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 كلن٘ ضعادٗ ّكٔل ادتامع٘ للػؤٌّ التعلٔنٔ٘

 

 تجؼهى ثئصغبٌ. انضًذ هلل انزٌ خهك اإلَغبٌ، وػهًه انجُبٌ، وانصالح وانغالو ػهً َجُُب دمحم انًجؼىث ثؤثهغ ثُبٌ، وأفصش نغبٌ، وػهً آنه وأصضبثه ويٍ

 أيب ثؼذ.

نزا فمذ ربء تشكُض انىكبنخ ػهً تضمُك يتطهجبد االػتًبد األكبدًٍَ فًُب َتؼهك  ،شؤوٌ انتؼهًُُخأٌ انؼًهُخ انتؼهًُُخ هٍ انشغم انشبغم نىكبنخ انزبيؼخ نه
وانكهُبد وانؼًبداد  ائًخثًؼُبس انتؼهُى وانتؼهى كًؼُبس صبكى ػهً رًُغ أَشطخ انىكبنخ، ويىره نهمىاػذ انتٍ تُطهك يُهب انىكبنخ فٍ ػًههب يغ يختهف انهزبٌ انذ

 .انتًُض فٍ انتؼهى وانتؼهُى يؤششاد األداء يٍ أهى األدواد انتٍ تغبػذَب فٍ انتضمك يٍ انىصىل انً األهذاف انتٍ سعًتهب انىكبنخ  نضًبٌؼتجش تانًغبَذح، و

 ثشايذ انىكبنخ ػهً يُظىيخ ششاكبد يغ يزًىػخ يٍ أػشق انًؤعغبد انذاخهُخ وانخبسرُخ فٍ كبفخ انتخصصبد األكبدًَُخ.رًُغ وَغتُذ انتًُض فٍ 

ًُضح، وتطىَش وثتىفُك يٍ هللا تؼبنً تؼًم وكبنخ انزبيؼخ نهشؤوٌ انتؼهًُُخ ضًٍ يُظىيخ وصذاد ربيؼخ انًزًؼخ انًختهفخ ػهً تمذَى ثشايذ أكبدًَُخ يت 

 انجُئخ انتؼهًُُخ نتشزُغ اإلثذاع، وتضفُض انتًُض.

 

 ٔكٛم اندبيعخ نهشؤٌٔ انزعهًٛٛخ

 د . أزًذ ثٍ عهٙ انشيٛر             
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 مقدم٘

على الوكالة ومن أجل تنظٌم وتبسٌط عملٌة لٌاس هذه  سعٌا من إدارة التموٌم والمٌاس بوكالة الجامعة للشؤون التعلٌمٌة بالجامعة الى تفعٌل مؤشرات األداء التً تمع مسؤولٌة متابعتها
 ". 7331- 7341انٌة للجامعة للخطة اإلستراتٌجٌة الث"دلٌل لٌاس مؤشرات األداء  المؤشرات تم إعداد هذا الدلٌل 

 مؤشرا موزعة كما ٌلً: 44ٌمدم هذا الدلٌل شرحا مفصال لكل مؤشرات األداء والتً ٌصل عددها الى 

 71 ممتبسة من مؤشرات الهٌئة الوطنٌة للتموٌم واإلعتماد األكادٌمً امؤشر 

 77  آفاق" الجامعً للتعلٌم المستمبلٌة ممتبسة من مؤشرات للخطةمؤشرا" 

 71 شرات خاصة بالخطة اإلستراتٌجٌة لجامعة المجمعةمؤ 

 ٌحتوي هذا الدلٌل أٌضا على خطة زمنٌة لتطبٌك هذا المؤشرات خالل السنة الجامعٌة الحالٌة
توزٌع مسؤولٌة متابعة هذه  المٌاس، مستوى البٌانات  والحد األدنى المستهدف بنهاٌة الخطة اإلستراتٌجٌة لكل مؤشر. كما تم أٌضاإجراءات هـ. حٌث تم توضح  7341-7341

 المؤشرات على وحدات الوكالة المختلفة.
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 مكدم٘

ط عنلٔ٘ قٔاع الْنال٘ ّمً أجل تيظٔه ّتبطٔضعٔا مً إدازٗ التكْٓه ّالكٔاع بْنال٘ اجلامع٘ للػؤٌّ التعلٔنٔ٘ باجلامع٘ اىل تفعٔل مؤغسات األداٛ اليت تكع مطؤّلٔ٘ متابعتَا علٙ 

 ". 1440- 1437ٍرِ املؤغسات مت إعداد ٍرا الدلٔل  "دلٔل قٔاع مؤغسات األداٛ للدط٘ اإلضرتاتٔجٔ٘ الجاىٔ٘ للجامع٘ 

صل عددٍا اىل   مؤغسا مْشع٘ ننا ٓلٕ: 33ٓكدو ٍرا الدلٔل غسحا مفصال لهل مؤغسات األداٛ ّاليتٓ 

 

ٍـ. حٔح مت تْضح إجساٛات الكٔاع، مطتْٚ البٔاىات  ّاحلد األدىٙ  1438-1437  را املؤغسات خالل الطي٘ اجلامعٔ٘ احلالٔ٘حيتْٖ ٍرا الدلٔل أٓضا علٙ خط٘ شمئ٘ لتطبٔل ٍ

 املطتَدف بيَآ٘ اخلط٘ اإلضرتاتٔجٔ٘ لهل مؤغس. ننا مت أٓضا تْشٓع مطؤّلٔ٘ متابع٘ ٍرِ املؤغسات علٙ ّحدات الْنال٘ املدتلف٘.
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ًٛ مً التطبٔل خط٘ ا  ٍـ 1438-1437  ولعابد

 و
انشيض 

 ثبندبيعخ

انشيض 

 األعبعٙ 
 ٔقذ انقٛبط ٌ انًؤششاعُٕ

 انقًٛخ فٙ انعبو

 ْـ36-1437

انسذ األدَٗ 

 انًغزٓذف

انًغؤٔنخ اندٓخ 

 ثبنٕكبنخ

اندٓخ انًضٔدح 

 نهجٛبَبد

 ٔاٜداِ انًغزخذيخ

 يغزٕٖ انجٛبَبد

1 
MU21 

KPI_5 
S3.1 ؼهى فٍ انزبيؼخ* انتمُُى انكهٍ نهطهجخ نزىدح خجشاد انت 

َهبَخ كم ػبو 

 دساعٍ
3.70  4.00 (80)% 

أداسح انمُبط وانتمىَى 

 وانتًُض

 ػًبدح انمجىل وانتغزُم

 1إعتجبَخ 

ثشَبيذ، كهُخ، 

 ربيؼخ

2 MU58 S3.2 
* َغجخ انًمشساد انتٍ َزشي فُهب تمىَى نهطالة خالل 

 انؼبو

كم  َهبَخ

 فصم/ػبو دساعٍ
100% 100% 

أداسح انمُبط وانتمىَى 

 وانتًُض

 ػًبدح انمجىل وانتغزُم

 1رذول 

ثشَبيذ، كهُخ، 

 ربيؼخ

3 MU59 S3.3 

* َغجخ انجشايذ انتٍ ثهب تصذَك يغتمم ثىاعطخ أَبط 

يٍ داخم انًؤعغخ نًؼبَُش )يغتىَبد( تضصُم 

 انطهجخ خالل انؼبو .

األعجىع انخبٍَ يٍ 

انفصم انذساعٍ 

 انخبٍَ
100% 100% 

أداسح انمُبط وانتمىَى 

 وانتًُض

ػًبدح انزىدح + 

 انكهُبد

 2رذول 

 كهُخ، ربيؼخ

4 MU60 S3.4 

* َغجخ انجشايذ انتٍ ثهب تصذَك يغتمم ثىاعطخ أَبط 

يٍ خبسد انًؤعغخ نًؼبَُش )يغتىَبد( تضصُم 

 انطهجخ  خالل انؼبو.

األعجىع انشاثغ يٍ 

انفصم انذساعٍ 

 انخبٍَ
16% 50% 

أداسح انمُبط وانتمىَى 

 وانتًُض

ػًبدح انزىدح + 

 انكهُبد

 2رذول 

 كهُخ، ربيؼخ

5 
MU25 

KPI_6 
S4.1 

   * انًؼذل اإلرًبنٍ نهطهجخ إنً  اػضبء هُئخ  انتذسَظ

 )ثذواو كبيم أو يب َؼبدنه(

األعجىع انغبدط 

يٍ انفصم 

 انذساعٍ االول

1:12 1:12 
أداسح انمُبط وانتمىَى 

 وانتًُض

 ػًبدح انمجىل وانتغزُم

 3رذول 

ثشَبيذ، كهُخ، 

 ربيؼخ

 / طبنجبد()طالة

6 MU2 S4.2 تمذَش انطهجخ انؼبو  نزىدح انًمشساد * 
كم  َهبَخ

 فصم/ػبو دساعٍ
4.05  4.00 (80)% 

أداسح انمُبط وانتمىَى 

 وانتًُض

 ػًبدح انمجىل وانتغزُم

 2إعتجبَخ 

ثشَبيذ، كهُخ، 

 ربيؼخ

 )طالة/ طبنجبد(

7 MU3 S4.4 
بس * َغجخ انطهجخ انذاخهٍُ ثبنجشايذ انزٍَ أكًهىا ثُز

 انغُخ األونً

َهبَخ كم ػبو 

 دساعٍ
84% 82% 

أداسح انمُبط وانتمىَى 

 وانتًُض

 ػًبدح انمجىل وانتغزُم

 4رذول 

ثشَبيذ، كهُخ، 

 ربيؼخ

 )طالة/ طبنجبد(

8 
MU4 

KPI_2 
S4.5 

* َغجخ انطهجخ انذاخهٍُ فٍ ثشايذ انجكبنىسَىط انزٍَ 

 أكًهىا انجشَبيذ فٍ انضذ األدًَ يٍ انًذح

و ػبكم  َهبَخ

 دساعٍ
48% 50% 

أداسح انمُبط وانتمىَى 

 وانتًُض

 ػًبدح انمجىل وانتغزُم

 5رذول 

ثشَبيذ، كهُخ، 

 ربيؼخ

9 
MU5 

KPI_3 
S4.7 

* َغجخ انخشَزٍُ يٍ ثشايذ انجكبنىسَىط انزٍَ 

تىظفىا او عزهىا فٍ ثشايذ انذساعبد انؼهُب خالل 

 عته أشهش يٍ انتخشد.

األعجىع انغبدط 

يٍ انفصم 

 خبٍَانذساعٍ ان

 %32رٕظفٕا: 

 %3عدهٕا: 

 %50رٕظفٕا: 

 %5عدهٕا: 

إداسح ادػى انطبنت 

 وشؤوٌ انخشَزٍُ

 انكهُبد

 6رذول 

ثشَبيذ، كهُخ، 

 ربيؼخ

 )طالة/ طبنجبد(

10 MU18 S5.2 

* َغجخ انًُضاَُخ انتشغُهُخ )ثذوٌ انًجبنغ نًكبفآد 

انطالة وانغكٍ( انًخصصخ نتمذَى انخذيبد 

 انطالثُخ

  األعجىع انخبٍَ

 يٍ انؼبو انزبيؼٍ
28% 35% 

إداسح ادػى انطبنت 

 وشؤوٌ انخشَزٍُ

 إداسح انًُضاَُخ

 7رذول 
 ربيؼخ

11 MU12 S5.3 .ًٍَتمُُى انطهجه نإلسشبد انًهٍُ واألكبد * 
ػبو كم  َهبَخ

 دساعٍ
3.85 4:00 

إداسح ادػى انطبنت 

 وشؤوٌ انخشَزٍُ

 ػًبدح انمجىل وانتغزُم

 1إعتجبَخ 

ثشَبيذ، كهُخ، 

 ؼخربي

 )طالة/ طبنجبد(

12 MU40 S8.1 
* انًصشوفبد انتشغُهُخ انكهُخ  نكم طبنت  )ثذوٌ 

 انًجبنغ انًخصصخ  نًكبفآد انطالة وانغكٍ(

 األعجىع انخبٍَ 

 يٍ انؼبو انزبيؼٍ
1588520000

إداسح ادػى انطبنت 

 وشؤوٌ انخشَزٍُ

 إداسح انًُضاَُخ

 8رذول 
 ربيؼخ
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 و
انشيض 

 ثبندبيعخ

انشيض 

 األعبعٙ 
 ٔقذ انقٛبط ٌ انًؤششاعُٕ

 انقًٛخ فٙ انعبو

 ْـ36-1437

انسذ األدَٗ 

 انًغزٓذف

انًغؤٔنخ اندٓخ 

 ثبنٕكبنخ

اندٓخ انًضٔدح 

 نهجٛبَبد

 ٔاٜداِ انًغزخذيخ

 يغزٕٖ انجٛبَبد

13 
MU1 

KPI_1 
A1.* 

–انصبفً–يؼذل لُذ انطهجخ فً انزبيؼخ ) اإلرًبنٍ **

 انًغتزذٍَ(

األعجىع انشاثغ يٍ 

انفصم انذساعٍ 

 األول

 19984إخًبنٙ: 

 5037يغزدذٍٚ: 

 إخًبنٙ: يزضاٚذ

يغزدذٍٚ: 

