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تصヱيف اﾝتايمز  
((THE 

 ﾞﾝ Times Higher Education Worldجامعات اﾝعاﾝمية THE)) اﾝتايمز تصヱيف يعتمد
University Rankings .ىﾞسبة : أربعة معايير عヱمي بﾞعﾝبحث اﾝمعيار اأول جودة اﾝا

بヱسبة  اأبحاث اﾝعﾞمية اﾝخاصة باﾝجامعة موزعة عﾞى ثاثة مؤشرات ケي%( 62.5)
ااستشヴادات وااقتباسات اﾝتي تذﾜر اﾝجامعة وباحثيヴا في اأبحاث واﾝمヱشورات و  ، %(30)

عاقات وروابط اﾝجامعة مع سوق اﾝعمل واﾝصヱاعة و  ،%(30)بヱسبة  واﾝدوريات اﾝعﾞمية
، اﾝمعيار اﾝثاﾝث %(15)اﾝمعيار اﾝثاヱي جودة اﾝتعﾞيم بヱسبة  ، (:2.5)بヱسبة واﾝشرﾜات

اヱﾝظرة اﾝدوﾝية ، واﾝمعيار اﾝرابع اﾝسمعة اﾝمؤسسية اﾝمتمثل ب%(15)اﾝسمعة اأﾜاديمية بヱسبة 
 (.:7.5) بヱسبةﾞﾝجامعة 

WWW.Timeshighereducation.co.uk 

 شاヱغヴايتصヱيف  
((ARWU 

 ARWU  Academic Ranking of World))اﾝتصヱيف اأﾜاديمي ﾝجامعات اﾝعاﾝم يعتمد
Universities،  ايヴغヱيف شاヱور بتصヴمشﾝى اﾞسبة  معايير ثاثةعヱ اヴヱل واحد مﾜ يمثل

حصول أحد خريجي اﾝمعيار اأول جودة اﾝتعﾞيم اﾝمتمثل بمؤشر  :ケي معيヱة في اﾝتصヱيف
%(  30)اﾝثاヱي اﾝسمعة اأﾜاديمية بヱسبة  ، اﾝمعيار%(10) ل بヱسبةاﾝجامعة عﾞى جائزة ヱوب

  ヱسبةحصول أحد باحثي اﾝجامعة عﾞى جائزة ヱوبل أثヱاء عمカﾞ بموزعة عﾞى مؤشرين ケما 
 ﾞجامعةاأداء اﾞﾜﾝي ﾝمقابل حجم  ﾝعضو ケيئة اﾝتدريس أداء اأﾜاديميヱسبة او  %(20)

موزعة باﾝتساوي عﾞى %( 60)، واﾝمعيار اﾝثاﾝث ケو جودة اﾝبحث اﾝعﾞمي بヱسبة(:10) بヱسبة
وعدد اﾝمقاات اﾝمヱشورة ﾞﾝجامعة في  اﾝعﾞميةااستشヴادات وااقتباسات : ثاثة مؤشرات ケي

اﾝعﾞميتين اﾝشヴيرتين، باإضافة إﾝى وجود أساتذة باﾝجامعة & Nature  Scienceمجﾞتي 
 .باحث 100تم ااستشヴاد بأبحاثヴم ضمن أعﾞى 

www.arwu.org 
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 (QS)تصヱيف  

 Quacquarelli)" دسيموヱ اﾜواريلﾜو »عن جヴة متخصصة في اﾝتعﾞيم ケي شرﾜة QSتصヱيف  يصدر
Symonds)،  ىﾞيف عヱتصﾝذا اケ ل  معايير خمسةويعتمدﾜﾝ ،جامعةﾝتقييم اﾝيف،  مؤشرヱتصﾝة من اヱسبة معيヱ

 ヮذケمعايير و وﾝاﾝي مؤشراتاケ :ﾝاديميةسمعة اأ اﾜ (40:)،توظيفيةﾝسمعة اﾝعمل /اﾝروابط مع سوق اﾝ(:10)ا ،
ااستشヴادات  جودة اﾝبحث اﾝعﾞمي اﾝمتمثل بمؤشر، ヱ(20:)سبة اﾝطاب إﾝى أعضاء ケيئة اﾝتدريس / جودة اﾝتعﾞيم

اヱﾝظرة اﾝدوﾝية ﾞﾝجامعة اﾝتي تشمل اﾝسمعة اﾝمؤسسية اﾝمتمثﾞة بمؤشر و ( :20) بヱسبة إﾝى أعضاء ケيئة اﾝتدريس
 (.:10)اﾝطاب واﾝموظفين بヴا 

www.qs.com 

 ( URAP)تصヱيف  

عﾞى موضوع اﾝجودة    University Ranking by Academic Performance (URAP) يرﾜز تصヱيف
معايير، وبما أカヱ ترتيب أﾜاديمي يعتمد عﾞى اأداء، فإن اﾝبحوث  6، وケو يعتمد عﾞى اأﾜاديمية بشﾜل رئيسي

موزعة عﾞى خمسة مؤشرات أداء ケي اإヱتاج اﾝبحثي %( 85)اأﾜاديمية تمثل اأساس ﾝعمﾞية اﾝتصヱيف بヱسبة 
، معدل اﾝـتأثير اإجماﾝي ﾝأبحاث اﾝمヱشورة %(10)، اأبحاث اﾞﾜﾝية اﾝمشورة دوﾝيًا %(21)، ااستشヴاد %(21)

ضمن معيار اﾝسمعة %( 15)، ومؤشر اﾝتعاون اﾝدوﾝي بヱسبة %(15)،تأثير ااستشヴاد باأبحاث %(18)دوﾝيًا 
 .اﾝمؤسسية

www.urapcenter.org 

   (CWUR)تصヱيف ∼

عﾞى   ﾞﾝ The Center for World University Rankingsجامعات اﾝعاﾝمية (CWUR) تصヱيف يعتمد
اﾝسمعة اﾝتوظيفية  ،%(25)جودة اﾝتعﾞيم  :وケي يمثل ﾜل واحد مヴヱا ヱسبة معيヱة في اﾝتصヱيف معايير أربعة

موزعة باﾝتساوي عﾞى أربعة %( 40)، وجودة اﾝبحث اﾝعﾞمي %(10)، جودة أعضاء ケيئة اﾝتدريس %(25)
، واヱﾝشر في ااستشヴاداتعدد اأبحاث اﾞﾜﾝية، عدد اأبحاث اﾝمميزة، : ﾜﾝل مؤشر وケي%( 10)مؤشرات بヱسبة 

 .اﾝمؤتمرات واﾝمجات اﾝعاﾝمية اﾜﾝبرى

www.cwur.org 
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 تصヱيف  
 "(US News) 

 يمثل ﾜل واحد مヴヱا ヱسبة معيヱة في اﾝتصヱيف معايير ثاثةعﾞى  ﾞﾝجامعات اﾝعاﾝمية(US News)  تصヱيف يعتمد
عدد  ،%(25)، اﾝسمعة اﾝبحثية اﾝدوﾝية %(12.5)موزعة عﾞى ااヱتاج اﾝبحثي %( 80)جودة اﾝبحث اﾝعﾞمي  :وケي

ومعيار اﾝسمعة اﾝمؤسسية اﾝمتمثل بمؤشر اﾝتبادل واﾝتعاون %(.32.5) ااستشヴادات، وتأثير %(10) ااستشヴادات
 %(.10)، ومعيار جودة اﾝتعﾞيم اﾝمتمثل بمؤشر عدد درجات اﾝدﾜتوراヮ اﾝممヱوحة %(10)اﾝدوﾝي 

www.us news.com 

 
 تصヱيف

((Webo 
metrics 

 ﾞﾝ Webometricsجامعات اﾝعاﾝمية  ويبومترﾜسعﾞى عﾜس اﾝتصヱيفات اأخرى اﾝتقﾞيدية، يستخدم تصヱيف 
Ranking of World Universities   ا فيヴجامعة، ومدى تشعبﾞﾝ يヱتروﾜﾝتواجد اإﾝى تقييم اﾞظامًا يعتمد عヱ

اﾝعاﾝم اافتراضي عﾞى شبﾜة اإヱترヱت، ومدى اヱتشارケا، واヱتشار أعماヴﾝا رقميًا عﾞى اإヱترヱت، وﾜذﾝك تميز اﾝبحث 
  خمسةويعتمد ケذا اﾝتصヱيف عﾞى  .اﾝعﾞمي اﾝمヱشور ﾝباحثيヴا أو اﾝمستشヴد بﾜ ،カل ذﾝك ﾝتقييم اﾝجامعة بصورة ﾞﾜية

 ،%(20)حجم اﾝموقع : ケي معاييرヱسبة معيヱة من اﾝتصヱيف، وケذヮ اﾝ معيار مヴヱاﾜﾝل تعطى ﾝتقييم اﾝجامعة،  معايير
 %(.50)، ورؤية اﾝروابط %Google Scholar (15)عﾞى   اﾝتواجد، %(15)اﾝمﾞفات اﾝثرية 

www.webometrics. info 

 
 تصヱيف 
4ICU 

ويطﾞب ケذا اﾝتصヱيف من . مدى شヴرة اﾝمواقع اإﾜﾝتروヱية ﾞﾝجامعات اﾝتي ヱاﾝت ااعتماد اأﾜاديمي من مヱظمات أو ケيئات دوﾝية بقياس( 4ICU)يヴتم تصヱيف
ثاثة من اﾝجامعات اﾝمشارﾜة في اﾝتصヱيف إضافة وتحديث بياヱاتヴا شヴريًا، ويعتمد عﾞى ثاثة مقاييس موضوعية ومستقﾞة عﾞى شبﾜة اإヱترヱت مستخﾞصة 

 :تتضمن اﾝمعﾞومات واﾝبياヱات اﾝمطﾞوب إضافتヴا وتحديثヴا ما يﾞي,( . Google-Yahoo-Alexa:)محرﾜات بحث ケي
 .معﾞومات عامة عن اسم اﾝجامعة واﾝموقع واヴﾝواتف اﾝتابعة ﾞﾝجامعة -

-カيﾞت عﾞذي حصﾝاديمي اﾜادة ااعتماد اأヴصورة من ش. 
 صور من ااشتراﾜات في ااتحادات اﾝدوﾝية ﾞﾝجامعات-

 .معﾞومات عن اﾝمراحل اﾝدراسية ومجاات اﾝدراسة ﾞﾝجامعة في اﾝتعﾞيم اﾝعاﾝي -
ヱظام )سةمعﾞومات أخرى عن أعضاء ケيئة اﾝتدريس، اﾝخدمات اﾝعامة، اﾝتقويم اأﾜاديمي، اﾝتعﾞيم عن بعد، اﾝبرامج اﾝدوﾝية طرق تسجيل اﾝطاب ﾞﾝدرا-

 .، اﾝمﾜتبة، اﾝمヱح اﾝدراسية، اإسﾜان، اﾝحرم اﾝجامعي، اﾝربحية أو عدم اﾝربحية(اﾝقبول
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 ARWU THE US news QS CWUR URAP اﾝوصف اﾝمعيار م
يقصد بカ اإヱتاج اﾝبحثي، عدد اأبحاث اﾝمヱشورة دوﾝيًا، عدد  جودة اﾝبحث اﾝعﾞمي 1

 %85 %40 %20 80% 62,5% 60%   إﾝخ ...ومجات عاﾝمية ، ، اヱﾝشر في مؤتمراتااستشヴادات

 جودة اﾝتعﾞيم 2
يقصد بヱ カسبة عدد أعضاء ケيئة اﾝتدريس إﾝى اﾝطاب، اﾝخريجين 

اﾝحاصﾞين عﾞى جوائز عاﾝمية، اﾝخريجين اﾝذين تقﾞدوا مヱاصب 
 إﾝخ...مرموقة في مؤسسات محﾞية وعاﾝمية ﾜبرى،

%10 %15 10% 20% 25% - 

3 
اﾝسمعة اأﾜاديمية 

ケيئة  جودة أعضاء)
 (اﾝتدريس

من اﾝجامعات اأخرى، اأداء اأﾜاديمي أعضاء ケيئة  تقويم اヱﾝظراء
أعضاء ケيئة اﾝتدريس اﾝحاصﾞين عﾞى جوائز عاﾝمية، اﾝتدريس، 

أعضاء ケيئة اﾝتدريس اﾝذين حصﾞوا عﾞى شヴادات من جامعات 
 إﾝخ...عاﾝمية مرموقة

30% 15% - 40% 10% - 

اﾝتبادل واﾝتعاون اﾝدوﾝي، عدد أعضاء ケيئة اﾝتدريس واﾝطاب  اﾝسمعة اﾝمؤسسية 4
 %15 - %10 %10 7,5% - إﾝخ...اأجاヱب في اﾝجامعة،

 اﾝسمعة اﾝتوظيفية 5
عدد اﾝخريجين اﾝذين تم توظيفヴم  استطاع آراء أرباب اﾝعمل، ヱسبة

 تتواءمإﾝى اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾞﾝخريجين، ヱسبة عدد اﾝبرامج اأﾜاديمية اﾝتي 
 إﾝخ...مع متطﾞبات سوق اﾝعمل إﾝى اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾞﾝبرامج،

- - - 10% 25% - 

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 اﾝمجموع
 Webometrics الヱصف اﾝمعيار م
 %20 عدد صفحات اﾝموقع اﾝتي يتم تداوヴﾝا عبر محرﾜات اﾝبحث حجم اﾝموقع اإﾜﾝتروヱي 1
 %15 (اإﾜﾝتروヱية اﾝمختﾞفة اﾝمヱتمية ﾝموقع اﾝجامعة عدد اﾝمﾞفات (اﾝتميز)اﾝمﾞفات اﾝثرية 2
  .اأبحاث اﾝمحﾜمة واﾝرسائل واﾝمﾞخصات واﾝتقارير اﾝتقヱية واﾝعﾞمية في اﾝموضوعات اﾝمختﾞفةمجموع  ケو Google Scholarعﾞى   اﾝتواجد 3

