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 3 رؤية .. ورساةل .. وأ هداف الوحدة

 5 أ ليات تنفيذ ال هداف
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جنازات  91 اإحصائيات واإ

 98 رؤية مس تقبلية

 21 وسائل التواصل

عداد ادلليل  29 فريق اإ



 

 

 سعادة ادلكتور/ مشعل بن محمد العزني

ففي ظل ثورة املعلومات والتقدم التكنولويج املتسارع ابت من الرضوري للك من ينشد  
التقدم والرىق، ويرتمس خطى املس تقبل أ ن يواكب تكل املس تجدات، الـ  ابتـت ءـ ءا مـن 
منظومة متاكمةل ل غىن عهنا لبناء ءيل متسلح ابلعمل ، وجامعة اجلوف ل تأ لو هجدا يف سبيل 
اللحاق بركب التقدم، سعت، ومنذ نشأ هتا، جبهد كبري يف توفري نظام تعلميي متطـور، يـالحـق 
ماكانت متطورة ترىق  الثورة التكنولوءية واملعرفية املتسارعة، ويتسم ابلسهوةل واليرس، ويوفر اإ
ابلعملية التعلميية واملس توى التقين للطالب، فاكن أ ن قدمت ملنسوبهيا نظـام االـبـالك بـورد  

 واكن لها فضل الس بق يف ذكل عىل كثري من اجلامعات.
نشاء وحدات التعمل الإلكرتوين اخلطوة ال مه يف تقدمي تكل التكنولوءيا ملنسويب اجلامعة؛  واكن اإ
من أ عضاء هيئة التدريس، ومن الطالب، فقدمت تكل الوحدات برامج وخطـطـا تـنـفـيـذيـة 

 اس هتدفت الارتقاء ابملس توى التقين وال دايئ.

 لكمة معيد اللكية

امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف ال نبياء وخامت املرسلني س يـدان 
 محمد اصىل هللا عليه وسمل  وعىل أ هل وحصبه أ مجعني وبعد،،،

ن وحدة التعمل الإلكرتوين بلكية العلوم والآداب ابلـقـرايت لـتـل، مـقـارنـة    اإ
ىل املقدمة؛ ملا أ سهمت به  بنظرياهتا جبامعة اجلوف، ماكان وماكنة ممتزية، دفعت هبا اإ

  من هجد واحض.
ويرسان أ ن نضع بني أ يديمك ادلليل الإرشادي اذلي يعرض رؤية ورسـاةل وأ هـداف 
وحدة التعمل الإلكرتوين والتعلمي عن بعد ابللكية، والتعريف مبهاهما ال  تقدهما لتحقيق 

والـتـقـدم رؤية اجلامعة يف هذا اجلانب، وختاما نرءو التوفيق والسداد جلامعتـنـا، 
 والريق لوطننا الع ي .
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 ادلكتور/ محمد حسن رءب خالف

 لكمة منسق الوحدة
امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل س يدان محمـد 
 اصىل هللا عليه وسمل ، وعىل أ هل وحصبه وسمل، وبعد،،،

فقد سعت جامعة اجلوف خبطوات واسعة يف سبيل تقدمي خدمة تعلميية ممتزية لطـالهبـا،  
تتخذ من أ دوات العرص وأ لياته مهنجا ومسلاك تنحو به لرفعة شأ ن هذا الوطـن، ويف سـبـيـل 
لسني خمرجات العملية التعلميية والارتقاء مبنسويب اجلامعة جاء نظام التعمل الإلكرتوين والتعلـمي 
عن بعد كواحد من برامج اجلامعة اذلي تدمعه عامدة التعمل الإلكرتوين والتعلمي عن بـعـد، مـن 

لكرتونية؛ لتكوين ءيل من العلامء من أ بناء اململكة.  خالل التقنية والوسائط الإ

ول شك أ ن التعمل الإلكرتوين حيظى بقبول الطالب، وحيقق هلم الفائدة واملتعة، متسام ابملرونة، 
مواكبا للك جديد يف الساحة العلمية، بعيدا عن روتينية التلقي ال  جتعل من الطـالـب طـرفـا 

 سلبيا متلقيا حفسب.

