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ما حتمله جامعة �ملجمعة من ر�سالة بالغة �لأهمية �جتاه جمتمعها �أفر�دً� وم�ؤ�س�سات ي��سع د�ئرة �مل�س�ؤولية يف �إن 
كافة م�ؤ�س�ساتها من كليات وعماد�ت م�ساندة �إميانا من �جلامعة باأن �ل�سر�كة �ملجتمعية من �أهم �جل��نب �لتي 
يجب �أن تقدم مب�ست�ى عال من �جل�دة و�لن�عية �ملتميزة، وهنا تربز �أهمية �نطالق م�سروع �لتدريب و�لتعليم 
�إىل  �ل�سع�دية يف تقدمي خدمة ت�سل  �ملتنقل و�لذي ميثل قفزة ن�عية على م�ست�ى كافة �جلامعات  �لإلكرتوين �ملجتمعي 

�مل�ستهدفني يف مكان �إقامتهم. 
و�كماًل لدور جامعة �ملجمعة يف �لتاأكيد على بعدها �لثالث من خدمة للمجتمع وتط�ير وتاأهيل �أكرب قدر ممكن من 
�أبنائه وم�ؤ�س�ساته جاءت فكرة �هذه �ملبادرة كعمل ت�ساركي بني عمادتني من �لعماد�ت �مل�ساندة يف �جلامعة وهما ؛ عمادة 
يعي�سه  ما  مع  �ملبادرة  هذه  تز�منت  وقد  �مل�ستمر،  و�لتعليم  �ملجتمع  خدمة  وعمادة  بعد  عن  و�لتعليم  �للكرتوين  �لتعليم 
�ملجتمع من ث�رة معل�ماتية، وتقدم تكن�ل�جي يف و�سائل �لت�سال، و ظه�ر م�سادر تعلم غري تقليدية، ومل يعد ��ستخد�مها 
�إعادة �سياغة و تط�ر  نقلة ن�عية يف  �أ�سبح �سرورًة ومطلبًا حي�يًا ملا تقدمه من  �لتعليمية ترفا بل  �لعملية  وت�ظيفها يف 

�لعملية �لتعليمية.
– ت�سعى جاهدة لر�سم ل�حة مهارية  �لتدريب و�لتعليم �للكرتوين �ملجتمعي �ملتنقل  – وحدة  لذ� فاإن هذه �ملبادرة 
�ل�سريفني،  �لتعليم خادم �حلرمني  �لبالد ور�عي  �لفرد و�ملجتمع ملبية تطلعات قيادة هذه  ت�سهم يف رقي  معرفية تقنية 

خا�سة يف �لأماكن �لتي ت�ستهدفها �ملبادرة.
�ملقرن على ما بذله ويبذله من متابعة  �لدكت�ر خالد بن �سعد  و�لتقدير ملعايل مدير �جلامعة  بال�سكر  نتقدم  ختاما 
م�ستمر وجه�د م�سنية لكل ما من �ساأنه م�سلحة �ل�طن و�مل��طن وقد مل�سنا هذ� حم�س��سا يف كل حمفل ومنا�سبة من خالل 
�لتي ت�سعى �جلامعة لتحقيقها. و�ل�سكر م��س�ل  �ل�سامية  �لقيم  �ل�سر�كة �ملجتمعية وتكري�س  �أهمية  وتاأكيده على  حر�سه 
ل�سعادة وكيل �جلامعة وعميد عمادة �لتعليم �للكرتوين و�لتعليم عن بعد �لدكت�ر م�سلم �لدو�سري و�سعادة عميد عمادة 
خدمة �ملجتمع و�لتعليم �مل�ستمر �لدكت�ر عمر �ل�سري�يف على متابعتهما �مل�ستمرة لكل خط��ت �ملبادرة تخطيطا و�إعد�د� 
وتنفيذ� حتى تخرج هذه �ملبادرة بامل�ست�ى �ملاأم�ل و�مل�سرف �لذي يرقى ملا و�سلت �إليه �جلامعة من م�ست�ى م�سرف حتقق 

تطلعات قيادة �جلامعة. 

