
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التقرٌر الفصلً لوحدة التعلٌم اإللكترونً  

فً كلٌة العلوم 

أقسام طالب  

الفصل الثانً    

 هـ143 6 /1435عام       

:  إعداد                                                

مصطفى محمد عراقً .                                   د
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  هقدهه

 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
دوراً ملموساً و مهّماً فً مناحً الحٌاة الٌومٌة جمٌعها بشكل عام وفً  تلعب تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت

فقد ظهر كثٌر من المؤسسات التعلٌمٌة التً تبنت استخدام تلك التكنولوجٌا كوسائط ناقلة فً  التعلٌم بشكل خاص

 فالتعلٌم االلكترونً نوع من التعلٌم ٌتباعد فٌه المعلم والمتعلم عن مكان التعلٌم   وهو عملٌة االتصال التعلٌمً

أسلوب من أسالٌب التعلـــم فهو منظومة تعلٌمٌة وطرٌقة للتعلم باستخدام أنظمة إلكترونٌة خاصة و تقنٌات اتصال 

و تكنولوجٌا حدٌثة كالحاسـوب وشبكاته والوسائط المتعددة وبوابـات اإلنترنت من أجل إٌصـــال المعلومــات 

وبكلفة أقل , ومن أي مكــان,للمتعلمٌن بشكل صوت وصورة وبشكل متزامن أو غٌر متزامن وبأقصر وأسرع وقت

 .وبصـــورة تمكـــن  إدارة العملٌة التعلٌمٌة من ضبطـــها وقٌـــاس وتقٌٌم أداء المتعلمٌن ,وبجودة عالٌة  ,
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  .بسم اهلل و الصالة و السالم على رسول اهلل سيد اخللق ورسول أالمه وعلى آله و أصحابة أمجعني

 

تعتبر وحدة التعلٌم االلكترونً بالكلٌة سفٌرة لعمادة التعلٌم االلكترونً و التعلم عن بعد بالجامعة وإحدى الوحدات ذات  

وتقوم الوحدة بالتروٌج  . الطابع الخاص وذلك للرغبة  الجادة للعمادة  فً االرتقاء بجودة العملٌة التعلٌمٌة داخل الكلٌات

لنشر ثقافة التعلٌم اإللكترونً ودعم نشاطاته والتدرٌب والتدرٌس باستخدام التقنٌات الحدٌثة  كما أن لها دور كبٌر فً توفٌر األجهزة 

التعلٌمٌة االلكترونٌة وصٌانتها و تدرٌب أعضاء هٌئة التدرٌس و الطالب على استخدامها باإلضافة إلى رفع مستوى أعضاء هٌئة 

التدرٌس و الطالب على استخدام احدث البرامج النوعٌة و التً تخدم العملٌة التعلٌمٌة وتزلل الصعوبات التً تواجههم كما أن لها دور فً 

 . تدعٌم نظام إدارة التعلم بالجامعة وأٌضا  المشاركة فً تطوٌر مواقع أعضاء هٌئة التدرٌس و التً تعتبر واجهه للجامعة

 كلمةىمندقةىوحدةىالتعلومىاإللكترونيىبالكلوة
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 من خالل االستفادة من تقنٌات التعلم الحدٌثة فً الجامعات الرائدة بالزلفى المساهمة فً بناء وتطوٌر بٌئة التعلٌم االلكترونً بكلٌة العلوم 

 . التعلٌم االلكترونً والتعلم عن بعد بجامعة المجمعةة  بعٌن االعتبار مواكبة أهداف وتطلعات عماداألخذمع 

 

 

 الرؤوةىوالردالةىواألهداف

 الرؤية 
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ٌعتبر التعلٌم اإللكترونً مبنً على استخدام وسائل تقنٌة المعلومات لتصنع حافزا لتحسٌن جودة مخرجات التعلٌم من خالل رفع مستوى 

لترتقً بمستوى أداء منسوبً الكلٌة من خالل تقدٌم مجموعة متمٌزة التفاعل بٌن الطالب والمعلم ومن هذا المنطلق أتى إنشاء هذه اللجنة 

 .البرامج واألنشطة فً مجال التعلٌم االلكترونً بمهنٌة وتخصصٌة  من

 

 

 

 الرسالة
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 إدارة وتطوٌر عملٌات التعلم االلكترونً والتعلٌم عن بعد وأنظمتها بالكلٌة. 

