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ملتقى أفضل الممارسات المتميزة لجامعة شقراء 
هـ١٤٤٠/هـ١٤٣٩ 



:  األستاذةمشاركة 

انيالقحطالسعد بنت راجح بن محسن نورة    

لغويات ماجستير  

اإلنجليزية اللغة قسم    

كلية التربية بالمزاحمــية   



»  استخدام نماذج قوقل في التعليم«

Using Google Forms in Education
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التعريف بالممارسة 

في )   Google Forms(الجديدة منتجات منصة قوقل استخدام •

ه لكل و تقديم تدريبات وتمارين خاصإعداد االختبارات اإللكترونية 

.مقرر دراسي 
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الهدف 
منها 

تنمية التعلم الذاتي لدى 
الطالبات 

المساعدة  في تثبيت 
المعلومات لدى 

الطالبات

تطوير طريقة قياس 
أداء متعلم اللغة

التغلب على بعض 
الصعوبات في تنفيذ 

االختبارات والتمارين 
الورقية مثل استخدام 

الوسائط المتعددة  
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المستفيدة  الفئة 

مزاحمية في كلية التربية في الاإلنجليزية طالبات قسم اللغة •

.نورة القحطاني . المسجالت لدى أ
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اإللكترونيةمفهوم االختبارات 

 مجموعة من األسئلة يصممها المعلم )  ٢٠٠٥، حسن حسين، زيتون(•

ررإلكترونيًا، لقياس وتقويم مستوى أداء الطالب في موضوع ما أو في مق

مما يضمنآليًا دراسي ما وبعد تطبيقها على الطالب تصحح وترصد 

.المالوالجهد والوقت المصداقية والشفافية في التصحيح مع التوفير في 
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مميزات  
االختبار 
اإللكتروني

الحيادية في 
التصحيح 

سرعة حصول 
الطالبة على 

التغذية الراجعة 

توفير أنواع 
جديدة من 

.األسئلة  
يمكن تطبيقها 

في نفس 
التوقيت 

لمجموعة كبيرة 
.من الطالبات 

الحصول على 
تحليل مباشر 
لمستوى أداء 
الطالبات في 

االختبار

اقتصادية حيث 
توفر الجهد 
.والوقت والمال
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االختبارات            دراسات حول توظيف 
في التعليماإللكترونية 

ير إلى توصلت العديد من الدراسات حول االختبارات اإللكترونية إلى نتائج تش•

ته هذه إقبال الطالب على االختبارات اإللكترونية وكذلك األثر الكبير الذي حقق

دل أفضل االختبارات على نتائج تقييمات أداء أعضاء هيئة التدريس وتحقيق مع

ومن هذه  فيما يختص بمتابعة الحاالت التي يشرف عليها عضو هيئة التدريس

:الدراسات

Neena  ) ,دراسة • Natt        Martin,2009)( مارتن و دراسة   ( 2006 ,

Shudong,2008)(   شودونجو دراسة 
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ارتباط الممارسة المتميزة بنظم الجودة ومعايير االعتماد 

األكاديمي ( المؤسسي / البرامجي)  

): المعايير الرئيسية(المرتبطة بها الممارسة المجال  . أ•
.والقيادة واإلدارة الحوكمة) ١( •
.التعليم والتعلّم) ٢(•

):المعايير الفرعية( المعايير المرتبطة بها الممارسة -ب •
.القيادة واإلدارة) ٢-٢( •
.ضمان جودة البرامج األكاديمية وتحسينها) ٣-٣( •
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 األكاديمي الذيرقم الممارسة بنظم الجودة ومعايير االعتماد 

  التطويريةبه الممارسة ترتبط 

تشجع و، تعمل القيادات على توفير مناخ تنظيمي وبيئة عمل إيجابية) ٦-٢-٢( •

ع وتحفز األداء المتميز واإلبداع في جمي، المبادرات والمقترحات التطويرية 

.أنحاء المؤسسة

يوجد لدى المؤسسة سياسات وإجراءات واضحة لمراجعة وتقويم ) ١-٣-٣( •

لتعليم وضمان جودة التعلَم وا، وتحسين البرامج األكاديمية والمقررات الدراسية

عن  والتعلًم، التعليم المدمج( في جميع المواقع وفي مختلف انواع التعلَم 

ة وتتضمن تحديد المسؤوليات والصالحيات الخاصة بذلك على كاف، ...)،بعد

.المستويات
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الممارسةالمؤشرات المرتبطة بها 

