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فشٚك انزخطٛظ االعزشارٛغٗ  ٔنغُخ انزغٛٛش 
 

انؼًٛذ ٔانٕكالء ٔسؤعبء األلغبو انؼهًٛخ ٔاإلداسٚخ  : أٔال نغُخ انزغٛٛش 
 

   الكمية عميد- 

 أستاذ : الدرجة العممية   عادل عبد الحميد الباجورى. د. أ
        لشئون التعميم والطالب/ وكيل الكمية- 

 أستاذ: الدرجة العممية  عادل جمال الدين الينداوى          . د. أ

      لشئون الدراسات العميا والبحوث/ وكيل الكمية- 
 أستاذ: الدرجة العممية   عادل عبد الحميد الباجورى. د. أ

        وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة- 
 أستاذ:                الدرجة العممية    جميل محمد حبيب. د. أ

رئيس قسم تكنولوجيا التعميم  -
 مساعد أستاذ:        الدرجة العممية م حمدى اسماعيل شعبان                 .د.أ

رئيس قسم التربية الموسيقية  -
  مساعدأستاذ:               الدرجة العممية د أمال حسين محمود خميل         .م.أ

رئيس االعالم التربوى  -
 مساعد أستاذ:           الدرجة العممية د رفعت عارؼ الضبع                  .م.أ

رئيس قسم التربية الفنية  -
 مساعد أستاذ:             الدرجة العممية    محمد عبد الرحيم مزروع د السيد .م.أ

رئيس قسم االقتصاد المنزلى  -
 أستاذ:                           الدرجة العممية     جميل محمد حبيب. د. أ

 رئيس قسم العموم النفسية والتربوية -

أستاذ مساعد : د يسرى جالل تعيمب                             الدرجة العممية .م.أ
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يذٚش ٔأػضبء فشٚك ٔؽذح ضًبٌ انغٕدح ، : فشٚك انزخطٛظ االعزشارٛغٙ: صبَٛب 

 . (اَظش انٓٛكم انزُظًٛٗ نهٕؽذح  )ٔيُغمٕ انجشايظ ، ٔيًضهٕ األلغبو انؼهًٛخ 

األعضاء 
 يؾًذ ػجذ انًطهت عبد/ د.و.أ .1

ؽًذ٘ اعًبػٛم شؼجبٌ /د .و.ا .2

عؼٛذ ػجذ انغفبس انؼُبَٙ /د .3

اؽًذ فزؾٗ انظٕاف /د .4

 دُٚب انًؾالٖٔ/د .5

اثٕ انًغذ كًبل /د .6

أًٍٚ ػٛذ /د .7

ػضح انًهظ /د .8

نجهجخ فزؾٗ خهٛفخ / د .9

ْشبو ؽغبص٘ . د .10

أكشو ًَٛش / د .11

ؽغٍ طّ / د .12

أعًبء انؼغٛهٗ / د .13

أًٍٚ انفخشاَٗ / د .14

ؽغٍ دٚبة / د .15

يبٚغخ صٚذاٌ / د .16

يشفذ فزؾٗ فشٚذ / د .17

 أٚشُٚٗ يغٛؾخ/ د .18

 ششٚف سثٛغ/ د .19

سَٛب االيبو / د .20

 ػجٛش ْالل/ د .21

أيٛشح طبثش / د .22

 عبكهٍٛ عٛذْى/ د .23

ٚغشٖ عالل رؼٛهت / د.و.أ .24

أٚخ نجشزٍٛ / د .25

 يٓب ػبيش/ د .26
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ـرسس  الفففـفف
 رقم الصفحة    المحــتــــــويـــات

 الجزء األول
 ستراتٌجٌة للخطة اإلفكري والمنهجًاإلطـار ال

 - 5 -  -------------------------------------- مقدمة عن كلٌة التربٌة النوعٌة :  أوال 

 - 11 -  -------------------------------- فلسفة الكلٌة  فً مجال الجودة الشاملة:  ثانٌا   

 - 12  -  ---------------------------- االفتراضات األساسٌة للخطة اإلستراتٌجٌة:  ثالثا   

 - 12  -  ------------------------------------------------ منهجٌة إعداد الخطة:  رابعا   

 - 14  -  --------------------- األطراف أصحاب المصلحة فً الخطة اإلستراتٌجٌة: خامسا  

 - Need Assessment ---------------------------  - 14تحدٌد االحتٌاجات  :  سادسا  

    -  Risk Assessment ------------------------------   -   15تقٌٌم المخاطر  :  سابعا   

      ---------------------  : Strategic Priorities: األولوٌات اإلستراتٌجٌة : ثامنـاً   

      ------------------ Core Values Principlesالقٌم والمبادئ األساسٌة : تاسعاً   

الجزء الثانً 
الـخـطـة اإلستراتٌجٌة 

      ---    ----------------------رؤٌة ورسالة الكلٌة وأهدافها اإلستراتٌجٌة:  أوالً  

  --------- SWOT Analysisتحلٌل البٌئة الداخلٌة والخارجٌة للكلٌة   :  ثانٌـا 

-------الغاٌات واألهداف اإلستراتٌجٌة واألنشطة واإلجراءات  التنفٌذٌة :  ثالثـا 

   --------------      

----------------------------الجدول الزمنً لتنفٌذ الخطة اإلستراتٌجٌة :  رابعـا 

         -------------------

ضمانات وتوصٌات مستقبلٌة للخطة اإلستراتٌجٌة للكلٌة  فى ضوء توكٌد :  خامسا 

-----------------------------------------  الجودة  والتحسٌن المستمر

-----------------------------------------   

دراسة سوات    (1)ملحق :     المالحق 

قائمة  أدوات سوات     (2)                  ملحق 

نتائج تحليل سوات   (3)                  ملحق 

بطارية ادوات سوات   (4)                 ملحق 

-15- 

-16- 

-19- 

-20- 

-24- 

-44- 

-47- 
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 الجزء األول

 ستراتٌجٌة للخطة اإلفكري والمنهجًاإلطـار ال

 

يمذيخ ػٍ كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ عبيؼخ طُطب  : أٔال 
 

  ٔكبَذ ربثؼخ نٕصاسح 1989 يبٕٚ 25 فٗ 454أَشئذ انكهٛخ ثبنمشاس انٕصاس٘ 

، ثذأد ثأسثغ ألغبو راد  شؼت  (يشفك ) 1989انزؼهٛى انؼبنٙ ، ثالئؾخ أٔنٗ ػبو 

انزشثٛخ انفُٛخ ، ٔانزشثٛخ انًٕعٛمٛخ ، ٔااللزظبد انًُضنٙ ، : دساعٛخ ْٗ 

. لغى انؼهٕو انزشثٕٚخ ٔانُفغٛخ : ٔركُٕنٕعٛب انزؼهٛى ، ٔلغى خبيظ دٌٔ شؼجخ 

ركُٕنٕعٛب ػبيخ ، :    رى رشؼٛت ركُٕنٕعٛب انزؼهٛى ئنٗ شؼجزٍٛ 96-95ٔفٗ ػبو   

. ٔؽبعت آنٗ 

انظؾبفخ :    أضٛف لغى اإلػالو انزشثٕ٘ ثشؼجزٍٛ ًْب 92-91ٔفٗ ػبو  

. ٔانًغشػ 

الئؾخ انفظهٍٛ  )طذسد انالئؾخ انضبَٛخ نهكهٛخ فٗ ظم ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ 

 . (يشفك ) 1990-2-19 ثزبسٚخ 150انذساعٍٛٛ ثبنمشاس انٕصاسٖ سلى 

 نهؼًم ثبنفظهٍٛ انذساعٍٛٛ ثذال يٍ انؼًم ثبنفظم 1995طذسد االئؾخ انضبنضخ ػبو 

. انذساعٗ انٕاؽذ 

   ئنٗ انغبيؼخ َض 8/10/1998 فٗ 329ٔرى ضى انكهٛخ ثبنمشاس انغًٕٓسٖ سلى 

ػهٗ األلغبو انخًظ ٔانشؼت انغجغ ٔلغى انؼهٕو انزشثٕٚخ ٔانُفغٛخ كمغى عبدط 

 ثزبسٚخ 1085ٔرؼًم انكهٛخ ؽبنٛب ثبالئؾخ انشاثؼخ انظبدسح ثبنمشاس انٕصاسٖ 

26/7/2000 . 

 عن الكمية البيانات الوصفية. 
 التربية النوعية:  الكمية اسم 
 كميػػػة              :-   النوع 
جامعة طنطا :  اسم الجامعة التابعة ليا الكمية
حكومية         :  نوع الجامعة               
طنطامدينػػػة - محافظة الغربية:   الموقع الجغرافى     
م 1989 مايو 25 فى 454 بالقرار الوزارى : تاريخ التأسيس 
أربع سنوات  :  مدة الدراسة
المغة العربية  : لغة الدراسة 
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القيادة األكاديمية : 
   الكمية عميد- 

 أستاذ : الدرجة العممية   عادل عبد الحميد الباجورى. د. أ
        لشئون التعميم والطالب/ وكيل الكمية- 

 أستاذ: الدرجة العممية  عادل جمال الدين الينداوى          . د. أ

      لشئون الدراسات العميا والبحوث/ وكيل الكمية- 
 أستاذ: الدرجة العممية   عادل عبد الحميد الباجورى. د. أ

        وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة- 
 أستاذ:                الدرجة العممية    جميل محمد حبيب. د. أ

 

 الكمية الدرجات العممية التي تمنحيا: 
          بكالوريوس

 
         دبموم ماجستير       دكتوراه

 : .................................      أخرى 
عدد الطالب المقيدين في المرحمة الجامعية األولى : 

1271   

عدد الطالب المقيدين في مرحمة الدراسات العميا : 
200    

 

األقسام العممية : 
 :أسماء األقسام العممية- 

التربية الفنية   
التربية الموسيقية   
تكنولوجيا التعميم    

االقتصاد المنزلى 
االعالم التربوى  

العموم التربوية والنفسية 
  اقسام6
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69 : عدد أعضاء ىيئة التدريس  
   46إناث   23       ذكور

122   إجمالى: عدد أعضاء ىيئة التدريس 

 69دائم بالمؤسسة     
    (كمى  )منتدب إلى المؤسسة 

53 

 معار إلى المؤسسة   

 

إجمالى: عدد أعضاء ىيئة التدريس موزعًا حسب الدرجات العممية    
 3     أستاذ 13أسػػػتاذ مساعد      53       مػػدرس

 
  - أستاذ غير متفرغ   7      أستاذ متفرغ

 
26   إجمالى:األجازات الخاصة/  عدد المعارين 

   18إناث     8      ذكور

إجمالى: عدد أعضاء الييئة المعاونة    
   73إناث       21       ذكور

 
9     إجمالى: عدد المبعوثين فى الخارج 

 

18:1:  نسبة أعضاء ىيئة التدريس لمطالب   

13 : 1:   نسبة أعضاء الييئة المعاونػػة لمطالب 

 6:1:   نسبة المعارين إلجمالي أعضاء ىيئة التدريس 

6:1:    نسبة األجازات الخاصة إلجمالي أعضاء ىيئة التدريس 

163 : عدد العاممين بالجياز اإلداري 
 

163   إجمالى: عدد العاممين بالجياز اإلداري وفقًا لحالتيم الوظيفية 
   41مؤقت   122      دائم

 
 

69 

94 
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 :المرحمة الجامعية األولى : أواًل 
 أسماء البرامج التعميمية التي تقدميا المؤسسة    : 

  بكالوريوس التربية النوعية فى التربية الفنية
  بكالوريوس التربية النوعية فى التربية الموسيقية
  بكالوريوس التربية النوعية فى االقتصاد المنزلى
  بكالوريوس التربية النوعية فى تكنولوجيا التعميم تخصص معمم حاسب
  بكالوريوس التربية النوعية فى تكنولوجيا التعميم تخصص الشعبة العامة
  بكالوريوس التربية النوعية فى االعالم التربوى تخصص صحافة
  بكالوريوس التربية النوعية فى االعالم التربوى تخصص مسرح

 برنامج7 العدد اإلجمالى لمبرامج التعميمية التي تقدميا المؤسسة  
    :مرحمة الدراسات العميا : ثانيًا 
أسماء البرامج التعميمية التي تقدميا المؤسسة    : 

  (المالبس والنسيج)الدبمومة الخاصة فى االقتصاد المنزلى 
  (تغذية وعموم اطعمة )الدبمومة الخاصة فى االقتصاد المنزلى 
  (ادارة المنزل والمؤسسات )الدبمومة الخاصة فى االقتصاد المنزلى*  
  (المالبس والنسيج )الدبمومة الخاصة فى االقتصاد المنزلى 
  (الرسم والتصوير)الدبمومة الخاصة فى التربية الفنية 
  (اسس تصميم)الدبمومة الخاصة فى التربية الفنية 
  (النحت)الدبمومة الخاصة فى التربية الفنية 
  (االشغال الفنية والبيئية)الدبمومة الخاصة فى التربية الفنية 
  (الخزف)الدبمومة الخاصة فى التربية الفنية 
  (المعادن)الدبمومة الخاصة فى التربية الفنية 
  (النجارة)الدبمومة الخاصة فى التربية الفنية 
  (الطباعة)الدبمومة الخاصة فى التربية الفنية 
  (النسيج)الدبمومة الخاصة فى التربية الفنية 
  (تدريس حاسب الى )الدبمومة الخاصة فى تكنولوجيا التعميم 
  (وسائل تعميمية ومكتبات)الدبمومة الخاصة فى تكنولوجيا التعميم 
  (صحافة)الدبمومة الخاصة فى االعالم التربوى 
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  (اذاعة)الدبمومة الخاصة فى االعالم التربوى 
  (تميفزيون)الدبمومة الخاصة فى االعالم التربوى 
  (عالقات عامة واعالن)الدبمومة الخاصة فى االعالم التربوى 
  (فنون المسرح)الدبمومة الخاصة فى االعالم التربوى 
  (التذوق الفنى)الدبمومة الخاصة فى االعالم التربوى 
  صولفيج وتدريس سمع وايقاع حركى وارتجال )الدبمومة الخاصة فى التربية الموسيقية

 (موسيقى
  (نظريات وتأليف الموسيقى)الدبمومة الخاصة فى التربية الموسيقية 
  (موسيقى عربية)الدبمومة الخاصة فى التربية الموسيقية 
  (بيانو)الدبمومة الخاصة فى التربية الموسيقية 
  (اآلت اوركسترالية)الدبمومة الخاصة فى التربية الموسيقية 
  (غناء عالمى)الدبمومة الخاصة فى التربية الموسيقية 
  (تربية موسيقية)الدبمومة الخاصة فى مناهج وطرق التدريس 
  (تربية فنية)الدبمومة الخاصة فى مناهج وطرق التدريس 
  (اقتصاد منزلى)الدبمومة الخاصة فى مناهج وطرق التدريس 
  (المالبس والنسيج)تمهيدى دكتوراة فى االقتصاد المنزلى 
  (تغذية وعموم اطعمة )تمهيدى دكتوراة فى االقتصاد المنزلى 
  (ادارة المنزل والمؤسسات )تمهيدى دكتوراة فى االقتصاد المنزلى 
  (المالبس والنسيج )تمهيدى دكتوراة فى االقتصاد المنزلى 
  (الرسم والتصوير)تمهيدى دكتوراة فى التربية الفنية 
  (اسس تصميم)تمهيدى دكتوراة فى التربية الفنية 
  (النحت)تمهيدى دكتوراة فى التربية الفنية 
  (االشغال الفنية والبيئية)تمهيدى دكتوراة فى التربية الفنية 
  (الخزف)تمهيدى دكتوراة فى التربية الفنية 
  (المعادن)تمهيدى دكتوراة فى التربية الفنية 
  (النجارة)تمهيدى دكتوراة فى التربية الفنية 
  (الطباعة)تمهيدى دكتوراة فى التربية الفنية 
  (النسيج)تمهيدى دكتوراة فى التربية الفنية 
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  (تدريس حاسب الى )تمهيدى دكتوراة فى تكنولوجيا التعميم 
  (وسائل تعميمية ومكتبات)تمهيدى دكتوراة فى تكنولوجيا التعميم 
  (صحافة)تمهيدى دكتوراة فى االعالم التربوى 
  (اذاعة)تمهيدى دكتوراة فى االعالم التربوى 
  (تميفزيون)تمهيدى دكتوراة فى االعالم التربوى 
  (عالقات عامة واعالن)تمهيدى دكتوراة فى االعالم التربوى 
  (فنون المسرح)تمهيدى دكتوراة فى االعالم التربوى 
  (التذوق الفنى)تمهيدى دكتوراة فى االعالم التربوى 
  صولفيج وتدريس سمع وايقاع حركى وارتجال )تمهيدى دكتوراة فى التربية الموسيقية

