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 وحدة ضمان الجودة
 وحدة ضمان الجودة

 

 0205-0202كليخ عن مذى تحقيق الخطخ التنفيذيخ للتقرير 

ل2020عدد لأطضددنشلأعدد دللنغ ددخلعزبثلددخلانتنددخلانز خطة ددخلناتنددخلالصددزةارطغطخلانزبثلددخلن بدد حلاددنبسلانغدد رحلث اطددخلان   صددخللر ة ددةلعدد لانخزددةحل

(.لرضدددن ذلانز دددب  ةلعدددبلردددالر خطدددةفلعددد لانتندددخلانز خطة دددخلول ن ددد لراتدددط لعدددبل2025-2020انتندددخلالصدددزةارطغطخلل)ننزبثلدددخلل2021ولبزدددول  نطددد ل

 عبءلث ةفلانز ب  ةلفطنبل او:

وهدد للثنةاعلددخلث دد رلوأ اددنخلانتنددخلانز خطة ددخلنا اطددخلنزنجطددللاصددزةارطغطخلان اطددخلورا طددللطب بر ددبلالصددزةارطغطخلاننزنضاددخلفدد لأ ثدد لطب ددبدل  طضددطخ

:- 

 عبعلخلفب وسلكؤب لاننئصضبدلانلانطخلاننزنطزحلفولعغبللانزلاطالان   صو.ل–كاطخلان   صخل -1

 عبعلخلفب وسلكؤب لاننئصضبدلانلانطخلاننزنطزحلفولعغبللانجاشلانلانو.ل–كاطخلان   صخل -2

 .عبعلخلفب وسلكؤب لاننئصضبدلانلانطخلاننزنطزحلفولعغبللخ عخلاننغزن لولر نطخلانجطئخل–كاطخلان   صخل -3

 عبعلخلفب وس.ل–رن  ةلولر نطخلانن ا رلانةارطخلن اطخلان   صخل -4
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 وحدة ضمان الجودة
 وحدة ضمان الجودة

 

 انغب بدلانلبعخ
األه افل

 الصزةارطغطخ

 

 نشطخألا
 عضئ نطخلانز خطة

عئشةاد/ل

عتةعبدل

اننزبثلخلور ططال

لاألراء

 ضجخل

لاال غبز

اصجبةلع مل

لاال غبز

ل:انغب خلاألونو

جبمعخ  –كليخ الهنذسخ 

فااااااااااااب    ك  ااااااااااااذ 

المؤسسااااابد العلمياااااخ 

المتميااااىح فاااا  م ااااب  

 التعليم الهنذس .

نظااام تطااا ير ( 1

التقاااااااااااااااااااااااا يم 

المؤسساااااااااااااااا  

المسااااااااااااااااااااتمر 

للفبعلياااااااااااااااااااااخ 

التعليميااااااااااااااخ   

القاااااااااااااااااااااااااذ ح 

المؤسساااااااااايخ   

 ادا ح ال  دح.

.لرنددددددددد  ةلان ط ددددددددد ل1

نال ر دددددددددبءلانز ظطندددددددددول

ثنضز ىلاالراءلفولعنط ل

 أ انخلان اطخ.

ل

 عنط لان اطخل

لوكط لان اطخ

 عضئ نولنغبسلان اطخل

راددددددددد ط لاناغدددددددددبسلول

لع بع بل

ل.عغبنشلاعزنبرهب

ر ددب  ةلعزبثلددخلاعنددبلل

 .اناغبس

100% 

ل

.لراضددددددددط لخدددددددد عبدل2

انن زجددددخلو اددددةلب دددد  ل

 اننا طخلان  ة خ.

لعنط لان اطخل

لوكط لان اطخ

ل إصبءلاالقضبمل

لارا حلاننازة بدل

-وب حلانبسلانغ رح

نغ خلانز   تلول

 لانز عطخ

قب نخلثبن زتلانن ع رحل

لان زدددددددددتثبنن زجدددددددددخلو

ل.انا  ضخ

ثطبسلث ضدجخلاننضدزخط   ل

ل.ع لانن زجخلولاننةاع 

صددددددددددد  لاالفزدددددددددددبدل

للل.ثبنن زجخ

رو ادلر عطدددددددددددددددددددددخل

 .نانالة

ل80%

لثضجتلعب اخلكةو ب
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.لرنددد  ةل ظدددالصدددطب خل3

انن ا رلاننبر خلثبن اطدخلول

رلز دددزلوصدددب  لاالعددد لول

 انضالعخ.لل

ل

ل

لعنط لان اطخ

نغ خلاننلبع لول

لان  ط

نغ خلارا حلاالزعبدل

لولان  ا سل

 

ر ددددددب  ةلنغ ددددددخلارا حل

ل.االزعبدلولان  ا س

ل.عزبثلخلخنظلانصطب خ

NORMS اننا صددخلل

لل.اننلزن ح

عدددددددددد اوللر اصددددددددددطخل

ل.2020

ل.ثبنص  لقبع حلثطب بد

ر ب  ةلنغ خلاننلبع لول

 ل.ان  ط

ل80%
الل  ع لقبع حل

لثطب بدلثبنص  

.لرندددددددد  ةلخدددددددد عبدل4

لاننلبعددد لولاراءلانخ طدددط .

ورددددددددددددد فطةلوصدددددددددددددب  ل

االرصدددددددبالدلانا  ضددددددد ل

 ور   ن عطبلاننلا عبدل

 

ل إصبءلاالقضبمل

نغ خلاننلبع لول

لان  طل

ارا حلاننازة بدل

لثبنغبعلخل

ارا حلانصطب خل

لثبنغبعلخل

 ارا حلانغبعلخل

خنظلرند  ةلاننلبعد ل

ل.ص   ب

قبعدد حلثطب ددبدلنانلبعدد ل

وان  طلران لبصدةل

ن  لاألع دزحلوثطب بر دبل

 انخ طخ.

ل.خنظلر   تلنالبعاط 

ر ددب  ةلر طددطالانخ طددط لول

ل.ثطبسلثبنن بفبد

ر دددددددددددب  ةلعزبثلدددددددددددخل

ل.انصطب خ

فد ارطةلشددةاءلاالع ددزحل

 ولانن ارلان طنبو خ.

ل100%

  ع لثلضل

ارا حلانز ب  ةلن ىل

لانغبعلخ

.لرخلطددد لرو لانندددالةل5

 ناناب كخلاننغزنلطخ.

 

لعنط لان اطخ

نغ خلاال انخلاننالثطخل

لثبن اطخ

نغ خلخ عخلاننغزن لول

انز ة دددددددددةلانضددددددددد  ىل

ل.نال انخلاننالثطخ

ر ة ددددةلانطدددد ملانلانددددول

الل  ع ل  ملعانولل90%

لن ةالانلبم
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 وحدة ضمان الجودة

لر نطخلانجطئخ

عةكزلخ عخلاننغزن ل

ولر نطخلانجطئخلل

لثبنغبعلخل

ارا حلاال انخلاننالثطخل

 ثبنغبعلخ

لل.نا اطخ

ر ة دددددةلنغ دددددخلخ عدددددخل

ل.اننغزن لولر نطخلانجطئخ

ر ة ددددةلعةكددددزلخ عددددخل

اننغزن لولر نطدخلانجطئدخلل

 .ثبنغبعلخ

.لع دد للأ اددنخلعز  عددخل6

ناندددددددددددددددددددالةل)رو ادل

  بادددددددطخلول بدددددددالدل

وا ضددبلخددالللفزددةفل...(.

