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 وبرة عه الكليت0 -1صــــمدرتماإلرادةماٌؾـؽقـمـةماظلـاعقـمـةمبـــإغـــشـمـاءمطؾقــــمةمايؼـــمققميفماظــفـــاععــــمةماألردغـــقــــمةمبـــؿارؼــــخم
،1976/4/6موضـدمبمـــــدأماظؿـــدرؼــــــسميفماظؽؾقــــــةمبؿــــارؼــــمخم،1977/9/16محقـــــثمضدعــــــتماظؽؾقــــــةم
بــرغـــاعـــــــجماظؿكصــــــصماظػــــرســــــلمصـــــلمايؼـــــــققم،مثـــــؿمبــــاذــــــرتمبؿــؼـــدؼــــــؿمبـــرغـــاعــــــجم
اظؾؽــاظـــقرؼــــقسميفمعطؾـــــعماظعـــــامماىـــــاععلم()1979/1978م،موخطــتماظؽؾقـــــةمبعـــــــدمذظــؽماديم
األعـــاممبــطـــرحــفـــامبـــرغـــاعــــجماٌـــاجلــؿقـــرميفماظؼــاغــــمقنمبــــــمدءاًمعــــمـماظــعـــــــمامماىـــــاععــــــمل(م
)1981/1980م،موتـــابــعـــــتماظؽؾــقــــــةمتؼـــدعفــــــاميفمبـــراعــــــجماظـــدرادـــــاتماظعؾـــقــــــامبطـــرحـــفــــــام
بــرغــــاعـــــــجماٌاجلؿقــــــرميفماٌؾؽقـــةماظػؽرؼـــةمبـــاظؿعــــــاونمعـــعماٌـظـــؿــــــةماظـــدوظقــــــةمظؾؿؾؽقــــــةم
اظػؽـــرؼــــــةم )WIPOم)م World Intellectual Property Organizationمابؿـــــداءًمعـــــماظـــعـــــامم
اىاععـــــل(م)2003/2002م،مومتــــــــؾتماًطـــــقةماألػـــــؿميفمرـــــرحمبـــرغـــاعـــــجماظدطؿـــــقراةمصـــــلم
اظؼــاغــــقنماظــعـــاممابــؿداءًمعـماظــعـــامماىــــماععل(م)2009/2008م،مػــــمذاموضــــمدمبؾــــمغمســــمددماظطؾؾـــــمةم
اٌلفؾقــــــميفمذيقـــــعماظؾـــراعـــــــجم(1370م)مراظــوموراظؾــةم(م633مذطــقرمو737مإغــاث)م(م()1200ميفم
برغــاعجماظؾؽــاظقرؼقسمو (م115م)مصــــلماٌــاجلؿــقـــــــرمموم(55م)ممصــــلماظدطؿـــــقراة)ميفمحــبمبؾــغمســددم
أسضاءماهلقؽةماظؿدرؼلقةم34سضقمػقؽةمتدرؼلقةمحؿكمتارؼخمإسدادمػذهماًطةمم.
م
ضاعـــتم اظؾفـــــــةمبــــاجــــــراءمعلـــــــمظـــقاضــــــعماظؽؾقــــــةمعـــــــمخــــــاللماظؾــقــاغــــــاتموا حصــا ــقـــــاتم
واظــؿــشـــاورمعـــعمبعـــضماسضـ ـــاءماهلقــؽـــةماظؿــدرؼــلـــةم،موبعــــضماظطؾؾــــةمصـــلمذيقــــعماٌـــراحــــؾم،م
حقـــــثمخؾصــتماظؾفــــــةممإديمهـــــدؼدمغؼـــــاطماظؼـــــقةمواظضعـــــػمظؾقـــــؽةماظؽؾقــــــمةم،ومســرضماظؿصـــــقرم
األوظـــــلمظؾكطـــــةما دؿـــراتقــفـــقــــةمسؾــكمجــاظـــــسماألضلــــــامميفماظؽؾقــــةمإلبــــــداءماٌــالحظـــــاتم
وهـــدؼـــدمبـــرغـــاجـــاًمزعـقـــاًمظؿـػقــــذمبــــقدػامواىفــــمةماٌعـقــــمةمبفـــــمذاماظؿـػــــقــــمذمادؿـــــــــماداًماديم
اٌـــــــادةمرضــــؿ21م/بمعـــــمضــــاغقنماىاععــــاتماألردغقــــةمرضــــؿم20مظلـــــةم،2009مومإضـــــــرارماًطـــــــةم
ا دؿـــراتقــفقــــــةمعــــمضؾــــــؾمجؾــــــسماظؽؾقــــــةمادؿـــــــــاداًمإديماٌـــــادةم20معــــمذاتماظــؼـــاغــــــقنم
أســــــاله،تفـــدفمطؾقةمايــؼـــققميفماىاعــعـــةماألردغقـــةمظؿقــؼـــقـــؼمعامؼؾـــل:م -م
م

 -1غؼـــؾماٌعرصـــةماظؼاغقغقـــةمعــــمخـــاللماظؿعؾـــقؿمواظـــؿعؾؿماألوظـــلمواظؿعؾـــقؿماٌلـــؿؿرمظؾػؽـــــــاتم
اٌلؿفدصــــةموصؼاًمٌعاؼريمدوظقـــةمحمــــددةمتعـكمبـاىقدة،موتؽـقظقجقـاماظؿعؾـقؿ،مواٌؿمــــماردةم
اظػـــعؾقةمظؾؿفــــــةماظؼاغقغقــــةمباإلسؿؿادمسؾكماٌعطــــقاتماحملؾقةمواإلضؾقؿـــقةمواظـــدوظقـــــة.
 -2زؼــــادةماظؾقثماظعؾؿلماٌعريفمواظـقسلميفمإرارماٌعارفماظؼاغقغقةماٌكؿؾػــــة.
 -3خؾـــؼمبقؽةمتـاصلقةمببمرالبماظؽؾقةميفمايؼقلماظؼاغقغقـــةماٌكؿــؾػــــةمعـمخاللماظؿقػقـــزم
واظؿشفقــــع.
 -4خؾؼمراظومضادرمسؾكمتقزقػماٌعؾـــقعـــةماظؼـــاغقغـــقـــةمطؿامجيـــو.
 -5خؾـــؼمراظـــومضادرمسؾكماظؿػؽقـــرمواظؿعؾقـــرممبـففقـــةمضـــاغقغقـــةمعـمخاللمادؿكداممتؼـقاتم
اظؿعؾقؿماظؿػاسؾل.
 -6احملاصظةمسؾكمدورماظؽؾقةماظرؼاديمببمطؾقاتمايؼققميفماىاععاتما ردغقةم.
 -7اظؾقصقلماديمعقضعمعؿؼدممببمطؾقاتمايؼققمذاتماظصدارةميفماظرتتقوماظعاٌلم.
 -8اظرتطقـــــزمسؾــكمتعؿقــــؼماٌؾـــــادئمواظؼقــــؿماظـــــروحقةمواألخـــــالضقةممبــــامؼؿقاصــؼمودؼــــــم
اظـــدوظـــةمددؿـــقرؼــــاً.
 -9اظرتطقــــزمسؾـكم مــــمرورةماظؿــلــــماعـموضؾـقلماظػؽـرمواظػؽـرما خـرممبـامؼؿقاصمـــمؼموروحماظددـؿقرم
وردـــاظــةمسؿــــان.
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 -10تــقصريماظؾقؽــةما عـــةمألسضــاءماهلقؽــةماظؿدرؼلــقةميفماظؽؾقــةممبــامؼضــؿـمادــؿؿرارػمامطفــقؽـــــةم
تـــدرؼــلقـــــةمعؿؿقـــــزةميفماألداءمواظعــطــــاءموذظــؽمعـــمخـــــاللماظؿــشـــرؼعـــــاتماظــــازؿـــــةم
ظعؿؾفـــا.
 -11تقصقـــرماظؾقؽـــةما عــــةمألسضـــاءماهلقؽــةماإلدارؼـــةميفماظؽؾقــــمةمباسؿؾــارػــــمامػقؽــــمةمعلـــاغــــمدةم
ظؾفقؽــةماظؿــدرؼلقــة.
م

 السؤيت-0مممممممطؾقــــةمرا ـــــدةموـقـــــزةمساٌقـــــاًميفمجــــالممادارةمجؿؿــعماٌعرصــةمموتـظقؿــةموممإســـــدادماظؽـــــقادرماظؾشــرؼـــــةم
اٌؿكــصــصقـــميفمجـــالماظــؼــاغــقنمواظؾقــثماظؼــاغــقغلموبقـــتموعــرجـــعمظؾكؾـــرةماظــؼــاغــقغقــــةمبقــــمعـــقــالتفمـــام
يفماظــعامموصـــق ًمإديمتصـقــــػمســاٌـــلميفمشضـــقنمسامم .2018م
م