 (موسيقى
  (نظريات وتأليف الموسيقى)تمهيدى دكتوراة فى التربية الموسيقية 
  (موسيقى عربية)تمهيدى دكتوراة فى التربية الموسيقية 
  (بيانو)تمهيدى دكتوراة فى التربية الموسيقية 
  (اآلت اوركسترالية)تمهيدى دكتوراة فى التربية الموسيقية 
  (غناء عالمى)تمهيدى دكتوراة فى التربية الموسيقية 
  (تربية موسيقية)تمهيدى دكتوراة فى مناهج وطرق التدريس 
  (تربية فنية)تمهيدى دكتوراة فى مناهج وطرق التدريس 
  (اقتصاد منزلى)تمهيدى دكتوراة فى مناهج وطرق التدريس 
 67:  العدد اإلجمالي لمبرامج التعميمية التي تقدميا المؤسسة 
29:   عدد البرامج المطبقة بالفعل 
 1:1 نسبة المسجمين لمدبمومات مقارنة بالعدد اإلجمالى لممقيدين بالدراسات العميا 

7:1:  نسبة المسجمين لمماجستير مقارنة بالعدد اإلجمالى لممقيدين بالدراسات العميا 
0.5:1:  نسبة المسجمين لمدكتوراه  مقارنة بالعدد اإلجمالى لممقيدين بالدراسات العميا                    
عدد الدرجات التى تم منحيا خالل الػخمس سنوات األخيرة   :

   42دكتوراه      103ماجستير       715دبمػػػوم     

2012:  عدد الخريجين خالل الػخمس سنوات األخيرة 
5:  عدد الوحدات ذات الطابع الخاص 
5:  عدد الوحدات ذات الطابع الخاص 
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 فلسفة الكلية  في مجال الجودة الشاملة: صبَٛب 

رزجُٗ انكهٛخ  فهغفخ رمٕو ػهٗ رٕعّٛ كبفخ األَشطخ األكبدًٚٛخ ٔاإلداسٚخ ٔانًبنٛخ َؾٕ رؾمٛك 

َٕارظ انزؼهى انًغزٓذفخ يٍ ثشايغٓب انًإعغخ ػهٗ انًؼبٚٛش انمٕيٛخ األكبدًٚٛخ انًشعؼٛخ فٗ 

انخذيخ انزؼهًٛٛخ انًمذيخ نهطالة نهٕطٕل ثٓى ئنٗ انًغزٕٚبد انزٗ رؾمك انزًٛض انزُبفغٙ فٗ 

عٕق انؼًم انًؾهٗ ٔاإللهًٛٙ ، ٔرنك يٍ خالل  االنزضاو ثبنزٕعّ َؾٕ انًغزفٛذ ، ٔانزؾغٍٛ 

ٔانزطٕٚش انًغزًش ، ٔيشبسكخ اإلداسح ٔانؼبيهٍٛ فٗ رؾمٛك انغٕدح ٔانزًٛض فٗ األداء ، يغ 

 .ٔضغ َظبو نزمٕٚى األداء فٗ عًٛغ َٕارظ انزؼهى انًغزٓذفخ 

:- ٚؾكى ٕٔٚعّ ْزِ انفهغفخ ػذح يجبدب ْٗ 

انزغٛش انًغزًش فٗ اؽزٛبعبد ٔيزطهجبد عٕق انؼًم يًب ٚزطهت انمٛبو ثبنؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ - 1

.  فٗ ظم انزُبفغٛخثأعبنٛت عذٚذح ٔيزطٕسح

 .أٌ  انكهٛخ رغٓى  فٗ رمذو ًَٕٔ انًغزًغ ثزأصٛشْب ػهٗ َٕػٛخ ٔيٓبسح ٔئيكبَٛبد انخشٚغٍٛ- 2

أٌ انزمذو انغشٚغ فٗ ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد ٔاالرظبالد ٚغزهضو ضشٔسح اعزخذاو طٛغ - 3

 . ٔانزؼهٛى اإلنكزشَٔٙيزطٕسح فٙ انزؼهٛى يضم رطجٛك َظى انزؼهٛى ػٍ ثؼذ

. ضشٔسح انجؾش ػٍ يظبدس رًٕٚم رارٛخ يزؼذدح نزؾغٍٛ ٔرطٕٚش انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ ٔانجؾضٛخ- 4

:- ٔنزا رهزضو انخطخ اإلعزشارٛغٛخ ثًب ٚهٗ 

 .انزٕعّ يٍ سعبنخ انكهٛخ ٔغبٚبرٓب ٔأْذافٓب - 1

 .رفؼٛم انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ ٔانجؾضٛخ ثًب ٚخذو انًغزًغ ٔانجٛئخ- 2

رؾمٛك انًغبٔاح ٔانؼذانخ ٔانشفبفٛخ ٔانًشَٔخ انالصيخ فٗ أعهٕة رمذٚى انخذيخ ثًب ٚمبثم - 3

 .اؽزٛبعبد ٔرٕلؼبد أطؾبة انًظهؾخ

انزؼبيم يغ انزفبٔربد ثٍٛ انطالة عٕاء ػهٗ انًغزٕٖ االعزًبػٙ أٔ انضمبفٙ ثًب ٚؾمك - 4

 .رٕلؼبرٓى ٔٚمبثم اؽزٛبعبرٓى

 .رؾذٚذ انًغبالد انًؾزًهخ ٔانًًكُخ نزؾمٛك انزًٛض ٔاإلثذاع ٔاالثزكبس- 5

 .االنزضاو ثبنزؾغٍٛ ٔانزطٕٚش انًغزًش نغٕاَت انًُظٕيخ انزؼهًٛٛخ ٔانجؾضٛخ ثبنكهٛخ - 6

 .ئرجبع يُٓغٛخ لبئًخ ػهٗ انزُجإ ثبالؽزٛبعبد انًغزمجهٛخ نهًغزًغ- 7
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 .انًزبثؼخ ٔانًشاعؼخ انًغزًشح نألداء فٗ ضٕء األْذاف ٔانًؼبٚٛش انًٕضٕػخ- 8

 االفتراضات األساسية للخطة اإلستراتيجية: ثالثا
رمٕو انخطخ اإلعزشارٛغٛخ نهكهٛخ ػهٗ يغًٕػخ يٍ االفزشاضبد األعبعٛخ انزٙ ًٚكٍ ئٚغبصْب 

:- ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ

 يخزهف عٕاَت انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ  ٔانجؾضٛخ انزٕاصٌ ثٍٛرطٕٚش انخطخ ثظٕسح شًٕنٛخ رؾمك - 1

 .ٔانخذيخ انًغزًؼٛخ 

 نزؾذٚذ َمبط (SWOT)ثُبء انخطخ ػهٗ انذساعخ انزارٛخ نهكهٛخ  اعزُبدا ئنٗ  َزبئظ رؾهٛم - 2

 .انمٕح ٔانضؼف انذاخهٛخ ، ٔانفشص ٔانزٓذٚذاد انخبسعٛخ

انًمبسَخ انًشعؼٛخ نزؾذٚذ اؽزٛبعبد انزؾغٍٛ نغذ انفغٕح ثٍٛ األداء انفؼهٙ ٔأْذاف - 3

 .انغٕدح

ٔضغ ثشايظ ٔخطظ يزٕاصَخ راد سؤٖ يغزمجهٛخ نزؾغٍٛ عٕدح عًٛغ انغٕاَت ٔرؾمٛك - 4

 .كبفخ األْذاف اإلعزشارٛغٛخ 

. يشبسكخ  عًٛغ انؼبيهٍٛ ػهٗ كبفخ انًغزٕٚبد - 5

ٔضغ يمبٚٛظ ٔاضؾخ نألداء رغطٗ انًؼبٚٛش انغزخ ػشش نهمذسح انًإعغٛخ ٔانفبػهٛخ - 6

 .انزؼهًٛٛخ 

 . انًزبثؼخ انًغزًشح نزُفٛز انخطخ اإلعزشارٛغٛخ ٔانخطظ انزُفٛزٚخ نؼًهٛبد انزطٕٚش ٔانزؾغٍٛ- 7

 .انزمٛٛى انذٔس٘ يٍ خالل يغًٕػخ اعزشبسٚخ داخهٛخ ٔخبسعٛخ- 8

 َمبط انمٕح ٔانضؼف ٔانفشص ٔانزٓذٚذاد انخبسعٛخ يغ يشاعؼخ َشش َزبئظ انًزبثؼخ ٔانزمٛٛى- 9

((SWOT . 

 منهجية إعداد الخطة: رابعا  
 . Prospective Analysis" انزؾهٛم انًغزمجهٙ"رمٕو انخطخ اإلعزشارٛغٛخ  ػهٗ يُٓغٛخ 

نهكهٛخ  العزمشاء انفشص "انجٛئخ انخبسعٛخ"ٔركًٍ أًْٛخ ْزِ انًُٓغٛخ فٗ لذسرٓب ػهٗ رؾهٛم 

يٍ ؽٛش كفبءرٓب ٔلذسارٓب انزارٛخ نزؾذٚذ " انجٛئخ انذاخهٛخ"ٔانزٓذٚذاد انًؾزًهخ ، ٔرؾهٛم 

َمبط انمٕح ٔانضؼف فٛٓب ، كًذخم أعبعٙ  نهزخطٛظ االعزشارٛغٙ نهكهٛخ  فٗ ػاللزٓب ثجٛئزٓب 

. ٔعٕق انؼًم ٔاؽزٛبعبد انزًُٛخ انًغزًؼٛخ ٔانًغزغذاد فٗ انزؼهٛى انُٕػٗ 

 Content" رؾهٛم انًضًٌٕ"ٔيٍ َبؽٛخ أخشٖ فمذ اػزًذد انخطخ انؾبنٛخ ػهٗ يُٓظ 

Analysis  ٔانز٘ ٚمٕو ػهٗ اعزخذاو رؾهٛم انٕصبئك ٔانهٕائؼ انًزظهخ ثبنزؼهٛى ثبنكهٛخ  .
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كبالعزجٛبَبد   كًب اػزًذد انًُٓغٛخ ػهٗ ػذد يٍ األدٔاد انجؾضٛخ  انكًٛخ ٔانكٛفٛخ

 ٔانًغؼ – يؾذدح األعئهخ – ٔاالعزمظبءاد ، ٔاعزًبساد انشأٖ ،  ٔأدٔاد انًمبثهخ انًمُُخ

.   اإلؽظبئٙ ٔانذساعبد   إلرًبو ػًهٛخ انًغؼ انجٛئٙ نهكهٛخ 

ٔرأعٛغبً ػهٗ يب عجك فاٌ أعهٕة انؼًم فٗ انخطخ اإلعزشارٛغٛخ  لذ اػزًذ ػهٗ انًغؼ انجٛئٙ 

SWOT Analysis نزؾذٚذ َمبط انمٕح ٔانضؼف فٗ انجٛئخ انذاخهٛخ نهكهٛخ  ، ٔانفشص  

 .ٔانزٓذٚذاد انًؾزًهخ انخبسعٛخ 

 (يشفك دساعخ عٕاد كبيهخ ، ٔثطبسٚخ األدٔاد انًغزخذيخ فٗ انزؾهٛم  )

:-  يشاؽم ئعشاءاد انزُفٛز

. يب لجم انخطخ : انًشؽهخ األٔنٗ 

ٔانغبدعخ  (اَظش انزكهٛفبد  )رشكٛم عذ يغًٕػبد  ، خًغخ يُٓب ٔاؽذح نكم ثشَبيظ - 1

  .(ٔصبئك ٔيغزُذاد ، ٔأثُٛخ ٔرغٓٛضاد  )نهًغؼ اإلؽظبئٙ 

. رؾذٚذ أْى انًظبدس ٔثذاٚخ عًغ انًبدح انؼهًٛخ- 2

 .انزٗ رغطٗ انًؼبٚٛش انغزخ ػشش   (اَظش األدٔاد  )رظًٛى أدٔاد انذساعخ - 3

. رطجٛك األدٔاد عٕاء ػهٗ يغزٕٖ انجشايظ أٔ انًغٕػ اإلؽظبئٛخ - 4

. رفشٚغ ٔركًٛى ٔرشعًخ انُزبئظ  ٔاالَزٓبء ثٓب ئنٗ  َمبط لٕح ٔضؼف نكم ثشَبيظ ػهٗ ؽذح - 5

  (اَظش انغذٔل فٗ دساعخ عٕاد  )كزنك األدٔاد انؼبيخ ػهٗ يغزٕٖ انكهٛخ 

. رهخٛض َمبط انمٕح ٔانضؼف ػهٗ يغزٕٖ كم يؼٛبس - 6

رغًٛغ َمبط انمٕح ٔانضؼف فٗ أثؼبد رًضم يغبالد  - 7

 

ٔضغ انخطخ اإلعزشارٛغٛخ  : انًشؽهخ انضبَٛخ 

نجهٕسح أْذاف ئعزشارٛغٛخ يٍ خالل َمبط   Brain Stormingعهغبد ػظف رُْٙ -1

.  انمٕح ٔانضؼف ٔانفشص انخبسعٛخ ٔانًخبطش 

ٔضغ أْذاف ئعشائٛخ ٔرؾذٚذ انًغزٓذف ٔاألَشطخ ٔانًغئٕنٛبد ٔانزًٕٚم ٔيإششاد  -2

 .ٔأدنخ انزُفٛز 

 .رؾذٚذ اإلطبس انضيُٙ  -3
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 األطراف أصحاب المصلحة في الخطة اإلستراتيجية: خامسا  

ػهٗ انُؾٕ  Stakeholdersًٚكٍ رؾذٚذ األطشاف أطؾبة انًظهؾخ 

:- انزبنٙ 

.  (انًغزفٛذ األٔل يٍ كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ)ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ  -1

ئراػخ رهفضٌٕٚ ، يغشػ ، لظٕس انضمبفخ ، يظبَغ انًالثظ ، يظبَغ  )ٔصاسح انضمبفخ  -2

 .(األغزٚخ ، ششكبد انكٕيجٕٛرش ، يشاكض انفٌُٕ 

 .أػضبء ْٛئبد انزذسٚظ ٔانٓٛئبد انًؼبَٔخ ٔانؼبيهٌٕ- 3

 .انطالة- 4

 .أٔنٛبء األيٕس- 5

 .انًغزًغ ثٕعّ ػبو- 6

 Need Assessmentتحديد االحتياجات  : سادسا 
نزٕفٛش يمٕيبد انُغبػ نهخطخ يٍ انالصو رؾذٚذ ٔرمٛٛى االؽزٛبعبد انالصيخ ٔانزٙ ًٚكٍ سسس

 :رٕضٛؾٓب فًٛب ٚهٙ 

 ٔانزًٛض فٙ األداء ٔرطجٛك فهغفزٓب ٔأدٔارٓب ٔآنٛبد رُفٛزْب فٙٔانًؼشفخ َشش صمبفخ انغٕدح - 1

 .انكهٛخ 

ٔاالَزًبء ٔصٚبدح انشضبء انٕظٛفٙ ٔانٕالء رًُٛخ انمٛى انزٙ رزؼهك ثبنؼًم انغًبػٙ ٔانضمخ - 2

 .ثبنكهٛخ نذٖ عًٛغ انؼبيهٍٛ 

 ٔانغٛبعبد ٔاإلعشاءاد ٔانمٕاػذ حانخطظ ٔانٓٛبكم انزُظًٛٙٔضغ َظبو  نهغٕدح ٚشًم - 3

ٔرجغٛظ ئعشاءاد انؼًم نزهجٛخ اؽزٛبعبد  َٔظبو نزٕصٛك ئعشاءاد انغٕدح انالصيخ نهزُفٛز

 .انًغزفٛذ يٍ انخذيخ

 انًٓبساد ٔانمذساد انالصو رٕافشْب فٙ أػضبء ْٛئبد انزذسٚظ  :  انكفبٚبد ٔانكفبءاد رؾذٚذ- 4

 طشٚك انزذسٚت ٚبد انًطهٕثخ ػٍٔانؼبيهٍٛ ٔانؼًم ػهٗ رًُٛخ رهك انًٓبساد ٔانمذساد نهًغزٕ

 .انًغزًش

رٕفٛش ثشايظ ٔيُبْظ ٔيمشساد ٔأَشطخ دساعٛخ رؾمك كبفخ َٕارظ انزؼهى انًغزٓذفخ فٗ - 5

. انخشٚغٍٛ 

رؾذٚذ اؽزٛبعبد  ثُٛخ رؾزٛخ ٔيظبدس رؼهى رؾمك ْزِ انُٕارظ انًغزٓذفخ  - 6

. رؾذٚذ يزطهجبد دساعبد ػهٛب ٔثؾش ػهًٗ ػهٗ دسعخ يٍ انكفبءح - 7
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رؾذٚذ يزطهجبد  انًشبسكخ انًغزًؼٛخ راد انفبػهٛخ ٔانزٗ رٕفش خذيخ نهًغزًغ ٔرًٕٚم رارٗ - 8

. نهكهٛخ 

. رؾذٚذ كفبٚبد ٔكفبءاد عٓبص ئداس٘ ٔفُٗ ٚضًٍ عٕدح انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ- 9

رؾذٚذ يزطهجبد لٕاػذ ثٛبَبد رضًٍ رٕصٛمب عٛذا ٔرذفمب نهًؼهٕيبد  - 10

ٔضغ َظبو داخهٙ نهًزبثؼخ ٔانًشاعؼخ نزمٛٛى األداء  ثًؼبٚٛش ٔارخبر ئعشاءاد رظؾٛؾٛخ - 11

