
 

 

 



 

فريق  بتأسيسم عن بعد قامت العمادة عمادة التعليم االلكرتوني والتعلمن  مببادرة

 عالي مدير اجلامعةم وافقةم بعد ذلك تمتادة يف كل كليات اجلامعة, منسقي للعم

االجتماع األول ملنسقي عمادة التعليم االلكرتوني والتعلم عن بعد ومت حتديد  بعقد

مع املنسقني عرب ل صاوهـ ومت الت12/3/2333يوم لالجتماع وأقر بعد املوافقة بتاريخ 

ني ومت وعرب القوائم الربيدية للمنسق  SMSالوسائل االلكرتونية عرب رسائل اجلوال

 :وقد حضر كل من  , يف بداية اللقاء الرتحيب باملنسقني والتعريف بهم

 كلية الرتبية باجملمعة  -     فهد الرشيدي  أ. .2

 كلية الطب باجملمعة   –        رائد الزهراني أ. .1

 كلية العلوم االدارية واالنسانية باجملمعة –         رمزي الزيد أ. .3

 كلية العلوم الطبية التطبيقية باجملمعة –    كمال صميدة د. .3

 كلية اجملتمع باجملمعة  –    وائل التوجيري أ. .5

 كلية اهلندسة باجملمعة - مصطفى يعقوب  م. .6

 كلية الرتبية بالزلفي –          أ.جرب الفحام  .7

 كلية العلوم بالزلفي -          رياض املطريي أ. .8

 ت االنسانية باحلوطةكلية العلوم والدراسا – د.خالد حممد العمر  .9

 كلية العلوم والدراسات االنسانية برماح –              امليمان  يعلأ. .21

 ومنسق, سامي الضوحييأ. بالزلفي االسنان طب كلية منسق االجتماع عن أعتذر وقد

 العليا دراساته الستكمال السالمة فارسأ.  الغاط االنسانية والدراسات العلوم كلية

 . باخلارج

 



 :منسوبي العمادة كل من وقد حضر من 

 الدوسري عميد العمادة  د. مسلم .2

 أ.ثامر الدغيشي وكيل العمادة  .1

 له املطريي مدير اإلدارة القناة التعليميةعبداآل أ. .3

 أ.فيصل الشمري  مدير التدريب والتطوير .3

 ي مسانداردإ    علي املالكي   .5

 ناصر السلبود  إداري مساند  .6

صهم على هذا الدوسري مببادرة الشكر والعرفان للمنسقني وحر د. مسلموقد بدأ 

إىل تطور جمال التعليم  يف مقدمة االجتماع العميد سعادة وقد أشار  ,على االجتماع

دعم وتشجيع معالي وتأكيد  ليم وتطبيقاته احلديثةااللكرتوني يف شتى جماالت التع

ثم تال ذلك  ,التقنية والتعليمية شاريع العمادةملاملقرن  بن سعد خالدمدير اجلامعة د.

وقد قدم فيه  عرض التعريفي بالعمادة ومشاريعها قدمه أ.فيصل حاكم الشمريال

بالدرجة األوىل رفع مستوى التعليم من  إليه واليت تسعى العام صورة من هدف العمادة

تقسيم ذلك اهلدف إىل الدور التقليدي إىل جمالت التعليم االلكرتوني التفاعلي و

وكذلك  داف فرعية اليت تسعى العمادة لتحقيقها جبودة عالية ومواصفات عاملية,أه

, ومت الفرتة احلالية التأسيس وحتى ذعرض االجنازات اليت صاحبت العمادة منمت 

منها مشروع  ,كل تكامليشب إليضاحهاأثناء العرض طرح مشاريع العمادة اليت سعت 

Smart Class  تجهيز كتنفيذها على عدة مراحل  سيتمالقاعات الذكية  واليت

 اإللكرتونية وأنظمة العرض واملنصات تفاعلية وأجهزةسبورات وال القاعات التعليمية

وعرض مشروع أنظمة تعليم اإللكرتوني وذلك من خالل  نرتنتباإلتصال واال صوتال

الفصول و (e-quizنظام االختبارات اإللكرتوني )و (LMSنظام إدارة التعلم )

تكامل التسجيل مع النظام مع  (SST نظام الدعم الفين والتقين )و (VC) االفرتاضية

  األكادميي باجلامعة.



