
 ، وانـجـازاتـهــا المشـاریـع التـطـویـریـة لـوكـالة الكـلـیة للتطـویـر والجـودة

 أوال: المـشـاریــع الـتــطــویـــریـــة

 مشروع تطویر وتحسین عملیة تدریس المعامل والتمارین لطلبة كلیة الهندسة ع نوان المشرو ـع 1

مسـتــوى أداء الــــقــائـمـیــن عـلى تــــدریـــس الــتــماریــــن تحدید متــطـلـبــات رفــع  • داف المشروعـاه 
 والمساعــدیــن في تــــدریـــس الـمعــامــل وتــــعــــزیـــز قـــــدراتــهـم

تـــحــــدیـد احــتـیــاجــات األقـــسام للسـنــوات الـخــمــس الـــقــادمـة مـن مـوارد بشـریــة  •
 الزمة لـعـمـلیـة الـتطـویــر وتجــهیــزات 

 شهرا 12 فترة المشروع 
 كادیمیةألالتعلیمیة واوكالة الجامعة للشؤون   الجهة الداعمة للمشروع 
بادرات عالقة المشروع بم 

 ستراتیجیة للكلیةإلالخطة ا
التــعــلیــم العــمـلي  : تـنشیــط التــعــلیــم الهــنــدسي لیــكون ENG1-Hالمـبـادرة رقـم -

 األول ستراتیجيإلاالـهـدف   -جـزًء متــكامال مـن العــملــیة التــعــلیــمیة  
: إعــادة تــطـویــر خــبـرة الـطـالـب لیــكــون محــورهــا  ENG2-Cالـمبــادرة رقـم -

 –الــــتــعــلــم مــن خــــالل األنــشــطــة الـهنـــدســیة للــمنـــاهــــج الـــدراســیة والالصفــیـة 
 الثــاني  ستراتیجيإلا الـهـدف

  الــهــدف  – ــم والبـحــثعــیة التــعــلــی: تــحـسیــن نــو ENG3-Cالمــبـادرة رقـم -
 الثــالـثستراتیجي إلا

: جـــذب وتـــطــویــــر واإلحــتــــفــــاظ بـالـــــنوعــــیـة الـجـــــیــدة  ENG6-Eالـمـبـادرة رقـم -
 الســادس ستراتیجيإلا الــهـدف –فــنـیــیــن المــن 

رنامج ـبخدام  ـبإست دریسـالیة التـلم وفعـتعـج الـواتـییم نـقـراءات تـر إجـویـطـت نوان المشروعـع 2
 (OBE) اتـرجـلم المبنى على المخـظام التعـدارة نإلحاسوبى 

لم ـج التعـلتقییم نوات يوالوطن يكادیمى الدولألعتماد اإلالستفادة من إجراءات اا • اهداف المشروع 
 دراسیة.ـررات الـدریس للمقـعالیة التـوف
على المخرجات لسهولة تقییم  يدارة نظام التعلم المبنإلبرنامج حاسوبى عداد ا •

 فعالیة التدریس وأداء أعضاء هیئة التدریس 
تطویر مهارات أعضاء هیئة التدریس عن طریق متابعة األداء من خالل  •

 مخرجات البرنامج
تحسین مخرجات التعلیم الهندسي مما یلبي احتیاجات الصناعة ومتطلبات سوق  •

 مل معتمدا على مخرجات البرنامجالع
 شهرا  17 فترة المشروع 
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 التعلیمیة واالكادیمیة وكالة الجامعة للشؤون الجهة الداعمة للمشروع 
عالقة المشروع بمبادرات  

 الخطة االستراتیجیة للكلیة
أ: توفیر مناهج دراسیة تحقق نتائج التعلیم الرئیسیة اإلحـدى -ENG 1-المبادرة  -

عتمـــــاد األكـــــادیمي للهندســـــة والتقنیـــــة األمریكیـــــة إلاعشـــــر الخاصـــــة باالبـــــت (هیئـــــة 
(ABET) (– ولألالهدف اإلستراتیجي ا 

جــل ضــمان اإجــراءات تقیــیم مناســبة مــن  يتطــویر وتبنــب: -ENG 1-المبــادرة  -
 الهدف اإلستراتیجي االول -وتحسین التمیز التعلیمي.