مقدمة:

اللجنة التح�ضريية
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م�سروع �لتدريب و�لتعليم �لإلكرتوين �ملجتمعي �أحد �ملبادر�ت �مل�سرتكة بني عمادة 
�لتعليم �للكرتوين و�لتعليم عن بعد وبني عمادة خدمة �ملجتمع و�لتعليم �مل�ستمر و�لتي 
تبنته���ا �جلامعة كاأحد �لأفكار �لإبد�عية �لت���ي �ستقدم من خاللها �خلدمات �ملجتمعية 

يف جمايل �لتدريب و�لتعليم �لإلكرتوين.
مل تق���ف �جلامعة بهذ� عند حد �ل�سقف �ملعتاد يف جم���ال خدمة �ملجتمع بل رفعت 
قب���ة هذ� �ل�سقف لتنفرد بهذه �خلدمة فيما �أح�سب بني �جلامعات �ل�سع�دية، و مل يكن 
هذ� �لتفرد مق�س�دً� يف حد ذ�ته بل كان و�سيلة لتفعيل �لإمكانات و�لطاقات �لب�سرية و 
�لدع���م �لالحمدود �لذي ت�فره �جلامعة يف �سبيل تط�ير �خلدمات �ملجتمعية و �لإفادة 

من �خلرب�ت �ملت�فرة يف �أن�سطة �لتعليم �لإلكرتوين.
لق���د ت�ف���ر لهذ� �مل�س���روع جملة م���ن �أ�سباب �لنج���اح يف جتربة �لتنفي���ذ متثلت يف 
�ل�ستف���ادة من �خلرب�ت �ل�طني���ة و �لأفكار �لإبد�عية و �حت�سانها و تقدير �لعمل بروح 
�لفريق �ل��حد و �لذي ميثل �ع�سائه عمادة �لتعليم �لإلكرتوين و�لتعلم عن بعد و عمادة 
خدم���ة �ملجتمع و �لتعليم �مل�ستم���ر وفق روؤية و��سحة و جه�دً� خمل�سة مع دعم ومتابعة 

�لقيادة �لعليا يف �جلامعة.
ونعلم �أنه �سيبقى �أمامنا عمل دوؤوب لال�ستفادة من هذ� �ملنتج مبا ميكن من حتقيق 

�أهد�فه �ملر�س�مة. 

د/ م�ضلم بن حممد الدو�ضري

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



7

تع���ّد خدمة �ملجتمع هي �ل�ظيفة �لثالثة جلامع���ة �ملجمعة، ومتثل عمادة خدمة �ملجتمع 
و�لتعلي���م �مل�ستمر، �لتي �أخ���ذت على عاتقها حمل �مل�سئ�لية لتق���دمي خدمات جمتمعية 

متن�عة تهدف �إىل �مل�ساهمة �لفاعلة يف رقي �ملجتمع باأفر�ده وم�ؤ�س�ساته.
ونظ���رً� مل���ا ميثله �أحد �أه���د�ف عمادة خدمة �ملجتم���ع و�لتعليم �مل�ستمر م���ن مّد ج�س�ر 
�لت���س���ل بني �جلامع���ة و�ملجتمع وما يرتتب عل���ى هذ� �لهدف من مه���ام ج�سام تكفل 
بتقدمي خدمات وبر�مج متميزة، كانت هذه �ملبادرة �مل�سرتكة بني عمادة خدمة �ملجتمع 
و�لتعلي���م �مل�ستمر وعمادة �لتعليم �للك���رتوين و�لتعليم عن بعد ك�سر�كة تكاملية تر�سخ 
ملنهجي���ة �إد�رة �جلامعة بتكام���ل �لأدو�ر بني كافة �إد�ر�ت وكلي���ات وعماد�ت �جلامعة، 
ه���ذه �ملب���ادرة �لتي تقّدم خدم���ات تدريبية وحما�س���ر�ت وور�س عم���ل يف جمال تقنية 
�ملعل�م���ات ويف جمال �لتنمي���ة �ملجتمعية لرت�سيخ مفاهيم تقني���ة �ملعل�مات ودجمها يف 
�لتعلي���م، وكذلك �لتاأهيل وحت�سني مهار�ت �لفئات �مل�ستهدفة مرورً� بالطالب و�ملعلمني 

ومدر�ء مد�ر�س �متد�دً� �إىل كافة �أفر�د �ملجتمع بكافة فئاتها �لعمرية.
ونهدف من خالل هذه �ملبادرة �إىل حتقيق عدد من �لأهد�ف ومنها:

تق���دمي خدم���ة جمتمعية من خ���الل ن�سر ثقاف���ة �لتعليم �لإلك���رتوين وممار�سات . 1
�لتعلم عن بعد.

زيادة فاعلية �لت�سال بني �جلامعة و�ملجتمع. . 2
حتقي���ق �أبعاد �خلطة �ل�سرت�تيجية للجامع���ة يف �س�ء �ل�ظيفة �لثالثة لها �ملتمثلة . 3

يف خدمة �ملجتمع.
رفع �مل�ست�ى �لثقايف و�لعلمي لأفر�د �لفئة �مل�ستهدفة.. 4
ت�ف���ري بيئ���ة تعليمية منا�سبة لتنمي���ة مهار�ت تفكري �لطالب م���ن خالل �لتق�سي . 5

و�ل�ستك�ساف.
متمنني �أن تك�ن هذه �ملبادرة لتحقق ما �أردناه باإذنه تعاىل.

