celt@ksu.edu.sa
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قسم البصريات ،كلية العلوم الطبية التطبيقية ،جامعة امللك سعود .اململكة العربية السعودية

يعد برنامج بكالوريوس دكتور البصريات من الربامج احلديثة يف جامعة امللك سعود وحيتوي على عدة مقررات منها سبعععة معقعررات نكعلعيعنعيعكعيعة
تبدأ من املستوى السابع نىل العاشر ويقوم فيها الطالب أو الطالبة بتطبيق ما تعلمه من مهارات الفعصعو والعتع ع عيعو يف اعاا أمعرا

العععيعو

والبصريات والعدسات الالصقة .يهدف هذا امل روع نىل تطوير اسرتاتيجيات التعلم والتعليم والتقييم اإلكلينيكي هلذه املقررات السبعة مما يساعد

يف تسهيل معرفة الطالب للمطلوب منهم يف كل مقرر ومتابعة التطور يف مستواهم اإلكليعنعيعكعي ،ويعهعدف كعذلعك نىل تعطعويعر معععايع معتعابعععة
وتقييم اداء الطالب من قبل امل رف يف الكلية او املست فى .مت تصميم وكتابة سجل االداء والتقييم االكلينيكي لكل مقرر باللغة االجنليزية وهي
لغة الدراسة يف برنامج دكتور البصريات .واشتمل كل سجل على شرح للمقرر واخلطة الدراسية املعتمدة وتوضيح لألنعمعمعة املعتعععلعقعة بعالعفعصعو
اإلكلينيكي اليت جيب على الطالب اتباعها ،وكذلك طريقة املتابعة والتقييم من قبل امل رف والنماذج اخلاصة بفصو املريض وتسجيل النتائعج
والت

يو لكل عيادة.
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وقد مت تطبيق هذا امل روع على عينة من طالب وطالبات قسم البصريات وأعضاء هيئة التدريس وامل رفني باملست فيات امل اركني يف تعدريعس هعذه
املقررات اإلكلينيكية السبعة .ويف نهاية الفصل الدراسي مت تقييم وقياس األهداف املرجوة من سجل األداء من خالا توزيع نوعني معن االسعتعبعانعات
للم اركني يف امل روع (أستاذ املادة ،والطالب) .ك فت نتائج امل روع عن فاعلية سجل األداء والتقييم اإلكلينيكي يف تطوير العملية العتعععلعيعمعيعة
حيث ساهم يف فهمٍ أكثر للتطبيق اإلكلينيكي من قبل الطالب ووضوح الرؤية واألهداف لكل مقرر .كما أصبصت طريقة املتابعة ومعاي التقييعم

واضصة وسلسة لعضو هيئة التدريس مما سيكو له األثر اجليد يف خمرجات التعليم.
الكلمات املفتاحية :سجل األداء اإلكلينيكي ،بصريات ،عدسات الصقة ،أمرا

العيو  ،تقييم الطالب ،مقررات نكلينيكية.

عنوا املراسلة :د .حممد عثما أباحسني .قسم البصريات .كلية العلوم الطبية التطبيقية .جامعة امللك سععععود .الععريععا
السعودية .الربيد اإللكرتوني mabahussin@ksu.edu.sa
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 .املعمعلعكععة الععععربعيععة

قسم العمارة وعلوم البناء ،كلية العمارة والت طيط ،جامعة امللك سعود .اململكة العربية السعودية.

ينتمي هذا امل روع جملاا تطوير اسرتاتيجيات التدريس والتعلم حيث يعد مستودعاً تفاعلياً مل اريع وعناصر التعلم ميعكعن أ يسعاععد ععلعى تعنعمعيعة
التعلم الن ط لدى الطالب بإشراكه يف التفاعل مع عناصر التعلم للمقرر لتعزز م اركته يف املقرر ويف التواصل املستمر مع أستاذ املعادة وزمعالئعه
الطلبة داخل أو خارج أوقات الفصل الدراسي .وتقوم فكرة امل روع على نن اء مستودع نلكرتوني مل اريع التعلم ملقرر التصميم املعماري وهو عبارة ععن

موقع نلكرتوني بقاعدة بيانات له خصائو تفاعلية حمددة ختز فيه املادة التعليمية املعتعنعوععة واملعتعععددة سع عتعلع مسعتعويعاتعهعا

عتعوى معقعررات

التصميم املعماري على املدى الطويل ي رك فيها الطلبة بتأط من أستاذهم وينممها ويديرها القسم أو امل رفني عليه .سيستفيد من امل روع كلٌ
من األساتذة والطالب يف قسم العمارة وذلك بتصميم واجهات تفاعلية ملستودع عناصر التعلم لغر

حتليل م اريع التعلم ومتابعععتعهعا وتعطعويعرهعا

وكذلك تقييمها.
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كما تتيح كل عناصر التعلم والتفاعل عن بعد يف حتقيق أهداف خمرجات التعلم سا يوفر الوقت واجلهد والتكلفة ،ختزين وندارة ونتاحة ععنعاصعر
تعلم املقرر نلكرتونيا ب كل كامل وبدو قيود لتسهيل بناء ا توى التعليمي اليت تعترب ك طوة فعالة لتطوير التعليم اإللكرتوني جبامعة امللك

سعود .ولقياس فاعلية امل روع مت جتربته على طالب نحدى شعب تصميم معماري ARCH 410" " 5ملدة فصل دراسي كامعل بعإشعراف أسعتعاذهعم،
وباالعتماد على تصميم معاي وحمكات أداء " "Rubricsلكل عنصر تعليمي ساعد على تقييم عناصر نجناز امل اريعع العتعععلعيعمعيعة ومعدى االلعتعزام
بتسليمها ،واليت بدورها تعرب على مدى مساهمة امل روع يف حتسني قدرة الطالب على التفك وحل امل كالت وحتسني مهاراته التقنية هذا من جعهعة
ومن جهة أخرى مت قياس فاعلية امل روع من خالا تقييم مدى شعور الطالب بالرضا ب كل عام عن جودة تقديم املقرر بعد تنفيذ امل روع .بناء ععلعى
النتائج فإ امل روع أكسب الطالب التعرف عن كثب على ما يطلب منهم نجنازه وسرعة التواصل مع بعضهم ،والعمل على شكل فعريعق معع حعفع
كل املراحل الزمنية يف تطوير م اريعهم التعليمية .لذلك نوصي بتعميم امل روع اإللكرتوني على كل مستويات مقررات التصميم املعماري.
الكلمات املفتاحية :مستودع م اريع ،التعلم الرقمي ،التعلم الن ط ،واجهات تفاعلية ،التصميم املعماري .
عنوا املراسلة :يوس بركاني :قسم العمارة وعلوم البناء ،كلية العمارة والت طيط ،جامعة امللك سعود ،الريا
الربيد اإللكرتوني .yberkani@ksu.edu.sa
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اململكة العربيععة السععععوديععة،

قسم العلوم األساسية ،كلية األم سلطا بن عبد العزيز لل دمات الطبية الطارئة ،جامعة امللك سعود .اململكة العربية السعودية.

ت

األحباث األولية نىل أ تطبيق النمام اإللكرتوني ساهم وبفعالية يف حتقيق معاي اجلعودة العتعععلعيعمعيعة يف العتع عصعصعات الصعصعيعة .معن هعذا

املنطلق أتت فكرة استصداث برنامج متابعة الطالب والتوثيق اإللكرتوني لطالب الكليات الصصية يف جامعععة املعلعك سعععود .يعهعدف نعمعام ا عفعمعة
اإللكرتونية نىل ندخاا املعلومات الكمية واملوضوعية (مثل عدد املرضى املقرر ععلعى العطعالعب ،وحعوا ععدد املعهعارات العيت يعحدونعهعا بعنعجعاح ،والعتعقعيعيعم
السريري) لي مل بذلك ندخاا النصوص املعاجلة والتعليقات .يتميز النمام أيضًا بتقديم تقارير شامل عن أداء الطالب ،وتوثيق اخلربات واملهارات

السريرية واإلجنازات وأي وثائق أخرى مماثلة .وهذا بدوره يساعد على نمكانية حتعديعد ومعتعابعععة وتعععقعب قعدرة العطعالب وتعطعور أدائعهعم العتعععلعيعمعي
وتطبيقهم اإلكلينيكي ،نضافة لتصديد الكفاءات اإلكلينيكية على النصو الذي حتدده اهليئة الوطنعيعة لعالععتعمعاد األكعادميعي واهلعيعئعات العطعبعيعة
ا لية والدولية املرخصة.
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صمم الربنامج لغر

قياس فاعلية ادخاا البيانات من قبل الطلبة وامل رفني الدراسيني عن طعريعق ععدد معن األدوات معنعهعا(Google forms, :

) ، Google drive, and Google sheetsكما مت تصميمه على أساس معاي اهليئة الوطنية لالعتماد وعلى أساس أفضل املمارسات يف اجملعاا،
نال أ املعلومات الالزمة مت مجعها وفق تصور أعضاء هيئة التدريس وم ريف التدريب اإلكلينيكي وذلك عن طريق اللقاءات املتكررة من قبعل فعريعق
العمل لضيق الوقت .حقق الربنامج خالا تطبيقه العديد من أهدافه األولية واليت مشلت على :متابعة أستاذ املادة على أن طة الطلبة يف العتعدريعب
اإلكلينيكي ،جدولة املهام اإلكلينيكية ،القدرة على طباعة الرسوم البيانية ونجياد املحشرات اإلحصائية ،رابط الدخوا مللفهم اخلاص لرفع بعيعانعات
اليوم العملي امليداني او اإلكلينيكي للطالب ،نسخ من النماذج اخلاصة بكل موقع تدرييب وموزعة حبسب املقرر أو املستوى ،التصكم بإمكانية العرفعع

والتعديل لكل طالب سا يتماشى مع متطلب املقرر ،نمكانية الت زين الدائم للمعلومات املرفعة ،امكانية الرجوع للمعلعومعات يف أي معكعا يعوجعد يف
اتصاا باإلنرتنت ،نمكانية أخذ نس ة من البيانات الست دامها يف أغرا

ختدم املقرر .نال أ ضيق فرتة التطبيق مل تساعد العربنعامعج معن حتعقعيعق

مجيع األهداف املتوقعة منه.
الكلمات املفتاحية :برنامج متابعة الطالب والتوثيق الطيب اإللكرتوني ،طب الطوارئ ،اخلدمات الطبية الطارئة ،التعليم اإللكرتوني .
عنوا املراسلة :د .أسامة عبداحلليم مسرقندي  -قسم العلوم األساسية ،كلية األم سلطا بن عبدالعزيز لل دمات الطبية العطعارئعة  -جعامعععة

امللك سعود ،الريا  ،اململكة العربية السعودية .الربيد اإللكرتوني ،osamarkandi@ksu.edu.sa :اجلواا . 5556226355
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قسم املناهج وطرق التدريس ،كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود .اململكة العربية السعودية.

