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 انجازات مكتب وحدة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد
الفصل الدراسي األول لعام  بكلية الخدمة االجتماعية

  هـ 1441
وربط  لألعضاءارسال ايميالت لعمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد لتحديث النظام  تم -1

  بالبالك بورد. تهم امقرر

لمكتب التطوير كمؤشر لألداء  Black Boardلنظام  مكتملةعلى نسبة  الكليةدليل حصول  ارسال -2

  .والجودة

 تفعيلها يتم  لم  التي والمقررات االعضاء بأسماء تزويدنا بشأن التعليمية بالكلية لألقسام ايميل إرسال -3

  .المطلوب بالشكل

  .االجتماعيةبكلية الخدمة  والجودةلشهر صفر وارساله لمكتب التطوير  الوحدةعمل تقرير بإنجازات -4

  Black Board لبرنامج الطالبات استفسارات على الرد-5

  .العمادة قبل من تحديثها من للتأكد الكلية لمقررات االنلتكس نظام مراجعة-6

  .االنلتكس نظام على األعضاء لمقررات تحديث  العمادة لعمل مع التواصل-7

  .Black Board نظام على والبرنامج الكلية ورؤية رسالة إضافة بشأن التعليمية لألقسام ايميل ارسال -8

 وعلى والجودة للتطوير الكلية ووكيلة-التعليمية الشؤون وكيلة الى المؤشر اعتماد تعبئةالعمل على -9

  .تراسل نظام

عن طريق ارسال ايميل بشأن ضرورة تفعيل البالك بورد قبل اعداد  بالكلية العلميةالتواصل مع االقسام -10

  .الوحدةالتقرير من 

البالك بورد  بنظام الماجستير مقررات لربطوالتعليم عن بعد  االلكتروني التعلم  عمادة مع التواصل-11

  .العميدةومكتب  الجودة مكتب  طريق عن ذلك لهم بشأن ايميل ونظام االنلتكس، وارسال 

 لبكالوريوسلبرنامج ا بالكلية ميةالعل لألقساملمتابعة تفعيل المقررات  االنلتكس تقرير بعمل القيام-12

  .االول  ربيع شهر الماجستير وبرنامج

  بورد.المفعلين لنظام البالك  التعليمية الهيئة ألعضاء شكر شهادةالقيام بعمل -13

  العتماده. للعمادةببرنامج البكالوريوس والماجستير وارساله  المغلقةالشعب  حصر-14
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 لمكتب  Black Boardحساب على نظام  فتح بشأن بالكليةالتدريب الميداني  مكتب  طلب  ارسال -15

  .الالزم لعمل الجودة

  

 الوحدةمقرر الكتروني على نظام البالك بورد لتتمكن  إلنشاء األكاديميتم العمل مع وحدة االرشاد -16

بمقرر االرشاد  الكلية طالباتوسيتم ربط كل  لإلرشادمن اعالنات وحقائب  باإلرشاد ما يتعلقمن ارسال كل 

  مع التحديث بشكل دوري. باإلرشاد ما يتعلقليصل لهن كل 

وسوف يتم عمل تقرير بنسبة تفعيل  Analytics بالعمادة المتابعةم ربط برنامج الماجستير بنظام ت-17

  العليا. االعضاء وارساله لوكيلة الدراسات 

  

  االجتماعات:
 اعتماد على: تعبئة والمنسقة للعملرمضان  جيهان الدكتورة الوحدة مديرة مع اجتماع عقد - 1

 لألقسام التقرير الثاني اصدار على االتفاق- بالوحدة الخاصة اإلدارية االعمال  مراجعة-المؤشر

  .بورد البالك نظام التعليمية لتفعيل

 وتزويدها بالتفاصيل الوحدة مهام تعبئة على للعمل رمضان جيهان/د مديرة الوحدة معاالجتماع  - 2

  .الجودة لمكتب 

شهادات - التفعيل-الخطابات والمنسقة، إلكمال  رمضان جيهان الدكتورة الوحدة مديرة اجتماع مع - 3

 ادارة كلية مع االجتماعاالتفاق على حضور -األكاديمي االرشاد مكتب  استفسارات-الربط-الشكر

  االعمال.

لنظام البالك بورد  التعليمية الهيئةلمراجعة تقرير تفعيل اعضاء  والمنسقة الوحدةاجتماع مديرة  - 4

 على نظام االنلتكس.

التعرف على  المنسقة، وتم  الوحدةتم عمل زيارة لكلية ادارة االعمال مع أ.سعاد الزامل ومديرة  - 5

 بورد.آلية التدريب على نظام البالك 

بشأن وضع آلية لتطوير  القحطانيد/منال  بالكلية التعليميةمع وكيلة الشؤون  جتماعاعمل -6

 .التدريب 
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 نموذج شهادة شكر لألعضاء المفعلين لبرنامج البكالوريوس 
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