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مقدمة:

�إن

ما حتمله جامعة املجمعة من ر�سالة بالغة الأهمية اجتاه جمتمعها �أفراد ًا وم�ؤ�س�سات يو�سع دائرة امل�س�ؤولية يف
كافة م�ؤ�س�ساتها من كليات وعمادات م�ساندة �إميانا من اجلامعة ب�أن ال�شراكة املجتمعية من �أهم اجلوانب التي
يجب �أن تقدم مب�ستوى عال من اجلودة والنوعية املتميزة ،وهنا تربز �أهمية انطالق م�شروع التدريب والتعليم
الإلكرتوين املجتمعي املتنقل والذي ميثل قفزة نوعية على م�ستوى كافة اجلامعات ال�سعودية يف تقدمي خدمة ت�صل �إىل
امل�ستهدفني يف مكان �إقامتهم.
واكما ًال لدور جامعة املجمعة يف الت�أكيد على بعدها الثالث من خدمة للمجتمع وتطوير وت�أهيل �أكرب قدر ممكن من
�أبنائه وم�ؤ�س�ساته جاءت فكرة اهذه املبادرة كعمل ت�شاركي بني عمادتني من العمادات امل�ساندة يف اجلامعة وهما ؛ عمادة
التعليم االلكرتوين والتعليم عن بعد وعمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر ،وقد تزامنت هذه املبادرة مع ما يعي�شه
املجتمع من ثورة معلوماتية ،وتقدم تكنولوجي يف و�سائل االت�صال ،و ظهور م�صادر تعلم غري تقليدية ،ومل يعد ا�ستخدامها
وتوظيفها يف العملية التعليمية ترفا بل �أ�صبح �ضرور ًة ومطلب ًا حيوي ًا ملا تقدمه من نقلة نوعية يف �إعادة �صياغة و تطور
العملية التعليمية.
لذا ف�إن هذه املبادرة – وحدة التدريب والتعليم االلكرتوين املجتمعي املتنقل – ت�سعى جاهدة لر�سم لوحة مهارية
معرفية تقنية ت�سهم يف رقي الفرد واملجتمع ملبية تطلعات قيادة هذه البالد وراعي التعليم خادم احلرمني ال�شريفني،
خا�صة يف الأماكن التي ت�ستهدفها املبادرة.
ختاما نتقدم بال�شكر والتقدير ملعايل مدير اجلامعة الدكتور خالد بن �سعد املقرن على ما بذله ويبذله من متابعة
م�ستمر وجهود م�ضنية لكل ما من �ش�أنه م�صلحة الوطن واملواطن وقد مل�سنا هذا حم�سو�سا يف كل حمفل ومنا�سبة من خالل
حر�صه وت�أكيده على �أهمية ال�شراكة املجتمعية وتكري�س القيم ال�سامية التي ت�سعى اجلامعة لتحقيقها .وال�شكر مو�صول
ل�سعادة وكيل اجلامعة وعميد عمادة التعليم االلكرتوين والتعليم عن بعد الدكتور م�سلم الدو�سري و�سعادة عميد عمادة
خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر الدكتور عمر ال�شريويف على متابعتهما امل�ستمرة لكل خطوات املبادرة تخطيطا و�إعدادا
وتنفيذا حتى تخرج هذه املبادرة بامل�ستوى امل�أمول وامل�شرف الذي يرقى ملا و�صلت �إليه اجلامعة من م�ستوى م�شرف حتقق
تطلعات قيادة اجلامعة.

اللجنة التح�ضريية
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وكي��ل اجلامع��ة و عمي��د التعلي��م
الإلكرتوين والتعليم عن بعد

