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 االنجازات//



( نطبنببت انكهٍة google classroomبعُىاٌ )كٍفٍة جطبٍك واصحخذاو   3/9112/ 11عمذت وسشة عًم بحبسٌخ  -1

كبفة نغشع جعشٌفهى بأهًٍة انحعهٍى االنكحشوًَ وجعهًٍهى طشٌمة جفعٍم االًٌٍالت انشصًٍة واالَضًبو انى انظف 

االنكحشوًَ وانحفبعم خالل انظف واالجببة عٍ االصئهة واالخحببسات وجى انمبء انىسشة يٍ لبم و.اًٌبٌ اصًبعٍم 

   يضوونة وحذ  ابٍ صٍُب نحعهٍى االنكحشوًَ.حبيذ انحذسٌضٍة بمضى انحبصببت و و.و يشٌى ٌبصٍٍ عبذهللا

عمذت وسشة عًم بمضى انهغة انعشبٍة يٍ لبم انًذسس اًٌبٌ يحًذ جعفش انحذسٌضٍة بمضى انحبصببت بحبسٌخ  -9

 عٍ انٍة جفعٍم انظف االنكحشوًَ.  19/3/9112

ف االنكحشوٍَة وجفعٍم عمذ أ.د كبظى عبذهللا عطٍة يحبضشات نالصبجز  وانطبنببت نًضبعذجهى فً جفعٍم انظفى -3

 االًٌٍالت انشصًٍة.

حىل كٍفٍة جفعٍم   11/3/9112عمذ و. َشىاٌ انضالو عهً يخهف يضوول انًىلع االنكحشوًَ وسشة عًم بحبسٌخ  -4

 انظف االنكحشوًَ واضبفة االًٌٍالت وكٍفٍة عًم انذعىات نهطبنببت ولبىل انذعى .

 اللجان //

ألداس  صٍش انعًم يع انىحذ   93/1/9112فً  91/313صٍُب بحبسٌخ  جشكهث نجُة اعضبء اسجببط يع وحذ  ابٍ -1

 فًٍب ٌخض انظفىف انحعهًٍٍة االنكحشوٍَة.

جشكهث نجُة فحض انظفىف االنكحشوٍَة بشئبصة عًٍذ كهٍة انحشبٍة نهبُبت وعذد يٍ جذسٌضضً االلضبو ري انعذد  -9

 ضً انكهٍة.نًحببعة وجفعٍم انظفىف االنكحشوٍَة نحذسٌ 4/3/9112فً  91/211
 

 

 االجتماعات//

ُب ٌىو االجحًبع االول // عمذ االجحًبع االول انخبص ببنحعهٍى االنكحشوًَ نىحذ  ابٍ صٍُب انحببعة نًشكز ابٍ صٍُب نهحعهٍى االنكحشوًَ بكهٍح

االنكحشوًَ ( ولذ جى اصحضبفة )أ.و.د يحًذ طبدق صهًبٌ( يذٌش يشكز ابٍ صٍُب نهحعهٍى  9112-9-91انخًٍش انًظبدف )

 وجى يُبلشة انًىاضٍع انحبنٍة:

 تشجيع وحث االساتذة بضرورة تفعيل الصف االلكتروني. -4

 تعريف الطلبة بمفهوم واىمية الصف االلكتروني والتعريف بمهارات التعلم واالستيعاب والتواصل مع االستاذ وفق منظومة عملية. -9

 االلكتروني لكل اقسام الكلية.تقرر تشكيل لجنة فحص لمتابعة مجريات العمل خالل الصف  -3

 ضرورة انشاء تبويب ضمن موقع الكلية يوضح فية نشاطات االساتذة ضمن صفوفهم االلكترونية كال حسب قسمو . -2

 عمل ورش مستقبليو لالساتذة والطلبة لتوضيح االموروالعراقيل التي تواجههم ومعالجتهم. -5

 مركز ابن سينا . ضرورة االلتزام بأيام واوقات الدورة المحددة من قبل -6

 

