التقرير الفصلي لوحدة التعليم اإللكتروني
في كلية :العلوم بالزلفي
الفصل األول
عام

1443هـ

إعداد :د .منصور العوهلي

الرؤية والرسالة واألهداف
رؤية الوحدة
دعم أعضاء هيئة التدريس والطالب بالكلية ومساندتهم في استخدام تقنيات التعليم اإللكتروني لالرتقاء بمستوي الخدمة التعليمية التي تقدمها الكلية للطالب ،كما وتسعى وحدة
التعليم اإللكتروني بالكلية إلى نشر ثقافة التعليم اإللكتروني بين منسوبي الكلية من خالل عقد دورات تدريبية بالتنسيق مع عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد بالجامعة في
جميع ما يتعلق بالتقنيات الحديثة في التدريس و كيفية االستفادة من تقنيات التعليم اإللكتروني المتوفر في الجامعة و خارجها.

رسالة الوحدة
تدعم وحدة التعليم اإللكتروني دور الكلية التعليمي بإضافة البعد التكنولوجي للتعليم النظامي في إطار سياسة الجامعة و العمل على تطوير و دعم مهارات أعضاء هيئة التدريس
إلنتاج مقررات الكترونية و رفع كفاءة الطالب في استخدامها و تشجيعهم على التعلم الذاتي.
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أهداف وأعمال الوحدة
 /1اإلعالن عن الدورات التدريبية عبر الوسائل التقنية (البريد الجامعي – شاشة العرض بالكلية –نظام االتصاالت اإلدارية ،الخ).
/2إقامة الدورات التدريبية حسب خطة التدريب المعتمدة من عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد.
 /3تقديم الدعم الفني لنظام ادارة التعلم اإللكتروني البالكبورد.
 /4اعداد التقارير الفصلية للوحدة نهاية كل فصل دراسي.
 /5االشراف على عمل الوحدة والتنسيق مع المنسقات في مختلف كليات الجامعة بما يخدم عمل الوحدة.
 /6متابعة سير أعمال االختبارات اإللكترونية.
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الهيكل التنظيمي اإلداري لوحدة التعليم اإللكتروني
وكالة الكلية للشؤون
التعليمية
وحدة التعليم االلكتروني
منسق الوحدة :د .منصور محمد العوهلي
اعضاء الوحدة:
 .1أ.سارة النجيم
 .2د.فالح الفالح
 .3د .زينب الطاهر
 .4أ.عمر السمحان
 .5د .محمد محجوب
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 .6أ.غادة الدعفس
 .7د .محمد وجيه
 .8د .سارة الجاك
 .9د .محجوب جابلي
 .10د .أماني الشرودة
 .11أ .أروى الموسى

أسماء المدربين  /المدربات المعتمدين في الكلية
 .1د .محمد وجيه
 .2د .أبراهيم الشعران
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الخطة التدريبية للفصل الدراسي:
عنوان

مدة

الدورة

الدورة

التدريبية

التدريبية

مقدمة يف نظام
البالك بورد للطالب
املستجدين

1

مقدمة يف نظام
البالك بورد ألعضاء
هيئة التدريس اجلدد

1
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اتريخ
عدد الساعات

اقامة
الدورة

وقت
التنفيذ

الفئة املستهدفة
(طالب-اعضاء

مت  /مل يتم اقامة
املكان

هيئة التدريس

2021/9/14
2

2

طالب
2021/9/15

الدورة

عن بعد
عن بعد

أعضاء هيئة التدريس

مت
مت

املالحظات

طريقة سريعة لعمل
االختبارات بنظام
البالك بورد

1

2

ألية ربط خمرجات التعلم
أبنشطة املقرر و قياسها
من خالل نظام البالك
بورد
األشراف على
االختبارات اإللكرتونية

