
التنفيذية الخطة  

  (2018 – 2019 )  
 

املعطيات 
املالية 

املطلوبة 
 للتنفيذ 

JD   

 
 مسؤولية التنفيذ

 مواعيد التنفيذ
 طرق قياس مدى
 األهداف حتقق األهداف

14000 
 

3000 
مركز ابن سينا للتعليم 

 اإللكرتوين.
 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. 
- 

 
- 

 
- 

  طلبات مركز ابن سينا دعم  -
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.  -

بناء بيئة تعليمية تعلمية مواتية للتعلم 
الفعال يف القرن احلادي والعشرين، 

تطوير البنية التحتية للجامعة ليكون و 
لعمليات التعلم  احلرم اجلامعي مواتيا  

الفعال، مثل تكييف قاعات التدريس، 
 وتزويدها بالتجهيزات الالزمة. 

على مدى  عمادة التطوير والتعلم عن بعد.  -
 العام

االستفادة من املواد اإللكرتونية املتوفرة يف 
تنظيم دورات تدريبية مساندة للطلبة،  مشاريع تدريب الطلبة. 

 . إلكرتونيابعضها 
 عمداء الكليات  - 2000

عمادة التطوير والتعلم عن بعد 
ومركز ابن مع عمداء الكليات 

  سينا

التواصل مع 
اجلامعات 

 العاملية
 االشرتاك يف مشاريع تبادل الطلبة.  -
تفعيل عالقات تشاركية مع اجلامعات احمللية  -

 والعاملية.
تنمية عالقات التعاون مع اجلامعات 

اجليدة فيها. األخرى ونقل املمارسات 
التعليم وبناء عالقات تشاركية  وعوملة

   .مع اجلامعات احمللية واإلقليمية والعاملية
مركز ابن سينا للتعلم  - -

 اإللكرتوين
على مدار 

 العام
تنظيم دورات تدريبية متخصصة يف التعلم  -

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

 اإللكرتوين بأنواعه املختلفة. 
خالل العام  مركز ابن سينا للتعلم اإللكرتوين 7500

 اجلامعي
تطوير مواد تعليمية جديدة بالوسائل  مواد تعليمية جديدة كل عام. أربعتطوير 

تطورات والتقنيات املناسبة ملواكبة ال
التقنية احلديثة واستخدامها يف جمال 

 التدريس.
دائرة العالقات الدولية مع  2000

 عمادة التطوير والتعلم عن بعد. 
خالل العام 

 اجلامعي 
عقد اتفاقيات تعاون يف جمال التعلم  -

مع اجلامعات احمللية والعاملية بالتعاون اإللكرتوين 
 مع دائرة العالقات الدولية. 

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

 


