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مقـدمة
الحمد هلل الذي أنزل القرآن ومثله معه ،والشكر هلل على جزيل نعمه والصالة والسالم على
من أوتي من الكلم جوامعه ،وعلى آله وصحبه ومن بإحسان تبعه ،ثم أما بعد:
لكل مؤسسة من المؤسسات وخاصة التعليمية مراحل تتألف منها تبدأ بفكرة ثم الشروع
في العمل ،ثم النمو ،حتى النضوج والذي يشكل استقرار المؤسسة ،وفي ضوء المنافسة الحادة بين
المؤسسات يتحتم عليها خياران أولهما :المواكبة والتجديد ،وبالتالي مواصلة النمو واالرتقاء  ،أو
البقاء في وضعها الذي يتخلله الضعف والفتور ثم االنهيار وهذا ما ال تريده.
وبالتالي عليها مواجهة التحديات والصعوبات التي وتواجهها من خالل معرفة نقاط
الضعف والعمل على تقويتها ،كذلك نقاط القوة والعمل على تعزيزها ،وتدارك الفجوات بين
النظري والواقع.
ولسد تلك الفجوات يتحتم وجود خطة استراتيجية شاملة الستمرارية العمل والنهوض
بالعمادة ــ عمادة التعليم اإللكتروني وتقنية المعلومات ـــ لتسهيل آلية استمرارية العمل ،والمحافظة
على الريادة ومواكبة رؤية المملكة) .(2020
فالتغير السريع والمتالحق في التقنية والمعلومات واالتصاالت يظهر مدى الحاجة الماسة
للتخطيط ابتداء من أجل معرفة أين نحن اآلن  ،وأين سنكون  ،وتوقع التغيرات التي ستحدث
مستقبال وفي جميع النواحي  ،والتي لها أثر على المنظمة .
وقد مرت عملية إعداد الخطة االستراتيجية بالمراحل التالية:
المرحلة األولي :مرحلة التأصيل المؤسسي و التوعية:
و في هذه المرحلة تم إنشاء قسم الجودة والتطوير حيث أسندت إليه مهمة إعداد الخطة االستراتيجية
للعمادة وبالتعاون مع إدارات وأقسام العمادة في اإلعداد والتنسيق للخطة بصورة تضمن مشاركة
جميع اإلدارات واألقسام في عملية التخطيط .
المرحلة الثانية :مرحلة تحليل الوضع الراهن:
و في هذه المرحلة تمت دراسة الوضع الراهن للعمادة بكافة إداراتها وأقسامها وفق منهجية
التحليل الرباعي) ، (SWOtحيث تم تحديد عناصر القوة والضعف والفرص والتهديدات
وبناء على نتائج تحليل الوضع الراهن تم العمل على الخطة االستراتيجية.
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المرحلة الثالثة :مرحلة تحديد الرؤية و الرسالة و محاور الخطة:
و فيهذه المرحلة وبناء على نتائج تحليل الوضع الراهن ،تم تحديد رؤية و رسالة العمادة و كذلك
محاور الخطة االستراتيجية  ،كما تم تحديد األهداف والخطوات ،والمبادرات لهذه المحاور.
المرحلة الرابعة :مرحلة صياغة الخطة التنفيذية:
تم تحديد األنشطة الالزمة لتحقيق كل هدف من أهداف المحاور الرئيسية للخطة ،كما تم تحديد
المسئول عن تنفيذ هذه األنشطة والمدي الزمني لها .و قد روعي في هذه المرحلة االستفادة من
كافة عناصر القوة و الفرص المتاحة بالعمادة.
المرحلة الخامسة :مرحلة صياغة خطة المتابعة و التقويم:
حيث تم تحديد المسئولين عن متابعة كافة األنشطة و مؤشرات األداء ،وأدوات التحقق.
المرحلة السادسة :مرحلة تقدير تكاليف الخطة:
حيث تم تقدير التكاليف المالية لكل األنشطة الواردة بالخطة حسب التقديرات.
وفي الصفحات التالية نتناول رؤية العمادة ورسالتها وأهدافها والهيكلة اإلدارية الجديدة لها
،مع تقديم نبذة عن الخطة االستراتيجية للعمادة وآليات تنفيذها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات
اإللكترونية لمنسوبي الجامعة وتحقيق التواصل الناجح بين عضو هيئة التدريس والطالب وتحسين
مخرجات العملية التعليمية والتعلم الفعال..
وبذلك فإن عمادة التعليم اإللكتروني وتقنية المعلومات تسعى إلى المساهمة في تحقيق
أهداف الجامعة ،وتحويل تطلعاتها إلى واقع ملموس من خالل تقديم خدمات متعددة تفي باحتياجات
المنطقة وتلبي تطلعات أبنائها من خالل توظيف أفضل الحلول التقنية المتاحة ،وتوظيف إمكانيات
التعليم اإللكتروني وتقنية المعلومات لتحقيق تلك األهداف بما يتوافق مع التحول الوطني )(2020
ورؤية المملكة ). (2030