  مقررات الكترونٌة تفاعلٌةإلىبناء وتطوٌر المحتوى الرقمً للمقررات الدراسٌة وتحوٌلها  .

 توفٌر التدرٌب المستمر ألعضاء هٌئة التدرٌس والطالب بالكلٌة .

  فاعلٌة الكادر     توفٌر الدعم الفنً والتقنً الالزم لكافة قطاعات الكلٌة ومنسوبٌها والتعامل مع كافة العوائق التقنٌة لضمان رفع

  . والتعلٌمًاإلداري

 متابعة المنصات التعلٌمٌة و السبورات الذكٌة و التً تخدم العملٌة التعلٌمٌة 

  تدرٌب أعضاء هٌئة التدرٌس و الطالب بالكلٌة على نظام إدارة التعلم(D2L). 

 األهداف 
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مصطفى محمد عبد الرحٌم عراقً .دمنسق الوحدة 

 

محمد وجٌه .د منسق قسم الحاسب

 

 الكوكلىالتنظوميىاإلداريىىلوحدةىالتعلومىاإللكتروني
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عبد هللا عبد الجبار .د منسق قسم الرٌاضٌات

 

إبراهٌم شعرانى .د منسق قسم الفٌزٌاء

 

مروان عبد اللطٌف .د منسق قسم المختبرات الطبٌة
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األستاذ المساعد بقسم المختبرات الطبٌة – مصطفى محمد عبد الرحٌم عراقً .د

األستاذ المساعد بقسم الفٌزٌاء – إبراهٌم تشعرانً .د

األستاذ المساعد بقسم المختبرات الطبٌة - مروان عبد اللطٌف  .د

 األستاذ المساعد بقسم الحاسب اآللً– محمد وجٌه .د

 

 المدرباتىالمعتمداتىفيىالكلوة/ىىأدماءىىالمدربونى
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 إدارة وتطوٌر عملٌات التعلم االلكترونً والتعلٌم عن بعد وأنظمتها بالكلٌة. 

  مقررات الكترونٌة تفاعلٌةإلىبناء وتطوٌر المحتوى الرقمً للمقررات الدراسٌة وتحوٌلها  .

 توفٌر التدرٌب المستمر ألعضاء هٌئة التدرٌس والطالب بالكلٌة .

  توفٌر الدعم الفنً والتقنً الالزم لكافة قطاعات الكلٌة ومنسوبٌها والتعامل مع كافة العوائق التقنٌة لضمان رفع فاعلٌة الكادر  

  . والتعلٌمًاإلداري

 متابعة المنصات التعلٌمٌة و السبورات الذكٌة و التً تخدم العملٌة التعلٌمٌة 

  تدرٌب أعضاء هٌئة التدرٌس و الطالب بالكلٌة على نظام إدارة التعلم(D2L). 

 :خطةىالعملىومكامىىوحدةىالتعلومىاإللكترونيى
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 عنوان البرنامج
مدة 

البرنامج 
عدد 

الساعات 
 وقت
 التنفٌذ

 الفئة المستهدفة
 (نساء)

 التارٌخ المكان

كٌف تطور موقعك 
  4 ٌوم الشخصً

أعضاء هٌئة 
 التدرٌس

معمل التعلٌم 
االلكترونً 

 الزلفى
8-4-2015 

كٌف تطور موقعك 
موظفٌن   4ٌوم  الشخصً

معمل التعلٌم 
االلكترونً 

الزلفى 
12-4-1436 

المنصات التعلٌمٌة 
  4ٌوم  االلكترونٌة

أعضاء هٌئة 
التدرٌس 

معمل التعلٌم 
االلكترونً 

الزلفى 
9-4-1436 

 2015-4-14معمل التعلٌم أعضاء هٌئة   4 ٌومكتابة األبحاث العلمٌة 

 الخطةىالتدروبوةىللفصلىالدراديى
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باستخدام برنامج سهل 
ومجانً إلدارة 

