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 وبرة عه الكليت0 -

ــمص -1 ــماءمطؾقـشـمـــغإـــةمبـاعقـمـةماظلـؽقـمـرادةماٌؾإلدرتماــ ــمةمايؼــ ــماععـــفــققميفماظـ ــمقـــردغةماألــ خمــــؿارؼـــةمبــ

ــمارؼــــةمبؿــــــسميفماظؽؾقــــــدرؼـــدأماظؿـــــ،موضـدمبم6/4/1976 ةمــــــتماظؽؾقــــــثمضدعـــــ،محق16/9/1977خمــ

ـــاعـــرغــب ـــجماظؿكصــــ ـــرســــصماظػـــ ـــلمصـــ ـــلمايؼــ ـــققم،مثــــ ـــاذــــؿمبــ ـــدؼـــؼــرتمبؿـــ ـــاعـــرغـــؿمبـــ جمـــ

ـــقرؼـــاظــاظؾؽ ـــقسميفمعطؾـ ـــعماظعــ ـــامماىــ ـــ،موخطــتماظؽؾق(م1978/1979)اععلمــ ـــــةمبعــ ــؽماديمــ دمذظ

ــماغــرميفماظؼـــؿقــاجلـــجماٌــــاعـــرغـــامبـــفــرحـــطــاممبـــعألا ــمقنمبــ ــمءًامعدــــ ــمعـــماظــ ــماععـــــامماىـــــ م)لــــ

ـــعــابـــ،موت(م1980/1981 ـــقــتماظؽؾــ ـــدعفـــةمتؼـــ ـــراعـــاميفمبـــ ـــدرادـــجماظـــ ـــقـــاتماظعؾــ ـــفـــرحـــامبطـــ امـــ

ـــاعــــرغــب ـــجماٌاجلؿقــــ ــةماظػؽرـــ ــةمبرميفماٌؾؽقـ ـــاظؿعـــؼـ ــعماٌـظـــ ـــؿـــاونمعـ ـــدوظقـــةماظـــ ـــةمظؾؿؾؽقـــ ةمـــ

ـــرؼـــاظػؽ ـــابؿمWorld Intellectual Property Organization(مم (WIPOةمـــ ـــداًءمعــ ـــعــــماظـ اممــ

ـــاىاعع ـــــــ،مومت(م2002/2003م)لــ ـــؾتماًطـ ـــػقةماألــ ـــؿميفمرــ ـــاعـــرغـــرحمبــ ـــجماظدطؿــ ـــقراةمصــ لمــ

ــمامماىـــعــؿداًءمعـماظــاممابـــعــقنماظــــاغــؼاظ ــمػم(م،2008/2009م)اععلــ ــمذاموضــ ــمدمبؾــ ــمغمســ ــمددماظطؾؾــ ةمـــ

ـــاٌلفؾق ــــميفمذيقــ ـــراعـــعماظؾــ يفمم(1200)إغــاث(م)مم737ذطــقرموم633راظــوموراظؾــةم)م(مم1370)جمــــ

ـــص(مم115م) برغــاعجماظؾؽــاظقرؼقسمو ـــقــاجلؿــلماٌـ ـــص(ممم55)موممرــــ يفمحــبمبؾــغمســددممقراة(مـــــلماظدطؿـ

 .مسدادمػذهماًطةمإسضقمػقؽةمتدرؼلقةمحؿكمتارؼخم34مسضاءماهلقؽةماظؿدرؼلقةأ

م

اظؾفـــــــةمبــــاجــــــراءمعلـــــــمظـــقاضــــــعماظؽؾقــــــةمعـــــــمخــــــاللماظؾــقــاغــــــاتموا حصــا ــقـــــاتمضاعـــتم

ـــاءماهلقــؽـــةماظؿــدرؼــلـــةم،موبعــــضماظطؾؾــــةمصـــلمذيقــــعماٌـــراحــــؾم،ممممممواظــؿــشـــاورمعـــعمبعـــضماسضـ

قرمـــــســرضماظؿصةم،ومحقـــــثمخؾصــتماظؾفــــــةممإديمهـــــدؼدمغؼـــــاطماظؼـــــقةمواظضعـــــػمظؾقـــــؽةماظؽؾقـــــــم

ـــاألوظ ـــلمظؾكطــ ـــقـــفــراتقـــةما دؿــ ـــاظــةمسؾــكمجـ ـــسماألضلــ ـــاظؽؾقامميفمـــ ـــةمإلبـ ـــالحظــداءماٌـــ اتمــ

ــمقدػامواىفـــذمبـــــًامظؿـػقـــًامزعـقـــاجـــرغـــدمبـــدؼـــوه ــمةماٌعـقــ ــمةمبفــ ــمقــــذاماظؿـػـــ ــمــــذمادؿــ ادًاماديمـــ

ةمـــــــرارماًطـــــــإض،موم2009ظلـــــةمم20اععــــاتماألردغقــــةمرضــــؿم/بمعـــــمضــــاغقنماىم21ادةمرضــــؿـــــــاٌ

ـــفقــتقراـــا دؿ ـــةمعــــمضؾـــ ـــؾمجؾـــ ـــسماظؽؾقـــ ــــــةمادؿـــ ـــادًامإديماٌـــ ـــاغـــؼــعــــمذاتماظم20ادةمــ قنمـــ

م-ل:مـــؼمعامؼؾـــقـــؼــةمظؿقـــةماألردغقـــعــققميفماىاعـــؼــدفمطؾقةمايـــتف،الهــــــأس

م

اتمـــــــظؾػؽغؼـــؾماٌعرصـــةماظؼاغقغقـــةمعــــمخـــاللماظؿعؾـــقؿمواظـــؿعؾؿماألوظـــلمواظؿعؾـــقؿماٌلـــؿؿرممم -1

ــمددةمتعـكمبـاىقدة،موتؽـقظقجقـاماظؿعؾـقؿ،مواٌؿمممــــةمحمـــةموصؼًامٌعاؼريمدوظقــــاٌلؿفدص اردةمــ

 ة.ـــــدوظقـــقةمواظـــقاتماحملؾقةمواإلضؾقؿــــسؿؿادمسؾكماٌعطإلةمباــــةماظؼاغقغقفــــــعؾقةمظؾؿـــاظػ

 ة.ــــاٌعارفماظؼاغقغقةماٌكؿؾػادةماظؾقثماظعؾؿلماٌعريفمواظـقسلميفمإرارمــــزؼ -2

زمـــةمعـمخاللماظؿقػقــــؾػــةماٌكؿـــؼمبقؽةمتـاصلقةمببمرالبماظؽؾقةميفمايؼقلماظؼاغقغقـــخؾ -3

 ع.ــــواظؿشفق

 و.ـــةمطؿامجيـــقـــاغقغـــةماظؼـــقعـــخؾؼمراظومضادرمسؾكمتقزقػماٌعؾ -4

ةمعـمخاللمادؿكداممتؼـقاتمـــاغقغقـــةمضـــمبـففقرمـــرمواظؿعؾقـــومضادرمسؾكماظؿػؽقـــؼمراظـــخؾ -5

 اظؿعؾقؿماظؿػاسؾل.

