تقرير عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد للعام الدراسي
1438-1437هـ
اإلنجازات والخطط المستقبلية
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ملخص تنفيذي
يتضمن هذا التقرير قائمة بإنجازات عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد بشطر الطالبات خالل الفصول الدراسية
األول و الثاني والصيفي من العام الجامعي  .2017ويحتوى التقرير أيضا على قائمة بالمشاريع المستقبلية التي نطمح
في شطر الطالبات لتحقيقها لدعم توجه العمادة في الوفاء بمتطلبات الجودة واإلعتماد األكاديمي وكذلك مؤشرات
الخطة اإلستراتيجية الثالثة للعمادة.

أوال-اإلنجازات
نظرة عامة على اإلنجازات المتحققة ومؤامتها مع المشاريع اإلستراتيجية للعمادة
إن التخطيط للمشاريع في عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد بشطر الطالبات يتم في إطار المؤامة مع مشاريع
الخطة اإلستراتيجية الثالثة للعمادة ومن اجل المساهمة في تحقيق مؤشرات األداء المرتقبة .وعلى هذا األساس ندرج
في هذا القسم المؤامة التي تم عملها بين اإلنجازات المتحققة خالل الفترة التي يغطيها هذا التقرير والمشاريع
اإلستراتيجية للعمادة كم يتضح من الجدول ادنا .
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تطوير مركز االختبارات
اإللكترونية للجامعة

 .1جولة الجودة في التقييم اإللكتروني
تم تنفيذ هذ الجولة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  2017على مدار تسعة أسابيع .وتمثلت أهدافها
في:
-1

التعريف بمستجدات التعلم اإللكتروني

-2

نشر الوعي حول أهمية وفوائد التقييم اإللكتروني البنائي من خالل نظام بالك بورد ،والنهائي من خالل
نظام االختبارات اإللكترونية .QM

استهدفت الجولة القيادات ( وكيالت الكليات ،مشرفات األقسام ،مسؤوالت االختبارات اإللكترونية ورئيسات وحدات
التعلم اإللكتروني) ومسؤوالت الدعم الفني وأعضاء هيئة التدريس المهتمين في الكليات .وقد تم توجيه خطاب تقدير
للوكالة بشطر الطالبات بخصوص مخرجات الجولة .وتوضح الرسوم البيانية أدنا عينة من التقييم اإلحصائي الذي
تم إجراء عقب تنفيذج الجولة.

أعداد الحاضرات في العرض األساسي
كلية اقتصاد منزلي
بالسليمانية19 ,

معهد اللغة االنجليزية فرع
كليات البنات 33 ,

كلية االتصال واإلعالم28 ,
معهد الدراسات العليا
التربوية19 ,
كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية بالسليمانية25 ,

كلية الهندسة بالسليمانية,
12
كلية المجتمع بجده10 ,
كلية العلوم واآلداب فرع
رابغ ومعهد اللغة
اإلنجليزية فرع السليمانية,
13

كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية بالفيصلية16 ,
كلية األعمال برابغ12 ,.

كلية العلوم بالفيصلية15 ,

كلية التمريض بالسليمانية,
16
كلية الحاسبات وتقنية
المعلومات بالسليمانية,.
12
كلية الحاسبات وتقنية
المعلومات بالفيصلية22 ,

كلية العلوم الطبية
التطبيقية 17 ,
كلية الطب بالسليمانية20 ,
كلية الحاسبات وتقنية
المعلومات برابغ5 ,
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كلية الحقوق ومعهد اللغة
العربية للناطقين بغيرها
بالسليمانية16 ,
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 .2جولة وحدة الطالب
تنفيذ جولة لتدريب الطالبات في الكليات الجامعية على استخدام نظام بالك بورد وتطبيقاته في العملية التعليمية
-1

استفاد من أنشطة الجولة  488طالبة (يوضح الرسم البياني أدنا توزيع المستفيدات)