انطالقًا من حرص اجلامعة على متيّز طالبها وتطوير مهاراتهم الدراسية من أجل حتقيق خمرجات عالية اجلودة ،واستجابة لنتائج دراسعة مسعتعوى

اندماج طلبة جامعة امللك سعود يف العملية التعليمية اليت جيريها مركز التميز يف التعلم والتعليم دوريًا بهدف توثيق أبعععاد اجلعودة يف العتعععلعيعم
اجلامعي وحتسني عملية التعلم لدى الطالب ،فقد سعى هذا امل روع نىل بناء مقياس مهارات التعلم الذاتي ملساعدة طلبة اجلامعة يف السعنعة األوىل
امل رتكة على حتديد مدى متكنهم من مهارات التعلّم الذاتي وت جيعهم على تطويرها .وتمهر أهمعيعة هعذا املعقعيعاس يف أنعه يعدععم اعاا تعطعويعر

اسرتاتيجيات التقييم من أجل التعلم ،حيث ميكّن الطلبة من تقويم مهارات التعلم الذاتي ،ويتيح للجهات املعنية يف اجلامعة حتديد وتعزيز مهارات
التعلم الذاتي اليت حيتاج الطلبة يف السنة األوىل امل رتكة نىل تطويرها.
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وباالعتماد على التوجهات النمرية اليت تدعم مهارات التعلم لدى الطلبة والدراسات التطبيقية يف هذا اجملاا ،مت بعنعاء املعقعيعاس وي عمعل  65ععبعارة
موزعة على سبعة حماور فرعية ملهارات التعلم الذاتي .وبعد تطبيق املقياس على عينة الدراسة ،مت تصصيصها بنمام التدرج اخلعمعاسعي وكعانعت أقعل
درجة ( )66وأعلى درجة ( ،) 525ثم متت معاجلة البيانات بالربنامج اإلحصائي ،ومت التصقق من الصدق العاملي واالتساق الداخلي ،وأشارت العنعتعائعج
ال ألهداف امل روع ستتم براة املقياس يف مرحلة قعادمعة حبعيعث يعوفعر تعغعذيعة راجعععة فعوريعة
نىل حتقق درجة مرتفعة من الصدق والثبات .واستكما ً

للطلبة ومصادر تعلم رقمية تساعدهم على تطوير مهارات التعلم الذاتي.
الكلمات املفتاحية :مهارات التعلّم الذاتي ،مقياس ،التقييم من أجل التعلم.
عنوا املراسلة :ريم عبدا سن العبيكا  ،قسم املناهج وطرق التدريس ،كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود ،الريا  ،اململكة العربية السععععوديععة.
الربيد اإللكرتوني.ebaikan@ksu.edu.sa :
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قسم علوم احلاسب ،كلية علوم احلاسب واملعلومات ،جامعة امللك سعود .اململكة العربية السعودية.

يهدف هذا امل روع نىل العمل على تطوير دراسة علوم احلاسب النمرية بإدخاا ا اكاة التفاعلية واست دام برايات تعليمية مساعدة سا يسهم

يف حتسن خمرجات املقرر .وقد مشلت الدراسة ( )951دارساً من طالب علوم احلاسب بكلية علوم احلاسب واملعلومات جبامعة امللك سعود منهم ()66
طالباً قاموا بدراسة نمرية احلوسبة بطريقة تقليدية (اموعة ضابطة) و( ) 55طالبا تعلموا نعمعريعة احلعوسعبعة بعاسعتع عدام ا عاكعاة العتعفعاععلعيعة
والربايات املساندة خالا عام ،حيث متكنوا من بناء وحماكاة مناذج حوسبة واختبار قدراتها وحتليل أدائها.
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وبتصليل النتائج وجدنا أدلة على حتسن املعدا التصصيلي للطالب الذين مشلتعهعم العدراسعة معن %35نىل  ،% 33كعمعا زادت نسعبعة احلعاصعلعني ععلعى
معدالت مميزة من  %95نىل  .% 96وقد أكدت نتائج استبيا مت نجراؤه على من مشلتهم املنصة أ أغلبية املستعهعدفعني ميعيعلعو نىل املعوافعقعة ععلعى أ
اجللسات التفاعلية مفيدة يف زيادة التصصيل األكادميي للمقرر بوسيط يزيد عن  5.5نقطة على مقياس ليكارت اخلماسعي .كعمعا أوصعى  %35معن
الطالب باست دام اجللسات التفاعلية لتدريس املقررات النمرية.
الكلمات املفتاحية :علوم احلاسب النمرية ،نمرية احلوسبة ،ا اكاة التفاعلية ،األوتوماتا ،آلة تيورنج.
عنوا املراسلة :قسم علوم احلاسب -كلية علوم احلاسب واملعلومات ،جامعة امللك سعود ،الريا
.aartoli@ksu.edu.sa
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 99565اململكة العربية السعودية .بريد نلكرتونعي

Maple

قسم الرياضيات ،كلية العلوم ،جامعة امللك سعود .اململكة العربية السعودية.

قمنا يف هذا الكتاب اإللكرتوني بتصميم وتطوير برامج رياضية مرافقة للمواضيع االساسية يف حساب التفاضل والتعكعامعل ،العريعاضعيعات املعتعقعطعععة،

والطرق العددية .صُممت الرسومات يف الكتاب باست دام MAPLE Animationواست دمت لغة C#بربنامج Visual Studioلعععر

املعادة

العلمية يف الكتاب مع الصور املتصركة املرافقة بصيغة  Graphical Interchange Format.سيستفيد من الكتاب اإللكعرتونعي كع ٌل معن أسعتعاذ
املادة والطالب ،فبإمكا أستاذ املادة اختيار املوضوع املناسب

اضرته من باقة الرسومات التوضيصيعة املعتعصعركعة وبعذلعك تصعبعح ا عاضعرة غعنعيعة

بالوسائل املساندة للمفاهيم الرياضية للطالب .وال حيتاج مست دم هذا الكتاب لإلنرتنت أو حتميل برنامج Mapleمل اهدة الرسومعات العريعاضعيعة
املتصركة .مت حترير مخسة أبواب ،ت مل حساب التفاضل والتكامل يف متغ واحد ويف عدة متغ ات ،الرياضيات املتقطعة والطرق العددية .العفعئعة
املستهدفة للكتاب هي كافة طالب وحماضري الرياضيات واهلندسة واجملاالت العلمية األخرى .
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ولقياس فاعلية الكتاب مت نعطاء نسخ منه ألساتذة املواد  956 ،999و 252ريض يف التفاضل والتكامعل ،و 552 ،256و 566ريعض يف العطعرائعق العععدديعة
والرياضيات املتقطعة .كما مت عر

الكتاب على عينة من الطالب .العينة األوىل هن طالبات مادة  552ريض بقسم العريعاضعيعات وكعا ععددهعم 26

طالبة .العينة الثانية هن طالبات  999عاا يف قسم تقنية املعلومات ،وكا عددهم  25طالبة .العينة الثالثة اموعة من طالبات مادة حبث الت رج
يف ك ٍل من قسم الرياضيات وقسم اإلحصاء جبامعة امللك سعود وجامعة األم ة نعورة وكعا ععددهعم  ، 6وععيعنعة معن طعالب العدراسعات العععلعيعا معن

ختصصات الرياضيات ،احلاسب ،واإلحصاء وكا عددهم  .1وبناء على نتائج االستبانات من عينات املست دمني ،فإ  % 15من الطلبة وا عاضعريعن
على حد سواء أمجعوا على سهولة است دام الكتاب وأ املادة العلمية برسوماتها املتصركة أصبصت أوضح وأسهل للفهعم وسعيعتعطعلعععو السعتع عدام
الكتاب عند صدوره يف املكتبات .لذلك نوصي بتسهيل توف الكتاب اإللكرتوني يف املكتبات لتعميم الفائدة للطالب وأستاذ املادة.
الكلمات املفتاحية :كتاب الكرتوني ،رسومات رياضية متصركة ،ميبل ،التفاضل والتكامل ،رياضيات متقطعة ،طرق عددية.
عنوا املراسلة :عب محيدي احلربي :قسم الرياضيات ،كلية العلوم ،جامعة امللك سعود ،الريا
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اململكة العربية السعوديةabir@ksu.edu.sa ،

قسم تقنيات التعليم ،كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود .اململكة العربية السعودية.

