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ــى  ــد وعل ــيدنا محم ــلين س ــرف المرس ــى أش ــام عل ــاة والس ــن والص ــد هلل رب العالمي الحم
آلــه وصحبــه أجمعيــن، مــن منطلــق الدعــم الكبيــر والمتواصــل مــن قبــل خــادم الحرميــن 
ــب  ــن صاح ــده األمي ــي عه ــمو ول ــه اهلل وس ــز حفظ ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س ــريفين المل الش
الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان حفظــه اهلل لقطــاع التعليــم بالمملكــة العربيــة 
الســعودية وســعيهم لتذليــل جميــع العقبــات والتحديــات التــي تواجهه.ولمــا أولتــه رؤيــة 
المملكــة 2030 مــن رفــع المســتوى التعليمــي والمعيشــي للفــرد والمجتمــع مــن خــال فتــح 

آفــاق وتخصصــات جديــدة وتســخير أحــدث التقنيــات لخدمــة العمليــة التعليميــة.

ــن  ــد ب ــور/ حم ــم الدكت ــر التعلي ــي وزي ــادة معال ــم بقي ــت وزارة التعلي ــاب حرص ــذا الب ــن ه وم
ــن  ــا اهلل م ــة أيده ــرة للدول ــود الكبي ــاح الجه ــة إلنج ــة الدائم ــى المتابع ــيخ عل ــد آل الش محم
خــال تســخير جميــع إمكانياتهــا الماديــة والبشــرية لمواصلــة ســير العمليــة التعليميــة 
اإللكترونــي  التعلــــم  عمــادة  المرجوة.ومثلــت  التطلعــات  لتحقيــق  المأمــول  بالشــكل 
والتعليــــم عــــن ُبعــــد بجامعــة أم القــرى بمكــة المكرمــة  مثــال حــي لثمــرات هــذه الجهود 
ــى  ــول إلــ ــا التحــ ــة ودعمه ــي الجامعــ ــة فــ ــم اإللكترونيــ ــة التعلــ ــا لبيئــ ــال إدارته ــن خ م
التعليــــم الرقمــــي وتوفيرهــا ألحــدث التقنيــات واألنظمــة التعليميــة ومســاهمتها بنشــرها 
ــداف  ــق أهــ ــل لتحقيــ ــعيها المتواص ــا وس ــة عليه ــس والطلب ــة التدري ــاء هيئ ــب أعض وتدري
الجامعــــة االســــتراتيجية وذلــــك بتطويــــر العمليــــة التعليميــــة ورفــــع جــــودة مخرجــــات 
التعليــــم. وكذلــك جهودهــا الحثيثــة التــي جعلتهــا كعضــــو فاعــــل فــــي منظومــــة 
التعليــــم اإللكترونــي فــــي المملكــــة العربيــــة الســــعودية  والتــي مكنتهــا مــن عقــد 
ــع الجهــات الداخليــة والخارجيــة. ممــا انعكــس ذلــك بشــكل  ــراكات االســتراتيجية مــ الشــ
مباشر على نجاح إدارة التحــــول الكامــــل لنمــــط التعليــــم عــــن ُبعــــد فــــي الجامعــة خال 
مواجهــة جائحــة فايــروس كورونــا المســتجد وعــدم تأثــر ســير العمليــة التعليميــة بمختلــف 

ــن 1441هـــ - 1442هـــ.  ــن الجامعي ــال العامي ــروع خ ــة والف ــة المكرم ــة بمك ــار الجامع مق

يســتعرض هــذا التقريــر جميــع إنجــازات العمــادة للعــام الجامعــي 1442هـــ ويوضــح الجهــود 
الكبيــرة المبذولــة مــن منســوبي العمــادة فــي خدمــة التعليــم. 

مقدمـــة
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لقــد مــّن اهلل علــى هــذا البلــد بقيــادٍة حكيمــة لــم تدخــر جهــدًا فــي دعــم مســيرة 
ــز  ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي ــادة خ ــت قي ــم، تح التعلي
ــر  ــي األمي ــمو الملك ــب الس ــن صاح ــده األمي ــي عه ــمو ول ــه اهلل وس ــعود حفظ آل س
محمــد بــن ســلمان آل ســعود،  ممــا كان لــه األثــر البالــغ فــي تحقيــق نجاحــاٍت متميزة 
للمملكــة فــي كل مــا يختــص بالتعليــم عــن بعــد، حيث أثمــر هــذا الدعــم الامحدود 
عــن بيئــة تعليميــة متميــزة مّكنــت أبناءنــا الطلبــة مــن التفاعــل والمشــاركة فــي 

ــهولة. ــٍر وس ــكل يس ــم ب ــة، وأداء اختباراته ــة التعليمي العملي

إن مــا شــهده العالــم مــن ظــروف اســتثنائية، تحمــل فــي طياتهــا تحــواًل مســتقبليًا 
مثمــرًا فــي تجربــة التعليم،وذلــك باالســتفادة مــن التقنيــات الحديثــة فــي رفــع 
مســتوى تفاعــل أبنائنــا الطلبــة، وبالتالــي رفــع جــودة العمليــة التعليميــة، وهــو األمــر 

ــي. ــا الغال ــي وطنن ــم ف ــتقبل التعلي ــى مس ــًا عل ــس إيجاب ــذي ينعك ال

ال يفوتنــي أن أشــكر وزارة التعليــم ومعالــي وزيــر التعليــم وســعادة رئيــس جامعــة 
ــات  ــر كل المتطلب ــة، وتوفي ــم الجامع ــي دع ــتثنائية ف ــود االس ــى الجه ــرى عل أم الق

ــاح . ــكل نج ــة ب ــة التعليمي ــتمرار العملي ــان اس ــرية لضم ــة والبش التقني

نســأل اهلل أن يحفــظ هــذا البلــد قيــادًة وشــعبًا وأن يديــم علينــا نعمــة األمــن واألمــان 
واالستقرار.

د. عـامر بن عوض الزائـدي
وكيل جامعة أم القرى للشؤون التعليمية
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ســيظل التعليــم رســالة إنســانية ســامية، لم يكــن للظــروف الزمانيــة والمكانية 
أن تشــكل عائقــًا أمــام هــذا الهــدف الســامي، والغايــة النبيلــة، ولهــذا لــم 
ــي  ــدًا ف ــي جه ــم اإللكترون ــادة التعل ــي عم ــة ف ــرى ممثل ــة أم الق ــر جامع تدخ
تحقيــق هــذا الهــدف، حيــث عمــل فريــق العمــادة بــكل تفــاٍن لخدمــة منســوبي 

ومنســوبات وطلبــة الجامعــة بكافــة فروعهــا.

الجهــد  الكثيــر مــن  تتطلــب  العظيمــة  والتطلعــات  الكبيــرة  األهــداف  وألن 
والوقــت والفكــر، فقــد ســعت العمــادة إلــى تهيئــة الظــروف المناســبة لتحقيق 
متطلبــات الجــودة والتميــز فــي الخدمــات المقدمــة، بتكاتــف منقطــع النظيــر 
مــن فريــق العمــادة، مــن خــال البرامــج التدريبيــة والدعــم الفنــي لجميــع 

األنظمــة، والتوعيــة المســتمرة لكافــة المســتفيدين.
ــًة  ــت صعب ــة وإن كان ــروف الجائح ــي ظ ــم ف ــا التعلي ــّر به ــي م ــة الت إن المرحل
ــي  ــتثمار ف ــًا لاس ــا فرص ــي طّياته ــت ف ــا حمل ــن أنه ــا نؤم ــا، إال أنن ــي ظاهره ف
المملكــة  فــي  التعليــم  تاريــخ  فــي  مهمــًا  تاريخيــًا  ومنعطفــًا  المســتقبل، 
العربيــة الســعودية والعالــم أجمــع، وهــذا مــا تؤكــده إحصائيــات العمــادة 

التــي حققــت مســتويات عظيمــة مــن األداء.
شــكرًا لســعادة رئيــس الجامعــة أ.د معــدي بــن محمــد آل مذهــب علــى دعمــه 
الامحــدود لــكل مــا مــن شــأنه نجــاح برامــج العمــادة والجامعــة ،وشــكرًا 

ــتغرب. ــر المس ــم غي ــى تفانيه ــادة عل ــق العم ــراد فري ــع أف لجمي

 د. خــالد بن حــاتم المطيـري
عميد عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد
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ص    - المحتويات

القيادة في التعلم اإللكتروني:
-السياسات المقرة لضمان جودة التعلم اإللكتروني

-اإلبتكار )تخصيص الموارد الرقمية لدعم ذوي االحتياجات الخاصة - 
األدلة اإلجرائية - حوكمة األعمال(

رحلة االنطالق إلى الدبلومات اإللكترونية: 

)QM( المقررات المعتمدة دوليًا من منظمة الكوالتي ماترز -
-مشروع تطوير المقررات االلكترونية 

-الترخيص المؤسسي من المركز الوطني للتعليم االلكتروني 

التعليم الرقمي والتقنية:  
-تفاعل المستفيدين مع األنظمة التعليمية 

-التقنيات المضافة حديثًا على نظام إدارة التعلم باك بورد 

قياس وتقويم ودعم العملية التعليمية عن بعد:
-الخدمات المقدمة للمستفيدين 

-االستراتيجيات المستخدمة لتلبية رضا المستفيد

التكامل التقني لرحلة تعليمية مرنة وميسرة:
-تكامل األنظمة الرقمية 

-األنظمة اإللكترونية واألدوات المساندة

 التوعية و اإلعالم الرقمي لدعم طلبة الجامعة )الطالب أوال(
-البرامج التدريبية لدعم طلبة الجامعة 

-المقتطفات التوعوية واألدلة اإلرشادية للطلبة 

التطوير ونشر ثقافة التعلم الرقمي:  
-المسار التدريبي للمجتمع األكاديمي 

 DTLS حصول منسوبي العمادة على رخصة المعلم الرقمي-

التقييم والتحسين المستمر:
-نتائج رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة 

-التحسين المستمر في تطوير قياس المخرجات التعليمية 
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القيادة في التعلم اإللكتروني: 1

- السياسات المقرة لضمان جودة التعلم اإللكتروني:

وقد شملت السياسات ما يلي: 

أقــرت عمــادة التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد عــدد )10 سياســات( خــال 
ــة  ــم أنظم ــل قس ــن َقب ــا م ــة به ــات الخاص ــداد الملف ــم إع ــد ت ــام 1442هــــ، وق ع
ضمــن  واإلجــراءات  المتبعــة  السياســات  عــن  مفصــل  شــرح  لتشــمل  الجــودة 
ــات  ــد، واآللي ــن بع ــم ع ــي والتعلي ــم االلكترون ــادة التعل ــية لعم ــات األساس العملي
اتباعهــا مــن قبــل  بالتنســيق وضمــان الجــودة، والقواعــد الواجــب  المتعلقــة 

األقســام والوحــدات واألفــراد لضمــان ســير العمــل علــى أتــم وجــه.

