إعداد :د .حسان حمودة
المشرف على الوحدة

الفصل األول من العام الجامعي1439-1438 :

المقدمة:
بتوجيه من عمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد وبمتابعة ودعم سعادة عميد الكلية د .عمربن
محمد العمر وسعادة وكيل الكلية للشؤون التعليمية د.ابراهيم بن محمد الزامل نظمت وحدة التعليم
االلكتروني لقسم الطالب بالكلية العديد من البرامج التدريبية خالل الفصل األول من العام الجامعي
 1439-1438هـ والتي تهدف الوحدة من خاللها إلى ارساء ثقافة التعليم االلكتروني لدى أعضاء
هيئة التدريس والطالب عن طريق تطوير مهاراتهم في استعمال نظام  D2Lواستعمال تقنيات
التعلم الحديثة.
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دورة تدريبية للطالب بعنوان "استعمال أدوات نظام  D2Lبطريقة
متميزة"

حرصا من وكالة الكلية للشؤون التعليمية على تدريب الطالب المستجدين والمسجلين في
المقررات التعليمية عن بعد على استعمال أدوات نظام التعليم اإللكتروني ) (D2Lبطريقة متميزة
قدم االدكتور /حسان نصر حمودة المشرف على وحدة التعليم االلكتروني والمدرب المعتمد لدى
عمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد دورة تدريبية يوم األربعاء الموافق 1439 / 01 / 07هـ.
وتهدف هذه الدورة إلى شرح كيفية:
 .1دراسة المقرر بعناصره (المقدمة – األهداف – المحتوي -الملخص -األنشطة)
 .2تحميل المحتوي العلمي للمقرر على الجهاز
 .3تصفح دليل استخدام الطالب للمقرر ومشاهدة روابط الفيديو لشرح المقرر
 .4االجابة على أنشطة المقرر
 .5االجابة على اختبارات الدروس
 .6االجابة على اختبار الوحدة بمستوي إتقان ال يقل عن  % 80حتى يتقن معلومات الوحدة
الحالية وينتقل للوحدة التالية
 .7المشاركة في مناقشات المقرر واالجابة على االسئلة التي ستطرح من قبل أستاذ المقرر
 .8المشاركة في الفصول االفتراضية للمقرر والتواصل مع االستاذ والطالب
 .9متابعة أداة التقويم بالمقرر
 .10طرح األسئلة (المناقشات -المحادثة – البريد االلكتروني)
 .11االطالع على درجاته في المقرر بالنسبة لالختبارات والواجبات
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دورة تدريبية للطالب بعنوان "استعمال أدوات نظام  D2Lبطريقة
متميزة"
حرصا من وكالة الكلية للشؤون التعليمية على تدريب الطالب المستجدين والمسجلين في
المقررات التعليمية عن بعد على استعمال أدوات نظام التعليم اإللكتروني ) (D2Lبطريقة متميزة
قدم االدكتور /حسان نصر حمودة المشرف على وحدة التعليم االلكتروني والمدرب المعتمد لدى
عمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد دورة تدريبية لمدة يومين وذلك يومي الثالثاء الموافق
1439 /01/13هـ واألربعاء الموافق 1439 /01/14هـ.
وتهدف هذه الدورة إلى شرح كيفية:
 .1دراسة المقرر بعناصره (المقدمة – األهداف – المحتوي -الملخص -األنشطة)
 .2تحميل المحتوي العلمي للمقرر على الجهاز
 .3تصفح دليل استخدام الطالب للمقرر ومشاهدة روابط الفيديو لشرح المقرر
 .4االجابة على أنشطة المقرر
 .5االجابة على اختبارات الدروس
 .6االجابة على اختبار الوحدة بمستوي إتقان ال يقل عن  % 80حتى يتقن معلومات الوحدة
الحالية وينتقل للوحدة التالية
 .7المشاركة في مناقشات المقرر واالجابة على االسئلة التي ستطرح من قبل أستاذ المقرر
 .8المشاركة في الفصول االفتراضية للمقرر والتواصل مع االستاذ والطالب
 .9متابعة أداة التقويم بالمقرر
 .10طرح األسئلة (المناقشات -المحادثة – البريد االلكتروني)
