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 الترم الثاني 1443/1444للعام الدراسي  التعليم اإللكترونيالخطة التنفيذية لوحدة 

 

 المبادرات الهدف
 فترة التنفيذ

 من
 الى

 آليات التنفيذ/  مؤشرات األداء
 مسئولية التنفيذ

 الُمخرج
 المساندة األساسية

رفع مهارة أعضاء 
هيئة التدريس في 
إعداد المقررات 

 االلكترونية

إقامة دورة تدريبية ألعضاء وعضوات هيئة 

التدريس على نظام البالك بورد و كيفية 

االستفادة من خصائص النظام في دعم العملية 

  التعليمية

األسبوع الثاني 
من الفصل 

-1443الثاني 
 ه 1444

عمل المادة التدريبية للدورة و اإلعالن 
لجميع أعضاء هيئة التدريس و حثهم 

 على حضور الدورة 

وحدة التعليم 
 ياإللكترون

 

وحدة 
 التدريب

عضو هيئة التدريس قادر 
استخدام نظام البالك على 
 بورد

إقامة دورة تدريبية ألعضاء وعضوات هيئة 

بنوك التدريس على نظام البالك بورد في بناء 

األسئلة وتصميم االختبارات اإللكترونية 

 وإنشاء وإدارة الفصول االفتراضية

األسبوع الثاني 
من الفصل 

-1443الثاني 
 ه1444

عمل المادة التدريبية للدورة و اإلعالن 
لجميع أعضاء هيئة التدريس و حثهم 

 على حضور الدورة

وحدة التعليم 
 ياإللكترون

 

وحدة 
 التدريب

التدريس قادر عضو هيئة  
على بناء بنوك لألسئلة 
وقادر على تصميم 

 اختبارات

إقامة دورة تدريبية ألعضاء وعضوات هيئة 

نظام في   MKCL OESالتدريس على 

 طريقة بناء بنوك األسئلة وتصميم االختبارات

 اإللكترونية

األسبوع الرابع 
من الفصل 

-1443الثاني 

 ه1444

اإلعالن عمل المادة التدريبية للدورة و 
لجميع أعضاء هيئة التدريس و حثهم 

 على حضور الدورة

وحدة التعليم 
 اإللكتروني

 

عمادة 
التعليم 

 اإللكتروني

عضو هيئة التدريس قادر 
على بناء بنوك لألسئلة 
وقادر على تصميم 

في نظام  اختبارات

MKCL OES 
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تقديم العون للطالب 

والطالبات فيما 

يخص الحصول 

على المهارات 

الالزمة الستخدام 

نظام التعليم 

االلكتروني والتعلم 

 عن بعد

إقامة دورة تدريبية للطالب والطالبات في 

كيفية التعامل مع نظام البالك بورد و 

 الفصول االفتراضية

األسبوع األول 
من الفصل 

-1443الثاني 
 ه1444

عمل المادة التدريبية للدورة و اإلعالن 
 لجميع الطالب و حثهم على حضور

 الدورة

وحدة التعليم 
 اإللكتروني

 

وحدة 
 التدريب

قادر على استخدام طالب  
 نظام البالك بورد

االرتقاء بمستوى 

جودة التعليم  و دعم 

العملية التعليمية من 

خالل توفير وسائل 

تعليم إضافية تعتمد 

على تقنيات التعلم 

 اإللكتروني

إقامة دورة تدريبية للطالب والطالبات في 

 وسيلة تعليميةا اإلنترنت كطرق االستفادة من 

األسبوع 
الخامس من 
الفصل الثاني 

1443-

 ه1444

 عمل المادة التدريبية للدورة و اإلعالن 
لجميع الطالب و حثهم على حضور 

 الدورة

وحدة التعليم 
 اإللكتروني

 

وحدة 
 التدريب

م متمكن من استخداطالب 
وسائل التعليم المختلفة 
الحصول على المهارات 

 في دراستهالالزمة 

االستفادة من نظام البالك بورد و الفصول 

 اناالفتراضي لتفعيل استراتيجية التعلم باألقر

من األسبوع 
الثالث حتى 

 12األسبوع ال
من الفصل 

-1443الثاني 

 ه1444

التواصل مع األقسام األكاديمية لتحديد 

المواد األساسية التي يحتاج الطالب في 

القسم لدروس تقوية. تحديد الطالب 

دروس  إلعطاءالمتميزين في القسم 

 التقوية 

وحدة التعليم 
 اإللكتروني

 

األقسام 
 األكاديمية

وكالة 
الكلية 

لشؤون 
 الطالب

تحسن معرفة الطالب 
التي  األساسيةبالمواد 

يتحاجها للنجاح في 
 دراسته

االستفادة من نظام البالك بورد و الفصول 

استفادة الطالب من لتحفيز و االفتراضي 

 الساعات المكتبية ألعضاء هيئة التدريس

من األسبوع 
الثالث حتى 

 12األسبوع ال
من الفصل 

-1443الثاني 
 ه1444

هيئة التدريس لتحديد  ألعضاءاإلعالن 

ساعات مكتبية عن طريق الفصول 

االفتراضية لتمكين جميع الطالب من 

 االستفادة من الساعات المكتبية

وحدة التعليم 
 اإللكتروني

 

األقسام 
 األكاديمية

وكالة 
الكلية 

لشؤون 
 التعليمية

تحسن معرفة الطالب 
بالمواد التي يتحاجها 

 و  للنجاح في دراسته
بعالقة الطالب مع عضو 

 هيئة التدريس
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توفير الدعم الفني 

واالستشارات 

للطالب واألعضاء 

والذي بدورة يساهم 

في تيسير وتطوير 

العملية التعليمية في 

 الكلية بشكل عام.