المراجع ٌوفر قاعدة 
بٌانات وسحابة 

إلكترونٌة لتخزٌن 
 األبحاث

االلكترونً  التدرٌس
 الزلفى

 احترافٌة أدوات
 نظام فً تستخدم 
 التعلم إدارة

  4 ٌوم

أعضاء هٌئة 

 التدرٌس

معمل التعلٌم 

االلكترونً 

 الزلفى

15-4-2015 

كٌفٌة البحث فً جوجل 
بطرٌقة احترافٌة 

  4 ٌوم
أعضاء هٌئة 

 التدرٌس

معمل التعلٌم 
االلكترونً 

 الزلفى

27-4-2015 

كٌف تصنع عرض 
تقدٌمً بطرٌقة 

 احترافٌة

 4 ٌوم
أعضاء هٌئة  

 التدرٌس

معمل التعلٌم 
االلكترونً 

 الزلفى

6-5-2015 

 4 ورش عمل ألعضاء 
معمل التعلٌم أعضاء هٌئة  

االلكترونً 
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هٌئة التدرٌس على 

كٌفٌة رفع مقرراتهم 

  D2Lعلى نظام 

 الزلفى التدرٌس

ورشة عمل ألعضاء 
هٌئة التدرٌس عن 

كٌفٌة استخدام 
المنصات االلكترونٌة 

 4 
أعضاء هٌئة  

 التدرٌس

معمل التعلٌم 
االلكترونً 

 الزلفى

 

ورشة عمل ألعضاء 
هٌئة التدرٌس عن 

كٌفٌة تسجٌل 
المحاضرات باستخدام 
برامج محترفة لرفعها 

على موقع الكلٌة 

 4 

أعضاء هٌئة  

 التدرٌس

معمل التعلٌم 
االلكترونً 

 الزلفى

 

دورة تدرٌبٌة للطالب 
 D2Lعلى نظام 

 4 
معمل التعلٌم  طالب 

االلكترونً 
 الزلفى

13-4-2015 
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دورة تدرٌبٌة للطالب 
 D2Lعلى نظام 

 4 
معمل التعلٌم  طالب 

االلكترونً 
 الزلفى

 

دورة تدرٌبٌة للطالب 
 D2Lعلى نظام 

 4 يوم
معمل التعلٌم طالب  

االلكترونً 
الزلفى 

22-4-2015 

دورة تدرٌبٌة بعنوان 
استخدام السحابة 

االلكترونٌة فً التعلٌم  

 4 
أعضاء هٌئة  

 التدرٌس

معمل التعلٌم 
االلكترونً 

 الزلفى

21-4-2015 

دورة تدرٌبٌة بعنوان 

استخدام برنامج لكتابة  

األسئلة وتحمٌله على 

  نظام إدارة التعلم

ملف  وكٌفٌة عمل"

الكترونً  لتتبع حالة 

 4 يوم

أعضاء هٌئة  

التدرٌس 

معمل التعلٌم 
االلكترونً 

الزلفى 

5-5-2015 
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الطالب  الدراسٌة 

واستخدامه فً أعمال 

 .الجودة

 
ورشة عمل عن المشاكل 

و المعوقات التً تواجه 

أعضاء هٌئة التدرٌس 

على نظام إدارة التعلم 

D2L وكٌفٌة التغلب 

 .علٌها

 

 2يوم 

   
معمل التعلٌم 

االلكترونً 

 الزلفى
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قامت الوحدة بتفقد التجهٌزات االلكترونٌة من سبورات ذكٌة ومنصات تعلٌمٌة و البروجوكترات فً الكلٌة ووجد بعض المشاكل فً المنصات  

