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 : لجان إعداد الخطث االستراتٌجٌث
   اللجيث اإلشرافٌث

 

 لجيث الهراجعث

 اٌصفخ اٌٛظ١فٟ اٌّغّٝ اإلعُ َ اٌصفخ اٌّغّٝ اٌٛظ١فٟ اإلعُ َ

 سئ١غًب صٕؼبء ط/ػ االعزشار١جٟ أعزبر اٌزخؽ١ أ.د/ أدّذ ػٍٝ اٌذبط 1 سئ١غًب ٔبئت سئ١ظ ِجٍظ األِٕبء د/ ؼبسق ػٍٟ إٌّٟٙ 1

 ٔبئجًب صٕؼبء ط/أعزبر ئداسح األػّبي  أ.د/ عٕبْ غبٌت اٌّش٘عٟ 2 ٔبئجًب سئ١ظ اٌجبِؼخ د/ ل١ظ أدّذ اٌّذّذٞ 2

 اٌششاعٟدغٓ د/ صبدق  3 ػعًٛا ٔبئت سئ١ظ اٌجبِؼخ د/ ػجذاٌٛ٘بة اٌىذالٟٔ 3
ٚو١ً ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٌمؽبع 

 اٌجذش اٌؼٍّٟ
 ػعًٛا

 ػعًٛا ػعٛ ِجٍظ اٌجبِؼخ اٌى١ٍجٟ ِذّذ د/ صبٌخ 4 ػعًٛا ِٚمشسًا ِغبػذ سئ١ظ اٌجبِؼخ د/ ِذّٛد ٠ذ١ٝ إٌّٟٙ 4

 ػعًٛا ِٚمشسًا ِغزشبس اٌجبِؼخ ٌٍجٛدح ٚاٌزؽ٠ٛش / سائذ اٌؼجذٌٟأ 5  

 الفيٌثاللجيث 

 اٌصفخ اٌٛظ١فٟ اٌّغّٝ اإلعُ َ اٌصفخ اٌّغّٝ اٌٛظ١فٟ اإلعُ َ

 ػعًٛا سئ١ظ لغُ اٌص١ذٌخ د/ سشبد ِذّذ إٌّش. 12 سئ١غًب ِذ٠ش ِشوض اٌجٛدح جبٟٔد/ رشوٟ ٠ذ١ٝ اٌم 1

 ػعًٛا سئ١ظ لغُ اٌّخزجشاد ِذّذ د/ ٔج١ٍخ شب٠ف 13 ٔبئجًب ػ١ّذ و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌؽج١خ أ.د/ ٔج١ً أدّذ اٌشث١ؼٟ 2

 ػعًٛا ػعٛ ١٘ئخ رذس٠ظ بثذ.د/ أ١ٔظ  ػجذاٌٛادذ ص 14 ػعًٛا ِٚمشسًا ِذ٠ش اٌزخؽ١ػ االعزشار١جٟ اٌٛادذٞ ػٍٟد/ ِذّذ  3

 ػعًٛا ِذسط أ/ ػجذاٌفزبح صبٌخ اٌجشادٞ 15 ػعًٛا ػ١ّذ و١ٍخ اٌذبعٛة اٌغجبػٟ ػجذاهللد/ ِٙذٞ  4

 ػعًٛا شإْٚ اٌخش٠ج١ٓ ػبِشِذّذ أ/ أ١ِشح  16 ػعًٛا ػ١ّذ و١ٍخ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ صذ٠كػجذاٌشدّٓ د/ ٚائً  5

 ػعًٛا اٌّب١ٌخ ششذأ/ فشدٚط ِذّذ ِ 17 ػعًٛا ػعٛ ١٘ئخ رذس٠ظ أ.د/ ػجذاٌج١ًٍ دسُ٘ 6

 ػعًٛا ِذ٠ش اٌّٛاسد اٌجشش٠خ اٌمش١جٟ ٠ذ١ٝ أ/ ػجذاٌىش٠ُ 18 ػعًٛا اٌشإْٚ األوبد١ّ٠خ أ/ ششف ػٍٟ شبٔغ 7

 ػعًٛا ِذ٠ش ِىزت سئبعخ اٌجبِؼخ اٌجٕذٞ ادّذ أ/ عذش 19 ػعًٛا األ١ِٓ اٌؼبَ أ/ ػّبس لب٠ذ اٌز٠جبٟٔ 8

 ػعًٛا ِذ٠ش ِشوض اٌجذش اٌؼٍّٟ ٝ ػٍٟ اٌغّبٚٞ.د/ ٠ذ١ 20 ػعًٛا اٌّغجً اٌؼبَ َ/ أعبِخ ػٍٟ اٌّؼب٠ٕخ 9

 ػعًٛا اٌششاوخ ٚخذِخ اٌّجزّغ د١ذسادّذ  أ/ ع١ّش  21 ػعًٛا األ١ِٓ اٌؼبَ اٌّغبػذ ا١ٌٌٛذٞ ػٍٟ أ/ وّبي 10

 ػعًٛا اٌّىزجخ اٌغ١ّشٞ ٠ذ١ٝ  أ/ ٔج١ٍخ 22 ػعًٛا سئ١ظ لغُ اٌؼٍَٛ اٌزؽج١م١خ د/ ع١ًّ غبٌت اٌشث١ؼٟ 11
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 وزًر التعلٌم العالي والتحث العلهي كلهث

 
 حاشب  مي ع حطني ذ/األضتا

ٝ  ٠زؼ١ٓ إٌّبفغخ خعُ ٚفٟ ٚاٌذ٠ّٛغشاف١خ، ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ ٚااللزصبد٠خ ٚاٌغ١بع١خ االعزّبػ١خ ا١ٌّبد٠ٓ فٟ وجشٜ رغ١شاد اٌؼبٌُ شٙذ                  ػٍى

ٜ  االعىزفبدح  ٌٚزذم١ك ٚاٌعؼف، اٌمٛح ٔمبغ ػٍٝ ٌٍزؼشف ٚاٌخبسع١خ؛ اٌذاخ١ٍخ ث١ئزٙب ٚرذ١ًٍ ثّشاعؼخ رمَٛ أْ اٌجبِؼبد ٓ  اٌمصىٛ  اٌّزبدىخ؛  اٌفىش   ِى

 .ٌٙب رزؼشض اٌزٟ ٚاٌّخبؼش اٌزٙذ٠ذاد ِٓ ٚاٌذذ

ْٙجِّب االعزشار١جٟ اٌزخؽ١ػ أصجخ ٌمذ ْ  ٕ٘ب ِٚٓ اٌذذ٠ش، اٌؼصش فٟ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚغ١ش اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّإعغبد ِؼظُ فٟ اٌزٕظ١ّ١خ اإلداسح فٟ ػ١ًٍّّب ٔ  فىا

 ٚػ١ٍٙىب  اٌٛؼٓ، خذِخ فٟ ثٕبء ثشىً رغُٙ ٌىٟ ٚرٛلؼبرٙب، ؼّٛدبرٙب ٌزذم١ك ٚػ١ًٍّب ػ١ًٍّب ٔٙجًب االعزشار١جٟ اٌزخؽ١ػ ِٓ رزخز أْ اٌجبِؼبد ػٍٝ

ٓ  وّىب  ٚاالل١ّ١ٍىخ،  اٌٛؼ١ٕىخ  اٌغىبدخ  ػٍٝ ٚعٛد٘ب ٚرؼضص رٛعغ أْ ٝ  ٠زؼى١  اٌّزبدىخ،  اٌفىش   العزىشىبف  ِٕزظّىخ  سعى١ّخ  آ١ٌىخ  رزجىغ  أْ اٌجبِؼىبد  ػٍى

 .ا١ٌّٓ فٟ اٌزؼ١ٍّٟ اٌمؽبع ِغز٠ٛبد ٚػٍٝ ٚاٌٛؼٕٟ، االل١ٍّٟ اٌصؼ١ذ٠ٓ ػٍٝ اٌزذذ٠بد ٚالعزشؼبس

ٟ  اٌزٛلؼىبد  رٍج١خ فٟ ٌإلعٙبَ دٚس٘ب رٛع١غ ػٍٝ ٚرؼًّ رغزج١ت أْ اٌٛؼ١ٕخ اٌجبِؼبد ِٓ ٚغ١ش٘ب اٌشاصٞ عبِؼخ ػٍٝ فاْ رٌه ػٍٝ ٚثٕبء  ٚسدد اٌزى

ٓ  سؤ٠خ فٟ ُ  وّىب  ،2025 اٌى١ّ ٟ  ٌٍزغ١ىشاد  االعىزجبثخ  ػ١ٍٙىب  ٠زذىز ً  عىٛق  فى ٟ  عذ٠ىذح  ثشىش٠خ  ِىٛاسد  ٚئٔزىبط  ٚااللزصىبد،  اٌؼّى  اٌز١ّٕىخ  ادز١بعىبد  رٍجى

 .اٌّغزذاِخ

 ِّٙب ِٚإششًا ٌٍّجزّغ، اٌّغزذاِخ اٌز١ّٕخ رذم١ك فٟ ٚاٌفؼبي اٌجٕبء االعٙبَ ٔذٛ اٌشاصٞ عبِؼخ رٛعٗ ػٍٝ صبدلًب د١ٌاًل االعزشار١ج١خ اٌخؽخ ٘زٖ ٚرؼذ

 .اٌؼٍّٟ ٚاٌجذش اٌؼبٌٟ اٌزؼ١ٍُ ٔٛػ١خ ٚرج٠ٛذ رذغ١ٓ ِإششاد ِٓ

ٝ  ٚرشعّزٙىب  اٌزٕف١ز٠ىخ  ٚخؽؽٙب االعزشار١ج١خ رٛعٙبرٙب رذذ٠ذ ٚاٌذى١ِٛخ األ١ٍ٘خ اٌجبِؼبد ػٍٝ ٌٍزأو١ذ اٌفشصخ ٘زٖ أزٙض ٝ  ٌٍٛصىٛي  اٌٛالىغ  ػٍى  اٌى

