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 جامعة اجملمعة                                                                                                                                                                                                                                                       اململكة العربية السعودية                                                                                                     
 عمادة اتعليم اإللكرتوني والتعليم عن بعد                                                                                                                                                         وزارة التعليم العايل                                                                       

 ( تقنية واعدة)  التعليم اإللكرتوني 
تدريبية لعمادة التعليم اإللكرتوني والتعليم عن بعد لتشر ثقافة التعليم اإللكرتوني لدى أعضاء هيئة التدريس من منسوبات اقسام يف إطار اخلطط التطويرية وال

/ 82/6سبت املوافق واليت عقدت يف يوم ال" التعليم اإللكرتوني تقنية واعدة " الطالبات يف كليات اجلامعة مت تنفيذ اول فعالية يف هذا االطار وهي  ورشة عمل بعنوان 

م بقاعة مسرح كلية الرتبية باجملمعة  وقد مت أعداد وتقديم الورشة من قبل منسقة وحدة التدريب بالعمادة يف اقسام الطالبات  32/5/8138هـ   املوافق  3311

ونصف بواقع  8ونصف ظهرا وامتدت حتى الساعة  38ة متدربة  وبدأت الورشة يف متام الساع 36حيث حضر الورشة  (  دبلوم تعليم الكرتوني )منرية الزومان .أ

 . يل التطويرساعتني فقط  واستهلت بالرتحيب جبميع املشاركات من قبل والشكر هلن على حضورهن  كما طلب من اجلميع ابداء مالحظاتهن ومقرتحاتهن يف سب

 الفئة املستهدفة عدد احلضور اسم املدرب التاريخ والتوقيــــت املكـــان أهداف الربنامج     عنوان ورشة العمل
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التعليم اإللكرتوني تقنية واعدة  –كشف بأمساء املتدربني لورشة عمل 

 الرتبة العلمية الكلية االسم م

 استاذ مساعد الرتبية باجملمعة منى حممد الدسوقي خليفة. د  .3

 حماضرة الرتبية باجملمعة جنوى حممد املزروعي.أ  .8

 استاذ مساعد الرتبية باجملمعة د أمرية حممد املغاوري  .1

 حماضر الرتبية باجملمعة زها العنزي . أ  .3

 حماضر الرتبية بالزلفي منيبة عبداهلل الطريفي.أ  .5

 حماضر الرتبية باجملمعة خلود أمني سعيد عيد  .6

 معيدة الرتبية باجملمعة سلمى مجعان السهلي  .7

 معيدة الرتبية باجملمعة سهام عبداهلل املطريي  .2

 معيدة والدراسات اإلنسانيةكلية العلوم  سارة عبداهلل الرويشد  .9

 معيدة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية امل عبداهلل الباللي  .31

 معيدة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية دميا عبدالرمحن الزامل  .33

 معيدة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية نوف أمحد املعجل  .38

 حماضر الرتبية باجملمعة سعيدة حسني درديري  .31

 أستاذ مساعد الرتبية باجملمعة أمل صالح الدين حممد السيد. د  .33

 أستاذ مساعد الرتبية باجملمعة سحر حممد عبدالكريم. د  .35

 أستاذ مساعد الرتبية باجملمعة نادية حممد أنور خليل عمار. د  .36

 

 



 

 املساهمة يف تنمية الوعي و أهمية ثقافة التعليم االلكرتوني ونشر ثقافته اإلجيابيات 

 عدم تنفيذ تطبيق عملي  مباشر وفوري بشكل موسع            السلبيات

 

 : اقرتاحات املتدربني أو املدرب
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