 تعمل أالن و اإلصالحعامل معها و تم الت وجدت و تم التً المشاكل إلصالحدة للمنصات التعلٌمٌة ور المالشركة مع الوحدةالتعلٌمٌة وقد تواصلت 

 بعض أٌضاووجد   لم تورد مع المنصات من قبل الشركةالتً هٌئة التدرٌس وتم توفٌر بعض القطع أعضاء باستخدام ٌفً جٌد بشكلجمٌع المنصات 

المشاكل فً السبورات الذكٌة و البروجٌكتورات وقد قامت الوحدة بحل المشاكل بالجهود الذاتٌة و دعم الكلٌة  وتم تقدٌم تقرٌر لمجلس الكلٌة و 

 .اعتمد التقرٌر فً المجلس

على كل أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة حٌث  (D2L)بناء على توجه الجامعة متمثلة فً عمادة التعلٌم االلكترونً بضرورة تفعٌل نظام إدارة التعلم  

 فقامت الوحدة بعقد ورش عمل  أسبوعٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس تحت رعاٌة سعادة عمٌد الكلٌة و .تم اختٌار كلٌتنا العامرة بتجربة تفعٌل النظام 

 أهمىىاألنذطةىوالمذاركاتىوالفعالواتىىالتيىنفذتكاىوحدةىالتعلومىاإللكترونيىفيىالكلوةى
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سعادة وكٌل الكلٌة للجودة و تطوٌر المهارات لحث أعضاء هٌئة التدرٌس على ضرورة تفعٌل النظام و متابعة أعضاء هٌئة التدرٌس لرفع مقراراتهم 

 .و مناقشة المعوقات التً تواجه أعضاء هٌئة التدرٌس على النظام

   http://cutt.us/y0Lm: رابط الخبر على صفحة الكلية

 

 

http://cutt.us/y0Lm
http://cutt.us/y0Lm
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  تم عمل طلب دعم فنً الكترونً خاص بالوحدة داخل الكلٌة الستقبال شكاوى أعضاء هٌئة التدرٌس من المنصات و السبورات و البروجٌكتور حتى

   :وذلك من خالل الرابط التالً تستطٌع الوحدة حصر المشاكل وسرعة االستجابة لحلها على الفور

http://cutt.us/edqD  

  قامت وحدة التعلٌم االلكترونً بتقٌٌم مواقع أعضاء هٌئة التدرٌس الشخصٌة حٌث وضعت معاٌٌر تم الموافقة علٌها من مجلس الكلٌة وعقدت

الوحدة ورش عمل داخل األقسام بتعرٌف أعضاء هٌئة التدرٌس بأهمٌة المواقع الشخصٌة حٌث ٌمثل الموقع صورة الجامعة عالمٌا وبعد التقٌٌم قام 

وضعتها الكلٌة للتحسٌن وتم ,منسقً األقسام بعمل ورش عمل لكٌفٌة تحسٌن المواقع الشخصٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس و استخدام المعاٌر التً 

 .اعتمادها بمجلس الكلٌة

  

http://cutt.us/edqD
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  تم تسجٌل فٌدٌو لطرٌقة استخدام المنصات االلكترونٌة التعلٌمٌة بالتنسٌق مع شركة العجو الموردة للمنصات وقام احد مهندسً الشركة بتسجٌل

 .الفٌدٌوهات داخل الكلٌة و رفعها على موقع وحدة التعلٌم االلكترونً بالكلٌة لكً ٌستفٌد منها كل العاملٌن بالجامعة

   http://cutt.us/vXM4: رابط الفيديو

  ًقامت الوحدة بالتنسٌق مع أقسام الكلٌة المختلفة بتسجٌل محاضرات فً بعض المقررات الدراسٌة ووضعها على موقع الوحدة لتخدم الطالب ف

العملٌة التعلٌمٌة على أن ٌستكمل تسجٌل باقً المقررات فً الفصل الدراسً القادم وقدمت الوحدة ورشة عمل للدكاترة عن كٌفٌة تسجٌل 

