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ما هو ...
التعليم عن بعد؟

تكنولوجيا  باستخدام  للتعيلم  طريقة  هو  بعد  عن  التعيلم 
إيصال  أجل  من  اإلنترنت؛  خالل  من  واالتصاالت  المعلومات 
وبصورة  تكلفة  وأقل  وقت  بأسرع  للمتعلمين  المعلومات 
التعليمية وضبطها وقياس وتقييم  العملية  إدارة  تمكن من 
االتصال  وسائل  النوع  هذا  في  وتتعدد  المتعلمين.  أداء 
والمنتديات  اإللكتروني  البريد  وسائل  خالل  من  والتفاعل 
االلكترونية وغرف الحوار والكثير من وسائط االتصال، لتمكين 
يتناسب  الذي  باألسلوب  العلمية  المادة  تلقي  من  المتعلم 
مع قدراته من خالل الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة 
تنفيذ  والزمان في  المكان  قيود  التعليم  يتجاوز  وبه  ونحوها. 
واسعة  فرص  إيجاد  في  يساعد  مما  التعليمية،  العملية 
في  والمعرفة  العلم  ونشر  بعد  عن  الجامعات  في  للدراسة 

المجتمع لتحقيق الرقي والرفاهية والتقدم.

ما هو ...
التعليم عن بعد؟

تكنولوجيا  باستخدام  للتعيلم  طريقة  هو  بعد  عن  التعيلم 
إيصال  أجل  من  اإلنترنت؛  خالل  من  واالتصاالت  المعلومات 
وبصورة  تكلفة  وأقل  وقت  بأسرع  للمتعلمين  المعلومات 
التعليمية وضبطها وقياس وتقييم  العملية  إدارة  تمكن من 
االتصال  وسائل  النوع  هذا  في  وتتعدد  المتعلمين.  أداء 
والمنتديات  اإللكتروني  البريد  وسائل  خالل  من  والتفاعل 
االلكترونية وغرف الحوار والكثير من وسائط االتصال، لتمكين 
يتناسب  الذي  باألسلوب  العلمية  المادة  تلقي  من  المتعلم 
مع قدراته من خالل الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة 
تنفيذ  والزمان في  المكان  قيود  التعليم  يتجاوز  وبه  ونحوها. 
واسعة  فرص  إيجاد  في  يساعد  مما  التعليمية،  العملية 
في  والمعرفة  العلم  ونشر  بعد  عن  الجامعات  في  للدراسة 

المجتمع لتحقيق الرقي والرفاهية والتقدم.

ما هي ...
مميزات التعليم عن بعد؟

ما هي ...
مميزات التعليم عن بعد؟

آلية التدريس والدراسةآلية التدريس والدراسة

للمتعلم  المميزات،  من  بالعديد  بعد  عن  التعلم  يتميز 
وللعملية التعليمية على السواء:

•  جعل التعلم أكثر مرونة وتحريًرا من القيود المعقدة
مكتسًبا  ا 

ً
حق وجعله  الجامعي  التعليم  فرص  توفير    •

للجميع
والعلمي  الثقافي  المستوى  رفع  في  اإلسهام   •

واالجتماعي لدى أفراد المجتمع
•  خلق بيئة تعلم الكتروني تحفز الطلبة لاللتحاق بالدراسة 

في الجامعة
يساعد  مما  ومتعددة.  متنوعة  تعليمية  مصادر  توفير    •

على تقليل الفروق الفردية بين المتعلمين
•   خفض تكلفة التعليم وجعله في متناول كل فرد من 
مع  ويتماشى  وقدراته،  يتناسب  بما  المجتمع  أفراد 

استعداداته وظروفه. 

للمتعلم  المميزات،  من  بالعديد  بعد  عن  التعلم  يتميز 
وللعملية التعليمية على السواء:

•  جعل التعلم أكثر مرونة وتحريًرا من القيود المعقدة
مكتسًبا  ا 

ً
حق وجعله  الجامعي  التعليم  فرص  توفير    •

للجميع
والعلمي  الثقافي  المستوى  رفع  في  اإلسهام   •

واالجتماعي لدى أفراد المجتمع
•  خلق بيئة تعلم الكتروني تحفز الطلبة لاللتحاق بالدراسة 

في الجامعة
يساعد  مما  ومتعددة.  متنوعة  تعليمية  مصادر  توفير    •

على تقليل الفروق الفردية بين المتعلمين
•   خفض تكلفة التعليم وجعله في متناول كل فرد من 
مع  ويتماشى  وقدراته،  يتناسب  بما  المجتمع  أفراد 

استعداداته وظروفه. 

نظام إدارة التعليم اإللكتروني
الكترونية  مقررات  بناء  المقرر  ألستاذ  النظام  هذا  يسمح 
المقررات  هذه  إلدارة  سهلة  طريقة  ويوفر  متكاملة، 
ويسمح  كثيرة،  أدوات  خالل  من  اإللكترونية  التعليمية 
بالتفاعل مع الطلبة من خالل المنتديات وغرف المناقشة 

والحوار والبريد االلكتروني.