1. السياسات اإلدارية:
تختــص السياســات اإلداريــة بــكل مــا مــن شــأنه توجيــه األداء اإلداري لعمــادة 
التعلــم االلكترونــي والتعليــم عــن بعــد، وذلــك حرصــًا منهــا علــى االلتــزام بــإدارة 

ــة: ــات التالي ــا السياس ــمية، ومنه ــة الرس ــر المحلي ــع المعايي ــة م ــة متوافق فاعل

سياسات
 تنسيق الخطابات 

الرسمية

سياسات تنسيق 
رسائل البريد 

اإللكتروني
 الرسمية

سياسات
 اجتماعات 
المجالس 

واللجان

سياسات
 اإلجازات

سياسات 
ميثاق األداء 

للموظف

سياسات 
تقييم األداء 

للموظف

سياسات
 التطوير 
والتدريب

سياسات
 إنهاء الخدمة

12345678
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2. سياسة حوكمة البيانات:
تهــدف هــذه السياســة إلــى توعيــة منســوبي عمــادة التعلــم 
االلكترونــي والتعليــم عــن بعــد بأهميــة حمايــة البيانــات التــي 
يتــم تلقيهــا أو إنشــاؤها أو التعامــل معهــا، وتخزينهــا مــن قبــل 
ــد  ــا و تحدي ــكلها أو طبيعته ــا أو ش ــا كان مصدره ــادة مهم العم

ــات.  ــر البيان ــامة وتواف ــرية وس ــة س ــة لحماي ــراءات الازم اإلج

3. سياسات النزاهة األكاديمية:
هيئــة  ألعضــاء  أخاقيــة  منظومــة  األكاديميــة  النزاهــة  تمثــل 
بمبــادئ  مدهــم  فــي  تســاهم  بالجامعــة  والطلبــة  التدريــس 
وأصــول التعامــل مــع المحتــوى التعليمــي بمــا يضمــن حفــظ 
النزاهــة  سياســات  تتمحــور  حيــث  الفكريــة،  الملكيــة  حقــوق 
عنــد  الفكريــة  الملكيــة  حقــوق  احتــرام  حــول  األكاديميــة 
تصميــم ورفــع جميــع المــواد التعليميــة الرقميــة والمحتــوى 
الرقمــي المنشــور مــن نصــوص أو صــور أو برامــج أو تصاميــم أو 
ــم  ــة وأدوات التعل ــق أنظم ــن طري ــب أو ع ــع وي ــى موق ــا عل غيره
اإللكترونــي، وتشــمل كذلــك مبــادئ النزاهــة اإللكترونيــة للطلبــة، 
وآليــات كشــف مخالفتهــا وانتهاكهــا، واإلجــراءات التأديبيــة حيــال 

عمليــات انتحــال الهويــة والغــش.

4. سياسات تقييم أداء الطلبة ورفع الدرجات:
تشــمل الوثيقــة سياســات واضحــة لاختبــارات، ووســائل التقييــم 
ــة  ــارات للمرحل ــة واالختب ــة الدراس ــاد »الئح ــر اعتم ــة عب ألداء الطلب
الجامعيــة والقواعــد التنفيذيــة بجامعــة أم القــرى«، والتــي تهــدف 
ــة التقييـــم شــامًا المســـؤوليات  إلــى وضــع تصــور واضــح لعمليــ
ــم،  ــن التقيي ــؤولين ع ــراد المس ــات واألفـ ــة بالجهـ واألدوار الخاصـ

لتطويــــر االختبــــارات ورفــع أداء الطلبــــة.
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العمــادة  فــي  المعتمــدة  واألرشــفة  الوثائــق  سياســات   .5
ــج  ــررات والمناه ــن المق ــة م ــة للجامع ــول الرقمي ــى األص عل

اإللكترونيــة:
المقــررات  فــي  بالتســجيل  مايختــص  كل  الوثيقــة  تشــمل 
اإللكترونيــة، وإتاحــة الوصــول لهــا، وحقــوق الملكيــة الفكريــة، 
وإضافــة  بالمقــرر،  الخــاص  الرقمــي  المحتــوى  مــع  والتعامــل 

المســتخدمين. وحــذف 

6. سياسات نظام إدارة التعليم اإللكتروني:
تهــدف هــذه الوثيقــة إلــى نشــر سياســات اســتخدام نظــام إدارة 
التعلــم اإللكترونــي بجامعــة أم القــرى بمــا يحافــظ علــى حقــوق 
ــام،  ــى النظ ــور عل ــي المنش ــوى التعليم ــة للمحت ــة الفكري الملكي
قبــل  مــن  النظــام  لمــوارد  األمثــل  االســتخدام  يضمــن  وبمــا 

المســتفيدين.

7. سياسات وحدة الدعم الفني:
تهــدف هــذه الوثيقــة إلــى نشــر وتوضيــح سياســات الدعــم الفنــي 
ــص  ــمل مايخ ــي تش ــم والت ــي والتعلي ــم اإللكترون ــادة التعل لعم
ومقــدم  التدريــس  هيئــة  وعضــو  بالطالــب  الخاصــة  المهــام 

ــي. ــم الفن الدع
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:)MediaSite( 9. سياسة استخدام منصة ميدياسايت
تهــدف وثيقــة السياســات الخاصــة بمنصــة MediaSite إلــى توضيــح 
اإلجــراءات الخاصــة باالســتخدام مــن قبــل أعضــاء هيئــة التدريس و 
الكليــات، وتوضيــح حقــوق الملكيــة لعمــادة التعلــم اإللكترونــي و 
التعليــم عــن بعــد فيمــا يخــص المحتــوى المنشــور علــى المنصــة  
البيانــات و أخاقيــات رفــع و نشــر  نــوع  إلــى تحديــد  باإلضافــة 
ــرى  ــة أم الق ــة جامع ــن وسياس ــة قواني ــب مخالف ــوى لتجن المحت
متضمنــة سياســات  وزارة االعــام بالمملكــة العربيــة الســعودية. 

10. سياسة الحضور االلكتروني:
ــل  ــب المتص ــًا للطال ــد افتراضي ــي التواج ــور اإللكترون ــي الحض يعن
ــال  ــن خ ــي م ــل االفتراض ــم أو الفص ــه التعل ــى بواب ــت، عل باإلنترن
ــة  ــذه الوثيق ــص ه ــث تخت ــول، حي ــاز محم ــر أو جه ــاز كمبيوت جه
ــادة  ــة بعم ــام المناط ــي والمه ــور اإللكترون ــات الحض ــكل سياس ب

ــدد. ــذا الص ــي ه ــي ف ــم اإللكترون التعل

8. السياسات الفنية الستخدام الفصول االفتراضية 
:)Blackboard Collaborate(

مــن  االفتراضيــة  بالفصــول  مايتعلــق  كل  الوثيقــة  تشــمل 
المتطلبــات الفنيــة والمعرفيــة، ونصائــح للمحاضريــن والطلبــة 

المحاضــرة. وأثنــاء  قبــل 
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- الملتقى العلمي ألبحاث الحج والعمرة والزيارة 20 
يقــام الملتقــى العلمــي ألبحــاث الحــج والعمــر والزيــارة بشــكل ســنوي ونظــرًا لمــا 

. 19-COVID  يشــهده العالــم مــن جائحــة صحيــة ومواجهــة فايــروس
نظــم معهــد خــادم الحرميــن الشــريفين ألبحــاث الحــج والعمــرة بالتعــاون 
ــة  ــرى إقام ــة أم الق ــد بجامع ــن بع ــم ع ــي والتعلي ــم اإللكترون ــادة التعل ــع عم م
ــة  ــف( برعاي ــة الضي ــي رحل ــة ف ــين التجرب ــعار )تحس ــت ش ــد تح ــن بع ــى ع الملتق
كريمــة مــن خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود 

ــرة 1442هـــ ، ــاد االخ ــن جم ــن 20 – 21 م ــال اليومي ــه اهلل خ حفظ
قامــت عمــادة التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد بإعــداد خطــة زمنيــة 
متكاملــة مــع معهــد خــادم الحرميــن الشــريفين لعمليــة ســير الملتقــى والتأكد 
مــن عمــل عــدة تجــارب تقنيــة قبــل موعــد الملتقــى للتأكــد مــن تنفيــذه حســب 

أجنــدة الملتقــى.
كمــا نظمــت العمــادة التواصــل والتنســيق للتدريــب وتقديــم الدعــم الفنــي 
لجميــع الجهــات المشــاركة ومنهــا وزارة الصحــة ، وزارة التعليــم ، وزارة الحــج ، 
الرئاســة العامــة لشــؤون المســجد الحــرام والمســجد النبــوي ، و أمانــة العاصمــة 
المقدســة ، وإدارة الملتقــى تقنيــًا بإشــراف مــن قيــادة عمــادة التعلــم اإللكترونــي 

بإجمالــي عــدد ســاعات عمــل جــاوز األربعيــن ســاعة. 

- االبتكار )قصص النجاح في نقل الفعاليات االفتراضية(: 

ــات   ــل و إدارة الفعالي ــد بنق ــن بع ــم ع ــي و التعلي ــم اإللكترون ــادة التعل ــم عم تهت
ــرز  تجــارب  والنــدوات االفتراضيــة باحترافيــة و التــزام، نعــرض  لكــم  بعــض مــن أب

ــة : ــات االفتراضي ــل الفعالي ــي نق ــزة ف ــاح الممي النج
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- ملتقى التصاميم والفنون االفتراضي األول :
ُعقــد ملتقــى التصاميــم والفنــون االفتراضــي األول تحــت عنــوان: »رؤيــة مصمــم« 
عبــر المنصــة االفتراضيــة لتحقيــق التباعــد فــي ظــل المواجهــة للحــد مــن انتشــار 
رئيــس  برعايــة  4 مــن شــعبان 1442هـــ   –  3 يومــي  COVID-19  خــال  فايــروس 
الجامعــة أ.د. معــدي بــن محمــد آل مذهــب وتنظيــم مــن كليــة التصاميــم 
والفنــون بالتعــاون مــع عمــادة التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد بجامعــة 
أم القــرى للكشــف عــن ثــراء التصاميــم والفنــون باتســاع تخصصاتهــا وشــمولها، 
فــي  تســهم  التــي  والثقافيــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  بالتنميــة  وعاقتهــا 

ــة 2030. ــداف رؤي ــق أه تحقي
كمــا قامــت العمــادة بتنظيــم خطــة التدريــب للمنصــة االفتراضيــة للمتحدثيــن 
األكاديمييــن  مــن  لنخبــة  الملتقــى  أثنــاء  و  قبــل  التقنــي  الدعــم  وتقديــم 
المتخصصيــن فــي مجــاالت التصاميــم والفنــون مــن جامعــة الملــك عبدالعزيــز، 
وجامعــة جــدة، وجامعــة األميــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن، وجامعــة حائــل، وكليــة 
إدارة  وتمــت  الجامعــة،  داخــل  مــن  أكاديمييــن  إلــى  إضافــة  العالميــة،  جــدة 
ــدد  ــي ع ــي بإجمال ــم اإللكترون ــادة التعل ــادة عم ــن قي ــراف م ــًا بإش ــى تقني الملتق

ــاعة. ــرين س ــاوز العش ــل ج ــاعات عم س

- منتدى اللغة العربية واالبداع :
ــة  ــة االفتراضي ــر المنص ــد عب ــن بع ــداع 2021م ع ــة واإلب ــة العربي ــدى اللغ ــد منت ُعق
ــدي  ــة أ.د. مع ــس الجامع ــة رئي ــب 1442هـــ برعاي ــن رج ــن 16 – 27 م ــرة م ــال الفت خ
بــن محمــد آل مذهــب وتنظيــم مــن كليــة اللغــة العربيــة وآدابهــا بالتعــاون مــع 
عمــادة التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد بجامعــة أم القــرى بهــدف خدمة 
ــوي  ــداع اللغ ــة روح اإلب ــة، وتنمي ــب الطابي ــل المواه ــا، وصق ــاد وعلومه ــة الض لغ

لديهــم.
كمــا تمــت إدارة المنتــدى تقنيــًا من قبــل العمادة، وســبق المنتدى عقــد عدة ورش 
ــي  ــم اإللكترون ــادة التعل ــادة عم ــن قي ــراف م ــدى بإش ــن بالمنت ــب المتحدثي لتدري

والتعليــم عــن بعــد حيــث تجــاوزت عــدد ســاعات العمــل 50 ســاعة.
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- تخصيص الموارد الرقمية لدعم ذوي االحتياجات الخاصة: 

انطاقــًا مــن األهــداف االســتراتيجية لجامعــة أم القــرى وحرصــًا مــن عمــادة 
التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد حــول تمكيــن ذوي اإلعاقــة ودمجهــم 
فــي البيئــة التعليميــة بــادرت عمــادة التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد 
ــة  ــول األنظم ــة ح ــة رقمي ــر أدل ــي توفي ــي ف ــتوى المحل ــى المس ــادة عل كأول عم
التعليميــة مترجمــة بلغــة اإلشــارة لــذوي االحتياجــات الخاصــة ســواء مــن أعضــاء 
هيئــة التدريــس أو أبنائهــا الطلبــة، كمــا تمــت إتاحتهــا علــى قنــاة العمــادة بمنصــة 

ــوب: اليوتي

وحرصا من عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن ُبعد في ترجمة 

المحتوى التدريبي إلى لغة اإلشارة بالجودة والكفاءة المطلوبة فقد

 تم ذلك بإشراف خبراء ومختصين في هذا المجال.

