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, ومت الفرتة احلالية التأسيس وحتى ذعرض االجنازات اليت صاحبت العمادة منمت 
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Smart Class  تجهيز كتنفيذها على عدة مراحل  سيتمالقاعات الذكية  واليت

 اإللكرتونية وأنظمة العرض واملنصات تفاعلية وأجهزةسبورات وال القاعات التعليمية
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تكامل التسجيل مع النظام مع  (SST نظام الدعم الفين والتقين )و (VC) االفرتاضية

  األكادميي باجلامعة.



 

وكذلك مشروع  هيزاتها التعليمية,وجت ومشروع االستديو التعليمي والشبكات
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ومشروع  ,وانتاج مقررات تعليمية تفاعليةااللكرتوني يف كل كلية,  التعليم ووحدات

حول أن جناح هذه القناة املطريي  عبداآللهخالهلا أ.القناة التعليمية وقد أضاف 

الكليات ومنسقيها بتغطية مجيع مشاريعها وحبوثها خلدمة اجملتمع . ومت  مبشاركة
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