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التعليم في زمن الكورونا

منــذ صــدور التوجيــه البرقــي الكريــم رقــم 2487/م 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 للطــالب المنتظميــن، وتتيــح فــرص التعليــم والتعلــم عــن بعــد للطــالب الذيــن 
حالــت ظروفهــم دون التحاقهــم بالجامعــة، أو آخريــن دفعهــم طموحهــم للبحــث عــن العلــم والمعرفــة. اســتحدثنا منصــة 
Medical Learn لتكــون الــذراع الطبــي التدريبــي اإللكترونــي لمستشــفى الملــك فهــد التعليمــي، واســتثمرنا فــي منصــة 
طــبx لتكــون 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 قريبــًا منصــة ضــوء.  

فــي يــوم اإلثنيــن 1441/04/14 هـــ تقــرر تعليــق الدراســة وفقــًا 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 COVID19 ومنــع انتشــاره. وامتــدادًا لجهودهــا المؤثــرة أطلقــت وزارة التعليــم لجنــة تفعيــل 
ومتابعــة التعليــم عــن بعــد بــوزارة التعليــم بالقــرار رقــم 59985 بتاريــخ 1441/07/16 هـــ، وعلــى نهجهــا ووفــق توجيهاتهــا 

أطلقــت الجامعــة قــرار تشــكيل فريــق عمــل إدارة األزمــة بالجامعــة بالقــرار رقــم  612102 بتاريــخ  1441/07/21 هـــ.
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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 شــيئًا لــم يكــن. نتباهــى اليــوم ببنيتنــا التحتيــة األكثــر تقدمــًا.. وبكوادرنــا البشــرية الخالقة.. 

وبمقرراتنــا المجــودة وفــق المعاييــر العالميــة. عقــدت الجامعــة خــالل هــذه الفتــرة مــا تجــاوز 
ــاوزت  ــات الدراســية، بمجمــوع ســاعات تج ــاًل للفصــول والقاع ــف فصــل فتراضــي بدي 103 أل
ــف  ــوى العلمــي فاقــت 49 أل ــراء المحت ــدة إلث ــة جدي 91 ألــف ســاعة، وبإضافــة عناصــر تعليمي
عنصــر، وبمتوســط عــدد عناصــر تعليميــة مضافــة بلغــت 1042عنصــر يوميــًا. كان أثيــر منتديــات 
المشــاركات والنقــاش وروابــط البــث مســاحة حــرة للتفكيــر الناقــد بمشــاركات تجــاوزت 124 ألــف 
مشــاركة. ولنحقــق العدالــة واالحتــواء اتيحــت الفــرص والفــرص البديلــة للتقييمــات اإللكترونيــة 
المختلفــة )واجبــات، اختبــارات، أبحــاث، مشــاريع تخــرج..( بلغــت 1367808 وكانــت العمــادة ترصــد 

هــذا الفضــاء بعمليــات دعــم تجــاوزت 16700 حالــة دعــم، وبمتوســط 357 حالــة 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 8600 طالــب 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 127097 ألــف طالــب وطالبــة، وبنســبة 
بلغــت 99,80 % وبإجمالــي ســاعات مســاندة ودعــم  تجــاوزت 1424 ســاعة، لمــا مجموعــة 
4132 حالــة،  ومتوســط دعــم يومــي لألفــراد بلــغ 243. أنهينــا تلــك المرحلــة المكتظــة بالمنــح، 
والتــي قطــع مــن خاللهــا التعليــم اإللكترونــي والتعلــم عــن بعــد رحلــة ضوئيــة محاطــًا باحتــواء 
ودعــم وثقــة معالــي رئيــس الجامعــة أ.د.عبداللــه الربيــش، ومؤيــدًا 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 خــالل 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 24 ســاعة طيلــة أيــام األســبوع، إعــادة 
ــم  ــول وفــرص التحســين لمســتقبل التعلي ــات والحل ــدة لخطــة التحدي ــق جدي رســم خارطــة طري
ــا  عــن بعــد.  نعــم توقــف العالــم الحقيقــي.. ولــم نتوقــف عــن التعليــم والعمــل.. فــي عالمن
االفتراضــي رجــال ونســاء حقيقيــون كانــوا قلــب هــذه الرحلــة. والمرحلــة النابــض.. قيــادات، 
عمــداء وعميــدات، وكالء ووكيــالت، رؤســاء ورئيســات أقســام، أعضــاء هيئــة تدريــس، أعضــاء 
الهيئــة اإلداريــة، طــالب 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 
ــم الجامعــي الســعودي، وبرهــان قــوة  ــاح التعلي ــخ نج ــت نقــش مــن ذهــب فــي تاري ــة بات الرحل

جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل.



الخط الزمني لرحلة التعليم عن بعد
خالل فترة كورونا

السبت  12/ 7/ 1441 هـ

 إطـــالق استبيــان قيـــاس جهــــوزية
 واحتياجــات أعضــاء هيئـــة التدريـس

 للتحول للتعليم عن بعد

الثالثاء  15/ 7/ 1441 هـ

 التوسع في شراء الرخص التعليمية
 لبرامج بث المحاضرات

 إعداد مجموعة من األدلة اإلرشادية
 الـمصــــــورة باللغتيـــــن العــربيــــــــة

واإلنجليزيـــــة

االحد  20/ 7/ 1441 هـ

عن للتعليم  التحول  صفحة   إطالق 
 لتقديم الدعمIAU Elearning  بعد

 للطلبة وأعضاء هيئة التدريس

هيئــــــة أعضـــــاء  وتأهيــــل   تدريــب 
 التدريـــس على إعـــداد االختبــــارات

