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 التقبنة األحيبئيةكلمة الغيذ سئيظ قغم 
اٌزمبٔخ االؽ١بئ١خ أؽذ األلغبَ اٌؼ١ٍّخ ٌى١ٍخ اٌؼٍَٛ/عبِؼخ د٠بٌٝ اٌزٟ رغؼٝ ثشىً ِغزّش ئٌٝ رمذ٠ُ ٠ؼذ لغُ 

ثشاِظ دساع١خ أوبد١ّ٠خ فٟ ِغبالد اٌزمبٔخ االؽ١بئ١خ اٌّزؼذدح، فؼال ػٓ خذِبد رؼ١ّ١ٍخ ِزٕٛػخ ِٚز١ّضح 

١ٍخ اٌزٟ رٕجغ ِٓ سؤ٠خ اٌغبِؼخ ٌٍـٍجخ ٚأػؼبء ا١ٌٙئخ اٌزذس٠غ١خ ٚاإلداس٠خ ٚرٌه ٚفك سؤ٠خ ٚسعبٌخ اٌى

ٚسعبٌزٙب اٌٙبدفخ ئٌٝ خذِخ اٌّغزّغ فٟ اػذاد ِخشعبد ػ١ٍّخ ِز١ّضح وفٛءح لبدسح ػٍٝ ِٛاعٙخ رؾذ٠بد 

اٌّغزمجً ٚرٍج١خ ِزـٍجبد عٛق اٌؼًّ. ٌٚزٌه ٠ؼًّ فٟ لغُ اٌزمبٔخ االؽ١بئ١خ أػؼبء ١٘ئخ رذس٠ظ ِز١ّض٠ٓ 

ْٛ فٟ ِشبس٠غ ثؾض١خ ِخزٍفخ ٚراد ؽبثغ ُِٙ فٟ ِغبالد اٌزمبٔخ فٟ ٘زا اٌّغبي ٚرٚٞ اٌخجشح ٚاٌز٠ٓ ٠ؼٍّ

فمذ رُ  2021/2022اٌذساعٟ  أـاللب ِٓ االعزّشاس فٟ ِزبثؼخ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌٍؼبَ االؽ١بئ١خ اٌّخزٍفخ.

ٚاٌّؼٟ فٟ اعزؾذاس ثشٔبِظ اٌّبعغز١ش. ٌمذ ؽظً لغُ اٌزمبٔخ اٌّغبئ١خ األ١ٌٚخ اعزؾذاس اٌذساعخ 

ػٍٝ اٌّشوض األٚي ػٍٝ الغبَ اٌزمبٔخ االؽ١بئ١خ إٌّبفشح فٟ و١ٍبد اٌؼٍَٛ ٌٍؼبَ اٌذساعٟ  االؽ١بئ١خ

 خ. ٌٚغشع اٌّؾبفظخ ػٍٝ ِشوض اٌمغُ اٌّزمذَ فٟ أـٍمٕب فٟ ٚػغ اٌخـخ االعزشار١غ١ 2020/2021

ٌٍظٛي ػٍٝ رؾم١ك سؤ٠خ  ( ٌزشخ١ض ٔمبؽ اٌؼؼف ٚرؾ٠ٍٛٙب اٌٝ ٔمبؽ اٌمٛح2021/2026اٌغذاع١خ )

 .ٚسعبٌخ اٌمغُ
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 الفهشط

 ت العنوان سقم الصفحة

 1 اٌّمذِخ 1

 2 ِٕٙغ١خ ئػذاد اٌخـخ 1

 3 ٔجزح ِٛعضح ػٓ اٌمغُ 5

 4 االِىب١ٔبد اٌجشش٠خ ٚاٌج١ٕخ اٌزؾز١خ 5

 5 ٚعبئً االرظبالد اٌؾذ٠ضخ ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد 7

 ػٕبطش اٌخـخ اإلعزشار١غ١خ 8

 اٌى١ّ١بء ()اٌشؤ٠ب ٚاٌشعبٌخ ٚاأل٘ذاف ٌمغُ 

6 

 7 اٌغّبد ا١ٌّّضح ٌٍمغُ ٚخظبئظٙب ٚدٚس٘ب فٟ اٌّغزّغ 9

 8 ٚػغ اٌمغُ االعزشار١غٟ 9

 9 رؾ١ًٍ اٌج١ئ١خ اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسع١خ ٌٍمغُ 10

 10 رؾ١ًٍ اٌج١ئخ اٌخبسع١خ 11

 11 اٌفشص اٌّزبؽخ 11

 12 اٌزٙذ٠ذاد اٌّؾزٍّخ 12

 13 رؾذ٠ذ ئعزشار١غ١خ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ 12

 14 رؾذ٠ذ ئعزشار١غ١خ اٌجؾش اٌؼٍّٟ 13

 15 رؾذ٠ذ ئعزشار١غ١خ خذِخ اٌّغزّغ 15

 16 اٌغب٠بد إٌٙبئ١خ ٚاأل٘ذاف اإلعزشار١غ١خ ٌٍمغُ 16

 17 اٌغب٠خ األٌٚٝ 16

 18 اٌغب٠خ اٌضب١ٔخ 18

 19 اٌغب٠خ اٌضبٌضخ 20

 20 اٌغب٠خ اٌشاثؼخ 21

 21 اٌغب٠خ اٌخبِغخ 22

 22 اٌغب٠خ اٌغبدعخ 23

 23 اٌغب٠خ اٌغبثؼخ 23

 25 ئ١ٌخ ٌؼّبْ اٌزـج١ك ٚاٌّزبثؼخ ٚاٌزؾذ٠ش ٌٍخـخ اإلعزشار١غ١خ 24

 26 اٌزمبٔخ االؽ١بئ١خِمِٛبد ٔغبػ اٌخـخ االعزشار١غ١خ ٌمغُ  24

 27 ِظبدس اٌز٠ًّٛ اٌالصَ ٌزٕف١ز اٌخـخ االعزشار١غ١خ 25

 28 خـخ اٌمغُ ٌّشاعؼخ ٚرؾذ٠ش ع١بعبد اٌزؼ١ٍُ 25

 29 اٌمغُ ٌّشاعؼخ ٚرؾذ٠ش ع١بعبد اٌجؾش اٌؼٍّٟخـخ  25

 30 خـخ اٌمغُ ٌّشاعؼخ ٚرؾذ٠ش ع١بعبد خذِخ اٌّغزّغ 26

 



 (2022-2021) كلية العلوم/جبمعة ديبلى التقبنة األحيبئيةلقغم  الخطة االعتشاتيجية

3 
 

ط ٠دسٌرا٠٘ئخ ء ػػبدح أٌعبْ اٌِمغُ اٌزمبٔخ األؽ١بئ١خ ر٠ع٠خ سإلعراخ ؽٌخداد اػق ئ٠سفد ػرِبي ٚئرشو٠َ ر

 االرٟ: ٌٚٔؽاػٍٝ ٚ

 سئ١غب    أ.َ.د. ػظبَ خبِذ ؽ١ّذ (1

 ػؼٛا    ِؼٓ ػجذ اٌؾ١ّذأ.د.َ. ػ١ٍبء  (2

 ػؼٛا    َ.د. س٠بع ؽ١ّذ ٔظ١ف (3

 ػؼٛا    َ.د. ش١ّبء ؽبرُ ػجذ هللا (4
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 المقذمة

ٚاٌخبسع١خ ٟ٘ رخـ١ؾ ثؼ١ذ اٌّذٜ ٠أخز ثٕظش االػزجبس إٌّغضاد فٟ اٌج١ئخ اٌذاخ١ٍخ  الخطة االعتشاتيجية:

ٚا٘ذافٗ ٚوزٌه ػٍٝ اٌشؤ٠خ اٌّغزمج١ٍخ ٌٍمغُ ٌزغذ٠ذ ِغبس اٌمغُ فٟ اٌّغزمجً ٠ٚؼّٓ رؾذ٠ذ سعبٌزٗ  اػزّبدا  

 اٌمغُ ٚرٌهفٟ ث١ئخ  ٚاٌزٙذ٠ذاد ٚاٌفشص اٌّٛعٛدحأداء اٌمغُ  ٚاٌؼؼف فٟسد فؼً ٌىً ِٓ ٔمبؽ اٌمٛح  ٟ٘

 ِغزمجال.اِبَ اٌمغُ  ٚاٌزٕبفظ اٌّزبؽخِغبالد اٌز١ّض  ٚر١ّٕخٌزـ٠ٛش 

 

 منهجية إعذاد الخطة

لغُ ٌٍعذاع١خ ر٠ع٠خ ساعراخ ؽخلغُ اٌزمبٔخ األؽ١بئ١خ ثأػذاد فٟ لبِذ ٌغٕخ ػّبْ اٌغٛدح ٚاألداء اٌغبِؼٟ 

 :شٍّذ، ِٚشاؽً ٘زٖ اٌخـخ ِشد (2026 -2021)

، االعزشار١غ٠ٟزؼّٓ وبفخ اٌزخظظبد اٌّؼ١ٕخ ثبٌغٛدح ٚاٌزخـ١ؾ  االعزشار١غ١خرشى١ً فش٠ك اٌخـخ  .1

 أػؼبء اٌفش٠ك ٚفمب  ٌٍّٕٙغ١خ اٌّؾذدح فٟ رٍه اٌخـخ.صُ رٛص٠غ 

خ فٌِالؽٚأٟ سٚالٌورد ا٠سٌثداَ اعرخد ٚاٌِمبثالد ٚاعرث٠بٔبق األ٠ْ ؽشِخ ػصٌالد اٌث٠بٔباعِغ َ ر .2

 داد.٠دٌرٙٚاٌِربؽخ سص اٌفف ٚاٌػؼؽ أمبٚح ٌٚمؽ أمبد ٠دٌرؽداد ٌِعرٔص افؽٚ

ٚرٌه ٌظ١بغخ رؾ١ًٍ  ٚاٌـٍجخاٌزذس٠ظ رُ ػمذ اعزّبع ِغٍظ اٌمغُ ِغ ػذد ِٓ أػؼبء ١٘ئخ  .3

(Swot). 

 .Swotثزؾ١ًٍ  عٟر٠ساالعرؽ ا٠ؽٌرخق ا٠سفَ لب .4

ْ ِْ ِِودد ػس وثأف٠ٙب سن شبلغُ، ؽ١ش ٠خ ٌٍسؤٌٚاعبٌخ سٌاط٠بغخ َ ر( Swot) يػٍٝ رؽ٠ٍء  ا ثٔب .5

، ABETي ٌِعرِؼ٠خ )ِصؽشاف األة ٚاالؽٌْ ٚا٠٠داسإلٚأخ ٌِٚؼبا٠ٌٙئخ ط ٚا٠دسٌرا٠٘ئخ ء ػػبأ

RSCٚ ،)ع١ّغ اٌّشاؽً ثؼذ اٌّظبدلخ ػ١ٍٙب ِٓ لجً ِغٍظ اٌمغُ.ػٍٝ د ػِِد ٌم 
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 قغم التقبنة االحيبئيةنبزة موجضة عن أوالً: 

عؼ١ب ئٌٝ  2016/2017 عبِؼخ د٠بٌٝ فٟ اٌؼبَ اٌذساعٟ/ٌَٚؼٍاو٠ٍخ لغُ اٌزمبٔخ األؽ١بئ١خ فٟ  رُ اعزؾذاس

٠ىْٛ  اْ االؽ١بئ١خ اٌزمبٔخ لغُ ار ٠زـٍغ .اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌى١ٍخ ٚسفذ٘ب ثبٌمبػذح اٌّؼشف١خ االخزظبطبدرىبًِ 

 اٌؾمٛي فٟ اٌجىبٌٛس٠ٛط شٙبدح ؽٍّخ ِٓ اٌّإٍ٘خ اٌؼ١ٍّخ اٌىٛادس رٛف١ش فٟ إٌّجش اٌؼٍّٟ ٌى١ٍخ اٌؼٍَٛ

 وّب.االؽ١بئ١خ اٌزمبٔخ ثزخظظبد اٌؼاللخ راد وبفخ ا١ٌّبد٠ٓ فٟ اٌّزغبسػخ اٌزـٛساد ٌّٛاوجخ اٌؼ١ٍّخ

 ٚاٌٝ اٌزذس٠غ١خ ا١ٌٙئخ أػؼبء ٠غش٠ٙب اٌزٟ األثؾبس خالي ِٓ اٌؼٍّٟ اٌجؾش ٚدػُ رشغ١غ اٌٝ اٌمغُ ٠غؼٝ

 ٚاٌج١ئخ اٌظٕبػخ لـبػبد ِشبوً ٌؾً اإلٔزبط ِٚٛالغ ٚاٌخبطخ اٌؾى١ِٛخ اٌؼ١ٍّخ اٌّإعغبد ِغ اٌزؼبْٚ

 اٌخـؾ رؾم١ك فٟ ٠غبُ٘ ٚثّب االؽ١بئ١خ اٌزمبٔخ ثزخظظبد ِجبششح ػاللخ ٌٗ ِّب ٚغ١ش٘ب ٚاٌضساػخ

 .اٌؼض٠ض ثٍذٔب فٟ اٌز٠ّٕٛخ

 

 41=  2012/2022 للعبم الذساعي األولى/الذساعة الصببحيةلجبمعية احلة سلمافي ن يدلمقيا الطلبةدد ع

 43=  2012/2022 للعبم الذساعي األولى/الذساعة المغبئيةلجبمعية احلة سلمافي ن يدلمقيا الطلبةدد ع

 17 =أعّبٌٟ ػذد اػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

   11:1 =ٔغجخ اػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌـالة اٌمغُ

 

 اٌٛف١ف١خ:فمب ٌؾبٌزُٙ ذد اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌغٙبص االداسٞ ٚػ

 0 ٟدائّ

 3 ِإلذ

 3 ئعّبٌٟ

 

 البنية التحتيةاإلمكبنيبت البششية وثبنيبً: 

 اإلمكبنيبت البششية (1)