 السسبلت- 0تلــــعكمطؾقـــــةمايؼـــــققمظؿــقصقـــــــرمبقؽـــــةمتعؾقؿقـــــةمتعؾؿقــةمعؿؿقــزةمظطؾؾؿفــاموتؾـقفــامبرغـــاجـــــامالـــقــــاًم غــؿــــاجم
اٌعـــرصـــــةماظـظـــرؼــــةمواظؿطؾقــؼــقـــــةموغشـــرػم ـــــا،مواٌلاػؿـــــةمبشـــؽـــــؾمصــعـــــالميفمبــــــاءمثؼــاصـــــةماظؿــعؾــــؿمعــــدىم
ايقـــــاةم،موهلقــــــمعلؿـــــقىمايقـــــاةميفمجؿــؿعــفـــــاماحملؾقــةموا ضؾقؿــلمواظعــاٌلمم،موذظــؽمإلســـــدادماظؽـــــقادرم
اظؾشــرؼـــةماٌـــؤػؾــةمبؽـــاصـــةماٌفــاراتمواظؽػــاؼاتمواٌعارفماٌؿكصصةميفمجـــالماظــؼاغـــقنمواظؿـــلمتؾــــمزممظؾعؿـؾم
يفمدؾؽماحملاعـاةمواظؼضـاءموعراطـزماظؿـؿقـةموغشـرماظـؼاصـةماظؼاغقغقـةموتؼـدؼؿما دؿشـاراتماظؼاغقغقـةم،ما ـاصةماديمعفـاراتم
اظؿعؾـــؿماٌلؿؿـــرمواغؿـــاجماٌعـــرصةماظؼــاغــقغقــــةم .م
م

 القيم اجلوهسيت - 0متؾؿــزمماظؽؾقــةمميفمهؼــقــؼمرؤؼؿــفا،موشــاؼــاتــفا،موردــاظؿــفامبــاظؼقــؿمواٌؾــادئماظؿــاظقــة :م
 اظشػاصقة،مواٌلاءظة،موايرؼةماألطادميقة:ممممممتؾؿــزمماظؽؾقــةمباتؾــاأمأدــؾقبمؼؿلـــــؿمبا غػؿــــاحموا تصــــالمواٌلــــاءظةميفمضضــاؼــــاماظؿعؾقـــــؿمواظؾقــــثم
اظعؾؿــــلمواإلدارة،موســـــدمتؼقــقـــــؿمأداءمأسضــــاءماهلقؽــــاتماظؿـــدرؼلقـــــةمواإلدارؼـــــةمواظطــاظؾقـــــة.موتؾؿـــــزمم
أؼضـــــاًمبعـــــرضمأصؽـــــارػاموإدفــاعـــاتفـــــاميفماٌعـــــرصةماظعؾؿقــــــةمسؾــكمذويماظعـــالضـــــةميفماجملؿــؿــــع،م
واٌؿكصصقــــ،مواٌفؿؿقـــــ.
 اظؼقؿماظعربقفموا دالعقفم;مم

ممممتؾؿزمماظؽؾقـــةممبـظــقعــةماظؼــقــؿماظعــربــقــفموا دــالعقـــفمجبؿقــعماغشطؿـــ‘ـفاموبراجــفــاموـــاردــاتــفــام.
م

 اظـزاػة;مواإلغصاف;واظعداظة:مم

مممممتؾؿــــزمماظؽؾقـــةميفمسالضؿــــمفامعـعمجؿؿعفـامبؼقمـــمؿماظعـــمداظة،مواإلغــلاغقــــمة،مواحؿــــمرامماظـــــمرأي،موحـــرؼــــمةم
اظػـــردمو ؿــانمحؼــقضـــف،موعؾـــدأمتؽــاصــؤماظػـــمرص،مواألخـــالضقــــماتماٌفـقـــمة،موســـمدمما دمقــــمازمأومحــــموم
اظــذات،موا بــؿــعـــادمسـمازدواجــقـــةماٌعــاؼــقــرميفماألحؽـــامماظصـــادرةمســــفـــا .م
م
م
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م

 اإلبداأمواظؿؿقز:مم

مممممتؾؿـــزمماىــاععـــةمبؿــشفقـــعماألصؽــاراإلبــداسقـــةموايؾـــقلماًــالّضــةميفماظؿعؾقـــؿمواظؿعؾـــُّؿ،مواظؾقـــث،م
وصـــق ًمإديماظؿؿقـــــز.
م

 اظؼقادةمواظعؿؾمبروحماظػرؼؼ:مم

مممممتؾؿـــزمماظؽؾقـــةمبؿعـــزؼـــزماألدوارماظؼقـــادؼـــةماظػـــردؼــــةمواٌــؤدـــــلقــةماظؿــلمتلـــاػـــؿميفممتؽقــــفـــؿم
عـمهــؼــقـــؼماظؿــــؿقـــةماظشـــاعؾـــةمعـــعماإلميـــانماظعؿقـــؼمبا حؿـــراصقــة،مواٌلؤوظقــــة،مواظؿــشـــارطقـــة.
م

 ا دؿفابة:مم

مممممتؾؿـــزم ماىـــاععـــة مبؿؾؾقـــة معؿطؾــؾـــات ماٌلؿــػقـــدؼـــ مواحؿقــاجــاتفــــؿ معـ مخـــدعــاتفـــا موبـــراجـــفام
مبـــامخيــدممردـــاظؿـــفــــا.
م

 ا غضؾاط:مم

ممممممتؾؿـــــزمماىــاععـــةمباظلؾـــقكماٌفــــلماٌـــضؾـــط،مواظؿــػاســـؾماإلؼــفـــابلماظؾــــــــاء.م م
م
م
م

 األهداف االسرتاتيجيت - 0مممممعـــماجـــــؾمعقاطؾــــةماظؿؼـــــدممم،متؼــــقمماظؽؾقــــةمبؿعؾقـــــؿماظطؾؾـــــةموتــدرؼؾــــفؿمظؿقصقــــرمحــاجـــــةماجملــؿـــــؿعم
احملؾــــلممواظعــــمربلمعــماًؾمــــمراتمذاتماٌفــــماراتماظؼـــاغقغقــــمةمم،مطؿـــمامتؿـــمقديمماظؽؾقــــمةماظؿـــقدــــمعميفماظــؿــعؾقــــمؿم
اظؿؽـقظقجــلمظـــرصدماجملؿؿــــعمبؽػـــاؼـــاتمذاتمدــقؼــــةمساظقــــةمتشؽـــؾمراصـــداًمظؾؿؼدممم،مومدقفمتعؿؾماظؽؾقةممخـاللم
تطؾقؼفـــامظؾكطـــةماإلدـــرتاتقفقةماياظقـــةمسؾـــكمترطقـــزمعصـــادرػامواػؿؿاعاتفـــامسؾـــكمجؿقســـةمعــــماألػـــدافمواظغاؼـــاتم
اإلدرتاتقفقة،مواألغشطةماظيتمتؿـاولماظؿقـدؼاتماظضـاشطةمواظضـرورؼةماظـيتمتقاجـفماظؽؾقـةمميفماٌلـؿؼؾؾماظؼرؼـو،محقـثم
دؿؼقمماظؽؾقةم بؿلكريمإعؽاغقاتفاماٌادؼةمواظؾشرؼةمعـمأجؾمتقصريمخربةمتربقؼةمتعؾقؿقةمتعؾؿقـةمذاتمجـقدةمساظقـةمعؼروغمــــمةم
باظؿزاعفــامباألغشــطةماألطادميقــــــةمواإلبـــداسقـــــةماظــيتمتلــفؿميفمأدا فــــامظدورػـــــاماظر قلــلماظـــاغلماٌؿؿـــؾميفمإغؿــاجم
اٌعرصـــــمة،ميفمزـــؾماظؿـــــــزاممعــــمضؾـــؾماظعـــاعؾبميفموحــداتفاماإلدارؼمــــــةمواألطادميقـــةمباظؼقـــــــؿماظر قلـــقةماًـــــــاصةم
بــــاىـــاععـــةماألردغقة .م
م

