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 امللخص التنفيذي  

مػبسمدـقاتم) مظػرتة ماظؾقـقي ماًطي م مؼبم2023-2019وضعًمػذه ماىوععي مظـفٍ متعزؼزًا م )

مظ مو ماظؾققث، مو ماظدرادوتماظعؾقو ماظؿػؽريماالدرتاتقفلمؼبمذبول ماًطيمتطؾقؼ ماسؿؿدتمػذه ؼد

ماالحؿـقوجوتم مودرادي مهلو، ماظراػـ ماظقضع مهدؼد مو مواًورجقي ماظداخؾقي ماظؾقؽي مهؾقؾ سؾك

معؿطؾؾوتم ماظعوظلمو معمدلوتماظؿعؾقؿ مإلدارة ماٌـظؿي ماظؿشرؼعوتمايوطؿي معـ مارور مؼب اٌلؿؼـؾؾقي

ماظعوظلمظؾعؾقمموماظؿؽـقظقجهؼقؼم ماظؿعؾقؿ م)االدرتاتقفقيماظؼقعقيمظقزارة موماالبؿؽورم -2015قو

م.م2030(مظؿقؼقؼمرؤؼيمعصرم2030

مدسؿ مإظب مغؿوئففو مخؾصً ماظيت ماالغشطي معـ ماظعدؼد ماًطي ماسداد معـففقي ماالػدافمممشؾً معـ مطؾ هؼقؼ

تعؾقؿقيمتعـكمبؿقصريمإغؿوجم–وماظيتمتمطدمسؾكمدورػومطقحدةمعمدلقيمحبـقيمماالدرتاتقفقيمومردوظيماىوععيم،م

مسوظقي مجقدة ماظؼدراتموإحداثماظؿغريماٌلؿؿرمسبقممسؾؿلمذو موبـوء ماظشوعؾي ماجملؿؿعقي ماظؿـؿقي مؼبمخدعي ؼلوػؿ

مذبؿؿعمأصضؾم.

ممؼبمذبولمم(مبرغوذبومرئقلو34(مربقرام،مومسددم)11)(معلوراتمادرتاتقفقي،مسددم3)ماذؿؿؾًماًطيمسؾكمسدد

االغشطيماظؿـػقذؼيم،مموادرتاتقفقوتمسؾقرماظؾقٌماظعؾؿلممػذامبوإلضوصيماظبماظلقودوتم،ماظدرادوتماظعؾقومومتطقؼرم

م.اٌكورر،مومطذظؽمعصودرماظؿؿقؼؾماظػفقةممومآظقوتماٌؿوبعيموماالدؿؿرارؼيموماٌراجعيماظدورؼي،مآظقوتماظؿغؾىمسؾك

معقزسيمسؾكماظلـقاتماًؿسمظؾكطيم.معؾققنمجـقفم70ومضدرهممتؾؾغماظؿؽؾػيماٌوظقيماظؿؼدؼرؼيمظؿـػقذماًطيمعؾؾغ
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 ُـــــدمـمك

ماالصعدةم مسؾك ماؼضو مامنو مو ماالطودميل ماظصعقد مسؾك مظقسمصؼط ماظدول مظؿؼدم ماالعـؾ ماظطرؼؼ مػق ماظعؾؿل ماظؾقٌ ان

االجؿؿوسقيموماظرتبقؼيموماظلقودقي،مصفقمضوررةماظؿـؿقيماظيتمتفدفمإلصبودمحؾقلمٌشؽالتماجملؿؿعمؼبمزبؿؾػم

ملمومهؼقؼمعومؼصؾقماظقفمعـمتؼدممومرضك.ماظـقاح

موضؿـوم مؼب ماظعؾؿل ماظؾقٌ ماظب مايوجي ماصؾقً ظؼد

ايوضرماذدمعـفومؼبمأيموضًمعضك،مظؾقصقلماظبماطربم

ضدرمممؽـمعـماٌعرصيماظيتمتؽػؾماظراحيموماظرصوػقيم

ماٌؿؼدعيم مخصقصو مو م، ماظدول مادرطً مظذا ظإلغلون،

ورماظذىمؼمدؼفمعـفو،ماػؿقيماظؾقٌماظعؾؿلمومسظؿماظد

ماظؿـؿقي مو ماظؿؼدم ماالػؿؿومممظذظؽم،ؼب معـ مطـريا اوظؿف

وضدعًمطؾمعومضبؿوجماظقفمعـمعؿطؾؾوتمدقاءمعودؼيماوم

مععـقؼي.

ظؼدمادرطًماالعؿمانمبؼوءػومومتطقرػومومضقتفومؼؽؿـم

ماظػؽرؼيموماظعؾؿقي،موم دقفمموبدورػماظيتؼبمضدرتفو

ؿؿعوتممدىماظبماالرتؼوءمبلؾقكماالصرادمومتطقرماجملت

مان ماالعؿ مادرطً مطؿو مايضوري، متؼدعفو اظؾقٌممو

ماظرئقلل ماٌدخؾ مزبؿؾػمجقاغىمماظعؾؿلمميـؾ ظػفؿ

ماظؿؼؾقديم ماالضؿصود ماظؽؾريمعـ ماظؿققل مان مو ايقوة،

م ماٌعرصي ماضؿصود ماظب مػذامضد مؼب مطربى مثقرة احدث

م ماالضؿصودؼوتمماغعؽلًماثورػواجملول، مسؾك اصبوبقو

عظؿمدولماظعوملماظيتمادؿػودتماحملؾقيموماظعوٌقيمؼبمع

مزؼودةمغووفوماحملؾك.معـمػذاماظؿطقرمؼب

مسؾكما متعؿؾ ماظقرـقي مواظؿؽـقظقجقو ماظعؾقم معـظقعي ن

وبنيمذبؿؿعمماظربطمبنيماجملؿؿعماألطودميلمعـمجفي

ماظصـوسيمواألسؿولمعـمجفيمأخرى،موػقماظربطم

منوحوتمعؾؿقديمماظذي معلوراتمربؼؼو مؼبمسدة جوء

م ماظؿعوون ماظؾقعـفو ماٌـظقعي مبني وبعضممـقياٌؿؾودل

ماظصـوسيم مذبول مؼب ماظػوسؾي ماظدوظي عمدلوت

اظؿعوونمععمبعضمعمدلوتماظدوظيمطذظؽمواظؿدرؼى،مو

اظيتمهؿوجمإظبمادؿشوراتمأومخرباتمأطودميقيمدقاءم

م مأو ماٌكؿؾػي ماحملوصظوت مؼب مطبص بعضممصقؿو

اٌشروسوتماظؼقعقيماىوريماظعؿؾمصقفومؼبمذؿكمأسبوءم

مألػدافمإم.الداظؾ ماظػعوظقوتمتلتلمربؼؼي مػذه معـؾ ن

متفؿم ماظيت مواٌقضقسوت ماظؼضوؼو معـوضشي مؼب اظقزارة

دسؿمومطذظؽموذبؿؿعماظؾقٌماظعؾؿل،مماٌقارـماٌصري

م ماٌلؿداعي، ماٌفـقي مواظؿـؿقي مسبقممحقٌاظؼدرات أن

م.درونمسؾكماظؿعوعؾمععماظؿؽـقظقجقوثؾـلماٌصرؼنيمضو

مالا مضصقى مضرورة مػـوك ماظعؾؿلمدؿن ماٌـفٍ كدام

موخوصيم مايقوة معـوحل مطؾ مؼب ماظرضؿقي واظؿؽـقظقجقو

مواإلغؿوج متعظقؿمم،اظصـوسي مؼب مطؾري مأثر معـ مهلو ٌو

اٌقاردماظيتمتعقدمبوًريمسؾكماضؿصودغوماظقرينماظذيم

موخوصيم ماظقرـ مأبـوء مجفقد مطوصي متضوصر مإظب ضبؿوج

م.رجولماظعؾؿمواظصـوسي

اظعصرمممؼبممماظعؾؿلمماظؾقٌونمصمممذظؽ،مسؾكمممومبـوء  

حدؼـيمممبـقيمحبـقيمؼؿطؾىمماظـوظـيمبوألظػقيمماٌعرؼبم

عراطزاظؿؿقزممم،مماظؿؽـقظقجلمماظؿطقؼرممعراطزممعـؾم  

اظعؾؿلمممممماظؾقٌممممذؾؽوتمممماٌلؿؼؾي،ممممماظؾقـل  
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مو ماظؿؽـقظقجقيموضـوتاياالصرتاضقي، حقٌم،

ماظؾـكماظؿقؿقيمايدؼـيمظؿلؿحمبلفق ظيمصؿؿًمػذه

م ماإلغؿوج مضطوسوت متـؿقي ممبؿطؾؾوت ماظلؾعلربطفو

موواًدعل م. مان مصقف مذؽ مال ماظؾقٌمممو عمدلوت

متطقؼرممؼبماٌصريماظعؾؿل مإظب مهؿوج ماظراػـ اظقضً

ماٌمدلقيموهدؼـفو ماظعصرممػقوطؾفو مٌقاطؾي طضرورة

مذاتمماٌعرؼب. ماظؾشرؼي ماظؾقـقي ماظؼدرات مبـوء وُؼعد

مرئقلًقو ماظعوظقيمذرًرو ظـفوحماالدرتاتقفقوتمماظؽػوءة

مأنم موبرشؿ مسـفو. ماٌـؾـؼي مواظرباعٍ مواًطط اظؾقـقي

ماٌشؿغؾنيم مسدد محقٌ معـ مضوربي مضقة متعد عصر

م ممؼبماظعؾؿلبوظؾقٌ ماظعربقي، مااٌـطؼي ماألعقرماال ن

االرتؼوءمجبقدةمأدائفؿموعقاطؾؿفؿمعزؼدامعـممتؿطؾىم

ماهلدفم مػذا مأن مبقد مايدؼـي. ماظعؾؿقي ظؾؿقجفوت

ممقؼفهؼؼصُعىم ماظدور ظؾفوععوتمماظؾقـلدونمتـؿقي

ماظؿعؾقؿ مماظعوظلموعمدلوت اظدرادوتممضطوسوتودسؿ

مبفو مماظعؾقو مطذظؽ مواسودةمو مظؾؿدرؼى مبراعٍ صقوشي

م ممظؿؿالءماظؿلػقؾ مظؾؿعؾؿمماالدرتاتقفقوتعع اظعوٌقي

معدىمايقوة.

وعـماٌػروضمأنمؼقاطىمتطقرمأداءماٌدخالتماظؾقـقيم

دقودوتماظؿكصقصماألعـؾمصقوشيمحزعيمعؿؽوعؾيمعـم

مأوظبمتقزؼعماٌقاردماٌوظقيممذٌقاردػو،مإ ؼؿعنيمطكطقة

مم-واظؾشرؼي ماظؿصـقػ مماظدوظلوصؼ ماظعؾؿلظؾؾقٌ

مواظؾققثمم-واظؿطقؼر ماظؾققثماألدودقي معـ بنيمطؾ

م مواظؿطقؼر موباظؿفرؼيباظؿطؾقؼقي موظ. مرشؿ أنمعصرمعـ

ماظؿطؾقؼلماظعؾؿلاظؾقٌماغؿوجممؼبممثيماشبػوضتعوغكم

اظؾقٌمإالمأنممٌقجفميؾمعشوطؾماجملؿؿعموتـؿقؿفا

مظصقوشيمرؤىموغظرؼوتمماألدودلماظعؾؿل ُؼعدمضرورة

مؼبعـماٌؿؽـمأنمتؿطقرمعلؿؼًؾالمإظبمتطؾقؼوتمغوجقيم

م ماإلغؿوج مإحدىممواًدعل،ماظلؾعلذبوالت مإن إذ

متؿؿـؾ ماظراػـ مظعصرغو ماٌؿقزة مدؾقؾمم-اظلؿوت سؾك

ماظؾققثماألدودمؼبم-اٌـول مايقوةممؼبقيمترعبي سؾقم

مايققؼيممإظب ماظؿؽـقظقجقو معـؾ محدؼـي تؼـقوت

 .مواهلـدديماظقراثقيمواٌعؾقعوتقيمايققؼي

ماٌوظقيم ماٌقارد مدبصقص مؼؿعني مأخرى، مغوحقي عـ

،ماظعؾؿلواظؾشرؼيمحبلىماٌمدلوتماٌـؿفيمظؾؾقٌم

م ماظؿؿقؼؾ متقزؼع مؼؿعني ماظؿصـقػمماظؾقـلطؿو وصؼ

ؼؼلؿفومدظقؾمماظيتطقؼرمألغشطيماظؾقٌمواظؿماظقزقػل

م مماظدوظلصرادؽوتك مصؽي، مسشرة مثالث معـممإظب واظيت

مواظؿؽـقظقجقو،مضؿـفو ماهلـددي ماظطؾقعقي، ماظعؾقم :

اظعؾقمماظطؾقيمواظصققي،ماظـؼؾمواالتصوالت،ماظطوضي،م

مواظؿؼدمم مواالجؿؿوسقي، ماظلقودقي مواألغظؿي واظزراسي

دموبطؾقعيماألعقرمصننمدبصقصماٌقارماظعوممظؾؿعرصي.

م ماظؾقـقي معؿعددةمماظضروريعـ مععوؼري مضبؽؿف أن

م مضرورة مماظؿصديعـفو ماظطوبع مذات ماظؼقعلظؾؼضوؼو

وعؿطؾؾوتماجملؿؿعماألطـرمأػؿقي،موعلوراتماظؾقٌم

م ماظصعقد مسؾك مايوطؿي مواظؿـقعماظعوٌلواظؿطقؼر ،

م متطقؼرممؼباٌرشقب موعؿطؾؾوت ماظؾقـقي، اجملوالت

م مواظؿقدؼوت ماإلغؿوجقي، ماًدعوت معـمضطوع اظؾقؽقي

م.أجؾمهؼقؼمأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعي

ماالدؿػودةاظعقاعؾماظيتمهقلمدونممبلنوميؽـماظؼقلم

م ماجملؿؿع، متـؿقي مؼب ماظعؾؿقي ماظؾققث تؽقؼـمموأعـ

موذبوالتماظؿـؿقيم اظػفقاتمبنيماظؾققثماألطودميقي
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م متؿؿـّؾ، ماإلغلون مسـصوحؼقق متؽؾػيممػضاًل ارتػوع

ظبمػقؽيمعلموظيمسـمإجراءماظـشرماظعؾؿل،مواالصؿؼورمإ

مبقـفوممطؾمجوععياظؾققثمسؾكمعلؿقىم مواظؿـلقؼ و

مطؽؾ ماظؼقعل ماٌلؿقى مسؾك مصون معـمم، ماظعدؼد ػـوك

معـؾمم ماظعقاعؾ معـ ماظعدؼد مؼب متؿؿـؾ ماظيت م اظؿقدؼوت

مظؾؾوحـنيم ماظعؾؿل مواظؿدرؼىمواظؿلػقؾ ضعػماإلسداد

;موسدمماظعؾؿلمموسدممطػوؼؿف;متدّغلمعقزاغّقوتماظؾقٌ

رطيماٌمّدلوتماظؽربىمواألصرادماألثرؼوءمؼبمغػؼوتمعشو

ضعػمم،ػفقةمبنيماظؾوحـنيموصـّوعماظؼراراظماظؾقٌ;

حقٌمؼغؾىممداخؾماىوععوتماظؿكطقطمظؾؾقٌماظعؾؿل

سؾكماظؽـريمعـماألحبوثماألطودميقيمروبعماظعشقائقيم

م ماظشكصل، ماظداصع مأو مواظػردؼي مسـ طـرةمصضال

ماإلدارؼي متماإلجراءات مإنوزممظؾوحٌامدصعاظيت إظب

مؼبمحولممتّؽـمعـمذظؽ مبوإلضوصيماظبمحبـفمدّرًا ،مػذا

مواٌشؽالت ماٌشوشؾ ممطـرة ماظيت معـممتـع طـريا

م.ؾوحـنيممعـماظؿػّرغمألحبوثفؿاظ

ماالدرتاتقفق مارور متضؿـ مظؼد مومميو مظؾعؾقم اظؼقعقي

م) ماالبؿؽور مو ماظيتم2030-2015اظؿؽـقظقجقو مو )

اظؾقٌماظعؾؿلمومطذظؽمتؾـؿفوموزارةماظؿعؾقؿماظعوظلموم

م معصر مذبؿؿعمم2030رؤؼي مإلغؿوج م معفؿي مرطوئز ،

ابؿؽوريمومععرؼبمؼرطزمسؾكمتـؿقيماٌقاردماظؾشرؼيموم

ماظؾـقيم مو ماظػؽرؼي ماٌؾؽقي مو ماظدخؾ معصودر تـقؼع

ماصدارم مطذظؽ مو ماظرضؿقي مو ماٌعرصقي مو االدودقي

موم ماظعؾؿل ماظؾقٌ معـظقعي مإلدارة محوطؿي تشرؼعوت

.مومٌومطوغًمجوععيمدقػوجمػلماحدىماٌؾؽقيماظػؽرؼي

ماظبم مظؾقصقل متلعك ماظيت ماظقاسدة ماٌصرؼي اىوععوت

مطونمظزاعومم،عرطزمعؿؿقزمؼبمذبولماظؾقٌماظعؾؿل ظذا

ؾقـقيموماظيتمترتؽزمادودومسؾقفومموضعمػذهماًطيماظ

مهؼقؼ معؿطؾؾوت مادؿقػوء مضرورة ادرتاتقفقيممسؾك

دتفوماظقزارةماالبؿؽورماظيتماسماظعؾقمموماظؿؽـقظقجقومو

مطذظؽ ماظؿـؿقيممو مالدرتاتقفقي ماظرئقلي اظؿقجفوت

م"عصر مص2030)اٌلؿداعي ماالرور مػذا مؼب مو مؼبم(. ـقـ

ماظعؾؿلم ماظؾقٌ مأدوظقى معراجعي مإظب معوّدي حوجي

ماىوععيموأمنورف مبّدؼب موال مم. متؼقم مأن ماىوععيعـ

م مبدورػو معؿطّؾؾوتماظؿـؿقي معع ماظؿـلقؼ معـ مإرور ؼب

المبّدمظذظؽمم.اظؿؽـقظقجقيماهلوئؾيموماظؿطقراتاظؿـؿقيم

اظؼقوممبقضعممم،سودةماظـظرمؼبمدورماظؾقٌماظعؾؿلعـمإ

مبنيماظؾقٌماظعؾؿلماآلظقوتمٌ ماظراػـي ماظػفقة عوىي

اظؿـلقؼمبنيم،ماجملؿؿعموماظؿطقرماظؿؽـقظقجلوضضوؼوم

ماظؾققثمماىوععي ماٌمدلوتماالخرىمذاتموعراطز و

م ماظؼضوؼو،اظعالضي مظؿؾؽ عفوراتممرصعمظؾؿصّدي

معـم ماحؿؽوطفؿ مصرص موزؼودة موطػوؼوتفؿ، اظؾوحـني

ماظؾعـوتم مؼبمخالل ماٌشورطي ومماٌممتراتمواظـدواتو

ماٌؿـقسي ماظعؾؿقي ماظؾؼوءات محقا، مؼبمزؼودة ماظـشر صز

ماظؿلثريماظعوٌقيماظدورؼوت مسبقمعرتػعي مواظؿقّجف ،

ما ماظؾقـقي،إغشوء مبنيمىوععوت مػذهمواظؿـلقؼ

 … ثموغشرمغؿوئففواىوععوتمظؿؾودلماظؾقق

المبّدمأنمتؿغّقرمغظرتـومإظبماظؾقٌماظعؾؿل،مظذظؽمصوغفم

معؿغّقراتم مصرضؿفو مبؾمضرورة مرصوػقي مملمؼعد ظؽقغف

مظؾـفقضم مدؾقؾ موال مايقوة، مورؾقعي اظعصر

م.إّظومعـمخالظفمبوجملؿؿعوت
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 اعداد اخلطُت و معايري آلًا اوال:
 

م
م

مبؼرمضوسيمذبؾسماىوععيمومحضرهماسضوءماظؾفـيمبرئوديماظلقدمم9/8/2018ؼبمضقءماالجؿؿوعماظذىمسؼدممبؿورؼخم

ماظؾؼوءمسؾكم االدؿوذماظدطؿقر/مماغبدمسزؼزمرئقسماىوععي،مادػرتمماظعروضموماٌـوضشوتمماظذىممتًماثـوءمػذا

ماٌلوئؾمؼبمعؼدعؿفو:موضعمخورريماظطرؼؼممإلبرازمسددمعـم
م

م

 فلضفُ اخلطُ -1
 

مبـوءم مأدودلمسؾك مبشؽؾ مظؾكطي ماظعوم ماالرور ؼرتؽز

ماظالزعيمظؾؾقٌم ماظؿقؿقي ماظؾـقي مو اظؼدراتماظؾقـقي

مؼبم معؿـقسي ممتقؼؾ متقصريمعصودر مضرورة معع اظعؾؿل

مارورمعشورطيممحبـقيمومذبؿؿعقيممبومؼمدىماظبم

ماٌعورفماظبمتؽـقظقجقوتمومزبرجوت يؾممهقؼؾ

معشوطؾماجملؿؿعمومهؼقؼمغفضؿف.

م

م

م
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 :االدزاءات اليت  مت مزاعاتَا اثياء مزاسل االعداد -2
 

م(مم1)

موم عشورطي سؾك ايرصم ماىوععي معـلقبل عبقع

م اًطيمم إسداد عراحؾ طوصي ؼب االررافماًورجقي

معـ  اظؾفـي بدء عع عرئقوتفو سؾك ايصقل بدءا

بنردولمم وعرورا األوظب، اٌرحؾي إرور ؼب أسؿوهلو

ماظرئقل  إلبداء إظقفو ظؾكطي اظعوم ظإلرور يقاٌالعح

مإرورم االسؿؾور ؼب ألخذػو ذلغفو ؼب اٌالحظوت ؼب

 اٌؼرتح مبـوضشي واغؿفوء سؿؾفو، اظـوغقيمعـ اٌرحؾي

 ععمعبقعماالررافماٌعـقيممظؾقصقل ظؾكطي اٌؿؽوعؾ

 عـ واألخرية ـوظـياظ اٌرحؾي إرور ؼب سؾكمعالحظوتفؿ

م.سؿؾفو

م(مم2) 
 اٌلؿؼؾؾل اظؿكطقط سؿؾقي ؼب واظرأي اظػؽر أػؾ ادعوج

ماظؾقـقي ماىوععي مبوحؿقوجوت ألغشطي  ظرتتؾط

موم ماٌعرؼب ماظـؿق مو مايداثي معؿطؾؾوت مو اجملؿؿع

ماالدرتاتقفق ماظدوظي مومتقجفوت ماظعؾقم مذبول م مؼب ي

سؿؾفوم خّطي ؼب اظؾفـي ارتلت ظذظؽ ،اظؿؽـقظقجقو

ماجؿؿوسوتفو إضوعي مظؼوءات بعض ععمم هلو وسؼد

مداخؾم واظـؼوصقي اظرتبقؼي اظـكى م معـ واظعؾؿقي

ماظقفؿم معضوصو م ماىوععي مخورج معـ ماؼضو مو م اىوععي

معمدلوتماجملؿؿعم موممـؾنيمسـ ماالضؿصودؼي اظـكى

 رؤى دعًقومالدؿشراف ايؽقعقيمومشريمايؽقعقي،

 اظداصعي اظؼقة مبـوبي تؽقن جدؼدة وأصؽورموتقّجفوت

 .آصوقمأرحى أغشطيمىوععيمسبق الغطالق

م(مممم3)

موم ضقودات وأصؽور رؤى سؾك اظقضقف اىوععي

مرئقسم خالل عـ اظؽؾقوت معع مزبصصي مجؾلي سؼد

م ماالضلوم مرؤدوء مو ماظقطالء مو ماظعؿداء مو  ؼب اىوععي

ظؾقضعم اٌالعحماظرئقلي حقل اظؾفـي، أسؿول علؿفؾ

ماًطي، معلؿؼؾؾقوت مو زؼورةم إظب صيبوإلضو اظراػـ

 اظؾقـقيماظؿوبعيمظؾفوععيم واٌراطز اظقحدات بعض

م.واٌراطز اظقحدات تؾؽ حول واضع ظؾقضقفمسؾك

م(مممم4)

موزارةم مظؿقجفوت ماظؾقـقي ماًطي م معراسوة ضرورة

م)االدرتاتقفق ماظعؾؿل ماظؾقٌ مو ماظعوظل مياظؿعؾقؿ

م) ماالبؿؽور مو م ماظؿؽـقظقجقو مو مظؾعؾقم -2015اظؼقعقي
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مم STI-EGYم2030رؤؼيمعصرم(مومطذظؽم2030

وماؼضومتقصقوتماظؼقودةماظلقودقيمؼبماجؿؿوعماجملؾسم

ماشلطسم مذفر مؼب مسؼد ماظذى مو مظؾفوععوت االسؾك

محقٌمم2018 معـ م ماظعؾؿل ماظؾقٌ مدبص ماظيت و

موم ماجملؿؿعقي ماظؼضوؼو مععوىي مسبق ماظؿقجف ضرورة

تؾؾقيمعؿطؾؾوتماظؿـؿقيموماظلققم،مومتشفقعماالبداعم

 ودةماالسؿول.مػذامبوإلضوصيماظبماظؿقجفوماالبؿؽورمومرؼ

 ظؾؿقصقؼ اظعوٌقي اظعؾؿل اظؾقٌ ٌمدلوت اىدؼد

مواظذي اظعوٌقي بني واظؿقازن  إظب ؼفدف واحملؾقي

 سوٌقي - ربؾقي جبفقد اظعوٌقي اٌشوطؾ حؾ

معشرتطي.

م(مممممم5)

مممضرورةماجراءمدراديمواصقيمظؽؾمعـم:

 اظؼقعقيمععوؼريماالسؿؿودماظصودرةمسـماهلقؽيم

 ظضؿونمجقدةماظؿعؾقؿمواالسؿؿود.

 اًطيماالدرتاتقفقيمظؾفوععيم 

 احؿقوجوتماظؼطوسوتماجملؿؿعقيماٌكؿؾػيمعـم

م م)وورؼي ماظعؾؿل مم–اظؾقٌ م–صـوسقي

مؼبمحؾم مومطقػقيماٌلوػؿيم زراسقي،.ماخل(،م

 عشؽالتفومعـمخاللماظؾقٌموماظؿفرؼى.