 .اٌّغزذاِخ ٚاٌز١ّٕخ اٌّجزّغ ادز١بعبد رٍج١خ ػٍٝ ٚاٌؼًّ اٌٛؼٕٟ االوبد٠ّٟ االػزّبد ِجٍظ ِؼب١٠ش ٚرذم١ك إٌّشٛدح، االعزشار١ج١خ اال٘ذاف
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 : نجلس األنياءكلهث 

 

فٟ ظً رٛعٗ اٌجبِؼخ ٔذٛ ظّبْ اٌجٛدح ٚاالػزّبد األوبد٠ّٟ، ٌزذذ٠ذ ارجب٘بد اٌؼًّ  ، رجٕذ عبِؼخ اٌشاصٞ اٌزخؽ١ػ االعزشار١جٟ فىشًا ٚرؽج١مًب         

فٟ اٌّغزمجً، ٚفك سؤ٠خ ٚسعبٌخ ٚأ٘ذاف ٚاظىذخ، ٌزصىجخ اٌخؽىخ االعىزشار١ج١خ ِشعؼ١ىخ أعبعى١خ ٌٍجبِؼىخ، فىٟ ئػىذاد خؽؽٙىب اٌغى٠ٕٛخ ٚثشاِجٙىب             

بط ٌخؽىٛاد  اٌزؽ٠ٛش٠خ، ٚثّب ٠ّىٕٙب ِٓ االعزغالي اٌفؼبي إلِىبٔبرٙب ٚلذسارٙب،  ٚرؼذ اٌخؽخ االعزشار١ج١خ اٌخؽٛح األٌٚٝ ٌٍٕٙىٛض ثبٌجبِؼىخ، ٚاألعى   

شو١ىض ػٍىٝ   ِٚشادً ِززبثؼخ ٌٍزمذَ ٚاٌزذغ١ٓ اٌّغزّش، ٌٚزا فأٙب رشوض ػٍٝ اٌجٛأىت األعبعى١خ، ٚرىزوش ثٕمىبغ اٌعىؼف ٚاأل٠ٌٛٚىبد اٌزىٟ ٠ٕجغىٟ اٌز        

      ٛ ح ٚاٌّشٚٔىخ  ِؼبٌجزٙب، ٚرٍّظ اٌؽش٠ك اٌصذ١خ ٚاٌّعٟ ف١ٙب لذًِب، ٚ٘زٖ االعزشار١ج١خ ال رؼذ رشش٠ؼًب أٚ لبٔٛٔىًب صبثزىًب، ٚئّٔىب ِغىبساد رزغىُ ثبٌٛظى

 ٚاٌٛالؼ١خ، ٚرٙذف ئٌٝ اٌزؽ٠ٛش ٚاٌزذغ١ٓ اٌّغزّش.

 اٌخؽخ رؽٍؼبد ظّٓ العزّشاس٘ب، ٌٚزا عٕغؼٝ اٌعشٚس٠خ عزة اٌّٛاسد ػٍٝ لذسرٙب ػٍٝ األٌٚٝ ثبٌذسعخ ٠ؼزّذ اٌخؽخ رٕف١ز ٔجبح أْ فٟ شه ِب ِٓ

 ٌىذفغ  ثىزٌه؛  اٌم١بَ ٚعٕذػُ األ٘ذاف، ٘زٖ رذم١ك ػٍٝ ػبصِْٛ ٚاٌّزبدخ، ٚئٕٔب اٌالصِخ اٌّٛاسد ظّٓ رذم١مٙب ِٚزبثؼخ اٌفش  ػٓ اٌذائُ اٌجذش ئٌٝ

 اٌز١ّض. ؼش٠ك ػٍٝ األِبَ ئٌٝ عبِؼخ اٌشاصٞ

 

 ألنياء ىائب رئٌس نجلس ا

 / طارق على اليههيد
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 : رئٌس الجانعثكلهث 

 

بَ ئْ فش  رذم١ك اٌز١ّٕخ اٌشبٍِخ ٌٍٚزؼبًِ ثٕجبح ِغ اٌزذذ٠بد ٚاالصِبد اٌزٟ رٛاعٗ ثالدٔب ػ١ٍٕب أْ ٔؼزّذ ػٍٝ ؼج١ؼخ ٚعٛدح ِخشعبد إٌظ            

١ُ, ٚاٌغ١بعخ اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ, ٚػٍٝ اعزشار١ج١بد اٌزؼ١ٍُ ٌٚزذم١ك اٌجٛدح اٌزؼ١ٍّٟ ٚاٌزٟ رمَٛ ػٍٝ رٛفش االعظ اٌشئ١غ١خ اٌّزّضٍخ فٟ دٛوّخ اٌزؼٍ

ٕٙج١خ ٚاٌز١ّض ػٍٝ ِغزٜٛ اٌجبِؼبد ٔذزبط اٌٝ ٚعٛد ٔظبَ دٛوّخ سش١ذح ٌٍجبِؼبد ٚٚظغ اٌغ١بعخ اٌؼبِخ ٚثٕبء اعزشار١ج١بد ؼّٛدخ ٌٙب ٚثؽش٠مخ ِ

 ٚػ١ٍّخ.

ب اٌّبد٠خ ٚاٌجشش٠خ ٌزمذ٠ُ رذس٠ظ فؼىبي ٚثذىش ػٍّىٟ ِز١ّىض، ٚرىذس٠ت ِغىزّش ٌؽالثٙىب ٚفمىًب         ِٚٓ ٘زا إٌّؽٍك رزجٗ عبِؼخ اٌشاصٞ ثىبفخ ئِىب١ٔزٙ

اللزٙىب ِىغ   الدز١بعبد عٛق اٌؼًّ ِذ١ًٍب ٚئل١ّ١ًٍب ٚػب١ًٌّب،  ٚرغشط فٟ ٔفٛعُٙ دت اٌؼًّ اٌزؽٛػٟ ٚاٌّشبسوخ اٌّجزّؼ١خ اٌجٕبءح، ٚرمٜٛ اٌجبِؼىخ ػ 

ٌخ اٌّشزشوخ ث١ٓ ٘زٖ اٌمؽبػبد ِٚجبالد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌجذش اٌؼٍّٟ ٚاٌزذس٠ت ٚخذِخ اٌّجزّىغ ثّىب ٠غىبػذ    اٌمؽبػبد اإلٔزبع١خ ٚاٌخذ١ِخ ٌزذم١ك اٌّصب

 فٟ رذم١ك اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ، ٚص٠بدح اٌٛػٝ اٌصذٟ ٚرذغ١ٓ ٔٛػ١خ اٌخذِبد اٌؽج١خ ٚاٌزم١ٕخ ٚاإلداس٠خ اٌّمذِخ ٌٍّجزّغ.

ئػذاد ٘زٖ اٌخؽخ االعزشار١ج١خ، وّب إٟٔٔ أرؽٍغ ئٌٝ ِغزمجً اوضىش اصد٘ىبسًا ٌجبِؼىخ     أٔزٙض ٘زٖ اٌفشصخ؛ أللذَ شىشٞ ٚرمذ٠شٞ ٌج١ّغ ِٓ عبُ٘ فٟ

ؤ٠زٙىب  اٌشاصٞ، ٌٚذٞ صمخ وج١شح فٟ أْ رزعبفش عٙٛد ع١ّغ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌجبِؼخ ٌزشعّخ ٘زٖ اٌخؽخ ئٌٟ ٚالغ ٍِّٛط  دزٝ رزّىٓ اٌجبِؼخ ِٓ رذم١ىك س 

 ذ٠ذح ٌٍجبِؼخ ٌزذم١ك ِىبٔخ ِشِٛلخ ػٍٝ اٌّغزٜٛ االل١ٍّٟ فٟ اٌّغزمجً إٌّظٛس.فٟ اٌز١ّض ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌّذٍٟ، ِٚٓ صُ فزخ آفبق ع

 / كٌس احهد الهحهدي د

 رئٌس الجانعث
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 كلهث فرًق إعداد الخطث االستراتٌجٌث

 

ذِىخ اٌّجزّىغ ٚرؼض٠ىض دٚس٘ىب     ، ٚلذ دشصذ ِٕز اٌٍٛ٘خ األٌٚٝ إلٔشىبئٙب ػٍىٝ االعىٙبَ اٌفبػىً فىٟ خ     شِشدٍخ ّٔٛ ِغزّ فٟعبِؼخ اٌشاصٞ                   

فٟ عىٛق   اٌزّٕٛٞ ٚرذغ١ٓ ِخشعبرٙب ٚخذِبرٙب فٟ ظٛء ِؼب١٠ش اٌجٛدح فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ، ِٓ خالي افززبح ثشاِظ ٔٛػ١خ رضداد اٌذبعخ اٌٝ ِخشعبرٙب

ِىب رمذِىٗ اٌجبِؼىبد اٌذى١ِٛىخ،      اٌؼًّ، ٚرذمك سؤ٠خ اٌّجزّغ ٚرؽٍؼبرٗ ٔذٛ اٌذٚس اٌزٞ ٠ّىٓ أْ ٠غُٙ ثٗ اٌمؽبع اٌخىب  فىٟ رذم١ىك اٌزىبِىً ِىغ     

ػٍىٝ   ٚاربدخ فش  رؼ١ّ١ٍخ ِٕبعجخ ٌّخزٍف ششائخ اٌّجزّغ اٌجبدض١ٓ ػٓ رؼ١ٍُ ٔٛػٟ ٚرأ١ً٘ ػٍّٟ ِز١ّض، ٚرأرٟ ٘زٖ اٌخؽخ االعزشار١ج١خ ٌٍزأو١ذ

 غزّش.عذ٠خ ل١بدح اٌجبِؼخ فٟ  رمذ٠ُ ث١ئخ رؼ١ّ١ٍخ ّٔٛرع١خ ِذٛس٘ب اال٘زّبَ ثبٌؽبٌت ٌزذػ١ُ ّٖٔٛ اٌشبًِ ٚاٌّ

ِغ وبفخ  ٚرزغُ اٌخؽخ االعزشار١ج١خ ٌجبِؼخ اٌشاصٞ ثأٔٗ رُ ئػذاد٘ب ثٕبًء ػٍٝ ِٕٙج١خ ػ١ٍّخ سص١ٕخ ِٚذخالد ِؼٍِٛبر١خ صش٠خ ِٚزٕٛػخ ٚثبٌّشبسوخ 

 ،زم١١ُا١ٌش ب٠ِؼاٌّٛاسد، ٚ عزشىً اٌؼبًِ اٌشئ١ظ فٟ ِغأٌخ رخص١صسؤ٠زٙب ٚ٘زٖ اٌخؽخ ِغبس اٌجبِؼخ ٔذٛ األؼشاف راد اٌصٍخ ثبٌجبِؼخ، ٚعزٛعٗ 

ٚاٌذفىبؾ   ،فٟ رذم١ك األ٘ذاف االعزشار١ج١خ ٌٍجبِؼخ ٗاٌجبِؼخ ِٚغبّ٘ز ٚفٟ ظٛء ٘زا ع١زُ إٌظش فٟ وً ثشٔبِظ ٚٔشبغ ِٚذٜ اسرجبؼٗ ِغ أ٘ذاف

 ػٍٝ اٌز١ّض فٟ اٌجشاِظ اٌزٟ رمذِٙب، ٚرذذ٠ضٙب ثبعزّشاس.

