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التعليم في زمن الكورونا
منــذ صــدور التوجيــه البرقــي الكريــم رقــم /2487م ب بتاريــخ 1431/03/14هـــ بــدأت قصــة التعليــم اإللكترونــي والتعلــم عــن
بعــد بجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل بإنشــاء عمــادة التعليــم اإللكترونــي والتعلــم عــن بعــد .اســتثمرنا فــي هــذا النــوع
مــن التعلــم الذكــي والشــامل والمنصــف مــا يفــوق العشــر ســنوات مــن توظيــف للتكنولوجيــا في خدمــة العمليــة التعليمية،
وليكــون ســقف الفضــاء اإللكترونــي المكــون الحــر فــي تجويــد أســاليب التدريــس التقليديــة .اســتحدثت الجامعــة مــن خاللــه
أســاليب عصريــة متميــزة تحقــق جــودة التعليــم للطــاب المنتظميــن ،وتتيــح فــرص التعليــم والتعلــم عــن بعــد للطــاب الذيــن
حالــت ظروفهــم دون التحاقهــم بالجامعــة ،أو آخريــن دفعهــم طموحهــم للبحــث عــن العلــم والمعرفــة .اســتحدثنا منصــة
 Medical Learnلتكــون الــذراع الطبــي التدريبــي اإللكترونــي لمستشــفى الملــك فهــد التعليمــي ،واســتثمرنا فــي منصــة
طــب xلتكــون أول منصــة طبيــة جامعيــة حكوميــة معتمــدة مــن هيئــة التخصصــات الصحيــة فــي وطننــا العامــر ،وكالهمــا يوفر
مقــررات وبرامــج اليكترونيــة متنوعــة تغطــي المجــاالت الصحيــة األكاديميــة المهنيــة والتوعويــة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة،
ورغــم التحديــات ســنطلق قريبـ ًـا منصــة ضــوء.
فــي يــوم اإلثنيــن  1441/04/14هـــ تقــرر تعليــق الدراســة وفقـ ًـا لإلجــراءات الوقائيــة واالحترازيــة الموصــى بهــا مــن قبــل
الجهــات الصحيــة المختصــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،وذلــك فــي إطــار جهــود قيادتنــا الرشــيدة الحثيثــة للســيطرة
علــى فيــروس كورونــا المســتجد  COVID19ومنــع انتشــاره .وامتـ ً
ـدادا لجهودهــا المؤثــرة أطلقــت وزارة التعليــم لجنــة تفعيــل
ومتابعــة التعليــم عــن بعــد بــوزارة التعليــم بالقــرار رقــم  59985بتاريــخ  1441/07/16هـــ ،وعلــى نهجهــا ووفــق توجيهاتهــا
أطلقــت الجامعــة قــرار تشــكيل فريــق عمــل إدارة األزمــة بالجامعــة بالقــرار رقــم  612102بتاريــخ  1441/07/21هـــ.

فــي الوقــت الــذي حــرم بــه أكثــر مــن نصــف طلبــة العالــم مــن التعليــم ..تحولنــا مــن التعليــم..
للتعلــم ،ومــن المدرجــات ..للفضــاء االفتراضــي ،بدأنــا تباعدنــا ...ولــم يتوقــف ابداعنــا ،وأثبتــت
منظومــة التعليــم فــي جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل أن العمليــة التعليميــة مســتمرة
وبأقصــى درجــات الكفــاءة والجهوزيــة .فــي لمــح البصــر عــادت أيامنــا الدراســية كســابق عهدهــا
وكأن شـ ً
ـيئا لــم يكــن .نتباهــى اليــوم ببنيتنــا التحتيــة األكثــر تقدمـ ًـا ..وبكوادرنــا البشــرية الخالقة..
وبمقرراتنــا المجــودة وفــق المعاييــر العالميــة .عقــدت الجامعــة خــال هــذه الفتــرة مــا تجــاوز
بديــا للفصــول والقاعــات الدراســية ،بمجمــوع ســاعات تجــاوزت
 103ألــف فصــل فتراضــي
ً
 91ألــف ســاعة ،وبإضافــة عناصــر تعليميــة جديــدة إلثــراء المحتــوى العلمــي فاقــت  49ألــف
عنصــر ،وبمتوســط عــدد عناصــر تعليميــة مضافــة بلغــت 1042عنصــر يوميـ ًـا .كان أثيــر منتديــات
المشــاركات والنقــاش وروابــط البــث مســاحة حــرة للتفكيــر الناقــد بمشــاركات تجــاوزت  124ألــف
مشــاركة .ولنحقــق العدالــة واالحتــواء اتيحــت الفــرص والفــرص البديلــة للتقييمــات اإللكترونيــة
المختلفــة (واجبــات ،اختبــارات ،أبحــاث ،مشــاريع تخــرج )..بلغــت  1367808وكانــت العمــادة ترصــد
هــذا الفضــاء بعمليــات دعــم تجــاوزت  16700حالــة دعــم ،وبمتوســط  357حالــة دعــم يومــي.
نعــم ..أحلنــا تحــدي كورونــا لفرصــة نجــاح جامعــي ســعودي ال يقهر  ..وتحولنا وفــق خطة جهوزية
الجامعــة للتعليــم عــن بعــد ،والتــي مأسســت لفهــم وتفهــم احتياجــات الطلبــة وأعضــاء هيئــة
التدريــس التدريبيــة والتعليميــة فــي كليــات ومستشــفيات ومعاهــد وعمــادة الســنة التحضيريــة
بالجامعــة ،وفــق اســتبيانات تجــاوز مــن شــارك فــي بعضهــا  8600طالــب وطالبــة ،أتاحــت
للجميــع فــي هــذه الجامعــة أن يكــون شــريك فــي صناعــة قــرارات التعلــم اإللكترونــي ،تلتهــا
خطــة إدارة مخاطــر االختبــارات اإللكترونيــة ،ثــم انعقــاد االختبــارات التجريبيــة ،لتليهــا االختبــارات
الفصليــة واالختبــارات النهائيــة ،تجاوزهــا أداءهــا بنجــاح  127097ألــف طالــب وطالبــة ،وبنســبة
بلغــت  % 99,80وبإجمالــي ســاعات مســاندة ودعــم تجــاوزت  1424ســاعة ،لمــا مجموعــة
 4132حالــة ،ومتوســط دعــم يومــي لألفــراد بلــغ  .243أنهينــا تلــك المرحلــة المكتظــة بالمنــح،
والتــي قطــع مــن خاللهــا التعليــم اإللكترونــي والتعلــم عــن بعــد رحلــة ضوئيــة محاطـ ًـا باحتــواء
ودعــم وثقــة معالــي رئيــس الجامعــة أ.د.عبداللــه الربيــش ،ومؤيـ ً
ـدا بأنظمــة اتخــاذ قــرار اســتباقية
ومتينــة هــي األولــى مــن نوعهــا فــي المنطقــة يديرهــا ســعادة أ.د.عبداللــه القاضــي بوكالــة
الجامعــة للدراســات والطويــر وخدمــة المجتمــع .لــم نكــن لنحقــق الخطــوة األولــى دون سياســات
وإجــراءات وكالــة الجامعــة للشــؤون األكاديميــة يرســمها ســعادة د.غــازي العتيبــي وكيــل الجامعــة
للشــؤون األكاديميــة ويتابعهــا مــن خــال مركــز تقويــم وجــودة االختبــارات بالجامعــة ،استشــرف
الجميــع مــن خاللهــا وبجهــود عمــداء وعميــدات الكليــات الدعــم األمثــل لتســير العمليــة التعليميــة
بشــكل منتظــم وفعــال.
بدأنــا فــي عمــادة التعليــم اإللكترونــي التــي أطلقت منــذ الوهلة األولى صفحــة داعمة ألعضاء
هيئــة التدريــس والطلبــة وســخرت كل طاقتهــا علــى مــدى  24ســاعة طيلــة أيــام األســبوع ،إعــادة
رســم خارطــة طريــق جديــدة لخطــة التحديــات والحلــول وفــرص التحســين لمســتقبل التعليــم
عــن بعــد .نعــم توقــف العالــم الحقيقــي ..ولــم نتوقــف عــن التعليــم والعمــل ..فــي عالمنــا
االفتراضــي رجــال ونســاء حقيقيــون كانــوا قلــب هــذه الرحلــة .والمرحلــة النابــض ..قيــادات،
عمــداء وعميــدات ،وكالء ووكيــات ،رؤســاء ورئيســات أقســام ،أعضــاء هيئــة تدريــس ،أعضــاء
الهيئــة اإلداريــة ،طــاب وطالبــات ..وكنــا نحــن فــي هــذه العمــادة نعمــل بصمــت وبــروح
مؤسســية واحــده ..نخطــط ،ننفــذ ،نعالــج ،نتأمــل ،نقيــس ،ونحــاول أن نســتبق الجميــع بوضــع
خطــة إلدارة هــذه األزمــة رغــم جميــع التحديــات  . .أطلقنــا دراســة نوعيــة هــي األولــى فــي
تفكيــك بيئــة التعليــم التعلــم اإللكترونــي ،واشــتركنا مــع عمــادة البحــث العلمــي بدراســتين فــي
التعليــم والعمــل عــن بعــد ...نعــم نجحنــا وتغلــب التعليــم علــى كورونــا  ..وانتهــت رحلــة الفصــل
الدراســي الثانــي ..وبحجــم المجــرة كانــت فرحتنــا ...ال ألن الجميــع اجتــاز المرحلــة ..لكــن ألن هــذه
الرحلــة باتــت نقــش مــن ذهــب فــي تاريــخ نجــاح التعليــم الجامعــي الســعودي ،وبرهــان قــوة
جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل.
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اﻟﺨﻂ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻛﻮروﻧﺎ
اﻟﺴﺒﺖ  1441 /7 /12ﻫـ
إﻃـــﻼق اﺳﺘﺒﻴــﺎن ﻗﻴـــﺎس ﺟﻬــــﻮزﻳﺔ
واﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت أﻋﻀــﺎء ﻫﻴﺌـــﺔ اﻟﺘﺪرﻳـﺲ
ﻟﻠﺘﺤﻮل ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