الهــــدف  -ج: تحفیــــز التطــــویر المســــتمر للمنــــاهج الدراســــیة -ENG 1-المبــــادرة -
 اإلستراتیجي األول

ز: تعزیز التصمیم وبراعة التطبیق العملي، والعمل ضمن  -ENG -1المبادرة  -
 الهدف اإلستراتیجي  األول -فریق عمل، ومهارات القیادة لخریجي الكلیة 

الهــدف اإلســتراتیجي  –تحســین جــودة التعلــیم واألبحــاث : ج:-ENG 3- المبـادرة -
 الثالث

 برنامج تطویر مقررات الهندسة العامة عنوان المشروع 3
في الطالب المهارات   بحیث تنمي  في المقررات العامة ة التدریسیحسین منهجت • داف المشروعـاه 

التفكیر على النفس و  مادعتإلالجماعي وا االساسیة وهي التعلم الشخصي والعمل
 التحلیلو 
 اتة العامة والتخصصدسخرى في الهنآلمقررات االالى  میم التجربةتع •

 مستمرة فترة المشروع 
 الجودةللتطویر و  وكالة  الكلیة الجهة الداعمة للمشروع 
عالقة المشروع بمبادرات  

 الخطة االستراتیجیة للكلیة
الهــــــدف  -ج: تحفیــــــز التطــــــویر المســــــتمر للمنــــــاهج الدراســــــیة-ENG 1-المبــــــادرة 

 اإلستراتیجي األول
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 ثــانیــــا: انــجـــازات الــوكــالــة

 # إلنـجاز/االنشاط المبادراتاألهداف اإلستراتیجیة/ ما تم انجازه

عتمـــــاد لكافـــــة علـــــى اإل الكلیـــــةحصــــلت  •
 6م ولمــــدة  2010أقســـامها فــــي یولیــــو 

ســــــــــــــتعداد االن باإلتقــــــــــــــوم و  ســــــــــــــنوات.
ـــد ـــى التجدی ـــوم الوكالـــة  للحصـــول عل وتق

فــــي اجــــراء عملیــــات  بمســــاعدة االقســــام
ــــــــــة االعتمــــــــــاد ، وتقــــــــــدیم المعونــــــــــة الفنی

والمعلومـــــــــات التـــــــــي طلبتهـــــــــا األقســـــــــام 
 الستكمال متطلبات االعتماد.

تـــــوفیر أ: -ENG 1-المبــــادرة  

مناهج دراسیة تحقق نتائج التعلیم 

الرئیســیة اإلحــدى عشــر الخاصــة 

باالبت (هیئة االعتماد األكادیمي 

للهندســـــــــــة والتقنیـــــــــــة األمریكیــــــــــــة 

(ABET)( - الهدف اإلستراتیجي

 األول

االستعداد  لتجدید  اعتماد 

 (ABET)االبت 
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 –ثالثــة بــرامج أكادیمیــة (هندســة مدنیــة  •
هندســــة میكانیكیــــة)  –كیمیائیــــة  هندســــة

فـــــي المرحلـــــة النهائیـــــة للحصـــــول علـــــى 
هــي  والبــرامج األربعــة األخــرى االعتمــاد

 في مرحلة التجهیز للتقییم.
تـــم عمـــل مطویـــة بالغـــة اإلنجلیزیـــة عـــن  •

 .ومتطلباتهاإلعتماد األكادیمي الوطني 
عتمــــــــــــاد إنشــــــــــــاء وحــــــــــــدة الجــــــــــــودة واال •

