التقرير الختامي لوحدة التعليم االلكترونى بكلية العلوم للعام الجامعي (1439-1440هـ)
الفصل الدراسي االول ()20191
اوال :التجهيزات
•
•
•

تم تجهيز مقر خاص بالوحدة.
تجهيز مقر لمنسقو مقررات التعليم االلكترونى من خارج الكلية.
تجهيز مركز الحاسب االلى بما يلزم التعليم االلكترونى بشطر الطالب.

ثانيا :االنشطة الخاصة بالطالب
عنوان النشاط

نوع
النشاط

العدد

تاريخ
التنفيذ

الفئة
المستهدفة

عدد
الحضور

نظام إدارة التعليم
االلكترونى
()Blackboard

ورشة
عمل

3

 24-22ذى
الحجة
1439هـ

طالب الكلية
خاصة
المستوى  1و
2

154

اهداف النشاط

مسؤول
التنفيذ

 نطام التعليم االلكترونى (- .)Blackboardكيفية الوصول الى رابط البرنامج و تسجيلالدخول على الكمبيوتر - .طريقة تنزيل تطبيق البرنامج على الهواتف الذكية - .ما هى
محتويات شاشة برنامج ( )Blackboardبالنسبة للطالب - .كيفية استعراض المقرارات
ومحتوى كل مقرر و الملفات المتاحة - .كيفية حضور المحاضرات - .كيفية حل الواجبات و
االختبارات - .الدخول الى منتديات المقرارات المختلفة - .كيفية الحصول على المساعدة من
خالل البرنامج - .وسيلة التواصل مع مسؤول الدعم الفنى بالكلية.

أعضاء
وحدة التعليم
االلكترونى

1

ثالثا :االنشطة الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومنسوبو الكلية
الفئة المستهدفة

عدد
الحضور

عنوان النشاط

نوع
النشاط

العدد تاريخ التنفيذ

اليات تقديم الدعم
لطالب التعليم
االلكترونى بالكلية

اجتماع

1

 4ربيع االول
1440هـ

رئيس الوحدة  -مدير شؤون
الطالب -منسقو مقررات
التعليم االلكترونى من خارج
الكلية – رئيس وحدة االرشاد
االكاديمى

4

1

 13-12ربيع
االول 1440هـ

اعضاء هيئة التدريس بشطر
الطالبات

47

نظام إدارة التعليم
االلكترونى
()Blackboard
العضاء هيئة
التدريس

دورة
تدريبية

1

 13ربيع االول
1440هـ

اعضاء هيئة التدريس بقسم
الرياضيات

25

1

 18ربيع االول
1440هـ

اعضاء هيئة التدريس بقسم
الكيمياء

41

1

 19ربيع االول
1440هـ

اعضاء هيئة التدريس بقسم
االحياء

33

اهداف النشاط

مسؤول التنفيذ

 تحديد دور ومسؤولية كال من اعضاء الوحدة و منسوبو شؤونالطالب ومنسقو مقرررات التعليم عن بعد لطالب الكلية - .تحديد وتوفير
وسائل تواصل الطالب مع شؤون الطالب و منسقواالمقررات واعضاء
الوحدة - .نشر وسائل وطرق ومواعيد التواصل مع اعضاء الوحدة
وأعضاء شؤون الطالب ومنسقو المقررات.

د .احمد عوض -
رئيس وحدة
التعليم االلكترونى

 وحدة التعليم االلكترونى بالكلية (رؤية – رسالة –أهداف –مهام –خطة الوحدة) - .نطام التعليم االلكترونى ( - .)Blackboardكيفية
الوصول الى رابط البرنامج و تسجيل الدخول على الكمبيوتر - .طريقة
تنزيل تطبيق البرنامج على الهواتف الذكية - .ما هى محتويات شاشة
برنامج ( )Blackboardالعضاء هيئة التدريس - .كيفية اضافة
محتوى كل مقرر ،اضافة الواجبات ،وضع االختبارات و التعامل معها- .
كيفية الحصول على المساعدة من خالل البرنامج.