 ماىغراؼبم ماضؾقؿفو مؼب مخربة مبقً اىوععي

م)ادؿشور مسؾؿقي مم–ات مصـك تؼدؼؿمم–دسؿ

 مخدعوتم(

م(ممم6)

ماظؾقٌم مٌـظقعي ماظراػـ ماظقضع مخصوئص درادي

ماًورجقيم مو ماظداخؾقي ماظؾقؽي معلؿقى مسؾك اظعؾؿل

مععم مذظؽ معطوبؼي مو مظؾفوععي، ماٌرطزي ماٌلؿقى سؾك

مطؾقوتم معـ مطؾقي مطؾ ماسدتفو ماظيت م ماظؾقـقي اًطط

ماىوععيمبصقرةمعـػردة.م

م(مممم7)

 سؾك عرحؾي طؾ ؼب اظؾفـي إنوزات عرضب االظؿزام

مظقؽقغو ماىوععي مذبؾس مو ماىوععل سؾكمم اجملؿؿع

موم سؾك وايصقل مّت، مّمو بّقـي اظؿقجفوت

م ماظؾفـيم خطقات ؼب ٌراسوتفو اظؿقجقفوت سؿؾ

م.اظؿوظقي

م(مممم8)

 وسـوصره اظؾقـقي ظؾكطي اظعوم اهلقؽؾ سؾل االتػوق

 عـ غؿفوءظال اظزعـقي اىداول وهدؼد اظػرسقي

 صرؼؼ أسضوء طؾ مبشورطي وذظؽمسـصر طؾ صقوشي

 .اظعؿؾ

م(ممم9)

 وتصقراتفو وأضلوعفو، اظؽؾقوت عؼرتحوت درادي

  أن صبى اظيت اظؾقـقي واٌشؽالت اظؼضوؼو بشلن

 سـ صضال ظؾفوععي، اظؾقـقيماًطي تؿضؿـفو

 تعؽس اظيت اظؾقـقي احملوور أػؿ هدؼد

 اظؼضوؼو،مػذه يودراد حبٌ ؼب اٌعوصرة االووػوت

 اظالزعي واٌعؿؾقي اظؾشرؼي اإلعؽوغوت هدؼد وطذظؽ

 .اظؾقـقي اٌكططوت تؾؽ إلنوز

م(مم10)

 واجملؿؿعقي اإلغؿوجقي اٌمدلوت عؼرتحوت درادي

 وخدعي اظؾقؽي ذؽقن ضطوع وعؼرتحوت اٌكؿؾػي،

مجبوععيمدقػوج. اجملؿؿع
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 :اخلطُ إعداد جليُ بَا التشمت اليت احلاننُ املبادئ -3
 

م

ؼبمضقءماظؿؽؾقػوتماظيتماظؼقًمسؾكمسوتؼمصرؼؼماسدادماًطي،مطونمعـماظضروريمسؾكماظػرؼؼممانمؼؾؿزممؼبماالسدادم

ممبفؿقسيمعـماٌؾودئمايوطؿيم،ممشؾً:م

 

ماظعقاعؾ - معـوضشي تطقؼرم تقاجف اظيت ضرورة

موم ماىوععي معلؿقى مسؾك ماظعؾؿل ماظؾقٌ عـظقعي

ماظيت  مبرور جلوعؿفو داغػّؽًمتزدا عو اظدوظي،

 حقٌ وتؼدعف، تـؿقؿف دون ظؿؼػمحوئال األؼوم

مأػؿقي رأت مػذه اظؾفـي  اظؿقّدؼوت رصد

 عقاراة، دون طوعؾي بشػوصقي وتشرضبفوموهؾقؾفو

ماظػرصم تفقؼـ شري وعـ موتلفقؾ متفقؼؾ، أو

ماظقضعم اظقاضع تشكقص و واٌؿؽـوت، مهؾقؾ و

ماظؿلثريم مذات ماالدرتاتقفقي ماظعقاعؾ مو اظراػـ

م) اظؿفدؼدات(وماالخذمم-اظػرصم-اظضعػمم–اظؼقة

ماالدرتاتقفقي، ماظػفقة مظردم  بغقي بوألوظقؼوت

معؿؽوعؾي إظب اظقصقل مخطي  عـ تؿضّؿـ سـوصر

ماالحؿقوجوتماظػعؾقي عو واألغشطي اظرباعٍ  طبدم

موماجملؿؿعماًورجلمسؾكمعبقعم ألبـوء م اىوععي

 االصعدةمؼبمضقءماٌقاردماٌؿوحي.م

 اٌدخالت بني اًطي، وثقؼي ؼب اظؿفوغس هؼقؼ -

مسؾكم واظؿقّجفوت واٌكرجوت، ماٌطروحي واظؼضوؼو

اجـدةماظؿؼدممؼبماظعؾقمموماظؿؽـقظقجقوموماحؿقوجوتم

محبقٌ ربّددم سدد سؾك اًطي تشؿؿؾ اظؿـؿقي،

ماألػداف احملوور عـ مو  واجملوالت

 اظذي اهلقؽؾل سؾكماظـفٍ واظؿلطقد االدرتاتقفقي،

ماظؿـ ضبدد  ربقر، طؾ إرور ؼب ػقذؼياظرباعٍ
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محؿك طؾ وػدف  عؿؽوعال اظؾـوء ؼؽقن برغوعٍ،

ماٌقازغيم مو ماالغػوق معصودر متقضقح معع وعرتابطو،

 اظؿؼدؼرؼيممظؿطؾقؼماًطيمومتـػقذمبراذبفو.

 اٌلؿؼؾؾل، اظعؿؾ ًطي اظعوم اإلرور ؼـعؽس أن -

ماًطي سؾك ادؿشراصًقو، سؼًدا طقغف عـم عؽّقغوت

ظؾؿـػقذم أطرب وضوبؾقي واضعقي أطـر صقرةؼبمم براعٍ

مؼعززم مممو ماظشوعؾي ماٌلؿداعي ماظؿـؿقي مخطقط ظدسؿ

معقضعفوم مهلني مو ماظؿـوصلقي ماىوععي عؽوغي

موم ماحملؾك ماٌلؿقى مسؾك مغظرائفو مبني اظؿصـقػل

 م.اإلضؾقؿلموماظدوظلم

ماًطيم - ماوظقؼوت ماسؿؾوراتمهدؼد مؼب ماالخذ صبى

ماظـؼوطماظؿوظقي:

 ماىو مردوظي مو مرؤؼي ماػداصفومهؼقؼ مو ععي

 االدرتاتقفقي.

 م اظرباعٍ أػؿقي مظؾؿـػقذ مضقءم اٌطروحي ؼب

م معصر ماظؼقعقيمم2030رؤؼي ماالدرتاتقفقي و

 ظؾعؾقمموماالبؿؽور.مم

 مدسؿم مو ماجملؿؿعقي ماظؼضوؼو محؾ مؼب اٌلوػؿي

 خطقطماظؿـؿقيماظقرـقي.

 متطقؼرم مو مظؾفوععي ماظؿـوصلل ماظقضع دسؿ

معبق مسؾك مغظرائفو مبني ماظؿصـقػل عمعقضعفو

 اٌلؿقؼوت.

 واٌقارد اظؿؽؾػي :وتؿضؿـ اظؿطؾقؼ، إعؽوغقي 

اظػينم اظدسؿ وعصودر واظالزعي، اٌؿقصرة

 .اظؿـػقذ وآظقوت واٌودي واظؿـظقؿل

 مضدرتفوم معدى مو مظؾؽؾقوت ماظؿـظقؿقي اظؼدرات

م.سؾكماظؿـػقذ
 بلدؾقب واألخذ اظرباعٍ، تـػقذ أدؾقب تطقؼر -

مووضعماظؿكصصوتماظعؾؿقي بني اٌشرتك اظؿـػقذ ،

 خالل عـ بقـفو، صقؿو واظؿـلقؼ ظؾؿعوون آظقي

متشورطقي صقوشي عبقعم تضوصر تؽػؾ براعٍ

ماظؿكصصوتمم اىفقد مو ماظؾققثماٌشرتطي ظـفوح

 اظؾقـقيمؼبمذاتماظؽؾقيموماظؽؾقوتمبعضفوماظؾعض.

مآظقوت تضؿني -  وآظقوت اظرباعٍ، تـػقذ اًّطي

مأدوات اظؿـػقذ عؿوبعي مو  اظؼقوس واظؿؼقؼؿ،

 .برغوعٍ بؽؾ اًوصي األداء راتوعمذ

ماحدم - م تصؿقؿماٌكرجوتمسؾكمانمميـؾماظعوئدمعـفو

مظذظؽم مبوىوععي، ماظعؾؿل مظؾؾقٌ ماظؿؿقؼؾ عصودر

ماجراءم مؼب ماظؿقجقف مؼؽقن مان مسؾك مضرورة ػـوك

م مبراءاتماالخرتاع مسدد مزؼودة ماجؾ م–اظؾققثمعـ

م ماظؾقـقي،مم–درادوتمايوظي اٌشروسوتماظرؼودؼي

ما ماظب ماظردوئؾمبوإلضوصي معـ ماالخرى ٌكرجوت

م مم–اظعؾؿقي ماظعؾؿقي ماظعؾؿقيمم–اٌمظػوت اظؾققث

 Impactاٌعرصقيموماظؿطؾقؼقيمسوظقيماىقدةمم)

factor ≥ 1). 
م
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    مكىمات التيفًذ للدطُ  -4
 االميونماظعؿقؼمعـماظؼقودةماىوععقيمبلػؿقيم

 عؾؿل.متطقؼرمعـظقعيماظؾقٌماظ

 اميونمعـلقبلماىوععيمبونماًطيماظؾقـقيم

دقفمهؼؼماظعداظيمومسدمماظؿؿققزمومتدسؿم

 عؽوغيماىوععيموماظقضعماظؿـوصللمهلو.مم

 .تقاصرماٌقاردماظؾشرؼيماٌمػؾي 

 ماظؿقؿقيم ماظؾـقي مو م ماالعؽوغوتماٌودؼي تقاصر

 اظداسؿي.م

 ماظؾقـقيم ماٌعوعؾ مو ماظعؾؿقي ماٌراطز تقاصر

 اٌؿؿقزة

 مغظؿمتق مو مظؿؽـقظقجقو ماظرئقلقي ماظؾـقي اصر

 اٌعؾقعوت.م

 تقاصرماٌؽؿؾوتماظرضؿقيمومعصودرماٌعرصي

 .تقاصرمبعضماوسقيماظـشرماظعؾؿل 

 تقاصرمبعضمآظقوتماظؿشفقعموماظؿقػقز.م 

 ماٌمدلوتم ماظشراطوتمعع ماظعالضوتمو تقاصر

 اٌؿـقسيمسؾكماٌلؿقىماحملؾكموماظدوظل

م

م

م

م

م

 
 
 

 ُ مصادر متىيل اخلط -5
ماظؿؼدؼرؼيم مظؾؼقؿي مرؾؼو ماٌوظقي ماٌقارد متقصري درادي

ماظؿؿقؼؾم معصودر مهدؼد مو ماظؿـػقذؼي مبوًطي اظقارد

مظؿقصريػو،مطؿومػقمعقضحمؼبماىدولماالتل.

موم مذاتل متقؼؾ

ماغشطيمادؿـؿورؼي

م مضوئؿي مذاتقي متلقؼؼمم–عقارد سوئد

م)ادؿشوراتم م زبرجوتماظؾقٌماظعؾؿل

مقي(خدعوتمحبـم–براءاتماخرتاعمم–

حبوث  -جهات ماحنة حملية و دوليةممتقؼؾمعلوػؿ

 –مشرتكة مع مؤسسات اجملتمع 

 تعاون تاتفاقيات و بروتوكوال

 مشروعات قومية متقجفوتمضقعقيمم

م

م

م

م

م

م
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 االدزائًُ إلعداد اخلطُ اخلطىات ثاىًا:
م

م

م

م

م

م

م

 جوءتمعراحؾماسدادماًطيمسؾكماظـققماالتل:

 م مضرار ماالدؿوصدور ماظلقد ماظدطؿقر مذ مصرؼؼ مبؿشؽقؾ ماىوععي مػقؽيمماسدادرئقس ماسضوء ماظلودة معـ م اًطي

ماىقدة،م مضؿون معدؼريمعرطز ماظب مبوإلضوصي مػذا مبوىوععي، ماٌكؿؾػي ماٌؿـؾنيمظؾؼطوسوتماظعؾؿقي اظؿدرؼسمو

 وحدةماظؿكطقطماالدرتاتقفلمومطذظؽموحدةمادارةماٌشروسوتم.

 ًطيمععماظلقدماالدؿوذماظدطؿقرمرئقسماىوععيمظؿقدؼدماالرورماظعوممسؼدماالجؿؿوعماظؿؿفقديمظػرؼؼماسدادما

متماظؿلطقدمسؾكماظربغوعٍماظزعـكمإلسدادماًطيماؼضو،موموضعماظربغوعٍماظؿـػقذيمظعؿؾمصرؼؼماالسداد.مم،ظؾكطي

م مسدد مشضقن مؼب ماظذىمدقفمؼـؿفك م ماالسؿؾورممم3و مؼب ماالخذ معع ماالول، ماالجؿؿوع متورؼخ معـ ماسؿؾورا ذفقر

ؿغؾىمسؾكماٌكوررماظيتمضدمتقاجفمعرحؾيماالسداد،موماظؿلطقدمسؾكمضرورةمتعوونمعبقعماظؼطوسوتمؼبماىوععيماظ

االظؿزامماظؿوممعـماسضوءماظػرؼؼمؼبمتـػقذماٌفوممواالغشطيماٌقطؾيم،مومضرورةمععماسضوءماظؾفـيمؼبمانوزماٌفؿي

 اظقفؿم.

 حرصمصرؼؼماالسدادمسؾكمادؿكدامماٌـفٍماٌـظقعكم Systematic approach وماظذيمؼعؿؿدمسؾكمتػؽقؽم

مطؾم مبفو ماظيتمؼؼقم ماٌفوم ماظقزوئػمو مضقء مؼب محدة مسؾك معؽقن موصقصمطؾ ماظرئقلقي مإظبمعؽقغوتفو اٌـظقعي

موم مترطقؾفماهلقؽؾل. مبـقؿفمو مو ماٌودؼي مصػوتف مضدراتفمعـمخاللمدراديممسوتفمو مو مإعؽوغوتف متؼققؿ عؽقن،مو

اٌـفٍمعدخالمادودقومظؾفوععيممؼبمدراديمسالضؿفومععمعؿطؾؾوتموماحؿقوجوتماظؿـؿقيممبوظؿوظلمميؽـماسؿؾورمػذا

م ماٌلؿؼؾؾل ماظؿقؾقؾ معـففقي ماتؾوع مسؾك ماًطي مػذه ماسداد مؼب محرصماظػرؼؼ مطؿو  Prospectiveاظشوعؾي.

Analysis  
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م

م

م

ممم ماظؼقة مسقاعؾ مظؿقدؼد مظؾؽؾقي ماًورجقي مو ماظداخؾقي ماظؾقؽي مهؾقؾ مسؾك مؼعؿؿد ماظػرصماظذى ماظضعػمو و

مومظؼدممتـؾًماٌراحؾماٌكؿؾػيمإلسدادمػذهماًطيمؼبمماٌراحؾماالتقي:مSWOTواظؿفدؼداتمبودؿكداممادؾقبم

 املزسلُ االوىل )املزسلُ التنًَديُ( -1
 و تطنيت: 

 تشؽقؾمصرؼؼمإلسدادماًطي.مم 

 ماجملؿؿعم مو ماىوععي مذبؿؿع متفقؽي مو اظؿقسقي

مؼب مبػوسؾقي مظؾؿشورطي ماسدادمماًورجل اغشطي

موم ماظعؿؾ مورش مو ماظـدوات مخالل معـ اًطي

مواظؾؼوءاتم ماٌؼوبالت مو ماظرأي ادؿطالسوت

 احملددة.

املزسلُ الجاىًُ ) مصادر مجع البًاىات  و  -2
 حتلًلَا( و تطنيت:

م)اظػقصم -مأ ماٌـودؾي ماظقدوئؾ مادؿكدام مو اسداد

اسدادممنوذجمم–اٌؼوبالتمم–اظؾؼوءاتمم–اظقثوئؼلم

ماآلرا مادؿطالع ماظراجعي ماظؿغذؼي مو اخل(مم–ء

مخصوئصم مسـ ماٌعؾقعوت مو ماظؾقوغوت ظؿفؿقع

اظؾقؽيماظداخؾقيموماًورجقيمظؾفوععيمومذظؽمعـم

 عصودرػوماالوظقيمواظـوغقؼيموماظيتماذؿؿؾًمسؾك:

 مخطؿفوم مو مظؾفوععي ماالدرتاتقفقي اًطي

 ياظؿـػقذؼ

 ماضلوعفوم مو ماىوععي مظؽؾقوت ماظؾقـقي اًطط

 اظعؾؿقي

 قيمىوععوتماخرىاًططماظؾقـ 

 ماظؾقٌم مذبول مؼب ماٌـظؿي ماظؾقائح مو اظؼقاغني

 اظعؾؿلم

 اٌعوؼريماظصودرةمسـماهلقؽيماظؼقعقيمظضؿونمجقدةم

 اظؿعؾقؿموماالسؿؿود

 موم ماٌؿقصرةمبوىوععي ماظـوغقؼي مو اظؾقوغوتماالوظقي

م)أسدادم ماٌكؿؾػي مبوظـقاحل م ماٌؿعؾؼي مو طؾقوتفو

م مععووغقفؿ مو ماظؿدرؼس مػقؽي م-ظػـنيام–اسضوء

م ماظعؾقو ماظدرادوت ماظؾقـقيم–رالب اٌعوعؾ

 ،..اخل(،م

 اٌؼوبالتم–اظؾؼوءاتمم–غؿوئٍمادؿطالسوتماظرأيم 

 م مظؾفوععي ماٌوظقي مواسدادمم–اٌقازغي عقارد

 اظقحداتمذاتماظطوبعماًوص

 ماٌلؿؾزعوتماظعؿؾقيم مو ماٌعداتم مو بقونماالجفزة

 اظؾقـقي.

 ماالغؿوجق ماٌمدلوت مسـ ماظصودرة يمماظؾقوغوت

 اظصـوسقيموماظزراسقيمداخؾماحملوصظي

 موم ماحملؾقي مجفوتماظؿؿقؼؾ مسـ ماظصودرة اظقثوئؼ

 اظدوظقيم

مغؼوطمم -مب مظؿقدؼد ماٌعؾقعوت مو ماظؾقوغوت مهؾقؾ مت

اظؼقةموماظضعػموماظػرصموماظؿقدؼوتمبودؿكدامم

م ماظربوسل ماظؿقؾقؾ مSWOTعـففقي مطذظؽممم و

معـم مظالدؿػودة ماٌالئؿي ماالدرتاتقفقوت هدؼد

 ٍماظؿقؾقؾ.غؿوئ

مؼبم -مت ماظؿطقؼر مو مظؾـفقض م ماالوظقؼوت هدؼد

 ضقءمسقاعؾماظؾقؽيماٌؿوحي.

م

م

م
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 :املزسلُ الجالجُ )التدطًط( و تطنيت -3

مظؾفوععيم ماٌعؿؿدة م ؼبمارورماًطيماالدرتاتقفقي

م،ممتمماجراءماالتل:م

 مؼبم ماظعوعي ماظلقودوت مو مايوطؿي ماظؼقؿ هؾقؾ

 ذبولماظؾقٌماظعؾؿلمم

 م مرؤؼي ماٌؽقنمهؾقؾ مابراز مو ماىوععي وردوظي

 اظؾقـلماظقاردمبفؿو.م

 دراديمعلؿػقضيمظؾغوؼوتموماالػدافماظيتممتؽـم

مسؾكماظقجفماالطؿؾم اىوععيمعـمهؼقؼمردوظؿفو

ومتمدىماظبممتقزػومومهلنيموضعفوماظؿـوصللمؼبم

 ذبولماظؾقٌماظعؾؿل.

 مؼبم مظؾفوععي ماظعوعي ماظلقودوت مصقوشي مو اسداد

 .مذبولماظؾقٌماظعؾؿل

 ماالدرتاتقفقيم ماٌلورات مو ماظؿقجفوت وضع

ماظيتمتدسؿم مو ماظعؾؿل ماظؾقٌ مذبول مؼب ظؾفوععي

 هؼقؼمردوظؿفوموماػداصفوماالدرتاتقفقي.م

 مظؿطقؼرم ماظالزعي ماالحؿقوجوت متؼققؿ مو هدؼد

 اًطيم

 ماٌلؾؾيم ماظعقاعؾ مسؾك مظؾؿغؾى معلؿػقضي درادي

ماظؾقٌماظعؾؿلم مؼبمذبول م ماالدرتاتقفقي ظؾػفقة

 ظقوتمظؾؿغؾىمسؾقفوووضعما

م

م

م

م

م

م

 

املزسلُ الزابعُ )الربامر التيفًذيُ( و  -4
 تطنيت:

 

 معـم ماظيتمدقفمتطرح ماٌلوراتماظؿشغقؾقي وضع

 خالهلوماظرباعٍماظؿـػقذؼي.م

 ماجملوال مو م ماظرباعٍ معـمخاللموضع تماظؿـػقذؼي

م مربؽؿي ماٌوظقيمخطي ماظؼقؿي مبفو عقضقو

 اظؿؼدؼرؼيمموماٌكرجوتم)عمذراتماظـفوح(.

 موطذظؽم م ماظؿؼققؿ مو م ماظؿـػقذ مآظقوتمٌؿوبعي م وضع

مادؿؿرارؼيم مو ماٌكورر مسؾك ماظؿغؾى م اجراءات

 اًطيم.

 

املزسلُ اخلامضُ ) اعداد و اعتناد الصىرَ -5
 اليَائًُ لىثًكُ اخلطُ البشجًُ(

 ماظؾقـقيمم ماًطي مظقثقؼي ماالوظقي ماظصقرة عراجعي

 بقادطيمصرؼؼماٌراجعي.

 ظقثقؼيماًطيممرؾوسيماظصقرةماظـفوئقيم 

 اسؿؿودماًطيمعـمذبؾسماىوععي 

 مصقرتفوم مؼب ماًطي مغشر مو ماالسالم مو اظؿقسقي

 اظـفوئقيمم
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 وثًكُ اخلطُ  مهىىات ثالجا:
اًطيموحدةمعؿؽوعؾيمومالمميؽـمصصؾمابقابفومسـمبعضفومميظؼدممتماالتػوقممبنيماسضوءماظػرؼؼمسؾكمانممتؽقنموثقؼ

م:اظؾعضممومتؽقنمسؾكماظـققماظؿوظل

 اظؾوبماالول:معؼدعي 

 عـففقيماسدادماًطي اظـوغل: اظؾوب 

 ٌماظقضعماظراػـ :مخصوئصاظؾوبمماظـوظ

 اظؾوبماظرابع:معؽقغوتماًطي 

 اظؾوبماًوعس:مماجملوالتموماظرباعٍماظؿـػقذؼيمظؾكطي 

 اظؾوبماظلودس:مآظقوتمماظؿـػقذموماٌؿوبعي 

 اظؾوبماظلوبع:مآظقوتماظؿؼققؿمومادارةماٌكورر 

 ظـوعـ:ماٌراجعموماٌصودراظؾوبما 

 ىـيماالسدادمظؾكطي 

 اًومتي 
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  لحالباب الجا
 خصائص الىضع الزاًٍ
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 خصائص الىضع الزاًٍ مليظىمُ البشح العلنٌ
 (البًئُ الداخلًُ و اخلاردًُ للذامعُ)

 

م

م
م

(،مؼؿضحم2020-2015ًطيمالدرتاتقفقيمظؾفوععيم)عـمخاللمدراديماظقضعماظراػـموماٌقضقيمتػصقالمبقثقؼيما

م مسدد معـمم15انمجوععيمدقػوجمتضؿ ماظعدؼد متـػذ معـماظرباعٍماظؿعؾقؿقيمو ماظعدؼد متؼدم مومععفدممترؼضمو طؾقيم

اٌشروسوتماظؾقـقيمومتؼقممسؾكمتؾؾقيماٌؿطؾؾوتماجملؿؿعقيموماظؿـؿقؼيمؼبمذبولماظؾقٌماظعؾؿل.مبوىوععيمشبؾيم

(ممعـمذوىماظؽػوءاتموماًرباتماٌؿؿقزة،مطؿومضبٍماظقفوم892(مومععووغقفؿم)1138اظؿدرؼسم)معـماسضوءمػقؽيم

م مؼؾؾغمسدده م)رالبمواصدؼـ( مومخورجي ماظقرـ مداخؾ معـ مرالبماظدرادوتماظعؾقو معـ ممتؿؾؽمم8988اظعدؼد م. روظؾو

جيماظقفو،مطؿومانمظدؼفومسددمعـماىوععيماظعدؼدمعـماٌعوعؾماظؾقـقيمعقزسيمسؾكمطؾقوتماىوععيماٌكؿؾػيمرؾؼومظؾقو

محقٌم معـ ماظعؾؿل ماظؾقٌ معـظقعي مخدعي مسؾك متؼقم ماظقرشماظيت مو ماٌلؿشػقوت مو ماٌزارع مو ماٌرطزؼي اظقحدات

متـظؿمطؾقوتماىوععيماظعدؼدمعـماٌممتراتموماظؾؼوءاتماظعؾؿقي،مطؿوم م موماٌعداتموماٌلؿؾزعوتماالخرى. االجفزة

مؼب ماسضوئفو معشورطي ماىوععي مؼبمتدسؿ معؿؼدعي معرتؾي ماىوععي متؿؾقأ م ماظدوظقي. مو ماحملؾقي ماظعؾؿقي ماٌممترات

اظؿصـقػوتماظعوٌقيماٌكؿؾػيمبنيمغظرائفومسؾكماٌلؿقىماحملؾكموماإلضؾقؿلموماظدوظل،محقٌمذغؾًمعمخرامماظرتؾيم
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سولمومممقزمؼبم(مؼبمذبولمسؾقمماٌقاد،مصضالمسـماغفومذاتمعلؿقىم2019(مؼبمتصـقػمذـغفويم)ؼقغققم401-500)

ومتلفؿماىوععيمبدورمصعولمؼبماغؿوجماٌرتػع.مم Impact Factorذبولماظـشرماظعؾؿلماظدوظلمبوجملالتمذاتم

ماٌعرصقي.مىوععيمدقػوجماظعدؼدمعـم ماالخرىمذاتماظؼقؿي مو ماظؾققثمؼبماجملوالتماظؿطؾقؼقي مو اظردوئؾماظعؾؿقي

اظقرـمظؾؿلوػؿيمؼبمغؼؾمومتقرنيماظؿؽـقظقجقوموماؼضومدسؿمرالبماظؾقٌماظعؾؿلمؼبمعفؿوتمومبعـوتمسؾؿقيمخورجم

مايققؼيموماظؿكصصوتمماالخرىمذاتماالػؿقيماظـودرةمومايدؼـي.ممممواظؿطقؼرمؼبمذبولماظؿؽـقظقجق

م–عـمخاللماظدراديماظيتممتًمسؾكمسـوصرماظقضعماظراػـمؼبمذبولماظؾقٌماظعؾؿلموماظيتممشؾً:ماٌقاردماظؾشرؼيم

اظؼقاغنيموماظؿشرؼعوتمومم–اظقوتماظؿشفقعموماظؿقػقزمم–اظـشرماظعؾؿلمم–اظؿؿقؼؾمم–اٌعوعؾمم–يماظؾـقيماظؿقؿق

م-اظـؼوصيماظعؾؿقيمم-اهلقؽؾيماٌمدلقيممم–اظؾقائحم اظؿطقراتماظؿؽـقظقجقيموماظؿشرؼعقيمومم-اظعالضوتماظدوظقيممم

ػـمؼبمضقءمعومػقمعقضحمبوٌكططمممعـمحقٌماظلقودقيممسؾكماظلوحيماظقرـقيموماظدوظقيم،مظؼدممتمتؼققؿماظقضعماظرا

ؾدءمؼبماسؿولماظؿكطقطمم.معـمخاللماجراءماظؿقؾقؾمؾاظؽػوؼيموماظؽػوءةموماظػوسؾقيمظؾؿقاردمظدراديمعدىمجفقزؼؿفومظ

اعؽـماظؿقصؾماظبمٌؽقغوتماظؾقؽيماظداخؾقيموماًورجقيمظؾفوععيمؼبمذبولماظؾقٌماظعؾؿل،مم SWOTاظربوسلم

مـماٌقضقيم)اظعقاعؾماالدرتاتقفقي(.عصػقصيماظقضعماظراػ

م

م

م
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 مصفىفُ التشلًل الزباعٌ

  

 جبامعُ صىٍاز العلنٌ البشح ميظىمُ يف الكىَ عياصز
 

 اىوععقي واظؼقودات اظلقودقي اظؼقودة دسؿ 

 .اظعؾؿل اظؾقٌ ٌـظقعي

 ذبوالت ؼب وعؿؿقزة جودة سؾؿقي طقادر وجقدم 

 .دقػوج جبوععي اٌؿعددة اظعؾؿل اظؾقٌ

 متقؼؾ صـدوق عـ اظؾقـقي اٌشروسوت متقؼؾ 

 دقػوج. جبوععي اظؾققث

 مجقد  اٌلؿقى سؾك تؾودظقي سؾؿقي سالضوت و

 .واظدوظل احملؾك

 حبـقي وعراطز وععوعؾ هؿقي بـقي وجقد 

 .بوىوععي

 ماظـروةم مظرتبقي مسـوبر مو مغؾوتقي معزارع وجقد

 ايققاغقيم.

