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الخطة السنوية للعام الجامعي 2019/2018
 .1رؤية الكلية:
المساهمة الفعالة في بناء المستقبل العلمي األاكايممي ن ريم ذب تترتمي الرلبة التانيم
تالعمل نلى تتظمف أنضاء همئة التييمس المتممزم م أذل تحقم مستتى متممز في التعلمم
تالتعلم تالتييم الهنيسي تإمذاي بمئة بحثمة تينم االبياع تاالبتاكاي تالتممز .إضافة إلى تحفمز
النشار الفعال تالمنتج مع المذتمع المحلي تإقامة نالقات فانلة مع مؤسساته.
 .2رسالة الكلية:
تقيمم التعلمم تالتييم الهنيسي المتممز تتتظمف مهنة الهنيسة لخيمة المذتمع تتنممته ,تتعزمز
مهايات الخيمج لتماكمنه م التعامل مع التاكنتلتذما الحيمثة.
تسعى اكلمة الهنيسة تالتاكنتلتذما إلى تحقم ما ملي:
ً
ً
 العمل نلى ينم المتقع العلمي تاالاكايممي للذامعة محلما تنالمما ن ريم تربم المعامميتالقمم الذامعمة العالممة.
 تحقم النذاح تالثقة تالتقيمي في نتنمة التعلمم تالتعلم تالبحث العلمي. العمل الذاي نلى استقرا النتنمة الذمية م الرلبة البم ممتلاكت القييات تاليافعمة لالستفايةم المنظتمة االاكايمممة.
 تخيمج اكتايي هنيسمة تتاكنتلتذمة قايية تمؤهلة نلى االمساك بفيص العمل تالمتماكنة مالتفانل بنذاح مع مترلبات التاكنتلتذما تالمه المختاية.
 غيز القمم تالمفاهمم الترنمة تأخالقمات المهنة تذعل الخيمذم ميياكت معنى المتارنةتممايستها.
 خل بمئة أاكايمممة فانلة لتماكم أنضاء همئة التييمس م أياء يتيهم في أنذاح الاكلمة تتحقممهماتها.
 أمذاي قنتات أاكايمممة تبحثمة مع المؤسسات االاكايمممة تالبحثمة العالممة للتعات في مشايمعمشتياكة تنقي يتيات تييمبمة تنيتات تمؤتميات نالممة لخيمة مهنة الهنيسة ت تتظمف هبه
البحتث في خيمة المذتمع المحلي .
 ترتمي منظتمة تعات فعالة مع المذتمع المحلي م أذل خيمته تتنممتة. .3نتاجات البرنامج ومدى تاهيل الخريجين اكاديميا ومهنيا:
تسعى اكلمة الهنيسة تالتاكنتلتذما لتأهمل مهنيسم تتاكنتلتذم قاييم نلى العمل في الست
المحلمة تاألقلمممة م خالل تعزمز المفاهمم األساسمة للعلتم التربمقمة تالتتسع في متاي التصممم
للنظم الهنيسمة المختلفة تاتاحة الفيصة امام الرلبة لتربم المفاهمم الهنيسمة في المختبيات
تالمشاغل تالتيش الهنيسمة.
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إ مخيذات أي بينامج هنيسي أت تاكنتلتذي هي نباية ن نظام متاكامل بحمث مماك تمممزها ن
البيامج األخيى م حمث تياكمزها نلى مفاهمم التحلمل تالتصممم تالتنفمب .لقي تضمنت الخرر
السنتمة لألقسام العلممة سمات مخيذات اكل بينامج.
استاكملت اكلمة الهنيسة تالتاكنتلتذما مترلبات األنتماي الخاص لذممع التخصصات الهنيسمة
تالتاكنتلتذمة تاكبلك تذيمي انتماي التخصصات في اتحاي المهنيسم العي  ,اكما متتاصل العمل
ألستقبال ممثلي همئة انتماي البيامج الهنيسمة تالتاكنتلتذمة (Accreditation Board for
)” Engineering and Technology “ABETفي شهي اكانت أتل  2018لمتابعة أنتماي
تخصصي الهنيسة الاكهيبائمة تهنيسة االتصاالت تااللاكتيتنمات.
 .4جدول المواد المطروحة وتوزيعها على أعضاء هيئة التدريس للفصل األول 2019/2018
ذيتل المتاي المريتحة متضح في الخرة السنتمة لالقسام العلممة .تقي تم مياناة القتانم تاالري
المعمتل نلمها في ريح الذيتل اليياسي م خالل الحيص نلى الفتاصل بم المحاضيات
لتاكمم أنضاء الهمئة التييمسمة م متابعة السانات الماكتبمة للقاء الرلبة بامتي تتعل بمتابعة
ايشايهم ااكايممما ً تاكبلك متابعة المهام تالمشايمع الماكلفم بها.
 .5اعداد مخطط المواد ( )Course Syllabusوفق النموذج المعتمد في الجامعة على ان يتضمن
جدوال زمنيا محددا لكل نشاط صفي (.")Gantt Chart
معمل انضاء همئة التييمس نلى انياي مخرر تصف المتاي الماكلفم بها تف النمتبج المعتمي ليى
