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إحالة
بسم هللا الرحمن الرحيم

سعادة وكيلة عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد

يحفظها هللا

تتضمن هذه الوثيقة تقريرا شامال عن اداء "معمل ابتكارات التعلم اإللكتروني" E-Learning
 Innovation Labخالل الفترة (شعبان-رمضان-شوال) من العام الجامعي 1437/1436هـ.
وقبل عرض ذلك المجهود المتواضع والذي تحقق أوال بعون هللا تعالى ومن ثم بدعم متواصل
و مباشر من سعادتكم ومن منسوبات العمادة المتميزات ،نأمل من هللا تعالى أن يسهم هذا
العمل في اإلهتمام بالتوجه البحثي في مجال التعلم اإللكتروني بجامعة الملك عبدالعزيز على
النحو الذي يرقى بها إلى مصاف الجامعات العالمية ويحقق التميز المحلي واإلقليمي لها .ونحن
على ثقة بان جهود عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد سوف يكون لها دور في ذلك.
ومن هنا نتقدم بالشكر لكل من أسهم في تحقيق هذه المنجزات ولسعادتكم لدعمكم المتواصل.
نرجو من هللا سبحانه وتعالى أن يكون عملنا خالصا لوجهه الكريم ونافعا للجميع.

ولكم منا جزيل الشكر وفائق التقدير،،،
عضوات "معمل ابتكارات التعلم اإللكتروني"
بعمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد

3

ملخص تنفيذي
المنطلقات والهدف والمبررات
انطالقا من حرص عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد على المساهمة في الجهود الحثيثة لتحسين
مخرجات التعليم والتعلم بجامعة الملك عبدالعزيز لتحقيق الميزة التنافسية التي تطمح لها جامعة
المؤسس ،فإن العمادة ،وعلى غرار التجارب العالمية المتميزة في هذا الصدد ،بدأت في ضم مجهودات
مجموعات العمل والفرق البحثية الفاعلة فيها لتستهدف تطوير ممارسات وتطبيقات التعلم اإللكتروني
في جامعة المؤسس بشكل يخدم العملية التعليمية ويرتقي بالمخرجات البحثية للعمادة في هذا المجال.

وصف المشروع
من هنا وخالل الفترة (شعبان-رمضان-شوال للعام الدراسي  )1436- 1435تم إنشاء "معمل ابتكارات
التعلم اإللكتروني"  E-learning Innovation Labوالذي تتضافر فيه حاليا جهود عضوات الفرق
البحثية في تجريب أجهزة وتطبيقات مستحدثة في التعلم اإللكتروني ومدى فاعليتها في تحفيز الطالب
و دعم العملية التعليمية بأي صورة وفي اي مرحلة عمرية .فكمرحلة اولى يتم العمل على تصميم
واجهات مستخدم تطبيعية بتوظيف تقنيات  Kinectوكذلك  ، Leap Motionوايضا التجريب في
تصميم كائنات تعلم بإستخدام تقنية  holographوفي نفس اإلطار تقوم عضوات المعمل بتصميم
تطبيقات (جوال -كتب الكترونية تفاعلية ،الخ) تخدم أعضاء هيئة التدريس والطالب بجامعة المؤسس.

أهداف المشروع
 .1اإلستفادة من خبرات منسوبات العمادة في تطوير ممارسات التعلم اإللكتروني في جامعة
المؤسس
 .2المشاركة بدور فعال في تحسين وتطوير استخدامات تقنيات التعليم في مؤسسات التعليم العام
والجامعي.
 .3تحفيز البحث العلمي الذي يرتقي بالعملية التعليمية في مؤسسات التعليم في المملكة.

انواع المساهمات المتوقعة
.1
.2
.3
.4
.5
.6

كتب الكترونية تفاعلية بإستخدام تطبيقات مثل  Ibook Authorمن .Apple
تطبيقات جوال تستهدف الطالب وعضو هيئة التدريس بجامعة المؤسس.
تطبيقات تعمل بواجهات مستخدم طبيعية ()Kinect-based
Holographic demos of learning objects
بحوث علمية
Technical Papers
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مجموعات العمل (األقسام)
حاليا يقوم المعمل على جهود منسوبات العمادة ممن حرصن على أن يكون لهن دور فعال في تطوير
العملية التعليمية في الجامعة بتوجيهات من وكيلة العمادة ودعمها المتواصل.
العضو

