
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 

 
 
 
 

 التخطيط: قالوا عن 

 إن مل تكن تدري إىل أين تتجه؛   ))

   (( .رمبا تصل إىل مكان آخر 
 
 

 الطريق من هنا  

 الطريق من هنا  



 

 

 رؤية ورسالة وأهداف برنامج البكالوريوس بقسم الشريعة جبامعة أم القرى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 وفق معايري االعتماد األكادميي   شريعة اإلسالمية تقدمي تعليم جامعي متميز يف جمال ال   اهلدف االسرتاتيجي 
 إعداد الربانمج لالعتماد األكادميي 1-1  اهلدف التفصيلي 

رقم 
 التنفيذ إجراءات   مؤشر األداء املوشر

 األداء  مستوى  فرتة التنفيذ 
 املستهدف 

 مسؤولية التنفيذ 
 إىل من

1-1-1 

 استيفاء متطلباتنسبة 
 االعتماد األكاديمي 

 والرسالة واألهداف  الرؤية تحديث
 ه20/6/1441 ه11/6/1441 معة ن رسالة الكلية والجاوعمل اتساق بينها وبي 

نسبة استيفاء 
المتطلبات من تحديث 

 وإعداد 
95 % 

 لجنة المعيار األول 

 لجنة توصيف البرنامج   ه12/4/1441 ه22/2/1441 ومخرجاته تحديث توصيف البرنامج   1-1-2
 نة توصيف المقررات جل ه12/4/1441 ه  27/2/1441 المقررات ومخرجاتهاتحديث توصيف  1-1-3
   لجان المعايير ه12/4/1441 ه17/1/1441 تحديث ملفات المعيار  1-1-4
 وكيلة رئيس قسم الشريعة ه12/4/1441 ه6/3/1441 إعداد خطة القياس  1-1-5
 العام   قياس مخرجات 1-1-6

 وتقديم التقرير  
 أعضاء هيئة التدريس   نهاية الفصل  ه21/4/1441: 1ف

 نهاية الفصل  10: تم تحديد األسبوع 2ف 7-1-1 التعلم   س مخرجاتلجنة قيا
 لجنة قياس المؤشرات  فصل الثانيمنتصف ال 14/7/1441 قياس مؤشرات البرنامج  1-1-8
 لجنة التقرير السنوي   ة العام  نهاي  14/7/1441 التقرير السنوي  للبرنامج  1-1-9
 رئيس قسم الشريعة وكيلة  عامة النهاي  - إعداد دليل السياسات   1-1-10
 لجنة الدراسة الذاتية   نهاية العام   ه14/7/1441 الدراسة الذاتية  1-1-11
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 األكادميي وفق معايري االعتماد  الشريعة اإلسالمية  تقدمي تعليم جامعي متميز يف جمال     اهلدف االسرتاتيجي 
 ج يئة التدريس ابلربانم تنمية مهارات أعضاء ه  2-1  اهلدف التفصيلي 

 
 

 
 
 
 
 

رقم 
 التنفيذ إجراءات   مؤشر األداء املؤشر

 األداءمستوى   فرتة التنفيذ 
 املستهدف 

 مسؤولية التنفيذ 
 إىل من

 أعضاء  نسبة  1-2-1
 هيئة التدريس

 الملتحقين بالدورات
 تكريم الملتحقين بالدورات واإلشادة بهم 

 الحفل الختامي للقسم   
 نامج صل الخاصة بالبر وفي مواقع التوا

من   %30التحاق 
 في دورات األعضاء 

 عمادة التطوير البرنامج و 

 رئيس ووكيلة القسم   
 

1-2-2 

عدد الدورات والبرامج المقامة أو  
 التي تم تنسيقها من قبل البرنامج  

يتم فيه  تعيين   بداية كل فصل دراسي  لألعضاء الجدد والمتعاونين تعريفية إقامة برامج 
 واستعانة بمتعاونين  جديدةكوادر 

تنفيذ أو التنسيق ما ال يقل 
 عن برنامج  لألعضاء  

 وحدة الجودة 

 منسق الجودة   بداية  كل فصل الدراسي   تحديد الدورات األزمة  1-2-3
 

 وحدة الجودة   مستمر طوال العام  في التطوير المهني   إقامة دورات خاصة لألعضاء  1-2-4
 

