
 بيان بالمشروعات الرئيسية لعمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد

 الوصف المشروع م
جهة 

 االختصاص
 الجهات المساندة
 / ذات العالقة

 البوابة اإللكترونية  1

يهدف إلى إعداد وتصممي  بوابمة تكموا نا م ة 
 LMSموحدة لجميع مشاريع التعل  اإللكتروني )

 ،E-Library ،E-Register..etc.   باإلضممما ة )
لكونهمما اداة تعريةيممة بكممد مسممتجدات العمممادة 
وهممممي المالمممم  الممممرايال لكممممد التعممممامالت 

 االلكترونية بالجامعة.

وحدة البوابة 
 االلكترونية

جميع المواقع 
االلكترونية 
المتعلقة 
 بالجامعة

2  
انظمة التعلي  

 LAMاإللكترونية 

هي نظام إلدارة التعل  على اإلنترنت مصم  
المدرسممي  و البممالى علممى التةاعممد لمسمماعدة 

 ي المااضرات المقدمة ع  طريم  اإلنترنمت، و 
اسمممتمدام الممممواد الدراسمممية علمممى اإلنترنمممت، 
باإلضمما ة إلممى الاشمماطات المكملممة للتممدريال 
الصةي العادي )وجهاً لوجه(. وتُمك ِّ  المدرسمي  
ممم  تقممدي  مممواد المقممررات الدراسممية، ماتممديات 

اانممات القصمميرة علممى الامموار، الدرد ممة ، االمت
اإلنترنت،باإلضممما ة إلمممى  المممموارد او اديميمممة و 

 غيرها الكثير

وحدة انظمة 
التعل  
 اإللكتروني

المر ز الوطاي 
للتعل  اإللكتروني 

+ 
الكليات / و اعلاء 
 هيئة التدريال 

3  
تبوير الشبكة 
 التعليمية

يهدف المشروع إلى ر ع  ةاءة  مبكة المرب  
البالبمات مم  خمال  بي  علو هيئمة التمدريال و 

إعمممداد غر مممة البمممص و ممم  مواصمممةات قياسمممية 
باإلضمما ة إلممى تزويممد قاعممات البالبممات بمماودوات 
التي تمكاه  م  التةاعمد االيجمابي و المبا مر 

 مع المادة و المعل .

وحدة 
الشبكات 
 التعليمية

عمادة تقاية 
 المعلومات

4  
االنتساى 
 اإللكتروني

يممات يهممدف المشممروع إلممى إيجمماد انظمممة و ل
تمك  م  اسمتيعاى البلبمة مم  الاصمو  علمى 
درجة علمية م  خال  الدراسة عم  بعمد و تمو ر 
له  بيئة تعليميمة ذات مواصمةات تةمول التعلمي  
التقليممدي وتسمممم لهمم  حلممور المااضممرات و 
التواصد الةعا  مع المااضر بشكد مبا ر وغيمر 

 مبا ر ع  بعد 

وحدة 
المقررات 
 االلكترونية

 جميع القباعات

 القاعات ال  ية  5

يستهدف المشروع دراسة و تاديد معمايير و 
وم  ث   Smart Class مواصةات القاعات ال  ية 

تزويممد القاعممات الدراسممية بالتقايممات المسمماعدة 
علمممى تةاعمممد البالممم  واوسمممتاذ ممممع الممممادة 
التعليميممة و ر ممع القممدرات التاصمميلية و تشممتمد 

علية ، على عدة تقايات م  ابرزها السبورة التةا
وماصات التاك ، واجهزة عرض العرض ، واجهزة 

 الماا ات ، والكاميرا الوثااقية

وحدة 
 المشاريع

عمادة تقاية 
 المعلومات

 الباية التاتية  6

تعتبر الُباية اوساسية العمود الةقمري لاجما  
مشماريع العمممادة ولم لت سمميت  دراسمة وتقيممي  

جية الباية الاالية للجامعة وم  ث  باماء إسمتراتي
بالتعاوا ممع الجهمة الممتصمة تامدد المتبلبمات 
 واوهداف التي تلبي متبلبات المشاريع اوخرى 

وحدة 
 المشاريع

عمادة تقاية 
 المعلومات

 المكتبة ال  ية  7

يسمممتهدف المشمممروع باممماء وتجهيمممز مكتبمممة 
الجامعممة بممتدوات تقايممة تسمماعد البممالى علممى 
االسممتةادة ممم  خممدمات المكتبممة وتسممرع  ليممات 

و  علمممى المعلوممممات والوثممماا  و ممم  الاصممم
 المواصةات العالمية.