 يزضاٚذ

إداسح ادػى انطبنت 

 وشؤوٌ انخشَزٍُ

 ػًبدح انمجىل وانتغزُم

 9رذول 

ثشَبيذ، كهُخ، 

 ربيؼخ

 )طالة/ طبنجبد(

14 MU6 A7.1 
**  يغتىي سضب أصضبة انؼًم ػٍ انخشَزٍُ 

 ويهبساتهى

األعجىع انغبثغ 

يٍ انفصم 

 انذساعٍ انخبٍَ

 يتضاَذ )آفبق( نى َتى انمُبط
إداسح ادػى انطبنت 

 وشؤوٌ انخشَزٍُ

 انكهُبد

 4إعتجبَخ 

ثشَبيذ، كهُخ، 

 ربيؼخ

 )طالة/ طبنجبد(

15 MU7 A2.2 و وانتمُُخ** يؼذل لُذ انطهجخ  فً ثشايذ انؼهى 

األعجىع انخبيظ 

يٍ انفصم 

 انذساعٍ األول
 % )آفبق(40 17%

إداسح ادػى انطبنت 

 وشؤوٌ انخشَزٍُ

 ػًبدح انمجىل وانتغزُم

 10رذول 

 كهُخ، ربيؼخ

 )طالة/ طبنجبد(

16 MJ9 A7.3  يؼذل انطهجخ انزٍَ َتضذحىٌ أكخش يٍ نغخ ** 

األعجىع انخبنج يٍ 

انفصم انذساعٍ 

 األول
 آفبق(% )80 40%

إداسح ادػى انطبنت 

 وشؤوٌ انخشَزٍُ

 ػًبدح انمجىل وانتغزُم

 11رذول 

 كهُخ، ربيؼخ

 )طالة/ طبنجبد(

17 MU17 A8.2 
** يغتىي سضب انطهجخ ػٍ أعبنُت انتؼهُى وانتؼهى 

 وانتمىَى

َهبَخ انؼبو 

 انذساعٍ
 يتضاَذ )آفبق(3.85

أداسح انمُبط وانتمىَى 

 وانتًُض

 ػًبدح انمجىل وانتغزُم

 3إعتجبَخ 

ثشَبيذ، كهُخ، 

 ربيؼخ

 )طالة/ طبنجبد(

18 
MU19 

KPI_4 
A7.2 

** يغتىٌ سضب انطهجخ ػٍ انخذيبد انًمذيخ نهى فٍ 

 انزبيؼخ 

َهبَخ انؼبو 

 انذساعٍ
 يتضاَذ )آفبق(3.55

إداسح ادػى انطبنت 

 وشؤوٌ انخشَزٍُ

 ػًبدح انمجىل وانتغزُم

 3إعتجبَخ 

ثشَبيذ، كهُخ، 

 ربيؼخ

 د()طالة/ طبنجب

19 MU26 A4.2 
يؼذل أػذاد انطهجخ إنً اػضبء هُئخ انتذسَظ  **

 صغت انتخصصبد   

األعجىع انغبدط 

يٍ انفصم 

 انذساعٍ االول

 1:6انطت: 

 1:8انعهٕو ٔانُٓذعخ: 

 1:15ثقٛخ انزخصصبد: 

 1:10انطت: 

 1:17انؼهىو وانهُذعخ: 

 1:22ثمُخ انتخصصبد: 

أداسح انمُبط وانتمىَى 

 وانتًُض

 نمجىل وانتغزُمػًبدح ا

 12رذول 
 ربيؼخ

20 MU28 A5.2 ** . ٍَيؼذل أػضبء هُئخ انتذسَظ انًتؼبلذ 

األعجىع انغبثغ 

يٍ انفصم 

 انذساعٍ االول
 % )آفبق(55%35

أداسح انمُبط وانتمىَى 

 وانتًُض

ػًبدح شؤوٌ أػضبء 

 هُئخ انتذسَظ

 13رذول 

ثشَبيذ، كهُخ، 

 ربيؼخ

 )طالة/ طبنجبد(

21 MU31 A8.1 
يؼذل اػضبء هُئخ انتذسَظ انزٍَ تهمىا تذسَجب ػهً  **

 أعبنُت انتذسَظ انضذَخخ انتٍ  تؼضص انتؼهُى وانتؼهى.

يٍ  15األعجىع 

انفصم انذساعٍ 

 انخبٍَ
 % )آفبق(43%35

أداسح انمُبط وانتمىَى 

 وانتًُض

ػًبدح انزىدح + 

 انكهُبد

 14رذول 

ثشَبيذ، كهُخ، 

 ربيؼخ

 )طالة/ طبنجبد(

22 MU61 A8.3 
** يؼذل انجشايذ انتٍ تغتخذو اختجبساد تمىَى 

 يخشربد انتؼهى

يٍ  14األعجىع 

انفصم انذساعٍ 

 انخبٍَ

 % )آفبق(9%70
أداسح انمُبط وانتمىَى 

 وانتًُض

 ػًبدح انمجىل وانتغزُم

 15رذول 
  كهُخ، ربيؼخ

23 
MU62 

KPI_12 
A9.1 **    . يؼذل انجشايذ انًؼتًذح  داخهُب وخبسرُب 

يٍ  13األعجىع 

انفصم انذساعٍ 

 انخبٍَ
 % )آفبق(18.5%85

أداسح انمُبط وانتمىَى 

 وانتًُض

ػًبدح انزىدح + 

 انكهُبد

 16رذول 

 

 كهُخ، ربيؼخ
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 و
انشيض 

 ثبندبيعخ

انشيض 

 األعبعٙ 
 ٔقذ انقٛبط ٌ انًؤششاعُٕ

 انقًٛخ فٙ انعبو

 ْـ36-1437

انسذ األدَٗ 

 انًغزٓذف

انًغؤٔنخ اندٓخ 

 ثبنٕكبنخ

اندٓخ انًضٔدح 

 نهجٛبَبد

 ٔاٜداِ انًغزخذيخ

 يغزٕٖ انجٛبَبد

24 MU8 -- 
***  َغجخ انتخصصبد انتٍ تى إػبدح هُكهتهب 

 وتضذَخهب انً ػذد انجشايذ انتٍ تضتبد انً هُكهخ 

انؼبشش االعجىع 

يٍ انفصم 

 انذساعٍ انخبٍَ  

 100% 
 انجشايذ إداسح

 وانتطىَش انذساعُخ

ػًبدح انزىدح + 

 انكهُبد

 17رذول 

  كهُخ، ربيؼخ

25 MU10 -- 
*** ػذد انًجبدساد وانجشايذ انغُىَخ الكغبة انطهجخ 

 يهبساد  انتىظُف و سَبدح االػًبل .

األخُش االعجىع 

 يٍ انؼبو انذساعٍ
 يزضاٚذ 

   إداسح دػى انطبنت

 شؤوٌ انخشَزٍُو

 ػًبدح شؤوٌ انطالة

 18رذول 
  كهُخ، ربيؼخ

26 MU11 -- 
*** يغتىٌ سضب انطهجخ يٍ روٌ االصتُبربد 

 انخبصخ ػٍ انخذيبد انًمذيخ نهى.

يٍ  17األعجىع 

انفصم انذساعٍ 

 انخبٍَ

  4.00 (80)% 
   إداسح دػى انطبنت

 وشؤوٌ انخشَزٍُ

 ػًبدح انمجىل وانتغزُم

 3إعتجبَخ 

ثشَبيذ، كهُخ، 

 ربيؼخ

 طالة/طبنجبد

27 MU13 -- 
*** َغجخ انطهجخ انًتهمٍُُ نخذيبد االسشبد انً 

 ارًبنٍ ػذد انطهجخ .

يٍ  18األعجىع 

انفصم انذساعٍ 

 االول

 ) 100% 
   إداسح دػى انطبنت

 وشؤوٌ انخشَزٍُ

 ػًبدح انمجىل وانتغزُم

 19رذول 

ثشَبيذ، كهُخ، 

 ربيؼخ

 نجبدطالة/طب

28 MU20 -- 
*** َغجخ انطهجخ انًشبسكٍُ فً االَشطخ انً ارًبنً 

 ػذد انطهجخ .

يٍ  19األعجىع 

انفصم انذساعٍ 

 االول

 يزضاٚذ 
   إداسح دػى انطبنت

 وشؤوٌ انخشَزٍُ

 ػًبدح شؤوٌ انطالة

 20رذول 

ثشَبيذ، كهُخ، 

 ربيؼخ

29 MU22 -- 
تؼضص االَتًبء *** يؼذل انًجبدساد وانفؼبنُبد انتٍ 

 انىطٍُ ثبنزبيؼخ.

يٍ  18األعجىع 

انفصم انذساعٍ 

 انخبٍَ

 يزضاٚذ 
   إداسح دػى انطبنت

 وشؤوٌ انخشَزٍُ

 ػًبدح شؤوٌ انطالة

 21رذول 
  كهُخ، ربيؼخ

30 MU56 -- .يؼذل االعتخذاو ألَظًخ انزىدح االنكتشوَُخ *** 

يٍ  12األعجىع 

انفصم انذساعٍ 

 انخبٍَ

 يزضاٚذ 
أداسح انمُبط وانتمىَى 

 وانتًُض

 ػًبدح انزىدح

 22رذول 

 ربيؼخ –فشع 

 ركىس / إَبث

31 MU57 -- 
*** يغتىي سضب يُغىثٍ انزبيؼخ ػٍ أداء وصذاد 

 انزىدح ثبنزبيؼخ.

يٍ  18األعجىع 

انفصم انذساعٍ 

 انخبٍَ

  4.00 (80)% 
أداسح انمُبط وانتمىَى 

 وانتًُض

 ػًبدح انزىدح

 5إعتجبَخ 

 ربيؼخ –فشع 

 ركىس / إَبث

32 MU63 -- 
*** يذي اعتُفبء انزبيؼخ نًؼبَُش االػتًبد انًؤعغٍ 

. 

يٍ  19األعجىع 

انفصم انذساعٍ 

 انخبٍَ

  4.00 (80)% 
أداسح انمُبط وانتمىَى 

 وانتًُض

 ػًبدح انزىدح

 يمبَُُظ انتمُُى انزاتٍ
 ربيؼخ

33 MU64 -- 
نزبيؼخ انزٍَ تهمىا تذسَجبً فٍ *** َغجخ يُغىثٍ ا

 يزبالد انزىدح 

يٍ  16األعجىع 

انفصم انذساعٍ 

 انخبٍَ

 يزضاٚذ 
إداسح انتًُض فٍ 

 انتؼهُى وانتؼهى

 ػًبدح انزىدح

 23رذول 

 ربيؼخ –فشع 

 ركىس / إَبث

 

 

 )***(  يؤشش نهخطخ اإلعتشاتُزُخ نهزبيؼخ    يؤشش آفبق     )* (    يؤشش انهُئخ انىطُُخ نهتمىَى واالػتًبد األكبدًٍَ      )**(       دنٛم : 
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 ْـ 1437/1438و اندبيعٙ قٛبط يؤششاد األداء نهعبن انضيُٙ دذٔلان
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

  رٓٛئخ نهذساعخ   رٓٛئخ نهذساعخ   رٓٛئخ نهذساعخ           قعذح. رٔ ان11
                               

   16يؤشش    2   12يؤشش  10يؤشش  1   األٔلانفصم ثذاٚخ      رٓٛئخ نهذساعخ   . رٔ انسدخ12
                               

  7     5يؤشش  19يؤشش  6   15يؤشش    5    13يؤشش    4       3 . يسشو1
                               

    10       9              8   20يؤشش   . صفش2
                               

     14       13       12       11     . سثٛع األٔل3
                               

   27يؤشش    18   6يؤشش    17   2يؤشش    16       15   . سثٛع انثب4َٙ
                               

  4       3   3يؤشش    2       1   انفصم انثبَٙثذاٚخ  . خًبدٖ األٔن5ٗ
                               

    8   14يؤشش    7    9يؤشش    6       5   4يؤشش   . خًبدٖ اٜخشح6
                               

   31يؤشش  11   30يؤشش  24يؤشش  10       9            . سخت7
                               

  23يؤشش  28يؤشش  13   33يؤشش  32يؤشش  12    . شعجـبٌ 8

(KPI12)   14  21يؤشش  11يؤشش  15   22يؤشش  25يؤشش  
                               

  8يؤشش  7يؤشش  19   1يؤشش  29يؤشش  18    18يؤشش  26يؤشش  17   2يؤشش  17يؤشش  16  ـبٌ. سيض9
(KPI2)    

                               

                               . شـٕال10

 

 انزقٛٛى انكهٙ نهطهجخ ندٕدح خجشاد انزعهى فٙ اندبيعخ*  1يؤشش 

 زٙ ٚدشٖ فٛٓب رقٕٚى نهطالة خالل انعبوَغجخ انًقشساد ان*  2يؤشش 

َغجخ انجشايح انزٙ ثٓب رصذٚق يغزقم ثٕاعطخ أَبط يٍ داخم انًؤعغخ نًعبٚٛش )يغزٕٚبد( رسصٛم *  3يؤشش 

 .انعبوانطهجخ خالل 

َغجخ انجشايح انزٙ ثٓب رصذٚق يغزقم ثٕاعطخ أَبط يٍ خبسج انًؤعغخ نًعبٚٛش )يغزٕٚبد( رسصٛم *  4يؤشش 

 .انعبو اللانطهجخ خ

 نّثذٔاو كبيم أٔ يب ٚعبد  ْٛئخ انزذسٚظ إنٗ اعضبءانًعذل اإلخًبنٙ نهطهجخ *  5يؤشش 

 رقذٚش انطهجخ انعبو  ندٕدح انًقشساد*  6يؤشش 

ٍ أكًهٕا ثُدبذ انغُخ األٔنٗ*  7يؤشش   َغجخ انطهجخ انذاخهٍٛ ثبنجشايح انزٚ

 سٕٚط انزٍٚ أكًهٕا انجشَبيح فٙ انسذ األدَٗ يٍ انًذحَغجخ انطهجخ انذاخهٍٛ فٙ ثشايح انجكبنٕ*  8يؤشش 

َغجخ انخشٚدٍٛ يٍ ثشايح انجكبنٕسٕٚط انزٍٚ رٕظفٕا أ عدهٕا فٙ ثشايح انذساعبد انعهٛب خالل عزّ *  9يؤشش 