انزلاطالع لثل لع لخاللل

راخطز دد لعاددولعضددبث بدل

 انن ص لاالن زةو ط 

لعنط لان اطخ

نغ خللاال انخل

 اننالثطخلثبن اطخ

انز ة دددددددددةلانضددددددددد  ىل

لنال انخلاننالثطخ.

 

لل100%

.لوادد لثة ددبعظلعادد رل7

نازدد   تلعدد لبطددشلعدد رل

انندالةلوانخزددةحلانزع طددخل

 ولر ططالفزةحلانز   ت.

لوكط لان اطخل

نغ خلانز   تلانصطخول

لثبن اطخل

عةكزلانز   تل

 اننط ا وللثبنغبعل ل

كاددددددد فلثبصدددددددنبءلول

لل.اعبك لر   تلاننالة

ل.خنظلانز   تلثبن اطخ

ر دددددددب  ةلاننزبثلدددددددخلول

رااطدددددددددددددد ل زددددددددددددددب ظل

ل.االصزجطب بد

اصدزنب ادلو نبذطلع ل

للل.انز ططا

ال اددخلعةكددزلانزدد   تل

اننطدددددد ا وللثبنغبعلددددددخل

 ل.اننلزن 

ل100%

ل

رندد  ةل ظددبملاال شددبرل-8

ثاطددشل  دد سللاالكددبر نو

ع اكدددددتلخدددددالللفزدددددةفل

انزلاطالع لثل لع لخاللل

االعزنبعدددددددددبدلعادددددددددول

 BLACKثة ددبعظلالل

BOARDل

عنط لان ج للول

لانزضغط 

لوكط لان اطخل

اننةش لاالكبر نطول

لانلبملثبن اطخ

اننةش   لاالكبر نط ل

انطدددخلولر دددب  ةلعزبثلدددخل

للل.اننزلضة  

ر ب  ةلعزبثلخلاال شدبرل

ل.االكبر نو

اعزنبعبدلعضزنةفلعد ل

اننددددالةلصدددد اءلعدددد ل

خدددددددددددالللانن بثاددددددددددد ل

ل100%

ل
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اناتصددط لاولعدد لعدد للثبالقضبم

ثلدد لعدد لخددالللع صدد ل

 BLACKالل

BOARD 

رااطددددد ل زدددددب ظلر طدددددطال

 ادددبءلانندددالةلعددد ل

اال شدددبرلاالكدددبر نولول

االعددددددددددددددددددددددددددددةاءادل

ل.انزصاطاطخ

رخلطدددد لرو لاننددددالةل-9

لفولانلناطخلانزلاطنطخ.

لعنط لان اطخل

لوكط لان اطخل

ل إصبءلاالقضبمل

لاعضبءلهطئخلانز   ش

اشدددزةاللانندددالةلفدددول

عغدددددددددبنشلان اطدددددددددخلول

ل.االقضبم

عاددب كخلاننددالةلفدددول

ل. اةلاالثابسلانلانطخ

صطزالرا طللاشزةاللل%ل50ل

اننالةلفولعغبنشل

لان اطخلانلبملان برم

.لراددددددددد ط لنغ دددددددددخل10ل

انتدددددددة غطط لولا ادددددددبءل

قبعددد حلثطب دددبدلنتة غدددول

ان اطددددددخلووادددددد لانطددددددخل

 نزا  ض ب.

لعنط لان اطخ

 نغ خلانتة غطط 

عابادددددةلاعزنبعدددددبدل

ل.نغ خلانتة غط 

 نددددددبذطلعدددددد لقبعدددددد حل

 .انجطب بد

ل100%

ل

.للر ظدددددددددطالعاز ددددددددد ل11

ردد فطخ لناتددة غطط لعدد ل

ولن دددبءلله  صدددخلفدددب وس

 ص  ى.

لعنط لان اطخ

 نغ خلانتة غطط 

ل.اعالسلانناز و

لل.ع ا  ادلان عب خ

ثطددددددددددبسلثبناددددددددددةكبدل

 ل.انناب كخ

ثضجتلرالانزبعط لل%ل0

عب اخلكةو بل

وعب ىلانلن لعاول

لرا ط  لانلبملان برم

.لر ظدددددددددددددددطالرو ادل12

ر   جخلنال ر بءلثتة غول

 فب وس.

 

لعنط لان اطخ

لنغ خلانتة غطط 

عةكزلر نطخلانن ب ادل

لو  برحلاالعنبل

 ثبنغبعلخ.

انتنددددددددددخلانز  ثطددددددددددخل

ل.اننلزن ح

رااطدددددددد لاصددددددددزجطب بدل

عضددددددددز ىلخة غددددددددول

فدددددب وسلفدددددولصددددد  ل

 .انلن 

ل50%
  ع لخنخلالل

لر   تلعلزن ح

الل  ع لطالةلل%50رادددددددددد  شلانن قدددددددددد للارا حلانغبعلخوادد ل ظددبملنغددةةلل-13
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ل.االن زةو ولنا اطخلعنط لان اطخلان اف   .ل

ثطبسلثبننالةلان افد   ل

لل.ص   ب

لواف   لن ةالانلبم

رخلطدددد لرو لانن ددددطالل-14

لان اخاولولانتب عو.

لعنط لان اطخل

ل إصبءلاالقضبمل

انن  ةلانز خطةىلن ب حل

لانبسلانغ رحل

نغبسلوب حلانبسلل

لانغ رح

رادد ط لنغددبسلعةاعلددخل

لل.راخاطخ

ر ددددب  ةلنغ ددددخلعزبثلددددخل

ل.انائ سلانزلاطنطخ

نغدددبسلفاددد لان  قدددخل

االعزاب طخلش اطبلولف طبل

ولعغدددددددبنشلاعزنددددددددبرل

ل.االقضبم

ر دددددددددب  ةلاننةاعددددددددد ل

انتدددب عولالعزاب دددبدل

انخةقددددددددددخل-ان  ب طددددددددددخل

لل.انتبعضخ

ل100%

ل

رنددددد  ةلعزناجدددددبدلل-15

وا اددبءلع صددبدلانزلاددطال

لنازلاطالع لثل 

لوكط لان اطخ

ل إصبءلاالقضبم

لأعضبءلهطئخلانز   ش

ارا حلر   ن عطبل

لاننلا عبد

رادددددددد  شلولعزبثلددددددددخل

Power Campusولل

انن قددددد لالنط زةو دددددول

 Black وع صخلنا اطخ

boardل

عدددددددددد رلانن ددددددددددة ادل

-E)النط زةو طددددددددددددددخل

learning 

courses).ل

  ع لع ة ادلاللل50%

لانط زةو طخ

اصدددددزا اسلثدددددةاعظلل-16

أكبر نطددددددددددخلع  دددددددددد حلول

رتصصددبدلثط طدددخلرتددد مل

اننغزندددددددد لاننااددددددددولول

ان ونولولاصز نبللند ا  ل

هددةفلانجددةاعظلفددولاطدددب ل

لع رحلانلناطخلانزلاطنطخ.

