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تطويس البيية التحتية للنباىي  (1)

 .واملسافل ادتامعية

 مت اليت ادتامعية واملسافل املباىي عـدد –

 تطويسٍا

  مً 100%

 واملسافل املباىي

واإلدازيني  التدزيظ ٍيئة  ألعغاء مهاتب إىػاء

  اجملتنع نلية

 اإلدازة و الطلطات عنل فسيل

 التجَيصات و املسافل عنل فسيل

 .التحتية للبيية ياألول الوعع عً تفضيلية دزاضة إعداد-

 .التحتية للبيية  تفضيلية تطويس خطة إعداد-

  اجملتنع نلية

 اإلدازة و الطلطات عنل فسيل

 التجَيصات و املسافل عنل فسيل

اللغة  ومعامل الدزاضية الكاعات تطويس

  اجملتنع نلية

 اإلدازة و الطلطات عنل فسيل

 التجَيصات و املسافل عنل فسيل

اآللي  اذتاضب معامل جتَيص

  اجملتنع نلية

 اإلدازة و الطلطات عنل فسيل

 التجَيصات و املسافل عنل فسيل

  اآللي اذتاضب ختضط

تأضيظ غبهة ىظه املعلومات والتعليه  (2)

. االلهرتوىي املتهاملة

 ذنية بطبوزات املصودة الكاعات عدد –

 .بادتامعة ومعلومات ىظه بػبهة ومستبطة

 نليات يف تأضيطَا مت اليت الػبهات عدد –

 .ادتامعة

 التعليه لتكييات املطتخدمني عدد –

 .اإللهرتوىي

 الفضول بسامج على الدخول مسات عدد –

 االفرتاعية

 مً 33%

 اليظاو

 ومطتلصماتُ

 مً ضية لهل

 ارتطة ضيوات

 %100 وبيطبة

 ضيوات ىَاية يف

 ارتطة

 يف ذنية وضبوزات عسض وغاغات ننبيوتس أجَصة توفري

  الدزاضية الكاعات

  اجملتنع نلية

 اإلدازة و الطلطات عنل فسيل

 التجَيصات و املسافل عنل فسيل

 الهلية موقع علي املػسف  اجملتنع نلية والعنادات للهليات إلهرتوىي موقع إىػاء

  ادتودة عالية اىرتىت بػبهة الهلية يف األقطاو زبط
 اإلدازة و الطلطات عنل فسيل  اجملتنع نلية

 التجَيصات و املسافل عنل فسيل

  املعلومات و التوثيل وحدة  اجملتنع نلية  بالهلية املختلفة لألقطاو عامة بياىات قواعد تأضيظ

 املعلومات و التوثيل وحدة  اجملتنع نلية معلومات ىظه مً الهلية الحتياجات دزاضة إعداد

 بني وتوشيعَا الهلية يف واالىرتاىت االىرتىت خدمة تكديه

 األقطاو

 اإلدازة و الطلطات عنل فسيل  اجملتنع نلية

 التجَيصات و املسافل عنل فسيل

 الهلية وحدات بني االتضاالت غبهة توفري
 اإلدازة و الطلطات عنل فسيل  اجملتنع نلية

 التجَيصات و املسافل عنل فسيل

 اضتخدامُ فسظ وتوضيع االىرتىت خدمات أداء مطتوى زفع

 والطالب الهلية مليطوبي

 اإلدازة و الطلطات عنل فسيل  اجملتنع نلية

 التجَيصات و املسافل عنل فسيل
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تطويس التيظيه اإلدازي واإلجساءات  (3)

