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 2025 – 2021الخطة اإلستراتيجية ملخص 
 

 التحديات والرؤية املستقبلية

 بناء على مراجعة الخطة االستراتيجية السابقة؛ فقد تم تحديد التحديات والرؤيا املستقبلية للجامعة للمرحلة القادمة. 
 

 التحديات -أ 

األكاديميههههههههههههههههههة وتحقيهههههههههههههههههه  تواجههههههههههههههههههن الجامعههههههههههههههههههة الامليههههههههههههههههههر مههههههههههههههههههة التحههههههههههههههههههديات ملوا بههههههههههههههههههة التطههههههههههههههههههو ات العامليههههههههههههههههههة وتحقيهههههههههههههههههه  محههههههههههههههههههاو  الخطههههههههههههههههههة االسههههههههههههههههههتراتيجية املتممللههههههههههههههههههة بتجويههههههههههههههههههد العمليههههههههههههههههههات 

ديات الجهههههههههههههههههههودت اللهههههههههههههههههههاملة واالعتمهههههههههههههههههههادات والت هههههههههههههههههههنيأات الدوليهههههههههههههههههههة واالسههههههههههههههههههه ملما   ههههههههههههههههههه  مهههههههههههههههههههوا د الجامعهههههههههههههههههههة لتحقيههههههههههههههههههه  االسهههههههههههههههههههتقرا  واال تأهههههههههههههههههههاء الههههههههههههههههههه ا    ومهههههههههههههههههههة   هههههههههههههههههههم  ههههههههههههههههههه   التحههههههههههههههههههه

 والضرو ات االستراتيجية ما يل :

 وقة  وتبادل واستقطاب الطلبة مع الجهات الدولية. : مة خالل زيادت الحراك األكاديمي والبحثي مع الجامعات املرمالوصول الى العاملية ✓

ملواكبةةةةةةةةةةةةةةةة تطةةةةةةةةةةةةةةةولات المةةةةةةةةةةةةةةةولض ال ةةةةةةةةةةةةةةة ا ية الرا عةةةةةةةةةةةةةةةة والت يةةةةةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةةةةةة  ال تةةةةةةةةةةةةةةةا   ال ةةةةةةةةةةةةةةة   ر ةةةةةةةةةةةةةةة  ا ضهههههههههههههرو ت تحهههههههههههههديل وتو يهههههههههههههت كافهههههههههههههة الوسههههههههههههها   التعليميهههههههههههههة  ههههههههههههه  جميهههههههههههههع ال ليهههههههههههههات  ✓

 . ( 19-جا حة  يروس )كو يد

  دف تشغيل خريجي الجامعة.التكاملية م  املؤسسات والقطا ات اإلنتاجية؛ بالوصول الى  ✓

 . االستقرال املالي ضمان التدفقات النقدية للوصول الى  ✓

 لتلبية احتياجات الطلبة االبداعية واالبت ا ية. الحا  ات الت  ولوجية وحا  ات األ مالالتوسع     ✓

 : للوصول الى الجودت اللاملة.    ترسيخ ثقا ة  مان الجودض ✓

 : وال ي يتطلب ت املية مع مؤسسات الدولة الستامال  ي لة التعليم التقني. التركيز  لى التعليم والتدليب لخلق  رص العمل ✓

امل  يةةةةةةةةةةةةةةة( الةةةةةةةةةةةةةة   أ دتةةةةةةةةةةةةةة  جامعةةةةةةةةةةةةةةة البلقةةةةةةةةةةةةةةا  التطةةةةةةةةةةةةةةول الةةةةةةةةةةةةةةونيف  اةةةةةةةةةةةةةةي املسةةةةةةةةةةةةةةالات امل  يةةةةةةةةةةةةةةة والتق يةةةةةةةةةةةةةةة )التجسةةةةةةةةةةةةةةير وال فا يةةةةةةةةةةةةةةة ومةةةةةةةةةةةةةة   الشةةةةةةةةةةةةةة ادات  ا تمةةةةةةةةةةةةةةاد نمةةةةةةةةةةةةةةو   تفعيةةةةةةةةةةةةةةل ✓