 احملاصظةمسؾكمدورماظؽؾقةماظرؼاديمببمطؾقاتمايؼققميفماىاععاتما ردغقةم. -6

 اظؾقصقلماديمعقضعمعؿؼدممببمطؾقاتمايؼققمذاتماظصدارةميفماظرتتقوماظعاٌلم. -7

ودؼــــــمامؼؿقاصــؼمــــالضقةممبـــــروحقةمواألخـــــؿماظــــادئمواظؼقـــــؼماٌؾــــزمسؾــكمتعؿقـــــاظرتطق -8

 ًا.ــــقرؼـــةمددؿـــدوظـــاظ

ــمزمسؾـكم مــــاظرتطق -9 ــملــرورةماظؿــ ــماعـموضؾـقلماظػؽـرمواظػؽـرما خـرممبـامؼؿقاصمممممــ ؼموروحماظددـؿقرممـ

 ان.ــــةمسؿــاظـــورد
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ــؿؿرارػمممممممم -10 ــةممبــامؼضــؿـماد ــقةميفماظؽؾق ــةماظؿدرؼل ــةمألسضــاءماهلقؽ ــةما عـ ــقصريماظؾقؽ ةمـــــقؽــامطفت

ـــلقــدرؼـــت ـــةمعؿؿقــ ـــطــزةميفماألداءمواظعــ ـــاءموذظــؽمعـــمخـ ـــرؼعـــشــاللماظؿــ ـــازؿـــاتماظـــ ةمــ

 .اـــظعؿؾف

ــمةميفماظؽؾقـــةماإلدارؼــاءماهلقؽـــةمألسضـــةما عــــرماظؾقؽـــتقصق -11 ــمارػــةمباسؿؾــ ــمامػقؽــ ــماغـــةمعلــ دةمــ

 ة.ــدرؼلقــةماظؿــظؾفقؽ
م

 -سؤيت0ال -

إســـــدادماظؽـــــقادرماظؾشــرؼـــــةممممادارةمجؿؿــعماٌعرصــةمموتـظقؿــةموممممطؾقــــةمرا ـــــدةموـقـــــزةمساٌقـــــًاميفمجــــالممممممممممم

ـــامماٌؿكــصــصقـــميفمجـــالماظــؼــاغــقنمواظؾقــثماظؼــاغــقغلموبقـــتموعــرجـــعمظؾكؾـــرةماظــؼــاغــقغقــــةمبقــــمعـــقــالتفممممم

م.2018قنمساممـــيفمشضلمـــاٌــػمســــقً مإديمتصـقـــوصمماظــعاميف

م

 -السسبلت0  -

تعؾؿقــةمعؿؿقــزةمظطؾؾؿفــاموتؾـقفــامبرغـــاجـــــامالـــقــــًام غــؿــــاجممـــــرمبقؽـــــةمتعؾقؿقـــــةمــقصقــؿتلــــعكمطؾقـــــةمايؼـــــققمظ

ـــةموغشـــرػم ـــةمواظؿطؾقــؼــقــ ـــةماظـظـــرؼـ ـــدىممممماٌعـــرصــ ـــؿمعـ ـــةماظؿــعؾـ ـــاءمثؼــاصــ ـــالميفمبـــ ـــؾمصــعــ ـــةمبشـــؽــ ـــا،مواٌلاػؿــ ــ

ـــاماحملؾقــةموا ضؾقؿــلمواظعــاٌلمممم ـــاةميفمجؿــؿعــفــ ـــقىمايقــ ــــمعلؿــ ـــاةم،موهلقــ ـــقادرمممايقــ ـــدادماظؽــ ،موذظــؽمإلســ

ــملمتؾـــقنمواظؿـــؼاغــالماظـــاٌعارفماٌؿكصصةميفمجاظؾشــرؼـــةماٌـــؤػؾــةمبؽـــاصـــةماٌفــاراتمواظؽػــاؼاتمو زممظؾعؿـؾممــ

يفمدؾؽماحملاعـاةمواظؼضـاءموعراطـزماظؿـؿقـةموغشـرماظـؼاصـةماظؼاغقغقـةموتؼـدؼؿما دؿشـاراتماظؼاغقغقـةم،ما ـاصةماديمعفـاراتممممممممممممم

مةم.ــــقغقــاغــرصةماظؼـــاجماٌعـــرمواغؿـــؿماٌلؿؿـــاظؿعؾ

م

 -0 القيم اجلوهسيت  -

مة:ــاظقــادئماظؿــؿمواٌؾــاظؼقــفامبــاظؿــفا،موردــاتــاؼــفا،موشــؼمرؤؼؿــقــيفمهؼمةمــاظؽؾقزممــتؾؿم

 :ماظشػاصقة،مواٌلاءظة،موايرؼةماألطادميقة -
 

ـــباتؾــاأمأدــؾقبمؼؿلماظؽؾقــةتؾؿــزممممممم ـــؿمبا غػؿــ ـــاحموا تصـ ـــالمواٌلـ ـــاؼــاءظةميفمضضـ ـــاماظؿعؾقـ ـــؿمواظؾقــ ثمـ

ـــظعؾؿا ـــلمواإلدارة،موســ ـــقــدمتؼقـ ـــؿمأداءمأسضــ ـــاهلقؽاءمـ ـــدرؼلقـــاتماظؿـ ـــةمواإلدارؼــ ـــاظؾقــةمواظطــ ـــة.موتؾؿــ زممــ

ـــأؼض ـــًامبعــ ـــرضمأصؽــ ـــاتفـــاعــارػاموإدفــ ـــاميفماٌعــ ـــرصةماظعؾؿقــ ــكمذويماظعـــ ـــالضـــةمسؾ ـــؿــةميفماجملؿــ ع،مـ

 ـ.ـــــ،مواٌفؿؿقـــواٌؿكصصق
 

 ;مماظؼقؿماظعربقفموا دالعقف -

م

 .ماــفــاتــاردــاموـــفــفاموبراجـ‘ـــعماغشطؿــفمجبؿقـــالعقــفموا دــقــربــؿماظعــقــةماظؼــقعــمبـظمةـــاظؽؾقتؾؿزمممممم

م

 :ماظـزاػة;مواإلغصاف;واظعداظة -

م

ــميفمسالضؿةمـــاظؽؾقزممــــتؾؿممممم ــمفامعـعمجؿؿعفـامبؼقممــ ــمؿماظعـ ــملاغقــاإلغداظة،موـ ــمة،مواحؿــ ــمرامماظــ ــمرؼـــرأي،موحـــ ةمــ

ــمؤماظػــاصــدأمتؽـــف،موعؾـــقضــانمحؼــردمو ؿـــاظػ ــمالضقـــرص،مواألخـ ــماتماٌفـقــ ــمة،موسـ ــمدمما دمقـ ــمازمأومحــ ومــ

ما.ـــفـــادرةمســــامماظصـــرميفماألحؽــقــاؼــةماٌعـــقــادمسـمازدواجـــعــؿــذات،موا بــاظ

م

م
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م

 :ماإلبداأمواظؿؿقز -

م

ُــّؿمواظؿعؾـــةميفماظؿعؾقــاّلضــاًمقلـــةموايؾـــداسقــاإلبارــعماألصؽـــشفقــةمبؿـــاععــزمماىـــتؾؿممممم ث،مـــؿ،مواظؾقـ

 ز.ـــــقً مإديماظؿؿقـــوص
م

 

 :ماظؼقادةمواظعؿؾمبروحماظػرؼؼ -

م

ؿمـــفـــمتؽقـؿميفمـــػاـــلمتلــةماظؿــلقـــــؤدــةمواٌــــردؼـــةماظػـــادؼـــاظؼقزماألدوارمـــزؼـــبؿعاظؽؾقـــةمزممـــتؾؿممممم

 ة.ـــارطقـــشــة،مواظؿــــة،مواٌلؤوظقــراصقـــؼمبا حؿـــانماظعؿقـــعماإلميـــةمعـــاعؾـــةماظشـــؿقـــؼماظؿــــقــؼــهعـم

م

 ما دؿفابة: -
م

ماىـــتؾؿممممم مبؿؾؾـــاععـــزم معؿطؾـــقة ماٌلؿـــؾــة مواحؿقــدؼـــػقــات مخــــاتفــاجـــ معـ موبـــاتفــدعـــؿ فامـــراجـــا

 ا.ــــفـــاظؿـــدممردــامخيـــمب

م

 ما غضؾاط: -
م

ماء.مــــــــابلماظؾـــفــؾماإلؼـــػاســط،مواظؿـــضؾــلماٌــــقكماٌفــــةمباظلؾـــاععــزمماىـــــتؾؿمممممم

