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 اإللكرتونيوحدة التعليم 

 عن الوحدة

انطالقا من حرص الجامعة على تطوير العملية التعليمية والمقررات الدراسية وتطبيق معايير الجودة للبرامج  

األكاديمي لتحسين مخرجات الجامعة وتفعيل استخدام التعليم اإللكتروني في التدريس أنشأت وحدة  واالعتماد

دعم ومساعدة أعضاء هيئة بدور مهم في خدمة المحتوى التعليمي الرقمي من خالل تقوم والتي  التعليم اإللكتروني

وهذا يؤدي إلي  ةيل المقررات إلي مقررات إلكترونيفي تحسين مخرجات التعلم وإنتاج وتحو الطالباتالتدريس و

وسهولة التعامل مع التقنيات تعميق المفاهيم والنهوض بمستوي التعليم وتشجيع التميز في مجاالت التدريس 

   .الحديثة

  الوحدةمهام 

 .عقد الندوات والمحاضرات للمساهمة في نشر التعلم اإللكتروني بالكلية ومتابعتها  

  الكلية. يهيئة التدريس ف ألعضاء اإللكترونيمجال التعلم  فيوالخدمات المساندة  الفنيتقديم الدعم  

  تقنية المعلوماتالكلية لمخاطبة عمادة  ةوالرفع بها لعميدحصر احتياجات الكلية من تقنيات التعليم 

  م عن بعد لتوفيرها.يوالتعل

 جاهزية الفصول الدراسية الذكية بالكلية. متابعة  

  عن بعد فيما يتعلق بمشاريع التعليم اإللكتروني في الكلية والتعليم المعلومات تقنيةالتنسيق مع عمادة. 

  اإللكتروني والبرامج ذات الصلةإقامة البرامج التدريبية في مجال التعليم. 

 التقويم المستمر لواقع التعليم اإللكتروني في مجتمع الكلية. 

 القيام بمهام التنسيق والمتابعة لتدريب أعضاء هيئة التدريس في الكلية على تطبيقات التعليم اإللكتروني. 

 الرؤية

  التعلم اإللكتروني. تعزيز ثقافةلية من المساهمة في تمكين الك

  الرسالة 

بيئة تعليمية متكاملة تستخدم فيها  إنشاءتحسين وتطوير العملية التعليمية والمقررات الدراسية في الكلية من خالل 

  .بالكليةوتقديم الدعم والحلول لتفعيل التعلم اإللكتروني في التدريس،  اإللكترونيالتكنولوجيا من خالل التعليم 
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 األهداف

  اإللكتروني.المساهمة في تحقيق أهداف الجامعة المتعلقة بالتعلم   

 في نشر ثقافة التعلم اإللكتروني اإلسهام.  

 تدريب أعضاء هيئة التدريس وتنمية كفايات التعلم اإللكتروني لديهم. 

  اإللكتروني.التعلم نظام وقدراتهم علي استخدام إدارة  الطالباتتنمية مهارات 

  وتوفير الخدمات التسهيالت اإللكترونيتقديم الدعم والتدريب للطالب في مجال التعلم   

  الطالباترفع مستوى التواصل اإللكتروني بين.  

  الالزم ألعضاء هيئة التدريس المتعلق بتصميم المقررات اإللكترونيةتقديم الدعم. 

 المساهمة مع فريق العمادة في تقويم المقررات.   

 لكترونيا.إ   مقررات الكلية ويلتنفيذ الخطة الزمنية لتح المتابعة في 

 لوحدة التعليم اإللكرتوني االسرتاتيجيةاخلطة 

   نشر ثقافة التعليم اإللكتروني بين أعضاء هيئة التدريس والطالبات 

 تطوير مقررات الكلية بشكل إلكتروني. 

  إللكترونيةاتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس لتمكينهم من تحويل مقرراتهم إلى مقررات . 

 والطالبات بالكلية أعضاء هيئة التدريسيم المشورة والدعم الفني لتطوير تقد . 

 متميزين في التعليم اإللكتروني من أعضاء هيئة التدريسيز الحفت . 

  1439- 1438للعام التعليم االلكرتوني وحدة  إجنازات

I. يبيةدرإقامة دورات ت 
  

  تاريخ التنفيذ  الدورة  م
  الفئة المستهدفة

  طالبات
أعضاء هيئة 

  التدريس
  االداريات

      √  2/2/1439  الرياضياتو رشة البالك بورد لطالبات قسم  .1

      √  3/2/1439  و رشة البالك بورد لطالبات قسم االنجليزي ونظم المعلومات والكيمياء .2

      √  4/2/1439  و رشة البالك بورد لطالبات قسم الدراسات واللغة العربية .3

    √    5/2/1439  دورة تدريبة أساسية عن المحتوى في البالك بورد .4

    √    12/5/1439  ألساسيات البالك بورددورة تدريبة في  .5

    √    2/6/1439  محاضرة منصة شمس .6

   √   6/8/1439  طرق وأساليب التعلم االلكتروني .7
   √   8/8/1439  معايير الجودة في التعلم االلكتروني .8
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II. أنشطة وفعاليات 

  تاريخ التنفيذ  الفعالية  م
  الفئة المستهدفة

  طالبات
أعضاء هيئة 

  التدريس
  االداريات

    √  √ 2/2/1439  إسبوع رائدات التعليم االلكتروني .1

  

  

  بيانات التواصل

  التحويلة  البريد االلكتروني  المسمى  االسم

 se.hussain@psau.edu.sa 7624  الوحدةمشرفة   سلوى الصادق حسين ابراهيم

  m.hassan@psau.edu.sa  7690  منسقة الوحدة  مي مصطفى حسن

  

 