أعضاء هيئة التدريس

https://bit.ly/3gE90K3https://bit.ly/3t3r82R

الطلبة
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:Ally أداة -
قامــت عمــادة التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد بإضافــة  أداة الـــ Ally وهي 
Blackboard  تقــوم  التعلــم اإللكترونــي  أداة مخصصــة تــم دمجهــا بنظــام 
بعمــل تقييــم للمحتــوى التعليمــي وتوفيــره بتنســيقات بديلــة يســهل الوصــول 
ــدرات أو  ــي الق ــم ف ــات بينه ــن الفروق ــر ع ــض النظ ــة بغ ــع الطلب ــن جمي ــا م إليه

ــم. ــة التعل ــي عملي ــتخدمة ف ــزة المس ــل األجه ــا مث غيره

 :Ally إحصائيات استخدام أداة الـ -

Ally استخدام أداة

اجمالي تنزيات الصيغ البديلة

نسبة التحويل إلى الصيغ البديلة

BeeLine ملف

Braille ملف

ePub ملف

HTML ملف

OCRed PDF ملف

Tagged PDF ملف

Translated Version ملف

87,677

73,808

%66

1,317

1,326

8,786

18,865

3,202

31,481

7,835

35,427

22,302

%66

322

312

2,236

6,167

875

10,241

1,912

الثانياألولالفصل الدراسي
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- األدلة اإلجرائية:

مــن منطلــق أهميــة حوكمــة األعمــال بهــدف تحقيــق الجــودة والتميــز فــي 
التعلــم  عمــادة  ســعت  المنشــودة،  األهــداف  وتحقيــق  الخدمــات  تقديــم 
اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد فــي إعــداد أدلــة إجرائيــة توضــح الخطــوات وآليــة 

تنفيــذ الخدمــات ومعاييــر العمــل، وهــي كالتالــي:

1- الدليل اإلجرائي للبرامج التعليمية عن بعد:
وقــد تــم إعــداد هــذا الدليــل لمتابعــة ســير العمــل لتنفيــذ آليــات الحصــول علــى 

البرامــج التعليميــة عــن بعــد والتحقــق مــن اســتمرارية عملهــا.

2- الدليل اإلجرائي لمتابعة طلب بيانات بغرض الدراسة:
يوضــح هــذا الدليــل الخطــوات اإلجرائيــة لطلــب بيانــات لغــرض الدراســة وآليــة الــرد 
عليهــا مــن بدايــة رفــع الطلــب مــن قبــل الباحــث وحتــى اســتام وإرســال البيانــات 
مــن قبــل عمــادة التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد، وذلــك بهــدف توثيــق 

إجــراءات العمــل للمســتخدمين وتوضيــح مســار الطلــب وتحديــد المهــام.

إحصاءات األدلة الرقمية لذوي االحتياجات الخاصة:

9

25

1700

3142

عدد المقاطع المرئية 
للطالب والطالبات

عدد المقاطع المرئية ألعضاء 
وعضوات هيئة التدريس

عدد المشاهدات على منصة 
اليوتيوب لألعضاء والعضوات 

عدد المشاهدات على منصة 
اليوتيوب للطالب والطالبات
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اعتماد اللوائح المتعلقة بالشؤون األكاديمية 
والتعليمية المنظمة ألعمال التعلم اإللكتروني 
والتعليم عن بعد ورفعها إلى الجهات ذات 
العاقة داخل الجامعة.

إعداد السياسات واألنظمة واللوائح للتعلم 
اإللكتروني والتعليم عن بعد. 

دراسة إمكانيات ومقومات التعليم اإللكتروني 
والتعليم عن بعد.

دراسة واعتماد استحداث برامج 
تدريبية وأكاديمية )دبلومات 

- بكالوريوس - دراسات عليا( 
مدفوعة حسب أنماط

 التعليم اإللكتروني.

متابعة برامج وأنشطة نشر وتشجيع ثقافة 
التعلم اإللكتروني. 

مناقشة تفعيل التعليم والتدريب 
عن بعد في جامعة أم القرى على 
المستوى المحلي والعالمي. 

1

2

3

4

5

6

- حوكمة األعمال:

اللجنة االشرافية العليا للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد
برئاســة ســعادة رئيــس جامعــة أم القــرى صــدرت الموافقــة علــى تشــكيل اللجنــة 
اإلشــرافية العليــا للتعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد كلجنــة غيــر دائمة حتى 

نهايــة العــام المالــي )1443/1442هـــ( واعتمــاد مهــام اللجنــة المتمثلــة فيمــا يلي: 
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 رحلة االنطالق إلى الدبلومات اإللكترونية: 

:)QM( المقررات المعتمدة دوليًا من منظمة الكوالتي ماترز -

حرصــت عمــادة التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد منــذ نشــأتها علــى 
فــي  اإللكترونــي  التعلــم  بممارســات  واالرتقــاء  للجــودة  منظومــة  تأســيس 
جامعــة أم القــرى وتعزيــز نظــام إدارة التعلــم اإللكترونــي )البــاك بــورد( بمقــررات 
تعليميــة إلكترونيــة متوافقــة مــع معاييــر الجــودة العالميــة لتحقيــق المخرجــات 
ــة  ــة التعليمي ــي بالعملي ــاء الَمعرف ــتهدف االرتق ــي تس ــودة والت ــة المنش التعليمي

ــة. ــالة الجامع ــة ورس ــق رؤي ــي تحقي ــاَهمة ف ــة والمس اإللكتروني
ومــن هــذا المنطلــق حرصــت العمــادة علــى تطبيــق الخطــط المدروســة لضمــان 
جــودة المقــررات والعناصــر التعليميــة اإللكترونيــة مــن خــال تطبيــق معاييــر 
الجــودة مــن منظمــة كوالتــي الماتــرز )QM(. وتــم الحصــول علــى االعتمــاد الدولي 
ــا  ــرص فيه ــم الح ــي ت ــادة والت ــا بالعم ــم تطويره ــة ت ــررات إلكتروني ــة مق لخمس
علــى تطبيــق معاييــر جــودة عالميــة مبنيــة علــى ُأســس البحــث العلمــي وأفضــل 

ــراء. ــة النظ ــة ومراجع ــات التطبيقي الممارس
والجديــر بالذكــر أن جميــع المقــررات اإللكترونيــة المعتمــدة اجتــازت العديــد 
مــن مراحــل المراجعــات التــي تتــم مــن قبــل المنظمــة ومــن ثــم  تــم اعتمادهــا 
كمقــررات جامعيــة مطابقــة للمعاييــر الدوليــة لجــودة مقــررات التعليــم العالــي 
)RU(، وإدراجهــا فــي قاعــدة بيانــات منظمــة )QM( كمقــررات جامعيــة معتمــدة 
لجامعــــة أم القــرى، ليــصبــــح عدد المقــــررات المعــتــمدة لجامعة أم القــرى 5 

مقــررات.

2
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22 أكتوبر 2019 م

10 يوليو 2020 م

14 فبراير 2020 م

22 مارس 2021م

12 ابريل 2021م

 )4-4021101 (1 General Chemistry 1 مقرر الكيمياء العامة

 Introduction To Medical مقرر مدخل إلى الفيزياء الطبية

 )4-4800131 (Physics

 Principles of Marketing مقرر مقدمة في التسويق

 )3-54021101(

مقرر صيدالنيات

  ]4-23071101[ )General Biology( األحياء العامة

تاريخ الحصول 

على االعتماد

اسم المقرر الحاصل 

على االعتماد

- مشروع تطوير المقررات اإللكترونية:

فــي  ُبعــد  عــن  والتعليــم  اإللكترونــي  التعلــم  عمــادة  ومســاعي  دور  ضمــن 
االهتمــام وتقديــم كل مــا يســهم فــي تجويــد العمليــة التعليميــة اإللكترونيــة 
ــودة  ــر ج ــن معايي ــن ضم ــرى للمتعلمي ــة أم الق ــي جامع ــة ف ــررات التعليمي للمق
ــة  ــتويات تفاعلي ــة بمس ــة إلكتروني ــررات تعليمي ــم مق ــن تقدي ــا يتضم ــة بم عالمي
متنوعــة تزيــد مــن دافعيــة المتعلــم والوصــول إلــى تجــارب تعليميــة ناجحــة 
ــرق  ــى ط ــة إل ــة التقليدي ــرق التعليمي ــي الط ــة ف ــة نوعي ــداث نقل ــى إح ــل عل تعم

ــم. ــاط التعل ــف أنم ــراكًا لمختل ــًا وإش ــر إبداع أكث
فمــن إحــدى الخطــوات االســتباقية التــي قامــت بهــا عمــادة التعلــم اإللكترونــي 
والتعليــم عــن بعــد قبــل جائحــة كورونــا مــن فبرايــر 2018م وحتــى مــارس 2021م، 
البــدء فــي مشــروع تطويــر )54( مقــرر إلكترونــي مــن مقــررات جامعــة أم القــرى 
إلــى نمــط إلكترونــي بمســتويات تفاعليــة عاليــة ومتوافقــة مــع الخطط الدراســية 

بعــة فــي الكليــات بتقديــم المحتــوى الدراســي بنمــط التعلــم اإللكترونــي.  المتَّ

3 ]  Pharmaceutics III ]3-1803333
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فبــدأت رحلــة مشــروع تطويــر المقــررات الدراســية إلى مقــررات إلكترونيــة بجامعة 
ــراء بالمقــررات الدراســية  أم القــرى بترشــيح الكليــات أعضــاء هيئــة التدريــس كخب
لتطويرهــا إلكترونيــًا، ويتــم العمــل مــع خبــراء تصميــم المحتــوى التعليمــي 
اإللكترونــي بعمــادة التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد فــي تطويــر المقــرر 
ــم  ــن ث ــبة وم ــل المناس ــتويات التفاع ــرر ومس ــة المق ــد طبيع ــي وتحدي اإللكترون
البــدء بالمراحــل التفصيليــة لتنفيــذ تطويــر المقــرر ،واخيــرًا تســليم المقــرر المطــور 

ــر. ــه النهائيــة حســب المعايي ــا بصورت إلكتروني
ومــن ضمــن المقــررات المطــورة إلكترونيــًا مقــررات عامــة تــم تطويرهــا إلــى 
مقــررات إلكترونيــة لمواجهــة المعوقــات التــي تواجــه تقديــم المقــررات العامــة 
بنظــام تقليــدي وهــي )8( مقــررات عامــة إلكترونيــة مــن أصــل )11( مقــرر عــام 
ُيــدرَّس بجامعــة أم القــرى باللغــة العربيــة واإلنجليزية، وتم تشــكيل لجنــة داخلية 
لتحكيــم المقــررات العامــة العربيــة في ضــوء معايير المنظمــة العالميــة كوالتي 

ماتــرز) QM(  العتمادهــا ومــن ثــم تحكيمهــا مــن قبــل محكميــن خارجييــن.