نظام الفصول االفتراضية
يتيح هذا النظام ألستاذ المقرر االلتقاء مع طالبه بشكل 
التعليمي  المحتوى  لعرض  اإلنترنت  شبكة  عبر  مباشر 
الطلبة  أسئلة  وتلقي  والصورة  بالصوت  أشكاله  بكافة 
كافة  بإجراء  النظام  هذا  يسمح  كما  عليها.  واإلجابة 

التفاعالت والنشاطات الصفية التقليدية الكترونًيا.

نظام إدارة التعليم اإللكتروني
الكترونية  مقررات  بناء  المقرر  ألستاذ  النظام  هذا  يسمح 
المقررات  هذه  إلدارة  سهلة  طريقة  ويوفر  متكاملة، 
ويسمح  كثيرة،  أدوات  خالل  من  اإللكترونية  التعليمية 
بالتفاعل مع الطلبة من خالل المنتديات وغرف المناقشة 

والحوار والبريد االلكتروني.

نظام الفصول االفتراضية
يتيح هذا النظام ألستاذ المقرر االلتقاء مع طالبه بشكل 
التعليمي  المحتوى  لعرض  اإلنترنت  شبكة  عبر  مباشر 
الطلبة  أسئلة  وتلقي  والصورة  بالصوت  أشكاله  بكافة 
كافة  بإجراء  النظام  هذا  يسمح  كما  عليها.  واإلجابة 

التفاعالت والنشاطات الصفية التقليدية الكترونًيا.

نظام تسجيل المحاضرات
يسمح هذا النظام ألستاذ المقرر تسجيل المحاضرات بكافة 
الكتروني  بشكل  أنواعها  بكافة  والمالحظات  فعالياتها 
المواد  إدارة  نظام  مع  وربطها  وتصنيفها  وجدولتها 
المحاضرات  إلى هذه  الرجوع  للطلبة  يتيح  بحيث  التعليمية. 
هذه  وتحميل  مكان،  أي  وفي  وقت  أي  في  وحضورها 
بهم  الخاصة  الحاسوب  أجهزة  على  وتخزينها  المحاضرات 

.IPod وعلى أجهزة الجوال وأجهزة

نظام تسجيل المحاضرات
يسمح هذا النظام ألستاذ المقرر تسجيل المحاضرات بكافة 
الكتروني  بشكل  أنواعها  بكافة  والمالحظات  فعالياتها 
المواد  إدارة  نظام  مع  وربطها  وتصنيفها  وجدولتها 
المحاضرات  إلى هذه  الرجوع  للطلبة  يتيح  بحيث  التعليمية. 
هذه  وتحميل  مكان،  أي  وفي  وقت  أي  في  وحضورها 
بهم  الخاصة  الحاسوب  أجهزة  على  وتخزينها  المحاضرات 

.IPod وعلى أجهزة الجوال وأجهزة

شروط القبول
 على الشهادة الثانوية 

ً
•  أن يكون الطالب / الطالبة حاصال

العامة أو ما يعادلها
دول  مواطني  من  أو  الجنسية  سعودي  يكون  أن   •
مجلس التعاون أو من المقيمين في المملكة إقامة 

نظامية
•  إجادة مهارات التعامل مع الحاسوب واإلنترنت، ويجب 
بدورة  االلتحاق  المهارات  تلك  لديه  تتوافر  ال  من  على 

تمهيدية تؤهله لذلك.

شروط القبول
 على الشهادة الثانوية 

ً
•  أن يكون الطالب / الطالبة حاصال

العامة أو ما يعادلها
دول  مواطني  من  أو  الجنسية  سعودي  يكون  أن   •
مجلس التعاون أو من المقيمين في المملكة إقامة 

نظامية
•  إجادة مهارات التعامل مع الحاسوب واإلنترنت، ويجب 
بدورة  االلتحاق  المهارات  تلك  لديه  تتوافر  ال  من  على 

تمهيدية تؤهله لذلك.

من يمكنه اإللتحاق بالتعليم 
المطور؟

والطالبات  الطالب  لإلنتساب  المطور  التعليم  نظام  يقبل في 
في  والمقيمين  التعاون  مجلس  ومواطني  السعوديين 
بتخصصاتها  العامة  الثانوية  الحاصلين على شهادة  المملكة 
علوم   - تجارية   - القرآن  تحفيظ   - أدبي   - (علمي  المختلفة 
طبيعية - إدارية - شرعية - المعهد العلمي - الثانوية الصناعية 
الفنيين).  المراقبين  ثانوية   - الزراعية  الثانوية   - الصحية  الثانوية   -
الجامعة  المنسحب من  الطالبة   / الطالب  قبول  كما يمكن 

والمطوي قيده من الدراسة الجامعية.

