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 لجنة التعليم االلكتروني اسم اللجنة:  أوال(
 أعضاء اللجنة: 

 مقرًرا د. رنا سعيد                                                                               
 عضًوا                                                                               حمزة النادي  د. 

 عضًوا                                                                        أ. نور الشناق      
 عضًوا                                                                          وعد الشوابكة   أ. 

 أ. أحمد الغول                                                                            عضًوا 

 اللجنة: فثانيا( أهدا
التعليمية في    لجنةتهدف   العملية  إلى تحسين وتطوير  االلكتروني  باستخدام استراتيجيات وأساليب   القسمالتعليم 

ومن خالل التنسيق مع الجهات ذات العالقة إلى تحقيق األهداف   اللجنةمدّعمة بالتكنولوجيا الحديثة. كما تسعى  
 التالية: 

 يم إضافية، وتعتمد على تقنيات التعلم اإللكتروني. االرتقاء بمستوى جودة التعليم من خالل توفير وسائل تعل .1
 تنمية مهارات الطالب وقدرتهم على التفاعل مع متغيرات العصر من خالل التقنيات الحديثة. .2
 تحويل المقررات الدراسية بالكلية إلى مقررات الكترونية. .3
 رفع مهارة أعضاء هيئة التدريس في إعداد المقررات االلكترونية. .4
 . القسم والكلية ة التعليمية والبحثية في خدمة العملي .5
 توفير الدورات والورش التدريبية الالزمة لخدمة التعليم االلكتروني. .6
 تبادل الخبرات من خالل وسائط التعليم االلكتروني.  .7
 إكساب الطالب المهارات الالزمة الستخدام تقنيات االتصاالت والمعلومات.  .8
 م المجتمع.التوسع في التعليم االلكتروني بما يخد .9

 اللجنة: ثالثا( مهام

 (. Moodle and Microsoft teamsتدريب الطلبة للتعامل مع نظام التعلم اإللكتروني ) •

 ومتابعة تنفيذها. القسموضع الخطط المتعلقة بالتعليم اإللكتروني في  •

االستشارات   • التعليم    للقسمتقديم  في  الصحيحة  والممارسات  األمثل  التفعيل  في  التدريس  هيئة  وأعضاء 
 اإللكتروني. 

 نشر ثقافة التعليم اإللكتروني بين اعضاء هيئة التدريس والطالب. •

 التنسيق مع عمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بعد فيما يخص االحتياج التدريبي في مجال التعليم اإللكتروني. •

 التواصل المستمر وحضور االجتماعات الدورية.  •

 التعامل مع المشاكل الخاصة بالشبكة وتقديم التوصيات لتحسين نظام تكنولوجيا المعلومات بالكلية.  •

 المتابعة ورفع التقارير الالزمة في مجال ممارسات التعليم اإللكتروني. •

 استقبال اقتراحات اعضاء هيئة التدريس. •

 . Moodleوى التعليمي على نظام عضاء هيئة التدريس لتنزيل المحتالمتابعة المستمرة أل •

 لكل فصل دراسي.   ةالتقارير الخاصإعداد  •



 
 رابعا( خطة العمل:

لتوفير مصادر   • للطالب ووضع خطة  التعلم  تعليمية متنوعة ومتعددة  المعتمدة من حثهم على استخدام منصات 
 الجامعة. 

الخاصة   • العمل  لورش  خطة  االلكتروني وضع  التعليم  تقنيات  استخدام  كيفية  في  التدريس  هيئة  بأعضاء 
 والمنصات التعليمية االلكترونية.

اقتراح وضع آليه لتسجيل محاضرات أعضاء هيئة التدريس الراغبين في تسجيل محاضرات ورفعها على قناة  •
 اليوتيوب الخاصة بالكلية. 
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