) (ABETلذممع التخصصات ما نيا تخصص هنيسة العماية حمث بيأ العمل لتذهمز ملف
األنتماي تف مترلبات المذلس الترني لألنتماي المعمايي (National Architectural
)” .Accrediting Board “NAABتمتم متابعة بلك م قبل يئمس القسم المعني ت اقيايه م
قبل لذنة  ABETفي القسم ,اكما متم تحيمث ملف الماية العلممة في اكل فصل يياسي ,حمث
متضم ملف الماية العلممة باالضافة الى مخرر تصف الماية ماملي- :
 نسخ م اسئلة االمتحانات للفصتل السابقة مع حلتلها النمتبذمة تالبمانات االحصائمة اليالةنلمها.
 نمنات م أذابات الرلبة في ذممع أنمال الفصل م أذل تحلملها حس النمابج المعتمية قبللذنة  ABETفي الاكلمة.
 نسخ م االمتحانات القصمية تالتاذبات البمتمة تالتقايمي تالمشايمع التي ماكلف بها الرلبة. محاضيات نضت همئة التييمس. .6إعداد االمتحانات وإجاباتها النموذجية وطريقة التصحيح والتقييم (لكل مادة):
مقتم نضت همئة التييمس بتضع االسئلة االمتحانمة تاالذابات النمتبذمة للماياة الماكلف بها بحمث
تاكت االسئلة شاملة لمحتتى الماية تمتنتنة تتخار مستتمات الرلبة تتحااكي المهايات التي
ااكتسبها الرال نني يياسته للماية.
اما المتاي متعيية الشع فمتم تضع االسئلة تالحلتل النمتبذمة م قبل انضاء همئة التييمس
تماكت منس الماية مسؤتالً مباشياً ن ريمقة التصحمح تالتقممم تتحلمل النتائج لذممع الشع .
متم االنياي لذممع االمتحانات بتربم اكل السماقات المعتمية في الذامعة تالمستنية الى اذياءات
ضبر الذتية تالنتنمة م ربمعة االسئلة ت تتزمع العالمات بشاكل مناس تاحتتاء االسئلة نلى
نسبة (ال تتذاتز  )%25م االسئلة متعيية الخمايات تاكبلك مياذعة االسئلة م قبل الممتح
الياخلي تيياسة تتحلمل نتائج االمتحا مع مقاينتها بالحلتل النمتبذمة تنيض نس النذاح
تمعيل العالمات نلى مذلس القسم لالنتماي باستخيام االحصائمة االلاكتيتنمة في بينامج التسذمل.
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 .7تعزيز العملية التعليمية والبيئة األكاديمية وإعداد المواد المساندة:
تم التااكمي نلى األقسام العلممة تقبل بيامة العام اليياسي نلى تحيمث ما هت مرلت (م ناحمة
المعيات ت التذاي ) في المختبيات العملمة لتاكت قايية نلى تعزمز تإسناي المتاي النظيمة ت
متااكبة التغمميات العصيمة .تتم التأاكمي في مذلس الاكلمة نلى ضيتية يبر التاقع النظيي بالتاقع
العملي م خالل مشايمع هنيسمة متممزة تتاذبات للمتاي النظيمة لها صفة التربم العملي لتعزمز
قييات الرال العملمة .اكما تم التااكمي نلى تعزمز الرلبة لتفمب مشايمع مماك االستفاية في تنفمبها
نلى ينم مقيم م صنيت البحث العلمي الترني أت م ذهة مانحة اخيى .هبا لما لهبة المشايمع
م أهممة بالغة في حل مشاكالت بات اهممة بالغة ت سعمها للنهضة بالمذتمع.
 .8متابعة تقارير الممتحنين واجراء التعديالت المطلوبة على مضمون المادة التعليمية:
متم يياسة تقايميالممتحنم الياخلمم لالمتحانات اكتغبمة ناكسمة تعتمي للتعيمل تالتحسم لمضمت
الماية العلممة تبلك م خالل مذلس القسم تلذنة الخرة ت النتنمة في الاكلمة .تسمتم خالل هبا
العام متابعة ميى تنفمب محتتى الماية العلممة م قبل نضت همئة التييمس تالعمل نلى يبر المتاي
ضم المذال المعيفي م اذل تاكامل المنهاج العلمي تالتياكمز نلى ما تم تضعة م مخيذات
التعلمم في تصف الماية.
 .9المشاركة في المجالس واللجان:
تحيص الاكلمة نلى اشياك ذممع منتسبمها في لذا الاكلمة المختلفة تبالتالي مساهمة الذممع في
العملمة االاكايمممة تالبحثمة تالنشارات المختلفة للاكلمة ,تالذيتل التالي متضح اللذا اليئمسمة في
اكلمة الهنيسة تالتاكنتلتذما للعام الذامعي .2019/2018
ذيتل يقم ( :)1لذا اكلمة الهنيسة تالتاكنتلتذما للعام الذامعي 2019/2018