-2

تم تدريب  526طالبة

-3

 9جهات استفادت من أنشطة الجولة

 .3برنامج التدريب الصيفي للعام الجامعي 2017
تم تصميم مقرر الكتروني لبرنامج التدريب الصيفي ومن ثم تدريب  21طالبة من كلية الحاسبات وتقنية المعلومات
في إطار تفعيل التعلم القائم على المشاريع من خالل بالك بورد .تبع ذلك جمع البيانات وتقييم الطالبات وقام المشرفون
على البرنامج بتحليل اإلحصاءات الخاصة برضا المتدربات واإلستفادة منها في تطوير البرنامج .والصور أدنا تمثل
لمحات من المقرر اإللكتروني الذي تم تصميمه للتدريب الصيفي اإللكتروني:
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 .4المقرر اإللكتروني المثالي
تم تصميم قالب مقرر الكتروني مثالي يتبع معايير كوالتي ماترز  Quality Mattersالتي تركز على جودة
المقررات اإللكترونية .وركزت العمادة على دعم المعلم الجامعي في عملية تصميم المقرر اإللكتروني بتوفير
شروحات مضمنة في تصميم المقرر المثالي لتخدم األستاذ الجامعي .وفي هذا الصدد تم اإلستفادة من template
تم تصميمه بواسطة جامعة عالمية حاصلة على مراجعة من  .Quality Mattersقامت العمادة /شطر الطالبات
بتصميم نسختين من النموذج باللغتين العربية واإلنجليزية ونشرها مع بداية الفصل الدراسي األول من العام الجامعي
 .2018ومن ثم تعميم خطاب بالتغيير الذي تم مرفقا به دليل إرشادي إلستخدام المقرر اإللكتروني المثالي باللغتين
العربية واإلنجليزية .وتمثل الصور أدنا بعضا من مكونات المقرر اإللكتروني المثالي:
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 .5مجموعة بالك بورد السعودية
بعد توجيه العميد خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي  ،2017بالتعاون مع شركة بالك بورد لتفعيل
مجموعة بالك بورد السعودية ،قامت العمادة بشطر الطالبات بوضع خطة عمل المجموعة بالتعاون مع جامعتي خالد
والقصيم وتحت إشراف ممثلي خدمة العمالء من بالك بورد والخبراء المساندين  Natasha Davidsonو
 .Marissa Diminoومن ثم تم تحديد قادة مجموعة بالك بورد السعودية :د .نورة المالكي ،د .سالم الخلف ،و أ.
محمد جارهللا الحبابي .وقامت د .نورة المالكي بتصميم موقع المجموعة ومن ثم تحديد خطة التدشين .تم تنفيذ التدشين
في  20نوفمبر  .2017وتمثل الصور أدنا موقع المجموعة والدليل الذي تم إعداد .
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 .6نظام النواتج في بالك بورد
حالة العمل خالل الفترة (رمضان -ذو القعدة) على مشروع "نواتج التعلم" الذي تشرف عليه لجنة نواتج التعليم التي
تم تشكيلها في العمادة برئاسة الدكتور أحمد المضيان حيث لم يتوقف العمل عن جمع البيانات والمعلومات التي نحتاج
لها إلتمام الدراسة التجريبية واختبار فائدة نظام النواتج في البالكبورد لتوفير بيانات عن "تغطية نواتج التعلم" على
مستوى المقررات والبرامج.
-