يهدف هذا امل روع نىل تقديم اسرتاتيجية حديثة يف ااا التعلم والتعلم تركز على حتويل صياغة األسئلة اليت تعععتعمعد ععلعى أسعتعاذ املعادة فعقعط
والطالب يقوم بدور سليب متمثل يف اإلجابة على األسئلة؛ نىل اسرتاتيجية حديثة جتعل دور الطالب يف صياغة األسئلة أكثر نجيعابعيعة حعيعث يعقعوم
الطالب بتصليل ا توى وتقييم النقاط املهمة ثم تركيب األسئلة اليت جييب عليها زمالؤهم يف القاعة الدراسية .اعتمد هذا امل عروع ععلعى املعنعهعج

املزيج حيث مت است دام املنهج شبه التجرييب لقياس التصصيل وعلى املنهج الوصفي لقياس االجتعاهعات .تعكعونعت ععيعنعة امل عروع معن  55طعالعبعاً مت
توزيعهم على ثالث اموعات (الضابطة ،التجريبية الت اركية ،التجريبية الفرديعة) بعواقعع  99طعالعبعًا يف كعل اعمعوععة .مت تعطعبعيعق العطعريعقعة
التقليدية يف صياغة األسئلة وحلها (أستاذ املادة يصيغ األسئلة والطالب جييبو عليها) على اجملموعة الضابطة بعيعنعمعا قعام العطعالب يف اجملعمعوععة
التجريبية الت اركية بصياغة األسئلة وحلها ب كل مجاعي وقام طالب اجملموعة التجريبية الفردية بصياغة األسئلة وحلها ب كل فردي.
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مت تطبيق هذه االسرتاتيجية أربع مرات طواا الفصل الدراسي ولتصديد فاعلية هذه االسرتاتيجية احلديثة مت تطبيق اختبار بعدي وقعيعاس العفعرق
بني اجملموعات باست دام اختبار (ت) وتوزيع استبانة لقياس االجتاهات باست دام التكرار والنسب املئوية .أظهرت نتائج اختبار (ت) أنه ال وجود ألي
فروق ذات داللة نحصائية بني اجملموعات مع مالحمة أ هناك فروقًا بني املتوسطات احلسابية بني اجملموعات الثالث لصاحل اجملموععة العتعجعريعبعيعة
الت اركية واجملموعة التجريبية الفردية .وقد تعود هذه النتائج نىل أمرين وهما :قلة عدد مرات تطبعيعق هعذه االسعرتاتعيعجعيعة وقعلعة أععداد العطعالب

امل اركني يف هذه الدراسة .من جانب آخر أشارت نتائج االستبانة نىل أ معمم الطالب يف اجملموعتني التجريبيتني وجعدوا أ هعذه االسعرتاتعيعجعيعة
احلديثة حسنت من أداء ذاكرتهم وفهمهم للمادة العلمية كما سهلت عملية التذكر لديهم وحفزتهم ملراجعة ا توى قبل احلضور للقاعة.
الكلمات املفتاحية :صياغة األسئلة ،التصليل ،الرتكيب ،التقييم ،التعلم الت اركي.
عنوا املراسلة :أنس بن حممد ال عال  .قسم تقنيات التعليم ،كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود ،اململكة العربية السعودية .الربيد االلكرتوني:
.amshaaa@gmail.com
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قسم الرتبية اخلاصة ،كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود .اململكة العربية السعودية.

يهدف هذا امل روع لتطوير بيئة تعليمية شاملة تليب احتياجات الطالب الصم وضعاف السمع يف خمتل املهارات األكادميية واللغوية واالجتماعية
يف املرحلة اجلامعية من خالا دمج الصم وضعاف السمع مع أقرانهم السامعني من خالا اسرتاتيجيات التعليم امل تلفة وتضميعنعهعم ب عكعل أكعثعر
نجيابية يف العملية التعليمة .وسعى امل روع لتصميم وتطبيق أحدث االسرتاتيجيات التدريسية واملمارسات املبينة على األدلعة Evidence-based

 Practiceيف التعليم اجلامعي .مت الرتكيز على الطالب الصم وضعاف السمع يف مقرر اسرتاتيجيات التدريس والتعلم يف السنة الثالثة من خالا
است دام وتوظي اموعة متعددة من اسرتاتيجيات اشتملت على سبيل املثاا :العص الذهين ،اسعرتاتعيعجعيعة العبعصعث والعتعقعصعي ،معلع اإلجنعاز
واملناظرة ،باإلضافة جملموعة من التقنيات اليت خلقت انطباعًا خمتلفاً لدى الطالب يف القاعة الدراسية وساهم يف تغي النمرة التقليدية للتعلعيعم
من خالا تضمني التقنية كعنصر أساسي لتمكني الطالب من احلصوا على املعلومة وم اركة خرباتهم يف بيئة تفاعلية.

08

ولضما تقديم االسرتاتيجيات ب كل صصيح مت است دام مناذج لقياس نتائج امل روع مثل Concerns-Based Adoption Modelوكعذلعك
من خالا است دام التقويم الت

يصي والتقويم والتكويين ،والتقويم اخلتامي لكل مهارة لضما قياس مدى فائدة االسرتاتيجية املست دمة .ويف

نهاية امل روع مت تقديم ملفات اإلجناز لكل مهارة لكل طالب تص النتائج ومدى احلاجة للتعديل والتكيي يف بعض االسرتاتيجيات لكي تعتعنعاسعب
مع احتياجات املتعلمني.

يأتي هذا امل روع التطويري ليساهم يف رسم خارطة الطريق لكيفية تصميم االسرتاتيجيات اليت تعتعنعاسعب معع احعتعيعاجعات األفعراد ذوي اإلععاقعة يف
خمتل األقسام والت صصات يف اجلامعة.
الكلمات املفتاحية :التعليم التعاوني ،التعليم الذاتي ،املمارسات املبينة على األدلة ،الصم وضعاف السمع ،القياس والتقويم.
عنوا املراسلة :د .ماجد السامل ،قسم الرتبية اخلاصة ،كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود ،بريد الكرتوني.majalsalem@ksu.edu.sa :
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قسم الرياضيات ،كلية العلوم  ،جامعة امللك سعود .اململكة العربية السعودية.

يهدف امل روع نىل االستفادة من األدوات والوسائل التعليمية اليت وفرتها اجلامعة نذكر منها على سعبعيعل املعثعاا :ال عبعكعة االلعكعرتونعيعة ،احلعواسعب

اآللية ،السبورة الذكية وغ ها من الوسائل املتوفرة يف أغلب الفصوا التدريسية ،كما يسهم هذا امل روع يف تطوير طعرق العتعععلعيعم لعدى العطعالب،
وذلك يحدي نىل مواكبة التطور يف مجيع ااالت احلياة .يف هذا امل روع مت است دام برنامج الالتكس )(LATEXلعمل شرائح

اضرات مقعرر

املعادالت التفاضلية ( 256ريض) ،ومت ندراج عدد من األمثلة والتمارين نضافة نىل ا توى االساسي للمادة .وقد مت است دام هعذه ال عرائعح معع ععدد

من ال عب اليت يقدر عددها بني  65 -55طالباً .وقد لوح تفاعل عدد كب من الطالب مع هذه العطعريعقعة .كعمعا لعوحع

ارتعفعاع معععدا العنعجعاح

والفهم لدى عدد كب من الطالب من ضمن هذه ال عب وذلك بالنمر للنتيجة النهائية للمادة.
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كما أنه مت سحاا الطالب عند االنتهاء من كل جزء للمقرر عن مدى تطورهم يف فهم املقرر والفرق بني هذه الطريقة والطرق السابقة .وقعد أععرب
عدد كب من الطالب عن االستفادة من هذه الطريقة ألنها ساعدتهم على االنتباه لل رح أكثر من فقد كتابة املباشرة من السبورة مما قد يضيع
الوقت كله بالكتابة دو االهتمام سا ي رحه ا اضر.

الكلمات املفتاحية :شرائح ا اضرات ،برنامج التكس ،معادالت تفاضلية ،طرق ال رح ،األدوات التعلمية.
عنوا املراسلة :منصور حسن ال هري .قسم الرياضيات ،كلية العلوم ،جامعة امللك سعود ،املعمعلعكععة الععععربعيععة السععععوديععة .الععربيععد االلعكععرتونععي:
.mhalshehri@ksu.edu.sa
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قسم اللغة االجنليزية والرتمجة ،كلية اللغات والرتمجة ،جامعة امللك سعود .اململكة العربية السعودية.

يهدف هذا امل روع نىل دراسة فاعلية تدريس الرتمجة باست دام طريقة التعلم املبين على امل روع من خالا تقديم مادة (تدريس الرتمجة باست دام

احلاسوب) بهذه الطريقة .وتعد هذه الطريقة نحدى الطرق احلديثة ملا مسي نمجاال بالتعليم الن ط الذي يكو فيه الطالب متفعاععالً وبعاحعثعاً ععن
املعلومة وليس متلقيا سلبياً هلا .كما انها تّنمي يف املتعلم حس التعاو مع أقرانه واملناق ة وعدم االعتماد على أستاذ املادة .وهلذا ينمر للطالب يف
هذه الطريقة على أنه متعلم فعّاا وهو مركز العملية التعليمية بينما أستاذ املادة ميسرًا ومسعاععدًا لعلعطعالعب يف ذلعك .وحلعيعويعة وفع ّععالعيعة تعلعك

الطريقة يف تدريس العديد من املعارف واملفاهيم فقد ركّز هذا امل روع على است دام تلك الطريقة يف تدريس الرتمجة وخصوصاً تقنيات الرتمجة
واست دام تلك التقنيات يف نجناز الرتمجة وحتسني جودتها .عمد امل روع نىل است دام املنهج الوصفي (باست دام املالحمة واملقابالت) ملعرفعة آراء
الطالب وتوجهاتهم جتاه است دام تلك الطريقة.
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وشارك ( ) 92طالبًا هم طلبة مادة (تدريس الرتمجة باست دام احلاسوب) بكلية اللغات والرتمجة يف جعامعععة املعلعك سعععود خعالا العفعصعل العدراسعي
الثاني للعام الدراسي  9556/9651ه .بعد حتليل املقابالت واملالحمات خلصت التجربة نىل فاعلية تلك العطعريعقعة يف تعدريعس املعقعرر املعذكعور وقعدّم
امل اركو العديد من اإلجيابيات الست دام تلك الطريقة واليت مشلت قدرة هذه الطريقة على تنمية مهاراتهم الرتمجية والتصريرية والتقدمييعة
والتعّلمية والتواصلية ومهارات سوق العمل ومهاراتهم التقنية خصوصا فيما يتعلق بتقنيات الرتمجة .وعلى النقيض من ذلعك شعارك بعععض أفعراد

العينة بعض املالحمات اليت قد تعيق است دام تلك الطريقة واليت مشلت عوائق تقنية وكذا زمنية ملا قد تستغعرقعه طعريعقعة العتعععلعم املعبعين ععلعى
امل روع من وقت واليت رسا تعيق من استفادة بعض امل اركني من تلك الطريقة بطريقة كاملة .كما قدمت الدراسة بعض التوجيهات لعتعطعبعيعق
هذه الطريقة يف تدريس الرتمجة ب كل عام.
الكلمات املفتاحية :التعليم املبين على امل روع ،تدريس الرتمجة باست دام احلاسب اآللي ،ذاكرة الرتمجة ،التلقني ،املهارات ،سوق العمل.
عنوا املراسلة :مبارك بن هادي القصطاني ،قسععم العلعغععة االجنعلعيععزيععة والععرتمجععة ،كعلعيععة العلعغععات والععرتمجععة ،جععامععععة املعلععك سععععود ،االميعيععل:

.malkhatnai@ksu.edu.sa
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قسم املناهج وطرق التدريس ،كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود .اململكة العربية السعودية.

