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وّطٍت أل٘بٌٟ ِؾبفظخ ١ِغبْ ٚاٌّؾبفظبد اٌغٕٛث١خ ٌزؾً ِؾً ِؼب٘ذ اٌّؼ١ٍّٓ اٌّشوض٠خ وّخشعبد اعبع١خ  رأعغذ و١ٍخ اٌزشث١خ االعبع١خ 

( رؾذ اعُ و١ٍخ اٌّؼ١ٍّٓ رذسعذ ٔؾٛ اٌزخقق١خ ٌٍغٕٛاد اٌزٟ رٍزٙب ١ٌىْٛ اٌزخقـ ِٓ  3996- 3995ٌٛصاسح اٌزشث١خ ٚرٌه ػبَ )

( |, 4006٘ب اٌٝ الغبَ ػ١ٍّخ ثذي اٌفشٚع ثٛالغ صّبْ ألغبَ ػ١ٍّخ رخقق١خ ٚرٌه ػبَ )اٌّشؽٍخ االٌٚٝ ثذي اٌضب١ٔخ ٚاٌضبٌضخ ٌٚززؾٛي ثؼذ

(وّب اعّٙذ و١ٍخ اٌزشث١خ االعبع١خ ثشفذ ِؾبفظخ ١ِغبْ ٚاٌّؾبفظبد اٌغٕٛث١خ ثىٛادس  4005 – 4004اعزؾذصذ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ف١ٙب ػبَ )

بعغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ (, رؼذ و١ٍخ اٌزشث١خ االعبع١خ ؽغش اٌضا٠ٚخ فٟ اعزؾذاس عبِؼخ ِزخققخ فٟ اٌؼٍَٛ اٌقشفخ ٚاٌؼٍَٛ اٌطج١ؼ١خ ثؾٙبدرٟ )اٌّ

  .(١ِ4002غبْ ٌؼبَ )

 :اقضبو انكهُخ
اٌزشث١خ اٌف١ٕخ, لغُ ِؼٍُ اٌقفٛف األٌٚٝ, لغُ لغُ )لغُ اٌؼٍَٛ اٌؼبِخ, لغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ, لغُ اٌٍغخ اإلٔى١ٍض٠خ, لغُ اٌش٠بم١بد,     

 لغُ اٌزشث١خ االعال١ِخ|(.لغُ اٌزبس٠خ اٌغغشاف١خ, 

  

 :هُخاَشطخ انك
٠خ ألبِذ اٌى١ٍخ ِٕز رأع١غٙب اٌؼذ٠ذ ِٓ االٔؾطخ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌضمبف١خ ٚاالعزّبػ١خ ثبإلمبفخ اٌٝ رٌه فمذ ال١ّذ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌذٚساد اٌزط٠ٛش     

لجً البِخ إٌذٚاد اٌؼ١ٍّخ اٌزخقق١خ ٚالبِخ ِؼبسك فق١ٍخ ٚع٠ٕٛخ ٌذٚائش اٌذٌٚخ اٌّخزٍفخ فٟ اٌّؾبفظخ ثبٌزؼبْٚ ِغ االلغبَ راد اٌؼاللخ ِٓ 

م١ّٙب االلغبَ اٌؼ١ٍّخ فٟ االلغبَ اٌؼ١ٍّخ اٌزبثؼخ ٌٍى١ٍخ , فنال ػٓ اٌّٙشعبٔبد اٌضمبف١خ ٚاٌف١ٕخ ٚٚسػ اٌؼًّ فٟ االسؽبد اٌزشثٛٞ ٚإٌفغٟ اٌزٟ ر

)اٌّؼٍُ اٌغبِؼٟ ( ٚاألْ اعُ اٌّغٍخ لذ  عُثب( 3998د اٌؼ١ٍّخ ِٕز اٌؼبَ )ٚرقذس اٌى١ٍخ ِغٍخ ػ١ٍّخ ِؾىّخ ِؼزّذح فٟ اٌزشل١باٌّزخققخ, 

 (اٌٝ )ِغٍخ ١ِغبْ ٌٍذساعبد االوبد١ّ٠خ ( فٟ اٌفزشح اٌزٟ فبؽجذ رغ١ش اعُ اٌى١ٍخ اٌٝ و١ٍخ اٌزشث١خ االعبع١خ .4007- 4006رغ١ش فٟ اٌؼبَ )

 ((2026 - 2021اخلطة االسرتاتيجية لكلية الرتبية االساسية ))

 :كهُخ انرتثُخ االصبصُخحملخ ػٍ 
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 :َظبو انتذسَش يف انكهُخ
 ٠ىْٛ ٔظبَ اٌزذس٠ظ فٟ اٌى١ٍخ ٘ٛ ٔظبَ اٌىٛسعبد ٠ّٕٚؼ اٌطبٌت ف١ٙب ؽٙبدح اٌجىبٌٛس٠ٛط ػٕذ اوّبٌٗ صّب١ٔخ وٛسعبد ثنّٕٙب ثؾش اٌزخشط.   

 جلنخ انتخطُط االصرتاتُزٍ:
 ذ( ؽ١ش رى45/9/4040ٔٛ( فٟ )926رٞ اٌؼذد )اإلداسٞ ِش األ ٌغٕخ اٌزخط١و االعزشار١غٟ ؽغتلبِذ و١ٍخ اٌزشث١خ االعبع١خ ثزؾى١ً    

 اٌّذسعخ أعّبئُٙ فٟ اٌغذٚي أدٔبٖ:اٌزذس٠غ١١ٓ  ِٓ اٌغبدحاٌٍغٕخ 

 
 

 

 كًب يٕظؼ فٙ انغذٔل أدَبِ:ٔنغُخ انزخطٛػ االعزشارٛغٙ ػهٗ انغبدح أػعبء األْذاف انؼبيخ نغبيؼخ يٛغبٌ رى رٕصٚغ  صى ثؼذ رنك 

 

 اٌٍغٕخ إٌّقت أعُ اٌزذس٠غٟ د

 سئ١غب   ػ١ّذ اٌى١ٍخ أ.د. اؽّذ ػجذاٌّؾغٓ وبظُ 3

 ػنٛا   ِؼبْٚ اٌؼ١ّذ ٌٍؾإْٚ اٌطٍجخ أ.د. ِقطفٝ عالي ِقطفٝ 4

 ػنٛا   االداس٠خ ٚاٌمب١ٔٛٔخِؼبْٚ  اٌؼ١ّذ ٌٍؾإْٚ  ػقبَ ٔغُ ػجذ أ.َ.د. 5

 ػنٛا   سئ١ظ لغُ ِؼٍُ اٌقفٛف االٌٚٝ أ.د. عالَ ٔبعٟ ثبلش 6

 ػنٛا   سئ١ظ لغُ اٌش٠بم١بد أ. د. سٔب فج١ؼ ػجٛد 7

 ػنٛا   سئ١ظ لغُ اٌٍغخ اإلٔى١ٍض٠خ اٌؾغٓ سؽ١ُ ػجذ  فبهّخ أ.د. 8

 ػنٛا   بسئ١ظ لغُ اٌغغشاف١ أ.د. ِؾّذ ػشة ٔؼّخ 2

 ػنٛا سئ١ظ لغُ اٌزبس٠خ ؽغ١ٓ ٠بع١ٓأ.َ.د. ع١ٍُ  8

 ػنٛا سئ١ظ لغُ اٌف١ٕخ أ.َ.د. ػّبس عجبس ؽغ١ٓ 9

 ػنٛا سئ١ظ لغُ اٌؼٍَٛ َ.د. ػٍٟ ِٙذٞ ػجذاٌؾغ١ٓ 30

 ػنٛا سئ١ظ لغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ َ.د. لبعُ ٔغُ ػجذ 33

 ػنٛا ِمشس ِغٍظ اٌى١ٍخ َ. ػّبس ِؾّذ ؽطبة 34

 ػنٛا اٌغٛدح ٚألداء اٌغبِؼَٟ/ؽؼجخ مّبْ  َ.َ ؽغبَ اؽّذ ػٍٟ 35
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 األ٘ذاف اٌؼبِخ إٌّقت أعُ اٌزذس٠غٟ د

 ا.َ.د ػقبَ ٔغُ ػجذ  .1

 

ِؼبْٚ اٌؼ١ّذ ٌٍؾإْٚ 

 االداس٠خ ٚ اٌمب١ٔٛٔخ

ظِٛخ اٌؼًّ اإلداسٞ فٟ اٌغبِؼخ ِٕرط٠ٛش  -

 اٌىٛادس اإلداس٠خ.ٚرذس٠ت اٌم١بداد اٌؼ١ٍّخ ٚ

اػزّبد ِجذأ اٌغبِؼخ إٌّزغخ ٚ ر٠ٕٛغ ِقبدس  -

 اٌز٠ًّٛ.

غغشاف١خٌاسئ١ظ لغُ  ا.د ِؾّذ ػشة ٔؼّخ           .2 االٔفزبػ ػٍٝ اٌّغزّغ ِؾ١ٍب  ٚ ػب١ٌّب  ٚ رؼض٠ض  - 

 إٌّؾٛدح.اٌزٛافً ٌغشك رؾم١ك اال٘ذاف 

ِؼبْٚ اٌؼ١ّذ ٌؾإْٚ اٌطٍجخ  ا.د ِقطفٝ عالي ِقطفٝ       .3

         

رؾم١ك اٌزىبًِ ث١ٓ اٌّخشعبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚ  -

 عٛق اٌؼًّ.

. عالَ ٔبعٟ ثبلشأ.د  .4 سئ١ظ لغُ ِؼٍُ اٌقفٛف  

 االٌٚٝ    

سفغ ِغزٜٛ اٌطٍجخ ِٓ إٌبؽ١خ اٌّؼشف١خ ٚ  -

 اٌّٙبس٠خ ٚ اٌجؾض١خ.

ٚ االِىبٔبد اٌؼ١ٍّخ ٚ ا١ٌّٕٙخ ٚ ر١ّٕخ اٌمذساد  -

اٌزشث٠ٛخ ٌٍٛفٛي ئٌٝ ؽبٌخ ِٓ اٌزٕبفظ ػٍٝ 

 اٌقؼ١ذ اٌّؾٍٟ ٚ اٌذٌٟٚ.

رؾفض ِٓ لذساد ر١ٙئخ ث١ئخ عبِؼ١خ ِالئّخ  - سئ١ظ لغُ اٌش٠بم١بد ا.د سٔب فج١ؼ ػجٛد         .5

اٌطٍجخ ٌٍٛفٛي ئٌٝ االٔزبع١خ االعزبر اٌغبِؼٟ ٚ

 اٌؼ١ٍّخ إٌٛػ١خ.

اٌذخٛي فٟ اٌزق١ٕفبد اٌؼب١ٌّخ  اٌؼًّ ػٍٝ -

 اٌّؼزّذح.

 

 



 

 
4 

 انشؤَخ:
 ٚخذِخ اٌّغزّغ ٌش٠بدح فٟ اٌزذس٠ظ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟرؾم١ك اٌز١ّض ٚا    

 انشصبنخ:
ٚاٌجؾش ِؼ١ٍّٓ رٚٞ وفبءح فٟ اٌزذس٠ظ  ٌزخش٠ظ األوبد٠ّٟاالػزّبد ثمخ ٌّؼب١٠ش اٌغٛدح ِٚطبٌزمذ٠ُ ثشاِظ اوبد١ّ٠خ ِز١ّضح ٚ رغؼٝ و١ٍزٕب     

عخ االٔؾطخ ٚرؼًّ ػٍٝ اوغبة اٌطٍجخ اٌم١ُ االخالل١خ ٚا١ٌّٕٙخ ٚرّى١ُٕٙ ِٓ اعزخذاَ اٌطشائك ٚاٌزم١ٕبد اٌؾذ٠ضخ فٟ اٌزذس٠ظ ِّٚبساٌؼٍّٟ 

 .ُ اٌّغزّش ٚرؾم١ك اٌغٛدح اٌؾبٍِخٚرغؼٝ اٌٝ رشل١خ اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ ٚرط٠ٛش اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌزؼ١ٍاٌؼ١ٍّخ راد اٌقٍخ, 

 نقُى:ا
 االٔزّبء ئ١ٌٗ.مبفخ ؽت اٌٛهٓ ٚرشع١خ ل١ُ اٌّٛاهٕخ ٚص .3

 اٌّغزّؼ١خ االف١ٍخ.اؽزشاَ اٌم١ُ االخالل١خ ٚ .4

 لجٛي اٌشأٞ االخش.اٌزأو١ذ ػٍٝ اٌزغبِؼ اٌفىشٞ ٚ .5

 إٌضا٘خ فٟ اٌؼًّ.١خ ٚاػزّبد ِجذأ اٌؾفبف .6

 ئؽبػخ سٚػ اٌزؼبْٚ.رؾم١ك اٌؼذي ٚاٌّغبٚاح ٚ .7

 .األوبد٠ّٟرؾم١ك االػزّبد االٌزضاَ ثبٌغٛدح اٌؾبٍِخ ٚ .8

 اٌؾفبظ ػٍٝ ث١ئخ ٔظ١فخ ِغزذاِخ. .2
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 :جلبيؼخ يُضبٌ االهذاف انؼبيخ
 اٌجؾض١خ.ٜٛ اٌطٍجخ ِٓ إٌبؽ١خ اٌّؼشف١خ ٚاٌّٙبس٠خ ٚسفغ ِغز .3

 ٌٍٛفٛي ئٌٝ االٔزبع١خ اٌؼ١ٍّخ إٌٛػ١خ.ٚاٌطٍجخ ر١ٙئخ ث١ئخ عبِؼ١خ رؾفض ِٓ لذساد االعزبر اٌغبِؼٟ  .4

 اٌذٌٟٚ.ِٓ اٌزٕبفظ ػٍٝ اٌقؼ١ذ اٌّؾٍٟ ٚ ئٌٝ ؽبٌخ ٚا١ٌّٕٙخ ٚاٌزشث٠ٛخ ٌٍٛفٛياالِىبٔبد اٌؼ١ٍّخ ر١ّٕخ اٌمذساد ٚ .5

 اٌؼًّ ػٍٝ اٌذخٛي فٟ اٌزق١ٕفبد اٌؼب١ٌّخ اٌّؼزّذح. .6

 اٌىٛادس اإلداس٠خ.ٚرذس٠ت اٌم١بداد اٌؼ١ٍّخ ٚرط٠ٛش ِٕظِٛخ اٌؼًّ اإلداسٞ فٟ اٌغبِؼخ  .7

 ِقبدس اٌز٠ًّٛ.ٚر٠ٕٛغ اػزّبد ِجذأ اٌغبِؼخ إٌّزغخ  .8

 عٛق اٌؼًّ.ٌزىبًِ ث١ٓ اٌّخشعبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚرؾم١ك ا .2

 اٌزٛافً ٌغشك رؾم١ك اال٘ذاف إٌّؾٛدح.ٚػب١ٌّب  ٚرؼض٠ض االٔفزبػ ػٍٝ اٌّغزّغ ِؾ١ٍب   .8
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 :وانربايذ وانؼًهُخاالهذاف انؼبيخ 

 سفغ يضتىي انطهجخ يٍ اننبحُخ ادلؼشفُخ و ادلهبسَخ و انجحخُخ:أوالً: 

 
 

سفغ يغزٕٖ انطهجخ يٍ 
انُبؽٛخ انًؼشفٛخ ٔ 
 انًٓبسٚخ ٔ انجؾضٛخ

رًُٛخ انمذساد ٔ انمبثهٛبد 
 انجؾضٛخ نذٖ انطهجخ

انؼًم ػهٗ رًُٛخ 
 انًٓبساد انًُٓٛخ نهطهجخ

رمٕٚى غشائك انزذسٚظ 
 انًزجؼخ

 ٔ رؾذٚضٓب دٔسٚب  
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 :دوسَبًوحتذَخهب . تقىَى طشائق انتذسَش ادلتجؼخ 1
 أ. ثشَبيذ وضغ يؼبَري نتقىَى طشائق انتذسَش ادلتجؼخ:

 خّظ عٕٛاد.ِذح رٕف١ز اٌجشٔبِظ: 

 ٠ىشس ع٠ٕٛب .ػذد ِشاد رىشاس اٌجشٔبِظ: 

 اٌٍغٕخ اٌّؾىٍخ ٌٙزا اٌغشك.اٌغٙخ اٌّغإٌٚخ ػٓ اٌزٕف١ز: 

 اٌّالؽظبد اٌغذٚي اٌضِٕٟ ٌٍزٕف١ز ػٓ اٌزٕف١ز اٌغٙخ اٌّغإٌٚخ خطٛاد رٕف١ز اٌجشٔبِظ

رؾكٛم نغُخ يٍ انغبدح انزذسٚغٍٛٛ يٍ  -

ّ٘ خجشح فٙ انزذسٚظ نٕظغ يؼبٚٛش رمٕٚى  رٔ

 غشائك انزذسٚظ انًزجؼخ.