 اإلدازية يف الهليات  والعنادات

 .اختاذٍا مت اليت الكسازات عدد –

 .يوميًا إجناشٍا يته اليت املعامالت عدد –

 مت اليت واللوائح الوثـائل عـدد ىطبة –

 .تطويسٍا

 اإلدازي التيظيه تطويس يف اإلجناش ىطبة –

 .بالهلية اإلدازية واإلجساءات

 مً 100%

 التيظينات

 اإلدازية

 واإلجساءات

 اإلدازيةيف

 الهليات

 والعنادات

 ضيوات خالل

 اإلدازي التيظيه بسامج علي عنل ووزش تدزيبية دوزات إعداد

 التيظينية واللوائح

  اجملتنع نلية

  املَازات تطويس وحدة

  الهلية يف اإلدازية واألىظنة اللوائح دزاضة
  اجملتنع نلية

 اإلدازة و الطلطات عنل فسيل

 والعنادات الهليات يف تيظيني اهليهل تكويه

  اجملتنع نلية

 األنادميي واالعتناد ادتودة مسنص

 اإلدازة و الطلطات عنل فسيل

 وتضييفَا والوظائف األقطاو مَاو توصيف

  اجملتنع نلية

  األنادميي االعتناد و ادتودة مسنص

 اإلدازة و الطلطات عنل فسيل

 وأمتنتَا عنلياتَا وٍيدزة  واجملالظ اللجاٌ تكويه
  اجملتنع نلية

 التكوييه و الكياع وحدة

 ضلناٌ األمري ومعَد والهليات للعنادات الطيوية التكازيس إعداد

  اجملتنع نلية

 و وحداتُ و االنادميي االعتناد و ادتودة مسنص

  عنلُ فسم

  اإلدازي اجملال يف االلهرتوىية التعامالت بسىامج تطبيل

  اجملتنع نلية

 اإلدازة و الطلطات عنل فسيل

 التجَيصات و املسافل عنل فسيل

 والعنادات بالهليات اإلدازية األعنال مليهية خطة إعداد

  اجملتنع نلية

 اإلدازة و الطلطات عنل فسيل

 التجَيصات و املسافل عنل فسيل

حتطني ىظاو املهافآت واذتوافص يف  ( 4) 

 . الهليات والعنادات

 دزاضتَا مت اليت واألىظنة اللوائح عدد –

 .واعتنادٍا

 .امليجصة األدلة  عدد –

 .امليفرة الدزاضات عدد –

 وثـيكة

 قـاىوىية

 مسجعية

 يف للجامعة

 اذتوافص ىظاو

 .واملهافئات

 التدزيظ ٍيئة ألعغاء املَين اإلجناش ملف وفل األداء تكويه

  اجملتنع نلية

 اإلدازة و الطلطات عنل فسيل

  التكويه و الكياع وحدة
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تطويس معايري اختياز الكيادات   (5)

 .األنادميية واإلدازية 

 توصيف هله  ممً الهلية ميطوبي عدد –

 اإلدازي)الكيادي للعنل يؤٍلَه وظيفي

 (واألنادميي

 موحد دليل

 يػتنل للجامعة

 معايري على

 املفاعلة

 والرتغيح

 للكيادات

 األنادميية

 واإلدازية

 الكيادية ومطتوياتَه الكياديني لألفساد بياىات قاعدة إعداد

  اجملتنع نلية

 اإلدازة و الطلطات عنل فسيل

 

تعصيص جودة الربامج األنادميية  (6)