وإذمتـظــرماظؽؾقــةممإديماٌلــؿؼؾؾمصإغفــامتقاجــفمســدداًمعـــماظؿقــدؼاتماظدامخؾقــةمواًارجقــة،ماظــيتمؼؿقجــومسؾقــفم
عقاجفؿفــاموتـاوهلــامحؿــكمتضــؿـمادــؿؿرارؼؿفاميفمهؼقــؼمرؤؼؿفــاماٌلــؿؼؾؾقةماٌؿؿـؾــةمباظقصــقلمإديمعصــافماىاععــاتم
اٌصـػةمساٌقاً،موتؿصؾمػذهماظؿقـــدؼــاتمباظؿغقـــراتما جؿــؿـــاسقـــةموا ضؿـــصادؼـــةمواظلــقـــادقةمواظرتبقؼةماظيتمرـرمأتم
سؾكماألردنمواظعاممطؽؾ،مواٌؿصؾةمباإلعؽاغقاتماٌؿـقاصرةمواظؿلـفقالتماظرتبقؼـةمواظؿؽـقظقجقـة،مواظؿقجمــــمفمإديماىـقدةم
يفمعدخالتموسؿؾقاتموخمرجاتماٌؤدلاتماظرتبقؼةمواٌلاءظةموا سؿؿاد،مإذمتؿؿــؾماظغاؼـاتمواألػـدافماإلدـرتاتقفقةم
ظؾؽؾقةممبامؼؾل :م
م
م
م
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 -1صؼؾمذكصقاتماظطؾؾةم وتردقخماٌقارـةمواٌؿارداتماظدميؼرارقةمظدؼفؿمعـمخاللمتعزؼـزماظـقسلموا غػؿـاحم
اظػؽريم.م
 -2أنمتضـــــعماظؽؾقـــــةممرؾؾؿفـــــاميفمعقضــعمؼؿػــقضـــــقنمصقـــــفمسؾــكماضــراغفـــــؿميفمتــــقظلماٌقاضــعماظقزقــػـــــقةم
وا ظؿقـــــاقمبــاظؾـــــراعجمظؾــدرادـــــاتماظعؾقـــا،ميفمزـــــؾماظؿــعــددؼــــــةمواظؿغــقـــــرميفماٌؿطؾؾـــاتماظؾقــؽقــــــةم
واظؿؽـــقظقجقـــةمظؾقــؽاتماظعؿـــؾ.
 -3انمتؿؿقـــــزمماظؽؾقـــــةمميفمبراعــففــــامسؾــكمعلــؿـــــقىماظؾؽـــاظــقرؼــــقسمواظــدرادـــــاتماظعؾقــاميفماىقاغــوم
األطادميـــقــفمواظؿعــؾقؿقــفمواظؿعؾؿقـــفمهلـــا.م م
 -4مانمتعزؼـــزماظؽؾقـــةمروحما غؿـــمؿاءموا سؿـــمزازمظــــمدىمأسضــــماءمػقؽؿفـاماظؿدرؼلـقةموعقزػقفـامورؾؾؿفـاموخرجيقفـام
واظؿػاخرمبفا.م م
 -5مانمهؼؼماظؽؾقةممطاصةمععاؼريم ؿانماىقدهماظعاٌقفميفمبراجفاموخدعاتفاموإجراءاتفـامموـاردـاتفامواغشـطؿفام
ا طادميقفموا دارؼفمبشؽؾمؼؤػؾفامظؾؿلاءظةمعـمضؾؾماٌلؤوظبمعـمضؾؾماٌلؤوظبمسـماظؿعؾـقؿماظعـاديمميفم
ا ردنمواٌلؿػدؼـمعـمخدعاتفا.
 -6تعزؼزمثؼةماظطاظومباىاععةم،موتـؿقةمسالضؿفماجيابقاًمععماسضاءماهلقؽؿبماظؿدرؼلقةموا دارؼةم.
 -7انمتزؼــدماظؽؾقــةممصاسؾقــةمأسضــاءمػقؽؿفــاماظؿدرؼلـفمظؿعزؼــزموهلــبمسؿؾقــةماظــؿعؾؿمظــدىمرؾؾؿفــا،موزؼــادةمهــقػؿم
اظشكصلموا جؿؿاسلمواألطادميلمواظطالضةماظؿؽـقظقجقةمواٌعؾقعاتقةمظدؼفؿ.
 -8انمتلؿـؿرموتشغؾماظؽؾقـةممعقاردػـاماظؾشـرؼةمواٌادؼـةماٌؿاحـةممبشـؽمؾماصضـؾموانمموتلـكريػامًدعـةماظعؿؾقـةم
اظؿعؾقؿقةماظؿعؾؿقةمصقفامواجملؿؿعماحملؾلمهلا،مبشؽؾمحيؼؼمرؤؼؿفامورداظؿفا .م
 -9انماظؽؾقةمم بقؽةمجاععقةمآعـةموصققةموعلؿؼرةمتشفعمسؾكماظؿعؾؿمواإلبداأمواظؿؿقزمظـدىمرؾؾؿفـاموأسضـاءمػقؽؿفـام
اظؿدرؼلقةمواظعاعؾبمصقفا.
 -10اظؿقدعميفماألغشطةماظطالبقةمشريماٌـففقةميفمدا رماجملا تم(ماظـؼاصقةمواظػـقةمواظرؼا قةم)م.
 -11تعزؼزماظؿػاسؾمببمرؾؾةماىاععةمواجملؿؿعم.
 -12رساؼةماظطؾؾةماظقاصدؼـموتقصريماظؾقؽةماىاذبةمهلؿم .م
 -13انمتؿؿقزماظؽؾقةمم يفماإلغؿاجماظؾقـلمصقفاموتلكريهمًدعـةماجملؿؿـعماحملؾـلمواإلضؾقؿـلمواظعـاٌل،موتطـقؼرم
اظعؿؾقةماظؿعؾقؿقةماظؿعؾؿقةمصقفا.
 -14تطــقؼرماظؾقؽــةماألطادميقــةميفماىاععــةمعـــمخــاللمتادــقسماظؾـقــةماظؿقؿقــةماظؿؼـقــةم،موادــؿكدمامماظؿؽـقظقجقــام
ايدؼـةمظؿؼدؼؿمخدعاتماطادميقةمواجؿؿاسقةمهلؿم ،م
 -15انمتقثقؼماظؽؾقةممسالضاتفامععماجملؿؿعماحملؾلمواٌؤدلاتمواهلقؽاتماظعربقـةمواإلضؾقؿقـةماظؿعؾقؿقـةمواظؾقـقـةم
واًدعاتقة .م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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 -حتليل البيئت الداخليت واخلبزجيت للكليت-0

تؼققؿماظؾقؽةماظداخؾقةمظؾؽؾقة
م
م

غؼاطماظؼقة م

غـــؼاطماظضعػ م

م
.1

اسضاءمػقؽةمتدرؼسمعؿـقسبمعامببماًربةمواٌعاصرة .م
م

.3

وجــقدمســددمعـ مــمإتػاضقــاتماظؿعــاونمواظؿؾــادلمعــعمجفــاتمضاغقغقــةمداخؾقــةم

.2

تقصرمطادرمبشريمعؤػؾموعؿؿقزموعؿعددميفمخرباتفمواسدادهما طادميلم

وخارجقةم(مدؼقانماظؿشـرؼعموماظـرايممومجؾـسما سقـانممومعراضؾـةماظشـرطاتمموم

.4
.5
.6
.7
.8

.1

ا صرارمعـمضؾؾمبعضماسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمسؾكماظؿدرؼسمبطرقمتؼؾقدؼةم.م

.2

سدمموجقدمبراعجمطاصقةموعؿكصصةمتؾيبمحاجةماجملؿؿعماحملؾلمواظدوظل.م

.3

سدمموجقدمسددمطافمعـماسضاءماهلقؽةماظؿدرؼلقةمبرتؾةمادؿاذ.

.4

عػماظـشاطماظؾقـلموحمدودؼؿف.م

.5

عػماظؾـقةماظؿقؿقةمظعدمموجقدمبـاءمحدؼثمخاصمباظؽؾقة.

.6

عػمعدخالتماظؽؾقةمعـماظطؾؾة.م

دؼقانماًدعةماٌدغقةومعرطزماظؾغاتما عرؼؽلموجؿقسةمراللمابقمشزاظةوم

.7

سدمموجقدماخؿؾارمضؾقلمظؾطؾؾةميفمبراعجماظؽؾقة.م

ذيعقةماحملاعبمواظؼضاةا عرؼؽقب/معؾادرةمدقادةماظؼاغقن،مجاععةمYaleم

م
Pennsylvaniaممجاععةم.Jhon Hopkins
جاععةم

.8

سدمموجقدمبراعجمظؾؿعؾقؿماٌلؿؿر.م

.9

سدممطػاؼةماٌلاضاتماظؿطؾقؼقةمظؾطؾؾة.

اظؿـقأميفماظرباعجماظيتمتؼدعفاماظؽؾقةم.

 .10سدمماإل دؿؼرارماظقزقػلمظدىماظعاعؾبميفماظؽؾقةمظضعػمرواتؾفؿموشقابماٌؤدلقةم

م
دمضاسةمظؾؿقاطؿةماظصقرؼةمجفزةمجقداً
وجق
اظطؾوماٌؿزاؼدمسؾكمبراعجماظؽؾقة.