 . التطبيقية

  خلق  رص استممالية جديدض. ✓
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 الرؤية املستقبلية  - ب

لجههههههههههههههههههودت بههههههههههههههههههالنجر الههههههههههههههههههى مهههههههههههههههههها حققتههههههههههههههههههن الجامعههههههههههههههههههة مههههههههههههههههههة ا جههههههههههههههههههازات منهههههههههههههههههه  تهههههههههههههههههها ي  ت س سههههههههههههههههههها  هههههههههههههههههه  التطههههههههههههههههههو  األكههههههههههههههههههاديمي والتعلههههههههههههههههههيم التقنههههههههههههههههههي والتعههههههههههههههههههاون الههههههههههههههههههدول  والبحههههههههههههههههههل العلمههههههههههههههههههي وا

زت علههههههههههههههههههى ال ههههههههههههههههههعيد  عمهههههههههههههههههه  علههههههههههههههههههى اسههههههههههههههههههتدامة اال جههههههههههههههههههازات املتميهههههههههههههههههه اال ان الجامعههههههههههههههههههة  ةاملاضههههههههههههههههههيسههههههههههههههههههنوات والت ههههههههههههههههههنيأات العامليههههههههههههههههههة وا دا ت املاليههههههههههههههههههة والرقابههههههههههههههههههة وخاصههههههههههههههههههة  هههههههههههههههههه  األ  ههههههههههههههههههع 

 .املحل  وا قليمي والعامل  والسير قدما  حو تحقي  املزيد منها

 علههههههههههههى   نهههههههههههها ة هههههههههههه   ن الملههههههههههههو ت ال ههههههههههههناعية الرقميههههههههههههة  عتةههههههههههههر  عجههههههههههههم   ييههههههههههههر  هههههههههههه  تهههههههههههها ي  ال لههههههههههههرية اال   ههههههههههههن و هههههههههههه   أهههههههههههه  الوقهههههههههههه  فهههههههههههه ن جا حههههههههههههة كو و هههههههههههها  عتةههههههههههههر مههههههههههههة    ههههههههههههر ال
 
جههههههههههههوا ى تهههههههههههه  يرا

 ا  وس نعا  بل    عم  على قطاع التعليم العام والتعليم العال  بل   خاص.االقت اد العامل  عةر التا ي  وال ي اةع

يايههههههههههههههههة ةلههههههههههههههههطة  مهههههههههههههههها   نهههههههههههههههها علههههههههههههههههى قناعههههههههههههههههة  ن الت يههههههههههههههههر امل سهههههههههههههههها ع ال محالههههههههههههههههة سههههههههههههههههيؤدي  لههههههههههههههههى  هههههههههههههههههو  امللههههههههههههههههاالت  يههههههههههههههههر املتوقعههههههههههههههههة و التههههههههههههههههال  ف  ههههههههههههههههن يتطلههههههههههههههههب حلههههههههههههههههول اسههههههههههههههههت نا ية ودينام

د  لنهههههههههههههها مههههههههههههههة التوجههههههههههههههن  هههههههههههههه   هههههههههههههه   الأتههههههههههههههرت لوضههههههههههههههع  سههههههههههههههه  وسههههههههههههههرإعة  هههههههههههههه  األداء و دخههههههههههههههال مأهههههههههههههها يم جديههههههههههههههدت ت نههههههههههههههاق  مههههههههههههههع االف  هههههههههههههها  والتطههههههههههههههو ات القديمههههههههههههههة  و نههههههههههههههاء  عليههههههههههههههن ف  ههههههههههههههن البهههههههههههههه 

 ية.جديدت تؤدى الى صنع مجتمع علمي ومعر   جديد قاد  على موا بة الت يرات والتطو ات امل سا عة    العالقات الدولية واالقت ادية والعلم

   الركا ز االستراتيجية

 تطبيقية العتماد مجموعة مة الركا ز االستراتيجية لالستجابة للمت يرات  والتي ه  على النحو التال :تخطط جامعة البلقاء ال

