
 الجوفخطة التدريب لعمادة التعلم اإللكتروني بجامعة 
 

 

 الهدف

تهدف العمادة من الخطة التدريبية إلى ايصال مفهوم التعلم اإللكتروني لجميع طالب الجامعة 

وتمكين الطالب من تعلم المهارات واألساسيات التي  تمكنهم من متابعة التعليم اإللكتروني من 

 خالل نظام بالك بورد المعتمد في جامعة الجوف. 

  

 الفئة المستهدفة 

 لجوف طالب وطالبات جامعة ا

 

 طرق التدريب المتاحة

عبر جلسات مباشرة بداية كل فصل  التدريب المتزامن من خالل نظام الفصول اإلفتراضية ●

 دراسي.

حيث يتوفر مقرر دراسي يحتوي  نظام إدارة التعلم البالك بورد التدريب الغير متزامن من خالل ●

 على جميع الدروس التعليمية واألدلة التي تخص الطالب.

قناة عمادة التعلم اإللكتروني على اليوتيوب والتي تحتوي مجموعة من الفيديوهات  ●

 التعليمية.

 رابط القناة      

      k00s5oSLmvVA-https://www.youtube.com/channel/UCx9sdkrEs9     

 

 التدريبمستويات 

خالل جهاز الحاسب المستوى األول: الدخول إلى نظام بالك بورد التعليمي لجامعه الجوف من 

 لى او الجوالاآل

  من خالل نظام بالك بوردمحتوى و الواجبات والتقييمات المستوى الثاني : ادوات ال

 خالل نظام بالك بورد: ادوات المشاركة والتفاعل من المستوى الثالث

 الفصول االفتراضية نظام المستوى الرابع: 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCx9sdkrEs9-k00s5oSLmvVA


 المستوى االول 

الدخول إلى نظام بالك بورد التعليمي لجامعه الجوف من خالل جهاز الحاسب االلى او  -

 الجوال

 

 طريقة الحضور  -

  تبث من خالل المختصين بادارة افتراضية تزامنية من خالل جلسات مذاعة مباشرة

 التدريب والدعم الفني

  افتراضية مسجلة. 

  قناة العمادة علىمن خالل االدلة بالفيديو الموجودة عبر صفحة العمادة عبر 

YouTube  

  بادارة التدريب والدعم الفني لقاءات مباشرة من خالل ندوات يقدمها فريق التدريب 

 عدد جلسات المستوى: اربع جلسات 

 

 المستوى الثاني

 والدرجات في نظام بالك بوردادوات المحتوى و الواجبات والتقييمات  -

 

 طريقة الحضور -

 

  افتراضية تزامنية من خالل جلسات مذاعة مباشرة تبث من خالل المختصين بادارة

 التدريب والدعم الفني

  افتراضية مسجلة .. من خالل االدلة بالفيديو الموجودة عبر صفحة العمادة عبر

  YouTubeموقع 

  لقاءات مباشرة من خالل ندوات يقدمها فريق التدريب بادارة التدريب والدعم الفني 

 عدد الجلسات المستوى: اربع جلسات 

 

 المستوى الثالث

 ادوات المشاركة والتفاعل من خالل النظام

 طريقة الحضور -

  افتراضية تزامنية من خالل جلسات مذاعة مباشرة تبث من خالل المختصين بادارة

 والدعم الفني التدريب

  افتراضية مسجلة .. من خالل االدلة بالفيديو الموجودة عبر صفحة العمادة عبر

  YouTubeموقع 

  لقاءات مباشرة من خالل ندوات يقدمها فريق التدريب بادارة التدريب والدعم الفني 

 عدد الجلسات المستوى: اربع جلسات 



 

 المستوى الرابع 

 الفصول االفتراضية

 طريقة الحضور -

  افتراضية تزامنية من خالل جلسات مذاعة مباشرة تبث من خالل المختصين بادارة

 التدريب والدعم الفني

  افتراضية مسجلة .. من خالل االدلة بالفيديو الموجودة عبر صفحة العمادة عبر

  YouTubeموقع 

  لقاءات مباشرة من خالل ندوات يقدمها فريق التدريب بادارة التدريب والدعم الفني 

 عدد الجلسات المستوى: اربع جلسات 

 

 