م�شروع التدريب والتعليم الإلكرتوين املجتمعي �أحد املبادرات امل�شرتكة بني عمادة
التعليم االلكرتوين والتعليم عن بعد وبني عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر والتي
تبنته ��ا اجلامعة ك�أحد الأفكار الإبداعية الت ��ي �ستقدم من خاللها اخلدمات املجتمعية
يف جمايل التدريب والتعليم الإلكرتوين.
مل تق ��ف اجلامعة بهذا عند حد ال�سقف املعتاد يف جم ��ال خدمة املجتمع بل رفعت
قب ��ة هذا ال�سقف لتنفرد بهذه اخلدمة فيما �أح�سب بني اجلامعات ال�سعودية ،و مل يكن
هذا التفرد مق�صود ًا يف حد ذاته بل كان و�سيلة لتفعيل الإمكانات والطاقات الب�شرية و
الدع ��م الالحمدود الذي توفره اجلامعة يف �سبيل تطوير اخلدمات املجتمعية و الإفادة
من اخلربات املتوفرة يف �أن�شطة التعليم الإلكرتوين.
لق ��د توف ��ر لهذا امل�ش ��روع جملة م ��ن �أ�سباب النج ��اح يف جتربة التنفي ��ذ متثلت يف
اال�ستف ��ادة من اخلربات الوطني ��ة و الأفكار الإبداعية و احت�ضانها و تقدير العمل بروح
الفريق الواحد و الذي ميثل اع�ضائه عمادة التعليم الإلكرتوين والتعلم عن بعد و عمادة
خدم ��ة املجتمع و التعليم امل�ستم ��ر وفق ر�ؤية وا�ضحة و جهود ًا خمل�صة مع دعم ومتابعة
القيادة العليا يف اجلامعة.
ونعلم �أنه �سيبقى �أمامنا عمل د�ؤوب لال�ستفادة من هذا املنتج مبا ميكن من حتقيق
�أهدافه املر�سومة.
د /م�سلم بن حممد الدو�سري
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عميد خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر

تع� � ّد خدمة املجتمع هي الوظيفة الثالثة جلامع ��ة املجمعة ،ومتثل عمادة خدمة املجتمع
والتعلي ��م امل�ستمر ،التي �أخ ��ذت على عاتقها حمل امل�سئولية لتق ��دمي خدمات جمتمعية
متنوعة تهدف �إىل امل�ساهمة الفاعلة يف رقي املجتمع ب�أفراده وم�ؤ�س�ساته.
ونظ ��ر ًا مل ��ا ميثله �أحد �أه ��داف عمادة خدمة املجتم ��ع والتعليم امل�ستمر م ��ن م ّد ج�سور
التوا�ص ��ل بني اجلامع ��ة واملجتمع وما يرتتب عل ��ى هذا الهدف من مه ��ام ج�سام تكفل
بتقدمي خدمات وبرامج متميزة ،كانت هذه املبادرة امل�شرتكة بني عمادة خدمة املجتمع
والتعلي ��م امل�ستمر وعمادة التعليم االلك�ت�روين والتعليم عن بعد ك�شراكة تكاملية تر�سخ
ملنهجي ��ة �إدارة اجلامعة بتكام ��ل الأدوار بني كافة �إدارات وكلي ��ات وعمادات اجلامعة،
ه ��ذه املب ��ادرة التي تقدّم خدم ��ات تدريبية وحما�ض ��رات وور�ش عم ��ل يف جمال تقنية
املعلوم ��ات ويف جمال التنمي ��ة املجتمعية لرت�سيخ مفاهيم تقني ��ة املعلومات ودجمها يف
التعلي ��م ،وكذلك الت�أهيل وحت�سني مهارات الفئات امل�ستهدفة مرور ًا بالطالب واملعلمني
ومدراء مدار�س امتداد ًا �إىل كافة �أفراد املجتمع بكافة فئاتها العمرية.
ونهدف من خالل هذه املبادرة �إىل حتقيق عدد من الأهداف ومنها:
1 .1تق ��دمي خدم ��ة جمتمعية من خ�ل�ال ن�شر ثقاف ��ة التعليم الإلك�ت�روين وممار�سات
التعلم عن بعد.
2 .2زيادة فاعلية االت�صال بني اجلامعة واملجتمع.
3 .3حتقي ��ق �أبعاد اخلطة اال�سرتاتيجية للجامع ��ة يف �ضوء الوظيفة الثالثة لها املتمثلة
يف خدمة املجتمع.
4 .4رفع امل�ستوى الثقايف والعلمي لأفراد الفئة امل�ستهدفة.
5 .5توف�ي�ر بيئ ��ة تعليمية منا�سبة لتنمي ��ة مهارات تفكري الطالب م ��ن خالل التق�صي
واال�ستك�شاف.
متمنني �أن تكون هذه املبادرة لتحقق ما �أردناه ب�إذنه تعاىل.
د .عمر بن م�ساعد ال�شريويف
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م�شروع
التدريب والتعليم
الإلكرتوين املجتمعي

الر�سالة:
�أن ت�صل اخلدمة املجتمعية
والتقنية لكل مواطن.

