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إحالة
بسم هللا الرحمن الرحيم
ر
اإللكتون والتعليم عن بعد
سعادة وكيلة عمادة التعلم

يحفظها هللا

ر
اإللكتون" E-
تتضمن هذه الوثيقة تقريرا شامال عن أداء "معمل ابتكارات التعلم
 Learning Innovation Labخالل ر
الفتة (الفصل الدراس األول من العام األكاديم
1439ـه1440/ـه) .وقبل عرض ذلك المجهود المتواضع والذي تحقق أوال بعون هللا تعاىل
ومن ثم بدعم متواصل و ر
مباش من سعادتكم ومن منسوبات العمادة المتمتات ،نأمل من هللا
ر
اإللكتون بجامعة الملك
تعاىل أن يسهم هذا العمل ف اإلهتمام بالتوجه البحث ف مجال التعلم
ر
عبدالعزيز عىل النحو الذي يرف بها إىل مصاف الجامعات العالمية ويحقق التمت المحىل
ر
اإللكتون والتعليم عن بعد سوف يكون
واإلقليم لها .ونحن عىل ثقة بأن جهود عمادة التعلم
لها دور ف ذلك.
ومن هنا نتقدم بالشكر لكل من أسهم ف تحقيق هذه المنجزات ولسعادتكم لدعمكم المتواصل.
نرجو من هللا سبحانه وتعاىل أن يكون عملنا خالصا لوجهه الكريم ونافعا للجميع.
ولكم منا جزيل الشكر وفائق التقدير،،،
ر
اإللكتون"
عضوات "معمل ابتكارات التعلم
ر
اإللكتون والتعليم عن بعد
بعمادة التعلم

2

ملخص تنفيذي
ً
سعيا نحو تطوير مهارات البحث العلم لدى الطالبات وأعضاء هيئة التدريس بجامعة
الملك عبد العزيز ،ولتحقيق المتة التنافسية ر
الث تطمح لها جامعة المؤسس من خالل دعم
رؤية المملكة (2030م) ف إنتاج أبحاث متمتة وتحسي بيئة التعليم المحفزة لالبداع واالبتكار
فإن العمادة وعىل غرار التجارب العالمية ف هذا الصدد أطلقت معمل االبتكارات ف التعلم
ر
االلكتون والذي كان نتاج لمعرض ر
ر
االلكتون األول" ،حيث تم تجهت
ملتق " افاق التعلم
ر
المعمل بأحدث التقنيات ر
اإللكتون ،مما
الث تساهم ف تطوير مساهمات وتطبيقات التعلم
يؤدي اىل االرتقاء بالمخرجات البحثية بالعمادة.
ر
ر
االستاتيجية
االلكتون أحد مشاري ع الخطة
ويعتت إطالق معمل ابتكارات التعلم
ر
ر
االلكتون والتعليم عن بعد ،مرفق بطاقة ر
المشوع (مرفق .)1
لعمادة التعلم
ر
االلكتون خالل
عليه يتضمن هذا التقرير بيانات عن تفعيل معمل ابتكارات التعلم
الفصل الدراس األول من العام االكاديم (1439ـه1440/ـه) ،مع ر
التكت عىل عرض خطة
المعمل وانجازاته.

3

ر
االلكتون
نبذة عن معمل ابتكارات التعلم
االلكتون ف (شعبان 1436ـه) من خالل ر
ر
ملتق افاق
تم اطالق معمل ابتكارات التعلم
ر
ر
االلكتون لدعم عملية
االلكتون الذي جسد افكار عضوات معمل ابتكارات التعلم
التعلم
ر
االلكتون وتطوير البيئة البحثية.
التعلم
مراحل انشاء معمل االبتكارات
تم التخطيط لتجهت أفكار مبدئية واختبار فكرة وجود معمل يدعم االبحاث ف التعلم
ر
االلكتون حيث تم رشاء اجهزة تدعم االفكار وتجربتها كمرحلة أوىل وعرضها كعينة عىل زائري
ر
ر
االلكتون ومن ثم الدخول ف مرحلة تاسيس فعلية ليتم استقبال األفكار من
ملتق أفاق التعلم
مختلف الجهات لدعم تجارب هم وفيما يىل وصف المرحلتي:
ً
أوال :مرحلة االنشاء واختبار الفكرة:
خالل ر
الفتة األوىل وه عبارة عن ثالث أشهر (شعبان-رمضان-شوال للعام الدراس - 1435
ر
اإللكتون" E-learning
 )1436تم البدء بتطبيق الفكرة ل "معمل ابتكارات التعلم
 Innovation Labوالذي تظافرت فيه جهود عضوات الفرق البحثية ف تجريب أجهزة
ر
اإللكتون ومدى فاعليتها ف تحفت الطالب و دعم العملية
وتطبيقات مستحدثة ف التعلم
التعليمية بأي صورة وف اي مرحلة عمرية .حيث تم عرض ماتم الوصول اليه ف معرض متكامل
ر
عىل هامش ر
االلكتون وفيما يىل جانب من الركن الخاص بالمعمل ف معرض
ملتق أفاق التعلم
ر
الملتق.
4

