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أوال :الوالهخ األصبصيخ لكليخ العلىم ثبإلصوبعيليخ
وٍ١خ اٌؼٍ َٛثبإلعّبػ١ٍ١خ ِٓ أٚائً اٌىٍ١بد اٌز ٟثذأد ثٙاب اٌذساعاخ ِاغ ئٔشااب اٌغبِؼاخ ثماااشاس
اٌغاا١ذ سئاا١ظ اٌغّٛٙس٠ااخ سلااُ ٌ 34غاإخ ٚ .2393اٌىٍ١ااخ رمااغ فاا ٟعااجغ ِج ابْ رجٍاام ِغاابؽزٙب أوضااش ِاآ
ِ 32000زش ِشثغ ٚرزى ِٓ ْٛعجغ ألغبَ ػٍّ١خ.
 -1اٌى١ّ١ب
 -2اٌف١ض٠ب
 -3ػٍُ اٌؾٛ١اْ
 -4إٌجبد
 -3اٌش٠بػ١بد
 -5ػٍ َٛاٌجؾبس
 -9اٌغٌٛٛ١ع١ب
رّٕؼ عبِؼخ لٕبح اٌغ٠ٛظ دسعخ اٌجىبٌٛسٛ٠ط ثٕب ػٍ ٝؽٍت وٍ١خ اٌؼٍ َٛثٕظبِ ٓ١١دساعٓ١١
ِخزٍفّ٘ ٓ١ب إٌظبَ اٌفظٍ ٝف ٝػششح رخظظبد ػٍّ١خ اٌف١ض٠ب ٚاٌى١ّ١ب ٚإٌجبد
ٚاٌّ١ىشٚثٌٛٛ١عٚ ٝػٍُ اٌؾٛ١اْ ٚاٌجٌٛٛ١ع١ب اٌجؾش٠خ ٚاٌش٠بػ١بد ٚاٌؾغبثبد اٌؼٍّ١خ ٚاٌغٌٛٛ١ع١ب
ٚاٌغٛ١ف١ض٠ب اٌزطج١م١خٚ ،عٛف ٕ٠ز ٝٙاٌؼًّ ثٙزٖ االئؾخ ف ٝخالي صالس أػٛاَ .وّب رّٕؼ اٌىٍ١خ أ٠ؼب
دسعخ اٌجىبٌٛسٛ٠ط ؽجمب ٌٕظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح (الئؾخ  )1003ف ٟاٌؼذ٠ذ ِٓ اٌجشاِظ اٌؼٍّ١خ ِٕٙب:
 -1اٌى١ّ١ب
 -2اٌف١ض٠ب
 -3اٌّ١ىشٚثٌٛٛ١عٝ
 -4إٌجبد
 -3اٌجٛ١رىٌٕٛٛعٝ
 -5ػٍُ اٌؾٛ١اْ
 -3ػٍ َٛاٌؾبعت
 -9اٌش٠بػ١بد
 -20اٌغٛ١ف١ض٠ب اٌزطج١م١خ
 -3اٌغٌٛٛ١ع١ب
وّب رّٕؼ عبِؼخ لٕبح اٌغ٠ٛظ دسعخ اٌذثٍٚ َٛاٌّبعغز١ش ٚاٌاذوزٛساح ثٕاب ػٍا ٝؽٍات اٌىٍ١اخ فاٟ
اٌؼذ٠اااذ ِااآ اٌجاااشاِظ اٌؼٍّ١اااخ اٌؾذ٠ضاااخ٠ .اااذسط ثبٌىٍ١اااخ ؽاااٛاٌ 2000 ٟؽبٌااات ٚؽبٌجاااخ فاااِ ٟشؽٍاااخ
اٌجىبٌٛسٛ٠ط ػٍاِ ٝاذ ٜاٌغإٛاد اٌذساعا١خ ا سثاغ وّاب ٠اذسط ثٙاب ؽاٛاٌ 2400 ٟؽبٌات ٚؽبٌجاخ فاٟ
ِشؽٍااخ اٌااذثٍ٠ٚ .َٛجٍاام ػااذد اٌطااالة اٌّغااغٌٍّ ٓ١شؽٍااخ اٌّبعغ از١ش ٚاٌااذوزٛساٖ ؽااٛاٌ 100 ٟؽبٌاات
ٚؽبٌجخ .
ٚاٌىٍ١خ ِٕز رأع١غٙب  ٟ٘ٚرغؼ ٟعب٘ذح ثىً لٛح ئٌ ٟرفؼ ً١ئِىبٔ١برٙب ٚلذسارٙب ٚئصشا خجشاد
ؽالثٙب ِؼزّذح ف ٟرٌه وٍٗ ػٍ ٟاٌخجشاد اٌؼٍّ١خ ٚاٌفىش٠خ عبرزرٙب ِٚغزٕذح ف ٟرٌه ٌىبفخ
اٌّغزؾذصبد ٚا عبٌ١ت اٌؼٍّ١خ ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ ئٌ ٟعبٔت اٌشؤ ٜاالعزّبػ١خ اٌفبػٍخ ِٓ أعً خذِخ
وبفخ اٌمطبػبد ٚاٌزخظظبدٚ .رغؼ ٟاٌىٍ١خ ؽٛاي ِغ١شرٙب ئٌ ٟرط٠ٛش ثشاِغٙب ِٚمشسارٙب
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ثبعزّشاس ٚاعزؾذاس ثشاِظ ِٚمشساد عذ٠ذح ػٍٔ ٟؾ٠ ٛزٕبعت ِغ اٌّزغ١شاد اٌؼٍّ١خ ٚا وبد١ّ٠خ وّب
أْ اٌىٍ١خ ؽش٠ظخ ػٍِٛ ٟاوجخ االؽز١بعبد اٌؼٍّ١خ ٚاٌّزطٍجبد اٌزّٕ٠ٛخ اٌّخزٍفخٌ ،زا فمذ اعزؾذصذ
رخظظبد ٌؼٍ َٛاٌؾبعت ٚاٌّؼٍِٛبدٚ ،اٌجٛ١رىٌٕٛٛعٚ ،ٝاٌّ١ىشٚثٌٛٛ١عٚ ٝاٌجٌٛٛ١ع١ب اٌجؾش٠خ
ٚاٌغٛ١ف١ض٠ب ٚغ١ش٘ب.
رؼُ اٌىٍ١خ صالصخ لطبػبد  ٟ٘ٚلطبع شئ ْٛاٌزؼٍٚ ُ١اٌطالة ٚ ،لطبع اٌذساعبد اٌؼٍ١ب
ٚاٌجؾٛسٚ ،لطبع شئ ْٛخذِخ اٌّغزّغ ٚرّٕ١خ اٌج١ئخٚ ،رؼًّ اٌىٍ١خ عب٘ذح ِٓ أعً خذِخ ٚسػب٠خ أُ٘
ػٕظش ف ٟاٌؼٍّ١خ ا وبد١ّ٠خ أال  ٛ٘ٚاٌطبٌت ثذ ا ِٓ خٍك ث١ئخ عبِؼ١خ ٚرشث٠ٛخ رؼًّ ػٍ ٟطمً
ٚرّٕ١خ اٌشخظ١خ اٌّزىبٍِخ ٚطٛال ئٌ ٟاٌزط٠ٛش ٚاالعزؾذاس ف ٟالغبَ اٌىٍ١خ اٌّخزٍفخ ِٓ ؽ١ش
إٌّب٘ظ ٚؽشق اٌزذس٠ظ ٚاٌجشاِظ اٌّمذِخ.
ثبًيب :العٌبطز الزئيضيخ لخطخ الزعلين والزعلن لكليخ العلىم ثبإلصوبعيليخ
 -1رؤيخ ورصبلخ الكليخ
رىٔٛذ سؤ٠خ ٚسعبٌخ ٚأ٘ذاف وٍ١خ اٌؼٍ ِٓ َٛخالي سؤ٠خ ٚسعبٌخ ٚأ٘ذاف عبِؼخ لٕبح اٌغا٠ٛظ ٚػٍاٝ
فّٕٙب ٌٛالغ اٌج١ئخ اٌزٔ ٝؾ١ب فٙ١ب ٚفّٕٙب ٌشغجبد اٌطالة ٚأػؼب ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌؼبٍِ ٓ١ثبٌىٍ١خ