 
م

م

م

 -0 ف  االسرتاتيجيت  األهدا -

ـــعـــماجممممم ـــؾمعقاطؾــ ـــةماظؿؼـ ـــدممم،متؼــ ـــقمماظؽؾقـ ـــةمبؿعؾقـ ـــؿماظطؾؾــ ـــدرؼؾــةموتــ ـــفؿمظؿقصقـ ـــاجــرمحـ ـــؿــةماجملــ ؿعمــ

ــملممواظعــــاحملؾ ــمربلمعــماًؾمــ ــمراتمذاتماٌفــ ــماغقغقـــاراتماظؼــ ــمةمم،مطؿــ ــمامتؿـ ــماظؽؾقممقديـ ــمقدـــةماظؿــ ــمعؾقــؿــعميفماظــ ؿمــ

خـاللممماظؽؾقةمدقفمتعؿؾمدًامظؾؿؼدممم،مومـــؾمراصـــةمتشؽــــةمساظقــــقؼــاتمذاتمدـــاؼـــعمبؽػــــرصدماجملؿؿـــلمظــاظؿؽـقظقج

تطؾقؼفـــامظؾكطـــةماإلدـــرتاتقفقةماياظقـــةمسؾـــكمترطقـــزمعصـــادرػامواػؿؿاعاتفـــامسؾـــكمجؿقســـةمعــــماألػـــدافمواظغاؼـــاتمم

يفماٌلـؿؼؾؾماظؼرؼـو،محقـثممممماظؽؾقـةميتمتؿـاولماظؿقـدؼاتماظضـاشطةمواظضـرورؼةماظـيتمتقاجـفمممممماإلدرتاتقفقة،مواألغشطةماظ

ــمبؿلكريمإعؽاغقاتفاماٌادؼةمواظؾشرؼةمعـمأجؾمتقصريمخربةمتربقؼةمتعؾقؿقةمتعؾؿقـةمذاتمجـقدةمساظقـةمعؼروغممماظؽؾقةمدؿؼقمم ةمــ

ـــباظؿزاعفــامباألغشــطةماألطادميق ـــداسقـــةمواإلبـــ ـــأدا فةماظــيتمتلــفؿميفمــ ـــامظدورػـ اماظر قلــلماظـــاغلماٌؿؿـــؾميفمإغؿــاجممــ

ــماٌعرص اصةمـــــــؿماظر قلـــقةماًـــــــةمواألطادميقـــةمباظؼقــــــزاممعــــمضؾـــؾماظعـــاعؾبميفموحــداتفاماإلدارؼمـــــــة،ميفمزـــؾماظؿـــ

مةماألردغقة.ـــاععـــاىــــب

م

ــفمممإديماٌلــؿؼؾؾمصإغفــامتقاجــفمســددًامعـــماظؿقــدؼاتماظداممماظؽؾقــةموإذمتـظــرم ــةمواًارجقــة،ماظــيتمؼؿقجــومسؾق خؾق

عقاجفؿفــاموتـاوهلــامحؿــكمتضــؿـمادــؿؿرارؼؿفاميفمهؼقــؼمرؤؼؿفــاماٌلــؿؼؾؾقةماٌؿؿـؾــةمباظقصــقلمإديمعصــافماىاععــاتممممم

أتمادقةمواظرتبقؼةماظيتمرـرمـــقــةمواظلـــصادؼـــةموا ضؿـــاسقـــؿــراتما جؿـــاتمباظؿغقــدؼـــاٌصـػةمساٌقًا،موتؿصؾمػذهماظؿق

ــمسؾكماألردنمواظعاممطؽؾ،مواٌؿصؾةمباإلعؽاغقاتماٌؿـقاصرةمواظؿلـفقالتماظرتبقؼـةمواظؿؽـقظقجقـة،مواظؿقجمممم فمإديماىـقدةممــ

يفمعدخالتموسؿؾقاتموخمرجاتماٌؤدلاتماظرتبقؼةمواٌلاءظةموا سؿؿاد،مإذمتؿؿــؾماظغاؼـاتمواألػـدافماإلدـرتاتقفقةممممم

ممبامؼؾل:ظؾؽؾقةم

م

م

م
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م

وتردقخماٌقارـةمواٌؿارداتماظدميؼرارقةمظدؼفؿمعـمخاللمتعزؼـزماظـقسلموا غػؿـاحممممصؼؾمذكصقاتماظطؾؾةم -1

 اظػؽريم.م

ـــأنمتض -2 ـــاظؽؾقعمــ ـــرؾؾؿفمةمــ ـــقضــؿػؼاميفمعقضــعمــ ـــقنمصقــ ـــراغفــفمسؾــكماضــ ـــيفمتمؿــ ـــػــقظلماٌقاضــعماظقزقـ قةمــ

ـــاظؾــاقمبـــــوا ظؿق ـــاتماظعؾقـــا،ميفمزـــــدرادــراعجمظؾــ ـــقــةمواظؿغــــــدؼدــعــؾماظؿــ ـــؽقــرميفماٌؿطؾؾـــاتماظؾقــ ةمـــ

 ؾ.ـــؽاتماظعؿــةمظؾقـــقظقجقــواظؿؽـ

ـــانمتؿؿق -3 ـــؿــامسؾــكمعلــــففــبراعميفمةمـــــاظؽؾقمزمــ غــومقااتماظعؾقــاميفماىـــــدرادــقسمواظــــقرؼــاظـــقىماظؾؽــ

مما.ـــفمهلـــواظؿعؾؿقمفــؾقؿقــواظؿعمفــقـــاألطادمي

ــمروحما غؿةمـــؽؾقاظمزـــتعزؼانمم -4 ــمؿاءموا سؿـ ــمزازمظـ ــمدىمأسضــ اءمػقؽؿفـاماظؿدرؼلـقةموعقزػقفـامورؾؾؿفـاموخرجيقفـاممممممــ

مواظؿػاخرمبفا.مم

وـاردـاتفامواغشـطؿفامممميفمبراجفاموخدعاتفاموإجراءاتفـامطاصةمععاؼريم ؿانماىقدهماظعاٌقفمماظؽؾقةمانمهؼؼمم -5

سـماظؿعؾـقؿماظعـاديمميفممممعـمضؾؾماٌلؤوظبؾؾماٌلؤوظبمظؾؿلاءظةمعـمضا طادميقفموا دارؼفمبشؽؾمؼؤػؾفام

 .ا ردنمواٌلؿػدؼـمعـمخدعاتفا

 تعزؼزمثؼةماظطاظومباىاععةم،موتـؿقةمسالضؿفماجيابقًامععماسضاءماهلقؽؿبماظؿدرؼلقةموا دارؼةم. -6

وزؼــادةمهــقػؿمم،ؿفــاظؿعزؼــزموهلــبمسؿؾقــةماظــؿعؾؿمظــدىمرؾؾمفاظؿدرؼلــمؿفــاصاسؾقــةمأسضــاءمػقؽماظؽؾقــةمانمتزؼــدم -7

 اظشكصلموا جؿؿاسلمواألطادميلمواظطالضةماظؿؽـقظقجقةمواٌعؾقعاتقةمظدؼفؿ.

لـكريػامًدعـةماظعؿؾقـةممممتوماصضـؾموانمممؾبشـؽممعقاردػـاماظؾشـرؼةمواٌادؼـةماٌؿاحـةممممماظؽؾقـةممانمتلؿـؿرموتشغؾم -8

ماظؿعؾقؿقةماظؿعؾؿقةمصقفامواجملؿؿعماحملؾلمهلا،مبشؽؾمحيؼؼمرؤؼؿفامورداظؿفا.

بقؽةمجاععقةمآعـةموصققةموعلؿؼرةمتشفعمسؾكماظؿعؾؿمواإلبداأمواظؿؿقزمظـدىمرؾؾؿفـاموأسضـاءمػقؽؿفـاممممممؽؾقةماظانم -9

 اظؿدرؼلقةمواظعاعؾبمصقفا.

