
 

التعليم االلكرتوني والتعلم عن بعد بعقد الشراكة مع عمادة اجلودة وتطوير املهارات  أقامت عمادة

إلقامة دورة تعريفية يف استخدام السبورة الذكية واليت أقيمت يف قاعة التدريب بعمادة اجلودة 

واليت كانت تتحدث عن تعريف السبورات الذكية ومكوناتها وتثبيت برجمية السبورة على شاشة 

م سواء كان مكتبا أو البتوب باإلضافة إىل خدمات املعايرة واستخدامات السبورة يف التعليم  املعل

 3اجلامعة حيث كان موعد التسجيل يبدا من يوم السبت وملدة  وعمم خطاب على مجيع كليات

 االربعاء من وتعاد الدورة يوم هـ , وكان وقت التنفيذ يوم الثالثاء61/61/6331-61أيام من تاريخ 

 وفق اجلدول التالي : هـ12/61/6331-61تاريخ 

 االجراء اليوم م
 السبت  .1

 االحد  .2 التسجيل يف الدورة
 االثنني  .3
 التدريب للدفعة االوىل الثالثاء  .4
 فعة الثانيةالتدريب للد االربعاء  .5

 

متدربا لليوم الثاني .  11متدربا لليوم األول وحنو  11متدربا بنحو  16وقد قامت العمادة بتدريب 

ص  ويكون الوقت 61-1لليوم األول وذلك من الساعة ومت ابالغ مجيع املتدربني ببداية الربنامج 

ون م ويك1-61بعد ذلك مفتوح للتطبيق العملي جلميع املتدربني واليوم الثاني من الساعة 

 الوقت بعد ذلك مفتوح للتطبيق العملي جلميع املتدربني وفق اجلدول التالي :

 العدد الفرتة الثانية االسرتاحة الفرتة االوىل اليوم

ص التدريب 12-9 الثالثاء
 النظري

اسرتاحة ملدة نصف ساعة مع 
 25 العمليالتدريب  م2-12 أداء صالة الظهر

ص التدريب 2-12 األربعاء
 النظري

اسرتاحة ملدة نصف ساعة مع 
 22 م التدريب العملي3-2 أداء صالة العصر

 

والتواصل مع املدرب واملتدربني على أن تكون اجراءات القبول وقد قامت الشراكة بني العمادتني 

وبوفيه االسرتاحة من اعمال عمادة  وثيق الدورة  من أعمال عمادة اجلودة وتكون طباعة البنراتتو

 ل التالي :وفق اجلدو التعليم االلكرتوني والتعلم عن بعد

 



 

 مالحظة التكلفة  االجراء
 يف املبىن اجلديد والقديم ر.س1211 بنرات  4طباعة 

 ر.س151 تدريبي  عن كل يوم ر.س311 االسرتاحة 
  ريال سعودي 1511                 اجملموع

 جميع الفواتير في آخر التقريرمرفق *

 : مالحظات عن الدورة التعريفية 
 . عطل التكيف حيث مل يكن اجلو صاحلا للتدريب 

 .مل يكن هناك مساحة كاملة ووقت اوفر للتطبيق العملي 

 .بعض املتدربني يشكون من عدم تركيب السبورة الذكية يف كلياتهم كالغاط مثال 

 املقبلة. حنتاج إىل إعادة الدورة يف األيام 

 

 : بعض الصور املوثقة عن الدورة 

 

 











 

 

 