لعنط لان اطخ

لوكط لان اطخل

ل إصبءلاألقضبم

ل

ثطدددددددددددبسلثددددددددددددبنجةاعظل

ل.اننضزا صخلثبن اطخ

ل
ل%ل0

ل5فولا ءلعةو ل

ص  ادلعاولرنجطلل

ل-انال اخلانابن ل

عب ىلاع ارلال اخل

لع   ح

صطزالاصزطخبإفلع  لل%ل0علددددب طةلعلزندددد حلعدددد للعنط لان اطخاعدددددددد ارلعلدددددددددب طةلل-17
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أكبر نطددددددددددخلعةعلطددددددددددخل

ناجددددددددةاعظلاألكبر نطددددددددخل

اننضدددددزا صخلولرج ط دددددبلول

لاعزنبرهب.

لوكط لان اطخ

ل إصبءلاألقضبم

لوب حلانبسلانغ رح

ان طئدخلان  عطدخلنضددنبسل

انغددددددددد رحلانزلادددددددددطالول

العزنددددددددبرلناجددددددددةاعظل

ل.اننضزا صخ

اال ز بءلع لاع ارل

لاال اخلانغ   ح

رج ولثدةاعظلعزلد رحلل-18

نزضدد  للانجددةاعظلان ب نددخل

لولاننضزا صخلثبن اطخ.

لعنط لان اطخ

ل إصبءلاالقضبم

لع  ةلارا حلانزض  ل

علدد للانزغطددةلفددولعدد رل

اننددددددالةلاننازا ددددددط ل

ثجدددددددةاعظلانغبعلدددددددخل/ل

انزضدددددد  لل/للثة ددددددبعظ

عاصدد بدل/لاعال ددبدل/ل

ل.عن  بد

لل%ل100

راضددددط لانتدددد عبدلل-19

ورنجطددددللكبفدددد للاننجطددددخ

االعدددةاءادلاالبزةاز ددد ل

ل.خالللعب ا لك  و ب

لعنط لان اطخ

لارا حلانغبعلخ

 اددددبلاننددددالةلعدددد ل

انتددددددددد عبدلاننجطدددددددددخل

ل.انن  عخ
ل%ل0

صطزالاصزطخبإهبلانلبمل

لان برم

راخطددددزلالثز ددددب لولل-20

ع لانندالةلولاننجز ة  ل

لع بفؤر ا.

لعنط لان اطخ

 برىلاالثز ب ادل

لثبن اطخ

قب ندددددخلثبننادددددةوعبدل

الثز ب  ددددددخلنانددددددالةل

انزدددولرزج بهدددبلان اطدددخلول

ل.ثطبسلثبنن بفآد

ل100%

ل

رخلطدد لأ اددنخلرعددظلل-21

ذوىلالبزطبعدددددددددددددددددددبدل

انتبصددددخلفددددولاننغزندددد ل

لاننالثو.

األ انخللع ة لنغ خ

لاننالثطخلثبن اطخ

ر دددددددددب  ةلاأل ادددددددددنخل

اننالثطدددددددخلعزضدددددددن خل

عاددددددب كبدلاننددددددالةل

ذوىلالبزطبعددددددددددددددبدل

ل.انتبصخ

الل  ع لعاب كخلل80%

نةوىلاالبزطبعبدل

لانتبصخ

وصطزالاصزخبإهبل

لانلبملان برم

عزبثلدددددددخلراددددددد  شلل-22 ل

اصزةارطغطبدلانزد   شلول

لانزلاالثبن اطخلولعزبثلز ب.

لوب حلانبسلانغ رح

نغ خلانائ سلانزلاطنطخل

لورن  ةلانزلاطا

اصددددددزةارطغطخلانزلاددددددطال

اننا صدددددددخلولعلزنددددددد حل

ل.نا اطخ

صطزالاصزخبإهبلانلبملل0%

لان برم
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 وحدة ضمان الجودة
 وحدة ضمان الجودة

 :الغبيخ األ ل 

جبمعخ  –كليخ الهنذسخ 

فااااااااااااب    ك  ااااااااااااذ 

المؤسسااااابد العلمياااااخ 

المتميااااىح فاااا  م ااااب  

 التعليم الهنذس .

( تطااااااااااااااااا ير 0

الجاااااااااااااااااااااارام  

التعليميااااااااااااااخ   

المنااااااااااااااااااااااب   

الذ اساااااااااااااايخ   

اسبليت التعليم   

 التعلم.

 

.اعدددددددددد ارلاننلددددددددددب طةل1

للانجةاعغطددددخاننةعلطددددخلول

واعزنبرهدددددبلولانز عطدددددخل

 ث ب.ل

لعنط لان اطخ

ل إصبءلاالقضبم

-وب حلانبسلانغ رحل

 لل

ناجةاعظلل ARSاعزنبرل

انزددددددددددددولاللرزج ددددددددددددول

NARS.ل

 دددددددددب  ةلاننةاعددددددددد لر

ل.ان اخاولولانتب عو

عغدددددددبنشلاالقضدددددددبملول

ل.ARSان اطخلالعزنبرل

 .خنخلانز   تلثبن اطخل

لل100%

 ل
.لعةاعلدددددخلر صدددددط ل2

انجددددددةاعظلولانن ددددددة ادل

 & ARSوف دددبلنددد ل

NARS. 

لعنط لان اطخ

/ل إصبءلاالقضبم

لع ض ولانجةاعظ

انن  ةلانز خطةىلن ب حل

لانبسلانغ رح

نغ خلانائ سلانزلاطنطخل

 ولرن  ةلانزلاطالثبن اطخ

ل.ر ب  ةلاننةاعلخ

نغ دخلانادئ سلعابادةل

انزلاطنطددددددخلولرندددددد  ةل

وعغبنشلانزلاطالثبن اطخل

 .اعزنبرهب

لل100%

 ل
اعددددددددددبرحلصددددددددددطبطخل.ل3

ر صدددددددط لانجدددددددةاعظلول

اننصخ فبدلولعةاعلز بل

 لولاعزنبرهب.

للعنط لان اطخ

/ل إصبءلاالقضبم

لع ض ولانجةاعظ

انن  ةلانز خطةىلن ب حل

لانبسلانغ رح

نغ خلانائ سلانزلاطنطخل

لولرن  ةلانزلاطالثبن اطخ

 

 نددددددبذطلعدددددد لاعددددددبرحل

ل.انصطبطخلناجةاعظ

ر ددددددددب  ةلاننةاعلددددددددخل

ان اخاطددددخلولانتب عطددددخل

 .اننلزن ح

صطزالاصزخبإهبلانلبملل0%

لان برم

 ل
.لعةاعلددددددددخلر ددددددددب  ةل4

انجةاعظلانض   خلولخنظل

 انزلز ز.

