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الجامعة تحقق المركز الرابع محليا والـ 501 
ًعالميا في تصنيفات التايمز لعام 2021م

ً

اجلامعة  حققت 
املركز 179 بني اأف�ضل 
200 جامعة عاملية يف الُبعد الدويل، 
وذلك بح�ضب نتائج ت�ضنيف التاميز 
 Times  العاملي للجامعات العاملية
 Higher Education World
للعام   University Rankings
اجل���ام���ع���ة  ت���ق���دم���ت  ك���م���ا  2021م، 
حيث  ال�ضابق  ال��ع��ام  ع��ن  مركز   100
���ا،  امل���رك���ز 501 ع���امل���ًيّ ح�����ض��ل��ت ع��ل��ى 
وامل���رت���ب���ة ال���راب���ع���ة ع��ل��ى امل�����ض��ت��وى 

الوطني، يف ذات الت�ضنيف. 
للتطوير  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  واأك����د 
ال�ضهراين  م���رزن  ال��دك��ت��ور  واجل����ودة 
�ضل�ضلة  ي��اأت��ي �ضمن  الإجن���از  ه��ذا  اأن 

لها  املخطط  الأه����داف  م��ن  متكاملة 
وف����ق ا���ض��رات��ي��ج��ي��ة وا���ض��ح��ة ت��ه��دف 
ل��ل��و���ض��ول ب��اجل��ام��ع��ة اإل�����ى ال��ع��امل��ي��ة، 
وذل������ك م����ن خ�����ال حت��ق��ي��ق ال����روؤي����ة 
واملتمثلة  ل��ل��ج��ام��ع��ة  ال���ض��رات��ي��ج��ي��ة 
يف ال����و�����ض����ول اإل�������ى ق���ائ���م���ة اأف�������ض���ل 
2030م،  ب��ح��ل��ول  ع��امل��ًي��ا  ج��ام��ع��ة   200
اجل��ام��ع��ة  ت�����ض��ب��ح  اأن  اإل������ى  اإ�����ض����اف����ة 
��ا للعلم وامل��ع��رف��ة  ��ا م��ه��ًمّ م��رك��ًزا ع��امل��ًيّ
مبا  املعريف،  والإنتاج  العلمي  والبحث 
و�ضمعتها  مكانتها  تعزيز  يف  ي�ضاهم 
امل�ضتويني  والأكادميية على  املوؤ�ض�ضية 
الإق��ل��ي��م��ي وال������دويل، وحت��ق��ي��ق اأع��ل��ى 
اجلامعة  برامج  يف  اجل��ودة  م�ضتويات 

وخمرجاتها. 

على  العام  امل�ضرف  اأو�ضح  ب��دوره 
باجلامعة  الدولية  الت�ضنيفات  وحدة 
ت�ضنيف  اأن  ال�ضهري  �ضامي  الدكتور 
العاملية  ل��ل��ج��ام��ع��ات  ال��ع��امل��ي  ال��ت��امي��ز 
رئي�ضة  ون�ضًبا  معايري  خم�ضة  ي�ضم 
التعليم  ت�ضمل  اجل��ام��ع��ات  لت�ضنيف 
 ،)%30( ال��ع��ل��م��ي  وال���ب���ح���ث   ،)%30(
 ،)%30( ال����ب����ح����وث  وا����ض���ت�������ض���ه���ادات 

وال��دخ��ل  ال��دول��ي��ة )%7.5(،  وال��ن��ظ��رة 
ال�ضناعي )%2.5(.

 13 ا  اأي�ضً الت�ضنيف  يت�ضمن  كما 
م��وزون��ة تقّيم  بن�ضب  ل���اأداء  م��وؤ���ض��ًرا 
الأك��ادمي��ي��ة  اجل��وان��ب  جميع  مبهنية 
وق���د �ضملت  ل��ل��ج��ام��ع��ات،  وال��ب��ح��ث��ي��ة 
ن��ت��ائ��ج ال��ت�����ض��ن��ي��ف ل��ه��ذا ال���ع���ام 1527 

جامعة من 93 دولة حول العامل.

2

االجتماعي  بالتباعد  التزامك 
ولبس الكمامه  يساعد على 

عودة الحياة الطبيعية 

وال تنسى:

غسل اليدين

عدم املصافحة

ترك املسافة 
الكافية

6

اخبار الجامعة
الدراسة  سير  على  يطلع  الجامعة  رئيس 
ويلتقي الطالب في قاعات الدراسة افتراضيا 3

اخبار الجامعة
الجامعة تعلن آلية الدراسة 

للفصل الدراسي األول

حوار
د.نايف جبلي:

إعادة  تشكيل فرق عمادة التعلم االلكتروني 
وتطوير 170  مقررًا  إلكترونيًا 10

استطالع
أهالي الطالب والتعليم 

اإللكتروني..تخوف وعدم رضا 
وصعوبات 18

AAFAQ - The Newspaper of King Khalid University

تصدر عن جامعة الملك خالد

عدد خاص عن 
التعلم االلكتروني

16

 معالي وزير التعليم:
لتعليق  الطارئة  الظروف  على  معا  تغلبنا  لقد 
معا  وكتبنا  الماضي،  العام  حضوريا  الدراسة 
واليوم  بعد،  عن  التعليم  لمسيرة  نجاح  قصة 
يجب أن نواصل العمل نحو المستقبل ونحن أكثر  
استعدادا وتفاؤال وقدرة على تجاوز التحديات، 

والعمل بروح الفريق الواحد.

258
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 تصريحات معالي وزير التعليم..
ثقة بمنسوبي التعليم وتفاؤل بتجاوز التحديات

أخبار الوطن

درة الحمادي

العام واجلامعي واحلر�ص  التعليم ب�ضقيه  الثقة مبن�ضوبي  تربز �ضمة 
على �ضامتهم، والتفاوؤل باملرحلة املقبلة من التعليم يف الت�ضريحات 
ال�ضيخ  اآل  الدكتور حمد بن حممد  التعليم  اأطلقها معايل وزير  التي 
كورونا  جائحة  فر�ضته  وال��ذي  بعد  عن  بالتعليم  يتعلق  فيما  موؤخرا 

العاملية.

دراسة عن بعد
الدرا�ضة  ا�ضتئناف  فيها  اأعلن  بتاريخ 1441/12/26  كلمة  الوزير  األقى 
لتطبيق  وذل��ك  واجلامعي  العام  للتعليم  اأ�ضابيع  �ضبعة  لأول  بعد  عن 
�ضامة  على  وحر�ضا  الجتماعي  والتباعد  الح��رازي��ة  الإج����راءات 
واأن  التدري�ص،  واأع�ضاء هيئة  واملعلمات  واملعلمني  والطالبات  الطاب 
ي�ضبح الدوام للتعليم العام عن بعد كاما وذلك عرب من�ضة مدر�ضتي 
التي اأطلقتها الوزارة، وح�ضوريا للتعليم اجلامعي للمواد التطبيقية، 

واحل�ضور عن بعد للمواد النظرية.

العمل بروح الفريق
بتغريدة عرب ح�ضابة يف  واملعلمات وذلك  املعلمني  بعودة  رحب معاليه 
املدار�ص  وق��ادة  واملعلمات  املعلمني  والزميات  قائا:»الزماء  توير 
والتدريب  واملدربني يف اجلامعات  التدري�ص  واأع�ضاء هيئة  وامل�ضرفني 
التقني ي�ضرين اأن اأرحب بعودتكم جميعا مع بداية عام درا�ضي جديد 
بذلنا فيه جميعا بتوجيه ودعم قيادتنا الر�ضيدة -حفظها اهلل- جهودا 
ال��ظ��روف  رغ���م  ب��ع��د  ع��ن  التعلمية  ال��رح��ل��ة  ا���ض��ت��م��رار  ك��ب��رية ل�ضمان 

ال�ضتثنائية جلائحة كورونا.
الدرا�ضة ح�ضوريا  لتعليق  الطارئة  الظروف  على  تغلبنا معا  لقد 
واليوم  بعد،  التعليم عن  مل�ضرية  وكتبنا معا ق�ضة جناح  املا�ضي،  العام 
ا�ضتعدادا وتفاوؤل  اأك��ر   امل�ضتقبل ونحن  العمل نحو  اأن نوا�ضل  يجب 

وقدرة على جتاوز التحديات، والعمل بروح الفريق الواحد.
ثقتنا فيكم كبرية واأنتم تعدون اإن�ضان هذا الوطن، وت�ضاهمون يف 
قدر  على  اأنكم  املخل�ضة  وجهودكم  النبيلة  مواقفكم  واأثبتت  تكوينه، 
وحتقيق  وقيادته  ال��وط��ن  لهذا  حمبتكم  ذل��ك  م��ن  واأك���ر  امل�ضوؤولية، 

روؤيته دافع اأكرب للعطاء والتفاين«.

قرار تشاركي
كما �ضرح معاليه عرب لقاء تلفزيوين على قناة العربية عدة ت�ضريحات 
اأ�ضابيع من  بهذا ال�ضاأن حيث قال: »قرار التعليم عن بعد لأول �ضبعة 
الدرا�ضة هو قرار تكاملي وت�ضاركي ما بني اجلهات املعنية وفق اهتمام 
التعليم  قطاع  من�ضوبي  جميع  و�ضحة  ب�ضامة  اهلل  حفظها  القيادة 
اأو  اإداري���ني  اأو  التدري�ص  هيئة  اأع�ضاء  اأو  معلمني  اأو  طلبة  من  �ضواء 
و�ضحة  ل�ضامة  هي  الأول��ى  الأول��وي��ة  اأو  الأ�ضا�ضي  واخليار  مدربني، 

وتقلي�ص خماطر التعر�ص لأي عدوى ل قدر اهلل، 
التعليمية،  الأه��داف  لتحقيق  الوقت  ذات  ويف 

ف��ال��ق��رار ج���اء ب��ال��ت��واف��ق م���ا ب���ني اجل��ه��ات 
كوزارة ال�ضحة ووزارة الت�ضالت وتقنية 

وكل  التعليم،  تقومي  وهيئة  املعلومات، 
يف  البع�ص  لبع�ضها  مكملة  الأج��ه��زة 
هذا املجال من اأجل الو�ضول اإلى قرار 

يتوازن بني الأولويات ويحقق امل�ضلحة جلميع �ضرائح املجتمع«.

منصة مدرستي
 إلزامية

واأ�ضار معاليه اإلى اأن الدخول اإلى من�ضة »مدر�ضتي« اإلزاميا على جميع 
ي�ضتطيع  ل  طالب  هناك  ك��ان  واإذا  مدر�ضة،  كل  يف  واملعلمني  الطاب 
ال���وزارة 20 قناة  ال��دخ��ول لعدم وج��ود تغطية يف منطقته فقد وف��رت 
قناة  وكل  البتدائية،  للمرحلة  6 منها خم�ض�ضة  تلفزيونية ف�ضائية، 
اأر�ضفتها يف قنوات يف  الدرو�ص تتم  اأن  ال�ضفوف، كما  تخ�ص �ضفا من 

يوتيوب ملن فاته در�ص اأو ح�ضة ويريد الرجوع اإليه يف وقت لحق.

اجتماع
كل أسبوع

وك�ضف معاليه اأن اجتماع املعلمني واملعلمات يف كل مدر�ضة ليوم 
واح��د يف الأ�ضبوع يف املدر�ضة وذل��ك مع تطبيق الإج��راءات 
لتو�ضيح  وذل���ك  الطلبة  اأو  الأم����ور  ب��اأول��ي��اء  الح���رازي���ة 
التكاليف  ا�ضتام  اأو  »مدر�ضتي«  يف  تو�ضيحه   يتم  م��امل 
لديهم  تتوفر  ل  الذين  والطالبات  الطاب  مقابلة  اأو 
عرب  درو���ض��ه��م  يتابعون  وال��ذي��ن  تقنية  اإم��ك��ان��ات 

القنوات التلفزيونية.

دور األسرة
و�ضدد على دور الأ�ضرة خال هذه الظروف 
التعليمية  العملية  متابعة  يف  ال�ضتثنائية 
موؤكدا  والطالبات،  الطاب  من  لأبنائهم 
الدرا�ضي  اليوم  بداية  وق��ت  اختيار  مت  اأن��ه 
الأولية  ال�ضفوف  يف  والطالبات  للطاب 

مل�ضاعدتهم  الأبوين  اأح��د  تواجد  ل�ضمان  وذل��ك  م�ضاءا   3 ال�ضاعة  من 
نوه  كما  الفرا�ضية،   الف�ضول  اإل��ى  والدخول  التعليمية  العملية  يف 
على �ضرورة تهيئة املكان املنا�ضب للطالب يف املنزل وال�ضتعداد ليومه 
الدرا�ضي بلب�ص الزي املدر�ضي واإلقاء الن�ضيد الوطني لي�ضعر وكاأنه يف 

املدر�ضة.

تقييم التعليم اإللكتروني
العام  الإل���ك���روين  التعليم  لتقييم  جلنتني  ت�ضكيل  مت  اأن���ه  واأو���ض��ح 
كوزارة  جهات  عدة  من  بتعاون  وذلك  اجلامعي  الإلكروين  والتعليم 
وذل��ك  املعلومات  وتقنية  الت�����ض��الت  وهيئة  ال�ضحة  ووزارة  التعليم 
يف  التقلي�ص  اأو  بعد  ع��ن  التعليم  ���ض��واء  الح��ت��م��الت  جميع  ل��درا���ض��ة 
العملية التعليمية احل�ضورية اأو العودة للدرا�ضة ب�ضكل كامل موؤكدا اأن 
التقييم �ضيكون يف اأول خم�ضة اأ�ضابيع ثم تعطى تلك النتائج للجهات 
اأن��ه ل ميكن  اإل��ى  املنا�ضبة، لفتا  ال��ق��رارات  واإ���ض��دار  املعنية لدرا�ضتها 
ربط العودة للدرا�ضة بتوفر لقاح للفريو�ص، م�ضريا اإلى اأنه لبد من 

التعاي�ص مع هذه اجلائحة.

تعاون المدارس األهلية
هذه  ظل  يف  الجتماعي  التعاون  اإل��ى  الأهلية  امل��دار���ص  معاليه  ودع��ا 
اجلائحة بتخفي�ص الر�ضوم ملا يف ذلك من عائد بالنفع عليهم اأول كي 
ل يخ�ضرون الطاب، ولأن كثري من الأ�ضر وجهت اأبناءها اإلى التعليم 
ن�ضف  خف�ضت  التي  املدرا�ص  من  الكثري  هناك  اأن  موؤكدا  احلكومي، 
بالكامل  الأول  الف�ضل  اأخ��رى جعلت  وهناك  الأول��ى  للف�ضل  الر�ضوم 

باملجان.
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معكم

التعليم عن بعد: 
التحديات والفرص

قال الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم »عجبا لأمر املوؤمن اإن اأمره 
جائحة  ال�ضعودية  العربية  اململكة  واج��ه��ت  لقد  خ���ري..«،  كله 
كورونا مثل غريها من بلدان العامل، وكان وقع هذه اجلائحة 
األيما على كل الدول واملجتمعات، ولكن وهلل احلمد عملت قيادة 
�ضلمان  امللك  ال�ضريفني  احلرمني  خ��ادم  يف  ممثلة  الباد  ه��ذه 
الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  عهده  ويل  و�ضمو  عبدالعزيز  بن 
اإدارة هذه  �ضلمان بن عبدالعزيز حفظهما اهلل على  حممد بن 

الأزمة بكل حكمة واقتدار وم�ضئولية.
اأكر  يكون  اأن  املمكن  من  ك��ان  اململكة  يف  التعليم  وقطاع 
حولنا  احلمد  وهلل  اأننا  الأ  ك��ورون��ا،  بجائحة  ت��اأث��را  القطاعات 
التعليم  ا�ضتثمرناها لتعزيز  هذه التحدي اخلطري الى فر�ضا 
اأف�ضل  وتطبيق  التعليمية  للبيئة  التحتية  البنية  وت��ق��وي��ة 
املمار�ضات يف خدمة التعليم، وكان �ضاحب املعايل وزير التعليم 
لتوجيه  �ضباقا  ال�ضيخ  اآل  حممد  ب��ن  حمد  ال��دك��ت��ور  الأ���ض��ت��اذ 
التقنية  امكانياتها  ا�ضتثمار  الى  التعليم  اجلامعات وموؤ�ض�ضات 
والإداري��ة ملواجهة هذا الوباء دون ان نخ�ضر وظيفة اجلامعات 
قطار  يراجع  او  يتوقف  ان  ودون  »التعليم«،  وه��ي  الأ�ضا�ضية 

التدري�ص او البحث، وهذا ما حتقق وهلل احلمد.
وك����ان ���ض��اح��ب ال�����ض��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ري ت��رك��ي ب��ن ط���ال بن 
اجلائحة  هذه  احتواء  يف  �ضباقا  ع�ضري  منطقة  اأم��ري  عبدالعزيز 
باأمارة املنطقة ملواجهة هذا  اإدارة الأزمة  بتا�ضي�ص غرفة عمليات 
اأداء املوؤ�ض�ضات احلكومية يف  الوباء، وتذليل ال�ضعاب التي تواجه 
الكبري  الأث��ر  لذلك  وك��ان  امللك خالد.  فيها جامعة  املنطقة مبا 
يف �ضبل الإحتواء وبناء توا�ضل ناجح لعمل املوؤ�ض�ضات احلكومية.  
م�ضهد  ت�ضدرت  التي  اجلامعات  م��ن  خالد  امللك  جامعة  وك��ان��ت 
تقنية  بنية  لمتاكها  نظرا  ب��ادن��ا  يف  اللكروين"  "التعلم 
م��ت��ط��ورة اأ���ض�����ض��ت��ه��ا ع��ل��ى م��ر ال�����ض��ن��وات امل��ا���ض��ي��ة، وك��ذل��ك عملت 
القيادات التقنية يف اجلامعة على تطوير هذه التقنية مبا يتوافق 
مع م�ضتجدات املرحلة التي ع�ضناها ول زلنا نعي�ضها يف مواجهة 
ن�ضر  هو  للجائحة  العام  امل�ضهد  نتائج  من  وك��ان  اجلائحة.  ه��ذه 
ثقافة التعليم عن بعد واملمار�ضات التعليمية الناجحة بني اأبنائنا 
ول  وكنا  التدري�ص.   هيئة  اأع�ضاء  وب��ني  اجلامعة  ط��اب  وبناتنا 
زلنا حري�ضون  على حتويل هذا التحدي الإ�ضتثنائي الى فر�ص 
التعليمي  العمل  من  جديدة  اآف��اق  الى  اجلامعة  تنقل  ا�ضتثنائية 

املتكامل واملمار�ضة اجلامعية املتمكنة.  

أ.د. فالح بن رجاءاهلل السلمي
رئيس الجامعة

أخبار الوطن

اطلع معايل رئي�ص اجلامعة الأ�ضتاذ 
الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�ضلمي 
ي��راف��ق��ه وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل�����ض��وؤون 
الأ���ض��ت��اذ  والأك���ادمي���ي���ة  التعليمية 
الدكتور �ضعد بن دعجم، على �ضري 
الدرا�ضة باجلامعة، وذلك يف �ضوء 
الإجراءات والربتوكولت املتبعة يف 
ظل جائحة كورونا، وزار عدًدا من 

الكليات.
وا���ض��ت��م��ع ال�����ض��ل��م��ي يف ب��داي��ة 
كلية  عميد  من  �ضرح  اإل��ى  جولته 
ال���ع���ل���وم الأ����ض���ت���اذ ال���دك���ت���ور علي 
ال�ضاطي حول �ضري الدرا�ضة عقب 
ذل����ك ال��ت��ق��ى م��ع��ال��ي��ه ب���ع���دد من 
معامل  يف  امل�����ض��ت��ج��دي��ن  ال��ط��اب 
العلوم، وذلك خال  كلية  تدريب 
تدريبهم على نظام الباك بورد، 
هيئة  اأع�����ض��اء  بجهود  اأ���ض��اد  حيث 
ال���ت���دري�������ص يف ت����دري����ب ال���ط���اب 
ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام، وك��ذل��ك يف تطبيق 
اإج������������راءات ال���ت���ب���اع���د ف���ي���م���ا ب��ني 

الطاب. 
ك��م��ا اأك���د ع��ل��ى ���ض��رورة توفري 
م�ضتمر  ب�����ض��ك��ل  ال���وق���اي���ة  و����ض���ائ���ل 
وامل���ع���ام���ل  ال����ت����دري����ب  ق�����اع�����ات  يف 
ال��ت��ي ي��رت��اده��ا ال���ط���اب، م��و���ض��ًي��ا 
امل�������ض���ت���ج���دي���ن ب����ال�����ض����ت����ف����ادة م��ن 
اخل������دم������ات الإل����ك����رون����ي����ة ال���ت���ي 
العملية  لت�ضهيل  اجلامعة  تتيحها 
التوفيق  ل��ه��م  متمنًيا  التعليمية، 

والنجاح. 

رئيس الجامعة يطلع على سير الدراسة ويلتقي الطالب 
في قاعات الدراسة افتراضيا

���ا وج�����ه ال�����ض��ل��م��ي ك��ل��م��ة  اأي�������ضً
ل���ل���ط���اب وال���ط���ال���ب���ات يف اإح�����دى 
امل��ح��ا���ض��رات ال��ت��ي ت��ق��ام ع���ن ب��ع��د، 
رح����ب ف��ي��ه��ا ب��ع��ودت��ه��م ل��ل��درا���ض��ة، 
على  اجلامعة  ح��ر���ص  لهم  م��وؤك��ًدا 
ت���ق���دمي ك���ل م���ا ي���خ���دم م�����ض��ريت��ه��م 
الأك���ادمي���ي���ة، وك���ذل���ك ت���ق���دمي كل 
احللول التي ت�ضهم يف ذلك يف ظل 

ظروف اجلائحة.   
ب������������دوره ق��������دم ع����م����ي����د ك��ل��ي��ة 
الرحمن  عبد  ال��دك��ت��ور  ال�ضيدلة 
اجلامعة  رئي�ص  مل��ع��ايل  ال�ضيعري 
خ�����ال ج���ول���ت���ه ����ض���رًح���ا م��ف�����ض��ًا 
ظل  يف  الكلية  ا�ضتحدثته  لتطبيق 
ظ�����روف ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا، وال����ذي 
فر�ضة  والطالبات  للطاب  يوفر 
التدريب التفاعلي لعمل ال�ضيديل، 
وذلك عن طريق ا�ضتخدام �ضيدلية 
اإلكرونية افرا�ضية ي�ضتقبل فيها 
امل����ت����درب ط��ل��ب��ات ����ض���رف الأدوي������ة 
وت���ق���دمي���ه���ا ل���ل���م���راج���ع مب��ت��اب��ع��ة 
وت��ق��ي��ي��م اأع�����ض��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص 

ب�ضكل اإلكروين متكامل. 
باجلامعة   انطلقت  اأن���ه  ي��ذك��ر 
م���وؤخ���راً  ال��درا���ض��ة ل��ن��ح��و 60 األ��ف 
عمداء  التقى  وق��د  وطالبة،  طالب 
وعميدات الكليات بعدد من طاب 
ال�ضبكة  ع���رب  ك��ل��ي��ات��ه��م  وط���ال���ب���ات 
لأ�ضئلتهم  ل��ا���ض��ت��م��اع  ُب���ع���د«  »ع���ن 
وا����ض���ت���ف�������ض���ارات���ه���م، وال���رح���ي���ب 

بعودتهم. 

ًّ
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رئيس الجامعة يدشن مبادرة وكالة الشؤون التعليمية 
آمن تزامنا مع بداية العام الجامعي الجديد

مبادرة  باأبها  اإدارة اجلامعة  يف مقر  ال�ضلمي موؤخراً  اهلل  رجاء  بن  فالح  الدكتور  الأ�ضتاذ  رئي�ص اجلامعة  د�ضن معايل 
العودة الآمنة ملن�ضوبي ومن�ضوبات اجلامعة )اآمن – Safe( التي اأطلقتها وكالة اجلامعة لل�ضوؤون التعليمية والأكادميية 

بالتزامن مع انطاق العام اجلامعي 1442ه�..
وهناأ معايل رئي�ص اجلامعة اأع�ضاء ومن�ضوبي وطاب وطالبات اجلامعة بالعام اجلامعي اجلديد، موؤكًدا �ضرورة 
ما  ظل  يف  التعلم  ون��واجت  وخمرجات  التعليمية  بالعملية  والهتمام  والطالبات  الطاب  خلدمة  اجلهود  كل  ت�ضخري 
اأتاحته الدولة اأيدها اهلل ويف �ضوء ال�ضوابط التي حددتها وزارة التعليم واجلهات املعنية، م�ضدًدا على �ضرورة العمل 

بالإجراءات الحرازية، وم�ضيًدا باملبادرة.
اأن هذه  بن دعجم،  �ضعد بن حممد  الدكتور  الأ�ضتاذ  والأكادميية  التعليمية  لل�ضوؤون  وكيل اجلامعة  اأو�ضح  فيما 
املبادرة تعد من اأهم مبادرات الوكالة يف مطلع العام اجلامعي اجلديد، لفًتا اإلى اأن هذه املبادرة تهدف اإلى رفع م�ضتوى 
الوعي بني من�ضوبي ومن�ضوبات اجلامعة باأهمية اتباع الربوتوكولت ال�ضحية ل�ضامتهم، ول�ضمان ا�ضتمرار العملية 

التعليمية ب�ضكل مُيّكن الطاب والطالبات من التح�ضيل العلمي اجليد مع حتقيق ال�ضامة.
عطيف  فهد  الدكتور  املبادرة  وم�ضوؤول  والأكادميية  التعليمية  لل�ضوؤون  اجلامعة  بوكالة  امل�ضت�ضار  بني  جهته  من 
»تت�ضمن اآمن – Safe خطًة لتفعيل املبادرة وحتقيق الأثر املرجو منها، وذلك من خال اإ�ضدار دليل اإجرائي للطاب 
اآخر للكليات مت فيهما الركيز على الربوتوكولت ال�ضحية والإج��راءات الأكادميية التي  اإجرائي  والطالبات، ودليل 
ذات  اإلى فيديوهات توعوية يف  اإ�ضافة  والطالبات وجميع من�ضوبي اجلامعة،  الطاب  اتباعها ل�ضمان �ضامة  ينبغي 
ا اأكر من ثاثة اآلف مل�ضق توعوي،  الجتاه«، واأ�ضاف اأن وكالة اجلامعة لل�ضوؤون التعليمية والأكادميية اأ�ضدرت اأي�ضً

�ضيتم توزيعها على اإدارات ومقرات اجلامعة.

ً

م�ضروع  يف  باجلامعة  العلمي  البحث  ع��م��ادة  ���ض��ارك��ت 
»مبادرون« الذي اأطلقته اجلامعة خال �ضيف 1441ه�، 
العلمي  البحث  مب��ه��ارات  خا�ضة  تدريبية  دورات   4 ب��� 
والباحثني  التدري�ص  اأع�ضاء هيئة  ا�ضتهدفت  الر�ضني، 

والباحثات، وذلك بواقع 16 �ضاعة. 
وي��اأت��ي ذل��ك ان��ط��اق��اً م��ن اإمي���ان ال��ع��م��ادة باأهمية 
ت���ق���دمي ال���ت���دري���ب ال���ك���ايف لأع�������ض���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص 
العلمي،  البحث  م��ه��ارات  على  وال��ب��اح��ث��ات  والباحثني 

حتقيقا لروؤية العمادة واجلامعة. 
واأو����ض���ح ع��م��ي��د ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ال��دك��ت��ور ح��ام��د 
جم���دوع ال��ق��رين اأن ه���ذه ال��ربام��ج ق��دم��ت اإل��ك��رون��ي��اً 
كوفيد  اأزم��ة  فر�ضتها  التي  الربوتوكولت  مع  متا�ضياً 
19، لفًتا اإلى اأنه بلغ عدد امل�ضتفيدين من هذه الربامج 
 2823 منهم  وم�ضتفيدة  م�ضتفيد  األ���ف   11 م��ن  اأك���ر 

من  كل  �ضاكًرا  اململكة،  خ��ارج  من  وم�ضتفيدة  م�ضتفيًدا 
�ضاهم يف اإقامة وتنفيذ هذه الدورات. 

