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قاٟى ٛاجلدأه ٔاألغكاه
الصفحٛ

اجلدأه
جدٔه ( )1عدد ٚأمسا ٤نًٝات ازباَع ١اإلضالَٚ ١ٝتازٜخ اإلْػا ٤يهٌ َٓٗا.

14

جدٔه ( )2ايرباَر األنادمي ١ٝبازباَع ١اإلضالَ ١ٝسطب ايهًٚ ١ٝايدزد ١ايعًُ.١ٝ

17

جدٔه ( )3ايرباَر األنادمي ١ٝبازباَع ١اإلضالَ ١ٝسطب ايهًٝات ٚاألقطاّ ٚايدزدات ايعًُ.١ٝ

18

جدٔه ( )4عدد ايطالب املكٝدَٛ ٜٔشعني سطب ايدزدات ايعًُٚ ١ٝازبٓط ١ٝيًعاّ ازباَعٞ
(1435/1434ﻫ).
جدٔه ( )5ايطالب املكٝد ٕٚيف ايدزاضات ايعًٝا ٚايبهايٛزٜٛع يف مجٝع ايدزدات ايعًُ١ٝ
بازباَع ١اإلضالَ ١ٝيألعٛاّ (  )1431- 1430إىل (1435 - 1434ﻫ).
جدٔه ( )6عدد أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ  َٔٚفـ ٞسهُِٗ (َٔ احملاعسٚ ٜٔاملعٝد ٜٔبهًٝات
ازباَعَٛ ١شعني عً ٢ايهًٝات سطب ازبٓط ١ٝيًعاّ ازباَع1435/1434( ٞﻫ).
جدٔه ( )7عدد أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ  َٔٚيف سهُِٗ بهًٝات ازباَعَٛ ١شعني سطب
املستب ١ايعًُٚ ١ٝازبٓط ١ٝيًعاّ ازباَع1435/1434( ٞﻫ).
جدٔه ( )8أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ  َٔٚفـ ٞسهُِٗ بهًٝات ازباَعَٛ ١شعني سطب املؤٌٖ
ايعًُٚ ٞازبٓط ١ٝيًعاّ ازباَع1435/1434( ٞﻫ).
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جدٔه (َ )9ؤغسات ايٛعع ايسأٖ يًذاَع ١اإلضالَ.١ٝ

29

جدٔه (ْ )10طب اإلظباش يًخط ١االضرتاتٝذَٛ ١ٝشع ١طبكا ألٖداف اشبطٚ ١ضٓ ١ايتٓفٝر.

33

جدٔه ( )11دٛاْب ايتُٝص يف ازباَعات املكازْ.١

48

جدٔه ( )12ايتٛصٝات اييت ػبب ٚععٗا يف االعتباز عٓد بٓا ٤اشبط ١االضرتاتٝذ ١ٝايجاْ١ٝ
يًذاَع ١اإلضالَ.١ٝ

49

األغكاه
غكن ( )1اهلٝهٌ ايتٓع ُٞٝيًذاَع ١اإلضالَ.١ٝ

13

غكن ( )2ايرباَر األنادمي ١ٝبازباَع ١اإلضالَ ١ٝسطب ايهًٚ ١ٝايدزد ١ايعًُ.١ٝ

17

غكن ( )3ايرباَر األنادمي ١ٝبازباَع ١اإلضالَ ١ٝسطب ايهًٝات ٚاألقطاّ ٚايدزدات ايعًُ.١ٝ

19

غكن ( )4عدد ايطالب املكٝدَٛ ٜٔشعني سطب ايدزدات ايعًُٚ ١ٝازبٓط ١ٝيًعاّ ازباَعٞ
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2

(1435/1434ﻫ).
غكن ( )5ايطالب املكٝد ٕٚيف ايدزاضات ايعًٝا ٚايبهايٛزٜٛع يف مجٝع ايدزدات ايعًُ١ٝ
بازباَع ١اإلضالَ ١ٝيألعٛاّ (  )1431- 1430إىل (1435 - 1434ﻫ).
غكن ( )6عدد أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ  َٔٚفـ ٞسهُِٗ (َٔ احملاعسٚ ٜٔاملعٝد ٜٔبهًٝات
ازباَعَٛ ١شعني عً ٢ايهًٝات سطب ازبٓط ١ٝيًعاّ ازباَع1435/1434( ٞﻫ).
غكن ( )7عدد أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ  َٔٚيف سهُِٗ بهًٝات ازباَعَٛ ١شعني سطب املستب١
ايعًُٚ ١ٝازبٓط ١ٝيًعاّ ازباَع1435/1434( ٞﻫ).
غكن ( )8أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ  َٔٚفـ ٞسهُِٗ بهًٝات ازباَعَٛ ١شعني سطب املؤٌٖ
ايعًُٚ ٞازبٓط ١ٝيًعاّ ازباَع1435/1434( ٞﻫ).
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كلمة مدير اجلامعة
حممد
احلمد هلل رب العادنيَّ ،
والسالم عذ أرشف األىبواء وادرشلني ىبونا َّ
والصالة َّ
وعذ آله وصحبه أمجعني ،وبعد:
تعد عملوة التخطوط االشساتوجي رضورة ملحة يف التعلوم اجلامعي ،ويف كل
مًشسة تعلوموة تسعى للتموز والريادة ،وقد كان للجامعة اإلشالموة جتربة متموزة يف
التخطوط االشساتوجي من خالل إعداد وتنفوذ اخلطة اإلشساتوجوة األوىل /2543
 2547هـ ،التي حققت ىسبة عالوة من النجاح ،وهلل احلمد وادنّة.
وتييت اخلطة االشساتوجوة الثاىوة للجامعة (2552/2551 -2548/2547هـ)،
متزامنة مع اخلطة اخلمسوة العارشة للدولة – رعاها اهلل ،-لتتواصل اجلهود يف حتقوق
الرصودة يف رقي التعلوم وتقدمه ،ولتحدد األهداف و تنفذ الزامج
تطلعات قواداتنا َّ
وادشاريع لتحقق اآلمال والتطلعات بٌذن اهلل تعاىل ،وقد بدأ العمل يف اخلطة االشساتوجوة
الثاىوة منذ بداية العام ادايض2547/2546هـ ،وبذلت فوها جهود كبرة إلعدادها،
فعقدت اجتامعات عدة ،ولقاءات ،وورش عمل ،و دراشات حتلولوة.
وأتقدَّ م يف هذه ادناشبة بخالص ُّ
الرصودة؛ بقوادة خادم
الشكر والتَّقدير حلكومتنا َّ
احلرمني َّ
الَّشيفني؛ ادلك شلامن بن عبد العزيز -حفظه اهلل -وويل عهده األمني صاحب
السمو ادلكي األمر حممد بن ىايف بن عبد العزيز-ىائب رئوس جملس الوزراء وزير
ُّ
ويل العهد صاحب السمو ادلكي األمر حممد بن شلامن بن
ويل ّ
الداخلوة  ،وشمو ّ
عبدالعزيز النائب الثاين لرئوس جملس الوزراء وزير الدفاع  -حفظهم اهلل  -عذ العناية،
السمو
والرعاية ،والدَّ عم ادتواصل هلذه اجلامعة ،كام أتقدم بالشكر والتقدير لصاحب ُّ
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ادنورة ،عذ دعمه،
ادلكي األمر فوصل بن شلامن بن عبدالعزيز؛ أمر منطقة اددينة َّ
ورعايته للجامعة اإلشالموة.
ُّ
والشكر موصول دعايل وزير التَّعلوم األشتاذ الدُّ كتور /أمحد بن حممد العوسى ،عذ
دعمه ومساىدته للجامعة يف كل ما يرتقي هبا وحيقق أهدافها ،كام أصكر فضولة وكول
اجلامعة للتطوير رئوس فريق إعداد اخلطة ،وأعضاء اللجنة اإلرشافوة العلوا ،وفريق إعداد
اخلطة عذ ما بذلوه من جهد مشكور و ما قاموا به من عمل دؤوب يف شبول إىجاز اخلطة
وإخراجها بالصورة الالئقة.
فلهم مني -مجوعا -الشكر اجلزيل والدعاء اخلالص بالتوفوق والسداد.
َّ
حممد وآله وصحبه أمجعني.
وصذ اهلل وش َّلم عذ ىبونا َّ
ودٖس اجلاوع ٛاإلضالوٗ ٛاملكمّف
أ.د /إبساِٗي بَ عم٘ العبٗد
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اسبُد هلل زبِّ ايعاملنيٚ ،ايضَّالٚ ٠ايطَّالّ عً ٢أغسف األْبٝاٚ ٤املسضـًني ْبِّٓٝـا ضبَُّـد
ٚعً ٢آي٘ ٚصشب٘ أمجعنيٚ ،بعد:
يف ظٌ ايتطٛزات ايعامل ١ٝاملتالسك ١فإٕ دٛد ٠ايتعً ِٝتعٌ ضبـٛزّا أضاضـّٝا يٓذـا ايتعًـِٝ
ازباَع ;ٞيرا ٜتُجٌ اهلدف ايعاّ األضاض ٞيًخط ١املطتكبً ١ٝيًتعً ِٝازبـاَع ٞيف املًُهـ١
ايعسبٝــ ١ايطــعٛد( ١ٜآفــام) االزتكــا ٤بهفــاْ ٠٤عــاّ ايتعًــ ِٝايعــايٚ ،ٞذيــو َــٔ صــالٍ صــٝاغ١
صبُٛع َٔ ١اشبطط املسسً ١ٝاشبُط ١ٝتٓتٗ ٞيف عاّ 1450ﻫ.
 َٚــٔ ٖ ــرا املٓطً ــل زأت ازباَع ــ ١اإلض ــالَ ١ٝعٓ ــد إع ــداد صطتٗ ــا االض ــرتاتٝذ١ٝ
ا يجاْٝـ ١إٔ تـيتَ ٞتٛافكـَ ١ـع ايتطًعـات املطـتكبً ١ٝشبطـ ١آفـام يف َطـازاتٗا ٚشَٓٗــا،
َٔ صالٍ تبين ضٝاض ١ايتخطٝط االضرتاتٝذ ٞبعٝد املد 1437َٔ( ٣ﻫ اىل1450ﻫ)
ٚتتغُٔ اشبط ١ايعاَ ١يًذاَع ١ثالخ َساسٌ ٖ:ٞ
 )1املسسًــ ١األٚىلَ :ــٔ ايعــاّ اسبــاي 1437/1436( ٞﻫ) ستــ ٢عــاّ 1441/1440ﻫ (اشبطــ١

االضرتاتٝذ ١ٝايجاْ ١ٝيًذاَع ١اإلضالَ ١ٝباملد ١ٜٓاملٓٛز.)٠
 )2املسسً ١ايجاْ َٔ :١ٝعاّ 1442/1441ﻫ ست ٢عاّ  1446/1445ﻫ.
 )3املسسً ١ايجايج :١ضتٓتٗ ٞبإذٕ اهلل تعاي ٞيف عاّ 1450ﻫ بتشكٝل اهلدف ايبعٝد يًذاَع.١
ٚق ـ ــد مت بٓ ـ ــا ٤اشبط ـ ــ ١االض ـ ــرتاتٝذ ١ٝايجاْ ٝـ ــ ١يًذاَع ـ ــ 1437/1436( ١ﻫ -
1441/1440ﻫ); يتشكل طُٛسات ازباَع ١اإلضالَٚ ١ٝاالزتكـا ٤بٗـا َـٔ صـالٍ ٚعـع
زؤٜــ ١طُٛســٚ ،١زضــايَ ١عــرب ٠عٓٗــاٚ ،صبُٛعــَ ١ــٔ ايكــ ِٝاسبانُــ ١ألداٗ٥ــا ،نُــا
ٚععت األٖداف اإلضـرتاتٝذ ١ٝاملطـتكبً ١ٝيًذاَعـ ١ايـيت تطـع ٢إىل ذبكٝكٗـا بـإذٕ
اهلل تعاىل َٔ صالٍ تٓفٝر عدد َٔ ايرباَر ٚاملػسٚعات املطتكبً.١ٝ
ٚمت االعتُـاد يف بٓــا ٤اشبطـ ١االضــرتاتٝذ ١ٝايجاْٝــ ١يًذاَعـ ١اإلضــالَ ١ٝعًــ٢
صبُٛع َٔ ١املستهصات األضاض: ٖٞ ١ٝ


اشبط ١اإلضرتاتٝذ ١ٝاألٚىل يًذاَع ١اإلضالَٖ1436/1432 ١ٝـ.
6



صط ١ايتُٓ ١ٝايتاضعٚ ١ايعاغس ٠يًذاَع.١



اشبط ١املطتكبً ١ٝيًتعً ِٝازباَع ٞيف املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد ( ١ٜآفام).

 ايتٛدٗات املطتكبً ١ٝيًتعً ِٝايعاي( ٞضٝاضات).


االضرتاتٝذ ١ٝايٛطٓ ١ٝيًػباب.

 االضرتاتٝذ ١ٝايٛطٓ ١ٝيًتش ٍٛإىل صبتُع املعسف.١
 املخطط اإلقً ُٞٝملٓطك ١املد ١ٜٓاملٓٛز ٠ست ٢عاّ ٖ1450ـ
 ايدزاض ١ايرات ١ٝيًتك ِٜٛايتطٜٛس.ٟ


تكسٜس املسادعني اشبازدني يف ايتك ِٜٛايتطٜٛس.ٟ



ايتكازٜس ايطٓ ١ٜٛيًذاَع.١
ازباَعات احملًٚ ١ٝاإلقًٚ ١ُٝٝايعامل. ١ٝ



املكازْ ١املسدعَ ١ٝع بع



َعاٜري اهل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝيالعتُاد األنادمي.ٞ



ايدزاضات ٚاألحباخ املتعًك ١بازباَع ١اإلضالَ ١ٝأنادميّٝا ٚحبجّٝا.



إسضا٤ات تطٛز ازباَع ١نُّا ٚنٝفًا.

 ذبً ٌٝايٛعع ايسأٖ يًذاَع.١
ٚ زش ايعٌُ  ٚاالدتُاعات ٚايًكا٤ات اشباص ١باشبط ١االضرتاتٝذ.١ٝ
 اضتطالعات اآلزا ٤يف ازبٛاْب ايتعًٚ ١ُٝٝاشبدَ.١ٝ
ٜٚطــس فسٜــل إعــداد اشبطــ ١االضــرتاتٝذ ١ٝإٔ ٜكــدّ ٚافــس ايػــهس ٚايتكــدٜس يًذٓــ١
اإلغــساف ١ٝعًــ ٢إعــداد اشبط ـ ١بس٥اضــ ١فغــَ ١ًٝــدٜس ازباَعــ ١املهًــف أ .د .إبــساٖ ِٝبــٔ
عً ٞايعبٝد ،اييت ناْت صري َعني -بعد اهلل عص ٚدٌ  -يف إظباش ايفسٜل ألعُاي٘.
ْطيٍ اهلل عص ٚدٌ بيمسا ٘٥اسبطٓٚ ٢صفات٘ ايعً ٢إٔ ػبعـٌ أعُايٓـا صايضـ١
يٛدٗ٘ ايهسٚ ،ِٜآصس دعٛاْا إٔ اسبُد هلل زب ايعاملني.
فسٖل إعداد اخلط ٛاالضرتاتٗجٗٛ
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أعطا ٞالمجٍ ٛاإلغسافٗ ٛالعمٗا عم ٜوػسٔع اخلط ٛاالضرتاتٗجٗ ٛالجاٌٗٛ
 1فغَ ١ًٝدٜس ازباَع ١املهًف :أ .د .إبساٖ ِٝبٔ عً ٞايعبٝد

زٝ٥طّا

ٚ 2ن ٌٝازباَع ١يًػؤ ٕٚايتعً :١ُٝٝأ .د .إبساٖ ِٝبٔ عً ٞايعبٝد

عغّٛا

ٚ 3ن ٌٝازباَع :١أ .د .أمحد بٔ عبداهلل سطٔ ناتب

عغّٛا

ٚ 4ن ٌٝازباَع ١يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُ : ٞد .عبدايسمحٔ بٔ زدا ٤اهلل األمحدٟ

عغّٛا

ٚ 5ن ٌٝازباَع ١يًتعا ٕٚايدٚيٚ ٞايتبادٍ املعسيف د .زبا بٔ زعُٝإ ايعٓصٟ

عغّٛا

ٚ 6ن ٌٝازباَع ١يًتطٜٛس أ .د .ضبُٛد بٔ عبدايسمحٔ قد

عغّٛا

 7املػسف ايعاّ عً ٢ايػؤ ٕٚاإلدازٚ ١ٜاملاي ١ٝأ .ضًُٝإ بٔ دص ٌٝايكػعُٞ

عغّٛا

 8عُٝد ازبٛدٚ ٠االعتُاد األنادمي ٞد .عبداهلل بٔ ضبُد ايعتٝيب

عغّٛا

 9عُٝد ايتطٜٛس األنادميٚ ٞاإلداز ٟدْ .اصس بٔ عبداهلل األمحدٟ

أَّٓٝا

فسٖل إعداد اخلط ٛاالضرتاتٗجٗ ٛملػسٔع اخلط ٛاالضرتاتٗجٗٛ
 1أ .د .ضبُٛد بٔ عبدايسمحٔ قد

زٝ٥طّا

 2د .زبا بٔ زعُٝإ ايعٓصٟ

ْا٥بّا

 3دْ .اصس بٔ عبد اهلل األمحدٟ

أَّٓٝا

 4أ .د .ضبُد بٔ ٜٛضف عفٝفٞ

عغّٛا

 5د .دابس بٔ بػري احملُدٟ

عغّٛا

 6د .عبداهلل بٔ عبد ايعصٜص ايفاحل

عغّٛا

 7د .صايد بٔ يطٝف اهلبٝدٟ

عغّٛا

 8د .عبدايًطٝف بٔ ضبطٔ ايعسٜين

عغّٛا

 9د .دبٌ ساَد عً ٞسطٔ

عغّٛا

 10أ .عبداهلل بٔ صًٜٛح املطسيف

عغّٛا
ضهستريّا

 11عٝط ٢بٔ عًٝج ١ايفصٟ

املكتب االضتػازٙ

َهتب ايسٜاد ٠اسبدٜح بس٥اض ١أ .د .عضاّ بٔ ؼب ٢ٝايفٝالي.ٞ
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اجلزء األول
اإلطاز الٍظسٔ ٙاملٍّج٘ لمخط ٛاإلضرتاتٗجٗٛ

9

وساحن إعداد اخلط ٛاإلضرتاتٗجٗ:ٛ
تتهـ ــَ ٕٛساسـ ــٌ إعـ ــداد اشبطـ ــ ١االضـ ــرتاتٝذ ١ٝاشبُطـ ــ ١ٝايجاْٝـ ــ ١يًذاَعـ ــ١
اإلضالَ ١ٝباملد ١ٜٓاملٓٛز َٔ ٠مخظ َساسٌ أضاض ،١ٝنُا ٖٚ ٛاعح َٔ ايػهٌ ايتاي:ٞ
وساحن إعداد اخلط ٛاإلضرتاتٗجٗ ٛالجاٌٗ ٛلمجاوع ٛاإلضالوٗ ٛباملدٍٖ ٛاملٍٕزٚ
املساحن

األٚىل

العٍٕاُ

ايٛعع ايسأٖ

ايجاْ١ٝ

ايسؤ ١ٜاملطتكبً١ٝ

ايجايج١

ٚعع ٚصٝاغ ١املطتكبٌ املٓػٛد

ايسابع١

إعداد ايرباَر ٚاملػسٚعات
املطتكبً١ٝ

اشباَط١

املتابعٚ ١ايتكِٝٝ

املّاً
 :1- 1ايتعسٜف بازباَع.١
 :2- 1ايدزاضات املطش ١ٝايتشً.١ًٝٝ
 :3- 1ايدزاضات املسدع.١ٝ
 :4- 1دزاضٚ ١ذبً ٌٝايتٛدٗات املطتكبً ١ٝيًتعًِٝ
ايعاي ٞيف املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد.١ٜ
 :5- 1ايتشً ٌٝايسباع.ٞ
 :1- 2ايك ِٝاألضاض ١ٝيًذاَع.١
 :2- 2زؤ ١ٜازباَع.١
 :3- 2اهلدف ايبعٝد.
 :4- 2زضاي ١ازباَع.١
 :1- 3ذبدٜد املعٓٝني ايسٝ٥طني.
 :2- 3ذبدٜد اهلدف ايعاّ.
 :3- 3ذبدٜد األٖداف االضرتاتٝذ.١ٝ
 :1- 4ايرباَر.
 :2- 4املػسٚعات.
َ :3- 4ؤغسات األدا.٤
 :4- 4ازبٗات ايسٝ٥طٚ ١ايفسع.١ٝ
 :1- 5ذبدٜد ازبٗ ١املطؤٚي ١عٔ املتابعٚ ١ايتك.ِٜٛ
 :2- 5ذبدٜد َٗاّ زبٓ ١املتابعٚ ١ايتك.ِٜٛ
 :3- 5ذبدٜد تٛقٝت املتابعٚ ١ايتك.ِٜٛ
 :4- 5ذبدٜد أضباب االعبسافات.
 :5- 5إعداد ايتكازٜس.
 :6- 5ايتك ِٜٛايٓٗا.ٞ٥
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املسحم ٛاألٔىل :دزاض ٛالٕضع الساَِ:
اقتغ ــت َسسً ــ ١اإلع ــداد يًخط ــ ١إٔ ٜك ــ ّٛايفس ٜــل بتشً ٝــٌ ايٛع ــع اي ــسأٖ
يًذاَعَٚ ،١ا ؼبَ َٔ ٜ٘ٛهْٛات ٚعٓاصس ٚصـدَاتٚ ،تكٝـ ِٝذيـو ايٛاقـع َـٔ صـالٍ
ذبدٜد دٛاْب ايكٚ ٠ٛدٛاْب ايكضٛزٚ ،تيضٝطّا هلر ٙاشبط ٠ٛاهلاَ ١فكد ْعـس فسٜـل
ايعٌُ يف األٖداف ايعاَـ ١يًذاَعـٚ ،١اهلٝهـٌ ايتٓعُٝـ ٞيٛسـداتٗا َٚساسـٌ تطٛزٖـا
َٓــر قــساز إْػــاٗ٥اَٚ ،ــا ذبٜٛــ٘ َــٔ نًٝــات َٚعاٖــد ٚإدازاتَٚ ،ــا تكدَــ٘ َــٔ بــساَر
أنادمي ٝــ ١يف دٗاتٗ ــا ايتعً ُٝٝــَٚ .١ك َٛــات ازباَع ــ ١األضاض ــ َ ١ٝــٔ أعغ ــا ٦ٖٝ ٤ــ١
ايتدزٜظ  َٔٚيف سهُِٗ ٚاملدزضني ٚاملٛظفني ٚايطالب.
ٚاْطالقًا َٔ ٖر ٙايدزاض ١فكد أدسٜت عد ٠اضـتطالعات يًـسأ ،ٟمشًـت نافـ١
املعٓــٝني بـإداز ٠ازباَعــٚ ،١املطــتفٝد ٜٔداصــٌ ازباَعــٚ ١صازدٗــاٚ .مت يف عــ ٤ٛذيــو
ذبدٜد َؤغسات ايٛعع ايسأٖ يًذاَع.١
َٚسِّت دزاض ١ايٛعع ايسأٖ يًذاَع ١بعد ٠صطٛات ناْت عً ٢ايٓش ٛاآلت:ٞ

 - 1- 1التعسٖف باجلاوعٛ
أْػــ٦ت ازباَعــ ١اإلضــالَ ١ٝبــاألَس املًهــ ٞزقــِٚ 11تــازٜخ ٖ1381/3/25ــ ٚتــال ٙاألَــس
املًهــ ٞذ ٚايــسِّقِ  21املــؤزِّيف يف ٖ1381/4/16ـ ـ باملضــادق ١عًــْ ٢عــاّ اسًــظ االضتػــازٟ
األعً ٢يًذاَعٚ ،١بدأت ايدزاض ١فٗٝا  ّٜٛاألسد  َٔ 2مجاد ٣اآلصس ٠فـ ٞايعاّ ْفط٘.
ٚيف ٖ1386/5/18ـ ـ صــدز املسضــ ّٛاملًهــ ِّٞزقــِ ّ 18/باملٛافكــ ١عًــْ ٢عــاّ ازباَعــ .١ثــِ
صدز ْعاّ آصس يًذاَعٚ ;١فكاً يًُسض ّٛاملًه ِّٞذ ٟايسِّقِ ّ 70/املؤزِّيف يفٖ1395/8/7ـ.
ٚقــد تغــُٔ املسضــ ّٛإٔ ازباَعــ ١اإلضــالَ ١ٝباملدٜٓــ ١املٓـٛزَ ٠ؤضطــ ١إضــالَ ١ٝعاملٝــ١
َٔ سٝح ايػا ١ٜعسب ١ٝضعٛد َٔ ١ٜسٝح ايتبع .١ٝنُا سدد أٖدافٗا بايتاي:ٞ
 .1تبًٝؼ زضاي ١اإلضالّ اشبايد ٠إىل ايعامل عٔ طسٜل ايـدعٚ ٠ٛايتعًـ ِٝازبـاَعٞ
ٚايدزاضات ايعًٝا.
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 .2غــسع ايس ٚاإلضالَٚ ١ٝتُٓٝتٗا ٚتعُ ٝـ ــل ايتد ٜٔايعُ ـ ــً ٞفـ ٞسٝا ٠ايفسد ٚاستُع،
املبين عً ٢إصالظ ايعباد ٠هلل ٚدبسٜد املتابع ١يسض ٍٛاهلل صً ٢اهلل عً ٚ ٘ٝضًِ.
 .3إعــداد ايبشــٛخ ايعًُٝــٚ ١تسمجتٗــا ْٚػــسٖا ٚتػــذٝعٗا ف ــ ٞصبــاالت ايعًــّٛ
اإلضالَٚ ١ٝايعسب ١ٝخباصٚ ،١ضا٥س ايعًٚ ّٛفسٚع املعسف ١اإلْطاْ ١ٝاييت ؼبتاز
إيٗٝا استُع اإلضالَ ٞبعاَِّ.١
 .4تجكٝف َٔ ًٜتشل بٗا َٔ طالب ايعًِ َٔ املطًُني َٔ غت ٢األعباٚ ،٤تهٜٔٛ
عًُاَ ٤تخضضني فـ ٞايعً ّٛاإلضالَٚ ١ٝايعسبٚ ١ٝفكٗا ٤فـ ٞايدَ ٜٔتـصٚدٜٔ
َـ ــٔ ايعًـ ــٚ ّٛاملعـ ــازف دـ ــا ٜؤًٖـ ــِٗ يًـ ــدع ٠ٛإىل اإلضـ ــالّٚ ،سـ ــٌ َـ ــا ٜعـ ــس
يًُطًُني َٔ َػهالت فـ ٞغؤ ٕٚدٚ ِٜٗٓدْٝـاِٖ عًـٖ ٢ـد ٟايهتـابٚ ،ايطـٓ،١
ٚعٌُ ايطًف ايضاحل.
 .5دبُٝع ايرتاخ اإلضالَٚ ٞايعٓا ١ٜحبفع٘ٚ،ذبكٝكْ٘ٚ ،ػس.ٙ
 .6إقاَــ ١ايــسٚابط ايعًُٝــٚ ١ايجكافٝــ ١بازباَعاتٚ،اهل٦ٝــاتٚ ،املؤضطــات ايعًُٝــ١
فـ ٞايعاملٚ ،تٛثٝكٗا شبدَ ١اإلضالّ ٚذبكٝل أٖداف٘.
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غكن ()1
اهلٝهٌ ايتٓع ُٞٝيًذاَع ١اإلضالَ١ٝ

تغِ ازباَع ١تطع نًٝات َٚعٗدّاَٚ ،عٗد ٜٔد ٕٚازبـاَعٚ ،ٞدازٜـٔ َـٔ دٚز
اسبدٜح نُا َٖٛ ٛعح يف ازبد ٍٚايتاي.ٞ
جدٔه ()1
عدد ٚأمسا ٤نًٝات ازباَع ١اإلضالَٚ ١ٝتازٜخ اإلْػا ٤يهٌ َٓٗا
ً

ضٍ ٛاإلٌػاٞ

اضي الكمٗٛ

1

نً ١ٝايػسٜع١

1381ﻫ – ّ1961

2

نً ١ٝايدعٚ ٠ٛأص ٍٛايدٜٔ

1386ﻫ – ّ1966

3

نً ١ٝايكسإٓ ايهسٚ ِٜايدزاضات اإلضالَ١ٝ

1394ﻫ – ّ1974

4

نً ١ٝايًػ ١ايعسب١ٝ

1395ﻫ – ّ1975

5

نً ١ٝاسبدٜح ايػسٜف ٚايدزاضات اإلضالَ١ٝ

1396ﻫ – ّ1976

6

َعٗد تعً ِٝايًػ ١ايعسب ١ٝيػري ايٓاطكني بٗا

1386ﻫ – ّ1966

7

نً ١ٝايعًّٛ

1430ﻫ – ّ2009

8

نً ١ٝاسباضب اآليْٚ ٞعِ املعًَٛات

1430ﻫ – ّ2009

9

نً ١ٝاهلٓدض١

1430ﻫ – ّ2009

 10نً ١ٝايضٝدي١

متت املٛافك ١عً ٢إْػاٗ٥ا ٚمل ٜتِ تفعًٗٝا

 11نً ١ٝايطب

متت املٛافك ١عً ٢إْػاٗ٥ا ٚمل ٜتِ تفعًٗٝا

 12نً ١ٝايعً ّٛايطب ١ٝايتطبٝك١ٝ

متت املٛافك ١عً ٢إْػاٗ٥ا ٚمل ٜتِ تفعًٗٝا

ً

ضٍ ٛاإلٌػاٞ

اضي املعّد ٔالداز

 13داز اسبدٜح املدْ ١ٝباملد ١ٜٓاملٓٛز٠

 1350ﻫ– ّ1930

 14داز اسبدٜح امله ١ٝده ١املهسَ١

1352ﻫ– ّ1932

 15املعٗد ايجاْٟٛ

 1381ﻫ– ّ1961

 16املعٗد املتٛضط

 1381ﻫ– ّ1961
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 العىادات املطاٌدٚ

عُاد ٠ايكبٚ ٍٛايتطذ.ٌٝ
عُاد ٠غ ٕٛ٦ايطالب.
عُاد ٠ايدزاضات ايعًٝا.
عُاد ٠غ ٕٛ٦املهتبات.
عُاد ٠ايبشح ايعًُ.ٞ
عُاد ٠ايتعًِ اإليهرتٚ ْٞٚايتعً ِٝعٔ بعد.
عُاد ٠ايتطٜٛس األنادميٚ ٞاإلداز.ٟ
عُاد ٠ازبٛدٚ ٠االعتُاد األنادمي.ٞ
عُاد ٠تكٓ ١ٝاملعًَٛات.
عُاد ٠صدَ ١استُع.
عُاد ٠غ ٕٛ٦اشبسػبني.
َعٗد ايبشٛخ ٚايدزاضات االضتػاز.١ٜ
 الكساض٘ العمىٗٛ

