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علم اإللكترونيسياسة الت -009     

_____________________________________________________________________ 

سياسة جديدة الحالة :                          

سياسة تمت مراجعتها                                        

تكملة لسياسية قائمة                                              

النطاق :                    جميع كليات العلوم التطبيقية     

بعض الكليات ) ..........................................(                                   

احدة     ) ..........................................(كلية و                                   

 الجهة المستهدفة :        الموظفين:       جميع الموظفين      الموظفون األكاديميون      الموظفون غير األكاديميين   

 كالوريوس         طالب الدراسات العليا جميع الطالب        طالب البالطالب :                                          

جميع التخصصات                   بعض التخصصات )....................(                                                        

 :      األسس واألهداف -1

 ،كفاءة وتمكين طرحها بصورة أكثر جودة المواد في الكليات تبني التعلم اإللكتروني على تطوير تعمل عملية

واصل ة تطوير وتبادل التوفير الفرص لتدريس الطالب بطرق أكثر مرونة تساعد في عمليعمل على تتكما 

خالل التعلم اإللكتروني يمكن للمؤسسات الوصول إلى الطرف اآلخر البعيد مما  حيث أنه من المعرفي ، 

 فتح أسواق جديدة للمؤسسات الربحية . على يمكنها من نشر المعرفة على نطاق أوسع وكذلك القدرة

تهدف هذه السياسة إلى تشجيع ودعم وتسريع عملية تطور التعلم اإللكتروني في كليات العلوم التطبيقية ، 

كليات ودعم التعلم الطالبي وذلك من خالل نطاق من األنشطة التي توفر لل وكذلك المساهمة في الرؤية العامة

 التعلم لمدى الحياة ومستويات ممتازة من التعلم والتعليم .

 :      التعريفات -2

 

 التعلم اإللكتروني : استخدام تقنية المعلومات لخلق خبرات تعليمية .

   اإللكترونية األكاديمية . النظمالمركز : مركز 

 

 :      محتوى ومبادئ السياسة -3
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يعتبر دمج التعلم والتعليم والبحث والمواضيع اإلدارية مع تقنيات المعلومات والتواصل عملية ضرورية :  3.1

رة ومستم ومن أجل جعل هذه العملية مناسبةطبيقية ، لدعم تطبيق وإنجاز رؤية كليات العلوم الت

 دمج تقنية المعلومات والتواصل . وراء هدافاأليحدد  الذي طيطتخالحاجة إلى الك لهنا ستظهر

والمناقشات التي تمت في كليات العلوم  االستشاراتم وضع المبادئ واألهداف التالية وهي نتاج ت :  3.2

 بالتوافق مع رؤية هذه الكليات .وذلك التطبيقية 

اإللكتروني من خالل الجانب التربوي بدال من مدى توفر التقنيات  سيتم توجيه عملية تطوير التعلم : 3.3

 المختلفة .

القدرة  اراالعتبتطوير خبرة الطالب من خالل توفير فرص التعليم الفعالة والمرنة والتي تأخذ في  :  3.4

 من عدمها وكذلك إمكانية الوصول والميول التعليمية .

بمساندة  كوذل استمرار العمل نحو االستخدام الجيد والمبدع في تصميم البرامج والتدريس و التقييم  : 3.5

 مناهج مرنة وشاملة ويمكن الوصول إليها .

التعلم المرن ومصادر  التي تستخدم الجودة العالية و تطوير نطاق من أساليب التعلم والتقييم  : 3.6

ين جميع تمككذلك الطالب المختلفة و احتياجاتتحقيق ات من أجل لومات وأنماط التقديم والتقنيالمع

 الطالب من التقدم في مشوارهم العلمي .

  ستند على التعلم والتدريب ومجال العمل .التي ت عملطوير وتشجيع الشراكة الوظيفية وفرص الت  : 3.7

 التعليم عن طريق االستثمار في :تطوير ب في االستخدام الفعال للتقنية لدعم الموظفين والطال  : 3.8

التطوير والدعم الفعال للموظفين ويتضمن ذلك إشراك أنشطة التعلم اإللكتروني في  .1

 اتفاقيات حجم العمل.