ً
ثانيا :مرحلة تأسيس المعمل الستقبال األفكار
باعتبار ان توفت المعلومات من اهم خطوات التفعيل الستقبال األفكار من كافة الجهات
داخل الجامعة تم عمل خطة إعالمية ببناء صفحة تعريفية للمعمل تتمثل ف الرابط التاىل:
https://elearning.kau.edu.sa/Pages-innovationlab.aspx
حيث توفر كافة المعلومات المطلوبة عن الغرفة عىل موقع العمادة ر
ونش الموقع الجغراف
الخاص به باالضافة اىل ر
نش رسائل من خالل الواتس ومواقع التواصل بفيديو المعمل
التعريق والموقع الجغراف مع ارسال بريد ر
الكتون للكليات المهتمة .وباعتبار أن الصفحة

5

تعتت نقطة االنطالق للمهتمي تم تصميمها بشكل بسيط وواضح
االرشادية عىل الموقع ر
ومحتوياتها كالتاىل:
●
●
●
●
●
●
●

نبذة عن التدشي والهدف
الموقع الجغراف
فيديو تعريق
نموذج جمع اآلراء واألفكار
والث تم تحديدها بثالث طرق ر
توضيح طرق االستفادة ر
(شاكات ,دورات ,استعارة)
جدول بأهم التقنيات الموجودة.
كافة الحقائب التدريبة المستخدمة

ر
االلكتون
تقنيات معمل ابتكارات التعلم
كتب الكتونية او تطبيقات جوال مدعمة بالواقع المعزز
كتب ر
الكتونية تفاعلية بإستخدام تطبيقات متخصصة باالضافة
اىل تعزيزها بتقنية الواقع المعزز.
الطبيع
واجهات التحكم والتفاعل
ي
باستخدام أجهزة حساسات البعد والمستخدمة ف مشاري ع بناء واجهات
التفاعل الطبيعية. Kinect-based + Leap Motion Controller
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اض
الواقع االفت ي
استخدام مثل هذه التقنية يمكن المطورين من بناء وعرض كائنات تعليمية
ثالن االبعاد باستخدام نظارات). (Oculus rift

التجسيم
العرض
ي
يمكن ذلك من خالل تصميم كائنات ثالثية االبعاد ولقطات فيديو ربتامج
تصميم مثل ) (Holo Movie maker After Effectومن ثم عرضها
بطريقة الهلوجرام.
أهمية وأهداف المعمل
ر
اإللكتون ف جامعة المؤسس بشكل يخدم العملية
تطوير ممارسات وتطبيقات التعلم
ر
ويرتق بالمخرجات البحثية للعمادة ف هذا المجال .حيث يمكن تصنيف االهداف
التعليمية
اىل ثالث نقاط كالتاىل:
ر
اإللكتون ف جامعة
ختات منسوبات العمادة ف تطوير ممارسات التعلم
 .1اإلستفادة من ر
المؤسس
 .2المشاركة بدور فعال ف تحسي وتطوير استخدامات تقنيات التعليم ف مؤسسات التعليم
العام والجامع.
 .3تحفت البحث العلم الذي ر
يرتق بالعملية التعليمية ف مؤسسات التعليم ف المملكة.
7

ر
االلكتون
الفئات المستفيدة من معمل ابتكارات التعلم
 أعضاء هيئة التدريس والباحثات.
 طالبات الدراسات العليا وطالبات برامج االنتظام.

8

الت يقدمها المعمل
الخدمات ي
تم تجهت المعمل بشكل كامل حسب المخطط والصور التالية:

حيث يمكن للمستخدمي االستفادة من المعمل حسب ثالث طرق أساسية حيث
يمكنهم التواصل مع العمادة حول أحد منها وه:
أوال -زيارة ميدانية
يقوم عضو هيئة التدريس بحجز المعمل لطالبه بغرض تقديم محاضة او التعاون مع
العمادة لتقديم دورة تدريبية وورشة عمل موجهة للجهة المستفيدة بمختلف فئاتها .لطلب
هذه الخدمة يتم التواصل مع مسؤولة معمل االبتكارات.