من يمكنه اإللتحاق بالتعليم 
المطور؟

والطالبات  الطالب  لإلنتساب  المطور  التعليم  نظام  يقبل في 
في  والمقيمين  التعاون  مجلس  ومواطني  السعوديين 
بتخصصاتها  العامة  الثانوية  الحاصلين على شهادة  المملكة 
علوم   - تجارية   - القرآن  تحفيظ   - أدبي   - (علمي  المختلفة 
طبيعية - إدارية - شرعية - المعهد العلمي - الثانوية الصناعية 
الفنيين).  المراقبين  ثانوية   - الزراعية  الثانوية   - الصحية  الثانوية   -
الجامعة  المنسحب من  الطالبة   / الطالب  قبول  كما يمكن 

والمطوي قيده من الدراسة الجامعية.



جامعة الملك فيصل

عمادة التعلم اإللكتروني
والتعليم عن بعد

نبذة عنتعليم بال حدود
عمادة التعلم اإللكتروني

والتعليم عن بعد

التطلعات
المستقبلية

•     إعداد المواد اإللكترونية لتخصصات الجامعة.

•    تحديث البنية التحتية للعمادة لدعم تكنولوجيا التعليم 
خدمات  بمستوى  والرقي  العمادة  أهداف  وتحقيق 

التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد.

المختلفة  العمل  وورش  البحث  وحلقات  مؤتمرات  عقد     •

المتخصصة بالتعلم اإللكتروني.

•     االستمرار في عقد دورات تدريبية في التعلم اإللكتروني 
لكافة منسوبي الجامعة وصوال إلى جامعة إلكترونية.

 Mobile التوسع في التعلم اإللكتروني باستخدام الجوال    •
m-Learning نحو technologies

المحلية  المجتمعات  مختلف  مع  والتعاون  االتصال     •

العالمية في مجال التعلم اإللكتروني.

الموارد  وبنفس  الجامعة  في  المقبولين  نسبة  زيادة    •

المتوفرة حاليا في الجامعة.

•    تقديم االستشارات فيما يخص التعلم اإللكتروني.

برامج  من  المزيد  لفتح  الجامعة  كليات  مع  التعاون     •

التعليم المطور لالنتساب وبرامج التعلم عن بعد لتوفير 
تخصصات تخدم الطلبة في المملكة وخارجها.   
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لقد تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تطوًرا كبيًرا 
اليوميـة،  الواضـح فـي مختلـف مجـاالت حياتنـا  تأثيـرُه  وأصبـح 
لتقديـم خدمـة  أسـاليب تعليميـة جديـدة  البحـث عـن  وأصبـح 
التعليـم  مطلًبـا ملًحـا.  ومع بزوغ عصـر المعرفة والتكنولوجيا 
يمكـن القـول أن عصًرا جديًدا في تاريخ التعليم الجامعي قد 
باسـتخدام  للتعليـم  طريقـة  هـو  اإللكترونـي  فالتعلـم  بـدأ. 
تكنولوجيـا المعلومـات واالتصاالت من أجـل إيصال المعلومة 
للمتعلم بأسرع وقت وأقل كلفة دون أية قيود مكانية أو زمانية 
في تنفيذ العملية التعليمية، مما يساعد في زيادة فرص أكبر 
للدراسـة الجامعيـة وتوفيـر التعليـم لألفراد الذين ال تسـمح لهم 
طبيعـة عملهـم وظروفهـم الخاصة مـن االلتحـاق بالجامعات 

عن طريق التعليم التقليدي.
ولقـد شـهد التعليـم العالـي فـي المملكـة العربيـة السـعودية 
تطـوًرا كبيـًرا بتوجيـه مـن القيـادة الحكيمـة التـي أدركـت بوقت 
مبكـر أن جهـود التنميـة يجـب أن تركـز علـى إحـداث ثـورة فـي 
النظـام التعليمـي مـن خـالل سياسـات واسـتراتيجيات محكمة 
لتوظيف التقنية في خدمة العملية التعليمية وجعلها قاعدة 

أساسية لالرتقاء بالتعليم وأداة لحفز اإلبداع والتميز. 
ولمواكبـة هـذا التطور في مجال التعليم  فقد أنشـأت جامعة 
الملـك فيصـل عمـادة للتعلـم اإللكترونـي والتعليـم عـن بعـد 
لكـي تعنـي بكافة أمور التعلـم اإللكتروني في الجامعة من 
اإللكترونـي  التعليـم  وأنظمـة  التحتيـة  للبنيـة  وتشـغيل  توفيـر 
العالمية. كما قامت الجامعة باسـتقبال أول دفعة من طالب 
وطالبات برامج التعليم المطور لالنتسـاب في الفصل الدراسي 
األول  1430 / 1431هــ والـذي يتيح للطلبة الدراسـة في الجامعة 
األنظمـة  توظيـف  خـالل  مـن  المتاحـة  التخصصـات  فـي 
التعلـم  مجـال  فـي  المتخصصـة  العالميـة  اإللكترونيـة 

اإللكتروني والتعليم عن بعد دون الحاجة للحضور للجامعة.
 وجامعـة الملـك فيصـل مـن خالل دخولها فـي مجال تقديم 
خدمـات التعلـم اإللكترونـي والتعليم عن بعد تحرص بشـكل 
كبير أن تقدم هذا البرامج وفق معايير عالمية ذات جودة عالية 

تتناسب مع طموحات ومكانة الجامعة.

