
                                                                                                     
 

من الكلُاث فٍ  مثُالتهاتحقُق مكانت مرمىقت ومتمُسة بُن  :رؤَت الكلُت

فٍ جىدة وتمُس  والذولٍ، واإلقلُمٍ المحلٍ المستىيعلً  اإلدارَتالتخصصاث 

 .المجتمعُتوالبحث العلمٍ والشراكت  األكادَمُتالبرامج 

الفكرٌ  بالمستىي واالرتقاء ،مالُتلوا اإلدارَت المجاالثالعلمُت والعملُت فٍ  المعرفتتقذَم  :ترسالت الكلُ

وتصمُم البرامج الذراسُت التٍ تتفق مع  واألكادَمُتتىفُر كافت الخذماث البحثُت  لللطالب والطالباث من خال

 انًغزًعُخوانجحش انعهًٍ وانششاكخ  خاألكبدًَُ .اإلسالمُترسالت الجامعت فٍ إطار القُم 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 

 هـ9331 -9349نهعبو انذساسً  انزطىٌش واجلىدح ثكهٍخ انعهىو اإلداسٌخانسُىي نىدذح زقشٌش ان
 

 رقشَش عٍ انًطهىة انًطهىة

سؤٌخ  -9
 انىدذح

 .ذاد انًُبظشح عهً انًغزىي انىطٍُوحذح ًَىرعُخ فٍ ضًبٌ رطجُق انغىدح انشبيهخ وانزحغٍُ انًغزًش ثٍُ انىح

سسبنخ  -2
 انىدذح

انًغزًع ثبنكهُخ يٍ خالل رعضَض انُظبو انذاخهٍ نهغىدح ودعى انجشايظ األكبدًَُخ  وانجحضٍ واإلداسٌ وخذيخرحقُق انزًُض األكبدًٍَ 

  وانذونُخ.انًحهُخ  االعزًبدادنهحصىل عهً 

أهذاف -4
 انىدذح

 .رشعُخ صقبفخ انغىدح فٍ إطبس انعًم األكبدًٍَ واإلداسٌ ثٍُ يُغىثٍ / يُغىثبد انكهُخ 

 ثًب َهجٍ سعبنخ انكهُخ وانغبيعخ. االسرقبء ثغىدح انجشايظ األكبدًَُخ ثبنكهُخ 

 .رعضَض َظى انًزبثعخ انذاخهُخ وانزقُُى فٍ عًهُخ انزعهُى وانزعهى فٍ إطبس انُظبو انًىحذ نهغبيعخ 

 .إداسح انجُبَبد وانًعهىيبد انزٍ رهجٍ يزطهجبد انزقُُى وانزحغٍُ انًغزًش 

 هُخ أو دونُخ.دعى ثشايظ انكهُخ نهحصىل عهً اعزًبداد أكبدًَُخ يزخصصخ عىاء يح 

 .االسرقبء ثًُظىيخ انزذسَت نهكىادس األكبدًَُخ واإلداسَخ نزعضَض يُظىيخ إداسح انغىدح ثبنكهُخ 

  ٍيغؤونُبرهب انًغزًعُخ. أداءدعى انكهُخ ف 

انهجبٌ -3
انزبثعخ 

 .نغُخ انزخطُظ وانًزبثعخ 

 .ًٍَنغُخ االعزًبد األكبد 
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 نغُخ انزعهُى وانزعهى.  نهىدذح

  األداءنغُخ قُبط. 

 .نغُخ رًُُخ انًهبساد 

ثشَبيج  -5
 عًم

 انىدذح

)خطخ 
 عًههب(

 :هـ9331-9349اخلطخ انزُفٍزٌخ نىدذح انزطىٌش واجلىدح نهعبو اجلبيعً 
 انىقذ اجلهخ املُفزح األَشطخ و

وفق الالئصة المٍشعة والمؿجمعة من وكالة ًـ 9349/9331ثشكّل وشعة الجعٍِػ والرٍدة للؿام  1
 الرامؿة للجعٍِػ والرٍدة 

 فُ بعاِة الفصل االول رئّؽ وشعة الجعٍِػ والرٍدة  -ؾمّع الكلّة 

 المؾوئلّن الجوفّغِّن بالٍشعة  ه شاملة لرمّؽ اهشعة اللران  9331-9349الظعة الجوفّغِة لٍشعة الجعٍِػ والرٍدة للؿام الرامؿُ  2
 لران الٍشعمؾوئلُ 

 فُ بعاِة الفصل االول

هرازات وشعة الجعٍِػ والرٍدة للؿام  3 ػ الفصلُ الإ وفق الومٍذج المؿجمع من ؾمادة ه  9331-9349الجكِػ
 الجعٍِػ والرٍدة 

 المؾوئلّن الجوفّغِّن بالٍشعة
 موؾكُ الجعٍِػ والرٍدة بالبػامذ

 مؾوئلُ لران الٍشعة

 فُ هٌاِة الفصل االول

هرازات وشعة الجعٍِػ والرٍدة للؿام  4 ػ الؾوٍي الإ وفق الومٍذج المؿجمع من ه  9331-9349الجكِػ
 ؾمادة الجعٍِػ والرٍدة .

 المؾوئلّن الجوفّغِّن بالٍشعة
 موؾكُ الجعٍِػ والرٍدة بالبػامذ

 مؾوئلُ لران الٍشعة

 فُ هٌاِة الفصل الداهُ

داء لٍشعة الجعٍِػ والرٍدة  5
أ
ػ مؤشػات اال مجضموًا المكارهة المػزؿّة العاطلّة وفق الومٍذج المؿجمع ثكِػ

 من ؾمادة الجعٍِػ والرٍدة
داء بالٍشعة

أ
 فُ هٌاِة الفصل الداهُ لروة لّاس اال

 

 إجنبصاد-6
 انىدذح

 .وانغىدحوفق انالئحخ انًىحذح وانًعزًذح يٍ وكبنخ انغبيعخ نهزطىَش هـ 3419/3444رشكُم وحذح انزطىَش وانغىدح نهعبو   -1

 .شبيهخ نغًُع اَشطخ انهغبٌ ـه 3444-3419 َخ نىحذح انزطىَش وانغىدح نهعبوانخطخ انزُفُزاعذاد   -2

وفق انًُىرط انًعزًذ يٍ  ـه 3444-3419 نهعبو انذساعٍ األول وانضبٍَ نهفصمثبنكهُخ وحذح انزطىَش وانغىدح عٍ  رقشَشاعذاد  -3



                                                                                                     
 

من الكلُاث فٍ  مثُالتهاتحقُق مكانت مرمىقت ومتمُسة بُن  :رؤَت الكلُت
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 .عًبدح انزطىَش وانغىدح

 .وفق انًُىرط انًعزًذ يٍ عًبدح انزطىَش وانغىدح ـه 3444-3419 نهعبو يؤششاد األداء نىحذح انزطىَش وانغىدح رقشَشاعذاد  -4

 فٍ انًغبالد انزبنُخ: ـه 3444-3419 نهعبوعقذ وسػ رذسَجُخ نزقذَى انذعى انفٍُ نهجشايظ األكبدًَُخ ثبنكهُخ  -5

  (عبعخ 31ثئعًبنٍ )صالس وسػ  "عقف"يعبَُش ويحكبد رغغُم ورغكٍُ انًؤهم فٍ اإلطبس انغعىدٌ نهًؤهالد. 

