
 

 

 

 

 

 

 

 

جامعة  الخدمات اإللكترونية في

 الجوف
 2020دورها في التحول الوطني 

 الخدمات اإللكترونية
نظرا ألهمية ما توليه الجامعة من اهتمام بضرورة تواصلها مع جميع األطراف لتقديم 
الخدمات اإللكترونية التي من شانها تسهيل األعمال اإلدارية تم إعداد هذا التقرير لبيان 

 ما وصلت له الجامعة في هذا المجال
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 مقدمة

بصفتها الجهة التقنية التنفيذية لجامعة  والمشاريع التقنية عزمت اإلدارة العامة لتقنية المعلومات

الجوف للوصول إلى أفضل الممارسات العالمية القياسية في مجال تقديم الخدمات اإللكترونية بالتعاون مع 

جميع جهات الجامعة من ناحية إجراءات العمل اإلدارية والتقنية والقانونية ومع الجهات الخارجية ذات 

ي المجال األكاديمي مثل الجامعات السعودية العريقة ومنها جامعة الملك الخبرة في هذا المجال سوآء ف

سعود والمجال التقني الذي تمثله عدد من المؤسسات الحكومية ذات الصلة ومنها برنامج يسر للتعامالت 

 اإللكترونية.

 التصنيفاتوقد صنفت اإلدارة العامة لتقنية المعلومات الخدمات اإللكترونية التي تقدمها وفق هذه 

 خدمات الطالب الجامعي .1

 خدمات أعضاء هيئة التدريس .2

 خدمات البحث العلمي .3

 خدمات الموظف اإلداري .4

 خدمات المستفيدين من خارج الجامعة .5

 :المذكورةيلي وصف الخدمات  وفيما

 خدمات الطالب الجامعي 

إشراف اإلدارة العامة لتقنية  توتحتقدم الجامعة من خالل عمادة القبول والتسجيل 

جامعة الجوف إلى مراحل متقدمة  تة ضخمة من الخدمات نقلمالمعلومات والمشاريع التقنية حز

 .عرض سجل الطالب األكاديمي كامال وإضافة موادفي القياس السابع للتعامالت اإللكترونية ومنها 
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 الخدمات

