أمحد  .7
 s.alsakaker@mu.edu.sa 556336336 السكاكر حممد صاحل  .0
 obeidat83@yahoo.com 553700602 عبيدات منري دحممو   .2

 t.almasry@mu.edu.sa 562132313 املصري يونس حممد توفيق  .31
 a.k.ahmed@mu.edu.sa 563322337 حممد كمال عالء  .33
 m.alhussein@mu.edu.sa 551127633  احلسني عبداحلميد مصعب  .33

 

 

 تعلم عن بعدعمادة التعليم االلكرتوني وال –وحدة التدريب  

 

 

 

 

 



  

 اجملمعة -    التعليمية وتطبيقاته االلكرتوين التعليم ثقافة كشف بأمساء املتدربني لدورة

 الرتبة العلمية الربيد االلكرتوين االسم م
 m.irshaid@mu.edu.sa 531356331 مصطفى ارشيد  .3
 m.hayajneh@mu.edu.sa 530233317 الدكتور  حممد تيسري هياجنة  .3
 m.irshaid@mu.edu.sa 531356331 مصطفى ارشيد  .2
 a.abusalim@mu.edu.sa 527332023 عاطف عبدالكرمي امحد ابوسليم  .3
 m.anadani@mu.edu.sa 535756221 د.حممد حممود عنداين  .5
 wanas1974@yahoo.com 553551263 وئام حممد سيد أمحد أنس  .6
 s.banisaeed@mu.edu.sa 522353037 صفوان رشيد حممد بين سعيد  .7
 zha1430@gmail.com 513351635 بن محد العامر زياد  .0
 abdeldrag@yahoo.com 522136062 د.عبد الرحيم حممود دراغمة  .2

د. إبراهيم حامد حسن أبو   .31
 صعيليك

i.suailk@mu.edu.sa 563002335 

 sakka2005@hotmail.com 511230150 د. مرهف عبد اجلبار سقا  .33
 benali_isetk@yahoo.fr 523272213 عبداهلل ابراهيم بن علي  .33
 mfouda1@hotmail.com 532365017 حممد سعد ابراهيم فودة  .32
 najib.aouinet@hotmail.com 512736333 جنيب بن عمر عوينات   .33
 f.alfahad@mu.edu.sa 511665620 فوزان حممد  الفهد  .35
 Wasef71@yahoo.com 550713523 د. واصف حممد سالمة العايد   .36
 No3man_asmar@hotmail.com 522506322 مسعود أمسر د. نعمان حممود  .37
د. هيثم فاروق ابراهيم   .30

 شكوكاين 
Haitham-1979@maktoob.com 562355333 

 a.alaoni@mu.edu.sa 562332666 أمحد اهليل العوين  .32
 hassooneh_72m@yahoo.com 521336326 د/ مأمون حسونه  .31
 mtafa34@yahoo.com 530225232 مصطفى فاروق عبدالعليم  .33
 r.ibrahim@mu.edu.sa 530223356 د.رضا عبد العزيز الدسوقي  .33

 

 



  

 

 

dremadhamdy_2006@yahoo.c عماد محدي عبداهلل  .32
om 

552722323 

 a.nada@mu.edu.sa 2.66517E+11 أمحد إبراهيم ندا  .33
 hameed960@yahoo.com 536257673 عبد احلميد حاج أمني  .35
 f.algaduoa@mu.edu.sa 515373132 فهد اجلدوع   .36
 karab1999@gmail.com 532120336 خالد عبد الرمحن عرب  .37
 malgalawi@yahoo.com 513226320 حممود جابر حسن أمحد   .30

 

 عمادة التعليم االلكرتوني والتعلم عن بعد –وحدة التدريب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 اجملمعة  - االلكرتوين التعليم يف اآليل احلاسب ثقافة املتدربني لدورة كشف بأمساء

 الرتبة العلمية الربيد االلكرتوين االسم م
 m.irshaid@mu.edu.sa 531356331 مصطفى ارشيد  .3
 m.anadani@mu.edu.sa 535756221 د.حممد حممود عنداين  .3
 wanas1974@yahoo.com 553551263 وئام حممد سيد أمحد أنس  .2
 zha1430@gmail.com 513351635 بن محد العامر زياد  .3
 abdeldrag@yahoo.com 522136062 د.عبد الرحيم حممود دراغمة  .5
د. إبراهيم حامد حسن أبو   .6