 .أشٓش يٍ انزخشج

 رقٛٛى انطهجّ نإلسشبد انًُٓٙ ٔاألكبدًٚٙ.*  10يؤشش 

ٌ انًجبنغ نًكبفآد انطالة ٔانغكٍ( انًخصصخ نزقذٚى انخذيبد انطالثٛخَغجخ انًٛضاَٛخ انزشغٛهٛخ )*  11يؤشش   ثذٔ

  انًصشٔفبد انزشغٛهٛخ انكهٛخ  نكم طبنت  )ثذٌٔ انًجبنغ انًخصصخ  نًكبفآد انطالة ٔانغكٍ(*  12يؤشش 

 عُبٍٔٚ انًؤششاد

ٍ(–انصبفٗ–يعذل قٛذ انطهجخ فٗ اندبيعخ ) اإلخًبنٙ**  13يؤشش   انًغزدذٚ

 يغزٕٖ سضب أصسبة انعًم عٍ انخشٚدٍٛ ٔيٓبسارٓى**  14يؤشش 

 يعذل قٛذ انطهجخ  فٗ ثشايح انعهٕو ٔانزقُٛخ**  15يؤشش 

ٌ أكثش يٍ نغخ**  16يؤشش    يعذل انطهجخ انزٍٚ ٚزسذثٕ

 يغزٕٖ سضب انطهجخ عٍ أعبنٛت انزعهٛى ٔانزعهى ٔانزقٕٚى**  17يؤشش 

  انًقذيخ نٓى فٙ اندبيعخ يغزٕ٘ سضب انطهجخ عٍ انخذيبد**  18يؤشش 

    يعذل أعذاد انطهجخ إنٗ اعضبء ْٛئخ انزذسٚظ زغت انزخصصبد**  19يؤشش 

 . يعذل أعضبء ْٛئخ انزذسٚظ انًزعبقذٍٚ**  20يؤشش 

ٗ أعبنٛت انزذسٚظ انسذٚثخ انزٙ  **  21يؤشش  ا رذسٚجب عه يعذل اعضبء ْٛئخ انزذسٚظ انزٍٚ رهٕق

 .رعضص انزعهٛى ٔانزعهى

 يعذل انجشايح انزٙ رغزخذو اخزجبساد رقٕٚى يخشخبد انزعهى**  22شش يؤ

    . يعذل انجشايح انًعزًذح  داخهٛب ٔخبسخٛب**  23يؤشش 

   

 

ٗ عذد انجشايح * ** 24يؤشش  َغجخ انزخصصبد انزٙ رى إعبدح ْٛكهزٓب ٔرسذٚثٓب ان

 . انزٙ رسزبج انٗ ْٛكهخ

نغُٕٚخ الكغبة انطهجخ يٓبساد  انزٕظٛف ٔ عذد انًجبدساد ٔانجشايح ا* ** 25يؤشش 

 . سٚبدح االعًبل

يغزٕ٘ سضب انطهجخ يٍ رٔ٘ االززٛبخبد انخبصخ عٍ انخذيبد * ** 26يؤشش 

 .انًقذيخ نٓى

 . َغجخ انطهجخ انًزهقٍٛٛ نخذيبد االسشبد انٗ اخًبنٙ عذد انطهجخ* ** 27يؤشش 

ٍ فٗ االَشطخ ان* ** 28يؤشش  ٗ عذد انطهجخَغجخ انطهجخ انًشبسكٛ  . ٗ اخًبن

 .يعذل انًجبدساد ٔانفعبنٛبد انزٙ رعضص االَزًبء انٕطُٙ ثبندبيعخ* ** 29يؤشش 

 .يعذل االعزخذاو ألَظًخ اندٕدح االنكزشَٔٛخ* ** 30يؤشش 

 .يغزٕٖ سضب يُغٕثٙ اندبيعخ عٍ أداء ٔزذاد اندٕدح ثبندبيعخ* ** 31يؤشش 

 . عبٚٛش االعزًبد انًؤعغٙيذٖ اعزٛفبء اندبيعخ نً* ** 32يؤشش 

   َغجخ يُغٕثٙ اندبيعخ انزٍٚ رهقٕا رذسٚجبً فٙ يدبالد اندٕدح* ** 33يؤشش 

 (  يؤشش نهخطخ اإلعتشاتُزُخ نهزبيؼخ***)       (    يؤشش آفبق   **)         (    يؤشش انهُئخ انىطُُخ نهتمىَى واالػتًبد األكبدًٍَ  *)     دنٛم : 
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 (NCAAAمؤغسات اهلٔئ٘ الْطئ٘ للتكْٓه ّاإلعتناد األنادميٕ )

 تكٔٔه الطلب٘ الهلٕ جلْدٗ التعله يف اجلامع٘:  1املؤغس  

 التعسٓف

  علٙ مقٔاع تقدٓسٖ مً مخظ ىقاط امع٘ مً خالل اضتباى٘التعله بالربىامر ّّالللٔ٘ ّادت عً دْدٗ جتسبتَه الطي٘ األخريٗ للربىامر طلب٘ اضتطالع أزاٛ ٍْ ىتاٜر 

 .)أضتباى٘ تقْٓه الربىامر(

 األٍداف

 .قٔاع دْدٗ العنلٔ٘ التدزٓطٔ٘ بػلل كلٕ علٙ مطتْٚ الربىامر ّالللٔ٘ ّادتامع٘ .1

 املطاعدٗ يف زضه الطٔاضات العام٘ علٙ مطتْٚ ادتامع٘ لسفع دْدٗ التعلٔه ّالتعله. .2

 إجساٛات الكٔاع

 .بادتامع٘ي٘ األخريٗ مً خالل بْاب٘ اليعاو األكادميٕ الطلعٔي٘ مً طلب٘ ، دزاضٕعاو أضابٔع األخريٗ مً كل  األزبع٘طبٔق ٍرا املؤغس خالل ٓته ت .1

 .)طالب/طالبات( ادتامع٘ـ كلٔ٘ ـ للل بسىامر  االضتباى٘ٓته سطاب متْضط الدزدات للل مؤغس فسعٕ يف  .2

 ادتامع٘.ـ كلٔ٘ ـ للل بسىامر "  أغعس بالسضا بػلل عاو عً مطتْٚ دْدٗ خربتٕ التعلٔنٔ٘ يف ادتامع٘ " سعٕفالنؤغس للٓته سطاب متْضط الدزدات  .3

 التشطني. طحبٔح ٓته عالدَا يف خطقبل بدآ٘ كل عاو دامعٕ زضال ىتاٜر املؤغس للللٔات ّ الربامر إٓته  .4

 أداٗ الكٔاع

 الربىامرتقْٓه  : (1)  اضتباى٘

 ف دىٙ املطتَداأل داحل

 %80ىطب٘ السضٙ ال تقل عً 

 اجلَ٘ املصّدٗ للبٔاىات

 عنادٗ القبْل ّالتطذٔل

 )طالب/طالبات( دامع٘ – كلٔ٘ – بسىامر: مطتْٚ البٔاىات
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َّو الطالب جْدتَا خالل الطي٘(ىطب٘ ) خالل العاو الدزاضٕ ٘ىطب٘ املكسزات اليت جيسٚ فَٔا تكْٓه للطلب:  2املؤغس    املكسزات اليت ق

 فالتعسٓ

 حتطني دْدٗ العنلٔ٘ التعلٔنٔ٘ يف ادتامع٘. الدزاضٔ٘ مً أدل ٍْ ىطب٘  املقسزات اليت جيسٖ علَٔا  اضتطالع ألزاٛ الطلب٘ عً دْدٗ املقسزات

 األٍداف 

 لالعتناد املؤضطٕ ّالربازتٕ ّادتاٍصٓ٘ضناٌ ادتْدٗ التشقق مً مدٚ تيفٔر عنلٔات  .1

 ّاالضرتاتٔذٔات التعلٔنٔ٘ املطتددم٘.حتطني مطتْٚ التعله ّزفع كفاٛٗ الربامر  .2

 تطْٓس عنلٔات التقْٓه ّإدساٛاتُ ّاملسادع٘ املطتنسٗ هلا ّفق األضظ العلنٔ٘. .3

 إجساٛات الكٔاع

 .علٙ مطتْٚ الربىامر ّالللٔ٘ ّادتامع٘ )طالب/طالبات( دزاضٕ  فضل/عاو األزبع٘ أضابٔع األخريٗ مً كلخالل ٓته تطبٔق ٍرا املؤغس  .1

  1ددّل ب٘ املقسزات اليت جيسٖ فَٔا تقْٓه للطلب٘ باضتدداو ٓته سطاب ىط .2

 التشطني. طزضال ىتاٜر املؤغس للللٔات ّ الربامر حبٔح ٓته عالدَا يف خطإٓته  .3

 أداٗ الكٔاع

 خالل العاو الدزاضٕ ٘لطلبمً قبل اىطب٘ املقسزات اليت جيسٚ فَٔا تقْٓه   (:1)ددّل 

 احلد األدىٙ املطتَدف 

 100% 

 ملصّدٗ للبٔاىاتاجلَ٘ ا

 عنادٗ القبْل ّالتطذٔل

 مطتْٚ البٔاىات

 )طالب/طالبات(  دامع٘ – كلٔ٘ – بسىامر
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 ىطب٘ الربامج اليت بَا تصدٓل مطتكل بْاضط٘ أىاع مً داخل املؤضط٘ ملعآري )مطتْٓات( حتصٔل الطلب٘ خالل العاو:  3املؤغس 

 التعسٓف

تػنل تستٔباُت التشقق مً املطتْٓات قٔاضاٍت  عادٗ ما. التشضٔل العلنٕ للطالب داخلٔ٘ للتشقق مً مطتْٓات لٔات مؤضطٔ٘تطبق عن اليت الربامر  ىطب٘ ٓبني ٍرا املؤغس

 ىفظ القطه أّ مً اقطاو أكادمئ٘ أخسٚ. ّميلً االضتفادٗ مً أٖ إدساٛاتٍٔٝ٘ تدزٓظ مً أعضاٛ مجل مسادع٘ التضشٔح لعٔيات عػْأٜ٘ مً أعنال الطلب٘ بْاضط٘ 

 ما ال ٓقل عً يف األخري عنلٔات حتقق مياضب٘ خالل العاو الدزاضٕ جيب أٌ ٓلٌْ الربىامر قد اضتددو ّ لٔلٌْ ٍرا املتطلب ستققا، إذا كاٌ ذلم مياضبا. سٚأخ

 .مً مقسزات الربىامر 50٪

 األٍداف

 ْدٗ ّالتعس  علٙ مدٚ التقدو ضتْ حتقٔق أٍدا  املقسزات ّالربامر.ادتحتدٓد مطتْٚ  .1

 عنلٔات التقْٓه ّإدساٛاتُ ّاملسادع٘ املطتنسٗ هلا ّفق األضظ العلنٔ٘. ستطْٓ .2

 إجساٛات الكٔاع

 .خالل األضبْع الجاىٕ مً الفضل الدزاضٕ الجاىٕٓته تطبٔق ٍرا املؤغس  .1

 .2ددّل ٓته سطاب ىطب٘ الربامر ارتاضع٘ ملسادع٘ داخلٔ٘ مطتقل٘ باضتدداو  .2

 .بْكال٘ ادتامع٘ للػؤٌّ التعلٔنٔ٘ التشطني طخطإعداد يف املؤغس األضتفادٗ مً ىتاٜر ٍرا ٓته  .3

 أداٗ الكٔاع

 ملعآري )مطتْٓات( حتضٔل الطلب٘ املؤضط٘ / خازز ىطب٘ الربامر اليت بَا تضدٓق مطتقل بْاضط٘ أىاع مً داخل  (:2) ددّل

 احلد األدىٙ املطتَدف 

100% 

 اجلَ٘ املصّدٗ للبٔاىات

 ملَازاتعنادٗ ادتْدٗ ّ تطْٓس ا+  الللٔات

 دامع٘/  كلٔ٘:    مطتْٚ البٔاىات
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 املؤضط٘ ملعآري )مطتْٓات( حتصٔل الطلب٘ خالل العاو خازجىطب٘ الربامج اليت بَا تصدٓل مطتكل بْاضط٘ أىاع مً : 4املؤغس  

 التعسٓف

تػنل تستٔباُت التشقق مً املطتْٓات قٔاضاٍت  عادٗ ما. للطالب التشضٔل العلنٕ للتشقق مً مطتْٓات مسادع٘ خازدٔ٘تطبق عنلٔات  اليت الربامر  ىطب٘ ٓبني ٍرا املؤغس

إذا  أخسٚ . ّميلً االضتفادٗ مً أٖ إدساٛاتدامعات أخسٚ )ستلٔ٘ أّ عاملٔ٘( ٍٔٝ٘ تدزٓظ مًأعضاٛ مجل مسادع٘ التضشٔح لعٔيات عػْأٜ٘ مً أعنال الطلب٘ بْاضط٘ 

مً  ٪50 ما ال ٓقل عً يف األخري عنلٔات حتقق مياضب٘ خالل العاو الدزاضٕ ٓلٌْ الربىامر قد اضتددوجيب أٌ  ّ لٔلٌْ ٍرا املتطلب ستققا، كاٌ ذلم مياضبا.

