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كاليفورنيا سان دييغوجامعة . 1 اسم الجهة األخرى من الشراكة

رس وقعرا الجامعرة مر كالجامعة في تعزيز أواصرر التعراون والارراكة مرج الجامعراا العالميرة المتميرزس وىرا مسرتو، العرال    ضمن جهود 

ث يمثر  توقيرج تفاه  مج جامعة كاليفورنيا سان دييغو   و لك في مقر جامعة كاليفورنيا سان دييغو فري الوييراا المتةردس ايمريكيرة   ةير

اليرا  كتصرني  ه ه ايتفاقية خطوس هامة في سبي  رفج ُمخرجاا الجامعة وتطويرها   ويسيما التعاون مج جامعرة والميرة تةتر  تصرنيفا  و

ا كمرا نصر. وىا مستو، العال    والرابعة في مستو، تأثير البةث العىمي٤٥جامعة كاليفورنيا سان دييغو   فهي ةاصىة وىا الترتيب 

معرة كاليفورنيرا م كرس التفاه  وىا تعزيز التعاون بين الجامعتين من خال  تعزيز البةث الماترك   وتفعي  ايسرتا  الزاررر   وماراركة جا

عرة فري المجرا    وكر لك تروفير الردو  لمبتعثري الجامسان دييغو في تطوير وتةكري  برراما الدراسراا العىيرا فري العىرو  الطبيرة والصرةية

طالبراا   ومرن  لرك كافة السب  لتهيرة بيرة تعىيمية مناسبة لىطالب والتهد  الجامعة من خال  ه ه ايتفاقية إلا توفير .الطبي والصةي

استقطاب الكفاءاا العالية من الجامعاا العالمية بتوقيج اتفاقياا التعاون الالزمة ل لك

نبذة

دوراا وندواا تخصصيةالزاررين  اقامة ايسات س البةوث الماتركة  تباد   المجال

1

ج   موذ 
ة  )ن  اعث  راكات  الصن  (الش 

سالتدريمهاراا أوضاء هيرة الجامعة  تطوير مخرجاا كاليفورنيا  رفج من خبراا جامعة دوليا  ايستفادس ةضور الجامعة تعزيز  المخرجات الحالية او المتوقعة

جامعة المجمعة سجل اهتمامكالجامعة  QRلمعرفة المزيد
Code

23
ود الاراكاا 

الصناوية بالجامعة

الصةيةالجمعية السعودية لإلدارس . 2 اسم الجهة األخرى من الشراكة

تعزيرز والجمعيرة السرعودية لرإلدارس الصرةية  و لرك ل(  وكالة الجامعة لىدراساا العىيا والبةرث العىمري)م كـــرس تعاون بين جامعة المجمعة 

ا  وتنفير  التعاون في المجايا العىمية  وإجراء ايبةاث الماتركة  وإقامرة المرمتمراا والنردواا  والبرراما التدريبيرة  وتقردي  ايستارارا

.المااريج ايستثمارية وإدارتها  وتباد  الخبراا والكوادر العىمية

نبذة

2

لخبراااتباد العىمية الدارسااايستاارية الخدمااالتطويرية التدريبيةالبراماوالندواا الممتمرااإقامةالماتركة ايبةاث المجال

.ةضور الجامعة مةىيا  التعاون بين الطرفين في المجايا التعىيمية  والبةثية والمجتمعيةتعزيز  المخرجات الحالية او المتوقعة



العامة لىسجون بمنطقة الرياضالمديرية . 3 اسم الجهة األخرى من الشراكة

  و لرك   والمديرية العامة لىسرجون بمنطقرة الريراض(وكالة الجامعة لىامون التعىيمية)م كـــرس تعاون بين جامعة المجمعة 

.ةوبراما تدريبية لنزيء السجون في نطاق خدماا الجامعة من براما تعىيمية وتدريبية ماتركدبىومااتقدي  

