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 ٤ًِخ اُٜ٘لٍخ ثبُغبٓؼخ األٍٔو٣خ اإلٍال٤ٓخ

 أُولٓخ 1

 ٗجنح ػٖ ا٤ٌُِخ 1.1

٤ًِخ اُٜ٘لٍخ ٢ٛ ئؽلٟ ٤ًِبد اُغبٓؼخ األٍٔو٣خ اإلٍال٤ٓخ، ٝٓووٛب ٓل٣٘خ ى٤ُزٖ، أٗشئذ ٤ًِخ اُٜ٘لٍخ 

ك٢ رٞعٜٜب ئ٠ُ االٛزٔبّ ثبُؼِّٞ اُزطج٤و٤خ ث٘بًء ػ٠ِ هواه ٝىاهح  ثؼل اُزٍٞغ اُن١ شٜلرٚ اُغبٓؼخ ٝأُزٔضَ

ّ(، ئػبكخً ئ٠ُ ًٜٞٗب عبٓؼخً ماد ؽج٤ؼخ ئٍال٤ٓخ 2013/ ُِؼبّ  669ههْ ) ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ

 :ٝرزٌٕٞ ا٤ٌُِخ ٖٓ ػلح أهَبّ ػ٤ِٔخ ٢ٛٝ رُؼ٠٘ ثبُؼِّٞ اُشوػ٤خ ٝاإلَٗب٤ٗخ.

 ٝ اُظ٘بػ٤خهَْ اُٜ٘لٍخ ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ.  

 هَْ اُٜ٘لٍخ أُل٤ٗخ. 

 هَْ اُٜ٘لٍخ ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ. 

 خ ٝاُؾبٍٞة.بئ٤هَْ اُٜ٘لٍخ اٌُٜوث 

ً ال ٝشؼت ًٔب رَؼ٠ ا٤ٌُِخ ئ٠ُ اكززبػ أهَبّ  ؽز٤بعبد أُغزٔغ ٝرٞعٜبد أفوٟ ًِٔب أٌٖٓ مُي، ٝٝكوب

 اُغبٓؼخ.

 ٤ٌُِِخ اُز٘ظ٢ٔ٤ ا٤ٌَُٜ 2.1

 أُؼزٔل ٤ٌُِِخ.٣ٞػؼ ا٤ٌَُٜ اُز٘ظ٢ٔ٤  (1ثبُشٌَ ههْ )أُقطؾ 
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 أػلاك ٝث٤بٗبد ئؽظبئ٤خ ػٖ ا٤ٌُِخ 3.1

  ُؼبّ اُغبٓؼ٢ ا ئؽظبئ٤بدأفو  ؽَتٝؽبُجخ ؽبُت ( 261) اُٜ٘لٍخثِؾ ػلك اُطِجخ ث٤ٌِخ

2020-2021ّ 
(1)

 :كها٤ٍخ أػٞاُّقٌٔ  ٝاُطبُجبد اُطِجخ أػلاك٣ٞػؼ  (2ههْ ) شٌَاُ ،

 

 ( 102ثِؾ ػلك اُقو٣غ٤ٖ ث٤ٌِخ اُٜ٘لٍخ ) 2020ُؼبّ اُغبٓؼ٢ ا ئؽظبئ٤بدأفو فو٣ظ ؽَت-

2021ّ
(1)

. 

  ػؼٞ ٤ٛئخ رله٣ٌ ٌَُ ٍزخ  ا٢ُ ػلك اُطِجخ رؼبكٍأػؼبء ٤ٛئخ اُزله٣ٌ ػلك ث٤بٕ َٗجخ

 .ؽِجخ

  ا٢ُ أػؼبء ٤ٛئخ اُزله٣ٌ  (اُلًزٞهاٙاالعبىح اُله٤وخ )َٗجخ أػؼبء ٤ٛئخ اُزله٣ٌ ٖٓ ؽِٔخ

 أػلاك ٣ٞػؼ( 3ههْ )ٌَ ، اُش(5: 2) ( رؼبكٍ َٗجخأُبعَز٤واالعبىح اُؼب٤ُخ )ؽِٔخ  ٖٓ

 :ُقٌٔ أػٞاّ كها٤ٍخ ثب٤ٌُِخ اُزله٣ٌ ٤ٛئخ أػؼبء
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 ٞاطَ ٝاالرظبٍاُز 4.1

  :اُغبٓؼخ األٍٔو٣خ اإلٍال٤ٓخ. –٤ًِخ اُٜ٘لٍخ االٍْ اُو٢ٍٔ 

  :ٕى٤ُزٖ. /األعبٗتٓظِؾخ اُغٞاىاد ٝاُغ٤َ٘خ ٝشإٕٝ ثبُووة ٖٓ ى٤ُزٖ اُؼ٘ٞا 

   (+218) 514620044 (،+218) 514626679أههبّ اُٜٞارق. 

  :اُجو٣ل اإلٌُزو٢ٗٝinfo@eng.asmarya.edu.ly. 

 ُاإلٌُزو٢ٗٝ: ٔٞهغاhttps://asmarya.edu.ly/eng/ar /. 

  :طلؾخ ا٤ٌُِخ ػ٠ِ ٓٞهغ اُزٞاطَ االعزٔبػ٢ اُل٤ٌ ثٞى

https://www.facebook.com/E.C.Zliten 

 2026ّ – 2023 ٤ٌُِِخ ُألػٞاّ االٍزوار٤غ٤خ اُقطخ ئػلاك 2

 اُقطخ ئػلاك ٜٓ٘غ٤خ 1.2

ً  ،٘لن َٓزوجالً رُ  فبهؽخ ؽو٣ن ٢ج٘ر ٚثأٗاالٍزوار٤غ٢  اُزقط٤ؾ ؼوف٣ُ  ٝػٖ  ،اُؾبػو رؾ٤َِ ٖٓ اٗطالهب

 األٛلافٛنٙ  ُزؾو٤ن أُ٘بٍجخ ٝاٍُٞبئَ األٍب٤ُت ٝرؾل٣ل ،رؾووٜب أُوؿٞة األٛلاف ؽيٓخ ٖٓ ؽو٣ن

ً  ٝكبػ٤ِخ ثٌلبءح اُز٘ل٤ن ٝأُزبثؼخ َُٔإ٤ُٝبد ه٤نك ٝرؾل٣ل ٓؾلك ى٢٘ٓ ٝعلٍٝ أل٤ُٝبد ٝكوب
(2،3)

 . 

 ٓقوعبد ماد ؾو٤نرُؼٔبٕ أْٛ أُزطِجبد  اُؼب٢ُ ٖٓ اُزؼ٤ِْ ُٔإٍَبداالٍزوار٤غ٢  اُزقط٤ؾ ؼزجو٣ُ 

 ا٢ُ اُزٞعٚ ًٝنُي أُ٘بظوح، األفوٟأُإٍَبد  ث٤ٖ ر٘بك٢َ ٝػغ رؾو٤ن ٖٓ أُإٍَخ ٌٖٔرُ  ػب٤ُخ عٞكح

ً  َب٣ُْٛ  اٍزوار٤غ٤خ ثبُٔإٍَخ فطخ ٝعٞك إٔ . ًٔبٝاُجوآغ٢ أُإ٢ٍَ االػزٔبك ٓزطِجبد رؾو٤ن ك٢  أ٣ؼب

أُإٍَخ كافَ أُٞعٞكح ٝاُجشو٣خ أُبك٣خ ُِٔٞاهك األٓضَ االٍزقلاّ
(2،3)

 ئطلاه رْ كول أُ٘طن ٛنا . ٖٝٓ

 ٤ٌُِِخ اٍزوار٤غ٤خ فطخ إلػلاك ػَٔ كو٣ن ثزش٤ٌَ اُوبػ٢ ،ٝرؼل٣الرٚ (2022( َُ٘خ )01اُوواه ههْ )

ٕ   ،(2026ّ – 2023) وجِخُٓ  ٍ٘ٞادألهثغ   :ٗبٙكاَُبكح ثبُغلٍٝ أ ٖٓاُلو٣ن  ٣زٌٞ

 

 انصفت بانهجنت بانكهيت  انصفت االسى ث

ً هئ٤  ػ٤ٔل ا٤ٌُِخ ك. ئثوا٤ْٛ ػ٢ِ كوؽبد 1  َب

 ػؼٞاً  ُِشإٕٝ اُؼ٤ِٔخ ٤ًَٝ ا٤ٌُِخ  ك. ٓظطل٠ أؽٔل ا٤ُِٜت  2

 ػؼٞاً  هَْ اُغٞكح ٝرو٤٤ْ األكاءهئ٤ٌ  أ. ػجل اَُالّ ٓلزبػ شوف 3

 ػؼٞاً  ُؼالهبد اُضوبك٤خهَْ اهئ٤ٌ  أ. ٓظطل٠ دمحم طٞك٤خ 4

 ػؼٞاً  ٌٓزت أػؼبء ٤ٛئخ اُزله٣ٌ ٓل٣و  أ. فبُل ػ٢ِ اػج٤ل 5

 ك. ٍبُْ ػٔو أُٜب٢ُ 6
ػؼٞ ٤ٛئخ اُزله٣ٌ ثوَْ اُٜ٘لٍخ اٌُٜوثبئ٤خ 

 ٝاُؾبٍٞة

 ػؼٞاً 

 ػؼٞاً   ػؼٞ ٤ٛئخ اُزله٣ٌ ثوَْ اُٜ٘لٍخ أُل٤ٗخ أ. أ٣ٖٔ ٛل٣خ اٌُٞد 7

 ػؼٞاً  اُوجٍٞ ٝاُزَغ٤َ - هئ٤ٌ هَْ اُقو٣غ٤ٖ ؽِلب٣خأ. ٛشبّ ػبشٞه أثٞ  8

 ػؼٞاً  ؽبُت ثوَْ اُٜ٘لٍخ اٌُٜوثبئ٤خ ٝاُؾبٍٞة  ٤ُٝل ػط٤خ اُؼ٤بٕ 9

 ػؼٞاً  ؽبُجخ ثوَْ اُٜ٘لٍخ ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ ٝاُظ٘بػ٤خ  ٓو٣ْ دمحم اُؼجب٢ٍ 11

 

mailto:info@eng.asmarya.edu.ly
https://asmarya.edu.ly/eng/ar/
https://asmarya.edu.ly/eng/ar/
https://www.facebook.com/E.C.Zliten
https://www.facebook.com/E.C.Zliten
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 :االر٤خ قطٞاداُأُواؽَ ٝٝكن ٤ٌُِِخ  االٍزوار٤غ٤خ اُقطخ ئػلاك رلهط ٝهل

 اُٞػغ اُج٤ئ٢ اُواٖٛ ٤ٌُِِخ، ٝألعَ مُي:٤٤ْ ٝرو كهاٍخ .1

  كػل ك٢ أَُزقلٓخ االٍزوار٤غ٤خ اُقطؾ ئػلاكٝٗٔبمط  هٞاُت ٖٓ ػلك كهاٍخرٔذ 

 ٖٓ ا٤ٌُِبد أُ٘بظوح ٓؾ٤ِبَ ٝك٤ُٝبَ.

  ْاالٍزوار٤غ٢ زقط٤ؾُِأُطِٞثخ  ٝاألكٝادٜغ٤خ أُ٘ رؾل٣لر. 

  ْاُقبهع٤خ ٝاألؽواف ٤خاٌُِ َٓ٘ٞث٢ ٓغ اُن٢٘ٛ ٝاُؼظق ٘وبُُِؽِوبد  ػولر. 

  ْ٤ٌُِِخ اُج٤ئ٢ أَُؼ ٗزبئظ ٤َرؾِر. 

 ، ٝمُي ػٖ ؽو٣ن:رؾل٣ل االرغبٙ االٍزوار٤غ٢ ٤ٌُِِخ .2

 ُزؾو٤ن اُزٞاكن ث٤ٖ ٗزبئظ اُزؾ٤َِ اُج٤ئ٢ ٤ٌُِِخ. اُزقط٤ؾ 

  ٝأٛلاف  ٝهٍبُخ هؤ٣خٓغ  ٤خٝأٛلاف اٌُِ ٝهٍبُخ هؤ٣خث٤ٖ  االهرجبؽكهاٍخ

 .اُغبٓؼخ

  ٤ِخاٌُٝأٛلاف  ٝهٍبُخ هؤ٣خٓواعؼخ ٝرؾل٣ش. 

 اُقطٞاد اُزب٤ُخ:ٝكن ٝمُي  ٤ٌُِِخ، االٍزوار٤غ٤خط٤بؿخ اُقطخ  .3

 ػ٠ِ ٗزبئظ اُزؾ٤َِ اُج٤ئ٢، اػزٔبكاً  قطخُِ االٍزوار٤غ٤خ ٝاألٛلاف ٣بداُـب رؾل٣ل 

 .ُِغبٓؼخ االٍزوار٤غ٤خ األٛلافٝبُـب٣بد ث ٝهثطٜب

 ػ٠ِ ٝ خ٤ثبٌُِ اُلاف٤ِخ األؽواف ػ٠ِ االٍزوار٤غ٤خ ٝاألٛلاف ـب٣بداُ ػوع

 .ثبُٔغزٔغ٤ٜ٘خ أُ ٝأُإٍَبد أَُزل٤ل٣ٖ

 ، ٝألعَ مُي:االٍزوار٤غ٤خقطخ ٝاإلػالٕ ػٖ اُ ٣خناُز٘ل٤ قطخئػلاك اُ .4

 ٝاُقطخ اُجل٣ِخ. ٤٤ْٝاُزو أُواهجخ ٝآ٤ُبد اُي٢٘ٓ ٝاإلؽبه اُز٘ل٤ن آ٤ُبد رْ رؾل٣ل 

  ْ٤خاٌُِ ٓغٌِ ػ٠ِ ٣خناُز٘ل٤ اُقطخ ػوعر. 

  ْاالٍزوار٤غ٤خ اُقطخ ػزٔبكار. 

  ْؼ٤ٜٔٔب. ٝر االٍزوار٤غ٤خ اُقطخ ػٖ اإلػالٕر 
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 :٤ٌِِخُ االٍزوار٤غ٤خرَََِ ٓواؽَ ٝفطٞاد ئػلاك اُقطخ  ِقضأكٗبٙ ٣ُ ( 3ثبُشٌَ ههْ )أُقطؾ 

تانًر هت ان ا ي

كهاٍخ ٝرو٤٤ْ اُٞػغ 

اُج٤ئ٢ اُواٖٛ ٤ٌُِِخ

انًر هت اال ن 

ؼوكخ  ُٔ رؾ٤َِ ث٤ئ٢ كاف٢ِ    

٢ ٝفبهع  ٗوبؽ اُوٞح ٝاُؼؼق

   ُٔؼوكخ اُلوص ٝاُزٜل٣لاد 

 ٤ٌُِِخ

٘وبُ ُِرْ ػول ؽِوبد   2

   ٝاُؼظق اُن٢٘ٛ

   ُج٤ئ٢ٓ٘بهشخ ٗزبئظ اُزؾ٤َِ ا   

تانًر هت ان ان 

رؾل٣ل االرغبٙ 

خ االٍزوار٤غ٢ ٤ٌُِِ

اكن اُزقط٤ؾ ُزؾو٤ن اُزٞ   

 ئ٢ث٤ٖ ٗزبئظ اُزؾ٤َِ اُج٤

خهرجبؽ ث٤ٖ هؤ٣االكهاٍخ   2

ٝهٍبُخ ٝأٛلاف ا٤ٌُِخ ٓغ 

ٝهٍبُخ ٝأٛلاف هؤ٣خ

 اُغبٓؼخ

ٓواعؼخ ٝرؾل٣ش هؤ٣خ     

 ٝهٍبُخ ٝأٛلاف ا٤ٌُِخ

انًر هت انرابؼت

رؾل٣ل ٝط٤بؿخ اُـب٣بد    

 كاً ٝاألٛلاف االٍزوار٤غ٤خ اػزٔب

 ٠ ٤ٌُِِخػ٠ِ ٗزبئظ اُزؾ٤َِ اُج٤ئ

اُـب٣بد ٝاألٛلاف ػوع  2

ػ٠ِ األؽواف االٍزوار٤غ٤خ 

 اُلاف٤ِخ ٝاُقبهع٤خ

٤ن رؾل٣ل ىٖٓ ٝآ٤ُبد اُز٘ل   

 ٝأُواهجخ ٝاُزو٤٤ْ 

٠ِ ػوع اُقطخ اُز٘ل٤ن٣خ ػ  2

 ٓغٌِ ا٤ٌُِخ 

.ي    را ي ااػزٔبك اُقطخ    

اإلػالٕ ػٖ اُقطخ     

 ٝرؼ٤ٜٔٔب    را ي ي ا

ئػلاك اُقطخ 

االٍزوار٤غ٤خ
 خاُقطخ اُز٘ل٤ن٣   ا  

 

 اُٜ٘لٍخ ٤ٌُِخ االٍزوار٤غ٤خ ُِقطخ األٍب٤ٍخ أُوعؼ٤بد 2.2

 اُزب٤ُخ: أُوعؼ٤بد ػ٠ِاُٜ٘لٍخ  ٤خٌُِ االٍزوار٤غ٤خ اُقطخ ئػلاك اػزٔل

  أُإٍَبد اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝاُزله٣ج٤خ ٝاػزٔبكٓؼب٤٣و أُوًي اُٞؽ٢٘ ُؼٔبٕ عٞكح
(4)

. 