وكذلك مشروع  هيزاتها التعليمية,وجت ومشروع االستديو التعليمي والشبكات

ومشروع مراكز  وأجهزتها التعليمية التدريب لثقافة التعليم االلكرتوني وبرجمياتها

ومشروع  ,وانتاج مقررات تعليمية تفاعليةااللكرتوني يف كل كلية,  التعليم ووحدات

 ستكون أن جناح هذه القناةاملطريي  عبداآللهخالهلا أ.القناة التعليمية وقد أضاف 

ومت  ,الكليات ومنسقيها بتغطية مجيع مشاريعها وحبوثها خلدمة اجملتمع مبشاركة

مركز االختبارات االلكرتونية وإنشاء العرض عرض مشاريع أخرى كمشروع خالل 

 تشمل مجيع خدمات العمادة .اليت بوابة االلكرتونية 

لكل مشروع من مشاريع العمادة  وقد أضاف أ.ثامر الدغيشي من خالل العرض وصفًا

أن املنسق هو املشارك واملؤسس  ه مشروع  وقد أكد فيمع فتح اجملال للنقاش يف كل 

ويكون ذلك عرب   لتطوير التعليم االلكرتوني يف العمللزمالئه واملدرب واملشجع 

 .برفع أي خدمة يريد توفريها يف كليتهقنوات تساند 

لك جبلسة نقاش وتقديم االقرتاحات وعرض املالحظات وقد مت واختتم اللقاء بعد ذ

 والنتائج التالية : التوصياتحصر 

 املنسقني الحتياجات لتلبية وذلك فرصة أقرب يف آخر انعقاد ضرورة .2

 .وكلياتهم

 لكليتهم منسق لتعيني بالغاط االنسانية والدراسات العلوم كلية خماطبة .1

 . اخلارج يف دراسته الستكمال السالمة فارس.أ اعتذار لسبب وذاك

التعليم االلكرتوني جناحه من مبادرة املنسق يف كل كلية التأكيد على أن  .3

 خاصة يف الفرتة احلالية.

 .ضرورة توفري دورات تدريبية عاجلة يف السبورات الذكية يف الزلفي .3

 أهمية اختيار مدربني جييدون مهارات التدريب . .5



تعميم حماضرات عامة يف كليات اجلامعة عن التعليم االلكرتوني وأنظمته  .6

يقدمها أ.فيصل حاكم الشمري  وتديرها وتوثقها القناة التعليمية  بإشراف 

 عبداآلله املطريي .

 . وجتهيزاتهارتام املنشآت التعليمية ضرورة توعية الطالب بثقافة اح .7

 .يف الكلياتاملراقبة  كامرياتالنظر يف  شأن الرتكيب  .8

التواصل إلنشاء حسابات يف موقع املركز الوطين للتعليم االلكرتوني والتعلم  .9

 .عن بعد 

 وجود اختبار أو الزام باستخدام التأكيد عند استقطاب أعضاء هيئة التدريس  .21

 مهارات احلاسب اآللي وتطبيقات التعليم االلكرتوني والسبورات الذكية .

لربيد االلكرتوني لكل منسق وبعد ذلك مت التأكيد على األمساء وأرقام التواصل وا

 والتقطت بعد ذلك الصور هلذا االجتماع :

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 كلية الرتبية باجملمعة أ.فهد الرشيدي 1

 كلية الطب باجملمعة رائد الزهراني.أ 2

االدارية  كلية العلوم أ.رمزي الزيد 3

 واالنسانية باجملمعة

كلية العلوم الطبية  د.كمال صميدة 4

 التطبيقية باجملمعة

 اجملتمع باجملمعة كلية أ.وائل التوجيري 5

 باجملمعة اهلندسة كلية م.مصطفى يعقوب 6

 كلية الرتبية بالزلفي أ.جرب الفحام 7

 كلية العلوم بالزلفي رياض املطرييأ. 8

كلية العلوم والدراسات  د.خالد حممد العمر 9

 االنسانية باحلوطة

كلية العلوم والدراسات  على امليمانا. 11

 االنسانية برماح

 