 .ػُذ ٔعٕد اَؾشافبد فٙ األداء

 .ٔضغ َظبو نزشغٛغ ٔيكبفأح انزًٛض فٙ األداء َٔشش انزغبسة انُبعؾخ- 12

. رٕفٛش انذػى انالصو نزؾمٛك االعزًشاسٚخ فٙ عٕٓد انزؾغٍٛ ٔانزطٕٚش ثبنكهٛخ - .13

 

 Risk Assessmentسسسسس:رمٛٛى  انًخبطش : عبثؼب 

ٚغت رؾذٚذ ٔرمٛٛى انًخبطش ٔانؼمجبد انًشرجطخ ثؼًهٛخ رظًٛى ٔرطٕٚش ٔرُفٛز انخطخ الرخبر 

انخطٕاد انالصيخ نهزؼبيم يغ رهك انًخبطش ٔانؼمجبد ٔرٕفٛش انذػى ٔيمٕيبد انُغبػ نهخطخ ، 

: ًٔٚكٍ رٕضٛؼ رهك انًخبطش ٔانؼمجبد فًٛب ٚهٙ 

 .ػذو كفبٚخ انذػى يٍ عبَت اإلداسح انؼهٛب ، أٔ انزغٛش فٙ أٔنٕٚبرٓب ٔارغبْبرٓب -

 . ػذو كفبٚخ انًٕاسد انالصيخ نهزُفٛز -

 .ػذو ركبيم انخطخ ٔشًٕنٓب ٔرؾمٛمٓب نهزفبػم انًطهٕة ثٍٛ عًٛغ األعضاء انفشػٛخ -

ػذو رٕفش َظبو نًزبثؼخ رُفٛز ٔرطجٛك آنٛبد انغٕدح الرخبر اإلعشاءاد انزظؾٛؾٛخ  -

 .انًُبعجخ

 .اَخفبع كفبءح ٔفبػهٛخ َظبو االرظبالد ٔانًؼهٕيبد -

 .ػذو اإلػذاد ٔانزٓٛئخ انالصيخ نهزؼبيم يغ انخٕف ٔيمبٔيخ انزغٛٛش نهؼبيهٍٛ -

. اعزُفبر انٕلذ ٔانجظء فٙ انزُفٛز  -

 

:  Strategic Priorities: األٔنٕٚبد اإلعزشارٛغٛخ : ثامنـاً   

 
ػوٚهح اٌزأ١ً٘ ٌٍزملَ ٌالػزّبك األوبك٠ّٟ ، ٚاٌؼًّ ػٍٝ اٌزط٠ٛو ٚاٌزؾ١َٓ اٌَّزّو ٌغٛكح - 1

 .اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌجؾض١خ  ٚاٌّغزّؼ١خ ٚاٌؼ١ٍّبد اٌَّبٔلح ثبٌى١ٍخ 

رٛف١و وٛاكه ِٓ أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ رؾمك ع١ّغ ٔٛارظ اٌزؼٍُ اٌَّزٙلفخ ، ٚرٕٙغ - 2

. ثبٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾش اٌؼٍّٝ 
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رٛف١و ِؾز٠ٛبد رؼ١ّ١ٍخ لبكهح ػٍٝ رؾم١ك ٔٛارظ اٌزؼٍُ اٌَّزٙلفخ ِٓ اٌجواِظ ، رلهً ثطوق - 3

. أوضو اػزّبكا ػٍٝ اٌّزؼٍُ ، ٚرمبً ٔٛارغٙب ثطوق ِزٕٛػخ ػبكٌخ ِٚمٕٕخ 

رٛف١و ث١ٕخ رؾز١خ ِٚظبكه رؼٍُ لبكهح ػٍٝ رؾم١ك األ٘لاف االٍزوار١غ١خ ٌٍى١ٍخ ٚاٌم١بَ - 4

. ثأكٚاه٘ب اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌجؾض١خ ٚاٌّغزّؼ١خ 

اٌزؼ١ٍّٟ : رٛف١و عٙبى ئكاهٞ ٚفٕٝ وفء ٌزؾم١ك ِقوعبد  ع١لح ػٍٝ اٌَّز٠ٛبد اٌضالس - 5

. ٚاٌجؾضٟ ٚاٌّغزّؼٟ 

. رٛف١و ٔظبَ ِؼٍِٛبرٟ ٠ؼّٓ عٛكح اٌزٛص١ك ٚاٌزلاٚي - 6

اٌزٍٛغ فٝ اٍزقلاَ اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزوٟٚٔ ، ٚاٌزؼ١ٍُ اٌّفزٛػ  ، ٚاٌٛؽلاد ماد اٌطبثغ اٌقبص - 7

 . ٚاٌجواِظ اٌزله٠ج١خ
 

 
 Core Values , Principlesانمٛى ٔانًجبدب األعبعٛخ : تاسعاً   

 
   انزؾذٚش ٔانزطٕٚش

   انذًٚمشاطٛخ

   انًغبءنخ ٔانًؾبعجخ

   انًغئٕنٛخ

   انشفبفٛخ

   انؼذانخ ٔركبفإ انفشص

   انٕالء

 

 

 

   انغًبد انًًٛضح نهكهٛخ
 

ال ٠ٛعل . . رؼىٌ ئٍزوار١غ١خ اٌى١ٍخ شقظ١زٙب اٌَّزمٍخ ٚفظبئظٙب ا١ٌّّيح ٌطج١ؼخ ٔشبؽٙب

رشبثٗ فٝ اٌزقظظبد األوبك١ّ٠خ اٌّملِخ فٝ ثواِظ اٌى١ٍخ ٚ اٌجواِظ اٌّملِخ ثبٌى١ٍبد األفوٜ 

فاٍزوار١غ١خ اٌى١ٍخ رؼًّ ػٍٝ رٛع١ٗ ٘نٖ اٌزقظظبد األوبك١ّ٠خ ٚاٌزوث٠ٛخ  ٔؾٛ هٍبٌخ اٌى١ٍخ 

ٚ٘ٝ ئػلاك اٌّؼٍُ إٌٛػٝ ، ٚاٌىٛاكه اٌزوث٠ٛخ  ٚاألوبك١ّ٠خ ،  ٚرط٠ٛو ا١ٌَبٍبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ثّب 

. ٠ؼىٌ شقظ١زٙب اٌَّزمٍخ ٠ٚزؼؼ مٌه ثبٌزفظ١ً ػٕل كهاٍخ ثٕٛك اٌقطخ اٌّوفمخ
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ؽ١ش رؾلك اٌّشىالد . ٚرجوى ئٍزوار١غ١خ اٌّإٍَخ َِئ١ٌٛبرٙب اٌّغزّؼ١خ ٔؾٛ اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ

اٌّغزّؼ١خ اٌزٝ ٠ٕجغٝ أْ رزظلٜ ٌٙب اٌّإٍَخ ثّب ٠َبػل ػٍٝ رؼ١ّك طٍزٙب ثبٌّغزّغ، ِٚٓ ٘نٖ 

اٌّشىالد اٌزظلٜ ٌّؾٛ األ١ِخ اٌىّج١ٛرو٠خ ػجو ٚؽلح ماد ؽبثغ فبص رَزٛػت ِب ٠َبٜٚ ػلك 

. ؽالثٙب ثبٌّوؽٍخ األٌٚٝ ، ٚاٌزنٚق ٚاٌٛػٟ ا١ٌٍّٛمٝ ، ٚاٌفٕٟ، ٚإٌٙٛع ثَّزٜٛ هثخ األٍوح 

طٕسح نًجُٗ انكهٛخ  * 

 
 

   أْى انخذيبد انزٗ لذيزٓب انكهٛخ خبسط ٔداخم انغبيؼخ
 

:- داخم انغبيؼخ - 

 :لتنمية البيئة ومنيامارسات فعمية لمنماذج توجد بعض 
تزيين وتجميل سور الجامعة ، وكمية التربية والميادين ، ومركز التطوير، :  -

. والمكاتب االدارية بالجامعية 
 (انظر المخرجات)ندوات قسم االعالم : عقد ندوات حول الوعى البيئى -

  .(انظر الممف  )ندوات بالتعميم قبل الجامعي  -

رعاية المبدعين ، دور القصة فى رعاية الطفل ، الغذاء  )حمقات تمفزيونية  -
. (...... الجيد ، التذوؽ الفني 
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:- خبسط انغبيؼخ - 

  يمثل الجدول التالى مدى استعانة االطراؼ المجتمعية بالخدمات المتخصصة التى تقدميا 
  : ( المستفيدةةالجوو  نوع،  والعددال): الكمية 

 
القطاعات المستفيدة البرنامج  / نوع االستشارةالعدد  النشاط 

استشارة فنية فى التصوير 
 

1 
 

تحكيم التصوير 
 

الجامعة 
 

االذاعة والتميفزيون تحكيم النصوص  1استشارات فنية فى االعالم 
التميفزيون غذاء الفئات الحساسة  1استشارة غذائية 
وزارة الثقافة تفعيل دور المراة  1استشارة انسانية 
وزارة التربية والتعميم االستذكار الجيد  1استشارة تعميمية 

أبو .جميل محمد حبيب ، د/ د.محمد عبد المطمب جاد ، أ/د.انظر السيرة الذاتية لكل من أ* 
. شريؼ ربيع . سعيد عبد الغفار ، د. أكرم نمير ، د.احمد موسى ، د.المجد كمال ، أ
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الجزء الثانً 
الـخـطـة اإلستراتٌجٌة  

 

: سؤٚخ انكهٛخ ، ٔسعبنزٓب ، ٔأْذافٓب اإلعزشارٛغٛخ : أٔال 

 
سؤٚخ انكهٛخ  - 1

أْ رىْٛ اٌى١ٍخ ِوويا ٌٍز١ّي فٝ رمل٠ُ ثواِظ ماد عٛكح ٌزؾزً ِىبٔخ ِز١ّيح ث١ٓ و١ٍبد اٌزوث١خ 

إٌٛػ١خ ػٍٝ َِزٜٛ اٌغّٙٛه٠خ ٌٚزظجؼ هائلح ػٍٝ َِزٜٛ اٌؼبٌُ اٌؼوثٟ فٟ ئػلاك اٌّؼٍُ 

إٌٛػٟ فٟ رقظظبد رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ ٚاإلػالَ اٌزوثٛٞ ٚاإللزظبك إٌّيٌٟ ٚاٌزوث١خ ا١ٌٍّٛم١خ 

. ٚاٌزوث١خ اٌف١ٕخ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ ٘نٖ اٌزقظظبد

 
سعبنخ انكهٛخ  - 2

ئػلاك ِؼٍُ ٔٛػٟ أوبك٠ّٟ روثٛٞ ِٕٟٙ فٝ ِغبالد رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ ٚاإلػالَ اٌزوثٛٞ 

ٚاإللزظبك إٌّيٌٟ ٚاٌزوث١خ ا١ٌٍّٛم١خ ٚاٌزوث١خ اٌف١ٕخ ٠ّزٍه اٌىفب٠بد اٌقبطخ ثّغبٌٗ ِؼوف١ب 

ٚرطج١م١ب ١ٌَُٙ فٟ ر١ّٕخ ِغزّؼٗ اٌّؾٍٟ ٚثشىً ٍِؾٛظ ِٓ فالي آكاء هٍبٌزٗ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌجؾض١خ 

. اٌزٝ رطٛه ِغبي  اٌزؼ١ٍُ إٌٛػٟ

 
األْذاف اإلعزشارٛغٛخ نهكهٛخ  - 3
 

ئػلاك ؽٍّخ شٙبكح اٌضب٠ٛٔخ اٌؼبِخ ِٚب فٟ َِزٛا٘ب اٌن٠ٓ ٠ٍزؾمْٛ ثبٌى١ٍخ ٌّٕٙخ اٌزله٠ٌ فٝ  -1

. ِواؽً اٌزؼ١ٍُ لجً اٌغبِؼٟ فٝ أؽل اٌزقظظبد إٌٛػ١خ اٌّٛعٛكح ثبٌى١ٍخ 

هفغ اٌَّزٜٛ اٌؼٍّٟ ٚإٌّٟٙ ٌٍلاه١ٍٓ ٚرّى١ُٕٙ ِٓ االرغب٘بد اٌزوث٠ٛخ اٌّؼبطوح فٝ  -2

 ِغبي رقظظُٙ 

 ئعواء اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد فٝ ِغبي اٌزقظض  -3

رجبكي اٌقجواد ٚاٌّؼٍِٛبد ِغ ا١ٌٙئبد ٚاٌّإٍَبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌضمبف١خ اٌّظو٠خ ٚاٌل١ٌٚخ  -4

  ِؼٙب ْٚاٌزؼبٚ

 رمل٠ُ اٌّشٛهح اٌف١ٕخ فٝ ِغبي اٌزقظض  -5

 اإلٍٙبَ فٝ رط٠ٛو اٌفىو ٚاٌّّبهٍخ فٝ ئؽبه كٚه اٌى١ٍخ فٝ فلِخ اٌّغزّغ  -6

ري٠ٚل اٌّغزّغ ثبٌىفبءاد اٌزٝ رزطٍجٙب اٌز١ّٕخ ، ٍٚل ؽبعبرٗ ِٓ اٌزقظظبد اٌزٝ رٛفو٘ب  -7

 .اٌى١ٍخ 

ر١ّٕخ ِٙبهاد ٚللهاد أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ   -8
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َمبط انمٕح ٔانضؼف ٚهخظب انغذٔل انزبنٙ  )رؾهٛم انجٛئخ انذاخهٛخ نهكهٛخ :- صبَٛب 

ػهٗ يؾٕس٘ انمذسح انًإعغٛخ ٔانفبػهٛخ انزؼهًٛٛخ 
 

 :انمذسح انًإعغٛخ : انًؾٕس االٔل 
 

٠م١َٗ اٌَإاي األٚي ِٓ ٍزخ أكٚاد ٘ٝ اٌزقط١ؾ االٍزوار١غٟ   : انًؼٛبس األٔل

اٌقَّخ األٌٚٝ ٚاٌؾبك٠خ ػشوح  
ػؼف لٛح 

ٚعٛك ٍّبد ١ِّيح ٚللهح رٕبف١َخ  ٌىً لَُ - 

       (ثؤبِظ  )

 

-5-4-3-2-1:  رم١َٗ صّبٟٔ أكٚاد ٘ٝ ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ   : انًؼٛبس انضبَٙ

6- 8-11 
ػؼف لٛح  

ٚػٛػ ا١ٌٙىً ٚاٌؼاللبد ٚاٌٍَطبد - 

ٚاإلكاهاد اٌزٝ رلػُ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ   

ػلَ ِشبهوخ ثؼغ أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ - 

. ٚاٌّؼب١ٔٚٓ  فٝ اٌغٛكح 

-5-4-3-2-1: رم١َٗ ػشو أكٌٚذ ٘ٝ اٌم١بكح ٚاٌؾٛوّخ    : انًؼٛبس انضبنش

- 11- ة8-أ6-7-8
ػؼف لٛح  

ِظلال١خ ٚشفبف١خ ِٕٚبؿ ك٠ّمواؽٟ  -1

كافً األلَبَ اٌؼ١ٍّخ   

 ٚؽلح ػّبْ اٌغٛكح رٛعٗ أللَبَ  -2

ٌٍطالة كٚه ِشبهن ِٓ فالي اٌوأٞ  -3

 فٝ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌشىبٜٚ 

 ٠ٛعل كػُ ِبكٞ ِٚؼٕٛٞ ٌٛؽلح  -4

 ػّبْ اٌغٛكح 

رٛافو ٍٚبئً أِبْ ٌٍىٛاهس ِٓ فالي  -5

ٚؽلح  

ػلَ ِشبهوخ أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ   -1

فٝ ٚػغ ِؼب١٠و افز١به اٌم١بكح 

 ػلَ  ِشبهوزُٙ  فٝ  افز١به اٌم١بكاد  -2

 ػؼف كٚه هئ١ٌ اٌمَُ فٝ اٌزط٠ٛو -3

 ػلَ اٌوػب ػٓ ّٔؾ اٌم١بكح -4

ؽبعخ اٌم١بكح ٌّي٠ل ِٓ اٌزله٠ت  -5

 

-أ8-3-2-1: رم١َٗ صّب١ٔخ  أكٌٚذ ٘ٝ اٌّظلال١خ ٚاألفالق    : انًؼٛبس انشاثغ

- 11-10- 9- ة8
ػؼف لٛح  

ِٕبؿ رؼٍّٝ ع١ل  -1

 ٔظبَ ٌشىبٜٚ اٌطالة -2

ِٕٙخ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٝ : ك١ًٌ أفالل١بد  -3

 ٚأٍزبم اٌغبِؼخ 

 رظؾ١ؼ ِّبهٍبد اٌقبؽئخ  -4

ئربؽخ ع١ّغ اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌى١ٍخ   -5

رٛى٠غ اإلشواف ال ٠زَُ ثبٌؼلي   -1

 ِٕبؿ االثزىبه غ١و ِزٛافو  -2

ػلَ اٌَّبٚاح ث١ٓ أػؼبء ١٘ئخ  -3

 اٌزله٠ٌ ٚث١ٓ اٌطالة 

لٍخ فوص اٌزؼ١١ٓ ثؼل اٌزقوط ٌؼلَ  -4

 ِالءِخ اإلػلاك ٌَٛق اٌؼًّ 
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 11- 6- 1: رم١َٗ صالصخ أكٌٚذ ٘ٝ اٌغٙبى اإلكاهٞ    : اٌّؼ١به اٌقبٌِ 
ػؼف لٛح  

