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 . تشكيل المجنة 
 نبذة عن تاريخ الكمية 
 منيجية إعداد الخطة اإلستراتيجية لمكمية 
 :الرؤية والرسالة واألىداف 
 :القيم االستراتيجية لمكمية 
 :منيجية اعداد الرؤية والرسالة واألىداف الخاصة بالكمية 
 :آليات مراجعة الرؤية والرسالة واألىداف 
  التحميل البيئى لمكميةSWOT Analysis 
 :تحميل البيئة الداخمية 
  نقاط القوةStrengths: 
  نقاط الضعفWeaknesses: 
 :تحميل البيئة الخارجية 
  الفرص المتاحةOpportunities : 
  التيديدات المحتممةThreats: 
 أىم عناصر القوة والضعف فى البيئة الداخمية والوزن النسبى ليا 
 أىم عناصر الفرص والتيديدات فى البيئة الخارجية والوزن النسبى ليا 
 البدائل اإلستراتيجية 
 تقدير االحتياجات 
  االستراتيجية في الكميةالمخاطر التي تواجو تطبيق الخطة 
 وسائل التخفيف من المخاطر 
 لكمية العموم االسالمية جامعة ديالى األىداف االستراتيجية: 



 اليدف االستراتيجي األول 
  تفعيل خدمة المجتمع 
 اليدف االستراتيجي الثاني 
  التميز في التعميم و األنشطة الطالبيو 
 اليدف االستراتيجي الثالث 
  التميز في التخصصات البحثية و التطبيقية 
 اليدف االستراتيجي الرابع 
 و البشرية  إستدامة و تنوع الموارد المالية 
 اليدف االستراتيجي الخامس 
  التطوير في البنية التحتية و المعموماتية لمكمية 
 اليدف االستراتيجي السادس 
 تفعيل  إدارة الجوده الشاممو -
 الستراتيجيةالخطة التنفيذية لمخطة ا 
 :القيم العممية التي تبنتيا الكمية وتعمل عمى التأكيد عمييا في مياميا اليومية 
 الغايات واألىداف االستراتيجية 
 الخطة البحثية لمكمية 
  الخطة المجتمعية لمكمية. 
  متعميم اإللكترونيلالخطة اإلستراتيجية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ملذمت : 

م ًدبجى مخميز حعلُمي مىار تهُئت مع أعمالها بِئت في مخميزة مياهت جدلُم ئلى اليلُت حظعى  حظٍى

 مظاعفت على والخسص اإلاجخمع لخدمت اإلاىخجت اليلُت ئػاز في وألابدار الخعلُمُت الخدماث

ت وكُم واضخت وزطالت مخياملت زؤٍت وفم وذلً العلمُت كدزاتها  اطتراجُجُت وأهداف حىهٍس

ت ومىازدها الخلىُت ئمياهاتها مً والاطخفادة واكعُت  ًدلم بما اإلاخاخت واإلاادًت واإلاالُت البشٍس

 .الخعلُمي بالىاكع والنهىض الازجلاء في الجامعت ػمىخاث

 و 
 
ت، واطخجابت لخىحيهاث كُادة مع جىحهاث  جماشُا ٍس الجامعت  الظُد زةِعالجامعت الخؼٍى

عذ ولُت 
َّ
س طير العمل  ل فيئلى اطدشساف اإلاظخلباليلُت  ةدابلُادة عم العلىم الاطالمُتجؼل جؼٍى

س  ؼا الخؼٍى
ُ
 لخ

 
 هبيرا

 
ؤلادازي وألاوادًمي باليلُت وفم أطع علمُت مدزوطت جظمً هجاخا

ومظاعي الخلدم، ولم ججد عمادة اليلُت أفظل مً الاعخماد على اللُام بمشسوع الخؼت 

ئت وملىىت في معسفت اللظاًا السةِظت التي التي يلُت لؤلاطتراجُجُت ل جدخاج ئلى هي زؼىة حٍس

س  ت ئالىصٌى مدزوض في طبُل  ئصالح وجؼٍى لى معالجت فاعلت للىثير مً اإلاشىالث ؤلاداٍز

زجلاء باإلاظخىي ألاوادًمي واإلانهي ألعظاء هُئت الخدَزع والؼالب ؤلا وذلً مً أحل وألاوادًمُت، 

اث اإلايشىدة في اليلُت  .ئلى اإلاظخٍى

 اطدثمازها وهُفُت اإلاخاخت والفسص اللىة هلاغ جددًد على الاطتراجُجُت الخؼت حظعى

س في منهما والاطخفادة  واإلادخملت اللاةمت والتهدًداث الظعف أوحه وجددًد اإلاإطظت جؼٍى

 . اليلُت على الظلبُت جأزيراتها مً والخد معهما الخعامل وهُفُت

 الخازحُت الخازيراث بظبب اإلالخت والخاحت واإلاعلىماث الاجصاالث جلىُاث هؼاق احظاع ظل في

س على جدخم والتي  العاملت اليىادز وجأهُل اإلادمج والخعلُم الالىترووي للخعلُم الخدخُت البجى جؼٍى

 واطخلسازها الخعلُمُت العملُت لبلاء الفاعلت اإلاهىُت ألاداة هى الاطتراجُجي الخسؼُؽ ًيىن  عليها،

 ادواث واطخسدام اإلاجخمع واخخُاحاث العمل طىق  مخؼلباث جلبُت لؼسض وجؼىزها وهمىها

 . خدًثت جسؼُؽ

م الػمل  فٍش

 

 

 



 اللجىت حؽىُل : 

 2021/  / في (-) الادازي  الامس خظب الاطتراجُجُت الخؼت بأعداد الخاصت اللجىت حشىُل جم

ت( عمس عبد هللا هجم الدًً الىُالوي  د.أ) اليلُت عمُد بسةاطت  : ادهاة مبين هما و الظادة وعظٍى

 اإلاىفب ألاظماء ث

 العلمُت للشإون العمُد معاون  أ.م.د فاطل أخمد خظين .2

 مظإوٌ شعبت طمان الجىدة أ.م.د عىض حدوع أخمد  .0

3.   

4.   

5.   

6.   

 

 خ اليلُت  هبزة غً جاٍس

    ففي .اطدُعابها وحجم الصمجي عمسها خُث العلىم ؤلاطالمُت مً اليلُاث الفخُت مً ولُت حعخبر 

جأطِظها وبدأث الدزاطت بها زالٌ الفصل الدزاس ي ألاٌو مً  عً ؤلاعالن جم  م2009 عامبداًت 

 حامعت ولُاث مً واصبدذ واخدة الؼالبخُث جم اطخلباٌ اإلاسجلين الجدد مً  هفظه،العام 

 .الؼساء دًالى

جي الفسعين )العلمي وألادبي( فظال عً ػلبت ؤلاعدادًاث ؤلاطالمُت طمً اليظب   وجلبل زٍس

 .  التي جدددها الىشازة

تهدف اليلُت ئلى تهُئت اإلاالواث اإلاخسصصت بالدزاطاث ؤلاطالمُت ، وجإهد على دزاطت ؤلاطالم  

ىهجُت على وفم كىاعد البدث العلمي السصين بما ًخفم وعظمت وخظازجه دزاطت علمُت م

 .ؤلاطالم ومياهخه العلمُت

ت   لت، ومبادةه الظامُت الشاملت الىخدٍو هما جإهد اليلُت على دزاطت ؤلاطالم طمً أصىله العٍس

ت .  ، بعُدا عً ألاػس اللىمُت والؼاةفُت واإلارهبُت والخصبُت والفئٍى

عادة الترابؽ الىزُم والعلمي ئطالمُت اللىٍت مً زالٌ إلوجإهد أًظا على ئعادة بىاء الشخصُت ا

ت، إلوبُلين جام بين الفسد والاطالم . وبين ا طالم واإلاجخمع، بعُدا عً ول أػس الخفسكت والعىصٍس

الظالت  بما ًسدم بىاء العساق اللىي اإلاىخد الظلُم مً ول الاهدسافاث التي جىحد في اإلاجخمعاث

 . 



عت ، كظم  : الخالُت العلمُت ألاكظام اليلُت وجظم كظم العلُدة والفىس ؤلاطالمي ، كظم الشَس

 علىم اللسآن والتربُت ؤلاطالمُت .

 مىهجُت بغذاد الخىت ؤلاظتراجُجُت لليلُت

لليلُت في طُاق ئزطاء كىاعد ألاطلىب العلمي للخسؼُؽ  ًأحي وطع الخؼت ؤلاطتراجُجُت

اإلاظخلبلي الري ًخالءم وجؼلعاث الجامعت، وئخدار حؼُير شامل ًسجلي بالخعلُم العالي والبدث 

 لهره 
 
اث عاإلاُت كادزة على مىاحهت الخددًاث الساهىت واإلاظخلبلُت. وجىفُرا العلمي ئلى مظخٍى

 الخالُت: الخىحهاث، فلد جَم اعخماد آلالُاث

م الخسؼُؽ الاطتراجُجي" ًخيىن مً أعظاء  - م عمل مً دازل اليلُت "فٍس حشىُل فٍس

 ًمثلىن ألاكظام العلمُت لليلُت جخىفس فيهم الخبرة والسػبت في ؤلاهجاش.

جىظُم للاءاث دوزٍت إلعداد جصىز أولي إلعداد الخؼت الاطتراجُجُت وئػالع الظُد عمُد  -

 دة مً جىحيهاجه.اليلُت على زؤٍتهم والاطخفا

 حشخُص الىطع الخالي لليلُت مً زالٌ جدلُل هلاغ اللىة والظعف والفسص -

 والتهدًداث )الخدلُل البُئي(.

ت وزطالت اليلُت. -  اطخسالص عىامل الىجاح ألاطاطُت التي جددد مالمذ وزٍؤ

مثل أبعاد  ئعادة صُاػت - البِئت زؤٍت وزطالت اليلُت بما ًظمً الخعبير عً هره السؤٍت ٍو

 اإلاالةمت وآلالُاث الىفُلت واإلاىاطبت لالهخلاٌ مً الىطع الخالي ئلى الىطع اإلاظتهدف.

جددًد الؼاًاث وألاهداف الاطتراجُجُت لليلُت وزبؼها باألهداف ؤلاطتراجُجُت للجامعت مً  -

 زالٌ احخماعاث مخىسزة للجىت الخسؼُؽ الاطتراجُجي.

اجُجُت دازل اليلُت )على مظخىي الاكظام حعمُم السؤٍت والسطالت وألاهداف الاطتر  -

ت( وزازحها )للمظخفُدًً الخازحُين( لالطخفادة مً الخؼرًت الساحعت   ∙العلمُت وؤلاداٍز

 اعخماد ول مً السؤٍت والسطالت وألاهداف الاطتراجُجُت مً مجلع اليلُت. -

 جددًد ؤلاطتراجُجُاث اإلاىاطبت التي طدظاهم في جدلُم ألاهداف. -

 طاث والخؼؽ الخىفُرًت الخاصت بها واعخمادها فى مجلع اليلُت.جددًد الظُا -

ئعداد البرامج التي طِخم جىفُرها في ئػاز الخؼت الاطتراجُجُت وجددًد مساخلها الصمىُت  -

 والجهت اإلاظئىلت عً الخىفُر.

 بىاء الخؼت الخىفُرًت للخؼت الاطتراجُجُت. -



لُت وعسطها على مجلع اليلُت اعخماد الخؼت ؤلاطتراجُجُت مً كبل الظُد عمُد الي -

 إلكسازها.

 سئٍت وسظالت وؤهذاف اليلُت

 ؤوال : الشئٍت

ادة حظعى ولُت العلىم الاطالمُت الى جدلُم ت، العلىم مجاٌ في والخمّيز الٍس ُّ  أعلى وجدلُم ؤلاطالم

 هُئت أعظاء مً ليل العلمي والبدث والخأهُل الخعلُم في ألاوادًمي والاعخماد الجىدة ملاًِع

 وطؼي واإلاعاصسة  ، بمىهج ألاصالت بين والجمع اإلادلي، اإلاجخمع وزدمت والؼالب، الخدَزع

 أصُل.

 زاهُا : الشظالت

 مجاالث في الشاملت الجىدة معاًير وفم علمُت مسسحاث إلًجاد العلىم الاطالمُت  ولُت حظعى

ً مخسصصين العلمي، وجأهُل والبدث الخعلُم   الشسعي اإلاجاٌ في مخميًز
 
  علمُا

 
ا وطلىهُا،  وفىٍس

س اإلاظخمس للبرامج الاوادًمُت في العدًد مً الخسصصاث الشسعُت إلاىاهبت  مً زالٌ الخؼٍى

ت الخعلُمُت الخدماث وجلدًم العصس، مظخجّداث  مجاٌ في اإلادوي اإلاجخمع إلاإطظاث والاطدشاٍز

 .الشسعُت العلىم

 زالثا: ألاهذاف.

