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 الئحة وحدة التعليم اإللكتروني 

 مقدمه

ليميه. في العمليه التع  التعليم عن بعد هو نمط من أنماط التعليم تستخدم فيه الوسائل والتقنيات االلكترونيه

نتيجه لتعليق الدراسة في هذه   2020في شهر مارس    19-ه للتعليم عن بعد في بداية جائحه كورونا  تم انشاء لجن

 .عن التعليم النمطيالفتره واتجهت الدوله الي التعليم عن بعد كبديل 

جين في الجامعات  بإتباع التعليم اله  2021/ 2020للجامعات في بدايه العام الجامعي  املجلس األعلي  اء علي قرار  بن

تم استحداث وحدة للتعليم االلكتروني   تيقوم على املزج بين نظام التعلم وجًها لوجه، والتعلم عبر اإلنترن والذي  

 جامعة الزقازيق. -طب البيطري بكلية ال

 الرؤية:(: 1مادة )

ت علي  قادرة  بالكليه  اإللكتروني  التعليم  وحده  تصبح  االلكتروني أن  التعليم  مجال  في  الخبرات  وتقديم  طوير 

 علي املستوي املحلي واإلقليمي.قادرة علي املنافسه ه كأحد أنماط التعليم لتصبح كلية الطب البيطؤي ادراجو 

 الرسالة: (: 2مادة )

ه من خالل توظيف تطلبات تحسين نواتج التعلم املستهدفم دعم كلية الطب البيطري بجامعه الزقازيق لتحقيق  

التقنيات   استخدام  في  والطالب  التدريس  هيئة  أعضاء  مهارات  وتطوير  والتعلم  التعليم  في  االلكتروني  التعليم 

 عملية التعليمية.يم االلكتروني لالرتقاء بمستوي الااللكترونية  والتعرف علي االساليب الحديثة في التعل

 : واملهام  دافاأله(: 3مادة )

 نشر ثقافة التعليم االلكتروني بالكلية  .1

في   .2 واستخدامه  االلكتروني  التعليم  أساليب  لتوظيف  ومعاونيهم  التدريس  هيئة  أعضاء  وتدريب  تأهيل 

 العملية التعليمية.

 .االلكترونيه واملواقع تدريب الطالب علي استخدام التقنيات  .3

 .اإلشراف على املوقع االلكتروني للكلية وتطويره .4

 والطالب.  ة تقديم دورات وورش عمل ألعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاون  .5

 في التعليم عن بعد. وزارة التعليم العاليمنصه   واستخدام الجامعه لتفعيلحلقة الوصل بين الكلية و  .6

 باالميالت الخاصه بميكروسوفت. والطالب   ةعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونامداد أ .7

وبيانات   .8 الجداول  وماعداد  التدريس  هيئة  بأعضاء  في  الطالب  وبيانات  كل  عاونيهم  دراس ي داية  فصل 

 للعمل علي منصة وزارة التعليم العالي.

 

 

 



 
 

 :الوحدة إدارة مجلس(:  4مادة )

 النحو   علي  يتكون  إلقراره  الكلية  مجلس  علي  ويعرض   برئاسته  الوحدة  إدارة  مجلس  الكلية  عميد   من  بقرار  يشكل

 :  من  كل من التالي

 اإلدارة  مجلس رئيس     الكلية  عميد /  د .أ -1

 عضوا      والطالب   التعليم  للشئون الكلية وكيل/  د .أ -2

   عضوا   )منسق منصه التعليم العالي بالجامعه( الوحدة  مدير/  د .أ -3

   عضوا        منسق الفرقه األولي  /د . أ -4

 عضوا       ثانيه منسق الفرقه ال /د .أ -5

 عضوا       الفرقه الثالثه   أ.د/ منسق  -6

 عضوا       ه الرابعه منسق الفرقأ.د/  -7

 عضوا       منسق الفرقه الخامسهأ.د/  -8

 عضوا      منسق برنامج طب الدواجن أ.د/  -9

 عضوا      ق برنامج الفارما المميزمنسأ.د/  -10

 عضوا    اتحاد طالب الكلية(  ممثل لطالب الكلية )رئيس -11

 

 

 

 