 اظؿقدعميفماألغشطةماظطالبقةمشريماٌـففقةميفمدا رماجملا تم)ماظـؼاصقةمواظػـقةمواظرؼا قةم(م. -10

 تعزؼزماظؿػاسؾمببمرؾؾةماىاععةمواجملؿؿعم. -11

مؼةماظطؾؾةماظقاصدؼـموتقصريماظؾقؽةماىاذبةمهلؿم.رسا -12

يفماإلغؿاجماظؾقـلمصقفاموتلكريهمًدعـةماجملؿؿـعماحملؾـلمواإلضؾقؿـلمواظعـاٌل،موتطـقؼرمممممممماظؽؾقةممؿؿقزانمت -13

 اظعؿؾقةماظؿعؾقؿقةماظؿعؾؿقةمصقفا.

ــامتطــقؼرماظؾقؽــةماألطادميقــةميفماىاععــةمعـــمخــاللمتادــقسماظؾـقــةماظؿقؿقــةماظؿؼـقــةم،موادــؿكدمممم -14 امماظؿؽـقظقجق

مايدؼـةمظؿؼدؼؿمخدعاتماطادميقةمواجؿؿاسقةمهلؿم،

ععماجملؿؿعماحملؾلمواٌؤدلاتمواهلقؽاتماظعربقـةمواإلضؾقؿقـةماظؿعؾقؿقـةمواظؾقـقـةممممممفاسالضاتماظؽؾقةممتقثقؼانم -15

مواًدعاتقة.

م
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مغـــؼاطماظضعػمغؼاطماظؼقة

  -حتليل البيئت الداخليت واخلبزجيت للكليت0 -
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 تؼققؿماظؾقؽةماظداخؾقةمظؾؽؾقة

ماسضاءمػقؽةمتدرؼسمعؿـقسبمعامببماًربةمواٌعاصرة. .1

 تقصرمطادرمبشريمعؤػؾموعؿؿقزموعؿعددميفمخرباتفمواسدادهما طادميلم .2

ســددمعـــمإتػاضقــاتماظؿعــاونمواظؿؾــادلمعــعمجفــاتمضاغقغقــةمداخؾقــةممموجــقدم .3

وممعراضؾـةماظشـرطاتمموممجؾـسما سقـانممومماظـرايموخارجقةم)مدؼقانماظؿشـرؼعموم

ومجؿقسةمراللمابقمشزاظةومعرطزماظؾغاتما عرؼؽلومدؼقانماًدعةماٌدغقة

مYaleذيعقةماحملاعبمواظؼضاةا عرؼؽقب/معؾادرةمدقادةماظؼاغقن،مجاععةم

 .Jhon HopkinsجاععةمممPennsylvaniaجاععةم

 .ؽؾقةماظمايفماظرباعجماظيتمتؼدعفاظؿـقأم .4

 دمضاسةمظؾؿقاطؿةماظصقرؼةمجفزةمجقدًاوجق .5

 اظطؾوماٌؿزاؼدمسؾكمبراعجماظؽؾقة. .6

 اظلؿعةماظطقؾةمظؾؽؾقةمم،موارتؾاطماظؽؾقةمبادؿماىاععةما ردغقةم. .7

امؼؼـدمميفمجـالماسـدادماظؽــقادرممممـــحـدثممألاعقاطؾـةماًطـطماظدرادـقةمممم .8

 اظؼاغقغقةم.

 .وجقدمخطةمظالؼػادموودؼدماسضاءماهلقؽةماظؿدرؼلقةم .9

 ففقزاتماًاصةمبؿؽـقظقجقاماٌعؾقعاتمواظؿعؾؿميفمضاساتماظؽؾقةم.اظؿ .10

تقربمبرغاعجمضضـاةماٌلـؿؼؾؾماٌكصـصمألوا ـؾماظـاغقؼـةماظعاعـةمواظـذيمممممممم .11

 .حصرؼًامتشرفمسؾقفموزارةماظعدلميفماظؽؾقة

م

 اظؿدرؼسمبطرقمتؼؾقدؼةم.ما صرارمعـمضؾؾمبعضماسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمسؾكم .1

 م.كصصةمتؾيبمحاجةماجملؿؿعماحملؾلمواظدوظلسدمموجقدمبراعجمطاصقةموعؿ .2

 .سدمموجقدمسددمطافمعـماسضاءماهلقؽةماظؿدرؼلقةمبرتؾةمادؿاذ .3

 م.فؿحمدودؼوؾقـلماظـشاطم عػماظ .4

 .اظؾـقةماظؿقؿقةمظعدمموجقدمبـاءمحدؼثمخاصمباظؽؾقة عػم .5

 م.ظؽؾقةمعـماظطؾؾةاعدخالتم عػم .6

 م.سدمموجقدماخؿؾارمضؾقلمظؾطؾؾةميفمبراعجماظؽؾقة .7

 م.مموجقدمبراعجمظؾؿعؾقؿماٌلؿؿرسد .8

 .سدممطػاؼةماٌلاضاتماظؿطؾقؼقةمظؾطؾؾة .9

دؿؼرارماظقزقػلمظدىماظعاعؾبميفماظؽؾقةمظضعػمرواتؾفؿموشقابماٌؤدلقةمإلسدمما .10

 يفمبعضماألحقان.

م .11 مطؾريةممأنماظؽؾقة عػماظؿػاسؾمببماٌدردبمواظطؾؾةم،مو مدقؿا تدرسمأسدادًا

 عـماظطؾؾة.

 .مػظماٌؾػات،مواظلفالتمظغاؼاتماٌؿابعة عػماظؿقثقؼ،موح .12

م .13 م) ماظؿدرؼسمايدؼـة مبقدا ؾ مضاساتمجفزة موجقد  SmartمData Showسدم

Board م(. 

م .14 محؽقعل ممتقؼؾ موجقد ما درتاتقفلمأسدم ماظشرطاء مضؾؾ معـ محؽقعل مذؾف و

م.طقازارةماظعدلموغؼابةماحملاعب

 م.ظؽرتوغقًاإسدممتطقؼرماٌلاضاتماظدرادقةم .15

 م.ظؽؾقةميفمغشرماظؿقسقةماظؼاغقغقةميفمارارماجملؿؿعماحملؾلغعداممدورماإ .16

 اضؿصارمررقماظؿدرؼسميفمبعضماظرباعجمسؾكماظؽؿوماٌؼررة. .17

 سضاءماهلقؽةماظؿدرؼلقةمباظؿعاعؾمباداظقوماظؿؽـقظقجقامايدؼـةم.سدممعؼدرةمبعضمأ .18

 سدممتقصرمطادرماداريمطافموعؤػؾمظؾؼقاممباألسؿالماظؾقـقةماٌلاسدة. .19

 قاتمصعاظةمٌؿابعةمأداءمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسموتؼققؿمأدا فؿماظؿدرؼللم.شقابمآظ .20

 شقابماظؿـظقؿماظقزقػلمعؿعددماألشراض. .21

 اظؿغقريماظلرؼعميفماظؼقاداتماظعؾقاميفماظلـقاتماألخريةم)سدمما دؿؼرارماظقزقػل(. .22

 اغلـفاعفامعـعمعؿطؾؾـاتممم لماٌق ـقسة،مو ـعػمميـرمماىـاععمماطةما ظؿزاممخبسدمم .23
 درتاتقفقة.ماًطةما 

 .ماظؾريوضرارقةمواظؿلؾلؾماإلداري .24
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 -اخلطت اإلسرتاتيجيت لكليت احلقوق0 -

تؼقممحماورمخطةمطؾقةمايؼققماإلدرتاتقفقةمبؿطؾقؼماألػدافماٌشـارمإظقفـاممبـامؼضـؿـمهؼقـؼمردـاظةماظؽؾقـةمممممممم

م-واظقصقلمإديمرؤؼؿفامسؾكمعامؼؾل:

 -0أوال0ً عمليت التعلم والتعليم -

ــمامممبفـــزمواإلػؿؿـــرطقــققمسؾكماظؿــايؼةمـــةمظؽؾقـــراتقفقــةماإلدؿـــقمماًطـــتؼ ــمػؽقــاراتماظؿــ رمعــمخـاللمممــ

ــمادؿكداممتؼـقـاتماظؿعؾقم ــمؿمواظـؿعؾؿماظـشـطممبـامؼعمممــ ــمززمتقزقــ ــمػمعفـــ اراتما تصـالموعفـاراتماظؾقـثماظعؾؿـلمواٌعرصـةممممممــ

م- راتمأوماظعقاداتماظؼاغقغقةموتشؿؾ:اواظيتمميؽـمادؿكداعفاميفماحمل

 ة.ــــاظـــاياتمــــدراد -1

 رة.ـــــاتماظصغقــــقســــؾماجملؿـــسؿ -2

 م.التــــؾماٌشؽــــح -3

 .دلـــــرةمظؾفــــاماٌـقـــاؼـــسماظؼضـــدرؼـــت -4

 .ةـــقرؼـــاتماظصـــاطؿـــاللماحملـــاةمعـمخـــاطـــظعوماألدوارمواحمل -5

 .البــــةمعـماظطـــدعـــةماٌؼـــروضماظعؾؿقـــاظع -6

 .قفـــــم قـــدثقـــةمعؿقــــاصـــادؿض -7

 .قةـــاغقغـــاماظؼـــاؼـــطةمباظؼضــالمماٌرتؾـــاألص -8

 .ةـــــدؼـــةمايــــقظقجقـــؾماظؿؽـــا ــــداممودـــادؿك -9
م

مؿم متؽقنمإ معـمخـاللمو ـعماظؽؾقـةميفمممـــــؿمإديماظؿعؾــــالمعـماظؿعؾقــــؼـــغؿةماإلــــاتمسؿؾقــــقعــؼمعؼـــإنمهؼق

ــمإسؿؾارػامظرباعجمعرتابطةمعؿؽاعؾةميفمإرـارمعرحؾـةماظؾؽـاظقرؼقسمواٌاجلؿقممم ــمرمواظدطؿـــ قراة،مالقـثمتؽـقنمطـؾمعرحؾـةمممممـــ

رمـــــةموتطقؼـــــةمورؾؾـــــقـــةموتؽؿقؾقــةمظرخــرىموذظــؽمبــاظرتطقزمسؾــكمعــدخالتماظؽؾقــةمعـــمأسضــاءمػقؽــةمتدرؼلمــــــدؼـــمتفق

مة.ــــــطماظدرادقـــاًط

 تؼققؿماظؾقؽةماًارجقةمظؾؽؾقة

مصرص

معفددات

جـاظسماداراتمممومسددمعـمأسضـاءماهلقؽـةماظؿدرؼلـقةميفمغؼابـةماحملـاعبممممممعشارطة .1

 .ضؿصادؼةمواىؿعقاتمذاتماظطابعما جؿؿاسلاإلاظشرطاتمواٌـؿدؼاتم

 اغبم.اٌشارطةماظػاسؾفميفمعشارؼعماظؼق .2

 اٌشارطةميفماٌؤمتراتماحملؾقةمواظعاٌقةم. .3

صــرصمتؼــدؼؿمبــراعجممتؿــقـوجــقدمصــرصمظؾــدخقلمعــعمجاععــاتمسرؼؼــةمباتػاضقــاتمم .4

 عشرتطة.

ــكممبفــا تماظعؾــقممممممممم .5 ــيتمتعـ ــارؼعماظعاٌقــةماظ ــارطةميفماٌش ــةماٌش وجــقدماعؽاغق

 اظؼاغقغقةم.

ــةممم .6 ــةماظؼاغقغق ــةمواظـؼاصق ــةماظؼاغقغق ــدمباٌعرص ــرادماجملؿؿــعممما ػؿؿــامماٌؿزاؼ ــبمأص ب

 ا ردغلم.

ــاممبام .7 ــدميفما ػؿؿـ ــةماظؿزاؼـ ــةمواٌرجعقـ ــاراتماظؼاغقغقـ ــرطاتممم دؿشـ ــةمظؾشـ اظؼاغقغقـ

 واٌؤدلاتماحملؾقةمواألضؾقؿقةم.

 وجقدمطؾقاتمحؼققمعـاصلةمحمؾقًاموسربقًام. .1

 وجقدمسروضمعاظقةمعغرؼةمألسضاءمػقؽةماظؿدرؼسماٌؿقزؼـموادؿؼطابفؿم. .2

 طاصقةمظدىمأصرادماجملؿؿعما ردغلم.سدمموجقدمثؼاصةمضاغقنم .3

 طؾقةمايؼققمظدىماألصرادميفماجملؿؿعم.صقرةمخرجيلم .4

ماظؾطاظةم. .5
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 -عمليت التعلم والتعليم0 إسرتاتيجيتآليت حتقيق  -

ؼـةمواظؿعؾقؿمدعؿكصصمؼلفؿميفمهؼقؼمسؿؾقةماظؿعؾؿموؼشؿؾمادؿكداممودا ؾماإلتصالمايمعـفاجو عم .1

اظـشطمواظػعال،موذظؽمباظرتطقزمسؾكمسؿؾقةمتقجقفماظطؾؾةميفماٌراحؾماظدرادقةماٌكؿؾػةممبامؼؿقاصؼمععم

 .اظـؿا جمعـمخاللمآظقةمضقاسموا قةععاؼريماإلسؿؿادمو ؿانماىقدة،موعراضؾةم

ماظؼاغقغقةم .2 مواظعقادات ماظؿدرؼو مورذات ميف ماظؿقدع مخالل معـ ماظؿطؾقؼل ماظعؿؾل ماىاغو مسؾك اظرتطقز

 .اظػاسؾة

متلفقؾمادؿكداممسؿؾقاتم ؾطماىقدةموإجراءاتفا. .3

م .4 ماظؿعؾقؿقة مسؾكمعدخالتموخمرجاتماظعؿؾقة مواظرتطقز ميفمبراعجماظدراداتماظعؾقا ماظـظر ذرافمواإلإسادة

مسـماىاغوماظؿؼؾقديموتشفقعماإل ذرافماٌشرتكمببمأسضاءمػقؽةموتعزؼزماىاغوماظؾقـلمظؾطؾؾةمبعقدًا

 اظؿدرؼسميفماظؽؾقةموطؾقاتمايؼققماظعرؼؼةمحمؾقًامودوظقًا.

مؼضؿـ .5 مواظدوظقةممبا موطؾقاتمايؼققميفماىاععاتماحملؾقة ماظؽؾقة اإلغدعاجممتشفقعماظؿؾادلمببمرؾؾة

 .اٌعريف

ماظق .6 موتلفقؾ مايدؼـة مباٌراجع ماٌلؿؿر متزوؼدػا مخالل معـ مايؼقق مطؾقة معؽؿؾة مدور مإديمصتطقؼر قل

 ضقاسدماٌعؾقعاتموعصادرماظؿعؾؿماإلظؽرتوغل.

ماتاظعؿؾموابؿعاثماظطؾؾةماٌؿؿقزؼـمإديمجاععمالوادؿؼطابماظؽػاءاتماظؿدرؼلةماٌكؿصةمواٌؿلؾقةم .7

مؼؿقاصؼمععمعؿطؾؾاتممسرؼؼةموصؼمخطةموا قةمتاخذميفماسؿؾارػا واحؿقاجاتمماظؿطقرحاجاتماظؽؾقةممبا

 دققماظعؿؾ.

يفمعـممزإسادةماظـظرميفمغظامماظرتضقاتمواظرواتوموايقاصزمبشؽؾمميـعمػفرةماظؽػاءاتمعـماظؽؾقةموحيّػ .8

 خارجفاماإلظؿقاقميفمرطؾفا.

