واف لما تم خالل فترة التدريب الصيفي بعمادة
يهدف التقرير إلى تقديم عرض
ٍ
التعلم اإللكتروني والتعليم عن بُعد؛ وذلك لتحقيق الفائدة منه وتمكين تطبيقه لفترات
الصيف القادمة أو من قبل جهات أخرى تقدم برامج تدريب صيفي للطالبات في
الجامعة مع مراعاة اإليجابيات والسلبيات التي تم رصدها خالل تلك الفترة.
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مقدمة
نظرًا لالحتياج الماس للتدريب من قبل طالبات جامعة الملك عبدالعزيز وسعيًا من عمادة التعلم
اإللكتروني والتعليم عن بُعد لتحقيق التوافق الفعلي بين مخرجات الكليات ومتطلبات سوق العمل ،قدمت
العمادة برنامج التدريب الصيفي لطالبات كلية الحاسبات وتقنية المعلومات للعام الدراسي
(1438/1437هـ) ،وذلك بد ًءا من يوم األحد الموافق (1438/10/15هـ) وعلى مدار  6أسابيع تم
خاللها تغطية ساعات التدريب للطالبات المرشحات وعددهن  20طالبة من فرعي السليمانية والفيصلية
من كافة أقسام كلية الحاسبات وتقنية المعلومات.
يهدف التدريب الصيفي إلى االستفادة من الخبرات العلمية لدى الطالبة في مجال تخصصها ،كما
أن اكتساب الطالبة للخبرات العملية التي ت ؤدي إلى رفع مهاراتها وتعزيز الفرص الوظيفية المستقبلية
وخاصة تحمل المسؤوليات التي تتعلق بالعمل واالنضباط أم ٌر جوهري ويساهم بإعطاء الطالبة تصوّ ر
واضح عن بيئة العمل الحقيقية وما تتطلبه من مهارات وما تحمله من فرص وعقبات ،كذلك يتميز
التدريب الصيفي بدوره الفعّال ل تنمية مهارة العمل الجماعي لدى الطالبة وتنمية سلوكيات التعامل مع
الزمالء داخل فريق العمل الواحد.
التخطيط للبرنامج
تم تشكيل فريق متكامل لإلشراف على برنامج التدريب الصيفي وذلك لترتيب العمل طيلة فترة
التدريب وتوزيع المهام حسب احتياج العمادة وبما يفيد الطالبات وتم تقسيم الفريق إلى ثالث مجموعات
وهي:
 .1مسؤوالت اإلشراف العام للتدريب الصيفي ويشمل سعادة وكيلة العمادة د.لمياء باحارث وكافة مشرفات
األقسام في العمادة وهن :د.نورة المالكي ،أ.لولوة الحريقي ،أ.سالفة حريري ،وأ.ميادة المصري.
 .2مسؤوالت اإلشراف الفني على تطبيق البرامج المطلوبة في العمادة:
المسؤوالت

اسم النظام
إنجازات الموظف

أ.نادية السلمي ،أ.أبرار السلمي
أ.مريم العمري ،أ.والء الحبشي

المفاضالت الوظيفية

أ.أمل الشهري ،أ.رنا الخثالن

اختبار واجهات األنظمة
والجلسات المسائية

أ.آالء مرزوقي ،أ.والء الجهني
أ.نوران حسين

 .3مسؤوالت اإلشراف اإلداري واللواتي يعنين بمتابعة الطالبات من حيث الحضور واالنصراف وتقديم
التقارير المطلوبة في العمادة باإلضافة الى توفير األخبار لمواقع التواصل االجتماعي وهن :أ.روزان
بري وأ.مروة خاشقجي.
التجهيزات والتنفيذ
تم اجتماع فريق اإلشراف ووضع خطة تدريبية تهدف لتحديد أساسيات العمل على التدريب
الصيفي مع الطالبات المرشحات من الكلية ،حيث تم عرض المواضيع التي سيتم التدريب عليها
باإلضافة الى التوزيع المبدئي .كما تم إنشاء مقرر (التدريب الصيفي للطالبات) على نظام إدارة التعلم

