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 الىزُلت

 جخظمً هظه الىزيلت الخؼت الاؾتراجيجيت ليليت الهىضؾت  ػشض الىزُلت:

 (م7177- 7107املت بىعؾليض )ح                           

 ال يخم جضاٌو هظه الىزيلت الا مً زالٌ وخضة طمان الجىصة  جىصَع الىزُلت:

 .حاملت بىعؾليض –بيليت الهىضؾت                           

 حامعت بىسظعُذ. –ولُت الهىذظت  خلىق ملىُت الىزُلت:

 حامعت بىسظعُذ. –ولُت الهىذظت  –وخذة طمان الجىدة  مىكع الىزُلت:
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 اإلادخىٍاث

 الصـدت اإلاىطىعاث

م اعذاد الخؼت  4 ؿٍش

 5 الاػاس الـىشي واإلانهجي للخؼت

 79 لليلُت الخدلُل البُئي

 71 اإلاعخدذزت الخؼت الاظتراجُجُت

 88 الخؼت الخىـُزًت

 071 الجذٌو الضمجي لخدلُم الخؼت الخىـُزًت

 041 الاظترجُجُاث البذًلت

ـاث   045 حعٍش

 048 مشاحع 

 049 اإلاشؿلاث

 

 اعخماد الىزُلت:

 :جىكُع سئِغ وخذة الخخؼُؽ الاظتراجُجي 

 : جىكُع مذًش وخذة طمان الجىدة 

 ُذ اليلُت:جىكُع عم 

   :خ اعخماد مجلغ اليلُت  م07/7107/ 01جاٍس
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م الخىـُزي  ؤوال: الـٍش

 الىؿيفت الاؾم
 عمُذ اليلُت ؤ.ص/ خؿً مدمض خؿً

 يلُت لؽئىن الخعلُم والؼالبلوهُل ا ؤ.ص/ػه ابغاهيم فغاج 

 وهُل اليلُت للذساظاث العلُا والبدىر ؤ.ص/ هبه الؿيض الىيالوي

 وهُل اليلُت لؽئىن البِئت وخذمت اإلاجخمع  ياو  ؤ.ص/ ؾمحر مدمض اإلا

 الجىدة باليلُت وجىهُذ مذًش وخذة  طمان ص/ ابغاهيم فاعوق النهغ  

 مذًش وخذة الخخؼُؽ الاظتراجُجي باليلُت ص/ فخديت كبض الغخيم مدمىص

 ميعم معُاس الخخؼُؽ الاظتراجُجي ص/مدمض مصؼفى همام

تمذًش مؽشو  ص/ اؾالم الؿيض قلالن   ع هظم اإلاعلىماث الاداٍس

ب والخىعُت هبه كبض اللاػيص/  سئِغ لجىت الخذٍس

 عً )الجهاص ؤلاداسي( امين ولُت الهىذظت م/ مضخذ كبض اللؼيؼ

 ؤمين اجداد الؼالب  عً )الؼالب( الؼالب/مدمىص ؤيمً ػوي

م اإلاشاحعت  زاهُا: ؿٍش

 الىؿيفت الاؾم
 بلعم هىذظت عماسة العـًاظخار مخـشغ  كاصٌ كبض هللا جىفيمؤ.ص/ 

 زالثا: اإلاشاحعت الخاسحُت

 الىؿيفت الاؾم
 حامعت الذلخا –ؤظخار بيلُت الهىذظت  ؤ.ص/ خمض  هبيه عجحزة

 فرٌق اعداد الخطة االستراتٌجٌة
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الاػاع الفىغ  للخؼت 

 الاؾتراجيجيت ليليت الهىضؾت
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الخؼت الاؾتراجيجيت هي وزيلت كامت جدضص اػاع اللمل وجىـم اولىياجه        

جغحمت عئيت اليليت اإلاؿخلبليت وعؾالتها الى مجمىكت مً الاهضاف  مً زالٌ

الىاضخت مً خيث الىم والؼمً وجمثل زاعػت الؼغيم لجميم الىخضاث 

واإلاغاهؼ والاكؿام الاصاعيت والاواصيميت صازل اليليت التي جىضح الاهخلاٌ مً 

خلفت الىطم الغاهً الى الىطم اإلاإمٌى مً زالٌ جيؿيم مىاعص اليليت اإلاس

مم الاؾخفاصة مً الفغص اإلاخاخت لخدليم الوايت اإلايكىصة ليخم جىفيظها 

و جىحه حهض مىـم لصىم كغاعاث حىهغيت حكيل فهى  .زالٌ زمـ ؾىىاث

بظلذ حهىصا ضخمت ليكغ زلافت مً ؤحل طلً  ليليت. اصاء الفغص او ا

ي الخسؼيؽ الاؾتراجيجي في اليليت باكخباعها حكيل البييت ألاؾاؾيت الت

جظمً مكاعهت ؤكظاء هيئت الخضعيـ, والهيئت اإلالاوهت, والجهاػ الاصاع  في 

 اكضاص الخؼت باكخباعهم اإلاؿئىلحن كً جىفيظها. 

كلى الاؾلىب الىمي  في اكضاص الخؼت جغهؼث اإلاىهجيت اإلاخبلتو   

والىصفي الكامل لللضعة اإلااؾؿيت والفاكليت الخلليميت ليليت الهىضؾت 

الاحغاءاث الىاحب اجباكها , والظىابؽ الىاحب ألالتزام حاملت بىعؾليض, و

بها التي ؤكضتها الهيئت اللىميت لظمان حىصة الخلليم والاكخماص, وهظلً 

الاحؿاق مم زؼت حاملت بىعؾليض الاؾتراجيجيت , وػمىخاث وؤهضاف 

. لىطم اليليت الاؾتراجيجيلخدؿحن والخلؼيؼ اإلاؿخمغان اليليت مً ؤحل ا

كلى كضة مغاخل مخلاكبت ومخياملت يت اكضاص هظة الخؼت اقخملذ مىهجو 

مخمثلت في ؤهضافها, واللؼاكاث اإلاؿتهضفت, وهييلها , وؤهىاق وػغق حمم 

 البياهاث , واؾخؼالق آعاء حميم الفئاث اإلاؿتهضفت واإلاغاحلت والخضكيم.

 تمهٌد
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 جإحي الخؼت بثماعها اإلاغحىه منها اجبم فغيم الاكضاص الخالي: ييول

O  بر كضص مً اإلاؿئىلحن, واإلاهخمحن, واإلاؿخفيضيً مً مكاعهت ؤه

 اإلاجخمم اإلادلي, ومً مجخمم الجاملت, واليليت.

O    مىاككت كىاصغ الخؼت مم ؤكظاء اإلاجخمم اإلادلي , ومجخمم اليليت

 مً زالٌ الىؾائل اإلاسخلفت للخىاع والخىاصل.

O  .الاكخماص كلى البياهاث اإلاىزلت وجدغ  الضكت 

O   ائيت , ومالئمت , ومبرعة.ان جيىن الخؼت احغ 

الواياث جدضيض باالطافت الى طلً وفي طىء عئيت وعؾالت اليليت جم 

 , وجدليل الفجىة, ووطم الاؾتراجيجيت لليليت.الاهضاف الاؾتراجيجيت,و

ويدضوها ؤمل هبحر في ؤن جخظافغ حهىص حميم اللاملحن باليليت لترحمت 

مً جدليم الغياصة كلى  هظه الخؼت الى واكم ملمىؽ ختى جخمىً اليليت

 اإلاؿخىي اإلادلي وألاكليمي والضولي.
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  ً7107مغاحلت الخؼت الاؾتراجيجيت اإلاىلظيت لليليت في الفترة م-

م ومغاحلت ما جم جىفيظه منها, وما لم يخم واؾباب كضم 7107

 . 7177 - 7107الخىفيظ هإؾاؽ ألكضاص الخؼت الجضيضة 

 صىعة قمىليت لخدلم الخىاػن بحن الخؼىيغ في الخؼت اإلاىلظيت ب

 جىكلاث ألاػغاف اإلالىيت واخخياحاث الخىميت اإلاؿخضامت باإلاجخمم.

  الضعاؾت الظاجيت لليليت واؾخسضام جدليل(SWOT)  هأليت هـاميت

حؿاكض كلى جدضيض هلاغ اللىة والظلف الضازليت , والفغص 

يضة والتهضيضاث الخاعحيت هإؾاؽ لبىاء الخؼت الاؾتراجيجيت الجض

 جمهيضا للخلامل ملها مؿخلبليا.

  ًمغاحلت الغئيت والغؾالت بىاء كلى هخائج جدليل الىطم الغاه

واؾخؼالق عؤ  حميم الجهاث اإلاؿخفيضة في هظه اإلاغخلت جم جدضيث 

عئيت وعؾالت اليليت , هما جم جدضيض الواياث وألاهضاف اللامت 

ىة بحن الىطم وألاهضاف الفغكيت لهظه اإلاداوع مً زالٌ جدليل الفج

.  الغاهً والىطم اإلاإمٌى

 مم الجهاث اإلاؿخفيضة وؤصخاب اإلاصلخت( خللاث هلاقيت مؿخمغة( 

فغيم كمل الخؼت ؤلاؾتراجيجيت والفغيم ؤلاصاعي والخىفيظي مً زالٌ 

جىهيض الجىصة ووخضة الخسؼيؽ الاؾتراجيجي طمان و لىخضة 

اإلاؿخلبليت  بالجاملت خٌى ؤلامياهاث واللضعاث اإلاخاخت , والخاحاث

 وآلياث جدليم جلً الخاالث اإلابخواة.

  صياهت الخؼت الخىفيظيت مً زالٌ جدضيض ألاوكؼت الالػمت لخدليم

ول هضف مً ؤهضاف اإلاداوع الغئيؿيت للخؼت وألاؾخفاصة مً 

 مىهجُت اعذاد الخؼت الاظتراجُجُت
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كىاصغ اللىة والفغص اإلاخاخت وجدضيض وافت اإلاؿئىلحن كً جىفيظ 

 لم مً الخىفيظ.وافت ألاوكؼت وماقغاث ألاصاء وؤصواث الخد

  جلضيغ الخيلفت اإلااليت ليافت ألاوكؼت الىاعصة بالخؼت ومصاصع

 الخمىيل وآلياث اإلاخابلت.

  كغض الخؼت كلى زبراء الخسؼيؽ الاؾتراجيجي بالجاملت إلاغاحلتها

 والخدلم مً مضي احؿاكها مم الخؼت الاؾتراجيجيت بالجاملت.

 كغاعها وبضء كغض الخؼت كلى مجلـ اليليت زم مجلـ الجاملت أل

 ألاكالن كنها.

 

 

 جدضيض ؤصواث حمم البياهاث الىيفيت والىميت اإلاخمثلت في الخالي: كض جم

 (م  لليليت.7107-7107الخؼت الاؾتراجيجيت اإلاىلظيت ) 

 ( للجاملت.7177- 7107الخؼت الاؾتراجيجيت الخاليت ) 

 (م لليليت.7106-7105الضعاؾت الظاجيت الخاليت ) 

(م مً هيئت الاكخماص اللىمي 7107احلت الخاعحيت )جلاعيغ فغيم اإلاغ  

وجلاعيغ فغيم اإلاغاحلت الضازليت اإلالخمض مً كبل هيئت 

 الاكخماصوطمان الجىصة بجمهىعيت مصغ اللغبيت.

الخلاعيغ الؿىىيت لؤلكؿام وهخائج جدليل الاؾخبياهاث لجميم كؼاكاث  

 الجهاث اإلاؿتهضفت الضازليت.

اصاث ألاواصيميت والاصاعيت وؤكظاء حلؿاث اللصف الظهجي مم اللي 

 هيئت الخضعيـ والؼالب لصياهت الخدليل الغباعي.

وعف كمل وهضواث وػياعاث ميضاهيت للضص مً ماؾؿاث اإلاجخمم  

اإلاضوي طاث الصلت بخسصص اليليت للتزويض بمـله فىغيت جديذ 

 للخؼت كاكضة ؤوؾم وزبراث ؤقمل.

 الخؼت الاظتراجُجُت مصادس بُاهاث
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)صليل اإلالابلت(  فهم ؾىق اللمل مً زالٌ جصميم هماطج زاصت  

وجدضيض اػاع لخغهت اإلاؿخجضاث وجضاكيتها كلى اللؼاكاث اإلاجخمليت 

 وال ؾيما فيما يسص اليليت.

 

 

مً اللىامل   Stakeholdersيلخبر جدضيض ألاػغاف ؤصخاب اإلاصلخت     

الهامت لظمان فاكليت الخؼت , خيث ؤن ملابلت اخخياحاث وجىكلاث جلً 

ث التي جىضح مضي واكليت الخؼت اإلالترخت في ألاػغاف مً ؤولى الظماها

جىهيض الجىصة وجمحز الخضمت الخلليميت والبدثيت ومضي اإلاؿاهماث التي 

جلضمها اليليت لخضمت اإلاجخمم والبيئت. ويمىً جدضيض ألاػغاف ؤصخاب 

 -اإلاصلخت كلى الىدى الخالي:

 ؤكظاء هيئاث الخضعيـ والهيئاث اإلالاوهت واللاملىن. -

 .غيجىن والخ الؼالب -

 هلابت اإلاهىضؾحن. -

 اإلاىـماث اإلاسخلفت بؿىق اللمل. -

 اإلاىـماث والهيئاث اللامت والخاصت. -

 الجهاث الخيىميت اإلاسخلفت. -

 اإلاجخمم بىحه كام. -

 

 ألاػشاؾ ؤصحاب اإلاصلحت في الخؼت الاظتراجُجُت 
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 هبزة عً اليلُت: -0

هيلُت  (م0967عام)جإظعذ ولُت الهىذظت حامعت بىسظعُذ         

 –بها )عشبُت خىىمُت مذة الذساظت بها خمغ ظىىاث ولؼت الذساظت 

ت( وؤصبدذ واخذة  بصذوس اللشاس  مً ولُاث حامعت بىسظعُذؤهجليًز

خ الجمهىسي  خم العمل باليلُت  م 7101لعىت  ؿبراًش  74بخاٍس . ٍو

م واللىاهين 0977( لعىت 49ػبلا للاهىن جىظُم الجامعاث سكم )

م 0975( لعىت 819اإلاىملت له وهزلً كشاس سئِغ الجمهىسٍت سكم )

م 0977( لعىت 49الئدت الخىـُزًت لللاهىن سكم )باصذاس ال

وجخمخع اليلُت بمىكع حؼشافي مخميز بمذًىت بىسؿااد  وحعذًالجه.

إلاداؿظت بىسظعُذ. وهظشا للخؼيراث العاإلاُت واخخُاحاث ومخؼلباث 

ظىق العمل واإلاىاؿعت في مجاٌ الخعلُم الهىذسخي وطشوسة اجباع 

الجىدة باليلُت عام جىهُذ و معاًير الجىدة , جم اوؽاء وخذة طمان 

خ بذؤث وخذة الجىدة بالخعاون مع اداسة 7107 م ومىز رلً الخاٍس

اليلُت في وؽش ؿىش وزلاؿت الجىدة باليلُت لجمُع اإلاعخـُذًً ؤعظاء 

غ , وهُئت معاوهت, وػالب, وحهاص اداسي.  هُئت جذَس

 

 

 

 ولُت الهىذظت حامعت بىسظعُذ
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 الذسحاث العلمُت التي جمىدها اليلُت: -7

  .بيالىعيىؽ الهىضؾت  -

   .صبلىماث مخسصصت في الللىم الهىضؾيت  -

 الللىم الهىضؾيت.ماحؿخحر    -

 .صهخىعاه الفلؿفت  -

 اللُاداث ألاوادًمُت  -3

 الدرجة العممية االسم القيادة

 استاذ حسن محمد حسن ابراهيم عميد الكمية

وكيل الكمية لشئون التعميم 
 والطالب

 استاذ طه ابراهيم فراج

لعميا وكيل الكمية لمدراسات ا
 والبحوث

 استاذ هبة السيد الكيالني

وكيل الكمية لشئون المجتمع 
 وخدمة البيئة

 استاذ سمير محمد المكاوي

 ألاكعام العلمُت : -4

 (كؿم الهىضؾت اإلاضهيت )بغهامج مضوي كام . 

 كؿم الهىضؾتاإلالماعيت والخسؼيؽ اللمغاوي. 

 كؿم هىضؾت اللىي اإلايياهيىيت. 

 م اإلايياهيييكؿم هىضؾت الاهخاج والخصمي. 

 ًكؿم الهىضؾت البدغيت وكماعة الؿف. 
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  كؿم الهىضؾت الىهغبيت وجظم زالر بغامج : هىضؾت الخاؾباث والخدىم

 , هىضؾت الالىتروهياث والاجصاالث وهىضؾت اللىي وآلاالث الىهغبيت.

 .كؿم الهىضؾت الىيميائيت 

 كؿم الفحزيلا والغياطياث الهىضؾيت. 

 ؤكؿام 8كضص ألاكؿام  :  

 باإلطافت الي  بغهامجيحن بىـام الؿاكاث اإلالخمضة. 9ضص البرامج   : ك

 

غ وعبت  -5 والهُئت اإلاعاوهت الى الؼالب ؤعظاء هُئت الخذَس

 إلاذة خمغ ظىىاث. 

 

 

 السنة 

5102/

5102 

5102/

5102 

5102/

5102 

5105/

5102 

5100/

5105 

 5110 5100 0620 0222 5222 أعداد الطلبة

 021 022 022 020 022 يساعداد أعضبء هيئة التدر

 0210 0210 0210 0210 0210 النسبة

 001 011 012 016 002 الهيئة المعبونةأعضبء اعداد 

 0210 0610 0210 0010 5510 النسبة
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غ -6 باألكعام والهُئت اإلاعاوهت  جىصَع العادة ؤعظاء هُئت الخذَس

 العلمُت

 
 

 القسم العممي

  أعداد أعضاء هيئة التدريس
 

 اجمالي
 استاذ مساعد استاذ

 
 هيئة معاونة مدرس

مػػػػػػػػػدرس  متفرغ عامل متفرغ عامل متفرغ عامل
 مساعد

 معيد

 67 16 11 1 22 1 8 2 8  الهندسة المدنية

ة والتخطيط يعمار مالالهندسة 
 العمراني

1 2 2 1 13 1 8 6 34 

 43 8 4 2 12 3 1 12 3 هندسة القوى الميكانيكية

يم هندسة االنتاج والتصم
 الميكانيكي

2 5 2 3 9 4 12 4 39 

الهندسة البحرية وعمارة 
 .السفن

2 5 -- 2 6 -- 3 5 23 

القوى واآلالت هندسة 
 الكهربية

2 4 1 6 12 3 4 5 35 

 32 5 9 -- 12 -- 3 -- 1 الحاسبات والتحكم هندسة
هندسػػػػػػػػػػػػػػػػػة االلكترونيػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 واالتصاالت
-- -- 1 2 8 -- 9 4 24 

 9 3 2 __ 1 __ 2 __ 1 هندسة كيمياء
 403 56 60 11 89 18 22 32 22 التفرغ حسباالجمالي 

 001 000 38 52 ةجاالجمالي حسب الدر 

 403 ريس ومعاونيهمداجمالي اعضاء هيئة الت
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 ليلُت باادة العاملين الخىصَع الاحمالي للع -7

  مؤقتين مثبتين 

  اجمالي

ام 
 ع

مين
ا

مية
الك

صية 
خص

ت
 

بية
مكت

 

نية
ف

مال 
ع

موع 
مج

 

ت
صية

خص
 

بية
مكت

 

نية
ف

مال 
ع

موع 
مج

 

عمى رأس 
 العمل

1 17 129 45 35 226 3 3 1 5 12 238 

أجازات 
 خاصة

- - 3 1 - 4 - - - - - 4 

 242 12 5 1 3 3 232 35 46 132 17 1 اجمالي

ت الى الؼالب -8  وعبت عذد اإلاىاسد البؽٍش

أعضاء هيئة  الطالب 
 التدريس

اعضاء هيئة  هيئة معاونة
ة تدريس + هيئ

 معاونة

 عمال فنيين اداريين

 5621 4821 1521 821 2221 1221 2251 الطالب

أعضاء هيئة 
 التدريس

 188 1.721 2.621 1.2121 421 4.721 

 2.921 2.4621 2.7421 2.3821 116  ئة معاونة ه

اعضاء هيئة 
تدريس + هيئة 

 معاونة

 324 1.9621 6.4621 7.621 

 3.8821 3.321 155  اداريين

 2.8521 47  فنيين

 42  عمال
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 خالٌ الثالر ظىىاث ألاخيرة الؼالب الىاؿذون عذد  -9

 

 العام

 

 العدد

 توزيع الوافدين طبقا للجهة الوافدة

 الكويت العراق فلسطين سوريا

2015/2016 11 9 1 1 - 

2014/2015 12 9 1 1 1 

2013/2014 8 6 1 1 - 

 

جين خالٌ الخمغ  -01  ظىىاث ألاخيرةعذد الخٍش

النسبة المئوية  اعداد الطالب العام
 الخريجين دينالمقي لمنجاح

2215/2216 435 417 95.86% 

2214/2215 143 125 87.41% 

2213/2214 443 351 97.23% 

2212/2213 446 427 95.74% 

2211/2212 524 482 95.24% 

  1822 1971 اجمالي الخريجين
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المقيدين لمدرجات العممية عدد ونسب المسجمين و  -00
 مقارنة بالعدد االجمالي )دراسات عميا(

عدد الطالب  
 المقيدين

 طالب دكتوراه طالب ماجستير طالب الدبموم

عدد الطالب 
 المقيدين

989 9:29 9:97<29 9:29 

 29;:9 1:929 :9  طالب الدبموم

طالب 
 ماجستير

 9:9 9;:<29 

 :9  طالب دكتوراه
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 امل اليلُتمع -07

ل
ع

عل
م

 

 عذد اإلاعامل
معاخت 

اإلاعمل 

 باإلاتر اإلاشبع

اإلاعاخت 

الاحمالُت 

 053 053 الىُمُاء 0 باإلاتر اإلاشبع

اء7 7  044 77 معمل ؿيًز

 071 071 معمل الظؼؽ العالي 3

 77 77 اللىي وآلاالث الىهشبُت 4

6 
معمل آلاالث الجذًذ )ٌؽمل معمل ألاظغ 

 الىهشبُت(
77 77 

 77 77 جصاالث وؤلالىتروهُاثمعمل ؤلا 7

 77 77 معمل الحاظباث واإلاعالجاث الذكُلت 8

 91 91 معمل الؼاكت 9

 49 49 معمل الخدىم آلالي 01

 49 49 (PLC)معمل الحاهماث اإلاىؼلُت اإلابرمجت 00

 84 84 )الذوس الثالث( STARPمعمل خاظب آلي  07

ت 03  84 84 معمل اللُاظاث البدٍش

 84 84 ُم العـً )خاظب آلي(معمل جصم 04

 361 071 معامل خاظب آلي بالذوس ألاسضخي 3 05

 011 معمل خاظب آلي باإلابجى الجذًذ 3 06
311 
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ل
ع

عل
م

 

 عذد اإلاعامل
معاخت 

اإلاعمل 

 باإلاتر اإلاشبع

اإلاعاخت 

الاحمالُت 

 84 84 معمل اهخلاٌ الحشاسة باإلابجى الجذًذ 07 باإلاتر اإلاشبع

 84 84 حُت والبِئتمعمل الهىذظت الص 08

 75 75 معمل مُياهُيا التربت والؼشق  09

 051 051 معمل ملاومت اإلاىاد والخشظاهت 71

 75 75 معمل اإلاعاخت 70

 017 701 معامل كعم اللىي اإلاُياهُىُت 77

 0511 0511 وسػ ؤلاهخاحُت )مبجى الىسػ الحالي( 73

 311 311 وسػ الىجاسة 74

75 
عامل الجذًذ)حاسي مبجى مجمع الىسػ واإلا

 الاوؽاء(
 6111 

 0511  مبجى معمل اإلاىاوي  الجذًذ)حاسي الاوؽاء( 76
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     8عذد الىخذاث راث الؼابع الخاص:     -03

  اظماء الىخذاث راث ػابع خاص والخذماث التي جلذمها لليلُت

 الخدمة التي تقدمها اسم الوحدة م

مركز الخدمة العامة لمبحوث  1
 لتخطيط التكنولوجي:لمتنمية وا

المساهمة في مشروعات الجامعة 
وكمياتها واستشارات هندسية تخدم 

 سوق العمل:

مركز الخدمة العامة لبحوث  2
 ودراسات الطاقة:

 استشارات فنية في دراسات الطاقة 

مركز الخدمة العامة لبحوث  3
 تحميل اإلشارات والتعميم اآللي:

 غير مفعل هذا العام

تدعيم رسالة الكمية في تدريب  وتسويق البرمجيات: وحدة انتاج 4
الطالب والخريجين بالمؤسسات 

 المختمفة

مركز التدريب والدورات  5
 والتعمم:

دورات تدريبية في جميع المجاالت 
 الهندسية

وحدة المختبرات الفنية  6
 والمعممية:

اختبارات معممية لمسوق المحمي 
 والبيئة المجاورة

 اعمال انتاجية ذات اهمية اقنصادية نتاجية:وحدة الورش اإل 7

اصالح وصيانة السيارات بالكميات  وحدة إصالح وصيانة السيارات: 8
 والجامعة
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 الخىاؿسخي لليلُت:لىطع العماث اإلاميزة وا -04

كغيلت خيث جبرػ اليليت الهىضؾت حاملت بىعؾليض وليت  وليت

فللى الغهم  شخصيتها اإلاؿخللت وزصائصها اإلامحزة لؼبيلت وكاػها ,

مً بلع الدكابه في الخسصصاث آلاواصيميت اإلالضمت في بغامج اليليت 

وبلع البرامج اإلالضمت باليلياث ألازغي بال ؤن اليليت حلمل كلى جىحيه 

 هظه الخسصصاث آلاواصيميت هدى عؾالت اليليت.

 :العماث الخىاؿعُت لليلُتمً ؤهم 

خلىر في بدحرة اإلاجزلت اجفاكيت مم حاملت لىهض بالؿىيض لخل مكاول ال -

واجفاكيت ؤزغي لخىميت ؾيىاء واجفاكياث مم مدافـت بىعؾليض ووطم 

اليليت في وطم الاؾدكاع  ألاٌو إلادافـت بىعؾليض ووحىص وخضاث 

 طاث ػابم زاص جسضم مكغوكاث اكليميت وكىميت.

يخمحز مىكم اليليت كً اليلياث اإلاىاؿغة في خيث  اإلاىكم اإلاخمحز لليليت -

 حوغافيا . ألاكليم

ؤكظاء هيئت الخضعيـ باليليت مخمحزيً مً الىاخيت الخلليميت  -

دىىق اإلاضاعؽ الللميت ألكظاء هيئت الخضعيـ وبالخالي خيث ج والبدثيت

ملـم اليلياث في ألاكليم اؾخلاهىا بإكظاء هيئت الخضعيـ للخضعيـ 

بيلياتهم , هما ان ملـم الضٌو اللغبيت يؿخليىىا بسبراتهم 

ت وهظلً الخضعيؿيت, وخصٌى بلظهم كلى حىائؼ الضولت الاؾدكاعي

الدصجيليت والخفىق هما يخمخم بلظهم بلظىياث الجملياث اإلادليت 

واللاإلايت ومنهم مً ؤصضع هخب كلى اإلاؿخىي اللالمي. هما يىحض 

اللضيض مً ؤكظاء هيئت جضعيـ في اللجان الللميت الضائمت , 

 جىصة.ومدىمحن ملخمضيً لهيئت اكخماص طمان ال
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كذمذ ولُت الهىذظت حامعت بىسظعُذ العذًذ مً الىمارج  -

اللضيض مً زغيجي اليليت الظيً اعجلىا في اإلاىاصب ؿهىان  اإلاؽشؿت

الاصاعيت وعئاؾت اإلااؾؿاث واإلاكغوكاث الهىضؾيت اللمالكت , ومنهم 

الظيً جبىءوا اإلاغاهؼ الللميت اإلاغمىكت صازل وزاعج مصغ فمنهم 

ب عئيـ حاملت وعئؾاء حاملاث خيىميت كمضاء ولياث و وهىا

 وزاصت ومضيغوا مكغوكاث كىميت.