د. عمر بن م�ضاعد ال�ضريويف

عميد خدمة املجتمع والتعليم امل�ضتمر



مفهوم التدريب والتعليم الإلكرتوين املجتمعي:
�أدى ظه����ر بع����س �لع��مل مثل �لث����رة �لتقنية �لت���ي ي�سهدها �لعامل و�نط���الق خدمات �حلك�م���ة �لإلكرتونية و حاجة 
�ملجتم���ع �إىل �كت�س���اب مهار�ت �لتعام���ل مع هذه �لتقنيات وتعط�س �أف���ر�د �ملجتمع لال�ستفادة من �لتط����ر �لتقني يف �لتعلم 
�لذ�ت���ي، جاءت فكرة مب���ادرة �لتدريب و�لتعليم �لإلكرتوين �ملجتمع���ي و�لتي ترتكز على �أبعاد �جتماعي���ة ومهنية وتدريبية 
وترب�ية تلبي حاجة �فر�د �ملجتمع بجميع �سر�ئحه لكت�ساب مهار�ت ومعارف �لتعامل مع منتجات �لث�رة �لتقنية �ملت�سارعة.
حي���ث كلم���ا ز�دت �ملثري�ت �ملحيطة باملتعلم وتن�عت كلما ز�د تعلم �ملتعلم كمًا وج���اد كيفًا، وت�لدت لدى �ملتعلم �لرغبة 
للتعل���م وحب �ل�ستطالع �للذ�ن يدفعان���ه �ىل مزيد من �لت�ساوؤل و�لبحث و�لتعلم، وما �أحدثت���ه �لث�رة �لتقنية و�ملعرفية من 
دور جلامع���ة �مل�ستقب���ل لذلك تلبي �جلامعة هذ� �لتط�ر يف خدمة �ملجتم���ع و �لتعليم �مل�ستمر، وتت�قف ج�دة خمرجات هذه 

�ملبادرة على كفاءة عنا�سرها ومك�ناتها. 

الروؤية:
�أن تك�ن �ملبادرة مرجعًا �إقليميًا يف 

�خلدمات �ملجتمعية �ملتنقلة.

الر�ضالة:
�أن ت�سل �خلدمة �ملجتمعية 

و�لتقنية لكل م��طن.

م�ضروع
التدريب والتعليم 

الإلكرتوين املجتمعي

�لن�عية�جل�دة�لعدل�لإخال�س القيم
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الأهداف:
تقدمي خدمة جمتمعية من خالل ن�سر ثقافة �لتعليم �لإلكرتوين وممار�سات �لتعلم عن بعد.. 1
زيادة فاعلية �لت�سال بني �جلامعة و�ملجتمع. . 2
حتقيق �أبعاد �خلطة �ل�سرت�تيجية للجامعة يف �س�ء �ل�ظيفة �لثالثة لها �ملتمثلة يف خدمة �ملجتمع.. 3
رفع �مل�ست�ى �لثقايف و�لعلمي لأفر�د �لفئة �مل�ستهدفة.. 4
ت�فري بيئة تعليمية منا�سبة لتنمية مهار�ت تفكري �لطالب من خالل �لتق�سي و�ل�ستك�ساف.. 5
تلبية �حتياجات �لطالب �لعاديني، وذوي �لحتياجات �خلا�سة من م�سادر �لتعلم �ملنا�سبة خل�سائ�س كل منهم.. 6
ت�سجيع �ملتعلمني على �مل�ساركة �لإيجابية يف عمليتي �لتعليم و�لتعلم.. 7
د�عم���ة للمعل���م عل���ى ربط خ���رب�ت �مل��ق���ف �لتعليمية �ملختلف���ة مب�س���ادر �لتعليم و�لتعل���م �ملتاحة يف وح���دة �لتعليم . 8

�لإلكرتوين.
تهيئة �ملتعلمني للتفاعل �لإيجابي مع متغري�ت �لتكن�ل�جيا وتطبيقاتها �لتعليمية �ملتالحقة.. 9

�إتاح���ة فر�س���ة �لتدريب و�لت�عي���ة لي�س فقط للمتعلم���ني بامل�ؤ�س�سات �لتعليمية ب���ل �أي�سًا للعامة من �أف���ر�د �ملجتمعات . 10
�ملحيطة بتلك �مل�ؤ�س�سات لكت�ساب مهار�ت ��ستخد�م �لأجهزة �لذكية يف �لتعليم �لإلكرتوين.

