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 هؤشزات الوحببعة وجقيين األداء  هسئولية الحنفيذ الحوقيث آليبت الحنفيذ هقحزحبت الحطويز والححسين هجبالت الحطويز والحنفيذ

تتخذ انًؤسسة  7/1/1

اإلجزاءات انزسًَة نتبٌُ 

انًعاٍَز األكادًٍَة نهبزايج 

انتعهًََة نهًزحهة انجايعَة 

 األونٌ :

 انتعهًَللللللي بزَللللللايجانتفعَللللللم  -

عات انًعتًللللللذل نًزحهللللللة انسللللللا

نهًستوى انذراسلي انبكانورٍوس 

 األول 

.(first academic level) 

دراسة وتحهَم انفجول  بٍَ عًم -

 انبزَايج انتعهًٌَ انتقهَذً انحانٌ

  انًتبُي نهًعاٍَز االكادًٍَة انقَاسَة

(NARS-   2009) بزَايج انو

انتعهًٌَ بُظاو انساعات انًعتًذل 

و 2023-2022نهعاو انجايعٌ 

انًتبُي نهًعاٍَز االكادًٍَة انقويَة 

( NARS -2017)االصذار انثاَي

 انًبُي عهي انكفاٍات.

2022 

 عًَذ انكهَة -

رؤساء األقساو  -

 انعهًَة

 وحذل ضًاٌ انجودل -

 يُسقٍَ انًعَار -

دراسة وتحهَم انفجول  بٍَ  وجود -

 انبزَايج انتعهًٌَ انتقهَذً انحانٌ

  كادًٍَة انقَاسَةانًتبُي نهًعاٍَز اال

(NARS-   2009و )بزَايج ان

انتعهًٌَ بُظاو انساعات انًعتًذل نهعاو 

انًتبُي  و 2023-2022انجايعٌ 

نهًعاٍَز االكادًٍَة انقويَة االصذار 

انًبُي عهي  (NARS- 2017انثاَي )

يٍ يجهس  ةويوثق ليعتًذ انكفاٍات

( بتارٍخ 135انكهَة رقى )

 و16/10/2022

ات زروجود توصَف يق -

 -NARS)انتقهَذى انعاو بزَايج ان

2009)  

ات وجود توصَف يقزر -

 ( انًعذل )انًطور نبزَايج انتقهَذىا

(NARS- 2009) 

ات وجود توصَف يقزر -

انتعهًَي بُظاو انساعات نبزَايج ا

انًبُي  (NARS- 2017) انًعتًذل 

 نهًستوى انذراسي االول عهي انكفاٍات

(first academic level ) 
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زايج انتعهًََة انب 7/3

يوصفة ويعتًذل و تتوافق 

َواتج انتعهى نكم بزَايج يع 

انًعاٍَز االكادًٍَة انقويَة 

 -انًزجعَة انًتبُال:

انتعهًَلللللي  َلللللايجانبزإسلللللتحذا  

انساعات انًعتًلذل يزحهلة  بُظاو

انبكللللللانورٍوس انًبُللللللٌ عهللللللٌ 

االصللللللللار انثللللللللاَي  انكفاٍللللللللات

NARS -2017) 