التخصص

القسم /أو مجموعة العمل

د .نورة المالكي

لغات

كافة الفئات
تطبيقات تفاعل طبيعي للمستخدم

ميادة المصري
هديل سروجي

حنان االحمدي

مستشار ومشرف لكافة الفئات مع
توفير مصادر/باحث
ادارة لمشاريع المعمل وتوفير
المصادر لكافة الفئات /باحث

عروض ثالثية األبعاد

أالء المرزوقي
أشواق السبيعي

دورها التنظيمي أو البحثي في المعمل

حاسب آلي

تطبيقات تفاعل طبيعي للمستخدم

سوزان باسلوم

باحث

ضحى القرشي
تطبيقات الجوال

دالل القحطاني
أميرة الشمراني
تهاني القحطاني

دراسات

كافة الفئات

توثيق انجازات وتنسيق اجتماعات
وأعمال الفرق
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تقرير إنجاز القسم األول/

تطبيقات الجوال

عضوات مجموعة العمل في هذه الفئة استشرفن أهمية توفير تطبيقات محمولة (جوال/تابلت) موجهة
إما إلعضاء هيئة التدريس أو الطالب في جامعة الملك عبدالعزيز تتناول على وجه الخصوص
موضوعات ذات عالقة بالتعلم اإللكتروني ويكون الهدف منها تحقيق سهولة الوصول لمصادر تدريب
او تعلم تهم المستخدمين من خالل األجهزة التي يفضلونها (األجهزة المحمولة).

الفكرة األولى :تطبيق جوال KAUeLearn
الوصف
قامت عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد بنشر الدليل السريع ألعضاء هيئة التدريس فيما يخص
كيفية التعامل مع نظام التعلم اإللكتروني /البالكبورد .كما قامت بتصميم مجموعة من الفيديوهات
التعريفية تخدم نفس الهدف .كال المصدرين متوفرين من خالل موقع العمادة .وقد ارتأينا في معمل
ابتكارات التعلم اإللكتروني أن نحقق سهولة الوصول لكل من الدليل والفيديوهات التعريفية مع حزمة
أخرى من الخدمات (مثل نموذج استفسارات وقنوات تواصل اجتماعي) من خالل تطبيق جوال موجه
ألعضاء هيئة التدريس تحت إسم  KAUeLearnيعمل على اجهزة  IOSو  .Androidحيث يتمكن
األستاذ الجامعي في اي وقت من العودة لصفحات التطبيق واإلستفادة من المعلومة بشكل سريع مع
سهولة مشاهدة الفيديو المناظر للمعلومة من خالل نفس التطبيق .نستهدف أيضا تصميم تطبيقات مناظرة
للطالب.
حالة اإلنجاز
(سيتم تدشين التطبيق في بداية شهر سبتمبر  2015بعد اعتماده من وكيلة العمادة وإجراء التعديالت
الالزمة):
 .1تم التنفيذ  :تم تصميم تطبيق جوال ألجهزة اآلبل واألندرويد يقدم معلومات في صيغ نصية
وفيديو مع امكانية التفاعل مع منسوبي العمادة.
 .2تحت التنفيذ :تم مراجعة التطبيق من قبل متخصص واقترح بعض التعديالت لتضمين العربية
وبعض المصادر المصورة.
 .3سيتم التنفيذ :نشر التطبيق في مستهل شهر سبتمبر .2015
الفئة المستهدفة
 .1أعضاء هيئة التدريس من جامعة الملك عبدالعزيز
 .2المهتمين بالتعلم اإللكتروني وتطبيقاته داخل وخارج الجامعة.
6