  صالس و 8432انخجشح انًُذاَُخ عهً ًَىرط  ىصُفورو 8432عهً ًَىرط ورىصُف انًقشس إعذاد رىصُف انجشَبيظ كُفُخ(

 .(عبعخ 31ثئعًبنٍ وسػ 

  صالس وسػ و 8432ورقشَش انخجشح انًُذاَُخ عهً ًَىرط و 8432انًقشس عهً ًَىرط رقشَش انجشَبيظ و رقشَشإعذاد كُفُخ(

 .(عبعخ 31ثئعًبنٍ 

  صالس  نهًشكض انىطٍُ نهزقىَى واالعزًبد األكبدًٍَ -انغزخ  – وفقبً نًعبَُش االعزًبد انًطىسح خطخ االعزًبد انجشايغٍيزطهجبد(

 .(عبعخ 31ثئعًبنٍ وسػ 

 .هـ3419/3444نهعبو َظ ثكهُخ انعهىو اإلداسَخ يٍ وعهخ َظش أعضبء هُئخ انزذسرقُُى األصش انزذسَجٍ  -6

 .ثبنكهُخ رعًُى انًُبرط انحذَضخ ثىكبنخ انغبيعخ نهزطىَش وانغىدح عهً انجشايظ األكبدًَُخ نُشش صقبفخ انغىدح -7

  نزحقُق االعزًبد انجشايغٍ. رقذَى انذعى انفٍُ انًغزًش ثىحذح انزطىَش وانغىدح نهجشايظ األكبدًَُخ ثبنكهُخ -2

ً نًعبَُش االعزًبد انًطىسح نهًشكض انىطٍُ نهزقىَى يزبثعخ انجشايظ األكبدًَُخ فٍ رُفُز  -9 يزطهجبد خطخ االعزًبد انجشايغٍ وفقب

 .واالعزًبد األكبدًٍَ
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ثشايج -7
عًم 

وأَشطخ 
جلبٌ 

 انىدذح

 : واملزبثعخجلُخ انزخطٍط أوالً: 
 

 املخشجبد انفرتح انضيٍُخ انزُفٍزيسئىل   األَشطخ و
ؾعاد الظعة الؾوٍِة لٍشعة الجعٍِػ والرٍدة بالكلّة  .9  د. دمحم ؾابعِن المشاركة فُ اإ

 د. بدّوة ثمّم
همٍذج الظعة االؿجػاثّرّة  -همٍذج الظعة المٍشعة للكلّات 51/6 52/9

 لػار ثشكّل لروة ثصعِح الظعة االؿجػاثّرّة  -للكلّة 
 البػامذ رؿالة ثصعِح مجابؿة   .5

 
 د.  دمحم ؾابعِن
 د. بدّوة ثمّم

ػ المػازؿات العاطلّة  مؾجمػ مؾجمػ  زمّؽ ثكاِر

ؼ   .4  د.  دمحم ؾابعِن لكلّةا موؾٍبات /موؾٍبُ مؾلع االؿجػاثّرُ الجظعّط مفٌٍم ثؿِؼ
 د. بدّوة ثمّم

بّة  مؾجمػ مؾجمػ  معٍِات  -ورش ؾمل   -دورات ثعِر
 

داء هؼم الرٍدة العاطلّة وفق طعة دؾم الرٍدة فُ البػامذ   .3
أ
 د.  اهؽ بابكػ مجابؿة ا

 د. رلّة طضػ
 ثصمّم همٍذج  -الوماذج المٍشعة بؿمادة الجعٍِػ والرٍدة  55/8 52/9

كادِمّة بالكلّة وثكعِم الجغ ذؿة العاطلّة لوؼم الرٍدة بالبػامالمػاز  .2
أ
ِة غاال

 الػازؿة 
 اهؽ بابكػ. د
رلّة طضػد.   

داء للبػامذ   مؾجمػ مؾجمػ
أ
-9348  للؿامزمّؽ طعط ثصؾّن زٍدة اال

 زمّؽ اؾمال اللروة الجوفّغِة   - 9349
. غالب الٌمامُ مؤشػات االداء ثعٍِػ الكّاس فُ لروة مؽ الجوؾّق  .6

أ
 ا

 د. فاظمة رزق 
 زمؽ االؿجبّاهات الظاصة بجعٍِػ مؤشػات االداء  مؾجمػ مؾجمػ

داء الرعِعة مجابؿة البػامذ  .7
أ
 شامع رؾبع الغفاد.  فُ االهجٌاء من مؤشػات اال

 د. فاظمة رزق 
رؿالة الكلّة   اؾجمعت الجُزمؽ مصاضػ الكلّة وااللؾام  58/5 58/9

لؾام - ورؿالة البػامذ
أ
لّة ثصعِح الػؿائل باال

 
 ا

 الوماذج وفق والكلّة للبػامذ االًعاف االؿجػاثّرّة  ثصكّق مجابؿة  .8
 الػازؿة الجغغِة وثكعِم المؿجمعة

 شامع رؾبع الغفاد. 
 د. رلّة طضػ

ػ الظاصة  بجصكّق -طعط الجصؾّن  -مؤشػات االداء  مؾجمػ مؾجمػ   الجكاِر
 الجغغِة الػازؿة  - والكلّة للبػامذ االًعاف االؿجػاثّرّة

 البػامذ ثصؾن طعط مجابؿة  .9
 

.
أ
 غالب الٌمامُ ا

 د. فاظمة رزق 
ػ الفصلّة والؾوٍِة المكعمة من البػامذ ؾن ثوفّغ  92/2 92/4 الجكاِر

ػ الؾوٍي للكلّة  -الظعط   الجكِػ
ؽ ثوفّغ مجابؿة  .91 ةا المشاِر  د.  دمحم ؾابعِن للرامؿة االؿجػاثّرّة للظعة لجعٍِِػ

 د. بدّوة ثمّم
ؽ من لبل لراهٌا المشكلة  مؾجمػ مؾجمػ ػ ؾن المشاِر  ثكاِر

داء   .99
أ
 شامع رؾبع الغفاد.  الالزمة االؿجشارات وثكعِم بالبػامذ العاطلّة الرٍدة هؼم مجابؿة ا

 د. فاظمة رزق 
ػ الفصلّة والؾوٍِة ؾن البػ ال مؾجمػ مؾجمػ مصاضػ زلؾات  -امذ جكاِر

 العؾم الفوُ 
ة بواء ؾلَ   .95 داِر . ؾبع هللا شؾّن مجابؿة طعط الجصؾّن لٍشعات الكلّة االكادِمّة واالإ

أ
ػ لران المػازؿة  -الجوؾّق مؽ لروة ثومّة المٌارات  مؾجمػ مؾجمػا ثكاِر
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 الورػاهُصالس  مؤشػات االداء
 د. رلّة طضػ

 العاطلّة 

 د.  اهؽ بابكػ هؼم الرٍدةوفكًا ظػزات المؾجٌعفة الم ملف ثرٌّؼ   .94
 د. رلّة طضػ

ػ   مجابؿة طعط الجصؾّن من البػامذ ، ووشعات الكلّة  مؾجمػ مؾجمػ  ثكاِر
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وتصمُم البرامج الذراسُت التٍ تتفق مع  واألكادَمُتتىفُر كافت الخذماث البحثُت  لللطالب والطالباث من خال