2

اإللكتروني ( )Blackboardبحيث يحتوي على كافة المتطلبات ومصادر التعلم الالزمة خالل برنامج
التدريب الصيفي ،وتم إثراءه كمنصة للتواصل ما بين مشرفات العمادة والطالبات ومشرفات الكليات
ومن ثم بدأ التنفيذ كالتالي:
 .1االجتماع الترحيبي :تم عقد اجتماع الترحيب بطالبات التدريب الصيفي يوم األحد الموافق
(1438/10/15هـ) لتعريفهن بأهداف التدريب الصيفي والحوافز والشروط الواجب مراعاتها ،وكذلك
عرض نبذة عن المشاري ع المطلوب إنجازها خالل البرنامج ،باإلضافة إلى توضيح الجلسات المسائية
على نظام إدارة التعلم اإللكتروني ( )Blackboardوالتي تم اعتماد انعقادها خالل فترة التدريب.
 .2توزيع المهام :تم اعتماد نموذج توصيف المهام المطلوب تنفيذها وتوزيعها على فترة التدريب الصيفي
( 6أسابيع) وذلك لكل مشروع من مشاريع التدريب الصيفي على حدة ،ومن ثم رفعها على مقرر
(التدريب الصيفي للطالبات).
 .3البدء بالمشاريع :تم خالل األسبوع األول التعرف على األنظمة بشكل مفصل من قبل الطالبات وتحليل
متطلباتها وكذلك تم تزويد الطالبات بالمصادر الالزمة للتعرف على لغات البرمجة المستخدمة وبيئات
العمل وطرق التعامل معها ،بعد ذلك وخالل فترة التدريب تم العمل على المشاريع المطلوبة وإنجاز
المهام المحددة بإشراف من المشرفة الفنية لكل مشروع ،ومن ثم تعبئة الطالبة التقرير األسبوعي للمهام
التي تم تنفيذها نهاية كل أسبوع ورفعه على مقرر (التدريب الصيفي للطالبات).
 .4انجازات البرنامج التدريبي :تم خالل الفترة التدريبية انجاز كافة االنشطة والتكاليف المطلوبة وهي:
 برمجة نظامين تسهل بعض األعمال اإلدارية في العمادة وهي :نظام إنجازات الموظف (والذي
يمكن من خالله توثيق كافة بيانات الموظف من دورات أو ما يقوم به من إنجازات حيث يستطيع
المدير المباشر االطالع عليها ومتابعته) ،ونظام المفاضالت الوظيفية الذي يسهل عمل المقابالت
الشخصية من ناحية إدارة المتقدمين ومن ثم توثيق أهم معايير المقابلة لفرزها واختيار األنسب حسب
الهدف من الوظيفة ،حيث تم توثيق النظامين بشكل مفصل ويمكن االطالع عليها من خالل (ملحق
.)1
 انجاز اختبار االستخدام لواجهات نظام التعلم اإللكتروني بالكبورد ( )Blackboardحيث تم انشاء
مقرر تدريبي للطالبات يتم من خالله رفع تقارير الطالبات واعمالهم باإلضافة لجلسات ولوحات
نقاش تزامنية وغير تزامنية حول مفهوم اختبار واجهات االنظمة بشكل عام ومن ثم التركيز على
عمل تقرير مفصل لمدى سهولة استخدام نظام البالكبورد بشكل خاص حيث يمكن االطالع على
تفاصيل المقرر التدريبي والتقرير الخاص باختبار استخدام نظام التعلم اإللكتروني بالكبورد
( )Blackboardمن خالل (ملحق .)2
 ا ستكشاف بعض أدوات التقنية والتي من الممكن أن يستخدمها عضو هيئة التدريس بسهولة في
برامج التعلم اإللكتروني بالجامعة ،حيث تم اقتراح بعض األدوات وتلخيص نشرات توعوية حولها.
ويمكن االطالع على تفاصيل هذه المهمة من خالل (ملحق .)3
 المشاركة في المحاضرات التثقيفية التي هدفها إ ثراء معلومات الطالبة حول مستجدات التقنية في
مستحدثات التقنية في التطبيقات التعليمية ،تطبيقات التفاعل الطبيعية في التعليم ،والعروض
التجسيمية (ثالثية األبعاد) لكائنات تعليمية .ويمكن االطالع على تفاصيل المحاضرة من خالل
(ملحق .)4
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 .5التقييم :تم تقييم البرنامج من الطرفين حيث قامت كل من مشرفات العمادة بتقييم الطالبات بشكل فردي
وجماعي وذلك من خالل نماذج تم تحديدها يمكن االطالع على تفاصيل كافة نماذج التقييم المستخدمة
خالل البرنامج من خالل (ملحق  .)5كما قامت الطالبات بتقييم البرنامج من خالل استبيان قياس الرضا
وفيما يلي نتائجه:
أهداف البرنامج التدريبي واضحة ومحددة