 صعيليك
i.suailk@mu.edu.sa 563002335 

 sakka2005@hotmail.com 511230150 د. مرهف عبد اجلبار سقا  .7
 benali_isetk@yahoo.fr 523272213 عبداهلل ابراهيم بن علي  .0
 najib.aouinet@hotmail.com 512736333 جنيب بن عمر عوينات   .2

 f.alfahad@mu.edu.sa 511665620 فوزان حممد  الفهد  .31
 Wasef71@yahoo.com 550713523 د. واصف حممد سالمة العايد   .33
 No3man_asmar@hotmail.com 522506322 د. نعمان حممود مسعود أمسر  .33
ثم فاروق ابراهيم د. هي  .32

 شكوكاين 
Haitham-1979@maktoob.com 562355333 

 a.alaoni@mu.edu.sa 562332666 أمحد اهليل العوين  .33
 hassooneh_72m@yahoo.com 521336326 د/ مأمون حسونه  .35
 mtafa34@yahoo.com 530225232 مصطفى فاروق عبدالعليم  .36
 k.smida@mu.edu.sa 517533260 كمال علي الصغري صميدة  .37
 r.ibrahim@mu.edu.sa 530223356 د.رضا عبد العزيز الدسوقي  .30
dremadhamdy_2006@yahoo.c عماد محدي عبداهلل  .32

om 
552722323 

 a.nada@mu.edu.sa 2.66517E+11 أمحد إبراهيم ندا  .31
 



  

 

 

 hameed960@yahoo.com 536257673 عبد احلميد حاج أمني  .33
 f.algaduoa@mu.edu.sa 515373132 فهد اجلدوع   .33
 karab1999@gmail.com 532120336 خالد عبد الرمحن عرب  .32
 malgalawi@yahoo.com 513226320 حممود جابر حسن أمحد   .33

 

 عمادة التعليم االلكرتوني والتعلم عن بعد –وحدة التدريب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 طة سديرحو  – التعليمية وتطبيقاته االلكرتوين التعليم ثقافة كشف بأمساء املتدربني لدورة

 الرتبة العلمية الربيد االلكرتوين االسم م
 m.aabahussain@mu.edu.sa 591415162 حممد بن منصور أباحسني  .3
 ahnnbass@yahoo.com 536621058 د أشرف عبد البديع البسيوىن  .3
 rwaidan@yahoo.com 564921045 الدكتور رافع حممود الرويضان  .2
 f_hamdoon@yahoo.com 558396779 د/فتحي حممد محدون منازع  .3
 shehata1959@yahoo.com 551291442 د.حممود حسن شحاته  .5
 albarz9@hotmail.com 503213116 هاجد بن عبداهلادي سهل العتييب  .6
 eslamelnemr@gmail.com 595360437 د.إسالم عبدالقادر النمر  .7
 esbadr@yahoo.com 542476363 د.عصام عبدالرمحن عثمان  .0
د حامد ابو االستاذ الدكتور مح  .2

 hhhabz@yahoo.com 96696950927 زايد
 haythamhmo84@yahoo.com 560941946 هيثم )حممد خري( امحد اليوسف  .31
د صالح أمحد عبد اللطيف   .33

 salaha1966@yahoo.com 508257412 حسني
 barakatabououf@yahoo.com 553547600 د/بركات أمحد حممود أبوعوف  .33
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 عمادة التعليم االلكرتوني والتعلم عن بعد –وحدة التدريب  

 

 



  

 

 حوطة سدير – االلكرتوين التعليم يف اآليل احلاسب ثقافة كشف بأمساء املتدربني لدورة

 الرتبة العلمية الربيد االلكرتوين االسم م
 m.aabahussain@mu.edu.sa 591415162 حممد بن منصور أباحسني  .3
 ahnnbass@yahoo.com 536621058 د أشرف عبد البديع البسيوىن  .3
 rwaidan@yahoo.com 564921045 الدكتور رافع حممود الرويضان  .2
 f_hamdoon@yahoo.com 558396779 د/فتحي حممد محدون منازع  .3
 shehata1959@yahoo.com 551291442 د.حممود حسن شحاته  .5
هاجد بن عبداهلادي سهل   .6

 albarz9@hotmail.com 503213116 العتييب
 eslamelnemr@gmail.com 595360437 د.إسالم عبدالقادر النمر  .7
 esbadr@yahoo.com 542476363 د.عصام عبدالرمحن عثمان  .0
االستاذ الدكتور محد حامد ابو   .2

 hhhabz@yahoo.com 96696950927 زايد
( امحد هيثم )حممد خري  .31

 haythamhmo84@yahoo.com 560941946 اليوسف
د صالح أمحد عبد اللطيف   .33

 salaha1966@yahoo.com 508257412 حسني
 barakatabououf@yahoo.com 553547600 د/بركات أمحد حممود أبوعوف  .33
 == == د.عبدالعزيز احلمدان  .32
 == == ناصر أنور عبدالعليم   .33
 == == أشرف أمحد البكليش  .35