ط ِٓ رذس٠غ١١ٓ ٚ ٠ــذسٌراخ ــ٠٘ئء بــػػــٓ أِف بــوــذد ػــٛد عٚثاألؽ١بئ١خ ٠ز١ّض لغُ ػٍَٛ اٌزمبٔخ 

ٌٍمغُ. ر٠ع٠خ سارــإلعــذاف األ٘ٚاخ ــ٠ٚاٌشؤبٌخ ــعــك اٌشٌرؽم٠ ٓ ٚوزٌه ا١ٌٙىً األداسٞ فٟ اٌمغُِٛفف١

 :٠زٛصع أػؼبء ا١ٌٙئخ اٌزذس٠غ١خ وّب ِج١ٓ فٟ اٌغذٚي االرٟ:
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 القغم العلمي

 هيئة التذسيظأعذاد أعضبء 

 

 إجمبلي

  أعتبر

أعتبر 

 مغبعذ

 

 مذسط

 

مذسط 

 مغبعذ

 

 متفشغ معيذ
غيش 

 متفشغ
 عبمل

قغم التقبنة 

 األحيبئية
0 0 3 3 7 4 2 19 

 

 االعّبٌٟ )%(
 )%( اٌغٕظ

 الذسجة
 اٌزوٛس االٔبس

100% 

 أعزبر 100 0

 أعزبر ِغبػذ 33.3 66.6

 ِذسط 28.5 71.4

 ِغبػذِذسط  50 50

 

 0 سطٌخباٌّجؼٛص١ٓ فٝ د اعّبٌٝ ػذئ

 11:1 ة٠ظ ٌٍـالسٌزذا١ئخ ء ٘ػؼبأٔغجخ 

 0 ٠ظسٌزذا١ئخ ء ٘ػؼبأ٠ٓ إلعّبٌٟ سٌّؼبأغجخ 

 

 ٌّئ٠ٛخإٌغجخا دٌؼذا داسٞإلص اٌؼب١ٍِٓ ثبٌغٙبا

 0 0 ئُداِالن 

 %23 4 ِإلذِالن 

 %23 0 االعّبٌٟ

 

 البنى التحتية  (2)

وّب ِٚخزجشاد رؼ١ّ١ٍخ ٚغشف ٌٍزذس٠غ١١ٓ  لبػز١ٓ دساع١ز١ٓ لغُ ػٍَٛ اٌزمبٔخ األؽ١بئ١خ ػٍٝ رؾزٛٞ ثٕب٠خ

  ِج١ٓ فٟ اٌغذٚي ادٔبٖ:
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 العذد
المغبحة 

 (2)م
 مواصفبت أخشى الغعة

 ؽبٌت x 8 70 10 2ػذد  لبػخ دساع١خ
بػخ رؾزٛٞ ػٍٝ ِى١ف١ٓ ٚ عٙبص وً ل

 ٚشبشخ. ث١ؼبءعجٛسح ٚ ػشع

 ؽبٌت x 8 20 10 3ػذد  ِخزجشاد رؼ١ّ١ٍخ
ِضٚدح ثبصبس ِخزجشٞ ٚشبشخ ػشع 

 ٚثؼغ ٚعبئً اٌغالِخ اٌّخزجش٠خ

 ِضٚدح ثغٙبص رى١١ف رذس٠غ١١ٓ x 4 3 5 3ػذد  غشف ٌٍزذس٠غ١١ٓ

 

 معلومبتلوتكنولوجيب اذيثة لحتصبالت األوعبئل ا ثبلثبً:

 الٔغ١ٍض٠خ:اٌٚؼشث١خ ا ثبٌٍغز١ٓالٔزشٔذ اػٍٝ شجىخ و١ٍخ اٌؼٍَٛ ِٛلغ طفؾخ سع١ّخ ػٍٝ ٌٍمغُ ٠ٛعذ  .1

  https://sciences.uodiyala.edu.iq/pageviewer.aspx?id=454   اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ            

ٌٚغ١ّغ اٌزذس٠غ١١ٓ ٌغشع اٌّشاعٍخ ثبإلػبفخ اٌٝ ٚعٛد  مغّٕبٚعٛد أ١ّ٠الد سع١ّخ خبطخ ث .2

 ( ٌغشع اٌزج١ٍغبد اٌشع١ّخ ٚاٌؼبعٍخ.viberِغب١ِغ ػٍٝ ِٛالغ اٌزٛاطً االعزّبػٟ )

 ثشٔبِظ ؽؼٛس اٌـٍجخ االٌىزشٟٚٔ. .3

 االٌىزشٟٚٔ.ثشٔبِظ ِزبثؼخ اٌخـخ اٌجؾض١خ  .4

 اٌّخزجش٠خ.ٌغٕخ رش١ِض األعٙضح  .5

 االٌىزشٟٚٔ.األداء  ٌغٕخ رم١١ُ .6

ٚػٍٝ ِٛلغ  اٌخبطخ ثُٙرٛعذ لبػذح ث١بٔبد خبطخ ثأػؼبء ا١ٌٙئخ اٌزذس٠غ١خ رؾزٛٞ ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد  .7

 .اٌمغُ

  

https://sciences.uodiyala.edu.iq/pageviewer.aspx?id=454
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 تيجيةاالعتشالخطة ا عنبصش سابعب:

 الـشؤيـب:

٠زـٍغ لغُ اٌزمبٔخ االؽ١بئ١خ اْ ٠ىْٛ لغّب سائذا فٟ رٛف١ش اٌىٛادس اٌؼ١ٍّخ اٌّإٍ٘خ ِٓ ؽٍّخ شٙبدح 

فٟ اٌؾمٛي اٌؼ١ٍّخ ٌّٛاوجخ اٌزـٛساد اٌّزغبسػخ فٟ ا١ٌّبد٠ٓ وبفخ راد اٌؼاللخ ثزخظظبد اٌجىبٌٛس٠ٛط 

 ٠مَٛ ثٙباٌزٟ  اٌؼ١ٍّخ اٌزمبٔخ االؽ١بئ١خ وّب ٠غؼٝ اٌمغُ اٌٝ رشغ١غ ٚدػُ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ِٓ خالي األثؾبس

اإلٔزبط ٌؾً ِشبوً  أػؼبء ا١ٌٙئخ اٌزذس٠غ١خ ٚاٌزؼبْٚ ِغ اٌّإعغبد اٌؼ١ٍّخ اٌؾى١ِٛخ ٚاٌخبطخ ِٚٛالغ

لـبػبد اٌظٕبػخ ٚاٌج١ئخ ٚاٌضساػخ ٚغ١ش٘ب ِّب ٌٗ ػاللخ ِجبششح ثزخظظبد اٌزمبٔخ االؽ١بئ١خ ٚثّب ٠غبُ٘ 

 فٟ رؾم١ك اٌخـؾ اٌز٠ّٕٛخ فٟ ثٍذٔب اٌؼض٠ض.

 

 الشعـبلة: 

 :ِٓ خالي ٠ٍزضَ لغُ اٌزمبٔخ االؽ١بئ١خ ثزـج١ك اٌّؼب١٠ش اٌؾذ٠ضخ فٟ ِغبالد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚرٌه

 .رـج١ك األعب١ٌت اٌؾذ٠ضخ ٚاٌّجزىشح ٌّٛاوجخ اػٍٝ اٌّؼب١٠ش اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

رٛف١ش ث١ئخ ؽبػٕخ إلعشاء ثؾٛس ٘بدفخ راد طٍخ ِجبششح ثزٍج١خ اؽز١بعبد اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ   .2

 ٚاٌٛؽٕٟ.

 .اعزّشاس اٌزٛاطً ِغ اٌّإعغبد اٌّؾ١ٍخ ٚاٌذ١ٌٚخ ِٓ اعً رجبدي اٌّٙبساد ٚاٌّؼبسف ٚاٌخجشاد .3

 

 األهـذاف:

 .ٔمً ٚاعز١ؼبة ٚرٛؽ١ٓ ٚعبئً اٌزمبٔخ االؽ١بئ١خ اٌؾذ٠ضخ ٚرٌه ٚفك خـخ ػ١ٍّخ ِذسٚعخ .1

 .ص٠بدح اٌزفبػً ٚاٌزؼبْٚ ِغ اٌّإعغبد ٚا١ٌٙئبد اٌؼبٍِخ فٟ ِغبالد اٌزمبٔخ االؽ١بئ١خ اٌّخزٍفخ .2

إعغبد اٌؼ١ٍّخ رـ٠ٛش اإلِىب١ٔبد اٌؼ١ٍّخ اٌزـج١م١خ ٌٍّٕزغج١ٓ ٚاٌـٍجخ ِٓ خالي االٔفزبػ ػٍٝ اٌّ .3

اٌزـج١م١خ ٚاٌششوبد اٌؼب١ٌّخ راد اٌزخظض ِٓ خالي ئعشاء دٚساد رذس٠ج١خ رـج١م١خ داخً ٚخبسط 

 .اٌؼشاق

اٌؼًّ ػٍٝ عؼً ِخشعبد اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌمغُ اٌزمبٔخ االؽ١بئ١خ ِٓ ؽٍّخ شٙبدح اٌجىبٌٛس٠ٛط  .4

 ؽز١بعبد اٌّغزّغ.الِٛاوجخ 

ٍمـبػ١ٓ اٌؼبَ ٚاٌخبص فٟ ِخزٍف ِغبالد اٌزمبٔخ االؽ١بئ١خ ٌؾً رمذ٠ُ اٌخذِبد االعزشبس٠خ اٌف١ٕخ ٌ  .5

 اٌّشىالد اٌزٟ رٛاعٗ اٌّغزّغ.

اعشاء ثؾٛس ػ١ٍّخ رـج١م١خ ِشزشوخ ِغ ثبؽض١ٓ ِٓ عبِؼبد ػب١ٌّخ ثٙذف ص٠بدح اٌخجشح ٚاٌّؼشفخ   .6

 ِٚٛاوجخ اٌزـٛس اٌؼٍّٟ.
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 (SWOTاد دساعخ اٌج١ئخ اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسع١خ ٚفك اٌّظفٛفخ اٌشثبػ١خ )عٛ  .7

 رؾم١ك ِشارت ِزمذِخ فٟ اٌزظ١ٕف األوبد٠ّٟ ِؾ١ٍب  ٚئل١ّ١ٍب  ٚػب١ٌّب . .8

 سفذ عٛق اٌؼًّ ثخش٠غ١ٓ ػٍٝ ِغزٜٛ ػبٌٟ ِٓ اٌىفبءح اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؼ١ٍّخ .9

 رـ٠ٛش لذساد اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚاألوبد٠ّٟ ٚرشغ١غ االثزىبس ٌٍزذس٠غ١١ٓ ٚاٌـٍجخ. .10

 

 في المجتمع ه ودوسصه وخصبئلقغم علوم التقبنة األحيبئية  لمميضةالغمبت اخبمغب: 

 2016 فٟ ػبَ اعزؾذسؽ١ش  اٌؼٍَٛ فٟ و١ٍخ األلغبَ اٌؼ١ٍّخ٠ؼذ لغُ ػٍَٛ اٌزمبٔخ األؽ١بئ١خ ِٓ اُ٘  .1

 اعزؾذاصٗ. ربس٠خ خالي اٌفزشح اٌمظ١شح ِِٓز١ّضح  ِشاؽً رـٛس ٚشٙذ

 اٌؼشال١خ اٌغبِؼبد ِخزٍف ِٓ اٌؼ١ٍّخ ٚاالٌمبة اٌؼ١ٍب اٌشٙبداد ؽٍّخ ِٓ رذس٠غٟ وبدس اٌمغُ ٠ؼُ .2

 .ٚػ١ٍّخ ػ١ٍّخ خجشح رٚٞ ٚاالعٕج١خ

 ِخشعبد عزؼضص ٚاٌزٟ االعزؾذاس ششٚؽ ٌزٛفش ٔظشا اٌّبعغز١ش دساعخ اعزؾذاس اٌمغُ ٠ؼزضَ .3

 .اٌمغُ

 .اٌخبطخ اٚ اٌؼبِخ اٌّإعغبد فٟ عٛاء اٌؼًّ ٌغٛق ع١ذح دسعخ اٌٝ ِـبثك اٌمغُ فٟ اٌذساعخ ِغبي .4

ثؾ١ش ٠غزمـت  ٌٍمغُ ِٓ أفؼً اٌغّبد اٌزٟ رز١ّض ثٙب و١ٍزٕب ٚاالعزشار١غ٠ٟؼذ اٌّٛلغ اٌغغشافٟ  .5

أوضش ػذد ِٓ ؽالة اٌؼبطّخ ثغذاد فؼال  ػٓ ألجبي اٌىفبءاد اٌؼ١ٍّخ ِٓ عىٕخ ِؾبفظخ ثغذاد ػٍٝ 

 .ٚدٚساد ٚٚسػ اٌؼًّػًّ ِؾبػشاد 

عٛاء ِٕفشدا  أٚ اٌؼٍّٟ  رشغ١غ اٌجؾش فٟذَ ٠غُٙ ِزمثؾضٟ  ِخزجش لغُ اٌزمبٔخ األؽ١بئ١خ ثٛعٛد ٠ز١ّض  .6

 اٌشط١ٓ.اٌى١ٍخ فٟ ِغبي إٌشش اٌؼٍّٟ اٌؼبٌّٟ أٚ اٌّؾٍٟ  ٌزؼض٠ض ِىبٔخػّٓ فشق ثؾض١خ 

 اعٛاء  دساع١خ ع١ذح ٌٍـٍجخ ِٓ خالي لشثٗ ِٓ األلغبَ اٌذاخ١ٍخ ٌٍـبٌجبد ٚاٌـٍجخ ػٍٝ ؽذ عٛاء. رٛفش .7

 

 تشاتيجياالعقغم : وضع العبدعب

 ٚإٌشبؽ٠ؼذ لغُ ػٍَٛ اٌزمبٔخ األؽ١بئ١خ اٌٛؽ١ذ فٟ ِؾبفظخ د٠بٌٝ ؽ١ش اٌىضبفخ اٌغىب١ٔخ اٌؼب١ٌخ  .1