ووحدة التعمل الإلكرتوين بلكية العلوم والآداب ابلقرايت تلعب، لت تـوءـيـه عـامدة الـتـعـمل 
الإلكرتوين، دورا فاعال يف تقدمي براجمها للطالب وأ عضاء هيئة التدريس، من خالل منظـومـة 
متاكمةل، وح مة برامج تعلميية ودورات وورش تدريبية، تس هتدف رفـع درجـة الـوعـي بـقـميـة 
التكنولوءيا يف التعلمي، ومتكني منسويب اجلامعة من اللحاق بركب التطور، وتذليل لك العقبات 

 ال  قد تواهجهم عند التعامل مع التعمل الإلكرتوين.  

ن وحدة التعمل الإلكرتوين تفتح أ بواهبا ملنسويب اللكية بشلك مس متـر، راءـيـة   اإ
ل اللحاق ابلتكنولوءيا، ءيل يؤمن بـأ ن جمـد  تكوين ءيل يؤمن أ ن التقدم ل حيققه اإ

 الوطن مرهتن بسواعد أ بنائه وعقوهلم.
وحيتوى هذا ادلليل الإرشادي عىل لك املعلومات اخلاصة ابلوحـدة، مـتـضـمـنـا  

لـيـه يف  التعريف هبا، وهبيلكها التنظميي، ورؤيهتا، ورسالهتا، وأ هدافها. وما تـطـمـح اإ
 مس تقبل أ ايهما
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 الرؤية

 الرساةل

 ال هداف

حـدى  أ ن تصبح وحدة التعمل الإلكرتوين والتعلمي عن بعد ابللكية اإ

 املراك  املمتزية  يف جمال التعمل الإلكرتوين والتعلمي عن بعد.

تقدمي خدمات تعلميية متنوعة وممتزية اس تجابة للـطـلـب املـ ايـد 

لـكـرتوين  علهيا من خالل اس تخدام التقنيات احلديثة يف التعمل الإ

  .والتعلمي عن بعد وفقًا للمعايري احمللية والعاملية للجودة

 نرش ثقافة التعلمي الإلكرتوين. 

 ضامن ءودة التعلمي الالكرتوين يف لكيات اجلامعة. 

  لكـرتوين تمنية قدرات أ عضاء هيئة التدريس يف جمال التعلمي الإ

 .وتطبيقاته

 لكرتونية حمف ة للتعمل ودامعة لل داء  .توفري بيئة اإ

 تع ي  املشاركة اجملمتعية يف جمال التعلمي الإلكرتوين. 

  توفري قوى عامةل للمسامهة يف تقدمي خدمات وبرامج الـتـعـلـمي

 .الإلكرتوين

 .املسامهة يف بناء الاقتصاد املعريف 
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 أ ليات تنفيذ ال هداف
 ادلورات التدريبية ل عضاء هيئة التدريس. -9

 ادلورات التدريبية لطالب اللكية. -2

جناز املهام . -4  اعامتد منسق للك قسم علمي للمساعدة يف اإ

 توفري ساعات للطالب لس تخدام معامل احلاسب الآيل.  -3

دورات لنرش ثقافة التعمل الإلكرتوين بني الطالب اجلدد من خالل اس هتداف  -5
 طالب الثانوية العامة االصف الثالث الثانوي . 

دورات ابلتعاون مع قسم احلاسب الآيل لتمنية همارات ال عضاء والطـالب مبـا  -6
 ينعكس عىل معلية التعمل الإلكرتوين .  

لديد أ وقات لتواجد ال عضاء ابلوحدة لس تقـبـال اسـ ـتـفـسـارات الـطـالب  -7
 ومساعدهتم يف حل مشألكهم .

معل عروض تقدميية تساعد عىل تمنية همارات أ عضاء هيئة التدريس والطالب  -8
 يف اس تخدام تقنيات التعمل الإلكرتوين .

 الإعالن للطالب وال عضاء عرب شاشات العرض املوءودة ابللكية. -1

عالانت البالك بورد .  -91  اس تخدام لوحة اإ

 الإعالانت الورقية . -92

 . التواصل مع جلنة العالقات العامة ابللكية لالإعالن والنرش لل عضاء -94
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 املهام العامة للوحدة
 نرش ثقافة التعلمي عن بعد والتعمل الإلكرتوين. -9

عقد ورش ودورات خمتـلـفـة ل عضـاء هـيـئـة الـتـدريـس  -2
 والطالب.

متابعة نشاط أ عضاء هيئة التدريس وتفعيلهم مجليع عـنـا   -4
 البالك بورد.

حرص املشألك و الصعوابت الـ  تـواجـه أ عضـاء هـيـئـة  -3
التدريس والطالب أ ثناء تفعيلهم لصـفـحـة الـبـالك بـورد 

 وحلها.