اإللكترونيـــــة

الثالثاء 22/ 7/ 1441 هـ

 إطالق خطة إدارة مخاطر االختبارات
اإللكترونيــــة

األحد 12/ 8/ 1441 هـ

اإللكتــرونيــــــة االختبــــارات   بـدايــــة 
التجريبيـــــة

الخميس 21/ 7/ 1441 هـ

نهاية االختبارات اإللكترونية النهائية

 اإلثنين 14/ 7/ 1441 هـ

 تقرر وزارة التعليــم تعليــق الدراسة
في الجامعات السعودية

تحديث أنظمة التعليــم اإللكتروني

هيئــــــة أعضـــــاء  وتأهيــل   تدريــــب 
 التــدريـــــس على تـفـعـيــــــل وإدارة

المحاضرات المباشـــرة

الجامعــــة جهــوزيـــة  خطــة   إطـــالق 
للتعليــم عن بعد

 األربعاء 16/ 7/ 1441 هـ

التعليم للجنــة تفعيل  إطالق وزارة 
ومتابعة التعليم عن بعد

 اإلثنين 21/ 7/ 1441 هـ

 إعـــداد مجموعـــة من الفيديوهــات
 اإلرشادية الخاصة بأنظمــة التعليم

واالختبارات اإللكترونية

بن الرحمن  عبد  اإلمام  جامعة   قرار 
 فيصل بتشكيـــل فريــق عمل إدارة

االزمة

 األربعاء  23/ 7/ 1441 هـ

متابعة عقد االختبارات التجريبية

 إطـــالق استبيـــان رضــا وتوقعـــات
التعليم عن بعد عند طلبة الجامعـــة

 األحـــد  3/ 9/ 1441 هـ

بداية االختبارات اإللكترونية النهائية

3



4

فيديو قصص النجاح تبدا برؤية



وتأهيـــــل تدريــــب  إلى   الحاجـــــة 
 عدد قياســــي من اعضــــاء هيئـــــة
 التدريس على استخدام االنظمة

االلكترونية في وقت قصير

 الحاجـــــة إلى تأهيــــــل وتدريــــــب
التقنية المهارات  على   الطـــالب 
أنظمة استخدام  في   األساسية 

التعلم اإللكتروني

 المحافظــــــة على استمراريـــــــــــة
للضغط نظرًا  األنظمة   واستقرار 

المتزايد

 نقــــص في المـــــوارد البشريــــــة
 للفريــــق التقنـــــي لتوفيــــر دعــــم
التدريس  متواصل ألعضاء هيئة 

والطلبة

 مـــواكبــــــة توجهــــــــات التعـــــلــــم
اإللكتروني الحديثة واالنظمة

 ضعف القدرة االستيعابية لبعض
 األنظمة االلكترونية بما يؤثر على
 كفاءتهـــــا وبمـــا يؤثــــر على كفـاءة

العملية التعليمية

 عـــدم وجــــود سياســـات منظمـــة
 لتجويد المقررات اإللكترونية على

مستوى الجامعات السعودية

 التوقــــف المتكــــرر لنظــــام بــــث
بورد بالك  االفتراضية   الفصول 
 كـــــوالبــــوريــت وقــلـــــة سعتـــــــه

االستيعابية

 عــــدم وجـــــــود سياســــات موحدة
لالختبارات اإللكترونية

 قلة البرامج والمقررات اإللكترونية
المطــــــورة

 عدم وجود قنـــاة تواصل واضحة
 للعمادة لتلقي الدعم بما يتعلق

بنظام البالك بورد

1

3

5

7

9

11

2

4

6

8

10

التـحـديــــــات
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عن للتحول  التقنية  الجهوزية  خطة   تفعيل 
اإللكتروني التعليم  أنظمة  باستخدام   بعد 
( Question Mark ،بــالك بـــــــورد، زووم

 تدريب أعضاء هيئة التدريس على بث وادارة
الفصول اإلفتراضيــة ونظـــــام البالك بورد

 تفعيل رخص إضافية ألعضاء هيئة التدريس
على برنامــج زوم لبث الفصول االفتراضية

 تطويــــر مقـــرر إرشـــادي متكامـــل باللغتين
هيئة أعضاء  لتمكين  واإلنجليزية   العربيـــــة 
 التدريس من استخدام أدوات البالك بورد
 وأنظمة البث المباشر للمحاضرات وتسجيل

المحاضرات

 تطويــر ما يزيــد عن 16 دليل إرشادي مصور
باللغتين العربية واإلنجليزية

إلكترونـــي تعليـــم  منســـق   21  تسميـــــة 
الرئيسي االتصال  ضابط  منهم  كل   يمثل 
اإللكتروني التعليم  عمادة  مع   للتنسيق 
 ومتابعة اعضاء هيئة التدريس داخل كليات

الجامعة المختلفة

 تطويـــــر خطــــط إلدارة مخاطـــــر االختبارات
اإللكترونيــــة

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

في عقد االختبارات اإللكترونية

 وضع خطة إدارة مخاطر لألنظمة واالختبارات
 اإللكترونيــــة بمــــا يضمـــن استمرار التعليم

عن بعــــد

على التدريــــس  هيئــــة  أعضـــــاء   تدريــــــب 
 نظــــــام إدارة االختـــبـــــارات اإللكتــــرونيــــــة

Question Mark 

 تطويـــر وإطــــالق منصـــة متخصصة لفترة
 التعليم عن بعد لتوفير الدعم الفني للطلبة
وتوفيــــر اإللكتروني  التعليم   ومنسقي 
 الوصـــول السريــــع للفيديوهـــــات واألدلة

اإلرشادية ألنظمة التعليم اإللكتروني

االحتياجات لتحديد  استبيانــــات   6  تطويـــــر 
 التدريبية، قياس األثر، ورضا الطلبة وأعضاء
المقدمة الخدمـــات  التدريسيـــة عن   الهيئة 

باإلضافة لتوثيق تجارب التعليم المميزة

لتيسير مختصر  ارشادية  فيديو   35  تطوير 
 التعامل مع أنظمة التعليم اإللكتروني على

أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة

 نشـــر مـــواد إرشاديــــة وتثقيفيــــة متعلقــة
اإللكترونــــــــي التعليـــــــــــــم   بتفعيـــــــــــــــل 
االجتماعي التواصل  قنوات  خـــالل   مـــن 
 (تويتر، واتساب، يوتيوب، موقع الجامعة،

