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د. خالد بن حاتم المطيري
عميد عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن ُبعد 

بجامعة أم القرى

ــاة  ــاالت الحي ــة مج ــي كاف ــة ف ــة نوعي ــه نقل ــل اهلل ومنت ــش بفض نعي

فــي المملكــة العربيــة الســعودية بقيــادة خــادم الحرميــن الشــريفين 

الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود »حفظــه اهلل« وصاحــب 

الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود 

»حفظــه اهلل« ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، والتعليــم هــو 

أحــد تلــك المجــاالت التــي تلقــى اهتمــام في ظــل التطــورات الســريعة 

فــي العالــم.

لذلــك فقــد أولــت وزارة التعليــم بقيــادة معالــي وزيــر التعليــم اهتماًما 

وحرًصــا فــي مواكبــة تطلعــات القيادة الرشــيدة فــي تقديــم التعليم 

ــة  ــاف العالمي ــي مص ــون ف ــة، لنك ــر عالمي ــن بمعايي ــات الوط ــاء وبن ألبن

وفــق رؤيــة المملكــة 2030.

ــعادة  ــادة س ــك، بقي ــة ذل ــى تنمي ــرى عل ــة أم الق ــت جامع ــا حرص كم

رئيــس الجامعــة، وإشــراف ومتابعــة مــن ســعادة وكيــل الجامعــة 

للشــؤون التعليميــة، لتحقيــق الطموحــات بتنفيــذ العديــد مــن البرامــج 

والمبــادرات التــي تجعــل مــن الجامعــة بيئــة تعليميــة بمواصفــات 

ــعودية. ــة س عالمي

فــكان لزامــا علينــا فــي عمــادة التعّلــم اإللكترونــي والتعليم عــن ُبعد، 

أن نواكــب تلــك التغييــرات، وأن نحقــق التطلعــات بالعمــل والجهــد 

الدائــم مــن خــال تنفيــذ البرامــج التــي تفيــد المجتمــع الجامعــي 

ــن  ــوا مواكبي ــة، ليكون ــس أو طلب ــة التدري ــاء هيئ ــادات أو أعض ــواًء قي س

للتطــورات اإللكترونيــة فــي مجــال التعليــم، ســائلين اهلل أن يبــارك فــي 

الجهــود لتحقيــق ذلــك.



المقدمة
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تأسســت عمــادة التعّلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد بجامعــة أم القــرى بقــرار مجلس 

التعليــم العالــي رقــم )1431/62/27هـــ( بجلســته )الثانيــة والســتين( التــي انعقــدت بتاريــخ 

1431/12/29هـــ والمتوجــة بموافقــة المقــام الســامي الكريــم بالتوجيــه البرقــي رقــم 446/م 

ــم اإللكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد كجــزء  ب وتاريــخ 1432/1/21هـــ، ويأتــي إنشــاء عمــادة التعّل

مــن الجهــود المتواصلــة لجامعــة أم القــرى لتحقيــق التطويــر المســتمر للعمليــة التعليميــة 

ــال  ــي مج ــاطات ف ــدورات والنش ــن ال ــد م ــذ العدي ــم تنفي ــادة، ت ــيس العم ــخ تأس ــذ تاري ومن

تطويــر العمليــة التعليميــة وتعزيــز اســتخدام التقنيــة لتطويــر مهــارات الطالــب وعضــو هيئــة 

التدريــس، حيــث يقــع علــى عاتــق عمــادة التعّلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد بجامعــة 

أم القــرى تقديــم الخدمــات اإللكترونيــة والتعليميــة التــي مــن شــأنها تســهيل العمليــة 

التعليميــة لعضــو هيئــة التدريــس والطالــب فــي جميــع مقــرات الجامعــة المختلفــة.

إن التطــورات العظيمــة التــي تشــهدها المملكــة العربيــة الســعودية فــي عصرنــا الحاضــر 

فــي مختلــف المجــاالت التقنيــة والتعليميــة جعلــت مــن التعّلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن 

ُبعــد حاجــة ملحــة تقتضــي اهتماًمــا شــديًدا لضمــان جــودة العمليــة التعليميــة، وتحســين 

مخرجاتهــا فاالنتقــال مــن نظــام التعليــم التقليــدي إلــى نظــام التعّلــم اإللكترونــي يتطلب 

عمــًلا تكافلًيــا منظًمــا وُممنهًجــا تنهــض بــه مجموعــة مــن الخبــراء والمختصيــن فــي مجال 

علــم التربيــة بشــكل عــام وفــي مجــال التصميــم التعليمــي والتقنــي علــى وجــه الخصوص.

مــن أجــل ذلــك؛ وانطاقــا مــن رؤيــة واضحــة ترتكــز إلــى أهــداف طموحــة فــي تحســين 

عمليــة التعليــم والتعّلــم فــي جامعــة أم القرى، فــإن عمــادة التعّلم اإللكترونــي والتعليم 

عــن ُبعــد تعنــى باالرتقــاء بالعمليــة التعليميــة مــن خــال تســخير جميــع تقنيــات التعليــم 

ــس  ــة التدري ــو هيئ ــي لعض ــم الفن ــر الدع ــعي لتوفي ــا تس ــي، كم ــم اإللكترون ــم التعّل ونظ

عبــر توظيــف أحــدث الوســائل التقنيــة والنمــاذج والنظريــات التربويــة فــي مجــاالت التعّلــم 

اإللكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد لتقديــم بيئــة تعليميــة محفــزة وداعمــة للتميــز األكاديمي، 

إضافــة الــى تصميــم وتطويــر المقــررات الدراســية إلكترونيــً بهــدف إرســاء ثقافــة التعّلــم 

ــة  ــم للطلب ــات التعّل ــين مخرج ــى تحس ــس عل ــا ينعك ــد بم ــن ُبع ــم ع ــي والتعلي اإللكترون

وبمــا يحقــق المنشــود وطنيــً ودوليــً مــن األهــداف التــي تتطلــع إليهــا جامعــة أم القــرى.

ــى  ــط عل ــد فق ــن ُبع ــم ع ــي والتعلي ــم اإللكترون ــادة التعّل ــل عم ــر عم ــك ال ينحص كذل

ــمل  ــادة تش ــاريع العم ــام ومش ــل إن مه ــت، ب ــبكة االنترن ــر ش ــدم عب ــي المق ــزء العلم الج

ــات. ــات ومخرج ــات وعملي ــن مدخ ــة م ــة التعليمي ــر العملي جميــع عناص



احصائيات عامة

عن جامعة أم القرى



87,332
طالب / ـة

4,692
عضو/ة هيئة تدريس

43,632
عدد الشعب

34
عدد الكليات

5
عدد الفروع

17
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تــم اســتحداث عمــادة التعّلــم اإللكترونــي والتعليــم عن 

ُبعــد بجامعــة أم القــرى بهــدف تقديــم الخدمــات للطلبــة 

وألعضــاء هيئــة التدريــس، وتحســين المخرجــات التعليميــة 

للجامعــة، والتــي تنــدرج فــي إطــار تحقيــق أهــداف الجامعــة 

اإلســتراتيجية.

نبذة عن
عمادة التعّلم اإللكتروني والتعليم عن ُبعد

ــن  ــة م ــال الحديث ــات االتص ــتخدام آلي ــى اس ــم عل ــم قائ ــو تعّل ــي ه ــم اإللكترون والتعّل

بحــث  وآليــات  ورســومات  وصــورة  صــوت  مــن  متعــددة  ووســائط  وشــبكات  حاســبات 

ومكتبــات إلكترونيــة وبوابــات اإلنترنــت، ويوفــر التفاعل الحي بيــن الطالب والمعلــم والمادة 

العلميــة فــي ســياق ميســر ومريــح بغــض النظــر عــن محدوديــة عناصــر الزمــان والمــكان، 

كمــا يقــدم حــًا مثاليــً لظــروف الكثيــر مــن طالبــي التعّلــم الذيــن ليــس لديهــم القــدرة 

للتفــرغ الكامــل للبرامــج األكاديميــة فــي شــكلها التقليــدي، وتمكــن تقنيــات التعّلــم 

اإللكترونــي مــن اســتقطاب أعضــاء هيئــة تدريــس مــن جامعــات عالميــة لتقديــم مقــررات 

إلكترونيــة فــي الجامعــة، عــاوة علــى تمكينهــا لشــريحة أكبــر مقارنــة بالتعليــم التقليــدي.
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وتســعى جامعــة أم القــرى مــن خــال عمــادة التعّلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد 

إلــى تقديــم خدمــات التعّلــم اإللكترونــي عبــر بنيــــة تقنية وبيئــة تعليميــة متكاملتيــن، كما 

ــدات  ــررات والوح ــر المق ــى تطوي ــس عل ــة التدري ــاء هيئ ــاعدة أعض ــم ومس ــى دع ــعى إل تس

اإللكترونــي  التعّلــم  مجــال  فــي  الحديثــة  واألســاليب  الطــرق  باســتخدام  التعليميــة 

واالعتمــاد األكاديمــي، وتقليــل الفتــرة الزمنيــة لتطويــر البرامــج، وتقديــم خدمــات وحلــول 

متكاملــة فــي مجــال تطويــر البرامــج، وإتاحــة المحتــوى مــن خــال المســتودع التعليمــي، 

ــل  ــجيع العم ــة، وتش ــررات اإللكتروني ــوى المق ــر محت ــة لتطوي ــة وآلي ــر بيئ ــى توفي ــاوة عل ع

ــر البرامــج، وضمــان الجــودة مــن خــال التقييــم والتعديــل المســتمر  الجماعــي فــي تطوي

ــة. ــررات اإللكتروني للمق

ُأنشــئت عمــادة التعّلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد فــي عــام 1432هـــ فــي محيــط 

ــة  ــة بصف ــات اإللكتروني ــر الخدم ــم وتطوي ــى دع ــي عل ــجيع الحكوم ــم بالتش ــي يتس وطن

ــة  ــل عملي ــن وتكام ــال لتمكي ــح المج ــروف ويفت ــئ الظ ــرص ويهي ــوفر كل الف ــة، ويــــ عام

ــعت  ــار س ــذا اإلط ــي ه ــعودية وف ــة الس ــة العربي ــاء المملك ــي أرج ــي ف ــم اإللكترون التعّل

جامعــة أم القــرى إلــى إنشــاء عمــادة التعّلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد تماشــيً 

مــع اهتمــام الدولــة بتشــجيع تبنــــــي تقنيــات التعلــم اإللكترونــي ونشــره فــي المجتمــع 

التعليمــي، حيــث تشــير الخطــة الوطنيــة لتقنيــة المعلومــات الُمقــّرة مــن مجلــس الــوزراء 

فــي أحــد أهدافهــا إلــى التوجــه نحــو تقنيــات التعّلــم اإللكترونــي لتوفيــر التعليــم لجميــع 

ــا. ــا وبناته ــكل أبنائه ــة ول ــق المملك مناط



الرؤية:

الوطنــي  المســتويين  علــى  اإللكترونــي  التعّلــم  فــي  بالريــادة  العمــادة  تحظــى  أن 

والعالمــي، مــن خــال نتائــج ذات جــودة ونتائــج تتوافــق مــع احتياجــات جامعــة أم القــرى 

واحتياجــات البيئــة المحيطــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

الرسالة:

ــة،  ــززًا بالتقني ــة، مع ــاركة الطابي ــى المش ــً عل ــً قائم ــدم تعلم ــادة، وتق ــور العم أن تتط

وتدريســً فعــااًل مــن خــال الوعــي األكاديمــي والعاقــات المتينــة والتحســين المتواصــل.

الرؤية والرسالة

20
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ُتَصنف الهيكلة تبعً إلدارة العمادة ووكالتين رئيسيتين مفصلة كالتالي:

الهيكل التنظيمي
لعمادة التعّلم اإللكتروني والتعليم عن ُبعد
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قسم اإلعالم الرقمي

اإلنجازات:

صناعــة المــواد التعريفيــة عــن عمــادة التعّلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد مــن 

خــالل )فلــم العمــادة( و)الكتيــب التعريفــي(:

كتيــب تعريفــي عــن رؤيــة ورســالة وأهــداف العمــادة، وشــرح الهيكلــة اإلداريــة واألقســام 

ــادرات  ــتخدمة والمب ــة المس ــة التعليمي ــى األنظم ــب عل ــوي الكتي ــة، ويحت ــدات التابع والوح

واإلنجــازات التــي حققتهــا العمــادة.
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يركــز الفيلــم علــى التعريــف بالعمــادة مــن حيــث هيكلتهــا اإلداريــة فــي الجامعــة، 

ويوضــح الجهــود التعليميــة المقدمــة مــن العمــادة فــي خدمــة التعليــم اإللكترونــي، كمــا 

يبيــن األعمــال المنجــزة منــذ تأســيس العمــادة ومــا حققتهــا مــن تطــورات عمليــة.

تغطية إعالمية لالختبارات اإللكترونية:

وثقــت عمــادة التعّلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد ممثلــة فــي قســم اإلعــام 

الرقمــي ســير عمليــة الدعــم الفنــي والجهــود المبذولــة فــي االختبــارات اإللكترونيــة لمركــز 

ــدى  ــاب وم ــة الط ــل تجرب ــات لنق ــن المقاب ــدد م ــجيل ع ــة وتس ــة بالجامع ــة اإلنجليزي اللغ

فعاليــة الدعــم الفنــي المقــدم مــن العمــادة.