 ِىزت اٌغ١ذ اٌؼ١ّذ

 

3-37/5/4043 

 

 )ثؾىً دٚسٞ ِٓ وً عٕخ دساع١خ(

أػذاد لبئًخ ثًؼبٚٛش رمٕٚى غشائك انزذسٚظ  -

 انًزجؼخ.
 اٌٍغٕخ اٌّؾىٍخ ٌٙزا اٌغشك

3-37/6/4043 

 
 )ِغ رؾذ٠ضٙب وً عٕخ دساع١خ(

يزبثؼخ االداء انزذسٚغٙ نألعبرزح يٍ لجم  -

انهغُخ انًؾكهخ نٓزا انغشض فٙ ظٕء 

انًؼبٚٛش انزٙ ٔظؼذ نزمٕٚى غشائك انزذسٚظ 

 انًزجؼخ.

 اٌٍغٕخ اٌّؾىٍخ ٌٙزا اٌغشك

 

3/30/4043-50/7/4044 

 

 عٕخ دساع١خ()ثؾىً دٚسٞ ِٓ وً 

سفغ رمبسٚش عُٕٚخ ؽٕل رمٕٚى غشائك  -

 انزذسٚظ انًزجؼخ نغشض رؾذٚضٓب ثبعزًشاس.
 اٌٍغٕخ اٌّؾىٍخ ٌٙزا اٌغشك

 

ٔٙب٠خ وً ػبَ دساعٟ 

50/8/4044 

 ٔٙب٠خ وً ػبَ دساعٟ

50/8/4044 

 )ثؾىً دٚسٞ ِٓ وً عٕخ دساع١خ(

ػشض انُزبئظ ٔ يُبلؾزٓب فٙ يغهظ  -

 انمغى.
 )ثؾىً دٚسٞ ِٓ وً عٕخ دساع١خ( 53/8/4044-3/2 ِغٍظ اٌمغُ

ػشض انُزبئظ ٔ يُبلؾزٓب فٙ يغهظ  -

 انكهٛخ.
 )ثؾىً دٚسٞ ِٓ وً عٕخ دساع١خ( 53/8/4044-3/2 ِغٍظ اٌى١ٍخ
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 ة. ثشَبيذ اػذاد اصتجُبٌ دلؼشفخ سضب انطهجخ ػٍ طشائق انتذسَش ادلتجؼخ:
 خّظ عٕٛاد. :ِذح رٕف١ز اٌجشٔبِظ

  ٠ىشس ع٠ٕٛب . :اٌجشٔبِظػذد ِشاد رىشاس 

 اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌمغُ اٌؼٍّٟ. اٌغٙخ اٌّغإٌٚخ ػٓ اٌزٕف١ز:

 اٌّالؽظبد اٌغذٚي اٌضِٕٟ ٌٍزٕف١ز اٌغٙخ اٌّغإٌٚخ ػٓ اٌزٕف١ز  خطٛاد رٕف١ز اٌجشٔبِظ

إػذاد اعزجٛبٌ نًؼشفخ يذٖ سظب انطهجخ ػٍ  -

غشائك انزذسٚظ انًزجؼخ يٍ لجم انكبدس 

 نهزؾذٚذ َمبغ انمٕح ٔ انعؼف.انزذسٚغٙ 

 

اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌمغُ 

 اٌؼٍّٟ

 )ثؾىً دٚسٞ ِٓ وً عٕخ دساع١خ( 3-37/5/4043

رٕصٚغ االعزجٛبٌ ػهٗ انطهجخ نًؼشفخ يذٖ  -

سظبْى ػٍ غشائك انزذسٚظ انًزجؼخ يٍ لجم 

 انكبدس انزذسٚغٙ.

 

اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌمغُ 

 اٌؼٍّٟ

 وً عٕخ دساع١خ()ثؾىً دٚسٞ ِٓ  3-37/6/4043

سفغ رمبسٚش عُٕٚخ ثُزبئظ االعزجبَخ يغ  -

يُبلؾزٓب ٔ رفغٛشْب يٍ لجم انهغُخ انؼهًٛخ 

فٙ انمغى ٔ رمذٚى يغًٕػخ يٍ انًمزشؽبد ٔ 

 انزٕصٛبد.

 

اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌمغُ 

 اٌؼٍّٟ

 

ٔٙب٠خ وً ػبَ دساعٟ 

50/8/4043 

 ٔٙب٠خ وً ػبَ دساعٟ

50/8/4043 

 دساع١خ( )ثؾىً دٚسٞ ِٓ وً عٕخ

ػشض انُزبئظ ٔ يُبلؾزٓب فٙ يغهظ  -

 انمغى.
 )ثؾىً دٚسٞ ِٓ وً عٕخ دساع١خ( 53/8/4044-3/2 ِغٍظ اٌمغُ

ػشض انُزبئظ ٔ يُبلؾزٓب فٙ يغهظ  -

 انكهٛخ.
 )ثؾىً دٚسٞ ِٓ وً عٕخ دساع١خ( 53/8/4044-3/2 ِغٍظ اٌى١ٍخ
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 ادلضتفُذح حىل طشائق انتذسَش ادلتجؼخ:واجلهبد د. ثشَبيذ اػذاد اصتجُبٌ دلؼشفخ آساء أسثبة انؼًم 
 خّظ عٕٛاد.يذح رُفٛز انجشَبيظ: 

  ٠ىشس ع٠ٕٛب . ػذد يشاد ركشاس انجشَبيظ:

 اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌمغُ اٌؼٍّٟ. انغٓخ انًغؤٔنخ ػٍ انزُفٛز:

 اٌّالؽظبد اٌغذٚي اٌضِٕٟ ٌٍزٕف١ز اٌغٙخ اٌّغإٌٚخ ػٓ اٌزٕف١ز خطٛاد رٕف١ز اٌجشٔبِظ

إػذاد اعزجٛبٌ نًؼشفخ آساء أسثبة انؼًم ٔ  -

انغٓبد انًغزفٛذح ؽٕل غشائك انزذسٚظ 

 انًزجؼخ.

اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌمغُ 

 اٌؼٍّٟ

 

3-37/5/4043 

 

 ثؾىً دٚسٞ ِٓ وً عٕخ دساع١خ()

رٕصٚغ االعزجٛبٌ ػهٗ أسثبة انؼًم ٔ  -

انغٓبد انًغزفٛذح نًؼشفخ آسائٓى ؽٕل 

 غشائك انزذسٚظ انًزجؼخ.

اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌمغُ 

 اٌؼٍّٟ

 

3-37/6/4043 

 

 )ثؾىً دٚسٞ ِٓ وً عٕخ دساع١خ(

سفغ رمبسٚش عُٕٚخ ثُزبئظ االعزجبَخ يغ  -

يُبلؾزٓب ٔ رفغٛشْب يٍ لجم انهغُخ انؼهًٛخ 

فٙ انمغى ٔ رمذٚى يغًٕػخ يٍ انًمزشؽبد 

 ٔ انزٕصٛبد.

ٌٍغٕخ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌمغُ ا

 اٌؼٍّٟ

 

ٔٙب٠خ وً ػبَ دساعٟ 

50/8/4043 

 

 ٔٙب٠خ وً ػبَ دساعٟ

50/8/4043 

 )ثؾىً دٚسٞ ِٓ وً عٕخ دساع١خ(

ػشض انُزبئظ ٔ يُبلؾزٓب فٙ يغهظ  -

 انمغى.
 )ثؾىً دٚسٞ ِٓ وً عٕخ دساع١خ( 53/8/4044-3/2 ِغٍظ اٌمغُ

ػشض انُزبئظ ٔ يُبلؾزٓب فٙ يغهظ  -

 انكهٛخ.
 دساع١خ()ثؾىً دٚسٞ ِٓ وً عٕخ  53/8/4044-3/2 ِغٍظ اٌى١ٍخ
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 . انؼًم ػهً تنًُخ ادلهبساد ادلهنُخ نهطهجخ:2
 أ. ثشَبيذ وضغ خطخ صنىَخ نهتذسَت انصُفٍ:

 خّظ عٕٛاد.: يذح رُفٛز انجشَبيظ

 ٠ىشس ع٠ٕٛب .ػذد يشاد ركشاس انجشَبيظ: 

 ؽؼجخ اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش. انغٓخ انًغؤٔنخ ػٍ انزُفٛز:

 اٌّالؽظبد اٌغذٚي اٌضِٕٟ ٌٍزٕف١ز اٌغٙخ اٌّغإٌٚخ ػٓ اٌزٕف١ز  خطٛاد رٕف١ز اٌجشٔبِظ

ٔظغ خطخ عُٕٚخ نهزذسٚت انصٛفٙ نزًُٛخ انًٓبساد  -

 انًُٓٛخ نهطهجخ ثًب ٚزالءو يغ يزطهجبد عٕق انؼًم.
 50/7/4043-3/5 اٌمغُ اٌؼٍّٟ

)ثؾىً دٚسٞ ِٓ وً عٕخ 

 دساع١خ(

انًٓبساد رُفٛز انخطخ انغُٕٚخ نهزذسٚت انصٛفٙ نزًُٛخ  -

 انًُٓٛخ نهطهجخ ثًب ٚزالءو يغ يزطهجبد عٕق انؼًم.
 53/2/4043-3 ؽؼجخ اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش

)ثؾىً دٚسٞ ِٓ وً عٕخ 

 دساع١خ(

 ة. ثشَبيذ وضغ دوساد تذسَجُخ:

 خّظ عٕٛاد.: يذح رُفٛز انجشَبيظ

 ٠ىشس ع٠ٕٛب .ػذد يشاد ركشاس انجشَبيظ: 

 اٌؼٍّٟ.اٌمغُ  انغٓخ انًغؤٔنخ ػٍ انزُفٛز:

 اٌّالؽظبد اٌغذٚي اٌضِٕٟ ٌٍزٕف١ز اٌغٙخ اٌّغإٌٚخ ػٓ اٌزٕف١ز  خطٛاد رٕف١ز اٌجشٔبِظ

ٔظغ ثشايظ رذسٚجٛخ نزطٕٚش انًٓبساد انًُٓٛخ  -

 .اخزصبصٓىنهطهجخ فٙ يغبالد 
 )ثؾىً دٚسٞ ِٓ وً عٕخ دساع١خ( 50/7/4043-3/5 اٌمغُ اٌؼٍّٟ

رُفٛز انجشايظ انزذسٚجٛخ نزطٕٚش انًٓبساد  -

ػهٗ أٌ  اخزصبصٓىانًُٓٛخ نهطهجخ فٙ يغبالد 

 ركٌٕ فٙ انؼطهخ انصٛفٛخ.

 اٌمغُ اٌؼٍّٟ

 

3-53/8/4043 

 

 

 )ثؾىً دٚسٞ ِٓ وً عٕخ دساع١خ(
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 د. ثشَبيذ انضفشاد انؼهًُخ و انزَبساد ادلُذاَُخ:
 خّظ عٕٛاد.: يذح رُفٛز انجشَبيظ

 ٠ىشس ع٠ٕٛب .ػذد يشاد ركشاس انجشَبيظ: 

 ؽؼجخ اٌؾإْٚ اٌؼ١ٍّخ. انغٓخ انًغؤٔنخ ػٍ انزُفٛز:

 

 اٌّالؽظبد اٌغذٚي اٌضِٕٟ ٌٍزٕف١ز اٌغٙخ اٌّغإٌٚخ ػٓ اٌزٕف١ز خطٛاد رٕف١ز اٌجشٔبِظ

ٔظغ ثشَبيظ نهغفشاد انؼهًٛخ ٔ انضٚبساد  -

 انًٛذاَٛخ نًؤعغبد انمطبع انؼبو ٔ انخبؿ.
 )ثؾىً دٚسٞ ِٓ وً عٕخ دساع١خ( 53/5/4043-3 اٌؼٍّٟاٌمغُ 

رُفٛز ثشَبيظ انغفشاد انؼهًٛخ ٔ انضٚبساد  -

 انًٛذاَٛخ نًؤعغبد انمطبع انؼبو ٔ انخبؿ.
 )ثؾىً دٚسٞ ِٓ وً عٕخ دساع١خ( 53/7/4043-3/6 ؽؼجخ اٌؾإْٚ اٌؼ١ٍّخ
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 انجحخُخ نذي انطهجخ:وانقبثهُبد . تنًُخ انقذساد 3
 إقبيخ يؤمتش ػهًٍ صنىٌ نهطهجخ: ثشَبيذ -

 خّظ عٕٛاد.: يذح رُفٛز انجشَبيظ

 ٠ىشس ع٠ٕٛب .ػذد يشاد ركشاس انجشَبيظ: 

 .ؽؼجخ اٌؾإْٚ اٌؼ١ٍّخ انغٓخ انًغؤٔنخ ػٍ انزُفٛز:

 اٌّالؽظبد اٌغذٚي اٌضِٕٟ ٌٍزٕف١ز اٌغٙخ اٌّغإٌٚخ ػٓ اٌزٕف١ز خطٛاد رٕف١ز اٌجشٔبِظ

ٌٍطٍجخ ٌٍزؼش٠ف ػمذ ؽٍمبد ٔمبؽ١خ )ع١ّٕبس(  -

ثأ١ّ٘خ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚ و١ف١خ وزبثخ اٌجؾش 

 ثأعٍٛة ػٍّٟ فؾ١ؼ ٚ ع١ٍُ.

 اٌمغُ اٌؼٍّٟ

 

3/30-50/34/4043 

 

 

 )ثؾىً دٚسٞ ِٓ وً عٕخ دساع١خ(

وزبثخ اٌجؾٛس فٟ وً ِشؽٍخ دساع١خ ػذا  -

اٌّشؽٍخ اٌشاثؼخ ٌىْٛ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ِٓ مّٓ 

ٌٍجؾش ِزطٍجبد اٌزخشط ػٍٝ أْ رخقـ دسعخ 

 رنبف ئٌٝ دسعخ عؼٟ اٌطبٌت.

 اٌمغُ اٌؼٍّٟ

 

3/5-37/7/4044 

 

 )ثؾىً دٚسٞ ِٓ وً عٕخ دساع١خ(

رؾى١ً ٌغٕخ ِٓ أعبرزح اٌمغُ اٌؼٍّٟ ػٍٝ  -

 ِغزٜٛ وً ِشؽٍخ دساع١خ ٌزم١١ُ ثؾٛس اٌطٍجخ.
 ِىزت اٌغ١ذ اٌؼ١ّذ

 

38-40/7/4044 

 

 )ثؾىً دٚسٞ ِٓ وً عٕخ دساع١خ(

ِٓ لجً اٌٍغبْ اٌّؾىٍخ ٌٙزا رم١١ُ ثؾٛس اٌطٍجخ  -

 اٌغشك.

اٌٍغبْ اٌّؾىٍخ ٌزم١١ُ ثؾٛس 

 اٌطٍجخ
 )ثؾىً دٚسٞ ِٓ وً عٕخ دساع١خ( 43/7-47/8/4044

رشؽ١ؼ اٌجؾٛس اٌّز١ّضح ٌٍّؾبسوخ فٟ اٌّإرّش  -

 اٌؼٍّٟ.