 

 عمادة التعليم االلكرتوني والتعلم عن بعد –وحدة التدريب 

 

 



  

 

 رماح – التعليمية وتطبيقاته االلكرتوين التعليم ثقافة كشف بأمساء املتدربني لدورة

 الرتبة العلمية الربيد االلكرتوين االسم م
 == == د.عبداحلكيم عبداهلل النسور  .3
 == == كمال الدين  الصويف  .3
 == == د.مشرف املشرف  .2
 == == عبداحلميد حممد أبا اخليل  .3
 == == معن محدي عبداهلل النسور  .5
 == == علي عبدالرمحن امليمان  .6
 == == حممد سليمان النصيان  .7

 

 

 عمادة التعليم االلكرتوني والتعلم عن بعد –وحدة التدريب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 رماح – رتوينااللك التعليم يف اآليل احلاسب ثقافة كشف بأمساء املتدربني لدورة

 الرتبة العلمية الربيد االلكرتوين االسم م
 == == د.عبداحلكيم عبداهلل النسور  .3
 == == كمال الدين  الصويف  .3
 == == د.مشرف املشرف  .2
 == == عبداحلميد حممد أبا اخليل  .3
 == == معن محدي عبداهلل النسور  .5
 == == علي عبدالرمحن امليمان  .6
 == == حممد سليمان النصيان  .7

 

 عمادة التعليم االلكرتوني والتعلم عن بعد –دة التدريب وح

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 -التعليم اإللكرتوني تقنية واعدة  –ورشة عمل كشف بأمساء املتدربني ل

 الرتبة العلمية الكلية االسم م
 استاذ مساعد الرتبية باجملمعة د. مىن حممد الدسوقي خليفة  .3
 اضرةحم الرتبية باجملمعة أ.جنوى حممد املزروعي  .3
 استاذ مساعد الرتبية باجملمعة د أمرية حممد املغاوري  .2
 حماضر الرتبية باجملمعة زها العنزي . أ  .3
 حماضر الرتبية بالزلفي أ.منيبة عبداهلل الطريفي  .5
 حماضر الرتبية باجملمعة خلود أمني سعيد عيد  .6
 معيدة الرتبية باجملمعة سلمى مجعان السهلي  .7
 معيدة بية باجملمعةالرت  سهام عبداهلل املطريي  .0
 معيدة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية سارة عبداهلل الرويشد  .2

 معيدة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية امل عبداهلل الباليل  .31
 معيدة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية دميا عبدالرمحن الزامل  .33
 ةمعيد كلية العلوم والدراسات اإلنسانية نوف أمحد املعجل  .33
 حماضر الرتبية باجملمعة سعيدة حسني درديري  .32
 أستاذ مساعد الرتبية باجملمعة د. أمل صالح الدين حممد السيد  .33
 أستاذ مساعد الرتبية باجملمعة د. سحر حممد عبدالكرمي  .35
 أستاذ مساعد الرتبية باجملمعة د. نادية حممد أنور خليل عمار  .36

 

عمادة التعليم االلكرتوني  -التدريب  قسم الطالبات وحدة  –املدربة أ.منرية حممد الزومان 

 والتعلم عن بعد

 

 

 



  

 

 ورشة عمل  :  التعليم اإللكرتوني  تقنية واعدة نتقرير خمتصر ع

 .اجملمعة  / كلية الرتبية واملقام يف حمافظة 

 بيانات أساسية :

 التعليم اإللكرتوين تقنية واعدة اسم الربنامج
 حممد الزومان أ.منرية اسم املدرب

 يوم 3 املدة هـ30/6/3322 التاريخ 
 الرتبية باجملمعة الكلية  منرية حممد الزومان اسم املنسق

 

 بيانات الدورة :

 61  عدد احلضور  عدد املسجلني

 -جامعة اجملمعة  -قاعة مسرح كلية الرتبية باجملمعة   مكان التنفيذ
 مهية ثقافة التعليم االلكرتوين ونشر ثقافتهاملسامهة يف تنمية الوعي و أ  اإلجيابيات
 بشكل موسعمباشر وفوري عدم تنفيذ تطبيق عملي              السلبيات