 ا٤ٌُِخ ٝهٍبُخهؤ٣خ ٝاألٍٔو٣خ اإلٍال٤ٓخ  غبٓؼخاُ ٝهٍبُخ هؤ٣خ ث٤ٖ االهرجبؽ
(5)

. 

 ُِغبٓؼخ األٍٔو٣خ اإلٍال٤ٓخ االٍزوار٤غ٤خ ثبُقطؾ االهرجبؽ
(5)

. 

 اُقطؾ االٍزوار٤غ٤خ ٤ٌُِِبد أُ٘بظوح
(7،6)

. 

 أطؾبة اُؼالهخ ثبُقطخ ٝاُغٜبد األؽواف 3.2

 اُقطخ، كبػ٤ِخ ُؼٔبٕ األٍب٤ٍخ اُؼٞآَ ٖٓ ثبُقطخ اُؼالهخ أطؾبة األؽواف ٝاُغٜبد ٣ُؼزجو رؾل٣ل

 ٓلٟ رٞػؼ اُز٢ أْٛ أُإشواد ٖٓ األؽواف ٝاُغٜبد رِي ٝرؾو٤ن رٞهؼبد اؽز٤بعبد رِج٤خ ئٕ ٤شؽ

وؽخأُوز اُقطخ ٝاهؼ٤خ
(3،2)

 ه٤َٖٔ ئ٠ُ ا٤ٌُِخفطخ  ٖٓ أَُزل٤لٕٝٝاُؼالهخ  ٣ٌٖٝٔ رو٤َْ أطؾبة. 

 هئ٤٤َ٤ٖ:

 :اُلاف٢ِ أَُزٟٞ ػ٠ِ ٖٓ اُقطخ أَُزل٤لٕٝ .1

 اُزله٣ٌ ٤ٛئخ أػؼبء. 

 .ٕٝأُؼ٤ل 

 اُطالة. 
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  .ٕٞأُٞظل 

 :اُقبهع٢ أَُزٟٞ ػ٠ِ ٖٓ اُقطخ أَُزل٤لٕٝ .2

 .اُغٜبد اُؾ٤ٌٓٞخ اُقل٤ٓخ 

 اُؼَٔ ثَٞم ٝاُقبطخ اُؼبٓخ ٜ٘ل٤ٍخاُ أُإٍَبد. 

 ٕٞاُقو٣غ. 

  األٓٞهأ٤ُٝبء. 

 أَُزقلٓخ ٝأُٜ٘غ٤بد ٝاألٍب٤ُت األكٝاد 4.2

 .بٗبداُج٤ رؾ٤َِٝ ُغٔغاألكٝاد  ٖٓ ٓغٔٞػخاٍزقلاّ رْ  اُٜ٘لٍخ٤ِخ ٌُ االٍزوار٤غ٤خ اُقطخ إلػلاك

 :اُج٤بٗبد عٔغ أكٝاد .1

 اُج٤ئ٢ اُزؾ٤َِ اٍزجبٗبد فالٍ ٖٓ اُقطخ ػلاكإل ا٤ٌُِخ هطبػبد ٓقزِق ٖٓ اُالىٓخ اُج٤بٗبد عٔغ رْ

 اُؾِوبدٝ اُن٢٘ٛ اُؼظق عَِبداٍزقلاّ . ًنُي رْ ٝاالكبكاد أُواٍالدٝ ٤ٌُِِخ ا٣َُٞ٘خ اُزوبه٣وٝ

 .ك٢ عٔغ اُج٤بٗبد أؽواف كاف٤ِخ ٝفبهع٤خ ٓغ االٍزوار٤غ٤خ اُقطخ ئػلاك ٣نُلو اُؼَٔ ٝٝهُ اُ٘وبش٤خ

 :اُج٤بٗبد رؾ٤َِ أكٝاد .2

 اُظؾ٤ؼ اُلْٜ ُزؾو٤ن ػ٤ِٜب ٓزؼبهفخ أٍب٤ُت ػ٤ٌُِِ٤ِٔخ ػٖ ؽو٣ن  اُواٖٛ اُٞػغ ٝرو٤٤ْ رشق٤ض رْ

 االٍزوار٤غ٤خُغ٘خ ئػلاك اُقطخ  رج٘ذ اُظلك ٛنا ٝك٠ ،ٝئٌٓبٗبرٜب ا٤ٌُِخ اُؾب٢ُ ُٞاهغ اُله٤ن ٝاُزؾ٤َِ

 اُوٞحٗوبؽ  ُزؾل٣ل اُلاف٤ِخ اُج٤ئخ ٍٞاء ا٤ٌُِخ ث٤ئخ ٝرؾ٤َِ ثلهاٍخ ٣وّٞ اُن١ (SWOT) أٍِٞة ٤ٌُِِخ

(Strengthsُِٔؾبكظخ ) ٝٗوبؽ، ػ٤ِٜب ( اُؼؼقWeaknesses )ٝكهاٍخ ٓؼبُغزٜب، ٝٓؾبُٝخ 

 ٝاُزٜل٣لاد ،الٍزضٔبهٛب (Opportunities) أُزبؽخ اُلوص ٖٓ ًالً  ُزؾل٣ل اُقبهع٤خ اُج٤ئخ ٝرؾ٤َِ

ُٔٞاعٜزٜب( Threats) اُقبهع٤خ
 اُج٤ئخ ك٢ ٝاُؼؼق اُوٞح ٗوبؽُلهاٍخ  اُزؾ٤َِ ٛنارْ اٍزقلاّ  .(3،2)

 ٝاُزؼِْ، اُزؼ٤ِْ ،٤ٌُِِخ ٝاإلكاه٣خ أُإ٤ٍَخ اُولهحُٔغٔٞػخ ٖٓ اُؼٞآَ اُوئ٤َ٤خ )ثبَُ٘جخ  ٤ٌُِِخ اُلاف٤ِخ

 .اُزؾز٤خ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝاُجؾض٤خ( اُج٤٘خ اُؼ٢ِٔ، اُجؾش
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 ق(ٝاُؼؼ ُوٞحا وبؽ)ٗ اُلاف٤ِخ اُج٤ئخ رؾ٤َِ 1.4.2

 نهكهيت انًؤسسيت انقذرة)أ( 

 انضؼف  قاط ث انقوة  قاط ث

1 
 كاهادٝاإل اُٞؽلاد ٣ؼْ ر٘ظ٢ٔ٤َ ٤ٌٛ ٣ٞعل

 أُقزِلخ.
1 

اإلكاه٣خ  ٜبه٤بكار أكاء ػٖال رؼل اٍزجبٗبد ٓ٘زظٔخ  ا٤ٌُِخ

 .ٝاألًبك٤ٔ٣خ

2 
 ٓغبٌُ َٓزٟٞ ػ٠ِ اُوواهاد ارقبم ك٢ أُشبهًخ

 ٤خ.اٌُِ ٝٓغٌِ األهَبّ
2 

ئؽغبّ ثؼغ أػؼبء ٤ٛئخ اُزله٣ٌ ػٖ أُشبهًخ ك٢ 

 ُؼؼق اُؾٞاكي. أُٜبّ اإلكاه٣خ

3 
ػٖ ُِٔٞظل٤ٖ  كاه١اإل ُألكاء َٓزٔو رو٤٤ْ ٣ٞعل

 ؽو٣ن روبه٣و ٣ٍٞ٘خ.
 .اُلؼ بُخٝهٞاػل اُج٤بٗبد  ٌُزو٤ٗٝخاإل ُألهشلخ االكزوبه 3

4 
 ٤ٛٝئخ ٓغٌِ ا٤ٌُِخ ث٤ٖ ٝاَُو٣غ اُلؼبٍ اُزٞاطَ

 .ٝأُٞظل٤ٖ اُزله٣ٌ
4 

ٝاُِٞائؼ  دٓؾلٝك٣خ ٓشبهًخ ا٤ٌُِخ ك٢ ارقبم اُوواها

 .أُوًي٣خ ٗز٤غخ

   ئٌُزو٢ٗٝ ٗشؾ. ٤ٌُِِخ ٓٞهغ 5

 

  انتؼهى )ب( انتؼهيى

 انضؼف  قاط ث انقوة  قاط ث

 1 ُِجوآظ.  كها٤ٍخ فطؾ ٝعٞك 1
اُلٝه٣خ ك٢ رو٤٤ْ اُجوآظ  اُقو٣غ٤ٖ ُٔشبهًبد االكزوبه

 األًبك٤ٔ٣خ.

2 

 ُِجوآظ األًبك٤ٔ٣خ ٝكن ٓؼب٤٣و رٞط٤ق ٝعٞك

أُإٍَبد  ٝاػزٔبكأُوًي اُٞؽ٢٘ ُؼٔبٕ عٞكح 

 اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝاُزله٣ج٤خ.

2 
فطؾ اُجوآظ  ٝرط٣ٞو رؾل٣ش آٌب٤ٗخ ٓؾلٝك٣خ

 اُزؼ٤ٔ٤ِخ.

3 

ُِٔووهاد ٝكن ٓؼب٤٣و أُوًي  ٝعٞك رٞط٤ق

أُإٍَبد اُزؼ٤ٔ٤ِخ  ٝاػزٔبكاُٞؽ٢٘ ُؼٔبٕ عٞكح 

 ٝاُزله٣ج٤خ.

3 
ُزله٣ت ا٤ُٔلا٢ٗ ٝاُزٞاطَ ٓغ بد ا٤اُ   طؼٞثخ رطج٤ن

 ٍٞم اُؼَٔ.

 رطج٤ن اُزؼ٤ِْ اإلٌُزو٢ٗٝ. ٝعٞك ػواه٤َ رٞاعٚ 4 .٤خاٌُِ أهَبّ ٝاُشؼت ك٢ االفزظبطبد ر٘ٞع 4

 5 .اُزقظظ٤خ هَبّثبألٝ ٤ٌِخثبُ وجٍُِٞ ٓؼب٤٣و رٞعل 5
ٝاُلػْ اُل٢٘ ُطِجخ ٓشبه٣غ أُؼبَٓ  رغ٤ٜياد ػؼق

 اُزقوط.

 ُِزؾل٣ش. ٤خرغ٤ٜياد أٌُزجخ ٝػلّ ٝعٞك اُ   ػؼق 6 ٢.ًبك٣ٔأ رطج٤ن أ٤ُخ ئهشبك ٝرٞع٤ٚ 6

7 
كاهح اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ػٖ ؽو٣ن ٓ٘ظٞٓخ ئ٣زْ 

 اُلهاٍخ ٝاالٓزؾبٗبد.
 ػلّ ر٘ٞع أُووهاد اُلها٤ٍخ االفز٤به٣خ. 7

 هِخ اٍُٞبئَ اُزؼ٤ٔ٤ِخ اُؾل٣ضخ. 8 اُطالة. رظِٔبد ٓغ ُِزؼبَٓ ٤خاُ   ٝعٞك 8

9 
أكُخ فبطخ ثب٤ٌُِخ ٝاُطِجخ ٝأػؼبء ٤ٛئخ  ٝعٞك

 .أُؼِٞٓبد ٝاُوٞاػل اُز٘ظ٤ٔ٤خ ًَ اُزله٣ٌ رٞػؼ
  

11 
 ػ٠ِ شٜبكح ٤ٛئخ اُزله٣ٌ أػؼبء ٖٓ ػلكؽظٍٞ 

 أُٔ٘ٞؽخ ٖٓ اُٞىاهح. اُغٞكح ٓلهو٢
  

 

 انؼهًي )ج( انبحث

 انضؼف  قاط ث انقوة  قاط ث

1 

 زله٣ٌ ثب٤ٌُِخ ك٢ ٓغبالداُ ٤ٛئخ ػؼبءأر٤ٔي 

ُل٣ْٜ أػ٠ِ ػلك ٖٓ  ًٔب أ٢ٕ، اُؼِٔ اُجؾش

 هزجبٍبد ػ٠ِ َٓزٟٞ اُغبٓؼخ.اال

 .ؿ٤و َٓ٘وخ اُؼ٤ِٔخ هَبُّأل جؾض٤خاُ أُغٜٞكاد 1

2 
 ٖٓ ٝٗشوٛب اُؼ٤ِٔخ اُجؾٞس شغغ ا٤ٌُِخ ٝاُغبٓؼخرُ 

 أُز٤ٔيح. اُؼ٤ِٔخ ٓب٤ُخ ُِجؾٞسائي عٞ ٓ٘ؼ فالٍ
2 

زله٣ٌ اُ ٤ٛئخ أػؼبء ٤ٖث اُزؼبٕٝ ئ٠ُ االكزوبه

 .األفوٟ ٓؾ٤ِب ٝك٤ُٝب األًبك٤ٔ٣خ ٝأُإٍَبد

 ٝك٢٘ أُؼبَٓ. ٜٓ٘ل٢ٍٖٓ  اُل٤٘خ اُقجواد هِخ  .اُؼ٤ِٔخ لؼب٤ُبدرٞاكو اٌُٞاكه ثب٤ٌُِخ ُز٘ظ٤ْ اُ 3
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ً  اُؼ٤ِٔخ أُإرٔواد ُؾؼٞه اُلوص رٞاكو ػلّ 3 ٓؾ٤ِبً. اُؼ٤ِٔخ أُإرٔوادؼٞه ُؾ اُلوص رٞاكو 4  .ك٤ُٝب

5 

ثبُغبٓؼخ  ُِؼِّٞ اُزطج٤و٤خ ٓؾٌٔخ ػ٤ِٔخ ٓغِخ ٝعٞك

َٓغِخ ُلٟ ُغ٘خ اػزٔبك ٝػٔبٕ عٞكح أُغالد 

 اُؼ٤ِٔخ أُؾٌٔخ.

  

6 
ك٢  اُلوص ُِزؼبٕٝ ٓغ أُإٍَبد أُ٘بظوح رٞاكو

 اُجؾش اُؼ٢ِٔ.
  

 

 انتحتيت انتؼهيًيت  انبح يت )د( انبنيت

 انضؼف  قاط ث انقوة  قاط ث

1 
اُوبػبد اُلها٤ٍخ ثب٤ٌُِخ ٓ٘بٍجخ ألػلاك اُطِجخ 

 اُؾب٤ُخ. األًبك٤ٔ٣خُِٝجوآظ 
1 

ٕ   ئ٠ُ ثؾبعخ ٤خاٌُِ ٓغ ٓقططبد ا٤ٌُِخ  رزالءّ عل٣لح ٓجب

 الكززبػ أهَبّ ٝشؼت أفوٟ.

 ػلّ ٝعٞك ٓؼبَٓ ثؾض٤خ ثب٤ٌُِخ. 2 ٝعٞك أُؼبَٓ اُزؼ٤ٔ٤ِخ األٍب٤ٍخ. 2

 3 ٤ٌُِِخ ٓٞهغ اٌُزو٢ٗٝ ٗشؾ. 3
هِخ أُواكن أُ٘بٍجخ ثب٤ٌُِخ ألكاء األٗشطخ )اُضوبك٤خ 

 ٝاالعزٔبػ٤خ ٝاُو٣بػ٤خ(.