اػصاث ملضالث اليكغ كلى ؿللذ  جضاًذ ألابدار في دوسٍاث عاإلاُت -

 اإلاؿخىي الضولي باإلاجالث واإلااجمغاث اإلاغمىكت. 

ت وعماسة العـً - كؿم مخفغص ال فهى  وحىد كعم الهىذظت البدٍش

 يىاء.يىحض هـحر له في مىؼلت   اللىاة وؾ

وهى مً البرامج الجضيضة  وحىد بشهامج هىذظت بهخاج الؼاص الؼبُعي: -

والىخيض مً هىكه فى مصغ   والظي يلمل بىـام الؿاكاث اإلالخمضة

 ختى آلان.

خيث جم الخصٌى لبلظها  كلي   مؽشوعاث الخخشج للؼالب مخميزة -

 حىائؼ وقهاصاث الخلضيغ.

ثاٌ  ململ ؤبدار : كلى ؾبيل اإلاالخميز لبعع الىخذاث واإلاعامل -

ؾاؾاث وململ الخغؾاهت اإلاؿلخت وحلخبر ميياهييا التربت وهىضؾت ألا 

هظه اإلالامل بيىث زبرة وهظلً مغهؼ الؼاكت باليليت والظ  يلضم 

 زضماث مخمحزة  لليليت واإلاجخمم.

 –: اليابان وحىد العذًذ مً باخثبن اليلُت في مخخلف حامعاث العالم

هىضا  وهم كالماث  –اإلااهيا  –ضة الامغيىيت الىالياث اإلاخد –مالحزيا 

 مظيئت في مجاٌ جسصصهم.
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 وظائل ؤلاجصاٌ باإلااظعت

 بىسؿااد –حامعت بىسظعُذ  –العىىان : ولُت الهىذظت 

ذي:   Port-Fouad, Egypt-Post No. 42523الشمض البًر

 .http://eng.psu.edu.egاإلاىكع الالىترووي :

ذ الالىترووي :  dean_office@eng.psu.egail; m-Dean e.البًر

Qaau.eng.pus@gmail.com   وخذة الجىدة 

 0663446101 -066340459جلُـىن : 

  0663400936ؿاهغ:

mailto:dean_office@eng.psu.eg
mailto:Qaau.eng.pus@gmail.com%20%20%20%20%20وحدة
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 الخؼت الاؾتراجيجيت

 هىضؾتليليت ال
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 الغئيـــــــــــــــــــــــــت:
ولُت الهىذظت حامعت بىسظعُذ : ولُت سائذة في 

الخعلُم الهىذسخي ,والبدث العلمي ,وجؼبُم مجاٌ 

 اإلاعشؿت  لخذمت اإلاجخمع مدلُا  وؤكلُمُا وعاإلاُا. 
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 :شظالت ال
اث حىدةجلذًم   جين مخميزة معخٍى  ,للخٍش

وخذمت , والخىىىلىحُا اإلابخىشة, اإلاخؼىسةوالبدىر 

اإلاجخمع  مً ؤحل جإهُل هىادس كادسة على الخعامل مع 

 والعاإلاُت.,وألاكلُمُت ,جدذًاث ألاظىاق اإلادلُت 
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 :اللُم
حعترؼذ ولُت الهىذظت  حامعت بىسظعُذ باللُم ألاظاظُت 

 .الخالُت في جىـُز سظالتها  ومخابعت سئٍتها

 
هاساث الالصمت للنهىض بالخعلُم الهىذسخي و بدساج اإلاعشؿت جثلُف اإلاجخمع  باإلا -0

اث بما في رلً الخعلُم في مشخلتي البياوسٍىط ,  للؼالب على حمُع اإلاعخٍى

 والذساظاث العلُا.

الاًمان باهدؽاؾ معاسؾ حذًذة مً خالٌ البدىر اإلابخىشة التي حشجع سوح  -7

 .اإلابادسة والخىمُت الاكخصادًت لصالح الىػً

ت بما ًدىاظب خدـيز هدى ال -3 ذ العملُت الخعلُمُت والاداٍس معاًير مع ججٍى

 اإلادلُت والعاإلاُت.الاعخماد 

لت الجامعاث مع والذولي ؤلاكلُمي الخعاون  جىمُت -4  العالم. ؤهداء في العٍش

ض اللُم ألاظاظُت  ألخالكُاث مهىت الهىذظت بإعلى اإلاعاًير لخذعُم مياهت   -5 حعٍض

 إلاهىت.وؤماهت وهشامت ا

الخعلم مذي الحُاة  مً خالٌ الخعلُم اإلاعخمش هى طمجي في هزه اللُم  -6

 .ألاظاظُت
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 ؼاًاث:ال
 الؼاًت ألاولى: 

ج بخياس واإلاىاؿعت ؤلا  "                  ".فى ظىق العملللخٍش

 الؼاًت الثاهُت:  

 ".دساظاث علُا مخؼىسة وكذسة بدثُت مخميزة"

 : الثالثتالؼاًت 

 ."واإلاجخمع اليلُتالترابؽ بين "                   

 :الشابعتالؼاًت 

 . "حهاص بداسي ؿعاٌ"                        

 الؼاًت الخامعت:

 ."ذاموالخدعين اإلاعخ عخمادالا "                        
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جىصُف وحشخُص الىطع الشاهً في حمُع 

التي جلىم بها اليلُت  الخذماث وألاوؽؼت

  SWOTالخدلُل البُئي 
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لليليت وجىاٌو  للبيئت الضازليت  (SWOT)جم احغاء جدليل 

والبيئت الخاعحيت جىاٌو  غ اللىة والظلف في اليليتالخدليل هلا

في اكضاص الخؼت  موالاؾخفاصة منه جدليل الفغص والتهضياث

 الاؾتراجيجيت وجىاٌو الخدليل اإلاجاالث الخاليت:

  .اللضعة اإلااؾؿيت والخىـيميت 

  دث الللميبوال الفاكليت الخلليميت. 

 .اإلالىكاث والخدضياث اإلاؿخلبليت 

 هي: ؤبلاصل البيئي جىفؿم الى كضة ومجاالث الخدلي

 اللضعة اإلااؾؿيت والخىـيميت: ؤبلاص 

 ؤهضاف اليليت. -

 الهييل الخىـيمي. -

 اللياصاث واللاملحن. -

 اإلاىاعص اإلااليت واإلااصيت. -

 الخلىيم اإلااؾس ي. -

 والبدث الللميالفاكليت الخلليميت  ؤبلاص: 

 .والخغيجىن  الؼالب -

 .واإلالغعاث الضعاؾيتألاواصيميت البرامج  -

 هـام جلىيم الؼالب. -

 ؤكظاء هيئت الخضعيـ. -

 البدث الللمي. -

 (SWOT)التحليل البيئي 

 نقاط )القوة/الضعف(
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 اإلالىكاث والخدضياث اإلاؿخلبليت: لاصؤب 

 هلاغ اللىة والظلف لىاكم اليليت الخالي مً زالٌ: -

o  الخدليل البيئي الضازلي طو اللالكت بالخؼت

 الاؾتراجيجيت.

o .الضعاؾت الظاجيت 

o .جلاعيغ اإلاغاحلت الخاعحيت 

o  ميم اللؼاكاث باليليت.اؾخؼالق عؤ  حهخائج 

جم خصغ جدليل البيئت الضازليت هميا وهىكيا باؾخسضام مصاصع البياهاث 

 للخؼت الاؾتراجيجيت وجم اؾخؼالق عؤ  هال مً :

 اللياصاث ألاواصيميت. -0

 ؤكظاء هيئت الخضعيـ والهيئت اإلالاوهت. -7

 ؤكظاء اللجان اإلاىبثلت مً مجلـ اليليت. -3

 الاصاعيحن واإلاىؿفحن باليليت. -4

 الؼالب. -5

وفي طىء الخلاعيغ الىاعصة واإلالالجاث الاخصائيت جم خصغ البياهاث 

جمهيضا للخدليل مً زالٌ مصفىفت الخدليل الغباعي وجم الخىصل في طىء 

 البياهاث واإلاللىماث الىاعصة الى ما يلي:

 

 

محزة جمثل اللىامل والجىاهب واإلاجاالث الايجابيت باليليت والتي حلؼي 

جيجيت وؿبيت هدى جدليم ؤهضافها في مجاالث كملها, جىافؿيت اؾترا

 وزضماتها, وؤوكؼتها.

 عىاصش ومجاالث اللىة
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جمثل مجمىكت مً حىاهب اإلالىكاث الضازليت لليليت والتي ييخج كنها عجؼ 

 اليليت كً جدليم ؤهضافها وفلا إلاجاالث كملها وزضماتها واوكؼتها.

 

 

ف اليليت اهضاؿغوف زاعحيت ؤو اججاهاث مليىت حّؿهل الىصٌى بلى جمثل 

 .وفلا إلاجاالث كملها وزضماتها وؤوكؼتها

 

 

يخج عنها ظخازش على هـاءة  شوؾ خاسحُت واججاهاث ظجمثل  اليلُت ٍو

عجض اليلُت عً جدلُم الاهذاؾ اإلاشحىة وؿلا إلاجاالث عملها وخذماتها 

 . وؤوؽؼتها

 

 

 

 

 

 

 الظعفمجاالث عىاصش و 

 الـشصعىاصش ومجاالث 

 التهذًذاثعىاصش ومجاالث 
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 ؤوال: اللضعة اإلااؾؿيت والخىـيميت        

 ؤهضاف اليليت بلض -0

 هلاغ الظعف م اغ اللىةهل م

جدؿم ؤهضاف اليليت مم عؾالت  -0

 الجاملت.

ال يخم مغاحلت وجؼىيغ ؤهضاف اليليت   -0

 وفلا للمخوحراث اإلاديؼت.

جغاعي ؤهضاف اليليت كظايا البيئت  -7

 اإلادليت واإلاجخمم اإلاديؽ.

ال يىحض اعجباغ واضح بحن اهضاف اليليت  -7

 وزؼؽ وبغامج الخؼىيغ يالجاملت.

جم وكغ ؤهضاف اليليت لجميم  -3

الجهاث اإلاؿخفيضة مً زالٌ وؾائل 

 ألاجصاٌ اإلاسخلفت.

ال يىحض زؼت واضخت لخاييض عئيت اليليت  -3

 وعؾالتها مم البرامج الخلليميت.

حؿاهم ؾياؾاث اليليت في جدؿحن  -4

 الىطم الخالي.

ال جىحض زؼت واضخت إلاخابلت اهضاف  -4

 اليليت مم اإلاجخمم اإلاديؽ.

حؿاكض ألاهضاف الخاصت باليليت  -5

كلى جدليم هـائغها كلى مؿخىي 

 الجاملت.

  

جم اؾخؼالق عؤ  اإلاؿخفيضيً كىض  -6

 جدضيض عئيت وعؾالت اليليت.

  

 

يـهغ مما ؾبم ؤن هلاغ اللىة ؤهبر مً هلاغ الظلف لليليت وكلى ؤؾاؽ حؿاو  

التي جاقغ الى كىة الىطم ( فإن اليليت جلم طمً اإلاىؼلت 0ألاوػان يالخف مً الكيل)

 ألاؾتراجيجي ولىً بكيل مدضوص ومخلاعب مم كىاصغ الظلف ومً زم فإن هىان خاحت الى

 ملالجت هلاغ الظلف.

 

 

 

 

 

 هخائج جدلُل البِئت الذاخلُت:
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 الهييل الخىـيمي بلض -7

 

 هلاغ الظعف م هلاغ اللىة م

يىحض هييل جىـيمي واصاع  ملخمض  -0

 لليليت.

للخلامل وم  كضم جىافغ الىؾائل اإلاخاخت  -0

 الاػماث واليىاعر.

يخالءم الهييل الخىـيمي مم ػبيلت  -7

 ووكاغ اليليت.

ال يخم الغحىق الى الخىصيف الىؿيفي  -7

 كىض الخليحن والىلل او الىضب.

حؿعى اللياصاث الؾخدضار اكؿام  -3

 ووخضاث حضيضة في الهييل.

جضازل اإلاهام الىؿيفيت وكضم الالتزام  -3

 خيذ.باإلاهام بكيل ص

يىحض هـام لخفف وجضاٌو  -4

 واؾخضكاء الىزائم هحر مميىً.

 كضم جىافغ كىاكض بياهاث قاملت لليليت. -4

جىافغ جىصيف وؿيفي لجميم  -5

 الىؿائف واإلاهام باليليت.

ال جخىافغ هـم اإلاللىماث الاصاعيت وصكم  -5

 اللغاع.

 وجىهيض يىحض باليليت وخضة طمان -6

لخمض لخلييم جىـيمي مالجىصة بهييل 

الاصاء وجدليم الاهضاف 

 الاؾتراجيجيت.

واضخت للمؿاءلت  آليتكضم وحىص   -6

 .)الثىاب/الللاب(واإلاداؾبت 

وؿبت الاصاعيحن الى اإلاخسصصحن  -7

 مىاؾبت .

اإلاغهؼيت هي الؿمت الوالبت في جلضيم   -7

 الخضماث .

جامً الاصاعة الخاليت بالخؼىيغ  -8

 والخويحر لصالح اللمل.

إلالامل  اصاع   ىص هييل جىـيميكضم وح  -8

 اليليت.

كضم وحىص وخضة لصياهت ألاحهؼة   -9  

 اإلالمليت طاث هييل وهيان اصاع .
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لليليت وكلى ؤؾاؽ حؿاو   الظلفمً هلاغ  ؤكل اللىةيـهغ مما ؾبم ؤن هلاغ 

خىالي الىطم ( فإن اليليت جلم طمً اإلاىؼلت التي جاقغ الى 7ألاوػان يالخف مً الكيل)

.جدخاج الى جؼىيغهىان هلاغ طلف كضيضة ولىً  اإلاخىؾؽؾتراجيجي ألا 
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 اللياصاث واللامليحن بلض -3

 هلاغ الظعف م هلاغ اللىة م

الىلص الخاص في اللياصاث الاصاعيت   -0 لليليت عئيت وعؾالت واهضاف واضخت -0

 وألاواصيميت باليليت.

اؾخسضام ملايحر لخلييم آصاء   -7

 لاملحناللياصاث وال

كلت الياصع الىؿيفي وحلضص اإلاهام  -7

 الىؿيفيت للمىؿف

اولضام الاؾخلغاع الىؿيفي لبلع  -3 يخم عبؽ اإلايافأث بمؿخىياث ألاصاء -3

 اللامليحن باالصاعة.

يخم اؾدثماع اإلاىاعص البكغيت  -4

 )اللاملحن( بىفاءة.

صلىبت جىاصل ؤكظاء هيئت الخضعيـ  -4

لفت بؿبب مم مىؿفي الاصاعاث اإلاسخ

 جىىىلىحيا الاجصاالث.

يىحض صليل إلايثاق ؤزالكياث اإلاهىت  -5

 باليليت.

ال جىحض احغاءاث مدضصة لظمان  -5

 اللضالت وكضم الخميحز بحن اللامليحن

عوح الخماؽ والخلاون لضي كياصاث  -6

 الهيئت ألاواصيميت واللامليحن.

الاكاكاث الاصاعيت واإلااليت مً كبل  -6

 عيت واإلااليت بالجاملت.الكئىن الاصا

يخم اجساط كغاعاث لخدؿحن مؿخىي  -7

 الغطا الىؿيفي لللاملحن.

وحىص عجؼ في كضص الخغفيحن باليليت  -7

 ...... ؤلخ(. 1ؾباهت  –)ههغباء 

جىحض ملايحر مللىت ألزخياع اللياصاث  -8

 ألاواصيميت والاصاعيت.

هياب الىعي لللاملحن ببلع ازالكياث  -8

 م بلع اإلاوغياث ألازغي.اإلاهىت ؤما

جىحض احغاءاث جظمً اللضالت  -9

 والكفافيت وكضم الخمحز.

ألامياهياث البكغيت جدخاج الى جضعيب كلى  -9

 اؾاليب اللمل الللمي والاصاع  اإلالخمض.

وحىص ؾياؾاث لخصخيذ اإلاؿاعاث  -01

الوحر كاصلت وكضم الدؿتر كلى 

 الفؿاص.

وال جلضم زؼؽ الخدؿحن بكيل ؾغيم  -01

 جؼبم وجبلى في النهايت ملترخاث.

حظب اللياصة إلاكغوكاث الخؼىيغ  -00

 للماؾؿت.

اللصىع في جضعيب اللياصاث مً زالٌ  -00

 بغامج جضعيبيت فلالت.

كضم وحىص زؼت لالخالٌ وجإهيل الصف  -07  

 الثاوي في خالت كلت الخبراث الاصاعيت.

الخاحتلىـام صكيم لخىفيظ اإلاغاحلت  -03  

 خابلت ألصاء اللاملحن.واإلا

هثرة الاحغاءاث الاصاعيت والىكذ  -04  

 اإلاؿخوغق لخىفيظ اللمل.
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لليليت وكلى ؤؾاؽ  الظلفمً هلاغ  ؤكل اللىةيـهغ مما ؾبم ؤن هلاغ 

( فإن اليليت جلم طمً اإلاىؼلت التي جاقغ الى 3حؿاو  ألاوػان يالخف مً الكيل)

ومً زم  اللىةص ومخلاعب مم كىاصغ الىطم ألاؾتراجيجي ولىً بكيل مدضو  طلف

  جؼىيغ. فإن هىان خاحت الى
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 اإلاىاعص اإلااليت واإلااصيت بلض -4

 هلاغ الظعف م هلاغ اللىة م

جخىافغ ألاحهؼة واإلالضاث واإلالامل  -0

 لضكم الفاكليت الخلليميت.

كضم جىافغ زؼت لخىميت اإلاىاعص الظاجيت    -0

 لليليت.

كاث حؿخفيض اليليت مً مكغو  -7

 الىخضاث طاث الؼابم الخاص. 

كضم وحىص بغامج للترويج والدؿىيم  -7

 إلاىخجاث وزضماث اليليت .

هىان محزاهيت مدضصة وملخمضة  -3

 لليليت.

ال يدىاؾب كضص الخاؾباث باليليت مم  -3

 ؤكضاص هيئت الخضعيـ والهيئت اإلالاوهت.

جىحض ؤهـمت مىزلت للمغاحلت  -4

 اليت واإلااصيتوالغكابت كلى اإلاىاعص اإلا

 –كضم وحىص مغافم زضميت ) مؼلم  -4

 زضماث جصىيغ(. –مىخبت حامليت 

جخىافغ لضي اليليت ججهحزاث ملضاث  -5

 لؤلمً والؿالمت.

 كضم اإلاغوهت في جىفحر اإلاىاعص اإلااليت باليليت. -5

صياهت ألاحهؼة واإلالضاث بصفت  -6

 مىخـمت.

ى  كضم جىافغ الضكم اإلااص  واإلالىى  الل -6

 مً الجاملت.

حؿخسضم اليليت اؾاليب مخىىكت  -7

 للخمىيل الظاحي.

  -الضهاهاث  –كضم صياهت )صوعاث اإلاياه  -7

ألازار اإلاىخبي لؤلصاعيحن وألاواصميحن( 

 بصفت صوعيت

وحىص مبجى مخيامل ومجهؼ  ػبلا  -8

 إلاخؼلباث الجىصة.

طلف اإلاحزاهيت اإلاسصصت لخإزيث اإلالامل   -8

بجى الجضيض وجدضيث اإلالامل الجضيضة باإلا

 اإلاخاخت.

كضم وحىص مىخبت حيضة جديذ الخللم  -9  

 الظاحي.

 

لليليت وكلى ؤؾاؽ  الظلفمً هلاغ  ؤكل اللىةيـهغ مما ؾبم ؤن هلاغ 

( فإن اليليت جلم طمً اإلاىؼلت التي جاقغ الى 4حؿاو  ألاوػان يالخف مً الكيل)

 اغ طلف كضيضة جدخاج الى جؼىيغ.هىان هلولىً  اإلاخىؾؽألاؾتراجيجي الىطم 
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 الخلىيم اإلااؾس ي بلض -5

 هلاغ الظعف م هلاغ اللىة م

حسجيب اصاعة اليليت للكياو   -0

واإلالترخاث الخاصت باألػغاف طاث 

 اللالكت.

كلت مىاككت ماقغاث هخائج الخلىيم الىلي   -0

 ألصاء اليليت.

اؾخدضار هـم لخلىيم البرامج  -7

 ليميت والىعكت ألامخداهيت.الخل

كلت اجساط احغاءاث جصخيديت في طىء  -7

 هخائج الخلىيم.

حؿخجيب اليليت بخلىيم  اإلاغاحلت  -3

 الضوعيت إلالايحر الجىصة.

ال يخم جىطيذ زؼؽ مؿخلبليت  -3

عؾالت اليليت في طىء  ىجفليل لخدليل

 الخلىيم. 

 يل اصاعة اليليت للضعاؾت الظاجيت جفل -4

 .اإلاىزلت ث الخدؿحنوملترخا

4-  

يـهغ مما ؾبم ؤن هلاغ اللىة ؤهبر مً هلاغ الظلف لليليت وكلى ؤؾاؽ حؿاو  

( فإن اليليت جلم طمً اإلاىؼلت التي جاقغ الى كىة الىطم 5ألاوػان يالخف مً الكيل)

 ألاؾتراجيجي ولىً بكيل مدضوص ومخلاعب مم كىاصغ الظلف ومً زم فإن هىان خاحت الى

 غ الظلف.ملالجت هلا

 

 



 جامعت بىرسعيد –كليت الهندست  –ضمان وتىكيد الجىدة  وحدة
 

 42  7177-7107حامعت بىسظعُذ    -الخؼت الاظتراجُجُت ليلُت الهىذظت  

 

 والبدث الللمي. زاهيا: الفاكليت الخلليميت        

 والخغيجىن  الؼالب بلض -0

 هلاغ الظعف م هلاغ اللىة م

هياب ملايحر اواصيميت مغحليت كاإلايت    -0 جاعيش اليليت اللغيم وؾملتها الؼيبت. -0

 للملاعهت اإلاغحليت لبرامج الاكؿام اإلاسخلفت.

حللم وحىص اؾتراجيجياث جضعيـ و  -7

 ملخمضة ومللىت.

كضم جفليل الاماهً اإلاسصصت للخللم    -7

 الظاحي باالهترهذ.

وحىص زؼت صكم زضماث  ػالبيت  -3

 ملخمضة ومىزلت.

 كلت اإلاؿخفيضيً مً الىخضة الصخيت. -3

وحىص هـام لؤلعقاص ألاواصيمي ملخمض  -4

 .لبرامج الؿاكاث اإلالخمضة ومفلل

كضم اكالم الؼالب باالحغاءاث  -4

 لخصخيديت هديجت الؾخؼالق اعاءهم.ا

جخىافغ باليليت زؼت كمل لبرامج  -5

الخضعيب اإلايضاوي بىاء كلى جسصصاجه 

 وعهباتهم.

 كضم وحىص زبرة فىيت حيضة ألمىاء اإلالامل. -5

يخم الخإهض مً فاكليت الخضعيب  -6

اإلايضاوي مً زالٌ هماطج وجلاعيغ 

 واؾخؼالق عؤ  .

 حن.طلف الخىاصل مم الخغيج -6

جىفحر اإلاؿخلؼماث التي جسضم الؼالب  -7

 في اللاكاث واإلالامل واإلاىخبت.

كضم مالءمت اإلاىاعص اإلاخاخت مم اكضاص  -7

 الؼلبت اإلالبىلحن )اكضاص ( .

وحىص بغامج ممحزة لؤلوكؼت الؼالبيت  -8

 والترفيهيت.

 جضوي وؿبت الؼلبت الىافضيً -8

وحىص بغامج اواصيميت ػمىخت جدلم  -9

 خؼلباث اإلادليت واإلالايحر اللياؾيت.اإلا

ال جىحض صعاؾت ميضاهيت لؿىق اللمل كىض  -9

 جدضيث البرامج الاواصيميت.

يخم اكالم الؼالب بيخائج الخلييم مً   -01

 زالٌ الىؾائل اإلاىاؾبت

ال يىحض باليليت زؼت لدؿىيم والخلغيف  -01

 ببرامج الضعاؾاث اللليا.

في يخم اؾخؼالق عؤ  الؼالب  -00

 اإلالغعاث وؤصاء اليليت اللام.

كضم جفليل اؾتراجيجياث الخضعيـ  -00

والخللم واملت هديجت هلص بلع 

 اإلاؿخلؼماث.

قغوغ وآلياث اللبٌى بالضعاؾاث  -07

 اللليا جم حلضيلها ببلع البرامج.

 

 وحىص بلع اللصىع في الىخب اإلاغحليت. -07

اللمل كلى جدضيث الئدت الضعاؾاث  -03

 اللليا.

هضعة اإلالغعاث الضعاؾيت الالىتروهيت  -03

 وهظلً الخلليم كً بلض.
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يىحض مىكم الىترووي لليليت, وحلض  -04

اليليت كاكضة بياهاث للىىاصل مم 

 ػالبها.

جىاحه اليليت الىلص في كضص ؤكظاء هيئت  -04

الخضعيـ في بلع البرامج والؼياصة في 

 بغامج ؤزغي.

وحىص صليل الؼالب إلاغخلت  -05

 بيالىعيىؽ فلؽ ال

كضم وحىص صليل ػالب إلاغخلت الضعاؾاث  -05

 اللليا.

وحىص بغامج واضخت الهدكاف  -06

 اإلابضكيحن مً زالٌ عكايت الكباب

كضم هفايت صىضوق الخيافل الاحخماعي  -06

 للضص الؼالب اإلادخاححن

كضم وحىص ؾياؾاث مىزلت لغكايت  -07 وحىص وخضة لكئىن الخغيجحن -07

 صعاؾيا.اإلاخلثريً 

كضم وحىص ملياؽ للخىحيه الىؿيفي  -08 وحىص ملخلى لخىؿيف الخغيجحن.  -08

 للخغيجحن.

يىحض مغهؼ للخلليم ألالىترووي  -09

 بالجاملت

 ال جىحض كاكضة بياهاث للخغيجحن باليليت -09

وحىص طىابؽ إلاىاصفاث وؾلغ  -71

 الىخاب الجامعي.

الىخب الخسصصيت واإلاغاحم الضوعيت  -71

 ىعكيت هحر مخىىكت وهحر وافيت.ال

وحىص اجفاكيت مم مىخبت الاؾىىضعيت  -70

 لغفت للبدث .زالٌ ؾفاعة اإلا مً

 كضم وحىص هـام قئىن ػالب الىترووي. -70

وؿبت الؼالب الى اكظاء هيئت  -77

الخضعيـ يدلم اإلالايحر اللاإلايت 

 واللياؾيت في اهلبيت البرامج.

باليليت لم  وحىص بييت جدخيت الىتروهيت -77

 حؿخول.

وحىص احغاءاث واضخت للخلامل مم  -73

 الىثافت اللضصيت الؼائضة للؼالب.

وؿبت الؼالب الى اكظاء هيئت الخضعيـ ال  -73

يدلم اإلالايحر اللاإلايت واللياؾيت في بغهامج 

 الهىضؾت الىيميائيت .

لكياو  لياث واضخت إلاخابلت اال جىحض آ -74 جفليل اإلاىخبت باالهترهذ . -74

 مً الؼلبت.

يىحض هـام وآليت لخللي الكياو  مً  -75

 الؼلبت.

 كلت زلافت الجىصة بحن الؼالب. -75

 

كلت الخىاحض لؤلوكؼت الؼالبيت كلى  -76

 اإلاؿخىي اإلادلي وألاكليمي.