اﻹﺛﻨﻴﻦ  1441 /7 /14ﻫـ
ﺗﻘﺮر وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ ﺗﻌﻠﻴــﻖ اﻟﺪراﺳﺔ
ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﻟﺜﻼﺛﺎء  1441 /7 /15ﻫـ

ﺗﺤﺪﻳﺚ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺷﺮاء اﻟﺮﺧﺺ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺑﺚ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات

ﺗﺪرﻳــــﺐ وﺗﺄﻫﻴــﻞ أﻋﻀـــــﺎء ﻫﻴﺌــــــﺔ
اﻟﺘــﺪرﻳـــــﺲ ﻋﻠﻰ ﺗـﻔـﻌـﻴــــــﻞ وإدارة
اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات اﻟﻤﺒﺎﺷـــﺮة

إﻋﺪاد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ
اﻟـﻤﺼــــــﻮرة ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴـــــﻦ اﻟﻌــﺮﺑﻴــــــــﺔ
واﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳـــــﺔ

إﻃـــﻼق ﺧﻄــﺔ ﺟﻬــﻮزﻳـــﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌــــﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴــﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

اﻷرﺑﻌﺎء  1441 /7 /16ﻫـ

اﻻﺣﺪ  1441 /7 /20ﻫـ
إﻃﻼق ﺻﻔﺤﺔ اﻟﺘﺤﻮل ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ IAU Elearningﺑﻌﺪ
ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ وأﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ

إﻃﻼق وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ
وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

اﻹﺛﻨﻴﻦ  1441 /7 /21ﻫـ

ﺗﺪرﻳــﺐ وﺗﺄﻫﻴــــﻞ أﻋﻀـــــﺎء ﻫﻴﺌــــــﺔ
اﻟﺘﺪرﻳـــﺲ ﻋﻠﻰ إﻋـــﺪاد اﻻﺧﺘﺒــــﺎرات
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـــــﺔ

إﻋـــﺪاد ﻣﺠﻤﻮﻋـــﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫــﺎت
اﻹرﺷﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﻧﻈﻤــﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
واﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

اﻟﺜﻼﺛﺎء  1441 /7 /22ﻫـ

ﻗﺮار ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ
ﻓﻴﺼﻞ ﺑﺘﺸﻜﻴـــﻞ ﻓﺮﻳــﻖ ﻋﻤﻞ إدارة
اﻻزﻣﺔ

إﻃﻼق ﺧﻄﺔ إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺧﺘﺒﺎرات
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــــﺔ

اﻷﺣﺪ  1441 /8 /12ﻫـ
ﺑـﺪاﻳــــﺔ اﻻﺧﺘﺒــــﺎرات اﻹﻟﻜﺘــﺮوﻧﻴــــــﺔ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴـــــﺔ

اﻷرﺑﻌﺎء  1441 /7 /23ﻫـ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻘﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
إﻃـــﻼق اﺳﺘﺒﻴـــﺎن رﺿــﺎ وﺗﻮﻗﻌـــﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌـــﺔ

اﻷﺣـــﺪ  1441 /9 /3ﻫـ
اﻟﺨﻤﻴﺲ  1441 /7 /21ﻫـ

ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ

ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
3
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4

اﻟﺘـﺤـﺪﻳــــــﺎت
ﻋـــﺪم وﺟــــﻮد ﺳﻴﺎﺳـــﺎت ﻣﻨﻈﻤـــﺔ
ﻟﺘﺠﻮﻳﺪ اﻟﻤﻘﺮرات اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

1

ﺿﻌﻒ اﻟﻘﺪرة اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ
اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
ﻛﻔﺎءﺗﻬـــــﺎ وﺑﻤـــﺎ ﻳﺆﺛــــﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻔـﺎءة
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

3

اﻟﺘﻮﻗــــﻒ اﻟﻤﺘﻜــــﺮر ﻟﻨﻈــــﺎم ﺑــــﺚ
اﻟﻔﺼﻮل اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﺑﻼك ﺑﻮرد
ﻛـــــﻮﻻﺑــــﻮرﻳــﺖ وﻗــﻠـــــﺔ ﺳﻌﺘـــــــﻪ
اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ

5

ﻋــــﺪم وﺟـــــــﻮد ﺳﻴﺎﺳــــﺎت ﻣﻮﺣﺪة
ﻟﻼﺧﺘﺒﺎرات اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

7

ﻗﻠﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﻘﺮرات اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
اﻟﻤﻄــــــﻮرة

9

ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﻨـــﺎة ﺗﻮاﺻﻞ واﺿﺤﺔ
ﻟﻠﻌﻤﺎدة ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﺪﻋﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺒﻼك ﺑﻮرد

2

اﻟﺤﺎﺟـــــﺔ إﻟﻰ ﺗﺪرﻳــــﺐ وﺗﺄﻫﻴـــــﻞ
ﻋﺪد ﻗﻴﺎﺳــــﻲ ﻣﻦ اﻋﻀــــﺎء ﻫﻴﺌـــــﺔ
اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﻧﻈﻤﺔ
اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ

4

اﻟﺤﺎﺟـــــﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﻫﻴــــــﻞ وﺗﺪرﻳــــــﺐ
اﻟﻄـــﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام أﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

6

اﻟﻤﺤﺎﻓﻈــــــﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮارﻳـــــــــــﺔ
ً
واﺳﺘﻘﺮار اﻷﻧﻈﻤﺔ
ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻀﻐﻂ
اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ

8

ﻧﻘــــﺺ ﻓﻲ اﻟﻤـــــﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳــــــﺔ
ﻟﻠﻔﺮﻳــــﻖ اﻟﺘﻘﻨـــــﻲ ﻟﺘﻮﻓﻴــــﺮ دﻋــــﻢ
ﻣﺘﻮاﺻﻞ ﻷﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
واﻟﻄﻠﺒﺔ

10

ﻣـــﻮاﻛﺒــــــﺔ ﺗﻮﺟﻬــــــــﺎت اﻟﺘﻌـــــﻠــــﻢ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ واﻻﻧﻈﻤﺔ

11

5

اﻟﺤـــﻠــــﻮل
اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻮل وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ً
واﺳﺘﻨﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،وﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ،ﻗﺎﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،
اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮات ﻟﻀﻤﺎن ﻛﻔﺎءة ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ وﺷﻤﻠﺖ :

وﺿﻊ ﺧﻄﺔ إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ واﻻﺧﺘﺒﺎرات
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــــﺔ ﺑﻤــــﺎ ﻳﻀﻤـــﻦ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻋﻦ ﺑﻌــــﺪ

1

ﻋﺪم دﻣﺞ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺒﻼك ﺑﻮرد ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻟﻤﻘﺮرات أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺤﻮل ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ
ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ اﺣﺘﻮاء ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﺳﺎﺗﺬﺗﻬﻢ وﺗﻘﻠﻴﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

3

ﺗﺪرﻳــــــﺐ أﻋﻀـــــﺎء ﻫﻴﺌــــﺔ اﻟﺘﺪرﻳــــﺲ ﻋﻠﻰ
ﻧﻈــــــﺎم إدارة اﻻﺧﺘـــﺒـــــﺎرات اﻹﻟﻜﺘــــﺮوﻧﻴــــــﺔ
Question Mark