نسض ٞاملًو عبداهلل بٔ عبدايعصٜص يًكسإٓ ايهسٚ ِٜعً.َ٘ٛ
نسض ٞاألَري ْاٜف بٔ عبدايعصٜص يدزاضات األَس باملعسٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهس.
نسض ٞاملًو ضًُإ بٔ عبد ايعصٜص آٍ ضعٛد يدزاضات تازٜخ املد ١ٜٓاملٓٛز.٠
نسض ٞمساس ١ايػٝخ عبدايعصٜص بٔ باش يًشهُ ١يف ايدع.٠ٛ
نسض ٞاإلَاّ ضبُد بٔ عبدايٖٛاب يًٛضطٚ ١ٝدزاضاتٗا.
نسض ــَ ٞؤضط ــ ١ضبُ ــد ٚعب ــداهلل إب ــساٖ ِٝايط ــبٝع ٞاشبري ٜــ ١يتُٓ ٝــ١
َٗازات طالب املٓح.
نسض ٞمساس ١ايػٝخ ضبُد بٔ إبساٖ ِٝآٍ ايػٝخ يًفتٚ ٣ٛعٛابطٗا.
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نسض ٞمساس ١ايػٝخ عبدايعصٜص بٔ عبداهلل آٍ ايػٝخ يًخسػبني.
نسض ٞحبٛخ ٚدزاضات املطذد ايٓب.ٟٛ
 اجلىعٗات ٔاجملالت العمىٗ:ٛ

ازبُع ١ٝايعًُ ١ٝايطعٛد ١ٜيعً ّٛايعكٝدٚ ٠األدٜإ ٚايفسم ٚاملراٖب.
ازبُع ١ٝايعًُ ١ٝايطعٛد ١ٜيتعً ِٝايًػ ١ايعسب ١ٝيًٓاطكني بػريٖا.
صبً ١ازباَع ١اإلضالَ.١ٝ
صبً ١ايدزاضات ايعكد.١ٜ
تكدّ ازباَع ١اإلضالَ )55( ١ٝبسْاصبا تتٓٛع يف ربضضاتٗا ،سطب نًٝـات
ازباَع ١نُا َٖٛ ٛعح يف دـدٚ ،)2(ٍٚمتـٓح ازباَعـ ١مخـظ دزدـات عًُٝـٖ ١ـ:ٞ
ايـ ـدبً ّٛاملتٛضـ ــط ،ايبه ــايٛزٜٛع ،ايـ ـدبً ّٛايعـ ــاي ،ٞاملادط ــتري ،ايـ ـدنتٛزاٚ .ٙبًـ ــؼ
إمج ـاي ٞعــدد األقطــاّ بازباَعــ ١اإلضــالَ ١ٝساي ٝـاً ( )27قط ـُّاٜٛٚ ،عــح دــد)3(ٍٚ
ايتٛش ٜـ ــع اسب ـ ــاي ٞيألقط ـ ــاّ بهً ٝـ ــات ازباَع ـ ــْٚ ١ع ـ ــاّ ايدزاض ـ ــٚ ١اي ـ ــدزدات اي ـ ــيت
متٓشٗا.نُـا متـٓح مجٝــع ايهًٝـات بازباَعــ ١يطًبتٗـا دزدــ ١ايبهـايٛزٜٛع اْتعــاّ
فكط،باض ــتجٓا ٤نً ٝــ ١ايػ ــسٜع ١اي ــيت مت ــٓح طًبتٗ ــا دزد ــ ١ايبه ــايٛزٜٛع بٓع ــاَٞ
االْتعاّ ٚاالْتطاب .أَا َعٗد تعً ِٝايًػ ١ايعسب ١ٝيػري ايٓاطكني بٗا فُٓٝح دزدـ١
ايدبً ّٛاملتٛضط ملٔ ِٖ د ٕٚازباَعٚ ،١دزدـيت املادطـتري ٚايـدنتٛزاٚ ،ٙأَـا املعٗـد
املتٛضط فُٓٝح ايػٗاد ٠املتٛضطٚ ،١املعٗـد ايجـاْ ٟٛميـٓح ايػـٗاد ٠ايجاْٜٛـٚ ،١متـٓح
داز اسبدٜح املدْٚ ١ٝداز اسبدٜح امله ١ٝغٗادت ٞاملتٛضطٚ ١ايجاْ.١ٜٛ
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جدٔه ()2
ايرباَر األنادمي ١ٝبازباَع ١اإلضالَ ١ٝسطب ايهًٚ ١ٝايدزد ١ايعًُ١ٝ
الكمٗٛ

دبمًٕ وتٕضط

بكالٕزٖٕع دبمًٕ عال٘ واجطتري دكتٕزآ مجمٛ

ايػسٜع١

1

1

5

3

10

ايدعٚ ٠ٛأص ٍٛايدٜٔ

1

1

8

4

14

ايكسإٓ ايهسٚ ِٜايدزاضات اإلضالَ١ٝ

1

4

2

7

ايًػ ١ايعسب١ٝ

1

2

2

2

7

اسبدٜح ايػسٜف ٚايدزاضات اإلضالَ١ٝ

1

-

2

2

5

1

1

3

َعٗد تعً ِٝايًػ ١ايعسب ١ٝيػري ايٓاطكني بٗا

-

1

ايعًّٛ

3

3

اسباضب اآليْٚ ٞعِ املعًَٛات

3

3

اهلٓدض١

3

3

اجملىٕع

14

1

غكن ()2

4

22

ايرباَر األنادمي ١ٝبازباَع ١اإلضالَ ١ٝسطب ايهًٚ ١ٝايدزد ١ايعًُ١ٝ

17

14

55

جدٔه()3
ايرباَر األنادمي ١ٝبازباَع ١اإلضالَ ١ٝسطب ايهًٝات ٚاألقطاّ ٚايدزدات ايعًُ١ٝ
الكطي

الكمٗٛ

التخصص
دبمًٕ بكالٕزٖٕع دبمًٕ عاه

واجطتري

دكتٕزآ



كمٗ ٛالػسٖعٛ

ايفك٘



العمىٗٛ

األقـطـــــاً

ايكغاٚ ٤ايطٝاض ١ايػسع١ٝ







أص ٍٛايفك٘





األْعُ١





االقتضاد اإلضالَٞ




كمٗ ٛالدعٕٔ ٚأصٕه الدَٖ

ايعكٝد٠
العمىٗٛ

األقطــاً













ايرتب١ٝ







اإلعالّ





ايدعٚ ٠ٛايجكاف ١اإلضالَ١ٝ



ايتازٜخ اإلضالَٞ



كمٗ ٛالكساُ الكسٖي ٔالدزاضات اإلضالوٗٛ
العمىٗٛ

األقطاً

ايتفطري ٚعً ّٛايكسإٓ





ايكسا٤ات







كمٗ ٛاحلدٖح الػسٖف ٔالدزاضات اإلضالوٗٛ
العمىٗٛ

األقطاً

عً ّٛاسبدٜح





فك٘ ايطَٓٚ ١ضادزٖا







كمٗ ٛالمػ ٛالعسبٗٛ
العمىٗٛ

األقطاً

األدب ٚايبالغ١





ايًػٜٛات
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الكمٗٛ

الكطي

التخصص
دبمًٕ بكالٕزٖٕع دبمًٕ عاه

واجطتري

دكتٕزآ

وعّد تعمٗي المػ ٛالعسبٗ ٛلػري الٍاطكني بّا
العمىٗٛ

األقطاً

إعداد ٚتدزٜب املعًُني
اإلعداد ايًػٟٛ











كمٗ ٛالعمًٕ
العمىٗٛ

األقطاً

ايسٜاعٝات



ايفٝصٜا٤



ايهُٝٝا٤



كمٗ ٛاحلاضب اآلل٘ ٌٔظي املعمٕوات
العمىٗٛ

األقطاً

عً ّٛاسباضب اآليٞ



ْعِ املعًَٛات



تكٓ ١ٝاملعًَٛات



كمٗ ٛاهلٍدضٛ
العمىٗٛ

األقطاً

اهلٓدض ١املدْ١ٝ



اهلٓدض ١املٝهاْٝه١ٝ



اهلٓدض ١ايهٗسبا١ٝ٥



غكن ()3

ايرباَر األنادمي ١ٝبازباَع ١اإلضالَ ١ٝسطب ايهًٝات ٚاألقطاّ ٚايدزدات
ايعًُ١ٝ
19

ذبع ٢ازباَع ١اإلضالَ ١ٝبطُع ١عاملَ ١ٝتُٝص ٠إذ ٜسغـب عـدد نـبري َـٔ طـالب
د ٍٚايعــامل يف االْتطــاب إي ٗٝـا ٚااليتشــام برباصبٗــا ٚ ،تغــِ ازباَعــ ١اإلضــالَ١ٝ
طالبــا ٜٓتُــ ٕٛإىل أنجــس َــٔ  160دٚيــَ ١ــٛشعني سطــب ايــدزدات ايعًُٝــ(١دنتٛزاٙ
َادطتري  -دبً ّٛعاي- ٞبهايٛزٜٛع "اْتعاّ")ٜٛ ٚعح دد ) 4( ٍٚطالب ازباَعَٛ ١شعني سطب ايدزدات ايعًُ ١ٝاملُٓٛس.١
جدٔه ()4
عدد ايطالب املكٝدَٛ ٜٔشعني سطب ايدزدات ايعًُٚ ١ٝازبٓط١ٝ
يًعاّ ازباَع1435/1434( ٞﻫ)
الـىسحمــــ ٛالدزاضٗٛ

املكٗـــــــــدُٔ
ضعٕدٙ

غٗــس ضعٕدٙ

اجملىٕع

طالب ايدزاضات ايعًٝا(اْتعاّ)

286

1566

1852

بهايٛزٜٛع ( اْتعاّ صباس)ٞ

4579

8162

12741

صبُٛع ايطالب املٓتعُني

4865

9728

14593

طالب ايدزاضات ايعًٝا(َٛاش)٣

1982

154

2136

بهايٛزٜٛع َطاٞ٥

2125

1

2126

اسُٛع

8972

9882

18854

بهايٛزٜٛع (اْتطاب )

1879

136

2015

املتٛضط ٚايجاْٟٛ

552

583

1135

اسُٛع

11403

10602

22005

ٜٚعٗس َٔ ازبد ٍٚايطابل إمجاي ٞعدد طـالب ازباَعـ )22005( ١طايبّـا ،يف
س ــني بً ــؼ ع ــدد ايط ــالب املٓ ــتعُني َ ــٛشعني سط ــب املسسً ــ ١ايدزاض ــٚ ١ٝازبٓط ــ١ٝ
( )18854طايبّا ،نُا ٜالسغ إٔ صبُٛع أعداد ايطالب َٔ طـالب ايدزاضـات ايعًٝـا
20

ٚايبه ــايٛزٜٛع يًع ــاّ (1435/1434ﻫ) ٖ ــ )14593( ٛطايبّ ــا ٚإٔ َ ــِٓٗ ( )4865طايبـ ـاً
ض ــعٛدٜاً َٓتعُــًا بٓط ــبٚ ) %33( ١إٔ ( )9728طايبــاً َ ــِٓٗ غ ــري ض ــعٛدٜنيٚ ،ميجً ــٕٛ
ْطب)%67( ١

غكن ()4
عدد ايطالب املكٝدَٛ ٜٔشعني سطب ايدزدات ايعًُٚ ١ٝازبٓط١ٝ
يًعاّ ازباَع1435/1434( ٞﻫ)

21

جدٔه ()5
ايطالب املكٝد ٕٚيف ايدزاضات ايعًٝا ٚايبهايٛزٜٛع يف مجٝع ايدزدات ايعًُ١ٝ
بازباَع ١اإلضالَ ١ٝيألعٛاّ (  )1431- 1430إىل (1435 - 1434ﻫ).
الطمب ٛاملكٗدُٔ
األعٕاً

/1430
1431ﻫ
/1431
1432ﻫ
/1432
1433ﻫ
/1433
1434ﻫ
/1434
1435ﻫ

بكالٕزٖٕع

دبمًٕ عاه

ضعٕدٙ

غري ضعٕدٙ

ضعٕدٙ

غري
ضعٕدٙ

واجطتري
ضعٕدٙ

غري
ضعٕدٙ

دكتٕزآ
ضعٕدٙ

غري
ضعٕدٙ

اجملىٕع
ضعٕدٙ

إمجال٘
غري

الطالب

ضعٕدٙ

4101

4291

99

69

645

412

454

202

5299

4974

10273

6527

5789

228

69

858

606

572

247

8185

6711

14896

7990

6786

376

67

1337

1099

773

303

10476

8255

18731

8630

7781

343

73

1123

1013

683

281

10779

9148

19927

6704

8162

55

106

1287

1254

926

360

8972

9882

18854

ٜٛع ــح ازب ــد ٍٚايط ــابل تط ــٛز أع ــداد ايطًب ــ ١املك ٝــد َ ٜٔــٔ ايط ــعٛدٜني ٚغ ــري
ايط ــعٛدٜني ،يف مج ٝــع اي ــدزدات ايعًُ ٝــ ١اي ــيت متٓشٗ ــا ازباَع ــ- ١ايبه ــايٛزٜٛع،
ايــدبً ّٛايعــاي ،ٞاملادطــتريٚ ،ايــدنتٛزا - ٙعــدا طــالب االْتطــاب ٚطــالب املعاٖــد
ٚاي ـ ــدٚز املتٛض ـ ــط ٚ ١ايجاْ ٜٛـ ــ ١يألع ـ ــٛاّ اشبُط ـ ــ ١املاع ـ ــ َ ١ٝـ ــٔ ايع ـ ــاّ ازب ـ ــاَعٞ
(1431/1430ﻫ) إىل ايعاّ (1435/1434ﻫ).

22

غكن ()5

ايطالب املكٝد ٕٚيف ايدزاضات ايعًٝا ٚايبهايٛزٜٛع يف مجٝع ايدزدات ايعًُ١ٝ
بازباَع ١اإلضالَ ١ٝيألعٛاّ (  )1431- 1430إىل (1435 - 1434ﻫ).

23

بًؼ إمجـاي ٞعـدد أعغـا٦ٖٝ ٤ـ ١ايتـدزٜظ َٚـٔ فــ ٞسهُٗـِ َـٔ احملاعـسٜٔ
ٚاملعٝــد ٜٔبهًٝــات ازباَعــ )734( ١عغ ـّٛا َــٛشعني عًــ ٢ايهًٝــات سطــب ازبٓطــ١ٝ
ٚذيو يًعـاّ ازبـاَع1435/1434( ٞﻫ)ٜٚ ،تغـح إٔ عـدد أعغـا٦ٖٝ ٤ـ ١ايتـدزٜظ يف
نًٝيت ايػسٜعٚ ١ايدعٚ ٠ٛأص ٍٛايد ٜٔأنرب َٔ شَال ِٗ٥يف ايهًٝات األصسَٔ ٣
سٝح عدد أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ  َٔٚيف سهُِٗ ،سٝح بًؼ ايعدد ( )163عغـٛاً يف
نً ١ٝايػسٜع )152(ٚ ١عغٛاً يف نً ١ٝايدعٚ ٠ٛأص ٍٛايد ،ٜٔبُٓٝا ٜػهٌ أعغـا٤
ٖ ١٦ٝايتدزٜظ  َٔٚيف سهُِٗ يف نًٝات اهلٓدضٚ ١ايعًٚ ّٛاسباضب اآليـ ٞايعـدد
األقٌ سٝح ترتا ٚأعدادِٖ َٔ ( )20إىل ( )30عغٛاًٖٚ ،را أَس َكب ٍٛيف ازباَع١
اإلضالَ ;١ٝسبداث ١ايهًٝات ايتطبٝك ١ٝفٗٝا نُا ٜٛعح دد ٍٚزقِ (.)6
جدٔه ()6
عدد أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ  َٔٚفـ ٞسهُِٗ (َٔ احملاعسٚ ٜٔاملعٝد ٜٔبهًٝات
ازباَعَٛ ١شعني عً ٢ايهًٝات سطب ازبٓط ١ٝيًعاّ ازباَع1435/1434( ٞﻫ):
اجلٍطٗٛ

ضعٕدٙ

غري ضعٕدٙ

اجملىٕع

ٌطب ٛالطعٕدٖني

ايػسٜع١
ايدعٚ ٠ٛأص ٍٛايدٜٔ
ايكسإٓ ايهسِٜ
اسبدٜح ايػسٜف
ايًػ ١ايعسب١ٝ
اهلٓدض١
اسباضب
ايعًّٛ
َعٗد تعً ِٝايًػ ١ايعسب١ٝ

154
137
82
84
82
12
23
11
55

9
15
6
2
9
8
7
18
20

163
152
88
86
91
20
30
29
75

%94
%90
%93
%98
%90
%60
%77
%37
%73

اجملىــــٕع

640

94

734

%87

الكمٗٛ

24

ٜتغح َٔ ازبد ٍٚايطابل إٔ ْطب ١صبُٛع أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ  َٔٚيف سهُِٗ
َٔ ايطعٛدٜني (ٚ ،)%87تستفع ايٓطب ١يف نً ١ٝاسبدٜح ايػسٜف ٚايدزاضات
ٖر ٙايٓطب ١يف نً ١ٝايعً ّٛإىل ()%37

اإلضالَ ١ٝإىل (ٚ )%98بُٓٝا تٓخف
سبداث ١ايهًٝات ايتطبٝك ١ٝيف ازباَع.١

غكن ()6
عدد أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ  َٔٚفـ ٞسهُِٗ (َٔ احملاعسٚ ٜٔاملعٝد ٜٔبهًٝات ازباَع١
َٛشعني عً ٢ايهًٝات سطب ازبٓط ١ٝيًعاّ ازباَع1435/1434( ٞﻫ)

25

ضعٛدٟ

غـٝـس ضعٛدٟ

اسُٛع

ضعٛدٟ

22

1

23

27

5

32

33

3

36

23

1

24

36

6

42

36

8

44

20

7
9
5
0
0
1

0
0
0
0
0
2

7
9
5
0
0
3

22
23
17
0
0
0

4
1
8
2
3
7

26
24
25
2
3
7

17
27
22
2
1
0

2
1
1
4
4
9

19
28
23
6
5
9

28
11
27
2
7
1

0
0
0
2
0
0

0

1

1

1

6

7

8

13

21

27

0

27

67

5

72

126

42

168

146

45

191

157

2

159

ضعٛدٟ

غـٝـس ضعٛدٟ

144

0

144

640

94

734

%87

اسُٛع

19

0

19

55

20

75

%73

ضعٛدٟ

28
11
27
4
7
1

8
14
11
8
15
9

0
0
0
0
0
0

8
14
11
8
15
9

82
84
82
12
23
11

6
2
9
8
7
18

88
86
91
20
30
29

%93
%98
%90
%60
%76
%38

غـٝـس ضعٛدٟ

0

20

22

0

22

137

15

152

%90

اسُٛع

غـٝـس ضعٛدٟ

اسُٛع

ضعٛدٟ

0

34

38

0

38

154

9

163

%94

34

غـٝـس ضعٛدٟ

اسُٛع

اسُٛع

ضعٛدٟ

ايدعٚ ٠ٛأصٍٛ
ايدٜٔ
ايكسإٓ ايهسِٜ
اسبدٜح ايػسٜف
ايًػ ١ايعسب١ٝ
اهلٓدض١
اسباضب
ايعًّٛ
َعٗد ايًػ١
ايعسب١ٝ

غـٝـس ضعٛدٟ

ايػسٜع١

ازبُ ــً١

ايهًٝـ١

أضـتاذ

أضتاذ وطاعد

وعٗد

ْطب ١ايطعٛدٜني

املستب ١ايعًُ١ٝ
ٚازبٓط١ٝ

أضـتاذ وػـــازك

ذلاضس

اجملىٕع

26

جدٔه ()7
عدد أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ  َٔٚيف سهُِٗ بهًٝات ازباَعَٛ ١شعني
سطب املستب ١ايعًُٚ ١ٝازبٓط ١ٝيًعاّ ازباَع1435/1434( ٞﻫ):

ٜٛعــح ازبــد ٍٚايطــابل عــدد أعغــا٦ٖٝ ٤ــ ١ايتــدزٜظ َٚــٔ يف سهُٗــِ بهًٝــات
ازباَعــَ ١ــٛشعني سطــب املستبــ ١ايعًُٝــٚ ١ازبٓطــ ١ٝيًعــاّ ازبــاَع1435/1434(ٞﻫ)
ايتكسٜس ايطٓ ٟٛيًذاَع1435/1434( ١ﻫ).

غكن ()7

عدد أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ  َٔٚيف سهُِٗ بهًٝات ازباَعَٛ ١شعني
سطب املستب ١ايعًُٚ ١ٝازبٓط ١ٝيًعاّ ازباَع1435/1434( ٞﻫ)

27

جدٔه ()8
أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ  َٔٚفـ ٞسهُِٗ بهًٝات ازباَعَٛ ١شعني سطب املؤٌٖ
ايعًُٚ ٞازبٓط ١ٝيًعاّ ازباَع1435/1434( ٞﻫ)
اجلٍطٗٛ

ٌطبٛ

ٌطب ٛحاوم٘ ا ملؤِن

الطعٕدٖني

إىل العدد الكم٘

%58.7

ضعٕدٙ

غري ضعٕدٙ

اجملىٕع

دنتــٛزاٙ

339

92

431

%79

َادطتٝــس

157

2

159

%99

%21.6

بهايٛزٜٛع

144

0

144

%100

%19.7

اجملىــٕع

640

94

734

%87

%100

املؤِن العمى٘

ٜتغح َٔ ازبد ٍٚايطابل إٔ ْطب ١أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ  َٔٚيف سهُِٗ
اسباصًني عً ٢دزد ١ايدنتٛزا )%58.7( ٙإىل صبُٛع ايعدد ايهً َٔ ٞأعغا١٦ٖٝ ٤
ايتدزٜظ  َٔٚيف سهُِٗ نُا بًػت ْطب ١اسباصًني عً ٢املادطتري ( )%21.6يف
سني بًػت ْطب ١اسباصًني عً ٢ايبهايٛزٜٛع (.)%19.6

غكن ()8

أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ  َٔٚفـ ٞسهُِٗ بهًٝات ازباَعَٛ ١شعني سطب املؤٌٖ ايعًُٞ
ٚازبٓط ١ٝيًعاّ ازباَع1435/1434( ٞﻫ)
28

وؤغسات الٕضع الساَِ لمجاوع ٛاإلضالوٗ:ٛ

متجٌ َؤغسات ايٛعع ايسأٖ ْكط ١ايبداٚ ١ٜاالْطالم يف تضُ ِٝعٓاصس صط١
ازباَع ١اإلضالَ ١ٝايجاْٚ .١ٝميهٔ تضٓٝف ٖر ٙاملؤغسات إىل عدد َٔ احملاٚز نُا
َٖٛ ٛعح يف ازبد ٍٚايتاي:ٞ
جدٔه ()9
َؤغسات ايٛعع ايسأٖ يًذاَع ١اإلضالَ١ٝ
وؤغسات العاً الدزاض٘ 1435/1434ﻫ

ً

الكٗى ٛالٍطبٛ

وؤغسات الطالب ٔأعطا ٛ٠ِٗ ٞالتدزٖظ
1

عدد ايرباَر األنادمي ١ٝاييت تكدَٗا ازباَع.١

55

-

2

عدد األقطاّ يف نًٝات ازباَع ١املختًف.١

30

-

18854

-

4

عدد ايطالب ايطعٛدٜني بازباَع.١

11403

%52

5

عدد ايطالب غري ايطعٛدٜني بازباَع.١

10602

% 48

3

6

إمجاي ٞعدد طالب ايدزاضات ايعًٝا ٚايبهايٛزٜٛع املطذًني يف نًٝات
ازباَع( ١بد ٕٚطالب االْتطاب ٚطالب املعاٖد ٚايدٚز).

ايعدد ايهً ٞألعغا ٤اهل ١٦ٝايتدزٜط َٔ ١ٝمحً ١ايدنتٛزاٚ ٙاملادطتري

734

-

-

30:1

-

%87

-

%13

 10عدد محً ١ايدنتٛزا َٔ ٙأعغا ٤اهل ١٦ٝايتدزٜط َٔ ١ٝنٌ ازبٓطٝات .

431

%58

ْ 11طب ١أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ َٔ محً ١ايدنتٛزا ٙايطعٛدٜني إىل ايعدد ايهً.ٞ

339

%46

303

%41

7
8
9

12

ٚايبهايٛزٜٛع بازباَع ١اإلضالَ َٔ ١ٝنٌ ازبٓطٝات.
ْطب ١ايطالب إىل أعغا ٤اهل ١٦ٝايتدزٜط ١ٝيف ايعاّ ْفط٘.
ْطب ١أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ  َٔٚيف سهُِٗ َٔ ايطعٛدٜني إىل ايعدد ايهًٞ
َٔ أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ.
ْطب ١أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ  َٔٚيف سهُِٗ َٔ ازبٓطٝات ايعسب١ٝ
ٚاإلضالَ ١ٝاملختًف ١إىل ايعدد ايهً َٔ ٞأعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ.

عدد محً ١املادطتري ٚايبهايٛزٜٛع َٔ احملاعسٚ ٜٔاملعٝـدٚ ٜٔاملدزضـني َـٔ
نٌ ازبٓطٝات.

ْ 13طب ١ايطالب إىل محً ١ايدنتٛزا ٙعَُٛاً .

29

51 :1

ً
14
15

وؤغسات العاً الدزاض٘ 1435/1434ﻫ
عدد محً ١ايدنتٛزا ٙايطعٛدٜني ْٚطبتِٗ إىل ايعدد ايهً ١٦ٖٝ( ٞايتدزٜظ
 َٔٚيف سهُِٗ).
عدد محً ١املادطتري ٚايبهايٛزٜٛع ٚايدبًَٛات ايعاي َٔ ١ٝايطعٛدٜني
ْٚطبتِٗ إىل ايعدد ايهً ١٦ٖٝ( ٞايتدزٜظ  َٔٚيف سهُِٗ).

 16عدد املدزضني يف املسسًَ ١ا د ٕٚازباَع( ١نًِٗ ضعٛد.)ٕٜٛ
17
18
19

طًب ١ايدزاضات ايعًٝا بازباَع َٔ( ١نٌ ازبٓطٝات) ْٚطبتِٗ َٔ إمجايٞ
ايطالب بازباَع.١
عدد طًب ١ايدزاضات ايعًٝا َٔ ايطعٛدٜني ْٚطبتِٗ إىل ايعدد ايهً ٞيطًب١
ايدزاضات ايعًٝا.
عدد طالب نً ١ٝايػسٜع ١بضفتٗا أنرب نً ١ٝعدداً يًطالب ْٚطب١
طالبٗا إىل طالب ايهًٝات (اْتعاّ).

 20عدد باق ٞطالب ازباَع.١
وؤغسات جٕد ٚرلسجات اجلاوعٛ

الكٗى ٛالٍطبٛ
339

%53

301

%47

127

%100

3988

%18

2821

%57

11863

%54

10142

%46

الكٗى ٛالٍطبٛ

 21عدد إصدازات ايضشٝف ١ايػٗس ١ٜباضِ ازباَع.١

5

-

 22عدد َٔ متِّ اضتكطابِٗ َٔ املتُٝص َٔ ٜٔأعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ٚاإلدازٜني

33

-

 23عدد َٔ مت اضتكطابِٗ َٔ املتُٝص َٔ ٜٔايطالب.

50

-

10

-

3000

-

12

-

24
25

عدد األْػطٚ ١ايفعايٝات يًتعسٜف بسضاي ١ازباَعٚ ١املُٗ ١اييت تك ّٛبٗا
عاملّٝا ٚضبًّٝا.
عدد ايٓػسات ايتعسٜف ١ٝبازبٛدٚ ٠االعتُاد األنادمي ٞاييت مت طبعٗا
ٚتٛشٜعٗا عًٚ ٢سدات ازباَع.١

 26عدد ايفعايٝات داصٌ ايهًٝات يٓػس ثكاف ١ازبٛد.٠
27

عدد ْٚطب ١املطتفٝد َٔ ٜٔبساَر تطٜٛس َٗازات أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ
ٚاملدزضني يف اساالت األنادمي.١ٝ

 28عدد دٛا٥ص ايتُٝص يًطالب.

683
3

 29عدد ْٚطب ١ايطالب املطتفٝد َٔ ٜٔبساَر تطٜٛس املٗازات.
 30عدد ايرباَر اإلثساٚ ١ٝ٥اشبدَات املطاْد ٠يًُتفٛقني.
 31عدد املعاٌَ اإليهرت ١ْٝٚايرن ١ٝاييت مت دبٗٝصٖا بايكاعات ايدزاض ١ٝبايهًٝات.

30

2230

%8993
%9953

4

-

153

-

ً
32
33

وؤغسات العاً الدزاض٘ 1435/1434ﻫ
عدد ْٚطب ١املطتفٝد َٔ ٜٔأعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ بازباَع َٔٚ ١يف سهُِٗ
َٔ صدَ ١املهتب ١ايسقُ ١ٝايطعٛد.١ٜ
عدد ْٚطب ١أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ اير ٜٔهلِ َٛاقع االيهرتٜٚ ١ْٝٚتٛاصًٕٛ
َع طالبِٗ.
وؤغسات البحح العمى٘

الكٗى ٛالٍطبٛ
273

%37

590

%81

الكٗى ٛالٍطبٛ

ْ 34طب ١ايبشٛخ ايتطبٝك َٔ ١ٝإمجاي ٞايبشٛخ املدع. ١َٛ

-

%25

ْ 35طب ١ايبشٛخ املطتفاد َٔ ْتا٥ذٗا َٔ إمجاي ٞايبشٛخ املدع.١َٛ

-

%15

18

-

2367

-

 36عدد ايبشٛخ اييت مت ْػسٖا إيهرتْٝٚاً .
 37عدد املطتخدَني يًُهتبات ايسقُ ١ٝايعامل.١ٝ
 38عدد ْٚطب ١حبٛخ ايرتمجٚ ١ايتييٝف اييت مت دعُٗا .

70

%46

 39عدد ايبشٛخ املدع. ١َٛ

152

-

 40عدد ايهساض ٞايعًُ. ١ٝ

8

-

3299
ًَٕٛٝ

 41إمجاي ٞمت ٌٜٛايهساض ٞايعًُ.١ٝ

-

زٜاٍ
 42عدد األٚزام ايعًُ ١ٝاملٓػٛز ٠صالٍ عاّ 1435/1434ﻫ .
ْ 43طب ١األٚزام ايعًُ ١ٝاملٓػٛز ٠إىل أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ.
 44عدد املبتعجني ازبدد يًعاّ ازباَع1435/1434 ٞﻫ .
وؤغسات التٕاصن ٔالتعأُ بني اجلاوعٔ ٛاجملتىع احملم٘ ٔالعامل٘

107

-

-

7:1

24

-

الكٗى ٛالٍطبٛ

 45عدد املؤمتسات ٚايٓدٚات ايدٚي ١ٝضبًًٝا ٚعاملّٝا .

