الكتيب التعريفي

أسأل الله أن يوفقني لخدمة شعبنا العزيز
وتحقيق آماله ،وأن يحفظ لبالدنا وأمتنا األمن
واالستقرار ،وأن يحميها من كل سوء ومكروه.
خادم الحرمني الرشيفني

امللك سلامن بن عبدالعزيز آل سعود

املقدمة
يف ظل سعي جامعة القصيم لتطوير البيئة التعليمية وتنويع مصادر التعلم فيها ،ورغبة يف تعزيز دورها

التنموي وتحسني مخرجاتها وخدماتها يف ضوء أعىل معايري الجودة يف التعليم العايل؛ حرصت أن يكون
مرشوع التعلم اإللكرتوين من أهم مشاريع الخطة االسرتاتيجية للجامعة؛ بل وضعته يف هدفها األول لخطتها،
وأىت مثار هذا الهدف بإنشاء عامدة التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد بجامعة القصيم بقرار مجلس التعليم

العايل رقم ( 1434 /74 /25هـ ) بجلسته الرابعة والسبعني املعقودة بتاريخ (  1434/11/9هـ ) ،واملتوجة مبوافقة
املقام السامي الكريم بالتوجيه الربقي رقم ( )3330وتاريخ (  1435/1/25هـ )  ،وقد خطت العامدة منذ إنشائها

خطوات مدروسة وراسخة إمياناً بدورها وأهميته ،فرسمت يف خطتها االسرتاتيجية الرؤية والرسالة واألهداف،
والتي تسعى من خاللها إىل توفري بيئة تعليمية إلكرتونية متكاملة محفزة للتعلم وداعمة لألداء ،وعقدت

بالفعل رشاكات مع أكرب الرشكات العاملية واملتخصصة ؛ وبدأت تنفيذ مشاريعها يف هذا املجال ،وما كان لهذا
أن يتم لوال توفيق الله ثم الدعم الكامل من إدارة الجامعة متمثلة يف معايل مديرها وربان سفينتها أ.د خالد
بن عبدالرحمن الحمودي  ،ومبتابعة ودعم سعادة وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة أ.د سليامن بن

عبدالعزيز اليحيى .

عالً يف جامعة القصيم وظهر يف
مف ّ
وبالرغم من حداثة تأسيس العامدة ؛ إال أن التعلم اإللكرتوين كان ُ

العديد من املامرسات؛ وسيربز من خالل هذا الكتيب التعريفي مامرسات التعلم اإللكرتوين يف جامعة القصيم.
عميد التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد

د .سعد بن مبارك الدورسي

تصميم املقررات اإللكرتونية
متر عملية تصميم املقررات اإللكرتونية بكليات الجامعة بخمس مراحل أساسية (النموذج العام لتصميم
التعليم  ،)ADDIE Modelوهي (التحليل  ،Aالتصميم ، Dالتطوير  ،Dالتنفيذ  ،Iالتقويم  )Eتضم كل مرحلة مجموعة
من املهارات الرئيسة والفرعية يتم إكسابها ألعضاء هيئة التدريس من البداية لتقليل االرتجالية والتوتر الذي
قد ينشأ نتيجة اتباع الطرق التعليمية العشوائية يف تصميم املقررات وتوجيه االنتباه نحو األهداف التعليمية
باعتبارها الخطوة األوىل يف التصميم التعليمي ،ويتم اتباع أحدث النظريات التعليمية يف عرض املحتوي
التعليمي (:)Transaction Theory

استخدام الهواتف الذكية يف التعليم
كانت الجامعة من أوائل الجامعات عىل مستوى اململكة يف استخدام أجهزة الهواتف الذكية يف التعليم،
إذ بدأت يف تطبيقها منذ ست سنوات  ،إذ استخدمتها يف نقل املحارضات والوسائط املتعددة والبودكاست
واملناقشات التعليمية والتدريبات ،كام كانت وسيلة فعالة للتفاعل بني الطالب واملحارضين ،متكنهم من
الحصول عىل أي معلومة ،أو التواصل مع زمالئهم يف أي وقت أو مكان ،دون الحاجة لجهاز حاسوب خاص؛ مام
رفع نسبة الهواتف يف استخدام التعلم اإللكرتوين إىل الثلث تقري ًبا  ،وهي أضعاف النسبة العاملية.

االختبارات اإللكرتونية
كانت جامعة القصيم سباقة يف استخدام االختبارات اإللكرتونية  ،فقد بلغت االختبارات التي تم إنجازها
بنجاح منذ بدء التجربة أكرث من خمسامئة اختبار نهايئ ،وتستخدم الجامعة مختلف التقنيات  ،من أجهزة مكتبية
ولوحية وأجهزة كروم بوك  ،وتتيح االختبارات اإللكرتونية أسئلة متنوعة غنية بالوسائط املتعددة والصور ،كام
تتيح للطالب الحصول عىل نتيجة رسيعة  ،وتغذية راجعة لكل سؤال  ،كام توفر الجهد والوقت وآالف األوراق
عا جديدة من األسئلة والتقييم والتدريبات.
املهدرة ،وتتيح أنوا ً

الحاالت االفرتاضية
يعترب استخدام تقنية املعلومات واملحاكاة والوسائط املتعددة يف بناء حاالت ملرىض افرتاضيني؛ لحل
مشكلة نقص الحاالت املرضية يف املستشفيات واملراكز الطبية ،وصعوبة استقطاب الكوادر الطبية املؤهلة؛
لتدريب األطباء يف مختلف أرجاء اململكة-يعترب قفزة يف عامل التدريب والتعليم ،ويوفر الكثري من النفقات،
واألهم من ذلك يحافظ عىل سالمة املرىض بتقليل األخطاء الطبية ومضاعفاتها.
ولقد نجحت الجامعة يف بناء مكتبة حالة افرتاضية ،مكونة من ( )16حالة تعترب من التجارب الفريدة والرائدة
يف الرشق األوسط.

الفصول االفرتاضية
نجحت الجامعة يف تطبيق الفصول االفرتاضية عن بعد منذ فرتة طويلة ،وأقامت محارضات ،وورش عمل،
ودورات تدريبية ،سواء لطالب الجامعة ،أو الخريجني  ،واشرتك يف هذه الدورات محارضون من السعودية
وأمريكا وكندا وإنجلرتا وهولندا ومرص واإلمارات.

استخدام الفيسبوك يف التعليم
استخدمت شبكة التواصل االجتامعي ( )facebookمن أجل التفاعل مع الطالب؛ من خالل مقرر إنتاج وتصميم
الربامج التعليمية لطالب جامعة القصيم،كمكمل الستخدام نظام إدارة التعلم()LMS؛ لعرض املحارضات املتعلقة
باملقرر .

استخدام البودكاست يف التعليم
البودكاست :عبارة عن سلسلة من ملفات الوسائط الرقمية الصوتية أو املرئية  ،يتم توزيعها عىل االنرتنت
مل عىل مشغالت وسائط متنقلة ،
بواسطة تحميل الخالصات ( ، )RSSومن خالل تغذية الشبكة العنكبوتية  ،وت ُح ّ
وقد استخدمت تقنية البودكاست يف التفاعل مع الطالب ،من خالل مقرر الوسائط املتعددة وإدارتها لطالب
جامعة القصيم ،كمكمل الستخدام نظام إدارة التعلم ( )LMSلعرض املحارضات املتعلقة باملقرر .