أفكار مناظرة
 .1تناولت ثالث دراسات حديثة ( ( 2012قامت بها اليونيسكو أهمية توظيف التطبيقات المحمولة
لتدريب المعلم .وبينما ركزت الدراسة األولى على المعلم األوروبي ،ركزت الدراستان
األخريتان على كل من أفريقيا والشرق األوسط ،وكذلك العالم بشكل عام .والدراسة التي نجدها
تحت عنوان عام  Mobile Learning for Teachersناقشت فوائد توظيف التقنية المحمولة
ومن ثم قامت بجردة وافية لمثل هذه التطبيقات التي استهدفت بمجملها )1 :تدريب وتطوير
المعلم )2 ،دعم المعلم اإلداري )3 ،دعم المعلم التربوي )4 ،التطوير البحثي للمعلم.
رابط الدراسة على المعلم األوروبي:
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002161/216167E.pdf
رابط الدراسة على المعلم األفريقي والشرق أوسطي:
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002163/216358E.pdf
رابط الدراسة على المعلم العالمي:
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002164/216452E.pdf
 .2في دراسة بعنوان A Review of Research on Mobile Learning in Teacher
 (2014( Educationقام الباحث بمراجعة عامة لالدبيات التي روجت لفكرة توظيف التعلم
الجوال وتطبيقاته لتطوير المعلمين وتدريبهم .والحظ مع ان المباحث اختلفت في تسجيل التوجه
العام للمعلمين إلستخدام مثل هذه التطبيقات إال أن هناك اتفاق شبه عام على اهمية مثل هذه
التطبيقات لمعلم القرن الواحد والعشرين.
رابط الدراسة http://www.ifets.info/journals/17_4/2.pdf
 .3وفي دراسة تطبيقية بعنوان Application of 3G-based Mobile Learning in
 )2011( Teacher Trainingتم تصميم حلول تدريبية مرنة لألجهزة المحمولة وتجريبها
على المعلمين إلكتشاف مدى استفادة المعلم من الوصول السريع ومصادر التدريب والتطوير
الذاتي المحمولة .حيث اثبتت الدراسة فاعلية تطبيق هذه الحلول.
رابط الدراسة http://goo.gl/jMo7Fb
القيمة المضافة
 .1توفير محتوى تدريبي عربي في التعلم اإللكتروني من خالل التطبيقات المحمولة.
 .2فتح مصادر التعلم والترويج لها بشكل يخدم المهتمين بالتعلم اإللكتروني من كافة الفئات.
األدوات المستخدمة
 منصات تصميم التطبيقات الجوالة7

لقطات وبيانات من التطبيق

مرحلة  1بداية تجربة عضوات فريق العمل بتصميم
التطبيق (االيقونات والمحتوى والروابط)