يويب الخىاحض ألاكالمي للجاملت لخدفحز  -76

 الؼالب كلى ألاوكؼت اإلاسخلفت.

هلاغ الظلف لليليت وكلى ؤؾاؽ حؿاو  جدؿاوي مم لىة يـهغ مما ؾبم ؤن هلاغ ال

 الخالت اإلاخىؾؼت( فإن اليليت جلم طمً اإلاىؼلت التي جاقغ الى 6ألاوػان يالخف مً الكيل)

ملالجت هلاغ  ومً زم فإن هىان خاحت الىيىحض اللضيض مً كىاصغ ألاؾتراجيجي ولىً  للىطم

 .وزؼؽ جؼىيغ الظلف
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 ج ألاواصيميت واإلالغعاث الضعاؾيت.البرام بلض -7

 هلاغ الظعف م هلاغ اللىة م

جخمحز الالئدت الضعاؾيت وجىاولها  -0

 إلاكىالث اإلاجخمم اإلاديؽ.

كضم الخىاصل مم اليلياث اإلاىاؿغة لخباصٌ    -0

 اإلاللىماث التي جسص اإلاىاهج الضعاؾيت.

جغاعي البرامج ألاواصيميت اإلاؼبلت  -7

 اخخياحاث ؾىق اللمل.

 ال يخم جدفحز الؼالب كلى الخللم الظاحي. -7

هىان جىصيف مىزم للبرامج  -3

 الاواصيميت واإلالغعاث الضعاؾيت.

كضم الاؾخفاصة مً آعاء الؼالب في جؼىيغ  -3

 اإلالغعاث الضعاؾيت.

يخىافم جصميم البرامج الاواصيميت  -4

 مم عؾالت وؤهضاف اليليت.

ت كضم اهخـام اإلاغاحلت الضوعيت اإلاىزل -4

 لبرامج ألاكؿام الللميت.

حؿاهم هخائج الخللم اإلاؿتهضفت  -5

 جىميت اإلاهاعاث الظهىيت واإلاهىيت.

لم يخم الاؾخفاصة مً الخلاعيغ الضوعيت  -5

 وجفليلها.

جؼابم هخائج الخللم اإلاؿتهضفت مم  -6

 اهضاف البرهامج.

 كلت جؼبيم ػغق الخللم الخضيثت. -6

جج جدىاؾب ػغق الخضعيـ مم هىا -7

 الخللم اإلاؿتهضفت.

كلت اؾخدضار البرامج التي جدىاؾب مم  -7

 اخخياحاث ؾىق اللمل.

جبجى اليليت ملايحر كىميت كياؾيت  -8

 وؤزغي ملخمضة.

كضم اوكاء قغاواث حلليميت وجضعيبيت مم  -8

اللؼاكاث الصىاكيت  بهضف جؼىيغ 

 البرامج.

جؼبيم آلياث للياؽ مسغحاث  -9

 الخللم اإلاؿتهضفت.

كضم الاؾخفاصة مً مغصوص الخضعيب  -9

 اإلايضاوي لخؼىيغ اإلالغعاث الضعاؾيت.

حكاعن ألاػغاف اإلالىيت في جؼىيغ  -01

 البرامج الاواصيميت.

كلت اإلالغفت باإلالايحر اللاإلايت للمل اإلالاعهت  -01

 اإلاغحليت للبرامج الاواصيميت.

احغاء اؾخبياهاث صوعيت ألزظ آعاء  -00

 ث الضعاؾيت.الؼالب في اإلالغعا

كضم جؼىيغ مؿخىي اللياؽ للملايحر  -00

 لخدليم مؿخىياث جىافؿيت مدليا وكاإلايا.

وحىص بغامج جىافؿيت ممحزة )كماعة  -07

 الواػ( –الؿفً 

اهخمام الؼالب بالخلليم كً الخللم مً  -07

 احل الىجاح فلؽ.

ص اليافي مً الىخب كضم وحىص اللض -03  

 .ف اإلالغعاثاإلاىهجيت بخىصي

 

مً هلاغ الظلف لليليت وكلى ؤؾاؽ  ؤكليـهغ مما ؾبم ؤن هلاغ اللىة  يـهغ مم

 طلف( فإن اليليت جلم طمً اإلاىؼلت التي جاقغ الى 7حؿاو  ألاوػان يالخف مً الكيل)
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الىطم ألاؾتراجيجي ولىً بكيل مدضوص ومخلاعب مم كىاصغ الظلف ومً زم فإن هىان 

 ملالجت هلاغ الظلف. خاحت الى
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 هـام جلىيم الؼالب. بلض -3

 هلاغ الظعف م هلاغ اللىة م

جخىافم اؾاليب الخلىيم للؼالب  -0

 مم جىصيف اإلالغعاث اإلالخمضة.

ال جىحض مىاكيض مدضصة ألكالن هخائج    -0

 الؼالب.

جليـ الامخداهاث اإلاؿخىياث  -7

 اإلاسخلفت للملغفت.

لم يخم بتزويض الؼالب بافاصة عاحلت كً  -7

 اصائهم باالمخداهاث. مؿخىي 

جىىق اؾاليب الخلىيم وال يلخصغ  -3

 كلى الامخداهاث الخدغيغيت.

كضم وحىص هـام مىطىعي المخداهاث  -3

 الكفهي واللملي.

ػغق الخلىيم اإلاخبلت كاصعة كلى  -4

 كياؽ هىاجج الخللم اإلاؿتهضفت.

ؾخفاصة مً آعاء الؼالب في كضم الا  -4

 م.الخلىيي

بؼغق الخلليم جىكيت الؼالب  -5

 والخلىيم.

5-  

يازظ بغؤ  الؼالب كىض وطم  -6

 حضاٌو الامخداهاث.

6-  

يخم كياؽ عطا الؼالب كً البيئت  -7

 الخلليميت.

7-  

يخم الاكخماص كلى الخلىيم اإلاؿخمغ  -8

 باالطافت للنهائي.

8-  

كت جؼبيم هـام جلييم الىع  -9

 الامخداهيت مً مغاحلحن زاعحيحن

  

 

ؾبم ؤن هلاغ اللىة ؤهبر مً هلاغ الظلف لليليت وكلى ؤؾاؽ حؿاو   يـهغ مما

( فإن اليليت جلم طمً اإلاىؼلت التي جاقغ الى كىة الىطم 8ألاوػان يالخف مً الكيل)

 ملالجت هلاغ الظلف. كىاصغ الظلف ومً زم فإن هىان خاحت الى جىحض ألاؾتراجيجي ولىً 
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 ؤكظاء هيئت الخضعيـ بلض -4

 هلاغ الظعف م اللىة هلاغ م

زبرة حيضة في الخلليم ألاواصيمي  -0

 ألكظاء هيئت الخضعيـ

 -كضم جالءم ؤكضاص ألاللاب الللميت )اؾخاط   -0

 مم مخؼباث الخؼىعاث.اؾخاط مؿاكض ( 

جىحض زؼت جضعيب وىاصع ؤكظاء  -7

 هيئت الخضعيـ.

عهم جىىق الخسصصاث لىً وحىص كضم  -7

 الىاخيت.اجؼان في بلع البرامج لهظه 

جىىق جسصصاث ؤكظاء هيئت  -3

 الخضعيـ باألكؿام الللميت.

كظاء هيئت الخضعيـ ؤاليؿبت الىبحرة مً  -3

 طو  زبراث صىاكيت بدثيت مدضوصة.

يخالءم جسصص كظى هيئت  -4

الخضعيـ مم اإلالغعاث التي يلىم 

 بخضعيؿها.

كضم اعجلاء ابخلار الهيئت اإلالاوهت  -4

 غمىكت.للجاملاث اللاإلايت اإلا

جىحض باليليت زؼت الخلامل مم  -5

العجؼ والفائع ألكظاء هيئت 

 الخضعيـ في بلع الخسصصاث .

جؼىيغ ملايحر جلييم اكظاء  اللصىع في -5

 هيئت الخضعيـ والهيئت اإلالاوهت.

جخفم وؿبت ؤكظاء هيئت الخضعيـ  -6

مم الؼالب ػبلا للملايغ اللياؾيت  

 بغامج لليليت.. 9في 

بلع اكظاء هيئت  ىاكت مًكضم الل -6

إلالايحر اللىميت الخاصت بالجىصة الخضعيـ با

 وملاومت جىفيظها.

يىحض زؼت لخليحن ؤكظاء هيئت  -7

الخضعيـ )الهيئت اإلالاوهت( بجميم 

 ألاكؿام.

كضم جفليل ؾياؾت ألاؾخاط الؼائغ  -7

 باألكؿام الللميت.

وحىص ملايحر لخلييم ؤصاء ؤكظاء  -8

 هيئت الخضعيـ.

كلت الخبرة  الاؾدكاعيت الهىضؾيت في بلع  -8

 الخسصصاث للمجخمم اإلاضوي وألاكليمي.

خصٌى بلع مً ؤكظاء هيئت  -9

 لى حىائؼ كلميت.كالخضعيـ 

ألاكباٌ كلى بغامج بغاءة ألازتراق  كلت -9

 الضوليت واإلادليت.

وكغ هخب بمىاصفاث وصاع وكغ  -01

 كاإلايت.

في جؼىيغ الاؾخفاصة مً آعاء الؼالب  كلت -01

 الخضعيؿيت. جىىق الؼغق 

اإلاكاعهت في اجساط اللغاع كلى  -00

 مؿخىي ألاكؿام ومجالـ اليليت.

ؤكظاء هيئت الخضعيـ مً ؤحل  جضعيب  -00

لترقي فلؽ وليـ مً احل عفم الىفاءة ا

 واهدؿابهم ملاعف حضيضة.

ألكظاء جىىق مصاصع الكهاصاث  -07

 هيئت  الخضعيـ.

كلى مياهت كظى هيئت  جإزحر هلاغ الظلف -07

الخضعيـ بحن ؤكظاء هيئت الخضعيـ في 

 اليلياث اإلاىاؿغة.
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جىحض بلثاث وؤحاػة صعاؾيت  -03

 .ألكظاء هيئت الخضعيـ

 

الؿلبي كلى  اوجإزحره  عواجب هحر مجؼيت -03

 ؤواصيميا. كظى هيئت الخضعيـ 

كظاء هيئت جضعيـ أل  جىاحض -04

باللجان الللميت الضائمت وجدىيم 

 بدار بالضوعياث اللاإلايت.ؤ

هـام الخدفحز اإلااص  للؿاكاث الخضعيؿيت  -04

 ال يدىاؾب مم ؤكظاء هيئت الخضعيـ.

اكظاء هيئت جضعيـ باللياصاث  -05

ألاواصيميت بالجاملت )هائب عئيـ 

مضيغ  –عئيـ حاملت  –حاملت 

 وخضاث ومغاهؼ(

  

جىامي زلافت الجىصة بحن ؤكظاء  -06

 هيئت الخضعيـ.

  

هىان كضص ؾاكاث جضعيؿيت ليل  -07

كظى هيئت جضعيـ خؿب صعحخه 

 الللميت.

  

يـهغ مما ؾبم ؤن هلاغ اللىة ؤهبر مً هلاغ الظلف لليليت وكلى ؤؾاؽ حؿاو  

( فإن اليليت جلم طمً اإلاىؼلت التي جاقغ الى كىة الىطم 9ألاوػان يالخف مً الكيل)

 ملالجت هلاغ الظلف. فإن هىان خاحت الىكىاصغ الظلف ومً زم  جىحض ألاؾتراجيجي ولىً 
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 البدث الللمي. بلض -5

 هلاغ الظعف م هلاغ اللىة م

زؼت بدثيت ملخمضة ومىزلت مً  -0

 حميم ألاكؿام باليليت.

ت الضكم اإلاالي الحغاء ووكغ  وجلييم مدضوصي   -0

 البدىر الللميت.

مالءمت جسصص كظى هيئت الخضعيـ  -7

 كليها. مم الغؾائل الللميت التي بكغف

كضم مغاكاة الامياهياث اإلااصيت اإلاخاخت كىض  -7

 وطم الخؼؽ البدثيت.

ييكغ اكظاء هيئت الخضعيـ ملـم  -3

 ابداثهم في اإلاجالث اللاإلايت.

ال يخم جلييم كياؽ مغصوص اإلاسصصاث اإلااليت  -3

 اإلاىفلت كلى البدث الللمي. 

وحىص مىخبت الىتروهيت حوؼي ول  -4

 الخسصصاث.

ض وؿبت البدىر اإلاكترهت مم الاكؿام اهسفا -4

 الللميت ألازغي.

وحىص جلغيغ ؾىى  مً ول كؿم  -5

يىضح وكاػاث ؤكظاء هيئت 

 الخضعيـ البدثيت.

 ت البدىر الخؼبيليت.مدضوصي -5

وحىص مجلت كلميت للبدىر  -6

 الهىضؾيت.

كلت اإلاكاعهت في اإلااجمغاث الضوليت بؿبب كلت  -6

 الضكم اإلاالي.

ث هىضؾيت لبلع ماجمغا -7

 الخسصصاث.

 ت البدىر اللىميت التي هفيض الضولت.مدضوصي -7

لليا لجميم البرامج الضعاؾاث جىىق ال -8

 صهخىعاه(. –ماحؿخحر  –)صبلىم 

مدضوصيت الغهبت مً الباخثحن للخفغن الللمي  -8

 إلادضوصيت صكم الجاملت لهم.

جىحض آليت للياؽ عطا الباخثحن كً  -9

 ميت وؤصاء اليليت.الخضماث الخللي

ال يىحض زؼت حؿىيم البدىر والخلغيف  -9

 ببرامج الضعاؾاث اللليا.

في الضوعياث ألاهخمام باليكغ  -01

مجالث( طاث ملامل  –)ماجمغاث 

 جإزحر كالي.

كضم ألازظ بإعاء اإلاؿخفيضيً مً زغيجي بغامج  -01

 الضعاؾاث اللليا.

مم  كلت البروجىوىالث والكغاواث البدثيت -00  

 الجاملاث اللاإلايت وألاكليميت.

كضم وحىص آلياث للخإهض مً جىافم ػغائم  -07  

الخلىيم اإلاؿخلملت مم مسغحاث الخللم 

 اإلاؿتهضفت.

مخابلت وجلييم الباخثحن كبل احغاءاث  -03  

 وبلضالدسجيل للضعحت الللميت  هحر وافيت

ال جغاعي اليليت جىافم بغامج اإلااحؿخحر مم  -04  

 احاث اإلاجخمم.اخخي

مً هلاغ الظلف لليليت وكلى ؤؾاؽ حؿاو   ؤكليـهغ مما ؾبم ؤن هلاغ اللىة 

الىطم  طلف( فإن اليليت جلم طمً اإلاىؼلت التي جاقغ الى 01ألاوػان يالخف مً الكيل)

 جؼىيغ وجدؿحن مؿخمغ. ألاؾتراجيجي ومً زم فإن هىان خاحت الى
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 ؿخلبليتلىكاث والخدضياث اإلااإلازالثا: 

 هلاغ الظعف م هلاغ اللىة م

وحىص زؼت مىـمت لخضمت اإلاجخمم  -0

 وجىميت البيئت.

طاث الؼابم طلف اللائض مً الىخضاث    -0

 الخاص كياؾا بامياهياث اليليت.

وحىص وخضاث ملخمضة طاث الؼابم  -7

 الخاص.

كضم وحىص كاكضة بياهاث للىخضاث طاث  -7

 الؼابم الخاص.

في بكيل هبحر  ألاكخماص كلى اللمالت اإلااكخه  -3 لؤلمياهياث الخاليت. اؾخسضام مخمحز  -3

 ؤكماٌ الصياهت وكلت اإلاهىضؾحن والخغفحن.

وفغة ؤكظاء هيئت الخضعيـ في بلع  -4

 الخسصصاث.

كلت كضص هيئت الخضعيـ في بغهامجي الهىضؾت  -4

 الىيميائيت و الواػ.

للضعاؾاث اللليا مً طبؽ الدسجيل  -5

 اإلالاوهت بالخؼت البدثيت.الهيئت 

كضص اإلالغعاث ألالىتروهيت التي جم اهجاػها هحر  -5

 واف,

جىفحر الضوعياث الللميت اإلاخسصصت  -6

 الىتروهيا.

 كضم مىاهبت حوحراث ؾىق اللمل. -6

وحىص زؼت للخلامل مم العجؼ  -7

 والفائع الكظاء هبئت الخضعيـ.

مثل كضم الخفاكل مم مىـىمت الليم اللاإلايت  -7

 اإلالايحر الخىافؿيت.

وحىص ؾياؾاث للخلامل مم العجؼ  -8

 والفائع للمىاعص البكغيت الاصاعيت.

طلف عوح اللمل اللائم كلى الفغيم لىحىص  -8

 اهىاق مً ؤهماغ الصغاق بحن ألاصواع .

صكم الجاملت ماصيا لؤلبدار  -9

 اإلايكىعة.

إلاسغحاث  ألاكضاص والخإهيل مؿخىي طلف  -9

 .ل الجامعيالخلليم كب

  -01 جؼايض الؼلب كلى الخلليم الهىضس ي. -01

يـهغ مما ؾبم ؤن هلاغ اللىة ؤهبر مً هلاغ الظلف لليليت وكلى ؤؾاؽ حؿاو  

( فإن اليليت جلم طمً اإلاىؼلت التي جاقغ الى كىة الىطم 00ألاوػان يالخف مً الكيل)

 زم فإن هىان خاحت الى ألاؾتراجيجي ولىً بكيل مدضوص ومخلاعب مم كىاصغ الظلف ومً

 ملالجت هلاغ الظلف.
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 ؤوال: اللضعة اإلااؾؿيت والخىـيميت        

 بلض ؤهضاف اليليت -0

 التهذًذاثهلاغ  م الـشصهلاغ  م

احؿاق فظايا  اإلاجخمم مم ؤهضاف  -0

 اليليت.

الخوحراث في ألاوطاق ألاكخصاصيت  -0

 والؿياؾيت اإلادؿاعكت.

إلاديؽ الى خاحت اإلاجخمم ا -7

 اؾدكاعاث ومؿاهضة اليليت له.

الخؼىعاث الؿغيلت في الخىىىلىحيا  -7

 الخضيثت.

خاحت ألاكليم اللغبي الى زبراث  -3

 اليليت ألاواصيميت والهىضؾيت.

كضم وطىح عئيت ماؾؿاث الضولت  -3

 لللؼاكاث الهىضؾيت.

الاؾخفاصة مً امياهياث اليليت في  -4

 سخلفت.جضعيب مهىضس ي اللؼاكاث اإلا

كضم اهخمام صوائغ الضولت في وطم الغحل  -4

 اإلاىاؾب في اإلايان اإلاىاؾب

خغيت خغهت الاؾاجظة مم ماؾؿاث  -5

 الضولت اإلاسخلفت.

كضم جدفحز اإلاجخمم للباخثحن باليليت  -5

 للمىطىكاث طاث الصلت بالضولت

ؾاؽ حؿاو  يـهغ مما ؾبم ان هلاغ الفغص اإلاخاخت جدؿاوي مم هلاغ التهضيضاث وكلى ا

( ان اليليت جلم في اإلاىؼلت التي جاقغ الى حؿاو  الفغص ومً زم 07ألاوػان يالخف مً قيل)

 فان هىان اهخماما يدفؼ الى حلؼيؼ الاؾتراجيجيت ووطم بغامج جؼىيغيت.

 

 هخائج جدلُل البِئت الخاسحُت:
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 بلض الهييل الخىـيمي -7

 

 التهذًذاثهلاغ  م الـشصهلاغ  م

يىحض كالكت وػيضة  وفلالت بحن  -0

الجىصة ومغهؼ طمان وخضة طمان 

 الجىصة بالجاملت,

ــــىصة   -0 ـــمان الجــ ــــضة طـــ ـــاعهت وخــ ـــلف مكـــ طـــ

ـــم  فـــــي كـــــغض ومىاككـــــت كظـــــايا الجـــــىصة مــ

 اإلاجخمم اإلادلي.

 

وحىص وخضة لؤلػماث واليىاعر  -7

 جخلاون مم اإلادافـت.

اليفى الهييل بالخلاون اإلاخباصٌ ألافلي  -7

 والغؤس ي بحن مؿخىياجه ووخضاجه.

جامعي مهيإ للبٌى اإلاىار اللام ال -3

جؼىيغ الهياول الخىـيميت للخىافم 

 مم مخؼلباث الاكخماص

صلىبت جضبحر الضعحاث اإلااليت  -3

 للىؿائف فى الهياول الخىـيميت.

 

يـهغ مما ؾبم ان هلاغ الفغص اإلاخاخت جدؿاوي مم هلاغ التهضيضاث وكلى اؾاؽ حؿاو  

ت التي جاقغ الى حؿاو  الفغص ومً زم ( ان اليليت جلم في اإلاىؼل03ألاوػان يالخف مً قيل)

 فان هىان اهخماما يدفؼ الى حلؼيؼ الاؾتراجيجيت ووطم زؼؽ جؼىيغيت.
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 اللياصاث واللامليحن بلض -3
 هلاغ التهضيضاث م هلاغ الفغص م

مىار الضيملغاػيت الؿائض فى  -0

 اإلاجخمم. 

 اللغعاث الخاػئت مً اإلاؿئىلحن الوحر هفء -0

امج جضعيبيت لخىميت جىافغ خؼم وبغ  -7

اإلاهاعاث ؤلاصاعيت لللياصاث ؤلاصاعيت 

 وألاواصيميت.

 اللغاعاث الىػاعيت الاؾخثىائيت. -7

اإلاغوهت فى كلض بغجىوىالث الخلاون  -3

والكغاهت مم بلع اإلااؾؿاث 

الخضميت وؤلاهخاحيت باإلاجخمم 

 الخاعجى.

مغوهت اللىاكض الخاهمت لضي اإلاىافؿحن   -3

 بالجاملاث.

 

مياهت وؾملت اليليت فى اإلاجخمم  -4

 مىاجيت 
ً
الخاعجى جيهئ ؿغوفا

إلاصضاكيت اإلاللىماث وؤلاكالهاث 

اإلايكىعة كنها مما يىلىـ كلى 

 اللياصاث.

 

مغهؼيت ؤلاصاعة, وصضوع بلع اللىائذ  -4

واللغاعاث الخىـيميت جخصف باللمىميت 

والتى كض ال جخآلئم وػبيلت اللمل  

 مم.اإلااؾؿاث اإلاسخلفت باإلاجخ

ػبيلت اإلاجخمم اإلاديؽ وصائغة اللالكاث  -5  

ؤلاحخماكيت واإلالاعف وجإزحراجه الؿلبيت كلى 

 ججىب حلاعض اإلاصالح.

 

مم هلاغ التهضيضاث وكلى اؾاؽ حؿاو  ألاوػان  ؤكليـهغ مما ؾبم ان هلاغ الفغص اإلاخاخت 

ومً زم فان  ضيضاثكىة الته( ان اليليت جلم في اإلاىؼلت التي جاقغ الى 04يالخف مً قيل)

 .يؼالب بملالجت التهضيضاثهىان اهخماما 
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 بلض اإلاىاعص اإلااليت واإلااصيت -4

 التهذًذاثهلاغ  م الـشصهلاغ  م

الاؾخفاصة مً مغهؼ الاؾدكاعاث  -0

 الهىضؾيتباليليت.

وحىص ولياث هىضؾت مىافؿت طاث صكم   -0

 ممحز.

 وحىص وخضاث طاث ػابم زاص -7

لها  اإلالخمضة التي وبغامج الؿاكاث

 صوع حىهغ  في جىميت مىاعص اليليت.

صلىبت الخصٌى كلى الضعحاث الىؿيفيت  -7

 التي حلبر كً الخلليم الهىضس ي.

اإلاغوهت التي حؿمذ باوكاء بغامج  -3

 حضيضة 

جىافـ ولياث الهىضؾت كلى اإلاكاعيم  -3

 اللىميت طاث اللائض اإلامحز.

 خاحت اإلاجخمم الى جؼبيم البدث -4

 الللمي.

 الىطم ألامجي الخالي بالبلض. -4

وحىص عحاٌ اكماٌ حؿاهم في صكم  -5

 اليليت اإلااص .

 صلىبت اإلاىافؿت اكليميا وكاإلايا. -5

اكباٌ الؼالب الىافضيً ببرامج  -6

 الضعاؾاث اللليا.

 كلت حؿىيم الابدار الللميت. -6

الاؾخفاصة مً امياهياث اليليت في  -7

ؿخمغ إلاهىضس ي جلضيم الخضعيب اإلا

 اللؼاكاث اإلاسخلفت.

فلضان زلت بلع اإلااؾؿاث بمسغحاث  -7

 البدث الللمي والاؾدكاعاث الهىضؾيت.

الاؾخفاصة مً اإلالامل اإلاخمحزة  -8

اللياؾيت والتي جفيض اإلاجخمم 

 اإلادلي.

كضم جىاؾب اإلاحزاهيت اإلاسصصت لليليت مً  -8

 الضولت مم مخؼلباث وػمىخاث اليليت.

بىت اإلاللىماث الضوليت وحىص ق -9

 للخىاصل مم الاػغاف اإلالىيت

9-  

   وحىص الضكم اإلااص  الخيىمي . -01

هلاغ التهضيضاث وكلى اؾاؽ بش يء كليل مً   ؤهبريـهغ مما ؾبم ان هلاغ الفغص اإلاخاخت 

الفغص  كىة( ان اليليت جلم في اإلاىؼلت التي جاقغ الى 05حؿاو  ألاوػان يالخف مً قيل)

يكيل مدضوص , وهى ما يلىـ كً وحىص بيئت زاعحيت مصجلت , ولىً هىان اإلاخاخت 

 مجمىكت مً التهضيضاث جدخاج الى حلؼيؼ الاؾتراجيجيت مً زالٌ زؼؽ وبغامج جؼىيغيت.
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 الخلىيم اإلااؾس ي بلض -5

 التهذًذاثهلاغ  م الـشصهلاغ  م

حسجيب اصاعة اليليت للكياو   -0

واإلالترخاث الخاصت باألػغاف 

 مليت .اإلاجخ

 مكاعهت الاػغاف اإلاجخمليت إلاىاككت كلت   -0

 ماقغاث هخائج الخلىيم الىلي ألصاء اليليت.

جدضيض مجاالث مؿخلبليت للخؼىيغ  -7

لخضمت اإلاجخمم في طىء هخائج 

 الخلىيم

مً اجساط احغاءاث جصخيديت  مدضوصيت  -7

 هخائج الخلىيم.زالٌ 

جدغص اليليت كلى الخلىيم مً  -3

احلت الخاعحيت وىؾيلت زالٌ اإلاغ 

 ؤؾاؾيت للخلىيم.

ال يخم جىطيذ  كمل زؼؽ مؿخلبليت  -3

 في طىء الخلىيم.  اهضاف اليليتلخدليم 

مدضوصيت جلييم اصاء اليليت هدى  -4  -4

 اإلاكغوكاث  اللىميت والتي جفيض اإلادافـت.

مدضوصيت جفليل اللىائذ واللىاهيحن  -5  

لفاكليت واإلاخلللت باإلاؿاءلت في مجاالث ا

 الخلليميت.
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هلاغ التهضيضاث وكلى اؾاؽ حؿاو  ألاوػان ؤكل مً يـهغ مما ؾبم ان هلاغ الفغص اإلاخاخت 

التهضيضاث, وهى ما يلىـ  كىة( ان اليليت جلم في اإلاىؼلت التي جاقغ الى 06يالخف مً قيل)

وبغامج  كً وحىص بيئت زاعحيت جدخاج الى مىاحهت مً زالٌ حلؼيؼ الاؾتراجيجيت بىطم زؼؽ

 جؼىيغيت إلالالجت التهضيضاث.
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 زاهيا: الفاكليت الخلليميت والبدث الللمي.       