ألاوادًمي  الاعخماد معاًير وفم العلُا والدزاطاث البيالىزٍىض هىعُت في أوادًمُت بسامج بىاء .1

صة حعلُمُت بِئت مً أحل ئًجاد ٌ  اإلاخمدىزة باليلُت الخدَزع لفلظفت ومجّظدة مدّفِ  .الؼالب  خى

ت الدزاطاث مجاٌ في بداحخه اإلاجخمع ئمداد .2 ُّ  وئعداد العلماء واإلاسشدًً اإلاسخلفت، ؤلاطالم

 .اإلاعخدٌ ؤلاطالمّي  الفىس وحعمُم الىبُلت اللُم ئشاعت في ٌظهمىن  الرًً والباخثين

مىاهبت الخؼىز العلمي والخىىىلىجي في مجاالث الخعلُم الالىترووي لخدلُم الجىدة والخميز  .3

 والخصٌى على الاعخماد اإلاإطس ي  .

د الفهم .4 ُّ د الفهم مع ومىدىُاتها، ؤلاطالمّي  الفىس  إلاظيرة الج ُّ ُّ  الخظازة لخؼىز  الج  تؤلاطالم

ت مع وعؼاءاتها ُّ ص ؤلاوظاه ت والخعامل الازخالف أدب حعٍص ُّ  .آلازس السأي مع بمىطىع

 اللُم الاظتراجُجُت لليلُت:

اطخمدث ولُت العلىم الاطالمُت حامعت دًالى كُمها الاطتراجُجُت مً اللُم الاطالمُت، وذلً بالترهيز على حظع 

هره اللُم اللاعدة التي حظدىد ئليها اليلُت في أدائها، كُم زةِظت مظخمدة مً هدي ؤلاطالم الخىُف، وحشيل 

ين.  وؤلاػاز الري ًدىم أزالكُاث الخعامل بين ميظىبيها مً الؼالب، وأعظاء هُئت الخدَزع، وؤلاداٍز

عت ، الىطؼُت ،  ألاماهت ،  الجىدة ، العدالت ، الشفافُت ،  الابداع  واللُم التي جخبىاها اليلُت هي: زدمت الشَس

م،  وفُما ًلي جىطُذ ليل مً هره اللُم:، اإلا  ىاػىت ، والعمل بسوح الفٍس

عت في شتى اإلاجاالث . -1 عت : لخصىصُتها فان اليلُت حظعى بيل ػاكاتها ئلى زدمت الشَس  زدمت الشَس

 الىطؼُت : جلتزم اليلُت بلُم الاعخداٌ والىطؼُت الاطالمُت وجخسرها مىهجُت في أداء زطالتها . -2



 ألاماهت : الازالص واداء العمل باماهت واخترام ازالكُاث الخعلُم الجامعي  -3

 الشفافُت : الىطىح في الخعامل والاحساءاث ودعم مخؼلباث النزاهت واإلاظاءلت-4

 العدالت :الظعي الى جدلُم العدالت والاهصاف في معاملت الجمُع وجيافإ الفسص -5

 أعلى اإلاعاًير لسفع حىدة مسسحاث اليلُت وزدماتها . الجىدة : جىفُر وافت ألاعماٌ وفم -6

ت وفم آلُاث عمل اإلاإطظت ووشس هره الثلافت  -7  الابداع : جدفيز الابداع اإلاعسفي والظلىهُاث الابخياٍز

ص زوح اإلاىاػىت الخلت مع مسخلف الشساةذ . -8  اإلاىاػىت : حعٍص

م : بث السوح الجماعُت للعمل، وح -9  شجُع الخعاون إلهجاش اإلاهام، وجدلُم ألاهداف.والعمل بسوح الفٍس

 مىهجُت اغذاد الشئٍت والشظالت وألاهذاف الخاـت باليلُت:

م العمل الخاص بىطع الخؼت الاطتراجُجُت ومساحعت وجددًث زؤٍت وزطالت اليلُت على زالر  طُعخمد فٍس

 عىاصس زةِظُت عىد صُاػت السؤٍت والسطالت وهره العىاصس هي:

 م هظم الجىدة.مساعاة جؼبُ - أ

 الخدلُل البُئي لليلُت.-ب

 الخىافم بين زؤٍت وزطالت اليلُت مع زؤٍت وزطالت الجامعت. -ج

 آلُاث مساحعت السؤٍت والسطالت وألاهداف:

إلهجاشاث اليلُت مع زؤٍت وزطالت اليلُت وهرلً زؤٍت وزطالت الجامعت، وذلً مً زالٌ  جلُُم طىىي  -أ

 اطخبُاهاث واحخماعاث مع ألاكظام العلمُت اإلاسخلفت والؼالب والجهاث اإلاظخفُدة مً مسسحاتها.

 جلُُم شامل للخؼت ول زمع طىىاث وذلً إلاعسفت ما جم جدلُله مً زؤٍت اليلُت. -ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SWOT Analysisالخدلُل البُئى لليلُت 

 مصادز حمع البُاهاث

 أعظاء هُئت الخدَزع والؼالب واإلاىظفين والجهاث اإلاظخفُدة في اإلاجخمع.

 عىاصس حمع البُاهاث

 عصف ذهجي. –للاءاث ػير مبرمجت  –وزشت عمل  –احخماعاث زطمُت 

 جدلُل البِئت الذاخلُت:

جخميز بها اليلُت والتى ًمىً اطدثمازها على الىدى الري ًدلم زطالت اليلُت،  هىان العدًد مً هلاغ اللىة التى

 .هما أهه هىان بعع هلاغ الظعف التى كد جإزس على هفاءة وفاعلُت اليلُت فى جدلُم زطالتها

 :Strengthsهلاه اللىة 

 هفاءة أعظاء هُئت الخدَزع وجىىع مدازطهم العلمُت وجسصصاتهم الدكُلت. 

 ظهامالةمت الخس  .صص العلمي ألعظاء هُئت الخدَزع للملسزاث التي ًخم جدَز

 الاطلىب اللُادي الفاعل، والعمل الجماعي، والعدالت وألاماهت والخُادًت في الادازة. 

 وحىد ئلتزام بالىاحباث الىظُفُت ألعظاء هُئت الخدَزع والهُئت اإلاعاوهت والخفاعل مع العمادة. 

  شبىت الاهترهذوحىد مىكع لليلُت والجامعت على. 

  وحىد مىخبت معلىلت بلدزاتها،  وجدخىي على الىخب الخدًثت  وبعع اإلاجالث العلمُت مخاخت للؼالب

  .وأعظاء هُئت الخدَزع والباخثين

 .جىافم البرامج الدزاطُت واخخُاج طىق العمل بصىزة مسطُت 

 .اطخسدام جىىىلىحُا الخعلُم في بعع اإلالسزاث الدزاطُت 

  مً العمادة وبعع أعظاء هُئت الخدَزع في هدواث ومداطساث علمُت دازل اليلُت مشازهت فعالت

 لخدمت وجثلُف اإلاجخمع
 
 .وزازحها أخُاها

 :Weaknessesهلاه المػف 

  كصىز اإلابجى الخالي في اطدُعاب اخخُاحاث اليلُت مً كاعاث دزاطُت مىاطبت، ومياجب ألعظاء هُئت

 م عامت داعمت. الخدَزع، وصاالث أوشؼت ػالبُت، ومساف

 عدم هفاًت عماٌ الخدماث والصُاهت. 

 عدم وحىد بسامج للدزاطاث العلُا مما ٌعُم جدلُم زطالت اليلُت وأهدافها بالصىزة اإلاثلى. 

 عدم مالةمت كاعاث الخدَزع باليلُت مً خُث الخجهيزاث واإلاظاخت باليظبت لعدد الؼالب. 

 ىالث اإلاجخمعُتمددودًت دوز البدىر ألاوادًمُت في مىاحهت اإلاش. 

 طعف اإلاظخىي العلمي والخدٍزب ؤلادازي لؼالبُت اإلاىظفين. 

  ت مً اإلاىظفين  كلت وطعف اليىادز الاداٍز



 . س والجىدة والاعخماد ع الخؼٍى  جباػإ هثير مً اعظاء هُئت الخدَزع في الخفاعل مع مشاَز

  س اإلاىظفين  كلت الدوزاث لخؼٍى

  واللىاةذ الخىفُرًت طعف معسفت عظى هُئت الخدَزع باألهظمت 

 .ادة عدد اإلالبىلين باليلُت عً الؼاكت الاطدُعابُت ٌظبب طؼىغ على اليلُه  ٍش

 . ل الراحى لليلُه  طعف الخمٍى

 جدلُل البِئت الخاسحُت:

منها في جدلُم ػاًاث وأهداف  أوضخذ هخاةج اطخؼالع السأي البُئي ألاولي للفسص اإلاخاخت التي ًمىً ؤلاطخفادة

اليلُت. هما أظهسث مجمىعت مً التهدًداث التي ًخدخم على اليلُت أن جخعامل معها في طبُل جدلُم زطالتها 

 .وػاًاتها

 : Opportunitiesالفشؿ اإلاخاخت 

 ؼىزهم  .اعخماد مبدأ الجىدة في ألاداء الجامعي مما ٌعصش مً كدزاث العاملين ٍو

  ص الجامعت للشساهت والخىأمت مع حامعاث مسمىكت .امياهُت اطخفادة  اليلُت مً حعٍص

  س اليلُت والخصٌى على شهادة الاطخفادة مً اإلالازهت اإلاسحعُت مع اليلُاث اإلاعخمدة)السصِىت( لخؼٍى

 الاعخمادًت .

 . جىظُف البدىر العلمُت والاطدشازاث لخدمت اإلاجخمع وجؼىزه 

  مت والدولت واإلاجخمع لالطدثماز في ؤلاوظاناللدزة على الاطخجابت إلاخؼلباث الخيى 

 . خابع اعماٌ الجىدة باليلُه  وحىد كظم طمان الجىدة والاداء الجامعي  بالجامعت والري ًدعم ٍو

  طهىلت وطسعت الاجصاالث ؤلالىتروهُت مما ًدُذ للمجخمع الخعسف على الخدماث التى جلدمها

 اليلُت والاطخفادة منها

 :Threatsالتهذًذاث اإلادخملت 

  ٌادة اإلاظخمسة واإلاخخالُت في اللبٌى اإلاسهصي في أعداد الؼالب اإلالخدلين باليلُت وهرا ًمثل عبئا في خا الٍص

ت .  عدم جىافس اإلاىازد اإلاادًت والبشٍس

 .طعف جىامي الخدماث اإلاصاخبت للعملُت الخعلُمُت مً أوشؼت زلافُت وزٍاطُت واحخماعُت 

 وأعظاء هُئت الخدَزع مً صخُت واحخماعُت. طعف الخدماث اإلالدمت للمىظفين 

  الخدهىز اإلاظخمس في اإلاظخىي الخعلُمي للؼالب اللادمين مً الخعلُم الثاهىي. 

 جى اإلاإطظت  .عدم مظاهمت ألاػساف اإلاجخمعُت اإلاسخلفت في جىفير فسص العمل لخٍس

  اطخىماٌ كىاعد بُاهاث عدم هفاًت وفاعلُت هظم اإلاعلىماث والاجصاالث لسبؽ اليلُت بالجامعت مع عدم

جين  .زاصت بأعظاء هُئت الخدَزع،  والؼالب والخٍس



 عدم وحىد هظام واضح إلاساحعت اللىاةذ واللىاعد واحساءاث العمل وجددًد هُفُت جدظُنها. 

 جين باليلُت بعد الخسسج  .عدم وحىد طُاطت مدددة واضخت لسبؽ الخٍس

  باليلُت.الافخلاز إلافهىم العمل الجماعي عىد بعع العاملين 

 

 .الخػلُمُت اإلااظعت اظتراجُجُت ألاول  للمػُاس دًالى حامػت/الػلىم الاظالمُت ليلُت Swot جدلُل هخائج

 للخصخُذ اإلالترح ؤلاحساء الظعف هلاغ اللىة هلاغ

 . وألاهذاف والشظالت الشئي دلُل وحىد -

 اليلُت ؤهذاف مؼ الخإظِغ وزُلت مالئمت -

 .وسظالتها

 . اإلاجخمؼ بمخىلباث مشجبىت اليلُت سظالت -

 للخىىس  مىاهبت وؤهذافها اليلُت سظالت -

 . الحذًث

 للجهاث وؤهذافها اليلُت سظالت وؽش -

 . اإلاعخفُذة

تها اليلُت سظالت مشاحػت ًخم -  وؤهذافها وسٍئ

 .دوسي بؽيل

 .كُاطها ًمىً ال اليلُت زطالت -

عاث جىحد ال - ٌ  مىزلت حشَس  جدى

 الىظام الى اإلاسهصي  الىظام مً

 الالمسهصي 

 وأهدافها اليلُت زطالت أزس جفعُل -

 . جدلُلها ئلى الخىصل ومدي

 مً ًمىً بما اليلُت زطالت دوز  جفعُل -

 .كُاطها

عاث اصداز طسوزة - ٌ  مىزلت حشَس  جدى

 الالمسهصي  الىظام الى اإلاسهصي  الىظام

 .الاداسة و الحىهمت الثاوي للمػُاس دًالى حامػت/ ولُت الػلىم الاظالمُت  Swot جدلُل هخائج

 للخصخُذ اإلالترح ؤلاحساء الظعف هلاغ اللىة هلاغ

 لخدلُم فػالت بفىسة الػلُا ؤلاداسة تهذف -

 غام بؽيل الخػلُمُت اإلااظعت مفلحت

 . خاؿ بؽيل اإلاعخفُذة والجهاث

 معخلبلُت اظتراجُجُت خىت اليلُت لذي ًىحذ -

 . اليلُت مجالغ في الىلبت ممثلي اؼتران -

 ووؽشها بُاهاتها بغالن في اإلافذاكُت لها اليلُت -

. 

