انجبزات وحذة التعليم االلكترونى
انجــبزات الىحــذة بمجمع ()1
انجازات الوحدة "للفصل األول " :
 وفشد انىحذح يُشىساد رؼشيفيخ ػٍ ػًبدح انزؼهيى االنكزشوَي نزىصيؼهب في حفم
اسزقجبل انطبنجبد انًسزدذاد .
 حث األػضبء ػهً رسديم انًقشساد انًذيدخ واطالػهى ثبنششوط  ,و اػزًبدهب
ػهً انُظبو .
 ثقبفخ إسالييخ  – 3ثقبفخ إسالييخ  ( 4كبيم )
 ثقبفخ إسالييخ  – 1ثقبفخ إسالييخ  ( 2خضئي )
 رحشيش ػشثي ( خضئي )  -يهبساد نغىيخ (خضئي )
 كيًيبء ػبيخ ( خضئي )
 ػهى انحيىاٌ( خضئي ) – َىاقم االيشاع (خضئي )
 ػًم " دوسح رؼشيفيخ ثُظبو إداسح انزؼهيى(  ) Blackboardنهطبنجبربنًسزدذاد ورى
انسحت ػهً آيجبد و ثطبقخ شحٍ .
 رسهيى شهبداد انذوساد انزذسيجيخ نهطبنجبد .
 حم انًشكالد انزقُيخ و انفُيخ نكم يٍ األػضبء و انطبنجبد .
 انزىاطم يغ انذػى انفُي نحم انًشبكم انزي واخهذ كالً يٍ أػضبء هيئخ انزذسيس و
انطبنجبد .
أنجازات الوحدة "للفصل الثاني" :


حضىس  22ػضىح يٍ أػضبء انكهيخ نذوسح "  " Quality Matersوانًقبيخ في انكهيخ
األدثيخ

ثزبسيخ  1431\4\11هـ .
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اػزًبد ػذد يٍ انًقشساد نهزؼهيى اندضئي و انكبيم ػهً انجالك ثىسد :



ثقبفخ إسالييخ  – 3ثقبفخ إسالييخ  ( 4كبيم )



ثقبفخ إسالييخ  – 1ثقبفخ إسالييخ  ( 2خضئي )



رحشيش ػشثي ( خضئي )  -يهبساد نغىيخ (خضئي )



كيًيبء ػبيخ ( خضئي )



اخشاء اسزطالع ألػضبء هيئخ انزذسيس حىل االحزيبج نهزذسيت انًزؼهق ثُظبو انجالك ثىسد .



إقبيخ دوسح ػٍ أسبسيبد اسزخذاو انجالك ثىسد و انفظىل االفزشاضيخ في يؼًم انزؼهيى
االنكزشوَي نؼضىاد هيئخ انزذسيس انُبطقبد ثبنؼشثي . 2



رى اإلػالٌ و إقبيخ دوسح نهطبنجبد انًسزدذاد ػٍ اسبسيبد انجالك ثىسد و كيفيخ اسزخذايه .



رحذيذ فشيق انذػى نألػضبء .

 رحذيذ فشيق دػى انطبنجبد.

 رحذيذ يهبو كالً يٍ فشيق انذػى نألػضبء وفشيق دػى انطبنجبد  ,ورزًثم فيًب يهي:
 رقذيى انًسبػذح نكم يٍ األػضبء و انطبنجبد وخبطخ انًسزدذاد نهطبنجبد واػضبء هيئخ
انزذسيس .
 ػقذ دوساد رذسيجيخ نألػضبء نشفغ يسزىي األداء إرا نضو االيش .
 رذسيت فشيق دػى انطبنجبد .
 ػًم كشف حضىس نهًسزفيذاد يٍ يؼًم انزؼهيى االنكزشوَي سىاء طبنجبد او أػضبء هيئخ
رذسيس.
 سفغ خطبة نؼًبدح انزؼهيى االنكزشوَي ثخظىص ردهيض يؼبيم رؼهيى انكزشوَي نهًجًُ اندذيذ
 يشبسكخ ػذد يٍ أػضبء هيئخ انزذسيس في رقييى انًُبهح االنكزشوَيخ انزبثؼخ نذوسح
". "Quality Matters
 حدض يؼًم انزؼهيى االنكزشوَي يىيي االحذ واالثُيٍ انًىافق 1431\1\24هـ و
1431\1\25هـ نؼشع يشبسيغ انزخشج
 يشبسكخ ػذد يٍ أػضبء هيئخ انزذسيس و انطبنجبد انذوساد انًقذيخ ػهً َظبو انجالك ثىسد "
انًهبساد األسبسيخ في اسزخذاو انحبست االني " .


اإلػالٌ نهًسزدذاد يٍ انؼضىاد انغيش َبطقبد ثبنؼشثيخ ػٍ دوسح اسبسيبد انجالك

ثىسد ثبنهغخ اإلَدهيضيخ .


