
نشره تعريفية
بالتعلم االلكتروني

بعمادة السنة التحضيرية
والدراسات المساندة



مقدمــــــــــــة: 
ــائطه  ــبكاته ووس ــي وش ــب آل ــن حاس ــة م ــال الحديث ــات االتص ــتخدام تقني ــم باس ــة للتعلي ــو طريق ــي ه ــم اإللكترون التعلي
المتعــددة مــن صــوت وصــورة ومكتبــات إلكترونيــة و بوابــات اإلنترنــت إليصــال المعلومــة للمتعلــم بأقصــر وقــت وأقــل 
جهــد وأكبــر فائــدة وتســعى عمــادة الســنة التحضيريــة والدراســات المســاندة نحــو التطويــر ومواكبــة كل مــا يســتجد فــي 
التعليــم العالــي مــن تقنيــات حديثــة؛ حيــث تطمــح العمــادة مــن خــال تبنــي التعليــم اإللكترونــي فــي برامجهــا التعليميــة 
وخصوصــًا برنامــج اللغــة اإلنجليزيــة إلــى إحــداث نقلــة نوعيــة فــي التعليــم الجامعــي الــذي يركــز  غالبــًا علــى اســتخدم 
أســاليب تدريــس تقليديــة إلــى التعليــم المبنــي علــى توظيــف ودمــج التقنيــة العصريــة فــي جميــع محتويــات المنهــج 
الدراســي، و التمتــع بمســتوى جــودة عــاٍل يحقــق التطويــر المســتمر الــذي يواكــب مســتوى جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن 

بــن فيصــل وتاريخهــا.

فوائد التعليم اإللكتروني:
إن مــن أهــداف التعليــم اإللكترونــي توســيع نطــاق التعليــم حيــث يمكــن حــدوث التعلــم خــارج حيــز الفصــل الدراســي كمــا 
يســاعد هــذا النــوع مــن التعليــم  علــى تخفيــف العــبء الدراســي علــى الطلبــة، و ذلــك بتقليــص عــدد ســاعات حضورهــم 
الفعلــي فــي الفصــول، واســتبدالها بوســائل تعليميــة وأســاليب تفاعليــة يمكــن للطالــب اســتخدامها فــي األوقــات 
ــذي  ــي ال ــم اإللكترون ــي التعلي ــراغ ف ــات الف ــن أوق ــتفادة م ــا لاس ــة أو خارجه ــل الجامع ــاء داخ ــا يش ــبه، وأينم ــي تناس الت
يوفــر المرونــة الكافيــة التــي تضيــف إلــى عمليــة التعلــم التشــويق لمــا تســتخدمه مــن أدوات تقنيــة معاصــرة تســتهوي 
ــرات  ــب فــي االعتمــاد علــى نفســه فــي اكتســاب الخب ــا المعاصــر، ويســاعد التعلــم اإللكترونــي الطال الطلبــة فــي زمنن

ــة. ــم الفعال ــابه أدوات التعل ــارف وإكس والمع

األنظمة المستخدمة:
• نظــام الباكبــورد )Blackboard( وهــو النظــام المعتمــد فــي الجامعــة إلدارة المقــررات والتعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن 

بعــد، حيــث يتــم تســجيل الطلبــة تلقائيــًا علــى النظــام، ويمكنهــم الدخــول إليــه باســتخدام حســابهم الجامعــي. 

• نظــام أكســفورد )iQ( وهــو النظــام الخــاص بسلســة كتــب )Q Skills for Success: Special Edition( المعتمــدة فــي 
الســنة التحضيريــة، حيــث يمكــن للطــاب الوصــول إلــى الموقــع )دون الحاجــة إلــى التســجيل( عــن طريــق رابــط موجــود فــي 
نظــام الباكبــورد، وســيقوم المدرســون بشــرح طريقــة اســتخدام الموقــع، كمــا ســتتوفر شــروحات أكثــر علــى باكبــورد 

أيضــًا

ساعات االتصال في برنامج اللغة اإلنجليزية )جميع المسارات(*:

تُخصــص ســاعتا اتصــال للتعلــم اإللكترونــي مــن مجمــوع ســاعات االتصــال ، ويمكــن للطلبــة توزيــع هاتيــن الســاعتين 
علــى أوقــات فراغهــم مــع االلتــزام بالمهــل المحــددة إلتمــام المهــام الموكلــة مــن قبــل المدرســين، وااللتــزام بمواعيــد 

ــبقًا.     ــا مس ــن عنه ــي يُعل ــددة والت ــة المح ــا الزمني ــارات وفتراته االختب

*فيما يخص المسار اإلنساني تكون ساعات التعلم اإللكتروني خارج ساعات اإلتصال.

التقييم:
يعتمــد تقييــم التعليــم اإللكترونــي علــى عــدد المشــاركات والدخــول والتفاعــل الــذي يقــوم بــه الطالــب نفســه. ولذلــك 
يجــب علــى جميــع الطلبــة الحــرص علــى إتمــام مــا هــو مطلــوب منهــم ضمــن األوقــات والتواريــخ المحــددة حيــث أن اإلهمــال 

والتراخــي يــؤدي إلــى تدنــي مســتوى التقييــم ممــا ســينعكس ســلبًا علــى الدرجــة النهائيــة والمصيــر الدراســي. 



توزيع الدرجات:
•تخصص 10% لمقرر اللغة اإلنجليزية العامة )ENGL 101/104( للتعليم اإللكتروني.

• تخصص 5% لمقرر اللغة اإلنجليزية التخصصية واألكاديمية )ENGL 102 /113( للتعليم اإللكتروني.

•توزيع الدرجات في مقررر اللغة اإلنجليزية العامة )ENGL 101/104( كالتالي:

*يرجــى األخــذ بالعلــم بــأن مقــرر ENGL 101 للمســار اإلنســاني هــو مقــرر فصلــي، لــذا تنحصــر أنشــطة التعلــم اإللكترونــي 
فــي فصــل واحــد فقــط

• توزيع الدرجات في مقررر اللغة اإلنجليزية التخصصية واألكاديمية )ENGL 102/113( كالتالي:

 اختبارات بالكبورد 
Blackboard Quizzes

)%3(

القواعد

 Grammar

المفردات

Vocabulary

 المشاركات المسجلة
Presentations

)%1(

الفصل االول

%0.5

الفصل الثاني

%0.5

تمارين أكسفورد
Oxford Activities

)%3(

القراءة واالستيعاب
 Reading

Comprehension

االستماع واالستيعاب
 Listening

Comprehension

المناقشات
Discussions

)%1(

الفصل االول

%0.5

الفصل الثاني

%0.5

االختبارات التحضيرية
Practice Tests

)%2(

االختبار األول: %0.5

االختبار الثاني: %0.5

االختبار النهائي: %1

اللغة اإلنجليزية التخصصية واألكاديمية

%3.5 اخــــــــتبارات بالكـــــــــــــبورد 

%1.5 االخــــــتبارات التحضيــــــــرية 


