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مركز التميز في التعلم والتعليم ينظم ورشة
عمل تفعيل التعليم عن بعد

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

د .الصالح :تم اعتماد  269مقررًا حتى اآلن ويوجد 194مقررًا
إلكترونيًا على نظام إدارة التعلم
تقرير  -تغريد ال�صالح
َّ
نظم مركز التميز يف التعلم والتعليم بتوجيه من
وك��ال��ة اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأك��ادمي�ي��ة ور�شة
ع�م��ل «تفعيل التعليم ع��ن ب �ع��د» ،وذل ��ك ي��وم الأرب �ع��اء
1440/4/12هـ املوافق 2018/12/19م برعاية وكيل
اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية الدكتور حممد
بن �صالح النمي ،وح�ضور مدير مركز التميز يف التعلم
والتعليم الدكتور �سعود الكثريي.
كفاءة وتكامل
وق��د �شكل مركز التميز يف التعلم والتعليم فريقاً
مُيثل �أع�ضا�ؤه اجلهات ذات العالقة يف اجلامعة واملعنية
بذلك ،ويتوىل مركز التميز للتعلم والتعليم متابعة
و�إدارة والإ�شراف على هذه املبادرة لتحقيق التكامل بني
وحدات اجلامعة وحتقيق الكفاءة يف تطبيق التعليم عن
بعد يف اجلامعة.
بيئة تعليمية حمفزة
و�أ�شار وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون التعليمية والأكادميية
يف كلمته بهذه املنا�سبة �إىل �أن اجلامعة بتوجيهات
من معايل مدير اجلامعة تعمل على حتقيق الريادة
يف التعليم لتوفري بيئة تعليمية حمفزة تتيح �أ�ساليب
متعددة للتعلم ،رغب ًة يف تطوير �سري العملية التعليمية
وتفعيل و�سائل التقنية بطرح مقررات بنمط التعليم عن
بعد ،م�ستفيدة من الإمكانات التي متتلكها اجلامعة من
بنية تقنية حتتية ،و�أنظمة تعلم �إلكرتونية ،و�أ�شاد بدور
�أع�ضاء هيئة التدري�س املتميزين يف قيادة التغيري يف
جمال التعلم والتعليم باجلامعة ونتطلع ملزيد من التميز
يف التعليم عن بعد يف اجلامعة.
مبادرة �شاملة
و�أكد د .النمي �أن �إحدى مبادرات تفعيل التعليم عن
بعد �ستنطلق الف�صل الثاين من العام اجلامعي احلايل
1440/1439هـ ب ��إذن اهلل ،يف اجلامعة ،ومييز هذه
املبادرة �أنها �شاملة جلميع كليات اجلامعة وحتظى بدعم
ومتابعة من معايل مدير اجلامعة ،كما �أنها تعمل على
تكامل جهود العديد من وحدات اجلامعة لدعم التعليم
عن بعد ،م�شرياً �إىل �أن �أع�ضاء هيئة التدري�س املتميزين
هم قادة التغيري يف جمال التعلم والتعليم يف اجلامعة.
التعلم الإلكرتوين
من جانبه ا�ستعر�ض الدكتور عمر ال�صالح وكيل عمادة
التعامالت الإلكرتونية واالت�صاالت للتطوير واجلودة
وع�ضو فريق العمل� ،أهم مبادرات التعليم الإلكرتوين
ال�سابقة وم��راح��ل تطوير امل��ق��ررات الإلكرتونية وفق
معايري اجلودة وتطوير املقررات اجلامعية �إلكرتونياً،
و�أ�شار �إىل �أنه مت اعتماد  269مقرراً من جلنة االعتماد
الفني حالياً ،ويوجد  194مقرراً �إلكرتونياً على نظام
�إدارة التعلم.