رقذيى انذػى انفُي نهطبنجبد و األػضبء ػهً حذ سىاء وحم انًشكالد انًزؼهقخ ثُظبو انجالك ثىسد.

انجبزات الىحـذة بمجمع ()2
عذد
الحضىر

تبريخهب

المذربة

اساسياث استخذاو انبالك بورد
– نهطانباث انًستجذاث

يعًم انتعهيى
االنكتروني

 2طانباث

 1431\1\2هـ

أ .يزنتيذشم

Quality Matters

انكهيت االدبيت

 22عضوة

 1431\4\11هـ

د .غادة انشربيني

اساسياث استخذاو انبالك بورد-
نألعضاء

يعًم انتعهيى
االنكتروني

 8عضواث

 1431\4\15هـ

أ .بسًت انقحطاني

اساسياث استخذاو انبالك بورد -
نهطانباث

يعًم انتعهيى
االنكتروني

 1طانبت

 1431\4\22هـ

أ .بسًت انقحطاني

انفصول االفتراضيت

يعًم انتعهيى
االنكتروني

 4أعضاء
2+طانباث

 1431\5\13هـ

أ .بسًت انقحطاني

اساسياث استخذاو انبالك بورد-
نألعضاء نغير انناطقاث بانهغت
انعربيت

يعًم انتعهيى
االنكتروني

 11أعضاء

 1431\5\21هـ

أ .بسًت انقحطاني

الذورة/ورشة
العمل

مكبن اإلقبمة

 -ركىيٍ فشيق داػى يٍ انطبنجبد (رى فً ثذايخ انفظم األول).

 ػًم دوساد رذسيجيخ يٍ قجم يُسقخ انؼًبدح نؼضىاد هيئخ انزذسيس في انًؼًم وػجشانفظىل االفزشاضيخ (رى خالل انفظم األول وانثبَي).
 ػًم دوساد رذسيجيخ يٍ قجم فشيق انذػى يٍ انطبنجبد نهطبنجبد صيالئهى (رى خاللانفظم األول وانثبَي).
 رذسيت ػضىاد هيئخ انزذسيس انزاري نذيهٍ (انًقشس انكبيم) ػهً يهبساد اسزخذاوانجالك ثىسد ورفؼيم انفظىل االفزشاضيخ (رى خالل انفظم األول وانثبَي).

المذربة

الفئة

عذد

اسم الذورة/ورشة

تبريخ

المستهذفة

الحضىر

عمل

االنعقبد

طالبات

82

دورة شاممة عن التعمم االلكتروني

63/28/82هـ

أ /رحاب الشهراني

85

أساسيات التعمم االلكتروني

63/28/82هـ

أ /رحاب الشهراني

طالبات

أساسيات التعمم االلكتروني

63/28/82هـ

أ /رحاب الشهراني

أعضاء هيئة تدريس

21

الفصول االفتراضية

63/2/3هـ

أ /رحاب الشهراني

أعضاء هيئة تدريس

25

دورة شاممة عن التعمم االلكتروني

63/2/3هـ

أ /رحاب الشهراني

طالبات

222

أساسيات التعمم االلكتروني

63/2/3هـ

أ /رحاب الشهراني

طالبات

85

أدوات التفاعل اإللكتروني

63/2/28هـ

أ /رحاب الشهراني

أعضاء هيئة تدريس

28

مراجعة درجاتي

63/8/3هـ

الطالبة /نوره موسى

طالبات

28

كيفية حل الواجبات

63/8/1هـ

الطالبة /أسماء موسى

طالبات

21

الفصول االفتراضية

63/8/81هـ

أ /بسمة

أعضاء هيئة تدريس

2

ممارس التعمم االلكتروني

63/6/86هـ

أ /بسمة

أعضاء هيئة تدريس

9

الفصول االفتراضية

63/1/82هـ

أ /بسمة

أعضاء هيئة تدريس

21

االختبارات االلكترونية

63/3/22هـ

أ /بسمة

أعضاء هيئة تدريس

2

مراجعة درجاتي

63/3/29هـ

الطالبة /أسماء موسى

طالبات

22

تغيير المغة

63/3/88هـ

الطالبة /نوره موسى

طالبات

22

مراجعة درجاتي

63/3/3هـ

الطالبة /أسماء موسى

طالبات

22

المقررات المذمجة  /الكبملة
الفصل
الدراسي
األول
الثاني

قسم اللغة
العربية

قسم الدراسات اإلسالمية

ال يىخذ
ال يىخذ

ال يىخذ
يىخذ يقشساد يذيدخ وهي:
فقه انفشائض( 2-د /سؼبد َىس انذيٍ)
يُبهح انًفسشيٍ (د /آيبل انسيذ)
فقه انؼجبداد (د /يًُ ػجذهللا)