 .ؽٞا٤ٍت ًبك٤خأعٜيح  ٓؼبَٓ ػلّ ٝعٞك 4 ٤ٌُِِخ ٓ٘ظٞٓخ كؼبُخ ُِلهاٍخ ٝاالٓزؾبٗبد. 4

 .زله٣ٌ ثب٤ٌُِخاُ ٤ٛئخ ػؼبءأل ػلّ ٝعٞك ٌٓبرت ًبك٤خ 5  

 اُلاف٤ِخ اُج٤ئخ رؾ٤َِ ٗز٤غخ 2.4.2

  قاط انضؼف  قاط انقوة انًحور

 04 05 نهكهيت انًؤسسيت انقذرة

 08 10  انتؼهى انتؼهيى

 03 06 انؼهًي انبحث

 05 04 انتؼهيًيت  انبح يت انتحتيت انبنيت

 21 25 انًجًوع

 ) ٝاُزٜل٣لاد اُقبهع٤خ )اُلوص اُج٤ئخ رؾ٤َِ 3.4.2

 انتهذيذاث ث انفرص ث

1 
 أُإ٢ٍَ االػزٔبكػ٠ِ ُِؾظٍٞ اُغبٓؼخ  رٞعٚ

 .ٝاُجوآغ٢
 .اُٞػغ ا٤َُب٢ٍرنثنة  1

2 
أُإٍَبد  ٝاػزٔبكأُوًي اُٞؽ٢٘ ُؼٔبٕ عٞكح ٝعٞك 

 .اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝاُزله٣ج٤خ
 .اإلكاهح ٓوًي٣خ 2

 ى٣بكح ػلك ا٤ٌُِبد أُ٘بظوح. 3 .االٍزوار٤غ٢ ُِزقط٤ؾ ٝاػؾخ ٤٣وٓؼب ٝعٞك 3

4 
ٝرط٣ٞو اىك٣بك اُٞػ٢ ثأ٤ٔٛخ اُغٞكح ٝأصوٛب ػ٠ِ ٓواهجخ 

 .اُزؼ٤ٔ٤ِخ خاُؼ٤ِٔ
4 

ػؼق أُقظظبد أُب٤ُخ ٤ٌُِِخ ٓوبهٗخ ثٔزطِجبد 

 .اُزط٣ٞو

5 
 ثبُغبٓؼخٝرو٤٤ْ األكاء  اُغٞكح ٌٓزت ل٣ٚٓو اُن١ اُلػْ

 .٤ٌُِِخ
5 

 ٖٓ اُزله٣ٌ ٤ٛئخ أػؼبءٝ ئ٣لبك أُؼ٤ل٣ٖ ك٢ اُزأفو

 .اُؼب٤ُخؽِٔخ االعبىح 

 6 .ٖٓ رغبهة ا٤ٌُِبد أُ٘بظوح االٍزلبكح 6
طؼٞثخ اُؾظٍٞ ػ٠ِ اُلػْ أُب٢ُ ُزط٣ٞو اُج٤٘خ 

 .أكؼَاُزؾز٤خ ٝرٞك٤و ث٤ئخ رؼِْ 

7 
 خأُغزٔؼ٤ ٝاُؾبعخ اُؼَٔ رٍٞغ ٝر٘ٞع ٓزطِجبد ٍٞم

 .ُِزقظظبد اُٜ٘ل٤ٍخ
 .رل٢ٗ كفَ اُؼب٤ِٖٓ ثبُغبٓؼبد 7

 .اُؼ٢ِٔ اُجؾش ُلػْ ٝاػؾخ ٍزوار٤غ٤خا ٝعٞك ػلّ 8 االٍزشبهاد اُٜ٘ل٤ٍخ أُزقظظخ.ٖٓ  اُؾبعخ أُزيا٣لح 8

9 
ُز٘ظ٤ْ  ٌٓب٤ٗخ اُؾظٍٞ ػ٠ِ ر٣َٞٔ ٖٓ عٜبد ٓؾ٤ِخئ

 .ثؼغ اُلؼب٤ُبد اُٜ٘ل٤ٍخ
 اُؼَٔ. ٍٞم ٓزطِجبد ك٢ اَُو٣ؼخ اُزـ٤واد 9

 اُضب٣ٞٗخ اُؼبٓخ.ٓوؽِخ رل٢ٗ ٓقوعبد  11 .ٝعٞك ػلك ٖٓ أُإٍَبد اُظ٘بػ٤خ أُؾ٤ِخ 11
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 ٜبٝه٤ٔ ٜبٝأٛلاك زٜبٝهٍبُ ا٤ٌُِخ هؤ٣خ 3

 :هؤ٣خ ا٤ٌُِخ 

 ً  اُو٣بكح ٝاُز٤ٔي ك٢ رو٤ٍـ ٓلب٤ْٛ اُزؼ٤ِْ اُٜ٘ل٢ٍ أُزطٞه ُزٌٕٞ ا٤ٌُِخ طوؽب ػ٤ِٔب ثبهىاً ٓؾ٤ِب

 ً  .ٝػب٤ُٔب

 ا٤ٌُِخ: هٍبُخ 

ًَبة اُطالة أُؼوكخ ٝر٤ٔ٘زٜب ٝرؾل٤يْٛ ٗؾٞ أُ٘بكَخ ٝاُز٤ٔي، ٝث٘بء اُشقظ٤خ اُٜ٘ل٤ٍخ اُو٤بك٣خ ئ

اٌُلإح ماد أُٜبهاد اإلثلاػ٤خ اُقالهخ، اُوبكهح ػ٠ِ ٓؾبًبح اُوؼب٣ب اُٜ٘ل٤ٍخ ٝئ٣غبك اُؾٍِٞ اُؼ٤ِٔخ 

أُغزٔغ ٝرِج٤خ  ٝاىكٛبهخ ٝاُؼ٤ِٔخ اُ٘بعؼخ ٝأُغل٣خ ٝكوب ُٔؼب٤٣و اُلهخ ٝاُغٞكح، ئٍٜبٓب ك٢ ٜٗؼ

 .ٚئب٘اؽز٤بعبرٚ ٝاٍزٔواه٣خ اُشواًخ ك٢ ث

 :أٛلاف ا٤ٌُِخ 

 رقو٣ظ أُٜ٘لً اٌُقء اُوبكه ػ٠ِ أُ٘بكَخ أُؾ٤ِخ ٝاُؼب٤ُٔخ.  .1

رؾ٤َٖ هلهاد أػؼبء ٤ٛئخ اُزله٣ٌ ٝعنة اٌُلبءاد اُؼب٤ُخ ئ٠ُ ا٤ٌُِخ، ٝاإلٍٜبّ ك٢  .2

 ُٜ٘ل٤ٍخ. ئصواء اُجؾش اُؼ٢ِٔ ك٢ أُغبالد اُؼ٤ِٔخ ٝا

 اُؾلبظ ػ٠ِ أُؼب٤٣و األًبك٤ٔ٣خ، ثزٞك٤و ث٤ئخ رؼ٤ٔ٤ِخ ٓ٘بٍجخ ٝٓٞاًجخ رطٞه اُؼِّٞ اُؾل٣ضخ. .3

 اُوه٢ ثبُٔالًبد اُٞظ٤ل٤خ ٝاُل٤٘خ ك٢ ا٤ٌُِخ ئ٠ُ أَُزٟٞ أُطِٞة. .4

ٝشوائؼ أُغزٔغ، ٝرجبكٍ رول٣ْ اُقلٓبد ٝاالٍزشبهاد اُٜ٘ل٤ٍخ أُز٤ٔيح ٌُبكخ ٌٓٞٗبد  .5

ً ك٢ اُقجواد  ً  اُجوآظ ٝاُؼِّٞ اُٜ٘ل٤ٍخ ٓؾ٤ِب  . ٝػب٤ُٔب

 :ه٤ْ ا٤ٌُِخ 

ُؼٔبٕ رؾو٤ن  ؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخاُ اُغٞكح ك٤٢و ٓؼب٣ ثزطج٤ن ا٤ٌُِخ رُإٖٓ :ٝاُز٤ٔياُغٞكح  .1

شغغ ا٤ٌُِخ ػ٠ِ اُجؾش اُؼ٢ِٔ ا٤ُٔٔي ك٢ أُغبالد ًنُي رُ  ٓقوعبد رؼ٤ٔ٤ِخ ٤ٔٓيح.

 اُٜ٘ل٤ٍخ.

 اُؼظو رٞاًت ٝٓز٘ٞػخرؼ٤ٔ٤ِخ ؽل٣ضخ  ثوآظ رأ٤ٌٍا٢ُ ا٤ٌُِخ  : رَؼ٠اُزطٞه أَُزٔو .2

 اُطبُت ٝرؼي٣ي هلهاد ٝأُجبكهح االثزٌبه هٝػ ر٤ٔ٘خ ٠اُزو٤ًي ػِاُز٤ٔ٘خ ٓغ  ٝٓزطِجبد

 اُغٜبىٝهلهاد أػؼبء ٤ٛئخ اُزله٣ٌ  رط٣ٞوا٢ُ  ٤ٌُِخارٜلف  ًٔب. أَُزٔو ِزؼ٤ُِْ

 .اإلكاه١

ثٔب  ث٤ٖ ع٤ٔغ األؽواف اُلاف٤ِخ اُزؼبٕٝرؾو٤ن اُلو٣ن: رَؼ٠ ا٤ٌُِخ ا٢ُ  ثوٝػ اُؼَٔ .3

 ًلبءح. ثأهظ٠ ُٔوعٞحا األٛلاف أُٜبّ ٝرؾو٤ن ٣ؼٖٔ ئٗغبى
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 اَُِج٤بد ٓؼبُغخ ُؼٔبٕ ُِغ٤ٔغ األكاء َٔبءُخثٝ ثبُشلبك٤خ ٤خاٌُِ إٖٓرُ  :ٝأَُبءُخ اُشلبك٤خ .4

 .اُلؼبٍ أُإ٢ٍَ اُؼَٔ أٍب٤ٍبد أْٛ ٖٓ الػزجبهٛٔب، اإل٣غبث٤بدٝكػْ 

ٝمُي  اُؼ٢ِٔ ٝاُ٘شو، اُجؾش ثأفاله٤بد ٤خاٌُِ إٖٓرُ : اُلٌو٣خ اُؼ٤ِٔخ ٝا٤ٌُِٔخ األٓبٗخ .5

 .سئٗغبى اُجؾٞ ك٢ اُلٌو٣خ ٝا٤ٌُِٔخ اُؼ٤ِٔخ ٝٓواػبح األٓبٗخ ا٥فو٣ٖ ؽوٞم ثبؽزواّ

  االٍزوار٤غ٤خاُـب٣بد ٝاألٛلاف  4

 ٝاألٛلاف بد٣ُـبارؾل٣ل ْ ، رٜبٝأٛلاكزٜب ٝهٍبُا٤ٌُِخ  هؤ٣خ ٝرط٣ٞو ٤ٌُِِخ اُج٤ئ٢ اُزؾ٤َِ ٖٓ ءٜباالٗز ثؼل

خ ُزؾو٤ن اُزٞاكن ث٤ٖ ٗوبؽ اُوٞح ٝاُؼؼق ك٢ اُج٤ئخ اُلاف٤ِخ ٝاُلوص ٤ٌُِِ أُ٘بٍجخ االٍزوار٤غ٤خ

اُزطٞه  اٍزوار٤غ٤خ ػ٠ِأُؾلكح  االٍزوار٤غ٤خ ٝاألٛلاف بد٣ُـباٝاُزٜل٣لاد ك٢ اُج٤ئخ اُقبهع٤خ. رؼَٔ 

ز٘ل٤ن ٝعٜبد ٓؾلكح َٓإُٝخ ػٖ اُز٘ل٤ن ٝئؽبهاً اُآ٤ُبد  ل٤ن٣خ رشَٔفطخ ر٘ رْ رؾل٣ل ٝاُزٍٞغ أُؾلٝك.

رؾل٣ل ٓإشواد  رْى٤٘ٓبً ٣ؾلك أ٤ُٝبد اُز٘ل٤ن فالٍ اُلزوح اُي٤٘ٓخ اُز٢ رـط٤ٜب اُقطخ. ٝثبإلػبكخ ا٢ُ مُي 

رؾل٣ل اُقطخ  رًْنُي  .أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ اُقطخ اإلعواءادر٘ل٤ن ُو٤بً األكاء أص٘بء اُز٘ل٤ن ُؼٔبٕ 

٤ٍزْ ٓزبثؼخ  ُِقطخ. االٍزوار٤غ٤خاألٛلاف اُـب٣بد ٝرؾٍٞ كٕٝ رؾو٤ن  ٓؼٞهبد ؽلٝس ؽبُخ ك٢اُجل٣ِخ 

واعؼخ ُِٔ أٗٔٞمط( 4) ههْ ٌَاُش ؼ٣ٝٞػ ،ر٘ل٤ن اُقطخ ػٖ ؽو٣ن ُغ٘خ ٓزبثؼخ ر٘ل٤ن اُقطخ االٍزوار٤غ٤خ

 . َزٜلكخٝاُؾلٝك أُاألكاء  وادٖٓ فالٍ ٓإش)ًَ أهثؼخ أشٜو( اُلٝه٣خ 

رؾل٣ل اُؾلٝك أَُزٜلكخ ُٔإشواد األكاء 

أُزبثؼخ اُلٝه٣خ ُز٘ل٤ن اُقطخ ٖٓ فالٍ 

   ا  ا  ٓإشواد

رؾل٣ش أَُز٣ٞبد أَُزٜلكخ ا داء    راته      ت  

رشق٤ض األٍجبة ٝأُؼٞهبد اُز٢ ؽبُذ كٕٝ 

رؾو٤ن اُؾلٝك أَُزٜلكخ

رط٣ٞو اإلعواءاد ٝاُزٞعٜبد ُزن٤َُ أُؼٞهبد 

ٝرؾ٤َٖ األكاء

 ؼى

ال
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 .ريتًيس  يتطوانغايت األ ن : تؼهيى هنذسي 

 ا٢ُ ا٤ٌُِخؼ٠ ٝألعَ رؾو٤ن مُي رَ ،أْٛ ؿب٣بد ا٤ٌُِخ ٢ٛ رؾو٤ن ٓقوعبد رؼ٤ٔ٤ِخ ٤ٔٓيح ٝٓزطٞهح

 األٛلاف اُزب٤ُخ: 

 ُزول٣ْ ثوآظ ٛ٘ل٤ٍخ رِج٢ ٓزطِجبد اُز٤ٔ٘خ ٝؽبعخ ٍٞم اُؼَٔ. اُزؼ٤ِٔخ اُؼ٤ِٔخ٣و رطٞ .1

 رو٣ٞخ ٝرؼي٣ي أُٜبهاد أُز٘ٞػخ ُطِجخ ٝفو٣غ٢ ا٤ٌُِخ. .2

 .ؽوم اُزله٣ٌ أَُزقلٓخرط٣ٞو ٝرؾل٣ش أٍب٤ُت ٝ .3

 .تطوير ينظويت انبحث انؼهًي  األ شطت انؼهًيت:  ا يتانغايت ان

ا٢ُ رَؼ٠ ا٤ٌُِخ  ُنُي، قوعبد ٓإٍَبد اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُٓأْٛ ٖٓ اُؼ٤ِٔخ  وا   شاراتاُجؾش اُؼ٢ِٔ 

 األٛلاف: ٓ٘ظٞٓخ اُجؾش اُؼ٢ِٔ ٝاألٗشطخ اُؼ٤ِٔخ ػٖ ؽو٣ن ؽيٓخ ٖٓ  رط٣ٞو

ك٢ ٓقزِق اُؾوٍٞ ٝاالٍزشبهاد ُلػْ اُجؾش اُؼ٢ِٔ  ٗبعؼخٝأٍب٤ُت  ٓ٘بٍت رٞك٤و ٓ٘بؿ .1

 .اُٜ٘ل٤ٍخ

ً اُ٘شو ٠ أػؼبء ٤ٛئخ اُزله٣ٌ ػِ رؾل٤ي .2  .اُؼ٢ِٔ ك٤ُٝب

 اُٜ٘ل٤ٍخ.اُؼ٤ِٔخ ٝأُِزو٤بد ٤ُبد بؼاُلػ٠ِ اُزو٤ًي  .3

 انشايهت. تحقيق يتطهباث انجودة : ان تنانغايت ا

ٖٓ أْٛ ؿب٣بد ا٤ٌُِخ ٢ٛ رؾو٤ن ٓزطِجبد اُغٞكح اُشبِٓخ ك٢ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ، ٝألعَ مُي رَؼ٠ ا٤ٌُِخ 

 ا٢ُ األٛلاف اُزب٤ُخ: 

 ٤ٌُِِخ. اُجوآغ٢ٝأُإ٢ٍَ  االػزٔبكئٗغبى  .1

 ػٔبٕ ػ٤ِٔبد ٝئعواءاد اُزط٣ٞو ٝاُزؾ٤َٖ أَُزٔو ُِؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝاُجؾض٤خ. .2

 انخارجي في انًجاالث انهنذسيت. انتؼا ٌ  :رابؼتانغايت ان

، ٝألعَ رؾو٤ن اُقبهع٢ ك٢ أُغبالد اُٜ٘ل٤ٍخرؾل٤ي ٗشبؽبد ٝثوآظ اُزؼبٕٝ ٤ٌِِخ اُٜبٓخ ُـب٣بد ٖٓ اُ

 ٤ُخ: مُي رَؼ٠ ا٤ٌُِخ ا٢ُ األٛلاف اُزب

 اُزؼبٕٝ ٝرلؼ٤ِٜب ٝرٞظ٤لٜب. ارلبه٤بدأَُبٛٔخ ك٢ ئثواّ  .1

 اُزٞاطَ ٓغ اُغبٓؼبد ٝأُواًي اُجؾض٤خ ٝث٤ٞد اُقجوح أُؾ٤ِخ ٝاُل٤ُٝخ. .2

 انغايت انخايست: تفؼيم د ر انكهيت في خذيت انًجتًغ.