م
اظلؿعةماظطقؾةمظؾؽؾقةمم،موارتؾاطماظؽؾقةمبادؿماىاععةما ردغقةم.

عقاطؾـةماًطـطماظدرادـقةماألحـدثمــامؼؼـدمميفمجـالماسـدادماظؽــقادرم

م

اظؼاغقغقةم.
.9

وجقدمخطةمظالؼػادموودؼدماسضاءماهلقؽةماظؿدرؼلقةم.

.11

تقربمبرغاعجمضضـاةماٌلـؿؼؾؾماٌكصـصمألوا ـؾماظـاغقؼـةماظعاعـةمواظـذيم

ففقزاتماًاصةمبؿؽـقظقجقاماٌعؾقعاتمواظؿعؾؿميفمضاساتماظؽؾقةم.
م
 .10اظؿ
تشرفمسؾقفموزارةماظعدلميفماظؽؾقةمحصرؼاً.
م
م

م
م
م
م
م

يفمبعضماألحقان.
.11

عػماظؿػاسؾمببماٌدردبمواظطؾؾةم،مو مدقؿامأنماظؽؾقة متدرسمأسداداًمطؾريةم
عـماظطؾؾة.

.12

عػماظؿقثقؼ،موحػظماٌؾػات،مواظلفالتمظغاؼاتماٌؿابعةم.

 .13سدم موجقد مضاسات مجفزة مبقدا ؾ ماظؿدرؼس مايدؼـة م( م Data Showم Smart
Boardم(.
 .14سدم موجقد ممتقؼؾ محؽقعل مأو مذؾف محؽقعل معـ مضؾؾ ماظشرطاء ما درتاتقفلم
طقازارةماظعدلموغؼابةماحملاعب .م
 .15سدممتطقؼرماٌلاضاتماظدرادقةمإظؽرتوغقاً.م
 .16إغعداممدورماظؽؾقةميفمغشرماظؿقسقةماظؼاغقغقةميفمارارماجملؿؿعماحملؾل.م
 .17اضؿصارمررقماظؿدرؼسميفمبعضماظرباعجمسؾكماظؽؿوماٌؼررة.
 .18سدممعؼدرةمبعضمأسضاءماهلقؽةماظؿدرؼلقةمباظؿعاعؾمباداظقوماظؿؽـقظقجقامايدؼـةم.
 .19سدممتقصرمطادرماداريمطافموعؤػؾمظؾؼقاممباألسؿالماظؾقـقةماٌلاسدة.
 .20شقابمآظقاتمصعاظةمٌؿابعةمأداءمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسموتؼققؿمأدا فؿماظؿدرؼللم.
 .21شقابماظؿـظقؿماظقزقػلمعؿعددماألشراض.
 .22اظؿغقريماظلرؼعميفماظؼقاداتماظعؾقاميفماظلـقاتماألخريةم(سدمما دؿؼرارماظقزقػل).
 .23سدمما ظؿزاممخبطةمايـرمماىـاععملماٌق ـقسة،مو ـعػم اغلـفاعفامعـعمعؿطؾؾـاتم
اًطةما درتاتقفقة.م
 .24اظؾريوضرارقةمواظؿلؾلؾماإلداريم.

م
م
م
م
م
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تؼققؿماظؾقؽةماًارجقةمظؾؽؾقة

م
م

صرص م

عفددات م

م
.1

عشارطةمسددمعـمأسضـاءماهلقؽـةماظؿدرؼلـقةميفمغؼابـةماحملـاعبممومجـاظسماداراتم

م

اظشرطاتمواٌـؿدؼاتماإلضؿصادؼةمواىؿعقاتمذاتماظطابعما جؿؿاسل.
.2

اٌشارطةماظػاسؾفميفمعشارؼعماظؼقاغبم.

.3

اٌشارطةميفماٌؤمتراتماحملؾقةمواظعاٌقةم.

.4

وجــقدمصــرصمظؾــدخقلمعــعمجاععــاتمسرؼؼــةمباتػاضقــاتمتؿــقـمصــرصمتؼــدؼؿمبــراعجم

م
م

عشرتطة.
.5

وجــقدماعؽاغقــةماٌشــارطةميفماٌشــارؼعماظعاٌقــةماظــيتمتعـــكممبفــا تماظعؾــقمم

م

اظؼاغقغقةم.
.6

.2

وجقدمسروضمعاظقةمعغرؼةمألسضاءمػقؽةماظؿدرؼسماٌؿقزؼـموادؿؼطابفؿم.

.3

سدمموجقدمثؼاصةمضاغقنمطاصقةمظدىمأصرادماجملؿؿعما ردغلم.

.4

صقرةمخرجيلمطؾقةمايؼققمظدىماألصرادميفماجملؿؿعم.

.5

اظؾطاظةم .م

ا ػؿؿــامماٌؿزاؼــدمباٌعرصــةماظؼاغقغقــةمواظـؼاصقــةماظؼاغقغقــةممبــبمأصــرادماجملؿؿــعم

م

ا ردغلم.
.7

.1

وجقدمطؾقاتمحؼققمعـاصلةمحمؾقاًموسربقاًم.

اظؿزاؼـــدميفما ػؿؿـــاممبام دؿشـــاراتماظؼاغقغقـــةمواٌرجعقـــةمماظؼاغقغقـــةمظؾشـــرطاتم

م
واٌؤدلاتماحملؾقةمواألضؾقؿقةم.
م

 اخلطت اإلسرتاتيجيت لكليت احلقوق-0تؼقممحماورمخطةمطؾقةمايؼققماإلدرتاتقفقةمبؿطؾقؼماألػدافماٌشـارمإظقفـاممبـامؼضـؿـمهؼقـؼمردـاظةماظؽؾقـةم
واظقصقلمإديمرؤؼؿفامسؾكمعامؼؾل -:م

 أوالً 0عمليت التعلم والتعليم-0تؼـــقمماًطـــةماإلدؿــراتقفقـــةمظؽؾقـــةمايؼــققمسؾكماظؿــرطقـــزمواإلػؿؿـــامممبفــــماراتماظؿــػؽقــــمرمعــمخـاللم
ادؿكداممتؼـقـاتماظؿعؾقمــــمؿمواظـؿعؾؿماظـشـطممبـامؼعمــــمززمتقزقـــــمػمعفــــماراتما تصـالموعفـاراتماظؾقـثماظعؾؿـلمواٌعرصـةم
واظيتمميؽـمادؿكداعفاميفماحملا راتمأوماظعقاداتماظؼاغقغقةموتشؿؾ -:م
 -1درادــــاتمايـــاظــــة.
 -2سؿـــؾماجملؿــــقســــاتماظصغقـــــرة.
 -3حــــؾماٌشؽــــالت.م
 -4تـــدرؼـــسماظؼضـــاؼـــاماٌـقــــرةمظؾفـــــدل.
 -5ظعوماألدوارمواحملـــاطـــاةمعـمخـــاللماحملـــاطؿـــاتماظصـــقرؼـــة.
 -6اظعـــروضماظعؾؿقـــةماٌؼـــدعـــةمعـماظطــــالب.
 -7ادؿضـــاصــــةمعؿقـــدثقــــم قــــقف.
 -8األصـــالمماٌرتؾــطةمباظؼضـــاؼـــاماظؼـــاغقغـــقة.
 -9ادؿكـــداممودــــا ــؾماظؿؽــــقظقجقــــةمايــدؼــــــة.
م

إنمهؼقـــؼمعؼــقعــــاتمسؿؾقــــةماإلغؿـــؼــــالمعـماظؿعؾقــــؿمإديماظؿعؾـــــؿم متؽقنمإ معـمخـاللمو ـعماظؽؾقـةميفمم
إسؿؾارػامظرباعجمعرتابطةمعؿؽاعؾةميفمإرـارمعرحؾـةماظؾؽـاظقرؼقسمواٌاجلؿقمـــــمرمواظدطؿـــــمقراة،مالقـثمتؽـقنمطـؾمعرحؾـةم
متفقـــدؼــــــ ةموتؽؿقؾقــةمظرخــرىموذظــؽمبــاظرتطقزمسؾــكمعــدخالتماظؽؾقــةمعـــمأسضــاءمػقؽــةمتدرؼلمـــقـــــةمورؾؾـــــةموتطقؼـــــرم
اًطـــطماظدرادقــــــة .م
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 آليت حتقيق إسرتاتيجيت عمليت التعلم والتعليم-0.1

و عمعـفاج م عؿكصصمؼلفؿميفمهؼقؼمسؿؾقةماظؿعؾؿموؼشؿؾمادؿكداممودا ؾماإلتصالمايدؼـةمواظؿعؾقؿم
اظـشطمواظػعال،موذظؽمباظرتطقزمسؾكمسؿؾقةمتقجقفماظطؾؾةميفماٌراحؾماظدرادقةماٌكؿؾػةممبامؼؿقاصؼمععم
ععاؼريماإلسؿؿادمو ؿانماىقدة،موعراضؾةماظـؿا جمعـمخاللمآظقةمضقاسموا قة.