لقد تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تطوًرا كبيًرا 
اليوميـة،  الواضـح فـي مختلـف مجـاالت حياتنـا  تأثيـرُه  وأصبـح 
لتقديـم خدمـة  أسـاليب تعليميـة جديـدة  البحـث عـن  وأصبـح 
التعليـم  مطلًبـا ملًحـا.  ومع بزوغ عصـر المعرفة والتكنولوجيا 
يمكـن القـول أن عصًرا جديًدا في تاريخ التعليم الجامعي قد 
باسـتخدام  للتعليـم  طريقـة  هـو  اإللكترونـي  فالتعلـم  بـدأ. 
تكنولوجيـا المعلومـات واالتصاالت من أجـل إيصال المعلومة 
للمتعلم بأسرع وقت وأقل كلفة دون أية قيود مكانية أو زمانية 
في تنفيذ العملية التعليمية، مما يساعد في زيادة فرص أكبر 
للدراسـة الجامعيـة وتوفيـر التعليـم لألفراد الذين ال تسـمح لهم 
طبيعـة عملهـم وظروفهـم الخاصة مـن االلتحـاق بالجامعات 

عن طريق التعليم التقليدي.
ولقـد شـهد التعليـم العالـي فـي المملكـة العربيـة السـعودية 
تطـوًرا كبيـًرا بتوجيـه مـن القيـادة الحكيمـة التـي أدركـت بوقت 
مبكـر أن جهـود التنميـة يجـب أن تركـز علـى إحـداث ثـورة فـي 
النظـام التعليمـي مـن خـالل سياسـات واسـتراتيجيات محكمة 
لتوظيف التقنية في خدمة العملية التعليمية وجعلها قاعدة 

أساسية لالرتقاء بالتعليم وأداة لحفز اإلبداع والتميز. 
ولمواكبـة هـذا التطور في مجال التعليم  فقد أنشـأت جامعة 
الملـك فيصـل عمـادة للتعلـم اإللكترونـي والتعليـم عـن بعـد 
لكـي تعنـي بكافة أمور التعلـم اإللكتروني في الجامعة من 
اإللكترونـي  التعليـم  وأنظمـة  التحتيـة  للبنيـة  وتشـغيل  توفيـر 
العالمية. كما قامت الجامعة باسـتقبال أول دفعة من طالب 
وطالبات برامج التعليم المطور لالنتسـاب في الفصل الدراسي 
األول  1430 / 1431هــ والـذي يتيح للطلبة الدراسـة في الجامعة 
األنظمـة  توظيـف  خـالل  مـن  المتاحـة  التخصصـات  فـي 
التعلـم  مجـال  فـي  المتخصصـة  العالميـة  اإللكترونيـة 

اإللكتروني والتعليم عن بعد دون الحاجة للحضور للجامعة.
 وجامعـة الملـك فيصـل مـن خالل دخولها فـي مجال تقديم 
خدمـات التعلـم اإللكترونـي والتعليم عن بعد تحرص بشـكل 
كبير أن تقدم هذا البرامج وفق معايير عالمية ذات جودة عالية 

تتناسب مع طموحات ومكانة الجامعة.

كلمة العميد
د. عبد اهللا الفريدان

كلمة العميد
د. عبد اهللا الفريدان

أهداف العمادة
•    جعل التعلم أكثر مرونة وتحرًرا من القيود المعقدة.

للطلـب  اسـتجابة  الجامعـي  التعلـم  فـرص  توفيـر    •

االجتماعي المتزايد على هذا  النمط من التعليم. 
•     خلق بيئة تعلم إلكتروني تحفز الطلبة من كافة أنحاء 

المملكة لاللتحاق بالدراسة في الجامعة. 
ـم 

ُّ
•   رفـع الوعـي لـدى المجتمـع حـول مفهـوم التعل

اإللكتروني والحاجة إلى اسـتخدامه لتحسين مستوى 
التعليم. 

