
 

 

 :لجنة تطوير البرامج والمقررات

 و تقوم بمتابعه تطوٌر البرنامج و اٌجاد حلول الً 2+5مسؤوله عن تطوٌر البرنامج الجدٌد 

 .الالئحة مشاكل و طرح مقترحات لتعدٌل 

 

 :اإللكتروني التعليم لجنة

كترونً تهدف الً تفعٌل نظام اداره التعلم وكذلك التدرٌب علً المنصة التعلٌمٌة االللجنه التعلٌم 

و متابعه الطلبة علً المنصة التعلٌمٌة و عمل دورات تدرٌبٌه علً الٌه التعامل بالتعلٌم 

كترونً، كما تعمل اللجنة على تقدٌم االلكترونً و معالجه اي مشاكل تقنٌه خاصه بالتعلٌم االل

 آالف 8000كترونً بنقل االلقام التعلٌم  .عضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونةلالالدعم الفنً 

  .طالب وعضو هٌئة تدرٌس على نظام إدارة التعلٌم والتعلم الخاص ببنك المعرفة 

كاستراتٌجٌة تعلٌم لكافة السنوات الدراسٌة  classroom flippedتم اعتماد استراتٌجٌة الا كم

كترونً شمل االلعضاء هٌئة التدرٌس على الطرق الحدٌثة للتدرٌس والتعلٌم الوتم عمل تدرٌب 

 عضو هٌئة تدرٌس وكذلك 300 عضو هٌئة تدرٌس وتدرٌب على استخدام المنصة شمل 250

  . وأعضاء هٌئة التدرٌسالبعمل العدٌد من الفٌدٌوهات التوضٌحٌة للط

 

 :لجنة الموارد البشرية

 هذا اللترنت كمطلب أساسً خاالنكترونً والحوار عبر االللفن التعامل الناالول تم عمل دلً

 .الصحةوجهزة بما ٌضمن الحفاظ االمنلالستخدام لالالوقت والثانً 

 

 :تطويرالمحاضرات لجنة

 TBL, PBL, Flipped classroom: دعم ونشر األسانيب انمبتكرة في انتعهيم وانتعهم

interactive teaching. من خالل ورش عمم ودوراث تريبيت  .  

 

  : والقيمالبيجنة الدعم الطل

لمتعثرٌن  ا الفائقٌن والب تقوم على دعم الط

 الحاكمة فً العملٌة التعلٌمٌة وذلك من االخالقكما تقوم اللجنة بنشر القٌم والمبادئ و

 المختلفة التً تسعى لترسٌخ تلك القٌم ونشرها مع تقدٌم الرعاٌة الصحٌة لهم وذلك الاللحمالتخ

 اللمن خ



 

 

المتعثرٌن الب عمل قاعدة بٌانات للط- 

 الالزم لهمتقدٌم الدعم -

  .والعٌادة النفسٌة للطلبةالبٌة العٌادة الطالل الرعاٌة الصحٌة من خ- 

 :جنة متابعة استراتيجيات التعليم والتعلمل

عضاء التدرٌس ال تم اصدار أدلة للتدرٌس والتعلم التعاونً 

 . كما ٌتم عمل متابعة لتنفٌذ إستراتٌجٌة التطوٌر

 

 :البيةلجنة البحوث الط

 مع تقدٌم الدعم العلمً لهم لتشجٌعهم على النشر الب تهدف لنشر ثقافة البحث العلمً لدى الط

سهٌل وضع مقترحات لمشارٌع البحوث التً تخلق فرص التدرٌس والتعلم للطلبة، بت كما تقوم 

 .شطة البحثٌةاالنوضع سٌاسات وإجراءات لدعم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


