جامعة جازان
كلـــــــــية العلوم
وحدة التعليم اإللكتروني

 الخطة التنفيذية (الفصل الدراس ى االول) :
اسم
النشاط

نوع
النشاط

العدد

أهداف
النشاط

الفترة
الزمنية

االجتماع الدورى للوحدة

اجتماع

6

مناقشة كل ما يخص الوحدة من
موضعات ذات صلة بنظام التعليم
االلكترونى والبوابة االلكترونية للكلية
والدعم الفنى للكلية

كل
اسبوعين

نظام التعليم االلكتروني
()Bb

دورة
تدريبية

1

التعدريف بنظام التعليم االلكترونى
( )Blackboardوكيفية تدريب
الطالب واعضاء هيئة التدريس على
طريقة استخدامه

االسبوع
1

التعريف بنظام التعليم
ورشة
االلكتروني ( )Bbوكيفية
عمــــــل
التعامل معه.

3

تعريف الطالب بنظام التعليم االلكترونى
الجديد ( )Blackboardوكيفية
التعامل معه وحضور المحاضرات و أداء
االختبارات و الواجبات و الحصول على
المساعدة و الدعم من البرنامج

االسبوع
2

اليات تقديم الدعم الفنى
للطالب

اجتماع

1

نظام التعليم االلكترونى
()Blackboard

دورة
تدريبية

1

توفير مكاتب لمنقسو
مقررات التعليم االلكترونى تجهيزات
من خارج الكلية
تجهيز مقر دائم للوحدة

تجهيزات

اساسيات نظام التعليم
دورة
اللكترونى ( )Bbألعضاء
تدريبية
هيئة التدريس

4

اساسيات نظام التعليم
اللكترونى ()Bb
لعضوات هيئة التدريس

دورة
تدريبية

1

تجهيز مركز الحاسب
بالكلية بشطر الطالب

تجهيزات

1

تجهيز مركز الحاسب
بالكلية بشطر الطالبات

تجهيزات

1

تحديث موقع الكلية بكل ما
هو جديد فيما يخص
الكلية و االقسام

تحديث

الدعم الفنى الجهزة
الحاسب االلى والسبورات
واجهزة العرض

دعم
فنى

الفئات
المستهدفة

القائم
بالنشاط

حالة
النشاط

أعضاء الوحدة -
المدعون للحضور أعضاء الوحدة
حسب الحاجة

2

أعضاء الوحدة

عمادة التعليم
االلكترونى
د .ايهاب طارق

تم

طالب المستوى
االول و الثانى
(التحضيرى)

د .مبروك ابوزيد
مبروك
د .احمد عوض
محمد

تم

تحديد دور ومسؤولية كال من اعضاء
الوحدة و منسوبو شؤون الطالب
ومنسقو مقررات التعليم عن بعد لطالب
الكلية ،تحديد وسائل تواصل الطالب
معهم

االسبوع
11

رئيس الوحدة –
شؤون الطالب -
منسقو مقررارات
التعليم عن بعد

د .احمد عوض
محمد
رئيس الوحدة

تم

التعريف بوحدات التعليم االلكترونى
بالكلية ومهامها المكلفة بها .نظام ()Bb
للطالب واعضاء هيئة التدريس.

االسبوع
11

أعضاء الوحدة

د .مبروك ابوزيد
مبروك
عضو الوحدة

تم

تحديد مكان ثابت لمنسقو مقررات التعليم
االلكترونى من خارج الكلية الستقبال
طالب التعليم االلكترونى وتقديم الدعم
والمشورة لهم

االسبوع
11

عميد الكلية -
الطالب – أعضاء
رئيس الوحدة -
هيئة التدريس
أدارة الكلية

تم

توفير مكان ثابت الجتماعات االعضاء،
واستقبال الطالب لتقديم الدعم لهم

االسبوع
11

اعضاء الوحده – عميد الكلية -
الطالب – أعضاء رئيس الوحدة -
أدارة الكلية
هيئة التدريس

تم

االسبوع
12،13

أعضاء هيئة
التدريس بكل قسم
– شطر الطالب

أعضاء الوحدة
شطر الطالب

3

االسبوع
12،13

د .اميرة عمر –
أعضاء هيئة
أ .سميرة غالب
التدريس
– أ .حنان
– شطر الطالبات

تم

تنظم دورة بكل قسم من االقسام بهدف:
التعريف بنطام التعليم االلكترونى ()Bb
العضاء هيئة التدريس .كيفية إنشاء
وإضافة محتوى المقرارات الدراسية
وطريقة إضافة الواجبات وبنوك االسئلة.
تصميم االختبارات وتصحيحها.
تجهيز المركز إلستقبال الطالب والطالبات
لحضور محاضرات التعليم االلكترونى
خالل الفصل الدراسى الثانى
اثراء موقع الكلية و االقسام بالجديد و
تحديث البيانات الموجودة
عمل الصيانة الالزمة لالجهزة
االلكترونية متى امكن او التواصل مع
قسم الصيانة بالعمادة عندما الحاجة
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االسبوع
11
االسبوع
11