وهللا ولي التوفيق،،،
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معرفة.
ادارية  .................................................................................................خطأ! اإلشارة المرجعية غير ّ
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 ...................................................................................................خخططأأ! ! ااإلإلششااررةة
ممععررفّّ فّةة..
االلممررججععييةة غغييرر
ّ
المجال األول :التعليم اإللكتروني  ............................................خطأ! اإلشارة المرجعية غير معرفة.
معرفة.
أول ا :مقررات التعليم اإللكتروني المدمج ...................................................... :خطأ! اإلشارة المرجعية غير ّ
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ّ
المجال الثاني :خدمات تقنية المعلومات بالجامعة  ......................خطأ! اإلشارة المرجعية غير معرفة.
معرفة.
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خطأ!
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األكاديمي
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اإلشارة
خطأ!
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رابع اا :مبادرات )متطلبات( برنامج يسر للتحولت اإللكترونية
ّ
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أوالا :نشأة العمادة وتطورها
النشأة:
تأسست العمادة تحت مسمى "عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد" بجامعة جازان بقرار من
مجلس التعليم العالي في 1431 /3 /11هـ  ،وذلك بهدف المساهمة في دعم مسيرة التطور
العلمي التي تشهدها المملكة بشكل عام ،وجامعة جازان بشكل خاص ،من خالل تطبيق أحدث
وسائل التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد ،المتبعة في أفضل الجامعات العالمية..

التطور:
ثم جاءت النشأة الثانية للعمادة ..
عندما صدر القرار اإلداري من معالي مدير الجامعة برقم  42844وتاريخ 1434/11/11هـ
،المتضمن التوجيه بدمج اإلدارة العامة لتقنية المعلومات والبوابة اإللكترونية مع عمادة التعليم
اإللكتروني في عمادة واحدة تحت مسمى "عمادة التعليم اإللكتروني وتقنية المعلومات".
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ثانيا ا :الهيكل التنظيمي للعمادة

2017

2017

ثالثا ا :أقسام العمادة ووحداتها

2017

رابعاا :تطوير الخطة االستراتيجية للعمادة
سعت العمادة بعد دمجها وتطويرها إلى وضع خطة استراتيجية لها ،وسارت من أجل تحقيق ذلك
عبر خطة عمل تكونت من العناصر التالية:
تحليل الوضع
الراهن للعمادة

2

1

أنشطة تطوير
الخطة االستراتيجية

الفكرة االستراتيجية
والملخص االستراتيجي

3

4

التحليل االستراتيجي
الرباعي

خامسا ا :نطاق عمل الخطة االستراتيجية
نطاق عمل الخطة االستراتيجية للعمادة يتلخص في الشكل التالي:

خارطة الطريق
لمشاريع العمادة

5

تحديد مشاريع العمادة

6
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سادسا ا :أنشطة تطوير الخطة االستراتيجية
تتمثل أنشطة تطوير الخطة االستراتيجية للعمادة في:

سابعا ا :الفكرة االستراتيجية
تتلخص الفكرة االستراتيجية لمنظومة العمل بالعمادة فيما يلي:
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ثامنا ا :المحاور االستراتيجية

تاسعا ا :الخارطة االستراتيجية
تتلخص الخارطة االستراتيجية للعمادة في التالي:
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الرؤية:
تحقيق التميز في التعليم اإللكتروني والريادة في تقديم خدمات إلكترونية وحلول تقنية ذكية وشاملة
وذات جودة عالية.

الرسالة:
التوظيف األمثل والمدروس للتعليم اإللكتروني وتقنية المعلومات للمساهمة في تحقيق األهداف
االستراتيجية للجامعة في إطار رؤية المملكة 2131/2121ووفقا ً لمعايير الجودة العالمية.
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األهداف:
توفير بنية تحتية حديثة ومبتكرة للحلول التقنية بالجامعة ،وفقا ً لمعايير الجودة المرتبطة
.1
بهذا الجانب.
تقديم خدمات إلكترونية مميزة لمنسوبي الجامعة.
.2
إيجاد بيئة مناسبة لتطبيق وتعزيز تطبيقات التعليم اإللكتروني بالجامعة.
.3
وضع سياسات تفعيل التعليم اإللكتروني بالجامعة وضمان جودته.
.4
التنسيق بين الجهات المختلفة داخل الجامعة وخارجها فيما يتعلق بنظم وحلول التعليم
.5
اإللكتروني.
 . 1نشر ثقافة التعليم اإللكتروني بالجامعة وبناء اتجاهات إيجابية نحو توظيفه في التعليم والتعلم.
تقديم التدريب المناسب حول االستخدام األمثل لجميع األنظمة اإللكترونية بالجامعة.
.4
تقديم دعم فني وتقني لمستخدمي األنظمة اإللكترونية بالجامعة.
.8
تصميم وإنتاج محتوى رقمي تفاعلي متميز وفقا ً لمعايير الجودة.
.1
وضع سياسات االستخدام اآلمن ألنظمة الجامعة ومتابعة تنفيذها.
.11
 .11توفير بيئة إلكترونية متكاملة تترابط فيها األنظمة العاملة بالجامعة عبر نظام موحد
للدخول واالستخدام .
 .12وضح خطط لتطوير وتحسين البنى التحتية للتعلم اإللكتروني وتقنية المعلومات.
 .13تطوير وتنفيذ خطط ألمن وسالمة البنى التحتية للتعلم اإللكتروني وتقنية المعلومات.
 .14االستفادة من الحلول التقنية في توسيع الشراكة المجتمعية وخدمة البيئة المحيطة في
الظروف الطبيعية واالستثنائية.
 .15تقديم استشارات إلكترونية وتقنية في مجالي التعليم اإللكتروني وتقنية المعلومات لمختلف
الجهات.
تنفيذ سياسات وإجراءات أمن المعلومات.
.11

القيم:
تستند العمادة في رسم رؤيتها المستقبلية ورسالتها اإلستراتيجية وربطهما بمدى مساهمة العمادة
في تحقيق األهداف الوطنية  ،على مجموعة من القيم المؤسسية الجوهرية وقيم الموظفين التي قد
تم تعميمها على كافة العاملين في مختلف القطاعات والوحدات التنظيمية وعلى اختالف
مستوياتهم اإلدارية ،وهي:
•

االهتمام بمتلقي الخدمة

•

المصداقية في العمل

•

العمل بروح الفريق

2017

•

الدقة

•

الريادة والتميز

•

األمانة

•

السرية

•

المشاركة بالمعرفة

•

الشفافية

•

التعاون

•

العدالة

2017

تحليل البيئة الداخلية والخارجية
إن عمادة التعليم اإللكتروني وتقنية المعلومات ال تحصر مهامها في ظل النظام المغلق
وتعتمد على عملها في ك ِّل من البيئة الداخلية والبيئة الخارجية وقد تم مناقشة هذه العوامل
من خالل لجنة التخطيط االستراتيجي والمكونة من مدراء ورؤساء اإلدارات واألقسام والوكالء
بقيادة عميد عمادة التعليم اإللكتروني وتقنية المعلومات.

