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 الهـــــدف .1

                مية في الجامعة المساهمة في تمكين الجامعة من تحقيق رسالتها وأهدافها من خالل تحسين وتطوير العملية التعلي             
المعرفة و بالتعليم  تعلمينباستخدام استراتيجيات وأساليب مدّعمة بالتكنولوجيا الحديثة خاصة الحاسوب وتكنولوجيا التعليم, وتزويد الم
احدث  رعد, وتوفيا عن بباستخدام التكنولوجيا والعمل على بناء مواد تعليمية بشكل الكتروني يستطيع المتعلم استعراضها والتعلم منه

 .وسائل التعلم اإللكتروني الحديث للهيئة التدريسية والطالب

 
 نطاق العمل .2

 أعضاء الهيئة التدريسية والطالب في الجامعة. يطبق هذا اإلجراء على كافة           
 

 تعريفــــات  .3
  .مدير مركز الحاسوب : هو الشخص المسؤول عن متابعة نتفيذ هذا اإلجراء 3-1
فير ا إلكترونيا و تو : هو الشخص المسؤول عن تطبيق األنظمة المعتمدة تعليمي قسم التعلم اإللكترونيرئيس  3-2

 وهو المسؤول عن تطبيق و تنفيذ هذا اإلجراء. احدث التطبيقات لبناء محتوى المادة التعليمية

 لدراسي.وهو الشخص المسؤول عن تدريس المساق الدراسي خالل الفصل اعضو هيئة التدريس :  3-3

 دراسي.خالل الفصل ال لنظاماوهو الشخص الذي يطلب المعرفة ويستخدم البرامج داخل :  الطالب 3-4           

ن حيث بناء لكترونيًا في الجامعة, مااألنظمة المعتمدة تعليميًا  هو نظام يقوم بتطبيق:  نظام التعلم اإللكتروني 3-5         

  .امحتوى المادة العلمية و اإلحاطة باألدوات والمهارات الالزمة  للتعامل مع النظام لجميع من يحتاجه
 المسؤولية .4

 .مسؤولية متابعة تنفيذ هذا اإلجراء مركز الحاسوب و نائبه يتولى مدير 4-1

 يتولى رئيس قسم التعلم اإللكتروني مسؤوليه العمل وتنفيذ هذا اإلجراء.  4-2

 
      العمليـــــــة .5

 .لجميع جوانب التعلم اإللكتروني والدعم الفني تقديم الحلول  5-1

  الكترونيا التعليمية المادة إدارة:  اإلجراء
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حيث يوضح  (CC-P07-F01نموذج رقم )الهيئة التدريسية عن طريق  ألعضاءيتم تقديم الدعم الفني   5-1-1    

وى ، م المحتبناء المحتوى ، تقديطريقة إستالم المعاملة )بريد إلكتروني،هاتف،اخرى( و وصف طبيعة الدعم الفني )
 ومالحظات صاحب الطلب. االختبارات ، الواجبات ، المناقشات(

داخل القسم ( إلى المبرمج CC-P07-F01رقم )لتعلم اإللكتروني بتوجيه نموذج يقوم رئيس قسم ا  5-1-2    

 (.CC-P07-F01لعطل الذي تم توضيحه في نموذج رقم )في ابناءا على ما ورد  تقديم الدعم الفنيعلى  للعمل
انة مالحظات صاحب خبعد االنتهاء من إجراء الدعم الفني المطلوب يقوم طالب الخدمة بالتوقيع في   5-1-3    

 ( بإتمام العملية.CC-P07-F01الطلب في النموذج )

 لى مديرا (CC-P07-F01)بإرسال النموذج التعلم اإللكترونيبعد االعتماد والتدقيق يقوم رئيس قسم   5-1-4    

قة لية الموثبحفظ اجراءات العم التعلم اإللكترونييقوم رئيس قسم ومن ثم  مركز الحاسوب إلعالمه بإنجاز العملية
 القسم الخاصفي سجل  (CC-P07-F01) بالنموذج

   
 وثائق متعلقــة باإلجراء.     6

 (CC-P07-F01)   نموذج الدعم الفني لجميع جوانب التعلم اإللكتروني 6-1