  .اٌّزٕٛع ٚاٌظٕبػٟ اٌضساػٟ

اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّإعغبد اٌزشث٠ٛخ ٌٍخبص ٚاٌؼبَ ٚاٌّظبٔغ اٌزبثؼخ ٌٍمـبع اٌخبص ٚاٌؼبَ مغُ ٠ؾ١ؾ ثبٌ .2

 ٚاٌّشبس٠غ اٌجؾض١خ. مذ٠ُ االعزشبسادٚر ٚاٌزؼ١١ٓ ٌٍخش٠غ١ِّٓب ٠ز١ؼ فشص اٌزذس٠ت ٌٍـالة 

 .ػٍَٛ اٌزمبٔخ األؽ١بئ١خ اٌّخزٍفخ٠ز١ّض اٌمغُ ثزىبًِ رخظظبد  .3

 .٠ّٕؼ شٙبدح اٌجىبٌٛس٠ٛط فٟ ػٍَٛ اٌزمبٔخ األؽ١بئ١خ  .4

 .ُاٌزم١١االْ فٟ ؽٛس ٟٚ٘  ػٍَٛ اٌزمبٔخ األؽ١بئ١خفٟ رخظض  اعزؾذاس شٙبدح اٌّبعغز١ش .5
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 والخبسجية للقغمتحليل البيئة الذاخلية  عببعب:

ٓ ـٗ ِـِغّٛػن بـَٕ٘ ثغبِؼخ د٠بٌٝ أْ ٛـٌؼٍثى١ٍخ اٌمغُ اٌزمبٔخ األؽ١بئ١خ ـخ ر١اٌزـخ اعساٌذابئظ ـػؾذ ٔزأٚ

بٌخ ـعسك ـ٠ؾمٞ زـٌاٛ ـٌٕؾاٝ ـرفؼ١ٍٙب ػٍٚ٘ب سعزضّباٟ ٠ّىٓ ـٌزٚاب ـخ١ٍلغُ داٌاب ـث٠ٙز١ّض ٟ ـٌزح اٛـٌمؽ ابـٔم

فٟ ح ٌى١ٍافبػ١ٍخ ءح ٚإصش ػٍٝ وفبـذ رـٟ لـٌزاؼف ـٌؼؽ ابـغ ٔمـثؼـخ عساٌذابئظ ـٔزد شـظٙأ بـوّلغُ ٌا

 غب٠زٙب .ٚعبٌزٙب سرؾم١ك 

 

 ةنقبط القو

 لغُ.عٗ ثبٌساٌذٚع افشد ٚرخظظبد رؼذع ٚرٕٛ  .1

 .ٚاٌخبسع١خ٠خ خٍاٌذ٠خ اٌؼٍّٚاد إٌذاد ٚاٌّإرّشس ا٠ظ فٟ ؽؼٛسٌزذا١٘ئخ ء ػؼبٚأٌجبؽض١ٓ ارذػ١ُ   .2

 ِٚؾ١ٍخ.ػب١ٌّخ  ػ١ٍّخئض ا٠ظ ػٍٝ عٛسٌزذا١٘ئخ ء ؼبػأجؼغ ي ؽظٛ  .3

ء بــرمٚاالسر١غٟ ازشــعاال١ؾ ــٌزخـاف اذــ٘أك ــٌزؾم١لغُ ثبٌدح ٛــٌغْ اّبــػٌغٕخ فش اٛــر  .4

 ٠خ .ٌزٕبفغارٙب سذــثم

 لغُ.ثبٌفخ ٌّخزٍا٠ٗ داسأل٠خ ٚا٠ّدألوبد اٌّغبالاؿالثٟ فٟ ٚئداسٞ ٠ّٟٚ دوبأرّض١ً   .5

ؼٍّٟ ِٓ اٌّششٚػبد ثبٌمغُ ِّب ٠غُٙ فٟ ٌزؾغ١ٓ اإلِىبٔبد اٌّبد٠خ ٚ ٠ذػُ رٌه رؾغ١ٓ وبفخ رٕف١ز اٌ  .6

 .ثٗاألٔشـخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚ اٌجؾض١خ 

دح ٛــعلغُ ٚثبٌداء ألٜ ازٛــٝ ِغــٕؼىظ ػٍــب ٠ــِّ ُــِالئٚأداسٞ ٟ ــً رٕظ١ّــ١٘ىد ٛــعٚ .7

 ثٙب.د ٌفئباغ ــ١ٓ ع١ّــً ثــٌزؼبِا

١ؾ ـــٌزخـاف اذــ٘أك ـــؼٝ ٌزؾم١ـــرغلغُ ثبٌدح ٛـــٌغْ اّبـــػداء ٚألا١ُ ــٌزم١د ٌغٕخ ٛــعٚ .8

 ع١خ.ٌزٕبفارٙب سثمذ ءرمبسأللغُ ٚاٌٍر١غٟ ازشـــعاال

و١ٍخ ٟٚ٘ ِزبؽخ اٌىزش١ٔٚب  ػٍٝ ِٛلغ ٠ٌٍخ ٌجؾضؽخ اٌخاِغزّذٖ ِٓ ٌٍمغُ ٚ ِؼزّذح ثؾض١خخـٗ د عٛٚ .9

 اٌمغُ.

 

 نقبط الضعف

اٌىٙشثبء ٚاٌغجبوخ ٚط١بٔخ  ِضً فٟ رخظظبد ػّٓ ِالن اٌمغُ ٚاٌف١١ٕٓ ٌؾشف١١ٓا ػذَ رٛفش .1

 .اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزؾز١خ ٚاٌّخزجشاد اٌجٕٝٔخ ظ١بـٍٝ ػ عٍجبإصش ـ٠ ِّب األعٙضح اٌّخزجش٠خ

 .ٌٍمغُػذَ رٛفش اعبرزح اعبٔت فٟ ا١ٌٙىً اٌزؼ١ٍّٟ  .2

د بـِزـٍجفك صخ ٌٚؾذ٠ساد اٛـٌزـاخ ـوجاٌّٛذ٠ً ـرؼٚٗ ـعؼاٝ ِشـٌط ئبـرؾزـ١خ عساٌذساد اشـٌّماثؼغ  .3

 ٌؼًّ. ق اعٛ
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 .ط٠ٛسٌجىبٌٛاِظ اٌجش ِٓ اٌخبسط فذ٠ٓاٌٛة اٌـالة اٌؾبٌٟ ٌغزَ إٌظباػؼف  .4

 ثؼذ. ٚاٌزؼ١ٍُ ػٓة رٟ ٌٍـالاٌزاٌزؼٍُ اٌزٟ رز١ؼ ٠خ أٚألٌىزشساد اٌّمشد اعَٛ ٚػذ .5

  ٌؼٍّٟ .اٌجؾش ق اِّب ٠ؼِٛؼخ ٌغبآِ س ٌألثؾبِخ ٌّمذ٠خ أا١ٌّضاػؼف  .6

  .ِخزجش٠خ اٌزخظظ١خ ٚأعٙضح ِغزٍضِبدٌؼٍّٟ ِٓ اٌجؾش د اِىب١ٔبفٟ ثؼغ ئٔمض  .7

َ ٌٝ ػذأدٜ ئِّب  ةالـٌـآ ـ٠ٕٛب ِـعح ذـ٠اٌّزضاد اذـألػة از١ؼبـعال اٌجٕٝ اٌزؾز١خٟ ـغ فـٌٍزٛععخ ٌؾبا .8

 ة .ٌـالاث١ٓ  ٠خٌغّبػاألٔشـٗ اِبوٓ ٌزشغ١غ أسفارٛ

 

 البيئة الخبسجيةتحليل 

خ ـٝ وبفـػٍُلغعٟ ٌٍسبـٌخا١ؾ ـٌّؾاٟ ـفس ذــٟ رؾـٌزاد اشـٌزغ١ٜ ٚاٛــٌمـخ اع١سٌخبـخ اٌج١ئآّ ـرزؼ   

ب ـػب١ٌّـب  ٚل١ّ١ٍٚئب ـِؾ١ٍـخ ٕ٘اٌشاد اشـٌّزغ١افٟ ظً ٚ ػب١ٌّب.ا  ٚل١ّ١ٍٚئِؾ١ٍب  ِخٌؼبح ٚاٌّجبششاز٠ٛبرٗ ــِغ

ٟ ـــٌزــخ اٌّزبؽص اشـــٌفآ ـــذ ِـــٌؼذ٠ا ٌذ٠ٗاٌزمبٔخ االؽ١بئ١خ أْ لغُ ٟ ـــٌج١ئاً ـــٌزؾ١ٍابئظ ـــؾذ ٔزـػأٚ

ن بـٕ٘أْ ب ـو٠ّخ ، زشر١غـألعافٙب اذـ٘ٚأب ـرؾم١ك غب٠برٌٙٚزٕبفغٟ ا ِٖٕٙب فٟ رذػ١ُ ِشوضدح عزفباالٓ ـــ٠ّى

ٌزؼبًِ ِؼٙب فٟ عج١ً رؾم١مٙب او١ف١خ د رؾذلغُ أْ ٌاٌزٟ ٠زؾزُ ػٍٝ ٌخ ٚاٌّؾزّاد اٌزٙذ٠ذاٗ ِٓ ـِغّٛػ

 ٖ .٠برغبٖ ٚبٌزـٌشع

 

 حةلمتبص الفشا

 .2019/2020ٌٍؼبَ اٌذساعٟ  ٌٍغبِؼبدؽظٛي اٌمغُ ػٍٝ اٌّشرجخ األٌٚٝ فٟ اٌزظ١ٕف اٌٛؽٕٟ  .1

ٚ رشثٛٞ ٠ز١ؼ ٌٙب االٔذِبط ِغ ٟ ـػٚ صسإبػٟ ـ١ُ طـلٍأؾ ـعٚذ ـعزشر١غٟ ع١ئثّٛلغ  لغ٠ٌُزّزغ ا .2

٠ظ سذـٌزاخ ـ١٘ئء ػؼباد أِٓ خجشد ١ٌٙئبارغزف١ذ ٘زٖ ح ٚ ا١ٌٙئبد ؽ١ش ٌغذ٠ذ٠خ اٌظٕبػإٌّبؿك ا

ِظ اشــثٟ ــفسن بــب رشــً فأٙــٌّمبثا ٟــف، ٚبــٔزبعٙئ٠ٛش ـرـٚبوٍٙب ـً ِشـٟ ؽـفلغُ ٌد ابـِىب١ٔٚأ

٠خ ٌزؼ١ٍّاِظ اػ١ٍّٗ ٌٍجشٚرـج١م١ٗ ٔٛػ١خ ٚ ٗ ــ١ف ل١ّــِّب ٠ؼلغُ، ٌات ــٟٔ ٌـبٌاذــ١ٌّا٠ت سذــٌزا

ثؼذ ألِبوٓ اثٙزٖ ح ػًّ ػذ٠ذص شـفة الـٌـاذ ـب ٠غـوّ ٠خ،ٌؼٍّاؽالة ٌساد ابـٓ ِٙـ٠ؾغلغُ ٚثبٌ

 .اٌزخشط

ٌخش٠غٟ ص ٠ٛفش فش ِّبٚسح غبٌّد اٌّؾبفظبطخ فٟ اٌّؾبفظخ ٚاخباسط ِذد ٚعبِؼبد عٛٚ .3

 .لغٌُا

د عبساٌذة اٌـالساد ٌّٙبافغ سفٟ ح ٌؼ١ٍّد اٌّّٙبٚاألعٕج١ٗ إٌّؼ ٚاثؼضبد ٌآِ دح عزفباالِىب١ٔخ ئ .4

 ٠ظ.سٌزذا١٘ئخ ء ػؼبٚأٌؼ١ٍب ا
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  لةلمحتمات التهذيذا

 .ِٓ أٚعٗ اٌزغ١١ش ٠ٚجؾء ثؼغ٠ؼ١ك ثؼغ اٌمٛا١ٔٓ اٌٛصاس٠خ ِّب  رؼذ٠ًطؼٛثخ  .1

 ٠خ.ٌضبٔٛآِ ْ ِٛدٌمبثٙب اؿالساد ِٙبٚٔٛػ١خ أخز١بس  لغ٠ُز١ؼ ٌٍَ ٠ٛعذ ٔظب ال .2

ب ــــٟ ال٠مبثٍٙــــٌزلغُ، ٚا١ٓ ثبٌــــٌٍّزؾمة االــــٌـاد اذــــػئٟ ــــف٠خ ٌّززبٌح ٚازّشــــٌّغدح ابــــٌض٠ا .3

اسد ٛــٌّد ٚابــِىبٔاالٝ ــغؾ ػٍــٌؼآ ــذ ِــب ٠ض٠ــِّاد , ضــٌزغ١ٙد ٚابــِىبٔاالٟ ــــفدح بــــ٠ص

 ٌخش٠ظ .دح اػٍٝ عٛة ٌٍٚـالِخ ٌّمذد اٌخذِباٝ ــٍجب ػٍــإصش عــ٠ؽخ ٌّٚزبا

 األٌٚٝ.ِٕبفغخ االلغبَ ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌّشرجخ  .4

 اٌزخظظبد.طؼٛثخ فٟ ثؼغ األؽز١بعبد اٌفؼ١ٍخ ٌغٛق اٌؼًّ اٌّٛعٛدح فٟ لغّٕب ِٓ  .5

 ي .ألػّبٚ سعبي ا لغٌُاث١ٓ لخ ٌؼالا٠خ ٚدِؾذ .6

 اٌؼًّ.طؼٛثخ ِؼشفخ االؽز١بعبد اٌفؼ١ٍخ ِٓ اٌزخظظبد اٌّخزٍفخ ٌغٛق  .7

 

 ثبمنب: تحذيذ اعتشاتيجية التعليم والتعلم

 : تحليل البيئة الذاخليةأوالً 

 نقبط القوة

Strengths 

األهمية 

 النغبية

 نقبط الضعف

Weaknesses 

األهمية 

 النغبية

٠زّزغ اٌمغُ ثٛعٛد ػذد ِٕبعت ِٓ أػؼبء ١٘ئخ 

 اٌزذس٠ظ فٟ أغٍت اٌزخظظبد .
 ػب١ٌخ

اٌمغُ ثؾبعخ ٌٍزٛعغ فٟ اإلٔشبءاد ٚاٌّجبٟٔ 

ٌزٕف١ز ٔظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح ٚالعز١ؼبة 

 األػذاد اٌّزضا٠ذح ع٠ٕٛب .