المشاركة في الملتقى الواحد والعشرون ألبحاث الحج والعمرة والزيارة:

الواحــد  الملتقــى  فــي  ُبعــد،  عــن  والتعليــم  اإللكترونــي  التعّلــم  عمــادة  شــاركت 

والعشــرون ألبحــاث الحــج والعمــرة والزيــارة والمقــام فــي منطقــة المدينــة المنــورة، كمــا 

شــاركت العمــادة فــي المعــرض المصاحــب لــه للتعريــف بالجهــود المقدمــة فــي أنظمــة 

ــي. ــم اإللكترون التعل

المشاركة في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم:  

ــام  ــم اإلع ــي قس ــة ف ــد ممثل ــن ُبع ــم ع ــي والتعلي ــم اإللكترون ــادة التعّل ــاركت عم ش

الرقمــي وبالتعــاون مــع قســم اإلنتــاج الرقمــي فــي العمــادة، علــى تغذيــة ركــن العمــادة 

ــا  ــادة وجهوده ــن العم ــة ع ــام تعريفي ــة أف ــرى بثاث ــة أم الق ــاح جامع ــي جن ــارك ف المش

ــي  ــادة التعريف ــب العم ــل كتي ــة مث ــورات الورقي ــك المنش ــي وكذل ــم اإللكترون ــي التعلي ف

ــرض. ــي المع ــزوار ف ــادة ال ــل إلف ــوات التواص وقن

إقامة لقاء مساندة األخضر:

تعزيــزًا لبيئــة عمــل حديثــة لمنســوبي العمــادة، ومســاندًة لمنتخبنــا الوطنــي الســعودي 

فــي التصفيــات المؤهلــة لنهائيــات كأس العالــم )فيفــا قطــر 2022(، أقامــت عمــادة التعّلم 

ــة  ــة ترفيهي ــي فعالي ــام الرقم ــم اإلع ــي قس ــة ف ــد ممثل ــن ُبع ــم ع ــي والتعلي اإللكترون

وطنيــة مــن خــال متابعــة مبــاراة المنتخــب الســعودي ضــد المســتضيف منتخــب أســتراليا 

والــذي انتهــى بالتعــادل الســلبي )0-0(.
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االحتفاء باليوم الوطني:

قامــت عمــادة التعّلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد ممثلــة فــي قســم اإلعــام 

الرقمــي باحتفــال وطنــي بمناســبة اليــوم الوطنــي 91 فــي مقــر العمــادة، كمــا تفاعــل 

القســم بنشــر عــدد مــن الفيديوهــات والمنشــورات فــي حســاب العمــادة بتويتــر وكذلــك 

ــة. ــادة الداخلي ــات العم شاش

االحتفاء بيوم التأسيس:

ــام  ــم اإلع ــي قس ــة ف ــد ممثل ــن ُبع ــم ع ــي والتعلي ــم اإللكترون ــادة التعّل ــاركت عم ش

ــاء  ــادة احتف ــات العم ــي شاش ــك ف ــر وكذل ــي توتي ــورات ف ــن المنش ــدد م ــر ع ــي بنش الرقم

ــيس. ــوم التأس ــرى ي بذك

إعــداد المــواد التعريفيــة إلنجــازات ومبــادرات عمــادة التعّلــم اإللكترونــي والتعليــم 

عــن ُبعــد:

ــم اإللكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد ممثلــة فــي قســم اإلعــام  ســاهمت عمــادة التعّل

الرقمــي فــي إعــداد المــواد التعريفيــة إلنجــازات ومبــادرات عمــادة التعّلــم اإللكترونــي 

والتعليــم عــن ُبعــد خــال عــام 1443هـــ منهــا: تحقيــق المركــز الثانــي فــي جائــزة جامعــة 

ــز. ــرى للتمي ــة أم الق ــزة جامع ــي جائ ــث ف ــز الثال ــق المرك ــز وتحقي ــرى للتمي أم الق

التغطية اإلعالمية لمشاركات منسوبي العمادة المتميزة:

قامــت عمــادة التعّلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد ممثلــة فــي قســم اإلعــام 

الرقمــي بالتغطيــة اإلعاميــة لمشــاركات منســوبي العمــادة المتميــزة خــال عــام 1443هـــ 

ــور  ــم اإللكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد الدكت منهــا: مشــاركة ســعادة عميــد عمــادة التعّل

اإللكترونــي  لتعليــم  مســؤولي  للجنــة  عشــر  التاســع  االجتمــاع  فــي  المطيــري  خالــد 

ــة  ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــدول مجل ــي ب ــم العال ــات التعلي ــات ومؤسس بجامع

ومشــاركة ســعادة عميــد عمــادة التعّلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد الدكتــور خالــد 

التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد فــي  التاســع لعمــداء  اللقــاء  المطيــري فــي 

الجامعــات الســعودية وغيرهــا.
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قنوات النشر:

تعمــل عمــادة التعّلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد، علــى عــدة قنــوات للتواصــل مــع 

المســتفيدين وهــي:

موقع العمادة

وهــو الموقــع الرئيســي لنشــر تفاصيــل الخدمــات والمبــادرات والتقاريــر واإلحصائيــات 

الخاصــة بالعمــادة كمــا يتــم نشــر الخطــط، واألهــداف، والمهــام، والفعاليــات.

البريد اإللكتروني

ــم  ــر ايمياته ــتفيدين عب ــع المس ــل م ــل، التواص ــتخدام أداة راس ــال اس ــن خ ــم م يت

الجامعيــة بهــدف توعيتهــم بأهــم الخدمــات التــي تقدمهــا العمــادة والتوعيــة 

باألحــداث والمناســبات.

تويتر

تعتبــر منصــة تويتــر أحــد أهــم قنــوات النشــر الرســمية لعمــادة التعلــم اإللكترونــي 

ــار العمــادة. والتعليــم عــن بعــد مــن خــال التواصــل مــع الجمهــور بمســتجدات أخب

يوتيوب

تقــوم عمــادة التعّلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد بتوعيــة المســتفيدين مــن 

خدمــات العمــادة مــن خال نشــر فيديوهــات تعليميــة خاصــة باألنظمة المســتخدمة 

فــي جامعــة أم القــرى.

امباكت

إمباكــت هــو نظــام تنبيهــات ورســائل توعويــة لنظــام التعليــم اإللكترونــي بــاك بــورد 

ــتخراج  ــة إس ــح إمكاني ــا يتي ــتخدمين، كم ــائل للمس ــار رس ــة إظه ــادة خاصي ــح للعم يتي

إحصائيــات لنظــام البــاك بــورد مثــل عــدد المســتخدمين الذيــن دخلــوا صفحــات 

ــة. ــتخدموا أداة معين ــة أو اس معين

واتساب

تعمــل العمــادة علــى تزويــد المســتفيدين مــن الخدمــات التعليميــة بأحــدث الــدورات 

التدريبيــة والبرامــج المقدمــة والتــي تســتهدف منســوبي الجامعــة مــن أعضــاء هيئــة 

التدريــس وطلبــة وموظفيــن.
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المبادرات:

مبــادرة التوعيــة واإلرشــاد بأنظمــة التعلــم اإللكترونــي واســتراتيجيات التعليــم 

ــا(:  ــل عليه ــاري العم )س

محتــوى إرشــادي وتوجيهــي للطلبــة، منســوبي الجامعــة وأعضــاء هيئــة التدريــس عــن 

أنظمــة التعلــم اإللكترونــي وأدواتهــا المســاندة واســتراتيجيات التعليــم الحديــث.

مبادرة الزي الموحد )مستحدثة(:

الــزي الموحــد لفريقــي الدعــم الفنــي ومصــوري العمــادة إلعطــاء طابــع موحــد لفريــق 

الدعــم أثنــاء تأديــة مهامــه داخــل وخــارج الجامعــة فــي )االختبــارات االلكترونيــة – المحافل 

– اللقــاءات( وغيرهــا مــن النشــاطات التــي تتطلــب حضــور فريــق الدعــم الفنــي وذلــك 

لتمييزهــم باســم العمــادة والجامعــة مطبوعــً علــى الــزي الموحــد، إضافــة إلــى توحيــد 

ــر. زي مصــوري العمــادة بســترة خاصــة لتحمــل معــدات وأدوات التصوي

مبادرة بطاقة موظف )ساري العمل عليها(:

إصــدار بطائــق تعريفيــة لمنســوبي عمــادة التعّلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد 

تحتــوي علــى صورهــم الشــخصية، رقــم المنســوب، المســمى الوظيفــي وقــارئ إلكترونــي 

للوصــول إلــى صفحتهــم الشــخصية علــى موقــع الجامعــة، بهــدف توحيــد بطائــق 

المنســوبين بتصميــم محــدث.

مبادرة خالصة 2 )مستحدثة(:

ُبعــد  عــن  والتعليــم  اإللكترونــي  التعّلــم  عمــادة  مبــادرات  إحــدى  هــي  خاصــة 

بجامعــة أم القــرى؛ لتشــجيع الطلبــة علــى التعليــم التشــاركي التفاعلــي، وتهــدف 

لرفــع مســتوى التعلــم الذاتــي، وبالتالــي رفــع مســتوى العمليــة التعليميــة، كذلــك ُتعــد 

هــذه المبــادرة بوابــة الحتضــان مواهــب الطلبــة، وتســخيرها فــي خدمــة العلــم، وتعــد 

ماحظــة المواهــب الطابيــة فــي اســتخدام تقنيــات التعليــم هــي أحــد أهــم مرتكزات 

المبــادرة حيــث إن المشــاركات المتميــزة يتــم ترشــيحها للفــوز بجوائــز جامعــة أم القرى 

للتعّلــم اإللكترونــي. 
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مبادرة نتعاون )مستحدثة(:

بيــن  التواصــل  لتعزيــز  تســعى 

العمــادة وبيــن كافــة أفــراد الجامعــة 

لاســتفادة  المختلفــة  والمؤسســات 

. المتاحــة  العمــادة  مــوارد  مــن 

مبادرة رائد العمادة )ساري العمل عليها(:

أحــد الخطــوات التحفيزيــة التــي اســتحدثتها العمــادة لتشــجيع منســوبي ومنســوبات 

العمــادة علــى التميــز، وتقديــر جهودهــم المبذولــة خــال الشــهر، حيــث يتــم ترشــيح 

الموظفيــن مــن جميــع وكاالت وأقســام العمــادة ثــم اختيــار رائــد العمــادة بنــاًء علــى 

معاييــر مدروســة ومبــررات معتمــدة مــن ســعادة عميــد عمــادة التعّلــم اإللكترونــي 

ــد.  ــن ُبع ــم ع والتعلي

مبادرة اللقاءات الداخلية والخارجية )مستحدثة(:

تهــدف لتعزيــز التواصــل بيــن أفــراد العمــادة وخلــق بيئــة جاذبــة وتوفيــر أحــدث األســاليب 

الحديثــة فــي تعزيــز والء الموظــف.

مبادرة النشرة الداخلية )مستحدثة(:

نشــرة دوريــة داخليــة يتــم فيهــا نشــر أخبــار العمــادة ومشــاركتهم األفــراح واإلنجــازات 

العامــة والشــخصية لألفــراد، ليكــون الجميــع علــى اطــاع بمســتجدات العمــادة.

مبادرة بودكاست صوتي ومرئي )مستحدثة(:

تصويــر وتســجيل 4 حلقــات بودكاســت مرئــي وصوتــي مــع قــدوات الجامعــة مــن 

الطــاب والطالبــات، ونشــرها علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي للعمــادة.
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اإلحصائيات:

199

عدد
التغريدات

837,853

عدد مرات
ظهور التغريدات 

عدد مشاهدي
قناة اليوتيوب 

58,370
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اإلنجازات:

إطالق خدمة اإلشراف األكاديمي االفتراضي:

مــن منطلــق حــرص عمــادة التعّلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد بجامعــة أم القــرى 

علــى مســاعدة أعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة وتهيئــة البيئــة التعليمــة اإللكترونيــة علــى 

نظــام التعّلــم اإللكترونــي )البــاك بــورد( ُأطلقــت مبــادرة اإلشــراف األكاديمــي اإللكترونــي 

تقدمهــم  ومتابعــة  مــكان  أي  ومــن  وقــت  أي  فــي  للطلبــة  الدعــم  لتوفيــر  تســهيًا 

قسم النظم اإللكترونية
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وتجاوزهــم للصعوبــات الدراســية مــن خــال المشــرف األكاديمــي، حيــث ُطبقــت فــي 

ــاق  ــى نط ــع عل ــل التوس ــهر قب ــاث أش ــدة ث ــط لم ــدة فق ــة واح ــى كلي ــى عل ــة األول المرحل

ُأســع وأشــمل لكافــة الكليــات وبعــد انتهــاء المرحلــة التجريبيــة األولــى لمســت العمــادة 

اهتمامــً مــن الكليــات والمشــرفين األكاديمييــن بالجامعــة حيــث ُفعلــت مجموعــات 

ــي 1443هـــ. ــام الدراس ــة للع ــن مجموع ــاوز األلفي ــدد تج ــي بع ــراف األكاديم اإلش

تقديم الدعم الفني لالختبارات اإللكترونية لمركز اللغة اإلنجليزية:

ــة  ــارات اإللكتروني ــى االختب ــد عل ــن ُبع ــم ع ــي والتعلي ــم اإللكترون ــادة التعّل ــرفت عم أش

النصفيــة والنهائيــة لمركــز اللغــة االنجليزيــة للعــام الدراســي 1443هـــ علــى نظــام التعلــم 

اإللكترونــي )البــاك بــورد( بمختلــف مقــار جامعــة أم القــرى لطلبــة عمــادة الســنة األولــى 

المشــتركة حيــث حرصــت العمــادة علــى توفيــر الدعــم الفنــي لكافــة الطلبــة أثنــاء إجــراء 

ــً بمقــر ات الجامعــة بالعابديــة والششــة. ــار اإللكترونــي حضوري االختب

الجهات المشتركة
مركز اللغة اإلنجليزية

عمادة تقنية المعلومات
كلية الحاسب اآللي ونظم المعلومات

كلية العلوم التطبيقية
كلية العلوم االقتصادية والمالية اإلسامية

كلية الهندسة والعمارة اإلسامية
عمادة السنة األولى المشتركة

5,7109

5 52

42

فريق العملطالب وطالبة

أيام معمل

ساعة
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:Exit Exam إطالق خدمة إلنشاء مقررات االختبار الشامل

مــن منطلــق حــرص عمــادة التعّلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد بجامعــة أم القــرى 

علــى تقديــم خدمــات إلكترونيــة ذات جــودة وتســهيًا علــى الكليــات واألقســام أطلقــت 

خدمــة طلــب إنشــاء مقــرر خــاص باختبــارات نهايــة البرنامــج )Exit Exam( للطلبــة المتوقــع 

تخرجهــم خــال العــام الدراســي 1443هـــ.

تقديم الدعم الفني لبرامج المهارات لألمن العام - المرحلتين األولى والثانية:

ــدة دورات  ــي لع ــم الفن ــد الدع ــن ُبع ــم ع ــي والتعلي ــم اإللكترون ــادة التعّل ــت عم قدم

تدريبيــة ضمــن برنامجيــن المهــارات المقدمــة مــن وكالــة الجامعــة للتطويــر وخدمــة 

ــة  ــة التربي ــع كلي ــاون م ــة( بالتع ــئولية المجتمعي ــي والمس ــل التطوع ــع )إدارة العم المجتم

ومركــز اللغــة االنجليزيــة لتقديــم برنامجيــن )مهــارات المهــارات المكتبيــة، مهــارات اللغــة 

ــدرب(. ــي )400 مت ــن بإجمال ــات األم ــوبي دوري ــدم لمنس ــة( المق االنجليزي

اإلشراف على اختبارات االختراق األخالقي: 

أشــرفت عمــادة التعّلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد بجامعــة أم القــرى علــى 

اختباريــن العتمــاد المختــرق األخاقــي المعتمــد مــن شــركة EC- Council بهــدف تأهيــل 

ــارات(. ــة المه ــز تنمي ــج )مرك ــن برام ــن ضم ــة والخريجي الطلب

إدارة ملتقى المستجدين لعام 1443هـ افتراضيًا:

قامــت عمــادة التعّلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد بجامعــة أم القرى بإدارة جلســات 

ملتقــى المســتجدين لعــام 1443هـــ تزامنيــً خــال الفتــرة 14 - 1٨ محــرم 1443هـــ حيــث بلــغ 

عــدد الجلســات أكثــر مــن 30 جلســة خــال 33 ســاعة وبلــغ عــدد الحاضريــن  5,553 .

53

عدد المقررات

1,417

عدد الطلبة
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اقة والبيئة افتراضيًا:  الث عشر للطَّ وليَّ الهندسيَّ الثَّ إدارة المؤتمر الدَّ

تشــرفت عمــادة التعّلــم اإللكترونــي والتعليم عن ُبعد بــإدارة المؤتمر الدولي الهندســي 

الثالــث عشــر للطاقــة والبيئــة علــى مســتوى العالــم افتراضيــً عبــر منصــة الويبكــس خــال 

الفتــرة مــن 14 - 17 مــارس 2022م، حيــث تضمــن المؤتمــر جلســات عامــة، ومحادثات رئيســية، 

والعديــد مــن الجلســات المتخصصــة فــي نطــاق الطاقــة، والطاقــة المحولــة، والبيئــة مــن 

مختلــف التخصصــات كمــا حرصــت العمــادة و ألول مــره عبــر الويبكــس تفعيــل الترجمــة 

الفوريــة للغــة العربيــة بالتعــاون مــع مترجميــن مــن مركــز اللغــة االنجليزيــة حيــث أن اللغــة 

الرئيســية للمؤتمــر باللغــة االنجليزيــة وهــذه الخاصيــة توفــر للحضــور إمكانيــة تحديــد اللغة 

حســب رغبتهــم.