عمادة التعليم
الطالب –
الطالبات  -أعضاء االلكترونى -أدارة
الكلية –الوحدة
هيئة التدريس

خالل
الفصل

المجتمع الجامعى

اعضاء الوحدة

خالل
الفصل

الطالب -منسوبو
الكلية – اعضاء
هيئة التدريس

أعضاء الوحدة

جامعة جازان
كلـــــــــية العلوم
وحدة التعليم اإللكتروني

 الخطة التنفيذية (الفصل الدراس ى الثانى):
اسم
النشاط

نوع
النشاط

العدد

االجتماع الدورى للوحدة

اجتماع 6

التعريف بنظام التعليم
االلكتروني ( )Bbللطالب
وطريقة استخدامه

أهداف
النشاط

الفترة
الزمنية

الفئات
المستهدفة

القائم
بالنشاط

مناقشة كل ما يخص الوحدة من
موضعات ذات صلة بنظام التعليم
االلكترونى

كل
اسبوعين

أعضاء الوحدة -
المدعون للحضور
حسب الحاجة

أعضاء الوحدة

ورشة
عمل

2

االسبوع طالب المستوى االول أعضاء الوحدة
و الثانى (التحضيرى) – شطر الطالب
2

التعريف بنظام التعليم
االلكتروني ( )Bbللطالبات
وطريقة استخدامه

ورشة
عمل

2

أعضاء الوحدة
– شطر
الطالبات

نظام التعليم اللكترونى
( )Bbألعضاء هيئة
التدريس "متقدم"

دورة
تدريبية

1

نظام التعليم اللكترونى
( )Bbلعضوات هيئة
التدريس"متقدم"

دورة
تدريبية

1

االنظمة االلكترونية
بالجامعة

أعضاء هيئة التدريس
أعضاء الوحدة
التعريف بنظام االتصاالت االدارية و كيفية االسبوع
دورة
 منسوبو إدارة الكليةتدريبية 1
استخدامه – ربط االجهزة على المجال
– شطر الطالب
6
– شطر الطالب

االنظمة االلكترونية
بالجامعة
نشر المحتوى العلمى
للمقررات العملية على نظام
()Bb

تصميم مقرر الكترونى فعال
ومحفز

تعريف الطالب و الطالبات بنظام التعليم
االلكترونى الجديد ()Blackboard
وكيفية التعامل معه وحضور المحاضرات
الحصول
و أداء االختبارات و الواجبات و
االسبوع
البرنامج
على المساعدة و الدعم من
2

االسبوع أعضاء هيئة التدريس
بكل قسم – شطر
5
تنظم دورة بكل قسم من االقسام بهدف:
الطالب
التعريف بطريقة إضافة الواجبات و بنوك
االسئلة ،تصميم االختبارات وتصحيحها
على نظام البالك بورد

أعضاء هيئة
التدريس  -إدارة
الكلية – شطر
الطالبات

دورة

مواصفات المقرر االلكترونى الفعال و
المحفز للطالب ،ادوات وطريقة انشاء
محتوى الكترونى فعال

أعضاء الوحدة
االسبوع
أعضاء هيئة التدريس
8

االسبوع
عرض تفصيلى لنظام ( )Bbو كيفية
9
استخدامه بكفاءة وفاعلية واحترافيه

الطالب  -أعضاء
هيئة التدريس -
موظفوا الكلية

تحديث موقع الكلية بكل ما هو
جديد فيما يخص الكلية
واالقسام

تحديث

اثراء موقع الكلية واالقسام بالجديد و
تحديث البيانات الموجودة

خالل
الفصل

المجتمع الجامعى

الدعم الفنى الجهزة الحاسب
االلى والسبورات واجهزة
العرض

دعم
فنى

عمل الصيانة الالزمة لالجهزة االلكترونية
متى امكن او التواصل مع قسم الصيانة
بالعمادة عندما تقتضى الحاجة

خالل
الفصل

دليل نظام ( )Bbللطالب
واالعضاء

أعضاء الوحدة
– شطر
الطالبات

توفير واتاحة محتوى المقرارات العلمية االسبوع
عميد الكلية -
الطالب –الطالبات –
(النظرية والعملية) ونماذج االختبارات
7
1
أعضاء هيئة
وبنوك االسئلة للطالب لالستفادة منها عند
أعضاء هيئة التدريس
التدريس
الحاجة لها.

تدريبية 1
دليل

أعضاء الوحدة
– شطر الطالب

أعضاء الوحدة
االسبوع أعضاء هيئة التدريس
– شطر
– شطر الطالبات
5
الطالبات

التعريف بنظام االتصاالت االدارية و كيفية االسبوع
دورة
تدريبية 1
استخدامه – ربط االجهزة على المجال
6

بالك
بورد

طالبات المستوى
االول و الثانى
(التحضيرى)

1
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عمادة
التعليم
االلكترونى
أعضاء الوحدة

اعضاء الوحدة

الطالب -منسوبو
الكلية – اعضاء هيئة أعضاء الوحدة
التدريس

حالة
النشاط