 .10المشاركة في عقد الندوات واعطاء المحاضرات المتخصصة:
تنظم اكلمة الهنيسة تالتاكنتلتذما نييا م النيتات العلممة تحلقات النقاش بات العالقة بالعمل
األاكايممي تالبحثي تمساهم انضاء همئة التييمس بالمشاياكة الفانلة في هبه النشارات م خالل
التنظمم تالمشاياكة في الحضتي تاكبلك تقيمم المحاضيات العلممة التي تعقيها لذنة البحث العلمي
نلى مستتى الاكلمة في اكل نام يياسي.
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 .11اعداد المواقع االلكترونية للمواد بحيث يضم كل موقع ما يلي:
 تصف الماية اسئلة تقضاما اساسمة تذم ننها الماية ماكتنات الماية ذيتل تتزمع الماية نلى الفصل اليياسي ()Gantt Chart تقممم الماية معاممي تصحمح التاذبات تاالمتحانات تعلممات الحضتي تالغما نمنة م االمتحانات تبخاصة امتحاني نصف الفصل تنهامته البيمي االلاكتيتني لعضت /انضاء همئة تييمس الماية تمنسقهامتم متابعة تحيمث المتقع االلاكتيتني للاكلمة تاالقسام العلممة في بيامة اكل فصل يياسي تاالمعاز
لمياكز الحاست بأذياء التغمميات الالزمة ,اكما تعمل االقسام العلممة نلى حث انضاء همئة
التييمس لتضع المحاضيات تالتاذبات المتممة نمابج م االسئلة المتحانات سابقة مع حلتلها
النمتبذمة نلى متقع الذامعة االلاكتيتني م اذل تشذمع الرلبة نلى التفانل مع الماية العلممة
بشاكل افضل .اكما متم حث أنضاء الهمئة التييمسمة بمتابعة ت تحيمث البمانات الخاصة بهم ت
بانمالهم في الذامعة تبلك لمتااكبة المياكز المتقيم البى حصلت نلمه الذامعة ت ضييتية العمل
نلى المحافظة نلمه.
 .12دورات وبرامج التدريب والتطوير االكاديمي العضاء هيئة التدريس:
متم تتذمه انضاء همئة التييمس القيامى تالذيي بحضتي ذممع اليتيات تالبيامج التي تنظمها
الذامعة تخاصة في بيامة العام الذامعي تقبل بيء اليياسة.
 .13اجراءات مراجعة محتوى المواد في ضوء نتائج الطلبة في االمتحانات:
نلى ضتء نتائج الرلبة في االمتحانات الفصلمة تالنهائمة ت مقاينتها بمستتى تحقم مخيذات
التعلمم للماية تقتم األقسام العلممة بيياسة نتائج االمتحانات تفي حالة تذتي ضيتية لتعيمل
تصف الماية العلممة مقتم مذلس القسم بيفع تتصمته مع المبييات الى لذنة الخرة اليياسمة في
الاكلمة ليياستها تاتخاب التتصمة المناسبة.
 .14العناية بالطلبة المتميزين وكذلك من يحتاجون الى مواد مساعدة /مساندة:
في بيامة اكل فصل يياسي تقتم االقسام العلممة بعقي لقاءات مع الرلبة لالستماع الى مشااكلهم
تمحاتلة حل ذممع ما مماك للقسم م حله ااكايممما تاياياما تمتم يفع بعضها لعماية الاكلمة التخاب
االذياء المناس  .اكما متم تشذمع الرلبة البم محتاذت الى مسانية ااكايمممة نلى القياءة المستمية
تنيم التييي في السؤال تاستغالل ما اماك م تقت السانات الماكتبمة للماية لاكل نضت همئة
تييمس اكبلك متم يائما اشياك الرلبة المتممزم بنشارات الاكلمة تالذامعة تاكبلك تشذمع المتممزم
منهم في انياي بحتث نلممة تالمشاياكة في مؤتميات نلممة ياخل المملاكة تخايذها .اكما متم تتذمه
الميشيم االاكايممم بضيتية متابعة ايشاي الرلبة المييذم نلى قتئم المتابعة بسب تيني معيلهم
التياكمي م خالل تضع خرة أيشايمة غامتها النهتض بايائهم االاكايممي ت أخياذهم م تحت
المياقبة.
 .15اقتراحات واجراءات الستقطاب الطلبة واالبقاء عليهم و الحد من التسرب و بخاصة خالل
السنتين االولى و الثانية.
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تعمل الاكلمة تم خالل العماية تيؤساء االقسام تانضاء الهمئة التييمسمة نلى التعامل مع مشااكل
الرلبة بشاكل مباشي تالعمل نلى حلها مع تحفمز الرلبة نلى اليياسة تاالبياع تالمشاياكة في
نشارات الاكلمة تالذامعة .ا افضل ريمقة ألستقرا الرلبة هت م خالل التعامل االنساني معهم
تايشايهم بالشاكل الصحمح بحمث مشعي الرال بانه ذزء مهم في العملمة االاكايمممة تبالتالي تنممة
افاكايه تذعله ااكثي انتماءا لذامعة فماليلفما.
اكما تعمل الاكلمة نلى المشاياكة الفانلة في فعالمات خايج الذامعة بحمث تعاكس الذان االمذابي
لذامعة فماليلفما تالتي مساهم بيت شك في تعيمف المذتمع بيتي الذامعة المتممز تبالتالي تستم
التخصصات الهنيسمة بشاكل افضل .سب تا نملت اكلمة الهنيسة تالتاكنتلتذما بعض الزمايات
التعيمفمة للميايس الثانتمة لتعيمف رلبة التتذمهي بالذامعة بشاكل نام تالتخصصات الهنيسمة
تالتاكنتلتذمة تيتي المهنيس في نملمة البناء تالتمنمة بشاكل خاص.
 .16االبتعاث في ضوء الحاجة واسترتيجية الجامعة:
نملت ذامعة فماليلفما خالل السنتات العشية االخمية نلى ابتعاث الرلبة المتممزم الى خايج
المملاكة للحصتل نلى ييذة الياكتتياه م ذامعات نالممة معتمية تقي ناي العيمي منهم للمساهمة
في العملمة االاكايمممة تالبحثمة .هناك ( )13مبتعثا ً حالما متاصلت يياستهم في اميماكا تاكنيا
تبيمرانما تالمانما تاستيالما للحصتل نلى ييذة الياكتتياه تاكما ملي:
ذيتل يقم ( :)2المبتعثت في اكلمة الهنيسة تالتاكنتلتذما.
األسم

