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 1.1كلمة سعادة العميد

الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني ،نبينا محمد
وعىل آله وصحبه أجمعني ،وبعد ،،

إن ما يشهده عامل اليوم من طفرة كبرية يف
تقنيات االتصال والتواصل ،وتأثري ذلك عىل مختلف
مجاالت املجتمع ،ومن بينها مجال التعليم ،وهو ما
أدىإىلزيادةالطلبعىلتوظيفالنظموالتقنيات
اإللكرتونية يف عمليتي التعليم والتعلم.
الدكتور

سعـد بن مبارك الدورسي

عميد التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد

12

ٍ
وقت
وق��د س��عت اململك��ة العربي��ة الس��عودية ومن
بعي��د إىل تطوي��ر مؤسس��اتها التعليمي��ة وتوفري جميع
احتياجاته��ا التقنية؛ رامية لتقديم تعليم عرصي يس��هم
يف تحقي��ق رؤي��ة اململكة املس��تقبلية  ،2030وتحقيق
مخرج��ات تعليمي��ة تواكب املتغ�يرات املع��ارصة ،وتلبي
حاجات وتطلعات املجتمع.
وتنفي��ذا لذل��ك التوج��ه فق��د حرص��ت جامع��ة القصيم
ممثل��ة يف عامدة التعلم اإللك�تروين والتعليم عن بعد،
عىل تطوير البيئة التعليمية بالجامعة من خالل التوظيف
واالس��تخدام األمثل للتقنيات الحديث��ة والنظم العاملية،
وذلك بجمي��ع عنارص ومكون��ات العملي��ة التعليمية ،مام
س��اهم وبش��كلٍ فع��ال يف تطوي��ر العملي��ة التعليمية
وأدوات وآليات تقديم وإدارة برامجها ،مام ساهم وبشكلٍ
كب�ير يف تحس�ين مخرجاته��ا ،وزي��ادة العائ��د التعليمي
وترشيد عمليات اإلنفاق.
وق��د ش��هد الع��ام الجامع��ي 1442هـ جه��ودا َ مكثفة
لتقدي��م التعلي��م ع��ن بع��د بالجامع��ة ،لتنفي��ذ الق��رارات
املتعلقة بتطبيق اإلجراءات االحرتازية واملرتبطة بفريوس
كورونا املستجد ()COVID-19؛ ويف هذا العام االستثنايئ
والذي قُدمت فيه جميع مقررات الجامعة عرب نظام إدارة
التعلم اإللكرتوين ( ،)Blackboardوأيضاَ تم توظيف أدوات
التعلم اإللكرتوين يف مختلف جوانب العملية التعليمية
وأنش��طتها املتنوع��ة ونظم إدارته��ا بالجامعة؛ من خالل
تقديم جميع الربامج التدريبية عن بعد ،وتنظيم اجتامعات
الكليات واألقس��ام واللجان عن بعد ،ومناقش��ة الرس��ائل

الجامعية عن بع��د ،وتنظيم االختب��ارات اإللكرتونية لطلبة
املس��توى الكامل ع��ن بع��د ،وتقديم األنش��طة الطالبية
(الثقافي��ة والرتفيهي��ة والرياضي��ة) عن بعد ،وق��د أدارت
ع�مادة التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد كل ما يتعلق
بهذه الخدمات وغريها مبستوى عا ٍ
ل من الكفاءة والتميز؛
وحازت ع�لى درجات الرضا من خالل تقيي��م الطلبة وأعضاء
هيئة التدريس للخدمات املقدمة.
كام ش��هد الع��ام الجامعي  1442ه��ـ نقلة نوعية يف
أدوار ومه��ام ع�مادة التعل��م اإللك�تروين والتعليم عن
بعد ،م��ن خالل موافقة املق��ام الس��امي الكريم بإعادة
فت��ح القبول يف برام��ج التعلّم اإللك�تروين والتعليم عن
بُعد بجامع��ة القصيم ،وذلك اعتبارا ً م��ن الفصل الدرايس
الث��اين للع��ام الجامع��ي 1442هـ ،ك�ما حصل��ت الجامعة
عىل الرتخي��ص املؤس�سي والربامجي لتقدي��م  4برامج
ع�بر التعليم اإللكرتوين «ع��ن بُعد» ،م��ن املركز الوطني
للتعليم اإللكرتوين.
ويرسين أن أضع بني أيديكم التقرير الس��نوي لعامدة
التعل��م اإللك�تروين والتعليم ع��ن بعد للع��ام الجامعي
 1442ه��ـ ،والذي يتضمن أبرز الجهود واملنجزات خالل هذا
العام ،كام يس��عدين أن أتق��دم بخالص الش��كر والتقدير
ملع��ايل رئيس الجامعة األس��تاذ الدكتور عب��د الرحمن بن
حمد الداود ،ولس��عادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية
الدكتور محمد بن فهد الش��ارخ ع�لى دعمهام املتواصل
واملس��تمر للع�مادة إلنجاز رس��التها وتحقي��ق أهدافها
وأداء مهامها عىل الوجه األمثل.

13
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عن العامدة

 1.2نشأة العامدة وأهدافها

النشأة
أنش��ئت عامدة التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد بجامعة القصيم بقرار مجلس التعليم العايل رقم (1434/74/25هـ)
بجلس��ته الرابعة والس��بعني؛ املعقودة بتاري��خ 1434/11/09هـ ،واملتوج��ه مبوافقة املقام الس��امي الكريم بالتوجيه
الربق��ي رق��م ( )3330وتاري��خ 1435/01/25هـ ،وتم تدش�ين مقر العامدة برعاية م��ن معايل مدير الجامع��ة يوم األربعاء
بتاريخ 1436/02/04هـ.

14

الرؤية

الرسالة

التمي��ز وطنياً وإقليمي��اً يف تعلم إلكرتوين
يدعم جودة مخرجات التعليم ويس��هم يف
خدمة املجتمع.