وحدة 
 المشاريع 

 ؤوا عمادة 
 المكتبات

 المجتمع البالبي  8

يسعى المشمروع إلمى تبامي إتاحمة الةرصمة 
للبالى للتوجه ناو مجتمع المعر ة ومساعده  
على ممارسات إنتما  وتوليمد المعر مة ومم  ثم  

 مشار تها داخد ونشرها بتسمااه  . 

 وحدة
 المشاريع

  ؤواعمادة 
 البالى



 الوصف المشروع م
جهة 

 االختصاص
 الجهات المساندة
 / ذات العالقة

 اوستوديو التعليمي  9

يقممموم علمممى باممماء اسمممتوديو مجهمممز بمممتدوات  
المونتممما  الرقممممي لمسممماعدة اعلممماء هيئمممة 
التدريال على إنتا  مواده  المراية و السمعية  
بشممكد رقمممي احترا ممي تمهيممدا لر عهمما علممى 

 انظمة التعل  . 

وحدة تبوير 
الماتوى 
 الرقمي

-- 

11  
ات تدري  تقاي
 التعلي 

ُيعتبممر التممدري  احممد اور مماا الرايسممة لاجمما  
مشاريع العممادة مما يعامي ضمرورة إنشماء مر مز 
متمصم  بعمليمة دراسممة االحتياجمات التممدريبي 
لممدى الةئممات المسممتهد ة وتصمممي  الاقاامم  
التدريبية للبرامج باإلضما ة إلمى القيمام بعمليمات 
التدري  للجهات المستةيدة للتمدري   ومم  ثم  

 اس اثر التدري . قي

وحدة 
 التدري 

-- 

 الشبكة التلةزيونية  11

يممت  توزيعهمما  ممي جميممع  ليممات الجامعممة و مم  
تمصي  معي  للةعاليات المواد باس  الكليات. 
ويممت  تقسمميمها بممي  الكليممة و العالقممات العامممة، 

 وإعالنات العمادات

وحدة 
 المشاريع

-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 زتها العمادة بيان باألعمال التي أنج

 المسؤول المباشر التقييم   المهمة م
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1)  
  دراسة واقع عمادات التعلي  اإللكتروني والتعلمي  عم  بعمد  مي

الجامعمممات السمممعودية والتقايمممات المسمممتمدمة داخمممد نظمممال 
الجامعات و م  اإلمكانيمات المتمو رة ) زيمارات ، مواقمع اإلنترنمت 

 للعمادات، اللقاءات المبا رة (. 
 سيقية للمر ز الموطاي لتةعيمد االسمتةادة مم  خمدمات زيارة تا

 المر ز.
   ر ع مسودة م  رة تةاه  بي  الجامعة والمر ز الوطاي للتعلي

 اإللكتروني والتعل  ع  بعد. 
  دراسة ومسم المستجد م  التقايات والتجيهزات  مي السمول

 م  خال  مقابلة : 
( المتمصصمة باظمام Smart Way مر ة سممارت وي ) -

 مود التعل  
المتمصصممة  ممي حلممو  وتجيهممزات الممتعل   2P ممر ة   -

 اإللكتروني. 
الكوريمة المتمصصمة  مي حلمو   4CGateزيارة ومقابلمة  -

التعلي  اإللكتروني المتكاملة والماة ة لمشاريع جامعة 
 الملت سعود.

 ر ة سه  التعليميمة المتمصصمة  مي حلمو  المتعل   -
 اإللكتروني والمااهج الرقمية.