 Google Scholar  . 15%في  واﾝصور واأفام واﾝخرائط وغيرケا اﾝمヱشورة إﾜﾝتروヱيا تحت ヱطاق موقع اﾝجامعة
 %50 عدد اﾝروابط اﾝخارجية ومヴヱا اﾝبحوث اﾝعﾞمية اﾝتي ヴﾝا رابط عﾞى موقع اﾝجامعة (ﾞرواابطﾝ اﾝرؤية)اأثر اﾝعام 4

 %100 اﾝمجموع
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 اﾝتعﾞيم واﾝتعﾞم: اأولاﾝمجال  -( 3)جدول 

ヱسبة اﾝتصヱيفات  اﾝمعيار م
قياس رفع معدل  اﾝمتطﾞبآﾝية تحسين  متطﾞبات اﾝتヱفيذ اﾝمؤشر اﾝعاﾝمية

 اﾝجヴات اﾝمعヱية اﾝمؤشر

اﾝجودة  1
 اﾝتعﾞيمية

QS(20%) 
CWUR(25%) 

US news(10%) 
THE(15%) 

ARWU(10%) 

أعضاء ケيئة ヱسبة عدد 
 اﾝطاباﾝتدريس إﾝى 

اﾝعدد اﾞﾜﾝي  أعضاء حصر 
 ケيئة اﾝتدريس

حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي  تحديث 
 أعضاء ケيئة اﾝتدريس

عدد أعضاء مقارヱة ヱسبة 
ケيئة اﾝتدريس إﾝى 
 اﾝطاب باﾝعام اﾝسابق

 رئاسة اﾝجامعة
إعداد خطة بحصر احتياجات 

اﾝجامعة أعضاء ケيئة اﾝتدريس 
 وتحديثヴا بشﾜل دوري  

 حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾞﾝطاب 

اإدارة اﾝعامة 
اﾝجامعة قرار بتطبيق  اتخاذ ﾞﾝشئون اأﾜاديمية

فصل اﾝطاب اﾝمتغيبين أﾜثر 
 من سヱتين

حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي تحديث 
 ﾞﾝطاب

تفعيل قرار تطبيق فصل اﾝطاب 
 اﾝمتغيبين أﾜثر من سヱتين

اإدارة اﾝعامة ヱﾝظم 
حصر عدد أعضاء ケيئة  اﾝمعﾞومات

 اﾝتدريس اﾝعامﾞين باﾝساعات
تحديث حصر أعضاء ケيئة 
 اﾝتدريس اﾝعامﾞين باﾝساعات

ヱسبة عدد أعضاء ケيئة 
عدد  اﾝتدريس إﾝى

اﾝساعات اﾝمعتمدة 
 ﾞﾝمقررات 

حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي  أعضاء 
 ケيئة اﾝتدريس

تحديث حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي  
 أعضاء ケيئة اﾝتدريس

مقارヱة ヱسبة عدد أعضاء 
عدد  ケيئة اﾝتدريس إﾝى

اﾝساعات اﾝمعتمدة 
 ﾞﾝمقررات  باﾝعام اﾝسابق

 إدارات اﾞﾜﾝيات

حصر اﾝمقررات اﾝدراسية 
 واﾝساعات اﾝمعتمدة ヴﾝا

حصر اﾝمقررات اﾝدراسية  تحديث
 واﾝساعات اﾝمعتمدة ヴﾝا

اإدارة اﾝعامة 
 ﾞﾝشئون اأﾜاديمية

ヱسبة عدد أعضاء ケيئة 
اﾝتدريس اﾝفائزين بجوائز 

إﾝى اﾝعدد اﾞﾜﾝى عاﾝمية 
 أعضاء ケيئة اﾝتدريس

حصر عدد أعضاء ケيئة 
اﾝتدريس اﾝفائزين بجوائز 

 عاﾝمية
عدد أعضاء ケيئة  تحديث حصر

 اﾝتدريس اﾝفائزين بجوائز عاﾝمية
مقارヱة ヱسبة عدد أعضاء 
ケيئة اﾝتدريس اﾝفائزين 

إﾝى اﾝعدد بجوائز عاﾝمية 
اﾞﾜﾝى أعضاء ケيئة 
 اﾝتدريس باﾝعام اﾝسابق

اإدارة اﾝعامة 
حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝى أعضاء  ﾞﾝشئون اأﾜاديمية

 ケيئة اﾝتدريس
تحديث حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝى 

 أعضاء ケيئة اﾝتدريس
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اﾝجودة  1
 اﾝتعﾞيمية

QS(20%) 
CWUR(25%) 

US news(10%) 
THE(15%) 

ARWU(10%) 

ヱسبة عدد اﾝمقررات 
اﾝمヱفذة إﾜﾝتروヱيًا إﾝى 
 اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾞﾝمقررات

حصر عدد اﾝمقررات اﾝمヱفذة 
 إﾜﾝتروヱياً 

تحديث حصر عدد اﾝمقررات 
 اﾝمヱفذة إﾜﾝتروヱيًا 

مقارヱة ヱسبة عدد 
اﾝمقررات اﾝمヱفذة 

إﾜﾝتروヱيًا إﾝى اﾝعدد اﾞﾜﾝي 
 ﾞﾝمقررات باﾝعام اﾝسابق

 إدارات اﾞﾜﾝيات 

تحديث حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي  حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾞﾝمقررات
 إدارات اﾝمراﾜز ﾞﾝمقررات

ヱسبة عدد برامج 
اﾝدراسات اﾝعﾞيا اﾝمعتمدة 

إﾝى مجموع اﾝبرامج 
 اأﾜاديمية في اﾝجامعة

حصر عدد برامج اﾝدراسات 
 اﾝعﾞيا اﾝمعتمدة

تحديث حصر عدد برامج 
 اﾝدراسات اﾝعﾞيا اﾝمعتمدة

مقارヱة ヱسبة عدد برامج 
اﾝدراسات اﾝعﾞيا اﾝمعتمدة 

إﾝى مجموع اﾝبرامج 
اأﾜاديمية في اﾝجامعة 

 باﾝعام اﾝسابق

ヱيابة رئاسة اﾝجامعة 
 ﾞﾝدراسات اﾝعﾞيا

 إدارات اﾝمراﾜز
حصر عدد اﾝبرامج اأﾜاديمية 

 في اﾝجامعة
تحديث حصر عدد اﾝبرامج 

 إدارة اﾞﾜﾝيات اأﾜاديمية في اﾝجامعة

تباヱة رضا اس ヱتائج
اﾝطﾞبة اﾝمتوقع تخرجヴم 

 من اﾝجامعة

حصر عدد اﾝطﾞبة اﾝمتوقع 
 تخرجヴم من اﾝجامعة

تحديث حصر عدد اﾝطﾞبة 
 اﾝمتوقع تخرجヴم من اﾝجامعة

مقارヱة اヱﾝتيجة اإجماﾝية 
استباヱة رضا اﾝطﾞبة 
اﾝمتوقع تخرجヴم من 
 اﾝجامعة باﾝعام اﾝسابق

 إدارات اﾞﾜﾝيات

مرﾜز اﾝتطوير 
 وضمان اﾝجودة

تحﾞيل ヱتائج استباヱة قياس 
 رضا اﾝطﾞبة

تحديث استباヱة قياس رضا 
 اﾝطﾞبة

2 
اﾝسمعة 
 اأﾜاديمية

جودة أعضاء )
 (ケيئة اﾝتدريس

QS(40%) 
THE(15%) 

ARWU(30%) 
CWUR(10%) 

 ヮتوراﾜدﾝعدد درجات ا
 اﾝممヱوحة

 
 ヮتوراﾜدﾝحصر عدد درجات ا

 اﾝممヱوحة
تحديث حصر عدد درجات 

 اﾝدﾜتوراヮ اﾝممヱوحة
مقارヱة عدد درجات 

اﾝدﾜتوراヮ اﾝممヱوحة باﾝعام 
 اﾝسابق

ヱيابة رئاسة اﾝجامعة 
 ﾞﾝدراسات اﾝعﾞيا

 إدارات اﾞﾜﾝيات 
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 اأﾜاديمية

QS(40%) 
THE(15%) 

ARWU(30%) 
CWUR(10%) 

ヱسبة عدد أعضاء ケيئة 
اﾝتدريس اﾝذين اﾝتحقوا 
بدورات اﾝتヱمية اﾝمヱヴية 

إﾝى اﾝعدد اﾞﾜﾝي أعضاء 
   ケيئة اﾝتدريس

 

إقامة دورات تدريبية سヱوية 
أعضاء ケيئة اﾝتدريس في 

 اﾝتヱمية اﾝمヱヴية

ااستمرار في إقامة اﾝدورات 
اﾝتدريبية اﾝسヱوية أعضاء ケيئة 

 اﾝتدريس في اﾝتヱمية اﾝمヱヴية
مقارヱة ヱسبة عدد أعضاء 

ケيئة اﾝتدريس اﾝذين 
اﾝتحقوا بدورات اﾝتヱمية 

اﾝمヱヴية إﾝى اﾝعدد اﾞﾜﾝي 
  أعضاء ケيئة اﾝتدريس

 باﾝعام اﾝسابق
 

 رئاسة اﾝجامعة

صدار قرار بربط ترقيات إ 
أعضاء ケيئة اﾝتدريس بشヴادة 

ااﾝتحاق بدورات اﾝتヱمية 
 اﾝمヱヴية

تفعيل قرار بربط ترقيات 
أعضاء ケيئة اﾝتدريس بشヴادة 

ااﾝتحاق بدورات اﾝتヱمية 
 إدارات اﾞﾜﾝيات اﾝمヱヴية

حصر عدد أعضاء ケيئة 
اﾝذين اﾝتحقوا بدورات اﾝتدريس 

 اﾝتヱمية اﾝمヱヴية

تحديث حصر عدد أعضاء ケيئة 
اﾝذين اﾝتحقوا بدورات اﾝتدريس 

مرﾜز اﾝتطوير  اﾝتヱمية اﾝمヱヴية
حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي  أعضاء  وضمان اﾝجودة

 ケيئة اﾝتدريس
تحديث حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي  

 أعضاء ケيئة اﾝتدريس
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 اﾝمؤسسية

QS(10%) 
US news(10%) 

THE(7.5%) 
URAP(15%) 

 
 

ヱسبة عدد أعضاء ケيئة 
اﾝتدريس اﾝحاصﾞين عﾞى 

درجات عﾞمية من جامعات 
عاﾝمية مرموقة إﾝى اﾝعدد 

اﾞﾜﾝي أعضاء ケيئة 
 اﾝتدريس

ケيئة حصر عدد  أعضاء 
اﾝتدريس  اﾝحاصﾞين عﾞى 
درجات عﾞمية من جامعات 

 عاﾝمية مرموقة

عدد  أعضاء تحديث حصر 
ケيئة اﾝتدريس  اﾝحاصﾞين عﾞى 

درجات عﾞمية من جامعات 
 عاﾝمية مرموقة

مقارヱة ヱسبة عدد أعضاء 
ケيئة اﾝتدريس اﾝحاصﾞين 
عﾞى درجات عﾞمية من 
جامعات عاﾝمية مرموقة 
إﾝى عدد أعضاء ケيئة 
 اﾝتدريس باﾝعام اﾝسابق

اإدارة اﾝعامة 
 ﾞﾝشئون اأﾜاديمية

حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي  أعضاء 
 ケيئة اﾝتدريس

تحديث حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي  
 أعضاء ケيئة اﾝتدريس

ヱسبة عدد أعضاء ケيئة 
اﾝتدريس اأجاヱب إﾝى 

اﾝعدد اﾞﾜﾝي أعضاء ケيئة 
 اﾝتدريس

ケيئة أعضاء  حصر عدد
 اﾝتدريس اأجاヱب 

تحديث حصر عدد أعضاء ケيئة 
 اﾝتدريس اأجاヱب 

مقارヱة ヱسبة عدد أعضاء 
ケيئة اﾝتدريس اأجاヱب 

إﾝى اﾝعدد اﾞﾜﾝي أعضاء 
ケيئة اﾝتدريس باﾝعام 

 اﾝسابق

اإدارة اﾝعامة 
حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي  أعضاء  ﾞﾝشئون اأﾜاديمية

 ケيئة اﾝتدريس
تحديث حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي  

 أعضاء ケيئة اﾝتدريس

ヱسبة عدد اﾝطاب اأجاヱب 
 اﾞﾜﾝي ﾞﾝطاب إﾝى اﾝعدد

 

تحديث حصر عدد اﾝطاب  حصر عدد اﾝطاب اأجاヱب
مقارヱة ヱسبة عدد اﾝطاب  اأجاヱب

اأجاヱب إﾝى اﾝعدد اﾞﾜﾝي 
 باﾝعام اﾝسابق

اإدارة اﾝعامة ヱﾝظم 
 اﾝمعﾞومات

 حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾞﾝطاب 
ヱيابة رئاسة اﾝجامعة 

إجراءات قبول ﾝطاب  تسヴيل ﾝشئون اﾝطاب
 اأجاヱب باﾝجامعة

تحديث حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي 
 ﾞﾝطاب 

ヱسبة عدد خريجي  
اﾝجامعة اﾝفائزين بجوائز 

إﾝى اﾝعدد اﾞﾜﾝى عاﾝمية 
 ﾞﾝخريجين

حصر عدد  اﾝخريجين  اﾝفائزين 
 بجوائز عاﾝمية

عدد اﾝخريجين   تحديث حصر
 اﾝفائزين بجوائز عاﾝمية

مقارヱة ヱسبة عدد خريجي 
اﾝجامعة اﾝفائزين بجوائز 

إﾝى اﾝعدد اﾞﾜﾝى عاﾝمية 
 ﾞﾝخريجين باﾝعام اﾝسابق

ヱيابة رئاسة اﾝجامعة 
 ﾝشئون اﾝطاب

تحديث حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي  حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾞﾝخريجين
 ﾞﾝخريجين

 إدارات اﾞﾜﾝيات 
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QS(10%) 
US news(10%) 