مرحلة  : 2مراجعة التطبيق من قبل  Zackواقتراح
تعديالت تتفق واللغة العربية وشروط النشرفي اآلب ستور
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الفكرة الثانية :كتاب الكتروني تفاعلي بإستخدام Ibook Author
الوصف
قامت عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي
1437/1436هـ بتخصيص الحقائب التدريبية التي تقدمها في تطبيقات التعلم اإللكتروني بناء على
اإلحتياجات التدريبية للكليات وأعضاء هيئة التدريس وتم تقديمها لعضوات هيئة التدريس على مرحلتين.
ورغبة من العمادة في استثمار تقنيات التعليم في جعل مصادر التدريب  )1متاحة و  )2وسهل الوصول
إليها وايمانا منها بأن مصادر التعلم يجب أن تقدم بصيغ متعددة تتناسب ورغبات المتعلمين فقد تم تصميم
كتاب تفاعلي مزود بالملتيميدا والمحتوى التدريبي بإستخدام تقنية  Ibook Authorالذي يتيح تطوير
كتب الكترونية تفاعلية جذابة ألجهزة اآلبل .والهدف األساسي هو البدء للترويج لفكر الكتاب اإللكتروني
التفاعلي الموجه لكل من المعلم والطالب ويخدم العملية التعليمية.
حالة اإلنجاز
(سيتم تدشين التطبيق في بداية شهر سبتمبر  2015بعد اعتماده من وكيلة العمادة وإجراء التعديالت
الالزمة):
 .1تم التنفيذ  :تم تأليف مانسبته  %80من محتوى الكتاب.
 .2تحت التنفيذ :مراجعة الكتاب وتزويده بالملتيميدا
 .3سيتم التنفيذ :نشر التطبيق في مستهل شهر سبتمبر .2015
الفئة المستهدفة
 .1أعضاء هيئة التدريس من جامعة الملك عبدالعزيز
 .2المهتمين بالتعلم اإللكتروني وتطبيقاته داخل وخارج الجامعة
أفكار مناظرة
 -1يطرح فصل من كتاب ( )2015بعنوان Teacher Development, Support, and
 Training with Mobile Technologiesفكرة مفادها ان توظيف التطبيقات المحمولة
ومن ضمنها تطبيق  ibookلتقديم الدعم التربوي واإلداري والتدريبي للمعلم امر الغنى عنه
لمعلم القرن  .21وطرح الفصل تصورات عدة إلحتياجات المعلمين في هذا الصدد وكيف يمكن
تحويلها إلى محتوى يقدم من خالل تطبيقات وكتب تفاعلية محمولة .وهذه الفكرة هي األساس
الذي اقمنا عليه فك رتنا في تصميم كتاب الكتروني تفاعلي لتدريب عضو هيئة التدريس وفي
مراحل متقدمة سيكون هدفنا دعمه تربويا من خالل تصميم كتب تفاعلية تخدم مقررات دراسية
بعينها.
رابط الفصل http://goo.gl/rBDuTl
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 -2قدمت دراسة بريطانية حديثة ( )2012بعنوان Using The iBook In Medical
Education And Healthcare Settings - The iBook As A Reusable Learning
Object; A Report Of The Author's Experience Using iBooks Author
 Softwareتقريرا شامال عن منافع توظيف تطبيقات الكتب التفاعلية في التعليم الطبي وعلى
وجه الخصوص في تدريب طالب المراحل األولى على بعض الموضوعات .اكدت الدراسة
على العديد من النواحي اإليجابية للتجربة.
رابط الدراسة http://goo.gl/SmF0J1
 -3وفي دراسة بريطانية /كندية ( (2012بعنوان iBook learning experience: the
challenge of teaching computer architecture to first year university
 studentsقدم الباحثون تصورا لكتاب الكتروني في مجال الحاسب اآللي لطالب السنة األولى
في الجامعة .ومن ثم قامو بقياس دافعية ،واداء ،ورضا الطالب عن تجربة استخدام الكتاب
كمصدر تعلم وتدريب .مايقارب  %92عبرو عن رضاهم عن الكتاب التفاعلي.
رابط الدراسة http://goo.gl/VwVdWP
 -4وناقشت دراسة امريكية ( )2013بعنوان Developing a highly interactive ebook
 for CS instructionفاعلية تصميم كتاب الكتروني تفاعلي بإستخدام منصة Ibook
 Authorمن  Appleحيث ساعد الكتاب طالب الحاسب اآللي على توظيف بعض المهارات
المتعلقة بعلوم الحوسبة كونهم شاركو في تصميم الكتاب.
رابط الدراسة http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2445241
 -5وناقش باحثون اسبانيون في دراسة حديثة ( )2014بعنوان Generation of teaching
 material through interactive electronic formats using iBook authorامكانية
توظيف تقنية  Ibook Authorلتصميم مصادر تعلم تفاعلية أساسية أو مساعدة للطالب
الجامعيين في مجال العلوم الطبية (التشريح) من خالل اإلستفادة من امكانيات التطبيق في إدراج
اآلنيميشن بشكل تفاعلي مع المحتوى النصي.
رابط الدراسة http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2669872
القيمة المضافة
 .1استخدام الكتاب اإللكتروني التفاعلي للتدريب والتطوير ويعتبر أول كتاب عربي يهدف
للتدريب التفاعلي.
 .2توفير محتوى تدريبي عربي في التعلم اإللكتروني من خالل تطبيقات الكتب اإللكترونية.
 .3فتح مصادر التعلم والترويج لها بشكل يخدم المهتمين بالتعلم اإللكتروني من كافة الفئات.
 .4الترويج لفكرة الكتاب اإللكتروني التفاعلي في جامعة المؤسس.
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األدوات المستخدمة
 Ibook Author from Appleلقطات وبيانات من التطبيق

.

عرض لصفحة مقدمة الكتاب في وضع التحريروالتعديل

عرض الحدى مواضيع الكتاب في وضع التحريروالتعديل
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عرض لبعض صفحات الكتاب بطريقة التصفح من جهازاملستخدم
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تقرير إنجاز القسم الثاني/