5

ﺗﻄﻮﻳـــﺮ وإﻃــــﻼق ﻣﻨﺼـــﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻔﺘﺮة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ
وﻣﻨﺴﻘﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﺗﻮﻓﻴــــﺮ
اﻟﻮﺻـــﻮل اﻟﺴﺮﻳــــﻊ ﻟﻠﻔﻴﺪﻳﻮﻫـــــﺎت واﻷدﻟﺔ
اﻹرﺷﺎدﻳﺔ ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﺗﻄﻮﻳـــــﺮ  6اﺳﺘﺒﻴﺎﻧــــﺎت ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ،ﻗﻴﺎس اﻷﺛﺮ ،ورﺿﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ وأﻋﻀﺎء
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴـــﺔ ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣـــﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺗﺠﺎرب اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰة

ﺗﻄﻮﻳﺮ  35ﻓﻴﺪﻳﻮ ارﺷﺎدﻳﺔ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻠﻰ
أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ واﻟﻄﻠﺒﺔ

ﻧﺸـــﺮ ﻣـــﻮاد إرﺷﺎدﻳــــﺔ وﺗﺜﻘﻴﻔﻴــــﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘــﺔ
ﺑﺘﻔﻌﻴـــــــــــــــﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴـــــــــــــﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧــــــــﻲ
ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
)ﺗﻮﻳﺘﺮ ،واﺗﺴﺎب ،ﻳﻮﺗﻴﻮب ،ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ،
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﻤــﺎدة (

2

4

6
7

ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺧﻄﺔ اﻟﺠﻬﻮزﻳﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮل ﻋﻦ
ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
) ، Question Markﺑــﻼك ﺑـــــــﻮرد ،زووم (

ﺗﺪرﻳﺐ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻰ ﺑﺚ وادارة
اﻟﻔﺼﻮل اﻹﻓﺘﺮاﺿﻴــﺔ وﻧﻈـــــﺎم اﻟﺒﻼك ﺑﻮرد

ﺗﻔﻌﻴﻞ رﺧﺺ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ زوم ﻟﺒﺚ اﻟﻔﺼﻮل اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ

8

ﺗﻄﻮﻳــــﺮ ﻣﻘـــﺮر إرﺷـــﺎدي ﻣﺘﻜﺎﻣـــﻞ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ
اﻟﻌﺮﺑﻴـــــﺔ واﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ
اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام أدوات اﻟﺒﻼك ﺑﻮرد
وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﺚ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﺤﺎﺿﺮات وﺗﺴﺠﻴﻞ
اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات

10

ﺗﻄﻮﻳــﺮ ﻣﺎ ﻳﺰﻳــﺪ ﻋﻦ  16دﻟﻴﻞ إرﺷﺎدي ﻣﺼﻮر
ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ

9

11
12

ﺗﺴﻤﻴـــــﺔ  21ﻣﻨﺴـــﻖ ﺗﻌﻠﻴـــﻢ إﻟﻜﺘﺮوﻧـــﻲ
ﻳﻤﺜﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺿﺎﺑﻂ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻋﻤﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ داﺧﻞ ﻛﻠﻴﺎت
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

14

ﺗﻄﻮﻳـــــﺮ ﺧﻄــــﻂ ﻹدارة ﻣﺨﺎﻃـــــﺮ اﻻﺧﺘﺒﺎرات
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــــﺔ

13

6

مؤشرات
فترة التعليم عن بعد
للفترة من  2020/03/08م وحتى  2020/04/23م

www.iau.edu.sa
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مؤشرات فترة التعليم عن بعد
خــال فتــرة التعليــم عــن بعــد مــا بيــن  13رجــب 1441هـــ وحتــى  30شــعبان
 1441هـــ ،قامــت جامعــة االمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل ممثلــة بعمــادة التعليــم
اإللكترونــي بعقــد  103068فصــل إفتراضــي عبــر نظامــي البــث المباشــر بــاك
بــورد كوالبوريــت وزووم بمــدة إجماليــة بلغــت  91571ســاعة ومتوســط يومــي
بلــغ  4600فصــل افتراضــي فــي اليــوم الواحــد .خــال الفتــرة بلغــت عمليــات
الدخــول لنظــام البــاك بــورد  1136793طالــب وطالبــة بمتوســط  36دخــول
لــكل طالــب خــال  47يــوم .امــا التقييمــات اإللكترونيــة المختلفــة مــن امتحانــات
وواجبــات فقــد بلــغ مجموعهــا  1367808بمتوســط يومــي  29102تقييــم علــى
نظامــي بــاك بــورد و Question Mark
ومــن منطلــق الحــرص علــى بــذل الجهــد والمتابعــة الدائمــة لتوفيــر البيئــة
التعليميــة الموائمــة لطلبتنــا وأعضــاء الهيئــة التدريســية وتســخير كافــة
اإلمكانيــات إلنجــاح المنظومــة اإللكترونيــة للتعليــم عــن بعــد واالســتفادة مــن
منظومــة التعليــم االلكترونــي لضمــان تحقيــق كفــاءة نواتــج التعلــم تــم خــال
فتــرة التعليــم عــن بعــد تطويــر  35فيديــو إرشــادي و  16دليــل مصــور باللغتيــن
العربيــة واالنجليزيــة.
باإلضافــة لتقديــم الدعــم بشــكل مســتمر عبــر مختلــف الوســائل مــن بريــد
الكترونــي ( 3696حالــة) واجتماعــات افتراضيــة ( 628اجتمــاع) واتصــاالت صوتيــة
مباشــرة ( 1726مكالمــة) ومنصــة العمــادة ( 90تذكــرة) ووســائل التواصــل
االجتماعــي المختلفــة ( 9937حالــة عبــر الواتــس اب) وقــد بلــغ مجمــوع عمليــات
الدعــم  16789حالــة بمتوســط  357حالــة دعــم يوميــا.

31994

2227

2161

BlackBoard +
QuestionMark

طالب وطالبة

مقرر دراسي

أعضاء هيئة التدريس

األنظمة المستخدمة
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إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ

29,102

ﻣﺠﻤﻮع
اﻟﺘﻘﻴﻴﻤــﺎت
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

1,367,808
ﻣﺘﻮﺳـــــﻂ اﻟﺘﻘـﻴﻴﻤـــــﺎت
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـــﺔ ﻟﻜﻞ ﻃﺎﻟــﺐ

42.75
أﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت ﻋﻘﺪت
ﻓﻲ ﻳﻮم واﺣﺪ

55,134

Question Mark

283,139
ﺑﻼك ﺑﻮرد

1,084,669

9

إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻔﺼﻮل اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ

103,068

اﻟﻔﺼﻮل
اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ
اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة

ﻣﺘﻮﺳـــــﻂ اﻟﺤﻀـــــــﻮر
ﻟﻜﻞ ﻓﺼـﻞ اﻓﺘﺮاﺿـﻲ

15.64

4,600

زووم
ﻛﻮﻻﺑﻮرﻳﺖ

أﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻟﻠﻔﺼــﻮل اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴـــــﺔ
ﻓﻲ ﻳﻮم واﺣﺪ
1882

2718

91,571

ﻣﺠﻤﻮع
ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻔﺼﻮل
اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ

2,193

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد اﻟﻔﺼﻮل اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴـﺔ
اﻟﻴﻮﻣﻴـــﺔ
زووم

ﻛﻮﻻﺑﻮرﻳﺖ

56,641

46,427

332,874

0%

ﻣﺠﻤﻮع أوﻗﺎت
اﻟﺠﻠﺴﺎت
ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺎت

57,372

34,199

10%

إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻢ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ

ﻋﺪد اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺠﻠﺴﺎت

1,279,384

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

100% 90%
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إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻧﻈﺎم إدارة اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد ﻣﺮات اﻟﺪﺧﻮل
ﻟﻜﻞ ﻃﺎﻟﺐ
ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟــﺪﺧـــﻮل
ﻟﻠﻨﻈﺎم

35.53

1,136,793

اﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻃﻼب ﺳﺠﻠﻮا
دﺧﻮل ﻓﻲ ﻳﻮم واﺣﺪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻼك ﺑﻮرد

27,440

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ

1،042

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت
ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺪﻳﺎت
اﻟﻨﻘﺎش

48,957

اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة

123,849
ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻋــﺪد اﻟﻤﻨﺎﻗﺸــﺎت
اﻟﻴﻮﻣﻴـــﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺪﻳﺎت
اﻟﻨﻘﺎش ﻟﻜﻞ ﻃﺎﻟﺐ

3.87

2,635
11

إﺣﺼﺎﺋﻴــﺎت اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ ﻷﻋﻀـﺎء ﻫﻴﺌـﺔ اﻟﺘﺪرﻳـﺲ
ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺣــﺎﻻت اﻟﺪﻋــﻢ
ﻳﻮﻣﻴـــــــﺎ

357

16,789

ﻣﺠﻤﻮع
ﻋﻤﻠﻴـــﺎت
اﻟﺪﻋﻢ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪﻋﻢ
ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪرﻳﺲ

7.54
ﺑﻼك ﺑﻮرد
اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

4,440

7,830

اﻟﻔﺼﻮل اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ

4,519

ﺑﻼك ﺑﻮرد

اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

اﻟﻔﺼﻮل اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ
ﺗﻄﺒﻴﻖ واﺗﺲ آب )(9937

اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ )(3696
اﺗﺼــــﺎل ﺻﻮﺗـــﻲ )(1726
وﺟـــــﻬ ًــــــﺎ ﻟــــﻮﺟــــــــﻪ )(712
اﺟﺘﻤـــﺎع اﻓﺘﺮاﺿــﻲ )(628
ﻣـﻨـﺼــــــﺔ اﻟـﻌــﻤـــــﺎدة )(90
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
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مؤشرات
فترة التعليم عن بعد
وفق إلحصائيات أسبوعية

www.iau.edu.sa
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اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻓﻴﺼﻞ
ﻓــﻲ اﻟﻔﺘــﺮة ﻣــﻦ اﻷﺣــﺪ 1441/7/13ﻫـــ وﺣﺘــﻰ ﻳــﻮم اﻷرﺑﻌــﺎء 1441/7/16ﻩ

األسبوع األول

ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻧﻈﺎم إدارة اﻟﺘﻌﻠﻢ Blackboard Learn

82,777
161,202

13,854

9,608

ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻔﺼﻮل اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ Zoom

ﺟﻠﺴﺔ

ﺳﺎﻋﺔ

ﺣﻀﻮر

14

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻓﻴﺼﻞ
ﻓــﻲ اﻟﻔﺘــﺮة ﻣــﻦ اﻷﺣــﺪ 1441/7/13ﻫـــ وﺣﺘــﻰ ﻳــﻮم اﻷرﺑﻌــﺎء 1441/7/16ﻩ

ﻋﺪد إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ
ﻣﻘـﺎﻳﻴـــﺲ اﻟﻔﺼــــﻮل اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴــــﺔ Zoom

972

517
948

1028

84
200

9
اﻷرﺑﻌﺎء

اﻹﺛﻨﻴﻦ

2020/3/11

2020/3/9

اﻷﺣﺪ

2020/3/8

اﻟﺠﻤﻌﺔ

2020/3/10

2020/3/13

اﻟﺨﻤﻴﺲ
2020/3/12

اﻟﺴﺒﺖ
2020/3/12
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اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻓﻴﺼﻞ
ﻓــﻲ اﻟﻔﺘــﺮة ﻣــﻦ اﻷرﺑﻌــﺎء 1441/7/16ﻫـــ وﺣﺘــﻰ ﻳــﻮم اﻷرﺑﻌــﺎء 1441/7/23ﻩ

األسبوع الثاني

ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻧﻈﺎم إدارة اﻟﺘﻌﻠﻢ Blackboard Learn

191,123

23,968
ﻋﺪد اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت
ﻋﺪد اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗـﻢ اﺳـﺘـﻌـﺮاﺿــــــﻬﺎ

ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ
اﻟــﺬﻳـــﻦ ﻗــﺎﻣــــــﻮا
ﺑﺘﺴـﺠﻴــــﻞ دﺧـــﻮل

ﻋﺪد ﻟﻮﺣﺎت
اﻟـﻨـﻘــــــﺎش

82,777
114,417

10,553

ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻔﺼﻮل اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ

24,862

18,349

331,890
ﺣﻀﻮر

ﺗـﻢ إﻧـﺸــــﺎؤﻫـــــﺎ

اﻟﻤــــﺪة اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺠﻠﺴﺎت

ﺟﻠﺴﺔ

ﺳﺎﻋﺔ
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اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻓﻴﺼﻞ
ﻓــﻲ اﻟﻔﺘــﺮة ﻣــﻦ اﻷرﺑﻌــﺎء 1441/7/16ﻫـــ وﺣﺘــﻰ ﻳــﻮم اﻷرﺑﻌــﺎء 1441/7/23ﻩ

ﻋﺪد إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ
ﻣﻘـــﺎﻳﻴــــــﺲ اﻟﻔـﺼـــــــﻮل اﻻﻓـﺘـــﺮاﺿـﻴــــــــﺔ

5227

5016
4175

3978

490

3497
2255

224
اﻟﺴﺒﺖ

اﻟﺨﻤﻴﺲ
2020/3/12

اﻷرﺑﻌﺎء
2020/3/11

اﻹﺛﻨﻴﻦ

2020/3/14

اﻟﺠﻤﻌﺔ
2020/3/13

اﻷرﺑﻌﺎء

2020/3/16

اﻷﺣﺪ

2020/3/15

2020/3/18

اﻟﺜﻼﺛﺎء
2020/3/17
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اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻓﻴﺼﻞ
ﻓــﻲ اﻟﻔﺘــﺮة ﻣــﻦ اﻟﺨﻤﻴــﺲ 1441/7/24ﻫـــ وﺣﺘــﻰ ﻳــﻮم اﻷرﺑﻌــﺎء 1441/8/1ﻩ

األسبوع الثالث

ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻧﻈﺎم إدارة اﻟﺘﻌﻠﻢ Blackboard Learn

169,005

14,341

ﻋﺪد اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت

28,975

ﻋﺪد اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗـﻢ اﺳـﺘـﻌـﺮاﺿــــــﻬﺎ

174,598

ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت

ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﻗﺎﻣــﻮا ﺑﺘﺴﺠﻴــﻞ دﺧـــــﻮل

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ
35k

25k

30k

20k

24,199

اﻟﺨﻤﻴﺲ

16,864
20,335
24,356

30,693

15k

10k

5k

0

ا ﻟﺠﻤﻌـــﺔ
ا ﻟﺴﺒـــﺖ
اﻷﺣـــــــﺪ

26,438

اﻷﺛﻨﻴــــﻦ

26,120

اﻟﺜﻼﺛــــﺎء
اﻷرﺑﻌــﺎء

18

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻓﻴﺼﻞ
ﻓــﻲ اﻟﻔﺘــﺮة ﻣــﻦ اﻟﺨﻤﻴــﺲ 1441/7/24ﻫـــ وﺣﺘــﻰ ﻳــﻮم اﻷرﺑﻌــﺎء 1441/8/1ﻩ

ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻔﺼﻮل اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ

17,932

18,043

351,046
ﺣﻀﻮر

ﺗـﻢ إﻧـﺸــــﺎؤﻫـــــﺎ

اﻟﻤــﺪة اﻹﺟﻤﺎﻟﻴــﺔ

ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺠﻠﺴﺎت

ﺟﻠﺴﺔ

ﺳﺎﻋﺔ

ﻋﺪد إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ

4600

2,993
3184

195

اﻟﺨﻤﻴﺲ
2020/3/19

اﻟﺠﻤﻌﺔ
2020/3/20

3604

2,968

388

اﻟﺴﺒﺖ
2020/3/21

اﻷﺣﺪ

2020/3/22

اﻹﺛﻨﻴﻦ
2020/3/23

اﻟﺜﻼﺛﺎء
2020/3/24

اﻷرﺑﻌﺎء
2020/3/25
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اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻓﻴﺼﻞ
ﻓــﻲ اﻟﻔﺘــﺮة ﻣــﻦ اﻟﺨﻤﻴــﺲ 1441/8/2ﻫـــ وﺣﺘــﻰ ﻳــﻮم اﻷرﺑﻌــﺎء 1441/8/8ﻩ

األسبوع الرابع

ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻧﻈﺎم إدارة اﻟﺘﻌﻠﻢ Blackboard Learn

178,014

7،166

ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﻗﺎﻣــﻮا ﺑﺘﺴﺠﻴــﻞ دﺧـــــﻮل

ﻋﺪد اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗـﻢ اﺳـﺘـﻌـﺮاﺿــــــﻬﺎ

208,784
ﻋﺪد اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت

19,644

ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ
40k

30k

20k

28,146

اﻟﺨﻤﻴﺲ

16,644
27,058
35,520

10k

0

ا ﻟﺠﻤﻌـــﺔ
ا ﻟﺴﺒـــﺖ
ا ﻷ ﺣـــــــﺪ

36,992

اﻷﺛﻨﻴــــﻦ

36,692

اﻟﺜﻼﺛــــﺎء

27,732

اﻷرﺑﻌــﺎء
20

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻓﻴﺼﻞ
ﻓــﻲ اﻟﻔﺘــﺮة ﻣــﻦ اﻟﺨﻤﻴــﺲ 1441/8/2ﻫـــ وﺣﺘــﻰ ﻳــﻮم اﻷرﺑﻌــﺎء 1441/8/8ﻩ

ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻔﺼﻮل اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ

13,096

12,575

226,874
ﺣﻀﻮر

ﺗـﻢ إﻧـﺸــــﺎؤﻫـــــﺎ

اﻟﻤــﺪة اﻹﺟﻤﺎﻟﻴــﺔ

ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺠﻠﺴﺎت

ﺟﻠﺴﺔ

ﺳﺎﻋﺔ

ﻋﺪد إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ

231

اﻟﺠﻤﻌــــﺔ 2020/3/27م

348

اﻟﺴﺒـــﺖ 2020/3/28م

1982

اﻟﺜﻼﺛـــﺎء 2020/3/31م

2571

اﻷرﺑﻌــﺎء 2020/4/1م

2599

اﻻﺛﻨﻴــــﻦ 2020/3/30م

2601

اﻷﺣــــــــﺪ 2020/3/29م

2764

اﻟﺨﻤﻴﺲ 2020/3/26م
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اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻓﻴﺼﻞ
ﻓــﻲ اﻟﻔﺘــﺮة ﻣــﻦ اﻟﺨﻤﻴــﺲ 1441/8/9ﻫـــ وﺣﺘــﻰ ﻳــﻮم اﻷرﺑﻌــﺎء 1441/8/15ﻩ

األسبوع الخامس

ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻧﻈﺎم إدارة اﻟﺘﻌﻠﻢ Blackboard Learn

ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ
اﻟــﺬﻳـــﻦ ﻗــﺎﻣــــــﻮا
ﺑﺘﺴـﺠﻴــــﻞ دﺧـــﻮل

19,796
ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت

172,656
5,152
ﻋﺪد اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗـﻢ اﺳـﺘـﻌـﺮاﺿــــــﻬﺎ

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ

266,847

QM

ﺑﻼك ﺑﻮرد

50k
40k
30k
20k
10k
0

اﻟﺨﻤﻴﺲ

اﻟﺠﻤﻌﺔ

اﻟﺴﺒﺖ

اﻷﺣﺪ

اﻹﺛﻨﻴﻦ

اﻟﺜﻼﺛﺎء

اﻷرﺑﻌﺎء

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻓﻴﺼﻞ
ﻓــﻲ اﻟﻔﺘــﺮة ﻣــﻦ اﻟﺨﻤﻴــﺲ 1441/8/9ﻫـــ وﺣﺘــﻰ ﻳــﻮم اﻷرﺑﻌــﺎء 1441/8/15ﻩ

ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻔﺼﻮل اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ

12,300

12,246

211,257
ﺣﻀﻮر

ﺗـﻢ إﻧـﺸــــﺎؤﻫـــــﺎ

اﻟﻤــﺪة اﻹﺟﻤﺎﻟﻴــﺔ

ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺠﻠﺴــﺎت

ﺟﻠﺴﺔ

ﺳﺎﻋﺔ

ﻋﺪد إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ

2,318

2,077

2,346

2,147

1,958

1,142
312

اﻟﺨﻤﻴﺲ

2020/4/2م

اﻟﺠﻤﻌــــﺔ
2020/4/3م

اﻟﺴﺒـــﺖ
2020/4/4م

اﻷﺣــــــــﺪ
2020/4/5م

اﻻﺛﻨﻴــــﻦ
2020/4/6م

اﻟﺜﻼﺛـــﺎء

2020/4/7م

اﻷرﺑﻌــﺎء

2020/4/8م
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اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻓﻴﺼﻞ
ﻓــﻲ اﻟﻔﺘــﺮة ﻣــﻦ اﻟﺨﻤﻴــﺲ 1441/8/16ﻫـــ وﺣﺘــﻰ ﻳــﻮم اﻷرﺑﻌــﺎء 1441/8/22ﻩ

األسبوع السادس

ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻧﻈﺎم إدارة اﻟﺘﻌﻠﻢ Blackboard Learn

3,873

ﻋﺪد اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗـﻢ اﺳـﺘـﻌـﺮاﺿــــــﻬﺎ

15,994

164,131

ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت

ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﻗﺎﻣــﻮا ﺑﺘﺴﺠﻴــﻞ دﺧـــــﻮل

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ

199,953
40k

ﺑﻼك ﺑﻮرد
30k

QM
20k

اﻟﺨﻤﻴﺲ

35,439
18,211
24,287

23,689
30,988

ا ﻟﺠﻤﻌـــﺔ
ا ﻟﺴﺒـــﺖ
ا ﻷ ﺣـــــــﺪ

32,942

34,397

10k

0

اﻷﺛﻨﻴــــﻦ
اﻟﺜﻼﺛــــﺎء
اﻷرﺑﻌــﺎء
24

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻓﻴﺼﻞ
ﻓــﻲ اﻟﻔﺘــﺮة ﻣــﻦ اﻟﺨﻤﻴــﺲ 1441/8/16ﻫـــ وﺣﺘــﻰ ﻳــﻮم اﻷرﺑﻌــﺎء 1441/8/22ﻩ

ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻔﺼﻮل اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ

13,008

13,820

233,961
ﺣﻀﻮر

ﺗـﻢ إﻧـﺸــــﺎؤﻫـــــﺎ

اﻟﻤــﺪة اﻹﺟﻤﺎﻟﻴــﺔ

ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺠﻠﺴــﺎت

ﺟﻠﺴﺔ

ﺳﺎﻋﺔ

ﻋﺪد إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ

3272
2599
2349
2133
1980
348
327

اﻻﺛﻨﻴــــﻦ 2020/4/13م
اﻟﺜﻼﺛـــﺎء 2020/4/14م
اﻟﺨﻤﻴﺲ 2020/4/09م
اﻷﺣــــــــﺪ 2020/4/12م
اﻷرﺑﻌـــﺎء 2020/4/15م
اﻟﺴﺒـــﺖ 2020/4/11م
اﻟﺠﻤﻌــــﺔ 2020/4/10م
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اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻓﻴﺼﻞ
ﻓــﻲ اﻟﻔﺘــﺮة ﻣــﻦ اﻟﺨﻤﻴــﺲ 1441/8/23ﻫـــ وﺣﺘــﻰ ﻳــﻮم اﻷرﺑﻌــﺎء 1441/8/29ﻩ

األسبوع السابع

ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻧﻈﺎم إدارة اﻟﺘﻌﻠﻢ Blackboard Learn

159,708

2,582

ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﻗﺎﻣــﻮا ﺑﺘﺴﺠﻴــﻞ دﺧـــــﻮل

ﻋﺪد اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗـﻤﺖ إﺿـــﺎﻓـﺘــﻬـــــــﺎ

10,224

ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ

208,966

QM

ﺑﻼك ﺑﻮرد

350k
300k
250k
200k
150k
100k
50k
0

اﻟﺨﻤﻴﺲ

اﻟﺠﻤﻌﺔ

اﻟﺴﺒﺖ

اﻷﺣﺪ

اﻹﺛﻨﻴﻦ

اﻟﺜﻼﺛﺎء

اﻷرﺑﻌﺎء

26

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻓﻴﺼﻞ
ﻓــﻲ اﻟﻔﺘــﺮة ﻣــﻦ اﻟﺨﻤﻴــﺲ 1441/8/23ﻫـــ وﺣﺘــﻰ ﻳــﻮم اﻷرﺑﻌــﺎء 1441/8/29ﻩ

ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻔﺼﻮل اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ

9,737

10,148

170,362
ﺣﻀﻮر

ﺗـﻢ إﻧـﺸــــﺎؤﻫـــــﺎ

اﻟﻤــﺪة اﻹﺟﻤﺎﻟﻴــﺔ

ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺠﻠﺴــﺎت

ﺟﻠﺴﺔ

ﺳﺎﻋﺔ

ﻋﺪد إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ

2890

اﻟﺨﻤﻴﺲ 2020/4/16م

1490

اﻻﺛﻨﻴــــﻦ 2020/4/20م

1246

اﻷرﺑﻌـــﺎء 2020/4/22م

254

اﻟﺠﻤﻌــــﺔ 2020/4/17م

371

اﻟﺴﺒـــﺖ 2020/4/18م

1470

اﻷﺣــــــــﺪ 2020/4/19م

2016

اﻟﺜﻼﺛـــﺎء 2020/4/21م
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االختبارات اإللكترونية
عقــدت جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن االختبــارات اإللكترونيــة لمــدة  3أســابيع ابتــداء
مــن يــوم االحــد  2020/04/26م حتــى يــوم األربعــاء  2020/05/13م مــع إضافــة
يــوم الخميــس  2020/05/14كيــوم إضافــي لمــن تعــذر عليــه أداء االختبــار فــي
وقتــه أو تقــدم بعــذر مقبــول للجــان االختبــارات اإللكترونيــة .تبنــت الجامعــة نظــام
االختبــارات التتابعيــة لــكل  700/500طالــب كل نصــف ســاعة علــى امتــداد ثــاث
فتــرات ابتــداء مــن العاشــرة صباحــا.
اعتمــدت الجامعــة نظاميــن ألداء االختبــارات االلكترونيــة وهمــا نظــام بــاك بــورد
ونظــام  Question Markكإجــراء داعــم ألنظمــة بنــوك األســئلة ،لدعــم تفعيــل
خطــة المخاطــر المعتمــدة لالختبــارات عــن بعــد فــي حــال وقــوع مشــاكل فــي أحــد
النظاميــن قــد تؤثــر علــى توقيــت أو دقــة أداء الطلبــة .كمــا وتــم اســتخدام برنامــج
زووم أيضــا لعقــد االختبــارات الشــفوية للطلبة ،وللمتقدميــن والمتقدمات على
مفاضلــة برامــج الدراســات العليــا ،ولعقــد مناقشــات الماجســتير والدكتــوراة.
وقــد تنوعــت وســائل وأدوات تقييــم الطلبــة لتشــمل االختبــارات اإللكترونــي،
االختبــارات الشــفهية ،مشــاريع التخــرج ،المشــاريع البحثيــة وفــد تــم فــي بدايــة
فتــرة التعليــم عــن بعــد تدريــب مــا يزيــد عــن  1613عضــو هيئــة تدريــس علــى
نظامــي االختبــارات اإللكترونيــة كوسشــتن مــارك و بــاك بــورد لمــدة أســبوعين
احترازيــا فــي حــال تــم عقــد االختبــارات الكترونيــا .والــذي كان لــه عظيــم األثــر فــي
تيســير ونجــاح االختبــارات اإللكترونيــة.
وقــد بلــغ مجمــوع االختبــارات التــي عقدتهــا كليــات الجامعــة وعمــادة الســنة
التحضيريــة خــال فتــرة االختبــارات النهائيــة  1525اختبــار الكترونــي بمتوســط
 90اختبــار فــي اليــوم وقــد بلــغ عــدد الطلبــة الذيــن اســتكملوا االختبــار بنجــاح
 127097طالــب مــن اصــل  127383الــف ممتحــن ،وبلغــت نســبة اســتكمال
االختبــار بنجــاح  .% 99.8وقــد بلــغ اجمالــي الطلبــة الذيــن لــم يســتكملوا االختبــار
بســبب حــدوث مشــكلة انقطــاع فــي االنترنــت أو خلــل فــي األجهــزة بلــغ 286
طالــب.
تــم خــال فتــرة االختبــارات تقديــم دعــم متواصل للطلبــة وأعضاء هيئــة التدريس
عبــر وســائل االتصــال مختلفــة مثــل :البريــد اإللكترونــي ،الواتــس اب ،جلســات
الدعــم االفتراضيــة عبــر زووم ،منصــة عمــادة التعليــم اإللكترونــي .وتجــاوزت
ســاعات الدعــم اإلجماليــة مــن فريــق عمــادة التعليــم اإللكترونــي ومنســقين
التعليــم اإللكترونــي  1424ســاعة دعــم بمتوســط يومــي  84ســاعة .تــم خــال
هــذه الفتــرة الــرد علــى مــا يزيــد عــن  347ايميــل ومعالجــة  326تذكــرة لطلبــة
الجامعــة قدمــت عبــر منصــات الدعــم .كمــا وتــم االشــراف علــى  765جلســة
افتراضيــة عبــر زووم يتوافــر فيهــا عضــو هيئــة التدريــس (أســتاذ المــادة) أواكثــر
لــكل كليــة مــع لجنــة االختبــارات اإلليكترونيــة المكلفــة خــال فتــرة االختبــار
لمســاعدة الطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس علــى حــل مشــاكلهم بشــكل فــوري
وبــا تأخيــر لضمــان سالســة عقــد االمتحانــات.
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خطط إدارة المخاطر لالختبارات اإللكترونية
قبــل بدايــة فتــرة االختبــارات اإللكترونيــة تــم تطويــر
مجموعــة مــن خطــط إدارة المخاطــر باللغتيــن العربيــة
واإلنجليزيــة لتنظيــم عمــل وكفــاءة االختبــارات
اإللكترونيــة .تغطــي خطــط أدارة المخاطــر الجوانــب
المتعلقــة بــــ:
•الية تنظيم االختبار اإللكتروني.
•الية إدارة االختبار االلكتروني.
•ضمان جودة االختبار االلكتروني.
•إدارة المخاطر لالختبارات اإللكترونية.
•تعليمات خاصة بطلبة التعليم عن بعد.
•تعليمات خاصة بأعضاء هيئة التدريس.
•الدعم الفني.
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128,800

127,383

7,493

إﺟﻤـﺎﻟــــﻲ ﻋﺪد اﻟـﻄﻠـﺒـﺔ

إﺟــﻤـــﺎﻟـــــﻲ ﻋــﺪد

اﻟﻄﻠﺒــﺔ اﻟﻤﻤﺘﺤﻨﻴﻦ

ﻣــﺘـــﻮﺳـــــﻂ ﻋــﺪد
ً
ﻳﻮﻣﻴﺎ
اﻟﻤﻤﺘﺤﻨﻴــﻦ

127,097

99.8%

286

ﻋﺪد اﻟـﻄـــﻼب اﻟﺬﻳـﻦ

ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ

ﻋﺪد اﻟـﺬﻳـــﻦ ﻟـــﻢ ﻳـﺘـﻤـﻮا

اﻟﻤﺠﺪوﻟﻴــﻦ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎرات

اﻛﻤﻠــﻮا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﻨﺠﺎح

اﻛﻤﻠــﻮا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﻨﺠﺎح

اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﺴــﺒﺐ ﻣﺸﻜﻠﺔ

0.2%

1,417

1.1%

ﻧﺴﺒﺔ اﻟـــﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳـﺘـــﻤﻮا

اﻟﻐﻴﺎب واﻻﻧﺴﺤﺎب

ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﻐﻴﺎب واﻻﻧﺴﺤﺎب

اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﺴــﺒﺐ ﻣﺸﻜﻠﺔ
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812

694

Blackboard

QM

16

3

Pearson

Zoom

2,119

765
584

32

347

326

اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻓﻴﺼﻞ
ﻳﻮم اﻻﺛﻨﻴﻦ  27ﻣﺎﻳﻮ 2020

17,257

29
9،032

5،163

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬﻳﻦ
أدوا اﻻﺧﺘﺒﺎرات
ّ
ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ
اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺠﻠﻮا دﺧﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻼك ﺑﻮرد

20,539
QM

ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻮا
اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺸﻜﻠﺔ

ﺑﻼك ﺑﻮرد

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﻘﺮرات اﻟﻤﺠﺪوﻟﺔ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎرات  61ﻣﻘﺮر

ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺪد اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت 22,420

9

27
56

اﻟواﺗس اب
اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ

48

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ
126

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪﻋﻢ

ﻣﻧﺻﺔ اﻟﻌﻣﺎدة

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ
اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺻوﺗﯾﺔ

 170ﺳﺎﻋﺔ
33

اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻓﻴﺼﻞ
ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء  28ﻣﺎﻳﻮ 2020

17,257

29
9،032

5،163

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬﻳﻦ
أدوا اﻻﺧﺘﺒﺎرات
ّ
ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ
اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺠﻠﻮا دﺧﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻼك ﺑﻮرد

20,539
QM

ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻮا
اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺸﻜﻠﺔ

ﺑﻼك ﺑﻮرد

ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺪد اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت 22,420

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﻘﺮرات اﻟﻤﺠﺪوﻟﺔ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎرات  96ﻣﻘﺮر

1

53
اﻟواﺗس اب

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ

اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ

110

74

ﻣﻧﺻﺔ اﻟﻌﻣﺎدة

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ
اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺻوﺗﯾﺔ

97
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪﻋﻢ

 136ﺳﺎﻋﺔ
34

اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻓﻴﺼﻞ
ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء  29ﻣﺎﻳﻮ 2020

ﻋﺪد اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

49

19

38

9،655
1

Zoom Pearson

QM

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬﻳﻦ
أدوا اﻻﺧﺘﺒﺎرات
ّ
ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ
اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺠﻠﻮا دﺧﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻼك ﺑﻮرد

20,106

1

ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻮا
اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺸﻜﻠﺔ

ﺑﻼك ﺑﻮرد

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻻﺧﺘﺒﺎرات 89

27

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ

24

144

49

اﻟواﺗس اب
اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
ﻣﻧﺻﺔ اﻟﻌﻣﺎدة

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ

41

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪﻋﻢ

اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺻوﺗﯾﺔ

 116ﺳﺎﻋﺔ
35

اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻓﻴﺼﻞ
ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ  30أﺑﺮﻳﻞ 2020

ﻋﺪد اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

88

20
10،800

39
0

Zoom Pearson

ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ
اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺠﻠﻮا دﺧﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻼك ﺑﻮرد

QM

ﺑﻼك ﺑﻮرد

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻻﺧﺘﺒﺎرات 127

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ
اﺳﺘﻜﻤﻠﻮا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﻨﺠﺎح

28

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ

20,752

0

ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻮا
اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺸﻜﻠﺔ

98.6٪

23

138

48

اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
ﻣﻧﺻﺔ اﻟﻌﻣﺎدة

34

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪﻋﻢ

اﻟواﺗس اب

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ
اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺻوﺗﯾﺔ

 106ﺳﺎﻋﺔ
36

اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻓﻴﺼﻞ
ﻳﻮم اﻷﺣﺪ  3ﻣﺎﻳﻮ 2020

ﻋﺪد اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

74
65

18
10،811

0

Zoom Pearson

ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ
اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺠﻠﻮا دﺧﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻼك ﺑﻮرد

QM

ﺑﻼك ﺑﻮرد

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻻﺧﺘﺒﺎرات 143

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ
اﺳﺘﻜﻤﻠﻮا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﻨﺠﺎح

28

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ

19،363

4

ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻮا
اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺸﻜﻠﺔ

98.6٪

23

190

52

اﻟواﺗس اب
اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
ﻣﻧﺻﺔ اﻟﻌﻣﺎدة

50

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪﻋﻢ

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ
اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺻوﺗﯾﺔ

 150ﺳﺎﻋﺔ

37

اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻓﻴﺼﻞ
ﻳﻮم اﻻﺛﻨﻴﻦ  4ﻣﺎﻳﻮ 2020

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ

اﻟﻐﻴﺎب و اﻻﻧﺴﺤﺎب

ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ
اﺳﺘﻜﻤﻠﻮا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﻨﺠﺎح

اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻮا اﻻﺧﺘﺒﺎر
ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺪوث ﻣﺸﻜﻠﺔ

ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺠﻠﻮا دﺧﻮل

 19،437ﻣﺴﺘﺨﺪم

ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻼك ﺑﻮرد

36 101

79

11,373

11,236

35
0

2

Zoom Pearson

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ
اﺳﺘﻜﻤﻠﻮا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﻨﺠﺎح

98.8٪

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻻﺧﺘﺒﺎرات 116
22

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ

QM

ﺑﻼك ﺑﻮرد

9

44

142

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪﻋﻢ

28

اﻟواﺗس اب

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ

اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ

اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺻوﺗﯾﺔ

 90ﺳﺎﻋﺔ

ﻣﻧﺻﺔ اﻟﻌﻣﺎدة

38

اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻓﻴﺼﻞ
ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء  5ﻣﺎﻳﻮ 2020

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ

اﻟﻐﻴﺎب و اﻻﻧﺴﺤﺎب

ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ
اﺳﺘﻜﻤﻠﻮا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﻨﺠﺎح

اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻮا اﻻﺧﺘﺒﺎر
ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺪوث ﻣﺸﻜﻠﺔ

ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺠﻠﻮا دﺧﻮل

 18،762ﻣﺴﺘﺨﺪم

ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻼك ﺑﻮرد

23 61

73
55

8،618

8،534
1

0

Zoom Pearson

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ
اﺳﺘﻜﻤﻠﻮا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﻨﺠﺎح

99٪

QM

ﺑﻼك ﺑﻮرد

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻻﺧﺘﺒﺎرات 129

61

32
42
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪﻋﻢ

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ

33

148

اﻟواﺗس اب

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ

اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ

اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺻوﺗﯾﺔ

 86ﺳﺎﻋﺔ

ﻣﻧﺻﺔ اﻟﻌﻣﺎدة

39

اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻓﻴﺼﻞ
ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء  6ﻣﺎﻳﻮ 2020

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ

اﻟﻐﻴﺎب و اﻻﻧﺴﺤﺎب

ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ
اﺳﺘﻜﻤﻠﻮا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﻨﺠﺎح

اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻮا اﻻﺧﺘﺒﺎر
ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺪوث ﻣﺸﻜﻠﺔ

ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺠﻠﻮا دﺧﻮل

 17،983ﻣﺴﺘﺨﺪم

ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻼك ﺑﻮرد

18 217
60
43
11,020

11,255

0

0

Zoom Pearson

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ
اﺳﺘﻜﻤﻠﻮا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﻨﺠﺎح

98٪

QM

ﺑﻼك ﺑﻮرد

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻻﺧﺘﺒﺎرات 106

23

10
36
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪﻋﻢ

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ
66

26
اﻟواﺗس اب

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ

اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ

اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺻوﺗﯾﺔ

 73ﺳﺎﻋﺔ

ﻣﻧﺻﺔ اﻟﻌﻣﺎدة

40

اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻓﻴﺼﻞ
ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ  7ﻣﺎﻳﻮ 2020

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ

اﻟﻐﻴﺎب و اﻻﻧﺴﺤﺎب

ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ
اﺳﺘﻜﻤﻠﻮا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﻨﺠﺎح

اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻮا اﻻﺧﺘﺒﺎر
ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺪوث ﻣﺸﻜﻠﺔ

ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺠﻠﻮا دﺧﻮل

 16،904ﻣﺴﺘﺨﺪم

ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻼك ﺑﻮرد

18 155

86
56
11،212

11،385

2

0

Zoom Pearson

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ
اﺳﺘﻜﻤﻠﻮا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﻨﺠﺎح

98.48٪

QM

ﺑﻼك ﺑﻮرد

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻻﺧﺘﺒﺎرات 144

18

9
50
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪﻋﻢ

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ
18
131

اﻟواﺗس اب

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ

اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ

اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺻوﺗﯾﺔ

 72ﺳﺎﻋﺔ

ﻣﻧﺻﺔ اﻟﻌﻣﺎدة

41

اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻓﻴﺼﻞ
ﻳﻮم اﻷﺣﺪ  10ﻣﺎﻳﻮ 2020

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ

اﻟﻐﻴﺎب و اﻻﻧﺴﺤﺎب

ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ
اﺳﺘﻜﻤﻠﻮا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﻨﺠﺎح

اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻮا اﻻﺧﺘﺒﺎر
ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺪوث ﻣﺸﻜﻠﺔ

ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺠﻠﻮا دﺧﻮل

 14،923ﻣﺴﺘﺨﺪم

ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻼك ﺑﻮرد

29 88

75
52
10،597

10،714

1

0

Zoom Pearson

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ
اﺳﺘﻜﻤﻠﻮا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﻨﺠﺎح

98.9٪

QM

ﺑﻼك ﺑﻮرد

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻻﺧﺘﺒﺎرات 128

13

2
27

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪﻋﻢ

76

21

اﻟواﺗس اب

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ

اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ

اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺻوﺗﯾﺔ

 72ﺳﺎﻋﺔ

ﻣﻧﺻﺔ اﻟﻌﻣﺎدة

42

اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻓﻴﺼﻞ
ﻳﻮم اﻻﺛﻨﻴﻦ  11ﻣﺎﻳﻮ 2020

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ

اﻟﻐﻴﺎب و اﻻﻧﺴﺤﺎب

ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ
اﺳﺘﻜﻤﻠﻮا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﻨﺠﺎح

اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻮا اﻻﺧﺘﺒﺎر
ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺪوث ﻣﺸﻜﻠﺔ

84

ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺠﻠﻮا دﺧﻮل

ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻼك ﺑﻮرد

8

35

5،906

5،998

0

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ
اﺳﺘﻜﻤﻠﻮا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﻨﺠﺎح

98.5٪

42

1

Zoom Pearson

QM

ﺑﻼك ﺑﻮرد

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻻﺧﺘﺒﺎرات 78

19

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ

 11،062ﻣﺴﺘﺨﺪم

0

23

23
73

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪﻋﻢ

 45ﺳﺎﻋﺔ
اﻟواﺗس اب

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ

اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ

اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺻوﺗﯾﺔ

ﻣﻧﺻﺔ اﻟﻌﻣﺎدة

43

اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻓﻴﺼﻞ
ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء  12ﻣﺎﻳﻮ 2020

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ

اﻟﻐﻴﺎب و اﻻﻧﺴﺤﺎب

ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ
اﺳﺘﻜﻤﻠﻮا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﻨﺠﺎح

اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻮا اﻻﺧﺘﺒﺎر
ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺪوث ﻣﺸﻜﻠﺔ

38

ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺠﻠﻮا دﺧﻮل

 9،454ﻣﺴﺘﺨﺪم

ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻼك ﺑﻮرد

3

41
4،691

4،732

26
0

0

Zoom Pearson

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ
اﺳﺘﻜﻤﻠﻮا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﻨﺠﺎح

99.1٪

QM

ﺑﻼك ﺑﻮرد

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻻﺧﺘﺒﺎرات 67
10
5

29

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪﻋﻢ

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ

15

 28ﺳﺎﻋﺔ
17
اﻟواﺗس اب

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ

اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ

اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺻوﺗﯾﺔ

ﻣﻧﺻﺔ اﻟﻌﻣﺎدة

44

اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻓﻴﺼﻞ
ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء  13ﻣﺎﻳﻮ 2020

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ

اﻟﻐﻴﺎب و اﻻﻧﺴﺤﺎب

ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ
اﺳﺘﻜﻤﻠﻮا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﻨﺠﺎح

اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻮا اﻻﺧﺘﺒﺎر
ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺪوث ﻣﺸﻜﻠﺔ