 (. (sacsتصاالت السعودية  ر ة انظمة اال -
ممزود خمدمات  مر ة بمالر بمورد العالميمة   ISP ر ة  -

 المتمصصة  ي انظمة التعل  اإللكتروني.
 ممر ة الالممو  المبتكممرة المتمصصممة  ممي تببيقممات  -

 التعلي  اإللكتروني الببي.
)بعض الشر ات ت  إرسا  تصمور للتجهيمزات المقترحمة 

 (ROI جزء م  
  التاسممي  مممع جامعممةTampere University of Applied 

Sciences   الامساوية ودراسة البرنامج او اديمي المقدم مماه
لدع  اعلاء هيئة التدريال بالمهارات التربويمة لمدمج اسمتمدام 

 التقايات  ي التعلي .
 حصر المقررات او اديميمة لمبمادرة المقمررات الرقميمة للموزارة و 

التمي يمكم  إنتاجهما  مقممررات إلكترونيمة تةاعليمة بالتعماوا مممع 
 المر ز الوطاي 

 ة المباى الجمامعي الجديمد بالمجمعمة الحتياجمات يتقيي  جاهز
 كتروني.لالتعل  او

  اإل راف على تر ي  السبورات التةاعلية  ي المباى الجامعي
 الجديد بالمجمعة.

 . إعداد  امد المبة االستراتيجية للعمادة 
  إعداد جداو  مواصةات ومعايير الجامعة  ي السبورات التةاعلية

 واجهزة العرض. 
  دراسة العروض المقدمة لماا سمة تمتمي  السمبورات التةاعليمة

 .) بروجكتر (  ( سبورة وجهاز عارض151لعدد )
 

 :اإلعداد لتوقيع و تتمي  انظمة تعلي  اإللكتروني وتشمد االتي 
 نظام إدارة التعلي .  -
 اإلختبارات اإللكتروني.نظام  -
 الةصو  اإل تراضية. -
 نظام الدع  الةاي والتقاي. -
 تدري  اعلاء هيئة التدريال. -
 تدري  موظةي الدع  الةاي بالجامعة. -
 تكامد التسجيد مع الاظام او اديمي بالجامعة. -

 منجز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االجناز قريبا
 
 
 
 
 

 الدغيشيا.ثامر 
 

 )الشؤون التعليمية (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  تببي  نموذ  مقتر  للشبكة التعليميمة للبالبمات بالتعماوا ممع
ة معياريمة لمشمروع الشمبكة  لية الباات  باوطة سدير  اسمم
 التعليمية للبالبات بالجامعة  كد.

 
  تجهيز البايمة التاتيمة الحتياجمات عممادة التعلمي  اإللكترونمي و

التعلي  عم  بعمد بالتعماوا ممع الجهمات الممتصمة علمى سمبيد 
 المثا  : 

تاديممد احتيمما  العمممادة ممم  وحممدات التمممزي   -
( المماص Data centerوماصمات العممد ضمم  )

 امعة بالتعاوا مع عمادة تقاية المعلومات. بالج
وضع معايير واحتيا  العمادة م  خمدمات المرب   -

الشبكة والمساحات والسرعات للاقد بالتعاوا 
 مع عمادة تقاية المعلومات.

  خبة التعلي  اإللكتروني الببمي والتببيقمي بالجامعمة بالتعماوا
 مع عميد  لية الب .

 رات التعليمية.بااء وحدة اإلنتا  الرقمي للمقر 
  .تجهيز مرا ز االختبارات اإللكترونية  ي جميع  روع الجامعة 
  تمتمي  ماسمقي وحمدات المتعل  اإللكترونمي  مي جميمع  ليممات

 الجامعة. 
 ( إنشمماء مر ممز دعمم   امميCall center  لجميممع انظمممة الممتعل )

 اإللكتروني بالجامعة و   معايير عالمية.
 علي  اإللكتروني  : إطالل حوا ز الستمدام تببيقات الت 

 جاازة الماتوى التعليمي المتميز. -
جمممماازة علممممو هيئممممة التممممدريال السممممتمدام  -

 التببيقات اإللكترونية.
  جاازة على مستوى الكليات.   -

  
  .إطالل نشرة  صلية معاية بالتعل  اإللكتروني 

 
 

 
 

 حتت االجناز
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 على التعلي  اإللكتروني عداد مشروع التدري إ. 
 . إعداد خبة التدري  الساوية 
   تصمممي  الاممماذ  االلكترونيممة لاصممر الشممبكات ودورات التممدري

 . وبيانات ماسقي العمادة
   اي للممتعل  مر ز المموطقسمم  التممدري  بممال مممعالتعمماوا تاسممي