اٌٍغبْ اٌّؾىٍخ ٌزم١١ُ ثؾٛس 

 اٌطٍجخ
 )ثؾىً دٚسٞ ِٓ وً عٕخ دساع١خ( 48-50/8/4044

ػٍّٟ عٕٛٞ ٌٍجؾٛس اٌّشؽؾخ ٚ ئلبِخ ِإرّش  -

 ٌىبفخ اٌّشاؽً اٌذساع١خ.
 ؽؼجخ اٌؾإْٚ اٌؼ١ٍّخ

 

 

37/2-53/8/4044 

 
 )ثؾىً دٚسٞ ِٓ وً عٕخ دساع١خ(
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 :انطهجخ نهىصىل إىل االَتبرُخ انؼهًُخ اننىػُخحتفز يٍ قذساد االصتبر اجلبيؼٍ وحبَُبً: هتُئخ ثُئخ ربيؼُخ يالئًخ 

 

رٓٛئخ ثٛئخ عبيؼٛخ يالئًخ 
رؾفض يٍ لذساد االعزبر 
انغبيؼٙ ٔ انطهجخ نهٕصٕل 
إنٗ االَزبعٛخ انؼهًٛخ 

 انُٕػٛخ

انغؼٙ نزؾٕٚم ٕٚو انغبيؼخ 
إنٗ ٕٚو نهزُبفظ انؼهًٙ ٔ 
 انًؼشفٙ نالعبرزح ٔ انطهجخ

خهك صمبفخ عبيؼٛخ رُغغى 
 يغ انمٛى انزٙ رؤيٍ ثٓب

رطٕٚش يخزجشاد انغبيؼخ ٔ 
سفذْب ثبنجشيغٛبد ٔ 
 انزكُٕنٕعٛب انؾذٚضخ

انؼًم ػهٗ ثُبء ٔ رطٕٚش 
 انجُٛخ انزؾزٛخ نهغبيؼخ
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 :انجنُخ انتحتُخ نهزبيؼخوتطىَش . انؼًم ػهً ثنبء 1
 ثشَبيذ تطىَش انجنُخ انتحتُخ نهكهُخ: -

 خّظ عٕٛاد.يذح رُفٛز انجشَبيظ: 

 ال ٠ىشس.ػذد يشاد ركشاس انجشَبيظ: 

 ؽؼجخ اٌؾإْٚ إٌٙذع١خ. انغٓخ انًغؤٔنخ ػٍ انزُفٛز:

 

 اٌّالؽظبد اٌغذٚي اٌضِٕٟ ٌٍزٕف١ز اٌغٙخ اٌّغإٌٚخ ػٓ اٌزٕف١ز خطٛاد رٕف١ز اٌجشٔبِظ

رؾكٛم نغُخ إلػذاد دساعخ ثبؽزٛبعبد انكهٛخ إنٗ  -

رطٕٚش االلغبو انؼهًٛخ ٔ انًشافك انخذيٛخ فٛٓب ٔفك 

 عذٔل صيُٙ.

 

 ِىزت اٌغ١ذ اٌؼ١ّذ

 

 

3-30/5/4043 

 

 

أػذاد انذساعخ ثبؽزٛبعبد انكهٛخ إنٗ رطٕٚش االلغبو  -

 انؼهًٛخ ٔ انًشافك انخذيٛخ فٛٓب.
  33/7/4043-33/5 اٌٍغٕخ اٌّؾىٍخ ٌٙزا اٌغشك

  34/8/4043-34/7 ِغٍظ اٌى١ٍخ ػشض ٔ يُبلؾخ انذساعخ فٙ يغهظ انكهٛخ. -

  53/34/4043-35/8 ؽؼجخ اٌؾإْٚ إٌٙذع١خ رٓٛئخ انكؾٕفبد انزخًُٛٛخ. -

 ؽؼجخ اٌؾإْٚ إٌٙذع١خ انزُفٛز. -
4/3/4044-

53/34/4047 
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 :انتكنىنىرُب احلذَخخ. تطىَش خمترباد اجلبيؼخ وسفذهب ثبنربجمُبد و 2
 ثشَبيذ تطىَش خمترب انكهُخ و سفذه ثبنربجمُبد و انتكنىنىرُب احلذَخخ: -

 خّظ عٕٛاد.يذح رُفٛز انجشَبيظ: 

 ال ٠ىشس.ػذد يشاد ركشاس انجشَبيظ: 

 االٔزشٔذ.ِٛبد ٚؽؼجخ رم١ٕخ اٌّؼٍ انغٓخ انًغؤٔنخ ػٍ انزُفٛز:

 

 اٌّالؽظبد اٌغذٚي اٌضِٕٟ ٌٍزٕف١ز اٌزٕف١زاٌغٙخ اٌّغإٌٚخ ػٓ  خطٛاد رٕف١ز اٌجشٔبِظ

رؾكٛم نغُخ إلػذاد دساعخ ؽٕل رطٕٚش يخزجش  -

 انكهٛخ ٔ سفذِ ثبنجشيغٛبد ٔ انزكُٕنٕعٛب انؾذٚضخ.

 

 ِىزت اٌغ١ذ اٌؼ١ّذ

 

 

3-30/5/4043 

 

 

أػذاد دساعخ ؽٕل رطٕٚش يخزجش انكهٛخ ٔ سفذِ  -

 ثبنجشيغٛبد ٔ انزكُٕنٕعٛب انؾذٚضخ.
اٌّؾىٍخ ٌٙزا اٌغشكاٌٍغٕخ   33/5-33/7/4043  

  34/8/4043-34/7 ِغٍظ اٌمغُ ػشض ٔ يُبلؾخ انذساعخ فٙ يغهظ انمغى. -

  35/2/4043-35/8 ِغٍظ اٌى١ٍخ ػشض ٔ يُبلؾخ انذساعخ فٙ يغهظ انكهٛخ. -

 انزُفٛز. -
ؽؼجخ رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد ٚ 

 االٔزشٔذ
4/3/4044-53/34/4047  
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 :ربيؼُخ تنضزى يغ انقُى انيت تؤيٍ هبب. خهق حقبفخ 3
 ثشَبيذ إقبيخ دوساد تخقُفُخ نغشس قُى انخقبفخ اجلبيؼُخ نذي انطهجخ: -أ

 خّظ عٕٛاد.يذح رُفٛز انجشَبيظ: 

 .ع٠ٕٛب   ٠ىشس ػذد يشاد ركشاس انجشَبيظ:

 ؽؼجخ اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش. انغٓخ انًغؤٔنخ ػٍ انزُفٛز:

 اٌّالؽظبد اٌغذٚي اٌضِٕٟ ٌٍزٕف١ز اٌّغإٌٚخ ػٓ اٌزٕف١زاٌغٙخ  خطٛاد رٕف١ز اٌجشٔبِظ

رؾكٛم نغُخ إلػذاد ثشَبيظ نهذٔساد انزضمٛفٛخ  -

 ثؾأٌ غشط لٛى انضمبفخ انغبيؼٛخ نذٖ انطهجخ.

 

 ِىزت اٌغ١ذ اٌؼ١ّذ

 

 

3-30/5/4043 

 

 

 )ثؾىً دٚسٞ ِٓ وً عٕخ دساع١خ(

إػذاد ثشَبيظ نهذٔساد انزضمٛفٛخ ثؾأٌ غشط  -

 انضمبفخ انغبيؼٛخ نذٖ انطهجخ.لٛى 

اٌٍغٕخ اٌّؾىٍخ ٌٙزا 

 اٌغشك
 )ثؾىً دٚسٞ ِٓ وً عٕخ دساع١خ( 33/5-50/6/4043

 )ثؾىً دٚسٞ ِٓ وً عٕخ دساع١خ( 53/7/4043-3/6 ِغٍظ اٌمغُ ػشض ٔ يُبلؾخ انجشَبيظ فٙ يغهظ انمغى. -

 )ثؾىً دٚسٞ ِٓ وً عٕخ دساع١خ( 53/7/4043-3/6 ِغٍظ اٌى١ٍخ ػشض ٔ يُبلؾخ انجشَبيظ فٙ يغهظ انكهٛخ. -

 )ثؾىً دٚسٞ ِٓ وً عٕخ دساع١خ( 50/8/4044-3/30/4043 ؽؼجخ اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش انزُفٛز. -
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 نغشس قُى انخقبفخ اجلبيؼُخ نذي انطهجخ:واننفضٍ ثشَبيذ االسشبد انرتثىٌ  -ة
 خّظ عٕٛاد.يذح رُفٛز انجشَبيظ: 

 ٠ىشس ع٠ٕٛب . ػذد يشاد ركشاس انجشَبيظ:

 ٚؽذح االسؽبد اٌزشثٛٞ. انغٓخ انًغؤٔنخ ػٍ انزُفٛز:

 

 اٌّالؽظبد اٌغذٚي اٌضِٕٟ ٌٍزٕف١ز اٌغٙخ اٌّغإٌٚخ ػٓ اٌزٕف١ز خطٛاد رٕف١ز اٌجشٔبِظ

رؾكٛم نغُخ إلػذاد ثشَبيظ االسؽبد  -

انزشثٕ٘ ٔ انُفغٙ نغشط لٛى انضمبفخ 

 انغبيؼٛخ نذٖ انطهجخ.

 

 ِىزت اٌغ١ذ اٌؼ١ّذ

 

 

3-9/5/4043 

 

 

 )ثؾىً دٚسٞ ِٓ وً عٕخ دساع١خ(

أػذاد ثشَبيظ االسؽبد انزشثٕ٘ ٔ انُفغٙ  -

 نغشط لٛى انضمبفخ انغبيؼٛخ نذٖ انطهجخ.
 )ثؾىً دٚسٞ ِٓ وً عٕخ دساع١خ( 53/5/4043-30/5 اٌٍغٕخ اٌّؾىٍخ ٌٙزا اٌغشك

ػشض ٔ يُبلؾخ انذساعخ فٙ يغهظ  -

 انمغى.
 )ثؾىً دٚسٞ ِٓ وً عٕخ دساع١خ( 53/7/4043-3/6 ِغٍظ اٌمغُ

ػشض ٔ يُبلؾخ انذساعخ فٙ يغهظ  -

 انكهٛخ.
 )ثؾىً دٚسٞ ِٓ وً عٕخ دساع١خ( 53/7/4043-3/6 ِغٍظ اٌى١ٍخ

 )ثؾىً دٚسٞ ِٓ وً عٕخ دساع١خ( 50/8/4044-3/30/4043 ٚؽذح االسؽبد اٌزشثٛٞ انزُفٛز. -
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 :وانطهجخنألصبتزح وادلؼشيف . انضؼٍ نتحىَم َىو اجلبيؼخ إىل َىو نهتنبفش انؼهًٍ 4
 :نألصبتزحو ثشاءاد االخرتاع وادلؤنفبد ثشَبيذ انجحىث  -أ

 خّظ عٕٛاد.يذح رُفٛز انجشَبيظ: 

 ٠ىشس ع٠ٕٛب .ػذد يشاد ركشاس انجشَبيظ: 

 ؽؼجخ اٌؾإْٚ اٌؼ١ٍّخ. انغٓخ انًغؤٔنخ ػٍ انزُفٛز:

 اٌّالؽظبد اٌغذٚي اٌضِٕٟ ٌٍزٕف١ز اٌغٙخ اٌّغإٌٚخ ػٓ اٌزٕف١ز رٕف١ز اٌجشٔبِظخطٛاد 

رؾكٛم نغُخ رمغ ػهٗ ػبرمٓب رغًٛغ  -

انجؾٕس ٔ انًؤنفبد انًزًٛضح ٔ ثشاءاد 

االخزشاع انًزؼهمخ ثبنكبدس انزذسٚغٙ فٙ 

 انكهٛخ.

 

 ِىزت اٌغ١ذ اٌؼ١ّذ

 

 

3-30/30/4043 

 

 )ثؾىً دٚسٞ ِٓ وً عٕخ دساع١خ(

رغًٛغ انجؾٕس ٔ انًؤنفبد انًزًٛضح ٔ  -

ثشاءاد االخزشاع انًزؼهمخ ثبنكبدس 

 انزذسٚغٙ فٙ انكهٛخ.

 

 اٌٍغٕخ اٌّؾىٍخ ٌٙزا اٌغشك

 

 

33-53/30/4043 

 

 )ثؾىً دٚسٞ ِٓ وً عٕخ دساع١خ(

ػشض ٔ يُبلؾخ يب رى رغًٛؼّ فٙ  -

 يغهظ انمغى.
 دساع١خ()ثؾىً دٚسٞ ِٓ وً عٕخ  50/33/4043-3/33 ِغٍظ اٌمغُ

ػشض ٔ يُبلؾخ يب رى رغًٛؼّ فٙ  -

 يغهظ انكهٛخ.
 )ثؾىً دٚسٞ ِٓ وً عٕخ دساع١خ( 53/34/4043-3/34 ِغٍظ اٌى١ٍخ

اسعبل انجؾٕس انًًٛضح نهًؾبسكخ فٙ ٕٚو  -

 انغبيؼخ.
 )ثؾىً دٚسٞ ِٓ وً عٕخ دساع١خ( 37/4/4044-4/3 ؽؼجخ اٌؾإْٚ اٌؼ١ٍّخ
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 ادلتًُزح نطهجخ انكهُخ:ثشَبيذ اننشبطبد انؼهًُخ  -ة
 خّظ عٕٛاد.يذح رُفٛز انجشَبيظ: 

 ٠ىشس ع٠ٕٛب .ػذد يشاد ركشاس انجشَبيظ: 

 ؽؼجخ اٌؾإْٚ اٌؼ١ٍّخ. انغٓخ انًغؤٔنخ ػٍ انزُفٛز:

 اٌّالؽظبد اٌغذٚي اٌضِٕٟ ٌٍزٕف١ز اٌغٙخ اٌّغإٌٚخ ػٓ اٌزٕف١ز خطٛاد رٕف١ز اٌجشٔبِظ

رؾكٛم نغُخ رمغ ػهٗ ػبرمٓب رغًٛغ  -

 انُؾبغبد انؼهًٛخ انًزًٛضح نطهجخ انكهٛخ.
 )ثؾىً دٚسٞ ِٓ وً عٕخ دساع١خ( 30/30/4043-3 ِىزت اٌغ١ذ اٌؼ١ّذ

رغًٛغ انُؾبغبد انؼهًٛخ انًزًٛضح نطهجخ  -

 انكهٛخ.
 )ثؾىً دٚسٞ ِٓ وً عٕخ دساع١خ( 53/30/4043-33 اٌٍغٕخ اٌّؾىٍخ ٌٙزا اٌغشك

ػشض ٔ يُبلؾخ يب رى رغًٛؼّ فٙ  -

 انمغى.يغهظ 
 )ثؾىً دٚسٞ ِٓ وً عٕخ دساع١خ( 50/33/4043-3/33 ِغٍظ اٌمغُ

ػشض ٔ يُبلؾخ يب رى رغًٛؼّ فٙ  -

 يغهظ انكهٛخ.
 )ثؾىً دٚسٞ ِٓ وً عٕخ دساع١خ( 53/34/4043-3/34 ِغٍظ اٌى١ٍخ

اسعبل انُؾبغبد انؼهًٛخ انًًٛضح  -

 نهًؾبسكخ فٙ ٕٚو انغبيؼخ.
 )ثؾىً دٚسٞ ِٓ وً عٕخ دساع١خ( 37/4/4044-4/3 ؽؼجخ اٌؾإْٚ اٌؼ١ٍّخ
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 :وانذويلنهىصىل إىل حبنخ يٍ انتنبفش ػهً انصؼُذ احملهٍ وادلهنُخ وانرتثىَخ انؼهًُخ وااليكبَبد حبنخبً: تنًُخ انقذساد 

 
 

 

رًُٛخ انمذساد ٔ االيكبَبد 
انؼهًٛخ ٔ انًُٓٛخ ٔ 

انزشثٕٚخ نهٕصٕل إنٗ ؽبنخ 
يٍ انزُبفظ ػهٗ انصؼٛذ 

 انًؾهٙ ٔ انذٔنٙ

رطٕٚش انمذساد ٔ انًٓبساد 
االنكزشَٔٛخ نهكبدس 
انزذسٚغٙ نًٕاكجخ 

انزطٕساد فٙ يغبل انزؼهٛى 
 االنكزشَٔٙ

صٚبدح ػذد انزذسٚغٍٛٛ يٍ 
 ؽًهخ ؽٓبدح انذكزٕساِ

انؼًم ػهٗ اعزؾذاس 
 يغالد ػهًٛخ سصُٛخ

انغؼٙ إنٗ ػمذ ارفبلٛبد 
رؼبٌٔ ٔ رذسٚت يغ 
 انغبيؼبد انذٔنٛخ
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 :االداسَخوانكىادس تذسَت انقُبداد انؼهًُخ ظىيخ انؼًم االداسٌ يف اجلبيؼخ وخبيضبً: تطىَش ين

 
 

رطٕٚش يُظٕيخ انؼًم االداس٘ فٙ انغبيؼخ 
ٔ رذسٚت انمٛبداد انؼهًٛخ ٔ انكٕادس 

 االداسٚخ

انغؼٙ نهٕصٕل إنٗ ؽٕكًخ إنكزشَٔٛخ 
يزكبيهخ نكبفخ االَؾطخ انؼهًٛخ ٔ االداسٚخ 

 فٙ عًٛغ رؾكٛالد انغبيؼخ
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 تطجُق اخلطخ االصرتاتُزُخ وفق األهذاف وادلؤششاد
 .حتويل األهداف العملية اىل خطط العمل

 :انذونُخ اجلبيؼبدانضؼٍ اىل ػقذ اتفبقُبد تؼبوٌ وتذسَت يغ  -1

 
 انًالؽظبد انغذٔل انضيُٙ نهزُفٛز انغٓخ انًغؤٔنخ ػٍ انزُفٛز خطٕاد رُفٛز انجشَبيظ

 ٌزجبدي اٌخجشاد ٚثؾىً دٚسٞ 02/2/0100 – 1/11/0101 اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌمغُ اٌٍغٕخ ٚزى رغًٛخ األعزبر انضائش