الر�ؤية:
ً
ً
�أن تكون املبادرة مرجعا �إقليميا يف
اخلدمات املجتمعية املتنقلة.

القيم

الإخال�ص

العدل

اجلودة

النوعية

مفهوم التدريب والتعليم الإلكرتوين املجتمعي:
�أدى ظه ��ور بع� ��ض العوامل مثل الث ��ورة التقنية الت ��ي ي�شهدها العامل وانط�ل�اق خدمات احلكوم ��ة الإلكرتونية و حاجة
املجتم ��ع �إىل اكت�س ��اب مهارات التعام ��ل مع هذه التقنيات وتعط�ش �أف ��راد املجتمع لال�ستفادة من التط ��ور التقني يف التعلم
الذات ��ي ،جاءت فكرة مب ��ادرة التدريب والتعليم الإلكرتوين املجتمع ��ي والتي ترتكز على �أبعاد اجتماعي ��ة ومهنية وتدريبية
وتربوية تلبي حاجة افراد املجتمع بجميع �شرائحه الكت�ساب مهارات ومعارف التعامل مع منتجات الثورة التقنية املت�سارعة.
حي ��ث كلم ��ا زادت املثريات املحيطة باملتعلم وتنوعت كلما زاد تعلم املتعلم كم ًا وج ��اد كيف ًا ،وتولدت لدى املتعلم الرغبة
للتعل ��م وحب اال�ستطالع اللذان يدفعان ��ه اىل مزيد من الت�سا�ؤل والبحث والتعلم ،وما �أحدثت ��ه الثورة التقنية واملعرفية من
دور جلامع ��ة امل�ستقب ��ل لذلك تلبي اجلامعة هذا التطور يف خدمة املجتم ��ع و التعليم امل�ستمر ،وتتوقف جودة خمرجات هذه
املبادرة على كفاءة عنا�صرها ومكوناتها.
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فكرة املبادرة:

الفئة امل�ستهدفة:

ه ��ي عبارة ع ��ن عربات كب�ي�رة مغلقة مع ��اد ت�صميم
مق�صورتها الداخلية مبا يتوافق مع اخلدمة التي �ستقدمها،
وجمهزة بتقنيات التعليم االلك�ت�روين املختلفة كاحلا�سب
الآيل وال�سب ��ورة الذكية وبع�ض الربامج التدريبية وغريها
من التجهيزات ،ويتوفر له ��ا كوادر تدريب و �إدارة م�ؤهلة،
وجتوب هذه العربات املتنقلة القرى والهجر خلدمة افراد
ال�شريحة امل�ستهدفة يف نطاق اجلامعة اجلغرايف.

1 .1الكوادر التعليمي ��ة والإدارية يف املدار�س املوجودة يف
الهجر والقرى النائية.
2 .2ط�ل�اب مدار� ��س التعلي ��م الع ��ام يف الهج ��ر والقرى
النائية.
3 .3املجتمع املحلي الذي تشمله خدمات الجامعة.