ٚاٌّظبٌؼ اٌّإصشح ٚاٌّزأصشح ثبٌٕشبؽ اٌجؾضٚ ٝاٌزؼٍ ّٝ١ثبٌىٍ١خ ٚوزٌه رؼىاظ سعابٌزٕب اٌغاجت ا عبعاٝ
اٌز ٝلبِذ ِٓ أعٍٗ وٍ١خ اٌؼٍ َٛوأٚي وٍ١خ ٌٍؼٍ َٛثّٕطمخ لٕبح اٌغ٠ٛظ ٚعٕ١ب ٌزمذ ُ٠اٌجشاِظ ٚا ٔشطخ
اٌّخزٍفخ اٌز ٝرخذَ رّٕ١خ ِغزّغ ألٍ ُ١اٌمٕبح ٚعٕ١ب .
الزؤيخ :
رزطلع كليخ العلىم ثبإلصوبعيليخ إلً أى رزجىأ هكبًخ علويخ هزويزح علً الوضزىييي الوذلً واألقليوىً
وأى ركىىىىى هزكىىىز خجىىىزح لزقىىىذين الزىىىذريت الوضىىىزوز واإلصزشىىىبراد العلويىىىخ للو صضىىىبد الذكىهيىىىخ
والخبطخ.
الزصبلخ:
رقىم كليخ العلىم ثبإلصوبعيليخ ثبلزىذريش والجذىو والزطىىيز الوضىزوز فىً هجىبالد العلىىم األصبصىيخ
والزطجيقيىىخ ثطزيقىىخ رشىىجع علىىً الزفىىىا العلوىىً واإلثزكىىبر والقىىذرح علىىً رذذيىىذ الوشىىكالد ودلهىىب
لإلررقبء ثبلوجزوع الوظزي عبهخ وهجزوع إقلين قٌبح الضىيش وصيٌبء خبطخ.
ٌٚى٠ ٝزُ رؾم١ك سعبٌخ اٌىٍ١خ فّ١ب ٠خزض ثخطخ الزعلين والزعلن ثبٌىٍ١خ فال ثذ ِٓ اٌزٕغ١ك  ٚاٌزؼبْٚ
ث ٓ١ا لغبَ اٌّخزٍفخ ثبٌىٍ١خ  ٚوزا اٌىٍ١بد ا٢خش ٜثبٌغبِؼخ ا ٚاٌغبِؼبد ا٢خش ِٓ ٜخالي رٕف١ز
ثشاِظ ِٓ شأٔٙب االعزفبدح ِٓ خطخ الزعلين والزعلن ٚ ،رٌه ف ٝػ ٛاٌّؼب١٠ش اٌّؾٍ١خ  ٚاإللٍ١ّ١خ ٚ
اٌؼبٌّ١خ ٚ ٚفمب ٌٍّؼب١٠ش ا وبد١ّ٠خ اٌّؼزّذح ِٓ اٌٍغٕخ اٌم١ِٛخ ٌؼّبْ اٌغٛدح  ٚا ػزّبد٠ٚ .زُ رٌه
ِٓ خالي:
 -2ػًّ رٛط١ف ٌٍّمشساد.
 -1دساعخ ٚػغ لبػبد اٌزذس٠ظ ٚاٌّؼبًِ ٚرط٠ٛش٘ب.
 -4االسرمب ثبعبٌ١ت اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ.
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 -3رم ُ٠ٛفبػٍ١خ اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ.
 -5سفغ وفب ح ِٕغٛث ٝاٌىٍ١خ ثظفخ دٚس٠خ.
 -3ص٠بدح اٌىفب ح إٌؼٍ١ّ١خ  ٚاٌجؾض١خ ٌٍىٍ١خ.
 -9اٌزط٠ٛش ٚاٌزؼض٠ض اٌّغزّش.
 -2هٌهج إعذاد الخطخ
تقوم خطة التعليم والتعلم للكلية على منهجية التحليل المستقبلى " . "Prospective Analysisالتى
تعتمد على تحليل البيئة الخارجية للكلية الستقراء الفرص والتهديدات المحتملة ،وتحليل البيئة
الداخلية للكلية من حيث كفاءتها وقدراتها الذاتية لتحديد نقاط القوة والضعف فيها  ،سعيا ً نحو إحداث
التناسق والتعاون بين جميع األنشطة لتنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها االستراتيجية .كما أنها تمدنا
بأساس سليم التخاذ القرارت االستراتيجية وفقا ً للمعايير المحددة ،وبالتالى تعتبر مدخالً أساسيا ً
للتخطيط االستراتيجى للكلية فى كيفية التعليم والتعلم .ومن ناحية أخرى فقد اعتمدت الخطة الحالية
على منهج "تحليل المضمون"  "Content Analysisوالذى يقوم على استخدام تحليل الوثائق
المتصلة باهمية التعليم والتعلم  ،كما اعتمدت المنهجية على عدد من األدوات البحثية وأدوات
المقابلة المفتوحة والعصف الذهنى فى سبيل اتمام عملية المسح البيئى للكلية.
وّب اػزّذ أ٠ؼب ػٍِ ٝف َٛٙاٌّغؼ اٌج١ئٌ "SWOT Analysis" ٝزؾذ٠ذ ٔمبؽ اٌمٛح ٚاٌؼؼف
ف ٝاٌج١ئخ اٌذاخٍ١خ ٌٍغبِؼخ ٚ ،اٌفشص ٚاٌزٙذ٠ذاد اٌّؾزٍّخ اٌخبسع١خ ٌٍغبِؼخ.
ٚلذ رُ رطج١ك ِغّٛػخ ِٓ ا دٚاد ٌزٕف١ز إٌّب٘ظ اٌغبثك االشبسح اٌٙ١ب ِٚآ ػآّ رٍاه ا دٚاد:
االعزّبػبدٚ ،اإلعزج١بٔبدٚ ،اعزّبساد اٌشأِٚ ،ٜغّٛػبد اٌزشو١ض (ٚ .(Focus Groupثّشاعؼاخ
ٚرؾٍ ً١ظاشٚف ٚث١ئاخ اٌؼّاً اٌخبسع١اخ ٚاٌذاخٍ١اخ ٌزؾذ٠اذ اٌفاشص ٚاٌزٙذ٠اذاد ٔٚمابؽ اٌؼاؼف ٚاٌماٛح
ٌٍىٍ١خ رُ رؾذ٠ذ ا ٘ذاف اإلعزشار١غ١خ ٚا ٔشطخ ٚاٌجاشاِظ خخاز ٓ٠فا ٝاإلػزجابس ِإشاشاد وفاب ح ا دا
اٌّؼزّذح ِٓ اٌ١ٙئخ اٌم١ِٛخ ٌؼّبْ عٛدح اٌزؼٍٚ ُ١اإلػزّبد.