رؾذٚذ يٓبو األعزبر انضائش انؼهًٛخ 

 ٔيزطهجبد إَغبصْب ٔرؾذٚذ يذح انضٚبسح
 ٠زُ اٌؼًّ ثٗ ثؾىً دٚسٞ 02/11/0201- 1/11/0201 اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌمغُ

ػشض أعًبء األعبرزح انضائشٍٚ فٙ 

اعزؾصبل يغهظ انكهٛخ نغشض 

 انًٕافمخ ػهٗ اعزعبفزٓى

اٌؼًّ ػٍٝ اعزمطبة األعبرزح  02/10/0201 – 1/10/0201 ِغٍظ و١ٍخ اٌزشث١خ االعبع١خ

 اٌضائش٠ٓ ثؾىً دٚسٞ ِٓ وً عٕخ
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 السعي اىل عقد اتفاقيات تدريب مع اجلامعات الدولية

 :لكي يتحقق الهدف البد من اتخاذ االتي
تمع المدني في العاصمة األردنية عمان لتدريب مع مؤسسات المج توأمةعقدنا اتفاقا )قسم الجغرافيا بكمية التربية األساسية(  0212في عام  .1

-إدارة الموارد البشرية -ميارات االتصال والتواصل-إدارة االزمات والصراع في العمل -إدارة الوقت-في )التخطيط االستراتيجيتدريسينا 
لقسم ليعمل عمى القاء محاضرات في قسمو بما ساعة تدريبية وقد اشترك في الدورة رئيس ا 46اخالقيات العمل( بواقع -ية المستدامةالتنم

 والزالت االتفاقية سارية المفعولتدرب عميو 
اركة عمى تبادل الخبرات وقد حضر رئيس القسم التدريب والمش الجغرافيا واتحاد المدربين العربعقدنا اتفاقا بين قسم  12/11/0212في  .0

 0200مفعول وسوف تفعل وتطبق عام االحتراف الميني عمى تدريسيي القسم والزالت االتفاقية سارية البدورة بألقاء المحاضرات حول ليقوم 
 الجية الراعية قسم الجغرافيا في كمية التربية األساسية

حول تبادل الخبرات –تفاىم بين قسم الجغرافيا بكمية التربية األساسية وبين المركز األوربي لمبحوث واالستشارات كانت مذكرة  0212في عام  .0
يز ح ستأخذاالتفاقية  -بين قسم الجغرافيا وجامعة سانت لويس في بمجيكا وفعال تم حضور مؤتمر في التنمية البشرية من قبل رئيس القسم

 قسم الجغرافيا.الجية الراعية % 02وبنسبة  0200التطبيق عام 
لتبادل الخبرات في  فاىم بين كمية التربية األساسية ومركز لندن لمبحوث والدراسات االجتماعيةتم عقد اتفاق كمذكرة ت 9/0/0202في  .6

 .معة ميسانجا -كمية التربية األساسية% الجية الراعية 42وبنسبة  0200 المجاالت العممية وسيكون ساريا لممفعول ويطبق في عام
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 :انؼًم ػهً اصتحذاث جمالد ػهًُخ سصُنخ -2

 
انغٓخ انًغؤٔنخ ػٍ  خطٕاد رُفٛز انجشَبيظ

 انزُفٛز
 انًالؽظبد انغذٔل انضيُٙ نهزُفٛز

رؾكٛم نغُخ نفصم انؼهٕو 

االعزًبػٛخ ٔاإلَغبَٛخ 

ٔانزشثٕٚخ ػٍ انؼهٕو 

 انصشفخ

 ِىزت اٌغ١ذ اٌؼ١ّذ -1

ِذ٠ش رؾش٠ش ِغٍخ  -0

 ١ِغبْ ٌٍذساعبد

1/1/0201 – 
01/10/0200 

اٌؼًّ ػٍٝ رذاسط ِٛمٛع 

فقً اٌّغٍخ ِٓ لجً ١٘ئخ 

 اٌزؾش٠ش

اػذاد دساعخ يفصهخ ػٍ 

فصم ٔاعزؾذاس يغهخ 

 انؼهٕو انصشفخ

 ِىزت اٌغ١ذ اٌؼ١ّذ -1

ِذ٠ش رؾش٠ش ِغٍخ  -0

 ١ِغبْ ٌٍذساعبد

1/0/0201 – 
01/10/0200 

 

يُبلؾخ انذساعخ انًمذيخ يٍ 

 لجم يذٚش انزؾشٚش نفصم

 انًغهخ

 ِغٍظ اٌى١ٍخ
1/0/0201 – 
01/10/0200 

٠زُ اٌؼًّ ثّٛمٛع فقً 

اٌّغٍخ ثؼذ ساعخ ِغزف١نخ 

ِٚٛافمخ أػنبء ١٘ئخ 

 اٌزؾش٠ش ِٚغٍظ اٌى١ٍخ
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 رؤية مبوضوع استحداث جمالت علمية رصينة

 :العمل عمى تطبيق الهدف أعاله
 المجمة االكاديميةالسبل التي تؤدي الى رفع مستوى  لكي تحقق المزيد من تطوير عمل المجالت البد من تحقيق 
 تم تحقيق التقدم في عممنا بمجمة ميسان لمدراسات االكاديمية من خالل: 

جة لمجمتنا االتفاق ساري المفعول وجدد عام لتبادل االستشياد   ولرفع مستوى الدر  0219مع مجمة االطروحة عام  توأمةعقد اتفاق  .1
 .مجمة ميسان لمدراسات االكاديمية% الجية المنفذة 22وسيطبق بنسبة  0200حتى  0202

 0219في بريطانيا عام لمبحوث واالستشارات االجتماعية  مركز لندن ميسان لمدراسات االكاديمية ومجمةبين مجمة  توأمةعقد اتفاق  .0
 .جمة ميسان لمدراسات االكاديمية% الجية المنفذة م22وبنسبة تطبيق  2023وسيستمر حتى عام  0202جدد االتفاق عام ,
لتبادل االستشياد في المصادر  0200وتستمر االتفاقية حتى عام  0202اتفاق مع المجمة التربوية الدولية المتخصصة في األردن عام  .0

 .االكاديمية لمدراساتمجمة ميسان  المنفذةالجية  0200% لعام 62كون نسبة اإلنجاز وستوالخبرات 
بنسبة  0200حتى العام  وستستمر 0202عام الستشياد لمصادر المجمتين جمة التربوية الكويتية لتبادل الخبرات واتم االتفاق مع الم .6

 .%42انجاز 
 .التعاون مع مجالت اجنبية لتحقيق المستوى األفضل لمجمتنابزيادة  0200وعام -0201ح في عام نطم .0
 0200لمعموم   التطبيقية وسينفذ البرنامج عام -لمعموم التربوية–واإلنسانية تجزئة مجمتنا مجمة ميسان لمعموم االجتماعية سنعمل عمى  .4

 .%02وبنسبة 
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 انتىأيخ يغ اجلبيؼبد انشصُنخ  -3

 خطوات تنفيذ البرنامج
الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ
 المالحظات الجدول الزمني لمتنفيذ

العمل عمى تشكيل لجنة 
دراسة باحتياجات  إلعداد

ومتطمبات التوأمة مع 
 الجامعات الرصينة

  مكتب السيد
 العميد

 مجمس القسم 
1/12/0201 – 01/10/0200 

اختيار جامعات 
ومؤسسات عممية تبدي 
استعدادىا لمتعاون 

 مجاالتالمستمر في 
البحوث وتبادل الخبرات 
 والمؤتمرات والندوات

اعداد دراسة الحتياجات 
هذا القسم الى مثل 

التعاون وتحديد 
الجامعات التي يتم 

 التوأمة معها

 11/10/0202 – 1/11/0201 مجمس القسم

تطوير المناىج في قسم 
الجغرافية ورفع أداء 
التدريسيين حسب 

معايير األداء والتقويم 
 في الجامعات

عرض ومناقشة الدراسة 
  11/10/0202 – 1/10/0201 مجمس القسم في مجمس القسم
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كمية التربية األساسية حول موضوع التوأمة مع الجامعات الرصينة ة مجمسرؤي  

                                                              لكي يتم تحقيق الهدف أعاله تتخذ االتي:
 0200العمل عمى توقيع برتوكول تعاون عممي عام  وسيتمالمؤتمرات ة جامعة برادفورد البريطانية لتبادل الخبرات والزيارات واالشتراك المتبادل في متم مراس .1

قسم الجغرافيا بجامعة برادفورد عمى تبادل الخبرات بخصوص المناىج والمختبرات ذات العالقة غرافيا بكمية التربية األساسية و وسيحصل اتفاق بين قسم الج
 .اقسم الجغرافي–% الجية المنفذة كمية التربية األساسية 02وستطبق بنسبة 

تفعيل االتفاقية من في مصر عمى تبادل الخبرات وسيتم تم االتفاق المبدئي بين قسم الجغرافيا بكمية التربية األساسية والمركز الكاتوكرافي الخميجي االفريقي  .0
 .%22وبنسبة  2025حتى  0201سنة 

تم يوس ى العمل في إقامة مؤتمرات وتبادل الخبرات العمميةورية تشاد عمتم االتفاق بين قسم الجغرافيا بكمية التربية األساسية وجامعة الممك فيصل في جمي .0
       .كمية التربية األساسية –% الجية المنفذة قسم الجغرافيا 02وبنسبة انجاز  0201تفعيل االتفاقية عام 

المؤتمرات العممية بما سيتم العمل عمى تبادل الزيارات و و  ابين مركز أبحاث لندن في بريطانيتم عقد اتفاق لتبادل الخبرات والمؤتمرات بين قسم الجغرافيا و   .6
     .%42وستنجز بنسبة  2025حتى عام  0201يعزز الجانب العممي لمطرفين وستفعل االتفاقية عام 

 0200حتى عام  0201عام تم عقد اتفاق مع اتحاد الكيانات العموم وحقوق االنسان من اجل التعاون العممي والثقافي والمؤتمرات وسيفعل االتفاق     .2
   .%02وبنسبة 

 0200متحققا عام دل الخبرات وسيكون ىذا المشروع أيضا ندرس مشروع ابرام اتفاق مع جامعة محمد الخامس في المغرب وجامعة المنوفية في مصر لتبا .6
    .%02وبنسبة 
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  :االَفتبس ػهً يؤصضبد انذونخ وانقطبع اخلبص وانجحج ػٍ فشص اصتخًبسَخ يشرتكخ -4

 المالحظات الجدول الزمني لمتنفيذ الجهة المسؤولة عن التنفيذ خطوات تنفيذ البرنامج
تشكيل لجنة لتحديد متطمبات التعاون مع 

 القطاعين العام والخاص مؤسسات
 يتم عمل المجنة بشكل دوري من كل سنة 01/10/0200 - 1/1/0201 مجمس القسم

التواصل اعداد دراسة بمتطمبات التعاون مع 
 بمؤسسات القطاعين العام والخاص

 01/10/0200  - 1/0/0201 مجمس القسم
يتم دراسة الخطة بشكل دوري من كل 

 سنة دراسية
  01/10/0200  - 1/0/0201 مجمس الكمية مناقشة الدراسة ومقترحاتيا في مجمس الكمية

 انجحج ػٍ فشص ػًم يشرتكسؤَخ انكهُخ حىل يىضىع االَفتبس ػهً يؤصضبد انذونخ وانؼًم يف 
 لتحقيق هذا الهدف بصورة عممية عمل االتي:

 سنعمل في قسم الجغرافيا عمى انشاء مركز متخصص في التحسس النائي ونظم المعمومات. .1
وسنعمل عمى انشاء بناية لذلك تظم متخصصين في الجغرافيا والفيزياء والحاسوب وسنعمل  –بخرائط متقدمة لوزارات والجغرافية وسيزود المركز الدوائر ا .0

  .عمى التعاقد مع شركات متخصصة لتوريد األجيزة وسيدعم المركز الباحثين بالمعمومات الدقيقة التي تعزز بحوثيم
ل مكتب استشاري في عالوة عمى عمراف عمى التربة وتحسين عمميا الشبيوت بالستيكية لزراعة الخضروات وال قسم الجغرافيا ضمن خطتو انجاز سيعم  .0

 .%02وسينفذ بنسبة انجاز  0200وسيكون ذلك عام مجال الزراعة 
ات حول مع مديرية التخطيط العمراني في محافظة ميسان عمى غرار النقطة األولى وذلك ألعداد دراسالعمل عمى اعداد خطة تضم تعاونا عمميا كامال   .6

 .%02وبنسبة انجاز  0200وسنفذ البرنامج عام  -ومعالجة الجانب التخطيطي الستعماالت األرضالبنى التحتية في المدينة 
 الغاية من المركز –ائي والتصحر والتموث البيئي واالىوار وسنبرم اتفاقية تعاون مع الجامعات العراقية ندراسة مشروع مركز بحوث البيئة يضم التحسس ال  .0

 .%62وبنسبة  0200سينجز المركز عام -تزويد المصانع والمؤسسات الزراعية وقطاع الصحة باستشارات حول تموث البيئة ونسب المواد المموثة
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  :انؼًم ػهً اصتحذاث يشاكز حبخُخ ينتزخ .5

 المالحظات الجدول الزمني لمتنفيذ الجية المسؤولة عن التنفيذ خطوات تنفيذ البرنامج
 تناقش بشكل دوري من كل سنة دراسية 01/10/0200 - 1/0/0201 مجمس القسم لجنة في مجمس القسم لتحديد نوعية البحوث التطبيقيةتشكيل 

دراسة حاجة السوق من البحوث التطبيقية في مجاالت 
 والجيومرفولوجيةالسياحة والزراعة والمدن 

 بشكل دوري من كل سنةتناقش  01/10/0200-  1/0/0201 المجنة العممية في القسم

التعاقد مع مؤسسات القطاعين العام والخاص بعد الدراسة 
 والمناقشة في مجمس الكمية

 بشكل دوري 01/10/0200 - 1/6/0201 مجمس الكمية

 سؤَخ جمهش كهُخ انرتثُخ األصبصُخ حىل يىضىع تضىَق انجحىث
  خطة العمل:

ٚٔؼًّ ػٍٝ رغ٠ٛك ٘زٖ اٌجؾٛس  ٚاٌغ١ِٛشفٌٛٛع١خلبػذح ث١بٔبد رنُ اٌجؾٛس اٌزطج١م١خ فٟ ِغبي اٌغ١بؽخ ٚاٌزخط١و اٌؾنشٞ ٚاٌضساػخ  ٌزأع١ظٔطّؼ  .3

 .اٌٝ ِإعغبد اٌذٌٚخ ٚاٌمطبع اٌخبؿ
ػٍٝ أغبص خطو رزؼٍك  ٔغؼٝ ٌؼًّ ِىزت ٚلبػذح ث١بٔبد ِشرجطخ ثّذ٠ش٠خ اٌزخط١و اٌؼّشأٟ ثّؾبفظخ ١ِغبْ ٌٍؼًّ–فٟ ِغبي اٌزخط١و اٌؾنشٞ  .4

 .ثذساعخ اٌّذ٠ٕخ ٚؽً اٌّؾىالد اٌزٟ رٛاعٗ اٌزخط١و فٟ ِغبالد ِزؼذدح

 اٌؼًّ ػٍٝ أؾبء ِىزت اعزؾبسٞ ٌٍضساػخ ِٓ خالي اٌؼًّ ػٍٝ رغ٠ٛك اٌجؾٛس راد اٌؼاللخ ٚاعزفبدح اٌغٙبد اٌّخزقخ ثزٌه ٚعٕؼًّ ػٍٝ أؾبء .5

 .ِخزجشاد ٌٍزشثخ

رفبق ِغ اٌّؾبفظخ فٟ ػًّ ثؾٛس راد ػاللخ ثبٌغبٔت اٌغ١بؽٟ ٚرط٠ٛش اٌجٕٝ اٌزؾز١خ ٌزٌه ٚاعشاء دساعبد ؽٛي فٟ ِغبي اٌغ١بؽخ عٕؼًّ ػٍٝ اال .6

 .ِٕٙب أفؾبة اٌؼاللخ ِغ اثشاَ ارفبل١بد ػ١ٍّخ ِغ ِإعغبد ثؾض١خ رذػُ رٌه اٌغبٔت ٠غزفبداٌغ١بؽخ فٟ اال٘ٛاس 

