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 تقييم الطلبة للمادة. -     
       التغذية الراجعة من الطلبة  -

 والمدرسين.
تقييم الخريجين اإللكتروني  -

 للمدرسين.

تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس 
 والموظفين والطلبة والخريجين . 

الغاية االستراتيجية األولى: 
تطوير عمليتي التعليم والتعلم 

 .وتعزيزهما

 إنشاء غرفة صفية ذكية. -     
 االشتراك بمنصات تعليم عالمية.  -

تقديم الدعم التقني بإنشاء الغرف الصفية الذكية 
واستخدام منصات التعلم اإللكتروني بكافة 

 أنواعه، ومنها المدمج. 
العمل على ربط كافة القاعات  -     

 باإلنترنت. 
 زيادة أعداد األلواح الذكية. -
التجهيزات االلكترونية للقاعات    -

  الصفية 

مواتية للتعلم الفعال في بناء بيئة تعليمية تعلمية 

تطوير البنية التحتية القرن الحادي والعشرين، و

ً لعمليات  للجامعة ليكون الحرم الجامعي مواتيا

  .التعلم الفعال

 التسجيل االلكتروني -     
 تفعيل التعليم االلكتروني -
 زيادة عدد المواد المنتجة الكترونيا  -
 تفعيل الدورات االلكترونية -
 تفعيل التعليم المدمج -
 

  . االلكترونية  تطوير الخدمات الجامعية

تنظيم دورات تدريبية للطلبة، -     
وبعضها  بعضها يبث إلكترونيا

 . مدمجً 

 .  مساندة للطلبة، الكترونية  تنظيم دورات تدريبية

التعليم االشتراك في مشاريع  -     
 . االلكتروني

 تفعيل عالقات تشاركية مع -
 الجامعات المحلية والعالمية.

تنمية عالقات التعاون مع الجامعات األخرى 
واالستفادة من ونقل الممارسات الجيدة فيها. 

وبناء  تجارب االخرين في التعليم االلكتروني
عالقات تشاركية مع الجامعات المحلية 

 .واإلقليمية والعالمية 
تنظيم دورات تدريبية متخصصة  -     

 في التعلم اإللكتروني. 
تنظيم دورات توعوية ألعضاء هيئة 
التدريس والموظفين لنشر ثقافة التعليم 

 اإللكتروني بأنواعه المختلفة. 

الغاية االستراتيجية الثانية: نشر 
ثقافة التعلم اإللكتروني 
والتطورات الحديثة في    تقنيات 
التعليم بما يتالءم وتوجهات 

 التعليم في العصر الرقمي. 
.  

تطوير مواد تعليمية جديدة بالوسائل  تطوير مواد تعليمية جديدة كل عام.-     
والتقنيات المناسبة لمواكبة التطورات 
التقنية الحديثة واستخدامها في مجال 

 التدريس.
تنظيم دورات تدريبية في التعلم  -     

 اإللكتروني للمدرسين والطلبة. 
توفير التدريب والتطوير والدعم الفني الالزم، 

وتنمية قدرات أداء أعضاء الهيئة التدريسية 
 والطلبة.

اعتماد مواد تعليمية إلكترونية ضمن -     
البرامج مما ييسر للعاملين في 

 المجتمع االلتحاق بالبرامج. 

إيجاد بيئة تعلم إلكتروني تحفز الطلبة خارج 
  الحرم الجامعي لاللتحاق بالدراسة في الجامعة

عقد اتفاقيات تعاون في مجال التعلم -     
مع الجامعات المحلية اإللكتروني 
 والعالمية .

تطوير الشراكة والتواصل مع 
الجامعات المحلية واٌقليمية في مجال 

 التعلم عن بعد.  
 

فتح برامج تدريب باستخدام التعلم -     
 المدمج.

 تطوير مواد صالحة للبث بالتعلم المدمج.
 
 

تبادل الخبرات بين المؤسسات الدولية      
 .والمحلية 

ومذكرات التفاهم تفعيل كافة االتفاقيات 
بخصوص  مع الجامعات والمؤسسات

الغاية االستراتيجية الثالثة: 
 نحو تدويل التعليم و التوجه



التعاون مع الجامعات العالمية    التعلم االلكتروني.
التعليم  موادعن طريق تبادل 

 . االلكتروني
أعضاء هيئة التدريس الذين تشجيع      

الجامعات قاموا بتفعيل التعاون مع 
 التي تخرجوا منها.

تشجيع أعضاء هيئة التدريس على تفعيل 
 التعاون مع الجامعات التي درسوا فيها

 .بخصوص التعليم االلكتروني
تنظيم مؤتمرات علمية حول استخدام      

 التعليم اإللكتروني في التعليم.
تنظيم حوارات علمية حول استخدام التقنيات 

 الحديثة في التعليم. 
 

 
 

 
 

 