ال��ع��م��ادة على تقدمي  ال��ق��رين »حر�ضت  واأ���ض��اف 
والإجنليزية، مركزة  العربية  باللغتني  الدورات  هذه 
والن�ضر  العلمي  البحث  كتابة  واأ�ض�ص  مفاهيم  على 
العاملي والكتابة الأكادميية احلديثة والطرق الفعالة 
الباحثني  م�ضتوى  ع��ل��ى  الت�ضنيف  م��ع��اي��ري  ل��زي��ادة 
امل�ضنفة  املجات  اختيار  واآل��ي��ات  وط��رق  املوؤ�ض�ضة،  اأو 
اإلى  املعريف  البحث  العلمي من  املنتج  وكيفية حتويل 

منتج �ضناعي يتم ت�ضويقه«. 
يذكر اأن هذه الربامج حظيت بتقدمي وم�ضاركة اأع�ضاء 
م���ن داخ����ل اجل��ام��ع��ة، واأ����ض���ات���ذة م���ن ج��ام��ع��ات م��رم��وق��ة يف 
ال��ربام��ج عرب  بريطانيا واأم��ري��ك��ا، وق��د مت بث ت�ضجيل ه��ذه 

قناة متكني لإتاحة ال�ضتفادة منها. 

أكثر من 11 ألف مستفيد من برامج عمادة البحث العلمي 
بالجامعة خالل صيف 1441هـ 

برنامج  تطلق  بالجامعة  اإللكتروني  التعلم  عمادة 
»ممارس التعلم اإللكتروني« ألعضاء هيئة التدريس 

م��وؤخ��راً  باجلامعة  الإل��ك��روين  التعلم  ع��م��ادة  اأطلقت 
التدري�ص  هيئة  لأع�����ض��اء  م��وج��ًه��ا  ت��دري��ب��ًي��ا  ب��رن��اجًم��ا 
بعنوان »ممار�ص التعلم الإلكروين«، وذلك ملدة 5 اأيام 
عن بعد عرب نظام »الباك بورد – غري املتزامن« من 

خال الرابط الإلكروين:

وي���اأت���ي ال��ربن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ي ب��ال��ت��زام��ن م���ع ب���داي���ة الف�ضل 
ا�ضتئناف  اإط��ار  يف  وذلك  لنطاقه،  وال�ضتعداد  اجلديد  الدرا�ضي 

الدرا�ضة للعام 1442ه�. 
كما اأن برنامج التدريب الذاتي ميتاز ب�ضهولة الو�ضول اإليه يف اأي 
وقت ومكان، باعتبار توفره ب�ضكل اإلكروين على نظام »الباك بورد«، 
منه،  امل�ضتفيدين  اإجن��از  �ضرعة  على  يعتمد  التدريب  هذا  اأن  اإل��ى  لفًتا 

وذلك من خال حتقيق اجلهد املطلوب الذي يقدر ب� 5 �ضاعات تقريًبا.

نظمه مركز الموهبة بالتعاون مع شركة »أكاديمي«..
معسكر االبتكار وريادة األعمال بالجامعة 

4990 مستفيدًا ومستفيدة 

اختتمت اجلامعة ممثلة يف مركز املوهبة والإب��داع وريادة الأعمال بالتعاون مع �ضركة »اأكادميي« لتقنية 
املعلومات املع�ضكر التدريبي الفرا�ضي لابتكار وريادة الأعمال الذي مت تنظيمه �ضمن م�ضروع »مبادرون« 

باجلامعة على مدى 5 اأيام.
اأن  املغربي  خما�ص  حممد  الدكتور  باجلامعة  الأعمال  وري��ادة  والإب���داع  املوهبة  مركز  مدير  واأو�ضح 

املع�ضكر ا�ضتفاد منه 4990 م�ضتفيًدا وم�ضتفيدة مثلوا 85 جهة بواقع 10 �ضاعات تدريبية.
التنفيذي  واملدير  املوؤ�ض�ص  مع  ري��ادي��ة«  »ن�ضائح  بعنوان  لقاء  تقدمي  �ضهد  املع�ضكر  اإن  املغربي  وق��ال 
ل�ضركة ولء بل�ص ريان جميل �ضالح، ولقاء بعنوان »كيف يفكر رائد الأعمال« مع عبداهلل ظافر وهو مطور 
احل�ضن  فهد  حممد  مع   »MVP قيم  منتج  اأ�ضغر  »مرحلة  بعنوان  ولقاء  تقنية،  م�ضاريع  ومدير  اأعمال 
موؤ�ض�ص Shuttleو Pick Logistics ولقاء عن »املنتج املائم لل�ضوق Product-market fit« مع زياد 
عبداهلل بن �ضليمان ال�ضريك املوؤ�ض�ص واملدير التنفيذي ل�ضركة اأكادميي، ولقاء عن »تكبري امل�ضروع الريادي 

والتخارج« مع د.اأجمد اجلنباز �ضريك وموؤ�ض�ص حلا�ضنة األف �ضتارت اأب.
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التنف�ص  اأجهزة  غيار  وقطع  الطبية  الوقاية  اأجهزة  ت�ضنيع  مبادرة  على  القائم  باجلامعة  الهند�ضة  كلية  فريق  اأكمل 
ال�ضناعي با�ضتخدام الطابعات ثاثية الأبعاد ت�ضنيع وتوزيع اأكر من �ضبعة ع�ضر األفا وثمان مائة 
عمل  ف��رة  خ��ال  وطالبة  طالًبا  وع�ضرين  واح��د  من  اأك��ر  وت��دري��ب  منتًجا  و�ضبعني  وثمانية 

املبادرة، كما بلغ عدد اجلهات امل�ضتفيدة اأكر من �ضبع جهات على م�ضتوى املنطقة.
بن  علي  اأحمد  الدكتور  باجلامعة  الهند�ضة  بكلية  امل��ب��ادرة  عمل  فريق  رئي�ص  ذل��ك  ب��ني  
بن  ط��ال  بن  تركي  الأم��ري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  ع�ضري  منطقة  اأم��ري  ل�ضمو  �ضاكًرا  دعجم، 
عبدالعزيز وملعايل رئي�ص اجلامعة الأ�ضتاذ الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�ضلمي دعمهما للفريق 
واهتمامهما البالغ باملبادرة وخمرجاتها، كما �ضكر ابن دعجم عميد كلية الهند�ضة الدكتور 
اجلهود  �ضياق  يف  ياأتي  باأنه  عملهم  وا�ضًفا  امل��ب��ادرة  وفريق  م�ضفر  اآل  حممد 

الوطنية املخل�ضة للحد من اأزمة كورونا.
اأن املبادرة جاءت يف اإطار م�ضاركة اجلامعة يف  واأ�ضاف ابن دعجم 
اأمري منطقة ع�ضري ومتثلت  �ضمو  "ن�ضامى ع�ضري" ود�ضنها  مبادرة 
ال�ضناعي  التنف�ص  غيار  وقطع  الطبية  الوقاية  اأجهزة  ت�ضنيع  يف 
دعجم مبا حققته  ابن  ون��وه  الأب��ع��اد،  الطابعات ثاثية  با�ضتخدام 
يف  ب��دوره��ا  م�ضيًدا  واملوؤ�ض�ضات  اجلهات  من  لعدد  خدمة  من  امل��ب��ادرة 
متكني عدد من طاب وطالبات كلية الهند�ضة من حتقيق طموحهم يف 

احل�ضول على تدريب نوعي والإ�ضهام يف خدمة املجتمع.

أخبار الجامعة

تدريبًيا  برناجًما   11 باجلامعة  الآيل  احلا�ضب  علوم  كلية  قدمت 
اجلامعة  اأطلقته  ال��ذي  »م��ب��ادرون«،  م�ضروع  تقنية �ضمن  وم��ب��ادرة 
خال �ضيف 1441ه�، وذلك بهدف تدريب الطاب والطالبات من 
وذلك  احلديثة،  التقنية  امل��ه��ارات  على  التعليمية  امل��راح��ل  خمتلف 
ا برامج ومع�ضكرات  اأي�ضً – 12/2، والتي �ضملت  خال الفرة 9/4 
تدريبية، بالإ�ضافة اإلى اللقاءات والندوات التقنية التي مت تقدميها 

جلميع فئات املجتمع. 
حتقيًقا  »مبادرون«  م�ضروع  يف  الكلية  ومبادرات  برامج  وتاأتي 
الكلية واجلامعة يف خدمة املجتمع، ودعم  اأهم عنا�ضر روؤية  لأحد 
اإ�ضافة  التقنية،  املعرفة  ون�ضر  الرقمي  للتحول   2030 اململكة  روؤي��ة 
اإلى حتقيق �ضعي الكلية يف ا�ضتمرارية تقدمي املبادرات النوعية التي 

تنمي وتطور اجلانب املعريف التقني لكافة اأفراد املجتمع. 
واأو����ض���ح ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ع��ل��وم احل��ا���ض��ب الآيل ال��دك��ت��ور ع��ل��ي اآل 
برامج  م��ن  وامل�ضتفيدات  امل�ضتفيدين  ع��دد  اأن  ق���روي 
 19 م��ن  اأك���ر  بلغ  الكلية  ومع�ضكرات  وم���ب���ادرات 
تنوع  اإل���ى  لف��ًت��ا  وم�ضتفيدة،  م�ضتفيد  األ���ف 
خمتلف  من  فيها  وامل�ضاركات  امل�ضاركني 
الفئات العمرية والدرجات العلمية، 
وك���ذل���ك م���ن خم��ت��ل��ف مناطق 
اململكة العربية ال�ضعودية. 
اآل  اأك����������د  ك����م����ا 
ق��روي تنوع تلك 
ال��ربام��ج ما 
ب����������������ني 

ندوات علمية يف عدد من جمالت التقنية وعلوم احلا�ضب مثل علم 
 ،Machine Learning Data Science، وتعلم الآلة  البيانات 
الكلية عملت  اأن  اإلى  Deep Learning، م�ضرًيا  العميق  والتعلم 
على  ك��ام��ل  ب�ضكل  وت��رك��ز  مكثفة  تدريبية  مع�ضكرات  اإع����داد  على 
اجلانب العملي بن�ضبة اأكر من 70%، �ضاكًرا كل من �ضاهم يف اإقامة 

وتنفيذ مبادرات الكلية. 
ال�ضيف،  الكلية 4 مع�ضكرات تدريبية خال فرة  وقد نفذت 
للم�ضتوى   Python لغة  يف  الربجمي  رم�ضان  مع�ضكر  يف  متثلت 
 ،Python لغة الربجمة  اأ�ضا�ضيات  تعلم  اإل��ى  ال��ذي يهدف  املبتدئ 
والتدريب كذلك على كتابة برجميات ب�ضيطة، اإ�ضافة اإلى مع�ضكر 
Python امل�ضتوى الثاين والذي يهدف  ال�ضيف الربجمي يف لغة 
اإلى تدريب الطاب على كتابة الربجميات املتقدمة، وحل امل�ضكات 
مفهوم  على  والتدريب  البيانات،  وهياكل  اخلوارزميات  با�ضتخدام 

الربجمة كائنية التوجه.  
كذلك �ضملت مع�ضكرات الكلية مع�ضكر علم البيانات با�ضتخدام 
R ملدة 60 �ضاعة تدريبية، والذي يهدف اإلى تدريب امل�ضتفيدين على 
ا  املبادئ واملفاهيم الأ�ضا�ضية يف جمال علم البيانات، وتدريبهم اأي�ضً
با�ضتخدام  اأمناطها  واكت�ضاف  وا�ضتقرائها  البيانات  حتليل  على 
خوارزميات تعلم الآلة، اإ�ضافة اإلى مع�ضكر الأمن ال�ضيرباين الذي 
اكت�ضاف  على  التدريب  اإل��ى  تهدف  تدريبية،  �ضاعة   36 بواقع  اأقيم 
الأوام��ر  اأه��م  ومعرفة  ال��وي��ب،  تطبيقات  يف  الأمنية  الثغرات  اأه��م 
اأدوات  وا�ضتخدام  وامللفات،  بالأنظمة  والتحكم  وويندوز  لينك�ص  يف 

فح�ص ال�ضبكات والخراق الأخاقي. 
ور�ضة  »مبادرون«  �ضمن  الكلية  نفذتها  التي  الربامج  �ضملت  فيما 
ال��ن��دوات  اآج����ر«، وع����دًدا م��ن  اإل���ى مايكرو�ضوفت  ب��ع��ن��وان »م��ق��دم��ة  عمل 
التقنية والتي تناولت حلول هواوي التقنية يف التعليم، والبيانات النفط 
التعلم العميق  ال�ضحابية، واأثر  اأوراكل  اإلى خدمات  اجلديد، ومقدمة 
تناول  تقنيني  لقاءين  اإل��ى  اإ�ضافة  املواكبة،  وكيفية  حياتنا  على 
عناوين نظرة تقنية على امل�ضتقبل، وجتارب يف علم الربجمة. 
حظيت  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال���ربام���ج  جميع  اأن  ي��ذك��ر 
املتخ�ض�ضني  الكلية  اأ�ضاتذة  من  نخبة  بتقدمي 
يف تلك املجالت، وخرباء تقنيني من خارج 
اجل��ام��ع��ة، اإ���ض��اف��ة اإل����ى ت��ع��اون ط��اب 
وط���ال���ب���ات ك��ل��ي��ة ع���ل���وم احل��ا���ض��ب 
تلك  وتنفيذ  تنظيم  يف  الآيل 

الربامج واملبادرات.  

أكثر من 19ألف مستفيد ومستفيدة من برامج كلية علوم 
الحاسب اآللي الصيفية بالجامعة 

قسم اإلعالم بالجامعة يدرب أكثر من 6 آالف 
مستفيد ومستفيدة خالل الصيف

اأقرتها  توا�ضل اجلامعة ممثلة يف وكالة اجلامعة واجلهات التابعة لها العمل على الإج��راءات الحرازية التي 
اجلهات ذات العاقة بالإ�ضافة الى اأعمال تعقيم املباين واملرافق يف جميع مقرات اجلامعة ومبانيها. 

بالت�ضغيل  واملعنية  للوكالة  التابعة  اجلهات  اأن  البحريي  حامد  بن  حممد  الدكتور  الأ�ضتاذ  اجلامعة  وكيل  واأو���ض��ح 
وال�ضيانة وال�ضامة والأمن اجلامعي توا�ضل جهودها يف هذا الجتاه وفق الربوتوكولت 

املعتمدة موؤكًدا اأن هذه اجلهات كثفت جهودها ا�ضتعدادا للعام اجلامعي اجلديد 1442ه� 
وتزامنا مع عودة من تتطلب الإجراءات التي مت اإقرارها عودته وحر�ضاً على �ضامة 

اآلية  ت�ضمنت  الذين  والطالبات  والطاب  اجلامعة  ومن�ضوبات  من�ضوبي 
الدرا�ضة للف�ضل الدرا�ضي القادم ح�ضورهم اإلى املقرات.

وال�ضيانة  للت�ضغيل  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��دي��ر  اأو���ض��ح  جهته  م��ن 
من  العديد  ات��خ��ذت  الإدارة  اأن  الزيلعي  ع��ام��ر  املهند�ص  باجلامعة 

للحد من  الدولة  اتخذتها  التي  القرارات  تتما�ضى مع  التي  الإج���راءات 
انت�ضار فايرو�ص كورونا بهدف احلفاظ على �ضامة من�ضوبي اجلامعة.

اأن الإدارة تعمل على تنظيف وتعقيم جميع مرافق  اأكد الزيلعي  كما 
اجلامعة عرب فريق مهياأ لالتزام بكافة الإج��راءات الحرازية من لب�ص 

زمنية  ب��ج��داول  للتعقيم  اإع���داد من��اذج  ال��ازم��ة حيث مت  والقفازات  الكمامات 
وب�ضكل يومي ت�ضمل جميع مباين اجلامعة ومرافقها.

ويف ال�ضياق ذاته اأو�ضح مدير الإدارة العامة لل�ضامة والأمن اجلامعي 
جميع  تطبيق  على  تعمل  الإدارة  اأن  القحطاين  علي  الأ���ض��ت��اذ 

الإجراءات الحرازية وتوا�ضل توزيع املعقمات والكمامات 
وذل����ك ب��ال��ت��ع��اون م���ع اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة ب��اخل��دم��ات 

الطبية والت�ضغيل وال�ضيانة باجلامعة 
ملكافحة جائحة كورونا.

الإن�ضانية  العلوم  بكلية  والت�ضال  الإع��ام  ق�ضم  نظم 
باجلامعة خال ال�ضيف ع��دًدا من الربامج وال��دورات 
منها  ا�ضتفاد  والت�����ض��ال  الإع���ام  جم��ال  يف  التدريبية 
اأكر من 6 اآلف م�ضتفيد وم�ضتفيدة من اململكة وعدد 

من دول العامل.
باجلامعة  والت�����ض��ال  الإع���ام  ق�ضم  رئي�ص  واأ���ض��اد 
الأ���ض��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ب��ن ���ض��وي��ل ال��ق��رين باحل�ضور 
وال���دورات  ال��ربام��ج  به  ال��ذي حظيت  الكبري  والتفاعل 
والت�ضال خال  الإع��ام  ق�ضم  التي نظمها  التدريبية 

ال�ضيف �ضمن م�ضروع »مبادرون« باجلامعة.
واأو�ضح القرين اأن الدورات والربامج التي قدمها 
العامة  العاقات  »دور  بعنوان  برناجًما  �ضملت  الق�ضم 
الأ�ضتاذة  بالق�ضم  املحا�ضرة  قدمته  الأزم���ات«  اإدارة  يف 
اإدارة احل�ضابات  بعنوان«  اآخر  اآل كدم وبرناجًما  اإينا�ص 
الإع��ام  اإدارة  مديرة  »قدمته  توير  على  املوؤ�ض�ضاتية 
والت�������ض���ال ب��اجل��ام��ع��ة الأ����ض���ت���اذة ����ض���ارة ال��ق��ح��ط��اين، 
وبرناجًما بعنوان »�ضناعة املحتوى الإعامي يف مواقع 
الأ�ضتاذ  بالق�ضم  املحا�ضر  قدمه  الجتماعي«  التوا�ضل 

حممد حري�ضي.
اإلى ذلك اأو�ضحت م�ضرفة ق�ضم الإعام والت�ضال 

جابر  �ضارة  الأ�ضتاذة  الطالبات  ب�ضطر 
ال�ضلمي اأن هذه الربامج التدريبية تاأتي 

امل�ضوؤولية املجتمعية وهو الأمر  �ضمن �ضياق 
ال���ذي ح��ر���ض��ت اجل��ام��ع��ة م��ن��ذ ب��داي��ة الأزم����ة على 

تقدمي دور كبري فيه �ضمن م�ضروع »مبادرون«.
واأ�ضافت ال�ضلمي اأن مثل هذه الربامج الإعامية 
تعد  والت�ضال  الإع��ام  ق�ضم  اأطلقها  التي  املتخ�ض�ضة 
من  الإع��ام��ي  متكن  التي  املهمة  الأدوات  م��ن  واح���دة 
يف  املعريف  التو�ّضع  فر�ضة  وتتيح  املهنية  املهارات  تنمية 
لها من  التطّرق  التي مت  الإعامية احليوية  املجالت 
امل��ي��دان  يف  خ��ربة  وذوي  متخ�ض�ضني  اأك��ادمي��ي��ني  قبل 

الإعامي.
واأ�ضارت ال�ضلمي اإلى اأن تقدمي مثل هذه الربامج 
التدريبية يتما�ضى مع اجلهود احلثيثة التي يقدمها 
امل��ل��ك خ��ال��د على  الإع����ام والت�����ض��ال بجامعة  ق�ضم 
نطاق وا�ضع بدعم من معايل رئي�ص اجلامعة الأ�ضتاذ 
ق�ضم  ورئي�ص  ال�ضلمي  اهلل  رج���اء  ب��ن  ف��ال��ح  ال��دك��ت��ور 
�ضويل  بن  علي  الدكتور  الأ�ضتاذ  والت�ضال  الإع��ام 
القرين لتحقيق كل ما من �ضاأنه الرتقاء باملمار�ضة 

الإعامية.

أكثر من 17800 قطعة
كورونا  من  للوقاية  منتجات  تقدم  الجامعة  هندسة 

وتدرب 21 طالبا وطالبة

اإلجراءات  تطبيق  تواصل  الجامعة 
االحترازية لمكافحة كورونا

ً
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من  األول  الدراسي  للفصل  الدراسة  آلية  تعلن  الجامعة 
العام الجامعي 1442هـ لجميع البرامج والدرجات العلمية

اأع���ل���ن���ت اجل���ام���ع���ة اآل���ي���ة ال���درا����ض���ة 
العام  من  الأول  الدرا�ضي  للف�ضل 
الربامج  جلميع  1442ه���  اجلامعي 
�ضملت  وال��ت��ي  العلمية،  وال��درج��ات 
الدرا�ضي  الف�ضل  بداية  تنظيمات 
وال���ط���ال���ب���ات  وال�����ط�����اب  الأول، 
اللجان  واج��ت��م��اع��ات  امل�ضتجدين، 
وامل���ج���ال�������ص، اإ����ض���اف���ة اإل�����ى ح�����ض��ور 
اأع���������ض����اء ه���ي���ئ���ة ال���ت���دري�������ص وم���ن 
يف ح��ك��م��ه��م اإل�����ى م��ق��ر اجل��ام��ع��ة، 

والختبارات الف�ضلية والنهائية.
درا�ضة  وتنظيمات  اآلية  وت��اأت��ي 
ه�����ذا ال���ف�������ض���ل وف�����ق ال��ت��وج��ي��ه��ات 
الحرازية التي اأعلن عنها موؤخًرا 
م���ع���ايل وزي������ر ال��ت��ع��ل��ي��م الأ����ض���ت���اذ 
الدكتور حمد بن حممد اآل ال�ضيخ، 
والتي ن�ضت فيما يتعلق باجلامعات 
ع��ل��ى ت���ويل اجل��ام��ع��ات احل��ك��وم��ي��ة 
املتعلقة  الرتيبات  اتخاذ  والأهلية 
والإداري��ة  التدري�ضية  الهيئة  بعمل 

التابعة لها.
واأو�ضحت اجلامعة اأن الدرا�ضة 
�ضتكون عن بعد يف الأ�ضابيع ال�ضبعة 
الأولى ابتداًء من تاريخ 11 حمرم، 
و�ضتح�ضب التقديرات التي يح�ضل 
كل  يف  الطالبة  اأو  ال��ط��ال��ب  عليها 
والراكمي  الف�ضلي  واملعدل  مقرر 
وف��ق ال��ل��وائ��ح والأن��ظ��م��ة املتبعة يف 
ال��و���ض��ع  تقييم  و���ض��ي��ت��م  اجل��ام��ع��ة، 
م�����رور خم�ضة  ب��ع��د  ك���ام���ل  ب�����ض��ك��ل 
وبعدها  الف�ضل،  بداية  من  اأ�ضابيع 
لبقية  ال��درا���ض��ة  و�ضع  حتديد  يتم 

ال��درا���ض��ي الأول  ال��ف�����ض��ل  اأ���ض��اب��ي��ع 
وف����ق����اً ل��ل��م��ت��غ��ريات وامل�����ض��ت��ج��دات 

واإباغ الكليات بذلك يف حينه.
وح�����ول م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب���امل���ق���ررات 
العملية ومقررات التدريب امليداين 
وال����ت����ع����اوين والم����ت����ي����از، وك���ذل���ك 
ب��رام��ج ال���درا����ض���ات ال��ع��ل��ي��ا، ح��ددت 
وال��ت��ي  تنظيمها  اآل���ي���ات  اجل��ام��ع��ة 
والكليات  الأق�ضام  تقدم  اأن  �ضملت 
ك��ام��ل امل���ق���ررات ال��ن��ظ��ري��ة واجل���زء 
النظري يف املقررات التي فيها جزء 
�ضريري  اأو  تطبيقي  اأو  عملي  اآخ��ر 
ع���ن ط���ري���ق ال��ت��ع��ل��م الإل����ك����روين 
ال�شوابط وال�شروط  الكامل؛ وفق 
العليا  اللجنة  حما�ضر  يف  املعتمدة 
ملتابعة اأعمال التعلم الإلكروين يف 

اجلامعة.
ا على �ضامة من�ضوبي  وحر�ضً
اأع�ضاء هيئة تدري�ص  اجلامعة من 
وط��������اب وم�����وظ�����ف�����ني، وت����ف����ادًي����ا 
لزدحام الطاب، فاإنه عند احلاجة 
حل���������ض����ور ال����ط����اب/ال����ط����ال����ب����ات 
العملي  )ل��ل��ج��زء  الكلية  مقر  اإل���ى 
وال���������ض����ري����ري(، مي���ك���ن ا���ض��ت��خ��دام 
امل����ع����ام����ل وامل�����خ�����ت�����ربات وب����رام����ج 
التي   )simulation( املحاكاة 
حتتاجها الكليات لتدري�ص املقررات 
كافة  اتخاذ  مع  ح�ضوريا،  العملية 
الإج����راءات الح��رازي��ة امل��ق��رة من 
وخارج  داخ��ل  من  املخت�ضة  اللجان 
تتجاوز  ال  اأن  يجب  كما  اجلامعة؛ 
الكلية  اإل��ى  الطاب  ح�ضور  ن�ضبة 

50% من عدد الطاب يف الكلية يف 
اأي ي��وم م��ن اأي���ام الأ���ض��ب��وع، ويجب 
بها  التي  الأكادميية  الأق�ضام  على 
تن�ضق  اأن  ���ض��ري��ري  اأو  عملي  ج���زء 
اأو  الأق�����ض��ام  تق�ضم  ب��ح��ي��ث  ل��ذل��ك، 
الكلية  يف  الأك���ادمي���ي���ة  امل�����ض��ت��وي��ات 
اإل����ى جم��م��وع��ت��ني م��ن الأق�����ض��ام اأو 
من  الأول����ى  املجموعة  امل�����ض��ت��وي��ات، 
تدري�ص  تبداأ  امل�ضتويات  اأو  الأق�ضام 
الثالث،  الأ�ضبوع  يف  العملي  اجل��زء 
اأو  الأق�ضام  من  الثانية  واملجموعة 
امل�����ض��ت��وي��ات ت��ب��داأ الأ���ض��ب��وع ال��راب��ع، 
ب��ع��د وه��ك��ذا،  اأ���ض��ب��وع��ان ع��ن  يليها 
مع مراعاة الإج��راءات الحرازية 
العملي  تق�ضيم  خ���ال  م��ن  وذل���ك 
اإل������ى ع�����دة ���ض��ع��ب يف ن��ف�����ص ال���ي���وم 
ال��ت��زام  وي��ج��ب  املعمل،  �ضعة  ح�ضب 
ك���ل م���ن ال���ط���اب وم���در����ص امل��ق��رر 
واإج����راءات  الوقائية  ب��الح��رازات 
منع العدوى املتبعة داخل اجلامعة، 
ال�ضحة  وزارة  م���ن  ب��ه��ا  وامل��و���ض��ي 
واللجان املخت�ضة )لب�ص الكمامات 
وال��ت��ب��اع��د يف امل��ع��ام��ل وامل��خ��ت��ربات 
وال�����ور������ص ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة(، وي����رك 
جل�ضة  ك��ل  ف���رة  حت��دي��د  للكليات 
ع��ل��م��ي��ة، ح�����ض��ب ظ��روف��ه��ا امل��ك��ان��ي��ة 
واإم���ك���ان���ات���ه���ا ال��ب�����ض��ري��ة، ومل��ج��ل�����ص 
العملية  امل���ق���ررات  ال��ك��ل��ي��ة حت��دي��د 

التي ميكن اأن تدر�ص عن ُبعد.
ويف جم���ال ال��ت��دري��ب امل��ي��داين 
والتعاوين والمتياز يقوم الطالب/

وفق  الأن�ضطة  ه��ذه  ب���اأداء  الطالبة 

والمتياز،  التدريب  اأماكن  اأنظمة 
جهات  مع  التن�ضيق  الكليات  وعلى 
نواجت  ذلك مبا يحقق  التدريب يف 
ال��ت��ع��ل��م ل���ك���ل ن�������ش���اط، واحل���ر����ص 
ع���ل���ى اأخ�������ذ ج���م���ي���ع الح���ت���ي���اط���ات 