- الترخيص المؤسسي من المركز الوطني للتعليم االلكتروني:

حصلــت جامعــة أم القــرى ممثلــة بعمــادة التعلم اإللكترونــي والتعليــم عن بعد 
علــى الترخيــص المؤسســي يــوم الثاثــاء بتاريــخ 18 رجــب 1442هـــ الموافــق 2 مــارس 
2021م، وهــو أحــد التراخيــص التــي يقدمهــا المركــز الوطنــي للتعليــم اإللكترونــي 
إلكترونيــة  أو  تعليميــة  برامــج  بتقديــم  ُتعنــى  والتــي  التعليميــة  للمؤسســات 
تتماشــى مــع معاييــر وضوابــط المركــز الوطنــي للتعليــم اإللكتروني،بهــدف 
رفــع مســتوى جــودة التعليــم اإللكترونــي وضبــط ممارســاته خاصــة مــع التوجــه 
الــذي أصبــح ضــرورة وخيــارًا  اإللكترونــي  التعليــم  باتجــاه  المتســارع  العالمــي 

ــا. ــة كورون ــد جائح ــتقبل بع ــتراتيجيًا للمس اس
ــى  ــدة عل ــت جاه ــد عمل ــن بع ــم ع ــي والتعلي ــم اإللكترون ــادة التعل ــث أن عم حي
ــر  ــى المعايي ــل عل ــي بالعم ــم اإللكترون ــي للتعلي ــز الوطن ــط المرك ــتيفاء ضواب اس
والسياســات المطلوبــة للحصــول علــى الترخيــص المؤسســي وتــم تكويــن لجنــة 
ــي(  ــم اإللكترون ــودة التعلي ــة ج ــمى )لجن ــي بمس ــرار إداري داخل ــك بق ــة بذل َمعني

ــر. ــتيفاء المعايي ــات واس ــال المتطلب ــيق وإكم ــة والتنس ــة للمتابع مخصص
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علــى  الحصــول  علــى  جاهــدة  العمــادة  تعمــل  المســتقبلية  الخطــط  ضمــن 
بعــد  التعليــم عــن  برامــج دبلومــات  لتقديــم  )البرامجــي(  الخــاص  الترخيــص 
مثــل  المتنوعــة  التعليميــة  المجــاالت  فــي  المعاصــرة  المتغيــرات  لمواكبــة 
الحاســب والتقنيــة والقانــون واإلدارة مــن أجــل تلبيــة احتياجــات ســوق العمــل 
ــة 2030م  ــة المملك ــق رؤي ــة لتحقي ــرية مؤهل ــوادر بش ــر ك ــي توفي ــاهمة ف والمس
منظومــة  بنــاء  عبــر  للجميــع  الفــرص  توفــر  اإللكترونيــة  الدبلومــات  أن  حيــث 
تعليميــة مرتبطــة باحتياجــات ســوق العمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

تفاعل طلبة الجامعة 
مع األنظمة اإللكترونية 

إحصائيات الستخدام نظام 
 Blackboard

التقنيات المضافة 
حديثا على نظام إدارة 

التعلم 
Blackboard

التعليم الرقمي والتقنية   3

- تفاعــل طلبــة الجامعــة مــع األنظمــة اإللكترونيــة )إحصائيــات الســتخدام 
:)Blackboard نظــام

عدد مرات دخول الطلبة

التقييمات

المناقشات

الملفات المستلمة

5,537,534

2,554,124

53,097

60,614

4,250,314

1,611,645

248,509

53,974

الثانياألولالفصل الدراسي

- تفاعل المستفيدين مع األنظمة التعليمية:
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: EasySoft دليل -
وقــد تــم إعــداد هــذه التقنيــة لمتابعــة ســير العمــل لتنفيــذ آليــات الحصــول علــى 

البرامــج التعليميــة عــن بعــد والتحقــق مــن اســتمرارية عملهــا.

:Qwickly أداة -
 )Blackboard ( أداة مســاعدة ألعضــاء هيئــة التدريــس بنظــام التعلــم اإللكترونــي
ــل  ــد لتقلي ــت واح ــي وق ــررات ف ــدة مق ــى ع ــات عل ــوى والواجب ــر المحت ــح نش تتي

ــية. ــررات الدراس ــن المق ــدد م ــى ع ــوى عل ــاء المحت ــي إنش ــتغرق ف ــت المس الوق

:QuestionMark نظام -
ــر  ــر يوف ــداد التقاري ــة وإع ــارات اإللكتروني ــاء االختب ــي إنش ــص ف ــام متخص ــو نظ ه
العديــد مــن أنــواع األســئلة الموضوعيــة والمقاليــة، كمــا يمتلــك العديــد مــن 
وأهــداف  االختبــارات  مجــال  فــي  التعليميــة  العمليــة  تخــدم  التــي  المميــزات 

التعليــم .

:Mobius & Maple منصة-
والهندســة  العلــوم  مقــررات  احتياجــات  لتلبيــة  تصميمهــا  تــم  منصــة  هــي 
والرياضيــات )STEM( مــن خــال التطبيقــات التفاعليــة والتخطيــط المتطــور حيــث 
يوفــر رســومات متحركــة متطــورة ثنائيــة وثاثيــة األبعــاد، ويتضمــن لغــة برمجيــة 

ــة. ــات التفاعلي ــات والتطبيق ــر الخوارزمي ــورة لتطوي متط

- التقنيات المضافة حديثًا على نظام إدارة التعلم بالك بورد:

قياس وتقويم العملية التعليمية عن بعد 4

- خدمة الدعم الفني :
 أتاحت العمـــادة عـــدة قنـــوات تواصـــل متنوعة ومعتمدة لكـــي تضمـــن تقديـــم 
الخدمـــة بجودة و بتميـــز. تقــــدم الخدمة الدعــــم التقنــــي و التعليمــــي ألعضــاء 
ــتمر  ــل ويس ــاعات العم ــال س ــرى خ ــة أم الق ــة بجامع ــس و الطلب ــة التدريــ هيئــ

ــارات . ــات االختب ــي أوق ــاعة 10 مســاًء ف ــى الس ــل حت العم

- الخدمات المقدمة للمستفيدين:
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- احصائيات قنوات الدعم الفني:
أتاحت العمـــادة عـــدة قنـــوات تواصـــل متنوعة ومعتمدة لكـــي تضمـــن تقديـــم 

الخدمـــة بجودة و بتميـــز.

الواتس اب

البريد االلكتروني

التذاكر االلكترونية

االتصاالت

41,581

3,386

1,835

2,445

26,126

841

785

1,646

الثانياألولالفصل الدراسي

مــن أحــد أهــم أهــداف عمــادة التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد الحــرص 
ــث  ــب، حي ــكل المناس ــم بالش ــة احتياجاته ــتفيدين لتلبي ــرأي المس ــذ ب ــى األخ عل
يعــد ذلــك مــن أبــرز آليــات التقييــم والمتابعــة، وكذلــك التحــري عــن الفــرص التــي 

يمكــن للعمــادة االســتفادة منهــا. 
وماحظاتهــم  العمــادة  خدمــات  مــن  المســتفيدين  رأي  معرفــة  أن  حيــث 
خدماتهــا  وتحســين  وتطويــر  والبرامــج  الخدمــات  أداء  حيــال  ومقترحاتهــم 

المناســب. الوقــت  فــي  المناســب  القــرار  اتخــاذ  فــي  يســاهم 
كمــا أن رضــا المســتفيد يــؤدي إلــى جــودة وكفــاءة األداء بالعمــادة، ممــا ينعكــس 
علــى االرتقــاء بالخدمــات المقدمــة في جميــع وســائل التواصل مع المســتفيدين.

- االستراتيجيات المستخدمة لتلبية رضا المستفيد:
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وذلك من خالل استراتيجيات تعتمد على: 

- قيــاس رضــا المســتفيد عــن طريــق تصميــم أدوات القيــاس التــي تتضمــن 
المخصصــة. التدريبيــة  البرامــج  أو  والــدورات  للخدمــات  اســتبانات 

- التحليــل والدراســة الموســعة للبيانــات التــي تــم جمعهــا بهــدف اســتقراء 
والماحظــات  اآلراء  خــال  مــن  الفــرص  وتحويــل  المســتفيدين،  احتياجــات 

تطويريــة. فــرص  إلــى  المســتفيدين  قبــل  مــن  المطروحــة 

- وضع التوصيات المناسبة ومتطلبات تحقيق تلك التوصيات.

ــائل  ــع وس ــى جمي ــرها عل ــم نش ــتفيدين ويت ــا المس ــة لرض ــر فصلي ــدار تقاري - إص
ــرات . ــع المؤش ــن جمي ــي تتضم ــل االجتماع التواص

- ســاهمت التوصيــات مــن قبــل المســتفيدين بعــد دراســتها مــن قبــل العمــادة 
فــي األثــر والتغييــر فــي اعــداد الحضــور فــي البرامــج المختصــة وهــي برنامــج 
أساســيات التعليــم الرقمــي والــذي ُقــدم فــي أوقــات مختلفــة وعنــد تنفيــذ 
البرنامــج التالــي تــم االخــذ باالعتبــار األوقــات المناســبة للمســتفيدين فــي برنامــج 

ــي. ــم الرقم ــي التعلي ــكار ف ــز واالبت التمي

- نموذج قياس الخدمات 

عن الدورات التدريبية ألعضاء 

هيئة التدريس

https://bit.ly/3t01Zpm

- نموذج قياس الخدمات 

عن الدورات التدريبية للطلبة 

https://bit.ly/3eH8AAh

- نموذج قياس الخدمات 

رضا المستفيدين من قبل 

منسوبي عمادة التعلم 

االلكتروني والتعليم عن 

بعد 

https://uqu.edu.sa/elearn/

App/Forms/Show/14040
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االحصائيات اإلجمالية للبرنامج التدريبي أساسيات التعلم الرقمي:

االحصائيات االجمالية للبرنامج التدريبي التميز واالبتكار في 

التعليم الرقمي:

عدد
 الدورات

عدد 
المدربين

7

9

8

5

157

13

85

1109

13

119

10

475

عدد
 المدربين

عدد الدورا ت 
التدريبية

عدد 
المتدربين

عدد الساعات 
التدريبية

عدد
 الحاصلين 

على شهادات 
حضور

عدد
 المسجلين 

من داخل 
الجامعة 
)تراكمي(

عدد
 المرشحين 

لالختبار 
النهائي

عدد 
المسجلين من 
خارج الجامعة 

)تراكمي(

عدد 
المجتازين

عدد
 الحضور 
الفعلي

)تراكمي(
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التكامل التقني لرحلة تعليمية مرنة وميسرة 5

هــي عبــارة عــن أداة تســتخدم 
ــرها  ــرات ونش ــجيل المحاض لتس
ــة  ــة متكامل ــر منص ــا عب وإدارته
الـــ  نظـــــام  مــع  آلــي  بشــــكل 
يمكــنـــك  حيـــــث   Blackboard
التعليــم  التركيــز علــى عمليــة 
وتســريع نقــل المعرفــة للطلبة.

نظــام اتصــال مرئــي للفصــول 
والــــنــــدوات  واالجـتـــماعــــــات 
عــن  االفتراضيــة  والملتقيــــات 
النظــام  بعــد، كمــا يســتخدم 
لعقــد  و  اإللكترونــي  للتدريــب 
ــة  ــان اإللكتروني ــس واللج المجال
بالدخــول  ربطــه  تــم  حيــث 
الموحــد للجامعــة وأيضــا ربطــه 
لتســهيل   Blackboard بنظــام 
االفتراضيــة  الفصــول  جدولــة 

والطلبــة. بالمقــررات  لربطهــا 

- تكامل األنظمة الرقمية: 

- األنظمة اإللكترونية واألدوات المساندة:

بوابة الفيديو
 نظام ويبكس)ميديا سايت(

- MyDispense نظام محاكاة صرف األدوية لطلبة الصيدلة:
بالشــراكة بيــن جامعــة مونــاش األســترالية وجامعة أم القــرى ممثلة فــي )عمادة 
التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد وكليــة الصيدلــة(، ُأطلــق نظــام إلكترونــي 
يحاكــي صــرف األدويــة فــي الصيدليــات؛ يســاهم فــي التقليــل مــن األخطــاء التــي 
قــد تحــدث قبــل الدخــول فــي مرحلــة التطبيــق والتدريــب الواقعــي والتــي بدورها 
ــادة  ــتاذ الم ــح ألس ــا يتي ــي، كم ــق العمل ــي التطبي ــًا يحاك ــًا وبدي ــًا آمن ــر نظام توف

اإلشــراف المباشــر علــى العمليــات االفتراضيــة لصــرف األدويــة.