)موقع العمــادة

(
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الحـــلــــول

العربية التعليم عن بعد في المملكة  التحول وتفعيل  الداعمة إلجراءات  التعليم   استجابة لتوجيهات وزارة 
 السعودية، واستنادًا على منظومتها التعليمية اإللكترونية، ومواردها البشرية المتخصصة، قامت جامعة

:اإلمام عبدالرحمن بن فيصل بعدد من الخطوات لضمان كفاءة فترة التعليم عن بعد وشملت
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مؤشرات
فترة التعليم عن بعد

للفترة من 2020/03/08 م وحتى 2020/04/23 م

www.iau.edu.sa



األنظمة المستخدمة

طالب وطالبة
31994

BlackBoard +
QuestionMark

أعضاء هيئة التدريس
2227

مقرر دراسي
2161

مؤشرات فترة التعليم عن بعد

خــالل فتــرة التعليــم عــن بعــد مــا بيــن 13 رجــب 1441هـــ وحتــى 30 شــعبان 
1441 هـــ، قامــت جامعــة االمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل ممثلــة بعمــادة التعليــم 
اإللكترونــي بعقــد 103068 فصــل إفتراضــي عبــر نظامــي البــث المباشــر بــالك 
بــورد كوالبوريــت وزووم بمــدة إجماليــة بلغــت 91571 ســاعة ومتوســط يومــي 
ــات  ــرة بلغــت عملي ــغ 4600 فصــل افتراضــي فــي اليــوم الواحــد. خــالل الفت بل
الدخــول لنظــام البــالك بــورد 1136793 طالــب وطالبــة بمتوســط 36 دخــول 
لــكل طالــب خــالل 47 يــوم. امــا التقييمــات اإللكترونيــة المختلفــة مــن امتحانــات 
وواجبــات فقــد بلــغ مجموعهــا 1367808 بمتوســط يومــي 29102 تقييــم علــى 

 Question Mark ــورد و ــالك ب نظامــي ب

البيئــة  لتوفيــر  الدائمــة  الجهــد والمتابعــة  بــذل  الحــرص علــى  ومــن منطلــق 
كافــة  وتســخير  التدريســية  الهيئــة  وأعضــاء  لطلبتنــا  الموائمــة  التعليميــة 
ــم عــن بعــد واالســتفادة مــن  ــة للتعلي ــاح المنظومــة اإللكتروني ــات إلنج اإلمكاني
ــم خــالل  ــم ت ــج التعل ــق كفــاءة نوات ــي لضمــان تحقي ــم االلكترون منظومــة التعلي
فتــرة التعليــم عــن بعــد تطويــر 35 فيديــو إرشــادي و 16 دليــل مصــور باللغتيــن 

واالنجليزيــة. العربيــة 

باإلضافــة لتقديــم الدعــم بشــكل مســتمر عبــر مختلــف الوســائل مــن بريــد 
الكترونــي )3696 حالــة( واجتماعــات افتراضيــة )628 اجتمــاع( واتصــاالت صوتيــة 
التواصــل  تذكــرة( ووســائل  العمــادة )90  مباشــرة  )1726 مكالمــة( ومنصــة 
االجتماعــي المختلفــة )9937 حالــة عبــر الواتــس اب( وقــد بلــغ مجمــوع عمليــات 

ــا. ــم يومي ــة دع ــة بمتوســط 357 حال ــم 16789 حال الدع

8



 مجموع
 التقييمــات
اإللكترونية

إحصائيات التقييمات اإللكترونية

1,367,808

 متوســـــط التقـييمـــــات
اإللكترونيـــة لكل طالــب

42.75

55,134

 متوسط عدد التقييمات
29,102اليومية

1,084,669

بالك بورد

283,139

Question Mark

 أعلى عدد تقييمات عقدت
في يوم واحد
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332,8741,279,384

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

 عدد الحاضرين 
 في جميع
الجلسات

103,068  الفصول
 االفتراضية
المنعقدة

34,19957,372

زوومكوالبوريت

الحضـــــــور  متوســـــط 
لكل فصـل افتراضـي

15.64

 مجموع أوقات
 الجلسات
بالساعات

56,64146,427
 إجمالي 

 الجلسات التي
  تم إنشائها

 مجموع91,571
 ساعات الفصول

 االفتراضية

 متوسط عدد الفصول االفتراضيـة
اليوميـــة

2,193

 أعلى عدد للفصــول االفتراضيـــــة
في يوم واحد

زووم
 كوالبوريت

4,600

2718 
1882

إحصائيات الفصول االفتراضية
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إحصائيات نظام إدارة التعلم

1,136,793  عمليات
 الــدخـــول
للنظام

 العناصر48,957
التعليمية
 الجديدة

123,849  المشاركات
 في منتديات

 النقاش

 متوسط عدد مرات الدخول
35.53لكل طالب

التعليمية العناصر  عدد   متوسط 
الجديدة المضافة يوميا

1،042

 متوسط المشاركات في منتديات
النقاش لكل طالب

3.87

 متوســط عــدد المناقشــات
اليوميـــة

2,635

سجلوا طالب  عدد   اعلى 
واحد على يوم   دخول في 

البالك بورد
27,440
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بالك بورد االختبارات اإللكترونية  الفصول االفتراضية

(628)اجتمـــاع افتراضــي

(9937)تطبيق واتس آب

ـــــا لــــوجــــــــه (712)وجـــــهـً

(3696)البريد اإللكتروني

(1726)اتصــــال صوتـــي

(90)مـنـصــــــة الـعــمـــــادة

إحصائيــات الدعم الفني ألعضـاء هيئـة التدريـس

16,789

 متوسط عمليات الدعم
لكل عضو هيئة تدريس

7.54

 متوسـط حــاالت الدعــم
يوميـــــــا

357  مجموع
 عمليـــات

الدعم

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

4,519

الفصول االفتراضية

4,440

بالك بورد

7,830

االختبارات اإللكترونية
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مؤشرات 
فترة التعليم عن بعد