THE(7.5%) 
URAP(15%) 

 
 

 ヱسبة عدد اﾝخريجين اﾝذين
تقﾞدوا مヱاصب ﾜبرى في 

مؤسسات محﾞية وعاﾝمية 
 إﾝى اﾝعدد اﾞﾜﾝى ﾞﾝخريجين

 حصر عدد اﾝخريجين اﾝذين
تقﾞدوا مヱاصب ﾜبرى في 

 مؤسسات محﾞية وعاﾝمية 

ﾝخريجين ا حصر عدد تحديث
تقﾞدوا مヱاصب ﾜبرى في  اﾝذين

 مؤسسات محﾞية وعاﾝمية

مقارヱة ヱسبة عدد 
تقﾞدوا  اﾝخريجين اﾝذين

مヱاصب ﾜبرى في 
مؤسسات محﾞية وعاﾝمية 
إﾝى اﾝعدد اﾞﾜﾝى ﾞﾝخريجين 

 باﾝعام اﾝسابق

ヱيابة رئاسة اﾝجامعة 
 ﾝشئون اﾝطاب

 إدارات اﾞﾜﾝيات 
تحديث حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي  حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾞﾝخريجين

 ﾞﾝخريجين

ヱسبة عدد أعضاء ケيئة 
اﾝتدريس اﾝحاصﾞين عﾞى 

درجات اﾝدﾜتوراヮ إﾝى اﾝعدد 
اﾞﾜﾝي أعضاء ケيئة 

 اﾝتدريس

عدد أعضاء ケيئة  حصر
اﾝتدريس اﾝحاصﾞين عﾞى 

ヮتوراﾜدﾝدرجات ا 
تحديث حصر عدد درجات 

 اﾝدﾜتوراヮ اﾝممヱوحة
مقارヱة ヱسبة عدد أعضاء 
ケيئة اﾝتدريس اﾝحاصﾞين 
عﾞى درجات اﾝدﾜتوراヮ إﾝى 
اﾝعدد اﾞﾜﾝي أعضاء ケيئة 

 اﾝتدريس باﾝعام اﾝسابق

اإدارة اﾝعامة 
 ﾞﾝشئون اأﾜاديمية

عضاء أ اﾞﾜﾝي عدداﾝحصر 
 ケيئة اﾝتدريس

اﾞﾜﾝي عدد اﾝحصر تحديث 
 عضاء ケيئة اﾝتدريسأ
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قياس رفع معدل  اﾝمتطﾞبآﾝية تحسين  اﾝتヱفيذمتطﾞبات  اﾝمؤشر اﾝعاﾝمية
 اﾝمؤشر

اﾝجヴات 
 اﾝمعヱية

اﾝسمعة  3
 اﾝمؤسسية

QS(10%) 
US news(10%) 

THE(7.5%) 
URAP(15%) 

 
 

رفع مستوى اﾝتبادل 
 واﾝتعاون اﾝدوﾝي

اﾝعمل عﾞى زيادة اﾝتبادل 
 واﾝتعاون اﾝدوﾝي

تحديث اﾝموقع ااﾜﾝتروヱي بحيث يشمل 
جميع مؤشرات اآﾝية اﾝمقترحة ﾝرفع 

 .تصヱيف اﾝجامعة

اﾝتبادل  ヱسبةمقارヱة 
واﾝتعاون اﾝدوﾝي باﾝعام 

 اﾝسابق
ヱيابة رئاسة اﾝجامعة 

 ﾞﾝدراسات اﾝعﾞيا

اﾝعمل عﾞى زيادة اﾝبرامج 
اﾝمشترﾜة مع اﾝجامعات 
اﾝعاﾝمية ذات اﾝتصヱيف 

 اﾝدوﾝي اﾝمتقدم

توعية طاب اﾝجامعة بجميع فرص 
اﾝتمويل اﾝمتاحة سواء ﾞﾝسفر أو 

ﾝتخرج أو دعم تﾝمويل مشروعات ا
مقارヱة اﾝبياヱات اﾝمتاحة  اﾝمشارﾜة في اﾝمسابقات اﾝدوﾝية

باﾞﾝغتين اﾝعربية 
رز واإヱجﾞيزية اﾝتي تب  

معايير اﾝتصヱيف وتميز 
 ヴااﾝجامعة عﾞى موقع

 カي بما سبق رفعヱتروﾜﾝاإ
 باﾝعام اﾝسابق

 اﾞﾜﾝيات  إدارات

توعية باحثي اﾝجامعة بجميع فرص 
اﾝتمويل اﾝمتاحة سواء ﾞﾝسفر أو 

ﾝمويل تﾝاﾝأو دعم  بحثيةمشروعات ا
 اﾝمشارﾜة في اﾝمسابقات اﾝدوﾝية

ヱﾝظم  اإدارة اﾝعامة
اﾝعمل عﾞى زيادة  اﾝمعﾞومات

اﾝمشارﾜة اﾝبحثية مع 
اﾝجامعات اﾝعاﾝمية ذات 
اإدارة اﾝعامة ﾞﾝبحث  اﾝتصヱيف اﾝدوﾝي اﾝمتقدم

 اﾝعﾞمي

زيادة جヴود ﾞﾜيات اﾝجامعة في عقد 
اتفاقيات تعاون مع اﾝجامعات ومراجعة 

اﾝدوﾝية ذات اﾝتصヱيف اﾝمتقدم واﾝتي 
 تتيح اﾝمشارﾜة في مشروعات بحثية

اﾝعمل عﾞى زيادة 
اﾝمشارﾜة في اﾝمشروعات 

 ةاﾝبحثية اﾝدوﾝي
زيادة جヴود ﾞﾜيات اﾝجامعة في عقد 

اتفاقيات تعاون مع اﾝجامعات ومراجعة 
ﾝميةاﾝتي  عاﾝمتقدم واﾝيف اヱتصﾝذات ا

 تتيح إヱشاء برامج مشترﾜة

مقارヱة عدد ااتفاقيات 
 باﾝعام اﾝسابق

 اﾝمراﾜز إدارات
 

 مرﾜز اﾝتطوير اأﾜاديمي وضمان اﾝجودة•                      مستشار رئيس اﾝجامعة ﾝشئون اﾝجودة•  جヴة اﾝمتابعة
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 اﾝبحث اﾝعﾞمي: اﾝثاヱياﾝمجال -(4)جدول 
ヱسبة اﾝتصヱيفات  اﾝمعيار 

قياس رفع معدل  اﾝمتطﾞبآﾝية تحسين  اﾝتヱفيذمتطﾞبات  اﾝمؤشر اﾝعاﾝمية
 اﾝمؤشر

اﾝجヴات 
 اﾝمعヱية

جودة اﾝبحث  
 اﾝعﾞمي

QS(20%) 
ARWU(60%) 
CWUR(40%) 

US news(80%) 
THE(62.5%) 
URAP(85%) 

اﾝعﾞمية اأبحاث عدد ヱسبة 
إﾝى اﾝعدد اﾝمヱشورة ﾞﾝجامعة 
اヴﾝيئتين اﾞﾜﾝي أعضاء 

 اﾝتدريسية واﾝبحثية

حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾝأبحاث 
 اﾝعﾞمية

تحديث حصر اﾝعدد اﾞﾝي 
 ﾝأبحاث اﾝعﾞمية اﾝمヱشورة

مقارヱة ヱسبة عدد اأبحاث 
اﾝعﾞمية اﾝمヱشورة ﾞﾝجامعة 
إﾝى  اﾝعدد اﾞﾜﾝي أعضاء 

اヴﾝيئتين اﾝتدريسية واﾝبحثية 
 باﾝعام اﾝسابق

اإدارة اﾝعامة 
 اﾝعﾞمي ﾞﾝبحث

 

حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾞﾝباحثين 
 في اﾝجامعة

تحديث حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي 
 ﾞﾝباحثين في اﾝجامعة

عدد اأبحاث اﾝمヱشورة في 
 مجات عاﾝمية ﾜبرى 

حصر عدد اأبحاث اﾝمヱشورة 
 في مجات عاﾝمية ﾜبرى

تحديث حصر عدد اأبحاث 
اﾝمヱشورة في مجات عاﾝمية 

 ﾜبرى

مقارヱة عدد اأبحاث 
اﾝمヱشورة في مجات 

 اﾝسابق عاﾝمية ﾜبرى باﾝعام

عـــــــــــــدد اأوراق اﾝبحثيـــــــــــــة 
اﾝمヱشورة في وقائع مـؤتمرات 

 عاﾝمية محﾜمة

حصر عدد اأوراق اﾝبحثية 
اﾝمヱشورة في وقائع مؤتمرات 

 عاﾝمية محﾜمة

تحديث حصر عدد اأوراق 
اﾝبحثية اﾝمヱشورة في وقائع 

 مؤتمرات عاﾝمية محﾜمة

مقارヱة عدد اأوراق اﾝبحثية 
اﾝمヱشورة في وقائع 

مؤتمرات عاﾝمية محﾜمة 
 باﾝعام اﾝسابق

 اﾝمヱشورة اأبحاث عدد ヱسبة
 اﾞﾜﾝي اﾝعدد إﾝى دوﾝياً 

   ﾝأبحاث

حصر عدد اأبحاث اﾝمヱشورة 
   دوﾝياً 

تحديث حصر عدد اأبحاث 
   اﾝمヱشورة دوﾝياً 

مقارヱة ヱسبة عدد اأبحاث 
اﾝمヱشورة دوﾝيًا إﾝى اﾝعدد 

اﾞﾜﾝي ﾝأبحاث باﾝعام 
   اﾝسابق

حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾝأبحاث 
 اﾝعﾞمية 

اأبحاث  تحديث حصر عدد
 اﾝعﾞمية 

 اﾝمヱشورة اأبحاث عدد ヱسبة
 اﾞﾜﾝي اﾝعدد إﾝى دوﾝياً 

 اﾝتدريسية اヴﾝيئتين أعضاء
     واﾝبحثية

حصر عدد أبحاث اﾝمヱشورة 
   دوﾝياً 

تحديث حصر عدد اأبحاث  
مقارヱة ヱسبة عدد اأبحاث  اﾝمヱشورة دوﾝياً 

اﾝدوﾝية إﾝى اﾝعدد اﾞﾜﾝي 
أعضاء اヴﾝيئتين اﾝتدريسية 

حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾞﾝباحثين    اﾝسابق واﾝبحثية باﾝعام
 في اﾝجامعة

تحديث حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي 
 ﾞﾝباحثين في اﾝجامعة
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 اﾝبحث اﾝعﾞمي: اﾝمجال اﾝثاヱي
ヱسبة اﾝتصヱيفات  اﾝمعيار 

قياس رفع معدل  اﾝمتطﾞبآﾝية تحسين  اﾝتヱفيذمتطﾞبات  اﾝمؤشر اﾝعاﾝمية
 اﾝمؤشر

اﾝجヴات 
 اﾝمعヱية

 
جودة 
اﾝبحث 
 اﾝعﾞمي

QS(20%) 
ARWU(60%) 
CWUR(40%) 

US news(80%) 
THE(62.5%) 
URAP(85%) 

 

ヱسبة عدد اأوراق 
اﾝعﾞمية اﾝمشترﾜة مع 

واحد )باحثين أجاヱب 
إﾝى ( عﾞى اأقل

مجموع اأوراق 
اﾝعﾞمية اﾝمヱشورة 

 ﾞﾝجامعة

حصر عدد اأوراق اﾝعﾞمية 
اﾝمشترﾜة مع باحثين أجاヱب 

 (  واحد عﾞى اأقل)

تحديث حصر عدد اأبحاث اﾝعﾞمية 
واحد عﾞى )اﾝمشترﾜة مع باحثين أجاヱب 

 (اأقل
مقارヱة ヱسبة عدد اأوراق 

اﾝعﾞمية اﾝمشترﾜة مع 
واحد عﾞى )باحثين أجاヱب 

إﾝى مجموع اأوراق ( اأقل
اﾝعﾞمية اﾝمヱشورة ﾞﾝجامعة 

 اﾝسابق باﾝعام

اإدارة اﾝعامة 
 ﾞﾝبحث اﾝعﾞمي

توعية باحثي اﾝجامعة بجميع فرص اﾝتمويل 
ﾝ سفر أوﾞﾝ متاحة سواءﾝمويل تا

ﾝاﾝة في  بحثيةمشروعات اﾜمشارﾝأو دعم ا
 اﾝمسابقات اﾝدوﾝية

حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾝأبحاث 
 اﾝعﾞمية 

زيادة جヴود ﾞﾜيات اﾝجامعة في عقد 
اتفاقيات تعاون مع اﾝجامعات ومراجعة 

اﾝدوﾝية ذات اﾝتصヱيف اﾝمتقدم واﾝتي تتيح 
 اﾝمشارﾜة في مشروعات بحثية

 تحديث حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾝأبحاث اﾝعﾞمية 

عدد اﾝمجات اﾝعﾞمية 
اﾝمحﾜمة واﾝمفヴرسة 
 اﾝتي تصدرケا اﾝجامعة

حصر عدد اﾝمجات اﾝعﾞمية 
اﾝمحﾜمة واﾝمفヴرسة اﾝتي 

 تصدرケا اﾝجامعة
حصر عدد اﾝمجات اﾝعﾞمية  تحديث

 اﾝمحﾜمة واﾝمفヴرسة اﾝتي تصدرケا اﾝجامعة
مقارヱة عدد اﾝمجات 

اﾝعﾞمية اﾝمحﾜمة 
واﾝمفヴرسة اﾝتي تصدرケا 

 اﾝجامعة باﾝعام اﾝسابق

اإدارة اﾝعامة 
 ﾞﾝبحث اﾝعﾞمي

 إدارات اﾞﾜﾝيات 

 إدارات اﾝمراﾜز زيادة إصدار مجات ヱوعية جديدة إصدار مجات ヱوعية جديدة

عدد براءات ااختراع 
اﾝمسجﾞة محﾞيًا أو 

 عاﾝمياً 

حصر عدد براءات ااختراع 
تحديث حصر عدد براءات ااختراع  اﾝمسجﾞة محﾞيًا أو عاﾝمياً 

 اﾝمسجﾞة محﾞيًا أو عاﾝمياً 
مقارヱة عدد براءات 

ااختراع اﾝمسجﾞة محﾞيًا 
 أو عاﾝمياً 

اإدارة اﾝعامة 
 ﾞﾝبحث اﾝعﾞمي

مغرية ﾝبراءات  رصد جوائز
 ااختراع

 إدارات اﾞﾜﾝيات 
 رئاسة اﾝجامعة
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 اﾝبحث اﾝعﾞمي: اﾝمجال اﾝثاヱي
ヱسبة اﾝتصヱيفات  اﾝمعيار 