 بلض الؼالب والخغيجىن  -0

 التهذًذاثهلاغ  م الـشصهلاغ  م

جىاحض بغامج حضيضة لغكايت  -0

 الىافضيً

الؼياصة في اكضاص الخغيجحن مما ياص  الى  -0

 حكبم ؾىق اللمل.

خمحزة لجظب ػالب وحىص ملامل م -7

 الضعاؾاث اللليا.

 الخىافـ مً زالٌ اوكاء ولياث زاصت. -7

وحىص مكاعيم هىضؾيت باإلاىؼلت  -3

 جفيض جضعيب الؼالب.

كضم كضعة اليليت في الخدىم في اكضاص  -3

 اإلالبىلحن.

وطم اليليت الجوغافي ومغوهت  -4

 الخضعيب بهيئت كىاة الؿىيـ.

اللاإلايت مً ال يىحض جىاصل مم اليلياث  -4

 زالٌ مىـىمت الخللم كً بلض.

قبىت الاهترهذ واجاخت فغصت  -5

 مخابلت الخغيجحن

 كلت فغص اللمل. -5

وحىص بلع اإلااؾؿاث الاهليت  -6

إلاؿاكضة الؼالب في جؼىيغ 

 مكاعيلهم.

ألاػماث ألاكخصاصيت وجإزحرها كلى الىىاحي  -6

 ألاواصيميت.

اولياؽ وطليت البييت الخدخيت للبلض كلى  -7 ملضٌ جؼايض الؿيان في اإلاىؼلت. -7

 اليليت بكيل كام.

وحىص قغواث بفخذ ؾىق كمل  -8

 للخغيجحن.

جغاحم اإلاؿخىي الللمي للضم مىاهبخه  -8

 للخؼىعاث الللميت اللاإلايت.

كالكاث حيضة وجىاصل مم  -9

 الخغيجحن.

كضم الخىاػن بحن ألاهار والظوىع في زؼؽ  -9

 الخىؿيف اإلاغهؼيت.

يـهغ مما ؾبم ان هلاغ الفغص اإلاخاخت جدؿاوي مم هلاغ التهضيضاث وكلى اؾاؽ حؿاو  

( ان اليليت جلم في اإلاىؼلت التي جاقغ الى حؿاو  الفغص ومً زم 07ألاوػان يالخف مً قيل)

 وطم زؼؽ إلاىاحهت الخدضياث مً زالٌ فان هىان اهخماما يدفؼ الى حلؼيؼ الاؾتراجيجيت 

 جؼىيغيت.وبغامج 
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 بلض البرامج ألاواصيميت واإلالغعاث الضعاؾيت. -7

 التهذًذاثهلاغ  م الـشصهلاغ  م

جؼبيم ملايحر واضخت ومدضصة  -0

(NARS) .وجىفحر الامياهياث لخدليلها 

حمىص اللىائذ واللىاهيحن التي حليم كمليت   -0

 الخويحر ملاعهت باليلياث  اإلاىافؿت الخاصت. 

واصيمي وحىص هـام فلاٌ لالعقاص ألا -7

يؿاكض كلى جىفحر اإلاللىماث 

 للمفاطلت والخلضم في اإلاؿاع الللمي.

 كضم وحىص هـام يديذ لليليت ازخياع ػالبها  -7

وحىص هـام قئىن حلليم وػالب  -3

كملياث الدسجيل ويظمً يؿهل 

 الضكت والؿغكت في ألاصاء.

صلىبت ملغفت اخخياحاث ؾىق اللمل مً  -3

 الخسصصاث الهىضؾيت .

وحىص مكغوكاث مم وػاعة الخلليم  -4

 اللالي لغفم هفاءة اللمليت الخلليميت.

مدضوصيت عبؽ البرامج الاواصيميت  -4

 باخخياحاث ؾىق اللمل.

فخذ مجاٌ للضعاؾت امام مجاالث  -5

 الضبلىماث اإلاخسصصت.

مدضوصيت وعي ؤكظاء هيئت الخضعيـ  -5

 باإلالايحر اللاإلايت.

ء هيئت يىحض وؿبت هبحرة مً ؤكظا -6

 الخضعيـ كلى وعي باإلالايحر اللىميت.

  

جىفحر مصاصع الخللم وحلضيل  -7

 اإلالغعاث.

  

امياهيت كمل بغامج مخمحزة  -8

 بمصغوفاث.
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هلاغ التهضيضاث وكلى اؾاؽ بش يء كليل مً   ؤهبريـهغ مما ؾبم ان هلاغ الفغص اإلاخاخت 

الفغص  كىةاإلاىؼلت التي جاقغ الى ( ان اليليت جلم في 08حؿاو  ألاوػان يالخف مً قيل)

اإلاخاخت يكيل مدضوص , وهى ما يلىـ كً وحىص بيئت زاعحيت مصجلت , ولىً هىان 

 مجمىكت مً التهضيضاث جدخاج الى حلؼيؼ الاؾتراجيجيت مً زالٌ زؼؽ وبغامج جؼىيغيت.

 

 بلض هـام جلىيم الؼالب. -3

 التهذًذاثهلاغ  م الـشصهلاغ  م

 مدضوصيت حلضيل ػغق الخلىيم.  -0 يف يىضح ػغق الخلىيموحىص جىص -0

كضص هبحر مً اإلامخدىيحن اكغاض  -7 جىحض آليت ألكالم الؼالب بالخلىيم. -7

الخاعحيحن كً اإلاكاعهت في جلىيم الؼالب 

 لظألت اإلايافأث.

وؿبت الؼالب الى اكظاء هيئت  -3

الخضعيـ والهيئت اإلالاوهت مىاؾبت مما 

 لىيم.يؿهل كمليت الخ

كضم جىافغ الضكم اإلااص  الؾخمغاعيت جلييم  -3

 ألاصاء مً زالٌ وخضة الجىصة.

يخم جلييم عطاء الؼالب كً اصاء  -4

 اليليت وكالكخه بالبيئت اإلاجخمليت.

 صلىبت حلضيل ؾياؾاث الخليحن  -4

 مدضوصيت جىىىلىحيا اإلاللىماث في الخلىيم -5  

 كضم وحىص هـام الىترووي مؿخسضم -6  

 الؾخلصاء آعاء الؼالب.

هلاغ التهضيضاث وكلى اؾاؽ حؿاو  ألاوػان ؤكل مً يـهغ مما ؾبم ان هلاغ الفغص اإلاخاخت 

التهضيضاث, وهى ما يلىـ  كىة( ان اليليت جلم في اإلاىؼلت التي جاقغ الى 09يالخف مً قيل)

زؼؽ وبغامج  كً وحىص بيئت زاعحيت جدخاج الى مىاحهت مً زالٌ حلؼيؼ الاؾتراجيجيت بىطم

 جؼىيغيت إلالالجت التهضيضاث.
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 ؤكظاء هيئت الخضعيـ بلض -4

 التهذًذاثهلاغ  م الـشصهلاغ  م

جدليم مخؼلباث الجىصة في زؼؽ  -0

 جضعيب ؤكظاء هيئت الخضعيـ.

ألاػماث اإلادليت واللاإلايت وجإزحرها كلى  -0

 الخبراث الاواصيميت.

الخىحه هدى اصالح مىـىمت الخلليم  -7

 هفاءة كظى هيئت الخضعيـ.غفم ل

كلت البلثاث البدثيت مً ؤحل جباصٌ  -7

 الخبراث

وحىص كالكت كىيت بحن اإلاؿئىلحن  -3

 باإلادافـت وؤكظاء هيئت الخضعيـ.

كلت اإلااؾؿاث الصىاكيت الىبري التي حؿاهم في  -3

 مكاعهت زبراث اكظاء هيئت الخضعيـ

ملـم الاؾدكاعاث الهىضؾيت  -4

كلى ؤكظاء هيئت باإلادافـت حلخمض 

 الخضعيـ.

ألاكاعاث اإلامخضة بالضٌو اللغبيت وزاصت  -4

 للمخمحزيً مً ؤكظاء هيئت الخضعيـ.

الخدغن الجاص في فغص الخصٌى  -5

كلى مكغوكاث بدثيت ممىلت مً 

 وػاعة الخلليم اللالي.

كضم هفايت البلثاث الخاعحيت طاث  -5

 الخسصص الىاصع  مً كبل الخلليم اللالي.

ئمت جسصصاث ؤكظاء هيئت مم مال  -6

 ؤخخياحاث اإلادافـت.

كضم الخغص كلى عفم اإلاؿخىي اإلااص   -6

 ألكظاء هيئت الخضعيـ.

جىافغ واصع ؤواصيمي مخمحز لخضعيب  -7

مهىضس ي اللؼاكاث اإلاسخلفت 

 باإلادافـت.

عدم عىدة بعض المبعىثيه بعد الحصىل على  -7

 الدرجاث العلميت.

   ىصة.عبؽ الخافؼ بظمان الج -8
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هلاغ التهضيضاث وكلى اؾاؽ بش يء كليل مً   ؤهبريـهغ مما ؾبم ان هلاغ الفغص اإلاخاخت 

الفغص  كىة( ان اليليت جلم في اإلاىؼلت التي جاقغ الى 71حؿاو  ألاوػان يالخف مً قيل)

اإلاخاخت يكيل مدضوص , وهى ما يلىـ كً وحىص بيئت زاعحيت مصجلت , ولىً هىان 

 ث جدخاج الى حلؼيؼ الاؾتراجيجيت مً زالٌ زؼؽ وبغامج جؼىيغيت.مجمىكت مً التهضيضا
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 البدث الللمي.بلض  -5

 التهذًذاثهلاغ  م الـشصهلاغ  م

ت الخضعيـ لليكغ ئجىحيه ؤكظاء هي -0

 في مجالث لها ملامل جإزحر.

كلت اهخاج البدث الللمي الظ  يلخمض كلى   -0

 الخمىيل.

 كلت حؿىيم مسغحاث البدث الللمي. -7 ر في لجان الترقي.وطم ملايحر لالبدا -7

وحىص مسخبراث مخمحزة حؿاكض كلى  -3

 البدث الللمي.

 مدضوصيت جؼىيغ اؾاليب الخلاون البدثي. -3

وحىص ؾفاعة اإلالغفت واإلاىخبت  -4

ألالىتروهيت التي حؿاكض في البدث 

 الللمي.

كضم وكغ زلافت ؤهميت البدث الللمي  -4

 اإلادلي.للمجخمم 

ؤكظاء هيئت جضعيـ مخمحزيً بدثيا  -5

 ولهم حىائؼ ملخمضة.

كضم جفليل الضوع ألاكالمي لخضمت البدث  -5

 الللمي.

ألالتزام بدلىق اليكغ واإلايثاق  -6

 ألازالقي

 كلت جىـيم اإلااجمغاث الضوليت واإلادليت. -6

 طلف مصاصع جمىيل البدث الللمي  -7  

 اواث بدث كلمي.مدضوصيت اجفاكياث وقغ  -8  

كلت ألاؾخفاصة مً البدىر  وطلف الؼلب  -9  

 كليها

هلاغ التهضيضاث وكلى اؾاؽ حؿاو  ألاوػان ؤكل مً يـهغ مما ؾبم ان هلاغ الفغص اإلاخاخت 

التهضيضاث, وهى ما يلىـ  كىة( ان اليليت جلم في اإلاىؼلت التي جاقغ الى 70يالخف مً قيل)

ى مىاحهت مً زالٌ حلؼيؼ الاؾتراجيجيت بىطم زؼؽ وبغامج كً وحىص بيئت زاعحيت جدخاج ال

 جؼىيغيت إلالالجت التهضيضاث.
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 زالثا: اإلالىكاث والخدضياث اإلاؿخلبليت

 التهذًذاثهلاغ  م الـشصهلاغ  م

 كضم جبجي مخؼلباث ألاكخماص الضولي .     -6 مىكم وحجم اليليت. -0

فغص جىافؿيت للبلثاث في اإلاجاٌ  -7

 الهىضس ي.

لضان زلت بلع اإلااؾؿاث مً مسغحاث ف -7

 البدث الللمي.

جىافغ حهاث كاإلايت لضكم البدث  -3

 الللمي.

ؤهلبيت ألابدار الللميت ال حلالج مكاول  -3

 كىميت ؤو مجخمليت.

وحىص زؼؽ جىميه مؿخضامت بالضولت  -4

 لضكم اإلاكغوكاث بالجاملاث

 مدضوصيت الصالخياث بؿبب اإلاغهؼيت. -4

مخمحزة مً اكظاء هيئت وحىص هسبت  -5

 الخضعيـ .

اللىاهيحن واللىائذ التي جدض مً خظىع  -5

 الىضواث واإلااجمغاث.

هثرة الجاملاث اإلادليت ئاص  الى طلف  -6 اليليت جدبجى هـام الجىصة الكاملت. -6

 الىطم الخىافس ي.

اإلاغوهت في كلض بغوجىوىالث مم  -7

 حاملاث مخمحزة كاإلايا.

إلاسصصت للجاملت والتي محزاهيت الضولت ا -7

 جىلىـ بضوعها كلى اليليت.

 اإلاخوحراث في ألاوطاق ألاكخصاصيت وألاحخماكيت -8  

طلف البييت الخدخيت لكبياث هـم  -9  

 اإلاللىماث.

هلاغ التهضيضاث وكلى اؾاؽ حؿاو  ألاوػان ؤكل مً يـهغ مما ؾبم ان هلاغ الفغص اإلاخاخت 

التهضيضاث, وهى ما يلىـ  كىةفي اإلاىؼلت التي جاقغ الى ( ان اليليت جلم 70يالخف مً قيل)

كً وحىص بيئت زاعحيت جدخاج الى مىاحهت مً زالٌ حلؼيؼ الاؾتراجيجيت بىطم زؼؽ وبغامج 

 جؼىيغيت إلالالجت التهضيضاث.
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 ألابعادعىاصش 

 

 البِئت الخاسحُت البِئت الذاخلُت

عذد عىامل 

 اللىة

عذد عىامل 

 الظعف

عذد عىامل 

 ـشصال

عذد عىامل 

 التهذًذاث

 5 5 4 6 ؤهذاؾ اليلُت

 3 3 9 8 الهُيل الخىظُمي

 5 4 04 00 اللُاداث والعاملين

 8 01 9 8 اإلاىاسد اإلاالُت واإلاادًت

م اإلااظسخي  5 3 3 4 الخلٍى

جىن   9 9 76 76 الؼالب والخٍش

البرامج ألاوادًمُت 

 واإلالشساث الذساظُت

07 03 8 5 

م الؼالب  6 4 4 9 هظام جلٍى

 7 8 04 07 ؤعظاء هُئت الخذَسغ

 9 6 04 01 البدث العلمي

اإلاعىكاث والخدذًاث  

 اإلاعخلبلُت

01 9 7 9 

 70 67 009 070 مجمىع العىامل

 على الجذٌو العابم ًخطح ؤن:باألػالع 

هلؼت طعف على  009هلؼت في ملابل  070عذد هلاغ اللىة لليلُت ًبلؽ ؤوال: 

اإلااظعُت, والخىظُمُت ,والـاعلُت الخعلُمُت والبدث  معخىي حىاهب اللذسة

العلمي والخدذًاث اإلاعخلبلُت , وهى ما ٌعىغ كىة الىطع الاظتراجُجي للبِئت 

الذاخلُت ولىً بذسحت مدذودة جمُل الى مخىظؽ الىطع هدُجت لىحىد العذًذ 

 الذاخلُت والخاسحُت هخائج جدلُل البِئتملخص 

 الخاسحُت:
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مً هلاغ الظعف التي جدخاج الى معالجت مً خالٌ خؼؽ واظتراجُجُاث 

ش. وظُاظاث  وبشامج للخؼٍى

تهذًذ على  70ؿشصت في ملابل  67زاهُا: عذد الـشص اإلاخاخت لليلُت ًبلؽ 

حىاهب اللذسة اإلااظعُت, والخىظُمُت ,والـاعلُت الخعلُمُت والبدث معخىي 

العلمي والخدذًاث اإلاعخلبلُت وهى ٌعىغ وحىد بِئت خاسحُت ػير مشجعت الى 

م خذ ما, وهىان العذًذ مً التهذًذاث الت ي جدخاج الى مىاحهت عً ػٍش

ش. هما ًخؼلب ألامش اًظا الى وطع  اظتراجُجُاث وخؼؽ وبشامج للخؼٍى

  اظتراجُجُاث وخؼؽ للىمى والخىظع مً ؤحل اكخىاص الـشص اإلاخاخت.
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 الخؼت ؤلاؾتراجيجيت

 اإلاؿخدضزت
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م  ت مً دساظت باليلُ تؤلاظتراجُجى الخؼتبعذ ؤن بهخهى ؤعظاء ؿٍش

 وحشخُص وجدلُل اإلاخؼيراث والعىامل ؤلاظتراجُجُت فى البِئت الذاخلُت لليلُت

, ومً زم جدذًذ مجاالث اللىة ومجاالث الظعف, بالخعاون مع الجهاث اإلاعخـُذة

وحب آلان بظخخالص الذالالث ؤلاظتراجُجُت لهزا الخدلُل البُئى. وإلعذاد 

 ُت مً خالٌ الخؼىاث الخالُت:  مصـىؿت العىامل ؤلاظتراجُجُت الذاخل

جدذًذ وصن وعبى ليل هلؼت مً هلاغ اللىة )عامل بظتراجُجى( وليل هلؼت  .0

 51مً هلاغ الظعف ) عامل بظتراجُجى(, ومشاعاة ؤن مجمىع ألاوصان اليعبُت 

لىلاغ الظعف بدُث ًىىن مجمىع الىصن اليعبحى لىلاغ   51لىلاغ اللىة و 

 .   011اللىة وهلاغ الظعف 

7.  
ً
جشجِب العىامل ؤلاظتراجُجُت الذاخلُت )هلاغ اللىة وهلاغ الظعف ( جشجِبا

 بدُث ؤن الترجِب ألاٌو لىلؼت اللىة ؤو الظعف راث الىصن اليعبى 
ً
جىاصلُا

ألاهبر, بِىما الترجِب ألاخير لىلؼت اللىة ؤو هلؼت الظعف راث الىصن اليعبى 

 ألاصؼش.

م طشب الىصن خعاب الىصن اإلاشجح ليل هلؼت مً هلاغ    .3 اللىة عً ػٍش

 -% 91فى خالت كذسة اليلُت على الاظخـادة مً هلؼت اللىة بيعبت  4× اليعبي 

فى خالت كذسة اليلُت على الاظخـادة مً هلؼت  3× % وبظشب الىصن اليعبى 011

%.ؤما باليعبت لحعاب الىصن اإلاشجحليل هلؼت مً هلاغ 91 -% 75اللىة بيعبت 

م طش  فى خالت كذسة اليلُت على  7× ب الىصن اليعبي الظعف ؿُىىن عً ػٍش

فى  0× % وبظشب الىصن اليعبى 011 -% 91الخؼلب على هلؼت الظعف بيعبت 

 %. 91 -% 75خالت كذسة اليلُت على الخؼلب على هلؼت الظعف بيعبت 

حمع ألاوصان اإلاشجحت ليل مً هلاغ اللىة وهلاغ الظعف للىصٌى بلى     .4

عبت لليلُت, وهزا الشكم ٌعبر عً كذسة اليلُت على الخعامل اإلاشجح بالي الىصن الىلى

 مصـىؿت العىامل الاظتراجُجُت الذاخلُت

 )اللىي والظعف ليلُت الهىذظت(
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واهذ اللذسة ؤهبر  3مً  وبكترب البِئت الذاخلُت ) ولما صاد الشكم مع عىامل

ٌ  ههى والعىغ صحُذ(. وهما  :الخالى مىضح فى الجذو

الىصن  العىامل ؤلاظتراجُجُت الذاخلُت 

 اليعبى 

 الذسحت

  الخإزير

الىصن 

 اإلاشجح 

 الخعلُم 

 هلاغ اللىة

  07 4 3 زبرة حيضة في الخلليم ألاواصيمي ألكظاء هيئت الخضعيـ

يىحض باليليت وخضة طمان الجىصة لخلييم الاصاء وجدليم الاهضاف 

 الاؾتراجيجيت.

3 3 
9 

 

  07 4 3 ملامل مجهؼة بإخضر ألامياجياث والخلىياث الخضيثت.

  9 3 3 اهياث لخدليلها.وجىفحر الامي (NARS)جؼبيم ملايحر واضخت ومدضصة 

  9 3 3 صهخىعاه(. –ماحؿخحر  –جىىق الضعاؾاث اللليا لجميم البرامج )صبلىم 

  9 3 3 .جيجياث جضعيـ وحللم ىحىص اؾتراتهخم اليليت ب

اليليت بها اللضيض مً الىخضاث طاث الؼابم الخاص التى جلضم زضماتها 

 للمجخم اإلادلى.  

3 4 
07 

 

  9 3 3 بحن ؤكظاء هيئت الخضعيـ. جىامي زلافت الجىصة

  9 3 3 زؼت بدثيت ملخمضة ومىزلت مً حميم ألاكؿام باليليت.

  07 4 3 .جىحض مصاصع لخىميت الخمىيل الظاحى باليليت

  9 3 3 اؾخسضام مخمحز لؤلمياهياث الخاليت.

  6 3 7 جغاعي البرامج ألاواصيميت اإلاؼبلت اخخياحاث ؾىق اللمل.

  6 3 7 لخصخيذ اإلاؿاعاث الوحر كاصلت وكضم الدؿتر كلى الفؿاص.وحىص ؾياؾاث 

  6 3 7 جىافغ جىصيف وؿيفي لجميم الىؿائف واإلاهام باليليت.
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  6 3 7 وحىص وخضة لكئىن الخغيجحن

  6 3 7 امياهيت كمل بغامج مخمحزة بمصغوفاث.

  8 4 7 يخم اؾدثماع اإلاىاعص البكغيت )اللاملحن( بىفاءة.

  3 3 0 لى لخىؿيف الخغيجحن.وحىص ملخ

  3 3 0 خصٌى بلع مً ؤكظاء هيئت الخضعيـ هلى حىائؼ كلميت.

  3 3 0 وحىص زؼت مىـمت لخضمت اإلاجخمم وجىميت البيئت.

  3 3 0  صكم الجاملت ماصيا لؤلبدار اإلايكىعة.

  4 4 0 .الخلليميت طمً حضٌو ػمجي اللمليتجىفيظيت لخؼىيغ وحلؼيؼ  تزؼلليليت 

  065  51 إلاجمىعا

 

الىصن  العىامل ؤلاظتراجُجُت الذاخلُت 

 اليعبى 

 الذسحت 

 الخإزير

الىصن 

 اإلاشجح 

 الخعلُم 

 الظعفهلاغ 

  8 7 4 اللصىع في الخوظيت الغاحلت إلاسغحاث الخللم اإلاؿتهضفت

  8 7 4 الخىؾم والخؼىيغ في اإلاغافم ومباوي اليليت.

  6 7 3 الىؿيفيت للمىؿفكلت الياصع الىؿيفي وحلضص اإلاهام 

  6 7 3 كضم جىافغ زؼت لخىميت اإلاىاعص الظاجيت لليليت.

  7 0 7 كلت مىاككت ماقغاث هخائج الخلىيم الىلي ألصاء اليليت.

  7 0 7 هياب ملايحر اواصيميت مغحليت كاإلايت  للملاعهت اإلاغحليت لبرامج الاكؿام اإلاسخلفت.
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  4 7 7 لخدليم مؿخىياث جىافؿيت مدليا كاإلايا.كضم جؼىيغ مؿخىي اللياؽ للملايحر 

كضم هفايت ؤلاحغآث التى جدبلها اليليت للخفاؾ كلى خلىق اإلالىيت الفىغيت, ؾىاء 

 بحن ؤكظاء هيئت الخضعيـ ؤو الهيئت اإلالاوهت ؤو الؼالب ؤو الجهاػ ؤلاصاعي.
7 

7 
4 

 

  0 0 0 ال جىحض زؼت واضخت إلاخابلت اهضاف اليليت مم اإلاجخمم اإلاديؽ.

  7 7 0 كضم جىافغ الىؾائل اإلاخاخت للخلامل وم الاػماث واليىاعر.

  0 0 0 ال يخم الغحىق الى الخىصيف الىؿيفي كىض الخليحن والىلل او الىضب.

كضم وحىص طىابؽ زاصت بصغف الخىافؼ واإلايافأث ألكظاء هيئت الخضعيـ 

 واللاملحن.
0 

7 
7 

 

  0 0 0 لمليت طاث هييل وهيان اصاع .كضم وحىص وخضة لصياهت ألاحهؼة اإلا

  7 7 0 كضم وحىص هييل جىـيمي اصاع   إلالامل اليليت.

  7 7 0 كضم وحىص بغامج للترويج والدؿىيم إلاىخجاث وزضماث اليليت .

  0 0 0 هضعة اإلالغعاث الضعاؾيت الالىتروهيت وهظلً الخلليم كً بلض.

  7 7 0 كضم وحىص هـام قئىن ػالب الىترووي.

كضم الخىاصل مم اليلياث اإلاىاؿغة لخباصٌ اإلاللىماث التي جسص اإلاىاهج 

 الضعاؾيت.
0 

0 
0 

 

كضم اوكاء قغاواث حلليميت وجضعيبيت مم اللؼاكاث الصىاكيت  بهضف جؼىيغ 

 البرامج.
0 

0 
0 

 

  7 7 0 كضم وحىص هـام مىطىعي المخداهاث الكفهي واللملي.

  7 7 0 بم الخاص كياؾا بامياهياث اليليت.طلف اللائض مً الىخضاث طاث الؼا

  0 0 0 الىلص الخاص في اللياصاث الاصاعيت وألاواصيميت باليليت.

  0 0 0 زضماث جصىيغ(. –مىخبت حامليت  –كضم وحىص مغافم زضميت ) مؼلم 
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  7 7 0 كضم جىافغ الضكم اإلااص  واإلالىى  اللى  مً الجاملت.

  7 7 0 للم الظاحي.كضم وحىص مىخبت حيضة جديذ الخ

  0 0 0 كلت اإلاؿخفيضيً مً الىخضة الصخيت.

  0 0 0 جضوي وؿبت الؼلبت الىافضيً

  7 7 0 ال يىحض باليليت زؼت لدؿىيم والخلغيف ببرامج الضعاؾاث اللليا.

كظاء هيئت الخضعيـ طو  زبراث صىاكيت بدثيت ؤاليؿبت الىبحرة مً 

 مدضوصة.
0 

0 
0 

 

ع اكظاء هيئت الخضعيـ باإلالايحر اللىميت الخاصت كضم اللىاكت مً بل

 بالجىصة وملاومت جىفيظها.
0 

7 
7 

 

  0 0 0 عواجب هحر مجؼيت  وجإزحرها الؿلبي كلى كظى هيئت الخضعيـ  ؤواصيميا.

  7 7 0 مدضوصبت البدىر الخؼبيليت.

  7 7 0 كلت البروجىوىالث والكغاواث البدثيت مم الجاملاث اللاإلايت وألاكليميت.

  0 0 0 كضم مىاهبت حوحراث ؾىق اللمل.

  0 0 0 كضم الخفاكل مم مىـىمت الليم اللاإلايت مثل اإلالايحر الخىافؿيت.

  0 0 0 طلف عوح اللمل اللائم كلى الفغيم لىحىص اهىاق مً ؤهماغ الصغاق بحن ألاصواع .

  80  51 اإلاجمىع

  746  011 اإلاجمىع الىلي
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هما هى بالؽيل ت العىامل ؤلاظتراجُجُت الذاخلُت لليلُت وحعىغ هخائج مصـىؿ

ؤن جإزير مجاالث اللىة ؤهبر مً جإزير مجاالث الظؼف مما ًادي الى ؿشصت ( 73)

ًبلؽ بحمالى الىلاغ  هما جللُل ؤو اوعذام هلاغ الظعف على اإلاذي اللصير .