للعنط لان اطخ

/ل إصبءلاالقضبم

لع ض ولانجةاعظ

انن  ةلانز خطةىلن ب حل

لانبسلانغ رح

ر دددددددددب  ةلانجدددددددددةاعظلل

لل.انض   خ

لل.خنظلانزلز زلنالقضبم

اعزنبرهددددددبل)عغددددددبنشل

لل100%
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 وحدة ضمان الجودة
 وحدة ضمان الجودة

نغ خلانائ سلانزلاطنطخل

 ولرن  ةلانزلاطالثبن اطخ

 .ان اطخلولاالقضبمل(

 ل
.لعزبثلدددددددخلعئشدددددددةادل5

ن طددبسلانخبعاطددخلانزلاطنطددخل

ناجددةاعظلاننتزاخددخلثبن اطددخل

 ولأروار ب.

لعنط لان اطخ

/ل إصبءلاالقضبمل

لع ض ولانجةاعظ

للأعضبءلهئطخلانز   ش

لانبسلانغ رحلوب ح

عةكزلانبسلانغ رحل

 ثبنغبعلخل

ل.قةا لعغاشلانغبعلخ

ر ددددددددددب  ةلاننزبثلددددددددددخل

ان و  خل)عاد لانن دة ل

ل–انزلاددددطالانزخددددبعاولل–

عزبثلدخلل–عزبثلخلاألراءل

أعنددددددبللان  زددددددةوللول

ر دددددب  ةلل–األ شدددددط ل

 .ص   خلنا اطخ(

لل%ل100

 ل
.لع ددددددددد لعدددددددددئرنةادل6

 األقضبملانلانطخ.

ل إصبءلاألقضبم

 ل

ر دددددددب  ةلعدددددددئرنةادل

 .االقضبم

نال زالن ةالانلبملل%ل0

عب اخلكةو بللثضجت

وعب ىلانلن لعاول

لر خطةفلانلبملان برم

 ل
.لع دددد لانطدددد ملانلانددددول7

 ثبن اطخ.

لعنط لان اطخ

ل إصبءلاألقضبم

 لنغ خلعنضاخلع لاالقضبم

ر ة ددددةلانطدددد ملانلانددددول

 .نا اطخلولر صطبر 

وعب ىلانلن لعاولل%ل0

لر خطةفلانلبملان برم

 ل
.لع دددددددد لارخبقطددددددددبدلول8

ثةاعظلنازلدبوسلولانزجدبرلل

لانض بفولولانلانو.

ارا حلانلالقبدلان ونطخل

لثبنغبعلخ

لعنط لان اطخ

لان ونطخلالقبدلنغ خلان

 ثبنغبعلخ

ر ددب  ةلعزبثلددخلارخبقطددخل

KTH. ل

 ندددددبذطلعددددد لر دددددب  ةل

ل.انز ب اد

 .ارخبقطبدلاخةى

لل100%
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 وحدة ضمان الجودة
 وحدة ضمان الجودة

 :الغبيخ األ ل 

جبمعخ  –كليخ الهنذسخ 

فااااااااااااب    ك  ااااااااااااذ 

المؤسسااااابد العلمياااااخ 

المتميااااىح فاااا  م ااااب  

 التعليم الهنذس .

( أعضبء  يئاخ 3

التااااااااااااذ ي     

الهئيااخ المعب نااخ 

علاااااااا  د جااااااااخ 

عبلياااااااااخ مااااااااان 

 الكفبءح.

 

.راغط لانن  لان  اصطخل1

عدددبلثلددد لانددد كز  افلعددد ل

 انغبعلبدلاالع جطخ.

لارا حلانغبعلخل

لعنط لان اطخ

 ان  اصبدلانلاطبنغ خل

 نددددبذطلعدددد لانندددد  لول

لل.شةوط ب

 ندددبذطلعددد لانن جددد نط ل

ل.ثبن اطخ

عزبثلخلنالثابسللر ب  ة

 .انن ا  ح

لل%ل100

 ل
.لع دددد لرو ادلنز نطددددخل2

قدددد  ادلأعضددددبءلهئطددددخل

انزددددددددد   شلولان ئطددددددددددخل

وع ددد لرو ادلاننلبو ددخ.ل

لزلبعدددددد لعدددددد لان ظددددددبمنا

 .االنط زةو و

 

عةكزلرن  ةلانزلاطال

لثبنغبعلخ

عةكزلانبسلانغ رحل

لثبنغبعلخ

وب حلان لانغ رحل

لثبن اطخ

نغ خلاخزطب لور نطخل

 انن ا رلانجاة خ

خنددددددددددظلانزدددددددددد   تل

اننلزن حلع لاننةكدزلول

كاددددددد فلاناضددددددد  ل

 .و نبذطلانا براد

لن ىلارا حلانغبعلخل%ل100

.لع دددددددد لارخبقطددددددددبدلول3 ل

ثةور كدددددددددد الدلعدددددددددد ل

عبعلبدلاع جطخلنزجدبرللول

ردددد   تلأعضددددبءلهئطددددخل

انزددددددددد   شلولان ئطددددددددددخل

اننلبو ددددخلفددددولعغددددبالدل

لعتزاخخ.

ارا حلانلالقبدلان ونطخل

لثبنغبعلخ

لعنط لان اطخ

انلالقبدلان ونطخللنغ خل

 ثبن اطخ

 نددددددددددددددددبذطلعدددددددددددددددد ل

 انجةور ك الدلانن قلخ

 .ع لعبعلبدلاع جطخ

لل%ل100

 ل
.لاعددد ارلخندددخللنز نطدددخل4

قدددد  ادلأعضددددبءلهطئددددخل

انزدددددددددد   شلوان طئددددددددددخل

 اننلبو خ.

عةكزلرن  ةلانزلاطال

لثبنغبعلخ

عةكزلانبسلانغ رحل

لثبنغبعلخ

وب حلان لانغ رحل

لثبن اطخ

نغ خلاخزطب لور نطخل

قب نددددددخلثبالبزطبعددددددبدل

ل.انز   جخ

خنخلانز   تلاننلزن حل

لل.ثبن اطخ

انتنددددددددددخلانز   جددددددددددخل

اننلزندددد حلعدددد لعةكددددزل

ادددددددددددنبسلانغددددددددددد رحل

لل100%



 

11 

 

 وحدة ضمان الجودة
 وحدة ضمان الجودة

ل.ثبنغبعلخ انجاة خانن ا رل

كادددددد لاناضدددددد  لول

 .اننبرحلانلانطخ

 ل
.للر طدددطالأعضدددبءلهطئدددخل5

انزدددددددددد   شلوان طئددددددددددخل

اننلبو ددددددددددخلث اصددددددددددنخل

 اصزجطب بدلاننالة.