أُؾ٤طخ، رَؼ٠ ا٤ٌُِخ ئ٠ُ رٞظ٤ق أُٞاهك أُزبؽخ ثٜلف فلٓخ أُغزٔغ أُؾ٢ِ ٝر٤ٔ٘خ اُج٤ئخ 

 ُٝزؾو٤ن مُي رٜلف ا٤ٌُِخ ا٢ُ:

رلؼ٤َ اُزؼبٕٝ ث٤ٖ أُإٍَبد اُٜ٘ل٤ٍخ ٝاُقل٤ٓخ، ٝاُزو٤ًي ػ٠ِ أُشوٝػبد اُزطج٤و٤خ  .1

 ٝاُقلٓبد أُزطٞهح ٝأُل٤لح ُِٔغزٔغ أُؾ٢ِ ٝاُج٤ئخ أُؾ٤طخ.
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 االٛزٔبّ ثوؼب٣ب اُج٤ئخ ٝاَُالٓخ ا٤ُٜ٘ٔخ ٝاكاهح األىٓبد. .2

 بنيت انتحتيت نهكهيت.انغايت انسادست: تطوير ان

رَؼ٠ ا٤ٌُِخ ُزٞك٤و ث٤٘خ رؾز٤خ ؽل٣ضخ ٓالئٔخ رلػْ ه٤ْ ا٤ٌُِخ ٝرؾون هؤ٣زٜب ٝهٍبُزٜب ٝأٛلاكٜب، ٝألعَ 

 رؾو٤ن مُي رٜلف ا٤ٌُِخ ا٢ُ: 

 رط٣ٞو اُج٤٘خ اُزؾز٤خ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٤ٌُِِخ. .1

 رط٣ٞو اُج٤٘خ اُزؾز٤خ اُجؾض٤خ ٤ٌُِِخ. .2

 ؼانت  يتطورة.انغايت انسابؼت: انحفاظ ػه  إدارة ف

ٖٓ اُـب٣بد اُز٢ رَؼ٠ ا٤ٌُِخ ئ٠ُ رؾو٤وٜب ٢ٛ أكاء ئكاه١ ٓز٤ٔي ٝٓزطٞه ٝألعَ ئٗغبى مُي رظجٞ 

 ا٤ٌُِخ ا٢ُ رط٣ٞو اٌُبكه اإلكاه١ ٝاُل٢٘ ثب٤ٌُِخ.

 انغايت ان اينت: اإلبراز اإلػاليي نهكهيت يحهياً.

ٍٝبئَ اُزٞاطَ، ٝألعَ رؾو٤ن مُي ٖٓ اُـب٣بد اُٜبٓخ اُزؼو٣ق ثب٤ٌُِخ ٝثوآغٜب ٝٗشبؽٜب ٝرط٣ٞو 

 رَؼ٠ ا٤ٌُِخ ا٢ُ األٛلاف اُزب٤ُخ: 

 رلؼ٤َ أُٞهغ االٌُزو٢ٗٝ ٤ٌُِِخ ٝرؾل٣ش ٍٝبئَ اُزٞاطَ االعزٔبػ٢. .1

ئهبٓخ اُ٘شبؽبد اُزؼو٣ل٤خ ػٖ اُجوآظ اُز٢ رولٜٓب ا٤ٌُِخ كافَ ٝفبهط ا٤ٌُِخ، ٝأُشبهًخ ك٢  .2

 ٤ِخ.أُؼبهع ٝاُلؼب٤ُبد اُؼ٤ِٔخ فبهط اٌُ
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 اُقطخ اُز٘ل٤ن٣خ  5

 انغايت األ ن : تؼهيى هنذسي يتًيس  يتطور.

 اإلجراءاث )أ(  طار انسينياإل)ب(   

 انهذف االستراتيجي األ ل:

ُزول٣ْ  اُزؼ٤ِٔخ خرط٣ٞو اُؼ٤ِٔ 

ثوآظ ٛ٘ل٤ٍخ رِج٢ ٓزطِجبد 

 اُز٤ٔ٘خ ٝؽبعخ ٍٞم اُؼَٔ.

 :نت انجهاث انًسؤ

 ٓغٌِ ا٤ٌُِخ.

 األهَبّ اُؼ٤ِٔخ.

 .ٝرو٤ْ األكاءٌٓزت اُغٞكح 

 هَْ اُقو٣غ٤ٖ.

 .خُنار٤خ ُِجوآظ اُزؼ٤ٔ٤ِئػلاك آ٤ُخ ُِلهاٍخ ا  2023اُ٘ظق األٍٝ ٖٓ 

 .لهاٍخ اُنار٤خ ُِجوآظ اُزؼ٤ٔ٤ِخاُ 2026اُ٘ظق اُضب٢ٗ ٖٓ 

 بد ٍٞم اُؼَٔ.اٍزؾلاس ثوآظ رؼ٤ٔ٤ِخ ٝكوب الؽز٤بع 2026اُ٘ظق اُضب٢ٗ ٖٓ 

 رؾل٣ل اؽز٤بعبد ٓؼبَٓ ٌٝٓزجخ ا٤ٌُِخ. 2023اُوثغ األٍٝ ٖٓ 

% ٖٓ 25ػٖ  َثَٔزٜلف ال ٣و 2023-2026

 االؽز٤بعبد ٣ٍٞ٘بً.

رؾل٣ش أٌُزجخ ٝرٞك٤و ٓظبكه رط٣ٞو ٓؼبَٓ ا٤ٌُِخ ٝ

 أُؼِٞٓبد اُوه٤ٔخ.

 ٝأطؾبة أُظِؾخ. اُقو٣غ٤ٖ غٓ َٓزٔورٞاطَ  2023-2026

  انحذ د انًستهذفت  انًؤشراث )ج( انخطت انبذيهت )د(

أُووهاد اُلها٤ٍخ  ٓواعؼخ ٝرط٣ٞو رٞط٤ق

 اُؾب٤ُخ.

 .ٍ٘ٞاد( 4)ًَ  كهاٍخ مار٤خ كٝه٣خ ُِجوآظ اُزؼ٤ٔ٤ِخ

ػٖ ؽو٣ن  بثزو٤٤ٜٔاُز٢ ٣وّٞ اُطِجخ ووهاد َٗجخ أُ

 %(.100) فالٍ اَُ٘خاالٍزجبٗبد 

 .ٍ٘ٞاد( 4)ثوٗبٓظ ًَ  َٓزؾلصخثوآظ رؼ٤ٔ٤ِخ 

 .)َٓزٔو( ٌٝٓزجخ ا٤ٌُِخ رط٣ٞو ٓؼبَٓ

 .)٣ٍٞ٘خ( ٝاٍزجبٗبد كٝه٣خ ُِقو٣غ٤ٖهبػلح ث٤بٗبد 

 داٜٝٓبه هلهادػٖ  أُظِؾخٓلٟ هػب أطؾبة 

 .%(80)اٍزجبٗبد ث٘زبئظ رلٞم ا٤ٌُِخ فو٣غ٢ 

 )أ( اإلجراءاث )ب( اإلطار انسيني 

 ي:انهذف االستراتيجي ان ا 

رو٣ٞخ ٝرؼي٣ي أُٜبهاد  

أُز٘ٞػخ ُطِجخ ٝفو٣غ٢ 

 ا٤ٌُِخ.

 :نت انجهاث انًسؤ

 ٓغٌِ ا٤ٌُِخ.

 األهَبّ اُؼ٤ِٔخ.

ٌٓزت شإٕٝ أػؼبء ٤ٛئخ 

 اُزله٣ٌ.

ٌٓزت اُلهاٍبد اُؼ٤ِب 

 ٝاُزله٣ت.

 

2023-2026 
، اُزؼ٤ِْ اُنار٢ُِطِجخ ٓضَ  أٌُزَجخ أُٜبهاد ر٤ٔ٘خ

 اُغٔبػ٢. َٔٝاُؼ االُوبء، ٝئػلاك اُجؾٞس، ٝكٖ

 ًبك٢ٔ٣.رط٣ٞو اإلهشبك األ 2023األٍٝ ٖٓ  اُوثغ

2023-2026 
اُزؼبٕٝ ٓغ أُإٍَبد اُظ٘بػ٤خ ٝاُقل٤ٓخ ألعَ 

 اُزله٣ت ا٤ُٔلا٢ٗ.

  انحذ د انًستهذفت  انًؤشراث )ج( انخطت انبذيهت )د(

 االٛزٔبّ ثبُٜٔبهاد اُؼ٤ِٔخ ٝأُؼوك٤خ ُِطِجخ

 .ٖٓ فالٍ اُجوآظ اُلها٤ٍخ

 .)ػلك ٓزيا٣ل ٣ٍٞ٘بً( ُِطبُتأٗشطخ ٜٝٓبّ ٓقزِلخ 

 ٝاألٗشطخ ألًبك٢ٔ٣اإلهشبك اػٖ ٓؼلٍ هػب اُطِجخ 

 %(.80)اٍزجبٗبد ث٘زبئظ رلٞم  اُطالث٤خٝأُٜبّ 

 .أُز٤ٔي٣ٖ أًبك٤ٔ٣ب ُِؼلك ا٠ٌُِ َٗجخ ػلك اُطالة

 .َٗجخ ػلك اُطالة أُزؼضو٣ٖ أًبك٤ٔ٣ب ُِؼلك ا٠ٌُِ

)ٍبػبد رله٣ج٤خ رلٞم  ٤ٓلا٢ٗ ُِطِجخثوآظ رله٣ت 

 .(ٌَُ ؽبُت ٍبػخ 20

 .%(80)اٍزجبٗبد ث٘زبئظ رلٞم  ِزله٣ترو٤٤ْ اُطِجخ ُ

 )أ( اإلجراءاث  )ب( اإلطار انسيني 

 انهذف االستراتيجي ان انث:

رط٣ٞو ٝرؾل٣ش أٍب٤ُت  

 .ٝؽوم اُزله٣ٌ أَُزقلٓخ

 :نت انجهاث انًسؤ

 ٓغٌِ ا٤ٌُِخ.

 .األهَبّ اُؼ٤ِٔخ

ٌٓزت شإٕٝ أػؼبء ٤ٛئخ  

 اُزله٣ٌ.

  .ٝرو٤ْ األكاءٌٓزت اُغٞكح 

 هَْ اٍُٞبئَ اُزؼ٤ٔ٤ِخ.

% ٖٓ هبػبد 20ثَٔزٜلف  2023-2026

 ا٤ٌُِخ ٣ٍٞ٘بً.
 .ٓزطٞهح رؼ٤ٔ٤ِخهبػبد أُؾبػواد ثٍٞبئَ  ٤ٜيرغ

 2026-2023اُ٘ظق األٍٝ ٖٓ ًَ ٍ٘خ 
 ٝٝهُر٘ظ٤ْ كٝهاد ٝ رؾل٣ل االؽز٤بعبد اُزله٣ج٤خ

 ػَٔ ػٖ ؽوم اُزله٣ٌ.

 اإلٌُزو٢ٗٝ. اُزؼ٤ِْ ٍٝبئَ رطج٤ن رٞك٤و 2023-2026

  انحذ د انًستهذفت  انًؤشراث )ج( انخطت انبذيهت )د(

اُزو٤٤ْ اُنار٢ ُِجوآظ ٝأُووهاد ػٖ ؽو٣ن 

 اُزوبه٣و اُلظ٤ِخ ٝا٣َُٞ٘خ.

 .هبػبد ٣ٍٞ٘بً( 4)رغ٤ٜي  ٓزطٞهح رؼ٤ٔ٤ِخٍٝبئَ 

 ٤ٛئخ اُزله٣ٌ.رج٢٘ آ٤ُخ ُزو٤٤ْ ٝر٤ٔ٘خ هلهاد أػؼبء 

 ٣ٍٞ٘بً( كؼب٤ُبد 2)ثٔؼلٍ ر٘ظ٤ْ كؼب٤ُبد ثبُقظٞص  

ٓووهاد   2)رله٣ٌ  رطج٤ن اُزؼ٤ِْ اإلٌُزو٢ٗٝ

 .ٌُزو٤ٗٝبً ٣ٍٞ٘بً ٌَُ ثوٗبٓظ رؼ٢ٔ٤ِ(ئ
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 .انغايت ان ا يت: تطوير ينظويت انبحث انؼهًي  األ شطت انؼهًيت

 )أ( اإلجراءاث  اإلطار انسيني)ب(  

 انهذف االستراتيجي األ ل:

ٝأٍب٤ُت  ٓ٘بٍت رٞك٤و ٓ٘بؿ

ُلػْ اُجؾش اُؼ٢ِٔ  ٗبعؼخ

ٝاالٍزشبهاد ك٢ ٓقزِق 

 اُؾوٍٞ اُٜ٘ل٤ٍخ.

 :نت انجهاث انًسؤ

 ٓغٌِ ا٤ٌُِخ.

 األهَبّ اُؼ٤ِٔخ.

 هَْ اُجؾٞس ٝاالٍزشبهاد.

 .٣لحٝئٗشبء ٓؼبَٓ عل َأُؼبٓ رط٣ٞو 2023-2026

 اُوه٤ٔخ.بكه أُؼِٞٓبد ٓظ٤و رٞك 2023-2026

 اُزلوؽ اُؼ٢ِٔ.ر٘ل٤ن اعبىاد  2023-2026

 .كٝهاد رله٣ج٤خ ػٖ ٜٓبهاد اُجؾش اُؼ٢ِٔ 2023-2026

2023-2026 
كػْ االثؾبس أُشزوًخ ث٤ٖ األهَبّ ٝا٤ٌُِبد 

 ٝأُإٍَبد اُقبهع٤خ.

  انحذ د انًستهذفت  انًؤشراث )ج( انخطت انبذيهت )د(

ػٖ ؽو٣ن  ٤ٛئخ اُزله٣ٌ ػ٠ِ اُجؾش رشغ٤غ أػؼبء

ػ٠ِ  االٍزـالٍ األٓضَ ُِٔؼبَٓ ٝاإلٌٓب٤ٗبد أُزبؽخ

 َٓزٟٞ اُغبٓؼخ.

 .٣ٍٞ٘بً( )َٓزٔو رط٣ٞو ٓؼبَٓ ا٤ٌُِخ

 اُزلوؽ اُؼ٢ِٔ. آ٤ُبد

زله٣ٌ اَُ٘جخ أُئ٣ٞخ ألػؼبء ٤ٛئخ اُ

ً  )ٓزيا٣لاُؾبط٤ِٖ ػ٠ِ روه٤بد   .(٣ٍٞ٘ب

 .)٣ٍٞ٘بً(كٝهاد رله٣ج٤خ 

هػب أػؼبء ٤ٛئخ اُزله٣ٌ ػٖ اُلٝهاد 

 %(.80)اٍزجبٗبد ث٘زبئظ رلٞم  اُزله٣ج٤خ

ً  )ٓزيا٣ل أثؾبس ٓشزوًخٝعٞك   .(٣ٍٞ٘ب

 )أ( اإلجراءاث  )ب( اإلطار انسيني 

 ي:انهذف االستراتيجي ان ا 

أػؼبء ٤ٛئخ اُزله٣ٌ  رؾل٤ي 

ً اُ٘شو ٠ ػِ  .اُؼ٢ِٔ ك٤ُٝب

 :نت انجهاث انًسؤ

 ٓغٌِ ا٤ٌُِخ.

 األهَبّ اُؼ٤ِٔخ.

 هَْ اُجؾٞس ٝاالٍزشبهاد.

ٌٓزت شإٕٝ أػؼبء ٤ٛئخ 

 اُزله٣ٌ.

 هَْ اٍُٞبئَ اُزؼ٤ٔ٤ِخ.

2023-2024 
كٝهاد رله٣ج٤خ ألػؼبء ٤ٛئخ اُزله٣ٌ ػٖ 

 ٜٓبهاد اُ٘شو ٝا٤ٌُِٔخ اُلٌو٣خ.

2023-2026 
اُزلوؽ  آ٤ُبد ٝاُلػْ ٝرطج٤نرٞك٤و أُزطِجبد 

 ُِجؾش اُؼ٢ِٔ ٝاُ٘شو.

2023-2026 
رشغ٤غ أػؼبء ٤ٛئخ اُزله٣ٌ ػ٠ِ اُ٘شو ك٢ 

 ٓغالد ٓظ٘لخ ػب٤ُٔب.

 حذ د انًستهذفت ان  انًؤشراث )ج( انخطت انبذيهت )د(

 .ٝاإله٢ٔ٤ِاُ٘شو أُؾ٢ِ 

 كٝهاد رله٣ج٤خ ثشٌَ كٝه١.