 .مقسزات الربىامر

 األٍداف

 ْدٗ ّالتعس  علٙ مدٚ التقدو ضتْ حتقٔق أٍدا  املقسزات ّالربامر.ادتحتدٓد مطتْٚ  .1

 ضظ العلنٔ٘.عنلٔات التقْٓه ّإدساٛاتُ ّاملسادع٘ املطتنسٗ هلا ّفق األ تطْٓس .2

 إجساٛات الكٔاع

 .الل األضبْع السابع مً الفضل الدزاضٕ الجاىٕخه تطبٔق ٍرا املؤغس ٓت .1

 .2 ٓته سطاب ىطب٘ الربامر ارتاضع٘ ملسادع٘ خازدٔ٘ مطتقل٘ ملطتْٓات حتضٔل الطلب٘ باضتدداو ددّل .2

 التشطني. طحبٔح ٓته عالدَا يف خطزضال ىتاٜر املؤغس للللٔات إٓته  .3

 اعأداٗ الكٔ

 املؤضط٘ ملعآري )مطتْٓات( حتضٔل الطلب٘ خاززداخل / ىطب٘ الربامر اليت بَا تضدٓق مطتقل بْاضط٘ أىاع مً (: 2) ددّل

 احلد األدىٙ املطتَدف 

50% 

 اجلَ٘ املصّدٗ للبٔاىات

 عنادٗ ادتْدٗ ّ تطْٓس املَازات+  الللٔات

 دامع٘ دامع٘/  كلٔ٘:  مطتْٚ البٔاىات
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 ل اإلمجالٕ للطلب٘ إىل  اعضاٛ ٍٔئ٘  التدزٓظ  )بدّاو نامل أّ ما ٓعادلُ(املعد: 5املؤغس   

 التعسٓف

ٓته سطلب ٓيبػٕ أٌ ، التعلٔه عً بعدمً خالل ىعاو  أّ بدّاو دصٜٕ مطذلني الطالبعيدما ٓلٌْ . أعضاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ مً عدد مقطْما علٙ الطالب املطذلني عدد

األضاترٗ املطاعدًٓ ّاألضاذٗ ّ ّاحملاضسًٓ، دزضنيامل أعضاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ عدد تضنًّٓٓيبػٕ أٌ  .(FTE) او كاملدّما ٓعادل ال عدد الطالب علٙ أضاع 

البشح  مطاعدٖ علٙ  أعضاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ عدد ال ٓػنل جيب أٌ .معا التدزٓظ ّالبشح أّ البشحيف  ّأالتدزٓظ  كاىْ ميدسطني يف ضْاٛ املػازكني ّاألضاترٗ 

دّاو ما ٓعادل ال أٓضا جيب أستطاب أعضاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ املعاّىني علٙ أضاع  التدزٓظ. مطؤّلٔات يف الرًٓ ٓطاعدٌّ طالب الدزاضات العلٔا أّ دترباملّمطاعدٖ 

 (.FTE) كامل

 األٍداف

 كرلم الللٔات ذات التدضضات املدتلف٘. ،ٍٔٝ٘ التدزٓظ للل بسىامر مً بسامر ادتامع٘أعداد حتقق اضتٔفاٛ  .1

 .دداو ٍرا املقٔاع يف زضه الطٔاضات العام٘ علٙ مطتْٚ ادتامع٘ لعنلٔ٘ التْظٔف خالل خطتَا االضرتاتٔذٔ٘ ّالتيفٔرٓ٘ الطيْٓ٘اضت .2

 إجساٛات الكٔاع

  ٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ.الطلب٘ ّأعضاأعداد للعاو ادتامعٕ بعد سدّخ الجبات اليطيب للل مً  مً الفضل الدزاضٕ االّل الطادعاألضبْع ٓته تطبٔق ٍرا املؤغس يف  .1

  3األّل باضتدداو ددّل  للفضل الدزاضٕأّ ما ٓعادلُ أعداد أعضاٛ ٍُٔٝ التدزٓظ الرًٓ علٙ زأع العنل ّبدّاو كامل ّٓته سطاب أعداد الطلب٘ املطذلني  .2

 التشطني. طزضال ىتاٜر املؤغس للللٔات ّ الربامر حبٔح ٓته عالدَا يف خطإٓته  .3

 أداٗ الكٔاع

 ل اإلمجالٕ للطلب٘ إىل  اعضاٛ ٍٔٝ٘  التدزٓظ  )بدّاو كامل أّ ما ٓعادلُ(املعد(: 3)ددّل 

 احلد  األدىٙ املطتَدف 

 (1222اليعسٓ٘ ) الربامر 

 (1217العلنٔ٘ ) الربامر 

 (1211الضشٔ٘ ) الربامر 

 اجلَ٘ املصّدٗ للبٔاىات

 عنادٗ غؤٌّ أعضاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ ّاملْظفني عنادٗ القبْل ّالتطذٔل + 

 )طالب/طالبات( / دامع٘ كلٔ٘بسىامر / :   بٔاىاتمطتْٚ ال
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 تكدٓس الطلب٘ العاو جلْدٗ املكسزات: 6املؤغس  

  التعسٓف

ّاليت تطبق خالل )أضتباى٘ تقْٓه املقسز (  علٙ مقٔاع تقدٓسٖ مً مخظ ىقاط اضتباى٘بإضتدداو اضتطالع أزاٛ الطلب٘  مً خاللٍْ التقٔٔه اإلمجالٕ دتْدٗ املقسزات  

 تدزٓظ املقسز. مً ٗاألخري أضابٔع األزبع

 األٍداف 

 قٔاع دْدٗ املقسزات اليت ٓته تدزٓطَا يف كل بسىامر. .1

 ّدْد مقٔاع دتْدٗ العنلٔ٘ التدزٓطٔ٘ علٙ مطتْٚ كل مً املقسز ّالربىامر ّالللٔ٘. .2

 زضه الطٔاضات العام٘ علٙ مطتْٚ ادتامع٘ لسفع دْدٗ تدزٓظ املقسزات. .3

 إجساٛات الكٔاع

 دتامع٘.بْاب٘ اليعاو األكادميٕ بادتنٔع الطلب٘ مً خالل  تدزٓظ املقسز مًأضابٔع األخريٗ  األزبعخالل ٔق ٍرا املؤغس ٓته تطب .1

 دامع٘. –كلٔ٘  –بسىامر  –( ّ املتْضط اإلمجالٕ للل مقسز 2)  االضتباى٘ٓته سطاب متْضط الدزدات للل مؤغس فسعٕ يف  .2

 ادتامع٘. -كلٔ٘ –بسىامر  -مقسز للل " أغعس بالسضا بػلل عاو عً مطتْٚ دْدٗ ٍرا املقسز " فسعٕالنؤغس للٓته سطاب متْضط الدزدات  .3

 .للنقسزات ّالربىامر كلل التشطني طزضال ىتاٜر املؤغس للللٔات ّ الربامر حبٔح ٓته عالدَا يف خطإٓته  .4

 أداٗ الكٔاع

 تقْٓه املقسز :(2)  اضتباى٘

 احلد األدىٙ املطتَدف 

80% 

 دٗ للبٔاىاتاجلَ٘ املصّ

 عنادٗ القبْل ّالتطذٔل

 دامع٘/  كلٔ٘/  بسىامر :  مطتْٚ البٔاىات
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 الداخلني بالربامج الرًٓ أننلْا الطي٘ األّىل بيجاح ٘ىطب٘ الطلب: 7املؤغس 

 التعسٓف

الدزاض٘  عدد املطذلني الرًٓ بدأّا  كيطب٘ مْٝٓ٘ مً األّل العاو الدزاضٕ يف غضٌْ الربىامر الطي٘ األّىل مً متطلبات مجٔع الرًٓ أمتْا بيذاح عدد الطالبٍْ ىطب٘ 

ّلٔظ علٙ أضاع  عدد الْسدات الدزاضٔ٘ قد خيتلف مً بسىامر آلخس، لرلم جيب أٌ ٓته سطاب ٍرِ اليطب٘ علٙ أضاع متطلبات خاص٘ بلل بسىامر .العاو بدآ٘ يف

 .طب٘ طالب الطي٘ التشضريٓ٘ال تػنل ٍرِ الي. عدد ستدد مً الْسدات الدزاضٔ٘ ٓطبق علٙ كل الربامر

 األٍداف

 قٔاع ىطب٘ اليذاح يف كل بسىامر مً بسامر الللٔ٘ ّادتامع٘. .1

 علٙ مطتْٚ الربىامر ّالللٔ٘ ّادتامع٘. تعلٔنٔ٘دْدٗ العنلٔ٘ ال ٓطاعد يف قٔاع .2

 ٘.بادتامع التعلٔهزضه الطٔاضات العام٘ علٙ مطتْٚ ادتامع٘ لسفع مطتْٚ دْدٗ  اضتدداو ٍرا املؤغس يف .3

 إجساٛات الكٔاع

 .4ددّل باضتدداو للل بسىامر  )بعد إعتناد اليتاٜر اليَأٜ٘ للطلب٘( دزاضٕمع ىَآ٘ كل عاو ٓته تطبٔق ٍرا املؤغس  .1

 .)طالب/طالبات( ادتامع٘ –الللٔ٘  –ٓته سطاب قٔن٘ املؤغس علٙ مطتْٚ الربىامر  .2

 التشطني. طيف خط زضال ىتاٜر املؤغس للللٔات ّ الربامر حبٔح ٓته عالدَاإٓته  .3

 أداٗ الكٔاع

 ىطب٘ ادتٔاش الطلب٘ للطي٘ األّىل بيذاح (:4)ددّل 

 احلد األدىٙ املطتَدف 

80%  

 اجلَ٘ املصّدٗ للبٔاىات

  عنادٗ القبْل ّالتطذٔل

 )طالب/طالبات( دامع٘/  كلٔ٘/ بسىامر :مطتْٚ البٔاىات
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 رًٓ أننلْا الربىامج يف احلد األدىٙ مً املدٗىطب٘ الطلب٘ الداخلني يف بسامج البهالْزْٓع ال: 8املؤغس  

 التعسٓف

 يف غضٌْ أزبع :علٙ ضبٔل املجال. للل بسىامر خالل الفرتٗ الصمئ٘ احملددٗ تلم الربامر الرًٓ أمتْا بيذاح بسامر البلالْزْٓعأّا بد اليطب٘ املْٝٓ٘ للطالب الرًٓ

 (ضاع٘ معتندٗ 180-150 عادٗ) مخظ ضيْات تُمد لربىامر يف غضٌْ مخظ ضيْات أّ( ضاع٘ معتندٗ 144-120 عادٗ) أزبع ضيْات مدتُ ربىامرباليطب٘ لضيْات 

 األٍداف

 ّدْد مقٔاع اصتاش ّ مؤغس دتْدٗ العنلٔ٘ التدزٓطٔ٘ يف كل بسىامر ّكلٔ٘ ّدامع٘. .1

 بادتامع٘. التعلٔهاضتدداو ٍرا املقٔاع يف زضه الطٔاضات العام٘ علٙ مطتْٚ ادتامع٘ لسفع دْدٗ  .2

 إجساٛات الكٔاع

 .5بإضتدداو ادتدّل  للل بسىامر)بعد إعتناد اليتاٜر اليَأٜ٘ للطلب٘( كل عاو دزاضٕ مع ىَآ٘ ٓته تطبٔق ٍرا املؤغس  .1

بيذاح الطي٘  ّىل إىل عدد الطلب٘ الرًٓ أكنلْااأل بالطي٘ىعاو الدزاض٘ الطيْٖ ّذلم ىطب٘ إمجالٕ عدد الطلب٘ الرًٓ ضذلْا بإفرتاض ٓته سطاب قٔن٘ املؤغس  .2

 .5الربىامر بيذاح مً خالل ددّل مدٗ مً  ٙدىاالخريٗ باذتد األ

 التشطني. طزضال ىتاٜر املؤغس للللٔات ّ الربامر حبٔح ٓته عالدَا يف خطإٓته  .3

 أداٗ الكٔاع

 ىطب٘ الطلب٘ الداخلني يف بسامر البلالْزْٓع الرًٓ أكنلْا الربىامر يف اذتد األدىٙ مً املدٗ (:5)ددّل 

 حلد األدىٙ املطتَدف  ا

50 % 

 اجلَ٘ املصّدٗ للبٔاىات

  عنادٗ القبْل ّالتطذٔل

 مطتْٚ البٔاىات

 )طالب/طالبات( / دامع٘ كلٔ٘ /بسىامر 
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  علٔا اتضجلْا يف دزاض -ب    تْظفْا -أ أغَس مً التدسج: 6ىطب٘ اخلسجيني مً بسامج البهالْزْٓع الرًٓ يف مدٗ : 9املؤغس  

 التعسٓف

)بعد  ادتامع٘( إىل عدد ارتسجيني الرًٓ سضلْا علٙ فسص٘ عنل خالل ضت٘ أغَس مً التدسز –الللٔ٘  –٘ بني إمجالٕ عدد الطلب٘ املتدسدني مً )الربىامر ٍْ اليطب

الرًٓ ضذلْا بالدزاضات  عنال خاص٘ بَه. كرلم ارتسجينيأعنال سلْمٔ٘ أّ بػسكات خاص٘ أّ أداخل أّ خازز املنلل٘  (اعتناد ىتٔذ٘ التدسز مً زتلظ ادتامع٘

 .العلٔا بادتامع٘ أّ دامعات اخسٚ

 األٍداف

 طلب٘ ادتامع٘ علٙ املَازات الالشم٘ لطْق العنل. اكتطابمعسف٘ مدٚ  .1

 بادتامع٘. التعلٔهٍرا املقٔاع يف زضه الطٔاضات العام٘ علٙ مطتْٚ ادتامع٘ لسفع دْدٗ اضتدداو  .2

 إجساٛات الكٔاع

 .(األضبْع الطادع مً الفضل الدزاضٕ الجاىٕ) أغَس علٙ ختسز الطلب٘ (6)او بعد مسّز ٓته تطبٔق ٍرا املؤغس كل ع .1

الرًٓ ضذلْا يف دزاضات علٔا علٙ مطتْٚ الربىامر  ارتسجيني سطاب ىطب٘ ٓتهمجالٔ٘ للنتدسدني كنا ٓته سطاب عدد ارتسجيني الرًٓ تْظفْا إىل اليطب٘ اإل .2

 .6 ددّلمً خالل  ّالللٔ٘ ّادتامع٘

 الكٔاعأداٗ 

 ىطب٘ ارتسجيني مً بسامر البلالْزْٓع الرًٓ تْظفْا اّ ضذلْا يف بسامر الدزاضات العلٔا خالل ضتُ أغَس مً التدسز.(: 6)دّل د

 احلد األدىٙ املطتَدف 

 %5ضذلْا يف دزاضات علٔا:  -%    50تْظفْا: 