 ِزٛعـخ

ٚعٛد سعبٌخ ٚسؤ٠خ ٌٍمغُ شبسن فٟ أػذاد٘ب 

أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ 

اػزّبد٘ب ٚاألداس١٠ٓ ٚاٌّغزف١ذ٠ٓ ِٓ اٌخذِخ ٚ

 ِٓ ِغٍظ اٌمغُ .

 ػب١ٌخ
ػذَ ٚعٛد ٔظبَ ع١ذ ٌّّبسعخ األٔشـخ 

 .١خ ٚسػب٠خ اٌـالة اعزّبػ١ب ٚطؾ١باٌش٠بػ
 ِزٛعـخ

 ِزٛعـخ ٕ٘بن اؽز١بط ٌّشاعؼخ ٚرؼذ٠ً ثؼغ إٌّب٘ظ . ػب١ٌخ ٚعٛد ث١ٕخ رؾز١خ ع١ذح ٌٍؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .

 ػب١ٌخ األوبد٠ّٟ . ٌإلسشبدٚعٛد ٌغٕخ فؼبٌخ 
ثؼغ اٌمظٛس فٟ رٛف١ش اٌىزت ٚعٛد 

 اٌّشعؼ١خ .
 ِٕخفؼخ

 ِٕخفؼخ ػؼف ِغزٜٛ اٌزذس٠ت ٌٍف١١ٕٓ ثبٌّخزجش. ػب١ٌخ ٚعٛد ث١ٕخ رؾز١خ اٌىزش١ٔٚخ ثبٌمغُ.)االٔزشٔذ(

ثشٔبِظ اٌزذس٠ت اٌظ١فٟ ٌٍـالة فٟ ا١ٌٙئبد 

 ٚاٌّإعغبد اٌؼ١ٍّخ ٚاألوبد١ّ٠خ .
 ػب١ٌخ

ػذَ رٛف١ش اٌخذِبد اٌؼشٚس٠خ ٌٍـالة ِضً 

 ئسعبٌُٙ ألعشاء ثؼغ االعزىشبفبد اٌؾم١ٍخ.
 ِٕخفؼخ

رؼذد أشىبي االخزجبساد اٌزٟ ٠مَٛ ِٓ خالٌٙب 

 ...( رى١ٍفبد-رؾش٠ش٠خ  -ٌـبٌت )شف١ٙخرم١١ُ ا
 ِٕخفؼخ  ِزٛعـخ

ٚعٛد ٔظبَ اٌغالِخ ٚاألِبْ فٟ اٌّخزجشاد 

 ٚاٌّجبٟٔ ؽ١ش ٠ٛعذ ٔظبَ أٔزاس اٌؾش٠ك اٌّجىش .
   ػب١ٌخ

 

 البيئة الخبسجية تحليلثبنيبً: 
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 الفشص المتبحة

Opportunities 

األه

مية 

الن

عب

 ية

 التهذيذات المحتملة

Threats 

األه

مية 

الن

عب

 ية

٠زّزغ اٌمغُ ثّٛلغ اعزشار١غٟ ع١ذ ٚعؾ وضبفخ  .1

 ٚ صساػٟ وج١ش . ٚ رٕٛع طٕبػٟ عىب١ٔخ

ػبٌ

 ٠خ

اعزمـبة اٌغبِؼبد اٌخبطخ ٚ اٌغبِؼبد اٌؼشث١خ  -1

 اٌزذس٠ظ ٌٍؼًّ ثٙب .ٌؼذد وج١ش ِٓ أػؼبء ١٘ئخ 

ِٕخ

فؼ

 ح

ئِىب١ٔخ ؽشػ ثشاِظ ِز١ّضح ِٓ لجً أػؼبء ١٘ئخ  -2

اٌزذس٠ظ فٟ اٌمغُ ٚرٌه ػٓ ؽش٠ك ػشػٙب فٟ 

 ِغٍظ اٌمظ

ػبٌ

 ٠خ

ال ٠ٛعذ ٔظبَ ٠ز١ؼ ٌٍمغُ اخز١بس ٔٛػ١خ ٚ ِٙبساد  -3

ؽالثٙب اٌمبدِْٛ ِٓ اٌّشؽٍخ اإلػذاد٠خ ؽجمب  ٌزٛص٠غ 

 اٌمجٛي اٌّشوضٞ.

ِزٛ

عـ

 ح

ثشاِظ ِغ ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٌشفغ عٛدح ٚعٛد  -3

 اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .

ِزٛ

عـ

 ح

اٌض٠بدح اٌّغزّشح ٚ اٌّززب١ٌخ فٟ ئػذاد اٌـالة  -4

اٌٍّزؾم١ٓ ثبٌمغُ ٚ اٌزٟ ال ٠مبثٍٙب ص٠بدح فٟ اإلِىبٔبد 

 ٚ اٌزغ١ٙضاد

ِزٛ

عـ

 ح

ِٚشاوض ثؾٛس  ٚعٛد عبِؼبد ٚ و١ٍبد أ١ٍ٘خ -5

ػشث١خ ٚػب١ٌّخ ِٚؼبًِ ثبإلػبفخ اٌٝ عٛق ػًّ 

 ٌٍؼًّ .

ِزٛ

عـ

 ح

 طؼٛثخ ِؼشفخ االؽز١بعبد اٌّخزٍفخ ٌغٛق اٌؼًّ . -4

ِزٛ

عـ

 ح

اٌمذسح ػٍٝ اٌزؼبْٚ ٚػمذ ثشٚرٛوٛالد ِغ ششوبء   -6

 ٌزذس٠ت اٌـالة ٚ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ .

ػبٌ

 ٠خ
  

 

رفٛق  اٌّزبؽخٚاٌفشص ِّب عجك ٠زؼؼ أْ ٔمبؽ اٌمٛح فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ رزغبٜٚ ِغ ٔمبؽ اٌؼؼف 

اٌّشؽٍخ اٌمبدِخ ٟ٘ أعزشار١غ١خ ّٔٛ  ٚاٌزؼٍُ فٟف١ّىٓ أْ رىْٛ اعزشار١غ١خ اٌزؼ١ٍُ  ٚػٍٝ رٌهاٌزٙذ٠ذاد 

ِغبي  ٚرؾغ١ٓ فٟٔفؼً أْ ٔجذأ فٟ اٌخـخ االعزشار١غ١خ األٌٚٝ ٌٍمغُ ثبعزشار١غ١خ رـ٠ٛش  ٚرٛعغ ٌىٕٕب

 ٚاٌزؼٍُ.اٌزؼ١ٍُ 

 

 العلميتحذيذ اعتشاتيجية البحث  :تبععب

 تحليل البيئة الذاخلية  :والً أ

األهمية 

 النغبية

 نقبط الضعف

Weaknesses 

األهمية 

 النغبية

 نقبط القوة

Strengths 

 ِزٛعـخ
   رغ١ٙضاد اٌّخزجشاد اٌجؾض١خ رؾزبط

 اٌٝ ِض٠ذ ِٓ اٌذػُ 
 ٚعٛد خـخ ثؾض١خ ثبٌمغُ ِؼزّذح ٚ ِٛصمخ.  ِزٛعـخ

 ِزٛعـخ
  ػذَ ٚعٛد ػذد ِٕبعت ِٓ أػؼبء

١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ ثؼغ اٌزخظظبد 

 اٌؼ١ٍّخ إٌبدسح.

 ػب١ٌخ
رٕظ١ُ اٌمغُ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌذٚساد ٚ إٌذٚاد 

 اٌؼ١ٍّخ

 ِزٛعـخ
  ٔمض ثؼغ األعٙضح اٌّزمذِخ ٚ غب١ٌخ

اٌضّٓ فٟ اٌّخزجشاد اٌزخظظ١خ ٚ 

 ِخزجشاد اٌذساعبد اٌؼ١ٍب .

 ِزٛعـخ
  ٚعٛد لبػذح ث١بٔبد ثبٌٕشبؽ اٌجؾضٟ ألػؼبء

 ػٍٝ اٌّٛلغ اإلٌىزشٟٚٔ ٌٍمغُ . ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

 ِزٛعـخ
  َلٍخ فٟ اٌفشق اٌجؾض١خ ِغ األلغب

 إٌّبفشح فٟ اٌغبِؼبد األعٕج١خ .
 ػب١ٌخ

  ؽظٛي ػذد وج١ش ِٓ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

 ػٍٝ عٛائض ػ١ٍّخ ػب١ٌّخ ٚ ِؾ١ٍخ .

 ِزٛعـخ
  ػؼف اٌزشو١ض ػٍٝ اٌزخظظبد

إٌبدسح ٌزؾم١ك ١ِضح رٕبفغ١خ ٌٍمغُ فٟ 
 ِزٛعـخ

  ٓرٕٛع اٌّغبالد اٌجؾض١خ ٌٍّؼ١ذ٠ٓ ٚ اٌّذسع١١

 ٚ اٌّغبػذ٠ٓ ٚفمب ألؽز١بعبد اٌمغُ.



 (2022-2021) كلية العلوم/جبمعة ديبلى التقبنة األحيبئيةلقغم  الخطة االعتشاتيجية

16 
 

 ػ١ٍّخ ٚ ثؾض١خ غ١ش رم١ٍذ٠خ .ِغبالد 

 ِزٛعـخ
  ٓػذَ رٛافش ٔظبَ ٌغزة اٌـالة اٌٛافذ٠

 ٠غزخذَ ف١ٗ اعزشار١غ١خ رغ٠ٛم١خ فؼبٌخ .
 ِزٛعـخ

   أػذاد عذاٚي اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثبٌمغُ ؽجمب

 اٌّؼزّذح .ٌٕظبَ اٌغبػبد 

 ِزٛعـخ  
  ِٟشبسوخ ثؼغ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ف

ِشبس٠غ ثؾض١خ ٌِّٛخ ِٓ اٌخبسط ٚ ِٓ 

 اٌغبِؼخ.

 ػب١ٌخ  
  َرذػ١ُ ٚرشغ١غ اٌجؼضبد اٌخبسع١خ ٚ ٔظب

 األششاف اٌّشزشن ٚ اٌّّٙبد اٌؼ١ٍّخ .

 ػب١ٌخ  
  ٜأِىب١ٔبد إٌشش اٌؼٍّٟ اٌشط١ٓ اٌّزبؽخ ٌذ

٠ؼٍّْٛ ػّٓ  اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌجبؽض١ٓ ٚ اٌٍز٠ٓ

 فشق ثؾض١خ .

 ػب١ٌخ  
  ٍٝؽظٛي ثؼغ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػ

شٙبداد ػ١ٍّخ ِٓ عبِؼبد أعٕج١خ راد 

 عّؼخ ػ١ٍّخ ع١ذح . 

 

 

 ػب١ٌخ
  ُٙرٕف١ز اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّششٚػبد ثبٌمغُ ِّب ٠غ

فٟ رؾغ١ٓ وبفخ األٔشـخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚ اٌجؾض١خ 

 ثٙب .

 
 سجيةبلخالبيئة اليل تحثبنيبً: 

المتبحةالفشص   

Opportunities 

األهمية 

 النغبية

 اتهذيذات المحتملة

Threats 

األهمية 

 النغبية
أِىب١ٔخ ػًّ ثشاِظ ِز١ّضح ٠زـٍجٙب عٛق 

 اٌؼًّ .
   ِزٛعـخ

ٚعٛد ٔظبَ اٌجؼضبد اٌخبسع١خ ٚ األششاف 

اٌّشزشن ٚ اٌّّٙبد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزؼبْٚ ِغ 

 اٌى١ٍخ

   ػب١ٌخ

االل١ٍّٟ ٚ اٌؼبٌّٟ ص٠بدح اال٘زّبَ اٌّؾٍٟ ٚ 

ثأ١ّ٘خ ػّبْ اٌغٛدح ٚ اٌزؾغ١ٓ اٌّغزّش 

 فٟ إٌّظِٛخ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .

   ػب١ٌخ

 

ٚق ٌِربؽخ رفسص اٌفف ٚاٌػؼؽ أمبٜٚ ِغ ٌثؽص٠خ ررعباٌؼ٠ٍِخ افٟ ٚح ٌمؽ أمبأْ ٠رػؼ ق ِِب عث

ٚ ر٠ع٠خ ِٔساعراِخ ٟ٘ دٌمباؽٍخ سٌِاٌؼٍِٟ فٟ س اٌثؽار٠ع٠خ ساعرْٚ اروْ أْ ف٠ِون ٌرػٍٝ داد ٠ٚدٌرٙا

ي فٟ ِعبْ رؽع٠س ٠ٚؽٛر٠ع٠خ رساثبعرلغُ ٌٝ ٌٍٚألار٠ع٠خ ساالعراخ ؽٌخافٟ دأ ٔثي أْ ٌؤٔب ٔفػ، عغٚرٚ

 ٌؼٍِٟ.س اٌثؽا
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 تمعلمجاتيجية خذمة اتشيذ اععبششا: تحذ

 البيئة الذاخلية تحليل: أوالً

 األهمية النغبية
 نقبط الضعف

Weaknesses 
 األهمية النغبية

 نقبط القوة

Strengths 

 ِٕخفؼخ
ِؾذٚد٠خ اٌزغ٠ٛك  -1

 ٌٍخذِبد اٌّغزّؼ١خ .
 ِزٛعـخ

خـخ ِؼزّذح ٌخذِخ   -1

 اٌّغزّغ ٚ ر١ّٕخ اٌج١ئخ .