6

1

2

4

20

2021/11/10

أعضاء هيئة التدريس

1443/3/6

أعضاء هيئة التدريس

عن بعد

مت
مت

عن بعد

2021/11/28

الطالب

مبىن كلية
العلوم

مت

أهم األنشطة والمشاركات والفعاليات التي نفذتها وحدة التعليم اإللكتروني
في الكلية

دورة تدريبية عن كيفية إنشاء بنوك أسئلة على نظام البالك بورد بطريقة سريعة

بالتعاون مع وحدة التدريب قدمت دورة تدريبية بعنوان كيفية إنشاء بنوك أسئلة على نظام البالك بورد بطريقة سريعة ،قدمها الدكتور محجوب جابلي
من قسم الكيمياء عن طريق نظام البالك بورد تمحورت الورشة حول كيفية إنشاء أسئلة للمقررات الدراسية ألعضاء هيئة التدريس من خالل تعداد

الطرق الممكنة لبناء األسئلة والمقارنة بينهم على مستوى السهولة ،الوقت وطريقة اإلنشاء
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آلية ربط مخرجات التعلم بأنشطة المقرر وقياسها من خالل نظام البالك بورد
بالتعاون مع وحدة التدريب قدمت دورة تدريبية بعنوان آلية ربط مخرجات التعلم بأنشطة المقرر وقياسها من خالل نظام البالك بورد
قدمها الدكتور محمد وجيه مصطفى أبوالسعود .تحدث فيها عن آلية مبتكرة لقياس مخرجات التعلم من خالل نظام البالك بورد عن
طريق ربط أنشطة المقرر مثل الواجبات واالختبارات القصيرة واالختبارات الفصلية والعروض التقديمية وغيرها من األنشطة بمخرجات
التعلم ،وتهدف هذه الدورة إلى رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس في استخدام التقنيات الحديثة في قياس مخرجات التعلم.
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ورشة عمل تعريفية بنظام التعليم اإللكتروني البالك بورد
أقامت وحدة التعليم االلكتروني بكلية العلوم بالزلفي ورشة عمل تعريفية بنظام التعليم اإللكتروني البالك بورد وكيفية التعامل مع
المقررات عن بعد قدمتها د/سارة مصطفى الجاك.
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أهم المالحظات والتوصيات
املالحظات

التوصيات

الوحدة كانت يف مرحلة انتقالية يف الرتم األول من العام الدراسي  1444-1443ه,
حيث مت تغري رئيس الوحدة يف منتصف الرتم ,لذلك كان عمل الوحدة ليس على املستوى
املطلوب و املعتاد عليه يف هذا الرتم

عند تغري رئيس الوحدة جيب أن تكون هناك فرتة انتقالية ملدة أسبوعني على االقل يقوم فيها
رئيس الوحدة السابق بتدريب الرئيس اجلديد وتعريفه على الوحدة وتسليمه املستندات
األساسية املطلوبة بعمل الوحدة ويشرف على هذه املرحلة سعادة وكيل الكلية للشؤون التعليمية

يوجد مشكلة كبرية بني عمادة التعليم اإللكرتوين و عمادة تقنية املعلومات حيث ان العمادة
تطلب متطلبات حتتاج مساندة عمادة تقنية املعلومات لكن دامي ما يكون هناك أتخري من
عمادة تقنية املعلومات ،مثل االختبارات اإللكرتونية و مشكلة جاهزية املعامل.

أعتقد أنه من االسلم واألفضل للجميع أن يتم دمج عمادة تقنية املعلومات مع عمادة التعليم
اإللكرتوين.

هناك مشكلة أساسية يف التواصل بني قسم الطالب وقسم الطالبات

جيب أن يكون لكل قسم (طالب وطالبات) رئيس وحدة مستقل يعمل حتت إدارة سعادة
وكيل الكلية للشؤون التعليمية

ال يوجد حافز ألعضاء الوحدات للعمل بشكل جدي يف الوحدة

جيب أن حتسب عضوية عضو هيئة التدريس يف الوحدة على أساس ساعة تدريسية على االقل
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منسق/ـة وحدة التعليم اإللكرتوني
يف كلية د .منصور العوهلي
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