 . و الموجود بالسبورات الذكٌة بالجامعةActive Inspireالمحاضرات وبعض التقنٌات المستخدمة فً التسجٌل ومنها برنامج 

 

http://cutt.us/vXM4
http://cutt.us/vXM4
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  http://cutt.us/9E3OY: رابط اخلرب

 

 

http://cutt.us/9E3OY
http://cutt.us/9E3OY
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  االلكترونًدورة تدرٌبٌة لطالب قسم علوم الحاسب على نظام التعلٌم D2L 

  http://cutt.us/Tz2Ma: رابط اخلرب

   

http://cutt.us/Tz2Ma
http://cutt.us/Tz2Ma
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 كتابة األبحاث العلمٌة باستخدام برنامج" أقامت الوحدة دورة تدرٌبٌة بعنوان Mendeley  إلدارة المراجع و الذي ٌوفر قاعدة بٌانات و سحابة
الكترونٌة لتخزٌن األبحاث وكٌفٌة التسجٌل على موقع البرنامج و تصدٌر األبحاث العلمٌة داخل البرنامج طبقا لمواصفات النشر فً المجالت 

 .العالمٌة

  http://cutt.us/CzrZ: رابط اخلرب

   

http://cutt.us/CzrZ
http://cutt.us/CzrZ
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  ضرورة اهتمام الموظفٌن وذلك ل على كٌفٌة تفعٌل وتطوٌر المواقع الشخصٌة اإلدارٌٌن بالكلٌة دورة تدرٌبٌة للموظفٌن االلكترونًقامت وحدة التعلٌم

 للزائرٌن اإلدارات  الكلٌة المختلفة من خالل مواقع الموظفٌن و مهام هذه بإداراتبتفعٌل المواقع الشخصٌة و استخدامها لخدمة الكلٌة و التعرٌف 

 .لمواقع الكلٌة على شبكة االنترنت

    cutt.us/onJfVئ//:http: رابط الخبر

   

http://�cutt.us/onJfV
http://�cutt.us/onJfV
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 بالكلٌة ورشة عمل على نظامااللكترونً وحدة التعلٌم أقامة D2L   نظام التعلمإدارة ألدوات االحترافًتحت اسم االستخدام  D2L هٌئة ألعضاء 

 . التدرٌس

  http://cutt.us/enMUF: رابط اخلرب

   

http://cutt.us/enMUF
http://cutt.us/enMUF
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 لما لها دور   قامت و حدة التعلٌم اإللكترونً بعقد دورة تدرٌبٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة عن كٌفٌة تطوٌر الموقع الشخصً بطرٌقه احترافٌة

كبٌر فً التواصل بٌن عضو هٌئة التدرٌس و الطالب  حٌث توفر بٌئة  للتواصل مع الطالب لنشر الثقافة العلمٌة للطالب داخل الجامعة وكذلك للطالب 

 . من خارج الجامعة

  http://cutt.us/xe6z: رابط اخلرب

   

http://cutt.us/xe6z
http://cutt.us/xe6z
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  التعلمإدارة على نظام  قسم المختبرات الطبٌة بالكلٌة بالكلٌة دورة تدرٌبٌة لطالبااللكترونًقامت وحدة التعلٌم  D2L   تثري ثقافة التعلٌم التًو 

 .  لدى طالب الكلٌةااللكترونً

    http://cutt.us/ovsC:  رابط اخلرب

   

http://cutt.us/ovsC
http://cutt.us/ovsC
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 أهم  األدوات و الخدمات التً تقدمها جوجل وكٌفٌة االستفادة منها فً العملٌة  دورة تدرٌبٌة بعنوان مهارات البحث فً جوجل وقد استعرضت الدورة

 .التعلٌمٌة سواء ألعضاء هٌئة التدرٌس أو الطالب

 : رابط الدورة
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  دورة تدرٌبٌة بعنوان كٌف تصنع عرض تقدٌمً بطرٌقة احترافٌة وقد تناولت الدورة مهارات استخدام البوربوٌنت و كٌفٌة صناعة محاضرة بطرٌقة

 .احترافٌة وشٌقة

:  رابط الدورة
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  دورة تدرٌبٌة بعنوان استخدام السحابة االلكترونٌة فً التعلٌم وتناولت الدورة. 