 انًغزًعُخوانجحش انعهًٍ وانششاكخ  خاألكبدًَُ .اإلسالمُترسالت الجامعت فٍ إطار القُم 

 العزًبد األكبدميً:: جلُخ اثبٍَبً 
 

يسئىل املزبثعخ  املىعذ املقرتح يسئىل انزُفٍز األَشطخ و
 وانزقٍٍى

 يالدظبد عهى انزُفٍز

كادِمُ بالكلّة )مػشلة  9
أ
رؿم ؿّاؿات وطعط االؾجماد اال
ؾعاد الظعة الجوفّغِة الجفصّلّة(.  اإ

اللروة بكامل ًّئجٌا ثصت 
شػاف رئّؽ اللروة  اإ

 اللروةوموؾكة 

وكّل الكلّة للجعٍِػ   العراؿُ ؿامبعاِة ال
 والرٍدة

ن ثكٍن
أ
عط فُ ظالو الؾّاؿات ِرب ا

كادِمُ 
أ
ضٍء طعط وؿّاؿات االؾجماد اال

 بالرامؿة
ا فُ مرجمؽ الكلّة 5 رئّؽ اللروة وموؾكة  ثػؿّض خكافة االؾجماد وهشًػ

اللروة وموؾكُ الرٍدة 
ؾضاء اللروة

أ
لؾام ا

أ
 باال

وكّل الكلّة للجعٍِػ  العراؿُ ؿامطالل ال
 والرٍدة

البػامذ  لُؾثؿمّم هماذج الٍشعة 
كادِمّة بالكلّة

أ
ران للاووشعاثٌا و اال

 الرٍدة الجابؿة لٍشعة الجعٍِػ 
كادِمّة ؾلَ الجكعم ل 4

أ
لؾام اال

أ
ٌّائت االؾجماد ثشرّؽ اال

للّمّة والعولّة  الالزم ثوؾّق ثكعِم العؾمو المصلّة واالإ
ة ٌال داِر كادِمّة واالإ

أ
 وللٍشعات اال

رئّؽ اللروة وموؾكة 
اللروة وموؾكُ الرٍدة 
ؾضاء اللروة

أ
لؾام ا

أ
 باال

وكّل الكلّة للجعٍِػ  خالل العام الدراسي
 والرٍدة

الجوؾّق مؽ وشعة الجعٍِػ والرٍدة 
كادِمُ بؿمادة  االؾجمادبالكلّة ووشعة 

أ
اال

 بالرامؿة. الجعٍِػ والرٍدة
ارات ة زعول 3 رئّؽ اللروة وموؾكة  المجابؿة واالؾجمادِز

 اللروة
وكّل الكلّة للجعٍِػ  خالل العام الدراسي

 والرٍدة
الجوؾّق مؽ وشعة الجعٍِػ والرٍدة 

كادِمُ بؿمادة  االؾجمادبالكلّة ووشعة 
أ
اال

 بالرامؿة. الجعٍِػ والرٍدة
كادِمُ والمؤؿؾُ  2

أ
وموؾكة  رئّؽ اللروة مجابؿة اؿجّفاء مجعلبات االؾجماد اال

اللروة وموؾكُ الرٍدة 
ؾضاء اللروة

أ
لؾام ا

أ
 باال

وكّل الكلّة للجعٍِػ  خالل العام الدراسي
 والرٍدة

الجوؾّق مؽ وشعة الجعٍِػ والرٍدة 
كادِمُ بؿمادة  االؾجمادبالكلّة ووشعة 

أ
اال

 بالرامؿة. الجعٍِػ والرٍدة
كادِمُ بؿمادة الجعٍِػ  6

أ
الجٍاصل مؽ وشعة االؾجماد اال

 والرٍدة 
رئّؽ اللروة وموؾكة 

 اللروة
وكّل الكلّة للجعٍِػ  خالل العام الدراسي

 والرٍدة
 .وكّل الكلّة للجعٍِػ والرٍدةمن طالل 

ؾعاد لاؾعة بّاهات وطبػات مجمّؼة فُ مرال االؾجماد  7 اإ
كادِمُ

أ
 .اال

د. هراة الجٍم )ؾضٍ 
              اللروة(

وكّل الكلّة للجعٍِػ  خالل العام الدراسي
 والرٍدة

لؾام 
أ
الجوؾّق مؽ موؾكُ الرٍدة باال

ووشعة الجعٍِػ والرٍدة بالكلّة ووشعة 
كادِمُ بؿمادة الجعٍِػ  االؾجماد

أ
اال
 والرٍدة



                                                                                                     
 

من الكلُاث فٍ  مثُالتهاتحقُق مكانت مرمىقت ومتمُسة بُن  :رؤَت الكلُت

فٍ جىدة وتمُس  والذولٍ، واإلقلُمٍ المحلٍ المستىيعلً  اإلدارَتالتخصصاث 

 .المجتمعُتوالبحث العلمٍ والشراكت  األكادَمُتالبرامج 

الفكرٌ  بالمستىي واالرتقاء ،مالُتلوا اإلدارَت المجاالثالعلمُت والعملُت فٍ  المعرفتتقذَم  :ترسالت الكلُ

وتصمُم البرامج الذراسُت التٍ تتفق مع  واألكادَمُتتىفُر كافت الخذماث البحثُت  لللطالب والطالباث من خال

 انًغزًعُخوانجحش انعهًٍ وانششاكخ  خاألكبدًَُ .اإلسالمُترسالت الجامعت فٍ إطار القُم 

كادِمُ  8
أ
ارات طبػاء وًّائت االؾجماد اال ػ ِز مجابؿة ثكاِر

 .ة واثظاذ الكػارات المواؿبة هصًٍاكلّللٍشعات المظجلفة بال
د. غادة ؾبّع )ؾضٍ 

 اللروة(
وكّل الكلّة للجعٍِػ  طالل الؿام العراؿُ

 والرٍدة
ؾضاء فُ شكُ العالب  مؽالجشاور 

أ
اال

 والعالبات

 :ُخ انزعهٍى وانزعهى: جلثبنثبً 
 هـ 3193-4993 انفصم انذساسً األول   نهعبو انذساسً

 

 األدنخ وانشىاهذ انفرتح انضيٍُخ ثبنربايج األكبدميٍخ يسئىل املزبثعخ انزُفٍزيسئىل  املخشجبد و

 شق انطبنجبد االَظًخ احملبسجخ اإلداسح انعبيخ إداسح االعًبل

 إيل يٍ
المجابؿة والجوؾّق مؽ موؾكُ الرٍدة  9

ؿجّفاء البالكلّة  االكادِمّةبالبػامذ 
 مجعلبات الجؿلّم والجؿلم.