يهدف امل روع نىل است دام اسرتاتيجية الفصوا املقلوبة يف تدريس الطالبات يف مرحلة البكالوريوس ،مع مراعاة فئة ضعاف السمع .كعمعا ويعهعدف

امل روع نىل تفعيل دور املعلم ،ومراعاة الفروق الفردية ،وت جيع اخنراط أستاذ املادة والطالب يف التعلم الن عط .تعكعونعت ععيعنعة العدراسعة معن مجعيعع
طالبات شعبة مقرر  259نهج (تطبيقات تقنية املعلومات واالتصاا يف التعلم والتعليم) والبالغ عددهم  95طالبة من طالبات ضعاف السمع يف كلعيعة
الرتبية -جامعة امللك سعود .ومت تطبيق الدراسة يف فصل دراسي كامل على مجيع حمتوى املادة .حعيعث مت تصعمعيعم ا عتعوى واألن عطعة املعنعزلعيعة

والصفية من قبل أستاذ املقرر ،ومت نرساا املادة العلمية للطالبات عن طريق اإلمييل قبل ا اضرة بأسبوع .ولعتعقعويعم أثعر االسعرتاتعيعجعيعة مت قعيعاس
اجتاه كل من الطالبات وأستاذ املقرر من خالا توزيع استبانة الستطالع رأي العينة يف است دام االسرتاتيجية يف نهاية الفصل الدراسي ،وكذلعك
حتليل تقرير تأملي عن االسرتاتيجية من قبل الطالبات مت مجعه يف نهاية كل حماضرة.
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وبينت النتائج مدى فعالية اسرتاتيجية الفصوا املقلوبة للمعلم والطالب على حد سواء ،ومتثل أثعر االسعرتاتعيعجعيعة يف تعقعبعل العطعالب املعادة وزيعادة
الفضوا العلمي لديهم وكذلك البصث قبل ا اضرة .وحيث ا ا توى مت بناؤه ملادة  259نهج جلميع الطالبات ،فيوصي أستاذ املعقعرر بعاسعتع عدام
االسرتاتيجية جلميع شعب املقرر الفصوا القادمة .وميكن تطبيق اسرتاتيجية الفصوا املقلوبة واالستفادة معن امل عروع لعلعمعقعررات األخعرى بعاتعبعاع
اإلجراءات اليت مت بناؤها لتطبيق االسرتاتيجية على أي مقرر دراسي.
الكلمات املفتاحية :اسرتاتيجيات التعلم ،الفصوا املقلوبة ،التعليم الن ط ،تعليم ذو االحتياجات اخلاصة.
عنوا املراسلة :أمل بنت عبداهلل اا نبراهيم .قسم املناهج وطرق التدريس ،كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود ،الريا  ،اململكة العربية السعودية.
الربيد اإللكرتوني .amabdull@ksu.edu.sa.
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قسم نمم املعلومات اإلدارية ،كلية ندارة األعماا ،جامعة امللك سعود .اململكة العربية السعودية.

يهدف امل روع احلالي نىل تطبيق وقياس رضا الطلبة بالعمل يف م روع مجاعي وطريقة تقييمه كجزء من متطلبعات املعادة العدراسعيعة ،ويعععد معقعرر
حتليل وتصميم نمم املعلومات من املقررات األساسية يف اخلطة الدراسية لت صو نمم املعلومات اإلدارية .تتعلق مفاهيم املقرر بتصعلعيعل ومنعذجعة
نمم املعلومات ل ركة أو منممة .يتعلم الطلبة يف هذا املقرر دورة حياة تطوير النمام سراحله امل تلفة ،وكيفية حتليل وتصميم نمعم املعععلعومعات

من وجهة نمر ال ركات كجزء من متطلبات املقرر ،ي جع الطلبة على العمل يف اموعات لتنفيذ م روع لتطبيق ومنذجة ما مت تعلعمعه نعمعريعاً
يف املقرر .مت العمل على عينيتني من الطالبات (سا اموعه  52طالبة يف املستوى السادس) من قسم نمم املعلومات اإلدارية يف جامعة امللك سععود
يف فصلني دراسيني خمتلفني من األعوام اجلامعية  9656-9653و 9651-9656هع .مت حتديد برنامج حاسوبي مساعد للطالبات كجزء من معتعطعلعبعات
امل روع ،وتطبيق اسرتاتيجية تقييم مبنية على آراء الطلبة ،واخلربة املتوفرة من تدريس املقرر لعدة سنوات ماضية.
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اعتمدت اسرتاتيجية التقييم على طبيعة امل روع سراحله امل تلفة ،واست دام الربنامج احلاسوبي ،والتعاو داخل اجملموعة يف العمل على معراحعل
امل روع .أظهرت نتائج االستطالع املبدئية رضا الطالبات عن طريقة التقييم والعمل ب كل مجاعي يف حتقيعق أهعداف امل عروع ،وتعقعلعيعل مضعاععفعات
التأخر يف تسليم وتنفيذ امل روع على شكل مراحل .سيتم يف املستقبل نعادة التقييم ونظهار الرتابط بني تقييم امل روع اجلماعي وأداء العطعالعبعات يف
املقرر ب كل عام.
الكلمات املفتاحية :حتليل وتصميم نمم املعلومات ،دورة حياة تطوير النمام ،امل روع الطالبي ،خمرجات التعلم ،رضا الطلبة.
عنوا املراسلة :عذاري بنت عبداهلل الواصعل .قسم نمم املعلومات اإلدارية ،كلية ندارة األعماا ،جامعة امللك سعود ،الريععا  ،املعمعلعكععة الععععربعيععة
السعودية .الربيد االلكرتوني.aalwasel@ksu.edu.sa :
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قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية ،كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع ،جامعة امللك سعود .اململكة العربية السعودية.

يهدف هذا امل روع نىل تصميم منوذج تدريسي قائم على أحباث الدماغ واسرتاتيجيات خرائط التعلم والتعليم والتعرف على أثره يف حتصعيعل طعلعبعة
مقرر مهارات االتصاا .تكونت عينة الدراسة من ( ) 52طالبًا موزعني على شعبتني دراسيتني مت اختيارهما ب كل ع وائي من بني شعب مقرر معهعارات
االتصاا يف كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع ،مت حتديد نحداهما كمجموعة ضعابعطعة تعكعونعت معن ( ) 55طعالع ًبعا واألخعرى كمعجعمعوععة

جتريبية تكونت من ( ) 22طالبًا وذلك ب كل ع وائي أيضًا .يف بداية امل روع مت تصميم النموذج التدريسي بصورته األولية ومت عرضه على حمكّمني
خمتصني ،وبعد نجراء التعديالت يف ضوء آرائهم مت اعتماد النموذج التدريسي بصورته النهائية والذي تك ّو معن أربعع معراحعل رئعيعسعة هعي :معرحعلعة
الت طيط ،ومرحلة قيادة التدريس  ،ومرحلة التقويم ،ومرحلة التأمل .وبعد ذلك مت تدريس طلبة اجملموعة التجريبية وفق منوذج التدريس القائم
على أحباث الدماغ واسرتاتيجيات خرائط التعلم والتعليم الذي مت تصميمه ،يف حني مت تدريس طلبة اجملموعة الضابطة بالطريقة التقليدية.

18

استمرت فرتة التطبيق ملدة فصل دراسي كامل بواقع ( ) 95حماضرات دراسية مدة ا عاضعرة العواحعدة سعاععة وأربعععو دقعيعقعة .ولعلعتعععرف ععلعى أثعر
النموذج يف حتصيل الطلبة مت بناء اختبار حتصيلي ملقرر مهارات االتصاا وفعق جعدوا معواصعفعات مت نععداده هلعذه العغعايعة ،ثعم مت ععر

االخعتعبعار

التصصيلي على حمكّمني ومت نجراء التعديالت عليه وفق آرائهم ،ويف نهاية تطبيق الدراسة مت نجراء االختبار التصصيلي للعمعجعمعوععتعني الضعابعطعة
والتجريبية ،ومت تصصيح اإلجابات على أسئلة االختبار للمجموعتني ،ومت حتليلها احصائيًا حسب برنامج SPSS.وقد أظهرت النتائج وجود فعروق
دالة نحصائيًا عند مستوى داللة ) (α=0.05بني متوسطي نتائج اجملموعتني على االختبار التصصيلي لصاحل طالب اجملموععة العتعجعريعبعيعة العذيعن
درسوا املقرر وفق النموذج التدريس القائم على أحباث الدماغ واسرتاتيجيات خرائط التعلم والتعليم ،وميكن أ يعزى السعبعب يف ذلعك نىل طعريعقعة

التدريس اليت مت است دامها .ويف ضوء نتائج امل روع نوصي بتدريب أعضاء هيعئعة العتعدريعس يف اجلعامعععة ععلعى كعيعفعيعة العتعدريعس وفعق العنعمعوذج
التدريسي القائم على أحباث الدماغ واسرتاتيجيات خرائط التعلم والتعليم كبديل للتدريس التقليدي.
الكلمات املفتاحية :تصميم مناذج التدريس ،اسرتاتيجيات التدريس ،التعلم القائم على أحباث الدماغ ،خرائط التعلم والتعليم ،التصصيل ،مهارات
االتصاا.
عنوا املراسلة :باسل حممد القضاه .قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية ،كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمععع ،الععريععا  ،املعمعلعكععة الععععربعيععة

السعودية .الربيد اإللكرتوني.balqudal@ksu.edu.sa :
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قسم علم النفس ،كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود .اململكة العربية السعودية.