على ؤنها وهى ماًىعىغ مً اللشب الؽذًذ لللُمت اإلاخىظؼت والتى جاخز “ 7.46”

وهزا مدعم مع عذم الخـاوث الىبير بين ؤعذاد هلاغ اللىة والظعف “, 7.5”

 باليلُت.
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م الخؼت ؤلاظتراجُجُت باليلُت مً دساظت  بعذ ؤن بهخهى ؤعظاء ؿٍش

 وحشخُص وجدلُل اإلاخؼيراث والعىامل ؤلاظتراجُجُت فى البِئت الخاسحُت لليلُت

زم جدذًذ الـشص والتهذًذاث, وحب آلان  , ومًبالخعاون مع ؤصحاب اإلاصلحت

بظخخالص الذالالث ؤلاظتراجُجُت لهزا الخدلُل البُئى. وإلعذاد مصـىؿت العىامل 

 ؤلاظتراجُجُت الخاسحُت مً خالٌ الخؼىاث الخالُت:  

% مً خُث كذسة 011-75جدذًذ ؤهم الـشص التى جمثل وعبت جتراوح بين  .0

التهضيضاث ؤو اإلاساػغ فى البيئت الخاعحيت بؾخوالٌ هظه الفغص وؤهم اليلُت على 

 % مً خُث كذسة اليلُت على الخعامل معها.011-75جتراوح بين  والتى جمثل وؿبت

جدذًذ وصن وعبى ليل عامل بظتراجُجى) ؿشصت ؤو تهذًذ(, ومشاعاة ؤن مجمىع  .7

( لىلاغ التهذًذ بدُث ًىىن 51) 1.5( لىلاغ الـشص و51) 1.5ألاوصان اليعبُت 

( . ورلً 011الىصن اليعبحى لىلاغ الـشص ولىلاغ التهذًذ واخذ صحُذ )مجمع 

 فى طىء الخإزير اإلادخمل ليل عامل على اإلاىكف ؤلاظتراجُجى لليلُت.  

3.  
ً
جشجِب العىامل ؤلاظتراجُجُت الخاسحُت )هلاغ الـشص وهلاغ التهذًذاث( جشجِبا

 بدُث ؤن الترجِب ألاٌو لىلؼت الـشصت ؤو التهذًذ
ً
راث الىصن اليعبى  جىاصلُا

ألاهبر, بِىما الترجِب ألاخير لىلؼت اللىة ؤو هلؼت الظعف راث الىصن اليعبى 

 ألاصؼش.

م طشب الىصن  .4 خعاب الىصن اإلاشجح ليل هلؼت مً هلاغ االـشص عً ػٍش

% 011 -% 91فى خالت كذسة اليلُت على ابظخؼالٌ الـشصت بيعبت  4× اليعبي 

كذسة اليلُت على ابظخؼالٌ الـشصت بيعبت  فى خالت 3× وبظشب الىصن اليعبى 

%.ؤما باليعبت لحعاب الىصن اإلاشجح ليل هلؼت مً هلاغ التهذًذ 91 -% 75

م طشب الىصن اليعبي ؿُىىن ع فى خالت كذسة اليلُت على االخعامل مع  7× ً ػٍش

فى خالت كذسة اليلُت على  0× % وبظشب الىصن اليعبى 011 -% 91التهذًذ بيعبت 

 %. 91 -% 75االخعامل مع التهذًذ 

 ىامل الاظتراجُجُت الخاسحُتمصـىؿت الع

 )الـشص والتهذًذاث ليلُت الهىذظت(
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حمع ألاوصان اإلاشجحت ليل مً هلاغ الـشص وهلاغ التهذًذ للىصٌى بلى الىصن  .5

ت لليلُت, وهزا الشكم ٌعبر عً كذسة اليلُت على الخعامل مع الىلى اإلاشجح باليعب

( واهذ اللذسة ؤهبر 311)3عىامل البِئت الخاسحُت ) ولما صاد الشكم وبكترب مً 

 والعىغ صحُذ(. وهما هى مىضح فى الجذٌو الخالى:

الىصن   الخاسحُتالعىامل ؤلاظتراجُجُت 

 اليعبى 

 الذسحت

  الخإزير

الىصن 

 اإلاشجح 
  الخعلُم

 الـشص هلاغ

مخلضصة ألاوكؼت اؾتراجيجيت صوليت مىكم اليليت ومىكم الجاملت فى مىؼلت 

 لؼياصة اإلاىاعص الظاجيت.الاكخصاصيت جدي
ً
 ذ فغصا

4 3 07 
 

  07 3 4 وحىص مكاعيم هىضؾيت باإلاىؼلت جفيض جضعيب الؼالب.

 يىحض كالكت وػيضة  وفلالت بحن وخضة طمان الجىصة ومغهؼ طمان الجىصة

 بالجاملت,
3 3 9 

 

  9 3 3 وحىص ملامل مخمحزة لجظب ػالب الضعاؾاث اللليا.

  9 3 3 خاحت اإلاجخمم اإلاديؽ الى اؾدكاعاث ومؿاهضة اليليت له.

  6 3 7 الاؾخفاصة مً امياهياث اليليت في جضعيب مهىضس ي اللؼاكاث اإلاسخلفت.

اؾؿاث الخضميت اإلاغوهت فى كلض بغجىوىالث الخلاون والكغاهت مم بلع اإلا

 وؤلاهخاحيت باإلاجخمم الخاعجى.
7 3 6 

 

اإلاىار اللام الجامعي مهيإ للبٌى جؼىيغ الهياول الخىـيميت للخىافم مم 

 مخؼلباث الاكخماص
7 3 6 

 

  6 3 7 اإلاغوهت التي حؿمذ باوكاء بغامج حضيضة .

  6 3 7 خاحت اإلاجخمم الى جؼبيم البدث الللمي.

 في صكم اليليت اإلااص . وحىص عحاٌ اكماٌ حؿاهم
7 3 6 
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 جىافغ خؼم وبغامج جضعيبيت لخىميت اإلاهاعاث ؤلاصاعيت لللياصاث ؤلاصاعيت

 وألاواصيميت.
7 4 8 

 

جىافغ خؼم وبغامج جضعيبيت لخىميت اإلاهاعاث ؤلاصاعيت لللياصاث ؤلاصاعيت 

 وألاواصيميت.
7 4 8 

 

  6 3 7 طىء هخائج الخلىيم جدضيض مجاالث مؿخلبليت للخؼىيغ لخضمت اإلاجخمم في

  6 3 7 وحىص بلع اإلااؾؿاث الاهليت إلاؿاكضة الؼالب في جؼىيغ مكاعيلهم.

  6 3 7 وحىص قغواث بفخذ ؾىق كمل للخغيجحن.

  3 3 0 وجىفحر الامياهياث لخدليلها. (NARS)جؼبيم ملايحر واضخت ومدضصة 

  3 3 0 فخذ مجاٌ للضعاؾت امام مجاالث الضبلىماث اإلاخسصصت.

  4 4 0 امياهيت كمل بغامج مخمحزة بمصغوفاث.

  3 3 0 يىحض وؿبت هبحرة مً ؤكظاء هيئت الخضعيـ كلى وعي باإلالايحر اللىميت.

  3 3 0 ملـم الاؾدكاعاث الهىضؾيت باإلادافـت حلخمض كلى ؤكظاء هيئت الخضعيـ.

  4 4 0 دافـت.جىافغ واصع ؤواصيمي مخمحز لخضعيب مهىضس ي اللؼاكاث اإلاسخلفت باإلا

  4 4 0 عبؽ الخافؼ بظمان الجىصة.

  4 4 0 ملـم الاؾدكاعاث الهىضؾيت باإلادافـت حلخمض كلى ؤكظاء هيئت الخضعيـ.

  4 4 0 جىحيه ؤكظاء هيئت الخضعيـ لليكغ في مجالث لها ملامل جإزحر.

  3 3 0 وحىص ؾفاعة اإلالغفت واإلاىخبت ألالىتروهيت التي حؿاكض في البدث الللمي.

  3 3 0 اإلاغوهت في كلض بغوجىوىالث مم حاملاث مخمحزة كاإلايا.

 اإلاجمىع

51  

 

059 
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الىصن   الخاسحُتالعىامل ؤلاظتراجُجُت 

 اليعبى 

 الذسحت 

 الخإزير

الىصن 

 اإلاشجح 

 الخعلُم 

 التهذًذاثهلاغ 

  8 7 4 طلف البييت الخدخيت لكبياث هـم اإلاللىماث.

  4 0 4 للىماث في الخلىيممدضوصيت جىىىلىحيا اإلا

  3 0 3 بهدكاع زلافت الضعوؽ الخصىصيت فى اإلاجخمم.

  3 0 3 محزاهيت الضولت اإلاسصصت للجاملت والتي جىلىـ بضوعها كلى اليليت.طلف 

  3 0 3 كلت اهخاج البدث الللمي الظ  يلخمض كلى الخمىيل.

  7 0 7 الخوحراث في ألاوطاق ألاكخصاصيت والؿياؾيت اإلادؿاعكت.

  7 0 7 كضم وطىح عئيت ماؾؿاث الضولت لللؼاكاث الهىضؾيت.

  7 0 7 كضم جفليل الضوع ألاكالمي لخضمت البدث الللمي.

  7 0 7 مدضوصيت اجفاكياث وقغاواث بدث كلمي.

  7 0 7 كضم الخغص كلى عفم اإلاؿخىي اإلااص  ألكظاء هيئت الخضعيـ.

  7 0 7 لخسصصاث الهىضؾيت .صلىبت ملغفت اخخياحاث ؾىق اللمل مً ا

  7 0 7 مدضوصيت وعي ؤكظاء هيئت الخضعيـ باإلالايحر اللاإلايت.

  7 0 7 الؼياصة في اكضاص الخغيجحن مما ياص  الى حكبم ؾىق اللمل.

  7 0 7 ألاػماث ألاكخصاصيت وجإزحرها كلى الىىاحي ألاواصيميت.

  4 7 7 الخلليم الهىضس ي.صلىبت الخصٌى كلى الضعحاث الىؿيفيت التي حلبر كً 

  0 0 0 صلىبت الىطم الخىافس ى للىخضاث طاث الؼابم الخاص
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  0 0 0 صلىبت الخصٌى كلى صعحاث وؿيفيت

  0 0 0 كلت جىـيم اإلااجمغاث الضوليت واإلادليت.

  7 7 0 كضم وحىص هـام الىترووي مؿخسضم الؾخلصاء آعاء الؼالب.

حؿاهم في مكاعهت زبراث اكظاء هيئت  كلت اإلااؾؿاث الصىاكيت الىبري التي

 الخضعيـ
0 

0 
0 

 

  7 7 0 عدم عىدة بعض المبعىثيه بعد الحصىل على الدرجاث العلميت.

  0 0 0 اللغاعاث الىػاعيت الاؾخثىائيت.

ػبيلت اإلاجخمم اإلاديؽ وصائغة اللالكاث ؤلاحخماكيت واإلالاعف وجإزحراجه 

 الؿلبيت كلى ججىب حلاعض اإلاصالح.
0 

0 
0 

 

حمىص اللىائذ واللىاهيحن التي حليم كمليت الخويحر ملاعهت باليلياث  اإلاىافؿت 

 الخاصت. 
0 

0 
0 

 

  7 7 0 مدضوصيت عبؽ البرامج الاواصيميت باخخياحاث ؾىق اللمل.

  0 0 0 جىافـ ولياث الهىضؾت كلى اإلاكاعيم اللىميت طاث اللائض اإلامحز.

  0 0 0 الىطم ألامجي الخالي بالبلض.

  58  51 اإلاجمىع

  707  011 اإلاجمىع الىلي

هما هى بالؽيل لليلُت  الخاسجيوحعىغ هخائج مصـىؿت العىامل ؤلاظتراجُجُت 

بلؽ احم ؤن الىطع الاظتراجُجي ( 74) الي الىلاغ لليلُت ؤكل مً اإلاخىظؽ ٍو

( وهى ما ٌعىغ اللشب مً اللُمت اإلاخىظؼت. ولىً الجذٌو ًـُذ ؤن 7.07)

اًجابي مما ًادي  لخجُب الى اظخؼالٌ الـشص وججىب التهذًذاث بؽياليلُت حع

 الى الخؼلب على التهذًذاث على اإلاذي اللصير.
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 ألاجيت: الخمـوبىاء كلى الخدليل الؿابم فلض جبلىعث هاياث اليليت فى الواياث 

 لؼاًت ألاولى:  ا

ج ؤلابخياس واإلاىاؿعت                 .عملفى ظىق الللخٍش

 :ألاهذاؾ ألاظتراجُجُت للؼاًت ألاولى

 ىؿير اإلاىاهج والبرامج ألاوادًمُت التي جدىاظب مع مخؼلباث العىق ج

 اإلادلُت وؤلاكلُمُت والعاإلاُت.

  الذائم واإلاخجذد للخؼت الذساظُت بما ًظمً مىاهبت الخدعين اإلاعخمش

عت واإلاخالخلت في ول اإلاُادًً.  الخؼيراث العَش

  ش هظم  الخعلم.دعم وجؼٍى

 .غ والخعلم  حعظُم دوس الخعلم الزاحي وجدذًث اظتراجُجُاث الخذَس

   .جدعين كذساث الؼالب اإلاهىُت في اججاه الخـىير الخدلُلي وؤلابذاعي 

 ش ألاوؽؼت الؼالبُت والشعاًت الصحُت والاحخماعُت للؼالب   .جؼٍى

 ب الع  ملي.جىؿير الخعلُم الهىذسخي اإلاخميز الزي ًجمع بين العلم والخذٍس

  م بين  الحذًثتخلىُاث الاظخخذام وػشط سوح العمل مً خالٌ الـٍش

 الؼالب.

  ُعضص كذستهم على الخعلم مذي الحُاة.لاعذاد الؼالب اعذادا مهىُا 

  ٌغ ومعاوهيهم واظخىما جىمُت مهاساث وكذساث ؤعظاء هُئت الخذَس

غ ومعاوهيهم بما ًدلم مخؼلباث الجىدة.  العجض في اعظاء هُئت الخذَس

 

 

 ولُت الهىذظت  وؤهذاؾ ػاًاث
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 الؼاًت الثاهُت:  

 دساظاث علُا مخؼىسة وكذسة بدثُت مخميزة.                

 ألاهذاؾ ألاظتراجُجُت للؼاًت الثاهُت:

  ش العملُت الخعلُمُت للذساظاث العلُا  .باليلُتجؼٍى

  تهُئت البِئت  الاوادًمُت البدثُت الذاعمت والتي جدعم بالؼابع

 اإلااظسخي والعمل الجماعي.

   العلمي باخخُاحاث اإلاجخمعسبؽ البدث. 

          الاهذماج مع اإلاجخمع العلمي العاإلاي. 

           حشجُع الابخياس العلمي. 

            جىؿير اإلاىاسد والدعهُالث اإلاادًت. 

        ت للؼ ش الىظم ؤلاداٍس والبدث اع الذساظاث العلُا جؼٍى

 .لميالع

  العلمي.جبجي هظم ومعاًير لخلُُم حىدة مخشحاث البدث 

 .جدـيز الباخثين وألاهخمام باإلاىطىعاث راث الصلت بالذولت 

  الخؼىٍش اإلاعخمش للخؼت البدثُت بما ًدلم الخىاؿغ العلمي على

 اإلاعخىي العاإلاي.
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 : الثالثتالؼاًت 

 .واإلاجخمع اليلُتالترابؽ بين                          

 ألاهذاؾ ألاظتراجُجُت للؼاًت الثالثت:

  ام معلىماث للؼاع خذمت اإلاجخمع وجىمُت البِئتهظجدلُم.  

 جـعُل دوس اإلاشاهـض والىخـذاث راث الؼابع الخاص.  

 وؽش الىعي بلظاًا البِئت واإلاجخمع.  

 الخعاون الذولي لحل اإلاؽىالث البُئُت.  

 جىحُه البدث العلمي لحل اإلاؽىالث البُئُـت. 

  اث والؼىاسئ جخخص باألصم لليلُتبدساج بداسة بالهُيل الخىظُمي

  .والحماًت اإلاذهُت مع الخىصُف اليامل لها

 جين  .مخابعت وسعاًت الخٍش

 جىمُت اإلاىاسد اإلاالُت للؼاع خذمت اإلاجخمع وجىمُت البِئت. 

  اللىمُتالخعاون مع الصىاعاث اإلادلُت واإلاعاهمت في الخىمُت 

 لالكخصاد.

 جذعُم وجىزُم الخعاون بين ووالت اليلُت لؽئىن البِئت وخذمت 

اإلاجخمع باليلُت ومشاهض خذمت اإلاجخمع  بالجامعاث مدلُا 

 وؤكلُمُا وعاإلاُا لخبادٌ الخبراث.

  وؽش  زلاؿت اإلاهىت بين ؤؿشاد اإلاجخمع مً خالٌ هذواث

 ومداطشاث في مخخلف مُادًً اإلاعشؿت.

  اظخدذار بشامج ؤوادًمُت حذًذة لخذمت اإلاجخمع اإلادلي

 وألاكلُمي.
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 : الشابعتالؼاًت 

 .حهاص بداسي ؿعاٌ                     

 :الشابعتألاهذاؾ ألاظتراجُجُت للؼاًت 

  ت الذاعمت والتي جدعم بالؼابع اإلااظسخي تهُئت البِئت  الاداٍس

 والعمل الجماعي.

  ش الهُيل الخىظُمي  باليلُت. (داسي وؤلا )ألاوادًمي جؼٍى

  لخدلُم سظالت اليلُت ؤلاداسي  جبجي هظم ومعاًير  للجهاص. 

 ءة الجهاص ؤلاداسي سؿع هـا. 

 تا  .إلاداؿظت على الىـاءاث ؤلاداٍس

  ش الؽامل ألداء الجهاص ؤلاداسي  .الخؼٍى

 .دعم وجؼىٍش الخذماث الاحخماعُت للعاملين باليلُت 

 .ض الاداسة الـعالت للعالمت وآلامان واداسة ألاصماث  حعٍض
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 : الخامعتالؼاًت 

 .ذام إلاعخوالخدعين ا لخإهل لالعخمادا              

 ألاهذاؾ ألاظتراجُجُت للؼاًت الخامعت:

 ي بظشوسة الحصٌى على الاعخماد.وؽش الىع 

 ث الخإهل لالعخماد.جىؿير الذعم اإلاالي إلاخؼلبا 

  ش  .باليلُتطمان الجىدة والاعخماد  وخذةجؼٍى

 .ش ؤظالُب اللُاط لخلُُم البرامج ألاوادًمُت  جؼٍى

 ش معاًير جلُُم بشامج الذساظاث الع  لُا لظمان حىدتها.جؼٍى

  الخدعين اإلاعخمش مً خالٌ الخؼزًت الشاحعت واإلاشاحعين

 اإلاعخمذًً.
  ت )هما وهىعا( لخدلُم دسحاث ت والـىٍش جىمُت اللذسة البؽٍش

 عالُت مً الجىدة والخميز اإلاعخلبلي في مجاالث الخعلُم, والبدث

  العلمي وخذمت اإلاجخمع.

 

 

 

 

 



 جامعت بىرسعيد –كليت الهندست  –ضمان وتىكيد الجىدة  وحدة
 

 88  7177-7107حامعت بىسظعُذ    -الخؼت الاظتراجُجُت ليلُت الهىذظت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخىفيظيتالخؼت 
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ج ؤلابخياس واإلاىاؿعت   :الؼاًت ألاولى  .فى ظىق العملللخٍش

الاهذاؾ 

 الاظتراجُجُت

الخؼؽ والبرامج 

 الخىـُزًت

اإلاعئٌى عً  الـترة الـترة ؤوؽؼت الخىـُز

 الخىـُز

الخيلـت اإلاخىؿعت  ماؼشاث الاداء

بأالؾ الجىُت 

 اإلاصشي 
 الى مً

 و 
هج

ىا
اإلا

ير 
ىؿ

ج
ت ا

مُ
دً
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ألا
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ع 

م

ت.
إلاُ

عا
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حؽؼُلُت للبرامج خؼت -0

ألاوادًمُت وسبؼها بعىق 

 العمل.

جبجي معاًير عاإلاُت  -7 

معخمذة مً هُئت طمان 

 الجىدة

ش ملشساث وبشامج   -0 جلٍش

ا  ظىٍى

مشاحعت داخلُت وخاسحُت -7

مً كبل معخمذًً مً هُئت 

 ألاعخماد

اسهت مشحعُت مع عمل مل -3

 اليلُاث الخىاؿعُت .

معاًير مشحعُت  جدلُم -4

 عاإلاُت.

ًىاًش 

7108 

ًىاًش 

7170 

سئوظاء 

 -ألاكعام

ميعلى 

البرامج 

 ألاوادًمُت
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خؼت دعم اإلاشاحعت -0 

 الذاخلُت.

ب -7 خؼت عمل للخذٍس

 اإلاُذاوي.

 وسػ عمل وماجمشاث-3

جـعُل اإلاخؼؽ الضمجي -0

ش البرهامج و اإلالشساث  لخلٍش

الذساظُت لخدعين الخؼت 

 الذساظُت.

الاظخـادة مً مشدود -7

ش  ب اإلاُذاوي لخؼٍى الخذٍس

 الخؼت الذساظُت.

ألاخز بخىصُاث اإلااجمشاث -3

كعام في جدذًث العلمُت باأل

 الخؼت الذساظُت.

دعىة الؽشواث الصىاعُت -4

في ًىم اللعم العلمي لشبؽ 

 الخؼت الذساظُت بالصىاعت.

ؿبراًش 

7108 

دٌعمبر 

7108 

وهُل اليلُت 

لؽئىن 

 الؼالب

خؼؽ دوسٍت 

 جدعين ؤداء

01 
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ؼ
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خؼت دعم الخعلُم -0 

ألالىترووي واعخماد الخعلُم 

 عً بعذ.

خؼت صُاهت واملت -7

 ودوسٍت ألحهضة هظم الخعلم.

الخعلُم ألالىترووي -0

 والخعلُم عً بعذ.

جضوٍذ اللاعاث الذساظُت  -7

باػشاؾ لالجصاٌ بالؽبىت 

 العىىبىجُت.

ججهيز اللاعاث بإخذر -3

هظم الخعلم وسبؽ معامل 

الخخُل الىاكعى باللاعاث 

 الذساظُت.

ماسط 

7108 

ماسط 

7109 

جدعين خؼؽ  عمُذ اليلُت

 دوسٍت
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خؼت اظتراجُجُاث -0 

 ػشائم الخذَسغ والخعلم.

ش اإلاىخبت.-7  خؼت جؼٍى

مخابعت جىـُز  جدذًث  -0

اظتراجُجُاث الخذَسغ 

 والخعلم .

جدذًث اإلاىخبت بما ًخـم -7

مع اظتراجُجُاث الخذَسغ 

 والخعلم.

ل جىصُف  ػشائم جـعُ -3

الخذَسغ بما ًدلم مخؼلباث 

 الخعلم اإلاعتهذؿت.

جـعُل ؼبىت الىذ  -4

لدؽمل ول معؼداث 

 اليلُت.

ل  ابٍش

7108 

دٌعمبر 

7171 

 –وهُل اليلُت 

 –عمُذ ولُت 

سئوظاء 

 ألاكعام.

ؼبىت معلىماث 

جخذم ول 

 اإلاعخـُذًً
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ش -0 خؼت مخابعت جؼٍى

 اإلاىخبت.

هذواث وللاءاث معخمشة -7

مع حهاث ظىق العمل 

ش اإلالشساث  بهذؾ جؼٍى

 الذساظُت. 

خؼت لشبؽ مؽشوعاث -3

 الخخشج بعىق العمل.

 

 جدذًث امياهُاث اإلاىخبت.-0

ش اإلاعامل -7 صُاهت وجؼٍى

 مخميزة.

سبؽ اإلالشساث بعىق  -3

 العمل.

 عمل مؽشوعاث مخميزة. -4

ماًى 

7108 

 

 دٌعمبر

7108 

 –وهُل اليلُت 

 –عمُذ ولُت 

سئوظاء 

 ألاكعام.

الاكباٌ الخاسجي 

على دعم 

مؽشوعاث 

 الخخشج
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و
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خؼت معخمذة للذعم   -0 

 الؼالبي.

اظخدذار البرامج  خؼت-7

اطُت  وألاوؽؼت الٍش

شها باظخمشا س بما وجؼٍى

ًدىاظب مع كذساث 

 الؼالب.

 

جـعُل آلُاث اإلاشؼذ  -0

 ألاوادًمي.

ً علمُا.-7  دعم اإلاخميًز

ً دساظُا.-3  دعم اإلاخعثًر

جدعين آالُاث صىذوق -4

 الخياؿل الاحخماعي.

ل -5 اظخدذار مىاسد جمٍى

 راحي للذعم الؼالبي.

اإلاؽاسواث في البؼىالث  -6

والذوساث وألاوؽؼت 

 اإلاخخلـت.

 ًىلُى

7108 

 ًىلُى

7170 

 –وهُل اليلُت 

 –عمُذ ولُت 

سئوظاء 

 -ألاكعام

 سعاًت الؽباب.

عطا الؼالب كً 

الغكايت الصخيت 

والاحخماكيت 

 والغياطيت.

75 
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ب  -0  خؼت معلىت للخذٍس

 اإلاُذاوي.

ب لـشق -7 خؼت جذٍس

ج الخخشج مً البرام

 باإلااظعاث الهىذظُت.

 بشامج وصٍاساث مُذاهُت. -3

آلُاث جىـُز وكُاط لخؼت -0

ب اإلاُذاوي وجدلُل  الخذٍس

 اإلاشدود.

ش البرامج بىاء على ج-7 ؼٍى

اخخُاحاث ظىق العمل 

وجدلُم مخشحاث الخعلم 

 اإلاعتهذؿت.

اساث مُذاهُت مً خالٌ  -3 ٍص

 كىاؿل علمُت.

 يىليى

7108 

 ؾبخمبر

7109 

عئوؾاء 

 –ام ألاكؿ

وهيل اليليت 

لكئىن الؼالب 

مكغفىا  –

 الخضعيب

عطا الؼالب كً 

ؤماهً الخضعيب 

اإلايضاوي 

والؼياعاث 

اإلايضاهيت 

 الللميت.
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ش   -0  خؼت جؼٍى

غ وحعلم  اظتراجُجُاث جذَس

 الخاصت بالعمل الجماعي.

ش اللاعاث خؼت جؼٍى-7

باالحهضة الزهُت وصُاهت 

 الاحهضة اإلاخاخت.

خؼت صُاهت واملت -3

 للـاعاث الذساظُت

دوساث مخخصصت في   -0

غ وحعلم.  اظتراجُجُاث جذَس

ادة عذد  اإلالشساث  -7 ٍص

 ألالىتروهُت.

جىؿير امياهُاث عمل  -3

ع اإلاؽترهت بين  اإلاؽاَس

 الاكعام اإلاخخلـت.

 عؼغػؤ

7109 

 اػعؼغ

7170 

 سئوظاء

 –ألاكعام 

وهُل اليلُت 

لؽئىن 

 –الؼالب 

ؤعظاء هُئت 

غ  الخذَس

سطا الؼالب 

اث ُعً الخلى

 الحذًثت
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خطة تطوٌر الالئحة   -0 

الدراسٌة بما ٌتناسب مع 
 سوق العمل.

وضع آلٌة تقٌٌم آداء -7

 الطالب لزٌادة الكفاءة .
خطة تنمٌة قدرات  -4

ومهارات الطالب وتحفٌز 
 الطالب المتمٌزٌن

اؾخدضار البرامج   -0

وجؼىيغها بما يدىاؾب مم 

 ؾىق اللمل.

آليت جلييم آصاء  هدؿحن-7

وجىمبت الؼالب لؼياصة الىفاءة 

 .اإلاهاعة

جؼىيغ اللضعاث الخضعيؿيت  -3

 ألكظاء هيئت الخضعيـ.