ٚرُ اػذاد خطخ الزعلين والزعلن ؽجمب ٌٍخطٛاد ا ر١خ:
 -2اإلرفبق ػٍ١٘ ٝىً ِمزشػ ٌخطخ اٌىٍ١خ للزعلين والزعلن ِٓ خالي فش٠ك اٌؼًّ.
 -1رى ٓ٠ٛفش٠ك ئػذاد خطخ اٌىٍ١خ للزعلين والزعلن.
 -4رغّ١غ اٌّغزٕذاد اٌّزبؽخ ِٓ ألغبَ اٌىٍ١خ اٌؼٍّ١خ ٌظ١بغخ ٚئػذاد ػٕبطش اٌخطخ.
 -3رؾٍِ ً١ؼّ ْٛاٌٛصبئك ٚاٌٍٛائؼ ِغ ٚػغ رىٍ١فبد ػؼب اٌفش٠ك ف٘ ٝزا اٌظذد.
-5ػمذ إٌذٚاد إٌمبش١خ ث ٓ١أػؼب اٌفش٠ك ٚػٕ١خ ِٓ ا ؽشاف اٌّؼٕ١خ ٌّٕبلشخ الزشاؽبر ُٙفٝ
اٌخطخ .
-3وزبثخ اٌزمش٠ش ا  ٌٝٚثؼذ اٌزؼذ٠الد اٌّمزشؽاخ ٚؽجبػزاٗ ٚػشػاٗ ٌٍّٕبلشاخ ِاغ ِاذ٠ش ٚؽاذح اٌغاٛدح
ثبٌىٍ١خ
-9وزبثخ اٌزمش٠ش إٌٙبئٌٍ ٝخطخ ٚاػزّبدٖ ِٓ ِغٍظ اٌىٍ١خ.
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 -3هزجعيبد الخطخ
رُ ٚػغ اٌخطخ اٌؾبٌ١خ ف ٝػ ٛاٌخطخ ا عزشار١غ١خ ٌزٛو١ذ اٌغٛدح ثبٌغبِؼخ.
 -4رذليل الجيئخ الذاخليخ والخبرجيخ للكليخ ""SWOT Analyses
أ -رذليل الجيئخ الذاخليخ
أٚػؾذ إٌزابئظ أْ ٕ٘ابن ِغّٛػاخ ِآ ٔمابؽ اٌماٛح اٌزا ٝرزّ١اض ثٙاب اٌىٍ١اخ داخٍ١اب ٚاٌزاّ٠ ٝىآ
اعازضّبس٘ب ٚرفؼٍٙ١ااب ػٍاا ٝإٌؾا ٛاٌااز٠ ٜؾمااك سعاابٌخ اٌىٍ١ااخ فّ١ااب ٠خاازض ثاابٌزؼٍٚ ُ١اٌاازؼٍُ .وّااب أظٙااشد
إٌزبئظ ٔمبؽ اٌؼؼف اٌز ٝرإصش ػٍ ٝوفب ح ٚفبػٍ١خ رؾم١ك سعبٌزٙب .
هىاطي القىح
ٚ-2عٛد ٔخجخ ِٓ اٌغبدح أػؼب ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ر ٚوفب ح ػبٌ١خ فِٕ ٝبؽ ٝػٍّ١خ ِزّ١ضح.
ٚ-1عٛد ٚؽذح ٌٍغٛدح ثبٌىٍ١خ.
ٚ-4عٛد شجىخ اإلرظبالد اٌذ١ٌٚخ اٌؼٕىجٛر١خ ِزظٍخ ثبٌؾٛاعت ا١ٌ٢خ ثبٌىٍ١خ.
ٚ-3عٛد ِشبس٠غ  ٚاثؾبس ِشزشوخ ِغ عٙبد ػذ٠ذح داخً ِظش  ٚخبسعٙب.
-5ارجبع اٌّىزجخ اٌشئ١غ١خ ثبٌىٍ١خ ٌٕظبَ اإلعزؼبسح ا ٌىزش١ٔٚخ.
ٚ - 6عٛد ثؼغ اٌّمشساد ا ٌىزش١ٔٚخ اٌز ٝرؼ ٓ١اٌطالة ػٍ ٝاٌذساعخ.
-9ارظبي اٌىٍ١خ ثجشٔبِظ اإلداسح ا ٌىزش١ٔٚخ ( )MISاٌّزظً ثبٌّغٍظ ا ػٌٍٍ ٝغبِؼبد.
ٚ-3عٛد ػذد ِٓ اٌجشاِظ اٌزؼٍ١ّ١خ  ٚاٌجؾض١خ فِ ٝغبالد ػذ٠ذح.
ِٛ-3لغ ِزّ١ض ٠زٛعؾ الٍ ُ١لٕبح اٌغ٠ٛظ  ٚعٕ١ب  ٚششق اٌذٌزب.
-20عّؼخ اوبد١ّ٠خ ِزّ١ضح ػٍ ٝاٌّغز ٜٛاٌّؾٍ ٚ ٝاٌؼبٌّ.ٝ
هىاطي الضعف
 -2ا٘زّبَ ثؼغ أػؼب ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ثب ٔزذاثبد خبسط ٔطبق اٌىٍ١خ.
 -1ػؼف لٕٛاد ا رظبي ث ٓ١اٌىٍ١خ  ٚعٙبد عٛق اٌؼًّ.
-4لٍخ أػؼب ٘جئخ اٌزذس٠ظ ف ٝثؼغ اٌزخظظبد ثبٌىٍ١خ.
-3لٍخ اٌّٛاسد اٌزار١خ ثبٌىٍ١خ.
 -5رذس٠ت اٌطالة غ١ش وبفٌّٛ ٝاوجخ عٛق اٌؼًّ.
ة -رذليل الجيئخ الخبرجيخ
ف ٟظً اٌّزغ١شاد اٌشإ٘خ ِؾٍ١ب ٚئلٍ١ّ١ب أٚػؾذ ٔزابئظ اٌزؾٍ١اً اٌج١ئا ٟأْ وٍ١اخ اٌؼٍا َٛأِبِٙاب
اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌفاشص اٌّزبؽاخ ٚاٌزاّ٠ ٟىآ االعازفبدح ِٕٙاب فا ٟراذػ" ُ١اٌّشواض اٌزٕبفغاٌٍ "ٟىٍ١اخ ٚرؾم١اك
أ٘ذافٙب االعزشار١غ١خ ،وّب أْ ٕ٘بن ِغّٛػخ ِٓ اٌزٙذ٠ذاد اٌّؾزٍّخ ٚاٌز٠ ٟزؾازُ ػٍا ٝاٌىٍ١اخ أْ رؾاذد
و١ف١خ اٌزؼبًِ ِؼٙب ف ٟعج ً١رؾم١مٙب ٌشعبٌزٙب ٚأ٘ذافٙب.
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 -5الفزص الوزبدخ
 -2اٌزؼب ْٚث ٓ١اٌىٍ١خ  ٚوٍ١بد ِٕبظشح فِٕ ٝطمخ اٌمٕبح.
ٚ -1لٛع اٌىٍ١خ فِٕ ٝطمخ عزة اعزضّبس.ٜ
-4اٌزؼب ٚ ْٚاٌزٕغ١ك ث ٓ١اٌىٍ١خ ١٘ ٚئبد ا عزضّبس ثبٌّٕطمخ.
ٚ-3عٛد ثؼغ ِغبالد ا٢عزضّبس ثب لٍ٠ ُ١غزٛػت ثؼغ اٌخش٠غ.ٓ١
 -6الزهذيذاد الوذزولخ
 -1أنشاء كليات مناظرة باألقليم.
 -2اإلنشغال باألبحاث و التدريس.
 -3وجود تخصصات مشابهة فى بعض الكليات اآلخرى.
 -4ندرة الموارد و اإلمكانيات المادية لتمويل األبحاث.

