
أ. د. النمي: أعضاء هيئة التدريس المتميزون هم قادة التغيير ونتطلع لمزيد من التميز في التعليم عن بعد

تقرير - تغريد ال�صالح

من  بتوجيه  والتعليم  التعلم  يف  التميز  مركز  م  نظَّ

ور�صة  والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  لل�صوؤون  اجلامعة  وك��ال��ة 

الأرب��ع��اء  ي���وم  ب��ع��د«، وذل���ك  التعليم ع��ن  »تفعيل  ع��م��ل 

1440/4/12ه� املوافق 2018/12/19م برعاية وكيل 
اجلامعة لل�صوؤون التعليمية والأكادميية الدكتور حممد 

بن �صالح النمي، وح�صور مدير مركز التميز يف التعلم 

والتعليم الدكتور �صعود الكثريي.

كفاءة وتكامل

فريقاً  والتعليم  التعلم  يف  التميز  مركز  �شكل  وق��د 

ثل اأع�شاوؤه اجلهات ذات العالقة يف اجلامعة واملعنية  يمُ

متابعة  والتعليم  للتعلم  التميز  مركز  ويتوىل  بذلك، 

واإدارة والإ�شراف على هذه املبادرة لتحقيق التكامل بني 

وحدات اجلامعة وحتقيق الكفاءة يف تطبيق التعليم عن 

بعد يف اجلامعة. 

بيئة تعليمية حمفزة

والأكاديية  التعليمية  لل�شوؤون  اجلامعة  وكيل  واأ�شار 

بتوجيهات  اجلامعة  اأن  اإىل  املنا�شبة  بهذه  كلمته  يف 

الريادة  حتقيق  على  تعمل  اجلامعة  مدير  معايل  من 

اأ�شاليب  تتيح  حمفزة  تعليمية  بيئة  لتوفري  التعليم  يف 

التعليمية  العملية  للتعلم، رغبًة يف تطوير �شري  متعددة 

وتفعيل و�شائل التقنية بطرح مقررات بنمط التعليم عن 

بعد، م�شتفيدة من الإمكانات التي متتلكها اجلامعة من 

بنية تقنية حتتية، واأنظمة تعلم اإلكرتونية، واأ�شاد بدور 

يف  التغيري  قيادة  يف  املتميزين  التدري�س  هيئة  اأع�شاء 

جمال التعلم والتعليم باجلامعة ونتطلع ملزيد من التميز 

يف التعليم عن بعد يف اجلامعة.

مبادرة �صاملة

واأكد د. النمي اأن اإحدى مبادرات تفعيل التعليم عن 

بعد �شتنطلق الف�شل الثاين من العام اجلامعي احلايل 

هذه  وييز  اجلامعة،  يف  اهلل،  ب��اإذن  1440/1439ه� 
املبادرة اأنها �شاملة جلميع كليات اجلامعة وحتظى بدعم 

ومتابعة من معايل مدير اجلامعة، كما اأنها تعمل على 

تكامل جهود العديد من وحدات اجلامعة لدعم التعليم 

عن بعد، م�شرياً اإىل اأن اأع�شاء هيئة التدري�س املتميزين 

هم قادة التغيري يف جمال التعلم والتعليم يف اجلامعة.

التعلم الإلكرتوين

من جانبه ا�شتعر�س الدكتور عمر ال�شالح وكيل عمادة 

واجلودة  للتطوير  والت�شالت  الإلكرتونية  التعامالت 

الإلكرتوين  التعليم  مبادرات  اأهم  العمل،  فريق  وع�شو 

وفق  الإلكرتونية  امل��ق��ررات  تطوير  وم��راح��ل  ال�شابقة 

اإلكرتونياً،  اجلامعية  املقررات  وتطوير  اجلودة  معايري 

واأ�شار اإىل اأنه مت اعتماد 269 مقرراً من جلنة العتماد 

نظام  على  اإلكرتونياً  194 مقرراً  ويوجد  الفني حالياً، 

اإدارة التعلم.

كما اأعرب عن كامل ا�شتعداد العمادة 

لتقدمي خدمات الدعم وامل�شاندة لأع�شاء 

التعليم  يخ�س  فيما  ال��ت��دري�����س  هيئة 

الإلكرتوين املبا�شر من خالل موقع نظام 

العمادة  وموقع  الإلكرتوين،  التعليم  اإدارة 

 ،Hotline الإلكرتوين، والت�شال املبا�شر

واأ�شار اإىل توفري العمادة لأدوات التاأليف 

التعليم  وح��دات  يف  الإل��ك��رتوين  والن�شر 

واإن�����ش��اء  بعد  ع��ن  والتعلم  الإل���ك���رتوين 

وحدات تعليم اإلكرتوين يف جميع كليات اجلامعة وتدريب 

امل�شتفيدين على تطبيقات التعليم الإلكرتوين. 