ٚإٌّبفغىخ اٌٛؼ١ٕىخ   فاْ ػ١ٍٕب رشو١ض ؼبلبرٕب ػٍٝ رذم١ك رٛلؼبرٕىب ثادىذاس اٌز١ّىض    ا ٌٚز ،خزبِب؛ فٙزٖ ٟ٘ أٚي خؽخ اعزشار١ج١خ شبٍِخ ٌجبِؼخ اٌشاصٞ

 .ع١ىْٛ فٟ ِزٕبٚي أ٠ذ٠ٕب ثارْ اهللػٍٝ ٔؽبق أٚعغ فاْ إٍِٔب فٟ رذم١ك اٌز١ّض  ؛ثال رشدد أٚ ٚعً، ػٕذِب ٠زذمك رٌهأٚاًل 

 / تركي ًحٌى اللتاىيد

 رئٌس فرًق إعداد الخطث االستراتٌجٌث
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 الجانعثىتذة عو 

 

٘ىذفذ   ،َ وّإعغخ رؼ١ّ١ٍخ ِؼزّذح ِزخصصخ فٟ ِجبي اٌزؼ١ٍُ اٌؽجٟ 2009و١ٍخ اٌشاصٞ فٟ ػبَ  ثبعُرأعغذ أ١ٍ٘خ عبِؼخ اٌشاصٞ عبِؼخ ١ّٕ٠خ 

رذ٠ًٛ ُ رَ  2013فعً اٌخذِبد اٌصذ١خ. ٚفٟ اٌؼبَ أاٌٝ رخش٠ظ ٚرأ١ً٘ اٌىٛادس اٌؽج١خ اٌّزخصصخ ٌزٍج١خ ادز١بعبد اٌّجزّغ ٚعبّ٘ذ فٟ رمذ٠ُ 

ْ اٌجبِؼخ ٚفىشد اٌج١ٕىخ اٌزذز١ىخ ٚاٌجشىش٠خ اٌالصِىخ ِىٓ لبػىبد        اٌٚزذم١ك رٌه ف ،اٌى١ٍخ اٌٝ عبِؼخ اٌشاصٞ ٚرٌه ٌٍزٛعغ فٟ اٌجشاِظ اٌذساع١خ االخشٜ

، اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍىخ ٚأػعبء ١٘ئخ رذس٠ظ ٌّخزٍف اٌجشاِظ ِٓ دٍّخ اٌشٙبداد اٌؼ١ٍب ِٚٓ رٚٞ اٌخجشاد ٚاٌىفبءاد اٌؼب١ٌخ فٟ دساع١خ، ِٕب٘ظ ِٚٚؼبًِ 

 ٚسفذد اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ثأدذس اٌٛعبئً اٌزىٌٕٛٛع١خ.

 ِٓ خالي أعبرزرٙب اٌّزخصص١ٓ ٚرٛص١ف ٚرؽى٠ٛش  ٚئصشاء خجشاد ؼالثٙب  ثبعزّشاس،  ئِىب١ٔبرٙب ٚلذسارٙب رذغ١ٓئٌٟ عؼذ اٌجبِؼخ ِٕز اٌٍٛ٘خ األٌٚٝ 

االػزّبد األوبد٠ّٟ ٚظّبْ اٌجٛدح، ٌّٚٛاوجخ ادز١بعبد عىٛق اٌؼّىً اٌّزجىذدح  رذىش       ثأدذس إٌّبرط اٌّؼزّذح ِٓ لجً ِجٍظ ثشاِجٙب ِٚمشسارٙب 

 . اٌجبِؼخ ع٠ٕٛب ػٍٝ افززبح ثشاِظ عذ٠ذح ٌّٛاوجخ رٍه االدز١بعبد،  عٛاء ػٍٝ ِغزٜٛ اٌّشدٍخ اٌجبِؼ١خ األٌٚٝ أٚ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب.

، ٚ رؼّىً  اٌّجزّىغ خذِىخ   اٌجٛدح ٚاٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذٛس ، ٚلؽبع  اٌؽالة ، ٚلؽبعٚ االوبد١ّ٠خشئْٛ اٌصالصخ لؽبػبد ٟٚ٘ لؽبع  اٌجبِؼخ رعُٚ  

صىمً ٚر١ّٕىخ    ٝرؼًّ ػٍى  رؼ١ّ١ٍخثذءا ِٓ خٍك ث١ئخ عبِؼ١خ ٚ ِٓ أعً خذِخ ٚسػب٠خ أُ٘ ػٕصش فٟ اٌؼ١ٍّخ األوبد١ّ٠خ ٚ٘ٛ اٌؽبٌتاٌجبِؼخ عب٘ذح 

١ٍبد اٌجبِؼخ اٌّخزٍفىخ ِىٓ د١ىش إٌّىب٘ظ ٚؼىشق اٌزىذس٠ظ ٚاٌجىشاِظ اٌّمذِىخ ثبإلظىبفخ          اٌزؽ٠ٛش ٚاالعزذذاس فٟ و ٝاٌشخص١خ اٌّزىبٍِخ ٚصٛال ئٌ

 اٌّخزٍفخ، ٚاٌزذس٠ت،  ٚاإلسشبد األوبد٠ّٟ، ٚاٌخذِبد اٌّىزج١خ ٚرٛف١ش ِصبدس رؼٍُ ِزٕٛػخ. ٌٍجشاِظ ٚاألٔشؽخ
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رُ ٔشش٘ب ِٓ خالي اٌّجىالد اٌؼ١ٍّىخ   ٚاٌزٟ  ؼ١ٍّخ اٌ بدذساعاٌس ٚبثذاال اٌؼذ٠ذ ِٓ  ٚلذ أٔجضد اٌجبِؼخ ثى١ٍبرٙب اٌّزؼذدح ٚألغبِٙب اٌؼ١ٍّخ اٌّخزٍف

 .اٌّذىّخ ٚاٌذٚس٠بد

 :ا٢ر١خ اٌى١ٍبد ٚاٌزخصصبد ِٓ  اٌشاصٞرزأٌف عبِؼخ 

 ػالط - ِجزّغ صذخ - لجبٌخ - رّش٠ط - ِخزجشاد - ص١ذٌخ - رخذ٠ش:  ٚرذزٛٞ ػٍٝ اٌزخصصبد اٌزب١ٌخ : و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌؽج١خ  ٟ رغز٠ىخ   – ؼج١ؼى

 .ع١خػال

 شجىبد - ئداس٠خ ِؼٍِٛبد ٔظُ - ِؼٍِٛبد رم١ٕخ - دبعٛة ػٍَٛ:  ٚرذزٛٞ ػٍٝ اٌزخصصبد اٌزب١ٌخ : و١ٍخ اٌذبعٛة ٚرم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد. 

 رغ٠ٛك - ِٚصشف١خ ِب١ٌخ ػٍَٛ - أػّبي ئداسح - ِذبعجخ:  ٚرذزٛٞ ػٍٝ اٌزخصصبد اٌزب١ٌخ :و١ٍخ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ ٚاإلٔغب١ٔخ. 

 ٍٚثبئ١بد - دشعخ دبالد - أػّبي ئداسح:  ٚرذزٛٞ ػٍٝ اٌزخصصبد اٌزب١ٌخ:  ١بو١ٍخ اٌذساعبد اٌؼ. 