نبذة

إقامة براما تعىيمية وتدريبية ماتركة  اقامة دوراا وندواا تخصصية المجال

3

ج   موذ 
ة  )ن  اعث  راكات  الصن  (الش 

.تعزيز ةضور الجامعة مةىيا  التعاون بين الطرفين في المجايا التعىيمية  والبةثية والمجتمعية المخرجات الحالية او المتوقعة

جامعة المجمعة سجل اهتمامكالجامعة لمعرفة المزيد

QR 
Code 23

ود الاراكاا 

الصناوية بالجامعة

بالرياضمكتبة المىك فهد الوطنية . ٤ اسم الجهة األخرى من الشراكة

فري   ومكتبة المىك فهرد الوطنيرة بالريراض  مرن أجر  التعراون(ومادس امون المكتباا)م كـــرس تعاون بين جامعة المجمعة 

  وتطروير الخردماا المقدمرة مرن مكتبراا 2030تنفي  براما تساود في تةفيز قطاع البةث العىمي وتطويره لمواكبة رميرة 

.الجامعة لىمستفيدين

نبذة

4

دينالخدماا المقدمة من مكتباا الجامعة لىمستفيوتطويره  تطوير العىمي البةث التعاون في تنفي  براما تساود في تةفيز  المجال

ن مكتباا تطوير الخدماا المقدمة م.ةضور الجامعة مةىيا  التعاون بين الطرفين في المجايا التعىيمية  والبةثية والمجتمعيةتعزيز 

.لىمستفيدينالجامعة 

المخرجات الحالية او المتوقعة



العم  والتنمية ايجتماويةوزارس . ٥ اسم الجهة األخرى من الشراكة

  وزارس العمرر  والتنميررة ايجتماويررة  بهررد  التعرراون بررين الرروزارس(مرصررد المسررمولية ايجتماويررة)م كــررـرس تعرراون بررين جامعررة المجمعررة 

.والجامعة لدو  وانجاح ببراما ومبادراا المسمولية ايجتماوية واةداث أثرها في المجتمج السعودي

نبذة

تخصصية فيما يتعىق بالمسمولية المجتمعيةوندواا دوراا تعىيمية وتدريبية ماتركة  براما  المجال

5

ج   موذ 
ة  )ن  اعث  راكات  الصن  (الش 

لتعاون السعودي  امةىيا  التعاون لدو  وانجاح براما ومبادراا المسمولية ايجتماوية واةداث أثرها في المجتمج تعزيز ةضور الجامعة 

.بين الطرفين في المجايا التعىيمية  والبةثية والمجتمعية

المخرجات الحالية او المتوقعة

جامعة المجمعة سجل اهتمامكالجامعة لمعرفة المزيد

QR 
Code 23

ود الاراكاا 

الصناوية بالجامعة

الهيرة السعودية لىمواصفاا والمقاييس . 6 اسم الجهة األخرى من الشراكة

فراه    والهيررة السرعودية لىمواصرفاا والمقراييس  مرن أجر  تعزيرز الت(وكالرة الجامعرة)م كـــرس تعاون بين جامعة المجمعة 

الخاصرة بين الطرفين في المجايا الماتركة وفقا  لألدوار المناطة بهمرا فري ضروء اين مرة والىروارو وايوامرر والتعىيمراا

.2030بك  طر  والعم  وىا تةقيق رمية الممىكة 

نبذة

6

الجودس والمقاييس  براما تعىيمية وتدريبية ماتركة  دوراا وندواا تخصصية  المجال

ارو وايوامر ةضور الجامعة مةىيا  التفاه  بين الطرفين في المجايا الماتركة وفقا  لألدوار المناطة بهما في ضوء اين مة والىوتعزيز 

2030والتعىيماا الخاصة بك  طر  والعم  وىا تةقيق رمية الممىكة 

المخرجات الحالية او المتوقعة



جامعة الةدود الامالية. 7 اسم الجهة األخرى من الشراكة

يررة  المجررايا التعىيمفرري   وجامعررة الةرردود الاررمالية  بهررد  التعرراون بررين الطرررفين (وكالررة الجامعررة)م كــررـرس تعرراون بررين جامعررة المجمعررة 