قياس رفع  اﾝمتطﾞبآﾝية تحسين  اﾝتヱفيذمتطﾞبات  اﾝمؤشر اﾝعاﾝمية
 اﾝمؤشرمعدل 

اﾝجヴات 
 اﾝمعヱية

 
جودة 
اﾝبحث 
 اﾝعﾞمي

QS(20%) 
ARWU(60%) 
CWUR(40%) 

US news(80%) 
THE(62.5%) 
URAP(85%) 

نسبる عدد 
れاداヰااستش 

العヤمるΑ لأبحاث 
 るجامعヤرة لヱالمنش
 れكبرى المجا ヶف
الدヱلるΑ  إلヴ عدد 
أعضاء الΑヰئتΑن 

 るΑسΑالتدر
るΑالبحثヱ 

 
SCOPUS & ISI) 

SciVal

SCOPUS 

مقارنる نسبる عدد 
れاداヰااستش 

العヤمるΑ لأبحاث 
 るجامعヤرة لヱالمنش
 れكبرى المجا ヶف
الدヱلるΑ  إلヴ عدد 
أعضاء الΑヰئتΑن 

 るΑالبحثヱ るΑسΑالتدر
ュヤبالع ベالساب 

 

اإدارة اﾝعامة ﾞﾝبحث 
 اﾝعﾞمي

 

 

 
عمل دﾝيل تعريفي أعضاء ケيئة 
اﾝتدريس بﾜيفية اﾝتسجيل بموقع 

Google Scholar  

مرﾜز اﾝتطوير 
تنΑヘذ دヱراれ تدرΑبるΑ أعضاء هΑئる التدرΑس بكるΑヘΑ  وضمان اﾝجودة

 Google ScholarالتسجΑل بمヱقع 

حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾞﾝباحثين في 
 اﾝجامعة

ومراجعة زيادة جヴود ﾞﾜيات اﾝجامعة في عقد 
اتفاقيات تعاون مع اﾝجامعات اﾝدوﾝية ذات اﾝتصヱيف 

 اﾝمتقدم واﾝتي تتيح اﾝمشارﾜة في مشروعات بحثية

 تحديث حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾞﾝباحثين في اﾝجامعة
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 اﾝبحث اﾝعﾞمي: اﾝمجال اﾝثاヱي
ヱسبة اﾝتصヱيفات  اﾝمعيار 

قياس رفع معدل  اﾝمتطﾞبآﾝية تحسين  اﾝتヱفيذمتطﾞبات  اﾝمؤشر اﾝعاﾝمية
 اﾝجヴات اﾝمعヱية اﾝمؤشر

 
جودة اﾝبحث 

 اﾝعﾞمي
 

QS(20%) 
ARWU(60%) 
CWUR(40%) 

US news(80%) 
THE(62.5%) 
URAP(85%) 

 ヵヱالسن ベاヘاان るنسب
  ヴإل  ヶمヤالبحث الع ヴヤع

عدد أعضاء الΑヰئتΑن 
るΑالبحثヱ るΑسΑالتدر 

 

 

 ベاヘاان るنسب るمقارن
السنヵヱ عヴヤ البحث 

العヤمヶ  إلヴ  عدد أعضاء 
 るΑسΑن التدرΑئتΑヰال

ベالساب ュبالعا るΑالبحثヱ 

るالجامع るرئاس 

اإدارة اﾝعامة ﾞﾝبحث 
 اﾝعﾞمي

حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾞﾝباحثين 
 في اﾝجامعة

حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾞﾝباحثين في 
 اﾝجامعة

نسبる الدعュ لمشارΑع 
 ュالمقد ヶمヤالبحث الع

  ヴإل るΑخارج れاヰمن ج
 ヴヤع ヵヱالسن ベاヘاان

ヶمヤالبحث الع 

 
  ュالدع るنسب るمقارن

 ヶمヤع البحث العΑلمشار
 るΑخارج れاヰمن ج ュالمقد
 ヴヤع ヵヱالسن ベاヘاان  ヴإل

ュبالعا ヶمヤالبحث الع 
ベالساب 

 

るالجامع るرئاس 

  

 اإدارة اﾝعامة ﾞﾝبحث
 اﾝعﾞمي

  

るالمتابع るヰن •  جヱلشئ るس الجامعΑدةمستشار رئヱمركز •                                الج ヶمΑر اأكادΑヱدةالتطヱضمان الجヱ 
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 خدمة اﾝمجتمع: اﾝثاﾝثاﾝمجال -(5)جدول 

ヱسبة اﾝتصヱيفات  اﾝمعيار 
قياس رفع معدل  اﾝمتطﾞبآﾝية تحسين  متطﾞبات اﾝتヱفيذ  اﾝمؤشر اﾝعاﾝمية

 اﾝمؤشر
اﾝجヴات 
 اﾝمعヱية

 
 اﾝسمعة

 اﾝمؤسسية

QS(10%) 
US news(10%) 

THE(7.5%) 
URAP(15%) 

 

ヱسبة عدد اﾝبحوث 
اﾝتطبيقية اﾝتي تخدم 

اﾝمجتمع إﾝى اﾝعدد اﾞﾜﾝي 
 ﾞﾝبحوث اﾝعﾞمية 

حصر عدد اأبحاث اﾝتطبيقية 
 اﾝتي تخدم اﾝمجتمع

تحديث حصر عدد اأبحاث 
مقارヱة ヱسبة عدد اﾝبحوث  اﾝتطبيقية

اﾝتطبيقية اﾝتي تخدم اﾝمجتمع 
إﾝى اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾞﾝبحوث 

 اﾝعﾞمية باﾝعام اﾝسابق

اإدارة اﾝعامة 
 اﾝعﾞمي ﾞﾝبحث

حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾝأبحاث 
 اﾝعﾞمية

تحديث حصر عدد اأبحاث 
 اﾝعﾞمية اﾝمヱشورة

تسويق خدمات اﾝجامعة 
 ااستشارية واﾝبحثية

تヱويع حمات تسويق خدمات 
 اﾝجامعة ااستشارية واﾝبحثية

ヱسبة عدد اﾝخدمات 
ااستشارية اﾝتي يقدمヴا 
أعضاء ケيئة اﾝتدريس 

ﾞﾝمجتمع إﾝى اﾝعدد اﾞﾜﾝي 
 أعضاء ケيئة اﾝتدريس 

حصر عدد اﾝخدمات 
ااستشارية اﾝتي يقدمヴا 

 أعضاء ケيئة اﾝتدريس ﾞﾝمجتمع 

تحديث حصر عدد اﾝخدمات 
ااستشارية اﾝتي يقدمヴا 
أعضاء ケيئة اﾝتدريس 

 ﾞﾝمجتمع 

 

اإدارة اﾝعامة 
 اﾝعﾞمي ﾞﾝبحث

 إدارات اﾞﾜﾝيات 

تسويق خدمات اﾝجامعة 
 ااستشارية واﾝبحثية

تヱويع حمات تسويق خدمات 
 اﾝجامعة ااستشارية واﾝبحثية

إقامة عاقات تبادل بين  إدارات اﾝمراﾜز
اﾝجامعة ومؤسسات اﾝمجتمع 

 اﾝمختﾞفة
تحسين اﾝعاقة بين اﾝجامعة 
 ومؤسسات اﾝمجتمع اﾝمختﾞفة

عدد اابتﾜارات وااختراعات 
اﾝتي تقدمヴا اﾝجامعة 

 ﾝسوق اﾝعمل

حصر عدد اابتﾜارات 
وااختراعات اﾝتي تقدمヴا 

 اﾝجامعة ﾝسوق اﾝعمل

تحديث حصر عدد اابتﾜارات 
وااختراعات اﾝتي تقدمヴا 

 اﾝجامعة ﾝسوق اﾝعمل
 

 إدارات اﾞﾜﾝيات 
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 خدمة اﾝمجتمع: اﾝمجال اﾝثاﾝث

ヱسبة اﾝتصヱيفات  اﾝمعيار 
قياس رفع معدل  اﾝمتطﾞبآﾝية تحسين  متطﾞبات اﾝتヱفيذ  اﾝمؤشر اﾝعاﾝمية

 اﾝمؤشر
اﾝجヴات 
 اﾝمعヱية

 
 اﾝسمعة

 اﾝمؤسسية

QS(10%) 
US news(10%) 

THE(7.5%) 
URAP(15%) 

مقدار اﾝدخل اﾞﾜﾝي ﾞﾝجامعة 
من  اﾝبحوث  اﾝتي تقدمヴا في 
اﾝمجاات اﾝصヱاعية واﾝزراعية 

 وغيرケا

حصر مقدار اﾝدخل اﾞﾜﾝي 
ﾞﾝجامعة من  اﾝبحوث  

اﾝتي تقدمヴا في 
اﾝمجاات اﾝصヱاعية 

 واﾝزراعية وغيرケا

تحديث حصر مقدار اﾝدخل 
اﾞﾜﾝي ﾞﾝجامعة من  اﾝبحوث  

اﾝتي تقدمヴا في اﾝمجاات 
 اﾝصヱاعية واﾝزراعية وغيرケا

 

 اإدارة اﾝعامة ﾞﾝبحث
 اﾝعﾞمي

 إدارات اﾞﾜﾝيات 

 إدارات اﾝمراﾜز

 
 اﾝسمعة

 اﾝتوظيفية
 

QS(10%) 
CWUR(25%) 

ヱسبة عدد توظيف اﾝخريجين 
إﾝى اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾝخريجي 

 اﾝجامعة 

حصر عدد توظيف 
 اﾝخريجين 

تحديث حصر عدد توظيف 
مقارヱة ヱسبة عدد توظيف  اﾝخريجين

اﾝخريجين إﾝى اﾝعدد اﾞﾜﾝي 
 ﾞﾝخريجين باﾝعام اﾝسابق

ヱيابة رئاسة اﾝجامعة 
 ﾝشئون اﾝطاب

حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي 
 ﾞﾝخريجين

تحديث حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي 
 إدارات اﾞﾜﾝيات  ﾞﾝخريجين

ヱسبة عدد اﾝبرامج اأﾜاديمية  
مع  تتواءمﾞﾝجامعة اﾝتي 

متطﾞبات سوق اﾝعمل إﾝى 
 اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾞﾝبرامج 

حصر عدد اﾝبرامج 
اأﾜاديمية  ﾞﾝجامعة اﾝتي 

مع متطﾞبات  تتواءم
 سوق اﾝعمل 

تحديث حصر عدد اﾝبرامج 
اأﾜاديمية  ﾞﾝجامعة اﾝتي 

مع متطﾞبات سوق  تتواءم
 اﾝعمل 

عدد اﾝبرامج  ヱسبة مقارヱة
اأﾜاديمية  ﾞﾝجامعة اﾝتي 

مع متطﾞبات سوق  تتواءم
اﾝعمل إﾝى اﾝعدد اﾞﾜﾝي 
 ﾞﾝبرامج باﾝعام اﾝسابق

رئاسة اﾝجامعة  ヱيابة
 ﾞﾝدراسات اﾝعﾞيا

حصر عدد اﾝبرامج  إدارات اﾞﾜﾝيات 
 اأﾜاديمية في اﾝجامعة

تحديث حصر عدد اﾝبرامج 
 اأﾜاديمية في اﾝجامعة

اヱﾝتيجة اإجماﾝية استباヱة 
ﾝخريجي اﾝتوظيفية اﾝسمعة 

 اﾝجامعة

تحﾞيل ヱتائج استباヱة 
اﾝسمعة اﾝتوظيفية 

 ﾝخريجي اﾝجامعة
تحديث استباヱة اﾝسمعة 

 اﾝتوظيفية ﾝخريجي اﾝجامعة

مقارヱة اヱﾝتيجة اإجماﾝية 
استباヱة اﾝسمعة اﾝتوظيفية 

ﾝخريجي اﾝجامعة باﾝعام 
 اﾝسابق

ヱيابة رئاسة اﾝجامعة 
 ﾝشئون اﾝطاب

 إدارات اﾞﾜﾝيات 
مرﾜز اﾝتطوير 
 وضمان اﾝجودة
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 خدمة اﾝمجتمع: اﾝثاﾝث اﾝمجال

 اﾝمعيار 
ヱسبة 

اﾝتصヱيفات 
 اﾝعاﾝمية

قياس رفع معدل  اﾝمتطﾞبآﾝية تحسين  متطﾞبات اﾝتヱفيذ  اﾝمؤشر
 اﾝجヴات اﾝمعヱية اﾝمؤشر

 
اﾝموقع 

 ااﾜﾝتروヱي
 

Webometrics 
(100%) 

حجم اﾝموقع اإﾜﾝتروヱي 
عدد صفحات )ﾞﾝجامعة

اﾝموقع اﾝتي يتم تداوヴﾝا 
 (عبر محرﾜات اﾝبحث

حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي 
ﾞﾝصفحات اﾝموقع 

 ااﾜﾝتروヱي

تحديث اﾝموقع ااﾜﾝتروヱي 
بحيث يشمل جميع مؤشرات 

اآﾝية اﾝمقترحة ﾝرفع تصヱيف 
 .اﾝجامعة

مقارヱة ヱسبة عدد صفحات 
اﾝموقع اإﾜﾝتروヱي اﾝتي يتم 

تداوヴﾝا عبر محرﾜات 
اﾝبحث إﾝى عدد صفحات 

اﾝموقع اﾞﾜﾝي باﾝعام 
 اﾝسابق

اإدارة اﾝعامة ヱﾝظم 
 اﾝمعﾞومات

تحديث حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي 
 ﾞﾝصفحات اﾝموقع ااﾜﾝتروヱي

