
 

 

 

دلیل سیاسة التغذية الراجعة 
   لجمیع المھام



 لجمیع المھامالتغذية الراجعة سیاسة دلیل 

 
۱ 

 

 جدول املحتويات:

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

 ٣ ......................... الرقمية للتعليم والتعلمأوالً: التغذية الراجعة املقدمة من خالل املنظومة 
 ٤ ............. آلية الحصول عىل التغذية الراجعة من خالل املنظومة الرقمية للتعليم والتعلم

 ٧ .................... ثانيًا: التغذية الراجعة التي يقدمها عضو هيئة التدريس عىل نشاطات املقرر
 ٨ ........................................................................... الساعات املكتبية االفرتاضية

 ٨ ............................ آلية تقديم األسئلة واالستفسارات وتلقى التغذية الراجعة حولها

 

 

  



 لجمیع المھامالتغذية الراجعة سیاسة دلیل 

 
۲ 

 
 جدول األشكال:

 ٤ ................ : شاشة الدخول إىل املنظومة الرقمية لخدمات التعلم واملعرفة١رسم توضيحي 
 ٥ .................................................. : شاشة لخدمات التعلم واملعرفة٢رسم توضيحي 
 ٧ .................... Blackboard: التعليق والتفاعل من خالل املدونات عىل نظام ٣رسم توضيحي 

 

 

 الروابط:
 شاشة الدخول إىل املنظومة الرقمية لخدمات التعلم واملعرفة -

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

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

 

 مقدمة
 

تقدم عمادة التعلم اإللكرتوني والتعليم عن بعد التغذية الراجعة للطالب بطرق مختلفة، حيث 
من خالل  إلكرتونيًااملتعلم� تقديم التغذية الراجعة عىل أعمال يقوم أعضاء هيئة التدريس ب

ويقومون كذلك أيضا بالرد عىل مالحظات . منتديات الحوار والواجبات عىل نظام إدارة التعلم
مالحظات لطالب املقدمة من خالل املنظومة الرقمية للتعليم واملعرفة والتي تتضمن الرد عىل ا

املسجلة/ او محتوي املحارضات املبارشة/ أو  محتوى املحارضاتكل من " الطلبة حول
، كما يقدم أعضاء هيئة التدريس ساعات مكتبية افرتاضية الواجبات/ او للتواصل مع املرشف"

 .سارات املتعلم� من خالل املحارضات املبارشة التي تقدم عىل نظام إدارة التعلمللرد عىل استف

 

 : التغذية الراجعة املقدمة من خالل املنظومة الرقمية للتعليم والتعلمأوالً
املنظومة الرقمية لخدمات ل "عمادة التعليم االلكرتوني والتعلم عن بعد بجامعة امللك فيص توفر

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

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

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

 

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


 لجمیع المھامالتغذية الراجعة سیاسة دلیل 

 
٤ 

 
 ىل املنظومة الرقمية لخدمات التعلم واملعرفةشاشة الدخول إ: ١رسم توضيحي 

 

 التغذية الراجعة من خالل املنظومة الرقمية للتعليم والتعلمآلية الحصول عىل 
 قم بتسجيل الدخول عىل املنظومة الرقمية لخدمات التعلم واملعرفة بحسابك الجامعي. -١

 قم بتشغيل خدمات املالحظات، وهي: -٢

 املحارضات. ىمحتوتلقي مالحظات الطلبة حول  •
 الواجبات.محتوى تلقي مالحظات الطلبة حول  •
 تلقي مالحظات الطلبة حول املحارضات املبارشة. •
 التواصل مع مرشف املقرر. •
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٥ 

 
 شاشة لخدمات التعلم واملعرفة: ٢رسم توضيحي 
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٦ 

 .اضغط تبويب املالحظات املرسلة -٣

 .عضو هيئة التدريس الراجعة املرسلة من قبلاستعرض التغذية  -٤

 
 عرض االستفسارات الخاصة بالطالب:  ٣رسم توضيحي 
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۷ 

 : التغذية الراجعة التي يقدمها عضو هيئة التدريس عىل نشاطات املقرر ثانياً
يقوم أعضاء هيئة التدريس بتقديم التغذية الراجعة حول أنشطة وأداء الطالب من خالل أدوات 

 املقرر اإللكرتوني، كمنتديات النقاش، والواجبات، واالختبارات والتقييمات الذاتية. 

 
 Blackboardالتعليق والتفاعل من خالل املدونات عىل نظام : ٤رسم توضيحي 
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۸ 

 

 الساعات املكتبية االفرتاضية
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. 

 تبية االفرتاضيةيف الساعات املكآلية تلقى التغذية الراجعة 
 .مواعيد الساعات املكتبية االفرتاضيةاالنتباه إىل  -

استمع إىل التغذية الراجعة واإلجابات التي يقدمها عضو هيئة التدريس حول أسئلتك  -
 واستفساراتك.

 يف التغذية الراجعة التي تلقيتها.سجل النقاط الهامة  -
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