:  رابط الدورة
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ملف الكترونً  لتتبع حالة  وكٌفٌة عمل"  استخدام برنامج لكتابة األسئلة وتحمٌله على نظام إدارة التعلم دورة تدرٌبٌة بعنوان  

 .الطالب  الدراسٌة واستخدامه فً أعمال الجودة

:  رابط الدورة
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  ورشة عمل عن المشاكل و المعوقات التً تواجه أعضاء هٌئة التدرٌس على نظام إدارة التعلمD2L وكٌفٌة التغلب علٌها وقد قدم الدورة المهندس 

 .محمد جهاد من عمادة التعلٌم االلكترونً و المسئول  عن النظام

 :رابط الورشة

 

 

 

 

 

  ىإحصائوات  
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 عدد المسجالت اسم البرنامج
 عدد الحضور

أعضاء هٌئة  طالبات
 التدرٌس

 11  11 الشخصًكٌف تطور موقعك 
 18  18 الشخصًكٌف تطور موقعك 

 20  20 المنصات التعلٌمٌة االلكترونٌة
كتابة األبحاث العلمٌة باستخدام برنامج 

سهل ومجانً إلدارة المراجع ٌوفر 
قاعدة بٌانات وسحابة إلكترونٌة 

 لتخزٌن األبحاث

14  14 

 نظام فً احترافٌة  تستخدم أدوات
 التعلم إدارة

15  15 

كٌفٌة البحث فً جوجل بطرٌقة 
احترافٌة 

9  7 

كٌف تصنع عرض تقدٌمً بطرٌقة 
 احترافٌة

10  8 
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ورش عمل ألعضاء هٌئة التدرٌس 

على كٌفٌة رفع مقرراتهم على نظام 

D2L  

15  15 

ورشة عمل ألعضاء هٌئة التدرٌس 
عن كٌفٌة استخدام المنصات 

االلكترونٌة 

22  19 

ورشة عمل ألعضاء هٌئة التدرٌس 
عن كٌفٌة تسجٌل المحاضرات 

باستخدام برامج محترفة لرفعها على 
موقع الكلٌة 

15  15 

  D2L  22دورة تدرٌبٌة للطالب على نظام 
  D2L  11دورة تدرٌبٌة للطالب على نظام 
  D2L  5دورة تدرٌبٌة للطالب على نظام 

دورة تدرٌبٌة بعنوان استخدام السحابة 
االلكترونٌة فً التعلٌم  

14  14 
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استخدام برنامج  دورة تدرٌبٌة بعنوان 

لكتابة األسئلة وتحمٌله على نظام إدارة 

ملف الكترونً  لتتبع  وكٌفٌة عمل"  التعلم

حالة الطالب  الدراسٌة واستخدامه فً 

 .أعمال الجودة

 

15  15 

 نظام فً احترافٌة  تستخدم أدوات
 التعلم إدارة

7  7 

ورشة عمل عن المشاكل و المعوقات التً 

تواجه أعضاء هٌئة التدرٌس على نظام 

 وكٌفٌة التغلب علٌها وقد D2Lإدارة التعلم 

قدم الدورة المهندس محمد جهاد من عمادة 

 .التعلٌم االلكترونً و المسئول  عن النظام

17  17 
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 180 38 188 العدد اإلجمالي
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 المالحظات

 

 التوصيات
قامت الوحدة بتفقد التجهٌزات 
االلكترونٌة من سبورات ذكٌة 

ومنصات تعلٌمٌة و 
البروجوكترات فً الكلٌة ووجد 

بعض المشاكل فً المنصات 
 مع الوحدةالتعلٌمٌة وقد تواصلت 

دة للمنصات ور المالشركة
 المشاكل إلصالحالتعلٌمٌة 

البدء فً تطوٌر عدد محدود من 
المقررات الكترونٌا كنمـوذج 

 .للكلٌات

عدم قدرة بعض أعضاء هٌئة 
التدرٌس فً التعامل مع المنصات 

عقد ورش عمل فً الجامعة 
للطلبة وأعضاء هٌئة التدرٌس 

 أهمىالمالحظاتىوالتوصوات
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و السبورات الذكٌة مما ٌؤدى إلى 
 إتالفها