 المكتبة الرقمية. .2 البالك بورد. .1

 بوابة المكتبة الجامعية وخدماتها . .4 النقل الجامعي. .3

 الرئيسية األكاديميةالحركات  إدخالصفحة  .6 األكاديميةإظهار الحركات  .5

 استعالم -طلب المقررات  .8 الصفحة الرئيسية -طلب المقررات  .7

 إدخال -طلب المقررات  .10 طباعة طلب زائر من خارج الجامعة .9

 مشروع خطة البحث .12 استعالم البدالت و الحسميات .11

 طلب معادالت خارجية .14 نموذج تعريف النقل الجماعي .13

 متابعة طلب التحويل .16 الموافقات على طلبات الخدمة .15

 المواد المسجلة .18 الخطط الدراسية .17

 طلب زائر إدخال .20 تعريف تذكرة مخفضة .19

 تعديل طلب زائر من خارج الجامعة .22 استمارة طلب زائر .21

 من خارج الجامعةتحميل ملفات زائر  .24 ادخال طلب زائر من خارج الجامعة .23

 نموذج تخفيض طيران .26 طلب تقرير طبي .25

 اإلضافيةمتابعة طلب الفرصة  .28 نموذج تعريف طالب .27

 النماذج .30 إضافيةطلب فرصة  .29

 طلب تغيير نوع الدراسة .32 المستخدم على تعديل بياناته إجبار .31

 حذف جميع المواد .34 معلومات الطالب .33

 مواد إضافة .36 تغير شعبة .35

 اإللكترونيالتسجيل  .38 حذف مادة .37

 المواد المطروحة .40 نتائج القبول .39

 المواد المطروحة .42 إظهار طلبات تغيير نوع الدراسة .41

 رسائل البوابة   .44 االستعالم عن االنسحاب من القبول .43



 2018 ©واملشاريع التقنية  تلتقنية املعلومااإلدارة العامة 

 طلبات الخدمة الذاتية .46 طرف أخالء .45

 نموذج تحويل خارج الجامعة .48 إظهار طلبات الخدمة .47

 إظهار طلبات إعادة تصحيح .50 التحقق من الوثائق .49

 استعراض طلبات الصراف .52 إعادة التصحيح .51

 تعديل طلب التحويل .54 طلب إعادة تصحيح .53

 تقديم طلب تحويل .56 طلب بطاقة صراف .55

 عن تقديم االمتحان النهائي االعتذار .58 وثيقة التخرج .57

 اآليبانتحميل الصورة الشخصية وصورة  .60 الطلبات لخدمة طلب زائر إظهار .59

 من القبول االنسحاب .62 تثبيت القبول للطلبة المرشحين .61

  اإلنجليزيةتغيير اللغة  .64 التسجيل من خارج المقر .63

 متابعة طلب زائر من خارج الجامعة .66 التخرج وثيقة .65

 إدخال الرغبات .68 التحقق من المستندات الرسمية .67

 إعادة المواد .70 السجل األكاديمي .69

 طلب تغيير تخصص .72 طلب القبول .71

 تغير كلمة السر .74 أكاديميةإدخال حركة  .73

 إظهار طلبات تغيير التخصص .76 وتدقيق العالمات إدخال .75

 إدارة متغيرات النظام .78 تغيير كلمة السر .77

 النهائية االختباراتجدول  .80 إدارة الرسائل .79

 التسجيل إتمامرسال بريد إلكتروني للمرشد  بعد  .82 استبيان عضو هيئة التدريس .81

 إرشاد الطلبة .84 تعديل طلب القبول .83

 التسجيل إتمامإرسال بريد إلكتروني للطالب  بعد  .86 نتائج التقييم .85

 حذف مادة .88 حذف جميع المواد .87

 كامال األكاديميعرض سجل الطالب  .90 تغير شعبة .89
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 تسجيل مواد الطالب .92 اضافة مواد .91

 نسيت كلمة السر .94 شروط القبول .93

 السلف .96 الوضع المالي .95

 واإلعاناتالسلف  .98 اإلعانات .97

 المكافآت .100 العقوبات .99

 المواد المجتازة .102 المواد المتبقية .101

 الغيابات .104 تفاصيل الخطة .103

 نتائج المواد .106 تغير التخصص .105

 حفظ التسجيل .108 الحركات األكاديمية .107

 إشعار طلب القبول .110 التقييم .109

 التصويت .112 إلحصائيات .111

 قوائم الطالب .114 التقييم .113

 اإلسكان الجامعي .116 مواقف الطالب .115

 معلومات الموظف .118 طالب -إدارة المستخدمين  .117
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 خدمات أعضاء هيئة التدريس 

ألهمية تقديم جميع الخدمات اإلدارية واألكاديمية لعضو هيئة التدريس التي من  ونظرا  

اإلدارة العامة لتقنية المعلومات  تشانها المساهمة الفاعلة في تطوير العملية التدريسية شرع

والمشاريع التقنية إلى إطالق عدد كبير من الخدمات بالتعاون مع عمادة القبول والتسجيل وعمادة 

ألعضاء  اإللكترونية والمباشرة اإلجازة اإللكترونيةومنها  والموظفين شؤون أعضاء هيئة التدريس

 .هيئة التدريس السعوديين والمتعاقدين

 الخدمات

 رواتب الموظف .2 مواقع أعضاء هيئة التدريس. .1

 تغيير معلومات الموظف .4 خدمات اإلسكان الجامعي ألعضاء هيئة التدريس. .3

 تقديم طلب بحث علمي .6 طلب تقديم برنامج تدريبي )خدمة المجتمع(. .5

 تفويضات .8 معلومات المحاضر .7

 إدخال الغيابات .10 تدقيق العالمات .9

 العالمات إدخال .12 جدول المحاضر .11

 استمارة الترشيح .14 استرجاع كلمة السر .13

 اإلجازات .16 المسيرات اإلفرادية .15

 طلب تامين برامج. .18 تعديل بياناتي. .17

 طلب أجهزة. .20 البريد اإللكتروني. .19

 تعويضات السفر .22 مستنداتي. .21

 التدريب .24 الدعم الفني. .23

 حركات الرواتب .26 طلب موعد اتصال مرئي. .25

 الساعات اإلضافية .28 طلب هاتف رقمي. .27

 المناصب اإلدارية .30 إلكتروني.طلب موقع  .29

  طلب إعالن على الموقع. .31
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 خدمات البحث العلمي 