 اجلَ٘ املصّدٗ للبٔاىات

 الللٔات )ّسدٗ ارتسجيني(

 مطتْٚ البٔاىات

 )طالب/طالبات( دامع٘/  كلٔ٘/ بسىامر 
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 ىطب٘ املٔصاىٔ٘ التػغٔلٔ٘ )بدٌّ املبالغ ملهافآت الطالب ّالطهً( املدصص٘ لتكدٓه اخلدمات الطالبٔ٘: 10املؤغس  

 التعسٓف

ّارتدمات الطبٔ٘  ّضذالت الطالب بْل الطالبلإلزغاد الطالبٕ، ّعنلٔات تطذٔل ّق اليت مت ختضٔضَا املتاس٘ للنؤضط٘ املْازد املالٔ٘ مً إمجالٕ اليطب٘ املْٝٓ٘

 .العنلٔ٘ التعلٔنٔ٘ داخل األقطاو األكادمئ٘ كذصٛ مً أعضاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ بَا ٓته األكادمئ٘ اليت املػْزٗ ٍرا السقه ال جيب أٌ ٓتضنً الطالبٔ٘. ّبسامر السعآ٘

 األٍداف

 ات أخسٚ مماثل٘معسف٘ املْازد املدضض٘ للددمات الطالبٔ٘ مقازى٘ مع دامع .1

 إضتفٔاٛ متطلبات اإلعتناد األكادميٕ املؤضطٕ  .2

 خالل خطتَا االضرتاتٔذٔ٘ ّالتيفٔرٓ٘ الطيْٓ٘. تْشٓع املٔصاىٔ٘اضتدداو ٍرا املقٔاع يف زضه الطٔاضات العام٘ علٙ مطتْٚ ادتامع٘ لعنلٔ٘  .3

 إجساٛات الكٔاع

 ٓته سطاب ٍرا املؤغس يف االضبْع السابع للعاو ادتامعٕ. .1

 لتشدٓد املٔصاىٔ٘ التػػٔلٔ٘ املدضض٘ لتقدٓه ارتدمات الطالبٔ٘ ىطب٘ اىل املٔصاىٔ٘ التػػٔلٔ٘ اإلمجالٔ٘ (7ته اضتدداو ددّل زقه )ٓ .2

 أداٗ الكٔاع

 ىطب٘ املٔصاىٔ٘ التػػٔلٔ٘ )بدٌّ املبالؼ مللافآت الطالب ّالطلً( املدضض٘ لتقدٓه ارتدمات الطالبٔ٘ :(7ددّل زقه )

 طتَدف احلد األدىٙ امل

 مل ٓته حتدٓدِ

 اجلَ٘ املصّدٗ للبٔاىات

 إدازٗ املٔصاىٔ٘

 مطتْٚ البٔاىات

 دامع٘
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 تكٔٔه الطلبُ لإلزغاد املَين ّاألنادميٕ: 11املؤغس  

 التعسٓف

)إضتباى٘ تقْٓه الربىامر( تطبق مخظ ىقاط علٙ مقٔاع تقدٓسٖ مً  اضتباى٘مً خالل .  ّٓته للطلب٘ٓقدو  ّٖاألكادميٕ الر املَينْدٗ االزغاد دتاإلمجالٕ تقٔٔه الٍْ   

 الطي٘ األخريٗ مً الربىامر.طلب٘  علٙ

 األٍداف 

 للطلب٘.الربامر ّالللٔات معسف٘ دْدٗ ارتدمات االزغادٓ٘ ّ الدعه اليت تقدمَا  .1

 حتقٔق متطلبات االعتناد األكادميٕ املؤضطٕ ّالربازتٕ. .2

 .يف ادتامع٘ ٘ االزغادٓ٘التنلً مً ّضع املقرتسات املياضب٘ لتطْٓس ارتدم .3

 إجساٛات الكٔاع

 .الطي٘ األخريٗ مً خالل بْاب٘ اليعاو األكادميٕ بادتامع٘لعٔي٘ مً طلب٘ ، دزاضٕعاو األزبع٘ أضابٔع األخريٗ مً كل ٓته تطبٔق ٍرا املؤغس خالل  .1

 ادتامع٘.ـ كلٔ٘ ـ للل بسىامر " دساعتٍ ثبنجشَبيذفتشح ل ًُبعت خالانًهٍُ انكبدًٍَ واألسشبد اإلأتُش نٍ " فسعٕالنؤغس للٓته سطاب متْضط الدزدات  .2

 التشطني. طحبٔح ٓته عالدَا يف خطقبل بدآ٘ كل عاو دامعٕ زضال ىتاٜر املؤغس للللٔات ّ الربامر إٓته  .3

 أداٗ الكٔاع

 الربىامرتقْٓه  :(1)اضتباى٘ 

 احلد األدىٙ املطتَدف 

80%  

 اجلَ٘ املصّدٗ للبٔاىات

 لتطذٔلعنادٗ القبْل ّا

 مطتْٚ البٔاىات

  )طالب/طالبات( دامع٘/  كلٔ٘بسىامر / 
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 املصسّفات التػغٔلٔ٘ الهلٔ٘  لهل طالب  )بدٌّ املبالغ املدصص٘  ملهافآت الطالب ّالطهً(: 12املؤغس  

 التعسٓف

 .ُ(ٓعادلأّ ما بدّاو كامل ) املطذلنيىفقات التػػٔل اإلمجالٔ٘ للنؤضط٘ يف العاو املالٕ األخري مقطْما علٙ العدد الللٕ للطالب 

 األٍداف

 معسف٘ املْازد الللٔ٘ املدضض٘ للل طالب مقازى٘ مع دامعات أخسٚ مماثل٘ .1

 إضتفٔاٛ متطلبات اإلعتناد األكادميٕ املؤضطٕ  .2

 ّالتيفٔرٓ٘ الطيْٓ٘.خالل خطتَا االضرتاتٔذٔ٘  تْشٓع املٔصاىٔ٘اضتدداو ٍرا املقٔاع يف زضه الطٔاضات العام٘ علٙ مطتْٚ ادتامع٘ لعنلٔ٘  .3

 إجساٛات الكٔاع

 .األضبْع األخري مً العاو ادتامعٕتطبٔق ٍرا املؤغس يف ٓته  .1

 ذتطاب املضسّفات التػػٔلٔ٘ اإلمجالٔ٘ ىطب٘ اىل عدد الطلب٘ املطذلني خالل العاو املالٕ اذتالٕ (8ٓته اضتدداو ددّل زقه ) .2

 أداٗ الكٔاع

 لٔ٘  للل طالب  )بدٌّ املبالؼ املدضض٘  مللافآت الطالب ّالطلً(املضسّفات التػػٔلٔ٘ الل :(8ددّل زقه )

 احلد األدىٙ املطتَدف 

 ز.ع 10280

 اجلَ٘ املصّدٗ للبٔاىات

 إدازٗ املٔصاىٔ٘

 مطتْٚ البٔاىات

 دامع٘
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 مؤغسات اخلط٘ املطتكبلٔ٘ للتعلٔه العالٕ يف املنله٘ العسبٔ٘ الطعْدٓ٘ )آفام(

 داد املكبْلني يف اجلامع٘ بعدد فسّعَاىطب الينْ يف أع :13املؤغس  

 التعسٓف

ّفسّعَا يف كل مً ستافع٘ اجملنع٘ ّالصلفٕ ّالػاط ّزماح ّسْط٘ يف الربامر األكادمئ٘ اليت تْفسٍا ادتامع٘ ٍْ معسف٘ ىطب الصٓادٗ الطيْٓ٘ ألعداد املقبْلني   

 ضدٓس.

 األٍداف 

 قبْلني بادتامع٘.التعس  علٙ ىطب الينْ الطيْٓ٘ ألعداد الطلب٘ امل .1

 إضتٔفاٛ متطلبات ارتط٘ الْطئ٘ لتطْٓس التعلٔه العالٕ )آفاق( .2

 اضتدداو ٍرا املقٔاع يف زضه الطٔاضات العام٘ علٙ مطتْٚ ادتامع٘ لسفع مطتْٚ ارتدمات التعلٔنٔ٘ ّاإلدازٓ٘ املقدم٘. .3

 إجساٛات الكٔاع

 .األّلمً الفضل الدزاضٕ ٓته تطبٔق ٍرا املؤغس يف االضبْع السابع  .1

 ( 9باضتدداو ددّل ) كلل ّادتامعّ٘الفسع ,ٙ مطتْٚ الربىامر ّالللٔ٘ عللطلب٘ )ىطب٘ الينْ( التطْز يف معدل قٔد ا سطابٓته  .2

 أداٗ الكٔاع

  تطْز معدل قٔد الطلب٘ يف ادتامع٘ :(9ددّل )

 احلد األدىٙ املطتَدف 

 متصآد

 اجلَ٘ املصّدٗ للبٔاىات

 عنادٗ القبْل ّالتطذٔل

 دامع٘فسع /  / كلٔ٘ /   بسامر:  البٔاىات مطتْٚ
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 مطتْٚ زضا أصخاب العنل عً اخلسجيني ّمَازاتَه :14املؤغس  

 التعسٓف

اضتطالع زأٖ دَ٘ التْظٔف عً ) اضتباى٘مً خالل .  ّٓته رتسجيٕ ادتامع٘ مً ىاسٔ٘ إمتالكَه للنَازات ّاملعاز  االشم٘ يف زتال عنلَهتقٔٔه دَات التْظٔف ٍْ  

 .ٓته تطبٔقَا علٙ كاف٘ دَات التْظٔف  للربىامرعلٙ مقٔاع تقدٓسٖ مً مخظ ىقاط  (نيارتسجي

 األٍداف 

 .مَازات ارتسجيني مً ّدَ٘ ىعس دَات التْظٔفالتعس  علٙ  .1

 تقٔٔه دْدٗ املدسدات التعلٔنٔ٘ للربىامر ّإعداد ارتطط العالدٔ٘ ملْاكب٘ إستٔادات ضْق العنل .2

 ئ٘ لتطْٓس التعلٔه العالٕ )آفاق(إضتٔفاٛ متطلبات ارتط٘ الْط .3

 إجساٛات الكٔاع

 للعاو ادتامعٕ. مً الفضل الجاىٕ الطادعٍرا املؤغس يف االضبْع  سطابٓته  .1

 .علٙ كل دَات التْظٔف للربامر  الجاىٕ ارتنظ أضابٔع األّىل مً الفضل الدزاضٕتْشٓع اإلضتباى٘ خالل ٓته  .2

 ادتامع٘.ـ كلٔ٘ ـ للل بسىامر "  الربىامرضٕ عً الطلب٘ املتدسدني مً ػلل عاو، أغعس بالسب " فسعٕالنؤغس للٓته سطاب متْضط الدزدات  .3

 التشطني. طحبٔح ٓته عالدَا يف خطقبل بدآ٘ كل عاو دامعٕ زضال ىتاٜر املؤغس للللٔات ّ الربامر إٓته  .4

 أداٗ الكٔاع

 اضتطالع زأٖ دَ٘ التْظٔف عً ارتسجيني: (4)إضتباى٘ 

 طتَدف احلد األدىٙ امل

 متصآد

 اجلَ٘ املصّدٗ للبٔاىات

 الللٔات )ّسدات ارتسجيني(

 مطتْٚ البٔاىات

 دامع٘/ كلٔ٘ /   بسامر



 

                                            27 

 معدل قٔد الطلب٘ يف بسامج العلْو ّالتكئ٘ :15املؤغس  

 التعسٓف

 املقٔدًٓ بادتامع٘ اىل إمجالٕ اعداد الطلب٘٘( )الربامر الضشٔ٘ + الربامر العلنٔ٘ ّاهليدضٔربامر العلنٔ٘ ّالتقئ٘ املقٔدًٓ يف الٍْ ىطب٘ الطالب   

 األٍداف

 بادتامع٘. املقٔدًٓ يف الربامر العلنٔ٘ ّالتقئ٘التعس  علٙ ىطب الينْ الطيْٓ٘ ألعداد الطلب٘  .1

 إضتٔفاٛ متطلبات ارتط٘ الْطئ٘ لتطْٓس التعلٔه العالٕ )آفاق( .2

 ادتامع٘ لسفع مطتْٚ ارتدمات التعلٔنٔ٘ ّاإلدازٓ٘ املقدم٘.اضتدداو ٍرا املقٔاع يف زضه الطٔاضات العام٘ علٙ مطتْٚ  .3

 إجساٛات الكٔاع

 .مً الفضل الدزاضٕ األّلٓته تطبٔق ٍرا املؤغس يف االضبْع السابع  .1

 10ٓته سطاب معدل قٔد الطلب٘ يف الربامر العلنٔ٘ ّالتقئ٘ بإضتدداو ادتدّل زقه  .2

 أداٗ الكٔاع

  ر العلْو ّالتقئ٘ بادتامع٘معدل قٔد الطلب٘ يف بسام :(10ددّل )

 احلد األدىٙ املطتَدف 

40% 

 اجلَ٘ املصّدٗ للبٔاىات

 عنادٗ القبْل ّالتطذٔل

 مطتْٚ البٔاىات

 دامع٘فسع / 
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 معدل الطلب٘ الرًٓ ٓتخدثٌْ أنجس مً لغ٘ :16املؤغس  

 التعسٓف

 إمجالٕ عدد الطلب٘ بادتامع٘.علٙ ( اللػ٘ االصتلٔصٓ٘ لػ٘ أديبٔ٘ )مجال: ٍْ ىطب٘ الطلب٘ الرًٓ ٓتشدثٌْ 

 األٍداف

 .القدزات التيافطٔ٘ لطلب٘ ادتامع٘التعس  علٙ  .1

 إضتٔفاٛ متطلبات ارتط٘ الْطئ٘ لتطْٓس التعلٔه العالٕ )آفاق( .2

 اضتدداو ٍرا املقٔاع يف زضه الطٔاضات العام٘ علٙ مطتْٚ ادتامع٘ لسفع مطتْٚ ارتدمات التعلٔنٔ٘ املقدم٘. .3