ٌٕظُ اٌّؼٍِٛبد ِزطٛسا ٠ذػُ اٌجؾٛس اٌزطج١م١خ راد اٌؼاللخ ٠ٚغٛق اٌخشائو ٌٍذاسع١ٓ فٟ ِغبي ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغشاف١خ عٕؼًّ ػٍٝ أؾبء ِخزجش  .7

 .ٚأفؾبة اٌغبٔت اٌزخط١طٟ ٚاٌج١ئٟ ٌالعزفبدح ِٕٙب فٟ ؽً اٌىض١ش ِٓ اٌّؾىالد

 -اٌى١ٍخ–)اٌغبِؼخ  –ٌزٌه  ٕفزحاٌّػٍّب اْ اٌغٙبد , %40ٚثٕغت أغبص  4044اٌزطج١م١خ ػبَ س ع١زُ أغبص ٘زٖ اٌذساعبد ٚاٌّشاوض اٌزٟ رذػُ اٌجؾٛ  .8

 .اٌمغُ(
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 :وانرباجمٍ ادلؤصضٍانضؼٍ نهحصىل ػهً االػتًبد  -6
 انًالؽظبد انغذٔل انضيُٙ نهزُفٛز انغٓخ انًغؤٔنخ ػٍ انزُفٛز خطٕاد رُفٛز انجشَبيظ

  53/34/4047- 3/4/4043 ِغٍظ اٌمغُ ِزطٍجبد االػزّبد اٌّإعغٟ فٟ لغُ اٌغغشاف١خ ألػذادرؾى١ً ٌغٕخ 

  53/34/4047 – 3/5/4043 ِغٍظ اٌمغُ اػذاد دساعخ ؽٛي ِزطٍجبد االػزّبد اٌّإعغٟ

  53/34/4047 – 3/5/4043 ِغٍظ اٌى١ٍخ ٚؽؼجخ مّبْ اٌغٛدح ػشك ِٕٚبلؾخ اٌذساعخ فٟ ِغٍظ اٌى١ٍخ

 سؤَخ جمهش كهُخ انرتثُخ األصبصُخ حىل انضؼٍ نهحصىل ػهً االػتًبد ادلؤصضٍ
 :العملخطة 
الييكل التنظيمي ليا بحيث تصبح ىذه األنشطة  مسؤولياتلدى الوحدات اإلدارية واألكاديمية في الكمية من كافة  ومؤسساتوتجذير أنشطة التقييم الذاتي  .1

التطوير والتحسن ليا من العمل الروتيني ليذه الوحدات وذلك بيدف تشخيص الدقيق لعمميا وجوانب القوة والضعف فييا وتحديد فرص  ال يتجزأجزءا 
 .والمعيقات والمحددات لذلك عمى ان يتم ذلك سنويا ورفع تقارير خاصة بذلك الى العمادة لممتابعة والمساءلة

 .توفير نظام لممتابعة واالشراف والتقييم لعمل اقسام الكمية ويتم ذلك من خالل .0
 .اقسام الكمية وكتابة تقارير دورية وفصمية عن جوانب القوة والضعفتبني سياسة لمتوثيق في الكمية لممتابعة الحقيقية والمستمرة لعمل  . أ

 لألقسام. األكاديميفي الكمية تكون وظيفتو رسم السياسات وتبني النماذج المميزة في األداء تأسيس مركز التقييم والتميز  . ب
  .توزيع المعايير عمى قطاعات األنشطة في الكمية .0
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  :اآلتيةيشمل المعيار المكونات األساسية 

 .حصيمة تعمم الطمبة .1
 .عمميات تطوير البرنامج .0
 .عمميات تقويم ومراجعة البرنامج  .0
 .تقويم الطمبة  .6
 .مساعدة الطمبة من الناحية التعميمية  .0
 .جودة التدريس .4
 .دعم جيود تحسين جودة التدريس .0
  .مؤىالت وخبرة أعضاء ىيئة التدريس  .2
 .نشاطات الخبرة الميدانية .9

 المؤسسات األخرى. ترتيبات الشراكة مع .12
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 خطوات الحصول عمى االعتماد المؤسسي
 ... التقدم بطمب الحصول عمى االعتماد المؤسسيالخطوة األولى: 
 ... : التحقق من تأىل المؤسسة لالعتمادالخطوة الثانية
 ... تشكيل الفريق وتحديد موعد الزيارة الخطوة الثالثة:
عداد تقرير المراجعة الخطوة الرابعة:  ... الزيارة الميدانية لممؤسسة وا 

 ... قرار االعتماد الخطوة الخامسة:
 المتابعة الدورية لممؤسسات المعتمدة الخطوة السادسة:

واالشراف عمى معايير بعة ويفرز ليا غرفة خاصة تضم متخصصين لممتا هعمى تشكيل لجان في الكمية تتابع كل الفقرات المذكورة اعالنعمل ذلك  وفي    
 .اقسام( -كمية -)جامعةلممشروع  المنفذةعمى ان تكون الجيات % 02وبنسبة ال تتجاوز  0200لعام ... وسيتم تطبيق ذلك حتى االجودة
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 :ويؤششاد انقُبستطجُق اخلطخ االصرتاتُزُخ حضت االهذاف 
 االٔغبص اٌّخططخٔغجخ 

 ٌخٚغإاٌغٙخ اٌّ

 اٌزٕف١زػٓ 
 د اٌٙذف اٌّخشعبد اٌّطٍٛثخ ِإؽشاد اٌم١بط

 %(40ثٕغجخ ) 4043 -

 %(40ثٕغجخ ) 4044 -

 %(40ثٕغجخ ) 4045 -

 %(40ثٕغجخ ) 4046 -

 %(40ثٕغجخ ) 4047 -

ٌغٕخ ٚفغ  -

 اٌّؼب١٠ش.

 اٌٍغبْ اٌؼ١ٍّخ. -

ِؼب١٠ش ٌزم٠ُٛ هشائك  -

 اٌزذس٠ظ.

 اعزجبٔخ ٌٍطٍجخ. -

 اعزجبٔخ اسثبة اٌؼًّ. -

 رزالءَاعزخذاَ هشائك ؽذ٠ضخ 

 ِٚغزٜٛ اٌزطٛس اٌؼٍّٟ ٚاٌؾذاصخ

رم٠ُٛ هشائك اٌزذس٠ظ اٌّزجؼخ 

 ٚرؾذ٠ضٙب دٚس٠ب
3.  

 %(40ثٕغجخ ) 4043 -

 %(40ثٕغجخ ) 4044 -

 %(40ثٕغجخ ) 4045 -

 %(40ثٕغجخ ) 4046 -

 %(40ثٕغجخ ) 4047 -

ؽؼجخ اٌزؼ١ٍُ  -

 اٌّغزّش.

 اٌمغُ اٌؼٍّٟ. -

ؽؼجخ اٌؾإْٚ  -

 اٌؼ١ٍّخ

رؾذ٠ذ ِزطٍجبد اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ٌذٜ 

اٌطبٌت فٟ مٛء االرغب٘بد 

ِٓ خالي  ِؼشفخ عٛق  اٌّؼبفشح

 اٌؼًّ

اٌؾبعخ اٌٝ رط٠ٛش ٔٛػ١خ اٌزؼ١ٍُ 

ٌذٜ اٌطٍجخ فٟ مٛء ِزطٍجبد 

اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ٚثؼل االرغب٘بد 

 اٌزشث٠ٛخ اٌّؼبفشح

اٌؼًّ ػٍٝ ر١ّٕخ اٌّٙبساد 

 ا١ٌّٕٙخ ٌٍطٍجخ
4.  

 %(40ثٕغجخ ) 4043 -

 %(40ثٕغجخ ) 4044 -

 %(40ثٕغجخ ) 4045 -

 %(40ثٕغجخ ) 4046 -

 %(40ثٕغجخ ) 4047 -

ؽؼجخ اٌؾإْٚ  -

 اٌؼ١ٍّخ
 البِخ ِإرّش ػٍّٟ عٕٛٞ ٌٍطٍجخ.

١خ اٌّٙبساد ّاػذاد رقٛس ِمزشػ ٌزٕ

اٌجؾض١خ ِٓ خالي اعزخذاَ إٌّٙظ 

 اٌجؾضٟ فٟ اٌذساعخ

ر١ّٕخ اٌمذساد ٚاٌمبث١ٍبد 

 اٌجؾض١خ ٌذٜ اٌطبٌت
5.  

 %(40ثٕغجخ ) 4043 -

 %(40ثٕغجخ ) 4044 -

 %(40ثٕغجخ ) 4045 -

 %(40ثٕغجخ ) 4046 -

 %(40ثٕغجخ ) 4047 -

ؽؼجخ اٌؾإْٚ  -

 اٌؼ١ٍّخ.

ؽؼجخ اٌؾإْٚ  -

 إٌٙذع١خ.

 ثأٔظّخرخق١ـ اٌخٛادَ اٌخبفخ 

اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ٚأؾبء اٌّخزجشاد 

ٚاٌمبػبد اٌذساع١خ اٌزو١خ ٚاٌؾبعجبد 

 اٌؾذ٠ضخ ٚأعٙضح اٌؼشك االٌىزش١ٔٚخ

 رط٠ٛش اٌّإعغبد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌغبِؼ١خ
اٌؼًّ ػٍٝ ثٕبء ٚرط٠ٛش اٌج١ٕخ 

 اٌزؾز١خ ٌٍغبِؼخ
6.  

 %(40ثٕغجخ ) 4043 -

 %(40ثٕغجخ ) 4044 -

 %(40ثٕغجخ ) 4045 -

 %(40ثٕغجخ ) 4046 -

 %(40ثٕغجخ ) 4047 -

ؽؼجخ رم١ٕخ  -

اٌّؼٍِٛبد 

 ٚاالٔزش١ٔذ.

االلغبَ  -

 اٌؼ١ٍّخ.

رٛف١ش لبػبد ِخزجش٠خ ِغٙضح 

 :االر١خ ثبألعٙضح

 .عٙبص ص١ذ٠ٛال٠ذ ِغبؽخ -

 .عٙبص ثال١ِٛٔزش -

 عٙبص ل١بط اٌنٛمبء -

 (ٌجبٔزٛوشاف.ٚااالعزش٠ٛعىٛة)

اػذاد ِؼ١ٍّٓ  ِإ١ٍ٘ٓ ػ١ٍّب  

ِٕٚٙغ١ب  لبدس٠ٓ ػٍٝ ل١بدح اٌّغزّغ 

ٔؾٛ اٌّؼشفخ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌغ١ذ ٚإٌبعؼ 

اٌزٞ ٠ؼضص اٌّؼشفخ ٚإٌظشح 

اٌجٕبءح فنال  ػٓ ل١بَ  اٌقؾ١ؾخ

ػذ٠ذح رخذَ اٌٛالغ  ثاعٙبِبداٌى١ٍخ 

رط٠ٛش ِخزجشاد اٌغبِؼخ 

ٚسفذ٘ب ثبٌجشِغ١بد 

 ٚاٌزىٍٕٛع١ب اٌؾذ٠ضخ
7.  
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فٟ ِخزجشاد  ؽبعجبد ؽذ٠ضخ -

 اٌؾبعجخ

 

اٌّغزّؼٟ ٚاٌّإعغبرٟ ِّضال  

 .ثذٚسارٙب اٌؼذ٠ذح ٚاٌّزٕٛػخ

 %(40ثٕغجخ ) 4043 -

 %(40ثٕغجخ ) 4044 -

 %(40ثٕغجخ ) 4045 -

 %(40ثٕغجخ ) 4046 -

 %(40)ثٕغجخ  4047 -

ؽؼجخ اٌزؼ١ٍُ  -

 اٌّغزّش.

ٚؽذح االسؽبد  -

 اٌزشثٛٞ.

رض٠ٚذ اٌطالة ثّٙبساد اٌزفى١ش  -

 .اٌؼٍّٟ ٚؽً اٌّؾىالد

رٛع١ٗ اٌطٍجخ ٔؾٛ االعٙبَ اإل٠غبثٟ  -

 .١خ ِغزّؼُّٙفٟ رٕ

ر١ّٕخ اال٘زّبَ ثبٌج١ئخ ٌذٜ اٌطالة  -

 .ٚو١ف١خ اٌؾفبظ ػ١ٍٙب

و١ف ٠ّىٓ اْ رٍؼت اٌغبِؼخ  -

اٌؾخق١خ دٚس٘ب فٟ رشث١خ ٚر١ّٕخ 

اٌغبِؼ١خ اٌمبدسح ػٍٝ اٌز١ّٕخ 

اٌٛه١ٕخ ِٓ خالي اٌّذخً 

 ؟األخاللٟ

خٍك صمبفخ عبِؼ١خ رٕغغُ ِغ 

 اٌم١ُ اٌزٟ رإِٓ ثٙب
8.  
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ؽؼجخ اٌؾإْٚ   -

 اٌؼ١ٍّخ.

ِؾبسوخ اٌجؾٛس ا١ٌّّضح فٟ ٠َٛ  -

 اٌغبِؼخ ٌٍزذس٠غ١١ٓ.

ِؾبسوخ إٌؾبهبد اٌؼ١ٍّخ ا١ٌّّضح  -

 فٟ ٠َٛ اٌغبِؼخ.

ِٙشعبْ عبِؼٟ ٌٍزٕبفظ ػمذ  -

اٌؼٍّٟ ٚاٌّؼشفٟ ٠ؾًّ االعبرزح 

 ٚاٌطٍجخ.

اٌغؼٟ ٌزؾ٠ًٛ ٠َٛ اٌغبِؼخ 

اٌٝ ٠َٛ ٌٍزٕبفظ اٌؼٍّٟ 

 ٚاٌّؼشفٟ ٌألعبرزح ٚاٌطٍجخ
2.  
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 االلغبَ اٌؼ١ٍّخ -

ؽؼجخ اٌزؼ١ٍُ  -

 اٌّغزّش.

 اٌؾإْٚ اٌؼ١ٍّخ. -

ػمذ  رؼبْٚ ػٍّٟ ِغ عبِؼبد  -

 .ػب١ٌّخ ِٚشاوض ثؾض١خ

رٕف١ز ثشاِظ رذس٠ج١خ ثبٌزٕغ١ك ِغ  -

 اٌغبِؼبد اٌذ١ٌٚخ.

اٌغؼٟ ئٌٝ رأع١ظ اٌؼاللبد  -

ٚرٛع١ؼٙب ٚاٌزؼبْٚ ث١ٓ 

)ِؾ١ٍب  اٌّإعغبد األوبد١ّ٠خ 

 خؼ١ٍّاٌزجبدي اٌخجشاد ٚد١ٌٚب ( ٌ

 .  خوبد١ّ٠األٚ

اٌغؼٟ اٌٝ ػمذ ارفبل١بد رؼبْٚ 

 ٚرذس٠ت ِغ اٌغبِؼبد اٌذ١ٌٚخ
8.  
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اٌّغٍخ اٌؼ١ٍّخ فٟ  -

 اٌى١ٍخ

ؽؼجخ اٌؾإْٚ  -

 اٌؼ١ٍّخ

اعزؾذاس ِغالد  اوّبي اٌؼًّ ػٍٝ -

ٚفك مٛاثو  خسف١ٕػ١ٍّخ ِؾىّخ 

 ػ١ٍّخ ػب١ٌّخ

 

رط٠ٛش ِغبالد اٌجؾش اٌؼٍّٟ  -

 ٚفك سؤ٠ب ػب١ٌّخ سف١ٕخ

 ٚٔؾش  ثؾٛس ػ١ٍّخ  ِزمذِخ -

اٌؼًّ ػٍٝ اعزؾذاس ِغالد 

 ػ١ٍّخ سف١ٕخ
9.  
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 %(40ثٕغجخ ) 4044 -

 %(40ثٕغجخ ) 4045 -

 %(40ثٕغجخ ) 4046 -

 %(40ثٕغجخ ) 4047 -

 االلغبَ اٌؼ١ٍّخ -

ؽؼجخ اٌزؼ١ٍُ  -

 اٌّغزّش.

 اٌؾإْٚ اٌؼ١ٍّخ.

اعزخذاَ اٌّغزٍضِبد اٌّبد٠خ  -

ِٚإؽشاد اٌىفبءح فٟ اعزخذاَ 

 اٌغبٔت اٌّبٌٟ

 رٛعؼخ اٌمغُ فٟ خطخ اٌمجٛي -

اعزخذاَ اٌّٛاسد اٌجؾش٠خ  -

 ِٚإؽشاد اٌىفبءح

فٟ سفذ اٌّإعغبد اٌغبِؼ١خ  -

 اٌذوزٛساٖثؾٙبداد ػ١ٍب  ِٓ ؽٍّخ 

ص٠بدح ػذد اٌزذس٠غ١١ٓ ِٓ 

 ؽٍّخ ؽٙبدح اٌذوزٛساٖ
30.  
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 %(40ثٕغجخ ) 4045 -

 االلغبَ اٌؼ١ٍّخ -

ؽؼجخ اٌزؼ١ٍُ  -

 اٌّغزّش.

