تقرير عن انجاز كلية طب االسنان في تنفيذ برنامج
المنصة التعليمية االلكترونية لبرنامج كوكل
عمل دورات الساتذة الفروع العلمية حول االستفادة من المنصات التعليمية ودورها
في تقييم االداء الجامعي
تم العمل بتوجٌهات السٌد عمٌد كلٌة طب االسنان االستاذ الدكتور حسٌن فٌصل
الحوٌزي (رئٌس لجنة تنفٌذ التعلٌم االلكترونً ) ودعم كامل لتذلٌل المصاعب اثناء
التنفٌذ
تمت المباشرة بالتعاون مع مركز ابن سٌنا للتعلٌم االلكترونً بانشاء وتوفٌر حساب
برٌدي لكل طالب وتدرٌسً ومتابعة التنفٌذ وكذلك توفٌر خبرة المركزالمكتسبة فً
اشتراكه فً برنامج المنصات التعلٌمٌة االلكترونٌة فً الجامعات االٌرانٌة والعراقٌة
بدعم من االتحاد االوربً
عدد الصفوف االفتراضٌة المنشاءة لالعوام السابقة ( ) 92صفا افتراضٌا
عدد الطلبة المسجلٌن فً الصفوف االفتراضٌة لالعوام السابقة ( ) 9922
بعد عمل دورات لالساتذة وباشراف من عمادة الكلٌة والسادة رؤوساء الفروع العلمٌة
واالعتماد على استمارة تقٌٌم االداء الجامعً وامكانٌة االستفادة من المنصات التعلٌمٌة
فً تنفٌذ فقرات استمارة تقٌٌم اداء
تم انشاء (  ) 25صف افتراضً جدٌد بعد ورود كتاب رئاسة جامعة بغداد المرقم
9ا 1299/المؤرخ  9592/9/99والمعنون مباركة الجهود
المجموع الكلً للطلبة فً الصفوف المنشأءة الجدٌدة ( )1295
العدد الكلً لالساتذة المسجلٌن فً تلك الصفوف الجدٌدة ( )759
وبذلك ٌكون عدد الصفوف الكلً منذ بدء تطبٌق االستفادة من تجربة منصة التعلٌم
االلكترونً فً كلٌتنا ( )92صفا افتراضٌا
عدد الطلبة الكلً ( ) 9992المسجلٌن منذ بدء تطبٌق التجربة

تم االعتماد على التوجٌهات التى القاها السٌد رئٌس جامعة بغداد فً الملتقى الخامس
للتعلٌم االلكترونً
واالستفادة من التجارب والنتائج التً طرحت فً ذلك الملتقى
اسباب النجاح
دعم وتشجٌع واشراف كل من السٌد عمٌد الكلٌة الدكتور حسٌن فٌصل الحوٌزي
والسٌد معاون العمٌد للشؤون االدارٌة االستاذ المساعد رغد عبد الرزاق
عمل قنوات تواصل (برنامج فاٌبر او واتس اب ) مع االساتذة المشتركٌن فً الدورات
لتسهٌل عملٌة التسجٌل لغرض االستفادة من الجوانب االٌجابٌة التً توفرها المنصات
التعلٌمٌة
عمل قنوات تواصل مع طلبة المراحل كافة لتسهٌل عملٌة تسجٌل الطلبة وتذلٌل
المعوقات ( لكل مرحلة قناة ( خمسة قنوات) )
االستناد الى االرشادات التً تم طرحها فً الدورات التدرٌبٌة لبرنامج المنصات
التعلٌمٌة االلكترونٌة للجامعات االٌرانٌة والجامعات العراقٌة ضمن انشطة مركز ابن
سٌنا للتعلٌم االلكترونً
الخطوات
 -9تم اقامة دورات الساتذة الفروع باشراف السٌد عمٌد الكلٌة والسٌد المعاون
االداري والقاء الدكتور احسان صادق محمد تستند فً مضمونها على امكانٌة تحسٌن
اداء التدرٌسً وفق تعلٌمات استمارة تقٌٌم االداء باستخدام الجوانب االٌجابٌة التً
توفرها المنصات التعلٌمٌة لتحقٌق التحسٌن فً االداء
 -دورة فً فرع معالجة االسنان  9592/2/99عدد التدرٌسٌن المشاركٌن