لظٛه فٝ اٌزغ١ٙياد اٌالىِخ ٌٍؼ١ٍّخ  -1 

اٌزؼ١ّ١ٍخ  

 اٌوػب اٌٛظ١فٟ اإلكاهٞ ال ٠مبً -2

 ٔمض اٌؼّبٌخ -3

ػلَ ٚعٛك ٔظبَ رم١١ُ ٌإلكاه١٠ٓ   -4

اٌّٛاهك اٌّب١ٌخ : اٌّؼ١به اٌَبكً  

ٚاٌّبك٠خ     

- 6- 5-2-1: رم١َٗ فَّخ  أكٌٚذ ٘ٝ 

11 
ػؼف لٛح  

ر١َٙالد ٌلػُ األٔشطخ اٌطالث١خ   -1

 ِوالجخ ِٚزبثؼخ اٌّٛاهك اٌّب١ٌخ ٚاٌّبك٠خ  -2

ط١بٔخ ِٕٚبؿ طؾٟ ِزٛافواْ   -3

  

ٔمض األث١ٕخ ٌٍزله٠ٌ ٚألػؼبء ١٘ئخ  -1

اٌزله٠ٌ  

 ٔمض اٌزغ١ٙياد فٝ اٌّؼبًِ ٚاٌٛهُ  -2

ال ٠ٛعل كٚهاد ١ِبٖ فٝ ِجٕٝ  -3

 .رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ 

 ٔمض اٌؼّبٌخ -4

اٌّٛاهك اٌّقظظخ ٌٍى١ٍخ غ١و وبف١خ  -5

- 10-9-4: رم١َٗ أهثغ   أكٌٚذ ٘ٝ اٌّشبهوخ اٌّغزّؼ١خ      : اٌّؼ١به اٌَبثغ   

11  -
ػؼف لٛح  

فوص ػًّ ٌطبٌت اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب  -1

فلِخ اٌج١ئخ ع١لح  -2

ػلَ ِالئّخ اٌقو٠ظ ٌَٛق اٌؼًّ  -1

ػلَ ٚعٛك ثؤبِظ رٛػ١خ ثقلِخ  -2

 اٌّغزّغ

اٌَّزف١لْٚ غ١و ِّض١ٍٓ فٝ االكاهاد  -3

اٌزم٠ُٛ اٌّإٍَٟ ٚئكاهح    : انًؼٛبس انضبيٍ

ٔظُ اٌغٛكح  

-  7- 5-4-1: رم١َٗ أهثغ   أكٌٚذ ٘ٝ 

ػؼف لٛح  

ئكاهح اٌغٛكح رؼغ أكٚاد ل١بً رطجك  -1

رَزقوط إٌزبئظ اٌزٝ رلهً فٝ ،

 األلَبَ اٌؼ١ٍّخ ٚفٝ ِغٌٍ اٌى١ٍخ 

 اٌى١ٍخ رؼيى ئكاهح اٌغٛكح -2

-  اٌغبِؼخ–ِظبكه اٌزلػ١ُ ِزؼلكح  -3

 ئكاهح اٌى١ٍخ –ِووي اٌغٛكح 

 

 

 ..انفبػهٛخ انزؼهًٛٛخ : انًؾٕس انضبَٗ 
 

-9- 5-2-1: رم١َٗ ٍزخ   أكٌٚذ ٘ٝ اٌطالة ٚاٌقو٠غْٛ     :  انًؼٛبس األٔل

10-11  -
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ػؼف لٛح  

 (كهاٍبد ػ١ٍب)١ٍبٍخ اٌمجٛي ِالئّخ  -1

٠ٛعل كػُ ؽالثٟ  -2

ال رزفك ١ٍبٍخ اٌمجٛي ِغ أ٘لاف اٌمَُ  -1

ٚال ِغ اٌّٛاهك اٌّزبؽخ 

أػلاك اٌطالة ل١ٍٍخ ال رزٕبٍت ِغ  -2

 ِٛاهك اٌى١ٍخ 

األٔشطخ اٌطالث١خ غ١و ِالئّخ  -3

-  11-10-9: رم١َٗ صالصخ    أكٌٚذ ٘ٝ اٌّؼب١٠و األوبك١ّ٠خ      : انًؼٛبس انضبَٙ
ػؼف لٛح  

شبهن أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ٚاٌطالة فٝ - 1

اٌّؼب١٠و األوبك١ّ٠خ ثبٌوأٞ ٚاٌزطج١ك اٌزغو٠جٟ  

اٌّموهاد غ١و ِٕبٍجخ ٌَٛق اٌؼًّ - 1

-  11-10-9: رم١َٗ صالصخ    أكٌٚذ ٘ٝ اٌجواِظ ٚاٌّموهاد      : انًؼٛبس انضبنش 
ػؼف لٛح  

اٍزطٍؼذ أهاء اٌطالة فٝ اٌجواِظ - 1

ك٠ّمواؽ١خ ٚشفبف١خ ٚؽَٓ ػاللخ ِغ -  2

. هئ١ٌ اٌمَُ 

ػلَ رالؤَ ث١ٓ ثؼغ اٌّموهاد اٌزوث٠ٛخ - 1

ٚٔٛارظ رؼٍُ اٌجواِظ 

وضوح أػجبء أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ - 2

-6-5-2-1: رم١َٗ رَؼخ     أكٌٚذ ٘ٝ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ        : انًؼٛبس انشاثغ

-  11-10-9-ة8-أ8
ػؼف لٛح  

هػب ػٓ أٍب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ  -1

ٚاٌزم٠ُٛ 

٠ٛعل ٔظبَ  ٌشىبٜٚ اٌطالة ٚاٌزؼبًِ  -2

 ِؼٙب 

 )أٍب١ٌت رله٠ٌ ٚرم٠ُٛ ِزٕٛػخ  -3

 (أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ

اٌزؼ١١ٓ ٠زُ ؽَت اٌٍٛائؼ  -4

ػلَ وفب٠خ اٌمبػبد ٚاٌزغ١ٙياد  -1

 ٚاألكٚاد ٚاٌقبِبد

 ػلَ وفب٠خ ِظبكه اٌزؼٍُ -2

ػلَ اٌوػب ػٓ ؽوق اٌزله٠ٌ  -3

 اٌَّزقلِخ 

 ػلَ اٌوػب ػٓ اٌزوث١خ ا١ٌّلا١ٔخ -4

ػلَ اٌوػب ػٓ اٌشىبٜٚ  -5

-أ8-5-1: رم١َٗ  فَّخ  أكٌٚذ ٘ٝ أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ        : انًؼٛبس انخبيظ

-  11-ة8
ػؼف لٛح  

٠ٛعل رم١١ُ ألػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ  -1

ثٛاٍطخ اٌطالة 

ِزبثؼخ ِٓ ٌغبْ  -2

ٔمض األػؼبء فٝ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاإلػالَ - 1

أ، 8، 5، 3، 1: رم١َٗ  ٍزخ  أكٚاد ٘ٝ اٌجؾش اٌؼٍّٟ         : انًؼٛبس انغبدط

11ة، 8  
ػؼف لٛح  
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 رٛعل فطخ ثؾض١خ ٌىً لَُ ػٍّٝ   -1

ِؼزّلح  

  اٌزٍٛغ فٝ ؽؼٛه اٌّإرّواد -2

  اٌزٍٛغ فٝ  اٌجؼضبد -3

رؾبٚي اٌى١ٍخ ى٠بكح ِظبكه اٌز٠ًّٛ  -4

اٌنارٟ 

أقفبع اٌلػُ اٌّبٌٟ ٌٍجؾش اٌؼٍّٟ   -1

: ػلَ وفب٠خ ِزطٍجبد اٌجؾش اٌؼٍّٟ -2

.... كٚه٠بد ٚأعٙيح ٚفبِبد 

أ، 8، 5، 3: رم١َٗ  ٍزخ  أكٚاد ٘ٝ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب           : انًؼٛبس انغبثغ

، 11، 10ة، 8  
ػؼف لٛح  

اٌجؾش اٌؼٍّٝ ٠لػُ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ  -1

 ٠َٕل اإلشواف ؽَت اٌزقظض  -2

 اٌؼٍّٟ 

 ٠زُ رم١١ُ اٌطالة  ؽَت اٌالئؾخ -3

ثىبٌٛه٠ًٛ : ٠مبً هػب اٌطالة  -4

 ٚكهاٍبد ػ١ٍب 

ٌٛؽلح اٌغٛكح كٚه ا٠غبثٟ فٝ رط٠ٛو  -5

اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ  

ػلَ اٌوػب ػٓ إٌّبؿ اٌزؼ١ٍّٝ  -1

 لظٛه ِظبكه اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ -2

ػلَ ر٠ٕٛغ أٍب١ٌت اٌزم٠ُٛ   -3

اٌزم٠ُٛ اٌَّزّو     : انًؼٛبس انضبيٍ

ٚاٌَّبءٌخ        

أ، 8، 7، 1: رم١َٗ ٍجؼخ   أكٚاد ٘ٝ 

، 11، 10 ،  9ة، 8  
ػؼف لٛح  

فبػ١ٍخ ٚؽلح ػّبْ اٌغٛكح  -1

 ٚعٛك ا١ٌخ اٌزم٠ُٛ اٌشبًِ -2

 ٚعٛك ٔظبَ كافٍٟ إلكاهح اٌغٛكح -3

 

 

 

رؾهٛم انجٛئخ انخبسعٛخ 

 Opportunities   انفشص انًزبؽخ 

 
ؽبعخ اٌّغزّغ اٌٍّؾخ ٌجؼغ رقظظبد اٌى١ٍخ ِضً رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ ، ٚاٌّالثٌ ،  -1

. ٚاٌفْٕٛ 

اٌَّوػ اٌمِٛٝ ، ٚاإلماػخ ٚاٌزٍفي٠ْٛ ، ٚاٌظؾبفخ : ٚعٛك فوص رله٠ت ٚػًّ ع١لح  -2

. اٌّؾ١ٍخ ، ِٚظبٔغ اٌّالثٌ ، ِٚظبٔغ اٌّٛاك اٌغنائ١خ ، ٚلظو اٌضمبفخ 

كثٍَٛ ع١ٍَخ ا١ٌَّٕٓ ، : ئِىب١ٔخ فزؼ كثٍِٛبد عل٠لح  ِٓ ػب١ِٓ ٌّزطٍجبد ٍِؾخ ِضً  -3

، كثٍَٛ  ط١بٔخ اٌؾبٍجبد  (الزظبك ِٕيٌٝ  )كثٍَٛ اٌزطو٠ي ، كثٍَٛ رغن٠خ اٌفئبد اٌقبطخ 

 .اٌـ .....، كثٍَٛ اٌجوِغخ ، كثٍَٛ َِوؽخ إٌّب٘ظ 
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أِىب١ٔخ ػًّ شواوخ رله٠ت رجبك١ٌخ ث١ٓ اٌشووبد ٚاٌى١ٍخ ، ٌزله٠جبد ِزملِخ ٌٍؼب١ٍِٓ ثٙب  -4

 .، ٚرله٠ت اٌطالة ٌلٜ اٌشووبد 

ئِىب١ٔخ ػًّ ػمٛك ثّٛاطفبد ئػلاك فبطخ ٌطالة اٌؾبٍت ٌٍؼًّ فٝ اٌجٕٛن ٚاٌشووبد  -5

ٚونٌه ِغ اٌفٕبكق ٌطالة االلزظبك إٌّيٌٝ ، ِٚظبٔغ اٌّالثٌ ٌٍّظ١ّّٓ ِٓ ؽالة .

. اٌفْٕٛ أٚ شؼجخ اٌّالثٌ 

 

 Threats    ؽزًهخانزٓذٚذاد انى

 
ِؼ١به ٚاؽل ٚ٘ٛ ِغّٛع اٌطبٌت ثٕبء ػٍٝ رٛى٠غ ِىزت اٌز١َٕك ٌٍطالة ػٍٝ اٌى١ٍبد  -1

كْٚ ِواػبح اٌوغجخ ٚاالٍزؼلاك ِٚلٜ اٌزٕبٍت ث١ٓ اؽز١بعبد اٌلهاٍخ ٚئِىب١ٔبد 

 . ِّب أكٜ ئٌٝ أقفبع اٌلافؼ١خ ٌلٜ اٌطالة ٌالثزىبه ٚاإلثلاع ٚاٌز١ّي، اٌطبٌت

 .ػلَ اإللجبي ػٍٝ اٌى١ٍخ ٌالهرجبؽ ثبٌؼًّ ثبٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚافزفبء ٔظبَ اٌزى١ٍف  -2

 .اٌز٠ٍٛؼ ِواها ثاٌغبء و١ٍبد اٌزوث١خ إٌٛػ١خ أٚ ػّٙب  -3

 أٍب١ٍبد  فٟ اٌضبٔٛٞ اٌزؼ١ٍُ ِوؽٍخ َِز٠ٛبد اٌطالة اٌمبك١ِٓ ِٓ فٟاٌزل٘ٛه اٌَّزّو  -4

 ػٍٝ ٔٛػ١خ ٚاٍزؼلاك اٌطبٌت  مٌه ٚرأص١واٌؼٍُ فبطخ اٌٍغز١ٓ  اٌؼوث١خ ٚاالٔغ١ٍي٠خ ، 

 .اٌؼٍّٟ ٚللهرٗ ػٍٝ اإلثلاع ٚاالثزىبه ٚاٌجؾش ٚاٌفىوٞ اٌؼٍَِّٟٚزٛاٖ 

 .عنة اٌغبِؼبد اٌقبطخ ألػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ٚاٌطالة  -5

 .اإلػبهح اٌّّزلح ألػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ئٌٝ عبِؼبد فبهط اٌٛؽٓ -6

 اٌقو٠غ١ٓ ِٓ اٌزقظظبد اٌّقزٍفخ ٚاالؽز١بعبد اٌفؼ١ٍخ ٌَٛق ِالءِخ ئػلاك ػلَ  -7

 .اٌؼًّ

ِّب فٝ رىٍفخ اإلػلاك   ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ ِمبثً ى٠بكاد ِؼطوكح اٌؾىِٟٛرٛاػغ اإلٔفبق  -8

 .٠إصو ػٍٝ عٛكح اٌقلِخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّملِخ

هغُ اهرجبؽ رقظظبد اٌى١ٍخ  اٌؼٍّٟئؽغبَ أطؾبة األػّبي ػٓ رلػ١ُ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌجؾش  -9

 .ثَٛق اٌؼًّ ٌزل٘ٛه اٌضمخ ثبٌزؼ١ٍُ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٝ 

 ٠إصو ٍٍج١بً ػٍٝ كافؼ١خ اٌطبٌت ٔؾٛ ٚفملاْ فوص اٌؼًّ ِّب اٌجطبٌخ رأص١و  -10

 .اٌزفٛق ٚاٌز١ّي

 

الغايات واألهداف اإلستراتيجية واألنشطة واإلجراءات  : ثالثا
 التنفيذية

 
يغبالد انخطخ اإلعزشارٛغٛخ  

 أِىٓ رغ١ّغ ٔمبؽ  SWOT Analysisثبٌوعٛع ئٌٝ ٔزبئظ رؾ١ًٍ اٌج١ئخ اٌلاف١ٍخ ٚاٌقبهع١خ 

أظو ٔٙب٠خ  )اٌؼؼف ٚاٌفوص ، ٚٔمبؽ اٌمٛح ٚاٌّقبؽو فٟ ِؾبٚه رؾ١َٓ ثٍغذ رَؼخ ِؾبٚه 

:  ٌٚنا وبْ الثل ِٓ رؾل٠ل أ٠ٌٛٚبد اٌزؾ١َٓ .كهاٍخ ٍٛاد 

 :   Enhancement Prioritiesأٔنٕٚبد انزؾغٍٛ ُ
: رؾلكد أ٠ٌٛٚبد اٌزؾ١َٓ  ػٍٝ أٍب١ٍٓ ػ١١ٍّٓ ّ٘ب 
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: اٌٛىْ إٌَجٝ ، ٚاأل١ّ٘خ إٌَج١خ 

ِٓ فالي اٌوعٛع ئٌٝ اٌزؾ١ًٍ اٌىّٝ َٚٔجخ االرفبق ؽٛي ٔمطخ اٌؼؼف ، :اٌٛىْ إٌَجٝ : أٚال 

. صُ اٌزور١ت رٕبى١ٌب ؽَت األٚىاْ إٌَج١خ 

:  األ١ّ٘خ إٌَج١خ : صب١ٔب 

لل رىْٛ ٔمطخ اٌؼؼف ؽبئيح ػٍٝ أػٍٝ َٔجخ ارفبق ِٚٓ صُ ماد ٚىْ َٔجٝ ِورفغ ٌىٕٙب فٝ ماد 