 

 نساعد رئٌس الجانعث للطاع الجودة والتطوًر

 / نحهود ًحٌى اليههيد                                                                                                                                                                                                                                                          
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نيهجٌــــث إعــــــداد 
الخطث االستراتٌجٌث 
األولــــــى لجانعـــــــــث 
الـــــــرازي للفتـــــــــرة 

(2018-2023) 

أضموب التكمفة  
 الٍػاط

 خسائط جاٌت

وٍّجية حتمين 
 املغىوُ

وٍّجية  
التخمين  

 الوصفي الكىي

وٍّجية حتمين 
 ضوات

وٍّجية البخح 
 الٍوعي

 نيهجٌث إعداد الخطث االستراتٌجٌث

 .اٌزٕٟ٘ اٌؼصف ٚعٍغبد اٌجإس٠خ، اٌّجّٛػبد ِٕٚبلشخ اٌّؼّمخ، اٌّمبثالد ثبعزخذاَ :النىعً البحث هنهجٍت

 ٚاٌفش  ٚاٌزٙذ٠ذاد فٟ اٌج١ئخ اٌخبسع١خ.  ،ٚٔمبغ اٌعؼف فٟ اٌج١ئخ اٌذاخ١ٍخٌزذذ٠ذ ٔمبغ اٌمٛح :  SWOTهنهجٍت 

 ِجبالد ِخزٍف فٟ اٌى١ّخ اٌّإششاد رذ١ًٍ ئٌٝ ئظبفخ ٌٙب، االعزشار١ج١خ اٌزذٛالد اثشص ػٍٝ ٚاٌٛلٛف ٚاٌزؽٛس إٌّٛ عٛأت سصذ ٌغشض: الكوً الىصفً التحلٍل هنهجٍت

 .اٌجبِؼخ ػًّ

 .ثبٌجبِؼخ اٌٛظ١فٟ ٚاٌٛصف اٌزٕظ١ّٟ، ٚا١ٌٙىً اٌغبثمخ، ٚخؽؽٙب ٚٚصبئمٙب، ٌٚٛائذٙب اٌجبِؼخ أٔظّخ ٌزذ١ًٍ هنهجٍت تحلٍل الوضوىى:

 .االعزشار١ج١خ اٌخؽخ ٔشؽخأ ِٓ ٔشبغ وً ٌزٕف١ز اٌالصِخ اٌض١ِٕخ اٌفزشح رذ١ًٍ ػٍٝ رشوض: عبٔذ خشائػ

 وً ٌزذم١ك اٌالصِخ اٌزمذ٠ش٠خ اٌزىٍفخ دغبة ئٌٝ ِغزٕذًا وىً، االعزشار١ج١خ اٌخؽخ ٌزٕف١ز اٌالصِخ اٌى١ٍخ اٌزىٍفخ ٌزمذ٠ش اٌى١ّخ األعب١ٌت أُ٘ أدذ :نشبطال/ التكلفت أسلىة

 .دذح ػٍٝ ٔشبغ
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 املدسجات

 احتياجات اصخاب املضمخة 

 ٌكاط الكوة والغعف

 الفسظ والتّديدات

 السؤية

 السضالة

 الكيي

 األِداف االضرتاتيجية

 بساوج

 وػازيع

 االٌػطة

 وؤغسات األداء

 فرتة التٍفير

 وطؤولية  التٍفير

 وؤغسات الٍجاح

 التكمفة التكديسية

 أضاليب التخمين

 حتمين كىي

 حتمين ٌوعي

 أضاليب مجع البياٌات

 وزش عىن

 وكابالت وعىكة

 دلىوعات بؤزية

 عضف ذِين

 اضتباٌات

 تكازيس املتابعة

 تكازيس ازلاش

 املالحعة باملعايػة

 وٍّجيات اعداد اخلطة

 وٍّجية البخح الٍوعي

 (SWOT)وٍّجية 

 وٍّجية التخمين املطتكبمي

 وٍّجية حتمين املغىوُ

 خسائط جاٌت

 الٍػاط/ أضموب التكمفة

 األطساف الداخمية واخلازجية

 قيادة اجلاوعة

 الطمبة

 ِيئة التدزيظ

 املوظفني

 اخلسجيني

 اصخاب املضمخة 

 أولياء األووز

 ذلاوز التخمين

 الكدزة املؤضطية

 الطمبة

 اجلودة واالعتىاد األكادميي

 ِيئة التدزيظ

 الرباوج اجلاوعية والدزاضات العميا

 البٍية التختية

 الػساكة وع املؤضطات املٍاظسة

 البخح العمىي

 املطئولية اجملتىعية

 االضتداوة املالية

 أبعاد حتمين املوقف

األِداف / الكيي/ السضالة/ السؤية
 االضرتاتيجية

 احتياجات أصخاب املضمخة 

 البيئة الداخمية 

 البيئة اخلازجية

 اخلطة التٍفيرية 

 جهات االستراتٌجٌثتحلٌل الهوكف الراهو والتوأةعاد 
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 نراحل إعداد الخطث االستراتٌجٌث

 سئ١غ١خ، ػٍٝ إٌذٛ ا٢رٟ: ِشادًِشد ػ١ٍّخ ئػذاد اٌخؽخ االعزشار١ج١خ ثأسثغ         

 

  

 . حتمين احتياجات أصخاب املضمخة•
 .حتمين البيئة الداخمية•
 حتمين البيئة اخلازجية •

صياغة السؤية والسضالة والكيي واألِداف •
 .االضرتاتيجية  صياغة وبدئية

صياغة السؤية والسضالة والكيي واألِداف •
 .االضرتاتيجية صياغة ٌّائية

 .تػكين الفسيل وتدزيبْ، وإعداد خطة وصوٍة إلعداد اخلطة االضرتاتيجية•
 .حتديد الوثائل واألدبيات وادوات ومناذج مجع البياٌات•
 .توشيع املّاً بني الفسيل•
 .حتديد  وسجعيات إعداد اخلطة•

 .حتديد الرباوج لكن ِدف اضرتاتيجي•
 .حتديد املػازيع لكن بسٌاوج •
 .حتديد األٌػطة واإلجساءات الالشوة لتٍفير كن وػسوع•
 .حتديد وؤغسات األداء لمخكي عمى ودى تتٍفير الٍػاط•
 .حتديد الفرتة الالشوة لتٍفير كن بسٌاوج•
 .حتديد وطؤولية التٍفير لكن وػسوع•
 .حتديد وؤغسات زلاح الرباوج•
 .حتديد التكمفة التكديسية الالشوة لتخكيل كن وػسوع •

وسحمة ( 4
إعداد اخلطة 
 التٍفيرية 

وسحمة ( 1
اإلعداد 
 والتخغري

وسحمة ( 2
 التخمين البيئي

وسحمة ( 3
صياغة  
التوجّات 
 االضرتاتيجية
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  ،تعسيففف الفسيففل مفّففوً السؤيففة
 وخضائط السؤية اجليدة.

 وساجعففة زؤى اجلاوعففة خففاله الفففرتة
 الطابكة.

جاوعففة ذلميففة  (25)عففسر زؤى لففف
 واقميىية وعاملية.

ة عففدة بففدائن لففسؤى تعكففظ صففياغ
 األولويات والطىوحات لدى اجلاوعة.

   اختيففاز الففسؤى الفف  حتتففو  عمففى
املغففاوني الفف  يٍبػففي أُ تتففوفس   

 السؤية.

   التوافففل عمففى أفغففن  ففظ صففيؼ
 وٍاضبة.

.التوافل عمى صيػة واحدة لمسؤية 

      توثيففل الضففيػة املتفففل عميّففا
 ذلغس.

 

 

    تعسيف الفسيفل مفّفوً السضفالة
لعٍاصفففس واخلضفففائط املىيفففصة  وا

 لمسضالة اجليدة.

    وساجعففة زضففائن ضففابكة لمجاوعففة
 وكمياتّا.

جاوعة ذلميفة   (25)عسر زضائن ه
 واقميىية وعاملية.

 صياغة عدة بدائن لمسضالة وَ قبن
 كن وػازك.

 التوافففل عمففى أفغففن  ففظ صففيؼ
 وٍاضبة.

 ٌكد وتٍكيح الضيؼ املسغخة متّيدًا
 لموصففوه إص صففيػة واحففدة وتفففل 

 عميّا.
     توثيففل الضففيػة املتفففل عميّففا

 ذلغس. 

 

  مت عسر وفّوً الكيي املؤضطفية
 خاله وزغة العىن.

 عسر أوجمة لمكيي املؤضطية لعدد
 وَ اجلاوعات.

     َاقرتاح دلىوعفة وفَ الكفيي وف
قبن املػازكني تعكظ طبيعة عىن 

 اجلاوعة وزؤيتّا وزضالتّا. 

    توثيففل الكففيي املتفففل عميّففا
 ذلغس.

 

لتعسيففف مفّففوً األِففداف  ا
االضففففرتاتيجية، وخضففففائط 

 اهلدف االضرتاتيجي.

  اضفففتعسار أوجمفففة ألِفففداف
اضففففرتاتيجية لعففففدد وففففَ  

 اجلاوعات.

  التوافففل عمففى ا ففاوز العاوففة
الفف  حتكففل زؤيففة وزضففالة    

 اجلاوعة.

  صياغة ِدف اضرتاتيجي خفاظ
 بكن ذلوز.

 

 (األهداف االستراتٌجٌث –اللٌم  –الرسالث  –)الرؤًث :  خطوات صٌاغث التوجهات االستراتٌجٌث

 ِشد ػ١ٍّبد ص١بغخ اٌزٛعٙبد االعزشار١ج١خ ثؼذح خؽٛاد، ٠ّىٓ رٛظ١ذٙب ػٍٝ إٌذٛ ا٢رٟ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكييخطوات صياغة  السضالةخطوات صياغة  خطوات صياغة السؤية

 

األِداف خطوات صياغة 
 االضرتاتيجية
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 وزش العىن
.ٚسشخ ػًّ إلػذاد اٌخؽخ اٌض١ِٕخ إلػذاد اٌخؽخ االعزشار١ج١خ 

.ٚسشخ ػًّ ٌّٕبلشخ اٌجٙٛد اٌغبثمخ فٟ ئػذاد اٌخؽخ 

ٌص١بغخ اٌشؤ٠خ.ٚسشخ ػ ًّ 

.ٚسشخ ػًّ ٌص١بغخ سعبٌخ اٌجبِؼخ 

.ٚسشخ ػًّ ٌص١بغخ اٌم١ُ ٚاأل٘ذاف االعزشار١ج١خ 

.ٚسشخ ػًّ ٌزذش١ٓ اٌجذء فٟ ػ١ٍّخ رذ١ًٍ اٌج١ئخ اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسع١خ 

.ٟٚسشخ ػًّ إللشاس ٔزبئظ اٌزذ١ًٍ اٌج١ئ 

.ٚسشخ ػًّ ٌص١بغخ اٌزٛعٙبد االعزشار١ج١خ  فٟ ص١غزٙب إٌٙبئ١خ 

ٚ.سشخ ػًّ ٌزذش١ٓ اٌجذء فٟ ئػذاد اٌخؽخ اٌزٕف١ز٠خ 

.ٚسشخ ػًّ إللشاس اٌخؽخ اٌزٕف١ز٠خ 

.ٚسشخ ػًّ ٚسشخ ػًّ ٌزؼش٠ف ِجزّغ اٌجبِؼخ ثّشادً اػذاد اٌخؽخ االعزشار١ج١خ ِٚخشعبرٙب 

.ٚسشخ ػًّ ٌٕمذ ٚرم١١ُ اٌخؽخ االعزشار١ج١خ ٚئعشاء أٞ رؼذ٠الد ِمزشدخ 

ار١ج١خ فٟ ص١غزٙب إٌٙبئ١خ.ٚسشخ ػًّ إللشاس اٌخؽخ االعزش 

.ٚسشخ ػًّ ٌٍزذع١ش إلشٙبس اٌخؽخ االعزشار١ج١خ 

 أدوات جهع التٌاىات

 :أّ٘ٙبد ِٓ األدٚاد ٌجّغ اٌج١بٔبد اػزّذد اٌخؽخ ػذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  وزش العىن واحلمكات الٍكاغية لفسيل إعفداد
وزش  14تمففف األطففساف )  اخلطففة وففع رل 

 عىن(.