يهدف امل روع احلالي نىل استك اف فاعلية است دام بعض اسرتاتيجيات ما وراء الذاكرة يف حتسني التذكر والتصصيل األكادميي وخفض قلعق
االختبار يف مقرر نمريات ال

صية ( 552نفس) .وقد شارك يف امل روع عينة جتريبية تتأل من ( ) 56طالبة من طالبات قسعم ععلعم العنعفعس بعكعلعيعة

الرتبية جامعة امللك سعود بالريا  ،ممن درسن املقرر خالا الفصل الدراسي الثاني لعام  ،2593 /2596تألفت من اموعتني متجانسعتعني متعثعال

شعبتني من ال عب امل تلفة اليت تدرس املقرر )9 :اموعة جتريبية :تتأل من ( )96طالبة ممن ترتاوح أعمارهن بني ( )26 -25عاماً ،ستوسط قدره
( )29.29واحنراف معياري ( )2 ،)9.62اموعة ضابطة :تتأل من ( ) 22طعالعبعة تعرتاوح أععمعارهعن بعني ( ) 52 -25ععامعاً ،سعتعوسعط ( )22.96واحنعراف
معياري ( ،) 2.55وقد مت تدريس املقرر للمجموعة التجريبية وفقًا خلطة تدريسية جعديعدة معقعرتحعة تعتعضعمعن داعًا لعلعتعدريعب ععلعى أن عطعة ومعهعام
اسرتاتيجيات ما وراء الذاكرة.
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وقد مت نجراء قياسات قبلية وقياسات بعدية ملتغ ات البصث من خالا بعض املقعايعيعس ا ةملعععدة هلعذا العغعر

وهعي :معقعيعاس اسعرتاتعيعجعيعات معا وراء

الذاكرة ،الذي اشتُقت فقراته من مقياس تروير وريتش ) (Troyer & Rich, 2002ملهعارات معا وراء العذاكعرة ،وقعد مت تعععريعبعه وتعقعنعيعنعه خعالا
امل روع احلالي ،واختبار تذكر اجلمل ،كأحد االختبارات الفرعية للصورة الرابعة العربية من مقياس ستانفورد -بينيعه لعلعذكعاء (معلعيعكعة،)9112 ،
ومقياس قلق االختبار ،الذي مت نعداده وتقنينه خالا امل روع احلالي .وقد أوضصت النتائج فاعلية اخلطة املقرتحة يف حتسني التذكر والتعصعصعيعل

دو قلق االختبار .وتقودنا النتائج نىل عدد من التطبيقات العملية املتنوعة يف ااا علم النفس الرتبوي ،أبرزها ما يتعلق بتطويعر خعطعط تعدريعس
املقررات اجلامعية سا يسهم يف تنمية الوعي باسرتاتيجيات ما وراء الذاكرة ،والذي يحدي بدوره نىل حتقيق التعلم الفعَّاا.
الكلمات املفتاحية :اسرتاتيجيات ما وراء الذاكرة ،التذكر ،التصصيل األكادميي ،قلق االختبار ،مقرر نمريات ال

صية ،طالبات الرتبية.

عنوا املراسلة :د .سامية بكري عبد العاطي ،قسم عام النفس ،كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود ،الريا  ،اململكة العربيععة السععععوديععة .الععربيععد
االلكرتوني.sabdelati@ksu.edu.sa :
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قسم امليكانيكا احليوية والسلوك احلركي ،كلية علوم الرياضة والن اط البدني ،جامعة امللك سعود .اململكة العربية السعودية.

يهدف امل روع التطويري احلالي نىل استقصاء فعالية بعض اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف تعنعمعيعة العذكعاء العوجعدانعي لعدى طعالب كعلعيعة ععلعوم
الرياضة والن اط البدني يف ضوء نمرية العبء املعريف ،وقد تكونت عينة العدراسعة معن ( ) 65طعالعبعًا سعععوديعًا مت تعوزيعععهعم نىل كعل معن اجملعمعوععة
التجريبية ( )55طالباً ،واجملموعة الضابطة ( ) 55طالباً ،ومت حتقيق التكافح بني اجملموععتعني العتعجعريعبعيعة والضعابعطعة يف العععمعر العزمعين والعذكعاء

الوجداني والعبء املعريف ،كما مت بناء برنامج قائم على بعض اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة ( اسرتاتيجية النمذجة – اسرتاتيجية األسئلعة العذاتعيعة
– اسرتاتيجية تدريس األقرا ) لتنمية الذكاء الوجداني وخفض العبء املعريف ،حيث مت تدريب الطالب يف اجملموعة التجريبية على هذا الربنامعج
خالا  26جلسة سقدار ساعة ونص يف كل جلسة .وللتصقق من مدي فعالية الربنامج مت است دام مقياس الذكاء الوجداني (الوععي العوجعدانعي
بالذات – ندارة الوجدانات -الدافعية الذاتية-التعاط مع األخر) ومقياس العبء املعريف (العبء املعريف اجلوهري  -العبء املعععريف العدخعيعل -العععبء
املعريف وثيق الصلة) .
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ك فت نتائج الدراسة أ هناك فروقًا ذات داللة نحصائية بني متوسطات درجات القياس القبلي ،والقياس البعدي لدى طالب اجملموعة التجعريعبعيعة
بعد تطبيق الربنامج القائم على بعض اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف الدرجة الكلية للذكاء الوجداني ،أيضًا هناك فروق دالة نحصعائعيعًا يف أبعععاد
العبء املعريف وذلك لصاحل اجملموعة الضابطة ويعين ذلك اخنفا

يف العبء املعريف للمجموعة التجريبية ،وهذا يحكد على فعععالعيعة العربنعامعج

القائم على بعض اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف تنمية الذكاء الوجداني وخفض العبء املعريف لدى عينة الدراسة.
الكلمات املفتاحية :اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة – الذكاء الوجداني – العبء املعريف.
عنوا املراسلة :د .عبد اهلل بن الرمحن السليمي ،قسم امليكانيكا احليوية والسلوك احلركي ،كلية علوم الرياضة والن اط البدني ،جامعة امللك
سعود .aalselaimi@ksu.edu.sa
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قسم املناهج وطرق التدريس ،كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود .اململكة العربية السعودية.

يهدف هذا امل روع نىل تطوير اسرتاتيجيات التعليم والتعلّم يف مقرر جامعي مراعيًا تن يعط دور املعتععع ّلعم ودععم انعدمعاجعه يف العععمعلعيعة العتعععلعيعمعيعة

وتوظيفه للتقنيات احلديثة من خالا تقديم تطبيق للهوات الذكية يتضمّن أجزاء من ا توى املعريف للمقرر الدراسي يف هيعئعة نصعوص قعرائعيعة
تُست دم كتدريبات هادفة لزيادة سرعة القراءة بتوظي املادة العلمية وا توى املعريف للعمعقعرر يف تعنعمعيعة سعرععة العقعراءة وزيعادة العفعهعم العقعرائعي
باعتبارهما مهارات حياتية وتعليمية مهمة حسب ما انتهت نليه الدراسات امل تصّة .حيث مت العمل على تصميم براية حاسوبية يدرج فيها أسعتعاذ

املادة القراءات املقتبسة من مرجع املقرر املرتبطة سفرداته يعقب كل نو منها اموعة من األسئلة اليت تقيس فهم العطعالعب ملعا قعرأ .ومعن خعالا
الرباية يتم حساب سرعة املتعلّم يف القراءة وصصة استجابته لألسئلة اليت تليها حبيث يتاح للمعلم االطّالع على نتائج كل متعلّم لكل نو معن
النصوص القرائية .واستهدفت الرباية يف صورتها احلالية مقرر  556نهج – مقدّمة يف التعلّم والتعليم -وهو مقرر نجباري من معتعطعلعبعات كعلعيعة
الرتبية يقدّمه قسم املناهج وطرق التدريس للطلبة يف كافة أقسام كلية الرتبية (املناهج وطرق التدريس-الرتبعيعة اخلعاصعة -السعيعاسعات العرتبعويعة
وريا

األطفاا – الدراسات اإلسالمية – الرتبية الفنية -علم النفس -الدراسات القرآنية).
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كما اشتملت الرباية على مثانية نصوص قرائية ،تراوح طوا مفردات املقرر بني ( )9516 -599كلمة ،فبلغ بذلك اموع الكلمات يف العنعصعوص
( ) 3955كلمة ،ويعقب كل نو قرائي اموعة من أسئلة الفهم القرائي بلغ عددها ( ) 61سحاالً ،ويتم است دام الرباية من خالا تسجيل دخوا

