
 

 )) بطاقة مبادرة / مشروع(( 

 المبادرة / المشروع  1
 

 جائزة التميز للتعلم االلكتروني 
 

 وصف المبادرة 2

 

جائزة رائدة في قيادة التميز واإلبداع في مجال التعلم اإللكتروني والتعليم 
عن بعد بمختلف تطبيقاته ورعاية المتميزين في شتى مجاالته، سعيًا لتبؤ  

على الجامعات السعودية  مما يؤهل للوصول إلى موقع متميز مكانة مرموقة 
 للجائزة محلياً، و إقليمياً، و دولياً.

 

 البعد اإلستراتيجي 3
 
 التعليم والنمو-
 العمليات الداخلية-

 الهدف االستراتيجي 4

 
تنمية القدرة البشرية والفكرية للجامعة )كماً ونوعاً( لتحقيق درجات عالية -

والتميز المستقبلي في مجاالت التعليم، والبحث العلمي، من الجودة 
 وخدمة المجتمع.

 تحسين نظام المكافآت والحوافز في الكليات والعمادات . -
 
 

 الهدف التفصيلي  5

 
تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس واإلداريين  في مجاالت المعرفة -(1)

 المتجددة .
 



واإلداريين  في مجاالت  تطوير قدرات  أعضاء هيئة التدريس-(2)
 التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها التعليمية واإلدارية .

 
دعم برامج البعثات الخارجية والمنح والدورات الدراسية واالتصال -(3)

 العلمي  .
 
 االرتقاء بأداء الموظفين وزيادة مؤهالتهم وتطوير مهاراتهم .-(4)
  
 ني ألعضاء هيئة التدريستقويم األداء وفق ملف اإلنجاز المه -( 5)

 الجهة المنفذة 6
 

 عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد
 

 مؤشرات األداء 7
 الوضع المستهدف الوضع الراهن

66% 166% 
 

 األهداف التفصيلية للمشروع 8

 

 :أهداف جائزة التميز

 1.نشر الوعي بثقافة التميز يف التعلم الكرتوني    .

التميز واإلبداع يف تطبيقات التعلم اإللكرتوني.تبين معايري  .2 

 3..تشجيع القدرات  اليت ُتساهم يف إثراء التعلم اإللكرتوني اجلامعي

تبادل النجاح واخلربات ونشر أفضل التطبيقات يف جماالت التعلم  .

 4.اإللكرتوني

 5.الرغبة يف تطوير التعلم اإللكرتوني يف جامعة اجملمعة  .

ع املتميزين يف جمال التعلم اإللكرتوني..تقدير و تشجي6  

 

 خطوات تنفيذ المبادرة 9
التواصل مع مؤسسات التعليم العالي المانحة لجائزة التميز في التعليم -1

 االلكتروني
 .دراسة تجربة المركز الوطني للتعلم االلكتروني  -2



 .تأسيس لجنة لقيادة  الجائزة -3
الالئحة التنظيمية إلجراءات التسجيل في موافقة معالي مدير الجامعة  -4

 فروع الجائزة .
 نشر الالئحة التنظيمية فروع الجائزة على مستوى الكليات. -5
 دراسة المشاركات واعالن الفائزين .-6

 
 

16 
الموارد المالية والبشرية 

 الداعمة
 االدارة العامة للشؤون المالية واإلدارية-1

 الخطة الزمنية  11

نسبة االنجاز   
 السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى

 
96% 

 
 

166% 166% 

 طريقة األداء 12

 السنة األولى

 
 

 بناء الالئحة وتنفيذ المبادرة 
 

 

 
 السنة الثانية

 

 تنفيذ المبادرة 
 

 السنة الثالثة
 

 تنفيذ المبادرة 
 



13 
أبرز اإليجابيات أثناء إنجاز 

 المبادرة
 

أعضاء هيئة التدريس  وكافة العمداء  تفاعل
 والوكالء لجهود التدريب

14 
أبرز المعوقات أثناء إنجاز 

 المبادرة
 اليوجد 

15 
معد التقرير و التاريخ 

 واالعتماد
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