 اظعوظل اظؿعؾقؿ خرصبل عـ إضؾول وجقد 

 .بوىوععي اظعؾقو بوظدرادوت الظؿقوقظ

  ظـطوق وذبؿؿعقي ادؿشورؼي خدعوت  تؼدؼؿ 

 .ورؾك ػـددل وورى زراسل صـوسل وادع

  اظذؼـ اظؿدرؼس ػقؽي أسضوء عـ طقادر وجقد 

محبقثماأجرو  وػقؽوت أجـؾقي جبوععوتفؿ

 .عؿؿقزة سوٌقي

 م مو ماظؽرتوغقي مبـقي  أغرتغً ذؾؽي وجقد

 اىوععي. ؼب عؿطقرة

  اىوععي ؼب عؿطقر ععؾقعوت ادارة غظوم دوجق 

(MISم). 

 ػقؽي أسضوء أداء ظؿطقؼر تدرؼى عرطز وجقد 

 .بوىوععي اظؿدرؼس

 ؼب رراز أحدث سؾك ظؾؿممترات ضوسوت وجقد 

 .اىوععي

 احملؾقي اظعؾؿقي اٌممترات عـ اظعدؼد سؼد 

 .علؿؿرة بصػي بوىوععي واظدوظقي

 رؼساظؿد ػقؽي ألسضوء اظؽوعؾ اىوععي دسؿ 

 اظدوظقي اٌممترات حضقر ؼب ظؾؿشورطي

 .واحملؾقي

 اٌكؿؾػي بوظؽؾقوت سؾؿقي ذبالت جقدو 

 .سوٌقي غشر دور ؼؿؾع بعضفو

 اىقائز ورصد ظؾؾوحـني اىوععي تشفقع 

 .ظؾؿؿؿقزؼـ

 مبروتقطقالت تقضقع مو  تعوون اتػوضقوت

متػوػؿ  اىوععوت عـ اظعدؼد عع وعذطرات

بوظداخؾم ققثاظؾ وعراطز واألجـؾقي اظعربقي

 .وماًورج

 مبرحؾي ظؾدرادي اظقاصدؼـ اظطالب إضؾولم 

 .بوىوععي اظعؾقو اظدرادوت

 موم عـؾ ععؿؿدة حبـقي ععوعؾ وجقد م اظؾالزعو

 طذظؽمععؿؾماهلـدديماظقراثقيمبؽؾقيماظعؾقم.م

 وغؼؾ واالبؿؽورات اٌشروسوت عرطز وجقد 

.وم)اظؿوؼؽق(اظؿؽـقظقجق
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 م ماظؿؼؾقدؼي م ماٌؽؿؾوت مبـؽمتقاصر مو ماظرضؿقي و

 اٌعرصيماٌؿطقرةم.

 .تقاصرموحدةمظؾـشرماظعؾؿل 

 مإلجراءم ماٌمػؾي ماظشوبي ماظشرؼي ماٌقارد تقاصر

 اظؾقٌماظعؾؿل.

 مععمم متعوون مبروتقطقالت مو ماتػوضقوت تقاصر

ماٌلؿقىم ماظؿفورؼيمسؾك مو اٌمدلوتماظصـوسقي

 .اظقرين

 مسؾكم ماظؿدرؼى مو ماالسؿول مظرؼودة معرطز تقاصر

 ـماٌكؿؾػي.ايرفموماٌف

 .تقاصرمعرطزمظرسوؼيماٌقػقبنيموماٌؾؿؽرؼـم 

 

 عياصز  الطعف يف ميظىمُ البشح العلنٌ
 

 عقزاغقي عـ اظعؾؿل اظؾقٌ متقؼؾ ربدودؼي 

 .اىوععي

 اظالزعي واٌعؾقعوتقي اظؿقؿقي اظؾـقي ضعػ 

 ضعػ إظب أدى ممو اظعؾؿل، اظؾقٌ ظؿطقؼر

 دسؿ سؾك اظؼدرة سدم اظؾقوغوتموبوظؿوظل ضوسدة

 اظؼرار. ادبوذ

  اظدوظقي اجملالت ؼب اظعؾؿل اظـشر ضعػ 

 .ذاتماظؿلثريماٌرتػعماحملؽؿي

  سـ اظؽؾقوت بعض ؼب اظؾوحـني صغور اغصراف 

 .اًورجقي اظؾعـوت

 اظؿطقؼر عشروسوت ؼب اٌشورطي ضعػ. 

 جقدا اجملفزة اٌعوعؾ طػوؼي سدم. 

   ذبول ؼب اظؿدرؼؾقي اظدورات طػوؼي سدم 

 اٌعقدؼـ شري عـ ظؾطالب ؿلاظعؾ اظؾقٌ

 .اٌلوسدؼـ واٌدردني

 متقاصر  عـ اظصودرة اظدوظقي اجملالت سدم

 .اىوععي طؾقوت

 ةاظـودر اظؿكصصوت بعض ؼب اًربات غؼص 

 واظػـقني اٌفـددني عـ طوف سدد وجقد سدم  

 ضدراتفؿ اٌعوعؾ(مومتدغك )مأعـوءم اٌعووغني و

 .ودخقهلؿ

 ماجراءماى اظعؿؾ ثؼوصي إظب االصؿؼور مو ؿوسل

 .اظؾققثماظؾقـقي

 م .ظؾؾوحـني األداء تؼققؿ غظوم شقوب 

 اظعؾؿل اظؾقٌ ظربط صعوظي آظقوت وجقد سدم 

 .بوظصـوسي

 اظعؾؿقي. اظـؼوصي علؿقى تدغل 

 ظدىمم اٌؿكصصيم اظعؾؿقي اٌدارس صؽر شقوب

 شوظؾقيمطؾقوتماىوععي. ؼب اظؾوحـني

 دـقؼًو. اٌلفؾي اظرباءات سدد ضعػ 

 ومم واالبؿؽور واظؿؽـقظقجقو اظعؾقم وصيثؼ تدغل

 اظػؽرؼي. اٌؾؽقي حؼقق

 سؾل اظعؾؿل ظؾؾقٌ واضقي أوظقوت وجقد سدم 

 واألضلومماظعؾؿقي. اظؽؾقوت غطوق

 عـ اظعدؼد ؼب اظدوظل اظعؾؿل اظـشر ربدودؼي 

 .اظؿكصصوت
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 الفزص املتاسُ
م

 ظؾؾقٌ اظداسؿي واظشعؾقي اظلقودقي اإلرادة 

 بؿؽور.واال اظعؾؿل

 اظدول وبعض أعرؼؽو عع اظدوظل اظؿعوون 

 واألصرؼؼقي. واألدققؼي األوربقي

 اظؽربى اظؼقعقي اٌشروسوت بعض تدذني 

 اظقادي. واظؿقدعمخورج

 اىدؼدة اظطوضي ذبول ؼب االدؿـؿورات صؿح 

 واظـؼؾ.

 احملؾك اظؿصـقع تعؿقؼ سبق اظدوظي تقجف 

 واظـلقٍ اظغزل عـؾ اظقرـقي اظصـوسوت ودسؿ

 ظدواءمواظؾرتوطقؿووؼوت.وا

 ٍمبراع ظدسؿم اظؿـوصلقي سوظقي دوظقي تقاصر

األحبوثم ودسؿ اظؼدرات ورصع اظؿقؿقي، اظؾـقي

 اٌشرتطي. اظؿطؾقؼقي

 اظشراطي وصرص اظؿؿقؼؾقي اظػرص ادؿغالل 

مٌصر اظؼدرات دسؿ وصرص اظدوظقي  اٌؿقصرة

 أصرؼؼقو. مشول ودول

 داسؿي وغوضفي ذوبي ظؾقؽي درؼع منق 

 عـ ؼبمذظؽ مبو اظعؾؿل اظؾقٌ وتطقؼر ؿؽورظالب

محوضـوت ذبؿؿع عـظؿوت  عدغل،

 ، اٌول ادؿـؿورمرأس عـظؿوت اظؿؽـقظقجقو،

 اظـؿوذج دسؿ األسؿول،مبراعٍ خطط علوبؼوت

 غؼؾماظؿؽـقظقجقو. وبراعٍ األوظقي

 اظؿكرج عشروسوت ظدسؿ عؾودرات زفقر 

 عـؿفوت. و خدعوت إظب وهقؼؾفو

 

 التَديدات 
 

 تماظقرـقيموماٌمدلوتمبماظـؼيمبنيماظصـوسوشقو

م ماًرباتماالغؿوجقي مذوى معـ ماظؾوحـني و

 اظعوظقي.

 شقوبماظؿـلقؼمععماىفوتماظداسؿيمظالدؿـؿورم

 وماظؿلقؼؼمٌكرجوتماظؾقٌماظعؾؿل.

 عزؼدمعـماظؿغرياتمؼبمعـظقعيماظؿؿقؼؾماًوصيم

 بوظؾقٌماظعؾؿل.

 .ٍػفرةماظعؼقلماظبمدولماظغربموماًؾق 

 ماظؾقٌماظعؾؿلمارتػو عمادعورمعلؿؾزعوتماجراء

 عـماالجفزةموماٌعداتموماًوعوت.

 ماال مؼب مظلدماظؿدػقر مطػوؼؿفو مسدم مو جقر

 اظؾوحـني.ماحؿقوجوتم
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 رصالتَا و اٍدافَا االصرتاتًذًُو  رؤيُ اجلامعُ
 

 

 الزؤيُ   

ممواظعؾؿلمواظؾقـلممواظـؼوؼبمضوريايتطؾعماىوععيمأنمتؽقنمعرطًزامظإلذعوعممممممممممممممممممممممممممممم

ماحملؾلمومممممممممممممممممممممممممممم ماٌلؿقي مسؾل ماٌـوصلي مسؾل موضودرة ماٌلؿداعي ماظؿـؿقي مدسؿ مؼب رائدة

مواظدوظلواالضؾقؿلم

 

 

 

 

 الزصالُ

 

 

 

 

   االٍداف
م

م

 

 

ـمإسدادمخرصبنيمعمػؾنيمتؼدممجوععيمدقػوجمخدعيمتعؾقؿقيمعؿؿقزةممبومؼضؿ

ععرصًقوموسؾؿًقوموعفـًقومظؾؿـوصليمؼبمدققماظعؿؾمسؾكماٌلؿقىماحملؾلمواإلضؾقؿلم

موعلوػؿيم ماظعوٌل ماٌلؿقى مإظب مترضك متطؾقؼقي محبقثمسؾؿقي موإجراء واظدوظل،

صعوظيمؼبمتـؿقيماجملؿؿعمععمتقصريماظؾقؽيماٌالئؿيمظؾعؿؾقيماظؿعؾقؿقيمواظؾقـقيم

 اىقدةماظشوعؾيموايػوزمسؾكمضقؿموتؼوظقدماجملؿؿعماألصقؾيممبومضبؼؼمعؿطؾؾوت

م ماهلدفمم7ظؾفوععي مسؾك معـفو ماهلدفماظلودسم مؼؿضؿـ اػدافمادرتاتقفقي،

م"االغؿفوءمعـماسدادمخطيماظؾقٌماظعؾؿلمبوىوععيمومادؿقداثمبراعٍم اظػرسلم

اسدادمجدؼدةمتؾؾكماحؿقوجوتمدققماظعؿؾم،مماالعرماظذىمادىمبـوماظبمماظشروعمؼبم

مخطيمذوعؾيمظؾؾقٌماظعؾؿلمذاتماػدافمهؼؼماػدافماىوععيماالدرتاتقفقي.
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 العلنٌ باجلامعُ   البشح صًاصات
مدقودوت مؼؽقنمهلو مان مسؾك محرصًماىوععي مؼـعؽسماثرهممظؼد ماظؾقٌماظعؾؿلممبو معـظقعي ماداء مظؿطقؼر ربددة

مػذهم مبني معـ مو ماالدرتاتقفقي، ماالػداف مو ماظردوظي مهؼقؼ مبوظؿوظل مو ماظؽؾك ماالداء مجقدة مسؾك مإصبوبل بشؽؾ

ماظلقودوتماالتلمذطره:

م

 اظؾقٌماظعؾؿلماٌؿؿقزمؼدسؿماظؿؼدمماظؿؽـقظقجلمم

 ومتشفقعماالبؿؽورمومبراءاتماالخرتاع.

 مطبدممتشف ماالبؿؽور مو ماالخرتاع مبراءات قع

 االػدافماظؼقعقي.م

 مردوظيمهؼقؼمؼدسؿماٌؿؿقزماظعؾؿلماظـشر

 .االدرتاتقفقيمأػداصفوموماىوععي

 مؼبم ماىوععي معؽوغي معـ متعزز ماٌعرصقي اظؾققث

 سوملمجدؼدمعؾـكمسؾكماضؿصودماٌعرصي.

 ماىوععيم معؽوغي مسؾك متمطد ماظؿطؾقؼقي اظؾققث

مدورػو مو ماظؿـؿقيمماجملؿؿعقي مدسؿ مؼب االصقؾ

 اظشوعؾي.

 مؼبمتطقؼرم اظؾققثماظعؾؿقيمذاتمعلوػؿيمجودة

 سؿؾقوتماظؿعؾقؿموماظؿعؾؿمومتطقرماظعؾقم.

 مدسؿم مؼب مجودة معلوػؿي مذات ماظعؾؿقي اظؾققث

 االضؿصودماظقرينمواظؿطقرماظؿؽـقظقجل

 مؼبم ماصقؾ معصدر مػل ماظعؾؿل ماظؾقٌ زبرجوت

 تـؿقيماٌقاردماظذاتقيمظؾفوععي.

 ماظؿـؿقيممتـؿقي مدسؿ مو م ماظعؾؿل ماظؾقٌ عقارد

 اٌعرصقيمعلموظقيمعشرتطيمععماىؿقعم.

 ماظػؽرؼيمماالخالضقوتمعراسوةم ماٌؾؽقي مغبوؼي و

 اظعؾؿل.ماظؾقٌموتـػقذمإلجراءمضرورة

 ماظؿشفقع مو موممعـمؼزؼدمظؾؾوحـنيماظؿؼدؼر وصرة

 .غقسقيماظؾقٌماظعؾؿلماٌؿؿقزم

 معـورةماىوععيماسؿؾور مؿعاجملؿمؼبمثؼوصقيم

 .حبـقيمطؿمدليممعـمدورػوممؼعززمماحملقط

 االػؿؿوممبوٌممتراتماظعؾؿقيموماظؾؼوءاتماظـؼوصقيم

متربطفوم مو مبوىوععي ماظؾقـقي ماظعؿؾقي تـرى

معبقعم مسؾك ماظعؾؿقي ماٌلؿفدات مو بوظؾقؽي

 اٌلؿقؼوت.

 .غؿوئٍماظؾقٌماظعؾؿلمتدسؿماظعؿؾقيماظؿعؾقؿقي 

 ؿعزؼزماخالضقوتماظؾقٌماظعؾؿلماظضؿونماظؼقؼؿمظ

 غؿوئففمومتعظقؿماالدؿػودةمعـفو.

 ماٌرتؾيمم متطقر مؼدسؿ ماظعؾؿل ماظؾقٌ مؼب اظؿؿقز

 اظؿصـقػقيمظؾفوععيمسؾكماٌلؿقىماظدوظل.

 مبراعٍم مادؿقداث مو ماظعؾقو ماظدرادوت تطقؼر

تعؾقؿقيمجدؼدةمتؿقاصؼمععماظؿطقراتماظعؾؿقيموم

 تدسؿماحؿقوجوتمدققماظعؿؾ.
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 احلاننُ الكًه و  الزصالُ و  الزؤيُ :اوال
م

عـمخاللمادؿؼراءمومهؾقؾمرؤؼيمومردوظيماىوععيمبصقرةمتشرضبقفمعػصؾي،مادؿطوعمصرؼؼماسدادم

ماظؾقٌماظعؾؿلمم مخطي مردوظي مو مرؤؼي معـ مظؽؾ مربددة مصقوشي مؼضع مان ماالررافماٌعـقي معع اًطي

مظؾفوععيمومػؿومطوالتل:

م

 لزؤيُا
 

مهؼقؼماظؿؿقزمؼبمذبولماظؾقٌموماظـشرماظعؾؿل

م

م

 الزصالُ
تفقؽيمبقؽيمداسؿيمومربػزةمظؿطقؼرماظدرادوتماظعؾقوموماظؾقٌماظعؾؿلممبومضبؼؼمردوظيماىوععيموم

ماػداصفوماالدرتاتقفقيمومؼدسؿماظؿقجفوتماظؼقعقيمؼبمذبوالتماظؿؿقزماٌعرؼبموماظؿـؿقيماٌلؿداعي.

م

 الكًه احلاننُ  
 

ماٌفـقيم–اٌصداضقيمم–اظشػوصقيمم-االبؿؽورم–االبداعمم–اظؿؿقزم
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 العلنٌ البشح خطُ اٍداف : ثاىًا
 

ممىوععيماظؾقـقيماًطي ممؼبماىوععيمرؼودةمظؿقؼقؼمتلعكدقػوج مصبعؾماظذيمبوظشؽؾماظعؾؿل،ماظؾقٌذبول

مإظلموهقؼؾفوماظؾشريماظعؼؾمؼبماالدؿـؿوروماٌعرصيموضؿصودؼوتاظـفقضمبممتؿؾـكماظيتماىوععوتمرؾقعيمؼبماىوععي

ػذهماظقثقؼيمم .اظؿؼينمواظؿطقرماظعؾؿلمظؾقٌؼبمذبولمامماٌعوصرةماظعوٌقيماظؿقجفوتمتقاطىمضقعقيمحبـقيمعمدلي

مإرورامتؼدم،مطؿوماغفومذبؿقسيمأومبػردمؼرتؾطمالمعمدلقو،مسؿالدقػوجممجبوععيماظؾقـلماظعؿؾانمؼؽقنممتلؿفدف

مصضالماظؾقـقي،مووحداتفوماألطودميقيموأضلوعفوماىوععيمظؽؾقوتماظؾقـلماألداءمتؼققؿمؼبمؼلوسدمعؿؽوعالمعـظقعقو

ما متفدفماظقفمعـموضعمارورمتؼققؿلمألداء دورمصوسؾمؼبمدسؿمموعؾـكمسؾكمانوزمحؼقؼلمذماىوععقيمظؼقوداتسؿو

ماألػدافمهدؼدممتماإلرور،مػذاموؼب اظؿـؿقيماٌلؿداعيمومرصعمعقضعفوماظؿصـقػلمبنيمغظرياتفومسؾكمعلؿقىماظعومل،م

م :اظؾقـقيمظؾكطيمطؿرجعقيماظؿوظقياظؿشغقؾقيم

 هدؼٌماظؾقائحموماظؼقاسدماٌـظؿيمظؾؾقٌماظعؾؿلمموماظدرادوتماظعؾقومبوىوععي.م .1

م .2 معـ ماًطيمؼبماظػرتة مظؿقؼقؼماػدافمػذه مظؽؾقوتماىوععي مظؾؾقٌماظعؾؿلم مبراعٍمتـػقذؼي -2019اسداد

 زاغقؿفومومتدبريمعصودرممتقؼؾفو.وماسدادمعقم2023

 دسؿماغشوءمعراطزموموحداتماظؿؿقزماظؾقـلم)اٌراطزماظؾقـقيماٌؿكصصي(مؼبماجملوالتمذاتماالوظقؼيماظقرـقي. .3

 اغشوءماٌعوعؾماٌرطزؼيمظؿطقؼرمادارةمعؿؽوعؾيمتؿقحماالدؿكدامماالعـؾمظألجفزةماظعؾؿقي. .4

 ثماظعؾؿقيمؼبماظؽؾقوتماٌكؿؾػي.تطقؼرماظؾـقيماٌودؼيموماظؾشرؼيمٌعوعؾماظؾقق .5

م)تؽـقظقجق .6 مايدؼـي ماظعؾؿقي ماظؿكصصوت ممودسؿ م مم-اظـوغق مايققؼي مومم–اظؿؽـقظقجقي ماىدؼدة اظطوضي

 اٌؿفددة،.ماخل(مومتشفقعماظؾققثماظؾقـقيموماغشوءماظدوائرماظعؾؿقيماٌؿكصصي.

ؿؿوسقيمبوظدوظيمؼبمارورمهؼقؼمرؤؼيمربطمعـظقعيماظؾقٌماظعؾؿلمبوىوععيمخبططماظؿـؿقيماالضؿصودؼيموماالج .7

 .2015/2030وماالدرتاتقفقيماظؼقعقيمظقزارةماظؿعؾقؿماظعوظلمظؾعؾقمموماظؿـؿقيموماالبؿؽورمم2030عصرم

تطقؼرمضدراتماسضوءمػقؽيماظؿدرؼسموماظؾوحـنيمبوىوععيمؼبمذبوالتماجراءماظؾققثموماظـشرماظعؾؿلمرؾؼوم .8

 ظؾؿعوؼريماظؼقعقيموماظدوظقي.

 اظؾـقيماظؿؽـقظقجقيموماسدادمضقاسدماظؾقوغوتماٌؿؽوعؾيمظدسؿمعـظقعيماظؾقٌماظعؾؿل.تطقؼرم .9
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 دسؿمضضوؼومحؼققماٌؾؽقيماظػؽرؼيموماظضقابطماٌفـقيمومضقؿموماخالضقوتماظؾقٌماظعؾؿل. .10

تقصريمعصودرماٌعرصيمبقدوئؾفوماٌكؿؾػيمعـمعؽؿؾوتمتؼؾقدؼيمومرضؿقيموماالذرتاكمؼبماظدورؼوتموماجملالتم .11

 الظؽرتوغقي.ا

رسوؼيماٌممتراتماٌؿكصصيموماظـدواتمومورشماظعؿؾماظيتمتفؿؿممبـوضشيمومغشرمادفوعوتماسضوءمػقؽيم .12

اظؿدرؼسماظؾقـقيمومدسؿمعشورطيماسضوءمػقؽيماظؿدرؼسموماظؾوحـنيمؼبماٌممتراتماظعؾؿقيمسؾكماٌلؿقىم

 احملؾكموماظدوظل.

جملؿؿعماحملؾكموماظؿعوونمععماظؼطوسوتماالغؿوجقيمتقثقؼماظعالضوتمععماٌمدلوتماظعوعيموماًوصيمبو .13

 اٌكؿؾػي.

تقصريمعصودرمعؿـقسيمظؿؿقؼؾماٌشروسوتماظؾقـقي،مصضالمسـمصـدوقماظؾققثمبوىوععي،مومذظؽمعـمخاللم .14

 اسدادمادرتاتقفقيمدورؼيمظدسؿمايصقلمسؾكممتقؼؾمعـمجفوتمعوسبيمومتقصريمودوئؾمداسؿيمظذظؽ.

واؼػودماٌعقدؼـموماٌدردنيماٌلوسدؼـمؼبمبعـوتمخورجقيمومطذظؽماسضوءمػقؽيممادؿضوصيماظعؾؿوءماٌؿؿقزؼـ .15

اظؿدرؼسمؼبمعفؿوتمسؾؿقيمظالرالعمسؾكماحدثماظؿؼـقوتمايدؼـيمؼبماجملوالتماٌكؿؾػيمومغؼؾماٌعرصيموم

 ودوئؾماظؿطؾقؼماظؿـػقذؼي.

ـوسيمواظزراسيموماٌمدلوتماالخرىمدسؿماظشراطيماجملؿؿعقيمععمضطوسوتماظؿـؿقيموماالغؿوجموماًدعوتموماظص .16

 اظداسؿيمظؾؾقٌماظعؾؿل.

 دسؿماغشوءماىؿعقوتماظعؾؿقيموماصدارمدورؼوتمسؾؿقيمعؿكصصي. .17

دسؿماغؿوجمومغشرماظؽؿىموماٌمظػوتموماظرتعبوتموماٌكطقروتماحملؼؼيمألسضوءمػقؽيماظؿدرؼسموماظيتمتدسؿم .18

 اشراضماظؿـؿقيماظقرـقي.