التخصص

الذامعة

تايمخ البيء

التايمخ المتتقع
لاللتحا بالعمل

حنم يامي خيمس
محمتي خزانلة
ممس ماهي يتمك
ايمج ثابت الملاكاتي
ستس محمي امم
فارمة صالح التيما
محمي نلي مسانية
تسمم هاني اليتسا
احمي ذبيا مفلح
نالمة يضتا نبيهللا
آمه ميزت الشتاباكة
يتا نبي الاكيمم اللتزي
نمفم خالي نبيالحلمم

هـ مينمة /ري
هـ مينمة /ري
هـ مينمة /انشائمة
هـ مينمة /انشائمة
هـ مينمة /انشائمة
هـ صنانمة
هـ راقة متذيية
هـ راقة متذيية
هـ مماكاتيتناكس
هـ مماكاتيتناكس
هـ العماية
هـ العماية
هـ العماية

ج  Leedsبيمرانما
ج  Leedsبيمرانما
ج اتهامت /اميماكا
ج ممتشغا  /اميماكا
ج لفبيا /بيمرانما
ج التاكنتلتذمة /سيني
ج اكتناكتييما /اكنيا
ج  /WAYNEاميماكا
ج  /UNSWاستيالما
ج ييهم /بيمرانما
ج  /UNSWاستيالما
ج / Kentبيمرانما
ج شمفملي /بيمرانما

2013/10/1
2013/12/1
2014/9/1
2015/8/1
2015/10/1
2014/7/1
2014/9/1
2016/9/1
2016/6/1
2016/12/1
2018/8/1
2018/10/1
2018/10/1

( 2018/9/1لم تباشي)
2019/2/18
2019/3/1
2019/2/1
2019/4/1
2019/1/1
2019/3/1
2019/9/1
2019/6/1
2019/12/1
2021/8/1
2021/10/1
2021/10/1

تعمل اكلمة الهنيسة تالتاكنتلتذما نلى ابتعاث ثالثة اخيم هبا العام للحصتل نلى الياكتتياه في
تخصصات هنيسة الراقة المتذيية تالهنيسة المماكانماكمة.
 .17استقطاب اعضاء هيئة التدريس:
تعمل الاكلمة تبتتذمهات يئاسة الذامعة نلى استقرا
الاكفاءة لمساهمتا في العملمة االاكايمممة تالبحثمة.

انضاء همئة تييمس متممزم م بتي

 .18تعزيز الشراكة بين الجامعة والمجتمع وبخاصة سوق العمل:
تم تتظمف الخرر اليياسمة بحمث ماكت لها رابع تربمقي لخيمة المذتمع تست العمل ,اكبلك
يابت الاكلمة بذممع اقسامها العلممة بعمل تيشات نلممة يتيمة متم استضافة الشياكات تالمؤسسات
المعنمة بخيمذي الاكلمة لتبايل تذهات النظي حتل يفع مستتى تاكفاءة العملمة التعلمممة تالتربمقمة.
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اكبلك متم تمثمل حقل العمل تنقابة المهنيسم االيينمم تلسنم رتملة بممثلم لهم في مذلس الاكلمة
لتعزمز شيااكة الذامعة مع ست العمل.
تنظم اكلمة الهنيسة تالتاكنتلتذما اكل نام ملتقى لخيمذي فماليلفما للتعيف نلى تذايبهم في حقل
العمل تاالستفاية م تذايبهم في ترتمي محتتى المتاي العلممة ات تحيمث الخرر اليياسمة .تمتم
هبا النشار بالتعات مع نقابة المهنيسم االيينمم .
اكما تحث الاكلمة أنضاء الهمئة التييمسمة نلى تشذمع الرلبة نلى التقيم للمشايمع الميتبرة بخيمة