اأدوات وعنا�صر

واأ�شاف د. ال�شالح اأن عنا�شر التعليم عن بعد هي 

حمتوى رقمي وع�شو هيئة التدري�س والطالب والأن�شطة 

حيث  من  الإل��ك��رتوين  املحتوى  �شنف  كما  التفاعلية 

التفاعل اإىل »حمتوى غري تفاعلي« كالفيديوهات وملفات 

الإلكرتونية  وال��وث��ائ��ق  متعددة  و�شائط 

للن�شو�س  اإ�شافة  والر�شومات،  وال�شور 

وال���ب���ث احل��ي  امل�����ش��م��وع��ة  اأو  امل��ك��ت��وب��ة 

واملحتوى  الأدائ��ي��ة،  والعرو�س  للتجارب 

التزامني  التعليمي  ك��احل��وار  التفاعلي 

والواجبات  الختبارات  تزامني،  الال  اأو 

و  التفاعلية  التعلم  وعنا�شر  الإلكرتونية 

الطالب  يرفعها  التي  التعليمية  الأن�شطة 

للكتب  اإ���ش��اف��ة  التعلم  اإدارة  نظام  ع��ر 

الإلكرتونية التفاعلية، الفيديوهات التفاعلية.

كتب رقمية

املدير  ال�شغيرثي  مفلح  ال��دك��ت��ور  اأ���ش��ار  جانبه  م��ن 

التنفيذي لدار الن�شر يف جامعة امللك �شعود اأن دار الن�شر 

قد وفرت عدداً من املقررات الرقمية من خالل من�شة 

»ك�شوب«، بحيث يتاح لأع�شاء هيئة التدري�س والطالب 

اإثراء املقررات من خالل بع�س التقنيات  واملتخ�ش�شني 

ت�شاعد  املن�شة خ�شائ�س وخدمات  ويتوفر يف  احلديثة 

العلمية عر متكني  امل��ادة  اإث��راء  والطالب على  الأ�شتاذ 

التعليق  ي�شتطيع  له  ن�شخة خا�شة  اإن�شاء  امل�شتخدم من 

فيها واإ�شافة املالحظات والبحث عن كلمة اأو جزء من 

الن�س يف الإنرتنت واإ�شافة مزيد من املعلومات اأو املقاطع 

عر  ذل��ك  م�شاركة  يكنه  كما  الأ�شكال،  اأو  ال�شور  اأو 

الو�شائل املتاحة يف املن�شة، وتاأمل الدار من خالل ذلك 

اأن توفر املحتوى الرقمي امل�شاند للعملية التعليمية يف بيئة 

رقمية تفاعلية ل�شالح عملية التعلم عن بعد يف جامعة 

للتعريف  لقاءات وور�س عمل  امللك �شعود، و�شيتم عقد 

مبنتجات الدار والتدريب على ال�شتفادة منها.

التعلم عن ُبعد

العامل  جامعات  ملعظم  توجهاً  بعد  عن  التعلم  يعتر 

الرائدة، وهو نوع من اأنواع التعلم الإلكرتوين تمُ�شتخدم 

التعليمية  العملية  يف  اإلكرتونية  وتقنيات  و�شائل  فيه 

واملتعلم،  املعلم  بني  بانف�شال  ويت�شف  التفاعل،  واإدارة 

وم�شادر  املتعلمني  بني  اأو  اأنف�شهم،  املتعلمني  بني  اأو 

التعلم، ويكون النف�شال اإما بالبعد املكاين خارج مقرات 

التعلم.  لزمن  الوقتي  بالبعد  اأو  التعليمية،  املوؤ�ش�شة 

تعلم  كتقدمي  بعد  عن  التعليم  مزايا  اإىل  وبالإ�شافة 

مرن وتخفي�س التكاليف فهو اأي�ًشا يعتر �شرورة ملحة 

الطالب  يزود  اإنه  حيث  الرقمي،  الع�شر  �شرورات  من 

والتي تعد  والتعلم مدى احلياة  الذاتي  التعلم  مبهارات 

من اأهم املهارات التي يحتاجها الطالب للحياة والعمل 

يف عامل �شريع التغيري. 

