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م اإللكترونيالالئحة الداخلية لوحدة التعل  

 :مقدمة

القدرة على  يم الطبي و الحاجة الملحة لخريج ذيالدولية الحديثة للتعل و محليةفي ظل المعاييرال

م اإللكتروني أحد يوجود وحدة للتعلم الذاتي من خالل التعامل مع التقنيات الحديثة يعد يالتعل

 .المنظومة التعليمية في األساسيةالمتطلبات 

 (1)بند 

بكلية   01/5/5151بتاريخ ( 265)تم إنشاء وحدة التعليم اإللكتروني بقرار مجلس كلية رقم 

وتعتبر وحدة من وحدات " كترونى إلا ميوحدة التعل" و تسمى  الطب البشري جامعة الزقازيق

.الكليةعميد ./ د.على أن تتبع أ ليةكللالتنظيمي  وتوضع بالهيكلالكلية   

 رؤية وحدة التعليم االلكتروني

دعمها نشرها وو رتقاء بمستوى الخدمة التعليمية إلاو الكليةلكترونية متميزة بإتحقيق بيئة تعليم 

 .في التعليم و التعلم والجودة األكاديميةعلى المعايير أ الوصول الىمن أجل 

 رسالة وحدة التعليم االلكتروني

 متكاملة إلكترونية  بيئة تعليمية توفير اللمن خ الكليةالعملية التعليمية فى  دعم تطوير

التقنيات  عضاء هيئة التدريس والطالب فى استخدامأساهم فى تطوير مهارات ت، متميزةو

 .الحديثة

 أهداف الوحدة

 ميتعتمد على تقنيات التعل توفير وسائل تعليم إضافية اللجودة التعليم من خ دعم .0

 .لكترونيإ

متغيرات التطور المستمر لمواجهة ب وقدرتهم على الالطة التعلم الذاتي تنمية مهار .5

 .التقنيات الحديثة اللالعصر من خ

 .م عن بعديالتعلستخدام تقنيات الالزمة الإكساب الطالب المهارات  .3
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التعاون مع وحدات الكلية المختلفة لتدريب أعضاء هيئة التدريس  .4

 .العملية التعليمية و تقييم الطالب توظيف التقنيات الحديثة فيمعاونيهم من أجل و

التعلم فعيل منظومة التعليم اإلكتروني وتقديم الدعم الفني ألعضاء هيئة التدريس لت .2

 .الهجين

كل ما هو جديد  لتطبيق بالجامعة اإلتصاالتعلومات وتقنية المالفعال مع مركز التنسيق  .6

  .في مجال التعليم اإللكتروني

التعلم الهجين  لتقويم و تطويرجمع البيانات الالزمة؛ ل التقنيات التكنولوجيةاإلفادة من  .7

 .بالكلية

من  التفاعل بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس دعم عملية اإلرشاد األكاديمي و تعزيز .8
 .م اإلكتروني بجامعة الزقازيقيالقنوات الرسمية للتعلخالل 

 .م اإللكترونىيإستراتجيات التعل تطويرتبادل الخبرات مع الهيئات ذات الصلة ل .9

 الوحدة مهام( 2)بند 

 .ستراتيجية للوحدةإلاإعداد الخطة  .0

 .م اإللكترونيةيالتعل وحدةستيراتيجية إب الوحدة عضاءأتوعية  .5

 .ستيراتيجية التدريس والتعلم إتطبيق المشاركة فى متابعة  .3

 .ستيراتيجية التدريس والتعلم دوريا إالمشاركة فى تحديث  .4

 .اإللكترونيم يعضاء هيئة التدريس عن التعلألالمقدمة عمل الورش  يف المشاركة .2

م يالتعللتطوير التفاعل من خالل وسائل عقد دورات تدريبية للطالب للتعامل  .6

  .اإللكتروني

 .جهزة الحديثةألامن التجهيزات التكنولوجية و الكليةات تحديد احتياج. .7

 .الكليةعلى موقع  كليةلل اإللكترونيم يتحديث بيانات وأنشطة التعل .8

 .اإللكترونيم يمتطلبات التعل يناسبئحة الداخلية للوحدة بما الإعداد ال .9

 .الوحدة تطويرالمستمرألداءلا .01

 .األنترنت إدارة الموقع األلكتروني الخاص بالكلية علي شبكة .00

 اإلداريالهيكل ( 3)بند 

 :على النحو التالـــي اإللكترونيم ييتكون الهيكل التنظيمي لوحدة التعل

 عميد الكلية: رئيس مجلس اإلدارة 
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 وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب و وكيل الكلية : نائب رئيس مجلس اإلدارة

  .لدراسات العليال

 مدير الوحدة. 

  (لكل فرقة دراسية أعضاء هيئة التدريس ثنان منإ)منسقي الفرق الدراسية المختلفة. 

 منسقي التعلم الهجين. 

 يمسئول IT. 

و يتم تجديد القرار سنويا أو بحد  الكليةعميد  يصدرمنلوحدة بقرار ل الهيكل اإلدارييشكل 

 .اقصى ثالث سنوات

 :مهام مدير الوحدة  (4)بند 

 .كترونىلإلام يالتوصيات والقرارات التي يتم اتخاذها في وحدة التعلمتابعة تنفيذ  .0

 .جتماع دوريا بأعضاء الوحدةإلا. .5

 .ستراتيجية للوحدةإلاإعداد الخطة  .3

 .ستراتيجية للوحدةإلاإلشراف على تنفيذ الخطة ا .4

 .التي تدعى لها جتماعاتاالتمثيل الوحدة في  .2

 .الوحدةهيل عمل بما يضمن تس وحدات الكليةالتنسيق مع مختلف  .6

 .نجاز أعمال الوحدة ومتابعة مهامهاإعلى  اإلشراف .7

 .المشاركة بها الوحدةشراف على الدورات التدريبية إلا .8

 .عضاء الوحدةألمراجعة التقارير الدورية  .9

 .المختصةالجهات عن أداء الوحدة و العاملين بها ورفعها إلى  المجمعةإعداد التقارير  .01

المعوقات التي تواجه سير العمل في الوحدة وحلها بالتنسيق مع العمل على معالجة  .00

 .الصلةذات  الجهات

 التنفيذي الفريق (5)بند 

مدير / د.إقتراح من السيد أ على عميد الكليةبقرار يصدره  للوحدةيشكل الفريق التنفيذى 

 :النحو التالي ويكون تشكيله لمدة عام واحد ما لم يستجد من أعمال على الوحدة

 مديرا مدير الوحدة  .0

 أعضاء منسقي الفرق الدراسية   .5
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 أعضاء منسقي التعلم الهجين  .3

 أعضاء IT يمسئول  .4

 

  (6)بند 

قل ، ويتم إثبات وقائع كل اجتماع بتحرير كل شهر على األ ايجتمع مجلس إدارة الوحدة دوري

  .الكلية يعرض على مجلسو و عميد الكليةمدير الوحدة  المحضرمنعتمد يمحضر الجلسة و