تم عقد  3إجتماعات مع الدكتورة روث نيوبري ( 8يونيو 19 /يوليو 1 /أغسطس) لتحديد التالي:
 -1البرامج والمقررات المضمنة في الدراسة التجريبية حيث إلى اآلن شارك معنا استاذات من كلية
الهندسة (برنامج الهندسة الكهربائية) ،الحاسبات (منسوبات العمادة) و العلوم اإلنسانية (ماستر طرق
بحث علمي).
 -2تعبئة نموذج  Outcomes Schemaبحيث تم إعتماد أكواد موحدة إلدخال نواتج تعلم البرامج
والمقررات على مستوى الجامعة وقد تم ذلك بالتنسيق مع المهندس أمجد الذي تابع عمليات تحديث
النظام ،وتزويد الخبيرة بكل اإلحتياجات والمعلومات الالزمة لنجا مهامها.
 -3تعبئة نموذج  KAU Assessment Planالذي طلبته الدكتورة روث لكل مقرر مشارك في التجربة
حسب ماهو متوفر لدينا من معلومات حتى اللحظة عن العبء التدريسي لألساتذة المشاركين.
 -4التدريب على إدخال نواتج التعلم في النظام بحيث تم التعرف على واجهة المسؤول عن إدخال النواتج
وكيفية التعامل معها وكذلك واجهة المعلم وظهر لنا أن الهيكلة التقليدية لنظام النواتج حسب
الكليات /االقسام ليس له أهمية ألن المتبع هو الهيكلة حسب البرامج من واجهة المسؤول .بينما من
واجهة المعلم يمكنه الفلترة حسب الكلية /أو القسم او حتى البرنامج بفالتر منوعة تمكنه من البحث
عن نواتج بعينها تخص مقرر أو برنامجه .وطلبنا تدريب إضافي بهذا الخصوص لتتضح آلية
اإلستخدام بشكل سليم.
 -5تم تصميم تمبليت لكورس أسمينا "ألمقرر المثالي" بحيث يمكن استخدامه ألهداف الجودة وكذلك في
التجربة .وننتظر أي تعديالت من قبل الدكتورة روث.
 -6تم تصميم دعوة للمشاركة في هذ الدراسة التجريبية توضح المسؤوليات واألدوار والهدف وأنواع
التقارير التي يمكن الحصول عليها.
 -7إدخال نواتج البرامج والمقررات المشاركة ( 9برامج بما مجموعه  14مقرر)
 -8ربط النواتج بالواجبات (في مجموع ة من المقررات حسب التسلسل الزمني خالل الفصل الدراسي
األول من العام الجامعي )2018
 -9تصميم وتقديم دورة عن نظام النواتج في بالك بورد
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 .7دعم وتقييم برنامج التدريس اإللكتروني المساند
بتفعيل برنامج التدريس اإللكتروني المساند ،قامت العمادة بشطر الطالبات في وضع اآلليات التي تضمن حسن سير
العملية التعليمية من خالل تدريب استاذات المقرر المساند وتخصيص موظفة لكل استاذة للدعم .ومن ثم إنشاء
 Enterprise Surveyبواسطة البالك بورد وتوزيعه بشكل اسبوعي على الطالبات لجمع بيانات عن مدى استفادتهم
من المقرر .وتتضمن الرسوم البيانية أدنا نماذج من التقييم الجاري للبرنامج.

الصفحة  10من 17

عدد الطالب الحاضرين في األسبوع الثاني حسب المقررات
كيمياء
فيزياء

إحصاء تخصصات نظرية
إحصاء عام
رياضيات تخصصات نظرية
رياضيات عام
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 .8تقارير النمو السنوي إلستخدام الكليات لبالك بورد
قامت العمادة بشطر الطالبات باإلستفادة من نظام  Pyramidلإلحصاءات الذي توظفه العمادة من خالل تصميم
مؤشر أداء مضاف لتقارير المحتوى ،والتفاعل ،واالدوات المستخدمة في بالك بورد .حيث يقيس المؤشر النمو
السنوي المتحقق لكل كلية في إضافة المحتوى أو التفاعل أو استخدام االدوات من خالل البالك بورد شريطة ان
تتجاوز نسبة النمو  %2كمعدل نمو سنوي .تستخدم التقارير لدعم الكليات في عملية تبني التعلم اإللكتروني بتحديد
األقسام أو الممارسات التي ترفع من نسبة التفاعل في بالك بورد وتلك التي تؤثر سلبا على العملية التعليمية
اإللكترونية .ومن ثم أجتمعت الوكيلة مع وكيالت الكليات للتوعية بأهمية تبني التعلم اإللكتروني بناء على مخرجات
هذ التقارير .وتمثل الرسوم أدنا نوع البيانات التي تم الحصول عليها.
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 .9المجلة اإلخبارية
قام فريق العالقات العامة بعمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد في شطر الطالبات بوضع مقتر المجلة اإلخبارية
 Newsletterومن ثم تصميمها بإستخدام برمجية مختارة .وتهدف هذ المجلة اإلخبارية إلى التوعية بمفاهيم التعلم
اإللكتروني ومستجداته في جامعة الملك عبدالعزيز وخارجها .وتمثل الصورة أدنا لمحة من المجلة اإلخبارية
المتاحة حاليا من خالل موقع العمادة.

