
  

 

  

  

 تقرير وحدة انتعهى اإلنكتروني وانتعهيى عن بعد

 عن انفصم اندراسي األول نهعاو انجايعي

  هــ1437/1438

  

 

 اللجان المنبثقة عن الوحدة إن وجدت        (1

 المهام اللجنة متسلسل

 -   ال ٌوجد 1

  

 أعضاء الوحدة        (2

 الصفة االسم متسلسل

 مدٌرا رمزي السٌد سٌد أحمد حجازي/ د 1

 عضوا محمد محمد عبد الحلٌم الشوبري/ د 2

 عضوا كمال محمد قالمً/ د 3

 عضوا سلٌمان أحمد داهود/ د 4

 عضوا محًٌ الدٌن محمد إبراهٌم/ د 5

 عضوا محمد ناٌف خرٌسات/ د 6



 عضوا األمٌن التوم محمد/ د 7

 عضوا محمود زهٌر درابسة/ أ 8

 

 

  

 

  



 

 :أنشطة الوحدة        (3

عدد  عنوان المشاركة نوع المشاركة م

 المشاركٌن

 اسم المحاضر الزمان المكان

التعلٌم اإللكترونً وطرٌقة التعامل مع " ورشة عمل 1

 "البالك بورد
القاعة  150

 الكبرى

رمزي السٌد / د هـ19/12/1437

 حجازي

التعرٌف بنظام البالك بورد ألعضاء  ورشة عمل 2

 هٌئة التدرٌس الجدد
قاعة  19

 االجتماعات

رمزي السٌد / د هـ5/1/1438

 حجازي

القاعة  37 مشكالت الطالب مع نظام البالك بورد ورشة عمل 3

 الكبرى

رمزي السٌد / د هـ8/1/1438

 حجازي

تنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس فً  ورشة عمل 4

 التعامل مع البالك بورد
معمل  11 

 الحاسب

رمزي السٌد / د هـ1/2/1438

 حجازي

اإلرشاد األكادٌمً على نظام البالك  ورشة عمل 5

 ألعضاء هٌئة التدرٌس الجدد
قاعة  10

 االجتماعات

رمزي السٌد / د هـ2/3/1438

 حجازي

اإلرشاد األكادٌمً على نظام البالك  ورشة عمل 6

 ألعضاء قسم الرٌاضٌات
قاعة  6

 االجتماعات

محمود زهٌر / أ هـ5/3/1438

 درابسة

 "اإلرشاد األكادٌمً على نظام البالك ورشة عمل 7

  ألعضاء قسم اللغة االنجلٌزٌة
معمل  6

 الحاسب

محمد ناٌف / د هـ5/3/1438

 خرٌسات

 "اإلرشاد األكادٌمً على نظام البالك ورشة عمل 8

  ألعضاء قسم الحاسب
معمل  16

 الحاسب

األمٌن التوم / د هـ6/3/1438

 محمد

 "اإلرشاد األكادٌمً على نظام البالك ورشة عمل 9

  ألعضاء قسم إدارة األعمال
معمل  7

 الحاسب

محًٌ الدٌن / د 6/3/1438

 محمد إبراهٌم

 "اإلرشاد األكادٌمً على نظام البالك ورشة عمل 10

  ألعضاء قسم الفٌزٌاء
قاعة  5

 االجتماعات

 شرٌف الحسٌنً/ د هـ1438/ 7/3

 "اإلرشاد األكادٌمً على نظام البالك ورشة عمل 11

  ألعضاء قسم اللغة العربٌة
قاعة  9

 االجتماعات

محمد محمد / د هـ9/3/1438

 الشوبري

 

  



 

 :أمور أخرى        (4

 .عمل لوحات إرشادٌة وتعلٌمٌة للطالب عن البالك بورد والتعلٌم اإللكترونً    -1

 .                 استقبال الطالب الجدد وفرٌق الدعم الفنً بعمادة التعلم اإللكترونً    -2

 .تحدٌث بٌانات أعضاء هٌئة التدرٌس على ملف اإلكسل الخاص بتقٌٌم التعلٌم االلكترونً لألساتذة    -3

 .إضافة أعضاء هٌئة التدرٌس الجدد فً كل قسم    -4

 .استكمال نموذج العمادة للمقررات اإللكترونٌة    -5

 .زٌارة للمقررات المدمجة واستكمال النماذج الخاصة بذلك    -6

 .رمزي السٌد حجازي لملف إكسل خاص بالمقررات المدمجة للكلٌة بشطرٌها/ متابعة مدٌر الوحدة د    -7

 .عمل تذاكر دعم فنً لكل من الطالب واألساتذة لحل المشكالت المتعلقة بنظام البالك بورد    -8

 .التواصل مع عمادة التعلم اإللكترونً بالجامعة فً كل ما تحتاجه الكلٌة فً التعلم اإللكترونً    -9

 .عمل استبانة للطالب عن التعلٌم اإللكترونً- 10

 .وضع الرؤٌة والرسالة واألهداف لوحدة التعلم اإللكترونً، وعمل استبانة خاصة بذلك- 11

  

 بالكلية الوحدة ومدير اإللكتروني التعلم منسق

 ريسي انسيد حجازي/ د

  

  

 


