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هجبالث الخطويز 

 والخنفيذ

هقخزحبث الخطويز 

 والخحسين
 الخوقيج اليبث الخنفيذ

هسئوليت 

 الخنفيذ

هؤشزاث 

الوخببعت 

وحقيين 

 األداء

 األدلت والشواهد حبلت الخنفيذ

نسبت  لن يخن حن

 اإلنجبس

نىاتج التعلن   7/4

لكل ثشنبهج 

تعليوى يتسك هع 

همشساته 

الذساسيخ و 

تىصيف 

الومشساد 

تىضح طشق 

التذسيس و 

التمىين التى 

تحمك نىاتج 

 التعلن

تحذيث هصفىفبد 

 –)تنظين الونهج 

-أسبليت التعلين

أسبليت التميين( 

لجويع الومشساد 

التوشيضيخ والغيش 

توشيضيخ ثنبءا علي 

دساسخ الفجىح ثين 

نبهج والكفبءاد الجش

 الجذيذح

هخبطجخ االلسبم العلويخ لعول 

 –هصفىفبد )تنظين الونهج 

أسبليت التميين( -أسبليت التعلين

لجويع الومشساد التوشيضيخ 

 توشيضيخ والغيش

9112/9191 

 عويذ الكليخ -

هذيش وحذح  -

 الجىدح

سؤسبء  -

االلسبم 

 العلويخ

 

)تنظين وجىد الوصفىفبد  29%  √

-أسبليت التعلين –الونهج 

أسبليت التميين( لجويع 

الومشساد التوشيضيخ 

 خوالغيش توشيضي

نىاتج التعلن   7/4

لكل ثشنبهج 

تعليوى يتسك هع 

همشساته 

الذساسيخ و 

تىصيف 

الومشساد 

ولف ال تحذيث

خبص لكل لسن 

يتضون ) تمشيش 

وتىصيف 

الومشساد الذساسيخ 

نوبرج  –

االهتحبنبد و 

هخبطجخ االلسبم العلويخ لعول 

هلف خبص لكل لسن يتضون ) 

تمشيش وتىصيف الومشساد 

نوبرج االهتحبنبد و  –الذساسيخ 

تميين الىسلخ  -األجبثبد النوىرجيخ 

نوبرج  –Blue print–األهتحبنيخ 

هجبلس  –هن األنشطخ الطالثيخ

9112/9191 

 عويذ الكليخ -

سؤسبء  -

االلسبم 

 العلويخ

 اداسحوحذح  -

 الجىدح

- 

هلف خبص لكل  وجىد 21%  √

لسن يتضون ) تمشيش 

وتىصيف الومشساد 

نوبرج  –الذساسيخ 

االهتحبنبد و األجبثبد 

تميين الىسلخ  -النوىرجيخ 

 Blue–األهتحبنيخ 
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هجبالث الخطويز 

 والخنفيذ

هقخزحبث الخطويز 

 والخحسين
 الخوقيج اليبث الخنفيذ

هسئوليت 

 الخنفيذ

هؤشزاث 

الوخببعت 

وحقيين 

 األداء

 األدلت والشواهد حبلت الخنفيذ

نسبت  لن يخن حن

 اإلنجبس

تىضح طشق 

التذسيس و 

التمىين التى 

تحمك نىاتج 

 التعلن

األجبثبد النوىرجيخ 

تميين الىسلخ  -

 Blue–األهتحبنيخ 

print–  نوبرج هن

 –األنشطخ الطالثيخ

 –هجبلس األلسبم 

الوخبطجبد الخبصخ 

التغزيخ  –ثبلمسن 

 –الشاجعخ 

استجيبنبد الطالة 

فى الومشساد 

السيشح  -يخ الذساس

الزاتيخ للسبدح 

أعضبء هيئخ 

التذسيس والهيئخ 

دسجبد  -الوعبونخ 

 الطالة فى الومشس

الوخبطجبد الخبصخ  –األلسبم 

 –التغزيخ الشاجعخ  –ثبلمسن 

استجيبنبد الطالة فى الومشساد 

السيشح الزاتيخ للسبدح  -الذساسيخ 

أعضبء هيئخ التذسيس والهيئخ 

دسجبد الطالة فى  -الوعبونخ 

 الومشس

print–  نوبرج هن

 –األنشطخ الطالثيخ

 –هجبلس األلسبم 

الوخبطجبد الخبصخ ثبلمسن 

 –التغزيخ الشاجعخ  –

استجيبنبد الطالة فى 

 -الومشساد الذساسيخ 

السيشح الزاتيخ للسبدح 

أعضبء هيئخ التذسيس 

دسجبد  -والهيئخ الوعبونخ 

 الطالة فى الومشس

 عويد الكليت                                هديز وحدة ادارة الجودة                            رئيس الوعيبر                                                                      

 ا.د /نبديت هحود طه    ا.م.د/ هويدا كويل                                    ا.د /هند صالح الدين                                                        

 