.والمجتمعية الماتركةوالبةثية 

نبذة

الخدماا المجتمعية وندواا تخصصية تنسيق التعاون في دوراا تعىيمية وتدريبية ماتركة  براما  المجال

7

ج   موذ 
ة  )ن  اعث  راكات  الصن  (الش 

.المجايا التعىيمية  والبةثية والمجتمعيةفي ومبادراامةىيا  التعاون لدو  وانجاح براما تعزيز ةضور الجامعة 
المخرجات الحالية او المتوقعة

جامعة المجمعة سجل اهتمامكالجامعة لمعرفة المزيد

QR 
Code 23

ود الاراكاا 

الصناوية بالجامعة

المركز السعودي لىتةكي  التجاري. 8 اسم الجهة األخرى من الشراكة

العىمري والمركز السعودي لىتةكي  التجاري  بهد  تاجيج البةرث( كىية إدارس ايوما )م كـــرس تعاون بين جامعة المجمعة 

دريس في مجايا التةكري  التجراري والماراركة الطالبيرة فري منافسراا المركرز  ماراركة الجامعرة ممثىرة بأوضراء هيررة التر

.باإلارا  وىا أناطة المركز

نبذة

8

يرررة تاررجيج البةررث العىمرري فرري مجررايا التةكرري  التجرراري  المارراركة الطالبيررة فرري منافسرراا المركررز  مارراركة الجامعررة ممثىررة بأوضرراء ه

التدريس باإلارا  وىا أناطة المركز  براما تعىيمية وتدريبية ماتركة  دوراا وندواا تخصصية 

المجال

وىرا بعرض مرن وتعىيميرا   ماراركة الجامعرة باإلاررا المارتركة أكاديميرا  بين الطرفين في المجايا التعاون ةضور الجامعة مةىيا  تعزيز 

.المركزأناطة 

المخرجات الحالية او المتوقعة



المعىومااوممسسة السةابة ايلية لتقنية . 9 اسم الجهة األخرى من الشراكة

التدريساستراتيجيةلتطويرو لكالمعىوماا لتقنيةايليةالسةابةوممسسة(ايوما إدارسكىية)المجمعةجامعةبينتعاونم كـــرس

 االموضوواااارحفيايوفيسبرناماباستخدا التقىيديالتدريسمرةىةمنباينتقا المةاسبةفيايليالةاسبتطبيقاالمقرر

.المعىومااتقنيااباستخدا الةديثةالتدريسمرةىةالابالمةاسبةالعالقة

نبذة

.الكترونيتعىيمية وتدريبية ماتركة  دوراا وندواا تخصصية  توفير برناما مةاسبي براما  المجال

9

ج   موذ 
ة  )ن  اعث  راكات  الصن  (الش 

رح ا ايوفريس فري ارتطوير استراتيجية التدريس لمقرر تطبيقاا الةاسب ايلي في المةاسبة باينتقا  من مرةىة التدريس التقىيدي باستخدا  برنرام
.الموضوواا  اا العالقة بالمةاسبة الا مرةىة التدريس الةديثة باستخدا  تقنياا المعىوماا

المخرجات الحالية او المتوقعة

جامعة المجمعة سجل اهتمامكالجامعة لمعرفة المزيد

QR 
Code 23

ود الاراكاا 

الصناوية بالجامعة

المىك سىمان يبةاث اإلواقةمركز . 10 اسم الجهة األخرى من الشراكة

وث ومركرز المىرك سرىمان يبةراث اإلواقرة  تطروير وتع ري  ايسرتفادس مرن البةر( ومادس البةرث العىمري)م كـــرس تعاون بين جامعة المجمعة 

باإلواقرة   الممتمراا والندواا العىمية وإقامة الدوراا التدريبية وورش العم  باأن القضرايا التري تخرت وقد . اإلواقةالعىمية في مجا  

عىيمية وتةقيرق وإبراز ةج  ماكىة اإلواقة   وتصني  ةايتها وىا مختى  المستوياا التعىيمية   والرفج من المستو، العىمي لىبراما الت