 إجساٛات الكٔاع

 .السابع مً الفضل الدزاضٕ األّله تطبٔق ٍرا املؤغس يف االضبْع ٓت .1

   .طلب٘ علٙ مطتْٚ الللٔ٘ ّادتامع٘لاىل العدد اإلمجالٕ لصتلٔصٓ٘ اإللػ٘ بالالطالب الرًٓ ٓدزضٌْ مقسزات اليطب٘ املْٝٓ٘ ألعداد  ٓته سطاب  .2

 أداٗ الكٔاع

 .دتامع٘بامً لػ٘ الطلب٘ الرًٓ ٓتشدثٌْ أكجس معدل : (11)ددّل 

 احلد األدىٙ املطتَدف 

80% 

 اجلَ٘ املصّدٗ للبٔاىات

 عنادٗ القبْل ّالتطذٔل

 مطتْٚ البٔاىات

 طالبات( –)طالب  دامع٘ –كلٔ٘ 
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 مطتْٚ زضا الطلب٘ عً أضالٔب التعلٔه ّالتعله ّالتكْٓه :17املؤغس  

 التعسٓف

 (أضتباى٘ خربٗ الطالب) علٙ مقٔاع تقدٓسٖ مً مخظ ىقاط بإضتدداو اضتباى٘اضتطالع أزاٛ الطلب٘  لالٍْ التقٔٔه اإلمجالٕ ألضالٔب التعلٔه ّالتعله ّالتقْٓه مً خ

 األٍداف

 .بػلل كلٕ علٙ مطتْٚ الربىامر ّالللٔ٘ ّادتامع٘ أضالٔب التعلٔه ّالتعله ّالتقْٓهقٔاع دْدٗ  .1

 إضتٔفاٛ متطلبات ارتط٘ الْطئ٘ لتطْٓس التعلٔه العالٕ )آفاق( .2

 زضه الطٔاضات العام٘ علٙ مطتْٚ ادتامع٘ لسفع دْدٗ التعلٔه ّالتعله. املطاعدٗ يف .3

 إجساٛات الكٔاع

 .الربىامر مً خالل بْاب٘ اليعاو األكادميٕ بادتامع٘لعٔي٘ مً طلب٘ ، دزاضٕعاو األزبع٘ أضابٔع األخريٗ مً كل ٓته تطبٔق ٍرا املؤغس خالل  .1

 .)طالب/طالبات( ادتامع٘ـ كلٔ٘ ـ للل بسىامر  باى٘االضتٓته سطاب متْضط الدزدات للل مؤغس فسعٕ يف  .2

 ادتامع٘.ـ كلٔ٘ ـ للل بسىامر " أغعس بالسضا بػلل عاو عً أضالٔب التعلٔه ّالتعله ّالتقْٓه " فسعٕالنؤغس للٓته سطاب متْضط الدزدات  .3

 التشطني. طخطحبٔح ٓته عالدَا يف قبل بدآ٘ كل عاو دامعٕ زضال ىتاٜر املؤغس للللٔات ّ الربامر إٓته  .4

 أداٗ الكٔاع

 تقْٓه خربٗ الطالب : (3)  اضتباى٘

 احلد األدىٙ املطتَدف 

 %80ىطب٘ السضٙ ال تقل عً 

 اجلَ٘ املصّدٗ للبٔاىات

 عنادٗ القبْل ّالتطذٔل

 مطتْٚ البٔاىات

 )طالب/طالبات( دامع٘ – كلٔ٘ – بسىامر
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 اجلامع٘ زضا الطلب٘ عً اخلدمات املكدم٘ هله يفمطتْٚ  :18املؤغس  

 التعسٓف

علٙ مقٔاع تقدٓسٖ مً مخظ  بإضتدداو اضتباى٘اضتطالع أزاٛ الطلب٘  اللالتقٔٔه اإلمجالٕ مً خّٓته دم٘ هله يف ادتامع٘ قٍْ ىطب٘ زضا الطلب٘ علٙ ارتدمات امل

 .ىقاط

 األٍداف

 .علٙ مطتْٚ الربىامر ّالللٔ٘ ّادتامع٘ارتدمات التعلٔنٔ٘ املقدم٘ للطلب٘ قٔاع دْدٗ  .1

 إضتٔفاٛ متطلبات ارتط٘ الْطئ٘ لتطْٓس التعلٔه العالٕ )آفاق( .2

 املطاعدٗ يف زضه الطٔاضات العام٘ علٙ مطتْٚ ادتامع٘ لسفع دْدٗ التعلٔه ّالتعله. .3

 إجساٛات الكٔاع

 .يعاو األكادميٕ بادتامع٘الربىامر مً خالل بْاب٘ اللعٔي٘ مً طلب٘ ، دزاضٕعاو األزبع٘ أضابٔع األخريٗ مً كل ٓته تطبٔق ٍرا املؤغس خالل  .1

 .)طالب/طالبات( ادتامع٘ـ كلٔ٘ ـ للل بسىامر  االضتباى٘ٓته سطاب متْضط الدزدات للل مؤغس فسعٕ يف  .2

 ادتامع٘.ـ كلٔ٘ ـ للل بسىامر " أغعس بالسضا بػلل عاو عً سٔاتٕ الطالبٔ٘ يف ٍرِ ادتامع٘ " فسعٕالنؤغس للٓته سطاب متْضط الدزدات  .3

 التشطني. طحبٔح ٓته عالدَا يف خطقبل بدآ٘ كل عاو دامعٕ املؤغس للللٔات ّ الربامر  زضال ىتاٜرإٓته  .4

 أداٗ الكٔاع

 تقْٓه خربٗ الطالب : (3)  اضتباى٘

 احلد األدىٙ املطتَدف 

 %80ىطب٘ السضٙ ال تقل عً 

 اجلَ٘ املصّدٗ للبٔاىات

 عنادٗ القبْل ّالتطذٔل

 )طالب/طالبات( دامع٘ – كلٔ٘ – بسىامر:  مطتْٚ البٔاىات
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 معدل أعداد الطلب٘ إىل ٍٔئ٘ التدزٓظ حطب التدصصات :19املؤغس  

 التعسٓف

كامل يف  بدّاو التدزٓظ ٍٔٝ٘ أعضاٛ عدد إىل بقٔ٘ التدضضات(  –علْو ٍّيدض٘  –)طب  يف شتتلف التدضضات املْدْدٗ بادتامع٘ املطذلني الطلب٘ أعداد ىطب٘ ٍْ

 .ٍرِ التدضضات

 األٍداف

 كرلم الللٔات ذات التدضضات املدتلف٘. ،ٍٔٝ٘ التدزٓظ للل بسىامر مً بسامر ادتامع٘أعداد تٔفاٛ حتقق اض .1

 إضتٔفاٛ متطلبات ارتط٘ الْطئ٘ لتطْٓس التعلٔه العالٕ )آفاق( .2

 .رٓ٘ الطيْٓ٘اضتدداو ٍرا املقٔاع يف زضه الطٔاضات العام٘ علٙ مطتْٚ ادتامع٘ لعنلٔ٘ التْظٔف خالل خطتَا االضرتاتٔذٔ٘ ّالتيفٔ .3

 إجساٛات الكٔاع

  الطلب٘ ّأعضاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ.أعداد للعاو ادتامعٕ بعد سدّخ الجبات اليطيب للل مً  مً الفضل الدزاضٕ االّل الطادعاألضبْع ٓته تطبٔق ٍرا املؤغس يف  .1

 . 12ل باضتدداو ددّل أعداد أعضاٛ ٍُٔٝ التدزٓظ الرًٓ علٙ زأع العنل ّبدّاو كامّٓته سطاب أعداد الطلب٘ املطذلني  .2

 .بْكال٘ ادتامع٘ للػؤٌّ التعلٔنٔ٘ التشطني. طىتاٜر املؤغس يف خطاضتدداو ٓته  .3

 أداٗ الكٔاع

 معدل أعداد الطلب٘ إىل ٍٔٝ٘ التدزٓظ سطب التدضضات (:12)ددّل 

 احلد  األدىٙ املطتَدف 

 (1222اليعسٓ٘ ) الربامر 

 (1217العلنٔ٘ ) الربامر 

 (1211الضشٔ٘ ) الربامر 

 اجلَ٘ املصّدٗ للبٔاىات

 عنادٗ القبْل ّالتطذٔل + عنادٗ غؤٌّ أعضاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ ّاملْظفني

 مطتْٚ البٔاىات

 )طالب/طالبات(دامع٘ 
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 أعضاٛ ٍٔئ٘ التدزٓظ املتعاقدًٓمعدل  :20املؤغس  

 التعسٓف

 .الللٔ٘ ّادتامع٘ كلل – بالربىامر ٍْ ىطب٘ أعضاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ املتعاقدًٓ إىل إمجالٕ أعضاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ

 األٍداف

 كلل ادتامع٘.ببلل بسىامر ّكلٔ٘ ّالقازًٓ ٍٔٝ٘ التدزٓظ أعداد حتقق اضتٔفاٛ  .1

 إضتٔفاٛ متطلبات ارتط٘ الْطئ٘ لتطْٓس التعلٔه العالٕ )آفاق( .2

 .اتٔذٔ٘ ّالتيفٔرٓ٘ الطيْٓ٘اضتدداو ٍرا املقٔاع يف زضه الطٔاضات العام٘ علٙ مطتْٚ ادتامع٘ لعنلٔ٘ التْظٔف خالل خطتَا االضرت .3

 إجساٛات الكٔاع

  عضاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ.ألللعاو ادتامعٕ بعد سدّخ الجبات اليطيب  مً الفضل الدزاضٕ االّل الطادعاألضبْع ٓته تطبٔق ٍرا املؤغس يف  .1

 . 13دّل د املتعاقدًٓ ىطب٘ اىل إمجالٕ أعضاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ بلل بسىامرٓته سطاب أعداد أعضاٛ ٍُٔٝ التدزٓظ  .2

 التشطني. طحبٔح ٓته عالدَا يف خطقبل بدآ٘ كل عاو دامعٕ الربامر زضال ىتاٜر املؤغس للللٔات ّإٓته  .3

 أداٗ الكٔاع

 ىطب٘ أعضاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ املتعاقدًٓ إىل إمجالٕ أعضاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ: (13)ددّل 

 احلد األدىٙ املطتَدف 

35% 

 اجلَ٘ املصّدٗ للبٔاىات

 ٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظعنادٗ غؤٌّ أعضا

 مطتْٚ البٔاىات

 دامع٘بسىامر / كلٔ٘ / 
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 معدل ٍٔئ٘ التدزٓظ الرًٓ تلكْا تدزٓبا علٙ أضالٔب التدزٓظ احلدٓج٘ اليت  تعصش التعلٔه ّالتعله :21املؤغس  

 التعسٓف

داخل ادتامع٘ أّ أضالٔب التدزٓظ اذتدٓج٘  زات تدزٓبٔ٘ يفاليطب٘ املْٝٓ٘ لعدد أعضاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ الرًٓ غازكْا مسٗ ّاسدٗ علٙ األقل يف ّزش عنل أّ دٍّْ 

 خازدَا اىل العدد الللٕ هلٔٝ٘ التدزٓظ يف كل عاو دامعٕ

 األٍداف

 .معدل إضتدداو أضالٔب التعلٔه اذتدٓج٘ يف التعلٔه ّالتعله بادتامع٘التعس  علٙ  .1

 إضتٔفاٛ متطلبات ارتط٘ الْطئ٘ لتطْٓس التعلٔه العالٕ )آفاق( .2

 .لتطْٓس مَازات أعضاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظاو ٍرا املقٔاع يف زضه الطٔاضات العام٘ علٙ مطتْٚ ادتامع٘ اضتدد .3

 إجساٛات الكٔاع

 ارتامظ عػس مً الفضل الدزاضٕ الجاىٕ.ٓته تطبٔق ٍرا املؤغس يف االضبْع  .1

داخل أضالٔب التدزٓظ اذتدٓج٘  ّزش عنل أّ دّزات تدزٓبٔ٘ يف ٓته سطاب اليطب٘ املْٝٓ٘ لعدد أعضاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ الرًٓ غازكْا مسٗ ّاسدٗ علٙ األقل يف .2

 الللٔ٘ ّادتامع٘ كلل. –ادتامع٘ أّ خازدَا اىل العدد الللٕ هلٔٝ٘ التدزٓظ يف كل عاو دامعٕ علٙ مطتْٚ الربىامر 

 .التشطني طحبٔح ٓته عالدَا يف خطقبل بدآ٘ كل عاو دامعٕ الربامر زضال ىتاٜر املؤغس للللٔات ّإٓته  .3

 أداٗ الكٔاع

 معدل ٍٔٝ٘ التدزٓظ الرًٓ تلقْا تدزٓبا علٙ أضالٔب التدزٓظ اذتدٓج٘ اليت  تعصش التعلٔه ّالتعله(: 14)ددّل 

 احلد األدىٙ املطتَدف 

35% 

 اجلَ٘ املصّدٗ للبٔاىات

 عنادٗ ادتْدٗ ّتطْٓس املَازات + الللٔات

 مطتْٚ البٔاىات

 دامع٘بسىامر / كلٔ٘ / 
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 ل الربامج اليت تطتددو اختبازات تكْٓه خمسجات التعلهمعد :22املؤغس  

 التعسٓف

)داخلٔا مً خالل ادتامع٘ أّ خازدٔا مً خالل مسكص القٔاع بْشازٗ التعلٔه العالٕ التدسز اليطب٘ املْٝٓ٘ للربامر اليت تطتددو إختبازات تقْٓه شتسدات التعله عيد  ٍٕ

