
 االنجازات

 كترونياللانجازات الكلية بما يخص التعليم ا

عضاء هيئة التدريس في كليتنا حسب التخصصات عن آلية استخدام العقد ورش تدريبية 

وتفعيل التعليم اإللكتروني وذلك بتنظيم من وحدة التخطيط والتطوير والجودة بالكلية وبالتعاون 

 عةمع مركز الحاسوب بالجام

ل الكتروني أثناء تدريسهم المساقات من خااللجميع أعضاء الهيئة التدريسية يستخدمون التعليم 

ع عليها ومتابعتها، والواجبات البيتية التي يضعها المدرس لالطالوضع خطط المساقات للطلبة 

 لجابة عليها من قبل الطلبةلالحسب موضوعات المادة 

كتروني لمعظم التخصصات الباستخدام نظام التعليم امتحانات النصفية والنهائية التفعيل ا

 باستثناء بعض التخصصات التي تتطلب امتحانات ورقيه 

 

 تجهيزات تقنيه فيما يخص المختبرات التي تلبي حاجات الطلبة حسب التخصص

في كليتنا والذي يخدم طلبة تخصص ( 2)البدء بتجهيز الصيدلية النموذجية ومختبر عدد  • 

 طالبا وطالبه  ٢٨٠لة وعددهم دبلوم الصيد

العمل على تجهيز مختبر اللغات الكائن في المبنى التجاري في كليتنا والذي يخدم طلبة  •

 نجليزية الالبكالوريوس في اللغة ا

 2020التخصص التالي في قسم العلوم التربوية استحداث 

 تكنولوجيا التعليم اإللكتروني •

 

 حاجات سوق العملاستحداث برامج أكاديمية لمواكبة 



دارية للعام الاستحداث التخصصات المذكورة أدناه في قسم العلوم المالية وا: ٢٠٢٠ /٩ /٣٠ 

  : ٢٠٢٠/٢٠٢١الجامعي 

 لكتروني الالتسويق ا •

 2020التربوية للعام الجامعي  أدناه في قسم العلوم استحداث التخصص المذكور

 ترونياللكتكنولوجيا التعليم ا 

استحداث التخصصات المذكورة أدناه في قسم المهن الطبية المساندة للعام : ٢٠٢٠ /٩ /٣٠ 

 :٢٠٢٠/٢٠٢١  الجامعي

 الطبيعي العالج 

 المختبرات الطبية  •

 شعة التكنولوجيا ا •

 نعاش الالتخدير وا •

 

 ٢٠٢١ – ٢٠١٨ل الفترة الجوائز بحثيه حصل عليها أعضاء الهيئة التدريسية خ

دنية للدكتورة االرالجامعة -/فئة طلبة الدراسات العليا /مركز حمدي منكو  زجائزة الباحث المتمي

 عربيات /قسم المهن الطبية المساندة  يرينش

الرحاحلة /قسم اللغة العربية هير الدورة الخامسة للدكتور أحمد ز-جائزة كتارا للرواية العربية 

 وآدابها 

  أعداد الطلبة /مستوى الدرجة الجامعية المتوسطة 

 طالبا وطالبه  ٥٦٠: ٢٠١٩ /٢٠١٨ عيالعام الجام

 طالبا وطالبه  ٩٠٢: ٢٠٢٠ /٢٠١٩العام الجام  

 طالبا وطالبة  ١٥٢٧: ٢٠٢١ /٢٠٢٠ عيالعام الجام 

 61.7: ٢٠١٨ /٢٠١٩ الى  ٢٠١٩ /٢٠٢٠: عيايد من العام الجاممعدل التز

 %69.3:  ٢٠١٩ /٢٠٢٠ الى ٢٠٢٠ /٢٠٢١: عي ايد من العام الجامالتزمعدل  



 

 أعداد الطلبة /مستوى درجة البكالوريوس 

 1604: 2018/2019العام الجامعي 

 1285: 2019/2020العام الجامعي 

 1435: 2020/2021العام الجامعي 

 %13.1:  2020/2021الى  2019/2020التزايد من  العام الجامعي  معدل

 امتحانات الشهادة الجامعية المتوسطة /الدبلوم ير متابعة وساالشراف على 

 

 

 :رات الكلية بأحدث المعدات والتقنيات بمختتجهيزات 

 77000رات الحاسوب: بمخت 

  11000التمريض: مختبر 

 17000اللغات: تبر مخ

 12000 :المختبر الطبي


