
في العام الدراسي تم استحداثها  علوم الحاسوب والرياضياتتعليم االلكتروني احدى الوحدات االدارية التابعة لكلية الوحدة 

9102-9191. 

  :االلكتروني لتعليما وحدة مهام

 . تدرٌب ومساعدة التدرٌسٌٌن على استخدام المنصات التعلٌمٌة .1

 . انتاج المقررات االلكترونٌة .2

 . االختبارات االلكترونٌةخدمة  .3

 . خدمة تصوٌر المحاضرات .4

 . المكتبة االلكترونٌة .5

 الرؤية

االلكترونً بالكلٌة لدعم اعضاء هٌئة التدرٌس والطلبة ومساندتهم فً تطوٌر تقنٌات االتصاالت والمعلومات  التعلٌم   تسعى وحدة 

 . خدمة المجتمع ككللالرتقاء بمستوى الخدمة التعلٌمٌة التً تقدمها الكلٌة للطلبة و

  :الوحدة هي ما

هً من الوحدات المستحدثة التً تهتم بدعم انشطة التعلٌم االلكترونً والتدرٌب والتدرٌس باستخدام  وحده التعلٌم االلكترونً .1

 . التقنٌات الحدٌثة

 . تروٌج وتشجٌع التمٌز فً مجاالت التدرٌس والتعلٌم وغٌرها من االنشطة االكادٌمٌة .2

االلكترونً دور الكلٌة التعلٌمً باضافة البعد التكنولوجً للتعلٌم النظامً فً اطار سٌاسة الجامعة الطموحة  التعلٌم وحده تدعم  .3

والعمل على تطوٌر ودعم مهارات اعضاء هٌئة التدرٌس النتاج مقررات الكترونٌة حدٌثة على الشكبة الدولٌة ورفع كفاءة 

 .م الذاتًالطلبة فً استخدامها وتشجٌعهم على التعل

  : الوحدة اهداف

 .نشر ثقافة التعلٌم االلكترونً بالكلٌة .1

 . مساعده اعضاء هٌئة التدرٌس على انتاج وتحوٌل مقرراتهم الى مقررات الكترونٌة .2

 . تقدٌم دورات وورش عمل ألعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونٌة .3

 . ومواقهم االلكترونٌةمساعدة اعضاء هٌئة التدرٌس على اعداد السٌرة الذاتٌة ،  .4

 . مساعدة أعضاء هٌئة التدرٌس على انشاء برٌد الكترونً .5

 نً وطرٌقة استخدامهعلى انشاء برٌد الكترو الطلبهمساعدة  .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 لمدير وحدة التعليم االلكتروني الذاتيت السيرة

 - :الشخصيت البياناث )أوالا 

 زهور مساعد اٌدام االسم

 مدرس مساعد المرتبة العلمٌة

كلٌة علوم الحاسوب  الكلٌة العملجهة 
 والرٌاضٌات

 تكنولوجٌا المعلومات القسم

 علوم حاسبات/معالجة صور  التخصص

 27812427592 الهاتف

 Zahoor.mosad@utq.edu.iq البرٌد االلكترونً
 ذي قار/الناصرٌة/حً الشموخ العنوان

 1/1/1987 التولد
 

 -:العلميت البياناث )ثانيا

 التخصص اسم الجامعة اسم الكلٌة سنة التخرج الدرجة

     دكتوراه

التربٌة للعلوم  2219-2218 ماجستٌر
 الصرفة

 معالجة صور ذي قار

     دبلوم

 علوم حاسبات ذي قار العلوم 2229-2228 بكالورٌوس

 -:العمليت الخبراث )ثالثا

المدة التً قضاها فً  الجهة اسم الوظٌفة
 الوظٌفة

 الى من

كلٌة علوم الحاسوب الرٌاضٌات/جامعة ذي  مساعد مبرمج
 قار

32/9/2213 32/6/2217 

كلٌة علوم الحاسوب الرٌاضٌات/جامعة ذي  مبرمج
 قار

1/7/2217 2/4/2219 

كلٌة علوم الحاسوب الرٌاضٌات/جامعة ذي  مدرس مساعد
 قار

 لحد االن 3/4/2219
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