الخدمات اإللكترونية
توفير  من  اإللكتروني  التعليم  أمور  بكافة  العمادة  تعنى 
التعليم  وأنظمة  اإللكترونية،  التعليم  ومصادر  التحتية  للبنية 
اإللكتروني العالمية. إعداد وتطوير المواد التعليمية، وأنظمة 
وتوفيرها  فعالياتها  بكافة  المحاضرات  لتسجيل  متطورة 
باستخدام  عرضها  وإعادة  تصفحها  يمكن  حيث  للطلبة 
بيئة  نحو  قدما  والسير  مكان،  وكل  زمان  أي  في  اإلنترنت 
التميز  نحو  الجامعة  لخدمة طلبة  متكاملة  إلكتروني  تعلم 

واالرتقاء بخدمات الجامعة األكاديمية. 

أهداف العمادة
•    جعل التعلم أكثر مرونة وتحرًرا من القيود المعقدة.

للطلـب  اسـتجابة  الجامعـي  التعلـم  فـرص  توفيـر    •

االجتماعي المتزايد على هذا  النمط من التعليم. 
•     خلق بيئة تعلم إلكتروني تحفز الطلبة من كافة أنحاء 

المملكة لاللتحاق بالدراسة في الجامعة. 
ـم 

ُّ
•   رفـع الوعـي لـدى المجتمـع حـول مفهـوم التعل

اإللكتروني والحاجة إلى اسـتخدامه لتحسين مستوى 
التعليم. 

الخدمات اإللكترونية
توفير  من  اإللكتروني  التعليم  أمور  بكافة  العمادة  تعنى 
التعليم  وأنظمة  اإللكترونية،  التعليم  ومصادر  التحتية  للبنية 
اإللكتروني العالمية. إعداد وتطوير المواد التعليمية، وأنظمة 
وتوفيرها  فعالياتها  بكافة  المحاضرات  لتسجيل  متطورة 
باستخدام  عرضها  وإعادة  تصفحها  يمكن  حيث  للطلبة 
بيئة  نحو  قدما  والسير  مكان،  وكل  زمان  أي  في  اإلنترنت 
التميز  نحو  الجامعة  لخدمة طلبة  متكاملة  إلكتروني  تعلم 

واالرتقاء بخدمات الجامعة األكاديمية. 

الرؤية
الريادة في استخدام التكنولوجيا في تطوير وتحسين عملية 

التعليم والتعلم.

الرسالة

الجامعة من خالل  التعليمية في  العملية  تحسين وتطوير 
انشاء بيئة تعليمية متكاملة تستخدم فيها التكنولوجيا من 
في  اإللكتروني  التعلم  إدارة  و  االلكتروني،  التعلم  خالل 
الجامعة بالشكل الذي يتوافق مع سياسة الجامعة في هذا 
 ، واألكاديمية،  العلمية  مكانتها  سيدعم  مما  المجال، 
التدريس  هيئة  أعضاء  مهارات  تطوير  في  ويساهم 
في  الحديثة  التقنيات  استخدام  في  والطالب  والموظفين 
التعليم لتخرج جيال يتمتع باالعتماد على النفس، وتزودهم 
لحل  والتحليل  والتخطيط،  والتعاون،  االتصال،  على  بالقدرة 

المشاكل المختلفة نحو اقتصاد معرفي قوي.

الرؤية
الريادة في استخدام التكنولوجيا في تطوير وتحسين عملية 

التعليم والتعلم.

الرسالة

الجامعة من خالل  التعليمية في  العملية  تحسين وتطوير 
انشاء بيئة تعليمية متكاملة تستخدم فيها التكنولوجيا من 
في  اإللكتروني  التعلم  إدارة  و  االلكتروني،  التعلم  خالل 
الجامعة بالشكل الذي يتوافق مع سياسة الجامعة في هذا 
 ، واألكاديمية،  العلمية  مكانتها  سيدعم  مما  المجال، 
التدريس  هيئة  أعضاء  مهارات  تطوير  في  ويساهم 
في  الحديثة  التقنيات  استخدام  في  والطالب  والموظفين 
التعليم لتخرج جيال يتمتع باالعتماد على النفس، وتزودهم 
لحل  والتحليل  والتخطيط،  والتعاون،  االتصال،  على  بالقدرة 

المشاكل المختلفة نحو اقتصاد معرفي قوي.
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نماذج من داخل تطبيق الخدمات الطالبية

الخدمات الطالبيةالخدمات الطالبية

جميع الحقوق محفوظة لجامعة الملك فيصل

حازم أحمد
بن علي مجرشي

حازم أحمد
بن علي مجرشي

الكلية

التخصص

الحالة األكاديمية

المعدل العام

الساعات المكتسبة

التقدير العام

المرحلة الجامعية

اآلداب

اللغة اإلنجليزية

فعال
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جيد جًدا
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الفصل الثاني ١٤٣٢