والحرازات ال�ضحية.
العليا  ال���درا����ض���ات  ب��رام��ج  ويف 
الإج��راءات والأنظمة  تطبق جميع 
التعليمية  العملية  ب�ضري  املتعلقة 
ع���ل���ى ب����رام����ج ال����درا�����ض����ات ال��ع��ل��ي��ا، 
ومل���ج���ال�������ص الأق�����������ض�����ام وال���ك���ل���ي���ات 
العليا  ال��درا���ض��ات  ع��م��ادة  وجمل�ص 
لتقدمي  الازمة  الرتيبات  و�ضع 
ب���ع�������ص امل�������ق�������ررات وال���ت���ق���ي���ي���م���ات 
وم���ن���اق�������ض���ة ال����ر�����ض����ائ����ل ال��ع��ل��م��ي��ة 
منا�ضًبا  ت���راه  م��ا  ح�ضب  ��ا  ح�����ض��وريًّ
والح���رازات  لاحتياطات  ووف��ًق��ا 
الختبار  ي��ك��ون  اأن  على  ال�ضحية، 

ا. ال�ضامل ح�ضوريًّ
وت�������ض���م���ن���ت الآل�����ي�����ة �����ض����رورة 
ال���ت���اأك���د م���ن ع����دم وج�����ود ت��ع��ار���ص 
والعملية،  النظرية  الأن�ضطة  بني 
واأك����دت ع��ل��ى الأق�����ض��ام الأك��ادمي��ي��ة 
ت����رت����ي����ب م����واع����ي����د امل����ح����ا�����ض����رات 
ال���ن���ظ���ري���ة وال�������درو��������ص ال��ع��م��ل��ي��ة 
وال�����ض��ري��ري��ة ل��ل��م��ق��رر، ب��ح��ي��ث يتم 
جت��ن��ب ال��ت��ع��ار���ض��ات، واإع����ان ذل��ك 
ل��ل��ط��اب ق��ب��ل وق���ت ك���اٍف م��ن ب��دء 

الف�ضل الدرا�ضي.
كما اأو�ضحت اجلامعة اأنه يجب 
حل�ضور  خطة  اإع��داد  الكليات  على 
امل�ضتجدين  ال��ط��ال��ب��ات  ال���ط���اب/ 

ومبا  والثاين  الأول  الأ�ضبوعني  يف 
ال���ع���دد  م����ن   )%50( ع����ن  ي���زي���د  ل 
املقبول لكل يوم، مع اإعداد برنامج 
تدريبي لهم على نظام باك بورد 
يف  انخراطهم  الكلية  ت�ضمن  حتى 
و�ضهولة،  بي�ضر  التعليمية  العملية 
وذلك وفقاً لل�ضوابط والحرازات 
ال�ضحية، لفتة اإلى وجوب مبا�ضرة 
اأع�����ض��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص وم���ن يف 
التقيد  مع  العمل  مقر  يف  حكمهم 
ب��ج��م��ي��ع الإج���������راءات الح���رازي���ة 
ال�����ض��ادرة م��ن اجل��ام��ع��ة واجل��ه��ات 
من  يرد  ما  ذلك  ويحكم  املخت�ضة، 
اجلامعة  واإدارة  ال�ضحية  اجل��ه��ات 
ح�ضب الظروف ال�ضحية املبلغة يف 

حينه.
اأم������ا م����ا ي��ت��ع��ل��ق ب��اج��ت��م��اع��ات 
ال����ل����ج����ان وامل����ج����ال���������ص اخل���ا����ض���ة 
ب���اجل���ام���ع���ة اأو�����ض����ح����ت اجل���ام���ع���ة 
اأن��ه��ا ���ض��ت��ق��ام ح�����ض��ب امل��ع��ت��اد ووف��ًق��ا 
وميكن  والح�������رازات،  لل�ضوابط 
الظروف  ح�ضب  بعد  ع��ن  تكون  اأن 

ال�ضحية املبلغة يف حينه.
اآليتها  اجلامعة  ح��ددت  كذلك 
ح������ول حت����دي����د ن������وع ال��ت��ق��ي��ي��م��ات 
والنهائية  الف�ضلية  والخ��ت��ب��ارات 
واإج���راءات���ه���ا يف ع���دد م��ن ال��ن��ق��اط، 
وال�������ت�������ي �����ض����م����ل����ت ال����ت����ق����ي����ي����م����ات 
والخ�����ت�����ب�����ارات ال��ف�����ض��ل��ي��ة ب��ح��ي��ث 
والكليات  الأق�����ض��ام  جمال�ص  حت��دد 
الق�ضرية  والخ��ت��ب��ارات  التكليفات 
تقدميها  وال���ت���ي مي��ك��ن  ال��ف�����ض��ل��ي��ة 

اإدارة  نظام  طريق  عن  اأو  ح�ضورياً 
ال��ت��ع��ل��م الإل����ك����روين ووف����ق م���ا مت 
للكليات بهذا ال�ضاأن  تعميمه �ضابقاً 
بالن�ضبة  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  والخ���ت���ب���ارات 
مل��واد الإع���داد ال��ع��ام وم��داخ��ل م��واد 
النت�ضاب  الآيل ومقررات  احلا�ضب 
الإجنليزية  اللغة  م��ه��ارات  وبع�ص 
باأ�ضلوب  لها  التقييم  يكون  املكثفة، 
ال��ت��ق��ي��ي��م امل�����ض��ت��م��ر وب��الخ��ت��ب��ارات 
ملقر  احل�����ض��ور  دون  الإل���ك���رون���ي���ة 
ال���ك���ل���ي���ة، وي���ج���ب الن����ت����ه����اء م��ن��ه��ا 
بنهاية الأ�ضبوع اخلام�ص ع�ضر من 

الف�ضل.
اأم������ا ب��ال��ن�����ض��ب��ة ل���اخ���ت���ب���ارات 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل���ب���اق���ي امل��������واد، ف��ت��ك��ون 
ب��احل�����ض��ور اإل����ى م��ق��ر ال��ك��ل��ي��ة، مع 
م���راع���اة الإج��������راءات الح���رازي���ة 
وي���ج���ب ال����ت����زام ك���ل م���ن ال��ط��اب 
باإجراءات  التدري�ص  هيئة  واأع�ضاء 
����ض���ب���ط ال�����ع�����دوى امل���ت���ب���ع���ة داخ�����ل 
اجل��ام��ع��ة وامل��و���ض��ى ب��ه��ا م��ن وزارة 
وذلك  املخت�ضة،  واللجان  ال�ضحة 
م�����ن خ�������ال ت���ق�������ض���ي���م ال����ط����اب/
امل�����ض��رح  اأو  ال��ق��اع��ات  ال��ط��ال��ب��ات يف 
امل���درج وف��ق ترتيب ي��راع��ي هذه  اأو 

الإجراءات.
واأك�������دت ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ��ال��د 
من  ي�ضتجد  ملا  الآلية  هذه  خ�ضوع 
العمل  ا�ضتمرار  اإلى  ظروف، لفتة 
اإلى حني زوال املوجب لها وما  بها 
واجل��ه��ات  التعليم  وزارة  م��ن  ي���رد 

املخت�ضة يف اجلامعة.
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الجامعة توقع اتفاقية تعاون مع المستشفى السعودي 
األلماني لدعم وتفعيل الملتقيات العلمية الطبية

عمادة القبول بالجامعة تطلق منظومة خدمات 
إلكترونية مع مطلع العام الجامعي

سنعمل على البرامج المشتركة والتوسع في القبول
عمادة الدراسات العليا بالجامعة: تم القبول في 

85 برنامجا للعام 1442هـ 

مستفيدا ومستفيدة من دورة تأهيل السنوات 
السريرية بطب بالجامعة

الأ�ضتاذ  اجلامعة  رئي�ص  معايل  �ضهد 
 ، الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�ضلمي  
مرا�ضم توقيع اتفاقية تعاون فيما بني 
اجلامعة وامل�ضت�ضفى ال�ضعودي الأملاين 
ب��ه��دف دع����م وتفعيل  ب��ع�����ض��ري، وذل����ك 

امللتقيات العلمية الطبية.  
لرغبة  حتقيًقا  التعاون  ه��ذا  وي��اأت��ي 
مل�ضوؤوليتهما  وا���ض��ت�����ض��ع��اره��م��ا  ال��ط��رف��ني 
اإل��ى  الج��ت��م��اع��ي��ة، وم���ا ي��ل��زم م��ن ال�ضعي 
من  للرفع  اجلهتني  بني  التكامل  حتقيق 
تخدم  التي  والأن�ضطة  ال��ربام��ج  م�ضتوى 

تنمية الإن�ضان يف منطقة ع�ضري.  
وكيل  التفاقية  ط��ريف  مثل  فيما 
اجل��ام��ع��ة ل��ل��درا���ض��ات ال��ع��ل��ي��ا وال��ب��ح��ث 
ال��ع��ل��م��ي الأ����ض���ت���اذ ال���دك���ت���ور ���ض��ع��د بن 

عبدالرحمن العمري، واملدير التنفيذي 
بع�ضري  الأمل���اين  ال�ضعودي  للم�ضت�ضفى 

الدكتور حممد ظافر ال�ضهري.  
واأك������د وك���ي���ل ال����درا�����ض����ات ال��ع��ل��ي��ا 
على  اجلامعة  العلمي حر�ص  والبحث 
التعاونية  ال�ضراكات  ه��ذه  مثل  توقيع 
والتي  اخلا�ص،  القطاع  مع  التكاملية 
التفاقية  ط���ريف  ع��ل��ى  بالنفع  �ضتعود 

اإ�ضافة اإلى خدمة املنطقة.  
وقد ن�ضت اأبرز بنود التفاقية على 
اجلامعة  ط��رف  م��ن  املقرحات  تقدمي 
لإق����ام����ة امل�����وؤمت�����رات ال��ط��ب��ي��ة، وور�����ص 
التعليمية،  الطبية  وال���ن���دوات  ال��ع��م��ل، 
وكذلك الت�ضويق للفعاليات التي يقيمها 
ال�ضعودي  )امل�ضت�ضفى  ال��ث��اين  ال��ط��رف 

الأمل���������اين( ف��ي��م��ا ب����ني ط�����اب ال��ك��ل��ي��ات 
ال�����ض��ح��ي��ة، واأع�������ض���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص، 

اإ�ضافة اإلى املوؤ�ض�ضات ال�ضحية.  
كما قدم ال�ضهري املدير التنفيذي 
ل��ل��م�����ض��ت�����ض��ف��ى ����ض���ك���ره مل���ع���ايل رئ��ي�����ص 
اجل��ام��ع��ة ومم��ث��ل اجل��ام��ع��ة يف توقيع 
كل  يف  ال��دائ��م  التعاون  على  التفاقية 
م�ضيًدا  واأب���ن���اءه���ا،  املنطقة  ي��خ��دم  م��ا 
ا  اأي�ضً اجلامعة  تقدمها  التي  ب���الأدوار 

جتاه �ضحة املنطقة وكوادرها.  
التفاقية  اأن مدة هذه  يذكر 
ي�ضعى  ����ض���ن���وات،  ث����اث  ت�����ض��ت��م��ر 
اإل���ى دعم  ال��ط��رف��ان  م��ن خالها 
وتفعيل امللتقيات العلمية الطبية 

مبنطقة ع�ضري.  

بث  والت�ضجيل  القبول  ع��م��ادة  يف  ممثلة  اجلامعة  ا�ضتكملت 
مع  بالتن�ضيق  وذل��ك  والطالبات  للطلبة  الدرا�ضية  اجل���داول 
األ��ف طالب   12 م��ن  اأك��ر  قبول  تثبيت  بعد  اجل��ام��ع��ة،  كليات 
اإ�ضافة  العام  لهذا  والبكالوريو�ص  الدبلوم  درجتي  يف  وطالبة 

اإلى طاب وطالبات الدفعات ال�ضابقة باجلامعة. 
واأو�����ض����ح ع��م��ي��د ال��ق��ب��ول وال��ت�����ض��ج��ي��ل ب��اجل��ام��ع��ة 
على  حر�ضت  العمادة  اأن  القرين  عبداملح�ضن  الدكتور 
ن�ضر الوعي بني طابها امل�ضتجدين من خال تعريفهم 
يف  ت�ضهم  التي  الأدل���ة  ك��ل  وت��وف��ري  اجلامعية  باملرحلة 
ت��ع��ري��ف��ه��م ب��ح��ق��وق��ه��م وواج��ب��ات��ه��م الأك���ادمي���ي���ة وغ��ري 
الأك��ادمي��ي��ة وت��وف��ري اخل��دم��ات الإل��ك��رون��ي��ة وطريقة 
ا�ضتخدامها والتفاعل معها وعقد لقاءات مفتوحة لهم 

لاإجابة على ت�ضاوؤلتهم.  
اأن دور العمادة ل يقت�ضر على القبول  واأكد القرين 
اأجل  اأع��دت من  والت�ضجيل فقط، بل هناك برامج كثرية 

فرة  طيلة  عامة  وال��ط��اب  ا  خ�ضو�ضً امل�ضتجد  الطالب 
درا�ضتهم منذ قبولهم اإلى حني تخرجهم، واأو�ضح القرين 
اأن من هذه الربامج برنامج »امللتقى الإلكروين« جلميع 
والذي  امل�ضتجدون  طاب وطالبات اجلامعة مبا يف ذلك 
اإلى  اإ�ضافة  باأنظمة اجلامعة،  الطاب  اإلى توعية  يهدف 
برنامج »الإر�ضاد الأكادميي« الذي اأطلقته العمادة موؤخًرا، 
م�ضتوياتهم  وتو�ضيح  والطالبات  بالطاب  يهتم  وال��ذي 
ال��درا���ض��ي��ة م��ن خ���ال ال��ن��ط��اق��ات الأك���ادمي���ي���ة وت�ضهيل 
توا�ضلهم مع مر�ضديهم الأكادمييني من بداية التحاقهم 
على  ال��ط��اب  وم�ضاعدة  تخرجهم،  ح��ني  اإل��ى  باجلامعة 
ب��ح��ث اأ���ض��ب��اب الإخ���ف���اق وم��ع��اجل��ت��ه��ا، اإ���ض��اف��ة اإل���ى خدمة 
الآيبان التي د�ضنتها العمادة موؤخًرا، وهي خدمة متكاملة 
وطالبات  لطاب  ال�ضخ�ضية  احل�ضابات  يف  املكافاآت  لبث 
مرحلة البكالوريو�ص وعمل املعاجلات اخلا�ضة بها ب�ضكل 

اإلكروين دون احلاجة ملراجعة العمادة. 

الدكتور  الأ�ضتاذ  باجلامعة  العليا  الدرا�ضات  عميد  اأك��د 
ال��ع��م��ادة يف خطتها  ف��ائ��ع، ح��ر���ص  اآل  ب��ن يحيى  اأح��م��د 
اأجل  من  العلمية  الأق�ضام  مع  التعاون  على  امل�ضتقبلية 
بني  )امل�ضركة(  البينية  ال��ربام��ج  م��ن  ع��دد  ا�ضتحداث 
القبول  يف  التو�ضع  وكذلك  العلمية،  والأق�ضام  الكليات 
ال�ضتيعابية  الطاقة  ورف��ع  الفر�ضة،  اإتاحة  طريق  عن 
�شروط  يف  النظر  اإع���ادة  اإل��ى  اإ�شافة  املقبولني،  الأع���داد 

القبول يف الربامج. 
اأنهت  العليا  ال��درا���ض��ات  ع��م��ادة  اأن  ف��ائ��ع  اآل  واأو���ض��ح 
العام 1442ه�،  القبول يف براجمها لهذا  اإج��راءات  موؤخًرا 
الربامج  يف  والطالبات  الطاب  من   707 قبول  مت  حيث 
الأك��ادمي��ي��ة، اإ���ض��اف��ة اإل���ى ق��ب��ول 1000 ط��ال��ب وط��ال��ب��ة يف 

الربامج املدفوعة، بزيادة 12% عن العام املا�ضي. 
ال��ق��ب��ول فيها هذا  ال��ت��ي مت  ال��ربام��ج  ع��دد  بلغ  فيما 
العايل،  الدبلوم  برامج  تنوعت ما بني  برناجًما   85 العام 
القبول  برناجًما مت  والدكتوراه، و�ضملت 19  واملاج�ضتري، 
يف  للطالبات  القبول  اإت��اح��ة  اإل��ى  اإ�ضافة  م��رة،  لأول  فيها 

برنامج ماج�ضتري الأنظمة )اأكادميي(. 
ك��ذل��ك ب��ني اآل ف��ائ��ع اأن اإج�����راءات ق��ب��ول ه���ذا ال��ع��ام 
املعنية  والكليات  االأق�شام  من  ال�شروط  اعتماد  بعد  متت 
وجم��ل�����ص اجل��ام��ع��ة، لف��ًت��ا اإل����ى اأن����ه مت ا���ض��ت��ق��ب��ال جميع 
الإع��ان عن  بعد  وذلك  اإلكرونًيا،  للمتقدمني  الطلبات 
وو�ضائل  وال�ضحف  اجلامعة  موقع  على  املتاحة  الربامج 

التوا�ضل الجتماعي من وقت مبكر. 

قبل  واملتقدمات  املتقدمني  طلبات  اأن  اإل��ى  اأ�ضار  كما 
امللفات  اإح��ال��ة  يف  تتمثل  اإج����راءات،  لعدة  تخ�ضع  القبول 
مرحلة  ثم  ومن  اإلكرونًيا،  للتدقيق  املخت�ضة  لاأق�ضام 
مت  ال��ت��ي  املفا�ضلة  م��ع��اي��ري  وف���ق  الإل��ك��رون��ي��ة  املفا�ضلة 
اعتماد  يتم  ذل��ك  وب��ع��د  املخت�ضة،  املجال�ص  يف  اعتمادها 
نتائج القبول يف املجال�ص العلمية املخت�ضة موؤكًدا حر�ص 
ال��ع��م��ادة ع��ل��ى امل��و���ض��وع��ي��ة وال�����ض��ف��اف��ي��ة وحت��دي��د موقف 
خال  من  بذلك  واإب��اغ��ه  دقيق  ب�ضكل  ونتيجته  املتقدم 

الر�ضائل الن�ضية وو�ضائل ال�ضتعام عن النتيجة.  
ويف اإج��������راءات ق���ب���ول ه����ذا ال���ع���ام مت م��ن��ح الأرق������ام 
بعد  وذل��ك  وامل��ق��ب��ولت،  للمقبولني  اإلكرونًيا  اجلامعية 
خالد  امللك  جامعة  خلريجي  اإلكرونًيا  امللفات  مطابقة 
اجل��داول  ت�ضجيل  مت  كذلك  ح�ضورهم،  دون  وخريجاتها 
اإلكرونًيا، التي �ضيتم عك�ضها للجميع قبيل بدء الدرا�ضة، 
ك��م��ا ي��ت��م الإع�������ان ع���ن م���واع���ي���د الإج����������راءات امل��ت��ع��ل��ق��ة 

باملتقدمني واملتقدمات ب�ضكل م�ضتمر. 
يذكر اأن هناك عدًدا من الربامج التي اأقرتها العمادة 
واجلامعة موؤخًرا، والتي تتميز بتوافقها مع روؤية اململكة 
الربامج  تلك  اأب���رز  وم��ن  العمل،  �ضوق  ومتطلبات   2030
الدبلوم العايل يف الإر�ضاد الأ�ضري، والوقاية من املخدرات 
اإلى برامج  اإ�ضافة  ال�ضيرباين،  العقلية والأمن  واملوؤثرات 
التوحد  وا���ض��ط��راب  ال��رب��وي��ة  ال�ضيا�ضات  يف  املاج�ضتري 
والإع���ام  الأزم����ات،  وات�����ض��ال  والإع����ام،  العربية  واللغة 

ال�ضياحي، وكذلك الطاقة املتجددة والبيئة.

ن��ف��ذت ك��ل��ي��ة ال��ط��ب ب��اجل��ام��ع��ة مم��ث��ل��ة يف ن����ادي ال��ط��ب 
عن  ال�ضريرية  لل�ضنوات  تاأهيلية  دورة  موؤخًرا،  والإب��داع 
 ،Pre-Clinical Course 2020 ع��ن��وان  حت��ت  بعد 
وذل���ك ب��ه��دف ت��اأه��ي��ل ال��ط��اب امل��ق��ب��ل��ني ع��ل��ى ال�����ض��ن��وات 
اأي��ام،   10 مل��دة  ا�ضتمرت  والتي  الطب،  كلية  يف  ال�ضريرية 
وذلك  خال الفرة 15 – 24 من �ضهر اأغ�ضط�ص 2020. 
و���ض��م��ل��ت ال��������دورة ت���ع���ري���ف ال����ط����اب وال���ط���ال���ب���ات 
اإل��ى  ب��الإ���ض��اف��ة  ل��ه��ا،  وتهيئتهم  ال�����ض��ري��ري��ة  ب��ال�����ض��ن��وات 
الأ�ضعة  ق��راءة  واأ�ضا�ضيات  الطبيب  اأخاقيات  تعليمهم 
امل�ضتفيدين  والطالبات  الطاب  بلغ عدد  الطبية، حيث 

منها 239 طالبا وطالبة. 
ال��دك��ت��ور  الأ���ض��ت��اذ  ال��ط��ب  كلية  عميد  اأو���ض��ح  فيما 
اخلام�ضة،  ن�ضختها  يف  تاأتي  ال��دورة  اأن  احلميد  �ضليمان 
اأن  اإل��ى  لفًتا  وعملي،  نظري  ق�ضمني  من  تتكون  والتي 
ال��دورة يتمثل يف  اأب��رز ما تتناوله وتركز عليه هذه  من 

لأخذ  املطلوبة  املهارات  اأب��رز  والطالبات  الطاب  تعليم 
التاريخ املر�ضي من املري�ص يف اأبرز الأعرا�ص التي ي�ضكو 
والتنف�ضي،  ال��دم��وي،  ال���دوري  اجل��ه��از  يف  املر�ضى  منها 

واله�ضمي، والع�ضبي، والغدد ال�ضماء، والروماتيزم. 
بالكلية  الطالبي  الن�شاط  رائ���د  ب��نينّ  جهته  م��ن 
الدكتور و�ضاح الأملعي اأنه جرى بالتزامن مع الدورة 
اإقامة م�ضابقة الكرونية علمية يف ح�ضاب النادي على 
ا�ضتملت  حيث  »ت��وي��ر«،  الجتماعي  التوا�ضل  موقع 
امل�ضتمر،  التقييم  اخ��ت��ب��ارات  م��ن  ع���دد  ع��ل��ى  ال�����دورة 
نهائي،  اخ��ت��ب��ار  اإل���ى  اإ���ض��اف��ة  ع��ل��ى احل�����ض��ور،  وتقييم 
من  الأوائ��ل  الثاثة  الفائزين  حتديد  مت  عليها  بناًء 

الطاب والطالبات.
بتقدمي نخبة من  ال��دورة حظيت  اأن هذه  يذكر 
ال�ضنة  وط���اب  الم��ت��ي��از  واأط���ب���اء  املقيمني  الأط���ب���اء 

الأخرية يف الكلية. 

أكثر من 230

ً

ً

باجلامعة  امل�ضتمر  والتعليم  املجتمع  خدمة  عمادة  �ضاركت 
خ���ال ���ض��ي��ف 1441ه������ ب��ع��دد م��ن امل���ب���ادرات ���ض��م��ن م�����ض��روع 
اجلامعة »مبادرون«، ومبادرة ح�ضن الوفادة، وذلك بالتعاون 
وفئات  اأف���راد  جميع  ا�ضتهدفت  وال��ت��ي  اجل��ام��ع��ة،  كليات  م��ع 

املجتمع من �ضكان منطقة ع�ضري وزوارها. 
وق���دم���ت ال��ع��م��ادة ع���دد م���ن امل����ب����ادرات ���ض��م��ن م�����ض��روع 
وكذلك  التدريبية،  ال��ربام��ج  م��ن  ع���دداً  تناولت  »م��ب��ادرون« 
�ضراكات جمتمعية، اإ�ضافة اإلى برامج تدريبية اأخرى �ضمن 

مبادرة ح�ضن الوفادة. 
واأو�ضح عميد خدمة املجتمع والتعليم امل�ضتمر باجلامعة 
ال�ضاعات  ع��دد  اأن  عقيل  ع��ل��وان  ب��ن  ال��دك��ت��ور عمر  الأ���ض��ت��اذ 
ال��ت��دري��ب��ي��ة ال��ت��ي مت ت��ن��ف��ي��ذه��ا ���ض��م��ن م�����ض��روع »م���ب���ادرون« 
م�ضتفيداً   14074 ل���  تقدميها  مت  تدريبية،  �ضاعة   22 بلغت 
دورات  اإقامة  على  ركزت  العمادة  اأن  اإلى  م�ضرًيا  وم�ضتفيدة، 
دورة  اأب��رزه��ا  وم��ن  املرحلة،  متطلبات  مع  تتما�ضى  تدريبية 
مهارات التعامل مع الأزم��ات والكوارث، ودورة مهارات رجل 
الأمن ال�ضخ�ضية وال�ضلوكية، ودورة مهارات امل�ضتقبل يف ظل 
الثورة ال�ضناعية الرابعة، مثمًنا جهود كل من �ضاهم يف اإقامة 

وتنفيذ جميع املبادرات من داخل اجلامعة وخارجها.  
»م��ب��ادرون«،  م�ضروع  �ضمن  ا  اأي�ضً العمادة  �ضاركت  كما 
�ضهر  خ��ال  ال��دي��ن  واأ���ض��ول  ال�ضريعة  كلية  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 
رم�ضان بربنامج رم�ضانك قراآن، وذلك يف عدد من الفروع 
وحلقات  القراآن،  حفظ  ت�ضمنت  والتي  ع�ضواً،   19 مب�ضاركة 
ت�ضحيح التاوة، وندوة اآية وهداية، اإ�ضافة اإلى اأعذب تاوة 
وفرع  ثقافية،  م�ضابقة  وكذلك  قراآنية،  وهم�ضات  لاأطفال، 
 1965 ال��ربن��ام��ج  م��ن  امل�ضتفيدين  ع��دد  بلغ  وق��د  ال���ق���راءات، 

م�ضتفيد وم�ضتفيدة. 
ويف اإطار مبادرة ح�ضن الوفادة قدمت العمادة عدًدا من 
الدورات التدريبية عن بعد، وذلك بالتعاون مع كلية العلوم 
الطبية التطبيقية بخمي�ص م�ضيط، والتي ا�ضتهدفت طاب 
 8 بواقع  وزواره���ا  ع�ضري  منطقة  و�ضكان  اجلامعة  وطالبات 
�ضاعات تدريبية، �ضملت 4 دورات متثلت يف دورة كيف نح�ضن 
ال��وق��اي��ة من  ودورة  ك��ورون��ا،  وب��اء  زم��ن  النف�ضية يف  �ضحتنا 
كورونا يف اأماكن التنزه، ودورة التلوث البيئي، اإ�ضافة اإلى دور 

بلغ  وقد  كوفيد-19،  جائحة  بعد  املهنية  وال�ضامة  ال�ضحة 
عدد امل�ضتفيدين 2865 م�ضتفيداً وم�ضتفيدة. 

ا قدمت العمادة عدداً من املبادرات والربامج �ضمن  اأي�ضً
مبادرة ح�ضن الوفادة يف فروع اجلامعة وكلياتها يف عدد من 

املحافظات، والتي �ضملت:

فرع الجامعة بتهامة 
ق��دم��ت ال��ع��م��ادة ب��ال��ت��ع��اون م��ع ف���رع اجل��ام��ع��ة بتهامة ع���دداً 
�ضحية  وقافلة  الثقافية،  والندوات  التدريبية  ال��دورات  من 
الهدايا  م��ن  ع��دد  تقدمي  اإل��ى  اإ�ضافة  املتنزهات،  يف  متنقلة 
الفن  يف  وم�ضابقة  الت�ضوق،  مراكز  يف  التوعوية  واملطبوعات 
الت�ضكيلي، وقد بلغ عدد امل�ضتفيدين من جممل مبادرات فرع 

اجلامعة بتهامة 11500 م�ضتفيداً وم�ضتفيدة.
 