الطالبة باست دام اسم مست دم وكلمة مرور خاصني بها ،ثم تقوم بقراءة النو القرائي املقرر وبعد االنتهاء تنتقل نىل األسئلة اليت تليها .ويعقعوم
الربنامج بتسجيل سرعتها القرائية ودرجتها يف اإلجابة على األسئلة اليت تلت النو ،وتمهر النتيجة ألستاذة املقرر .ميكن لألستاذة التصكّم يف عدد
مرات نتاحة النو للقراءة ،وعدد مرات االستجابة لألسئلة وفقًا حلاجات املتعلمات ومساتهن .وأتعاحعت هعذه العرباعيعة تعنع عيعط دور املعتعععلعمعات يف
التعلم من خالا القراءة املباشرة لكل مفردة عن طريق أجهزتهن الذكية ثم االستجابة لألسئلة املتعلقة بها مع متابعة أسعتعاذة املعادة لعذلعك كلعه
من خالا التطبيق .كما ُوظّفت مادة املقرر العلمية للتدريب على سرعة القراءة وقياس أثر الرباية على تعلّم الطالبات من خعالا نعتعائعج العفعهعم
القرائي يف التطبيق ونتائج حتصيلهن يف نهاية كل وحدة ومالحمات أستاذة املادة على األداء .وكذلك االختبارات التصصيلية اخلتامية.
الكلمات املفتاحية :سرعة القراءة ،التعلم الن ط ،الفهم القرائي ،التعلّم الفعّاا.
عنوا املراسلة :عب حممد العرفج ..اململكة العربية السعودية ،الريا  ،جامعة امللك سعود ،كلية الرتبية ،قسم املناهج وطرق التدريس ..الربيد
اإللكرتوني.aarfaj@ksu.edu.sa :
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The app also allows the instructor to measure the students’ reading speed and their proper response to the
questions, and instructor will be able to review the performance of the students. The current app was used in
the course, CI 334 - Introduction to Learning and Education – which is a compulsory course oﬀered by the Department of Curriculum and Instruction for students in all departments of the College of Education (Curricula
and Teaching Methods - Special Education - Educational Policies and Kindergartens - Islamic Studies - Art Education - Psychology - Quranic studies). The app involves eight reading texts, in which the course topics included in the text ranged between (311 - 1394) words, and the total number of words in the texts is (7153) word, followed by a series of reading comprehension questions pertaining to the text formed by the researcher, with a
total of 89 questions. The app can be accessed by logging on to the student’s account using her own username
and password. Then, she reads the scheduled reading text and answers the post-reading questions. The app records the student’s reading speed and her scores in the post-reading questions, which can be displayed by the
instructor. The time of both text reading and answering the questions can be controlled by the instructor according to the needs of the students. It was found that this application activated the role of learners in learning
by reading directly each item through their smart devices and then responding to the questions related to
them, monitoring all the process by the instructor. The application can be used for reading speed and measuring the impact of the application on student learning through the results of reading comprehension and the
results of their achievement at the end of each unit and the instructor's observations on performance, as well as
final achievement tests .
Key words: reading speed, active learning, reading comprehension, eﬀective learning.
Corresponding author: Abeer Mohammed Alrfaj. Kingdom of Saudi Arabia, Riyadh, King Saud University, College of Education, Department of Curriculum and Instruction. Email: aarfaj@ksu.edu.sa.
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Course 334 - Introduction to Learning and Teaching Dr. Abeer Mohammed Al Alrfaj

Department of Curriculum and Instruction, College of Education, King Saud University, Saudi
Arabia

Abstract
This project aims to develop teaching and learning strategies in university courses, with a particular focus on
activating learners’ role and promoting their engagement in teaching and learning. To this end, we used a
smart phone app that includes parts of the cognitive content of the courses in the form of reading texts, which
can be used as training exercises to increase reading speed by integrating the materials and content of the

course in the development of reading speed and comprehension, which are considered important skills for life
and learning, as indicated by the relevant studies. An app was designed in which the instructor can post some
readings materials related to the course content followed by a set of questions that measure the student's reading comprehension skills.

٣٤

A program based on some metacognitive strategies (modeling strategy, self-question strategy, peers teaching
strategy) was constructed in order to increase emotional intelligence and reduce cognitive load. The students’
training in the experimental group lasted 24 sessions with an hour and a half in each session. To measure the
eﬀectiveness of the program, both measures of the emotional intelligence (self-awareness, feeling management,
self-motivation, empathy) and the cognitive load (the fundamental cognitive load, the exogenous cognitive
load, the relevant cognitive load) were used. The results of the study revealed that there were statistically significant diﬀerences between the two average of the pre-test and the post-test of the experimental group in total
degree in emotional intelligence. In addition, there were statistically significant diﬀerences in the dimensions
of the cognitive load in favor of the control group. This means there was a decrease in the cognitive load of the

experimental group, which, in turn, confirms the eﬀectiveness of the metacognitive strategies-based program in
the development of emotional intelligence and reduction of cognitive load in the study sample.
Key words: Strategies of Metacognitive - Emotional Intelligence - Knowledge Burden.
Corresponding author: DR. Abdullah Abdulrahman Alselaimi, Department of Biomechanics & Motor

Behavior, College of Science of Sport and Physical Activity, King Saud University, e-mail: aalselaimi@ksu.edu.sa.
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Effectiveness of some Metacognitive Strategies in the Development
of Emotional Intelligence among College of Sport Sciences and
Physical Activity Students in the Light of Cognitive Load Theory
DR. Abdullah Abdulrahman Alselaimi

Department of Biomechanics & Motor Behavior, College of Science of Sport and Physical Activity,
King Saud University, Saudi Arabia

Abstract
The present project aimed to investigate the eﬀectiveness of some metacognitive strategies for the development
of students’ emotional intelligence in the Faculty of Sport Sciences and Physical Activity in light of cognitive

load theory. The study sample consisted of (60) Saudi students placed into an experimental group and a control
group (n=30 per group). The equivalence between the experimental and control groups in the temporal age,
emotional intelligence and cognitive load were achieved.

٣٢

Since there was a new suggested teaching plan, contained practicing on activities and tasks of meta-memory
strategies, the course was taught to the experimental group according to this approach. Pre and post measures
of variables were performed, including Meta-Memory Strategy Scale; its items were derived from Troyer and
Rich (2002), then translated and standardized in the present project, Sentence Memory Test of the Fourth Edition of the Stanford- Binet Intelligence Scale (Melika, 1992), and Test Anxiety Scale prepared and standardized
in the project. Results showed that the suggested plan was eﬀective for improving memory and achievement
without test anxiety. The project led to some various practical applications in the field of educational psychology, especially, all that belongs to developing the plan of teaching university courses to develop consciousness of
meta- memory strategies, which, in turn, leads to an eﬀective learning.
Key words: Meta- memory Strategies- Memory- Academic Achievement- Test Anxiety- Personality Theories
Course- Female Education Students.
Corresponding author: Dr. Samia B. Abdelati, Psychology Department, College of Education, King
Saud University, Riyadh. E- mail: sabdelati@ksu.edu.sa.
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Effectiveness of Using Meta-Memory Strategies to Improve
Memory and Academic Achievement and Reduce Test- Anxiety
in personality Theories Course (332 psy)
Dr. Samia Bakri Abdelati & Salwa Ali Humsani

Psychology Department, College of Education, King Saud University, Saudi Arabia

Abstract
This project aims to explore the eﬀectiveness of using some meta-memory strategies to improve memory and
academic achievement, and reduce level of test- anxiety in personality theories course (332 psy). The participants (N= 36) were all female students at college of education in King Saud University in Riyadh, who studied

the intended course during 2016/ 2017, second semester. This sample included two homogenous groups. One of
the groups is experimental which consists of (14) students whose ages ranged from (20- 24) yr. (M= 21.21, SD=
1.42), and the other is control which consists of (22) students whose ages ranged from (20- 32) yr. (M= 22.14,
SD= 2.53).

٣٠

At the beginning of the project plan, the project proposal was referred to specialized competent referees whose
suggestions and modifications were taken into consideration towards building the final teaching project design.
The project included four main stages: planning, leading professional teaching, assessment, and reflection. The
experimental group students were instructed using the model based on brain research and the learningteaching strategies maps, while the control group students were taught in the traditional way. The training pe-

riod lasted a whole semester (10 lectures, each running for 1 hour and 40 minutes). In order to identify the impact of the model on students’ achievement, an achievement test, refereed and modified by competent experts,
was administered to both groups. Scores of both groups were obtained, and then analyzed using SPSS statistical
package. Findings showed significant diﬀerences at (α=0.05) between the mean scores of the control and experimental groups in favor of the experimental group students. The reason for that could be attributed to the
teaching method used. In the light of the current research project, it is recommended that university teaching

faculty should be trained on teaching students by using the teaching model based on brain research and the
learning-teaching strategies maps instead of the traditional teaching.
Key words: Designing Teaching Models, Teaching Strategies, Brain -based Learning, Teaching and Learning Mapping, Achievement, Communication Skills .

Corresponding author: Basil Mohammed Alqudah, The Department of Administrative Sciences and
Humanities, Collage of Applied Studies and Community Services, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia.
balqudal@ksu.edu.sa.
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Designing a Teaching Model Based on Brain Research and
“Learning-Teaching Maps Strategies” and Assessing its Impact on
the Students’ Achievement in the Communication Skills Course
Dr. Basil Mohammed Alqudah

Department of Administrative Sciences and Humanities, Collage of Applied Studies and Community
Service, King Saud University, Saudi Arabia

Abstract
The current developmental research project aims to design a teaching model based on brain research and the
learning-teaching strategies maps to recognize its impact on students’ achievement in the Communication

Skills Course. 52 students participated in this study, and they were divided into two randomly selected sections
of the Communication Skills course at the College of Applied Studies and Community Service randomly. One of
them was considered a control group (N=30 students), and the other one was experimental (N=22).