21

-

 46عدد املسانص اإلضالَٚ ١ٝاملدازع ٚاملعاٖد اييت مت دعُٗا صازز املًُه.١

150

-

47
48

عدد اإلٖدا٤ات اييت قدَتٗا ازباَع َٔ ١نتب َٚسادعَ َٚطبٛعات
َٚكسزات َٚضاسف ٚصبالت .
عدد َرنسات ايتفاِٖ بني ازباَعٚ ١بني َؤضطات استُع ،نازباَعات
ٚاملؤضطات احملًٚ ١ٝايعامل. ١ٝ

31

39950
9

-

ً

وؤغسات العاً الدزاض٘ 1435/1434ﻫ
وؤغسات كفا ٚٞاألدا ٞاملؤضط٘ لمجاوعٛ

49

عدد ازبٗات بازباَع ١اييت مت ايتٛاصٌ َعٗا يتك ِٜٛزباْٗا ٚصبايطٗا

الكٗى ٛالٍطبٛ
الكٗى ٛالٍطبٛ
70

-

1

-

51

عدد عكٛد ايػسانات َع بٛٝت اشبرب ٠يف صباٍ اإلدازٚ ٠ايتدزٜب .

2

-

52

عدد املطتفٝد َٔ ٜٔبساَر ايتيٖٚ ٌٝايتدزٜب ٚايتطٜٛس يإلدازٜني .

522

-

53

عدد املطتفٝد َٔ ٜٔبسْاَر زفع نفا ٠٤أدا ٤ايكٝادات ايعًٝا يف ازباَع. ١

116

-

374

%51

50

54

ٖٝٚانٌ عًُٗا ٚتٓعُٗٝا.
عدد ايرباَر ايتطٜٛس ١ٜيًٛا٥ح ايتٓفٝرٚ ١ٜاألدي ١اإلدسا ١ٝ٥يًعٌُ يف
إدازات ازباَعٚٚ ١عع٘ عًَٛ ٢قع ازباَع. ١

عدد ْٚطب ١املػازنني َٔ أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ  َٔٚيف سهُِٗ يف
األعُاٍ ايتطٛع ١ٝداصٌ ازباَع.١
وؤغسات البٍٗ ٛالتحتٗ ٛاملعمٕواتٗٛ

الكٗى ٛالٍطبٛ

ْ 55طبَ ١ا مت ذب َٔ ًٜ٘ٛاشبٛادّ يًُهتب ١االفرتاع.١ٝ

-

%50

ْ 56طبَ ١ا مت تػطٝت٘ داصٌ ازباَع ١بايػبه ١ايالضًه.١ٝ

-

%40

ســددت اشبطــ ١االضــرتاتٝذ ١ٝاألٚىل يًذاَعــ )7( ١أٖــداف اضــرتاتٝذ ١ٝتتفــسع
إىل  ٖ 29ــدفاً تفض ــًٝٝاً تغ ــُٓتٗا ٚثٝك ــ ١اشبط ــ ١االض ــرتاتٝذ ١ٝاملعتُ ــد ٠يًذاَع ــ١
اإلضالَٚ .١ٝقد سددت َدد تٓفٝر َػسٚعات األٖداف االضرتاتٝذ ١ٝيًذاَعـ ١صـالٍ
ايط ــٓٛات َ ــٔ  1432إىل 1436ﻫٚ .طبكـ ــا يتك ــازٜس َتابع ــ ١إظبـ ــاش َػ ــسٚعات اشبطـ ــ١
يطـ ــٓٛات 1433 /1432ﻫ1434 /1433 ،ﻫ1435 /1434 ،ﻫ ،بًػـ ــت ْطـ ــب ١اإلظبـ ــاش ايهًـ ــٞ
يًطــٓٛات ايــجالخ ( )% 77بٓــا ٤عً ــْ ٢طــب إظبــاش (َ )%86( ،)%81( ،)%74ــٔ املط ــتٗدف
يًطٓٛات ايجالخ عً ٢ايتٛايٚ ٞفل َا َٖ ٛبني يف (دد )10 ٍٚبُٓٝا مت دَر ايطٓتني
األصريتني َٔ أدٌ بد ٤اشبطـ ١االضـرتاتٝذ ١ٝايجاْٝـ ١يف ْفـظ ايعـاّ ايـر ٟتبـدأ فٝـ٘
صط ١ايتُٓ ١ٝايعاغس ٠يًدٚي.١
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جدٔه ()10
ْطب اإلظباش يًخط ١االضرتاتٝذَٛ ١ٝشع ١طبكا ألٖداف اشبطٚ ١ضٓ ١ايتٓفٝر.
ٌطب ٛاإلزلاش %
األِداف السٟٗط ٛلمخط ٛاالضرتاتٗجٗ ٛاألٔىل لمجاوع ٛاإلضالوٗٛ
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7

تعصٜــص ايتعــاٚ ٕٚتٛثٝــل ايضــً ١بــني ازباَعــٚ ١استُــع
احملًٚ ٞايعاملٞ

ايتٛض ـ ــع يف َٓػ ـ ــوت ازباَع ـ ــٚ ١ايبٓ ٝـ ــ ١ايتشت ٝـ ــ ١د ـ ــا
ٜتٓاضب َع ايتٛضعات يف ايرباَر ٚاشبدَات
ْطب ١اإلظباش ايهًٞ

ٜٚالسغ َٔ ازبد ٍٚايطابل إٔ اهلدف االضرتاتٝذ ٞايطادع (تُٓٝـٚ ١تٜٓٛـع
َــٛازد ازباَعــ ،)١أقــٌ األٖــداف االضــرتاتٝذ ١ٝإظبــاشّا ; سٝــح بًــؼ َتٛضــط اإلظبــاش
صالٍ األعٛاّ ايجالثـ ١املاعـ %45 ١ٝفكـطًٜٝ ،ـ٘ اهلـدف االضـرتاتٝذ ٞايطـابع اشبـاظ
بايتٛضع يف َٓػوت ازباَعٚ ١ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝدا ٜتٓاضـب َـع ايتٛضـعات يف ايـرباَر
ٚاشبدَات سٝح بًؼ َتٛضط ْطب ١اإلظباش  ،%64اييت تعد ْطـب ١اإلظبـاش فٝـ٘ َسعـ١ٝ
إىل سد َا.
ٚفُٝا ٜتعًل باملػازٜع يف اشبط ١مل ٜهٔ تٓفٝـرٖا سطـب األدا ٤املطـتٗدف املتٛقـع يف
اشبط ــ َٚ ،١ــٔ ث ــِ ٚد ــب ايرتن ٝــص عً ٗٝــا يف اشبط ــ ١ايجاْ ٝــ ١يًذاَع ــ َ ٚ ،١ــٔ ٖ ــرٙ
املػازٜع َا ٜيت:ٞ
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 تعصٜص َػازن ١ازباَع ١يف املؤمتسات ٚايفعايٝات اإلضالَٚ ١ٝايعامل.١ٝ
 إعداد صط ١يًشض ٍٛعًَٛ ٢قع يف ايتضٓٝف.
 تعصٜص ايعالق ١بني ازباَعٚ ١طالب ايتعً ِٝايعاّ.
 تطٜٛس أضايٝب ايكٝاع ٚايتك ِٜٛيًعًُٝات األنادمي.١ٝ
 اضتشداخ بساَر ايدزاضات ايعًٝا يف ايتخضضات غري املتاس ١سايٝاً.
 ذبفٝص أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ عً ٢املػازن ١يف ايبشٛخ ٚاملؤمتسات ٚايدزاضات ايعًٝا.
 إْػا ٤فسٚع سً ١ازباَع ١سطب ربضط ايهًٝات.
 إعداد ايبشٛخ ايعًُ ١ٝاييت تٗتِ حبٌ َػهالت استُع احملًٚ ٞايعامل.ٞ
 إعداد بسْاَر يكٝاع األدا ٤املؤضط.ٞ
 تيضٝظ مجعٝات ممجً ١ألعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ٚاملٛظفني.
 اضتكطاب ايفسظ ايٛقف.١ٝ
 تطٜٛس االضتجُاز بيٚقاف ازباَع ١اسباي.١ٝ
 اإلقالٍ َٔ اهلدز ايتعًٚٚ ُٞٝعع ضٝاضات ذب ٍٛد ٕٚايتطسب.
 ايتٛضع يف ايبشٛخ ايتطبٝكَ ١ٝدفٛع ١ايجُٔ.
 إعداد بسْاَر الضتكطاب املصٜد َٔ املٓح ٚاهلبات.
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 - 2- 1الدزاضات املطحٗ ٛالتحمٗمٗٛ
تٗدف ايدزاضات املطـش ١ٝايتشًًٝٝـ ١إىل ايتٛصـٌ إىل عـدد َـٔ املؤغـسات سـٍٛ
ٚاقع ٚادباٖات َٓعَٛـ ١ايتعًـٚ ِٝصـدَاتٗا بازباَعـ ١اإلضـالَٚ ،١ٝذيـو َـٔ صـالٍ
ذبً ٌٝاضتبٝاْات آزا ٤ايطالبٚ ،طالب املٓح ايدزاضٚ ،١ٝايكٝادات ازباَعٚ ١ٝاإلدازٜـ،١
ٚأعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظٚ ،املعٓٝني َٔ استُع َٔ صازز ازباَع.١
ٚفُٝا ًَ ًٜٞخط ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات اييت مت اضتخالصٗا َٔ ايتشً ٌٝاإلسضا:ٞ٥

 .1آزا ٤طالب املٓح:
ميهٔ تًخٝط صبٌُ آزا ٤طالب املـٓح سـ ٍٛظـسٚف املٓشـٚ ١ايدزاضـ ١يف ازباَعـ١
يف ايٓكاط ايتاي:١ٝ
 - 1املٓح ايدزاضـ ١ٝيف ازباَعـ ١اإلضـالَ ١ٝذبكـل طُٛسـات ايطـالب َـٔ نافـ١
ايػـعٛب ٚإٔ ٖٓــاى سادــ ١يتصٜٚــد ايطــالب دعًَٛــات تفضــ ١ًٝٝبػــيٕ املــٓح
املتاس ١بازباَع.١
 - 2أثٓ ٢ايطالب عًَ ٢عاٜري اصتٝاز املٓح ٚاإلعالٕ عٓٗا ،نُـا أظٗـسٚا ايسعـا
عٔ ممٝصات املٓش َٔ ; ١سٝح ايطهٔ  ،اإلداشات  ،املٛاصالت  ،اشبدَات عدا
املهافي ٠املاي ١ٝيًُٓش ١سٝح ٜـس ٣ايطـالب عـسٚز ٠شٜادتٗـا ،نُـا ٜـس ٕٚشٜـاد٠
عكد ايًكا٤ات ايتعسٜف ١ٝبايب ١٦ٝايطعٛدٚ ١ٜايسسالت ايرتف. ١ٝٗٝ
 - 3أثٓــ ٢طــالب املــٓح عًــ ٢ازبٗــات ذات ايعالقــ ١دضــاسبِٗ إلظبــاش املعــاَالت
بايهفا ٠٤املطًٛب َٔ ١قبٌ املٛظفني.
ٜ - 4س ٣طالب املٓح إٔ املكسزات تصٚدِٖ باملعسف ١ايالشَٚ ١أِْٗ ٜطتفٝدَ ٕٚـٔ
أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ بازباَع.١
ُٜ - 5ذُــع ايطــالب إٔ ايكاعــات ايدزاضــ ١ٝقــد مت إعــدادٖا بػــهٌ َٓاضــب ٚتُــٛفس
َطتًصَاتٗا داُّ٥ا.
 - 6ػبُع ايطالب عً ٢إٔ ازباَعًَ ١تصَ ١بتٛفري ايهتب ٚاملسادع ايدزاض.١ٝ
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ٜ - 7ـس ٣ايطـالب عًــ ٢إٔ ايتٛاصـٌ َــع ازباَعـ ١بعــد ايتخـسز أَــس ٖـاّ يًطــالب
اشبسػبنيٚ ،أْ٘ ميازع سايّٝا يف ازباَع ١بػهٌ َس ٍ ٚؼبتاز إىل ايتطٜٛس
ٚايتفع ٌٝاملطتُس.
 .2آزا ٤طالب ازباَع:١
ميهٔ تًخٝط صبٌُ آزا ٤طالب ازباَع ١س ٍٛايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝيف ازباَع ١يف
ايٓكاط ايتاي:١ٝ
ٜ - 1ــس ٣طــالب ازباَعــ ١إٔ ْعــاّ االيتشــام ٚايكبــ ٍٛاإليهرتْٚــ ٞيف ازباَعــ١
ممت ــاشٜٚ ،تط ــِ بايػ ــفافٚ ١ٝايعداي ــ ١نُ ــا  ٜــس ٕٚإٔ إد ــسا٤ات ايتط ــذٌٝ
ٚاسبرف ٚاإلعاف ١يًُكسزات ضًطٚ ١ضًٗ.١
ٜ - 2ـ ــجين ايطـ ــالب عًـ ــْ ٢عـ ــاّ اإلزغـ ــاد األنـ ــادمي ،ٞنُـ ــا ٜػـ ــٝد ٕٚبتـ ــٛفس
ايتخضضات ٚسداثتٗا.
 ٜ - 3ــس ٣ايط ــالب ذبط ــني بسْ ــاَر تعس ٜــف ايط ــالب املط ــتذد ٜٔبازباَع ــٚ ١
ذبطني ظسٚف ايطٓ ١ايتشغري.١ٜ
ٜ - 4تفـ ــل ايطـ ــالب عًـ ــ ٢اإلغـ ــاد ٠جبٗـ ــٛد ازباَعـ ــ ١يف اشب ــدَات ايطالبٝـ ــ،١
ٚايض ـ ــشٚ ١ٝايط ـ ــهٓٚ ،١ٝص ـ ــدَات ايتض ـ ــٜٛس ٚت ـ ــٛفري ايهت ـ ــب ٚاملٛاص ـ ــالت
ٚصدَات املطعِ.
 - 5أبــد ٣بع ـ

ايطــالب غــها ٣ٚطبتًفــَ ١ــٔ صــدَات املٛاصــالت ايداصًٝــ١

ٚايتٛظٝف ٚاشبدَات ايعاَٚ ،١إٔ ْعاّ ايدعِ ضبدٚد ٚغري ناف.
ٜ - 6ــس ٣طــالب ازباَعــ ١إٔ ٖٓــاى اضــتخداَّا أَجــٌ يٛضــا ٌ٥ايتعًــ ِٝايفعــاٍ
ٚإنط ــاب ايطًب ــ َٗ ١ــازات اي ــتفهري  ٖٓٚــاى تط ــٜٛس ٚذب ــدٜح يًُك ــسزات
ايدزاضَٚ ١ٝػازن ١فاعً َٔ ١قبٌ ايطًب ١يف ايعًُ ١ٝايتعً١ُٝٝ
 - 7أثٓ ٢بع

ايطالب عً ٢إدازٚ ٠تكـ ِٜٛاالصتبـازات ،نُـا أغـادٚا بـايتذٗٝص

ازبٝد يًُعاٌَ ٚايتطبٝكات ايعًُ.١ٝ

36

 - 8أب ــد ٣ايط ــالب زع ــاِٖ ع ــٔ َط ــت ٣ٛتكٓ ٝــ ١املعً َٛــات ٚدبٗ ٝــص ايفض ــٍٛ
ايدزاض ١ٝاإليهرت ١ْٝٚيف ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝيف ازباَع.١
ٜ - 9س ٣ايطالب دـٛد ٠ايـتعًِ اإليهرتْٚـ ٞاملـدعِ يًعًُٝـ ١ايتعًُٝٝـٚ ١تطبٝـل
ْعاّ ًَف املاد ٠اإليهرت.ْٞٚ
 - 10أثٓ ــ ٢ايط ــالب عً ــ ٢ذبف ٝــص ازباَع ــ ١يًط ــالب يف املػ ــازن ١يف ايٓ ــدٚات
ٚايًكا٤ات ايعًُٚ ١ٝفعايٝات األْػط ١ايجكافٚ ١ٝايسٜاعٚ ١ٝاالدتُاع.١ٝ
ٜٛ - 11دــد ثٓ ــا َ ٤ــٔ نافــ ١ايط ــالب عً ـَ ٢هاْــٚ ١أدا ٤ايعًُ ٝــ ١ايتعً ُٝٝــ ١يف
ازباَعٚ ،١إٔ ٖٓاى دٗٛدّا َطتُس َٔ ٠أدٌ االزتكا ٤بايعًُٝـ ١ايتعًُٝٝـ،١
ٜٚػري ذيو إىل ايضٛز ٠ايرٖٓ ١ٝازبٝد ٠عٔ ازباَع ١يد.ِٜٗ
ٜ - 12ــس ٣ايطــالب أْــ٘ عًــ ٢ازباَعــ ١بــرٍ َصٜــد َــٔ ازبٗــد َــٔ أدــٌ ذبطــني
تٛافل طبسدات ازباَعَ ١ع ضٛم ايعٌُ.
 - 13أبد ٣بع

ايطالب َالسعاتِٗ سٝاٍ ُبعد ايطـهٔ ٚعـدّ دبٗٝـص ٙبايػـهٌ

املٓاضــب ٚعــدّ تــٛفس اإلغــساف ايرتبــ ٟٛيف ايطــهٔ ْٚعافــٚ ١تٜٗٛــ ١ايػــسف
ٚٚفس ٠املٝاٚ ٙتٓٛع املطاعِ ٚايهافرتٜات.
 - 14أبـ ــد ٣ايطـ ــالب سـ ــادتِٗ إىل تـ ــٛفري َػـ ــسفني زٜاعـ ــٝني بايعـ ــدد ايهـ ــايف،
ٚنريو تٛفري َصٜد َٔ اشبدَات ايسٜاعٚ ١صاالت ايًٝاق ١ايبدْ.١ٝ
ٜ - 15جين ايطالب عًَ ٢طت ٣ٛايضٝاْ ١يًُباْٚٚ ٞفسٚ ٠ضا ٌ٥األَٔ ٚنريو
املكاعد ٚايكاعات ايتعً.١ُٝٝ
 - 16أب ــد ٣بعـ ـ

ايط ــالب ًَشٛظ ــات س ــ ٍٛاشب ــدَات ايتعً ُٝٝــٚ ١األْػ ــط١

ايالص ــف ١ٝفٗٓ ــاى طبت ــربات غ ــري صبٗ ــص َ ٠ــع قً ــ ١ايض ــاالت ذات ايض ــً١
باألْػـ ــط ١ايالص ــفٚٚ ١ٝفـ ــس ٠األدٗـ ــص ٠بٗـ ــا ٚصـ ــٝاْتٗاْٚ ،كـ ــط ايتـ ــدزٜب
ٚايتٛد ٘ٝيألْػط ١ذات ايضً.١
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 .3آزا ٤ايكٝادات اإلدازٚ ١ٜاألنادمي:١ٝ
أظٗس اضتطالع آزا ٤ايكٝـادات اإلدازٜـٚ ١األنادميٝـ( ١عُٝـدٚ ،نٝـٌ عُٝـد ،ز٥ـٝظ
قطَِ ،دٜس َعٗدٚ ،نَ ٌٝعٗدَ ،ـدٜس إدازَ ،٠ـدٜس َسنـص) سـ ٍٛايعًُٝـ ١ايتعًُٝٝـ١
ٚاإلداز ١ٜيف ازباَع ١اسبسظ عًَ ٢هاْ ١ازباَعٚ ١مسعتٗا ضبًّٝـا ٚعاملّٝـاٚ ،تتفـاٚت
اآلزا ٤يف َعطٝات ذيو ،سٝح أغاز ايبع
ٚذبفغ ايبع

إىل إػبابٝات َتعـدد ٠يف األداٚ ٤ايهفـا،٠٤

اآلصس يف ذيوٚ ،أبدٚا بع

 ٜ - 1ــس ٣بعـ ـ

املًشٛظات عً ٢ايٓش ٛاآلت:ٞ

أعغ ــا ٤ايك ٝــادات يف ازباَع ــ ١إٔ ٖٓ ــاى ْكضّ ــا يف ايتعس ٜــف

بازبٗٛد املبرٚي ١يف تدزٜب أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ٚتَُٓٗ ١ٝازاتِٗ.
ٜ - 2س ٣بع

ايكٝادات عدّ تٛفس إداز ٠يًهٛازخ ٚاألشَات.

ٜ - 3س ٣بع

ايكٝادات إٔ ٖٓاى قضٛزّا يف اضتخداّ إداز ٠املعسف.١

ٜ - 4س ٣بع

ايكٝادٜني يف ازباَع ١إٔ ٖٓاى قضٛزّا يف تُٓ ١ٝاملٛازد ايبػس.١ٜ

ٚععف ايتٛاصٌ بني طبتًف قطاعات ازباَعٚ ،١قد أثس ذيو يف َطـت٣ٛ
األدا ٤اإلدازٚ ٟدٛد ٠ايتُٝص املؤضط.ٞ
 - 5أبد ٣بع

ايكٝـادات ذبفعـ٘ دبـا ٙايتخطـٝط االضـرتاتٝذ ٞيف ازباَعـ،١

ٚغٝاب اإلداز ٠اإليهرت.١ْٝٚ
ٜ - 6س ٣بع

قٝادات ازباَع ١إٔ ٖٓاى قضٛزّا يف ايبعد ايتعًَ ُٞٝجـٌ ْـٛاتر

ايتعًِٚ ،تطٜٛس ايرباَرٚ ،املكسزات ايدزاضٚ ١ٝايتخضضات ايبٝٓٝـٚ ،١تعـدد
ايتخضضات ٚايرباَر يف صباي ِٞايبهايٛزٜٛع ٚايدزاضات ايعًٝا.
 - 7أثٓ ٢بع

ايكٝادات ازباَع ١ٝعً ٢تٓٛع أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ٚإػبابٝات

ايبعد ايتعًَ ُٞٝجٌ تٓٛع ايتخضضات ٚايرباَر يف ازباَع.١
ٜ - 8ـ ــس ٣بع ــ

قٝـ ــادات ازباَعـ ــ ١إٔ ٖٓـ ــاى قضـ ــٛزّا يف ايتعًـ ــ ِٝايتعـ ــا ْٞٚأٚ

ايتباديٚ ،ٞتعً ِٝايتفهري  ٚايتػذٝع عً ٢اإلبداع ٚتُٓ ١ٝايكـدزات ايراتٝـ١
يًفسد يتش ٌٜٛازباَع ١إىل صبتُع املعسف.١
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ايكٝـادات اعرتاعّـا سـ ٍٛذبكٝـل ازباَعـَ ١طـتَ ٣ٛتكـدَّا يف

 - 9أبد ٣بع

ازباْب ايتكين ٚايتطبٝك.ٞ
 - 10أغاز بع

ايكٝادات إىل إٔ ٖٓاى ععفًا يف ايتعً ِٝاإليهرتٚ ْٞٚايتعًِ عٔ بعد.

ٜ - 11تشفغ بع

قٝادات ازباَع ١س ٍٛايكدز ٠عً ٢اسبضـ ٍٛعًـ ٢املعًَٛـات

ٚسفغ ايبٝاْات ٚاضرتداعٗا.
 - 12أبد ٣بع

قٝـادات ازباَعـ ١اعرتاعـ٘ عًـ ٢املطـت ٣ٛايبشجـ ٞيف ازباَعـ،١

ٚايدعِ املكدّ يألحباخ ٚتٛفري ايتطٗٝالت ايالشَ ١هلا.
 - 13ت ــس ٣ق ٝــادات ازباَع ــ ١إٔ ٖٓ ــاى دٗ ــٛدّا د ٝــد ٠يتعص ٜــص مسع ــ ١ازباَع ــ١
ٚتطٜٛل صدَاتٗا.
 - 14تس ٣قٝادات ازباَعـ ١إٔ ٖٓـاى دٗـٛدّا دٝـد ٠يتينٝـد ايكـ ِٝاسبانُـ ١يف
ازباَعٚ ،١دعِ ايٛال ٤املؤضط ٞيدَٓ ٣طٛبٗٝا.
 ٜ - 15ــس ٣بعـ ـ

ايك ٝــادات يف ازباَع ــ ١إٔ ٖٓ ــاى ع ــعفًا يف َط ــت ٣ٛاألْػ ــط١

االدتُاعٚ ١ٝايالصف ١ٝيف ازباَع.١
ٜ - 16س ٣بع

ايكٝادات يف ازباَع ١إٔ ٖٓاى قضٛزّا يف دعِ ازبٗٛد يًشضٍٛ

عً ٢االعتُاد األنادمي ٞيًرباَر ٚاالعتُاد املؤضط.ٞ
ٜ - 17س ٣بع

قٝادات ازباَع ١إٔ ٖٓاى ٖدزّا أنادميّٝا.

ٜ - 18س ٣بع

ايكٝادات إٔ ايكضٛز يف ْعاّ تك ِٜٛأعغا٦ٖٝ ٤ـ ١ايتـدزٜظ أد٣

إىل ععف ايعًُ ١ٝايتعًٚ ١ُٝٝطبسدات ايرباَر.
 ٜ - 19ـس ٣بع ـ

ق ٝــادات ازباَع ــ ١قض ــٛزّا يف طسٜك ــ ١تُٓ ٝــٚ ١اض ـتخداّ امل ــٛازد

ايرات ١ٝيًذاَعٚ ،١إداز ٠أٚقاف ازباَع ١صاص.١
 - 20تػٝد ايكٝادات يف ازباَع ١جبٛد ٠األداٚ ٤ايهفا ٠٤يًذاَع ١يف اشبازز.
 - 21تػــٝد َععــِ ايكٝــادات دطــت ٣ٛاإلْتــاز ايعًُــٚ ٞايبشجــ ٞألعغــا٦ٖٝ ٤ــ١
ايتدزٜظ يف ازباَع.١
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 - 22ت ــس ٣ايك ٝــادات ذبط ــني املهاْـ ــ ١ايتٓافط ــ ١ٝيًذاَع ــٚ ١تفع ٝــٌ ايػـ ــسان١
استُعٚ ،١ٝاملػازن ١يف أْػط ١استُع اشبازد.ٞ
 - 23تــس ٣قٝــادات ازباَعــ ١إٔ ٖٓــاى عــعفًا يف ايػــسان ١ايبشجٝــَ ١ــع استُــع
اشبازدٚ ،ٞايدٚي ٞصاص.١
ٜ - 24ػ ــري بعـ ـ

ايك ٝــادات ازباَع ٝــ ١إىل إٔ َط ــت ٣ٛازباَع ــ ١يف ايتض ــٓٝف

ايعامل ٞععٝفٚ ،ؼبتاز إىل دٗٛد سجٝجٚ ١فعاي ١يتعصٜص. ٙ
ٜ - 25ػٝد بع
ٜ - 26ػـ ــٝد بع ـ ـ

قٝادات ازباَع ١بازبٗٛد املبرٚي ١يف ايػسانات اشبازد.١ٝ
قٝـ ــادات ازباَعـ ــ ١بـ ــتالؤّ طبسدـ ــات ازباَعـ ــ ١ايتعًُٝٝـ ــ١

ٚسادات ايطٛم احملًٚ ٞايعاملٜٚ ،ٞس ٕٚايعٌُ عً ٢شٜاد ٠ايػسان ١احملً،١ٝ
ٚاالزتباط ٚايتعاَ ٕٚع َؤضطات استُـع يتشكٝـل املطـؤٚي ١ٝاالدتُاعٝـ١
ٚايتُٓ ١ٝاملطتداَ.١
ٜ - 27ػـ ــٝد بع ـ ـ

قٝـ ــادات ازباَعـ ــ ١باملطـ ــت ٣ٛازبٝـ ــد يف ايهفـ ــا ٠٤ايداصًٝـ ــ١

يًذاَعٚ ،١فُٝا ؽبط ايكاعات ايدزاضَٚ ١ٝطتًصَاتٗا ٚاملهتبات ٚايهتب .
ٜ - 28ــس ٣بع ـ

قٝــادات ازباَعــ ١إٔ ٖٓــاى قضــٛزّا يف صــٝاْ ١املبــاْٚ ٞاألدٗــص٠

ٚاملعــداتٚٚ ،ضــا ٌ٥األَــٔٚ ،أدٗــص ٠ايتعًــ ِٝاإليهرتْٚــٚ ٞغــسف املخت ــربات
ٚاملٛاد ايالشَ ١يالستٝادات ٚاإلضهإ ازباَع.ٞ
 .4آزا ٤أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ:
ميجــٌ أعغــا٦ٖٝ ٤ــ ١ايتــدزٜظ ْطــب ١نــبري ٠بــني َٓطــٛب ٞازباَعــٖٚ ،١ــِ قــٛاّ
ايعُـٌ فٗٝــا ٜٚتشًُــَ ٕٛطـؤٚي ١ٝععُٝــ ١يًٓٗــٛ

بٗـاٚ ،االزتكــا ٤بــاألدا ،٤فغـالً

عٔ ازتهاش ايكٝاد ٠عً ،ِٗٝفِٗ ايكادٚ ،٠ايك ١ُٝاسبكٝك ١ٝيًذاَعٚ ١نـإ آلزاٗ٥ـِ
أثـس بـايؼ يف تٛدٝـ٘ ضٝاضـات اشبطـ ١االضـرتاتٝذٚ ،١ٝذبدٜـد أٖـدافٗا ايتفضــ١ًٝٝ
َٚػسٚعتٗا; ٚيرا فكد قاّ ايفسٜل بإعداد اضتباْات صاص ١بِٗٚ ،اضـتطالع آزاٗ٥ـِ
سٚ ٍٛاقع ازباَعٚ ،١ايٓعس ٠املطتكبً ١ٝاالضتػساف ١ٝيًُطت ٣ٛامليَ ٍٛهلا.
ميهٔ تًخٝط آزا ٤أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ يف ازباَع ١يف ايٓكاط اآلت:١ٝ
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 - 1أب ــد ٣أعغ ــا ٦ٖٝ ٤ــ ١ايت ــدزٜظ ايسعـ ـ ٢ع ــٔ ن ــجري َ ــٔ دٛاْ ــب ايعًُ ٝــ١
ايتعًُٝٝـ ـ ــ ١يف ازباَعـ ـ ــٚ ،١اضتشطـ ـ ــٓٛا ايطٝاضـ ـ ــات اسبانُـ ـ ــ ١يًعُـ ـ ــٌ
األنادميٚ ٞاإلداز.ٟ
 - 2أبــد ٣أعغــا٦ٖٝ ٤ــ ١ايتــدزٜظ زعــا ٚاع ـشّا عــٔ َطــت ٣ٛايتطــٜٛس اإلدازٟ
ألعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ايعاًَني يف اساٍ اإلداز.ٟ
ٜ - 3ـ ــس ٣بع ـ ـ