واجهات التفاعل الطبيعية

عضوات مجموعة العمل في هذه الفئة ،ومن واقع اإلهتمام بالتقنيات المستحدثة التي يمكن تطويعها في
مجال العمل االكاديمي ،قررن العمل على مشروع تصميم واجهات استخدام حديثة تعتمد على تفاعل
المستخدم الصوتي أو االيمائي ،حيث تهدف المشاريع إلى دراسة مدى اإلستفادة من مثل هذه الواجهات
في التعلم اإللكتروني ودمج التقنية في عملية التدريب والتعليم بزيادة حافزية المتعلمين.
والتفاعل من خالل واجهة المستخدم الطبيعة ) (Natural User Interface-NUIيعتمد على التفاعل
الطبيعي للبشر مع هذه الواجهات من خالل الحركات واإليماءات والصوت للتحكم بالحاسوب.
وبالتالي المستخدمين في عصرنا الحالي أصبحو يعتمدون بشكل كبير على حركات المستخدم الطبيعية
كأن يقول المستخدم امام الجهاز كلمة "أفتح" أو يحرك يده لألعلى فيؤدي الى تحرك الملف نحو االسفل
وبرزت هذه الواجهات في ألعاب األطفال من خالل تصميم ألعاب تعمل بدون جهاز تحكم .فوحدة التحكم
بجهاز األلعاب الننتيندو وي ) (Wiiوجهاز ) (PlayStation Moveو ) (PlayStation Eyeمن
شركة سوني تقوم على هذا المبدأ.
وظهر مؤخرا جهاز االستشعار من مايكروسوفت لجهاز االكس بوكس والمسمى كنيكت (Xbox
) ،Kinectوتمت اتاحة ال SDKالخاصة به للمطورين .ومن هنا اتيحت الفرصة للباحثين والمهتمين
(خاصة في مجال التعليم) ان يقومو بتصميم تطبيقات منوعة للتفاعل الطبيعي تستفيد من هذه األجهزة
وأمكاناتها.
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إن التطبيقات الممكنة لمثل هذه األجهزة تتعدى الغرض التي بنيت من أجلها في األساس وهو الترفيه،
لتفتح مجاالت وآفاقا جديدة لتطوير تطبيقات في مجاالت مختلفة مثل التعليم ،ففي المجال التعليمي تم
استخدم جهاز كنيكت لتعليم األطفال مهارات حركية معينة مثل تمارين الرياضية .واستخدم كتقنية مساندة
لذوي االحتياجات الخاصة ،كما استخدم الجهاز لتطوير واجهة تفاعلية تعمل على تحويل لغة اإلشارة
إلى نص منطوق.
لذلك نجد أن المجال البحثي في تطوير واجهات المستخدم بالتفاعل الطبيعي ،أصبح ضرورة البد أن
تتنبه له عمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد ومن هنا كان أحد أقسام معمل االبتكارات في مجال
التعلم االلكتروني في العمادة .وفيما يلي بعض األفكار األولية التي تم تطبيقها:

الفكرة األولى :التفاعل من خالل جهاز الكنكت للعروض التدريبية
الوصف
تم تطوير وتجريب واجهات تفاعل طبييعة تستخدم لقراءة حركات المستخدم سواء ايماءات أو صوت
وذلك للتفاعل مع المستخدم باإلستفادة من ال  SDKالخاصة ب .Kinect
وبيئة التجريب اآلولية سوف تكون برامج العمادة التدريبية حيث تنفذ عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم
عن بعد مجموعة من البرامج التدريبية بشكل دوري .وتستقطب هذه البرامج أعداد كبيرة من عضوات
هيئة التدريس بجامعة المؤسس وهذه بيئة مناسبة لتجريب واجهات التفاعل الطبيعي التي يصممها هذا
القسم.
حالة اإلنجاز
(سيتم تدشين التطبيق في بداية شهر سبتمبر  2015بعد اعتماده من وكيلة العمادة وإجراء التعديالت
الالزمة):
 .1تم التنفيذ  :تعديل أكواد مشاريع جاهزة للعمل على النسخة الجديدة من جهاز الكنكت.
 .2تحت التنفيذ :اختبار سرعة ودقة التفاعل من خالل اشارات اليد واستبدالها بالصوت في حال
الضعف ،وكذلك تصميم دليل مبسط لخطوات االستخدام.
 .3سيتم التنفيذ :تطوير الكود بناء على نتائج االختبار ومقترحات المستخدم.
الفئة المستهدفة
 .1أعضاء هيئة التدريس من جامعة الملك عبدالعزيز.
 .2الطالب
 .3المهتمين بالتعلم اإللكتروني وتطبيقاته داخل وخارج الجامعة.
 .4مقدمي البرامج التدريبية بجامعة الملك عبدالعزيز.
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أفكار مناظرة
 )2015( .1تم عرض فكرة لطالب ماجستير للتفاعل مع العرض التقديمي من خالل حركة اليد
وكانت ناجحة لحد كبير لكن االكواد تعمل على النسحة االولى لمكتبة الكنكت ومع تحديث الجهاز
اليمكن تشغيل تلك االكواد( .الملتقى العلمي السادس لطالب وطالبات جامعة الملك عبدالعزيز")
وكانت فكرة الطالب مستوحاة من تطبيقات تم تنفيذها تحت عنوان التحكم بالعروض التقديمية
باشارات اليد "”Kinect PowerPoint Control For Better Presentations