 

 ماًى

7108 

 ماًى

7177 

سئوظاء 

 –ام ألاكع

وهُل اليلُت 

لؽئىن 

 –الؼالب 

مذًش وخذة 

ب  الخذٍس

جين  سطا الخٍش

و  وؤسباب العمل

 ؤعخماد اليلُت.
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زؼت جضعيبيت لخىميت   -0 

يئت مهاعاث ؤكظاء ه

 الخضعيـ

جؼىيغ ؤحغاءاث حلييىاث -7

ؤكظاء هيئت الخضعيـ 

 والهيئت اإلالاوهت.

وطم زؼؽ لغفم صزل   -3

 ؤكظاء هيئت الخضعيـ.

زؼت العجؼ والفائع  -4

 ألكظاء هيئت الخضعيـ .

زؼت جضعيبيت لخىميت   -0 

 مهاعاث ؤكظاء هيئت الخضعيـ

جؼىيغ ؤحغاءاث حلييىاث -7

ت ؤكظاء هيئت الخضعيـ والهيئ

 اإلالاوهت.

وطم زؼؽ لغفم صزل   -3

 ؤكظاء هيئت الخضعيـ.

زؼت العجؼ والفائع  -4

 ألكظاء هيئت الخضعيـ .

 ؿبراًش

7108 

 ًىاًش

7170 

سئوظاء 

 -ألاكعام

 عمُذ اليلُت

سطا الؼلبت عً 

ؤعظاء هُئت 

غ  الخذَس

 ومعاوهيهم
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 خميزةدساظاث علُا مخؼىسة وكذسة بدثُت م الؼاًت الثاهُت: -

الاهذاؾ 

 الاظتراجُجُت

الخؼؽ والبرامج 

 الخىـُزًت

اإلاعئٌى عً  الـترة الـترة ؤوؽؼت الخىـُز

 الخىـُز

الخيلـت اإلاخىؿعت  ماؼشاث الاداء

بأالؾ الجىُت 

 اإلاصشي 
 الى مً

ُا 
عل

 ال
ث

ظا
ا ذس

 لل
ُت

ُم
عل

لخ
ت ا

لُ
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. 

 

ش حىدة -0 خؼؽ جؼٍى

مخشحاث الخعلم للذساظاث 

 لعلُا.ا

هذواث ووسػ عمل -7

جىعُت لخىحُه ػالب 

الذساظاث العلُا هدى 

 مخؼلباث ظىق العمل.

جدذًث الئدت الذساظاث  -3

 العلُا .

عمل دلُل الؼالب -4

 للذساظاث العلُا.

 

اؼتران اإلاىخبت في -0

 الذوسٍاث العاإلاُت الهىذظُت.

آلُاث معخدذزت للُاط -7

 مخشحاث الخعلم.

اث اعخماد الئدت الذساظ-3

العلُا مً لجىت اللؼاع 

 الهىذسخي

 ًىاًش

7108 

 ًىاًش

7171 

ألاكباٌ على 

بشامج 

الذساظاث 

سطا  –العلُا 

ػالب 

الذساظاث 

 العلُا.

ادة كذساث  ٍص

الباخثين على 

 اهخاج الابدار
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م بوؽاء و   -0  خذة حعٍى

البدىر العلمُت ووطع 

 خؼؽ جىـُزًت.

ظُاظاث داخلُت  -3

 لخدـيز البدىر اإلاخميزة.

وطع آلُاث لدشجُع   -0

الباخثين على الحصٌى على 

ع بدثُت مً حهاث  مؽاَس

 مدلُت وعاإلاُت.

م  -7 بوؽاء وخذة حعٍى

 البدىر العلمُت.

مشاكبت اخالكُاث البدث   -3

العلمي ووطع معاًير للُاط 

 ة العملُت البدثُتهـاء

ل  ابٍش

7108 

 ماًى

7171 

وهُل اليلُت 

للذساظاث 

عمُذ  -العلُا

 اليلُت

ابدار مخميزة 

 مؽترهت

05 
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حا

ُا
خخ

 با
مي

عل
 ال

ث
د
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ؽ ا

ب س

مع
جخ

اإلا
. 

عمل بروتوكوالت و   -0 

آليات لتشجيع البحوث 
المشتركة مع جهات خارجية 

 وتخدم المجتمع.
خطة لألستفادة القصوى  -2

واالمكانيات  من األجهزة 
البحثية المتاحة بالكلية 

 لخدمة المجتمع.

 

ندوات ومؤتمرات لتشجيع  -0

الباحثين على التحول الى 
البحوث التطبيقية ذات الصلة 

 بالبيئة المحيطة.
ورش عمل مع المجتمع -2

المحلي لعرض امكانيات الكلية 
 البحثية.

 

 اهخىبش

7108 

 هىؿمبر

7170 

وهُل اليلُت 

-ؼئىن البِئت

ل اليلُت وهُ

للذساظاث 

 العلُا

حعاكذاث 

وبشوجىهىالث مع 

حهاث احىبُت 

 مخميزة
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ا
إلاي
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الا
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خؼؽ للؽشاهت   -0 

والخعاون مع مشاهض الابدار 

 العاإلاُت.

جىظُم هذواث وماجمشاث  -7

وللاءاث علمُت مً احل 

الخىاصل مع اإلاجخمع 

 العاإلاي.

 

 

هم جىكُع مزهشاث جـا  -0

واجـاكُاث الؽشاهت للخعاون 

 مع مشاهض الابدار العاإلاُت.

ادة وعبت اليؽش في -7 ٍص

الذوسٍاث واإلااجمشاث 

ادة اإلاهماث -3العاإلاُت.  ٍص

العلمُت مع الذٌو اإلاخميزة 

عاإلاُا في الخخصصاث 

 الهيعُت.

 ظبخمبر

7108 

 اهخىبش

7177 

وهُل اليلُت 

للذساظاث 

مذًش  –العلُا 

 مشهض البدىر

ؽترهت ابدار م

عاإلاُت راث 

معامل جإزير 

 كىي 

51 

  
مي

عل
 ال

اس
خي

الاب
ع 

جُ
ش

ح
. 

خؼت بوؽاء معامل  -0 

بدثُت مخخصصت جـُذ 

 .  الخخصصاث الىادسة

اوؽاء مشاهض بدثُت -3

 بالخعاون مع الصىاعت.

خث الباخثين للخلذم -3

 للمىذ الذولُت.

وسػ عمل ودوساث -0

لدشجُع البدىر اإلاؽترهت 

 يزة.مع حهاث خاسحُت  مخم

جيؽُؽ اعالمي بامياهُاث -7

اليلُت البدثُت وخبراتها مع 

 الصىاعت

 ًىهُى

7108 

 ًىلُى

7170 

وهُل اليلُت 

للذساظاث 

مذًش  –العلُا 

 مشهض البدىر

اليلُت بِذ خبرة 

هىذظُت مدلُا 

 وؤكلُمُا

51 
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ًت

اد
اإلا

ث 
ال

هُ
ع

لد
وا

د  س
ىا

اإلا
ير 

ىؿ
ج

. 

ش الخؼؽ اإلاالُت  -0  جؼٍى

م واإلايزاهُاث بؽيل عا

وبالعملُت البدثُت بؽيل 

 خاص.

ش مشاهض  -7 خؼؽ جؼٍى

البدىر وعمل خؼؽ 

 اعالمُت للدعىٍم.

خؼت حزب الىاؿذًين -3

 في بشامج الذساظاث العلُا.

هذواث  لىعب زلت -0

اإلاعخـُذًً مً البدىر 

   العلمُت وسطاهم.

الذعاًت والاعالم الجامعي -7

مع ظـاساث الذٌو العشبُت 

 لجزب الىاؿذًً.

عمل عً اإلاىخجاث  وسػ-3

 البدثُت.

 اهخىبش

7109 

اهخىبش

7170 

–امين اليلُت 

 عمُذ اليلُت

سؿع هـاءة 

 اإلاشاهض البدثُت

05 

 
ُا 

عل
 ال

ث
ظا

ا ذس
 ال

اع
ؼ

لل
ت 

اٍس
ؤلاد

م 
ظ

لى
ش ا

ىٍ
ؼ

ج

لم
لع

ث ا
د

لب
وا

. 

ب لألظخخذام -0  خؼت جذٍس

الـعاٌ للىظائل 

الخىىىلىحُت لخبعُؽ 

   الاحشاءاث.

ش للبيُت -7 خؼت جؼٍى

ُت لشبؽ هظم الخدخ

ت  اإلاشاحعت واإلاشاكبت الاداٍس

واإلاالُت بالىظائل 

الخىىىلىحُت بين واؿت 

 كؼاعاث الجامعت.

 

جللُل وسػ عمل جـُذ مً -0

ػٌى اإلاذة الضمىُت الالصمت 

 للذوسة اإلاعدىذًت.

ش هظام جلُم اإلاىظف -7 جؼٍى

وسبؼه باالداء اإلاىجض 

 للمخخص.

ًىاًش 

7108 

دٌعمبر 

7108 

مذًش وخذة 

ىحُا جىىىل

 –اإلاعلىماث 

 عمُذ اليلُت

سطا 

اإلاعخـُذًً مً 

 الخذمت

7 
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خؼت بدثُت مدعلت مع -0 

 الخؼت البدثُت للجامعت.

جبجي معاًير دولُت -7

للذساظاث العلُا وألاعخماد 

بها مً كبل الهُئت اللىمُت 

 .لألعخماد والعمل بها

بإؼهش  اإلاؽاسهت -0

الخصيُـاث العاإلاُت الخاصت 

 بالبدث العلمي.

مؽاسهت مجخمعُت للخؼت -7

 مً خالٌ للاءاث. البدثُت

وطع آلُاث لعمل ملاسهت -3

مشحعُت بين اإلاخشحاث 

اإلاعتهذؿت لليلُت وولُاث 

 مىاظشة.

 

 دٌعمبر

7108 

 دٌعمبر

7171 

وهُل ولُت 

للذساظاث 

 –العلُا 

ميعلي بشامج 

الذساظاث 

 العلُا

م مسغحاث جدلي

 حللم مؿتهضفت.

ملاعهت مغحليت 

 إلالايحر كاإلايت.

07 

ث 
عا

طى
إلاى

 با
ام

خم
ألاه

 و
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خثي
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 ال
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ت.
ول

لذ
 با

لت
ص
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ث

را
 

خؼؽ إلظخدذار   -0 

ل للبدث  آلُاث لخىؿير جمٍى

 العلمي.

خؼؽ إلوؽاء مشاهض  -7

بدثُت مخخصصت بالخعاون 

 مع ماظعاث الذولت.

 

وطع ؤلُاث لدشجُع  -0

رهت مع البدىر اإلاؽت

ألاكعام واليلُاث اإلاخخلـت 

 وجخذم الذولت.

ادة وعبت -7 جدـيز الباخثي لٍض

ت  ألابدار راث ألاولٍى

 اللىمُت..

 ماسط

7108 

ل  ابٍش

7170 

مذًش مشهض 

 –البدىر 

 عمُذ اليلُت.

ػياصة وؿبت 

جمىيل ماؾؿاث 

 الضولت لؤلبدار. 
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وطع خؼؽ جدعين  -0 

 معخمش للخؼت البدثُت.

وسػ عمل إلاىاكؽت -7

آلُاث جللُل الـجىة هدُجت 

 الخؼزًت الشاحعت.

. 

وطع آلُاث للُاط مشدود  -0

ا .  الخؼت البدثُت ظىٍى

جللُل الـجىة هدُجت  -7

اإلالاسهت مشحعُت بين 

اإلاخشحاث اإلاعتهذؿت لليلُت 

 ظشة.وولُاث عاإلاُت مىا

ألاهخمام باإلالاسهت اإلاشحعُت -3

الذاخلُت وسؿع هـاءة ؤداء 

 الخؼت البدثُت.

 ؿبراًش

7108 

 ماسط

7109 

وهُل اليلُت 

للذساظاث 

عمُذ  –العلُا 

 اليلُت

ػياصة كضص الىافضيً 

وػالب الضعاؾاث 

اللليا والباخثحن كلى 

 الدسجيل
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جخمعواإلا اليلُتالترابؽ بين   الؼاًت الثالثت:   

الاهذاؾ 

 الاظتراجُجُت

الخؼؽ والبرامج 

 الخىـُزًت

اإلاعئٌى عً  الـترة الـترة ؤوؽؼت الخىـُز

 الخىـُز

الخيلـت اإلاخىؿعت  ماؼشاث الاداء

بأالؾ الجىُت 

 اإلاصشي 
 الى مً

  
م 

لُ
د

ج
ع 

ؼا
لل

ث 
ما

لى
مع

م 
ظا

ه

ئت
بِ

 ال
ُت

ىم
وج

ع 
خم

ج
اإلا

ت 
ذم

خ
. 

 

 

وطع هظام معلىماحي  -0

ش آلُت ا لخعاون مع لخؼٍى

 اإلاجخمع. .

 

جىظُم ماجمش الخىظُف  -7

ول عام وجىؿير اإلاعلىماث 

 الالصمت.

وطع آلُاث للُاط حىدة  -0

الخذماث وسطا اإلاعخـُذًً 

عً خذماث اليلُت 

 ىترووي.لالا

 

 

 ؿبراًش

7108 

 ؿبراًش

7109 

عمُذ اليلُت 

وهُل اليلُت  –

 لؽئىن البِئت

سطا 

اإلاعخـُذًً مً 

اإلاجخمع 

الخاسجي عً 

 خذماث اليلُت.
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ش -0  وطع خؼؽ لخؼٍى

وسػ اليلُت وجدعين حىدة 

 خذمتها.

الخخؼُؽ و ؤلاعذاد   -7

إلوؽاء  مشاهض حذًذة 

لخذمت البئُت و اإلاجخمع و 

ش اإلاشاهض اللائمت.  جؼٍى

 

بكامت الىذواث ووسػ  -0

اث  العمل وعمل اإلاؼٍى

اث للمشاهض والىخذاث واليؽش 

 راث الؼابع الخاص.

 مخابعت جىـُز الخؼؽ.-7

 ماًى

7108 

 ماًى

7171 

 عمُذ اليلُت 

وهُل اليلُت 

 لؽئىن البِئت

سطا 

اإلاعخـُذًً مً 

اإلاجخمع 

الخاسجي عً 

 خذماث اليلُت

05 

ت 
ِئ

لب
ا ا

ظاً
بل

ي 
ىع

 ال
ؽش

و

مع
جخ

واإلا
 

وطع ظُاظت للذعاًت  -0

وألاعالن عً خذماث 

 ت.ُاليل

ع آلُت لخىظُم وط-7

 الخعاون مع اإلاجخمع.

 

جىظُم هذواث إلاىاكؽت  -0

كظاًا البِئت ودوس الهىذظت 

 في اإلاعاهمت في خلها.

الاعخماد على الباخثين -7

 الزًً لهم دوس هام في البِئت.

 

 ؿبراًش

7109 

 ماسط

7170 

العالكاث 

 –العامت 

 عمُذ اليلُت

سطا 

اإلاعخـُذًً مً 

اإلاجخمع 

الخاسجي عً 

يلُت خذماث ال

  جدعين –

 مخشحاث اليلُت

01 
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بُت  -0  جىظُم دوساث جذٍس

بالخعاون الذولي في مجاالث 

 خماًت البِئت.

 

جشوٍج خذماث اليلُت فى  -7

مجاٌ البدىر والذساظاث 

البُئُت مً خالٌ 

 بشوجىهىالث دولُت.

 

 

وطع آلُت لخىظُم الخعاون -0

 حل مؽىالث البِئت.الذولي ل

 

الحصٌى على الاعتراؿاث -7

الذولُت للؽهاداث اإلاهىُت 

 اإلاخخصصت.

 دٌعمبر 

7108 

 هىؿمبر

7170 

سطا  عمُذ اليلُت

اإلاعخـُذًً مً 

اإلاجخمع 

الخاسجي عً 

خذماث اليلُت 

جدعين   –

 مخشحاث اليلُت

 البدثُت

71 
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د

لب
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ُـت
ُئ

لب
ث ا

ال
ؽى

اإلا
. 

بشامج بشاءة  الخىظع في-0 

ألاختراع اإلاسجلت والتي 

 جخذم البِئت.

خؼؽ لخؼبُم البدث  -7

 العلمي الزي جخذم البِئت.

ش الخؼؽ البدثُت  -3 جؼٍى

 ؿُما ًخعلم بالبِئت

ابدلث علمُت مؽترهت مع  -0

ولُاث مخىىعت الخخصص 

 لخذمت البِئت.

مخابعت الخؼؽ البدثُت -7

 وكُاط مخشحاتها

 ماًى 

7109 

 ماًى 

7170 

ذًش مشهض م

 –البدىر 

وهُل اليلُت 

لؽئىن البِئت 

عمُذ  –

 اليلُت

هثرة عذد 

ألابدار 

 اإلاشجبؼت بالبِئت.

71 
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بظخىماٌ بوؽاء وخذة  -0 

ألاصماث والىىاسر وجـعُل 

 دوسها.

جىظُمي والئدت  هُيل-7

داخلُت لىخذة ألاصماث 

والىىاسر وجدذًث الهُيل 

 الخىظُمي لليلُت.

خؼؽ مدعلت مع اداسة -3

ألاصماث والىىاسر 

 بالجامعت.

 

ماجمشاث للمؽاسهت -0

اإلاجخمعُت لخعظُم دوس وخذة 

 ألاصماث والىىاسر.

 

مخابعت خؼؽ اداسة  -7

ألاصماث والىىاسر باليلُت 

 وعمل خؼؽ جدعين.

 ظبخمبر

7108 

 ؿبراًش

7177 

وهُل اليلُت 

 -لؽئىن البِئت

 عمُذ اليلُت

كلت الاصماث 

والىىاسر 

 –باليلُت 

الاظخعاهت 

باليلُت في 

 الحماًت اإلاذهُت.

71 

ن
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تطوٌر وحدة شئون  -0 
 الخرٌجٌن.

تنظٌم الدورات التدرٌبٌة  -2
 .بمستوي الخرٌجٌن لالرتقاء

وم تطوٌر اإلحتفال بٌ -4
الخرٌجٌن بوضع برامج 

 وآلٌات للتدرٌب والتوظٌف.
. 

بٌانات حدٌثة قاعدة -0
للخرٌجٌن لها ارتباط 
 بالمؤسسات الهندسٌة.

اعالن ودعاٌة وتواصل  -2
جٌد من خالل ندوات مع 

 الخرٌجٌن.
تطوٌر اإلحتفال بٌوم  -4

الخرٌجٌن بوضع برامج وآلٌات 
 للتدرٌب والتوظٌف.

 رونًلكتاالمنتدى تطوٌر ال -3
وقاعدة البٌانات الخاصة 

 .خرٌجً الكلٌةب

 ًىاًش

7108 

 ًىاًش

7177 

وهُل اليلُت 

لؽئىن البِئت 

عمُذ  –

 اليلُت

ػياصة الاكباٌ 

والخىاصل مً 

 الخغيجحن

05 



 جامعت بىرسعيد –كليت الهندست  –ضمان وتىكيد الجىدة  وحدة
 

 107  7177-7107حامعت بىسظعُذ    -الخؼت الاظتراجُجُت ليلُت الهىذظت  

 

ت 
ذم

خ
ع 

ؼا
لل

ت 
لُ

إلاا
د ا

اس
إلاى

ت ا
مُ

جى

ئت
بِ

 ال
ُت

ىم
وج

ع 
خم

ج
اإلا

. 

دعم اإلاىاسد اإلاالُت  -0 

الزاجُت لليلُت بالخعاون 

اإلاجخمع  كؼاع خذمت

 والبِئت بالجامعت .

جىزُم الخعاون بين  -7

كؼاع خذمت اإلاجخمع 

وجىمُت البِئت بالجامعت 

واللؼاعاث اإلاىاظشة 

 بالجامعاث اإلاشمىكت.

. 

الاعالن والدعىٍم الجُذ  -0

إلاشاهض ووخذاث كؼاع خذمت 

 اإلاجخمع وجىمُت البِئت.

عمل هذواث لخبراء -7

ت للؼاع  بالجامعاث اإلاصٍش

 ِئت.جىمُت الب

 ًىهُى

7108 

 ماًى

7177 

 
 
 
 
 

وهُل اليلُت 

لؽئىن البِئت 

عمُذ  –

 اليلُت

الخلاون الجيض 

وػياصة 

الخلاكضاث مم 

كؼاق زضمت 

اإلاجخمم وجىميت 

 البيئت.
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ت ف
هم

عا
واإلا

 

جـعُل الخىاصل مع -0 

اإلااظعاث الهىذظُت و 

 إلاجخمع.مىظماث ا

ش دوس  -7 جـعُل و جؼٍى

اإلاشاهض والىخذاث راث 

الؼابع الخاص باليلُت 

 وجدعين حىدة خذماتها.

م وجىظُع دائشة   -3 حعٍى

الخذماث اإلاجخمعُت 

 .لليلُت

للاءاث وهذواث مع -0

 معئىلي الصىاعاث اإلادلُت.

عمل معاسض لعشض -7

 مىخجاث الصىاعت اإلادلُت.

عشض خذماث واظدؽاساث -3

 لمصاوع اإلادلُت.اليلُت ل

ل  ابٍش

7108 

 ماسط

7171 

قغاهت  عمُذ اليلُت

وحلاكضاث مم 

ماؾؿاث 

مدليت  صىاكيت 

 هبري.
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ل مع جـعُل الخىاص-0 

اإلاشاهض اإلاخخصصت 

 باليلُاث اإلادلُت. 

خؼؽ لالعتراؾ باليلُت  -7

هبِذ خبرة هىذسخي على 

 اإلاعخىي ألاكلُمي.

  

ابدار مؽترهت جخعلم -0

باإلاشاهض الخخصصُت 

 باليلُاث.

مخابع خؼؽ اليلُت في  -7

 مجاٌ اإلاعشؿت الهىذظُت.

اساث مخبادلت بين   -3  ٍص

الىىادس الاوادًمُت اكلُمُا 

 ُا لخبادٌ الخبراث.وعاإلا

 هىؿمبر

7109 

 هىؿمبر

7171 

عمُذ اليلُت 

وهُل اليلُت  –

 لؽئىن البِئت

هثرة عذد مشاهض 

خذمت اإلاجخمع 

باليلُاث 

 اإلاخخصصت.
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خؼؽ عمل مداطشاث  -0 

 عً ؤهم ما جىصلذ الُه

الابدار الهىذظُت في 

 مجاٌ خذمت اإلاجخمع.

هذواث زلاؿُت عً  -7

الىىاسر الهىذظُت وهُـُت 

 الخعامل معها.

مداطشاث جىضح  -3

الذوساث اإلاهمت في الخعلُم 

الهىذسخي والتي حعُذ بالىـع 

 على اؿشاد اإلاجخمع.

اظخؼالع سؤي كبلي وبعذي -0

 عً مذي الاظخـادة.

كُاط ؤئش ومشدود وخؼؽ -7

 جدعين

 اهخىبش

7109 

 اهخىبش

7171 

مذًش مشهض 

ب   –الخذٍس

وهُل اليلُت 

 لؽئىن البِئت

ادة ألاكباٌ  ٍص

على الىذواث 

 وألاهخمام بها.
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بشامج اوادًمُت  -0 

باإلاصشوؿاث ًدخاحها 

 اإلاجخمع وظىق العمل.

بشامج اوادًمُت  -7

ماث اإلاهىُت جـُذ للذبلى 

 ظىق العمل.

بُت بؽشاهت  -3 دوساث جذٍس

عاإلاُت معخمذة جـُذ 

 اإلاجخمع

 كُاط مخشحاث الخعلم. -0

 حؼزًت ساحعت للخدعين -7

 

 هىؿمبر

7109 

 هىؿمبر

7170 

 -عمُذ اليلُت

وهُل اليلُت 

 لؽئىن البِئت

ادة ألاكباٌ  ٍص

على البرامج  

 وألاهخمام بها.
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 .ص بداسي ؿعاٌحها: الشابعتالؼاًت 

الاهذاؾ 

 الاظتراجُجُت

الخؼؽ والبرامج 

 الخىـُزًت

اإلاعئٌى عً  الـترة الـترة ؤوؽؼت الخىـُز

 الخىـُز

الخيلـت اإلاخىؿعت  ماؼشاث الاداء

بأالؾ الجىُت 

 اإلاصشي 
 الى مً

ت 
عم

ذا
 ال

ت
اٍس

الاد
ت  

ِئ
لب

ت ا
ُئ

ته

ي 
سخ

ظ
إلاا

ع ا
ؼاب

بال
م 

ع
جد

ي 
لت

وا

ي.
اع

جم
ال

ل 
عم
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الىالء والاهخماء جىمُت -0

وخب العمل والخميز فى 

 ألاداء وكبٌى الشؤي ألاخش. 

 

جدذًث الخىصُف -7

 الىظُـي.

وطع ظُاظاث الخخُاس  -3

ت.  اللُاداث الاداٍس

بُه عامت على -0 دوساث جذٍس

  الخميز في ألاداء الىظُـي

اظخؼالع سؤي وعصف -7

رهجي لخدذًث الخىصُف 

 الىظُـي

اخخُاس جـعُل معاًير  -3

ت.الل  ُاداث الاداٍس

 ًىلُى

7108 

 ماًى 

7109 

عمُذ اليلُت 

مذًش  –

الخىظُم 

 والاداسة

سطا الجهاص 

 الاداسي 
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با
  

طوٌر الهٌكل تخطة -0
)األكادٌمً التنظٌمً

 بالكلٌة.   واإلداري( 
تحسٌن وتطوٌر خطة -2

 ي.االداراألكادٌمً و الجهاز
آلٌات تحدٌث دلٌل  -4
 القٌات المهنة.أخ

استطالع رأي لتحوٌل -0
األقسام االدارٌة الى مدٌري 

 ادارة.
العمل على اضافة وحدات -2

 وادارات الى الهٌكل التنظٌمً.

 

 ًىلُى

7109 

 ًىلُى

7171 

مذًش الخىظُم 

 –والاداسة 

 عمُذ اليلُت

سطا 

اإلاعخـُذًً 

 داخلُا وخاسحُا
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يل
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لت
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 س

م
لُ
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لخ

. 

ت -0  خؼت مُىىت ألاعماٌ الاداٍس

. 

وطع ظُاظاث لشبؽ الحاؿض -7

 باالهخاج

جؼبُم معاًير الجىدة  -3

 الؽاملت على الجهاص الاداسي..

ت .-0  مخابعت مُىىت الاعماٌ الاداٍس

اظخؼالع سؤي على حىدة -7

 الخذمت

اظخبُاهاث عً مذي الشطا في  -3

معاًير الجىدة الؽاملت  جؼبُم

 على الجهاص الاداسي..

 اػعؼغ

7109 

 ؤػعؼغ

7170 

 -عمُذ اليلُت

 ؤمين اليلُت.

سطا حمُع 

الجهاث 

 اإلاعخـبذة
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. 

تطوٌر قدرات و مهارات  -0 
لٌن من خالل برامج العام

تدرٌبٌة فعالة وفقا لمتطلبات 
 الوظٌفة.

وضع سٌاسات لربط -2
 ز باالنتاجالحاف

 

تفعٌل التوصٌف الوظٌفً  -0
 ومتابعة توزٌع األعباء.

استطالع رأي عن الرضا -2
 الوظٌقً.

قٌاس األثر والمردود -4
 للدورات التدرٌبٌة.

 ماسط

7108 

 اهخىبش

7109 

 –ؤمين اليلُت 

 عمُذ اليلُت

 01 -سطا وظُـي 

ا
ت

اٍس
ؤلاد

ث 
ءا

ـا
لى

ى ا
عل

ت 
ظ

اؿ
د

إلا
. 

ش آلُت للُاط ألائش  -0  جؼٍى

واإلاشدسد مً الذوساث 

بُت.  الخذٍس

مشاحعت الخعلُماث -7

الخاصت بعلم الشواجب 

 واإلاياؿأث بصـت دوسٍت.