 واألنظمة المناسبة . المعداتتوفير وصيانة  .2

 المنظمات المناسبة وتطوير البنية التحتية . .3

المتقدم للتقنية في تحسين التعليم سيكون له عواقب محتملة وخاصة في  االستخدامتقر الكليات بأن   : 3.9

لذلك فأن تطبيق هذه السياسة  كذلك تطور الموظفين ودعم الطالب ،مجال برامج تقنية المعلومات و

تفوق استثمارات السنة الحالية في هذه المجاالت بل يجب ال يستدعي بالضرورة إيجاد مصادر 

 بخصوص التقنيات التي تدعم التعليم. دمج المساعي واألهداف

وكذلك التأكد من ان ، ن التقنية المستخدمة مالئمة لطبيعة واهداف البرامج االكاديمية التأكد من أ  : 3.10

 أدوات التعلم اإللكتروني يتم استخدامها بطريقة فعالة .

ين البرامج المشتركة واإللكترونية للموظفالتأكد من إعطاء التعلم اإللكتروني معناه الحقيقي وتقديم   : 3.11

 والطالب والمجتمعات بشكل عام وضمن النطاق المحدد .

عم د تطوير الموظفين وذلك من أجل مجال في االستثمارستستمر كليات العلوم التطبيقية في   : 3.12

 وتحسين الفرص للموظفين لتطوير اندماجهم مع تقنيات التعلم اإللكتروني .
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التطوير التي تسعى لزيادة مستوى المعرفة والفهم في انشطة قدم الكليات الدعم للبحث العلمي وست  : 3.13

 لتطوير ومشاركة أصول تدريس  التعلم اإللكتروني وكذلك العمل مع المنظمات المحلية والدولية

 روني .تأفضل الممارسات ، كما ستكافئ الكليات االبتكارات ففي مجال استخدام تقنيات التعلم االلك

تقنيات ل امهمتأكد من أن البنية التحتية للتقنية والمنظمات تدعم الموظفين والطالب عند استخدلل :  3.14

 على الكليات عمل التالي : التعلم اإللكتروني ، يجب

من  وهي التي تمكنوالمحافظة عليها  وشبكات البنية التحتية توفير البرمجيات واألنظمة .1

 يات التعلم اإللكتروني .الفعال لتقن االستخدام

في االعتبار تعقيب الطالب والموظفين ويتضمن ذلك قضايا العجز وإمكانية الوصول  األخذ .2

إليجاد وتوفير البرمجيات واألنظمة التي تتعلق بالتعلم  االستراتيجياتوذلك من أجل تطوير 

 والتدريس وكذلك الحفاظ عليها .

  .والعمل على تطويرهابين الطالب والموظفين  وسائل مشاركة المواد التعليميةعن البحث  .3

 

 التشريعات الموائمة :  -4

 2007/  62كليات العلوم التطبيقية  لوائح -

 2012/  39الوزاري رقم قرار ال -

 

 المواد الداعمة لهذه السياسة : -5

 جامعة السلطان قابوس ) مركز تقنيات التعليم ( -

 اإللكتروني  تعلمالكتيب اإلرشادي إلستراتيجية ال -

 

 ال يوجد    المالحق : -6

 

 ليات العلوم التطبيقية مجلس أمناء ك   : جهة االعتماد -7

 

 تواريخ الموافقة على السياسة : -8

 

 ...................  تمت الموافقة على هذه السياسة في تاريخ 

 .....تمت الموافقة على هذه النسخة من السياسة في تاريخ ............

 ..................    بدأ العمل بهذه النسخة من السياسة في تاريخ

 ..................      سيتم مراجعة هذه السياسة في تاريخ

 

 

 المدير العام لكليات العلوم التطبيقية   الجهة الداعمة لهذه السياسة : -9
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 العام لكليات العلوم التطبيقية يةلمديرا   : جهة االتصال -10