كلية وحدة المبادرات التطويرية عن الممارسة بوكالة التطوير والجودة بتقرير .١

.التربية بالمزاحمية

ونية مقارنة بين سجالت الطالبات و درجاتهن بعد أداء االختبارات اإللكترإجراء .٢

.والورقية

خالل  رضا الطالبات عن طريق استخدام االختبارات اإللكترونية وذلك منقياس .٣

.تعليقات الطالبات على االختبار
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إجراءات وخطوات التنفيذ
تحديد الهدف 
من االختبار 

تصميم االختبار 
وصياغة 
األسئلة 

م تنفيذ التصمي
على البرنامج

نشر االختبار  
إلكترونياً 

ونشر النتائج 
إلكترونياً بشكل 

فوري

يتم تقييم 
البرنامج بعد كل 

اختبار 
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المتحققة من استخدامها  النتائج 
ة بعد حصول الطالبات على نتائجهن والحصول على التغذية الراجعة الفوريسرعة .١

.أداء االختبار أو التمارين  

مراقبة وقياس أداء الطالبات و استعراض النتائج على شكل جدول عن سهولة .٢

.وحفظها Google sheetsطريق 

.نواحي القوة والضعف عند الطالبات كشف .٣

الطالبات ورضاهم على طريقة تنفيذ االختبار أو التمارين   ترحيب .٤

الخوف حماس الطالبات لتنفيذ االختبار او التمارين و مالحظة اختفاء التوتر وزيادة .٥

.  من بعض الطالبات 

.  التخلص من استخدام واهدار الورق  .٦
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قهاالعوامل التي ساهمت في تميز الممارسة وتحقي

توفر  وجود مهارات لدى الطالبات للتعامل مع البرامج اإللكترونية والتطبيقات و  -١

.شبكة إنترنت للجميع

.وجود دافع لدى األستاذ والطالبات لتجربة طرق جديدة في التعليم -٢

.ميمعرفة وفهم الطالبات ألهمية استخدام هذه التطبيقات على تحصيلهن العل -٣
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الصعوبات وطرق التغلب عليها أهم 

عدم وجود معمل لغة 
.  متكامل في القسم

إعداد األسئلة يحتاج 
إلى وقت وجهد كبير

صعوبة تصحيح األسئلة 
.المقالية
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س المؤشرات التي استخدمت لقيا/ أهم المقاييس 
فعالية التحقق للممارسة

الل قياس رضا الطالبات عن طريق استخدام االختبارات اإللكترونية وذلك من خ  -١

.  تعليقات الطالبات على االختبار

ونية إجراء مقارنة بين سجالت الطالبات و درجاتهن بعد أداء االختبارات اإللكتر -٢

.والورقية

.المالحظة الشخصية من قبل األستاذ على أداء الطالبات  -٣
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المقترحاتو التوصيات 
ملية معامل لغة متخصصة في الكلية وتزويده باألجهزة الالزمة لتسهيل عإنشاء  -١

.التعليم اإللكتروني 

ح عمل دورات تدريبية وورش عمل للطالبات و أعضاء هيئة التدريس لتوضي -٢

.أهمية التعليم اإللكتروني 

. Blackboard, MOODLاعتماد الجامعة لمنصة تعليمية إلكترونية مثل  -٣
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مثال لنموذج تمرين إلكتروني

لمادة النظام الصوتي في اللغة  

اإلنجليزية 

3/1/2020 19



صفحة معلومات الطالبة 
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صفحة األسئلة  
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تكملة صفحة األسئلة  
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صفحة اإلجابات الظاهرة لألستاذ  
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تكملة صفحة اإلجابات 
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اول تصدير وحفظ النتائج واستعراضها باستخدام جد

 Google sheetsبيانات قوقل 
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صفحة التمرين الظاهرة للطالبة 
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تكملة الصفحة  
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صفحة النتيجة الظاهرة للطالبة 
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المراجع

4,2012.اإلنترنت وبرمجيات تصميمها عبر االختبارات اإللكترونية مدونة •
/https://elearningksu.wordpress.com  
يط، المفهوم، القضايا، التخط: التعليم اإللكتروني)  ٢٠٠٥( زيتون، حسن حسين •

.للتربية الصولتيةالدار : الرياض. التطبيق، التقييم
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