ت�ف���ري �لبيئ���ة �لتدريبية �ملنا�سبة وبيئة جاذب���ة لأفر�د �لفئة �مل�ستهدفة لزيادة �لإقبال عل���ى بر�مج �لتعليم عن بعد يف . 11
�جلامعات �ل�سع�دية.

فكرة املبادرة:
ه���ي عبارة ع���ن عربات كب���رية مغلقة مع���اد ت�سميم 
مق�س�رتها �لد�خلية مبا يت��فق مع �خلدمة �لتي �ستقدمها، 
وجمهزة بتقنيات �لتعليم �للك���رتوين �ملختلفة كاحلا�سب 
�لآيل و�ل�سب����رة �لذكية وبع�س �لرب�مج �لتدريبية وغريها 
من �لتجهيز�ت، ويت�فر له���ا ك��در تدريب و �إد�رة م�ؤهلة، 
وجت�ب هذه �لعربات �ملتنقلة �لقرى و�لهجر خلدمة �فر�د 

�ل�سريحة �مل�ستهدفة يف نطاق �جلامعة �جلغر�يف.

الفئة امل�ضتهدفة:
�لك��در �لتعليمي���ة و�لإد�رية يف �ملد�ر�س �مل�ج�دة يف . 1

�لهجر و�لقرى �لنائية.
ط���الب مد�ر����س �لتعلي���م �لع���ام يف �لهج���ر و�لقرى . 2

�لنائية.
�ملجتمع �ملحلي �لذي تشمله خدمات الجامعة.. 3
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اأوًل: العداد:
ب���دء �لع���د�د لتطبيق هذه �ملب���ادرة من خالل ت�سكيل جلنتني وهم���ا؛ �للجنة �لعليا و�مل�سكلة من �سع���ادة وكيل �جلامعة 
عمي���د �لتعليم �للك���رتوين و�لتعليم عن بعد و�سعادة عمي���د خدمة �ملجتمع و�لتعليم �مل�ستمر للت�جي���ه و�لإ�سر�ف �لعام على 

تنفيذ �ملبادرة.
 �نبث���ق م���ن �للجن���ة �لعليا جلنة حت�سريي���ة تت�ىل مهام �لتن�سي���ق و�لتنفيذ برئا�س���ة �لدكت�ر عادل ب���ن عاي�س �ملغذوي 
وكي���ل عم���ادة خدمة �ملجتمع وع�س�ية كل من �لدكت�ر عمر عكا�سة م�سرف �لرب�م���ج �ملجتمعية و�لأ�ستاذ عبد �لله �ملطريي 
مدي���ر �لقن���اة �لتعليمية يف �لتعليم �للكرتوين و�لتعليم عن بعد و�لأ�ستاذ عبد�ملجيد �ل�س�يلم و�لتي قامت بدورها بعقد عدة 

�جتماعات لت�سيري �أعمال �لتنفيذ و�لإ�سر�ف على كافة �لإجر�ء�ت �ملخطط لها لإجناح �ملبادرة.
كم���ا قام���ت �للجنة �لتح�سريية ب��سع �لإطار �لعام للخطة �لت�سغيلية لتنفيذ �ملب���ادرة على �س�ء ت�جيهات �للجنة �لعليا 
حي���ث مت حتديد �لفئ���ات �مل�ستهدفة لت�سمل معلمي �ملد�ر�س و�لطلب���ة و�أفر�د �ملجتمع. كما قامت �للجن���ة بتحديد �إجر�ء�ت 

�لت���سل مع �جلهات �ملعنية يف �ملر�كز و�لهجر لتنفيذ �لدور�ت �لتدريبية ول�سبط حركة �حلافلة.
كما حددت �للجنة �لتح�سريية عددً� من �لدور�ت �لتدريبية �لهادفة لتحقيق �لغاية �ملرج�ة من هذه �ملبادرة. 

الق�ضيم

مراحل تطبيق 
املبادرة:

مت و�سع ثالثة مر�حل لتطبيق �ملبادرة ب�سكل يحقق �لأهد�ف �ملرج�ة لهذه �ملبادرة وهي على �لنح� �لتايل؛
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ثانيًا: التخطيط:
قام���ت �للجن���ة �لعليا بر�سم �لإط���ار �لعام للجنة �لتح�سريي���ة لتتحرك �سمن ق��عد حمددة ته���دف �إىل حتقيق �أف�سل 

�لنتائج �ملرج�ة من هذه �حلافلة.
وب���د�أت مرحلة �لتخطيط ب��سع �ملعاي���ري �لعامة لختيار �جلهة �لتنفيذية وقام���ت با�ستعر��س عرو�س �جلهات �مل�ؤهلة 

لتنفيذ �ملبادرة وقد مت �ختيار �إحدى �جلهات ذ�ت �خلربة �ل�سابقة يف هذ� �ملجال.