الفصل األول ١٤٣٢

الفصل الثاني ١٤٣١
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١٨

٦

١٨

١٨

١٨

١٥

١٧

١٥

الساعات
المكتسبة



تطبيق الخدمات الطالبية على 
الجوال

جامعة الملك فيصل في متناول يدك ...
والصور  األخبار  إلى  اللحظي  الوصول 
الفصلي،  المقررات  ودليل  الفيديو،  وأشرطة 
من  الطالب  عن  مفصلة  ومعلومات 
والكلية  المكتسبة  والساعات  المعدل 
حيث  من  المقرر  ومعلومات  والتخصص، 
والوقت،  والموعد  والمحاضر  الشعبة 
ومعلومات المقرر المفصلة للفصل الحالي 
حيث تظهر معلومات العالمات المكتسبة 

واالختبار النهائي والتقدير

تطبيق الخدمات الطالبية على 
الجوال

جامعة الملك فيصل في متناول يدك ...
والصور  األخبار  إلى  اللحظي  الوصول 
الفصلي،  المقررات  ودليل  الفيديو،  وأشرطة 
من  الطالب  عن  مفصلة  ومعلومات 
والكلية  المكتسبة  والساعات  المعدل 
حيث  من  المقرر  ومعلومات  والتخصص، 
والوقت،  والموعد  والمحاضر  الشعبة 
ومعلومات المقرر المفصلة للفصل الحالي 
حيث تظهر معلومات العالمات المكتسبة 

واالختبار النهائي والتقدير

البوابة االفتراضية ثالثية األبعاد

مع صعود البيئات االفتراضية، قامت جامعة الملك 
فيصل بتوفير بوابة التعلم االفتراضية ثالثية األبعاد. 
خدمات  مع  األبعاد  ثالثي  التفاعل  يكون  بحيث 
وتوفر  بعد.  عن  التعليم  لطالب  متاح  الجامعة 
داخل  االفتراضي  الوجود  فيصل  الملك  جامعة 
عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد، حيث 
العمادة  أقسام  بين  بجولة  القيام  للدارس  يمكن 
الخ)  الفيديو،  ومؤتمرات  (الدردشة،  وإجراء  افتراضًيا 
مع موظفي العمادة والحصول على خدمات من 
األبعاد  ثالثية  االفتراضية  البوابة  وتحاكي  خاللها. 
وجود حقيقي للعمادة ويزيد من التواصل المباشر 

مع خدمات العمادة.

البوابة االفتراضية ثالثية األبعاد

مع صعود البيئات االفتراضية، قامت جامعة الملك 
فيصل بتوفير بوابة التعلم االفتراضية ثالثية األبعاد. 
خدمات  مع  األبعاد  ثالثي  التفاعل  يكون  بحيث 
وتوفر  بعد.  عن  التعليم  لطالب  متاح  الجامعة 
داخل  االفتراضي  الوجود  فيصل  الملك  جامعة 
عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد، حيث 
العمادة  أقسام  بين  بجولة  القيام  للدارس  يمكن 
الخ)  الفيديو،  ومؤتمرات  (الدردشة،  وإجراء  افتراضًيا 
مع موظفي العمادة والحصول على خدمات من 
األبعاد  ثالثية  االفتراضية  البوابة  وتحاكي  خاللها. 
وجود حقيقي للعمادة ويزيد من التواصل المباشر 

مع خدمات العمادة.

متاحة  الجامعة  وخدمات  التعليمية  المواد  كل 
يشجع  مما  الجوال.  أجهزة  للمتعلمين من خالل 
والتعلم   التعليم  أنشطة  في  لمشاركة  على 
التعلم،  عملية  إثراء  وكذلك  المواد.  مع  والتفاعل 
التعليم  خدمات  إلى  الوصول  في  المرونة  وزيادة 
أي  وفي  مكان  أي  من  الطالب  مشاركة  وتعزيز 

وقت.

متاحة  الجامعة  وخدمات  التعليمية  المواد  كل 
يشجع  مما  الجوال.  أجهزة  للمتعلمين من خالل 
والتعلم   التعليم  أنشطة  في  لمشاركة  على 
التعلم،  عملية  إثراء  وكذلك  المواد.  مع  والتفاعل 
التعليم  خدمات  إلى  الوصول  في  المرونة  وزيادة 
أي  وفي  مكان  أي  من  الطالب  مشاركة  وتعزيز 

وقت.

التعلم المتنقل

شخص  ألي  تتيح  المحمول  تقنيات  استخدام  إن 
الحصول على المعلومات من أي مكان وفي أي 
وقت. وامتداًدا الستخدام هذه التقنيات في توصيل 
التعليم  في  الجوال  ودخول  اإللكتروني  التعليم 
فيصل  الملك  جامعة  قامت   .(m-Learning)
المطور  التعليم  برامج   توصيل  طريقة  بتطوير 
استخدام  خالل  من  الجامعة  وخدمات  لالنتساب 

تقنيات الجوال. 