واذتضول على االعتناد احمللي 

 والعاملي

 .دزاضتَا مت اليت األنادميية الربامج عدد –

 وارتازجية الداخلية االعتناد معايري عدد –

 .عليَا اذتضول مت اليت

 . تطويسٍا مت اليت األنادميي الربامج عدد –

 احمللية األنادميي االعتناد غَادات عدد –

 .عليَا اذتضول مت اليت والدولية

 عً التعليه على تعتند اليت الربامج ىطبة –

 .بعد

حتكيكاالعتنا

 داحملـليوالعاملي

 مـً % 50لــ

  الربامـج

 األنادميية

 ضيوات خالل

 ارتطة

 الهليات و  فيالعنادات األنادميية للجودة ذاتية معايري بياء

  هلا التابعة واألقطاو

  اجملتنع نلية

 حتطييَا و ادتودة عناٌ عنل فسيل

 األنادميي االعتناد وحدة

 حتكيل على قدزتَا ومدى األنادميية الربامج واقع دزاضة

 أٍدافَا

  اجملتنع نلية

 املكسزات تكسيس و توصيف وحدة

 والعنادة الهلية يف املتكً والعنل ادتودة ثكافة ىػس

 اجملتنع نلية

 و وحداتُ و األنادميي االعتناد و ادتودة مسنص

 عنلُ فسم

 الهلية داخل والفعاليات الربامج يف ادتودة معايري تطبيل

 اجملتنع نلية

 و وحداتُ و األنادميي االعتناد و ادتودة مسنص

 عنلُ فسم

 الهلية بسامج مً %50 لـ األنادميي االعتناد على اذتضول

 اجملتنع نلية

 و وحداتُ و األنادميي االعتناد و ادتودة مسنص

 عنلُ فسم

 للربامج األنادميي االعتناد معايري تطبيل

 اجملتنع نلية

 و وحداتُ و األنادميي االعتناد و ادتودة مسنص

 عنلُ فسم

  

 والهليات بالعنادات الراتي التكييه تكازيس
 اجملتنع نلية

 الراتي التكيه عنل فسيل
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تطويس املكسزات والربامج التعلينية يف  (7)

عوء معايري ادتودة التعلينية يف 

مجيع نليات ادتامعة خالل فرتة 

 .ارتطة

 تطويسٍا مت اليت التعلينية املكسزات ىطبة –

 .املكسزات عدد إمجال إىل

 إىل تطويسٍا مت اليت التعلينية املكسزات عدد –

 .املكسزات عدد إمجال

 التعليه على تعتند اليت املكسزات عدد –

  .بعد عً والتعليه االلهرتوىي

 مً% 50

 املكسزات

 والربامج

 يف التعلينية

 نليات مجيع

 ادتامعةخالل

 ارتطة فرتة

  الهلية يف التعلينية املكسزات واقع دزاضة
 اجملتنع نلية

  املكسزات تكسيس و توصيف وحدة

  األقطاو داخل التعليني املكسزات لتطويس دتاٌ تهويً
 اجملتنع نلية

  املكسزات تكسيس و توصيف وحدة

 الدزاضية للنكسزات الطالب تكييه

 اجملتنع نلية

  املكسزات تكسيس و توصيف وحدة

  التكييه و الكياع وحدة

 واملياٍج التعلينية املكسزات بياء يف متخضضة عنل وزغة

  الدزاضية

 اجملتنع نلية

 املكسزات تكسيس و توصيف وحدة

  املَازات تطويس حدة و

 اجملتنع نلية يف التعلينية الربامج دزاضة

 اجملتنع نلية

 املكسزات تكسيس و توصيف وحدة

 املَازات تطويس حدة و

 التعلينية املكسزات وحتديث لتطويس عنل ووزش دوزات تيفير

 اجملتنع نلية

  املكسزات تكسيس و توصيف وحدة

  املَازات تطويس وحدة

 الدزاضية املكسزات مجيع رتدمة العلنية املساجع توفري
 اجملتنع نلية

 التعليه مضادز عنل فسيل

 
 اجملتنع نلية

 املكسزات تكسيس و توصيف وحدة

 والربامج املكسزات تكسيس
 اجملتنع نلية

  املكسزات تكسيس و توصيف وحدة

 للطالب الراتي والتكويه التػازني التكويه بسامج تفعيل

 اجملتنع نلية

  الراتي التكويه عنل فسيل

 التكويه و الكايظ وحدة

 عً التدزيظ ٍيئة وأعغاء الطالب بني التواصل أضاليب تطويس

 العيهبوتية الػبهة طسيل

 اجملتنع نلية

 التعليه مضادز عنل فسيل

  الطالب غئوٌ إدازة عنل  فسيل و

 املطاىدة ارتدمات و

 


