
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ) ومن يتوكل على هللا حسبه ( صدق هللا ورسوله

وبحضور السيد العميد و المعاون العلمي مجلس كلية الكوت الجامعة  إجتماع   17/3/2020أنعقد اليوم 

 وكان ضيف في األقسام جميعا  التعليم االلكتروني  واممثل ووالمعاون اإلداري ورؤساء األقسام والمقررون 

األستاذ الدكتور عامر األمير وتم اإلجتماع األلكتروني عن  االجتماع من الفريق الوزاري للتعليم االلكتروني

لغاية الساعة   2020 /17/3مساء  من يوم الثالثاء  9ستمر من الساعة ) أون الين (  وإ Meetطريق برنامج 

ا من االربعاء  2  االتي  ةوتم مداولوهللا ولي التوفيق والسداد   2020/ 18/3صباح 

الحرص على البحث والتدرب على برامج الكترونية  توفر ميزات أكثر سهولة وأسهل بالنسبة  -1

ويجب أن يكون برنامجا  واصخا  من حيث التنصيب واإلستخدام ويوفر نقاط لألستاذ والطالب 

  التقاء أفضل 

األلكتروني وفهم مجريات التعلم األلكتروني وإجراء  الحث على التعرف على مفاصل التعليم -2

لقاءات دورية أسبوعية لكوادر االقسام في الكلية مع ممثلوا التعليم األلكتروني ألقسامهم ومع فريق 

التعليم األلكتروني في الكلية ويجب أن يصل األستاذ الى مرحلة التدريب والوعي التام للتعليم 

 األلكتروني 

  ستخدام البرامج الحديثة في صناعة محتوى المحاضرة االلكترونيةإضعف في أن هنالك لوحظ  -3

حث االساتذة والطالب على اإللتزام بالتعليم األلكتروني حيث إن التعليم األلكتروني يوفر الكثير  -4

 من الجهد والوقت والمال 

إن التعليم األلكتروني من حيث التصنيف ينقسم الى تعليم االلكتروني متزامن وغير متزامن  -5

  والمزيج ويجب معرفة أن أفضل أنواع التعليم األلكتروني هو المزيج الذي يوفر إمكانيات متعددة 

لوحظ وجوب شكاوى من الطالب فيما يخص التعليم األلكتروني لذلك يجب توجيه السادة ممثلوا  -6

األقسام بالرد على هذه الشكاوى بما يتناسب والطالب وبإسلوب اليؤدي الى تنفير الطالب أو يؤدي 

 الى صناعة حاجز بين الطالب والتعليم االلكتروني 

توجيه األقسام حول صناعة االفالم الفيديوية وتشكيل فريق للمساعدة والمتكون من ) م.م . حسنين  -7

 ر وفريق األعالم لكلية الكوت الجامعة (علي وم.م. زيد حكمت والمهندس كرا

 إعتمادالعمل بالوسائل الممكنة والمتاحة ألجل ايصال المحاضرات للطالب مع البقاء على  -8

google class room   وإستخدام الوسائل االخرى للتوضيح والشرح 

لى العمل على طمئنة الطالب فيما يخص اإلمتحانات اإللكترونية والتدرب في الوقت نفسه ع -9

 اساليب أداء اإلمتحانات اإللكترونية من قبل األساتذة في األقسام 

 

 وهللا تعالى الموفق للخير

 