المذتمع تالتي لها يبر مع الصنانة ت اكبلك المشايمع التربمقمة للمشاياكة في المسابقات االقلمممة
تاليتلمة.
 .19مشاريع البحث والنشر العلمي:
تحيص الاكلمة نلى متااكبة الترتيات السيمعة في التخصصات الهنيسمة تالتاكنتلتذمة تتحفز
انضاء الهمئة التييمسمة نلى العمل ألنذاز بحتث نلممة تربمقمة بات قممة مضافة تتشتير الاكلمة
نلى منتسبمها م انضاء همئة التييمس بنشي نلى االقل بحثا تاحيا خالل العام اليياسي .اكما
تشذع الاكلمة نلى تشاكمل المذاممع البحثمة ضم التخصص التاحي أت بم التخصصات تتتفمي
سبل يممتمتها نلى مستتى تخصصات الاكلمة المختلفة تالتي انتذت نتاذا نلمما مهما تم اشياك
بعض الرلبة بقسم منها تحصلت نلى ذتائز في المؤتميات العلممة التي شاياكت بها.
 .20عقد المؤتمرات المتخصصة:
تقتم اكلمة الهنيسة تالتاكنتلتذما تبالتعات مع ذامعة ) (Chemnitzااللمانمة تذامعة المبزج
األلمانمة تذامعة صفاقس التتنسمة بتنظمم المؤتمي اليتلي في االشايات تالنظم تاالذهزة
) (IEEE-SSDتبينم م همئة مهنيسي الاكهيباء تااللاكتيتنمات األميماكمة ) ,(IEEEحمث
نقيت النسخة الخامسة نشي في ميمنة الحمامات التتنسمة خالل شهي اباي ,2018تستعقي النسخة
السايسة نشي في ذامعة اسرنبتل للتذاية ) (ITUالتياكمة خالل الفتية  24-21اباي .2019
اكما تساهم اكلمة الهنيسة في ينم تنظمم نيي م المؤتميات المحلمة تاألقلمممة م خالل مشاياكة
انضاء همئة التييمس في اللذا التحضميمة تالعلممة لتلك المؤتميات.
تنظم اكلمة الهنيسة تالتاكنتلتذما المتم الهنيسي بالتعات مع نقابة المهنيسم األيينم حمث نقي
المتم الهنيسي الثالث نشي في شهي نمسا  2018تسمتم تنظمم المتم الهنيسي اليابع نشي في
شهي نمسا .2019
 .21اجراءات التقييم الذاتي والرباعي  SWOT Analysisونقاط القوة ونقاط الضعف والفرص
المتاحة والتهديدات ،المعوقات المتوقعة.
نقاط القوى:
 العمل نلى استحياث بيامج هنيسمة تتاكنتلتذمة منافسة تلبي حاذة الست المحلمة تاألقلمممة. التحيمث المستمي تالتنتع للمساقات في ميحلتي يياسة الباكالتيمتس تالماذستمي. ترتمي تتحيمث المختبيات تتذهمزاتها. تعم أنضاء همئة تييمسمة م ذامعات مختلفة تاالستفاية م االفاكاي الذيمية تالخبيات.نقاط الضعف:
 نيم تذتي مساقات تبيامج متذهه للرلبة العي . ضعف العالقة مع القرانم العام تالخاص. ضعف بيامج تأهمل أنضاء همئة التييمس.الفرص المتاحة و التي تدعم نقاط القوى:
 الحالة االمنمة تالبمئمة المتممزة في االيي .6

