
نشره تعريفية
بالتعلم االلكتروني

بعمادة السنة التحضيرية
والدراسات المساندة



مفهوم التعلم االلكتروني:
تلفــة  اهممــا املخ نواهعمــا وأحج

أ
لي والتليفــون املمــول �ج

آ
ســتخدام تقنيــات املعلومــات والتصــالت احلديثــة والوســائط املتعــددة اكحلاســب ال يقــة للتعلــمي �ج طر

نــت مــن أجــل إيصــال  ن�ت يــق الشــباكت أو الإ ــزة عــن طر �ج
أ
ات الفيديــو، مــع يــمت توصيــل أي مــن هــذه ال يــة واكمــ�ي

ت
ات الر� وشاشــات امسرت والاكمــ�ي

. خ كــن مــن إدارة العمليــة التعليميــة وضبطهــا وقيــاس وتقيــمي أداءاملتعملــ�ي
ت
رسع وقــت وأقــل تلكفــة وبصــورة �

أ
خ �ج املعلومــات لملتعملــ�ي

أهداف التعلم اإللكتروني :

هــداف 
أ
ــق ال ــس لتحقي ــة مــن أدوات تطــو�ي أســاليب التدري ــة، وأداة هام ــة التعليمي ي جــزء ل يتجــزأ مــن العملي

و�خ لكــ�ت التعــم الإ

: ي
و�خ ــة، ومــن أمه أهــداف التعــم اللكــ�ت ات املســتقبلية احلديث ي ظــل املتغــ�ي

خ
ــة � ــة املرغوب ــة واملهني ي اكد�ي

أ
ال

تلفة. ات و املعارف املخ �ج ي إكتساب احلخ
خ

د عىل النفس � ع�ت ي والإ
- ن�ش ثقافة التعم الذا�ت

- توف�ي وخلق بيئة حمفزة ومشوقة للتعم اهلادف ملا يستخدمه من أدوات تقنية معارصة.

ي معلية التعم.
خ

ا يفيده � ي البحث عن املعلومات �ج
خ

ي استخدام تكنولوجيا املعلومات والتصالت �
خ

-  رفع كفاءة الطالب �

ي تناســبه و أيــ�خ يشــاء 
وقــات الــ�ت

أ
ي ال

خ
- توســيع نطــاق التعلــمي  حيــث يوفــر مصــادر تعــم متنوعــة ووســائل تعليميــة و أســاليب تفاعليــة يســتخدهما الطالــب �

خ قاعــات التعــم. امعــة أو خــارج حــ�ي داخــل احلج

مك املتعم و تفاعهل مع حمتوى التعم. 
ت

- يوفر املرونة الاكفية و �

م. خ الطالب وبع�خ خ الطالب واملعم أ, ب�ي ي ب�ي
و�خ لك�ت حة التواصل الإ - إ�ت

 أشكال التعلم االلكـتروني بعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة:

ية(. خ ل�ي ج
خ

ي لقمس اللغة ال�
و�خ ة التعم اللك�ت كسفورد Oxford: )انظر ن�ش مج ا �خ 1- �ج

انــب  ج امعــة �ج ي تقدهمــا لــك احلج
ونيــة الــ�ت دمــات اللك�ت 2- نظــام بالكبــورد )Blackboard(: نظــام لدارة العمليــة التعليميــة بشــل اكمــل، وٌيعــد مــن أمه احلخ

: هــا، حيــث يتيــح لــك نظــام بالكبــورد مــا يــىلي ــالت الطــالب، وغ�ي ، ونظــام سج ي
و�خ يــد اللكــ�ت خدمــات أخــرى مثــل خدمــة ال�ج

ي أي وقت.
خ

خل(، و� امعة – امل�خ ات )احلج - الطالع عىل املقررات الدراسية داخل وخارج قاعة املارصخ

ت –الدردشــة(،  ي – املنتــد�ي
و�خ يــد اللكــ�ت تلفــة مثــل )ال�ج ونيــة حمخ ي مــع املعــم/ أســتاذ املقــرر بطــرق وأســاليب الك�ت ــا�ج ج - اماكنيــة التواصــل والتفاعــل ال�ي

والتواصــل مــع زمالئــك الطــالب.

- يوفر لك مصادر تعم متنوعة )مقاطع فيديو– مقاطع صوتيه – رسومات وصور – ملفات نصية(.

. ت عن تقدمك الدراسي - يوفر لك اكفة البيا�خ

ول.
أ
 �ج

ً
ج تصحيحها أول

أ
كنك حل الواجبات والتلكيفات واستالم نتا� - �ي

ج الختبارات. 
أ

- حل الختبارات واستالم نتا�

ت أو الشعارات أو الدرجات من مدرس املقرر. ي او العال�خ
و�خ يد الك�ت ي �ج

- تل�ت

ي يقدهمــا مــدرس املقــرر ملســاعدة 
ي مــن خــالل حلقــات النقــاش التعليميــة )الفيديــو كونفرنــس( عــىل بالكبــورد، والــ�ت

و�خ ي الــدمع التعليــ�ي اللكــ�ت
- تلــ�ت

ــم جــزء مــن املقــرر. الطالــب عــىل حــل املشــات املتعلقــة ب�خ



التقييم :
ــة  ــطة التعليمي نش

أ
ــراء ال ج ــتمر لإ ــهل املس ــوهل و تفاع ــب و دخ ــاراكت الطال ــدد مش ــىل ع  ع

ً
ــاءا ــرر بن ــدرس املق ــن م ــل م  دون تدخ

ً
ــا وني ــمي إلك�ت ــمت التقي ي

صصــة لملشــاركة  ــف الدرجــة املخ تل خ ــورد، و�ت ــة عــىل نظــام بالكب ائي ــة وال�خ ــارات الفصلي ــات وبعــض الختب ــات والتلكيف ــل الواجب ــة مث تلف ــة املخ وني لك�ت الإ