 وكيل الكلية للتطوير  مستمر طوال العام   الدوراتم لعمادة لتقدي التعاون مع ا 1-2-5
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 وفق معايري االعتماد األكادميي الشريعة اإلسالمية  تقدمي تعليم جامعي متميز يف جمال     اهلدف االسرتاتيجي 
 االرتقاء جبودة التدريس يف الربانمج  3-1  اهلدف التفصيلي 

 
 

 
 
 
 
 
 

رقم 
 التنفيذ ءات  راإج مؤشر األداء املؤشر

 األداءمستوى   فرتة التنفيذ 
 املستهدف 

 مسؤولية التنفيذ 
 إىل من

 نسبة التقرير النهائي للمقررات  1-3-1
 نهاية الفصل  االستفادة من التغذية الراجعة من المقررات الدراسية   من مجموع مقررات الفصل 

80%   
 من المقررات تم 

 كتابة تقرير نهائي لها 
 التدريس أعضاء هيئة 

عدد المقررات التي تم مناقشتها   1-3-2
مقررات  أربع  ال يقل عن طول الفصل الدراسي   التنسيق بين منسق البرنامج وأمين المجلس لعرض التقرير في مجلس القسم وتطويرها 

 مجلس القسم   في الفصل الواحد  

1-3-3 
نسبة أعضاء هيئة التدريس  
 - فريق متميز من أعضاء هيئة التدريس وتأهيل استقطاب الحاصلين على درجة دكتوراه  

من أعضاء هيئة   80%
التدريس حاصلين على 

 درجة الدكتوراه 
 منسق البرنامج 

معدل رضا الطلبة عن تقرير  1-3-4
 منسق البرنامج  4 نهاية العام   التدريساالستطالع }راء الطلبة حول جودة  المقرر من مقياس خماسي
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 وفق معايري االعتماد األكادميي مية  اإلسال   الشريعة تقدمي تعليم جامعي متميز يف جمال     اهلدف االسرتاتيجي 
 االرتقاء جبودة التدريس يف الربانمج  3-1  اهلدف التفصيلي 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

رقم 
 التنفيذ إجراءات   مؤشر األداء املؤشر

 األداءمستوى   فرتة التنفيذ 
 املستهدف 

 مسؤولية التنفيذ 
 إىل من

البرنامج بما يتواءم مع  ب المقبولين في تحديد أعداد الطال لى هيئة التدريسنسبة الطلبة إ 1-3-5
 رئيس القسم ووكيلته   25:1 بداية الفصل   البشرية والمادية والقاعات الدراسية المتاحة حجم الموارد 

 بداية الفصل الدراسي  زيارة األقرانل وضع جدول مقترح نسبة زيارة األقران  1-3-6
من شعب المقررات  %20 شر   األسبوع العاشر والحادي ع يوضح فيه أسبوع الزيارة 

 تم بها زيارة أقران 
 أعضاء هيئة التدريس 

 منسق البرنامج  
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 وفق معايري االعتماد األكادميي الشريعة اإلسالمية  تقدمي تعليم جامعي متميز يف جمال     اهلدف االسرتاتيجي 
 بة الربانمج التميز يف تقدمي اخلدمات اإلرشادية لطل  4-1  اهلدف التفصيلي 

 
 

 
 
 
 
 
 

رقم 
 التنفيذ إجراءات   مؤشر األداء املؤشر

 األداءمستوى   فرتة التنفيذ 
 املستهدف 

 مسؤولية التنفيذ 
 إىل من

 معدل رضا الطالب حول  1-4-1
 خدمتي التسجيل واإلرشاد  

 الطلبة تشجيع الطلبة للمشاركة في استبيان استطالع 
 3 لفصل نهاية ا حول خدمتي التسجيل واإلرشاد    

 أعضاء هيئة التدريس   من مقياس خماسي  

 توزيع الطلبة على أعضاء هيئة التدريس  نسبة الطلبة إلى المرشدين   1-4-2

 بداية الفصل الدراسي   

30:1   

 
 

 لجنة اإلرشاد األكاديمي 
 
 

1-4-3 
 عدد اللقاءات التعريفية 
 لقاء واحد سنوي  امج والطلبة تنظيم لقاء فصلي بين إدارة البرن    باإلرشاد األكاديمي 

 على األقل 

 عدد الساعات المكتبية  1-4-4
 لكل مرشد في األسبوع  

 نشر الساعات المكتبية في لوحة اإلعالنات بالقسم
 وفي مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بالقسم   