.2

اظرتطقز مسؾك ماىاغو ماظعؿؾل ماظؿطؾقؼل معـ مخالل ماظؿقدع ميف مورذات ماظؿدرؼو مواظعقادات ماظؼاغقغقةم
اظػاسؾة.

.3

تلفقؾمادؿكداممسؿؾقاتم ؾطماىقدةموإجراءاتفا .م

.4

إسادة ماظـظر ميف مبراعج ماظدرادات ماظعؾقا مواظرتطقز مسؾك معدخالت موخمرجات ماظعؿؾقة ماظؿعؾقؿقة مواإلذرافم
وتعزؼزماىاغوماظؾقـلمظؾطؾؾةمبعقداًمسـماىاغوماظؿؼؾقدي موتشفقع ماإلذراف ماٌشرتك مبب مأسضاءمػقؽةم
اظؿدرؼسميفماظؽؾقةموطؾقاتمايؼققماظعرؼؼةمحمؾقاًمودوظقاً.

.5

تشفقع ماظؿؾادل مبب مرؾؾة ماظؽؾقة موطؾقات مايؼقق ميف ماىاععات ماحملؾقة مواظدوظقة ممبا مؼضؿـ ماإلغدعاجم
اٌعريف.

.6

تطقؼر مدور معؽؿؾة مطؾقة مايؼقق معـ مخالل متزوؼدػا ماٌلؿؿر مباٌراجع مايدؼـة موتلفقؾ ماظقصقل مإديم
ضقاسدماٌعؾقعاتموعصادرماظؿعؾؿماإلظؽرتوغل.

.7

ادؿؼطابماظؽػاءاتماظؿدرؼلةماٌكؿصةمواٌؿلؾقةمالو ماظعؿؾموابؿعاثماظطؾؾةماٌؿؿقزؼـمإديمجاععاتم
سرؼؼةموصؼمخطةموا قةمتاخذميفماسؿؾارػا محاجاتماظؽؾقةممبامؼؿقاصؼمععمعؿطؾؾاتماظؿطقر مواحؿقاجاتم
دققماظعؿؾ.

.8

إسادةماظـظرميفمغظامماظرتضقاتمواظرواتوموايقاصزمبشؽؾمميـعمػفرةماظؽػاءاتمعـماظؽؾقةموحيػّزمعـميفم
خارجفاماإلظؿقاقميفمرطؾفا.

.9

تطقؼر م عفارات مأسضاء ماهلقؽة ماظؿدرؼلقة معـ مخالل مسؼد مدورات متدرؼؾقة معؿكصصة مباظؿعاون معع ماهلقؽاتم
اظداخؾقة ميفماىاععة مواًارجقةم ،م وتشفقع ماظزؼاراتماظعؾؿقة ماظؿؾادظقة مبب ماظؽؾقة موطؾقات مايؼققمسؾكم
علؿقىماظعام.

 .10إضاعةمسالضاتماظشراطةمواظؿؾادلمععماٌؤدلاتماظؼاغقغقةماٌكؿؾػةمواىاععاتماظعاٌقةموعراطزماظؾققثمعـم
خالل ماظؿقدع ميف مإبرام ماإلتػاضقات مو عذطرات متػاػؿ متضؿـ ما دؿػادة معـ ماًربات موسؼد ماٌؤمتراتم
اٌؿكصصةموتلقؼؼماًرجيب.
 .11عؿابعةماظعؿؾقةماظؿعؾقؿقةماظؿعؾؿقةموجقدتفاموصؼمآظقةماٌلاءظةمواظؿؼققؿماٌلؿؿرمألسضاءماهلقؽةماظؿدرؼلقة.

ثــبويـــبً -0الـبحـــث العـــلــمي:
متؼــقممخطــةماظؽؾقــةما دــرتاتقفقةميفمجــالمماظؾقــثماظعؾؿــلمسؾــكمتعزؼــزهموربطــفمباحؿقاجــاتمدــققماظعؿــؾم
احملؾلمواظدوظلميفمإرارم"صـاسة"ماظؼاغقنموتقزقػفمدمقمخدعةماٌصاحلماظعؾقاميفماظدوظـةمــاممؼشـؽؾمعرجعـاًمظؾؿشـرأم،م
واىفــازماظؼضــا لمالقــثمؼؽــقنمسضــقماهلقؽــةماظؿدرؼلــةميفمطؾقــةمايؼــققمصــدؼؼاًموراصــداًميفمغؼــؾماٌعرصــةماظؼاغقغقــمةم
اٌؿكصصة .م
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 آليت حتقيق اسرتاتيجيت البحث العلمي-0.1

إغشاءمعرطزمالـلمعؿكصصميفمطؾقةمايؼققمؼصدرمسـفمجؾةمضاغقغقةمعؿكصصةمحمؽّؿةم"مجؾةمايؼققماألردغقة"،م
وؼعؿؾ مصقف مطؾ معـ مأسضاء ماهلقؽة ماظؿدرؼلقة مواظؾاحـب مورؾؾة ماظدرادات ماظعؾقا مسؾك محدِ مدقاء مالقث مؼضؿـم
ادؿؼطابماظؾاحـبماألجاغومعـماىاععاتماظعرؼؼةماألعرماظذيمؼلفؿميفمإجراءماظؾققثما درتاتقفقةمواحملقرؼة.

.2

هػقز مأسضاء ماهلقؽة ماظؿدرؼلقة مسؾك مإغؿاج ماظؾققث ماٌؾؿؽرة ميف ماظعؾقم ماظؼاغقغقة ماٌكؿؾػة مبعقداَ مسـ معؿطؾؾاتم
اظرتضقةمعـمرتؾةمإديمأخرىموو عما ظقاتماظؼاغقغقةمظؿـػقذػا.

.3

إسادةمػقؽؾ ةمبراعجماظدراداتماظعؾقامالقثمتضؿـماظؿقدعميفمإغشاءمختصصاتمعؿعددةماىقاغومأطادميقةموعفـقةم
،م طؼاغقنماألسؿالماظدوظل،ماظؼاغقنماىـا ل،ماظؼاغقنماظددؿقري،ماظؼاغقنماإلداريموشريػا.

.4

ررحمبراعجمدراداتمسؾقامعشرتطةمععمجاععاتمساٌقةموعؤدلاتمدوظقة.

 .5عقاطؾةماٌلؿفداتمظؾؿطقرماٌلؿؿرميفمتؽـقظقجقاماٌعؾقعات،مواياجةماٌؾقةمصقفا.
 .6اظؿقجفمظؾؿعؾقؿمسـمبُعد،مـامؼلؿدسلماظعؿؾمسؾكمتقزقػفمواظؿقدعمصقفم(مواردمعاظلم)م.
.7

تشفقعماظؾقـثماظعـاٌلمInternational Researchم عــمخـاللمادـؿؼطابماظصـػماألولمعــماظؾـاحـبميفماظعـامم
اظعربلمأوماإلضؾقؿمأوماظعامم(خ اصةمعـماظؾاحـبمصغارماظلـ)ميفمطاصةمجا تماظعؾقمماٌكؿؾػة،مظؾعؿؾمععماظؾاحـبم
يفماىاععةماألردغقةميفمأالاثمتعاوغقةمعشرتطةمأوميفمأغشطةمالـقةمتعاوغقةمعشرتطة.

.8

و عمأغظؿةموتعؾقؿاتمجدؼدةمتلؿـمبدرجةمساظقةمعـماٌروغةمبادؿؼطابماظؾاحـبماٌؿؿقـزؼـمظؾعؿـؾميفماىاععـمةم
بشؽؾمعؿػرغمأومبدواممجز لمٌدةمحمدودةموضصرية،موتػقؼضمسؿداءماظؽؾقاتمواٌعاػدمصالحقاتما دؿؼطاب .م

.9

تقصريماٌكؿرباتماجملفزةمباٌعداتمواألدواتمايدؼـةماظيتمتؿقـ مبقؽةمالـقةمحاصزةموجاذبةمظؾؾاحـبمظؾعؿؾمبفا،م
وتقصري مصرص ماظؿطقر ماٌفين مظؾؾاحـب معـ مخالل مإتاحة مصرص ماظؿعؾؿ ماٌلؿؿر موتطقؼر مععؾقعاتفؿ موعفاراتفؿم
وطػاؼاتفؿميفمذيقعمعراحؾمسؿؾفؿميفماظؽؾقة.موؼؿؿمهؼقؼمػذاماهلدفمعـمخاللما درتاتقفقاتما تقة :م
مأ-

اظعؿؾ مسؾك مبذل ما ٌزؼد معـ ماىفقد مظؾؿاطد مصقؿا مإذا مطاغت ماٌكؿربات مووفقزاتفا متدسؿم
بػاسؾقة معؿطؾؾات ماألالاث ماظيت مجيرؼفا مأسضاء مػقؽة ما ظؿدرؼس ميف ماألضلام ماألطادميقة ميفم
طؾقاتماىاععةموععاػدػا.