توف�ير بيئ��ة تعليمي��ة إلكرتوني��ة متكامل��ة محف��زة
للتعل��م وداعمة ل�لأداء ،واملس��اهمة يف معالجة
تحديات الجامعة التعليمية ،وتقديم خدمة مجتمعية
فاعل��ة وذلك يف إطار مت��وازن من الدعم والرشاكة
والتحسني املستمر.

عن العامدة

 1.2نشأة العامدة وأهدافها

األهداف
1

تطوير القدرات والبنى اإلدارية و التقنية.

2

تفعيل اس��تخدام التعلم اإللك�تروين والتعليم ع��ن بعد يف عملي��ات التعليم والتعلم
بالجامعة ضمن أطر معيارية تدعم توفري تجربة تعلم عايل الجودة لجميع الطالب.

3

توظيف بيئة التعلم اإللكرتوين وأدواته املختلفة لإلسهام يف معالجة تحديات الجامعة
املتعلقة بالتعليم والتعلم.

4

تقدي��م خدم��ات مجتمعية نوعي��ة تدعم احتياج��ات التطوير والتنمية م��ن خالل منظومة
التعلم اإللكرتوين.

5

تنمية وتنويع مصادر التمويل وترشيد اإلنفاق.

6

استثامر الرشاكات املحلية والوطنية والدولية يف دعم تحقيق أهداف العامدة وتقديم
خدمات نوعية ومخصصة لذوي العالقة.

15
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عن العامدة

 1.3الهيكل التنظيمي للعامدة
عميد التعلم اإللكرتوين
والتعليم عن بعد

مكتب العميد

اللجنة الدامئة للتعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد

وكالة العامدة
للشؤون الفنية والتقنية

وكالة العامدة
للشؤون التعليمية والتطويرية

إدارة
الشؤون اإلدارية واملالية

شعبة نظم إدارة التعلم اإللكرتوين

شعبة برامج التعلم اإللكرتوين

شعبة الشؤون اإلدارية واملتابعة

شعبة الشؤون التعليمية والتطويرية

شعبة تقنيات التعليم ومصادر التعلم

شعبة برامج التعلم عن بعد

شعبة الشؤون املالية

شعبة الشؤون الفنية والتقنية

شعبة املشاريع والتشغيل

شعبة تصميم وتطوير
املقررات اإللكرتونية

اإلتصاالت اإلدارية

شعبة الشؤون اإلدارية

شعبة الدعم الفني

شعبة الدعم الفني

إدارة
العالقات العامة واإلعالم

مرشفة العامدة
لشؤون الطالبات

شعبة التطوير الجودة

شعبة التدريب اإللكرتوين
شعبة إدارة وحدات التعلم
اإللكرتوين بالكليات
شعبة التطوير والجودة

وحدة البحوث والتطوير

وحدة االختبارات اإللكرتونية

17
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عن العامدة

 1.4التجهيزات والبنية التحتية
نظام إدارة التعلم اإللكرتوين
Blackboard Learn
وفرت الع�مادة هذا النظام لتقديم املحارضات الغ�ير متزامنة وإدارة العملية
التعليمية بشكلٍ كامل إلكرتونياً.
ويعد نظام  Blackboard Learnمن أفضل أنظمة التعلم اإللكرتوين املستخدمة
عىل مس��توى الع��امل ،وأكرثها مرونة وس��هولة يف االس��تخدام ،مع القدرة
عىل توظيف مختلف أنواع امللفات والوسائط التعليمية باملقررات اإللكرتونية
املقدمة عرب هذا النظام

18

عن العامدة

 1.4التجهيزات والبنية التحتية
نظام الفصول االفرتاضية
()Blackboard collaborate ultra
ك�ما وفرت العامدة نظام التعليم االف�ترايض التزامني عرب نظام blackboard
 ،collaborate ultraوه��و نظام متكامل ضم��ن أدوات البالك بورد يتم من خالله
تقدي��م املحارضات التزامنية املبارشة للطالب مع توفري أدوات متعددة متكن ر
من عرض امللفات ومشاركة سطح املكتب واالبحار عرب اإلنرتنت وأداء املهارات.

19
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عن العامدة

 1.4التجهيزات والبنية التحتية
توظيف تطبيقات Blackboard
عىل األجهزة الذكية
وف��رت العامدة تطبيقات نظام الب�لاك بورد للعمل عرب األجهزة الذكية؛ بتوفري
تطبيق خاص بالطالب ( ،)instructorوتطبيق آخر خاص باألساتذة)Blackboard( :
مميزات هذه التطبيقات:

 تقديم جميع املحارضات والدروس يف أي وقت. أداء االختبارات واملهام والواجبات. تقديم جميع املحارضات والدروس دون قيود. املشاركة والتفاعل املستمر حول املقرر. -حضور الفصول االفرتاضية.

20

عن العامدة

 1.4التجهيزات والبنية التحتية
نظام مساعد يف تقديم املحارضات املبارشة
واالجتامعات عن بعد ()Zoom Meeting
كام وفرت العامدة نظام مساعد يف تقديم املحارضات املبارشة واالجتامعات
ع��ن بع��د  ،Zoom Meetingوهو أحد أه��م أنظمة تقديم املح��ارضات املبارشة
واالجتامع��ات عن بعد يف العامل ،وتم ربط النظام بش��كل متكامل ضمن أدوات
الب�لاك بورد يتم من خالله تقديم املح��ارضات التزامنية املبارشة للطالب وعقد
االجتامعات عن بعد.

21
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عن العامدة

 1.4التجهيزات والبنية التحتية
نظام الدعم الفني
kayako
وفرت العامدة نظام ( )Kayakoللدعم الفني للطالب واألساتذة ،وهو وأحدا ً من
أفضل أنظمة الدعم الفني املس��تخدمة يف حل جميع املش��كالت التي تواجه
املستخدم فيام يتعلق بالتعليم والتعلم من خالل النظام اإللكرتوين.