 ساعة في االسبوع 
 على األقل  

 األكاديمي  ل لإلرشادإعداد دلي  عدد المنشورات الخاصة باإلرشاد  1-4-5
 نشرة على األقل  بداية كل فصل   بداية كل فصل دراسي نشر تعليمات اإلرشاد 

 في كل فصل  
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 وفق معايري االعتماد األكادميي الشريعة اإلسالمية  تقدمي تعليم جامعي متميز يف جمال     اهلدف االسرتاتيجي 
 للربانمج   لمي واإلعالمي  لع ا  لتطويرلتوظيف التقنية   5-1  اهلدف التفصيلي 

 
 

 

رقم 
 التنفيذ إجراءات   مؤشر األداء املؤشر

 األداءمستوى   فرتة التنفيذ 
 املستهدف 

 مسؤولية التنفيذ 
 إىل من

عدد األعضاء الحاصلين على جوائز من  1-5-1
 عمادة التعليم اإللكتروني  

تشجيع األعضاء على المشاركة في مسابقة 
 أعضاء هيئة التدريس   على األقل  3 نهاية الفصل  واإلشادة بهم     التعليم اإللكتروني

 نسبة األعضاء الحاصلين على دورات   1-5-2
 من عمادة التعليم اإللكتروني 

 التنسيق مع عمادة التعليم اإللكتروني 
 إلقامة دروات تدريبية 

 طوال الفصل الدراسي  

20 % 
 أعضاء هيئة التدريس 

 المستخدمين ألعضاءنسبة ا 3-5-1 وحدة الجودة  
   لنظام البالك بورد    

التنسيق مع عمادة التعليم اإللكتروني في متابعة 
 % 50 سير العملية التعليمية عبر نظام البالك بورد  

عدد التطبيقات اإللكترونية المستخدمة في   1-5-4
 التعليم   

عمل ورش تدريبية في استخدام التطبيقات في 
 المتدربين من أعضاء   تطبيقاتسبع  نقل عال ي  العملية التعليمية  

 هيئة التدريس  
 % 50 نهاية العام   تطوير موقع القسم وتغذيتها بكل ما يفيد الطلبة نسبة التقييم لموقع القسم   1-5-5

 لمواقع عدد المتابعين  6-5-1 اللجنة اإلعالمية  
 التواصل االجتماعي للقسم  

 تفعيل حسابات التواصل االجتماعي 
 متابع   3000 طوال العام الدراسي  فيد الطلبةبكل ما ي  وتغذيتها 

الرفع للمسؤولين بتحويل مقرر دراسي إلى مقرر  عدد المقررات اإللكترونية   1-5-7
 رئيس القسم ووكيلته  على األقل  انمقرر  بداية العام الدراسي   اإللكتروني  
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 وفق معايري االعتماد األكادميي اإلسالمية  يعة  الشر تقدمي تعليم جامعي متميز يف جمال     اهلدف االسرتاتيجي 
 التقييم ومصداقيته التأكد من عدالة   6-1  اهلدف التفصيلي 

 
 

 
 
 

 

 رقم املؤشر 
 التنفيذ إجراءات   مؤشر األداء

 األداءمستوى   فرتة التنفيذ 
 املستهدف 

 مسؤولية التنفيذ 
 إىل من

1-6-1 
نسبة المقررات التي تم تقييم  

 إحصاء تقرير المقررات التي تم استيفاء معايير االختبار لها  ختبار لها استيفاء معايير اال

 فصل دراسي نهاية كل 

50%   
من المقررات يتم تطبيق 
معايير استيفاء االختبار  

 لها

 لجنة تقييم أسئلة االختبار

نسبة المقررات التي تم عمل  1-6-2
 ينة عشوائية لها إحصاء تقرير المقررات التي تم عمل ع عينة العشوائية لها   

50%   
من المقررات يتم تطبيق 

 العينة العشوائية لها  
 لجنة تقييم تصحيح االختبار   

 نسبة المقررات المطبقة  1-6-3
 إحصاء تقرير المقررات التي طبقت التغذية الراجعة    لتغذية الراجعة لنتائج للطلبة  

50 % 
 من المقررات يتم تطبيق 

 التغذية الراجعة لها  

 ئة التدريس ء هي أعضا
 لجنة ملف المادة   
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 وفق معايري االعتماد األكادميي الشريعة اإلسالمية  تقدمي تعليم جامعي متميز يف جمال     اهلدف االسرتاتيجي 
 املستمر للربانمج   التغذية الراجعة والتطوير 7-1  اهلدف التفصيلي 