التدريب في العمادة الءمني وأنصح به

النسبة

60

60

النسبة

80

80

40

40

20

20

0

0
أوافق أوافق ال ال أعلم إلى حد محايد
ما
أوافق
تمامًا

أوافق أوافق ال ال أعلم إلى حد محايد
ما
أوافق
تمامًا

ساهم البرنامج التدريبي في تنمية مهارة
تحمل المسؤولية

أثرى البرنامج التدريبي مهاراتي بشكل
عام
150

النسبة

النسبة

100
50
0

120
100
80
60
40
20
0
أوافق أوافق ال ال أعلم إلى حد محايد
ما
أوافق
تمامًا

أوافق أوافق ال ال أعلم إلى حد محايد
ما
أوافق
تمامًا

ساهم البرنامج التدريبي في تنمية مهارة
البحث واستخراج المعلومات

ساهم البرنامج التدريبي في تنمية مهارة
العمل الجماعي

النسبة

النسبة

80
60
40
20
0

150
100
50
0
أوافق أوافق ال ال أعلم إلى حد محايد
ما
أوافق
تمامًا

أوافق أوافق ال ال أعلم إلى حد محايد
ما
أوافق
تمامًا
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المشرفات الفنيات في البرنامج التدريبي
ُيجدن إدارة العمل