إدارة المؤتمر الدولي األول )مكة في قلب العلوم( افتراضيًا:

قدمــت عمــادة التعّلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد بجامعــة أم القــرى الدعــم 

التقنــي للمؤتمــر الدولــي االول باســم )مكــة فــي قلــب العلــوم( افتراضيــً عبــر منصــة 

الويبكــس، والــذي ُأطلــق يــوم الثاثــاء ٨ فبرايــر 2022م برعايــة معالــي وزيــر التعليــم 

الدكتــور حمــد بــن محمــد آل الشــيخ. 

إجمالي عدد الساعات

415

عدد أعضاء فريق الدعم الفني

اإلدارة
الفنية

للمؤتمر

إجمالي عدد الساعات

104

عدد أعضاء فريق الدعم الفني

اإلدارة
الفنية

للمؤتمر
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إدارة منتــدى مركــز اللغــة اإلنجليزيــة لتعزيــز مهــارات تدريــس اللغــة اإلنجليزيــة 

لــدى معلمــي ومعلمــات اللغــة اإلنجليزيــة بــاإلدارة العامــة للتعليــم بمنطقــة مكــة 

المكرمــة افتراضيــًا:

تشــرفت عمــادة التعّلــم اإللكترونــي والتعلــم عــن ُبعــد بجامعة أم القــرى بــإدارة منتدى 

تعزيــز مهــارات تدريــس اللغــة اإلنجليزيــة لــدى معلمــي ومعلمــات اللغــة اإلنجليزيــة بــاإلدارة 

العامــة للتعليــم بمنطقــة مكــة المكرمــة بتنظيــم مــن مركــز اللغــة اإلنجليزيــة علــى مدار 

3 أيــام مــن 16 إلــى 1٨ محــرم 1443ه وحيــث بلــغ عــدد الحاضريــن 5,2٨٨.

المشــاركة فــي إدارة الملتقــى العلمــي الـــواحد والعشــرون ألبحــاث الحــج والعمــرة 

ــارة: والزي

القــرى فــي  ُبعــد بجامعــة أم  التعّلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن  شــاركت عمــادة 

الملتقــى العلمــي الواحــد والعشــرون ألبحــاث الحــج والعمــرة والزيــارة إلدارة االتصــال المرئي 

ــى. ــات الملتق ــال جلس ــن خ ــن الخارجيي للمتحدثي

إدارة وتشغيل األنظمة اإللكترونية:

ــى  ــرى عل ــة أم الق ــد بجامع ــن بع ــم ع ــي والتعلي ــم اإللكترون ــادة التعل ــن عم ــً م حرص

توفيــر بيئــة تعلــم إلكترونيــة مجهــزة بكافــة األنظمــة واألدوات المســاندة ألعضــاء هيئــة 

ــك:  ــًا لذل ــاه تفصي ــة، أدن ــيرة التعليمي ــي المس ــة ف ــس والطلب التدري

ــم  ــة للتعل ــة آمن ــر بيئ ــورد ( يوف ــاك ب ــي ) ب ــم إلكترون ــام التعل نظ

اإلنترنــت.  عبــر  المعرفــة  ومشــاركة  المتزامــن،  غيــر  والتعليــم 

ــائل  ــي ورس ــرر الدراس ــوى المق ــرض محت ــه ع ــن خال ــم م ــا يت كم

التنبيــه، وأداء الواجبــات واالختبــارات، والمشــاركة فــي المناقشــات، 

ــة  ــوت بطريق ــو والص ــر الفيدي ــاب عب ــع الط ــر م ــل المباش والتواص

ــب. ــر الوي ــة عب متزامن

Blackboard نظام التعلم اإللكتروني
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يتيــح نظــام الفصــول االفتراضيــة التواصــل المتزامــن مــع الطلبــة 

عبــر اإلنترنــت، باســتخدام إمكانــات الصــوت والفيديــو والتســجيل. 

ويمكنــك أيًضــا مــن اســتخدام الدردشــة الخاصــة والعامــة، ولــوح 

المعلومــات، ومشــاركة التطبيقــات، ومكتبــة قصاصــات فنيــة، 

ــت. ــي أي وق ــوى ف ــر المحت ــة وتحري وإضاف

 Blackboard Ultra Collaborate نظام الفصول االفتراضية

يعتبــر برنامــج االجتماعــات االفتراضيــة ويبكــس )WebEx( مــن 

شــركة سيســكو العالميــة حيــث يعــد مــن أفضــل البرامــج لعقــد 

االجتماعــات والمناقشــات علــى اإلنترنــت مباشــرة صوت وصــورة 

ــن  ــات م ــود مداخ ــع وج ــه، م ــً لوج ــل وجه ــة العم مع  مجموع

ــر  ــزة الكمبيوت ــف أجه ــى مختل ــج عل ــل البرنام ــراف، ويعم كل األط

ــاد. ــد واآليب ــون واألندروي ــس واآليف ــو كونفورن والفيدي

WebEx نظام االجتماعات االفتراضية

منصــة بوابــة الفيديــو )Mediasite( تدعــم التقاط مقاطــع الفيديو 

وتعديلهــا ومشــاركتها والبحــث فيهــا وإدارتهــا فــي مــكان واحــد 

آمــن، مــع أقصــى قــدر مــن المرونــة فــي خيــارات االلتقــاط والنشــر.

Mediasite بوابة الفيديو

يلبــي النظــام احتياجــات مقــررات العلــوم والهندســة والرياضيــات 

)STEM( مــن خــال التطبيقــات التفاعليــة والتخطيــط المتطــور 

فــي بيئــة تعلــم تفاعليــة، ويغطــي كل مجــاالت الرياضيــات تقريبــً 

بمــا فــي ذلــك حســاب التفاضــل والتكامل والجبــر واإلحصــاء ويوفر 

رســومات متحركــة متطــورة ثنائيــة وثاثيــة األبعــاد ويتضمــن لغــة 

برمجيــة متطــورة لتطويــر الخوارزميــات والتطبيقــات التفاعليــة.

Mobius نظام
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نظــام )Shadow Health( يتيــح لطلبــة التمريــض مــن مختلــف 

لممارســة  الرقميــة  الســريرية  التجــارب  والمســتويات  البرامــج 

آمنــه  بيئــة  فــي  المرضــى  لرعايــة  يحتاجونهــا  التــي  المهــارات 

)مختبــرات  علــى  النظــام  ويشــتمل  األســبوع.  طــوال  وموحــدة 

المفاهيــم( التــي توفــر أمثلــة ألصــوات الجســم الحيويــة ونمــاذج 

الجســم التشــريحية ثاثيــة األبعــاد، وقــد ُفعــل النظــام لـــ 207 مــن 

طلبــة التمريــض للفصــل الدراســي الثانــي 1443هـــ.

Shadow Health نظام

كليــة  لطلبــة  مخصــص   )MyDispense( المحــاكاة  نظــام 

وممارســاتهم  الطلبــة  مهــارات  مــن  يزيــد  حيــث  الصيدلــة 

مــن  مجموعــة  خــال  مــن  الطالــب  يتــدرب  حيــث  كصيدلــي، 

التماريــن مجمعــة فــي برامــج تعليميــة، ويقــوم بمحــاكاة العمــل 

ــة  ــارات الدوائي ــم االستش ــات وتقدي ــتقبال الوصف ــي باس كصيدل

والغيــر دوائيــة.

MyDispense نظام المحاكاة

حيــث  االفتراضييــن  للمرضــى  تشــخيصي  تعليمــي  نظــام  هــو 

تجعــل التعلــم والتدريــس قابــل للقيــاس وبذلــك يكــون أكثــر 

كفــاءة، ُيمكــن الطلبــة مــن الممارســة فــي أي وقــت ومــن أي 

مــكان. ويوفــر تعليًمــا قائًمــا علــى دراســة مئــات الحــاالت للمرضــى. 

Insume نظام

ــاالت  ــص بالح ــي ومخت ــي محاك ــو تعليم ــة 600 فيدي ــم المكتب تض

ــية. ــام النفس ــة األقس ــة لطلب ــية وموجه النفس

Symptom Media مكتبة
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يتيــح لمديــر نظــام إدارة التعلــم اإللكترونــي )بــاك بــورد( الوصــول 

لنســخة طبــق األصــل من كافــة خــوادم البيانــات الخاصــة بالنظام 

واســتخراج إحصائيــات مخصصــة أو إجــراء تحقيقــات خاصــة يتــم 

ــدل  ــرة بمع ــات متأخ ــة البيان ــون دق ــرار وتك ــاع الق ــن صن ــا م طلبه

يــوم واحــد عــن الوقــت الحقيقــي.

قاعدة البيات المفتوحة الخاصة بنظام إدارة التعلم

Blackboard Open Database

هــو عبــارة عــن مجموعــة مــن دراســات الحالــة التعليميــة القائمــة 

علــى حــل المشــكات والتــي تــم إنشــاؤها مــن بيانــات مرضــى 

حقيقيــن، يكتســب الطــاب الخبــرة مــن خــال مجموعــة متنوعــة 

ــة  ــس معرف ــة التدري ــاء هيئ ــر ألعض ــى ويوف ــاكل المرض ــن مش م

ــة. ــي للطلب ــر اإلكلينيك ــارات التفكي ــف لمه ــوة والضع ــاط الق نق

DxR نظام

هــو نظــام يتيــح لمــدراء النظــام اســتخراج إحصائيــات دقيقــة مــن 

  SIS قواعــد بيانــات البــاك بــورد وقواعــد بيانــات معلومــات الطالــب

كــم يتيــح لصنــاع القــرار االطــاع علــى لوحــات القيــادة المخصصــة 

حســب طلبهــم فــي أي وقــت.

Pyramids نظام تحليل البيانات وواجهات القيادة

توفــر أداة كوكلــي رفــــع ملفــــات المحتـــوى العلمـــي والواجبـــات 

ــا  ــورد( وايًض ــاك ب ــي )ب ــم اإللكترون ــام التعل ــى نظ ــات عل واإلعانـ

ارســـال البريـــد إلــى طلبــة أكثــر مـــن شـــعبة فـــي خطـــوة واحـــدة 

ــت. ــرًا للوق توفي

Qwickly أداة كوكلي
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ــم  ــام التعل ــا بنظ ــم دمجه ــة ت ــي أداة مخصصــ أداة الــــ Ally وه

اإللكتروني Blackboard تقــوم بعمـل تقييـم للمحتـوى التعليمـي 

وتوفيـــره بتنســـيقات بديلـــة يســـهل الوصـــول إليهــا مــــن جميــــع 

الطلبــــة بغــــض النظــر عــن الفروقــــات بينهــم فــــي القــدرات.

Ally أداة الـ

ــة  ــد بجامع ــن بع ــم ع ــي والتعلي ــم اإللكترون ــادة التعل ــرت عم وف

ــة  ــة إلكتروني ــر بيئ ــدف توفي ــت )impact( به ــرى أداة اإلمباك أم الق

داعمــة للطلبــة حيــث توفــر  اإلجابــات برســائل تنبيــه لمختلــف 

األســئلة الشــائعة ألدوات نظــام التعلــم اإللكترونــي )بــاك بــورد ( 

ــة. ــس والطلب ــة التدري ــاء هيئ ــاعدة أعض لمس

 )impact( وتنشــر الرســائل التنبيــه واإلرشــادية علــى أداة اإلمباكــت

وفــق خطــة معــدة مســبقً تتناســب مــع احتياجــات المســتفيدين 

خــال العــام الدراســي.

impact أداة الـ

تقديم خدمة الدعم الفني:

أتاحــت عمــادة التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد بجامعــة أم القرى عــــدة قنــــوات 

تواصــــل متنوعــة ومعتمــدة لكــــي تضمــــن تقديــــم الخدمــــة بجــودة وتميــز للــكادر 

ــى  ــة إل ــل باإلضاف ــاعات العمــ ــال ســ ــرى خ ــة أم الق ــة بجامعــ ــي واإلداري والطلب األكاديم

اســتمرار العمــل حتـــى الســـاعة 10 مســـًء.

البريد 
اإللكتروني

التذاكر 
اإللكترونية

االتصال
الهاتفي

األسئلةالواتس اب
الشائعة

قنوات الدعم الفني: 
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المبادرات:

مبادرة إنشاء خدمة إلصدار الشهادات اإللكترونية )منتهية(:

اإللكترونيــة  التدريبيــة  للــدورات  والحضــور  الشــكر  شــهادات  إلصــدار  خدمــة  إنشــاء 

االلكترونــي. بالبريــد  اليــً  وارســالها 

مبادرة تطوير البطائق اإللكترونية )منتهية(:

تطويــر موقــع لتصميــم البطاقــات واالهــداءات الكترونيــة مثــل بطائــق المناســبات 

الدينيــة.

مبادرة التحول الرقمي لإلجراءات بالعمادة )مستحدثة(:

ــة  ــل أتمت ــراءات مث ــودة اإلج ــع ج ــة لرف ــى التقني ــاد عل ــادة واالعتم ــراءات العم ــة إج أتمت

ــل  ــً دون تدخ ــي الي ــل الدراس ــاق الفص ــد إغ ــرر بع ــة المق ــرر أو إتاح ــى مق ــو ال ــة عض إضاف

ــادة. ــي بالعم ــم الفن الدع

مبادرة تطوير وتحسين موقع العمادة )ساري العمل عليها(:

ــا  ــً وأيض ــادة إداري ــة العم ــل لهيكل ــور الحاص ــع التط ــيً م ــادة تماش ــع العم ــم موق تنظي

ــة. ــات المقدم الخدم

مبادرة تطوير منصة التدريب اإللكتروني )ساري العمل عليها(:

تطويــر منصــة متكاملــة تعليميــة الســتضافة الــدورات التدريبيــة المقدمــة مــن مختلــف 

جهــات الجامعــة.

مبادرة تطوير بنك األسئلة الشائعة )ساري العمل عليها(:

تطويــر بنــك يضــم جميــع األســئلة المتكــررة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة 

للتقليــل الطلــب علــى الدعــم الفنــي.

مبادرة إنشاء خدمة حجز معمل اختبار إلكتروني )مستحدثة(:

إنشاء خدمة لتنسيق الحجوزات لمعامل الحاسب االلي لتنفيذ االختبارات اإللكترونية.
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مبادرة األرشفة والنسخ االحتياطي لألنظمة )ساري العمل عليها(:

مثــل  التعليميــة  بالمقــررات  المتعلقــة  والملفــات  للبيانــات  احتياطيــة  نســخ  أخــذ 

االلكترونيــة.  واالختبــارات  المســجلة  الفيديوهــات 

مباردة تكامل االرشاد األكاديمي مع البالك بورد )ساري العمل عليها(:

ربط عملية اإلرشاد األكاديمي مع نظام الباك بورد. 