 
 

 

 رقم املؤشر 
 التنفيذ إجراءات   مؤشر األداء

 األداءمستوى   فيذ فرتة التن 
 املستهدف 

 مسؤولية التنفيذ 
 إىل من

معدل رضى أعضاء هيئة التدريس عن   1-7-1
 رسالة وأهداف البرنامج  

استبانة تقييم أعضاء هيئة التدريس لرسالة 
 البرنامج وأهدافه

 نهاية كل فصل دراسي   

4,25 

 وحدة الجودة  

معدل رضى الطلبة عن رسالة وأهداف   1-7-2
 استبانة تقييم الطلبة لرسالة البرنامج وأهدافه البرنامج  

 معدل رضا الطلبة   1-7-3
 استبانة تقييم البرنامج   عن تقييم البرنامج  

3,75 
 معدل رضا الطلبة   1-7-4

 استبانة تقيم خبرة التعلم  عن خبرة التعلم

 معدل رضا أعضاء هيئة التدريس   1-7-5
 عن مصادر التعلم  

ضاء هيئة التدريس لمصادر استبانة تقييم أع
 4 التعلم  

 استبانة تقييم الطلبة لمصادر التعلم  معدل رضى الطلبة عن مصادر التعلم 1-7-6
 معدل رضى أعضاء هيئة التدريس  1-7-7

 عن المرافق والتجهيزات 
 استبانة قياس رضا أعضاء هيئة التدريس

 مقياس خماسي من 3,5 عن المرافق والتجهيزات 
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 وفق معايري االعتماد األكادميي الشريعة اإلسالمية  تقدمي تعليم جامعي متميز يف جمال     ف االسرتاتيجي اهلد

 التغذية الراجعة والتطوير املستمر للربانمج  7-1  اهلدف التفصيلي 
 
 

 رقم املؤشر 
 التنفيذ إجراءات   مؤشر األداء

 األداءمستوى   فرتة التنفيذ 
 املستهدف 

 مسؤولية التنفيذ 
 إىل من

معدل رضى الطلبة عن المرافق   1-7-8
 المرافق والتجهيزات استبانة قياس رضا الطلبة عن  والتجهيزات  

 

 من مقياس خماسي 3,5

 وحدة الجودة  

معدل تقييم الطلبة للخدمات واألنشطة   1-7-9
 الطالبية 

 استبانة تقييم الطلبة لمدى جودة 
 3,70 الخدمات واألنشطة الطالبية  

 عدل رضى أعضاء هيئة التدريس م 1-7-10
 4 التدريس لرئيس القسم ووكيلته استبانة تقييم أعضاء هيئة  عن رئيس القسم ووكيلته 

 معدل الرضا الوظيفي  1-7-11
 4,30 استبانة مدى الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس   ألعضاء هيئة التدريس

 معدل تقييم أعضاء هيئة التدريس  1-7-12
 ي البرنامج لبيئة العمل ف

 استبانة تقييم أعضاء هيئة التدريس لبيئة العمل 
 4 في البرنامج 

 تقويم الطلبة لخدمة التسجيل  1-7-13
 استبانة تقيم الطلبة للخدمتين واإلرشاد األكاديمي  

3 
 تقويم جهات التوظيف لكفاءة 1-7-14

 استبانة تقييم جهات التوظيف لكفاءة خريج البرنامج   خريجي البرنامج  
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 تكوين امللكة الفقهية لدى الطلبة القائم على االستنباط واالستدالل والتحليل والبحث العلمي    اهلدف االسرتاتيجي 
 
 

 

 

 

 رقم املؤشر 
 التنفيذ إجراءات   مؤشر األداء

 األداءمستوى   فرتة التنفيذ 
 املستهدف 

 مسؤولية التنفيذ 
 إىل من

 ا البرنامج عدد البرامج العلمية التي أقامه 2-1
 أو شارك فيها أعضاء هيئة التدريس

 إعداد خطة للبرامج العلمية المعينة على
 تكوين الملكة الفقهية لدى الطلبة 

 طول العام  

 مشاركات  ستال تقل عن 

 أعضاء هيئة التدريس 
لجنة الموهوبين  

 والموهوبات 
 اللجنة العلمية  

 طالب  50 على الحضور في البرامج العلمية حث الطلبة عدد حضور الطلبة للبرامج العلمية  2-2