 الركيزض األولى: جامعة تطبيقية بتخ  ات نو ية  ريدض

 الركيزض المانية: جامعة ت  ولوجية 

 الركيزض المالمة: التعليم التقن  واملنه 

 العلم  واالبتكال واألبداعالركيزض الرا عة: الريادض بالبحث 

 الركيزض الخامسة: التعليم ال وعي املستدام للجمي  

 الركيزض السادسة: الشراكات لتحقيق أهداف الت مية املستدامة 

 الركيزض السا عة: جامعة  املية

 الركيزض المام ة: املساهمة بجعل األلدن مركز تعليم  متميز 
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 التم يد 

سابقة وما صاحبها مة تطوير  املترا مة للجامعة    مما سة ا دا ت االستراتيجية والتخطيط االستراتيج  و عزيز ملا  ة جميع  صحاب العالقة وتقييم االستراتيجية المة خالل الخةرات  

الأضلى وتحلي  املستجدات واملت يرات املحلية والدولية  حرص  ا   املما سات  دا ت العليا للجامعة على  ن يتم  عهداد     الخطة بد جة عالية مة  للعمليات  ومتابعتها  واالطالع على 

مة    م اف الجامعات العاملية املرموقة  وترجمة  الحرفية  والجودت   لى جا ب اللهمولية  والت امهلية بما يلبي الطموحات  واأل داف وال ايات املرجوت ال تقال الجامعة  لى مرحلة متقد

 كاديمي والبحثي وا دا ي والت  ير    ازد ا  املجتمعات وتنميتها. ذلك لال تقاء بالعم  األ

 

 م هجية إ داد الخطة االستراتيجية: 

  لاي  لجنة مخت ة مة جميع  صحاب العالقة. .1

 تحلي   تا ج األداء للخطة االستراتيجية السابقة للجامعة.  .2

 املعنيين.جمع وتحلي  الت  ية الراجعة مة جميع  صحاب العالقة  .3

 مراجعة فلسأة الجامعة والتي تتضمة الرؤية والرسالة وال ايات الر  سية والقيم املؤسسية.  .4

 تحديد املرجعيات االستراتيجية ود اسة التوجهات امللاية السامية  وتحلي  األ داف الوطنية العامة لقطاع التعليم العال  األ دة . .5

 التعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم. تحديد متلق  الخدمة واللركاء الر  سيون  و  .6

 تحديد الخدمات واملنتجات التعليمية التعلمية التي تقدمها الجامعة  واعداد  موذج العم  الخاص بالجامعة.  .7

 التحلي  االستراتيج  للب ئة الداخلية والخا جية ) قاط القوت  والضعت  والأرص  والتحديات(.   .8

 لتحديد املوقت االستراتيج  للجامعة.  تحديد الضرو ت االستراتيجية بناء على .9
 
 فلسأة الجامعة واملرجعيات االستراتيجية والتحلي  الر اع  للبيئتين الداخلية والخا جية  وصوال

 للتوجهات االستراتيجية للجامعة املتممللة بالوصول بالجامعة  لى العامل .10
 
وذلك مة خالل مقا  ة  داء مجموعة مة    ية  جراء املقا  ات املرجعية مع مجموعة مختا ت مة الجامعات وفقا

 ت.الجامعات املحلية وا قليمية والعاملية مع  داء جامعة البلقاء التطبيقية  با ضافة  لى االطالع على املما سات الأضلى لتلك الجامعا

 تحديد البدا   والخيا ات االستراتيجية املتاحة واختيا  البدي  االستراتيج  األممل .  .11

و ساليب مواجهتن والت لب    ر التي قد تواجن الجامعة عند تطبيقها لالستراتيجية مة خالل تحلي  قا مة املخاطر  وتحديد احتمالية حدوث الخطر  ومدى ت  ير   ووسا  د اسة املخاط .12

 علين  و تقلي  آ ا   الضا ت على الجامعة. 