 ِزٛعـخ
ػذَ ٚعٛد ٚؽذح أٚ ٌغٕخ  -2

 رؼزٕٟ ثخذِخ اٌّغزّغ
 ِزٛعـخ

رٛل١غ ػذد ِٓ  -2

ثشٚرٛوٛالد اٌزؼبْٚ ِغ 

اٌششوبد ٚ اٌّإعغبد 

 . اٌزشث٠ٛخ ٚ اٌخذ١ِخ

 ػب١ٌخ  

ٚعٛد ػذد ِٓ أػؼبء  -3

١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِز١ّض٠ٓ فٟ 

 ِغبي االعزشبساد اٌؼ١ٍّخ .

 

 تحليل البيئة الخبسجية :ثبنيبً

 نقبط القوة

Strengths 

األهمية 

 النغبية

 نقبط الضعف

Weaknesses 

األهمية 

 النغبية

  رٛل١غ ػذد ِٓ ثشٚرٛوٛالد اٌزؼبْٚ ِغ

 اٌششوبد ٚ اٌّإعغبد اٌزشث٠ٛخ
 ِٕخفؼخ ِؾذٚد٠خ اٌزغ٠ٛك ٌٍخذِبد اٌّغزّؼ١خ . ِزٛعـخ

 ِزٛعـخ خـخ ِؼزّذح ٌخذِخ  اٌّغزّغ ٚ ر١ّٕخ اٌج١ئخ 
ػذَ ٚعٛد ٚؽذح أٚ ٌغٕخ رؼزٕٟ ثخذِخ 

 اٌّغزّغ
 ِزٛعـخ

ٚعٛد ػذد ِٓ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

 ِز١ّض٠ٓ فٟ ِغبي االعزشبساد اٌؼ١ٍّخ .
   ػب١ٌخ

 اٌذٚائشألجبي ػذد وج١ش ِٓ ِٛففٟ 

اٌظؾ١خ ٚ اٌخذ١ِخ إلوّبي دساعزُٙ األ١ٌٚخ            

 ) اٌّغبئ١خ( أٚ اٌؼ١ٍب

 ػب١ٌخ

رؾذ٠ذ أػذاد ِٕزغجٟ اٌذٚائش اٌخذ١ِخ ٚ 

اٌظؾ١خ اٌز٠ٓ ٠شغجْٛ ثاوّبي دساعزُٙ 

 اٌؼ١ٍب أٚ األ١ٌٚخ اٌّغبئ١خ .

 ػب١ٌخ

  ٚ رٛفش اٌىض١ش ِٓ اٌّشبس٠غ اٌخذ١ِخ

 رخذَ اٌّغزّغ .اٌظؾ١خ ٚ اٌزشف١ٙ١خ اٌزٟ 
 ػب١ٌخ

  ػضٚف أسثبة اٌؼًّ ٚ أطؾبة سؤٚط

األِٛاي ِٓ االعزضّبس داخً اٌى١ٍخ أٚ اٌمغُ  

 اٌؼٍّٟ .

 ػب١ٌخ

٠زّزغ اٌمغُ ثّٛلغ ع١ذ ثٛعؾ ِؾبفظخ 

أزبع١خ  ٠ز١ؼ ٌٙب  –خذ١ِخ  -صساػ١خ 

االٔذِبط ِغ اٌّإعغبد اٌظٕبػ١خ 

 ثبٌّؾبفظخ.

 ػب١ٌخ
سعبي ٌؼاللخ ث١ٓ اٌمغُ ٚ ِؾذٚد٠خ ا

 .األػّبي
 ِزٛعـخ
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 قغمتيجية للتشاثبلثبً: الغبيبت النهبئية واالهذاف االع

ٚدح ٌعد اٟ ِعبالؽٌرٟ رغأٌٙبئ٠خ د اٌغب٠بْ اػخ ِٚثِعِلغُ ػٍَٛ اٌى١ّ١بء ر٠ع٠خ ٌساإلعراخ ؽٌخَ اررع

 ٟ٘:داسٞ، ٚإلي ا٠ٌٙو، ٚا٠ِ٠خدألوبا

 ٠خ ٌٍِعرِغ.داللرطباٌر٠ِٔخ اػٍٝ د ٌؼٍِٟ ثِب ٠عبػس اٌثؽس ا٠ؽٛرص ٠ٚصرؼ  -1

 َ.ٌرؼٍَ ٚاٌرؼ٠ٍس ا٠ؽٛرص ٠ٚصرؼ -2

 ٌِعرِؼ٠خ.د اِبدٌخس ا٠ؽٛرص ٠ٚصرؼ -3

  لغُ.ٌاعبٌخ ٚس٠خ ق سؤ٘ب ثِب ٠ؽمس٠ؽٛر٠ِ٠ٚخ فٌرٔٚا٠خ داسإلدساد اٌمص ا٠صرؼ -4

 .  ٚةٍؽٌِٚاٌؼٍّٟ اٌِٟٙٔ س ا٠ؽٌٛرْ اٌِعرِغ ِد اؽر٠بعبد اٌعلغُ ٌؼ٠ٍب ثبٌد اعبدساٌاِظ ساثي رفؼ٠ -5

 

داف ألْ٘ اِدف ٘ي وق ٠رؽمٚر٠ع٠خ ٌرؽم٠مٙب. ساالعرداف األْ٘ اِدد ػن ٘ٔبد ٌغب٠بْ اغب٠خ ِي ٌوٚ

ق ٠ْ ؽشػر فٌرٟ رٔد ٚاع٠بعبأٚ خ ؽٔشأٌرٟ رعِٝ ٘ٔب ٚاٌرور٠و٠خ داف األ٘اػخ ٚر٠ع٠خ ثِعِساالعرا

 ر .ٌرٔف٠د اػٔدد ٠خ رؽرٌرٔف٠ٚ اٌرشغ٠ٍ٠خ داف األْ٘ اػخ ِِٚعِ

 

 والتعلم وتطويش التعليمتعضيض : الغبية األولى

 Gap Analysis والتصويش المغتقبليتحليل الفجوة بين الوضع الشاهن 

 الوضع الشاهن المغتهذف
 .ٟاٌّؾبٌٚخ ٌألػزّبد ػٍٝ اٌز٠ًّٛ اٌزار 

  اسعبي ؽالة ٌٍذساعخ فٟ عبِؼبد ػب١ٌّخ ِشِٛلخ

 اٌى١ٍخ.الوزغبة خجشح ٚ ٔمٍٙب ٌٍغبِؼخ ٚ 

  اٌزذس٠ظ.صط اٌزذس٠غ١١ٓ فٟ دٚساد ؽشائك 

  ٚػغ ٔظبَ ٌٍزؾذ٠ش ٚ اٌزـ٠ٛش اٌّغزّش فٟ اٌجشاِظ

 اٌزؼ١ّ١ٍخ .

 طؼٛثخ رغ١١ش اٌمٛا١ٔٓ اٌٛصاس٠خ 

  لٍخ اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ اٌّخظظخ ِٓ اٌٛصاسح 

 برزح األعبٔت فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.لٍخ األع 

 . ُأرجبع أعب١ٌت رم١ٍذ٠خ ٔٛػب  ِب فٟ اٌزؼ١ٍ 

  اٌزذس٠ظ.ٚػغ ع١بعخ ٌٍزؾغ١ٓ اٌّغزّش فٟ ؽشق 

  رذس٠ت ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اعزخذاَ اٌزم١ٕبد اٌؾذ٠ضخ فٟ اٌزذس٠ظ

. 

  لبػبد ٚ  اٌزؼ١ّ١ٍخ،ٚعٛد ث١ٕخ رؾز١خ ع١ذح ٌٍؼ١ٍّخ ِٓ

 ِذسعبد .

  ِٓ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌٍزم١ٕبد اٌؾذ٠ضخ فٟ اعزخذاَ اٌؼذ٠ذ

 اٌزذس٠ظ ، ٚ الصاي اٌجؼغ ٠غزخذَ اٌـشق اٌجغ١ـخ.

  ٟٔٚثبٌّغزف١ذ٠ٓ فٟ  )االعزؼبٔخٚػغ ع١بعخ ٌٍزؼ١ٍُ اٌزؼب

 . اٌزؼ١ٍُ(

 . ُٚػغ ثشاِظ ٌّزبثؼخ خش٠غٟ اٌمغ 

  ثؼغ اٌـالة ٠زذسثْٛ ثبٌّظبٔغ ٚ اٌششوبد ٚ اٌجؼغ

 االخش ٠زذسثْٛ ثبٌى١ٍخ .

  ٓاٌزذس٠ت.٠مذَ اٌـبٌت رمش٠شا  ػ 

 . ُلٍخ فٟ ِزبثؼخ خش٠غٟ اٌمغ 

  أطذاس أِش أداسٞ ثبٌزم١١ُ اٌزارٟ ٚ صُ رم١١ُ األلغبَ اٌؼ١ٍّخ

 فٟ ِب ث١ٕٙب .

  ْٛرؼذ٠ً أٔظّخ رم١١ُ اٌـالة ٚ األِزؾبٔبد وبْ رى

 اٌىزش١ٔٚخ.

  ُاٌّغزّش)اٌزارٟ(.اٌزشو١ض ػٍٝ اٌزم١١ُ إٌٙبئٟ ٚ اّ٘بي اٌزم١١ 

 ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٠غزخذِْٛ أٔظّخ رم١ٍذ٠خ فٟ ػ١ٍّخ رم١١ُ  ثؼغ

 اٌـالة .

  رؼض٠ض ٚ رـ٠ٛش اٌذػُ اٌـالثٟ ٚ اٌخذِبد اٌّمذِخ ٌٍـٍجخ

 ِٓ خالي ألبِخ دٚساد ٚ ٔذٚاد رٛػ٠ٛخ ٌٍـالة  .

  أشغبي اٌـالة  ثبألػجبء اٌذساع١خ ٠غؼٍُٙ ٠ؼشػْٛ ٔٛػب  ِب

 ػٓ األٔشـخ اٌـالث١خ .
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 امج التعليميةبشالفي لمغتمشوضع نظبم للتحذيث والتطويش ا :األولالهذف 

 األنشطة

 َ.ع٠خ  ثبأللعبدساٌاِظ ساٌثاعؼخ ساٌعٔخ ٌِء ٔشبئ .1

 ٌرطؽ٠ؽ٠خ.ساءاد اعر اإلرخبالٌِخرٍفخ اِظ ساٌثدَ ارمدٜ ِط ٠ٌخ ٌم٠بآػغ ٚ .2

  ِظ.سافخ ٌٍثدٌِعرٙاٌرؼ٠ِ٠ٍخ د اعبسٌِخق ارؽم٠ْ ِد ٠ٌخ ٌٍرأوآػغ ٚ .3

 سادٌِرغ٠٠ٓ ٚا٠دٌِعرف٠ة ٚاالؽٌٚآساء اعؼخ ساٌِس ا٠سػٍٝ رمبءا  ٌِٔب٘ظ ثٔبس ا٠دٌرؽ٠ٌخ آػغ ٚ .4

 ي.ٌؼِٚق اعد ؽر٠بعبؽٛساد ٚاٌرٚا

 

 التذسيظ فيالتغزية الشاجعة ف الثبني: تعظيم دوس التعلم الزاتي واعتخذام هذلا

 األنشطة:

 رٟ.راٌَ اٌرؼٍدس اِطبس ف٠ٚر -1

 عؼ٠خ.سٌِة اٌورا داَعرخاػٍٝ ة الؽٌط ٚا٠دسٌرارشع٠غ ٠٘ئخ  -2

 ٠ٔخ.سٌٚورسساد ئِمي ػٍٝ ػِط ٠دسٌرارشع٠غ ٠٘ئخ  -3

 ط٠دسٌرا٠٘ئخ ة ٚالؽٌْ أٟ ث٠سٚالٌورٚارٟ راٌَ اٌرؼٍاصمبفخ س ٔش -4

 

 طشق التذسيظ في لمغتمشاين وضع عيبعة للتحغ ف الثبلث:لهذا

 ألنشطةا

 اٌـالة.أعزخذاَ ؽشق عذ٠ذح فٟ ػ١ٍّخ رم١١ُ  -1

 رؼ٠ِِٙب.ٚٔعبؽٙب ط ل٠بٚفؼبٌخ دح ٠دعط ٠دسرق ؽشق ث٠ؽػٍٝ رط ٠دسٌرا٠ٌخ ٌرشع٠غ ٠٘ئخ ي آػِ -2

 .ٌؽب٠ٌخط ا٠دسٌرؽشق افؼب٠ٌخ ط ٠ٌخ ٌم٠بي آػِ -3

 

 التعليم(من بشامج  لمغتفيذينعتعبنة ببالاف الشابع: وضع عيبعة للتعليم التعبوني )لهذا

 األنشطة

 عؼخ.ساٌا٠خ رثمب  ٌٍرغؽٌط٠فٟ ة ا٠دسخ ٌٍرؽػغ خٚ -1

ْ ررػِلغُ ٌطٍخ ثبٌد راد اععبؤٌِٚاٌِطبٔغ ٚف١ف ٚاٌرد اِغ عٙبْٚ رؼبد الٚوٚرسٚثد ػم -2

 لغُ .ٌة االة ؽ٠دسر

 د.ٌرؽع٠ٔبساػ الرٚاٌؽبٌٟ اػؼٗ ٌٚط٠فٟ ثة ا٠دسٌرَ ارم٠٠  -3
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 مظ: تعذيل أنظمة تقييم الطالةبلخا لهذفا