مب -إدخالماظقدا ؾماظؿؽـقظقجقةمايدؼـةماًاصةمباظؾقث موإدارتف ،موذك مظؾؿاطد معـ مأنماظؾـكم
اظؾقجلؿقةمواظؿؼـقة م ظؾفاععةمتلؿـمبؿقصريمبقؽةمالـقةمـؿازةمتلاسدمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسميفم
إرالقمراضاتفؿماظؾقـقةماإلبداسقة .م
مج -عل اسدة مأسضاء مػقؽة ماظؿدرؼس مسؾك ماظؾقث مسـ معصادر مظؾدسؿ ماًارجل مظعؿؾفؿ ماظؾقـل،م
دقاءمداخؾماألردنمأومخارجف،موسؾكمغشرمإغؿاجفؿماظعؾؿلميفمجالتمودورؼاتمعػفردةموهلام
ساعؾمتاثريمImpact Factorمسالٍ،موتؼدؼؿماظدسؿموا دؿشارةماٌؿكصصةمهلؿميفمجالمتعؾؽةم
اظـؿاذجماًاصةمبايصقل مسؾكماٌــمواظدسؿمعـماىفاتماًارجقة،موتقصريمصرصماظدسؿم
واظؿدرؼومسؾكماظؿطؾقؼاتماظؿؽـقظقجقةماًاصةمباظؾقث .م
مد -تقصري مصرص ماظؿدرؼو مسؾك مبعض ماٌفارات ماًاصة مبإجراء ماظؾققث ،مإعا معـ مخالل مورشم
اظعؿؾماحملؾقةماٌؿكصصةمبفا ،موتؾؽماظيتمتعؼدػاماٌؤدلات ماٌؿكصصةمباظؾققث مواظيتم
هل ا معمعة مسؾؿقة معرعقضة ،مأو ماظؿقدع ميف متؾادل مأسضاء مػقؽة ماظؿدرؼس مخاصة مــ مهلؿ مخطم
الـل موا ـ ،موداػؿقا ميف مترك مبصؿات موا قة مسؾقف ،معـ مأجؾ مهلب ماٌعؾقعاتم
واظؼدراتماظؾقـقةمألسضاءمػقؽةماظؿدرؼس.م
م
م
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ثبلثبً 0خدمت اجملتمع وتنميته-0
م ؿـمادؿــــراتقفـــؿفـــامدمـــقما رتــؼـــاءممبلؿــــمقىماظؿــعـــؾقــــمؿماظؼــاغــقغـــملماألوظــــملمواٌلـؿؿرميفماٌؿؾؽـةم
األردغقةماهلامشقةمواٌـطؼةماظعربقة،متلـعكمطؾقـةمايؼـققميفماىاععـةماألردغقـة،مباسؿمؾارػـامبقـتماًـربةماظؼاغقغقـةماألوملم
 ،والؽــؿمدورػــاماظرا ــدميفمبـــاءماظدوظــةماظعصــرؼة،مظؾلــؿاحمظؾػؽــاتماٌلــؿفدصمةمعـــمبراجفــا،مويفمحــدودماحؿقاجمـــــاتم
اظؼطـــــاساتماٌكــؿؾػــــــةميفماجملؿؿــعماحملؾــلمعـــماظؼضــاةمواحملاعقمــــــمواٌلؿـــــشارؼـماظؼاغقغققـــــــموذـــاشــــؾلم
اٌــــــاصوماظؼقــادؼـــــــةماإلدارؼــةمواظدبؾقعادـــقة،مبــ انمتؽـــقنمعقاطؾـــةمظةدـــؿفابةمإديمعؿطؾؾـــاتماظؿطـــقراتماٌعاصـــرةم
واظدميقضرارقةميفمسصرماٌعرصةماظؼاغقغقةماظشاعؾة .م
ويفمػــذاماإلرـــــارمو ؿـــــــمدعـــــلماظؽؾقــــــةمدمـــــقماٌلــاػؿةميفمهؼقــؼماظعداظــةماٌؿؿقــزةمترطــزماظؽؾقــةميفم
براجفــامسؾــكماظعدؼــدمعـــماظعـاصــرماظــيتمتفــدفمإديمتطــقؼرمسؿؾقــاتماظؿـؿقــةمواظؿطــقؼرماٌفــينمحملــرتيفمعفـــةماظؼــاغقنم
واحملاعاةمواظؼضــــاءموذظؽمعـمخاللمتصؿقؿموتـػقذموتؼقـــقؿمدوراتمتـــدرؼؾقـــةمعؿكصـــصة،مورشمسؿؾ،محمـــا ـــمرات،م
دقؿـــارات،موبـراعجمتـؼقمــــمػقةموشريػـامعــمعؽقغمــــماتمسؿؾقــــمةماظؿعؾقــــمؿمواظؿـدرؼوماظؼمــــاغـــقغــــملموصـــؼــــماًمٌعـاؼريمدوظقـةم
حمددةمتعـكمباىقدةموتؽـقظقجقاماظؿعؾــــقؿمواٌؿاردةماظػعؾقةمظؾؿفـةمباإلسؿؿادمسؾكماٌعطقاتماحملؾقةمواظدوظقة .م

آليت حتقيق اسرتاتيجيت خدمت اجملتمع وتنميته-0
.1

و عمعـفاجمعؿكصصمؼعـكمباظؿعؾقؿماظؼاغقغلماٌلؿؿرمباظؿعاونمععمعرطزما دؿشاراتميفماىاععةماألردغقةم
ؼلؿفدفماجملؿؿعماحملؾلمواظعربلمعـمخاللمسؼدمدوراتمضاغقغقةمعؿكصصةموبراعجماظدبؾقمماٌؿكصص.

.2

دسؿ موتشفقع مبـاء ماٌعرصة ،مواظؼدرات ،مواظؿؽقؼـ م ،موغشر ماظؿطؾقؼات ماٌفـقة ميف مإرار ماظؾـاء ماإلضؿصاديم
وا جؿؿاسلمواظـؼايفميفماظدوظةماٌعاصرة.

.3

اظؿعاونمععموزارةماظرتبقةمواظؿعؾقؿمظق عمعـاػجمخاصةميفماظؼاغقنمظطؾؾةماٌدارسمتفدفمإديمغشرمثؼاصاتم
ضاغقغقةمبايؼققموايرؼات،موضقؿماظدميؼرارقة،موضقؿماظـزاػةمواظشػاصقةموعؽاصقةماظػلادموشريػا.

.4

إسداد مبرغاعج م دؿضاصة مذكصقات مضاغقغقة مصاسؾة ميف ماجملؿؿع مظؿقثقؼ ماظشراطة معع ماجملؿؿع ميف مإرارم
اظؿعؾؿمواظؿعؾقؿموتطقؼرماًططماظدرادقةموهدؼدماإلحؿقاجات.

.5

تقدقع مدور معؽؿؾة مطؾقة مايؼقق مظؿقصري مودا ؾ مغشر ماٌعرصة ماظؼاغقغقة معـ محما رات موأالاث موغدواتم
وشريػامعـمخاللمادؿكدامماظػقدؼقموودا ؾما تصالمايدؼـةمالقثمؼضؿـمظؾؿفؿؿعماحملؾلما رالأم
سؾقفا .م

زابعبً -0البيئت اجلبمعيت-0
متؿقاصؼمطؾقةمايؼققميفمادرتاتقفقؿفامعـمحقثماظؾقؽةماىاععقةمععماًطةما درتاتقفقةمظؾفاععةمطؽؾموذظؽم
عـمخاللمتقصريمبقؽةمجاععقةمآعـةمتؼقممسؾكمععاؼريماظؾقؽةمايدؼــةمعــمحقـثماٌؾـاغلماظصـققةم،موخؾقػـامعــماظؿـدخبم،م
و ــؿانمدــالعةمذيقــعمسـاصــرػاماظؾشــرؼةموايققؼــةم"اٌلــاحاتماًضــراء"م|،موترذــقدمادــؿكدامماظطاضــةموإسـمادةمتــدوؼرم
اٌكؾػاتماظقرضقة .م
م
م
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آليت حتقيق اسرتاتيجيت الكليت يف إطبز البيئت اجلبمعيت0
.1

تػعقؾماظؼقاغبمواألغظؿةماظيتمتعـكمباحملاصظةمسؾكمصقةماظعـصرماظؾشريميفماظؽؾقةمعـماظطؾؾةمواظعاعؾبم
صقفا.

