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وحدة التعلم االلكترونيخطة    

االجتماعیة)(كلیة الخدمة   
ھـ4014-9143 للعام الجامعي  

 م المھمة وقت التنفیذ مقیاس االنجاز االجراء مالحظات

تسھیل إنجاز االعمال ین الكلیة  
 والعمادة

التواصل الفعال مع ممثلة 
 العمادة

تم-مستمر تنسیق التواصل بین العمادة  
واالقسام ومنسوبیھا داخل 

 الكلیة

1 

الدراسي االولتم في الفصل  --- ---   

  والثاني

عقد اللقاءات التعریفیة 
بنظام إدارة التعلم 

االلكتروني في الكلیات 
 للطالبات والمنسوبات

2 

التنسیق مع وحدة االنشطة في الكلیة  
لتحدید مواعید لتعریف الطالبات بالتعلم 

االلكتروني وإدراجھا ضمن خطة 
 االنشطة

 +الكشوف+  مرفق التقریر
 الصور

الخمیسیوم:   

ھـ1439-5-15الموافق:  

 

خاص (إقامة لقاء التھیئة 
بطالبات الكلیة المنتسبات 
 للمقررات االلكترونیةالعامة)

3 

یتم بالتعاون بین إدارة الجودة بالكلیة  
 وعمادة تنمیة وتطویر المھارات

مرفق بیانات التدریب+وتقییم 
 الدورة

تفعیل (ورشة تدریبیة  -
االلكترونیة)المقررات   

 یوم: االثنین

ھـ1439-6-3الموافق:  

الواجبات (ورشة تدریبیة 
 واالختبارات االلكترونیة)

 یوم: االثنین

ھـ1439-6-10الموافق:  

تنسیق التدریب الخاص 
بتفعیل التعلم االلكتروني في 

الكلیات للطالبات 
 والمنسوبات

4 

یتم من خالل التواصل مع لجان سیر  
االختبارات في الكلیة لحصر قاعات 

اختبارات المقررات 
النھائي) ومن تم -االلكترونیة(المنتصف

 ارسالھا للعمادة للتعمیم

حصر قاعات االختبارات  تم مرفق صورة ایمیل
للمقررات االلكترونیة 
وارسالھا للعمادة لیتم 

 التعمیم في نظام إدارة التعلم

5 

فصل إرسال البیانات مكتملة بدایة ال 
 الدراسي وتحدیثھ دوریاً 

متواجد على ملف المصادر 
 للكلیة

توفیر قاعدة بیانات التواصل  تم
مع أعضاء الھیئة التعلیمیة 
في الكلیة ویتم تحدیثھا كل 

 فصل

6 

عدد الطالبات التي تم رصد 
27مشاكلھن والرد علیھا =  

عدد نماذج الدعم المقدمة عن طریق 
 المنسقة

یتم التحدیث بشكل أسبوعي 
 على ملف المصادر للكلیة

تم  -مستمر تقدیم الدعم االساسي  
للمستفیدات داخل 

7 



عضو  50الھیئة التعلیمیة= 
موجود في مجلد 

 المشاركة(المصادر).

تم توعیة الطالبات عن  -
طریق مكتب االرشاد 

األكادیمي بإرسال ما تحتاج لھ 
 الطالبة من معلومات.

عمل لوحة اعالنیھ للوحدة 
تحتوي على (طریقة تسجیل 

الدخول ألعضاء ھیئة 
 –التدریس والطالبات 

المشاركة الفعالة في الفصول 
خطوات تصدیر -االفتراضیة

وسائل -الستیرادالمقررات وا
وكل ما -التواصل مع الوحدة

 یستجد من اعالنات)

أستاذات)-الكلیة(طالبات  

متطلبات متابعة تحقیق  مستمر --- ---- 
الكلیة المتمیزة وذلك في ما 

یتعلق بتفعیل التعلم 
االلكتروني في التعلیم 

 والتعلم

8 

تم-مستمر تم ----  رفع جمیع المتطلبات على  
مجلد المشاركة السحابیة 
بشكل فوري حال إنجازه 

لیتم متابعتھ من خالل ممثلة 
 العمادة بشكل دوري

9 

تم عمل نموذج لمتابعة 
تفعیل البالك بورد مخرجات 

في كلیة الخدمة االجتماعیة 
وتوزیعھ على االقسام 

التعلیمیة لرفع نسبة التفعیل 
لدى أعضاء الھیئة التعلیمیة 

 لنظام البالك بورد.

تم-مستمر تم --- ما یستجد من مھام تتعلق  
 بالتعلم االلكتروني

10 

 

 إصدار التقاریر الدوریة للوحدة:

 

التقریر فترة  الغرض منھ   م التقریر  

مرفق  -نھایة كل فصل دراسي قیاس مؤشرات االنجاز وفق خطة العمل 
 االنجازات 

 1 تقریر دوري بإنجازات الوحدة 

 