 اظعؾؿلموماصضؾماٌمظػوتموماظرتعبوتمؼبماظعؾقممموماظعؾقمماالغلوغقي.تشفقعماظؿؿقزمؼبمذبولماظؾقٌم .19

 تشفقعماذراكماظطالبماٌؿؿقزؼـممبرحؾيماظؾؽوظقرؼقسموماظدرادوتماظعؾقومؼبماغشطيماظؾقٌماظعؾؿل. .20

م
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 االصرتاتًذًُ الفذىَ حتلًل :ثالجا
م

ادرتاتقفقيمؼبمذبولمماػدافمومشوؼوتماىوععيماظبمهؼقؼفمعـمتطؿحمعومموماظراػـماظقضعمدراديمخصوئصمسؾكمبـوء

ماظػفقة،ممػذهمتقاجدمؼبمصوسؾمبشؽؾمتمثرماظيتماالدرتاتقفقيماظعقاعؾمعـمذبؿقسيمتشكقصماعؽـماظؾقٌماظعؾؿل،

ماظراػـماظقضعمخصوئصمسـماظؿؾوؼـمؼبماظـوويماظػفقةمػذهمردممؼبممتلوسدممادرتاتقفقوتمومدقودوتماضرتاحماؼضومو

م:محقٌمملاٌلعقماظقضعمعؿطؾؾوتمو

م

 

   الزاًٍ الىضع -( تيفًذه املطلىب) املأمىل الىضع(= االستًادات) االصرتاتًذًُ  الفذىَ 
 

م

متؼققؿماظضروريمعـمطونمهلذا مؼؿؿ معالئؿؿفوماألػدافمان ماظقضعموعدى محلىمترتقؾفومطذظؽمومايوظلمعع

م:مممػـوكمطونمظذظؽممماالوظقؼوت،

 مياظؾقؽمععطقوتمبنيماظؿـوشؿمظؿقصريمضرورة

موماٌؿوحيماظػرصمعـماالدؿػودةموماًورجقي

 اٌكورر.موماظؿفدؼداتمسؾكماظؿغؾى

 مضرورة ممتقصريم ماظؾقؽيمعؼدراتمععاٌالئؿي

ماظداخؾقي ماالعـؾماالدؿكداممادوظقىمتقصريموم

 ممٌؽقغوتفو

 ماظالزعيماالجراءاتموضعموماٌكوررمعؼؾقظقي

 .محدوثفومآنمسؾقفومظؾؿغؾى

 موماظلققمموماجملؿؿعمعؿطؾؾوتمادؿقػوء

 .2030اٌعرصقيمومرؤؼيمعصرمماظؿطقرات

 ماظؼقعقيم ماالدرتاتقفقي معع ماظؿقاصؼ ضرورة

م ماالبؿؽور مو ماظعؾقم مو م2015/2030ظؾؿؽـقظقجقو

 ظقزارةماظؿعؾقؿماظعوظلموماظؾقٌماظعؾؿل.

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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 الفذىَ عياصز حتديد-1
م ماظػفقة مسـوصر مواظصعقبوماالدرتاتقفقيمتـؾ مواظعؼؾوت ماظؾقٌماظعؾؿلماظعقائؼ مهؼقؼ مدون تماظيتمهقل

موعوظقي،م معودؼي موذاتقي، معقضقسقي موذكصقي، مإدارؼي مسقائؼ معؿـقسي، مسقائؼ مػل مو ماٌـشقدة، ظألػداف

معـفو مواالدؿػودة مواظؾققث مبوظدرادوت ماظؼقوم ماظػفقةمم .تعرتض مسـوصر ماػؿ ماظؿوظل ماىدول ؼقضح

 :االدرتاتقفقي

م

 الفجىةعىاصس  الىضع املأمىل  الىضع الحالي

ماالدظيم م متقاصر سدم

االجرائقيماٌفـقيماظؽوصقيم

موم ماظعؾؿل ماظؾقٌ إلجراء

 اظدرادوتمماظعؾقو

موم ماًطط تقاصر

ماالدظيم مو اظلقودوت

ماظؾقٌم مظؿـػقذ اظداسؿي

متطقؼرم مو اظعؾؿل

ماظدرادوتماظعؾقو

 مم-تقاصر:مسدم

 .اظعؾؿلمظؾؾقٌمعقثؼيمخطي

 شروماظـمماظػؽرؼيمحؼققماٌؾؽقيمسؾكمظؾقػوزمعقـوق

 ممماظعؾؿلماظؾقٌمألخالضقوتمعقـوق

 آظقيمعقثؼيممظؿؼدؼؿماًرباتموماالدؿشوراتموماظدرادوتماظعؾؿقي

مظقائحمظؾدرادوتماظعؾقومؼبمبعضماظؽؾقوت

م ماٌمدلل مماإلرور ماظؿكطقطماظػوسؾ موعلموظقوت مصالحقوت مميؾؽ اظذي

مظؿـػقذماظؾققثماظعؾؿقيموماظدرادوتمواإلذرافمواظؿؿقؼؾمواظؿـلقؼم

 قاصرماظقوتمظؾؿعوونمععماظـؼوبوتماٌفـقيمموموحداتماظؾقٌموماظؿطقؼرمسدممت

مبوٌمدلوتماالغؿوجقيمم

ماظؾقٌماغؿوجقيمضعػ

 اظعؾؿلمومتطؾقؼوتف

ماظؾقٌماغؿوجمؼبماظؿؿقز

 اظعؾؿل

 خططماظؿـؿقي،اظعؾؿقيموممزبرجوتماظؾققثضعػمآظقوتماظربطمبنيم 

 ؼبمذبولماضؿصودممراظؿطقمضعػمآظقوتماظربطمبنيمزبرجوتماظؾقٌماظعؾؿلمو

 اٌعرصيم

 اظعؾؿلمومطػوءةماظؾوحـني،مماظؾقٌماغؿوجمسدممتقاصرمآظقوتمظؿشفقع 

 سدممتقاصرمبراعٍمربددةمظؿـؿقيمعفوراتماسضوءمػقؽيماظؿدرؼسموماظػـقنيمؼبم

 ذبولماظؿؽـقظقجقوتمايدؼـيمومغؼؾمومتقرنيماظؿؼـقي

 متدغكمسددمماالبؿؽوراتمومبراءاتماالخرتاعم

م

معص م ممتقؼؾمربدودؼي ودر

م

مطػوءةمومطػوؼي ماٌقاردم

 :سدممتقاصرم- 

ماٌؿوحيماٌقاردمادؿكداممظؿعظقؿمآظقوت -
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م)ضعػم ماظعؾؿل اظؾقٌ

معقزاغقيماظؾقٌماظعؾؿل(

ماظـػؼوتمصوسؾيمظضؾطمآظقوت -ماٌؿوحيمماٌوظقي

محوضـوتمتؽـقظقجقيمومعلرسوتماسؿول -

مقيمخطيمظؿـػقذماظؾققثماٌشرتطيمععماٌمدلوتماظصـوسقيموماالغؿوج -

موم - ماهلقؽوت مضؾؾ معـ ماٌؿقظي مو ماٌشرتطي ماٌشروسوت مظؿـػقذ براعٍ

ماٌمدلوتماظدوظقي

 ماٌقاردمماظؿلقؼؼمضعػمطػوءة متـؿقي ٌكرجوتمومخدعوتماظؾقٌماظعؾؿلمو

ماظذاتقي

 مومم ماظعؾقو ماظدرادوت مذبول مؼب ماظقاصدؼـ ماظطالب مىذب مآظقوت متقاصر سدم

 اجراءماظؾققث

 مرؼودةماالسؿولممسدممتقاصرمآظقوتمظدسؿمعشروسوت اظؾقٌماظعؾؿلمؼبمذبولم

مؼبماجملوالتماالدؿـؿورؼيممظؾفوععيمم

موماٌودؼيمغؼصماظؾـقي

موماٌعداتموماالجفزة

اٌلؿؾزعوتمومإجراءاتم

ماظصقوغي

م

ماٌقاردمطػوءةمومطػوؼي

ماٌودؼي

 االجفزةموماٌعداتمبصػيمدورؼيمظصقوغيمععؿؿدةمتقاصرمومحدةم/خطيممسدم 

 ماٌلؿؾزعوتمإلجراءماظؾقٌماظعؾؿلموماٌعداتمومسدممطػوؼيماالجفزة

 معـظقعيماظؾقٌماظعؾؿلاٌالئؿيمظدسؿماظؾـقيماظؿقؿقيمهدؼٌم/متطقؼرم

 مسدممتقاصرمعراطزمظؾؿؿقزماظؾقـل

م

مضعػمآظقوتماظـشرمم

موماظؿقثقؼمومدسؿ

متصـقػماىوععيم

م

طػوءةمآظقوتماظدسؿمٌقضعم

اىوععيمؼبمأغظؿيم

ماظؿصـقػماظدوظلم

 دارمظؾـشرماىوععلمذاتماوسقيمعؿـقسيمسدمممتقاصر 

 مسدممتقاصرمػقؽيمادؿشورؼي/ىـيمظدسؿمتصقػماىوععيماظدوظل

 تقاصرمبراعٍمتؼـقيمعؿـقسيمظدسؿمتطقؼرماظؾقابيماالظؽرتوغقيمظؾفوععيموم

 االدؿغاللماىقدمحملرطوتماظؾقٌماٌؿـقسي

 سدممتقاصرمأظقوتمصوسؾيمظؿشفقعماظؿلظقػماظعؾؿلمومحرطيماظرتعبيمم 

 ضعػمأظقوتماٌشورطيمموماظؿؿـقؾمظؾفوععيمؼبماظؾؼوءاتموماٌفرجوغوتمموم

 اظؿفؿعوتماظعؾؿقيمسؾكماٌلؿقىماظدوظلموماظؼقعل

 ضعػمأظقوتمحرطيماالبؿعوثموماظؿؾودلماظعؾؿلمظألدوتذةمومرالبمظدرادوتم

ماظعؾقومممسؾكماٌلؿقىماظؼقعلموماظدوظل
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  الفذىَ عبىر اصرتاتًذًات-2

مؼبمبفوماٌعؿقلماالدرتاتقفقوتماتؾوعمصرؼؼماالسدادمظؾكطيمرتاتقفقوتمسؾقرماظػفقة،ممظؼدمراعادمهدؼدمسـد

م،"أوالمتـػقذاماألدفؾماٌؿطؾؾوتممادرتاتقفقي"مم،"أوالماظؽربىماظؼقؿيمادرتاتقفقي:م"بقـفومعـمومماٌؼوممػذا

مأوالماظلرؼعيماظـفوحوتمادرتاتقفقي" ماظؾقؽلماظؿقؾقؾمغؿوئٍمضقءمؼبمو". مظؿقؼقؼماالوظقؼوتمهدؼدموم

مماظؿـػقذؼيماالدرتاتقفقوتمعـمذبؿقسيماتؾوعمسؾكمحرصماظػرؼؼماالدرتاتقفقي،ماػداصفوموماىوععيمردوظي

م:عـفوموماالدرتاتقفقيماظػفقةمظلد

 ماغشوءم مو مايوطؿي ماظؾقائح هدؼٌمعـظقعي

متـظقؿقيمظإلذرافموماٌؿوبعيمظؿـػقذم وحدة

 عشروسوتماظؾقٌماظعؾؿلم.

 مبوىوععيماظؾشرؼيماظؽقادرمتـظقؿمإسودة

ومماظؿطقؼرموماظؿدرؼىمؼبمصرصفؿمظدسؿ

 اظعؿؾمؼبمصرقمسؾؿقيمعؿكصصي.

 ماظعؾؿلمتـؿقي ماظؾقٌ ممتقؼؾ معـمعصودر

مظؿلقؼؼمربددةمبراعٍمتـػقذمخالل

مبودؿـؿورماظؾقـقيماًدعوتموماٌـؿفوت

 ماالظؽرتوغقي.موماظؿؼؾقدؼيماالتصولمضـقات

 ما ماظدرادوت مدسؿ مؼب موماظؿقدع ظؾقـقي

 اٌؿداخؾيمؼبماجملوالتماٌعرصقيماٌكؿؾػي.مم

 ماظؿطؾقؼوتم مادؿكدام مؼب اظؿقدع

ماظؿؼـقيم متقرني مو مغؼؾ مو اظؿؽـقظقجقي

 وهػقزماالبداعموماالبؿؽور.

 ماظؾـقيماظؿقؿقيموماٌودؼيموماٌعؾقعوتقيم دسؿ

موم ماظعؾؿل ماظؾقٌ معـظقعي مطػوءة ظرصع

 اظدرادوتماظعؾقو.

 ماىوعع مظؾـشر مدار ماوسقيماغشوء متـقؼع مو ل

 اظـشرموماظؿلظقػماظعؾؿلموماظرتعبي.م

 ماظػوسؾيماٌشورطيموماظعالضوتمدسؿمؼبماظؿقدع

ماالتػوضقوتمومابرامماجملؿؿعقي،مظؾؿمدلوت

ماىفوتممماظؿعوونمبروتؽقالتمو عع

مسؾك ماٌوسبي موماحملؾكماٌلؿقىماظؿؿقؼؾقي

 اظدوظل.مم

 .وضعمآظقوتمظؿشفقعماظؾوحـني 

 مظؿؼدؼؿ معرطز اًدعوتمظؾؾوحـنيمؼبمماغشوء

ماظـشرم مظقثوئؼ ماظؿففقز مو ماالسداد ذبول

 اظعؾؿل.

 االولىيات حتديد-3

ماالوظقؼوتمظؿقدؼدمعـفٍمومصؾلػيمتؿضؿـمانمصبىمظؾكطيماظؿـػقذمعراحؾمان ماًططمصونمظذظؽم،معرحؾيمظؽؾم

ممؼبمبػوسؾقيمتلوػؿماظيتمقياالدودماًدعوتمؼبماظػفقاتمظلدماوظقيمتضعمانمصبىماالدرتاتقفقيمعـماالوظبماٌرحؾقي

ماظؿـػقذممبربعماوظقؼوتمهدؼدمؼبماالدؿعوغيممتمصؼدمظذظؽ.ماٌؿوحيماٌقاردمارورماىوععيمؼبمردوظيموماالػدافمهؼقؼ

م:اإليوحمودرجيماألػؿقي،مدرجيمهدؼدمسؾكمؼعؿؿدمواظذيماالوظقؼوتمإلدارةمطقؼبمدؿقػـ
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م

ماٌربعماألول:

 عفؿموسوجؾ

ماٌربعماظـوغل:

 ؿموشريمسوجؾعف

ماٌربعماظـوظٌ:

 شريمعفؿموسوجؾ

ماٌربعماظرابع:

 شريمعفؿموشريمسوجؾ

 

 اٍه الكطايا و التشديات -4

 

 مطؾقوتفوم مو مظؾفوععي محبـقي مخرؼطي موجقد سدم

 ظؿقدؼدمذبوالتفومومدسؿفومومعؿوبعؿفو.

 ماظعؾؿلم مظؾؾقٌ ماٌكصصي ماٌوظقي ماٌقارد ضعػ

 بوىوععيممعـمعقازغيماظدوظي.

 موجق مظؿـػقذممسدم ماظؿؿقؼؾ مىذب مصوسؾي مخطي د

 اظؾققثموماٌشروسوتماظؾقـقي.

 مععم ماٌشرتطي ماالتػوضقوت متػعقؾ ضعػماجراءات

 اىوععوتماحملؾقيموماالضؾقؿقيموماظدوظقي.

 ماوممتقؼؾقيمععم ربدودؼيموجقدمذراطوتمحبـقي

 عمدلوتماجملؿؿعماحملؾكماالغؿوجقيموماًدعقي

 م مو ماظؾغقؼي ماىدارات عفوراتماشبػوضمعلؿقى

اظؽؿوبيماظعؾؿقيمظغوظؾقيماظؾوحـنيمممومؼمثرمدؾؾوم

 سؾكمعؿوبعيماٌشروسوتماظؾقـقيموماظـشرماظعؾؿل

 موم ماظعؾقم معـ مطـري مؼب ماٌلؿؿر مو ماظلرؼع اظؿطقر

 اظؿطؾقؼوتماظؿؽـقظقجقي

 غدرةماٌشروسوتماالبؿؽورؼيمومبراءاتماالخرتاع.م 

 سدمموجقدمضوسدةمبقوغوتمظألجفزةماظعؾؿقي.م 

 م مػقؽيمزؼودة ماسضوء مظؾلودة ماظؿدرؼلل اظعىء

مسؾكم مدؾؾو مؼمثر مبعضماظؽؾقوتمممو اظؿدرؼسمؼب

 اغؿوجفؿماظؾقـل.

 .سدممتقاصرمعراطزمظؾؿؿقزماظؾقـلمبوىوععي 

 ماظؿدرؼيبم مو ماظعؾؿل ماظؿلػقؾ معلؿقى اشبػوض

مبؽؾقوتم ماظػـقي م ماظؾشرؼي ماظؽقادر ظؾعض

 اىوععي.

 معـم مسدد مظدى ماظػرؼؼ مبروح ماظعؿؾ ربدودؼي

متلثريمماسضوء مظف ماظذى ماالعر ماظؿدرؼس، ػقؽي

ماظؾقـقيم ماجملؿقسوت متؽقؼـ مسؾك دؾؾك

 اٌؿكصصي.م

 موم مغؿوئٍ مظؿلقؼؼ مععؿؿدة مدقودوت متقاصر سدم

مزبرجوتماظؾقٌماظعؾؿل
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 االطارات التيفًذيُ احملددَ للدطُ -5
ماظؿـؿقيم معؿطؾؾوت مو مايدؼـي ماظعؾؿقي ماظؿطقرات ان

م ماظؿؿقز مدسؿ م مطذظؽ مو ماظقرينمماٌلؿداعي ظالضؿصود

مسؾمتغقريمرؾقعيمم ماظعقاعؾماٌمثرة خؾؼًمذبؿقسيمعـ

ماظذىم ماالعر ممبصر، ماظعؾؿل ماظؾقٌ معـظقعي معفوم و

جعؾمػـوكمتقجفوتمضقعقيمسؾكماٌلؿقىماظؽؾكم)رؤؼيم

م ماىزئلم2030عصر ماٌلؿقى مسؾك م مطذظؽ مو )

ماالبؿؽورمم مو ماظعؾؿل مظؾؾقٌ ماظؼقعقي )االدرتاتقفقي

ماظع ماظؿعؾقؿ مظقزارة م2030م-2015ؾك مسـمم مصضال م، )

ماوجدم مػذا مطؾ م. ماحملقط ماجملؿؿع معؿطؾؾوت ادؿقػوء

مػقم ذبؿقسيمعـماالطمايوطؿيمظؿـػقذمػذهماًطيمطؿو

عقضحمبوظشؽؾماٌرصؼمتدسقماظب:مغؼؾمومتقرنيماظؿؼـقيم

مم– ماظؾقـل ماظؿؿقز معراطز م-اغشوء ماالضؿصودمم دسؿ

مموماغشوءماجملؿقسوتماظؾقـقيماٌؿكصصي،ممم-اظقرينم

ؼـعؽسماثرةمسؾكمترضقيماٌعرصيماالغلوغقيموماظدخقلم

مسؾكم ماٌؾـك ماالضؿصود مو ماٌعرصي ماضؿصود ماظب جبدارة

اٌعرصيموممتؽنيماىوععيمومعـظقعيماظؾقٌماظعؾؿلمعـم

ماحرازماظؼقؿيماٌضوصي.

 

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

35 
 



 

 

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

 

 

36 
 



 

 

 

 رابعا: املضارات التيفًذيُ للدطُ
م

مث معلوراتمادرتاتقفقمتمهدؼد مغؿوئٍميالثي مذظؽمؼبمضقء مو معؿطؾؾوتماظؿطقرمماظراػـماظقضعمدراديمظؾكطي،م و

هلومومماظؿؿقزممسوتمابرازموموضعماىوععيماظؿـوصللمسؾكمظؾقػوزماالوظقؼوتمتؾؾقيماٌعرؼبموماظؿؽـقظقجلمعـماجؾم

م،مومػذهماٌلوراتمعقضقيمطوظؿوظل:ممقـقياوماضوصيماظؼقؿيمظؾعـوصرماٌكؿؾػيمظؾؿـظقعيماظؾمماحرازماظؼقؿيماٌضوصي

م

م
م

م ؼدسؿ متعـكمهؼقؼ ماظيت ماظرباعٍ معـ مسدد اٌلور

معقاجفي دؾؾ بؿقصري  اٌزعـي اٌشوطؾ هؼقؼ

موخوصي اظؾقٌ مبـظقعي  اٌؿعؾؼي تؾؽ اظعؾؿل

متـػقذم مجفوت مو ماظعؾقو ماظدرادوت مػقؽؾي بنسودة

مبوىوععي، ماظعؾؿل  اٌفوم وهدؼد اظؾقٌ

 وادؿصدار ومهدؼـفو اظؾقائح وتـؼقي تواٌلؽقظقو

مربػزة  وداسؿي اظعؾؿل ظؾؾقٌ ضراراتمجوععقي

مػذام واظؿـؿقي ظالبؿؽور مؼفؿؿ مطؿو اظؿؽـقظقجقي.

 اٌقاردماظؾشرؼيموماظؾـقي ومتطقؼر اهلدفمبؿقصري

معـظقعي اظالزعي واٌعؾقعوتقي اظؿقؿقي  ظؿطقؼر

 ظؿعزؼز اظالزعي اظلقودوت ووضع اظؾقٌماظعؾؿل

 وطوصي اظؾقـقي واٌمدلوت اىوععي بني طياظشرا

متـقؼع ضطوسوت مومطذظؽمضرورة  عصودر اجملؿؿع.

معؿفددة وإصبود اظعؾؿل اظؾقٌ متقؼؾ  عصودر

ماسؿؿودم صضال اظالزم، اظدسؿ ظضخ وعؿزاؼدة سـ

 عردودماالغػوقمسؾكماظؾقٌماظعؾؿلمم آظقوتمظؿؼققؿ

وتعظقؿم ظؾؿطقؼر طلداة -اظدوظقي ظؾؿعوؼري رؾؼو -

مؼعطك اٌقارد عـ دؿػودةاال ماغف مطؿو  ة اٌؿوحي،

 واالبؿؽور واظؿؽـقظقجقو اظعؾقم ثؼوصي ظـشر طؾرية

ماظؾقٌ  اظققعقي وبويقوة بوظؿعؾقؿ اظعؾؿل وربط

 واظؿعؾقؿ اظطؾقعقي اظظقاػر تؾلقط ذظؽ ؼب مبو

ماظشؾوب ظؾعؾقم اإلبداسل  ظالبؿؽور وهػقز

م.اٌؾؿؽرؼـ واحؿضون

م

م

العلمي،  البحث في والابخهاز للخميز وداعمت محفصة بيئت تهيئت (1

 حدًدة معسفت لخعىيس الدزاساث العليا و إهخاج  ًؤسس بما

 دوليت للجامعت يادةز  جحقق
2)  
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م

م

م

 

م

م

م

ماٌعرؼبمومػذ وؼرطز ماظؿؿقز معراطز ماٌلورمسؾكماغشوء ا

موم ماظؾقٌ مذبول مؼب ماٌؿكصصي ماٌدارسماظعؾؿقي بـوء

م ماالبؿؽور مو مظالضؿصودماظؿطقؼر ماٌضوصي ماظؼقؿي ظزؼودة

ماحرازم مو ماظعوٌقي م ماٌـوصلي معـ ممتؽقـف مو اظقرين

ماظؿؿقزمؼبمذبولماضؿصودماٌعرصيموماالضؿصودماٌؾـكمسؾكم

م

م

م

مخالل معـ مماٌعرصي، وتقرنيم غؼؾ حبقثدسؿ

ماحملؾك وتعؿقؼ اظؿؽـقظقجقو  اظصـوسي ؼب اظؿصـقع

موؼعطك ظؿؿؽنيم طؾرية اهلدفمأوظقؼي ػذا اظقرـقي.

ماظؾقوق بوىوععي اظعؾؿل اظؾقٌ عـظقعي  عـ

ماظعؾقم اٌؿالحؼي اظعؾؿقي بوظـقرات  اظؾقـقي ؼب

مم.واٌؿداخؾيمواٌلؿؼؾؾقي

م

م
م

ماٌلورمسؾكماغؿوجم مؼرطزمػذا مومو اظؾققثماظؿطؾقؼقي

 اٌؾقيمواظضوشطي اٌشوطؾ حؾمؼبماٌعرصقيمظؾؿلوػؿي

 وماظعؿؾمسؾكمتطؾقؼفو، اجملؿؿع عـفو ؼعوغك اظيت

 واظلؽون واظصقي واٌقوه اظطوضي ذبوالت ؼب وذظؽ

مواظغذاء  واظصـوسوت واظؾقؽي واظزراسي

مضضوؼو ،ياالدرتاتقفق اظؾشرؼيمم واظؿـؿقي اظؿعؾقؿ و

مم.واظلقوحيموماالسالمم ؼي،واإلدار واٌوظقي

دعم الابداع و الابخهاز  و هقل و جىظين الخنىىلىحيا  ( 2

 لخحقيق القيمت  املضافت  في مجال زيادة الاعمال و اهخاج

 املعسفت 

( املساهمت الفاعلت في الخىميت الاقخصادًت و حل املشنالث 3

 املجخمعيت لدعم خعىط الخىميت املسخدامت 
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 خامضا:  احملاور و الربامر التيفًذيُ للدطُ
 

وردوظؿفوم،مجوءتممػذهماٌلوراتم اًطي رؤؼي عـ واغطالضًو اظؿقؾقؾماظؾقؽلماٌقضقيمبعوظقيم، إظبمغؿوئٍ وادؿـودا

م:برغوعٍمتـػقذيم،مطؿومػقموضحمؼبماالتلم34ربقرمومسددممم11االدرتاتقفقيممعقزسيمسؾكمسددم

طقدماٌلورم

ماالدرتاتقفل

ماظرباعٍماظؿـػقذؼيمطقدماظربغوعٍماحملوور

مإلدارةمم(1.1.1)م(مبـوءماظؼدراتماٌمدلقيمم1.1)م(1) مايوطؿي م ماالدظي مو هدؼٌماظؾقائح

ماظدرادوتماظعؾقوموماظؾقٌمماظعؾؿلم

تـؿقيماٌقاردماظؾشرؼيمؼبمذبولماظؾقٌمم(2.1.1)

ماظعؾؿلم

ميماظؿقؿقيموماٌودؼيتطقؼرماظؾـقم(3.1.1)

ماالرتؼوءمبوظرتؾيماظؿصـقػقيمظؾفوععيم(4.1.1)

(مدسؿماظعالضوتماحملؾقيمومم1.2)م

ماالضؾقؿقيموماظدوظقيم

متـػقذمم(1.1.2) مو ماالدؿشورات مظدسؿ ماظؼدرات بـوء

ماظعؾؿقيم ماظؾققث مو ماظدرادوت مو اظؿدرؼى

مٌمدلوتماجملؿؿع

مم(2.1.2) ماظدوظل ماظؿعوون متطقؼر مو مزؼودةمتـلقؼ و

مصرصماٌـحموماالبؿعوثمم

معفوراتم1.3)م متـؿقي مو ماظؿعؾقؿ متطقؼر )

ماظؾقٌماظعؾؿلمظدىمرالبم

متطقؼرمم(1.1.3) مؼب ماظعؾؿل ماظؾقٌ مدور تعزؼز

ماظؿعؾقؿم

م

م

مغشرماظـؼوصيماظعؾؿقيمبنيماظطالبم(2.1.3)م

معمدلوتماجملؿؿعمموم

موم2.1)م2 ماٌعرصقي ماظؼدرات مبـوء )

ماحرازماظؼقؿيماٌضوصي

م(1.2.1)

م(2.2.1)

ماغشوءمعراطزماظؿؿقزماظؾقـلماٌؿكصصي

متطقؼرماجملؿقسوتماظؾقـقيماٌؿكصصي

بـوءماظؼدراتمؼبمذبولماالبداعموماالبؿؽورمومم(1.2.2)م(ماالبؿؽورمومرؼودةماالسؿول2.2)م

مرؼودةماالسؿولماظؾقـقي

تـؿقيمعفوراتماظؾقٌماظعؾؿلمظدىمرالبمم(2.2.2)مم

موظباٌرحؾيماىوععقيماال
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(مرصعمطػوءةمماٌقاردم3.1)م3

ماظطؾقعقيمو

معلوراتماظؾقٌمسـ

ماظؾدائؾ

ترذقدمادؿفالكماظطوضيموماظؾقٌمسـمم(1.3.1)

ماظؾدائؾمم

مايػوزمسؾكماظـرواتماٌعدغقيم(م2.3.1)

دسؿماالدؿداعيماظؾقؽقيمىقدةمومغقسقيمم(3.3.1)

ماٌقوهموموصرتفو

موم(4.3.1) ماظطؾقعقي ماٌقارد م مسؾكممصقوغي اظؼضوء

معظوػرماظؿؾقث

(مايػوزمسؾكماألعـماظغذائلم3.2)ممم

مومععوىيماظػفقةماظغذائقي

ماظزراسيماالبؿؽورؼيم(1.3.2)

هلنيمجقدةماألراضلماظؼدمييممومايدؼـيمم(2.3.2)

مترذقدم معع ماالغؿوجقي مطػوءتفو مرصع و

مادؿكداممعقوهماظري

مايؿراءم(3.3.2) ماظؾققم معـ ماالغؿوجقي وممزؼودة

مصقيم مهلني مو ماالمسوك مو اظؾقضوء

مايققان

مايشراتمم(4.3.2) مو ماظزراسقي ماآلصوت مو اٌؾقدات

ماالضؿصودؼي.