أعغـ ــا٦ٖٝ ٤ـ ــ ١ايتـ ــدزٜظ عـ ــعف ايتخطـ ــٝط االضـ ــرتاتٝذٞ

ٚايتطبٝكات اإلداز ١ٜملفٗ ّٛازبٛدٚ ٠اإلداز ٠اإليهرت.١ْٝٚ
ٜ - 4س ٣أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ععف ايتٛاصٌ ٚاالزتباط بني بع

ٚسدات ازباَع.١

 - 5أبد ٣أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتـدزٜظ ذبفعًـا عًـ ٢تُٓٝـَٗ ١ـازات ايطـالب ٚذبدٜـد
َؤغسات أدا ٤ايعًُ ١ٝايتعًٚ ١ُٝٝتك ِٜٛايرباَر.
ٜ - 6س ٣أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ أُٖ ١ٝذب ٍٛازباَع ١إىل صبتُـع املعسفـَٚ ١ـا
ٜتطًب٘ َٔ تطٜٛس ايـرباَر يتطـتٛعب عًُٝـ ١ايتعًـٚ ِٝايتعًـ ِٝازبُـاعٞ
ٚايتباديٚ ٞايتفهري اإلبداعٚ ٞايتُٓ ١ٝايرات.١ٝ
ٜ - 7ػ ــٝد أعغ ــا ٦ٖٝ ٤ــ ١ايت ــدزٜظ ب ــازبٗٛد املجُ ــس ٠يف تٓ ٜٛــع ايتخضض ــات
ٚايرباَر يف ايدزاضات ايعًٝا ٚايبهايٛزٜٛع.
 - 8أبـ ــد ٣بع ـ ـ

أعغـ ــا٦ٖٝ ٤ـ ــ ١ايتـ ــدزٜظ عـ ــدّ ايسعـ ــا عـ ــٔ ايبعـ ــد ايـ ــتكين

ٚايتطبٝك ٞيف ازباَع ،١فٗٓاى ععف يف ايتكٜٓ ،١ٝعٛم د ٕٚذب ٍٛازباَع١
إىل داَع ١إيهرتٜٚ ،١ْٝٚطٌٗ عًُ ١ٝايتعًِ عٔ بعد ٚايتعً ِٝاإليهرت.ْٞٚ
ٜ - 9ػٝد أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ بايدعِ املادٚ ٟايتطٗٝالت املتاس ١يف ايبشـح
ايعًُٚ ٞإدسا ٤األحباخ.
ٜ - 10ـس ٣أعغــا٦ٖٝ ٤ــ ١ايتـدزٜظ شٜــاد ٠ذبطــني ايتعـاَ ٕٚــع ازباَعـات األصــس٣
ٚاملؤضطــات ايعًُٝــٚ ١ايبشجٝــ ١بإقاَــ ١املــؤمتسات املػــرتنٚ ١األحبــاخ ذات
ايضً ١باستُعٚ ،تٛفري اسبٛافص ٚايدعِ إلدساٗ٥ا.
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ٜ - 11بد ٟأعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ زعاِٖ عٔ دٗٛد ازباَعـ ١يف ذبطـني مسعـ١
َٚهاْ ــ ١ازباَع ــ ١يف استُـ ــع احملً ــٚ ٞايع ــاملٚ ،ٞتعصٜـ ــص ايك ــٚ ِٝايجكافـ ــ١
املؤضطٚ ،١ٝايٛال ٤املؤضطٚ ،ٞتطٜٛس قدزات ازباَعٚ ١إَهاْاتٗا.
ٜ - 12ؤ ٜــد أعغ ــا ٦ٖٝ ٤ــ ١ايت ــدزٜظ ٚد ــٛد ب ــساَر ق ٜٛــٚ ١فاعً ــ ١يتعص ٜــص اي ــٛال٤
املؤضطٚ ،ٞأْ٘ ػبب دعِ ٚتطٜٛل صدَات ازباَعٚ ١صرباتٗا.
ٜ - 13ػــٝد أعغــا٦ٖٝ ٤ــ ١ايتــدزٜظ باحمل ـاٚالت ازبــادَ ٠ــٔ ازباَعــ ١يًشضــٍٛ
عً ــ ٢االعتُ ــاد األن ــادمي ٞيف اي ــرباَرٚ ،اشبط ــٛات املتكدَ ــ ١يف صب ــاٍ
اسبض ٍٛعً ٢االعتُاد املؤضط.ٞ
ٜ - 14تشفغ بع

أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ عًَ ٢طت ٣ٛتطبٝل دٛد ٠األداٚ ،٤آيٝـات

تك ِٜٛايطالب ٚأعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظٚٚ ،ضا ٌ٥ايتػًب عً ٢اهلدز ايتعً.ُٞٝ
ٜ - 15س ٣أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ إٔ ٖٓـاى قضـٛزّا يف ذبكٝـل ايػـسان ١ايعاملٝـ،١
ٚأْٗا بطٚ ١٦ٝغري َجُس ٠بويٝاتٗا اسباي ١ٝيف صباٍ ايػـسانَ ١ـع املسانـص
ايبشجٚ ١ٝاملٓعُات ايعامل.١ٝ
ٜ - 16س ٣أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ععف ايكدز ٠ايتٓافطـ ١ٝيف ازباَعـ ١يف صبـاٍ
ايتضٓٝف ايعامل ٞيًذاَعات ٚايتعا ٕٚعً ٢املطت ٣ٛايعامل.ٞ
ٜ - 17ػٝد أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ دال ١َ٤طبسدات ازباَع ١الستٝادات ضٛم ايعٌُ.
 - 18أب ــد ٣بعــ

أعغ ــا ٦ٖٝ ٤ــ ١ايت ــدزٜظ ع ــدّ ايسع ــا ع ــٔ ايك ــدز ٠ايتٓافط ــ١ٝ

يًذاَعـ ــ ١يف استُـ ــع احملًـ ــٚ ،ٞعـ ــعف ايعالقـ ــَ ١ـ ــع َؤضطـ ــات استُـ ــع
ٚايتٛاصٌ اإلعالََ ٞع٘.
 - 19أبـ ــد ٣بع ــ

أعغـ ــا٦ٖٝ ٤ـ ــ ١ايتـ ــدزٜظ ع ــدّ ايسعـ ــا عـ ــٔ َطـ ــت ٣ٛاألَـ ــٔ

ٚايطـ ــالَ ١يف َبـ ــاْ ٞازباَعـ ــٚ ١املهتبـ ــات ٚعـ ــعف ايضـ ــٝاْ ١يف ايكاعـ ــات
ايتعًَٚ ١ُٝٝطت ٣ٛايتٗ ١ٜٛبداصًٗاٚ ،نرا يف اإلضهإ ازباَع.ٞ
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ٜ - 20س ٣أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ إٔ ٖٓاى ْكضّا ٚاعشّا يف اشبـدَات ايرتفٝٗٝـ١
َجٌ املالعبٚ ،املٓػوت ايسٜاعٚ ١ٝتٛفري املدزبني ٚأَانٔ ايتدزٜبْٚ ،كط
األْػط ١االدتُاعٚ ١ٝايفعايٝات.
ٜ - 21ؤند بع

أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتـدزٜظ َهاْـ ١ازباَعـ ١ايطـاَٚ ،١ٝسطـٔ صـٛزتٗا

ايرٖٓٝـ ــ ١عًـ ــ ٢املطـ ــت ٣ٛاحملًـ ــٚ ٞايعـ ــاملٚ ،ٞأْٗـ ــا تتُتـ ــع بايهفـ ــا ٠٤ايداصًٝـ ــ١
ٚاشبازدٚ ١ٝايكدز ٠عً ٢املٓافط ١يف اساالت ايعًُ ٚ ١ٝايبشجٚ ١ٝاإلداز.١ٜ
 .5آزا ٤استُع س ٍٛدٚز ازباَع:١
ٜػازى استُع ايعامل ٞازباَع ١يف صطتٗا االضرتاتٝذ ١ٝفُخسدات ازباَعـ١
ال تٓشض ــس يف استُ ــع احملً ــ ،ٞب ــٌ تض ــٌ إىل أعب ــا ٤ايع ــامل ٚقازات ــ٘ املختًف ــ،١
ٜٚػــازنٗا يف ذيــو املؤضطــات ذات األثــس ايعــامل ٞيف ايٓػــاط اإلْطــاَْٚ .ٞــٔ ٖٓــا
نإ يصاَّا سني إعداد اشبط ١االضرتاتٝذ ١ٝايجاْ ١ٝإٔ تػسى تًـو املؤضطـات يف
ذبدٜد ايسؤ ١ٜاملطتكبً ١ٝيًذاَعٚ .١مت اضـتطالع آزا ٤استُـع اشبـازد ٚ ٞايتٛصـٌ
إىل مجً َٔ ١اآلزا ٤املختًف ١سٚ ٍٛاقع ازباَعٚ ،١امليََ ٍٛطتكبالً َٓٗا.
ٚميهـ ــٔ تًخـ ــٝط صبُـ ــٌ آزا ٤استُـ ــع اشبـ ــازد ٞسـ ــ ٍٛايعًُٝـ ــ ١ايتعًُٝٝـ ــ ١يف
ازباَع ١يف ايٓكاط اآلت:١ٝ
ٜ - 1ــس ٣أعغــا ٤استُــع اشبــازد ٞإٔ ازباَعــ ١تتُتــع بطــُع ١دٝــدٚ ،٠تــؤثس يف
استُع تيثريّا بايػّا.
 - 2إٔ ايكٝادات اإلداز ١ٜيف ازباَع ١أضُٗت يف تعصٜص ذيو األثس.
 - 3أب ــد ٣استُ ــع اشب ــازد ٞزعّ ــا ع ــٔ املط ــت ٣ٛايعًُ ــٚ ٞايبشج ــٚ ٞاي ــدعٟٛ
يًذاَعــٚ ،١إٔ ٖٓــاى تط ـٛزّا يف صبــاٍ ايبشــح ايعًُــٚ ٞيف صبــاٍ ايكغــاٜا
اإلضالَ ١ٝصاص.١
 - 4أثٓ ٢استُع اشبازد ٞعً ٢ازبٗٛد ايبشجٝـ ١يًذاَعـٚ ١قـدزتٗا عًـ ٢تـٛفري
املعً َٛــاتٚ ،دٗ ــٛد أعغ ــا ٦ٖٝ ٤ــ ١ايت ــدزٜظ يف صدَ ــ ١استُ ــع اشب ــازدٞ
ٚذبكٝل ايػسان ١استُع ١ٝاإلػباب.١ٝ
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ٜ - 5ؤند استُع اشبازدٚ ٞدٛد غسانَ ١جُس ٠بني ازباَعٚ ١بني ازباَعات
األصــس ٣يف صبــاٍ تطبٝــل األْعُــٚ ١ايًــٛا٥ح ٚاالضــتخداّ األَجــٌ يًُــٛازد
ٚايتصاّ أعغا ٤صبًظ ازباَع ١دطٛ٦يٝاتِٗ دبا ٙاستُع اشبازد.ٞ
ٜ - 6ــس ٣استُــع اشبــازد ٞقضــٛزّا يف ايتعاَــٌ َــع ايػــها ٟٚايــٛازدَ ٠ــٔ صــازز
ازباَعــٚ ،١ذبكٝــل نفــآَ ٠٤عَٛــ ١تكــ ِٜٛاألدا ٤ازبــاَعٚ ،ٞتعصٜــص قٛاعــد
اسبٛنُـ ــٚ ،١عـ ــعف ايتٛاصـ ــٌ ازبٝـ ــد َـ ــع استُـ ــع اشبـ ــازدٚ ،ٞذبكٝـ ــل
ايػسان ١اإلػباب.١ٝ
ٜ - 7س ٣استُع اشبازد ٞعسٚزَ ٠ػازنت٘ يف ٚعع اشبط ١االضرتاتٝذ ١ٝيًذاَع.١
ٜ - 8س ٣استُع اشبازد ٞأْ٘ ٜٓبػ ٞعً ٢ازباَعـ ١إٔ ذبـسظ عًـ ٢اضـتكطاب
أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ٚايطالب املتُٝص ٜٔضبًّٝا ٚعاملّٝا.
ٜ - 9ــس ٣استُــع اشبــازد ٞتٛافــل زؤٜــٚ ١زضــاي ١ازباَعــَ ١ــع َــا تكــ ّٛبــ٘ َــٔ
أْػطٚ ١فعايٝات.
- 6آزا ٤اإلدازٜني:
ميه ــٔ تًخ ــٝط صبُ ــٌ آزا ٤اإلدازٜـ ـني س ــ ٍٛايعًُ ٝــ ١ايتعً ُٝٝــ ١يف ازباَع ــ ١يف
ايٓكاط ايتاي:١ٝ
ٜ - 1ػعس اإلداز ٕٜٛيف ازباَع ١بايسعا عٔ اإلدسا٤ات املعتُد ٠يًعٌُ اإلداز.ٟ
 ٜ - 2ــتشفغ بعـ ـ

اإلدازٜـ ـني عً ــ ٢ايطٝاض ــات ٚايض ــالسٝات داص ــٌ ازباَع ــ١

ٚنــريو عًــ ٢ايتطبٝكــات اإلدازٜــ ١يًذــٛد ٚ ٠اإلداز ٠االيهرتْٝٚــ ،١نُــا إٔ
ٖٓاى اعرتاعّا عً ٢دزد ١ايتٛاصٌ ٚايتهاٌَ بني طبتًف إدازات ازباَع.١
ٜ - 3س ٣اإلداز ٕٜٛإٔ ٖٓاى صطٛات دٝد ٠يًتش ٍٛإىل اإلداز ٠االيهرت.١ْٝٚ
ٜ - 4س ٣اإلداز ٕٜٛإٔ ٖٓاى قضٛزّا يف تٛفري املعًَٛات َٚطت ٣ٛتكٓٝات االتضاٍ
َٚطت ٣ٛتٛظٝف املعًَٛات ٚايبٝاْات.
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ٜ - 5جين اإلداز ٕٜٛعًـ ٢ايبعـد اإلداز ٟيًذاَعـ ١فٗٓـاى إظبـاش يًعُـٌ يف ايٛقـت
املٓاض ــبٚ ،ايت ــصاّ دٛاع ٝــد ايعُ ــٌ ٚ ،ق ــدز ٠عً ــ ٢تط ــٜٛس أض ــايٝب ايعُ ــٌ،
ٚاسبٛازٚ ،ايعٌُ عُٔ فسٜلٚ ،ايكدز ٠عً ٢إعداد ايتكازٜس.
ٜ - 6ؤنــد اإلدازٜــ ٕٛإٔ ٖٓــاى ْطــبَ ١كبٛيــ ١ملطــت ٣ٛايسعــا ايــٛظٝفٖٓ ٞــاى
دزد َٔ ١ايٛال ٚ ٤دٛد ٠يألدا ٤عًَ ٢طت ٣ٛاإلدازات املختًفٚ ١اإلداز ٠ايعًٝا
يف ظٌ ٚدٛد َٓع ١َٛدٝد ٠يتك ِٝاألدا ٤ايٛظٝف.ٞ
ٜ - 7بد ٟاإلداز ٕٜٛعـدّ ايسعـا عـٔ املهافـوت املايٝـٚ ١آيٝـات ايرتقٝـات  ٚايـتُهني
َٔ سغٛز ايفعايٝات ذات ايعالق ١بايعٌُ ٚعٔ أدا ٤غؤ ٕٚاملٛظفني.
ٜ - 8بــد ٣اإلدازٜــ ٕٛزعــاِٖ عــٔ ازباَع ــَٚ ١هاْــ ١ازباَعــ ،١أ ٚتفعٝــٌ املط ــٛ٦ي١ٝ
االدتُاع ١ٝأ ٚايهفا ٠٤ايداصً ١ٝأ ٚاشبازدٚٚ ١ٝع ٛاملهاْ ١ايتٓافط ١ٝيًذاَع.١

صالص ١ذبً ٌٝاالضتباْات ٚايتٛصٝات املكرتس١
ٜٓ .1بػ ٞأصر آزا ٤مجٝع َٔ مشًتِٗ االضتباْات ٚإغسانِٗ يف ساٍ إعداد
اشبط ١االضرتاتٝذَ ١ٝع َالسع ١فسٚم اشبربات َٚد ٣أُٖٚ ١ٝثكٌ احملاٚز
داصٌ االضتباْ.١
 .2ايتعاٌَ َع اآلزا ٤املعتدي ١يف االضتباْات ٚايبعد عٔ اآلزا ٤املتطسفَ ١ع األصر
يف االعتباز َد ٣تٛفس املعً ١َٛيد ٣عٓاصس االضتباْ.١
 .3ايتعاٌَ َع االضتباْات بػهٌ ٚظٝف ٞدعٓ ٢أْ٘ ميهٔ االضتعاْ ١باضتباْات
ايطالب عٓد ايتعاٌَ َع أٖداف ٚصالسٝات َٚػازٜع عُاد ٠ايكبٍٛ
ٚايتطذٖٚ ٌٝهرا.
 .4ميهٔ إعداد آيٝات ملتابع ١نٝف ١ٝايتػًب عًْ ٢كاط ايغعف يف االضتباْات.
 .5تػه ٌٝزبإ يدزاض ١االضتباْات ٚزبطٗا دػازٜع ازباَع ١يف ع ٤ٛاملٝصاْٝات املتاس.١
 .6تػه ٌٝفسم ملٓعَٛات ايعٌُ يف ايهًٝات ٚايعُادات َػهً َٔ ١قٝادات
ازباَع ١تٗتِ بتكد ِٜايدعِ ٚاملػٛز ٠يتاليف ْكاط ايغعف.
 .7شٜاد ٠االٖتُاّ بعٓضس املطؤٚي ١ٝاالدتُاعٚ ١ٝإداز ٠ايهٛازخ.
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 .8اسبض ٍٛعً ٢االعتُاد األنادميٚ ٞاملؤضط ٞيف ازباَع.١
 .9اضتجُاز مسعَٚ ١هاْ ١ازباَع ١يف عٌُ غسانات عًَُ ١ٝع داَعات عسٜك١
يتبادٍ اشبربات.
 .10إػباد آي ١ٝحملاٚي ١تٛسٝد ايسؤٜا ٚاألٖداف يعٓاصس املٓع ١َٛايتعًَٔ ١ُٝٝ
طالب ٚإدازٜني ٚأعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ٚقٝادات ٚصبتُع صازد.ٞ
 .11تفعَ ٌٝهتب ايعالقات ايعاَ ١يًتعاٌَ َع غهاَٚ ٣ٚكرتسات استُع اشبازد.ٞ
 .12اعتُاد ٚضا ٌ٥ايتعًِ اسبدٜج ١اييت تعتُد عً ٢ايعٌُ ازبُاعٚ ٞايدزاضات
ايٓكدٚ ١ٜإبدا ٤ايسأٚ ٟتعُُٗٝا عً ٢مجٝع ايهًٝات.

- 3 - 1الدزاضات املسجعٗٛ
تك ــ ّٛايدزاض ــات املسدع ٝــ ١عً ــ ٢دزاضـ ـ ١ايٛع ــع اي ــسأٖ يًذاَع ــ ١اإلض ــالَ١ٝ
َٚكازْتــ٘ بازباَعــات احملًٝــٚ ١ايعسبٝــٚ ١اإلقً ُٝٝــٚ ١ايعاملٝــٚ ،١ذيــو يًتعــسف عً ــ٢
اإلَهاْات املتاسٚ ١ايرباَر املتٛفسٚ ٠األفهاز املٓاضب ١اييت تضًح يالضتفادَٗٓ ٠ا عٓد
إعداد اشبط ١االضرتاتٝذ ١ٝيًذاَع ١اإلضالَ ١ٝباملد ١ٜٓاملٓٛزٚ .٠قد مت اصتٝاز تًو
ازباَعــات بٓــا ّ٤عًــَ ٢عٝــاز أضاضــٖٚ ٞــ ٛأْٗــا داَعــات ذات َسدعٝــات دٜٝٓــ ،١ضــٛا ٤عًــ٢
املطت ٣ٛاحملً ٞأ ٚاإلقً ُٞٝأ ٚايعامل ،ٞيف عٚ ٤ٛدٛد َعٝاز أ ٚأنجس َٔ املعاٜري ايتاي:١ٝ
 .1ذات زضايٚ ١اعش ١يف ْػس ايدع ٠ٛاإلضالَ ١ٝعرب ايعٌُ األنادمي.ٞ
ٚ .2دٛد ق ِٝإضالَ ١ٝسانُ ١تعد أٚيٜٛات ثابت ١هلا.
 .3تطتكبٌ أعـدادّا نـبريَ ٠ـٔ ايطًبـ ١ايٛافـدَ ٜٔـٔ مجٝـع أعبـا ٤ايعـامل يتًكـ٢
ايعًِ ْٚػس تعاي ِٝايد.ٜٔ
 .4تتػــاب٘ يف بساصبٗــا َــع بــساَر ازباَعــ ١اإلضــالَ ١ٝباملدٜٓــ ١املٓــٛز ،٠صاصــ ١يف
صباٍ ايعً ّٛايػسعٚ ١ٝايًػ ١ايعسب.١ٝ
 .5متتاش تًـو ازباَعـات بتطبٝـل املبـادئ ايدٜٝٓـٚ ١ايتُٝـص األنـادميٚ ٞايبشجـٞ
ٚايتٛاصٌ ايدٚيٚ ٞايتبادٍ املعسيف.
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 .6ته ٕٛذات غسان ١اضرتاتٝذَ ١ٝع بع

ازباَعات ايطعٛد.١ٜ

 .7ذات تضٓٝف َتُٝص عاملٝاً يف أغًب ايتضٓٝفاتَٗٓٚ ،ا:


تضٓٝف ٜٚبَ ٛاتسٜهظ.



تضٓٝف ن ٛٝاع (



تضٓٝف غٓػٗا ٟايضٝين

).

 .8ذات ممازضات دٝد ٠يف اساٍ اإلعالَٚ ،ٞايجكايفٚ ،ايسٜاعٚ ٞاالدتُاع.ٞ
نُا متت عًُ ١ٝاملكازْ ١بٓا ّ٤عً ٢اساالت ايتاي( ١ٝسطب َا َٖ ٛتٛافس َٔ َعًَٛات):
 .1ايسؤ ١ٜاملطتكبً ١ٝيًذاَع١
 .2اشبط ١االضرتاتٝذ ١ٝيًذاَع١
 .3اهلٝهٌ ايتٓع ُٞٝيًذاَع١
 .4أعداد أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ٚاهل ١٦ٝاإلدازٚ ١ٜايطالب
 .5املخضضات املاي ١ٝيًذاَع١
 .6تضٓٝف ازباَع١
 تضٓٝف ٜٚبَ ٛاتسٜهظ.
 تضٓٝف ن ٛٝاع (

).

 تضٓٝف غٓػٗا ٟايضٝين
مت اصتٝاز نٌ َٔ داَع ١اإلَاّ ضبُد بٔ ضعٛد اإلضالَ – ١ٝايسٜا ،
ٚداَع ١أّ ايكسَ – ٣ه ١املهسَ ١ملكازْتِٗ بازباَع ١اإلضالَ ١ٝعً ٢املطت ٣ٛاحملً.ٞ
أَا عً ٢املطت ٣ٛايعسب ،ٞفكد مت اصتٝاز داَع ١األشٖس (بايكاٖسٚ )٠داَع ١أفسٜكٝا
ايعامل( ١ٝباشبسط )ّٛيًُكازْٚ .١مت اصتٝاز ازباَع ١اإلضالَ ١ٝايعامل ١ٝبإضالّ أباد
(بانطتإ)ٚ ،ازباَع ١اإلضالَ ١ٝايعامل ١ٝدايٝصٜا يًُكازْ ١عً ٢املطت ٣ٛاإلقً.ُٞٝ
ٚعً ٢املطت ٣ٛايعامل ٞمت اصتٝاز داَعْ ١افازا
(أضباْٝا)ٚ ،داَع ١دٛزز تإٚ
صٛفٝا

(أَسٜها) ٚداَع١
(ايٝابإ).
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جدٔه ()11
جٕاٌب التىٗص يف اجلاوعات املكازٌٛ
اجلاوعٛ

جٕاٌب التىٗص

الدٔلٛ

تٓٛع ايرباَر ايدزاض ١ٝيف َسسًيت ايبهايٛزٜٛع
داَع ١اإلَاّ
ضبُد بٔ
ضعٛد

ٚاملادطتري ،شٜاد ٠عدد أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ايتكدّ
املًُه ١ايعسب١ٝ

يف ايتضٓٝف ايعامل ،ٞشٜاد ٠ايكبٚ ٍٛاالضتٝعاب ،ثبات

ايطعٛد – ١ٜايسٜا

َعدالت ايُٓ ٛيف ايطالب ٚأعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ،
َٚسانص ايبشٛخَٚ ،سانص األحباخٚ ،ازبُعٝات

اإلضالَ١ٝ

ايعًُٚ ،١ٝاسالت ايبشج.١ٝ
تٓٛع ايرباَر ايدزاض ،١ٝعكد ايػسانات ايعاملَ ١ٝع
داَع ١أّ
ايكس٣

داَع ١األشٖس

املًُه ١ايعسب١ٝ
ايطعٛدَ - ١ٜه١
املهسَ١

مجٗٛزَ ١ٜضس
ايعسب - ١ٝايكاٖس٠

داَعات عامل ،١ٝدٛد ٠ايتعً ِٝاملطتُس ٚتٓٛع بساصب٘،
شٜاد ٠ايكبٚ ٍٛاالضتٝعاب ،ثبات َعدالت ايُٓ ٛيف
ايطالب ٚأعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظَٚ ،سانص ايبشٛخ،
َٚسانص األحباخ املدعُٚ ،١ايهساض ٞايبشج،١ٝ
ٚازبُعٝات ايعًُٚ ،١ٝاسالت ايبشج.١ٝ
تٓٛع ايرباَر ايدزاضٚ ،١ٝشٜاد ٠أعداد املٓح ،إْػا٤
زابط ١يًخسػبني ،تٓٛع األْػط ١ايالصف ،١ٝإْػا٤
َسانص َٗٝي ٠يألْػط ،١تٛفري األَانٔ ايرتف،١ٝٗٝ
ٚاملطاعِٚ ،املٛاصالت داصٌ ازباَع ،١إْػاَ ٤سانص
يتعً ِٝايًػات داصٌ ازباَع ،١شٜاد ٠أعداد أعغا٤
ٖ ١٦ٝايتدزٜظ ،شٜاد ٠طالب املٓح َكازْ ١باملضسٜني،
شٜاد ٠فسٚع ازباَعٚ ،١املعاٖد ايتابع ١هلا ،شٜاد٠
َسانص األحباخ َكازْ ١بازباَع ١اإلضالَ.١ٝ
تٓٛع ايرباَر يف َسسًيت ايبهايٛزٜٛع ٚايدزاضات

داَع ١أفسٜكٝا مجٗٛز ١ٜايطٛدإ  -ايعًٝاٚ ،دٛد قطِ يًطايبات ،من ٛايعالقات بني
ايعامل١ٝ

اشبسطّٛ

ازباَعٚ ١عدد َٔ اسبهَٛات ٚاملؤضطات ايعامل١ٝ
شٜاد ٠عدد اسالت ايعًُ.١ٝ
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تٓٛع ايرباَر ،شٜاد ٠يف عدد اسالت ايعًُْ ،١ٝطب١

ازباَع١
اإلضالَ١ٝ

َايٝصٜا – نٛاالملبٛز

ايعامل١ٝ

أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ إىل ايطالب ،شٜاد ٠عدد
ايفسٚع ،شٜاد ٠عدد املعاٖد َٚسانص ايبشح ،ازتكا٤
زتب ١ازباَع ١يف ايتضٓٝف ايكازٚ ٟايعامل.ٞ
ازتفاع زتب ١ازباَع ١يف ايتضٓٝف ايعامل ٞيًذاَعات
يف أغًب ايتضٓٝفات سٝح صٓفت عُٔ أفغٌ 500
داَع ١يف ايعامل ،شٜاد ٠عدد املسانص ٚاألحباخ ،شٜاد٠

داَعْ ١افازا

أضباْٝا

عدد االتفاقات َع ازباَعات األصس ،٣شٜاد ٠عدد
ايفسٚع داصٌ أضباْٝا ٚصازدٗا ،دٛد ٠بساَر ايتعًِٝ
املطتُس املتخضط سطب االدباٖات يف املٗٔ،
ايعٓا ١ٜبرباَر ايتُٓ ١ٝايػخض.١ٝ

داَع ١دٛزز
تإٚ

أَسٜها ٚ -اغٓطٔ

نفا ٠٤بساَر تٜٓٛع املٛازد ،شٜاد ٠عدد ايفسٚع داصٌ
أَسٜها ٚصازدٗا.
دٛد ٠بسْاَر ايكبٚ ٍٛاالضتٝعاب ،عدد االتفاقات َع

داَع ١صٛفٝا

ايٝابإ  -طٛنٛٝ

ازباَعات األصسْ ،٣طب ١عدد أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ
إىل ايطالب ،ازتفاع زتب ١ازباَع ١يف ايتضٓٝف
ايعامل ٞسٝح صٓفت عُٔ أفغٌ  500عاملّٝا.
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َضفٛفَ ١كازْ ١بني صبُٛع َٔ ١ازباَعات ٚفل صبُٛع َٔ ١املعاٜري 1435/1434
عدد

عدد أعغا٤
ٖ١٦ٝ
ْطب١
َ ١ٜٛ٦ايتدزٜظ

ْطب ١أعغا٤
ايتدزٜظ إىل
عدد ايطالب

اإلدازٚ ٕٜٛايفٕٓٛٝ
ايتضٓٝف
عدد عدد املعاٖد
ْطب ١أعداد اإلدازٜني عدد
ايهًٝات ايعُادات ٚاملسانص األنادمي ٞزباَعات عً ٢املطت ٣ٛعًَ ٢طت ٣ٛعً ٢املطت٣ٛ
عدد اإلدازٜني
ٚايفٓٝني إىل عدد
2014
يعاّ
ايعامل
ايعاملٞ
ايكاز٠
احملًٞ
ٚايفٓٝني
ايطالب

املٝصاْ١ٝ

1033965

ازباَع ١اإلضالَ١ٝ

22005

10602

*%48

734

32 : 1

1707

14 : 1

12

12

5

غري َدزد ١عُٔ
أفغٌ  500داَع١

12

63

3552

داَع ١اإلَاّ ضبُد
بٔ ضعٛد

140759

3303

%2

3387

42 : 1

1379

102 : 1

12

19

6

550- 501

19

115

5653

داَع ١أّ ايفسٟ
ده ١املهسَ١

121352

4098

%3

4898

25 : 1

2666

46 : 1

35

11

12

600- 551

7

27

2290

400000

40000

%10

11000

36 : 1

13000

31 : 1

72

0

11

20

97

5020

 21095269316دٚالز

13229

9921

%75

697

19 : 1

غري َتٛفس

17

4

7

6

190

9125

غري َتٛفس

30000

غري َتٛفس

1000

30 : 1

2000

15 : 1

9

0

8

15

1452

4272

غري َتٛفس

30669

3067

%10

1633

19 : 1

1489

21 : 1

9

0

19

8

385

1462

غري َتٛفس

داَعْ ١افازا

11180

1758

%16

1569

7:1

1408

8:1

14

0

19

400- 351

42

392

996

غري َتٛفس

داَع ١صٛفٝا

13263

1167

%9

1387

10 : 1

375

35 : 1

20

0

غري َتٛفس

غري َدزد ١عُٔ
أفغٌ  500داَع١

71

420

1564

غري َتٛفس

داَع ١دٛزز تإٚ

15000

1380

%9

2173

7:1

1500

10 : 1

8

0

4

400–301

84

94

187

داَع ١األشٖس
(ايكاٖس) ٠
داَع ١أفسٜكٝا
ايعامل( ١ٝاشبسط)ّٛ
ازباَع ١اإلضالَ١ٝ
بإضالّ أباد
ازباَع ١اإلضالَ١ٝ
دايٝصٜا

غري َدزد ١عُٔ
أفغٌ  500داَع١

* متجٌ ٖر ٙايٓطب ١طالب املٓح إىل إمجاي ٞعدد ايطالب َتغُّٓا املٛاشٚ ٟاالْتطاب ٚاملسسً ١د ٕٚازباَع ،١ٝبُٓٝا متجٌ ْطبتِٗ  َٔ % 67إمجاي ٞايطالب املٓتعُني يف ايبهايٛزٜٛع ٚايدزاضات ايعًٝا.