. اٌٛلذ ٠ّىٓ اْ رزؾَٓ رٍمبئ١ب ئما ِب رؾَٕذ ٔمطخ ػؼف أفوٜ ؽ١ش رّضً ئؽلٜ ِقوعبرٙب 

وّب رٛعل ٔمبؽ ػؼف ٠ّىٓ اٌزغٍت ػ١ٍٙب ثّغوك ٚػغ ١ٍبٍخ أٚ آ١ٌخ أٚ ارقبم لواه  

. ِٚٓ ٕ٘ب وبٔذ اٌؾبعخ ئٌٝ ػمل ؽٍمخ ٔمبُ ٌزؾل٠ل األ١ّ٘خ إٌَج١خ ٌّؾبٚه اٌزؾ١َٓ 

ػّذ ؽٍمخ إٌمبُ اٌفو٠ك اٌزٕف١نٜ اٌّّضً ٌأللَبَ وّب ػّذ فوق اٌز١١َو ٚاإلكاهح اٌؼ١ٍب ، ٚأفن 

رُ االرفبق ػٍٝ .فٝ االػزجبه ِب أزٙٝ ئ١ٌٗ هأٜ اٌَّزف١ل٠ٓ ِٓ اٌقلِخ ٚاٌطالة ٚأهثبة اٌؼًّ 

رّضً األ١ّ٘خ إٌَج١خ ٌٍّؾٛه ، صُ ئػبكح إٌظو فٝ اٌزمل٠و فٝ ػٛء رمل٠و  (10)ٚػغ كهعخ ِٓ 

اٌّؾبٚه األفوٜ أفنا ثّؼ١به إٌَج١خ فٝ اٌزأص١و ، صُ رُ كِظ اٌّؾبٚه اٌزٝ ٠ّىٓ كِغٙب فٝ ِؾٛه 

: ٚ٘ىنا رُ رغ١ّغ .أوجو ١ٌظجؼ ِغبال 

 
  ٔمبؽ اٌمٛح اٌؼؼف ِٓ اٌملهح اٌّإ١ٍَخ ٚاٌفبػ١ٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ػٓ اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ِٚظبكه

اٌزؼٍُ  

  ُٔمبؽ  اٌمٛح اٌؼؼف ِٓ اٌّؾٛه٠ٓ ػٓ اٌجواِظ ٚؽوق اٌزله٠ٌ ٚاٌزم٠ُٛ  ٚاٌزؼ١ٍ

 ٚاٌطالة 

  ٌٔمبؽ اٌمٛح ٚاٌؼؼف ِٓ ِؼ١به أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ 

  ٍّٝٔمبؽ اٌمٛح ٚاٌؼؼف ِٓ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾش اٌؼ 

  ٔمبؽ اٌمٛح ٚاٌؼؼف ِٓ اٌّشبهوخ اٌّغزّؼ١خ 

  ٜٔمبؽ اٌمٛح ٚاٌؼؼف ِٓ اٌغٙبى اإلكاه 

  ٔمبؽ اٌمٛح ٚاٌؼؼف ِٓ لٛاػل اٌج١بٔبد ٌٍٚٙٛخ اٌزلاٚي 

:  ٔيٍ صى رظجؼ يغبالد انخطخ ْٗ 
اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ِٚظبكه اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ   .1

اٌطالة ٚاٌقو٠غْٛ   .2

رط٠ٛو اٌجواِظ ٚاٌّموهاد ، ؽوق اٌزله٠ٌ ، ٚأٍب١ٌت اٌزم٠ُٛ  : اٌجواِظ  .3

اٌؼغي ، اٌىفبءح ،  ؽوق اٌزله٠ٌ ، ؽوق  : أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ  .4

اٌّٙبهاد ، ِٕب٘ظ اٌجؾش اٌؼٍّٝ ، إٌشو ٚاٌّشبهوخ : اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾش اٌؼٍّٝ  .5

. فٝ اٌّإرّواد ، اٌجؼضبد ، اٌز٠ًّٛ 

اٌّشبهوخ اٌّغزّؼ١خ   .6

اٌغٙبى اإلكاهٞ   .7

لٛاػل ث١بٔبد وٕٛاح ١ٌّىٕخ إٌظبَ   .8

 

 Strategic Goals: األْذاف اإلعزشارٛغٛخ طٕٚهخ انًذٖ 
 

اٌلهاٍخ  )  SWOTِّب ٍجك ٚفٝ ػٛء هٍبٌخ اٌى١ٍخ  ٚأ٘لافٙب   ٚٔزبئظ رؾ١ًٍ ٍٛاد 

:  أطجؾذ األ٘لاف اإلٍزوار١غ١خ ؽ٠ٍٛخ اٌّلٜ ػٍٝ اٌٛعٗ اٌزبٌٝ  : (ِوفمخ  

هفغ وفبءح اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌزٝ رؾمك أ٘لاف اٌى١ٍخ ٚرؾم١ك ٔٛارظ اٌزؼٍُ اٌَّزٙلفخ   (1
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 .رؾ١َٓ اٌجواِظ  ٚاٌّموهاد  ٚؽوق رله٠َٙب ٚرم٠ّٛٙب  (2

 هفغ وفب٠خ ٚوفبءح أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ  (3

 هفغ وفبءح اٌجؾش اٌؼٍّٝ  (4

 ى٠بكح اٌّشبهوخ اٌّغزّؼ١خ  (5

 .هفغ وفبءح اٌغٙبى اإلكاهٞ ٚاٌفٕٝ  (6

ئٔشبء لٛاػل ث١بٔبد رَبػل ػٍٝ اٌزٛص١ك ٚرلفك اٌّؼٍِٛبد كافً إٌظبَ   (7

 

 

 Objectivesاألْذاف اإلعزشارٛغٛخ ٔأْذافٓب  اإلعشائٛخ 

.  Targets (انًخشعبد ٔانؼٕائذ  )ٔانًغزٓذفبد  
انًغزٓذف األْذاف اإلعشائٛخ انٓذف اإلعزشارٛغٙ 

هفغ وفبءح اٌج١ٕخ - 1

اٌزؾز١خ ٌزفٝ ثأ٘لاف 

اٌى١ٍخ ٚرؾم١ك ٔٛارظ 

اٌزؼٍُ اٌَّزٙلفخ 

ٍل اٌؼغي فٝ األث١ٕخ اٌزله١َ٠خ ٚؽغواد - 1

أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ 

ٍل اٌؼغي فٝ اٌزغ١ٙياد  - 2

رط٠ٛو ِظبكه اٌزؼٍُ  ٚر٠ٕٛؼٙب  - 3

فطخ ٌالٍزفبكح اٌمظٜٛ ِٓ اإلِىبٔبد - 4

. اٌّزبؽخ ثّب ف١ٙب ئِىبٔبد اٌى١ٍبد األفوٜ 

رؾ١َٓ اٌّلهعبد اٌظغ١وح ، ٚئٔشبء - 1

ِجٕٝ ِٓ أهثغ ؽٛاثك ٌٍزوث١خ اٌف١ٕخ 

واؽالي ، ٚػشو٠ٓ ؽغوح أػؼبء ١٘ئخ 

رله٠ٌ  

ػلك ٍزخ  كارب شٛ ِزٕمً ٚاؽل ثىً - 2

لَُ  

ػًّ ِىزجخ ٌٍلهاٍبد اٌؼ١ٍب ، ٚهثؾ - 4

اٌىزوٟٚٔ ، ٚكٚهربْ ِزقظظزبْ ٌىً 

ثؤبِظ  

رؾ١َٓ اٌجواِظ  - 2

ٚاٌّموهاد  ٚؽوق 

رله٠َٙب ٚرم٠ّٛٙب 

ر١ٍٛغ فوص اٌؼًّ ٚاإلٍٙبَ فٝ ر١ّٕخ - 1

رط٠ٛو  )اٌّغزّغ ٚرٍج١خ ؽبعبد اٌَٛق

  (اٌوؤ٠خ ٚاٌوٍبٌخ ٚاأل٘لاف ٚا١ٌَبٍبد 

رط٠ٛو اٌّؼب١٠و اٌقبطخ ثبٌى١ٍخ ، - 2

ٚرط٠ٛو اٌجواِظ ، ٚاٌّموهاد ، ٚرؼل٠ً 

اٌٍٛائؼ  

رط٠ٛو اٌّموهاد ِٓ فالي ٔزبئظ اٌجؾش - 3

اٌؼٍّٝ  

ؽوق رله٠ٌ رؾمك ٔٛارظ اٌزؼٍُ - 4

اٌَّزٙلفخ رَب٠و االرغب٘بد اٌؾل٠ضخ  

رط٠ٛو أٍب١ٌت اٌزم٠ُٛ ٌزم١ٌ وبفخ ٔٛارظ - 5

اٌزؼٍُ اٌَّزٙلفخ   

رشى١ً ٌغٕخ ػ١ٍب ٌٍّٕب٘ظ ثىً ثؤبِظ - 6

. ٚٚػغ ثوٚرٛوٛي ػًّ ٌٙب 

هؤ٠خ ٚهٍبٌخ ٚأ٘لاف عل٠لح رزؼّٓ - 1

  Professional اإلػلاك االؽزوافٟ

ٚرؼل٠ً ١ٍبٍخ اٌمجٛي ٌاللزظبك .

.  إٌّيٌٟ

ئػبفخ  ِزؼّٕخ اإلػلاك اإلؽزوافٝ - 2

ٌَٛق اٌؼًّ ، ٚثواِظ ماد ٔٛارظ رؼٍُ 

رؼّٓ ٘نا اإلػلاك ِٚموهاد رورجؾ 

ٔٛارظ رؼٍّٙب ثٕٛارظ رؼٍُ اٌجواِظ  

ِٓ اٌجواِظ ِزّش١خ ِغ % 20- 3

ِٕبظورٙب فٝ اٌؼبٌُ  

ئرمبْ ِٙبهاد اٌزله٠ٌ ثبٌطوق - 4

. اٌؾل٠ضخ 

اٌزّىٓ ِٓ ل١بً ٔٛارظ اٌزؼٍُ - 5

اٌَّزٙلفخ فبطخ اٌَّز٠ٛبد اٌّؼوف١خ 

اٌّٙبهاد  اٌؼ١ٍب ٌٍزفى١و ،  )اٌّقزٍفخ 

إٌبلل ، ٚإٌّطمٟ ،  ٚاإلثلاػٟ ، ٚؽً 

. اٌّشىالد، ٚاٌزفى١و اٌؼٍّٟ 

لٛاػل ػًّ ٚرٛط١ف ِٙبَ - 6

ٌٛائؼ  )َِٚئ١ٌٛبد اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍب ٌٍّٕب٘ظ 

    (١ٍٚبٍبد ٚئعواءاد 
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هفغ وفب٠خ ٚوفبءح - 3

أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ 

ٍل اٌؼغي فٝ أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ  - 1

ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌزله٠ٌ ثبٌطوق غ١و - 2

اٌزؼبٟٚٔ ٚاٌغّبػٟ ، ٚاٌزؼٍُ  )اٌزم١ٍل٠خ 

اٌنارٟ ، ٚاٌزؼٍُ ثبالوزشبف ، ٚاٌزؼٍُ ػٓ 

ؽو٠ك اٌؼًّ  ، ٚاٌزؼٍُ ثبٌجؾش ٚاالٍزمظبء 

  ) ....

ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌزم١١ُ ثبٌطوق غ١و - 3

اٌزم١ٍل٠خ  

ر١ّٕخ ِٙبهاد ئػلاك اٌّؾزٜٛ ئٌىزو١ٔٚب ، - 4

ٚئٔزبط اٌؼوٚع اٌزله١َ٠خ ،  

اٌزله٠ت ػٍٝ ػًّ ثٛهرف١ٌٛٛ ٌىً ِزؼٍُ  - 5

اٌزله٠ت ػٍٝ اوزشبف ٚؽوق ػالط - 6

اٌزؼضو  

اٌزله٠ت ػٍٝ ؽوق اٌزله٠ٌ اإلثلاػٟ - 7

ٚهػب٠خ اٌّٛ٘ٛث١ٓ 

ٚػغ فطؾ ٌالٍزفبكح ِٓ أػؼبء ١٘ئخ - 8

اٌزله٠ٌ ثى١ٍبد اٌغبِؼخ فٝ اٌزط٠ٛو   

ِزقظض ػٍٝ األلً ٚاؽل ٌىً - 1

شبغو ِٓ اٌزقظظبد إٌٛػ١خ ، ٚفطخ 

اٍزؼبٔخ ث١ٙئخ اٌزله٠ٌ ِٓ و١ٍبد 

. اٌغبِؼخ 

فٌّ ٚهُ ػًّ ٌٍزله٠ت ػٍٝ - 2

 )ِٙبهاد اٌزله٠ٌ اٌؾل٠ضخ ثىً ثؤبِظ 

  ( ٚهشخ 25

صالصخ ٚهُ ٌزٕٛع  األٍئٍخ فٝ - 3

إٌظوٞ ٚرؼلك اٌٍٛبئً فٝ اٌؼٍّٟ ثىً 

  ( ٚهشخ 15 )ثؤبِظ 

فٌّ ٚهُ ػًّ ٌٍزله٠ت ػٍٝ - 4

% ( 20 )ئٔزبط ١ٍٕبه٠ٛ٘بد اٌّموهاد 

 ٌٍّموهاد اٌؼبِخ اٌزٝ –ِٓ اٌّموه 

. رلهً ٌغ١ّغ اٌطالة 

فٌّ ٚهُ ػًّ رقظظ١خ - 5

 ).ٌٍزله٠ت ػٍٝ ػًّ ثٛهرف١ٌٛٛ ٌٍطبٌت 

  (ٚهشخ ٌىً لَُ ػٍّٝ 

فٌّ ٚهُ ػًّ ٌٍزله٠ت ػٍٝ - 6

 )اوزشبف ٍٚٚبئً اٌؼالط ٌٍّزؼضو٠ٓ 

  (ٚهشخ ٌىً لَُ 

فٌّ ٚهُ ٌٍزله٠ت ػٍٝ - 7

. اٍزوار١غ١بد اإلثلاع 

هفغ وفبءح - 4

اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب 

 ٚاٌجؾش اٌؼٍّٝ 

 

ٚػغ ِؼب١٠و أوبك١ّ٠خ ٌطبٌت  -1

 اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب فٝ اٌزؼ١ٍُ إٌٛػٝ 

رٛط١ف ثواِظ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب فٝ  -2

 ػٛء اٌّؼب١٠و 

رؾل٠ل ٔٛارظ اٌزؼٍُ اٌَّزٙلفخ ِٓ  -3

 اٌجواِظ 

 رٛط١ف ِموهاد ٘نٖ اٌجواِظ  -4

ػًّ رمو٠و ٍٕٜٛ ٌٍّموهاد  -5

 . ٚاٌجواِظ 

 .آ١ٌبد رؾ١َٓ  فٝ ػٛء اٌزمبه٠و  -6

ى٠بكح اٌجؾٛس إٌّشٛهح ك١ٌٚب ، أٚ  -7

 .فٝ كٚه٠بد ِؼزّلح 

هثؾ اٌجؾش اٌؼٍّٝ ثزط٠ٛو اٌجواِظ  -8

 .ٚاٌّموهاد 

ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌجؾش اٌؼٍّٝ   -9

ٚاٍزقلاَ اٌؾيَ اإلؽظبئ١خ  

 رؾ١َٓ َِزٜٛ اٌٍغخ  -10

رؾ١َٓ ِٙبهاد اٌجؾش  فٝ  -11

 اٌلٚه٠بد اإلٌىزو١ٔٚخ 

صالس ٚهُ ػًّ رؼُ أػؼبء - 1

 )١٘ئخ رله٠ٌ ِٓ اٌى١ٍبد إٌّبظوح

اٌن٠ٓ ٍجك ٌُٙ اٌؼًّ فٝ ئٔزبط 

ِؼب١٠و ِوؽٍخ اٌجىبٌٛه٠ًٛ  

  (ٌالٍزفبكح ِٓ فجوارُٙ اٌَبثمخ 

ٌٛػغ اٌّؼب١٠و ٚاالٔزٙبء ثزٛط١ف 

اٌجواِظ  

ئٔزبط وزبة ٌٍّؼب١٠و ٚرٛط١ف - 2

ٚآفو ٌزمبه٠و . اٌجواِظ ٚاٌّموهاد 

.  اٌّموهاد ٚاٌجواِظ 

ئٔزبط ػشوح ثؾٛس ٌٍٕشو اٌلٌٚٝ - 3

اصٕبْ ِٓ وً لَُ وجؾٛس رؼب١ٔٚخ  )

 .  (ث١ٓ األػؼبء 

ئٔزبط فٌّ ِموهاد رؼب١ٔٚب - 4

. طبٌؾخ ٌٍٕشو اٌلٌٚٝ ٚإٌّبفَخ 

فطخ  ثؾش ػٍّٝ ِٓ وً لَُ - 5

ٌجؾٛس ِب ثؼل اٌلوزٛهاٖ رؾلك إٌمبؽ 

. اٌزٝ رطٛه ثٙب اٌّموهاد ٚاٌجواِظ 

ػشو كٚهاد رله٠ج١خ ػٍٝ - 6
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اٌزله٠ت ػٍٝ ئػلاك اٌجؾٛس ٌٍٕشو  -12

 اٌلٌٚٝ 

 .اٌزله٠ت ػٍٝ ٔمل اٌجؾٛس ٚرم١١ّٙب  -13

. ئٔشبء ٚؽلح ٌٍجؾش ٚاٌزط٠ٛو  -14

ِٙبهاد اٌجؾش اٌؼٍّٝ ٚاٌزؾ١ًٍ 

اإلؽظبئٟ  

ػشو كٚهاد رله٠ج١خ ػٍٝ رم١١ُ - 7

اٌجؾٛس ٚوزبثخ اٌزمبه٠و ،  

هفغ ٍِقظبد هٍبئً اٌّبعَز١و - 8

ٚاٌلوزٛهاٖ ٚثؾٛس ِب ثؼل اٌلوزٛهاٖ 

. ػٍٝ ِٛلغ اٌى١ٍخ ٚٚؽلح اٌغٛكح 

ى٠بكح اٌّشبهوخ - 5

اٌّغزّؼ١خ 

. اٍزضّبه ِظبكه اٌزؼٍُ اٌّٛعٛكح ثبٌج١ئخ - 1

 )اٌزله٠ت فٝ ١ِبك٠ٓ اٌؼًّ اٌفؼٍٟ - 2

طؾبفخ ، ئماػخ ، رٍفي٠ْٛ ، ِظبٔغ ، 

  (.... َِوػ ، لظو اٌضمبفخ ، 

ئٍٙبَ اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٝ رط٠ٛو اٌؾوفخ - 3

ثؾٛس  )اٚ اٌظٕبػخ اٌمبئّخ ثبٌّغزّغ 

...... اٌقيف ، ا١ٌَٕظ ، اٌّؼبكْ ، 

ٚػغ ثواِظ ٌٍزله٠ت ػٍٝ اٌّشبه٠غ - 4

 . (الزظبك ، ٚفْٕٛ  )اٌظغ١وح 

 )ٚػغ ثواِظ إلؽ١بء اٌؾوف اٌزواص١خ - 5

  (فْٕٛ 

ٚػغ ثواِظ ٌٍؾفبظ ػٍٝ ا٠ٌٛٙخ اٌضمبف١خ  - 6

 (١ٍِٛمٝ ٚئػالَ  )ٌٍّغزّغ 

  .

