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املعطيات املالية املطلوبة للتنفيذ 

(JD ) 
 

 مسؤولية التنفيذ
 طرق قياس مدى مواعيد التنفيذ

 األهداف حتقق األهداف
-  
-  
-  

 فرق تدريب 
 استبانات تقييم إلكرتونية 
 استبانات تقييم إلكرتونية 

شباط/ حزيران 
 شباط/ حزيران
 شباط/ حزيران 

 .موادتقييم الطلبة لل -
 واملتدربني. التغذية الراجعة من الطلبة واملدرسني -
 تقييم اخلرجيني اإللكرتوين للمدرسني. -

تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس واملوظفني والطلبة 
 واخلرجيني وأبناء اجملتمع احمللي. 

14000 
 

3000 
 سينا للتعليم اإللكرتوين.مركز ابن 

 اشرتاكات سنوية  -
 آذار

 شباط
 إنشاء غرفة صفية ذكية. -
 االشرتاك مبنصات تدريب عاملية.  -

تقدمي الدعم التقين بإنشاء الغرف الصفية الذكية 
واستخدام منصات التعلم اإللكرتوين بكافة أنواعه، ومنها 

 املدمج. 
- 
 
- 
 
- 

دعم العمادات واملكتب  -
 اهلندسي يف مطالباهتم 

دعم مركز احلاسوب يف ذلك  -
 التوجه. 

عمادة التطوير والتعلم عن -
 بعد. 

مع اجلهات 
 املختصة

 تشجيع البدء مبشروع تكييف القاعات الصفية.  -
 
 
 العمل على ربط كافة القاعات باإلنرتنت.  -
 
 زيادة أعداد األلواح الذكية.  -

بيئة تعليمية تعلمية مواتية للتعلم الفعال يف القرن بناء 
تطوير البنية التحتية للجامعة ليكون احلادي والعشرين، و 

احلرم اجلامعي مواتيًا لعمليات التعلم الفعال، مثل تكييف 
 قاعات التدريس، وتزويدها بالتجهيزات الالزمة. 

- 
 
- 
 
 
- 

الدعم املعنوي للدوائر اإلدارية 
 يف هذه اجملاالت 

بالتنسيق مع جلنة 
 املواصالت

بالتنسيق مع 
 املتعهدين

 
بالتنسيق مع 
 دائرة الزراعة

التنسيق لدفع عملية اإلشراف املباشر من اجلامعة  -
 على خدمة املواصالت.

دفع التوجه حنو ربط أحد مطاعم اجلامعة بفندق  -
مشهور أو سلسلة مطاعم عاملية لتنويع مستويات 

 خدمات الطعام يف اجلامعة. 
تشجيع مشاريع زيادة املساحات اخلضراء يف  -

 اجلامعة.

تطوير اخلدمات اجلامعية وتوفري سبل الراحة للطالب، مثل 
 صحية. خدمات النقل والطعام والشراب واخلدمات ال

تنظيم دورات تدريبية للطلبة وألبناء اجملتمع  - على مدى العام عمادة التطوير والتعلم عن بعد 1000
 احمللي.  

 توفري فرص تأهيلية مناسبة ألبناء اجملتمع احمللي. 
االستفادة من املواد اإللكرتونية املتوفرة يف مشاريع  على مدى العام عمادة التطوير والتعلم عن بعد.  -

 تنظيم دورات تدريبية مساندة للطلبة، بعضها إلكريونياً.  تدريب الطلبة. 
 عمداء الكليات  - 2000

عمادة التطوير والتعلم عن بعد 
مع عمداء الكليات ودائرة 

 العالقات الدولية 

التواصل مع 
اجلامعات على 

 غرار فارنا
 اك يف مشاريع تبادل الطلبة. االشرت  -
تفعيل عالقات تشاركية مع اجلامعات احمللية  -

 والعاملية.
تنمية عالقات التعاون مع اجلامعات األخرى ونقل 

التعليم وبناء عالقات  املمارسات اجليدة فيها. وعوملة
تشاركية مع اجلامعات احمللية واإلقليمية والعاملية، بالتعاون 

 مع دائرة العالقات الدولية. 
دراستان يف كا   500 إجراء دراسات مسحية للوقوف على حاجات - إجراء دراسات مسحية للوقوف على حاجات سوق 



 
-  

من الفصلني 
 األول والثاين

 سوق العمل من الربامج واخلرجيني.
قياس مدى كفاءة الربامج من خالل امتحان  -

 الكفاءة اجلامعية.
 الربامج املختلفة. العمل من خرجيي

مركز ابن سينا للتعلم  - -
 اإللكرتوين

تنظيم دورات تدريبية متخصصة يف التعلم  - على مدار العام
 اإللكرتوين. 

تنظيم دورات توعوية ألعضاء هيئة التدريس واملوظفني 
 لنشر ثقافة التعليم اإللكرتوين بأنواعه املختلفة. 

خالل العام  اإللكرتوينمركز ابن سينا للتعلم  7500
 اجلامعي

تطوير مواد تعليمية جديدة بالوسائل والتقنيات املناسبة  مواد تعليمية جديدة كل عام. أربعتطوير 
ملواكبة التطورات التقنية احلديثة واستخدامها يف جمال 

 التدريس.
تنظيم دورات تدريبية يف التعلم اإللكرتوين  - سبتمرب وفرباير  فرق خرباء متخصصني يف اجملال  -

 للمدرسني والطلبة. 
توفري التدريب والتطوير والدعم الفين الالزم، وتنمية 

 قدرات أداء أعضاء اهليئة التدريسية والطلبة.
دائرة العالقات الدولية مع عمادة  2000

 التطوير والتعلم عن بعد. 
خالل العام 

 اجلامعي 
عقد اتفاقيات تعاون يف جمال التعلم اإللكرتوين  -

مع اجلامعات احمللية والعاملية بالتعاون مع دائرة 
 العالقات الدولية. 

تطوير الشراكة والتواصل مع اجلامعات احمللية واٌقليمية يف 
 جمال التعلم عن بعد.  

كل اتفاقية ميضي عليها سنتني التوصية بإسقاط   تفعيل االتفاقيات عمادة التطوير والتعلم عن بعد   -
 دون تفعيل.

تفعيل كافة االتفاقيات ومذكرات التفاهم مع اجلامعات 
 واملؤسسات الصناعية واخلدمية األخرى.

عقد اتفاقيات  عمادة التطوير والتعلم عن بعد  -
 جديدة

عدد أعضاء هيئة التدريس الذين قاموا بتفعيل 
 التعاون مع اجلامعات اليت خترجوا منها.

تشجيع أعضاء هيئة التدريس على تفعيل التعاون مع 
 اجلامعات اليت درسوا فيها.

تنظيم مؤمترات علمية حول استخدام التعليم  أبريل عمادة التطوير والتعلم عن بعد 5000
 اإللكرتوين يف التعليم.

تنظيم حوارات علمية حول استخدام التقنيات احلديثة يف 
 التعليم. 



 