عةكزلانبسلانغ رحل

 ثبنغبعلخ
للل. نبذطلع لاالصزجطب بد

للل.و زب ظلانز ططا

االعددددددددددددددددددددددددددددةاءادل

 .انزصاطاطخل

هطئخلانز   شلن ىلل%ل100

لارا حلانغبعلخ

 ل
.لعةاعلددددخلاصددددزنب ادل6

انز ددد  الاندددةارولث اصدددنخل

أعضدددبءلهطئدددخلانزددد   شل

وعةاعلزدددددد لعدددددد لقجدددددد ل

ل إصبءلاألقضبم.

لارا حلان اطخ

لعنط لان اطخ

ل إصبءلاألقضبمل

 

ر ة ددددةلعنطدددد لان اطددددخلل

اندددد و ىللصددددزنب ادل

انز   الانةارولألعضبءل

لهطئخلانز   ش.

ر ة ددددةل ب ددددتل  ددددطشل

لانغبعلخلفولهةالاناؤس.

 ندددددبذطلعددددد لانز ددددد  ال

 انةارو.

 ب تل  طشللر ة ةل100%

انغبعلخلفولهةال

ن ىلارا حللاناؤس

لانغبعلخ

 ل
.لقطبسلعضز ىلانةادبل7

اندد فطخولألعضددبءلهطئددخل

انزددددددددد   شلولان طئددددددددددخل

لاننلبو خ.

لوب حلانبسلانغ رح

لثبن اطخ
 زدددب ظلقطدددبسلعضدددز ىل

لانةابلان فطخو.

لل100%

 ل
.لر خطةلوصب  لنا  د  ل8

ثنضدددددددددددز ىلانةادددددددددددبل

لان فطخو.

لعنط لان اطخ

لارا حلانغبعلخ

ا تخددددددددددب لعلدددددددددد لل

ان و اسلألعضبءلهطئخل

لانز   شلولعلبو ط ا.

اعددددةاءادلرصدددداطاطخل

فدددددددددولاددددددددد ءلارا حل

انغبعلددددددخل)قدددددددةا ادل

لل%ل100
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 وحدة ضمان الجودة
 وحدة ضمان الجودة

ارا حلانغبعلخلنزاضدط ل

انةادددددددددبلانددددددددد فطخول

ألعضدددددددددددبءلهطئدددددددددددخل

انزددددددد   شلولان طئدددددددخل

لاننلبو خ(.

 ل
.لعزبثلددددخلر خطددددةل نطددددبدل9

انبسلر اوللانضانخلف ل

لانن بصتلان طبر خ.

لعنط لان اطخ

لارا حلانغبعلخ

لوب حلانبسلانغ رح

 نطددبدلعلزندد حلولعلا ددخل

رد اوللانضدانخلنضنبسل

لف لانن بصتلان طبر خ.

رلطدط ل/لرغ  د لقةا دل

للنان بصتلان طبر خ

ن ىلارا حل

لانغبعلخ

ل

 ل
.لرلز ددددددزلعضدددددد  خل10

أعضبءلهطئخلانزد   شلول

انندددالةلفددد لانن ظندددبدل

لان ونطخ.

ل

ل

لعنط لان اطخ

ل إصبءلاالقضبم

أعضدددبءلثطدددبسلثؤصدددنبءل

هطئددددددددخلانزددددددددد   شلول

اننددالةلاألعضددبءلفدد ل

ل.انن ظنبدلان ونطخ

لالل  ع ل0%

 ل
انننب صددددخللطددددللرنج-11

لط ثططددزانلبرندخلوعد ملانزن

شل ئدددخلانزددد  طأعضدددبءله ل

لةال لواننط لوانلبعا

لعنط لان اطخ

نغ خلانزظانبدل

لوانا بوىلثبن اطخ

واددد لانطدددبدلعاددد رفل

لوعلا  لنضنبسلانل ان ل

لل%ل100

 :الغبيخ األ ل 

جبمعخ  –كليخ الهنذسخ 

فااااااااااااب    ك  ااااااااااااذ 

المؤسسااااابد العلمياااااخ 

المتميااااىح فاااا  م ااااب  

 الهنذس .التعليم 

( اإلعتماااااااااااابد 4

 .الجرام  

 

رادد ط لفة ددللالعدد ارل.ل1

 علب طةلان  اصخلانةارطخ.ل

لعنط لان اطخ

 إصبءلاالقضبم/ل

لع ض ولانجةاعظ

ةىلن ب حلطانن  ةلانز خ

لانبسلانغ رح

 

انزادددددد ط لولعغاددددددشل

ل.ان اطخلنالعزنبر

ر ة ةلعةاعلخلانتندخل

انز خطة دددخلعددد لعةكدددزل

اددددددددددنبسلانغدددددددددد رحل

ل.ثبنغبعلخ

عزبثلددخلاعدد ارلر ددب  ةل

علددددددددب طةلان  اصددددددددخل

 .انةارطخ

لعب ىلانلن لل0%
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 وحدة ضمان الجودة
 وحدة ضمان الجودة

 ل
.لراددد ط لنغدددبسلوبددد حل2

 انبسلانغ رح.

لعنط لان اطخ

انن  ةلانز خطةىلن ب حل

 انبسلانغ رح

انزادددددد ط لولعغددددددبنشل

 ان اطخلنالعزنبر.

لل100%

.لو طلعنددد لناز عطدددخل3

 ولانزض ط لثبنغ رح.ل

انن  ةلانز خطةىلن ب حل

لانبسلانغ رح

ل-وب حلانبسلانغ رح

نغ خلانز   تلول

 انز عطخل

خندددددددددددخلانزددددددددددد   تل

لل.اننلزن ح

 ندددددبذطلعدددددد لرااطدددددد ل

اصدددددزجطب بدلانددددد و ادل

ولكا لوو طلانلن ل

 .اناض  

لل%ل100

انز دد ملنالعزنددبرللعدد لل-4

قجددددد للان طئدددددخلان  عطدددددخل

نغدددددددددددد رحلانزلاددددددددددددطالول

 العزنبر.

لعنط لان اطخ

/ل إصبءلاألقضبم

لع ض ولانجةاعظ

انز خطة خلن ب حلاناغ خل

 انبسلانغ رحلثبن اطخ

ل نبذطلع ل:

ر صددددددط لولر ددددددب  ةل

لل.انن ة اد

ر صددددددط لولر ددددددب  ةل

لل.انجةاعظ

ر ددددددددب  ةلاننةاعلددددددددخل

 .ان اخاطخلولانتب عطخ

لعب ىلانلن ل%ل0لل

 :الغبيخ األ ل 

جبمعخ  –كليخ الهنذسخ 

فااااااااااااب    ك  ااااااااااااذ 

المؤسسااااابد العلمياااااخ 

المتميااااىح فاااا  م ااااب  

لالتعليم الهنذس .

( تطااا ير نظااام 5

تقيااااايم الطااااا ة 

لقياااااااااااااااااااااااااب  

المخرجااااااااااااااابد 

 التعليميخ.

رنددددد  ةلاددددد اثظلولل-1

أروادلنضددددددنبسلكخددددددبءحل

 ظددددالر طددددطالاننددددالةلول

لع انز بلولع ا عطز ب.