المؿّار مؾوئلُ 
 بالبػامذ الػابؽ

د. ؾبع الفجاح 
 ؾالوي

مام    د. ًالي اإ

د. ؾبع الفجاح 
 ؾالوي

مام    د. ًالي اإ

د. ؾبع الفجاح 
 ؾالوي

مام    د. ًالي اإ

د. ؾبع الفجاح 
 ؾالوي

مام    د. ًالي اإ

د. ؾبع الفجاح 
 ؾالوي

مام    د. ًالي اإ

ػ مجعلبات المؿّار  92/2 52/9 زمّؽ ثكاِر
 9331/  9349الػابؽ للؿام 

مجابؿة ثعٍِػ وثصؾّن مجعلبات  5
وثرٌّؼات الجؿلّم والجؿلم مدل 

ؽ  المكـجبات والمؿامل ولاؾات الجعِر
هجػهت بالبػامذ

أ
 االكادِمّة ولاؾات اال

مؾوئلُ المؿّار 
الؾادس والمؿّار 
 الؾابؽ بالبػامذ

دِرؽ شمع اإ
أ
د. شكػي  د. ا

 االِوٍبلُ
د. ؾبع الفجاح  د. دمحم ؿالم

 ؾالوي
 

مام   د. ًالي اإ
  رلّة ؾامػد. 

لصان 
أ
د. ا

 شؾن

ػ مجعلبات الجؿلّم  92/2 52/9 زمّؽ ثكاِر
والمػافق والجرٌّؼات والجؿلم 
 9331/  9349للؿام 

رشاد  4 مجابؿة ثعٍِػ وثصؾّن العؾم واالإ
ؾعاد  االكادِمُ والظعمات العالبّة واإ

ػ الؾوٍِة.  الجكاِر

 مؾوئلُ المؿّار
 الظامؽ بالبػامذ

رشاد و  وشعة االإ
 االكادِمُ

دِرؽ د. شمع اإ
أ
د. شكػي  ا

 االِوٍبلُ
د. ؾبع الفجاح  د. دمحم ؿالم

 ؾالوي
مام   د. ًالي اإ
  د. رلّة ؾامػ
لصان 

أ
د. ا

 شؾن

كادِمُ         92/2 52/9
أ
رشاد اال ػ االإ زمّؽ ثكاِر

 9331/  9349للؿام 

مػازؿة الظعط العراؿّة وثٍصّفات  3
ػ  ػ البػامذ والمكػرات والجكاِر وثكاِر

ػ المكػرات للبػامذ  الشاملة ؾن ثكاِر
كع من اؿجّفا

أ
كادِمّة  للجا

أ
بوٍد  ءاال

هماذج وشعة الجؿلّم والجؿلم بؿمادة 
 الجعٍِػ والرٍدة.

مؾوئلُ المؿّار 
 الػابؽ بالبػامذ

دِرؽ شمع اإ
أ
د. شكػي  د. ا

 االِوٍبلُ
د. ؾبع الفجاح  د. دمحم ؿالم

 ؾالوي
مام   د. ًالي اإ
  د. رلّة ؾامػ
لصان 

أ
د. ا

 شؾن

ذج المٍشعة لٍشعة الجؿلّم الوما 92/2 52/9
والجؿلم بؿمادة الجعٍِػ 

 9331/  9349للؿام والرٍدة 

داء  2
أ
مجابؿة طعط ثصؾّن زٍدة ا

كادِمّةالبػامذ 
أ
بالكلّة والجكٍِم  اال
 العوري لٌا.

مؾوئلُ المؿّار 
 الدالح بالبػامذ

دِرؽ شمع اإ
أ
د. شكػي  د. ا

 االِوٍبلُ
د. ؾبع الفجاح  د. دمحم ؿالم

 ؾالوي
مامد. ًالي    اإ

  د. رلّة ؾامػ
لصان 

أ
د. ا

 شؾن

زمّؽ طعط ثصؾّن زٍدة  92/2 52/9
داء للبػامذ  

أ
  9349للؿام اال
/9331 



                                                                                                     
 

من الكلُاث فٍ  مثُالتهاتحقُق مكانت مرمىقت ومتمُسة بُن  :رؤَت الكلُت

فٍ جىدة وتمُس  والذولٍ، واإلقلُمٍ المحلٍ المستىيعلً  اإلدارَتالتخصصاث 

 .المجتمعُتوالبحث العلمٍ والشراكت  األكادَمُتالبرامج 

الفكرٌ  بالمستىي واالرتقاء ،مالُتلوا اإلدارَت المجاالثالعلمُت والعملُت فٍ  المعرفتتقذَم  :ترسالت الكلُ

وتصمُم البرامج الذراسُت التٍ تتفق مع  واألكادَمُتتىفُر كافت الخذماث البحثُت  لللطالب والطالباث من خال

 انًغزًعُخوانجحش انعهًٍ وانششاكخ  خاألكبدًَُ .اإلسالمُترسالت الجامعت فٍ إطار القُم 

ػ مؤشػات زٍدة  6 ؾعاد ثكاِر مجابؿة اإ
داء البػامذ 

أ
كادِمّةا

أ
ػ  اال وثكاِر
 جؿلم المؤشػات هٍاثذ 

المؿّار  مؾوئلُ
الػابؽ والمؿّار 

 بالبػامذ الدالح

دِرؽ شمع اإ
أ
د. شكػي  د. ا

 االِوٍبلُ
د. ؾبع الفجاح  د. دمحم ؿالم

 ؾالوي
مام   د. ًالي اإ
  د. رلّة ؾامػ

لصان شؾن
أ
 د. ا

ػ  92/2 52/9 زٍدة  مؤشػاتزمّؽ ثكاِر
 للبػامذ هٍاثذ الجؿلمو االداء
 9331/  9349للؿام 

ػ الؾوٍِة ؾن  7 ؾعاد الجكاِر مجابؿة اإ
 مؿعالت ثكعم العلبة.

المؿّار مؾوئلُ 
 بالبػامذ الػابؽ

دِرؽد.  شمع اإ
أ
د. شكػي  ا

 االِوٍبلُ
د. ؾبع الفجاح  د. دمحم ؿالم

 ؾالوي
مام   د. ًالي اإ
  د. رلّة ؾامػ

لصان شؾن
أ
 د. ا

ػ الؾوٍِة ؾن  92/2  زمّؽ الجكاِر
للؿام مؿعالت ثكعم العلبة 

9349  /9331 

ؾمال اللروة  8
أ
ػ شٌػي ؾن ا ؾعاد ثكِػ اإ

لَ مشػف / مشػفة وشعة  ورفؿٌا اإ
 الجعٍِػ والرٍدة..

دِرؽ لروة الجؿلّم والجؿلم شمع اإ
أ
د. شكػي  د. ا

 االِوٍبلُ
د. ؾبع الفجاح  د. دمحم ؿالم

 ؾالوي
مام   د. ًالي اإ
  د. رلّة ؾامػ

لصان شؾن
أ
 د. ا

ػ  92/2 52/9 ؾمال الالجكاِر
أ
ة ؾن ا شٌِػ

 اللروة

الجٍاصل مؽ وشعة الجؿلّم والجؿلم  9
بؿمادة الجعٍِػ والرٍدة ومٍافاثٌا 

ػ الفصلّة   والؾوٍِةبالجكاِر

د. ؾبع الفجاح  لروة الجؿلّم والجؿلم
 ؾالوي

مام    د. ًالي اإ

د. ؾبع الفجاح 
 ؾالوي

مام    د. ًالي اإ

د. ؾبع الفجاح 
 ؾالوي

مام    د. ًالي اإ

د. ؾبع الفجاح 
 ؾالوي

مام    د. ًالي اإ

د. ؾبع الفجاح 
 ؾالوي

مام    د. ًالي اإ

ػ الفصلّة والؾوٍِة  92/2 52/9 الجكاِر
 الجؿلّم والجؿلمالمكعمة لٍشعة 

 بالرامؿة

 هـ 9331-9349 نهعبو انذساسً انثبًَانفصم انذساسً 
 

 األدنخ وانشىاهذ انفرتح انضيٍُخ ثبنربايج األكبدميٍخ يسئىل املزبثعخ يسئىل انزُفٍز املخشجبد و

 إداسح االعًبل إداسح االعًبل إداسح االعًبل إداسح االعًبل إداسح االعًبل

 إيل يٍ
المجابؿة والجوؾّق مؽ موؾكُ الرٍدة  9

ؿجّفاء البالكلّة  االكادِمّةبالبػامذ 
 مجعلبات الجؿلّم والجؿلم.