تنا يوم الخميس االجتماع الثاني //عقد االجتماع الثاني الخاص بالتعليم االلكتروني لوحدة ابن سينا التابعة لمركز ابن سينا للتعليم االلكتروني بكلي
 (  9149-3-7المصادف )

 وتم مناقشة المواضيع التالية: 

على ان يلتزم كل عضو بقسم او اكثر ليقوم  2/3/9149في تاريخ  94/944 تم تقسيم العمل بين اعضاء اللجنة المشكلة بالعدد -4
بمتابعتو ومواكبة التفاعل الساتذتو ومدى استجابة الطلبو لهم من خالل طرح االسئلة والواجبات والتكليفات والمهام المطلوب ادائها 

 . خالل فترة زمنية محددة ومن خالل المشاركة بالتعليقات والواجبات الدراسية

متابعة تفاعل طلبة كل قسم وىل الجميع منضمين للصفوف في جميع المواد ام في مادة دون اخرى ومدى تفاعل الطلبة بالمادة  -9
 الواحدة وعدد المسجلين فيها.



على اعضاء اللجنة تقديم تقرير اسبوعي يوضح كل المتطلبات اعاله من حيث)عدد التدريسيين المسجلين بالصف االلكتروني وعدد  -3
 لطلبة ايضا ومدى تفاعل االثنين معا(.ا

العمل على تهيئة مختبرات لغرض عمل ورش للطالبات لتعريفهم بأىمية تفعيل الصف االلكتروني والتفاعل معو واداء الواجبات المنوطو  -2
 بهم وتعليمهم كيفية رفع التقارير .

 

لوحدة ابن سينا التابعة لمركز ابن سينا للتعليم االلكتروني بكليتنا يوم االجتماع الثالث // عقد االجتماع الثالث الخاص بالتعليم االلكتروني 
 (  9149-3-42الخميس المصادف )

 وتم مناقشة المواضيع التالية: 

بالنسبة لتقرير عضو لجنة الفحص م. ايمان اسماعيل حامد لقسمي االقتصاد المنزلي واللغة االنكليزية تم اشتراك جميع تدريسيو  -4
 94تدريسي وان الصفوف المفعلة  94ة الصف االلكتروني فقسم االقتصاد المنزلي عدد التدريسيين الكلي ىو القسمين بدور 

وجميعها  31والصفوف المفعلة  39ونسبة التفاعل ممتاز اما قسم االنكليزي فعدد التدريسيين الكلي  91والصفوف المتفاعلة 
 متفاعلة .

وعدد االساتذة الملتحقين بدورة الصف  39محمد جعفر  العدد الكلي لقسم اللغة العربية بالنسبة لتقرير عضو لجنة الفحص م. ايمان  -9
وقد تم القاء محاضرة من قبلها لكيفية انشاء  3فقط والصفوف المتفاعلة  5تدريسي ،اما الصفوف المفعلة  45االلكتروني ىي 

 ومساعدتهم في انشاء الصفوف. 49/3/9149الصفوف الساتذة القسم بتاريخ 

وعدد االساتذة الملتحقين بدورة الصف  96بالنسبة لتقرير عضو لجنة الفحص م. ىالة عبد المنعم  العدد الكلي لقسم التاريخ ىو  -3
 تدريسي واالساتذة مستمرين بتفعيل صفوفهم والتفاعل. 47االلكتروني ىي 

وعدد االساتذة الملتحقين بدورة  99الطفال بالنسبة لتقرير عضو لجنة الفحص م. ايناس جعفر جواد  العدد الكلي لقسم رياض ا -2
 . 8تدريسي والصفوف المتفاعلة  7الصف االلكتروني ىي 

وعذد االصبجز  انًهححمٍٍ  32ببنُضبة نحمشٌش عضى نجُة انفحض و.و نوي حبجى خًبس انعذد انكهً نمضى عهى انُفش  -5

لضى انحبصببت فبنجًٍع يشحشكٍٍ  فمظ ، ايب 3جذسٌضً وانظفىف انًحفبعهة  14بذوس  انظف االنكحشوًَ هً 

 ببنذوس  ويحفبعهٍٍ.

 

 

 

 