الأهداف:
1 .1تقدمي خدمة جمتمعية من خالل ن�شر ثقافة التعليم الإلكرتوين وممار�سات التعلم عن بعد.
2 .2زيادة فاعلية االت�صال بني اجلامعة واملجتمع.
3 .3حتقيق �أبعاد اخلطة اال�سرتاتيجية للجامعة يف �ضوء الوظيفة الثالثة لها املتمثلة يف خدمة املجتمع.
4 .4رفع امل�ستوى الثقايف والعلمي لأفراد الفئة امل�ستهدفة.
5 .5توفري بيئة تعليمية منا�سبة لتنمية مهارات تفكري الطالب من خالل التق�صي واال�ستك�شاف.
6 .6تلبية احتياجات الطالب العاديني ،وذوي االحتياجات اخلا�صة من م�صادر التعلم املنا�سبة خل�صائ�ص كل منهم.
7 .7ت�شجيع املتعلمني على امل�شاركة الإيجابية يف عمليتي التعليم والتعلم.
8 .8داعم ��ة للمعل ��م عل ��ى ربط خ�ب�رات املواق ��ف التعليمية املختلف ��ة مب�ص ��ادر التعليم والتعل ��م املتاحة يف وح ��دة التعليم
الإلكرتوين.
9 .9تهيئة املتعلمني للتفاعل الإيجابي مع متغريات التكنولوجيا وتطبيقاتها التعليمية املتالحقة.
�1010إتاح ��ة فر�ص ��ة التدريب والتوعي ��ة لي�س فقط للمتعلم�ي�ن بامل�ؤ�س�سات التعليمية ب ��ل �أي�ض ًا للعامة من �أف ��راد املجتمعات
املحيطة بتلك امل�ؤ�س�سات الكت�ساب مهارات ا�ستخدام الأجهزة الذكية يف التعليم الإلكرتوين.
1111توف�ي�ر البيئ ��ة التدريبية املنا�سبة وبيئة جاذب ��ة لأفراد الفئة امل�ستهدفة لزيادة الإقبال عل ��ى برامج التعليم عن بعد يف
اجلامعات ال�سعودية.
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مراحل تطبيق
املبادرة:
مت و�ضع ثالثة مراحل لتطبيق املبادرة ب�شكل يحقق الأهداف املرجوة لهذه املبادرة وهي على النحو التايل؛