ماٌقادمم3.3)مم مػـددي مو مسؾقم )

موم ماظقدقطي ماٌقاد إلغؿوج

ماظـوغقعرتؼيمماآلعـيمومتطؾقؼوتفوم

ماحملؾك

ماظؿكؾقؼقيمم(1.3.3) ماٌرطؾوت مو ماًوعوت اغؿوج

متماالػؿقيماالضؿصودؼياظصـوسقيماالعـيمذا

متصـقعمعقادماظـوغقماآلعـيم)اظؾدائـ(ممم(2.3.3)

متطؾقؼوتمعقادماظـوغقم(3.3.3)

م(4.3.3)مم

م

م(5.3.3)

ماطؿشوفموماغؿوجماٌرطؾوتمايققؼيم

موماظعؼوضريماظطؾقيم

متكطؾماٌقادمم

ماظؿؼـقوتمايدؼـيمؼبماظؾـوءموماظؿشققدم(6.3.3)مم

ماظطيبمومم(1.3.4)مققؼي(ماظؿؽـقظقجقوماي3.4)م ماجملول مؼب مايققؼي اظؿؽـقظقجقو

ماظدوائلموماظزراسل
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اظؿؽـقظقجقومايققؼيمؼبماجملولماظزراسلمومم(2.3.4)مم

مايققاغل

(ماظؿـؿقيماظؾشرؼيموماٌودؼيم3.5)م

موماىقاغىماظؼوغقغقي

مدرادوتموممحبقثمماجملوالتماظرتبقؼيممم(1.3.5)

مقيمومذبوالتفوماظرئقلقياظدرادوتماالغلوغم(2.3.5)

اظؿعوعالتماظؿفورؼيمواالدارؼيموماظؼوغقغقيممم(3.3.5)

ماٌلؿداعي

ماٌشؽالتماالجؿؿوسقيم(4.3.5)

اظؿطقرماهلـددلمموماالبؿؽورمؼبممذبوالتممم(5.3.5)

اظؿشققدموماظؾـوءموماظؽفربوءمموماالتصوالتم

مومشريػومعـماظؾـكمماٌودؼيمم

ماظؿفرؼيب3.6)م ماظطى موم(

ماظعالجل

مسؾكمم(1.3.6) ماظؼضوء مو ماالغلون مبصقي االػؿؿوم

ماًدعيم موقؼد م مو ماالعراض علؾؾوت

ماظؿؿرؼضقي

م

م

م

م

م

م

م

م
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 الباب اخلامط
 الربامر و اجملاالت التيفًذيُ  
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 لتشكًل اٍداف املضار االول ُاجملاالت  التيفًذي
 

 شزات النجاح(املخزجات )مؤ اجملاالت التنفيذية الربامج  احملاور

التمويل   

 باجلنية املصزي

مصادر 

 التمويل

 جهة التنفيذ

(
1.
1

) 
ت 
سي

س
ملؤ

ث ا
ا دز

لق
ء ا

ىا
ب

 

  

جحدًث ( 1-1-1)

اللىائح و الادلت 

الحالمت إلدازة 

الدزاساث العليا و 

  البحث العلمي

ليم و الاٖضاص اصلت الاحغاءاث اإلاهىيت للبدث الٗلمي و الالتزام ب

بغهامج لًىابِ  وي٘  – إلالىيت الفىغيتزالكياث و خماًت االا 

 اوكاء مىخب إلصاعة اإلالىيت الفىغيت و بغاءة الازترإ – اليكغ الٗلمي

إلصاعة قئىن مىٓىمت البدث الٗلمي اوكاء وخضة جىٓيميت فاٖلت  –

وي٘ بغهامج إلاغاحٗت و جُىيغ اللىائذ  –وجلييم مغصوص الاهفاق 

 اإلاىٓمت للضعاؾاث الٗليا

 للبدث الٗلميزُت قاملت  -1

 صليل مٗاًحر اليكغ الٗلمي -2

 صليل خماًت اإلالىيت الفىغيت و اليكغ -3

 ميثاق ازالكياث البدث الٗلمي -4

اوكاء مىخب لبراءة الازترإ و اإلالىيت  -5

 الفىغيت

وخضة جىٓيميت إلصاعة قئىن البدث  -6

 الٗلمي

 لىائذ حٗليميت مُىعة للضعاؾاث الٗليا  -7

 ازة الجامعت اد الجامعت 330333

( جىميت املىازد 1-1-2)

 البشسيت

جىفيظ بغهامج لخىميت كضعاث ومهاعاث الباخثحن اإلاهىيت  و الصخهيت  

صٖم ٖلض و خًىع اإلاؤجمغاث و وعف الٗمل للباخثحن وزانت  -

 َالب الضعاؾاث الٗليا

زُت جضعيبيت مىزلت لخىميت مهاعاث  -1

ًاء هيئت الخضعيـ و  البدث الٗلمي أٖل

 اخثحنالب

بغهامج مىزم لضٖم ٖلض اإلاؤجمغاث  -2

الٗلميت و مكاعهت اًٖاء الهيئت و الباخثحن 

 في خًىع اإلاؤجمغاث و وعف الٗمل و الىضواث 

 ادازة الجامعت الجامعت 1330333
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( جعىيس  1-1-3)

البييت الخحخيت 

  واملادًت

صٖم البييت الخدخيت و اإلااصًت للمٗامل البدثيت و مغاهؼ جلضًم 

الاحهؼة و اإلاٗضاث الىبحرة و  لجمي٘اوكاء كاٖضة بياهاث  -خضمت ال

اوكاء مغهؼ زضماث   -  وي٘ الئدت ملؼمت إلجاختها لجمي٘ الباخثحن

 الباخثحن

بغهامج صوعي لخُىيغ مٗامل البدىر  مً  -1

 اإلاؿخلؼماث –الاحهؼة  –خيث البييت الخديت 

 اوكاء مٗامل مغهؼيت  -2

قاملت باألحهؼة و اوكاء كاٖضة بياهاث   -3

 اإلاٗضاث 

اوكاء مغهؼ زضماث الباخثحن و اليكغ  -5

 الٗلمي

 ادازة الجامعت الجامعت 1307530333

الازجقاء  1-1-4

بالسجبت الخصييفيت 

 للجامعت

 - اوكاء صاع اليكغ الجامعي  - بغهامج لخدفحز اليكغ الضولي جفٗيل

اوكاء لجىت   - حىائؼ الخلضًغ و الدصجي٘ و الخمحز الٗلمي جفٗيل

صٖم  جُىيغ   -مخسههت جلىم ٖلى مخابٗت قئىن الخهييف 

 البىابت الالىتروهيت للجامٗت  

بغهامج مٗخمض لدصج٘ و جدفحز اليكغ  -1

 الضولي 

 اوكاء صاع اليكغ الجامعي -2

 –حىائؼ لخلضًغ الخمحز )حصجيٗيت  -3

 جفىق( –جلضًغيت 

 بغهامج مخيامل لخُىيغ البىابت الالىتروهيت -4

وػياصة مٗضالث الٓهىع ٖلى مدغواث البدث 

 اإلاخىىٖت

 لجىت مسخهت بمخابٗت قئىن الخهييف  -5

 ادازة الجامعت الجامعت 5330333

(
2.
1

 )
قا
ال
لع

م ا
دع

 ث
 و 
يت

حل
امل يت
ول
لد

و ا
ت 
مي

قلي
الا

 

بىاء ( 1-2-1)

القدزاث في مجال 

–الاسدشازاث 

 -الخدزيب 

البحىث -الدزاساث 

العلميت ملؤسساث 

 املجخمع 

مً البدىر لضعاؾاث و جلييم الاخخياحاث املجخمٗيت  وخضةاوكاء 

  - مغهؼ لدؿىيم الخضماث الجامٗيت جفٗيل -و الضعاؾاث الٗلميت 

اوكاء مغهؼ   - اوكاء مغهؼ لخضعيب  و جىميت مهاعاث اللياصاث املحليت

اث الهىاٖيت و الاهخاحيت    -لضعاؾاث جلييم الازغ البيئي للمكغٖو

 وي٘ بغهامج لخلضًم الخضماث البدثيت 

 

 مغهؼ لضعاؾاث جلييم الازغ البيئي -1

مغهؼ لضعاؾت جلييم الاخخياحاث  -2

 املجخمٗيت مً البدىر الٗلميت

مغهؼ لدؿىيم زضماث  و مسغحاث  -3

 البدث الٗلمي و الخضماث الجامٗيت

 مغهؼ لخضعيب و اؾدكاعاث و جىميت  -4

 

 ادازة الجامعت الجامعت 203330333
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ت الخيلفت للكغواث و مؤؾؿاث املجخم٘ اإلاضوي مهاعاث اللياصاث باإلصاعاث املحليت  اإلاضفٖى

 باملحافٓت

بغهامج إلحغاء البدىر الٗلميت اإلاكترهت  -5

 م٘ اإلاؤؾؿاث الهىاٖيت، . الخ.

سيق و جي 1-2-2

جعىيس الخعاون 

 الدولي  و شيادة

فسص املىح و  

 الابخعاث  

هلل و بدىر الٗلىم الحضًثت  وي٘ بغهامج لالبخٗار في مجاٌ

وي٘ بغهامج لخيكيِ الحهىٌ ٖلى اإلاىذ الخىافؿيت مً  -الخلىيت 

اًت الُالب  -الجهاث الضوليت  اإلااهدت   اوكاء وخضة لجظب و ٖع

وي٘ احغاءاث لخفٗيل الخباصٌ  –لٗلياالىافضًً  لُالب الضعاؾاث ا

 –الٗلمي بحن ألاؾاجظة و الُالب ٖلى اإلاؿخىي اللىمي و الضولي 

 وي٘ احغاءاث لخيكيِ ٖمل مىخب الٗالكاث الخاعحيت و الضوليت 

 بغهامج قامل لالبخٗار  -1

بغهامج جإهيلي للحهىٌ ٖلى اإلاىذ  -2

اث  الضعاؾيت و اإلاكغٖو

جفاهم م٘  اجفاكياث حٗاون و مظهغاث -3

اإلاؤؾؿاث الضاٖمت للبدث الٗلمي ٖلى 

 اإلاؿخىي املحلى و الضولي 

ت لخمىيل البدث الٗلمي -4  مهاصع مخىٖى

مىخب فاٖل للٗالكاث الخاعحيت و    -6

 الضوليت

 ادازة الجامعت الجامعت 230333

(
3.
1

ت 
اف
ثق

س ال
ش
و و

م 
علي

الخ
يس 
عى

( ج

يت
لم
لع

ا
 

حعصيص دوز  1-3-1

البحث العلمي في 

 س الخعليم جعىي

وي٘ بغهامج للمغاحٗت الضوعيت و جُىيغ املحخىي الٗلمي للبرامج 

وي٘ بغهامج لخُىيغ  -الخٗليميت في يىء هخائج البدث الٗلمي 

الىخائج و يىء  فيالىؾائل الخٗليميت و اإلاٗيىاث الخضعيؿيت 

  - الخُىعاث البدثيت 

بغهامج مىزم لضٖم  و جُىيغ املحخىي  -1

لخٗليميت  بمسغحاث البدىر الٗلمي للبرامج ا

الٗلميت و هظلً الىؾائل و اإلاٗيىاث 

 الخضعيؿيت

 ادازة الجامعت الجامعت 5330333

وشس الثقافت  2.3.1

العلميت بين العالب 

 و مؤسساث املجخمع

بغهامج إلبغام الاجفاكياث م٘ الهيئت الٗامت لالؾخٗالماث و وي٘ 

مخسههت لخبؿيِ اوكاء مجلت   -الهيئت الٗامت للهىع الثلافت

 الٗلىم و وكغ زلافت لبدث الٗلمي

اجفاكياث مٗخمضة م٘ الهيئت الٗامت  -1

لالؾخٗالماث و الهيئت الٗامت للهىع الثلافت 

– 

مجلت صوعيت لخبؿيِ الٗلىم و وكغ هخائج  -2

 البدث الٗلمي 

 ادازة الجامعت الجامعت 
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 تشكًل اٍداف املضار الجاىٌل ُالتيفًذياجملاالت                                
 (املخزجات )مؤشزات النجاح التنفيذية اجملاالت الربامج احملاور

التمويل   

باجلنية 

 املصزي

مصادر 

 التمويل

 جهة التنفيذ
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2-1-1  

اوشاء مسالص الخميز البحثيت 

 املخخصصت

 

اهخاج اإلاىاص  -جىىىلىجي -ٗغفي  في مجاٌ البيىاوكاء مغاهؼ الخمحز اإلا

  -الخلىياث الحضًثت لترميم الازاع -و جُبيلاتها  تالىاهى متًر

الخليت  -مٗالجت الفجىة الٛظائيت و اؾخضامت و ؾالمت الٛظاء

اهيت  الجظٖيت و  الخليت الؿَغ

15033333 مغاهؼ للخمحز البدثي بالجامٗت  -1

3 

جمىيل 

 مساهم

 ادازة الجامعت

جعىيس املجمىعاث البحثيت  2-1-2

 ( )الخخصصاث البيييت املخداخلت

اث البدثيت البيييت في مجاٌ: جُىيغ مىٓىمت  اوكاء املجمٖى

هىضؾت و فً الٗماعة  -الخٗليم و الخٗلم و وكغ الثلافت اإلاٗغفيت 

الخىىىلىحيا الغكميت  -الخًغاء و حٗميم مفهىم الاؾخضامت البيئيت

ىيت –الهىضؾت الُبيت  –  -الفجىة الغكميت و جُىيغ الهىاٖت الَى

 الىاهىجىىىلىجى

مضاعؽ ٖلميت مخسههت جلىم ٖلى الخسههاث  -1

 اإلادكابهت

 الهلياث و الاقسام العلميت - -

(
2.
2

اٌ
ٖم
الا
صة 

يا ع
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اع 
خي
الاب

و 
 ٕ
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 )
 

بىاء القدزاث في مجال  1.2.2

الابداع و الابخهاز و زيادة الاعمال  

  بحثيتو املشسوعاث ال

ماٌ وي٘ بغهامج  -البدثيت و الخىميت اإلاهىيت اوكاء مغهؼ عياصة الٖا

لضي َالب  الخضعيب و جىميت اإلاهاعاث في مجاٌ الابضإ و الابخياع

ٖلض مؤجمغ  صوعي  لخٗميم  -الٗليا والبيالىعيىؽ  ثالضاعؾا

ماٌ صٖم  -لضي الُالب و اًٖاء هيئت الخضعيـ  مفاهيم عياصة الٖا

ماٌ  وإصاة لضٖم الابخياع و اوكاء خايىا اث الٖا  عياصة ث و مؿٖغ

ماٌ  جفٗيل و حٗؼيؼ صوع مياجب و هلل و حؿىيم  -البدثيت الٖا

 (TICOالخلىيت )

ماٌ البدثيت و الخىميت اإلاهىيت -1  مغهؼ عياصة الٖا

ماٌ البدثيت -2  مؤجمغ صوعي لغياصة الٖا

اث جىىىلىحيت  -3  خايىاث و مؿٖغ

 ؿىيم الخلىيتمىخب مفٗل لىلل و ح -4

مىزم الهدكاف اإلاىاهب و صٖم الُالب  بغهامج  - -5

حن في مغخلت البيالىعيىؽ/الليؿاوـ  املختٖر

جمىيل  10330333

 مساهم

 ادازة الجامعت

   

جىميت مهازاث البحث  2.2.2

العلمي لدي ظالب املسحلت 

  الجامعيت الاولى

البدث  –جضعيب الُالب ٖلى هيفيت احغاء و جىفيظ البدث الٗلمي 

اث الخسغج لُالب الؿىىاث  ًٖ مهاصع جمىيل لخىفيظ مكغٖو

 النهائيت في البرامج الخٗليميت اإلاخسلفت

اث الخسغج لُالب اإلاغخلت  -1 وخضة بدثيت لضٖم مكغٖو

 الجامٗيت الاولى 

بغهامج لضٖم مكاعهت الُالب في اإلاؤجمغاث و الللاءاث  -2

اث البدثيت  الٗلميت  و اإلاكغٖو

اث مهاصع م -3 ت لضٖم جىفيظ مكغٖو اليت زاعحيت مخىٖى

 الخسغج.

 الهلياث  - 1330333
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 لتشكًل اٍداف املضار الجالح ُاجملاالت التيفًذي

 التنفيذية اجملاالت الربامج احملاور
 املخزجات )مؤشزات النجاح( 

التمويل   

 باجلنية املصزي

مصادر 

 التمويل
 جهة التنفيذ
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جسشيد استهالك  3-1-1

العاقت و البحث عً 

  البدائل

اؾخسضام اهٓمت الُاكت  -اهخاج الىكىص الحيىي مً اليائىاث الُدلبيت/الىخلت الحيىيت 

 -بىاء همىطج عياضخي للخيبؤ باخخياحاث مدافٓت ؾىهاج مً الُاكت -اهثر نضاكت للبيئت 

اهخاج الُاكت الىهغبيت  -الىىويت هبضًل للمهاصع الحاليت الاؾخسضاماث الؿلميت للُاكت 

جُىيغ هٓم اهخاج الُاكت مً  -اؾخٛالٌ َاكت الغياح  -مً املخلفاث الؼعاٖيت و اإلاجزليت 

ت في مجاٌ جسؼيً الُاكت  -املخلفاث الهلبت  جُىيغ  -اؾخسضام اإلاىاص الىاهىمتًر

اث الُاكت الجضًضة و اإلاخجضصة جُبيل  -اؾخسضام الُاكت الكمؿيت في مجاٌ لهىاٖت 

الغيايياث الخُبيليت في  -جُىيغ الاث ػعاٖيت حٗمل بالُاكت الجضًضة –في املجاٌ الؼعاعي 

صعاؾت مٗضٌ  –جُىيغ اؾخسضام الُاكت الكمؿيت في الهىاٖت  –الُاكت الجضًضة 

  -َاكت و وكىص البالؾديً  –صعاؾت جىفحر الُاكت  –الاؾتهالن 

 عؾائل ٖلميت  -1

 بغاءاث ازترإ -2

 صعاؾاث خالت -3

 مؤلفاث ٖلميت-4

 بدىر ٖلميت ميكىعة -5

 الجامعت 503330333
  -الصزاعت-ملياث العلىم 

 الخعليم الصىاعي  -الهىدست 

الحفاظ على  3-1-2

  الثرواث املعدهيت

اؾخسضام املجمىٖاث الاخفىعيت املخخلفت في الخٗغف ٖلى الخٛحراث اإلاخإزيت و البيئيت 

التراهيب الجيىلىحيت اإلاضفىهت  –مكىالث الاصاعة الاهخاحيت للتربت –ضًمت و الحضًثت الل

  -الغواؾب الفلؼيت و اإلاىاص اإلاكٗت و مهاصع البتروٌ  و الٛاػ الُبيعي  –في باًَ الاعى 

ائيت للصخىع و الغواؾب اإلاٗضهيت جدذ الؿُديت  جىميت الثرواث  -الخهائو الفحًز

 الاكخهاصًت و الهىاٖيت.اإلاٗضهيت طاث الليمت 

 عؾائل ٖلميت -1

 مؤلفاث ٖلميت -2

 بدىر ٖلميت ميكىعة -3

 الهىدست -ملياث العلىم 

صٖم الاؾخضامت  3-1-3

يت اإلاياه  البيئيت لجىصة و هٖى

  و وفغتها

جُىيغ مغشحاث مً مهاصع َبيٗيت مخجضصة مثل الؿليلىػ لالؾخسضام في اػالت اًىهاث 

جُىيغ جلىياث حضًضة لضٖم مكغٕو  -لىزاث البيىلىحيت مً اإلاياه  اإلاٗاصن الثليلت و اإلا

اؾخسضام جلىياث الاؾدكٗاع ًٖ بٗض في اؾخىكاف و عؾم زغيُت  -الغي الحللي اإلاُىع 

صعاؾت هيضعوحيىهيميائيت للخلييم  -للخؼان الجىفي في الصحغاء الكغكيت و الٛغبيت

 اؾخسضام الىماطج الغياييت لخلييم   -الىىعي للمياه الجىفيت و نالخيت اؾخسضامها 

 

 عؾائل ٖلميت  -1

 بغاءاث ازترإ -2

 صعاؾاث خالت -3

 مؤلفاث ٖلميت-4

 بدىر ٖلميت ميكىعة -5

 

 –الصزاعت  –ملياث العلىم 

 الخعليم الصىاعي  -الهىدست 
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  -الىكف ًٖ مهاصع حضًضة للمياه –اؾخضامت الخؼان الجىفي بمىاَم الاؾخهالح 

 مٗالجت مياه الهغف .  –جدليت اإلاياه  –هضعة اإلاياه  –الخؼاهاث اإلاائيت  –الؿضوص اإلاائيت 

اث عياصًت بدثيت -6  مكغٖو

صياهت املىازد  3-1-4

العبيعيت و القضاء على 

مظاهس الخلىث البيئي و 

 أسبابه

الخىٕى  –صعاؾت جىميت و خماًت الىؿاء الخًغي و الفلىعا في مىُلت حىىب مهغ 

الاخياء البدغيت في البدغ  –نياهت البيئاث الضاٖمت له في حىىب مهغ البيىلىجي و 

ت و املحمياث الُبيٗيت و جىميتها –الاخمغ  جلليل مساَغ  -الحفاّ ٖلى الحياة البًر

الاهىإ اإلاىلغيت و اإلاهضصة   -كاٖضة بياهاث الىباجاث الُبيت –الخصحغ و الؿيىٌ 

جلىر البيئت )التربت  -بيىلىحيت بجىىب مهغ صعاؾت الٓىاهغ و اإلاكىالث ال  -باالهلغاى

جىليت  –جدليت اإلاياه   -اؾـ اإلاٗالجت و الغنض الحيىي إلالىزاث البيئت  -اإلااء(  –الهىاء  –

جلييم الازغ   -جلىر اإلاياه و ٖالكخه باألمغاى –مٗالجت مياه الهغف   -اإلاياه مً اإلالىزاث 

ٖمل   -يم ازغ الخلىر ٖلى صحت الحيىان جلي –البيئي لؼعاٖت الاشجاع ٖلى مياه الهغف 

جىميت البيئت و  –البهمت الىعازيت للمىاعص الىباجيت و الحيىاهيت طاث الليمت الاكخهاصًت 

ٖالكت الخلىر بٓهىع  -الؼعاٖت الامىت و اإلاؿخضامت و الاؾخفاصة مً املخلفاث الؼعاٖيت

 الامغاى و حكىهاث الاحىت في الاوؿان و الحيىان.

 ٖلميت عؾائل  -1

 مؤلفاث ٖلميت-2

 بدىر ٖلميت ميكىعة -3

اث عياصًت بدثيت -4  مكغٖو

 -الصزاعت  –ملياث العلىم 

العب  -العب البيعسي 

 البشسي 
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 الصزاعت الابخهازيت  3-2-1

جهميم  -ص الحيىي )مثاٌ اإلاىعيىجا( ػعاٖت املحانيل ٚحر الخلليضًت للٛظاء و اهخاج الىكى 

كاٖضة مٗلىماث صًىاميىيت للفغم الاؾدثماعيت الؼعاٖيت اإلاخاخت بمدافٓت ؾىهاج و 

اؾخيباٍ ؾالالث حضًضة  -الخهيي٘ الٛظائي و الخٗبئت و الخٛليف -الاكاليم املجاوعة 

ي كُإ الؼعاٖت الهىضؾت الىعازيت ملجابهت الخٛحراث اإلاىازيت ف -ملاومت للملىخت و الجفاف

صعاؾت اوكاء مجخم٘ ػعاعي  -جُىيغ اؾاليب الؼعاٖاث اإلاائيت و  ػعاٖت املحمياث -و الٛظاء

نىاٖحي ًدخىي ٖلى مهاو٘ للؼيىث و اهخاج الاٖالف و مؼإع لئلهخاج الحيىاوي و مجؼع آلي 

ت اؾخسضام اإلاٗامالث املخخلفت لغف٘ الليم -خضًث ومهى٘ لخضويغ املخلفاث الؼعاٖيت. 