مؾوئلُ المؿّار الػابؽ 
 بالبػامذ

د. ؾبع الفجاح 
 ؾالوي

مام    د. ًالي اإ

د. ؾبع الفجاح 
 ؾالوي

مام    د. ًالي اإ

د. ؾبع الفجاح 
 ؾالوي

مام    د. ًالي اإ

د. ؾبع الفجاح 
 ؾالوي

مام    د. ًالي اإ

د. ؾبع الفجاح 
 ؾالوي

مام    د. ًالي اإ

ػ مجعلبات المؿّار  9/9 92/2 زمّؽ ثكاِر
 9331/  9349الػابؽ للؿام 

ثعٍِػ وثصؾّن مجعلبات مجابؿة  5
وثرٌّؼات الجؿلّم والجؿلم مدل 

ؽ  المكـجبات والمؿامل ولاؾات الجعِر
هجػهت بالبػامذ

أ
 االكادِمّة ولاؾات اال

مؾوئلُ المؿّار الؾادس 
 والمؿّار الؾابؽ بالبػامذ

دِرؽ شمع اإ
أ
د. شكػي  د. ا

 االِوٍبلُ
د. ؾبع الفجاح  د. دمحم ؿالم

 ؾالوي
 

مام   د. ًالي اإ
  مػد. رلّة ؾا

لصان شؾن
أ
 د. ا

ػ مجعلبات الجؿلّم  9/9 92/2 زمّؽ ثكاِر
والمػافق والجرٌّؼات والجؿلم 
 9331/  9349للؿام 

رشاد  4 مجابؿة ثعٍِػ وثصؾّن العؾم واالإ
ؾعاد  االكادِمُ والظعمات العالبّة واإ

ػ الؾوٍِة.  الجكاِر

مؾوئلُ المؿّار الظامؽ 
 بالبػامذ

رشاد االكادِمُ  وشعة االإ

شمع 
أ
دِرؽد. ا د. شكػي  اإ

 االِوٍبلُ
د. ؾبع الفجاح  د. دمحم ؿالم

 ؾالوي
مام   د. ًالي اإ
  د. رلّة ؾامػ

لصان شؾن
أ
 د. ا

كادِمُ         9/9 92/2
أ
رشاد اال ػ االإ زمّؽ ثكاِر

 9331/  9349للؿام 

مػازؿة الظعط العراؿّة وثٍصّفات  3
ػ البػامذ  ػ  وثكاِر والمكػرات والجكاِر

ػ المكػرات للبػامذ  الشاملة ؾن ثكاِر

مؾوئلُ المؿّار الػابؽ 
 بالبػامذ

دِرؽ شمع اإ
أ
د. شكػي  د. ا

 االِوٍبلُ
د. ؾبع الفجاح  د. دمحم ؿالم

 ؾالوي
مام   د. ًالي اإ

  رلّة ؾامػد. 
لصان شؾن

أ
 د. ا

الوماذج المٍشعة لٍشعة الجؿلّم  9/9 92/2
والجؿلم بؿمادة الجعٍِػ 

 9331/  9349والرٍدة للؿام 



                                                                                                     
 

من الكلُاث فٍ  مثُالتهاتحقُق مكانت مرمىقت ومتمُسة بُن  :رؤَت الكلُت

فٍ جىدة وتمُس  والذولٍ، واإلقلُمٍ المحلٍ المستىيعلً  اإلدارَتالتخصصاث 

 .المجتمعُتوالبحث العلمٍ والشراكت  األكادَمُتالبرامج 
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 انًغزًعُخوانجحش انعهًٍ وانششاكخ  خاألكبدًَُ .اإلسالمُترسالت الجامعت فٍ إطار القُم 

كع من اؿجّفا
أ
كادِمّة  للجا

أ
بوٍد  ءاال

هماذج وشعة الجؿلّم والجؿلم بؿمادة 
 الجعٍِػ والرٍدة.

داء  2
أ
مجابؿة طعط ثصؾّن زٍدة ا

كادِمّة البػامذ
أ
بالكلّة والجكٍِم  اال
 العوري لٌا.

مؾوئلُ المؿّار الدالح 
 بالبػامذ

دِرؽ شمع اإ
أ
د. شكػي  د. ا

 االِوٍبلُ
د. ؾبع الفجاح  دمحم ؿالمد. 

 ؾالوي
مام   د. ًالي اإ
  د. رلّة ؾامػ

لصان شؾن
أ
 د. ا

زمّؽ طعط ثصؾّن زٍدة  9/9 92/2
داء للبػامذ  

أ
  9349للؿام اال
/9331 

ػ مؤشػات زٍدة  6 ؾعاد ثكاِر مجابؿة اإ
داء البػامذ

أ
كادِمّة ا

أ
ػ  اال وثكاِر
 جؿلم المؤشػات هٍاثذ 

مؾوئلُ المؿّار الػابؽ 
 الدالح بالبػامذوالمؿّار 

دِرؽ شمع اإ
أ
د. شكػي  د. ا

 االِوٍبلُ
د. ؾبع الفجاح  د. دمحم ؿالم

 ؾالوي
مام   د. ًالي اإ
  د. رلّة ؾامػ

لصان شؾن
أ
 د. ا

ػ مؤشػات زٍدة  9/9 92/2 زمّؽ ثكاِر
 وهٍاثذ الجؿلم للبػامذ االداء
 9331/  9349للؿام 

ػ الؾوٍِة ؾن  7 ؾعاد الجكاِر مجابؿة اإ
 العلبة.مؿعالت ثكعم 

مؾوئلُ المؿّار الػابؽ 
 بالبػامذ

دِرؽ شمع اإ
أ
د. شكػي  د. ا

 االِوٍبلُ
د. ؾبع الفجاح  د. دمحم ؿالم

 ؾالوي
مام   د. ًالي اإ
  د. رلّة ؾامػ

لصان شؾن
أ
 د. ا

ػ الؾوٍِة ؾن  9/9 92/2 زمّؽ الجكاِر
للؿام مؿعالت ثكعم العلبة 
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ؾمال اللروة  8
أ
ػ شٌػي ؾن ا ؾعاد ثكِػ اإ

لَ مشػف / مشػفة وشعة  ورفؿٌا اإ
 الجعٍِػ والرٍدة..

