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۱ 

 

 املحتويات: جدول

  
 ٣ .................................................................................................... مقدمة

 ٣ .................... للتعليم والتعلم أوالً: استفسارات الطالب املقدمة من خالل املنظومة الرقمية
 ٤ ........................ آلية تقديم االستفسارات من خالل املنظومة الرقمية للتعليم والتعلم

 ٨ ..................................................................... ثانيًا: الساعات املكتبية االفرتاضية
 ٨ ........................سياسة تقديم األسئلة واالستفسارات يف الساعات املكتبية االفرتاضية
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 جدول األشكال:

 ٤ ................ : شاشة الدخول إىل املنظومة الرقمية لخدمات التعلم واملعرفة١رسم توضيحي 
 ٥ .................................................. : شاشة لخدمات التعلم واملعرفة٢رسم توضيحي 
 ٦ ..................... املحارضات ى: شاشة تلقي مالحظات الطلبة حول محتو ٣رسم توضيحي 
 ٧ .......................................... : عرض االستفسارات الخاصة بالطالب٤رسم توضيحي 

 

 

 الروابط:
 لدخول إىل املنظومة الرقمية لخدمات التعلم واملعرفةشاشة ا -

https://del.kfu.edu.sa/entisab_app/index.asp 
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۳ 

 

 مقدمة
 

يمكن للطالب تقديم االستفسارات املختلفة سواء كانت استفسارات أكاديمية، أو استفسارات 
من خالل املنظومة الرقمية لخدمات خاصة بالدعم الفني، أو استفسارات املقررات اإللكرتونية 

ويمكنهم كذلك تقديم االستفسارات املختلفة حول املقرر اإللكرتوني من خالل املعرفة، والتعلم 
تديات النقاش املخصصة لالستفسارات، ويمكن للطالب كذلك طرح األسئلة واالستفسارات يف من

 املحارضات املبارشة والساعات املكتبية االفرتاضية التي تخصص لذلك الغرض.

 

 املقدمة من خالل املنظومة الرقمية للتعليم والتعلم استفسارات الطالب: أوالً
املنظومة الرقمية ل بتوفري "عمادة التعليم االلكرتوني والتعلم عن بعد بجامعة امللك فيص توفر

رسال االستفسارات واملالحظات الخاصة نظام تفاعيل متكامل إل" لخدمات التعلم واملعرفة
 –وخدمات الشؤون االكاديمية  -بالعديد من الخدمات منها "الخدمات التعليمية وخدمات التعلم

 يف وخدمات أخرى" لدعم العملية التعليمية –خدمات الشؤون املالية  –شؤون االختبار وخدمات 
إىل الخدمة بعد تسجيل الدخول باستخدام الرقم الجامعي الجامعة، حيث يستطيع الطالب الدخول 

 وكلمة املرور. من خالل الرابط التايل:
https://del.kfu.edu.sa/entisab_app/index.asp 
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٤ 

 من خالل املنظومة الرقمية للتعليم والتعلم آلية تقديم االستفسارات
 قم بتسجيل الدخول عىل املنظومة الرقمية لخدمات التعلم واملعرفة بحسابك الجامعي. -١

 
 إىل املنظومة الرقمية لخدمات التعلم واملعرفةشاشة الدخول : ١رسم توضيحي 

 قم بتشغيل خدمات املالحظات، وهي: -٢

 املحارضات. ىتلقي مالحظات الطلبة حول محتو •
 الواجبات.محتوى تلقي مالحظات الطلبة حول  •
 تلقي مالحظات الطلبة حول املحارضات املبارشة. •
 التواصل مع مرشف املقرر. •
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 شاشة لخدمات التعلم واملعرفة: ٢رسم توضيحي 
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 سجل املالحظة املطلوبة، من خالل تعبئة البيانات يف الحقول املحددة. -٣

 
 املحارضات ىشاشة تلقي مالحظات الطلبة حول محتو:  ٣رسم توضيحي 
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۷ 

 

"عرض االستفسارات الخاصة إىل تبويب  لانتق لعرض االستفسارات التي قمت بإرسالها، -٤
والردود من القسم  بالطالب" يظهر للطالب جميع البيانات الخاصة باالستفسارات السابقة

 .املختص وحالة االستفسار

  

 
 عرض االستفسارات الخاصة بالطالب: ٤رسم توضيحي 

 

 عىل االستفسار خالل يوم� من تاريخ طلبه.يقوم عضو هيئة التدريس بالرد 
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 الساعات املكتبية االفرتاضيةثانياً: 
يقوم أعضاء هيئة التدريس بعقد محارضات مبارشة، باإلضافة إىل ساعات مكتبية افرتاضية 

من خالل نظام إدارة التعلم لإلجابة عىل استفسارات الطلبة فيما يخص املقرر الدرايس 
Blackboard. 

 

 تقديم األسئلة واالستفسارات يف الساعات املكتبية االفرتاضية سياسة
عندما يتم اإلعالن عنها من خالل تنبيهات  الساعات املكتبية االفرتاضيةمواعيد االنتباه إىل  -

 وإعالنات املقرر اإللكرتوني.

 بشكل مسبق. كجهز أسئلتك واستفسارات -

 .الساعات املكتبية االفرتاضية جهز مايكروفون وسماعة الستخدامهم أثناء -

لطلب السؤال أو  الساعات املكتبية االفرتاضيةيف  )Raise Handاضغط أيقونة رفع اليد ( -
 االستفسار.

عندما يسمح لك عضو هيئة  الساعات املكتبية االفرتاضيةاطرح أسئلتك واستفساراتك أثناء  -
 التدريس بذلك.

 .بشكل واضح ومخترصاجعل أسئلتك واستفسارات مخترصة وأحرص عىل طرحها  -

 ألتزم آداب الحديث أثناء طرح األسئلة واالستفسارات عىل عضو هيئة التدريس. -
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