هػب أػؼبء ٤ٛئخ اُزله٣ٌ ػٖ اُلٝهاد 

 %(.80ث٘زبئظ رلٞم اُزله٣ج٤خ )اٍزجبٗبد 

 آ٤ُبد ُِزشغ٤غ.رطج٤ن 

اَُ٘جخ أُئ٣ٞخ ألػؼبء ٤ٛئخ اُزله٣ٌ 

 ٗشوٝاس ٝاُ٘بشط٤ٖ ك٢ ٓغبٍ اُجؾٞ

 ً  %(.60 )رلٞم ٍ٘خك٢ ًَ  ٓب ٓؼلُٚ ثؾضب

أػؼبء ُجؾٞس ػلك االٍزشٜبكاد أُوعؼ٤خ 

 ٣ٍٞ٘ب(. 4 )رلٞم٤ٛئخ اُزله٣ٌ 

 اُ٘شو ك٢ ٓغالد ٓظ٘لخ ػب٤ُٔب.

 اإلجراءاث )أ(  اإلطار انسيني)ب(   

 انهذف االستراتيجي ان انث:

٤ُبد باُزو٤ًي ػ٠ِ اُلؼ

 .خٝأُِزو٤بد اُؼ٤ِٔخ اُٜ٘ل٤ٍ

 :نت انجهاث انًسؤ

 ٓغٌِ ا٤ٌُِخ.

 .األهَبّ اُؼ٤ِٔخ

ٌٓزت شإٕٝ أػؼبء ٤ٛئخ  

 اُزله٣ٌ.

 هَْ اُجؾٞس ٝاالٍزشبهاد.

 هَْ اُؼالهبد اُضوبك٤خ.

2023-2026 

 ٝٗلٝاد ٝٝهُ ػَٔ ٛ٘ل٤ٍخر٘ظ٤ْ ٓإرٔواد 

 ثشٌَ كٝه١.

ك٢  أػؼبء ٤ٛئخ اُزله٣ٌ ثب٤ٌُِخ ٓشبهًخ

 أُإرٔواد ٝٝهُ اُؼَٔ اُٜ٘ل٤ٍخ.

 انحذ د انًستهذفت   انًؤشراث )ج( انخطت انبذيهت )د(

 ر٘ظ٤ْ ٣ّٞ ٛ٘ل٢ٍ ١ٍٞ٘.

 ٓإرٔواد ٝٗلٝاد ٝٝهُ ػَٔ ٛ٘ل٤ٍخ ر٘ظ٤ْ 

 )ر٘ظ٤ْ كؼب٤ُخ ًَ ٍ٘ز٤ٖ(.

)اٍزجبٗبد ث٘زبئظ رو٤٤ْ أُشبه٤ًٖ ُِلؼب٤ُبد  

 %(.80رلٞم 

 أػؼبء ٤ٛئخ اُزله٣ٌ ثب٤ٌُِخ ى٣بكح َٗجخ

   اُٜ٘ل٤ٍخ. اُلؼب٤ُبدك٢  أُشبه٤ًٖ
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 انشايهت. تحقيق يتطهباث انجودة انغايت ان ان ت:

 )أ( اإلجراءاث  )ب( اإلطار انسيني 

 :انهذف االستراتيجي األ ل

أُإ٢ٍَ  االػزٔبكئٗغبى  

 ٤ٌُِِخ ُجوآغ٢ٝا

 :نت انجهاث انًسؤ

 ٓغٌِ ا٤ٌُِخ.

. ٝرو٤ْ األكاءٌٓزت اُغٞكح 

 األهَبّ اُؼ٤ِٔخ.

 .رش٤ٌَ ُغ٘خ ئػلاك اُقطخ االٍزوار٤غ٤خ ٤ٌُِِخ 2022-2023

 .٤ٌُِِخ رش٤ٌَ ُغ٘خ ئػلاك اُلهاٍخ اُنار٤خ 2022-2023

2022-2023 
أُإ٢ٍَ  اُزول٣ْ ُِؾظٍٞ ػ٠ِ االػزٔبك

 ٤ٌُِِخ. جوآغ٢ٝاُ

  انحذ د انًستهذفت  انًؤشراث )ج( انخطت انبذيهت )د(

 اُزو٤٤ْ اُنار٢ ٤ٌُِِخ.

 .اُقطخ االٍزوار٤غ٤خهواه رش٤ٌَ ُغ٘خ 

 .اُلهاٍخ اُنار٤خ هواه رش٤ٌَ ُغ٘خ

  هاٍخ اُنار٤خ.ٓؼب٤٣و اُل اإل٣لبء ثٔزطِجبد

 .أُإ٢ٍَ االػزٔبكاُؾظٍٞ ػ٠ِ 

 .اُجوآغ٢ االػزٔبكاُؾظٍٞ ػ٠ِ 

 ي:انهذف االستراتيجي ان ا  اإلجراءاث )أ(  اإلطار انسيني)ب(   

ػٔبٕ ػ٤ِٔبد ٝئعواءاد  

اُزط٣ٞو ٝاُزؾ٤َٖ أَُزٔو 

 ُِؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝاُجؾض٤خ.

 :نت انجهاث انًسؤ

 ٓغٌِ ا٤ٌُِخ.

 .ٝرو٤ْ األكاءٌٓزت اُغٞكح 

 األهَبّ اُؼ٤ِٔخ.

أػؼبء ٤ٛئخ ٌٓزت شإٕٝ 

 اُزله٣ٌ.

 هَْ اُجؾٞس ٝاالٍزشبهاد.

2023-2026 
رطج٤ن آ٤ُبد رؾل٣ش اُجوآظ األًبك٤ٔ٣خ ٓزبثؼخ 

 .اُزؼ٤ٔ٤ِخ

 .ٓزبثؼخ رطج٤ن ا٤ُ٥بد أُزؼِوخ ثبُجؾش اُؼ٢ِٔ 2023-2026

  انحذ د انًستهذفت  انًؤشراث )ج( انخطت انبذيهت )د(

 .رٞط٤ق اُجوآظ اُزؼ٤ٔ٤ِخ

 .آ٤ُبد اُجؾش اُؼ٢ِٔرؾل٣ش 

ؾل صخ ُ ُٓ ِٔووهاد ٝاُجوآظ رٞط٤لبد 

 .ٍ٘ٞاد( 4)ًَ  خاألًبك٤ٔ٣

طجوخ آ٤ُبد ثؾش ػ٢ِٔ ُٓ. 
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 انخارجي في انًجاالث انهنذسيت.انتؼا ٌ  انغايت انرابؼت:

 )أ( اإلجراءاث  )ب( اإلطار انسيني  

 انهذف االستراتيجي األ ل:

 ارلبه٤بدأَُبٛٔخ ك٢ ئثواّ 

 اُزؼبٕٝ ٝرلؼ٤ِٜب ٝرٞظ٤لٜب.

 :نت انجهاث انًسؤ

 ٓغٌِ ا٤ٌُِخ.

 هَْ اُؼالهبد اُضوبك٤خ.

 .األهَبّ اُؼ٤ِٔخ

 هَْ اُجؾٞس ٝاالٍزشبهاد

 ٓؼٜب. ارلبه٤بدرؼ٤٤ٖ اُغٜبد أُيٓغ ػول  2026-2023اُ٘ظق األٍٝ ٖٓ ًَ ٍ٘خ 

 .االرلبه٤بدئػلاك ٝط٤بؿخ ٓؼٕٔٞ  2026-2023ٖٓ ًَ ٍ٘خ  ُضب٢ٗااُ٘ظق 

 .االرلبه٤بدزلؼ٤َ ٝرٞظ٤ق ُٝػغ ثوآظ  2026-2023ٖٓ ًَ ٍ٘خ  اُضب٢ٗاُ٘ظق 

  انحذ د انًستهذفت  انًؤشراث )ج( انخطت انبذيهت )د(

ٝاُجؾش ػٖ اُغٜبد  االرلبه٤بدرط٣ٞو ثوآظ ػول 

 .أُؼ٤٘خ

 .ُالرلبه٤بدهبئٔخ ثبُغٜبد أُٞهؼخ 

 ك٢ ٓغبالد ٓزؼلكح االرلبه٤بدٝعٞك ػلك ٖٓ 

 .ٍ ارلبه٤خ ًَ ٍ٘خ(ل)ثٔؼ

)ثَ٘جخ ر٘ل٤ن رلٞم  ارلبه٤بد ك٢ ؽ٤ي اُز٘ل٤ن

 .% ثؼل ٍزخ أشٜو ٖٓ رٞه٤غ االرلبه٤خ(50

 )أ( اإلجراءاث  )ب( اإلطار انسيني 

 ي:انهذف االستراتيجي ان ا 

اُزٞاطَ ٓغ اُغبٓؼبد 

ٝأُواًي اُجؾض٤خ ٝث٤ٞد اُقجوح 

 أُؾ٤ِخ ٝاُل٤ُٝخ.

 :نت انجهاث انًسؤ

 ٓغٌِ ا٤ٌُِخ.

 هَْ اُؼالهبد اُضوبك٤خ.

 األهَبّ اُؼ٤ِٔخ.

 هَْ اُجؾٞس ٝاالٍزشبهاد.

 

2023-2026 

ئػلاك ٓوزوؽبد رجبكٍ أُؼوكخ ٝاُقجوح ٓغ 

أُواًي اُجؾض٤خ ٝ اُغبٓؼبد أُؾ٤ِخ ٝاُل٤ُٝخ

 ٝث٤ٞد اُقجوح.

2023-2026 
آ٤ُخ اُجؾٞس اُؼ٤ِٔخ أُشزوًخ ٓغ رلؼ٤َ 

 أُإٍَبد األفوٟ.

  انحذ د انًستهذفت  انًؤشراث )ج( انخطت انبذيهت )د(

 فطخ ثؾض٤خ ٝاٍزؾلاسرؾ٤َٖ أُوزوؽبد ٝر٘و٤ؾٜب 

 .ٓشزوًخ

اُزؼبٕٝ ٓغ اُغبٓؼبد أُؾ٤ِخ ارلبه٤بد 

  ٍ ارلبه٤خ ًَ ٍ٘خ(.ل)ثٔؼ ٝاُل٤ُٝخ

 أُشبهًخ ك٢ ئٗغبى اُجؾٞس ٝاُلهاٍبد

 ٤ٛئخ اُزله٣ٌاَُ٘جخ أُئ٣ٞخ ألػؼبء )

 ك٢ ئٗغبى اُجؾٞس ٝاُلهاٍبد أُشبه٤ًٖ

 . %(20رلٞم 

  

  



 25/  19طلؾخ  

 

 انغايت انخايست: تفؼيم د ر انكهيت في خذيت انًجتًغ.

 )أ( اإلجراءاث  )ب( اإلطار انسيني 

 انهذف االستراتيجي األ ل:

اُزؼبٕٝ ث٤ٖ أُإٍَبد لؼ٤َ ر

اُٜ٘ل٤ٍخ ٝاُقل٤ٓخ، ٝاُزو٤ًي 

 ػ٠ِ أُشوٝػبد اُزطج٤و٤خ

أُل٤لح ٝ أُزطٞهح ٝاُقلٓبد

ُِٔغزٔغ أُؾ٢ِ ٝاُج٤ئخ 

 .أُؾ٤طخ

 :نت انجهاث انًسؤ

 ا٤ٌُِخ. ٓغٌِ

 .األهَبّ اُؼ٤ِٔخ

 هَْ اُجؾٞس ٝاالٍزشبهاد.

 هَْ اُقلٓخ االعزٔبػ٤خ.

2023-2026 
 اُٜ٘ل٤ٍخ رؼبٕٝ ٓغ أُإٍَبدارلبه٤بد رٞه٤غ 

 ٝاُقل٤ٓخ أُؾ٤طخ.

2023-2026 
٤ٓلا٤ٗخ ا٢ُ أُإٍَبد اُقل٤ٓخ ر٘ظ٤ْ ى٣بهاد 

 .ٝاُظ٘بػ٤خ

 2026-2023 خؽَت اُزبه٣ـ اُؼب٢ُٔ ُألٗشط

 زضو٤ق أُغزٔؼ٢ُِ أٗشطخ ٝثوآظر٘ظ٤ْ 

ا٤ُّٞ اُؼب٢ُٔ  ٓضَثٔشبهًخ ؽِجخ ا٤ٌُِخ 

 .ٝؿ٤وٛب ٍٝبػخ ثوٓغخ ُألهك٣ٝ٘ٞ

2023-2026 
له٣ج٤خ ٝاالٍزشبه٣خ اُز٢ اُز ُِقلٓبدػب٣خ اُل

 .٤خاٌُِرولٜٓب 

 ك٢ ثؼغ اُجوٓغ٤بد. ُِطِجخكٝهاد  ر٘ظ٤ْ 2026-2023اُ٘ظق اُضب٢ٗ ٖٓ ًَ ٍ٘خ 

 نحذ د انًستهذفت ا  انًؤشراث )ج( انخطت انبذيهت )د(

 كٝهاد رله٣ج٤خ ٝفلٓبد ؽَت اإلٌٓب٤ٗبد أُزبؽخ.

ٓغ أُإٍَبد اُٜ٘ل٤ٍخ لك االرلبه٤بد ػ

 )ٓزيا٣ل ٣ٍٞ٘بً(. ٝاُقل٤ٓخ

٤ٛئخ اُزله٣ٌ اُن٣ٖ اَُ٘جخ أُئ٣ٞخ ألػؼبء 

ً ٣شبهًٕٞ ٣ٍٞ٘ أٗشطخ اُزلبػَ ٓغ  ك٢ ب

ئ٠ُ اُؼلك  أُإٍَبد اُقل٤ٓخ ٝاُظ٘بػ٤خ

 .%(20)رلٞم  ا٢ٌُِ ٤ُٜئخ اُزله٣ٌ

رقوط  ٝعٞك ى٣بهاد ٤ٓلا٤ٗخ ٝٓشبه٣غ

 رطج٤و٤خ.

 فل٤ٓخ كٝه٣خ. ٝثوآظ أٗشطخر٘ل٤ن 

اَُ٘جخ أُئ٣ٞخ ُؼلك اُطِجخ اُن٣ٖ ٣شبهًٕٞ 

 أٗشطخ اُزلبػَ ٓغ٣ٍٞ٘بً ك٢ 

أُغزٔغ ئ٠ُ اُؼلك ا٢ٌُِ ُِطِجخ )رلٞم 

10.)% 

 خ.٤ٝرله٣ج اٍزشبه٣خٝعٞك فلٓبد 

أهاء االؽواف أُغزٔؼ٤خ ػٖ  اٍزطالع

)اٍزجبٗبد ث٘زبئظ  اُقلٓبد اُز٢ رولٜٓب ا٤ٌُِخ

 %(.70رلٞم 

 )أ( اإلجراءاث ب( اإلطار انسيني) 

 ي:انهذف االستراتيجي ان ا 

ثوؼب٣ب اُج٤ئخ ٝاَُالٓخ  االٛزٔبّ

 ىٓبد.ا٤ُٜ٘ٔخ ٝاكاهح األ

 :نت انجهاث انًسؤ

 ٓغٌِ ا٤ٌُِخ.

 األهَبّ اُؼ٤ِٔخ.

 هَْ اُؼالهبد اُضوبك٤خ.

 هَْ اُجؾٞس ٝاالٍزشبهاد.

 

2023-2026 
 ئعواء ػ٠ِ اُزله٣ٌ ٤ٛئخ أػؼبء رؾل٤ي

 .ثبُج٤ئخ رزؼِنثؾٞس 

-2023( ٖٓ ًَ ٍ٘خ ٤ٗٞ٣ٞ 05ا٤ُّٞ اُؼب٢ُٔ ُِج٤ئخ )

2026 

هؼب٣ب  ػَٔ ُٔ٘بهشخ ٝٝهُ ٗلٝادر٘ظ٤ْ 

 .اُج٤ئخ

 2026-2023اُ٘ظق اُضب٢ٗ ٖٓ ًَ ٍ٘خ 
بَُالٓخ ٝٝهُ ػَٔ رٜزْ ث كٝهادر٘ظ٤ْ 

 .ٝاكاهح االىٓبدٝا٤ُٜ٘ٔخ 

  انحذ د انًستهذفت  انًؤشراث )ج( انخطت انبذيهت )د(

 .ثوؼب٣ب اُج٤ئخهثؾ ٓؾز٣ٞبد ثؼغ أُووهاد 

 أٗشطخ ثبُقظٞص.ب٣خ ػر٘ظ٤ْ ٝه

)ػلك  ثبُج٤ئخ رزؼِنٝثؾٞس  ٓشبه٣غٝعٞك 

 .ٓزيا٣ل ٣ٍٞ٘بً(

  

 

 

  



 25/  20طلؾخ  

 

 انغايت انسادست: تطوير انبنيت انتحتيت نهكهيت.