مبادرة إدارة السعة التخزينية للعمادة )ساري العمل عليها(:

إعداد وإدارة السعة التخزينية الخاصة باألقسام والوحدات في العمادة.

ــارات  ــدة لالختب ــر المعتم ــادة للمعايي ــي العم ــي ف ــب اآلل ــل الحاس ــة معام ــادرة مطابق مب

ــا(: ــل عليه ــاري العم ــبة )س المحوس

لاختبــارات  المعتمــدة  الدوليــة  للمعاييــر  العمــادة  فــي  اآللــي  الحاســب  معامــل  مطابقــة 

آلــي. 20 معمــل حاســب  الجــاري لتجهيــز  المشــروع  بالتزامــن مــع  المحوســبة وذلــك 
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اإلحصائيات:

:Blackboard Learn إحصائيات نظام إدارة التعلم اإللكتروني

197,935
عدد األكاديميين 

النشطين

7,087,551
عدد الطلبة 

النشطين

8,048,481
التقييمات

121,90374,438
ملفات

مستلمة 
المناقشات

* مالحظة: األعداد الموضحة تراكمية
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:Blackboard Collaborate إحصائيات استخدام نظام الفصول االفتراضية

535,144
عدد

الجلسات

3,736,20444,533
عدد

الحاضرين
أكبر عدد

حضور متزامن

794
أكبر عدد

جلسات متزامنة

355,633
مدة الجلسات

بالساعة

:WebeX إحصائيات استخدام نظام االجتماعات االفتراضية عبر نظام ويبكس

653,474
عدد

الحاضرين

32,10131,213
مدة االجتماعات

بالساعة
عدد

االجتماعات

إحصائيات الفعاليات:

21,423
عدد المستفيدين / ات

42197
عدد الساعاتعدد الفعاليات

* مالحظة: األعداد الموضحة تراكمية
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إحصائيات وحدة الدعم الفني:

9,457
واتساب

9,832511
البريدمستفيد/ة

اإللكتروني

671
االتصال

الهاتفي

586119
التذاكر

اإللكترونية
المقابالت 
الشخصية

:)Impact( إحصائيات أداة

هي أداة إعانات وتنبيهات وأدلة تعليمية على الباك بورد

1333,361,802

إجمالي عدد المشاهداتإجمالي عدد الرسائل

:)Alley( إحصائيات أداة

111,055%68

نسبة التحويل إلى الصيغ البديلة إجمالي التنزيالت 
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:)MediaSite( إحصائيات نظام

15425,274

عدد
الفيديوهات

 Total Presentation

إجمالي عدد
المستفيدين/المستفيدات
Total Registered Users

إحصائيات االختبارات:

75,839
محاوالت التسليم

8,27519,585
عدد الطلبة عدد االختبارات
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قسم اإلنتاج الرقمي

اإلنجازات:

توفير اإلنتاج المرئي:

حرصــت عمــادة التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد بجامعــة أم القــرى علــى 

ــل  ــاج أفض ــة إلنت ــدات الحديث ــل المع ــزة بأفض ــة والمجه ــتوديوهات المتخصص ــر األس توفي

المقاطــع المرئيــة والرســومات المنتجــة بأحــدث البرامــج للمســاهمة فــي تطويــر المحتــوى 

ــي. ــي والتعليم المرئ
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كمــا تــم تصويــر وإنتــاج أكثــر مــن150 مقطــع مرئــي تعليمــي وأكثــر مــن36  مقطــع مرئي 

ــة  ــؤون التعليمي ــة الش ــع وكال ــاون م ــة للتع ــي 1443ه، باإلضاف ــام الدراس ــال الع ــي خ تدريب

ــج  ــث البرام ــان تحدي ــم لـــ) لج ــن تصامي ــم تتضمم ــن التصامي ــد م ــاج العدي ــة إلنت بالجامع

ــة  ــة االكاديمي ــادة الهيكل ــروع اع ــة ، مش ــة التطبيقي ــرافية للكلي ــة االش ــي ، اللجن األكاديم

للبرامــج وانتــاج فيديــو االحتفــال ببرنامــج االعتمــاد البرامجــي(.

توفير اإلنتاج الصوتي: 

حرصــت عمــادة التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد بجامعــة أم القــرى علــى توفيــر 

ــدث  ــز بأح ــتديو المجه ــي االس ــجيل ف ــم التس ــث يت ــي، حي ــاج الصوت ــدات لإلنت ــل المع أفض

ــة. ــزة الصوتي األدوات واألجه

ــي  ــي الثقاف ــع الوع ــعى لرف ــذي يس ــرواز وال ــت ب ــة بودكاس ــات الصوتي ــرز االنتاج ــن أب وم

ــراز أهميــة وجودهــا ويتــم تقديمــه  والفنــي للمجتمــع المكــي نحــو الفنــون والثقافــة وإب

ــاب.        ــؤون الط ــادة ش ــع عم ــاون م ــرى بالتع ــة أم الق ــة جامع ــن طلب ــة م ــن مجموع م

تقديم ورش عمل متخصصة باإلنتاج الرقمي: 

ســاهم خبــراء فــي مجــال اإلنتــاج الرقمــي بعمــادة التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن 

بعــد بجامعــة أم القــرى بتقديــم عــدد مــن ورش العمــل ألعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة 

ــم  ــراف تصمي ــك واحت ــن جرافي ــك والموش ــم االنفوجرافي ــال تصمي ــي مج ــة ف المتخصص

العــروض التقديميــة. 

كمــا ُدرب منســوبي العمــادة داخليــً علــى تصميــم الموشــن جرافيــك باســتخدام 

برنامــج Adobe After Effect إلطــاق المهــارات اإلبداعيــة لفريــق عمــادة التعلــم اإللكتروني 

والتعليــم عــن بعــد حيــث كانــت ورشــة مكثفــة حضرهــا 25 متــدرب/ة.

6105 ساعات 
التسجيل

ساعات 
اإلنتاج

عدد 
الحلقات

5361183 عدد
ورش العمل

عدد
المستفيدين

عدد 
الساعات

عدد 
المدربين
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إنشاء مكتبة الرسوم التعليمية المفتوحة: 

مــن منطلــق المشــاركة المجتمعيــة قامــت عمــادة التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن 

ــوم  ــات والرس ــن االيقون ــه م ــة لمجموع ــة إلكتروني ــاء مكتب ــرى بإنش ــة أم الق ــد بجامع بع

ــره  ــم نش ــم يت ــي أي تصمي ــر ف ــكل ح ــة بش ــوبي الجامع ــتخدامها منس ــن اس ــن م ليتمك

ــص  ــومات ورخ ــم الرس ــج تصمي ــص برام ــدر رخ ــن ه ــًا م ــود، تقلي ــدون قي ــكان وب ــي أي م ف

ــات. ــة باأليقون ــع الخاص ــتراك المواق اش

حيــث تــم تصميــم أكثــر مــن 200 أيقونــة خال العــام الدراســي 1443هـــ ومتوفــرة للجميع 

علــى الرابــط التالي : 

المبادرات:

مبادرة إنشاء خدمة التصميم الجرافيكي الثابت والمتحرك )منجزة(:

خدمــة مقدمــة مــن قســم اإلنتــاج الرقمــي بعمــادة التعّلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن 

ُبعــد لتصميــم رســومات االنفوجرافيــك والمتحــرك بغــرض عــرض المعلومــات بشــكل 

ســلس ومبســط والتــي يمكــن اســتخدامها فــي المقــررات التعليميــة االلكترونيــة واألدلــة 

ــة. ــروض التقديمي ــة والع التدريبي

مبادرة إنشاء خدمة التصوير المرئي والتصوير الفوتوغرافي )منجزة(:

خدمــة مقدمــة مــن قســم اإلنتــاج الرقمــي بعمــادة التعّلــم اإللكترونــي والتعليــم 

ــة  ــررات التعليمي ــاج المق ــي إلنت ــر الفوتوغراف ــو او التصوي ــع الفيدي ــر مقاط ــد لتصوي ــن ُبع ع

االلكترونيــة والفيديوهــات التدريبيــة كذلــك توثيــق فعاليــات العمــادة الداخليــة والخارجيــة. 

مبادرة إطالق خدمة التسجيل الصوتي )منجزة(:

خدمــة مقدمــة مــن قســم اإلنتــاج الرقمــي بعمــادة التعّلــم اإللكترونــي والتعليــم 

ــة  ــة االلكتروني ــررات التعليمي ــي المق ــتخدامها ف ــة الس ــواد الصوتي ــجيل الم ــد لتس ــن ُبع ع

ــا.  ــادة وغيره ــا العم ــي تقدمه ــات الت ــن الخدم ــان ع ــب واإلع والتدري

https://uquadmin.sharepoint.com/sites/elearnprod
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مبادرة إطالق خدمة حجز األستوديوهات )منجزة(:

التعّلــم  بعمــادة  الخاصــة  االســتوديوهات  حجــز  الجامعــة  لمنســوبي  تتيــح  خدمــة 

اإللكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد الســتخدامها واالســتفادة مــن امكانياتهــا العاليــة إلنتــاج 

المــواد الســمعية والمرئيــة.

مبادرة إنشاء مكتبة الرسوم التعليمية المفتوحة )ساري العمل عليها(:

ــل  ــن قب ــتخدامها م ــوم الس ــات والرس ــن االيقون ــه م ــة لمجموع ــة إلكتروني ــاء مكتب إنش

منســوبي الجامعــة بشــكل حــر فــي أي تصميــم يتــم نشــره فــي أي مــكان وبــدون رخــص 

أو قيــود.

اإلحصائيات:

انفوجرافيك

169

تصميمات 
متنوعة

461

موشن
جرافيك

12

تصوير
فيديو

88

تصوير
صورة

440

مونتاج
فيديو

56

مونتاج
صوتي

2

عدد
التذاكر

576
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قسم التدريب

اإلنجازات:

المنظومــة  حــول  بالجامعــة  للكليــات  المخصصــة  التدريبيــة  الــدورات  تقديــم 

اإللكترونيــة: التعليميــة 

ــي  ــات الت ــم الخدم ــن أه ــات م ــة للكلي ــة المخصص ــدورات التدريبي ــب ال ــة طل ــد خدم ُتع

ــم  ــي تدع ــد والت ــن ُبع ــم ع ــي والتعلي ــم اإللكترون ــادة التعّل ــب بعم ــدة التدري ــا وح تقدمه

الجهــات فــي طلــب دورات تدريبيــة مخصصــة بنــاًء علــى االحتياجــات التدريبيــة لــكل جهــة.
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حيث تم من خال هذه الخدمة تقديم عدد من الدورات التدريبية التالية:

 1. أدوات التقييم وتصميم قواعد التقدير بنظام إدارة التعلم باك بورد.

2. مركز التقديرات واستخدام قواعد التقدير لتقييم المتعلمين بنظام باك بورد.

 3. بناء وإدارة االختبارات االلكترونية على نظام الباك بورد.

 4. التميز في استخدام الفصول االفتراضية.

واستفادت من الخدمة المقدمة جهتين من الجامعة هي:                                                                                        

 1. مركز اللغة االنجليزية.

2. الكلية الجامعية بأضم.

اجمالي عدد المتدربين المستفيدين من الخدمة: 376

تقديم الدعم التدريبي للفعاليات والمؤتمرات االفتراضية بالجامعة:

قامــت عمــادة التعّلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد بتدريــب المنســقين والمتحدثيــن 

للفعاليــات والمؤتمــرات االفتراضيــة وذلــك للمؤتمــرات التاليــة بالجامعــة:                                                                                              

1- المؤتمــر الدولــي األول مكــة فــي قلــب العلــوم والمنفــذ بالتعــاون مع كليــة العلوم 

االجتماعية.

2- المؤتمــر الهندســي الدولــي الثالــث عشــر بالتعــاون مــع كليــة الهندســة والعمــارة 

اإلســامية.

اجمالي عدد المتحدثين اللذين تم تدريبهم في المؤتمر الدولي االول مكة 

في قلب العلوم:  17

اجمالي عدد المتحدثين ومنسقي الجلسات اللذين تم تدريبهم في المؤتمر 

الهندسي الدولي الثالث عشر:  62
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تقديــم برنامــج )التميــز فــي التصميــم التعليمــي للمحتــوى الرقمــي( الــذي أُطلــق 

تحــت شــعار )نحــو مقــرر إلكترونــي تفاعلــي(:

يعــد برنامــج التميــز فــي التصميــم التعليمــي للمحتــوى الرقمــي أحــد مبــادرات عمــادة 

التعّلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد والتــي تهــدف إلــى تقديــم مــادة تدريبيــة إبداعيــة 

ــة  ــة التعليمي ــز بالعملي ــكل متمي ــا بش ــم وتوظيفه ــات التعلي ــتخدام تقني ــن اس ــع بي تجم

التعليميــة  البيئــة  فــي  التعليمــي  التصميــم  معاييــر  أهــم  اســتعراض  إلــى  باإلضافــة 

اإللكترونيــة ويهــدف البرنامــج الــى: للفعاليــات والمؤتمــرات االفتراضيــة وذلــك للمؤتمــرات 

ــة:                                                                                               ــة بالجامع التالي

ــر  ــتخدامه لتطوي ــي واس ــوى الرقم ــي للمحت ــم التعليم ــيات التصمي ــف بأساس 1. التعري

مقــرر إلكترونــي تفاعلــي.

2. تدريــب الــكادر األكاديمــي بجامعــة أم القــرى علــى كيفيــة تصميــم وإنتــاج الوســائط 

التعليميــة الرقميــة.

3. تحقيق معايير الجودة العالمية في تصميم المقررات الدراسية اإللكترونية.

ــا  ــم تقديمه ــي ت ــة الت ــدورات التدريبي ــة ال ــي بالجامع ــكادر األكاديم ــتهدف ال ــث اس حي

ــج:               ــال البرنام خ

 1-أساسيات التصميم التعليمي الرقمي.

2- التصميم الفعال للمقررات اإللكترونية في ضوء المعايير العالمية.

3-الفيديو التعليمي الرقمي .

4- االنفوجرافيك التعليمي الثابت .

5- جلسة استشارية حول المشروع التويجي للبرنامج.

اجمالي عدد المسجلين بالبرنامج: 506

اجمالي عدد الحضور بالبرنامج: 219 متدرب 
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اجمالي عدد الشهادات المصدرة: 163 شهادة  

اجمالي عدد الدورات التدريبية: 5 دورات 

اجمالي عدد الساعات: 10 ساعات تدريبية

تقديــم ورشــة تعريفيــة بعنــوان )اســتخدام نظــام بــالك بــورد وأســاليب التعليــم 

ــي(: اإللكترون

قدمــت ســعادة وكيلــة عمــادة التعليــم االلكترونــي والتعليــم عــن بعــد للتطويــر 

والجــودة الدكتــورة اينــاس محمــد الوافــي ورشــة تعريفيــة حــول اســتخدام نظــام بــاك 

ــودة  ــر والج ــادة التطوي ــا عم ــادرة أطلقته ــن مب ــي ضم ــم اإللكترون ــاليب التعلي ــورد وأس ب

لتدريــب وتوعويــة أعضــاء هيئــة التدريــس المنضميــن حديثــا لجامعــة أم القــرى.