حث العلمي انطالقا من دورها في تطوير بلما توليه الجامعة من االهتمام الكبير بال ونظرا  

مل األكاديمي في المنطقة تم إطالق عدد من العالمنظومة التعليمية والمجتمعية بصفتها رائدة 

اإللكترونية بالتعاون مع وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وعمادة البحث الخدمات 

الخاصة بالترقيات  العلمي ومنها خدمة إدارة المجالس العلمية وخدمة تقديم البحوث العلمية

 .األكاديمية

 الخدمات

 .واألنشطةمحرك بحث البحوث  .2 بوابة تسجيل البحوث و األنشطة. .1

 

 اإلداري خدمات الموظف 

ومن منطلق اهتمام الجامعة بالموظف اإلداري عبر المساحات الجغرافية المتباعدة والتي 

اإلدارة العامة لتقنية المعلومات والمشاريع التقنية  تعمدتبسط الجامعة عليها المسؤوليات اإلدارية 

التي تتيح بالتعاون مع عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين أطالق عدد من الخدمات 

دون الحاجة للتواصل المباشر ومنها خدمة نظام  اإلدارية للموظف إتمام جميع اإلجراءات

عنى بجميع الشؤون اإلدارية في تي توالاالتصاالت اإلدارية تيسير والخدمات الفرعية التي يقدمها 

تسهل اتخاذ  قدم لصاحب القرار منظومة واحدة شاملة لجميع المعلومات التيلت  الجامعة وتوثيقها

 القرار والمحاسبة عليه.
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 الخدمات

 وألعضاء هيئة التدريسللموظفين  اإلجازة اإللكترونية .2 .واالنصرافبوابة الحضور  .1

 ألعضاء هيئة التدريس المتعاقدين اإللكترونية المباشرة .4 دليل تحويالت الهاتف في الجامعة. .3

 طلب اسم مستخدم على نظام تيسير وإنشاء بريد إلكتروني .6 نظام للمجالس واللجان .5

 تقييم الموظف .8 الربط مع نظام البصمة .7

 إدخال طلبات الخدمة .10 بوابة الحركة و النقل .9

 السيرة الذاتية .12 خطابات الشكر .11

 االستعالم عن القرارات .14 عهده الموظف .13

 بيان خدمةو  تعريف راتب .16 خدمة تقديم معروض .15

 خدمة اإلفادة لتجديد وعدم تجديد عقد .18 تعريف موظف .17

 المهارات(.طلب تقديم برنامج تدريبي )مركز  .20 أمر إركاب وتعويض تذكرة .19

 التدريس والموظفين اإلداريين حسب الحركة اإلدارية .22 المباشرة اإللكترونية ألعضاء هيئة  .21

 برامج تدريب مركز المهارات )عمادة التطوير و الجودة(. .24 االبتعاث .23
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  المستفيدين من خارج الجامعةخدمات 

لما توليه الجامعة من أهمية للتواصل المجتمعي بشقيه التنفيذي واالستفادة من  نظرا  

بتجهيز عدد من الخدمات التي العامة لتقنية المعلومات والمشاريع التقنية المبادرات، قامت اإلدارة 

لرسالة الجامعة والتي تحوي  تنفيذا  تتيح التواصل مع مسؤولي الجامعة من خالل المجتمع المحلي 

والتي  2030مبادرة  دبما يرففي ثناياها الشفافية وسياسة التواصل الدائم مضافا له بنك للمبادرات 

 .في منطقة الجوف اعتبرت الجامعة نفسها من اهم رافد المبادرات والمشاريع لها

 الخدمات

 تعديل طلب التوظيف .2 طلب التوظيف .1

 بنا. اتصل .4 نتيجة طلب التوظيف .3

 التقرير السنوي. - .6 التواصل مع المسؤول. - .5

 موقع سعودي. .8 موقع يسر. .7

 .2030موقع رؤية  .10 موقع وزارة التعليم .9

 دليل السياسات و اإلجراءات و صحيفة الجامعة .12 المكتبة الرقمية .11

 