»LMS« اأدوات نظام اإدارة التعلم

 »LMS« اإدارة نظام التعلم البالك بورد يحتوي نظام 

ا�شتخدامها يف حتقيق  التي يكن  الأدوات  يحتوي على 

الف�شول  ا�شتخدام  مثل  ب��ه  والتميز  بعد  ع��ن  التعلم 

مع  والتفاعل  مقرر،  لكل  منتدى  واإن�شاء  الفرتا�شية، 

وا�شتخدام  عليها،  وال��رد  امل�شاركات  خالل  من  الطالب 

الريد الإلكرتوين، والر�شائل املبا�شرة  للتوا�شل مع الطالب 

وا�شتخدام الواجبات والختبارات اللكرتونية. كما يكن 

متابعة ح�شور الطالب يف جل�شات الف�شول الفرتا�شية 

On-Line يف اجلل�شات ال�شفية باأخذ تقرير احل�شور من 
خالل نظام الف�شول الفرتا�شية. كما يكن للطالب الذين 

مل يح�شروا اجلل�شات م�شاهدتها م�شجلة عر النظام. 

دور »القبول والت�صجيل«

وحول دور عمادة القبول والت�شجيل يف هذا اجلانب 

القبول  عمادة  وكيل  الدريبي  حممد  الدكتور  اأو���ش��ح 

والت�شجيل لل�شوؤون الفنية وع�شو فريق العمل اأن عمادة 

وتطوير  ملتابعة  كبرياً  اهتماماً  تويل  والت�شجيل  القبول 

لتحقيق  بعد  عن  بالتعليم  املرتبطة  العمل  اإج���راءات 

فريق  رئي�س  قام  اخلتام  املرجوة، ويف  اأهدافه  امل�شروع 

اأع�شاء  ا�شتف�شارات احل�شور من  بالإجابة على  العمل 

هيئة التدري�س املر�شحني واملر�شحات.

ا���ص��ت��ع��ر���ص��ت ال����دك����ت����ورة اإل���ه���ام 

ال�صعدون نائبة مدير مركز التميز 

يف ال��ت��ع��ل��م وال��ت��ع��ل��ي��م يف ال��ور���ص��ة 

بع�ض املواد ذات العالقة من لئحة 

األ  اأهمها  وم��ن  ب��ع��د،  ع��ن  التعليم 

يتجاوز الوحدات املكت�صبة باأ�صلوب 

 % 25 ن�صبته  التعليم عن بعد ما 

كحد اأق�صى من الوحدات املطلوبة 

برنامج  درا���ص��ة  م��ن خطة  للتخرج 

ينتهي  ال���ذي  الع��ت��ي��ادي  التعليم 

ب����درج����ة ع��ل��م��ي��ة، ب���الإ����ص���اف���ة اإىل 

ح�����ص��ول اأع�����ص��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ض 

والتهيئة  ال��ت��دري��ب  على  وال��ط��الب 

بعد،  عن  التعليم  لنمط  الالزمني 

واأل ي��ق��ل م���ا ي���در����ض ت��زام��ن��ًي��ا عن 

التدري�صية  ال���وح���دات  م��ن   % 25
واأل  بالربنامج،  درا���ص��ي  مقرر  لكل 

تقل ن�صبة ما يدر�ض من الوحدات 

بالربنامج  م��ق��رر  لكل  التدري�صية 

ع��ن 25 % ب��الأ���ص��ل��وب ال��ت��ف��اع��ل��ي، 

بالإ�صافة اإىل ما يدر�ض تزامنًيا.

وا���ص��ت��ع��ر���ص��ت اأه�����م ال�����ص��واب��ط 

ال����الئ����ح����ة ك��ح�����ص��ور  ال�������������واردة يف 

الطالب لأداء الختبارات الف�صلية 

اآليات  وتوفري  للربنامج  والنهائية 

ل��ل��ت��ح��ق��ق واإث����ب����ات ه���وي���ة ال��ط��ال��ب 

اأ����ص���ئ���ل���ة  ت����ك����ون  واأن  ذل��������ك،  ع����ن����د 

متكافئة  النهائي  الخ��ت��ب��ار  وم���دة 

كما  ال���واح���د،  ب��امل��ق��رر  للمتعلمني 

يحرم الطالب من دخول المتحان 

اإذا  التعليم عن بعد  النهائي ملقرر 

جت�����اوزت ن�����ص��ب��ة غ��ي��اب��ه 25 % من 

املحا�صرات التزامنية املطلوبة.
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مركز التميز في التعلم والتعليم ينظم ورشة 
عمل تفعيل التعليم عن بعد

أهم مواد وضوابط الئحة التعليم عن بعد

برعاية وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية

د. الصالح: تم اعتماد 269 مقررًا حتى اآلن ويوجد 194مقررًا 
إلكترونيًا على نظام إدارة التعلم

د. الشغيثري: دار الجامعة للنشر وفرت عددًا من المقررات 
 »KSUP« الرقمية من خالل منصة

اأ. د. النمي