٢٨

Students were encouraged to work together to execute a group project to model what they have learned in
class. A total of thirty-two undergraduate female students from two diﬀerent sections participated in this project. All students were in their junior year at the department of Management Information Systems at King Saud
University. Twenty-three students were enrolled in winter 2017 class, and nine students were enrolled in fall
2017 class. Students were asked to use a specialized software to track and implement their work on the project.
A clear assessment and rubric were used for group project evaluation, considering students' feedback. Input
from students' survey and from interaction in the group project assignment as well as previous experiences
teaching the course were included. The nature of the group project that involves multiple phases and various
skills were incorporated. The above approach helped students to have less complications in their implementa-

tion of project phases, to work collaboratively within groups, and to show more satisfaction with their project.
Future work is planned to correlate group project grading with overall student grades of the course.
Key words: systems analysis and design, SDLC, group project, learning outcomes, student satisfaction.
Corresponding author: Athary A. Alwasel, Department of Management Information Systems, College

of Business Administration, King Saud University. Riyadh, Saudi Arabia. E-mail. aalwasel@ksu.edu.sa.
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Effective Assessment and Grading Rubrics for Systems Analysis
and Design Group Project
Dr. Athary A. Alwasel

Department of Management Information Systems, College of Business Administration, King Saud
University, Saudi Arabia

Abstract
The present project aimed to implement and measure students' satisfaction about assessment and grading rubrics for a group project as part of a teaching course. The Information Systems Analysis and Design course is
one of the fundamental courses in management information systems curriculum. Its concepts are used to ana-

lyze and model an information system of a regional company or organization. It exposes students to the System
Development Life Cycle (SDLC) of analyzing and designing a business information system, which includes
mainly the following phases: Planning Phase, Analysis Phase, Design Phase, Implementation Phase and Maintenance Phase.

٢٦

The study was conducted during an entire semester across all contents of the mentioned course. The content
materials and activities were designed by the researcher, then the material (e.g. Video) was sent to students by
e-mail a week before the lecture. Two assessment tools were used to evaluate the impact of the strategy: (a) a
questionnaire that elicited the attitudes of both the students and the teacher about this strategy, and it was distributed at the end of the semester, and (b) students’ written reflection report about the strategy at the end of
each class. The results showed that this strategy was eﬀective for both the teacher and students. The strategy
had a positive impact on the students' learning in that it raised students’ willingness and inquiry and curiosity
as well as it encouraged them to search for content before they come to class. Since the content was built for
specific course (251 CI), it can be used for all students enroll to this course. In addition, the researcher recom-

mends using the strategy for all courses in higher education. The flipped classroom strategy can be implemented and the project can be used for other courses by following the procedures and the framework applied in this
project.
Key words: Learning strategies, flopping classes, active learning, Special needs learning.

Corresponding author: Amal Abdullah Alibrahim. Department of Curriculum and Instruction, College
of Education King Saud University. Riyadh, KSA. E-mail: amabdull@ksu.edu.sa.
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Using flipped classroom strategies for students with hearing
disability
Dr. Amal Abdullah Alibrahim

Department of Curriculum and Instruction, College of Education, King Saud University, Saudi
Arabia

Abstract
The project aims to use the flipped classroom strategy in teaching female students in the Bachelor's level, taking into account hearing disability students. In addition, it aims to activate the role of the teacher, encourage
teachers and students to engage into active learning, while acknowledging the individual diﬀerences. The sam-

ple of the study consisted of all students in the course of 251 CI (Applications of ICT in teaching and learning) 15
students of hearing disability at College of Education - King Saud University.

٢٤

This project investigates the experiences of Saudi under-preparation-translators in a Computer Aided Translation (CAT) course that was introduced using the PBL method. Using qualitative methods (mainly interviews
and observations), students’ receptions were collected and analyzed and themes were elicited to report the students’ attitude to PBL method. Although many positive experiences such as autonomy and team work skills
were reported, some indicated the concerns of the practicality of the procedure as well as time issues. This experience proved that translation teaching like any other pedagogical eﬀort does benefit from other education
theories and eﬀorts within the education field. This is truer when it comes to the setting where this study took
place. Students were desperate to try something new. They were fed up with the lecturing class mode. This
would prove positive to other researchers within the field building on the results of this study and look into im-

plementing other ideas into translation teaching.
Key words: Computer Aided Translation CAT, method, qualitative, perceptions, Project -BasedLearning, Saudi translators, Translation.
Corresponding author: Dr. Mubarak Alkhatnai, Department of English Language and Translation, Col-

lege of Languages and Translation, King Saud University, e-mail. malkhatnai@ksu.edu.sa.
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Teaching Translation Using Project-Based-Learning: Saudi
Translation Students Perspectives
Dr. Mubarak Alkhatnai

Department of English Language and Translation, College of Languages and Translation, King
Saud University, Saudi Arabia

Abstract
In the last few years, interest in improving the teaching of translation increased immensely. Proposals of introducing many methods to raise students’ involvement and centeredness in the process evolved and many concepts from other disciplines were implemented. One of these evolving concepts was Project Based Learning

(PBL) which was popular across many education fields: the main essence of it is involving the students in an
authentic and practical translation project.

٢٢

These slides were used with a number of students estimated to be between 30-40 students in diﬀerent sections.
The interaction of a large number of students was observed in this method. The high success rate and understanding among a large number of students among these people was observed in view of the final result of the
course. Also, the students were asked at the end of each class about their development in understanding the
course and the diﬀerence between this method and the previous classic methods. A large number of students
expressed their interest in this method because it helped them pay attention to the lecturers more than spending time to write down the notes from the blackboard, which might lead to waste their time writing without
any attention to the lecturers’ explanations.
Key words: slideshow, latex, diﬀerential equations, learning methods, educational tools.
Corresponding author: Dr. Mansoor Hassan Alshehri, Mathematics Department, College of Science,
King Saud University, Saudi Arabia. E-mail. mhalshehri@ksu.edu.sa.
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Creating slideshow of lectures for the course of Differential
Equations (MATH204)
Dr. Mansoor Hassan Alshehri

Mathematics Department, College of Science, King Saud University, Saudi Arabia

Abstract
This project aims to benefit from the educational tools provided by the university, such as the electronic network, computers, smart board and other means which are available in the most of the teaching classes. This

project also contributes to the development of teaching methods for students which might assist them keep up
most areas of the life. In this project, the latest program was used to make slides for lectures and a number of
examples and exercises are included together with the basic content of the material.

٢٠

In addition, a number of technological tools helped create a modern environment that enabled students to access information and share their experiences in an interactive space. To ensure that the strategies were welldelivered, the project used several models to measure project outcomes, such as the Concerns-Based Adoption
Model. In addition, several diagnostic, formative and summative evaluations were applied for each skill to
measure the usefulness of the implemented method. At the end of the project, a portfolio was presented for
each student that described the results and the necessary adjustments and adaptations to suit the specific
learners’ needs. Furthermore, the project aimed to highlight the role of King Saud University, which is the only
university in the Arab region that allows deaf and hard of hearing students to enroll in the bachelor’s program
in education to become teachers. As a result, the project serves as a roadmap for designing pedagogical meth-

ods that meet the needs of individuals with disabilities across departments and disciplines of the university.
Key words: collaborative learning, self-learning, evidence-based practice, deaf and hard of hearing, measurement and evaluation.
Corresponding author: Dr. Majed A Alsalem, Department of Special Education, College of Education,

King Saud University, email: majalsalem@ksu.edu.sa.
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Improving Deaf and Hard of Hearing Skills in Higher Education
through Learning Strategies
Dr. Majed A Alsalem

Department of Special Education, College of Education, King Saud University, Saudi Arabia

Abstract
The aim of this project was to create an inclusive learning environment that meets the academic, linguistic and
social needs of university-level for deaf and hard-of-hearing students. This was achieved by implementing nu-

merous techniques to involve these learners with their hearing peers. The project sought to provide a base for
designing and applying the latest teaching methodologies and evidence-based practices in higher education.
The focus was on the third-year deaf and hard-of-hearing students who study learning and teaching strategies
through various methods, including brainstorming, research and investigation, debate, and portfolios.

١٨

33 student took part in this project, divided into (control group, experimental collaborative group, and experimental individual group) with 11 students in each group. The traditional strategy of formulating and answering
questions (the instructor generates the questions and the students answer the questions) was applied on the
control group, the students in the experimental collaborative group formed and answered the questions collaboratively, and the students in the experimental individual group formed and answered the questions individual-

ly. This new strategy was applied four times during the entire semester. To assess the eﬀectiveness of this strategy, t-test was used to analyze the post-exam, and percentage was used to analyze the questionnaire. The results of the t-test showed that there were no significant diﬀerences between the groups; however, the means
showed that the students in the experimental groups performed better than thw students in the control group
in the post-exam. The non-significant results could be attributed to the sample size which was small and to the
frequency of the implementation of the new strategy (only four times). Finally, what supports the eﬀectiveness

of this new strategy was the results of the questionnaire. That is, the majority of the students found that the
new strategy improved the performance of their memory, the understanding of the material, the remembering
process, and motivated them to review the material at their home.
Key words: generate questions, analyze, assess, create, collobrative learning.

Corresponding author: Dr. Anas Mohammed Alshalan, Department of Instructional Technology, King
Saud University, e-mail: amshaaa@gmail.com.
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The effect of formulating and answering questions by students on
their achievements and their attitude toward this new strategy
Dr. Anas Mohammed Alshalan

Instructional Technology department, College of Education, King Saud University, Saudi Arabia

Abstract
This project aimed to introduce a new strategy in the field of teaching and learning. The focus of this strtategy
was to shift the traditional strategy of formulating questions to a new strategy where, instead of the instructors,

leaners are the ones who form the questions through analyzing the content, assessing the important points,
and then got them answered by their peers. This project employed a mixed-method research design. The quasiexperimental design was used to assess the students’ achievements whereas the qualitative method was used to
assess the students’ attitude.

١٦

They also run without the need to install the Maple software on the computers or to be connected to the internet. Our E-book contains five chapters on calculus and Multi-variables calculus, discrete mathematics and numerical methods. To get feedback on the E-book and its’ usefulness for teachers and students, we have asked
some instructors in mathematic courses to try it, such as 111, 202,106, 352,254, and 344 Math. Also, we presented
the E-book to some students from various levels B.S. and MSc from the mathematics department and the IT
department and we have collected their reviews. According to the survey collected from the sample users who
have tried our E-book, 95 % of the users either instructors or students have complimented on the E-book. They
liked the simplicity of using it and have said they benefited a lot from its’ animations in simplifying mathematical concepts. They all agree that the animations helped them understand mathematics better. Therefore, we

recommend taking advantage of this E-book and to help provide it in Saudi universities, and public libraries to
spread knowledge and make learning easier for students and teachers.
Key words: E-Book, Maple, Animations, Calculus, Discrete Mathematics, Numerical Methods.
Corresponding author: Abir Alharbi: Mathematics Department /Science College/ King Saud university.