(ًَ ٕٛٝزٜاٍ)
256992
(ًَ ٕٛٝزٜاٍ)
194691
(ًَ ٕٛٝزٜاٍ)

1928690009000
دٚالز
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أعداد ايطًب١
املطتذدٜٔ
ازباَع /١املعٝاز ٚاملكٝدٜٔ
زبُٝع
املساسٌ

طالب املٓح

أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ

تضٓٝف َٛقع ازباَعات يعاّ 2015

 1- 3- 1وكازٌ ٛالٕضع الساَِ لمجاوع ٛاإلضالوٗ ٛباملدٍٖ ٛاملٍٕزٔ ٚاجلاوعات املىاثم ٛعم ٜاملطتٕٝ

احملم٘ (داَع ١أّ ايكسٚ ٣داَع ١األَاّ ضبُد بٔ ضعٛد اإلضالَ)١ٝ
أٚعشت املكازْ ١صبُٛع َٔ ١ايدالالت ايتاي:١ٝ
 )1قً ١عدد أعغـا٦ٖٝ ٤ـ ١ايتـدزٜظ يف ازباَعـ ١اإلضـالََ ١ٝكازْـ ١بيعـداد ايطـالب
ممــا أد ٣إىل شٜــاد ٠ايٓطــب ١عــٔ املعــدٍ املطًــٛب سٝــح بًػــت ْطــب ١أعغــا٦ٖٝ ٤ــ١
ايتدزٜظ إىل ايطـالب (ٖٚ )32 :1ـْ ٞطـب ١عايٝـ ١إذا َـا قٛزْـت باسبـد املطـتٗدف
يف صط ١ايتعً ِٝايعاي ٞيف املًُه( ١آفام)  ٖٞٚسـٛاي 22 : 1 ٞبػـهٌ عـاّٚ ،أٜغـاً
إذا قٛزْــت بازباَعــات املسدعٝــ ١سٝــح تضــٌ إىل اسبــد املٛصــ ٢بــ٘ يف داَعــ ١أّ
ايكسٚ ،)25 : 1( ٣يهٓٗا أقٌ َٔ ْطب ١أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتـدزٜظ يًطـالب يف داَعـ١
األَاّ ضبُـد بـٔ ضـعٛد اإلضـالَٜ .)42 :1( ١ٝـدٍ ٖـرا املؤغـس عًـ ٢عـسٚز ٠شٜـاد٠
عدد أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ دا ؼبكل ايٓطب ١املطـتٗدفٖٚ ١ـ 22 : 1 ٞبػـهٌ عـاّ
 17 : 1 ٚيف ربضضات ايعًٚ ،ّٛاهلٓدضٚ ،١اسباضب اآلي.ٞ
 )2تغِ ازباَع ١اإلضالََ ١ٝتٛضط ثالثـ ١أقطـاّ يف نـٌ نًٝـَ ١كازْـ ١بكطـُني
يف نٌ نً ١ٝجباَع ١أّ ايكس ،٣إال إٔ داَع ١أّ ايكـس ٣تغـِ عـددّا نـبريّا َـٔ
ايهًٝــات ٚاألقطــاّ َكازْــ ١بازباَعــ ١اإلضــالَٚ .١ٝزغــِ إٔ عــدد ايهًٝــات َتكــازب
ب ــني ازباَع ــ ١اإلض ــالَٚ ١ٝداَع ــ ١اإلَ ــاّ ضبُ ــد ب ــٔ ض ــعٛد اإلض ــالَ ،١ٝإال إٔ
ايجاْ ١ٝتغِ أقطاَّا تصٜد ثالخ أععاف عً ٢عدد األقطاّ بازباَع ١اإلضالَ.١ٝ
 )3يٛسغ َٔ املكازْ ١أٜغـاً قًـ ١عـدد املعاٖـد َٚسانـص ايبشـٛخَٚ ،سانـص األحبـاخ
املدعُ ــٚ ،١ايهساض ــ ٞايبشج ٝــٚ ،١ازبُع ٝــات ايعًُ ٝــٚ ١اس ــالت ايبشج ٝــ ١إذا َ ــا
قٛزْــت جباَعــ ١اإلَــاّ ضبُــد بــٔ ضــعٛد اإلضــالَٚ ١ٝداَعــ ١أّ ايكــسٜ .٣تطًــب
ذيــو َص ٜـدّا َــٔ ازبٗــد َــٔ ازباَعــ ١اإلضــالَ ١ٝيصٜــاد ٠أعــداد تًــو املسانــص
ٚايهساضٚ ٞازبُعٝات ٚاسالت ايعًُ.١ٝ
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 2- 3- 1وكازٌـــــ ٛالٕضـــــع الـــــساَِ لمجاوعـــــ ٛاإلضـــــالوٗ ٛوـــــع اجلاوعـــــات العسبٗـــــ ٛذات املسجعٗـــــٛ

الدٍٖٗ(ٛداَع ١األشٖس ٚداَع ١إفسٜكٝا ايعامل) ١ٝ
أٚعشت املكازْ ١صبُٛع َٔ ١ايدالالت ايتاي:١ٝ
 )1زغـ ــِ شٜـ ــادْ ٠طـ ــب ١أعغـ ــا٦ٖٝ ٤ـ ــ ١ايتـ ــدزٜظ إىل ايطـ ــالب ( )32 :1يف ازباَعـ ــ١
اإلضالَ ،١ٝإال أْٗا أقٌ َٔ ْعريتٗا يف َضس  ٖٞٚداَعـ ١األشٖـس ٚيهٓٗـا أعًـ٢
بهجري َٔ تًو ايٓطب ١جباَع ١أفسٜكٝا ايعامل.١ٝ
 )2زغِ ايعدد ايهبري يف عدد ايطالب ٚعدد أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ جباَع ١األشٖـس،
إال إٔ ازباَع ١اإلضالَ ١ٝتصٜد يف َٝصاْٝتٗا ايطٓ ١ٜٛحبٛايًَٝ 68 ٞـ ٕٛدٚالز.
عًُ ـاً بــيٕ َٝصاْٝــ٘ داَعــ٘ األشٖــس ؽبضــِ َععُٗــا يًُستبــاتٜٚ ،ضــسف َٓٗــا
فكط عً ٢ايطالب َا ٜكسب َٔ  ًَٕٛٝ 40دٚالز.
 )3نُا يٛسغ َٔ املكازْ ١إٔ ْطـب ١ايطـالب ايٛافـد ٜٔتضـٌ إىل َ %75ـٔ صبُـٛع
ايط ــالب جباَع ــ ١أفسٜك ٝــا ايعامل ٝــ ،١ب ُٓٝــا تض ــٌ إىل س ــٛاي %46 ٞيف ازباَع ــ١
اإلضالَٚ ١ٝال تصٜد عٔ  %10يف داَع ١األشٖسٚ .بايٓعس إىل قساز إْػـا ٤ازباَعـ١
اإلضالَ ،١ٝفٗ ٞيف ساد ١إىل االزتكا ٤بٓطب ١ايطالب ايٛافد ٜٔإىل . %85
 )4سطــب تضــٓٝف َٛاقــع ازباَعــات اإليهرتْٝٚــ ١يعــاّ ْ ،2015الســغ إٔ تستٝــب
املٛق ــع اإليهرت ْٚــ ٞيًذاَع ــ ١اإلض ــالَ ١ٝأفغ ــٌ َ ــٔ تست ٝــب د ــاَعيت األشٖ ــس
ٚداَعــ ١أفسٜكٝــا ايعاملٝــ ،١ضــٛا ٤عًــ ٢املطــت ٣ٛايكــاز ٟأ ٚايعــاملٚ .ٞبــايسغِ َــٔ
ذيو فإٕ ازباَع ١اإلضالَ ١ٝيف ساد ١إىل تطٜٛس َٛقعٗا اإليهرتْٚـ ٞيٝشتـٌ
َسنصاً َتكدَاً ضبًٝاً ٚقازٜاً ٚعاملٝاً.
 3- 3- 1وكازٌــ ٛالٕضــع الــساَِ لمجاوعــ ٛاإلضــالوٗ ٛوــع اجلاوعــات اإلقمٗىٗــ ٛذات املسجعٗــ ٛالدٍٖٗــٛ

(ازباَع ١اإلضالَ ١ٝايعامل ١ٝبإضالّ أباد (بانطتإ)ٚ ،ازباَع ١اإلضالَ ١ٝايعامل ١ٝدايٝصٜا)
أٚعشت املكازْ ١صبُٛع َٔ ١ايدالالت ايتاي:١ٝ
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 )1زغـ ــِ شٜـ ــادْ ٠طـ ــب ١أعغـ ــا٦ٖٝ ٤ـ ــ ١ايتـ ــدزٜظ إىل ايطـ ــالب ( )32 :1بازباَعـ ــ١
اإلضـ ــالَ ١ٝباملدٜٓـ ــ ١املٓـ ــٛز ،٠إال أْٗـ ــا َتكازبـ ــ ١يتًـ ــو ايٓطـ ــب ١يف ازباَعـ ــ١
اإلضــالَ ١ٝبإضــالّ أبــاد (ٚ ،)30 : 1يهُٓٗــا أعًــَ ٢ــٔ ايٓطــب ١ايسآٖــ ١يًذاَعــ١
اإلضالَ ١ٝدايٝصٜا (.)19 : 1
 )2تتطا ٣ٚازباَع ١اإلضالَ ١ٝباملد ١ٜٓاملٓٛزٚ ٠ازباَع ١اإلضالَ ١ٝبإضالّ أباد يف
ْطب ١اهل ١٦ٝاإلداز ١ٜاملعا ١ْٚإىل ايطالب (ْ ٖٞٚ ،)15 : 1طـب ١أفغـٌ َـٔ تًـو
اييت بازباَع ١اإلضالَ ١ٝدايٝصٜا (.)21 : 1
 )3ي ــٛسغ َ ــٔ املكازْ ــ ١إٔ ْط ــب ١ايط ــالب ايٛاف ــد ٜٔتض ــٌ إىل  %48يف ازباَع ــ١
اإلضالَٚ ١ٝال تصٜد عٔ  %10يف ازباَع ١اإلضـالَ ١ٝدايٝصٜـاٚ .زغـِ ذيـو فـإٕ
ازباَع ١اإلضالَ ١ٝيف ساد ١إىل االزتكا ٤بٓطب ١ايطالب ايٛافد ٜٔإىل .%85
 )4ي ــٛسغ أٜغــاً قً ــ ١ع ــدد امل ــدٕ ازباَع ٝــٚ ١ايف ــسٚع ٚع ــدد َعاٖ ــد َٚسان ــص ايبش ــٛخ
بازباَع ١اإلضالَ ١ٝأذا َا قٛزْت بتًو األعداد بازباَع ١اإلضالَ ١ٝدايٝصٜا.
ٚ )5بايٓطب ١يتضٓٝف َٛاقع ازباَعات اإليهرت ١ْٝٚيعاّ ْ ،2015السغ إٔ تستٝـب
املٛق ــع اإليهرت ْٚــ ٞيًذاَع ــ ١اإلض ــالَ ١ٝباملد ٜٓــ ١املٓ ــٛز ٠أفغ ــٌ َ ــٔ تست ٝــب
ازباَعــ ١اإلضــالَ ١ٝبإضــالّ أبــاد ٚازباَعــ ١اإلضــالَ ١ٝدايٝصٜــا عًــَ ٢طــت٣ٛ
ايكازٚ ،٠أفغٌ َٔ ازباَع ١اإلضالَ ١ٝبإضالّ أباد عً ٢املطـت ٣ٛايعـاملٜٚ .ٞعـد
املٛقــع اإليهرتْٚــ ٞيًذاَعــ ١اإلضــالَ ١ٝدايٝصٜــا عًــ ٢املطــت ٣ٛايعــامل ٞأفغــٌ
املٛاقـ ــع االيهرتْٝٚـ ــ ١يًذاَعـ ــات ايـ ــجالخٜ .ـ ــدٍ ذيـ ــو عًـ ــ ٢سادـ ــ ١ازباَعـ ــ١
اإلضــالَ ١ٝباملدٜٓــ ١املٓــٛز ٠إىل تطــٜٛس َٛقعٗــا اإليهرتْٚــ ٞيًٛصــ ٍٛإىل َٛاقــع
أفغٌ َٔ ايٛعع ايسأٖ ،ضٛا ٤عً ٢املطت ٣ٛاحملً ٞأ ٚاإلقً ُٞٝأ ٚايعامل.ٞ
 4- 3- 1وكازٌ ٛالٕضع الساَِ لمجاوع ٛاإلضالوٗ ٛوع اجلاوعات العاملٗ ٛذات املسجعٗٛ

ايد( ١ٜٝٓداَع ١دٛزز تإٚ
صٛفٝا

(أَسٜها)ٚ،داَع١
(ايٝابإ) ،داَعْ ١افازا (أضباْٝا).
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أٚعشت املكازْ ١صبُٛع َٔ ١ايدالالت ايتاي:١ٝ
 )1قًَٝ ١صاْ ١ٝازباَع ١اإلضالَ ١ٝإذا َا قٛزْت جباَع ١دٛزز تا ٕٚبيَسٜها ايـيت
تص ٜــد َٝصاْٝتٗ ــا ع ــٔ َٝصاْ ٝــ ١ازباَع ــ ١اإلض ــالَ ١ٝدك ــداز ٜص ٜــد ع ــٔ أزبع ــ١
أعــعاف ،زغــِ قًــ ١عــدد ايطــالب جباَعــ ١دــٛزز تــا ٕٚعــٔ األعــداد بازباَعــ١
اإلضــالَٖٚ .١ٝــرا ٜــدفع ازباَعــ ١إىل تٓــٛع املــٛازد ٚاالضــتجُاز األَجــٌ هلــا ممــا
ٜطِٗ يف ايسفع َٔ َٝصاْٝتٗا ايطٓ. ١ٜٛ
 )2ظٗس بٛع ٛشٜادْ ٠طب ١أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتـدزٜظ إىل ايطـالب ( )32 :1بازباَعـ١
اإلضــالَ ١ٝباملدٜٓــ ١املٓــٛز ٠إذا َــا قٛزْــت بازباَعــات ايعاملٝــ ١ايجالث ـٚ .١ذيــو
أس ــد أض ــباب مت ٝــص تً ــو ازباَع ــات يف ايتض ــٓٝفات األنادمي ٝــ ١ألفغ ــٌ 500
داَع ١يف ايعامل.
 )3تصٜد ْطب ١اهل ١٦ٝاإلداز ١ٜاملعا ١ْٚإىل ايطـالب يف ازباَعـ ١اإلضـالَ ١ٝباملدٜٓـ١
املٓـٛز )14 : 1( ٠عـٔ تًـو ايٓطــب ١جباَعـات املكازْـ ،١فُٝــا عـدا داَعـ ١صــٛفٝا
بايٝابإ اييت ذبسظ عً ٢قً ١عدد اهل ١٦ٝاإلداز ١ٜاملعا.١ْٚ
 )4يــٛسغ أٜغ ـاً إٔ ْطــب ١ايطــالب ايٛافــد ٜٔتضــٌ إىل  %48بازباَعــ ١اإلضــالَ١ٝ
ٖٚــ ٞتصٜــد عــٔ ثالثــ ١أعــعاف ْطــب ١ايٛافــد ٜٔيف ازباَعــات ايجالثــ ١األصــس٣
ٖٚرا َعدٍ دٝد تفٛقت ف ٘ٝازباَع ١اإلضالَ ١ٝعً ٢تًو ازباَعات .
 )5ي ــٛسغ غ ٝــاب ن ــٌ َ ــٔ ازباَع ــ ١اإلض ــالَٚ ١ٝداَع ــ ١ص ــٛفٝا بايٝاب ــإ ع ــٔ
ايتضــٓٝف األنــادمي ٞزباَعــات ايعــامل يعــاّ  ،2014يف ســني صــٓفت داَعــ١
(أَسٜهــا) ٚ ،داَعــْ ١افــازا عــُٔ

دــٛزز تــإٚ
أفغٌ  500داَع ١عًَ ٢طت ٣ٛايعامل.

َٛ )6اقــع ازباَعــات اإليهرتْٝٚــ ١يعــاّ ٚ2015ايتضــٓٝف َــٔ صاليــ٘ ،فــٝالسغ إٔ
تستٝــب املٛقــع اإليهرتْٚــ ٞيًذاَعــ ١اإلضــالَ ١ٝباملدٜٓــ ١املٓــٛز ٠أقــٌ بهــجري َــٔ
املٛاقــع االيهرتْٝٚــ ١يًذاَعــات األزبعــ ١األصــس ٣عًــ ٢املطــت ٣ٛايعــاملٜٚ .ٞــدٍ
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ذي ــو عً ــ ٢ساد ــ ١ازباَع ــ ١اإلض ــالَ ١ٝباملد ٜٓــ ١املٓ ــٛز ٠إىل تط ــٜٛس َٛقعٗ ــا
اإليهرتْٚــ ٞيًٛصــ ٍٛإىل َٛاقــع أفغــٌ َــٔ ايٛعــع ايــسأٖٚ ،صضٛص ـاً عًــ٢
املطت ٣ٛايعامل.ٞ
جدٔه ()12
التٕصٗات اليت جيب ٔضعّا يف االعتباز عٍد بٍا ٞاخلط ٛاالضرتاتٗجٗ ٛالجاٌٗ ٛلمجاوع ٛاإلضالوٗ:ٛ
ً

التٕصٗات

ٌتاٟج املكازٌٛ

ػبــب ٚعــع ٖــرا ألَــس يف عــني االعتبــاز عٓــد بٓــا ٤اشبطــ١
اغبفا

1

أعداد ايطالب

االض ــرتاتٝذ ١ٝايجاْ ٝــ ١يًذاَع ــ ١اإلض ــالَ ١ٝحب ٝــح ٜه ــٕٛ

ٚأعداد أعغا١٦ٖٝ ٤

ٖٓاى اضتػساف يًصٜاد ٠االضتٝعاب ١ٝألعداد ايطـالب صـالٍ

ايتدزٜظ يف ازباَع١

اشبُــظ ضــٓٛات ايكادَــٚ ،١ش ٜــادَ ٠عــدالت ايُٓــ ٛيف أع ــداد

اإلضالَٚ ،١ٝايتربرب

أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ دـا ٜتٓاضـب َـع َعـدالت منـ ٛأعـداد

اسبادخ يف َعدالت منٖٛا

ايط ــالبٜ .ط ــتًصّ ذي ــو ت ــٛفري امل ــٛازد ايبػ ــسٚ ١ٜايتكٓ ٝــ١

َٔ عاّ إىل آصس بني ايصٜادٚ ٠ايبٓ ٢ايتشت ١ٝيًتٛضع يف إْػا ٤نًٝات ددٜـد ٠بتخضضـات
ٚايٓكضإ

ددٜــدٚ ٠أٜغ ـاً ايتٛضــع يف بــساَر ايتعًــ ِٝعــٔ بعــدَ .ــع ٚعــع
ايٓطب ١ايعامل ١ٝملعدٍ أضتاذ/طايب يف عني االعتباز.
ػب ـ ــب إٔ ذب ـ ــسظ ازباَع ـ ــ ١اإلض ـ ــالَ ١ٝعً ـ ــَ ٢غ ـ ــاعف١
املخضضـ ــات املايٝـ ــ ١صـ ــالٍ اشبُـ ــظ ضـ ــٓٛات ايكادَـ ــ ١دـ ــا

اغبفا
2

املخضضات املايٜ ١ٝتٓاضــب َــع َتطًبــات ايصٜــاد ٠يف املــٛازد ايبػــسٚ ١ٜايتكٓٝــ١

يًذاَع ١اإلضالَٚ ١ٝعدّ
ثباتٗا صالٍ األعٛاّ

ٚايبٓ ٢ايتشتٜ ،١ٝتِ ذيو َٔ صالٍ:
 اضـ ــتُساز َعـ ــدٍ ايُٓـ ــ ٛايعـ ــايٚ ٞايـ ــر ٟغـ ــٗد ٙايعـ ــاّ
ازباَعٖ1435/1434( ٞـ).
 تٓٛع َضادز ايتُ ٌٜٛايرات ٞيًذاَع.١
 اضـ ــتهُاٍ إْػـ ــا ٤نًٝـ ــات ايضـ ــٝديٚ ١ايطـ ــب ٚايعًـ ــّٛ

3

قً ١عدد ايهًٝات ٚايتٓٛع يف
ايتخضضات

ايطب ١ٝايتطبٝك.١ٝ
 اضــتشداخ نًٝــات ددٜــد ٠أصــسٚ ٣ربضضــات ددٜــد٠
سطب ساد ١استُعات املطًُ.١
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ً

التٕصٗات

ٌتاٟج املكازٌٛ

برٍ َصٜد َٔ ازبٗد يتشكٝل املعاٜري املٗٓ ١ٝايٛازد ٠يف ٖرا
ايتضٓٝف:ٖٞٚ ،
 د ــٛد ٠ايتعً ــ ٖٚ ِٝــَ ٛؤغ ــس شبسػب ــ ٞاملؤضط ــ ١اي ــرٜٔ
سضًٛا عً ٢دٛا٥ص ْٛبٌ ٚأٚمسٜٚ ،١يصر ْطبَٔ %10 ١
اسُٛع ايٓٗا.ٞ٥
 د ـ ــٛد ٦ٖٝ ٠ـ ــ ١ايت ـ ــدزٜظ  ٖٚـ ــَ ٛؤغ ـ ــس ألعغ ـ ــا ٦ٖٝ ٤ـ ــ١
غٝاب ازباَع ١عٔ ايتضٓٝف
4

األنادمي ٞزباَعات ايعامل
(تضٓٝف غٓػٗا ٟألفغٌ

ايت ــدزٜظ اي ــر ٜٔسض ــًٛا عً ــ ٢د ــٛا٥ص ْٛب ــٌ ٚأٚمس ــ١
ٜٚيصر ْطبٚ ،%20 ١أٜغاً يف ٖرا املعٝاز َؤغس يًبـاسجني
األنجــس اضتػــٗاداً بٗــِ يف  21ربضض ـاً عًُ ٝـاً ٜٚيصــر
ْطب.%20 ١

مخطُا ١٥داَع)١

 طبسد ــات ايبش ــح  ٖٚــَ ٛؤغ ــس يًُك ــاالت املٓػ ــٛز ٠يف
صبًـ ـ ـ ــيت

ٚ

ٜٚيصـ ـ ـ ــر  ،%20أٜغ ـ ـ ـ ـاً

املك ـاالت ايــٛازد ٠يف ديٝــٌ ايٓػــس ايعًُــ ٞاملٛضــع ٚديٝــٌ
ايٓػس يًعً ّٛاالدتُاعٚ ١ٝدي ٌٝايٓػس يًفٓٚ ٕٛايعًـّٛ
اإلْطاْٚ ١ٝتاصر ْطب.%20 ١
 سذــِ املؤضطــٖٚ ١ــَ ٛؤغــس يإلظبــاش األنــادميْ ٞطــب١
إىل املعاٜري أعالٜٚ ٙيصر ْطب%10 ١
برٍ َصٜد َٔ ازبٗد يتشكٝل املعاٜري املٗٓ ١ٝايٛازد ٠يف ٖرا
ايتضٓٝف:ٖٞٚ ،
 دٛد ٠ايبشح  ،تعتُــد ايدزدــ ١املعطــا ٠هلــرا املعٝــاز عًــ٢
غٝاب ازباَع ١عٔ تضٓٝف
َؤضط ١نٛانٛازًٜٞ
5

ضاميْٛدش ايربٜطاْ( ١ٝ

َ عدٍ ايٓػس يهٌ عغ ١٦ٖٝ ٛتدزٜظ ()%20
)  تٛظٝف اشبـسػبني ،تتعُـد ايدزدـ ١عًـ ٢اضـتطالع آزا٤

ألفغٌ ازباَعات صالٍ عاّ
« »2015 - 2014عً٢
املطت ٣ٛايعسبٚ ٞايعاملٞ

سهِ املج)%40( ٌٝ

دٗات ايتٛظٝف َٔ صالٍ االضتباْات ()%10
 ايٓعس ٠ايعامل ١ٝيًذاَعْ ،١طـب ١أعغـا٦ٖٝ ٤ـ ١ايتـدزٜظ
األداْب يًعدد ايهً)%5( ٞ
ْ طب ١ايطًب ١األداْب سُٛع ايطًب)%5( ١
 دــٛد ٠ايتعًــٜ ،ِٝعتُــد صبُــٛع ايٓكــاط عًــَ ٢عــدٍ
أضتاذ طايب ()%20
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ً

ٌتاٟج املكازٌٛ
استًت ازباَعَٛ ١قعاً
َتٛضطاً يف تضٓٝف

6

ٜٚبَٛرتنظ األضباْٞ
يتك ِٝٝازباَعات ٚاملعاٖد
يعاّ ّ2015

التٕصٗات
تطـٜٛس بٛابــ ١ازباَعـ ١اإليهرتْٝٚــ ١يف عـ ٤ٛاملعــاٜري األزبعــ١
اي ـ ـ ــٛازد ٠يف تض ـ ـ ــٓٝف ازباَع ـ ـ ــات َ ـ ـ ــٔ ص ـ ـ ــالٍ َٛاقعٗ ـ ـ ــا
االيهرت:ٖٞٚ ،١ْٝٚ
 سذِ املٛقع

%20

 املًفات ايجس١ٜ

%15

 عًُا ٤دٛدٌ

%15

 ايسؤ ١ٜيًسابط

%50

 - 4- 1دزاضٔ ٛحتمٗن التٕجّات املطتكبمٗ ٛلمتعمٗي العال٘ باملىمكٛ
اعتُدت اشبطـ ١يف بٓاٗ٥ـا أٜغّـا عًـ ٢دزاضـٚ ١ذبًٝـٌ ايتٛدٗـات املطـتكبً ١ٝيًتعًـِٝ
ايعاي ٞباملًُه َٔٚ ١أُٖٗا:
نإ َٔ ايغسٚز ٟقبٌ بد ٤اشبط ١االضرتاتٝذ ١ٝايجاْ ١ٝيًذاَع ١اإلضالَ١ٝ
يًُد ٜٓــ ١املٓ ــٛز ٠ايتع ــسف عً ــ ٢اشبط ــ ١املط ــتكبً ١ٝيًتعً ــ ِٝازباَع"ٞآف ــام" ٚٚع ــع
أٖدافٗا َٚطازاتٗا ٚبساصبٗا يف عني االعتبازٚ ،ذيـو يًٛصـ ٍٛإىل ايتٓاضـل املطًـٛب
بني صط ١ازباَعٚ ١اشبط ١املطتكبً"١ٝآفام".
"ٚآف ــام" ٖ ــَ ٛػ ــسٚع اشبط ــ ١املط ــتكبً ١ٝيًتعً ــ ِٝازب ــاَع ٞيف املًُه ــ ١ايعسب ٝــ١
ايط ــعٛدٜٚ ،١ٜع ــد دبسب ــ٘ زا ٥ــد ٠يتط ــٜٛس ٚتعص ٜــص نف ــا ٠٤ايتعً ــ ِٝايع ــاي ;ٞيض ــٝاغ١
َطتكبً٘ ٚاالزتفاع دهْٛات٘ عً ٢ايٓش ٛاير ٟميهٓ٘ َٔ االضـتذاب ١ملتطًبـات ايتُٓٝـ١
ايػاًَٚ .١قد بدأ اْطالم َػسٚع اشبط ١املطتكبً" ١ٝآفام" يف عاّ ٖ1425ـ ط ١ًٜٛاملـد٣
(ملد 25 ٠عاَّا) َٔ عاّ  1425إىل ٖ1450ـ.
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مشًــت املعــاٜري ايــيت ٚعــعتٗا اهل٦ٝــ ١ايٛطٓٝــ ١يًتكــٚ ِٜٛاالعتُــاد األنــادميٞ
يغــُإ دــٛدَ ٠ؤضطــات ٚبــساَر ايتعًــ ِٝايعــايٚ ٞاعتُادٖــا أســد عػــس صبــاالً عاَ ـاً
ألْػطٖ ١ر ٙاملؤضطات ٚايرباَر :ٖٞٚ
 .1ايسضايٚ ١ايػاٜات ٚاألٖداف.
 .2ايطًطات ٚاإلداز.٠
 .3إداز ٠عُإ ازبٛدٚ ٠ذبطٗٓٝا.
 .4ايتعًِ ٚايتعً.ِٝ
 .5إداز ٠غؤ ٕٚايطًبٚ ١اشبدَات املطاْد.٠
َ .6ضادز ايتعًِ.
 .7املسافل ٚايتذٗٝصات.
 .8ايتخطٝط ٚاإلداز ٠املاي.١ٝ
 .9عًُٝات ايتٛظٝف.
 .10ايبشح ايعًُ.ٞ
 .11عالقات املؤضط ١ايتعً ١ُٝٝباستُع.
ٚسٝــح إٕ َــٔ أٖــداف اشبطــ ١االضــرتاتٝذ ١ٝاسبضــ ٍٛعًــ ٢االعتُــاد املؤضطــٞ
ٚاألن ــادمي ٞفك ــد ن ــإ َ ــٔ ايغ ــسٚز ٟإٔ تساع ــ ٞاشبط ــَ ١ع ــاٜري اهل ٦ٝــ ١ايٛطٓ ٝــ١
َٚؤغ ــساتٗا يف أٖ ــدافٗا ايعاَ ــٚ ١ايتفض ــٚ ،١ًٝٝتسمج ــ ١ذي ــو يف َػ ــسٚعات اشبط ــ،١
ٚقٝاضٗا يف بطاق ١األدا ٤املتٛاشٕ املتعًكـ ١باشبطـ ١ايتٓفٝرٜـَٚ .١ـٔ ٖٓـا دـا٤ت تًـو
املعــاٜري ساعــس ٠يف اشبطــ ،١تػطــ ٞنافــَ ١ؤغــساتٗا ٚتتٛافــل َػــسٚعات اشبطــَ ١ــع
َتطًبات االعتُاد َٚؤغسات٘.
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تعٗس أُٖ ١ٝاشبط ١ايتٓفٝرٜـ ١يف تفعٝـٌ قـساز صبًـظ ايـٛشزا ٤زقـِ ٚ 94تـازٜخ
1431/3/29ﻫ املٛاف ــل ٚ ّ2010/03/15املتعً ــل بغ ــٛابط قب ــ ٍٛط ــالب امل ــٓح ايدزاض ــ١ٝ
يػري ايطعٛدٜني يف َؤضطات ايتعً ِٝايعاي ٞيف املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛدٚ ١ٜزعاٜتِٗ.
تستهص اشبطـ ١االضـرتاتٝذ ١ٝايجاْٝـ ١يًذاَعـ ١اإلضـالَ ١ٝباملدٜٓـ ١املٓـٛز ٠عًـ٢
صبُٛع ١األٖداف ايعاَ ١شبط ١ايتُٓ ١ٝايعاغـس ٠يًًُُهـٖ 1441- 1436( ١ــ) ٚعًـ٢
اشبط ١ايتػػ ١ًٝٝيًذاَع ١اإلضالَ ١ٝاييت متت املٛافك ١عًٗٝا بكساز صبًظ ايـٛشزا٤
زقِٚ441تازٜخ ٖ1435 /11/20ـ.