12
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:Shadow Health -
بالتعــاون بيــن عمــادة التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد و كليــة التمريــض 
ُأطلــق نظــام Shadow Health لطلبــة التمريــض مــن مختلــف البرامــج والمســتويات 
لفحــص أنظمــة الجســم المتعــددة مــن خــال التجربــة اإلكلينيكيــة الرقميــة 
التــي توفــر أمثلــة ألصــوات الجســم الحقيقيــة ونمــاذج الجســم التشــريحية ثاثيــة 
ــر  ــث يوف ــبوع. حي ــوال األس ــدة ط ــه وموح ــة آمن ــي بيئ ــى ف ــة المرض ــاد لرعاي األبع
للطلبــة تغذيــة راجعــه فوريــه لــكل مهمــة بمــا فــي ذلــك اإلجابــات النموذجيــة 

والوثائــق الازمــة.

:Insume -
ــب  ــات الط ــد وكلي ــن بع ــم ع ــي والتعلي ــم اإللكترون ــادة التعل ــن عم ــاون بي بالتع
بجامعــة أم القــرى بمكــة والقنفــذة ُأطلــق نظــام محاكــي المريــض االفتراضــي 
ــم  ــن قائ ــى االفتراضيي ــخيصية للمرض ــي أداة تعليميــة تش ــب الســريري وه للتدري
علــى دراســة مئــات الحــاالت للمرضــى ، وتمكــن للمعلــم تحديــد الحــاالت المرضية 
أو قائمــة بالمرضــى للطلبــة لجعــل التعلــم والتدريــس قابــل للقيــاس وبذلــك 
يكــون أكثــر كفــاءة و ُيمكــن الطلبــة مــن الممارســة فــي أي وقــت ومــن أي مــكان.

:DxR -
ــب  ــات الط ــد وكلي ــن بع ــم ع ــي والتعلي ــم اإللكترون ــادة التعل ــن عم ــاون بي بالتع
بجامعــة أم القــرى بمكــة والقنفــذة ُأطلــق برنامــج محــاكاة افتراضــي للمريــض 
لتدريــس وتقييــم مهــارات التفكيــر الســريري )للطلبــة/ أطبــاء الغــد( وهــو عبــارة 
ــكات  ــل المش ــى ح ــة عل ــة القائم ــة التعليمي ــات الحال ــن دراس ــة م ــن مجموع ع

ــن. ــى حقيقيي ــات مرض ــن بيان ــاؤها م ــم إنش ــي ت والت

:Symptommedia -
بالتعــاون بيــن عمــادة التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد وكليــة الطــب 
ــل  ــي بدي ــخيص النفس ــب للتش ــة الط ــوبي كلي ــو لمنس ــة الفيدي ــر مكتب ــم توفي ت

للتشــخيص النفســي المباشــر والتدريــب فــي المستشــفيات.
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- أداة إصدار شهادات التفوق اإللكترونية:
هــي خدمــة إلكترونيــة مقدمــة مــن عمــادة التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن 
بعــد بجامعــة أم القــرى ُتمكــن عضــو هيئــة التدريــس فــي الجامعــة مــن إصــدار  
شــهادات التفــوق آليــًا للطــاب المتميزيــن فــي مقــرر دراســي، مــع اعتمادهــا مــن 
ــول  ــل حص ــك مث ــة لذل ــروط المخصص ــتيفاء الش ــرط اس ــرر ش ــر المق ــل محاض قب

الطالــب/ة  درجــة أعلــى مــن ٪95. 

- أداة بطاقات التهنئة اإللكترونية:
اإللكترونــي والتعليــم  التعلــم  إلكترونيــة مقدمــة مــن عمــادة  هــي خدمــة 
عــن بعــد بجامعــة أم القــرى ُتمكــن منســوبي الجامعــة مــن إصــدار بطاقــات 
التهنئــة اإللكترونيــة والتــي تمكــن المســتخدم مــن إنشــاء وإرســال البطاقــات 
الخاصــة للتهنئــة بشــهر رمضــان المبــارك، عيــد الفطــر، عيــد األضحــى. حيــث توفــر 
للمســتخدم خلفيــات متنوعــة ومخطوطــات عديــدة ويمكــن تخصيصهــا باســم 
المســتخدم مــع إمكانيــة إضافــة عــدد مــن النصــوص والتحكــم بحجمهــا، كمــا 
يمكــن حفــظ البطاقــة كصــورة أو مشــاركتها علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي.

- أداة انشاء ملف األسئلة:
هــي خدمــة إلكترونيــة مقدمــة مــن عمــادة التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن 
بعــد بجامعــة أم القــرى ُتمكــن عضــو هيئــة التدريــس مــن إنشــاء ملــف األســئلة 
ــتغرق  ــت المس ــد والوق ــل الجه ــة لتقلي ــة واالنجليزي ــن العربي ــة باللغتي الموضوعي

.Blackboard ــي ــم اإللكترون ــام التعل ــرة بنظ ــئلة مباش ــاء األس ــي إنش ف

التوعية و اإلعالم الرقمي لدعم طلبة الجامعة 
)الطالب أوال(

6

- البرامج التوعوية لدعم طلبة الجامعة:

ُتقــدم عمــادة التعلــم االلكترونــي والتعليــم عــن بعد عــددًا مــن البرامــج التدريبية 
والــورش التعريفيــة، وذلــك انطاقــًا مــن أهميــة التدريــب فــي المســيرة التعليميــة، 
ــاءة  ــع كف ــي رف ــاهم ف ــا يس ــة بم ــم والمنفع ــر العل ــى نش ــادة عل ــرص العم وح
اإلنجــاز والعمــل ، ومــن ضمنهــا برنامجــي الــدورات التدريبيــة المفتوحــة وبرنامــج 

الــدورات التدريبيــة الموجهــة.
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- برنامج الدورات التدريبية المفتوحة )للفصل الدراسي األول
 والثاني 1442هـ(:

مــن منطلــق رفــع الكفــاءة فــي العمليــة التعليميــة عــن بعــد وتحقيق االســتفادة 
مــن أنظمــة الجامعــة التعليميــة المتاحــة لمنســوبي جامعــة أم القــرى باإلضافــة 
الــى أبنائنــا الطلبــة أطلقــت عمــادة التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد 
 ، التعليميــة  األنظمــة  حــول  المفتوحــة  التدريبيــة  للــدورات  التدريبــي  البرنامــج 
ويغطــي البرنامــج جميــع متطلبــات نظــام إدارة التعلــم اإللكترونــي البــاك بــورد 
واألنظمــة المســاندة لــه والــذي يشــمل عــدة دورات تدريبيــة وجلســات استشــارية 
تــم تصميــم محتواهــا علــى أيــدي مدربيــن متخصصيــن فــي التعلــم اإللكترونــي 

والتعليــم عــن بعــد، ومــن أهــداف البرنامــج:

تعزيز مهارة الطلبة على كيفية التعامل الصحيح مع 
نظام التعلم اإللكتروني الباك بورد.

التدريب على استخدام 
األنظمة المساندة لنظام 
التعلم اإللكتروني 
الباك بورد )بوابة الفيديو 
 - Mediasite  الرقمي
نظام الفصول االفتراضية
.) WebEx

التدريب وتوعية الطالب 
بكيفية التعامل 

الصحيح مع التقييمات 
اإللكترونية.
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- إحصائيات البرنامج:

عدد المتدربين
للفصل الدراسي 

األول 1442هـ

236329997

عدد المتدربين
للفصل الدراسي 

الثاني 1442هـ

عدد الدورات 
التدريبية 

والجلسات 
االستشارية

للفصل الدراسي 
األول 1442هـ

عدد الدورات 
التدريبية 

والجلسات 
االستشارية

للفصل الدراسي 
الثاني 1442هـ

- برنامج الدورات التدريبية الموجهة )للفصل الدراسي الثاني 1442هـ(:
ــع  ــى رف ــد عل ــن بع ــم ع ــي والتعلي ــم اإللكترون ــادة التعل ــرص عم ــن ح ــًا م انطاق
ــة  ــن األنظم ــتفادة م ــى اس ــق اقص ــد وتحقي ــن بع ــة ع ــة التعليمي ــاءة العملي كف
ــة  ــوات هيئ ــاء وعض ــن أعض ــرى م ــة ام الق ــوبي جامع ــة لمنس ــة المتاح التعليمي
اإللكترونــي  التعلــم  عمــادة  أطلقــت  الطلبــة  أبنائنــا  الــى  باإلضافــة  التدريــس 
والتعليــم عــن بعــد البرنامــج التدريبــي للــدورات التدريبيــة الموجهة حــول األنظمة 
التعليميــة وذلــك للفصــل الدراســي الثانــي مــن العــام الجامعــي 1442هـــ، ويهــدف 

البرنامــج إلــى:
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كلية الحاسب اآللي بالقنفذةكلية الدراسات القضائية واألنظمة

كلية الدعوة وأصول الدينكلية التربية

كلية العلوم التطبيقيةكلية اللغة العربية

الكلية الجامعية بالليثكلية الهندسة والعمارة اإلسامية

كلية الطب بالقنفذة

مركز اللغة اإلنجليزية

كلية الصحة العامة والمعلوماتية 
الصحية

المعهد العالي لألمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر

تدريب طلبة الجامعة 
على أحدث المزايا 
واألدوات المضافة 
المتوفرة باألنظمة 

التعليمية.

تعزيز مهارة طلبة 
الجامعة في 

استخدام نظام إدارة 
التعلم باك بورد 

واألنظمة المساندة.

تلبية االحتياجات 
التدريبية بمختلف 
الكليات والمعاهد 
والمراكز بالجامعة.

- الجهات المشاركة بالبرنامج:
شــاركت )12( جهــة بالتعــاون مــع عمــادة التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن 
بعــد للتكامــل فيمــا بينهــا وتبــادل الخبــرات والكفــاءات وإلنجــاح برنامــج الــدورات 

ــي: ــي كالتال ــة وه التدريبي
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- إحصائيات البرنامج:
اعتمــدت عمــادة التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد خطــة تدريبيــة مقننــة 
انجــازات  ألبــرز  إحصائيــات  يلــي  وفيمــا  الموجهــة  التدريبيــة  الــدورات  لبرنامــج 

البرنامــج: واحصائيــات 

وتحــرص عمــادة التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد علــى دراســة رضــا 
ــري  ــب، والتح ــكل المناس ــم بالش ــة احتياجاته ــا لتلبي ــن خدماته ــتفيدين م المس
عــن الفــرص المائمــة لاســتفادة منهــا فــي التحســين  ، حيــث أن معرفــة آراء 
الخدمــات  تطويــر  فــي  يســاهم  اقتراحاتهــم  وماحظاتهــم  المســتفيدين 
المقدمــة والبرامــج التعليميــة ويرفــع مــن جــودة وكفــاءة األداء، وفيمــا يلــي 

إحصائيــات رضــا المســتفيدين فــي الجهــات المشــاركة:

عدد المتدربين

57711

عدد الدورات 
التدريبية
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- المقتطفات التوعوية واألدلة اإلرشادية للطلبة: 

ــة  ــن األدل ــدد م ــى ع ــد عل ــن بع ــم ع ــي والتعلي ــم االلكترون ــادة التعل ــت عم عمل
التعلــم  نظــام  يخــص  فيمــا  الجامعــة  طلبــة  لدعــم  والتدريبيــة  اإلرشــادية 
النظــام والمســاهمة فــي  التعــرف علــى  بــورد( وتســهيل  )بــاك  اإللكترونــي 
ــات  ــة والملف ــة النصي ــمل األدل ــم وتش ــي تواجهه ــات الت ــاكل والعقب ــل المش ح
ــي  ــة الت ــع المرئي ــك المقاط ــة و كذل ــع الجامع ــى موق ــة عل ــة والمرفوع المكتوب
تــم تصويرهــا واعدادهــا بمــا يضمــن تحقيــق أفضــل جــودة ممكنــة لخدمــة 

المســتفيدين.