د أميرة محمود -
م /سميرة غالب -
م /حنان حوذان
د .إدير مشاي –
د .زيكو ميتيو
د .ضياء
عبدالسميع
د .مبروك ابوزيد

2

رابعا :االنشطة الخاصة بأعضاء الوحدة
عنوان النشاط

نوع
النشاط

نظام إدارة التعليم
االلكترونى
()Blackboard
للطالب

دورة
تدريبية

1

االجتماع الدوري 1

اجتماع

1

23صفر
1440هـ

االجتماع الدوري 2

اجتماع

1

 6ربيع
االول
1440هـ

أعضاء الوحدة

نظام إدارة التعليم
االلكترونى ()Bb
العضاء هيئة
التدريس

دورة
تدريبية

1

 6ربيع
االول
1440هـ

اعضاء الوحدة

االجتماع الدوري 3

اجتماع

1

 27ربيع
االول
1440هـ

أعضاء الوحدة

العدد

تاريخ
التنفيذ

الفئة
المستهدفة

 19ذى
الحجة
1439هـ

أعضاء الوحدة

2

أعضاء الوحدة

7

9

عدد
الحضور

9

9

اهداف النشاط

مسؤول
التنفيذ

 التعريف بوحدات التعليم االلكترونى بالكلية و مهامها المكلفة بها من عمادة التعليمااللكترونى - .نطام التعليم االلكترونى ( )Blackboardللطالب و اعضاء هيئة التدريس- .
ما هى محتويات شاشة برنامج ( )Blackboardبالنسبة للطالب و أعضاء هيئة التدريس.
 كيفية استعراض المقرارات ومحتوى كل مقرر و الملفات المتاحة - .كيفية حضورالمحاضرات ،و حل الواجبات و االختبارات - .الية تقديم الدعم الفنى للطالب و االعضاء

د .ايهاب
طارق -
عمادة
التعليم
االلكترونى

 مناقشة استعداد الكلية للمشاركة في جائزة جامعة جازان للتميز فرع الموقع االلكتروني- .تحديد موعد االجتماع الدوري لوحدة التعليم االلكتروني - .ما يستجد من اعمال.

اعضاء
الوحدة

 استعرض ما تم مناقشته في اجتماع رؤساء وحدات التعليم االلكتروني بعمادة التعليمااللكتروني - .تشكيل الهيكل التنظيمي لوحدة التعليم االلكتروني - .استعراض رؤية
ورسالة واهداف ومهام الوحدة - .دراسة الخطة التنفيذية للوحدة وتوضيح المهام
وتوزيع االدوار في تنفيذ االنشطة المختلفة.
 نطام التعليم االلكترونى ( - .)Blackboardكيفية الوصول الى رابط البرنامج و تسجيلالدخول على الكمبيوتر - .ما هى محتويات شاشة برنامج ( )Bbالعضاء هيئة التدريس- .
كيفية اضافة محتوى كل مقرر ،اضافة الواجبات ،وضع االختبارات و التعامل معها - .كيفية
الحصول على المساعدة من خالل البرنامج - .التواصل مع الطالب من خالل النظام.
 استعرض ما تم مناقشته في اجتماع رؤساء وحدات التعليم االلكتروني بعمادة التعليمااللكتروني - .تشكيل الهيكل التنظيمي لوحدة التعليم االلكتروني - .استعراض رؤية
ورسالة واهداف ومهام الوحدة - .دراسة الخطة التنفيذية للوحدة وتوضيح المهام
وتوزيع االدوار في تنفيذ االنشطة المختلفة.
3

اعضاء
الوحدة

د .مبروك
ابوزيد

اعضاء
الوحدة

خامساً :التصحيح االلى لإلختبارات:
▪

بالتنسيق مع لجنة االختبارات بالكلية تم توزيع نماذج االجابات االلية وتم تصحيح اختبارات المقررات العامة العامة (الفصلي االول – الفصلي الثانى – النهائي) التى تدرس للتخصصات الصحية
مثل الكيمياء الطبية والفيزياء الطبية و االحياء الطبية والرياضيات هذا باالضافة الى مقرر الثقافة الصحية.

4

التقرير الختامي لوحدة التعليم االلكترونى بكلية العلوم للعام الجامعي (1439-1440هـ)
الفصل الدراسي الثانى ()20192
اوال :التجهيزات
•

تجهيز معمل التعليم االلكترونى بما يلزم بشطر الطالبات.