تنفذها شركات متخصصة 
لتوضٌح مفهوم التعلٌم 

وكٌفٌة , وأهمٌته اإللكترونً
 .إعداد المقررات وتطوٌرها

 

عدم قدرة بعض أعضاء هٌئة 
التدرٌس فً التعامل مع برامج 
التعلٌم االلكترونً و نظم إدارة 

 التعلم االلكترونٌة

وتتمثل فً , توفٌر البنٌة التحتٌة
 إعداد الكوادر البشرٌة 

وتوفٌر خطوط , المدربة
االتصال السرٌع واألجهزة 

والمعدات ذات السرعة 
 .والتخزٌن العالٌٌن

عدم توفر فنٌٌن إلصالح مشاكل 
األجهزة االلكترونٌة و التً تخدم 

 العملٌة التعلٌمٌة

استقطاب الشركات العالمٌة 
المتخصصـــــــة والتعاقد معها 

 االستفادة من خبراتها  بهدف
فً مجال  إعداد و تطوٌر 

. مقررات إلكترونٌة
 

إدخال تطور تكنــــــولوجٌا  
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المعلومـــــــات فً العملٌة 
التدرٌسٌة  من خالل استخدام 

األلواح اإللكترونٌـــــــة 
interactive 

whiteboard   وأنظمة 
 التعلٌم وغٌرهــــــــا من إدارة 

 الوسائل المتقدمة

 

بإقامة ندوات خاصة بالبرامج 
النوعٌة التً تخدم التعلٌم  

ٌقٌمها عدد من أعضاء هٌئة 
التدرٌس بالكلٌة مختصٌن فً 

 هذا المجال

 
توفٌر فنٌٌن إلصالح األجهزة 

التعلٌمٌة االلكترونٌة  

  

دعم الكلٌة مالٌا لشراء 

احتٌاجات السبورات و 

 .المنصات من أسالك وصٌانة
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عمل لوحات إرشادٌة عن كٌفٌة 
تشغٌل المنصة و السبورة 
موضحة خطوات التشغٌل 

توضع فً القاعة أو المعمل 

  
توفٌر بعض البرامج النوعٌة 

التً تخدم التعلٌم 
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  خامته
 

 

 

 

 

 

 

 

فً نهاٌة األمر تتوجه وحدة التعلٌم االلكترونً بكلٌة العلوم بالزلفى بالشكر إلى معالً مدٌر الجامعة الدكتور خالد المقرن وسعادة 

عمٌد التعلٌم االلكترونً الدكتور مسلم الدوسرى على كل الجهد المبذول لتطوٌر التعلٌم االلكترونً بالجامعة و دعم الكلٌات و 

الوحدات بكل االحتٌاجات التً تلزم التعلٌم االلكترونً و تشجٌع أعضاء هٌئة التدرٌس و الطالب على التمٌز فً التعلٌم 

االلكترونً كما تتوجه الوحدة بالشكر لسعادة عمٌد كلٌة العلوم الدكتور محمد العبودى وسعادة وكٌل الكلٌة للجودة الدكتور مفوز 

 االلكترونً الحربً على كل الدعم الذي قدموه لوحدة التعلٌم االلكترونً مما أتٌح للوحدة أن تقدم هذا النشاط  وأخٌرا فان  التعلٌم

 . الرائدة فً جامعتنا الموقرةوالطالب بشكل خاص استعدادا لهذه التجربة ٌحتاج إلى جهد مكثف لتدرٌب وتأهٌل المعلمٌن
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 هع حتيات 

 هنسق وحدة التعلين اإللكرتوني

  يف كلية العلوم الزلفى
 