39

ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺠﻠﻮا دﺧﻮل

 7،992ﻣﺴﺘﺨﺪم

ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻼك ﺑﻮرد

5

3،903

3،947

31
15
0

0

Zoom Pearson

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ
اﺳﺘﻜﻤﻠﻮا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﻨﺠﺎح

98.9٪

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻻﺧﺘﺒﺎرات 46

13

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ

QM

ﺑﻼك ﺑﻮرد

19

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪﻋﻢ

17

13

 22ﺳﺎﻋﺔ

10
اﻟواﺗس اب

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ

اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ

اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺻوﺗﯾﺔ

ﻣﻧﺻﺔ اﻟﻌﻣﺎدة

45

اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻓﻴﺼﻞ
ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ  14ﻣﺎﻳﻮ 2020

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ

اﻟﻐﻴﺎب و اﻻﻧﺴﺤﺎب

ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ
اﺳﺘﻜﻤﻠﻮا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﻨﺠﺎح

اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻮا اﻻﺧﺘﺒﺎر
ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺪوث ﻣﺸﻜﻠﺔ

ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺠﻠﻮا دﺧﻮل

 6،384ﻣﺴﺘﺨﺪم

ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻼك ﺑﻮرد

2 0

416

418

0

0

Zoom Pearson

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ
اﺳﺘﻜﻤﻠﻮا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﻨﺠﺎح

99.5٪

6
QM

0
ﺑﻼك ﺑﻮرد

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻻﺧﺘﺒﺎرات 6

3

1
6

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪﻋﻢ

8
2
اﻟواﺗس اب

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ

اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ

اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺻوﺗﯾﺔ

 6ﺳﺎﻋﺎت

ﻣﻧﺻﺔ اﻟﻌﻣﺎدة

46

ﻓﻲ اﻟﻔﺘــﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺖ  2020 / 05 / 09وﺣﺘـﻰ ﻳـﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ  2020 /05 / 14م

األسبوع األول

47

ﻓﻲ اﻟﻔﺘــﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺖ  2020 / 05 / 09وﺣﺘـﻰ ﻳـﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ  2020 /05 / 14م

280
256
1
5
Pearson

QM
Zoom

121

اﻟﺒﻼك ﺑﻮرد

206
346

1,205

436

48

ﻓﻲ اﻟﻔﺘــﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺖ  2020 / 05 / 09وﺣﺘـﻰ ﻳـﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ  2020 /05 / 14م

األسبوع الثاني

49

ﻓﻲ اﻟﻔﺘــﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺖ  2020 / 05 / 09وﺣﺘـﻰ ﻳـﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ  2020 /05 / 14م

365
271

9
اﻟﺒﻼك ﺑﻮرد
Zoom

161

QM

91
230
160

699

50

ﻓﻲ اﻟﻔﺘــﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺖ  2020 / 05 / 09وﺣﺘـﻰ ﻳـﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ  2020 /05 / 14م

األسبوع الثالث

51

ﻓﻲ اﻟﻔﺘــﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺖ  2020 / 05 / 09وﺣﺘـﻰ ﻳـﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ  2020 /05 / 14م

190
143

2
اﻟﺒﻼك ﺑﻮرد
Zoom

65
216

QM

29
90
78
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منصة التعليم عن بعد iauelearning.isu.edu.sa
تــم إطــاق المنصــة مــن قبــل عمــادة التعليــم االلكترونــي والتعلــم عــن بعــد
فــي بدايــة فتــرة التحــول للتعليــم عــن بعــد .بهــدف تقديــم الدعــم للطلبــة
وأعضــاء هيئــة التدريــس ومنســقي التعليــم اإللكترونــي فــي كليــات ومعاهــد
ومستشــفيات الجامعــة .تحتــوى المنصــة علــى مجموعــة مــن الفيديوهــات
واألدلــة اإلرشــادية عــن كل مــن البــاك بــورد وأنظمــة البــث المباشــر للفصــول
االفتراضيــة والنقاشــات واالختبــارات اإللكترونيــة .كمــا تعتبــر قنــاة للتواصــل
الرســمي بيــن العمــادة والطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس لعــرض خدماتهــا
ومناقشــة األســئلة األكثــر شــيوعا.
تقــدم المنصــة خدمــات الدعــم الفنــي للطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس عبــر
تســجيل المشــكلة مــن قبــل منســق التعليــم اإللكترونــي أو الطالــب ويشــمل
نظــام الدعــم الفنــي علــى الخصائــص التاليــة:
•تسجيل المشكلة من قبل منسق التعليم اإللكتروني او الطالب.
•إرســال المشــكلة لمجموعــة مــن المختصيــن مــن عمــادة التعليــم
اإللكترونــي لمعالجتهــا بأســرع وقــت
•تنويــه المختصيــن المســجلين لخدمــة الطلبــة واعضــاء الهيئــة التدريســية
عنــد إنشــاء طلــب جديــد وعنــد إضافــة إجابــة ألي استفســار ليبقــى الجميــع
علــى اطــاع وفــي حــال تكــرار األســئلة.
•حصــر النظــام لعــدد التذاكــر فــي االنتظــار وعــدد التذاكــر التــي تــم حلهــا
والمجمــوع الكلــي للتذاكــر التــي تــم انشــاؤه.
•يوفــر النظــام خاصيــة البحــث فــي تذاكــر الدعــم الفنــي لزيــادة ســرعة
وفعاليــة البحــث عــن الحلــول والمســاعدة فــي تجنــب رفــع ســؤال مكــرر.
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األدلة والفديوات اإلرشادية
تــم تطويــر مــا يزيــد عــن  35فيديــو ارشــادي مختصــر  16دليــل إرشــادي مصــورة
باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة لتســهيل عمليــة اســتخدام أنظمــة التعليــم
اإللكترونــي للطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس

الدليل /الفديو اإلرشادي

QRcode

الدليل اإلرشادي لنظام دعم منسقين التعليم اإللكتروني

توصيات لعضو هيئة التدريس لتفعيل التعليم عن بعد

إرشادات الستخدام بالك بورد لالختبارات اإللكترونية

Instructions for using BlackBoard System for
Electronic Tests

دليل استخدام بالك بورد كوالبوريت

دليل المستخدم (بنك األسئلة)

QuestionMark guide on using the electronic
assessment

54

الدليل /الفديو اإلرشادي

QRcode

تعليمــات إرشــادية ألعضــاء هيئــة التدريــس عنــد اســتخدام
نظــام  Question Markلالختبــارات اإللكترونيــة

الدليــل االرشــادي (روابــط) لكيفية اســتخدام نظــام االختبارات
Questionmark

Instructions for faculty members when using
Question Mark electronic assessment system

تعليمات إرشادية للطالب والطالبات الستخدام
لالختبارات اإللكترونية  Quesiton Markنظام

Instructions for students on using Question Mark
electronic assessment system

دليــل االستفســارات المتكــررة حــول نظــام االختبــارات
Question Mark

بعض المشاكل وطرق تفاديها عند انشاء االختبار
 Question Markااللكتروني على نظام

Common problems and how to avoid them when
creating electronic tests through Question Mark
System

55

الدليل /الفديو اإلرشادي

QRcode

إرشادات هامة لعضو هيئة التدريس

 5فيديوهات إرشادية لنظام البالك بورد

فيديو للنقاشات على نظام البالك بورد

 8فيديوهات للفصول االفتراضية عبر برنامج زووم

 19فيديو إرشادي لنظام االختبارات اإللكترونية
Question Mark

 2فيديــو إرشــادي لالختبــارات اإللكترونيــة علــى نظــام البالك
بورد
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االستبيانات والدراسات البحثية
أطلقــت عمــادة التعليــم اإللكترونــي والتعلــم عــن مجموعــة مــن الدراســات
البحثيــة خــال فتــرة التعليــم عــن بعــد ومنهــا:

اإلستبيان  /الدراسة

QRcode

قيــاس نظريــات التعلــم اإللكترونــي وتفكيــك بيئــة التعليــم
والتعلــم أثنــاء جائحــة كورونــا

اســتبيان قيــاس مــدى رضــا الطــاب والطالبــات عــن تجربــة
التعليــم عــن بعــد

اســتبيان توثيــق الفصــول االفتراضيــة المميــزة خــال فتــرة
التعليــم عــن بعــد

اســتبيان قيــاس االحتياجــات التدريبيــة ألعضــاء هيئــة
التدريــس علــى نظــام البــاك بــورد خــال فتــرة التعليــم عــن
بعــد

قيــاس االثــار اإليجابيــة للعمــل عــن بعــد خــال جائحــة كورونــا
فــي جامعــة االمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل

قيــاس جهوزيــة أعضــاء هيئــة التدريــس للتعليــم عــن بعــد
اثنــاء جائحــة كورونــا

57

ﺻﻤﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ

وﺣـــﺪة ﻫـــﻮﻳـــــﺔ اﻟﺠــــــــــﺎﻣﻌﺔ
Brand Management Unit
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