 األنشطة

 ِرؽب٠ٔخ.ٚدح األعئٍخ االفٟ عس ٌِعرِْ اػغ ع٠بعخ ٌٍرؽع٠ٚ -1

 ة.الؽٌٍس ٌِعرِاَ ٌرم٠٠اِخ فٔس أ٠ؽٛر -2

رؼ١ّّٙب فٟ ؽبي رُ ٔغبػ  أػـبء اٌفشص ٌٍزذس٠غ١١ٓ أللبِخ ؽشق رم١١ُ عذ٠ذح ٚرـج١مٙب ٌغشع -3

 .اٌؼ١ٍّخ

 

 مة للطلبةلمقذمبت اذلختعضيض وتطويش الذعم الطالبي وا ف الغبدط:لهذا

 األنشطة

 الثٟ.ؽٌَ اػدٌاخ ؽخس ٠ؽٛر -1

 لغُ.ثبٌق فساٌِٚٞ اِعرْ رؽع٠ -2

 طف١خ.ٌالاخ ؽألٔشس ا٠ؽٛري ٚرفؼ٠ -3

 ة.الؽِخ ٌٍدٌِمد اِبدٌٍخدٚسٞ ٌَ ا٠ٚخ ٌٍرمؽػغ خٚ -4

 اٌّؾذٚد.ة رٚٞ اٌذخً الؽٌاػب٠خ ف ٚس٠ٌخ الورشبآػغ ٚ -5

 ْ.ػ٠دٌِثْ ٚال٠ٌِٚرفة االؽٌاػب٠خ ٚسٌرشع٠غ َ بفػغ ٔٚ -6

 

تعضيض وتطويش بشامج الذساعبت العليب ببلقغم لغذ احتيبجبت المجتمع من : الغبية الثبنية

 التطويش المهني والعلمي المطلوة 

 

 Gap Analysis لمغتقبليس التصوواهن الشالوضع ابين ة لفجواتحليل 

 فلمغتهذا هنالشالوضع ا

 دلبػب ِٓ ،ٌزؼ١ّ١ٍخا ٌٍؼ١ٍّخ ِمجٌٛخ رؾز١خ ث١ٕخ دعٛٚ

 .ِٚخزجشاد

 .)اٌّبعغز١ش(ٌخـخ ٌفزؼ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٌؼًّ ثبء اثذ

ٌؾذ٠ضخ فٟ د ا٠ظ ٌٍزم١ٕبسٌزذا١٘ئخ  اٌجؼغ ِٓاَ عزخذا

 ٠ظ.سٌزذا

د عبساٌذاِظ اٌّغزّش ٌجشاٌزـ٠ٛش ٚاٌٍزؾذ٠ش َ ػغ ٔظبٚ

 ا .ٌؼ١ٍا

 ٠ظ.سٌزذق افٟ ؿشٌّغزّش اػغ ع١بعخ ٌٍزؾغ١ٓ ٚ ٌّغزّش.اٌزارٟ اٌزم١١ُ ي اّ٘بٚإٌٙبئٟ اٌزم١١ُ اٌزشو١ض ػٍٝ ا

 ة.ٌـالأظّخ رم١١ُ أرؼذ٠ً  ٌزم١١ُ .ْ ؽشق رم١ٍذ٠خ فٟ ا٠ظ ٠غزخذِٛسٌزذاثؼغ ١٘ئخ 

 
اػذاد وٛادس ػٍٝ اػٍٝ دسعخ ِٓ اٌزب١ً٘ اٌؼٍّٟ 

 ٚاٌزمٕٟ فٟ ِغبي اٌزم١ٕبد اٌؾ١بر١خ.
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اِذاد اٌمغُ ثبٌىٛادس االوبد١ّ٠خ اٌّز١ّضح ٚػب٠خ اٌىفبءح 

 ١ّ١خ ٚفك اٌـشق اٌؾذ٠ضخ.ٌٍّغبّ٘خ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼٍ

 ٠ظ.سٌزذق اٌّغزّش فٟ ؿشاػغ ع١بعخ ٌٍزؾغ١ٓ ٚ 

 
د عبساٌذاِظ اٌّغزّش ٌجشاٌزـ٠ٛش ٚاٌٍزؾذ٠ش َ ػغ ٔظبٚ

 اٌؼ١ٍا

 

 امج الذساعبت العليببشلغتمش لموضع نظبم للتحذيث والتطويش ا األول:ذف لها

 األنشطة

فٟ اٌمغُ ٚاٌزؾشٞ ػٓ ٚعٛد ِغبساد ثؾض١خ ِشبثٙخ فٟ ٌؼ٠ٍب د اعبدساٌاِظ ساعؼخ ثساٌعٔخ ٌِء ٔشبئ .1

 إٌّبفشح.اٌى١ٍبد 

ٌّغب٠شح اٌزـٛساد اٌؾذ٠ضخ ٚ  ٚؽشق رـج١مٗرؾظ١ً اٌخجشح اٌّزمذِخ فٟ ِٕٙغ١خ اٌجؾش اٌؼٍّٟ   .2

اٌزؼ١ٍُ اٌّزٛاطً ِذٜ  اٌغش٠ؼخ فٟ ِغبي اٌزخظض ٚ اٌّغبالد راد اٌظٍخ ٚ ئوزغبة اٌّمذسح ػٍٟ

 اٌؾ١بح.

ؽٛساد ٌرٚا سادٌِرغ٠ة ٚاالؽٌٚآساء اعؼخ ساٌِس ا٠سػٍٝ رمبثٕبء   ٌِٔب٘ظس ا٠د٠ٌخ ٌرؽآػغ ٚ   .3

 اٌّغزّغ.ي ٚخذِخ ٌؼِغٛق اثد اٌخش٠غ١ٓ ٌالٌزؾبق ؽر٠بعبٚا

ٚاالثزؼبد ػٓ اٌخـؾ اٌجؾض١خ ِظ سافخ ٌٍثدٌِعرٙاٌرؼ٠ِ٠ٍخ د اعبسٌِخق ارؽم٠ْ ِد ٠ٌخ ٌٍرأوآػغ ٚ  .4

 ٚاٌّؾزٜٛ.اٌّشبثٙخ ِٓ ؽ١ش االعُ 

ِٚمبسٔزٙب ِغ اٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ ٌرطؽ٠ؽ٠خ ساءاد اعالر ارخبألٌِخرٍفخ اِظ ساٌثدَ ارمدٜ ِط ل٠ب  .5

 عبِؼخ )ؽغت اٌزظ١ٕف اٌؼبٌّٟ(. 50الٚي 

 

 طشق التذسيظ والتقييمفي غتمش لموضع نظبم للتحذيث والتطويش ا الثبني:ف ذلها

 األنشطة

 ٚاٌزشغ١غ ػٍٝ اٌؼًّ اٌّشزشن ِٓ خالي رى٠ٛٓ ِغب١ِغ ثؾض١خٌؽب٠ٌخ ط ا٠دسٌرؽشق افؼب٠ٌخ ط ل٠ب .1

ق ؽشق اٌزذس٠ظ اٌؾذ٠ضخ ٚل١بط ِذٜ فبػ١ٍزٙب ِٓ خالي اخزجبس ث٠ؽػٍٝ رط ٠دسٌرارشع٠غ ٠٘ئخ  .2

 ك ٌغبْ ػ١ٍّخ ػب١ٌخ اٌىفبءح ٚرم١١ُ ِذٜ فبػ١ٍزٙب ٌغشع رؼ١ّّٙب.ؽش٠ اٌـٍجخ ػٓ

ة الػذاد وٛادس ِإٍ٘خ فؼ١ٍب ٌٍّشبسوخ فٟ ِشبس٠غ اٌز١ّٕخ الؽٌٍس ٌِعرَِ اٌرم٠٠اِخ فٔس أ٠ؽٛر .3

 ٌٍّغزّغ.
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العلمي في القغم بمب يغبعذ على التنمية األقتصبدية  وتطويش البحثتعضيض : الغبية الثبلثة

 للمجتمع

 

 Gap Analysis  لمغتقبليس التصوواهن الشالوضع ابين ة لفجواتحليل 

 المغتهذف الوضع الشاهن
  رشغ١غ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌٍؾظٛي ػٍٝ ِشبس٠غ ِٓ اٌغٙبد

 اٌٌّّٛخ ٌٍجؾش اٌؼٍّٟ وٛٔٗ غ١ش وبفٟ ؽب١ٌب . 

  الرٛعذ أ١ٌخ ٚاػؾخ ِؼٍٕخ ٌزٛص٠غ ١ِضا١ٔخ ٚ خذِبد اٌجؾش

ثّجبٌغ ٌز٠ًّٛ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ِٓ اٌؼٍّٟ  ٚػذَ ٚسٚد ٔغت 

 ٚاسداد اٌظٕذٚق وزٌه.

  

 

  ٍّٟٚػغ أ١ٌخ ر١ّٕخ ِظبدس اٌز٠ًّٛ اٌزارٟ ٌٍجؾش اٌؼ

   ٚػّبْ اٌزٛص٠غ اٌؼبدي ٌٙب

  اٌزؼبْٚ ِغ اٌٛصاساد االخشٜ ِٓ خالي اشزشان رٚ اٌىفبءح

اٌّششؾ١ٓ ِٓ لجً اٌٛصاسح اٌّؼ١ٕخ ٌؾً ِشىٍخ ِؼ١ٕخ 

ٚثز٠ًّٛ اٌٛصاساد االخشٜ ِٓ خالي رٛف١ف ؽٍجخ 

 .اٌجؾشاٌذساعبد اٌؼ١ٍب ػٍٝ 

   ْاعشاء اعزّبػبد دٚس٠خ ث١ٓ ِّضٍٟ اٌٛصاساد ِغ اٌٍغب

اٌؼ١ٍّخ ٚؽشػ اٌّشبوً ِٕٚبلشخ ؽشق ؽٍٙب ِغ ِٕبلشخ 

 اِىب١ٔخ اٌز٠ًّٛ اٌّشزشن.

 . ػذَ ٚعٛد ٔظبَ ر٠ًّٛ ٌٍّشبس٠غ اٌجؾض١خ ثبٌغبِؼخ 

 . ػذَ ٚعٛد ئ١ٌخ ٌم١بط وفبءح اٌؼ١ٍّخ اٌجؾض١خ 

 د اٌزخظض.ٚعٛد اٌؼذ٠ذ ِٓ األثؾبس إٌّشٛسح فٟ ِغبال 

 . لٍخ  ثشاءاد االخزشاع 

  ٚ ػؼف ٔظبَ اٌزشغ١غ اٌّبدٞ ألػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

 اٌجبؽض١ٓ ٌٍٕشش فٟ اٌّغالد اٌؼب١ٌّخ اٌّزخظظخ .

  اٌجؾض١خ.ٚػغ ئ١ٌخ ٌم١بط وفبءح اٌؼ١ٍّخ 

  فٟ اٌى١ٍخ ػٍٝ  ٚاٌجبؽض١ٓ رشغ١غ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

 االخزشاع.االثذاع ٚ االثزىبس ٚ ثشاءح 

  دٚس اٌغبِؼخ اٌؾم١مٟ فٟ ؽشػ ثؾٛس رُ رـج١مٙب فٟ غ١بة

اسع اٌٛالغ ُِ ادٜ اٌٝ اػزجبس اٌغبِؼبد وّإعغبد 

 رؼ١ّ١ٍخ فمؾ ٌٚٙزا اٌغجت الرٛعذ دٚافغ ؽم١مخ ٌز٠ًّٛ اٌجؾش.

  ٠ىْٛ رم١١ُ  اٌجؾش ػٓ ؽش٠ك ٔغجخ رٕف١زٖ  فٟ اسع اٌٛالغ

١ٌٚظ ِغزٜٛ اٌّغٍخ اٌزٟ ٠ٕشش ثٙب وْٛ اٌجٍذ ثؾبعخ اٌٝ 

 ٝ رؾز١خ .ثٕ

 .ٍّٟاعزؾذاس ِظبدس ر٠ًّٛ رارٟ ٌٍجؾش اٌؼ 

 

 

وضع آلية لتنمية مصبدس التمويل الزاتي للبحث العلمي وضمبن التوصيع  ف األول:لهذا

 .لهب العبدل
  ساع.خرساءاد االثٚث٠م٠خ ؽٌرٚس اٌثؽاٌٝ ٚي ئٌرؽاػٍٝ ْ ٌثبؽص٠ارشع٠غ  -1

 ٌثؽص٠خ ثبٌو٠ٍخ.اد إلِوب٠ٔبصح ٚاعْٙ األِٜٚ ٌمطدح اعرفبٌال٠ٌخ آػغ ٚ -2

 ط.٠دسٌرا٠٘ئخ ٚ ٌثؽصٟ ٌؼػؽ أٌشبدٜ اٌِط ػغ ِم٠بٚ  -3

 ػب٠ٌِخ.ِٚؽ٠ٍخ د عٙبْ ٠غ ثؽص٠خ ِسػٍٝ ِشبٚي ٌؽطاػٍٝ ْ ٌثبؽص٠ا٠ٌخ ٌرشع٠غ آػغ ٚ -4

 ث٠م٠خ.ؽٌرٚس اٌثؽق ا٠ٌٚرعَ بفػغ ٔٚ -5

 ٚس.ٌثؽا   دِوب٠ٔبٚا٠ٔخ صا٠ِْ ثٔط٠ثٗ ِط ٠دسٌرا٠٘ئخ ٚ ٌثؽصٟ ٌؼػؽ أٌشبدٜ اِؽ ثسٌَ بفػغ ٔٚ -6

 

 لية لقيبط كفبءة العملية البحثيةوضع آ ف الثبني:ذلها

 ٚػغ ثشٔبِظ رٕبفغٟ ٌٍجبؽض١ٓ ِٓ خالي سثؾ اٌؾٛافض ثّغزٜٛ االداء. .1
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 ِٓ خالي رٛافمٙب ِغ ؽبعبد اٌّغزّغ ٚاٌج١ئخ.ٌثؽص٠خ اٌؼ٠ٍِخ ءح اوفبط ٌم٠بَ بفط٠بغخ ٔ .2

خالي وغت صمخ اٌّغزف١ذ٠ٓ ِٓ اٌٛصاساد ِٓ ٌثؽص٠خ اٌؼ٠ٍِخ ءح افغ وفبسػٍٝ ط ٠دسٌرارشع٠غ ٠٘ئخ  .3

 االخشٜ.