 اقرتاحات املتدربني أو املدرب :

 

 

 

 

 وحدة التدريب بالعمادة 

 

 

  تكثيف الدورات التطبيقية وورش العمل لنشر ثقافة التعليم اإللكتروني ألعضاء هيئة
 التدريس وكذلك الطالبات

 التطبيق العملي ألهم التقنيات المستخدمة بالتعليم اإللكتروني 
  في الكليات واتصال سريع باألنترنت وصيانة السبورات الذكية التحتيةتهيئة البنية 
  االلكترونية الختباراتاتفعيل نظام   
 تفعيل استخدام برنامج جسور 
  الخبراتلتبادل  أخرىتبادل زيارات لبعض أعضاء هيئة التدريس مع جامعات 

 تهيئة الطالبات بشكل خاص في األقسام األدبية للتعامل مع هذا النوع من التعلم 
  نيااللكتروأقامة ورش عمل عن استراتيجيات التعليم والتقويم في التعلم 
  تفعيل النشرات البريدية 
 تفعيل التعليم عن بعد في التخصصات النظرية 
  لتدريس المقررات  االفتراضيةتطبيق  الفصول 
 التطبيق العملي لبرامج التعلم اإللكتروني 



  

 

 اآليل احلاسب ثقافةو  التعليمية وتطبيقاته االلكرتوين التعليم ثقافةورشة عمل  :   نتقرير خمتصر ع
 االلكرتوين التعليم يف

 . والعلوم  وطب االسنان كلية الرتبية-ي الزلفواملقام يف حمافظة 

 بيانات أساسية :

 يف اآليل احلاسب ثقافةو  التعليمية وتطبيقاته االلكرتوين التعليم ثقافة اسم الربنامج
 االلكرتوين التعليم

 أ.فيصل حاكم الشمري اسم املدرب
 يوم 3 املدة هـ32/6/3322 التاريخ 

 الرتبية  الكلية  رياض املطريي اسم املنسق
 

 بيانات الدورة :

 61 عدد احلضور  عدد املسجلني

 التدريب بكلية الرتبية قاعة  مكان التنفيذ
 مهية ثقافة التعليم االلكرتوين ونشر ثقافتهاملسامهة يف تنمية الوعي و أ  اإلجيابيات
 االتصال باالنرتنت بطئ .. السلبيات

 اقرتاحات املتدربني أو املدرب :

 

 

 

 

 

 . ضرورة توفير وحدة تعلم االلكتروني تقدم خدمة الصيانة 
 . ضرورة نشؤ التدريب وتوسيعه في الكليات 



  

 

 اآليل احلاسب ثقافةو  التعليمية وتطبيقاته االلكرتوين التعليم ثقافة: ورشة عمل  نتقرير خمتصر ع
 االلكرتوين التعليم يف

 .  اإلنسانيةكلية العلوم والدراسات /  الغاطواملقام يف حمافظة 

 بيانات أساسية :

 يف اآليل احلاسب ثقافةو  التعليمية وتطبيقاته االلكرتوين التعليم ثقافة اسم الربنامج
 االلكرتوين التعليم

 أ.فيصل حاكم الشمري اسم املدرب
 يوم 33 املدة هـ33/6/3322 التاريخ 

 والدراسات العلوم كلية الكلية  صاحل السكاكر  اسم املنسق
   اإلنسانية

 

 بيانات الدورة :

 61  عدد احلضور  عدد املسجلني

 2- معمل احلاسب االيل مكان التنفيذ
 مهية ثقافة التعليم االلكرتوين ونشر ثقافتهاملسامهة يف تنمية الوعي و أ  اإلجيابيات
 التجهيزات يف املعمل حتتاج إىل املزيد  السلبيات

 اقرتاحات املتدربني أو املدرب :

 

 

 

 

 

 . ضرورة توفير وحدة تعلم االلكتروني تقدم خدمة الصيانة 
 . ضرورة نشؤ التدريب وتوسيعه في الكليات 



  

 

 اآليل احلاسب ثقافةو  التعليمية وتطبيقاته االلكرتوين التعليم ثقافةورشة عمل  :   نتقرير خمتصر ع
 االلكرتوين التعليم يف

 . جلميع كليات اجلامعة اجملمعة  / واملقام يف حمافظة 

 بيانات أساسية :