22

عن العامدة

 1.4التجهيزات والبنية التحتية
نظام التقارير والتحليل
Analytics for Learn
وه��و نظام خاص بتحلي��ل البيانات وبن��اء التقاري��ر ،يعتمد عىل ق��راءة البيانات
املوج��ودة يف نظ��ام  SISوبيان��ات األنش��طة التي تح��دث عىل نظ��ام التعلم
االلكرتوين  Blackboardوبناء التقارير عىل هذه األنشطة ،ويعطي املؤرشات
الرئيس��ية ملس��اعدة متخذي القرارات للمس��اعدة يف الوصول للقرار الصحيح
املبني عىل الواقع.

23
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عن العامدة

 1.4التجهيزات والبنية التحتية
نظام املساعدة
eesysoft
وهو نظام يقدم املساعدة يف استخدام نظام التعلم اإللكرتوين Blackboard
وأدواته للمستخدمني سوا ًء أساتذة أو طلبة.
ويت��م ذلك من خالل نرش امل��واد التعليمية عن طريقة العم��ل كملفات  PDFأو
فيديو أو رس��ائل نصية ،وذلك عن طريق أيقونة تظهر للمستخدم داخل النظام
توفر ما ذكر سابقا حسب مكان تواجده يف النظام.

24

عن العامدة

 1.4التجهيزات والبنية التحتية
نظام تقارير الحضور (تم)
Collaborate API

وه��و نظ��ام لتقديم تقارير ش��املة ع��ن الفص��ول االفرتاضية تغط��ي أعدادها
والحض��ور واملواعي��د الفصول ومدى تطبيقه��ا للمعايري والتعلي�مات الخاصة
بالفصول االفرتاضية.

25
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خدمات
العامدة
• األفراد (طالب ،أعضاء هيئة تدريس،
موظفني).
• الجهات الداخلية.
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خدمات العامدة

 2.1األفراد (طالب ،أعضاء هيئة تدريس ،موظفني)
تقــديـم نــدوات لتوعـيـة طــالب
الجـامعـة عىل اسـتخـدام نظام
إدارة التعلم
قدمت العامدة ندوات توعوية للطالب حول التعلم
بنظام البالك بورد ،استفاد منها ( )11,688طالبـ/ـة.

تقـديـم التـدريب لطلبة الجامعة
بالعـامدة ووحـداتها التشغيلية
بالكليات
قدمت العامدة التدريب لطلبة الجامعة حول التعلم
من خـالل نظ��ام إدارة التعلم وبرامجـه وتطبيقاته
واستفاد من هذا الدورات ( )17,057طالبـ/ـة.
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خدمات العامدة

 2.1األفراد (طالب ،أعضاء هيئة تدريس ،موظفني)
تـقــديـم نـدوات حـول التعـليم
بنظام البالك بورد
قـدمـت العمـادة ندوات تعريفية ألعـضاء هـيئـة
التدريس حول التعليم بنظام البالك بورد ،استفاد
منها ( )1,811أسـتاذً.

تقـديـم الـتـدريب ألعـضاء هيئة
التـدريس بالعـمـادة ووحـداتها
التشغيلية بالكليات
قـدمـت العمـادة دورات تـدريبية ألعـضاء هـيئـة
الـتـدريس حـول توظيف إدارة التعلم وتطبيقاته
املتنوعة يف العملية التعليمية ،أس��ـتفاد مـن
هـذا الدورات ( )7,103متدربًا.
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خدمات العامدة

 2.1األفراد (طالب ،أعضاء هيئة تدريس ،موظفني)
تقديم التدريب الذايت التفاعيل
ألعضاء هيئة التدريس والطلبة عرب التقنيات الحديثة
قدم��ت العامدة برامج للتدريب الذايت التفاعيل للطلبة واألس��اتذة
تقدم التدريب عىل كافة مهام التعليم /التعلم ،بتوظيف التقنيات
التفاعلي��ة القامئة ع�لى األجهزة الذكية وش��بكة اإلنرتنت ،وتم نرش
هذا الربامج عىل موقع العامدة الرسمي (،)https://el.qu.edu.sa
وعىل قناة إتقان التعلم اإللكرتوين بشبكة اليوتيوب.
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خدمات العامدة

 2.2الجهات الداخلية
توفري منصات تدريب افرتاضية
وفرت العامدة منصات تدريب افرتاضية للجهات املعنية بذلك بالجامعة ملس��اعدتها عىل تقديم برامج
التدريب عن بعد ومن بني تلك الجهات:
 . 1مركز تنمية القيادات والقدرات.

 . 4عامدة شؤون املكتبات.

 . 2عامدة خدمة املجتمع.

 . 5وحدات التدريب بجميع كليات الجامعة.

 . 3عامدة شؤون الطالب.
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خدمات العامدة

 2.2الجهات الداخلية
توفري منصات ملناقشات الرسائل العلمية والسيمنارات العلمية
وفرت العامدة منصات ملناقشات الرسائل العلمية والسيمنارات العلمية بكليات الجامعة املعنية.
كلية الرشيعة
والدراسات اإلسالمية

كلية اللغة العربية
والدراسات االجتامعية

كلية الرتبية

كليةالزراعة والطب البيطري

كلية االقتصاد واإلدارة

كلية العلوم

كلية الحاسب

كلية الهندسة

كلية العامرة والتخطيط

كلية الصيدلة

كلية العلوم الطبية التطبيقية

كلية الطب

كلية التصاميم
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خدمات العامدة

 2.2الجهات الداخلية
توفري منصات الجتامعات مجالس الكليات واألقسام واللجان بالكليات
وفرت العامدة منصات لعقد اجتامعات مجالس الكليات واألقسام واللجان بكليات الجامعة،وقد تم توفري
هذه الخدمة لجميع كليات الجامعة البالغ عددها ( )38كلية علمية؛ بجميع أقسامها ولجانها املختلفة،
وأيضا تم توفريها لجميع العامدات املساندة وأقسامها املختلفة ،ولجميع الجهات اإلدارية بالجامعة،
وقد أس��همت هذه الخدمة يف تسهيل عمليات االتصال بني األعضاء ،وتطوير آليات التفاعل عن بعد من
خالل تطبيقات وأدوات التعلم اإللكرتوين ،وقد حققت تلك الخدمة العديد من املميزات ومنها:
 . 1تسـهـيل عـمليات االتـصال والتواصل بني
األعضاء.