فــــي كــــل قســــم مــــن االقســــام  األكــــادیمي
عـــــــة وضـــــــمان التمیـــــــز األكادیمیـــــــة لمتاب

التعلیمــي، تتضــمن لجنــة للجــودة ولجنــة 
 د األكادیمي.لإلعتما

 ب:-ENG 1-المبادرة  

تطویر وتبنى إجراءات تقییم 

مناسبة من أجل ضمان وتحسین 

الهدف  -التمیز التعلیمي

 اإلستراتیجي األول

الحصول على اعتماد الهیئة 

عتماد األكادیمي لإلالوطنیة 

)NCAAA( 
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 عـامالكلیـة علـى شـهادة االیـزو  حصلت •
ددت الشـــــــــــــهادة عـــــــــــــام ـ، وُجـــــــــــــ2009م

  م2017إلى عام م 2013

تطویر د: -ENG 6-المبادرة  

المبادرات وتنفیذها من أجل 

فاعلیة عملیات التشغیل تحسین 

 وتعزیز خدمة العمیلاإلداریة، 

تطبیق نظام إدارة الجودة 

  9001اإلداریة ایزو

3 

تـــم إنشـــاء لجنـــة الســـالمة المهنیـــة لكلیـــة  •
-34الهندسة في بدایـة العـام الجـامعي 

اللجنــــة بتنفیــــذ العدیــــد هـــــ،، وقامــــت  35

تعزیــز  ج: -ENG 6-المبــادرة 

وســـائل الســـالمة والصـــحة اآلمنـــة 

تعزیز وسائل السالمة المهنیة 

بكافة مرافق الكلیة والتركیز 

4 
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مــن إجــراءات الســالمة بالكلیــة ومــا تــزال 
 تواصل عملها.

الــــــدفاع المـــــدني بمدینــــــة  استضـــــافةتـــــم  •
الریاض لتقدیم محاضرات عـن السـالمة 
والطـوارئ بمناسـبة الیـوم العـالمي للــدفاع 
المــــــدني بعنــــــوان "نحــــــو مجتمــــــع آمـــــــن، 

 هـ 35-34خالل العام الجامعي 
األقســــام  عدیــــدة مــــن مخلفــــاتتــــم إزالــــة  •

 الكلیة. وأسطح
لإلخـــــالء فـــــي حالـــــة  لوحـــــاتتـــــم عمـــــل  •

 الطوارئ ووضعها في أماكن مختلفة.
أعـــــدت الوكالـــــة الئحـــــة بمهـــــام مشـــــرفى  •

لمختلفة وقد اقـر المعامل ألقسام الكلیة ا
الالئحــة فــي جلســتة مجلــس الكلیــة هــذه 

هـــ وأرســلت 7/3/1434خ العاشــرة بتــاری
قســــام لتنفیــــذها، وقــــد عقــــد إلــــى كافــــة األ

اجتمـــــــاع لمشـــــــرفى المعامـــــــل لمناقشـــــــة 
تنفیــذها، واعــدت نمــاذج  وكیفیــةالالئحــة 

موحــــــــدة تســــــــتخدم مــــــــن قبــــــــل مشــــــــرفى 
 المعامل إلدارة المعامل الخاصة بهم.

ـــــــة  لـــــــدعم البحـــــــث العلمـــــــي بالكلی

هـدف ال -والتعلم وجهود المشاركة

 اإلستراتیجي السادس

على المعامل الدراسیة 

 والبحثیة

أكادیمیـــا علــى مســـتوى  المتمیــزینتكــریم  •
 األقسام في نهایة كل فصل دراسي.