لعنط لان اطخ

لوكط لان اطخ

نغ خلانائ سلانزلاطنطخل

لورن  ةلانزلاطا

اددددددد اثظلعلزنددددددد حلول

ل.علا خ

لل%ل100

لا ابءلث  للاألصئاخ.ل-2
ل إصبءلاألقضبم

لأعضبءلهطئخلانز   ش

نغ خلانائ سلانزلاطنطخل

لورن  ةلانزلاطا

ث  للأصئاخلعزتصصخل

ناجددددددددةاعظلانزلاطنطددددددددخل

ل.اننتزاخخ

لعب ىلانلن ل0%

عزبثلدددخلراددد  شل ظدددالل-3

انز طدددددطالنزادددددن لأ ندددددبطل

لالعزاب بدلاننتزاخخ.

لعنط لان اطخ

لوكط لان اطخ

نغ خلانائ سلانزلاطنطخل

قددددددددددة ادلعلزندددددددددد حل

ثزادد  شل ظددالانز طددطالول

ر ددددب  ةلثدددد ظالانز طددددطال

ل.اننا صخ

لعب ىلانلن ل0%
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 وحدة ضمان الجودة
 وحدة ضمان الجودة

لورن  ةلانزلاطا

 الثبنيخالغبيخ 

جبمعاخ –كليخ الهنذسخ 

فااااااااااااب    ك  ااااااااااااذ 

المؤسسااااابد العلمياااااخ 

المتميااااىح فاااا  م ااااب  

 . الجحج العلم 

( م اكجاااااااااااااااخ 1

م اااباد الجحاااج 

العلمااا  للتطااا   

 التكن ل ج .

.لرا  ددددددد لاننغدددددددبالدل1

 انجاضطخلثبالقضبملانلانطخ.

لعنط لان اطخ

ل إصبءلاألقضبم

ان  اصبدلانلاطبلنغ خل

 وانجاشلانلانو

عغبالدلانجاشلانلانول

اننا صدددددخلولاننلزنددددد حل

ل.ثبالقضبم

قبعدد حلثطب ددبدلنال زددبطل

 .انلانو

لعب ىلانلن ل%ل0

.لخندظلناجادشلانلانددول2

 ثبالقضبملولان اطخ.

لعنط لان اطخ

ل إصبءلاألقضبم

ان  اصبدلانلاطبلنغ خل

 انلانووانجاشل

خندددخلناجادددشلانلانددد ل

لثبن اطخلعلزن ح.

 نددددددددددددددددبذطلعدددددددددددددددد ل

انناددددةوعبدلانجاضطددددخل

ولاننن نددددخلللانناددددزةكخ

 عااطبلولرونطب.

 نددددددددددددبذطلعددددددددددددد لل%ل50

انناةوعبدلانجاضطخل

ولاننن نخلللاننازةكخ

ل)ططةلع ع رح(رونطب

.لع  لعدئرنةادلعانطدخل3

فددددددددددولانزتصصددددددددددبدل

 اننتزاخخ

لعنط لان اطخ

ل إصبءلاألقضبم

 ل

ان ونولاالول.لاننئرنةل

-ثة دددبعظلل-)ثةوشددد  

 ضدددددالعددددد لاالثادددددبسل

 .انن  عخ(

لرالربعطا ل%ل0

.لرندددددددد  ةلاننلبعدددددددد ل4

نت عخلانزن  لف لعغدبلل

 انجاشلانلان .

لعنط لان اطخ

ولنغ خلاننلبع ل

 لثبن اطخان  طل

ثطدددددددددددبسلثدددددددددددبالع زحل

انننا ثخلنتنخلرن  ةل

اننلبعدددددددد لولر ة ددددددددةل

لاننزبثلخ.

 

لل%ل100
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 وحدة ضمان الجودة
 وحدة ضمان الجودة

هئطددخل.لراخطددزلأعضددبءل5

انزدد   شلناناددب كخلفددول

انندددددئرنةادلان ونطدددددخلول

ان اددددددةلفددددددولرو  ددددددبدل

 عبننطخ.

ل

لارا حلانغبعلخل

ل إصبءلاألقضبم

 

صددددددددددد  لكاددددددددددد فل

انن بفدددؤدلواننادددب كخل

فدددددددددوللانندددددددددئرنةادلل

لانلانطخ.لل

قددةا لعغاددشلانغبعلدد ل

للآد.نصةفلانن بف

ثطدددددددددددبسلثبالثادددددددددددبسل

انن اددددددد  حلرونطدددددددبلول

 .عااطب

ن ىلارا حل

لانغبعلخ

ل

 ل
.لرنددددددددد  ةلانن قددددددددد ل6

النط زةو ولناغبعلخلثندبل

 ز افددددللعدددد لعزناجدددددبدل

انزصدددددددددد ط لاألونددددددددددول

ناغبعلددددددددددددددددددددددددددددددددددددبدل

(webimetrix) 

لارا حلانغبعلخ

لعنط لان اطخ

ل

ع قدددددددد لانط زةو ددددددددول

لعا س.

ز دددب حلعددد رلانزا دددة  ل

لنان ق .

لل%ل100

 الثبنيخالغبيخ 

جبمعاخ –كليخ الهنذسخ 

فااااااااااااب    ك  ااااااااااااذ 

المؤسسااااابد العلمياااااخ 

م ااااب   المتميااااىح فاااا 

  الجحج العلم 

 . 

( تطااااااااااااااااا ير 0

القاذ اد الجحثيااخ 

لااااااذى أعضاااااابء 

 يئخ التذ ي    

 الهيئخ المعب نخ.

 

ع ددددد لرو ادلنز نطدددددخل-1

قدددد  ادلأعضددددبءلهئطددددخل

انزددددددددد   شلولان ئطددددددددددخل

عددددد لخدددددداللللاننلبو دددددخ

 .انز اص لع لثل ل

عةكزلرن  ةلانزلاطال

 لثبنغبعلخ
خنددددددددددظلانزدددددددددد   تل

اننلزن حلع لاننةكدزلول

كاددددددد فلاناضددددددد  ل

 .و نبذطلانا براد

ن ىلارا حل

لانغبعلخ

ل

رادددددددددددغط لاننددددددددددد  لل-2

ان  اصطخلنااصد للعادولل

اند كز  افلعد لانغبعلدبدل

 االع جطخ.ل

لارا حلانغبعلخل

لعنط لان اطخ

ان  اصبدلانلاطبلنغ خل

 وانجاشلانلانو

 نددددبذطلعدددد لانندددد  لولل

ل.شةوط ب

 ندددبذطلعددد لانن جددد نط ل

ل.ثبن اطخ

انطدددخلولر دددب  ةلعزبثلدددخلل

اننضددددددددغاط لن  عددددددددخل

لل%ل100
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 وحدة ضمان الجودة
 وحدة ضمان الجودة

ل.ان كز  اف

ثطدددددددددددبسلثبالثادددددددددددبسل

 .انن ا  ح

 الثبنيخالغبيخ 

جبمعاخ –كليخ الهنذسخ 

فااااااااااااب    ك  ااااااااااااذ 

المؤسسااااابد العلمياااااخ 

المتميااااىح فاااا  م ااااب  

 .الجحج العلم 

ثح ث علميخ ( 3

 .متميىح

 

راددغط لأعضددبءلهطئددخل.ل1

انز   شلناز  ملنااص لل

عن نددخلعاددولعاددةوعبدل

 ع لع بدلعتزاخخ.