كلية العلوم واآلداب بمحافظة ظهران الجنوب 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع كلية ال��ع��ل��وم والآداب  ك��ذل��ك ق��دم��ت ال��ع��م��ادة 
مبادرة  �ضملت  وبرامج  مبادرات  اجلنوب،  ظهران  مبحافظة 
اأطفالنا والتقنية، ومبادرة جميلة با فلر، وكذلك م�ضابقة 
وم�ضابقة  اجل��ن��وب،  ظ��ه��ران  ملحافظة  تاريخية  وثيقة  اأق���دم 
اأخرى يف ال�ضعر، وكذلك م�ضابقة اأف�ضل �ضورة فوتوغرافية، 
الثقافية،  امل�ضامرات  اإل��ى  اإ�ضافة  ج��داري��ة،  اأف�ضل  وم�ضابقة 
فعاليات  جممل  من  وامل�ضتفيدات  امل�ضتفيدين  عدد  بلغ  وقد 

الكلية بظهران اجلنوب 740 م�ضتفيًدا وم�ضتفيدة.
 

كلية العلوم واآلداب بمحافظة سراة عبيدة 
ويف حمافظة �ضراة عبيدة قدمت العمادة بالتعاون مع كلية 
للزوار  وال�ضحة  بال�ضامة  التوعية  مبادرة  والآداب  العلوم 
والأه��ايل، ومبادرة تفعيل �ضعار ح�ضن الوفادة )تنزه بحذر( 
بفعالية  توعوية خا�ضة  مبادرة  اإلى  اإ�ضافة  وتوعوًيا،  دعائًيا 
امل�����ض��ارك��ة يف �ضباق  امل��ح��اف��ظ��ة، وك���ذل���ك  امل��ن��ت��ج��ة يف  الأ����ض���ر 
ا مت تنفيذ ذات املبادرة يف  املحافظة للدراجات الهوائية، اأي�ضً
�ضباق وا�ضتعرا�ص اخليول، والتوعية الحرازية يف م�ضت�ضفى 
امل�ضتفيدين من جممل مبادرات  بلغ عدد  �ضراة عبيدة، وقد 

وبرامج العمادة يف املحافظة 380 م�ضتفيداً وم�ضتفيدة.  

اكث من31 ألف مستفيد ومستفيدة من برامج عمادة 
خدمة المجتمع بالجامعة خالل صيف 1441هـ 
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ح��ق��ق��ت اجل���ام���ع���ة  جن���اًح���ا يف جت��رب��ة 
التحول اإلى التعلم الإلكروين الكامل  
خ���ال ال��ف�����ض��ل ال��درا���ض��ي ال��ث��اين من 
العام 1441ه� بعد قرار تعليق احل�ضور 
وال���ت���ح���ول اإل�����ى ال��ت��ع��ل��م الإل����ك����روين 

تزامًنا مع جائحة كورونا.

خطة التعلم اإللكتروني
واأو�ضح معايل رئي�ص اجلامعة الأ�ضتاذ 
الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�ضلمي اأن 
باجلامعة  الإل��ك��روين  التعلم  عمادة 
اع���ت���م���دت خ���ط���ة ل��ت�����ض��م��ي��م جت��رب��ة 
ال���ت���ح���ول ن��ح��و ال��ت��ع��ل��م الإل����ك����روين 
اأث���ن���اء اجل��ائ��ح��ة  ق��ائ��م��ة ع��ل��ى اأرب��ع��ة 
جوانب وهي التدريب من خال قيام 
فريق بتدريب اأع�ضاء هيئة التدري�ص 
اجل�������دد ع���ل���ى ال���ت���ع���ل���م الإل�����ك�����روين 
ال��ك��ام��ل وا���ض��ت��ك��م��ال امل��ق��رر ع��ن بعد، 
وال���دع���م م���ن خ���ال ف��ري��ق ي���رد على 
كافة ا�ضتف�ضارات امل�ضتفيدين وتقدمي 
واملتابعة  لهم،  والتقني  الفني  الدعم 
ملتابعة  ف��ري��ق خم�����ض�����ص  م���ن خ����ال 
واإ���ض��دار  اليومية  التعليمية  العملية 
واجلهات  للكليات  اليومية  التقارير 
وال�شعف  القوة  نقاط  ور�شد  املهنية 
والرفع بها لتخاذ القرارات املنا�ضبة، 
خم�ض�ص  فريق  خال  من  واملحتوى 
خل���دم���ات امل���ح���ت���وى  ي���ق���دم حم��ت��وًى 
ج�����دي�����ًدا وم����ب����ا�����ض����ًرا وغ�����ري م��ب��ا���ض��ر 

تجربة   في  الجامعة  نجاح 
التحول إلى التعلم اإللكتروني 
الكامل خالل الفصل الدراسي 

الثاني 1441هـ

��ا ل��ل��ف��ئ��ات ك��ذوي  وحم���ت���ًوى خم�����ض�����ضً
الحتياجات اخلا�ضة.

إحصاءات
العملية التعليمية 

وب��ل��غ��ة الأرق�������ام ك�����ض��ف ال�����ض��ل��م��ي عن 
التعليمية  بالعملية  اخلا�ضة  الأرق���ام 
يف ف�����رة ال���ت���ح���ول ح���ي���ث ب���ل���غ ع���دد 
ف�ضا   84684 الفرا�ضية  الف�ضول 
وم�ضتمر  متكرر  بح�ضور  افرا�ضيا 
للطاب والطالبات بلغ 770342، كما 
 56043 امل�ضجلة  املحا�ضرات  ع��دد  بلغ 
التقييمات  ع��دد  بلغ  فيما  حم��ا���ض��رة، 
)غري  تقييما   1806718 الإلكرونية 
���ض��ام��ل��ة  الخ����ت����ب����ارات الإل���ك���رون���ي���ة 
ال���ن���ه���ائ���ي���ة(، ك���م���ا ب���ل���غ ع�����دد ل���وح���ات 
ن��ق��ا���ص  ل���وح���ة   11215350 ال��ن��ق��ا���ص 

مبعدل 373845 لوحة نقا�ص يوميا. 
كما جتاوز متو�ضط تفعيل اأع�ضاء 
الإل��ك��روين  للتعلم  ال��ت��دري�����ص  هيئة 
93% منذ بداية تعليق الدرا�ضة وحتى 
 %95 ق��ام  حيث  النهائية،  الخ��ت��ب��ارات 
م��ن��ه��م ب��اإ���ض��اف��ة حم��ت��وى اإل���ك���روين 
باإن�ضاء  ق���ام %90  ك��م��ا  م��ت��زام��ن،  غ��ري 
حم���ا����ض���رات اف���را����ض���ي���ة م��ت��زام��ن��ة، 
التقييمات  اأدوات  ا�ضتخدموا  و%92 
الإلكرونية، كما ا�ضتخدم 96% اأدوات 

التوا�ضل مع الطاب.
الإح�ضاءات  اأن  ال�ضلمي  واأ�ضاف 

ال��ط��اب  ت��ف��اع��ل  متو�ضط  اأن  ك�ضفت 
م���ع ال��ت��ع��ل��م الإل����ك����روين ب�����ض��ك��ل ع��ام 
جتاوز 92% منذ بداية تعليق الدرا�ضة 
وح���ت���ى الخ���ت���ب���ارات ال��ن��ه��ائ��ي��ة حيث 
م��ن��ه��م من  اأك�����ر م���ن %98  ا���ض��ت��ف��اد 
املتزامن،  غ��ري  الإل��ك��روين  املحتوى 
وا�ضتفاد اأكر من 80% من املحا�ضرات 
الف���را����ض���ي���ة امل���ت���زام���ن���ة، وت��ف��اع��ل 
التقييمات  اأدوات  م��ع   %95 م��ن  اأك���ر 
الإلكرونية، وا�ضتخدم اأكر من %96 

اأدوات التوا�ضل مع اأ�ضتاذ املقرر.
 

الرسائل العلمية 
ال��ر���ض��ائ��ل  اأن ع����دد  ال�����ض��ل��م��ي  وك�����ض��ف 
العلمية ملرحلتي املاج�ضتري والدكتوراه 
التي متت مناق�ضتها عن بعد بلغت 159 
املاج�ضتري  ملرحلة  ر�ضالة   113 ر�ضالة، 

و46 ر�ضالة ملرحلة الدكتوراه. 

الدعم الفني
الفني  الدعم  اآليات  من  عدد  وُقدمت 
ال��ت��ح��ول  ف���رة  خ���ال  للم�ضتفيدين 
 14248 اإج����������راء  يف  مت���ث���ل���ت  وال�����ت�����ي 
ات�����ض��ال م��ن خ��ال ال��ه��ات��ف، واإر���ض��ال 
وات�ضاب وعقد 329  ر�ضائل عرب   4810
م�ضاعدة  وت��ق��دمي  مبا�ضرا،  اجتماعا 
عن بعد من خال 96 تذكرة، واإر�ضال 
87 اإمي��ي��ا، وال��دع��م من خ��ال باك 
بورد ب�4984 طلبا، والدعم من خال  

500 جهاز اآيباد  للطاب الدوليني.
 

دورات ولقاءات إلكترونية
وح�����������ول ال��������������������دورات  وال������ل������ق������اءات 
الإل���ك���رون���ي���ة خ����ال ف����رة ال��ت��ح��ول 
اأنه  ال�ضلمي  اأب��ان  الإلكروين   للتعلم 
مت تقدمي 19 دورة اإلكرونية ولقاءين 
التدري�ص،  هيئة  لأع�ضاء  اإلكرونيني 
ول����ق����اءي����ن اإل����ك����رون����ي����ني ل��ل��ط��اب 
 3788 وبح�ضور  م��درب��ا   12 مب�ضاركة 
التدري�ص  هيئة  اأع�ضاء  من  م�ضتفيدا 
و485 م�ضتفيدا من الطاب،  كما مت 
  pdf اإعداد 15 دليا تعريفيا م�ضورا 

واإنفوجرافيك، 
واإن�ضاء ون�ضر 3 �ضفحات م�ضاعدة 
لأع�����ض��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص وال��ط��اب 
ب��ال��ل��غ��ت��ني ال���ع���رب���ي���ة والإجن���ل���ي���زي���ة، 
ب���ري���د  ر�����ض����ال����ة   106125 واإر��������ض�������ال 
اأكر من 250000  واإر�ضال  اإلكروين، 

.SMS ر�ضالة جوال ن�ضية
 

قناة تمكين 
قناة  اإح�ضائيات  عن  ال�ضلمي  وك�ضف 
متكني على اليوتيوب  حيث مت تقدمي 
هيئة  لأع�����ض��اء  تعليميا  ف��ي��دي��و   229
التدري�ص و44 فيديو تعليميا للطاب 
بداية  منذ  امل�ضاهدات  ع��دد  بلغت  كما 
بلغ  فيما  م�����ض��اه��دة،   225398 الأزم����ة 

عدد امل�ضركني يف القناة 11534.

 مجتمع التعلم اإللكتروني 
ويف ���ض��ي��اق ت��ف��ع��ي��ل جم��ت��م��ع ال��ت��ع��ل��م 
الإل���ك���روين ع��ل��ى ال��ب��اك ب����ورد بلغ 
عدد امل�ضتفيدين منه من اأع�ضاء هيئة 
و53490  م�ضتفيدا،   4245 ال��ت��دري�����ص 
وال��ط��ال��ب��ات،  ال��ط��اب  م��ن  م�ضتفيدا 
التعلم  جمتمع  مكونات  ع��دد  بلغ  كما 
م��ك��ون��ات،  ومنتديني   4 الإل���ك���روين 

للنقا�ص والأ�ضئلة. 

تقارير العمادة
ال���ت���ق���اري���ر ف���ق���د ق��ام��ت  ويف جم�����ال 
ع��م��ادة ال��ت��ع��ل��م الإل���ك���روين ب��اإع��داد 
270 ت��ق��ري��را خ���ال ف���رة ال��ت��ح��ول، 
اأ���ض��ب��وع��ي��ا  رف���ع���ه���ا  مت  ت���ق���ري���را   190
التدري�ص  هيئة  اأع�����ض��اء  تفعيل  ع��ن 
والطاب لأدوات التعلم الإلكروين، 
الطاقة  ع��ن  رف��ع��ه��ا  مت  ت��ق��ري��را  و45 
ال����ض���ت���ي���ع���اب���ي���ة لأن����ظ����م����ة ال���ت���ع���ل���م 
م�ضتوى  اأو  اجلامعة  يف  الإل��ك��روين 
ب�ضكل  الإل����ك����روين  ال��ت��ع��ل��م  ت��ف��ع��ي��ل 
ع��ن  رف���ع���ه���ا  مت  ت���ق���ري���را  و23  ع������ام، 
الإل��ك��روين  التعلم  تفعيل  م�ضتوى 
اأدوات  تفعيل  م�ضتوى  اأو  ع��ام  ب�ضكل 
اأو  ال��ت��ع��ل��م  اإدارة  ن���ظ���ام  يف  حم�����ددة 
التعلم  لأنظمة  ال�ضتيعابية  الطاقة 
الإلكروين يف اجلامعة، و12 تقريرا 
التعلم  تفعيل  م�ضتوى  رفعها عن  مت 

الإلكروين ب�ضكل عام. 

االختبارات والتقييمات
والتقييمات  الخ��ت��ب��ارات  جم���ال  ويف 
ال�ضلمي  اأو�ضح  النهائية  الإلكرونية 
الإلكروين  التعلم  عمادة  تقارير  اأن 
ب��ل��غ 5257  امل���ق���ررات  اأن ع���دد  ك�����ض��ف��ت 
مقررا، يف 29 كلية، وبلغ عدد املراحل 

العلمية 4 مراحل وهي:
)دب����������ل����������وم، ب�����ك�����ال�����وري�����و������ص، 
م��اج�����ض��ت��ري، دك����ت����وراه( وب���ل���غ ع��دد 
ال���ذي���ن اأج������روا اخ���ت���ب���ارات ن��ه��ائ��ي��ة 
ال���ط���اب 50866  م���ن  اإل���ك���رون���ي���ة 
طالبا   20888 بواقع  وطالبة  طالبا 
و29978 طالبة، كما بلغ عدد اأع�ضاء 
ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������ص يف الخ���ت���ب���ارات 
ع�ضو   2847 الإلكرونية  النهائية 

هيئة تدري�ص من اجلن�ضني. 
وب�������ل�������غ ع�����������دد ال����ت����ق����ي����ي����م����ات 
الإلكرونية 7628 تقييما ل�226770 
طالبا وطالبة متثلت يف الختبارات 
 5759 عددها  بلغ  التي  الإلكرونية 
اختبارا بعدد خمتربين بلغ 203921 
ي��وؤدي  حيث  ومتكرر  م�ضتمر  ب�ضكل 
الطالب الواحد عددا من التقييمات 
والختبارات بح�ضب املقررات، و656 
م�����ض��روع��ا ل�������9293 ط��ال��ب��ا وط��ال��ب��ة، 
وطالبة،  طالبا  ل����4527  بحثا  و487 
ل��������4072،  ت���ق���دمي���ي���ا  ع���ر����ض���ا  و452 
طالبا  ل���4957  �ضفويا  اختبارا  و292 

وطالبة.
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الدكتور نايف جبلي:

إعادة  تشكيل فرق عمادة التعلم االلكتروني وتطوير 170  
مقررًا  إلكترونيًا 

حوار

محمد الجائزي 

عميد  جبلي  نايف  الدكتور  ك�ضف 
عن  باجلامعة  اللكروين  التعلم 
اإع���ادة  ت�ضكيل اأرب��ع  ف��رق ل�ضمان 
����ض���ري ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م ب�����ض��ه��ول��ة 
وي�����ض��ر، وم��ع��ل��ن��اً ع��ن ت��ط��وي��ر 170 
اإل��ك��رون��ي��اً  تخدم العديد  م��ق��رراً 
التوا�ضل   ومو�ضحاً  الكليات،  من 
م�����ع اجل�����ه�����ات امل���ع���ي���ن���ه ب���ت���وف���ري 
خدمات النرنت لتفادي م�ضاكل 
الن���رن���ت يف امل��ن��ط��ق��ة، ج���اء ذل��ك 
خ���ال احل����وار ال���ذي اأج��رت��ه معه 

�ضحيفة افاق معه.

ماهي الخطط واالستراتيجيات 
سير  لضمان  وضعتموها  التي 

عملية التعليم عن بعد؟ 
ب���ن���اًء ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات م��ع��ايل رئ��ي�����ص 
ق���رارات  وزارة  م��ع  ومتا�ضياً  اجلامعة 
م��ن اخلطط  و���ض��ع  عدد  التعليم مت  
وال����ض���رات���ي���ج���ي���ة ل�����ض��م��ان حت��ق��ي��ق 
اأه��داف املنظومة واإجن��اح �ضري عملية 

التعليم عن بعد وفق التايل:

التعلم  ع��م��ادة  ف��رق  ت�ضكيل  اإع���ادة  مت 
عملية  �ضري  مبا  ي�ضمن  الإل��ك��روين 
التعليم عن بعد خال املرحلة بحيث 
ب�ضكل  تعمل  فرق  اأرب��ع  هنالك  اأ�ضبح 

متوا�ضل وفقا مهام حمددة  وهي:

فريق الدعم الفني:
يتولى الفريق م�ضوؤولية تقدمي الدعم 
تقنية  اإ���ض��ك��ال��ي��ة  اأي  ال��ف��ن��ي  ومعاجلة 
م�ضتوى  على  امل�ضتفيدين  ت��واج��ه  ق��د 
التدري�ص  هيئة  اأع�ضاء  م��ن  اجلامعة  
والطاب  من خال تطبيق  بروتوكول 
الأدوات  العديد من  على  ي�ضتمل  دعم 
والتقنيات التي ت�ضهم يف حل اإ�ضكاليات 
�ضاعة  كما   24 م��دى  على  امل�ضتفيدين 
ال��ف��ري��ق تقدمي  اأن���ه م��ن �ضمن م��ه��ام 
الإع���اق���ة يف اجل��ام��ع��ة من  دع���م ذوي 

خ����ال ق���ن���اة ت���وا����ض���ل م��ب��ا���ض��ر 
م���ع���ه���م ب�������ض���ك���ل ي���وم���ي 

ودع����م����ه����م ب�����ض��ك��ل 
خا�ص.

 فريق التدريب والتوعية:
ي����ه����دف ع���م���ل ال���ف���ري���ق اإل�������ى مت��ك��ني 
اأع�����ض��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص م��ن تفعيل 
التعلم  ع��رب  امل��ت��اح��ة  ال��ت��دري�����ص  اأدوات 
اإل����ى تطبيق  ب��الإ���ض��اف��ة  الإل���ك���روين 
ا���ض��رات��ي��ج��ي��ات ال��ت��دري�����ص امل��ث��ل��ى  يف 
بيئات التعليم عن بعد ،  كما اأنه يهدف 
م��ن  ا�ضتخدام  املتعلمني  مت��ك��ني  اإل����ى 
والف�ضول  التعلم  اإدارة  ن��ظ��ام  اأدوات 
الف�����را������ض�����ي�����ة ل����ن����ج����اح جت���رب���ت���ه���م 

التعليمية .

 فريق المتابعة:
اإع���داد خطة  اإل���ى  ي��ه��دف ه��ذا الفريق 
م��ت��اب��ع��ة ���ض��ري ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة و 
املرتبطة  التف�ضيلية  التقارير  اإ�ضدار 
به لقيا�ص مدى تفعيل وجناح التعليم 
اإجمالياً  واجلامعة  الكلية  يف  بعد  عن 
من خال نظام مراجعة وتقييم مبني 
على معايري معتمدة ويتحق وفق عدد 

من الربامج   والأنظمة.

 فريق المحتوى:
املحتوى  بت�ضميم  الفريق   ه��ذا  يعني 
الإل����ك����روين وامل�����ض��اه��م��ة يف ت��ط��وي��ر 
والإنفوجرافك  الإلكرونية  املقررات 
واحتياجات  متطلبات  وف��ق  التعليمي 

التعليم عن بعد وقد مت فيه:
اإل��ك��رون��ي��اً   ت��ط��وي��ر 170 م���ق���رراً 
عديد  وتخدم  بعد  عن  تدر�ص  كامًا  
م����ن ال���ك���ل���ي���ات ال���ن���ظ���ري���ة وال��ع��ل��م��ي��ة، 
املفتوحة  املقررات  قناة  تفعيل  وكذلك 
م�ضتخدميها  عدد  بلغ  اليوتيوب  على 
اإ�ضافة  األ��ف م�ضتفيد،  اأك��ر من 3000 
اإيل تطوير عدد من املقررات املوجهة 
ال�ضمعية  الإع��اق��ة  ذوي  ال��ط��اب  اإل���ى 

والب�ضرية.

أو  التطبيقات  أبـــرز  مــاهــي 
الطالب  تهم  التي  البرامج 
هذه  التدريس  هيئة  وأعضاء 

الفترة ؟
املعتمد  التعلم  اإدارة  نظام  اأن  �ضك   ل 
يف ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د ي��ع��د ال��ن��ظ��ام 
ما  التعليمية  العملية  لإدارة  الأ�ضا�ضي 
بني ع�ضو هيئة التدري�ص وطابه ، ثم 
اأن نظام الف�ضول الفرا�ضية املتاح يف 
املحا�ضرات  لعقد  هاماً  يعد  اجلامعة 
التدري�ص  هيئة  ع�ضو  ب��ني   املتزامنة 
وطابه، ومن الأنظمة اأي�ضا املتكاملة 
ب��ورد  ال��ب��اك  التعلم  ادارة  ن��ظ��ام  م��ع 

نظام امليديا �شايت؛ وهو عبارة 

ع�������ن ن������ظ������ام ي���������ض����ه����ل ت�������ض���ج���ي���ل 
امل��ح��ا���ض��رات واإت��اح��ت��ه��ا ل��ل��ط��اب 
متزامن،  غري  ب�ضكل  والطالبات  
وك�����ذل�����ك ن����ظ����ام ال�����ري�����د ���ض��ب��ي��ك 
يتيح  ب�����ورد  ال���ب���اك  امل�����ض��م��ن يف 
اإمكانية  الب�ضرية  الإع��اق��ة  ل��ذوي 
ت�����ض��ف��ح ب���اك ب����ورد واأدوات�������ه عن 

طريق القراءة الآلية.

كيف تغلبتم على ضعف اإلنترنت 
في بعض قرى ومراكز منطقة 
االستعدادات  وماهي  ؟  عسير 
إذا  الــحــاالت  هــذه  لمواجهة 

تجددت ؟
اجلامعة  تبعت  التحدي  هذا    لتجاوز 
توا�شل  ؛  منها  اخل���ط���وات  م��ن  ع���ددا 
ال��ب��ن��اء م���ع اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة ب��ت��وف��ري 
جتاوز  على  للعمل  الإن��رن��ت  خدمات 
اأف�ضل   وكذلك    تطبيق  التحدي،  ه��ذا 
ممار�ضات التعليم عن بعد ، حيث تركز 
التعليم  من��ط  ع��ل��ى  تفعيل  اجل��ام��ع��ة 
اأن ال��ط��ال��ب  امل���ت���زام���ن؛ مب��ع��ن��ى  غ���ر 
الإل��ك��روين  املحتوى  كافة  ل��ه  يتوفر 

عرب نظام اإدارة التعلم؛ 

ومي��ت��ل��ك ال���وق���ت ال���ك���ايف ل��ل��دخ��ول 
اإمت���ام  و  ال��ت��ع��ل��م  اإدارة  ن��ظ��ام  ع��ل��ى 
الإنرنت  له  توفر  ما  مهامه متى 
، ك��م��ا اأن����ه ك���ان ل��ل��ج��ام��ع��ة م��ب��ادرة 
تزويد عدد من الطاب  بالجهزة 
لت�ضهيل  ال���ازم���ة  الإل���ك���رون���ي���ة 

عملية التعلم.

ــي  ــت ـــج ال ـــرام ـــب مـــاهـــي ال
ــالب  ــط ــل ـــا ل ـــوه ـــم ـــددت أع
المستجدين مع ظروف جائحة 

كورونا ؟
م�����ع ج��م��ي��ع  ال����ت����وا�����ض����ل  ال�����ب�����دء   مت يف 
الطاب امل�ضتجدين عرب  ر�ضائل اجلوال 
بالعديد  تزويدهم  مت  وق��د  الق�ضرية  ، 
والتثقيفية  ال��ت��وع��وي��ة  امل��ن�����ض��ورات  م��ن 
ال�����������ض�����روري�����ة خ��������ال ه������ذ امل����رح����ل����ة، 
وت���وج���ي���ه���ه���م ل��ل��ح�����ض��ول ع���ل���ى ال���دع���م 
التعلم  وح��دات  دور  تفعيل  ومت   ، الفني 

كلية  كل  يف  املتواجدة  الإلكروين 

ل���ل���ت���وا����ض���ل امل���ب���ا����ض���ر م��ع 
ال��ط��اب م��ن خ���ال ح��م��ات تثقيفية 

ولقاءات افرا�ضية خا�ضة بكل كلية.
 ويتم الرتيب حاليا للقاء اإلكروين 
اجلامعة  ط��اب  جميع  يجمع  اف��را���ض��ي 
التعلم  ب��خ��دم��ات  بتعريفهم  امل�ضتجدين 
تدريبياً  برناجماً  و�ضممنا   الإل��ك��روين، 
دورات   10 ب��ت��ق��دمي  يتمثل  ل��ه��م  م��ت��ك��ام��ل 
اإل����ك����رون����ي����ة م���ت���زام���ن���ة ع����رب ال��ف�����ض��ول 
الف���را����ض���ي���ة وط��ي��ل��ة اأي������ام الأ����ض���ب���وع يف 
ف���رت���ني ���ض��ب��اح��ي��ة وم�����ض��ائ��ي��ة ي���ت���اح لهم 
اختيار الأوقات املنا�ضبة حل�ضورها، اإ�ضافة 

الإلكروين«  التعلم  »مهارات  برنامج  اإيل 
للطاب والطالبات وهي عبارة عن تدريب 
اإل�����ك�����روين غ����ري م���ت���زام���ن م���وج���ه ف��ق��ط 
يف  يح�ضلوا  امل�ضتجدين،  الطلبة  جلميع 
من  مقدمة  ح�ضور  ���ض��ه��ادة  على  نهايتها 

عمادة التعلم الإلكروين.

هذا  ختام  فــي  تقول  ــاذا  م
اللقاء؟

ال�����ض��ك��ر مل���ع���ايل رئ���ي�������ص اجل��ام��ع��ة 
ع�����ل�����ى ث���ق���ت���ه 

بتكليفي  ال��ك��رمي��ة 
عميداً لعمادة التعلم الإلكروين  
،و�����ض����اك����راً ل���اإ����ض���راف وال��ت��وج��ي��ه 
اجلامعة  وكيل  �ضعادة  من  املبا�ضر 
والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  ل��ل�����ض��وؤون 
واأث��م��ن   ، ب��روف��ي�����ض��ور �ضعد دع��ج��م 
اأخي  بذلها  التي  ال�ضابقة  اجلهود 
دك����ت����ور ف���ه���د الأح�����م�����ري ال��ع��م��ي��د 
بالعمل  ج����داً  ال�����ض��اب��ق، وم�������ض���روراً 
ال����ذي يقدمه  ال������دوؤوب والإجن������از 

الزماء والزميات يف العمادة. 
وال�ضداد  التوفيق  اهلل  �ضائًا 

يل وللجميع.

د. نايف بن محمد جبلي
املوؤهات العملية: 

ماج�ضتري يف الربية 
ماج�ضتري يف البحث والتقومي 

ماج�ضتري تقنيات التعليم 
دكتوراه الفل�ضفة يف تقنيات التعليم 

الدرجة العلمية: 
اأ�ضتاذ تقنيات التعليم امل�ضاعد 

عميد التعلم الإلكروين 
وكيل عمادة التعلم الإلكروين لابتكار 
م�ضرف وحدة التعلم الإلكروين بكلية 

الربية �ضابقاً.
مدرب تقنيات التعليم والبتكار 

الإلكروين 
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رائدة آل محي
ت��ع��د م��ن�����ض��ة م��در���ض��ت��ي ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة اأح����دى 
وزارة  من  املقدمة  املميزة  الإلكرونية  اخلدمات 
فريو�ص  اأزم��ة  ظل  يف  اإن�ضاوؤها  مت  والتي  التعليم 
كورونا، كما تعد من اأهم املواقع الإلكرونية التي 
مت طرحها من قبل الوزارة، والتي جت�ضد حر�ضها 
على توفري كافة �ضبل الراحة للطاب والطالبات 
وجميع العاملني بالوظائف التعليمية وذلك من 
العام  يف  التعليمية  العملية  ا�ضتقرار  �ضمان  اأجل 

الدرا�ضي اجلديد 1442.