مباظمتطقؼر .9 معؿكصصة متدرؼؾقة مدورات مسؼد مخالل معـ ماظؿدرؼلقة ماهلقؽة مأسضاء ماهلقؽاتمعفارات معع ؿعاون

ماظداخؾقةميفماىاععةمواًارجقةم ماظؿؾادظقةمببماظؽؾقةموطؾقاتمايؼققمسؾكم، وتشفقعماظزؼاراتماظعؾؿقة

 علؿقىماظعام.

إضاعةمسالضاتماظشراطةمواظؿؾادلمععماٌؤدلاتماظؼاغقغقةماٌكؿؾػةمواىاععاتماظعاٌقةموعراطزماظؾققثمعـم .10

م ماظؿقدعميفمخالل ماٌؤمتراتمتػاضقاتمواإلإبرام معـماًرباتموسؼد ما دؿػادة متضؿـ عذطراتمتػاػؿ

 اٌؿكصصةموتلقؼؼماًرجيب.

 .واظؿؼققؿماٌلؿؿرمألسضاءماهلقؽةماظؿدرؼلقةماٌلاءظةعؿابعةماظعؿؾقةماظؿعؾقؿقةماظؿعؾؿقةموجقدتفاموصؼمآظقةم .11

 :ميــلـــث العـــبحـال -ب0ًـــبويــث

اظؾقــثماظعؾؿــلمسؾــكمتعزؼــزهموربطــفمباحؿقاجــاتمدــققماظعؿــؾممممتؼــقممخطــةماظؽؾقــةما دــرتاتقفقةميفمجــالمم

،مؼشـؽؾمعرجعـًامظؾؿشـرأمممممــاماحملؾلمواظدوظلميفمإرارم"صـاسة"ماظؼاغقنموتقزقػفمدمقمخدعةماٌصاحلماظعؾقاميفماظدوظـةمم

ــمممممممم ــةماظؼاغقغق ــؾماٌعرص ــدًاميفمغؼ ــققمصــدؼؼًاموراص ــةمايؼ ــةماظؿدرؼلــةميفمطؾق ــثمؼؽــقنمسضــقماهلقؽ ــازماظؼضــا لمالق ةمواىف

ماٌؿكصصة.
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 -ي0مآليت حتقيق اسرتاتيجيت البحث العل -

ؿةم"مجؾةمايؼققماألردغقة"،مصدرمسـفمجؾةمضاغقغقةمعؿكصصةمحمّؽؼإغشاءمعرطزمالـلمعؿكصصميفمطؾقةمايؼققم .1

مؼضؿـم مالقث مدقاء محِد مسؾك ماظعؾقا ماظدرادات مورؾؾة مواظؾاحـب ماظؿدرؼلقة ماهلقؽة مأسضاء معـ مطؾ مصقف وؼعؿؾ

 ا درتاتقفقةمواحملقرؼة.مؾققثماألجاغومعـماىاععاتماظعرؼؼةماألعرماظذيمؼلفؿميفمإجراءماظادؿؼطابماظؾاحـب

معؿطؾؾاتم .2 مسـ مبعقدَا ماٌكؿؾػة ماظؼاغقغقة ميفماظعؾقم ماٌؾؿؽرة ماظؾققث مإغؿاج مسؾك ماظؿدرؼلقة ماهلقؽة مأسضاء هػقز

 اظرتضقةمعـمرتؾةمإديمأخرىموو عما ظقاتماظؼاغقغقةمظؿـػقذػا.

ةمبراعجماظدراداتماظعؾقامالقثمتضؿـماظؿقدعميفمإغشاءمختصصاتمعؿعددةماىقاغومأطادميقةموعفـقةمإسادةمػقؽؾ .3

 طؼاغقنماألسؿالماظدوظل،ماظؼاغقنماىـا ل،ماظؼاغقنماظددؿقري،ماظؼاغقنماإلداريموشريػا.،م

 ررحمبراعجمدراداتمسؾقامعشرتطةمععمجاععاتمساٌقةموعؤدلاتمدوظقة. .4

 اٌلؿؿرميفمتؽـقظقجقاماٌعؾقعات،مواياجةماٌؾقةمصقفا.مؾؿطقرظعقاطؾةماٌلؿفداتم .5

 .)مواردمعاظلم(مماظؿقجفمظؾؿعؾقؿمسـمُبعد،مـامؼلؿدسلماظعؿؾمسؾكمتقزقػفمواظؿقدعمصقف .6

عــمخـاللمادـؿؼطابماظصـػماألولمعــماظؾـاحـبميفماظعـاممممممممممInternational Researchتشفقعماظؾقـثماظعـاٌلممم .7

اصةمعـماظؾاحـبمصغارماظلـ(ميفمطاصةمجا تماظعؾقمماٌكؿؾػة،مظؾعؿؾمععماظؾاحـبماظعربلمأوماإلضؾقؿمأوماظعامم)خ

 يفماىاععةماألردغقةميفمأالاثمتعاوغقةمعشرتطةمأوميفمأغشطةمالـقةمتعاوغقةمعشرتطة.

ةمو عمأغظؿةموتعؾقؿاتمجدؼدةمتلؿـمبدرجةمساظقةمعـماٌروغةمبادؿؼطابماظؾاحـبماٌؿؿقـزؼـمظؾعؿـؾميفماىاععـممم .8

مبشؽؾمعؿػرغمأومبدواممجز لمٌدةمحمدودةموضصرية،موتػقؼضمسؿداءماظؽؾقاتمواٌعاػدمصالحقاتما دؿؼطاب.

بقؽةمالـقةمحاصزةموجاذبةمظؾؾاحـبمظؾعؿؾمبفا،ممتؿقـتقصريماٌكؿرباتماجملفزةمباٌعداتمواألدواتمايدؼـةماظيتم .9

ماظؿع مصرص مإتاحة مخالل معـ مظؾؾاحـب ماٌفين ماظؿطقر مصرص موتقصري ماٌلؿؿر موعفاراتفؿمموتطقؼرؾؿ ععؾقعاتفؿ

م.موؼؿؿمهؼقؼمػذاماهلدفمعـمخاللما درتاتقفقاتما تقة:اظؽؾقةوطػاؼاتفؿميفمذيقعمعراحؾمسؿؾفؿميفم

متدسؿمامسؾكمبذلماظعؿؾ -أم مطاغتماٌكؿرباتمووفقزاتفا مإذا مصقؿا مظؾؿاطد معـماىفقد ٌزؼد

ما مػقؽة مأسضاء ماظيتمجيرؼفا معؿطؾؾاتماألالاث ميفمبػاسؾقة ماألطادميقة ظؿدرؼسميفماألضلام

 طؾقاتماىاععةموععاػدػا.

موذكمظؾؿاطدمعـمأنماظؾـكم -بم إدخالماظقدا ؾماظؿؽـقظقجقةمايدؼـةماًاصةمباظؾقثموإدارتف،

ظؾفاععةمتلؿـمبؿقصريمبقؽةمالـقةمـؿازةمتلاسدمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسميفممواظؿؼـقةاظؾقجلؿقةم

مإرالقمراضاتفؿماظؾقـقةماإلبداسقة.

ماظؾقـل،معل -جم ماًارجلمظعؿؾفؿ مظؾدسؿ ماظؿدرؼسمسؾكماظؾقثمسـمعصادر مػقؽة مأسضاء اسدة

مدقاءمداخؾماألردنمأومخارجف،موسؾكمغشرمإغؿاجفؿماظعؾؿلميفمجالتمودورؼاتمعػفردةموهلا

ساٍل،موتؼدؼؿماظدسؿموا دؿشارةماٌؿكصصةمهلؿميفمجالمتعؾؽةممImpact Factorمساعؾمتاثري

موتقصريمصرصماظدسؿمماظـؿاذجماًاصةمبايصقل سؾكماٌــمواظدسؿمعـماىفاتماًارجقة،

مواظؿدرؼومسؾكماظؿطؾقؼاتماظؿؽـقظقجقةماًاصةمباظؾقث.