ثالثًا: التنفيذ:
تلت مرحلة �لتخطيط مرحلة ت�قيع عقد �لتنفيذ على ثالثة مر�حل وهي: مرحلة �سر�ء وت�سجيل �حلافلة با�سم �جلامعة. 
و�ملرحلة �لثانية تبد�أ بفح�س �حلافلة ومطابقتها للم���سفات �ملطل�بة، و�ملرحلة �لثالثة بت�سلم �حلافلة وبدء تنفيذ �لدور�ت 

�لتدريبية ومرحلة �لت�سغيل.
وقامت �للجنة �لتح�سريية وبت�جيه مت���سل من �للجنة �لعليا بزيار�ت متكررة مل�قع �لتعديالت على �حلافلة يف �ل�سركة 

�ملنفذة لالطالع على خط��ت �لتعديالت و�جر�ء�تها مبا ي��ئم ومتطلبات �أف�سل �ملعايري لتنفيذ �ملبادرة. 
وت�سمنت مرحلة �لتنفيذ �لتجهيز�ت �لتالية:

�سر�ء حافلة تت�سع لعدد )16( متدربًا. �
ت�سميم هيكل �حلافلة ي�سمح ب�ج�د �لبعاد �لد�خلية للمركبة ل تقل عن 12مرتً� ط�ًل و 2.55م �رتفاعًا. �
ت�فر ��ساءة جيدة للمتدربني �أثناء عقد �لدور�ت. �
�جهزة حا�سب �يل ل تقل عن 18 جهاز مثبته د�خل مق�س�رة �حلافلة. �
طابعة �سبكية. �
كامري� مر�قبة ذ�ت دقة عالية مع لقط �س�تي عايل �لكفاءة مع �أمكانية �لبث �ل�سلكي و�لال�سلكي خارج �حلافلة. �
� .)Wi Fi( إنرتنت�
مكيفات �إ�سبليت عدد )2(. �
م�لد كهربائي يت��ئم مع �لحمال �لت�سغيلية. �
منظم تيار كهربائي لكل جهاز حا�سب �آيل. �
طاولة خدمة. �
ت�فري و�سائل خدمة ذوي �لحتياجات �خلا�سة. �
كا�سف دخان مع �إنذ�ر. �
طفاية حريق وق�د وكهرباء. �
حقيبة �إ�سعافات �أولية. �
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مراحل تنفيذ املبادرة:
مل���ا تتمي���ز به بيئ���ة تنفيذ �ملبادرة من تف���رد بن�عية �لفئ���ة �مل�ستهدفة وبيئة �لعم���ل من �ختالف ع���ن �ملعامل و�لقاعات 
يف مب���اين �جلامع���ة، مما يتطلب جتهيز�ت متخ�س�سة وتط�ير يف حمت�ى �ل���دور�ت �لتدريبية، وتاأهيل �ملدربني و�لد�ريني 

�لعاملني يف هذه �ملبادرة، فاإن مر�حل تنفيذ �ملبادرة هي:
در��سة �لتجارب �ملحلية و�لدولية �مل�سابهة.. 1
حتديد �مل���سفات و�لتجهيز�ت لتحقيق �أهد�ف �ملبادرة.. 2
ت�سكيل فرق �لعمل من مدربني و�إد�ريني.. 3
ت�سميم و تنفيذ بر�مج �لتاأهيل للك��در �لب�سرية �لعاملة يف هذه �ملبادرة.. 4
�إعد�د �ملحت�ى �لعلمي للدور�ت �لتدريبية و�أف�سل �ملمار�سات لتنفيذها.. 5
�لتن�سيق مع �جلهات �حلك�مية و�خلا�سة لت�سهيل تنفيذ بر�مج �ملبادرة.. 6

اجلهات امل�ضاركة يف املبادرة:
عمادة خدمة �ملجتمع و�لتعليم �مل�ستمر.. 1
عمادة �لتعليم �لإلكرتوين و�لتعلم عن بعد.. 2

مراحل 
تنفيذ 
املبادرة
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باقة املعلمني:
ثقافة �لتعليم �لإلكرتوين. �
كيف ت�سبح معلمًا �لكرتونيا. �
عرب  � �لتعليمي  مقررك  ت�سمم  كيف 

�لنرتنت.
كيف ت�سمم �ختبار� �لكرتونيًا ؟. �
مهار�ت ��ستخد�م �ل�سب�رة �لذكية. �
�ن�ساء و �إد�رة �ملدونات �لتعليمية. �
��ستخد�م Google Drive يف �لتعليم  �

�لإلكرتوين.
للم�ساريع  � �لحرت�فية  �مل�ساركة 

و�مللفات عن بعد.
متاجر �ل�يب �لتعليمية.  �
�لبحثية  �  Google �أدو�ت  ��ستخد�م 

يف �لتعليم.