ــرر. ــالف لك مق خت ــورد �ج ــتخدام بالكب واس

ملحوظة : 
ــام مــا هــو 

ت
يــع الطــالب احلــرص عــىل ا� ــب عــىل �ج ج ســباب، لذلــك �ي

أ
ــا بــه مــدرس املقــرر هممــا اكنــت ال ي يلك�خ

ملهــام الــ�ت ل ُيعــ�خ الطالــب مــن القيــام �ج

ائيــة.  عــىل الدرجــات ال�خ
ً
ي التقيــمي امم ينعكــس ســلبا

ام يــؤدي إل تــد�خ خ ي وعــدم اللــ�ت
ا�خ خ املــددة، أمــا المهــال والــ�ت وقــات والتــوار�ي

أ
ي ال

خ
ــم � مطلــوب م�خ

كيفية التسجيل للدخول على الخدمات االلكترونية:
لضغــط عــىل الرابــط التــالي أو اســتخدم أي تطبيــق مــن تطبيقــات اهلواتــف الذكيــة QR Code Reader لقــراءة Barcode التــالي وذلــك لفتــح فيديــو   �ج

ت
�

ونيــة.   كيفيــة تســجيل الدخــول للخدمــات اللك�ت
خ

تعليــ�ي بســيط يــو�

- Click on the link to visit the site and get videos for set new password to register on )E-Services(:

https://youtu.be/HJKbv1xddLA

- If you want to show the video on your smartphone, download any QR code reader and scan the following QR code to visit the site of 

register to E-Services:

ــب أن تشــتمل عــىل حــرف كبــ�ي Capital letter وحــرف صغــ�ي Small letter ورمــز مثــل )@  ج : ملكــة الــ� �ي
ً
ملحوظــة هامــة جــدا

أو _ أو . أو – (.

ونيــة، ويكــون امس املســتخدم  دمــات االلك�ت اصــة بتســجيل الدخــول عــى الخ • بعــد مشــاهدة الفيديــو ســتكون قــد تعملــت كيفيــة اعــداد ملكــة الــر الخ

. امــ�ي ــك احلج
ت

هــو ر�

. ام�ي ك احلج
ت

امس املستخدم : ر�

طوة السابقة. ي احلخ
خ

عدادها � ت �ج
ت

ي �
ملكة ال� : ال�ت

ــن  ــة م ــن خدم ــ�ش م ك ــىل أ ــول ع ي الدخ
خ

ــتخداهما � ــيمت اس ــ�( س ــة ال ــتخدم وملك ــاب )امس املس ــذا احلس ــات ه ــة : معلوم ملحوظ

ــا إل:  ونيــة وم�خ دمــات اللك�ت احلخ



مستقبيل

: ام�ي اكلتالي  احلج
ت
: ويكون امس املستخدم هو الر� ام�ي يل احلج -1 ال�ي

Example:  2180001234@iau.edu.sa 

ونية دمات اللك�ت ي الدخول ال احلخ
خ

 ملكة ال� هي نفس املستخدمة �

: ام�ي اكلتالي  احلج
ت
-2 نظام بالكبورد Blackboard: ويكون امس املستخدم هو الر�

 Example:  2180001234 

ونية. دمات اللك�ت ي الدخول ال احلخ
خ

ملكة ال� هي نفس املستخدمة �

:Blackboard التعامل مع نظام التعلم االلكتروني - بالكبورد 

مثــل 
أ
ي الســتخدام ال

خ
ي تســاعدك �

يــد مــن املعلومــات الــ�ت لتفصيــل، وملز ي هــذا املقــرر �ج
خ

مج � �خ ح نظــام اســتخدام الــ�ج ســوف يقــوم مــدرس لك مقــرر بــ�ش

 Barcode لقــراءة QR Code Reader  لضغــط عــىل الرابــط التــالي أو اســتخدم أي تطبيــق مــن تطبيقــات اهلواتــف الذكيــة  �ج
ت
� ، ي

و�خ لنظــام لتعــم اللكــ�ت

 كيفيــة التعامــل مــع بالكبــورد.
خ

ي تــو�
موعــة مــن الفيديوهــات التعليميــة البســيطة الــ�ت التــالي وذلــك لفتــح حمج

Click on the link to visit the site and get videos for blackboard help 

https://sites.google.com/view/preparatory-blackboard-help

If you want to show the videos on your smartphone, download any QR code reader and scan the following QR code to visit the site 

of Blackboard help

نا
ستقبلي يبدأ من ه

م



مستقبيل

للتواصل واالستفسار
 : هاتف مبارسش

dpy.pp@iau.edu.sa :يئة مج ال�ت �خ ي ل�ج
و�خ يد اللك�ت ال�ج

prep@iau.edu.sa :ي للعمادة
و�خ يد اللك�ت ال�ج

توي�ت : @

www.iau.edu.sa : امعة موقع احلج

للتواصل مع لجنة التعلم االلكتروني
هاتف مبارسش : 0133331380

amabas@iau.edu.sa : ي
و�خ يد الك�ت �ج

mahammami@iau.edu.sa

كنك تعبئة النموذج من الرابط التالي ي �ي
و�خ تك مشلكهت من مشات التعم اللك�ت ي حاهلت وا�ج

خ
�

رسع وقت ممكن
أ
خ عل حلها �ج لوصف وارسال مشلكتك وسوف نعمل جاهد�ي

https://goo.gl/forms/5TvLL85lnabQis5k1