 -7رذذيذ اإلدزيبجبد
رؼزّذ خطخ الكليخ فيوب يخزض ثبلزعلين والزعلن علً خٌ١بد ٚاػؾخ ٌزؾذ٠ذ اؽز١بعبد اٌىٍ١خ ؽ١ش رُ
اعشا دساعخ رار١خ رؼّٕذ أُ٘ االؽز١بعبد ٚاٌّشبوً اٌؾم١م١خ ٌٍىٍ١خ ٚاٌّزؼٍمخ ثبلزعلين والزعلن
ثبٌىٍ١خ ٚرٌه ػّبٔب ٌؼذَ ؽذٚس أ ٜػٛائك ف ٝاٌّغزمجً.
 -8األهذاف األصززاريجيخ للخطخ:
 -2ػًّ رٛط١ف ٌٍّمشساد ٚاٌجشاِظ.
 -1اال٘زّبَ ثبعزىّبي ٚرط٠ٛشاٌّؼبًِ ِ ٚذ٘ب ثب عٙضح اٌؾذ٠ضخ.
ٔ -4شش صمبفخ اٌؼًّ اٌغّبػ ٚ ٝرجبدي اٌخجشاد.
-3اعزىّبي أشب ِؼبًِ اٌّؾبوبح.
 -5رٛص١ك اٌظالد ثبٌّغزّغ اٌّذٔ ٝاٌّؾ١ؾ.
-3اعزؾذاس ثشاِظ ٌٍزذس٠ت اٌ١ذ.ٜٚ
 -9اإلسرمب ثّغزِٕ ٜٛغٛث ٝاٌىٍ١خ.
 -3رغ٠ٛك ا ثؾبس اٌزطج١م١خ إٌّزغخ ثبٌىٍ١خ.
-3رط٠ٛش اٌّىزجخ
 -9إعزجبراد الخطخ :
 -2اٌزٛعٙبد اٌم١ِٛخ .
 -1رٛعٙ١بد ِٚطبٌت ِزخز ٞاٌمشاس ػٍِ ٝغز ٜٛاٌىٍ١خ  /اٌغبِؼخ  /اٌّؾبفظخ.
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 -4أٔشطخ اٌىٍ١خ اٌّخزٍفخ ٚؽج١ؼخ ػٍّٙب ِٚب ٠زشرت ػٍ ٝرٌه ِٓ اؽزّبالد .
 -3اعزضّبس اٌىٛادس اٌجشش٠خ ٚا عٙضح ٚاٌّؼذاد .
 -5االعزفبدح ثبٌخجشاد اٌّىزغجخ ف ٟوٍ١خ اٌؼٍ. َٛ
11الوذبورالزئيضيخ للخطخ :
 -2ػًّ رٛط١ف ٌٍجشاِظ ٚاٌّمشساد.
 -1دساعخ ِذِ ٜالئّخ لبػبد ِٚؼبًِ اٌزذس٠ظ.
-4سفغ وفب ح ِٕغٛث ٝاٌىٍ١خ.
ٚ-3ػغ ثشاِظ ٌٍزذس٠ت اٌ١ذ.ٜٚ
-5رط٠ٛش اٌّىزجخ ِٚذ٘ب ثبالعٙضح ٚسثطٙب ثبٌشجىخ.
-3رمبس٠ش دٚس٠خ ػٓ اٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ.
-9رط٠ٛش ٚرؼض٠ض اٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ ػٓ ؽش٠ك اٌجشاِظ اٌؾذ٠ضخ ٚرذس٠ت اٌطالة فِٛ ٝالغ اٌؼًّ
.
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خطخ الزعلين والزعلن
م