بالتعاون مع شركة بي إیـه  الوكالةتنظم  •
اي سیســــتمز الســــعودیة مــــع نهایــــة كــــل 
فصــــــل دراســـــــي حفــــــل تكـــــــریم مشـــــــاریع 
التخرج المتمیزة حیث یتم اختیار أحسـن 
مشــروعین مــن مشــاریع التخــرج للفصــل 
الدراســي (مشــروع التخــرج النهــائي) لكــل 

 قسم من اقسام الكلیة

أ: -ENG 2-المبـــــــــــــــــــــــــادرة  

استقطاب الطـالب المتمیـزین إلـى 

الهـــــــــدف  -بـــــــــرامج البكـــــــــالوریوس

 اإلستراتیجي الثاني

تحفیـــز  د:-ENG 2-المبـــادرة  

الطــالب للمشــاركة فــي الجمعیــات 

العلمیــة والمهنیــة والشــرفیة، ودعــم 

الهــــدف -أنشــــطة هــــذه الجمعیــــات

 اإلستراتیجي الثاني

برامج تحفیزیة للطالب 

 المتمیزین
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تــــم إنشــــاء وحــــدة الخــــریجین والتوظیــــف  •
ــــة ــــة للتطــــویر والجــــودة وهــــي  بوكال الكلی

تقـــوم بالتواصــــل مــــع الخــــریجین لمعرفــــة 
حـــــالتهم الوظیفیـــــة بعـــــد التخـــــرج بثالثـــــة 

 أشهر.
تــــــــم عمــــــــل لقــــــــائین للخــــــــریجین خــــــــالل  •

العــــامین الماضــــیین، وتــــم إنشــــاء موقــــع 
 والتوظیف. للخریجینالكتروني 

تـــــم انشـــــاء موقـــــع الكترونـــــي للخـــــریجین  •
ـــــــف للتواصـــــــل مـــــــع الخـــــــریجین  والتوظی

ات الموظفـــــة، وتســـــهیل توظیـــــف والجهـــــ
 الخریجین

ـــــادرة  خلـــــق ه: -ENG 5-المب

ــــة بــــین  ــــوي بــــالوالء للكلی شــــعور ق

الهـــدف اإلســـتراتیجي  -الخـــریجین

 الخامس

ریجي ـالقة مع خـید العـوطــت

 لیةـالك

6 

ممــــــر الكلیــــــة والمســــــاحات  تجهیــــــزتــــــم  •
 المتاحة بمقاعد وطاوالت للطالب.

تـــم عمـــل ملصـــقات شـــفافة تثقیفیـــة عـــن  •
ــــة وأنشــــطتها وبرامجهــــا األكادیمیــــة  الكلی
والطالبیــــــــة، وضــــــــعت علــــــــى الحــــــــوائط 

 الزجاجیة بممر الكلیة.
عمـــــــل مطویــــــــة خـــــــرائط ألدوار الكلیــــــــة  •

الثالثـــة تحـــدد أمـــاكن القاعـــات الدراســـیة 
 والمعامل في األقسام.

إدارة أ: -ENG 6-المبـــــــــــــادرة 

ــــــــــة  ــــــــــوفرة بفاعلی المســــــــــاحات المت

الهـدف  -للتعلیم والمعیشة والعمل

 اإلستراتیجي السادس

إعــداد ب: -ENG 6-المبــادرة  

منشئات تتمیز بـالجودة مـن حیـث 

الهـدف  -المساحة والبنیـة التحتیـة

 اإلستراتیجي السادس

 7 ذابةـلیمیة جـئة تعـبیتـوفـیر 

تـــم عمـــل نشـــرة "مجتمـــع كلیـــة الهندســـة"  •
وهــــــي نشــــــرة فصــــــلیة بــــــاللغتین العربیــــــة 

أعداد منها،  5واإلنجلیزیة، وتم إصدار 
ترســـــل الكترونیـــــا إلـــــى منســـــوبي الكلیـــــة 
وتـوزع علــى الخــریجین والقطــاعین العــام 