 . 4توفـري تكاليف عـقـد االجتامعات التقليدية
عرب توظيف التقنيات الحديثة.

 . 2زيادة نـسـب املشاركـة باالجتامعات عن
بعد مقارنة باالجتامعات التقليدية.

 . 5سهلة دعوة أي عضو من الخارج للمشاركة
دون الحاجة للسفر والتنقل.

 . 3زيادة عـدد مـرات االجتامع نظـرا لسهولة
االجتامع عن بعد.
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خدمات العامدة

 2.2الجهات الداخلية
توفري منصات لإلرشاد األكادميي االفرتايض
لكليات الجامعة
وفرت العامدة منصات لتقديم اإلرشاد األكادميي لطالب
الكليات؛ من خالل البالك بورد ،بربط أساتذة كل كلية عىل
منص��ة لإلرش��اد األكادميي ،وربط كل أس��تاذ بطالبه عىل
ه��ذه املنصة مبا ميكن الطالب م��ن التواصل مبارشة مع
األس��تاذ (املرش��د) يف أي وق��ت ومن أي مكان بش��كل
افرتايض.

توفـري منصات لالختبارات اإللكرتونية لكليات
الجامعة
وفـ��رت الـعـمـادة منصات مخصـصـ��ة لتقـديم االختبارات
اإللكرتونية لطـالب الكلي��ة؛ مـن خـالل البالك بورد ،بتوفري
بنـوك أسئلة لجمـيـع برامـج الكلية ومقرراتها الدراسية،
ويتم ربط جميع طالب الكلية بهذا املنصة ،وتتيح املنصة
اعداد اختبارات عامة للطالب معدة من بنوك األسئلة املراد
تفعليها.
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إنجازات
العامدة
• تطوير املقررات
• التدريب والتثقيف
• خدمات املساندة ورشاكات
• رفع كفاءة البنية التحتية وتحديثها
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إنجازات العامدة

 3.1تطوير املقررات
تطـوير  442مقـر ًرا وفـق املعايري العـاملية لتطـوير وتـدريس مـقـررات التعلـم
اإللكرتوين (املستوى األسايس الداعم)
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إنجازات العامدة

 3.1تطوير املقررات
تطوير  15مقر ًرا للتدريس بنظام املقررات اإللكرتونية الكاملة
طورت العامدة عدد ( )15مقررا من مقررات اإلعداد

ومهارات التفكري وأس��اليب التعل��م ،ومقدمة غي

اإللكرتونية الكاملة.

يف اإلسالم ،والنظام االقتصادي يف اإلسالم.

الع��ام لتكون جاه��زة للتدريس بنظ��ام املقررات

الحاسباآليل،ومهاراتاالتصال،والنظامالسيايس

يت��م تدري��س ( )7مق��ررات بش��كل كام��ل بنظ��ام

وتط��رح املق��ررات األخ��رى وعدده��ا ( )8مق��ررات

إىل الثقافة اإلس�لامية ،واإلسالم وبناء املجتمع،

الشعب بالجامعة.

املق��ررات اإللكرتوني��ة الكامل��ة وه��ي( :املدخل

بشكل اختياري (تجريبي) ليتم تدريسها لعدد من
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إنجازات العامدة

 3.1تطوير املقررات
تطوير برامج دبلومات التعليم عن بعد
طـورت العمـادة وتـحـت إشـراف علمي كامل من

الكليات العلمية الطارحة للربامج:

 - 1برنامج إدارة اللوجستيات وسالسل اإلمداد.
 - 2برنامج التسويق الرقمي.
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 - 3برنامج املحاسبة.
 - 4برنامج إدارة املبيعات.
إجاميل عدد املقررات املطورة بتلك الربامج هو

( )23مقررا ً.

إنجازات العامدة

 3.2التدريب والتثقيف
تقـديم نـدوات لتوعـيـة طـالب الجـامعـة عىل
استخدام نظام إدارة التعلم
تقديم  194ندوة حول التعلم بنظام البالك بورد لطلبةجامعة

القصيم.

تقـديم التـدريب لطلبـة الجـامعـة بالعـامدة
ووحداتها التشغيلية بالكليات
قدمت العامدة  227دورة تدريبية لطلبة الجامعة حول التعلم
من خالل نظام إدارة التعلم وبرامجه وتطبيقاته املتنوعة.

تقديم ندوات حول التعليم بنظام البالك بورد
تقـديم  149نـدوة حـول التعليم بنظام البالك بـورد أعـضاء

هيئة التدريس بجامعة القصيم.