.2

إسدادمدرادةمظؾؿقضػمسؾكمعدىمحاجةماظؽؾقةمعـماٌؾاغلمواظؿففقزاتماًاصة موعـادؾؿفامظؾطؾؾةموذويم
ا حؿقاجاتماًاصةموطؾػفاماٌادؼةمواظؾقثمسـمعصادرممتقؼؾقة.

.3

إسدادمدرادةمظؾقانمواضعماٌكؿرباتمواٌراصؼماظؿابعةمظؾؽؾقةمعـمخمؿرباتموضاساتموعؽؿؾةمطؾقةمايؼققم
عؿعددةما دؿكداعات.

.4

تقاصرمعؽؿؾةموضقاسدمبقاغاتموعصادرمتعؾّؿمعؿعددةم.

.5

اظؿقدعميفمسؿؾقةماظؿعؾقؿمسـمبعدمبفدفماظؿك ػقػمعـمادؿكداممعـمعراصؼماظؽؾقةمظؾقدمعـمادؿفالطفا.

.6

إغشاءمعؽؿومظؿؼدؼؿماًدعاتما ر ذادؼةمواظـػلقةمواظرتبقؼةمظؿعزؼزماظصقةماظـػلقةمظدىماظطؾؾة.

.7

هلبماظؾقؽةماألعـقةم يفماظؽؾقةمعـمخاللمادؿكداممغظامماٌراضؾةماإلظؽرتوغلموصؼاًمظؾؼقاغبمواألغظؿة.

.8

حقدؾةمذيقعمأسؿالمطؾقةمايؼققماإلدارؼةمواألطادميقة موذيقعمعؽقغاتفاممبامؼضؿـماظلرؼةمواظلرسةميفم
اإلنازمواظؿكؾصمعـماظؾريوضرارقة.

.9

وجقدمحرممجاععلمأخضرمجاذبموعؿؿقزم.

 .10تعزؼزماىاععفمروحما غؿؿاءموا سؿزازمظدىمأسضاءمػقؽؿفاماظؿدرؼلـقةموعقزػقفـامورؾؾؿفـاموخرجيقفـامواظؿػـاخرم
بفا.م م

خبمسبً 0البنبء التنظيمي واإلدازي للكليت-0
إنمضقاممطؾقةمايؼققمبدورػاماظػعالميفمهؼقؼمرؤؼؿفامورداظؿفامعـمخـاللماظرتطقـزمسؾـكمإنـازمأػـداصفامؼلـؿؾزمم
تقصرمبقؽةمإدارؼةمتـظقؿقةمعـظؿةموعرتابطةموعؿؽاعؾةممبامؼعززماظؼقؿماإلغؿاجقـةموضـقؿماظـزاػـةمواظشـػاصقةميفمإرـارماياطؿقـمةم
اظرذقدةموثؼاصةماظـؿا ج .م

آليت حتقيق اخلطت االسرتاتيجيت يف إطبز البنبء التنظيمي واإلدازي 0

-

.1

إصدار مدظقؾ مؼق ـ معؽقغات ماهلقؽة ماإلدارؼة مواألطادميقة ميف ماظؽؾقة معـ مخالل متؾقان ماٌفام مواظقاجؾاتم
اٌـارةمبؽؾمعـفاممبامؼضؿـمسدمماظؿداخؾمواإلزدواجقةموحيؼؼمأسؾكمععد تماإلنازماٌؿؿقزموصؼمأدسم
وععاؼريماظق قأمواظشػاصقةمععماظؼقاغبمواألغظؿة.

.2

إمتامم ذيقعماألسؿالماإلدارؼةممبامؼلؿـمباإلدؿغـاءمسـماظقدا ؾماظقرضقةماظؿؼؾقدؼةموإدخالمأغظؿةماألرذػةم
اإلظؽرتوغقةماألعرماظذيمؼؤديميفمإخؿصارما جراءتموزؼادةمدضؿفا.

م
م
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م
.3

إسدادمخطةمعاظقةمذاعؾةمتؿضؿـمتقصري مدسؿ معاظلمظرباعجماظؽؾقة موذظؽ معـ مخالل ماحملاصظة مسؾك مو عم
عاظل معؿزن ميف ماظؽؾقة م ،مووـو محصقل مأي مسفز معاظل ميف ماظرباعج ماٌكؿؾػة م ،موتـػقذ مذيقع مغشاراتم
اظؽؾقةم،مو اظؿشاركمععماظؼطاأماًاصميفمبعضماٌشارؼعماظيتمضدمتػقدمطالماظطرصبم،مومتـؿقةماظؼدرةمسؾكم
إجراءماظؾققثماٌدسقعة م،مو اظعؿؾمسؾكمتقصريمذرؼؽمادرتاتقفلمظؿقؼقؼماألػدافماٌرتؾطةمباظغاؼات م،م
واحملاصظةمسؾكمتدصؼماظطؾؾةمظؾؽؾقةموبراجفا.

.4

إسادة متشؽقؾ ماظؾـاء ماظؿـظقؿل مواإلداري مظؾؽؾقة مظؿقصري مبـقة مإدارؼة متـظقؿقة معـظؿة موعرتابطة موعؿؽاعؾةم
وعؿؿادؽة.

.5

وجقدمعرطزمظؾؿكطقطمؼضؿمعؽاتومظضؿانماىقدةموتقثقؼماإلغؿاجماظعؾؿلمواٌقضعماإلظؽرتوغـل،مباإل ـاصةم
إديموجقدمعلاسديمسؿداءمظؾفقدةميفمطاصةمطؾقاتماىاععةموععاػدػا.

سبدسبً -0ضمبن اجلودة والتعلم ادلستمس يف الكليت-0
إنموصقلمطؾقةمايؼققمإديمعرتؾةمساٌقـةمبـبمطؾقـاتمايمؼـققمؼلـؿدسلمإجيـادمآظقـاتمخاصـةمظضـؿانمامدـؿؿرارم
اىقدةمواظؿعؾؿماٌلؿؿرمظدىماظعاعؾبمصقفا.موتفدفمسؿؾقةم ؾطماىقدةميفماظؽؾقةمإديمتطؾقؼمأدـاظقومعؿؼدعـةمظضـؿانم
اىــقدةم،موظؾؿقلــبمواظؿطــقؼرماٌلــؿؿرم،موهؼقــؼمأسؾــكماٌلــؿقؼاتمماٌؿؽـــةميفماٌؿاردــاتمواظعؿؾقــاتم،موباظـؿقفــةم
خمرجاتماظعؿؾقةماظؿعؾقؿقةماظؿعؾؿقة .م

-

آليت حت قيق اخلطت االسرتاتيجيت يف ضمبن اجلودة والتعلم ادلستمس للكليت 0
.1

إسدادمدظقؾمادرتذاديمؼؿضؿـماٌعاؼريماٌلؿكدعةمظضؾطمجقدةماظؿعؾقؿمميؽـماألضلامماألطادميقةمميفم
اسدادمتؼارؼرػامحقلمجقدةماظرباعجماظيتمتؼدعفامبفدفمهؾقؾمغؼاطماظؼقةمواظضعػمٌعاىؿفاميفم قءم
ععاؼريما سؿؿادمعـمضؾؾمػقؽةما سؿؿادماظرعمقة.مم

.2

اظؿاطد معـ معلؿقى مجقدة ماظرباعج ماظيت متؼدعفا مطؾقة مايؼقق مصقؿا مؼؿعؾؼ ممبقاصػات ماظرباعج معـ محقثم
أػداصفاماظر قلقةمواظػرسقةموآظقاتمإنازػاموػقؽؾؿفاممباميفمذظؽمعؿطؾؾاتماظؼؾقلمواإلدؿؿرارمصقفا،موعدةم
اظدرادة،موتصـقػماظطؾؾةمحلوماٌلؿقىماظدرادلمواٌقادماٌؽقغةمظؾربغاعجمواظشفاداتماٌؿـقحة.

.3

عراجعةماًططماظدرادقةمظؾؿقضػمسؾكمعدىمعال ؿؿفامعـمحقثماحملؿقىمواظؿـظقؿموعدىماظؿقاصؼمععم
رداظةماىاععةموععاؼريماىقدةمعـمحقثمتؼلقؿماظلاساتماٌعؿؿدة،موعدىماٌروغفم،مواًقاراتماٌؿاحةم
أعام ماظطؾؾة م ،مواٌؿطؾؾ ات ماظلابؼة موعدى معقاءعؿفا ،مواٌفارات ما دارؼة م ،موعلاػؿؿفا ميف مبـاء ماظشكصقةم
وبقان ماوصاصفا مباظؾغؿب ماظعربقة موا نؾقزؼة م ،موعدى معالءعؿفا م حؿقاجات ماجملؿؿع ماحملؾك مواظعاٌلم
ودققماظعؿؾم.