- األدلة التدريبية لألنظمة التعليمية  الداعمة لرحلة طلبة الجامعة:

0

20

40

60

80

100

120

140

ي كلیة الحاسب اآلل
بالقنفذة

كلیة الدراسات 
مةالقضائیة واألنظ

كلیة الدعوة كلیة التربیة
واصول الدین

كلیة العلوم 
التطبیقیة

كلیة الھندسة 
ةوالعمارة اإلسالمی

الكلیة الجامعیة 
باللیث

مركز اللغة فذةكلیة الطب بالقن
اإلنجلیزیة

المعھد العالي 
لألمر بالمعروف 
والنھي عن المنكر

ة كلیة الصحة العام
والمعلوماتیة 

الصحیة

مستوى الرضا لكل جھة مشاركة 
برنامج الدورات التدریبیة الموجھة 

راضي محاید غیر راضي

مستوى الرضا لكل جهة مشاركة

ببرنامج الدورات التدريبية الموجهة

األدلة النصيةالمقاطع المرئية
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التطوير ونشر ثقافة التعلم الرقمي   7
- المسار التدريبي للمجتمع األكاديمي:

مــن منطلــق دور عمــادة التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد المحــوري فــي 
تطويــر المجتمــع األكاديمــي فــي مجــال التعليــم الرقمــي ونشــر ثقافــة التعلــم 
اإللكترونــي أطلقــت العمــادة العديــد مــن البرامــج التدريبيــة المتخصصــة والتــي 
ــل  ــق أفض ــز تطبي ــد وتعزي ــن بع ــة ع ــة التعليمي ــاءة العملي ــع كف ــى رف ــدف إل ته

الممارســات المتبعــة فــي مجــال التعلــم والتعليــم الرقمــي.

- برنامج أساسيات التعليم الرقمي )الفصل الدراسي األول 1442هـ(:
برنامــج »أساســيات التعليــم الرقمــي« هو أحــد مبادرات عمــادة التعلــم اإللكتروني 
والتعليــم عــن بعــد بجامعــة أم القــرى التــي تســتهدف أعضــاء وعضــوات هيئــة 
التدريــس بجامعــة أم القــرى، ويهــدف إلــى تطويــر مهــارات التعليــم الرقمــي 
ــال  ــي، واالنتق ــم اإللكترون ــة التعل ــادة فعالي ــد لزي ــن ُبع ــم ع ــودة التعلي ــع ج ورف
إلــى ممارســات التعلــم اإللكترونــي بجــودة، وتعزيــز االســتخدام األمثــل لتوظيــف 
المخرجــات  وتحســين  التعليميــة  العمليــة  خدمــة  فــي  اإللكترونيــة  األنظمــة 

ــل. ــوق العم ــة س لمواكب
الرقمــي  التعليــم  التدريبــي جميــع متطلبــات تطبيــق  البرنامــج  يغطــي هــذا 
والتــي تشــمل عــدة دورات نوعيــة متخصصــة تــم تصميــم محتواهــا علــى أيــدي 

ــد. ــن بع ــم ع ــي والتعلي ــم اإللكترون ــص التعل ــي تخص ــن ف أكاديميي
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- الدورات التدريبية التي تم تقديمها بالبرنامج:

مقدمة حول تقييمات التعلم 

اإللكتروني.

أساليب تقييم المتعلم والتغذية 

الراجعة.

دعم ونجاح المتعلم الرقمي عبر 

اإلنترنت.

التعلم اإللكتروني التعاوني.

تصميم المقررات اإللكترونية.

أساسيات الجودة في تصميم 

المقررات اإللكترونية.

دعم ونجاح المعلم اإللكتروني من 

خال تطبيق استراتيجيات التعلم 

الرقمي.

1

2

3

4

5

6

7

2

2

2

3

3

3

3

 28 سبتمبر 2020 م

 29 سبتمبر 2020 م

 5 أكتوبر 2020 م

 6 أكتوبر 2020 م

 12 أكتوبر 2020 م

 13 أكتوبر 2020 م

 14 أكتوبر 2020 م

مسمى الدورة
مدة الدورة 
)بالساعة(

تاريخ انعقادها
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- اإلحصاءات االجمالية للبرنامج:

- كما حاز البرنامج على نسبة رضا مرتفعة من قبل المستفيدين كما هو 
موضح بالرسم البياني التالي: 

8157851310

عدد
 المدربين

عدد
 المتدربين

عدد 
الحاصلين

 على شهادات 
حضور

عدد
 المرشحين

 لالختبار النهائي

عدد
 المجتازين

87%87%87%

80%

85%

81%

82

76

78

80

82

84

86

88

دعم ونجاح المعلم 
اإللكتروني

من خالل تطبیق  
لم استراتیجیات التع

الرقمي

 أساسیات الجودة في
تصمیم المقررات 

اإللكترونیة

تصمیم المقررات 
اإللكترونیة

التعلم اإللكتروني 
التعاوني

دعم ونجاح المتعلم 
الرقمي

عبر اإلنترنت 

أساسیات تقییم 
المتعلم 

والتغذیة الراجعة

مقدمة حول تقییمات 
التعلم اإللكتروني

مستوى الرضا عن برنامج أساسيات التعليم الرقميمستوى الرضا عن برنامج أساسیات التعلیم الرقمي
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- البرامــج التدريبيــة حــول األنظمــة التعليميــة للفصــل الدراســي الثانــي 
1442هـ:

ــع  ــى رف ــد عل ــن بع ــم ع ــي والتعلي ــم اإللكترون ــادة التعل ــرص عم ــن ح ــًا م انطاق
ــة  ــن األنظم ــتفادة م ــى اس ــق اقص ــد وتحقي ــن بع ــة ع ــة التعليمي ــاءة العملي كف
ــة  ــوات هيئ ــاء وعض ــن أعض ــرى م ــة ام الق ــوبي جامع ــة لمنس ــة المتاح التعليمي

ــة. ــا الطلب ــى أبنائن ــة ال ــس باإلضاف التدري
أطلقــت عمــادة التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد  عــدة برامــج تدريبيــة 
تغطــي جميــع متطلبــات نظــام إدارة التعلــم اإللكترونــي البــاك بــورد واألنظمــة 
المســاندة لــه والتــي تشــتمل علــى عــدة دورات تدريبيــة وجلســات استشــارية تــم 
تصميــم محتواهــا علــى أيــدي مدربيــن متخصصيــن فــي التعلــم اإللكترونــي 

والتعليــم عــن بعــد. 

تعزيز مهارة عضو 
هيئة التدريس على 

كيفية التعامل 
الصحيح مع نظام 
التعلم اإللكتروني 

باك بورد.

التدريب على كيفية 
بناء المحتوى 

اإللكتروني )المحتوى 
- الواجبات - لوحات 

النقاش( بحرفية.

التدريب على استخدام 
األنظمة المساندة 

لنظام التعلم 
اإللكتروني باك بورد 

)بوابة الفيديو الرقمي 
Mediasite- نظام 

الفصول االفتراضية 
 )WebEx

- أهداف البرنامج:

- برنامج الدورات التدريبية المفتوحة حول األنظمة التعليمية:
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- الدورات التدريبية التي تم تقديمها بالبرنامج:

عنوان
المحاور الدورة التدريبية

بناء المحتوى العلمي 
وأدوات التواصل بنظام 

إدارة التعلم باك بورد

استخدام أنظمة الفصول 
االفتراضية

التقييمات التكوينية 
بنظام إدارة التعلم باك 

بورد

- التعرف على األدوات الرئيسية بالنظام.
- التعرف على أفضل الممارسات المتبعة في بناء 

المحتوى العلمي.
.Ally التعرف على آلية استخدام أداة -

- التعرف على كيفية استخدام أدوات التواصل 
والتفاعل.

- التعرف على آلية إنشاء وإدارة الفصل االفتراضي.
- استعراض طريقة تفعيل أدوات التعلم التعاوني 

داخل الفصل االفتراضي.
- استعراض طريقة الوصول لتقارير حضور وتسجيل 

المحاضرات االفتراضية.

- التعرف على كيفية إنشاء وتقييم )الواجبات + 
لوحات النقاش(.

- التعرف على مخازن األسئلة واعداداتها.
- استعراض أفضل الممارسات المتبعة في استخدام 

التقييمات التكوينية.
- التعرف على كيفية إدارة مركز التقديرات .
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عنوان
المحاور الدورة التدريبية

استخدام نظام بوابة 
Mediasite الفيديو الرقمي

التقارير وأدوات تحليل أداة 
الطلبة بنظام أداة التعلم 

باك بورد

الجلسات االستشارية 
حول استخدام األنظمة 

التعليمية

.Mediasite Mosice كيفية تهيئة وتثبت برنامج -
- التعرف على كيفية إدارة التسجيات الخاصة بك 

ومشاركة المحتوى على بيئة التعلم اإللكتروني باك 
بورد.

- التعرف على كيفية رفع الملفات الصوتية والمرئية 
.Mediasite على برنامج

- التعرف على كيفية استخدام رابط فيديو من موقع 
.Mediasite على اإلنترنت وإدراجه في

- استعراض كيفية استخدام مركز المتابعة بنظام 
إدارة التعلم باك بورد.

- التعرف على آلية االطاع على أداء الطلبة وتفاعلهم 
على المقرر من خال لوحة معلومات األداء.

- التعرف على كيفية استخراج التقارير من مركز 
التقديرات.

- استخدام نظام إدارة التعلم باك بورد 
Webex استخدام نظام االتصال المرئي -

Mediasite استخدام نظام الفيديو الرقمي -

- اإلحصائية اإلجمالية للبرنامج:

اجمالي عدد الدورات 
التدريبية التي تم 

تقديمها خالل البرنامج

 15
دورة تدريبية

22
 ساعة

9
مدربين

254
 عضو/ة

اجمالي عدد 
الساعات 
التدريبية

اجمالي عدد 
المدربين 

المشاركين

اجمالي عدد 
الحضور
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38%

14%
21%

9%

11%
7%

تدریسنسبة الحضور في الدورات التدریبیة المفتوحة ألعضاء ھیئة ال

بالك  بناء المحتوى العلمي وأدوات التواصل بنظام إدارة التعلم
بورد

استخدام أنظمة الفصول االفتراضیة

التقییمات التكوینیة بنظام إدارة التعلم بالك بورد

Mediasiteاستخدام نظام بوابة الفیدیو الرقمي 

ك بوردالتقاریر وأدوات تحلیل أداة الطلبة بنظام أداة التعلم بال

جلسة استشاریة حول استخدام األنظمة التعلیمیة

- أهداف البرنامج:

برنامج الدورات التدريبية الموجهة حول األنظمة التعليمية 

لمختلف الكليات والمعاهد والمراكز:

تعزيز مهارة عضو 
هيئة التدريس 
والطالب في 

استخدام نظام إدارة 
التعلم باك بورد 

واألنظمة المساندة.

تدريب أعضاء 
وعضوات هيئة 

التدريس على أحدث 
المزايا واألدوات 

المضافة المتوفرة 
باألنظمة التعليمية.

تلبية اإلحتياجات 
التدريبية بمختلف 
الكليات والمعاهد 
والمراكز بالجامعة.