تقديم التدريب ألعضاء هيئة التدريس بالعامدة
ووحداتها التشغيلية بالكليات
قدمت الع�مادة  383دورة تدريبية ألعـض��اء هيئة التـدريس
حول توظي��ف نظام إدارة التعل��م وتطبيقاته املتنوعة يف

العملية التعليمية.
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إنجازات العامدة

 3.2التدريب والتثقيف
تقديمالتدريبالذايتالتفاعيلألعضاءهيئةالتدريسوالطلبةعربالتقنياتالحديثة
قدمت العامدة برامج للتدريب الذايت التفاعيل للطلبة واألساتذة.
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إنجازات العامدة

 3.2التدريب والتثقيف
التدريب والتوعية
من خالل املواد اإلرشادية املساندة

1,159
ملف فيديو قدم
للطلبة واألساتذة

1,151

تصميم قدم
للطلبة واألساتذة

1,011
ملف ( )PDFقدم
للطلبة واألساتذة
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إنجازات العامدة

 3.3خدمات مساندة ورشاكات
تشغيل وتفعيل منصات ملناقشات الرسائل العلمية والسيمنارات العلمية
أرشفت العامدة عىل تشغيل وتفعيل منصات ملناقشات الرسائل العلمية والسيمنارات العلمية بكليات
الجامعة املعنية ،وصل عدد املناقشات والسمنيارات خالل العام 1442هـ إىل :

العدد الكيل ملناقشات الرسائل
العلمية عرب املنظومة

304

76

دكتوراة

228
ماجستري

عدد السيمنارات العلمية
خالل عام 1442هـ

عدد الحضور مبناقشات الرسائل
العلمية عرب املنصات االفرتاضية

518

15,250

سيمنار

44

مناقشة

حارضا ً (عن بعد)

إنجازات العامدة

 3.3خدمات مساندة ورشاكات
تشغيل وتفعيل منصات الجتامعات مجالس الكليات واألقسام واللجان بالكليات
أرشفت العامدة عىل تشغيل وتفعيل منصات لعقد اجتامعات مجالس الكليات واألقسام واللجان بكليات
الجامعة،وصل عدد االجتامعات املنعقدة عرب هذه املنصات خالل العام 1442هـ إىل:

575

مجالس الكليات التي عقدت
عرب املنصات االفرتاضية

5,043

مجالس األقسام واللجان
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إنجازات العامدة

 3.3خدمات مساندة ورشاكات
تشغيل منصات لإلرشاد األكادميي االفرتايض لكليات الجامعة
شغلت العامدة منصات لتقديم اإلرشاد األكادميي لطالب الكليات؛ من خالل البالك

بورد ،بربط أس��اتذة كل كلية عىل منصة لإلرشاد األكادميي ،وربط كل أستاذ بطالبه
عىل هذه املنصة مبا ميكن الطالب من التواصل مبارشة مع األستاذ (املرشد) يف

أي وقت ومن أي مكان بشكل افرتايض.

تشغيل منصات لالختبارات اإللكرتونية لكليات الجامعة
ش��غلت العامدة منصات مخصص��ة لتقديم االختبارات اإللكرتوني��ة لطالب الكلية؛ من

خالل البالك بورد ،بتوفري بنوك أسئلة لجميع برامج الكلية ومقرراتها الدراسية ،ويتم
رب��ط جميع طالب الكلي��ة بهذا املنصة ،وتتي��ح املنصة اعداد اختب��ارات عامة للطالب

معدة من بنوك األسئلة املراد تفعليها.
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إنجازات العامدة

 3.3خدمات مساندة ورشاكات
الرشاكة مع كلية الرتبية (قسم تقنيات التعليم)
تس��تهـدف عملية الشـراكة بني عـامدة التعلم اإللكرتوين والتعليم عـن بعـد وبني كلية الرتبية (قسم

تقنيات التعليم) ما ييل:

 .1تبادل الخربات بني عامدة التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد وقسم تقنيات التعليم.
 .2تحسني مخرجات التعليم بالجامعة بتوفري ميدان تطبيقي لطالب الدراسات العليا.
 .3تحسني مخرجات البحث العلمي عرب تنفيذ بحوث تطبيقية فاعلة -إجراء دراسات وبحوث حول
املقررات اإللكرتوين التي تطبقها الجامعة وتقييمها بشكل مستمر.
 .4نرش ثقافة التعلم اإللكرتوين من خالل ورش العمل والندوات.
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إنجازات العامدة

 3.3خدمات مساندة ورشاكات
تعزيز وتطوير الرشاكة مع عامدة شؤون املكتبات بشأن دمج جميع الخدمات
املكتبة اإللكرتونية مع نظام إدارة التعلم اإللكرتوين البالك بورد
يف اطار برنامج الرشاكة القامئة بني عامدة التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد وعامدة شؤون املكتبات
بشأن دمج خدمات املكتبة اإللكرتونية عىل نظام إدارة التعلم اإللكرتوين « ،»Blackboardإلتاحة خدمات
املكتبة اإللكرتونية ملنسويب الجامعة عىل منصة البالك بورد تحت مسمى «املكتبة اإللكرتونية».
ومن خاللها هذه الخدمة يستطيع املستفيد الدخول عىلجميع خدمات املكتبات الرقمية الخاصة بالجامعة
من خالل نظام إدارة التعلم اإللكرتوين البالك بورد .وهذه الخدمات هي :فهرس مكتبات الجامعة ،وقواعد
املعلومات اإللكرتونية ،ومواقع وبرامج التوثيق اإللكرتوين ،وخدمة الكشف عن االقتباسات العلمية،
وخدمة تصنيف املجالت العلمية .ISI
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إنجازات العامدة

 3.3خدمات مساندة ورشاكات
تعزيز وتطوير الشـراكة مع عـامدة الـدراسـات العليا بشأن توظيف نـظام إدارة
التعلم اإللكرتوين البالك بورد يف الدراسات العليا

مرشوع توظيف نظام إدارة التعلم  Blackboardيف الدراسات العليا يعد من املشاريع املهمة الرامية إلدارة عملية
اإلرشاف واإلرشاد مبرحلة الدراسات العليا؛ وما تشمله من متابعة وتوجيه علمي وبحثي وتربوي ،ليقدم كل ذلك ويدار
بشكلٍ إلكرتوين من خالل نظام البالك بورد ،وليتم التواصل والتفاعل بني األساتذة والباحثني بشكل مستمر عن بعد،
مشريا إىل أن املرشوع يساعد الباحث عىل رسعة اإلنجاز عرب التواصل مع األستاذ ،وميكن األستاذ من املتابعة املستمرة
وتقديم الدعم للباحثني ،ألنه يستهدف توظيف نظام إدارة التعلم «البالك بورد» ،وما يشمله من أدوات وتطبيقات يف
التواصل بني األساتذة والباحثني دون قيود؛ األمر الذي يحقق التفاعل بينهام من أي مكان ويف أي وقت.
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إنجازات العامدة