دِرؽ لروة الجؿلّم والجؿلم شمع اإ
أ
د. شكػي  د. ا

 االِوٍبلُ
د. ؾبع الفجاح  د. دمحم ؿالم

 ؾالوي
مام   د. ًالي اإ
  د. رلّة ؾامػ

لصان شؾن
أ
 د. ا

ػ  9/9 92/2 ؾمال الالجكاِر
أ
ة ؾن ا شٌِػ

 اللروة

الجٍاصل مؽ وشعة الجؿلّم والجؿلم  9
بؿمادة الجعٍِػ والرٍدة ومٍافاثٌا 

ػ الفصلّة والؾوٍِة  بالجكاِر

د. ؾبع الفجاح  لروة الجؿلّم والجؿلم
 ؾالوي

مام    د. ًالي اإ

د. ؾبع الفجاح 
 ؾالوي

مام    د. ًالي اإ

د. ؾبع الفجاح 
 ؾالوي

مام    د. ًالي اإ

د. ؾبع الفجاح 
 ؾالوي

مام    د. ًالي اإ

د. ؾبع الفجاح 
 ؾالوي

مام    د. ًالي اإ

ػ الفصلّة والؾوٍِة  9/9 92/2 الجكاِر
 المكعمة لٍشعة الجؿلّم والجؿلم

 بالرامؿة

 : جلُخ قٍبط االداء: ساثعبً 
يسئىل  األَشطخ املخشجبد اهلذف املهبو و

 انزُفٍز

انفرتح  يسئىل املزبثعخ
 انضيٍُخ

دوات  9
 
إعداد وذصر  ا

الكٌاس الالزمة لعملٌات 
 التكوًم الداخلي بالنلٌة

دوات الكٌاس الالزمة توفٌر 
 
ا

لعملٌات التكوًم الداخلي 
 بالنلٌة

دوات الكٌاس 1
 
. إعداد تكرًر عن ا

التي تم تصمٌمها من لبو لحوة 
الكٌاس بالنلٌة إلهحاز عملٌات 

 التكوًم الداخلي بالنلٌة.
. إعداد تكرًر شامو عن هتائج 2

ترلٌو االستباهات علي مستوي 
داء(.

 
لسام النلٌة )مؤشرات اال

 
 ا

دوات صمٌم. ت1
 
هشطة التي  ا

 
لٌاس لال

لم تصمم لها من لبو وذدة لٌاس 
داء بالحامعة وترنٌمها

 
 لبو من اال

 .الترنٌم لحوة
. ترلٌو ودراسة االستباهات وصٌاغة 2

التوصٌات وتردًد هكاط الكوة وهكاط 
الضعف في هو تكرًر )مؤشرات 

داء(. 
 
 اال

لحوة 
لٌاس 
داء

 
 اال

 د. التاج دمحم دمحم
 علي 
بو  اهتصارا. 

 
ا
 الرسن 

. ذسٌن الغباري 
 
 ا

. مروة همال 
 
 ا
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صراب 3
 
ن. رفع التكارًر ال

 
التخاذ  الشا

هها.
 
 لرار بشا

تكٌٌم الورلة االختبارًة  5
للمكررات الدراسٌة الفصلٌة 
والوهائٌة وه تابة التكارًر 

عن خودة االختبارات وفكًا 
 لوموذج التكٌٌم

التوسٌق مع لحان المعٌار الرابع 
)التعلٌم والتعلم( بالنلٌة في 

تكٌٌم الورلة االختبارًة 
للمكررات الدراسٌة الفصلٌة 

 والوهائٌة 

. ه تابة تكرًر عن تكٌٌم الورلة 1
 االختبارًة للمكررات الدراسٌة.

هد من استٌفاء الورلة 2
 
. التا

االختبارًة لمعاًٌر خودة الورلة 
 االختبارًة وه تابة التكارًر بذلم. 

ولٌة عن  على. الرصول 1
 
البٌاهات اال

عضاء 
 
تكٌٌم الورلة االختبارًة من ا

 هٌئة التدرًس 
. صٌاغة التوصٌات وتردًد هكاط 2

 الكوة وهكاط الضعف في هو تكرًر.

المعٌار 
 الرابع

التعلٌم 
 والتعلم

دم
 
 د. عالم الراج ا

 د. سلٌم الشعواهي
. موي ذسن 

 
 ا

 ههاًة
الفصو 

الدراسي  
االول 
 والثاهي 

عضاء هٌئة  4
 
متابعة دخول ا

التدرًس والطالب 
واإلدارًٌن بالنلٌة علي 
مولع الحامعة الستٌفاء 

االستباهات الموذدة لتكٌٌم 
داء

 
 مؤشرات اال

عضاء هٌئة 
 
هد من دخول ا

 
التا

التدرًس والطالب واإلدارًٌن 
بالنلٌة علي مولع الحامعة 

الستٌفاء االستباهات الموذدة 
داء

 
 لتكٌٌم مؤشرات اال

عضاء هٌئة 
 
مراخعة مدي دخول ا

التدرًس واإلدارًٌن والطالب 
بالنلٌة وتعبئة االستباهات 

داء. 
 
 الموذدة لتكٌٌم مؤشرات اال

مخاطبة وهالة التطوًر والحودة 
وهٌو النلٌة للتطوًر بالحامعة عبر 

سماء االساتذة 
 
عداد وا

 
والحودة لمدها با

واالدارًٌن الذًن استحابوا والذًن لم 
 ًستحٌبوا وعمو تكرًر بذلم

 
لحوة 
لٌاس 
داء

 
 اال

 د. عبد هللا بن بشر
. صالد دمحم 

 
ا

 الهمامي
. مروة همال 

 
 ا
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إعداد تكرًر شهري عن  3
عمال اللحوة ورفعها 

 
إلي ا

مشرف وذدة التطوًر 
 والحودة بالنلٌة

عمال 
 
إعداد التكارًر الخاصة با

اللحوة ورفعها إلي مشرف وذدة 
 التطوًر والحودة بالنلٌة

طلوبات والتكارًر المإعداد 
 الخاصة بمهام اللحوة

الرصول علي البٌاهات واعداد التكارًر 
 بواءًا علٌها

لحوة 
لٌاس 
داء

 
 اال

 د. التاج دمحم دمحم
 علي 
 .
 
بو  اهتصارا

 
ا
 الرسن
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 شهرًاً 

 : : جلُخ رًٍُخ املهبسادبً خبيس
 جذول انذوساد راد األونىٌخ األوىل يف خطخ انزذسٌت

 

 اسى املششخ نزقذٌى انذوسح عُىاٌ انذوسح و
 انطالة وانطبنجبد( شقً )يف

 يالدظبد عهى انزُفٍز يسئىل املزبثعخ وانزقٍٍى املىعذ املقرتح

. د. موّػ البلٍمُ الوشػ العولُ للبصٍث الؿلمّة  .9
أ
 ا

 د. ثٍلّب ؾبع الغفار
.  ِصعد الشكا

أ
 شؾن بالؿبّع نؾبع الػشما
ق الؿمل(  ماهُ ؿلّمان )وفِػ

أ
 د. ا

 

 وثكوّات الجعِرؽ والؿػض الفؿال.االثراًات الصعِدة فُ الجؿلّم والجؿلم   .5
 

 د. ِاؿػ بٍّمُ
مل ؾبع هللا

أ
 د. ا

. دمحم ؾلُ الٌمامُ ِصعد الشكا
أ
 ا

ق الؿمل( ماهُ ؿلّمان )وفِػ
أ
 د. ا

 

 د. دمحم شمعها هللا ؾبع الصافغ ار االفجػاضات وثصلّل البّاهاتّمٌارات ثعٍِػ واطج  .4
 د. فّصاء مؤموُ

 د. باؿم الؿمٍش ِصعد الشكا
ماهُ  

أ
ق الؿمل(د. ا  ؿلّمان )وفِػ
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ا فُ ثصكّق   .3 ثعٍِػ هٍاثذ ثؿلم المكػر ولّاؿٌا وفق الوماذج المؿجمعة ودوًر
 الرٍدة.