حزمة أدوات تعليمية
التعليمية،  العملية  ا�ضتمرار  يف  املن�ضة  ت�ضاهم  و 
التعليمية  الأدوات  من  حزمة  على  حتتوي  حيث 
التعليمية  العملية  وتنفيذ  لتخطيط  امل�ضاندة 
الفرا�ضية،بالإ�ضافة  واللقاءات  الف�ضول  عرب 
اإلى الواجبات والختبارات الإلكرونية، و�ضاحات 
ال��ن��ق��ا���ص، وال���ض��ت��ب��ي��ان��ات الإل���ك���رون���ي���ة، ك��ذل��ك 

امل�ضادر التعليمية املتنوعة.

محفظة إلكترونية
وت������ت������ي������ح م�����ن�����������ض�����ة م������در�������ض������ت������ي »حم����ف����ظ����ة 
العنا�ضر  ت�ضم  ط��ال��ب،   بكل  الكرونّية«خا�ضة 
ال��ت��ي ت��ع��ّرف ب��ال��ط��ال��ب م��ث��ل م��ه��ارات��ه وه��واي��ات��ه 
خا�ضا  ق�ضما  وحت��ت��وي  يدر�ضها،  التي  وامل��ق��ررات 
املقررات  عر�ص  اإل��ى  بالإ�ضافة  املعلمني  بتزكيات 
التي اأبرز فيها متيزا ا�ضتثنائيا،كما تتيح اختبارات 
ق�ضرية ك�»تقييم ذاتي«، ونظاما خا�ضا بالواجبات 

والأن�ضطة املدر�ضية وتقييمها.

 تقويم للطالب
ك��م��ا ت��ت��ي��ح امل��ن�����ض��ة ت��ق��ومي��ا مي��ك��ن ف��ي��ه للطالب 
اإ���ض��اف��ة ح���دث اأو م��ه��م��ة ع��ل��ي��ه ال��ق��ي��ام ب��ه��ا، مع 
كوقت  امل��ه��م��ة  ع��ن  تف�ضيلية  م��ع��ل��وم��ات  اإ���ض��اف��ة 
بدايتها ووقت نهايتها، كما ميكن للطالب ت�ضفح 

مقرراته وحتميلها كملفات pdf والطاع على 
املواد املرفقة بالدرو�ص.

إحصائية األسبوع األول
ويف اإح�ضائية �ضادرة عن وزارة التعليم ك�ضفت اأن 
عدد املتدربني على من�ضة مدر�ضتي خال الأ�ضبوع 
الأول قد بلغ اأكر من 21 األف قائد مدر�ضة  و139 
لتكون  املن�ضة  �ضممت  كما  ومعلمة،  معلم  األ��ف 
معدة خلدمة 6 مايني طالب وطالبة، و525 األف 

معلم ومعلمة و30 األف مدر�ضة.

المستفيدين من المنصة
ول يقت�ضر امل�ضتفيدين من املن�ضة على الطاب 
اأول��ي��اء  حتى  ب��ل  واملعلمات  واملعلمني  والطالبات 
الربويني،  وامل�ضرفني  امل��دار���ص،  وق���ادة  الأم����ور، 
كما  التعليمية،  العملية  ت�ضيري  ل�ضمان  وذل���ك 
الإعاقة  بذوي  خا�ضة  اأدوات  على  املن�ضة  حتتوي 

من الطاب واملعلمني.

مدرستي وقناة عين
وقد اأوج��دت ال��وزارة بديا للمن�ضة يف حال 
اأو  الطاب  لبع�ص  الإن��رن��ت  توافر خدمة  ع��دم 
ا�ضتفادة  ل�ضمان  امل��ن��اط��ق  م��ن  ع��دد  يف  ل�ضعفها 
وال��ت��ي تتمثل يف 23  وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��اب  جميع 

قناة تعليمية من قنوات عني.
وح���ول ال��ف��رق ب��ني من�ضة م��در���ض��ت��ي وق��ن��اة 
ورئي�ص  التعليم،  مكاتب  اإدارة  م��دي��ر  ق��ال  ع��ني 
الفريق الإداري يف مدر�ضة ت�ضجيل وبث الدرو�ص 
»امل��در���ض��ة الف��را���ض��ي��ة« الأ���ض��ت��اذ فهد احلقباين 
التوا�ضل  ع��رب  ح�ضاب مركز  ن�ضره  يف فيديو مت 
لدينا  م��در���ض��ت��ي  من�ضة  ب��ت��وي��ر:»يف  احل��ك��وم��ي 
العام  يدر�شه  كان  الذي  مبعلمه  الطالب  ارتباط 
يقدم  بحيث  املعلم  معه  فيكون  املا�ضي ح�ضوريا، 
معه الواجبات ويتاأكد من ح�ضوره، لكن يف قناة 

عني يكون هناك معلم ي�ضرح الدرو�ص للجميع«.

منصة مدرستي..
مدرسة افتراضية الستمرار التعليم في زمن كورونا
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طالبنا
في دراسة مسحية حول التعلم اإللكتروني..

إجماع على جدوى التعلم اإللكتروني في التحصيل الدراسي وتوفير الجهد والمال
حسام العمري

اأج��م��ع��ت م��ف��ردات درا���ض��ة م�ضحية 
على عينة من  طاب اجلامعة  على 
عدد من  مزايا التعلم االإلكرتوين؛  
م��ك��ان،  اأي  م��ن  ال���درو����ص  كح�ضور 
لها  وال���ع���ودة   ال���درو����ص،  وت�ضجيل 
اأخ���رى، وتوفري امل��ال واجلهد  م��ره 
، ووج��ود طاب البتدائي وريا�ص 
، و�ضعورهم  الطفال مع والديهم  
واحلفاظ  امل��ن��ازل،  يف  بالطماأنينة  
على �ضحتهم من فايرو�ص كورونا، 
ج�����اء ذل�����ك م����ن خ�����ال ا���ض��ت��ب��ي��ان 
�����ض����وؤاًل    )12( ح�����وى  اإل�����ك�����روين 
طرحته �ضحيفة »اآف��اق« على عينة 

بلغت )19( طالباً.
امل�ضحية  ال��درا���ض��ة  يف  وج����اءت 
اأن ن�ضبة  73.7%  ي��اأك��دون  جدوى 
ال��ت��ع��ل��م الإل����ك����روين، ف��ي��م��ا ج��اءت 
ال��درا���ض��ة   عينة  م��ن   %68.4 ن�ضبة 
املعلومات  كافة  وف��رت  اجلامعة  اأن 
املطلوبة للطاب امل�ضتجدين للبدء 
اأن  الدرا�ضة   واأظهرت  الدرا�ضة،  يف 
اأن  قالوا  العينة  من    %52.6 ن�ضبة 
خ��ط��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م ع���ن ب��ع��د مم��ت��ازة، 
فيما قالت ن�ضبة 42.1% انها جيدة، 

ون�ضبة 5.3% قالت �ضيئة. 
م��ن   %84.2 ن�����ض��ب��ة  ب��ي��ن��ت  ف��ي��م��ا 
اأفراد العينة  اأن الو�ضول اإيل املقررات 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  غ��ري م��ع��ق��د، ف��ي��م��ا ذك��رت 

ن�ضبة 15.8% باأنه معقد.
واأو�ضحت ن�ضبة 57.9%، باأنها ل 
تعاين من خلل اأو م�ضكلة يف املوقع 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي،  واأ����ض���ارت م��ن جانبها  
يف  م�ضكلة   ب��وج��ود    %43.1 ن�ضبة 
عدم ا�ضتجابة املوقع لكرة ال�ضغط 

عليه من قبل الطاب. 
وك�ضفت ن�ضبة 73.7% من عينة 
ال���درا����ش���ة؛ ب��ع��دم وج����ود ���ش��ع��وب��ات 
التعليمية،  باملن�ضات  الت�ضجيل  يف 
 %15.8 ن�ضبة  ق��ال��ت  ك��ب��ري  وب��ف��ارق 

ب��وج��ود ���ض��ع��وب��ات،  واأج��اب��ت ن�ضبة  
10.5% بعبارة رمبا وجود �ضعوبات.  
ب�ضمول   %52.6 ن�ضبة  واأب��ان��ت 
جميع  ع��ل��ى  التعليمية  امل��ن�����ض��ات 
م��ع��ل��وم��ات امل����ق����رر، ف��ي��م��ا اأج���اب���ت  
بعدم   %15.8 ون�ضبة  ل  ق��ال  وم��ن 
 %31.6 ن�ضبة   واخ��ت��ارت  �ضمولها، 

عبارة رمبا. 
من جهتها اأكدت ن�ضبة 73.7% من 
طريقة  وو�ضوح  مبتعة  الدرا�ضة  عينة 
ط����رح امل������ادة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، ف��ي��م��ا ق��ال��ت 
ن�ضبة 26.3% باأن الطريقة مملة وغري 

وا�ضحة. 
ن�����ض��ب��ة %57.9  ن��ف��ت  ب���دوره���ا   
التعليمية  امل���ادة  معلومات  ت�ضاوي 
التعليمية  امل���ادة  م��ع  الإل��ك��رون��ي��ة 
ن�ضبة  ذك���رت  ح��ني  يف   ، التقليدية 

42.1% بت�ضاوي املادتني.
من    %68.4 ن�����ض��ب��ة   اأك������دت  و 
مفردات عينة الدرا�ضة  التوافق بني 
والدرا�ضة  الجتماعية  امل�ضوؤوليات 
يف التعليم عن بعد ،  وبفارق كبري 
التوافق  بعدم   %15.8 ن�ضبة  اأجابت 
ن�ضبة  واخ��ت��ارت  امل�ضوؤوليتني،  ب��ني 

15.8%  عبارة رمبا . .
ات��ف��ق  اال�����ش����ت����ط����الع؛  خ����ت����ام  ويف 
على  ال�ضتبيان  يف  امل�ضاركون  الطاب 
اأن�����ه ل ت���وج���د ع���ي���وب ت��ع��ط��ل م�����ض��رية 
اأ���ض��اروا اإيل  التعلم الإل��ك��روين، ولكن 
عيب واح���د  يتمثل بع�ص الأح��ي��ان يف 
ع����دم  ال��ت��وا���ض��ل ال���ك���ايف ب���ني ال��ط��ال��ب 
الفهم  ق��ل��ة   اإيل  ي���وؤدي  و معلمه، مم��ا 

وال�ضتيعاب.
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طالب وطالبات:
التعليم عن بعد خيار أمثل للتعلم مستقبال

جوهرة الشهراني،
آمال علي،

حسام العمري

اأ�ضبح التعليم عن بعد اإجباريا بعد اأن كان يف ال�ضابق خيارا اإ�ضافيا للقيام بالعملية 
التعليمية، حيث فر�ضت جائحة كورونا العاملية هذا النوع من التعليم حفاظا على 

�ضامة الطاب والطالبات ومن�ضوبي التعليم.
ال��ت��ي يت�ضم  بها التعليم ع��ن بعد ك��امل��رون��ة يف  امل��م��ي��زات  ال��رغ��م م��ن  وع��ل��ى 
التفاعل، وتوفريه للجهود املادية واملعنوية، اإل اأن حداثة عهد الطاب والطالبات 
تاأثري  عن  عدة  اأ�ضئلة  اأذهاننا  اإل��ى  يتبادر  وهنا  عليه،  معتادين  غري  جتعلهم  به 
هذا النوع من التعليم على م�ضتوياتهم الدرا�ضية، يف الف�ضل الدرا�ضي الثاين من 
العام  لبداية  جاهزيتهم  ومدى  ال�ضيفي،  الف�ضل  اإلى  بالإ�ضافة  املا�ضية  ال�ضنة 

الدرا�ضي اجلديد.
اآراء  عدد من طاب وطالبات اجلامعة  »اآف��اق«  ا�ضتطلعت  املنطلق  ومن هذا 

والذين بلغ عددهم 36 طالبا وطالبة.

توافر الوسائل المساندة
وك�ضف ال�ضتطاع اأن الن�ضبة الأكرب من الطلبة اأبدوا ا�ضتعدادهم النف�ضي 
التعليم  من  النوع  لهذا  امل�ضاندة  الو�ضائل  توفر  عن  وك�ضفوا  للدرا�ضة، 
لديهم من اأجهزة كمبيوتر و�ضبكة اإنرنت، بينما ك�ضف ما ن�ضبته %11،1 
منهم اأنه ل تتوفر لديهم التقنيات الازمة ما يجعلهم ي�ضعرون بال�ضغط 

النف�ضي الكبري.

صعوبة فهم المقرر
الدرا�ضي  م�ضتواهم  ارت��ف��اع  ع��ن   والطالبات  ال��ط��اب  م��ن  الكثري  ك�ضف  كما 
من خال التعليم عن بعد، بينما ك�ضف 41،7% منهم �ضعوبة يف الفهم الكايف 

ملحتوى املقرر.

مشاكل في التواصل
وحول التوا�ضل بني الطلبة والإدارات واأع�ضاء هيئة التدري�ص ذكر غالبية الطلبة 
من  �ضريع  جت��اوب  يجدون  ول  التوا�ضل  يف  م�ضكلة  يواجهون  اأنهم   %52،8 بن�ضبة 

ِقبلهم، ون�ضبة 16% مل يجدوا اأي جتاوب، اأو رد من ِقبلهم.

توفير التكاليف المالية
املالية،  التكاليف  التعليم عن بعد يف توفري  ا�ضهام  الطالبة حول  اأجوبة  وتفاوتت 
حيث ك�ضف 44%  منهم باأن التعليم عن بعد اأ�ضهم يف التوفري املايل، بينما تفاوتت 
اأجوبة البقية حيث   اأكد البع�ص  منهم  اأنهم لحظوا توفري ب�ضيط جدا، والبع�ص 

الآخر مل ياحظوا اأي توفري.

دعم نفسي ومعنوي
على  جميعا  اأتفقوا  املرحلة،  ه��ذه  خ��ال  والطالبات  الطاب  يحتاجه  ما  وح��ول 
ومراعاة  التدري�ص،  هيئة  اأع�ضاء  قبل  من  والنف�ضي  املعنوي  الدعم  اإل��ى  حاجتهم 
اأن البع�ص قد ل ت�ضاعدهم  التي تواجههم،  موؤكدين  التقنية  ظروفهم وامل�ضاكل 
اإلى  اأنهم بحاجة  اأك��دوا  اأوقاتها املحددة، كما  الظروف على ح�ضور املحا�ضرات يف 

�ضرعة التجاوب والرد على ا�ضتف�ضاراتهم.

التعليم في المستقبل
وحول نظرة الطاب اإلى م�ضتقبل التعليم، ك�ضفوا اأن امل�ضتقبل هو للتكنولوجيا واأن 
التعليم الإلكروين هو اخليار الأمثل والنافذة الأولى للتعلم م�ضتقبا، مرجعني 
ذلك اإلى كونه قادر على ك�ضر عائق املوقع اجلغرايف، واإتاحة الفر�ضة للدرا�ضة يف 
اأي جامعة اأينما كانت، فيما اأكد البع�ص على رغبتهم يف ا�ضتمرار التعليم التقليدي 
يف  رغبتهم  ع��دم    %67،6 اأب��دى  اأو���ض��ح حيث  ب�ضكل  املعلومات  على  يح�ضلون  لكي 

ا�ضتمرار التعليم عن بعد على املدى البعيد.

خطة التعليم عن بعد
ويف ذات الإطار اأجرت »اآفاق« ا�ضتبيان اإلكروين  على عينة من الطاب بلغ عددهم 
19 طالبا، وطرحت عليهم عدة اأ�ضئلة حيث �ضاألتهم عن راأيهم يف خطة التعليم عن 
بعد، واأجاب 52،6% منهم باأنها ممتازة، فيما اأجاب 42،1% منهم باأنها جيدة و%5،3 

قالوا باأنها �ضيئة.

الوصول إلى المقررات
وردا على �ضوؤالهم عن مدى �ضهولة الو�ضول اإلى املقررات التعليمية اأجاب 15،8% منهم 

باأن الو�ضول لها كان معقد، فيما اأجاب 84،2% باأن الو�ضول اإليها مل يعد معقد.
املادة  معلومات  ت�ضاوي  مدى  عن  �ضوؤالهم  على  ال��رد  يف  منهم   %42،1 وك�ضف 
اأج��اب  فيما  مت�ضاوية،  باأنها  التقليدية  التعليمية  ب��امل��ادة  الإلكرونية  التعليمية 

البقية باأنها غري مت�ضاوية.

الموقع التعليمي
وحول اإذا ما كانوا يعانون من وجود خلل اأو م�ضكلة يف املوقع التعليمي اأجاب %57،9 

عدم  يف  تكمن  الرئي�ضية  امل�ضكلة  اأن  وذك��روا  بنعم،  البقية  اأج��اب  فيما  ب��ا،  منهم 
ا�ضتجابة املوقع لكرة ال�ضغط عليه من قبل الطاب.

المنصات التعليمية
يف  للبدء  امل�ضتجدين  للطاب  الكافية  املعلومات  توفري  ع��ن  �ضوؤالهم  على  وردا 
الدرا�ضة اجلامعية اأجاب 68،4% باأنه مت توفريها، فيما اأجاب البقية با، كما اأكد 
73،7%  من الطاب باأنهم مل يواجهوا م�ضكلة يف الت�ضجيل يف املن�ضات التعليمية، 

فيما ك�ضف 15،8% منهم اأنهم واجهوا م�ضاكل، واأجاب 10،5% منهم ب�كلمة »رمبا«.

شمولية المحتوى التعليمي
وحول مدى �ضمولية  املحتوى التعليمي يف املن�ضات التعليمية  جلميع معلومات 
املادة اأو املقرر اأجاب 52،6% منهم ب�اأنه �ضامل، فيما اأجاب 15،8% منهم با، واأجاب 

البقية برمبا.
 %73،7 اأج��اب  التعليمية  امل��ادة  اآرائهم يف طريقة طرح  �ضوؤالهم عن  وردا على 

منهم باأنها ممتعة ووا�ضحة، فيما اأجاب 26،3% منهم باأنها مملة وغري وا�ضحة.

نفع التعليم اإللكتروني
ال�ضوؤال فاأتفق الأغلبية  اإليهم هذا   هل التعليم الإلكروين يجدي نفعا؟ وجهنا 

بن�ضبة 73،7% باأنه يجدي نفعا، فيما اأجاب البقية با.

والتعلم  الجتماعية  م�ضوؤولياتهم  بني  التوفيق  على  قدرتهم  م��دى  وح��ول 
عن بعد اأجاب 68،4% منهم باأنهم قادرين على ذلك، فيما اأجاب 15،8% منهم با، 

واأجاب 15،8 ب�رمبا.

مزايا وعيوب
وردا على �ضوؤالهم عن مزايا وعيوب التعليم عن بعد، اأجاب البع�ص منهم باأن هذا 
منا�ضب  غري  اأن��ه  وج��دوا  فيما  الثانوية،  املرحلة  يف  العام  للتعليم  ممتاز  التعليم 

للمرحلتني املتو�ضطة والبتدائية.
اآخر باأن هذا النوع منا�ضب  لطاب البتدائي وريا�ص الأطفال، حيث  وذكر 
على  واحل��ف��اظ  بالطماأنينة  و�ضعورهم  املنزل  يف  الوالدين  من  قربهم  يف  ي�ضهم 

�ضحتهم من فايرو�ص كورونا.
كما ذكر اآخر باأن من مزايا هذا النوع من التعليم هو اأنه �ضهل الو�ضول اإليه، 
ويوفر اإمكانية ح�ضور الطالب من اأي مكان، وت�ضجيل الدرو�ص والعودة اإليها مرة 

اأخرى، كما اأعترب اآخر اأن التعليم عن بعد موفر للمال واجلهد.
ع��ي��وب لهذا  ي��وج��د  ب��اأن��ه ل  امل�����ض��ارك��ني يف ال�ضتبيان  ال��ط��اب  واأت��ف��ق ن�ضف 
ك��ايف بني  توا�ضل  ع��دم وج��ود  م��ن عيوبه  ب��اأن  الآخ���ر  الن�ضف  ذك��ر  فيما  التعليم، 
الطالب ومعلمه ما يوؤدي اإلى قلة الفهم وال�ضتيعاب من قبل الطالب، اإ�ضافة اإلى 
عدم اإي�ضال القدر الكايف من معلومات املنهج للطالب، و�ضعوبة الفهم، وعدم قدرة 

املعلمني واأع�ضاء هيئة التدري�ص على ال�ضرح الكايف والوا�ضح.
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في كليتي 
العلوم 
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أهالي الطالب والتعليم 
اإللكتروني.. 

تخوف وعدم 
رضا وصعوبات

استطالع

رزان العكاسي،
حسام العمري

لاأ�ضرة دور كبري يف اإجناح التعليم 
الإل����ك����روين، وه����ذا م��ا اأك����د عليه 
التعليم الدكتور حمد  معايل وزير 
اآل ال�ضيخ خ��ال  لقاءه  بن حممد 
على  �ضدد  حيث  العربية  قناة  عرب 
اأه��م��ي��ة دوره�����م يف ه����ذه ال��ظ��روف 

ال�ضتثنائية يف متابعة العملية.
اأن��ه  م���وؤك���دا  لأب��ن��ائ��ه��م،  التعليمية 
مت اخ����ت����ي����ار وق������ت ب�����داي�����ة ال���ي���وم 

ال����درا�����ض����ي ل���ل���ط���اب وال���ط���ال���ب���ات 
يف ال�����ض��ف��وف الأول���ي���ة يف ال�����ض��اع��ة 
3 م�����ش��اءا؛ وذل����ك ل�����ش��م��ان ت��واج��د 
اأح���د الأب���وي���ن مل�����ض��اع��دة الأب���ن���اء يف 
العملية التعليمية ويف الدخول اإلى 

الف�ضول الفرا�ضية.
ون���ظ���را ل�����دور الأ�����ض����رة واأول����ي����اء 
الأمور يف دعم رحلة اأبنائهم التعليمية،  
ف���ق���د وج������ه  م���ع���ايل وزي������ر ال�������ض���وؤون 
الإ�ضامية والدعوة والإر�ضاد الدكتور 
بتخ�ضي�ص  ال�ضيخ  اآل  اللطيف  ع��ب��د 
بتاريخ 9 حم��رم  عن  خطبة  اجلمعة 

اأهمية التعليم عن بعد ودور الأ�ضرة يف 
اإجناحه  من خال دعم رحلة اأبنائهم 
الأج����واء  وت��ه��ي��ئ��ة  ب��ع��د  ع��ن  التعليمية 

املنا�ضبة لهم.
ول����ق����ي����ا�����ص م�������دى ر�����ض����ا اأه�������ايل 
التعليم  عن  البتدائية  املرحلة  طاب 
الإل�����ك�����روين وم����ا ي���ن���درج حت��ت��ه من 
كال�ت�ضجيل،  بها  ال��ق��ي��ام  عليهم  م��ه��ام 
»اآف��اق«  بعد قامت  التعليم عن  وج��ودة 
الأه���ايل  جت��رب��ة  ح��ول  ا�ضتبيان  بعمل 
م��ع ال��ت��ع��ل��ي��م الإل���ك���روين لأط��ف��ال��ه��م 
����ض���ارك���ت ف���ي���ه ع��ي��ن��ة م���ك���ون���ة م����ن 20 

�ضخ�ص، والذي اأت�ضح من خاله مدى 
تخوفهم من عدم جناح هذا النوع من 

التعليم، وعدم تاأقلمهم عليه.

وضوح آلية التسجيل
اآل���ي���ة  ح�����ول  ����ض���وؤال���ه���م  ع���ل���ى  وردا 
الت�ضجيل ومدى و�ضوحها وخلوها 
 %50 بن�ضبة  اأج��اب��وا  التعقيد،  م��ن 
باأنها  و%50  وا���ض��ح��ة  ب��اأن��ه��ا  منهم 
�ضوؤالهم   ع��ل��ى  وردا  وا���ض��ح��ة،  غ��ري 
عند  �ضعوبة  لأي  مواجهتهم  ع��ن 
م��ن��ه��م   %75 اأج������اب������وا  ال��ت�����ض��ج��ي��ل 
اأي �ضعوبة يف  ي��واج��ه��وا  ب��اأن��ه��م مل 
باأنهم   %25 اأج���اب  فيما  الت�ضجيل، 

واجهوا �ضعوبات.

جودة التعليم عن بعد
ر�ضاهم  م��دى  ع��ن  �ضوؤالهم  وح��ول 
ب���ج���ودة ال��ت��ع��ل��ي��م ع���ن ب��ع��د اأج���اب���وا 
ر�ضاهم  بعدم   %100 بن�ضبة  جميعا 
ع��ن ج���ودت���ه،  ك��م��ا اأج���اب���وا  بن�ضبة 
الدعم  �ضوؤالهم عن  على  ردا   %100
الفني واإذا ما كان متجاوب و�ضريع  

باأنه غري متجاوب.
وردا على �ضوؤالهم عن مدى 
ت��اأي��ي��ده��م ل���ق���رار ال��ت��ع��ل��ي��م عن 
اأجابوا  الفرة  ه��ذه  خ��ال  بعد 
القرار و50  بتاأييد  بن�ضبة 50 % 

% بعدم تاأييده.

مخاوف عدم النجاح
اإذا م���ا ك��ان  وح����ول ���ض��وؤال��ه��م ع��م��ا 
ل���دي���ه���م خم������اوف م����ن ع�����دم جن���اح 
خطة التعليم عن بعد وعدم تاأقلم 
بن�ضبة  اأج����اب����وا  ع��ل��ي��ه��ا  ال��ط��ال��ب��ات 
100%  باأن لديهم خماوف من عدم 

جناحها.

شمولية المقرر
وك�����ض��ف��ت ن��ت��ي��ج��ة اإح�������دى اأج���وب���ة 
ال����ض���ت���ط���اع  ع���ن ر����ض���ا الأه�����ايل 
باملقررات واملواد واملعلومات بها من 
حيث �ضمولية املعلومات، كما اأ�ضادوا 
بالطريقة الب�ضيطة واملمتعة وغري 

املعقدة يف طرح املادة التعليمية.
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للتواصل مع معالي رئيس الجامعة الستقبال المبادرات واالقتراحات 
التطويرية والمالحظات من منسوبي الجامعة والمراجعين

عن طريق برنامج مباشر
او رسائل عن طريق الجوال او البريد االلكتروني

mubasher@kku.edu.sa - 0555832030
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مارس رياضة المشي
لـ 30 دقيقة وخفف

عن نفسك أعباء السمنة

إ عالن



18 محرم -1442 - 6 سبتمبر 2020 االحد الرأي الجامعي

كحال جهات جامعة امللك خالد املختلفة ا�ضتطاعت وكالة 
اجلامعة لاأعمال والقت�ضاد املعريف اأن تتاأقلم مع ظروف 
وا�ضتخدامها يف  املختلفة  الو�ضائل  بتفعيل جميع  الأزم��ة 
التعليم عن بعد فقد قامت عمادة خدمة املجتمع والتعليم 
مثل  اللكرونية  التعليمية  املن�ضات  با�ضتخدام  امل�ضتمر 
ل�ضتكمال  اجلامعة  توفرها  التي  وغريها  بورك  الباك 
العملية التعليمية منذ تعليق احل�ضور منذ بداية جائحة 
كورونا لعدد 566 طالباً وطالبة يف 10 دبلومات تطبيقية 
ع�����ض��ري م��ن خ���ال تقدمي  ال��ع��م��ادة يف منطقة  ت��ق��دم��ه��ا 
الأول���ى  امل��رح��ل��ة  بعد يف  ع��ن  ، 295 حم��ا���ض��رة  �ضاعة   685
التقومي  عمليات  ا�ضتكمال  مت  ذل��ك  بعد  و  التعليق،  م��ن 
لانتهاء  وذل��ك  التطبيقية  الدبلومات  لطاب  ال�ضامل 
من الأعمال الف�ضلية من خال ا�ضتخدام بدائل تربوية 
الق�ضرية،  اللكرونية  الختبارات  تقدمي  مثل  منا�ضبة 
املنتديات،  يف  امل�ضاركة  بوربوينت،  م�ضاركة  مقال،  ت�ضليم 
ودرا�ضة احلالة واخلطط البحثية وغريها وفق �ضيا�ضات 
التعلم الإلكروين باجلامعة كما جرى اإعداد الرتيبات 
ح�ضب  املنا�ضبة  والبدائل  النهائية  بالختبارات  اخلا�ضة 
طبيعة املقرر وذلك وفق التوجيهات من اإدارة اجلامعة مما 
ي�ضهل على الطاب عملية تقييمهم مبا يحقق خمرجات 

التعلم املرجوة، ومتابعة اأداء الطاب والطالبات عن بعد 
وتقدمي  حالة  لكل  املنا�ضب  الأك��ادمي��ي  الإر���ض��اد  وتقدمي 

الدعم وامل�ضاندة لذلك.
واأي�ضاً  جمانية  تدريبية  دورات  العمادة  قدمت  كما   
ب��ر���ض��وم ل��ك��اف��ة ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع يف خم��ت��ل��ف امل��و���ض��وع��ات 
التعليمية  امل��ن�����ض��ات  م���ن  ل��ا���ض��ت��ف��ادة  وذل����ك  وامل���ج���الت 
بلغ  حيث  اجلامعة  تقدمها  التي  التفاعلية  اللكرونية 
ن�ضر  مت  ك��ذل��ك  متنوعة،  دورة   27 املعلنة  ال����دورات  ع��دد 
ق��ائ��م��ة ب��األ��ي��ة ال��ت��وا���ض��ل م��ع م�����ض��وؤويل ال��ع��م��ادة خلدمة 
امل�ضتفيدين من خال الربيد اللكروين وذلك حر�ضاً 
العمل  مقرات  اإل��ى  للح�ضور  احلاجة  دون  �ضحتهم  على 
املن�ضورات  م��ن  ال��ع��دي��د  ت��ق��دمي  يف  ال��ع��م��ادة  اأ�ضهمت  كما 
انت�ضار  م��ن  للحد  ع��ام��ة  ون�����ض��ائ��ح  للمجتمع  ال��ت��وع��وي��ة 
تعلم  م��ب��ادرة   KKUx من�ضة  واأطلقت  ك��ورون��ا.  فريو�ص 
باأكر  اإلكرونية  دورة  توفري25  اإل��ى  تهدف  والتي  اأك��ر 
من 1000 فيديو تعليمي متاحة جماناً للمجتمع ب�ضهادات 
معتمدة من اجلامعة ا�ضتفاد منها اأكر من مليونني ب� 60 
األف موؤهل من هذه ال��دورات، واأي�ضاً توقيع اأول اتفاقية 
ج��دة يف  امللك خالد وجامعة  بعد بني جامعة  تعاون عن 

جمال التدريب اللكروين.