 )أ( اإلجراءاث )ب( اإلطار انسيني 

 انهذف االستراتيجي األ ل:

رط٣ٞو اُج٤٘خ اُزؾز٤خ اُزؼ٤ٔ٤ِخ 

 .٤ٌُِِخ

 :نت انجهاث انًسؤ

 اإلٍال٤ٓخ.اُغبٓؼخ األٍٔو٣خ 

 ٓغٌِ ا٤ٌُِخ.

 .هَْ اُٜ٘لٍخ أُل٤ٗخ

 

2024-2026 

اؽز٤بعبد ا٤ٌُِخ ٖٓ هبػبد رله٤َ٣خ  رٞك٤و

 ى٣بكح أػلاك اُطِجخ ٝاُزؾل٣ش ُٔٞاًجخ

 أَُزٔو ك٢ اُجوآظ اُزؼ٤ٔ٤ِخ. ٝاُزط٣ٞو

 رط٣ٞو فلٓبد أٌُزجخ. 2023-2026

 2023اُ٘ظق األٍٝ ٖٓ 
 االؽز٤بعبد م١ٝ فلٓبدٝرط٣ٞو  رٞك٤و

 .اُقبطخ

2024-2026 
رٞك٤و ٌٓبرت ألػؼبء ٤ٛئخ اُزله٣ٌ ٌٝٓبرت 

 ئكاه٣خ ٝفل٤ٓخ.

   انحذ د انًستهذفت  انًؤشراث )ج( انخطت انبذيهت )د(

ثؾش ئٌٓب٤ٗخ رو٤َْ ثؼغ أٌُبرت ثبُٔج٠٘ اُؾب٢ُ 

 ٤ٌُِِخ.

 ثؾش ئٌٓب٤ٗخ ئػبكخ ؽبثن صبُش ُٔج٠٘ ا٤ٌُِخ.

فطخ ر٘ل٤ن٣خ ٓزٌبِٓخ ػٖ رط٣ٞو ٝر٤ٔ٘خ  ٝعٞك

  اُج٤٘خ اُزؾز٤خ، ٝٝػغ فطخ ى٤٘ٓخ ُز٘ل٤نٛب.

اُج٤٘خ  خٝر٤ٔ٘ ئٗغبى اُقطخ اُز٘ل٤ن٣خ ُزط٣ٞو

 . ٣ٍٞ٘بً % 25ػٖ  َثٔب ال ٣و اُزؾز٤خ

)اٍزجبٗبد  رو٤٤ْ اُطالة ُقلٓبد ٌُِٔزجخ

 %(.75ث٘زبئظ رلٞم 

فلٓبد م١ٝ ػٖ ٓؼلٍ هػب اُطِجخ 

)اٍزجبٗبد ث٘زبئظ رلٞم  االؽز٤بعبد اُقبطخ

75.)% 

 ث٘بء ٓلهط ٤ٌُِِخ.

 ث٘بء هبػبد كها٤ٍخ ٌٝٓبرت.

اإلكاه٣خ ٝاُزله٤َ٣خ ػٖ اُج٤٘خ  هػب ا٤ُٜئخ

)اٍزجبٗبد ث٘زبئظ رلٞم اُزؾز٤خ ٝاُجؾض٤خ 

60.)% 

 ي:انهذف االستراتيجي ان ا  )أ( اإلجراءاث )ب( اإلطار انسيني 

 جؾض٤خاُزؾز٤خ اُرط٣ٞو اُج٤٘خ 

 ٤ٌُِِخ.

 :نت انجهاث انًسؤ

 اُغبٓؼخ األٍٔو٣خ اإلٍال٤ٓخ.

 ٓغٌِ ا٤ٌُِخ.

 األهَبّ اُؼ٤ِٔخ.

 هَْ اُجؾٞس ٝاالٍزشبهاد.

2023-2026 
رٞك٤و اؽز٤بعبد أُؼبَٓ ٖٓ األعٜيح 

 ٝأُؼلاد ٝكن األ٤ٔٛخ ٝاأل٣ُٞٝخ.

  انحذ د انًستهذفت  انًؤشراث )ج( انخطت انبذيهت )د(

اٍزقلاّ اإلٌٓب٤ٗبد اُجؾض٤خ أُزبؽخ ػ٠ِ َٓزٟٞ 

 اُغبٓؼخ.

 رٞه٣ل أعٜيح ٓؼبَٓ ٛ٘ل٤ٍخ ٝأعٜيح ؽبٍٞة

 .)َٓزٔو(

  

  



 25/  21طلؾخ  

 

 انغايت انسابؼت: انحفاظ ػه  إدارة فؼانت  يتطورة.

 )أ( اإلجراءاث )ب( اإلطار انسيني 

 :انهذف االستراتيجي

 رط٣ٞو اٌُبكه اإلكاه١ ٝاُل٢٘ 

 .ثب٤ٌُِخ

 :نت انًسؤانجهاث 

 ٓغٌِ ا٤ٌُِخ.

 األهَبّ اُؼ٤ِٔخ.

 .ٌٓزت اُشإٕٝ اإلكاه٣خ ٝأُب٤ُخ

. 

2023-2026 

اُٞطق ك٤َُ  افز٤به شبؿ٢ِ أُ٘بطت ٝكن

 بُغبٓؼخ.أُؼزٔل ثٝاُزٞط٤ق اُٞظ٤ل٢ 

ٝاالهشلخ اُؾًٞٔخ ػٖ  ػَٔ ر٘ظ٤ْ ٝهُ

 االٌُزو٤ٗٝخ.

اٌُبكه اإلكاه١ ث٤ٖ ر٤ٔ٘خ هٝػ ػَٔ اُلو٣ن 

  .ٝاُزظِٔبداٍزوجبٍ اُشٌبٟٝ ٝٝاُل٢٘ 

اُزأًل ٖٓ اُزياّ ًبكخ اُٞؽلاد األكه٣خ 

ٝاألهَبّ ثبُؼَٔ ٝكن اُقطخ االٍزوار٤غ٤خ 

 ٤ٌُِِخ.

ػٖ ؽو٣ن اٌُبكه اإلكاه١ ٝاُل٢٘  أكاء رو٤٤ْ

 .اُزوبه٣و ا٣َُٞ٘خ

    انحذ د انًستهذفت  انًؤشراث )ج( انخطت انبذيهت )د(

اُقجواد ػ٠ِ َٓزٟٞ  اُزؼبٕٝ اإلكاه١ ٝرجبكٍ

 اُغبٓؼخ.

ل٤َُ اُٞطق ٝاُزٞط٤ق اُؼَٔ ثٔب ٝهك ث

 ِغبٓؼخ.ُاُٞظ٤ل٢ 

ً رؾل٣ل أُٜبّ أَُئ٤ُٞبد  ُِزشو٣ؼبد  ٝكوب

 ٤ٌُِِخ. ا٤ٌَُٜ اُز٘ظ٢ٔ٤اُ٘بكنح ٝؽَت 

 ػٖ َب ال ٣و)ثٔ ٝعٞك ٝهُ ػَٔ كٝه٣خ

 .٣ٍٞ٘بً(ٝاؽلح ػَٔ  ٝهشخ

ك٢  اَُ٘جخ أُئ٣ٞخ ُِٔٞظل٤ٖ أُشبه٤ًٖ

 %(.50رلٞم  اُزله٣ج٤خهاد اُلٝ

ػلك ٓزيا٣ل ٖٓ اإلعواءاد أُإهشلخ 

 ئٌُزو٤ٗٝبً ٣ٍٞ٘بً. 

٤خ ُِزؼبَٓ ٓغ اُشٌبٟٝ  ٝاُزظِٔبد. ٝعٞك اُ 

  ػٖ هػب أػؼبء ٤ٛئخ اُزله٣ٌ ٝأُٞظل٤ٖ

)اٍزجبٗبد  أكاء اُوبكح ٝػٖ اُشلبك٤خ ٝاُزظِْ

 %(80ث٘زبئظ رلٞم 

 ٓزبثؼخ ر٘ل٤ن اُقطخ.ٝعٞك روبه٣و كٝه٣خ ُِغ٘خ 

 ا٣َُٞ٘خ. ءٝعٞك روبه٣و األكا

  

  



 25/  22طلؾخ  

 

 انغايت ان اينت: اإلبراز اإلػاليي نهكهيت يحهياً.

 )أ( اإلجراءاث )ب( اإلطار انسيني 

 انهذف االستراتيجي األ ل:

رلؼ٤َ أُٞهغ االٌُزو٢ٗٝ ٤ٌُِِخ  

ٝرؾل٣ش ٍٝبئَ اُزٞاطَ 

 االعزٔبػ٢.

 :نت انجهاث انًسؤ

 ا٤ٌُِخ.ٓغٌِ 

 األهَبّ اُؼ٤ِٔخ.

 .ٌٓزت اُشإٕٝ اإلكاه٣خ ٝأُب٤ُخ

 ٌٓزت َٓغَ ا٤ٌُِخ.

2023-2026 

 .أُٞهغ اإلٌُزو٢ٗٝ ػ٠ِٗشو أفجبه ا٤ٌُِخ 

ٓشبهًخ اإلػالٗبد ٝاألفجبه ك٢ طلؾخ ا٤ٌُِخ 

 ،ٓٞهغ اُزٞاطَ االعزٔبػ٢ اُل٤ٌ ثٞىػ٠ِ 

طلؾخ  ئ٠ُٖٓ ًَ هَْ ػ٢ِٔ  ٓؾوهٝئػبكخ 

 .اُل٤ٌ ثٞى ػ٠ِا٤ٌُِخ 

   انحذ د انًستهذفت  انًؤشراث )ج( انخطت انبذيهت )د(

 ٗشو أفجبه ا٤ٌُِخ ػ٠ِ ٓٞهغ اُغبٓؼخ.

 ٓٞهغ اٌُزو٢ٗٝ ٗشؾ ٝكؼبٍ.

)ٓزيا٣ل  أُٞهغ اإلٌُزو٢ٗٝى٣بكح ػلك ىٝاه 

 شٜو٣بً(

ػ٠ِ ٓٞهغ اُزٞاطَ االعزٔبػ٢ طلؾخ ٗشطخ 

 .اُل٤ٌ ثٞى

 اإلجراءاث)أ(   )ب( اإلطار انسيني 

 ي:انهذف االستراتيجي ان ا 

ئهبٓخ اُ٘شبؽبد اُزؼو٣ل٤خ ػٖ 

اُجوآظ اُز٢ رولٜٓب ا٤ٌُِخ كافَ 

ٝفبهط ا٤ٌُِخ، ٝأُشبهًخ ك٢ 

أُؼبهع ٝاُلؼب٤ُبد اُؼ٤ِٔخ 

 فبهط ا٤ٌُِخ.

 :نت انجهاث انًسؤ

 ٓغٌِ ا٤ٌُِخ.

 األهَبّ اُؼ٤ِٔخ.

 .ٌٓزت اُشإٕٝ اإلكاه٣خ ٝأُب٤ُخ

 عبٓؼ٢.ثلا٣خ ًَ ػبّ 

2023-2026 
 .ا٤ُّٞ اُٜ٘ل٢ٍ ُِطِجخ اُغلك ر٘ظ٤ْ

2023-2026 
ر٘ظ٤ْ ى٣بهاد كٝه٣خ ُِٔلاهً اُضب٣ٞٗخ ك٢ 

 أُغزٔغ أُؾ٢ِ.

2023-2026 
أُشبهًخ ك٢ أُؼبهع اُٜ٘ل٤ٍخ ٝأُإرٔواد 

 .فبهط ا٤ٌُِخ ُِزؼو٣ق ثب٤ٌُِخ

  انحذ د انًستهذفت  انًؤشراث )ج( انخطت انبذيهت )د(

اُزو٤ًي ػ٠ِ اُزؼو٣ق ثب٤ٌُِخ ٝثوآغٜب اُزؼ٤ٔ٤ِخ 

ٝطلؾخ  اإلٌُزو٢ٗٝٝرقظظبرٜب ػٖ ؽو٣ن أُٞهغ 

  .ػ٠ِ ٓٞهغ اُزٞاطَ االعزٔبػ٢ اُل٤ٌ ثٞى ا٤ٌُِخ

 ا٤ُّٞ اُٜ٘ل٢ٍ ُِطِجخ اُغلك.روبه٣و ػٖ 

ُِٔلاهً اُضب٣ٞٗخ ك٢ ٣ٍٞ٘خ ى٣بهاد كٝه٣خ 

 أُغزٔغ أُؾ٢ِ.

ِٔؼبهع ٝاُلؼب٤ُبد ؽؼٞه َٓ٘ٞث٢ ا٤ٌُِخ ُ

 اُؼ٤ِٔخ فبهط ا٤ٌُِخ.
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 أُواعغ 6

 ث٤بٗبد ٓ٘ظٞٓخ اُلهاٍخ ٝاالٓزؾبٗبد ثب٤ٌُِخ. (1)

 اُلٝؽخ، (. اُزقط٤ؾ االٍزوار٤غ٢ أُج٢٘ ػ٠ِ اُ٘زبئظ، ٌٓزجخ اُو٣بٕ،2014ٓغ٤ل )اٌُوف٢،  (2)

 كُٝخ هطو. 

الحبيب، فه  ، ) ر م  في ال عليم ا   را ي يال خطيط (.1986ٓب٤ًٖ، شبه٤ُي ) (3)

 المملك  العربي  ال عو ي .  ،(. مك ب  العبيكان، الرياض2008

(. ك٤َُ طبكه ػٖ أُوًي 2016ٓؼب٤٣و االػزٔبك أُإ٢ٍَ ٝاُجوآغ٢ ُِزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ) (4)

كُٝخ بك أُإٍَبد اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝاُزله٣ج٤خ، ٝىاهح اُزؼ٤ِْ، ؽواثٌِ، اُٞؽ٢٘ ُؼٔبٕ عٞكح ٝاػزٔ

  ٤ُج٤ب.

 ُِغبٓؼخ األٍٔو٣خ اإلٍال٤ٓخ. ّ(2023-2019) ٤خاُقطخ االٍزوار٤غ (5)

  ثغبٓؼخ ٓظوارخ، ٤ُج٤ب.٤ٌُِخ اُٜ٘لٍخ  ّ( 2024-2020) اُقطخ االٍزوار٤غ٤خ (6)

ثغبٓؼخ أ٤ٍٞؽ، عٜٔٞه٣خ ٓظو ٤ٌُِخ اُٜ٘لٍخ ّ( 2023-2018) اُقطخ االٍزوار٤غ٤خ (7)

  اُؼوث٤خ.