فطخ الٍزضّبه ِظبكه اٌزؼٍُ - 1

اٌّٛعٛكح فٝ اٌج١ئخ ِٓ وً ثؤبِظ  

 )ارفبل١بد ِغب١ٔخ ِغ عٙبد رله٠ت - 2

فَّخ ػٍٝ األلً ٚاؽلح ٌىً ثؤبِظ 

. ٚل١بً ٔٛارظ اٌزله٠ت ٚفبػ١ٍزٗ 

فٌّ ثؾٛس رطٛه األكاء اٌؾوفٟ - 3

ٚاٌظٕبػٟ فٝ اٌّورجؾ ثزقظظبد 

.  اٌى١ٍخ رَُٙ فٝ ر٠ٍّٛٙب اٌغٙخ اٌَّزف١لح 

أهثغ ٚهُ رله٠ت ٌؼًّ اٌّشبه٠غ - 4

اٌظغ١وح اٌزٝ ٠ّىٓ أْ ٠ٕشئٙب 

. اٌقو٠غْٛ 

أهثغ ثواِظ رله٠ج١خ ألهثؼخ ؽوف - 5

. رواص١خ 

ػشو ِٕزغبد ألغ١ٕبد رواص١خ  ِؾ١ٍخ - 6

ػٍٝ اٍطٛأبد  

هفغ وفبءح اٌغٙبى - 6

اإلكاهٞ ٚاٌفٕٝ 

ٍل اٌؼغي فٝ اٌف١١ٕٓ ٚاإلكاه١٠ٓ  - 1

أػبكح ؽظو اؽز١بعبد اٌزله٠ت  - 2

ٚػغ ثواِظ رله٠ج١خ فٝ ػٛء - 3

االؽز١بعبد اٌفؼ١ٍخ  

. رٕف١ن ٚرؼوف ػٍٝ ٔزبئظ اٌزله٠ت - 4

ِٓ اٌؼغي فٝ اإلكاه١٠ٓ % 100ٍل - 1

ٚاٌف١١ٕٓ  

ئٔشبء لٛاػل ث١بٔبد - 7

رَبػل ػٍٝ اٌزٛص١ك 

ٚرلفك اٌّؼٍِٛبد 

 كافً إٌظبَ 

 

أٔشبء لٛاػل ث١بٔبد فوػ١خ ثىً  -1

. ئكاهح ٚلَُ 

ئٔشبء لبػلح ث١بْ ِإ١ٍَخ عبِؼخ  -2

 ٌٍمٛاػل اٌفوػ١خ 

هثؾ اٌمٛاػل ثشجىخ ِؾ١ٍخ رورجؾ  -3

. ثبٌجٛاثخ اإلٌىزو١ٔٚخ ٌٍغبِؼخ 

شجىخ ِؾ١ٍخ كاف١ٍخ ماد وفبءح - 1

. ٌٍج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد 
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: سفغ كفبءح انجُٛخ انزؾزٛخ نزؾمك أْذاف انكهٛخ ٔرؾمٛك َٕارظ انزؼهى انًغزٓذفخ: - انٓذف اإلعزشارٛغٙ األٔل - 1

:  األْذاف اإلعشائٛخ 
 

يإششاد انفزشح انضيُٛخ  انًغئٕنٛخ ػٍ انزُفٛز األَشطخ  انًخشعبد ٔانؼٕائذ  انٓذف  

انُغبػ   

انًٛضاَٛخ 

انًطهٕثخ  

عذ انؼغض فٗ -  1-1

األثُٛخ انزذسٚغٛخ 

ٔؽغشاد أػضبء ْٛئخ 

انزذسٚظ 

 

 

 

 

 

 

ٔئَشبء يجُٗ -  1/1/1

يٍ أسثغ طٕاثك نهزشثٛخ 

انفُٛخ كاؽالل  

 

ػششٍٚ ؽغشح  1/1/2

 أػضبء ْٛئخ رذسٚظ 

 رؾغٍٛ انًذسعبد 1/1/3

(  2ػذد  )انظغٛشح 

 

 

خطخ  أثُٛخ ٔرغٓٛضاد .

انغبيؼخ  

ؽغت خطخ عبيؼخ طُطب  

  انغبيؼخ

األثُٛخ 

  ٔرغٓٛضارٓب

كًب ْٗ يشطٕدح 

فٗ يٕاصَخ 

انغبيؼخ نألثُٛخ  

عذ انؼغض فٗ -  1-2

 انزغٓٛضاد

 ػذد عزخ دارب شٕ 1/2/1

يزُمم ثكم لغى ػهًٗ  

 يؼًم نهطجبػخ  1/2/2

 رطٕٚش أفشاٌ 1/2/3

رؾذٚذ يٕاطفبد األعٓضح يٍ 

لجم أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ، 

ٔفؾظٓب ؽغت انزؼهًٛبد  

االشٓش  انكهٛخ 

انزغؼخ االٔنٗ 

يٍ انؼبو 

2012 

ػهٗ يذاس 

 2013انؼبو 

ػهٗ يذاس 

اعزٛفبء 

انزغٓٛضاد  

ٚزى انزمذٚش 

ثًؼشفخ 

انًخزظٍٛ  
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يإششاد انفزشح انضيُٛخ  انًغئٕنٛخ ػٍ انزُفٛز األَشطخ  انًخشعبد ٔانؼٕائذ  انٓذف  

انُغبػ   

انًٛضاَٛخ 

انًطهٕثخ  

 2014انؼبو انخضف  

رطٕٚش يظبدس  1/3

انزؼهى  ٔرُٕٚؼٓب  

 

ػًم يكزجخ -  1/3/1

نهذساعبد انؼهٛب  

سثظ انكزشَٔٙ  1/3/2

 كٕادس يذسثخ ػهٗ 1/3/3

االعزخذاو اإلنكزشَٔٙ  

ئَشبء انًكزجخ  - 

رضٔٚذ انًكزجخ ثشثظ - 

  ئنكزشَٔٙ ٔثؾش انكزشَٔٙ

ثشَبيظ رذسٚجٗ نهؼبيهٍٛ * 

ثبنًكزجخ ػهٗ انًٓبو 

اإلنكزشَٔٛخ  

ٔكٛم انكهٛخ نهذساعبد انؼهٛب 

ٔانجؾٕس  

 

لغى ركُٕنٕعٛب انزؼهٛى يغ * 

 ٔؽذح انزؼهى اإلنكزشَٔٙ 

يٍ أل 

 انٗ 2012

 2013َٓبٚخ 

انُظف انضبَٗ 

يٍ انؼبو 

2012 

انشثغ االخٛش 

 2011يٍ 

ٔاالٔل يٍ 

2012 

انًكزجخ ٔانشثظ 

ٔانجؾش 

اإلنكزشَٔٙ  

رذسٚت كبفخ * 

انفٍُٛٛ ثبنًكزجخ  

ٚزى انزمذٚش 

ثًؼشفخ 

انًخزظٍٛ 

 

 

1000 

 

رؾغٍٛ انجشايظ  ٔانًمشساد  ٔطشق رذسٚغٓب ٔرمًٕٚٓب : - انٓذف اإلعزشارٛغٙ انضبَٙ 
 

 

انًٛضاَٛخ يإششاد انُغبػ   انفزشح انضيُٛخ  انًغئٕنٛخ ػٍ انزُفٛز األَشطخ  انًخشعبد ٔانؼٕائذ  انٓذف  

انًطهٕثخ  

رٕعٛغ فشص -  2/1

انؼًم ٔاإلعٓبو فٗ 

رًُٛخ انًغزًغ ٔرهجٛخ 

 )ؽبعبد انغٕق

سؤٚخ ٔسعبنخ - 2/1/1

ٔأْذاف عذٚذح رزضًٍ 

 اإلػذاد االؽزشافٙ

Professional.   ٔرؼذٚم

 

يشبسكخ عًٛغ األطشاف فٗ 

ٔضغ سؤٚخ ٔسعبنخ عذٚذح 

 

  نغُخ ضًبٌ انغٕدح

انغزخ اشٓش 

االٔنٗ 

2012 

 

انشؤٚخ ٔانشعبنخ 

انغذٚذح ٔاألْذاف  

 

300 
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انًٛضاَٛخ يإششاد انُغبػ   انفزشح انضيُٛخ  انًغئٕنٛخ ػٍ انزُفٛز األَشطخ  انًخشعبد ٔانؼٕائذ  انٓذف  

انًطهٕثخ  

رطٕٚش انشؤٚخ 

ٔانشعبنخ ٔاألْذاف 

  (ٔانغٛبعبد 

عٛبعخ انمجٕل ناللزظبد 

انًُضنٙ  

رؼذٚم عٛبعبد    رضًٍ انزٕعّ انغذٚذ

انمجٕل  

 

رطٕٚش انًؼبٚٛش - 2/2

انخبطخ ثبنكهٛخ ، 

ٔرطٕٚش انجشايظ ، 

ٔانًمشساد ، ٔرؼذٚم 

انهٕائؼ 

ئضبفخ  يزضًُخ -  2/2/1

اإلػذاد اإلؽزشافٗ نغٕق 

انؼًم ، ٔثشايظ راد 

َٕارظ رؼهى رضًٍ ْزا 

اإلػذاد ٔيمشساد رشرجظ 

َٕارظ رؼهًٓب ثُٕارظ رؼهى 

انجشايظ  

 رٕطٛف عذٚذ 2/2/2

نهجشايظ  

 

 

 

 

 ، رٕطٛف 2/2/3

يمشساد رؾمك َٕارظ 

انزؼهى انًغزٓذفخ انغذٚذح 

يٍ انجشايظ  

 

ٔسػ ػًم ٚؾضشْب * 

أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ يٍ كم 

لغى إلَزبط  انًؼبٚٛش انغذٚذح  

 

 

ٔسشخ ػًم إلػذاد * 

انزٕطٛف انغذٚذ ٔرؾذٚذ 

َٕارظ رؼهى يغزٓذفخ نهًؼبٚٛش 

انغذٚذح  

ٔسشخ ػًم نزٕطٛف * 

انًمشساد انزٗ رؾمك انُٕارظ 

انًغزٓذفخ انغذٚذح يٍ 

انغزخ اشٓش  األلغبو انؼهًٛخ 

انضبَٛخ 

2012 

 

 

 

 

 

انغزخ االٔنٗ 

يٍ انغُخ 

انضبنضخ 

 

 

انُظف انضبَٗ 

 2013يٍ 

انًؼبٚٛش * 

انًضبفخ 

ٔاسرجبطٓب ثبنٓذف  

 

 

َٕارظ رؼهى *

يغزٓذفخ عذٚذح 

يزضًُخ فٗ 

رٕطٛف انجشايظ  

يمشساد عذٚذح * 

أٔ رٕطٛف عذٚذ 

نًمشساد لبئًخ 

500 

 

 

 

 

 

 

 

500 

 

 

 

 

 

500 
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انًٛضاَٛخ يإششاد انُغبػ   انفزشح انضيُٛخ  انًغئٕنٛخ ػٍ انزُفٛز األَشطخ  انًخشعبد ٔانؼٕائذ  انٓذف  

انًطهٕثخ  

. انجشَبيظ 

 

ٚزضًٍ َٕارظ 

انزؼهى انغذٚذح  

رطٕٚش  -  2/3

انًمشساد يٍ خالل 

َزبئظ انجؾش انؼهًٗ 

نزظجؼ دٔنٛخ  

 

يٍ % 20 ،  2/3/1

انًمشساد  يزًشٛخ يغ 

انًُبظشح نٓب فٗ انؼبنى  

 

انجؾش فٗ رٕطٛفبد 

انًمشساد انؼبنًٛخ انًُبظشح  

ٔيؾزٕٚبرٓب ٔئَزبط يمشساد 

يًبصهخ نٓب  نزُبظش انؼبنًٛخ  

يٍ ثذاٚخ  األلغبو انؼهًٛخ 

 ؽزٗ 2013

َٓبٚخ انًذح 

انًمشساد 

انًطٕسح  

5000 

رشكٛم نغُخ - 2/4

ػهٛب نهًُبْظ ثكم 

ثشَبيظ ٔٔضغ 

ثشٔرٕكٕل ػًم نٓب 

 

لٕاػذ ػًم - 2/4/1

ٔرٕطٛف يٓبو 

ٔيغئٕنٛبد انهغُخ انؼهٛب 

نٕائؼ  )نهًُبْظ 

 (ٔعٛبعبد ٔئعشاءاد 

ٚشكم انمغى انؼهًٗ نغُخ 

يُبْظ يغزؼُٛب ثبألعبرزح 

انًزفشغٍٛ ٔغٛش انًزفشغٍٛ 

يٍ انكهٛخ ٔيٍ كهٛبد أخشٖ ، 

 )ٔٚضغ دنٛال نؼًم انهغُخ 

 . (الئؾخ 

رشكٛم نغُخ ػهٛب ػهٗ - 

  يغزٕٖ انكهٛخ

األلغبو انؼهًٛخ  

 

 

 

 

انهغُخ انًُجضمخ نشئٌٕ 

 .انزؼهٛى ٔانطالة 

انُظف انضبَٗ 

 2011يٍ 

 300َزبئظ ػًم انهغُخ  
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سفغ كفبٚخ ٔكفبءح أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ : - انٓذف اإلعزشارٛغٙ انضبنش 
 

 

يإششاد انفزشح انضيُٛخ  انًغئٕنٛخ ػٍ انزُفٛز األَشطخ  انًخشعبد ٔانؼٕائذ  انٓذف  

انُغبػ   

انًٛضاَٛخ 

انًطهٕثخ  

 عذ انؼغض فٗ 3/1

أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ  

 ....

يزخظض ػهٗ 3/1/1

األلم ٔاؽذ نكم شبغش يٍ 

انزخظظبد انُٕػٛخ ، 

ٔخطخ اعزؼبَخ ثٓٛئخ 

انزذسٚظ يٍ كهٛبد 

انغبيؼخ  

رٕعّٛ األلغبو ثبؽضٛٓب فٗ .- 

انًبعغزٛش ٔانذكزٕساِ نٓزِ 

انزخظظبد انشبغشح  

رٕعّٛ انًجؼٕصٍٛ  نٓزِ - 

انزخظظبد  

انزؼٍٛٛ  - 

  االَزذاة- 

 

األلغبو انؼهًٛخ  

 

  ٔيغهظ انكهٛخ

 يٍ ثذاٚخ 

 انٗ 2012

 2013َٓبٚخ 

االكزفبء فٗ 

َٓبٚخ انًذح  

 

 

 

 

 

ـــ 

 

رؾغٍٛ طشق  : 3/2

انزذسٚظ  

 

 

رًُٛخ يٓبساد - 3/2/1

:  انزذسٚظ ثبنطشق انؾذٚضخ

خًظ ٔسػ ػًم نهزذسٚت 

ػهٗ يٓبساد انزذسٚظ انؾذٚضخ 

: ( ٔسشخ25 )ثكم ثشَبيظ 

انزؼبَٔٙ ٔانغًبػٙ ، ٔانزؼهى 

انزارٙ ، ٔانزؼهى ثبالكزشبف ، 

ٔانزؼهى ػٍ طشٚك انؼًم  ، 

. ٔانزؼهى ثبنجؾش ٔاالعزمظبء

ٔؽذح ضًبٌ انغٕدح 

ثبالعزؼبَخ ثًذسثٍٛ 

 يزخظظٍٛ

انشثغ االٔل 

ٔاالخٛش يٍ 

 2012ػبيٗ 

 ٔ2013 

 يؼبُٚخ انزذسٚظ  

25×500  

12.500 
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يإششاد انفزشح انضيُٛخ  انًغئٕنٛخ ػٍ انزُفٛز األَشطخ  انًخشعبد ٔانؼٕائذ  انٓذف  

انُغبػ   

انًٛضاَٛخ 

انًطهٕثخ  

 رًُٛخ يٓبساد 3/3

انزمٛٛى ثبنطشق غٛش 

انزمهٛذٚخ 

 

 انزًكٍ يٍ لٛبط 3/3/1

كبفخ َٕارظ انزؼهى 

انًغزٓذفخ خبطخ 

انًغزٕٚبد انًؼشفٛخ انؼهٛب  

صالصخ ٔسػ نزُٕع  األعئهخ فٗ 

انُظش٘ ٔرؼذد انٕعبئم فٗ 

 15 )انؼًهٙ ثكم ثشَبيظ 

انًٓبساد  : لٛبط : (ٔسشخ 

انؼهٛب نهزفكٛش ، انُبلذ ، 

ٔانًُطمٙ ،  ٔاإلثذاػٙ ، ٔؽم 

انًشكالد، ٔانزفكٛش انؼهًٙ 

، لٕائى ٔيمٛبط رمذٚش اإلَزبط.