 

حصر عدد اﾝجامعات 
 اﾝمرتبطة باﾝجامعة شبﾜياً 

تحديث حصر عدد اﾝجامعات 
 اﾝمرتبطة باﾝجامعة شبﾜياً 

مقارヱة عدد اﾝجامعات 
اﾝمرتبطة باﾝجامعة شبﾜيًا 

 باﾝعام اﾝسايق

ヱســــــــبة عــــــــدد اﾝــــــــروابط 
اﾝخارجيــة اﾝتــي ヴﾝــا رابــط 
عﾞــى موقــع اﾝجامعــة إﾝــى 

 ﾞﾝروابط اﾝعدد اﾞﾜﾝي

اﾝروابط  عدد  حصر
اﾝخارجية اﾝتي ヴﾝا رابط 

 عﾞى موقع اﾝجامعة 

تحديث حصر عدد اﾝروابط 
اﾝخارجية اﾝتي ヴﾝا رابط عﾞى 

 موقع اﾝجامعة 

مقارヱة ヱسبة عدد اﾝروابط 
اﾝخارجية اﾝتي ヴﾝا رابط 
عﾞى موقع اﾝجامعة إﾝى 

ﾞﾝروابط باﾝعام  اﾝعدد اﾞﾜﾝي
 اﾝسابق

ﾝروابط   حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي
 موقع اﾝجامعة

 تحديث حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي
 ﾝروابط  موقع اﾝجامعة

عــدد اﾝمﾞفــات اإﾜﾝتروヱيــة 
 اﾝمヱتمية ﾝموقع اﾝجامعة

حصر عدد اﾝمﾞفات 
اإﾜﾝتروヱية اﾝمヱتمية ﾝموقع 

 اﾝجامعة

تحديث حصر عدد اﾝمﾞفات 
اإﾜﾝتروヱية اﾝمヱتمية ﾝموقع 

 اﾝجامعة

مقارヱة عدد اﾝمﾞفات 
اإﾜﾝتروヱية اﾝمヱتمية ﾝموقع 

 باﾝعام اﾝسابق اﾝجامعة
 اﾝجودةاأﾜاديمي وضمان مرﾜز اﾝتطوير •                            اﾝجودةمستشار رئيس اﾝجامعة ﾝشئون •  جヴة اﾝمتابعة
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 اﾝجودة وااعتماد اأﾜاديمي: اﾝرابعاﾝمجال -(6)جدول 
ヱسبة اﾝتصヱيفات  اﾝمعيار م

قياس رفع معدل  اﾝمتطﾞبآﾝية تحسين  اﾝتヱفيذمتطﾞبات  اﾝمؤشر اﾝعاﾝمية
 اﾝمؤشر

اﾝجヴات 
 اﾝمعヱية

 
اﾝسمعة 
 اﾝمؤسسية

 

QS(10%) 
US news(10%) 

THE(7.5%) 
URAP(15% 

اﾝجودة شヴادة ضمان  
من مجﾞس وااعتماد 

    ااعتماد اأﾜاديمي 

إعداد اﾝخطة ااستراتيجية 
 ﾞﾝجامعة

تحديث اﾝخطة ااستراتيجية 
 ﾞﾝجامعة

 رئاسة اﾝجامعة اﾝتقدم ﾝجヴات اعتماد خارجية
اﾝتقييم اﾝذاتي  إعداد دراسة

 ﾞﾝجامعة
اﾝتقييم  ااستمرار في عمﾞية

 اﾝذاتي ﾞﾝجامعة
بヱاء ヱظام جودة داخﾞية 

ﾞﾝجامعة فعال وفق متطﾞبات 
 مجﾞس ااعتماد اأﾜاديمي

تفعيل وتحسين ヱظام اﾝجودة 
 اﾝداخﾞية ﾞﾝجامعة

عدد شヴادات اﾝجودة 
اﾝعاﾝمية اﾝتي حصﾞت 

عﾞيヴا اﾝجامعة 
 (  ااعتماد اأﾜاديمي)

تﾞبية متطﾞبات جヴات ااعتماد 
  اإقﾞيمية واﾝدوﾝية 

جヴات  مواﾜبة متطﾞبات
  ااعتماد اإقﾞيمية واﾝدوﾝية

مقارヱة عدد شヴادات اﾝجودة 
اﾝعاﾝمية اﾝتي حصﾞت عﾞيヴا 

ااعتماد ) اﾝجامعة
 اﾝسابق باﾝعام ( اأﾜاديمي

 رئاسة اﾝجامعة 
 

ヱسبة عدد اﾝبرامج 
اأﾜاديمية اﾝتي حصﾞت 

ضمان  شヴاداتعﾞى 
إﾝى اﾝعدد اﾞﾜﾝي اﾝجودة 

 ﾞﾝبرامج

حصر اﾝبرامج اﾝتي حصﾞت 
   ضمان اﾝجودة عﾞى شヴادات

تحديث حصر اﾝبرامج اﾝتي 
ضمان  حصﾞت عﾞى شヴادات

   اﾝجودة

بة عدد اﾝبرامج ヱس مقارヱة
اأﾜاديمية اﾝتي حصﾞت عﾞى 
شヴادات ضمان اﾝجودة إﾝى 
اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾞﾝبرامج باﾝعام 

 اﾝسابق

  اﾞﾜﾝيات إدارات

تحديث حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي  حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾞﾝبرامج إدارات اﾝمراﾜز
 ﾞﾝبرامج

ヱسبة عدد اﾝبرامج 
اأﾜاديمية اﾝتي حصﾞت 
عﾞى شヴادات ضمان 
اﾝجودة  واعتمادات 
خارجية إﾝى اﾝعدد 

 اﾞﾜﾝي ﾞﾝبرامج

حصر اﾝبرامج اﾝتي حصﾞت 
 ضمان اﾝجودة عﾞى شヴادات

  وااعتمادات اﾝخارجية

تحديث حصر اﾝبرامج اﾝتي 
ضمان  حصﾞت عﾞى شヴادات

وااعتمادات  اﾝجودة
   اﾝخارجية

مقارヱة ヱسبة عدد اﾝبرامج 
اأﾜاديمية اﾝتي حصﾞت عﾞى 

شヴادات ضمان اﾝجودة  
واعتمادات خارجية إﾝى اﾝعدد 

  باﾝعام اﾝسابق اﾞﾜﾝي ﾞﾝبرامج

 إدارات اﾞﾜﾝيات 

تحديث حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي  حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾞﾝبرامج إدارات اﾝمراﾜز
 ﾞﾝبرامج

 مرﾜز اﾝتطوير وضمان اﾝجودة•                            اﾝجودةمستشار رئيس اﾝجامعة ﾝشئون •  جヴة اﾝمتابعة
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اﾝزمن اﾝازم  إجراءات اﾝتヱفيذ اﾝمؤشر  م
 ﾝإヱجاز

اﾝتﾞﾜفة 
 اﾝتقديرية

شواケد / مؤشرات اأداء
 اإヱجاز

 جヴة
 اﾝتヱفيذ

ヱسبة عدد أعضاء ケيئة اﾝتدريس إﾝى  1
 اﾝطاب

اﾝجامعة قرار بتطبيق فصل اﾝطاب اﾝمتغيبين  اتخاذ
 عن اﾝدراسة أﾜثر من سヱتين

 صورة من اﾝقرار
 

رئاسة 
 اﾝجامعة

 

2 
ヱسبة عدد أعضاء ケيئة اﾝتدريس اﾝذين 

اﾝتحقوا بدورات اﾝتヱمية اﾝمヱヴية إﾝى 
 اﾝعدد اﾞﾜﾝي أعضاء ケيئة اﾝتدريس 

صدار قرار بربط ترقيات أعضاء ケيئة اﾝتدريس إ
 .بشヴادة ااﾝتحاق بدورات اﾝتヱمية اﾝمヱヴية

 صورة من اﾝقرار

 تفعيل اﾝقرار

3 
ヱسبة ااヱفاق اﾝسヱوي عﾞى اﾝبحث 
اﾝعﾞمي  إﾝى  عدد أعضاء اヴﾝيئتين 

 اﾝتدريسية واﾝبحثية

 تخصيص ميزاヱية مستقﾞة ﾞﾝبحث اﾝعﾞمي
  صور من سヱدات ميزاヱيات 

اﾞﾜﾝيات واﾝمراﾜز ﾞﾝبحث 
اﾞﾜﾝيات واﾝمراﾜز من اﾝميزاヱية  حصص توزيع اﾝعﾞمي 

 بحسب عدد اأبحاث اﾝدوﾝية

4 
ヱسبة اﾝدعم ﾝمشاريع اﾝبحث اﾝعﾞمي 

اﾝمقدم من جヴات خارجية إﾝى  ااヱفاق 
 اﾝسヱوي عﾞى اﾝبحث اﾝعﾞمي

ميزاヱية مشاريع اﾝبحث اﾝعﾞمي من تحديد ヱسبة 
 اﾝدعم اﾝخارجي

صورة من اﾝميزاヱية اﾝمحددة 
من  ﾝمشاريع اﾝبحث اﾝعﾞمي
 اﾝدعم اﾝخارجي 



 لرفع رتبة الجامعة في التصنيفات الدوليةإرشادي دليل 

 28 التطوير اأكاديمي وضمان الجودةمركز  -صنعاء جامعة 

اﾝزمن اﾝازم  إجراءات اﾝتヱفيذ اﾝمؤشر  م
 ﾝإヱجاز

اﾝتﾞﾜفة 
 اﾝتقديرية

شواケد / مؤشرات اأداء
 اإヱجاز

 جヴة
 اﾝتヱفيذ

شヴادة ضمان اﾝجودة وااعتماد من مجﾞس ااعتماد  5
 اأﾜاديمي   

 صورة  من اﾝخطة تحديث اﾝخطة ااستراتيجية ﾞﾝجامعة  

رئاسة 
 اﾝجامعة

 

 اﾝتقييم اﾝذاتي ﾞﾝجامعة عمﾞيةومتابعة  تヱفيذ

اヴヱﾝائي صورة من اﾝتقرير 
 ﾝدراسة اﾝتقييم اﾝذاتي

دراسة صورة من قرار اعتماد 
مجﾞس من  اﾝتقييم اﾝذاتي 

 ااعتماد اأﾜاديمي

 بヱاء ヱظام اﾝجودة اﾝداخﾞية ﾞﾝجامعة
صورة من شヴادة ضمان 

اﾝجودة من مجﾞس ااعتماد 
 اأﾜاديمي

عدد شヴادات اﾝجودة اﾝعاﾝمية اﾝتي حصﾞت عﾞيヴا  6
 (  ااعتماد اأﾜاديمي)اﾝجامعة 

تﾞبية متطﾞبات جヴات ااعتماد اإقﾞيمية 
   واﾝدوﾝية 

جヴات من شヴادات   صور
 ااعتماد اإقﾞيمية واﾝدوﾝية 

من وثائق اﾝمخصصات  صور رصد جوائز مغرية ﾝبراءات ااختراع عدد براءات ااختراع اﾝمسجﾞة محﾞيًا أو عاﾝمياً  7
 اﾝماﾝية ﾞﾝجوائز
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اﾝزمن اﾝازم  إجراءات اﾝتヱفيذ اﾝمؤشر  م
 ﾝإヱجاز

اﾝتﾞﾜفة 
 اﾝتقديرية

شواケد / مؤشرات اأداء
 اﾝتヱفيذ جヴة اإヱجاز

ヱسبة عدد برامج اﾝدراسات اﾝعﾞيا اﾝمعتمدة  1
 إﾝى مجموع اﾝبرامج اأﾜاديمية في اﾝجامعة

متابعة حصر عدد برامج اﾝدراسات 
 اﾝعﾞيا اﾝمعتمدة

برامج صور من وثائق 
 اﾝدراسات اﾝعﾞيا اﾝمعتمدة

ヱيابة رئاسة 
اﾝجامعة 

 ﾞﾝدراسات اﾝعﾞيا

متابعة حصر عدد اﾝبرامج اأﾜاديمية 
 في اﾝجامعة

اﾝبرامج  صور من وثائق 
 اأﾜاديمية في اﾝجامعة

درجات من وثيقة  صورة حصر عدد درجات اﾝدﾜتوراヮ اﾝممヱوحة عدد درجات اﾝدﾜتوراヮ اﾝممヱوحة 2
 اﾝدﾜتوراヮ اﾝممヱوحة

 رفع مستوى اﾝتبادل واﾝتعاون اﾝدوﾝي 3

اﾝبرامج اﾝعمل عﾞى زيادة متابعة 
اﾝمشترﾜة مع اﾝجامعات اﾝعاﾝمية ذات 

 اﾝتصヱيف اﾝدوﾝي اﾝمتقدم
صور من وثائق ااتفاقيات 

اﾝجامعة  ومراﾜز ﾞﾜياتاﾝجヴود متابعة  مع اﾝجامعات اﾝعاﾝمية
اتفاقيات تعاون مع ومراجعة في عقد 

ﾝجامعات اﾝعااﾝيف  ميةヱتصﾝذات ا
اﾝمتقدم واﾝتي تتيح إヱشاء برامج 

 مشترﾜة

4 
ヱسبة عدد اﾝبرامج اأﾜاديمية  ﾞﾝجامعة اﾝتي 

مع متطﾞبات سوق اﾝعمل إﾝى اﾝعدد  تتواءم
 اﾞﾜﾝي ﾞﾝبرامج 

حصر عدد اﾝبرامج اأﾜاديمية  
مع متطﾞبات  تتواءمﾞﾝجامعة اﾝتي 

 سوق اﾝعمل 

صور من وثائق اﾝبرامج 
اأﾜاديمية  ﾞﾝجامعة اﾝتي 

مع متطﾞبات سوق  تتواءم
 اﾝعمل 

حصر عدد اﾝبرامج اأﾜاديمية في 
 اﾝجامعة

صور من وثائق اﾝبرامج 
 اأﾜاديمية  في اﾝجامعة 
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اﾝزمن اﾝازم  إجراءات اﾝتヱفيذ اﾝمؤشر  م
 ﾝإヱجاز