باقة الطالب:
ثقافة �لتعليم �لإلكرتوين. �
��ستخد�م �لأجهزة �لذكية يف �لتعلم. �
��ستخد�م Google Drive يف �لتعلم  �

�لإلكرتوين.
�لبحثية  �  Google �أدو�ت  ��ستخد�م 

يف �لتعليم.

باقة اأفراد املجتمع:
مبادئ ��ستخد�م �حلا�سب �لآيل  �
��ستخد�م �لتقنية يف خدمة �ملجتمع. �
�خلدمات  � ح�ل  عامة  مفاهيم 

�حلك�مية �للكرتونية. 
ع�سر  � يف  �لأبناء  مع  �لتعامل  �آلية 

�لتقنية. 
در��سة  � حتددها  �أخرى  وبر�مج 

�لحتياج. 

الربامج التدريبية:
�سيتم طرح عدد� من �لباقات �لتدريبية للم�ستهدفني يف م��قعهم وهي على �لنح� �لتايل:

123

الربامج 
التدريبية
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�إعد�د وجتهيز �لقافلة

�خلط��ت �لتي �أتبعت لإعد�د �لف�سل �لتدريبي

تركيب كامري�ت �ملر�قبة �لتاأكد من جاهزية جميع �لأجهزة 
يف �حلافظة ح�سب �ملناق�سة

مت �لتفاق مع �سركة �جلفايل 
لتاأمني حافلة ن�ع مر�سيد�س بنز 

ن�ع ت�ريزم� بدون مقاعد
تاأمني �حلافالت من قبل �سركة 

مر�سيد�س بنز

تركيب م�لد �لكهرباء �لإ�سايف �إعد�د �ملخطط �لد�خلي 
و�خلارجي للحافلة

تركيب �لطاولت و�لكر��سي تركيب �ل�سب�رة �لذكية

تركيب �أجهزة �حلا�سب �لآيل
تركيب �لإنرتنت 
و�لتاأكد من علمها

تركيب �لتكييف

�عتماد �ملخطط �لد�خلي 
و�خلارجي للحافلة من �جلامعة

�لتعاقد مع �سركة DELL لتاأمني 
�أجهزة �حلا�سب �لآيل

تركيب �أجهزة �لتتبع 
)GPS(
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�س���رة�مل���سف�اتعن ماذ� �سنتحدث؟ م

ن�عية وم���سفات �ملركبة:

�لت�سميم �لد�خلي و�خلارجي 1

�لتكييف و�لكهرباء 3

�أجهزة �حلا�سب �لآيل 5

نظام حتديد �مل��قع 7

�لإنرتنت 9

�ل�سائق 11

�لأمن و�ل�سالمة 2

تاأثيث �لف�سل )�لطاولت و�لكر��سي( 4

�ل�سب�رة �لذكية 6

كامري�ت 8

�لت�سغيل و�ل�سيانة للف�سل �ملتنقل 10
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الت�ضميم الداخلي:
قام فريق �لعمل ت�سميم ينا�سب بيئة �لتدريب بحيث يك�ن:

�أل��ن هادئة. �
�إتاحة �أكرب م�سحة من �حلركة. �
جتهيز�ت خا�سة ل�ستقبال ذوي �لحتياجات �خلا�سة. �
�إظهار طابع �مل�سروع. �
تك�ن �لأجهزة جد�رية. �

الأمن وال�ضالمة:
ُروعي �لف�سل �لتدريبي �ملتنقل �أنظمة �لأمن و�ل�سالمة مبايلي:

�لأر�سيات عازلة للكهرباء. �
ت�فر عدد 2 طفايات حريق. �
ت�فر حقيبة �إ�سعاف متكاملة. �
ت�فر خمرج للط��رئ يف �لبا�س. �

التكييف والكهرباء:
ت�ف���ر م�ل���د للكهرباء كامت لل�س�ت ب���دون �هتز�ز ي�سغ���ل 16 جهاز حا�سب 
و�لتكيي���ف و�لإ�س���اءة و�س�ف يك����ن �لتكييف ��سبلي���ت ويحافظ على درجة 

)18( درجة مئ�ية مع �سرورة �أن يك�ن هناك كامت لل�س�ت.