وفق إلحصائيات أسبوعية
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التعليم عن بعد في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل 
فــي الفتــرة مــن األحــد 1441/7/13هـــ وحتــى يــوم األربعــاء 1441/7/16ه

 Blackboard Learn مقاييس نظام إدارة التعلم

 Zoom مقاييس الفصول االفتراضية

حضورساعةجلسة

82,777

13,8549,608

161,202

األسبوع األول
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التعليم عن بعد في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل 
فــي الفتــرة مــن األحــد 1441/7/13هـــ وحتــى يــوم األربعــاء 1441/7/16ه

عدد إجمالي الجلسات التي تم إنشاؤها  

 Zoom مقـاييـــس الفصــــول االفتراضيــــة

األحد
2020/3/8

اإلثنين
2020/3/9

السبت
2020/3/12 2020/3/10

األربعاء
2020/3/11

الخميس
2020/3/12

الجمعة
2020/3/13

9

948
1028

200

84

972 517
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82,777

المستخدمين  عدد 
الــذيـــن  قــامــــــوا 
دخـــول  بتسـجيــــل 

عدد التقييمات

عدد لوحات
الـنـقــــــاش

التي  الملفات  عدد 
اسـتـعـراضــــــها تـم 

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

 Blackboard Learn مقاييس نظام إدارة التعلم

191,123
23,968

114,41710,553

مقاييس الفصول االفتراضية 

24,862
حضورساعةجلسة

لجميع الجلساتالمــــدة اإلجمالية  تـم إنـشــــاؤهـــــا  

18,349331,890

األسبوع الثاني
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عدد إجمالي الجلسات التي تم إنشاؤها  

مقـــاييــــــس الفـصـــــــول االفـتـــراضـيــــــــة 

األربعاء
2020/3/11

الخميس
2020/3/12

الثالثاء
2020/3/17

الجمعة
2020/3/13

السبت
2020/3/14

األحد
2020/3/15

اإلثنين
2020/3/16

5227

224

4175

2255

3978

األربعاء
2020/3/18

3497

490

5016

التعليم عن بعد في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل 
فــي الفتــرة مــن األربعــاء 1441/7/16هـــ وحتــى يــوم األربعــاء 1441/7/23ه
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عدد المستخدمين الذين 
قامــوا بتسجيــل دخـــــول

عدد التقييمات

عدد المناقشات

التي  الملفات  عدد 
اسـتـعـراضــــــها تـم 

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

169,005

174,598

14,341

28,975

 Blackboard Learn مقاييس نظام إدارة التعلم

إجمالي التقييمات التي تم إنشاؤها  

األحـــــــد

األثنيــــن

الثالثــــاء

األربعــاء

الخميس

لجمعـــة ا

لسبـــت ا

0 5k 10k 15k 20k 25k 30k 35k

24,199

16,864

20,335

24,356

26,438

26,120

30,693

األسبوع الثالث
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التعليم عن بعد في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل 
فــي الفتــرة مــن الخميــس 1441/7/24هـــ وحتــى يــوم األربعــاء 1441/8/1ه

مقاييس الفصول االفتراضية 

األربعاء
2020/3/25

الخميس
2020/3/19

الجمعة
2020/3/20

السبت
2020/3/21

األحد
2020/3/22

اإلثنين
2020/3/23

الثالثاء
2020/3/24

2,993

195
388

3184

4600

3604

2,968

17,932
حضورساعةجلسة

لجميع الجلساتالمــدة اإلجماليــة  تـم إنـشــــاؤهـــــا  

18,043351,046

عدد إجمالي الجلسات التي تم إنشاؤها  
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التعليم عن بعد في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل 
ــاء 1441/8/8ه ــوم األربع ــى ي ــس 1441/8/2هـــ وحت ــرة مــن الخمي فــي الفت

 Blackboard Learn مقاييس نظام إدارة التعلم

إجمالي التقييمات التي تم إنشاؤها  

ألحـــــــد ا

األثنيــــن

الثالثــــاء

األربعــاء

الخميس

لجمعـــة ا

لسبـــت ا

0 10k 20k 30k 40k

28,146

16,644

27,058

35,520

36,992

36,692

27,732

عدد المستخدمين الذين 
قامــوا بتسجيــل دخـــــول

عدد التقييمات

عدد المناقشات

التي  الملفات  عدد 
اسـتـعـراضــــــها تـم 

208,784

178,014
7،166

19,644

األسبوع الرابع
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التعليم عن بعد في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل 
ــاء 1441/8/8ه ــوم األربع ــى ي ــس 1441/8/2هـــ وحت ــرة مــن الخمي فــي الفت

مقاييس الفصول االفتراضية 

13,096
حضورساعةجلسة

لجميع الجلساتالمــدة اإلجماليــة  تـم إنـشــــاؤهـــــا  

12,575226,874

عدد إجمالي الجلسات التي تم إنشاؤها  

الجمعــــة 2020/3/27م
231

السبـــت 2020/3/28م
348

الثالثـــاء 2020/3/31م
1982

األربعــاء   2020/4/1م
2571

االثنيــــن 2020/3/30م
2599

األحــــــــد 2020/3/29م
2601

الخميس 2020/3/26م
2764

21



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

 Blackboard Learn مقاييس نظام إدارة التعلم

إجمالي التقييمات التي تم إنشاؤها  

األربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد الخميس

 QMبالك بورد

السبتالجمعة

40k

30k

20k

10k

0

50k

266,847

التي  الملفات  عدد 
اسـتـعـراضــــــها تـم 

5,152

عدد المستخدمين 
الــذيـــن  قــامــــــوا 
بتسـجيــــل دخـــول 

عدد المناقشات

19,796

172,656

األسبوع الخامس



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

مقاييس الفصول االفتراضية 

12,300
حضورساعةجلسة

لجميع الجلســاتالمــدة اإلجماليــة  تـم إنـشــــاؤهـــــا  

12,246211,257

عدد إجمالي الجلسات التي تم إنشاؤها  

2,077

1,142

312

2,147
1,958

الجمعــــة
2020/4/3م

السبـــت
2020/4/4م

الثالثـــاء
2020/4/7م

األربعــاء
2020/4/8م

االثنيــــن
2020/4/6م

األحــــــــد
2020/4/5م

الخميس
2020/4/2م

2,3182,346
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التعليم عن بعد في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل 
فــي الفتــرة مــن الخميــس 1441/8/16هـــ وحتــى يــوم األربعــاء 1441/8/22ه