�أو ًال :االعداد:
ب ��دء االع ��داد لتطبيق هذه املب ��ادرة من خالل ت�شكيل جلنتني وهم ��ا؛ اللجنة العليا وامل�شكلة من �سع ��ادة وكيل اجلامعة
عمي ��د التعليم االلك�ت�روين والتعليم عن بعد و�سعادة عمي ��د خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر للتوجي ��ه والإ�شراف العام على
تنفيذ املبادرة.
انبث ��ق م ��ن اللجن ��ة العليا جلنة حت�ضريي ��ة تتوىل مهام التن�سي ��ق والتنفيذ برئا�س ��ة الدكتور عادل ب ��ن عاي�ض املغذوي
وكي ��ل عم ��ادة خدمة املجتمع وع�ضوية كل من الدكتور عمر عكا�شة م�شرف الربام ��ج املجتمعية والأ�ستاذ عبد االله املطريي
مدي ��ر القن ��اة التعليمية يف التعليم االلكرتوين والتعليم عن بعد والأ�ستاذ عبداملجيد ال�سويلم والتي قامت بدورها بعقد عدة
اجتماعات لت�سيري �أعمال التنفيذ والإ�شراف على كافة الإجراءات املخطط لها لإجناح املبادرة.
كم ��ا قام ��ت اللجنة التح�ضريية بو�ضع الإطار العام للخطة الت�شغيلية لتنفيذ املب ��ادرة على �ضوء توجيهات اللجنة العليا
حي ��ث مت حتديد الفئ ��ات امل�ستهدفة لت�شمل معلمي املدار�س والطلب ��ة و�أفراد املجتمع .كما قامت اللجن ��ة بتحديد �إجراءات
التوا�صل مع اجلهات املعنية يف املراكز والهجر لتنفيذ الدورات التدريبية ول�ضبط حركة احلافلة.
كما حددت اللجنة التح�ضريية عدد ًا من الدورات التدريبية الهادفة لتحقيق الغاية املرجوة من هذه املبادرة.
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ثاني ًا :التخطيط:
قام ��ت اللجن ��ة العليا بر�سم الإط ��ار العام للجنة التح�ضريي ��ة لتتحرك �ضمن قواعد حمددة ته ��دف �إىل حتقيق �أف�ضل
النتائج املرجوة من هذه احلافلة.
وب ��د�أت مرحلة التخطيط بو�ضع املعاي�ي�ر العامة الختيار اجلهة التنفيذية وقام ��ت با�ستعرا�ض عرو�ض اجلهات امل�ؤهلة
لتنفيذ املبادرة وقد مت اختيار �إحدى اجلهات ذات اخلربة ال�سابقة يف هذا املجال.
ثالث ًا :التنفيذ:
تلت مرحلة التخطيط مرحلة توقيع عقد التنفيذ على ثالثة مراحل وهي :مرحلة �شراء وت�سجيل احلافلة با�سم اجلامعة.
واملرحلة الثانية تبد�أ بفح�ص احلافلة ومطابقتها للموا�صفات املطلوبة ،واملرحلة الثالثة بت�سلم احلافلة وبدء تنفيذ الدورات
التدريبية ومرحلة الت�شغيل.
وقامت اللجنة التح�ضريية وبتوجيه متوا�صل من اللجنة العليا بزيارات متكررة ملوقع التعديالت على احلافلة يف ال�شركة
املنفذة لالطالع على خطوات التعديالت واجراءاتها مبا يوائم ومتطلبات �أف�ضل املعايري لتنفيذ املبادرة.
وت�ضمنت مرحلة التنفيذ التجهيزات التالية:
 �شراء حافلة تت�سع لعدد ( )16متدرب ًا.
 ت�صميم هيكل احلافلة ي�سمح بوجود االبعاد الداخلية للمركبة ال تقل عن 12مرت ًا ط ً
وال و 2.55م ارتفاع ًا.
 توفر ا�ضاءة جيدة للمتدربني �أثناء عقد الدورات.
 اجهزة حا�سب ايل ال تقل عن  18جهاز مثبته داخل مق�صورة احلافلة.
 طابعة �شبكية.
 كامريا مراقبة ذات دقة عالية مع القط �صوتي عايل الكفاءة مع �أمكانية البث ال�سلكي والال�سلكي خارج احلافلة.
 �إنرتنت (.)Wi Fi
 مكيفات �إ�سبليت عدد (.)2
 مولد كهربائي يتوائم مع االحمال الت�شغيلية.
 منظم تيار كهربائي لكل جهاز حا�سب �آيل.
 طاولة خدمة.
 توفري و�سائل خدمة ذوي االحتياجات اخلا�صة.
 كا�شف دخان مع �إنذار.
 طفاية حريق وقود وكهرباء.
 حقيبة �إ�سعافات �أولية.
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مراحل
تنفيذ
املبادرة
مراحل تنفيذ املبادرة:
مل ��ا تتمي ��ز به بيئ ��ة تنفيذ املبادرة من تف ��رد بنوعية الفئ ��ة امل�ستهدفة وبيئة العم ��ل من اختالف ع ��ن املعامل والقاعات
يف مب ��اين اجلامع ��ة ،مما يتطلب جتهيزات متخ�ص�صة وتطوير يف حمتوى ال ��دورات التدريبية ،وت�أهيل املدربني واالداريني
العاملني يف هذه املبادرة ،ف�إن مراحل تنفيذ املبادرة هي:
1 .1درا�سة التجارب املحلية والدولية امل�شابهة.
2 .2حتديد املوا�صفات والتجهيزات لتحقيق �أهداف املبادرة.
3 .3ت�شكيل فرق العمل من مدربني و�إداريني.
4 .4ت�صميم و تنفيذ برامج الت�أهيل للكوادر الب�شرية العاملة يف هذه املبادرة.
�5 .5إعداد املحتوى العلمي للدورات التدريبية و�أف�ضل املمار�سات لتنفيذها.
6 .6التن�سيق مع اجلهات احلكومية واخلا�صة لت�سهيل تنفيذ برامج املبادرة.
اجلهات امل�شاركة يف املبادرة:
1 .1عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر.
2 .2عمادة التعليم الإلكرتوين والتعلم عن بعد.
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الربامج
التدريبية
الربامج التدريبية:
�سيتم طرح عددا من الباقات التدريبية للم�ستهدفني يف مواقعهم وهي على النحو التايل:

1

2

3

باقة املعلمني:

باقة الطالب:

باقة �أفراد املجتمع:

 ثقافة التعليم الإلكرتوين.
 كيف ت�صبح معلم ًا الكرتونيا.
 كيف ت�صمم مقررك التعليمي عرب
االنرتنت.
ً
 كيف ت�صمم اختبارا الكرتونيا ؟.
 مهارات ا�ستخدام ال�سبورة الذكية.
 ان�شاء و �إدارة املدونات التعليمية.
 ا�ستخدام  Google Driveيف التعليم
الإلكرتوين.
 امل�شاركة االحرتافية للم�شاريع
وامللفات عن بعد.
 متاجر الويب التعليمية.
 ا�ستخدام �أدوات  Googleالبحثية
يف التعليم.

 ثقافة التعليم الإلكرتوين.
 ا�ستخدام الأجهزة الذكية يف التعلم.
 ا�ستخدام  Google Driveيف التعلم
الإلكرتوين.
 ا�ستخدام �أدوات  Googleالبحثية
يف التعليم.

 مبادئ ا�ستخدام احلا�سب الآيل
 ا�ستخدام التقنية يف خدمة املجتمع.
 مفاهيم عامة حول اخلدمات
احلكومية االلكرتونية.
 �آلية التعامل مع الأبناء يف ع�صر
التقنية.
 وبرامج �أخرى حتددها درا�سة
االحتياج.
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�إعداد وجتهيز القافلة

اخلطوات التي �أتبعت لإعداد الف�صل التدريبي
تركيب التكييف

ت�أمني احلافالت من قبل �شركة
مر�سيد�س بنز

مت االتفاق مع �شركة اجلفايل
لت�أمني حافلة نوع مر�سيد�س بنز
نوع توريزمو بدون مقاعد

اعتماد املخطط الداخلي
واخلارجي للحافلة من اجلامعة

�إعداد املخطط الداخلي
واخلارجي للحافلة

تركيب مولد الكهرباء الإ�ضايف

التعاقد مع �شركة  DELLلت�أمني
�أجهزة احلا�سب الآيل

تركيب ال�صبورة الذكية

تركيب الطاوالت والكرا�سي

تركيب �أجهزة التتبع

تركيب الإنرتنت
والت�أكد من علمها

تركيب �أجهزة احلا�سب الآيل

الت�أكد من جاهزية جميع الأجهزة
يف احلافظة ح�سب املناق�صة

تركيب كامريات املراقبة

()GPS
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نوعية وموا�صفات املركبة:
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

عن ماذا �سنتحدث؟

املوا�صفـات

�صــورة

الت�صميم الداخلي واخلارجي
الأمن وال�سالمة
التكييف والكهرباء
ت�أثيث الف�صل (الطاوالت والكرا�سي)
�أجهزة احلا�سب الآيل
ال�سبورة الذكية
نظام حتديد املواقع
كامريات
الإنرتنت
الت�شغيل وال�صيانة للف�صل املتنقل
ال�سائق
15

الت�صميم الداخلي:
قام فريق العمل ت�صميم ينا�سب بيئة التدريب بحيث يكون:
 �ألوان هادئة.
 �إتاحة �أكرب م�سحة من احلركة.
 جتهيزات خا�صة ال�ستقبال ذوي االحتياجات اخلا�صة.
 �إظهار طابع امل�شروع.
 تكون الأجهزة جدارية.
الأمن وال�سالمة:
ُروعي الف�صل التدريبي املتنقل �أنظمة الأمن وال�سالمة مبايلي:
 الأر�ضيات عازلة للكهرباء.
 توفر عدد  ٢طفايات حريق.
 توفر حقيبة �إ�سعاف متكاملة.
 توفر خمرج للطوارئ يف البا�ص.
التكييف والكهرباء:
توف ��ر مول ��د للكهرباء كامت لل�صوت ب ��دون اهتزاز ي�شغ ��ل  ١٦جهاز حا�سب
والتكيي ��ف والإ�ض ��اءة و�سوف يك ��ون التكييف ا�سبلي ��ت ويحافظ على درجة
( )١٨درجة مئوية مع �ضرورة �أن يكون هناك كامت لل�صوت.
الف�صل (الطاوالت والكرا�سي):
الكرا�سي مريحة وثابتة من القاعدة وقابلة للتحريك �إىل جميع االجتاهات،
والط ��اوالت تكون مثبتة جي ��د ًا يف جدار احلافلة م ��ن الداخل ويكون عر�ض
الطاولة � ٢٠سم.
�أجهزة احلا�سب:

احلا�سبات ال�شخ�صية
م�سطحة بحجم  ١٧بو�صة
ال�شا�شة
Intel Core 2 Duo
نوع املعالج
GB 1
حجم الذاكرة الع�شوائية امل�ؤقتة ()RAM
GHz 1
�سرعة املعالج
GB 120
حجم القر�ص ال�صلب ()Hard Disk
100/10
كرت �شبكة
متوفر
كرت ال�صوت
Dell - IBM - Compaq
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الربنامج
نظام الت�شغيل
الربامج املكتبية
الن�سخة الأ�صلية
برنامج احلماية

املنتج
Windows 7
Microsoft Office 2007
Office Home and Student
McAfee

ال�سبورة الذكية:
�سب ��ورة �إلكرتوني ��ة تفاعلية تعمل بوا�سطة تقنية ( )LEDقوي ��ة الأداء ،حيث �أنه
بالإمكان التفاعل مع جهاز احلا�سب الآيل عن طريقها بكل ي�سر و�سهولة بدون
ا�ستخ ��دام لوحة التحكم اخلا�صة بجهاز احلا�س ��ب الآيل مما يجعلها منا�سبة
لل�شرح جلميع الأغرا�ض العلمية والعملية .فما على امل�ستخدم �سوى و�صل كابل
 USBاخلا�ص بال�سب ��ورة �إىل جهاز احلا�سب الآيل ومن ثم ت�سليط �ضوء جهاز
العز�ض (الربوجكرت) عليها وبذلك يتمكن امل�ستخدم من التفاعل ب�شكل كامل
مع جهاز احلا�سب من على �سط ��ح ال�سبورة بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدام الربنامج
اخلا� ��ص بال�سب ��ورة وال ��ذي تتي ��ح خي ��ارات متع ��ددة للم�ستخدم م ��ن الكتابة
الإلكرتوني ��ة �إىل عمل الرموز والأ�شكال الهند�سي ��ة �إىل التعامل ب�شكل فني مع
ال�صور املدجمة م�سبق ًا يف الربنامج يف جميع فروع العلم واملعرفة.
مميزات ال�سبورة الذكية:
 مزيج ال�سبورة الذكية والتقليدية بحيث ت�ستطيع ا�ستخدامها بون جهاز العر�ض (الربوجكرت) ك�سبورة عادية.
 ا�ستخدام �أي نوع من الأقالم وبدون تقنية �أو بطارية يف القلم.
 اعتماد تقنية  LEDقوية الأداء ممايجعل �سطحها متني ويتحمل �أق�سى ظروف اال�ستخدام.
توفري ا�ستهالك من خالل اعتمادها على التغذية الكهربائية من خالل و�صلة  USBمن جهاز احلا�سب الآيل.
 �إمكانية التعرف على حركة اليدين على ال�سطح مع االحتفاظ مبتانتة.
 ا�ستخدام برنامج  Drow Viewالذي يتميز بب�ساطته و�سهولة ا�ستخدامه جلميع ال�شرائح.
 يوجد مفاتيح اخت�صار على �سطح ال�سبورة بواطة اللم�س لال�ستخدام ال�سريع.
نظام حتديد املواقع:
مت تركيب نظ ��ام حتديد و�إدارة وتعق ��ب وتتبع الأعمال
وذل ��ك با�ستخدام خدمات نظ ��م املعلومات اجلغرافية
الفعالة ،وتقنية حتديد املواقع العاملي .GPS
بحي ��ث متكن اجلامعة من حتديد م ��كان القافلة يف �أي
وق ��ت ت�شاء من خالل املوقع الإلكرتوين على الن�ستويني
البياين واجلغرايف.
ومت تركيب نظام للتحكم بالبا�ص بالأجهزة الإلكرتونية
داخل البا�ص عن بعد كال�سرعة والإ�ضاءة� ...إلخ.