ة الطالب على دتوفير قاعة حاسب الي لمساع

الحضور و االستفادة من المواد التي تدرس 

 عن بعد

من األسبوع 
الثالث حتى 

 12األسبوع ال
من الفصل 

-1443الثاني 
 ه1444

و  اإللكترونيالتواصل مع عمادة التعليم 

تقنية المعلومات لتجهيز معمل يمكن 

جميع الطالب من حضور المواد التي 

 تدرس عن بعد

وحدة التعليم 
 اإللكتروني

 

وحدة 
 المعامل
عمادة 
التعليم 

 اإللكتروني
عمادة 

 تقينه
 المعلومات

نسبة الغياب عن  تقليص
المحاضرات التي تقام عن 
بعد وتسهيل حضور 
الطالب للمحاضرة بدون 

 مشاكل في الشبكة

تحديث موقع الوحدة في الكلية و ابراز دور 

 الوحدة و الكلية و المجهودات التي تقوم بها

 في تطوير العملية التعليمية 

 من األسبوع 
حتى  الرابع

األسبوع 
السادس من 
الفصل الثاني 

1443-
 ه1444

التواصل مع مسؤولين البوابة 

الصالحيات  إلعطاءااللكترونية 

 لتحديث الموقع المطلوبة

وحدة التعليم 
 اإللكتروني

 

البوابة 
 االلكترونية

تمكين الطالب و أعضاء 
هيئة التدريس من التعرف 
على الوحدة و أهدافها و 

صة ألدلة الخاالوصول ل
بنظم المعلومات التي 

 يحتاجونها بسهولة

اطالع أعضاء هيئة التدريس على التوجهات 

 الحديثة في التعلم اإللكتروني
طوال الترم 

 الثاني
 هيئة التدريس  ألعضاءاإلعالن 

وحدة التعليم 
 اإللكتروني

 
 

أعضاء وعضوات هيئة 
التدريس مطلعين على 
التوجهات الحديثة في 

 التعلم اإللكتروني
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عمل خطط للتحقق من جاهزية أجهزة التعليم 

االلكتروني بالكلية والوقوف على كفأتها او 

 حاجتها الى صيانه ان وجد

طوال الترم 
 الثاني

التواصل مع أعضاء هيئة التدريس 

للتعرف على المشاكل التي يواجهونها 

أجهزة التعليم االلكتروني بالكلية و 

 يوناإللكترالتواصل مع عمادة التعليم 

 لمعالجة المشاكل

وحدة التعليم 
 اإللكتروني

 

عمادة 
التعليم 

 اإللكتروني
عمادة 

 تقينه
 المعلومات

تمكين أعضاء هيئة 
التدريس و الطالب من 
االستفادة القصوى من 
األجهزة المساعدة للتعليم 

 في الكلية

 االختباراتتنظيم 

اإللكترونية 

 التيللمقررات 

 تدرس عن بعد

إقامة دورة تدريبية للطالب والطالبات لشرح 

كيفية التعامل مع االختبارات النهائية 

 اإللكترونية 

األسبوع العاشر 
من الفصل 

-1443الثاني 
 ه1444

عمل المادة التدريبية للدورة و اإلعالن 
لجميع الطالب و حثهم على حضور 

 الدورة

وحدة التعليم 
 اإللكتروني

 

عمادة 
التعليم 

 اإللكتروني
 

معرفة جميع الطالب 
 ةاإللكترونيباالختبارات 

 وكيفية حجز االختبار

هيئة التدريس و  ألعضاءإقامة دورة تدريبية 

الموظفين للتعريف بدورهم في عملية تنظيم 

تدرس  التياإللكترونية للمقررات  الختبارات

 عن بعد

األسبوع العاشر 
من الفصل 

-1443الثاني 
 ه1444

عمل المادة التدريبية للدورة و اإلعالن 
لجميع أعضاء هيئة تدريس في الوحدة 

 و حثهم على حضور الدورة

وحدة التعليم 
 اإللكتروني

 

عمادة 
التعليم 

 اإللكتروني
 

معرفة أعضاء هيئة 
التدريس بدورهم في 

 اإللكترونية االختبارات

 ةاإللكترونياالشراف على سير االختبارات 

الثاني األسبوع 
عشر حتى 
األسبوع الرابع 
عشر من 
الفصل الثاني 

1443-
 ه1444

تحديد جداول االختبار و المراقبين على 

 االختبارات

وحدة التعليم 
 اإللكتروني

 

عمادة 
التعليم 

 اإللكتروني
 

 

 