 جمطففات العضففف الففرِين لكيففادات اجلاوعففة
واالجتىاعففات الدوزيففة وففع عىففداء الكميففات 
وزؤضففاء االقطففاً وأعغففاء ِيئففة التففدزيظ  

 جمطة(.15والطمبة واخلسجيني ) 

 ( اضتباٌة.7500اضتباٌات  ووجّة لمطمبة ) 

   املكففابالت الػدضففية  وففع قيففادات اجلاوعففة
دزيظ وعفدد وفَ اجلّفات    وأعغاء ِيئفة التف  
 وكابمة(. 30خازج اجلاوعة ) 

 .تكازيس االزلاش الطٍوية لمجاوعة 

 ( 11وٍاقػة دلىوعات بؤزية .)جمطة 

.املالحعة باملعايػة 
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 الجانعات الهرجعٌث

ٚاٌى١ٍبد ٚاٌّؼب٘ذ ( إٌّظُ ٌٍجبِؼبد 2005َ) ٌغٕخ ( 13رٕجضك ٘زٖ اٌخؽخ االعزشار١ج١خ ِٓ لبْٔٛ ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجذش اٌؼٍّٟ سلُ )

 :أّ٘ٙب ِؼبد اٌّذ١ٍخ ٚاٌؼشث١خ ٚاٌؼب١ٌّخاأل١ٍ٘خ، رُ االعزششبد ثبٌخؽػ االعزشار١ج١خ ٌؼذد ِٓ اٌجب

 اٌفزشح االعزشار١ج١خ اٌجٍذ َ اٌفزشح االعزشار١ج١خ اٌجٍذ َ

 2015-2010 عبِؼخ رشش٠ٓ. ِصش 12 2010-2006 االعزشار١ج١خ اٌٛؼ١ٕخ ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ. ا١ٌّٓ 1

 2010-2007 عبِؼخ دِشك. عٛس٠ب 13 2022-2018 عبِؼخ اٌؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب. ا١ٌّٓ 2

 2017-2013 عبِؼخ اٌى٠ٛذ. اٌى٠ٛذ 14 2015-2011 اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌٍؼٍَٛ اٌصذ١خ. ا١ٌّٓ 3

 2020-2010 عبِؼخ اٌمص١ُ. اٌغؼٛد٠خ 15 2024-2009 ِغٛدح اٌخؽخ االعزشار١ج١خ ٌجبِؼخ رؼض. ا١ٌّٓ 4

 2013-2010 عبِؼخ لؽش. لؽش 16 2011-2009 ألوبد١ّ٠خ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب. ١ٌج١ب 5

 2016-2012 عبِؼخ دِٕٙٛس. ِصش 17 2020- 2007 اٌشؤ٠خ االعزشار١ج١خ ٌجبِؼخ االعىٕذس٠خ. ِصش 6

االعزشار١ج١خ اٌؼشث١خ ٌزؽ٠ٛش اٌزؼ١ٍُ  رٛٔظ 7

 اٌؼبٌٟ.

 2020-2017 اٌجبِؼخ اٌٛؼ١ٕخ عٕغبفٛسح 18 2005

 2022-2018 اٌجبِؼخ اٌٛؼ١ٕخ اعزشا١ٌب 19 2006 اعزشار١ج١خ رؽ٠ٛش اٌزشث١خ اٌؼشث١خ. رٛٔظ 8

 2015-2010 عبِؼخ و١ًٔٛ اِش٠ىب 20 2011-2007 عبِؼخ ػ١ٓ شّظ. ِصش 9

عبِؼخ س٠زشّٛٔذ اٌؼب١ٌّخ  ثش٠ؽب١ٔب 21 2016-2011 عبِؼخ إٌّصٛسح. ِصش 10

 االِش٠ى١خ

2012-2017 

 2020-2013 ٙبَغعبِؼخ ٔٛر١ٕ ِب١ٌض٠ب 22 2014-2009 عبِؼخ ا١ٌّٕب. ِصش 11
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 حث تحلٌل احتٌاجات أصحاب الهصل

 

  

وؤضطات الكطاع 
احلكووي 
 واخلاظ

وٍعىات اجملتىع 
 املدٌي 

املوظفوُ 
 اإلدازيوُ 

أعغاء ِيئة  
التدزيظ 

 واهليئة املعاوٌة  

 اخلسجيوُ  أولياء األووز 
طمبة  

البكالوزيوع 
 والدزاضات العميا 

وساكص البخح 
 العمىي

دلمظ االعتىاد 
 االكادميي

وشازة التعميي 
 العالي 
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 للتٌئث الداخلٌث والخارجٌث: (SWOT)التحلٌل التٌئي: تحلٌل 

 رذذ٠ذ اٌٛظغ االعزشار١جٟ اٌذبٌٟ 

 

 

  

 

 اٌّذٛس
اٌٛصْ اٌّشعخ 

 ٌٍج١ئخ اٌذاخ١ٍخ

اٌٛصْ اٌّشعخ 

 ٌٍج١ئخ اٌخبسع١خ

 2.5 2.55 اٌمذسح اٌّإعغ١خ

 2.4 2.6 اٌجشاِظ اٌجبِؼ١خ ٚاٌذساعبد اٌؼ١ٍب

 2.2 2.65 أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ.

 2.25 2.6 اٌج١ٕخ اٌزذز١خ

 2.60 2.55 اٌؽٍجخ

 2.35 2.57 اٌجٛدح ٚاالػزّبد االوبد٠ّٟ

 2.15 2.53 اٌجذش اٌؼٍّٟ

 2.2 2.5 اٌششاوخ ِغ اٌّإعغبد إٌّبظشح.

 2.25 2.5 اٌّغئ١ٌٛخ اٌّجزّؼ١خ

 2.15 2.5 االعزذاِخ اٌّب١ٌخ.

 2.30 2.56 اٌٛظغ االعزشار١جٟ اٌؼبَ ٌٍجبِؼخ.

 

 لي الوشُ املسجح لٍكاط الكوة وٌكاط الغعفامجا

ات
يد
ّد
الت
ظ و

فس
ح لم

سج
 امل
شُ
الو
ي 
مجال

ا
 

 الوعع االضرتاتيجي احلالي:
 

بيٍففت ٌتففائج التخميففففن   
البيئففففي أُ امجفففففففالي 
الوشُ املسجففففففح لٍكفاط  
الكففوة وٌكفففففاط الغففعف 

(، 2.56يطفففففففففففاو  )
وامجفففففففالي الفففففففوشُ 
املسجففففففففففح لمففففسظ  

فاو  ولمتّديففدات يطففففف 
(، وعمففففى ذلفففف  2.30)

ضففففففففففوف تكففففففففوُ 
االضففففرتاتيجية العاوففففة 
لمجاوعة ِفي اضفرتاتيجية   

 منففففففو وتوضع. 
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 رؤًث جانعث الرازي                                                                                                 

 

 لرازي ضوي أفضل خوس جبهعبث وطنٍت تتوٍس بنىعٍت التعلٍن والبحث العلوً وخدهت الوجتوع.جبهعت ا

 رفغ١ش٘ب اٌىٍّخ             

 .أْ ٠ىْٛ رشر١جٙب فٟ لبئّخ أفعً اٌجبِؼبد اٌٛؼ١ٕخ )أدذ اٌخّظ األٚائً( ضوي أفضل خوس جبهعبث

 ٚاٌجذش اٌؼٍّٟ. ٌؼبٌٟاٌزؼ١ٍُ اٚصاسح اٌّشخصخ ِٓ  ا١ّٕ١ٌخاٌجبِؼبد  جبهعبث وطنٍت

 ٔمبغ اٌز١ّض اٌزٟ عزشوض ػ١ٍٙب اٌشؤ٠خ االعزشار١ج١خ . تتوٍس

 ٔٛػٟ فٟ اٌزخصصبد اٌزؽج١م١خ ٚاإلٔغب١ٔخ.رؼ١ٍُ  بنىعٍت التعلٍن

 أثذبس اٌزخشط ٚاٌشعبئً اٌؼ١ٍّخ ٚاألثذبس إٌّشٛسح. البحث العلوً

 اٌّجزّغ. رمذ٠ُ خذِبد ِزٕٛػخ رغُٙ فٟ رؽ٠ٛش ٚر١ّٕخ خدهت الوجتوع
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 رسالث جانعث الرازي

ت جبهعت الرازي جبهعت أهلٍت, تمدم خدهت تعلٍوٍت وبحثٍت هتوٍسة, تتىافك هع هتطلببث االعتوبد األكبدٌوً، إلعداد خرٌجٍي ذوي كفبءة عبلٍ

 وع.علوًٍب وبحثًٍب وعولًٍب وههنًٍب, لبدرٌي على الونبفست فً سىق العول، واإلسهبم فً تنوٍت وخدهت الوجت

 رفغ١ش٘ب اٌىٍّخ

 اٌّؼب١٠ش اٌٛؼ١ٕخ ٌالػزّبد األوبد٠ّٟ ٚظّبْ اٌجٛدح . هتطلببث االعتوبد األكبدٌوً

ذوي كفبءة عبلٍت علوًٍب وبحثًٍب 

 وعولًٍب وههنًٍب

خىىش٠ظ اٌجبِؼىىخ ٠ّزٍىىه اٌّؼىىبسف اٌؼ١ٍّىىخ اٌزخصصىى١خ، ٚاٌّٙىىبساد اٌجذض١ىىخ ٚاٌؼ١ٍّىىخ، ٚاٌخجىىشاد   

   ا١ٌّٕٙخ اٌزٟ رإٍ٘ٗ ٌٍّٕبفغخ.