التعلم المتنقل

شخص  ألي  تتيح  المحمول  تقنيات  استخدام  إن 
الحصول على المعلومات من أي مكان وفي أي 
وقت. وامتداًدا الستخدام هذه التقنيات في توصيل 
التعليم  في  الجوال  ودخول  اإللكتروني  التعليم 
فيصل  الملك  جامعة  قامت   .(m-Learning)
المطور  التعليم  برامج   توصيل  طريقة  بتطوير 
استخدام  خالل  من  الجامعة  وخدمات  لالنتساب 

تقنيات الجوال. 
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* استخدم نظام إدارة 
التعلم اإللكتروني 

Black-) بالك بورد
board) من خالل 

جوالك...

* ال للمكان المحدد 
للتعليم  ......

* ال للزمان المحدد 
للتعليم

شاهد محاضراتك

واحصل على 
الخدمات الطالبية  

أينما كنت وفي أي 
مكان

ماذا أحتاج لكي أبدأ؟
مع  التفاعل  عملية  في  التالية  األجهزة  استخدام  يمكن 

التعليم النقال: 

 PDA 1. المساعدات الرقمية

 Cell Phones 2. الهواتف الجوالة

 Smart Phones 3. والهواتف الذكية

Portable Computers    4. والحواسب المحمولة

 iPod   5. أجهزة

iPhone 6. أجهزة

iPad 7. أجهزة

notebook 8. أجهزة

Tablet PCs   9. أجهزة

على  اإللكتروني  التعلم  إدارة  نظام 
األجهزة الذكية



يمكنك سماع ومشاهدة محاضراتك من 

خالل أجهزتك المتنقلة والمحمولة مثل 

 Smart phones آجهزة الجوال الذكية

وأجهزة الجوال المختلفة األخرى ... 

وكذلك األجهزة اللوحية ...

يمكنك سماع ومشاهدة محاضراتك من 

خالل أجهزتك المتنقلة والمحمولة مثل 

 Smart phones آجهزة الجوال الذكية

وأجهزة الجوال المختلفة األخرى ... 

وكذلك األجهزة اللوحية ...

نحو التعليم المتنقل
والتعليم عن بعد بجامعة  اإللكتروني  التعليم  تقدم عمادة 
الملك فيصل لطالبها أحدث بيئات التعلم في القرن الحادي 
دنيا  في  التقنية  الوسائل  بأحدث  مدعومة  والعشرين 
المعلومات واالتصاالت حيث توفر عمادة التعليم عن بعد في 
في  التزام  وهناك  فيها،  التحكم  يمكن  تعلم  بيئة  الجامعة 
برنامج التعليم عبر الجوال بأعلى معايير الجودة المهنية في 

التعليم والتدريس.
تقنيات  على  الجوال  عبر  للتعلم  الفريدة  البيئة  هذه  وتشمل 
التنقل،  أثناء   3G االتصال  وتقنية   WIFI الالسلكية  االتصال 
والغرض منها تسهيل االتصال والتعاون المشترك بين الطالب 
عبر  التدريب  برنامج  يستغل  أن  للطالب  ويمكن  والكلية، 
اإلنترنت لكي يحصل على تدريب خاص ذو سمة شخصية أثناء 

التنقل.

نحو التعليم المتنقل
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اإلنترنت لكي يحصل على تدريب خاص ذو سمة شخصية أثناء 

التنقل.

التعلم عبر الجوال في العمادة
التعليم  مستقبل  يشكل  أصبح  الجوال  عبر  التعلم  أن  حيث 
التعلم اإللكتروني والتعليم عن  والتدريب فقد لجأت عمادة 
ا منها بمبدأ تكافؤ الفرص، 

ً
بعد بجامعة الملك فيصل، وإيمان

حيث  الجوال  عبر  للمتعلمين  التعلم  فرص  منح  إلى 
وتقديم  التعلم  بيئة  يتحكموا في  أن  يمكنهم من خاللها 
البقاء  الجوال كما يمكنهم  أنفسهم بشكل جيد من خالل 
على تواصل مع الكلية والوصول إلى مواد البرنامج الدراسي.

يحق لطالب عمادة التعليم عن بعد الحصول على مذكرات 
العمادة  تتحها  التي  الوسائل  في  والتصفح  المحاضرات 
والحصول على االختبارات والواجبات كما يمكنهم الحصول 
نقاش  العمادة مجموعات  توفر  االختبارات كما  نتائج  على 
الطالب  بين  المشاركة  تحقيق  أجل  من  اإلنترنت  على 

والمعلمون والكلية والخبراء في مجال الدراسة.
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مزايا التعليم عبر الجوال

•  إمكانية التعلم أثناء التنقل.
إلى  مكان  أي  ومن  وقت  أي  في  الوصول  إمكانية    •

المحتوى التعليمي عبر الجوال.
•  إتاحة فرصة التعلم لجميع الطالب.

•  إمكانية التحكم في بيئة التعلم.
•  إمكانية االتصال والتعاون المشترك.