 – 5- 1حتمٗن الٕضع الساَِ لمجاوع ٛاإلضالوٗ( ٛالتحمٗن السباع٘ )SWOT
مت إعداد ايتشً ٌٝايسباع ٞيًذاَع ١اإلضالَ َٔ ١ٝصالٍ ْتا٥ر َا : ًٜٞ
تكسٜس ايدزاض ١ايرات ١ٝيًذاَع ١اإلضالَ. ّ 2013 ١ٝ
ٚزغ ـ ١ايعُ ــٌ ايجايج ــ" ١املط ــتكبٌ املٓػ ــٛد يألع ــٛاّ اشبُ ــظ ايكادَ ــٚ ١اي ــيت
عكــدت يف ٜٓبــع َــٔ ٖ1436/4 / 25- 23ـ ـ ٚغــازى فٗٝــا أنجــس َــٔ َ 46ــٔ
َٓطٛب ٞازباَعٚ ١قٝاداتٗا.
اضــتطالع آزآَ ٤طــٛب ٞازباَعــ ١عًــٚ ٢اقــع ٚادباٖــات َٓعَٛــ ١ايتعًــِٝ
ٚصدَاتٗا بازباَع ١اإلضالَ ١ٝبٗدف ايتعسف عًْ ٢كاط ايكٚ ٠ٛايغـعف،
ٚايف ــسظ املتاس ــٚ ،١ايتش ــدٜات ايداصً ٝــٚ ،١مت ذي ــو َ ــٔ ص ــالٍ إع ــداد
اضتبٝاْات ( ايطالبٚ ،طالب املٓح ايدزاضٚ ،١ٝايكٝادات ازباَعٚ ١ٝاإلداز،١ٜ
ٚأعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظٚ ،املعٓٝني َٔ استُع َٔ صازز ازباَع.)١
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احملٕز األٔه  :مسعٔ ٛوكاٌ ٛاجلاوعٛ
ٌكاط الكٕٚ

ٌكاط الطعف weakness

strengths

ٚ دـ ـ ــٛد ٚنايـ ـ ــ ١يف ازباَعـ ـ ــ ١يًتعـ ـ ــا ٕٚايـ ـ ــدٚي  ٞقًــ ١املٝصاْٝــات املخضضــ ١ألْػــط ١تعصٜــص ايضــٛز٠
ايرٖٓ ١ٝيًذاَع.١

ٚايتبادٍ املعسيف.

 يد ٣ازباَع ١عالقات قَ ١ٜٛـع ازباَعـات احملًٝـ  ١عـدّ ٚدـٛد صطـٚ ١اعـش ١يًتٛاصـٌ اشبـازدَ ٞـع
طبتًف استُعات.

ٚايعاملٝـٚ ١املؤضطـات ايعًُٝـٚ ١ايدعٜٛـَ ١ـٔ صـالٍ

 ععف ذبدٜح َٛقع ازباَع ١املختط باشبدَات

َرنسات ايتفاِٖ ٚايتعا.ٕٚ

استُعٚ ١ٝايرباَر ايتعً.١ُٝٝ

 ايطُع ١ايعامل ١ٝيًذاَعـ ١االضـالَٚ ،١ٝقـد عصشتٗـا

َــٔ صــالٍ صسػبٗٝــا َــٔ  200دٓطــٚ ١ٝقطــس َــٔ  ععف اضتكضا ٤سادات استُعات املطًُٚ ١دزاضتٗا
باضتفاع ١يتكد ِٜبساَر ضبدد ٠شبدَتٗا.

طبتً ــف أعب ــا ٤ايع ــامل  ٚتكً ــد بعغ ــِٗ َٓاص ــب

 عــعف قاعــد ٠بٝاْــات ألْػــط ١ازباَعــ ١يف صدَــ١

زفٝع ١يف بًداِْٗ .

استُع احملًٚ ٞايعامل.ٞ

 اي ــدٚزات ايتدزٜب ٝــ ١اي ــيت تك ُٗٝــا ازباَع ــ ١ص ــازز
املًُه ١ملعًُ ٞايًػ ١ايعسبٚ ١ٝايجكاف ١اإلضالَ.١ٝ
 امل ـ ــؤمتسات ٚايٓ ـ ــدٚات ٚايًك ـ ــا٤ات ايدٚي ٝـ ــ ١اي ـ ــيت
تعكدٖا ازباَع ١يف زسابٗا أ ٚيف صازز املًُه.١
 املهاْـ ـ ــ ١ايعًُٝـ ـ ــ ١يًذاَعـ ـ ــ ١يف صبـ ـ ــاٍ ايعًـ ـ ــّٛ
اإلضالَٚ ١ٝايًػ ١ايعسب.١ٝ

التّدٖدات threats

الفسص opportunities

 طـ ـ ــ ٍٛاإلدـ ـ ــسا٤ات ايٓعاَٝـ ـ ــ ١يًشضـ ـ ــ ٍٛعًـ ـ ــ٢

 دعِ ايدٚي ١يرباَر املٓح ايدزاض.١ٝ
 صــدٚز قــساز صبًــظ ايـٛشزا ٤املــٛقس بتفعٝــٌ بــساَر
املٓح ايدزاض.١ٝ

املٛافكات ايسمس َٔ ١ٝبع

ايد.ٍٚ

 ععف اشبدَات اإليهرت ١ْٝٚيف بع

ايد.ٍٚ

 اإلقبــاٍ عاملّٝــا عًــ ٢ايــتعًِ اإليهرتْٚــٚ ٞايتعًــ  ِٝايض ـ ــٛز ٠ايرٖٓ ٝـ ــ ١ايط ـ ــًب ١ٝعٓ ـ ــد ايـ ـ ـبع
ازباَع ١اإلضالَ.١ٝ

عٔ بعد.
 تٓٛع ٚضا ٌ٥ايتٛاصٌ اسبدٜج.١
 تٓ ــٛع دٓط ــٝات صسػب ــ ٞازباَع ــٚ ١اْتػ ــازِٖ يف
قازات ايعامل.
ٚ دٛد َاعبني يدعِ بساَر املٓح ايدزاض.١ٝ
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ع ـ ــٔ

احملٕز الجاٌ٘  :الكبٕه ٔاالضتٗعاب ٔالبٗ ٛ٠اجلاوعٗٛ
ٌكاط الطعف weakness

ٌكاط الكٕstrengths ٚ


ٚدٛد ضٝاضات داَٚ ١ُ٥عتُدَٚ ٠عًٓ ١يكب ٍٛايطالب.



ٚدٛد غسٚط تطبل بػفافٚ ١ٝعداي ١عً ٢ايطالب.

ايتخضضات ال ٜتٓاضـب َـع ضٝاضـات ايتٛضـع



إتاس ــ ١ايفسص ــ ١املٓاض ــب ١النتػ ــاف َٛاٖ ــب

يف ايكب.ٍٛ



ايطالب ٚقـدزاتِٗ ايفهسٜـٚ ١ايعًُٝـٚ ١ايبدْٝـ١



َٔ صالٍ ايرباَر املتٓٛع.١


ع ـ ـ ــدد أعغ ـ ـ ــا ٦ٖٝ ٤ـ ـ ــ ١ايت ـ ـ ــدزٜظ يف بعـ ـ ـ ـ

ع ـ ـعف ايتـ ــٛاشٕ ٚايتهاَـ ــٌ بـ ــني ايتخضضـ ــات
ايدزاض ١ٝاملختًف.١

اشبــدَات ايطالب ٝــ ١اساْٝــ ١املتٓٛع ــ( ١ض ــهٔ،



ع ـ ــدّ ٚد ـ ــٛد ف ـ ــسٚع يًذاَع ـ ــ ١يف استُع ـ ــات

ٚعالز ٚإعاغَٛٚ ،١اصـالتٚ ،زسـالتَٚ ،سانـص

املطًُ ١ذات ايهجاف ١ايعايٝـ ١يًطـالب ايـساغبني

صدَٚ ١ٝعبٖٛا).

يف االيتشام بازباَع.١



املهافوت املايٚ ،١ٝاإلعاْات ٚايكس. ٚ



املٓح ايدزاض ١اساْٝـ ١ألبٓـا ٤االَـ ١االضـالَ١ٝ
يف َػازم االز



ايــيت ؼبــل يًطايــب ايًذــ ٤ٛإيٗٝــا عًــْ ٢طــام

َٚػازبٗا.



ٚدٛد صبًظ اضتػاز ٟيًطالب.



ٚدٛد نسض ٞايطبٝع ٞيتَُٓٗ ١ٝازات ايطالب.

عدّ ْػـس يـٛا٥ح إدـسا٤ات ايـتعًِ ٚاالضـتٓ٦اف
ٚاضع يف ازباَع.١



غ ٝــاب املكازْ ــ ١املسدع ٝــ ١ملػ ــازن ١ايطًب ــ ١يف
األْػـ ـ ــط ١ايالصـ ـ ــف ١ٝدـ ـ ــا ٖـ ـ ــ ٛساصـ ـ ــٌ يف
َؤضطات أصس.٣



الفسص


التّدٖدات

opportunities

االض ــرتاتٝذ ١ٝاملط ــتكبً ١ٝيًتعً ــ ِٝازب ــاَعٞ



باملًُه( ١آفام) يًتٛضع يف قب ٍٛايطالب .


تٛافس ايدعِ املاي ٞاشبري ٣يسعا ١ٜايطالب .



اعتُاد صبًظ ايٛشزا ٤شبط ١املٓح ايدزاض.١ٝ

تيصس إدسا٤ات ايكب ٍٛيد ٣ازبٗات ذات ايعالق.١

threats

ضبدٚدٜــ ١عــدد ايطــالب املكبــٛيني يف ازباَعــ١
َكازْ ١بازباَعات املٓافط.١



ايتٓافظ بني ازباَعات يف اضتكطاب ايطـالب
ٚأعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ املتُٝص.ٜٔ
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احملٕز الجالح  :جٕد ٚرلسجات اجلاوع: ٛ
ٌكاط الطعف weakness

ٌكاط الكٕstrengths ٚ


ٚدٛد ٚناي ١يًذاَع ١طبتض ١بايػ ٕٛ٦ايتعً.١ُٝٝ



ٚدٛد عُاد ٠يًتطٜٛس األنادميٚ ٞاإلداز.ٟ



ٚدٛد عُاد ٠يًذٛدٚ ٠االعتُاد األنادمي.ٞ





ٚدــٛد زبٓــ ١أنادميٝــ ١تعــين بػــؤ ٕٚايتعًــِٝ











اسبض ٍٛعً ٢االعتُاد االنادمي.ٞ





ٚدٛد بساَر يًتـدزٜب املطـتُس يًشضـ ٍٛعًـ٢
االعتُاد األنادمي.ٞ



ٚدٛد بساَر يًتدزٜب املطتُس ألعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ



ساد ١بع

ٚاحملاعسٚ ٜٔاملعٝدٚ ٜٔاملدزضني يف ازباَع.١



ْك ـ ــط ايبٓ ـ ــ ٢ايتشت ٝـ ــٚ ١املتطًب ـ ــات ايتكٓ ٝـ ــ١

مشٛي ١ٝعًُٝات عُإ ازبٛد ٠ناف ١ازبٗات

ععف تفع ٌٝبع

زبإ ازبٛد. ٠

املكسزات إىل تطٜٛس احملت ٣ٛايعًُ. ٞ

ايالشَ ١يتٓفٝر بساَر ايتعً ِٝعٔ بعد.


اي ـ ــدعِ املعٓ ـ ــ ٟٛايه ـ ــبري اي ـ ــر ٟتكدَ ـ ــ٘ إداز٠

ععف إقبـاٍ بعـ

َٓطـٛب ٞازباَعـٚ ١طالبٗـا

عً ٢بساَر ايتدزٜب.

ازباَع ١زبٗٛد عُإ ازبٛد ٠يف ازباَع.١



عدّ انتُاٍ ايتذٗٝصات األضاض ١ٝيًُعاٌَ.

اضتفاد ٠ازباَعْ َٔ ١تا٥ر ايتك ِٜٛايرات ٞيف



قًــ ١ايبشــح ٚايتكضــ ٞايعًُــ ٞيكغــاٜا ازبــٛد٠

ٚدٛد ْٛاتر تعًِ ضبدد ٠يف ايرباَر األنادمي.١ٝ
اتطـ ـ ــام ْـ ـ ــٛاتر ايـ ـ ــتعًِ يف بع ـ ــ

يف ازباَع.١


ايـ ـ ــرباَر

ع ــدّ ٚد ــٛد ْع ــاّ فع ــاٍ يًتشف ٝــص ٚاحملاض ــب١
يفسم ازبٛد.٠



تٛصـ ــٝف مجٝـ ــع ايـ ــرباَر يف ازباَعـ ــٚ ١فك ـ ـاً
يُٓ ــٛذز اهل ٦ٝــ ١ايٛطٓ ٝــ ١يًتك ــٚ ِٜٛاالعتُ ــاد

عـ ــعف تطبٝـ ــل اضـ ــرتاتٝذٝات ايـ ــتعًِ ٚطـ ــسم
ايكٝاع ٚايتك.ِٜٛ



األنادمي ٞباملًُه.١


ع ــعف دب ــاٚب بعـ ـ
ٚايتعً ِٝعٔ بعد.

األنادميَ ١ٝع" اإلطاز ايٛطين يًُؤٖالت".


أعغ ــا ٦ٖٝ ٤ــ ١ايت ــدزٜظ

ٚضري ايرباَر ايدزاض ١ٝبازباَع.١

ذبطني أداٗ٥ا ٚاالزتكا ٤دطت ٣ٛازبٛد ٠فٗٝا.


قً ١املخضضات املاي ١ٝملػازٜع ٚبساَر ازبٛدٚ ٠االعتُاد.
ٚتفاعً ـ ـ ـِٗ َـ ـ ــع بـ ـ ــساَر ايـ ـ ــتعًِ اإليهرتْٚـ ـ ــٞ

يف ازباَع.١


ع ــدّ اقتٓ ــاع بعــ

َٓط ــٛب ٞازباَع ــ ١بيُٖ ٝــ١

ع ــدّ اتط ــام ْ ــٛاتر اي ــتعًِ يف ناف ــ ١اي ــرباَر
األنادميَ ١ٝع" اإلطاز ايٛطين يًُؤٖالت".

ٚدٛد ْعاّ إيهرت ْٞٚأنادمي.ٞ
الفسص

التّدٖدات threats

opportunities

 سـ ـ ـ ــح ٚشاز ٠ايتعًـ ـ ـ ــ ِٝيتشكٝـ ـ ـ ــل االعتُـ ـ ـ ــاد يف
املؤضطات ايتعً.١ُٝٝ



عــدّ ٚدــٛد دٗــات َاعبــ( ١أْ ٚــدزتٗا) يالعتُــاد
األنـ ــادمي ٞيف ايتخضضـ ــات ايػـ ــسع( ١ٝايـ ــيت

 دعـِ اهل٦ٝـ ١ايٛطٓٝـ ١يـرباَر االعتُـاد املؤضطــٞ
ٚايرباصب ٞيف ازباَعات.

متجـ ــٌ ضبـ ــٛز ايـ ــرباَر ايتعًُٝٝـ ــ ١يف ازباَعـ ــ١
اإلض ـ ــالَ )١ٝع ـ ــدا اهل ٦ٝـ ــ ١ايٛطٓ ٝـ ــ ١يالعتُ ـ ــاد
األنادميٚ ٞاملؤضط.ٞ

 اإلقباٍ عً ٢ايتعً ِٝعٔ بعد َٔ صازز املًُه.١
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 ساد ١استُعات املطًُ ١يرباَر ازباَع.١



 قًــ ١املٓافطــني عًــ ٢تكــد ِٜايتعًــ ِٝعــٔ بعــد يف
ايعً ّٛايػسع.١ٝ

عدّ ٚدٛد آيٚ ١ٝاعش ١العتُـاد بـساَر ايتعًـِٝ
عٔ بعد يف استُعات املطًُ.١



ايتػري ايتكين ايطسٜع .

ٚ دٛد َسانص تدزٜبَ ١ٝتخضض.١



تيصس اسبض ٍٛعً ٢املٛافكات ايالشَ ١يًرباَر اشبازد.١ٝ

ٚ دــٛد ب٦ٝــ ١تعًُٝٝــ ١داذبــ ١داصــٌ املدٜٓــ ١املٓــٛز٠



اي ـ ــدٍٚ

(املطذد ايٓب)ٟٛ

ْك ـ ــط املتطًب ـ ــات ايتكٓ ٝـ ــ ١يف بعـ ـ ـ

ٚاستُعــات اإلضــالَ ١ٝايالشَــ ١يتطبٝــل بــساَر

 إَهاْٝــ ١عكــد غــسان ١بــني ايهًٝــات يف ازباَعــ١
ٚنًٝات عسٜك ١مماثً ١يف داَعات أصس ٣داصـٌ

ايتعً ِٝعٔ بعد.


ٚصازز املًُه.١

املٓافطـ ـ ١ايػ ــدٜد َ ٠ــٔ ازباَع ــات ايٓاغـ ــ ١٦يف
اضـ ـ ــتكطاب أعغـ ـ ــا٦ٖٝ ٤ـ ـ ــ ١ايتـ ـ ــدزٜظ بطـ ـ ــبب

 زغب ــ ١أعغ ــا ٦ٖٝ ٤ــ ١ايت ــدزٜظ َ ــٔ ص ــازز ازباَع ــ١
اس ٤ٞإىل املد ١ٜٓيًعٌُ يف ازباَع ١اإلضالَ.١ٝ

املُٝصات املاي. ١ٝ


قضس املد ٠ايصَٓ ١ٝاملتبكَ ١ٝـٔ شَـٔ االضـتعداد
يصٜاز ٠االعتُاد املؤضط.ٞ
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احملٕز السابع  :البحح العمى٘
ٌكاط الكٕٚ

ٌكاط الطعف

strengths

weakness



ٚدٛد بَ ١٦ٝال ١ُ٥يًبشح ايعًُ.ٞ



ععف َٝصاْ ١ٝايبشح ايعًُٞ



َطابع صاص ١بازباَع.١



عدّ ٚدٛد قاعد ٠بٝاْات حبج.١ٝ



ٚد ــٛد صطـ ـ ١عُ ــٌ ض ــٓ ١ٜٛيًبش ــح ايعًُ ــ ٞيف



إسذاّ بع

ازباَع ١تتٓاضب َع طبٝعتٗا ٚزضايتٗا.



ععف آيٝات ايبشح ايعًُ.ٞ



ٚدٛد عٛابط ٚآيٝات َعتُد ٠يًدعِ املاي ٞيألحباخ.



ععف ايػسانات ايبشج.١ٝ



تػذٝع أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ يًكٝاّ بإضٗاَات



ععف االضتجُاز ايتذاز ٟيًبشح ايعًُ.ٞ

حبج ١ٝبطسم َتٓٛع.١

 ععف إضرتاتٝذ ١ٝتطٜٛس َضادز ايتعًِ بازباَع.١

أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ عٔ ايٓػس.

إتاس ـ ـ ــ ١ايف ـ ـ ــسظ يط ـ ـ ــالب ايدزاض ـ ـ ــات ايعً ٝـ ـ ــا



ععف ايٓػس االيهرتْٞٚ

يًُػازن ١يف املػسٚعات ايبشج.١ٝ



ععف تك ِٜٛنفا ٠٤املهتب.١



ٚدٛد عدد َٔ ايهساض ٞايعًُ ١ٝيف ازباَع ١اإلضالَ.١ٝ



قً ١إدسا ٤اضتطالعات آزا ٤املطتفٝد َٔ ٜٔاملهتبات.



تٓــٛع صبــاالت ايٓػــاط ايبشجــ ٞيف ازباَعــَ ١ــا



قً ١اسالت ايعًُ ١ٝاحملهُ ١يف ازباَع.١



بني حبـٛخ تسقٝـٚ ،١زضـاَ ٌ٥ادطـتري ٚدنتـٛزا،ٙ
ٚدزاضات ٚطٓٚ ،١ٝدزاضات عامل.١ٝ
الفسص

التّدٖدات

opportunities



دعِ ازبٗات ايعًٝا يًبشح ايعًُٚ ٞتفِٗ أُٖٝت٘.



است ٝــاز استُ ــع احملً ــٚ ٞاإلض ــالَ ٞملخسد ــات



أحباخ ازباَع.١


64

اضتكطاب ايهجري َٔ اسالت اشبازدٝـ ١ألحبـاخ
أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ.



ٚدٛد دٗات صري ١ٜداعَُٚ ١اعب ١يألْػط ١ايبشج.١ٝ

threats

ضسع ١ادسا٤ات ايٓػس يف اسالت ايعًُ ١ٝاألصس.٣

احملٕز اخلاوظ  :عالق ٛاجلاوع ٛباجملتىع احملم٘ ٔالعامل٘
ٌكاط الكٕٚ

ٌكاط الطعف

strengths



عامل ١ٝزضاي ١ازباَع.١



تٓ ــٛع دٓط ــٝات ط ــالب ازباَع ــ َ ١ــٔ طبتً ــف





عـ ـ ـ ــعف َػـ ـ ـ ــازنَٓ ١طـ ـ ـ ــٛب ٞازباَعـ ـ ـ ــ ١يف
ايفعايٝات ٚاألْػط.١

اعبا ٤ايعامل.



ععف املخضضات املاي.١ٝ

ٚد ــٛد عًُ ــاٚ ٤ب ــاسجني يف ازباَع ــ ١يف طبتً ــف



عدّ ٚدٛد صطَ ١تهاًَ ١يًتٛاصٌ َع استُـع

ايتخضضات ايػسعٚ ١ٝهلـِ ايكـدز ٠عًـ ٢املػـازن١


weakness

احملًٚ ٞاشبازد.ٞ

استُع ١ٝيتعصٜص اإلػبابٚ ١ٝايٛضط.١ٝ



ععف آيٝات ايتٛاصٌ َع استُع اشبازد.ٞ

يًذاَع ١دبازب ْادش ١يف إقاََ ١ـؤمتسات ْٚـدٚات



قً ١ايدزاضات اييت تٗتِ باستٝادات استُع اشبازد.ٞ

ٚأْػــط ١ضــاُٖت يف ْػــس االعتــداٍ ٚايٛضــط ١ٝيف
استُع ٚسازبت ايتطسف ٚاالعبساف.


ٚدٛد عُاد ٠غؤ ٕٚاشبسػبني.



تٛافس قاعد ٠بٝاْات يًخسػبني.



تعكد ازباَع ١يكا٤ات ضَٓ ١ٜٛع صسػبٗٝا.



ٚدــٛد نسضــ ٞمساس ــ ١ايػــٝخ عب ــدايعصٜص آٍ
ايػٝخ يًخسػبني.
الفسص

التّدٖدات

opportunities

threats

تٛدـ٘ ايدٚيــ ١يتعصٜــص ْٚػــس ايٛضــطَٚ ١ٝهافشــ١



ايضٛز ٠ايرٖٓ ١ٝايُٓط ١ٝيًذاَع ١يد ٣ايبع .

اإلزٖاب ٚايتطسف.



األسداخ اشبازد ١ٝاييت تط ٤ٞإىل اإلضالّ.



دعِ ايكطاع اشباظ يفعايٝات ٚأْػط ١ازباَع.١



ععف ايتٛاصٌ اإلعالََ ٞع استُع اشبازد.ٞ



االضتفاد َٔ ٠األْػط ١اييت تُكاّ يف ازبٗات األصس.٣



تـ ـ ــيصس اسبضـ ـ ــ ٍٛعًـ ـ ــ ٢املٛافكـ ـ ــات ايالشَـ ـ ــ١



است ٝــاز استُ ــع إىل تيص ــ ٌٝغ ــسعٜ ٞع ــصش َ ــٔ



ايٛضطٚ ١ٝؼبازب ايتطسف ٚاالعبساف .
َ ػازن ١ازباَع ١يف أْػط ١استُع احملًٚ ٞايعامل.ٞ
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يًُػازن ١اشبازد.١ٝ

احملٕز الطادع  :األدا ٞاملؤضط٘
ٌكاط الكٕٚ

ٌكاط الطعف

strengths



ٚدٛد دٛا٥ص يألدا ٤املتُٝص بازباَع.١



ٚدٛد أدي ١يًطٝاضات ٚاإلدسا٤ات يف ازباَع.١



weakness

ْكــط اهلٝانــٌ ايتٓعُٝٝــ ١املعتُــد ٠يهــجري َــٔ
ٚسدات ازباَع.١



ٚدٛد ٚسد ٠املسادع ١ايداصً.١ٝ



قً ١ايكٝادات األنادمي ٚ ١ٝاإلداز ١ٜاملطاْد. ٠



تٓٛع ايرباَر ايتدزٜب ١ٝايداصًٚ ١ٝاشبازد.١ٝ



عـ ــعف َتابعـ ــ ١ايكٝـ ــادات اإلدازٜـ ــ ١ملـ ــد ٣إظبـ ــاش



ايٛال ٤املؤضط ٞيًذاَعَٓ َٔ ١طٛبٗٝا.

ٚفاعً ٝـ ـ ــ ١اإلد ـ ـ ــسا٤ات اي ـ ـ ــيت تك ـ ـ ــع يف صب ـ ـ ــاٍ

ْ ػس أدي ١ايطٝاضات ٚاإلدسا٤ات عًَٛ ٢قع ازباَع.١

الفسص


َطؤٚيٝاتِٗ.


قً ١أعداد املبتعجني املٛفد.ٜٔ



ععف ايتػر ١ٜايسادع ١س ٍٛاألدا ٤املؤضط.ٞ
التّدٖدات

opportunities

دعــِ ايدٚيــ ١يتطبٝــل َفــاَٖٚ ِٝعــاٜري ايٓصاٖــ١



ملهافش ١ايفطاد.


threats

عــدّ فٗــِ غــسا٥ح ٚاضــعَ ١ــٔ استُــع دعــاٜري
َٚتطًبات اسبٛنُ.١

تػ ــذٝع ايدٚي ــ ١عب ــ ٛايتع ــاَالت االيهرت ْٝٚــ١



اشبط ١ايٛطٓ ( ١ٝبسْاَر ِّٜطس).

ٚدــٛد َٓافطــ ١زباَعــات ضبًٝــٚ ١إقًُٝٝــ ١ذات
َسدع ١ٝإضالَ.١ٝ
ازباَعات عً ٢االعتُاد.



ذبفٝص ايدٚي ١يتطبٝل َعاٜري اسبٛنُ.١



سض ٍٛبع



اسبض ٍٛعً ٢االعتُاد.



ايتهًف ـ ـ ـ ـ ــ ١ايعاي ٝـ ـ ـ ـ ــ ١ملٛانب ـ ـ ـ ـ ــ ١ايتط ـ ـ ـ ـ ــٛزات
ايتهٓٛيٛد ١ٝاسبدٜج.١
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احملٕز الطابع  :البٍٗ ٛالتحتٗٛ
ٌكاط الكٕٚ


ٌكاط الطعف

strengths

دعِ ايكٝادات ايعًٝا ٚاقتٓاعٗا بتطـٜٛس ايبٓٝـ١



ايتشت ١ٝيًذاَع.١


ض ــالَ ١املب ــاْٚ ٞاملساف ــل َ ــٔ س ٝــح دبٗ ٝــصات
األَٔ ٚايطالَ.١



َػـ ـ ــازن ١ممجًـ ـ ــ ٞايـ ـ ــرباَر يف ايتخطـ ـ ــٝط

ْكط املسافـل اشباصـ ١بيعغـا٦ٖٝ ٤ـ ١ايتـدزٜظ
ناإلضهإ ٚاملطاعِ ٚاملسافل ايرتف.١ٝٗٝ



ٚدٛد َسافل ير ٟٚاالستٝادات اشباص١

تدَْ ٞػازن ١أعغـا٦ٖٝ ٤ـ ١ايتـدزٜظ خبطـط
غسا ٤تكٓ ١ٝاملعًَٛات.

 ايدعِ ايفين ٚايتدزٜيب يف صباٍ اسباضب اآلي.ٞ



ٚ دٛد َهتبات ربضض ١ٝيًرباَر األنادمي.١ٝ


ع ــدّ ٚد ــٛد َط ــاس ١ناف ٝــ ١يف املٛق ــع اسب ــايٞ
يًذاَع ١يتًب ١ٝاستٝادات ايتٛضع.



يتٛفري املسافل ٚايتذٗٝصات ٚصٝاْتٗا.