وطع معاًير لخلُُم آداء  -3

العاملين جخـم مع معاًير 

 الجىدة..

اظخؼالع سؤي مذًشي  -0

الاداساث وسئظاء ألاكعام 

 .عً ؤداء العاملين

ش الشكابت اإلاالُت -7 جلاٍس

ت  .والاداٍس

ؼالع سؤي العاملين اظخ -3

 بمعاًير الجىدة

 ؿبراًش

7108 

 ؿبراًش

7171 

 -ؤمين اليلُت

مذًش وخذة 

 الجىدة

سطا اللُاداث 

ت عً  ألاداٍس

 العاملين
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دوساث جخصصُت ووسػ عمل  

 في الابذاع الىظُـي والخميز.

خؼت بالذوساث الخخصصُت -7

خخُاحاث وجلذًم الذساظاث والا 

ا.  ليل كعم اداسي ظىٍى

جىؿير الذعم اإلاادي ألًـادهم  -3

خاسج مصش للخعشؾ على ألاداء 

 العاإلاي.

ش واظخؼالع سؤي عً سطا -0 جلاٍس

 الجهاص ألاداسي عً اليلُت.

اظخؼالع سؤي للمعخـُذًً -7

داخلُا وخاسحُا عً الجهاص 

 الاداسي 

 دٌعمبر

7108 

 هىؿمبر

7109 

مذًش الخىظُم 

 –والاداسة 

 -ؤمين اليلُت

 عمُذ اليلُت

سطا  

اإلاعخـُذًً عً 

 الجهاص الاداسي 
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ش للشعاًت  -0  خؼت جؼٍى

 الاحخماعُت والصحُت.

جدذًث وجؼىٍش الىىادي -7

 الاحخماعُت بالجامعت.

جدذًث وجؼىٍش داس الحظاهت  -3

 البىاء العاملين باليلُت.

جدعين الخذماث الصحُت  -0

 اإلالذمت للعاملين.

صُاهت الىادي الاحخماعي -7

 بالجامعت.

اظخؼالع سؤي عً دوس -3

 الحصاهت ألبىاء العاملين

 ظبخمبر

7108 

 ظبخمبر

7109 

 -ؤمين اليلُت

 عمُذ اليلُت

سض العاملين 

عً الشعاًت 

الاحخماعُت 

 والصحُت
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دوساث خذًثت في مجاٌ ألامً  -0

 والعالمت وجللُل ألاصاباث.

وسػ عمل عً اإلاخاػش -7

 الىهشبُت واإلاُياهُىُت.

اإلاخاػش الاظاظُت في الخعامل -3

 مع الحاظب آلالي.

 هذواث وللاءاث اسؼادًت. -0

اث اسؼادًت.-7  مؼٍى

 كُاط مشدود الذوساث-3

ل  ابٍش

7108 

ل  ابٍش

7170 

 مذًش الخىظُم

امين  -والاداسة 

 اليلُت. 

كلت الاصاباث 

والاصماث داخل 

 اليلُت
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 .ذاموالخدعين اإلاعخ عخمادالا   : الخامعتالؼاًت 

 

الاهذاؾ 

 الاظتراجُجُت

الخؼؽ والبرامج 

 الخىـُزًت

اإلاعئٌى عً  الـترة الـترة ؤوؽؼت الخىـُز

 الخىـُز

الخيلـت اإلاخىؿعت  ماؼشاث الاداء

الجىُت بأالؾ 

 اإلاصشي 
 الى مً
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وسػ عمل لجمُع -0

الـئاث اإلاعتهذؿت عً 

زلاؿت الجىدة وؤهمُت 

 ألاعخماد.

جذَسغ ملشسالجىدة -7

 لجمُع ػالب اليلُت.

ب -3 دعم خؼؽ الخذٍس

بذوساث عً الجىدة 

 الؽاملت لجمُع الـئاث.

للاءاث واظخؼالع سؤي عً -0

 دة باليلُتالجى 

اظخؼالع سؤي حمُع -7

 الـئاث عً الجىدة.

اظخؼالع سؤي عً الذوساث -3

 اإلالذمت

 ًىاًش

7108 

 ؿبراًش

7171 

مذًش وخذة 

 –الجىدة 

 عمُذ اليلُت.

سطا 

اإلاعخـُذًً عً 

هظام الجىدة 

 باليلُت
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وطع هظام داخلي  -0

م للمياؿأث والجىا ئض لـٍش

 الجىدة باليلُت.

خؼت ميزاهُت الصُاهت  -7

 الؽاملت  إلاىاسد اليلُت .

اليلُت  خؼت ميزاهُت--3

 .لذعم البدىر

ل الزاحي -4 خؼت الخمٍى

لليلُت لذعم معاًير 

 الجىدة.

العمل على جىؿير دعم راحي -0

 مً اليلُت ٌؼؼي اإلاياؿأث.

مخابعت الجذٌو الضمجي مً -7

ش.كبل اداسة الجىدة والخؼ  ٍى

مشاحعت داخلُت على حمُع -3

 اإلاىاسد اإلاادًت.

 ًىاًش

7109 

 ًىاًش

7170 

مذًش وخذة 

 –الجىدة 

 عمُذ اليلُت

سطا 

 اإلاعخـُذًً
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هـام الىترووي في  -0

 اللملياث واإلاهام .

جدضيث الالئدت الضازليت -7

 والهييل الخىـيمي للىخضة.

خىفحر مصاصع ماليت زؼت ل-3

مخلضصة لىخضة طمان 

 ىصةالج

اؾخؼالق عؤ  كً  -0

 . الخضماث ألالىتروهيت

اللمل كلى الخىؾم -7

بيكاػاث اليليت باؾخدضار 

 .وخضاث زضميت

مخابلت جىفيظ زؼت جىفحر -3

الضكم اإلااص  لىخضة طمان 

 الجىصة.

 ماسط

7108 

 ؿبراًش

7109 

مذًش وخذة 

 –الجىدة 

 عمُذ اليلُت

عائذ هثرة ال

 اإلاادي للىخذة

01 
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مُىىت آلالُاث اإلاخبعت في  -

جدذًث اإلاىاهج والبرامج 

 الذساظُت.

مشاحعت دوسٍت بىاء على -7

هظام كُاط معخمذ 

 إلاخشحاث الخعلم اإلاعتهذؿت.

مُىىت حمُع اظخؼالع -3

سؤي الجهاث اإلاعخـُذة 

 عت.وهزلً الخؼزًت الشاح

اظخؼالع سؤي وكُاط -0

مشدود سطا الجهاث 

اإلاعخـُذة مً آلالُاث 

 اإلاخبعت.

 

ل  ابٍش

7108 

ل  ابٍش

7171 

مذًش وخذة 

 –الجىدة 

مذًش وخذة 

جىىىلىحُا 

 -اإلاعلىماث

 عمُذ اليلُت.

سطا الجهاث 

اإلاعخـُذة مً 

 مُىىت الىظام
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ش معاًير خ -0 ؼؽ جؼٍى

للذساظاث العلُا لظمان 

 حىدتها.

مشاحعت دوسٍت إلاخشحاث -7

الخعلم لبرامج الذساظاث 

 العلُا.

ملاسهت مشحعُت داخلُت -3

 واكلُمُت وعاإلاُت.

وسػ عمل عً اإلاعاًير  -0

 الجذًذة لهُئت الاعخماد.

وسػ عمل عً اهم -7

اإلاعاًير العاإلاُت التي جـُذ 

 الخعلُم الهىذسخي.

الع سؤي ػالب اظخؼ-3

 الذساظاث العلُا

ل  ابٍش

7108 

ل  ابٍش

7171 

وهُل اليلُت 

للذساظاث 

عمُذ  – العلُا

 اليلُت

 الخإهل لألعخماد

والخدعين 

 اإلاعخمش

05 
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حؼزًت ساحعت مبيُت على -0

 اللُاط اإلاباؼش والؼير مباؼش.

الجىدة باليلُت جلُُم هظم -7

 بىاء على همارج الهُئت اإلاعخمذة.

الاعخماد على مشاحعين مً -3

 الهُئت اللىمُت لالعخماد.

ت مع مشهض -0 ش سبع ظىٍى جلاٍس

 طمان الجىدة.

م بىاء -7 همارج كُاط وجلٍى

على همارج الهُئت اللىمُت 

 لألعخماد

 ماًى

7108 

 ماًى

7109 

مذًش وخذة 

 –الجىدة 

 عمُذ اليلُت

ً سطا وجدع

معخمش عً اداء 

 اليلُت
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بُت  -0 دوساث جذٍس

مخخصصت إلاىاهبت 

الاخخُاحاث الـشدًت 

 واإلااظعُت.

اظخىماٌ الهُيل -7

داسي ػبلا الخىظُمي والا 

لعُاظاث اليلُت 

 والخىصُف الىظُـي.

اظخىماٌ وعبت العجض -3

في اليادس الاوادًمي بما 

 ًدلم وعب معاًير الجىدة. 

 

اظخؼالع سؤي , وهذواث, -0

ووسػ عمل ,وحلعاث 

عصف رهجي عً سطا 

اإلاعخـُذًً داخلُا عً 

 جىمُت اللذساث.

 ؿبراًش

7108 

 ؿبراًش

7109 

اد الخإهل لألعخم عمُذ اليلُت

والخدعين 

الؽامل 

 للماظعت

4 



 جامعت بىرسعيد –كليت الهندست  –ضمان وتىكيد الجىدة  وحدة
 

 120  7177-7107حامعت بىسظعُذ    -الخؼت الاظتراجُجُت ليلُت الهىذظت  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ؾتراجيجيتالجضٌو الؼمجي للخؼت ؤلا 
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ج ؤلابخياس واإلاىاؿعت  الؼاًت ألاولى:  .فى ظىق العملللخٍش

 ت ألاولىىالع الخؼؽ والبرامج

7108 

 ت االثاهُتىالع

7109 

 ت االثالثتىالع

7171 

 ت الشابعتىالع

7170 

 ت الخامعتىالع
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 ت والعاإلاُت.جىؿير اإلاىاهج والبرامج ألاوادًمُت التي جدىاظب مع مخؼلباث العىق اإلادلُت وؤلاكلُمُ  :(0)الهذؾ

زؼت حكويليت للبرامج ألاواصيميت 

 وعبؼها بؿىق اللمل.

0            0        

جبجي ملايحر كاإلايت ملخمضة مً  

 هيئت طمان الجىصة

0            0        

عت واإلاخالخل: (7)الهذؾ  ت في ول اإلاُادًً.الخدعين اإلاعخمش الذائم واإلاخجذد للخؼت الذساظُت بما ًظمً مىاهبت الخؼيراث العَش

                 05   5 زؼت صكم اإلاغاحلت الضازليت.

                    5 زؼت كمل للخضعيب اإلايضاوي.

                 05   5 عف كمل وماجمغاثو 

ش هظم الخعلم.: (3)الهذؾ  دعم وجؼٍى

لىترووي زؼت صكم الخلليم ألا

 .واكخماص الخلليم كً بلض

2    2                

زؼت صياهت واملت وصوعيت ألحهؼة 

 هـم الخللم.

2    2                

غ والخعلم.: (4)الهذؾ  حعظُم دوس الخعلم الزاحي وجدذًث اظتراجُجُاث الخذَس

زؼت اؾتراجيجياث ػغائم 

 الخضعيـ والخللم.

 2          2         

         2          2  زؼت جؼىيغ اإلاىخبت.

 

 الجذٌو الضمجي للخؼت الاظتراجُجُت
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 جدعين كذساث الؼالب اإلاهىُت في اججاه الخـىير الخدلُلي وؤلابذاعي.: (5)ؾالهذ

                 05  2  زؼت مخابلت جؼىيغ اإلاىخبت.

هضواث وللاءاث مؿخمغة مم -

حهاث ؾىق اللمل بهضف جؼىيغ 

 اإلالغعاث الضعاؾيت. 

 2  05                 

زؼت لغبؽ مكغوكاث الخسغج 

 بؿىق اللمل.

 2  05                 

ش ألاوؽؼت الؼالبُت والشعاًت الصحُت والاحخماعُت للؼالب: (6)الهذؾ   .جؼٍى

      0            0   زؼت ملخمضة للضكم الؼالبي.

زؼت اؾخدضار البرامج -

وألاوكؼت الغياطيت وجؼىيغها 

باؾخمغاع بما يدىاؾب مم كضعاث 

 الؼالب.

  0            0      

ب العملي.(7)الهذؾ  : جىؿير الخعلُم الهىذسخي اإلاخميز الزي ًجمع بين العلم والخذٍس

              6    0   زؼت مللىت للخضعيب اإلايضاوي.

ؼت جضعيب لفغق الخسغج مً ز

 البرامج باإلااؾؿاث الهىضؾيت.

  0    6              

              6    0   بغامج وػياعاث ميضاهيت. 

م بين الؼالب. الحذًثتخلىُاث الخخذام اظ: (8)الهذؾ  وػشط سوح العمل مً خالٌ الـٍش

زؼت جؼىيغ اؾتراجيجياث جضعيـ 

 وحللم الخاصت باللمل الجماعي.

      2        2      

زؼت جؼىيغ اللاكاث باالحهؼة 

 الظهيت وصياهت الاحهؼة اإلاخاخت.

      2        2      

زؼت صياهت واملت للفاكاث 

 ؾيت.الضعا

      2        2      

 اعذاد الؼالب اعذادا مهىُا لُعضص كذستهم على الخعلم مذي الحُاة.: (9)الهذؾ

خطة تطوٌر الالئحة الدراسٌة بما -

 ٌتناسب مع سوق العمل.

 2                2   

وضع آلٌة تقٌٌم آداء الطالب لزٌادة 

 الكفاءة .

 2                2   
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رات ومهارات خطة تنمٌة قد

 الطالب وتحفٌز الطالب المتمٌزٌن

 2                2   

 جىمُت مهاساث وكذساث ؤعظاء هُئت الخذَسغ ومعاوهيهم واظخىماٌ العجض في اعظاء هُئت الخذَسغ ومعاوهيهم بما ًدلم مخؼلباث الجىدة.: ( 01)الهذؾ

زؼت جضعيبيت لخىميت مهاعاث 

 .ؤكظاء هيئت الخضعيـ

0            0        

ؼىيغ ؤحغاءاث حلييىاث ؤكظاء ج

 هيئت الخضعيـ والهيئت اإلالاوهت.

0            0        

وطم زؼؽ لغفم صزل  ؤكظاء 

 هيئت الخضعيـ.

0            0        

زؼت العجؼ والفائع ألكظاء 

 هيئت الخضعيـ

0            0        

 .ة بدثُت مخميزةدساظاث علُا مخؼىسة وكذس  الؼاًت الثاهُت:

 ت ألاولىىالع الخؼؽ والبرامج

7108 

 ت االثاهُتىالع

7109 

 ت االثالثتىالع

7171 

 ت الشابعتىالع

7170 

 ت الخامعتىالع
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 .باليلُتجؼىٍش العملُت الخعلُمُت للذساظاث العلُا   :(0)الهذؾ

جؼىيغ حىصة مسغحاث  زؼؽ

 الخللم للضعاؾاث اللليا.

0        0            

اث ووعف كمل جىكيت هضو -

لخىحيه ػالب الضعاؾاث اللليا 

  هدى مخؼلباث ؾىق اللمل.

0        0            

            0        0 للليا .اجدضيث الئدت الضعاؾاث  

كمل صليل الؼالب للضعاؾاث 

 اللليا.

0        0            
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 تهُئت البِئت  الاوادًمُت البدثُت الذاعمت والتي جدعم بالؼابع اإلااظسخي والعمل الجماعي.(: 7الهذؾ)

بوكاء وخضة حؿىيم البدىر  

 ميت ووطم زؼؽ جىفيظيت.اللل

 2        2           

ؾياؾاث صازليت لخدفحز 

 البدىر اإلاخمحزة.

 2        2           

 .سبؽ البدث العلمي باخخُاحاث اإلاجخمع(: 3الهذؾ)

كمل بغوجىوىالث و آلياث 

لدصجيم البدىر اإلاكترهت مم 

 حهاث زاعحيت وجسضم اإلاجخمم.

   01            00     

ت لؤلؾخفاصة اللصىي مً زؼ

ألاحهؼة والامياهياث  البدثيت 

اإلاخاخت باليليت لخضمت 

 اإلاجخمم.

   01            00     

 .الاهذماج مع اإلاجخمع العلمي العاإلايا(: 4الهذؾ)

زؼؽ للكغاهت والخلاون مم 

 .مغاهؼ الابدار اللاإلايت

  6                 01 

جىـيم هضواث وماجمغاث  

كلميت مً احل  وللاءاث

 صلالخىا

  6                 01 

 .حشجُع الابخياس العلمي  (: 5الهذؾ)

زؼت بوكاء ملامل بدثيت 

 لخسصصاث الىاصعة. لمخسصصت 

 2             0      

اوكاء مغاهؼ بدثيت بالخلاون مم 

 الصىاكت.

 2             0      

خث الباخثحن للخلضم للمىذ 

 الضوليت.

 2             0      
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 .جىؿير اإلاىاسد والدعهُالث اإلاادًت   : (6)الهذؾ

جؼىيغ الخؼؽ اإلااليت  

واإلاحزاهياث بكيل كام 

وباللمليت البدثيت بكيل 

 زاص.

       01        01     

زؼؽ جؼىيغ مغاهؼ البدىر  -

وكمل زؼؽ اكالميت 

 للدؿىيم.

       01        01     

زؼت حظب الىافضيحن في 

 بغامج الضعاؾاث اللليا.

       01        01     

ت للؼاع الذساظاث العلُا والبدث العلم: (7)الهذؾ  .جؼىٍش الىظم ؤلاداٍس

زؼت جضعيب لؤلؾخسضام -0

الفلاٌ للىؾائل الخىىىلىحيت 

 لخبؿيؽ الاحغاءاث.  

0   05                 

زؼت جؼىيغ للبييت الخدخيت -

غاكبت لغبؽ هـم اإلاغاحلت واإلا

الاصاعيت واإلااليت بالىؾائل 

الخىىىلىحيت بحن وافت 

 كؼاكاث الجاملت.

0   05                 

 جبجي هظم ومعاًير لخلُُم حىدة مخشحاث البدث العلمي.: (8)الهذؾ

زؼت بدثيت مدؿلت مم الخؼت 

 البدثيت للجاملت.

   05        05         

جبجي ملايحر صوليت للضعاؾاث -

ا وألاكخماص بها مً كبل الللي

الهيئت اللىميت لؤلكخماص 

 .واللمل بها

   05        05         

 جدـيز الباخثين وألاهخمام باإلاىطىعاث راث الصلت بالذولت.: (9)الهذؾ
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زؼؽ إلؾخدضار آلياث   

 لخىفحر جمىيل للبدث الللمي.

2             2       

زؼؽ إلوكاء مغاهؼ بدثيت  

لاون مم مخسصصت بالخ

 .ماؾؿاث الضولت

2             2       

 الخؼىٍش اإلاعخمش للخؼت البدثُت بما ًدلم الخىاؿغ العلمي على اإلاعخىي العاإلاي.( : 01الهذؾ)

طم زؼؽ جدؿحن مؿخمغ و 

 للخؼت البدثيت.

0    2                

وعف كمل إلاىاككت آلياث 

جلليل الفجىة هديجت الخوظيت 

 الغاحلت.

0    2                

        

 .واإلاجخمع اليلُتالترابؽ بين   :الثالثتالؼاًت 

 ت ألاولىىالع الخؼؽ والبرامج
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  .هظام معلىماث للؼاع خذمت اإلاجخمع وجىمُت البِئتجدلُم   :(0)الهذؾ

وطم هـام مللىماحي لخؼىيغ  

 آليت الخلاون مم اإلاجخمم. 

5    5                

اجمغ الخىؿيف ول جىـيم م

 كام وجىفحر اإلاللىماث الالػمت.

5    5                

  .جـعُل دوس اإلاشاهـض والىخـذاث راث الؼابع الخاص(: 7الهذؾ)
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وطم زؼؽ لخؼىيغ وعف 

 اليليت وجدؿحن حىصة زضمتها.

 2          2         

الخسؼيؽ و ؤلاكضاص  إلوكاء  

مغاهؼ حضيضة لخضمت البئيت و 

 خمم و جؼىيغ اإلاغاهؼ اللائمتاإلاج

 2          2         

  .وؽش الىعي بلظاًا البِئت واإلاجخمع(: 3الهذؾ)

وطم ؾياؾت للضكايت وألاكالن 

 ت.يكً زضماث اليل

5            2        

وطم آليت لخىـيم الخلاون مم 

 اإلاجخمم.

5            2        

  .ىالث البُئُتالخعاون الذولي لحل اإلاؽ(: 4الهذؾ)

جىـيم صوعاث جضعيبيت بالخلاون 

الضولي في مجاالث خمايت 

 البيئت.

   05            00     

جغويج زضماث اليليت فى مجاٌ  

البدىر والضعاؾاث البيئيت مً 

 زالٌ بغوجىوىالث صوليت.

   05            00     

 .جىحُه البدث العلمي لحل اإلاؽىالث البُئُـت (: 5الهذؾ)

الخىؾم في بغامج بغاءة ألازتراق 

 اإلاسجلت والتي جسضم البيئت.

     2        2       

زؼؽ لخؼبيم البدث الللمي 

 الظ  جسضم البيئت.

     2        2       

جؼىيغ الخؼؽ البدثيت فيما 

 يخللم بالبيئت

     2        2       

  .جخخص باألصماث والؼىاسئ والحماًت اإلاذهُت مع الخىصُف اليامل لها لُتلليبدساج بداسة بالهُيل الخىظُمي    (: 6الهذؾ)

    5              6  بؾخىماٌ بوكاء وخضة  ألاػماث 
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 واليىاعر وجفليل صوعها.

هييل جىـيمي والئدت صازليت 

لىخضة ألاػماث واليىاعر 

وجدضيث الهييل الخىـيمي 

 لليليت.

  6              5    

مم اصاعة زؼؽ مدؿلت 

 ألاػماث واليىاعر بالجاملت.

  6              5    

جين(: 7الهذؾ)  .مخابعت وسعاًت الخٍش

    0                0 تطوٌر وحدة شئون الخرٌجٌن.

تنظٌم الدورات التدرٌبٌة 

 .بمستوي الخرٌجٌن لالرتقاء
0                0    

تطوٌر اإلحتفال بٌوم الخرٌجٌن 

وآلٌات للتدرٌب بوضع برامج 

 والتوظٌف.

0                0    

 .جىمُت اإلاىاسد اإلاالُت للؼاع خذمت اإلاجخمع وجىمُت البِئت(: 8الهذؾ)

صكم اإلاىاعص اإلااليت الظاجيت 

لليليت بالخلاون كؼاق زضمت 

 اإلاجخمم والبيئت بالجاملت .

 2                2   

جىزيم الخلاون بحن كؼاق -

وجىميت البيئت زضمت اإلاجخمم 

بالجاملت واللؼاكاث اإلاىاؿغة 

 بالجاملاث اإلاغمىكت.

 2                2   

 (: الخعاون مع الصىاعاث اإلادلُت واإلاعاهمت في الخىمُت اللىمُت لالكخصاد.9الهذؾ)

جفليل الخىاصل مم اإلااؾؿاث 

 الهىضؾيت و مىـماث اإلاجخمم.

 2        2           

اإلاغاهؼ  جفليل و جؼىيغ صوع 

والىخضاث طاث الؼابم الخاص 

 باليليت وجدؿحن حىصة زضماتها.

 2        2           
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حؿىيم وجىؾيم صائغة -

 .الخضماث اإلاجخمليت لليليت

 2        2           

جخمع  بالجامعاث جذعُم وجىزُم الخعاون بين ووالت اليلُت لؽئىن البِئت وخذمت اإلاجخمع باليلُت ومشاهض خذمت اإلا( : 01الهذؾ)

 مدلُا وؤكلُمُا وعاإلاُا لخبادٌ الخبراث.

فليل الخىاصل مم اإلاغاهؼ ج

 اإلاخسصصت باليلياث اإلادليت. 

       00    00         

زؼؽ لالكتراف باليليت هبيذ 

زبرة هىضس ي كلى اإلاؿخىي 

 ألاكليمي.

       00    00         

 د اإلاجخمع مً خالٌ هذواث ومداطشاث في مخخلف مُادًً اإلاعشؿت.وؽش  زلاؿت اإلاهىت بين ؤؿشا( : 00الهذؾ)

زؼؽ كمل مداطغاث كً ؤهم 

ما جىصلذ اليه الابدار 

الهىضؾيت في مجاٌ زضمت 

 اإلاجخمم.

       01    01         

هضواث زلافيت كً اليىاعر  

 الهىضؾيت وهيفيت الخلامل ملها.

       01    01         

وعاث اإلاهمت مداطغاث جىضح الض

في الخلليم الهىضس ي والتي حليض 

 بالىفم كلى افغاص اإلاجخمم

       01    01         

 اظخدذار بشامج ؤوادًمُت حذًذة لخذمت اإلاجخمع اإلادلي وألاكلُمي.( : 07الهذؾ)

بغامج اواصيميت باإلاصغوفاث 

 يدخاحها اإلاجخمم وؾىق اللمل.

       00        00     

يميت للضبلىماث بغامج اواص-

 اإلاهىيت جفيض ؾىق اللمل. 

       00        00     

صوعاث جضعيبيت بكغاهت كاإلايت 

 ملخمضة جفيض اإلاجخمم

       00        00     
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 .حهاص بداسي ؿعاٌ :الشابعتالؼاًت 

 ت ألاولىىالع الخؼؽ والبرامج

7108 

 ت االثاهُتىالع

7109 

 ت االثالثتىالع

7171 

 بعتت الشاىالع

7170 

 ت الخامعتىالع
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07 

ت الذاعمت والتي   :(0)الهذؾ  جدعم بالؼابع اإلااظسخي والعمل الجماعي.تهُئت البِئت  الاداٍس

جىمُت الىالء والاهخماء وخب -

العمل والخميز فى ألاداء وكبٌى 

 الشؤي ألاخش. 

  0   2               

               2   0   جدذًث الخىصُف الىظُـي.

وطع ظُاظاث الخخُاس  

ت.  اللُاداث الاداٍس

  0   2               

 باليلُت.( والاداسي  )ألاوادًميالهُيل الخىظُمي جؼىٍش (: 7الهذؾ)

خؼت جؼىٍش الهُيل الخىظُمي 

 باليلُت.

      0    0          

خؼت جدعين وجؼىٍش الجهاص 

 الاداسي.ألاوادًمي و

      0    0          

آلُاث جدذًث دلُل ؤخالكُاث 

 اإلاهىت.

      0    0          

 .لخدلُم سظالت اليلُت ؤلاداسي  للجهاص   جبجي هظم ومعاًير (: 3الهذؾ)

ت .-       2        2       خؼت مُىىت ألاعماٌ الاداٍس

وطع ظُاظاث لشبؽ الحاؿض -

 باالهخاج

      2        2      

جؼبُم معاًير الجىدة الؽاملت  

 على الجهاص الاداسي.

      2        2      
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 .سؿع هـاءة الجهاص ؤلاداسي (: 4الهذؾ)

ش كذساث و مهاساث   جؼٍى

العاملين مً خالٌ بشامج 

بُت ؿعالت وؿلا إلاخؼلباث  جذٍس

 الىظُـت.

 2      01             

وطع ظُاظاث لشبؽ الحاؿض 

 باالهخاج

 2      01             

تا (: 5الهذؾ)  .إلاداؿظت على الىـاءاث ؤلاداٍس

ش آلُت للُاط ألائش - جؼٍى

بُت.واإلاشدسد مً الذوساث الخذ  ٍس

5        5            

شاحعت الخعلُماث الخاصت م

بعلم الشواجب واإلاياؿأث بصـت 

 دوسٍت.

5        5            

وطع معاًير لخلُُم آداء  

العاملين جخـم مع معاًير 

 الجىدة..

