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وحدة التعلم االلكترونيخطة    

 )كلية الخدمة االجتماعية(

هـ3914-8143 للعام الجامعي  

 م المهمة وقت التنفيذ مقياس االنجاز االجراء مالحظات

تسهيل إنجاز االعمال ين الكلية  

 والعمادة

التواصل الفعال مع ممثلة 

 العمادة

تم-مستمر تنسيق التواصل بين العمادة  

واالقسام ومنسوبيها داخل 

 الكلية

1 

 تم في الفصل الدراسي االول --- --- 

  والثاني

عقد اللقاءات التعريفية 

بنظام إدارة التعلم 

االلكتروني في الكليات 

 للطالبات والمنسوبات

2 

وحدة االنشطة في الكلية التنسيق مع  

لتحديد مواعيد لتعريف الطالبات بالتعلم 

االلكتروني وإدراجها ضمن خطة 

 االنشطة

 +الكشوف+ مرفق التقرير

 الصور

 يوم: الخميس

هـ1439-5-15الموافق:  

 

خاص )إقامة لقاء التهيئة 

بطالبات الكلية المنتسبات 

 للمقررات االلكترونيةالعامة(

3 

إدارة الجودة بالكلية يتم بالتعاون بين  

 وعمادة تنمية وتطوير المهارات

مرفق بيانات التدريب+وتقييم 

 الدورة

تفعيل )ورشة تدريبية  -

 المقررات االلكترونية(

 يوم: االثنين

هـ1439-6-3الموافق:  

الواجبات )ورشة تدريبية 

 واالختبارات االلكترونية(

 يوم: االثنين

هـ1439-6-10الموافق:  

الخاص تنسيق التدريب 

بتفعيل التعلم االلكتروني في 

الكليات للطالبات 

 والمنسوبات

4 

يتم من خالل التواصل مع لجان سير  

االختبارات في الكلية لحصر قاعات 

اختبارات المقررات 

النهائي( ومن تم -االلكترونية)المنتصف

 ارسالها للعمادة للتعميم

حصر قاعات االختبارات  تم مرفق صورة ايميل

االلكترونية  للمقررات

وارسالها للعمادة ليتم 

 التعميم في نظام إدارة التعلم

5 

إرسال البيانات مكتملة بداية الفصل  

 الدراسي وتحديثه دوريا  

متواجد على ملف المصادر 

 للكلية

توفير قاعدة بيانات التواصل  تم

مع أعضاء الهيئة التعليمية 

في الكلية ويتم تحديثها كل 

 فصل

6 



التي تم رصد  عدد الطالبات

27مشاكلهن والرد عليها =  

عضو  50الهيئة التعليمية=

موجود في مجلد 

 المشاركة)المصادر(.

تم توعية الطالبات عن  -

طريق مكتب االرشاد 

األكاديمي بإرسال ما تحتاج له 

 الطالبة من معلومات.

عمل لوحة اعالنيه للوحدة 

تحتوي على )طريقة تسجيل 

الدخول ألعضاء هيئة 

 –س والطالبات التدري

المشاركة الفعالة في الفصول 

خطوات تصدير -االفتراضية

وسائل -المقررات واالستيراد

وكل ما -التواصل مع الوحدة

 يستجد من اعالنات(

عدد نماذج الدعم المقدمة عن طريق 

 المنسقة

يتم التحديث بشكل أسبوعي 

 على ملف المصادر للكلية

تم  -مستمر تقديم الدعم االساسي  

للمستفيدات داخل 

أستاذات(-الكلية)طالبات  

7 

متابعة تحقيق متطلبات  مستمر --- ---- 

الكلية المتميزة وذلك في ما 

يتعلق بتفعيل التعلم 

االلكتروني في التعليم 

 والتعلم

8 

تم-مستمر تم ----  رفع جميع المتطلبات على  

مجلد المشاركة السحابية 

إنجازه  بشكل فوري حال

ليتم متابعته من خالل ممثلة 

 العمادة بشكل دوري

9 

تم عمل نموذج لمتابعة 

مخرجات تفعيل البالك بورد 

في كلية الخدمة االجتماعية 

وتوزيعه على االقسام 

التعليمية لرفع نسبة التفعيل 

لدى أعضاء الهيئة التعليمية 

 لنظام البالك بورد.

تم-مستمر تم --- تتعلق ما يستجد من مهام  

 بالتعلم االلكتروني

10 

 

 إصدار التقارير الدورية للوحدة:

 

 م التقرير فترة التقرير الغرض منه



مرفق -نهاية كل فصل دراسي قياس مؤشرات االنجاز وفق خطة العمل

 االنجازات
 1 تقرير دوري بإنجازات الوحدة

 