.كفاءتها ومالءمتها لىمعوقين   باإلضافة إلا إنااء مركز بةثي استراتيجي ماترك بين الجامعة والمركز 

نبذة

10

تاجيج البةث العىمي في مجا  اإلواقة   براما تعىيمية وتدريبية ماتركة  دوراا وندواا تخصصية 
المجال

ماوية اجتوىمية و أناطة ةضور الجامعة مةىيا  التعاون بين الطرفين في المجايا الماتركة أكاديميا  وتعىيميا   أبةاث تعزيز  المخرجات الحالية او المتوقعة



مصر  اإلنماء. 11 اسم الجهة األخرى من الشراكة

ا هرد  الرا التيسرير وىر. ومصرر  اإلنمراء( ومرادس خدمرة المجتمرج والتعىري  المسرتمر)م كـــرس تعاون بين جامعة المجمعة 

.مدفووةالطالب المىتةقين بالبراما التعىيمة المدفووة وتمنو افاق أوسج لتسهي  دفعه  الرسو  الدراسية لىبراما ال

نبذة

.تخصصيةوندواا براما دو  لىبراما التعىيمية مدفووة ايجر  خدماا مصرفية متميزس لىطالب  دوراا  المجال

11

ج   موذ 
ة  )ن  اعث  راكات  الصن  (الش 

تعزيز ةضور الجامعة مةىيا  التعاون بين الطرفين في المجايا الماتركة أكاديميا  وتعىيميا   خدماا تعىيمية
المخرجات الحالية او المتوقعة

جامعة المجمعة سجل اهتمامكالجامعة لمعرفة المزيد

QR 
Code 23

ود الاراكاا 

الصناوية بالجامعة

الىجنة الوطنية لكود البناء السعودي. 12 اسم الجهة األخرى من الشراكة

تفاقيرة ترأتي هر ه ايوالىجنة الوطنيرة لكرود البنراء السرعودي  ( ومادس خدمة المجتمج والتعىي  المستمر)م كـــرس تعاون بين جامعة المجمعة 

جرا  نرووي   أنها تخت  بالتردريب فري مالمجتمج   كماإطار تعزيز الاراكة المجتمعية بين الجامعة والممسساا والهيراا العامىة فيفي 

تىرك د الممىكرة   وتسرتهوهو مجا  كود البناء السعودي ال ي أصبو من أه  متطىباا البناء واإلسكان وماروواا التعمير التي تارهدها

متخصصرة فري البرراما التدريبيرة مرن خرال  نخبرةوتقرد .وخريجي الكىياا الهندسية وىا المستو، الوطني والفنيينالبراما المهندسين

. مجا  كود البناء السعودي من داخ  وخارج الجامعة

نبذة

12

يتنفي  براما تدريبية ماتركة بين الجامعة والىجنة الوطنية لكود البناء السعودي تستهد  المختصين في المجا  الهندس
المجال

.وتعىيميا  الماتركة أكاديميا  مجايا التدريب الطالبي  والمجايا ةضور الجامعة مةىيا  التعاون بين الطرفين في تعزيز  المخرجات الحالية او المتوقعة



كوكوياركة . 13 اسم الجهة األخرى من الشراكة

عراون فري واركة كوكراكوي  تهرد  ايتفاقيرة إلرا تعزيرز الت( وكالة الجامعة لىامون التعىيمية)م كـــرس تعاون بين جامعة المجمعة 

المساندس المجايا الماتركة في الجوانب الخدمية  واإلدارية  والتعىيمية  والدراساا  والتدريب  وخدمة المجتمج  وتقدي  الدو  و
.وايستاارس الفنية والمهنية  ك  منهما لآلخر  ةسب اإلمكاناا المتاةة  ووفق ما تقره اين مة والىوارو لك  طر 

نبذة

.براما تدريبيةتوفير منهما  ك  مجا  اختصا  في كافة اإلمكانياا لد، الطرفين التعاون وتوفير  المجال