التواصل مع عامدة التعمل الإلكرتوين ابجلامعة لالس ـتـفـسـار  -5
عن بعض املشألك الفنية ال  تـظـهـر لـبـعـض ال عضـاء 

حلها من خالل وحدة ادلمع الـفـين  يمتوالطالب وال  مل 
 عىل موقع البالك بورد.

عداد التقارير عن مدى تفعيل عنا  البالك -6  اإ
 بورد ل عضاء هيئة التدريس.    
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 الهيلك التنظميي 

 لوحدة التعمل الإلكرتوين 

عامدة التعمل الإلكرتوين 
 والتعلمي عن بعد

 معيد اللكية

 منسق الوحدة 
 شطر الطالب

 منسقة الوحدة
 شطر الطالبات
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 أ عضاء وحدة التعمل الإلكرتوين والتعلمي عن بعد  

 هــ 9331/  9341للعام اجلامعي 

 د/ محمد حسن رءب خالف 

 “منسق الوحدة”

 د/ محمد الس يد الوزير 
 

 د/ س يد أ محد عبد الرمحن
 

 د/ عصام حمسن عبد امحليد   
 

 د/ عيد عيىس سالمة محمد 
 

 د/ محمد الس يد حسن 

 د/ أ محد عطيتو عبد العاطي 
 

 أ عضاء الوحدة
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 ال نشطة العامة للوحدة
تعمتد وحدة التعمل الإلكرتوين والتعلمي عن بعد عدًدا من ال نشطة العامة ال   

تسهم يف تمنية همارات أ عضاء هيئة التدريس يف التعامل مع مس تجدات 

أ نظمة التعمل الإلكرتوين ابجلامعة، كام تس هتدف طالب اللكية من خالل 

دورات وورش مكثفة لتسهيل تعامل الطالب مع متطلبات التعمل 

 أ مه ال نشطة التدريبية للوحدة

 الهدف الفئة المستهدفة عنوان الورشة م

آلية تدريب الطالب  1
عىل كيفية التعامل مع 

 نظام البالك بورد

طالب المستوى 
  
 األول والثان 

تمكي   الطالب من معرفة طرق التعامل مع نظاام الاباالك باوردل و لا  
اتل وتقديم    أماكن تواجدهم بالمحاض 

من خالل استهداف الطالب ف 
  يتعرض لها الطالب. 

  لهمل  ومعالجة الصعوبات الن 
 الدعم الفن 

تدريب الطالب   2
 (TOTكمدربي   )

طالب جميع 
 األقسام بالكلية

تااهاادف هااور الاادور  اخااتاايااار قاااعااد  ماان الااطااالب ماان جااماايااع األقسااام 
وتدريبهم من قبل أعضاء هيئة التدريس ليكونوا مدربي   لزمالئهم عاىل 

 البالك بورد. 

التعامل مع مستجدات  3
 البالك بورد

أعضاء هيئة 
 التدريس

تاادريااب أعضاااء هااياائااة الااتاادريااس عااىل مسااتااجاادات الاابااالك بااوردل و اال 
  قد تواجههم أثناء ااستخدامل وتدريبهم عىل استخدام 

المشكالت الن 
 منظومة الواقع المعزز المنتجة من قبل الو د . 

أساسيات التعامل مع  4
 البالك بورد

أعضاء هيئة 
 التدريس الجدد

  

تدريب أعضاء هيئة التدريس الجدد عىل أساسيات التعامل مع الاباالك 

  قد تواجههم أثناء ااستخدامل وتدريبهم عىل 
بوردل و ل المشكالت الن 

 استخدام منظومة الواقع المعزز المنتجة من قبل الو د . 

إنشاء العروض  5
 التعليمية التفاعلية

أعضاء هيئة 
 التدريس بالكلية

تهدف هور الدور  لتدريب أعضاء هيئة التادرياس باالاكالاياة عاىل كايافاياة 
  زياد  الفعالية 

تصميم وإنشاء العروض التعليمية التفاعلية للمساهمة ف 
 التدريسية بالكلية. 

كيفية استخدام تقنية  6
  
الواقع المعزز ف 
 التعليم

أعضاء هيئة 
 التدريس

تهدف هور الدور  لتدريب أعضاء هيئة التادرياس باالاكالاياة عاىل كايافاياة 
  التعليمل و ل  

التعامل مع تقنية الواقع المعزز واستخدام تطبيقاته ف 
  زياد  الفعالية التدريسية بالكلية. 