عدد المتدربين من أعضاء هيئة التدريس الجدد: 48

تقديــم برنامــج التميــز واالبتــكار فــي تصميــم بيئــات التعلــم اإللكترونيــة التفاعليــة 

للــكادر األكاديمــي بجامعــة أم القــرى:

أهداف البرنامج التدريبي:

1- التعريف ببيئات التعلم اإللكتروني.

2- تصميم األنشطة التعاونية بالمقرر اإللكتروني.

3-تطبيق التعليم المدمج في العملية التعليمية   

 الفئة المستهدفة: الكادر األكاديمي 

اجمالي عدد الحضور 267 

اجمالي عدد الشهادات المصدرة 213
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تقديم برنامج احترف تصميم الوسائط الرقمية للطلبة:

أهداف البرنامج التدريبي:                                                                                                                  

1- التعريف بماهية الوسائط الرقمية وكيفية تصميمها.

ــة  ــروض التقديمي ــم الع ــاء وتصمي ــي بن ــرى ف ــة أم الق ــة جامع ــارة طلب ــل مه 2- صق

االحترافيــة.

3- التطبيــق العملــي مــن خــال تصميــم الوســائط الرقميــة باســتخدام أحــدث البرامــج 

المتخصصــة فــي ذلك.                                                                                       

الفئة المستهدفة: الطلبة 

اجمالي عدد الحضور 238   

اجمالي عدد الشهادات المصدرة 235

تقديــم ورشــة عمــل تدريبيــة بعنــوان )الجــودة فــي التعليــم الرقمــي ونظــام 

بالجامعــات  األكاديمــي  للــكادر   EOMS ISO21001 التعليميــة  المؤسســات  إدارة 

التطوعــي  العمــل  وإدارة  والجــودة  التطويــر  عمــادة  مــع  بالتعــاون  الســعودية( 

والجــودة: والمقاييــس  للمواصفــات  الســعودية  الهيئــة  وبإشــراف 

قدمــت عمــادة التعّلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد بالتعــاون مــع عمــادة التطويــر 

ــاء  ــدم ألعض ــة أن تق ــؤولية المجتمعي ــي والمس ــل التطوع ــة للعم ــودة واإلدارة العام والج

هيئــة التدريــس بالجامعــات الســعودية ورشــة تدريبيــة بعنــوان الجــودة فــي التعليــم 

.EOMS ISO 21001 الرقمــي ونظــام إدارة المؤسســات التعليميــة

أهداف الورشة:

 EOMS ISO 21001 1- التعرف على نظام إدارة المؤسسات التعليمية

2- الجودة في التعليم الرقمي

3- التعريــف باالســتراتيجية الوطنيــة للجــودة )البرنامــج الوطنــي لســفراء الجــودة( 

 SASO بالهيئــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس والجــودة
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الجهات الخارجية المشاركة في الورشة 7 جهات هي:

جامعة الملك فيصل 	
جامعة الملك خالد 	
جامعة الملك عبد العزيز 	
الجامعة اإلسامية بالمدينة المنورة 	
جامعة االمام محمد بن سعود اإلسامية  	
جامعة تبوك  	
الهيئة الملكية للجبيل وينبع 	

تقديــم البرنامــج التعريفــي بالمنظومة التعليمية اإللكترونية للطلبة المســتجدين 

)انطالقة رقميــة واعدة(:

ــة  ــة التعليمي ــول المنظوم ــي ح ــج التعريف ــي البرنام ــم اإللكترون ــادة التعل ــت عم أطلق
ــج  ــذا البرنام ــتهدف ه ــث يس ــدة« حي ــة واع ــة رقمي ــعار »انطاق ــت ش ــك تح ــة وذل اإللكتروني
أبناءنــا الطلبــة المســتجدين بالجامعــة لتعريفهــم بالمنظومــة التعليميــة اإللكترونيــة، 
ــذا  ــدم ه ــد، ويق ــن ُبع ــم ع ــي والتعلي ــم اإللكترون ــادة التعّل ــا عم ــي تقدمه ــات الت والخدم
البرنامــج عبــر نظــام االتصــال المرئــي »ويبكــس« وبشــكل تزامنــي لتوســيع دائــرة االســتفادة 

ــرى.   ــة أم الق ــة بجامع ــع الطلب ــمل جمي ــه لتش من

أهداف البرنامج:

1- تعريف طلبة الجامعة بالمنظومة التعليمية اإللكترونية.

ــة  ــة التعليمي ــل لألنظم ــح واألمث ــتخدام الصحي ــى االس ــة عل ــة الجامع ــب طلب 2- تدري

اإللكترونيــة.

ــن  ــة م ــة للطلب ــات المقدم ــة الخدم ــي وماهي ــم اإللكترون ــوم التعلي ــز مفه 3- تعزي
قبــل العمــادة، وإيضــاح طــرق التواصــل الصحيحــة مــع العمــادة لدعمهم طيلــة رحلتهم 

الجامعيــة.

عدد الدورات التدريبية: دورتين  

 عدد الحضور: 90

عدد الشهادات المصدرة: 64 شهادة
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تقديــم البرنامــج التدريبــي حــول المنظومــة التعليميــة اإللكترونيــة بجامعــة أم 

ــال(: ــي فع ــم إلكترون ــرى )لتعلي الق

تقــدم عمــادة التعّلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد ثانــي برامجهــا التدريبيــة للفصــل 

الدراســي األول مــن العــام الجامعــي 1443هـ، وذلــك حول المنظومــة التعليميــة اإللكترونية 

ــوبي  ــاءة منس ــع كف ــك لرف ــال« وذل ــي فع ــم إلكترون ــعار: »لتعلي ــت ش ــق تح ــذي ينطل وال

الجامعــة مــن الــكادر األكاديمــي والطلبــة بالمهــارات األساســية علــى اســتخدام األنظمــة 

التعليميــة اإللكترونيــة، باإلضافــة إلــى أحــدث األدوات الرقميــة المســاندة، كمــا يقــدم 

هــذا البرنامــج مجموعــة مــن الجلســات االستشــارية حــول المقــررات اإللكترونيــة المطــورة 

بجامعــة أم القــرى. 

أهداف البرنامج:

1- تدريــب أعضــاء وعضــوات هيئــة التدريــس ذوي الخبــرة والمنضميــن حديثــً للجامعــة 

ورفــع مهاراتهــم فــي اســتخدام المنظومــة التعليميــة اإللكترونيــة بأعلــى كفــاءة.

2- تعزيــز مفهــوم التعليــم اإللكترونــي لــدى الــكادر األكاديمــي بالجامعــة وآليــة 

الجامعيــة. التعليميــة اإللكترونيــة  بالمنظومــة  توظيفــه 

3- التعريــف بالمقــررات اإللكترونيــة المطــورة بجامعــة أم القــرى واالســتخدام األمثــل 

لهــا للــكادر األكاديمــي وطلبــة الجامعــة.

ــم  ــع مهاراته ــة ورف ــة اإلنجليزي ــن باللغ ــية الناطقي ــة التدريس ــاء الهيئ ــب أعض 4- تدري

ــة. ــة الجامعي ــة اإللكتروني ــة التعليمي ــتخدام المنظوم ــي اس ف

عدد الدورات التدريبية :12 دورة 

عدد الساعات التدريبية: 21 ساعة 

عدد الحضور 461 

عدد الشهادات المصدرة 132
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تقديم برنامج الدورات التدريبية الموجهة:

أهداف البرنامج 

1- تعزيــز مهــارة عضــو هيئــة التدريــس والطالــب فــي اســتخدام نظــام إدارة التعلــم 
بــاك بــورد واألنظمــة المســاندة.

2- تدريــب أعضــاء وعضــوات هيئــة التدريــس باإلضافــة الــى طلبــة الجامعــة علــى أحدث 
المزايــا واألدوات المضافــة المتوفرة

3- تلبيــة االحتياجــات التدريبيــة بمختلــف الكليــات والمعاهــد والمراكــز بالجامعــة 

باألنظمة التعليمية. 

عدد الورش التدريبية 19 ورشه 

عدد الساعات التدريبية 28 ساعة

عدد الحضور 359 عضو و 174 طلبة

تقديــم الجلســات التدريبيــة حــول أنظمــة االتصــال المرئــي »ويبكــس« لتنفيــذ 

االفتراضيــة: الفعاليــات 

تقــدم عمــادة التعلــم اإللكترونــي الجلســات التدريبيــة للــكادر األكاديمــي واإلداري حــول 
نظــام االتصــال المرئــي« ويبكــس » عــن طريــق الطلــب عبــر نظــام التذاكــر اإللكترونيــة وذلك 

لرفــع الكفــاءة فــي ادارة الفعاليــات االفتراضيــة  

وفيما يلي توضيح بأسماء الجهات والفعاليات التي تم تنفيذ الجلسات التدريبية لها:

1- عمادة شؤون الطاب )ملتقى الطلبة المستجدين للعام الجامعي 1443هـ(.

2- كلية الدعوة وأصول الدين )ملتقى الطلبة المستجدين بالكلية(.

3- الكلية التطبيقية )مجموعة من الفعاليات االفتراضية بالكلية(.

4- كلية اللغة العربية )مجموعة من الفعاليات االفتراضية بالكلية(.

5- عمادة البحث العملي )مجموعة من الورش التدريبية بالعمادة(.

اجمالي عدد الجلسات التدريبية: 5 جلسات 

 اجمالي عدد الحضور: 47
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تقديم الدورة التطويرية حول برنامجي مايكروسفت تيمز وبالنر:

مــن منطلــق حــرص عمــادة التعّلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد علــى تطويــر 

ورفــع مســتوى جاهزيــة منســوبي ومنســوبات العمــادة للتحــول الرقمــي فــي التعامــات 

.Microsoft Teams, Microsoft Planner برنامجــي  باســتخدام  الوظيفيــة 

وذلــك تحقيقــً لرقمنــه بيئــة العمــل وجعلهــا أكثــر انســيابية وموثوقيــة، حيث تهــدف الدورة 

التدريبيــة إلــى تســهيل إدارة المهــام الوظيفيــة والوصــول الــى المهــام المشــتركة للفريــق مما 

يــؤدي الــى تقليــل فــرص تكــرار العمــل وإبقــاء الجميــع فــي خــط ســير عمــل موحــد ومتقن.

أهداف الدورة:

المهــام الوظيفيــة وذلــك عبــر  إدارة  Microsoft Teams فــي  برنامــج  1- اســتخدام 

المتاحــة. الرقميــة  والقنــوات  األدوات 

2- اتقــان التعامــل مــع برنامــج Microsoft Planner وذلــك مــن خــال تعييــن المهــام 

الوظيفيــة ومتابعتهــا ومراقبــة العــبء لــكل موظــف.

كما ُقدمت الدورة التطويرية لمنسوبات اإلدارة العامة للخدمات التعليمية

اجمالي عدد الساعات التدريبة: 4 ساعات 

اجمالي عدد الحضور : 44 متدرب/ة

تقديم دورة أدوات التقييم وآلية تصميم قواعد التقدير لقسم الكتاب والسنة:

ــن  ــدد م ــم ع ــد تقدي ــن ُبع ــم ع ــي والتعلي ــم اإللكترون ــادة التعّل ــرص عم ــق ح ــن منطل م

الــدورات التدريبيــة الموجهــة حســب الطلــب )عــن طريــق النمــوذج اإللكترونــي الموحــد لطلب 

دروة تدريبيــة(، حــول المنظومــة التعليميــة االلكترونيــة علــى نظــام البــاك بــورد وذلــك ســعيا 

منهــا لرفــع كفــاءة العمليــة التعليميــة وتحقيــق أقصــى اســتفادة مــن األنظمــة التعليميــة 

المتاحــة لمنســوبي الجامعــة مــن أعضــاء وعضــوات هيئــة التدريــس لقســم الكتــاب والســنة.

اجمالي عدد الساعات التدريبية: ساعتين

اجمالي عدد الحضور 28
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انطــالق برنامــج تجويــد تصميــم المقــررات اإللكترونيــة »نحــو مقــرر إلكترونــي ذو 

ــة«: ــودة عالمي ج

أهداف البرنامج: 

1- نقل خبرات الجودة في تصميم المقررات االلكترونية الى أعضاء هيئة التدريس.  

2- تحديــد أفضــل الممارســات والتحســين المســتمر في تصميــم المقــررات االلكترونية 

وفــق معاييــر الجــودة العالمية.

ــر الدوليــة لجــودة تصميــم المقــررات  ــة التدريــس علــى المعايي 3- تدريــب أعضــاء هيئ

ــة. اإللكتروني

الجــودة  معاييــر  وفــق  مقرراتهــم  تجهيــز  بعمليــة  للقيــام  الكليــات  4-تهيئــة 

العالمية. 

عدد الدورات التدريبية 4 دورات

عدد الساعات التدريبية 8 ساعات 

عدد الحضور 116 عضو 

عدد المجتازين للبرنامج 5

إثراء المحتوى الرقمي للتدريب على المنظومة التعليمية اإللكترونية:

تهــدف المكتبــة الرقميــة للتدريــب، مــن خــال مــا تحتويــه مــن »أدلــة تدريبيــة مختصــرة«، 

ــورد«، واألنظمــة  و«فيديوهــات تعليميــة قصيــرة«، حــول نظــام التعلــم اإللكترونــي »بــاك ب

التعليميــة المســاندة األخــرى إلــى تشــجيع أعضــاء وعضــوات هيئــة التدريــس، علــى التوجــه 

نحــو التعلــم اإللكترونــي، والتدريــب الذاتــي علــى االســتخدام األمثــل والصحيــح لألنظمــة 

المتعلقــة  المواضيــع  العديــد مــن  الرقميــة  المكتبــة  اإللكترونيــة. وتشــمل  التعليميــة 

للــكادر  القــرى  أم  بجامعــة  والمتاحــة  اإللكترونيــة،  التعليميــة  المنظومــة  باســتخدام 

ــة. ــي والطلب األكاديم
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  أوال: الــكادر األكاديمــي وتــم إثــراء محتــوى المكتبــة الرقميــة للتدريــب بنوعيــن مــن 

األدلــة التدريبيــة:

االدلة التدريبية النصية:  

كيفية استخدام مستودع أساس الرقمي   .1

كيفية استخدام بنوك األسئلة اإلثرائية    .2

األدلة التدريبية المرئية:

1.  ما هو نظام موبيس وكيفية الوصول الية عبر نظام ادارة التعلم باك بورد.

2.  كيفية الوصول للتدريب اإللكتروني التهديدات السيبرانية وأمن المعلومات.  

آلية إضافة خلفية افتراضية بنظام االتصال المرئي ويبكس .  .3

كيفية ربط مقرر على نظام موبيس وإضافة المحتوى العلمي بداخله .  .4

ما هي أداة Ally وكيفية استخدامها بنظام باك .  .5

آلية الوصول لخاصية الترجمة على نظام ويبكس .  .6

آلية الوصول واستخدام مستودع أساس الرقمي على نظام باك بورد.  .7

. How creating assessments in the Blackboard system  .٨

.How to add a rubric and link it to the assignment on the Blackboard system  .9

. how to convert the evaluation grades from 15 to 5 in Blackboard  .10

ثانيً: االدلة التدريبية للطلبة:

1- كيفية الدخول على الفصول االفتراضية ويبكس.

2- كيفية االلتحاق بالفصل االفتراضي على نظام باك بورد.