انسلللللاعات  الئحلللللة تطبَلللللقوجلللللود و

 انًبَُلللللة عهلللللي انكفاٍلللللات تًلللللذلانًع

نهعللاو انجللايعٌ  نًزحهللة انبكللانورٍوس

 و2022-2023

2022/

2023 

 عًَذ انكهَة -

رؤسللللللللاء األقسللللللللاو  -

 انعهًَة

 وحذل ضًاٌ انجودل -

 انتعهًَلي بُظلاو بزَايجانتوصَف وجود  -

انسللاعات انًعتًللذل نًزحهللة انبكللانورٍوس 

 االصذار انثاَي  انًبٌُ عهٌ انكفاٍات

 NARS-2017  نهًسللللللللتوى انذراسللللللللي

 األول 

(.first academic level يعتًذ 

( 134يٍ يجهس كهَة رقى ) ويوثق

 .و 13/9/2022بتارٍخ 

وجود يصفوفة انبزَايج انتعهًَي  -

انتعهًَي بُظاو انساعات انًعتًذل 

نًزحهة انبكانورٍوس انًبٌُ عهٌ 

-NARS االصذار انثاَيانكفاٍات 

2017 

و توصَف انبزَايج انعاوجود  -

انًتبُي  انتقهَذى انًطور)انًعذل(

 -NARSنهًعاٍَز انقَاسَة) 

)انفزقة نًزحهة انبكانورٍوس 2009)

يعتًذ انثاََة وانثانثة وانزابعة ( 

( 135يٍ يجهس كهَة رقى )ويوثق 

 و  16/10/2022بتارٍخ 

يصفوفة انبزَايج انعاو وجود  -

انتقهَذى نًزحهة انبكانورٍوس نعاو 

( NARS- 2009و ) 2018-2019

يٍ يجهس كهَة رقى  ل ويوثقةيعتًذ

 و 15/10/2019( بتارٍخ 99)

وجود يصفوفة انبزَايج انتعهًَي  -
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بُظاو انساعات انًعتًذل نًزحهة 

انبكانورٍوس انًبٌُ عهٌ انكفاٍات 

 NARS-2017 االصذار انثاَي

يٍ  ل ويوثقة يعتًذو و 2022-2023

( بتارٍخ 134كهَة رقى )يجهس 

 و 13/9/2022

يصفوفة انبزَايج انعاو  وجود -

 انتعهًٌَ انتقهَذى انًطور)انًعذل(

NARS- 2009 ) نًزحهة

 يعتًذل 2025-2022 انبكانورٍوس

( 135يٍ يجهس كهَة رقى )ويوثقة 

 /و  16/10/2022بتارٍخ 

 توصف انًؤسسة 7/4/2

 انًقزرات انذراسَة:

 انذراسللَة توصللَف انًقللزرات- 

 انتعهًَللللللي انتقهَللللللذى نهبزَللللللايج

 NARS-2009)انًعللللللللللللللللللذل 

توصلللَف انًقلللزرات انذراسلللَة و

بُظلللللللاو انتعهًَلللللللي بزَلللللللايج نه

انًبُللي عهللي  انسللاعات انًعتًللذل

 (NARS-2017انكفاٍللللللللللللات )

  .نًزحهة انبكانورٍوس

انذراسَة تصًَى توصَف انًقزرات -

 انتعهًَللي انتقهَللذى انًطللور نهبزَللايج

انثاََلللللة وانثانثللللللة  )انفلللللز انًعلللللذل 

 .(وانزابعّ

رات تصللللللًَى توصللللللَف انًقللللللز – 

بُظلللاو  انتعهًَلللي بزَلللايجانذراسلللَة نه

انًبُلللللي عهلللللي  انسلللللاعات انًعتًلللللذل

 نًزحهللللللة انبكللللللانورٍوس انكفاٍللللللات 

 انًستوى انذراسي االول

First academic level) 

2022-

2023 

 عًَذ انكهَة -

رؤساء األقساو  -

 انعهًَة

 وحذل ضًاٌ انجودل -

 بزَايجانتوصَف يقزرات وجود  -

انًبُي  نًعتًذلانساعات ا انتعهًَي بُظاو

تى إعتًادِ يٍ يجهس كهَة عهي انكفاٍات 

 .و2022/ 9/ 13( بتارٍخ 134رقى ) 

بًَُا توصَف انًقزرات نهبزَايج   -

انعاو انتقهَذى انًطور)انًعذل( نهعاو 

و تى إعتًادِ يٍ 2023-2022انجايعي 

/ 10/ 16( بتارٍخ 135يجهس كهَة رقى )

 و بُاءا عهٌ دراسة انفجول2022
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