رؾغ١غ اٌزذس٠غ١١ٓ ػٍٝ اعزخذاَ  -

اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ٚاٌؼًّ ػٍٝ 

اخز١بس ِٕقبد رؼ١ّ١ٍخ راد وفبءح 

هـشػ فىـشح اٌزؼٍـ١ُ اإلٌىزشٚٔـٟ  -

عبعـٟ ٌزطـ٠ٛش اٌّغـزٜٛ وؾـً أ

 .اٌزؼ١ٍّـٟ فـٟ اٌؼـشاق

رط٠ٛش اٌمذساد ٚاٌّٙبساد 

االٌىزش١ٔٚخ ٌٍىبدس اٌزذس٠غٟ 

ٌّٛاوجخ اٌزطٛساد فٟ ِغبي 
33.  
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 %(40ثٕغجخ ) 4046 -

 %(40ثٕغجخ ) 4047 -

 .ػ١ٍّخ ٚرشث٠ٛخ 

ػًّ ٚسػ رذس٠ج١خ ػٍٝ و١ف١خ  -

 .اعزخذاَ ِضً ٘زٖ إٌّقبد

رٛف١ش االٔزشٔذ ٚاٌؾبعجبد ٌزؾم١ك  -

 ٘ذف اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ. اٌٙذف

ػٍٝ اٌزطـٛس اٌزىٌٕٛـٛعٟ  ِٛاوجخ -

 ِغزٜٛ اٌزؼ١ٍُ..

ٚص٠ـبدح ٚػــٟ اٌّغزّــغ   -

 ثّإعغـبرٗ ٚؽىِٛبرــٗ أل١ّ٘ــخ 

 االٌىزشٟٚٔ.اٌزؼ١ٍُ  -

 ٌىزشٟٚٔاٌزؼ١ٍُ اال
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 االلغبَ اٌؼ١ٍّخ -

ؽؼجخ رم١ٕخ  -

اٌّؼٍِٛبد 

 ٚاالٔزش١ٔذ. 

 ثخٛادَ االٔزشٔذ اٌّٛلغرؼض٠ض  -

٠نّٓ اؽذس اٌج١بٔبد اٌّزؼٍمخ  -

 ثأٔؾطخ اٌى١ٍخ ٚثقٛسح ِغزّشح 

اٌىزشٟٚٔ أؾبء ٚرؾذ٠ش ِٛلغ  -

ثبٌٍغز١ٓ اٌؼشث١خ ٚاالٔغ١ٍض٠خ 

٠زنّٓ رؾذ٠ضبد اٌج١بٔبد اٌزٟ 

رزؼٍك ثىبفخ أؾطخ اٌى١ٍخ 

 ِٚخشعبرٙب اٌزؼ١ّ١ٍخ.

اٌزؾذ٠ش اٌّغزّش ٌٍّٛالغ 

االٌىزش١ٔٚخ ثبٌٍغخ اإلٔى١ٍض٠خ 

ٚسفذٖ ثىبفخ اٌج١بٔبد اٌّزؼٍمخ 

اٌغبِؼخ ِٚخشعبرٙب  ثاِىب١ٔبد

 اٌزؼ١ّ١ٍخ

34.  
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ؽؼجخ اٌزؼ١ٍُ  -

 اٌّغزّش.

 اٌؾإْٚ اٌؼ١ٍّخ -

رؾغ١غ اٌزذس٠غ١١ٓ ػٍٝ إٌؾش ثٙزٖ  -

 اٌّغالد ٚخٍك سٚػ إٌّبفغخ ث١ُٕٙ

ٌض٠بدح لذسارُٙ اٌؼ١ٍّخ ٚسفغ ِغزٜٛ  -

 اٌغبِؼخ اٌؼٍّٟ

ٌٚذ٠ٕب ِٕؾٛساد فٟ ِغالد راد  -

 Scopusِغزٛػت 

 اخز١بس  اٌّغالد اٌشف١ٕخ -

 & Scopusِغزٛػجبد )مّٓ  -

Clarivate ) 

ص٠بدح ػذد اٌجؾٛس إٌّؾٛسح 

فٟ ِغالد رمغ مّٓ 

 ِغزٛػجبد ػب١ٌّخ
35.  
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ؽؼجخ اٌزؼ١ٍُ  -

 اٌّغزّش.

 اٌؾإْٚ اٌؼ١ٍّخ -

خطو ػٓ اٌذٚساد ٚاٌٛسػ رٕف١ز  -

 اٌزضم١ف١خ.

رٕف١ز اٌؾّالد اٌزطٛػ١خ ٚرىش٠ُ  -

 اٌفشق اٌّؾبسوخ فٟ اٌؾّالد.

اٌؼًّ ػٍٝ رؾغ١غ  اٌطٍجخ  -

فٟ اٌؾفبظ ػٍٝ عّب١ٌخ  ٚاألعبرزح

ٌزؾى١ً  اٌغبِؼخ ثّإعغبرٙب اٌؼ١ٍّخ

 عبِؼخ ٔظ١فخ ِٚغزذاِخ.

اٌّؾبفظخ ػٍٝ ث١ئخ اٌغبِؼخ  

 ٔظ١فخ ِٚغزذاِخ
36.  
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 اٌؾإْٚ اٌؼ١ٍّخ -

اخز١بس عبِؼبد ِٚإعغبد ػ١ٍّخ  -

رجذٞ اعزؼذاد٘ب فٟ اٌزؼبْٚ 

 .اٌّغزّش

 .فٟ ِغبالد -

 .اٌجؾٛس -

 .رجبدي اٌخجشاد -

 .اٌّإرّشاد -

 .إٌذٚاد -

 .رط٠ٛش إٌّب٘ظ -

 .ٌذ٠ٕب فٟ لغُ اٌغغشاف١ب -

 .رؼبْٚ فٟ ٘زا اٌّغبيارفبل١بد  -

اٌشفغ ِٓ ٔٛػ١خ  فٟأ١ّ٘خ اٌزٛأِخ  -

ثشاِظ اٌغبِؼبد ٚثشاِظ األػذاد 

ٌزىْٛ ِّبصٍخ ٌٍغبِؼبد اٌّزطٛسح 

ِٓ  ٚاالعزفبدحأوبد١ّ٠ب ٚاداس٠ب, 

ثشٔبِظ األعزبر اٌضائش, الع١ّب فٟ 

اٌخجشاد اٌؼب١ٌّخ ٚأ٠نب ٌزىْٛ 

ِزجبدٌخ ِٓ خالي رٛع١ٗ أػنبء 

ؼبد ِؾذدح ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اٌٝ عبِ

عٕخ اٌزفشؽ اٌؼٍّٟ مّٓ  إلٔغبص

اعزشار١غ١خ ِؼذح ٌٍجؾٛس ٚاٌجشاِظ 

ٌنّبْ عٛدح اٌجؾٛس ِٕٚبعجزٙب 

  .37 ِغ اٌغبِؼبد اٌشف١ٕخ اٌزٛأِخ
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ٌٍغبِؼخ, ٚرجبدي اٌخجشاد فٟ 

ِؼب١٠ش األداء ٚاٌزم٠ُٛ اٌّزجؼخ فٟ 

اٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ ٌٍشفغ ِٓ 

ِؼب١٠ش األداء ٚاٌزم٠ُٛ فٟ 

اٌغبِؼبد االخشٜ, ٚمشٚسح 

بدي ِٕؼ اٌزٛعغ فٟ ثشٔبِظ رج

اٌطالة ث١ٓ اٌغٙز١ٓ, ِٚذ 

اٌغغٛس اٌّؼشف١خ اٌذائّخ ث١ٓ 

اٌغبِؼبد ٚٔظ١شارٙب ِٓ 

اٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ فٟ ثشاِظ 

 رط٠ٛش اٌؼٍَٛ
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ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ  -

 اٌؼبٌٟ.

 اٌغبِؼخ. -

 اٌى١ٍخ. -

 اٌمغُ اٌؼٍّٟ. -

رمذ٠ُ رغ١ٙالد ٌٍطٍجخ األعبٔت  -

 ب  ِٚؼ٠ٕٛ ب  اٌذاسع١ٓ ِبد٠

رٛف١ش وً اٌّغزٍضِبد اٌزٟ رغزة  -

 األعبرزح األعبٔت

 ٚاٌغبٔت اٌّبدٞ ثبألِٓٚاٌّزّضٍخ  -

رط٠ٛش اٌزجبدي اٌضمبفٟ ٚرؼض٠ض  -

 اٌزؼبْٚ اٌؼٍّٟ ث١ٓ اٌغبِؼبد

اٌؼًّ ػٍٝ اعزمطبة األعبرزح 

 األعبٔت ٚاٌطٍجخ
38.  
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 اٌمغُ اٌؼٍّٟ. -

اعزخذاَ اٌنٛاثو اٌؼ١ٍّخ ٚاٌمب١ٔٛٔخ  -

 فٟ اٌزطٛس

اال٘زّبَ ثبٌجٕٝ اٌزؾز١خ ٌٍغبِؼخ  -

 ٚاٌى١ٍبد ٚااللغبَ

فٟ إٌؾش  اٌزذس٠غ١١ٓرؾغ١غ  -

 ثّغالد راد ِغزٛػجبد ػب١ٌّخ

ا١ٌّٕٙخ ٚاألِبٔخ  ثبألخالقاٌزؾٍٟ  -

 اٌؼ١ٍّخ

 االؽزشان فٟ اٌّإرّشاد اٌذ١ٌٚخ -

إٌؾش فٟ اٌّغالد راد  -

 اٌّغزٛػجبد اٌؼب١ٌّخ

اٌؼًّ ػٍٝ رط٠ٛش اٌزؼبْٚ ث١ٓ  -

 اٌشف١ٕخاٌغبِؼخ ٚاٌغبِؼبد  

ٚمغ ا١ٌخ ٌشفغ اٌغّؼخ 

 االوبد١ّ٠خ ٌغ١ّغ اٌى١ٍبد
32.  
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 اٌمغُ اٌؼٍّٟ. -

 ثأٔٛاػٙباٌجشاِظ اٌذساع١خ  -

 اٌّمشساد -

 اٌذسعبد اٌؼ١ٍّخ -

 اٌؾٙبداد -

اػزّبد ػ١ٍّخ رخط١و ِغزّش فٟ  -

اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌزؾم١ك اٌشؤ٠ب 

)ِطبثمخ  ٚاٌشعبٌخ ٚاال٘ذاف

ٌّؼب١٠ش اٌغٛدح ٚاالػزّبد 

 االوبد٠ّٟ(

اٌغؼٟ ٌٍؾقٛي ػٍٝ االػزّبد 

 اٌّإعغٟ ٚاٌجشاِغٟ
38.  
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ؽؼجخ اٌزؼ١ٍُ  -

 اٌّغزّش.

ؽؼجخ رم١ٕخ  -

 االٌىزش١ٔٚخ.أغبص ِؾشٚع اٌؾٛوّخ  -

أغبص اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ اٌّخطو  -

 ٌٙب ٌز١ّٕخ ِٙبساد إٌّزغج١ٓ. 

ٚمغ اٌخطو ٚرؾذ٠ذ اٌّٙبَ  -

ٚرٛص٠غ اٌقالؽ١بد ٚرٛظ١ف 

اٌزؾى١الد اإلداس٠خ ٚاٌزٕظ١ّ١خ 

اٌغؼٟ ٌٍؾقٛي ػٍٝ ؽٛوّخ 

ش١ٔٚخ ِزىبٍِخ ٌىبفخ اٌىز

األٔؾطخ اٌؼ١ٍّخ ٚاإلداس٠خ فٟ 
39.  
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 %(30ثٕغجخ ) 4046 -
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اٌّؼٍِٛبد 

 ٚاالٔزش١ٔذ.

ٌؾٛوّخ اٌّإعغخ ٌىبفخ ٚاٌؼ١ٍّخ  اسؽفخ ع١ّغ االػّبي اٌغبثمخ. -

 االٔؾطخ اٌغبِؼ١خ. 

 ع١ّغ رؾى١الد اٌغبِؼخ
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 اٌزخط١و ٚاٌّزبثؼخ  -

 داس٠خاٌؾإْٚ اال -

اٌزٕغ١ك ِغ ٚؽذاد اٌزخط١و فٟ  -

رؾى١الد اٌغبِؼخ ٌٍؼًّ ػٍٝ ٚمغ 

ٌزطج١ك ِٕٙغ١خ اٌزخط١و فٟ آ١ٌخ 

 .ِخزٍف اٌّغبالد

 ئلبِخ دٚساد ؽٛي ٘زٖ اٌغٛأت -

ئػذاد ٚرٕظ١ُ اٌّالن اٌفؼٍٟ ٚاٌفٕٟ  -

ٚفك اٌنٛاثو ٚاألعظ اٌشع١ّخ 

 اٌّؼزّذح

رٕظ١ُ اٌّالن اإلداسٞ ٚاٌّبٌٟ  -

ٌى١ٍبد اٌغبِؼخ ٚفمب ٌٍزؼ١ٍّبد 

 . اٌشع١ّخ

اػذاد خطخ ِزىبٍِخ ٌزط٠ٛش 

ٟ اٌمذساد اإلداس٠خ ٌّٕزغج

اٌغبِؼخ ٚاالسرمبء ثّغزٜٛ 

 اٌخذِبد اٌّمذِخ

40.  
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 اٌغبِؼخ -

 اٌى١ٍخ -

 االلغبَ -

ئٔؾبء لٛاػذ ث١بٔبد ٌّإعغبد  -

اٌجؾش اٌؼٍّٟ رزنّٓ وبفخ 

اٌّؼٍِٛبد راد اٌؼاللخ ثبٌجؾش 

اٌجبؽش ئ١ٌٙب اٌؼٍّٟ ٌزغ١ًٙ سعٛع 

 .ٚاإلفبدح ِٕٙب

رطج١ك ِجبدب اٌغذاسح ٚاٌغٛدح فٟ  -

رم٠ُٛ ئٔزبع١خ اٌجبؽض١ٓ ٚرمذ٠ُ ؽٛافض 

ِبد٠خ ِٚؼ٠ٕٛخ ِغض٠خ ٌزٚٞ اٌىفبءح 

 .ٚاٌز١١ّض

رؾغ١غ ئفذاس اٌّطجٛػبد اٌؼ١ٍّخ  -

اٌزٟ رؼًّ ػٍٝ رمذ٠ُ أؽذس 

االوزؾبفبد اٌؼ١ٍّخ ٚاالخزشاػبد 

١ٍّخ اٌغذ٠ذح ٚٔزبط اٌغٙٛد اٌجؾض١خ اٌؼ

ؽزٝ ٠ىْٛ ٕ٘بن ِزبثؼخ ٌٍّغزغذاد 

 .اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزم١ٕخ

اٌؼًّ ثّٕٙغ١خ ثؾض١خ رؼزّذ ػٍٝ  -

اٌزخط١و ثأعٍٛة ػٍّٟ ٌزٍج١خ 

 .االؽز١بعبد اٌفؼ١ٍخ ٌٍّغزّغ

رٛظ١ف ٔزبط اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ دػُ  -

ؽشوخ اٌز١ّٕخ اٌؾبٍِخ ثبخز١بس ِب 

 .٠زالءَ ٚؽبعبد اٌّغزّغ اٌّزؼذدح

١ٍخ فبػٍخ رغ٠ٛك اٌغٙذ اٌجؾضٟ وٛع -

ٌجٍٛؽ أ٘ذاف اٌّغزّغ ٚاالعزغبثخ 

ٌؾبعبرٗ اٌّزغ١شح, ثّب فٟ رٌه 

اٌشعبئً اٌغبِؼ١خ ِٓ خالي ثشاِظ 

ثفنً اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٠ّىٓ اِزالن  -

اٌزم١ٕخ ٚاٌّؼشفخ ثبػزجبسّ٘ب األداح 

اٌفبػٍخ ٌزؾم١ك االعزضّبس األِضً 

ٌٍّٛاسد اٌّزبؽخ ِٓ أعً رؾم١ك 

 .ذَاٌز١ّٕخ ٚاٌزم

ٚأ٠نب ػًّ اٌغبِؼخ إٌّزغخ اٌزٟ  -

 رؼًّ ػٍٝ اٌؾقٛي ػٍٝ أِٛاي

 ٚا٠شاداد ِب١ٌخ ٌقبٌؼ اٌغبِؼخ -

 

 