 Blackboard Learn مقاييس نظام إدارة التعلم

عدد المستخدمين الذين 
قامــوا بتسجيــل دخـــــول

عدد المناقشات

3,873

164,131
15,994

التي  الملفات  عدد 
اسـتـعـراضــــــها تـم 

ألحـــــــد ا

األثنيــــن

الثالثــــاء

األربعــاء

الخميس

لجمعـــة ا

لسبـــت ا

0 10k 20k 30k 40k

35,439

18,211

24,287

32,942

23,689

30,988

34,397

إجمالي التقييمات التي تم إنشاؤها  

QM 199,953بالك بورد

األسبوع السادس
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التعليم عن بعد في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل 
فــي الفتــرة مــن الخميــس 1441/8/16هـــ وحتــى يــوم األربعــاء 1441/8/22ه

مقاييس الفصول االفتراضية 

13,008
حضورساعةجلسة

13,820233,961

عدد إجمالي الجلسات التي تم إنشاؤها  

3272

2599

2349

2133

1980

348

327

الجمعــــة 2020/4/10م
السبـــت 2020/4/11م

الثالثـــاء 2020/4/14م

األربعـــاء 2020/4/15م

االثنيــــن 2020/4/13م

األحــــــــد 2020/4/12م
الخميس 2020/4/09م

لجميع الجلســاتالمــدة اإلجماليــة  تـم إنـشــــاؤهـــــا  
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التعليم عن بعد في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل 
فــي الفتــرة مــن الخميــس 1441/8/23هـــ وحتــى يــوم األربعــاء 1441/8/29ه

 Blackboard Learn مقاييس نظام إدارة التعلم

إجمالي التقييمات التي تم إنشاؤها  

QM 208,966بالك بورد

عدد المستخدمين الذين 
قامــوا بتسجيــل دخـــــول

عدد المناقشات

التي  الملفات  عدد 
تـمت إضـــافـتــهـــــــا

159,7082,582

10,224

األربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد السبتالجمعةالخميس

250k

200k

150k

50k

100k

0

300k

350k

األسبوع السابع
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التعليم عن بعد في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل 
فــي الفتــرة مــن الخميــس 1441/8/23هـــ وحتــى يــوم األربعــاء 1441/8/29ه

مقاييس الفصول االفتراضية 

9,737
حضورساعةجلسة

10,148170,362

عدد إجمالي الجلسات التي تم إنشاؤها  

1490
1246

254

371

1470

2016

الجمعــــة 2020/4/17م

السبـــت 2020/4/18م

الثالثـــاء 2020/4/21م

األربعـــاء 2020/4/22م

االثنيــــن 2020/4/20م

األحــــــــد 2020/4/19م

الخميس 2020/4/16م

لجميع الجلســاتالمــدة اإلجماليــة  تـم إنـشــــاؤهـــــا  

2890
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مؤشرات
فترة االختبارات اإللكترونية

للفترة من 2020/04/26 م وحتى 2020/05/14 م

www.iau.edu.sa
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االختبارات اإللكترونية

عقــدت جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن االختبــارات اإللكترونيــة لمــدة 3 أســابيع ابتــداء 
مــن يــوم االحــد 2020/04/26 م حتــى يــوم األربعــاء 2020/05/13 م مــع إضافــة 
يــوم الخميــس 2020/05/14 كيــوم إضافــي لمــن تعــذر عليــه أداء االختبــار فــي 
وقتــه أو تقــدم بعــذر مقبــول للجــان االختبــارات اإللكترونيــة. تبنــت الجامعــة نظــام 
االختبــارات التتابعيــة لــكل 700/500 طالــب كل نصــف ســاعة علــى امتــداد ثــالث 

فتــرات ابتــداء مــن العاشــرة صباحــا.

اعتمــدت الجامعــة نظاميــن ألداء االختبــارات االلكترونيــة وهمــا نظــام بــالك بــورد 
ونظــام Question Mark كإجــراء 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. 
ــارات اإللكترونــي،  ــة لتشــمل االختب ــم الطلب وقــد تنوعــت وســائل وأدوات تقيي
االختبــارات الشــفهية، مشــاريع التخــرج، المشــاريع البحثيــة وفــد تــم فــي بدايــة 
ــة تدريــس علــى  ــد عــن 1613 عضــو هيئ ــم عــن بعــد تدريــب مــا يزي ــرة التعلي فت
نظامــي االختبــارات اإللكترونيــة كوسشــتن مــارك و بــالك 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 خــالل فتــرة االختبــارات النهائيــة 1525 اختبــار الكترونــي بمتوســط 
ــاح  ــار بنج ــن اســتكملوا االختب ــة الذي ــدد الطلب ــغ ع ــوم وقــد بل ــار فــي الي 90 اختب
127097 طالــب مــن اصــل 127383 الــف ممتحــن، وبلغــت نســبة اســتكمال 
االختبــار بنجــاح 99.8 %. وقــد بلــغ اجمالــي الطلبــة الذيــن لــم يســتكملوا االختبــار 
بســبب حــدوث مشــكلة انقطــاع فــي االنترنــت أو خلــل فــي األجهــزة  بلــغ 286 

طالــب. 