 خش٠جٟ اٌجبِؼخ ٠ّضٍْٛ ٔمؽخ عزة ألسثبة اٌؼًّ. الونبفست فً سىق العول

 رمذَ اٌجبِؼخ خذِبد ِزٕٛػخ رغُٙ فٟ ر١ّٕخ ٚرؽ٠ٛش اٌّجزّغ.   تنوٍت وخدهت الوجتوع
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 كٌم جانعث الرازي

 

  

 الكيي

 الٍوعية

التىيص  
 واجلودة

االبداع 
 واالبتكاز

التطويس 
 املطتىس

املطئولية  
 اجملتىعية

 رفغ١ش٘ب اٌم١ّخ

 اٌذلخ فٟ رص١ُّ ٚرٕف١ز اٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌجذض١خ. النىعٍت 

التوٍس 

 والجىدة

اإلعىىبدح فىىٟ ع١ّىىغ اٌّجىىبالد اٌزىىٟ رمىىذِٙب اٌجبِؼىىخ،    

 د١ّ٠خ ِذذدح.ٚاٌز١ّض رؼ١ّ١ٍب ٚثذض١ب فٟ ِجبالد أوب

االبداع 

 واالبتكبر

اٌغىىؼٟ ٔذىىٛ رؽىى٠ٛش ث١ئىىخ رؼ١ّ١ٍىىخ ١ِٕٙٚىىخ ٚثذض١ىىخ    

 ِٕبعجخ ٌإلثذاع ٚاالثزىبس 

التطىٌر 

 الوستور

اٌزذغىى١ٓ اٌّغىىزّش ٌٍمىىذساد اٌّإعغىى١خ، ٚاٌّّبسعىىبد 

 اإلداس٠خ، ٚاٌؼ١ٍّبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌجذض١خ.

الوسئىلٍت 

 الوجتوعٍت

ٚرؽىى٠ٛش  رمىىذ٠ُ خىىذِبد ِزٕٛػىىخ رغىىُٙ فىىٟ ر١ّٕىىخ  

 اٌّجزّغ
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 األهداف االستراتٌجٌث

ىٓ أْ رذمك سؤ٠خ ٚسعبٌخ ِبٟ٘ ِذبٚس اٌؼًّ اٌشئ١غ١خ اٌزٟ ٠ّ» عزشار١جٟ: رُ رذذ٠ذ األ٘ذاف االعزشار١ج١خ ِٓ خالي اإلعبثخ ػٍٝ اٌغإاي اال

ٚرُ رص١ُّ األ٘ذاف االعزشار١ج١خ ٌزغؽٟ ع١ّغ ِذبٚس اٌؼًّ اٌشئ١غ١خ، ثّب ٠ذمك اٌزىبًِ ف١ّب ث١ٕٙب ٠ٚعّٓ ػذَ ئغفبي أٞ ِٕٙب، ٚفٟ  .اٌجبِؼخ

 ظٛء رٍه اٌّذبٚس رّذ ػ١ٍّخ اٌزذ١ًٍ ٚثٕبء اٌخؽخ اٌزٕف١ز٠خ.

 :نحاور العهل الرئٌسٌث ونجاالتها الفرعٌث  

 المدرة الوؤسسٍت
البراهج األكبدٌوٍت والدراسبث 

 العلٍب
 الطلبت البنٍت التحتٍت أعضبء هٍئت التدرٌس

 ٠ٚخزص ة:

 اٌزخؽ١ػ ٚاٌم١بدح ٚاٌذٛوّخ 

ٚاٌّصذال١خ ٚاألخالل١بد 

 ٗٚاألرّز

 ٠ٚخزص ة:

 ثشاِظ اٌّشدٍخ اٌجبِؼ١خ األٌٚٝ

 ٌذساعبد اٌؼ١ٍباثشاِظ 

 ٠ٚخزص ة:

االخز١بس ٚاٌزؼ١١ٓ ٚاٌّضا٠ب ٚاٌخذِبد، 

ٚاٌزأ١ً٘ ٚاٌزشل١بد اٌؼ١ٍّخ، ٚاٌشظب 

 ٚاٌٛالء اٌّإعغٟ

 ٠ٚخزص ة:

اٌّجبٟٔ ٚاٌّشافك 

ٚاٌزج١ٙضاد ٚاٌّزؽٍجبد 

 اٌّبد٠خ ٌٍؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.

 ٠ٚخزص ة:

 اٌخذِبد اٌجبِؼ١خ اٌّمذِخ ٌٍؽٍجخ.

ًّ،  اٌمذسح اٌزٕبفغ١خ فٟ عٛق اٌؼ

 ٚاٌشظب ٚاٌٛالء اٌّإعغٟ

 االستداهت الوبلٍت الوسئىلٍت الوجتوعٍت الشراكت هع الوؤسسبث الونبظرة البحث العلوً الجىدة واالعتوبد األكبدٌوً

 ٠ٚخزص ة:

لذساد ِشوض اٌجٛدح، ٚ عٛدح 

اٌجشاِظ األوبد١ّ٠خ ٚرم١١ُ ِخشعبد 

اٌزؼٍُ ٚأػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ 

 ِٛبدِٚصبدس اٌزؼٍُ ٚٔظُ اٌّؼٍ

 ٠ٚخزص ة:

 اٌمذسح اٌجذض١خ ٌٍجبِؼخ.

 اٌزٛعٙبد اٌجذض١خ ٌٍجبِؼخ.

 ٠ٚخزص ة:

 ِجبالد اٌزؼبْٚ ٚاٌششاوخ

 ارفبل١بد اٌزؼبْٚ ٚاٌششاوخ

 ٠ٚخزص ة:

ِجبالد اٌششاوخ 

 اٌّجزّؼ١خ .

 اٌخذِبد اٌّجزّؼ١خ .

 ٠خزص ة:

 ِصبدس اٌز٠ًّٛ. -

 ِجبالد االٔفبق. -

 فش  االعزضّبس. -

 



 

28 

 

 في ضوء ىتائج التحلٌل، على اليحو اٍتي:  تٌجٌثاالستراصٌاغث األهداف 

 اٌٙذف االعزشار١جٟ األٚي .ٚظّبْ اٌجٛدحرذغ١ٓ  اٌمذسح اٌّإعغ١خ ٌٍجبِؼخ ثّب ٠زٛافك ِغ ِؼب١٠ش االػزّبد االوبد٠ّٟ 

ٌضبٟٔاٌٙذف االعزشار١جٟ ا ادز١بعبد عٛق اٌؼًّ. ٠ٍجٟاٌزٛعغ اٌّغزّش فٟ اٌجشاِظ اٌجبِؼ١خ ٚاٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثّب   

 اٌٙذف االعزشار١جٟ اٌضبٌش ر١ّٕخ لذساد ِٚٙبساد أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاالداس١٠ٓ ٚرذغ١ٓ اٌخذِبد اٌّمذِخ ٌُٙ.

 اٌٙذف االعزشار١جٟ اٌشاثغ اٌٛؼٕٟ.األوبد٠ّٟ رأ١ً٘ اٌج١ٕخ اٌزذز١خ ٌٍجبِؼخ ٌٍٛصٛي ئٌٝ ِؼب١٠ش اٌجٛدح ٚاالػزّبد 

 اٌٙذف االعزشار١جٟ اٌخبِظ فٟ عٛق اٌؼًّ. رذغ١ٓ  اٌمذسح اٌزٕبفغ١خ ٌؽٍجخ اٌجبِؼخ

 اٌٙذف االعزشار١جٟ اٌغبدط رأع١ظ ٔظبَ عٛدح داخٍٟ فؼبي.

 اٌٙذف االعزشار١جٟ اٌغبثغ ر١ّٕخ لذساد اٌجبِؼخ فٟ اٌجذش اٌؼٍّٟ ٚاٌزأ١ٌف ٚإٌشش ٚاٌزشعّخ.

االعزشار١جٟ اٌضبِٓاٌٙذف  ثٕبء ششاوخ ِز١ّضح ِغ ِإعغبد رؼ١ّ١ٍخ ِٕبظشح ِذ١ٍخ ٚال١ّ١ٍخ ٚػب١ٌّخ.  

 اٌٙذف االعزشار١جٟ اٌزبعغ اٌز١ّض فٟ اٌّغئ١ٌٛخ اٌّجزّؼ١خ.