......... انًالؽخ نألداء 

ٔؽذح ضًبٌ انغٕدح 

ثبالعزؼبَخ ثًذسثٍٛ 

  .يزخظظٍٛ

انشثغ انضبَٗ 

ٔانضبنش يٍ 

2012 

 االيزؾبَبد  

15×500  

7.500 

 

رًُٛخ يٓبساد - 3/4

ئػذاد انًؾزٕٖ 

ئنكزشَٔٛب ، ٔئَزبط 

انؼشٔع انزذسٚغٛخ 

 ئػذاد أسثغ 3/4/1

يمشساد ثكم لغى ػهًٗ 

ئنكزشَٔٛب  

خًظ ٔسػ ػًم نهزذسٚت 

ػهٗ ئَزبط عُٛبسْٕٚبد 

يٍ  (% 20 )انًمشساد 

 نهًمشساد انؼبيخ –انًمشس 

. انزٗ رذسط نغًٛغ انطالة 

ٔؽذح انزؼهى اإلنكزشَٔٙ 

 .ثًشكض انزطٕٚش 

انُظف االٔل 

 2013يٍ 

ػذد انًمشساد 

انًؼذ انكزشَٔٛب  

 

5×500  

2.500 

 

انزًكٍ يٍ ػًم - 3/5

ثٕسرفٕنٕٛ نكم يزؼهى 

 انزذسٚت ػهٗ ػًم 3/5/1

  ثٕسرفٕنٕٛ نكم طبنت

 خًظ ٔسػ ػًم رخظظٛخ 

نهزذسٚت ػهٗ ػًم ثٕسرفٕنٕٛ 

ٔسشخ نكم لغى  ).نهطبنت 

 (ػهًٗ 

ٔؽذح ضًبٌ انغٕدح 

ثبالعزؼبَخ ثًذسثٍٛ 

 يزخظظٍٛ

انشثغ انضبنش 

 2012يٍ 

يهفبد 

انجٕسرفٕنٕٛ  

 

5×500  

2.500 

 

انزؼبيم يغ - 3/6

انًزؼضشٍٚ  

انزذسٚت ػهٗ 3/6/1

اكزشبف ٔطشق ػالط 

انزؼضش 

 خًظ ٔسػ ػًم نهزذسٚت 

ػهٗ اكزشبف ٔٔعبئم انؼالط 

 (ٔسشخ نكم لغى  )نهًزؼضشٍٚ 

ٔؽذح ضًبٌ انغٕدح 

ثبالعزؼبَخ ثًذسثٍٛ 

 يزخظظٍٛ

يٍ ُٚبٚش 

 انٗ 2012

عجزًجش يٍ 

َفظ انؼبو 

لٕائى انًزؼضشٍٚ 

ٔانؼالط َٔزبئظ 

انؼالط  

 

5×500  

2.500 
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يإششاد انفزشح انضيُٛخ  انًغئٕنٛخ ػٍ انزُفٛز األَشطخ  انًخشعبد ٔانؼٕائذ  انٓذف  

انُغبػ   

انًٛضاَٛخ 

انًطهٕثخ  

 سػبٚخ انفبئمٍٛ – 3/7

ٔانًْٕٕثٍٛ  

انزذسٚت ػهٗ طشق 3/7/1

انزذسٚظ اإلثذاػٙ ٔسػبٚخ 

انًْٕٕثٍٛ 

 

 خًظ ٔسػ نهزذسٚت ػهٗ 

اعزشارٛغٛبد اإلثذاع 

ٔؽذح ضًبٌ انغٕدح 

ثبالعزؼبَخ ثًذسثٍٛ 

 يزخظظٍٛ

انشثغ االخٛش 

 2012يٍ 

ٔاالٔل يٍ 

2013 

لٕائى يٍ رى 

سػبٚزٓى َٔزبئظ 

انشػبٚخ  

2500 

 ٔضغ خطظ 3/8

نالعزفبدح يٍ أػضبء 

ْٛئخ انزذسٚظ ثكهٛبد 

انغبيؼخ فٗ انزطٕٚش   

 

 

 ارفبلٛخ ششاكخ يغ 3/8/1 

انكهٛبد األخشٖ ثبنغبيؼخ 

نزجبدل انخذيخ  

دساعخ  يب ًٚكٍ رمذًّٚ فٗ 

يمبثم يب ًٚكٍ أخزِ يٍ 

انكهٛبد ػهٗ عجٛم ػمٕد 

 . (رجبدل انًُفؼخ  )نهششاكخ 

انشثغ االٔل  األلغبو انؼهًٛخ 

 2011يٍ 

انخطخ ٔانزُفٛز 

ٔيغزٕٖ 

االكزفبء  

 

ــــ 

 

سفغ كفبءح انذساعبد انؼهٛب ٔانجؾش انؼهًٗ : - انٓذف اإلعزشارٛغٙ انشاثغ 
 

انًٛضاَٛخ يإششاد انُغبػ   انفزشح انضيُٛخ  انًغئٕنٛخ ػٍ انزُفٛز األَشطخ  انًخشعبد ٔانؼٕائذ  انٓذف  

انًطهٕثخ  

 ٔضغ يؼبٚٛش 4/1

أكبدًٚٛخ نطبنت 

انذساعبد انؼهٛب فٗ 

 انزؼهٛى انُٕػٗ 

 

كزبة انًؼبٚٛش  4/1/1

انمٕيٛخ األكبدًٚٛخ 

انًشعؼٛخ نهذساعبد 

انؼهٛب فٗ انزؼهٛى 

انُٕػٗ  

 

 

 صالس ٔسػ ػًم رضى .

أػضبء ْٛئخ رذسٚظ يٍ 

انزٍٚ عجك  )انكهٛبد انًُبظشح

نٓى انؼًم فٗ ئَزبط يؼبٚٛش 

يشؽهخ انجكبنٕسٕٚط  

 

ٔؽذح ضًبٌ انغٕدح   -

يغ انجشايظ ثبالعزؼبَخ 

 ثًذسثٍٛ يزخظظٍٛ

انُظف االٔل 

 2011يٍ 

  

كزبة انًؼبٚٛش  

 

 

3×500  

1.500 
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انًٛضاَٛخ يإششاد انُغبػ   انفزشح انضيُٛخ  انًغئٕنٛخ ػٍ انزُفٛز األَشطخ  انًخشعبد ٔانؼٕائذ  انٓذف  

انًطهٕثخ  

نالعزفبدح يٍ خجشارٓى 

نٕضغ انًؼبٚٛش   (انغبثمخ 

نجشايظ انذساعبد انؼهٛب   

رٕطٛف ثشايظ 2/ 4

انذساعبد انؼهٛب فٗ 

ضٕء انًؼبٚٛش 

كزبة نزٕطٛف - 4/2/1

. انجشايظ

َٕٔارظ انزؼهى انًغزٓذفخ 

يُٓب  

ٔؽذح ضًبٌ انغٕدح  يغ َفظ انٕسػ انغبثمخ  

انجشايظ ثبالعزؼبَخ ثًذسثٍٛ 

 يزخظظٍٛ

انشثغ انضبَٗ 

 2011يٍ 

كزت رٕطٛف 

انجشايظ  

 

3×500 

1.500 

 رٕطٛف يمشساد 4/3

ْزِ انجشايظ 

 كزت رٕطٛفبد 4/3/1

انًمشساد نكم ثشَبيظ  

 

ٔسشخ نزٕطٛف انًمشس  

  (خًظ ٔسػ  )

ٔؽذح ضًبٌ انغٕدح  يغ 

انجشايظ ثبالعزؼبَخ ثًذسثٍٛ 

 يزخظظٍٛ

انشثغ انضبنش 

 2011يٍ 

كزت رٕطٛف 

انًمشساد  

 

3×500 

1.500 

 ػًم رمشٚش 4/4

عُٕٖ نهًمشساد 

ٔانجشايظ 

 كزت انزمبسٚش 4/4/1

انغُٕٚخ نهًمشساد 

ٔانجشايظ  

 

ٔسشخ نزمشٚش انًمشس ٔرمشٚش 

  (خًظ ٔسػ  )انجشَبيظ 

ٔؽذح ضًبٌ انغٕدح  يغ 

انجشايظ ثبالعزؼبَخ ثًذسثٍٛ 

 يزخظظٍٛ

انشثغ انضبنش 

 2012يٍ 

 كزت انزمبسٚش  

5×200 

1.000 

 آنٛبد رؾغٍٛ  4/5

فٗ ضٕء انزمبسٚش 

 آنٛخ نذٔسح 4/5/1

انزؾغٍٛ انًغزًش فٗ 

ضٕء َزبئظ رمبسٚش 

انًمشساد ٔانجشايظ  

ٔضغ رظٕس نغًٛغ سٔافذ 

انزغزٚخ انشاعؼخ نهجشَبيظ ، 

ٔرؾذٚذ انطشٚمخ انزٗ ًٚكٍ 

ثٓب االعزفبدح يُٓب ػهٗ 

انشثغ انشاثغ  األلغبو انؼهًٛخ 

 2012يٍ 

اٜنٛخ َٔزبئظ 

انزغزٚخ انشاعؼخ  

 

 -
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انًٛضاَٛخ يإششاد انُغبػ   انفزشح انضيُٛخ  انًغئٕنٛخ ػٍ انزُفٛز األَشطخ  انًخشعبد ٔانؼٕائذ  انٓذف  

انًطهٕثخ  

يغزٕٖ عًٛغ األطشاف ، 

ٔانكٛفٛخ انزٗ عٛزى ثٓب 

انزؾغٍٛ فٗ ضٕء انُزبئظ  

 صٚبدح انجؾٕس 4/6

انًُشٕسح دٔنٛب ، أٔ 

. فٗ دٔسٚبد يؼزًذح 

ئَزبط ػششح - 4/6/1

 )ثؾٕس نهُشش انذٔنٗ 

اصُبٌ يٍ كم لغى كجؾٕس 

 . (رؼبَٔٛخ ثٍٛ األػضبء 

 

 

 
 

  ئَزبط خًظ 4/6/2

يمشساد رؼبَٔٛب طبنؾخ 

نهُشش انذٔنٗ ٔانًُبفغخ 

اَزمبء يغًٕػبد يٍ كم - 

لغى ٔركهٛفٓى  ثجؾٕس 

يشزشكخ ٔيشاعؼزٓب يٍ 

أعبرزح خبسعٍٛٛ نُششْب 

. دٔنٛب 

اخزٛبس يمشساد غٛش شبئؼخ -  

فٗ عٕق انُشش ٔنهًغزًغ 

انذٔنٙ انؼشثٙ ؽبعخ ئنٛٓب 

ٔركهٛف يغًٕػبد يٍ 

انًخزظٍٛ ثزأنٛفٓب عًبػٛب 

ٔانزؼبلذ ػهٗ َششْب ػهٗ 

  يغزٕٖ انٕطٍ انؼشثٗ

األلغبو انؼهًٛخ  

 

 

 

 

 االلغبو انؼهًٛخ

ػهٗ ايزذاد 

انغُٕاد 

 ؽزٗ  2012

نُٓبٚخ 

2014 

 

 

ػهٗ ايزذاد 

انغُٕاد 

 ؽزٗ  2012

نُٓبٚخ 

2014 

 

ػذد انجؾٕس 

انًُشٕسح دٔنٛب  

20.000 
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انًٛضاَٛخ يإششاد انُغبػ   انفزشح انضيُٛخ  انًغئٕنٛخ ػٍ انزُفٛز األَشطخ  انًخشعبد ٔانؼٕائذ  انٓذف  

انًطهٕثخ  

 سثظ انجؾش 4/7

انؼهًٗ ثزطٕٚش 

انجشايظ ٔانًمشساد 

  خطخ  ثؾش 4/7/1

ػهًٗ يٍ كم لغى نجؾٕس 

يب ثؼذ انذكزٕساِ رؾذد 

انُمبط انزٗ رطٕس ثٓب 

انًمشساد ٔانجشايظ 

 .

دساعخ يذٖ اسرجبط انجؾٕس 

ٔانذساعبد انؾبنٛخ ، ٔؽظش 

اؽزٛبعبد انزطٕٚش نٕضؼٓب 

فٗ خطخ ثؾضٛخ رٓذف ئنٗ 

 . رطٕٚش انجشايظ ٔانًمشساد

انُظف انضبَٗ  األلغبو انؼهًٛخ 

 2011يٍ 

ػذد انجؾٕس 

ٔانًمشساد 

انًطٕسح  

 

5×400 

2.000 

  رًُٛخ يٓبساد 4/8

انجؾش انؼهًٗ  

ٔاعزخذاو انؾضو 

اإلؽظبئٛخ 

 ػشش دٔساد 4/8/1

رذسٚجٛخ ػهٗ يٓبساد 

انجؾش انؼهًٗ ٔانزؾهٛم 

اإلؽظبئٙ 

دٔساد  رذسٚجٛخ فٗ يٓبساد 

يُبْظ انجؾش  )انجؾش انؼهًٙ 

ٔاعزخذاو انزؾهٛم  (انؼهًٗ 

انؾضو  )اإلؽظبئٙ اإلنكزشَٔٙ 

. اإلؽظبئٛخ 

يشكض رًُٛخ يٓبساد ٔلذساد 

 أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ

يٍ انشثغ 

 2011انضبنش 

انٗ َٓبٚخ 

 2012انضبنش 

لٕائى انًزذسثٍٛ 

َٔزبئظ االعزفبدح  

5000 

 رؾغٍٛ يغزٕٖ 4/9

انهغخ 

يٍ % 80 ئعبدح 4/9/1

أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ 

ٔيؼبَٔٛٓى نهغخ 

اإلَغهٛضٚخ  

 –دٔساد  فٗ انهغخ انٕظٛفٛخ 

 -.  االَغهٛضٚخ فٗ انزخظض

يٍ أل  انًشكض انزٖ رؼزًذِ انغبيؼخ  

 انٗ 2011

 2012َٓبٚخ 

 10.000لٕائى انذسعٍٛ  

 لٕائى انًزذسثٍٛ انُظف االٔل يشكض رًُٛخ يٓبساد ٔلذساد خًظ ٔسػ رذسٚت ػهٗ % 80  ئعبدح 1/ 4/10  رؾغٍٛ 4/10
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انًٛضاَٛخ يإششاد انُغبػ   انفزشح انضيُٛخ  انًغئٕنٛخ ػٍ انزُفٛز األَشطخ  انًخشعبد ٔانؼٕائذ  انٓذف  

انًطهٕثخ  

يٓبساد انجؾش  فٗ 

انذٔسٚبد اإلنكزشَٔٛخ 

يٍ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ 

ٔيؼبَٔٛٓى نًٓبساد 

انجؾش فٗ انذٔسٚبد 

اإلنكزشَٔٛخ انؼبنًٛخ   

انجؾش ٔانزٕصٛك يٍ انذٔسٚبد 

اإلنكزشَٔٛخ  

  500×5َٔزبئظ االعزفبدح   2012يٍ  أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ

2.500 

  ئػذاد انجؾٕس 4/11

نهُشش انذٔنٙ  

% 20 ئعبدح 4/11/1

يٍ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ 

إلػذاد انجؾٕس نهُشش 

انذٔنٙ  

ػشش ٔسػ رذسٚت ػهٗ ئػذاد 

انجؾٕس نهُشش انذٔنٗ  

يشكض رًُٛخ يٓبساد ٔلذساد 

 أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ

يٍ أل 

 انٗ 2012

َٓبٚخ انُظف 

 2013انضبَٗ 

 انجؾٕس َفغٓب  

10×500  

5.000 

 انزذسٚت ػهٗ 4/12

َمذ انجؾٕس ٔرمًٛٛٓب 

يٍ  % 60 ، 4/12/1

أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ 

ٔطالة انًبعغزٛش 

ٔانذكزٕساِ  

 خًظ دٔساد رذسٚجٛخ ػهٗ 

رمٛٛى انجؾٕس ٔكزبثخ انزمبسٚش 

 ،

يشكض رًُٛخ يٓبساد ٔلذساد 

 أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ 

انشثغ انضبَٗ 

ٔانضبنش يٍ 

2012 

 لٕائى انًزذسثٍٛ  

2500 

 ئَشبء ٔؽذح 13/ 4

نهجؾش ٔانزطٕٚش 

سفغ يهخظبد  - 4/13/1

سعبئم انًبعغزٛش 

ٔانذكزٕساِ ٔثؾٕس يب ثؼذ 

انذكزٕساِ ػهٗ يٕلغ 

انكهٛخ ٔٔؽذح انغٕدح 

رشكٛم نغبٌ داخم كم ثشَبيظ 

نؼًم يهخض ، ٔخالطخ 

نهجؾٕس ٔانشعبئم انؼهًٛخ  

ٔكٛم انكهٛخ نهذساعبد انؼهٛب 

ٔانجؾٕس ، ٔانهغبٌ انفشػٛخ 

 يٍ انجشايظ 

انُظف انضبَٗ 

2012 

انٕؽذح ٔالئؾخ 

ػًهٓب  

 

5000 

 

 

 

 

 



جامعة طنطا  
 كلية التربية النوعية

  وحدة ضمان الجودة وتقويم األداء 
 

 13 

صٚبدح انًشبسكخ انًغزًؼٛخ : - انٓذف اإلعزشارٛغٙ انخبيظ 
 

 

يإششاد انفزشح انضيُٛخ  انًغئٕنٛخ ػٍ انزُفٛز األَشطخ  انًخشعبد ٔانؼٕائذ  انٓذف  

انُغبػ   

انًٛضاَٛخ 

انًطهٕثخ  

 

  اعزضًبس 1/ 5

يظبدس انزؼهى 

. انًٕعٕدح ثبنجٛئخ 

 

 

خطخ العزضًبس - 5/1/1

يظبدس انزؼهى انًٕعٕدح 

فٗ انجٛئخ يٍ كم ثشَبيظ 

 

 

 

ؽهمبد َمبػ داخم األلغبو 

ٔثٍٛ األلغبو ثًشبسكخ 

انغٓبد انًؼُٛخ ثًظبدس انزؼهى 

  ٔٔضغ خطخ نكم ثشَبيظ

 

  سؤعبء األلغبو

انُظف االٔل 

2011 

  

 

انزذسٚت انفؼهٗ  

ٔلٛبط فبػهٛزّ  

 

500 

 انزذسٚت فٗ 2/ 5

 )يٛبدٍٚ انؼًم انفؼهٙ 

طؾبفخ ، ئراػخ ، 

رهفضٌٕٚ ، يظبَغ ، 

يغشػ ، لظش انضمبفخ 

 ، ....) 

ارفبلٛبد يغبَٛخ - 5/2/1 

خًغخ  )يغ عٓبد رذسٚت 

ػهٗ األلم ٔاؽذح نكم 

  (ثشَبيظ

رؾذٚذ انغٓبد ٔدػٕرٓب 

نهزؼبلذ  

ٔلٛبط َٕارظ انزذسٚت 

 .ٔفبػهٛزّ 

انشثغ انضبَٗ  ػًٛذ انكهٛخ ٔسؤعبء األلغبو 

ٔانضبنش يٍ 

2011 

انزؼبلذاد 

ٔكشٕف 

انًزذسثٍٛ  

 

ـــــــــ 

  ئعٓبو انجؾش 5/3

انؼهًٙ فٗ رطٕٚش 

انؾشفخ أ انظُبػخ 

انمبئًخ ثبنًغزًغ 

ثؾٕس انخضف ، )

انُغٛظ ، انًؼبدٌ ، 

خًظ ثؾٕس - 5/3/1

رطٕس األداء انؾشفٙ 

ٔانظُبػٙ فٗ انًشرجظ 

ثزخظظبد انكهٛخ رغٓى 

فٗ رًٕٚهٓب انغٓخ 

انًغزفٛذح 

ئعشاء انجؾٕس انخًظ 

ثزؼبلذاد يغ انغٓبد 

انًغزفٛذح كجؾٕس يشزشكخ 

ثٍٛ أػضبء انمغى انٕاؽذ أٔ 

 سئٛظ لغى االلزظبد 

انًُضنٙ ، ٔسئٛظ لغى 

 انزشثٛخ انفُٛخ 

يٍ أل 

 انٗ 2012

َٓبٚخ انُظف 

 2013االٔل 

رطجٛمبد 

انجؾٕس  

 

10.000 
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يإششاد انفزشح انضيُٛخ  انًغئٕنٛخ ػٍ انزُفٛز األَشطخ  انًخشعبد ٔانؼٕائذ  انٓذف  

انُغبػ   

انًٛضاَٛخ 

انًطهٕثخ  

ثٍٛ األلغبو  ...... 

  ٔضغ ثشايظ 5/4

نهزذسٚت ػهٗ 

 )انًشبسٚغ انظغٛشح 

 . (الزظبد ، ٔفٌُٕ 

 

، عزخ ثشايظ نغزخ 5/4/1

يششٔػبد  طغٛشح  

أسثغ ٔسػ رذسٚت نؼًم 

انًشبسٚغ انظغٛشح انزٗ ًٚكٍ 

أٌ ُٚشئٓب انخشٚغٌٕ  

صى نمبءاد فشدٚخ يغ انًزذسثٍٛ 

ٔيزبثؼخ  

: لغى انزشثٛخ انفُٛخ 

عؼٛذ ػجذ انغفبس  . د

 ؽغٍ ؽغٍ طّ . د

  ششٚف سثٛغ ػجذ انشؽًٍ. د

يٍ أل 

 انٗ 2013

َٓبٚخ انُظف 

 2014االٔل 

انًششٔػبد 

ٔثشايغٓب  

 

6000 

  ٔضغ ثشايظ 5/5

إلؽٛبء انؾشف انزشاصٛخ 

 (فٌُٕ  )

ئؽٛبء ػششح - 5/5/1

ؽشف رشاصٛخ يٍ يؾبفظخ 

انغشثٛخ  

 

ػششح  ثشايظ رذسٚجٛخ نؼششح  

ؽشف رشاصٛخ 

 10.000انُٕارظ   كبيهخ  2014 

  ٔضغ ثشايظ 5/6

نهؾفبظ ػهٗ انٕٓٚخ 

 )انضمبفٛخ  نهًغزًغ 

 (يٕعٛمٗ ٔئػالو 

ػشش يُزغبد - 5/6/1

ألغُٛبد رشاصٛخ  يؾهٛخ 

ػهٗ اعطٕاَبد 

ثشَبيظ رذسٚجٙ إلؽٛبء أغبَٙ 

انزشاس فٗ يؾبفظخ انغشثٛخ ، 

ٚغزضًش نٛظجؼ يغشؽب ْبدفب 

إلؽٛبء انزشاس  

لغى انزشثٛخ انًٕعٛمٛخ 

: ثبنكهٛخ 

أكشو ًَٛش  . د-1

عًٛش انمًش٘  . د- 2

  ْشبو ؽغبص٘. د- 3

يٍ أل 

 انٗ 2012

َٓبٚخ انُظف 

 2013االٔل 

 انًُزغبد  

2000 

 

 

 

 



جامعة طنطا  
 كلية التربية النوعية

  وحدة ضمان الجودة وتقويم األداء 
 

 15 

سفغ كفبءح انغٓبص اإلداس٘ ٔانفُٙ : - انٓذف اإلعزشارٛغٙ انغبدط 
 

 

يإششاد انفزشح انضيُٛخ  انًغئٕنٛخ ػٍ انزُفٛز األَشطخ  انًخشعبد ٔانؼٕائذ  انٓذف  

انُغبػ   

انًٛضاَٛخ 

انًطهٕثخ  

  عذ انؼغض فٗ 6/1

 انفٍُٛٛ ٔاإلداسٍٚٛ 

 

  

يٍ % 100:   6/1/1

انؼغض فٗ اإلداسٍٚٛ 

ٔانفٍُٛٛ  

 

أػبدح ؽظش اؽزٛبعبد - 1 .

 انزذسٚت

ٔضغ ثشايظ رذسٚجٛخ فٗ -2

ضٕء االؽزٛبعبد انفؼهٛخ 

رُفٛز ٔرؼشف ػهٗ َزبئظ - 3

انزذسٚت 

 

ثشَبيظ انزذسٚت ثًشكض 

انزطٕٚش ثبنغبيؼخ  

ػهٗ يذاس 

2011 

 

 

اعزكًبل انُمض 

ٔاعزٛفبء 

انُغجخ  

 

5000 

 

ئَشبء لٕاػذ ثٛبَبد رغبػذ ػهٗ انزٕصٛك ٔرذفك انًؼهٕيبد داخم انُظبو : - انٓذف اإلعزشارٛغٙ انغبثغ 
 

انًٛضاَٛخ يإششاد انُغبػ   انفزشح انضيُٛخ  انًغئٕنٛخ ػٍ انزُفٛز األَشطخ  انًخشعبد ٔانؼٕائذ  انٓذف  

انًطهٕثخ  

 

 أَشبء لٕاػذ 7/1

ثٛبَبد فشػٛخ ثكم 

. ئداسح ٔلغى 

 

 شجكخ يؾهٛخ راد 7/1/1

كفبءح نهزٕصٛك ٔرجبدل 

  انجٛبَبد ٔانًؼهٕيبد

لبػذح ثٛبَبد ثكم لغى  - 1

ئَشبء لبػذح ثٛبٌ عبيؼخ  -  2

 نهمٕاػذ انفشػٛخ 

سثظ انمٕاػذ ثشجكخ يؾهٛخ - 3

رشرجظ ثبنجٕاثخ اإلنكزشَٔٛخ 

. نهغبيؼخ 

ػهٗ يذاس فشٚك انجٕاثخ اإلنكزشَٔٛخ  

 2012ػبيٗ 

 -2013 

  

لٕاػذ ثٛبَبد 

فشػٛخ ٔلبػذح 

سئٛغٛخ ٔسثظ 

  شجكٙ

 

8000 
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انغذٔل انضيُٗ نهخطخ انزُفٛزٚخ :ساثؼب 

 

 
إٌَخ االٌٚٝ 

2011 

إٌَخ اٌضب١ٔخ 

2012 

إٌَخ اٌضبٌضخ 

2013 

إٌَخ اٌواثؼخ 

2014 

إٌَخ اٌقبَِخ 

2015 

سثغ 

عُٕٖ 

 

انٓذف 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1-1 

1     × × × × × × × × × × × × × × × × 

2         × × × ×         

3     × × × ×             

1-2 

1     × × ×              

2         × × × ×         

3             × × × ×     

1-3 

1     × × × × × × × ×         

2       × ×             

3    × ×                

2-1-1     × ×               

2-2-1       × ×             

2-2-2         × ×           

2-2-3           × ×         

2-3-1         × × × × × × × × × × × × 
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إٌَخ االٌٚٝ 

2011 

إٌَخ اٌضب١ٔخ 

2012 

إٌَخ اٌضبٌضخ 

2013 

إٌَخ اٌواثؼخ 

2014 

إٌَخ اٌقبَِخ 

2015 

سثغ 

عُٕٖ 

 

انٓذف 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2-4-1   × ×                 

3-1-1     × × × × × × × ×         

3-2-1     ×  ×  ×  ×          

3-3-1      × ×              

3-4-1         × ×           

3-5-1       ×              

3-6-1     × × ×              

3-7-1        × ×            

3-8-1 ×                    

4-1-1 × ×                   

4-2-1  ×                   

4-3-1   ×                  

4-4-1       ×              

4-5-1        ×             

4-6-1     × × × × × × × × × × × ×     

4-6-2     × × × × × × × × × × × ×     

4-7-1   × ×                 

4-8-1   × × × × ×              
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إٌَخ االٌٚٝ 

2011 

إٌَخ اٌضب١ٔخ 

2012 

إٌَخ اٌضبٌضخ 

2013 

إٌَخ اٌواثؼخ 

2014 

إٌَخ اٌقبَِخ 

2015 

سثغ 

عُٕٖ 

 

انٓذف 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

4-9-1 × × × × × × × ×             

4-10-1     × ×               

4-11-1     × × × × × ×           

4-12-1      × ×              

4-13-1       × ×             

5-1-1 × ×                   

5-2-1  × ×                  

5-3-1     × × × × × ×           

5-4-1         × × × × × ×       

5-5-1             × × × ×     

5-6-1     × × × × × ×           

6-1-1 × × × ×                 

7-1-1     × × × × × × × ×         
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ضًبَبد ٔرٕطٛبد يغزمجهٛخ نهخطخ االعزشارٛغٛخ نهكهٛخ فٗ ضٕء رٕكٛذ انغٕدح ٔانزؾغٍٛ انًغزًش : خبيغب 

 
  :- توجد عشر نقاط لتخطيط وبناء واستمرارية نظام التقييم والمتابعة وتشمل ،

 . (تقارير المقررات ، آراء الطالب والمستفيدين ، شكاوى الطالب ، آراء أعضاء هيئة التدريس  )إجراء تقييم مبدئى - 1
  (.....واقع البرامج والمقررات وطرق التدريس والتقويم ، ومصادر التعمم  ).تحديد المخرجات التى ستخضع لممتابعة والتقييم - 2
 . (فى صورة أدوات قياس كمى وكيفى  ).اختيار مؤشرات تقييم األداء المرحمية ، ومؤشرات النجاح لمتابعة األداء - 3
. تحديد الوضع الحالى فى ضوء تحميل البيئة الداخمية عن طريق سوات- 4
. (اختيار األهداف ، واألنشطة ، والمستهدفين ومؤشرات النجاح   )وضع الخطط الهادفة إلى التحسين - 5
. نتائج التحسين : متابعة النتائج والمخرجات - 6
. التقييم والتقويم المستمر - 7
عداد التقارير الدورية - 8  . (فصمية وسنوية  )التوثيق وا 
. استخدام المعمومات المتوفرة - 9

 (التغذية الراجعة  ).استدامة نظم المتابعة والتقييم والتقويم داخل الكمية - 10
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انشثظ ثٍٛ االْذاف االعزشارٛغٛخ نهكهٛخ ٔانخطخ االعزشارٛغٛخ نهغبيؼخ  

 
 عبيؼخ طُطب –كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ عبيؼخ طُطب 

أْذاف انخطخ االعزشارٛغٛخ االْذاف االعزشارٛغٛخ نغبيؼخ طُطب انغبٚبد نغبيؼخ طُطب 

رًُٛخ انجُٛخ االعبعٛخ نهغبيؼخ 
اعزكًبل انجُٛخ انزؾزٛخ نًجبَٗ انغبيؼخ  (1

سفغ كفبءح انجُٛخ انًؼهٕيبرٛخ ٔاالرظبالد  (2

سفغ كفبءح انجُٛخ انزؾزٛخ انزٗ رؾمك أْذاف انكهٛخ ٔرؾمٛك َٕارظ انزؼهى  (1

انًغزٓذفخ  

ئَشبء لٕاػذ ثٛبَبد رغبػذ ػهٗ انزٕصٛك ٔرذفك انًؼهٕيبد داخم انُظبو   (2

رًُٛخ انمذسح انًإعغٛخ 

 رًُٛخ انًٕاسد انجششٚخ (3

 اػبدح ْٛكهخ انزُظٛى االداسٖ ٔاالكبدًٚٗ (4

أعزكًبل َظى ضًبٌ انغٕدح ٔانزأْٛم  (5

نالػزًبد 

. سفغ كفبءح انغٓبص اإلداس٘ ٔانفُٗ  (1

ػضٕ ْٛئخ رذسٚظ ٔخشٚظ يزًٛض 
 رؾمٛك انفبػهٛخ انزؼهًٛٛخ (6

رؾمٛك يشبسكخ طالثٛخ ٔدػى طالثٗ  (7

سفغ كفبٚخ ٔكفبءح أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ   (1

. رؾغٍٛ انجشايظ  ٔانًمشساد  ٔطشق رذسٚغٓب ٔرمًٕٚٓب  (2

انًغبًْخ فٗ انزًُٛخ انًزكبيهخ نهًغزًغ 

رطٕٚش يُظٕيخ انجؾش انؼهًٗ ٔرؾمٛك  (8

 انزُبفغٛخ ٔانزًٛض ٔاالثزكبس

رٕصٛك انؼاللبد انؼهًٛخ ٔانخذيٛخ نهغبيؼخ  (9

يؾهٛب ٔالهًٛٛب ٔدٔنٛب 

 سفغ كفبءح انجؾش انؼهًٗ  (1

 صٚبدح انًشبسكخ انًغزًؼٛخ  (2

 

رًُٛخ انمذسح انًبدٚخ 
رًُٛخ انًٕاسد انزارٛخ ٔااليكبَٛبد انًبدٚخ  (10

نهغبيؼخ 
 

 

  ثبالْذاف االعزشارٛغٛخ نغبيؼخ طُطب2015-2010ٚالؽع يٍ انغذٔل اسرجبط أْذاف انخطخ االعزشارٛغٛخ نكهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ * 
 