ساهم البرنامج التدريبي في تنمية مهارة
التواصل في بيئة العمل

النسبة

النسبة

100
80
60
40
20
0

100
80
60
40
20
0
أوافق أوافق ال ال أعلم إلى حد محايد
ما
أوافق
تمامًا

أوافق أوافق ال ال أعلم إلى حد محايد
ما
أوافق
تمامًا

المشرفات الفنيات في البرنامج التدريبي
يساعدن في حل المشكالت

النسبة
النسبة

النسبة

120
100
80
60
40
20
0

120
100
80
60
40
20
0

أوافق أوافق ال ال أعلم إلى حد محايد
ما
أوافق
تمامًا

أوافق أوافق ال ال أعلم إلى حد محايد
ما
أوافق
تمامًا

االشراف اإلداري منظم

مالءمة المكان وجاهزيته

النسبة

120
100
80
60
40
20
0

المشرفات الفنيات في البرنامج التدريبي
متعاونات

أوافق أوافق ال ال أعلم إلى حد محايد
ما
أوافق
تمامًا

100
80
60
40
20
0
أوافق أوافق ال ال أعلم إلى حد محايد
ما
أوافق
تمامًا
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 .6اختتام البرنامج
أقامت العمادة حفالً ختاميًا النتهاء برنامج التدريب الصيفي وذلك يوم الخميس الموافق (/11/25
1438هـ) بحضور كالً من مشرفات ومنسوبات العمادة ومشرفات كلية الحاسبات وتقنية المعلومات
وطالبات التدريب الصيفي .وقد افتتح الحفل بمقدمة ترحيبية ثم كلمة سعادة وكيلة عمادة التعلم
اإللكتروني والتعليم عن بُعد دكتورة لمياء باحارث ألقتها بالنيابة عنها رئيسة قسم الجودة والتطوير
دكتورة نورة المالكي  ،ثم تاله عرض مشاريع الطالبات حيث قامت كل مجموعة بعرض المشروع
الخاص بها وتم تقييمهن من قبل فريق التقييم بالعمادة خالل العرض.
كما تم خالل الحفل تكريم المجموعة الحاصلة على لقب (المجموعة المتميزة) باإلضافة إلى
تكريم  4طالبات متميزات من مختلف المجموعات .كما تخلل الحفل فقرة ترفيهية من خالل مشاركة
الحاضرات بمسابقة ذات محتوى إثرائي ومن ثم إعالن الفريق الفائز.
وفي ختام الحفل تم توزيع إفادات إكمال التدريب لجميع الطالبات المشاركات بالتدريب الصيفي
بعمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بُعد وتسليمهم شهادات الخبرة الخاصة بالتدريب باإلضافة إلى
أكواب تذكارية وفيما يلي صور من جانب الحفل:
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 .7توصيات ومقترحات
.1
.2
.3
.4
.5
.6

زيادة عدد الدورات والمحاضرات التثقيفية خالل فترة التدريب الصيفي إلثرائه وزيادة وعي
الطالبة حول األدوات التقنية المستخدمة في التعلم اإللكتروني.
عقد الجلسات المسائية خالل الفترة الصباحية في مقر العمادة.
توزيع المشاريع على المجموعات بحيث تختص كل مجموعة بمشروع منفصل عن المجموعات
األخرى.
تخصيص الدرجة األعلى المعتمدة في التقييم للمشروع.
تنويع المشاريع ما بين (تطبيقات محمول  -تطبيقات إنترنت).
زيادة التركيز على تطوير مهارات الطالبة في العرض والتواصل.

ختاما وباسم كافة منسوبات العمادة...
نشكر كل من ساهم في إنجاح هذا البرنامج ونهنئ المجتازات للبرنامج التدريبي بنجاح وتفوق،
وتمنياتنا بالفائدة للجميع ،وفقنا هللا وإياكم لما يحبه ويرضاه.
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توثيق البرامج
أ -نظام متابعة إنجازات الموظف
مشروع نظام متابعة إنجازات الموظف هو نظام خاص بعمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد ،حيث
يتيح للمدراء ورؤساء األقسام بتتبع إنجازات الموظفين واالطالع على ملفاتهم الوظيفية والشخصية بمرونة
وسرعة بعيدا عن استخدام الورق والنظم التقليدية.

 أهداف النظام










تسهيل عملية االطالع على بيانات موظفات عمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد وطباعتها.
تسهيل عملية االطالع على إنجازات موظفات عمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد.
رفع المؤهالت العلمية والخبرات العملية والدورات التطويرية لموظفات عمادة التعلم االلكتروني
والتعليم عن بعد مع إمكانية ربطها بالسيرة الذاتية.
إمكانية إضافة موظف جديد أو التعديل على بيانات موظف من قبل مديرة اإلدارة.
إضافة اإلعالنات في النظام من خالل مركز اإلعالنات.
إمكانية إضافة مواعيد خاصة وعامة لكل موظفة.
إعطاء الصالحية لنائبة مديرة اإلدارة في حال تغيب مديرة اإلدارة.
جدولة اإلجازات للموظفات.
توفير الوقت والجهد المبذول إلعداد اإلنجازات الشهرية واألسبوعية ومتابعتها من قبل رئيسة
القسم أو الوحدة.

