
 

 3 من  1 صفحة  3 من  1 صفحة 

 Achievements variety متنوعةإنجازات 

 نبذة عن الخدمة:

 من لفترةا في الطبية فهد الملك مدينة في المقام الطبي للتعليم األول الدولي السعودي المؤتمر في الفاعلة المشاركة• 

 هـ11-12-2-1211

 

 . الجامعي المستشفى و الطب كلية تصاميم لعمل اإلسبانية تبسا شركة مع عقد توقيع •

 

 خالل من الترجمة و النشر، و ، التحقيق و الموسوعات و البحوث مجال في المشروعات و الخطط بعض تنفيذ •

 . اإلعداد أو الطباعة قيد التي أو صدرت التي البحوث

 

 رسائل مناقشات خالل من العلمي البحث مجال في كبيرة بجهود هـ1211/1231 عام خالل الجامعة قامت •

 اراتاالستش وكذلك ، الترقية لغرضة التدريس هيئة أعضاء يقدمها التي األبحاث خالل ومن ، الدكتوراه و الماجستير

 .الجامعة من الجهات بعض تطلبها التي العلمية

 

 الخارج و الداخل في اإلسالمية المراكز و الجامعات، من عدد مع الجامعة تعاونت المستمر العلمي التعاون مجال في •

 .الخبرات وتبادل العلمي البحث إثراء شأنه من فيما

 

 بن سلطان األمير وكرسي ، المخدرات من للوقاية نايف األمير كرسي منها بالجامعة البحث كراسي من عدد إنشاء •

 ذوي و األيتام رعاية ألبحاث االجتماعية الشؤون وكرسي الجامعة، في التعليمي الوقف لمشروعات عبدالعزيز

 . الخاصة الظروف

 

 . األجنبية و العربية و اإللكترونية المعلومات قواعد من عدد في االشتراك •

 

 . مدخلة رسالة( 0111) إلى عددها وصل حتى العلمية الرسائل عناوين قاعدة في التحديث استمرار •

 



 

 
 3 من  1 صفحة 

 في الدورات إقامة خالل من المجتمع خدمة في بالجامعة المستمر التعليم و المجتمع لخدمة الجامعي المركز أسهم •

 يحتاجها التي التخصصات في لألفراد المهنية و التعليمية الكفاية رفع إلى وتهدف المجتمع تخدم التي التخصصات

 داخل قامت التي االجتماعية الثقافية المناسبات من عدد في المركز شارك كما الفائدة و بالنفع عليه وتعود ، المجتمع

 .قطاعات عدة الفروع و الرياض في أقيمت التي الدورات هذه من استفاد وقد المملكة،

 

 في دالموا بعض بتدريس التدريس هيئة أعضاء بقيام ذلك و العلمية المؤسسات خدمة في بخبراتها الجامعة أسهمت •

 .منهم كل تخصص حسب الدول أجهزة من كثير في متفرغين غير مستشارين العمل و عسكرية و مدنية كليات

 

 العام القطاعين بمؤسسات العلمية الجامعة عالقات بتوثيق االستشارية الخدمات و البحوث بمعهد ممثلة الجامعة قامت •

 من لعدد األكاديمي اإلشراف برامج توفير و القطاعات، لتلك ممولة بحوث و دراسات إجراء خالل من الخاص و

 . التعليمية المنشآت

 

 .وتشغيلها الجامعة داخل التدريس هيئة أعضاء قاعدة لتطوير زمنية خطة وضع •

 

 يسالتدر هيئة أعضاء و للموظفين االبتعاث و التدريب برامج خالل من البشرية الموارد تنمية على الجامعة عملت •

 .خارجها و الجامعة داخل في

 

 العديد صلتشخي تلزم التي و الحديثة الطبية باألجهزة الطبية الخدمات تزويد تم حيث ، الطبية الخدمات مستوى رفع •

 .الطوارئ و اإلسعاف قسم تحديث تم كما. عالجها و األمراض من

 

 . العمل إجراءات و سياسات تحديد و إلدارتها الوظيفي الوصف ووضع الطبية للخدمات هيكلة عمل •

 

 .الجامعية المدينة في للطالبات التعليمة المنطقة مشروع من كبيرة مرحلة انجاز •

 

 منسوبي ذاكروت حجوزات ترتيب و بتأمين لتقوم الجامعة في مكاتب لفتح الطيار شركة و الجامعة بين اتفاقية توقيع •

 .طالبها و الجامعة

 



 

 
 3 من  3 صفحة 

 دةوح محل تحل و األكاديمي االعتماد و الجودة و التطوير بأمور تعني المساندة و العلمية الكليات في وكالة إنشاء •

 . العمادات و بالكليات حاليا   الموجودة الجودة و التقويم

 

 و الجامعة في العلمي البحث و التعليم في الجودة لتعزيز وذلك التايمز QS مؤسسة مع للجامعة تفاهم مذكرة توقيع •

 . التقويم و القياس و الجودة تطبيقات استراتيجيات تطوير

 


