
 

 

 كلية العلوم الطبية التطبيقيةبكلية  وحدة تقنيات التعليم

 في أقسام الطالبات 14376341/ . للعام الجامعي الثاني الخطة التدريبية للفصل 

 عنوان البرنامج م
 مدة

 البرنامج

عدد 
 الساعات

 وقت

 التنفيذ

الفئة 
 المستهدفة

عدد 
 المستفيدين

 التاريخ المكان
منجز 
  المهمة

1 

 ورشة عمل 
The foundations of 

interaction in e-courses 

1 

 

 طالبات 2-12 ساعه 2 يوم واحد 1

معمل احلاسب  11
يوم الثالثاء  اآليل

11\40\2411  

2 
 ورشة عمل 

The foundations of 

interaction in e-courses 

2 
 طالبات 2-12 ساعه 2 يوم واحد 1

معمل احلاسب  11
 اآليل

 يوم األربعاء 
  هـ11/0/1011

3 
 ورشة عمل 

The foundations of 

interaction in e-courses 

3 
 طالبات 12-10 ساعه 2 يوم واحد 1

معمل احلاسب  1
 اآليل

 الثالثاء
  هـ21/0/1011

4 
 ورشة عمل 

The foundations of 

interaction in e-courses 

4 
 طالبات 2-12 ساعه 2 واحديوم  1

معمل احلاسب  8
 اآليل

 الثالثاء
  هـ22/0/1011

5 
:دورة تدريبية   

How to Deal with Learning 
Management System D2L 

 طالبات 12-10 ساعه 2 يوم واحد 1
معمل احلاسب  13

 اآليل
 اإلثنني

  هـ21/0/1011



 

 

(1) 

6 
:دورة تدريبية للألعضاء اجلدد   
Activated Learning 

Management System D2l 
أعضاء هيئة  2-10 ساعه 4 يوم واحد 1

 تدريس

عمل احلاسب  2
 اآليل

 األربعاء
  هـ8/2/1011 

7 

 دورة تدريبية
How to Deal with Learning 
Management System D2L 

(2) 

 طالبات 12-10 ساعه 2 يوم واحد 1

معمل احلاسب  8
 اخلميس اآليل

  هـ1/2/1011

8 

  تدريبية دورة
prepare requierment tools 

phase 4th  
 

 to 9 6 ساعة 4 يوم 1
PM 

أعضاء هيئة 
 التدريس

14 

ON-line األحد يوم 
11/42/2411 

 

9 
 دورة تدريبية 

"how to create survey and 
group in D2L " 

 1 – 12 ساعات 3 1
PM 

أعضاء هيئة 
 التدريس

17 
معمل احلاسب 

  هـ28/2/1011الثالثاء  اآليل

11 
 دورة تدريبية 

Create electronic Exam 
 يوم 1

 ساعة4 
 5:00ساعة 

إىل ساعة 
9:00 

أعضاء هيئة 
 تدريس

10 
 األربعاء يوم أون الين

 هـ12/1/1011
 

  الثالثاء معمل احلاسب  24أعضاء هيئة   2 -12 ساعة 2 يوم واحد دورة تدريبية  11



 

 

 "Build Rubrics in D2L" هـ24/1/1011 اآليل تدريس 

12 
 دورة تدريبية 

 "Build Competency in D2L 
أعضاء هيئة   9 -7 ساعة 2 يوم واحد

 تدريس
 األربعاء الين -اون  12

 هـ21/1/1011
 

          

          

          

          

          
          

          
 

 

 وحدة تقنيات التعليم بالكلّية منسقة 

 األستاذه أمل زهـــران 

 