 للمساهمة ف 
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جنازات  اإحصائيات واإ



 

 

حصول جامعة اجلوف عىل جائ ة المتزي 
يف التعلمي الإلكرتوين للعام اجلامعي 

 ه. 9331/  9341
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طالٍب عىل همارات اس تخدام  261تدريب أ كرث من 
مضن فعاليات اليوم املفتوح لتدريب  البالك بورد

 ه. 9331/  9341الطالب للعام اجلامعي 
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طالٍب ابملس تويني ال ول والثاين  211تدريب أ كرث من 
مضن فعاليات  عىل همارات اس تخدام البالك بورد
 9331/  9341التدريب ابلقاعات الصفية للعام اجلامعي 
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مضن  عدد من الطالب عىل همارات البالك بوردتدريب 
للعام اجلامعي  TOTفعاليات تدريب الطالب مكدربني 

 ه. 9331/  9341
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عضو هيئة تدريس عىل أ ساس يات  51تدريب أ كرث من 
مضن فعاليات تدريب ال عضاء  التعامل مع البالك بورد

 ه. 9331/  9341اجلدد للعام اجلامعي 
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عضو هيئة تدريس عىل  51تدريب أ كرث من 
للعام اجلامعي  مس تجدات التعامل مع البالك بورد

 ه. 9331/  9341
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أ عضاء هيئة تدريس عىل همارات تدريب عدد من 
ابس تخدام تقنية الواقع املع ز  التعامل مع البالك بورد
 ه. 9331/  9341للعام اجلامعي 
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 الرؤية املس تقبلية



 

 

 رؤية الوحدة املس تقبلية
تتطلع وحدة التعمل الإلكرتوين والتعلمي عن بعد اإىل تنفيذ خطـة طـمـوحـة وجـادة 

ءراءات:9331/  9341للعام اجلامعي   هـ، وذكل من خالل عدة اإ

أ ول: الارتقاء مبهارات أ عضاء هيئة التدريس ابلـلكـيـة مـن خـالل تـقـدمي 
دورات نوعية وختصصية متكن مجيع ال عضـاء مـن الاسـ ـتـفـادة مـن 

ماكانت التعمل الإلكرتوين ال  تقدهما اجلامعة.  اإ

لكرتونية، مع معرفة  اثنيا: متكني ال عضاء من لويل املقررات العادية اإىل مقررات اإ
 الرشوط والضوابط الالزمة ذلكل.

اثلثا: نرش ثقافة التعمل الإلكرتوين بني مجيع الطـالب ، وتسـهـيـل لك السـ ـبـل 
 لمتكيهنم من الاس تفادة القصوى من أ نظمة التعمل الإلكرتوين.

رابعا: تطبيق منظومة الواقع املع ز بعد أ خذ املوافـقـة عـلـهيـا مـن عـامدة الـتـعـمل 
الإلكرتوين، وال  من شأ هنا تسهيل هممة الطالب وال س تاذ حنو المتكن مـن 

 مجيع أ دوات البالك بورد.

خامسا: نرش الوعي بأ نظمة التعمل الإلكرتوين دلى طالب املرحةل الثانوية ؛وهو ما 
جيعل الطالب املقبل عىل الالتحاق ابجلـامـعـة عـىل عـمل بسـ ـبـل الـتـعـمل 

 الإلكرتوين، وذكل من خالل عقد دورات ولقاءات تعريفية.

سادسا: تبادل اخلربات والتجارب بني وحدات التعمل الإلكرتوين داخل 
 اجلامعة.

سابعًا: معل قاعدة طالبية مكدربني عىل همارات التعامـل مـع الـبـالك 
 بورد.
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 مقر الوحدة:
 مبىن اخلدمات الطالبية 

 وسائل التواصل

 الهاتف:

6553664624  
 6936 ادلاخيل:

 الربيد الإلكرتوين:

 mhragab@ju.edu.sa 

 نظام تيسري:

 منسق وحدة التعمل الإلكرتوين

 امحمد حسن رءب خالف  
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عداد وتصممي  اإ
 د/ محمد حسن رءب خالف

 

 مراءعة لغوية
 د/ محمد الس يد حسن

 

 اإرشاف عام
 د/ مشعل بن محمد العزني

 معيد لكية العلوم والآداب ابلقرايت

عداد ادلليل  فريق اإ
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