 .الٕ عدد الربامر بالللٔ٘/ادتامع٘اىل إمجأّ مً أٖ دَ٘ مَئ٘ أّ أكادمئ٘ أخسٚ( 

 األٍداف

 .مطتْٚ دْدٗ املدسدات التعلٔنٔ٘ لربامر ادتامع٘التعس  علٙ  .1

 .إضتٔفاٛ متطلبات ارتط٘ الْطئ٘ لتطْٓس التعلٔه العالٕ )آفاق( .2

 املطاعدٗ يف زضه الطٔاضات العام٘ علٙ مطتْٚ ادتامع٘ لسفع دْدٗ التعلٔه ّالتعله. .3

 إجساٛات الكٔاع

 .األخري مً العاو الدزاضٕ االضبْع  ضيْٓا خاللتطبٔق ٍرا املؤغس ٓته  .1

بعد اإلطالع علٙ ىتاٜر اإلختبازات للل  (15)باضتدداو ددّل اليطب٘ املْٝٓ٘ للربامر اليت تطتددو إختبازات تقْٓه شتسدات التعله عيد التدسز  سطاب ٓته  .2

 .بسىامر

 ل٘ ادتامع٘ للػؤٌّ التعلٔنٔ٘.بْكا التشطني. طىتاٜر املؤغس يف خطاضتدداو ٓته  .3

 أداٗ الكٔاع

 معدل الربامر اليت تطتددو اختبازات تقْٓه شتسدات التعله (:15)ددّل 

 احلد األدىٙ املطتَدف 

70% 

 اجلَ٘ املصّدٗ للبٔاىات

 عنادٗ ادتْدٗ ّتطْٓس املَازات + الللٔات

 مطتْٚ البٔاىات

 دامع٘كلٔ٘ / 
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 ّخازجٔاأداخلٔا  معدل الربامج املعتندٗ :23املؤغس  

 التعسٓف

اليت مت إعتنادٍا ستلٔا أّ عاملٔا اىل العدد الللٕ للربامر اليت خسدت الفْز االّل.ادتامع٘ الللٔ٘/ْٓ٘ لعدد بسامر ٍٕٝ اليطب٘ امل

  األٍداف 

 .التعس  علٙ مدٚ حتقٔق ادتامع٘ ألٍدافَا اإلضرتاتٔذٔ٘ .1

 .العالٕ )آفاق(إضتٔفاٛ متطلبات ارتط٘ الْطئ٘ لتطْٓس التعلٔه  .2

 اضتدداو ٍرا املقٔاع يف زضه الطٔاضات العام٘ علٙ مطتْٚ ادتامع٘ لسفع مطتْٚ ارتدمات التعلٔنٔ٘ ّاإلدازٓ٘ املقدم٘. .3

 إجساٛات الكٔاع

 .األخري مً العاو الدزاضٕ االضبْع  ضيْٓا خاللٓته تطبٔق ٍرا املؤغس  .1

بعد اإلطالع علٙ  (16)باضتدداو ددّل اىل العدد الللٕ للربامر بالللٔ٘/ ادتامع٘ دٍا ستلٔا أّ عاملٔا اليت مت إعتنااليطب٘ املْٝٓ٘ للربامر اليت  سطاب ٓته  .2

 .قسزازات اإلعتناد ّتقازٓس الفسٓق الصاٜس للل بسىامر

 بْكال٘ ادتامع٘ للػؤٌّ التعلٔنٔ٘. التشطني. طىتاٜر املؤغس يف خطاضتدداو ٓته  .3

 أداٗ الكٔاع

 داخلٔا ّخازدٔا املعتندٗ معدل الربامر(: 16)ددّل 

 احلد األدىٙ املطتَدف 

85% 

 اجلَ٘ املصّدٗ للبٔاىات

 عنادٗ ادتْدٗ ّتطْٓس املَازات + الللٔات

 مطتْٚ البٔاىات

 دامع٘كلٔ٘ / 
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 مؤغسات خاص٘ جبامع٘ اجملنع٘

 ٍٔهل٘ ىطب٘ التدصصات اليت مت إعادٗ ٍٔهلتَا ّحتدٓجَا اىل عدد الربامج اليت حتتاج اىل :24املؤغس  

 التعسٓف

الربامر ّارتطط الدزاضٔ٘ ٍٕ ىطب٘ الربامر األكادمئ٘ اليت مت إعادٗ ٍٔللتَا ّحتدٓجَا اىل عدد الربامر اليت حتتاز اىل ٍٔلل٘ مً خالل التقسٓس الطيْٖ إلدازٗ 

بْكال٘ ادتامع٘ للػؤٌّ التعلٔنٔ٘

  األٍداف 

 .التعس  علٙ مدٚ حتقٔق ادتامع٘ ألٍدافَا اإلضرتاتٔذٔ٘ .1

 اضتدداو ٍرا املقٔاع يف زضه الطٔاضات العام٘ علٙ مطتْٚ ادتامع٘ لسفع مطتْٚ ارتدمات التعلٔنٔ٘ املقدم٘. .2

 إجساٛات الكٔاع

 .مً العاو الدزاضٕ  العاغس مً الفضل الدزاضٕ الجاىٕ االضبْع  ضيْٓا خاللٓته تطبٔق ٍرا املؤغس  .1

بعد  (17)باضتدداو ددّل بالللٔ٘/ ادتامع٘  دٗ ٍٔللتَا ّحتدٓجَا اىل عدد الربامر اليت حتتاز اىل ٍٔلل٘مت إعااليطب٘ املْٝٓ٘ للربامر اليت اليت  سطاب ٓته  .2

 .التقسٓس الطيْٖ إلدازٗ الربامر ّارتطط الدزاضٔ٘ بْكال٘ ادتامع٘ للػؤٌّ التعلٔنٔ٘اإلطالع علٙ 

 ٔنٔ٘.بْكال٘ ادتامع٘ للػؤٌّ التعل التشطني. طىتاٜر املؤغس يف خطاضتدداو ٓته  .3

 أداٗ الكٔاع

 ىطب٘ التدضضات اليت مت إعادٗ ٍٔللتَا ّحتدٓجَا اىل عدد الربامر اليت حتتاز اىل ٍٔلل٘(: 17ددّل )

 %100 :احلد األدىٙ املطتَدف

 اجلَ٘ املصّدٗ للبٔاىات

 عنادٗ ادتْدٗ ّتطْٓس املَازات + الللٔات

 دامع٘كلٔ٘ / : مطتْٚ البٔاىات
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  لربامج الطيْٓ٘ النطاب الطلب٘ مَازات  التْظٔف ّ زٓادٗ االعنالعدد املبادزات ّا :25املؤغس  

 التعسٓف

امليفرٗ مً الللٔات ّالعنادات املطاىدٗ إلكطاب الطالب مَازات التْظٔف ّزٓادٗ اإلعنال.ٍْ العدد اإلمجالٕ للنبادزات ّاالىػط٘ الطيْٓ٘ 

  األٍداف 

 .ٔ٘التعس  علٙ مدٚ حتقٔق ادتامع٘ ألٍدافَا اإلضرتاتٔذ .1

 .املَازات الػدضٔ٘ للطالباضتدداو ٍرا املقٔاع يف زضه الطٔاضات العام٘ علٙ مطتْٚ ادتامع٘ لسفع  .2

 إجساٛات الكٔاع

 .األخري مً العاو الدزاضٕ االضبْع  ضيْٓا خاللٓته تطبٔق ٍرا املؤغس  .1

 .ت املطاىدٗ إلكطاب الطلب٘ مَازات التْظٔف ّزٓادٗ األعنالعدد املبادزات ّالربامر امليفرٗ خالل الطي٘ الدزاضٔ٘ مً الللٔات ّالعنادا سطاب ٓته  .2

 ٓته إعداد تقسٓس عً دْدٗ ٍرِ املبادزات ّالربامر ّمدٚ اإلضفادٗ ميَا. .3

 بْكال٘ ادتامع٘ للػؤٌّ التعلٔنٔ٘. التشطني. طىتاٜر املؤغس يف خطاضتدداو ٓته  .4

 أداٗ الكٔاع

 ب الطلب٘ مَازات  التْظٔف ّ زٓادٗ االعنالعدد املبادزات ّالربامر الطيْٓ٘ الكطا(: 18ددّل )

 احلد األدىٙ املطتَدف 

 متصآد

 اجلَ٘ املصّدٗ للبٔاىات

 عنادٗ غؤٌّ الطالب

 دامع٘ –كلٔ٘ : مطتْٚ البٔاىات
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 مطتْٖ زضا الطلب٘ مً ذّٖ االحتٔاجات اخلاص٘ عً اخلدمات املكدم٘ هله :26املؤغس  

 التعسٓف

علٙ  بإضتدداو اضتباى٘اضتطالع أزاٛ الطلب٘  اللعلٙ ارتدمات املقدم٘ هله يف ادتامع٘ ّٓته التقٔٔه اإلمجالٕ مً خ تٔادات ارتاص٘مً ذّٖ االسٍْ ىطب٘ زضا الطلب٘ 

 .مقٔاع تقدٓسٖ مً مخظ ىقاط

 األٍداف

 .علٙ مطتْٚ الربىامر ّالللٔ٘ ّادتامع٘ارتدمات املقدم٘ لرّٖ اإلستٔادات ارتاص٘ قٔاع دْدٗ  .1

 .ارتدمات املقدم٘ للطالب مً ذّٖ اإلستٔادات ارتاص٘الطٔاضات العام٘ علٙ مطتْٚ ادتامع٘ لسفع دْدٗ املطاعدٗ يف زضه  .2

 إجساٛات الكٔاع

 .الربىامر مً خالل بْاب٘ اليعاو األكادميٕ بادتامع٘لعٔي٘ مً طلب٘ ، دزاضٕعاو األزبع٘ أضابٔع األخريٗ مً كل ٓته تطبٔق ٍرا املؤغس خالل  .1

 .)طالب/طالبات( ادتامع٘ـ كلٔ٘ ـ للل بسىامر  االضتباى٘يف  ارتاص٘ برّٖ اإلستٔادات ارتاص٘الفسعٔ٘  اتنؤغسللزدات ٓته سطاب متْضط الد .2

 " أغعس بالسضا بػلل عاو عً مطتْٚ دْدٗ ارتدمات اليت تقدمَا ادتامع٘ لرّٚ االستٔادات ارتاص٘ " فسعٕالنؤغس للٓته سطاب متْضط الدزدات  .3

 التشطني. طحبٔح ٓته عالدَا يف خطقبل بدآ٘ كل عاو دامعٕ س للللٔات ّ الربامر زضال ىتاٜر املؤغإٓته  .4

 أداٗ الكٔاع

 تقْٓه خربٗ الطالب : (3)  اضتباى٘

 احلد األدىٙ املطتَدف 

 %80ىطب٘ السضٙ ال تقل عً 

 اجلَ٘ املصّدٗ للبٔاىات

 عنادٗ القبْل ّالتطذٔل

 البات()طالب/ط دامع٘ – كلٔ٘ – بسىامر:مطتْٚ البٔاىات
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 ىطب٘ الطلب٘ املتلكٔني خلدمات االزغاد اىل امجالٕ عدد الطلب٘ :27املؤغس  

 التعسٓف

مسٗ ّاسدٗ خالل الفضل الدزاضٕ علٙ األقل اىل عدد الطالب/الطالبات  الطالبٕالطالب/ الطالبات املتلقني رتدم٘ مً خدمات اإلزغاد ْٓ٘ لعدد ٍٕ اليطب٘ املٝ

.املطذلني بالربىامر

  فاألٍدا 

 .بسامر ادتامع٘ أىْاعُ يف كل تفعٔل خدمات اإلزغاد مبدتلفالتعس  علٙ مدٚ  .1

 .طْٓس ميعْم٘ اإلزغاد الطالبٕلتاملطاعدٗ يف زضه الطٔاضات العام٘ علٙ مطتْٚ ادتامع٘  .2

 إجساٛات الكٔاع

 .دزاضٕ كل عاو مً مً الفضل الدزاضٕ األّل  18االضبْع  ضيْٓا خاللٓته تطبٔق ٍرا املؤغس  .1

اليطب٘ املْٝٓ٘ لعدد الطالب/ الطالبات املتلقني رتدم٘ مً خدمات اإلزغاد الطالبٕ مسٗ ّاسدٗ خالل الفضل الدزاضٕ علٙ األقل اىل عدد  سطاب  ٓته .2

ّمً خالل تقسٓس   ذٔللعنادٗ القبْل ّالتط اإلزغاد األكادميٕمً خالل تقسٓس ( 19سضس ألىػط٘ األزغاد )ددّل الطالب/الطالبات املطذلني بالربىامر بعد إعداد 

 اإلزغاد الطالبٕ مً عنادٗ غؤٌّ الطالب.

 التشطني. طحبٔح ٓته عالدَا يف خطقبل بدآ٘ كل عاو دامعٕ زضال ىتاٜر املؤغس للللٔات ّ الربامر إٓته  .3

 أداٗ الكٔاع

 ىطب٘ الطلب٘ املتلقٔني رتدمات االزغاد اىل امجالٕ عدد الطلب٘(: 19ددّل )

  احلد األدىٙ املطتَدف

100% 

 اجلَ٘ املصّدٗ للبٔاىات

 عنادٗ غؤٌّ الطالب+  القبْل ّالتطذٔلعنادٗ 

 )طالب/طالبات( دامع٘ – كلٔ٘ – سىامرب :مطتْٚ البٔاىات

  



 

                                            40 

 ىطب٘ الطلب٘ املػازنني فٙ االىػط٘ اىل امجاىل عدد الطلب٘ :28املؤغس  

 التعسٓف

الدزاضٕ علٙ األقل اىل عدد الطالب/الطالبات املطذلني  العاومسٗ ّاسدٗ خالل ألىػط٘ الطالبٔ٘ املػازكني يف أسد إٍ اليطب٘ املْٝٓ٘ لعدد الطالب/ الطالبات 

بالربىامر.