 شٌو ٝرول٣و  7

ٖٓ أػؼبء ٤ٛئخ ئػـــلاك اُقطـــخ  ئعواءاد ػاٗغـــبك٢  ٌَُ ٖٓ رؼبٕٝٝاُزول٣و ٗزولّ ثغي٣َ اُشٌو 

ػٖ ؽو٣ن  ،االٓــٞه ٝأطــؾبة أُظــِؾخٝؽالة ٝفو٣غ٤ٖ أ٤ُٝبء ٝٓؼ٤ل٣ٖ ٝٓٞظل٤ٖ رله٣ٌ 

. ًٔب ٗزولّ ثقبُض اُشٌو اُؼَٔ ٝؽِوبد اُ٘وبُ ٝؽؼٞه ٝهُ االٍزغبثخ الٍزجبٗبد اُزؾ٤َِ اُج٤ئ٢

 االٍزوار٤غ٤خرؾ٤َِ ٗزبئظ االٍزجبٗبد ٝرؾل٣ل اُـب٣بد ٝاألٛلاف ٝاُؼوكبٕ ٌَُ ٖٓ هلّ اُلػْ ٝأَُبٗلح ك٢ 

 .ٝك٢ ٓواعؼخ ٝرو٤٤ْ اُقطخ ،ُِقطخ

 

 

 ػلاك اُقطخئ ُغ٘خ

 ٞ٤ٗٞ٣2022 
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 أُالؽن

ث٤ٌِخ اُٜ٘لٍخ ك٢ ئؽبه اُزؾ٤َِ اُج٤ئ٢  أُؼ٤ل٣ٖٝ أػؼبء ٤ٛئخ اُزله٣ٌاَُبكح اٍزجبٗخ اٍزطالع أهاء  .أ 

 .٤ٌُِِخ

 .ث٤ٌِخ اُٜ٘لٍخ ك٢ ئؽبه اُزؾ٤َِ اُج٤ئ٢ ٤ٌُِِخ ٤ٖأُٞظلاَُبكح  اٍزجبٗخ اٍزطالع أهاء .ة 

 .اٍزجبٗخ اٍزطالع أهاء ؽِجخ ٤ًِخ اُٜ٘لٍخ ك٢ ئؽبه اُزؾ٤َِ اُج٤ئ٢ ٤ٌُِِخ .ط 

اٍزجبٗخ اٍزطالع أهاء فو٣غ٢ ٤ًِخ اُٜ٘لٍخ ثبُغبٓؼخ األٍٔو٣خ اإلٍال٤ٓخ ك٢ ئؽبه اُزؾ٤َِ اُج٤ئ٢  .ك 

 .٤ٌُِِخ

اُزٞظ٤ق ُقو٣غ٢ ٤ًِخ اُٜ٘لٍخ ثبُغبٓؼخ األٍٔو٣خ اإلٍال٤ٓخ ك٢ ئؽبه اٍزجبٗخ اٍزطالع أهاء عٜبد  .ٙ 

 .اُزؾ٤َِ اُج٤ئ٢ ٤ٌُِِخ

ك٢ ئؽبه اُزؾ٤َِ  ثبُغبٓؼخ األٍٔو٣خ اإلٍال٤ٓخ اٍزجبٗخ اٍزطالع أهاء أ٤ُٝبء أٓٞه ؽِجخ ٤ًِخ اُٜ٘لٍخ .ٝ 

 .اُج٤ئ٢ ٤ٌُِِخ
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 2من  1صفحة 
 

 

  للكلية في إطار التحليل البيئيبكلية الهندسة والمعيدين لسادة أعضاء هيئة التدريس ااستبانة استطالع أراء 

 ............................... العلميةالدرجة  ............................................................:القسم العلمي
 خصررررررراي األ ح ي  األ يية أل ن ية   أضا نةسررررررر     اذألك الاأل ااصررررررر  م نة يسرررررررض من ا جرررررررمين األداء  ا كيية ا ءا   يألن ية 

    ية االس  ينة األ يألية.مننة  نأم ءاضي  يألن ية. ع يه  ءا  ا نيءيمة ااإلا األ م ية األ   يمية ا فة  حسين  هيااالس فيء  من
 :الخانة التي تمثل تقييمكم لكل من العبارات التالية التفضل باختيار كممن نأمل :ستبانةمحتويات اال
 ىــــــــــــــــــــالمعن التقييم

 المطلوب لتحقيق العبارة تمت تأديته بشكل سيء جدا، أو لم يؤد أصاًل، أو نادرًا ما تمت تأديته. ال أوافق بشدة
 لم يؤد في معظم األحيان. المطلوب لتحقيق العبارة تمت تأديته بشكل ضعيف أو ال أوافق 

 العبارة تمت تأديته بشكل متوسط.المطلوب لتحقيق  صحيح لحد ما
 لتحقيق العبارة تمت تأديته بشكل جيد. أن المطلوب العبارة غالبًا صحيحة، أو أوافق 

 العبارة صحيحة دائمًا، أو أن المطلوب لتحقيق العبارة تمت تأديته على أكمل وجه. أوافق بشدة

 ارات ــــــــــــــــــــــــــــــــالعب ت
ال أوافق 

صحيح  ال أوافق بشدة
أوافق  أوافق لحد ما

 بشدة
      ألن ية األهنءسة خ ة اس ضا يدية ُم  مء  اُم  نة. 1
      ألن ية األهنءسة ضؤية اضسيألة اأهءاف ااجحة اُم  نة. 2
      ألن ية األهنءسة  ضامج اخ   أنيءيمية ااجحة اُم  نة. 3

4 
 دي ة األ   يمية )األ سرررررررررريأل  م    نى ن ية األهنءسررررررررررة  ضنيمج أل   يإل اإلءاض  اإلألن ضانية 

      .(ااألءضاسة ااالم حينيت

      ألن ية األهنءسة ماقع إألن ضانة. 5

6 
األسرريء  أعجرري  هيية األ ءضيى ع ى إ ءا  األضأي فيمي يخي  األهنءسررة إءاض  ن ية شرردع 

      سيض األ م ية األ   يمية  يألن ية.

      هيية األ ءضيى  ن ية األهنءسة   نا  األ خصصيت األ  مية.   ميز 7
       .  افض  ن ية األهنءسة قيعيت ءضاسية مدهز   يألاسيي  األ   يمية األحءيثة 8
      من  ة ن ية األهنءسة  افض األمصيءض ااألمضادع األمنيس ة أل  ضامج األ   يمية  يألن ية. 9
      م افض   شن  منيسا  يألن ية. خءميت األ صايض ااإلن ضنت 10
       شدع ن ية األهنءسة/األديم ة أعجي  هيية األ ءضيى ع ى األ حث األ  مة. 11

زارة التعليم العالي والبحث العلمي و   
 الجامعة األسمرية اإلسالمية

ليتنز  –كلية الهندسة   
ـــــــم األداءمكتــــب ضمـــــــان الجــــــودة وتقييـ   
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ال أوافق  العبــــــــــــــــــــــــــــــــارات ت
صحيح  ال أوافق بشدة

أوافق  أوافق لحد ما
 بشدة

12 
مسياأليي هي فة  كءية ح ا  أل شنياى ااألمك ضحيت  ن ية األهنءسة ميضى مديألى 

  يألن ية. األخيصة  أعجي  هيية األ ءضيى
     

 مك ضحيت اخ    ءضي ية  عجي  هيية األ ءضيى   نيسا مع األديم ة/ألن ية األهنءسة 13
      .األ ءضيسية ااالح ييديتاألم    يت األاظيفية 

14 

ء م يييض ماجاعية أل كيية أءا  أعجي  هيية األ ءضيى  س ن األديم ة/ألن ية األهنءسة
 :اال ةع ى 

 يألدءا  األءضاسة.يألخ ة األءضاسية ا   االأل زاة -أ
     

      األمشيضنة فة إعءاء األخ ة األ حثية أل كسة األ  مة.نشض األ حاث األ  مية ا  -ا
      ألمشيضنة فة أنش ة جمين األداء   يألن ية.ا -ج

15 
ع ى  كءيض أعجي  هيية األ ءضيى األم ميزين ميءيًي  األديم ة/األهنءسةن ية  حضي 
      ام نايًي.

       افض  ن ية األهنءسة  نية  ح ية منيس ة أل  حث األ  مة.   16
       ءعة ن ية األهنءسة/األديم ة إقيمة األمحيجضات ااألنءاات ااألمؤ مضات األ  مية. 17

18 
فة األمؤ مضات   يألن ية أعجررررررري  هيية األ ءضيى ءعة ن ية األهنءسرررررررة/األديم ة مشررررررريضنة 

 .األ  مية
     

19 

  ادء  ن ية األهنءسة:
      مضافإل خيصة  يألص  .-أ 

      يية األ ءضيى.اس ضاحة أعجي  ه -ا
      مااقف نيفية أل سييضات.-ج

 :العام ييمالتق

1 
 التي تجدونها بكلية الهندسة: ةأهم نقاط القو 

 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 

2 
 التي تجدونها بكلية الهندسة: ضعفأهم نقاط ال

 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 

 :األكاديمي واإلداري بالكلية واالداءمقترحاتكم لتطوير العملية التعليمية 
 ................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................... 

 



 2من  1الصفحة 

 

  في إطار التحليل البيئي للكليةبكلية الهندسة  الموظفينلسادة اأراء  استبانة استطالع

  :...............................العلمي المؤهل :..................................    الوحدة/اإلدارة/األكاديمي القسم
 سنوات )  ( 10سنوات )  (        اكثر من  10-6سنوات )  (        5-1 :الكلية في الخبرة سنوات عدد

 خصرررررررايماأل ب ي ماأل ييةمأل ن ي  ممأضا نةسررررررر    ماذألكمالاأل ااصررررررر ما نةميسرررررررضمان امجرررررررايمماألداء ما كييةما ءا م يألن ي م
م. يألن ي مااإلءاضيا ءا ما نيءياةماأل ا ي ماأل   ياي مام بسيممفةممأضا نةااالس فيء مامم

 (.5لي إ 1التفضل باختيار الخانة التي تمثل تقييمكم لكال من العبارات التالية، وذلك وفق مقياس تقييم )من   كممن نأمل
 المقياس المعنى التقييم

 1 تأديته. تمت تأديته بشكل سيء جدا، أو لم يؤد أصاًل، أو نادرًا ما تمتلتحقيق العبارة المطلوب  ال أوافق بشدة
 2 لتحقيق العبارة تمت تأديته بشكل ضعيف أو لم يؤد في معظم األحيان.المطلوب   ال أوافق

 3 تمت تأديته بشكل متوسط.لتحقيق العبارة المطلوب  صحيح لحد ما
 4 لتحقيق العبارة تمت تأديته بشكل جيد تقريبًا.مأن المطلوب العبارة غالبًا صحيحة، أو أوافق 

 5 تمت تأديته على أكمل وجه. لتحقيق العبارة المطلوبالعبارة صحيحة دائمًا، أو أن  أوافق بشدة

 5 4 3 2 1 ارات ــــــــــــــــــــــــــــــــالعب ت
      لكلية الهندسة خطة استراتيجية ُمعتمدة وُمعلنة. 1
      لكلية الهندسة رؤية ورسالة وأهداف واضحة وُمعلنة. 2
      واضحة وُمعلنة.لكلية الهندسة برامج وخطط أكاديمية  3
      .(متحاناتوالدراسة واال ة التعليمية )التسجيليللعملتتبنى كلية الهندسة برنامج لتطبيق اإلدارة اإللكترونية  4
      لكلية الهندسة موقع إلكتروني. 5
      .موظفيهابالكلية وللبرامج التعليمية  الهندسة تشجع القيادة األكاديمية لكلية 6
      .المهارات االداريةبكلية الهندسة بتنوع وتميز  الكادر الوظيفيتميز ي 7
       .مجهزة مكاتبتتوفر بكلية الهندسة  8
      .بالكلية الموظفين أداء لتقويم امظن يوجد 9
      خدمات التصوير واإلنترنت متوفرة بشكل مناسب بكلية الهندسة. 10
      .بالموظفينمسئولياتها في تقديم حلول للشكاوى والمقترحات الخاصة  كلية الهندسةتمارس مجالس  11

زارة التعليم العالي والبحث العلمي و   
 الجامعة األسمرية اإلسالمية

ليتنز  –كلية الهندسة   
األداء ــــــممكتــــب ضمـــــــان الجــــــودة وتقييــ   
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      .عملياتها لكافة مكتوبة واضحة إدارية إجراءات دليل الهندسة كلية ىلد يتوفر 12

      .تناسب مع المتطلبات الوظيفيةت للموظفينمقترحات وخطط تدريبية  الجامعة/لكلية الهندسة 13
      .اآلراء وتبادل التخطيط عمليات في المشاركة للموظفين تتاح 14

15 

 :االتيتستند على  الموظفينلكلية الهندسة/الجامعة معايير موضوعية لتقييم 
 بالمهام المكلف بها الموظف. االلتزام -أ

     

      المشاركة في أنشطة ضمان الجودة بالكلية. -ب
      ماديًا ومعنويًا. الموظفينعلى تقدير  الجامعة/كلية الهندسةتحرص  16
      ماديا أتقاضاه ما مع متناسب به أقوم الذي العمل حجم 17
      .من كفاءتهم عالنشاطات والدورات للرففي  الموظفين بالكليةتدعم كلية الهندسة/الجامعة مشاركة  18
      .مواقف كافية للسياراتللكلية مرافق خاصة بالصالة، و  19

 العام: ييمالتق

1 

 أهم نقاط القوي التي تجدونها بكلية الهندسة:

.............................................................................................................................................................أ
م...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ب
.............................................................................................................................................................. 

2 

 التي تجدونها بكلية الهندسة: ضعفأهم نقاط ال

.............................................................................................................................................................أ
م...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ب
.............................................................................................................................................................. 

 :الكلية التي تراها مهمة في زيادة مستوى رضا الموظفين عن مقترحاتكم

1.....................................................................................................................................................................
م...................................................................................................................................................

2.....................................................................................................................................................................

م.....................................................................................................................................................

 
 الكليةب تحسين جودة األداء فيشكرا لمساهمتك 



 2من  1صفحة 
 

 

  في إطار التحليل البيئي للكليةالهندسة طلبة كلية استبانة استطالع أراء 

 ............................القسم العلمي: ............................................................:األسم :)اختياري(
ية، ونمود اإلسمممعزيزي الطالب نتطلع للتواصل معكم باعتباركم أحد ركائز العملية التعليمية بكلية الهندسة بالجامعة األسممرية 

مشممماركتكم معنممما يمممق تسيممميم وييممماو أدا  كليمممتكم بواسمممطة اسمممتطمم المممراي المعمممروب علممميكم، لمسممماعدتنا يمممق اإلرتسممما  بالعمليمممة 
نة شماكرين سمتباالتعليمية واإلدارية لتحسيق أعلى درجات الريق والتسدم وتسديم كاية الخدمات بجودة عاليمة، ينمممل ممنكم تعبئمة اا

 ما ييه صالح الكلية وتطويرها.حسن تعاونكم ل
 ستبانة:محتويات اال

 :الخانة التي تمثل تقييمكم لكل من العبارات التالية اختيار كممن نأمل
 ىــــــــــــــــــــالمعن التقيــــــــــــم

 تمت تأديته.المطلوب لتحقيق العبارة تمت تأديته بشكل سيء جدا، أو لم يؤد أصاًل، أو نادرًا ما  ال أوافق بشدة
 لم يؤد في معظم األحيان. المطلوب لتحقيق العبارة تمت تأديته بشكل ضعيف أو ال أوافق 

 المطلوب لتحقيق العبارة تمت تأديته بشكل متوسط. صحيح لحد ما
 لتحقيق العبارة تمت تأديته بشكل جيد. أن المطلوب العبارة غالبًا صحيحة، أو أوافق 

 صحيحة دائمًا، أو أن المطلوب لتحقيق العبارة تمت تأديته على أكمل وجه.العبارة  أوافق بشدة

 ارات ــــــــــــــــــــــــــــــــالعب ت
وافق أال 

صحيح  ال أوافق بشدة
أوافق  أوافق لحد ما

 بشدة
       للكلية شروط وضوابط واضحة ومحددة لسبول الطمب. 1
       إلتمام إجرا ات يبول الطمب.تعتمد الكلية أسلوب ميسر وبسيط  2
      .إتمام إجرا ات يبولهميق لدى الكلية العناصر البشرية المؤهلة لمساعدة الطمب  3
      الكلية بها مساحات مناسبة وكايية لحركة الطمب ومبانق ممئمة للدراسة. 4
      المحاضرات.الكلية بها ياعات دراسية مناسبة ومريحة ومجهزة لتلسق  5
      ة.المكتبة بها نظام استعارة مناسب وتحتوي على الكتب والمراجع الوريية واإللكتروني 6
      الكلية بها معامل مناسبة وكايية إلجرا  التجارب وحضور المسررات المعملية. 7
      الدراسية.منظومة الدراسة واامتحانات بالكلية تمكن الطمب من متابعة اوضاعهم  8

زارة التعليم العالي والبحث العلمي و   
 الجامعة األسمرية اإلسالمية

ليتنز  –كلية الهندسة   
ـــــــم األداءمكتــــب ضمـــــــان الجــــــودة وتقييـ   



 2من  2صفحة 
 

 

 العبــــــــــــــــــــــــــــــــارات ت
وافق أال 

صحيح  ال أوافق بشدة
أوافق  أوافق لحد ما

 بشدة
       .الكلية لديها مويع إلكترونق نشيط ومتجدد لمتابعة ما يتعلق بالطمب 9

10 
التسمممجيل الكليمممة تممموير للطممممب المرشمممد األكممماديمق لتسمممديم المممدعم األكممماديمق وتيسمممير 

  .الفصلق
     

       .الكلية تهتم باألنشطة الطمبية وتدعمها وتوير لها متطلباتها 11

         .الكلية مهتمة بالشكاوي الطمبية وكذلك طلبات الطعن والتظلم أثنا  اامتحانات 12
      .الكلية تدعم الطلبة المتفويين وتهتم بالطلبة المتعثرين ومساعدتهم 13
      .الكلية تتبوأ مكانة مرموية بين كليات الجامعة 14

 (ستبانة بعد تعبئتها شاكرين حسن تعاونكم سلفاً نأمل منكم إعادة اال)



 

 3من   1صفحة 
 

 كليةفي إطار التحليل البيئي لل بالجامعة األسمرية اإلسالميةجي كلية الهندسة خرياستبانة استطالع أراء 

أداء كلية الهندسة  تحسين تساهم في، وستوفر معلومات لتقييم البرامج التعليمية بالكلية آراء الخريجين في غاية األهميةتعتبر 
 اإلجابة عن جميع األسئلة. فنأملية تامة، بياناتك واستجابتك بسر  وسيتم التعامل مععلى تعبئة هذه االستبانة،  منشكرك. وبرامجها

 :أواًل: معلومات عامة
 ........................................................................................................................ االسم )إختياري(:

 .............................................:سنة التخرج من الكلية ..............................................................القسم:
 ..............................................سنة االلتحاق بالعمل: ...........جهة العمل الحالية:......................................