 .10أبحاث علمية
تم المشاركة في مؤتمر التعلم المدمج الذي عقد خالل الفصل الدراسي األول من العام الجامعي  2018بواسطة
االوراق العلمية التالية:
•

التعلم المدمج القائم على المشاريع لتعزيز إنخراط الطالب في مقرر التدريب العملي بجامعة الملك
عبدالعزيز

•

التخطيط لتبني ممارسات التعلم المدمج في جامعة الملك عبدالعزيز:

•

دراسة اإلحتياجات التدريبية كمدخل استراتيجى

•

تصورات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز عن تبني ممارسات وانظمة التعلم اإللكتروني

•

Data Mining Learners’ Online Interactions as Indicators of Engagement

 .11تطبيق اإلختبارات اإللكترونية
قامت ع مادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد بشطر الطالبات باإلشراف على تنفيذ اإلختبار الدوري األول للعام
الجامعي  2018في اإلختبار لمواد اإلحصاء والرياضيات والفيزياء والكيمياء ومن ثم كتابة تقرير اإلختبارات
اإللكترونية والذي تضمن حساب أعداد الطالبات المشاركات مقسمات على الفترات وكذلك حساب متوسط الزمن
الذي يقضينه في تأدية اإلختبار .كما توضح الرسوم البيانية أدنا .
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 .12تحديث ممارسات إدارة اإلختبارات اإللكترونية
قامت عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد بشطر الطالبات بالتنسيق مع كلية العلوم لتقسيم دخول الطالبات
لإلختبارات االلكترونية إلى فترات بناء على الشعب وذلك في خطوة تهدف إلى دعم الكلية للتخطيط لإلختبارات
اإللكترونية .ويساعد ذلك في التأكد من ظهور نماذج مختلفة للطالبات الملتحقات بكل فترة وبالتالي تساوي الفرص
للطالبات حيث يقلل هذا اإلجراء من تشابه األسئلة وبالتالي أفضلية األفواج المتأخرة من الطالبات في التعرف على
األسئلة واألداء األفضل .قامت العمادة قبل اإلختبار بتدريب مشرفات البنوك إلنشاء نماذج مختلفة لإلختبارات وإعادة
هيكلة مجلدات األسئلة في نظام اإلختبارات إلنشاء إختبارات متكافئة .وأثناء اإلختبار وفرت العمادة اإلشراف والدعم
بما يضمن حسن سير عملية التقييم اإللكتروني.
ويمكن صياغة المقتر المختص بتحديث ممارسات إدارة اإلختبارات اإللكترونية على النحو التالي:
يتم إنشاء عدة اختبارات متكافئة ( )4 ،3 ،2 ،1على نظام االختبارات اإللكترونية من قبل مشرفـ/ـة البنك وتقسم
الشعب إلى مجموعات (أ ،ب  ،ج  ،د).
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تتم جدولة كل اختبار مجموعة بشكل منفصل بالتتابع بحيث يظهر االختبار ( )1للطالبات المجموعة (أ) من الساعة
الثامنة وحتى العاشرة على سبيل المثال ،واالختبار ( )2للمجموعة (ب) من الساعة العاشرة وحتى الثانية عشر...
إلخ .كما يوضح الرسم أدنا .
مجموعات شعب الطالبات