اعزغالي اٌفشؿ االعزضّبس٠خ 

 فٟ اٌغبِؼخ
43.  
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 اٌغبِؼخ -

 اٌى١ٍخ -

 إٌّظّخ فٟ اٌؾٛافض ِٕؼ مشٚسح -

 إٌمبه ٔظبَ ؽغت اٌجؾش ػ١ٕخ

 أعبط ػٍٝ ٚاٌّجٕٟ اٌّؼزّذ

 اٌّغبّ٘خ , اٌم١بدٞ اٌّغزٜٛ

 اٌزؾق١ً , اإلٔزبع١خ ثبٌؼ١ٍّخ

 ل١بعب اٌخذِخ عٕٛاد , اٌذساعٟ

 . اٌّّبصٍخ االخشٜ ثبٌّٕظّبد

مشٚسح ِٕؼ اٌؾٛافض فٟ إٌّظّخ  -

ػ١ٕخ اٌجؾش ؽغت ٔظبَ إٌمبه 

اٌّؼزّذ ٚاٌّجٕٟ ػٍٝ أعبط 

اٌّغزٜٛ اٌم١بدٞ , اٌّغبّ٘خ 

ثبٌؼ١ٍّخ اإلٔزبع١خ , اٌزؾق١ً 

اٌذساعٟ , عٕٛاد اٌخذِخ ل١بعب 

 . ثبٌّٕظّبد االخشٜ اٌّّبصٍخ

أ١ّ٘خ اٌؾٛافض اٌّؼّٛي ثٙب ػٍٝ  -

اٌؼب١ٍِٓ ٔظشا ٌؼاللزٙب اٌّجبؽشح 

فٟ اإلثذاع فٟ اٌؼًّ. أ١ّ٘خ 

اٌؾٛافض اٌّؼّٛي ثٙب ػٍٝ اٌؼب١ٍِٓ 

ح فٟ اإلثذاع ٔظشا ٌؼاللزٙب اٌّجبؽش

 .فٟ اٌؼًّ

١ّ٘خ اٌؾٛافض اٌّؼّٛي ثٙب ػٍٝ ا -

اٌؼب١ٍِٓ ٔظشا ٌؼاللزٙب اٌّجبؽشح 

 .فٟ اإلثذاع فٟ اٌؼًّ

أ١ّ٘خ اٌؾٛافض اٌّؼّٛي ثٙب ػٍٝ  -

اٌؼب١ٍِٓ ٔظشا ٌؼاللزٙب اٌّجبؽشح 

 .فٟ اإلثذاع فٟ اٌؼًّ

ٚمغ ٔظبَ رؾف١ض فؼبي 

ٌّٕزغجٟ اٌغبِؼخ ٠ٕغغُ 

 خاالعزشار١غ١ٚرؾم١ك أ٘ذافٙب 
44.  
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اٌؾإْٚ اٌؼ١ٍّخ فٟ  -

 .اٌغبِؼخ

ؽؼجخ اٌزؼ١ٍُ  -

 اٌّغزّش.

ئعشاء اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ ا١ٌّذا١ٔخ  -

ٚاألوبد١ّ٠خ اٌزٟ رغزٙذف ئ٠غبد 

اٌؾٍٛي ٌٍّؾىالد ٚاٌقؼبة 

وبفخ  فٟاٌّزؼٍمخ ثبٌغ١بعبد اٌؼبِخ 

 اٌزٟ رخـ اٌّغزّغ.ِغبالد اٌؾ١بح 

رٛف١ش أؽذس اٌّؼٍِٛبد ٚرمذ٠ُ  -

ٌٍؾشوبد اٌّؼٛٔخ ٚئعذاء إٌقبئؼ 

 ٚا١ٌٙئبد اٌقٕبػ١خ ٚاٌزغبس٠خ.

ِبد اٌغؼٟ ٌزمذ٠ُ اٌخذ

 االعزؾبس٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ ٌٍّغزّغ
45.  
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اٌؾإْٚ ؽؼجخ  -

 اٌؼ١ٍّخ 

-  

اال٘زّبَ ثٛمغ ا١ٌخ اٌزؼبْٚ ِغ  -

اٌّإعغبد اٌزبثؼخ ٌٍمطبع اٌؼبَ 

 ٚاٌخبؿ.

ٚمغ ا١ٌخ ٌزغ٠ٛك اٌجؾٛس اٌزطج١م١خ  -

اٌزٕغ١ك ِغ ٚرٌه ػٓ هش٠ك 

 ِإعغبد اٌمطبع اٌؼبَ ٚاٌخبؿ.

رؾذ٠ذ ِزطٍجبد الزقبد اٌّؼشفخ  -

ػٓ  ٌزغ٠ٛك اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ

 هش٠ك دػُ اٌجؾٛس اٌزطج١م١خ.

دػُ ٚرغ٠ٛك اٌجؾٛس اٌزطج١م١خ 

 اٌشائذح
46.  
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اٌزؼ١ٍُ ٚصاسح  -

 اٌؼبٌٟ.

 اٌغبِؼخ. -

أزبط ِؼشفخ ِشرجطخ ثبٌٛالغ,  -

ٚاالٔطالق ِٕٙب ٌجٕبء 

االعزشار١غ١بد, ٚرط٠ٛش اٌّمبسثبد 

ٚاٌشؤٜ ٚإٌّبرط ٚإٌّب٘ظ فٟ 

اٌزؼبهٟ ِغ لنب٠ب اٌذٌٚخ ٚاٌّغزّغ 

ٚعٛد اعزشار١غ١خ ٚامؾخ ٌٍغب٠خ  -

اٌزٟ ِٓ أعٍٙب ٠زُ رأع١ظ اٌّشاوض 

ٚاٌٛؽذاد اٌجؾض١خ داخً 

اٌّإعغبد اٌؼ١ٍّخ, ار ِٓ اٌُّٙ 

عذا رغٕت اٌفٛمٝ فٟ اعزؾذاس 

اٌؼًّ ػٍٝ اعزؾذاس ِشاوض 

 ثؾض١خ عذ٠ذح
47.  



 

 
39 

 .ٚاإلٔغبْ 

رٛف١ش اٌز٠ًّٛ اٌّبٌٟ ٌٍّشاوض  -

 اٌجؾض١خ

رؾش٠غ لٛا١ٔٓ  رغًٙ ػًّ ٘زٖ  -

اٌّؼذاد ٚاألعٙضح رٛف١ش  اٌّشاوض

 اٌجؾض١خ

 ٘زٖ اٌزؾى١الد
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 اٌغبِؼخ -

ؽؼجخ اٌؾإْٚ  -

 اٌؼ١ٍّخ.

رغ٠ٛك اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ رطجك  -

ػٍٝ اسك اٌٛالغ ٚرخٍك عٛأت 

اعزضّبس٠خ ِبد٠خ فٟ عبٔت اٌضساػخ 

ٚاٌقٕبػخ ٚاٌغ١بؽخ ٚإٌٙذعخ 

 اٌّؼّبس٠خ

اٌؼًّ  ػٍٝ اٌزؼبْٚ اٌّؾزشن ث١ٓ  -

ٚاٌمطبع اٌّإعغبد اٌؼ١ٍّخ 

ٌفشؿ اٌخبؿ ٌزؾم١ك ا

 االعزضّبس٠خ

االٔفزبػ ػٍٝ ِإعغبد اٌذٌٚخ 

ٚاٌمطبع اٌخبؿ ٚاٌجؾش ػٓ 

 فشؿ اعزضّبس٠خ ِؾزشوخ
48.  
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 اٌّؼبْٚ االداسٞ. -

ؽؼجخ اٌؾإْٚ  -

 اٌؼ١ٍّخ. 

سثو اٌّغزّغ ِٓ خالي أثؾبس  -

رطج١م١خ  ٚرؾج١ه اٌغبِؼبد ِغ 

اٌّإعغبد اٌؼبِخ فٟ ع١ّغ 

اٌمطبػبد االلزقبد٠خ ٚاٌز٠ّٕٛخ 

اٌزٟ رؼزّذ  ٚاالعزّبػ١خٚاٌقؾ١خ 

ػٍٝ اٌغبِؼبد فٟ االعزؾبساد 

 ِٚخشعبد اٌجؾش اٌؼٍّٟ

 رٕف١ز ِؾبس٠غ خذ١ِخ ٚر٠ّٕٛخ -

اٌزٛعٗ ٔؾٛ االوزفبء اٌزارٟ 

ئِىب١ٔبد ثبالػزّبد ػٍٝ 

 اٌغبِؼخ
42.  
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 ِغٍظ اٌى١ٍخ. -

ؽؼجخ رم١ٕخ  -

اٌّؼٍِٛبد 

 ٚاالٔزش١ٔذ.

ؽؼجخ اٌزخط١و  -

 ٚاٌّزبثؼخ. 

اٌزٟ رٕفز ثٙب ِؾبس٠غ  ا١ٌ٢بدرط٠ٛش  -

فٟ  اٌزخشط ٌزقجؼ أوضش فبػ١ٍخ

ِخشعبد اٌزؼ١ٍُ  ئ٠غبد اٌزىبًِ ث١ٓ

 ثأْ اٌؼبٌٟ ٚعٛق اٌؼًّ؛ ٚرٌه

رشثو ِٛام١ؼٙب ثغٛق اٌؼًّ, ٚأْ 

ٔفزد  رٕف١ز ثبٌزؼبْٚ ِغ ِإعغبرٗ,

فٟ ث١ئخ اٌؼًّ اٌؾم١م١خ. فّؾبس٠غ 

الؽزىبن ا اٌزخشط اٌزٟ رز١ؼ ٌٍطبٌت

ثغٛق اٌؼًّ رؾشِٗ ِٓ اوزغبة 

وبٌزٛافً ِغ  اٌّٙبساد اٌٛظ١ف١خ

شاس اٌؼّالء ٚاٌّغإ١ٌٚٓ ِزخزٞ اٌم

 ٚؽً اٌّؾىالد اٌٛالؼ١خ

اٌٛالؼ١خ, ٚفٟ اٌٛلذ ٔفغٗ رؼ١ك  -

 اٌغبِؼخ ِٓ رخش٠ظ وفبءاد لبدسح

ِؾبس٠غ اٌزخشط ِٓ مّٓ  -

 اٌٛعبئً ٚاٌطشق اٌزٟ اعزؼٍّزٙب

اٌغبِؼبد ٌشثو أٔظّزٙب اٌزؼ١ّ١ٍخ  -

 ثغٛق اٌؼًّ, ٚرّى١ٓ هبٌجٙب ِٓ

اوزغبة اٌّٙبساد اٌزٟ رؼ١ُٕٙ  -

ػٍٝ ئصجبد اٌٛعٛد فٟ ِشؽٍخ 

 اٌجؾش ػٓ

 اٌٛظ١فخ -

اٌزٛافك ث١ٓ ِؾبس٠غ اٌزخشط اٌزٟ  -

 ٠ىٍف ثٙب اٌطٍجخ ٚاؽز١بعبد عٛق

 اٌؼًّ ِٓ ِخشعبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ -

دساعخ ؽبعخ اٌغٛق ثؾىً 

دٚسٞ ٚٚمغ لبػذح ث١بٔبد 

رذػُ اٌزىبًِ ث١ٓ ِخشعبد 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚعٛق اٌؼًّ

48.  



 

 
40 
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 اٌؼًّ ٚاعز١بص اخزجبساد اٌزٛظ١ف
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ؽؼجخ اٌؾإْٚ  -

 اٌؼ١ٍّخ.

اعزؾذاس الغبَ ػ١ٍّخ رٍجٟ ِزطٍجبد  -

اٌّغزّغ ِٓ رخققبد ٠فزمش ٌٙب 

 رٌه اٌّغزّغ

ٌزط٠ٛش  اعزشار١غ١خاػذاد خطخ  -

اٌزؼ١ٍُ ثقٛسح ِغزّشح ِٓ خالي 

رط٠ٛش إٌّب٘ظ ٚرؾذ٠ش ِؼٍِٛبرٙب 

 ٕٟهِغ اٌزطٛس اٌٛ ٠زالءَثّب 

 )ؽبعخ اٌغٛق(

اٌزؾغ١ٓ اٌّغزّش ٌٍجشاِظ 

اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌزؾم١ك االٔغغبَ ِغ 

 ؽبعخ اٌغٛق
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 اٌّؼبْٚ اٌؼٍّٟ. -

ؽؼجخ اٌؾإْٚ  -

 اٌؼ١ٍّخ.

 اٌمغُ اٌؼٍّٟ. -

البِخ ِإرّشاد رخقق١خ رؼبٌظ  -

ٚرٕبلؼ وبفخ اٌّؾبوً ٚاٌّؼٛلبد 

ٚاٌّمزشؽبد اٌزٟ ٌٙب ػاللخ فٟ 

رط٠ٛش اٌجٍذ ِٓ خالي اٌجؾٛس 

اٌزطج١م١خ اٌزٟ رؼبٌظ ِؾىالد ٚالؼ١خ 

 .فٟ اٌّغزّغ اٌؼشالٟ

االٌىزش١ٔٚخ االػزّبد ػٍٝ األٔظّخ  -

ٚلٛاػذ اٌج١بٔبد فٟ رٛص١ك ع١ّغ 

اٌفؼب١ٌبد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؼ١ٍّخ ٌىبفخ 

 رؾى١الد ٚصاسح

إٌٙٛك ثبٌّغزٜٛ اٌؼٍّٟ  -

ٚاٌزطج١مٟ إلداسح اٌّؼٍِٛبد فٟ 

وبفخ رؾى١الد اٌٛصاسح ٚفٛال  

اٌٝ رؾم١ك اٌؾٛوّخ االٌىزش١ٔٚخ 

اٌىبٍِخ ٚرؾم١ك سثو اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ 

ٚالبِخ ثبٌغٙبد اٌّغزف١ذح 

اٌّإرّشاد اٌزٟ رغبُ٘ فٟ 

إٌٙٛك ثىبفخ ِغبالد اٌز١ّٕخ 

 اٌّغزذاِخ ٚعٛق اٌؼًّ ٌٍجٍذ

ٚمغ خطخ ٌٍّإرّشاد 

ٚإٌذٚاد اٌذ١ٌٚخ ثبٌزٕغ١ك ِغ 

 اٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ
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 .اٌغبِؼخ -

 .اٌى١ٍخ -

اٌؼ١ٍّخ.  األلغبَ -

ؽؼجخ االػالَ 

 ٚاٌؼاللبد اٌؼبِخ

خٍك فشؿ ِٓ اٌزؼبْٚ ٚرز١ًٌ  -

اٌقؼبة ٚرٛف١ش ع١ّغ ِغزٍضِبد 

 ئٔغبػ ِضً ٘زا اٌزؼبْٚ

ؽش اٌذاسع١ٓ فٟ اٌغبِؼبد  -

األعٕج١خ ثؼًّ ػاللبد ػ١ٍّخ ػٍٝ 

رؼبْٚ ػٍّٟ   ثشٚرىٛالدؽىً 

رز١ؼ ٌّٕزغجٟ اٌغبِؼخ ثى١ٍبرٙب 

ٚالغبِٙب اٌزؼشف ػٍٝ اُ٘ 

ِٕغضاد اٌغبِؼبد األعٕج١خ ٚٔمً 

أ٠نب رغشثخ عبِؼزٕب اٌفز١خ فٟ 

 ِغبي اإلداسح ٚاٌزؼ١ٍُ

االعزفبدح ِٓ ِٕزغجٟ اٌغبِؼخ 

اٌّجزؼض١ٓ اٌٝ اٌخبسط فٟ 

اٌزؼش٠ف ثبٌغبِؼخ ٚرؾغ١ٓ 

 عّؼزٙب
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اٌزؼ١ٍُ  ٚصاسح -

 اٌؼبٌٟ.

 اٌغبِؼخ. -

 االلغبَ اٌؼ١ٍّخ. -

رٛف١ش خٛادَ ٌٍؼًّ فٟ ؽجىبد  -

 االٔزشٔذ

 رٛف١ش ؽضِخ ػب١ٌخ ِٓ االٔزشٔذ -

ِؾبمشاد  إلػطبءرؾغ١غ اٌّمبثً  -

 ثّىبفئبد ِب١ٌخ

رؾم١ك رطٛس ػٍّٟ ِٚؼشفٟ ِٓ  -

ئػطبء ِؾبمشاد ػجش خالي 

 دٚائش ِغٍمخ رزُ ػجش إٌذ

اٌزٕغ١ك ِغ رذس٠غ١١ٓ فٟ 

 إلػطبءاٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ 

 ِؾبمشاد اٌىزش١ٔٚخ ٌطٍجزٕب
54.  
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اٌزؼ١ٍُ  ٚصاسح -

 اٌؼبٌٟ.