ع ـ ــدّ تٛاف ـ ــل املخط ـ ــط ايع ـ ــاّ يًذاَع ـ ــ َ ١ـ ــع
استٝادات ازباَع ١اسبايٚ ١ٝاملطتكبً.١ٝ

 بٓا ٤املباْ ٞاسبدٜج ١بازباَعٚ ١فل املعاٜري ايعامل.١ٝ


weakness

إتاس ١املهتبـَٚ ١سانـص َضـادز ايـتعًِ ٚغريٖـا
َٔ املسافل ٚاشبدَات صازز ٚقت ايدٚاّ.



ٚدٛد غبه ١اْرتْت ٚبساَر تكٓ ١ٝيف ازباَع.١



ٚدـ ــٛد صـ ــربات يف تكٓٝـ ــ ١املعًَٛـ ــات ٚنًٝـ ــ١

عدّ ٚدٛد َكازْات َسدع ١ٝيًٛاقع َـع املعـاٜري
املطتخدَ ١يف تضُ ِٝايبٓ ١ٝايتشت.١ٝ



عـعف آيٝــات تغــُٔ عًُٝــات ايتػرٜــ ١ايسادعــ١
َٔ املطـتخدَني ٚاالضـتذاب ١هلـا سـ ٍٛنفاٜـ١
املسافل ٚدٛدتٗا.

اسباضب اآلي.ٞ
الفسص

التّدٖدات

opportunities



إَهاْ ١ٝاسبض ٍٛعًَٛ ٢ازد صازد.١ٝ



تط ــٛز ايكط ــاع اي ــتكين يف املد ٜٓــ ١د ــا ٜغ ــُٔ



سض ٍٛازباَع ١عً ٢ايدعِ ايتكين ايالشّ.

ض ــسع ١ايتط ــٛز اي ــتكين مم ــا ٜتطً ــب اض ــتٗالى
َٛازد َاي ١ٝيتشدٜجٗا بػهٌ َتٛاصٌ.



صعٛب ١اسبض ٍٛعً ٢أزاع ٞإعافٚ ١ٝازتفاع أضعازٖا.



ازتفــاع إػبــازات ايعُــا٥س ايالشَــ ١إلضــهإ طــالب
ازباَعْٚ ١دزتٗا.
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threats

احملٕز الجاوَ  :وٕازد اجلاوعٛ
ٌكاط الكٕٚ




ٌكاط الطعف

strengths

ٚدـ ــٛد أْعُـ ــٚ ١يـ ــٛا٥ح تطـ ــُح بتُٓٝـ ــ ١املـ ــٛازد



قً ١ايهٝاْات املعٓ ١ٝبتٜٓٛع َٛازد ازباَع.١

ايرات ١ٝيف ازباَعات ايطعٛد.١ٜ



ععف اضتجُاز َسافل ازباَع.١

ٚد ــٛد َٓٗذ ٝــ ١يًتخط ــٝط امل ــاي ٞعً ــ ٢امل ــد٣



قً ١عكٛد األحباخ ٚاشبدَات االضتػاز. ١ٜ

ايط ٌٜٛبٛاضط ١اشبطـ ١اإلضـرتاتٝذ ٚ ،١ٝعًـ٢



ع ـ ــعف املٗ ـ ــازات ايتط ـ ــٜٛكٚ ١ٝاالض ـ ــتجُاز ١ٜيف

امل ـ ــد ٣ايكض ـ ــري بٛاض ـ ــط ١املٝصاْ ٝـ ــ ١ايط ـ ــٓ،١ٜٛ
ٚتٛافكٗا َع زضاي ١ازباَعٚ ١غاٜاتٗا.


weakness

اإلدازات ذات ايعالق.١


عدّ تفع ٌٝأٚقاف ازباَع.١

االيت ــصاّ بايتػ ــسٜعات املاي ٝــٚ ١تطب ٝــل املع ــاٜري
احملاضب ١ٝاملٗٓ.١ٝ



اإلغساف املباغـس َـٔ اإلداز ٠ايعًٝـا عًـ ٢عًُٝـ١
ايتخطٝط املايٚ ٞاإلداز ٠املاي.١ٝ



َػازن ١ازبٗات املعٓ ١ٝيف عًُٚ ١ٝعع املٝصاْ.١ٝ



ٚدٛد دٗـات َطـتكً ١تـدقل سطـابات ازباَعـ١
ٚتساقب أداٖ٤ا املاي.ٞ
الفسص



التّدٖدات

opportunities

استٝاز استُع إلضٗاَات ازباَعٚ ١خباصـ ١يف



َعازبـ ــ ١ايكغـ ــاٜا ايـ ــيت متـ ــظ ايفـ ــسد ٚاألضـ ــس٠
ٚاستُع (ايبعد اإلْطاْٚ ٞاالدتُاع.)ٞ


ازباَع ١املتُٝص ٜٔعًُٝا ٚأصالقٝا.


ثك ١استُع يف ازباَعٚ ١طبسداتٗا.

 زغب ١املتربعني ٚاملاعبني يف املطاُٖ ١يف دعِ ازباَع.١
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ايضــٛز ٠ايرٖٓٝــ ١غــري ايٛاعــش ١عُــا ميهــٔ إٔ
تكدَ٘ ازباَع ١يف صباٍ ايتُٓ ١ٝاستُع١ٝ



است ٝـ ــاز استُ ـ ــع احملً ـ ــٚ ٞايع ـ ــامل ٞشبسػب ـ ــٞ

threats

ايتكًبات االقتضاد ١ٜاملؤثس ٠يف َٝصاْ ١ٝازباَع.١

اجلزء الثاني
اخلط ٛاإلضرتاتٗجٗ ٛلمجاوعٛ
(ِ1441/1437ـ)
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املسحم ٛالجاٌٗ :ٛحتدٖد السؤٖ ٛاملطتكبمٗ ٛلمجاوع ٛاإلضالوٗٛ
بٓا ّ٤عً ٢دزاضـ ١ايٛعـع ايـسأٖ ،مت َسادعـ ١ايٓضـٛظ اسبايٝـ ١يعٓاصـس ايسؤٜـ١
املطتكبً ١ٝيًذاَع ١اإلضالَ( ١ٝايك ِٝاألضاضـ - ١ٝايسؤٜـ - ١ايسضـايَٓٚ )١اقػـتٗا
أثٓ ــا ٤ايًك ــا٤ات ٚاسب ــٛازات ٚٚزش ايعُ ــٌ َ ــع ق ٝــادات ازباَع ــٚ .١بٓ ــا ّ٤عً ــ ٢تً ــو
املٓاقػ ــات ٚايًكـ ــا٤ات ،مت ص ــٝاغ ١ايٓضـ ــٛظ ايٓٗا ٝ٥ــ ١يعٓاصـ ــس ايسؤ ٜــ ١املطـ ــتكبً١ٝ
يًذاَع ١اإلضالَ ١ٝباملد ١ٜٓاملٓٛز ٠عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ

 - 1- 2الكٗي األضاضٗ ٛلمجاوعٛ
تعــسف ايكــ ِٝاألضاضــ ،١ٝبيْٗــا ايكــ ِٝايــيت ػبتُــع عًٗٝــا املعٓٝــ ٕٛيف ازباَعــ١
َٓــر ْػــيتٗاٚ ،عًــَ ٢ــد ٣تازؽبٗــا ٖٚــ ٞايــيت تــدع ِٖٛإىل ايفخــس باالْتطــاب إيٗٝــا
ٚايتُطو بٗا.
 .1ايدع ٠ٛإىل اإلضالّ باسبهُ١
 .2االيتصاّ بايهتاب ٚايطٓ ١عًَٗٓ ٢ر ايطًف
 .3ايٛضط١ٝ
 .4االستطاب
 .5اإلتكإ ٚازبٛد٠
 .6ايتعإٚ
 .7ايػفاف١ٝ
 .8اإلبداع ٚاالبتهاز

 - 2- 2زؤٖ ٛاجلاوعٛ

وٍاز ٚإضالوٗ ٛعاملٗ ٛزاٟد ٚيف املعسفٔ ٛالتٍىٗٛ
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 - 3- 2اهلدف البعٗد
ٜعــسف اهلــدف ايبعٝــد بيْــ٘ اهلــدف ايــرٜ ٟعــرب عــٔ ْٗاٜــَ ١سسًــَ ١ــٔ َساســٌ ذبكٝــل
زضاي ١ازباَع ١صالٍ فرت ٠طْ ١ًٜٛطبٝاٚ ،اييت تبدأ َٔ ٖ1450 ٙ1437ـ

أُ تكُٕ اجلاوع ٛاألٔىل بني اجلاوعات اإلضالوٗ ٛيف العامل
 - 4- 2زضال ٛاجلاوعٛ

ٔالتٍىٗٛ

إٔ ته ٕٛازباَع ١اإلضالَ ١ٝيف املد ١ٜٓاملٓٛزَ ٠سدعاً عاملٝاً يف ايتعًِٝ
اإلضالَٚ ٞايبشح ايعًُ ٣َٛٗٚ ،ٞأف٦د ٠طالب ايعًِ َٔ د ٍٚايعامل ناف١
تكدّ بساَر عًَُٚ ١ٝػسٚعات حبجَ ١ٝتٓٛعَٚ ١عتُد َٔ ٠صالٍ صربات
َٚعاٜري عامل ١ٝباضتخداّ أسدخ ايٛضا ٌ٥ايتكٓ ١ٝتُٓ ١ٝيًُذتُعات احملً١ٝ
ٚايعامل َٔ ١ٝصالٍ َبادزات ْٛعٚ ١ٝغسانات إضرتاتٝذ ١ٝدٚي ١ٝيته ٕٛساعسً٠
املٍػٕد (تطٕٖس االضرتاتٗجٗات)
املطتكبن
بٛضطٝتٗأصٗاغٛ
ثالجأً :ضع
ٚصسػبٗٝا.
ٚبساصبٗا
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املسحم ٛالجالجٔ :ٛضع ٔصٗاغ ٛاملطتكبن املٍػٕد.

 - 1- 3حتدٖد املعٍٗني السٟٗطني
املعٓ ٕٛٝباشبط ِٖ ١ايف٦ات ٚازبٗات داصٌ ٚصازز املؤضط ١اييت تؤصر يف االعتباز
عٓد ٚعع اشبط ١اإلضرتاتٝذٚ ،١ٝايرٜ ٜٔتيثس ٕٚأٜ ٚؤثس( ٕٚضًباً أ ٚإػباباً) يف
ايتخطٝط االضرتاتٝذ ٞيًُؤضط.١
ٚقد مت سضس املعٓٝني َٔ صازز ازباَع( ١ازبٗات اسبهٚ ١َٝٛاألًٖٚ ،١ٝايكطاع
اشباظ ذات ايعالق ١دخسدات ازباَع َٔ )١صالٍ ايًكا٤ات ٚاسبٛازات َع قٝادات
ازباَع ١اإلضالَ َٔٚ ،١ٝثَِّ عُكدت ٚزش عٌُ هلِ يالضتفاد َٔ ٠صرباتِٗ َٚسٝ٥اتِٗ
ٚتطًعاتِٗ عب ٛازباَع.١

- 2- 3حتدٖد اهلدف العاً لمخطٛ
ٜعــسف اهلــدف ايع ــاّ بيْــ٘ اهل ــدف ايــر ٟتط ــع ٢ازباَعــ ١اإلض ــالَ ١ٝباملدٜٓــ ١املٓ ــٛز٠
يتشكٝك٘ صالٍ اشبط ١اشبُطٚ ،١ٝتتفسع عٓ٘ َؤغسات إظباش يهٌ ٖدف َٔ األٖداف
اإلض ـرتاتٝذٚ .١ٝقــد مت ذبدٜــد اهلــدف ايعــاّ (َؤغــس ايٓذــا ) يًذاَعــ ١اإلضــالَ١ٝ
باملد ١ٜٓاملٓٛز ٠يف صطتٗا اشبُط ١ٝايجاْ ١ٝعً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ

حتكٗل التىٗص يف التعمٗئ ،البحح العمى٘ٔ ،تٍىٗ ٛاجملتىع،
ٔاحلصٕه عم ٜاالعتىاد األكادمي٘ (املؤضط٘ ٔالربادل٘)
ٔالتٍىٗٛ
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- 3- 3حتدٖد األِداف اإلضرتاتٗجٗٛ
اضتٓاداً إىل ايسؤ ١ٜاملطتكبً ١ٝايـيت متـت صـٝاغتٗا يًذاَعـ ١اإلضـالَ ١ٝباملدٜٓـ١
املٓــٛزْٚ ،٠تــا٥ر ايًكــا٤ات ٚاسبــٛازات َــع قٝــادات ازباَعــ ١اإلضــالَ ١ٝباملدٜٓــ ١املٓــٛز،٠
ْٚتا٥ر ٚزش ايعٌُ ،مت ذبدٜد تطع ١أٖداف اضرتاتٝذ ٖٞٚ ،١ٝعً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
اهلدف االضرتاتٝذ ٞاألٍٚ
تعصٜص ايضٛز ٠ايرٖٓ ١ٝاإلػباب ١ٝيًذاَع١
اهلدف االضرتاتٝذ ٞايجاْٞ

شٜاد ٠فسظ ايكبٚ ٍٛاالضتٝعاب َع تٛفري ايب ١٦ٝازباَع ١ٝازباذب ١يطالب املٓح ٚايطالب ايطعٛدٜني

اهلدف االضرتاتٝذ ٞايجايح
تٛفري ب ١٦ٝتعً ١ُٝٝضبفص ٠يتشطني دٛد ٠طبسدات ازباَع١
اهلدف االضرتاتٝذ ٞايسابع
تطٜٛس َٓع ١َٛايبشح ايعًُٚ ٞتعصٜص إْتادٝت٘ دا ؽبدّ استُع احملًٚ ٞايعاملٞ
اهلدف االضرتاتٝذ ٞاشباَظ
اسبغٛز اإلػباب ٞاملؤثس يًذاَع ١ضبًً ٝا ٚعاملٝا.
اهلدف االضرتاتٝذ ٞايطادع
ذبكٝل ازبٛدٚ ٠ايتُٝص يف األدا ٤املؤضط ٞيًذاَع١
اهلدف االضرتاتٝذ ٞايطابع
تطٜٛس ايبين ايتشتٚ ١ٝاملتطًبات ايتكٓ ١ٝايالشَ ١يًذاَع١
اهلدف االضرتاتٝذ ٞايجأَ
تَُٓٛ ١ٝازد ازباَع ١املايٚ ١ٝاالضتجُاز األَجٌ هلا
اهلدف االضرتاتٝذ ٞايتاضع
ايتٛاصٌ بني ازباَعٚ ١صسػبٗٝا ٚاالضتجُاز األَجٌ إلَهاْاتِٗ يف تُٓ ١ٝصبتُعاتِٗ

 اهلدف اإلضرتاتٗج٘ األٔه :تعصٖص الصٕز ٚالرٍِٗ ٛاإلجيابٗ ٛلمجاوعٛ
ٜستهص ٖرا اهلدف عًْ ٢عس ٠استُع ٚاألٚضـاط ايعًُٝـ ١احملًٝـٚ ١ايدٚيٝـ ١يًذاَعـ،١
ٜٗٚدف يف ايٓٗا ١ٜالعتباز ازباَع ١اشبٝاز األ ٍٚيًُذتُع ٚإٔ تضبح َؤضط ١داذبـ١
يًػسانات ٚاالضتجُازات ايعًُ ١ٝاشبازد.١ٝ
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 اهلدف االضرتاتٗج٘ الجاٌ٘ :شٖـاد ٚفـسص الكبـٕه ٔاالضـتٗعاب وـع تـٕفري البٗ٠ـ ٛاجلاوعٗـٛ
اجلاذب ٛلطالب املٍح ٔالطالب الطعٕدٖني
ٜستهص ٖرا اهلدف عً ٢شٜاد ٠فسظ ايكبٚ ٍٛاالضتٝعاب دا ٜتٓاضب َع ايعدد املتصاٜد
يطًبــات االيتشــام بازباَعــٚ ،١تٓــٛع ٚتػــري استٝادــاتِٗ َٚتطًبــاتِٗ .نُــا ٜػــتٌُ
ٖرا اهلدف عً ٢ايطٝاضات ايٛاعش ١يًتبـادٍ ايـدٚيٚ ،ٞعًـ ٢املٛاَ٤ـ ١بـني صضٛصـ١ٝ
ازباَعٚ ١صضا٥ط ايتبادٍ ايدٚيَ ٞع َساعا ٠ايب ١٦ٝازباذب ١يطالب املٓح.
 اهلدف االضرتاتٗج٘ الجالح :تٕفري بٗ ٛ٠تعمٗىٗ ٛذلفص ٚلتحطني جٕد ٚرلسجات اجلاوع.ٛ
ٜٗدف ٖرا اهلدف يف ايٓٗا ١ٜإىل ايٛص ٍٛإىل ب ١٦ٝتعًَ ١ُٝٝتُٝـص ٠بيبعادٖـا ايجالثـ١
 :األضتاذ ٚايطايـب ٚاملـٛازد ايتكٓٝـٚ ١ايبٓـ ٢ايتشتٝـ .١نُـا ٜػـٌُ ٖـرا اهلـدف غـبه١
اي ــرباَر ايتعً ُٝٝــ ١بازباَع ــ َ ١ــٔ س ٝــح تهاًَ ــٗا ،نُ ــا ٜػ ــٌُ ايتش ــدٜح املط ــتُس
يًرباَر ايكاٚ ١ُ٥ايرباَر ايتعً ١ُٝٝازبدٜد ٠يًُسسً ١ازباَعَٚ ١ٝسسً ١ايدزاضات
ايعً ٝــا ،ذي ــو باإلع ــاف ١إىل اسبض ــ ٍٛعً ــ ٢االعتُ ــاد األن ــادمي ٞزبُ ٝــع اي ــرباَر
بٓطب ضٓ ١ٜٛتطتهٌُ باْتٗاَ ٤د ٠اشبط.١
 اهلدف االضرتاتٗج٘ السابع  :تطٕٖس وٍظٕو ٛالبحـح العمىـ٘ ٔتعصٖـص إٌتاجٗتـْ دـا ـدً
اجملتىع احملم٘ ٔالعامل٘.
ٖٚرا اهلدف ذ ٚغكني ،ايػل األ ٍٚصاظ بـايتٛفري املطـتُس ملتطًبـات ايبشـح ايعًُـٞ
اي ــيت ت ــٛاش ٟايتط ــٛز يف ْٛع ٝــ ١اي ــرباَر د ــا تػ ــًُ٘ َ ــٔ حب ــٛخ تعً ُٝٝــٚ ١حب ــٛخ
أنادميٝـٚ ١تطبٝكٝــ .١أَــا ايػـل ايجــاْ ٞفٝخــتط بإعـداد دزاضــات ٚحبــٛخ ذات عالقــ١
َباغس ٠بايكغاٜا املٓٗذٚ ١ٝاملػهالت االدتُاع ١ٝيًُذتُعات املطًُ.١
 اهلدف االضرتاتٗج٘ اخلاوظ :احلطٕز اإلجياب٘ املؤثس لمجاوع ٛذلمٗ ًا ٔعاملٗا.
ٜٚتطًــب ٖــرا اهلــدف دٗــٛدا داُ٥ــ ١يتعصٜــص اسبغــٛز االػبــاب ٞيًذاَع ـ ١اإلضــالَ١ٝ
باملد ١ٜٓاملٓٛز ٠يد ٣استُعات املطًُٚ ،١قٝاع َؤغسات األدا ٤ايالشَ ١يريو.
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 اهلدف االضرتاتٗج٘ الطادع :حتكٗل اجلٕدٔ ٚالتىٗص يف األدا ٞاملؤضط٘ لمجاوع.ٛ
ٜٚتعًل ٖر ٙاهلدف بايتطٜٛس املطتُس يٓعاّ اسبٛنُ ١بازباَع ١اإلضالَ ١ٝباملد١ٜٓ
املٓــٛز ٠إلســداخ ْكً ـ٘ ْٛعٝــ ١يف أداٗ٥ــا يف اســاالت املختًفــٚ ،١صــٛالً إىل ْعــاّ إدازٟ
َطــٚ ٍٛ٦فاعــٌ قابــٌ يًُشاضــب .١نُــا ٜػــٌُ ٖــرا اهلــدف تطــٜٛس اهلٝهــٌ ايــٛظٝفٞ
ٚاهلٝهــٌ ايتٓعُٝــ ٞيًذاَعــَ ١ــٔ أدــٌ تطبٝــل ايالَسنصٜــ ١يف ايتٛظٝــف ٚايتعاقــد
َٛٚاُ٥ــ ١ايتٛصــٝف ايــٛظٝفَ ٞــع اهلٝانــٌ ايتٓعُٝٝــٚ ،١ايكــدز ٠عًــ ٢ايتعاَــٌ َــع
تػري ايضالسٝات َع تػري ايكٝادات.
 اهلدف االضرتاتٗج٘ الطابع  :تطٕٖس البين التحتٗٔ ٛاملتطمبات التكٍٗ ٛالالشو ٛلمجاوع.ٛ
ٜػٌُ ٖرا اهلدف عد ٠ضباٚز أٚهلا إدازٚ ٠تطٜٛس ايبٓ ١ٝايتشتٚ ،١ٝاحملٛز ايجـاْ ٞإداز٠
ايتكٓٝــ ١ملٛادٗــ ١املخــاطس ايــيت تٛادــ٘ تكٓٝــ ١املعًَٛـات ٚايتعاَــٌ َعٗــا بهــٌ نفــا،٠٤
ٚاحملــٛز ايجايــح صــاظ بٓكــٌ املعسفــ ١ألفغــٌ املُازضــات ٚصاصــ ١ايــيت ظبشــت فٗٝــا
املؤضطات ايتعً ،١ُٝٝضٛا ٤احملً ١ٝأ ٚاإلقً ١ُٝٝأ ٚايعامل.١ٝ
 اهلدف االضرتاتٗج٘ الجاوَ  :تٍىٗ ٛوٕازد اجلاوع ٛاملالٗٔ ٛاالضتجىاز األوجن هلا.
ٜتعً ــل ٖ ــرا اهل ــدف ب ــايتطٜٛس املط ــتُس يتُٓ ٝــ َ ١ــٛازد ازباَع ــ ١املختًف ــٚ ١تعص ٜــص
االضتجُاز يف ايبشح ايعًُٚ ٞغريٚ ،ٙتفع ٌٝبساَر ايػسان َٔ ١أدـٌ دًـب ايتُٜٛـٌ
غـ ــري اسبهـ ــَ َٞٛتعـ ــدد املضـ ــادز; الضـ ــتهُاٍ املتطًبـ ــات املايٝـ ــ ١يتشكٝـ ــل طُٛسـ ــات
ايتطٜٛس.
 اهلـــدف االضـــرتاتٗج٘ التاضـــع  :التٕاصـــن بـــني اجلاوعـــ ٔ ٛسجيّٗـــا ٔاالضـــتجىاز األوجـــن
إلوكاٌاتّي يف تٍىٗ ٛدلتىعاتّي.
ٜتعً ــل ٖ ــرا اهل ــدف ب ــرباَر ايتٛاص ــٌ ايجك ــايف ٚايعًُ ــ ٞب ــني ازباَع ــٚ ١صسػب ٗٝــا;
يإلضٗاّ يف بٓا ٤اإلْطإ ٚاستُع بٓا َّ ٤ػسفًا َٚتُٝصّا.
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املٛا ١َ٤بني أٖداف اشبط ١االضرتاتٝذ ١ٝايجاْ ١ٝيًذاَع ٚ ١غاٜات ٚأٖداف
اشبط ١املطتكبً ١ٝيًتعً ِٝايعاي(ٞآفام)ٚ ،األٖداف ايعاَ ١شبط ١ايتُٓ١ٝ
ايعاغس ٠يًًُُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد)ّ2019 – 2015(١ٜ
األٖداف
االضرتاتٝذ ١ٝيًخط١
االضرتاتٝذ ١ٝايجاْ ١ٝيًذاَع١
اإلضالَ١ٝ

غاٜات ٚأٖداف اشبط ١املطتكبً١ٝ
يًتعً ِٝازباَع ٞيف املًُه١
"آفام"

األٖداف ايعاَ ١شبط ١ايتُٓ١ٝ
ايعاغس ٠يًًُُه ١ايعسب١ٝ
ايطعٛد)ّ2019 – 2015( ١ٜ

اهلدف األٍٚ
تعصٜص ايضٛز ٠ايرٖٓ ١ٝاإلػباب١ٝ
يًذاَع١

اهلدف ايجايح عػس
تعصٜص ايػسانَ ١ع ايكطاعات
اإلْتادٚ ١ٝايتٛضع يف بساَر
صدَ ١استُع

اهلدف ايجأَ عػس
تُٓ ١ٝاسبسن ١ايجكاف،١ٝ
ٚاالزتكا ٤بايعٌُ اإلعالَٞ

اهلدف ايجاْٞ
شٜاد ٠فسظ ايكبٚ ٍٛاالضتٝعاب
َع تٛفري ايب ١٦ٝازباَع١ٝ
ازباذب ١يطالب املٓح ٚايطالب
ايطعٛدٜني

اهلدف ايجاْٞ
تٛفري فسظ ايتشام ناف١ٝ
َٓٚاضب ١يرباَر ايتعًِٝ
ازباَعٞ

اهلدف ايجايح
تٛفري ب ١٦ٝتعً ١ُٝٝضبفص٠
يتشطني دٛد ٠طبسدات ازباَع١

اهلدف ايسابع
ذبطني طبسدات َؤضطات
ايتعً ِٝازباَعٞ
اهلدف ايجأَ
تُٓ ١ٝاملٛازد ايبػس َٔ ١ٜأعغا٤
ٖ ١٦ٝايتدزٜظ َٚطاعدِٜٗ
اهلدف ايتاضع
تُٓ ١ٝايطاقات ايبػس ١ٜاملطاْد٠
اهلدف ايعاغس
ذبطني ايب ١٦ٝايتعً١ُٝٝ
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اهلدف اسباد ٟعػس
تُٓ ١ٝاملٛازد ايبػسٚ ،١ٜزفع
إْتادٝتٗاٚ ،تٛضٝع صٝازاتٗا يف
انتطاب املعازف ٚاملٗازات
ٚاشبربات
اهلدف ايجاْ ٞعػس
تطٜٛس قدزات ايػباب ايسٜاد١ٜ
ٚاملعسفٚ ١ٝايبدْٚ ،١ٝزفع
نفا٤اتِٗ ،يإلضٗاّ ايفاعٌ يف
ايتُٓ١ٝ
اهلدف ايعػسٕٚ
زفع دٛد ٠تٓفٝر ايرباَر
ٚاملػسٚعات ايتُٓٚ ،١ٜٛتطٜٛس
آيٝات تٓفٝرٖاَٚ ،تابع ١صٝاْتٗا
اهلدف اسباد ٟعػس
تُٓ ١ٝاملٛازد ايبػسٚ ،١ٜزفع
إْتادٝتٗاٚ ،تٛضٝع صٝازاتٗا يف
انتطاب املعازف ٚاملٗازات
ٚاشبربات

األٖداف
االضرتاتٝذ ١ٝيًخط١
االضرتاتٝذ ١ٝايجاْ ١ٝيًذاَع١
اإلضالَ١ٝ
اهلدف ايسابع
تطٜٛس َٓع ١َٛايبشح ايعًُٞ
ٚتعصٜص إْتادٝت٘ دا ؽبدّ
استُع احملًٚ ٞايعاملٞ

غاٜات ٚأٖداف اشبط ١املطتكبً١ٝ
يًتعً ِٝازباَع ٞيف املًُه١
"آفام"

األٖداف ايعاَ ١شبط ١ايتُٓ١ٝ
ايعاغس ٠يًًُُه ١ايعسب١ٝ
ايطعٛد)ّ2019 – 2015( ١ٜ

اهلدف ايجايح
تُٓ ١ٝدٚز ايدزاضات ايعًٝا ٚزفع
َطتٛاٖا
اهلدف ايطابع
تُٓ ١ٝايكدزات ٚاملؤضطات
ايبشجٚ ١ٝايدص ٍٛبك ٠ٛيف عامل
ايبشح ايعًُٞ

اهلدف ايجايح
ايتش ٍٛعب ٛاالقتضاد ايكاِ٥
عً ٢املعسفٚ ١صبتُع املعسف١

اهلدف اشباَظ
اسبغٛز اإلػباب ٞاملؤثس يًذاَع١
ضبًًٝا ٚعاملٝا.

اهلدف ايجايح عػس
تعصٜص ايػسانَ ١ع ايكطاعات
اإلْتادٚ ١ٝايتٛضع يف بساَر
صدَ ١استُع

اهلدف ايطادع
ذبكٝل ازبٛدٚ ٠ايتُٝص يف األدا٤
املؤضط ٞيًذاَع١

اهلدف ايطادع
تبين أضًٛب ايتخطٝط
اإلضرتاتٝذ ٞيتطٜٛس َؤضطات
ايتعً ِٝازباَع.ٞ
اهلدف اشباَظ
ذبطني َطت ٣ٛايهفا ٠٤ايداصً١ٝ
ملؤضطات ايتعً ِٝازباَعٞ

اهلدف ايطابع
تطٜٛس ايبين ايتشتٚ ١ٝاملتطًبات
ايتكٓ ١ٝايالشَ ١يًذاَع١

اهلدف ايجاْ ٞعػس
اضتػالٍ ايتطٛزات اسبدٜج ١يف
تكٓ ١ٝاملعًَٛات ٚاالتضاالت يف
صدَ ١ايعًُ ١ٝايتعً١ُٝٝ
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اهلدف األٍٚ
احملافع ١عً ٢ايكٚ ِٝايتعايِٝ
اإلضالَٚ ،١ٝتعصٜص ايٛسد٠
ايٛطٓٚ ،١ٝتسضٝخ ٖ ١ٜٛاملًُه١
ايعسبٚ ١ٝاإلضالَ١ٝ
اهلدف ايجأَ عػس
تُٓ ١ٝاسبسن ١ايجكاف،١ٝ
ٚاالزتكا ٤بايعٌُ اإلعالَٞ
اهلدف ايتاضع عػس
تعصٜص َطري ٠االصال املؤضط،ٞ
ٚدعِ َؤضطات استُع املدْ،ٞ
ٚزفع نفاٚ ٠٤إْتاد ١ٝأدٗص٠
ايدٚيَٛٚ ١ظفٗٝا
اهلدف ايجايح ٚايعػسٕٚ
تسضٝخ َبادئ املطا٤يٚ ١ايػفاف١ٝ
ٚمحا ١ٜايٓصاَٖٚ ،١هافش١
ايفطادٚ ،ذيو َٔ صالٍ اآلت:ٞ
املطا٤يٚ ١ايػفاف١ٝ
اهلدف ايفسع11- 3ٞ
تٛفري ايبٓ ٢ايتشت ١ٝايتعً١ُٝٝ
ٚايتكٓ ١ٝيف املدازع ٚازباَعات،
ٚايتٛضع يف اضتخداّ ايٛضاٌ٥
اسبدٜجٚ ،١تطٜٛس املٓاٖر ايعًُ١ٝ
دا ٜٛانب َعازف ايعضس.