نسبة الحضور في الدورات التدريبية المفتوحة ألعضاء هيئة التدريس
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- الجهات المشاركة بالبرنامج:
شاركت 12 جهة بالتعاون مع عمادة التعلم اإللكتروني للتكامل فيما بينها 

وتبادل الخبرات والكفاءات وإلنجاح برنامج الدورات التدريبية وهي كالتالي:

- الدورات التدريبية التي تم تقديمها بالبرنامج:
الدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس بمختلف الجهات المشاركة

كلية الحاسب اآللي بالقنفذةكلية الدراسات القضائية واألنظمة

كلية الدعوة وأصول الدينكلية التربية

كلية العلوم التطبيقيةكلية اللغة العربية

الكلية الجامعية بالليثكلية الهندسة والعمارة اإلسامية

كلية الطب بالقنفذة

مركز اللغة اإلنجليزية

كلية الصحة العامة والمعلوماتية 
الصحية

المعهد العالي لألمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر

عنوان
المحاور الدورة التدريبية

احتراف نظام إدارة 
التعلم الباك بورد

- التعرف على كيفية استخدام نظام الباك بورد 
بحرفية.

- التعرف على أفضل الممارسات المتبعة في بناء 
المحتوى العلمي.

- التعرف على كيفية استخدام أدوات التواصل 
والتفاعل.

- التعرف على كيفية أدارة مركز التقديرات والتعامل 
معه بحرفية.
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عنوان
المحاور الدورة التدريبية

استخدام أنظمة الفصول 
االفتراضية

استخدام نظام بوابة 
الفيديو الرقمي ميديا 

سايت

- التعرف على آلية إنشاء وإدارة الفصل االفتراضي.
- التعرف على طريقة تفعيل أدوات التعلم التعاوني 

داخل الفصل االفتراضي.
- التعرف على طريقة الوصول الى التسجيات 

للفصول االفتراضية وضبط الخصوصية والمشاركة. 

- التعرف على كيفية تهيئة وتثبيت برنامج
Mediasite Mosice 

- التعرف على كيفية إدارة التسجيات الخاصة بك 
ومشاركة المحتوى على بيئة التعلم اإللكتروني. 

- التعرف على كيفية رفع الملفات الصوتية والمرئية 
على برنامج الميديا سايت. 

- التعرف على كيفية استخدام رابط فيديو من موقع 
على االنترنت وإدراجه في ميديا سايت.

اجمالي عدد الدورات 
التدريبية التي تم 

تقديمها خالل البرنامج

 36
دورة تدريبية

 72
 ساعة

12
مدربين

1103
عضو/ة

اجمالي عدد 
الساعات 
التدريبية

اجمالي عدد 
المدربين 

المشاركين

اجمالي عدد 
الحضور

- اإلحصائية اإلجمالية للبرنامج:
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ــل  ــن قب ــام م ــا ع ــبة رض ــق نس ــي تحقي ــي ف ــم اإللكترون ــادة التعل ــت عم ونجح
المســتفيدين بمختلــف الجهــات المشــاركة بالبرنامــج وذلــك بنســبة ٪92 

انطاقــا مــن دور عمــادة التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد فــي رفــع كفاءة 
العمليــة التعليميــة عــن بعــد وتحقيــق أقصــى اســتفادة مــن األنظمــة التعليميــة 
المتاحــة لمنســوبي الجامعــة مــن أعضــاء وعضــوات هيئــة التدريــس وضمــن 
سلســلة البرامــج التدريبيــة المتخصصــة فــي أدوات التقييــم علــى نظــام إدارة 

التعلــم بــاك بــورد والتــي تهــدف إلــى:

سلسة برامج احترف االختبارات اإللكترونية )تقييم 1 - تقييم 2( 

بنظام بالك بورد

92%

6%

2%

مستوى الرضا العام لبرنامج الدورات الموجهةمستوى الرضا العام لبرنامج الدورات الموجھة 

محايد

غير راضي

راضي
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تعزير مهارة عضو هيئة التدريس في 
كيفية التعامل الصحيح مع أدوات التقييم 

المتوفرة بنظام باك بورد.

التدريب بحرفية على 
تصميم وبناء التقييمات 

اإللكترونية )الواجبات 
- االختبارات اإللكترونية 

- االختبارات الشفوية( 
بحرفية. 

التوعية حول كيفية 
االستخدام األمثل 
ألدوات إدارة االختبارات 
اإللكترونية وتقليل 
االنتحال والغش. 

التعرف على آلية تقييم 
االختبارات وإدارة مركز 
التقديرات.

تأصيل العمل ببناء تقييمات 
شفافة وعادلة عبر أداة قواعد 

التقدير المتوفرة بنظام باك 
بورد.

- الدورات التدريبية التي تم تقديمها بالبرنامج:

عنوان
المحاور الدورة التدريبية

بناء التقييمات
 اإللكترونية

- بناء الواجبات واالختبارات اإللكترونية .
- استخدام الوسائط في بناء االختبارات اإللكترونية.

- إعداد االختبارات الشفوية.
- خيارات التحكم بالتقييمات اإللكترونية وتقليل 

الغش أو االنتحال .
- تقييم الواجبات و االختبارات )األسئلة المقالية(.

2

34

5

1
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عنوان
المحاور الدورة التدريبية

تصميم مخازن
 األسئلة

إدارة مركز
 التقديرات

استخدام قواعد التقدير 
لبناء تقييمات هادفة 

وشفافة

أدوات تقليل الغش 
واالنتحال بالتقييمات 

اإللكترونية

- بناء وتصميم مخازن األسئلة وكيفية تصنيفها. 
- استيراد وتصدير مخازن األسئلة.

- تحوير مخازن األسئلة واستخدامها في إنشاء 
مجموعة األسئلة والكتل العشوائية لتقليل الغش. 
- استخدام أداة إنشاء ملف أسئلة وتحميل األسئلة 

على نظام باك بورد.

- التعرف على أهم أدوات إدارة مركز التقديرات 
الكامل.

الرموز الظاهرة به ، حذف أو إضافة األعمدة ، إظهار 
أو إخفاء األعمدة ، استخدام طرق العرض الذكية ، 
استخدام عمود اإلجمالي الهام في تحديد الوزن 

النسبي للدرجات.
- تنزيل ملفات الواجبات لجميع الطاب أو لطالب 

محدد.
- استخراج تقارير الدرجات .

- استيراد وتصدير مركز التقديرات الكامل.
- طباعة إجابات ونتائج جميع الطاب أو لطالب محدد.

- ما هي قواعد التقدير وكيف أستفيد منها .
- إنشاء واستخدام قواعد التقدير داخل الواجبات 

واألسئلة المقالية باالختبارات اإللكترونية.
- آلية التقييم باستخدام قواعد التقدير.

- تصدير واستيراد قواعد التقدير.

.SafeAssign ما هي أداة -
- التحكم في خيارات االختبار لتقليل عمليات الغش.

- استخدام الكتل العشوائية ومجموعة األسئلة.
- استخدام اإلصدار المخصص.
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- اإلحصائية اإلجمالية لبرنامج تقييم 1 - تقييم2 :

الرضا العام لسلسلة برنامج احترف االختبارات اإللكترونية

حققت سلسلة البرامج التدريبية حول أدوات التقييم اإللكترونية بنظام إدارة 
التعلم باك بورد )تقييم1 - تقييم2( نسبة رضا مرتفعة من قبل المستفيدين 

وذلك بنسبة %91 

3945796

عدد الدورا ت 
التدريبية 

عدد الساعات 
التدريبية

عدد
 المستفيدين

91%

6% 3%

ةالرضا العام لسلسة برنامج احترف االختبارات اإللكتورنی

راضي محاید غیر راضي
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برنامــج التميــز واالبتــكار فــي التعليــم الرقمــي هــو أحــد مبــادرات عمــادة التعلــم 
اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد التــي تســتهدف أعضــاء وعضــوات هيئــة التدريــس 
فــي الجامعــات الســعودية ويهــدف إلــى تطويــر مهــارات التعليــم الرقمــي 
ــال  ــي، واالنتق ــم اإللكترون ــة التعل ــادة فعالي ــد لزي ــن ُبع ــم ع ــودة التعلي ــع ج ورف
ــز  ــي، وتعزي ــم الرقم ــال التعلي ــي مج ــة ف ــات المتبع ــل الممارس ــق أفض ــى تطبي إل

ــي. ــم اإللكترون ــات التعل ــاليب وتقني ــدث أس ــل ألح ــتخدام األمث االس

جامعة أم القرى تطلق برنامج التميز واالبتكار في التعليم 

الرقمي:

- أهداف البرنامج:

تحقيق الدور الوطني الفعال لجامعة أم 
القرى كجامعة رائدة في مجال التعلم 

اإللكتروني.

تطبيق أفضل 
الممارسات المتبعة 
في مجال التعليم 

الرقمي.

رفع جودة التعليم 
عن بعد وتحسين 
مخرجاته التعليمية.

تطوير مهارات التعلم 
الرقمي لدى أعضاء هيئة 
التدريس في الجامعات 
السعودية.

تعزيز الجانب التطبيقي 
والعملي وعكس مهارات 

التعلم الرقمي على األنظمة 
التعليمية المتاحة بجامعة أم 

القرى.
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- الموضوعات التدريبية التي يغطيها البرنامج:

عنوان
المحاور الدورة التدريبية

وقت تنفيذ
 الدورة

الموارد التعليمية 
OER المفتوحة

شارك لتفيد وتستفيد

اإلثنين 29 مارس
الساعة 1 - 3م

- التعريف بالموارد التعليمية 
المفتوحة

- الموارد التعليمية والتقنيات 
الرقمية

- االنفتاح والرخص في الموارد 
التعليمية المفتوحة

- تراخيص المشاع اإلبداعي
-  المنصات الرقمية للتعلم    
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عنوان
المحاور الدورة التدريبية

وقت تنفيذ
 الدورة

كيف تخصص التعلم 
الرقمي للمتعلمين

استراتيجية التلعيب 
Gamification

األربعاء 31 مارس
1م - 3م

األحد 4 أبريل
الساعة 1 - 4 م

كيف تخصص التعلم الرقمي 
- مبادئ تخصيص  للمتعلمين 

التعلم للمتعلمين )التعلم 
الشخصي( 

- ضوابط إدارة التعلم الشخصي 
للمتعلمين الرقميين 

-  الفرق بين التعلم الشخصي 
وأنظمة إدارة التعلم االلكتروني 

- كيفية توظيف بيئات التعلم 
االلكتروني في تحقيق التعلم 

الشخصي
- نماذج لتطبيقات على بيئات 

تعلم شخصية رقمية )دراسات 
حالة(

- مفهوم التلعيب.
- أسس ومكونات التعليب.

- التلعيب في التعليم ومميزاته.
- تصميم التلعيب.

- أدوات وتقنيات التلعيب في 
التعليم
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عنوان
المحاور الدورة التدريبية

وقت تنفيذ
 الدورة

استراتيجية الصف 
المقلوب : األسس 

والتقنيات

تصميم المحتوى
 الرقمي وفق معايير 

الجودة العالمية

األربعاء 7 أبريل
1م - 4م

األحد 11 أبريل
1م - 4م

- مفهوم الصف المقلوب 
ونشأته.

- أسس وركائز الصف 
المقلوب.

- مميزات الصف المقلوب.
- معوقات الصف المقلوب 

وسبل مواجهتها.
- أدوات وتقنيات الصف 

المقلوب.

- التصميم التعليمي.
- المعايير العالمية المتبعة.

- أهم المعايير واليه التطبيق.
- االتساق بين معايير الجودة.

- مثال تطبيقي على مقرر 
الكتروني.