الهــــــــذف

الوخزج

2

ئػااااااذاد خطااااااخ ٌٍزؼٍااااااُ١
ٚاٌزؼٍُ

ٚعٛد خطخ ِٛصمخ ِ ٚؼزّذح

الٌشبط

هضئىليخ الزٌفيذ

ػّااً رٛطاا١ف ٌٍجااشاِظ  ٚاٌّمااشساد ِطبثمااخ سؤعااااب ا لغاااابَ ٚأػؼااااب
٘١ئخ اٌزذس٠ظ
ٌٍخطؾ اٌزذس٠غ١خ ٌأللغبَ

ه شزاد الٌجبح

الزىقيذ
ثذايخ ًهبيخ

االعزوبد
جٌيه

ٚعٛد رٛط١ف ٌٍجشاِظ
 ٚاٌّمشساد

دساعااااخ ِااااذِ ٜالئّااااخ لبػاااابد اٌزااااذس٠ظ ٌ ٚغٕاااااخ ِااااآ أػؼاااااب ٘١ئاااااخ ٚعاااٛد لبػااابد ِؼبِاااً
ِالئّخ
اٌزذس٠ظ  ٚاٌ١ٙئخ اٌّؼبٔٚخ
اٌّؼبًِ ٌٍؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ
دساعااااخ ِااااذِ ٜالئّااااخ لبػاااابد اٌزااااذس٠ظ ٌ ٚغٕاااااخ ِااااآ أػؼاااااب ٘١ئاااااخ ٚعاااٛد لبػااابد ِؼبِاااً
ِالئّخ
اٌزذس٠ظ  ٚاٌ١ٙئخ اٌّؼبٔٚخ
اٌّؼبًِ ػذاد اٌطالة
دساعخ ِذ ٜوفب٠اخ  ٚوفاب ح رغ١ٙاضاد لبػابد
ٚعاااٛد لبػااابد ِؼبِاااً
ٌغٕاااااخ ِااااآ أػؼاااااب ٘١ئاااااخ
اٌزذس٠ظ  ٚاٌّؼبًِ ٌٍؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ
ِالئّااااااخ ٚراد وفااااااب ح
اٌزذس٠ظ  ٚاٌ١ٙئخ اٌّؼبٔٚخ
ػبٌ١خ
رؾذ٠ذ ٔمبؽ اٌؼؼف ف ٝاٌمبػبد  ٚاٌّؼبًِ
سػب ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ٚ
ارخااااابر ئعاااااشا اد ٌشفاااااغ وفاااااب ح اٌمبػااااابد
ِغٍظ اٌىٍ١خ
اٌّؼبٚ ْٛٔٚاٌطالة
اٌزذس٠غ١خ  ٚاٌّؼبًِ
ٚعٛد ِؼبًِ ِؾبوابح ٚ
راااذػٚ ُ١اعااازىّبي ئٔشاااب ِؼبِاااً اٌّؾبواااخ ٚ
ِغٍاااااااظ اٌىٍ١اااااااخ ٚشاااااااجىخ
ِؼبِاااااً ؽبعااااات اٌّاااااٝ
ِؼبِااااً اٌؾبعاااات اٌ٢اااا ٝثب لغاااابَ اٌؼٍّ١ااااخ
اٌّؼٍِٛبد ثبٌغبِؼخ
ثب لغبَ  ٚاٌىٍ١خ
ثبإلػبفخ ٌّؼًّ ػبَ ثبٌىٍ١خ
ػًّ اعزج١بْ ٌزؾذ٠ذ اؽز١بعابد أػؼاب ٘١ئاخ
ٚؽذح اٌغٛدح ثبٌىٍ١خ
اٌزذس٠ظ ٛٔٚػ١خ اٌزذس٠ت
1