 وت ناسب مع امل اد  واملوا د املالية واملادية  وضع مجموعة مة األ داف االستراتيجية الر  سية والأرعية التي تمتاز ب  .13
 
ونها ذات صلة  ومحددت  وواقعية  وقابلة للقياس  ومحددت زمنيا

 وال لرية املتاحة للجامعة.
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 فة  لى تحديد مسؤولية تنأي  ذلك املؤشر. اعداد مجموعة مؤشرات األداء االستراتيجية الخاصة ب    دف استراتيج   مع تحديد القيمة املستهدفة خالل ا طا  الزمني للمؤشر  با ضا .14

 تخ يص امل اد  املالية الالزمة لضمان تحقي  اال داف االستراتيجية ضمة األطر الزمنية املحددت ووف  املؤشرات املحددت.  .15

 تحديد ووضع مجموعة الةرامج وامللا إع واملباد ات الالزمة لتحقي  االستراتيجية باأاءت وفاعلية. .16

 ستراتيجيات الخاصة بال ليات األكاديمية والعمادات والوحدات ا دا ية واملرا ز العلمية التي ستعزز مة القد ت التنافسية للجامعة. بناء مجموعة اال  .17

 بناء الخطط التنأي ية الالزمة لتنأي  االستراتيجية العامة للجامعة. .18

 . Dashboardاعداد قاعدت بيا ات ملتابعة مؤشرات األداء االستراتيجية   .19

طة بالجامعة و يئتيها الداخلية والخا جية  تطوير االستراتيجية العامة للجامعة ضمة مأهوم اليقجة االستراتيجية التي  عم  على استدامة مراقبة وتحلي  املستجدات والت يرات املحي .20

 على مختلت املستويات. 

 

 الرؤية: 

، ومتميزض اي "
ً
، وم ا سة  امليا

ً
 ."التدليس والبحث العلم  التطبيق ، واالبداع، واالبتكال والريادض لب ا  اقت اد، ومجتم  املعر ةجامعة تطبيقية لا دض  لميا

 

 الرسالة: 

قت اد القا م  ي تحقيق الت مية املستدامة واال"تقديم تعليم تطبيق  وتقن   الي الجودض، وتو ير بيئة م ا سة حا  ة ومحفزض لإلبداع واالبتكال والبحث والتطوير والريادض، للمساهمة ا

  لى املعر ة". 

 

 الغايات الر يسية للجامعة:  

 تعزيز املعر ة وتطوير العملية التعليمية التعلمية.  .1

 الريادض بالبحث العلم  واإلبداع واالبتكال.  .2

 تحقيق االزدهال للمجتمعات والت مية املستدامة.  .3
 

 القيم: 

 الحرية األكاديمية.  .1

 القا ون.العدالة والنزا ة وسيادت   .2
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 ت افؤ الأرص.  .3

 الحيادية.  .4

 خدمة املجتمع.  .5

 ال لا  ية مع ك  الأعاليات ذات اال تمام امللترك.  .6

 العم  بروح الأري .  .7

 الحوا  والتميز وسرعة االستجابة. .8
 

 املرجعيات االستراتيجية 

 الرؤى امللاية السامية: األو اق النقاشية لجاللة امللك عبدهللا الملاة  )الو قة النقاشية السابعة(. .1

 . 2025 ؤية األ دن  .2

 االستراتيجية الوطنية لتنمية املوا د ال لرية.  .3

 استراتيجية وزا ت التعليم العال  والبحل العلمي. .4

 وضمان جودتها.استراتيجية  يئة اعتماد مؤسسات التعليم العال   .5

 (. 2021-2017استراتيجية جامعة البلقاء التطبيقية ) .6

 املستجدات العاملية واملحلية )ممل  جا حة كو و ا( .7

 (THE, QS, UI-GreenMetric, SDGs)معايير الت نيأات العاملية  .8

 معايير ضمان الجودت العاملية واملحلية  .9

 

 تحليل البيئة الداخلية والخالجية

 البيئة الداخلية: 

 اط القوض )أهم سب  نقاط(: نق

    مرحلة الدبلوم واملهنية  التطبيقية والتقنية  البرام  األكاديميةالجامعة بطرح   تميز .1
 