13

ج   موذ 
ة  )ن  اعث  راكات  الصن  (الش 

تعزيز ةضور الجامعة مةىيا  التعاون بين الطرفين في المجايا الماتركة أكاديميا  وتعىيميا   خدماا تعىيمية
المخرجات الحالية او المتوقعة

جامعة المجمعة سجل اهتمامكالجامعة لمعرفة المزيد

QR 
Code 23

ود الاراكاا 

الصناوية بالجامعة

بنك التنمية. 1٤ اسم الجهة األخرى من الشراكة

ومالي خدماا تةىي  فني بهد  . وبنك التنمية( معهد ايستااراا والتدريب)م كـــرس تعاون بين جامعة المجمعة 

.منتجةاستاارية لتطوير اسر 

نبذة

14

.فني ومالي خدماا استاارية لتطوير اسر منتجةالجامعة وبنك النمية  تةىي  تنفي  براما تدريبية ماتركة بين 
المجال

.وتعىيميا  الماتركة أكاديميا  مجايا التدريب الطالبي  والمجايا ةضور الجامعة مةىيا  التعاون بين الطرفين في تعزيز  المخرجات الحالية او المتوقعة



العامةمكتبة المىك وبدالعزيز . 1٥ اسم الجهة األخرى من الشراكة

تهررد  ايتفاقيررة إلررا العامررة  ومكتبررة المىررك وبرردالعزيز ( المكتبررااومررادس اررمون )م كــررـرس تعرراون بررين جامعررة المجمعررة 

لموةرد  اايستفادس من الندواا التي اقامتهرا المكتبرة لعردد مرن منسروبي العمرادس ضرمن البرنراما المعرفري لىفهررس العربري 

راا الزيررابالجامعررة  تررأخرا زيرراراا طالبيررة لمكتبررة المىررك وبرردالعزيز العامررة بالتعرراون مررج ومررادس اررمون الطررالب تنسرريق 

. الطالبية بسبب جارةة كورونا بالفترس الماضية

نبذة

الخبرااتدريبية  تباد  التعاون وتوفير كافة اإلمكانياا لد، الطرفين في مجا  اختصا  ك  منهما  توفير براما  المجال

15

ج   موذ 
ة  )ن  اعث  راكات  الصن  (الش 

لىعامىين طويرية تدريبية وتتعزيز ةضور الجامعة مةىيا  التعاون بين الطرفين في المجايا الماتركة أكاديميا  وتعىيميا   خدماا 
.والفعاليااوإقامة ايناطة 

المخرجات الحالية او المتوقعة

جامعة المجمعة سجل اهتمامكالجامعة لمعرفة المزيد

QR 
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ود الاراكاا 

الصناوية بالجامعة

ايتةاد السعودي لىرياضاا الالسىكية والتةك  ون بعد والروبوا. 16 اسم الجهة األخرى من الشراكة

بروا وايتةراد السرعودي لىرياضراا الالسرىكية والرتةك  ورن بعرد والرو( وكالة الجامعة)م كـــرس تعاون بين جامعة المجمعة 

.في مجايا خدمة المجتمج ونار المعرفة

نبذة

16

تنفي  براما تدريبية ماتركة في مجايا خدمة المجتمج ونار المعرفة
المجال

.وتعىيميا  الماتركة أكاديميا  مجايا خدمة المجتمج  والمجايا ةضور الجامعة مةىيا  التعاون بين الطرفين في تعزيز  المخرجات الحالية او المتوقعة



مدينة المىك وبد هللا لىطاقة ال رية والمتجددس. 17 اسم الجهة األخرى من الشراكة

إلا مدينة المىك وبد هللا لىطاقة ال رية والمتجددس  تهد  ايتفاقية( وكالة الجامعة)م كـــرس تعاون بين جامعة المجمعة 

.ايختصا فر  لىتدريب والتعاون بمااركة أصةاب الرصد  توفير التعاون الماترك يستضافة مةطاا 