األٖداف
االضرتاتٝذ ١ٝيًخط١
االضرتاتٝذ ١ٝايجاْ ١ٝيًذاَع١
اإلضالَ١ٝ
اهلدف ايجأَ
تَُٓٛ ١ٝازد ازباَع ١املاي١ٝ
ٚاالضتجُاز األَجٌ هلا
اهلدف ايتاضع
ايتٛاصٌ بني ازباَعٚ ١صسػبٗٝا
ٚاالضتجُاز األَجٌ إلَهاْاتِٗ يف
تُٓ ١ٝصبتُعاتِٗ

غاٜات ٚأٖداف اشبط ١املطتكبً١ٝ
يًتعً ِٝازباَع ٞيف املًُه١
"آفام"

األٖداف ايعاَ ١شبط ١ايتُٓ١ٝ
ايعاغس ٠يًًُُه ١ايعسب١ٝ
ايطعٛد)ّ2019 – 2015( ١ٜ

اهلدف ايسابع عػس
تُٓ ١ٝاملٛازد املاي ١ٝيًتعًِٝ
ازباَعٞ

اهلدف ايجأَ
تعصٜص االضتكساز املايٚ ٞايٓكدٟ

اهلدف ايفسع8- 1 ٞ
غسع ق ِٝاملٛاطٓٚ ١االْتُا٤
ايٛطين يد ٣ف٦ات استُع ناف.١
اهلدف اسباد ٟعػس
اهلدف اسباد ٟعػس
االضتفاد َٔ ٠اشبسػبني ايكداَ٢
تُٓ ١ٝاملٛازد ايبػسٚ ،١ٜزفع
بعد ربسدِٗ ملضًش ١املؤضط١
إْتادٝتٗاٚ ،تٛضٝع صٝازاتٗا يف
ايتعً١ُٝٝ
انتطاب املعازف ٚاملٗازات
ٚاشبربات

ٜتغح َٔ املكازْ ١ايطابكَٛ ١ا ١َ٤أٖداف اشبط ١االضرتاتٝذ ١ٝايجاْ ١ٝيًذاَع،١
َع غاٜات ٚأٖداف اشبط ١املطتكبً ١ٝيًتعً ِٝازباَع ٞيف املًُه( ١آفام)ٚ ،األٖداف
ايعاَ ١شبط ١ايتُٓ ١ٝايعاغس ٠يًًُُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد.)ّ2019 – 2015(١ٜ
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املسحم ٛالسابع :ٛالرباوج ٔاملػسٔعات املطتكبمٗٛ
تٛعح ازبدا ٍٚايتاي ١ٝأٖداف ٚبساَر َٚػـسٚعات اشبطـ ١االضـرتاتٝذ ١ٝايجاْٝـ١
يًذاَع ١اإلضالَ. ١ٝ
اهلدف االضرتاتٗج٘ األٔه :تعصٖص الصٕز ٚالرٍِٗ ٛاإلجيابٗ ٛلمجاوعٛ
ً

اهلدف االضرتاتٗج٘

الربٌاوج

1/1
تطٜٛس ايبٓ١ٝ
اإلعالَ١ٝ

تعصٜص ايضٛز٠
1

ايرٖٓ١ٝ
اإلػباب١ٝ

2/1
ايتٛاصٌ
اإلعالَٞ

يًذاَع١
3/1
تٜٓٛع اإلْتاز
اإلعالَٞ

زقي املػسٔع

 1/1/1تطٜٛس إداز ٠اإلعالّ
 2/1/1تطٜٛس ايرباَر اإلعالَ١ٝ
3/1/1

إْػــا ٤قاعــد ٠بٝاْــات إيهرتْٝٚــ ١يــرباَر
ٚاظباشات ازباَع١

 1/2/1اشبازط ١ايرٖٓ ١ٝيرباَر متٝص ازباَع١
 2/2/1ايتٛاصٌ اإلعالَ ٞداصٌ ازباَع١
 3/2/1ايتٛاصٌ اإلعالَ ٞاحملًٞ
 4/2/1ايتٛاصٌ اإلعالَ ٞايدٚيٞ
 1/3/1إْتاز بساَر َس ١ٝ٥إلبساش َهاْ ١ازباَع١
 2/3/1إْتاز بساَر إذاع ١ٝإلبساش َهاْ ١ازباَع١
3/3/1

إلبساش َهاْ١
ازباَع١

املػسٔعات

4/3/1
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إصـداز ْػـس ٠دٚزٜـ ١إلبـساش دٛاْـب ايتُٝــص
يف ازباَع١
إصـداز تكسٜــس فضــً ٞيًُػــازٜع ايــيت تطــِٗ
يف تعصٜص ايضٛز ٠ايرٖٓ ١ٝيًذاَع١

اهلــدف االضــرتاتٗج٘ الجــاٌ٘ :شٖــاد ٚفــسص الكبــٕه ٔاالضــتٗعاب وــع تــٕفري البٗ٠ــ ٛاجلاوعٗــٛ
اجلاذب ٛلطالب املٍح ٔالطالب الطعٕدٖني
ً

اهلدف االضرتاتٗج٘

الربٌاوج

1/2

زقي املػسٔع

املػسٔعات

 1/1/2تطٜٛس ضٝاضات ايكبٍٛ

تطٜٛس ايكب 2/1/2 ٍٛتطٜٛس بسْاَر َٓشيت

شٜاد ٠فسظ
ايكبٍٛ
ٚاالضتٝعاب َع
2

تٛفري ايب١٦ٝ
ازباَع١ٝ
ازباذب ١يطالب

ٚايتطذٌٝ

 3/1/2تطٜٛس ْعاّ ايتطذٌٝ

2/2
ايتٛضع يف
ايطاق١
االضتٝعاب١ٝ

 1/2/2ايتٛضع يف قب ٍٛايطالب املٓتعُني
 2/2/2تفع ٌٝايتعً ِٝعٔ بعد يطالب املٓح
 3/2/2ايتبادٍ ايطالبٞ
 1/3/2زعا ١ٜذ ٟٚاالستٝادات اشباص١

3/2

 2/3/2ذبطني صدَات ايٓكٌ ايطالبٞ

تطٜٛس

 3/3/2تطٜٛس صدَات اإلضهإ

اشبدَات

 4/3/2تطٜٛس ايسعا ١ٜايطب١ٝ

ايطالب١ٝ

 5/3/2تطٜٛس صدَات ايتػر١ٜ
 6/3/2ذبطني اشبدَات ايرتف١ٝٗٝ

املٓح ٚايطالب

 1/4/2تُٓ ١ٝايعٌُ ايتطٛع ٞيد ٣ايطالب

ايطعٛدٜني

 2/4/2تطٜٛس األْد ١ٜايطالب١ٝ
4/2

 3/4/2تطٜٛس األْػط ١ايسٜاع١ٝ

تعصٜص األْػط 4/4/2 ١تطٜٛس األْػط ١ايجكاف١ٝ
ايالصف١ٝ

 5/4/2تطٜٛس األْػط ١االدتُاع١ٝ
 6/4/2تطٜٛس أْػط ١ازبٛاي١
 7/4/2تطٜٛس املٓاضبات ٚاألضابٝع ايتٛع١ٜٛ
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اهلدف االضرتاتٗج٘ الجالح :تٕفري بٗ ٛ٠تعمٗىٗ ٛذلفص ٚلتحطني جٕد ٚرلسجات اجلاوعٛ
ً

اهلدف االضرتاتٗج٘

الربٌاوج

1/3

املػسٔعات

زقي املػسٔع

 1/1/3تطٜٛس األْعُٚ ١ايًٛا٥ح ايتعً١ُٝٝ

زفع نفا٠٤

 2/1/3تكَ ِٜٛػهالت ايتطسب ايدزاضٞ

ايٓعاّ

 3/1/3تكَ ِٜٛػهالت ايتيصس ايدزاض.ٞ

األنادميٞ

 4/1/3تطٜٛس اإلزغاد ايطالبٞ
 1/2/3اعتُاد بسْاَر ايبهايٛزٜٛع يف ايػسٜع١
2/2/3

2/3
تٛفري ب١٦ٝ
تعً ١ُٝٝضبفص٠
3

يتشطني دٛد٠
طبسدات

االعتُاد
األنادميٞ
يًرباَر

3/2/3
4/2/3
5/2/3

ايتعً١ُٝٝ
6/2/3

ازباَع١

7/2/3
3/3

1/3/3

دٛد ٠ايرباَر 2/3/3
األنادمي١ٝ
3/3/3
1/4/3
4/3
االزتكا ٤بيضايٝب 2/4/3
ايتعًِٝ
3/4/3
ٚايتعًِ
4/4/3
81

اعتُــاد بسْــاَر ايبهــايٛزٜٛع يف ايك ــسإٓ
ايهسٚ ِٜايدزاضات اإلضالَ١ٝ
اعتُ ــاد بسْـ ــاَر ايبه ــايٛزٜٛع اسبـ ــدٜح
ايػسٜف ٚايدزاضات اإلضالَ١ٝ
اعتُاد بسْاَر ايبهايٛزٜٛع يف ايًػ ١ايعسب١ٝ
اعتُــاد بسْــاَر ايبهــايٛزٜٛع يف ايــدع٠ٛ
ٚأص ٍٛايدٜٔ
تيٖٝـ ــٌ بـ ــساَر ايبهـ ــايٛزٜٛع يالعتُـ ــاد
األنادمي ٞيف ايهًٝات ايتطبٝك١ٝ
تيٖٝـ ــٌ بـ ــساَر ايدزاضـ ــات ايعًٝـ ــا يالعتُـ ــاد
األنادميٞ
دي ٌٝإعداد ايرباَر األنادمي١ٝ
إد ـ ـ ــسا ٤املكازْ ـ ـ ــات املسدع ٝـ ـ ــ ١يًـ ـ ــرباَر
األنادمي١ٝ
تطٜٛس ايرباَر ٚاملكسزات
تطٜٛس ايتعًِ االيهرتْٞٚ
تطٜٛس ايتعًِ ايرات.ٞ
تطٜٛس ايتعً ِٝايتطبٝك( ٞاملٝداْ.)ٞ
تٜٓٛع ٚذبدٜح َضادز ايتعًٚ ِٝايتعًِ.

ً

اهلدف االضرتاتٗج٘

الربٌاوج

5/3
ايتُٓ ١ٝاملٗٓ١ٝ
املطتداَ١
ألعغا١٦ٖٝ ٤
ايتدزٜظ

املػسٔعات

زقي املػسٔع

1/5/3

تط ــٜٛس ق ــدزات أعغ ــا ٦ٖٝ ٤ــ ١ايت ــدزٜظ
 َٔٚيف سهُِٗ.

 2/5/3دعِ اإلبداع ٚايتُٝص يد ٣أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ.

3/5/3

تكــ ِٜٛأدا ٤أعغــا٦ٖٝ ٤ــ ١ايتــدزٜظ َٚــٔ
يف سهُِٗ.

 1/6/3تطٜٛس قدزات املدزضني يف املعاٖد ٚايدٚز

6/3
ايتُٓ ١ٝاملٗٓ 2 /6/3 ١ٝتك ِٜٛأداَ ٤دزض ٞاملعاٖد ٚايدٚز.
املطتداَ١
تيٖ ٝــٌ ايك ٝــادات اإلداز ٜــٚ ١اإلغ ــساف ١ٝيف
يًُدزضني 3 /6/3
املعاٖد ٚايدٚز.
7/3
 1/7/3زعا ١ٜاملٖٛبٚ ١اإلبداع يد ٣ايطالب.
زفع نفا 2/7/3 ٠٤تُٓ ١ٝاملٗازات ايطالب.١ٝ
ايطالب
 3/7/3ايته ٜٔٛايعًُ ٞاملطاْد.
ايعًُ١ٝ
 4/7/3زعا ١ٜزٜاد ٠األعُاٍ.
ٚاملٗاز١ٜ
8/3

 1/8/3تطٜٛس أدا ٤يًُهتبات.

تطٜٛس املهتبات  2/8/3تٓٛع املضادز ٚاملسادع يف املهتبات.
9/3

 1/9/3إضهإ أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ.

ايب ١٦ٝازباذب 2/9/3 ١تعصٜص ايسعا ١ٜايضش ١ٝألعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ.
ألعغا١٦ٖٝ ٤
ايتدزٜظ

 3/9/3تٛفري اشبدَات ٚاملسافل.
 4/9/3ايدعِ ٚاملطاْد ٠األنادمي.١ٝ

82

اهلــدف االضــرتاتٗج٘ السابــع :تطــٕٖس وٍظٕوــ ٛالبحــح العمىــ٘ ٔتعصٖــص إٌتاجٗتــْ دــا ــدً
اجملتىع احملم٘ ٔالعامل٘
ً

اهلدف االضرتاتٗج٘

الربٌاوج

1/4
تطٜٛس ايبشح
ايعًُٞ

زقي املػسٔع

املػسٔعات

 1/1/4تطٜٛس آيٝات ايبشح ايعًُ.ٞ
 2/1/4تطٜٛس ايٓػس االيهرت.ْٞٚ
 3/1/4تفع ٌٝايػسانات ايبشج.١ٝ
 4/1/4دعِ بسا٤ات االصرتاع.
 1/2/4شٜاد ٠ايٓتاز ايبشج ٞايعًُ.ٞ

2/4

 2/2/4اضتجُاز اإلْتاز ايبشج.ٞ

تعصٜص إْتاد 3/2/4 ١ٝمت ٌٜٛايبشٛخ.
ايبشح ايعًُ 4/2/4 ٞإْػا ٤صبً ١عًُ ١ٝدعاٜري عامل.١ٝ

4

تطٜٛس َٓع١َٛ

 5/2/4إْػا ٤فسٚع سً ١ازباَع.١

ايبشح ايعًُٞ

 1/3/4إْػا ٤املسانص ايبشج.١ٝ

ٚتعصٜص إْتادٝت٘
دا ؽبدّ
استُع احملًٞ
ٚايعامل.ٞ

3/4

 2/3/4شٜاد ٠ايهساض ٞايعًُ.١ٝ

ايبٓ ٢ايتشت 3/3/4 ١ٝايتٛضع يف املعاٌَ ٚاملختربات.
ايبشج١ٝ

 4/3/4إْػا ٤قاعد ٠بٝاْات حبج.١ٝ
 5/3/4تطٜٛس َطبع ١ازباَع.١
 1/4/4ايتعاٚ ٕٚايػسانات يف ايدزاضات ايعًٝا.
 2/4/4دعِ أحباخ طالب ايدزاضات ايعًٝا.

4/4

 3/4/4تطٜٛس بساَر ايدزاضات ايعًٝا.

تطٜٛس

 4/4/4تطٜٛس ايال٥ش ١ايتٓفٝر ١ٜيًدزاضات ايعًٝا.

ايدزاضات
ايعًٝا

 5/4/4تطٜٛس َٛعٛعات ايسضا ٌ٥ايعًُ.١ٝ
6/4/4

تط ـ ــٜٛس آي ٝـ ــات اإلغ ـ ــساف ايعًُ ـ ــ ٞعً ـ ــ٢
ايسضا ٌ٥ايعًُٚ ١ٝتكٛميٗا.

 7/4/4ذبدٜح قاعد ٠بٝاْات ايسضا ٌ٥ايعًُ.١ٝ
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اهلدف االضرتاتٗج٘ اخلاوظ :احلطٕز اإلجياب٘ املؤثس لمجاوع ٛذلمٗ ًا ٔعاملٗا
ً

اهلدف االضرتاتٗج٘

الربٌاوج

زقي املػسٔع

املػسٔعات

 1/1/5تعصٜص ايػسانَ ١ع ايكطاع اسبهَٞٛ
1/5
ايػسان١
احملً١ٝ

 2/1/5تعصٜص ايػسانَ ١ع ايكطاع األًٖٞ
 3/1/5ايتعًٚ ِٝايتدزٜب املطتُس
 4/1/5تعصٜص َػازن ١ازباَع ١يف أْػط ١استُع
 5/1/5ايتٛاصٌ َع َؤضطات ايتعً ِٝايعاّ

اسبغٛز
5

اإلػباب ٞاملؤثس
يًذاَع ١ضبًٝاً
ٚعاملٝا

2/5

1/2/5

اي ـ ـ ــدٚزات ايتدزٜب ٝـ ـ ــ ١اشبازد ٝـ ـ ــ ١اي ـ ـ ــيت
تٓعُٗا ازباَع.١

ايػسان١

َ 2/2/5رنسات ايتفاِٖ ايدٚي١ٝ

استُع١ٝ

 3/2/5عكٛد اشبدَات ايدٚي١ٝ

ايدٚي١ٝ

 4/2/5عكٛد اإلغساف األنادمي ٞايدٚيٞ
 5/2/5عكٛد األحباخ ايدٚي ١ٝاملػرتن١

3/5
تطٜٛس
املؤمتسات
ٚايٓدٚات
4/5

 1/3/5تطٜٛس إدسا٤ات عكد املؤمتسات ٚايٓدٚات
2/3/5

تعص ٜــص امل ــؤمتسات ٚايٓ ــدٚات احملً ٝــٚ ١ايدٚي ٝــ١
اييت تٓعُٗا ازباَع.١

 1/4/5تيٖ ٌٝايكٝادات استُع ١ٝاألنادمي١ٝ

تيٖ ٌٝايكٝادات  2/4/5تيٖ ٌٝايكٝادات استُع َٔ ١ٝاشبسػبني
استُع١ٝ

 3/4/5تيٖ ٌٝايكٝادات استُع َٔ ١ٝاملٛظفني
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اهلدف االضرتاتٗج٘ الطادع :حتكٗل اجلٕدٔ ٚالتىٗص يف األدا ٞاملؤضط٘ لمجاوعٛ
ً

اهلدف االضرتاتٗج٘

الربٌاوج

زقي املػسٔع

1/1/6

املػسٔعات

ايتشكـ ــل َـ ــٔ اضـ ــتٝفاَ ٤عـ ــاٜري ايسضـ ــاي١
ٚايػاٜات ٚاألٖداف.

 2/1/6ايتشكل َٔ اضتٝفاَ ٤عاٜري ايطًطات ٚاإلداز.٠
3/1/6

ايتشكل َـٔ اضـتٝفاَ ٤عـاٜري إداز ٠عـُإ
ازبٛدٚ ٠ذبطٗٓٝا.

 4/1/6ايتشكل َٔ اضتٝفاَ ٤عاٜري ايتعًِ ٚايتعً.ِٝ

1/6
ايتشكــل َــٔ اضــتٝفاَ ٤عــاٜري إداز ٠غــؤٕٚ
ايتشكل َٔ
5/1/6
ايطًبٚ ١اشبدَات املطاْد٠
اضتٝفاَ ٤عاٜري
ايتيٌٖٝ
 6/1/6ايتشكل َٔ اضتٝفاَ ٤عاٜري َضادز ايتعًِ.
يالعتُاد
 7/1/6ايتشكل َٔ اضتٝفاَ ٤عاٜري املسافل ٚايتذٗٝصات
املؤضطٞ
ايتشكــل َــٔ اضــتٝفاَ ٤عــاٜري ايتخطــٝط
8/1/6
ٚاإلداز ٠املاي.١ٝ

6

 9/1/6ايتشكل َٔ اضتٝفاَ ٤عاٜري عًُٝات ايتٛظٝف
 10/1/6ايتشكل َٔ اضتٝفاَ ٤عاٜري ايبشح ايعًُ.ٞ

ذبكٝل ازبٛد٠

11/1/6

ٚايتُٝص يف األدا٤
املؤضطٞ

ايتشكـ ــل َـ ــٔ اضـ ــتٝفاَ ٤عـ ــاٜري عالقـ ــات
املؤضط ١ايتعً ١ُٝٝباستُع.

 1/2/6تيٖٚ ٌٝتدزٜب َٓطٛب ٞازباَع.١

يًذاَع١
2/6
تُٓ ١ٝاملٛازد
ايبػس١ٜ

 2/2/6تيٖ ٌٝايكٝادات األنادميٚ ١ٝاإلداز.١ٜ
 3/2/6إعداد ايكٝادات املطتكبً.١ٝ
 4/2/6االضتكطاب ٚاالضتبكا.٤
 5/2/6تطٜٛس االبتعاخ ٚاإلٜفاد.
 1/3/6ذبدٜح اهلٝانٌ ايتٓع ١ُٝٝيكطاعات ازباَع.١
 2/3/6تطٜٛس ايٓعاّ اإلداز.ٟ
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ً

اهلدف االضرتاتٗج٘

الربٌاوج

زقي املػسٔع

املػسٔعات

3/6
3/3/6
نفا ٠٤ايٓعاّ
َٓطٛب ٞازباَع.١
املؤضطٞ
 4/3/6تعصٜص ايسعا ايٛظٝف.ٞ

إْػــاْ ٤عــاّ قٝــاع ايسعــا ايــٛظٝف ٞيــد٣

 5/3/6تطٜٛس دا٥ص ٠ازباَع ١يألدا ٤املتُٝص
4/6
ايتشطني
املطتُس
5/6
ايكٝاع
ٚايتكِٜٛ

 1/4/6ايتك ِٜٛايرات.ٞ
 2/4/6إعداد صط ١ذبط.١ٝٓٝ
 3/4/6إعداد ايدزاض ١ايرات.١ٝ
 1/5/6إعداد ْعاّ (تك )ِٜٛيًكٝاع ٚايتك ِٜٛإيهرتْٝٚا.
 2/5/6إعداد ْعاّ (قٝاع) أدا ٤ايٛسدات اإلداز.١ٜ

 3/5/6إعداد ْعاّ (قٝاع) أدا ٤األفساد.
 1/6/6إعداد ْعاّ (إتكإ) ملساقبٚ ١إداز ٠ازبٛد ٠إيهرتْٝٚا.

 2/6/6إعداد ْعاّ ايتشكل َٔ ْٛاتر ايتعًِ.
6/6
تعصٜص ْعاّ
ازبٛد٠

3/6/6

إع ـ ـ ــداد ْع ـ ـ ــاّ ايتشك ـ ـ ــل َ ـ ـ ــٔ تطب ٝـ ـ ــل
تٛصٝفات املكسزات.

 4/6/6تعصٜص نفاٚ ٠٤سدات ازبٛد ٠يف إدازات ازباَع.١
 5/6/6تعصٜص نفاٚ ٠٤سدات ازبٛد ٠يف ازبٗات ايتعً.١ُٝٝ

 6/6/6إعداد أدي ١ازبٛد.٠
 1/7/6إعداد صط ١ضٓ ١ٜٛيٓػس ثكاف ١ازبٛد.٠
7/6
تعصٜص ثكاف١
ازبٛد.٠

 2/7/6أضبٛع ازبٛد.٠
3/7/6
4/7/6

قٝاع َعسفَٓ ١طٛب ٞازباَع ١بٓعاّ ازبٛد.٠
تُٓٝــَٗ ١ــازات أعغــا٦ٖٝ ٤ــ ١ايتــدزٜظ يف
ازبٛدٚ ٠االعتُاد.

 5/7/6إعداد نفا٤ات َدزب ١يف صباٍ ازبٛدٚ ٠االعتُاد.

8/6

 1/8/6إعداد اشبط ١األَٓ.١ٝ
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ً

اهلدف االضرتاتٗج٘

الربٌاوج

تعصٜص األَٔ
ٚايطالَ.١

زقي املػسٔع

املػسٔعات

 2/8/6تعصٜص ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝيألَٔ ٚايطالَ.١
 3/8/6تطٜٛس قدزات َٓطٛب ٞاألَٔ ٚايطالَ.١

9/6
إداز ٠املخاطس ٚ
 2/9/6إعداد صط ١يًتعاٌَ َع املخاطس ٚاألشَات.
األشَات.
 1/9/6إْػا ٤إداز ٠يًُخاطس ٚاألشَات.
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اهلدف االضرتاتٗج٘ الطابع  :تطٕٖس البين التحتٗٔ ٛاملتطمبات التكٍٗ ٛالالشو ٛلمجاوعٛ
ً

اهلدف االضرتاتٗج٘

تطٜٛس ايبين
ايتشت١ٝ
7

ٚاملتطًبات
ايتكٓ ١ٝايالشَ١
يًذاَع.١

الربٌاوج

1/7
تطٜٛس ايبٓ٢
ايتشت.١ٝ

2/7
تعصٜص تكٓ١ٝ
املعًَٛات.

زقي املػسٔع

املػسٔعات

1/1/7

اضتهُاٍ املٓػوت ازباَع.١ٝ

2/1/7

تطٜٛس ايتػػٚ ٌٝايضٝاْ.١

1/2/7

تفع ٌٝاإلداز ٠اإليهرت.١ْٝٚ

2/2/7

ذبدٜح ايبٛاب ١اإليهرت.١ْٝٚ

3/2/7

ذبدٜح أَٔ املعًَٛات.

4/2/7

تعصٜص ايتذٗٝصات ايتكٓ.١ٝ
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اهلدف االضرتاتٗج٘ الجاوَ :تٍىٗ ٛوٕازد اجلاوع ٛاملالٗٔ ٛاالضتجىاز األوجن هلا
ً

اهلدف االضرتاتٗج٘

الربٌاوج

زقي املػسٔع

املػسٔعات

 1/1/8تفع ٌٝأٚقاف ازباَع.١
2/1/8

تفع ٌٝبٛٝت اشبرب.٠

 3/1/8شٜاد ٠ايهساض ٞايعًُ. ١ٝ

1/8
تٜٓٛع َٛازد
 5/1/8ايتٛضع يف اضتجُاز َسافل ازباَع.١
ازباَع ١املاي.١ٝ
 6/1/8شٜاد ٠اهلبات ٚايتربعات.

 4/1/8شٜاد ٠املٓح ايدزاضَ ١ٝدفٛع ١ايجُٔ.

تَُٓٛ ١ٝازد
8

ازباَع ١املاي١ٝ
ٚاالضتجُاز
األَجٌ هلا.

 7/1/8شٜاد ٠عكٛد األحباخ ٚاشبدَات االضتػاز.١ٜ
 8/1/8ايتٛضع يف اشبدَات ايتعًَ ١ُٝٝدفٛع ١ايجُٔ.
 1/2/8تطبٝل ْعاّ إسضا٤ات َاي ١ٝاسبه.١َٛ

2/8
تطٜٛس ايٓعاّ  2/2/8إْػاٚ ٤سد ٠إداز ٠األص.ٍٛ
احملاضيب.
 3/2/8تطبٝل ْعاّ املػرتٜات اسبه ١َٝٛااليهرت.١ْٝٚ
 1/3/8تعصٜص ايرتغٝد املاي.ٞ

3/8
تعصٜص نفا 2/3/8 ٠٤ربطٝط ٚإداز ٠املٛاشْ.١
اضتجُاز املٛازد 3/3/8 .تيٖ ٌٝايهٛادز املاي.١ٝ
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اهلدف االضرتاتٗج٘ التاضع :التٕاصن بني اجلاوع ٔ ٛسجيّٗـا ٔاالضـتجىاز األوجـن إلوكاٌـاتّي
يف تٍىٗ ٛدلتىعاتّي
ً

زقي املػسٔع

اهلدف االضرتاتٗج٘

الربٌاوج

ايتٛاصٌ بني

1/9
ايتٛاصٌ َع
اشبسػبني.

ازباَع١
ٚصسػبٗٝا
9

ٚاالضتجُاز
األَجٌ
إلَهاْاتِٗ يف
تُٓ١ٝ
صبتُعاتِٗ.

2/9
زعا ١ٜاشبسػبني.

املػسٔعات

 1/1/9ذبدٜح قاعد ٠بٝاْات اشبسػبني.
 2/1/9إقاًََ ١تكٝات اشبسػبني.
 3/1/9تعصٜص ٚضا ٌ٥االتضاٍ َع اشبسػبني.
 1/2/9اضتغاف ١اشبسػبني.
 2/2/9ايدعِ األنادميٚ ٞاملٗين.
 3/2/9دعِ املػازٜع ايتُٓ ١ٜٛيًخسػبني.

3/9
االضتجُاز األَجٌ
 2/3/9تفع ٌٝدٚز اشبسػبني يف اشبازز.
يًخسػبني.
 1/3/9اشبسػب ٕٛايسٚاد.

اجملىٕع الكم٘ لألِداف ٔالرباوج ٔاملػسٔعات
ايتاضع

9

الرباوج

3

4

9

4

4

9

2

3

3

41

املػسٔعات

11

19

34

21

15

43

6

14

8

171

األِداف

األ ٍٚايجاْ ٞايجايح ايسابع اشباَظ ايطادع ايطابع ايجأَ
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املسحم ٛاخلاوط :ٛاملتابعٔ ٛالتكٗٗي
متجٌ ٖر ٙاملسسً ١دٖٛس اشبطٚ ١املٓٛط بٗا ذبكٝل أٖدافٗا عًُٝاً ٚيريو ؽبضط
هلــا ايكــدز األنــرب َــٔ املــٛازد َٚــٔ ايٛقــت ٚاسٗــٛدٖٚ ،ــر ٙاملسسًــ ١تتعًــل بايتٓفٝــر
ايفعًـ ٞيًـرباَر ٚاملػـازٜع بعـد صــٝاغتٗا يف صـٛزتٗا ايٓٗاٝ٥ـَٚ ١ـا ٜضـاسب ايتٓفٝــر
َــٔ َتابعــٚ ١تكٝــ ِٝدٚزٜ ٟكــ ّٛعًــَ ٢طابكــ ١ايٓتــا٥ر ايفعًٝــ ١بايٓتــا٥ر املطــتٗدف١
اعتُ ــاداً عً ــَ ٢ؤغ ــسات األدا ٤اي ــٛازد ٠دػ ــازٜع اشبط ــ .١نُ ــا  ٜــتِ يف ٖ ــر ٙاملسسً ــ١
َتابع ١ايرباَر َٔ سٝح ازبٛاْـب اإلدازٜـٚ ١املايٝـٚ ١األنادميٝـٚ ١ايفٓٝـٚ ،١ميهـٔ إٔ
ٜتٓــاٖ ٍٚــرا ايتكــ ِٜٛاشبطــ ١نهــٌ أ ٚبضــٛزَ ٙفضــًٚ ١فك ـاً يرباصبٗــا َٚػــازٜعٗا
املتٓٛع َٔ ١صالٍ َا :ًٜٞ
 - 1- 5ذبدٜد ازبٗ ١املطٛ٦ي ١عٔ املتابعٚ ١ايتك.ِٜٛ
- 2- 5ذبدٜد َٗاّ زبٓ ١املتابعٚ ١ايتك.ِٜٛ
- 3- 5ذبدٜد تٛقٝت املتابعٚ ١ايتك.ِٜٛ
- 4- 5ذبدٜد أضباب االعبسافات إٕ ٚددت.
- 5- 5إعداد ايتكازٜس.
- 6- 5ايتك ِٜٛايٓٗا.ٞ٥
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