   . وخ وصا

 املؤ لة.   وال وادل البشريةا دا ي املتميز    القيادض والفريق .2

 الجيدت وتوفر املختةرات والتجهيزات املتطو ت.  البنية التحتية  .3



6 | P a g e  
 

 الجيدت للجامعة على املستوى املحل  وا قليمي والدول .   السمعة .4

 ل ليات الجامعات    مختلت محافجات اململاة األ د ية الهاشمية.  االنتشال الجغرااي  .5

 وكلياتها األكاديمية. الابيرت للجامعة وةسبة ا قبال لاللتحاق بتخ  ات الجامعة الطاقة االستيعابية .6

 ل ا العاملين والطلبة والشركا . .7

 

 نقاط الضع  )أهم سب  نقاط(: 

 وضعت االس ملما ات. املوالد املالية شح  .1

 واملحتوى الرقمي للمتطلبات العاملية.  امل ادل الت  ولوجية واملعلوماتيةضعت موا بة   .2

 التطبيق  وا تباطها مع ال ناعة. مخرجات البحث العلم  تواضع  .3

 و ستقطب النخبة املتميزت مة الباحملين و عضاء الهيئة التد إسية. االبتكال واإلبداع  تبني منهجية علمية تحتضةضعت  .4

 .األكاديمية والبحمية سمع  ا  و عزيز الجامعة  تسويقعدم فعالية  .5

 لباتها  وتبني املما سات اململلى. وتطبي  معايير ا ومتطثقا ة الجودض واال تماد والت ني  ضعت  .6

 .برام  الدلاسات العليامحدودية  .7

 

 البيئة الخالجية: 

 الفرص )أهم سب  نقاط(: 

    سوق العم  املحل  وا قليمي.  الخريجين التطبيقيين املؤهلينزيادت الطلب على  .1

 للمملاة األ د ية الهاشمية والسمعة الدولية لللعب األ دة  املضياف.  االستقرال األمن  .2

 للتعليم العال  األ دة   و  بة طلبة دول الخليج العر   للد اسة باململاة األ د ية الهاشمية.  السمعة الطيبة .3

 مع املؤسسات واملنجمات الدولية وا قليمية.    الشراكات البحمية واألكاديمية .4

 وتطوير املحتوى الرقمي العامل . التعليم اإلل ترون   تو يت التانولوجيا    التقدم الها     .5

 مة خالل توجين البحوث العلمية التطبيقية  و ناء حاضنات األعمال.  وال  ا ة  الحلول امل اسبة لالقت اداملسا مة ب يجاد  .6

    حيات الناس واملجتمع  مة خالل  عليم وتد يب وت  ي  الطلبة و فراد املجتمع.  أثر إيجاب  ملموسالحاجة  حداث   .7

 



7 | P a g e  
 

 التحديات )أهم سب  نقاط(: 

 بين الجامعات املحلية الح ومية والخاصة منها با ضافة  لى الجامعات الخا جية.  زيادض امل ا سة .1

 ألةلطة الجامعة املختلأة.  قلة الد م الح وم  .2

 واملعرفية امل سا عة.  التغيرات الت  ولوجية .3

 .معدالت البطالةزيادت  .4

 والقوت اللرا ية لألسرت األ د ية.   الو   االقت اد ضعت  .5

  ير املتوقعة ممل  ا  لا  األو ئة على ال عيد العامل . مواج ة املخاطرعدم قد ت خطة املخاطر واستدامة األعمال على  .6

  وعدم وجود استراتيجية واضحة خاصة بتحديد احتياجات املجتمع  املؤسسات اإلنتاجية وال  ا ية ومؤسسات املجتم  املدن  وامل ظمات غير الح وميةالتنسي  مع    ضعت .7

 ومتطلبات سوق العم . 