الٛظائيت للمسلفاث الؼعاٖيت و مسلفاث  الهىاٖاث الٛظائيت بهضف اؾخسضامها في حٛظًت 

جُىع جىىىلىحيا  حضًضة و ابخياعيت للهىاٖاث الٛظائيت و جلليل  -الحيىاهاث الؼعاٖيت 

الاهثاع الضكيم و  -اهثاع ؾالالث ألشجاع الفاههت ملاومت للملىخت و الجفاف   –الفاكض 

 –املخخلفت لبٌٗ الىباجاث الحلليت باؾخسضام الضالئل الىعازيت  جلييم الؿالالث

اؾخيباٍ هجً حضًضة مً اللمذ و الظعة لها اللضعة ٖلى جدمل ْغوف اإلالىخت و الجفاف 

ػياصة اهخاحيت هباجاث الؼيىت و الىباجاث  –و طلً باؾخسضام الُغق الخىىىلىحيت الحضًثت 

الحضًثت فى ججفيف اإلاىخجاث الؼعاٖيت و جدؿحن اؾخسضام الخلىياث   -الُٗغيت والؼيديت 

 -صعاؾت الفجىة الٛظائيت فى مدهىٌ اللمذ -النهىى بؼعاٖت الىسيل -جسؼينها

الخٛحراث اإلاىازيت و البيئيت و جإزحرها  -اؾخسضاماث اإلايىىت و الُاكت الكمؿيت في الؼعاٖت 

الؼعاٖت  –. -ص الؼعاٖيت اكخهاصًاث اإلاىاع  -ٖلى الىباجاث و اهخاحيت املحانيل الؼعاٖيت

 الؼعاٖاث اإلاائيت.. –الًٗىيت 

 عؾائل ٖلميت  -1

 بغاءاث ازترإ -2

 صعاؾاث خالت -3

 مؤلفاث ٖلميت-4

 بدىر ٖلميت ميكىعة -5

اث عياصًت بدثيت -6  مكغٖو

جمىيل  303330333

 مساهم

 –الصزاعت  –ملياث العلىم 

 العب البيعسي 

جحسين حىدة  3-2-2

و ألازاض ي القدًمت 

الحدًثت و زفع لفاءتها  

الاهخاحيت وجسشيد 

 اسخخدام مياه السي 

اؾخسضام  -اهخاج الؿماص الازًغ  -اؾخسضام جلىيت الىاهىجىىىلىجى لغف٘ هفاءة الغي   

صعاؾت جىَحن املحانيل البؿخاهيت الاهثر  -مياه الهغف و الحماه في صٖم الاهخاج الؼعاعي

كل اؾتهالوا للمياه و الاهثر اٖخماصا ٖلى الُاكت جدمال لضعحت الحغاعة و الجفاف و الا

صعاؾت لالؾدكٗاع ًٖ بٗض لخدضًض زغائِ صكيلت   -الكمؿيت في ألاعاضخي اإلاؿخهلحت 

 –لؤلعاضخي اللابلت لالؾخهالح و اكامت املجخمٗاث الٗمغاهيت الجضًضة. فى حىىب مهغ 

 عؾائل ٖلميت  -

 بغاءاث ازترإ -

 -صعاؾاث خالت -

 مؤلفاث ٖلميت -

 بدىر ٖلميت ميكىعة -

 ملياث العلىم و الصزاعت 103330333
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ُىيغ الاهخاحيت الؼعاٖيت ج -جىاكو ألاعاضخي الؼعاٖيت -اؾاليب مبخىغة الؾخهالح ألاعاضخي

 .-الاعى و اإلاياه  لىخضحي

اث عياصًت بدثيت -  مكغٖو

شيادة الاهخاحيت مً  3-2-3

 ءاللحىم الحمساء و البيضا

ان و و الاسماك و الالب

 جحسين صحت الحيىان 

اهخاج ٖغوق ابلاع و حامىؽ خلىب حضًضة  -جُىيغ اهخاج الهجً مبىغة الىضج 

جدؿحن انىاف و انىٌ  -جدىاؾب م٘ ْغوف البيئت اإلاهغيت بسانت اكليم ؾىهاج 

الخفغيش  -ابلاع ،،الخ(.  –حامىؽ  –ماٖؼ  –الحيىاهاث الؼعاٖيت املحليت )اٚىام 

ها في جسليم الللاخاث املخخلفت إلايافدت  -الُيىع الضاحىت(  )الخهىبت و قغَو

اؾخسضام الخىىىلىحياث الحضًثت لؼياصة الىفاءة الخىاؾليت في   -امغاى اإلااقيت 

الهغمىهاث في صم الحيىاهاث  -الخفغيش(  –الحيىاهاث املحليت )الخلليذ الهىاعي 

ليب الابل و اإلااٖؼ و الخهائو الٗالحيت لح -الؼعاٖيت و ٖالكتها باإلهخاج و الىمى 

جإزحر صحت الٗالئم ٖلى  –ٚحرها في يىء الانٌى اإلاهىيت و الٗالحيت اإلاغحٗيت 

ٖلى مؿبباث الامغاى في  تصعاؾاث بيىلىحي –الاؾمان و اإلاىخجاث الحيىاهيت 

 –الاعاهب و الاؾمان  باؾخسضام البيىجىىىلىحيا الحضًثت  –الحيىان و الُيىع 

اهخاج كُي٘   -امغاى الحيىان و الضواحً و الاؾمان اهخاج للاخاث خضًثت يض 

اهخاج مىاص ٖلفيت ٚحر  -مدؿً حيييا مً الضحاج البلضي و الجامىؽ اإلاهغي  

جسليم ٖالئم ٚحر جلليضًت مً املخلفاث  –جلليضًت الؾخسضامها فى حٛظًت ألاؾماٌ 

الف الاهخاحيت و الٗالحيت –الؼعاٖيت  ضام ميكُاث الىمى اؾخس  -.-عف٘ هفاءة ميىهاث الٖا

ا ( فى حٛظًت الضواحً   –النهىى بهىاٖاث  الالبان  –الُبيٗيت )الخمائغ  و البىخحًر

اإلاكاول الصحيت و مؿبباث امغاى الثروة الؿمىيت  –جُىيغ الخهيي٘ الٛظائي 

اإلاكاول الصحيت ومؿبباث امغاى الُيىع و الضواحً بمىُلت  –بنهغ الىيل 

  ؾىهاج .

 عؾائل ٖلميت  -1

 بغاءاث ازترإ -2

 مؤلفاث ٖلميت-3

 بدىر ٖلميت ميكىعة -4

اث عياصًت بدثيت -5  مكغٖو

 مليت الصزاعت و العب البيعسي    203330333

املبيداث والاسمدة و   4.2.3

آلافاث الصزاعيت و  

الحشساث الاقخصادًت و 

 ظسق مقاومت الامساض 

ج املحلى لؤلؾمضة  و الاهخا -اهخاج الاؾمضة بُيئت الخدلل و الؿماص الازًغ 

الاؾخفاصة مً الحكغاث الاكخهاصًت و عف٘ اهخاحيتها )ٖؿل  -اإلابيضاث الحيىيت 

 اللًاء ٖلى -جُىيغ نىاٖت هدل الٗؿل و الحغيغ  –الىدل، صوصة اللؼ،...الخ( 

 عؾائل ٖلميت  -1

 بغاءاث ازترإ -2

 مؤلفاث ٖلميت-3

 بدىر ٖلميت ميكىعة -4

 –ت الصزاع –ملياث العلىم  103330333

 العب البيعسي 



   

 

اإلايافدت البيىلىحيت لآلفاث الحكغيت التي جهيب  –آفت الىسيل و الىمل الابيٌ  

اؾخسضام الخلىياث الحيىيت للىكاًت مً آلافاث  –ؾىهاج  املحانيل الحلليت في

الحكائل و الىباجاث الٛاػيت ٖلى همى و اهخاحيت  –و اإلالاومت البيىلىحيت 

ميافدت افاث اشجاع  –اإلايافدت الحيىيت  –املحانيل الحلليت و البؿخاهيت 

ى ملاومت الامغا –حصخيو الاوبئت البيُغيت و اإلالاومت الحيىيت  –الفاههت 

جإزحر مىاص الىمى و مًاصاث الاهؿضة ٖلى الٗملياث الفؿيىلىحيت و  –الفُغيت 

جُىيغ امهاٌ ميافدت الامغاى و الاوبئت  –الترهيب الضكيم لخالًا الىباث 

 الحيىاهيت. 

 

صحت الغراء و  3-2-5

 جأثيره على الصحت العامت
اؾخسضام  -جيكيِ همى الىباجاث باؾخسضام اإلاغهباث و الىىاجج الُبيٗيت الامىت 

  -الخلىياث الجؼيئيت في جدضًض الٛل في الاٚظًت و مىخجاتها طاث الانل الحيىاوي 

الىيميائيت الؿامت في الاٚظًت مضي جىاحض مخبلياث اإلاًاصاث الحيىيت و اإلاىاص 

صعاؾاث بيىجىىىلىحيه ٖلى بٌٗ الجيىاث اللبييت  –طاث الانل الحيىاوي 

مكاول جلىر الاٚظًت    -اإلاؿئىلت ًٖ جدؿحن بٌٗ ميىهاث اللبن الخام 

 -باليائىاث الحيت الضكيلت و اإلاٗاصن الؿامت و بٌٗ اإلابيضاث و اإلاىاص اإلاًافت

ػياصة  -ترهيب الىيماوي و الليمت الٛظائيت لؤلٚظًتَغق الحفٔ الخلليضًت و ال

الىفاءة الاهخاحيت لؤلؾمان و جلليل املخاَغ الىاحمت ًٖ جغاهم الؿمىم و 

 ..الٗىانغ الثليلت

 عؾائل ٖلميت  -1

 مؤلفاث ٖلميت-2

 بدىر ٖلميت ميكىعة -3

 

  

 –ملياث العب البيعسي 

 الصزاعت -الصيدلت 
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اهخاج الخاماث و  3-3-1

البدائل و املسلباث 

الخخليقيت الصىاعيت 

الامىت  ذاث الاهميت 

 الاقخصادًت

 

 -اهخاج و  جسؼيً الُاكت  -اهخاج اؾُذ مًاصة للخأول و الالخهاق -جضويغ املخلفاث 

اهخاج   -لت اهخاج الؿبائً الفائ– PVCماصة البالؾديً  -الخكب مً املخلفاث الؼعاٖيت

ت    -الؿحراميً   -اهخاج الخليت الًىئيت  -اهخاج الؿيلييىن الىلي  -اهخاج اإلاىاص البىليمتًر

اإلاىاص   -اهخاج البالؾديً الحيىي  –اهخاج مىاص ملاومت للهضؤ لؤلٚغاى الهىاٖيت 

ا  بيت البىليمغاث الفحرههغ  –البىليمغاث اإلاىنلت للىهغباء  –البىليمغيت اإلاًاصة للبىخحًر

 إلهخاج مدىالث الُاكت. 

 عؾائل ٖلميت  -

 بغاءاث ازترإ -

 -صعاؾاث خالت -

 مؤلفاث ٖلميت -

 بدىر ٖلميت ميكىعة -

اث عياصًت  - مكغٖو

 بدثيت

  -الهىدست  –ملياث العلىم   203330333

 الخعليم الصىاعي -الصيدلت 

 جعىيس مىاد الىاهى 2.3.3

ت جهي –مىاص الىاهى للخُبيلاث الهىضؾيت  اهخاج اقباه اإلاىنالث  –ي٘ الالياف الىاهىمتًر

ت  -في اإلاضي الىاهىمتري  ت حؿخسضم  –البىليمغاث طاث الخهائو الىاهىمتًر مىاص هاهىمتًر

ت لالؾخسضام في َب الاؾىان  –في ٖالج الامغاى  جُىيغ مىاص و متراهباث   -مىاص هاهىمتًر

ه آمىت إلهخاج الضهاهاث و الان جهيي٘  –باٙ  و الٗلاكحر الُبيت طاث ابٗاص هاهىمتًر

ت مهجىت مدملت  –اٚكيت بمؿاميت فائلت إلاٗالجت مياه الهغف  اهخاج مغهباث هاهىمتًر

ت لٗالج  –بمبيضاث و مسهباث ػعاٖيت للخُبيلاث الؼعاٖيت  اهخاج مغهباث هاهىمتًر

ت طاث زهائو ههغبيت و مٛىاَيؿيت  –الاوعام و الفحروؾاث  اهخاج مغهباث هاهىمتًر

 غيضةف

 عؾائل ٖلميت  -

 بغاءاث ازترإ -

 -صعاؾاث خالت -

 مؤلفاث ٖلميت -

 بدىر ٖلميت ميكىعة -

اث عياصًت  - مكغٖو

 بدثيت

 العب البشسي  مليت   103330333

 -الخعليم الصىاعي   -الهىدست 

 العلىم

جعبيقاث مىاد  3.3.3

 الىاهى

اهخاج  –ًحر الٗلاكحر نىاٖت و جد –جدميل الاهؼيماث  –الهىاٖت  –مٗالجت اإلاياه 

ػعاٖت الاوسجت و الاًٖاء  –البىاء  –الاؾمضة و املخهباث الؼعاٖيت و الاٚظًت و الاٖالف 

ت في جسؼيً الُاكت  - هٓم  –الٗلاكحر و الاصويت  –الُب  –اؾخسضام اإلاىاص الىاهىمتًر

 جىنيل الضواء الى اماهً مؿتهضفت بالجؿم.

 عؾائل ٖلميت  -

 بغاءاث ازترإ -

 ؤلفاث ٖلميتم -

 بدىر ٖلميت ميكىعة -

 مليت  103330333

 –الصيدلت  –العب البشسي 

  -البيعسي 

 العلىم -الهىدست –الصزاعت 

 الدشاف و اهخاج 3-3-4
اهخاج اإلاغهباث الحيىيت الامىت بىاؾُت  -نىاٖت و اهخاج اإلاغهباث الضوائيت الامىت 

ا  اليائىا  –الاؾخفاصة مً الؿمىم الُبيٗيت     -ث الاوليت مثل الفُغياث و البىخحًر

 عؾائل ٖلميت  -

 بغاءاث ازترإ -

العب  –ملياث الصيدلت   202220222

 العلىم -البشسي 
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املسلباث الحيىيت و  

 العقاقير العبيت  

جدؿحن الاجاخت   -اؾخسالم اإلاىخجاث الُبيٗيت الضوائيت مً هباجاث و خيىاهاث اإلاىُلت 

الخدىم في مٗضٌ اًٌ و اهُالق الضواء  –الحيىيت للضواء مً زالٌ جدؿحن زهائهها 

الخدىم في مضة بلاء  –يباث الىاهى في هظا املجاٌ اؾخسضام املحافٔ الضهىيت و خب –

جهميم مىاص ٖالحيت فٗالت ٖلى ٖضوي الىبض الفحروؾيت و مغى  –لضواء صازل الجؿم 

جُىيغ  –اؾخسغاج مغهباث هيميائيت فٗالت خيىيا مً مهاصع َبيٗيت  –هلو اإلاىاٖت 

جدؿحن الهفاث  –ت مًاصاث الاهؿضة في ٖالج الاوعام املخخلف –اصويت مًاصاث الاوعام 

جهميم  –اهخاج الاصويت باؾخسضام الخىىىلىحيا الحيىيت  –الٗالحيت لبٌٗ الاصويت 

جدليل اإلاؿخدًغاث الهيضليت مخٗضصة  –الخىليفاث الهيضليت إلاًاصاث اليالؿيىم 

مغاكبت الجىصة لبٌٗ الىنفاث  -ٖالحاث الؼهاًمغ   -اإلايىهاث باؾخسضام َغق خضًثت 

 م اإلايىغوباث إلهخاج هيماوياث بُغق الخسمغ اؾخسضا –الٗكبيت 

 -صعاؾاث خالت -

 مؤلفاث ٖلميت -

 بدىر ٖلميت ميكىعة -

اث عياصًت  - مكغٖو

 بدثيت

 جأمل  املىاد  5.3.3
 –جإزحر الحغاعة ٖلى جإول اإلاىاص  –إلاائيت صعاؾت جأول الهلب في املحاليل الحمًيت و ا

 .-جأول الحكىاث و الترهيباث الهىاٖيت لؤلؾىان 

 عؾائل ٖلميت -

 مؤلفاث ٖلميت -

 بدىر ٖلميت ميكىعة -

 -الهىدست  –ملياث العلىم   103330333

العب  –الخعليم الصىاعي 

 البشسي 

الخقىياث الحدًثت  6.3.3

 في البىاء و الدشييد 
اٖاصة جإهيل اإلايكأث  –ىاص الاوكاءاث اإلاؿخدضزت و اَالت ٖمغ الاوكاءاث جُبيلاث م

اهخاج  -اؾخسضام اإلاىاص نضًلت البيئت و  الخغؾاهيت الخًغاء في الاوكاءاث –اللضًمت 

جُىيغ َغق جضٖيم و جغميم  –مىاص بىاء لحل مكاول اوكائيت و اكخهاصًت و بيئيت مدليت 

 –جغقيض اؾخسضام الُاكت في اإلاباوي و اإلايكئاث  –ئيا اإلاباوي اللضًمت و الازغيت اوكا

 الٗماعة الخًغاء.

 

 عؾائل ٖلميت  -

 بغاءاث ازترإ -

 مؤلفاث ٖلميت -

 بدىر ٖلميت ميكىعة -

الخعليم   -ملياث الهىدست   103330333

 الصىاعي
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الخنىىلىحيا  1.4.3

 املجال العبيالحيىيت في 

اؾخسضام الخالًا الجظٖيت في  –اؾخسضام الخىنيل الجيجي  اإلاىحه لٗالج الامغاى  -

جُبيلاث اإلاٗلىماث الاخيائيت لهىضؾت البروجيىاث جلىياث خيىيت لهىاٖت و –الٗالج 

 –الٗالج الجيجي لؤلوعام  –اإلاىاص اإلاٗضلت للجهاػ اإلاىاعي  –ٖالج الفحروؾاث الىبضًت 

حصخيو   -الٗالج اإلاىاعي لؤلوعام  –ىاعي الخلىي و الجؼيئي للفحروؾاث الىبضًت الٗالج اإلا

الخدىٌ الحيىي  –اؾخسضام الُدالب في ػياصة اإلاىاٖت  -و  ٖالج امغاى الفم و الاؾىان  

اؾخسضام مؼإع  -اؾخسضام اإلايىغوباث في اهخاج مغهباث طاث اهميت َبيت –اإلايىغوبي 

مؿاعاث الخسليم الحيىي  –ٌٗ الاصويت ٖلى بٌٗ الخالًا الخالًا في صعاؾت جإزحر ب

 –جدميل و اهخاج اهؼيماث و مداليل خيىيت بىاؾُت اليائىاث الضكيلت  –لخُىيغ الاصويت 

ىفاج  ––الامغاى الىعازيت  –جدضًض و هلل الجيىاث  جدًحر   -جُبيلاث جلىياث الباهتًر

اهاث و الا ت للؿَغ حٗٓيم الاؾخفاصة  -لتهاب الىبضيبٌٗ الضالئل الدصخيهيت و اإلاهحًر

ىؾحن ت و ٖالكتهما بالباهتًر  مً حؼيئاث الظهب و الفًت الىاهىمتًر

 عؾائل ٖلميت  -

 بغاءاث ازترإ -

 

 مؤلفاث ٖلميت -

 بدىر ٖلميت ميكىعة -

 

 العب البشسي   203330333

 الصيدلت 

 العلىم

الخنىىلىحيا  2.4.3

الحيىيت في املجاالث 

 ىاهيتالصزاعيت و الحي

اؾخيباٍ انىاف وعازيت ملاومت لؤلمغاى الىباجيت و   -جدؿحن الانىاف الىباجيت 

الامان الحيىي في مؼإع   -الاحهاصاث الحيىيت و ٚحر الحيىيت  و الجفاف و اإلالىخت

اليائىاث الحيت  –جىميت و جُىيغ اإلاىاعص الؼعاٖيت و الحيىاهيت  –الضواحً و اإلااقيت 

حصخيو  –منها في الاٚغاى الؼعاٖيت و الهىاٖيت و الحيىيت  الضكيلت و الاؾخفاصة

 –اؾخيباٍ ؾالالث طاث حضوي اكخهاصًت ٖاليت.  -الاوبئت البيُغيت و اإلاغاكبت الحيىيت

ت وعازيا مً مهاصع بيىلىحيت  الخدىم فى اهخاج الجؿيماث الىاهىمتًر

 عؾائل ٖلميت  -

 بغاءاث ازترإ -

 -صعاؾاث خالت -

 مؤلفاث ٖلميت -

 بدىر ٖلميت ميكىعة -

اث عياصًت  - مكغٖو

 بدثيت

 -الصزاعت –ملياث العلىم   103330333

 العب البيعسي 
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جىىىلىحيا   -اػماث الهىيت في مغخلت اإلاغاهلت –الخىمغ اإلاضعسخي لضي اإلاٗاكحن مً الاَفاٌ  

الىٓغياث الحضًثت في  –الخٗلم الكبيي الدكاعوي   –حٗليم طوي الاخخياحاث الخانت 

مدى  –كًيت اإلاىاَىت و جىميتها و صوع البرامج و اإلاىاهج الضعاؾيت  -الخلىيم و اللياؽ

الاؾـ التربىيت للخٗامل م٘ الفئاث  -اإلاىهبت و الخفىق الٗللي  –الاميت و حٗليم الىباع 

ججىيض  -اوكُت جىميت اللضعاث الابخياعيت في اإلاغاخل الخٗليميت املخخلفت   -الخانت 

واك٘   -اإلاؿاءلت التربىيت و جىهيض الجىصة  –الاصاء في الٗمليت الخٗليميت مؤقغاث جلييم 

جدليم الخمحز في مؤؾؿاث الخٗليم و  –مؤقغاث الجىصة ٚحر اإلاىٓىع في مؤؾؿاث الخٗليم 

ألازىىحغافيا و مضي مىاءمت مسغحاث الخٗليم الٗالي إلاخُلباث   -ملىماث الخسُيِ الاؾتراجيجي 

 –الٗائض مً الخٗليم  –الهضع و الفاكض الخٗليمي  –حىصة الخغيجحن  مؤقغاث  -ؾىق الٗمل 

اؾخسضام جُبيلاث   -الازاع التربىيت لكبياث الخىانل الاحخماعي و الخلىياث الظهيت 

الضعاؾاث الاحخماٖيت و حٗليم الُالب اإلاٗافيحن و   -الخىىىلىحيا الغكميت في الٗمليت الخٗليميت 

اهخاج وؾائل حٗليميت   -ىمبيىجغ و الاهترهذ في حٗليم الغيايياث و الٗلىم اؾخسضام ال  -اإلاىهىبحن  

  -ٖلم الىفـ و التربيت الحياجيت –اٖضاص مٗلم الالفيت الثالثت   -مً زاماث البيئت لخضعيـ الٗلىم 

الظواءاث اإلاخٗضصة و ٖالكتها   -الحلائب الالىتروهيت الخٗليميت لخهميم اإلالغعاث الالىتروهيت 

فاٌ بخٗل جدؿحن الؿلىن  –جىميت الظواء الىحضاوي  –نٗىباث و اٖاكاث الخٗلم –يم الَا

 –الخٗليم و جدليم اهضاف الخىميت اإلاؿخضامت  –اصاعة الخٗليم في ٖهغ الغكمىت  -الاحخماعي

اصاعة اإلاٗغفت و  –الخٗليم و الخلىيم ؤلالىترووي  –اإلاكاعهت املجخمٗيت في اصاعة مؤؾؿاث الخٗليم 

الضعوؽ  –بىاء اصواث مٗياعيت للياؽ اصاء الُالب في اإلالغعاث الضعاؾيت  –اع التربىي الابخي

 .الخٗليم و كًاًا خلىق الاوؿان -الخهىنيت و اوٗياؾاتها ٖلى الٗمليت الخٗليميت و  التربىيت

 عؾائل ٖلميت  -

 -صعاؾاث خالت -

 مؤلفاث ٖلميت -

 بدىر ٖلميت ميكىعة -

  

ت التربي –ملياث التربيت 

 السياضيت
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3-5-2 

جعىيس الدزاساث الاوساهيت 

 و مجاالتها السئيسيت

اللًاًا و الاقيالياث مً جاعيش مهغ و    -كًاًا املجخم٘ و الفىغ و الؿلىن ؤلاوؿاوي 

 -حٛيحر اإلاىار و الخصحغ  -الازُاع و اليىاعر البيئيت الُبيٗيت  –الٗالم ٖبر الٗهىع 

 ميت الٓهحر الصحغاوي بؿىهاجاؾـ جى -صعاؾت الازُاع و اليىاعر

 عؾائل ٖلميت  -

 -صعاؾاث خالت -

 مؤلفاث ٖلميت -

 بدىر ٖلميت ميكىعة -

 الالسً -الاثاز  –ملياث آلاداب   303330333

الاعجفإ  –جىميت و جُىيغ الاٖالم ؤلاكليمي  –الاعجلاء باألصاء  ؤلاٖالمي و الاجهاٌ و الخىزيم 

المي مدافٓت ؾىهاج بمؿخىي الاصاء اإلانهي و الفج الاعجلاء  –جدليل الخُاب الىلضي   -ي إٖل

الازاع الاحخماٖيت لخُىع جىىىلىحيا  -بمؿخىي الاصاء الفجي و اإلانهي إلاىخباث حامٗت ؾىهاج.

صوع الصحافت و الاٖالم ؤلالىترووي و الاهخاج  -صوع الاٖالم في الخىميت البكغيت –اإلاٗلىماث 

ٖالم التربىي باملجخم٘. الاٖالم الجضًض و جإزحره ٖلى البيئت ؤلاٖالمي في حكىيل ٖالكت الا 

 -صحافت املجخم٘ اإلاضوي،،الخ( –صحافت اإلاىاًَ –الاجهاليت )البىابت الالىتروهيت 

 –الاججاهاث الحضًثت فى اإلاضازل الىٓغيت لبدىر الصحافت  –الصحافت و الاٖالم الضولي 

الاػماث الؿياؾيت فى الفًائياث الاحىبيت و  –بدىر الجمهىع و الغؤي الٗام فى الخليفؼيىن 

الاٖالم الجضًض و اوٗياؾاجه ٖلى بيئت  –البدىر الىلضًت فى الىٓغياث الاٖالميت  -الٗغبيت

الهىعة  –بدىر الضعاما و مكىالث املجخم٘ في الخليفؼيىن  -الٗمل الخليفؼيىوي و ؤلاطاعي

اصاعة  –َفاٌ طوي  الاخخياحاث  الخانت الخليفؼيىن والا  –الظهىيت الاٖالم اإلاغئي و الؿمعي 

 –اصاعة اإلاياهت و الؿمٗت و الهىيت للمؤؾؿاث  –الاجهاالث الدؿىيليت اإلاخياملت  –الاػماث 

 –بدىر الغؤي الٗام و الاجهاٌ الؿياسخي  –الٗالكاث الٗامت فى وؾائل الاٖالم الجضًضة 

إلاخدضر الغؾمي في مهىيت ا –فاٖليت الحمالث الاٖالهيت  -الاٖالم و ؾلىن اإلاؿتهلً

 الٗالكاث الٗامت

 عؾائل ٖلميت  -

 -صعاؾاث خالت -

 مؤلفاث ٖلميت -

 بدىر ٖلميت ميكىعة -
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اللهجاث و اللٛاث املخخلفت  –جلييم وي٘ اإلاغؤة و الحغهت اليؿىيت اإلاهغيت في نٗيض مهغ 

حغف الخلليضًت في الالفاّ و الٓىاهغ  الاحخماٖيت و الفىغيت الخانت بال –في نٗيض مهغ 

صعاؾت لٛىيت صالليت للىزائم و املخُىَاث   -الهٗيض و في ؾىهاج ٖلى وحه الخهىم 

صعاؾاث  –كًاًا الاصب الٗغبي  -اللضًمت بهٗيض مهغ و في ؾىهاج ٖلى وحه الخهىم

 اإلاهاعاث اللٛىيت و الاصبيت و اٖماٌ الترحمت  -الترحمت 

 عؾائل ٖلميت  -

 -صعاؾاث خالت -

 ث ٖلميتمؤلفا -

 بدىر ٖلميت ميكىعة -

 -الحفائغ اإلاهغيت و صوعها في الاهدكافاث الازغيت للمٗالم الحًاعيت ٖبر الٗهىع املخخلفت 

الخهائو الخلىيت و   -َغق الخلىيت الحضًثت في الخىليب ًٖ الازاع و جدضًض ٖمغها الؼمجى 

الاصواث، الٗمالث.  –ي و اإلايكئاث فً الٗماعة في الاهدكافاث و اإلاخبلياث  ألازغيت )اإلاباو

الخُبيلاث الخىىىلىحيت الحضًثت  اإلاؿخسضمت في جغميم الاهدكافاث و اإلاخبلياث  -الخ( 

جدليم الترار و هٓم خفٔ و اؾخضٖاء الىزائم و اإلاهاصع و   -اللٛاث اللضًمت  -الازغيت 

و اإلاىاص الازغيت فدو و جدليل و حصخيو اإلالخيياث  –اإلاغاح٘ و الضعاؾاث الاؾالميت. 

