
 

 

 0202/0200للعام الجامعي  خطة لجنة التحول الرقمي  

 

 الفئة المستهدفة  القائم بالتدريب التدريب النشاط خطة  التاريخ

 

استبيان الكتروني باستخدام تطبيق كيفية اعداد نموذج  سبتمبر 
microsoft forms 

 سحر عثمان / د

 ايمان صديق / م.م

 اعضاء لجنة التحول الرقمي 

 داد قاعدة بيانات الكترونية لألقسامكيفية اع سبتمبر

 من خالل رفعها على السحابة االلكترونية 

 سحر عثمان / د

 ايمان صديق / م.م

 اعضاء لجنة التحول الرقمي 

 سحر عثمان / د التحليل االحصائي للبيانات  كيفية ديسمبر

 ايمان صديق / م.م

 اعضاء لجنة التحول الرقمي 

 سحرعثمان/ د للبيانات االحصائي التحليل كيفية ديسمبر

 صديق ايمان/ م.م

 الرقمي التحول لجنة اعضاء

اعضاء لجنة التحول  للبيانات االحصائي التحليل كيفية ديسمبر
 الرقمي 

 اعضاء لجنة تقويم البحث لألقسام 

 التحول لجنة اعضاء للبيانات االحصائي التحليلكيفية  ديسمبر

 الرقمي

 لألقسام البحث تقويم لجنة اعضاء

 اعضاء هيئة التدريس بالكلية  لجنة التحول الرقمي  موقع الكلية االلكتروني  ديسمبر 

كيفية اعداد نموذج استبيان الكتروني باستخدام تطبيق  مارس
microsoft forms 

اعضاء لجنة التحول 
 الرقمي 

 منسقين التربية العملية 

 تطبيق باستخدام الكتروني استبيان نموذج اعداد كيفية مارس
microsoft forms 

 التحول لجنة اعضاء

 الرقمي

 العملية التربية منسقين

كيفية انشاء فصل افتراضي باستخدام تطبيق  مارس 
microsoft teams 

 التحول لجنة اعضاء

 الرقمي

 العملية التربية منسقين

كيفية عقد محاضرة اونالين او اجتماع وكيفية ضبط  مارس 
 اعدادات المحاضرة االونالين

اعضاء لجنة التحول 
 الرقمي

 اعضاء هيئة التدريس بالكلية 

 كيفية ملئ تدريبي عن  فيديو مارس 

 microsoftاالستبيان االلكتروني باستخدام تطبيق 

forms 

ب الفرقة الثالثة والرابعة بكلية طال سحر عثمان/ د
 اكتوبر6جامعة  التربية

كيفية تصميم التكليف في الفصل االفتراضي وتصدير  مارس
 ملف اكسيل 

 التحول لجنة اعضاء

 الرقمي

 بالكلية التدريس هيئة اعضاء

انشاء قاعدة بيانات للجنة التحول الرقمي للعام  ابريل 
 2021/2022الجامعي 

 سحر عثمان / د

 واعضاء اللجنة

لجنة التدريب والتوعية و لجنة خدمة 
 المجتمع 

 microsoftانشاء فصل افتراضي باستخدام تطبيق ابريل 

teams 

 الخرجين بالكلية  سحر عثمان / د

كيفية انشاء فصل افتراضي باستخدام تطبيق  اكتوبر 
microsoft teams 

 سحر عثمان / د

 ايمان صديق / م.م

 

 اعضاء لجنة التحول الرقمي 

 الجدد
 

 باستخدام افتراضي انشاءفصل كيفية اكتوبر

 microsoft teamsتطبيق

 سحرعثمان/ د

 صديق ايمان/ م.م

اعضاء هيئة التدريس والهيئة 
 المعاونة بالكلية 

 سحرعثمان/ د office 365ورشة عمل لتوعية تطبيقات  اكتوبر 

 صديق ايمان/ م.م

 والهيئة التدريس اعضاءهيئة

 بالكلية المعاونة

 احمد مصطفى/ د ورشة توعية لمهارات البحث في جوجل  اكتوبر

 ايمان صديق/م.م

 الطالب 
 



 

 

اعضاء لجنة التحول  جوجل في البحث لمهارات توعية ورشة براكتو
الرقمي باألقسام 

 المختلفة 

 الطالب بجميع االقسام

 احمدمصطفى/ د office 365تطبيقات لتوعية عمل ورشة نوفمبر

 صديق ايمان/م.م

 الطالب 

 باستخدام افتراضي انشاءفصل كيفية نوفمبر 

  microsoft teamsتطبيق

اعضاء لجنة التحول 
 الرقمي 

اعضاء هيئةالتدريس والهيئة 
 المعاونة 

 كيفية انشاء اختبار الكتروني  نوفمبر 

 microsoft formsباستخدام تطبيق 

 سحرعثمان/ د

 صديق ايمان/ م.م

اعضاء هيئة التدريس والهيئة 
 المعاونة بالكلية 

اعضاء لجنة التحول  كيفية التحليل االحصائي للبيانات  مايو
 الرقمي 

 اعضاء لجنة تقويم الطالب باألقسام 

 

 عميد الكلية                                       رئيس لجنة التحول الرقمي                     

 اشرف بخيت/ د.أ                                        سحر عثمان                              / د


