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قطاع التعلیم بالھیئة الملكیة للجبیل وینبع

قبل أكثر من أربعة عقود كانت تنمیة االقتصاد في المملكة تعتمد اعتماًدا أساسًیا على الزیت الخام كمصدٍر شبھ وحید للدخل.❖

اھتدت القیادة الرشیدة إلى ضرورة وضع الدراسات الشاملة من أجل تنویع مصادر الدخل القومي.❖

تم استحداث فرص عمل ووظائف للمواطنین.❖

كما تم استیراد أحدث التقنیات العلمیة والصناعیة في العالم وتوطینھا بأیٍد وعقوٍل سعودیة.❖

وھكذا ُولدت الھیئـة الملكیـة بمرســوم ملكــي عام ١٣٩٥ھـ، یقضي بتأسیسھا وتكلیفھا بمسؤولیة إنشاء وتشغیل وتطویر التجھیزات ❖

األساسیة في كل من مدینتي الجبیل وینبع الصناعیتین.

بھدف استیعاب الصناعات البتروكیمیائیة، وإنجاز برنامج صناعي ضخم وطموح في الجبیل وینبع.❖



قطاع التعلیم بالھیئة الملكیة للجبیل وینبع

ولما ألھمیة االستثمار في العنصر البشري القائد لھذه الثورة التنمویة، تم تدشین قطاع التعلیم بالھیئة الملكیة للجبیل وینبع.❖

لیھتم ویتولى إدارة التعلیم العام والكلیات والمعاھد واإلشراف علیھ بالمدینتین.❖

یضم القطاع خمس جھات تعلیمیة بمسارات وتخصصات مختلفة.❖

وتشمل التخصصات الھندسیة والصناعیة والتقنیة واإلداریة، وبدرجات علمیة متفاوتة.❖

وقد تخرج من تلك الصروح التعلیمیة ما یزید عن ( 41٠٠٠ ) طالًبا وطالبة.❖

المست نسبة توظیفھم الـ  ٩١٪.❖



مدیر عام قطاع التعلیم

العالقات الصناعیةإدارة الشؤون اإلداریة والمالیةوكالة التخطیط والجودةوكالة التعلیم اإللكترونيوكالة شؤون الطالب

 معھد اللغة  اإلنجلیزیة والسنةالمعھد التقنيالكلیة الصناعیةالكلیة الجامعیة
إدارة التعلیم العامالتحضیریة

الرئیس التنفیذي للھیئة الملكیة بالجبیل



التعلیم العام
 20,666

طالب

الكلیات والمعاھد
11,128 طالب 

وطالبة

الكادر اإلداري
509 موظف وموظفة

الكادر التعلیمي
1,938

34,241

إحصائیة لمنسوبي قطاع التعلیم



إحصائیة استخدام منظومة التعلیم عن بعد في 
قطاع التعلیم بالھیئة الملكیة بالجبیل



الكلیات والمعاھد

التعلیم العام

11,128

عدد الطلبة 

671
عدد  أعضاء ھیئة 

التدریس

625
المقررات عبر 

 Blackboard

116,396
االختبارات المقامة

91%
المستخدمون 

النشطون

97.5%

نسبة المستخدمین

1,267

عدد المعلمین

6,227

المصادر التعلیمیة عبر 
منظومة التعلیم

20,666

عدد الطالب

 إحصائیة استخدام منظومة التعلیم عن بعد في قطاع التعلیم بالجبیل



نموذج للتقریر األسبوعي



( Blackboard ) التعلیم اإللكتروني من خالل منصة

177294
رسائل البرید اإللكتروني

 1705
لوحات النقاش الفعالة

372496
متوسط الصفحات المشاھدة في 

الیوم

 12732
االختبارات المقامة

10745
الواجبات المسلمة

9399
 المقررات اإللكترونیة

 4239
المقررات النشطة

 20260
مجموع المستخدمین

 9952
المستخدمین النشطین

 % 85.68
نسبة المستخدمین النشطین  18495

الطالب
1166
األساتذة



43728339711569416

مقاطع الفیدیو المكتملةمقاطع فیدیو تمت مشاھدتھاالدورات المكتملةالدورات المشاھدةالمستفیدینساعات المشاھدةالمستخدمین النشطین

( LinkedIn) التطویر المھني من خالل منصة



97.5%
نسبة تفاعل الطلبة

794
المصادر التعلیمیة

5510
الدخول للنظام

2608
التمارین وأوراق العمل

609
المعلمون المستخدمون للنظام

10336
الطلبة المستخدمون للنظام

18
الدعم الفني

%

منظومة معرفة بالتعلیم العام



177294
 رسائل البرید اإللكتروني

26
االجتماعات اإللكترونیة

28
البرامج والنشرات التوعویة

2,500,000
التواصل مع الطلبة

243
التغریدات

151
صناعة المحتوى اإلعالمي

65
التواصل مع الجھات الخارجیة

102
الردود على برید االستفسارات 

التفاعل مع المستفیدین



استبانة قیاس رضا الطلبة للتعلیم عن بعد



Subtitle

نظرة عامة

المشاركون

3153

95%

نسبة الرضا عن أداء أعضاء ھیئة التدریس

التوزیع الجغرافي للمشاركین

2%

1%

1%

1%

نسبة الرضا عن الفائدة المرجوة من المحاضرات 
اإللكترونیة

نسبة الرضا عن سھولة نظام التعلیم عن بعد

نسبة الرضا عن الدعم الفني

80 %

78 %

87 %

85 %



توزیع الطلبة

30.7%46.5%14.9%7.8%

معھد الجبیل التقني السنة التحضیریةكلیة الجبیل الصناعیة المجموعكلیة الجبیل الجامعیة