االسرمب ثأعبٌ١ت  ٚؽشق ثشاِظ ٌض٠بدح لاذساد ٚوفاب ح ػماااااذ دٚساد ٚ ٚسػ ػّاااااً ٌشفاااااغ وفاااااب ح ٚؽاااااذح اٌزاااااذس٠ت
أػؼب ٘١ئخ اٌزذس٠ظ
اٌزؼٍ ٚ ُ١اٌزؼٍُ
اٌغٛدح ثبٌىٍ١خ
أػؼب ٘١ئخ اٌزذس٠ظ
ػّاااً اعااازطالع سأٌٍٛ ٜلاااٛف ػٍاااِ ٝاااذٜ
ٚؽذح اٌغٛدح ثبٌىٍ١خ
اعزفبدح أػؼب ٘١ئخ اٌزذس٠ظ

ٚؽاااااذح رؾغٓ اٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١اخ
 ٚسػب اٌطالة
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م

الهــــــــذف

الوخزج

الٌشبط

هضئىليخ الزٌفيذ

ػّااً اعاازج١بْ ٌزؾذ٠ااذ اؽز١بعاابد اٌ١ٙئااخ
اٌّؼبٔٚخ ٛٔٚػ١خ اٌزذس٠ت
ثشاِظ ٌض٠بدح لذساد ٚوفب ح اٌ١ٙئخ ػمااذ دٚساد ٚ ٚسػ ػّااً ٌشفااغ وفااب ح ٚؽاااااذح اٌزاااااذس٠ت
اٌ١ٙئخ اٌّؼبٔٚخ
اٌغٛدح ثبٌىٍ١خ
اٌّؼبٔٚخ

ه شزاد الٌجبح

الزىقيذ
ثذايخ ًهبيخ

االعزوبد
جٌيه

ٚؽذح اٌغٛدح ثبٌىٍ١خ

ػًّ اعزطالع سأٌٍٛ ٜلٛف ػٍاِ ٝاذٜ
اعزفبدح اٌ١ٙئخ اٌّؼبٔٚخ
ػّااااااً اعاااااازج١بْ ٌزؾذ٠ااااااذ اؽز١بعاااااابد
اٌىااااٛادس اٌفٕ١ااااخ ثب لغاااابَ  ٚاٌؼاااابٍِٓ١
ثبٌّىزجخ
ثااااشاِظ ٌض٠اااابدح لااااذساد ٚوفااااب ح ػمااذ دٚساد ٚ ٚسػ ػّااً ٌشفااغ وفااب ح
اٌىٛادس اٌفٕ١اخ ثب لغابَ  ٚاٌؼابٍِ ٓ١اٌىااااٛادس اٌفٕ١ااااخ ثب لغاااابَ  ٚاٌؼاااابٍِٓ١
ثبٌّىزجخ
ثبٌّىزجخ
ػًّ اعزطالع سأٌٍٛ ٜلٛف ػٍاِ ٝاذٜ
اعاااازفبدح اٌىااااٛادس اٌفٕ١ااااخ ثب لغاااابَ ٚ
اٌؼبٍِ ٓ١ثبٌّىزجخ
ػًّ اعزج١بْ ٌّؼشفخ اؽز١بعبد اٌطالة
ِٓ اٌزذس٠ت اٌ١ذٜٚ
رؾذ٠ااااااذ أٚعااااااٗ ٛٔ ٚػ١ااااااخ اٌزااااااذس٠جبد
ٚرٛص٠ؼٙاااااااب ػٍااااااا ٝا لغااااااابَ ؽغااااااات
ثشاِظ ٌٍزذس٠ت اٌ١ذٌٍ ٜٚطالة
اٌزخظض ٌزٕف١ز٘ب
ػًّ اعزطالع سأٌٍٛ ٜلٛف ػٍاِ ٝاذٜ
اعااازفبدح اٌطاااالة ِااآ رٍاااه اٌجاااشاِظ
ٚرؾذ٠ذ ٔمبؽ اٌمٛح  ٚاٌؼؼف

ٚؽاااااذح رؾغٓ اٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١اخ
 ٚسػب اٌطالة

ٚؽذح اٌغٛدح ثبٌىٍ١خ
ٚؽذح اٌغٛدح ثبٌىٍ١خ
ٚؽاااااذح اٌزاااااذس٠ت
اٌغٛدح ثبٌىٍ١خ

ٚؽاااااذح رؾغٓ اٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١اخ
 ٚسػب اٌطالة

ٚؽذح اٌغٛدح ثبٌىٍ١خ
ٚؽذح اٌغٛدح ثبٌىٍ١خ
ِشبسوخ ػاذد وج١اش ِآ
ٚؽااااااذح اٌغااااااٛدح ثبٌىٍ١ااااااخ ٚ
اٌطالة  ٚرٕاٛع ثاشاِظ
ا لغبَ اٌؼٍّ١خ
اٌزاااااااذس٠ت  ٚسػاااااااب
اٌطالة
ٚؽذح اٌغٛدح ثبٌىٍ١خ
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م

الهــــــــذف

الوخزج

الٌشبط
ارخبر ئعشا اد ٌّؼبٌغخ ٔمبؽ اٌؼؼف

ِغٍظ اٌىٍ١خ

ؽظاااش ٔٛػ١ااابد ٚؽااابالد اٌزغ١ٙاااضاد
ثبٌمبػبد اٌزذس٠غ١خ  ٚاٌّؼبًِ

ألغبَ اٌىٍ١خ

ػّاااً طااا١بٔخ  ٚئطاااالػ اٌزغ١ٙااااضاد
لبػاابد رذس٠غاا١خ ِ ٚؼبِااً ِغٙااضح ثبٌمبػبد اٌزذس٠غ١خ  ٚاٌّؼبًِ
ثٛعبئً اٌؼشع اٌؾذ٠ضخ
اعاااااااازىّبي اٌزغ١ٙااااااااضاد ثبٌمبػاااااااابد
اٌزذس٠غ١خ  ٚاٌّؼبًِ