 ِٓ خالي عزة ؽٍجخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب.ٌرؼ٠ِ٠ٍخ اٌثؽص٠خ ثبٌؼ٠ٍِخ اٌؼ٠ٍِخ د اعبسِخؽ ثس .4

 

 المجتمعية وتطويش الخذمبتتعضيض : الغبية الشابعة

 Gap Analysis لمغتقبليس التصوواهن الشالوضع ابين ة لفجواتحليل 

 الوضع الشاهن المغتهذف

  ٟرشش١ؼ ٌغٕخ رمَٛ ثبعشاء دساعـبد ٌٍزؼــشف ػٍـ

 اؽز١بعــبد اٌّغزّغ ٚاٌّشىالد اٌزٟ ٠ؼبٟٔ ِٕٙب.

  ٚػـــــغ آ١ٌـــــخ ٌٍزٕغـــــ١ك ثـــــ١ٓ اٌٛؽـــــذاد

ثبٌى١ٍـــــخ ٚاٌى١ٍـــــبد األخـــــشٜ ثبٌغبِؼــــــخ 

إللبِــــــخ ِشــــــشٚػبد ِشــــــزشوخ ٌٍزظــــــذٞ 

ــــىالد اٌّغزّـــــغ ٚاٌج١ئـــــخ ثظـــــٛسٖ ٌّشـ

 ِزىبٍِخ.

  ػذَ ٚعٛد ٚؽذح أٚ شؼجخ ثبٌى١ٍخ رؼٕٝ ثبٌخذِبد

 اٌّغزّؼ١خ.

  إٌظبَ اإلداسٞ اٌشٚر١ٕٟ ٠ؼ١ك ٔٛػب  ِب ِٓ أـالق

 اٌخذِبد ٌٍّغزّغ .

  ًرفؼ١ً دٚس اٌمغُ فٟ رـ٠ٛش األٔزبط ٚؽً ِشبو

 اٌّؾ١ؾ.اٌّغزّغ 

 ٚ ألبِخ ثؼغ إٌشبؽبد  إٌضٚي اٌٝ اٌّغزّغ

 اٌؼ١ٍّخ ٚ اٌزٟ رغزٙذف اٌّغزّغ .

  ٞٚعٛد ػذد طغ١ش ِٓ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٠إد

 اٌّؾ١ؾ.أعزشبساد ٌّإعغبد اٌّغزّغ 

  ٚ ٚعٛد ػذد ِؾذٚد ِٓ األرفبل١بد اٌخبسع١خ

 اٌجشٚرٛوٛالد.

  ٚ ٚعٛد أ١ٌخ ٌٍزؼبًِ ِغ ِشبوً اٌّغزّغ اٌّؾ١ؾ

 رـ٠ٛش األٔزبط .

 ّاٌّؾ١ؾ ثبٌى١ٍخ فٟ ؽً ِشبوٍُٙغ ػؼف صمخ اٌّغز. 

 

 ووسػ عملأقبمة دوسات  ف األول:لهذا

 األنشطة

 د٠بٌٝ.األِشاع اٌّزفش١خ فٟ ِؾبفظخ  ِضًدٚساد رخظظ١خ فٟ ِؼبٌغخ ثؼغ ِشبوً اٌّغزّغ ػمذ 

 

 لمحيطالمجتمع تطويش االنتبج وحل مشبكل ا فيقغم تفعيل دوس ال ف الثبني:لهذا

 األنشطة

 ثؼغ ِإعغبد اٌذٌٚخ ٌغشع خذِخ اٌّغزّغ   ٚاٌجشٚرٛوٛالد ِغػمذ ثؼغ االرفبل١بد  .1

، خـــٌِخرٍفد ابـــٌرخططاٟ ـــفط ٠ـــذسٌراخ ـــ٠٘ئـــٓ ػٟ ِؽـــٛرـــك ٠سفْ ٠ـــٛرو .2

 ٌمغُ. ثبؽ ٌِؽ٠اٌِعرِغ ي اِشبوي ؽط ٚالٔربس ا٠ؽٛٝ رـــػٍْ ٠دسبـــلْ ٠ـــػ٠ْ٠ٍِسبـــوِعرش

 َ.ب٘ػْ ٚس٠دٌِعرف٠اصمخ ة ػٍٝ وعي ٌؼِا  .3
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وسعبلة يحقق سؤية  والتنظيمية وتطويشهب بمبتعضيض القذسات اإلداسية : الغبية الخبمغة

 القغم

 Gap Analysis لمغتقبليس التصوواهن الشالوضع ابين ة لفجواتحليل 

 الوضع الشاهن المغتهذف 

  ٚ رذػ١ُ اٌزٛعٗ اٌالِشوضٞ إلداسح اٌمغُ ثّب ٠ؾمك اٌىفبءح

 اإلٔزبع١خ

  ٚ اٌشٚر١ٓ ٚ اٌّشوض٠خ ٠ؼ١ك رؾم١ك اٌىفبءح اٌج١شٚلشاؽ١خ

 ٚ اإلٔزبع١خ ثبٌذسعخ اٌّـٍٛثخ.

  ػذَ ٚعٛد لشاساد رف٠ٛغ فٟ اٌىبدس اإلداسٞ ٌز١غ١ش

 اٌؼًّ ػٕذ غ١بة أؽذ اٌم١بداد اإلداس٠خ.

  ًاٌجشش٠خ ثبٌمغُ. ٚرـ٠ٛش اٌّٛاسدرأ١٘ 

 .ٟٚعٛد ِظبدس فؼبٌخ ٌٍز٠ًّٛ اٌزار 

  ٟاألخز ثبٌٕظُ اإلداس٠خ اٌؾذ٠ضخ اإلداسح اإلٌىزش١ٔٚخ ف

 اٌّب١ٌخ.شإْٚ اٌـالة ٚ اٌشإْٚ 

  ٌِّٛخ.٠ٛعذ خـخ رذس٠ج١خ ِزىبٍِخ ٌىٕٙب غ١ش 

  اٌزذس٠ج١خ.ػذَ ٚعٛد آ١ٌخ ٌم١بط وفبءح اٌؼ١ٍّخ 

 ٌؾٛافض ٚ اٌغضاءاد ثّغزٜٛ األداءػؼف ٔظبَ سثؾ ا. 

  ال رإدٞ ئٌٝ ٚعٛد ػذد وج١ش ِٓ ثشاِظ اٌزذس٠ت ، ٌىٕٙب

 ئٔغبص أ٘ذافٙب ثشىً ع١ذ .

 

 الكفبءة واإلنتبجية بمب يحقققغم ف األول: تذعيم التوجه الالمشكضي إلداسة اللهذا

 األنشطة

 ٠خ.داسإلساساد اٌمر ارخبأخ فٟ سٌِٚق اثِب ٠ؽملغُ ٠ِٟ ثبٌفٌرٔي ا٠ٌٙوس ا٠ؽٛر .1

 ساساد.ٌمافٟ طٔغ ْ ٌؼب٠ٍِاوخ سِشبي خالْ ِداسٞ إلداء األص ا٠صرؼ .2

 د.٠ػبٌٚرفد ٚ اثبٌطالؽ٠بد ٠ٌبؤٌِٚعؽ اثس  .3

 

 قغماسد البششية ببلولمف الثبني: تأهيل وتطويش الهذا

 األنشطة

 ة.٠دسٌراػ٠ٍِخ ي خالْ ِداسٞ إلا٠فٟ ٚفٌدس اٌوبس ا٠ؽٛري ٚرأ٠٘ .1

 ٚن.ٌعٍص ٚاإلٔعباػٍٝ د رؼرِس ثؽ٠ْ ٠٠داسإلْ اف٠ٚفٌَِ أداء ا٠ٌخ رم٠٠س آ٠ؽٛر .2

  ـــش خ ثؽ٠ـــ٠ِ٠دألوبٚاخ ـــ٠داسإلداد ابـــٌم٠ط ٚا٠ـــذسٌرا٠٘ئخ ـــٛ ػػَ أداء ٠ـــخ رم٠ـــ٠ٌس آ٠ؽـــٛر .3

 ٚن.ٌعٍص ٚابـــإلٔعاٝ ـــػٍـــذ رؼرِ

 داء.ألٜٚ اثِعرصاءاد ٌعص ٚافٚاٌؽؽ اثسٌَ بفػغ ٔٚ .4
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والبحثية وخذمة تنمية المواسد الزاتية للقغم لتذعيم العملية التعليمية : الغبية الغبدعة

 المجتمع

 Gap Analysis لمغتقبليس التصوواهن الشالوضع ابين ة لفجواتحليل 

 الوضع الشاهن لمغتهذفا

  ٟر١ّٕخ اٌمذساد ٚ اإلِىب١ٔبد ٌزٛف١ش اٌز٠ًّٛ اٌزار

 ٌٍمغُ ػٓ ؽش٠ك اٌى١ٍخ.

  أػزّبد اٌمغُ ػٍٝ ا١ٌّضا١ٔخ اٌّمذِخ ِٓ اٌى١ٍخ

 ٚؽغت اؽز١بعبد اٌمغُ.

 

 

 التمويل الزاتي للقغم واإلمكبنيبت لتوفيشتنمية القذسات  األول:الهذف 

 األنشطة

إٌفمخ  –اٌذساعخ اٌّغبئ١خ  –صح ٠ٌِِاٌرؼ٠ِ٠ٍخ اِظ ساٌثي ارٟ ِصراٌي ا٠ٚفؼبٌخ ٌٍرِدس ِطبداس عرؽا .2

 .دععبؤٌِع  اوخ ِغ ثؼسٔربع٠خ ِشرئ٠غ سِشب -ساد عرشبا–٠ث٠خ دسردٚساد  –اٌخبطخ 

 اٌّب١ٌخ.ػجؾ إٌفمبد  .3

 

 الحصول على اإلعتمبد األكبديمي: الغبية الغببعة

 Gap Analysis لمغتقبليس التصوواهن الشالوضع ابين ة لفجواتحليل 

 الوضع الشاهن المغتهذف

  ٚ ُاٌزمذَ ٌالػزّبد ِٓ ا١ٌٙئخ اٌٛؽ١ٕخ ٌؼّبْ عٛدح اٌزؼ١ٍ

 االػزّبد .

  ٚعٛد ٌغٕخ ٚ أٔظّخ ٌزم١١ُ األداء ٚػّبْ اٌغٛدح

 ثبٌمغُ.

  ّٟرـج١ك اٌّؼب١٠ش األوبد٠GLP  ٚRSC  ٌٍجشاِظ

 اٌزؼ١ّ١ٍخ ثبٌمغُ .

 رـج١ك ٔظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح 

 

 عتمبد.االلضمبن جودة التعليم ووطنية اللهيئة عتمبد من االل على اصولحف األول: الهذا

 األنشطة

 ٠ٌٙئخ.ْ اِد إلػرِباة ٍد ٚؽٌإلػرِبدَ ٌرمساد اعرِباٍِئ ٚٞ ٌٚعٔارٟ راٌَ اٌرم٠٠س ا٠سرمي ػِ

 

 ى البعيذلمذالطموحبت على ا
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 اٌجؼ١ذ:٠ـّؼ لغُ اٌزمبٔخ األؽ١بئ١خ فٟ و١ٍخ اٌؼٍَٛ ثغبِؼخ د٠بٌٝ ػٍٝ اٌّذٜ 

  ْ2026رزوش فٟ اٌزظ١ٕفبد اٌؼب١ٌّخ فٟ ػبَ  االلغبَ اٌزْٟ ػِْ ٠ِظجؼ اٌمغُ أ.  

  ْػ٠خ.ٚػِٚط ِمب٠٠ِٚخ شفبفخ فثمب  ألٔد، ؽ٠بٌِٚعرع١ّغ افٟ ي فٟ اٌمغُ ٚ ٌؼِْٚ ا٠وأ 

 ِخ ِعرِؼ٠خ ػب٠ٌخ دخساء إلعٌٚثؽص٠خ اٌؼ٠ٍِخ غٕبء اِخ إلدػ٠ٍِخ ِرمي رؽب٠ٌصح عٙأْ ٠ّزٍه اٌمغُ أ

 ٜٚ. ٌِعرا

 ٌؽم٠م٠خ اٌِعرِغ د اخ ثبؽر٠بعبؽرثس٠خ ِدرم٠ٍس غ٠ِٔب٘ظ س ثروبا. 