 ) 2013( .2تم تقديم ورقة علمية في جامعة تكساس لطالب قام بتطوير تطبيق الستخدام برنامج
الجوجل ايرث من خالل ايماءات المستخدم وأطلق عليه اسم ( )Kinoogleحيث اعتمدت على
تقنية استشعار المسافات.
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القيمة المضافة
استخدام االصدار الجديد لجهاز الكنكت و التفاعل مع العرض من خالل حركة اليد والصوت
حيث يمكن االنتقال بين الشرائح السابق والتالي من خالل لفظ الكلمات "  "Next-Backأمام
الجهاز حيث يقوم المايك داخل الجهاز بالتقاط االشارة الصوتية ومن ثم ارسالها لقارئ الصوت
الذي يفسر الكلمة المنطوقة ويقوم باالمر المطلوب ح
األدوات المستخدمة
 جهاز الكنكت االصدار الثاني لغة البرمجة ( )C# مكتبات األدوات الجاهزة للكنكت () SDKلقطات وبيانات من التطبيق

الواجهة الرئيسية لتطبيق التحكم بالعرض التقديمي بالصوت
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الواجهة الرئيسية لتطبيق التحكم بالعرض التقديمي بإيماءات اليد
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الفكرة الثانية :جدارية إعالمية  Media Wallبإستخدام الكنيكت
الوصف
تم تطوير وتجريب واجهات تفاعل طبييعة تستخدم لقراءة حركات المستخدم سواء ايماءات أو صوت
وذلك للتفاعل مع المستخدم باإلستفادة من ال  SDKالخاصة ب .Kinect
تطبيق  Media Wallبإستخدام كينيكت  Kinectلعرض صور ألحداث العمادة بطريقة محفزة للمتابعة
وباستخدام التقنية الحديثة ،الجدار االعالني يحتوي على أيقونات لشعار العمادة حيث يستطيع المستخدم
اإلشارة بيده الى أي شعار لتظهر صور االعالن أو الحدث الذي تم .يمكن اإلستفادة من مقترحات
الطالب تحسين التطبيق ومن ثم توظيفه لدعم الطالب بشكل مفتوح في ردهات العمادة.
حالة اإلنجاز
(سيتم تدشين التطبيق في بداية شهر سبتمبر  2015بعد اعتماده من وكيلة العمادة وإجراء التعديالت
الالزمة):
 .1تم التنفيذ  :تعديل الكود المتوفر في مكتبة الجهاز مفتوحة المصدر لتحويل شبكة العرض
الى نوافذ لعرض صور االعالنات في العمادة.
 .2تحت التنفيذ :تطوير خلفية العرض واختبار استخدام الجدار االعالني ,دليل ارشادي
الستخدام التطبيق.
 .3سيتم التنفيذ :تطوير واجهات الظهور لتشمل صفحة انترنت او حساب من الشبكات
االجتماعية مثل تويتر.
الفئة المستهدفة
 .1أعضاء هيئة التدريس من جامعة الملك عبدالعزيز.
 .2الطالب
 .3المهتمين بالتعلم اإللكتروني وتطبيقاته داخل وخارج الجامعة.
 .4المهتمين في استخدام التقنية في عروض األحداث مثل "العالقات العامة".
أفكار مناظرة
 ،)2014( .1تم تنفيذ تجربة الجدارية اإلعالمية  Media Wallبإستخدام الكنيكت في
جامعة  Libertyفي الواليات المتحدة اآلمريكية حيث يقوم رواد المكتبة الجامعية من
الطالب من تصفح تويتر موضوعي ذا عالقة بأحداث جامعية أو عالمية بإستخدام
اإلشارات.
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 )2013( .2تم عرض ورقة علمية بعنوان " Types of Public Interactive
 "and How to Motivate Users to Interact Display Technologiesوذلك
في جامعة مونيش بألمانية حيث وضحت الورقة أهمية استخدام الشاشات العامة ومدى
فائدتها لتشجيع المستخدم على التعامل مع التقنية فيما حوله ومدى تطور الواجهات
الطبيعية لالستخدام العام .وامكانية تفاعل اكثر من مستخدم بنفس الشاشة.
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 )2013( .3ورقة بحثية بعنوان Unpacking the full potential of media
 facades through a fusion with Kinect technologyتتناول أهمية الجداريات
اإلعالمية في استقطاب المستفيدين .ومع ان الورقة تعالج ذلك في إطار غير تربوي إال
انها تلقي بالضوء على اهمية استثمار تقنية الكنيكت إلحداث فرق في كيفية تعامل
المستخدم مع أي نوع من الخدمات او المعلومات التي يسعى إليها بطريقة تجذب اهتمامه.
رابط الدراسة
http://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJKBD.2013
.054091
 )2012( .4قامت جامعة  Cumbernauldبتصميم ( Magic Wallجدارية سحرية
إعالمية) تستخدم تقنية الكنكت (القائمة على عروض بريزي وبور بوينت) لجعل
الطالب يتفاعلون معها بشكل يعكس تفضيالت الطالب .تحوي الجدارية معلومات عن
الكلية ،الدراسة ،الخ.
رابط الدراسة
http://www.rsc-scotland.org/wp-content/uploads/2012/12/Kinect_magic_wall.pdf
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القيمة المضافة
على صعيد الجامعات السعودية ،يعتبر هذا التطبيق األول الذي يوظف فيه الكنكت لخدمة المستفيدين
من خدمات الجامعة في التعلم اإللكتروني.
األدوات المستخدمة
 جهاز الكنكت االصدار الثاني لغة البرمجة ( )C# مكتبات األدوات الجاهزة للكنكت () SDKلقطات وبيانات من التطبيق