العملية  رواف��د  من  راف���داً  الإل��ك��روين  التعليم  يعد 
التعليمة يف جميع مراحلها وذلك من خال تفعيل 

التقنية يف جمال التعليم.
من  العديد  على  الإل��ك��روين  التعليم  وي��ح��وى 
املزايا ومنها توفري بيئة تعليمية اأكر اإبداعاً ومرونة، 
توفري الكثري من اجلهد والوقت، ال�ضتثمار الأمثل 
الطلبة  ق����درات  متنية  وامل���ادي���ة،  الب�ضرية  ل��ل��م��وارد 

ومهاراتهم.
امللك  بجامعة  الإل��ك��روين  للتعلم  وبالن�ضبة 
خالد فقد حقق العديد من النجاحات والجنازات 
على امل�ضتوى املحلي والقليمي حيث حقق العديد 
اإ���ض��ادة  وك���ان حم��ل  والعاملية  املحلية  اجل��وائ��ز  م��ن 
م��ن امل��راج��ع��ي��ني اخل��ارج��ي��ني ع��ن زي����ارة الع��ت��م��اد 

املوؤ�ض�ضي.
جائحة  يف  جلياً  الإل��ك��روين  التعليم  دور  وب��رز 
البيئة  ت��وف��ري  ك��ب��ري يف  ل���ه دور  ك���ان  ك���ورون���ا ح��ي��ث 
وك���ان  اجل��ام��ع��ة  ط��ل��ب��ة  جل��م��ي��ع  ال��ب��دي��ل��ه  التعليمية 
اأنظمة اجلامعة  التاأكد من جاهزية  ذلك من خال 

اأع�ضاء  التقنية وكذلك تدريب  والبنية  اللكرونية 
التقنيات  ا���ض��ت��خ��دام  على  والطلبة  ال��ت��دري�����ص  هيئة 
ب��ع��د. وك��ان  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات الل��ك��رون��ي��ة للتعلم ع��ن 
وال��ل��ق��اءات  املحا�ضرات  مئات  اإق��ام��ة  ذل��ك  ثمرة  م��ن 

والندوات وحتكيم الر�ضائل العلمية وغريها.
اأع�����ض��اء هيئة  ال��ف��ر���ض��ة جلميع  ات��اح��ة  وك��ذل��ك 
وتوفري  الو�ضائل  الطلبة مبختلف  لتقييم  التدري�ص 

املراجع واملواد العلمية.
ومل يقت�ضر دور التعلم اللكروين على العملية 
ال��ع��دي��د  اق��ام��ة  ت�ضهيل  ���ض��م��ل  ب��ل  ف��ق��ط  التعليمية 
ال���دورات  م��ن الجتماعات وال��ل��ق��اءات وامل��ومت��رات و 
ال��ت��دري��ب��ي��ة وك��ذل��ك اإق��ام��ة امل�����ض��اب��ق��ات وال��ع��دي��د من 

الن�ضطة الثقافية.
اجل��ام��ع��ة  ق���ي���ادة  ب��ف�����ض��ل  ث���م  اأوًل  اهلل  وب��ف�����ض��ل 
والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية  لل�ضئون  اجل��ام��ع��ة  ووك��ال��ة 
وبجهود  الل��ك��روين  التعلم  بعمادة  العمل  وف��ري��ق 
جميع اجلهات باجلامعة متكنت اجلامعة من ت�ضيري 

العملية التعليمية بكل اقتدار.

التعلم عن بعد بوكالة الجامعة لألعمال واالقتصاد المعرفي

التعليم االلكتروني وفر بيئة بديلة

تجربة التعليم االلكتروني عن بعد

تجربة كلية العلوم واآلداب بمحايل في التعليم اإللكتروني

أ.د عبد اللطيف الحديثي
وكيل الجامعة لألعمال 

واالقتصاد المعرفي

د. مرزن عوضه الشهراني 
وكيل الجامعة للتطوير والجودة

د. عبداهلل سعيد آل ناصر
عميد شؤون المكتبات 

من املتعارف عليه ان القاعة الدرا�ضية الذكية 
الأ�ضتاذ  وح�ضور  احلديثة  بالتقنيات  امل���زودة 
املتميز الذي يتفنن يف اي�ضال املعلومة لطابه 
وي�ضتخدم لذلك و�ضائل التدري�ص املتنوعة هي 
اأج��در طرق التعليم التي ل بديل لها ول  من 

يدانيها غريها من ال�ضاليب والتقنيات.
لنت�ضار  �ضببا  ال�ضلوب  ه��ذا  يغدو  وح��ني 
ي��رف��ع��ه عن  ن�����ض��األ اهلل ان  ال�����ذي  ال���وب���اء  ه����ذا 
ال��ب�����ض��ري��ة  ج����اء ال��ت��وج��ي��ه احل��ك��ي��م م���ن خ���ادم 
الأم�����ني  ع���ه���ده  ال�������ض���ري���ف���ني وويل  احل����رم����ني 
حفظهما اهلل بالتحول للتعليم عن بعد حفاظاً 
على ال�ضحة والأنف�ص فجزاهما اهلل خري اجلزاء  
فغدى التعليم عن بعد اأجدر طرق التعليم التي 

ل بديل لها يف مثل هذا احلال ال�ضتثنائي.
ومتابعة  بتوجيه  جامعتي  زخ���رت  وق���د 
م���ن م��ع��ايل رئ��ي�����ض��ه��ا ووك���ائ���ه ب��ب��ن��ي��ة حتتية 

الى  جامعتي  فتحولت  بها  نفاخر  الكرونية 
تعليم الكروين كامل يف دقائق معدودة لتنتقل 
القاعة الدرا�ضية التقليدية  لأخرى عن بعد ل 
التقليدية يف ممار�ضة  القاعة  تكاد تختلف عن 
قد  بل  بعد،  عن  التعليم  ملهارات  املتقن  الأ�ضتاذ 
يجد فيها من تنوع ال�ضاليب والطرائق وما يدعم 
مبا�ضرة  ع��دم  يف  النق�ص  وي�ضد  التعلمية  العملية 

الأ�ضتاذ يف قاعته وبني طابه.
مل�ضتقبل  ن��اف��ذة  ب��ع��د  ع��ن  التعليم  ف��اأ���ض��ح��ى 
جديد من التعليم ميكن يف ح��ال رف��ع  ه��ذا الوباء 
باإذن اهلل ان يكون رديفا وم�ضاندا للعملية التعليمية 
من  كثري  اعتماد  التعليمية  املوؤ�ض�ضات  وت�ضتطيع 
ب��راجم��ه��ا وم��ن��اق�����ض��ة ر���ض��ائ��ل��ه��ا و ال���ض��ت��ف��ادة من 
دون  الخ��رى  اجلامعات  يف  املميزين  املتخ�ض�ضني 
عناء ال�ضفر وتكاليفه  و�ضت�ضبح العملية التعليمية 

والبحثية م�ضتمرة ودائمة ل يعيقها عائق.
وليعود ذلك كله بنواجت تعليم تفخر بها 

بادنا حر�ضها اهلل.

د. إبراهيم بن علي آل قايد عسيري
عميد كلية العلوم واآلداب بمحايل عسير

ال���ذي نعي�ضه يف  ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي  اأرك����ان  اأه���م  يعد التعلم الإل���ك���روين م��ن 
ع�ضر الثورة ال�ضناعية الرابعة، ويف ظل جائحة كوفيد 19 )كورونا( ازدادت 
اأهميته واأ�ضبح ميثل خيارا ا�ضراتيجيًّا للتعليم لدى موؤ�ض�ضات التعليم العام 
واجلامعي بكافة م�ضتوياتها ل�ضمان ا�ضتمرار العملية التعليمية، ف�ضا" عن 
التعلم الإلكروين خللق  التي يوفرها  الأدوات والتقنيات احلديثة والفعالة 
بيئة تعليمية ذكية ومرنة تربط جميع اأطراف العملية التعليمية دون قيود 
الزمان واملكان ومبا يحقق معايري الحرازات ال�ضحية الواردة من اجلهات 

املخت�ضة.
امللك خالد تعد من اجلامعات  اأن جامعة  القول  ال�ضدد، ميكن  ويف هذا 
بل  اجل��زئ��ي  الإل��ك��روين  للتعلم  لعتمادها  الإل��ك��روين  التعلم  يف  ال��رائ��دة 
والكلي قبل بدء اجلائحة كنظام داعم للتعلم الإعتيادي ل �ضيما يف مقررات 
وبنية  ك��ف��اءة،  ذات  ب�ضرية  اإمكانات  من  اجلامعة  متتلكه  ومل��ا  ال��ع��ام.  الإع���داد 
حتتية تقنية متكاملة، من تكنولوجيا املعلومات والت�ضالت، حتولت اجلامعة 
خال �ضاعات معدودة اإلى تعلم اإلكروين كامل منذ اإعان اجلهات املخت�ضة 

للتحول من التعليم العتيادي اإلى الإلكروين الكامل.
)الطاب  ب�ضطريها  والآداب مبحايل ع�ضري  العلوم  كلية  م�ضتوى  وعلى 
الوهلة  منذ  واقتدار  كفاءة  بكل  التحول  هذا  الكلية  واكبت  فقد  والطالبات( 
والعمل معها  بالكلية  الإل��ك��روين  للتعلم  وح���دة  اإن�����ض��اء  خ��ال  م��ن  الأول���ى 
بربامج تدريبية موجهة وخطة حتول �ضاملة ارتكزت على خم�ضة حماور هي:
تعلم  اإل����ى  الإع���ت���ي���ادي  التعليم  م��ن  امل���ق���ررات  1. حت��وي��ل ج��م��ي��ع 

اإلكروين كامل.
مهارات  على  الطالبات   / وال��ط��اب  التدري�ص  هيئة  اأع�ضاء  تدريب   .2

ا�ضتخدام نظام التعلم الإلكروين )الباك بورد(.
3. تقدمي الدعم الكامل على اأنظمة التعلم الإلكروين.

4. متابعة ا�ضتمرار العملية التعليمية وانتظامها.
5. التقييمات والإختبارات.

ويف جمال التدريب:
دورة   14 الإل���ك���روين  التعلم  اإل���ى  ال��ت��ح��ول  ب��داي��ة  منذ  الكلية  ن��ف��ذت   -
ح�ضورية، وفق الحرازات ال�ضحية، و 8 دورات ) عن بعد( لأع�ضاء وع�ضوات 
هيئة التدري�ص يف مهارات ا�ضتخدام اأنظمة التعلم الإلكروين )الباك بورد، 

.)zoom زوم
ال���دورات  م��ن  �ضل�ضلة  يف  ال��ت��دري�����ص  هيئة  وع�����ض��وات  اأع�����ض��اء  م�ضاركة   -

الإكرونية التي نظمتها عمادة التعليم الإلكروين.
وال���دورات  ال��ربام��ج  م��ن  العديد  يف  الكلية  طالبات   / ط��اب  م�ضاركة   -

التدريبية املوجهة يف مهارات ا�ضتخدام انظمة التعلم الإلكروين.
- تنفيذ الكلية لعدد 19 دورة تدريبية )وجهاً لوجه( للطاب / الطالبات 

امل�ضتجدين للعام 1442 يف مهارات ا�ضتخدام انظمة التعلم الإلكروين.
اأداء �ضري العملية التعليمية:

الف�ضل  م��ن  املتبقية  ال��ف��رة  ال��ك��ام��ل، خ��ال  للتعليم  ال��ت��ح��ّول  ب��دء  م��ع 
الكلية عدد 9476 حما�ضرة  نفذت  ه�،   1441 للعام اجلامعي  الثاين  الدرا�ضي 
 6552 التقييمات  ع��دد  بلغت  كما  درا���ض��ي،  مقرر   809 على  موزعة  افرا�ضية 
�ضارك فيها عدد 37782 طالب وطالبة. وح�ضب التقرير اخلتامي لأداء الكليات 

فقد كان اأداء الكلية كما هو مو�ضح يف املخطط التايل:
كما بلغت عدد املحا�ضرات الإلكرونية يف الكلية خال الف�ضل ال�ضيفي 
�ضعبة   301 على  موزعة  افرا�ضي  ف�ضل   4214 عدد  ه�   1441 اجلامعي  للعام 

درا�ضية �ضجل فيها عدد 3782 طالب وطالبة.
وتعمل الكلية يف الف�ضل احلايل على تنفيذ الف�ضول الإفرا�ضية يف مواعيدها 

لعدد 1120 �ضعبة درا�ضية ي�ضتفيد منها عدد 6393 طالب وطالبة.

�ضيا�ضة  على  الدرا�ضة  وتعليق  كورونا  جائحة  بد  منذ  اجلامعة  اعتمدت 
التعليم عن بعد حيث ا�ضتفادت كثريا من الإمكانيات اجليدة التي لديها 
يف  الرائدة  التجارب  من  جتربتها  وكانت  اللكروين  التعليم  جمال  يف 
هذا املجال من التعليم ، والذي �ضاهم يف ا�ضتكمال ال�ضنة الدرا�ضية دون 
الدرا�ضية  اخلطة  جناح  عاتقها  على  اجلامعة  اخ��ذت  وقد  يذكر  انقطاع 
من خال تقدمي كافة املواد عن بعد وكان لتعاون الكليات واأع�ضاء هيئة 

التدري�ص والطاب الثر الكبري يف جناح التعليم عن بعد.
حيث مت ن�ضر دليل العمل عن بعد على موقع اجلامعة واحتوى 
التقنية اخلا�ضة  املنتجات  العديد من  على  الأول��ى  ن�ضخته  الدليل يف 

بتقنية املعلومات والتي من �ضاأنها دعم التعليم عن بعد.
وقد ا�ضتفاد من هذه اخلطة ما يقارب ال60 الف طالب وطالبة 
وبعدد مقررات يفوق 5200مقرر يف29 كلية يف كافة الدرجات العلمية 
وك��ان��ت اإج�����راءات الخ��ت��ب��ارات ت��اأخ��ذ بعني الع��ت��ب��ار امل�ضاكل ال��ت��ي قد 
ان�ضيابية  ب�ضكل ي�ضمن  واليات حلها  والطالبات  الطاب  لها  يتعر�ص 
وم�ضاريع  الكرونية  اخ��ت��ب��ارات  �ضكل  على  عقد  وال��ت��ي  الخ��ت��ب��ار  اأداء 
وابحاث وعرو�ص تقدميية وبلغ عدد اجمايل التقييمات النهائية 7682 

تقييم واختبار نهائي وعدد املختربين قرابة 226اف طالب وطالبة.
ي��ق��ارب م��ن 20 دورة تدريبية  ب��ت��ق��دمي م��ا  ك��م��ا ق��ام��ت اجل��ام��ع��ة 
وبلغ  الل��ك��روين  للتعلم  التحول  مرحلة  يف  التدري�ص  هيئة  لأع�ضاء 

عدد اإجمايل امل�ضتفيدين منها اأكر من 4000 ع�ضو هيئة تدري�ص.
للطاب يف  تدريبية  دورات   10 يقارب من  ما  لتقدمي  بالإ�ضافة 
مرحلة التحول للتعلم اللكروين وبلغ عدد اإجمايل امل�ضتفيدين منها 

اأكر من 10000 طالب وطالبة.
التلغرام  على  الإلكروين  التعلم  لعمادة  قناة  اجلامعة  ان�ضاأت  وكذلك 
ا�ضتفاد منها 4245 ع�ضوا ، و 53490 طالب وطالبة كما �ضعت اجلامعة لتفعيل 
دور م�ضريف وحدات التعلم الإلكروين يف الكليات وتعريفهم بخطة التحول 
نحو التعلم الإلكروين واخلطوات العملية التي يجب اإتباعها لنجاح اخلطة.

كما �ضعت اجلامعة لا�ضتفادة من قنوات التوا�ضل الجتماعية باإن�ضاء 
عدد  بلغ  الل��ك��روين  التعلم  م��ن  والتمكني  بالتدريب  خا�ضة  يوتيوب  قناة 

امل�ضاهدات من بداية الأزمة 225،398 م�ضتفيداً.
و  متابع   12800 منها  وا�ضتفاد  توير  خ��ال  من  التوا�ضل  وتفعيل 
الربيد اللكروين لكل طاب واأ�ضاتذة اجلامعة حيث بلغ عدد الر�ضائل 
تفعيل  م��ن  ا�ضتفادت اجلامعة  الزم���ة، كذلك  ب��داي��ة  م��ن  106125ر���ض��ال��ة 
 SMS حيث بلغ اإجمايل حيث بلغ عدد ر�ضائل اجلوال الن�ضية SMS ر�ضائل
الحتياجات  ذوي  م��ن  طابها  اجلامعة  تهمل  ومل   250000 م��ن  اأك��ر   -
التعليم  ي�ضتفيدون من  الى جعلهم  �ضعت  و  اثناء هذه اجلائحة  اخلا�ضة 
عن بعد من خال تطوير 10 مقررات لهم و اإن�ضاء 563 حمتوى توعوي 

وتثقيفي )مقروء، مرئي، م�ضموع( لتفعيل التعلم اللكروين.

الملك خالد  خطوات جامعة 
نحو التعليم عن بعد

أ.د سعد بن محمد دعجم
وكيل الجامعة للشؤون التعليمية 

واألكاديمية
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امل����ت����اأم����ل يف ت���راث���ن���ا الإ������ض�����ام�����ي، ب����ل يف 
ال����راث الإن�����ض��اين ك��ل��ه: ي��ج��د ال��ع��ل��َم على 
ح�ضارة،  لكل  ال�ضرورية  الأول��وي��ات  راأ����ص 
والتعليم يف اأعلى القائمة لكل اأمٍة اأ�ضهمْت 
يف �ضناعة التاريخ. ومن الافت يف ا�ضتقراء 
الثوابت  التعليم من  اأنَّ �ضرورة  امل�ضار  هذا 
والأع���راق  الأج��ن��ا���ص  ك��ل  عليها  تتفق  التي 
اآل��ي��ة  يف خمتلف الأزم���ن���ة والأم��ك��ن��ة، ل��ك��ن 
تخ�ضع  التي  املتغريات  م��ن  ذات��ه��ا  التعليم 
ل�����ض��ي��اق��ات ال���زم���ان وامل���ك���ان والأ���ض��خ��ا���ص، 
من  والتعليم  العلم  �ضرورة  ف��اإن  وبالتايل 
اأم���ة للبحث  اأي  ال���ذي ل ت��ط��رح��ه  ال��ث��اب��ت 
املتغري  من  التعليم  اآليات  ولكن  والنقا�ص، 
لتخدم  مرحلٍة  ك��لِّ  يف  تقييمه  ي��ع��اد  ال���ذي 

التعليم  اأن���واع  م��ن  الأل��ك��روين  التعليم  يعترب 
املعا�ضر الذى يهدف الى تقدمي تقنيات تعليمية 
تعتمد على تكنولوجيا الأت�ضالت و املعلومات و 
ان�ضاء بيئة تعليمية م�ضجعة على التعلم الذاتى 

و امل�ضتمر و حمققة جودة التعليم.
وقد قامت جامعة امللك خالد بتطوير 
و�ضائل التعليم الإلكروين و اأظهرت قدرتها 
ع��ل��ى ان�����ض��اء ت��ع��ل��ي��م ق���ائ���م ع��ل��ى ال���ض��ت��ف��ادة 
خللق  احلديثة  الإل��ك��رون��ي��ة  التقنيات  م��ن 
م�����ض��ت��وي��ات ت��ع��ل��ي��م��ي��ة واع���ي���ة و م��ت��ق��دم��ة و 
و  وق��ت  اأق�ضر  يف  الع�ضر  لتطورات  مواكبة 
اأك��ر منفعة و ظهر ذل��ك جليا  اأق��ل جهد و 
يف حتديات اأزمة انت�ضار جائحة كورونا-19 و 
الذى جعل التعليم الإلكروين اأداة اأ�ضا�ضية 

و اأمرا ل مفر منه يف موؤ�ض�ضتنا العريقة.
تنمية  يف  الإل��ك��روين  التعليم  واأ�ضهم 
الجت�����اه الإي���ج���اب���ي ن��ح��و ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات 
واأع�������داد ج��ي��ل ج��دي��د ي��ت��واك��ب م���ع ال��ت��ق��دم 
اأن��ه  كما   ، التكنولوجيا  و  العلوم  يف  الهائل 

التعليم االلكتروني أداة أم مقصد

التعليم اإللكتروني أداة أساسية في مؤسستنا التعليمية

التعليم عن بعد 
فرصة تعليمية 

جديدة

أ.د سعد العمري
وكيل الجامعة للدراسات العليا 

والبحث العلمي

باأف�ضل  العلم-  هو  -ال��ذي  الأعلى  الهدف 
الطرق. ومن هنا كان التعليم الإلكروين 
مندرجاً حتت املتغرات التي يعاد تقييمها؛ 
ل��ك��ون��ه اإح����دى الآل���ي���ات ال��ت��ي ت��خ��دم العلم 

وعملية التعليم.
وق������د ت����اأم����ل����ت جت���رب���ت���ن���ا يف ال��ت��ع��ل��م 
الإلكروين فوجدتها تنطوي على عدٍد من 
التي  ال�ضلبيات  بع�ُص  ويكتنفها  املحا�ضن، 
ميكن جتاوزها بتظافر اجلهود اإن �ضاء اهلل 
الكرام؛  القراء  مع  م�شاركتها  اأردت  تعالى. 
لأن اجتماَع عدٍد من العقول يف تاأمِل اأمٍر ما 
كفيٌل باأن يدخله يف دائرة ال�ضواب اأو ي�ضهم 

يف القراب منها اإن �ضاء اهلل.
التعليم الإلكروين ما هو اإل اأداة من 
مق�ضداً،  ولي�ص  و�ضيلة  فهو  العلم،  اأدوات 
والو�ضائل يحكمها قانون التََّغري والتطوير 
املحا�ضن  من  اأن  اأرى  هنا  وم��ن  واملراجعة، 

الكبرية التي انطوت عليه هذه الأداة:
والعتمادية  التواكل  هام�ص  ت�ضييق  اأوًل: 
لدى املتلقي، وتعزيز ح�ص امل�ضوؤولية الذاتية، 

وتنمية ال�ضعور بالعتماد على الذات.
املتلقي،  ل��دى  احلرية  هام�ص  تو�ضيع  ثانياً: 
حيث اأن الطالب يجد نف�ضه خارجا من دائرة 

الإكراه اإلى حيز احلرية يف اتخاذ القرار.
ثالثاً: من املحا�ضن لهذا النوع من التعليم: 
ت��ن��وي��ع امل�������ض���ادر، ح��ي��ث مي��ك��ن ل��اأ���ض��ت��اذ 
اإلى  والإح��ال��ة  الإلكرونية  الكتب  حتميل 
ال�ضبكة  ع��ل��ى  امل��ت��خ�����ض�����ض��ة  ال��ف��ي��دي��وه��ات 
بع�ص  اإي�ضاح  يف  ت�ضاعد  التي  العنكبوتية 
ج���وان���ب امل���ق���رر، وم�����ض��ارك��ة ب��ع�����ص رواب���ط 
العاملية مع الطاب،  وال��ن��دوات  امل��وؤمت��رات 

مما له تعلق مبفردات املنهج.