الكامريات:
 مت تركيب كامريا مراقبة والتي تعمل عن طريق
( )IP wirelessبتقنية عالية اجلودة.
 كامريا �ألوان �صوت و�صورة.
 متحركة �أفقي ور�أ�سي.
 العد�سة  ٤/١بو�صة.
 الكامريا  ١٢فولت.
 ر�ؤية ليلية.
 ترقب يف م�ساحة  ١٥مرت.
 �إمكانية التو�صيل
(�سماع ال�صوت = حمادثة الطرف الآخر).
 برنامج للتحكم بالكامريا عن بعد.
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اخلامتة
بعد العر�ض املوجز مل�شروع (التدريب والتعليم االلكرتوين املجتمعي)
وال ��ذي تنفذه عمادة خدم ��ة املجتم ��ع والتعليم امل�ستم ��ر مب�شاركة عمادة
التعلي ��م االلكرتوين والتعليم عن بعد ،الذي ي�أتي ك�أحد املبادرات املتميزة
عل ��ى م�ستوى اجلامعات ال�سعودية والذي يت�ب�ر �إجناز نوعي من �إجنازات
جامع ��ة املجمعة للمجتمع املحل ��ي لتكون واحدة من اجل�س ��ور التي متدها
اجلامع ��ة للتوا�ص ��ل امل�ستمر مع �أف ��راد وم�ؤ�س�سات املجتم ��ع .انطالق ًا من
ر�سالته ��ا الأ�سا�سية التي �أن�شئت على �ض ��وء الوظيفة الثالثة للجامعة وهي
خدمة املجتمع ،وما متثله هذه املبادرة من خطوة لها �أبعاد ودالالت كبرية
ذات معان �سامية يف جت�سيد ال�شراكة املجتمعية للجامعة نحو املجتمع.
وم ��ا كان له ��ذا العمل واالجن ��از من حتقق لوال ف�ض ��ل اهلل ثم متابعة
مع ��ايل مدي ��ر اجلامع ��ة امل�ستم ��رة وت�شجيع ��ه املتوا�ص ��ل ل ��كل منجز من
منج ��زات اجلامع ��ة خدم ��ة لهذا الوط ��ن الكب�ي�ر حمقق�ي�ن �إرادة قيادته
الر�شيده يف تقدمي العلم والتعليم لأبناء الوطن وفقا لأرقى املعايري العاملية
و�ضمن الأطر املعرفي ��ة الرا�سخة .و�إننا يف عمادة خدمة املجتمع والتعليم
امل�ستم ��ر وعمادة التعليم االلكرتوين والتعليم عن بعد لن�أمل �أن حتقق هذه
املبادرة �أهدافها يف ن�شر ثقافة التعليم الإلكرتوين بخا�صة وت�أهيل الأفراد
وامل�ؤ�س�سات املجتمعية عامة مبا يتنا�سب واحتياجاتهم املجتمعية.
كم ��ا �ست�سع ��ى العم ��ادة ب�إذنه تع ��اىل �إىل �إط�ل�اق مب ��ادرة تتنا�سب
ومتطلب ��ات ذوي االحتياجات اخلا�صة مب ��ا يحقق من طموحات العديدين
منهم يف اال�ستفادة الق�صوى من تقنية املعلومات.
والعمادة �إذ ترفع جزيل ال�شكر يف كل من �ساهم يف �إجناح هذا العمل
امل�ش� � ّرف خدمة للمجتم ��ع ونخ�ص بالذكر معايل مدي ��ر اجلامعة الدكتور
خالد ب ��ن �سعد املق ��رن لتوجيهاته ودعم ��ه الالحمدود لإجن ��اح املبادرة،
وال�شك ��ر مو�صول ل�سعادة وكيل اجلامعة عميد التعليم االلكرتوين والتعليم
عن بعد و�سعادة عميد خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر اللذان قدما جزء ًا
كب�ي� ً
را من جهدهما ووقتهما وتوجيهات ��ه ما لإخراج املبادرة بال�شكل الذي
يرقى للم�ستوى الرفيع الذي و�صلت �إليه اجلامعة.

اللجنة التح�ضريية
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