اجمالي عدد االدلة التدريبية التي تم اضافتها إلثراء المحتوى الرقمي للتدريب: 

14 دليل تدريبي
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إطالق خدمة حجز التصميم التعليمي الذاتي:

ــز  ــي الحج ــة وه ــة حديث ــد خدم ــن ُبع ــم ع ــي والتعلي ــم اإللكترون ــادة التعّل ــرت عم وف

ــرز  ــد أب ــطة أح ــي بواس ــوى الرقم ــي للمحت ــي الذات ــم التعليم ــراض التصمي ــي ألغ اإللكترون

برامــج التصميــم التعليمــي Articulate Storyline وتســتهدف الخدمــة أعضــاء وعضــوات 

هيئة التدريس بالجامعة. 

موضح بالرابط سياسات استخدام الخدمة وطلب الخدمة

انشــئت عمــادة التعّلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد سياســات وشــروط موحــدة 

للتســجيل فــي البرامــج التدريبيــة:

ــي  ــة الت ــج التدريبي ــة بالبرام ــجيل الخاص ــروط التس ــات وش ــح سياس ــا توضي ــدف منه اله

التعّلــم  اإللكترونــي لعمــادة  الموقــع  المســبق، وذلــك مــن خــال  التســجيل  تتطلــب 

اإللكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد بجامعــة أم القــرى كذلــك توضيــح معاييــر الحصــول علــى 

ــي. ــج تدريب ــاز برنام ــهادة اجتي ــة أو ش ــور دورة تدريبي ــهادة حض ش

المستفيدون: المتدربون سواًء كانوا من أعضاء هيئة التدريس أو الطلبة 
بجامعة أم القرى والجامعات السعودية.

تقديــم برنامــج )أساســيات ومبــادئ التقييــم اإللكترونــي( والتحــول مــن االختبــارات 

التقليديــة إلــى المحوســبة:

ــي  ــم اإللكترون ــاليب التقيي ــيات وأس ــم أساس ــتعراض أه ــى اس ــج إل ــذا البرنام ــدف ه يه

الفعــال. كذلــك اســتعراض آليــات التعامــل مــع أدوات التقييــم األساســية والمســاندة 

المتوفــرة علــى نظــام إدارة التعلــم بــاك بــورد )الواجبــات - لوحــات النقــاش - االختبــارات 

ــا  ــة( وفيم ــل والمتابع ــي - أدوات التحلي ــفهية - أداة كويكل ــارات الش ــة - االختب اإللكتروني

ــل:                                                                                                                  ــج بالتفصي ــداف البرنام ــي أه يل

1- التعريف بماهية التقييم الفعال في العملية التعليمية وآليات تطبيقه.

2- تدريــب الــكادر األكاديمــي بجامعــة أم القــرى حــول التوظيــف الفعــال ألدوات 

التقييــم اإللكترونيــة بنظــام إدارة التعلــم بــاك بــورد.
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3- تحقيــق أقصــى اســتفادة مــن األدوات الرقميــة المســاندة فــي عمليــات التصديــر/

النســخ والتقييــم اإللكترونــي.

ــر والنمــاذج مــن خــال  ــرات واســتخراج التقاري 4- التدريــب علــى آليــة إدارة مركــز التقدي

ــورد. نظــام إدارة التعلــم بــاك ب

حيث استهدف البرنامج الكادر األكاديمي والطلبة بالجامعة                           

 الدورات التدريبية التي تم تقديمها خال البرنامج للكادر األكاديمي:  

أسس ومعايير التقييم الفعال. 	

أدوات متابعة أداء الطلبة وتحسين التفاعل في العملية التعليمية الرقمية. 	

تصميم مخازن األسئلة وبناء الكتل العشوائية. 	

إدارة مركز التقديرات واستخراج التقارير والنماذج. 	

استخدام قواعد التقدير Rubrics لبناء تقييمات هادفة وشفافة .                                    	

 الدورات التدريبية التي تم تقديمها خال البرنامج للطلبة: 

التقييمات اإللكترونية بنظام إدارة التعلم باك بورد. 	

المبادرات:

مبادرة برنامج التميز واالبتكار في التعليم الرقمي )منجزة(:

ــم  ــتراتيجيات التعلي ــتخدام اس ــى اس ــس إل ــة التدري ــاء هيئ ــل أعض ــي يؤه ــج تدريب برنام

ــي. ــم الرقم ــال التعلي ــي مج ــات ف ــل الممارس ــق أفض ــال وتطبي ــكل فع ــي بش اإللكترون

مبادرة برنامج الدورات التدريبية المفتوحة )تعليم إلكتروني فعال( )منجزة(:

برنامــج تدريبــي يهــدف إلــى تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة بالجامعــة بحرفيــة 

تــم  كمــا  اإللكترونيــة  التعليمــة  لألنظمــة  والصحيــح  األمثــل  لاســتخدام  لتأهيلهــم 

اســتحداث الجلســات االستشــارية حــول المقــررات المطــورة لرفــع الوعــي حول االســتخدام 

ــور. ــي المط ــرر اإللكترون ــة المق ــف بماهي ــا والتعري ــح له الصحي
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مبادرة برنامج تجويد تصميم المقررات اإللكترونية )منجزة(:

ــة  ــس بالجامع ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــة م ــل مجموع ــى تأهي ــدف إل ــي يه ــج تدريب برنام

ــة. ــودة عالمي ــي ذو ج ــرر إلكترون ــم مق ــو تصمي ــم نح ــة لتأهيله بحرفي

مبادرة برنامج تقييم 3  )منجزة(:

برنامــج تدريبــي يهــدف إلــى تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة بالجامعــة بحرفيــة 

لتأهيلهــم لاســتخدام األمثــل والصحيــح ألدوات التقييــم اإللكترونيــة بنظــام بــاك بــورد.

مبــادرة الــدورات التدريبيــة الداخليــة لتطويــر منســوبي العمــادة )الــدورة التدريبيــة 

الداخليــة المقامــة لمنســوبي العمــادة حــول Microsoft Teams & Planner )منجــزة(:

مبــادرة تهــدف إلــى تطويــر ورفــع كفــاءة منســوبي العمــادة فــي التحــول الرقمــي 

الوظيفيــة. لمعاماتهــم 

مبــادرة اثــراء وتطويــر المصــادر التعليميــة والتثقيفيــة فــي مجــال تقنيــات التعليــم 

االلكترونــي )المكتبــة الرقميــة للتدريــب( )ســاري العمــل عليهــا(:

إثــراء وتحديــث المحتــوى التدريبــي واإلرشــادي بالمكتبــة الرقميــة للتدريــب باإلضافــة إلــى 

قنــاة العمــادة باليوتيــوب.

مبادرة برنامج الدورات التدريبية الموجهة )منجزة(:

برنامــج تدريبــي يهــدف إلــى تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة بالجامعــة بحرفيــة 

لتأهيلهــم لاســتخدام األمثــل والصحيــح لألنظمــة التعليمــة اإللكترونيــة كمــا يســتهدف 

البرنامــج الجهــات األعلــى طلبــا لخدمــة الدعــم الفنــي حيــث يتــم تلبيــة االحتياجــات 

ــتقل. ــكل مس ــة بش ــكل جه ــة ل التدريبي

مبادرة برنامج التميز في التصميم التعليمي الرقمي )ساري العمل عليها(:

ــادرات العمــادة والــذي يهــدف إلــى تقديــم مــادة تدريبيــة إبداعيــة تجمــع بيــن  أحــد مب

اســتخدام تقنيــات التعليــم وتوظيفهــا بشــكل متميــز بالعمليــة التعليميــة باإلضافــة إلــى 

اســتعراض أهــم معاييــر التصميــم التعليمــي فــي البيئــة التعليميــة.
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مبادرة برنامج أساسيات ومبادئ التقييم اإللكتروني )منجزة(:

يهــدف هــذا النــوع مــن البرامــج التدريبيــة إلــى التعريــف بشــكل دقيــق علــى أدوات 

ــادئ  ــيات ومب ــم أساس ــاول أه ــع تن ــورد م ــاك ب ــم ب ــام إدارة التعل ــرة بنظ ــم المتوف التقيي

التقييــم اإللكترونــي.

مبادرة برنامج احترف تصميم الوسائط الرقمية )مستحدثة(:

مــن أحــدث المبــادرات النــي تســعى عمــادة التعلــم اإللكترونــي بتقديمهــا ألبنائهــا طلبــة 

جامعــة أم القــرى والتــي تؤهلهــم وتصقــل مهاراتهــم فــي تصميــم الوســائط الرقميــة.

مبــادرة برنامــج التميــز واالبتــكار فــي تصميــم بيئــات التعلــم اإللكترونيــة التفاعليــة  

)مستحدثة(:

مــن البرامــج التدريبيــة النوعيــة التــي تطمــح عمــادة التعّلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن 

ُبعــد بتقديمهــا للــكادر األكاديمــي بجامعــة أم القــرى حيــث يهــدف البرنامــج إلــى التعريــف 

ــم  ــام إدارة التعل ــى نظ ــة عل ــن األدوات المتاح ــتفادة م ــة واالس ــم اإللكتروني ــات التعل ببيئ

بــاك بــورد فــي عمــل أنشــطة وتقييمــات تفاعليــة.

مبادرة برنامج الشهادات االحترافية OTT - المستوى التأسيسي )مستحدثة(:

ُتســهم الشــهادات المهنيــة االحترافيــة فــي تأهيــل وتمكيــن الممارســين والمهتميــن 

بالتعليــم والتدريــب االلكترونــي لرفــع الجــودة التعليميــة والتدريبيــة وتحقــق لهــم التميــز 

ــم االلكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد إلــى أن تكــون مركــز  فــي االداء وتســعى عمــادة التعّل

تأهيــل معتمــد فــي الشــهادات المهنيــة االحترافيــة فــي التعليــم والتدريــب االلكترونــي.

اإلحصائيات:

عدد المستفيدين/اتعدد الدورات التدريبية 

964,019
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اإلنجازات:

الوطنــي  المركــز  التعليميــة مــن  المؤسســية للبرامــج  الرخصــة  الحصــول علــى 

اإللكترونــي: للتعليــم 

ــج  ــدة البرام ــي وح ــًة ف ــد ممثل ــن ُبع ــم ع ــي والتعلي ــم اإللكترون ــادة التعّل ــت عم حصل

ــة  ــوم للمؤسس ــج الدبل ــة وبرام ــج األكاديمي ــي للبرام ــص المؤسس ــى الترخي ــة عل التعليمي

التعليميــة، حيــث حققــت العمــادة معاييــر الحصــول علــى الترخيــص المؤسســي مــن 

المركــز الوطنــي للتعليــم اإللكترونــي. 

قسم البرامج التعليمية
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إصــدار دليــل تصميــم وتطويــر مقــرر إلكترونــي ألعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة أم 

القــرى:

أصــدرت عمــادة التعّلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد دليــا متخصصــا بتصميــم 

وتطــــــوير مقــــــــرر إلكترونــي ُيمّكــن عضــو هيئــة التدريــس مــن المهــارات والمعــارف 

الازمــة ليتســم مقــرره بالفاعليــة والجــودة ويضمــن التوافــق مــع معاييــر المركــز الوطنــي 

 )BlackBoard( ــي ــم اإللكترون ــام إدارة التعل ــتخدام نظ ــك باس ــي وذل ــم اإللكترون للتعلي

ــي  ــل ف ــاول الدلي ــم وتن ــن واحتياجاته ــاط المتعلمي ــاة أنم ــل ومراع ــات التفاع ــير عملي لتيس

مختلــف محــاوره خطــوات ومراحــل تصميــم المحتــوى التعليمــي إلعــداد المقــرر وتطويــره 

إلكترونيــً ممــا ُيكِســب مهــارة إعــداد محتويــات تعليميــة تفاعليــة باســتخدام أداة تأليــف 

ــكل  ــة بش ــة متاح ــة متنوع ــى أمثل ــواه عل ــة الحت ــي »Storyline«، باإلضاف ــوى التفاعل المحت

ــي.  ــم التعليم ــال التصمي ــي مج ــراء ف ــن خب ــة م ــح متنوع ــل و نصائ ــي للتعدي مجان

لاطاع على الدليل التدريبي:

https://bit.ly/3wZyzMm

تطوير مقرر توعوي عن التهديدات السبيرانية وآمن المعلومات:

يهــدف مقــرر »التهديــدات الســبيرانية وأمــن المعلومــات اإللكترونــي« والــذي تــم اطاقــه 
ــة  ــق الغاي ــى تحقي ــرى، إل ــة أم الق ــبيراني بجامع ــن الس ــة لألم ــع اإلدارة العام ــاون م بالتع
األســمى نحــو مجتمــع رقمــي آمــن ُملــم بأساســيات األمــن الســيبراني وأمــن المعلومــات، 
خصوصــً مــع تزايــد الممارســات الخاطئــة فــي البيئــة المهنيــة، وذلــك مــن خــال رفــع 
ــل  ــاع أفض ــى اتب ــجيع عل ــدرب، والتش ــدى المت ــبيراني ل ــن الس ــة األم ــي بأهمي ــتوى الوع مس

ــبيرانية.  ــدات الس ــات والتهدي ــن الهجم ــة م ــي الحماي ــات ف الممارس

ــاء  ــة أعض ــي )BlackBoard( لكاف ــم اإللكترون ــام إدارة التعل ــر نظ ــه عب ــم اتاحت ــذي ت وال
هيئــة التدريــس والطلبــة، وعبــر منصــة اليوتيــوب، مــن خال قنــاة العمــادة، لكافة منســوبي 

ومنســوبات الجامعــة ســعيا لتحقيــق االســتفادة العظمــى مــن المقــرر. 

ويشتمل المقرر على )6( فيديوهات تعليمية واختبارات تقييمية، وهي على النحو التالي:  

نظرة عامة على أمن المعلومات.  	
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البيانات وسريتها.  	

كيف يحدث التطفل على المنظمة؟  	

طرق الهجمات السيبرانية.  	

أفضل الممارسات المتبعة في الحماية من الهجمات.  	

األمان خارج المكتب. 	