مورشم -دم معـمخالل مإعا ماظؾققث، مبإجراء مصرصماظؿدرؼومسؾكمبعضماٌفاراتماًاصة تقصري

ماٌؤدلاتماٌؿكصصةمباظؾققثمواظيتم موتؾؽماظيتمتعؼدػا اظعؿؾماحملؾقةماٌؿكصصةمبفا،

ماظؿدرؼسمخاصةمــمهلؿمخطمهل ماظؿقدعميفمتؾادلمأسضاءمػقؽة مأو معرعقضة، مسؾؿقة معمعة ا

ماٌعؾقعاتم مهلب مأجؾ معـ مسؾقف، موا قة مبصؿات مترك ميف موداػؿقا موا ـ، الـل

 واظؼدراتماظؾقـقةمألسضاءمػقؽةماظؿدرؼس.م

م

م
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 -0ثبلثب0ً خدمت اجملتمع وتنميته

ــماءممبلؿـــؼــقما رتـــامدمـــؿفـــراتقفــــ ؿـمادؿم ــمؾقـــعــقىماظؿــ ــمقغــاغــؿماظؼــ ــملماألوظـ لمواٌلـؿؿرميفماٌؿؾؽـةمممــ

لمؾارػـامبقـتماًـربةماظؼاغقغقـةماألومممماألردغقةماهلامشقةمواٌـطؼةماظعربقة،متلـعكمطؾقـةمايؼـققميفماىاععـةماألردغقـة،مباسؿممممم

ــةماظعصــرؼة،مظؾلــؿاحمظؾػؽــاتماٌلــؿفدصممم، ــاءماظدوظ ـــةمعـــمبراجفــا،مويفمحــدودماحؿقاجموالؽــؿمدورػــاماظرا ــدميفمبـ اتمــ

ؾلمــــاشــــموذــــــشارؼـماظؼاغقغققــــــمواٌلؿـــــةميفماجملؿؿــعماحملؾــلمعـــماظؼضــاةمواحملاعقمممــــــؿؾػــاساتماٌكـــــاظؼط

انمتؽـــقنمعقاطؾـــةمظةدـــؿفابةمإديمعؿطؾؾـــاتماظؿطـــقراتماٌعاصـــرةمبـــواظدبؾقعادـــقة،ممةةماإلدارؼــــــــــادؼــاصوماظؼقـــــاٌـ

مضرارقةميفمسصرماٌعرصةماظؼاغقغقةماظشاعؾة.واظدميق

ـــارمو ؿـــــويفمػــذاماإلر قماٌلــاػؿةميفمهؼقــؼماظعداظــةماٌؿؿقــزةمترطــزماظؽؾقــةميفممـــــةمدمــــــلماظؽؾقــــــمدعـــ

براجفــامسؾــكماظعدؼــدمعـــماظعـاصــرماظــيتمتفــدفمإديمتطــقؼرمسؿؾقــاتماظؿـؿقــةمواظؿطــقؼرماٌفــينمحملــرتيفمعفـــةماظؼــاغقنمم

ــما ـــصة،مورشمسؿؾ،محمـــةمعؿكصـــدرؼؾقـــقؿمدوراتمتـــاءموذظؽمعـمخاللمتصؿقؿموتـػقذموتؼقــــاظؼضواحملاعاةمو رات،مـ

ــمـارات،موبـراعجمتـؼقمــدقؿ ــمػقةموشريػـامعــمعؽقغممــ ــماتمسؿؾقــ ــمةماظؿعؾقــ ــمقغـــاغــــؿمواظؿـدرؼوماظؼمــ ــمؼـــلموصــ ًامٌعـاؼريمدوظقـةمممــ

مسؿؿادمسؾكماٌعطقاتماحملؾقةمواظدوظقة.إلقؿمواٌؿاردةماظػعؾقةمظؾؿفـةمباــــظؿعؾحمددةمتعـكمباىقدةموتؽـقظقجقاما

-آليت حتقيق اسرتاتيجيت خدمت اجملتمع وتنميته0  
و عمعـفاجمعؿكصصمؼعـكمباظؿعؾقؿماظؼاغقغلماٌلؿؿرمباظؿعاونمععمعرطزما دؿشاراتميفماىاععةماألردغقةم .1

  وبراعجماظدبؾقمماٌؿكصص.مؼدمدوراتمضاغقغقةمعؿكصصةلؿفدفماجملؿؿعماحملؾلمواظعربلمعـمخاللمسؼ

م .2 ماٌعرصة، مبـاء موتشفقع مواظؿؽقؼـمدسؿ ماإلضؿصاديمواظؼدرات، ماظؾـاء ميفمإرار ماظؿطؾقؼاتماٌفـقة موغشر ،

 وا جؿؿاسلمواظـؼايفميفماظدوظةماٌعاصرة.

سمتفدفمإديمغشرمثؼاصاتماظؿعاونمععموزارةماظرتبقةمواظؿعؾقؿمظق عمعـاػجمخاصةميفماظؼاغقنمظطؾؾةماٌدار .3

 ضاغقغقةمبايؼققموايرؼات،موضقؿماظدميؼرارقة،موضقؿماظـزاػةمواظشػاصقةموعؽاصقةماظػلادموشريػا.

ميفمإرارم .4 ماجملؿؿع معع ماظشراطة مظؿقثقؼ ميفماجملؿؿع مصاسؾة مضاغقغقة مذكصقات مبرغاعجم دؿضاصة إسداد

 .وتطقؼرماًططماظدرادقةموهدؼدماإلحؿقاجاتواظؿعؾقؿماظؿعؾؿم

موغدواتم .5 موأالاث محما رات معـ ماظؼاغقغقة ماٌعرصة مغشر مودا ؾ مظؿقصري مايؼقق مطؾقة معؽؿؾة مدور تقدقع

وشريػامعـمخاللمادؿكدامماظػقدؼقموودا ؾما تصالمايدؼـةمالقثمؼضؿـمظؾؿفؿؿعماحملؾلما رالأم

مسؾقفا.

 -0البيئت اجلبمعيت -زابعب0ً

وذظؽمقؽةماىاععقةمععماًطةما درتاتقفقةمظؾفاععةمطؽؾمتؿقاصؼمطؾقةمايؼققميفمادرتاتقفقؿفامعـمحقثماظؾم

م،وخؾقػـامعــماظؿـدخبممم،معـمخاللمتقصريمبقؽةمجاععقةمآعـةمتؼقممسؾكمععاؼريماظؾقؽةمايدؼــةمعــمحقـثماٌؾـاغلماظصـققةمممممم

تــدوؼرممادةوترذــقدمادــؿكدامماظطاضــةموإســم،م|و ــؿانمدــالعةمذيقــعمسـاصــرػاماظؾشــرؼةموايققؼــةم"اٌلــاحاتماًضــراء"ممم

ماٌكؾػاتماظقرضقة.