2017

وعليه تم تحديد الوضع الحالي للعمادة من خالل تحليل وتقييم عناصر البيئة الداخلية
متمثلة بنقاط القوة والضعف وعناصر البيئة الخارجية متمثلة بالفرص والتهديدات  ،نتائج هذا
التحليل مبينة بما يلي:

البيئة الداخلية

اول  :نقاط القوة

الهيكل
التنظيمي
 .يمتاز بالمرونة وقابليته للتعديل بما يتوافق مع متطلبات سير العمل.
 .سهولة االتصاالت االفقية والعمودية

تقنية المعلومات
 .بنية تحتية متينة متمثلة باألجهزة الحديثة واالنظمة الحاسوبية والشبكات
 .قواعد بيانات حديثة جدا تعمل بنظام األلياف الضوئية
 .بوابة الكترونية تتيح لمتلقي الخدمة إنجاز معامالتهم بكل سهولة ويسر
 .أنظمة حاسوبية قابلة للتكامل

التعليم
اإللكتروني
المدمج

 .التواصل المستمر بين العمادة والكليات.
 .المقررات اإللكترونية ال ُمعدَّة مسبقا ا بالعمادة ،والجاهزة لالستخدام الفوري من قبل
األقسام

2017
 .العلمية واألساتذة بالكليات.
 .الدورات التدريبية االستثنائية ألعضاء هيئة التدريس بالكلية ،وذلك بغرض تزويدهم
بالمهارات الالزمة إلنتاج المحتوى الرقمي للمقررات اإللكترونية التي لم يتم إنتاجها
بعد في العمادة بحيث ،يتمكن كل أستاذ من إنتاج المحتوى الرقمي لمحاضراته ورفعه
للطالب على نظام إدارة التعليم اإللكتروني  JUMPقبل بدء المحاضرة.
 .نظام  JUMPلطالب الجامعة.
.الدعم الفني الدائم والمستمر للكلية.

السياسات
اإلجرائية
 .االستخدام األمثل لألجهزة لتدعم التبادل الحر لألفكار بين منسوبي الجامعة وغيرهم
بشكل عام ،مع اإلدراك التام لكافة المسؤوليات المرتبطة بذلك.

الموارد المالية
 .وفرة الموارد المالية  ،خاصة ما يتم استقطاعه من رسوم الطالب.

الموارد
البشرية
 .وصف وظيفي
 .ورش عمل

2017

 .خطة تدريبية تغطي االحتياجات الرئيسية للمؤسسة
 .مصفوفة لتفويض الصالحيات
 .ارتباط التدريب بحوافز مادية
 .كادر مؤهل
 .نظام للحوافز
 .لجان وفرق عمل تساهم بإنجاز االعمال

اإلجراءات
وجود قسم خاص بالجودة والتطوير ولجنة للتدقيق على االيزو
أتمتة معظم اعمال العمادة.
نظام لألرشفة والحفظ.

القيادة
أسلوب القيادة التشاركية
فتح المجال للعمل واالبداع
الحرص على تحقيق االهداف المنشودة للعمادة
الشفافية
القدوة الحسنة
الرغبة في التطوير والتغيير

2017

تمكن الكوادر من اتقان مهامهم
التعاون والمشاركة مع الكثير من الجهات المختصة داخل الجامعة وخارجها

تم حجب ما تبقى من الصفحات لحفظ
حقوق الملكية