5        5            

 .الخؼىٍش الؽامل ألداء الجهاص ؤلاداسي    (: 6الهذؾ)

ووسػ عمل دوساث جخصصُت 

 في الابذاع الىظُـي والخميز.

   05    00             

خؼت بالذوساث الخخصصُت 

وجلذًم الذساظاث والاخخُاحاث 

ا.  ليل كعم اداسي ظىٍى

   05    00             

جىؿير الذعم اإلاادي ألًـادهم  

خاسج مصش للخعشؾ على ألاداء 

 العاإلاي.

 

   05    00             
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 دعم وجؼىٍش الخذماث الاحخماعُت للعاملين باليلُت.(: 7الهذؾ)

ش للشعاًت الاحخماعُت  خؼت جؼٍى

 والصحُت.

  6    6              

ش الىىادي - جدذًث وجؼٍى

 الاحخماعُت بالجامعت.

  6    6              

ش داس الحظاهت - جدذًث وجؼٍى

 البىاء العاملين باليلُت.

  6    6              

ض الاداسة الـعالت للعالمت وآلامان واداسة ألاصماث.(: 8ذؾ)اله  حعٍض

دوساث خذًثت في مجاٌ ألامً 

 والعالمت وجللُل ألاصاباث.
 2            2       

وسػ عمل عً اإلاخاػش الىهشبُت -

 -3واإلاُياهُىُت.

 2            2       

اإلاخاػش الاظاظُت في هذواث عً 

 ي.الخعامل مع الحاظب آلال

 2            2       
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 .ذاموالخدعين اإلاعخ لخإهل لالعخمادا  :الخامعتالؼاًت 

 ت ألاولىىالع الخؼؽ والبرامج

7108 

 ت االثاهُتىالع
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 ت االثالثتىالع

7171 

 ت الشابعتىالع
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 وؽش الىعي بظشوسة الحصٌى على الاعخماد(: 0الهذؾ )

سػ عمل لجمُع الـئاث و 

اإلاعتهذؿت عً زلاؿت الجىدة 

 وؤهمُت ألاعخماد.

0        5            

جذَسغ ملشسالجىدة لجمُع 

 ػالب اليلُت.

0        5            

ب بذوساث د عم خؼؽ الخذٍس

عً الجىدة الؽاملت لجمُع 

 الـئاث.

0        5            

 .جىؿير الذعم اإلاادي إلاخؼلباث الخإهل لألعخماد (: 7الهذؾ )

وطع هظام داخلي للمياؿأث 

م الجىدة باليلُت.  والجىائض لـٍش

    0        0        

خؼت ميزاهُت الصُاهت الؽاملت   

 .إلاىاسد اليلُت 

    0        0        

اليلُت لذعم  خؼت ميزاهُت

 .البدىر

    0        0        

ل الزاحي لليلُت - خؼت الخمٍى

 لذعم معاًير الجىدة.

 

    0        0        
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 باليلُت طمان الجىدة والاعخماد وخذةجؼىٍش (: 3الهذؾ )

هظام الىترووي في العملُاث 

 واإلاهام .

2    5                

جدذًث الالئدت الذاخلُت 

 والهُيل الخىظُمي للىخذة.

2    5                

ؼت لخىؿير مصادس مالُت خ

 .ىدةمخعذدة لىخذة طمان الج

2    5                

 ألاوادًمُت جؼىٍش ؤظالُب اللُاط لخلُُم البرامج(: 4الهذؾ)

مُىىت آلالُاث اإلاخبعت في جدذًث 

 اإلاىاهج والبرامج الذساظُت.

 2        2           

مشاحعت دوسٍت بىاء على هظام 

كُاط معخمذ إلاخشحاث الخعلم 

 اإلاعتهذؿت.

 2        2           

ُىىت حمُع اظخؼالع سؤي م

الجهاث اإلاعخـُذة وهزلً 

 الخؼزًت الشاحعت

 2        2           

 جؼىٍش معاًير جلُُم بشامج الذساظاث العلُا لظمان حىدتها(: 5الهذؾ)

ش معاًير للذساظاث خ ؼؽ جؼٍى

 العلُا لظمان حىدتها.

 2        2           

مشاحعت دوسٍت إلاخشحاث الخعلم -

 لبرامج الذساظاث العلُا.

 2        2           

لاسهت مشحعُت داخلُت واكلُمُت م

 ُت.وعاإلا

 

 

 2        2           
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 الخدعين اإلاعخمش مً خالٌ الخؼزًت الشاحعت واإلاشاحعين اإلاعخمذًً. (: 6الهذؾ)

حؼزًت ساحعت مبيُت على اللُاط 

 اإلاباؼش والؼير مباؼش.

 2    2               

جلُُم هظم الجىدة باليلُت بىاء 

 على همارج الهُئت اإلاعخمذة.

 2    2               

الاعخماد على مشاحعين مً 

 الهُئت اللىمُت لالعخماد.

 2    2               

ت )هما وهىعا( لخدلُم دسحاث عالُت مً الجىدة والخميز اإلاعخلبلي    (: 7الهذؾ) ت والـىٍش جىمُت اللذسة البؽٍش

 .في مجاالث الخعلُم, والبدث العلمي وخذمت اإلاجخمع

بُت مخخصصت د وساث جذٍس

خخُاحاث الـشدًت إلاىاهبت الا 

 واإلااظعُت.

5    5                

اظخىماٌ الهُيل الخىظُمي 

والاداسي ػبلا لعُاظاث اليلُت 

 والخىصُف الىظُـي.

5    5                

ظخىماٌ وعبت العجض في اليادس ا

الاوادًمي بما ًدلم وعب معاًير 

 الجىدة.

5    5                
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حىُه  (  773111جبلؽ اإلايزاهُت اإلالترخت للخؼت الاظتراجُجُت بلُمت )

 مىصعت على الؼاًاث الخمعت على الىدى الخالي:مصشي الػير 
 

الؼاًت  الؼاًاث

 ألاولى

الؼاًت 

 الثاهُت

الؼاًت 

 الثالثت

الؼاًت 

 الشابعت

الؼاًت 

 الخامعت

 ألاحمالي

الخيلـت 

ت  الخلذًٍش

بأالؾ 

 الجىيهاث

 

747 

 

 

733 

 

057 

 

56 

 

91 

 

773 

ل في آلاحي:  وجخمثل مصادس الخمٍى

 

 الخضاهت العامت للذولت )مً خالٌ الجامعت( -0

 الصىادًم الخاصت  باليلُت )الىخذاث راث الؼابع الخاص( -7

 اإلاؽشوعاث الخىاؿعُت اإلامىلت مً خاسج الجامعت. -3

 البرامج الجذًذة داخل اليلُت. -4

 ؤو مؽشوعاث ؤو ؤؿشاد. اإلاىذ والهذاًا والخبرعاث مً ماظعاث خاصت -5

 

 

 

 

ل  الخيلـت ومصادس الخمٍى
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بذساظت اإلاخاػش والخدذًاث التي جىاحه جىـُز الخؼت الاظتراجُجُت لليلُت, والتي 

 خصشها هما ًلي: جم

ش  -0 ل ألابدار الخاصت بالخؼٍى هذسة اإلاىاسد والامياهُاث اإلاادًت لخمٍى

 والابخياس واإلاىاؿعت مً حاهب كؼاع ألاعماٌ والصىاعت.

ش البيُت الاظاظُت والىخذاث هذسة اإلاىاسد اإلااد -7 ًت الزاجُت لألهتهاء مً جؼٍى

 واإلاشاهض الخاصت باالبدار الىادسة.

ش وجؼبُم هظم الجىدة. -3  وحىد كىي معاسطت للخؼٍى

 الىطع ألامجي وألاكخصادي للذولت. -4

ت الىفء لخىـُز الخؼت. -5  عذم جىاؿش اإلاصادس واللىي البؽٍش

ع مخشحاث الخؼت صعىبت مُىىت كُاط حىدة ألاداء باليعبت لبع -6

 الاظتراجُجُت.

 عذم وحىد معاءلت وجدذًذ اإلاعئىلُت. -7

ت. -8  الخؼير اإلاعخمش لللُاداث ألاوادًمُت والاداٍس

 

 

 

 

 

 

 اإلاخاػش والخدذًاث
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مىً جلخُصها ؿُما  جم خصش العىاصش اإلاازشة في هجاح الخؼت الاظتراجُجُت ٍو

 ًلي:

ذ مً ول ؤحهضة اليلُت وكُاداتها الاوادًمُت  -0 ألالتزام الىاضح والصٍش

ت في جىـُز سئٍت وسظالت اليلُت.  والاداٍس

والىعي بالخؼت للاءاث وهذواث جىضح اهمُت الخخؼُؽ الاظتراجُجي  -7

 الاظتراجُجُت.

ش ظىىي عً ماجم اهجاصه مً الخؼت الاظتراجُجُت وما  -3 ألالتزام بدىـُز جلٍش

 لم ًخم جىـُزه مع جىطُذ اظباب عذم الاهجاص.

حعاعذ على جىـُز الخؼت الاظتراجُجُت الععي اجىؿير اإلاىاسد اإلاالُت التي  -4

 بؽيل الئم.

الاًمان بمصذاكُت الخؼت وؤهمُتها في جدلُم دوس اليلُت في جىمُت  -5

 اإلاجخمع.

 زباث الهُيل الخىظُمي )ألاوادًمي وؤلاداسي( باليلُت. -6

 

 

 

 

 خذة الخخؼُؽ الاظتراجُجي باليلُتؤوال: و 

ش باليلُت بمخابعت جىـُز الخؼت الاظتراجُجُت  جلىم الىخذة وسؿع جلٍش

ظىىي الى الاداسة العلُا لىخذة الخخؼُؽ الاظتراجُجي بالجامعت على ؤن 

 جىىن وؽاػاث وخذة الخخؼُؽ الاظتراجُجي باليلُت والخالي:

ت الخـصُلُت لخىـُز ؤهذاؾ  -0 اعذاد الخؼؽ العىىٍت والىصف ظىٍى

ٍت الخؼت الاظتراجُجُت مع الخإهذ مً جىاؿش اإلاىاسد اإلاالُت والاداس 

ت اإلاعئىلت.  الالصمت لخىـُز اليؽاػاث وجدذًذ الجهاث الاداٍس

 عىاصش هجاح الخؼت

 هظام مخابعت وجىـُز الخؼت الاظتراجُجُت 
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مخابعت جىـُز الخؼت الاظتراجُجُت لليلُت وجلُمها بصىسة دوسٍت  -7

ش ؼهشي في خالت اهدشاؾ صمجي ؤو ؿجي ألوؽؼت  ومىخظمت وسؿع جلٍش

 الخؼت الى عمُذ اليلُت ومىه الى سئِغ الجامعت ألجخار الالصم.

ش الخاص -3 ت الذوسٍت مع ألاخز في اعذاد الخلاٍس ت باالهجاصاث العىٍى

الاعخباس ماؼشاث جلُُم ألاداء وجلُُم مخشحاث ول وؽاغ والخيلـت 

 والعائذ.

الشبؽ الالىترووي مً خالٌ مشهض جىىىلىحُا اإلاعلىماث لشبؽ كىاعذ  -4

 بُاهاث الخؼت الاظتراجُجُت مع اداسة وخذة الخخؼُؽ الاظتراجُجي

 .بالجامعت

 

الخؼؽ الخىـُزًت الجضئُت للخؼت ؤلاظتراجُجُت  مشاحعت واعخماد -5

 وجىؿير اإلايزاهُاث اإلاخصصت لألعماٌ.

 بصذاس الخؼت الخىـُزًت لليلُت واعخمادها. -6

حؽىُل لجىت حعُير ومخابعت الخؼت الخىـُزًت وجيلُف مذًش جىـُزي  -7

 ؤمام لجىت الدعُير و اإلاخابعت.
ً
 للخؼت الخىـُزًت لليلُت ًىىن معاال

اعذي اإلاذًش الخىـُزي هشئظاء لـشق العمل الخىـُزًت ًخم جدذًذ مع -8

 الجضئُت.

حؽىُل الـشق الخىـُزًت لألعماٌ بما ٌعمذ بمؽاسهت ؤهبر كذس ممىً  -9

 مً اإلاخخصصين في مجاٌ ول وؽاغ مً ألاوؽؼت الخىـُزًت.

 زاهُا : لجان وؿشق وخذة الجىدة باليلُت

 نها وؿشكها والخالي:جىىن مهام وخذة الجىدة باليلُت مً خالٌ لجا       

وطع ماؼشاث ألاداء الخاصت بيل وؽاغ علي خذة و بالخؼؽ الخىـُزًت  -0

 هيل.

 .للخإهذ مً معاًير الجىدة  جؼبُم هظام للمخابعت واإلاشاكبت  -7

ش سبع ظىىي ب -3  .وماؼشاث الىجاحدىـُز ألاعماٌ سؿع جلٍش
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 العىامل الخاسحُت  

 (Oالـشص ) 

 وحىد اظدؽاساث هىذظُت  -0

حىد بيُت الىتروهُت وكىاعذ و -7

 بُاهاث بالجامعت.

جين-3  خاحت ظىق العمل للخٍش

ش والبعثاث -4 ع الخؼٍى مؽاَس

 واإلاهماث العلمُت.

  (T)تهذًذاث 

 مخؼلباث الاعخماد-0

اإلاىاؿعت مع اليلُاث -7

 اإلاىاظشة

ب -3 كصىس ؤماهً الخذٍس

 اإلاُذاوي

ُت
خل

ذا
 ال

ل
ام

عى
ال

 

 (S) اللىة 

زم وحىد هُيل جىظُمي مى -0

 ومشن وكابل للخعذًل.

 وحىد معامل خذًثت.-7

غ رو هـاءة -3 ؤعظاء هُئت جذَس

 عالُت في ألاداء

SO 

    اظتراجُجُت الخىظع والىمى

 لخدلُم ؤكصخى كذس مً الـشص

ST 

اظتراجُجُت الثباث 

 والاظخلشاس 

اظخخذام اللىة للحذ   

 مً التهذًذاث

 (wالظعف )

عذم وحىد ظُاظت واضحت -0

 اب والعلاب.الحشاء الثى 

 هذسة الؼالب الىاؿذًين-7

عذم مىاظبت عذد ؤعظاء -3

هُئت الخذَسغ مع ؤعذاد الؼلبت 

 في بعع ألاكعام

ا-4  -كلت اإلاىاسد الخذمُت) واؿخيًر

ش معدىذاث   ؤلخ( –جصٍى

WO 

ش والخدعين  اظتراجُجُت الخؼٍى

لخللُل هلاغ الظعف مً خالٌ 

 الاظخـادة مً الـشص

WT 

 اظتراجُجُت الاهىماػ 

جللُل هلاغ الظعف 

 وججىب التهذًذاث

 الاؾتراجيجياث البضيلت
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 اظتراجُجُت الىمى والخىظع لخدلُم ؤكصخى كذس مً الـشص -0

 ماؼشاث الاداء اإلاعئٌى عً الخىـُز ة وؤلاحشاءاثوؽؼت الخىـُزألا الاهذاؾ  

 الاظخخذام ألامثل للمعامل-

اظدثماس كذساث ؤعظاء و 

غ ض  هُئت الخذَس ادة حعٍض لٍض

جين.  حعُين الخٍش

 

 ل كاعذة بُاهاث خاصت باإلاعامل واإلاعذاث.عم-0

 الصُاهت الذوسٍت.-7

 حذاٌو دساظُت لترؼُذ اظخخذام اإلاعامل.-3

غ والهُئت -4 بُت وجىعُت ألعظاء هُئت الخذَس خؼت جذٍس

اإلاعاوهت باإلاعامل الحذًثت مً ؤحل جدعين اإلاهاساث 

ت والعملُت.  الىظٍش

 

وهُل اليلُت لؽئىن 

 الخعلُم والؼالب.

 ىد صُاهت دوسٍت.وحىد عل-

وحىد كاعذة بُاهاث باإلاعامل -

 والاحهضة.

سطا الؼالب عً العملُت -

 الخعلُمُت.

جين اليلُت,- ادة الؼلب على خٍش  ٍص

جىظُف ألاهظمت الالىتروهُت 

لخعظُم الاظخـادة مً البيُت 

الخدخُت الالىتروهُت 

 بالجامعت.

 

بُت للهُئت ألاوادًمُت والجهاص الاداسي على-0  خؼت جذٍس

 اظخخذام الاحهضة الالىتروهُت اإلاخاخت.

ب وحشجُع ؤعظاء هُئت الخذَسغ على عمل -7 جذٍس

 اإلالشساث ألالىتروهُت.

ب ؤعظاء هُئت الخذَسغ والهبئت اإلاعاوهت على -3 جذٍس

ش  جدذًث صـدت اليلُت مً خالٌ جىصُف وجلاٍس

 اإلالشساث وهزلً العيرة الزاجُت.

سئظاء ألاكعام 

 العلمُت.

 يلُت.بال  ITوخذة 

 وحىد ملشساث الىتروهُت واؿُت.-

الصـدت الالىتروهُت لليلُت -

مدذزت وؿيها بُاهاث خذًثت ليل 

غ على خذه.  عظى هُئت جذَس
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 للحذ مً التهذًذاث  الثباث والاظخلشاساظتراجُجُت  -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماؼشاث الاداء اإلاعئٌى عً الخىـُز ة وؤلاحشاءاثوؽؼت الخىـُزألا الاهذاؾ 

ى حمُع هلاغ اإلاداؿظت عل

اللىة الظدُـاء مخؼلباث 

الاعخماد واللذسة على جدلُم 

اإلاىاؿعت بما ًدلم سظالت 

 اليلُت.

 جدذًث الهُيل الخىظُمي.-0

 جىجثُم اإلاداوس الخاصت بمعلُير الاعخماد.-7

الاظخخذام ألامثل للمعامل إلاىاحهت اللصىس في -3

ب اإلاُذاوي.  الخذٍس

 عمُذ اليلُت-

 وخذة طمان الجىدة.-

سوئظاء ألاكعام -

 العلمُت.

 وهالء اليلُت.

 وحىد هُيل مـعل.-

 اظدُـاء معاًير ألاعخماد.-

 الحصٌى على الاعخماد.-

جدلُم اإلاىاؿعت بماؼشاث -

مشحعُت على اإلاعخىٍاث اإلادلُت 

 والاكلُمُت.

سطا اإلاعخـُذًً عً ؤداء -

جين.  الخٍش



 جامعت بىرسعيد –كليت الهندست  –ضمان وتىكيد الجىدة  وحدة
 

 143  7177-7107حامعت بىسظعُذ    -الخؼت الاظتراجُجُت ليلُت الهىذظت  

 

 

ش والخدعين اظتراجُجُت  -3  شص إلاعالجت الظعفاظخخذام الـالخؼٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماؼشاث الاداء اإلاعئٌى عً الخىـُز ة وؤلاحشاءاثوؽؼت الخىـُزألا الاهذاؾ 

وطع خؼؽ وظُاظاث -

لخدعين هلاغ الظعف مً 

 خالٌ الـشص اإلاخاخت

العمل على حعُين ؤعظاء هُئت جذَسغ في البرامج  -0

 الاوادًمُت التي بها عجض في ؤعظاء هُئت الخذَسغ.

خم الاعالن عنها للثىاب وا وطع ظُاظاث-7  .لعلاب ٍو

ب -3 بُت للخذٍس وطع هظام مىخذ مً خالٌ خؼت جذٍس

 اإلاُذاوي.

الاظخعاهت بخبراء اللُاط لخلُُم آداء اللُاداث -4

ت والاوادًمُت.  الاداٍس

مً خالٌ كىاعذ بُاهاث  اظخلؼاب الؼالب الىاؿذًً-5

 .الجامعت واإلاماسظاث الجُذة لليلُت

 عمُذ اليلُت

 عام العلمُتالاك

وهُل اليلُت لؽئىن 

 الؼالب والخعلُم

جىاظب اعذاد اعظاء هُئت -

غ مع اعذاد الؼلبت.  الخذَس

وحىد ظُاظاث للثىاب  -

 والعلاب مىزلت.

ب اإلاُذاوي - ظُاظاث الخذٍس

 مىخذة على حمُع البرامج.

وحىد ػالب واؿذًً في مشخلت -

 البيالىسٍىط والذساظاث العلُا.
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 الاهىماػ ججىب التهذًذاث وجللُل الظعفُجُت اظتراج -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماؼشاث الاداء اإلاعئٌى عً الخىـُز ة وؤلاحشاءاثوؽؼت الخىـُزألا الاهذاؾ 

حعظُم هلاغ اللىة لخللُص 

التهذًذاث ومعالجت هلاغ 

الظعف وجدىٍلها لىلاغ 

 كىة.

 وطع خؼؽ اظتراجُجُت وجىـُزًت إلاعالت الظعف.-0

 عخماد.اظدُـاء مخؼلباث الا -7

 KPIsمعشؿت وجدذًذ الىطع الخىاؿسخي مً خالٌ -3

 الاظخؼالٌ ألامثل إلاىاسد اليلُت.-4

 وخذة طمان الجىدة

 ألاكعام العلمُت

وهُل اليلُت لؽئىن 

 البِئت.

 جللُص هلاغ الظعف-

 الحصٌى على الاعخماد-

 وحىد اهماغ حعلُم مخخلـت -
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 جدلُل الىطع الشاهً: 

ت عً الىطع الحالي لخدذًذ عىاصش اللىة والظعف. مع دساظت جـصُلُ

خصش الخدذًاث الخاسحُت والـشص اإلاخاخت والتي حعمى بالخدلُل 

وجدذًذ اإلاؽاول والعلباث لجمُع  (SWOT analysis)الخخؼُؼي ؤو 

مشاهض العمل داخل اليلُت وعمل اخصائُاث ودساظاث جدلُلُت ألهم 

 اإلاىاسد اإلاخاخت.

 

 الشظالت: 

خخصش ًصف الؼشض مً جإظِغ اليلُت )مبرس وحىدها هي هص م

واظخمشاسها( ومجاالث عملها الشئِعُت مع رهش الجهاث وألاػشاؾ 

 اإلاعخـُذة منها.

 

 الشئٍت: 

هي هص مخخصش ٌعبر عً الصىسة التي جإمل اليلُت الىصٌى اليها في 

 اإلاعخلبل.

 

 آلُاث الخىـُز: 

ألاهذاؾ الىمُت مع جدذًذ هي ألاحشاءاث وآلُاث الخىـُز الالصمت لخدلُم 

الجهت ؤو الجهاث اإلاعاولت عً الخىـُز واإلاذة الضمىُت والاخخُاحاث 

ت.  البؽٍش

 

 

 

 اثحلغيف
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 الؼاًاث الاظتراجُجُت: 

هي عباساث حعىغ الاهذاؾ العامت التي جإمل اليلُت جدلُلها خالٌ 

على الىخائج بصىسة عامت وجىىن العىىاث اللادمت. وجشهض الؼاًاث 

 ػبُعتها هىعُت.

 

 ألاهذاؾ: 

هي عباساث هىعيهخعىغ ؤهذاؿا لخدلُم الؼاًت الاظتراجُجُت وجشهض 

 ألاهذاؾ على الىخائج بصىسة اهثر جدذًذا مً الؼاًت العامت.

 

 ألاهذاؾ الىمُت: 

هي عباساث همُت جىذسج جدذ ول هذؾ وجىىن مدذدة بيعب وؤسكام 

 لخدلُلها خالٌ ؿترة صمىُت مدذدة ختى جىىن كابلت لللُاط.

 

 خؼت الاظتراجُجُت:ال 

الخؼت الاؾتراجيجيت هي وزيلت كامت جدضص اػاع اللمل وجىـم 

اولىياجه مً زالٌ جغحمت عئيت اليليت اإلاؿخلبليت وعؾالتها الى 

مجمىكت مً الاهضاف الىاضخت مً خيث الىم والؼمً وجمثل 

زاعػت الؼغيم لجميم الىخضاث واإلاغاهؼ والاكؿام الاصاعيت 

يليت التي جىضح الاهخلاٌ مً الىطم الغاهً الى والاواصيميت صازل ال

الىطم اإلاإمٌى مً زالٌ جيؿيم مىاعص اليليت اإلاسخلفت مم الاؾخفاصة 

مً الفغص اإلاخاخت لخدليم الوايت اإلايكىصة ليخم جىفيظها زالٌ 

 .زمـ ؾىىاث
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 الخؼت الخىـُزًت: 

ى آلُاث جىـُز هي اإلاشخلت التي ًخم ؿيها جشحمت ؤهذاؾ الخؼت الاظتراجُجُت ال

ع حعاهم في جدلُم الؼاًاث  بؽيل مىخظم وكابل للمخابعت خُث وبشامج ومؽاَس

ًخم جىصَع هزه اإلاهام على الجهاث اإلاعئىلت للخىـُز وجىىن مخخصت بمشاهض 

ت واإلاادًت اإلالترخت وجىـز خالٌ  العمل داخل اليلُت بعذ جدذًذ اإلاىاسد البؽٍش

 خمغ ظىىاث.

 الخؼت الدؽؼُلُت: 

برامج اإلاعخيبؼت مً الخؼت الخىـُزًت لليلُت والتي تهذؾ الى الخعشؾ على هي ال

ت  البرامج وألاوؽؼت اإلاخخلـت التي جلذمها اليلُت طمً خؼؼها العىٍى

الدؽؼُلُت وممثلت لألهذاؾ الىىعُت والىمُت وللعُاظاث والبرامج اإلاخخلـت 

 وواؿت اإلاجاالث ألاوادبمبت وألاوؽؼت البدثُت.
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اسة ألاظخؼالعُت مً هُئت ألاعخماد  -0 ش اإلاشاحعت الخاسحُت للٍض جلاٍس

 بجمهىسٍت مصش العشبُت.

-7107الخؼت الاظتراجُجُت اإلاىلظُت ليلُت الهىذظت حامعت بىسظعُذ  -7

7107. 

 .7177-7107الخؼت الاظتراجُجُت لجامعت بىسظعبذ  -3

ش مشهض طمان الجىدة حامعت بىسظعُذ. -4  جلاٍس

ش اإلاشاحعت ال -5  ذاخلُت ولُت الهىذظت حامعت بىسظعُذ.جلاٍس

ش اإلاشاحعت إلاؽشوع ظُياب. -6  جلاٍس

 .7171-7105الخؼت الاظتراجُجُت لجامعت خلىان  -7

 .7105-7101الخؼت الاظتراجُجُت لجامعت اللاهشة  -8

 .7106-7100الخؼت الاظتراجُجُت ولُت الهىذظت حامعت اإلاىصىسة  -9

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلاغاحم



 جامعت بىرسعيد –كليت الهندست  –ضمان وتىكيد الجىدة  وحدة
 

 149  7177-7107حامعت بىسظعُذ    -الخؼت الاظتراجُجُت ليلُت الهىذظت  

 

 

 

 

 

 

 

  ( الذساظت الزاجُت لليل0ملحم )( م.7105/7106ُت) 

 (7107-7107( الخؼت الاظتراجُجُت اإلاىلظُت )7ملحم.) 

 (7177-7107( الخؼت الاظتراجُجُت للجامعت )3ملحم.) 

 ( اخصائُاث الشئٍت والشظالت اإلاعخدذزت.4ملحم ) 

 ( هخائج اظخؼالع سؤي الجهاث اإلاعخـُذة مً الخؼت 5ملحم )

 الاظتراجُجُت.

 (هخائج الخدلُل الشباعي 6ملحم ).للخؼت الاظتراجُجُت 

 ( عُىت مً وسػ العمل والعصف الزهجي للخؼت 7ملحم )

 الاظتراجُجُت اإلاعخدذزت.

 ( 8ملحم.)ش اإلاشاحعُين )داخلي , خاسجي  ( جلاٍس

  ( كشاساث مجلغ اليلُت ووخذة الخخؼُؽ الاظتراجُجي 9ملحم )

 بالجامعت.

 ( كشاس اعخماد مجلغ اليلُت.01ملحم ) 

 اإلاغفلاث