لعنط لان اطخ

ل إصبءلاألقضبم

ان  اصبدلانلاطبلنغ خل

 وانجاشلانلانو

 ندبذطلعد لعادةوعبدل

عن ندددددخلشدددددب للفط دددددبل

 .أعضبءلهطئخلانز   ش

لل

.لرادددددددغط لاالثادددددددبسل2

اننادددزةكخلثدددط لاالقضدددبمل

 انلانطخ.

لعنط لان اطخ

ل إصبءلاألقضبم

ان  اصبدلانلاطبلنغ خل

 وانجاشلانلانو

عدددد لاالثاددددبسلل نددددبذطل

اننازةكخل)عادةوعبدل

 (.رتةط

لل%ل100

رادددددددغط لاالثادددددددبسلل-3

 .لنت عخلان ضب بلان ط طخ

لعنط لان اطخ

ل إصبءلاألقضبم

 

 ندبذطلعد لعادةوعبدل

ل.عصبر لاننبقخلانج  اخ

 نددددبذطلعدددد لعاددددب   ل

اننابفظخلعاولانزدةاسل

 .انض    ى

لل100%

 الثبنيخالغبيخ 

جبمعاخ –كليخ الهنذسخ 

 فااااااااااااب    ك  ااااااااااااذ

المؤسسااااابد العلمياااااخ 

المتميااااىح فاااا  م ااااب  

 .الجحج العلم 

( انشبء ثرام  4

الذ اساابد العليااب 

التاااااااا  تحقااااااااق 

الخطاااخ الجحثيااااخ 

 .للكليخ

 

.لاع ارلانا ا  لناجةاعظل1

لاننتزاخخ.

 

 ل

لارا حلانغبعلخل

لعنط لان اطخ

ل إصبءلاألقضبم

ان  اصبدلانلاطبلنغ خل

 وانجاشلانلانو

 نددددددبذطلعدددددد لندددددد ا  ل

انلاطدددددددددبلان  اصدددددددددبدل

 .ناجةاعظلانن  عخ

لل100%

.للرددددد فطةلعددددد رلعدددددد ل2

أعضدددبءلهئطدددخلانزددد   شل

نزاجطدددددددددددخلابزطبعدددددددددددبدل

 ان  اصبدلانلاطب.ل

لارا حلانغبعلخل

لعنط لان اطخ

  إصبءلاألقضبم

عاخددددددددبدلالع ب ددددددددبدل

اننبر دددددددخلولانجادددددددة خل

لنا اطخ.

 

ن ىلارا حل

لانغبعلخ

ل
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 وحدة ضمان الجودة
 وحدة ضمان الجودة

.لانزضددددد  للناجدددددةاعظل3ل

عد لخداللل ف  لاعزنبرهدب

انن قدددددددددددددد لانزلاددددددددددددددطال

االن زةو دددددد لناغبعلدددددددخل

ع صددخلانزلاددطالعدد لثلددد ل

Blackboard  . 

لارا حلانغبعلخل

لعنط لان اطخ

ل إصبءلاألقضبم

ارا حلانزض  لل

 ثبنغبعلخ

ل

 ل
ن ىلارا حل

للانغبعلخ

.لاعزندددددددددددبرلنددددددددددد ا  ل4

ان  اصدددددبدلانلاطدددددبلعددددد ل

اننغادددددددددددشلاألعادددددددددددول

لناغبعلبد.

ل  طشلانغبعلخ

لعنط لان اطخ

لاألقضبم إصبءل

ل

لل%ل100ل.ن ا  لعلزن ح

 
.لر صدددط لانجدددةاعظلول5

انن دددددددة ادلان  اصدددددددطخل

لنجةاعظلان  اصبدلانلاطب.

ل إصبءلاألقضبم

وب حلانبسلانغ رحل

لثبن اطخ

ر صدددددط لانجدددددةاعظل/ل

ل.انن ة ادلان  اصطخ

لل%ل100

( ثيئاااخ محفاااىح 5

 لإلثتكب  ثبلكليخ.

 

.لا ادددددبءلبضدددددب بدل/ل1

عتزجددددددةادلالثز ددددددب لول

لاصز اعز ب.لانلن لعاو

لعنط لان اطخ

عةكزل  برحلاالعنبلل

لثبنغبعلخ

عدد رلاناضددب بدلانزددول

ل.رالر خطةهب

لل100%

ا ابءلثطئخلان زةو ط ل 2.

عتصص لنالثز ب ل

واننجز ة  لثبنغبعلخلع ل

خالللع صخلان زةو ط ل

عا لثة بعظل

Blackboard  

لارا حلانغبعلخل

لعنط لان اطخ

ل إصبءلاألقضبم

ل برىلاالثز ب اد

ل

ل. نطخلعلزن حلولعلا خ

ل

لعب ىلانلن ل%ل0ل
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 وحدة ضمان الجودة
 وحدة ضمان الجودة

.لوادددد ل نطددددخلنزاخطددددزل3

لاننجز ة  لثبنغبعلخ.

لعنط لان اطخ

ل إصبءلاألقضبم

ل برىلاالثز ب اد

ل

ل. نطخلعلزن حلولعلا خ

ثطبسلثبنز ة الاننبرىلول

ل.اننل  ىلنانجز ة  

لل%ل100

 :الغبيخ الثبلثخ

جبمعاخ –كليخ الهنذسخ 
فااااااااااااب    ك  ااااااااااااذ 

العلمياااااخ المؤسسااااابد 
المتميااااىح فاااا  م ااااب  
خذماااااااخ الم تمااااااا    

 تنميخ الجيئخ.

( تطااااااااااا ير   1

تاار ي     ااذاد 

  معبمااال الكلياااخ 

لخذمااخ الم تماا  

   تنميخ الجيئخ.

 

.لرددددددةو ظلناتدددددد عبدل1

انن  عددددددخلعدددددد لعلبعدددددد ل

 ووب ادلان اطخ.

ل

لعنط لان اطخ

  إصبءلاألقضبم

نغ خلخ عخلاننغزن لول

لر نطخلانجطئخل

عةكزلخ عخلاننغزن ل

لر نطخلانجطئخلثبنغبعلخول

ارا حلانزض  لل

لثبنغبعلخل

ثطدددبسلثبنتددد عبدلانزدددول

 .ر  ع بلاننلبع 

ل.ع ا  ادلان عب خ

فدددددد ارطةلان بدددددد ادلول

ل.اننلبع 

ن ىلارا حل

لانغبعلخ

ل

( تفعياااااااااااااااااااال 0 (1

الت اصاااااال ماااااا  

المؤسساااااااااااااابد 

الهنذسااااااااااااايخ   

منظمااااااااااااااااااااابد 

 الم تم .