  –جىميت الحغف الترازيت الخانت بالبيئت املحيُت  -باؾخسضام الخىىىلىحيا الحضًثت

ىهيت هىىػ  –الٗىانغ و فً الٗماعة و الؼزاعف للٗمائغ الاؾالميت اللضًمت  الحًاعة الفٖغ

 -لم جىدكف بٗض 

 عؾائل ٖلميت  -

 -صعاؾاث خالت -

 مؤلفاث ٖلميت -

 بدىر ٖلميت ميكىعة -

اث عياصًت -  مكغٖو
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الخعامالث الخجازيت  3-5-3

والادازيت و القاهىهيت   و 

 الخىميت املسخدامت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –حىصة الاهخاج ي  -ازخياع اإلاىانفاث الفٗالت –حىصة الاهخاج  –مغاحٗت الاصاء البيئي 

اصاعة  –ؽ الليمت اإلاغاحٗت الضازليت ٖلى اؾا –اإلاكىالث و هٓغيت صٖم اجساط اللغاع 

الخُىيغ ؤلالىترووي للىٓم   -اإلاىاػهت الخسُيُيت الالىتروهيت  –الٗملياث اللىحؿديت

 –املحاؾبت ًٖ عاؽ اإلااٌ الفىغي  –الىٓم املحاؾبيت و خلىق الاوؿان  –املحاؾبيت 

مغاحٗت ميكئاث الخهيي٘ الضوائي و اليكاٍ الهيضلي  –مغاحٗت جلاعيغ الخىميت اإلاؿخضامت 

هٓم الاهخاج اإلاٗخمضة  -جدليل و جُىيغ هٓم ازخياع الٗاملحن وجضعيب و جىميت اللياصاث  -

بُاكت الاصاء اإلاخىاػن و صوعها في  –جُىيغ هٓم و ؾياؾاث الاهخاج  –ٖلى الحاؾب ألالي 

ازغ اؾخسضام  –الدؿىيم ؤلالىترووي للخضماث الحيىميت –جدؿحن زضمت الٗمالء 

اإلاضفىٖاث   -ُىع اصاء الاصاعة املحليت فى نٗيض مهغ الحيىمت الالىتروهيت ٖلى ج

الاكخهاص  –اإلاٗاًحر الضوليت للمداؾبت و اإلاغاحٗت  -الالىتروهيت و الحيىمت الالىتروهيت

الاصاعة الالىتروهيت  –الخجاعة الالىتروهيت  –الدؿىيم الضولي في ْل الٗىإلات  –الغكمي

جُىيغ اؾاليب   -جىميت الخجاعة الخاعحيت  اؾاليب -اعجفإ الاؾٗاع و البُالت. -لالػماث

الاهفاق الٗام و ازغه   -الٗالكت بحن الفلغ و ٖضم ٖضالت جىػي٘ الضزل  –حؿىيم اإلاىخجاث 

صوع البىً اإلاغهؼي في الغكابت ٖلى   -اؾاليب جىميت نىاٖت جضويغ املخلفاث –ٖلى الخىميت 

اصاعة املحلياث  –ىتروهيت جُىيغ اؾاليب الخجاعة الال –وؾائل الضف٘ ؤلالىترووي 

املحاؾبت   -الاصاعة الالىتروهيت للمىاعص البكغيت   -اصاعة الحيىمت الالىتروهيت   -الالىتروهيت 

ازغ الافهاح املحاؾبي ٖلى حظب   -الاؾدثماع ؤلالىترووي  –و اإلاغاحٗت الالىتروهيت 

لييم اإلاٗغفت املحاؾبيت في اؾخسضام الاهترهذ لخ –الاؾدثماعاث الاحىبيت في اللىائم اإلااليت 

مىكف املحاؾبت و اإلاغاحٗت ججاه اإلاؿئىليت الاحخماٖيت و  –ْل الحىؾبت السحابيت 

  -البيئيت= صوع مياجب اإلاغاحٗت في جُبيم مفهىم اصاعة املخاَغ 

 عؾائل ٖلميت -

 مؤلفاث ٖلميت -

 بدىر ٖلميت ميكىعة -

اث عياصًت -  مكغٖو

 حقىق ال –ملياث الخجازة   103330333



   

 

 

 

 

 

 

 جهميم في الابضإ - اللياصاث وجىميت وجضعيب جدليل و جُىيغ هٓم جدليل و ازخباع الٗاملحن

 في الخإزحر  - الجيؿياث البكغيت فى الكغواث مخٗضصة اإلاىاعص اصاعة -الىْائف وجلييم

جسُيِ و  –في مىاحهت يٍٛى الٗمل الاؾاليب الحضًثت– الخىٓيميت اإلاىاَىت ؾلىهياث

 الحيىميت ىن اإلاىٓماثمغاكبت ؾل

    

كىاٖض اإلاؿئىليت و  –الخدىيم في الٗلىص الضوليت  -الٗلىص في مجاٌ الخجاعة الضوليت

خماًت نهغ الىيل بحن اللاهىن الضولي و الىٓم اللاهىهيت  –الخٗىيٌ في مجاٌ البيئت 

 إلبغام هىوياللا الىٓام -الٗلىباث الاكخهاصًت الضوليت و ازاعها الاكخهاصًت  -الضازليت

 -و كىاٖض جىفيظها  ؤلالىتروهيت    الٗلىص ًٖ الىاقبت الالتزاماث -الالىتروهيت الٗلىص وإزباث

جُىع كىاٖض الخدىيم في  –الىٓام اللاهىوي لنهغ الىيل و خلىق صٌو اإلاهب  -واهلًائها

يت في  –جُىيغ مىٓىمت الاخىاٌ الصخهيت  –الدكغي٘ و الفله ؤلاؾالمي  الًىابِ الكٖغ

ازغ املحاهم الاكخهاصًت ٖلى هٓام و جُىيغ الاؾدثماع فى  –مجاٌ هلل و ػعاٖت الاًٖاء 

الخٗضًالث الضؾخىعيت الجضًضة و  –الجغائم الالىتروهيت في اللاهىن و الفله اإلالاعن  -مهغ  

جىإػ الازخهام اللًائي الضولي و ازغه ٖلى  –صوعها في جيكيِ اإلاكاعهت الؿياؾيت 

خىهمت  –جُىع ْاهغة الٗىإلات اللاهىهيت و صوع الكغائ٘ الؿاميت  -يم الضولياجفاكياث الخدى

الخدىيم في ٖلىص هلل  –خىهمت امً و هٓم اإلاٗلىماث  –جىىىلىحيا اإلاٗلىماث 

الىٓام اللاهىوي  -خماًت اإلاهىفاث الالىتروهيت –الخىىىلىحيا طاث الهفت الضوليت 

الىٓام  –إن اإلاؿئىليت اإلاضهيت اإلاٗماعيت الدكغيٗاث بك –للمؿئىليت اإلاضهيت اإلاهىيت 

الحماًت الضوليت للىاٖض اإلالىيت  -اللاهىوي لٗمالت الاَفاٌ في الدكغي٘ اإلاهغي اإلالاعن 

 الىٓام اللاهىوي لئلفالؽ الضولي –الهىاٖيت 

 عؾائل ٖلميت -

 صعاؾت خالت-

 مؤلفاث ٖلميت -

 بدىر ٖلميت ميكىعة -
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املشنالث  4.5.3

 الاحخماعيت

يت للخاعج  –البُالت  اؾباب اهدكاع اَفاٌ الكىإع  و هيفيت  –هجغة الكباب ٚحر الكٖغ

 -اؾباب اهدكاع الٗىف و الاصمان بحن الكباب و اإلاغاهلحن –الحفاّ ٖلى خلىكهم 

اإلاكاول  –الجىاهب الاكخهاصًت و الاحخماٖيت و اللاهىهيت لٓاهغة الٗىف و الاصمان 

الٗكىائياث و  -جإهيل طوي الاخخياحاث الخانت –لخانت اإلاخٗللت بظوي الاخخياحاث ا

الٗىف الاؾغي و ازغه ٖلى    -اؾباب اهدكاع الٓاهغة و الىخائج  و الازاع اإلاترجبت ٖليها 

كًاًا اإلاغآة و  –الًٍٛى الىفؿيت و اؾبابها  -الاَفاٌ في ؾً اإلاضاعؽ و اإلاغاهلحن

 –الاعقاص الاؾغي  -الٗىف يض اإلاغآة –الُالق و اؾتراجيجياث الىكاًت  –الخدغف الجيسخي 

الخيكئت الاحخماٖيت و مىاحهت الٗىف   -الخىافم الؼواجي  –الاعقاص الؼواجي 

 ألامً الفىغي . -اإلاكىالث الىفؿيت و الصحيت للمؿىحن –اإلاجزلي/اإلاضعسخي/املجخمعي 

 عؾائل ٖلميت -

 صعاؾت خالت -

 مؤلفاث ٖلميت -

 بدىر ٖلميت ميكىعة -

العب  -التربيت –ملياث آلاداب   23330333

 الخمسيض  –البشسي 

الخعىز الهىدس ي  و  3-5-5

الابخهاز في  مجاالث 

الدشييد و البىاء والنهسباء 

و الاجصاالث و غيرها مً 

 البييت املادًت

 –جغميم و انالح اإلايكأث الخغؾاهيت اإلاؿلحت باؾخسضام قغائذ البالؾديً الىغبىهيت 

ت ٖلى الخغؾاهت الٗاصًت و اإلاؿلحت جإزحر الايافاث البىلي –الىبري اإلاٗللت و اإلالجمت  -محًر

صعاؾت  –صعاؾت هٓغيت و ٖمليت لخلضًغ الٗمم الفٗاٌ في التربت في التربت الاهخفازيت اإلابللت 

الحلىٌ اإلامىىت  –ٖىامل الاهًٛاٍ في جهميم و اوكاء الاهفاق )جضازل التربت و اإلايكئاث( 

جهميم  - -جسُيِ و جهميم ممغاث الؿيىٌ  - -ىهاج لبٌٗ مكاول الهغف في ؾ

هىضؾت الامضاص  -هىضؾت الاٖماٌ الصحيت صازل اإلاباوي   –قبياث اإلاياه و مٗامالث جىليتها 

جُبيلاث الهىضؾت اإلاضهيت في اوكاء و جُىيغ الاهفاق و الىباعي  –باإلاياه و الهغف الهحي 

 .صعاؾت جُىيغ اؾخسضاماث مىاص البىاء الحضًثت –

 عؾائل ٖلميت -

 بغاءة ازترإ

 صعاؾت خالت

 مؤلفاث ٖلميت -

 بدىر ٖلميت ميكىعة -

اث عياصًت-  مكغٖو

الخعليم  –ملياث الهىدست   303330333

 الصىاعي

اإلاغشحاث الالىتروؾخاجيىيت في نىاٖت  –الُاكت اإلاخجضصة  –جغقيض اؾتهالن الُاكت 

اؾخسضام اهٓمت الخدىم الحضًثت في  –لُاكت الخىافلياث في اللمباث اإلاىفغة ل -الاؾمىذ  

 -جدؿحن اصاء الخليت الكمؿيت بىؾائل جىىىلىحيت مسخلفت –اهٓمت اللىي الىهغبيت 

 –بالػما الجهض الٗالي للحض مً جلىر الهىاء بالٛاػاث الهىاٖيت  -اهٓمت اللىي الظهيت

ت اإلاىسفًت اؾتهالن اللضعة.  جهميم الضوائغ الغكميت ٖاليت الؿٖغ

61 
 



   

 

 –اإلاٗالجت الهىع زالزيت الابٗاص  -الىلل و اإلاغوع بؿىهاج  –قبياث الاجهاٌ الغكميت 

جهميم هٓم جدضًض  –جىىىلىحيا الؿىترالاث  –يِٛ الاقاعاث و الهىع و الفيضًى 

الهىائياث   –اهخاج الهيضعوححن باؾخسضام مىحاث الغاصًى  –الصخهيت بمىحاث الغاصًى 

 – LTEجُىيغ هٓم مخلضمت ٌ  –و نياهت و انالح آلاالث الُبيت  صعاؾت جلىياث –الظهيت 

صعاؾت الحغهت اإلاغوعيت و جدليم الاوؿيابيت  – LTEجُىيغ ؾٗت الكبياث اإلابييت ٖلى هٓام 

جفٗيل اؾخسضام  –اإلاكىالث اإلاخٗللت بىؾائل الىلل بمضًىت ؾىهاج  –إلاضًىت ؾىهاج 

 يت.قبياث الاؾدكٗاع املحمىلت و الحىؾبت السحاب

هٓم اإلاٗلىماث الجٛغافيت بهضف الخىميت  –الخُبيلاث الخىىىلىحيت الحضًثت و فً الٗماعة 

الاؾخٗاهت بهىع  –هٓغياث الدكىيل و الخيىيً اإلاٗماعي  –الٗمغاهيت و الاكليميت بؿىهاج 

الاكماع الهىاٖيت لٗمل زغائِ هىٖيت إلوكاء كىاٖض البياهاث إلاخسظي اللغاع إلوكاء 

اث الىبري اإلاك صاعؾت جدغواث اللكغة الاعييت و هبٍى اإلايكئاث الٗلاعيت و  –غٖو

اؾيان طوي  -الخهميم البيئي و الاؾخضامت –ملىماث ٖماعة اإلاىاَم الحاعة  -الهىضؾيت  

جُىيغ جىىىلىحياث ٚحر   –اؾـ اؾخٗماٌ اإلاباوي الازغيت و الخاعيسيت  –الضزل املحضوص 

 ء.جلليضًت ألهٓمت جىييف الهىا

 

الاهخمام بصحت  3-6-1

الاوسان و القضاء على 

مسبباث الامساض و  ججىيد 

 الخدمت الخمسيضيت

 ووؾائل اؾباب - الدصخيصخي الُب -البكغي  الجيىىم جصحيذ: مجاٌ في الىاهى جُبيلاث

 َب - الىبض و الًِٛ و الؿىغ بإمغاى الانابت مً الىكاًت و الٗالج و الدصخيو

ت اإلاىاص -الالم ٖالج و الخسضًغ في الحضًثت الخىىىلىحيا –اليىاعر و الُىاعئ   و الىاهىمتًر

 ٖالج جىىىلىحيا  -  الؼعاٖت و الٛغؽ و  الاؾىان هىضؾت – الاؾىان َب في جُبيلاتها

 جلليضًت ٚحر َغق  اؾخدضار – الفىحن حغاخاث و امغاى - الجظوع  و الاؾىان امغاى

 الخىىىلىحيا – الجغاخيت اإلاىاْحر ىىلىحياجى –الفىحن و للىحه الخٗىيًيت للترهيباث

 و الهضع و الللب حغاخاث في الخىىىلىحيت الخُبيلاث -  الىٓغ ٖيىب ٖالج و الحضًثت

يت  الدصخيو في الخىىىلىحيت الحضًثت الاؾخسضاماث – الضمىيت الاٖو

 عؾائل ٖلميت -

 بغاءة ازترإ

 صعاؾت خالت

 مؤلفاث ٖلميت -

 بدىر ٖلميت ميكىعة -

اث عياصًت-  مكغٖو

 -الصيدلت  –ملياث العب   503330333

 الخمسيض



   

 

 سضاماؾخ – لؤلوعام اإلابىغ الدصخيو و الجؼيئيت البيىلىحيا -الهضع و املخ اوعام ٖالج و 

 الىبض امغاى ٖالج في الجظٖيت الخالًا اؾخسضام – الاوعام حصخيو في الخضازليت الاقٗت

 ألمغاى اإلابىغ الدصخيو و الحضًثت الخلىياث – بالجيىاث الٗالج جلىياث – الىلى و

 و الاوسجت  جسليم في الاوسجت هىضؾت – الهىاٖيت اإلافانل و الهىاٖيت الفلغاث -اإلاىاٖت

 –اؾخسضام الخالًا الجظٖيت في ٖالج الامغاى الحاصة و اإلاؼمىت  –  -الخالفت الٗٓام

الٗالج  –الجضعي  –البهاق  –الهضفيت  -اؾخسضام الخالًا الجظٖيت في ٖالج الحغوق 

ان الثضي  –ؤلاقٗاعي في الاوعام الخٛحراث  -الخلىياث الحضًثت و الاهدكاف اإلابىغ لؿَغ

غامج الحاؾب ألالي في حغاخاث الىحه و الفىحن اؾخٗماٌ ب–الجيييت و الؿىخت الضماٚيت 

اؾخسضام الاقٗت الغكميت و الحاؾب ألالي فى  –اؾخٗماٌ اللحزع فى ٖالج امغاى اللثت  –

اؾخسضام الخالًا الجظٖيت فى جُىيغ ٖالحاث الاؾىان و الاوسجت   –مجاٌ َب الاؾىان 

الىاهىجىىىلىجى و جُىيغ اإلاىاص  –البيىلىحيا الجؼيئيت و اوعام الفم  -هبضًل لؼعاٖت الاؾىان 

 اإلاؿخسضمت فى مجاٌ َب الاؾىان .

اًت الكاملت الجىصة  في الحضًثت خىىىلىحياال اؾخسضام – اإلاغيٌ امان و الخمغيًيت للٖغ

اًت اًت في اإلاخٗضصة الىؾائِ و  الىمبيىجغ اؾخسضام – الخمغيًيت الٖغ  – الخمغيًيت الٖغ

 صوع  – الاؾغة جىٓيم مجاٌ و الٗلم ٖالج في الحضًثت الخلىياث اؾخسضام في الخمغيٌ صوع 

اًت – الاوعام إلاغضخى الىفسخي الخإهيل -الاوعام مً الىكاًت في الخمغيٌ  لحاالث غيٌالخم الٖغ

اًت -الاصمان و اإلاؼمً الىفسخي اإلاغى اًت وخضاث في الخمغيًيت الٖغ  َب) اإلاغهؼة الٖغ

 الخ الحاالث

 عؾائل ٖلميت -

 صعاؾت خالت

 مؤلفاث ٖلميت -

 بدىر ٖلميت ميكىعة -
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 الباب الضادظ
 آلًات  التيفًذ و املتابعُ 
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 التيفًذ و املتابعُ آلًات
 :: آلًات التيفًذاوال

 

ماظرباعٍم، فاٌ:  املضار التيفًذٍ االول و الجاىٌفًنا خيتص ب  -1 متـػقذ مسـ ماٌلؽقظي اىفي

سؾكمػذؼـماٌلورؼـمػلمادارةماىوععيمعؿؿـؾيمؼبمضطوسوتفوماظؿـػقذؼيماظـالثم)اظدرادوتماظعؾقوموماظؾققثمممياٌطروح

وماظطالب(.مومؼؿؿممتقؼؾفومذاتقوماومعـمخاللممتقؼؾمعلوػؿمعـمذؽقنماظؿعؾقؿمم–خدعيماجملؿؿعمومتـؿقيماظؾقؽيمم–

مؼػقدم معو مبؿؼدؼؿ ماىوععي متؾؿزم ماٌلوػؿ ماظؿؿقؼؾ محوظي مؼب متـػقذه. ماٌراد مبوظـشوط ماظعالضي مذات ماٌوسبي اىفوت

عبقعمايوالتماظؿزاعفومبلدادمضقؿي/غقسقيماظؿؿقؼؾموماٌؿػؼمسؾقفمرؾؼومظؾـقدماظعؼدماٌربممععماىفيماٌلوػؿي.مومؼبم

غشوروتمػذؼـماٌلورؼـمؼـطؾؼمسؾقفوماؼضومعومؼـطؾؼمسؾكمغشوروتمماٌلورماظـوظٌمعـمحقٌماالسالنمومصرتةماظطرحموم

ماظؼقؿيماٌوظقيمومغقسقيماظؿؿقؼؾمبودؿــوءمتؼققؿماٌؼرتحموماظذىمرمبومانمطبضعمظؿقؽقؿمعـمجفيماىفيماٌلوػؿي.

 

ماظدرادوتموم: حاملضار التيفًذٍ الجالفًنا خيتص ب -2 مإلجراء ماظؿـػقذؼي ماظرباعٍ ماٌلور مػذا ؼؿضؿـ

مىـيم متؿقظب مو م مايوظقي ماظؾقـقي ماًطي مضقء ماظؿدرؼسمؼب مػقؽي مألسضوء ماظؾقـقي ماٌشروسوت مصقرة مؼب اظؾققث

 االذرافمسؾكماًطيماظؼقوممبوألغشطيماظؿوظقي:م:

ومماظدرادلمظؿقدؼدماجملوالتماظؾقـقيمومبوإلضوصيماظبماجؿؿوسوتفوماظدورؼي،موؿؿعماظؾفـيممؼبمبداؼيماظع -

 ضقؿيماظؿؿقؼؾماٌؿوحممومعقسدماالسالنمسـماٌشروسوتماظؾقـقي.

تؼقمماظؾفـيمبوإلسالنمسـماٌشروسوتماظؾقـقيماٌؼدعيمعـمخطيماىوععيمومذظؽمؼبمبداؼيماظعومماظدرادلم -

م–ضقؿيماظؿؿقؼؾماٌؿوحمم-ممممسؾكمانمؼؿضؿـماالسالنمبقوغوتمواصقيمسـماظعـوصرماظؿوظقي:ماجملولماظؾقـل

 صرتةمتـػقذماٌشروع.م–غقعماظؿؿقؼؾم

تؿؾؼكماظؾفـيمعؼرتحوتماٌشروسوتماظؾقـقيمؼبماٌقسدماظذىممتمهدؼده،مومؼؿؿمتصـقػماٌؼرتحوتمرؾؼوم -

 ظؾؿقوورماظقاردةمبوًطيماظؿـػقذؼي.

 عؿطؾؾوتماظؿؿقؼؾمتعدماظؾفـيممنقذجومظؿؼققؿماٌؼرتحوتمومادسماٌػوضؾيماٌطؾقبيمالدؿقػوءم -

ؼؿؿمهؽقؿماٌؼرتحوتمبقادطيمىـمسؾؿقيمعؿكصصيمومؼؿؿمسرضماظـؿوئٍمسؾكمذبؾسماىوععي،مثؿمؼؿؿم -

 بعدمذظؽماسالنمامسوءماظػوئزؼـ.
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 صبىمؼبمعبقعمايوالتمعراسوةماالتل: -

  مؼبماطـرمعـمعشروعمومالمضبؼمظفم مرئقلقو ماظؿدرؼسمانمؼؽقنمبوحـو مػقؽي المضبؼمظعضق

 وعماخرماالمبعدماغؿفوءمومتلؾقؿمزبرجوتماٌشروعماالول.اظؿؼدمممبشر

 .ؼػضؾماٌشروسوتماظؾقـقيمذاتماظؿكصصوتماظؾقـقيماٌشرتطي 

 االظؿزاممبوجملوالتماظؾقـقيماٌعؾـمسـفوممؼبماظعومماظدرادلمومطذظؽمضقؿيماظؿؿقؼؾماظقاردةم

 بوإلسالن.