الجامعة تحصل على االعتماد الدولي لمقرر التشريح الوصفي لألسنان:

حصلــت جامعــة أم القــرى ممثلــة فــي عمــادة التعّلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن 

ُبعــد علــى االعتمــاد الدولــي »ختــم جــودة المقــررات اإللكترونيــة« مــن المنظمــة العالميــة 

)Quality Matters( والتــي ُتعنــى بمعاييــر ضمــان جــودة المقــررات اإللكترونيــة عالميــً 

وهــو   Dental Anatomy 190122006 - مــن خــال مقــرر التشــريح الوصفــي لألســنان 

إحــدى المقــررات التــي تــم تطويرهــا عــن طريــق العمــادة فــي إطــار تنفيــذ مشــروع »تطويــر 

ــط  ــا بنم ــه إلكترونًيّ ــم تقديم ــرر يت ــر أن المق ــر بالذك ــا« والجدي ــية إلكترونًي ــررات الدراس المق

ــج.  ــم المدم التعلي

هــذا وقــد حصــل هــذا المقــرر علــى الدرجــة الكاملــة بعــد انتهــاء عمليــة التقييــم 

ــر المقــررات اإللكترونيــة بالعمــادة  الداخلــي والتــي تمــت بواســطة منســوبي وحــدة تطوي

كمحكميــن داخلييــن معتمديــن مــن منظمــة QM، مــرورًا بمرحلــة التقييــم الرســمي 

للمنظمــة والتــي تمــت بواســطة محكميــن دولييــن لمراجعــة المقــررات اإللكترونيــة وفقــً 

 .QM ــة ــن منظم ــد م ــاس المعتم ــر المقي لمعايي

المبادرات:

القــرى  أم  بجامعــة  المدمــج  التعليــم  الســتراتيجية  الفعــال  التصميــم  مبــادرة 

)مســتحدثة(:

هيئــة  أعضــاء  ومهــارات  معــارف  لتنميــة  تدريبيــة  دورة  تقديــم  المبــادرة  تســتهدف 

مقترحــة  كاســتراتيجية  المدمــج  التعليــم  لنمــط  الفعــال  التصميــم  حــول  التدريــس 

القــرى. أم  انتهــاء جائحــة كورونــا بجامعــة  التعليــم فــي ظــل  الســتمرارية 
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مبادرة فتح البرامج األكاديمية عن بعد )مستحدثة(:

الجامعــة  أهــداف  مــع  يتوائــم  بمــا  بعــد  عــن  أكاديميــة  برامــج  فتــح  علــى  العمــل 

العمــل. لســوق  المطلوبــة  التخصصــات  حيــث  مــن  االســتراتيجية 

مبادرة فتح برامج التدريب اإللكترونية )ساري العمل عليها(:

فتــح برامــج تدريبيــة عــن ُبعــد، بعــد الحصــول علــى ترخيصهــا مــن قبــل المركــز الوطنــي 

للتعليــم اإللكترونــي.

مبادرة المسارات المرنة)ساري العمل عليها(:

تقديــم دبلومــات بالتعــاون مــع المركــز الوطنــي للتعليــم اإللكترونــي وذلك باســتخدام 

منصــة FutureX مــن خــال الشــراكة مــع المنصــات العالميــة لتحقيــق االرتقــاء بمهــارات 

ــال  ــي مج ــة 2030 ف ــة المملك ــق رؤي ــن لتحقي ــل المتعلمي ــج وتأهي ــن البرام ــتفيدين م المس

ســوق العمــل.

مبادرة تطوير المقررات والبرامج التعليمية اإللكترونية )مستحدثة(:

ــر المقــررات الدراســية بالعمــادة والبرامــج التوعويــة للجامعــة والمقــررات العامــة  تطوي

ــر البرامــج التعليميــة عــن بعــد، وإعــداد نشــرات توعويــة عــن تصميــم  باإلضافــة إلــى تطوي

ــة. ــررات اإللكتروني المق

مبــادرة تطويــر الكائنــات التعليميــة وتفعليهــا علــى منصــة المــوارد التعليميــة 

المفتوحــة )مســتحدثة(:

تقــوم المبــادرة علــى تطويــر كائنــات تعليميــة بحســب الطلــب مــن أعضــاء هيئــة 

التدريــس، وتفعيــل الكائنــات التعليميــة برفعهــا علــى منصــة المــوارد التعليميــة المفتوحــة 

.)OREx(

مبادرة »أساس« بالتعاون مع المركز الوطني للتعليم اإللكتروني )منتهية(:

 Asas( أســاس  مســتودع  يتيــح  اإللكترونــي،  للتعليــم  الوطنــي  المركــز  مــع  بالشــراكة 

repository( مــواردًا تعليميــة مفتوحــة علــى هيئــة فيديوهــات فــي نظــام إدارة التعلــم 
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ــى  ــول إل ــن الوص ــس م ــة التدري ــو هيئ ــذه األداة عض ــن ه ــث ُتمّك ــورد(، حي ــاك ب ــي )ب اإللكترون

المــوارد المفتوحــة واختيــار المناســب منهــا لعرضهــا للطلبــة ضمن محتويــات المقرر الدراســي، 

ــم  ــق دع ــا يحق ــة بم ــادر التعليمي ــع المص ــي وتنوي ــوى التعليم ــراء المحت ــي إث ــهم ف ــا يس مم

ــم.  ــداف التعلي ــة أه ــي لخدم ــي والمعرف ــوع الثقاف ــن التن ــتفادة م ــال االس ــن خ ــم م التعلي

المقررات التي تدعمها المبادرة: 

مقرر اللغة العربية.  	

مقرر الثقافة اإلسامية.  	

مقرر الحاسب اآللي.  	

مقرر اللغة اإلنجليزية.  	
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قسم األبحاث والتطوير

اإلنجازات:

بناء دراسة االحتياجات التدريبية للطلبة:

تكمــن أهميــة الدراســة فــي أنهــا تعمــل علــى اشــراك الطلبــة فــي اعــداد البرنامــج 

التدريبــي المســتقبلي لعمــادة التعّلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد وبالتالــي فــإن 

هــذه الخطــوة ســتمكن مــن ســهولة الوصــول إلــى تحقيــق األهــداف المنشــودة وكذلــك 

ــات  ــى االحتياج ــرف عل ــب التع ــى جان ــتهم إل ــى مؤسس ــاء إل ــعورا باالنتم ــة ش ــد للطلب تول
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التدريبيــة لديهــم وقــد بينــت الدراســة أن أغلبيــة الطلبــة ليســت لهم أيــة صعوبــة للوصول 

ــبة  ــأن بالنس ــك الش ــورد وكذل ــاك ب ــام ب ــي بنظ ــرر الدراس ــي للمق ــوى التعليم ــى المحت إل

لســهولة الوصــول إلــى محتــوى المقــرر اإللكترونــي عــن طريــق تطبيــق »بــاك بــورد«، لكــن 

  Blackboard Ally كشــفت الدراســة أنــه ليــس هنــاك المــام كبيــر لــدى الطلبــة بمزايــا أداة

ــتبيان  ــي االس ــاركين ف ــة المش ــف الطلب ــن نص ــر م ــى أن أكث ــير إل ــة تش ــج الدراس ــا أن نتائ بم

يتوزعــون بيــن محايديــن وعــدم موافقيــن علــى أن هــذه األداة يمكــن أن تســاعدهم علــى 

ــإن  ــرى ف ــة أخ ــن جه ــي وم ــرر اإللكترون ــي للمق ــوى التعليم ــى المحت ــول إل ــهولة الوص س

نســبة ضعيفــة تتمثــل فــي 24% فقــط مــن المســتجوبين يقــرون بــأن هــذه األداة يمكــن 

أن تســاعدهم وبالتالــي فــإن الدراســة توصــي بالتركيــز خــال الــدورات التدريبيــة علــى مزيــد 

 .Ally ــأداة ــف ب التعري

وفــي المحــور الثانــي والثالــث توصــي الدراســة بالتركيــز علــى كيفيــة التحقق من تســليم 

الواجــب بأكثــر مــن طريقــة خــال الــدورات التدريبيــة التــي تعنــى باالختبــارات االلكترونيــة إلى 

جانــب شــرح كيفيــة اســتفادة الطالــب مــن أداة قواعــد التقديــر لتحقيــق تقديــرات عالية.  

وتوصــي الدراســة فــي محورهــا الرابــع بمزيــد التعريــف أكثــر بــأدوات التواصــل التــي 

يوفرهــا نظــام إدارة التعلــم اإللكترونــي. وبينــت الدراســة فــي المحــور الخامــس أنــه -ليــس 

ــا.  ــي يتيحه ــن األدوات الت ــتفادة م ــت واالس ــى كوالبوري ــوج إل ــة للول ــة أي صعوب للطلب

ــة لــدى الطلبــة  ــه ليــس هنــاك أيــة صعوب وبالنســبة للمحــور الســادس تشــير الدراســة أن

ــبة  ــى نس ــن تبق ــة لك ــات االفتراضي ــى الجلس ــام إل ــس واالنضم ــام ويبيك ــل نظ ــي تحمي ف

االلمــام باســتخدام أدوات التفاعــل داخــل الجلســة ضعيفــة وبالتالــي فــإن الدراســة توصــي 

بمزيــد شــرح كيفيــة اســتخدام أدوات التفاعــل داخــل الجلســة بالنســبة لنظــام ويبيكــس.  

بناء دراسة االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس:

يجيــدون  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  أغلبيــة  أن  األول  المحــور  فــي  الدراســة  بينــت 

ــم  ــن المه ــن م ــورد، لك ــاك ب ــام ب ــي بنظ ــوى التعليم ــاء المحت ــتخدام أدوات إنش اس

ــتفادة  ــرق االس ــأداة Ally وط ــف ب ــد التعري ــى مزي ــة عل ــدورات التدريبي ــال ال ــز خ التركي

منهــا باإلضافــة إلــى كيفيــة إنشــاء ملفــات متعــددة الوســائط ضمــن المحتــوى 

التعليمــي بنظــام بــاك بــورد.
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الثانــي والثالــث فــإن أغلبيــة المســتجوبين ال يتقنــون إنشــاء  أمــا بخصــوص المحــور 
التقييمــات )الواجبــات، االختبــارات( وكذلــك إدارة مركــز التقديــرات بنظــام إدارة التعلــم 
اإللكترونــي بــاك بــورد، لذلــك فالمقتــرح التركيــز خــال الــدورات التدريبيــة التــي تعنــى 
بالتقييمــات اإللكترونيــة علــى كيفيــة إنشــاء الواجبــات واالختبــارات مــع التعريــف بخيــارات 
االختبــار وبمختلــف أنــواع األســئلة وكيفيــة اســتخدام مخــازن األســئلة ومجموعــات األســئلة 

والكتــل العشــوائية وكيفيــة إدارة مركــز التقديــرات. 

ــع المتعلــق بمهــارات التفاعــل ومتابعــة الطلبــة، فــإن %47.7  أمــا بالنســبة بالمحــور الراب
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس المســتجوبين يجيــدون اســتخدام أدوات التفاعــل بنظــام بــاك 
ــورد باإلضافــة إلــى اإلعانــات ضمــن المقــرر الدراســي واســتخدام أداة البريــد اإللكترونــي،  ب
ــى  ــز عل ــع التركي ــورد م ــاك ب ــل بنظــام ب ــأدوات التفاع ــر ب ــروري التعريــف أكث ــن الض ــن م لك
ــام  ــر نظ ــة عب ــة الطلب ــات األداء لمتابع ــة معلوم ــة ولوح ــز المتابع ــتخدام مرك ــة اس كيفي
 Collaborate,( إدارة التعلــم اإللكترونــي بــاك بــورد. أمــا بخصــوص األنظمــة المســاندة
Webex, Mediasite( تبيــن الدراســة مــن خــال المحــاور 6.5 و7 أن أكثــر مــن 50 % مــن أعضاء 
هيئــة التدريــس ال يتقنــون أغلــب األدوات التــي توفرهــا هــذه األنظمــة ممــا يشــير إلــى أهميــة 

مواصلــة تقديــم الدعــم لهــم مــن خــال دورات تدريبيــة حــول هــذه األنظمــة. 

كمــا تشــير نتائــج الدراســة، فــي المحــور الثامــن، إلــى أن نســبة هامــة مــن أعضــاء هيئــة 
التدريــس المســتجوبين ال يتقنــون المهــارات المتعلقــة بالتدريــس اإللكترونــي )صياغــة 
األهــداف، تصميــم المحتــوى واألنشــطة، التعليــم التعاوني، أنمــاط التعلــم...(. أما بخصوص 
ــون  ــتجوبين ال يتقن ــس المس ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــة م ــبة هام ــإن نس ــع ف ــور التاس المح
المهــارات الضروريــة التــي تمكنهــم مــن االســتفادة مــن تحليــات المقــرر الدراســي. وفــي 
ــة  ــة أن أغلبي ــت الدراس ــد بين ــي فق ــم التعليم ــق بالتصمي ــر والمتعل ــر واألخي ــور العاش المح

ــم.  ــاذج التصمي ــل ونم ــام بمراح ــم إلم ــس لديه ــة التدري ــاء هيئ أعض

يناء دراسة متابعة المقررات المطورة:

ــن  ــات، الذي ــاب والطالب ــطري الط ــن ش ــس م ــة التدري ــاء هيئ ــة أعض ــتهدفت الدراس اس
شــاركوا عمــادة التعّلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد فــي تطويــر المقــررات اإللكترونيــة 
أثبتــت الدراســة رضــا المشــاركين وإعجابهــم بالعمــل  خــال المرحلــة الماضيــة. وقــد 
ــتوى  ــم بمس ــاد أغلبه ــة وأش ــة التطويري ــال العملي ــه أعم ــذي دارت في ــد ال ــي الجي االحتراف
ــل  ــل داخ ــتوى التفاع ــن ومس ــراء المضامي ــي وبثـــــ ــر التعليم ــم والتطوي ــي التصمي عمليت
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ــم. ــرح والتقيي ــرق الش ــنوا ط ــا استحس ــور كم ــي المط ــرر اإللكترون المق

ــض  ــد بع ــي أك ــرر االلكترون ــاج المق ــر وإنت ــة تطوي ــاء عملي ــات أثن ــوص الصعوب ــي خص وف
المشــاركين علــى ضيــق الوقــت وطــول فتــرة اإلنتــاج وعلــى ضــرورة إحــكام تنظيــم طلــب 
المتطلبــات بمعنــى إعــداد جــدول مجهــز بمواعيــد جلســات العمــل وتســهيل طلــب 
المــواد دون مفاجــأة الخبيــر )عضــو هيئــة التدريــس(، كمــا أشــار البعــض إلــى صعوبــة 
بعــض الخطــوات ومنهــا كتابــة المعــادالت الرياضيــة، وأشــار بعضهــم كذلــك إلــى صعوبــة 
التواصــل مــع المصمميــن بعــد تســليم المقــرر إلضافــة معلومــات جديــدة أو تعديــل 

ــرر. ــي المق ــرد ف ــد ت ــي ق ــاء الت األخط

أمــا فيمــا يتعلــق بالصعوبــات التــي واجهــت الخبــراء خــال عمليــة تدريــس المقــرر 
اإللكترونــي المطــور، فقــد تمــت اإلشــارة إلــى أنــه ال يــزال إقبــال الطلبــة ضعيفــا علــى 
اســتخدام كامــل محتويــات المقــرر وأنــه ال يمكــن التأكد من مــدى اندماجهــم وتفاعلهم 
خــال العمليــة التعليميــة لذلــك يجــب تدريــب الطلبــة لإللمــام أكثــر بطــرق التعامــل مــع 
نظــام التعلــم اإللكترونــي »بــاك بــورد«، كمــا أشــاروا إلــى ضعــف شــبكة االنترنــت فــي بعض 

ــة. ــرات الجامع مق

ــل  ــي التحصي ــن ف ــاك تحس ــاركين أن هن ــن المش ــة م ــد 60 بالمائ ــرى أك ــة أخ ــن جه وم
العلمــي للطلبــة عنــد تدريســهم المقــرر اإللكترونــي المطــور ويعــود ذلــك، حســب رأيهــم 
إلــى: توفــر األنشــطة وتعــدد األســئلة التفاعليــة وأكــد المســتجوبون أن المقرر المطــور يوفر 
ســهولة الوصــول للمعلومــة ويوفــر خاصيــة التســجيل للمحاضــرات واالســتفادة منهــا كما 
يســاعد علــى تنــوع العناصــر الداعمــة للمحتــوى العلمــي كالصــور والخرائــط والتي تســاهم 
ــن  ــبًبا م ــرض كان س ــرق الع ــوع ط ــى أن تن ــاروا إل ــة. وأش ــد للطلب ــت والجه ــر الوق ــي توفي ف
ــررات  ــة بالمق ــرر مقارن ــر المق ــح عناص ــي تصف ــم ف ــادة رغبته ــة وزي ــويق للطلب ــباب التش أس
التقليديــة. كمــا أكــدوا علــى أن المقــرر اإللكترونــي يتيــح عــرض المحتــوى التعليمــي بشــكل 
واضــح ومرتــب ممــا ينعكــس ايجابــا علــى التحصيــل العلمــي للطلبــة. وتمثلــت مقترحــات 
الخبــراء لتطويــر المقــرر اإللكترونــي فــي أهميــة إضافــة المزيــد مــن اإلنفوجرافيــك الثابــت 
ــي  ــة. وف ــطة التفاعلي ــن األنش ــد م ــتخدام المزي ــة واس ــات التعليمي ــرك والفيديوه والمتح
نهايــة الدراســة عبــر أغلبيــة المشــاركين علــى أنــه مــن الصالــح إتاحــة المقــرر المطــور لجميع 

الشــعب التــي تقــوم بتدريســه.