 والخاص.
عامـــا علـــى  50بمـــرور  الكلیـــةاحتفلـــت  •

تأسیســـها بتشـــریف مـــن صـــاحب الســـمو 
الملكـــي وزیـــر الشـــؤون البلدیـــة والقرویـــة 
ومعــــالي وزیــــر التعلــــیم العــــالي ومعــــالي 

ــــــادرة  ــــــأمین أ: -ENG 5-المب ت

تمویــل طویــل األمــد لألبحــاث مــن 

خــالل تأســیس شــراكة مــع القطــاع 

الهـــدف اإلســـتراتیجي  -الصـــناعي

 الخامس

تأسـیس  ب:-ENG 5-المبادرة 

آلیـــات لتحســـین عملیـــات التفاعـــل 

الهــــدف  -مـــع القطــــاع الصــــناعي

ات ـالقة مع جهـید العـوطـت

فة واالستفادة ـلـمع المختـالمجت

خـدمة دة ـمن أنشطة وح

 لیم المستمرـتمع والتعـالمج
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هـــــــ)، 5/6/1434-4مــــــدیر الجامعــــــة (
االحتفالیـــــــة معـــــــرض یضـــــــم وتضـــــــمنت 

جناحــــــــا خاصــــــــا عــــــــن تــــــــاریخ الكلیـــــــــة 
وانجازاتهــــــــــا العلمیــــــــــة، وتشــــــــــارك فیــــــــــه 
ـــــــــــــــــب الهندســـــــــــــــــیة  الشـــــــــــــــــركات والمكات
والمؤسسات والقطاع العام للتواصـل مـع 
الخــــــریجین واســــــتقطاب احتیاجهــــــا مــــــن 
الكــوادر والتعریــف بنشــاطها، والمكتبــات 

فــــــــــي الكتــــــــــب العلمیــــــــــة  المتخصصــــــــــة
المراجــع واإلداریــة لعــرض رصــیدها مــن 

 والكتب.
فــرص عدیــدة لعــدد مــن الشــركات  إتاحــة •

والمؤسسات لتقدیم فرص العمل المتاحة 
لــــدیهم للطــــالب والخــــریجین مــــن خــــالل 

 إقامة المحاضرات والمعارض بالكلیة.
تقـــــوم وحـــــدة الخـــــریجین بوكالـــــة الكلیـــــة  •

والجـودة بالتواصـل مـع خریجـى  للتطویر
الكلیـــة للتعـــرف علــــى أحـــوالهم وخاصــــة 

 .لتحاقهم بسوق العملبالنسبة ال
نظمــــت وحــــدة خدمــــة المجتمــــع والتعلــــیم  •

 بوكالة الكلیة للتطویر والجودة المستمر
هـــــ  3/4/1434یــــوم االربعــــاء الموافــــق 

ـــــة ســـــتة  دورة "الحـــــزام االخضـــــر لمنهجی
ســــــیجما"، والــــــدورة مخصصــــــة لطــــــالب 

ویحصـــل الطالـــب  كلیــة الهندســـة فقــط
على شهادة معتمـدة مـن احـدى الهیئـات 

المعتــرف بهــا بعــد نجاحــه فــى  االمریكیــة
االمتحان المرسل من قبل الهیئة وایضـا 

 تقدیم مشروع تطبیقى
ــــة للتطـــویر والجـــودة  • نظمـــت وكالـــة الكلیـ

ــــــــدد مـــــــن الشـــــــركات  ــــــــاون مـــــــع عــ بالتعـ
الفــــــرنسیة ورشـــــة عمــــــل عــــــن الـفــــــــرص 

 اإلستراتیجي الخامس

تسهیل  ج:-ENG 5-المبادرة  

الخــــــدمات التـــــــي تقـــــــدمها الكلیـــــــة 

ــــى قطــــاع الصــــناعة  والموجهــــة إل

ــــــي الهــــــدف اإلســــــتراتیجي  -المحل

 الخامس

البـــــدء  د:-ENG 5-المبـــــادرة  

فــي حملــة تســویق لتحســین ســمعة 

الهـــــــــدف اإلســـــــــتراتیجي   -الكلیــــــــة

 الخامس
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الـوظیفیة في مجال الطاقة النوویـة، یـوم 
هـــ لمــدة ســاعتین، 7/6/1434االربعــاء 