تــم خــالل 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 1424 ســاعة دعــم بمتوســط يومــي 84 ســاعة. تــم خــالل 
ــرة لطلبــة  ــل ومعالجــة 326 تذك ــن 347 ايمي ــد ع ــا يزي ــرد علــى م ــرة ال هــذه الفت
الجامعــة قدمــت عبــر منصــات الدعــم. كمــا وتــم االشــراف علــى 765 جلســة 
افتراضيــة عبــر زووم يتوافــر فيهــا عضــو هيئــة التدريــس )أســتاذ المــادة( أواكثــر 
لــكل كليــة  مــع  لجنــة االختبــارات اإلليكترونيــة المكلفــة خــالل فتــرة االختبــار 
لمســاعدة الطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس علــى حــل مشــاكلهم بشــكل فــوري 

ــات.  ــر لضمــان سالســة عقــد االمتحان ــال تأخي وب
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قبــل بدايــة فتــرة االختبــارات اإللكترونيــة تــم تطويــر 
مجموعــة مــن خطــط إدارة المخاطــر باللغتيــن العربيــة 
االختبــارات  وكفــاءة  عمــل  لتنظيــم  واإلنجليزيــة 
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.	 

خطط إدارة المخاطر لالختبارات اإللكترونية



7,493 127,383 128,800

286 99.8% 127,097

1.1% 1,417 0.2%

 مــتـــوســـــط عــدد
الممتحنيــن يوميًا

 إجــمـــالـــــي عــدد
الطلبــة الممتحنين

 إجمـالــــي عدد الـطلـبـة
المجدوليــن لالختبارات

عدد الـطـــالب الذيـن
 اكملــوا االختبار بنجاح

نســبة الطالب الذين
 اكملــوا االختبار بنجاح

 عدد الـذيـــن لـــم يـتـمـوا
االختبار بســبب مشكلة

 نسبة الـــذين لم يـتـــموا
االختبار بســبب مشكلة

نســبة الغياب واالنسحابالغياب واالنسحاب

31



812812
Blackboard

1616

694694
QMQM
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PearsonPearsonZoomZoomZoom

347
326

2,119765

584

32



33

عدد المستخدمين
الذين سجلوا دخول على 

البالك بورد

عدد الطلبة الذي لم يتموا 
االختبار بسبب مشكلة

إجمالي عدد المقررات المجدولة لالختبارات 61 مقرر

إجمالي ساعات الدعم  170 ساعة

9

126

48

56
27

البرید اإللكتروني

الواتس اب

االتصاالت الصوتیة

االجتماعات االفتراضیة

منصة العمادة

 QMبالك بورد

مجموع عدد التقييمات 22,420

17,257
29

9،032

20,539

5،163
إجمالي الذين

أّدوا االختبارات 

االختبارات اإللكترونية 
في جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

يوم االثنين 27 مايو 2020

الدعم الفني 
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عدد المستخدمين
الذين سجلوا دخول على 

البالك بورد

عدد الطلبة الذي لم يتموا 
االختبار بسبب مشكلة

إجمالي عدد المقررات المجدولة لالختبارات 96 مقرر

إجمالي ساعات الدعم  136 ساعة

 QMبالك بورد

مجموع عدد التقييمات 22,420

17,257
29

9،032

20,539

5،163
إجمالي الذين

أّدوا االختبارات 

1

110

97

74

53

البرید اإللكتروني

الواتس اب

االتصاالت الصوتیة

االجتماعات االفتراضیة

منصة العمادة

االختبارات اإللكترونية 
في جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

يوم الثالثاء 28 مايو 2020

الدعم الفني 
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عدد المستخدمين
الذين سجلوا دخول على 

البالك بورد

عدد الطلبة الذي لم يتموا 
االختبار بسبب مشكلة

إجمالي ساعات الدعم  116 ساعة

QM Zoom Pearsonبالك بورد

إجمالي عدد االختبارات 89

عدد االختبارات على المنصات التالية:

49
19

9،655

20,106

38

1 1

إجمالي الذين
أّدوا االختبارات 

27

144

41

49

24

البرید اإللكتروني

الواتس اب

االتصاالت الصوتیة

االجتماعات االفتراضیة

منصة العمادة

االختبارات اإللكترونية 
في جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

يوم األربعاء 29 مايو 2020

الدعم الفني 
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االختبارات اإللكترونية 
في جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

يوم الخميس 30 أبريل 2020

عدد المستخدمين
الذين سجلوا دخول على 

البالك بورد

عدد الطلبة الذي لم يتموا 
االختبار بسبب مشكلة

الدعم الفني 

إجمالي ساعات الدعم  106 ساعة

QM Zoom Pearsonبالك بورد

نسبة الطالب الذينإجمالي عدد االختبارات 127

 استكملوا االختبار بنجاح  98.6٪

عدد االختبارات على المنصات التالية:

39

20

10،800

20,752

88

0 0

إجمالي عدد الطلبة

28

138

34

48

23

البرید اإللكتروني

الواتس اب

االتصاالت الصوتیة

االجتماعات االفتراضیة

منصة العمادة
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عدد المستخدمين
الذين سجلوا دخول على 

البالك بورد

عدد الطلبة الذي لم يتموا 
االختبار بسبب مشكلة

إجمالي ساعات الدعم  150 ساعة

QM Zoom Pearsonبالك بورد

نسبة الطالب الذينإجمالي عدد االختبارات 143

 استكملوا االختبار بنجاح  98.6٪

عدد االختبارات على المنصات التالية:

6518

10،811

19،363

74

4 0

إجمالي عدد الطلبة

البرید اإللكتروني

28

الواتس اب

190

االتصاالت الصوتیة 50
االجتماعات االفتراضیة

52

منصة العمادة

23

االختبارات اإللكترونية 
في جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

يوم األحد 3 مايو 2020

الدعم الفني 
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االختبارات اإللكترونية 
في جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