نبذة

يررة  تبرراد  تدريبترروفير بررراما   التعرراون وترروفير كافررة اإلمكانيرراا لررد، الطرررفين فرري مجررا  رصررد وقيرراس مصررادر الطاقررة الامسررية والريرراح

الخبراا

المجال

17

ج   موذ 
ة  )ن  اعث  راكات  الصن  (الش 

ي تخصصاا الطاقة تدريبية فتعزيز ةضور الجامعة مةىيا  التعاون بين الطرفين في المجايا الماتركة أكاديميا  وتعىيميا   خدماا 
.الامسية والرياح

المخرجات الحالية او المتوقعة

جامعة المجمعة سجل اهتمامكالجامعة لمعرفة المزيد

QR 
Code 23

ود الاراكاا 

الصناوية بالجامعة

(ترايد)الوطنية لخدماا كفاءس الطاقة الاركة . 18 اسم الجهة األخرى من الشراكة

  بهررد  تنفيرر (ترارريد)والاررركة الوطنيررة لخرردماا كفرراءس الطاقررة ( وكالررة الجامعررة)م كــررـرس تعرراون بررين جامعررة المجمعررة 

.مااريج ترايد الطاقة

نبذة

18

تنفي  براما تدريبية ماتركة في مجايا ترايد الطاقة
المجال

.وتعىيميا  الماتركة أكاديميا  مجايا ترايد الطاقة  والمجايا ةضور الجامعة مةىيا  التعاون بين الطرفين في تعزيز  المخرجات الحالية او المتوقعة



التيار لىتطوير وايستثمار الصناوياركة . 19 اسم الجهة األخرى من الشراكة

لخبراا فري واركة التيار لىتطوير وايستثمار الصناوي و لك لتطوير ا( كىية الهندسة)م كـــرس تعاون بين جامعة المجمعة 

ة بما يفيرد اةتيراج مجايا التعىي  والتعى   إنجاز ودد من المااريج البةثية الماتركة بين الطرفين  تفعي  المااريج الطالبي

اء هيررة المجتمج والقطاوين العا  والخا   تدريب الطالب والخريجين وأفضىية التو ير  لخريجري الكىيرة  مسراهمة أوضر

.التدريس في ة  الماكالا التقنية  تطوير واستةداث ةىو  ومنتجاا وفق اةتياج السوق المةىي

نبذة

الخريجين  تو ي  الطالب والتعى   البةث العىمي  تدريب التعىي  
المجال

19

ج   موذ 
ة  )ن  اعث  راكات  الصن  (الش 

.الا التقنيةفي مجايا التعىي  والتعى   تدريب الطالب والخريجين  المساهمة في ة  الماكتعزيز ةضور الجامعة مةىيا  التعاون 
المخرجات الحالية او المتوقعة

جامعة المجمعة سجل اهتمامكالجامعة لمعرفة المزيد

QR 
Code 23

ود الاراكاا 

الصناوية بالجامعة

التجارية الصناوية بالمجمعة الغرفة . 20 اسم الجهة األخرى من الشراكة

المجمعرة والغرفة التجارية الصرناوية ب( وكالة الجامعة لىدراساا العىيا والبةث العىمي)م كـــرس تعاون بين جامعة المجمعة 

ث مررن أجرر  إقامررة الرردوراا التدريبيررة بررين الطرررفين  تبرراد  الخبررراا وىررا مسررتو، أوضرراء هيرررة الترردريس  إجررراء البةررو

.والدراساا الماتركة

نبذة

20

والدراساا والتعىي   البةوث التدريب 
المجال

..ةةضور الجامعة مةىيا  تنفي  براما تدريبية وتعىيمية ماتركة  تباد  الخبراا   إجراء البةوث والدراساا الماتركتعزيز  المخرجات الحالية او المتوقعة



بالزلفيالغرفة التجارية الصناوية . 21 اسم الجهة األخرى من الشراكة

الزلفي والغرفرة التجاريرة الصرناوية بر( وكالة الجامعة لىدراساا العىيرا والبةرث العىمري)م كـــرس تعاون بين جامعة المجمعة 