72

المبادرات:

مبادرة قياس أثر خدمة تطوير الكائنات التعليمية )ساري العمل عليها(:

إجــراء دراســة لقيــاس أثــر خدمــة تطويــر الكائنــات التعليميــة علــى المســتفيدين ســواء 

كانــوا طلبــة أو أعضــاء هيئــة التدريــس أو أقســام.

التعلــم  تفعيــل  مــدى  علــى  التدريبيــة  البرامــج  ألثــر  تقييميــة  دراســة  مبــادرة 

عليهــا(:  العمــل  )ســاري  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  قبــل  مــن  اإللكترونــي 

ــاءات  ــدرات وكف ــة ق ــي تنمي ــة ف ــدورات التدريبي ــج وال ــر البرام ــدى تأثي ــة لم ــة تقييمي دراس

أعضــاء هيئــة التدريــس التــي تســاعدهم فــي تفعيــل التعلــم اإللكترونــي عبــر نظــام بــاك 

بــورد.

مبادرة مقرأة جامعة أم القرى اإللكترونية )النسخة الثانية( )مستحدثة(:

ــال  ــن خ ــم م ــرآن الكري ــاوة الق ــي بت ــع العالم ــراد المجتم ــط أف ــى رب ــادرة إل ــدف المب ته

ــه بتدريســهم مقــررات القــرآن الكريــم المعتمــدة بالجامعــة  ــه وضبــط أدائ تحســين تاوت

ــَند المتصــل إلــى  ــد قــّراء ومشــايخ مختصيــن بالسَّ باســتخدام التقنيــات الحديثــة، وعلــى ي

النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم.
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مشاركات عمادة التعّلم اإللكتروني
والتعليم عن ُبعد

مشاركـة سعادة عميد عمادة التعّلم اإللكتروني والتعليم عن ُبعد سعـادة

الدكتــور خالــد حاتــم المطيــري فــي اللقــاء التاســع لعمــداء التعّلــم اإللكترونــي والتعليم 

عــن ُبعــد فــي الجامعــات الســعودية حيــث أقيــم اللقــاء باســتضافة مــن جامعــة تبــوك 

فــي منطقــة تبــوك بتاريــخ 9 - 10 مــارس 2022م.
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مشاركـة سعادة عميد عمادة التعّلم اإللكتروني والتعليم عن ُبعد سعـادة

 الدكتــور خالــد حاتــم المطيــري فــي االجتمــاع التاســع عشــر للجنــة مســؤولي التعليــم 

اإللكترونــي بجامعــات ومؤسســات التعليــم العالــي بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليج 

العربيــة وهــو اجتمــاع ســنوي أقيــم عــن بعــد فــي تاريــخ 13 ديســمبر 2021م.

مشاركـة سعادة عميد عمادة التعّلم اإللكتروني والتعليم عن ُبعد سعـادة

مشاركـــة ســعادة وكيــل عمــادة التعّلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد 

 BTX 2022 للشــؤون الفنيــة سعـــادة الدكتــور أحمــد دخيــل اهلل الحارثــي فــي ملتقــى

Road Show عــن التحــول إل التعليــم اإللكترونــي فــي جامعــة أم القــرى وهــو ملتقــى 

ــو 2022م. ــخ 9 يوني ــاض بتاري ــة الري ــي منطق ــم ف ــنوي أقي س

الدكتــور خالــد حاتــم المطيــري فــي االجتمــاع العشــرين للجنــة مســؤولي التعليــم 

اإللكترونــي بجامعــات ومؤسســات التعليــم العالــي بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليج 

العربيــة حيــث أقيــم اللقــاء باســتضافة مــن جامعــة الملــك خالــد بمنطقــة عســير بتاريــخ 

ــو 2022م. 15 و 16 يوني

ــد  ــن ُبع ــم ع ــي والتعلي ــم اإللكترون ــادة التعّل ــة عم ــعادة وكيل ــة س مشاركـ

للتطويــر والجــودة سعـــادة الدكتــورة إينــاس محمــد الوافــي فــي ورشــة عمــل بعنــوان 

التحديــات التــي قــد تواجــه التعليــم عــن بعــد مــا بعــد الجائحــة  بإشــراف وزارة التعليــم 

ــو 2022م. وأقيمــت عــن بعــد فــي تاريــخ 16 ماي
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الجوائز

حققــت عمــادة التعّلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد المركــز الثانــي فــي جائــزة 

جامعــة أم القــرى للتميــز:

حققــت عمــادة التعّلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد، المركــز الثانــي فــي جائــزة 

جامعــة أم القــرى للتميــز 1443هـــ فــي مســار أعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن والجهــات 

ــب. ــة الطال ــر تجرب ــي، تطوي ــم اإللكترون ــم، التعل ــرع التعلي لف

حققــت عمــادة التعّلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد المركــز الثالــث فــي جائــزة 

جامعــة أم القــرى للتميــز:

حققــت عمــادة التعّلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد، المركــز الثالــث فــي جائــزة 

جامعــة أم القــرى للتميــز 1443هـــ فــي مســار أعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن والجهــات 

لفــرع التطويــر وخدمــة المجتمــع القيــادة، العمــل اإلداري، العمــل اإلداري، حيــث حقــق 

ــدوي. ــل ب ــدس: وائ ــادة المهن ــب بالعم ــم التدري ــس قس ــعادة رئي ــزة س الجائ
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رضا المستفيدين

صفة المستفيد

عدد مرات استخدام النظام خالل األسبوع

الجنس

الفصل الثانيالفصل األول
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الفصل الثانيالفصل األول

تابع رضا المستفيدين

ما هي األداة األكثر استخداما في نظام إدارة التعلم بالك بورد

بالنسبة لك؟

ما هو نظام الفصول االفتراضية األكثر استخداما في التعلم 

اإللكتروني بالنسبة لك؟

ما هو نظام التعليم غير المتزامن )فيديوهات أو محاضرات مسجلة( 

األكثر استخداما في التعليم اإللكتروني بالنسبة لك؟
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الفصل الثانيالفصل األول

تابع رضا المستفيدين

ما هي أكثر وسيلة للتواصل مع الدعم الفني بعمادة التعلم 

اإللكتروني والتعليم عن بعد بالنسبة لك؟

ما هي أكثر وسيلة لمتابعة األنشطة والخدمات التابعة لعمادة 

التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد بالنسبة لك؟

إمكانية استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني من خالل مختلف 

الحواسيب واألجهزة الذكية ذات أنظمة التشغيل المختلفة
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الفصل الثانيالفصل األول

تابع رضا المستفيدين

إمكانية استخدام مختلف المتصفحات للدخول إلى أنظمة إدارة 

التعلم اإللكتروني

سهولة استخدام نظام الفصول االفتراضية

سهولة استخدام أدوات نظام التعلم اإللكتروني غير المتزامن
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الفصل الثانيالفصل األول

تابع رضا المستفيدين

سهولة التنقل وتمييز الروابط مع الصفحات األخرى عبر موقع العمادة

إمكانية التواصل بسهولة مع خدمات الدعم الفني العمل عبر مختلف 

أدوات التواصل المختلفة

الحصول على المعلومات المطلوبة في أقل عدد من الخطوات على 

موقع العمادة
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الفصل الثانيالفصل األول

تابع رضا المستفيدين

سهولة الوصول الى مختلف الخدمات التي تقدمها العمادة لذوي 

االحتياجات الخاصة

يتيح موقع العمادة مختلف الخدمات التي تعزز التواصل مع المستفيد

يتسم رد مسؤولي الدعم الفني بعمادة التعلم اإللكتروني والتعليم 

عن بعد بالسرعة والكفاءة



82

الفصل الثانيالفصل األول

تابع رضا المستفيدين

يوفر نظام البالك بورد بيئة تعليمية تفاعلية

يساهم نظام الفصول االفتراضية في التغلب على بعض الصعوبات 

اإلدارية والتدريسية

يساعد نظام التعليم غير المتزامن في تيسير عمليات التعليم 

والتعلم
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الفصل الثانيالفصل األول

تابع رضا المستفيدين

يتيح نظام البالك بورد إمكانية متابعة أداء الطلبة وتقدمهم في إنجاز 

المهام المنوطة بعهدتهم

يحتوي موقع العمادة على مختلف البيانات والمعلومات الدقيقة 

والموثوقة.

توفر ووضوح سياسة استخدام البيانات وآليات تداولها داخل أنظمة 

العمادة بما يحقق السرية والخصوصية لجميع المستفيدين
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الفصل الثانيالفصل األول

تابع رضا المستفيدين

توفر مبدأ الشفافية من حيث الرسائل التوضيحية عند ظهور 

مشكالت إلى جانب تفسير أسبابها وآلية التعامل معها.

عرض األخبار المقدمة من العمادة عبر الوسائط المختلفة بصورة فورية 

ومنتظمة

تستوفي الدورات التدريبية الخدمات المقدمة من قبل العمادة 

للمستفيدين.
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الفصل الثانيالفصل األول

تابع رضا المستفيدين

تنوع الدورات المقدمة من قبل العمادة والتي تراعي االحتياجات 

التدريبية للمستفيدين.

تغطي المكتبة الرقمية واألدلة التدريبية بوضوح كيفية االستفادة من 

الخدمات التي تقدمها العمادة وآليات استخدامها



ملف الصور
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ملتقى أبحاث الحج والعمرة

ملتقى أبحاث الحج والعمرة

ملتقى أبحاث الحج والعمرة
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اجتماع العشرين لمسؤلي التعلم االلكتروني

اجتماع التاسع عشر لمسؤولي التعلم األلكتروني

اجتماع التاسع عشر لمسؤولي التعلم األلكتروني
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اللقاء التاسع في لعمداء التعلم اإللكتروني تبوك

تكريم جائزة جامعة أم القرى للتميز

تكريم جائزة جامعة أم القرى للتميز
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مشاركة العمادة في معرض التعليم

مشاركة العمادة في معرض التعليم

جلسات مؤتمر الدولي األول االفتراضي مكة في قلب العلوم



91

 BTX Road Show 2022 ملتقى

ورشة عمل بعنوان التحديات التي قد تواجه التعليم عن بعد ما بعد الجائحة 

جلسات مؤتمر الدولي األول االفتراضي مكة في قلب العلوم
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جلسات مؤتمر الدولي األول االفتراضي مكة في قلب العلوم

جلسات مؤتمر الدولي األول االفتراضي مكة في قلب العلوم

الدعم الفني لاختبارات النهائية الفصل الثاني
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الدعم الفني لاختبارات النصفية الفصل الثاني

الدعم الفني للقاء االفتراضي للتوعية بأضرار المخدرات

الدعم الفني للمؤتمر الدولي الهندسي
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الدعم الفني لمنتدى اللغة االنجليزية

االختبارات االلكترونية

االختبارات االلكترونية
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البرنامج التعريفي بالمنظومة التعليمية اإللكترونية

التدريب الصيف كلية القنفدة

الدورات التدريبية الموجههة حول نظام إدارة التعلم  اإللكتروني
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برنامج أساسيات ومبادئ التقييم االلكتروني

برنامج أساسيات ومبادئ التقييم االلكتروني

برنامج التميز في التصميم التعليمي للمحتوى الرقمي
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برنامج احترف التصميم

برنامج التميز واالبتكار

دورة الجودة في التعليم الرقمي ونظام إدارة المؤسسات
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حملة أضرار المخدرات

حملة أضرار المخدرات

الكتيب التعريفي عن العمادة
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اليوم الوطني

اليوم الوطني

يوم التأسيس
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لقاء توارد بالعمادة

لقاء توارد بالعمادة

رائد العمادة
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رائد العمادة



الخاتمة



103

قدمنــــا لزمائنــا األعــزاء فــــي الجامعــــة ولجميــــع المهتميــــن بشــــؤون جامعــة أم القــرى 

ــث  ــام 1443هـــ ـ حي ــد لع ــن ُبع ــم ع ــي والتعلي ــم اإللكترون ــادة التعّل ــنوي لعم ــر الس التقريــ

ــه  ــوم بـ ــذي تق ــام الــ ــدور الهــ ــى الـ ــوء علـ ــلط الضـ ــر أن نسـ ــذا التقري ــال ه ــن خ ــا م حاولن

العمــــادة منــــذ تأسيســـها فــــي خدمـــة منســــوبي الجامعــــة وتحقيــــق طموحاتهــــم 

وتلبيــــة احتياجاتهــــم ســــعيا لتحقيــــق أهــــداف جامعتنــا الغــــراء ولقـــــد انتهجنـــا فـــي 

إعـــــداد هـــــذا التقريـــــر منهجيـــــة علميـــــة ســـــليمة تقـــــوم علـــــى التوثيـــــق وتلخيـــــص 

البيانـــــات وعرضهـــــا فـــي جـــــداول مبســطة ســــهلة الفهــم وتمثيلهــــا برســوم بيانيــة 

تســــاعد فــــي تقريــــب الصــــورة وتوضيحهــــا للقــــارئ وعلــــى الرغــــم مــــن حداثــــة عهــد 

هـــــذه العمـــــادة، فقـــــد عملـــت طـــوال الســـنوات الماضيـــة مـــــن عمرهـــا وبـــكل جـــد 

وإخاص، وأثمـــرت جهودهـــا علـــى شـــكل وضـــع خطـــة اســـتراتيجية واضحـــة للســـير 

عليهـــــا مســتقبا، والتــي جـــــاري العمـــــل علـــــى تطبيقهـــــا وقيـــــاس مـــــدى التقـــــدم 

فـــــي انجازاتهـــــا وســـــاهم عمـــــل العمـــــادة الـــــدؤوب فـــي تســـــهيل توفيـــــر الكـــوادر 

المؤهلـــــة والمدربـــــة لشـــــغل الوظائـــــف األكاديمية والوظائـــــف اإلدارية والفنيـــة وإننـــا 

نعاهـــــد أنفســـــنا وجامعتنـــــا الحبيبـــة علـــــى الـــدوام بـــأن نســـتمر فـــــي بـــذل كل مـــا 

فـــــي وســـــعنا مـــن جهـــــد لتحقيـــق مـــا نصبـــوا إليـــه مـــن أهـــــداف وخدمـــة لرفعـــة 

الجامعـــــة وازدهـــــار مجتمعنـــــا العزيـــز.