يوم االثنين 4 مايو 2020

عدد المستخدمين الذين سجلوا دخول 
على نظام البالك بورد  19،437 مستخدم

إجمالي ساعات الدعم

QM Zoom Pearsonبالك بورد

الغياب و االنسحابإجمالي عدد الطلبة

الذين لم يتموا االختبار 
بسبب حدوث مشكلة

عدد الطلبة الذين 
استكملوا االختبار بنجاح

إجمالي عدد االختبارات 116

79

11,37311,236

10136

35

2 0

البرید اإللكتروني

22

الواتس اب

142

االتصاالت الصوتیة

28

االجتماعات االفتراضیة

44

منصة العمادة

9

نسبة الطالب الذين 

استكملوا االختبار بنجاح  98.8٪

  90 ساعة

الدعم الفني 
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عدد المستخدمين الذين سجلوا دخول 
على نظام البالك بورد  18،762 مستخدم

إجمالي ساعات الدعم

QM Zoom Pearsonبالك بورد

الغياب و االنسحابإجمالي عدد الطلبة

الذين لم يتموا االختبار 
بسبب حدوث مشكلة

عدد الطلبة الذين 
استكملوا االختبار بنجاح

إجمالي عدد االختبارات 129

73

8،6188،534

6123

55

1 0

البرید اإللكتروني

61

الواتس اب

148

االتصاالت الصوتیة

33

االجتماعات االفتراضیة

42

منصة العمادة

32

نسبة الطالب الذين 

استكملوا االختبار بنجاح  99٪

  86 ساعة

االختبارات اإللكترونية 
في جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

يوم الثالثاء 5 مايو 2020

الدعم الفني 
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عدد المستخدمين الذين سجلوا دخول 
على نظام البالك بورد  17،983 مستخدم

إجمالي ساعات الدعم

QM Zoom Pearsonبالك بورد

الغياب و االنسحابإجمالي عدد الطلبة

الذين لم يتموا االختبار 
بسبب حدوث مشكلة

عدد الطلبة الذين 
استكملوا االختبار بنجاح

إجمالي عدد االختبارات 106

60

11,25511,020

21718

43

0 0

البرید اإللكتروني

23

الواتس اب

66

االتصاالت الصوتیة

26

االجتماعات االفتراضیة

36

منصة العمادة

10

نسبة الطالب الذين 

استكملوا االختبار بنجاح  98٪

  73 ساعة

االختبارات اإللكترونية 
في جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

يوم األربعاء 6 مايو 2020

الدعم الفني 
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عدد المستخدمين الذين سجلوا دخول 
على نظام البالك بورد  16،904 مستخدم

إجمالي ساعات الدعم

QM Zoom Pearsonبالك بورد

الغياب و االنسحابإجمالي عدد الطلبة

الذين لم يتموا االختبار 
بسبب حدوث مشكلة

عدد الطلبة الذين 
استكملوا االختبار بنجاح

إجمالي عدد االختبارات 144

86

11،38511،212

15518

56

2 0

البرید اإللكتروني

18

الواتس اب

131

االتصاالت الصوتیة

18

االجتماعات االفتراضیة

50

منصة العمادة

9

نسبة الطالب الذين 

استكملوا االختبار بنجاح  98.48٪

  72 ساعة

االختبارات اإللكترونية 
في جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

يوم الخميس 7 مايو 2020

الدعم الفني 
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االختبارات اإللكترونية 
في جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

يوم األحد 10 مايو 2020

عدد المستخدمين الذين سجلوا دخول 
على نظام البالك بورد  14،923 مستخدم

الدعم الفني 
إجمالي ساعات الدعم

QM Zoom Pearsonبالك بورد

الغياب و االنسحابإجمالي عدد الطلبة

الذين لم يتموا االختبار 
بسبب حدوث مشكلة

عدد الطلبة الذين 
استكملوا االختبار بنجاح

إجمالي عدد االختبارات 128

75

10،71410،597

8829

52

1 0

البرید اإللكتروني

13

الواتس اب

76

االتصاالت الصوتیة

21

االجتماعات االفتراضیة

27

منصة العمادة

2

نسبة الطالب الذين 

استكملوا االختبار بنجاح  98.9٪

  72 ساعة
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االختبارات اإللكترونية 
في جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

يوم االثنين 11 مايو 2020

عدد المستخدمين الذين سجلوا دخول 
على نظام البالك بورد  11،062 مستخدم

الدعم الفني 
إجمالي ساعات الدعم

QM Zoom Pearsonبالك بورد

الغياب و االنسحابإجمالي عدد الطلبة

الذين لم يتموا االختبار 
بسبب حدوث مشكلة

عدد الطلبة الذين 
استكملوا االختبار بنجاح

إجمالي عدد االختبارات 78

42

5،9985،906

848

35

1 0

البرید اإللكتروني

190

الواتس اب

73

االتصاالت الصوتیة

23

االجتماعات االفتراضیة

23

منصة العمادة

نسبة الطالب الذين 

استكملوا االختبار بنجاح  98.5٪

  45 ساعة



44

عدد المستخدمين الذين سجلوا دخول 
على نظام البالك بورد  9،454 مستخدم

الدعم الفني 
إجمالي ساعات الدعم

QM Zoom Pearsonبالك بورد

الغياب و االنسحابإجمالي عدد الطلبة

الذين لم يتموا االختبار 
بسبب حدوث مشكلة

عدد الطلبة الذين 
استكملوا االختبار بنجاح

إجمالي عدد االختبارات 67

41

4،7324،691

383

26

00

البرید اإللكتروني

5

10

الواتس اب

29

االتصاالت الصوتیة

17

االجتماعات االفتراضیة

15

منصة العمادة

نسبة الطالب الذين 

استكملوا االختبار بنجاح  99.1٪

  28 ساعة

االختبارات اإللكترونية 
في جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

يوم الثالثاء 12 مايو 2020
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عدد المستخدمين الذين سجلوا دخول 
على نظام البالك بورد  7،992 مستخدم

الدعم الفني 
إجمالي ساعات الدعم

QM Zoom Pearsonبالك بورد

الغياب و االنسحابإجمالي عدد الطلبة

الذين لم يتموا االختبار 
بسبب حدوث مشكلة

عدد الطلبة الذين 
استكملوا االختبار بنجاح

إجمالي عدد االختبارات 46

31 3،9473،903

395

15

00

البرید اإللكتروني

13
19

الواتس اب

17

االتصاالت الصوتیة

10

االجتماعات االفتراضیة

13

منصة العمادة

نسبة الطالب الذين 

استكملوا االختبار بنجاح  98.9٪

  22 ساعة

االختبارات اإللكترونية 
في جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