اﾝتﾞﾜفة 
 اﾝتقديرية

شواケد / مؤشرات اأداء
 اﾝتヱفيذ جヴة اإヱجاز

ヱسبة عدد اﾝطاب اأجاヱب إﾝى  1
 اﾝقبول سرعة إجراءات إجراءات قبول ﾝطاب اأجاヱب باﾝجامعة تسヴيل اﾞﾜﾝي ﾞﾝطاب اﾝعدد

ヱيابة رئاسة 
اﾝجامعة ﾝشئون 

 اﾝطاب

2 
تقﾞدوا  ヱسبة عدد اﾝخريجين اﾝذين

مヱاصب ﾜبرى في مؤسسات 
محﾞية وعاﾝمية إﾝى اﾝعدد اﾞﾜﾝى 

 ﾞﾝخريجين

تقﾞدوا  متابعة حصر عدد اﾝخريجين اﾝذين
 مヱاصب ﾜبرى في مؤسسات محﾞية وعاﾝمية

صورة من وثيقة اﾝعدد اﾞﾜﾝي 
تقﾞدوا مヱاصب  ﾞﾝخريجين اﾝذين

 ﾜبرى في مؤسسات محﾞية وعاﾝمية 

صورة من وثيقة اﾝعدد اﾞﾜﾝي  حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾞﾝخريجين متابعة
 ﾞﾝخريجين

ヱسبة عدد توظيف اﾝخريجين إﾝى  3
 اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾝخريجي اﾝجامعة 

صورة من وثيقة عدد اﾝخريجين  توظيفヴم متابعة حصر عدد اﾝخريجين اﾝذين تم
 توظيفヴم اﾝذين تم

صورة من وثيقة اﾝعدد اﾞﾜﾝي  متابعة حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾞﾝخريجين
 ﾞﾝخريجين

4 
اヱﾝتيجة اإجماﾝية استباヱة 
اﾝسمعة اﾝتوظيفية ﾝخريجي 

 اﾝجامعة
متابعة عمﾞية تحﾞيل ヱتائج ااستباヱة ﾞﾝسمعة 

 اﾝوظيفية ﾝخريجي اﾝجامعة
صورة من ヱتيجة تحﾞيل  استباヱة 

اﾝسمعة اﾝوظيفية ﾝخريجي 
 اﾝجامعة
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اﾝزمن اﾝازم  إجراءات اﾝتヱفيذ اﾝمؤشر  م
 ﾝإヱجاز

اﾝتﾞﾜفة 
 اﾝتقديرية

شواケد / مؤشرات اأداء
 اﾝتヱفيذ جヴة اإヱجاز

5 
ヱسبة عدد خريجي اﾝجامعة 

إﾝى اﾝعدد اﾝفائزين بجوائز عاﾝمية 
 اﾞﾜﾝى ﾞﾝخريجين

متابعة حصر عدد  اﾝخريجين  اﾝفائزين بجوائز 
 عاﾝمية

صورة من وثيقة عدد  اﾝخريجين  
 اﾝفائزين بجوائز عاﾝمية

ヱيابة رئاسة 
اﾝجامعة 
ﾝشئون 
 اﾝطاب

صورة من وثيقة اﾝعدد اﾞﾜﾝي  متابعة حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾞﾝخريجين
 ﾞﾝخريجين

6 
تقﾞدوا  ヱسبة عدد اﾝخريجين اﾝذين

مヱاصب ﾜبرى في مؤسسات 
محﾞية وعاﾝمية إﾝى اﾝعدد اﾞﾜﾝى 

 ﾞﾝخريجين

متابعة حصر عدد  اﾝخريجين  اﾝذين تقﾞدوا 
 مヱاصب ﾜبرى في مؤسسات محﾞية وعاﾝمية

صورة من وثيقة عدد  اﾝخريجين  
اﾝذين تقﾞدوا مヱاصب ﾜبرى في 

 مؤسسات محﾞية وعاﾝمية

صورة من وثيقة اﾝعدد اﾞﾜﾝي  متابعة حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾞﾝخريجين
 ﾞﾝخريجين
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اﾝزمن اﾝازم  إجراءات اﾝتヱفيذ اﾝمؤشر  م
 ﾝإヱجاز

اﾝتﾞﾜفة 
 اﾝتヱفيذ جヴة شواケد اإヱجاز/ مؤشرات اأداء اﾝتقديرية

ヱسبة عدد أعضاء ケيئة اﾝتدريس  1
 إﾝى اﾝطاب

حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي  أعضاء ケيئة 
صورة من وثيقة اﾝعدد اﾞﾜﾝي  أعضاء  اﾝتدريس

 ケيئة اﾝتدريس

اإدارة اﾝعامة 
ﾞﾝشئون 
 اأﾜاديمية

حصر عدد أعضاء ケيئة اﾝتدريس 
 اﾝعامﾞين باﾝساعات

2 
ヱسبة عدد أعضاء ケيئة اﾝتدريس 

إﾝى اﾝعدد اﾝفائزين بجوائز عاﾝمية 
 اﾞﾜﾝى أعضاء ケيئة اﾝتدريس

 

حصر عدد أعضاء ケيئة اﾝتدريس  
 اﾝفائزين بجوائز عاﾝمية

صورة من وثيقة عدد أعضاء ケيئة 
 اﾝتدريس اﾝفائزين بجوائز عاﾝمية

حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝى أعضاء ケيئة 
 اﾝتدريس

صورة من وثيقة اﾝعدد اﾞﾜﾝى أعضاء 
 ケيئة اﾝتدريس

3 
ヱسبة عدد أعضاء ケيئة اﾝتدريس 
اﾝحاصﾞين عﾞى درجات عﾞمية من 
جامعات عاﾝمية مرموقة إﾝى اﾝعدد 

 اﾞﾜﾝي أعضاء ケيئة اﾝتدريس

ケيئة اﾝتدريس  حصر عدد أعضاء 
اﾝحاصﾞين عﾞى درجات عﾞمية من 

 جامعات عاﾝمية مرموقة

اﾝعدد اﾞﾜﾝي  أعضاء  من وثيقة  صورة
ケيئة اﾝتدريس  اﾝحاصﾞين عﾞى درجات 

 عﾞمية من جامعات عاﾝمية مرموقة

حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي  أعضاء ケيئة 
 اﾝتدريس

صورة من وثيقة اﾝعدد اﾞﾜﾝي  أعضاء 
 ケيئة اﾝتدريس
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اﾝزمن اﾝازم  إجراءات اﾝتヱفيذ اﾝمؤشر  م
 ﾝإヱجاز

اﾝتﾞﾜفة 
 اﾝتヱفيذ جヴة شواケد اإヱجاز/ مؤشرات اأداء اﾝتقديرية

4 
ヱسبة عدد أعضاء ケيئة اﾝتدريس 
اأجاヱب إﾝى اﾝعدد اﾞﾜﾝي أعضاء 

 ケيئة اﾝتدريس

ケيئة اﾝتدريس عضاء أ عدد حصر 
 اأجاヱب 

ケيئة عضاء أ عدد صورة من وثيقة 
 اﾝتدريس اأجاヱب 

اإدارة اﾝعامة 
ﾞﾝشئون 
 اأﾜاديمية

متابعة حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي  أعضاء 
 ケيئة اﾝتدريس

صورة من وثيقة حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي  
 أعضاء ケيئة اﾝتدريس

5 
ヱسبة عدد أعضاء ケيئة اﾝتدريس 
 ヮتوراﾜدﾝى درجات اﾞين عﾞحاصﾝا
إﾝى اﾝعدد اﾞﾜﾝي أعضاء ケيئة 

 اﾝتدريس

عدد أعضاء ケيئة اﾝتدريس  حصر
ヮتوراﾜدﾝى درجات اﾞين عﾞحاصﾝا 

عدد أعضاء ケيئة صورة من وثيقة 
ヮتوراﾜدﾝى درجات اﾞين عﾞحاصﾝتدريس اﾝا 

عضاء ケيئة أ اﾞﾜﾝي عدداﾝحصر 
 اﾝتدريس

 
 
 
 

ﾝي عددصورة من وثيقة اﾞﾜﾝعضاء أ ا
 ケيئة اﾝتدريس

6 
ヱسبة عدد أعضاء ケيئة اﾝتدريس 

عدد اﾝساعات اﾝمعتمدة  إﾝى
 ﾞﾝمقررات 

حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي  أعضاء ケيئة 
 اﾝتدريس

ﾝي عددصورة من وثيقة اﾞﾜﾝعضاء أ ا
 ケيئة اﾝتدريس
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اﾝزمن اﾝازم  إجراءات اﾝتヱفيذ اﾝمؤشر  م
 ﾝإヱجاز

اﾝتﾞﾜفة 
 اﾝتヱفيذ جヴة شواケد اإヱجاز/ مؤشرات اأداء اﾝتقديرية

رفع مستوى اﾝتبادل واﾝتعاون  1
 اﾝدوﾝي

اﾝعمل عﾞى زيادة اﾝمشارﾜة اﾝبحثية مع 
اﾝجامعات اﾝعاﾝمية ذات اﾝتصヱيف اﾝدوﾝي 

صور من وثائق ااتفاقيات مع اﾝجامعات  اﾝمتقدم
 اﾝعاﾝمية

اإدارة اﾝعامة 
 اﾝعﾞمي ﾞﾝبحث

اﾝعمل عﾞى زيادة اﾝمشارﾜة في اﾝمشروعات 
 ةاﾝبحثية اﾝدوﾝي

2 
اﾝعﾞمية اأبحاث عدد ヱسبة 

إﾝى اﾝعدد اﾝمヱشورة ﾞﾝجامعة 
اヴﾝيئتين اﾞﾜﾝي أعضاء 

 اﾝتدريسية واﾝبحثية

حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي  صورة من وثيقة حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾝأبحاث اﾝعﾞمية
 ﾝأبحاث اﾝعﾞمية

صورة من وثيقة حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي  حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾞﾝباحثين في اﾝجامعة
 ﾞﾝباحثين

عدد اأبحاث اﾝمヱشورة في  3
 مجات عاﾝمية ﾜبرى 

حصر عدد اأبحاث اﾝمヱشورة في مجات 
 عاﾝمية ﾜبرى

صورة من وثيقة حصر عدد اأبحاث 
 اﾝمヱشورة في مجات عاﾝمية ﾜبرى

4 
عدد اأوراق اﾝبحثية 

اﾝمヱشورة في وقائع مؤتمرات 
 عاﾝمية محﾜمة

حصر عدد اأوراق اﾝبحثية اﾝمヱشورة في 
 وقائع مؤتمرات عاﾝمية محﾜمة

صورة من وثيقة حصر عدد اأوراق 
اﾝبحثية اﾝمヱشورة في وقائع مؤتمرات 

 عاﾝمية محﾜمة

5 
ヱسبة عدد اأبحاث اﾝمヱشورة 
   دوﾝيًا إﾝى اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾝأبحاث

 

صورة من وثيقة حصر عدد اأبحاث    حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾝأبحاث اﾝمヱشورة دوﾝياً 
   اﾝمヱشورة دوﾝياً 

صورة من وثيقة حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي  حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾝأبحاث اﾝعﾞمية 
 ﾝأبحاث اﾝعﾞمية 

6 
ヱسبة عدد اأبحاث اﾝمヱشورة 

دوﾝيًا إﾝى اﾝعدد اﾞﾜﾝي أعضاء 
 اヴﾝيئتين اﾝتدريسية واﾝبحثية   

 

صورة من وثيقة حصر عدد اأبحاث    حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾝأبحاث اﾝمヱشورة دوﾝياً 
   اﾝمヱشورة دوﾝياً 

صورة من وثيقة حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي  حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾞﾝباحثين في اﾝجامعة
 ﾞﾝباحثين في اﾝجامعة
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اﾝزمن اﾝازم  إجراءات اﾝتヱفيذ اﾝمؤشر  م
 ﾝإヱجاز

اﾝتﾞﾜفة 
 اﾝتヱفيذ جヴة شواケد اإヱجاز/ مؤشرات اأداء اﾝتقديرية

7 

ヱسبة عدد اأوراق اﾝعﾞمية 
اﾝمشترﾜة مع باحثين أجاヱب 

إﾝى مجموع ( واحد عﾞى اأقل)
اأوراق اﾝعﾞمية اﾝمヱشورة 

 ﾞﾝجامعة

حصر عدد اأوراق اﾝعﾞمية اﾝمشترﾜة مع 
 ( واحد عﾞى اأقل)باحثين أجاヱب 

صورة من وثيقة عدد اأوراق اﾝعﾞمية 
 اﾝمشترﾜة مع باحثين أجاヱب 

اإدارة اﾝعامة 
 اﾝعﾞمي ﾞﾝبحث

حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾝأبحاث اﾝعﾞمية 
 ﾞﾝجامعة

صورة من وثيقة اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾝأبحاث 
 اﾝعﾞمية ﾞﾝجامعة

8 
عدد اﾝمجات اﾝعﾞمية 

اﾝمحﾜمة واﾝمفヴرسة اﾝتي 
 تصدرケا اﾝجامعة

حصر عدد اﾝمجات اﾝعﾞمية اﾝمحﾜمة 
 واﾝمفヴرسة اﾝتي تصدرケا اﾝجامعة

عدد اﾝمجات اﾝعﾞمية من وثيقة  صورة
 اﾝمحﾜمة واﾝمفヴرسة اﾝتي تصدرケا اﾝجامعة

 ヱسخ من اﾝمجات اﾝجديدة إصدار مجات ヱوعية جديدة

عدد براءات ااختراع اﾝمسجﾞة  9
 محﾞيًا أو عاﾝمياً 

حصر عدد براءات ااختراع اﾝمسجﾞة محﾞيًا 
 أو عاﾝمياً 

صور من وثائق براءات ااختراع اﾝمسجﾞة 
 محﾞيًا أو عاﾝمياً 

10 

 ااستشヴاداتヱسبة عدد 
اﾝعﾞمية ﾝأبحاث اﾝمヱشورة 
ﾞﾝجامعة في ﾜبرى اﾝمجات 
اﾝدوﾝية  إﾝى عدد أعضاء 
 اヴﾝيئتين اﾝتدريسية واﾝبحثية