Dell - IBM - Compaq �حلا�سبات �ل�سخ�سية 
م�سطحة بحجم 17 ب��سة �ل�سا�سة

Intel Core 2 Duo ن�ع �ملعالج
GB 1  )RAM( حجم �لذ�كرة �لع�س��ئية �مل�ؤقتة

GHz 1 �سرعة �ملعالج
GB 120 )Hard Disk( حجم �لقر�س �ل�سلب
100/10 كرت �سبكة

مت�فر كرت �ل�س�ت

�ملنتج �لربنامج
Windows 7 نظام �لت�سغيل

Microsoft Office 2007 �لرب�مج �ملكتبية
Office Home and Student �لن�سخة �لأ�سلية

McAfee برنامج �حلماية 

الف�ضل )الطاولت والكرا�ضي(:
�لكر��سي مريحة وثابتة من �لقاعدة وقابلة للتحريك �إىل جميع �لجتاهات، 
و�لط���اولت تك�ن مثبتة جي���دً� يف جد�ر �حلافلة م���ن �لد�خل ويك�ن عر�س 

�لطاولة 20 �سم.

اأجهزة احلا�ضب:
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ال�ضبورة الذكية:
�سب����رة �إلكرتوني���ة تفاعلية تعمل ب���سطة تقنية )LED( ق�ي���ة �لأد�ء، حيث �أنه 
بالإمكان �لتفاعل مع جهاز �حلا�سب �لآيل عن طريقها بكل ي�سر و�سه�لة بدون 
��ستخ���د�م ل�حة �لتحكم �خلا�سة بجهاز �حلا�س���ب �لآيل مما يجعلها منا�سبة 
لل�سرح جلميع �لأغر��س �لعلمية و�لعملية. فما على �مل�ستخدم �س�ى و�سل كابل 
USB �خلا�س بال�سب����رة �إىل جهاز �حلا�سب �لآيل ومن ثم ت�سليط �س�ء جهاز 

�لعز�س )�لربوجكرت( عليها وبذلك يتمكن �مل�ستخدم من �لتفاعل ب�سكل كامل 
مع جهاز �حلا�سب من على �سط���ح �ل�سب�رة بالإ�سافة �إىل ��ستخد�م �لربنامج 
�خلا����س بال�سب����رة و�ل���ذي تتي���ح خي���ار�ت متع���ددة للم�ستخدم م���ن �لكتابة 
�لإلكرتوني���ة �إىل عمل �لرم�ز و�لأ�سكال �لهند�سي���ة �إىل �لتعامل ب�سكل فني مع 

�ل�س�ر �ملدجمة م�سبقًا يف �لربنامج يف جميع فروع �لعلم و�ملعرفة.

مميزات ال�ضبورة الذكية:
مزيج �ل�سب�رة �لذكية و�لتقليدية بحيث ت�ستطيع ��ستخد�مها ب�ن جهاز �لعر�س )�لربوجكرت( ك�سب�رة عادية. �
��ستخد�م �أي ن�ع من �لأقالم وبدون تقنية �أو بطارية يف �لقلم. �
�عتماد تقنية LED ق�ية �لأد�ء ممايجعل �سطحها متني ويتحمل �أق�سى ظروف �ل�ستخد�م. �

ت�فري ��ستهالك من خالل �عتمادها على �لتغذية �لكهربائية من خالل و�سلة USB من جهاز �حلا�سب �لآيل.
�إمكانية �لتعرف على حركة �ليدين على �ل�سطح مع �لحتفاظ مبتانتة. �
��ستخد�م برنامج Drow View �لذي يتميز بب�ساطته و�سه�لة ��ستخد�مه جلميع �ل�سر�ئح. �
ي�جد مفاتيح �خت�سار على �سطح �ل�سب�رة ب��طة �للم�س لال�ستخد�م �ل�سريع. �

نظام حتديد املواقع:
مت تركيب نظ���ام حتديد و�إد�رة وتعق���ب وتتبع �لأعمال 
وذل���ك با�ستخد�م خدمات نظ���م �ملعل�مات �جلغر�فية 

.GPS لفعالة، وتقنية حتديد �مل��قع �لعاملي�
بحي���ث متكن �جلامعة من حتديد م���كان �لقافلة يف �أي 
وق���ت ت�ساء من خالل �مل�قع �لإلكرتوين على �لن�ست�يني 

�لبياين و�جلغر�يف.
ومت تركيب نظام للتحكم بالبا�س بالأجهزة �لإلكرتونية 

د�خل �لبا�س عن بعد كال�سرعة و�لإ�ساءة... �إلخ.