 د. طالع دمحم شؾن البشّػ
 د. هشٍى هافؽ

 د. دمحم شمعها هللا ؾبع الصافغ ِصعد الشكا
ق الؿمل( ماهُ ؿلّمان )وفِػ

أ
 د. ا

 

ػ المكػر ودورى فُ   .2 ؾعاد وثصؾّن ثكِػ . طّار العِن بػاِكُ االِوٍبلُد. شكػي  ثصكّق زٍدة الؿملّة الجؿلّمّةمٌارات اإ
أ
 مؽ ا

 د. ًعى الّامُ
. ؾبع هللا ملفُ الصارخُ ِصعد الشكا

أ
 ا

ق الؿمل( ماهُ ؿلّمان )وفِػ
أ
 د. ا

 

هّؽ شؾّب المصالوي امذ وكّفّة ثصكّكٌامؾجٍى البػ  ؾلَ طعمة المرجمؽمجعلبات مؿّار   .6
أ
 د. ا

 د. رلّة ؾامػ
 د. ؾبع الصمّع بٍّمُ الشكاِصعد 

ق الؿمل( ماهُ ؿلّمان )وفِػ
أ
 د. ا

 

داء للجكّّم والمكارهة المػزؿّة لجصكّق زٍدة   .7
أ
ثعٍِػ وثٍػّف مؤشػات اال

 الجؿلّم
دم
 
 د. ؾاظف ا

 د. ؿامّة الشامُ
.  ِصعد الشكا

أ
 شؾن بالؿبّع نؾبع الػشما

ق الؿمل( ماهُ ؿلّمان )وفِػ
أ
 د. ا

 

ةمٌارات ولٍاؾع اؿجظعام   .8 داِر  د. دمحم الصؾن شِػف هؼام االثصاالت االإ
 )ثصعد الشكا من لبل اللروة(

. ؾبع هللا ملفُ الصارخُ ِصعد الشكا
أ
 ا

ق الؿمل( ماهُ ؿلّمان )وفِػ
أ
 د. ا

 

 جذول انذوساد راد األونىٌخ انثبٍَخ يف خطخ انزذسٌت
 

 اسى املششخ نزقذٌى انذوسح عُىاٌ انذوسح و
 انطالة وانطبنجبد( شقً)يف 

 يالدظبد عهى انزُفٍز يسئىل املزبثعخ وانزقٍٍى املىعذ املقرتح

لكـجػوهّة والؿملّة وفق  9 ؿئلة االإ
أ
ؾعاد االطجبارات الرامؿّة وثصمّم اال اإ

 مؿاِّػ الرٍدة
ػان   د. ؾؼى ًز

 )ِصعد البالٍن الشكا من لبل اللروة(
  )ِصعد الشكا من لبل اللروة( ِصعد الشكا

لكـجػوهّا 5  د. روضي ؾمػ  مؿاِّػ ثصمّم االؿجباهات وثصٍِلٌا اإ
 )ِصعد البالٍن الشكا من لبل اللروة(

  )ِصعد الشكا من لبل اللروة( ِصعد الشكا

كادِمّة الجشاركّة للبصٍث الؿلمّة 4
أ
مل ؾبع هللا الكـجابة اال

أ
  الشكا من لبل اللروة()ِصعد  ِصعد الشكا د. ا

ؾعاد وثصؾّن مصفٍفة المكػر وؾاللجٌا بمصفٍفة البػهامذ 3   )ِصعد الشكا من لبل اللروة( ِصعد الشكا )ِصعد الشكا من لبل اللروة( اإ

  من لبل اللروة()ِصعد الشكا  ِصعد الشكا )ِصعد الشكا من لبل اللروة( اؿجػاثّرّات البصح ؾن المؿلٍمات فُ الٍِب المػئُ وغّػ المػئُ 2

 جذول انذوساد راد األونىٌخ انثبنثخ يف خطخ انزذسٌت
 اسى املششخ نزقذٌى انذوسح عُىاٌ انذوسح و

 انطالة وانطبنجبد( شقً)يف 
 يالدظبد عهى انزُفٍز يسئىل املزبثعخ وانزقٍٍى املىعذ املقرتح

بعاؾُ ودمرٌا فُ المكػرات   .9   )ِصعد الشكا من لبل اللروة( ِصعد الشكا )ثصعد الشكا من لبل اللروة( العراؿّةمٌارات الجفكّػ الوالع والجفكّػ االإ

ؾعاد وثعٍِػ ثٍصّف المكػر وؾاللجي بجٍصّف البػهامذ  .5   )ِصعد الشكا من لبل اللروة( ِصعد الشكا )ثصعد الشكا من لبل اللروة( اإ

دوات لٍلل(  .4
أ
هجػهت الؿملّة الجؿلّمّة )طاصة ا دوات االإ

أ
  )ِصعد الشكا من لبل اللروة( ِصعد الشكا )ثصعد الشكا من لبل اللروة( اؿجظعام ا

دارة ؿلٍك العالب وثصؾّن ثؿلمٌم  .3   )ِصعد الشكا من لبل اللروة( ِصعد الشكا )ثصعد الشكا من لبل اللروة( اإ
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ؼ ممارؿاثي  .2   )ِصعد الشكا من لبل اللروة( ِصعد الشكا )ثصعد الشكا من لبل اللروة( ثعبّق اؿجػاثّرّات الجؿلم الوشط وثؿِؼ

ة والجعبّق الؿملُ ومػاؾاة الصاالت   .6 كادِمُ: المٍزٌات الوؼِػ
أ
رشاد اال االإ
 الظاصة

  )ِصعد الشكا من لبل اللروة( ِصعد الشكا )ثصعد الشكا من لبل اللروة(

و مكجػح   .7
أ
  )ِصعد الشكا من لبل اللروة( ِصعد الشكا )ثصعد الشكا من لبل اللروة( لبصحلثصعِع مشكلة البصح وثصمّم طعة ا

 جذول انذوساد راد األونىٌخ انشاثعخ يف خطخ انزذسٌت
 اسى املششخ نزقذٌى انذوسح عُىاٌ انذوسح و

 انطالة وانطبنجبد( شقً)يف 
 يالدظبد عهى انزُفٍز يسئىل املزبثعخ وانزقٍٍى املىعذ املقرتح

لكـجػوهُ  .9 ؿاؿّة فُ الجؿلم االإ
أ
  )ِصعد الشكا من لبل اللروة( ِصعد الشكا من لبل اللروة()ِصعد الشكا  المبادئ اال

ات ومفاًّم ومبادئ الجظعّط الجػبٍي الجؿلم الفؿال  .5   )ِصعد الشكا من لبل اللروة( ِصعد الشكا )ِصعد الشكا من لبل اللروة( هؼِػ

طاللّات البصح الؿلمُ  .4
أ
  اللروة()ِصعد الشكا من لبل  ِصعد الشكا )ِصعد الشكا من لبل اللروة( ا