يوم األربعاء 13 مايو 2020
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عدد المستخدمين الذين سجلوا دخول 
على نظام البالك بورد  6،384 مستخدم

الدعم الفني 
إجمالي ساعات الدعم

QM Zoom Pearsonبالك بورد

الغياب و االنسحابإجمالي عدد الطلبة

الذين لم يتموا االختبار 
بسبب حدوث مشكلة

عدد الطلبة الذين 
استكملوا االختبار بنجاح

إجمالي عدد االختبارات 6

418416

02

6
000

البرید اإللكتروني

31

الواتس اب

8

االتصاالت الصوتیة

2

االجتماعات االفتراضیة

6

منصة العمادة

نسبة الطالب الذين 

استكملوا االختبار بنجاح  99.5٪

  6 ساعات

االختبارات اإللكترونية 
في جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

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

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

Pearson

Zoom

QM

البالك بورد

5

280

1

5

280

1

256256

1,205

346

436

346

206206 121

436
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في الفتــرة من السبت  09 / 05 / 2020 وحتـى يـوم الخميس  14 / 05/ 2020 م

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

699

230

160

230

9191 161

160

Zoom

9

365

9

365

271271

البالك بورد

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

األسبوع الثالث
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2167878

Zoom

2

190

2

190

143143

البالك بورد

QM

9090

2929
65

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



ــم عــن بعــد  ــي والتعل ــم االلكترون ــادة التعلي ــم إطــالق المنصــة مــن قبــل عم ت
فــي بدايــة فتــرة التحــول للتعليــم عــن بعــد. بهــدف تقديــم الدعــم للطلبــة 
وأعضــاء هيئــة التدريــس ومنســقي التعليــم اإللكترونــي فــي كليــات ومعاهــد 
الفيديوهــات  المنصــة علــى مجموعــة مــن  تحتــوى  الجامعــة.  ومستشــفيات 
واألدلــة اإلرشــادية عــن كل مــن البــالك بــورد وأنظمــة البــث المباشــر للفصــول 
االفتراضيــة والنقاشــات واالختبــارات اإللكترونيــة. كمــا تعتبــر قنــاة للتواصــل 
لعــرض خدماتهــا  التدريــس  وأعضــاء هيئــة  والطلبــة  العمــادة  بيــن  الرســمي 

ومناقشــة األســئلة األكثــر شــيوعا. 

تقــدم المنصــة خدمــات الدعــم الفنــي للطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس عبــر 
تســجيل المشــكلة مــن قبــل منســق التعليــم اإللكترونــي أو الطالــب ويشــمل 

ــة: ــص التالي ــى الخصائ ــي عل ــم الفن نظــام الدع
تسجيل المشكلة من قبل منسق التعليم اإللكتروني او الطالب.	 
التعليــم 	  عمــادة  مــن  المختصيــن  مــن  لمجموعــة  المشــكلة  إرســال 

وقــت  بأســرع  لمعالجتهــا  اإللكترونــي 
تنويــه المختصيــن المســجلين لخدمــة الطلبــة واعضــاء الهيئــة التدريســية 	 

عنــد إنشــاء طلــب جديــد وعنــد إضافــة إجابــة ألي استفســار ليبقــى الجميــع 
علــى اطــالع 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.

iauelearning.isu.edu.sa منصة التعليم عن بعد

53
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تــم تطويــر مــا يزيــد عــن 35 فيديــو ارشــادي مختصــر 16 دليــل إرشــادي مصــورة 
التعليــم  أنظمــة  اســتخدام  عمليــة  لتســهيل  واإلنجليزيــة  العربيــة  باللغتيــن 

اإللكترونــي للطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس

األدلة والفديوات اإلرشادية

QRcode الدليل/ الفديو اإلرشادي

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
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QRcode الدليل/ الفديو اإلرشادي

ــد اســتخدام  ــة التدريــس عن تعليمــات إرشــادية ألعضــاء هيئ
نظــام Question Mark  لالختبــارات 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 Mark نظام

 Instructions for students on using Question Mark
electronic assessment system

االختبــارات  نظــام  حــول  المتكــررة  االستفســارات  دليــل 
Question Mark

 بعض المشاكل وطرق تفاديها عند انشاء االختبار
Question Mark االلكتروني على نظام

Common problems and how to avoid them when 
creating electronic tests through Question Mark 
System
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QRcode الدليل/ الفديو اإلرشادي

إرشادات هامة لعضو هيئة التدريس

5 فيديوهات إرشادية لنظام البالك بورد

فيديو للنقاشات على نظام البالك بورد

8 فيديوهات للفصول االفتراضية عبر برنامج زووم

19 فيديو إرشادي لنظام االختبارات اإللكترونية
Question Mark 

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

االستبيانات والدراسات البحثية

QRcode اإلستبيان / الدراسة

قيــاس نظريــات التعلــم اإللكترونــي وتفكيــك بيئــة التعليــم 
والتعلــم أثنــاء جائحــة كورونــا

ــة  ــات عــن تجرب ــاس مــدى رضــا الطــالب والطالب اســتبيان قي
التعليــم عــن بعــد 

اســتبيان توثيــق الفصــول االفتراضيــة المميــزة خــالل فتــرة 
التعليــم عــن بعــد

هيئــة  ألعضــاء  التدريبيــة  االحتياجــات  قيــاس  اســتبيان 
التدريــس علــى نظــام البــالك بــورد خــالل فتــرة التعليــم عــن 

ــد بع

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

قيــاس جهوزيــة أعضــاء هيئــة التدريــس للتعليــم عــن بعــد 
اثنــاء جائحــة كورونــا 
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Brand Management Unit
الجــــــــــامعة هـــويـــــة  وحـــدة 

بواسطة  صمم 