 .13مشروع تحليل البنود
قامت العمادة بشطر الطالبات بتنفيذ مشروع تحليل البنود الذي يهدف إلى تطبيق أسلوب إحصائي يسمى بـ "تحليل
البنود" ( )Item Analysisعلى اإلختبارات الدورية لقياس فعالية البدائل (المشتتات) في أسئلة االختيار من متعدد.
االهداف:
-1

رصد االخطاء ومتابعة تصحيحها بشكل دائم لعدم ظهورها للطالب وبالتالي رفع قوة البنك ومن ثم جودة
االختبارات.

-2

يعتبر من التوجهات المطلوبة لتفعيل تقارير التحليل لبنوك االختبارات اإللكترونية في الكليات باعتبارها
مقياس للمعرفة والمهارة بشكل آمن ولتحقيق مخرجات تعليمية ناجحة مقاسة بشكل علمي دقيق

-3

يمنح تقييمات حقيقية موثوقة وصحيحة يمكن االعتماد عليها من خالل بيئة آمنة تلبي االحتياجات ويزود
المسؤولين بالنتائج المطلوبة التخاذ القرار.

وعقب تنفيذ المشروع قامت العمادة بشطر الطالبات بصياغة التوصيات المناسبة للكليات وتزويدهم بها.
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ثانيا -الخطط المستقبلية
ت عمل العمادة بشطر الطالبات حاليا على التخطيط إلتمام تنفيذ المشاريع المدرجة أدنا بنهاية الفصل الدراسي الثاني
من العام الجامعي  .2018وهذ القائمة التمثل كافة المشاريع المخطط لها ولكنها تمثل المشاريع األساسية التي تخدم
سير عمل العمادة في كافة مجاالته.
 .1العمل على إنشاء فيديوهات توضيحية بكل مايهم الطالب
 .2تكثيف مشاركة العمادة في منصة شمس للموارد التعليمية المفتوحة
 .3متابعة تنفيذ مبادرة المثقف الرقمي الموجهة كخدمة مجتمعية لطالب التعليم العام وقياس أثر التطبيق
 .4تنفيذ خطة الدعم اإلستباقي لعام  1439هــ من خالل:
•

إنشاء صفحة داخل المقرر الدراسي و تشتمل على:

•

األسئلة الشائعة

•

وضع إعالنات عن التغيرات و المواعيد لبرنامجي التعليم عن بعد واالنتساب

•

أي إضافات تهم الطالب

•

نشر األخبار التي تهم الطالب بالتعاون مع وحدة التواصل االجتماعي بالعمادة

•

إنشاء Blackboard Demo Course

 .5تحفيز طالبات االنتساب على حضور المحاضرة مباشرة مع أستاذة المادة بوضع آلية معتمدة إلضافة
تقييم من خالل أستاذة المادة للحضورالمباشرللطالبات من خالل النظام.
 .6تفعيل استخدام المقرر الدراسي الخاص باالختبارات االلكترونية داخل blackboard
 .7العمل على إضافة قاعدة البيانات في نظام إدارة التعلم االلكتروني ( )Blackboardكأسئلة شائعة للحد
من المشاكل التي تواجه أعضاء هيئة التدريس
 .8دراسة اإلحتياجات التدريبية للعام الجامعي 2018
 .9تطوير التدريب والحقائب التدريبية بما يتفق مع نتائج دراسة اإلحتياجات
 .10تحديث قالب المقرر المثالي بنا ًءا على مقترحات أعضاء هيئة التدريس
 .11إعداد وتنفيذ مشروع التدريب الصيفي للعام الجامعي 2018
 .12متابعة تفعيل مجلة التعلم اإللكتروني كدورية علمية محكمة

تم بحمد هللا،،،
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