Email: abir@ksu.edu.sa.
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Discovering Mathematics with Maple -An Introductory E-book
Dr. Abir Alharbi and Dr. Fairouz Tchier

Mathematics Department, Science College, King Saud University, Saudi Arabia

Abstract
In this project we developed an E-book based on computer oriented material that complements the usual top-

ics covered in calculus and multivariable calculus, discrete mathematics and Numerical methods. The E-book
can be used smoothly, allowing the instructor to select the topics that are most relevant to the course. Students
will see and implement animated graphics in their studies and instructors can rely on such graphics to explain
these subjects clearer. The animated graphics were designed by Maple Software and the c# visual studio was
used to design the E-book, with all the animations in Graphical interchange format, which can be accessed
simply, and need no programming background.

١٤

The experimental group (n= 53) were taught through interactive simulations in the learning process during the
project semester where they were oﬀered the opportunity to build, test and simulate diﬀerent machine models.
The analysis of obtained results revealed that students’ performance has improved from 70% to 77% when applying the interactive simulations and software tools to learn the theory of computation. In addition, the portion of students who obtained distinctive marks has improved from 10% to 18%. These results were confirmed
by the analysis of a questionnaire administered to the participants, in which it revealed that most of the students agree that interactive sessions were useful in improving their academic performance in the theory of
computing, with a median of 3.5 on Likert 5-point scale. About 70% of them recommended using interactive
sessions and software tools in teaching theoretical courses.
Key words: theoretical computer science, the theory of computation, interactive simulation, Automata, Turing Machine.
Corresponding author: Department of Computer Science, College of Computer and Information Sciences, King Saud University, Riyadh, KSA. Email: aartoli@ksu.edu.sa.
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Interactive simulation for Improving student performance in
theoretical computer science
Dr. Abdel Monim Artoli

Department of Computer Science, College of Computer and Information Sciences, King Saud
University, Saudi Arabia

Abstract
The aim of this project was to use a diﬀerent approach to teaching theoretical computer science in order to improve the course learning outcomes and enhance student performance using interactive simulation with the aid
of specialized software tools. The study involved a total of 139 computer science students from King Saud Uni-

versity. 86 of them have studied the theory of computation in a traditional instruction in previous semesters,
constituting the control group.

١٢

This measurement tool supports the development of assessment strategies for learning, enables students to
evaluate their own self-directed learning skills, and facilitates promoting students’ self-directed learning skills
in early years by University authorities. Based on theoretical approaches that promote students' learning skills
and empirical studies in the field, a 60-conceptualized-item measurement tool was developed of seven categories. The data were collected from male and female students of the Common Year, then processed statistically,
and the confirmatory factor analysis showed the strong reliability and validity of the tool. To complement the
objectives of this project, the measurement tool will be programmed, in a future stage, to provide immediate
feedback to students and digital learning resources that would assist them in developing their self-directed
learning skills.
Key words: self-directed learning skills, measurement tool, assessment for learning .
Corresponding author: Dr. Reem A. Alebaikan, Curriculum & Instruction Department, King Saud University. Email: ebaikan@ksu.edu.sa.
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Developing an Assessment tool for University Students’ SelfDirected Learning Skills
Dr. Reem A. Alebaikan

Curriculum & Instruction Dept., College of Education, King Saud University, Saudi Arabia

Abstract
In response to the results of the study of the Student Engagement Indicators in the Educational Process in Undergraduate Education at King Saud University, which is periodically conducted by the Center for Excellence in
Learning and Teaching, this project aimed to develop self-directed learning skills measurement tool to assist
Common Year students determine and develop their own self-directed learning skills.

١٠

The system is characterized with diﬀerent features, such as comprehensive reporting on student performance,
clinical experience, skills, and any other similar documentation. This, in turn, helps to identify, track students'
ability, and develop their educational performance and clinical application, as well as to identify clinical competencies as determined by the National Commission for Academic Accreditation and Assessment, as well as
The International Registry for Medical Bodies. The program was designed to measure the eﬀectiveness of data
entry by students and supervisors through a number of tools, including Google forms, Google drive, and Google
sheets.
The program achieved many of its primary objectives, which included (1) student’s activities tracking and documentations in clinical, (2) scheduling clinical tasks, (3) ability to print graphs and finding statistical indicators,
(4) providing diﬀerent forms for each training site and distributed according to the course levels (5) control of
students’ entries and modifications as course required, (6) retrieving stored information, and the possibility of
permanent information storing in Google Cloud Storage. Nevertheless, the program did not achieve some goals
for various reasons. These unachieved goals are the ability to print graphs and to create statistical indicators
accurately for each skill, due to the limited support of Google for this service and data collection and analysis,
due to the same reason. Google's support for this service.
Key words: EPortfolio, eLearning, Summative and formative ePortfolio of clinical performance of students .
Corresponding author: Dr. Osama A Samarkandi, Department of Basic Science, Prince Sultan Bin Abdulaziz College for Emergency Medical Services, King Saud University, e-mail; osamarkandi@ksu.edu.sa, Mobile: +966-536-226-735 .
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Developing Electronic Documentation/Tracking System for
Medical Sciences Students
Dr. Samarkandi, O., Alomairi, A., Alnajada, A., Almajid, Y.

Department of Basic Science, Prince Sultan Bin Abdulaziz College for Emergency Medical Services, King Saud University, Saudi Arabia

Abstract
Preliminary research indicates that implementation of student’s electronic documentation/tracking system has
eﬀectively contributed to the achievement of academic quality standards in health specialties (emergency medicine, nursing, health sciences, etc.).
With the limited availability of Electronic Documentation/Tracking System for college students, this proposed
ePortfolio project, which is based on Google's drive applications, has become the choice for quantitative and
quantitative entries (such as the number of assigned patients, number of skills to be performed successfully by
students, as well as, processed texts and comments).

٨

They can create interactive interfaces for the storehouse elements in order to analyze, monitor, develop and
assess the learning projects. These online learning and interaction elements also contribute to achieving the
learning outcomes in a short time with small costs. In addition, it oﬀers the opportunity to manage and provide
the entire learning contents for free, and this is considered an eﬀective step towards the development of elearning at King Saud University. In order to measure the eﬀectiveness of the project, it was used in one of the

sections of ‘the Architectural Design Course 5- ARCH 410’ for a whole semester, under the observation of their
lecturer. Rubrics were created to assess performance indicators for each educational component that helped
evaluate the project eﬀectiveness and commitment. The project success, in turn, reflects to what extent this
project contributes to improving students’ thinking ability, problem solving and digital skills. Moreover, the
eﬀectiveness of the project was measured by assessing the student's overall satisfaction about the quality of the
course after the project’s implementation. Based on the results, the project contributed to the elimination of

the traditional learning practices, so they got to know what to do and how to communicate with each other and
how to work on a team, recording all stages in time for the development of their educational architecture design. Therefore, we recommend that the project can be distributed at all levels of architectural design to make
learning easier for students and lecturers. .
Key words: Warehouse projects, digital learning, active learning, interactive interfaces, architectural

design.
Corresponding author: Youcef Berkani: Architecture and Building Science Department /Architecture
and Planning College/ King Saud university. Email: yberkani@ksu.edu.sa .
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Designing an Interactive Storehouse Model of the Digital
Learning Projects for the Architectural Studio Design
Dr. Youcef Berkani

Architecture and Building Science Department, Architecture and Planning College, King Saud
University, Saudi Arabia

Abstract
This project falls within the area of developing teaching and learning strategies. It is an interactive storehouse
of architecture projects and elements of learning. It can help to develop students' active learning by engaging
them in the course materials in order to enhance their participation and their ongoing communication with
both the faculty and their peers inside or outside classroom. The idea of the project is based on developing an
electronic storehouse (website) of learning projects for the architectural design course. This storehouse is an
interactive website that allows faculty to store various educational materials database at diﬀerent levels for a
long-term period where students can interact with its content, too. Both students and faculty in the Architecture Dep. will benefit from this project.

٦

As some courses have 2 parts/ levels, they were combined in one logbook. Each logbook included a course description, curriculum, rules and ethics of the clinical work that being taken and course assessment strategy by
the tutor. Moreover, all necessary patient’s examination forms were included as well. The logbooks were applied during the academic semester on a number of students and academic staﬀ at optometry department, and
the outcomes were measured by 2 diﬀerent self-administered questionnaires. The first questionnaire was designed for students to rate their experience and feedback about the logbook and the second questionnaire was
constructed for the academic staﬀ and hospital supervisors to assess the logbook contents and benefits. The
project findings indicated that the optometry clinical logbook has a positive role in the teaching and learning
strategies. Both student’s clinical performance and teacher’s clinical assessment showed improvement after us-

ing the clinical logbook. .
Key words: clinical logbook, optometry, contact lenses, eye diseases, student assessment, clinical
courses .
Corresponding author: Dr. Mohammad Abahussin, Optometry department, College of applied medi-

cal sciences, king Saud University. Riyadh, Saudi Arabia. E-mail: mabahussin@ksu.edu.sa .
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Clinical Logbook of Optometry and Contact Lenses Courses
Dr. Mohammad Abahussin

Optometry department, College of applied medical sciences, King Saud University, Saudi Arabia

Abstract
Optometry doctor program (OD) is one of the King Saud University’s BSc programs. It has 7 clinical courses
that should be taken in the advanced levels. In these courses, the student examines patients at the out-patients’
optometry and ophthalmology clinics and applies most clinical Skills that he or she has acquired during the OD
program. The aim of the current project was to design a clinical logbook for each clinical course to help in the

development of teaching and learning strategies of optometry study. Five logbooks were developed for the seven clinical courses.
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