4

هضئىليخ الزٌفيذ

ٚؽذح اٌظ١بٔخ ثبٌىٍ١خ

ه شزاد الٌجبح

الزىقيذ
ثذايخ ًهبيخ

االعزوبد
جٌيه

رؾغاآ ثااشاِظ اٌزااذس٠ت
 ٚسػب اٌطالة

رؾغٓ اٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١اخ
 ٚسػب أػؼب ٘١ئاخ
اٌزذس٠ظ  ٚاٌطالة

ِغٍظ اٌىٍ١خ

ؽظاااش ٔٛػ١ااابد ٚؽااابالد اٌزغ١ٙاااضاد
ثبٌّىزجااااخ اٌشئ١غااااخ ٌٍىٍ١ااااخ  ٚاٌّىزجاااابد ئداسح اٌّىزجخ
االسرمب ثٛعبئً اٌزؼٍٚ ُ١
اٌفشػ١خ ثب لغبَ
اٌزؼٍُ
ػّااااً طاااا١بٔخ  ٚئطااااالػ اٌزغ١ٙااااضاد
رؾغٓ اٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١اخ
ثبٌّىزجااااخ اٌشئ١غااااخ ٌٍىٍ١ااااخ  ٚاٌّىزجاااابد ٚؽذح اٌظ١بٔخ ثبٌىٍ١خ
 ٚسػااااااااب اٌطااااااااالة
خذِخ ع١ذح ثبٌّىزجخ اٌشئ١غخ ٌٍىٍ١اخ اٌفشػ١خ ثب لغبَ
ٚص٠اابدح أػااذاد اٌطااالة
 ٚاٌّىزجبد اٌفشػ١خ ثب لغبَ
اعزىّبي اٌزغ١ٙاضاد ثبٌّىزجاخ اٌشئ١غاخ ِغٍااااااظ اٌىٍ١ااااااخ ِٚغاااااابٌظ اٌّزااااااااااشدد ْٚػٍااااااااااٝ
ٌٍىٍ١ااخ  ٚاٌّىزجاابد اٌفشػ١ااخ ثب لغاابَ  ٚا لغاابَ ثبٌزؼاابِ ْٚااغ شااجىخ اٌّىزجبد
اٌّؼٍِٛبد ثبٌغبِؼخ
ئ٠ظبٌٙب ثبٌشجىخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍّؼٍِٛبد
ِااذ اٌّىزج اخ اٌشئ١غااخ ٌٍىٍ١ااخ  ٚاٌّىزجاابد
ِغٍااااااظ اٌىٍ١ااااااخ ِٚغاااااابٌظ
اٌفشػ١اااخ ثب لغااابَ ثبٌىزااات  ٚاٌّشاعاااغ
ا لغبَ
اٌؾذ٠ضخ
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م

الهــــــــذف

3

رماااااا ُ٠ٛفبػٍ١ااااااخ ػٍّ١ااااااخ
اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ

الوخزج

الٌشبط

ػًّ اعزج١بٔبد ػؼب ٘١ئاخ اٌزاذس٠ظ ٚ
اعازغبثخ ػاذد وج١اش ِاآ
اٌ١ٙئاااخ اٌّؼبٔٚاااخ  ٚاٌطاااالة ػااآ فؼبٌ١اااخ
ٌغٕاااااخ ِااااآ أػؼاااااب ٘١ئاااااخ اٌّغزٙذفٓ١
ػٍّ١خ اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
اٌزذس٠ظ  ٚاٌّؼبْٛٔٚ
رمش٠ش ِؼزّذ ِٛ ٚصك ػٓ فبػٍ١خ رؾٍ١ااً االعاازج١بٔبد  ٚرؾذ٠ااذ ٔماابؽ اٌمااٛح ٚ
ػٍّ١خ اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
اٌؼؼف
اٌٛلٛف ػٍٔ ٝمبؽ اٌمٛح
رؾٍ١ااً اٌزماابس٠ش اٌشااٙش٠خ  ٚاٌشثااغ عاإ٠ٛخ ٌغٕاااااخ ِااااآ أػؼاااااب ٘١ئاااااخ  ٚاٌؼؼف
ٌفؼبٌ١خ اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ اٌٛاسدح ِٓ ا لغبَ اٌزذس٠ظ

ثشٔبِظ ٌّؼبٌغخ ٔمبؽ اٌؼؼف

دساعاااخ اٌؼٛاِاااً اٌّإد٠اااخ ٌؾاااذٚس ٔمااابؽ ٌغٕاااااخ ِااااآ أػؼاااااب ٘١ئاااااخ
اٌزذس٠ظ
اٌؼؼف
ٚػغ خٌ١خ ٌؼالط ٔمبؽ اٌؼؼف