 3.3خدمات مساندة ورشاكات
الرشاكة مع كلية العلوم واآلداب بالرس يف تنظيم املؤمتر الدويل الثاين
بعنوان «مستقبل التعلم اإللكرتوين يف اململكة العربية السعودية وفق
رؤية »2030

يف إطار الرشاكة والتعاون وتكامل الخربات بني كلية العلوم واآلداب بالرس وعامدة التعلم اإللكرتوين

والتعلي��م ع��ن تم تنظيم املؤمت��ر الدويل الثاين بعنوان «مس��تقبل التعلم اإللك�تروين يف اململكة

العربية الس��عودية وفق رؤية  ،»2030وذلك خالل الفرتة من 1442/7/26-25هـ ،برعاية معايل األس��تاذ

الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود رئيس الجامعة.

دا من املح��اور ذات العالقة منها :معايري ج��ودة املق��ررات اإللكرتونية ،والتصميم
وناق��ش املؤمتر ع��د ً

التعليمي للتعلم اإللكرتوين ،واس�تراتيجيات التعلم اإللك�تروين ،وكذلك االتجاهات الحديثة يف التعلم

اإللكرتوين ،ومستجدات التدريب اإللكرتوين ،باإلضافة إىل منصات التدريب اإللكرتوين مفتوحة املصدر.
50

إنجازات العامدة

 3.4رفع كفاءة البنية التحتية وتحديثها
تنفيذ مرشوع القاعات الذكية لكليات جامعة القصيم
تعترب القاعات الذكية من املشاريع املهمة والتي سعت العامدة إىل تأسيسها ودعمها بشكل تقني

وتعليمي ،ودعمها بالتجهيزات التعليمية الكرتونية لتطوير وتحسني العملية التعليمية من خالل قاعات
تفاعلية ذكية تس��هم يف تقديم تعلم إلكرتوين بشكل أفضل بتكامل مجموعة من التقنيات( :سبورات
تفاعلي��ة  -أجهزة ع��رض  -منصات إلكرتونية -أنظمة صوت -اتصال إنرتنت) .وق��د تم البدء بتجهيز  30قاعة

ذكية عىل مستوى كليات الجامعة.
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إنجازات العامدة

 3.4رفع كفاءة البنية التحتية وتحديثها
تجهيز أستديو البث املبارش للمحارضات التفاعلية عن بعد

52

إنجازات العامدة

 3.4رفع كفاءة البنية التحتية وتحديثها
تطوير وحدة املقررات اإللكرتونية ووحدة الدعم الفني بالعامدة

53

54

احصائيات
وأرقام
• أعداد الطلبة املقبولني بالربامج
وتصنيفهم.
• توزيع الطلبة املقبولني بالربامج عىل
املناطق املختلف
• التدريس يف برنامج دبلومات التعليم
عن بعد
• النسب املئوية للناجحني والراسبني
يف برنامج دبلومات
• إحصائيات نظام إدارة التعلم
Blackboard Learn
• إحصائيات نظام الفصول االفرتاضية
Blackboard Collaborate Ultra
• احصائيات نظام الفصول االفرتاضية
Zoom Meetings
• استخدام منظومة التعلم اإللكرتوين
يف املناقشات العلمية
• استخدام منظومة التعلم اإللكرتوين
يف االجتامعات عن بعد
• وسائل الدعم الفني
• االختبارات اإللكرتونية عن بعد

55
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احصائيات وأرقام

 4.1أعداد الطلبة املقبولني بالربامج وتصنيفهم
أعداد الطلبة املقبولني نهائيا طبقا لكل برنامج
الربنامج

عدد الطلبة

دبلوم املحاسبة

145

دبلوم التسويق رقمي

107

دبلوم املبيعات

37

دبلوم إدارة اللوجستيات وسالسل االمداد

141

اإلجاميل

430

تصنيف الطلبة املقبولني بالربامج
(طالب  /الطالبات)

215
طالب

56

430

مقبول بالربنامج

215
طالبة

احصائيات وأرقام

 4.2توزيع الطلبة املقبولني بالربامج عىل املناطق
املنطقة

املدينة

عدد الطالب

الرشقية

الدمام

30

الخرب

4

القطيف

2

الهفوف

5

القيصومة

1

حفر الباطن

6

الرياض

83

الزلفي

1

املجمعة

1

عفيف

1

الخرج

3

وادي الدوارس

1

شقراء

3

جدة

30

عقلة الصقور

الطائف

9

النبهانية

3

املدينة املنورة

19

رضية

8

ينبع

4

قبة

4

تبوك

1

الجوف

2

القريات

2

رفحاء

1

الرياض

الغربية

الشاملية

املجموع

48

93

62

املنطقة

املدينة

عدد الطالب املجموع

القصيم

بريدة

120

عنيزة

21

الرس

23

املليدا

3

الخرباء

6

رياض الخرباء

7

البكريية

8

املذنب

6

البدائع

6

األسياح

1

عيون الجواء

9

الشامسية

1
4

227

6
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احصائيات وأرقام

 4.3التدريس يف برنامج دبلومات التعليم عن بعد
برنامج إدارة اللوجستيات وسالسل اإلمداد
عدد
الواجبات

عدد
االختبارات

عدد
األنشطة

عدد
اإلعالنات

العدد
الكيل
للحضور

عدد
املحارضات
املسجلة

33

187

44

460

6,322

188

املدة الزمنية املدة الزمنية عدد الفصول
االفرتاضية
للفصول
للفصول غري
غري املتزامنة
املتزامنة
املتزامنة