 الفئة المستهدفة
 oالموظفات األكاديميات واإلداريات والفنيات.
 oرئيسات األقسام والوحدات  /مديرة اإلدارة.

 صور من واجهات للنظام
ا لواجهات العامة المشتركة للموظف ومدير الوحدة أو القسم:

شكل  1-1صفحة تسجيل الدخول
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شكل  2-1صفحة البيانات الشخصية

شكل  3-1صفحة إضافة الخبرات العملية للموظف
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شكل  4-1صفحة إضافة الخبرات العملية للموظف

واجهة الموظف:
فيما يلي بعض من الشاشات الهامة التي تظهر للموظف عند استخدام النظام:

شكل  5-1صفحة المواعيد الخاصة بالموظف
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شكل  6-1صفحة عرض انجازات المميزة للموظف

شكل  7-1صفحة اإلنجازات الخاصة بالموظف

شكل  8-1صفحة اإلنجازات الخاصة بالموظف
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واجهة رئيسات األقسام والوحدات /مديرة اإلدارة:
فيما يلي بعض من الشاشات الهامة التي تظهر للموظف عند استخدام النظام:

شكل  9-1صفحة عرض ملفات الموظفات

شكل  10-1صفحة عرض ملف موظفة معينة
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شكل  11-1صفحة إضافة موظفة جديدة

شكل  12-1صفحة إضافة إدارة اإلعالنات

شكل  13-1صفحة إضافة إدارة الصالحيات
14

ب -نظام المفاضالت الوظيفية
هو نظام يتكون من واجهات إدخال تسهل على اإلدارة عمل المقابالت الشخصية باإلضافة الى ترشيح
المتقدمات بشكل عادل وسهل.

 أهداف النظام





تسهيل عملية تقييم المتقدمات للوظائف.
الحصول على البيانات األساسية من المتقدمة قبل حضورها.
تنظيم عملية جدولة المقابالت.
توفير إمكانية تصفية المتقدمات بنا ًء على معايير.

 الفئة المستهدفة





المتقدمات على الوظائف.
المشرفات على المقابالت.
مسؤولة شؤون الموظفين.
مديرة النظام.

 صور من واجهات النظام
الواجهات العامة للمستخدمين

شكل  14-1الصفحة الرئيسية للنظام ويظهر بها نبذة عن النظام
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شكل  15-1صفحة تسجيل الدخول إلى النظام

شكل  16-1صفحة تغيير كلمة المرور
واجهات مدير النظام:

شكل  17-1صفحة إضافة المستخدمين إلى النظام
16

شكل  18-1صفحة إدارة المعايير

شكل  19-1صفحة إدارة الوظائف وربطها بالمعايير

شكل  20-1صفحة إظهار وإخفاء المتقدمين
17

واجهات شؤون الموظفين:

شكل  21-1صفحة إضافة المتقدم وتحديد موعد المقابلة

شكل  22-1صفحة عرض المتقدمين
واجهات المتقدم (دون تسجيل دخول):

شكل  23-1صفحة إدخال رمز الدخول والذي تم إرساله آليًا عبر البريد اإللكتروني فور إضافة المتقدم
18

شكل  24-1واجهة تعبئة البيانات الشخصية
واجهات المشرفين:

شكل  25-1صفحة عرض المتقدمين لتقييمهم

شكل  26-1صفحة تقييم المتقدم
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شكل  27-1صفحة عرض المتقدمين المقيّمين

شكل  28-1صفحة عرض تقييم المتقدم

شكل ( 29-1خاصة برئيس اللجنة) صفحة تفاصيل تقييم المتقدم وتوضح تقييم كل مشرف
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شكل  30-1صفحة تصفية المتقدمين بنا ًء على معايير التقييم
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تقرير دراسة قابلية االستخدام لنظام البالكبورد ()Usability Test
دراسة قابلية االستخدام لنظام التعلم اإللكتروني البالكبورد في جامعة الملك عبدالعزيز من وجهة نظر
الطالب هو مشروع من مشاريع برنامج التدريب الصيفي .