 .االلكتروني 
  تكوي   ري  لماسقي العمادة  ي  مد  ليمة مم  اعلماء هيئمة

 . التدريال او م   ي حكمه 
 عممادة  بالشمرا ة ممع على استمدام السبورات ال  يةتدري  ال

 .الجودة وتبوير المهارات 
 مر مز الموطاي الدورات  تاسي  مشار ة ماسوبي الجامعة  ي

 . ع  بعدللتعل  االلكتروني والتعلي  
 إعداد صةاة العمادة  ي صايةة تواصد . 
 بااء دورة حصرية ومتمصصمة  مي باماء تببيقمات االيةموا إعداد و

 . واالندرويد  ي التعلي  اإللكتروني
 عقد ممؤتمر اليموم االلكترونمي للتعلمي  االلكترونمي  مي اإلعداد ل

 .الجامعة
  للهواتف ال  ية خاص بمدمات الجامعة  بااء تببي. 
 جديد ع  الهواتف ال  ية واستراتيجية االختيار نشر باص. 
 . بااء معمد تدريبي خاص بالعمادة 
 

 

 منجز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حتت االجناز
 
 
 
 
 
 
 

 ا.فيصل الشمري
 

 ) التدريب (
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 برمجة وتصمي  موقع مؤقت للعمادة . 
 تهيئة وإعداد سير ر إلستلا ة الموقع المؤقت وتشغيله . 
 قممممع العمممممادة المؤقممممت حجممممز نبممممال مسممممتقد ورببممممة بمو

www.mudistant.com 
 تصمي   عار للعمادة. 
 إعداد وصياغة ماتوى للموقع . 
  صياغة رؤية ورسالة واهداف العمادة.. 
  تقدي  ورقة مقتر  للجاة اإلستشارية بمصوص انظمة الجامعمة

  . اإللكترونية
  الشبكات التعليميةاعداد وتقدي  نماذ  لتجهيز . 
  تقدي  تقرير بالتجهيزات واونظمة المبلوبة لبص القااة الةلمااية

  . عبر اونترنت واور ةة
  مراجعة وتعمديد ماتموى موقمع العممادة وتسمليمه إلمى عممادة

 . تقاية المعلومات
  استمدام العمادة لاظام تعلمي  الكترونمي مجماني  تقدي  مقتر

 . مؤقت بشكد تجريبي
  وتاقيم المبة اإلستراتيجية للعمادةمراجعة . 
  حصر القاعات التعليميةالمشار ة  ي . 
  تولي مهام ماس  الجودة  ي العمادة ، والمشار ة  ي حلور

اجتماعات ماسقي الجودة ، والمساهمة  ي تةعيمد متبلبمات 
 الجودة  ي العمادة .

  تبمموير موقممع العمممادة وماتمموى الموقممع  ممي البوابممة الجديممدة
 بالتاسي  مع عمادة تقاية المعلومات .للجامعة 

 

 منجز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حتت االجناز

 ا.فارس السالمة
 

  )الدعم الفني (
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   تغبية حةد تمر  طالى الجامعمة وا تتما  معمالي وزيمر التعلمي
 العالي للمدياة الجامعية الجديدة بالمجمعة.

  قبمد  تغبية ور ة عمد الجودة  ي التعلي  العالي)ماةم ة مم
 عمادة الجودة وتبوير المهارات.

 81تغبية احتةاالت الجامعة باليوم الوطاي. 
  العمد على إنهاء انتا   يل  )جامعات الماا ظات اثمار اقتصمادية

 واجتماعية(.
  التاسي  مع العالقمات العاممة واإلعمالم الجمامعي لرسم  خبمة

 العمد المشتر ة .
 إعالميمة  مي موقمع الر ع العتماد إنشاء استوديوهات تعليمية و

 المباني المساندة  ي المدياة الجامعية .
 .تجهيز استوديو المونتا  والجرا يكال 
 .التجهيز إلطالل بص القااة عبر اإلنترنت 
 عما  القااة.اد دور البالى والبالبات  ي يتةع 

 

 منجز
 
 
 
 
 

 حتت االجناز

 ا.عبداإلله املطريي
 

+  ) القناة التعليمية
  ( الشؤون اإلدارية
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