حث الطلبة على المشاركة في الملتقى العلمي والمسابقات  عدد الطلبة الحاصلين على جوائز علمية  2-3
 من الطلبة على األقل   خمس العلمية داخل وخارج الجامعة 

 ات وبرامج علمية للطلبة إقامة مسابق عدد المسابقات والبرامج التدريبية التخصصية للطالب   2-4

 طول العام  

 مسابقتين  ال تقل عن ب 

2-5 
 حث الطلبة على المشاركة في األنشطة الصفية   صفية عدد األنشطة ال 

من المقررات يتم إقامة   15%
في   أنشطة صفية بها

 الشطرين
 بادرات في العام الدراسي م 4 تشجيع الطلبة على اقتراح مبادرات والمشاركة فيها  المبادرات من قبل الطلبة  عدد 2-6
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 تكوين امللكة الفقهية لدى الطلبة القائم على االستنباط واالستدالل والتحليل والبحث العلمي    اهلدف االسرتاتيجي 
 
 

 

 

 

 

 

 

 رقم املؤشر 
 التنفيذ إجراءات   مؤشر األداء

 األداءمستوى   التنفيذ فرتة  
 املستهدف 

 مسؤولية التنفيذ 
 إىل من

من الطلبة حاصلين  %15 بداية العام الدراسي  تكريم الطلبة المتفوقين  متفوقين في البرنامج نسبة الطلبة ال 2-7
 فأعلى  3,75على معدل 

لجنة الموهوبين  
 والموهوبات 

 لجنة توصيف البرنامج  مخرجات  سبعال تقل عن  بداية العام الدراسي  صياغة المخرجات المناسبة للبرنامج  في البرنامج  قيموالعدد مخرجات التعلم الخاصة بالمهارة  2-8

 رة نسبة قياس مخرج المها 2-9
 وضع خطة لقياس لمخرجات التعلم    الذي تم قياسه في العام

 
فصل ال نهاية

   الدراسي

من الطلبة يحصلون  70%
 أعضاء هيئة التدريس  الدرجةمن  %70على 

  قيمنسبة قياس مخرج ال  10-2 قياس المخرجات لجنة 
 الذي تم قياسه في العام

من الطلبة يحصلون  70%
 من الدرجة %60على 
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 ربط املعرفة النظرية بتطبيقاهتا العلمية مع العناية ابلقضااي املستجدة والنوازل املعاصرة    اهلدف االسرتاتيجي 
 
 

 

 

 

 

 رقم املؤشر 
 التنفيذ إجراءات   ؤشر األداءم

 األداءمستوى   فرتة التنفيذ 
 املستهدف 

 مسؤولية التنفيذ 
 إىل من

 نسبة المقررات التي تم ربط 3-1
 المعرفة النظرية بتطبيقاتها المعاصرة  

بما يتوافق إعادة توصيف المقررات 
مع المعايير األكاديمية للتخصصات 

وربطها بالجانب التطبيقي  الشرعية
والقضايا المعاصرة، وصياغة 
 المخرجات التعلم بناء على ذلك

 . لمدة أسبوعين  ه 27/2/1441

50 % 

 أعضاء هيئة التدريس 
الموهوبين  لجنة 

 والموهوبات 
 اللجنة العلمية  

 نسبة المقررات التي تعتني بالقضايا المستجدة  3-2
   %15 والنوازل المعاصرة  

 عدد المعارض والندوات والبرامج   3-3
 لتي أقامها البرنامج في مجال ا

 القضايا والنوازل المعاصرة

 إقامة معارض وندوات وبرامج علمية 
 في مجال القضايا والنوازل المعاصرة 

 طول العام  
8  

عدد الحضور من الطلبة  في المعارض والندوات  3-4
 العلمية التي تهتم بالقضايا المعاصرة

 البرامج العلمية  حث الطلبة على حضور
 طالب وطالبة  50 المهتمة بالقضايا المعاصرة  
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 املسامهة الفعالة يف سد حاجة اجملتمع يف جماالت التخصص املتنوعة كالتعليم واإلفتاء والقضاء والتوجبه واإلرشاد   اهلدف االسرتاتيجي 
 
 

 