  األٍداف 

 .التعس  علٙ مدٚ حتقٔق ادتامع٘ ألٍدافَا اإلضرتاتٔذٔ٘ .1

 .مبدتلف بسامر ادتامع٘فاعلٔ٘ األىػط٘ الطالبٔ٘ التعس  علٙ مدٚ  .2

 .الزتقاٛ مبطتْٚ ارتدمات ّاألىػط٘ الطالبٔ٘لت العام٘ علٙ مطتْٚ ادتامع٘ اضتدداو ٍرا املقٔاع يف زضه الطٔاضا .3

 إجساٛات الكٔاع

 .األخري مً العاو الدزاضٕ االضبْع  ضيْٓا خاللٓته تطبٔق ٍرا املؤغس  .1

علٙ األقل اىل عدد الطالب/الطالبات  زاضٕالد العاومسٗ ّاسدٗ خالل ػازكني يف أسد األىػط٘ الطالبٔ٘ اليطب٘ املْٝٓ٘ لعدد الطالب/ الطالبات امل سطاب ٓته  .2

 .(E-register)أّ مً ىعاو  لعنادٗ غؤٌّ الطالب( مً خالل التقسٓس الطيْٖ 21سضس لألىػط٘ الطالبٔ٘ )ددّل بعد إعداد  املطذلني بالربىامر

 شطني.الت طحبٔح ٓته عالدَا يف خطقبل بدآ٘ كل عاو دامعٕ زضال ىتاٜر املؤغس للللٔات ّ الربامر إٓته  .3

 أداٗ الكٔاع

 ىطب٘ الطلب٘ املػازكني فٙ االىػط٘ اىل امجاىل عدد الطلب٘(: 20ددّل )

 احلد األدىٙ املطتَدف 

 متصآد

 اجلَ٘ املصّدٗ للبٔاىات

 غؤٌّ الطالبعنادٗ 

 )طالب/طالبات( دامع٘ – كلٔ٘ – بسىامر:مطتْٚ البٔاىات
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 ىتناٛ الْطين باجلامع٘معدل املبادزات ّالفعالٔات اليت تعصش اال :29املؤغس  

 التعسٓف

ٍْ العدد اإلمجالٕ للنبادزات ّالفعالٔات الطيْٓ٘ امليفرٗ مً الللٔات ّالعنادات املطاىدٗ لتعصٓص اإلىتناٛ الْطين بادتامع٘.

  األٍداف 

 .التعس  علٙ مدٚ حتقٔق ادتامع٘ ألٍدافَا اإلضرتاتٔذٔ٘ .1

 .لتعصٓص األىتناٛ الْطين لدٚ الطالبمطتْٚ ادتامع٘  اضتدداو ٍرا املقٔاع يف زضه الطٔاضات العام٘ علٙ .2

 إجساٛات الكٔاع

 .األخري مً العاو الدزاضٕ االضبْع  ضيْٓا خاللٓته تطبٔق ٍرا املؤغس  .1

 .ٗ األعنالعدد املبادزات ّالربامر امليفرٗ خالل الطي٘ الدزاضٔ٘ مً الللٔات ّالعنادات املطاىدٗ إلكطاب الطلب٘ مَازات التْظٔف ّزٓاد سطاب ٓته  .2

 ٓته إعداد تقسٓس عً دْدٗ ٍرِ املبادزات ّالفعالٔات ّمدٚ اإلضفادٗ ميَا. .3

 بْكال٘ ادتامع٘ للػؤٌّ التعلٔنٔ٘. التشطني. طىتاٜر املؤغس يف خطاضتدداو ٓته  .4

 أداٗ الكٔاع

 معدل املبادزات ّالفعالٔات اليت تعصش االىتناٛ الْطين بادتامع٘(: 21ددّل )

 دف احلد األدىٙ املطتَ

 متصآد

 اجلَ٘ املصّدٗ للبٔاىات

 عنادٗ غؤٌّ الطالب

 مطتْٚ البٔاىات

 دامع٘ -كلٔ٘ 
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 معدل االضتدداو ألىظن٘ اجلْدٗ االلهرتّىٔ٘ :30املؤغس  

 التعسٓف

للْسدات األكادمئ٘ ّاإلدازٓ٘  الللٕ اىل العدد  ىعاو إللرتّىٕ للذْدٗ مت بتفعٔلقاادتامع٘ اليت مت ّاإلدازٓ٘ ب الْسدات األكادمئ٘ ْٓ٘ لعدد ٍٕ اليطب٘ املٝ

.بادتامع٘

  األٍداف 

 .التعس  علٙ مدٚ حتقٔق ادتامع٘ ألٍدافَا اإلضرتاتٔذٔ٘ .1

 خدمات التعلٔنٔ٘ ّاإلدازٓ٘ املقدم٘.٘ علٙ مطتْٚ ادتامع٘ لسفع مطتْٚ اضتدداو ٍرا املقٔاع يف زضه الطٔاضات العام .2

 إجساٛات الكٔاع

 .دزاضٕ الفضل الدزاضٕ الجاىٕ مً كل عاو  مً 12االضبْع  خالل ضيْٓآته تطبٔق ٍرا املؤغس  .1

ىعاو إللرتّىٕ للذْدٗ اىل العدد الللٕ للْسدات األكادمئ٘  ٔلْٓ٘ لعدد لعدد الْسدات األكادمئ٘  ّاإلدازٓ٘ بادتامع٘ اليت مت قامت بتفعاليطب٘ املٝ سطاب ٓته  .2

 .ادتْدٗ عً تفعٔل أىعن٘ ادتْدٗ اإللرتّىٔ٘ بادتامع٘ عنادٗ بعد اإلطالع علٙ تقسٓس ّاإلدازٓ٘  بادتامع٘

 بْكال٘ ادتامع٘ للػؤٌّ التعلٔنٔ٘. التشطني. طىتاٜر املؤغس يف خطاضتدداو ٓته  .3

 أداٗ الكٔاع

 معدل االضتدداو ألىعن٘ ادتْدٗ االللرتّىٔ٘(: 22ددّل )

 احلد األدىٙ املطتَدف 

100% 

 اجلَ٘ املصّدٗ للبٔاىات

 ٓس املَازاتعنادٗ ادتْدٗ ّتطْ

 مطتْٚ البٔاىات

 دامع٘ –فسّع  -قطاعات )إدازٓ٘/أكادمئ٘( 

 



 

                                            43 

 مطتْٚ زضا ميطْبٕ اجلامع٘ عً أداٛ ّحدات اجلْدٗ باجلامع٘ :31املؤغس  

 التعسٓف

ميطْبٕ اضتطالع أزاٛ  اللالٕ مً خ( عً أداٛ ّسدات ادتْدٗ بادتامع٘ ّٓته التقٔٔه اإلمجطالبٍْ ىطب٘ زضا الطلب٘ ميطْبٕ ادتامع٘ )أعضاٛ ٍٔٝ٘ تدزٓظ/إدازٓني/

 .علٙ مقٔاع تقدٓسٖ مً مخظ ىقاط بإضتدداو اضتباى٘ ادتامع٘

 األٍداف

 .أداٛ ّسدات ادتْدٗ بادتامع٘قٔاع دْدٗ  .1

 .ارتدمات املقدم٘ مليطْبٕ ادتامع٘املطاعدٗ يف زضه الطٔاضات العام٘ علٙ مطتْٚ ادتامع٘ لسفع دْدٗ  .2

 إجساٛات الكٔاع

 .لفٝات )إىاخ/ذكْز( مً خالل ارتدمات اإلللرتّىٔ٘اميطْبٕ ادتامع٘ ممجل٘ لعٔي٘ مً ، دزاضٕعاو األزبع٘ أضابٔع األخريٗ مً كل املؤغس خالل ٓته تطبٔق ٍرا  .1

 ع ادتامع٘ )إىاخ/ذكْز( يف كل فسّ طالب(ـ  إدازٓنيـ أعضاٛ ٍٔٝ٘ تدزٓظ  فٝ٘ )للل  االضتباى٘يف الفسعٔ٘ ارتاص٘  اتنؤغسللٓته سطاب متْضط الدزدات  .2

 " أداٛ ّسدات ادتْدٗ بادتامع٘أغعس بالسضا بػلل عاو عً مطتْٚ  " فسعٕالنؤغس للٓته سطاب متْضط الدزدات  .3

 التشطني. طحبٔح ٓته عالدَا يف خطقبل بدآ٘ كل عاو دامعٕ للل ادتَات بادتامع٘زضال ىتاٜر املؤغس إٓته  .4

 أداٗ الكٔاع

 ٘ عً أداٛ ّسدات ادتْدٗ بادتامع٘مطتْٚ زضا ميطْبٕ ادتامع (: 5)  اضتباى٘

 احلد األدىٙ املطتَدف 

 %80ىطب٘ السضٙ ال تقل عً 

 اجلَ٘ املصّدٗ للبٔاىات

 عنادٗ ادتْدٗ ّتطْٓس املَازات

 (إىاخ /ذكْز)طالب(  -إدازٓني  -)أعضاٛ ٍٔٝ٘ تدزٓظ دامع٘ – فسّع:مطتْٚ البٔاىات
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 املؤضطٕمدٚ اضتٔفاٛ اجلامع٘ ملعآري االعتناد  :32املؤغس  

 التعسٓف

 طٔ٘ مقآٔظ التقْٓه الراتٕ ٍْ التقدٓس اليذنٕ اإلمجالٕ للل معٔاز مً معآري اهلٔٝ٘ الْطئ٘ للتقْٓه ّاإلعتناد االكادميٕ مً خالل تقسٓس الدزاض٘ الراتٔ٘ املؤض

 األٍداف

 .التعس  علٙ مدٚ حتقٔق ادتامع٘ ألٍدافَا اإلضرتاتٔذٔ٘ .1

 ؤضطٕ للذامع٘اإلعتناد امل إضتٔفاٛ متطلبات .2

 .ادتْدٗاضتدداو ٍرا املقٔاع يف زضه الطٔاضات العام٘ علٙ مطتْٚ ادتامع٘ لسفع مطتْٚ  .3

 إجساٛات الكٔاع

 .مً العاو الدزاضٕ  19االضبْع  ضيْٓا خاللٓته تطبٔق ٍرا املؤغس  .1

ّاإلعتناد األكادميٕ مً خالل تقسٓس الدزاض٘ الراتٔ٘ املؤضطٔ٘ ّتقسٓس التقدٓس اليذنٕ للل معٔاز مً معآري اإلعتناد املؤضطٕ للَٔٝ٘ الْطئ٘ للتقْٓه  سطاب ٓته  .2

 مقآٔظ التقْٓه الراتٕ 

 بْكال٘ ادتامع٘ للػؤٌّ التعلٔنٔ٘. التشطني. طىتاٜر املؤغس يف خطاضتدداو ٓته  .3

 أداٗ الكٔاع

  مدٚ اضتٔفاٛ ادتامع٘ ملعآري االعتناد املؤضطٕ(: 23ددّل )

 احلد األدىٙ املطتَدف 

80% 

 اجلَ٘ املصّدٗ للبٔاىات

 عنادٗ ادتْدٗ ّتطْٓس املَازات

 مطتْٚ البٔاىات

 دامع٘
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 ىطب٘ ميطْبٕ اجلامع٘ الرًٓ تلكْا تدزٓبًا يف دلاالت اجلْدٗ :33املؤغس  

 التعسٓف

مسٗ ّاسدٗ علٙ األقل يف ّزش عنل أّ دّزات الرًٓ غازكْا  طالب(  –إدازٓني  –ميطْبٕ ادتامع٘ مً مجٔع الفٝات )أعضاٛ ٍٔٝ٘ تدزٓظ اليطب٘ املْٝٓ٘ لعدد ٍْ 

 يف كل عاو دامعٕميطْبٕ ادتامع٘ مً مجٔع الفٝات داخل ادتامع٘ أّ خازدَا اىل العدد الللٕ زتاالت ادتْدٗ  تدزٓبٔ٘ يف

 األٍداف

 التعس  علٙ مدٚ حتقٔق ادتامع٘ ألٍدافَا اإلضرتاتٔذٔ٘. .1

 ادتْدٗ.مَازات مجٔع ميطْبَٔا يف زتال ٙ مطتْٚ ادتامع٘ لسفع اضتدداو ٍرا املقٔاع يف زضه الطٔاضات العام٘ عل .2

 إجساٛات الكٔاع

 مً الفضل الدزاضٕ الجاىٕ. الطادع عػسٓته تطبٔق ٍرا املؤغس يف االضبْع  .1

سدٗ علٙ األقل يف ّزش عنل أّ الرًٓ غازكْا مسٗ ّا طالب(  –إدازٓني  –ميطْبٕ ادتامع٘ مً مجٔع الفٝات )أعضاٛ ٍٔٝ٘ تدزٓظ لعدد ٓته سطاب اليطب٘ املْٝٓ٘  .2

كل فسّع يف كل عاو دامعٕ علٙ مطتْٚ ميطْبٕ ادتامع٘ مً مجٔع الفٝات داخل ادتامع٘ أّ خازدَا اىل العدد الللٕ زتاالت ادتْدٗ  دّزات تدزٓبٔ٘ يف

 .ادتامع٘

 التشطني. طحبٔح ٓته عالدَا يف خطقبل بدآ٘ كل عاو دامعٕ للل ّسدات ادتامع٘ زضال ىتاٜر املؤغس إٓته  .3

 أداٗ الكٔاع

 ىطب٘ ميطْبٕ ادتامع٘ الرًٓ تلقْا تدزٓبًا يف زتاالت ادتْدٗ(: 24ددّل )

 احلد األدىٙ املطتَدف 

 متصآد

 اجلَ٘ املصّدٗ للبٔاىات

 عنادٗ ادتْدٗ ّتطْٓس املَازات

 طالب( )إىاخ /ذكْز( -إدازٓني  -)أعضاٛ ٍٔٝ٘ تدزٓظ دامع٘ – فسّع:   مطتْٚ البٔاىات
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