 307ساعة

 319ساعة

213

عدد الفصول
االفرتاضية
املتزامنة

221

برنامج التسويق الرقمي

58

عدد
الواجبات

عدد
االختبارات

عدد
األنشطة

عدد
اإلعالنات

العدد
الكيل
للحضور

عدد
املحارضات
املسجلة

35

243

54

357

4,970

239

املدة الزمنية املدة الزمنية عدد الفصول
االفرتاضية
للفصول
للفصول غري
غري املتزامنة
املتزامنة
املتزامنة

 236ساعة

 308ساعة

202

عدد الفصول
االفرتاضية
املتزامنة

263

احصائيات وأرقام

 4.3التدريس يف برنامج دبلومات التعليم عن بعد
برنامج املحاسبة
عدد
الواجبات

عدد
االختبارات

عدد
األنشطة

عدد
اإلعالنات

العدد
الكيل
للحضور

عدد
املحارضات
املسجلة

36

245

36

295

5,269

292

املدة الزمنية املدة الزمنية عدد الفصول
االفرتاضية
للفصول
للفصول غري
غري املتزامنة
املتزامنة
املتزامنة

 280ساعة

 267ساعة

231

عدد الفصول
االفرتاضية
املتزامنة

220

برنامج املبيعات
عدد
الواجبات

عدد
االختبارات

عدد
األنشطة

عدد
اإلعالنات

العدد
الكيل
للحضور

عدد
املحارضات
املسجلة

13

77

12

85

1,943

109

املدة الزمنية املدة الزمنية عدد الفصول
االفرتاضية
للفصول
للفصول غري
غري املتزامنة
املتزامنة
املتزامنة

 101ساعة

 103ساعة

78

عدد الفصول
االفرتاضية
املتزامنة

79
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احصائيات وأرقام

 4.4النسب املئوية للناجحني والراسبني يف برنامج دبلومات
النسبة اإلجاملية للنجاح والرسوب
يف دبلوم اللوجستيات

النسبة اإلجاملية للنجاح والرسوب
يف دبلوم التسويق الرقمي

الناجحني

الناجحني

92%
الراسبني

8%

اللوجستيات

الراسبني

15%

التسويق
الرقمي

النسبة اإلجاملية للنجاح والرسوب
يف دبلوم املحاسبة

النسبة اإلجاملية للنجاح والرسوب
يف دبلوم املبيعات

الناجحني

الناجحني

95%
الراسبني

5%

60

دبلوم

85%

دبلوم

دبلوم

املحاسبة

97%
الراسبني

3%

دبلوم

املبيعات

احصائيات وأرقام

 4.5نظام إدارة التعلم Blackboard Learn

6,850,340

عدد املستخدمني الذين سجلوا دخول عىل النظام

2,670,154
عدد التقييامت

125,747
عدد لوحات النقاش

111,255

عدد امللفات التي تم استعراضها
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احصائيات وأرقام

 4.6نظام الفصول االفرتاضية Blackboard Collaborate Ultra
املدة االجاملية للجلسات

838,456
جلسات الفصول االفرتاضية

937,547

الحضور الكيل للجلسات

1,144,2761
62

ساعة

أكرب عدد للجلسات املتزامنة

159,923

الحضور الكيل للجلسات بدون تكرار

6,039,142

احصائيات وأرقام

 4.7احصائيات نظام الفصول االفرتاضية Zoom Meetings
املدة االجاملية للجلسات

146,869

ساعة

جلسات الفصول االفرتاضية

45,259

الحضور الكيل للجلسات

181,858
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احصائيات وأرقام

 4.8استخدام منظومة التعلم اإللكرتوين يف املناقشات
العلمية

518

السيمنارات العلمية

13

الكليات التي تم به مناقشات علمية

228

مناقشات املاجستري

304

العدد الكيل للمناقشات

76

مناقشات الدكتوراه

15,250

الحضور يف جميع
املناقشات

64

احصائيات وأرقام

 4.9استخدام منظومة التعلم اإللكرتوين يف االجتامعات
عن بعد

575

مجالس الكليات

5,043

مجالس األقسام واللجان
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احصائيات وأرقام

 4.10وسائل الدعم الفني

8,801

6,760

املحادثات الفورية

بطاقات الدعم الفني للطلبة

3,760
االتصال املبارش

2,899

محادثات الربيد اإللكرتوين

2,520

بطاقات الدعم الفني لألساتذة

1,949

رسائل التوعية املرسلة

66

احصائيات وأرقام

 4.11االختبارات اإللكرتونية عن بعد

72,016

عدد الطلبة الذين تم اختبارهم عن بعد

36,643

بالفصل الدرايس األول

35,373

بالفصل الدرايس الثاين

1,029

عدد الشعب التي تم اختبارها عن بعد

528

شعبة بالفصل الدرايس األول

501

شعبة بالفصل الدرايس الثاين

67
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معامل
مميزة
• موافقة املقام السامي الكريم عىل
إعادة فتح القبول يف برامج التعليم
اإللكرتوين والتعليم عن بعد بجامعة
القصيم.
• حصول الجامعة ممثلة يف (عامدة
التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد)
عىل تراخيص تقديم برامج التعليم
اإللكرتوين «عن بُعد»
• الربامج التي تم طرحها للتقديم بنظام
دبلومات التعليم عن بعد (املرحلة
األوىل).
• القبول يف برامج دبلومات التعليم عن
بعد.
• حصول العامدة عىل درع الجامعة
الفيض .
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معامل مميزة

 5.1موافقة املقام الس��امي الكريم عىل إعادة فتح القبول
يف برامج التعليم اإللك�تروين والتعليم عن بعد بجامعة
القصيم
صدرت موافقة املقام السامي الكريم بإعادة فتح القبول يف برامج التعلّم اإللكرتوين والتعليم عن بُعد يف ( )5جامعات