9

ثانيا -الدورات التدريبية:
يتم تنظيم ما يعادل أرب ع دورات تعريفية عن تقنيات المعمل ف الفصل الدراس الواحد
حيث يكون هدف الدورة "تعزيز مفهوم استخدام التقنية ف التعليم والتعريف بأحدث
التقنيات المستخدمة ف الوقت الراهن مع اتاحة الفرصة للمتدربة بالتجريب الفعىل لهذه
ر
االلكتون بعمادة التعلم
التقنيات باستخدام االجهزة المتوفرة ف معمل االبتكارات ف التعلم
ر
اإللكتون والتعليم عن بعد ".
ويتم التسجيل ف الدورات من خالل برنامج التسجيل ف التدريب والمعتمد ف صفحة
ر
ر
االلكتون والتعليم عن بعد ،بحيث
اإللكتون عىل موقع عمادة التعلم
معمل ابتكارات التعلم
تم تخصيص روابط التسجيل ف الدورات حسب فئات المستفيدين.
أنواع الدورات المقدمة:
أوال -دورات تعريفية بتقنيات المعمل:
يتم انشاؤها بصورة دورية ف العمادة ،حيث يطرح جدول يتضمن باليوم والموعد ويتم
التسجيل فيه من خالل الموقع الخاص بالمعمل ،كما يمكن إنشاء دورة تعريفية حسب طلب
الجهات ف حال كان الموعد المطلوب يتناسب مع جدول الدورات بالعمادة يتناسب مع
ً
مواعيد المدربات ايضا.
ثانيا  -دروات خاصة بتقنية معينة:
يتم انشاؤها حسب طلب الجهات ،حيث يتم طلبها من قبل الجهة بخطاب رسم بعد
ر
ر
االلكتون بعمادة
االلكتون بالجهة ومنسقة معمل ابتكارات التعلم
تنسيق منسقة التعلم
ر
االلكتون والتعليم عن بعد.
التعلم
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نوع الدورة

دورات تعريفية بتقنيات معمل االبتكارات

دورات متخصصة بتقنية معينة

مسم الدورة

دورات تعريفية بتقنيات معمل االبتكارات

اض
نظارات الواقع االفت ي

برمجة الكائنات باستخدام
الواقع المعزز

عدد الدورات

ارب ع دورات خالل الفصل االول من العام
الحال
االكاديم
ي
ي

دورة واحده خالل الفصل
االكاديم
االول من العام
ي
الحال
ي

دورة واحده خالل الفصل
االكاديم
االول من العام
ي
الحال
ي

عدد
المستفيدين

 43عضوة هيئة تدريس
 24عضوة هيئة تدريس

 14طالبة

 12طالبة

الحقيبة التدريبة الخاصة بالدورات:
التامج التدريبية المقدمة،مرفق نموذج حقيبة تدريبية
مرفق ف ملحقات التقرير حقائب ر
ر
االلكتون الخاصة بعضوات هيئة التدريس (مرفق .)2
عن تقنيات معمل ابتكارات التعلم
ثالثا -ر
الشاكات العلمية
وه عمل اتفاقيات مع الكليات ف الجامعة بهدف استقطاب عينة من طالبات
وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز وذلك للتعريف بالتقنيات ر
الث يقدمها
معمل االبتكارات واجراء تجارب محددة عليها ،وتتمثل ف مجموعة من االتفاقيات.
ر
وقد تم اعداد نموذج ر
االلكتون( .مرفق )3
لشاكات معمل ابتكارات التعلم
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وخالل ر
الفتة ر
الث يغطيها التقرير فقد تم عمل عدة رشاكات موضحة بياناتها ف الجدول التاىل:

الكلية

القسم

تاري خ االتفاقية

عدد الباحثات المستفيدات من
المعمل

كلية الحاسبات وتقنية
المعلومات

تقنية معلومات

1440/2/6ه

عدد  23باحثة من طالبات
التامج االعتيادية
التخرج ف ر

كلية االقتصاد المتىل

مالبس ونسيج

قيد التنفيذ

عدد  9باحثات من عضوات هيئة
التدريس بالقسم

رابعا -زيارات ميدانية خارجية
ر
من طرق االستفادة ل ر
االلكتون استقبال المستفيدين
نش مستجدات وابتكارات التعلم
ر
االلكتون الموجودة
من خالل الزيارات الميدانية الخارجية للتعريف بخدماتها وتقنيات التعلم
ر
االلكتون استقبل يوم االربعاء الموافق (1440/3/6ـه)
فيها ،حيث ان معمل ابتكارات التعلم
وفد من طالبات المرحلة الثانوية بجمعية اصدقاء المجتمع لاليتام والذي استضافتهم كلية
الحاسبات وتقنية المعلومات ،وخالل الزيارة تم اخذ الطالبات ف جولة ميدانية بالمعمل
وتعريفهم بأهم التقنيات الحديثة الموجوده فيه وتمكينهم من التطبيق العمىل عليها.
خامسا -استفادات مستقبلية
تحقيقا لرؤية  2030ر
باقتاح برامج تعليمية ودورات تدريبة مدفوعة يمكن االستفادة
مستقبا من المعمل خالل توفت متطلبات محددة الستخدام االجهزة (مثال تصميم كائنات
الواقع ر
االفتاض رلتنامج معي).
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ر
االلكتون
الخطط المستقبلية لتفعيل معمل ابتكارات التعلم





التوسع ف عقد رشاكات مع االقسان العلمية والباحثات من جميع الكليات بجامعة الملك عبد العزيز.
ر
ر
والكتونية) عن تقنيات معمل ابتكارات
(مباشة
تصميم وتنفيذ دورات وبرامج وورش عمل متخصصة
ر
االلكتون.
التعلم
تزويد المعمل بتقنيات اخرى تخدم العملية التعليمية.
عمل دورات تدريبية مدفوعة حسب توجهات الجامعة للدبلومات المدفوعة.

خاتمة
يعد هذا التقرير األول لست العمل ف المعمل بعد تفعيله ،حيث لوحظ االقبال الكبت
من جميع قطاعات جامعة المؤسس ورغبتهم ف التعرف عىل احدث التقنيات المستخدمة
ر
االلكتون وهذا يستدع رفع اسم أيات الشكر والعرفات الهتمام االدارات العليا
ف التعلم
ف جامعة المؤسس ودعمها مثل هذه االفكار ر
الث تواكب التطور الحاىل ف العملية التعليمية
بشكل عام ورؤية الممكلة بشكل خاص.

وفقنا هللا وأياكم لما يحبه ويرضاه...
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المرفقات

14

(مرفق )1

ون والتعليم عن بعد
األهداف اإلستاتيجية لعمادة التعلم اإللكت ي
نحو رؤية المملكة 2030

مشاري ع
الهدف األول
المبادرات
()initiatives
GO 1
a.
تفعيل
الممارسات
والتطبيقات
الجديدة
يف التعلم
ون
اإللكت ي

15

اتيج األول :بناء قدرات الطالب اإلبداعية وربطها بخدمة المجتمع وسوق العمل
الهدف اإلست ي
خطوات التنفيذ

الفتة
الزمنية

المتانية

 5سنوات

TBA

المستهدف

اآلداء

ر
مؤش األداء

%100

التامج األكاديمية
نسبة ر
ر
الث تم دراسة إحتياجتها
من تطبيقات التعلم
ر
اإللكتون المستحدثة
نسبة المستفيدين من
التدريبية
التامج
ر
المخصصة ر
الث تقدمها
العمادة
نسبة رضا المستفيدين
التامج التدريبية
عن
ر
والخدمات ر
الث تقدمها
مجال
ف
العمادة
وتطبيقات
ممارسات
ر
اإللكتون
التعلم
المستحدثة
عدد الجوالت المنفذة

GO1.1

التامج االكاديمية الجامعية فيما
دراسة إحتياجات ر
ر
اإللكتون وممارساته
يختص بتطبيقات التعلم
حسب التخصصات وإحتياجات المتعلمي

GO1.2

تقديم برامج تدريبية مخصصة  customizedعن
ر
اإللكتون ومستجداته
تطبيقات التعلم

%80

GO1.3

ر
اإللكتون" ف
تفعيل دور معمل "ابتكارات التعلم
تقديم تطبيقات تخدم العملية التعليمية ف جامعة
المؤسس

%85

GO1.4

تنفيذ جوالت منظمة للتعريف بتطبيقات
ر
اإللكتون المستحدثة
وممارسات التعلم

 5جوالت

مسؤولو ر
وشكاء
التنفيذ

وكالة شطر
الطالبات
وحدة التدريب
(طالب
وطالبات)

(مرفق )2
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