 

 الضرولات االستراتيجية 

 . Online Learningتطوير التعليم التقني واملنهي  وتطوير التعلم ا لاتروة   .1

 املسا مة بالتنمية االقت ادية واالجتماعية والوطنية.  .2

 دعم املوا د املالية و عزيز االس ملما  واللراكات  وتنوإع م اد  التموي . .3

 دم كلية الطب والتخ  ات الطبية. د اسة الجدوى االقت ادية  ةلاء مس لأى  عليمي ) كاديمي( متخ ص يخ  .4

 ضرو ت توجين البحل العلمي  لى العاملية مة خالل النلر بقواعد البيا ات العاملية  و سوي   تا جن. .5

  عزيز م ا ة الجامعة ضمة الت نيأات العاملية واالعتمادات الدولية؛ ل سويقها وا يأاء بمتطلبات استقطاب الطلبة الوافدية.  .6

  وتطوير الخريجين باملسا مة    تو ي .7
 
 ودوليا

 
 وعر يا
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 املقالنات املرجعية 

▪  :
ً
 جامعة العلوم والتانولوجيا األ د يةمحليا

▪  :
ً
 اململاة العر ية السعودية.   –جامعة امللك سعود إقليميا

▪  :
ً
 الواليات املتحدت األمرياية   – بولدوجامعة  امليا

 بولدو امللك سعود  العلوم والت  ولوجيا البلقا   امل دل  معايير املقالنة  الرقم

 THE 28.0 11.9 10.1 16.3 ةسبة طالب: مد س   .1

 THE 5% 16% 10% 22% ةسبة الطلبة األجا ب   .2

  يجة معيا  التعليم )السمعة األكاديمية  حملة   .3

 الد تو ات  ...(

THE 12.7 % 17% 25% 57.1 % 

  يجة معيا  البحل العلمي )السمعة البحملية  الدخ    .4

 املت    مة البحوث  اال تاج البحثي( 

THE 9.9% 9% 26.2 % 65.5 % 

 FWCI THE 65.1 % 99.9 % 63.5 % 62%  يجة االس لهادات  .5

 % THE 41.5 % 38.8 % 86.6 % 69.9   يجة الدخ  املت    مة ال ناعة   .6

 % THE 49.4 % 62.5 % 80.3 % 71.5   يجة البعد الدول    .7

 % QS QS - 22.7 % 11.7 % 69.4  يجة سمعة الخريجين   .8

 - QS Stars   QS - 5 5عدد النجوم    ت نيت   .9

 - - UI-GreenMetric 106 239 املسا مة    املحافجة على الب ئة   . 10

 Scopus  4318 12780 62237 165087 عدد االو اق العلمية   . 11

 Scopus  1512 4887 10875 28254 عدد الباحملين   . 12

 Formula 2.9 2.6 5.7 5.8 ةسبة األو اق العلمية الى عدد املد سين الباحملين   . 13

 البدا ل والخيالات االستراتيجية

لودت  يماة اختيا   حدى االستراتيجيات الر  سية        املت يرات امل سا عة على ال عيد املحل  وا قليمي والعامل   ولضمان استدامة عم  الجامعة باأاءت وفاعلية لتحقي  األ داف املن

 والتي  ل   البدا   االستراتيجية وه : 
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 الجامعة.   والتي  عني توسيع  ةلطة  ال مواستراتيجيات  .1

   والتي  عني عدم   يير األةلطة الحالية.االستقرالاستراتيجيات  .2

   والتي  عني تقليص الأعاليات الحالية ألةلطة الجامعة. التراج  استراتيجيات  .3

وتطب     استراتيجية ال مون الجامعة ست بنى  و عد  جراء تحلي  الب ئة الداخلية والخا جية للجامعة  وتطوير فلسأتها التي تتضمة وضع الرؤية والرسالة وال ايات والقيم الجو رية ف 

 .ا وبرامج ا األكاديميةبتوسي  أنشط  ال ي ينص على  ن تقوم الجامعة   استراتيجية التركيزالخيا  االستراتيج  املتممل     

 

 املخاطر 

 آلية املواج ة مستوى الخطر  التأثير  االحتمالية الخطر الرقم

 االتأاقيات واللراكات املحلية والدولية %5 %(50) بير  %10 املخاطر املالية  .1

 الالمنهجية. برامج التطوير واألةلطة   %3 %(30)متوسط  %10 تدة  مستوى الطلبة املقبولين  .2

وتأعي   يئة   % 3.75 %(75) بير  %5 ضعت مخرجات البحل العلمي .3 ميزا  تن   وزيادت  العلمي  البحل  تحأيز 

 الباحملين  تطوير ال لرإعات.

