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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.
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الملك فيصل لطالبها أحدث بيئات التعلم في القرن الحادي 
دنيا  في  التقنية  الوسائل  بأحدث  مدعومة  والعشرين 
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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
ودروسك ...

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.

اإللكتروني  التعلم  عمادة  لطالب  يمكن 
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