لمجمعرة  مةمد بن أةمد الفوزان لىتركراا بجامعرة ا: من أج  تن ي  ووقد أناطة التدريب  توفير مقر يوما  كرسي الايخ

.اتاةة الفرصة لىطالب والطالباا الخريجين بالتطبيق العمىي في الغرفة التجارية

نبذة

.والدراسااالتدريب والتعىي   البةوث  المجال

21

ج   موذ 
ة  )ن  اعث  راكات  الصن  (الش 

البارية الكوادر بين الطرفين في إوداد وتأهي  الماترك تعزيز ةضور الجامعة مةىيا  التعاون  المخرجات الحالية او المتوقعة

جامعة المجمعة سجل اهتمامكالجامعة لمعرفة المزيد

QR 
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ود الاراكاا 

الصناوية بالجامعة

مجمووة الدكتور سىيمان الةبيب الطبية. 22 اسم الجهة األخرى من الشراكة

رفين  ومجمووة الدكتور سرىيمان الةبيرب الطبيرة بهرد  التعراون برين الطر( كىية الطب)م كـــرس تعاون بين جامعة المجمعة 

اث لقبررو  بعررض طررالب وطالبرراا الجامعررة لىترردريب العمىرري بمرةىترري البكررالوريوس وايمتيرراز فرري الاررركة  إجررراء ايبةرر

.إتاةة فر  العم  الجزري او بدوا  كام  لمنسوبي الجامعة. 3والدراساا الماتركة والخبراا ايستاارية  

نبذة

22

البةوث الماتركةوايستااراا  اجراء الخبراا والطالباا  تباد  تدريب الطالب 
المجال

ايبةاث   إجراء فيالعمىي بمرةىتي البكالوريوس وايمتياز الطالب والطالباا لىتدريب التعاون بين الطرفين بقبو  بعض 

.لخريجي الجامعةالجزري او بدوا  كام  لىعم  فر  ايستاارية  إتاةة والدراساا الماتركة والخبراا 

المخرجات الحالية او المتوقعة



اركة سدير ايولا لىطاقة المتجددس. 23 اسم الجهة األخرى من الشراكة

تمر م كــررـرس تعرراون بررين جامعررة المجمعررة واررركة سرردير ايولررا لىطاقررة المتجررددس  سرريت  توقيررج ايتفاقيررة وىررا هررامش مررم

1٤٤٤ربيج الثاني 30-29|   2022نوفمبر  23-24الاراكاا المستدامة وال ي سيعقد بمدينة الرياض في الفترس من 

   ووضرج تهد  ه ه الم كرس لتجسيد مبدأ التعاون ال ي يةقق تطىعاا الدولة في التعراون البنراء لمرا فيرص الصرالو العرا. هـ

ية بمرا يةقرق إطار لىتعاون الماترك بين الطرفين إلثراء العم  بالجانب المهني والعمىي  وتباد  الخبراا والمعىوماا الفن

تهمرا ايهدا  المناودس ل ا يرغب الطرفان إيجاد والقة تعاون بينهما لخدمة ايهدا  المارتركة وتةديرد اإلطرار العرا  لعالق

مج اين مة والىوارو والقواود واإلجراءاا  اا العالقة ي يتعارض المستقبىية والتعاون الماترك بما 

نبذة

.براما تدريبية ماتركة  الخبراا ايستاارية في مجا  الطاقة  تطوير البراما التعىيمية  البةوث والدراساا العىمية المجال

23

ج   موذ 
ة  )ن  اعث  راكات  الصن  (الش 

اأن المناها تعزيز ةضور الجامعة مةىيا  التعاون الماترك بين الطرفين  تباد  زياراا يوضاء هيرة التدريس والطالب  ايستااراا ب

الدراسية وتطوير البراما ومراجعتها  وتقدي  الدو  والمساندس وايستاارس الفنية والمهنية

المخرجات الحالية او المتوقعة

جامعة المجمعة سجل اهتمامكالجامعة لمعرفة المزيد
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