عُين ؤداء لخلُُم خاـت اظخماسة هىان -  الخذَس

 .والتربىي  ألاخالقي العلىن مدىس  فحها واإلاىظفين

 . الفالخُاث دلُل اليلُت لذي ًىحذ -

 الػمل ؤوؽىت هُيلُت دلُل اليلُت لذي ًىحذ -

. 

 الخػلُماث دلُل اليلُت لذي ًىحذ -

 غً فمال ، اليلُت لذي الحىافش هظام هىان -

 مً واإلايافأث الحىافش ـشف في لجىت حؽىُل

ت حعُِىاث جىحد ال -  كبل مً مسهٍص

 .اليلُت

 الى الخعُين صالخُاث مً حصء حعؼى -

 .اليلُت

 



 . غملهم هدى اإلاىظفين حشجُؼ ؤحل

 جىفُز فُه مخممىا الىالب دلُل ًىحذ -

 . الذساس ي البرهامج

 الخذمت جلذم اليلُت لذي خذمُت وخذة جىحذ -

 . للمجخمؼ ؤو اإلاعخفُذة للجهاث

 ال اليلُت داخل في الػلُا اللُاداث حػُين -

 . اخخُاسهم في الجامػت جخذخل

 . اليلُت لألوؽىت الشاحػت الخؿزًت كىة -

ا الزاحي جلُُم اـذاساث جىحذ -  .ظىىًٍّ

ش Swot جدلُل هخائج  (اإلاالُت اإلاىاسد) لػىفش دًالى حامػت/  الاظالمُتالػلىم  ولُت لخلٍش

 للخصخُذ اإلالترح ؤلاحساء الظعف هلاغ اللىة هلاغ

ت مالُت مىاصهت اليلُت لذي -  مخففت ظىٍى

ا جىصَػها ًخم ؤمىسها جخق ؤبىاب غلى  مشهٍض

 . الجامػت كبل مً

 . اخخُاحاتها جلبي واسئت ميزاهُت اليلُت لذي -

 الجامػت كبل مً داخلُت مالُت سكابت هىان -

 جلىم اإلاالُت بىصاسة خاـت خاسحُت وسكابت

 . اإلاىاظبت اإلاالُت اللشاساث باجخار

 وجمم اليلُت في اإلاالُت الؽاون ؼػبت هىان -

 . الاخخفاؿ روي  مً ؤفشادا

 . اليلُت داخل في خاـت مالُت سكابت جىحذ -

 خىت الحالي الىكذ في اليلُت لذي جىحذ -

ت  اإلاالُت اإلاىاسد لخىمُت ظىٍى

 اإلايزاهُت بخىشَع اليلُت جلىم ال

ت اإلاالُت  زطالت وفم على الظىٍى

 جىشَعها ًخم ئهما ، وأهدافها اليلُت

 اإلاسصصت ألابىاب وفم على

ا للميزاهُت  .مسهصًٍّ

 دازل في اإلاالُت الشإون شعبت اشتران

 اإلاالُت اإلاىاشهت جسصُص في اليلُت

ت  . لليلُت اإلامىىخت الظىٍى

ش Swot جدلُل هخائج ت اإلاىاسد) لػىفش دًالى حامػت/  الػلىم الاظالمُت ولُت لخلٍش  (البؽٍش

 للخصخُذ اإلالترح ؤلاحساء الظعف هلاغ اللىة هلاغ

 مً مجمىغت جخممً اظخماسة اليلُت في جىحذ -

 .اإلاىدعبين ؤداء لخلُُم اإلاػاًير

 السجالث خفظ غً معاول مىظف هىان -

 . للمىدعبين الشخفُت

عُت تالهُئ ؤغماء -  روي  مً حمُػهم الخذَس

 .تالاوعاهُ والػلىم الاظالمُت الػلىم اخخفاؿ

 بُاهاث بخىزُم ًلىم معاول مىظف هىان -

 .جدذًثها غلى وؤلاؼشاف حمُػهم اإلاىدعبين

 اإلاػلىماجُت) مخىىس  ؼبيي هظام ًىحذ -

ت الخعُين آلُت -  ، ومعلدة مسهٍص

 ليىنها فيها اليلُت دوز  وطعف

ت  . معلدة وئحساءاث مسهٍص

 بما الخعُين ئحساءاث في اليلُت اشتران -

 الخىصُف وفم على اخخُاحاتها ًىاطب

 . الىظُفي



ت ت العير ًممً( ؤلاداٍس  . اليلُت إلاىدعبي ؤلاداٍس

 للخىمُت واضح بشهامج اليلُت لذي ًىحذ -

ت  ووسػ الذوساث غلى ٌػخمذ بهما ، البؽٍش

ت الػمل  بعبب ؛ الجامػت جلُمها التي اإلاشهٍض

 .مخففت مالُت ميزاهُت وحىد غذم

ش Swot جدلُل هخائج عُت الهُئت)إلاػُاس دًالى حامػت/  الػلىم الاظالمُت ولُت لخلٍش  ( الخذَس

 للخصخُذ اإلالترح ؤلاحساء الظعف هلاغ اللىة هلاغ

الػلىم  في مخخففت غلمُت مشاجب وحىد -

 ؤظخار للب مً ألاخشي  والػلىمالاظالمُت 

 . معاغذ مذسط و ومذسط معاغذ وؤظخار

عُت تالهُئ غمى -  بىاء في ٌؽاسن الخذَس

 وحىد غً فمال وجفمُمها الذساظُت اإلالشساث

 . الذساس ي اإلالشس  جفمُم اظخماسة

 اظخلىاب في واضحت ظُاظت اليلُت لذي -

عُت تالهُئ ؤغماء مً الػلمُت الىفاءة  . الخذَس

س ي -  بةغذاد الىالب ًيلف اليلُت في الخذَس

ش  التي اإلاىدعبت الػلمُت الخبراث جخممً جلاٍس

 الػمل ظىق  ومخىلباث اخخُاحاتهم مؼ جدىاظب

. 

 كبل مً الذساس ي اإلالشس  جلُُم اظخماسة هىان -

 . اللعم في الػلمُت اللجىت

عُت الهُئت غمى ول لذي -  ولُدىا في الخذَس

 ووؽش الىخب جإلُف) جخممً بدثُت معاهماث

 ( .الػلمُت البدىر

ت بدثُت خىت اليلُت لذي جىحذ -  ألغماء ظىٍى

عُت تالهُئ  . الخذَس

 دغم في واضحت بدثُت ظُاظت اليلُت لذي -

عُت تالهُئ غمى  اإلااجمشاث في للمؽاسهت الخذَس

 . والػاإلاُت اإلادلُت الػمل ووسػ والىذواث

س ي ؤداء جلُُم اظخماسة وحىد - ا الخذَس  مً مشهٍض

 . الىصاسة كبل

 لدي معَخَمدة معاًير جىحد ال -

الهُئت  عظى ازخُاز في اليلُت

ظُت ا حعُُنهم ًخم وئهما الخدَز  مسهٍص

. 

 ازخُاز معاًير وطع في اليلُت اشتران -

 مع ًخالءم بما الخدَزع تهُئ عظى

 . وزؼؼها وأهدافها زطالتها

 

 

 : الػلىم الاظالمُت / حامػت دًالى  ولُت في الىلبت جلُُم مػاًير



علم مخداهُتألا  للدزحاث واضح جىشَع على جدخىي  بدوزيها والفصلُت النهاةُت الامخداهُت ألاطئلت ئن -1  َو

ا الؼلبت لت طىٍى م عً الدزاس ي للملسز  الدزحت جىشَع بؼٍس  .الامخداهُت واللجىت العلمُت الاكظام ػٍس

 على دزحاث ًىمُت وجىطع امخداهاث باحساء والنهاةُت الفصلُت الامخداهاث على عالوة الؼالب جلُُم ًيىن  -2

 .الؼالبُت والىاحباث واإلاىاكشاثوظبت الخظىز والخفاعل واليشاغ الؼالبي دازل الصف 

 :اللىة هلاه -

 .وأهدافه الدزاس ي اإلالسز  مخؼلباث مع ًخالءم الؼلبت جلُُم ئن -

جسي  للؼلبت معسوف دزاس ي ملسز  ليل الدزحاث جىشَع -  على ًدخىي  دزاس ي عام ول بداًت اإلالسز  جىشَع ٍو

 .الدزحاث جىشَع جفاصُل

 :المػف هلاه -

 .العلمُت للمىطىعاث اإلامىىخت الدزحت كلت -

في الخدظير الُىمي وعالكخه مع شمالةه واليادز  الؼالب لىفاءة اإلامىىخت للدزحت جددًد وحىد عدم -

س ي    .الخدَز

 :الخصحُدُت ؤلاحشاءاث -

ادة -  .العلمُت للمىطىعاث اإلامىىخت الدزحت ٍش

س ي   الؼالب هفاءة للُاض مدددة دزحت وطع -  .في الخدظير الُىمي وعالكخه مع شمالةه واليادز الخدَز

ش Swot جدلُل هخائج  (الىالبُت والخذمت الىالب) إلاػُاس دًالى حامػت/  الػلىم الاظالمُت ولُت لخلٍش

 للخصخُذ اإلالترح ؤلاحساء الظعف هلاغ اللىة هلاغ

 ؼاون و الدسجُل ؼػبت اليلُت في ًىحذ -

  الىلبت

 وحسجُلهم الىلبت كبىل  غملُاث جدعم -

 . والعهىلت بالىفاءة

ا حؽىُل -  الجذد الىلبت اظخلبال لجىت ظىٍى

 . اليلُت في حسجُلهم بحشاءاث لهم حعهل

 كبىل  غىذ خذًثت الىتروهُت هظام اغخماد ًخم -

 .الىلبت

 ًخممً الجامعي الشكم هظام اليلُت في ًىحذ -

 وظيرجه الشخفُت وألامىس  الىالب ظلىن

 .الػلمُت

 . اليلُت لذي الىالب دلُل ًىحذ -

 الىلبت اهمباه بخػلُماث خاؿ كاهىن  ًىحذ -

 اخخُاحاث مخؼلباث جساعى ال -

 طُاطت طمً في العمل طىق 

 ٌ ٌ  وىن  اليلُت في اللبى  الؼلبت كبى

ا  . فُه اليلُت جخدزل ال مسهٍص

ٌ  طُاطت اليلُت جدبع ال -  اللبى

ٌ  وىن  الالمسهصي   ًخم الؼلبت كبى

ا  .. الىشازة كبل مً مسهٍص

ٌ  عملُت في اليلُت اشتران  بما الؼلبت كبى

ت اإلاادًت مىازدها مع ًىاطب  والبشٍس

 . العمل طىق  اخخُاحاث ومساعاة



 . دساظُت ظىت ول بذاًت في غلحهم ٌػلً

 الدسجُل لؽػبت الؽبيي الىظام بشهامج ًىحذ -

 . الىلبت وؼاون

 تهُئ غمى ألداء الىالب جلُُم اظخماسة جىحذ -

 . الذساس ي للمىهج جلُُمه فحها ًخممً الخذَسغ

 . اليلُت مجالغ في الىلبت جمثُل -

 التربىي  لإلسؼاد مخخففت وخذة جىحذ -

 . والىفس ي

 مؼ اليلُت في الىالبُت الخذماث جدىاظب -

 . واخخُاحاتهم الىلبت مخىلباث

 . الىالبُت للخذماث اإلاالي الذغم ًخىفش -

جي مخابػت -  . الػمل ظىق  في اليلُت خٍش

 لألوؽىت اليلُت لذي وبشامج خىي جىحذ -

 . الالـفُت الىالبُت

ش Swot جدلُل هخائج  ( الػلمي البدث) إلاػُاس دًالى حامػت/  الػلىم الاظالمُت ولُت لخلٍش