 منهجية الدراسة
يقدم مشرفات الدراسة المحاضرات والعروض التقديمية والتطبيقات بطريقة تزامنية من خالل
نظام ( )Collaborateللطالبات المسجالت في البرنامج خالل الفترة المسائية بواقع  10جلسات
إلكترونية خالل فترة التدريب (جلستين كل أسبوع لمدة ساعتين في كل جلسة) .وتتضمن كل جلسة نبذة
عن أهداف الجلسة وموضوع محدد للنقاش وكذلك نشاط ينفذ خالل فترة الجلسة .وفيما يلي واجهات من
المقرر التدريبي باإلضافة الى احصائيات حول تفاعل الطالبات في المقرر

عدد رسائل منتديات المقرر

عدد النقرات يوضح نشاط المستخدمين بالمقرر

 أقسام الدراسة
 .1تنفيذ دراسة تجريبية ) (Pilot Studyلتحديد قابلية االستخدام لنظام التعلم اإللكتروني البالكبورد
على عينة مختارة من الطالبات في جامعة المؤسس باستخدام معايير محددة توفرها العمادة
للطالبات المتدربات في ) ،(Excel Workbookولهذا الغرض سوف يتم تقسيم الطالبات
المتدربات إلى فرق كل فريق مكون من طالبتين.
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 .2استخدام نظـام ) (Feng Guiلتنفيـذ تجـارب مصغرة في تعقـب العيـن التـوقعي (predictive
) Eye trackingلصفحات مختارة من نظام التعلم اإللكتروني البالكبورد حيث لن يكون هناك
احتياج لعينة ويتم تنفيذ ومناقشة هذه التجارب خالل فترة الجلسات.

 أهداف الدراسة
تزويد الطالبات المتدربات بالمعارف والمهارات التطبيقية واألدوات لجمع البيانات وتنفيذ دراسات
قابلية االستخدام ألي نوع من االنظمة في بيئة تحاكي بيئات سوق العمل.

 الفئة المستهدفة في جمع البيانات والتطبيق
في هذا المشروع سوف يقمن المتدربات بتنفيذ مهام محددة الختبار قابلية البالكبورد لالستخدام داخل
المعمل ومن ثم تقييم مخرجات التقييم( .تقييم القرين).

 الفئة المستفيدة من نتائج الدراسة
الطالبات بجامعة المؤسس حيث ستساعد مخرجات الدراسة على تحسين نظام التعلم بما يتفق مع
تطلعاتهن.

 تطبيقات مستقبلية
االستفادة من األدوات والمعايير المستخدمة في هذا المشروع في تنفيذ دراسات قابلية االستخدام على:
 .1مواقع الكليات/األقسام في جامعة الملك عبدالعزيز لتحديد وسائل تحسين هذه المواقع بما يخدم
الطالبات.
 .2نظام ( )Collaborateللفصول االفتراضية.
 .3األنظمة اإللكترونية اإلدارية في الجامعة.

 بيانات ونتائج الدراسة
فيما يلي عينة من بيانات الدراسة ونتائجها ،عل ًما بأنه سيتم توثيق بيانات وآلية الدراسة مع التقارير
المقدمة بشكل منفصل ومفصّل لعرضها على اإلدارات العليا واالستفادة من نتائجها.
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