 يف اآليل احلاسب ثقافةو  التعليمية وتطبيقاته االلكرتوين التعليم ثقافة اسم الربنامج
 االلكرتوين التعليم

 أ.فيصل حاكم الشمري اسم املدرب
 يوم 3 املدة هـ35/6/3322 التاريخ 

 باجملمعةاملبىن اجلامعي  الكلية  ناصر السلبود اسم املنسق
 

 بيانات الدورة :

 82 عدد احلضور  عدد املسجلني

 التدريب بكلية الرتبية قاعة  مكان التنفيذ
 مهية ثقافة التعليم االلكرتوين ونشر ثقافتهاملسامهة يف تنمية الوعي و أ  اإلجيابيات
 جتهيز الصوت  السلبيات

 اقرتاحات املتدربني أو املدرب :

 

 

 

 

 

 ضرورة توفير التجهيزات التعليمية بشكل عاجل لكلية التربية 
  لكلية المجتمع   واألنترنت ذكيةالسبورات الضرورة تركيب 
 ورة وجود فني صيانة لكافة الكلياتضر 
  شبكة انترنت واي فاي لكلية التربية 

 قل وجمع تحتاج كلية الهندسة إلى مزيد من التجهيزات وتغيير بعضها ومعمل حاسب متن
 . االسالك في مجمع أسالك



  

 

 اآليل احلاسب ثقافةو  التعليمية وتطبيقاته االلكرتوين التعليم ثقافةورشة عمل  :   نتقرير خمتصر ع
 االلكرتوين التعليم يف

  . اإلنسانيةكلية العلوم والدراسات  / حوطة سديرواملقام يف حمافظة 

 بيانات أساسية :

 يف اآليل احلاسب ثقافةو  التعليمية وتطبيقاته االلكرتوين التعليم ثقافة اسم الربنامج
 االلكرتوين التعليم

 أ.فيصل حاكم الشمري اسم املدرب
 يوم 3 املدة هـ30/6/3322 التاريخ 

 مبىن الكلية الكلية  حممد أباحسني  اسم املنسق
 

 بيانات الدورة :

 61 عدد احلضور  عدد املسجلني

 معمل احلاسب مكان التنفيذ
 مهية ثقافة التعليم االلكرتوين ونشر ثقافتهاملسامهة يف تنمية الوعي و أ  اإلجيابيات
 === السلبيات

 اقرتاحات املتدربني أو املدرب :

 

 

 

 

 

 . ضرورة توفير وحدة تعلم االلكتروني تقدم خدمة الصيانة 
 التدريب وتوسيعه في الكليات . ضرورة نشر 

 



  

 

 اآليل احلاسب ثقافةو  التعليمية وتطبيقاته االلكرتوين التعليم ثقافةورشة عمل  :   نتقرير خمتصر ع
 االلكرتوين التعليم يف

  . اإلنسانيةكلية العلوم والدراسات  / رماحواملقام يف حمافظة 

 بيانات أساسية :

 يف اآليل احلاسب ثقافةو  التعليمية وتطبيقاته االلكرتوين التعليم ثقافة اسم الربنامج
 االلكرتوين التعليم

 أ.فيصل حاكم الشمري اسم املدرب
 يوم 3 املدة هـ32/6/3322 التاريخ 

 مبىن الكلية الكلية   علي امليمان اسم املنسق
 

 بيانات الدورة :

 7 عدد احلضور  عدد املسجلني

 معمل احلاسب مكان التنفيذ
 مهية ثقافة التعليم االلكرتوين ونشر ثقافتهاملسامهة يف تنمية الوعي و أ  اإلجيابيات
 اليوجد انرتنت  السلبيات

 اقرتاحات املتدربني أو املدرب :

 

 

 

 

 

 . ضرورة توفير وحدة تعلم االلكتروني تقدم خدمة الصيانة 
 التدريب وتوسيعه في الكليات . ضرورة نشر 
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التدريب  لعملية التدريب حيث بلغ عدد املسجلني يف نظام اإلحصائية اإلجراءاتقامت بوضع مجيع وحدة  التدريب 
بينما كانت نسبة املتدربني من  منهم  22تدريس باجلامعة مت تدريب  هيئةعضو  331أكثر من  والتسجيل  لقبولل

 32متدربا  ويف كلية حوطة سدير  33متدربا   ويف كلية الغاط  36متدربا ويف كليات الزلفي  22كليات اجملمعة 
 . 3والشكل  3متدربني انظر الشكل  7متدربا  ويف كلية رماح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 



  



  



  



  