()99

 -دورة فً فرع العلوم االساسٌة  9592/2/99-93عدد المشاركٌن

()25

 -دورة فً فرع معالجة االسنان  9592/2/93عدد التدرٌسٌن المشاركٌن

()99

 -دورة فً فرع صناعة االسنان  9592/95/1عدد التدرٌسٌن المشاركٌن

()92

 -دورة فً فرع طب اسنان االطفال  9592/95/92عدد التدرٌسٌن المشاركٌن

()99

 -دورة فً فرع تقوٌم االسنان  9592/95/99عدد المشاركٌن

()92

 -دورة فً فرع التشخٌص الفمً  9592/95/92عدد المشاركٌن

()99

 -دورة فً فرع امراض اللثة 9592/95/99عدد التدرٌسٌن المشاركٌن

()99

 -9تم عقد لقاء بٌن طلبة المرحلة الثالثة كلٌة طب االسنان /جامعة بغداد مع مجموعة
من اساتذة المرحلة الثالثة وحضور السٌد معاون العمٌد لشؤون الطلبة فً ٌوم
 9592/95/1وتم توضٌح امكانٌات االستفادة من المنصات التعلٌمٌة االلكترونٌة
 -7تم تنفٌذ لقاء مع طلبة المرحلة الثانٌة كلٌة طب االسنان/جامعة بغداد لتوضٌح
امكانٌات االستفادة من المنصات التعلٌمٌة االلكترونٌة
 -1تطبٌق التغذٌة االسترجاعٌة لالساتذة الراغبٌن بتطبٌقها مع طالبهم لتثبٌت
مقترحات الطلبة على محاضرة االستاذ المعنً
 -2تعاون الكادر التدرٌسً والطلبة النجاح التجربة كونها تمثل انجاز للكلٌة ولجهود
الجامعة المستمرة فً توفٌر االفضل لطلبتها والكادر التدرٌسً
 -3انشاء قنوات التواصل مع طلبة الكلٌة وكل حسب مرحلته وكذلك مع اساتذة الفروع
العلمٌة

الطموح توفٌر انترنٌت للكلٌة للتمكٌن من اداء امتحانات الطلبة داخل الكلٌة
اقامة دورات مكثفة بالتعاون مع مركز ابن سٌنا للتعلٌم االلكترونً واستضافة اصحاب
الخبرة لتوفٌرها للكادر التدرٌسً وللطلبة
عقد لقاءات فدٌوٌة مع السادة الذٌن اشرفوا على انجاح الورشات المقامة فً برنامج
المنصات التعلٌمٌة لعرض التجربة وتقٌٌمها
انجاح تجربة اشراف وتوجٌه اساتذة كلٌة طب االسنان /جامعة بغداد فً الصفوف
االفتراضٌة لطلبة كلٌة طب االسنان /جامعة واسط والتً ستساهم فً ترصٌن تجربة
المساندة فً التعلٌم وخصوصا للكلٌات الفتٌة المستحدثة

 ومباركة الجهود من قبل رئاسة9592/9/99 الصفوف االفتراضٌة المنشاءة بعد
الجامعة وتوجٌهات عمادة الكلٌة

)95 ( تم عمل صفوف افتراضٌة عدد

9592-9592 المرحلة الرابعة

Enrollment in e- learning , 2018- 2019 4th year student
اسم الصف االفتراضي
Oral Pathology 4th year 2018 -2019
Oral Surgery 4th year 2108 - 2019
Pedodontics 4th year 2018 -2019
General Medicine 4th year 2018 -2019
Periodontics 4th year 2018 -2019
Prosthodontics 4th year 2018 -2019
Endodontic 4th year 2018 -2019
General Surgery 4th year 2018 2019
Operative Dentistry 4th year 2018 -2019
Orthodontics 4th year 2018 -2019
المجموع