المهمة (السيناريو)
قم بالدخول على نظام البالكبورد
قم بتعديل لغة البالكبورد من المعلومات الشخصية في حسابك
حدد أين يمكنك الذهاب للحصول على الدعم الفني من خالل واجهة حسابك في البالكبورد
قم بالدخول على المقرر اإللكتروني المثالي
أطلع على تنبيهات المقرر اإللكتروني المثالي
خصص طريقة استالمك لتنبيهات المقرر اإللكتروني المثالي لتكون من خالل اإليميل
فلتر المهام في الصفحة الرئيسية لالطالع على المهام القادمة
تصفح صفحة مخطط دورة المقرر اإللكتروني المثالي
تصفح مجلد المحتوى العلمي "تقييم الطالب"
شاهد فيديو "تقييم الطالب الكترونيا"
افتح رابط الملف المرفق في "أفكار لتقييم الطالب بفعالية في مقررات التعلم اإللكتروني"
تصفح صفحة المصادر اإلثرائية في المقرر اإللكتروني المثالي
أحفظ ملف "أفكار لتقييم الطالب بفعالية في مقررات التعلم اإللكتروني" على جهازك
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

أطلع على إرشادات واجب الوحدة االولى
تحقق من موعد تقديم واجب الوحدة االولى
تحقق من درجات تقييم واجب الوحدة األولى
أحفظ ملف واجب الوحدة األولى على جهازك
حل واجب الوحدة االولى بإرفاق ملف
قم بمحاولة إعادة تسليم واجب الوحدة األولى
أطلع على إرشادات اختبار الوحدة األولى
تحقق من درجات تقييم اختبار الوحدة األولى
تحقق من عدد المحاوالت المسموح بها في اختبار الوحدة األولى
تحقق من الوقت المتاح الختبار الوحدة األولى
قم بحل اختبار الوحدة األولى
حفظ كافة اجابات االختبار الوحدة األولى
قم بحفظ وارسال اجابات اختبار الوحدة األولى
قم بمحاولة ثانية لحل اختبار الوحدة األولى
شارك في لوحة مناقشة المقرر المثالي (بفيديو ،بنص ،بصورة)
رد على مشاركة المعلم في لوحة مناقشة المقرر المثالي
رد على مشاركة زميل في لوحة مناقشة المقرر المثالي
أنضم الى المجموعة االولى في المقرر اإللكتروني المثالي
شارك في لوحة المناقشة الخاص بالمجموعة االولى
أرسل بريد إلى عضو محدد في المجموعة األولى
أرفع ملف في خانة تبادل الملفات في المجموعة األولى
أطلع على درجة التقييم الخاصة بواجب الوحدة األولى
أطلع على درجة التقييم الخاصة باختبار الوحدة األولى
قم بفلترة الدرجات حسب التقديم ،تاريخ االستحقاق
استعرض التعليق على درجة واجب الوحدة األولى من صفحة درجاتي
استعرض التعليق على درجة اختبار الوحدة األولى من صفحة درجاتي

شكل  1-2معدالت أداء المهام
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 الوقت المستغرق إلتمام المهام2-2 شكل

Strongly
Disagree

 نتائج استبيان الرضى3-2 شكل
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|||

||||

|||

||||

|||

||||
||||

I felt very confident using this product.
I need to learn a lot about this product before I could effectively use it.

|

I found the product very cumbersome to use.

||

I imagine that most people would learn to use this product very quickly.

|

I thought there was too much inconsistency in this product.

||||||

I found the various functions in this product were well integrated.

|||

I think I would need Tech Support to be able to use this product.

5

|
||||
|||
||
|||
|||

I thought the product was easy to use.

4

|

||||
|||||
||||
||||
|

I found the product unnecessarily complex.

3

|

2

||

1
I think I would like to use this software product frequently.

Strongly
Agree

||| |

System Usability Scale Histogram

شكل  4-2عينة من التقرير النهائي لدراسة قابلية استخدام البالكبورد من وجهة نظر الطالب
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مهام تدريبية حول التعلم اإللكتروني
 إنشاء أدلة توضيحية لألدوات التقنية
نظرا لوجود العديد من المواقع التي تقدم لألفراد مختلف الخدمات والتقنيات التي تسهل لهم أداء المهام أو
تزيد من فاعلية وجودة العمل ،فإن العمادة تحرص على إنشاء أدلة مبسطة عن أهم هذه األدوات وما يستجد من
التقنيات وتوفيرها ألعضاء هيئة التدريس؛ ليكونوا على اطالع على الجديد من هذه التقنيات التي توفر عليهم
الجهد والوقت وتسهل عليهم أغلب المهام التي يؤدونها بشكل مستمر.
تم تحديد األدوات والتقنيات المطلوب عمل أدلة لها وتوزيعها على عدد  7مجموعات ثنائية ،كما تم
تزويدهن بالقالب الخاص لعمل األدلة لألدوات التالية:
WIX 
Scribus 
eSurvey Creator 