 اٌٙذف االعزشار١جٟ اٌؼبشش  ظّبْ االعزذاِخ اٌّب١ٌخ ٌٍجبِؼخ. 
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 الخطة التنفيذية
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 الخطث التيفٌذًث

عزشار١جٟ ٚئٌٝ اٌخ١بساد االعزشار١ج١خ اٌّزبدخ ٌٍجبِؼخ، ( اعزٕبدًا ئٌٝ ٔزبئظ اٌزذ١ًٍ اال2023-2019ٌمذ رُ ٚظغ اٌخؽخ اٌزٕف١ز٠خ ٌالعزشار١ج١خ )

ٚاٌزٟ رُ رشعّزٙب فٟ صٛسح ثشاِظ رٕف١ز٠خ، ػٍٝ ِغزٜٛ وً ِجبي ِٓ ِجبالد ػًّ االعزشار١ج١خ، ٠ٚزعّٓ وً ثشٔبِظ ِشبس٠غ ٚأٔشؽخ ِٚإششاد 

ٚلذ رُ اػذاد اٌخؽخ اٌزٕف١ز٠خ فٟ ظٛء ثؽبلخ األداء اٌّزٛاصْ،  أداء ِٚإششاد ٔجبح، ٚصِٓ اٌزٕف١ز ٚاٌجٙخ اٌّغإٌٚخ ػٓ اٌزٕف١ز ٚاٌزىٍفخ اٌزمذ٠ش٠خ،

 فٟ األثؼبد األسثؼخ ا٢ر١خ:

 .) ثؼذ اٌزؼٍُ ٚإٌّٛ ٠ٚشِض ٌٗ ثبٌشِض )ع 

 .) ثؼذ اإلعشاءاد ٠ٚشِض ٌٗ ثبٌشِض ) ط 

  .) ( ٠ٚشِض ٌٗ ثبٌشِض )ثؼذ اٌؼّالء )أصذبة اٌّصٍذخ 

 )اٌجؼذ اٌّبٌٟ ٠ٚشِض ٌٗ ثبٌشِض )ي. 
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 اٌجشاِظ اٌزٕف١ز٠خ اٌشِض اٌٙذف االعزشار١جٟ اٌشِض

 

 

 1-ط

 

رذغىى١ٓ  اٌمىىذسح اٌّإعغىى١خ ٌٍجبِؼىىخ 

ثّىىىب ٠زٛافىىىك ِىىىغ ِؼىىىب١٠ش االػزّىىىبد   

 .ٚظّبْ اٌجٛدحاالوبد٠ّٟ 

 .رؼض٠ض رٛعٗ اٌجبِؼخ ٔذٛ االداسح االعزشار١ج١خ 1-1-ط

 ٌالػزّبد األوبد٠ّٟ. رذذ٠ش اٌج١ٕخ اٌزٕظ١ّ١خ ٌٍجبِؼخ ٚفمًب ٌٍّؼب١٠ش اٌّؽٍٛثخ 2-1-ط

 .رٛؼ١ذ اٌّصذال١خ ٚاألخالل١بد 3-1-ط

 .دٛوّخ األداء اإلداسٞ 4-1-ط

 .ئػبدح ٕ٘ذعخ اٌؼ١ٍّبد االداس٠خ ٚأرّززٙب 5 -1-ط

 

 

 

 1-ع

 

 

اٌزٛعغ اٌّغزّش فٟ اٌجشاِظ اٌجبِؼ١خ 

ٟ ٚاٌذساعبد اٌؼ١ٍىب ثّىب    ادز١بعىبد   ٠ٍجى

 عٛق اٌؼًّ

 .اٌّؼبسف ٚٔمٍٙب ٚرٛؼ١ٕٙبِٛاوجخ رؽٛس اٌؼٍَٛ ٚ 1-1-ع

 داء.رذذ٠ش ٚرؽ٠ٛش اٌجشاِظ األوبد١ّ٠خ ثّب ٠زفك ِغ فٍغفخ اٌز١ّض فٟ األ 2-1-ع

 .اٌزٛعغ فٟ ثشاِظ اٌجىبٌٛس٠ٛط 3-1-ع

 اٌزٛعغ فٟ ثشاِظ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب. 4-1-ع

 اٌزٛعغ فٟ ثشاِظ اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ٚاٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ. 5-1-ع

 .ٓ ٔظُ اٌزذس٠ت ا١ٌّذأٟ ٌٍؽٍجخرذغ١ 6-1-ع

 ِخشعبد اٌزؼٍُ.رذغ١ٓ ٚرؽ٠ٛش اٌزؽج١ك اٌؼٍّٟ ثّب ٠ذمك  7-1-ع

 -1 

 اٌزذس٠ظ ١٘ئخ أػعبء لذساد ر١ّٕخ

 ٚرذغ١ٓ ِٚٙبسارُٙ ٚاالداس١٠ٓ

 ٌُٙ اٌّمذِخ اٌخذِبد

 .رؽ٠ٛش ػ١ٍّبد اٌجزة ٚاالعزمؽبة ٚاالخز١بس ٚاٌزؼ١١ٓ 1-1- 

 اٌّضا٠ب اٌّمذِخ ألػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ. رذغ١ٓ اٌخذِبد ٚ 1-2- 

 أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػٍٝ اٌزأ١ً٘ ٚاٌزشل١بد اٌؼ١ٍّخ. رذف١ض 1-1- 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌزذس٠غ١خ ٌذٜ أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ, اٌمذساد رؼض٠ض 1-4- 

 .اٌجذض١خ ٌذٜ أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اٌمذساد رؼض٠ض 1-5- 

 ١خ اٌالصِخ ٌشفغ لذساد ِٚٙبساد اٌىبدس اٌزذس٠غٟ ٚاالداسٞ.اٌزذس٠ج رٕف١ز اٌجشاِظ 1-6- 

الخطث التيفٌذًثةرانج   
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 اٌجشاِظ اٌزٕف١ز٠خ اٌشِض اٌٙذف االعزشار١جٟ اٌشِض

 

 

 

 

 2-ط 

 

 

 

 

رأ١٘ىىىىً اٌج١ٕىىىىخ اٌزذز١ىىىىخ ٌٍجبِؼىىىىخ  

 ٌٍٛصٛي ئٌٝ ِؼب١٠ش اٌجٛدح ٚاالػزّبد.

 .ثخأساظٟ خبصخ ثبٌجبِؼخ رزٕبعت ِغ اٌزٛعؼبد اٌّغزمج١ٍخ اٌّؽٍٛ اِزالن  1-2-ط

 الػزّبد األوبد٠ّٟ.اِؼب١٠ش رزٛافك ِغ عذ٠ذح أشبء ِجبٟٔ عبِؼ١خ  2-2-ط

 اٌزٛعغ فٟ اٌّشاوض اٌزبثؼخ ٌٍجبِؼخ. 3-2-ط

 .ِجبٟٔ وبف١خ العز١ؼبة ع١ّغ اٌٍّزذم١ٓ ثبٌجبِؼخرٛف١ش  4-2-ط

 رأ١ً٘ اٌّؼبًِ ٚاٌّخزجشاد اٌجبِؼ١خ. 5-2-ط

 جشاِظ اٌّغزذذصخ ٚرض٠ٚذ٘ب ثبألعٙضح اٌذذ٠ضخ.ٌٍأشبء ِؼبًِ ِٚخزجشاد  6-2-ط

 .رأ١ً٘ ِشافك اٌجبِؼخ 7-2-ط

 رأ١ً٘ اٌمبػبد اٌذساع١خ. 8-2-ط

 .ِىزجخ اٌجبِؼخ رؽ٠ٛش 9-2-ط

  .رؽ٠ٛش اٌج١ٕخ اٌزذز١خ ٌٕظُ اٌّؼٍِٛبد ٚاالرصبالد 10-2-ط

 اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ. اعزذذاس ثشاِظ 11-2-ط

 رذغ١ٓ اٌّظٙش اٌجّبٌٟ ٚاٌج١ئٟ ٌٍجبِؼخ.  12-2-ط

 أشبء فشٚع ٌٍجبِؼخ. 13-2-ط

 -2  
رذغىىى١ٓ  اٌمىىىذسح اٌزٕبفغىىى١خ ٌؽٍجىىىخ 

  اٌجبِؼخ فٟ عٛق اٌؼًّ.

 رذغ١ٓ ػ١ٍّبد اٌمجٛي ٚاٌزغج١ً. 2-1- 

 رذغ١ٓ فش  اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٌٍؽٍجخ. 2-2- 

 .اٌزذغ١ٓ اٌّغزّش ٌألٔشؽخ اٌؽالث١خ 2-3- 

 .اٌزذغ١ٓ اٌّغزّش ٌإلسشبد االوبد٠ّٟ ٌؽٍجخ اٌجبِؼخ 2-4- 

 .رذذ٠ش اٌجشاِظ ٚاٌّمشساد فٟ ظٛء اٌّٙبساد ٚاٌّؼبسف اٌّؽٍٛثخ ٌغٛق اٌؼًّ 2-5- 

 .اٌز١ّض فٟ خذِبد ِب ثؼذ اٌزخشط 2-6- 
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 اٌجشاِظ اٌزٕف١ز٠خ اٌشِض اٌٙذف االعزشار١جٟ اٌشِض

 

 

 3-ط

 

 

 خٍٟ فؼبيرأع١ظ ٔظبَ عٛدح دا

 رأ١ً٘ ٚرؽ٠ٛش اٌجشاِظ اٌذب١ٌخ ٌٍذصٛي ػٍٝ االػزّبد االوبد٠ّٟ  1-3-ط

 .ثٕبء لذساد ِشوض اٌجٛدح 2-3-ط

 .رذغ١ٓ عٛدح اٌجشاِظ األوبد١ّ٠خ 3-3-ط

 .رذغ١ٓ عٛدح رم١١ُ ِخشعبد اٌزؼٍُ 4-3-ط

 .رذغ١ٓ عٛدح أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٚغبػذ٠ُٙ 5-3-ط

 .دح ِصبدس اٌزؼٍُ ٚدػُ رؼٍُ اٌؽٍجخرذغ١ٓ عٛ 6-3-ط

 .رذغ١ٓ عٛدح ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّإششاد اٌغ٠ٕٛخ 7-3-ط

 

 

 

 

 2-ع

 

 

 

 

ر١ّٕىىخ لىىذساد اٌجبِؼىىخ فىىٟ اٌجذىىش     

  اٌؼٍّٟ ٚاٌزأ١ٌف ٚإٌشش ٚاٌزشعّخ.