 

.لن ددددددبءلصدددددد  ىلعدددددد ل1

 االطةافلاننغزنلطخ.

 

 عنط لان اطخ

لاألقضبم إصبءل

انن  ةلانز خطةىللن ب حل

 انبسلانغ رحل

ر ددددددب  ةلاننددددددئرنةادل

 .انلانطخلنالقضبم

ن ددددبءلوبدددد حللاددددنبسل

ل.انغ رحلانض  ى

 

لربعط للل%ل50 را

لاننئرنةادلانلانطخ

.لز ددددددددب ادلعط ا طددددددددخل2

نانئصضدددبدلولانادددةكبدل

 انص بعطخ.

 عنط لان اطخ

ل إصبءلاألقضبم

لأعضبءلهئطخلانز   ش

 اننط ا ونغ خلانز   تل

ر ددددددددب  ةلانز ددددددددب ادل

ثبناةكبدلعد لاالقضدبمل

 .اننتزاخخ

لل100%

.لثةور كدددددد الدلعدددددد ل3

 عئصضبدلص بعطخ.

 عنط لان اطخ

ل إصبءلاالقضبمل

عةكزلانغبعلخلنت عخل

لاننغزن لولر نطخلانجطئخ

نغ خلخ عخلاننغزن لول

اناصدددددددددد للعاددددددددددول

 خنبثبدلاننةاصاخ.

 ضدددددددددددددددتخلعددددددددددددددد لل

انجةور كدددددددددددددددددددد الدلل

 انن قلخللولاننخلاخ.ل

لل100%
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 وحدة ضمان الجودة
 وحدة ضمان الجودة

 ر نطخلانجطئخ

.لقطددددبسلعدددد ىل اددددبل4

اننغزنددددددد لولع ظندددددددبدل

صددددددد  لانلنددددددد لعددددددد ل

لانت عبدلانن  عخ.

لعنط لان اطخ

ل إصبءلاالقضبم

لوب حلانبسلانغ رح

اصدددزجطب بدل/لن دددبءادل/ل

لع بثالد.

لل%ل100

.لرااطددد ل زدددب ظلانةادددبل5

اننغزنلددددددددولولارتددددددددبذل

لانزصاطاطخ.العةاءادل

لوب حلانبسلانغ رح
 ضدددددجخلانةادددددبلعدددددد ل

انتدددد عبدلاننغزنلطددددخل

انن  عدخلعدد لان اطددخلفدد ل

لعتزا لاننغبالد.

اعددددةاءادلرصدددداطاطخل

لعخلاخ.

لل%ل100

 :الغبيخ الثبلثخ

جبمعاخ –كليخ الهنذسخ 

فااااااااااااب    ك  ااااااااااااذ 

المؤسسااااابد العلمياااااخ 

المتميااااىح فاااا  م ااااب  

خذماااااااخ الم تمااااااا    

 تنميخ الجيئخ .

( المساااااااااب مخ 3

نشاار الاا ع  فاا  

الجيئ    الثقابف  

ثقضبيب الم تما  

 .  الجيئخ

 

.ل صدددددددددد لعاددددددددددبك ل1

 اننغزن .

ل

 عنط لان اطخ

نغ خلخ عخلاننغزن لول

ل.ر نطخلانجطئخ

خلنت عخلعةكزلانغبعل

 اننغزن لولر نطخلانجطئخل

رتصددددددددددط لنط دددددددددد لل

لالصز جبللاننابك ل

لل%ل100

.لع دد ل دد وادلورو ادل2

عددد لقضدددب بلانجطئدددخلعددد ل

أعضددبءللخدداللل تجددخلعدد 

هطئخلانزد   شلنانادب كخل

 فولب لاننا الد.

 عنط لان اطخ

نغ خلخ عخلاننغزن لول

لر نطخلانجطئخ

عةكزلانغبعلخلنت عخل

 اننغزن لولر نطخلانجطئخ

ثطدددبسلثبننابادددةادلول

لل.ان  واد

ندددددد لنط دددددد لعاددددددد لع

انن صدددددددد لانةصددددددددنط ل

ناغبعلدد لالقبعدد لان دد وفل

 ع لثل ل

 ضدددالعددد لانددد و ادلول

 .ان  واد

ثضجتلعب اخلكةو بلل%ل0

لوعب ىلانلن ل



 

20 

 

 وحدة ضمان الجودة
 وحدة ضمان الجودة

 اددددددددددةلولر عطددددددددددخلل-3

اننددالةلال اددنخلخ عددخل

اننغزنددد لولر نطدددخلانجطئدددخل

وواد لانطد لنازاخطدزلفدول

 انناب كخ.

نغ خلخ عخلاننغزن لول

 ر نطخلانجطئخ

نغ خلاال انخلاننالثطخل

لثبن اطخ

عةكزلخ عخلاننغزن ل

لولر نطخلانجطئخل

 

 ندددددبذطلعددددد لر دددددب  ةل

 .اناغبس

ثبنناددددددددددب   لثطددددددددددبسل

لاننط ا طخلاننخلاخ.

اعال دددددددبدلاال ادددددددنخلل

ل.انزولرنذ

ثطبسلثبن و ادلانز عط ل

االوسلال دددددد لنزاخطددددددزل

 اننالةل

لل%ل50

: تطا ير الغبيخ الراثعاخ

  تنميااااااااخ الماااااااا ا د 

الذاتيااخ لكليااخ الهنذسااخ 

 .جبمعخ فب    –

( اسااااااااااااتكمب  1

إنشااابء   تفعيااال 

  اااااذاد تنمياااااخ 

 الم ا د ثبلكليخ.

 

ر  ثطددخلر دد  الرو ادلل-1

لع  طخ.

لارا حلانغبعلخ

 عنط لان اطخ

ل إصبءلاألقضبم

لوب حلانبسلانغ رح

ل

 نددبذطلعدد لاندد و ادلول

ل.ان  واد

ل.ص  لع لالعال بد

لل%ل100

ر ددددددد  الاصزادددددددب ادلل.2

ل.ه  صطخ

 عنط لان اطخ

عةكزلان عالانخ ولل

لوانزلاطالاننضزنة

 نددددبذطلعدددد لانز ددددب  ةل

 .انن  عخلوللانخ ارطة

ل

ن ىلارا حل

لانغبعلخ

ل

.لرصنطالولر خطةل ندبذطل3

ه  صددددددطخلعدددددد لخدددددداللل

 ان  ط.

ل

 لعنط لان اطخ

ل إصبءلاألقضبم

نغ خلاننلبع لول

لان  ط

عةكزلان عالانخ ولل

لوانزلاطالاننضزنة

 نددددددددددددددددبذطلعدددددددددددددددد ل

 .انزصنطنبد

انددددد و حلاننضدددددز   خلول

ل. نبذطلع لانخ ارطة

ل.ص  لع لالعال بد

ان و حلاننضز   خلولل%ل50

 نبذطلع ل

)ن ىلارا حلانخ ارطة

لاراغبعلخ(
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