 

اﾝعمل عﾞى زيادة اヱﾝشر اﾝدوﾝي في جميع 
فروع اﾝعﾞوم في ﾜبرى اﾝمجات اﾝدوﾝية 

 اﾝمضمヱة 
 ((SCOPUS & ISIفي 

مؤسستي  من اأبحاث اﾝمヱشورة في ヱسخ
SCOPUS & ISI)) 

اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾞﾝباحثين في  من وثيقة صورة حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾞﾝباحثين في اﾝجامعة
 اﾝجامعة

11 
ヱسبة ااヱفاق اﾝسヱوي عﾞى 
اﾝبحث اﾝعﾞمي  إﾝى  عدد 

أعضاء اヴﾝيئتين اﾝتدريسية 
 واﾝبحثية

 صورة من اﾝميزاヱية تخصيص ميزاヱية مستقﾞة ﾞﾝبحث اﾝعﾞمي

اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾞﾝباحثين في صورة من وثيقة  حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾞﾝباحثين في اﾝجامعة
 اﾝجامعة
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اﾝزمن اﾝازم  إجراءات اﾝتヱفيذ اﾝمؤشر  م
 ﾝإヱجاز

اﾝتﾞﾜفة 
 اﾝتヱفيذ جヴة شواケد اإヱجاز/ مؤشرات اأداء اﾝتقديرية

12 
ヱسبة اﾝدعم ﾝمشاريع اﾝبحث 

اﾝعﾞمي اﾝمقدم من جヴات 
خارجية إﾝى  ااヱفاق 

 اﾝسヱوي عﾞى اﾝبحث اﾝعﾞمي

 صورة من اﾝميزاヱية تخصيص ميزاヱية مستقﾞة ﾞﾝبحث اﾝعﾞمي

اإدارة اﾝعامة 
 اﾝعﾞمي ﾞﾝبحث

تحديد اﾝجヴات اﾝخارجية اﾝداعمة ﾝمشاريع 
 اﾝبحث اﾝعﾞمي 

ヱسخة من وثيقة أسماء اﾝجヴات 
 اﾝداعمة

حصر حجم اﾝتمويل اﾝمقدم من جヴات خارجية 
 ﾝمشاريع اﾝبحث اﾝعﾞمي

اﾝمقدمة  صورة من اﾝسヱدات اﾝماﾝية
  من اﾝجヴات اﾝداعمة 

13 
ヱسبة عدد اﾝبحوث اﾝتطبيقية 
اﾝتي تخدم اﾝمجتمع إﾝى اﾝعدد 

 اﾞﾜﾝي ﾞﾝبحوث اﾝعﾞمية 

حصر عدد اأبحاث اﾝتطبيقية اﾝتي تخدم 
 اﾝمجتمع

عدد اأبحاث صورة من وثيقة 
 اﾝتطبيقية اﾝتي تخدم اﾝمجتمع

صورة من وثيقة اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾝأبحاث  حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾝأبحاث اﾝعﾞمية
 اﾝعﾞمية

صور من وثائق حمات اﾝدعائية  تسويق خدمات اﾝجامعة ااستشارية واﾝبحثية
 واﾝترويج

14 

ヱسبة عدد اﾝخدمات 
ااستشارية اﾝتي يقدمヴا 
أعضاء ケيئة اﾝتدريس 

ﾞﾝمجتمع إﾝى اﾝعدد اﾞﾜﾝي 
 أعضاء ケيئة اﾝتدريس 

حصر عدد اﾝخدمات ااستشارية اﾝتي يقدمヴا 
 أعضاء ケيئة اﾝتدريس ﾞﾝمجتمع 

عدد اﾝخدمات من وثيقة  صورة
ااستشارية اﾝتي يقدمヴا أعضاء ケيئة 

 اﾝتدريس ﾞﾝمجتمع 

صور من وثائق حمات اﾝدعائية  تسويق خدمات اﾝجامعة ااستشارية واﾝبحثية
 واﾝترويج

إقامة عاقات تبادل بين اﾝجامعة ومؤسسات 
 من وثائق ااتفاقيات  صور اﾝمجتمع اﾝمختﾞفة

15 
مقدار اﾝدخل اﾞﾜﾝي ﾞﾝجامعة 
من  اﾝبحوث  اﾝتي تقدمヴا 

في اﾝمجاات اﾝصヱاعية 
 واﾝزراعية وغيرケا

حصر مقدار اﾝدخل اﾞﾜﾝي ﾞﾝجامعة من  
اﾝبحوث  اﾝتي تقدمヴا في اﾝمجاات اﾝصヱاعية 

 واﾝزراعية وغيرケا

صور من وثائق اﾝدخل اﾞﾜﾝي ﾞﾝجامعة 
من  اﾝبحوث  اﾝتي تقدمヴا في 

 اﾝمجاات اﾝصヱاعية واﾝزراعية وغيرケا
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اﾝزمن اﾝازم  إجراءات اﾝتヱفيذ اﾝمؤشر  م
 ﾝإヱجاز

اﾝتﾞﾜفة 
 اﾝتヱفيذ جヴة شواケد اإヱجاز/ مؤشرات اأداء اﾝتقديرية

ヱسبة عدد أعضاء ケيئة  1
 من اﾝبياヱات واﾝمعﾞومات اإحصائية صور حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾞﾝطاب اﾝتدريس إﾝى اﾝطاب

اإدارة اﾝعامة 
 ヱﾝظم اﾝمعﾞومات

ヱسبة عدد اﾝطاب اأجاヱب  2
 اﾞﾜﾝي ﾞﾝطاب إﾝى اﾝعدد

 من اﾝبياヱات واﾝمعﾞومات اإحصائية صور حصر عدد اﾝطاب اأجاヱب
 حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾞﾝطاب 

 اﾝتبادل واﾝتعاون اﾝدوﾝي 3
تحديث اﾝموقع ااﾜﾝتروヱي بحيث يشمل جميع 

مؤشرات اآﾝية اﾝمقترحة ﾝرفع تصヱيف 
 .اﾝجامعة

مؤشرات اآﾝية اﾝمقترحة عﾞى وجود 
 اﾝموقع بشﾜل اﾝمطﾞوب 

4 
حجم اﾝموقع اإﾜﾝتروヱي 

عدد صفحات اﾝموقع )ﾞﾝجامعة
اﾝتي يتم تداوヴﾝا عبر 

 (محرﾜات اﾝبحث

حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾞﾝصفحات اﾝموقع 
 ااﾜﾝتروヱي

صورة من وثيقة اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾞﾝصفحات 
 اﾝموقع ااﾜﾝتروヱي

5 
اﾝعمل عﾞى دعم اﾝترابط 
اﾝشبﾜي بين اﾝجامعة 
 واﾝجامعات اأخرى 

حصر عدد اﾝجامعات اﾝمرتبطة باﾝجامعة 
 شبﾜياً 

صورة من وثيقة بعدد اﾝجامعات اﾝمرتبطة 
 باﾝجامعة شبﾜياً 

6 
ヱسبة عدد اﾝروابط اﾝخارجية 

اﾝتي ヴﾝا رابط عﾞى موقع 
 اﾝجامعة إﾝى اﾝعدد اﾞﾜﾝي

 ﾞﾝروابط

اﾝروابط اﾝخارجية اﾝتي ヴﾝا رابط  عدد  حصر
 عﾞى موقع اﾝجامعة 

اﾝروابط اﾝخارجية  عددصورة من وثيقة 
 اﾝتي ヴﾝا رابط عﾞى موقع اﾝجامعة 

ﾝروابط  موقع  ﾝعدد اﾞﾜﾝيصورة من وثيقة  ﾝروابط  موقع اﾝجامعة حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي
 اﾝجامعة

عدد اﾝمﾞفات اإﾜﾝتروヱية  7
 اﾝمヱتمية ﾝموقع اﾝجامعة

حصر عدد اﾝمﾞفات اإﾜﾝتروヱية اﾝمヱتمية 
 ﾝموقع اﾝجامعة

عدد اﾝمﾞفات اإﾜﾝتروヱية صورة من وثيقة 
 اﾝمヱتمية ﾝموقع اﾝجامعة
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اﾝزمن اﾝازم  إجراءات اﾝتヱفيذ اﾝمؤشر  م
 ﾝإヱجاز

اﾝتﾞﾜفة 
 اﾝتヱفيذ جヴة شواケد اإヱجاز/ مؤشرات اأداء اﾝتقديرية

1 
ヱسبة عدد أعضاء ケيئة 

عدد اﾝساعات  اﾝتدريس إﾝى
 اﾝمعتمدة ﾞﾝمقررات 

حصر اﾝمقررات اﾝدراسية واﾝساعات اﾝمعتمدة 
 ヴﾝا

 
 

صورة من وثيقة اﾝمقررات اﾝدراسية 
 واﾝساعات اﾝمعتمدة ヴﾝا

 إدارات اﾞﾜﾝيات

2  ヮتوراﾜدﾝعدد درجات ا
  حصر عدد درجات اﾝدﾜتوراヮ اﾝممヱوحة اﾝممヱوحة

 صورة من عدد درجات اﾝدﾜتوراヮ اﾝممヱوحة 

3 
ヱسبة عدد برامج اﾝدراسات 
اﾝعﾞيا اﾝمعتمدة إﾝى مجموع 

اﾝبرامج اأﾜاديمية في 
 اﾝجامعة

متابعة حصر عدد برامج اﾝدراسات اﾝعﾞيا 
 اﾝمعتمدة

صورة من وثيقة عدد برامج اﾝدراسات 
 اﾝعﾞيا اﾝمعتمدة

متابعة حصر عدد اﾝبرامج اأﾜاديمية في 
 اﾝجامعة

صورة من وثيقة عدد اﾝبرامج اأﾜاديمية 
 في اﾝجامعة

تباヱة رضا اﾝطﾞبة اس ヱتائج 4
 اﾝمتوقع تخرجヴم من اﾝجامعة

حصر عدد اﾝطﾞبة اﾝمتوقع تخرجヴم من 
 اﾝجامعة

اﾝطﾞبة اﾝمتوقع  ددصورة من وثيقة ع
 تخرجヴم من اﾝجامعة

5 
ヱسبة عدد خريجي اﾝجامعة  

إﾝى اﾝفائزين بجوائز عاﾝمية 
 اﾝعدد اﾞﾜﾝى ﾞﾝخريجين

حصر عدد  اﾝخريجين  اﾝفائزين بجوائز 
 عاﾝمية

صورة من وثيقة عدد  اﾝخريجين  اﾝفائزين 
 بجوائز عاﾝمية

 صورة من وثيقة اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾞﾝخريجين حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾞﾝخريجين
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اﾝزمن اﾝازم  إجراءات اﾝتヱفيذ اﾝمؤشر  م
 ﾝإヱجاز

اﾝتﾞﾜفة 
 اﾝتヱفيذ جヴة شواケد اإヱجاز/ مؤشرات اأداء اﾝتقديرية

6 
تقﾞدوا  ヱسبة عدد اﾝخريجين اﾝذين

مヱاصب ﾜبرى في مؤسسات 
محﾞية وعاﾝمية إﾝى اﾝعدد اﾞﾜﾝى 

 ﾞﾝخريجين

حصر عدد  اﾝخريجين  اﾝذين تقﾞدوا 
مヱاصب ﾜبرى في مؤسسات محﾞية 

 وعاﾝمية

صورة من وثيقة عدد  اﾝخريجين  اﾝذين 
تقﾞدوا مヱاصب ﾜبرى في مؤسسات محﾞية 

 وعاﾝمية

 إدارات اﾞﾜﾝيات

 اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾞﾝخريجين صورة من وثيقة حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾞﾝخريجين

7 
رفع مستوى اﾝتبادل واﾝتعاون 

 اﾝدوﾝي
 

اﾝعمل عﾞى زيادة اﾝبرامج اﾝمشترﾜة مع 
اﾝجامعات اﾝعاﾝمية ذات اﾝتصヱيف اﾝدوﾝي 

 اﾝمتقدم
صور من وثائق ااتفاقيات مع اﾝجامعات 

زيادة جヴود ﾞﾜيات اﾝجامعة في عقد  اﾝعاﾝمية
اتفاقيات تعاون مع اﾝجامعات ومراجعة 

ﾝميةاﾝتي تتيح  عاﾝمتقدم واﾝيف اヱتصﾝذات ا
 إヱشاء برامج مشترﾜة

عدد اﾝمجات اﾝعﾞمية اﾝمحﾜمة  8
 واﾝمفヴرسة اﾝتي تصدرケا اﾝجامعة

حصر عدد اﾝمجات اﾝعﾞمية اﾝمحﾜمة 
 واﾝمفヴرسة اﾝتي تصدرケا اﾝجامعة

عدد اﾝمجات اﾝعﾞمية صورة من وثيقة 
 اﾝمحﾜمة واﾝمفヴرسة اﾝتي تصدرケا اﾝجامعة

 من اﾝمجات اﾝجديدة ヱسخ إصدار مجات ヱوعية جديدة

عدد براءات ااختراع اﾝمسجﾞة  9
 محﾞيًا أو عاﾝمياً 

حصر عدد براءات ااختراع اﾝمسجﾞة 
 محﾞيًا أو عاﾝمياً 

صورة من وثيقة عدد براءات ااختراع 
 اﾝمسجﾞة محﾞيًا أو عاﾝمياً 

10 
ヱسبة عدد أعضاء ケيئة 

اﾝتدريس اﾝذين اﾝتحقوا بدورات 
اﾝتヱمية اﾝمヱヴية إﾝى اﾝعدد اﾞﾜﾝي 

 أعضاء ケيئة اﾝتدريس 
عضاء أ اﾞﾜﾝي عددصورة من وثيقة اﾝ حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي  أعضاء ケيئة اﾝتدريس