 للخصخُذ اإلالترح ؤلاحساء الظعف هلاغ اللىة هلاغ

 الػلمي البدث معخلضماث اليلُت لذي جخىفش -

 جىفل بما وماجمشاث وهذواث غلمُت وسػ مً

 . الػلمي البدث اهجاص

ا الػلمي للبدث خىت وحىد -  ألغماء ظىٍى

عُت تالهُئ  . الخذَس

 الػلمي البدث لبُاهاث جىزُلي بشهامج وحىد -

 ( .جىزُم البدىر الػلمُت في اليلُت) ٌعمى

ت. العالمت وخذة اليلُت في جىحذ -  الفىٍش

 ألغماء الػلمي الخفشؽ بحاصاث اليلُت جمىذ -

ػهم إلهجاص الخذَسغ تهُئ  . البدثُت مؽاَس

 . الػلمُت بالؽاون حػجى وخذة وحىد -

غ تهُئ ؤغماء اليلُت جذغم -  للمؽاسهت الخذَس

 . الػلمُت والىذواث الػمل ووسػ اإلااجمشاث في

 بالػلىم مخخففت غلمُت ماجمشاث غلذ جم   -

 . الاظالمُت

 لفخذ بظتراجُجُت خىت اليلُت لذي ًىحذ -

 . بدثُت مشاهض

 مً ؤهجضث التي الػلمُت البدىر غذد بلؿذ -

عُين كبل  بدث( 222) مً ؤهثر في اليلُت الخذَس

 بدعم الخاص اللؼاع ٌشازن ال -

 خل في حظاهم التي العلمُت البدىر

 ..مشاوله

 اليشس أحىز  اطدُفاء معاملت -

ا معلدة  الجامعت كبل مً ومسهٍص

 مخسصصت مدىمت مجلت جىحد ال -

 . الاطالمُت ليلُت

 اإلاسصصت اإلاالُت اإلاىازد كلت -

 . العلمي البدث إلهجاش

 اللؼاع مع مشترهت لجىت حشىُل -

 للمشاول العلمُت البدىر لدعم الخاص

 جىاحهه التي

 اليشس احىز  اطدُفاء معامالث حظهُل -

 .اليلُت كبل مً جخم وحعلها

 مجلت ولُدىا لدي جيىن  ألن ؛ الظعي -

 . للعلىم الاطالمُت مدىمت مخسصصت

 البدث إلهجاش مالُت مىازد جسصُص -

 .العلمي



 . غلمي

 لحماًت وكائي وبحشاء خىت اليلُت لذي جىحذ -

 . الػلمي البدث ؤخالكُاث

غ هُئت ؤغماء اليلُت حشجؼ -  غلى الخذَس

ت بغىاء ؼ الخاـت للبدىر ؤولٍى  باإلاؽاَس

ت  . الخىمٍى

ت حػلُماث اليلُت لذي جىحذ -  جدمي بداٍس

 اظخؿاللها مً اإلاخخلفت الػلمُت ألاوؽىت

 . الشخفُت اإلافالح ألؾشاك

 .اليلُت في غلُا دساظاث جىحذ -

 . الػلمُت الؽاون وخذة واف   مالن جىفش -

 مً الخبرة بزوي  باالظخػاهت اليلُت جلىم -

ؼ بخلُُم اإلاعخفُذة الجهاث  . البدىر مؽاَس

ت حػلُماث جىحذ -  اإلالىُت خماًت جامً مشهٍض

ت  والباخثين الػلماء خلىق  جممً التي الفىٍش

  فحها

 .اليلُت في ؤلاظتراجُجُت الخىي وجىفُز ظشغت -

ش Swot جدلُل هخائج  (اإلاجخمؼ خذمت) إلاػُاس دًالى حامػت/الػلىم الاظالمُت ولُت لخلٍش

 للخصخُذ اإلالترح ؤلاحساء الظعف هلاغ اللىة هلاغ

ت وسوابي غالكاث اليلُت لذي -  مؼ كٍى

 .والػاإلاي اإلادلي اإلاجخمؼ ماظعاث

 واإلااجمشاث الىذواث في مىدعبحها اليلُت حشجؼ -

 في اإلاهمت اللماًا جىاكؾ التي الػمل ووسػ

ا وجذغمهم ، اإلاجخمؼ  . مػىٍى

 مً ًخم اليلُت في اإلاعخمش الخػلُم وخذة وحىد -

بُت دوساث فخذ خاللها دائشة التربُت  إلاىدعبي جذٍس

. 

 ظمػتها إلاخابػت غمل آلُت اليلُت لذي ًىحذ -

 . ومدلُا وغشبُا مدلُا

جحها مؼ بالخىاـل اليلُت جلىم -  بؽيل خٍش

 . فحها اإلاعخجذاث آخش غلى للخػشف دوسي

 للجهاث اليلُت جلذمه بما جىزُم ًىحذ -

 . وللمجخمؼ اإلاعخفُذة

 إلاشاول واضح بسهامج ًىحد ال -

 . اإلاجخمع
 اإلاشاول ًددد واضح بسهامج وطع -

ت  اإلاجخمع جىاحه التي الاحخماعُت والتربٍى

ٌ  ووطع  .لها اإلاىاطبت الخلى

 



 مجهاج ولُت الػلىم الاظالمُت / حامػت دًالى.

 -:الػلىم الاظالمُت  ليلُت الذساس ي اإلاىهج مهام*

ج هدى ًخىحه أن ًجب أألولُت الدزاطت في الاطالمي للخعلُم العام الهدف ئن)) ً جسٍس  مدزطين ماهٍس

جب، وفعالُت بأماهت عملهم ًمازطىن  ج ًمخلً أن ٍو ت  والعلىم الاطالمُت العلىم أطاطُاث الخٍس التربٍى

 ) للعمل اإلاىاطبت، وجإهله
 
 ( مدزطا

 
  والخعلُم الخعلم على كادزا

 
 ،الاطالمُت البدىر أحساء في ئمياهِخه عً فظال

جب ع مهىت ممازطت في واللُم والظلىن اإلابادب على ًسهص أن ٍو جب الخدَز  مىاهبت اإلانهاج ٌظخجُب أن ٍو

 (( اإلاجخمع واخخُاحاث الخؼىز 
 
 .والعاإلاُت اإلادلُت لالعخمادًت مىاهبخه عً فظال

ج بلى ولُدىا جىمذ ً مذسظين  جخٍش  -:آلاجُت اإلاهام ؤداء غلى كادٍس

ت والشسعُت الخدماث جلدًم -  .واإلاجخمع وألاطسة للفسد التربٍى

 .التربىي والشسعي والخثلُف ؤلازشاد -

 .العلمي البدث -

 :الػلىم الاظالمُت  ليلُت ألاولُت للذساظت الذساس ي اإلاىهج ؤهذاف

ج ئعداد ئلى الدزاس ي اإلاىهج يهدف  هدلم وليي، أعاله الفلسة في ئليها اإلاشاز اإلاهام في الاػالع على كادز زٍس

ج على ذلً  :ًأحي ما ًمخلً أن الخٍس

 التربىي والشسعي والاحخماعي. اإلاجاٌ في اإلاجخمع أفساد ليافت الثلافت الاطالمُت جلدًم على للدزةا -1

 . الثلافت الاطالمُت جلدًم في العلمُت الخؼىاث أجباع على اللدزة -2

ت وؤلاطالمُت اإلاإطظاث مسخلف فيالتربىي  العمل على اللدزة -3  .التربٍى

ت ألاشماث في العمل التربىي  كُادة في اإلاهازة -4  .اإلاجخمعُت واإلاساػس الفىٍس

ع وهى ئلُه ٌعهد وي وصدق بأماهت أعماله جأدًت -5  .مؼمئن الخدَز

  أفيازه عً الخعبير على اللدزة -6
 
ا   شفٍى

 
ا ٍس  .وجدٍس

 .اإلاعلىماث جىىىلىجي اطخسدام مهازة -7

 الصف اإلادزس ي. ئدازة مهازة -8

 .اإلادلي اإلاجخمع جىمُت في ؤلاطهام على اللدزة -9

ت  على جإزس أن ًمىً بِئت أو طلىن أو خالت ليل خد وطع على الجامعي اإلادزض كدزة -10 الظالمت الفىٍس

 .خماًتهم بهدف اإلاظخفُدًً أو للفسد

 .العلمي البدث مهازة -11

اث فهم على اللدزة -12 عفي  واطخسدامها الاطالمُت والعلىم واإلابادب الىظٍس  .الخدَز



 .اإلاهىت ممازطت وخدود اللاهىن  خدود اخترام -13

 الدزاطُت والىخداث الظاعاث عدد على باالعخماد الدزاطُت اإلالسزاث دلُل باهجاش جميزث كد ولُدىا ئن ·

 
 
ا  . الؼلبت على اإلالسزاث جىشَع ًخم وطىٍى

  ًخم ·
 
ا س ي ول أعداد طىٍى ت زؼت جدَز  الخؼت اطخمازة وفم ًدزطها التي الدزاطُت اإلاادة إلافسداث طىٍى

ت خم، العلمي والبدث العالي الخعلُم وشازة كبل مً أعدث التي الظىٍى   مساحعتها ٍو
 
ا  مدزض كبل مً طىٍى

 .اإلاادة

  مدي ٌشمل العلىم الاطالمُت ولُت مىهج ئن ·
 
ت  أطاطُت معلىماث مً واطعا  أن اإلاخسسج الؼالب جإهلوجسبٍى

  ًيىن 
 
 .بعُد إلادي الاطالمُت علىملل أألطاطُت باإلاعلىماث متزودا

ساعى ولألطسة والفسد اإلاجخمع لخاحاث اطخجابت وطع كد الاطالمُت ليلُت الدزاس ي اإلاىهج ئن ·  فُه ٍو

 .واإلاجخمع للؼالب اإلاظخلبلُت والخاحاث للمجخمعاإلاعاصسة  اإلاظخجداث خظب اإلاظخمس الخدظين

 -:الذساس ي اإلاىهج مذة

 العلمُت اللجان كبل مً مساحعتها وجمذ،  الدزاطُت اإلاادة مدزض كبل مً دزاس ي ملسز  ول أهداف جددًد جم

جسي ، اليلُت مجلع عليها وصادق اليلُت في   الدزاطُت اإلالسزاث أهداف مساحعت ٍو
 
 اللجىت كبل مً طىىٍا

 اخخُاحاث جؼابم الدزاس ي اإلاىهج لخؼبُم الصمىُت اإلادة جيىن  أن ًجب)) الخؼرًت على بىاء لألكظام العلمُت

ج اإلاؼلىبت الىفاءة  أألطاطُت باإلاعلىماث اإلاخسسج جصوٍد ًخم طىىاث أزبع وهي،العلىم الاطالمُت  ولُت لخٍس

 .((اإلاشاول وخل اإلاجخمع خاحاث وفم على الاطالمُت علىملل

فأن اإلاىاد الدزاطُت جم وطعها على وفم هخاب ، طىىاث أزبع العلىم الاطالمُت ولُت في الدزاطت مدة ئن

اللؼاعُت ليلُاث العلىم الاطالمُت في العساق واإلالس مً كبل وشازة الخعلُم العالي والبدث العلمي لعام 

 م 2016

 : الػلىم الاظالمُت ليلُت الذساس ي اإلاىهج مػاًير

 ألاطاطُت واإلاهازاث ، الخعلم هفاءة جظمً التي الاطالمُت العلىم أطاطُاث على ًدخىي  الدزاس ي اإلاىهج ئن. 1

ٌ  والظلىن ،  .الخدَزع مهىت ممازطت في للدزى

س ي على الدزاس ي اإلاىهج جؼبُم ٌعخمد. 2 ع واإلاىاكشاث اإلاداطساث بخلدًم الخدَز  بشيلالىظسي  والخدَز

 .هبير

 .الدزاس ي اإلاىهج ملسزاث بين مددد وعمىدي أفلي جيامل هىان. 3



ع ًخم. 4 خم اليلُت لؼلبت الخاطباث مادة جدَز  والاهترهذ الخاطبت اطخسدام على الؼلبت حعلُم زالله مً ٍو

 ٌ ع ًخم هرلً للخاطباث مخسصص مسخبر ًىحد ئذ الىتروهُا اإلاعلىماث على والخصى  اللؼت مادة جدَز

ت مهازاتهم جىمُت أحل مً العسبُت  . والىخابُت اللؼٍى

 .والدًملساػُت ؤلاوظان خلىق  مادحي الدزاس ي اإلاىهج ًخظمً. 5

 . مادحي ػساةم الخدَزع، وعلم الىفع التربىي  الدزاس ي اإلاىهج ًخظمً. 6

 وأصىله، والفله ، والخفظير وعلىمه ألاطاطُت الاطالمُت باإلاعازف الؼالب جصوٍد الدزاس ي اإلاىهج ًخظمً. 7

  . والفىس الاطالمي ، والخدًث وعلىمه  ، والعلُدة

 . اإلاخسسج للؼالب بدثي مشسوع اإلانهاج طمً في ًىحد. 9

ش Swot جدلُل هخائج  ( اإلاىاهج) إلاػُاس دًالى حامػت/  الػلىم الاظالمُت ولُت لخلٍش

 للخصخُذ اإلالترح ؤلاحساء الظعف هلاغ اللىة هلاغ

 . الذساظُت للملشساث مىخذ دلُل وحىد -

 . الذساظُت اإلالشساث جشميز دلُل وحىد -

 . للىلبت مػلً الذساس ي اإلالشس  -

 . الذساظُت اإلالشساث جفمُم اظخماسة وحىد -

 له اإلادذد الضمً وفم غلى مػذ الذساس ي اإلاىهج -

. 