كادِمّة المشجػكة  .3
أ
طاللّات المٌوّة فُ بّئة الؿمل اال

أ
   )ِصعد الشكا من لبل اللروة( ِصعد الشكا )ِصعد الشكا من لبل اللروة( اال
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إجنبصاد -8
انهجبٌ 
انزبثعخ 
 نهىدذح

 :لجنت التخطُط والمتابعتأوالً: إنجازاث 

 .هُخنىحذح انزطىَش وانغىدح ثبنك انًشبسكخ فٍ إعذاد انخطخ انغُىَخ -3

 .انًشاععخ انذاخهُخ نُظى انغىدح ثبنجشايظ االكبدًَُخ ثبنكهُخ ورقذَى انزغزَخ انشاععخ -8

 .رعضَض يفهىو انزخطُظ االعزشارُغٍ نذعى يُغىثٍ/ يُغىثبد أنكهُخ -1

 .رُفُز انًهبو واعًبل االخزصبصبد وانخطظ ورحقُق االهذاف نهغُخ -4

 األداء.انزُغُق يع نغُخ انقُبط فٍ رطىَش يؤششاد  -1

 .يزبثعخ رحذَش سعبنخ انكهُخ وانجشايظ وفق انُظى وأنُبد انًزبثعخ -6

 االهذاف االعزشارُغُخ نهجشايظ وانكهُخ وفق انًُبرط انًعزًذح ورقذَى انزغزَخ انشاععخ. يزبثعخ رحقُق -2

 يزبثعخ رُفُز انخطخ االعزشارُغُخ نهكهُخ. -2

 يزبثعخ أداء َظى انغىدح انذاخهُخ ثبنجشايظ ورقذَى االعزشبساد انالصيخ. -9

 األداء.يزبثعخ خطظ أنزحغٍُ نكبفخ وحذاد أنكهُخ االكبدًَُخ واإلداسَخ ثُبء عهً يؤششاد  -34

 .3444/ 3419فصم انذساعٍ انضبٍَ انإعذاد رقشَش عٍ أعًبل انهغُخ وسفعه إنٍ يششف وحذح انزطىَش وانغىدح ثبنكهُخ عٍ انفصم انذساعٍ األول و-33

 ثانُاً: إنجازاث لجنت االعتماد األكادَمٍ:

 .األكبدًَُخ عهً انزقذو نهُئبد االعزًبد انًحهُخ واإلقهًُُخ وانذونُخ ورُغُق رقذَى انذعى انالصو نهب ونهىحذاد األكبدًَُخ واإلداسَخ جشايظرشغُع ان -3

 .عذونخ صَبساد انًزبثعخ واالعزًبد -8

  .يزبثعخ اعزُفبء يزطهجبد االعزًبد األكبدًٍَ وانًؤعغٍ -1
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 .يزبثعخ رقبسَش صَبساد خجشاء وهُئبد االعزًبد األكبدًٍَ نهىحذاد انًخزهفخ ثبنكهُخ وارخبر انقشاساد انًُبعجخ َحىهب -4

 .3444/ 3419انذساعٍ األول وانفصم انذساعٍ انضبٍَ إعذاد رقشَش عٍ أعًبل انهغُخ وسفعه إنٍ يششف وحذح انزطىَش وانغىدح ثبنكهُخ عٍ انفصم -1

 ً  :لتعلُم والتعلم: إنجازاث لجنت اثالثا

 .بعزُفبء يزطهجبد انزعهُى وانزعهىثبنكهُخ فًُب َزعهق ث ألكبدًَُخانًزبثعخ وانزُغُق يع يُغقٍ انغىدح ثبنجشايظ ا -3

 األكبدًَُخ.يزبثعخ رطىَش ورحغٍُ يزطهجبد ورغهُضاد انزعهُى وانزعهى يضم انًكزجبد وانًعبيم وقبعبد انزذسَظ وقبعبد األَزشَذ ثبنجشايظ  -8

 ثزنك. نطالثُخ وإعذاد انزقبسَش انغُىَخيزبثعخ رطىَش ورحغٍُ انذعى واإلسشبد األكبدًٍَ وانخذيبد ا -1

األكبدًَُخ نهزأكذ يٍ اعزُفبئهب نجُىد  بيهخ عٍ رقبسَش انًقشساد نهجشايظبد ورقبسَش انجشايظ وانًقشساد وانزقبسَش انشيشاععخ انخطظ انذساعُخ ورىصُف -4

 ثبنغبيعخ. وانزعهى ثعًبدح انزطىَش وانغىدح انًُبرط انًىحذح نىحذح انزعهُى

 .هبثبنكهُخ وانزقىَى انذوسٌ ناالكبدًَُخ يزبثعخ خطظ رحغٍُ عىدح أداء انجشايظ  -1

 .زعهىانقبسَش يؤششاد َىارظ وراألكبدًَُخ يزبثعخ إعذاد رقبسَش يؤششاد عىدح أداء انجشايظ  -6

 .األكبدًَُخ يزبثعخ إعذاد انزقبسَش انغُىَخ عٍ يعذالد رقذو انطهجخ ثبنجشايظ -2

 .3444/ 3419انذساعٍ األول وانفصم انذساعٍ انضبٍَ إعذاد رقشَش عٍ أعًبل انهغُخ وسفعه إنٍ يششف وحذح انزطىَش وانغىدح ثبنكهُخ عٍ انفصم  -2

 ً  :ُاش األداءق: إنجازاث لجنت رابعا

 هـ. 3444/ 3419نهعبو  رحهُم عًُع االعزجبَبد انزٍ وسدد نهغُخ يٍ انجشايظ األكبدًَُخ أو وحذح انزطىَش وانغىدح -3

 .انقُبط انالصيخ نعًهُبد انزقىَى انذاخهٍ ثبنكهُخ وحصش أدوادإعذاد  -8

 .رقُُى انىسقخ االخزجبسَخ نهًقشساد انذساعُخ انفصهُخ وانُهبئُخ وكزبثخ انزقبسَش عٍ عىدح االخزجبساد وفقبً نًُىرط انزقُُى -1

 هـ. 3444/ 3419عٍ انفصم انذساعٍ األول وانفصم انذساعٍ انضبٍَ  إنٍ يششف وحذح انزطىَش وانغىدح ثبنكهُخ أعًبل انهغُخ وسفعه عٍ إعذاد رقشَش -4
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 تنمُت المهاراث:: إنجازاث لجنت خامسا

 .ورقُُبد انزذسَظ وانعشض انفعبلوانزعهى انزعهُى فٍ االرغبهبد انحذَضخ فٍ  وسػ رذسَجُخ -3

 .انغىدح ودوسهب فٍ رحقُقب وفق انًُبرط انًعزًذح رطىَش َىارظ رعهى انًقشس وقُبعهوسػ رذسَجُخ فٍ  -8

 هـ. 3444/ 3419عٍ انفصم انذساعٍ األول وانفصم انذساعٍ انضبٍَ  إنٍ يششف وحذح انزطىَش وانغىدح ثبنكهُخ أعًبل انهغُخ وسفعه عٍ إعذاد رقشَش -1

 يمكن إضافة صفوف أخرى إلضافة أي إنجازات اخرى مشرقة تعكس وجه الكلية والوحدة مالحظة:
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