 

 اتيجيةتشبعة والتحذيث للخطة االعبلمتآلية لضمبن التطبيق وا

 ر٠ع٠خساالعراخ ؽٌخر اثِربثؼخ رٔف٠ٚدح ٌعْ اػِبص ٌغٕخ رخر .1

ي ٌِمثس اٌشٙاخ ؽٔشْ أػس وً صالصخ أشٙش اٌٝ شؼجخ ػّبْ اٌغٛدح ٚ ٌٍغ١ذ  اٌؼ١ّذ ٠سفغ رمس٠ .2

 ؽ.ٌٔشبر اثرٔف٠ْ ع٠ٙٙب ٌٍِخرط٠ٌٚر

ر ٌرٔف٠د البِٚؼٚخ ؽألٔشص أعبد ئالدٌِخرٍفخ ثِؼر اٌرٔف٠د اعٙبْ ِسٞ شٙس ٠سرمي سئ١ظ اٌمغُ عس٠ .3

 س.٠دٌرؽد اؽبسِمرٚ

خ ؽثبٌخٚة ٍؽٌِس ا٠دٌرؽساػ اإللرٚدح ٌعْ اػِبداء ٚألَ ارم٠٠دح ؽٌٚٝ اخ ؽألٔشص أعبس ئ٠سعٗ رمبٚر .4

 اٌٝ سئ١ظ اٌمغُ.فؼٗ ٚس

خ٠ٍخ داٌاٌث٠ئخ افٟ ساد ٌِرغ٠ا٠ب  ( ٌِٔبلشخ س٠خ )شٙدٚسر٠ع٠خ ثطفخ ساإلعراخ ؽٌخارعرِغ ٌعٔخ  .5

 د.فؼٗ ٌٍؼ٠ِٚسخ ؽثبٌخٚة ٍؽٌِس ا٠دٌرؽساػ الرٚاع٠خ سٌخبٚا

د لبٌِٚؼٚاخ ؽٌخافٟ دَ ٌرمدٜ اِْ ػٚدح ٌعْ اػِبْ ٌغٕخ ِٜٚ ٌشئ١ظ اٌمغُ عٔس ٠سغ رمفس٠ .6

 خ.ؽٌخس ا٠درؽسػ ِمرداد ٌِٚعرعٚا

 

 قغم علوم التقبنة األحيبئية اتيجية لتشاالع لخطةح انجبمقومبت 

 دح.ٌٚعد ا٠ٌبٚأِخ فثأٔداسٜ إلص اٌعٙبط ٚا٠دسٌرا٠٘ئخ ء ػػبدٜ أػٝ ٌٌٚدح ا٠بٚدح ٚ صٌعاصمبفخ س ٔش .1

 داء.ألافٝ ٚدح ٌعس اِؼب٠٠ق ث٠ؽػٍٝ ري رؼِس ٌِٚعرِْ اٌرؽع٠ٚدح ٚاٌعس اثفوْ ِؤفبػٍخ رٚد ئداسح عٚ .2

 ر٠ع٠خساالعراخ ؽٌٍخس ٠دٌرؽٚاٌِربثؼخ ق ٚاث٠ؽٌرْ ا٠ٌخ ٌػِبآٚعٛد  .3

ػب سٌا دح٠بء( ٚصالٔرِبء ٚاالٌٚٚاٌصمخ )اٌعِبػٟ ي اثبٌؼِق ٌرٟ ررؼٍاعرِبػ٠خ ٚاالخالل٠خ َ األٌم٠ار٠ِٔخ  .4

 لغُ.ثبٌْ ٌؼب٠ٍِاع٠ِغ دٞ ٠فٟ ٌٚفٌا

ِخ صٌالد اػٚاٌمساءاد ٚاالعد ٚاٌع٠بعبٚا٠ِ٠خ فٌرٔي ا٠ٌٙبوؽؾ ٚاٌخي ا٠شِٚدح ٌٍعي ٠ٌدػغ ٚ   .5

 ر.ٌٍرٔف٠
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 اتيجيةتشة االعلخطمصبدس التمويل الالصم لتنفيز ا

 األؽ١بئ١خ.١ّضا١ٔخ اٌّشطٛدح ِٓ لجً اٌٛصاسح ٚ اٌغبِؼخ ٚاٌى١ٍخ ٌمغُ اٌزمبٔخ آٌِ 

 

 المجتمع دمةللتعليم والبحث العلمي وخقغم عيبعبت ال

ن ٌرٌسح، ٠صٙب ثطفخ ِعرِدرؽٌِٚعرِغ اِخ دخٌٚؼٍِٟ س اٌثؽَ ٚاٌو٠ٍخ ٌٍرؼ٠ٍد اعؼخ ع٠بعبساثِلغُ ٠ٌٙزُ ا

 د.ٌع٠بعباٖ رٌٙس ٌِعرِس ا٠دٌرؽٚاعؼخ ساٌرب٠ٌخ ٌٍِؽؾ اٌخد اػرِبَ ار

 

 لتعليمات تحذيث عيبعبوجعة المش قغملاخطة 

ب ـَِٔٙ ٠رَ ِب ٌص عرخالٚاٌِبػٝ َ اٌٍؼبْ ٌرؽع٠اخ ؽخلغُ ٚثبٌَ ٌرؼٍَ ٚاٌرؼ٠ٍاخ ؽعخ خَ دسا٠ر .1

 دح .٠دٌعاخ ؽٌخاٝ ـف ٗـعدساال

َ بـــٌؼاخ ـــ٠خ ثٔٙب٠ـــعدساٌـــشساد اٌِمٚاِظ ـــشاٌٍثْ ع٠٠سبـــٌخْ ا٠ـــٌِم٠ِ٠س ا٠سبـــخ رمـــعَ دسارـــ٠ .2

 ثخٍٚؽٌِْ اٌرؽع٠اٗ ـــعأٚط رٔربـــعٚاٝ ـــعدساٌا

٠خ ـعدساٌاِظ ـشاٌثـشساد ٚاٌِمـٛدح اعط ٠ـٝ رمـٌرط ا٠ـذسٌرا٠٘ئخ ة ٚالؽٌد اعرث٠بٔبي ارؽ٠ٍَ ٠ر .3

 ثخٍٚؽٌِْ اٌرؽع٠اعٗ ط أٚعرٔربٚاعٟ ـً دسافطـً خ وـثٔٙب٠

خ ـــٌعٔٝ ـــػٍـــشع رؼَ ٠ٚـــٌرؼٍد ابـــٝ ع٠بعـــ٠خ فٚٔـــٌعْ ا٠ـــٌرؽعاخ ؽـــ٠بغخ خـــطَ رـــ٠ .4

 ب.د٘ػزّباس اٌى١ٍخ اللشاػٍٝ ِغٍظ ع ٌؼشٚإٌّبلشزٙب ة الؽـــٌَ ٚ ا٠ـــٌرؼٍْٚ ائـــش

ْ ٌرؽع٠اعٗ  ط أٚعرٔربٚاعٝ دساٌَ اٌؼباع٠خ ثٔٙب٠خ دساٌاِظ ساٌثسساد ٚاٌِمس ا٠سعخ رمبَ دسا٠ر .5

 ثخ.ٍٚؽٌِا

 

 لعلمىالبحث ت اتحذيث عيبعبوجعة المشقغم لاخطة 

ط رٔربـعٚاٝ ـعدساٌَ ابـٌؼاٌؼ٠ٍب ثٔٙب٠خ د اعبدساع٠خ ثبٌدساٌاِظ ساٌثٚا سسادٌِمس ا٠سعخ رمبَ دسا٠ر .1

 ثخ.ٍٚؽٌِْ ا٠ـٌرؽعاٗ ـعأٚ

خ ــٌؼ٠ٍِــٛدح اعط ٠ــٝ رمــٌرط ا٠ــذسٌراخ ــ٠٘ئٚب ــٌؼ٠ٍد ابــعدساٌة االد ؽــرث٠بٔبــعــً ارؽ٠ٍَ رــ٠ .2

 ثخ.ٍٚؽٌِْ اٌرؽع٠اعٗ ط أٚعرٔربٚاعٝ دساٌَ اٌؼباٌؼ٠ٍب ثٔٙب٠خ د ابــعدساٌٚاخ ــٌثؽص٠ا

خ ــب ثٔٙب٠ــٌؼ٠ٍد ابــعدساثبٌــشساد ٌِمٚاِظ ــشاٌٍثْ ع٠٠سبــٌخْ ا٠ــٌِم٠ِ٠س ا٠سبــخ رمــعَ دسارــ٠ .3

 ثخ.ٍٚؽٌِْ اٌرؽع٠اعٗ ط أٚرٔربــعٚاٝ ــعدساٌَ ابــٌؼا

َ رــ٠ــُ ب ٌــِص رخالــعٚاٝ ــٌِبػَ ابــٌٍؼْ ٠ــٌرؽعاخ ؽــخلغُ ٚخ ٌٍــٌثؽص٠اخ ؽــٌخاخ ــعَ دسارــ٠ .4

 دح.٠دٌعاخ ؽٌخاٝ ــٗ فــعدساب الــِٔٙ
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ب ـٌؼ٠ٍد ابـعدساٌاخ ـٝ ٌعٔـػٍسع رؼٌٚؼٍِٝ س اٌثؽد ا٠خ فٝ ع٠بعبٌٚعْٔ اٌرؽع٠اخ ؽط٠بغخ خَ ٠ر .5

 ٘ب .دػرِبٚا٘ب ساسالللغُ ٌط اػٍٝ ِعٍسع ٌؼٚاٌؼٍِٝ ٌِٔبلشرٙب ـش اٌثؽٚا

 

 لمجتمعاخذمة ت تحذيث عيبعبوجعة المشقغم لاخطة 

خ ــٝ ٌعٔــػٍــشع رؼٚغ ــٌِعرِاخ ــِدخد بــٝ ع٠بعــ٠خ فٚٔــٌعْ ا٠ــٌرؽعاخ ؽــ٠بغخ خــط َرــ٠ .1

 ٘ب.دػرِبٚا٘ب ساسالللغُ ٌط اػٍٝ ِعٍسع ٌؼٚاغ ٌِٔبلشرٙب ــٌِعرِاخ ــِدخ

ص رخالـعٚاٝ ـٌِبػَ ابـٌٍؼْ ٠ـٌرؽعاخ ؽـخلغُ ٚخ ٌٍـٌث٠ئاخ ـر٠ِٔٚغ ـٌِعرِاِخ دخ خؽعخ خَ دسا٠ر .2

 دح.٠دٌعاخ ؽٌخاعٗ فٝ دسأِٙب الَ ٠رـُ ب ٌـِ

دح رف٠ـٌِعد ابــٌعٙاغ ـٝ ِـٌِبػَ ابــٌؼاٝ ـخ فـِسٌِثْٚ ابــٌرؼد االـٛوٚرسٚثـً رفؼ٠ــذٜ َِ ٠ـرم٠َ رـ٠ .3

 ثخ.ٍٚؽٌِْ اٌرؽع٠اعٗ ط أٚرٔربــعٚا

 ثخ.ٍٚؽٌِْ اٌرؽع٠اعٗ ص أٌِٚخرٍفخ العرخالاٌِعرِؼ٠خ ؽشاف األد اعرث٠بٔبي ارؽ٠ٍَ ٠ر .4

 

 اٌزٕمالد

 

 

 

خذِبد اٌزذس٠غٟ )َ.َ ٠بعش ِٛفك ِٙذٞ ( ِٓ و١ٍزٕب اٌٝ سئبعخ اٌغبِؼخ / لغُ شإْٚ ٔمً 

 14/6/2021فٟ  1592اٌـٍجخ ؽغت األِش اإلداسٞ 

  ٚسػ ػًّ

ؽغت األِش األداسٞ  2021ـ2020أػزّبد اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍّخ ٌمغُ اٌزمبٔخ األؽ١بئ١خ فٟ و١ٍزٕب ٌٍؼبَ  ٌغبْ

 . 28/3/2021فٟ  957

رشى١ً ٌغٕخ األعزالي ٌٍٕظش فٟ رشل١خ اٌزذس٠غٟ )َ.َ طجبػ ِؾّٛد ؽّذ( ؽغت األِش 

   8/3/2021فٟ  790األداسٞ 

فٟ  15رشى١ً ٌغٕخ األعزالي ٌٍٕظش فٟ رشل١خ )َ.د ػظبَ ؽبِذ ؽ١ّذ( ؽغت األِش األداسٞ 

5/1/2021 . 

اٌذساعبد اٌؼ١ٍب اٌخبطخ  رشى١ً اٌٍغبْ االِزؾب١ٔخ ٌٍذساعبد اال١ٌٚخ ) اٌظجبؽٟ ٚ اٌّغبئٟ ( ٚ

 .16/6/2021فٟ  1646ؽغت األِش االداسٞ 2021-2020ثبلغبَ و١ٍزٕب ٌٍؼبَ اٌذساعٟ 

رشى١ً اٌٍغبْ اٌخبطخ ثالبِخ اٌّإرّش اٌذٌٟٚ األٚي ٚ اٌشاثغ ِؾ١ٍب ٌى١ٍزٕب ؽغت األِش اإلداسٞ 

 .24/5/2021فٟ   1414

  رشل١بد ػ١ٍّخ

 

  ا٠فبداد ) داخً (

 ئلبِخ ؽٍمخ ٔمبش١خ  -1 أخشٜ 

 (.4ئلبِخ ؽٍمبد ٔمبش١خ اٌؼذد ) -2

 (11ئلبِخ ٔذٚاد ػ١ٍّخ ػذد ) -3

  أشـخػبِخ
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  أٔشـخس٠بػ١خ

  رشل١ٓ ل١ذ

  رأع١ً

 ِشبسوخ االِزؾبٔبد
 187 اٌذساعخ اٌظجبؽ١خ = -1

  43 اٌذساعخ اٌّغبئ١خ = -2

 أخشٜ رزوش

 رى١ف ٚ رجش٠ذ ٌغشف اٌشؼت ٚ اٌٛؽذاد ٚ اٌّخزجشاد اٌزبثؼخ ٌٍى١ٍخ . ثأعٙضحرغ١ٙض اٌى١ٍخ 

 اٌى١ٍخ .ٚ اٌّؼذاد اٌىٙشثبئ١خ فٟ ِخزجشاد  ا٢الدط١بٔخ 

ِغ ِٕظِٛخ ١ِىب١ٔى١خ سؽجخ ِغ وشاد راد ِزؾغظ ػّٓ  CO2 رغ١ٙض اٌى١ٍخ ثّـفبح 

 ِغزٍضِبد ٚؽذح اٌذفبع اٌّذٟٔ .

 .19ثٛعزشاد ٌزشغ١غ اٌـٍجخ ػٍٝ اخز ٌمبػ وٛف١ذ اػزّبد اٌؼًّ اٌزـٛػٟ اٌّزّضً ثزٛص٠غ 

 

 

 اٌّإرّشاد
فخ سو١ضح اعبع١خ اٌذٌٟٚ األٚي ٌٍؼٍَٛ اٌظشفخ رؾذ شؼبس )اٌؼٍَٛ اٌظش ٟاٌّإرّش اٌؼٍّئلبِخ 

 االِش٠ى١خ . ١ِْزشغب( ٚ ثبٌششاوخ ِغ عبِؼخ ٠ٚغزشْ 27/5/2021-26شح ) فٟ اٌزـٛس( ٌٍفز

 