5

هضئىليخ الزٌفيذ

ه شزاد الٌجبح

ِغٍظ اٌىٍ١خ

الزىقيذ
ثذايخ ًهبيخ

ٔٙب٠خ
اٌفظً
اٌذساعٝ

االعزوبد
جٌيه

ٔٙب٠خ
اٌفظً
اٌذساعٝ

ػاااالط ٔمااابؽ اٌؼاااؼف
ثٕغجخ %30

ػّااااااً اعاااااازج١بٔبد  ٚاعاااااازطالػبد سأٜ
ٌٍ١ٙئااابد  ٚاٌشاااشوبد  ٚاٌغٙااابد اٌّؼٕ١اااخ ٌغٕاااااخ ِااااآ أػؼاااااب ٘١ئاااااخ رغاابٚة ػااذد وج١ااش ِاآ
اٌّغزٙذفٓ١
ثخش٠غاا ٝوٍ١ااخ اٌؼٍاا َٛػاآ ِااذِ ٜالئّااخ اٌزذس٠ظ  ٚاٌّؼبْٛٔٚ
اٌخش٠ظ ٌغٛق اٌؼًّ
ثااااشاِظ ِ ٚمااااشساد ِطااااٛسح  ٚرؾٍ ً١االعزج١بٔبد ٌٍٛلٛف ػٍ ٝاؽز١بعبد
ٌغٕاااااخ ِااااآ أػؼاااااب ٘١ئاااااخ اٌٛلٛف ػٍاِ ٝزطٍجابد
اٌزطاااااااا٠ٛش  ٚاٌزؼض٠ااااااااض
ِغزؾذصخ  ٚص٠بدح فاشص اٌؼّاً عااااااٛق اٌؼّااااااً ِٛ ٚاطاااااافبد اٌخااااااش٠ظ
عٛق اٌؼًّ
اٌزذس٠ظ  ٚاٌّؼبْٛٔٚ
اٌّغزّش
اٌّطٍٛثخ ٌٙزٖ اٌغٛق
ٌٍخش٠غٓ١
ػّااااااً اعاااااازج١بٔبد  ٚاعاااااازطالػبد سأٜ
ٌغٕاااااخ ِااااآ أػؼاااااب ٘١ئاااااخ رغاابٚة ػااذد وج١ااش ِاآ
ٌخش٠غ ٝوٍ١خ اٌؼٍ َٛػآ ِاذِ ٜالئّاخ ِاب
اٌّغزٙذفٓ١
اٌزذس٠ظ  ٚاٌّؼبْٛٔٚ
رُ دساعزٗ ثبٌىٍ١خ ٌغٛق اٌؼًّ
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م

الهــــــــذف

الوخزج

الٌشبط

هضئىليخ الزٌفيذ

ه شزاد الٌجبح

رؾٍ١ااااً االعاااازج١بٔبد ٌزؾذ٠ااااذ ِزطٍجاااابد
ٌغٕاااااخ ِااااآ أػؼاااااب ٘١ئاااااخ اٌٛلٛف ػٍاِ ٝزطٍجابد
رط٠ٛش اٌجشاِظ  ٚاٌّمشساد ثّاب ٕ٠بعات
عٛق اٌؼًّ
اٌزذس٠ظ  ٚاٌّؼبْٛٔٚ
عٛق اٌؼًّ
ؽؼااٛس ػااذد وج١ااش ِاآ
ػمذ ٌمب اد دٚس٠اخ فا ٝا عاجٛع اٌزبعاغ
ِٓ وً فظً دساعِ ٝاغ ِّضٍا١٘ ٝئابد ػّ١ذ اٌىٍ١خ ٚ ٚوال اٌىٍ١خ ِّ ٚضٍااا ٝعاااٛق اٌؼّاااً ٚ
اٌطالة  ٚأػؼب ٘١ئخ
عاااٛق اٌؼّاااً ٌالعااازؼبٔخ ثااا سائ ُٙفّ١اااب ئداسح شئ ْٛاٌخش٠غٓ١
اٌزذس٠ظ
٠زؼٍك ثشفغ ِغز ٜٛخش٠غ ٝوٍ١خ اٌؼٍَٛ
رؾااذ٠ش اٌجااشاِظ  ٚاٌّمااشساد اٌفؼبٌااخ ٚ
ِغٍاااااظ اٌىٍ١اااااخ ِ ٚغااااابٌظ ص٠بدح سػب اٌطالة ٚ
اعاااازؾذاس ِمااااشساد ٚثااااشاِظ عذ٠ااااذح
عٛق اٌؼًّ
ا لغبَ
ٚرفؼ ً١اٌجشاِظ غ١ش اٌّفؼٍخ
ؽظااش عٙاابد اٌؼّااً اٌّؼٕ١ااخ ثخش٠غااٝ
وٍ١خ اٌؼٍَٛ

ٌغٕخ ِٓ اٌ١ٙئخ اٌّؼبٔٚخ

الزىقيذ
ثذايخ ًهبيخ

االعزوبد
جٌيه

ا عجٛع اٌزبعغ ِٓ
وً فظً دساعٝ

ٚعااااٛد لبئّااااخ ثغٙاااابد
اٌؼًّ

اعازغبثخ ػاذد وج١اش ِاآ
االرظبي ثغٙبد اٌؼًّ اٌّؼٕ١خ ثخش٠غٝ
وٍ١خ اٌؼٌٍ َٛالرفبق ػٍ ٝثشاِظ ِشزشوخ ٚو١ااً اٌىٍ١ااخ ٌشاائ ْٛاٌطااالة عٙاابد اٌؼّاااً ٌزاااذس٠ت
ٌ ٚغٕاااخ ِااآ أػؼاااب ٘١ئااااخ اٌطالة
فشص رذس٠ج١خ ٌٍطاالة فاِٛ ٝالاغ ٌزذس٠ت اٌطالة ِ١ذأ١ب ثظفخ ِٕزظّخ
اٌؼّااااً  ٚص٠اااابدح فااااشص اٌؼّااااً
ِزبثؼخ راذس٠ت اٌطاالة ٌزازٌ ً١ا ٜػمجاخ اٌزذس٠ظ
أزظااااابَ اٌطاااااالة فاااااٝ
ٌٍخش٠غٓ١
اٌزذس٠ت
لذ رطشأ أصٕب اٌزذس٠ت اٌّ١ذأٝ
ػًّ اعزطالع سأٌٍٛ ٜلٛف ػٍاِ ٝاذٜ
ٌغٕاااااخ ِااااآ أػؼاااااب ٘١ئاااااخ سػااااب اٌطااااالة ػاااآ
اعااازفبدح اٌطاااالة ِااآ رٍاااه اٌجاااشاِظ
ِغز ٜٛاٌزذس٠ت
اٌزذس٠ظ  ٚاٌ١ٙئخ اٌّؼبٔٚخ
ٚرؾذ٠ذ ٔمبؽ اٌمٛح  ٚاٌؼؼف
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خطخ الزعلين والزعلن
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