 جدىاظب بما ـممذ الذساظُت اإلالشساث -

 الذساظُت الىالب وكذساث

 واإلاهاساث اإلاػاسف الذساس ي اإلاىهج ًخممً -

 والاججاهاث ًىدعبها ؤن ًجب التي مخىىغت

 واللُم

 غمى كبل مً اإلالشس  مشاحػت اظخماسة وحىد -

عُت تالهُئ  . الخذَس

 . اليلُت بمىاهج حػجى لجىت وحىد -

 خلىق  غلى الخإهُذ الذساس ي اإلاىهج ًخممً -

ت ؤلاوعان  . والذًملشاوُت والحٍش

 مهىت ؤخالكُاث مادة الذساس ي اإلاىهج ًخممً -

 ،ومادة التربىي  الىفغ غلم ومادة الخذَسغ

 وشائم الخذَسغ

 البدث مؽشوع الذساس ي اإلاىهج لمً في وحىد -

 مىهج مادة وحىد غً فمال الشابػت للمشخلت

 . الػلمي والخدلُم البدث

 اإلاظخفُدة الجهاث مشازهت عدم -

 بىاء في واإلاجخمع العمل وطىق 

 .الدزاس ي اإلاىهج

 والجهاث اليلُت بين مشترهت لجىت وطع -

 . الدزاس ي اإلاىهج بىاء في اإلاظخفُدة



 . ومخخففت ؼاملت الذساظُت اإلالشساث -

 للخىىس  مىاهبت الذساظُت اإلالشساث -

 . الحذًثت واإلاعخجذاث

ت ظاغاث الذساس ي اإلاىهج ًخممً -  وغملُت هظٍش

 . مخىاصهت

الػلىم  في مخخففين خبراء اؼتران جم -

 . الذساظُت اإلاىاهج ولؼ فيؤلاظالمُت 

 . بلافُت لؿت جذَسغ الذساس ي اإلاىهج ًخممً -

 و الػالُت الىجاح وعب دساظت في آلُت جىحذ -

 غلى جازش اليعب هزه ألن ، الشظىب وعب

 . الذساس ي اإلاىهج وبُػت

 بػذ واللىة المػف هلاه جدذد دساظت جىحذ -

 الىجاح وعب مخابػت في الففلُت الامخداهاث

 والشظىب

 

 

 ؤهم غىاـش اللىة والمػف فى البِئت الذاخلُت والىصن اليعبى لها -

 مففىكت الػىامل الاظتراجُجُت الذاخلُت - 

 

 الػىامل الاظتراجُجُت الذاخلُت

 

 الىصن اليعبي

دسحت 

الجار

 بُت

الىلاه 

 اإلاشجحت

 هلاه اللىة  -ؤ 

غ وجىىع مذاسظهم الػلمُت وجخففاتهم  هفاءة ؤغماء هُئت الخذَس

 .الذكُلت
0.17 5 0.85 

غ  للملشساث التي ًخم مالئمت الخخفق الػلمي ألغماء هُئت الخذَس

عها  .جذَس
0.1 3 0.3 

 0.51 3 0.17 .وحىد مىكؼ لليلُت والجامػت غلى ؼبىت الاهترهذ

 0.76 4 0.19وحىد مىخبت مػلىلت بلذساتها،  وجدخىي غلى الىخب الحذًثت  وبػن 



غ والباخثين   .اإلاجالث الػلمُت مخاخت للىالب وؤغماء هُئت الخذَس

غ في هذواث مؽاسهت فػالت مً الػمادة  وبػن ؤغماء هُئت الخذَس

 لخذمت وجثلُف 
ً
ومدالشاث غلمُت داخل اليلُت وخاسحها ؤخُاها

 .اإلاجخمؼ

0.15 3 0.45 

 هلاه المػف  -ب 

 0.07 1 0.07 كفىس اإلابجى الحالي في اظدُػاب اخخُاحاث اليلُت

غذم وحىد بشامج للذساظاث الػلُا مما ٌػُم جدلُم سظالت اليلُت 

 .بالفىسة اإلاثلىوؤهذافها 
0.03 2 0.06 

ت مً اإلاىظفين   0.05 1 0.05 كلت ولػف الىىادس الاداٍس

ادة غذد اإلالبىلين باليلُت غً الىاكت الاظدُػابُت ٌعبب لؿىه  ٍص

 غلى اليلُه.
0.03 1 0.03 

ل الزاحى لليلُه .  0.04 1 0.04 لػف الخمٍى

 3.12  2 ؤحمالي الىلاه

الظابم أن الىشن الترحُحى لعىاصس اللىة أزلل مً الىشن الترحُحى لعىاصس ًخطح مً الخدلُل الىمي 

عىع ذلً أهمُت جىمُت ؤلاطتراجُجُاث  الظعف وهى ما ٌعجى الخأزير الىاضح لعىاصس اللىة على أداء اليلُت َو

 التى جسهص على جىمُت عىاصس اللىة ومعالجت عىاصس الظعف مً أحل جدلُم ألاهداف ؤلاطتراجُجُت.

 ؤهم غىاـش الفشؿ والتهذًذاث فى البِئت الخاسحُت والىصن اليعبى لها

 مففىفت الػىامل الاظتراجُجُت الخاسحُت -

 

 الػىامل الاظتراجُجُت الخاسحُت

 

الىصن 

 اليعبي

دسحت 

 الجاربُت

الىلاه 

 اإلاشجحت

 الفشؿ  -ؤ 



اغخماد مبذؤ الجىدة في ألاداء الجامعي مما ٌػضص مً كذساث الػاملين 

ىىسهم  ٍو
0.08 3 0.24 

ض الجامػت للؽشاهت والخىؤمت مؼ  امياهُت اظخفادة اليلُت مً حػٍض

 حامػاث مشمىكت .
0.06 2 0.12 

ش  ِىت( لخىٍى الاظخفادة مً اإلالاسهت اإلاشحػُت مؼ اليلُاث اإلاػخمذة)الـش

 اليلُت والحفىل غلى ؼهادة الاغخمادًت .
0.08 1 0.08 

إلاخىلباث الحىىمت والذولت واإلاجخمؼ لالظدثماس في اللذسة غلى الاظخجابت 

 ؤلاوعان
0.04 1 0.04 

وحوووووىد كعوووووم لووووومان الجوووووىدة والاداء الجوووووامعي  بالجامػوووووت والوووووزي ًوووووذغم 

خابؼ اغمال الجىدة باليلُه .  ٍو

 

0.03 1 0.03 

 التهذًذاث  -ب 

ادة اغذاد اإلالبىلين غً بظدُػاب اليلُت هظشا لعُاظاث اللبىل  ٍص

ت  اإلاشهٍض
0.19 4 0.76 

الخذهىس اإلاعخمش في اإلاعخىي الخػلُمي للىالب اللادمين مً الخػلُم 

 .الثاهىي 
0.1 2 0.2 

جين باليلُت بػذ  غذم وحىد ظُاظت مدذدة واضحت لشبي الخٍش

 .الخخشج
0.1 3 0.3 

غذم معاهمت ألاوشاف اإلاجخمػُت اإلاخخلفت في جىفير فشؿ الػمل 

جى اإلااظعت  .لخٍش
0.15 2 0.3 

ل للبدث الػلمي مً كبل اللىاع الػام و الخاؿ   0.34 2 0.17 لػف الخمٍى

 2.41  2 ؤحمالي الىلاه

للفسص وهى ما ٌعجى  للتهدًداث أزلل مً الىشن الترحُحى ًخطح مً الخدلُل الىمي الظابم أن الىشن الترحُحى

ًجب ئطخؼالٌ الفسص مً أحل أن التهدًداث مىطع جأزير على أداء اليلُت و ًجب الخد مً زؼسها، و هرلً 

د مً ألاهداف ؤلاطتراجُجُت.  جدلُم اإلاٍص



( والىشن اإلاسجح لعىاصس الفسص والتهدًد 3.12ٌشيل الىشن اإلاسجح لعىاصس اللىة والظعف للبِئت الدازلُت )

 ( وما جم ئطخيخاحه مً الخدلُل البُئي )ؤلاطتراجُجي( دالالث بُيُت لىطع أعلى م2.41ًللبِئت الخازحُت )

 اإلاخىطؽ لليلُت وأدائها.  وهى وطع وأداء هىعي حُد في ظل ؤلامياهاث اإلاخاخت.

 

 

 

 

 

 

 



 الػىاـش الشئِعُت
الىصن 

 اليعبى

 البذائل ؤلاظتراجُجُت

 اظتراجُجُت همى وجىظؼ 

(S+O) 

 اظتراجُجُت جدعين وجىىٍش

(W+O) 

 اظتراججُت زباث واظخلشاس

(S+T) 

 اظتراجُجُت ؤلاهىماػ

(W+T) 

دسحت 

 الجاربُت

حملت 

 الذسحت

دسحت 

 الجاربُت

دسحت  حملت الذسحت

 الجاربُت

دسحت  حملت الذسحت

 الجاربُت

حملت 

 الذسحت

 لفشؿا

اغخماد مبذؤ الجىدة في ألاداء الجامعي مما 

ىىسهم  ٌػضص مً كذساث الػاملين ٍو
0.08 

 
3 0.24 3 0.24 2 0.16 2 0.16 

ض الجامػت  امياهُت اظخفادة اليلُت مً حػٍض

 للؽشاهت والخىؤمت مؼ حامػاث مشمىكت .
2.26 2 0.12 3 0.18 3 0.18 1 0.06 

الاظخفادة مً اإلالاسهت اإلاشحػُت مؼ اليلُاث 

ش اليلُت  ِىت( لخىٍى اإلاػخمذة)الـش

 والحفىل غلى ؼهادة الاغخمادًت .

2.08 2 0.16 2 0.16 1 0.08 1 0.08 

الاظخجابت إلاخىلباث الحىىمت اللذسة غلى 

 والذولت واإلاجخمؼ لالظدثماس في ؤلاوعان
2.04 2 0.08 2 0.08 3 0.12 1 0.04 

وحىد كعم لمان الجىدة والاداء الجامعي  

خووووووووووابؼ اغمووووووووووال  بالجامػووووووووووت والووووووووووزي ًووووووووووذغم ٍو
2.03 2 0.06 1 0.03 1 0.03 1 0.03 



 الجىدة باليلُه .