 االتضاع االمنمة غمي المستقية في اليتل المذاتية. تذتي ينم مالي م مؤسسات مختلفة.المخاطر :هناك نييا م المخاري التي مؤثي سلبا نلى نيي الرال المقبتلم في الذامعة ,منها:
 ازيماي نيي البيامج الهنيسمة تالتاكنتلتذمة التي تقيمها الذامعات الخاصة. الخصتمات التي تقيمها الذامعات الخاصة. زماية انياي الرلبة في البينامج المتازي في الذامعات اليسممة. افتتاح ذامعات خاصة في اليتل المذاتية. .22برنامج الكلية واقسامها للحصول على شهادة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في المملكة،
وشهادات اعتماد دولية ترى ضرورة التقدم لها والحصول عليها.
تقتم لذنة الخرة تالنتنمة في القسم تمنب سنتات نيمية بأيشفة ذممع البمانات المتحصلة
"الاكتيتنما تتيقما" تف ضتابر الذتية لالستفاية منها نني التقيم للحصتل نلى شهاية انتماي
مؤسسات التعلمم العالي في المملاكة .ت بهبا الخصتص تقيي تشاكمل لذنة مهمتها استاكمال انياي
التقيمي الباتي للاكلمة لغامات التقيم لنمل شهاية الذتية لهمئة أنتماي مؤسسات التعلمم العالي ت
ضما ذتيتها .هبا باالضافة الى تقيم قسمي الهنيسة الاكهيبائمة تهنيسة االتصاالت
تااللاكتيتنمات تقيمي التقممم الباتي الى مذلس االنتماي اليتلي للهنيسة تالتاكنتلتذما )(ABET
تستاكت الزماية في بيامة شهي اكانت أتل  .2018اكما تم تشاكمل لذا في بقمة األقسام لتهمئة
مترلبات التقيم لألنتماي اليتلي .اكما تم تتذمه بقمة األقسام للعمل نلى تهمئة مترلبات االنتماي
اليتلي تالتقيم له في العام القايم.

.22اجراءات االستفادة من مواد جامعة MOOCS (Massive online open courses)MIT
في تدريس المواد ذات العالقة في الكلية.
متم تتذمه انضاء همئة التييمس باستمياي لالستفاية م الخيمات الماكتبمة التي تحيص الذامعة
نلى تتفميها م خالل االشتياك بعية قتاني بمانات نالممة تبلك لمتم االستفاية منها بترتمي
المتاي التعلمممة تالبحث العلمي.
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