 تد يب وت  ي  ال واد  وابتعاثهم  واستقطاب املتميزية. %5 %(50) بير  %10  د ت املوا د ال لرية املؤ لة  .4

وت  ي   %1.5 %(30)متوسط  %5  أاءت ا جراءات والعملياتتدة   .5 وتد يب  الرقابة   و عزيز  العمليات   تطوير 

 ال واد . 

 خطة السالمة العامة.  %1.5 %(50) بير  %3 السالمة العامة واملنلآت واملراف  .6

التعليم  االلتزام   % 10.0 %(50) بير  %20 ا  لا  األو ئة واألمراض السا ية  .7 وتطوير  الح ومية   بالتعليمات 

املخاطر   خطة  دا ت  وتطوير  وتطبي   ا لاتروة   

 واستدامة األعمال. 
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 األهداف االستراتيجية الر يسية والفر ية 

 %( 30)الوزن = للطلبة  التعليم والتعلم إثرا  تجربة   .1

A. ( 5)الوزن = املتميزية والوافدية و عزيز قد اتهم األكاديمية.   استقطاب الطلبة% 

B.   ( 10)الوزن = والتقنية والتطبيقية.  البرام  األكاديميةتطوير واستحداث% 

C.  (10)الوزن = تضمة  عزيز امليزت التنافسية للخريجين.  تجربة تعليمية تعلميةتقديم% 

D.   ( 5)الوزن = هم وموا بهم املختلأة. الطلبة و عايتهم وتماينهم وتنمية قد اتشخ ية  صق% 

 %( 30)الوزن =   االبداع واالبتكال والريادضتعزيز  .2

A.  ( 10)الوزن =  الحلول املستدامة لل  ا ة.النوع  وتو يت مخرجاتن     البحث العلم  التطبيق زيادت فعالية% 

B.  ( 5)الوزن = املحأزت. بيئة اإلبداع واالبتكال توفير% 

C.  ( 5)الوزن = و عزيز دو  ا    االس لا ات والد اسات والبحل العلمي وخدمة املجتمع.  املتخ  ة املراكز تطوير% 

D.  ( 10)الوزن = للجامعة.   الريادض العاملية عزيز% 

 %( 15)الوزن =   املوالد البشريةاستدامة ت مية  .3

A. ( 5)الوزن = ال واد  األكاديمية والبحملية وا دا ية املؤ لة.   استقطاب% 

B.  ( 5)الوزن =   س املال ال لري وتحأيز .  تطوير وتأهيل وتم ين% 

C.  ( 5)الوزن = العاملين و عزيز  ضا م.  ل اهيةضمان% 

 %(12.5)الوزن = املجتمعية والعاملية   القيادض واملسؤوليةاملشالكة اي  .4

A.     ( 2.5)الوزن = للتعليم والبحل العلمي.  لسم السياسات العامةامللا  ة% 

B.  ( 5)الوزن = املحل  وا قليمي والعامل .  أ اق التعاون  عزيز% 

C.     ( 5)الوزن = . تطوير املجتمعات وازدهالها عجيم املسا مة% 

 %( 12.5)الوزن = وموالدها املستدامة  البيئة الجامعيةتطوير  .5

A.  ( 5)الوزن = .  رص التمويل واالستممالوتحسين   االستقرال املالي ضمان استدامة% 

B.  ( 5)الوزن = وتو يأها.  للت  ولوجيااملستدامة  واالس ملما  األممل    البيئة الجامعيةضمان% 

C.  (2.5)الوزن = . وتطبي  الحو مة الرشيدت العمل املؤسس  تطوير% 