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

و�سائط متعددة وال��وث��ائ��ق الإلكرتونية
كما �أعرب عن كامل ا�ستعداد العمادة
وال�صور والر�سومات� ،إ�ضافة للن�صو�ص
لتقدمي خدمات الدعم وامل�ساندة لأع�ضاء
امل��ك��ت��وب��ة �أو امل�����س��م��وع��ة وال���ب���ث احل��ي
هيئة ال��ت��دري�����س فيما يخ�ص التعليم
للتجارب والعرو�ض الأدائ��ي��ة ،واملحتوى
الإلكرتوين املبا�شر من خالل موقع نظام
التفاعلي ك��احل��وار التعليمي التزامني
�إدارة التعليم الإلكرتوين ،وموقع العمادة
�أو الال تزامني ،االختبارات والواجبات
الإلكرتوين ،واالت�صال املبا�شر ،Hotline
الإلكرتونية وعنا�صر التعلم التفاعلية و
و�أ�شار �إىل توفري العمادة لأدوات الت�أليف
الأن�شطة التعليمية التي يرفعها الطالب
والن�شر الإل��ك�تروين يف وح��دات التعليم
�أ .د .النمي
ع�بر نظام �إدارة التعلم �إ���ض��اف��ة للكتب
الإل���ك�ت�روين والتعلم ع��ن بعد و�إن�����ش��اء
وحدات تعليم �إلكرتوين يف جميع كليات اجلامعة وتدريب الإلكرتونية التفاعلية ،الفيديوهات التفاعلية.
كتب رقمية
امل�ستفيدين على تطبيقات التعليم الإلكرتوين.
م��ن جانبه �أ���ش��ار ال��دك��ت��ور مفلح ال�شغيرثي املدير
�أدوات وعنا�صر
و�أ�ضاف د .ال�صالح �أن عنا�صر التعليم عن بعد هي التنفيذي لدار الن�شر يف جامعة امللك �سعود �أن دار الن�شر
حمتوى رقمي وع�ضو هيئة التدري�س والطالب والأن�شطة قد وفرت عدداً من املقررات الرقمية من خالل من�صة
التفاعلية كما �صنف املحتوى الإل��ك�تروين من حيث «ك�سوب» ،بحيث يتاح لأع�ضاء هيئة التدري�س والطالب
التفاعل �إىل «حمتوى غري تفاعلي» كالفيديوهات وملفات واملتخ�ص�صني �إثراء املقررات من خالل بع�ض التقنيات

أهم مواد وضوابط الئحة التعليم عن بعد

ا� �س �ت �ع��ر� �ض��ت ال ��دك � �ت ��ورة �إل� �ه ��ام
ال�سعدون نائبة مدير مركز التميز
يف ال �ت �ع �ل��م وال �ت �ع �ل �ي��م يف ال��ور� �ش��ة
بع�ض املواد ذات العالقة من الئحة
التعليم ع��ن ب�ع��د ،وم��ن �أهمها �أال
يتجاوز الوحدات املكت�سبة ب�أ�سلوب
التعليم عن بعد ما ن�سبته % 25
كحد �أق�صى من الوحدات املطلوبة
للتخرج م��ن خطة درا��س��ة برنامج
التعليم االع �ت �ي��ادي ال ��ذي ينتهي
ب ��درج ��ة ع �ل �م �ي��ة ،ب ��الإ�� �ض ��اف ��ة �إىل

ح���ص��ول �أع �� �ض��اء ه�ي�ئ��ة ال�ت��دري����س
وال�ط�لاب على ال�ت��دري��ب والتهيئة
الالزمني لنمط التعليم عن بعد،
و�أال ي�ق��ل م��ا ي��در���س ت��زام �ن � ًي��ا عن
 % 25م��ن ال ��وح ��دات التدري�سية
لكل مقرر درا��س��ي بالربنامج ،و�أال
تقل ن�سبة ما يدر�س من الوحدات
التدري�سية لكل م�ق��رر بالربنامج
ع��ن  %25ب��الأ� �س �ل��وب ال�ت�ف��اع�ل��ي،
بالإ�ضافة �إىل ما يدر�س تزامنيًا.
وا� �س �ت �ع��ر� �ض��ت �أه � ��م ال �� �ض��واب��ط

ال � � � � � ��واردة يف ال �ل�ائ � �ح� ��ة ك �ح �� �ض��ور
الطالب لأداء االختبارات الف�صلية
والنهائية للربنامج وتوفري �آليات
ل�ل�ت�ح�ق��ق و�إث� �ب ��ات ه��وي��ة ال�ط��ال��ب
ع� �ن ��د ذل� � � ��ك ،و�أن ت � �ك� ��ون �أ� �س �ئ �ل��ة
وم��دة االخ�ت�ب��ار النهائي متكافئة
للمتعلمني ب��امل �ق��رر ال ��واح ��د ،كما
يحرم الطالب من دخول االمتحان
النهائي ملقرر التعليم عن بعد �إذا
جت � ��اوزت ن���س�ب��ة غ �ي��اب��ه  % 25من
املحا�ضرات التزامنية املطلوبة.