م��ن جهة  ال��ط��اب،  ع��ل��ى  التي�ضري  راب���ع���اً: 
التمكن من ح�ضور املحا�ضرات دون جت�ضم 
الأع��ب��اء  ذل��ك م��ن  ال�ضفر، وم��ا يتبع  ع��ن��اء 

القت�ضادية.
خ����ام���������ض����اً: ����ض���ه���ول���ة ا�����ض����ت����ع����ادة ال���ط���ال���ب 
الطالِب  ُكن  ومَتَ وق��ت،  اأي  يف  للمحا�ضرات 

الغائب من الطاع على ما فاته.
اأم����ا امل�������ض���اوئ، ف��اأه��م��ه��ا ث��اث��ة اأم���ور 

اأدركتها بالتجربة ولي�ص بالعقل النظري:
اجل��ام��ع��ي:  التعليم  اأه����داف  م��ن  اأن  اأوًل: 
ان����خ����راط ال���ط���ال���ب يف جم���ت���م���ٍع ج���دي���د، 
يتوا�ضل من خاله م�ضافهة وممار�ضة مع 
الثقافة  يف  عنه  متباينني  ج��دد،  اأ�ضخا�ٍص 
والهتمامات وال��روؤى الفكرية، مما يقوي 
تنوعه  يف  املجتمع  مع  التعامل  ملكة  لديه 
وثرائه. هذا الأم��ر -من وجهة نظري- ل 
يوفره التعليم الإلكروين من خال عامله 
الفرا�ضي، اأو قل: ل يوفره بالقدار الكايف 

الذي ي�ضهم يف �ضقل �ضخ�ضية الطالب.
الأ�ضتاذ  خ�ضو�ضا  املبا�ضر مع  اللقاء  ثانياً: 
ت��ل��ك ال���ق���ام���ات ال���ت���ي ُي���ع���د ال��ل��ق��اء ب��ه��ا من 
ح�����ض��ن��ات ال���زم���ان- م��ن اأه���م امل��ق��ا���ض��د التي 
العلمي مليء  والتاريخ  بها،  العتناء  ينبغي 
بق�ض�ص العظماء الذين كان �ضبب متيزهم 
اللقيا باأ�ضتاٍذ يف مرحلٍة ما، فكان ذلك اللقاء 

هو حجر الزاوية يف �ضناعتهم للتاريخ.
الربية  ال��ع��ل��م:  اأه���م مقا�ضد  م��ن  ث��ال��ث��اً: 
باملعاي�ضة  اإل  تر�ضخ  ل  والتي  الأخاقية، 
الأمر  وهو  القدوات،  وخمالطة  وامل�ضاهدة 
الذي ل اأرى التعلم الإلكروين يوفره اإل 

يف جانبه النظري غالبا.
اأن����ه ميكن  اإذا ت��ب��ني ه���ذا ف��ف��ي ظ��ن��ي 

ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ه���ذه ال�����ض��ل��ب��ي��ات م���ن خ��ال 
اإي���ج���اد ب��ي��ئ��ة ح��ا���ض��ن��ة مي��ك��ن م���ن خالها 
اجتماع الطاب مع اأ�ضاتذتهم ب�ضكٍل دوري، 
التدريبية الإلزامية،  ال��دورات  ومن خال 
ومن خال املخيمات ال�ضيفية، والرحات 
وتقربهم  ببع�ضهم  ال��ط��اب  جت��م��ع  ال��ت��ي 
حققنا  جهٍة-  -من  فنكون  اأ�ضاتذتهم،  من 
ال���ت���دري���ب ع��ل��ى ال��ق��ي��م ال��ع��ل��ي��ا ال���ت���ي ي���راد 
جهة  وم���ن  اك��ت�����ض��اب��ه��ا،  اجل��ام��ع��ي  للطالب 
اأخ�����رى اأوج���دن���ا ب��ي��ئ��ة مي��ك��ن م���ن خالها 
من  الكبرية  بالقامات  يلتقي  اأن  للطالب 
اأ�ضاتذته، واأن يندمج يف م�ضاركٍة جمتمعيٍة 
ثرية من خالل اجتماعه بزمالئه؛ االأمر 
الذي �ضيوفر له -ب�ضكل اأكرب يف هذه املرحلة 
ال��ع��م��ري��ة امل��ه��م��ة- خ��ل��َق ن���وٍع م��ن ال��ت��ح��اور 
م���ع ال������ذات يف م�����ض��ت��وى ال��ق��ي��م والأف����ك����ار 
والقناعات القبلية، و�ضيبني يف نف�ضه - من 
وجهة نظري - م�ضتوًى من القلق الفكري 
الكربى،  الإن�ضانية  الق�ضايا  جتاه  املحمود 
كما �ضيغر�ص يف ذاته �ضرورَة التنوع وقبول 
الخ��ت��اف، وه��و اأح��د ال��رك��ائ��ز ال��ك��ربى يف 
بناء احل�ضارة وا�ضتمرارها، حتى اأنك لتكاد 
الإن�ضانية  ل��ل��ح�����ض��ارات  ب��ال���ض��ت��ق��راء  جت��د 
على امتداد اجلغرافيا والتاريخ اأن العامل 
اأي ح�����ض��ارة ه��و:  ا���ض��ت��م��رار  ال��رئ��ي�����ص وراء 
نحو  تتجه  واأن��ه��ا  بالتنوع.  اأف��راده��ا  قبول 
الأف�����ول والن����دث����ار مب���ق���دار ت��ا���ض��ي ه��ذه 
ال�ضمة يف بنية الأفراد واملجتمعات، حتى اإذا 
اأ�ضبح ال�ضوت الواحد والفكرة الواحدة هي 
لتلك  املجتمعي  العقل  بنية  امل�ضيطرة على 
ب��امل��غ��ي��ب وح��دا  اآذن����ت �ضم�ضها  ف��ق��د  الأم����ة 

احلادي قافلتها نحو الرحيل.

ا.د عمر علوان عقيل
عميد عمادة خدمة المجتمع 

والتعليم المستمر

اأعطى الطاب ال�ضتقالية و العتماد على 
املعلومات  و  امل��ع��ارف  ع��ن  البحث  يف  النف�ص 
ي�ضاعد  مب��ا  درا���ض��ات��ه��م  يف  يحتاجونها  ال��ت��ي 
اع��داد  و  لديهم  البحث  م��ه��ارات  تعزيز  على 
�ضخ�ضيات عقانية واعية، بالإ�ضافة الى رفع 
كفاءة التطوير املهني و التكنولوجي لأع�ضاء 
الف�ضول  لأداره  التطبيق  يف  التدري�ص  هيئة 
ا�ضتخدام  و  امل��ن��اه��ج  وت��ط��وي��ر  الف��را���ض��ي��ة 
الكتب الإلكرونية و رفع كفاءة الطاب يف 

التقوميات بالختبارات الإلكرونية.
الإلكروين  التعليم  فوائد  عظم  ومما 
يف اجل���ام���ع���ة ه����و ت����واف����ر ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة 
ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل���ع���ل���وم���ات ل��ل��ح�����ض��ول ع��ل��ى 
مائمة  و  �ضريعة  و  �ضهلة  بطرق  املعلومات 
امل��ق��ررات  ل��ت��وف��ري  ال��ت��ع��ل��م  اأ���ض��ال��ي��ب  ملختلف 
اأي وق��ت وم��ك��ان مما  ال��درا���ض��ي��ة للطاب يف 
التكنولوجيا  ا�ضتخدام  على  الطاب  �ضاعد 
على  النفتاح  و  فيها  التحكم  على  القدرة  و 

عامل املعرفة ب�ضرعة و ي�ضر.

وور�ص  دورات  باإعداد  اجلامعة  وقامت 
ع��م��ل ل��ل��ط��اب و اأع�����ض��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص 
ل��ل��ت��دري��ب ع��ل��ى ات��ق��ان م���ه���ارات ال��ت��وا���ض��ل و 
التعليم  فى  املتطورة  التقنيات  من  التمكن 
الإلكروين وكذلك التعرف على ال�ضعوبات 
ال�ضاليب  ا���ض��ت��خ��دام  تعيق  ال��ت��ي  وامل��ع��وق��ات 
احلديثة يف املجال التكنولوجي مما رفع من 
انعك�ضت  ال��ت��ي  و  ال�����ض��واء  ح��د  على  كفاءتهم 
التطبيقية  ال��دب��ل��وم��ات  ن��ت��ائ��ج ط���اب  ع��ل��ى 
ب��ع��م��ادة خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع ف���ى رف���ع م�ضتوى 
التعلم  مل��خ��رج��ات  ك��ام��ل  حتقيق  و  ال��ط��اب 
�ضرائح  جميع  مع  التوا�ضل  الى  بالإ�ضافة   ،
املجتمع من خال ال��دورات و الندوات التي 

مت عر�ضها عن بعد.
ت�ضتمر  و  ت��ت��ك��ات��ف  اجل���ه���ود  وم���ازال���ت 
يف ت���وف���ري امل���ن���اخ امل��ن��ا���ض��ب لإع������داد اأب��ن��ائ��ن��ا 
اإع��داًدا علمًيا و اجتماعًيا ونف�ضًيا للم�ضاركة 
الإي���ج���اب���ي���ة يف امل��ج��ت��م��ع يف ظ���ل ال��ت��غ��ريات 

التكنولوجية والت�ضالت.

اإلى  التقنية  يف  ال�ضريع  التقدم  اأدى 
للتعليم  اأمن��اط غر تقليدية  ظهور 
وال���ت���ع���ل���م ت���ر����ض���خ مل���ف���ه���وم ال��ت��ع��ل��ي��م 
التعلم  وم��ن��ه��ا   ، ال��ذات��ي  اأو  ال��ف��ردي 
الإليكروين الذي يقوم على فل�ضفٍة 
��د ح��قَّ الأف����راد يف ال��و���ض��ول اإل��ى  ت��وؤكِّ
ال��ف��ر���ص ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة امل���ت���اح���ة، وه��و 
وزاد  امل��ع��رف��ة،  اقت�ضاد  عنا�ضر  اأح���د 
الإقبال عليه عامليا مما �ضجع كثريا 
امل��رم��وق��ة فاعتمدته  م��ن اجل��ام��ع��ات 
يف براجمها ودوراتها، وكانت جامعة 
امل���ل���ك خ���ال���د ���ش��ب��اق��ة اإل���ي���ه؛ وب�����داأت 
 ، َخلَْت  طويلة  �ضنوات  منذ  جتربتها 
الكامل  الإليكروين  التعلم  واأ�ضبح 
معتَمدا يف كثري من مقررات الإعداد 

ال��ع��ام ، واجل���زئ���ي وامل���دم���ج يف كثري 
اأي�����ض��ا ، ويف راأي����ي اأن  م��ن امل���ق���ررات 
اجلامعة جنحت - اإلى حد بعيد - يف 
جتربتها ال�ضابقة ، من خال تقدمي 
املحتوى املحو�ضب ، واآليات التدري�ص 
وال���ت���ف���اع���ل الإي���ج���اب���ي يف ال��ع��م��ل��ي��ة 
التعليمية ، وكذلك اإجراء التقييمات 
والخ���ت���ب���ارات الإل��ي��ك��رون��ي��ة ال��ت��ي 
د  ، وتعدُّ الأم��ان  لها عنا�ضر  توافرت 

الختيارات ، واعتماد النتائج اآليا.
وظ�������ه�������رت ج�����ائ�����ح�����ة ك������ورون������ا 
لتغيريات  ف��اأ���ض�����ض��ت   COVID-19
����ت خم���ت���ل���ف م���ن���اح���ي  ج�����ذري�����ة م���������ضّ
التاأثري ما  احلياة، وك��ان لها من قوة 
دائمة  اأو  موؤقتة  اإج���راءات  من  تبعها 

التعلم  اأ���ض��ب��ح  اأن  ت��اأث��ريات��ه��ا  وم���ن   ،
الإل��ي��ك��روين خ��ي��ارا اإج��ب��اري��ا جل��اأت 
ل���ه م��وؤ���ض�����ض��ات ال��ت��ع��ل��ي��م يف ال���ع���امل ، 
ح��ي��ث ي��ت��ي��ح ال���درا����ض���ة م���ن اأي م��ك��ان 
الإنرنت  اإل��ى  الو�ضول  اإمكانية  فيه 
، وه���ذه اإح���دى اإي��ج��اب��ي��ات ه��ذا النوع 
اإل�����ى خف�ص  اإ����ض���اف���ة   ، ال��ت��ع��ل��ي��م  م���ن 
ال��ت��ك��ال��ي��ف ، ومت���ّك���ن الأ����ض���ات���ذة من 
التعليمية  وامل������واد  امل��ح��ت��وى  اإن�������ض���اء 
ال���ت���ي مي��ك��ن ا���ض��ت��خ��دام��ه��ا م��ب��ا���ض��رة 
)ال��ت��زام��ن��ي( واإت��اح��ت��ه��ا ف��رة طويلة 
وتغيريها ب�ضهولة عند احلاجة )غري 
التزامني( فاأعطى مرونة للطاب يف 
الناحية  ، ومن  الدرا�ضة  مكان وزمان 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ان��ع��ك�����ض��ت ال��ع��م��ل��ي��ة على 

أ.د يحيى الشريف 
عميد كلية العلوم اإلنسانية

متنوعة  على م�ضادر  فه  بتعرُّ الأ�ضتاذ 
فقّل�ضت  املتعلِّم  وع��ل��ى   ، للمعلومات 
بتنويع  األ��غ��ت��ه��ا  اأو  ال��ف��ردي��ة  ال���ف���روق 
ي املعلومة ، وهذا ين�ضجم  م�ضادر تلقِّ

مع الفل�ضفات الربوية احلديثة.
ول����ه يف امل��ق��اب��ل ���ض��ل��ب��ي��ات ه���ي يف 
م��ع��ظ��م��ه��ا ت��ت��ع��ل��ق ب��ج��اه��زي��ة ال��ب��ن��ي��ة 
 ، وال��ط��اب  املوؤ�ض�ضات  ل��دى  التحتية 
وانقطاعها  الإنرنت  �ضبكة  �ضعف  اأو 
، وبع�ص  امل�ضتخدمني  عند زيادة عدد 
ه������ذه ال�������ض���ل���ب���ي���ات ت��ت��م��ث��ل يف غ��ي��اب 
التفاعل  بغياب  ال�ضخ�ضية  اجل��وان��ب 
احلقيقي والوجود املادي الذي ي�ضاعد 
على بناء املهارات املهنية والجتماعية 
، اأو الآثار النف�ضية املتمثلة يف ال�ضعور 

اف���را����ض���ي بحت  ب��ال��ع��زل��ة يف ع����امل 
يقلل ف��ر���ص ال��ت��وا���ض��ل م��ع الأق����ران 
وال���ض��ت��ف��ادة م��ن خ��ربات��ه��م ، واأخ���رى 
التعليمية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ب��ن��ج��اح  ت��رت��ب��ط 
للكوادر  املوؤ�ض�ضات  بع�ص  تفتقر  فقد 
املوؤهلة التي تقوم على ت�ضميم واإنتاج 
املواد التعليمية بال�ضكل املطلوب ، ويف 
فقد  التعليمية  العملية  متابعة  اإط��ار 
ل ي��ت��واف��ر ل��دى الأ���ض��ات��ذة – خا�ضة 
ع��ن��د زي����ادة الأع�����داد - ال��وق��ت ال��ك��ايف 
ل��ل��ع��م��ل م���ع ال���ط���اب ب�����ض��ك��ل �ضحيح 
من  للتعلم  ع��ال��ي��ة  داف��ع��ي��ة  لتحقيق 
 ، ال��راج��ع��ة  التغذية  ي�ضمى  م��ا  خ��ال 
ر م�ضتواهم واإلى  فيوؤدي ذلك اإلى تاأخُّ

وجود ثغرات معرفية.

تعد جتربة التعليم اللكروين يف التعليم جتربة جديدة ،وقد اجربنا 
عليها ب�ضبب تف�ضي فريو�ص كورونا ، ولعل يف ذلك خرية.

واجلامعات  التعليم  وزارة  واج��ه��ة  التي  ال�ضعوبات  م��ن  وبالرغم 
بن�ضبة جيدة  التجربة قد جنحت  ولكن هذه  الم��ور  واأولياء  ال�ضعودية 
ولعل جناحها الن�ضبي هو ما جعل اجلميع ينتبه لهذا النوع من التعليم 
،وا�ضبح مو�ضوع حديث �ضيق يف جمال�ضنا وو�ضائل التوا�ضل الجتماعية 
هذا  م��ن  ي�ضتفيد  ان  ميكن  وكيف  الكثري  عنه  يعرف  اجلميع  وا�ضبح 
النظام ، وجتربة التعليم عن بعد اختلف الكثري حول جناحها وفائدتها 
ف�ضل  ي��رى  من  هم  املت�ضامني  ولعل  عليه،  تعودنا  ال��ذي  التعليم  لنظام 
التعليم عن بعد بالرغم من ان هذا النوع يعترب جتربة اولى ، واذا وجد 
الهتمام من قبل وزارة التعليم واجلامعات و�ضركات الت�ضالت وتقوية 
و�ضنلجا  للتعليم  يكون خيارا قويا  �ضوف  التعليم  لهذا  الأ�ضا�ضية  البنية 

اليه كثريا يف خططنا امل�ضتقبلية ويكون خياراً جيدا للتعليم.
و  وال�����ض��ع��وب��ات  العقبات  م��ن  الكثري  بعد  ع��ن  التعليم  واج���ه  نعم 
مل  ج��دي��دة  و�ضيلة  باعتباره  طبيعي  وه���ذا  التجربة  ف�ضل  م��ن  اخل���وف 
�ضيئا  ت��ك��ره��وا  ان  )وع�����ض��ى  تعالى  ي��ق��ول  ال��ن��ا���ص،  م��ن  الكثري  بها  يفكر 
افق  بداية لانطاق نحو  التجربة  ه��ذه  تكون  (، فقد  لكم  وه��و خ��ريا 
ال�ضغط  تخفيف  التعليم  ه��ذا  خ��ال  م��ن  وت�ضتطيع  التعليم  يف  او���ض��ع 
ادخ��ال تخ�ض�ضات جديدة ميكن  ال�ضروع يف  و  املدار�ص واجلامعات  على 
التعليم اللكروين يكون خيارا وحيدا ملثل هذا النوع من التعليم ، كما 
تخ�ض�ضاتها  يف  التو�ضع  على  اجلامعات  ي�ضاعد  قد  بعد  عن  التعليم  ان 
وكلياتها وا�ضتيعاب مزيداً من الطاب والطالبات وعدم حرمانهم من 

موا�ضلة تعليمهم العايل.
التعليم عن بعد قد يكون خريا م�ضتقبليا ميكن ان نعتمد عليه يف 
تعليمنالذلك يجب علينا التكاتف و التعاون بني اجلميع الوزارات املعنية 
واجلامعات واملدار�ص واولياء المور وتهيئة املجتمع والطاب لتقبل مثل 
هذا النوع من التعليم لنجاح هذه التجربة وال�ضعي لتطويرها، الطالب 
دائ��م  ا�ضتعداد  على  ي��ك��ون  ان  يجب  ال���ذي  ال�ضا�ضي  التعليم  حم��ور  ه��و 
لا�ضتفادة من كل ما يقدم له من طرق جديدة ت�ضاعد على تعليمه وعدم 

اللتفات للمحبطني واملت�ضائمني وعدم احلكم على التجربة بالف�ضل.
كما ان اجلهات املعنية يجب ان تعرف ب�ضعوبة التجربة واملعوقات 
التي اعر�ضت طريق هذه التجربة وتذليل كافة ال�ضعوبات وال�ضتمرار 
بجد نحو اقرار هذا التعليم واعتباره ا�ضراتيجية لها اللولوية يف كافة 
عن  التعليم  يف  جناحنا  يكون  وقد  امل�ضتقبلية،  والدرا�ضات  اخلطط 
بعد بداية خلو�ص جترية التعليم بوا�ضطة الرفيه وهو ما ت�ضعى 

بع�ص الدول لعله ا�ضلوبك من ا�ضاليب التعليم يف مدار�ضها.

محمد ابراهيم 
العسيري
نائب المشرف العام

وقفة

التعليم عن بعد 
بداية جديدة
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ظروف استثنائية
أ.د. علي سعيد القحطاني
استاذ جراحة االنف واالذن والحنجرة

د. أحمد بن عاطف الشهري
المشرف العام على فرع جامعة الملك خالد بتهامة

تجربة التعلم االلكتروني

جائحة  خلفتها  التي  ال�ضتثنائية  الظروف  فر�ضت 
معطيات  )كوفيد-19(  امل�ضتجد  كورونا  فريو�ص 
املجالت  يف  العميقة  تاأثرياتها  لها  كانت  جديدة 
كافة، ومنها العملية التعليمية، حيث مت اللجوء اإلى 
الطاب  انتظام  عن  عو�ضاً  بعد  عن  التعليم  نظام 
خالد  امللك  جامعة  وكانت  واجلامعات،  املدار�ص  يف 
هذا  تطبيق  اإلى  بادرت  التي  اجلامعات  اأوائل  من 
النظام، بعد اأن علقت ح�ضور الطاب يف موؤ�ض�ضاتها 

التعليمية حفاظاً على �ضحتهم.
عن  التعليم  جتربة  اأن  كثرية  م��وؤ���ض��رات  وت��وؤك��د 
ب��ع��د وال���ت���ي ط��ب��ق��ت��ه��ا اجل��ام��ع��ة ك��ان��ت ن��اج��ح��ة اإل���ى 
يف  خا�ضة  واجهتنا  التي  ال�ضعوبات  رغ��م  كبري  ح��د 
عملي  تطبيق  اإل���ى  حت��ت��اج  وال��ت��ي  ال�ضحية  الكليات 
و�ضريري وح�ضور اإلى العيادات )الكلينيكي( ومرور 
دخول  وكذلك  ال�ضريرية  الأجنحة  يف  املر�ضى  على 
العمليات مل�ضاهدة العمليات اجلراحية، واأود اأن اأثني 
ع��ل��ى م��ا ق��ام��ت ب��ه اجل��ام��ع��ة م��ن دع���م ك��ب��ري بقيادة 
معايل مدير اجلامعة الأ�ضتاذ الدكتور فالح ال�ضلمي 
والذي كان �ضبباً لنجاح العملية التعليمية، وياأتي يف 
مقدمة اأ�ضباب النجاح البنية التحتية القوية للتعليم 
�ضاعدت  والتي  اجلامعة  متتلكها  والتي  اللكروين 
على ا�ضتمرار التعليم ب�ضكل جيد، ف�ضًا عما متتلكه 
واأع�ضاء  املجال،  هذا  يف  مهمة  خ��ربات  من  اجلامعة 
خالد  امللك  جامعة  اإن  ب��ل  متميزين،  تدري�ص  هيئة 
اللكروين  التعليم  التميز يف  يذكر معها  ذكرت  اإذا 
 Black( ب�����ورد  ال���ب���اك  ا���ض��ت��خ��دام  يف  ومت���ي���زه���ا 
board( وهذا ب�ضبب اأن جتربة اجلامعة يف التعليم 
عن بعد لي�ضت وليدة هذه اجلائحة، بل بداأت عملياً 
م��ن��ذ ن�����ض��اأة اجل��ام��ع��ة، ح��ني ك���ان ي��ت��م ت��دري�����ص بع�ص 

املقررات ب�ضكل كامل اأو جزئي عن بعد.
وعلى الرغم مما حققته جتربة التعليم عن بعد 
اأوجه  اأنها بالتاأكيد قد اعراها بع�ص  اإل  من جناح، 

ق�ضور، يجب العمل على تافيها.

تقييم  بعملية  نقوم  اأن  املنا�ضب  من  فاإنه  ولهذا 
جلميع  ُبعد«  عن  »التعليم  منظومة  لتطبيق  �ضامل 
ول  واحل��ال��ي��ة،  املا�ضية  للفرة  باجلامعة،  الكليات 
�ضك اأن هذه اخلطوة تاأتي يف اإطار اجلودة والتح�ضني 
ومتابعة الأداء، واملقارنة املرجعية والتاأكد من مدى 
جت��ارب  م��ن  وال���ض��ت��ف��ادة  للخطط  تطبيقها  فعالية 
وا�ضحة  واج���راءات  ب�ضيا�ضات  نخرج  وق��د  الآخ��ري��ن، 
للتطبيق، وموؤ�ضرات لقيا�ص الأداء ، ومعايري للتقييم 
وتهيئة  التعلم،  وخمرجات  التعليم  اآليات  على  تركز 
الطاب، ودور اجلامعة يف اإدارة عمليات »التعليم عن 
ُبعد« وم�ضادرها، ل�ضمان حتقيق اأهداف املقرر، وهذا 
التقييم  ل��ه��ذا  ووف��ق��اً  التقييم،  عملية  �ضمول  يعني 
���ض��ن��ت��ع��رف ع��ل��ى م���دى ا���ض��ت��ف��ادة ال��ط��ل��ب��ة، وج��اه��زي��ة 
و�ضيلة  اأهم  اأن  كما  واملعوقات.  وال�ضعوبات  املعلمني، 
الطاب  اآراء  واأخ��ذ  الراجعة،  التغذية  هو  للتطوير 
املراجعة  الأم���ور يف الع��ت��ب��ار خ��ال عملية  واأول��ي��اء 

للتح�ضني والتطوير.
عن  التعليم  ن��ظ��ام  جت��رب��ة  تقييم  اأن  واحل��ا���ض��ل 
بعد، �ضوف ت�ضب يف �ضبيل الرتقاء بجودة منظومة 
اأن ما حدث من �ضرعة يف  القول  واأ�ضتطيع  التعليم، 
ا�ضتخدام و�ضائل التقنية للتعليم عن بعد يف الفرة 
ال�����ض��اب��ق��ة ي�����وازي م���ا مت اجن�����ازه يف ال��ع�����ض��ر ���ض��ن��وات 

املا�ضية.
تعترب من  اجل��ائ��ح��ة  ه��ذه  اأن  فيه  �ضك  ومم��ا ل 
التحديات الكبرية والتي تعرفنا خالها على مكامن 
لعمل  ي�شاعدنا  �شوف  وه��ذا  ال�شعف،  ونقاط  القوة 
للجامعة  الرئي�ضية  ال�ضراتيجية  للخطة  خم��رج 
يف اإدارة الأزم����ات وال��ت��ع��ام��ل م��ع احل���الت ال��ط��ارئ��ة، 
التعلم،  ا�ضتدامة  ل�ضمان  امل�ضتقبل،  يف  والتح�ضني 
واأع�����ض��اء  والأ���ض��ر  للطاب  النف�ضية  ال�ضحة  ودع���م 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ص وج��م��ي��ع امل��وظ��ف��ني وال��ع��ام��ل��ني يف 

التعليم، و�ضمان ال�ضامة وال�ضعور بال�ضتمرارية.

اأولى املجالت التي ا�ضتفادت  كان جمال التعليم من 
الن��رن��ت.  ث���ورة  وب��ال��ت��ح��دي��د  التقنية،  ال��ث��ورة  م��ن 
وت�����ض��اب��ق��ت امل��وؤ���ض�����ض��ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة اإل����ى ال���ض��ت��ف��ادة 
ال�ضبكة  ع��ل��ى  امل��ع��ت��م��دة  والأن��ظ��م��ة  التطبيقات  م��ن 
وعت  ول��ذا،  والتعلم.  التعليم  عملية  يف  العنكبوتية 
جامعة امللك خالد هذه الأهمية مبكرا فاأن�ضاأت مركزا 
اأن  لبث  ما  تاأ�ضي�ضها  بداية  عند  اللكروين  للتعلم 
اإل��ى عمادة للتعلم الل��ك��روين تولت جتهيز  حت��ول  
اأنظمة  وكذلك  الل��ك��روين،  للتعلم  التحتية  البنية 
من�ضوبيها  تدريب  واأي�ضا  الإل��ك��روين،  التعلم  اإدارة 

وطلبتها على ا�ضتخدامها. 
للجامعة،  امل��راك��م��ة  اخل�����ربات  ل��ه��ذه  ون��ت��ي��ج��ة 
وال���ض��ت��ف��ادة امل��ب��ك��رة م���ن اأن��ظ��م��ة ال��ت��ع��ل��م ع���ن ب��ع��د، 
والطلبة،  ل��اأع�����ض��اء  امل�ضتمرة  ال��ت��دري��ب  وع��م��ل��ي��ات 
التعلم  اإلى  التحول  بالقلق جراء  ت�ضعر اجلامعة  مل 
اللكروين الكلي الذي فر�ضته جائحة كورونا التي 
اإدارة  بف�ضل  و  اأج��م��ع.  ال��ع��امل  على  بظالها  األ��ق��ت 
اجلامعة لهذه الأزمة بفاعلية كان هذا التحول الكلي 
الطلبة  خ��ال��ه��ا  ا���ض��ت��ط��اع  قيا�ضية  ف���رة  ويف  �ضل�ضا 
والأع�ضاء ال�ضتفادة من خ�ضائ�ص نظام اإدارة التعلم 
الل���ك���روين مب��ا يت�ضمنه م��ن حم��ت��وى م��ع��د وف��ق 
معايري الت�ضميم املعتربة، وكذا الأدوات املهمة التي 

بنوكها،  و  اللكرونية  الأ�ضئلة  اإع���داد  مثل  يتيحها 
وم��ن��ت��دي��ات ال��ن��ق��ا���ص، وامل���ح���ا����ض���رات الف��را���ض��ي��ة، 

وغريها من اأدوات التوا�ضل التفاعلي مع املتعلمني.
وبعد التجربة الناجحة التي حققتها اجلامعات 
وزارة  م��ن  امل��ل��ف مب��ت��اب��ع��ة  ه���ذا  اإدارة  ال�����ض��ع��ودي��ة يف 
التعلم  اأ���ض��ب��ح  اهلل،  اأي��ده��ا  ال��دول��ة  وب��دع��م  التعليم، 
الل����ك����روين مب���ا ي��ت��م��ي��ز ب���ه م���ن اإي��ج��اب��ي��ات خ��ي��ارا 
املوؤ�ض�ضات  و�ضت�ضتمر  للتعليم  واأ�ضا�ضيا  ا�ضراتيجيا 
اأكرب من ذي قبل  التعليمية يف العتماد عليه ب�ضكل 
مر�ص  خلفها  ال��ت��ي  العاملية  الأزم���ة  زوال  بعد  حتى 

كورونا.
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الماء 
مصدر للحياة وثروة وطنية لنا وألحفادنا..