.4

تزوؼدماظؽؾقةمباظقدا ؾماظؿعؾقؿقةموا ؼضاحقةمايدؼـةمورصعمضدرةماسضاءماهلقؽةماظؿدرؼلقةمسؾكمادؿكداعفام
اظػعؾلممباميفمذظؽمادؿكداممودا ؾما تصالمايدؼـةموتؽـقظقجقاماٌعؾقعات.

.5

اظلعلماديماظؿقضػمسؾكمواضعماظعؿؾقةماظؿدرؼلقةميفما ضلامموتؾؿسما حؿقاجاتماٌلؿؼؾؾقةماظيتمتؼضلم
اديمرصعمدقؼةماألداء.
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.6

تزوؼدماظؽؾقةمباظقدا ؾماظؿعؾقؿقةموا ؼضاحقةمايدؼـةمورصعمضدرةماسضاءماهلقؽةماظؿدرؼلقةمسؾكمادؿكداعفام
اظػعؾلممباميفمذظؽمادؿكداممودا ؾما تصالمايدؼـةموتؽـقظقجقاماٌعؾقعات.

.7

تزوؼدمخمؿربمطؾقةمايؼققمباجفزةمايادقبمواظربجقاتماٌـادؾةمباسدادمتؿـادومععمأسدادماظطؾؾةمموصؼام
ٌعاؼريما سؿؿاد.

.8

صؿـمضـقاتماتصالمععماظعدؼدمعـمطؾقاتمايؼققميفماىاععاتماظعربقةموا جـؾقةمظؿؾادلماًرباتموإداعةم
عامػقمعقجقدمعـفا.

.9

ا ػؿؿاممبرباعجماظؿعؾقؿماٌقازيمواظدوظلمبقصػفامعصدرمظؾؿؿقؼؾماىاععل.
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منوذج مقرتح خلطت العمل
اهلدف:مطؾقةمرا دةموـقزةمساٌقاًم.
اظـؿا جماٌؿقضعةمواإلنازات:مطقادرمبشرؼةمعؿكصصبميفمجالماظؼاغقنمواظؾقثمماظؼاغقغلموبقتمعرجعمظؾكربةماظؼاغقغقةمببمعـقالتفاميفماظعامم .م
م

خطقاتماظعؿؾم(اٌفؿات) م

اٌلؤول

اظؿقضقت

اٌصادرمواٌقارد

ا تصال م

اظصعقباتماٌؿقضعةمواألبدال م

اًطقةم:1متارؼخمبدءماٌشروأمم.

ىــــةماظؿطـــقؼــــرم

2014/1/1م_م2018/1/1

/

/

عؽؿومغا ومسؿقدم ؾطماىقدةمواظؿطقؼرم

اًطقةم:1مهدؼثماٌؾـكمم.

ىــــةماظؿطـــقؼــــرم

2014/1/1م_م2015/1/1

إنمتقصرماظدسؿماًارجل

سدممتقصرماظدسؿماًارجل

عؽؿومغا ومسؿقدم ؾطماىقدةمواظؿطقؼرم

اًطقةم:1ماظؾقثماظعؾؿلم.

ىــــةماظؿطـــقؼــــرم

2014/1/1م_م2016/1/1

/

/

عؽؿومغا ومسؿقدم ؾطماىقدةمواظؿطقؼرم

اًطقةم:1ماهلقؽةما دارؼةمواهلقؽؾماظؿـظؿقلم.

ىــــةماظؿطـــقؼــــرم

2014/1/1م_م2015/1/1

/

/

عؽؿومغا ومسؿقدم ؾطماىقدةمواظؿطقؼرم

اًطقةم:1مذؤونماظطؾؾةم.

ىــــةماظؿطـــقؼــــرم

2014/1/1م_م2016/1/1

/

/

عؽؿومغا ومسؿقدم ؾطماىقدةمواظؿطقؼرم

اًطقةم:1ماٌقضعما ظؽرتوغلم.

ىــــةماظؿطـــقؼــــرم

2014/1/1م_م2015/1/1

/

/

عؽؿومغا ومسؿقدم ؾطماىقدةمواظؿطقؼرم

اًطقةم:1ماٌكؿرباتمواظؼاساتم.م

ىــــةماظؿطـــقؼــــرم

2014/1/1م_م2016/1/1

إنمتقصرماظدسؿماًارجل

سدمممتقصرماظدسؿماًارجل

عؽؿومغا ومسؿقدم ؾطماىقدةمواظؿطقؼرم

م

اٌؿابعم:معؽؿوم ؾطماىقدةمواظؿطقؼرم/مىـةماظؿطقؼرميفماظؽؾقةم .م
اٌلؿػقدؼقنم:ماظطؾؾةم+مأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمواهلقؽةما دارؼةم .م
اٌلؿفدصبمباظؿغقريم:ماظطؾؾةم+مأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمواهلقؽةما دارؼةم .م
األصرادماٌل اػؿبمباظؿغقريم:ماظطؾؾةم+مأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمواهلقؽةما دارؼةم .م
أدظةماظـفاح:ماذؿفارماظؽؾقةمجبقدةمخدعاتفاماظؿعؾقؿقةم،مواألالاثماظعؾؿقةمساظقةماىقدةموآ صاقماظدراداتماظعؾقاماٌؿؿقزةم،موذومآصاقمعفـقةمعؿؿقزةم،موتزوؼدماظطالبمباٌعارفمواٌفاراتماظالزعةمعـماجؾمحقاتفؿماٌفـقةميفم م
مممممممممممممممممممممماٌلؿؼؾؾمبعدماظؿكرجم .م
سؿؾقةماظؿؼقؼؿ:م طؾقةمساٌقةمرا دةميفمجالماظؼاغقنمم،موؿذبماظطالبمعـمذيقعمادماءماظعامممحمؼؼةموربةمتعؾقؿقةمعؿؿقزةموساٌقةممظؾطالبماظذؼـمؼاتقنماظقفامعـمطاصةماظدولم.م م
آظقةماظعؿؾم:مبعؼدممدؾلؾةماجؿؿاساتممظؾفـةماظؿطقؼرمٌؿابعةماًطةا درتاتقفقةم .م
م
عرصؼم:مخطةماظعؿؾمماظيتمدؿعؾـمبطابؼمادارةمطؾقةمايؼققم.م م
م
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خطـــت العــمــــــــل االسرتاتيجيت اخلبصت بكليت احلقوق
(  4112/1/1ولغبيت )4118/1/1

خطةماظعؿؾ 0
م
م
م
م

مممممممم تلــعكمطؾقـــةمايؼـــققمظؿــقصقـــــرمبقؽـــةمتعؾقؿقـــةمتعؾؿقةمعؿؿقزةمظطؾؾؿفاموتؾـقفامبرغـــاجـــامالـــقــاًم غــؿــاجماٌعـــرصـــةماظـظـــرؼــةمواظؿطؾقــؼــقـــةم
وغشـــرػـــا،مواٌ لاػؿـــةمبشـــؽـــؾمصــعـــالميفمبــــاءمثؼــاصـــةماظؿــعؾــؿمعــدىمايقـــاةم،موهلقــــمعلؿـــقىمايقـــاةميفمجؿــؿعــفـــاماحملؾلموا ضؾقؿلم
واظعاٌل،موذظؽمإلســـدادماظؽـــقادرماظؾشــرؼـــةماٌـــؤػؾــةمبؽـــاصـــةماٌفــاراتمواظؽػــاءاتمواٌعــارفماٌؿكصصةميفمجـــالماظــؼاغـــقنمواظؿـــلمتؾـــزمم
ظؾعؿؾ ميف مدؾؽ ماحملاعاة مواظؼضاء موعراطز ماظؿـؿقة موغشر ماظـؼاصة ماظؼاغقغقة موتؼدؼؿ ما دؿشارات ماظؼاغقغقة ،ما ــاصــة مادي معــفــارات ماظــؿــعؾـــؿ ماٌلؿؿـــرم
واغؿـــاجماٌعـــرصةماظؼــاغــقغقــــةم.
اٌقضعما ظؽرتوغلم

ذؤونماظطؾؾة

_2014/1/1م2016/1/1

_2014/1/1م 2016/1/1م

اٌكؿرباتمواظؼاسات

_2014/1/1م 2016/1/1م

اظؾقثماظعؾؿل

هدؼثماٌؾـك

_2014/1/1م 2015/1/1م

_2014/1/1م 2015/1/1م

_2014/1/1م 2015/1/1م

اهلقؽةما دارؼةمواهلقؽؾماظؿـظقؿلم
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