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تدعم خدمات التعليم اإللكتروني كافة الكليات واألقسام األكاديمية في استخدام التقنيات
واالستراتيجيات المبتكرة للتعليم والتعلم والتدريب. وتساعد أعضاء هيئة التدريس في

تصميم وتطوير المحتوى الرقمي والدورات التدريبية باإلضافة إلى تطبيق التعلم التقني.

نظام التعلم اإللكتروني: بالكبورد هو نظام إدارة التعلم الرسمي المتوافق مع النزاهة
األكاديمية إلدارة المقررات على اإلنترنت.

عون: هي منصة نسعى من خاللها لنشر وتعزيز مناهج مصادر التعلم في جامعة
الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

 

المشاريع والمبادرات: نهدف إلى استضافة أو اعتماد مشاريع ومبادرات من شأنها
تحسين وتعزيز استراتيجيات التدريس للكليات ومخرجات التعلم للطالب 
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نقدم العديد من الخدمات للطالب وأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم مع وجود فريق فني متخصص للرد
على التساؤالت التقنية ونوفر خدماتنا لعمادة القبول والتسجيل كاالطالع على السجالت االكاديمية وبيانات

الطالب التفصيلية ولعمادة الجودة الحصول على نتائج تقييم المواد والبرامج الدراسيه والخطط المستقبلية.
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يهدف إلدارة ممتلكات القسم ويوفر العديد من المزايا لإلدارة ومنسوبي الجامعة بحيث يتيح النظام
للمسؤول إضافة وتعديل الممتلكات وكمياته. ويتيح أيضا للمسؤول ان يقوم بعرض بعض األجهزة

لإلستعارة. 

خدمة تم تطويرها أثناء جائحة كورونا لتحضير الطالب للدخول لإلختبار حيث يتأكد النظام بيانات
الطالب من اذا كان لديه اختبار في الوقت المحدد، إذا تم تحقيق الشرط يتيح النظام للطالب تسجيل

الحضور لإلختبار ويقوم موظفي شؤون الطالب بالدخول للخدمة والمتابعة واإلشراف والمساعدة.

يعمل على تتبع الطالب ويقدم العديد من الخدمات االخرى باالرتباط بقاعدة بيانات نظام معلومات
الطالب. المستفيدين من هذا النظام هم الطالب والعمداء وأعضاء هيئة التدريس واإلداريين من مختلف

األقسام واحتياجاتهم وطبيعة عملهم.

مجموعة من المستندات التي تعدها الكلية لغرض توثيق التطور المهني في التدريس وأنشطة مشاركة
المجتمع واألنشطة األكاديمية األخرى.
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تدعم إدارة خدمات التقنيات التعليمية عدة خدمات وأنظمة متنوعة لتسهيل عملية التعليم والمحافظة
على سير العمل وتمكين الطالب واألساتذة والموظفين من تحقيق اإلستفادة القصوى منها.

موقع SharePoint على الويب يسهل تقديم الملخصات، مع سير عمل متطور لتمكين أعضاء اللجنة ومقدمي
الملخصات من التفاعل.

موقع الجمعية السعودية للصحة العامة (ترقية الموقع إلى أحدث إصدار من إطار العمل) تنفيذ خيار إدارة
المحتوى يمّكن الكاتب من إضافة محتوى جديد إلى قاعدة البيانات.
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يدمج المتطلبات األكاديمية الكاملة لممارسة التدريب الداخلي في نظام واحد باستخدام دورة حياة كاملة لعمليات
األعمال الخاصة به الكترونيا. 

موقع SharePoint لـ (جمعية التعليم الطبي في الشرق األوسط) بمجرد أن يصبح المحتوى النهائي (الثابت) جاهزا
بواسطة فريق األعمال ، سيتم إضافته وتجهيزه للتشغيل.

يشرف على إتمام رسالة الجامعة و تحقيق اهدافها اإلستراتجية تحت مظلة إدارة التطوير والجودة من خالل إدراج
األهداف وتعيين أهميتها بالنسبة للمشاريع و المبادرات وخطط العمل الخاصة بكل هدف ومراقبة كل ما سبق والتحكم

بمستوى االداء.

نظام تقني لحضور الطالب يقوم على تقنية البلوتوث الموجودة في الفصول الدراسية المرتبطة السلكيا بشبكة الجامعة.

نظام مطور داخليا ألتمتة عملية تقديم ومراجعة واعتماد وأرشفة التقارير السنوية للكليات واألقسام والعمادات والوكالء
حيث يوفر أقسام منفصلة إلدخال البيانات وإدارة التقارير السنوية لتسهيل عملية تقديم التقارير السنوية كاملة.

يسمح التكامل من عمل توصيات للطالب بناء على التحصيل الدراسي.

يستخدم إلدارة المرافق والغرف والموارد األخرى التي يمكن حجزها. يوفر العديد من الميزات مثل الحجز السريع
والحجز لمصادر متعددة في وقت واحد وغيرها.

نظام ألتمتة إنشاء ونشر وعقد االختبارات إلكترونيا للطالب والمتدربين وتعزيز الدقة وزيادة الكفاءة واعتماد
اإلجراءات الحديثة إلدارة عملية اإلختبارات ومن ثم عرض نتائج االمتحان حسب المرشح و عنوان االمتحان

وتمكين الحصول على نتائج االختبار بتنسيق بي دي اف.

تمكين موظفي المكتبة من إدارة مهام المكتبة اليومية وتسهيل خدمات تسجيل دخول وخروج الكتب للطالب
لتزويدهم بمصادر التعلم الضرورية ويسمح للطالب بالبحث عن الكتب المطلوبة عبر بوابة إلكترونية دون الحاجة

لزيارة المكتبة.

يسمح بتسجيل وإدارة المستفيدين في مؤتمر التخصصات الصحية في الجامعة 



تقدم اإلدارة خدمات الدعم الصوتي والمرئي للكليات من خالل توفير األجهزة وتنصيبها باإلضافة لتثبيت
األنظمة اإللكترونية على األجهزة لدعم التعليم.
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توفر اإلدارة لكافة الكليات واألقسام األكاديمية والطالب واألساتذة والموظفين دورات
تدريبية فعالة لدعم استخدام التقنيات وتعزيز جودة المخرجات.

الموظفون       األساتذة       المسجلين      الحاضرين 
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بالكبورد 

تدريب 
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تدريب

بالكبورد

كوالبريت 

تدريب

الطالب عىل

بالكبورد 
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الكتابة اإلدارية
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