ـــــمل  ـــــیها اســــتعراض مجـــــاالت الــعـ ـــــم فـ تـ
ــــــة  ـــــــة فــــــي مجــــــال الطاقــــــة النووی المتاحـ

ــــــ لیم المختــــــلفة فـــــي هـــــذا ومجـــــاالت التعـ
المجـــــال وأمـاكـــــــنها والـــــــدرجات العـلـــــــمیة 
ـــــي تـــــــمنحها المؤسســـــات األكادیــــــمیة  الت
ذات العالقـــــة. وقـــد شـــــارك فـــي الـــــورشة 

وشـــــــــركة  AREVAكــــــل مــــــــن شـــــــــــركة 
EDF  ــــــركة ـــــى  CEAوشـ ــــــة إل باالضافـ

ـــــــــة  ـــــــــاقة النــوویــ ـــــــــالمي للطـ ـــــــــد العـ المعهـ
I2EN 

نــظــمت الوكـالــة ورشـة عــمل عن "مـدى  •
ــــــــــة  ــــــــــرج بـكـلــیـ ــــــــــع التــخـ ــــــــــاح مــشــاریـ نــجـ

 1الهنــدســة" وكان ذلك في یوم السبت  
 مـــایو 11هــــ، الموافـــق 1434رجـــب 
،  وفـــى هـــذه الورشـــة قــــدم أ. د. 2013

ـــــــــسم  ـــــــــن عـــــــــلي (رئـیـــــــــس قـ عمــــــــاد الــدیـ
ــــــة الكـیـمـیائـیــــــة) محاضـــــرة عـــــن  الهــنــدسـ
ــــــــــــة  ــــــــــــرج كـلیـ ــــــــــــع تــخـ "تــقــیــــــــــــیس مشـاریـ

ــــة  ــــت' " كمـــا  الهنـدسـ ــــ 'اإلبـ ــــر ال بـمعــایــی
قدم د. أحــمد محمـد الشـربــیـــني (عـضــو 
ـــــــــــة التـدریـــــــــــس بـقـســـــــــــم الهـنـدســــــــــــة  هـیـئ

"دروس  الصـنـاعــیـة) عرض مرئي عـن 
بـــقة الثالثـــة لمشـــاریع مستـفـــادة مـــن المسا

تـخـــرج كلیــات الهـنـدســـة بـجــامعـــات دول 
ـــــــــاون الخـلیجـــــــــي" وكــــــــان  ـــــــــس التعـ مجـل

 الحضور ممیز في هذه الورشة

ـــــــــم  ـــــــــادرة رق : ENG3-Cالمــب

ــــــــــــــم  ــــــــــــــیة التــعــلــیـ ــــــــــــــن نــوعـ تــحـسیـ

ــــــــــــــــــــــــــــــث   ــــــــــــــــــــــــــــــدف  –والبـحـ   الــهـ

 ستراتیجي الثــالـثاإل

تحفیـــز  ج:-ENG 1-المبـــادرة 

التطــــــــــــویر المســــــــــــتمر للمنــــــــــــاهج 

الهــــدف اإلســــتراتیجي  -الدراســـیة 

 األول

ات ــرجـمخالمستمر ل تحسینال

 لمـعـتـال

9 

ــــــــة مقترحــــــــات لمشــــــــاریع  • أعــــــــدت الوكال
تطویریـــــــــة لوكالـــــــــة الجامعـــــــــة للشـــــــــؤون 
ــــــــة بلغــــــــت أربعــــــــة  التعلیمیــــــــة واالكادیمی

 مقترحات وهي كالتالي:

تحفیـــز  ج:-ENG 1-المبـــادرة 

التطــــــــــــویر المســــــــــــتمر للمنــــــــــــاهج 

الهــــدف اإلســــتراتیجي  -الدراســـیة 

ریة ـویـطـات تـرحـتـدیم مقـقـت

 صة في الجامعةـللجهات المخت
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o  انشاء مركز التمیز في التعلیم
 الهندسي.

o  دعم سیاسات توظیف قوى بشریة
مساندة ألعضاء هیئة التدریس وتعیین 

 وتدریب مساعدي تدریس.
o  رفع كفاءة وجودة العملیة التعلیمیة

 والبحثیة بكلیة الهندسة.
o  استخدام البرنامج الحاسوبيOBE 

لتقییم مخرجات التعـلیم وأداء أعـضاء 
ة التدریس بناًء عـلى متطلبات هیئ
 األكادیمي.عتماد اإل

ول وقد تمت الموافقة على المشروعین األ

 واألخیر

 األول

ـــــــــم  ـــــــــادرة رق  :ENG3-Cالمــب

ــــــــــــــم  ــــــــــــــیة التــعــلــیـ ــــــــــــــن نــوعـ تــحـسیـ

ــــــــــــــــــــــــــــــث   ــــــــــــــــــــــــــــــدف    –والبـحـ الــهـ

 االستراتیجي الثــالـث

 

وكالــة الكلیــة للتطــویر والجــودة مســـؤولة  •
 عن التنسیق والمتابعة  لهذه  المبادرة

هذه المبادرة جزء من  من  

 الهدف األستراتیجي األول

(اإلجادة في جمیع  للجامعة

المجاالت والتمیز في مجاالت 

  محددة)

 مبادرة السادسة ال یذـفـنـت

ال ـیز في مجـتمـللجامعة (ال

إلى   الهادفةالبتروكیماویات) 

ر ـویـیان بحث وتطـك استحداث 

ال ـعالمي في مج

اون مع ـالبتروكیماویات بالتع

 ةـالصناع
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ـــة دلیـــل الهـــاتف لمنســـوبي  • أعـــدت الوكال
وأصــدرت منــه اصــدارین للعــامین  الكلیــة

هــــــــــــــــــــ و 1435-1434الجـــــــــــــــــــامعیین 
 هـ.1435-1436

 الوكالة بإعداد وطباعة كل من: قامت •
o اعته باللغة دلیل الكلیة وطب

 (تحدیث) العربیة واإلنجلیزیة
o  مطویة موجزة عن الكلیة

باللغتین العربیة  وأنشطتها
 واالنجلیزیة

نشـــــاط  جــــــزء مـــــن مهمــــــة ال هـــــذا

 الوكالة

ف ـل الهاتـداد دلیـاع

 هاـتشطـوان یةـالكل اتـویـطـوم
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o مطویة معلومات عن الكلیة 
االنجلیزیة وتحدیثها باللغتین العربیة و 

 سنویا
قامــــت الوكالـــــة باعـــــداد نمـــــاذج خاصـــــة  •

بنشـــــــــاطات اعضـــــــــاء هیئـــــــــة التـــــــــدریس 
دف تســـهیل جمـــع ونشـــاطات القســـم، بهـــ

في التقریـر وتنسیقها بسهولة المعلومات 
 السنوي للكلیة

بارســــال تقــــاریر الكلیــــة الوكالــــة  وقامــــت •
بالبریـــــــد االلكترونـــــــي لجمیـــــــع منســـــــوبي 

ـــــة ـــــى النســـــخة الورقی ـــــة اضـــــافة إل ، الكلی
 وخریجي الكلیة.

هـــــذا النشـــــاط  جــــــزء مـــــن مهمــــــة 

 الوكالة

 تقـریـر السـنوي للكلیةـاعداد ال

 ة ممنهجةـریقـبط
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