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 بيان بانجازات الوحذة فى الفترة السابقة: 
تفعيم انجريذ االنكتروًَ نهجبيعه نجًيع انسبدح أعضبء هيئخ انتذريس  -1

وفيًبيهً تقرير يٍ وحذح انُظى عٍ َسجخ . وانهيئخ انًعبوَخ وانطالة
 .انتفعيم

 
 

 

عًم ثالثخ ورشخ عًم انكتروَيخ نهسبدح أعضبء هيئخ انتذريس وانهيئخ  -2
انًعبوَخ وتى ارسبنهى انً االقسبو انعهًيخ ورفعهب عهً يىاقع انتىاصم 

تفعيم انجريذ االنكتروًَ - أ): وهى. االجتًبعً وانجريذ االنكتروًَ
كيفيخ تحذيث صفحخ اعضبء هيئخ انتذريس عهً يىقع - ة. نهجبيعه

 يٍ ايًيم Google Scholarكيفيخ عًم حسبة عهً -  جـ –انجبيعه 

  (انجبيعه
دنيم نهىحذح انخذيبد االنكتروَيخ يىضح كبفخ انخذيبد انتً تقذيهب  -3

 اعضبء هيئخ – عبيهيٍ –طالة )انىحذح انً جًيع انجهبد انًستفيذح 
 .( انًجتًع انًحهً–انتذريس 
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 –انذوراد انتذريجيخ )قُبح عهً يىتيىة نُشر جًيع أَشطخ انكهيخ  -4
 .(االَشطخ انطالثيخ

عًم عذح دوراد تذرييجخ نعذد يٍ انًىظفيٍ ثبنكهيخ عهً كيفيخ استخذاو  -5
 .انحبست االنً كال فً تخصصه

فتح جًيع كُتروالد انفرق انذراسيخ نهفصم انذراسً انثبًَ نهعبو  -6
 .2016/2017انجبيعً 

ادخبل جًيع ثيبَبد طالة انذراسبد انعهيب نهفصم انذراسً انثبًَ نهعبو  -7
 .2016/2017انجبيعً 

 .استالو يىقع انكهيخ انجذيذ وجبري تحذيث ثيبَبته -8
االستًرار فً َشر االخجبر وانفيذويىهبد انخبصخ ثبنكهيخ عهً يىاقع  -9

 .Twitter و Facebookانتىاصم االجتًبعً 
اَشبء يُتذي نكهيخ انسراعخ جبيعه طُطب نهتىاصم يع انًجتًع  -10

 .انًحهً وانطالة
عًم عشرح صفحبد نالقسبو انعهًيخ عهً يىاقع انتىاصم االجتًبعً  -11

Facebookنُشر اخجبر كم قسى وانتىاصم يع طالثه ثصىرح يجبشرح . 
اإلَتهبء يٍ عًم صفحبد نهسبدح اعضبء هيئخ انتذريس وانهيئخ  -12

  .Google Scholarانًعبوَخ عهً 
انجذء فً تحىيم جًيع انًستُذاد انىرقيخ انخبصخ ثبنشئىٌ االداريخ  -13

واعضبء هيئخ انتذريس وشئىٌ انطالة وانذراسبد انعهيب انً يستُذاد 
 .انكتروَيخ نُشرهب عهً يىقع انىحذح

تى حصر طالة انذراسبد انعهيب وعًم قبعذح ثيبَبد نهى نتفعيههى  -14
 .نهذخىل عهً انًكتجخ انرقًيخ وجبري تسهيًهى انجبسىرد انخبص ثهى

تى عًم يىقع عهً انفيس ثىك نىحذح انخذيبد االنكتروَيخ نُشر  -15
 .اهذافهب وانخذيبد انتً تقذيهب انىحذح نهفئبد انًختهفخ

 جهبز 15تى اإلَتهبء يٍ إَشبء انًكتجخ انرقًيخ ثًكتجخ انكهيخ ثسعخ  -16
 .حبست آنً

تى َشر ثقبفخ انتعهيى اإلنكتروًَ و تحىيم انًقرراد إنً يقرراد  -17
 . يقرراد4انكتروَيخ و تى تفعيم 

 