 

 التهذًذاث

ادة اغذاد اإلالبىلين غً بظدُػاب اليلُت  ٍص

ت  هظشا لعُاظاث اللبىل اإلاشهٍض
2.19 

 

2 0.38 3 0.57 3 0.57 3 0.57 

الخذهىس اإلاعخمش في اإلاعخىي الخػلُمي 

 .للىالب اللادمين مً الخػلُم الثاهىي 
2.1 1 0.1 2 0.2 2 0.2 2 0.2 

غذم وحىد ظُاظت مدذدة واضحت لشبي 

جين باليلُت   .بػذ الخخشجالخٍش
2.1 2 0.2 2 0.2 2 0.2 3 0.3 

غذم معاهمت ألاوشاف اإلاجخمػُت اإلاخخلفت 

جى اإلااظعت  .في جىفير فشؿ الػمل لخٍش
2.15 2 0.3 2 0.23 3 0.45 3 0.45 

ل للبدث الػلمي مً كبل  لػف الخمٍى

 اللىاع الػام و الخاؿ 
2.17 1 0.17 1 0.17 3 0.51 2 0.34 

 هلاه اللىة



غ وجىىع مذاسظهم هفاءة  ؤغماء هُئت الخذَس

 .الػلمُت وجخففاتهم الذكُلت
2.27 

 
3 0.51 2 0.34 3 0.51 1 0.17 

مالئمت الخخفق الػلمي ألغماء هُئت 

عها غ للملشساث التي ًخم جذَس  .الخذَس
2.2 2 0.2 1 0.1 3 0.3 2 0.2 

وحىد مىكؼ لليلُت والجامػت غلى ؼبىت 

 .الاهترهذ
2.27 3 0.51 2 0.34 3 0.51 1 0.17 

وحىد مىخبت مػلىلت بلذساتها،  وجدخىي غلى 

الىخب الحذًثت  وبػن اإلاجالث الػلمُت 

غ  مخاخت للىالب وؤغماء هُئت الخذَس

  .والباخثين

2.29 3 0.57 1 0.19 3 0.57 1 0.19 

مؽاسهت فػالت مً الػمادة وبػن ؤغماء 

غ في هذواث ومدالشاث غلمُت  هُئت الخذَس

 لخذمت وجثلُف داخل 
ً
اليلُت وخاسحها ؤخُاها

 .اإلاجخمؼ

2.25 2 0.3 3 0.45 3 0.45 1 0.15 

 هلاه المػف

كفىس اإلابجى الحالي في اظدُػاب اخخُاحاث 

 اليلُت
2.27 

 

3 0.21 1 0.07 2 0.14 3 0.21 



غذم وحىد بشامج للذساظاث الػلُا مما ٌػُم 

جدلُم سظالت اليلُت وؤهذافها بالفىسة 

 .اإلاثلى

2.23 2 0.06 2 0.06 1 0.03 3 0.09 

ت مً اإلاىظفين   0.1 2 0.05 1 0.15 3 0.05 1 2.25 كلت ولػف الىىادس الاداٍس

ادة غذد اإلالبىلين باليلُت غً الىاكت  ٍص

 الاظدُػابُت ٌعبب لؿىه غلى اليلُه.
2.23 2 0.06 2 0.06 1 0.03 3 0.09 

ل الزاحى لليلُه .  0.12 3 0.08 2 0.04 1 0.04 1 2.24 لػف الخمٍى

 372.  5.17  3.93  432.   0.22 ألاحمالى

 

 الػىامل ؤلاظتراجُجُت الذاخلُت

 

 

 

 

(S) هلاه اللىة  (W) هلاه المػف 

  غ وجىىع مذاسظهم الػلمُت هفاءة ؤغماء هُئت الخذَس

 .وجخففاتهم الذكُلت

  اظدُػاب اخخُاحاث اليلُتكفىس اإلابجى الحالي في 

  غ للملشساث التي مالئمت الخخفق الػلمي ألغماء هُئت الخذَس

عها  .ًخم جذَس

  غذم وحىد بشامج للذساظاث الػلُا مما ٌػُم جدلُم

 .سظالت اليلُت وؤهذافها بالفىسة اإلاثلى

 وحىد مىكؼ لليلُت والجامػت غلى ؼبىت الاهترهذ.   ت مً اإلاىظفين  كلت ولػف الىىادس الاداٍس



 

 

 

 

 

 

 الخاسحُت الػىامل ؤلاظتراجُجُت

   وحىد مىخبت مػلىلت بلذساتها،  وجدخىي غلى الىخب الحذًثت

وبػن اإلاجالث الػلمُت مخاخت للىالب وؤغماء هُئت الخذَسغ 

  .والباخثين

  ادة غذد اإلالبىلين باليلُت غً الىاكت الاظدُػابُت ٍص

 ٌعبب لؿىه غلى اليلُه.

  ًغ في مؽاسهت فػالت م الػمادة وبػن ؤغماء هُئت الخذَس

 لخذمت 
ً
هذواث ومدالشاث غلمُت داخل اليلُت وخاسحها ؤخُاها

 .وجثلُف اإلاجخمؼ

 . ل الزاحى لليلُه  لػف الخمٍى

(O) (4.32) الفشؿ  (S + O) )همى وجىظؼ( (3.93)  اظتراجُجُت (W + O) )اظتراجُجُت )جدعين وجىىٍش 

الجامعي مما ٌػضص مً كذساث اغخماد مبذؤ الجىدة في ألاداء 

ىىسهم  الػاملين ٍو

 باليلُت الػمل غلى جىمُت الخبراث و الخخففاث اإلاخميزة -1

 الخىظؼ في البيُت الخدخُت و اإلاػلىماجُت لليلُت -2

ش الخبراث البدثُت -3  ؤلاظخمشاس في جىٍى

ؤلاظخفادة مً الػشوك و اإلاؽشوغاث للخىىس في مجال الػلىم 4-

 الاظالمُت

 ؤلاسجلاء بمعخىي الفاغلُت الخػلُمُت  -1

 بغادة جىظُم الهُيل ؤلاداسي باليلُت2 -

 جدعين الخبراث الخىبُلُت و البدثُت في مجال الػلىم الاظالمُت -3

 سبي البرامج الػلمُت بةخخُاحاث كىاغاث اإلاجخمؼ4-

ض الجامػت للؽشاهت  امياهُت اظخفادة اليلُت مً حػٍض

 مشمىكت . والخىؤمت مؼ حامػاث

الاظخفادة مً اإلالاسهت اإلاشحػُت مؼ اليلُاث 

ش اليلُت والحفىل غلى ؼهادة  ِىت( لخىٍى اإلاػخمذة)الـش

 الاغخمادًت .



اللذسة غلى الاظخجابت إلاخىلباث الحىىمت والذولت واإلاجخمؼ 

 لالظدثماس في ؤلاوعان

 

 

 

 

وحوووووووىد كعوووووووم لووووووومان الجوووووووىدة والاداء الجوووووووامعي  بالجامػوووووووت 

خابؼ اغمال الجىدة باليلُه .والزي   ًذغم ٍو

(T) (5.17)  التهذًذاث (S + T)  )زباث واظخلشاس( (3.72)   اظتراجُجُت (W + T)  )اظتراجُجُت )اهىماػ  

ادة اغذاد اإلالبىلين غً بظدُػاب اليلُت هظشا لعُاظاث  ٍص

ت  اللبىل اإلاشهٍض

ادة بظخلاللُت -1  اليلُت في كبىل ألاغذاد اإلاىاظبت للىالب  الععي لٍض

 الععي هدى ببخياس بشامج خاـت باليلُت جدلُم لها الخميز -2

ل الذاخلي غبر فخذ الذساظت اإلاعائُت والذساظاث  -3 ادة الخمٍى ٍص

 الػلُا

 ؤلاظخفادة مً هفاءاث و خبراث اليلُت اإلاخميزة -4

 بظدثماس اإلابجى الحذًث لليلُت -5

 

 صم هدى خفن ؤغذاد اإلالبىلين باليلُتبجخار الال  -1

ؤلاظخفادة مً اليؽاواث اإلاىحىدة و الحذ مً اليؽاواث  -2

 الجذًذة 

 الػمل غلى بظخذامت اإلاىاسد اإلاالُت -3

 

 

 

 

 

الخذهىس اإلاعخمش في اإلاعخىي الخػلُمي للىالب اللادمين 

 .مً الخػلُم الثاهىي 

جين باليلُت  غذم وحىد ظُاظت مدذدة واضحت لشبي الخٍش

 .بػذ الخخشج

غذم معاهمت ألاوشاف اإلاجخمػُت اإلاخخلفت في جىفير فشؿ 

جى اإلااظعت  .الػمل لخٍش

ل للبدث الػلمي مً كبل اللىاع الػام و  لػف الخمٍى

 الخاؿ 



هي ألامثل هبدًل ئطتراجُجي لإلطخسدام في خالت ولُت العلىم  5.17 بىشن مسجح (S+Tالثباث و ؤلاطخلساز ) فى طىء هرا الخدلُل وألاوشان اإلاسجخت الظابلت، ًدبين أن ئطتراجیجیت

 وجمثل في هره الخالت ئطتراجُجُت ئطخسدام عىاصس اللىة وججىب التهدًداث الخازحُت . الاطالمُت بجامعت دًالى،

 

 جلدًس الاخخُاحاث

  
 
مع مخؼلباث الاعخماد ألاوادًمي و الخميز اإلايشىد مدلُا ودولُا، مً هىا فان ألامس ًدخاج ئلى  ًدخاج الىطع الخالي في ولُت العلىم الاطالمُت ئلى ئعادة هظس ختى ًصبذ مخمشُا

 ما ًلي:

 :خمثل ذلً فُما ًلي  تهُئت مىار حعلُمي مخميز ٍو

 .جفعُل شعبت طمان الجىدة على مظخىي اليلُت مً أحل جىزُم طمان الجىدة ليافت أوشؼت اليلُت 

  واإلاىخبت وشعبت الخاطباث  باإلاعداث الخىىىلىحُت الخدًثت ووطاةل ؤلاًظاح.جددًث اللاعاث الدزاطُت 

 .ت لليلُت بما ٌظمذ بخدظين ألاداء ؤلادازي ت إلاسخلف ألاوشؼت ؤلاداٍز  ؤلاطخسدام ألامثل لىظم اإلاعلىماث ؤلاداٍز

 .زبؽ ألابدار العلمُت باخخُاحاث اإلاجخمع و الدولت 

 ادة عدد أعظاء هُئت الخدَزع  .ٍش

 ًدىاطب مع أعداد و ئخخُاحاث الؼالب مبجى. 



 ين ادة عدد اإلاىظفين ؤلاداٍز  .ٍش

 اإلاخاوش التي جىاحه جىبُم الخىت الاظتراجُجُت في اليلُت

 .ادة أعداد ػالب اليلُت  ٍش

 .جىلل اليىادز الجامعُت الى حامعاث وولُاث أزسي 

 . عدم جفسغ أعظاء هُئت الخدَزع بشيل وامل 

 الالشمت لخىفُر الخؼت الاطتراجُجُت. عدم هفاًت اإلاىازد اإلاالُت 

 .اإلالاومت الؼبُعُت للخؼُير مً كبل ألافساد 

 .صعىبت جلُُم الؼالب في ظل ألاعداد الىبيرة 

  س والخدظين ت الشدًدة في الخؼٍى  .اإلاسهٍص

 وظائل الخخفُف مً اإلاخاوش

 ت. الظعي الى جدظين دزل  الهُئت ؤلاداٍز

 .حشجُع وجدفيز البدث العلمي باليلُت 

 في مدُؽ اليلُت و مجخمعها. وشس زلافت الجىدة والخلُُم الراحي 



 .دعم الدولت واإلاجخمع اإلادوي لسطالت اليلُت 

 .في مجاٌ الخجهيزاث 
 
ادة اإلاىازد اإلاالُت الالشمت لخىفُر الخؼت وزصىصا  ٍش

 د ع. الظعي للمٍص ت الخازحُت والدازلُت لخىمُت أعظاء هُئت الخدَز ٍس  مً الدوزاث الخؼٍى

 ادة مىازد الالخىط  يلُت.ع في فخذ دزاطت مظاةُت في اليلُت علي مظخىي البيالىزٍىض ولالكظام وافت ومىاصلت العمل على اطخددار الدزاطاث العلُا لٍص

 :ليلُت الػلىم الاظالمُت حامػت دًالى ألاهذاف الاظتراجُجُت

 *  الهذف الاظتراجُجي ألاول  

 جفعُل زدمت اإلاجخمع 

 الثاوي *  الهذف الاظتراجُجي

 الخميز في الخعلُم و ألاوشؼت الؼالبُه 

 * الهذف الاظتراجُجي الثالث

 الخميز في الخسصصاث البدثُت و الخؼبُلُت 

 *  الهذف الاظتراجُجي الشابؼ

ت  ئطخدامت و جىىع اإلاىازد اإلاالُت  و البشٍس

 * الهذف الاظتراجُجي الخامغ

س في البيُت الخدخُت و اإلاعلىماجُت لليلُت   الخؼٍى

 * الهذف الاظتراجُجي العادط

  جفعُل  ئدازة الجىده الشامله 



 

 الخىت الخىفُزًت للخىت الاظتراجُجُت

     

 



 الهذف الاظتراجُجي ألاول: جفػُل خذمت اإلاجخمؼ.1

 الهذف اإلادذد
اإلاخشحاث / 

 الػائذ
 ألاوؽىت ماؼشاث الىجاح

 فترة الخىفُز

 اإلاعئىلُه 

 الجهاًت البذاًت
 الخيلفت

 الاحمالُت

جفػُل اإلاؽاسهت في 

 خذمت اإلاجخمؼ 

خذمت 

اإلاجخمؼ 

 اإلافػلت 

ادة مػذل الىلب غلى الخذماث  ٍص

 بيعبت 
ً
ا   % 22ظىٍى

ً
 ظىىٍا

م الخذماث الخػلُمُه والبدثُه 2 .حعٍى

 التى جلذمها اليلُه داخل اإلاجخمؼ اإلادلى 
2/0202 20/0206 

البدث  –اإلاػاون الػلمي  –الػمُذ 

ش  والخىٍى
- 

 اغخماد الخىه اإلاجخمػُه 
.ولؼ ومخابػت  خىت اإلاؽاسهت 0

 اإلاجخمػُت
 - اإلاػاون الػلمي  –الػمُذ  20/0206 2/0202

ا  ادة غذد الاخباس اإلايؽىسه ظىٍى ٍص

 % 25بيعبت 

 