 ـلمظؾفـيمضرورةماالرالعمسؾكمععوؼريماظؿؼققؿمضؾؾمتلؾقؿماٌؼرتحماظؾق 

 :آلًات املتابعُ  
 

 تغهًل جليُ دائنُ لإلعزاف و املتابعُ لتيفًذ اخلطُ   -1
 

 اظؾفـي ( اظؾقـقي ظؾكطي دائؿي سؾقو ىـي تشؽقؾ ؼؿؿ اىوععي، ذبؾس عـ اظعؾؿل اظؾقٌ خطي اسؿؿود سؼى

ماظؾقٌ اظدائؿي اظعؾقو م جبوععي اظعؾؿل ًطي مم)دقػوج ماظدطؿقر/ ماالدؿوذ ماظلقد مرئقسماىوععيمبرئودي غوئى

ماظؾققث، مو ماظدرادوتماظعؾقو  وضؿون اًطي تـػقذ عؿوبعي عفؿؿفو تؽقن ذبؾسماىوععي، عـ بؼرار ظشؽقن

موعردوداتفو، وتؼققؿ ادؿؿرارؼؿفو  تشؽقؾفو صقر اظؾفـي وتضع .احملددة اظـفوح عمذرات وصؼ زبرجوتفو

 عومؼؾك: وتؿضؿـ هلو، احملددةظؾؿفومم وتـػقذػو سؿؾفو أظقي هدد اظيت اظؿـػقذؼي الئقؿفو

 وىون وطالء عع واظؿـلقؼ تـػقذػو، ودؾؾ اظؾقـقي اًطي حقل اٌكؿؾػي ظؾؽؾقوت تقسقؼي غدوات سؼد .1

مبوظؽؾقوت اظدرادوت  تـػقذ ٌؿوبعي بوىوععي األداء وتؼققؿ االدرتاتقفل اظؿكطقط ووحدتل اظعؾقو

 .اًطي

 تؼورؼر تؿضؿـفو واظيت اًطي سـوصر بؿـػقذ وصياً اظؾقوغوت طوصي تؿضؿـ بقوغوت ضوسدة إغشوء .2

 .اٌكؿؾػي اظؽؾقوت

 اظيت اظؼصقر واوجف واٌشؽالت اظؾقـقي اًطي تـػقذ غلؾي تقضح اظيت واالحصوءات اظؾقوغوت عبع .3

 بوًطي ذبول ظؽؾ اظعؾؿل اظؾقٌ ألشراض اٌوظل اظؿؿقؼؾ طػوؼي عدى ودرادي سؿؾقيماظؿـػقذ تقاجف
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 اىفوت سؾل وسرضفو اظؿصققققي االجراءات واضرتاح اظؾوحـني اظيتمتقاجف ضوتاٌعق وحصر اظؾقـقي

 .اظؾقـقي اًطي ظـفوح اظالزم الدبوذ اٌلؽقظي

 ظؾردوئؾ اظؾقـقي اًطط عراجعي -اظؾفـي عـ وتصدر تصوغ ربددة ادؿؿورات خالل عـ- اظؾفـي تؿقظب .4

ماألحبوث اظعؾؿقي  عـ واظقاردة ظؾفوععي اظعؾؿل ظؾؾقٌ االدرتاتقفقي اًطي تؿؾع اظيت ايرة أو

 سؾك ظؾعرض متفقدا سؾقفو واٌقاصؼي االدرتاتقفقي اًطي عطوبؼؿفومظـظوم ؼب ظؾؿدضقؼ اظعؾؿقي األضلوم

 .اظعؾقو اظدرادوت وذبؾس بوظؽؾقي اظعؾقو اظدرادوت ىـي

 ثؿ وعـ األحبوث أجراء جدؼي عدى سؾك ظؾقضقف وذظؽ اظؾقـقي ظؾؿعوعؾ عقداغقي زؼورات سؿؾ .5

 .ظؾؾقٌ اٌوديمواإلجرائل اظدسؿ ادؿؿرارؼي

 وذظؽ اظؾقٌ مبفول اٌفؿؿقن ضبضرػو اٌؿؿقزة اظؾقـقي ظؾؿشروسوت دورؼي سؾؿقي غدوات تـظقؿ .6

 .اجملؿؿع سؾك عؾوذرا تلثريا واٌمثرة األحبوثماظؿـؿقؼي ظرسوؼي

 آظقي خالل عـ اظػؽرؼي ياٌؾؽق ورسوؼي اظعؾؿل اظؾقٌ بلخالضقوت اظؾوحـني اظؿزام وعؿوبعي عراضؾي  .7

 بوٌؾؽقي ايرة األحبوث أو اظعؾؿقي ظؾردوئؾ اظؾوحـقن صقفو ؼؼر ادؿؿورات وتصدرماظؾفـي .الحؼو هدد

مظؾؼلؿ بوًطي واالظؿزام اظػؽرؼي  وعبقع اظؾقٌ اجراء عؽون صقفو ؼذطر اظؾوحٌ ظف اظؿوبع اظؾقـقي

 .اظؾوحٌ ػؼيسؾلمغ ظق حيت وعصدرػو واٌقزاغقي اٌشورطني اظؾوحـني

 سؾك مت اظذى االنوز عدى وهدؼد سؾقفو اظرد وطؿوبي اظؾوحـني عـ ترد اظيت اظدورؼي اظؿؼورؼر درادي .8

 اظقاضع. أرض

 تؼورؼر وسؿؾ اظؾقـقي ظؾؿعوعؾ عقداغقي زؼورات وسؿؾ بوظؽؾقوت اظعؾقو االدارة زبورؾي ظؾفـي ضبؼ .9

 .ظؾؾقٌ واإلجرائل اٌودي اظدسؿ رارؼيادؿؿ ثؿ وعـ األحبوث أجراء جدؼي سؾكمعدى ظؾقضقف وذظؽ

 وضؿون بوىوععي خربة بققت متـؾ بقـقي ظؿكصصوت حبـقي ذبؿقسوت تؽقؼـ سؾك اظؾفـي تشرف .10

 األخرى. بوىوععوت اٌـوزرة اظػرقماظؾقـقي عع تقاصؾفو

 عع اىوععي خورج أو داخؾ عـ ظؾؿؿقؼؾ اٌؼدعي اظؿؿقز عراطز اغشوء تـلقؼ سـ علؽقظي اظؾفـي تؽقن .11

 .حبـقي متقز عراطز اٌعوعؾماٌرطزؼي اسؿؾور
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 مت سؿو واظؾققث اظعؾقو ظؾدرادوت اىوععي رئقس غوئى ظلعودة تؼدم دـقؼي غصػ تؼورؼر إسداد  .12

 .اظعؾؿل اظؾقٌ خبطي االظؿزام وعدي األداء سـمتؼققؿ صضال إنوزه،

ظـفوئقيمظطالبماظدرادوتماظعؾقومعؿوبعيمتؼورؼرماالنوزمظؾؿؾعقثنيمؼبمعفوتمسؾؿقيمومتؼورؼرماالنوزما .13

 بعدماظعقدة.م

مخطقي .14 مبوىوععي ماظدرادوتماظعؾقو مععمىـي مبوظؿعوون ماظدورؼي مؼبماجؿؿوسوتفو ماظؾفـي  اظؾعـقوت تؿوبع

 اظؾقـل. اظؿؿقز وعراطز واٌشروسوتماظؿـوصلقي، اظدوظقي، واالتػوضقوت ، اًورجقي

اٌممتراتموماظؾؼوءاتماظعؾؿقيماظداخؾقيمعـفومومعؿوبعيمتؼورؼرماسضوءمػقؽيماظؿدرؼسمسـمحضقرػؿمؼبم .15

 اًورجقي.

 دؽرتورؼي هلو وطبصص وإدارؼو عؽؿؾقو ذبفز ظؾفـي عؼر ؼعني .16

 

 تىافز خطط حبجًُ بالهلًات متضكُ مع ىَر خطُ اجلامعُ و حتككَا  -2
 

 

 اإلرور وصؼ اظعؾؿل ظؾؾقٌ خطؿفو بؿطقؼر -درادل سوم طؾ بداؼي ؼب- اظؽؾقي ذبؾس بؼرار طؾقي طؾ تؾؿزم

 وزبرجوتفو اػؿؿوعفو، عقضع اظؾقـقي اٌشؽالت صقفو هدد اظعؾؿل، ظؾؾقٌ خطيماىوععي حددتف اظذي

 اظؼرارات ػذه عـ غلكي تردؾ .واظؿؼققؿ اٌؿوبعي أظقوت سـ اٌطؾقب،مصضال واظؿؿقؼؾ اظؾقـقي، وأغشطؿفو

م.دقػوج جبوععي اظعؾؿل اظؾقٌ ًطي اظدائؿي اظعؾقو اظؾفـي اظل

م

اىغاء وسدَ حتلًل  املعلىمات و دراصُ املتطلبات اجملتنعًُ مً خمزدات البشح  -3
 :ميَا املَاو مً بعدد العلنٌ  و املضاٍنُ يف تضىيل البشىخ،  و اليت تكىو

 

 عـ واجملؿؿعقي واًدعقيم )وزراسقي صـوسقي( اإلغؿوجقيم اظؼطوسوت عؿطؾؾوت ودرادي ورصد هؾقؾ -

موا هؾقؾ خالل  اظؼضوؼو أػؿ سؾل ظؾقضقف وذظؽ اظؼطوسوت، ػذه سـ اظصودرة ظؾقوغوتاٌعؾقعوت

 ػذه تطرحفو اظيت احملوور إرور ؼب وذظؽ اظعؾؿل، خاللماظؾقٌ عـ حؾقال تؿطؾى اظيت واٌشؽالت

 هدؼد ؼب اظؽؾقوت ظؿقجقف اٌعؾقعوت وادؿكداممتؾؽ .بوظؾقٌ جدؼرة ضضوؼو عـ ؼلؿفد عو أو اًطي،

 .سوجؾي حؾقال تؿطؾى واظيت بوالػؿؿوم، ظلاألو اظؾقـقي األغشطي
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اظؾققثمومبراءاتم بوٌلوػؿيمععمضطوعمخدعيماجملؿؿعمومتـؿقيماظؾقؽيمؼؿؿمسؿؾمبرغوعٍمتلقؼؼلمظؿلقؼؼ -

 سؾل غؿوئففو وسرض ايوظقي، اًطي إرور ؼب بوىوععي تؿؿ اظيت االخرتاعمومتؼورؼرمدرادوتمايوظي

 .اٌمدلوت ػذه ؼب األداء تطقؼر سؿؾقوت ؼب عـفو االدؿػودة قيوحبٌمطقػ اٌكؿؾػي واظؼطوسوت اٌمدلوت

موم - ماظؾقـقي ماٌشروسوتماظرؼودؼي متـػقذ متـشقط م مؼؿؿ ماظؾقؽقي متـؿقي مو ماجملؿؿع مخدعي مضطوع معع اٌشورطي

 براعٍماظؾققثماٌشرتطيمععمعمدلوتماجملؿؿعماٌؿـقسي.م

 اظيت اظؾققث عـ اٌكؿؾػي اظؼطوسوتو واهلقؽوت اٌمدلوت ادؿػودة عدي سـ وهؾقؾفو ععؾقعوت عبع -

 اظيت واظؼضوؼو اٌشؽالت عع واظقاضعل اظعؿؾل اظؿعوعؾ ؼب نوحفو وعدي اًطي، ػذه ؼبمإرور وري

مثؿ اٌمدلوت، ػذه تفؿ  ظؿطقؼر راجعي طؿغذؼي تعؿؾ وبقوغوت عمذرات وتؼدؼؿ اظقاضع تؼققؿ وعـ

 م.ؿؿعأطربمبوجمل بدرجي وربطفو بوىوععي اظعؾؿل اظؾقٌ سؿؾقي

 اىغاء الىسدات الداعنُ لتيفًذ خطُ البشح العلنٌ -4
 

 

مدسؿم - موحدة ماظؾقـل ماظقضػ مصـدوق ماغشوء مسبق ماىودة ماظؿـػقذؼي ماًطقات ماىوععي متلخذ مان ضرورة

ماالخرتاع مبراءات مو ماىوععيم-االبؿؽور مجقائز مو ماظعؾؿل ماظـشر ماظؾؼوءاتمم-وحدة مو ماٌممترات وحدة

اتمعـماػؿقيمطربىمؼبمتقصريمعصودرممتقؼؾمومربطماظؾققثمبوظصـوسي،مصضالمسـماظعؾؿقيمٌومهلذهماظقمحد

اغفومتؾعىمدورامطؾريمامؼبمهلنيماظرتؾيماظؿصـقػقيمظؾفوععيمسؾكماٌلؿقىماظدوظلموماٌلوػؿيمبػوسؾقيمؼبم

 .م2030دسؿماظؿـؿقيماٌلؿداعيمومهؼقؼمرؤؼيمعصرم

 اعداد مىاسىُ للبشح العلنٌ باجلامعُ  -5
 

متؼقممػـو مظؽك ماظعؾؿل مظؾؾقٌ ماظرئقلي ماٌقارد متؿضؿـ محبـقي معقازغي مإلسداد ماىوععي متلعك ماظب مضرورة ك

موم م ماٌوظقي موزارة مٌكورؾي مظؾفوععوت ماالسؾك ماجملؾس مسؾك مسرضفو مو ماجملول، مػذا مؼب ماحملقرؼي مبفوعفو

اىوععلمومتعؿقؿمذظؽمسؾكمعقاصؼؿفومسؾكماسدادمعقازغيمحبـقيمجبوغىماٌقازغيماظؿعؾقؿقيمومعقازغيماٌلؿشػكم

 اظداخؾقي اٌممترات -اظدوظل اظـشر  - اظؾققث متقؼؾ طؾماىوععوتمومتؿضؿـمػذهماٌقازغيماظؾـقدماألتقي:

 اٌؽؿؾوت دسؿ -اظؿـوصلقي اظؾققث عـ اىوععي حصي  - اظعؾؿقي وايؾؼوت اظؿدرؼؾقي اظدورات - واًورجقي
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م سقد جقائز -اىوععقي ماىوعم–اظعؾؿ ماظؿدرؼس ٌعووغل اظدرادقي اظردقمم-عيجقائز مػقؽي  س اسضوء

م.اظؾقـل اظؿؿقز عراطز إغشوء -اظزائرؼـم األدوتذة ادؿؼطوب م-اىوععوتماالخرىم صقه اظداردني

 ابزاو االتفاقًات و الغزانات احمللًُ و االقلًنًُ و الدولًُ -6
 

 

ورجقيمعـمتلقؼؼماًطيموماظؾقٌمسـمصضالمسؿومصبىمانمؼؼقممبفمعرطزماظؿعوونماظدوظلموماظعالضوتماً

عصودرمظؿؿقؼؾفوموماٌشورطيمؼبمتـػقذػوم،مصوغفمعطوظىمبقضعمخطيمتـػقذؼيمظؾـوءماظشراطوتمععماٌمدلوتم

اظؾقـقيماظـظريةمومطذظؽماىفوتماٌوسبيموماضوعيماالغشطيماظعؾؿقيموماظؿدرؼىمومذظؽمعـمخاللماظؿقدعمصكم

مظػوسؾي.ابرامماالروراتماٌكؿؾػيمظؾشراطيما
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 الباب الضابع
 آلًات التكًًه و ادارَ املداطز  
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 التكًًه و ادارَ املداطز آلًات 
 آلًات التكًًه -1

مرؾؼوم ماًوصمبفو ماالنوز مععدالت مظؾقضقفمسؾك ماًطي مزبرجوت مو ماغشطي متؼققؿ مٌؿوبعي مضرورة ػـوك

مطذظؽممظؾػرت مو مبوىوععي م ماظعؾؿل ماظؾقٌ معـظقعي مطػوء معدى ماظؿعرفمسؾك مطذظؽ مو ماحملددة ماظزعـقي ات

معردودماالغػوق،ممظذظؽمطونمالبدمانمتقضعمذبؿقسيمعـماٌمذراتمسؾكمعلؿقؼوتمزبؿؾػيمطوالتل:م

 

 مؤعزات تكًًه اداء مؤصضُ  اجلامعُ حنى تيفًذ اخلطُ

 طػوءةمغظومماالبؿعوثموماٌـح -

 ؼؾماٌشورؼعماًوصيمبوظؾقٌماظعؾؿلطػوؼيممتق -

 دورؼيمجقائزماظؿشفقعماظيتمتؼقمممبـقفوماىوععيم -

 دورؼيمعؽوصؽوتماظـشرماظعؾؿل -

 طػوؼيماظؿؿقؼؾماٌكصصمظعؼدمومحضقرماٌممتراتموماظؾؼوءاتماظعؾؿقي -

 سددمعراطزماظؿؿقزماٌعرؼبموماجملؿقسوتماظؾقـقيماٌؿكصصيماظيتممتماغشوؤػو -

 ؿففقزاتماٌودؼيمرضوماظؾوحـنيمسـماظ -

 مؤعزات تكًًه  دىدَ التيفًذ للدطُ 
م

 عدىماالتلوقمععماظؿقجفوتماظؼقعقيم -

 حفؿمومغقسقيماالضوصيماظبماظرصقدماٌعرؼب -

 عدىمتقصريماٌقاردماٌوظقيمظدسؿممتقؼؾماًطي -

 عدىمطػوءةماظؾقٌماظعؾؿلمعـماظعوئد/غلؾيماالغػوقم -

مؿوحيعدىمتعظقؿماالدؿػودةمعـمادؿكدامماٌقاردماٌ -

 

 مؤعزات تكًًه اداء اعطاء ًٍئُ التدريط حنى تيفًذ اخلطُ

 

 اعبوظلمسددماظؾققثماٌـشقرةمؼبمذبالتمسؾؿقيمربؽؿي -

 ذبالتمعصـػيمسوٌقومذاتمضقؿيمتلثريمسوظقيماٌـشقرةمؼبسددماظؾققثم -

 (h-indexضقؿيمععوعؾمجقجؾمدؽقالرممظألسداءم) -
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 (Citationسددمعراتماالدؿشفودمبوظؾققثمظألسضوءم) -

 سددماىقائزماظعؾؿقيممومذفوداتماظؿؼدؼرموماظؿؽرؼؿ. -

 سددمعراتماٌشورطيمؼبماالدؿشوراتموماسؿولماًربة -

 سددمماٌشروسوتماظؿطؾقؼقيماظيتمذوركمبفو. -

 سددمعراتماٌشورطيمؼبمىونماالذرافماظعؾؿلمسؾكمرالبماظدرادوتماظعؾقو. -

 سددماٌمظػوتماظعؾؿقيماٌـشقرة. -

 ع.سددمبراءاتماالخرتا -

 سضقؼيماجملوععمموماىؿعقوتماظعؾؿقيمذاتماظعالضيمبوظؿكصص. -

 سددمعراتماٌشورطيمؼبمسضقؼيمىونماظؿؼققؿمظؾؿفالتموماظدورؼوتماظعؾؿقيمسؾكماٌلؿقىماحملؾكموماظدوظل. -

مسددماٌشورطيمؼبمحضقرماٌممتراتموماظؾؼوءاتماظعؾؿقي. -

 مؤعزات تكًًه جناح اخلطُ
 

 ظعؾؿل.ادؿقداثمبقؽيمداسؿيمظؾؾقٌما -

 وصرةمؼبمعصودرماظؿؿقؼؾمٌـظقعيماظؾقٌماظعؾؿل. -

 سددمعراطزماظؿؿقزماظؾقـل. -

 ادظيمومظقائحمداسؿيمظؾدرادوتماظعؾقو. -

 وحداتمبـوئقيمادارؼيمداسؿيمظؾدرادوتماظعؾقوموماظؾقٌماظعؾؿل. -

 ذبؿقسوتمحبـقيممومعدارسمسؾؿقيمعؿكصصي. -

 ٌوسبيموماظـظرية.سالضوتمذراطيمعلؿداعيمععمعمدلوتماجملؿؿعموماىفوتما -

 (.يعلوػؿوتمصوسؾيمؼبمحؾماظؼضوؼوموماٌشؽالتماجملؿؿعقيمعـماجؾماظؿـؿقيماٌلؿداعيم)حبقثمتطؾقؼق -

 براءاتماخرتاع،م.اخل(.م–ردوئؾمم–عمظػوتمم–اغؿوجمععرؼبموصريمعؿؿقزم)حبقثم -

 مسعيمربؾقيمومدوظقيمذاتمضدرةمتـوصلقيم.م -

ملؿقىماظدوظلارتػوعماظرتؾيماظؿصـقػقيمظؾفوععيمسؾكماٌ -
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 آلًات ادارَ املداطز -2
 

 املداطز و العكبات
اظيتم واٌكورر اٌعقضوتموتؼققؿ هدؼد مت ظؾفوععي اظؾقـقي اًطي وتـػقذ تطقؼر ؼب اظـفوح هؼقؼ ؼؿؿ حؿك

 ومميؽـمتقضقحماٌكوررمواظعؼؾوتمصقؿومؼؾك: اظؿغؾىمسؾقفومانموجدت، ومطقػقي اظؾقـقي ميؽـمانمتقاجفماظعؿؾقي

 اًطي اغشطي ظؿـػقذ اظؽوف اظدسؿ تقصر سدمومم اىوععقياظؼقوداتم ؼب اظؿغقري. 

 اًطي ظؿـػقذ اظالزعي اٌوظقي اٌقارد طػوؼي مسد. 

 علؾؼو عقجقدة تؽـ مل احملقط اجملؿؿع ؼب عشؽالت فقرز. 

  ػفرةماظعؼقلمومغؼصماٌقاردماظذػـقي 

 اًدعقيمم–اظزراسقيمم–اظصـوسقيمم–يمضعػماظعالضيمبنيماىوععيموماٌمدلوتماجملؿؿعقيم)االضؿصودؼ

 ،.اخل(

 ضعػمثؼيماٌمدلوتماالدؿـؿورؼيماٌوسبيمؼبمعلؿقىمجقدةماًدعوتماظؾقـقيماٌؼدعي 

 

 طزم التغلب علِ املداطز 
م

 .تفقؽيماجملؿؿعماالطودميلمظؾؿشورطيمؼبمتـػقذماًطيمومدسؿمروحماالغؿؿوءمظؾفوععي 

 يمتـػقذماًطيموماغشوءماظقحداتماظؾـوئقيماظداسؿي.ماىدؼيمؼبمسؿؾماظؾفـيماٌشرصيمسؾكمعؿوبع 

 وجفوت اظؾقـلماظقضػ وصـدوق بوىوععي اظؾققث دسؿ عرطز عـؾ اظذاتل ظؾؿؿقؼؾ عصودر اصبود 

 ودوظقي ضقعقي عوسبي

 هبعدماظدطؿقرا عو حموعـ كماٌشرت األذراف بعـوت و خورجقي بعـوت سؾك لمايصق تشفقعم. 

 واألجـؾقي اٌصرؼي واىوععوت اظؾققث عراطز ؿعوونمععابراممومتػعقؾماتػوضقوتماظ. 

 اظؾقـقي اٌشروسوت سؾك لظؾقصق اظؿؼدم تشفقع. 

 ماٌؽوصكتم اىقائز عـ ذبؿقسي رصد سرب اظدوظل اظـشر هػقز

م

م
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 الباب الجامً
 املصادر و املزادع العلنًُ
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 املزادع و املصادر العلنًُ 
م

م–:ماىوععوتماظعربقيمومعؿطؾؾوتماالظػقيماظـوظـي،مذرطيماٌعرصيم2015اغبدمسؾكماًطقى،م (1

 اٌؿؾؽيماظعربقيماظلعقدؼي.مم-جدة

:ماظؿعؾقؿماظعوظلماظعربلمهدؼوتماظؼقؿيماٌضوصيمومعؿطؾؾوتماظؿـؿقي،م2019اغبدمسؾكماًطقى،م (2

 اهلقؽيماٌصرؼيماظعوعيمظؾؽؿوب.

 2020-2015وجم:ماًطيماالدرتاتقفقيمىوععيمدقػ2016جوععيمدقػوجم (3

:ماًطيماالدرتاتقفقيماًؿلقيمظؿطقؼرمغظؿمومتؽـقظقجقوماٌعؾقعوتم2012جوععيمدقػوجم (4

 (م.م2017-مم2012)

 عؼرتحوتماًططمماظؾقـقيمظؽؾقوتماىوععيم. (5

 2017-2012،ماًطيماالدؿـؿورؼيمحملوصظيمدقػوجمم2012ربوصظيمدقػوج،معصرم (6

 "2030اظؿـؿقيماٌلؿداعيم"عصرم،مادرتاتقفقيم2015رئوديمذبؾسماظقزراء،معصرم (7

:ماالدرتاتقفقيماظؼقعقيمظؾعؾقمموماظؿؽـقظقجقوموماالبؿؽورمم2015وزارةماظؿعؾقؿماظعوظل،معصرم (8

 . STI-Egy"مم2015-2030"
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 فزيل اعداد اخلطُ 
م

افمومهًماذرمم19/7/2018(مبؿورؼخم1045بـوءمسؾكمضرارماظلقدماالدؿوذماظدطؿقر/مرئقسماىوععيمرضؿم)

دؾقؿونمغوئىمرئقسماىوععيمظشؽقنماظدرادوتماظعؾقوموماظؾققث،مممتمربؿدماظلقدماالدؿوذماظدطؿقر/ماغبدم

ماظػرؼؼمسؾكماظـققماالتل:ممؾتشؽق

ماظصػيمبوظػرؼؼماظقزقػيماالدؿمم

مرئقسماظؾفـيممماألدؿوذمبؽؾقيماظعؾقممممممأ.د/مأغبدمسؾكماًطقىم1

مسضقمؿػرغمبؽؾقيماظعؾقماألدؿوذماٌ أ.د/مأغبدمربؿدمحلوغنيم2

 سضقمدؿوذماٌؿػرغمبؽؾقيماظؿعؾقؿماظصـوسلاأل أ.د/مربؿقدمدوملمأغبدم3

 سضقموطقؾمطؾقيماظطىمماظؾشرى أ.د/محلونمغبديمغعؿونمم4

 سضقموطقؾمطؾقيماهلـدديمم د/مرؾعًمسؾلمأغبدم5

 سضقموطقؾمطؾقيماظصقدظيماد/مربؿدمصالحماظدؼـم6

 سضقمادؿوذمبؽؾقيماالثورم فأ.د/مربؿدمسؾدماهللمععروم7

 سضقمعدؼرمعرطزمتـؿقيمضدراتمأسضوءمػقؽيماظؿدرؼس أ.د/مخؾػمسؾلمػؿومم8

 سضقمعدرسمبؽؾقيماآلداب د/ماغبدمربؿقدمعقدكم9

مسضقمعدرسمبؽؾقيماظرتبقيماظرؼوضقيمد/ماذرفمابقاظقصومسؾداظرحقؿم10

 سضقمعدرسمبؽؾقيماظؿؿرؼضمد/مغودؼيمربؿدمسؾكم11

 سضقمعدؼرمعرطزمضؿونماىقدةمسؾدايؿقدماغبدماد/ماميـم12

 سضقمعدؼرمادارةماٌشروسوت اد/مادالممربؿدمابراػقؿمم13

 سضقمعدؼرموحدةماظؿكطقطماالدرتاتقفلماد/مسـرتمربؿدماغبدمم14

 سضقمادؿوذممعؿػرغمبؽؾقيماظؿفورةماد/مربؿدماظـؿرمسؾكم15

مسضقمعدرسمبؽؾقيماظؿؿرؼضمد/ماميونمسزاظرجولمابراػقؿم16

مدؽرتريماظؾفـيمادارىممبرطزمضؿونماىقدةما/مربؿدمؼقدػماظلقدم17
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 خامتُ
 

ايؿدمهللمجؾمومسؾًكمٌومعـقـوماؼوهمعـمتقصقؼمومددادمإلمتوممػذاماظعؿؾ،موماظذىمغلعؾمعـماهللمانمؼؽقنمعـؿرام

ماظؿـوص معقزاتفو مدسؿ مو معؽوغؿفو مرصع مو مبوىوععي ماظؾقٌماظعؾؿل معـظقعي مؼبمدسؿ معػقدا ماجؾمو معـ م، لقي

م.مم2030ومهؼقؼمرؤؼيمعصرماٌشورطيمبػوسؾقيمؼبمدسؿمخطقطماظؿـؿقيماٌلؿداعيم

ومؼبمػذاماٌؼوم،مؼؿؼدممصرؼؼماسدادماًطيمبومسلمآؼوتماظشؽرموماظؿؼدؼرماظبماظلقدماالدؿوذماظدطؿقر/مرئقسم

ماظؽؾقوت،مومعبقعماظعوعؾ ماظلودةمسؿداء مغقابمرئقسماىوععيمو ماظلودة نيمجبوععيمدقػوجمعـماىوععيمو

ألسضوءممهاهلقؽيماالطودميقيموماالدارؼي،مومطذظؽمممـؾقمضطوسوتمومعمدلوتماجملؿؿعماٌكؿؾػي،مسؾكمعومضدعق

اظؾفـيمعـممتعوونمومدسؿمطؾريممطونمظفمبوظغماالثرمؼبممتؽقـفؿمعـماداءمعفوعفؿمومانوزموثقؼيماًطيمسؾكم

مالمؼل ماظـققماظذىمؼؿقاجدمبنيماؼدؼؽؿ.مطؿو عينماالمانماتؼدممخبوظصماظؿؼدؼرموماالعؿـونمظؽؾماظزعالءمػذا

اسضوءمصرؼؼماالسدادممهلذهماًطيمسؾكمعومبذظقهمعـمجفدموصريممعـماجؾمامتومماًطقاتماظؿـػقذؼيماٌكؿؾػيم

مإلسدادػو،مربؿلؾومهلؿمعومبذظقهمعـمجفدموصريمسـدماهلل.

ررافماٌكؿؾػي،مغوعؾمعـماهللمجؾمومسؾًكمانمؼؾؿزممومؼبماظقضًماظذىمغؾديمصقفمعشوسرماظؿؼدؼرمموماالحرتاممظأل

مضدمتلوػؿمبػوسؾقيمؼبمهؼقؼمعوم ماظقثقؼيمعـماغشطيموماجراءاتم موردمبفذه ومؼؿؽوتػماىؿقعمؼبمتـػقذمعو

معبقعماٌلؿقؼوتغصؾقماظقفمىوععؿـومايؾقؾيمعـمعؽوغيمعؿؿقزةمسؾكم

موماهللموظبماظؿقصقؼ،

م

 رئيس جلنة االعداد   
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