ثانيا :االنشطة الخاصة بالطالب والطالبات
عنوان النشاط

نوع
النشاط

نظام إدارة التعليم
االلكترونى
()Blackboard

دورة
تدريبية

الدعم الفنى للطالب

دعم
فنى

العدد
2

2

تاريخ التنفيذ
الثالثاء
2019-1-15م
الثالثاء
2019-1-22م
األحد واالثنين
2019/1/21-20م

الفئة المستهدفة
طالب الكلية خاصة
المستوى 3 2 1

طالبات المستوي
األول والثاني

عدد
الحضور

اهداف النشاط
 نطام التعليم االلكترونى (- .)Blackboardكيفية الوصول الىرابط البرنامج و تسجيل الدخول على الكمبيوتر - .طريقة تنزيل
تطبيق البرنامج على الهواتف الذكية - .ما هى محتويات شاشة
برنامج ( )Blackboardبالنسبة للطالب - .كيفية استعراض
المقرارات ومحتوى كل مقرر و الملفات المتاحة - .كيفية حضور
المحاضرات - .كيفية حل الواجبات و االختبارات - .الدخول الى
منتديات المقرارات المختلفة - .كيفية الحصول على المساعدة من
خالل البرنامج - .وسيلة التواصل مع مسؤول الدعم الفنى بالكلية.

90

54

مسؤول التنفيذ

د .مبروك ابوزيد ،د.
احمد عوض
د.أميرة محمود محمد
– م .سميرة هادي
غالب

▪ استقبال شكاوى الطالب على النموذج المعد لذلك بواسطة الوحدة وحلها كالتالي:
▪ حل شكاوى الطالب والطالبات بالنسبة لعمل اختبار بديل عن الفصلي االول فى مقررات الثقافة االسالمية و التحرير العربي والمهارات اللغوية و الثقافة
االسالمية عن طريق ارسال خطابات للكليات القائمة بتدريس هذه المقررات بالتنسيق مع منسقو هذه المقررات.
▪ حل مشكالت الطالب الذين لم يستطيعوا دخول االختبار الفصلي االول و البديل عن طريق عمل اختبار ورقي بديل للطالب والطالبات من خالل الكليات
القائمة على تدريس هذه المقررات.
▪ حل مشكالت حذف دراجات الطالب والطالبات بالتواصل مع العمادة لتثبيت هذه الدرجات.
5

ثالثا :االنشطة الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومنسوبو الكلية
عنوان النشاط

نوع
النشاط

نظام إدارة التعليم
االلكترونى
()Blackboard
العضاء هيئة
التدريس

دورة
تدريبية

التعريف بنظام
االتصاالت
االدراية وكيفية
استخدامه -ربط
األجهزة علي
المجال

دورة
تدريبية

اإلختبارات
ومخازن األسئلة
في نظام التعليم
اإللكتروني
()Blackboard

دورة
تدريبية

العدد

1

تاريخ التنفيذ

االثنين
2019 -1- 14م

1

األربعاء
2019-1-16م

1

الثالثاء
1440/5/29هـ

1

االربعاء
1440/6/8هـ

الفئة المستهدفة

اعضاء هيئة التدريس بقسم
الفيزياء

عدد
الحضور

20

عضوات هيئة التدريس
ومنسوبات ادارة الكلية

38

أعضاء هيئة التدريس بكلية
العلوم

39

عضوات هيئة التدريس
ومنسوبات ادارة الكلية

اهداف النشاط

مسؤول التنفيذ

▪ وحدة التعليم االلكترونى بالكلية (رؤية – رسالة –أهداف –مهام –
خطة الوحدة) .نطام التعليم االلكترونى ( - .)Blackboardكيفية
الوصول الى رابط البرنامج و تسجيل الدخول على الكمبيوتر.طريقة
تنزيل تطبيق البرنامج على الهواتف الذكية.ما هى محتويات شاشة
برنامج ( )Blackboardالعضاء هيئة التدريس.كيفية اضافة
محتوى كل مقرر ،اضافة الواجبات ،وضع االختبارات و التعامل
معها.كيفية الحصول على المساعدة من خالل البرنامج.