 ستبانة:ثانيًا: محتويات اال
 :ختيار الخانة التي تمثل تقييمكم لكل من العبارات التاليةا كممن نأمل 

 المعنى ـــــــــميالتقيـــ
 المطلوب لتحقيق العبارة تمت تأديته بشكل سيء جدا، أو لم يؤد أصاًل، أو نادرًا ما تمت تأديته. ال أوافق بشدة

 في معظم األحيان.المطلوب لتحقيق العبارة تمت تأديته بشكل ضعيف أو لم يؤد  ال أوافق 
 المطلوب لتحقيق العبارة تمت تأديته بشكل متوسط. صحيح لحد ما

 لتحقيق العبارة تمت تأديته بشكل جيد. العبارة غالبًا صحيحة، أو أن المطلوب أوافق 
 العبارة صحيحة دائمًا، أو أن المطلوب لتحقيق العبارة تمت تأديته على أكمل وجه. أوافق بشدة

 كلية الهندسةب ألكاديمي الذي تمت دراستةالبرنامج ا تقييم-أ

وافق أال  العبــــــــــــــــــــــــــــــــارات ت
صحيح  ال أوافق بشدة

أوافق  أوافق لحد ما
 بشدة

      .مهاراتي في التفكير الناقد وحل المشكالتاألكاديمي طور البرنامج  1
      .التواصل الفعال مع اآلخرينمهاراتي في األكاديمي البرنامج حسن  2
      .مهاراتي على العمل بفاعلية مع مجموعاتاألكاديمي طور البرنامج  3
      .مهاراتي في استخدام التقنية والبرامج الهندسيةاألكاديمي طور البرنامج  4
       ي.في تنمية المعارف والمهارات الالزمة لمهنتاألكاديمي ساعدني البرنامج  5
      .مهاراتي البحثيةاألكاديمي طور البرنامج  6
      .قدراتي على اتخاذ القراراتألكاديمي اطور البرنامج  7

زارة التعليم العالي والبحث العلمي و   
 الجامعة األسمرية اإلسالمية

ليتنز  –كلية الهندسة   
ـــــــم األداءمكتــــب ضمـــــــان الجــــــودة وتقييـ   



 

 3من   2صفحة 
 

وافق أال  العبــــــــــــــــــــــــــــــــارات ت
صحيح  ال أوافق بشدة

أوافق  أوافق لحد ما
 بشدة

       .يتوفر اإلرشاد األكاديمي المناسب طيلة فترة دراست 8
      .من معرفتي بأخالقيات المهنة ألكاديميازاد البرنامج  9
      .فرصة االختيار بين عدة مقررات إختياريةاألكاديمي أتاح البرنامج  10
       .ةبتنوع المقررات الدراسي ألكاديميا امتاز البرنامج 11
      .ألكاديميا دمج تطبيقات الحاسب في بعض مقررات البرنامجتم  12

       .فرص التواصل والتعاون مع جهات سوق العمل المناسب ألكاديميا أتاح البرنامج 13
 كليةأداء أعضاء هيئة التدريس في التقييم  -ب

      .قدم أعضاء هيئة التدريس اإلرشاد المناسب عندما احتجت إلى ذلك 1
      .بتدريسهأظهر أعضاء هيئة التدريس الحماس واالهتمام بما يقومون  2
      .أهتم أعضاء هيئة التدريس بتحصيل الطالب في الدراسة 3
      .استخدم أعضاء هيئة التدريس التقنية بفاعلية في تدريس المقررات 4
      .شجع أعضاء هيئة التدريس الطالب على المناقشة العلمية 5
      .يدرسونهاألم أعضاء هيئة التدريس بمحتوى المقررات التي   6
      .قوم أعضاء هيئة التدريس أداء الطالب بموضوعية ومهنية 7

      .استخدم أعضاء هيئة التدريس طرقًا متنوعة في التدريس 8
      .أتاح أعضاء هيئة التدريس الفرص للطلبة لمناقشة أدائهم في االختبارات واالمتحانات 9
      .الطالب من خالل شبكة االنترنتتفاعل أعضاء هيئة التدريس مع  10

 المصادر والمرافق والتجهيزات:-ج
      .ألداء األنشطة )الثقافية واالجتماعية والرياضية(يالكلية توفرت المرافق المناسبة  1
      .معامل الحاسب اآللي لالستخدامبالكلية توفرت  2
      .برامج حديثة في معامل الحاسب اآلليبالكلية توفرت  3
      .توفر الدعم الفني لمساندة الطالب في تقنيات المعلومات واالتصاالت 4
       .إليها حاجتيفي دراستي حين  طلوبةتوفرت المصادر التعليمية الم 5
      توفرت مصادر المعلومات بالمكتبة كلما احتجت إليها. 6



 

 3من   3صفحة 
 

أوافق ال  العبــــــــــــــــــــــــــــــــارات ت
صحيح  ال أوافق بشدة

أوافق  أوافق لحد ما
 بشدة

      .تجهيزات القاعات الدراسية كانت مناسبة للتعلم 7
       .تجهيزات المعامل والمختبرات كانت مناسبة للتعلم 8
      .توافرت أماكن مناسبة ألداء الصلوات 9
      .توافرت الخدمات الصحية بما يلبي حاجاتي 10
      .قدمت مراكز التصوير وخدمات الطالب داخل الجامعة الخدمات المناسبة 11
       .توافرت مواقف كافية لسيارات الطالب 12
      .احتياجات الطالب ذوي االحتياجات الخاصة مرافق الكلية تتماشى مع 13
 عامة:أسئلة  ثالثاً 

 .األكاديمي البرنامجعبارة عن أسئلة عامة تفيد في تقييم أذناه الجزء  
 ممتاز جيد متوسط مقبول ضعيف سئلــــــــةاأل ت
      الذي درسته في الكلية؟ ألكاديميالمستوى البرنامج قييمك ت بشكل عام، ما 1
      ؟الكليةلمستوى حياتك الطالبية في بشكل عام، ما تقييمك  2
      ؟بالكلية أداء أعضاء هيئة التدريس رأيك فيبشكل عام، ما  3
      الكلية؟الذي تلقيته في  والمهني بشكل عام، ما تقييمك لجودة اإلرشاد األكاديمي 4
 ال نعم ةــــــــاألسئل ت
   ليتن؟    ز -لو أتيح لك أن تبدأ الدراسة من جديد، هل كنت ستلتحق بكلية الهندسة 1
      ؟كلية الهندسة -اإلسالمية الجامعة األسمرية هل توصي اصدقائك بالدراسة في 2

 :هل لديك أي اقتراحات أو إضافات أخرى؟  فضاًل اذكرها

 .............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 

 



 

  3من  1ة صفح
 

والبحث العلمي  زارة التعليم العاليو   
 الجامعة األسمرية اإلسالمية

زليتن –كلية الهندسة   
ـــــــم األداءمكتــــب ضمـــــــان الجــــــودة وتقييـ   

 حليل البيئي للكليةفي إطار الت كلية الهندسة بالجامعة األسمرية اإلسالميةجي جهات التوظيف لخرياستبانة استطالع أراء 

 

 ............................................................ /مصنع/مركز/مكتب/شركةمؤسسة/إدارة/جهة العمل / :السادة
لنا  نشيييكر ون ار لكس مسييياناتكس ومسيييا اتكسو  لكلية الهناسييية ةاألكاايمي امجمهمة لتحسيييين جوال البر  جهات التوظيف أراءتعتبر 

ي فبتكس المبنية  لى تجر . سيييييييييتكون نرااكس وان با اتكس الكليةأفضييييييييي  ل لبة  يةتعليمخامة وت ايس  اراسييييييييييةلتحسيييييييييين برامجنا ال
ل مهما في سييا الفجو  محورا مح  ت ايرنا و نايتنا وسييتشييك بالجامعة األسييمرية االسيي مية  ماسييسييتكس  ن خريجي كلية الهناسيية

 .ناأهااف أهس التي تعتبر أحاو س وسوق العم  يبين مخرجات التعل
 أواًل: معلومات عامة :

 ............................جهة العمل للخريج:..........................................................................................
 أخري(. -وظفم -متدرب -قيادي -....) رئيس قسم........................................................الوظيفة:.....................

 .........................................................................تخصص الخريج: ...............................................
 ..............................................من خريجي كلية الهندسة بالجامعة األسمرية اإلسالمية:.........بجهة العمل عدد الموظفين 

 ستبانة:ثانيًا: محتويات اال
 :اختيار الخانة التي تمثل تقييمكم لكل من العبارات التالية نأمل منكم

 المعنى ــــــــــميالتقيــ
 المطلوب لتحقيق العبارة تمت تأديته بشكل سيء جدا، أو لم يؤد أصاًل، أو نادرًا ما تمت تأديته. ال أوافق بشدة

 المطلوب لتحقيق العبارة تمت تأديته بشكل ضعيف أو لم يؤد في معظم األحيان. ال أوافق 
 المطلوب لتحقيق العبارة تمت تأديته بشكل متوسط. صحيح لحد ما

 لتحقيق العبارة تمت تأديته بشكل جيد. العبارة غالبًا صحيحة، أو أن المطلوب أوافق 
 العبارة صحيحة دائمًا، أو أن المطلوب لتحقيق العبارة تمت تأديته على أكمل وجه. أوافق بشدة

وافق أال  العبــــــــــــــــــــــــــــــــارات ت
صحيح  ال أوافق بشدة

أوافق  أوافق لحد ما
 بشدة

      .والمهارات الضرورية للقيام بوظيفته رفةمتلك الخريج المعي   1
       .بدقة عملهفي مجال  خالل دراسته األكاديمية المكتسبة والمهارات علوماتوظف الخريج المي   2
       .تطوير األداء في العملقترح الخريج توصيات لي   3



 

  3من  2ة صفح
 

وافق أال  العبــــــــــــــــــــــــــــــــارات ت
صحيح  ال أوافق بشدة

أوافق  أوافق لحد ما
 بشدة

      .لم الخريج بالممارسات الحديثة في تخصصه والمجاالت ذات العالقةي   4
       .في مجال عمله العملي متلك الخريج القدرة على ربط النظرية بالتطبيقي   5
      القدرة على التفكير التحليلي والموضوعي. متلك الخريجي   6
      .للخريج القدرة على التفكير الناقد 7
       المشكالت. إدارة األزمات وحللدى الخريج القدرة على  8
      وتحليل البيانات وتقويم النتائج. لدى الخريج القدرة على بحث 9

      .والكتابيمتلك الخريج مهارات التواصل الشفهي ي   10
      .تميز الخريج بأخالقيات مهنية عاليةي   11

      .ج مهارات حسن التعامل مع اآلخرينمتلك الخريي   12

      متلك الخريج القدرات المناسبة إلدارة الوقت وتحديد األولويات.ي   13
      ستطيع الخريج العمل في فريق للوصول الى أهداف مشتركة.ي   14
      متلك الخريج مهارات التحدث باللغة التي ترتبط بها طبيعة العمل.ي   15
      .يتقبل الخريج النقد البناء بطريقة إيجابية 16
      تميز الخريج بروح المبادرة.ي   17
      تميز الخريج بالحرص على تطوير ذاته مهنيًا وعلميًا.ي   18
      .والبرامج الهندسية مجال استخدام تقنية المعلوماتمتلك الخريج المهارات الالزمة في ي   19
      تحمل الخريج ضغوط العمل والتكيف مع الظروف المختلفة للعمل.ي   20
      ظهر الخريج الثقة بالنفس واالتجاهات اإليجابية. ي   21
      ستطيع الخريج تقييم البدائل ويشارك في صنع القرارات.ي   22

      سالمية.بالجامعة األسمرية اإل أشعر بالرضا عن خريج كلية الهندسة العام: ثالثًا:التقدير
 :أسئلة مفتوحةرابعًا 

1 

 ؟ اإلسالمية كلية الهندسة بالجامعة األسمريةخريج نقاط القوة لدى  ماهي أهم

 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 



 

  3من  3ة صفح
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  ؟ اإلسالمية كلية الهندسة بالجامعة األسمريةخريج  نقاط الضعف لدى ماهي أهم

 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
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 لسدة الفجوة بين مخرجات البرنامج ومتطلبات سوق العمل؟كلية الهندسة لتحسين جودة خريجي  اقتراحاتكمما هي 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
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 ؟كلية الهندسةجي وخريجات يلزيادة فرص التوظيف لخر  اإلسالميةسمرية األ كيف يمكن لمؤسساتكم التعاون مع الجامعة
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 

 
 ....................................الوظيفة:.............................................االسم )إختياري(:...................................



 

 2من  1صفحة 
 

 

  في إطار التحليل البيئي للكليةالهندسة طلبة كلية أولياء أمور استبانة استطالع أراء 

 ..............................القسم العلمي:ب بنكم )بنتكم( مسجلا .....................................:األسم :)اختياري(
التعليمية رتلية الهندسللللللة عزيزي ولي األمر نتطلع للتواصلللللل  معتب ركعتركرتب من حللللللمن  صللللللحكق الععمة ةيمك يتعل  ركلعملية 

ركلجكمعة األسلللللمرية اةسلللللعميةر ونود منلللللكرتتتب معنك ةي ت ييب وميكو  دا  التلية رواسلللللطة اسلللللتطع  الراي المعرو  عليتبر 
 لمسكعدتنك ةي اةرت ك  ركلعملية التعليمية واةدارية لتح ي   على درجكت الرمي والت دب وت ديب تكةة الخدمكت رجودة عكليةر ةنأم 

 ستركنة نكترين حسن تعكونتب لمك ةيه صكلح التلية وتطويرهك.منتب تعرئة اال
 ستبانة:محتويات اال

 :الخانة التي تمثل تقييمكم لكل من العبارات التالية اختيار كممن نأمل
 ىــــــــــــــــــــالمعن ـــــميالتقيـــــــ

 بشكل سيء جدا، أو لم يؤد أصاًل، أو نادرًا ما تمت تأديته.المطلوب لتحقيق العبارة تمت تأديته  ال أوافق بشدة
 لم يؤد في معظم األحيان. المطلوب لتحقيق العبارة تمت تأديته بشكل ضعيف أو ال أوافق 

 المطلوب لتحقيق العبارة تمت تأديته بشكل متوسط. صحيح لحد ما
 تمت تأديته بشكل جيد.لتحقيق العبارة  أن المطلوب العبارة غالبًا صحيحة، أو أوافق 

 العبارة صحيحة دائمًا، أو أن المطلوب لتحقيق العبارة تمت تأديته على أكمل وجه. أوافق بشدة

 ارات ــــــــــــــــــــــــــــــــالعب ت
وافق أال 

صحيح  ال أوافق بشدة
أوافق  أوافق لحد ما

 بشدة
      شروط وضوابط الكلية مناسبة وواضحة ومحددة لقبول الطالب.  1
       .ء األمورتعتمد الكلية أسلوب ميسر وبسيط إلتمام إجراءات القبول والتعامل مع أوليا 2
      ولهم.إتمام إجراءات قبفي لدى الكلية العناصر البشرية المؤهلة لمساعدة الطالب  3
      .مناسبا وبها مباني وتجهيزات مالئمة للدراسةموقع الكلية ومكانها  4
      .القاعات الدراسية مناسبة ومريحة ومجهزة لتلقي المحاضرات 5
الكليةةةة لةةةديهةةةا مكتبةةةة ونوةةةام اسةةةةةةتعةةةارة وتحتور عل  الكتةةة  والمراجع الورقيةةةة  6

 .واإللكترونية
     

       .أدائهمأسلوب التدريس بالكلية يرفع من قدرات الطالب وتحسين  7
       .التخصصات المتوفرة بالكلية تلبي رغبات الطالب 8

زارة التعليم العالي والبحث العلمي و   
 الجامعة األسمرية اإلسالمية

يتنزل –كلية الهندسة   
ـــــم األداءمكتــــب ضمـــــــان الجــــــودة وتقييـــ   



 

 2من  2صفحة 
 

 

 العبــــــــــــــــــــــــــــــــارات ت
وافق أال 

صحيح  ال أوافق بشدة
أوافق  أوافق لحد ما

 بشدة
       . فادة منهالكلية لديها موقع إلكتروني نشيط ومتجدد يمكن لولي األمر متابعتة واالست 9
       . سأولياء األمور راضيين وممتنين عل  أداء إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدري 10

      . الكلية تهتم باألنشطة الطالبية وتدعمها وتوفر لها متطلباتها 11

الكليةةةة مهتمةةةة بةةةالنور في الشةةةةةةكةةةاور الطالبيةةةة وطلبةةةات الطعن والتولم أ نةةةاء  12

     .االمتحانات
     

      .الطلبة المتفوقين وتهتم بالطلبة المتعثرين ومساعدتهم الكلية تدعم 13
      .الكلية تتبوأ مكانة مرموقة بين كليات الجامعة 14

 (ستبانة بعد تعبئتها شاكرين حسن تعاونكم سلفاً نأمل منكم إعادة اال)
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