احلديثة ويتوفر يف املن�صة خ�صائ�ص وخدمات ت�ساعد
الأ�ستاذ والطالب على �إث��راء امل��ادة العلمية عرب متكني
امل�ستخدم من �إن�شاء ن�سخة خا�صة له ي�ستطيع التعليق
فيها و�إ�ضافة املالحظات والبحث عن كلمة �أو جزء من
الن�ص يف الإنرتنت و�إ�ضافة مزيد من املعلومات �أو املقاطع
�أو ال�صور �أو الأ�شكال ،كما ميكنه م�شاركة ذل��ك عرب
الو�سائل املتاحة يف املن�صة ،وت�أمل الدار من خالل ذلك
�أن توفر املحتوى الرقمي امل�ساند للعملية التعليمية يف بيئة
رقمية تفاعلية ل�صالح عملية التعلم عن بعد يف جامعة
امللك �سعود ،و�سيتم عقد لقاءات وور�ش عمل للتعريف
مبنتجات الدار والتدريب على اال�ستفادة منها.
التعلم عن بُعد
يعترب التعلم عن بعد توجهاً ملعظم جامعات العامل
الرائدة ،وهو نوع من �أنواع التعلم الإلكرتوين تُ�ستخدم
فيه و�سائل وتقنيات �إلكرتونية يف العملية التعليمية
و�إدارة التفاعل ،ويت�صف بانف�صال بني املعلم واملتعلم،
�أو بني املتعلمني �أنف�سهم� ،أو بني املتعلمني وم�صادر
التعلم ،ويكون االنف�صال �إما بالبعد املكاين خارج مقرات
امل�ؤ�س�سة التعليمية� ،أو بالبعد الوقتي لزمن التعلم.
وبالإ�ضافة �إىل مزايا التعليم عن بعد كتقدمي تعلم
مرن وتخفي�ض التكاليف فهو � ً
أي�ضا يعترب �ضرورة ملحة
من �ضرورات الع�صر الرقمي ،حيث �إنه يزود الطالب
مبهارات التعلم الذاتي والتعلم مدى احلياة والتي تعد
من �أهم املهارات التي يحتاجها الطالب للحياة والعمل
يف عامل �سريع التغيري.
�أدوات نظام �إدارة التعلم «»LMS
يحتوي نظام �إدارة نظام التعلم البالك بورد «»LMS
يحتوي على الأدوات التي ميكن ا�ستخدامها يف حتقيق
التعلم ع��ن بعد والتميز ب��ه مثل ا�ستخدام الف�صول
االفرتا�ضية ،و�إن�شاء منتدى لكل مقرر ،والتفاعل مع
الطالب من خالل امل�شاركات وال��رد عليها ،وا�ستخدام
الربيد الإلكرتوين ،والر�سائل املبا�شرة للتوا�صل مع الطالب
وا�ستخدام الواجبات واالختبارات االلكرتونية .كما ميكن
متابعة ح�ضور الطالب يف جل�سات الف�صول االفرتا�ضية
 On-Lineيف اجلل�سات ال�صفية ب�أخذ تقرير احل�ضور من
خالل نظام الف�صول االفرتا�ضية .كما ميكن للطالب الذين
مل يح�ضروا اجلل�سات م�شاهدتها م�سجلة عرب النظام.
دور «القبول والت�سجيل»
وحول دور عمادة القبول والت�سجيل يف هذا اجلانب
�أو���ض��ح الدكتور حممد الدريبي وكيل عمادة القبول
والت�سجيل لل�ش�ؤون الفنية وع�ضو فريق العمل �أن عمادة
القبول والت�سجيل تويل اهتماماً كبرياً ملتابعة وتطوير
�إج���راءات العمل املرتبطة بالتعليم عن بعد لتحقيق
امل�شروع �أهدافه املرجوة ،ويف اخلتام قام رئي�س فريق
العمل بالإجابة على ا�ستف�سارات احل�ضور من �أع�ضاء
هيئة التدري�س املر�شحني واملر�شحات.