أعضاء ھیئة التدریس متمكنون وقاموا بالشرح بالشكل المطلوب والتفاعل توجیھات وإرشادات الدخول إلى روابط التعلیم عن بعد واضحة لي
مع كل االستفسارات

موافق بشدة

موافق

محاید

غیر موافق 

غیر موافق بشدة

نتائج االستبانة



حصلت على الفائدة المرجوة من خالل المحاضرات اإللكترونیة والحصص 
آلیات توزیع الدرجات واضحةالدراسیة

موافق بشدة

موافق

محاید

غیر موافق 

غیر موافق بشدة



من األفضل االلتزام بتوقیت محدد للدروس األسبوعیة عبر البث المباشرنظام التعلیم عن بعد فعال وسھل االستخدام

موافق بشدة

موافق

محاید

غیر موافق 

غیر موافق بشدة



التواصل مع الطلبة في حال تطلب العمل الجماعي متاح وسھلالصوت والصورة كانتا واضحتین

موافق بشدة

موافق

محاید

غیر موافق 

غیر موافق بشدة



المقترحات التطویریة للخدمات اإللكترونیة

حفظ المحاضرات للرجوع إلیھا في أي وقت

المرونة في مواعید أداء االختبارات

استمرار الدراسة لنظام التعلیم عن بعد

جدولة المحاضرات بأوقات محددة

زیادة تفاعل أعضاء ھیئة التدریس في المحاضرات 
إیضاح وسائل التواصل مع األقسام األكادیمیةالمباشرة

تقلیل المھام والتكالیف والواجبات الدراسیة

زیادة عدد الفرص المتاحة لالختبارات بسبب بعض 
الظروف الخارجة عن اإلرادة

توفیر األدوات المساعدة للشرح

اعتماد الئحة للتعلیم عن بعد



استبانة أولیاء األمور للتعلیم عن بعد



نظرة عامة

نسبة الرضا عن خدمات التعلیم عن بعد 

91 %

عدد المدارس

30 1505

عدد المشاركین



تفاعل المعلم المتواصل مع الطالب

المحتوى الدراسي الذي تم تقدیمھ عبر التعلیم عن بعد 
كان كافًیا

من السھل الدخول إلى المنصة اإللكترونیة بشكل كامل 
طوال الیوم

من السھل متابعة الطالب في ما تم إنجازه ومعرفة أداءه 
عبر منصة التعلیم عن بعد

% 42.3% 34.3% 10.4% 6.6% 3.4

% 38.3% 44.3% 9.4% 10.0% 10.0

% 40.1% 38.1% 11.2% 7.4% 3.2

% 34.6% 38.2% 13.8% 9.1% 4.3

غیر موافق بشدةغیر موافق محایدموافقموافق بشدة

4.7 %4.9 %12.7 %25.9 %51.8 %ما تقییمك العام عن منصة التعلیم عن بعد؟

نتائج االستبانة



المقترحات التطویریة للخدمات اإللكترونیة

استمرار الدراسة لنظام التعلیم عن بعد

تحسین وقت عرض الحصص الدراسیة وإرسال الواجبات والمھام

تصمیم وإنشاء تطبیق إلكتروني لكل مدرسة 

إضافة مادة أساسیة عن التعلیم اإللكتروني في الجدول الدراسي

التركیز على الكتب المدرسیة عوًضا عن أوراق العمل 



استبانة الكادر التعلیمي للتعلیم عن بعد 



النعم

ھل حصلت على تدریب حول كیفیة استخدام أنظمة 
التعلیم عن بعد؟

ھل تؤید عرض (المحاضرات / الحصص دراسیة) 
بشكل مباشر؟ تفاعل الطلبة مع أنظمة التعلیم عن بعد إیجابي



یمكنك تقدیم (المحاضرات / الحصص دراسیة) من خالل البث مباشر كانت خدمة الدعم الفني ممیزة
للطلبة باستخدام منصات التعلیم اإللكتروني

موافق بشدة

موافق

محاید

غیر موافق 

غیر موافق بشدة



الوقت المخصص (لعضو ھیئة التدریس / معلم) كاٍف إلعداد المواد 
تجربة استخدام أنظمة التعلیم عن بعد ممیزة التعلیمیة ورفعھا على النظام

موافق بشدة

موافق

محاید

غیر موافق 

غیر موافق بشدة



 ھل توجد صعوبات أو تحدیات أخرى تعیق استخدام أنظمة التعلیم عن بعد؟

صعوبة الدخول على الموقع

عدم وجود تدریب كافي على استخدام المنصات اإللكترونیة

ضعف التفاعل من قبل الطلبة

عدم وجود أدوات مساعدة للتعلیم اإللكتروني كأجھزة الحاسب وشبكة اإلنترنت وبعض البرامج الخاصة

ضعف الدعم الفني في بعض األحیان

عدم القدرة على قیاس تفاعل الطلبة

كثرة المتطلبات األمنیة للدخول على المنصة اإللكترونیة



عرض مرئي





شكًرا لكم