 اٌغبِؼخ. -

 االلغبَ اٌؼ١ٍّخ. -

اٌزؼبلذ ِغ اٌجبؽض١ٓ ٚرٛف١ش وً  -

ِغزٍضِبد اٌؼًّ اٌجؾضٟ فٟ 

 ِإعغبد اٌغبِؼخ

فٟ  ٚاألعٙضحرٛف١ش اٌّخزجشاد  -

اٌؼًّ  ال ٔغبػِإعغبد اٌغبِؼخ 

 اٌجؾضٟ

رؾم١ك اٌش٠بدح اٌؼب١ٌّخ ٌٍغبِؼخ ِٓ  -

خالي رٛف١ش اٌىٛادس اٌجؾض١خ راد 

اٌىفبءح اٌؼب١ٌّخ ٚاٌّغزٜٛ اٌّز١ّض 

 خذِخ ٌٍؼ١ٍّخ اٌجؾض١خ

زمطبة اٌجبؽض١ٓ اٌّز١ّض٠ٓ اع

ِٓ اٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ ٌغشك 

اؽشاوُٙ فٟ ِغب١ِغ ثؾض١خ 

 داخً اٌغبِؼخ

55.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
42 

 

 األ٘ذاف اٌؼ١ٍّخ
 Action Plansخطو اٌؼًّ

  

رطٕٚش يخزجشاد انغبيؼخ ٔسفذْب ثبنجشيغٛبد ٔانزكُٕنٕعٛب 

 .انؾذٚضخ

 

 

 

 

 اٌّخزجشادرؼض٠ض دٚس اٌزىٍٕٛع١ب اٌؾذ٠ضخ فٟ ِغبي 

 ١ِض هٌٟٛ خؾجٟ صبثذ فُّ ثؾىً ِشثغ.

 ١ِض هٌٟٛ خؾجٟ ٠قُّ ثؾىً ث١نٛٞ ٠زٛعو اٌّشثغ إٌبلـ مٍغ.

 هبٌت ؽغت اٌزق١ُّ اٌّفزشك. ٠80ىْٛ اٌؼذد االفزشامٟ ٌٍطالة فٟ اٌّخزجش 

 .80اٌٝ  77عزٛي )ِمؼذ( ٠زشاٚػ ث١ٓ , ِٕقخ ِغ ١ِض سئ١غٟ ه٠ًٛ

 الة رٛة )ع١طشح اٌّخزجش(.

 .١٘80ذ فْٛ ػذد , هبٌت 80فٛرٟ ٠غغ اٌٝ ع١شفش 

. ثبؽش لغى انهغخ االَكهٛضٚخ ثصٛبَّ يخزجش انصٕد انًٕعٕد داخم انمغى ٔلذ رى رغٓٛض ْخ انًٕاد فٙ انًخزجش ٔعٕف 1

 ٚؼًم يغزمجال َفظ انًٕاصفبد فٙ انطبثك انؼهٕ٘.

ؽٛش رى رؾكٛم نغُخ فٙ انمغى ٔؽغت االيش 2222/2221ثًخزجش اخش نهًٓبساد االسثؼخ   نهؼبو  6ٔرغٓٛض لبػّ . 2

 نهًجبؽشح ثزُفٛز انًؾشٔع ٔغشؽّ ػهٗ انؼًبدح ٔانغبيؼخ ٔانٕصاسح11/11/2222فٙ 222االداس٘ انًشلى 

  

رطٕٚش انمذساد ٔانًٓبساد االنكزشَٔٛخ نهكبدس انزذسٚغٙ 

 نًٕاكجخ انزطٕساد فٙ يغبل انزؼهٛى االنكزشَٔٙ

 

 اإلداسح االٌىزش١ٔٚخ.ٚمغ ِؼب١٠ش ِٚزطٍجبد رجٕٟ 

 رؾذ٠ذ ِغّٛػخ ِٓ ِغبالد اٌؼًّ ٌزؾ٠ٍٛٙب ِٓ اٌٛسلٟ اٌٝ االٌىزشٟٚٔ ِٓ اعً رط٠ٛش اٌّٙبساد االٌىزش١ٔٚخ.

 ؽ١ش رُ رى١ٍف ثؼل هٍجخ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ ثؼًّ ِٛلغ , ػًّ ٚسػ رذس٠ج١خ ػٍٝ و١ف١خ اعزخذاَ ِضً ٘زٖ إٌّقبد

ٚاػزجبسا , ٚإٌؾبهبد اٌخبفخ ثبٌطٍجخ رٛف١ش االٔزشٔذ ٚاٌؾبعجبد ٌزؾم١ك ٘زاخبؿ ثبٌمغُ ٚرفؼ١ً وبفخ االخجبس 

 اإلٔى١ٍض٠خ.اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ اٌخبؿ ثبٌٍغخ  امبفخ40/33/4040ِٓ 

  فٟ ا١ٌٕخ ػًّ ِٛلغ اٌىزشٟٚٔ خبؿ ثمغُ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ ٠ٚزٕبٚي رشعّخ وبفخ االػّبي اٌخبفخ ثبٌمغُ االداس٠خ

ٍجخ, ٚسفذ اٌمغُ ثىبفخ اٌج١بٔبد اٌّزؼٍمخ ثبٌغبِؼخ ٚرُ رؾى١ً ٌغبْ دٚس٠خ ِٓ رذس٠غٟ اٌمغُ ٚؽإْٚ اٌزذس٠غ١ٓ ٚاٌط

 .ٌّٛافٍخ رشعّخ االخجبس اٌزٟ رخـ اٌى١ٍخ ٚاٌغبِؼخ ػًّ ٚسػ رذس٠ج١خ ػٍٝ و١ف١خ اعزخذاَ ِضً ٘زٖ إٌّقبد

 الٔى١ٍض٠خ ثؼًّ ِٛلغ خبؿ ؽ١ش رُ رى١ٍف ثؼل هٍجخ اٌٍغخ ا, رٛف١ش االٔزشٔذ ٚاٌؾبعجبد ٌزؾم١ك ٘زا اٌٙذف

 .امبفخ40/33/4040ثبٌمغُ ٚرفؼ١ً وبفخ االخجبس ٚإٌؾبهبد اٌخبفخ ثبٌطٍجخ ٚاػزجبسا ِٓ 

 (English) انزؾذٚش انًغزًش نهًٕالغ اإلنكزشَٔٛخ ثبنهغخ

ٔسفذِ ثكبفخ انجٛبَبد انًزؼهمخ ثئيكبَٛبد انغبيؼخ ٔيخشعبرٓب 

 انزؼهًٛٛخ

 

 

 اٌزذس٠غ١١ٓ ٚاالهالع ػٍٝ أؽذس اٌذٚسٞ ِٚب رؾ٠ٛٗ ِٓ ثؾٛس ػ١ٍّخرط٠ٛش ِٙبسح 

 رٛف١ش اٌز٠ًّٛ اٌّبٌٟ ٌٍّشاوض اٌجؾض١خ 

 رؾش٠غ لٛا١ٔٓ رغًٙ ػًّ ٘زٖ اٌّشاوض 

 .رٛف١ش اٌّؼذاد ٚاألعٙضح اٌجؾض١خ 

ٔ اعزُبدا إنٗ لبٌَٕ انًكبرت 2222/2221يؾشٔع انًكزت االعزؾبس٘ نهغبد انؾٛخ ٔانزشعًخ نهؼبو انذساعٙ  .3
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 .1112نغُخ ( 2) االعزؾبسٚخ ر٘ انشلى

يٍ اػعبء انٓٛئخ انزذسٚغٛخ نمغى انهغخ االَكهٛضٚخ كهٛخ انزشثٛخ االعبعٛخ عبيؼّ يٛغبٌ ٔؽغت االيش  رزأنفؽكهذ نغُخ 

 .خنًزبثؼّ رُفٛز انًؾشٔع يغ انكهٛخ ٔانغبيؼ11/11/2222فٙ 222االداس٘ انًشلى 

 :خانؼهًٛخ ٔاالعزؾبسٚخ نهًكزت االعزؾبسٚانًٓبو 

 .ٔثبنؼكظ ( االَكهٛضٚخ  انهغخ) انمٛبو ثئػًبل انزشعًخ انزؾشٚشٚخ ثإَٔاػٓب كبفخ يٍ انهغخ انؼشثٛخ إنٗ .2

ٚغزؼٍٛ انًكزت ثأعبرزح انكهٛخ َفغٓب يٍ ؽًهخ انذكزٕساِ ٔانًبعغزٛش فٙ ألغبو انكهٛخ يٍ رٔ٘ انكفبءح ٔانخجشح 3

 .ٔغٛشْب  انؾخصٛخ(األؽٕال  –انًبنٛخ  –انؼمٕد انزغبسٚخ  –انؼهًٛخ  – انمبََٕٛخ): ٕاع انزشعًبدانؼبنٛخ ثكبفخ أَ

ٚمذو انًكزت اعزؾبساد نغٕٚخ ػبيخ فٙ انهغبد األٔسثٛخ ٔانؾشلٛخ انزٙ رؾزًم ػهٗ إلبيخ دٔساد رخصصٛخ  .3

نهشاغجٍٛ يٍ ، ٔانفٕسٚخ ٔكزنك دٔساد فٙ انزشعًخ انزؾشٚشٚخ(  TOEFL) نهًزمذيٍٛ إِنٗ ايزؾبٌ انزٕفم 

 .يُزغجٙ انغبيؼخ ٔيٍ خبسط انغبيؼخ ثبنزُغٛك انًغجك يغ انًكزت 

انمٛبو ثئػًبل انزشعًخ انفٕسٚخ فٙ انًؤرًشاد انؼهًٛخ ٔانذٔنٛخ ٔانُذٔاد ٔانهمبءاد انصؾفٛخ أٔ انٕفٕد  .4

 .األعُجٛخ انضائشح نهجهذ فٙ انهغبد كبفخ

 ٚمٕو انًكزت ثبنزصذٚك ػهٗ كبفخ. .5

انزشعًبد انزؾشٚشٚخ انصبدسح يٍ انًكزت أٔ انٕاسدح إنّٛ يٍ انًكبرت األْهٛخ انًغبصح يٍ عًؼٛخ انًزشعًٍٛ إَٔاع 

ا نذٖ ٔصاسح انخبسعٛخ  .انؼشالٍٛٛ ٔٚؼزجش خزى انًكزت يؼزًذ 

 ٔفٙ انُّٛ رمذٚى خذيبد اعزؾبسٚخ ٔكبالرٙ:

 اإلَكهٛضٚخ.رشعًخ ٔصبصك انزخشط إنٗ انهغبد 1.

 .إنٗ انهغخ االَكهٛضٚخرشعًخ ػمذ صٔاط .2

 . رشعًخ ػمذ رغبس٘ إنٗ انهغخ االَكهٛضٚخ.3

صٚبدح ػذد انجؾٕس انًُؾٕسح فٙ يغالد رمغ ظًٍ 

 SCOPUS   ٔ Clarivateيغزٕػجبد 

 دٚساد رذس٠ج١خ فٟ و١ف١خ إٌؾش مّٓ اٌّغزٛػجبد اٌؼب١ٌّخ اٌشف١ٕخ

ٔؽغت رٕفش انًغالد ٔيزبثؼخ انزذسٚغٙ فٙ انُؾش , q2 ,q3, q4ػًم انزذسٚغٌٕٛ انُؾش فٙ يغالد سصُّٛ ٔرؾًم 

ٔ 2222ٔؽضٓى ػهٗ انُؾش فٙ يغزٕػجبد عكٕثبط غٕل اٚبو انغُخ ٔنهغُٕاد انًمجهخ 

2221ٔ2222ٔ2223ٔ2224ٔ2225. 

  

 ٔظغ انٛخ نشفغ انغًؼخ االكبدًٚٛخ نغًٛغ كهٛبد انغبيؼخ

 اٌؼًّ ػٍٝ رط٠ٛش اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌغبِؼخ ٚاٌغبِؼبد اٌشف١ٕخ.

 االؽزشان فٟ اٌّإرّشاد اٌذ١ٌٚخ.

ؽٓبداد  االنكزشَٔٛخ ٔرٕفٛشرؾغٛغ االعبرزح انًؾبسكخ فٙ انًؤرًشاد ٔانٕسػ االكبدًٚٛخ يٍ خالل َؾش انشٔاثػ 

 يؾبسكخ نٓى.

  

االَفزبػ ػهٗ يؤعغبد انذٔنخ ٔانمطبع انخبؿ ٔانجؾش ػٍ 

 اعزضًبسٚخ يؾزشكخ فشؿ

 

 اٌمطبع اٌخبؿ ٚاٌؼبَ.أفزبػ اٌّىبرت االعزؾبس٠خ ػٍٝ 

 رؾى١ً ٌغبْ ِؾزشوخ ِغ اٌمطبػ١ٓ اٌخبؿ ٚاٌؼبَ ٌؾقش فشؿ اٌزؼبْٚ ٚاٌجذء ثٙب وً ؽغت رخققٗ.

 اعزغالل انفشؿ االعزضًبسٚخ ٔانؼًم ػهٗ اعزؾذاس يشاكض يُزغخ.
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ٓب انفبئذح يٍ خالل اكًبل يؾشٔع ٔؽذح انزشعًخ ٔاالعزفبدح يٍ يخزجش انصٕد فٙ فزؼ دٔساد رذسٚجٛخ رؼٕد يٍ خالن

 .نًُزغجٙ انذائشح ٔانًغزًغ انًؾبفظخ

  

رُٕٚغ انخذيبد ٔصٚبدح ػذد انذٔساد ٔانُذٔاد ٔانٕسػ انزٙ 

رمذيٓب كهٛبد عبيؼزُب نفئبد انًغزًغ انًؾهٙ ٔاعزطالع 

 آسائٓى ؽٕل عٕدح انخذيبد انًمذيخ

 

 

 

 

 رط٠ٛش رؾى١الد اٌغبِؼخ ٌّجبدساد اٌزؾى١الد اٌّغزّؼخ.

 خذِخ اٌّغزّغ. اٌزٛػ١خ ثّب١٘خ

 رخق١ـ ٠َٛ مّٓ فؼب١ٌبد اٌزخشط ٌؼشك اعٙبِبد اٌى١ٍخ فٟ اٌّإعغبد اٌّغزّؼ١خ.

 رى يخبغجخ ثؼط االعبرزح نهزؼبٌٔ ٔاػطبء انًؾبظشاد اإلنكزشَٔٛخ يغزمجال.

انُٓذ فٙ انُٛخ البيّ ٔسػ ٔيؤرًشاد فٙ االٚبو ٔاالؽٓش انًمجهخ يغ عبيؼّ انًغزُصشٚخ ٔعبيؼّ ػٍٛ ؽًظ ٔعبيؼّ 
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 انزُغٛك يغ رذسٚغٍٛ فٙ انغبيؼبد انؼبنًٛخ إلػطبء يؾبظشاد انكزشَٔٛخ.

اعزمطبة انجبؽضٍٛ انًزًٛضٍٚ يٍ انغبيؼبد انؼبنًٛخ نغشض 

 اؽشاكٓى فٙ يغبيٛغ ثؾضٛخ داخم انغبيؼخ

 

 

 

 ِزبثؼخ االرفبل١بد اٌّٛلؼخ ِغ اٌّإعغبد

 ٚاٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ.

 ٚاالرفبل١بد ِغ اٌغبِؼبد ٌؼب١ٌّخ اٌشف١ٕخ. اٌزٛأِخ

 .ٌفٙ انُٛخ االؽشاف انضبَٙ ػهٗ انطبنجخ يُٗ عجبس ؽهؼ يغ اعزبر ٔنٛذ٘ يٍ عبيؼّ عًشاٌ االْٕاص إٚشا 

  يغ األعزبر انًغبػذ انذكزٕس اعزجشق اثشاْٛى سؽٛذ  انطهجخعبيؼّ ثغذاد فٙ االؽشاف ػهٗ  أعبرزحانزؼبٌٔ يغ

 اٜداة.هٛخ انزشثٛخ االعبعٛخ ٔد ػجبط نطفٙ يٍ عبيؼّ انًغزُصشٚخ كهٛخ يٍ عبيؼّ انًغزُصشٚخ ك

  ٌٔدٔساد ٔٔسػ ػًم يغ االعزبر انًغبػذ د ثؾشٖ يؾًذ انُٕس٘ ٔاالعزبرح يٍ انُٓذ  ثئلبيخانزؼبUttara 

Deolankar  ٙفPune ,India. 

 ػهًٙ يغ  عبيؼّ ػٍٛ ؽًظ ٔثبنزُغٛك يغ انذكزٕس يؾًذ غهجخ فٙ انؾٓش انشاثغ يٍ  فٙ انُٛخ البيخ يٕرًش
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