فلنستخدمه بحكمة ودون إهدار
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أكاديميا

أعضاء هيئة التدريس:
التعليم عن بعد قرار صائب 
التعليم  يوازي  ال  لكنه 

التقليدي

عائشة الكبيبي،
آمال علي،

عهد عبدالعزيز

ق���ل���ب���ت ج���ائ���ح���ة ك�����ورون�����ا ال���ع���امل 
راأ���ض��ا ع��ل��ى ع��ق��ب يف ك��ل الأ���ض��ع��دة 
اأو  القت�ضادية  اأو  ال�ضيا�ضية  �ضواء 
ال��ري��ا���ض��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة وو���ض��ل 
بكل  للتعليم  اجل��ائ��ح��ة  ه���ذه  اأث����ر 
مراحله،  الأمر الذي عطل العامل 
يعي�ص مرحلة  العامل  تاركا  باأ�ضره 
جعل  مم��ا  م�ضبوقة،  غ��ري  خطرية 
العودة  حماولة  يف  ينغم�ص  العامل 
الإج��راءات  وفق  الطبيعية  للحياة 
من  التي  ال�ضحيحة  الح��رازي��ة 
هذا  على  ال�ضيطرة  ميكن  خالها 
الفريو�ص الذي داهم العامل  قبل 
ما يقارب الثمانية اأ�ضهر با �ضابق 
اق��ت��ح��م  ال���ف���ريو����ص  ولأن  اإن��������ذار، 
ي�ضتطع  ب�ضرعة كبرية فلم  العامل 
عليه  �ضتكون  م���اذا  ت��وق��ع  اجلميع 
الأمور، خ�ضو�ضا واأنه  �ضكل حتديا 
توقف  اإل��ى  اأدى  للعامل مما  �ضعبا 
التجارية  الن�ضاطات  م��ن  العديد 
والق����ت���������ض����ادي����ة وال�����ع�����دي�����د م��ن 
حيث  التعليم  فيها  مب��ا  الأن�ضطة 
التعليمية  املوؤ�ض�ضات  اأغلب  اجتهت 
نحو التعليم عن بعد ب�ضتى طرقه 
اأو ع��رب البث  الإل��ك��رون��ي��ة  ���ض��واء 

التلفزيوين يف بع�ص الدول.

العربية  اململكة  �ضارعت  وق��د 
ال�������ض���ع���ودي���ة ب����ات����خ����اذ ع�������ددا م��ن 
الإج�����راءات الح��رازي��ة يف �ضبيل 
احل���ف���اظ ع��ل��ى ���ض��ح��ة م��واط��ن��ي��ه��ا 
وم���ق���ي���م���ي���ه���ا ف����ات����خ����ذت ق�������رارات 
مف�ضلية على �ضتى الأ�ضعدة ومن 
التقليدي  التعليم  حتويل  �ضمنها 
اإل�����ى ت��ع��ل��ي��م ع���ن ب��ع��د وك�����ان ه��ذا 
لإك��م��ال  واملنا�ضب  الأم��ث��ل  اخل��ي��ار 
الطلبة مناهجهم الدرا�ضية للعام 

الدرا�ضي املن�ضرم.
جهودا  التعليم  وزارة  وقدمت 
اإن�ضاء  حماولة  يف  ومثمرة  كبرية 
منا�ضبة  اإل��ك��رون��ي��ة  تعليم  ب��ي��ئ��ة 
وق�����د جن���ح���ت ب���اإن�������ض���اء ع�����دد م��ن 
التي  والقنوات  التعليمية  املن�ضات 
ومتكني  تقوية  �ضبيل  يف  اأطلقتها 
ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وت�����ض��ه��ي��ل 
ا����ض���ت���خ���دام ال��ت��ق��ن��ي��ات امل����وج����ودة 
للطلبة والأ�ضاتذة على حدا �ضواء.
اأج��رت��ه  راأي  ا���ض��ت��ط��اع  ويف 
»اآفاق« حول النتقال اإلى العملية 
التعليم  ب��ا���ض��ت��خ��دام  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
اأع�ضاء هيئة  عن بعد، واأ�ضتهدف 
اأن  منهم  العديد  ذك��ر  التدري�ص 
اإمت���ام  يعيق  ل  ب��ع��د  ع��ن  التعليم 
ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ول��ك��ن��ه قد 
ي���ك���ون ن���وع���ا م���ا ب���ج���ودة اأ���ض��ع��ف 
التعليمية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ي�����وازي  ول 
اأن  اإلى  البع�ص  واأ�ضار  التقليدية، 

وه��ذا  تنخف�ص  ال��ط��ال��ب  ج��دي��ة 
كما  الطلبة،  جهد  م��ن  يقلل  م��ا 
امل��رج��وة  اجل���ودة  اأن  البع�ص  اأك���د 
الطلبة  ل��دى  العلمي  للتح�ضيل 
باأ�ص  ل  الإل���ك���روين  التعليم  يف 
النظرية  املقررات  يف  ل�ضيما  بها 
العالية  للجودة  ت�ضل  اأن  وميكن 
ب��امل��ع��اي��ري  الل����ت����زام  يف ح����ال مت 

ال�ضحيحة واملنا�ضبة.
وبني ال�ضتطاع باأنه مل تكن 
تواجه  وحت��دي��ات  �ضعوبات  هناك 
قرار  منذ  التدري�ص  هيئة  اأع�ضاء 
حت��وي��ل ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة من 
وذلك  الإلكرونية  اإلى  التقليدية 
للتعليم  ال�ضابقة  التجربة  ب�ضبب 
ع�����ن ب����ع����د، ح���ي���ث مت اع���ت���ب���اره���ا 
احلالية  لل�ضنة  وت��ط��ورا  ن�ضوجا 
من ناحية اإ�ضاح وحت�ضني بع�ص 
التي قد حت��ول من جناح  امل�ضاكل 
ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وحت�����ض��ني 
اخل��ط��ط امل��و���ض��وع��ة ح��ت��ى ميكن 
التعليم الإلكروين من بلوغ اأعلى 
م�ضتويات النجاح وحتقيق معايري 

اجلودة املطلوبة.
اأن  الأ�ضاتذة  من  العديد  وذكر 
التعليم عن بعد يعد اأحد القرارات 
من  اتخذت  التي  واملهمة  ال�ضائبة 
اأن  خ�ضو�ضا  املعنية  اجل��ه��ات  قبل 
القرار جاء بوقت حا�ضم ومهم ومل 

يتاأخر اإطاقا. 
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منى علي،
عهد عبد العزيز،

روان آل زندان

رئيس جامعة اإلمام يناقش عملية التعليم عن بعد ويوجه الوكالء بجوالت 
تفقدية على الكليات

ا�ضتقبل معايل رئي�ص جامعة الإمام حممد بن �ضعود الإ�ضامية الأ�ضتاذ الدكتور اأحمد بن �ضامل العامري يف مكتبة 
وفد من وزارة التعليم يتقدمهم وكيل الوزارة.

قام  كما  بعد يف اجلامعة،   التعليمية عن  العملية  �ضري  ملناق�ضة  وذل��ك  الرحمن اخلريف  الدكتور عبد  للتعليم اجلامعي 
الإلكروين  التعليم  على جاهزية  والط��اع  والعمادات  الكليات  على  تفقدية  بجولت  للقيام  اجلامعة  وكاء  بتوجيه  معاليه 

باجلامعة مع بداية العام اجلامعي.

جامعة الملك سعود تتصدى لكورونا بتطبيق اإلجراءات الوقائية
 اأكدت جامعة امللك �ضعود ا�ضتمرارها يف الت�ضدي لكورونا من خال اتخاذ الإجراءات الوقائية، وال�ضتفادة من اإمكانيات اجلامعة 
يف �ضري عملية التعليم عن بعد وفق خطط وبرامج حمددة، وفتح اأبواب املكتبات املركزية تدريجيا وفقا لاإجراءات الحرازية 
الوقائية،  كما قام �ضندوق الطاب بتد�ضني مبادرة لتاأمني الكتب واملقررات الدرا�ضية بخ�ضم و�ضل اإلى 50% للم�ضارين العلمي 

وال�ضحي للطالبات والطاب.

جامعة األميرة نورة تستقبل طلبات االلتحاق بماجستير دراسات المرأة
بداأت جامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن يف قبول امللتحقات بربنامج  ماج�ضتري درا�ضات املراأة والذي يعد الأول من نوعه 

على م�ضتوى اململكة.
املراأة  ويركز الربنامج على تاأهيل امللتحقات به ليكن قياديات ق��ادرات على حتديد ودرا�ضة حتديات م�ضاركة 
ت�ضاهم يف  التي  املبادرات  والت�ضريعية و�ضياغة  التنظيمية  واقراح احللول  القت�ضادية والجتماعية،  التنمية  يف 

حتقيق هدف رفع ن�ضبة م�ضاركة املراأة يف �ضوق العمل والذي يحقق اأحد اأهداف روؤية 2030.
الدرا�ضات الجتماعية، كما  الب�ضرية  وم�ضار  امل��وارد  اإلى م�ضارين تخ�ض�ضيني وهما م�ضار  الربنامج  ويتفرع 

يوفر الربنامج اأربعة خيارات لبحث التخرج وهي: )تدريب تعاوين، ر�ضالة، بحث تطبيقي، مبادرة وطنية(.

جامعة الملك فيصل تزيد مقاعد القبول في برامج الدراسات بنسبة 109%
وجه معايل رئي�ص جامعة امللك في�ضل الدكتور حممد بن عبد العزيز العوهلي بزيادة عدد مقاعد القبول يف برامج 
وياأتي ذلك كمبادرة وطنية من  الكليات،  التن�ضيق مع  بعد  املقاعداملتاحة  بلغت 109% من  بن�ضبة  العليا  الدرا�ضات 

اجلامعة ل�ضتيعاب الطلب املتزايد على الربامج التي تقدمها اجلامعة.

االعتماد األكاديمي الدولي لكلية الحاسبات بجامعة تبوك
العتماد  جمل�ص  من  ال��دويل  الأك��ادمي��ي  العتماد  على  تبوك  بجامعة  املعلومات  وتقنية  احلا�ضبات  كلية  ح�ضلت 

الأمريكي للهند�ضة والتقنية، لربنامج تقنية املعلومات مبتابعة واإ�ضراف من هيئة التعليم والتدريب.
وياأتي ح�ضول الكلية على هذا العتماد نتيجة للتقرير الإيجابي لتقييم تقرير الدرا�ضة الذاتية للربنامج، 
والزيارة امليدانية لفريق املراجعني الدوليني للمراجعة النهائية والذي ن�ص على ا�ضتيفاء الربنامج لكافة املعايري 

وال�ضيا�ضات والإجراءات املطلوبة.

جامعة بيشة تطلق مبادرة »داعم« لدعم التعليم عن بعد
اأطلقت جامعة بي�ضة مبادرة بعنوان »داعم« وذلك لدعم التعليم عن بعد ملن�ضوبي اجلامعة، وت�ضتهدف املبادرة طاب 
واأع�ضاء هيئة التدري�ص حيث تتيح لهم خدمة تقدمي الدعم الفني وال�ضيانة لكافة الو�ضائل امل�ضتخدمة يف التعليم 

عن بعد كالأجهزة اللوحية واملحمولة واملكتبية.

جامعة أم القرى تدعو مستجديها لتحمل تطبيق »قادة الغد«
امل�ضتجدين  ملتقى  اآلية  لتو�ضيح  اأقامته  ال��ذي  املبا�ضر  البث  ملتابعة  امل�ضتجدين  طابها  القرى  اأم  جامعة  دع��ت 
تعريف  على  حتتوي  تفاعلية  اإلكرونية  من�ضة  عن  عبارة  وهو  الغد(  )ق��ادة  با�ضم  للم�ضتجدين  تطبيق  وحتميل 

باجلهات ذات العاقة املبا�ضرة بالطالب من كليات وعمادات م�ضاندة واأندية طابية.

تعريف طالبات جامعة شقراء ببرنامج دروب
نظمت  وكالة جامعة �ضقراء ل�ضوؤون الطالبات وبالتعاون مع كلية الربية باملزاحمية �ضل�ضلة من اللقاءات املهمة عن 
الإر�ضاد الأكادميي الذي يت�ضمن عدة حماور اأهمها التعريف بربنامج دروب وخدمات الإر�ضاد الأكادميي والتدريب 

امليداين يف التعليم عن بعد.

منح مجانية ألبناء شهداء الواجب في برامج الدراسات العليا بجامعة القصيم
اأبناء �ضهداء الواجب مبنح  وافق معايل رئي�ص جامعة الق�ضيم الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود على قبول 

جمانية كاملة يف برامج الدرا�ضات العليا باجلامعة،وذلك من منطلق م�ضوؤولية اجلامعة الجتماعية.
رئي�ص جامعة الطائف يطلع على �ضري عملية التعلم عن بعد

تقنية  عميد  �ضعادة  بح�ضور  اجلامعة  وك��اء  مع  اجتماعا  ع�ضريي  يو�ضف  الدكتور  الأ�ضتاذ  الطائف  جامعة  رئي�ص  عقد 
املعلومات والتعليم الإلكروين واملتحدث الر�ضمي للجامعة، وذلك لاطاع على �ضري العملية التعليمية عن بعد.

ماجستير إلدارة األوقاف بجامعة الملك عبد العزيز
اأطلق الوقف العلمي بجامعة امللك عبدالعزيز الربنامج الأكادميي الأول من نوعه على م�ضتوى اململكة  يف املاج�ضتري 

وهو »اإدارة واقت�ضاديات الأوقاف« بالتعاون مع الهيئة العامة لاأوقاف ومعهد القت�ضاد الإ�ضامي باجلامعة،
وي�ضعى الربنامج اإلى تاأهيل وتاأ�ضي�ص العاملني يف قطاع الأوقاف على اأ�ض�ص علمية يف جوانب متعددة ومنها 

الفقهية والقت�ضادية والإدارية والقانونية، كما يهدف
الربنامج اإلى تزويد الطاب املن�ضمني باملعارف ال�ضرورية للعمل يف الأوقاف، بالإ�ضافة اإلى تزويدهم باملهارات البحثية 

الازمة لتحليل امل�ضكات التي يتعر�ص لها العاملون يف القطاع الوقفي واقراح احللول املنا�ضبة.

جامعة حائل تنظم لقاء تعريفي للمرة األولى عبر زوم
نظمت جامعة حائل ممثلة يف عمادة ال�ضنة التح�ضريية اللقاء التعريفي الإر�ضادي للطاب والطالبات امل�ضتجدين 
والذي يقام للمرة الأولى عرب الت�ضال املرئي من خال من�ضة زوم بح�ضور 7 اآلف طالب وطالبة من املقبولني يف 
ال�ضنة التح�ضريية بامل�ضارات الهند�ضية وال�ضحية والإن�ضانية، وذلك �ضمن الأ�ضبوع الإر�ضادي للعام اجلامعي 1442 

حتت رعاية رئي�ص اجلامعة معايل الأ�ضتاذ الدكتور خليل بن اإبراهيم الرباهيم.

جامعة الجوف تطلق حملة للتعريف بالتعليم عن بعد
بعد  التعليم عن  تعريفية عن  بعد حملة  والتعليم عن  الإل��ك��روين  التعلم  بعمادة  اجل��وف ممثلة  اأطلقت جامعة 
لت�ضجيع الطلبة امل�ضتجدين وجميع طلبة اجلامعة على ا�ضتخدام هذا النوع من التعليم وتعريفهم باأهم تطبيقاته.
على  مطلعا  والبنات  البنني  كليات  جممعي  تفقد  قد  ال�ضايع  حممد  الدكتور  معايل  اجلامعة  رئي�ص  وك��ان 
العام  الدورية وال�ضتعدادات الازمة لنطاق  ال�ضيانة  واأعمال  املتوفرة  التقنية والفنية والإمكانات  التجهيزات 

اجلامعي اجلديد والتعامل مع الظروف ال�ضتثنائية التي ت�ضمن ا�ضتمرار العملية التعليمية عن بعد.

جامعة حفر الباطن تستقبل مستجديها بمبادرة »سعداء بجامعتنا«
اأطلقت وحدة ال�ضعادة اجلامعية بجامعة حفر الباطن مبادرة »�ضعداء بجامعتنا« وذلك �ضم�ن برنام�ج عمادة �ض�وؤون 
الطاب لتهيئة الطلبة امل�ضتجدي�ن للع�ام اجلامع�ي 1442،  كما نظمت حما�ضرة عن بعد بعنوان »ال�ضع�ادة اجلامعي�ة« 
عرب من�ضة زوم قدمتها م�ضرفة وحدة ال�ضعادة اجلامعية واأ�ضتاذة اخلدمة الجتماعية امل�ضاعدة الدكتورة مرمي بنت 

مفرح النجعي.
العملي�ة  جت�وي�د  اأهمية  على  ناجي  اآل  عبداهلل  بن  حممد  الدكتور  الأ�ضتاذ  اجلامعة  رئي��ص  معال�ي  و�ضدد 

التعليمي�ة معتربا اأن ذلك يعد ه�دف ا�ضراتيج�ي م�ضتم�ر ومتط�ور، وحتقيقه ي�ضتل�زم الإخ�ا�ص والتف�اين.

جامعة طيبة تنهي أكثر من 9آالف معاملة إلكترونية
معاملة  اآلف  ت�ضعة  من  اأك��ر  اأنهت  اجلامعة  اأن  ال�ضراين  عبدالعزيز  الدكتور  طيبة  جامعة  رئي�ص  معايل  اأك��د 
امل�ضتجدين باملعلومات  اإلى تزويد الطلبة  العام الدرا�ضي اجلديد، بالإ�ضافة  اإلكرونية واأنها  م�ضتعدة ل�ضتقبال 
"اأعرف حقك" التي  وذل��ك من �ضمن مبادرة  ب��ورد(  )الباك  الإلكروين  التعليم  نظام  ا�ضتخدام  وكيفية  املهمة 
اأطلقتها اجلامعة لاإجابة على ا�ضتف�ضارات طابها مع ممار�ضة التعليم عن بعد با�ضتخدام تكنولوجيا الت�ضال يف 

بيئة رقمية متكاملة.

الجامعات في المملكة
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عبير الجابر
روان زندان

فتح  يف  ك��ورون��ا  جائحة  اأ�ضهمت 
التعليم  جم����ال  يف  اأو����ض���ع  اآف�����اق 
م�����ن خ�������ال ت�������ض���خ���ري امل���ع���رف���ة 
والإم�����ك�����ان�����ي�����ات ل����دع����م اآل����ي����ات 
العملية  بعد لإكمال  التعليم عن 
اأن اجلائحة عرقلت  اإذ  التعليمة، 
املجالت  يف  الأع��م��ال  من  الكثري 
فكان  ال��ت��ع��ل��ي��م،  وم��ن��ه��ا  املختلفة 
ال��ت��ع��ل��ي��م الإل�����ك�����روين مب��ث��اب��ة 

الدرع احلامي للتعليم.
ومما ل �ضك فيه اأن التحول 
للتعليم الإلكروين ب�ضكل كامل 
التعليم  اأم����ام  ك��ب��ري  ك���ان حت���دي 

التعليم عن بعد.. درع حامي للتعليم في ظل جائحة كورونا
تعريه  اجلامعي  والتعليم  العام 
به  املخاوف، وحتيط  العديد من 
ال��ت�����ض��اوؤلت ع��ن م����دى  جن��اح��ه، 
واخل����وف الأك����رب ك���ان ي��رك��ز يف 
الإن��رن��ت  على  ال��ه��ائ��ل  ال�ضغط 
ل��ت��وق��ف الأع����م����ال ح����ول ال��ع��امل 

وحتوليها لأعمال تدار عن بعد.

 منصات تعليم إلكترونية
الأول���ى   احل����الت  ت�ضجيل  وم��ن��ذ 
ل��اإ���ض��اب��ة ب��ف��اي��رو���ص ك��ورون��ا يف 
التعليم  وزارة  ب���ادرت  ال�ضعودية 
ب������اإي������ق������اف احل�����������ض�����ور مل����ق����رات 
ال��ت��ع��ل��ي��م وحت���وي���ل ال��ت��ع��ل��ي��م اإل���ى 
اإل���ك���روين ب��اإن�����ض��اء ال��ع��دي��د من 
فاأطلقت  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،   امل��ن�����ض��ات 

ق���ن���اة ع���ني ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،  وب���واب���ة 
امل�ضتقبل  وبوابة  الإثرائية،  عني 
وا�ضتمرت  العام،  التعليم  لطاب 
عدد  على  اجلامعية  املحا�ضرات 
كزووم  الإلكرونية  الربامج  من 

والباك بورد وكا�ضريا.

قناة عين
ال��ت��ح��ول ال�ضريع  وق���د ك���ان ه���ذا 
وقلبه  ال��ت��ع��ل��ي��م  ح���دث يف  ال����ذي 
اإل��ك��روين  لتعليم  ت��ام��ة  ب�����ض��ورة 
التعليمي  للنظام  ي�ضجل  اإجن���از 
يف اململكة؛  فقد بني قدرته على 
ال��ت��اأق��ل��م ع��ل��ى ال���ظ���روف ب�����ض��ورة 
بع�ص  كانت هناك  وق��د  �ضريعة،  
العقبات التي واجهت هذا التاأقلم 

بع�ص  يف  الن��رن��ت  �ضعف  منها 
املناطق النائية، فكانت قناة عني 
احل����ل ل��ه��ذه ال��ع��ق��ب��ة ح��ي��ث تبث 
ال����درو�����ص ال��ت��ع��ل��ي��م��ة ع��ل��ى م���دار 
اليوم لكافة امل�ضتويات الدرا�ضية،  
ب���دي���ا  ت����ك����ون  اأن  يف  وجن����ح����ت 
املن�ضات  ع��ن احل�����ض��ور يف  ج��ي��دا 

الإلكرونية.

حضور افتراضي
ال��ت��ع��ل��ي��م اجل��ام��ع��ي  ويف ج���ان���ب 
ف���ق���د حت���ول���ت امل�����ق�����ررات ب�����ض��ك��ل 
ت�����ام حل�������ض���ور اف����را�����ض����ي ع��ل��ى 
امل�����واق�����ع ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة امل��خ��ت�����ض��ة 
املحا�ضرات  وتنوعت  باجلامعات، 
ما بني حما�ضرات تزامنية وغري 

تزامنية،  وا�ضتمرارية الختبارات 
على املن�ضات الإلكرونية، فكانت 
الخ��ت��ب��ارات ت��ط��رح مب���دة  اأط��ول 
الخ��ت��ب��ار  م��ن  ال��ط��اب  لتمكني 
يف م���دة زم��ن��ي��ة اأط������ول، وك��ذل��ك 
لتجنب العديد من امل�ضاكل التي 
ق��د ت��واج��ه ال��ط��اب م��ن م�ضاكل 
انقطاع الإنرنت اأو ال�ضغط على 

املن�ضات الإلكرونية.

الفصل الصيفي
العملية  ا�ضتمرار  على  وح��ر���ض��ا 
من  ال��ع��دي��د  ط��رح��ت  التعليمية 
الف�ضول  ال�����ض��ع��ودي��ة  اجل��ام��ع��ات 
ال�������ض���ي���ف���ي���ة ب�������ض���ك���ل اإل�����ك�����روين 
ال�ضيفي  الف�ضل  لت�ضهيل  كامل 

ل���ل���راغ���ب���ني ف���ي���ه م����ن ط������اب و 
ط��ال��ب��ات اجل���ام���ع���ات،  وق����د ك��ان 
ال�ضيفي  ال��ف�����ض��ل  ع��ل��ى  الق���ب���ال 
املعتاد، ففي  اأك��رب من  العام  ه��ذا 
الف�ضل  �ضم  خالد  امللك  جامعة 
ال�ضيفي ما يقارب 29500 طالب 
وطالبة من اأنحاء املنطقة،  وهذا 
اأك��ر م��ن 50% من  ال��ع��دد يعترب 
اإج����م����ايل ط�����اب ج���ام���ع���ة امل��ل��ك 

خالد.
و����ض���ه���دت ج���ام���ع���ة ج�����ازان 
اأي�ضا زيادة يف اأعداد املتقدمني 
ع��ل��ى ال��ف�����ض��ل ال�����ض��ي��ف��ي ل��ع��ام 
م��ق��ارن��ة    %75 ب��ن�����ض��ب��ة   1441
ال�ضيفي  ال���درا����ض���ي  ب��ال��ف�����ض��ل 

لعام 1440.

القراءة
تفتح لك باب 

كل علم
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عدد خاص
اجلامعي  ال��ع��ام  ه���ذا  م��ن  الأول  ال��ع��دد  ي��ك��ون  اأن  ن�ضعد 
ع����ددا خ��ا���ض��ا ع���ن »ال��ت��ع��ل��م الإل����ك����روين«، ف��ق��د وجهنا 
معايل الأ�ضتاذ الدكتور رئي�ص اجلامعة يف ان نعمل على 
اجلامعة  تعي�ضها  التي  للتحولت  مواكبة  الإ�ضدار  هذا 
اململكة تكيفا مع جائحة كورونا.   التعليمي يف  واملجتمع 
الغامدي  ب�ضاير  الفريق الطابي برئا�ضة  ان  وي�ضعدين 
ه��ي مع  ال��ع��دد  ه��ذا  العمل يف  اآف���اق يقود  رئي�ضة حترير 
الإع��ام  ق�ضم  وطالبات  طاب  من  وزمائها  زمياتها 
والإت�ضال، مع فريق اإداري م�ضاند من اأجل ان ي�ضدر هذا 
العدد  مو�ضوعات  وتنوعت  باملنا�ضبة.  يليق  ب�ضكل  العدد 
التعليم  يف  ���ض��واء  بعد  ع��ن  التعليم  جم��الت  خمتلف  يف 
العام اوالتعليم اجلامعي. ونحن مفتخرون بالدور الذي 
والظروف  القائم  الو�ضع  تكييف  يف  اجلامعة  به  قامت 
دون  اجلائحة  ه��ذه  ب�ضبب  العامل  تواجه  التي  ال�ضعبة 
التعلم  منافذ  ع��رب  وذل���ك  التعليمية  بالعملية  اخ���ال 

الإلكروين.
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آفاق طالبية
التعليم في ظروف 

استثنائية ! 
ا�ضتعدادات ع����ام درا�ضي خمتلفة وجتربة جديدة قد تكون 

نقلة نوعية يف التعليم باململكة.
وكاأي ظ����رف ط����ارئ لب����د ل����ه م����ن مواجهت����ه وتذليل 
�ضعوبات����ه، وه����ذا ماتعم����ل علي����ه ال����وزارات املعني����ة والت����ي 
حر�ض����ت اأوًل على �ضامة الطاب واأ�ضاتذتهم، و حر�ضت 
ا على ما يعزز م�ضاركة التعليم بني الأ�ضرة واملدر�ضة، و  اأي�ضً
البحث والعمل لدى الطلبة يف جميع الفئات وامل�ضتويات.
ق����د يكون االأمر �شًعبا يف بدايته؛ ولكن العمل ب�شدق 
�ضيح����ل حم����ل ال�ضعوبات التي واجه����ت التعليم عن بعد، و 
كتجرب����ة اأول����ى ق����د يكون ه����ذا التعليم ا�ضلوب����اً جديداً مما 

يجعلنا مواكبني لع�ضر النرنت مواكبة جيدة. 
لذل����ك يج����ب علين����ا اأن ل نلتف����ت لل�ضعوب����ات ونظ����رة 
املت�ضائم����ني ، واأن نتح����دى كل معوق����ات التعلي����م يف ظ����ل 
ه����ذه الظروف التي مير بها الع����امل، لنكمل م�ضرية تعليم 

الجيال. 
وه����و م����ا جعلنا يف اآف����اق ن�ضع����ى لتخ�ضي�ص ع����دًدا عن 
ه����ذه  خ����ال  واأهميت����ه  ل�ضرورت����ه  اللك����روين  التعلي����م 

الفرة. 
واأخ����رًيا كل ماعلين����ا اخا�����ص الني����ة يف طل����ب العل����م 
والعم����ل على توف����ري البيئة املنا�ضبة للتعل����م ،وحث انف�ضنا 
حكومتن����ا  جعل����ت  الت����ي  ؛  الغاي����ة  لبل����وغ  املوا�شل����ة  عل����ى 
الر�ضي����دة تتخ����ذ هذا التعلي����م كخيار جي����د يجعل اجلميع 

ي�ضتفيد من وقته وي�ضتمر التعليم دون انقطاع.
كم����ا يج����ب علينا المي����ان ب����اهلل �ضبحانه وتعال����ى باأن 
هذه ال�ضدة �ضتزول والأيام �ضتطوى، ولن يبقى اإل ذكراها 

والثمرة املتح�ضلة منها.

بشائر سعيد الغامدي
رئيسة التحرير * 
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املدينة اجلامعية اجلديدة بالفرعاء