لقطة تعبرعن ظهور الحدث بعد تأشيراملستخدم على الصورة التي يريد أظهارها
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الفكرة الثالثة :تطبيق تعليمي لكلمات اللغة االنجليزية بإستخدام الكنيكت
الوصف
تم تطوير وتجريب واجهات تفاعل طبييعة تستخدم لقراءة حركات المستخدم سواء ايماءات أو صوت
وذلك للتفاعل مع المستخدم باإلستفادة من ال  SDKالخاصة ب .Kinect
تصميم شاشة تعليمية مبسطة لتعليم الطالب من مؤسسات التعليم العام مصطلحات اللغة االنجليزية مثل
االلوان واالتجاهات وغيرها .حيث يمكن للطالب بأن ينطق الكلمة أمام الجهاز ومن ثم يحدث تفاعل
حسب الكلمة المنطوقة.
حالة اإلنجاز
(سيتم تدشين التطبيق في بداية شهر سبتمبر  2015بعد اعتماده من وكيلة العمادة وإجراء التعديالت
الالزمة):
 .1تم التنفيذ  :شاشة لعرض االلوان ,وكائن يتحرك حسب االتجاه المنطوق.
 .2تحت التنفيذ :تعديل نوافذ أخرى لمصطلحات أخرى واختبار التطبيق.
 .3سيتم التنفيذ :تعديل التطبيق حسب احتياجات ومقترحات المستخدمين في االختبار.
الفئة المستهدفة
 .1أعضاء هيئة التدريس المهتمين باستخدام تقنيات التعليم.
 .2الطالب من فئة المراحل األولى في التعليم
 .3مؤسسات التعليم العام
أفكار مناظرة
 ،(2012( .1أطلق الباحث "  "M. Palmerمن خالل مدونته تطبيق بعنوان "Kin-
 " educate: A math game for Kinect using speech recognitionحيث أوضح
أن التطبيق اليزال تحت التطوير الضافة مميزات تعليمة أكثر باستخدام مزايا الكنكت
المتطورة.
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القيمة المضافة
يتم اختبار الفكرة ضمن مجال التعلم االلكتروني ومدى فاعليتها للتطبيق مع العلم أن استخدام الصوت
يعنبر من الصعوبات البرمجية لتأثره بكافة االصوات خلف المستخدم.
األدوات المستخدمة
 جهاز الكنكت االصدار الثاني لغة البرمجة ( )C# مكتبات األدوات الجاهزة للكنكت () SDK أكواد لتطبيقات تعمل على االصدر االول ورفعها لالصدار الثانيلقطات وبيانات من التطبيق
التطبيقات الجاهزة والتي تعمل على االصدار األول لجهاز الكنكت وتم تحويلها لالصدار الثاني
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تقرير إنجاز القسم الثالث/

العروض التجسيمية (ثالثية األبعاد)

عضوات مجموعة العمل في هذه الفئة يعملن حاليا على مشروع تصميم كائنات ثالثية االبعاد ولقطات
فيديو ببرامج تصميم مثل ( )After Effect - Holo Movie makerومن ثم عرضها بطريقة
الهلوجرام مع وجود تفاعل للمستخدم من خالل أجهزة الحساسات مثل الليب المستخدم في الفئة الثانية
وذلك لدراسة مدى اإلستفادة من مثل هذه الطرق في التعلم اإللكتروني ودمج التقنية في عرض المحتوى
العلمي والفيديوهات العليمة التي تساعد في دعم فكرة التعلم بالترفيه.