الكامريات:
مت تركيب كامري� مر�قبة و�لتي تعمل عن طريق �

)IP wireless( بتقنية عالية �جل�دة.

كامري� �أل��ن �س�ت و�س�رة. �
متحركة �أفقي ور�أ�سي. �
�لعد�سة 4/1 ب��سة. �
�لكامري� 12 ف�لت. �
روؤية ليلية. �
ترقب يف م�ساحة 15 مرت. �
�إمكانية �لت��سيل  �

)�سماع �ل�س�ت = حمادثة �لطرف �لآخر(.
برنامج للتحكم بالكامري� عن بعد. �
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اخلامتة
بعد �لعر�س �مل�جز مل�سروع )�لتدريب و�لتعليم �للكرتوين �ملجتمعي( 
و�ل���ذي تنفذه عمادة خدم���ة �ملجتم���ع و�لتعليم �مل�ستم���ر مب�ساركة عمادة 
�لتعلي���م �للكرتوين و�لتعليم عن بعد، �لذي ياأتي كاأحد �ملبادر�ت �ملتميزة 
عل���ى م�ست�ى �جلامعات �ل�سع�دية و�لذي يت���رب �إجناز ن�عي من �إجناز�ت 
جامع���ة �ملجمعة للمجتمع �ملحل���ي لتك�ن و�حدة من �جل�س����ر �لتي متدها 
�جلامع���ة للت���س���ل �مل�ستمر مع �أف���ر�د وم�ؤ�س�سات �ملجتم���ع. �نطالقًا من 
ر�سالته���ا �لأ�سا�سية �لتي �أن�سئت على �س����ء �ل�ظيفة �لثالثة للجامعة وهي 
خدمة �ملجتمع، وما متثله هذه �ملبادرة من خط�ة لها �أبعاد ودللت كبرية 

ذ�ت معان �سامية يف جت�سيد �ل�سر�كة �ملجتمعية للجامعة نح� �ملجتمع.

وم���ا كان له���ذ� �لعمل و�لجن���از من حتقق ل�ل ف�س���ل �هلل ثم متابعة 
مع���ايل مدي���ر �جلامع���ة �مل�ستم���رة وت�سجيع���ه �ملت���س���ل ل���كل منجز من 
منج���ز�ت �جلامع���ة خدم���ة لهذ� �ل�ط���ن �لكب���ري حمقق���ني �إر�دة قيادته 
�لر�سيده يف تقدمي �لعلم و�لتعليم لأبناء �ل�طن وفقا لأرقى �ملعايري �لعاملية 
و�سمن �لأطر �ملعرفي���ة �لر��سخة. و�إننا يف عمادة خدمة �ملجتمع و�لتعليم 
�مل�ستم���ر وعمادة �لتعليم �للكرتوين و�لتعليم عن بعد لناأمل �أن حتقق هذه 
�ملبادرة �أهد�فها يف ن�سر ثقافة �لتعليم �لإلكرتوين بخا�سة وتاأهيل �لأفر�د 

و�مل�ؤ�س�سات �ملجتمعية عامة مبا يتنا�سب و�حتياجاتهم �ملجتمعية.

كم���ا �ست�سع���ى �لعم���ادة باإذنه تع���اىل �إىل �إط���الق مب���ادرة تتنا�سب 
ومتطلب���ات ذوي �لحتياجات �خلا�سة مب���ا يحقق من طم�حات �لعديدين 

منهم يف �ل�ستفادة �لق�س�ى من تقنية �ملعل�مات.

و�لعمادة �إذ ترفع جزيل �ل�سكر يف كل من �ساهم يف �إجناح هذ� �لعمل 
�مل�س���ّرف خدمة للمجتم���ع ونخ�س بالذكر معايل مدي���ر �جلامعة �لدكت�ر 
خالد ب���ن �سعد �ملق���رن لت�جيهاته ودعم���ه �لالحمدود لإجن���اح �ملبادرة، 
و�ل�سك���ر م��س�ل ل�سعادة وكيل �جلامعة عميد �لتعليم �للكرتوين و�لتعليم 
عن بعد و�سعادة عميد خدمة �ملجتمع و�لتعليم �مل�ستمر �للذ�ن قدما جزءً� 
كب���ريً� من جهدهما ووقتهما وت�جيهات���ه ما لإخر�ج �ملبادرة بال�سكل �لذي 

يرقى للم�ست�ى �لرفيع �لذي و�سلت �إليه �جلامعة. 
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