مقتطفات من المشروعات التتويجية المقدمة من المتدربين:
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: DTLS حصول منسوبي العمادة على رخصة المعلم الرقمي  -
ــة  ــى رخص ــد عل ــن بع ــم ع ــي والتعلي ــم اإللكترون ــادة التعل ــوبي عم ــل منس  حص
التدريبيــة  الــدورات  Blackboard بعــد حضــور سلســلة مــن  خبيــر معتمــد مــن 
المكثفــة علــى مــدار 24 أســبوع لتقديــم التدريــب والدعــم الرقمــي ألعضــاء هيئــة 
ــم  ــي لدع ــي وعالم ــتوى احتراف ــى مس ــرى عل ــة أم الق ــة بجامع ــس والطلب التدري

ــي : ــي كاآلت ــة وه ــة التعليمي ــتمرار العملي اس
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أساسيات
 التعليم والتعلم 

الرقمي

التصميم
 للتعليم والتعلم 

الرقمي

التميز في
 التعليم والتعلم 

الرقمي

التقييم والتحسين المستمر 8
- نتائج رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة:  
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:)Blackboard( تفعيل التقارير عبر نظام إدارة التعلم اإللكتروني -

- التحسين المستمر في تطوير قياس المخرجات التعليمية:

حرصــت عمــادة التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد علــى تفعيــل تحليــات 
التعليــم مــن خــال الجمــع بيــن البيانــات مــن كٍل مــن بيئــة التعلــم االفتراضيــة 
ــاء  ــل أعض ــول تفاع ــة ح ــات دقيق ــر احصائي ــب، لتوفي ــات الطال ــام معلوم ونظ
مــع  وتفاعلهــم   Blackboard نظــام  الســتخدام  والطلبــة  التدريــس  هيئــة 
األنشــطة والتقييمــات المختلفــة مــع  اكتشــاف العوائــق التــي تؤثــر علــى 
العمليــة التعليميــة للطلبــة وتتبــع تأثيــر الممارســات التعليميــة علــى فئــات 

ــن. ــن المتعلمي ــة م مختلف
وتضمــن تفعيــل نظــام التقاريــر حصــول الفريــق التقنــي بعمــادة التعلــم 
 Pyramids اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد علــى ورشــة عمــل تدريبيــة لبرنامــج

ــة. مكثف
ــى  ــة األول ــن الدرج ــات م ــدم تحلي ــات يق ــل البيان ــج لتحلي ــو  برنام Pyramids ه
ــراد  ــة لألف ــة الذاتي ــات الخدم ــن تحلي ــع م ــات و يتوس ــتوى المؤسس ــى مس عل
ــه يمكــن تثبيتــه علــى  إلــى العمليــات التــي تضــم آالف المســتخدمين . كمــا أن

ــي . ــب آل ــاز حاس ــغيل و أي جه ــم التش ــية لنظ ــة األساس ــم األنظم معظ

تحــرص عمــادة التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد علــى تبنــي أفضــل 
الممارســات العالميــة والمحليــة فــي الجــودة، وتتجــه للتحســين المســتمر عبــر 
أنظمــة التعلــم اإللكترونــي وقيــاس المخرجــات التعليميــة والتدريبيــة، و لكــي 
يتــم تقييــم الجــودة والفعاليــة بشــكل ســليم فــي المقــررات التعليميــة ، 
ينبغــي تطبيــق قواعــد التقديــر rubrics وهــي مجموعة مــن القواعــد والمعايير 
المرتبطــة باألهــداف التعليميــة والتــي ُتســتخدم لتقييــم أداء الطالــب فــي 
محــددة  لمعاييــر  وفقــًا  التقييــم  وتســهل  المختلفــة  الكتابيــة  األنشــطة 
وواضحــة . ويمكــن تطويرهــا مــن قبــل القســم أو الحصــول عليهــا مــن مصــدر 

ــي. خارج
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- سلسلة المقاطع المرئية ألداة قواعد التقدير 
Rubrics على نظام إدارة التعلم بالك بورد:

- ومن أهم األهداف الرئيسية للورشة:

ــادة  ــع عم ــاون م ــد بالتع ــن بع ــم ع ــي والتعلي ــم اإللكترون ــادة التعل ــدت عم َعق
التطويــر والجــودة النوعيــة وشــركة )بــاك بــورد ( عــدد مــن ورش العمــل بهــدف 
دراســة كيفيــة االســتفادة مــن نظــام البــاك بــورد فــي عمليــات التقييــم الخاصــة 
بجامعــة أم القــرى والعمــل علــى تحســين المخرجــات التعليميــة، وكانــت الــورش 
بعنــوان )تقييــم اســتعداد Blackboard لاستشــارات والتخطيــط مــع جامعــة أم 

القــرى( مــن تقديــم د.روث نيوبيــري.

- ورشة المخرجات التعليمية المقدمة من شركة بالك بورد:  

مراجعة العمليات 
الحالية المستخدمة 
في تقييم البرنامج 

والمؤسسي 
.NCAAA وتقييمات

مراجعة استخدام 
 Blackboard Learn

لتقديم الدورات 
بشتى وسائله 

)حضوريًا - عن بعد( 
واالستعداد لدعم 

التقييم إلكترونيا

موائمة برنامج تقييم 
Blackboard مع 

عمليات تقييم أم 
القرى لدعم وتلبية 
احتياجات التقييم 

الخاصة بها.
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- المخرجات الرئيسية للورش:
تــم عقــد الجلســات علــى شــكل دورات افتراضيــة عــن بعــد  بواقــع عــدد )10( 

المتوقعــة كالتالــي: المخرجــات  جلســات، وكانــت 
ــى  ــه عل ــم واحتياجات ــات التقيي ــب عملي ــي تناس ــج Blackboard الت ــد برام -  تحدي

ــه، ــل وج أفض
 -  تحديد أكثر الوحدات األكاديمية استعداًدا لبدء تنفيذ برنامج التقييم،

 -  تحديد قائمة المتطلبات والمهام في التحضير للتنفيذ،
 -   تحديد مخاطر نجاح التنفيذ وتوصيات لتخفيف تلك المخاطر.

 -  تطويــر خارطــة طريــق وخطــة لتنفيــذ برامــج التقييــم مــن أجــل مســاعدة 
ــي  ــتوى المؤسس ــم NCAAA المس ــات تقيي ــة احتياج ــي تلبي ــرى ف ــة أم الق جامع

والبرامجــي و مســتوى الوحــدة الدراســية.

للتعلــم  الرقميــة  المهــارات  لتطويــر  التدريبيــة  االحتياجــات  دراســة   -
اإللكترونــي:

الهــدف الرئيســي مــن هــذه الدراســة هــو إشــراك أعضــاء هيئــة التدريس فــي إعداد 
البرنامــج التدريبــي المســتقبلي لعمــادة التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد 
ــد  ــي تحدي ــل ف ــرى تتمث ــة أخ ــداف فرعي ــة أه ــا أن للدراس ــرى. كم ــة أم الق بجامع
درجــة وعــي أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة أم القــرى بمــدى أهميــة تطويــر 
مهــارات التعلــم الرقمــي والســعي إلــى تطويرهــا، باإلضافــة إلــى تحديــد أســباب 
ــر.  ــى آخ ــس إل ــة التدري ــو هيئ ــن عض ــي م ــم الرقم ــارات التعل ــوة مه ــاف فج اخت
وقــد تــم تطبيــق الدراســة علــى عينــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس مــن تخصصــات 
مختلفــة )العلــم الشــرعي والتخصصــات التعليميــة واألدبيــة والتطبيقيــة(. وقــد 
ــرورة  ــس بض ــة التدري ــاء هيئ ــي أعض ــن وع ــة م ــة عالي ــة درج ــج الدارس ــرت نتائ أظه
ــة   ــارات الرقمي ــار المه ــر إط ــع معايي ــيا م ــي تماش ــم الرقم ــارات التعل ــر مه تطوي
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كمــا أوعــزوا اختــاف الفجــوة الرقميــة بيــن أعضــاء هيئــة التدريــس إلــى مجموعــة 
مــن العوامــل أهمهــا اتقــان التقنيــة ومتابعــة البرامــج التدريبيــة. كمــا بينــت 
الدراســة أن أهــم مــا يجــب أن يمتلكــه عضــو هيئــة التدريــس هــو اتقــان المهــارات 
ــر  ــة وتطوي ــول االفتراضي ــم والفص ــة إدارة التعل ــتخدام أنظم ــي اس ــة ف المتقدم
مقــررات الكترونيــة تفاعليــة وجذابــة  باإلضافــة إلــى االلمــام بــأدوات التقييــم 
ــول  ــس ح ــة التدري ــاء هيئ ــات أعض ــى مقترح ــة إل ــت الدراس ــا تطرق ــي. كم الرقم
االحتياجــات التدريبيــة فإلــى جانــب الــدورات الشــاملة حــول التعليــم اإللكترونــي 
واســتخدام نظــام إدارة التعلــم  بــاك بــورد، تمثلــت المقترحــات فــي تنظيــم 
دورات حــول التقييمــات عــن بعــد وســبل تفادي الغــش فــي االختبــارات االلكترونية 
وأهميــة تنظيــم دورات حــول اســتخدام الخرائــط الذهنيــة واالنفوجرافيــك الثابــت 
والمتحــرك، وتصميــم وتطويــر المقــررات اإللكترونيــة باإلضافــة إلــى دورات حــول 

ــة.  ــول االفتراضي ــد وادارة الفص ــن بع ــم ع ــي التعلي ــل ف أدوات التفاع
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فــي هــذا التقريــر الســنوي وثقنــا تقدمنــا، وألقينــا الضــوء علــى أبــرز خطواتنــا لتحقيــق 
أهــداف خطــة جامعــة أم القــرى االســتراتيجية فــي تقديــم تعلــم إلكترونــي متميــز، 
أقامتهــا  التــي  اإلنجــازات  التعليميــة، ويســجل  المنظومــة  ينهــض بكافــة عناصــر 
عمــادة التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد علــى مــدار العــام الجامعــي 1442هـــ. 
حيــث بذلــت العمــادة كل مــا فــي وســعها فــي ســبيل تقديــم خدماتهــا علــى أعلــى 
مســتويات الجــودة واإلتقــان وذلــك وفقــًا لخطــط واســتراتيجيات وضعــت بعنايــة                                                

ــات وأســس علميــة دقيقــة.  ــاًء علــى بيان بن

ــتوياتها  ــا ومس ــاف مجاالته ــادة باخت ــات العم ــود وخدم ــر جه ــذا التقري ــرز ه ــد أب ولق
وأهدافهــا فــي رفــع مســتوى عمليــة التعلــم اإللكترونــي لمواكبــة أهــداف رؤيــة 
ــذا  ــث كان ه ــًا. حي ــة رقمي ــدول المتقدم ــاف ال ــن مص ــون م ــي أن تك ــة 2030 ف المملك
العــام عامــًا متميــزًا فــي مســيرة عمــادة التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد 
والتــي ســعت جاهــدة لدعــم التحــول فــي العمليــة التعليميــة ونشــر الثقافــة الرقميــة 
التــي ســاعدت فــي خلــق مجتمــع إلكترونــي قــادر علــى مواكبــة مســتجدات العصــر 
ــداث  ــي اح ــح ف ــكل واض ــهمت بش ــي أس ــا الت ــة كورون ــة جائح ــي مواجه ــة ف وخاص
ــل  ــي العم ــتمراريتها ف ــى اس ــادة عل ــد العم ــم. وتؤك ــة التعلي ــي عملي ــة ف ــة نوعي نقل
ــذل  ــة وبـ ــة التعليمي ــة بالعملي ــراف المعني ــة األط ــع كاف ــاون م ــاٍن والتع ــاص وتف بإخ
كافـــة الجهود وتســـخير كافـــة االمكانيات لنجـــاح تجربـــة التعلم اإللكتروني والرقي 

ــتويات. ــى المس ــا ألعل به

مستمرون نحو التميز........ 

الخـاتمة
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