الفكرة األولى :عرض فيديوهات تعريفية عن العمادة بشكل تجسيمي ()Hologram
الوصف
تصميم كائن ثالثي األبعاد أو مقطع فيديو تعريفي للعمادة عن األنظمة المستخدمة وعرضه على منصة
الهلوجرام وتجريب التفاعل معه من خالل جهاز .Leap Motion
حالة اإلنجاز
(سيتم تدشين التطبيق في نهاية شهر سبتمبر  2015بعد اعتماده من وكيلة العمادة وإجراء التعديالت
الالزمة):
 .1تم التنفيذ  :عمل مجسم لمنصة مشابهة للمنصات المخصصة لعرض الكائنات ثالثية االبعاد
وتجربة عرض شعار العمادة وبعض الفيديوهات الجاهزة من النت .بعد التأكد من وضوح
مفهوم التطبيق تم طلب منصة فعلية والموضحة في الصورة أدناه
 .2تحت التنفيذ :بناء كائن ثالثي األبعاد وتجريب كود برمجي لتحريكه بايماءات اليد
 .3سيتم التنفيذ :ربط منصة العرض مع جهاز ( )Leap Motionللتفاعل بالكائن المصمم
الفئة المستهدفة
 .1أعضاء هيئة التدريس من جامعة الملك عبدالعزيز
 .2طالب جامعة الملك عبدالعزيز
 .3المهتمين بالتعلم اإللكتروني وتطبيقاته داخل وخارج الجامعة.
 .4مؤسسات التعليم العام
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أفكار مناظرة
 .1صمم طالب قسم الحاسب في جامعة ميندانو في الفلبين ( )2014منصة لعرض النظام الشمسي
ككائن تعليمي ثالثي االبعاد حيث تظهر معلومات اضافية حول الكائن عند تحريك يد المستخدم
أمام المنصة وذلك باستخدام الليب ( Hologram 3D Solar System using Leap
) Motion Controller
https://www.youtube.com/watch?v=5LzVkJY38Us

 .2عرضت مجموعة بحثية في بريطانية ( )Pixelhousفي عام ( )2013كائن ثالثي االبعاد من
خالل منصة ثالثية ألوجه تدعم تقنية الهلوجرام والتفاعل مع الكائن من خالل حساس الليب حيث
أوضحت المجموعة بأهمية استخدام هذه التقنية في العروض والمؤتمرات لتعطي واقعية أكثر
لعرض الكائنات.

https://www.youtube.com/watch?v=dO5-D3yY4Zk
http://www.dbpixelhouse.co.uk/home
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القيمة المضافة:
ضرورة بناء كائنات تعليمية تعرض بشكل ثالثي االبعاد مع وجود تفاعل طبيعي في جامعة
الملك عبدالعزيز.
األدوات المستخدمة :
حساس قارىء اليماءات يد المستخدم ( ) Leap Motion
مكتبة الجهاز مفتوحة المصدر
برنامج تصميم كائن ثالثي االبعاد () 3Faces Holo video maker
منصة عرض ثالثية األوجه () 3Faces Holo
لقطات وبيانات من التطبيق

منصة العرض التجريبية وظهور الكائن داخلها

منصة العرض التي تم طلبها والتي
جهازالحساس ( )Leap Motionاملستخدم

تعرض الكائنات ثالثية االبعاد بتقنية

وتجربة لطريقة قراءته ليد املستخدم

التصويرالتجسيمي
( )Hologram
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الخاتمة واألفكار المستقبلية
يعتبر هذا التقرير األول لسير العمل في المعمل ونحن األن في صدد اكمال تنفيذ األفكار
المعروضة باالضافة الى زيادة بعض المقترحات بناء على متطلبات العمادة البحثية حيث
سيتم اضافة فكرة المرشد األكاديمي اإللكتروني عن طريق تصميم تطبيق مخاطبة مجسد
 embodied agentباستخدام لغة  ، AIMLحيث تم مناقشة عمل نموذج مقترح يفيد قسم
التعلم االلكتروني إلرشاد الطالب اكاديميا وبالتالي يقوم أعضاء المعمل في فئة تطبيقات
الجوال بتنفيذ النموذج المقترح باإلضافة الى فكرة العرض ثالثي االبعاد باستخدام نظارات
(  )Oculus riftوالتي تم شراءها فعليا وهي اآلن في طور التجريب واالستكشاف.

ختاما نشكرهللا على ماتم من انجاز ثم نشكر كل من دعمنا ودعواتكم لنا
بالتوفيق للمزيد من .p
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