 .11االطالع على درجاته في المقرر بالنسبة لالختبارات والواجبات
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دورة تدريبية بعنوان "تفعيل األدوات األساسية من نظام "D2L
بتوجيه من سعادة عميد كلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاط الدكتور عمر بن محمد العمر
ومتابعة سعادة وكيل الكلية للشؤون التعليمية الدكتور إبراهيم بن محمد الزامل قدم الدكتور حسان
حمودة المشرف على وحدة التعليم االلكتروني و المدرب المعتمد لدى عمادة التعليم االلكتروني و
التعلم عن بعد يوم األحد الموافق 1439-03-01:هـ دورة تدريبية بعنوان "تفعيل األدوات
األساسية من نظام  "D2Lموجهة ألعضاء هيئة التدريس قسم الطالب ،و قد تم خالل هذه
الدورة شرح و استعراض كيفية تفعيل األدوات التالية :أداة المحتوى ,أداة االسترداد و التصدير
ونسخ المكونات ,أداة المناقشات ,أداة مجلد التسليم ,أداة العالمات و أداة الفصول االفتراضية .
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دورة تدريبية بعنوان "تفعيل بنوك األسئلة و اعداد االختبارات
االلكترونية على نظام "D2L
بتوجيه من سعادة عميد كلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاط الدكتور عمر بن محمد العمر
ومتابعة سعادة وكيل الكلية للشؤون التعليمية الدكتور إبراهيم بن محمد الزامل قدم الدكتور حسان
حمودة المشرف على وحدة التعليم االلكتروني و المدرب المعتمد لدى عمادة التعليم االلكتروني و
التعلم عن بعد يوم االثنين الموافق 1439-03-09هـ دورة تدريبية بعنوان "تفعيل بنوك األسئلة و
اعداد االختبارات االلكترونية على نظام  "D2Lموجهة ألعضاء هيئة التدريس قسم الطالب ،و
قد تم خالل هذه الدورة شرح و استعراض كيفية تفعيل أداة االختبارات من خالل اعداد بنك
األسئلة.
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دورة تدريبية بعنوان "كيف تطور موقعك الشخصي في  60دقيقة
باستعمال نظام ادارة المحتوى (")CMS
بتوجيه من سعادة عميد كلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاط الدكتور عمر بن محمد العمر
وضمن اهتمام الكلية بتطوير المهارات والقدرات الذاتية للطالب ،أقامت وحدة التعليم االلكتروني
بالكلية دورة تدريبية بعنوان " كيف تطور موقعك الشخصي في  60دقيقة باستعمال نظام ادارة
المحتوى ( " )CMSوالتي قدمها يوم االثنين بتاريخ 1439/3/23هـ الدكتور حسان نصر حمودة
المحاضر بقسم علوم الحاسب حيث تطرقت هذه الدورة الى أهم النقاط والمفاهيم لنظم ادارة
المحتوى ومنها:
 .1تعريف نظم ادارة المحتوى (.)CMS
 .2فوائد نظم ادارة المحتوى.
 .3أنواع نظم ادارة المحتوى.
كما تضمنت الدورة تطبيقات تدريبية عملية لشرح كيفية استعمال بعض نظم ادارة المحتوى في
انشاء موقع شخصي.
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الخاتمة:
تأتي هذي البرامج التي نفذتها وحدة التعليم االلكتروني لقسم الطالب خالل الفصل األول من العام
الجامعي الحالي 1438/1437هـ تحقيقا ً لرسالتها في ارساء ثقافة التعليم االلكتروني لدى أعضاء
هيئة التدريس والطالب بالكلية في ظل دعم ومتابعة سعادة عميد الكلية د .عمر بن محمد العمر
وسعادة وكيل الكلية للشؤون التعليمية د .براهيم بن محمد الزامل .كما يطيب لنا ان نتقدم ببالغ
الشكر والتقدير لعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد وعلى رأسها سعادة أ.د .مسلّم بن محمد
الدوسري لتوفيرها كل متطلبات النجاح لتحسين جودة العملية التعليمية عبر ارساء ونشر ثقافة
التعليم االلكتروني.

| P a g e 11