ؤلاغالن اإلاعخمش غً اوؽىت اإلاؽاسهت  .3

 في خذمت اإلاجخمؼ غلى مىكؼ اليلُت
2/0202 20/0206 

الاغالم –اإلاػاون الػلمي  –الػمُذ 

 مىكؼ اليلُت–
- 

ؽاسهه في خذمت هذواث غً اإلا 6غلذ 

 اإلاجخمؼ 

.غمل هذواث مؽاسهه مجخمػُه 4

 مخخلفه جثلُفُه 
2/0202 20/0206 

 –اإلاػاون الػلمي  –الػمُذ 

 الاكعام الػلمُت
- 

جخذم دوساث جخففُه  3غلذ 

  اإلاجخمؼ
 20/0206 2/0202  اإلاجخمؼغلذ دوساث جخففُت جخذم .5

الخػلُم –اإلاػاون الػلمي  –الػمُذ 

 اإلاعخمش
- 



بًجاد فشؿ 

غمل 

جين  للخٍش

ادة  جين الزًً جم  ٍص غذد الخٍش

 جىظُفهم 

ت التربُت والىكفين 6 .اإلاخابػت مؼ مذًٍش

 )العجي والؽُعي( مً ؤحل جىظُفهم
 - والاداسي اإلاػاون الػلمي  –الػمُذ  20/0206 2/0202

 
جين الزًً جم  ادة غذد الخٍش ٍص

 %  22الخىاـل مػهم بيعبت 
جين7  20/0206 2/0202 . الخىاـل اإلاعخمش مؼ الخٍش

 –اإلاػاون الػلمي  –الػمُذ 

 الاكعام الػلمُت
- 

 

 ( الهذف الاظتراجُجي الثاوي: الخميز في الخػلُم و ألاوؽىت الىالبُه2

 

 ألاوؽىت ماؼشاث الىجاح اإلاخشحاث / الػائذ الهذف اإلادذد

 فترة الخىفُز
 اإلاعئىلُه

 الجهاًت البذاًت 
الخيلفت 

 الاحمالُت

الخميز في 

الخػلُم و 

ألاوؽىت 

 الىالبُه

هظام و ؤوؽىت حػلُمُت 

 مخميزة

ىل  شلا الىالبى غً بالالـى

 %75الاظتراجُجُه  الى اهثر مً 

الخدذًث والخفػُل الظتراجُجُت الخػلُم  -2

 والخػلم
2/0202 20/0206 

غمُذ اليلُه +اإلاػاون الػلمي +سئظاء 

 عامالاك
- 

ادة معخىي   الشلا الىالبى  ٍص

غً الػملُه الخػلُمُه بيعبت 

 % غً الػام العابم 5

حشجُؼ الىالب غلي الاؼتران في اإلاعابلاث  -2

 والاوؽىت الىالبُت
2/0202 20/0206 

اإلاػاون الػلمي+الاكعام + ؼػبت 

 الاوؽىت الىالبُت
- 

 -اإلاػاون الػلمي+الاكعام + ؼػبت  20/0206 2/0202 للىالب   جىمُت اللذساث واإلاىاهب – 4



 

ادة معخىي  الشلا الىالبى  ٍص

% غً 5غً الاوؽىه  بيعبت 

 الػام العابم

 - الاوؽىت الىالبُت 20/0206 2/0202 جىظُم الذوساث الخىافعُت -5

 - 20/0206 2/0202 الخىظؼ في الاوؽىت الىالبُت  -6

 جفػُل اداء الفشق الىالبُت    -7

 

2/0202 20/0206 - 

ش الػملُه  جىٍى

 الخػلُمُه باليلُه 

 

ب    52جذٍس
ً
ا  والب ظىٍى

 

ب ـُفى للىالب جخىافم مؼ  -8 غمل بشامج جذٍس

 البرامج الخػلُمُت
2/0202 20/0206 

اإلاػاون الػلمي+الاكعام + ؼػبت 

 الاوؽىت الىالبُت

- 

 

ادة غذد الىالب اإلاعخفُذًً  ٍص

%  22ليل ملشس دساس ي بيعبت 

 
ً
ا  ظىٍى

جفػُل الخػلُم الخػاووى مابين اليلُت  -22

ت التربُت  لخفػُل الجاهب الخىبُلى غىذ  ومذًٍش

 الىالب 

2/0202 20/0206 

 الػمُذ +اإلاػاون الػلمي+الاكعام

- 

 اغخماد الالئدت حذًذه لليلُه  

 
 -- الػمُذ +اإلاػاون الػلمي+الاكعام 20/0206 2/0202 حذًذه لليلُه  بغذاد الئده -22



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهذف اإلادذد
اإلاخشحاث 

 / الػائذ

 ألاوؽىت ماؼشاث الىجاح

 فترة الخىفُز

 اإلاعئىلُه

 الخيلفت الاحمالُت الجهاًت البذاًت

و خللاث  هذواث8غلذ 

ا  ومدالشاث  اإلاىػلذة ظىٍى

 

جىثُف الىذواث وخللاث اإلاىاكؽه بين اغماء -20

 هُئت الخذَسغ والىالب.
2/0202 20/0206 

 الػمُذ +اإلاػاون الػلمي+الاكعام
- 

اللاء بػن  . الاظخفاده مً روي الخبراث فى23

 اإلادالشاث للىالب
2/0202 20/0206 

 الػمُذ +اإلاػاون الػلمي+الاكعام
- 

 

ادة معخىي   سلا الىالب غً  ٍص

وظائل الخػلُم ؾير الخللُذًت الى 

 %52اهثر مً 

جدذًث وجىىٍش هظم الخػلُم والخػلم للىلبت  -24

 الػادًين وروي اللذساث الخاـت
 - الػلمي+الاكعامالػمُذ +اإلاػاون  20/0206 2/0202

 

اظخخذام جىىىلىحُا الخػلُم الجذًذه فى  -25

    -   – smart bordاإلادالشاث والامخداهاث "

datashow  - " ؼاؼاث غشك هبيره 

 - الػمُذ +اإلاػاون الػلمي+الاكعام 20/0206 2/0202

ىل بمعخىي   سلا الىالب  الـى

غً الاسؼاد ألاوادًمي الى ما فىق 

75  % 

هظام جفاغلى لألسؼاد الاوادًمى بين الىالب -26

 واإلاشؼذ الاوادًمى.
2/0202 20/0206 

اإلاػاون الػلمي+الاكعام+ وخذة 

 - الاسؼاد التربىي 



 ( الهذف الاظتراجُجي الثالث:  الخميز في الخخففاث البدثُت و الخىبُلُت3

 الهذف اإلادذد
اإلاخشحاث / 

 الػائذ
 ألاوؽىت ماؼشاث الىجاح

 اإلاعئىلُه  فترة الخىفُز

 الخيلفت الاحمالُت الجهاًت البذاًت

الخميز في الخخففاث 

 البدثُت و الخىبُلُت

ش الػملُت  جىٍى

 البدثُت باليلُت

خللت اإلاىاكؽت و ؤلاحخماغاث  2

ا  الذوسٍت للمجمىغاث البدثُت ؼهٍش

غمل هذواث واحخماغاث وخللاث مىاكؽه  -2

 للمجمىغاث البدثُه
2/0202 20/0206 

الػمُذ +اإلاػاون 

البدث + الػلمي+الاكعام

ش  والخىٍى

 

- 

 

ا 2  --- 20/0206 2/0202 الخىظؼ فى اكامت مؽشوغاث بدثُه -0 مؽشوع بدثي ظىٍى

باث الخاسحُت   غذد البػثاث و الخذٍس

ا2)  (ظىٍى

 

 -- الػمُذ +اإلاػاون الػلمي 20/0206 2/0202 الخىظؼ في البػثاث الخاسحُه - 4

 اغخماد  مجلت  بدثُت مخخففت  

  20/0206 2/0202 اوؽاء مجلت بدثُت مخخففت  - 5

- 
 20/0206 2/0202 اإلاىحىدةالخلذم ألغخماد اإلاجلت  البدثُه    -6

الػمُذ +اإلاػاون 

 الػلمي+الاكعام

 

بدث مً الخاسج  وؽش  5وؽش غذد 

 ول اسبؼ ؼهىس  - 7
ً
سئظاء الاكعام + غمُذ اليلُه  20/0206 2/0202 وؽش اإلاجله الػلمُه دوسٍا

 + الجىده

- 

 - 20/0206 2/0202 اوؽاء مىكؼ للمجله الػلمُه غلى مىكؼ اليلُه-8



 

 02غذد 
ً
ا  بدث مً الذاخل ظىٍى

 ؤو دولي ماجمش مدلي 2اكامت 

 

 20/0206 2/0202 اكامت ماجمشاث مدلُه  -9
- 

 20/0206 2/0202 اكامت  ماجمشاث دولُه  -22

مشاث خمىس اغماء هُئت  3

غ للماجمشاث ظىىٍا  الخذَس

ادة اإلاؽاسهه اإلااجمشاث الذاخلُت والذولُت  -22 ٍص

غ  ألغماء هُئت الخذَس

 

2/0202 20/0206 - 



 ( الهذف الاظتراجُجي الشابؼ: بظخذامت و جىىع اإلاىاسد اإلاالُت4

 ألاوؽىت ماؼشاث الىجاح اإلاخشحاث / الػائذ الهذف اإلادذد

 اإلاعئىلُه  فترة الخىفُز

 الخيلفت الاحمالُت الجهاًت البذاًت 

بظخذامت و جىىع  

 اإلاىاسد اإلاالُت

امىاسد اإلاالُه مً 

 الػملُه الخػلُمُه

 

 

ادة اًشاداث اليلُه مً  ٍص

الذساظت اإلاعائُت  بيعبت 

22  
ً
ا  % ظىٍى

م للبرامج الخاـت باليلُت - 2  20/0206 2/0202 الدعٍى
الػمُذ +اإلاػاون الػلمي+ 

 اإلاالُت
-- 

اوؽاء البرامج الخاـت للذساظاث  الخىظؼ فى  - 0

 الػلُا والذساظت اإلاعائُت  
2/0202 20/0206 

الػمُذ +اإلاػاون الػلمي+ 

 اإلاالُت
---- 

بوؽاء بشامج حذًذة خاـه إلاشخلت  -3

 البيالىسٍىط  
 ---- الػمُذ +اإلاػاون الػلمي+اإلاالُت 20/0206 2/0202

ادة اإلاىاسد اغخماد  خىت ٍص

 الزاجُه
ادة اإلاىاسد الزاجُه -4  --- الػمُذ +اإلاػاون الػلمي+اإلاالُت 20/0206 2/0202 جدذًث خىت ٍص



ش في البيُت الخدخُت و اإلاػلىماجُت لليلُت5   (الهذف الاظتراجُجى الخامغ : الخىٍى

 (الهذف الاظتراجُجى العادط : جفػُل بداسة الجىده الؽامله6

الهذف 

 اإلادذد
 ألاوؽىت ماؼشاث الىجاح اإلاخشحاث / الػائذ

 فترة الخىفُز

 اإلاعئىلُه 

 الجهاًت البذاًت
الخيلفت 

 الاحمالُت

ش في  الخىٍى

البيُت 

الخدخُت و 

اإلاػلىماجُت 

 لليلُت

ش وجدذًث - جىٍى

 البيُه الهىذظُه 

ش البيُه - جىٍى

 اإلاػلىماجُه 

ش هظم - جىٍى

 اإلاػلىماث 

 

 - الػمُذ +اإلاػاون الاداسي+اإلاالُت 20/0206 2/0202 مبجى اليلُت الععى لػمل جىظػت في  - 2 الخىظػت في اإلابجى

ادة سلاء اإلاعخفُذًً بيعبت  ٍص

22  
ً
ا  % ظىٍى

 20/0206 2/0202 .ـُاهت اللاغاث واإلاباوى  اإلاى حىدة0
 الػمُذ +اإلاػاون الاداسي+اإلاالُت

- 

كلت الؽياوي مً ظشغت 

   22الؽبىه بيعبت 
ً
ا  % ظىٍى

ادة ظػت وكذساث خىادم الؽبىت لليلُت  -3  20/0206 2/0202 ٍص
الاداسي+ الػمُذ +اإلاػاون 

 الاهترهذ
- 

ادة وعب اإلاؽاسهه الىالبُه فى  ٍص

%  72الذخىل للمىكؼ  بيعبت 

 مً احمالى غذد الىالب 
ً
ا  ظىٍى

غمل هظام مػلىماحى مخيامل إلاخابػت الػملُه   -5

 الخػلُمُه  
2/0202 20/0206 

الػمُذ +اإلاػاون الاداسي+الاهترهذ 

 - + اإلاىكؼ 

ً إلاىكؼ  ادة غذد الضائٍش اليلُه ٍص

   02بيعبت 
ً
ا  % ظىٍى

ش مىخبت اليلُه  وجفػُلها -6  - الػمُذ +الاكعام+اإلاىخبت 20/0206 2/0202 جىٍى



 

