
 
 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة المجمعة

 اإلدارة العامة للتخطيط 
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وهناك بعض النماذج التي تساعد في تحديد جميع األبعاد والجوانب 

 الضرورية عند تنفيذ المبادرات

 

 (()) بطاقة مبادرة / مشروع 

 مشروع/ ال المبادرة  1

 
 اإللكتروني التعليم نظام مبادرة

 

 المبادرةوصف  2

 
 من واالستفادة العلمي التحصيل من الدارس يمكن تقليدي غير تعليمي نظام

 أعضاء ويمكن الدراسة موقع إلى االنتقال دون جوانبها بكافة التعليمية العملية

 للطالب ومناقشاته معلومات إيصال من  حكمهم في ومن التدريس هيئة

 .إليهم االنتقال دون  والطالبات

 

 اإلستراتيجيالبعد  3

 
 الداخلية العمليات

 

 الهدف االستراتيجي 4

 

 
 التحول لدعم التقنية والبيئة التحتية البنية وتطوير المؤسسي، األداء كفاءة رفع

 وأهدافها رسالتها تحقيق من يمكنها بما بالجامعة اإللكترونية للمعامالت
 

 

 الهدف التفصيلي  5

 
 وتطبيقاتها الحديثة التكنولوجيا مجاالت في  واإلداريين التدريس هيئة أعضاء  قدرات تطوير

 . واإلدارية التعليمية
 المتكاملة االلكتروني والتعليم المعلومات نظم شبكة تأسيس

 والتعليم االلكتروني التعليم عمادة خالل من بعد عن والتعلم االلكتروني التعليم برامج تطبيق

 كليات خمس في بعد عن

 

 الجهة المنفذة 6
 

 عمادة التعليم االلكتروني

 عمادة تقنية المعلومات

 مؤشرات األداء 7

 الوضع المستهدف الوضع الراهن

100% 

 
100% 

 

 األهداف التفصيلية للمشروع 8

 إعداد ندوات خاصة بالتعلم اإللكتروني لمنسوبي الجامعة -1

 زيارات تبادل الخبرة مع الجهات المناظرة -2
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 اإللكتروني بالجامعة تفعيل استخدام تقنيات التعليم -3

 توفير رخصة لبرامج الفصول االفتراضية والتدريب عليها -4

 نشرات تربوية تثقيفية في التعلم اإللكتروني -5

 تأسيس فصول الكترونية افتراضية  -6

 خطوات تنفيذ المبادرة 9

 التواصل مع المركز الوطني للتعليم اإللكتروني  لجلب نظام إدارة التعلم -1
 التواصل مع عمادة تقنية المعلومات لربط النظام مع الجامعة  -2
التواصل مع عمادة القبول والتسجيل لربط النظام  مع أعضاء هيئة التدريس  -3

 والطالب 
 تدشين النظام  -4

 
 

 

 

 

 الموارد المالية والبشرية الداعمة 10
 
 اإلدارة العامة للشؤون المالية واإلدارية  -1

 

 الخطة الزمنية  11

نسبة االنجاز   

 السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى

 
 

50% 

 

80% 100% 

 طريقة األداء 12

 السنة األولى

 

  الجامعة أنظمة مع وربطه النظام جلب

 

 
 السنة الثانية

 

 

 هيئة ألعضاء دورات وتوفير النظام اختبار

  النظام استخدام كيفية لمعرفة والطالب التدريس
 

 السنة الثالثة

 

  النظام تدشين

 

13 
أبرز اإليجابيات أثناء إنجاز 

  المبادرة
 إنجاز لسرعة ادى مما العمادات  بين ما التعاون

 النظام

 ضعف اتصال اإلنترنت  أبرز المعوقات أثناء إنجاز المبادرة 14
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