د.عبد الرحمن
مهدى -عضو
الوحدة

▪ كيفية تسجيل الدخول .التعرف علي األنظمة المتاحة .ادخال
االجازات ونظام الشؤون الشخصية.كيفية ادخال معاملة جديدة وربط
المعاملة القديمة بمعاملة جديدة وكيفية متابعة المعامالت.كيفية
طباعة االوراق المستلمة وفتح البريد الوارد.كيفية اضافة المعامالت
الي مجلدات

أ .أفراح حسن
بكري  -مساعدة
مدير ادراة كلية
العلوم

▪ التعرف علي كيفية اعداد مخازن األسئلة للمقررات بالبالك بورد
وخطوات كيفية استيراد المخازن لشعبة اخري ،إعداد االختبارات
من بنوك االسئلة ،تنفيذ االختبارات عى النظام.
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6

د.مبروك ابوزيد
مبروك -عضو
الوحدة
د.أميرة محمود
محمد – م .سميرة
هادي غالب -
عضوات الوحدة

رابعا :االجتماعات الدورية للوحدة
عنوان النشاط

نوع
النشاط

العدد

تاريخ
التنفيذ

الفئة
المستهدفة

عدد
الحضور

اهداف النشاط

مسؤول
التنفيذ

االجتماع الدوري 4

اجتماع

1

االربعاء
2019/1/23م

أعضاء الوحدة

8

 استعراض مواقع االقسام من خالل منسقو االقسام البداء المقترحات – .استعرضماتم تنفيذه من دورات تدريبية خالل الفصل الدراسي الثاني – .استعراض ماتم
مناقشته فى اجتماع رؤساء وحدات التعليم االلكتروني الثالث – .مايستجد من اعمال.

اعضاء
الوحدة

االجتماع الدوري 5

اجتماع

1

الخميس
2019/2/28م

أعضاء الوحدة

5

 استعرض ما تم تنفيذه من أنشطة خالل الفترة السابقة ومناقشة خطة الفترة المقبلة- .مناقشة الية تحديث ومسؤولية الصفحات الرسمية للكلية على الفيسبوك وتويتر - .مناقشة
الية استقبال والتعامل مع مشكالت الطالب بخصوص نظام البالك بورد - .مايستجد من
اعمال.

اعضاء
الوحدة

7

خامساً :االنشطة الخاصة بالموقع اإللكترونى للكلية:
التحديثات

اإلنشاءات

تحديث الصفحات الموجودة على موقع الكلية وما بداخله من مواقع لالقسام وكانت كالتالى:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

تحديث اعالنات الموقع بكل باالنشطة و الفعاليات التى سوف يتم تنفيذها و االعالن عن االحداث الهامة.
تحديث أخبار الموقع بكل ما هو جديد من أنشطة وفعاليات ومحاضرات وورش عمل تم تنفيذها.
تحديث الصفحات االساسية بالموقع مثل الهيكل التنظيمى الرؤية و الرسالة ومجلس الكلية وصفحات الوكاالت المختلفة
تحديث البيانات الخاصة بإحصائيات الطالب الخريجين وخدمات الطالب االلكترونية والنماذج الخاصة بالطالب.
تحديث بيانات أعضاء هيئة التدريس من أبحاث ووسائل اتصال.
تحديث الجداول الدراسية وجداول االختبارات اوال بأول.
تحديث نفس الصفحات بكل قسم كال فيما يخصه.
تحديث صفحات الوحدات المستمرة من العام الماضى.
تحديث الصفحات الخاصة بالقيادات التنفيذية بالكلية مثل العميد و الوكالء وروؤساء االقسام ومساعدات روؤساء االقسام.
تحديث بيانات منسوبو ومنسوبات الكلية.

الحذف

تم إثراء الموقع بالكثير من
الصفحات الجديدة كالتالي:
▪ إنشاء صفحات جددة
للوحدات المستحدثة هذا
العام.
▪ إنشاء صفحة الكلية
الرسمية على الفيسبوك
▪ إنشاء الصفحة الرسمية
للكلية على تويتر

حذف الصفحات الغير مستمرة
على الموقع وكانت كالتالى:
▪ حذف صفحات الوحدات
و اللجان غير المستمرة
من العام الماضي.

سادساً :التصحيح االلى لإلختبارات:
▪

بالتنسيق مع لجنة االختبارات بالكلية تم توزيع نماذج االجابات االلية وسوف يتم تصحيح اختبارات المقررات العامة العامة (الفصلي االول– النهائي) التى تدرس للتخصصات الصحية مثل
الكيمياء الطبية والفيزياء الطبية واالحياء الطبية والرياضيات هذا باالضافة الى مقرر الثقافة الصحية.

رئيس وحدة التعليم اإللكتروين
د .امحد عوض حممد عبد اجلواد
8