 ケيئة اﾝتدريس
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اﾝزمن اﾝازم  إجراءات اﾝتヱفيذ اﾝمؤشر  م
 ﾝإヱجاز

اﾝتﾞﾜفة 
 اﾝتヱفيذ جヴة شواケد اإヱجاز/ مؤشرات اأداء اﾝتقديرية

11 

ヱسبة عدد اﾝخدمات 
ااستشارية اﾝتي يقدمヴا 
أعضاء ケيئة اﾝتدريس 

ﾞﾝمجتمع إﾝى اﾝعدد اﾞﾜﾝي 
 أعضاء ケيئة اﾝتدريس 

حصر عدد اﾝخدمات ااستشارية اﾝتي 
 يقدمヴا أعضاء ケيئة اﾝتدريس ﾞﾝمجتمع 

صور من وثائق عدد اﾝخدمات ااستشارية 
اﾝتي يقدمヴا أعضاء ケيئة اﾝتدريس 

 ﾞﾝمجتمع 

 إدارات اﾞﾜﾝيات

تسويق خدمات اﾝجامعة ااستشارية 
 صور من وثائق حمات اﾝدعائية واﾝترويج واﾝبحثية

إقامة عاقات تبادل بين اﾝجامعة ومؤسسات 
 من وثائق ااتفاقيات  صور اﾝمجتمع اﾝمختﾞفة

12 
عدد اابتﾜارات وااختراعات 
اﾝتي تقدمヴا اﾝجامعة ﾝسوق 

 اﾝعمل
حصر عدد اابتﾜارات وااختراعات اﾝتي 

 تقدمヴا اﾝجامعة ﾝسوق اﾝعمل
صور من وثائق عدد اابتﾜارات 

وااختراعات اﾝتي تقدمヴا اﾝجامعة ﾝسوق 
 اﾝعمل

13 
مقدار اﾝدخل اﾞﾜﾝي ﾞﾝجامعة 
من  اﾝبحوث  اﾝتي تقدمヴا 

في اﾝمجاات اﾝصヱاعية 
 واﾝزراعية وغيرケا

حصر مقدار اﾝدخل اﾞﾜﾝي ﾞﾝجامعة من  
اﾝبحوث  اﾝتي تقدمヴا في اﾝمجاات 

 اﾝصヱاعية واﾝزراعية وغيرケا

صور من وثائق اﾝدخل اﾞﾜﾝي ﾞﾝجامعة من  
اﾝبحوث  اﾝتي تقدمヴا في اﾝمجاات 

 اﾝصヱاعية واﾝزراعية وغيرケا

14 
ヱسبة عدد توظيف اﾝخريجين 

إﾝى اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾝخريجي 
 اﾝجامعة 

 حصر عدد توظيف اﾝخريجين  حصر عدد توظيف اﾝخريجين 

 حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾞﾝخريجين حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾞﾝخريجين

15 
ヱسبة عدد اﾝبرامج اأﾜاديمية  

مع  تتواءمﾞﾝجامعة اﾝتي 
متطﾞبات سوق اﾝعمل إﾝى 

 اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾞﾝبرامج 

حصر عدد اﾝبرامج اأﾜاديمية  ﾞﾝجامعة اﾝتي 
 مع متطﾞبات سوق اﾝعمل  تتواءم

صور من وثائق اﾝبرامج اأﾜاديمية  
مع متطﾞبات سوق  تتواءمﾞﾝجامعة اﾝتي 

 اﾝعمل 

صور من وثائق اﾝبرامج اأﾜاديمية  في  حصر عدد اﾝبرامج اأﾜاديمية في اﾝجامعة
 اﾝجامعة 
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اﾝزمن اﾝازم  إجراءات اﾝتヱفيذ اﾝمؤشر  م
 ﾝإヱجاز

اﾝتﾞﾜفة 
 اﾝتヱفيذ جヴة شواケد اإヱجاز/ مؤشرات اأداء اﾝتقديرية

16 
اヱﾝتيجة اإجماﾝية استباヱة 

ﾝخريجي اﾝوظيفية اﾝسمعة 
 اﾝجامعة

حصر عدد اﾝطﾞبة اﾝمتوقع تخرجヴم من 
 اﾝجامعة

ヱسخة من وثيقة عدد اﾝطﾞبة اﾝمتوقع 
 تخرجヴم من اﾝجامعة

 إدارات اﾞﾜﾝيات
17 

ヱسبة عدد اﾝبرامج اأﾜاديمية 
  شヴاداتاﾝتي حصﾞت عﾞى 

إﾝى اﾝعدد ضمان اﾝجودة 
 اﾞﾜﾝي ﾞﾝبرامج

 حصر اﾝبرامج اﾝتي حصﾞت عﾞى شヴادات
   ضمان اﾝجودة

ضمان اﾝجودة اﾝتي  شヴادات من صور
  اﾝبرامج حصﾞت عﾞيヴا

 اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾞﾝبرامج من وثيقة صورة حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾞﾝبرامج

18 

ヱسبة عدد اﾝبرامج اأﾜاديمية 
اﾝتي حصﾞت عﾞى شヴادات 
ضمان اﾝجودة  واعتمادات 
خارجية إﾝى اﾝعدد اﾞﾜﾝي 

 ﾞﾝبرامج

 حصر اﾝبرامج اﾝتي حصﾞت عﾞى شヴادات
  وااعتمادات اﾝخارجية ضمان اﾝجودة

ضمان اﾝجودة اﾝتي  شヴادات من صور
من جヴات اعتماد  اﾝبرامج حصﾞت عﾞيヴا

 خارجية

 اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾞﾝبرامج من وثيقة صورة حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾞﾝبرامج
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اﾝزمن اﾝازم  إجراءات اﾝتヱفيذ اﾝمؤشر  م
 ﾝإヱجاز

اﾝتﾞﾜفة 
 اﾝتヱفيذ جヴة شواケد اإヱجاز/ مؤشرات اأداء اﾝتقديرية

1 
ヱسبة عدد أعضاء ケيئة 

عدد اﾝساعات  اﾝتدريس إﾝى
 اﾝمعتمدة ﾞﾝمقررات 

حصر اﾝمقررات اﾝدراسية واﾝساعات اﾝمعتمدة 
 ヴﾝا

صورة من وثيقة اﾝمقررات اﾝدراسية 
 واﾝساعات اﾝمعتمدة ヴﾝا

 إدارات اﾝمراﾜز

2 
ヱسبة عدد برامج اﾝدراسات 
اﾝعﾞيا اﾝمعتمدة إﾝى مجموع 

اﾝبرامج اأﾜاديمية في 
 اﾝجامعة

صور من وثائق برامج اﾝدراسات اﾝعﾞيا  حصر عدد برامج اﾝدراسات اﾝعﾞيا اﾝمعتمدة
 اﾝمعتمدة

رفع مستوى اﾝتبادل واﾝتعاون  3
 اﾝدوﾝي

اﾝبرامج اﾝمشترﾜة مع اﾝعمل عﾞى زيادة 
اﾝجامعات اﾝعاﾝمية ذات اﾝتصヱيف اﾝدوﾝي 

 اﾝمتقدم
صور من وثائق ااتفاقيات مع اﾝجامعات 

ومراجعة زيادة جヴود ﾞﾜيات اﾝجامعة في عقد  اﾝعاﾝمية
ﾝجامعات اﾝميةاتفاقيات تعاون مع اﾝذات  عا

اﾝتصヱيف اﾝمتقدم واﾝتي تتيح إヱشاء برامج 
 مشترﾜة

4 
عدد اﾝمجات اﾝعﾞمية 

اﾝمحﾜمة واﾝمفヴرسة اﾝتي 
 تصدرケا اﾝجامعة

حصر عدد اﾝمجات اﾝعﾞمية اﾝمحﾜمة 
 واﾝمفヴرسة اﾝتي تصدرケا اﾝجامعة

عدد اﾝمجات اﾝعﾞمية صورة من وثيقة 
 اﾝمحﾜمة واﾝمفヴرسة اﾝتي تصدرケا اﾝجامعة

 من اﾝمجات اﾝجديدة ヱسخ إصدار مجات ヱوعية جديدة
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اﾝزمن اﾝازم  إجراءات اﾝتヱفيذ اﾝمؤشر  م
 ﾝإヱجاز

اﾝتﾞﾜفة 
 اﾝتヱفيذ جヴة شواケد اإヱجاز/ مؤشرات اأداء اﾝتقديرية

5 
ヱسبة عدد اﾝخدمات ااستشارية 

اﾝتي يقدمヴا أعضاء ケيئة 
اﾝتدريس ﾞﾝمجتمع إﾝى اﾝعدد اﾞﾜﾝي 

 أعضاء ケيئة اﾝتدريس 

حصر عدد اﾝخدمات ااستشارية اﾝتي 
 يقدمヴا أعضاء ケيئة اﾝتدريس ﾞﾝمجتمع 

صور من وثائق عدد اﾝخدمات ااستشارية 
اﾝتي يقدمヴا أعضاء ケيئة اﾝتدريس 

 ﾞﾝمجتمع 

 إدارات اﾝمراﾜز

تسويق خدمات اﾝجامعة ااستشارية 
 صور من وثائق حمات اﾝدعائية واﾝترويج واﾝبحثية

إقامة عاقات تبادل بين اﾝجامعة 
 من وثائق ااتفاقيات  صور ومؤسسات اﾝمجتمع اﾝمختﾞفة

6 
مقدار اﾝدخل اﾞﾜﾝي ﾞﾝجامعة من  

اﾝبحوث  اﾝتي تقدمヴا في 
اﾝمجاات اﾝصヱاعية واﾝزراعية 

 وغيرケا

حصر مقدار اﾝدخل اﾞﾜﾝي ﾞﾝجامعة من  
اﾝبحوث  اﾝتي تقدمヴا في اﾝمجاات 

 اﾝصヱاعية واﾝزراعية وغيرケا

صور من وثائق اﾝدخل اﾞﾜﾝي ﾞﾝجامعة من  
اﾝبحوث  اﾝتي تقدمヴا في اﾝمجاات 

 اﾝصヱاعية واﾝزراعية وغيرケا

7 
ヱسبة عدد اﾝبرامج اأﾜاديمية 

  شヴاداتاﾝتي حصﾞت عﾞى 
إﾝى اﾝعدد اﾞﾜﾝي ضمان اﾝجودة 

 ﾞﾝبرامج

حصر اﾝبرامج اﾝتي حصﾞت عﾞى 
   ضمان اﾝجودة شヴادات

ضمان اﾝجودة اﾝتي  شヴادات من صور
  اﾝبرامج حصﾞت عﾞيヴا

 اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾞﾝبرامج من وثيقة صورة حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾞﾝبرامج

8 
ヱسبة عدد اﾝبرامج اأﾜاديمية 
اﾝتي حصﾞت عﾞى شヴادات 
ضمان اﾝجودة  واعتمادات 

 خارجية إﾝى اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾞﾝبرامج

حصر اﾝبرامج اﾝتي حصﾞت عﾞى 
وااعتمادات  ضمان اﾝجودة شヴادات

  اﾝخارجية

ضمان اﾝجودة اﾝتي  شヴادات من صور
من جヴات اعتماد  اﾝبرامج حصﾞت عﾞيヴا

 خارجية

 اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾞﾝبرامج من وثيقة صورة حصر اﾝعدد اﾞﾜﾝي ﾞﾝبرامج
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اﾝزمن اﾝازم  إجراءات اﾝتヱفيذ اﾝمؤشر  م
 ﾝإヱجاز

اﾝتﾞﾜفة 
 اﾝتヱفيذ جヴة شواケد اإヱجاز/ مؤشرات اأداء اﾝتقديرية

تباヱة رضا اﾝطﾞبة اﾝمتوقع اس ヱتائج 1
 تخرجヴم من اﾝجامعة

تحﾞيل ヱتائج استباヱة قياس رضا 
 ستباヱةاا تحﾞيل ヱتائج من صورة اﾝطﾞبة

مرﾜز اﾝتطوير 
 وضمان اﾝجودة

2 
ヱسبة عدد أعضاء ケيئة اﾝتدريس 

اﾝذين اﾝتحقوا بدورات اﾝتヱمية اﾝمヱヴية 
إﾝى اﾝعدد اﾞﾜﾝي أعضاء ケيئة 

 اﾝتدريس 

إقامة دورات تدريبية سヱوية 
أعضاء ケيئة اﾝتدريس في اﾝتヱمية 

 اﾝمヱヴية

وشヴائد دورات اﾝتヱمية  من وثائق صور
 اﾝمヱヴية اﾝتي يقيمヴا اﾝمرﾜز 

 أعضاء ケيئة اﾝتدريس  

3 
اﾝعﾞمية  ااستشヴاداتヱسبة عدد 

ﾝأبحاث اﾝمヱشورة ﾞﾝجامعة في ﾜبرى 
اﾝمجات اﾝدوﾝية  إﾝى عدد أعضاء 

 اヴﾝيئتين اﾝتدريسية واﾝبحثية

عمل دﾝيل تعريفي أعضاء ケيئة 
اﾝتدريس بﾜيفية اﾝتسجيل بموقع 

Google Scholar 

اﾝدﾝيل اﾝتعريفي أعضاء ケيئة  ヱسخة من
 Googleاﾝتدريس بﾜيفية اﾝتسجيل بموقع 

Scholar 

اヱﾝتيجة اإجماﾝية استباヱة اﾝسمعة  4
 اﾝوظيفية ﾝخريجي اﾝجامعة

تحﾞيل ヱتائج استباヱة اﾝسمعة 
 اﾝوظيفية ﾝخريجي اﾝجامعة

 
 ヱتائج تحﾞيل ااستباヱة من صورة
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