 هذف اإلادذد
اإلاخشحاث / 

 الػائذ
 ألاوؽىت ماؼشاث الىجاح

 فترة الخىفُز

 اإلاعئىلُه

 الجهاًت البذاًت
الخيلفت 

 الاحمالُت

مُىىت بداسة الجىده 

 الؽامله 

جفػُل حىدة 

 الاداء  باليلُت

 الحفىل غلى ؤلاغخماد ألاوادًمي 

 20/0206 2/0202 جفػُل وجدذًث خىت مخابػت الػمل بالجىده -2
الػمُذ + اإلاػاون الػلمي   + 

  الجىده 
---- 

سئظاء الاكعام +غمُذ اليلُه +  20/0206 2/0202 الاوادًمى واإلااظس ى  الخلذم لإلغخماد -0

 + اإلاػاون الػلمي الجىده 

- 

ش اإلاخخلفه فى  حعلُم الخلاٍس

 اإلاىاغُذ اإلادذده 

ش الذوسٍت للجىدة  -3 ش والخلاٍس  -  سئظاء الاكعام + الجىده  20/0206 2/0202 جفػُل مىظىمت الخىٍى

ماؼشاث الشلا مً الاوشاف 

 اإلاعخفُذه 

 

 20/0206 2/0202 جفػُل الخىاـل مؼ الىالب والاوشاف اإلاجخمػُه اإلاازشه-4
اإلاػاون الػلمي+ والػمُذ+ 

  الجىده 
- 

اإلاػاون الػلمي+ والػمُذ+  20/0206 2/0202 مُىىت الاظخبُاهاث وسفػها غلى مىكؼ اليلُه  -5 وعبت البُاهاث اإلامُىىه باليلُه

  الجىده 

- 

ىل ألسؼفت بُاهاث وخذة  الـى

 الى 
ً
 % 222الىتروهُا

 20/0206 2/0202 جفػُل اظخخذام هظام الفاسابى  -6

 الجىده    + الػمُذ

- 

  
ً بيعبت  ادة غذد الضائٍش %  05ٍص

 
ً
ا  ظىٍى

ش والخدذًث لبىابت اليلُه الالىتروهُه  -7  - 20/0206 2/0202 الخىٍى
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 اللُم الػملُت التي جبىتها اليلُت وحػمل غلى الخإهُذ غلحها في مهامها الُىمُت:

ده. -1  اخترام العمل وججٍى

م. -2  الخعاون والعمل بسوح الفٍس

 الالتزام واإلاظإولُت واإلاداطبت. -3

 الاماهت واإلاصداكُت والشفافُت. -4

 ؤلادازة باإلهجاش.  -5

م.  -6  العمل بسوح الفٍس

 ؤلابداع والابخياز.  -7

 أزر اللُم آلاجُت في الاعخباز بالخؼت الاطتراجُجُت لليلُت والعمل على ػسطها في 
 
ًساعى أًظا

 ألاػساف اإلاعىُت بالخؼت:

  الاخترام(. –الجدًت  –كُم الؼالب: )الالتزام 

  ألاماهت(. –اخترام العمل -كُم العاملين: )الالتزام 

  الخعاون(. –اإلاجخمع: )الاخترام كُم 

 الؿاًاث وألاهذاف الاظتراجُجُت

 الؿاًاث الجهائُت لليلُت:

س دوز اليلُت همإطظت حعلُمُت في مجاٌ الخعلُم الخسصص ي وبلدزة جىافظُت .1  .جؼٍى

زفع هفاءة وفاعلُت البدث العلمي باليلُت وجىمُت اإلاشازهت الفعالت والخعاون مع  .2

 جخمع اإلادلي وؤلاكلُمي والدولياإلاإطظاث البدثُت في اإلا

ادة كدزة اليلُت على اإلاظاهمت في زدمت اإلاجخمع وجىمُت البِئت، وجفعُل الىخداث ذاث  .3 ٍش

 .الؼابع الخاص باليلُت

ظىده العدالت  .4 جىفير مىار حامعي ملتزم باللُم واإلابادب الاحخماعُت وألازالكُت الظلُمت َو

 .واإلاظاواة والخعاون 

ت والازجلاء بخىىىلىحُا اإلاعلىماث.جىمُت اإلاىازد  .5  البشٍس

 ألاهذاف الاظتراجُجُت لليلُت:

1. .
 
 وزازحُا

 
 تهُئت اليلُت لالعخماد ألاوادًمي مً الهُئاث اإلاسخصت دازلُا

 جدظين البِئت الخعلُمُت والخىىىلىحُت لليلُت والبيُت الخدخُت. .2
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عاًير العلمُت، وجدلُم الظمت ئعادة هُيلت اإلاىاهج واإلالسزاث والخأهد مً انها جخىافم مع اإلا .3

 .اإلاميزة لليلُت وجلبُت اخخُاحاث اإلاظخفُدًً

ت باليلُت. .4 س وجىمُت اليىادز البشٍس  جؼٍى

س الخؼت البدثُت لليلُت لخدمت زؤٍت وزطالت اليلُت. .5  جؼٍى

جى .6 اليلُت واطخددار أكظام علمُت حدًدة  العمل على اطخددار الدزاطاث العلُا لخٍس

 .بما ًىأم خاحت اليلُت واإلاجخمع 

 وشس الىعي البُئي والثلافي بلظاًا اإلاجخمع. .7

 .وشس مبادب آداب وأزالكُاث اإلاهىت .8

ظىده العدالت  .9 جىفير مىار حامعي ملتزم باللُم واإلابادب الاحخماعُت وألازالكُت الظلُمت َو

 .واإلاظاواة والخعاون 

ت والازجلاء بخىىىلىحُا اإلاعلىماثجىمُت اإلاى  .10  ازد البشٍس
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 البدث الػلمي

 الخىت البدثُت لليلُت

س الداةم لخؼت البدث العلمي باليلُت وزبؼها بسؤٍت اليلُت واخخُاحاث اإلاجخمع عً  الخؼٍى

م:  ػٍس

ع لعمل دزاطاث بدثُت جسدم اليلُت واإلاجخمع اإلادلي. -  جىحُه أعظاء هُئت الخدَز

 جدفيز الؼالب الباخثين للمشازهت الفعالت في اإلاشسوعاث البدثُت.  -

اهجاشه وجىفُره في  العمل على علد احخماع لليلُت في نهاًت العام الدزاس ي لعسض ماجم -

ع فيها، وئعؼاء فسص للباخثين بعسض اإلاشاول  الخؼت البدثُت لليلُت وأعظاء هُئت الخدَز

ىزم ذلً في اإلاجالع العلمُت.  التي حعىق البدث ،ٍو

س ئلى عمُد اليلُت عً الابدار التي جم وشسها في دوزٍاث مدلُت أو دولُت في  - جلدًم جلٍس

 كظام، وعمل وشسة بملخصاث ألابدار اإلايشىزة.نهاًت ول عام دزاس ي مً كبل ألا

ع ومعاوهيهم .  -  زفع هفاءة العملُت البدثُت ألعظاء هُئت الخدَز

س اإلالسزاث الدزاطُت للبرامج. -  جفعُل دوز ألابدار العلمُت باليلُت فى جؼٍى

 (:  Objectivesؤهذاف الخىت )

زؼؽ الخىمُت وزدمت زفع مظخىي البدث العلمي وجؼبُلاجه ذاث العاةد اإلاباشس على  .1

 اإلاجخمع.

ع. .2  زفع الىفاءة الاوادًمُت والبدثُت والىظُفُت لعظى هُئت الخدَز

فت بين شمالةه باليلُت. .3 ع للمىافظت العلمُت الشٍس  زفع هفاءة عظى هُئت الخدَز

 الخعاون والخيامل مً ألاكظام العلمُت اإلاسخلفت دازل اليلُت وزازحها. .4

ع على وشس  .5  أبدازه العلمُت في اإلاجالث اإلاسمىكت. حشجُع عظى هُئت الخدَز

6. .ً جى اليلُت مً الؼلبت اإلاخميًز  حشجُع ؤلالخداق بالدزاطاث العلُا لخٍس

 (:policiesالعُاظاث )

 ؤلابخياز والخجدًد وؤلابداع في ألابدار العلمُت. .1

 Impactوشس ألابدار العلمُت فى دوزٍاث ومجالث علمُت مدىمت دولُت وذو جأزير عالي ) .2

Factor ع عً مجمل وشاػه العلمى والبدثى مً كبل ( الخلُُم العلمي لعظى هُئت الخدَز

 اللجان العلمُت الداةمت للتركُت لشؼل وظاةف علمُت أعلى.

 الازجباغ الداةم بين الخؼؽ البدثُت لجمُع ألاكظام وئفادة اإلاجخمع منها.  .3

 (:Indicatorsماؼشاث الىجاح ) 
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ع.مىاكشت وجدىُم السطاةل العلمُت أل  .1  عظاء هُئت الخدَز

ع للخازج للمشازهت في اإلاإجمساث العلمُت في مجاٌ  .2 طفس بعع أعظاء هُئت الخدَز

 ازخصاصهم.

 وشس ألابدار باإلاجالث العسبُت ألاحىبُت ذاث معامل الخأزير العالي. .3

حلظاث الظمىاز التي حعلد في اليلُت لجمُع ألاكظام العلمُت إلاخابعت اإلاظخجداث في  .4

 ُت.الخسصصاث العلم

 خذمت اإلاجخمؼ 

 الخىت اإلاجخمػُت لليلُت

 مع 
 
ًدخاج الىطع الخالي ليشاغ زدمت اإلاجخمع في اليلُت ئلى ئعادة هظس ختى ًصبذ مخمشُا

الخؼلعاث اإلاأمىلت للعمادة وكُادة الجامعت، واإلاخؼلباث اإلادلُت والدولُت وفم ؤلامياهاث 

 اإلاخاخت.

 لليلُت لالسجلاء بخذمت اإلاجخمؼ وجىمُت البِئت: الخىت ؤلاظتراجُجُت ؤهذاف

زدمت اإلاجخمع وجىمُت البِئت اإلادُؼت باليلُت وذلً مً زالٌ مشازهت مجخمعُت   .1

 ومشسوعاث بدثُت لخدمت اإلاىؼلت اإلادُؼت.

الخىاصل اإلاظخمس مع اإلاإطظاث الخعلُمُت واإلاهىُت في ؤلاػاز الجؼسافي لليلُت للخىم على  .2

 اإلاسسحاث.

دواث علمُت وخللاث هلاشُت مخميزة حعمل على ئظهاز الجىاهب العلمُت اإلاخؼىزة جىظُم ه .3

 ليلُت العلىم الاطالمُت مما ٌظاعد علي جدلُم الازجلاء .

جي اليلُت. .4 جي اليلُت لخدلُم الخىاصل بين أحُاٌ زٍس  ئوشاء زابؼت لخٍس

 الخىت ؤلاظتراجُجُت للخػلُم ؤلالىترووي

ي في اليلُت إلعداد زؼت ػمىخت لخؼبُم الخعلُم ؤلالىترووي في حظعى لجىت الخعلُم الالىتروو

س العملُت الخعلُمُت وجدظين اإلاسسحاث وئطافت وطاةل  اليلُت وبالخالي ؤلاطهام في جؼٍى

لُت للعملُت الخعلُمُت. وبىاء على ذلً للد جم اجساذ ؤلاطتراجُجُاث التي  اخترافُت وحشٍى

ث العلمي بسصىص الخعلُم ؤلالىترووي  هلاعدة لبلىزة بلىزتها وشازة الخعلُم  العالي والبد

 الخؼت ؤلاطتراجُجُت للخعلُم ؤلالىترووي في اليلُت . ومً ذلً: 

س ملسزاث اليلُت بشيل ئلىترووي . .1  جؼٍى

ل ملسزاتهم ئلى ملسزاث  .2 ع لخمىُنهم مً جدٍى س مهازاث أعظاء هُئت الخدَز جؼٍى

 إللىتروهُت.
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ع.جلدًم اإلاشىزة والدعم الفجي  .3 س مىاكع حعلُمُت ألعظاء هُئت الخدَز  لخؼٍى

ع والؼالب .4  جىفير بِئت جدفص على الخىاصل ؤلالىترووي بين أعظاء هُئت الخدَز

ب اإلاىاطب لخمىين أعظاء هُئت الخدَزع مً جىفُر مهامهم اإلاخعللت  .5 جىفير البِئت والخدٍز

م الؼالب وزصد الىخاةج والخعامل مع هظام ئدازة الخعلُم بالجا  معتبخلٍى

ع. .6 ً في الخعلُم ؤلالىترووي مً أعظاء هُئت الخدَز  ئًجاد خىافص للمخميًز

العمل على ئًجاد أدلت ئزشادًت ليشس زلافت الخعلُم ؤلالىترووي وشٍادة مهازاث أعظاء  .7

 هُئت الخدَزع والؼالب في هرا اإلاجاٌ.

 

 -جمذ بدمذ هلل وفمله -


