
 

  والأاكدميي لنظام التعلمي الإلكرتوين  فريق ادلمع الفين

 

 اإليميل لهاتفا الوظيفة االسم

 mhassan@poshasaudi.com 00966544802610 مدير النظام  محمد حسن 

 walied@poshasaudi.com 00966552011140 مساعد مدير النظام وليد محسن 

 khalid@poshasaudi.com 00966542363266 مشرف الطالب خالد سرور

 aqahtani@poshasaudi.com 09665811270610 شؤون الطالب أحمد القحطاني

 mohasabry@poshasaudi.com 00966502096407 مدير الشبكات والحماية محمد صبري

 

 المسؤليات واألدوار

 مدير النظام : 

 يكون مدير النظام مسؤول بشكل كامل عن إدارة نظام التعليم اإللكتروني من خالل 

  .وضع الخطة الدراسية لكل فترة تدريبية وتقسيم المهام للمحاضرين على االسابيع  -1

 عمل جدول المحاضرات االسبوعي بما يتوافق مع ساعات المقررات -2

  تسليم المدربين الجدول الدراسي والخطة الدراسية  -3

إعداد النظام االلكتروني وانشاء المستوى الدراسي وتخصيص المواد المقررة لكل مستوى وإنهاء االعدادات  -4

 الخاصة بها .

 انشاء حسابات المدربين وتسليمها لهم  -5

 تعيين المواد والحصص لكل مقرر واسنادها للمدرب المعين لها -6

 والتأكد من حصولهم على الدعم الالزم .اإلشراف على تدريب المدربين على النظام اإللكتروني  -7

 متابعة انشاء الفصول االفتراضية وفق الجدول المقرر  -8

 متابعة الواجبات االلكترونية  -9

 متابعة الغياب والحضور داخل القاعات االفتراضية واشعار شؤون الطالب بالطالب المتغيبين  -10

 روني اإلشراف على التقارير األكاديمية الصادرة من النظام اإللكت -11

 متابعة غرف النقاش الخاصة بالطالب والمدربين  -12

 ارسال التعاميم على النظام اإللكتروني والتنبيهات الخاصة بمواعيد اإلختبارات  -13

 إدارة االجتماعات االفتراضية مع المدربين  -14

 إدارة محتوى المقررات والتأكد من وصولها للطالب  -15

 وضع جدول االختبارات وتعميمه على المحاضرين  -16

 متابعة االختبارات اإللكترونية  -17

 إدارة استبيانات مستوى الرضى الخاصة بمستخدمي النظام   -18

 اإلشراف على شكاوى وطلبات المتدربين األكاديمية والفنية  -19
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 مساعد مدير النظام : 

 انشاء حسابات الزوم للمحاضرين وإصدار الروابط الخاصة بالفصول االفتراضية  -1

 التأكد من كفاءة األجهزة واالنترنت  -2

 للتطبيق الخاص بالنظام اإللكتروني  التأكد من تحميل المتدربين -3

 مساعدة مدير النظام في االشراف على الفصول االفتراضية  -4

 استقبال طلبات وشكاوى الدعم الفني الخاصة بالطالب والمدربين وحلها  -5

 الغياب والدرجات مساعدة مدير النظام في اصدار تقارير الحضور و -6

 التأكد من رفع المحاضرات الغير متزامنة للمقررات  -7

 تصميم التعاميم واالعالنات الخاصة بالنظام  -8

  multimediaتصميم محتوى المقررات الخاص بالصور وال  -9

 إدارة موقع المعهد اإللكتروني -10

 

 مشرفي الطالب وشؤون الطالب : 

 انشاء حسابات الطالب على النظام االلكتروني  -1

 تسليم الطالب حسابات النظام اإللكتروني  -2

 التأكد من دخول الطالب على النظام واعدادات الحساب الخاص ومطابقته لبيانات التسجيل  -3

 تسليم الطالب الجدول الدراسي الخاص بكل فترة تدريبية  -4

 ل حسب جدوله وحل المشكالت المتعلقة بذلك التأكد من وصول الطالب للفصول االفتراضية ك -5

 ارسال التعاميم والتنبيهات على ايميالت الطالب المسجلة بالنظام  -6

 استالم تقارير الحضور واالنصراف من مساعد مدير النظام وحفظها  -7

 ارسال انذارات الغياب للطالب  -8

 استالم اعذار الطالب عن الغياب ورفعها لمشرف البرنامج  -9

 ر الدرجات وابالغ الطالب بالنتائج .استالم تقاري -10

 

 مدير الشبكات والحماية: 

 صيانة األجهزة والخوادم الخاصة بالمعهد  -1

 تحديث برامج الحماية ومنع تلف البيانات أو العبث بها  -2

 أخذ نسخة احتياطية من قاعدة البيانات بشكل دوري وحفظها في مخزن خارجي  -3

 الحيتها صيانة الشبكات االفتراضية والتاكد من ص -4

 تدريب مستخدمي النظام على حفظ وسالمة البيانات  -5