•  إمكانية التعلم المشترك.
•  تنوع المصادر التي يتحها الجوال.

•  دعم الطابع الشخصي في عملية التعلم.
أو  الحواجز بين الطالب والكلية فيما يتعلق باالتصال  إزالة    •

الثقافة.
•  تحسين التعلم الذاتي.
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شاهد محاضراتك
ودروسك ...

أينما كنت ... وفي أي مكان ...

شاهد محاضراتك
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أينما كنت ... وفي أي مكان ...

حلول متنوعة للتعلم المتنقل عبر الجوال، 
توفرها العمادة بجامعة الملك فيصل...

اإللكتروني  التعلم  عمادة  لطالب  يمكن 
أن  فيصل  الملك  بجامعة  بعد  عن  والتعليم 
تم  وقد  المواد  بعض  إلى  الجوال  عبر  يصلوا 
Black- – تصميم نظام إدارة التعلم (البالك بورد
board) لكي يتناسب مع التعلم عبر الجوال. 
الخاص  حسابه  يستخدم  أن  للطالب  ويمكن 
أو  الدراسية  المواد  إلى  للوصول  الموقع  على 
المحتويات  أو  الصوتية  المحتويات  تصفح 

المرئية.
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إدارة االختبارات النهائية

تعليم بال حدود

جامعة الملك فيصل

عمادة التعلم اإللكتروني
والتعليم عن بعد

هاتف:
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فاكس:

جامعة الملك فيصل - عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد

األحساء  31982، ص.ب 400.

الموقع اإللكتروني 
الـبــريـد اإللكتروني

+966 8003030308
861029 

+966 (13) 5896119

www.kfu.edu.sa 
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ال تنس هذه األشياء يوم االمتحان

1 - أصل بطاقة األحوال.

2 - الرقم األكاديمي الخاص بك.

المطور  التعليم  ببرنامج  بااللتحاق  التعريف  شهادة   -  3
بجامعة الملك فيصل (يمكن طباعة هذه الشهادة من 

موقع الجامعة).

.(HB2) 4 - قلم رصاص

5 - ممحاة.

6 - مبراة.

ا استعمال الهاتف 
ً
ُيمنع منًعا بات

الجوال، ووجود الجوال في قاعة االختبار 
ا، تعتبر مخالفة تؤدي 

ً
وإن كان مغلق

إلى إلغاء االختبار.
ويسمح باآللة الحاسبة.
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آلية االمتحانات النهائية
الطلبة من خالل منظومة تقييمه متكاملة  يتم تقييم 
المختصة.  الجهات  المعتمدة من  التقييم  وفق معايير 
ويتم  ذلك من خالل أدائهم للواجبات والمهام الصفية 
التي  والمهام  واألعمال  العلمية  المادة  مع  والتفاعل 
باإلضافة  الدراسي.  الفصل  طوال  المقرر  أستاذ  يطلبها 
نهائي  امتحان  تقديم  الطلبة  كافة  من  يطلب  لذلك 
المراكز  أحد  في  أو  الجامعة  في  عقده  يتم  رئيسي 
الجامعة  قبل  من  الغاية  لهذه  والمعدة  المعتمدة 
وتكون  الجامعة.  من  مختصة  لجان  إشراف  وتحت 

االمتحانات من النوع المقالي أو الموضوعي.

آلية االمتحانات النهائية
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نهائي  امتحان  تقديم  الطلبة  كافة  من  يطلب  لذلك 
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مراكز االختبارات النهائية

مقرها  في  النهائية  االختبارات  بعقد  الجامعة  تقوم 
الدراسي   باإلضافة إلى تحديد مراكز لالختبارات تغطي 
الطلبة  وتواجد  أعداد  حسب  الرئيسية  المملكة  مناطق 
في  االختبارات  أداء  الطلبة  على  يسهل  مما  جغرافيا 
الجامعة  لمقر  لالنتقال  الحاجة  ودون  إقامتهم  أماكن 
أعداد  وفق  فصليا  المراكز  هذه  زيادة  ويتم  الرئيسي، 
االختبارات  مراكز  ومن  الجغرافي.   وتوزيعهم  الطلبة 

المعتمدة:
 - بريدة   - أبها   - األحساء   - الدمام   - جدة   - (الرياض 
 - المنورة  المدينة   - الخفجي   - الباطن  حفر   - الجبيل 
الدوادمي خميس مشيط - الظهران - مكة المكرمة - 
 - تنورة  رأس   - أبقيق   - الخبر   - القطيف   - عرعر   - بيشة 
المجمعة - نجران - جازان - النعيرية - حائل - تبوك - 
الطائف - الرس - الخرج - الباحة - سكاكا- عنيزة - ينبع 

- الكويت - قطر).
وآخر  للطالب  اختبار  مقر  مركز  كل  في  ويكون 

للطالبات.
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