TeacherKit 
Doodle 

Edraw map 
Pocket 

 تحديث العروض التقديمية الخاصة بدورة نظام ()Blackboard
نظرا لإلضافات على النظام والتحديثات المستمرة التي تطرأ عليه فإن هناك حاجة مستمرة أيضً ا لتحديث
العروض والتأكد من مماثلة الواجهات التي يتم عرضها في الدورات التدريبية مع الواجهات الفعلية التي تظهر
للمتدربات على النظام.
تم تقسيم الطالبات إلى  3مجموعات ثنائية وتسليم كل مجموعة العرض التقديمي الخاص لكل نوع من
أدوات البالك بورد:
 أدوات المحتوى

 أدوات التواصل

 أدوات التفاعل

تمت مراجعة العروض واستبدال الشاشات المختلفة إن وجدت وإضافة النقاط المستجدة أو المستحدثة
وكذلك حذف ما تمت إزالته من النظام إن وجد.
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 األدلة:
التالي عينة من األدلة التي قامت الطالبات بعملها وسيتم عمل ملف خاص باألدوات المقدمة من
الطالبات لمراجعتها واعتمادها ضمن ادوات التدريب.

شكل  1-3دليل استخدام موقع Doodle

شكل  2-3دليل استخدام موقع Canva
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محاضرة تثقيفية
هدفها إثراء معلومات الطالبة حول مستجدات التقنية في مستحدثات التقنية في التطبيقات التعليمية،
تطبيقات التفاعل الطبيعية في التعليم ،والعروض التجسيمية (ثالثية األبعاد) لكائنات تعليمية .وفيما يلي صور من
جانب الورشة:

قدمت المحاضرة من قبل وحدة التدريب بالعمادة والتي استمرت لمدة ساعتين حيث قامت المدربات من
خاللها بالتعريف بأحدث مستجدات التقنية المستخدمة في العملية التعليمية وشملت المحاور التالية:

 مستحدثات التقنية في التطبيقات التعليمية








أنظمة إدارة التعلم .
انظمة االختبارات اإللكترونية.
منصات التعليم المفتوحة.
موارد التعلم المفتوحة.
تطبيقات الجوال.
الكتب اإللكترونية وأهميتها في التعليم.
إنشاء رسوم كرتونية متحركة باستخدام .Go Animate

 تطبيقات التفاعل الطبيعية





Kinect Project
Chat bot
Leap Motion
Touch pad

 العروض التجسيمية (ثالثية األبعاد)





الواقع المعزز والواقع االفتراضي.
الكائن التعليمي عن طريق برنامج  Unity 3Dوالتفاعل معه من خالل جهاز. Leap Motion
نظارات .Oculus rift
الهلووجرام .
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النماذج المستخدمة في البرنامج التدريبي
 .1نموذج تعهد االشتراك في مشروع التدريب الصيفي

 .2نموذج كشف الحضور اإلجمالي
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 .3نموذج كشف حضور فردي

 .4نموذج التقرير األسبوعي
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 .5نموذج توصيف المهام لتطوير مشروع

 .6نموذج اإل كسل للعمل على تقرير اختبار واجهات االستخدام لنظام بالكبورد
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 .7تقييم الطالبات خالل التدريب مفصل بالدرجات

 .8نموذج التقرير النهائي لدراسة قابلية االستخدام
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 .9نموذج تقييم برنامج التدريب الصيفي
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