من بينها جامعة القصيم ،وذلك اعتبارا ً من الفصل الدرايس الثاين للعام الجامعي 1442هـ؛ بنا ًء عىل ما انتهت إليه اللجنة
التنفيذية لربنامج تنمية القدرات البرشية باملوافقة عىل الخطة التنفيذية املوحدة إلعادة فتح برامج التعلّم اإللكرتوين

والتعليم عن بُعد؛ املبنية عىل التوصيات التي تم رفعها للمقام الكريم بهذا الشأن.
وصدر قرار معايل وزير التعليم د .حمد بن محمد آل الشيخ عىل تنفيذ ما جاء يف التوجيه الكريم بإعادة فتح القبول يف
برامج التعلّم اإللكرتوين والتعليم عن بُعد؛ طبقاً للموافقة الكرمية عىل توصيات اللجنة التنفيذية لربنامج تنمية القدرات
البرشية ،مؤكدا ً أن هذا القرار يأيت امتدادا ً للدعم املس��تمر والعناية الدامئة من مقام خادم الحرمني الرشيفني وس��مو
ويل العهد األمني -حفظهام الله -لقطاع التعليم بكافة مساراته ،ورعاية أبناء وبنات هذا الوطن الكريم.
وي��أيت قرار إعادة فتح القب��ول يف برامج التعلّم اإللكرتوين والتعليم عن بُعد يف إطار منظم وحوكمة عالية؛ بتنس��يق
وتكامل مع الجهات ذات العالقة ،مبا يلبي احتياجات سوق العمل من الكوادر الوطنية.

70

معامل مميزة

 5.2حص��ول الجامعة ممثل��ة يف (عامدة التعل��م اإللكرتوين
والتعلي��م ع��ن بعد) عىل تراخي��ص تقديم برام��ج التعليم
اإللكرتوين «عن بُعد»

حصل��ت جامع��ة القصي��م عىل تراخي��ص تقدي��م برامج
التعلي��م اإللك�تروين «عن بُع��د» ،من املرك��ز الوطني
للتعلي��م اإللك�تروين ،وت��م من��ح الرتخي��ص لع��دد من

الجامعات ،من بينها جامعة القصيم.
وحصل��ت الجامع��ة ع�لى ه��ذه الرتاخي��ص م��ن املرك��ز
الوطن��ي للتعلي��م اإللكرتوين لع��دد ( )4برام��ج وذلك
وفقًا لضوابط ومعايري املركز التي تم اعتامدها والبدء
بتطبيقها مؤخرا ً ،وهذه الربامج هي:
• دبلوم إدارة اللوجستيات وسالسل اإلمداد.
• دبلوم التسويق الرقمي.
• دبلوم املحاسبة.
• دبلوم املبيعات.
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معامل مميزة

 5.3الربام��ج التي تم طرحها للتقديم بنظام دبلومات التعليم
عن بعد (املرحلة األوىل)
دبلوم إدارة اللوجستيات وسالسل اإلمداد
دراس��ة الطرق العلمية لتخطيط وإدارة وتنس��يق جميع عمليات اإلمدادات يف الرشكات؛
وما يشمله من عمليات الرشاء والبيع ونقل املنتجات وتوزيعها واألنظمة التي تدير هذه
اإلجراءات ،وطرق التواصل بني اإلدارات املختلفة بالرشكة وإدارة سلسلة اإلمدادات بها.

دبلوم التسويق الرقمي
دراس��ة امله��ارات األساس��ية يف علم التس��ويق ،وامله��ارات املطلوبة يف التس��ويق
الرقمي ،وتنمية املعرفة الالزمة إلنشاء محتوى تسويقي بشكلِ فعال ،واكساب الدارسني
مهارات تطوير العالمات التجارية ،وإنشاء وإدارة حمالت التسويق عرب الويب.

دبلوم املحاسبة
دراس��ة عمليات املحاسبية وفق املعايري الدولية واملحلية ،وتقديم علوم متطورة يف
تخص��ص املحاس��بة ملبية لحاجات س��وق العم��ل ،لتنمية قدرات ومهارات الدارس�ين يف
املجال املحاسبي ومعالجة املعامالت املالية واملساهمة يف تخطيط موارد املنشأة.

دبلوم املبيعات
دراسة إدارة املبيعات وضع سياسات وخطط عمليات البيع وتأثريها يف االقتصاد الوطني،
لتنمية املفاهيم األساس��ية واملهارات لدى الدراسني فيام يتعلق باملبيعات ومهارات
البيع والتسويق األساسية ،لتكوين كوادر برشية قادرة عىل االنخراط يف تنمية االقتصاد
الوطني.
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معامل مميزة

 5.4القبول يف برامج دبلومات التعليم عن بعد
تصميم بوابة إلكرتونية
للقبول بهذه الربامج
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معامل مميزة

 5.5حصول العامدة عىل درع الجامعة الفيض
وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة تحتفي بالكليات والعامدات واإلدارات
الحاصلة عىل درع الجودة

حصل��ت عامدة التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد عىل درع الج��ودة الفيض لجامعة القصيم ،جاء ذلك

خ�لال حفل الجودة الس��نوي ،الذي أقامته وكالة الجامع��ة للتخطيط والتطوير والج��ودة ممثلة بعامدة
التطوير والجودة «عن بعد» ،يوم الخميس املوافق 1442/3/26هـ ،بالتزامن مع اليوم العاملي للجودة،

والذي تتنافس فيه كافة الكليات والربامج األكادميية والعامدات املس��اندة واإلدارات واملراكز للحصول

عىل درع جامعة القصيم للجودة مبستوياته املتنوعة.

74

فريق إعداد التقرير

د .سعد بن مبارك الدورسي

عميد عامدة التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد

د .عبد القادر زيد بن صنيتان الشويب
وكيل عامدة التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد
للشؤون الفنية والتقنية

د .سعد بن غريب املطريي

وكيل عامدة التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد
للشؤون التعليمية والتطويرية

أ.د .محمد جابر خلف الله أحمد

مستشار عامدة التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد
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