 رقم املؤشر 
 التنفيذ إجراءات   مؤشر األداء

 األداءوى  مست التنفيذ فرتة  
 املستهدف 

 مسؤولية التنفيذ 
 إىل من

 عدد المعيدين الذين تم تعينهم بوظيفة   4-1
  - معيد بالتميز  

 نهاية العام  

 في السنة  على األقل 1

 وحدة الجودة بالقسم 
 بالتعاون مع  

 وحدة الخرجين بالكلية 

عدد الطلبة الذين تم ترشيحهم لوزارة العدل  4-2
 لشغل منصب قاضي  

 للطلبة المتوقع تخرجهم اإلعالن
 بالحضور للمقابلة الشخصية 
 في حسابات التواصل للقسم 

   طالب 60

 نسبة الطلبة الذين أكملوا البرنامج   4-3
 % 50 معدل االتمام الظاهري   في الحد األدنى  

 نسبة الطلبة الذين تم  4-4
 التحاقهم بوظائف 
 أو الدراسات العليا

 % 30 ين   استبيان متابعة الخريج

 عدد البرامج التوعوية 4-5
 لخدمة المجتمع  

 إعداد قاعدة بيانات بها . 
 إعداد برامج تسويقية لها . 

 طول العام 
 على األقل  10

 اللجنة العلمية  
 إعداد آلية فاعلة لالاستفادة من  المجتمعية عدد الشراكات  4-6

 5 الشراكات االجتماعية 
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 ح من الدول اإلسالمية نأتهيل فئة من أبناء املسلمني من طلبة امل    السرتاتيجي اهلدف ا
 
 

 

 

 

 

 

 التنفيذ إجراءات   مؤشر األداء
 األداءمستوى   فرتة التنفيذ 

 املستهدف 
 مسؤولية التنفيذ 

 إىل من
 طلبة المنحنسبة 

 الملتحقين في البرنامج    
  

 تحديد نسبة لقبول طلبة المنح

 اسي  نهاية كل عام در 
 إدارة البرنامج    5%

 حصر طلبة المنح في البرنامج    

  ةدول 20ال تقل عن  استقطاب المتميزين من الدول اإلسالمية   عدد دول المنح المرشحة للطلبة 

إبرازهم من خريجي عدد من يتم 
 المنح الذين شغلوا مكانة علمية 

 إعداد قاعدة بيانات محدثة ألبرز خريحي طلبة المنح
 على األقل سنويا 2 بدابة كل عام  إعداد خطة إعالمية للتعريف بهم 

 طلبة المنح لجنة 
 عدد اللقاءات الخاصة   وذوي االحتياجات الخاصة 

 بطلبة المنح
 إقامة لقاءات خاصة بهم لمعرفة المشاكل التي تعترضهم  

  في العام لقاءات 4  األسبوع الثاني العاشر من الفصل الثاني   وإيجاد حلول لها 
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 استقطاب املتميزين من الطلبة داخل اململكة وخارجها    اهلدف االسرتاتيجي 
 
 

 

 

 

 

 رقم املؤشر 
 التنفيذ إجراءات   مؤشر األداء

 داءاألمستوى   فرتة التنفيذ 
 املستهدف 

 مسؤولية التنفيذ 
 إىل من

 تحديد نسبة للقبول في البرنامج    نسبة القبول في البرنامج     6-1
 عام الدراسي   بداية ال

 % 85ال تقل الموزونة عن 

 إدارة البرنامج   

 النجاح في  اجتياز نسبة  6-2
 % 70 تحديد نسبة المقابلة الشخصية   المقابلة الشخصية 

 عدد البرامج والحمالت  6-3
 التعريفية بالبرنامج لطلبة الثانوي 

 تنفيذ برامج وحمالت تعريفية الستقطاب 
 الطلبة المتميزين  

 طول العام  

 امج بر  4ال يقل عن 
 في العام الدراسي  

المواد اإلعالمية المنشورة في عدد  6-4
مواد   5 يال يقل عن نشر التعريف بالبرنامج في مواقع التواصل االجتماعي  التعريف بالبرنامج 

 فيةي إعالمية تعر 
نسبة القبول لحاملين شهادة الثانوية   6-5

 من خارج مكة 
 من ذوي النسب المرتفعة  

 قبول حاملي شهادة ثانوية 
 فأعلى %90 بداية العام الدراسي   من خارج مكة بنسب مرتفعة  
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يعة                                                                                   جميع الحقوق محفوظة لقسم الشر