 ) صفوف2 (

عدد الطلبة
Undergraduate
155
153
152
152
150
150
149
148
147
126

3
5
6
2
3
6
18
3
16
4

1482

66

9592 - 9592

عدد االساتذة

المرحلة الثالثة

Enrollment in e- learning , 2018- 2019 3rd year student
اسم الصف االفتراضي

عدد الطلبة
Undergraduate
Operative 3rd year 2018- 2019
163
Radiology 3rd year 2018 -2019
160
Microbiology 3rd year 2018-2019
158
Prosthodontics 3rd year 2018-2019
158
Community Dentistry 3rd 2018 -2019
154
Pharmacology 3rd year 2018 -2019
154
Oral Surgery 3rd year 2018-2019
154
3rd year fixed prosthodontics ( crown and bridge ) 2018-2019 136
General Pathology 3rd year 2018-2019
102
المجموع
1339

عدد االساتذة
11
6
9
8
5
4
5
10
5

63

 ) صفوف8 (

9592 - 9592

المرحلة الثانية

Enrollment in e- learning , 2018- 2019 2nd year student
اسم الصف االفتراضي
Physiology 2nd year 2018 -2019
Biochemistry 2nd year 2018-2019
Oral Histology 2nd year 2018- 2019
Anatomy 2nd year 2018 -2019
Dental material 2nd year 2018 -2019
Embryology 2nd year 2018- 2019
Computer Science 2nd year 2018 - 2019
Prosthodontics 2nd year 2018 -2019
المجموع

 ) صفوف8 (

عدد الطلبة
Undergraduate
167
166
153
153
153
151
150
150

9
9
2
4
3
2
6
5

1243

40

9108 - 9102

عدد االساتذة

المرحلة االولى

Enrollment in e- learning , 2018- 2019 1st year student
اسم الصف االفتراضي
Physics 1st year 2018-2019
Biology 1st year 2018 -2019
Dental Anatomy 2018-2019
Medical Chemistry 1st year
General Anatomy 2018 -2019
Computer Science 1st year 2018- 2019
2018-2019 Terminology 1st year
2018 - 2019 1st year training
المجموع

عدد الطلبة
Undergraduate
86
86
68
66
39
29
34
0

عدد االساتذة
6
6
9
9
1
7
3
2

438

43

المرحلة الخامسة

9108 - 9102

5th year student

6
3
6
13
11
7
5
4
13
3

عدد الطلبة
Undergraduate
52
52
46
23
39
40
40
40
23
22

عدد االساتذة

71

377

(  ) 01صفوف

Enrollment in e- learning , 2018- 2019
اسم الصف االفتراضي
Prosthodontics 5th year 2018 -2109
Periodontics 5th year 2018 -2019
Preventive Dentistry 5th year 2018 -2019
Operative Dentistry 5th year 2018 -2019
5th year - Fixed prosthodontics 2018-2019
Pedodontics 5th year 2018 -2019
Oral Surgery 5th year 2018 - 2019
Oral medicine 5th year 2018 -2019
Endodontic 5th year 2018 -2019
Orthodontics 5th year 2018 -2019
المجموع

عدد االساتذة

عدد الطلبة
Undergraduate

اسم الصف االفتراضي

3
1
2
2
1

9
92
99
3
9

الصف االختباري لطلبة المرحلة الثالثة
العلوم االساسٌة  -الصف االفتراضً الساتذة فرع العلوم االساسٌة
معالجة االسنان  -الصف االفتراضً الساتذة معالجة االسنان
صناعة االسنان  -الصف التدرٌبً االفتراضً الساتذة فرع صناعة االسنان
طب اسنان االطفال -الصف التدرٌبً االفتراضً الساتذة فرع طب اسنان االطفال

24

41

المجموع

 تم تتوٌج تشجٌع الطلبة فً االستمرار عل تطبٌق االستفادة من برنامج كوكلالتعلٌمً
فً مجضر الجلسة الثانٌة والعشرٌن لمجلس الكلٌة
للعام الدراسً  9592-9599فً  9592/2/9صالحٌة الكلٌة
ثانيا  //الشؤون االدارية والثقافية -:
 - 9اطلع المجلس على مقترحات لجنة تطبٌق التعلٌم االلكترونً من خالل نظام
المنصة التعلٌمٌة لنظام كوكل التعلٌمً .

القرار //وافق المجلس على منح درجة واحدة للسعً السنوي لجمٌع الطلبة ولكافة
المراحل من قبل جمٌع الفروع العلمٌة للطلبة المساهمٌن بالتعلٌم االلكترونً

 --عدد االساتذة الذٌن تم عمل برٌد لهم 992

تدرٌسً