 

 ثٕبء اٌمذساد اٌجذض١خ ٌٍجبِؼخ. 1-2-ع

  .سعُ اٌغ١بعخ اٌؼبِخ ٌٍز١ّض فٟ اٌجذش اٌؼٍّٟ 2-2-ع

 .ر٠ٕٛغ ِصبدس ر٠ًّٛ اٌجذش اٌؼٍّٟ ثبٌجبِؼخ 3-2-ع

 رشج١غ أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػٍٝ  اٌزأ١ٌف ٚفمًب ٌّٛاصفبد اٌىزبة اٌج١ذ. 4-2-ع

 رذغ١ٓ ٔٛػ١خ أثذبس اٌزخشط ٚرٛع١ٙٙب ٌّؼبٌجخ ِشىالد اٌجبِؼخ ٚاٌّجزّغ.  5-2-ع

 .رذغ١ٓ ٔٛػ١خ اٌشعبئً اٌؼ١ٍّخ اٌصبدسح ػٓ اٌجبِؼخ 6-2 -ع

 .ِغبػذح أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌٍذصٛي ػٍٝ اٌزشل١بد اٌؼ١ٍّخ ٚص٠بدح أزبع١زُٙ اٌجذض١خ 7-2-ع

  .اصذاس ِجالد ػ١ٍّخ ِذىّخ ٚفمًب ألفعً اٌّّبسعبد 8-2-ع

 .رفؼ١ً دٚس اٌجبِؼخ فٟ ئلبِخ اٌّإرّشاد ٚإٌذٚاد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّشبسوخ ف١ٙب داخ١ٍب ٚخبسع١ًب 9-2-ع

 .اٌزشعّخ ثبٌجبِؼخ ٠ش ٚدذحرؽٛ 10-2-ع
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 اٌجشاِظ اٌزٕف١ز٠خ اٌشِض اٌٙذف االعزشار١جٟ اٌشِض

 

 3-ع

ثٕىىبء شىىشاوبد ِز١ّىىضح ِىىغ ِإعغىىبد  

رؼ١ّ١ٍىىىخ ِٕىىىبظشح ِذ١ٍىىىخ ٚال١ّ١ٍىىىخ  

 ٚػب١ٌّخ

 ر٠ٕٛغ عٛأت اٌزؼبْٚ ٚاٌششاوخ ِغ اٌّإعغبد اٌزؼ١ّ١ٍخ إٌّبظشح ِذ١ٍب ٚئل١ّ١ٍب ٚد١ٌٚب. 1-3-ع

 .زؼبْٚ ٚاٌششاوخ ِغ اٌّإعغبد اٌجذض١خ ا١ٌّّضح ِذ١ٍب ٚال١ّ١ٍب ٚد١ًٌٚبر٠ٕٛغ اٌ 2-3-ع

 .ر٠ٕٛغ اٌزؼبْٚ ِغ ِٕظّبد االػّبي ِٚإعغبد اٌّجزّغ 3-3-ع

 

 -3 

 

 اٌز١ّض فٟ اٌّغئ١ٌٛخ اٌّجزّؼ١خ

 .رذذ٠ذ ٚرذ١ًٍ  ادز١بعبد ٚرؽٍؼبد اٌّجزّغ 3-1- 

 اٌزٟ رمذِٙب اٌجبِؼخ. رؽ٠ٛش ٚرذغ١ٓ  ٚر٠ٕٛغ  اٌخذِبد اٌّجزّؼ١خ 3-2- 

 ٚاالل١ٍّٟ فٟ خذِخ اٌّجزّغ.اٌششاوخ ِغ ِٕظّبد األػّبي ِٚإعغبد اٌّجزّغ اٌّذٍٟ  3-3- 

 اٌزم١١ُ اٌّغزّش ٌؼاللخ اٌجبِؼخ ِغ اٌّإعغبد اٌّجزّؼ١خ ٚرؽ٠ٛش٘ب.  3-4- 

 

 

 1-ي

 

 

  . ظّبْ االعزذاِخ اٌّب١ٌخ ٌٍجبِؼخ

 .ثبٌجبِؼخ بقٌالٌزذعزة اٌّض٠ذ ِٓ اٌؽٍجخ  1-1-ي

 .اعزذذاس ِصبدس فؼبٌخ ٌٍز٠ًّٛ اٌزارٟ فٟ ظٛء دساعبد عذٜٚ 2-1-ي

 .االعزفبدح ِٓ إٌّخ ٚاٌمشٚض ٚاٌفش  اٌز١ٍ٠ّٛخ فٟ ر٠ًّٛ ِششٚػبد اٌجبِؼخ 3-1-ي

 .رذص١ً اٌشعَٛ اٌذساع١خآ١ٌبد رذغ١ٓ  4-1-ي

 .ٌّإعغ١خاٌىفبءح ٚاٌفؼب١ٌخ ا ِغ اٌذفبؾ ػٍٝرشش١ذ االٔفبق  5-1-ي
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 الهتاةعث والتلٌٌم: 

ٌٟ ِىٓ  ٠زؽٍت رٕف١ز اٌخؽخ االعزشار١ج١خ االعزؼذاد اٌزبَ ِٓ لجً ل١بدح اٌجبِؼخ ٌذشذ وً اٌجٙٛد ٚاٌّٛاسد اٌالصِىخ ٌزذم١مٙىب، ٌٚعىّبْ ِغىزٜٛ ػىب     

ِجىىش، ٠غىبػذ ل١ىبدح اٌجبِؼىخ ػٍىٝ رجٕىٟ اٌذٍىٛي         االٔجبص ال ثذ ِٓ ٚظغ ٔظبَ وفء ٌّزبثؼخ ٚرم١١ُ اٌزٕف١ز، ٠ىشف ػٓ اٌؼٛائك ٚاٌزؼضشاد فىٟ ٚلىذ  

اٌجىٛدح،   اٌّالئّخ فٟ اٌّٛلذ إٌّبعت، ٚرجٕٟ اإلعشاءاد اٌزصذ١ذ١خ أٚاًل ثأٚي، ٌٚٙزا اٌغىشض ال ثىذ ِىٓ ئٔشىبء ٚدىذح ٌٍزم١ى١ُ ٚاٌّزبثؼىخ رزجىغ ِشوىض         

رغ١ًٙ فّٙٙب ٌذٜ اٌّؼ١١ٕٓ ثبٌزٕف١ز، رُ رٛص٠ىغ ِجىبالد   ٠ٚزؽٍت ٔجبح اٌزٕف١ز ِشبسوخ ع١ّغ فش٠ك اٌجبِؼخ، ٌٚغشض رجغ١ػ اٌخؽخ االعزشار١ج١خ، ٚ

 اٌخؽخ ػٍٝ ػذد ِٓ اٌجٙبد اٌشئ١غ١خ اٌّغئٌٛخ ػٓ اٌّزبثؼخ، ٚرٌه وب٢رٟ:

 اٌّغئ١ٌٛخ اٌشئ١غخ ػٓ اٌّزبثؼخ اٌّجبي  اٌّغئ١ٌٛخ اٌشئ١غخ ػٓ اٌّزبثؼخ اٌّجبي

 اٌزؽ٠ٛشلؽبع اٌجٛدح ٚ اٌجٛدح ٚاالػزّبد  سئبعخ اٌجبِؼخ اٌمذسح اٌّإعغ١خ

 لؽبع اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجذش اٌؼٍّٟ اٌجذش اٌؼٍّٟ  اٌشإْٚ األوبد١ّ٠خ اٌزٛعغ ٚاٌزٕٛع اٌجشاِظ

 سئبعخ اٌجبِؼخ اٌششاوخ ِغ اٌجبِؼبد  اٌشإْٚ األوبد١ّ٠خ أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

 لؽبع اٌجٛدح ٚاٌزؽ٠ٛش اٌّغئ١ٌٛخ اٌّجزّؼ١خ  ِجٍظ األِٕبء اٌج١ٕخ اٌزذز١خ

 األِبٔخ اٌؼبِخ اٌز٠ًّٛ  اٌؽالةشإْٚ  اٌؽٍجخ

َ(، ٌٚزا ٠ٕجغٟ أْ رٕجضك ِٕٙب خؽػ رشغ١ٍ١خ ع٠ٕٛخ، ٚرزٌٛٝ ٚدذح 2023-2019ٚرغؽٟ ٘زٖ اٌخؽخ االعزشار١ج١خ خّظ عٕٛاد لبدِخ خالي اٌفزشح )

ض اٌجىٛدح ثبٌجبِؼىخ، وّىب ٠ٕجغىٟ أْ رمىَٛ      اٌزم١١ُ ٚاٌّزبثؼخ ئػذاد ّٔبرط اٌزم١١ُ اٌغٕٛٞ، ٚثٕبء اٌّإششاد اٌزفص١ٍ١خ، ٚسفىغ رمىبس٠ش دٚس٠ىخ اٌىٝ ِشوى     

شىغ١ٍ١خ  اٌى١ٍبد ٚااللغبَ ٚوبفخ اإلداساد ثبٌجبِؼخ ثاػذاد خؽػ رشغ١ٍ١خ ع٠ٕٛخ رفص١ٍ١خ رزشعُ اٌخؽخ االعزشار١ج١خ، ٚرشىً فٟ ِجٍّٙب اٌخؽخ اٌز

 اٌغ٠ٕٛخ ٌٍجبِؼخ.



 

37 

 

 

 

  



 

38 

 

 عياصر ىجاح الخطث

 ٔٛعض٘ب ف١ّب ٠ٍٟ: ٠زٛلف ٔجبح اٌخؽخ االعزشار١ج١خ ػٍٝ ػذد ِٓ اٌؼٕبصش

 االٌزضاَ اٌٛاظخ ٚاٌصش٠خ ِٓ وً أعٙضح اٌجبِؼخ ٚو١ٍبرٙب, ٚاٌشغجخ فٟ رٕف١ز سؤ٠خ اٌجبِؼخ ٚسعبٌزٙب. -1

 ػمذ ٔذٚاد ٌٍم١بداد اٌجبِؼ١خ ٚاإلداس٠خ ٚاٌؽالة ثٙذف خٍك اٌٛػٟ ثؽج١ؼخ اٌخؽخ االعزشار١ج١خ ٌٍجبِؼخ ٚأ١ّ٘زٙب. -2

 االعزشار١ج١خ. االٌزضاَ ثاصذاس رمش٠ش ئٔجبص ع٠ٕٛب ٌٍخؽخ -3

 اٌخؽخ. ٌزذم١ك أ٘ذافرٛف١ش اإلِىب١ٔبد اٌّبد٠خ ٚاٌّب١ٌخ ٚاٌجشش٠خ اٌالصِخ  -4
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