م

م
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 آليت حتقيق اسرتاتيجيت الكليت يف إطبز البيئت اجلبمعيت0 -

تػعقؾماظؼقاغبمواألغظؿةماظيتمتعـكمباحملاصظةمسؾكمصقةماظعـصرماظؾشريميفماظؽؾقةمعـماظطؾؾةمواظعاعؾبم .1

 .صقفا

مظؾمإسدادمدرادةمظؾؿقضػمسؾكمعدىمحاجةماظؽؾقةمعـماٌؾاغلمواظؿففقزاتماًاصة .2 طؾؾةموذويموعـادؾؿفا

 .وطؾػفاماٌادؼةمواظؾقثمسـمعصادرممتقؼؾقةما حؿقاجاتماًاصة

إسدادمدرادةمظؾقانمواضعماٌكؿرباتمواٌراصؼماظؿابعةمظؾؽؾقةمعـمخمؿرباتموضاساتموعؽؿؾةمطؾقةمايؼققم .3

 .عؿعددةما دؿكداعات

 .متقاصرمعؽؿؾةموضقاسدمبقاغاتموعصادرمتعّؾؿمعؿعددة .4

 .ػقػمعـمادؿكداممعـمعراصؼماظؽؾقةمظؾقدمعـمادؿفالطفاكبعدمبفدفماظؿماظؿقدعميفمسؿؾقةماظؿعؾقؿمسـ .5

 ذادؼةمواظـػلقةمواظرتبقؼةمظؿعزؼزماظصقةماظـػلقةمظدىماظطؾؾة.رعؽؿومظؿؼدؼؿماًدعاتما مإغشاء .6

 .يفماظؽؾقةمعـمخاللمادؿكداممغظامماٌراضؾةماإلظؽرتوغلموصؼًامظؾؼقاغبمواألغظؿةماألعـقةهلبماظؾقؽةم .7

وذيقعمعؽقغاتفاممبامؼضؿـماظلرؼةمواظلرسةميفممقعمأسؿالمطؾقةمايؼققماإلدارؼةمواألطادميقةحقدؾةمذي .8

 .اإلنازمواظؿكؾصمعـماظؾريوضرارقة

 .موجقدمحرممجاععلمأخضرمجاذبموعؿؿقز .9

روحما غؿؿاءموا سؿزازمظدىمأسضاءمػقؽؿفاماظؿدرؼلـقةموعقزػقفـامورؾؾؿفـاموخرجيقفـامواظؿػـاخرممممممماىاععفمتعزؼز .10

مبفا.مم

 

 -خبمسب0ً البنبء التنظيمي واإلدازي للكليت0

إنمضقاممطؾقةمايؼققمبدورػاماظػعالميفمهؼقؼمرؤؼؿفامورداظؿفامعـمخـاللماظرتطقـزمسؾـكمإنـازمأػـداصفامؼلـؿؾزمممممممم

ةمتقصرمبقؽةمإدارؼةمتـظقؿقةمعـظؿةموعرتابطةموعؿؽاعؾةممبامؼعززماظؼقؿماإلغؿاجقـةموضـقؿماظـزاػـةمواظشـػاصقةميفمإرـارماياطؿقـمممممم

م.وثؼاصةماظـؿا جماظرذقدة

 0 آليت حتقيق اخلطت االسرتاتيجيت يف إطبز البنبء التنظيمي واإلدازي -

مواألطادميقةميفماظؽؾقةمعـمخاللمتؾقانماٌفاممواظقاجؾاتم .1 ماإلدارؼة مدظقؾمؼق ـمعؽقغاتماهلقؽة إصدار

ازماٌؿؿقزموصؼمأدسماٌـارةمبؽؾمعـفاممبامؼضؿـمسدمماظؿداخؾمواإلزدواجقةموحيؼؼمأسؾكمععد تماإلن

 وععاؼريماظق قأمواظشػاصقةمععماظؼقاغبمواألغظؿة.

ذيقعماألسؿالماإلدارؼةممبامؼلؿـمباإلدؿغـاءمسـماظقدا ؾماظقرضقةماظؿؼؾقدؼةموإدخالمأغظؿةماألرذػةمإمتامم .2

 اإلظؽرتوغقةماألعرماظذيمؼؤديميفمإخؿصارما جراءتموزؼادةمدضؿفا.

م

م
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م

احملاصظةمسؾكمو عموذظؽمعـمخاللمممدسؿمعاظلمظرباعجماظؽؾقةريتقصإسدادمخطةمعاظقةمذاعؾةمتؿضؿـم .3

مومعاظلمعؿزنميفماظؽؾقة م، معاظلميفماظرباعجماٌكؿؾػة موـومحصقلمأيمسفز مغشاراتم، وتـػقذمذيقع

تـؿقةماظؼدرةمسؾكم،موماظؿشاركمععماظؼطاأماًاصميفمبعضماٌشارؼعماظيتمضدمتػقدمطالماظطرصبم،موماظؽؾقة

،مماظعؿؾمسؾكمتقصريمذرؼؽمادرتاتقفلمظؿقؼقؼماألػدافماٌرتؾطةمباظغاؼات،مومدسقعةإجراءماظؾققثماٌ

 .احملاصظةمسؾكمتدصؼماظطؾؾةمظؾؽؾقةموبراجفاو

موعؿؽاعؾةم .4 موعرتابطة معـظؿة متـظقؿقة مإدارؼة مبـقة مظؿقصري مظؾؽؾقة مواإلداري ماظؿـظقؿل ماظؾـاء متشؽقؾ إسادة

 وعؿؿادؽة.

نماىقدةموتقثقؼماإلغؿاجماظعؾؿلمواٌقضعماإلظؽرتوغـل،مباإل ـاصةمممظؾؿكطقطمؼضؿمعؽاتومظضؿاموجقدمعرطز .5

 إديموجقدمعلاسديمسؿداءمظؾفقدةميفمطاصةمطؾقاتماىاععةموععاػدػا.
 

 -0ضمبن اجلودة والتعلم ادلستمس يف الكليت -سبدسب0ً

دـؿؿرارممؼـققمؼلـؿدسلمإجيـادمآظقـاتمخاصـةمظضـؿانماممممممصقلمطؾقةمايؼققمإديمعرتؾةمساٌقـةمبـبمطؾقـاتمايمممإنمو

فمسؿؾقةم ؾطماىقدةميفماظؽؾقةمإديمتطؾقؼمأدـاظقومعؿؼدعـةمظضـؿانمممموتفدماىقدةمواظؿعؾؿماٌلؿؿرمظدىماظعاعؾبمصقفا.

وباظـؿقفــةم،موهؼقــؼمأسؾــكماٌلــؿقؼاتمماٌؿؽـــةميفماٌؿاردــاتمواظعؿؾقــاتممم،مظؾؿقلــبمواظؿطــقؼرماٌلــؿؿرمم،مواىــقدةم

م.ؾؿقةعؿخمرجاتماظعؿؾقةماظؿعؾقؿقةماظ

 0 قيق اخلطت االسرتاتيجيت يف ضمبن اجلودة والتعلم ادلستمس للكليتآليت حت -

إسدادمدظقؾمادرتذاديمؼؿضؿـماٌعاؼريماٌلؿكدعةمظضؾطمجقدةماظؿعؾقؿمميؽـماألضلامماألطادميقةمميفم .1

اسدادمتؼارؼرػامحقلمجقدةماظرباعجماظيتمتؼدعفامبفدفمهؾقؾمغؼاطماظؼقةمواظضعػمٌعاىؿفاميفم قءم

 ؿؿادمعـمضؾؾمػقؽةما سؿؿادماظرعمقة.ممععاؼريما س

مؼؿعؾؼممبقاصػاتماظرباعجمعـمحقثم .2 مايؼققمصقؿا مطؾقة ماظرباعجماظيتمتؼدعفا اظؿاطدمعـمعلؿقىمجقدة

أػداصفاماظر قلقةمواظػرسقةموآظقاتمإنازػاموػقؽؾؿفاممباميفمذظؽمعؿطؾؾاتماظؼؾقلمواإلدؿؿرارمصقفا،موعدةم

 .ىماظدرادلمواٌقادماٌؽقغةمظؾربغاعجمواظشفاداتماٌؿـقحةاظدرادة،موتصـقػماظطؾؾةمحلوماٌلؿق

عراجعةماًططماظدرادقةمظؾؿقضػمسؾكمعدىمعال ؿؿفامعـمحقثماحملؿقىمواظؿـظقؿموعدىماظؿقاصؼمععم .3

رداظةماىاععةموععاؼريماىقدةمعـمحقثمتؼلقؿماظلاساتماٌعؿؿدة،موعدىماٌروغفم،مواًقاراتماٌؿاحةم

مواٌؿطؾؾ م، ماظطؾؾة ماظشكصقةمأعام ميفمبـاء موعلاػؿؿفا م، مواٌفاراتما دارؼة موعدىمعقاءعؿفا، اتماظلابؼة

مواظعاٌلم ماحملؾك ماجملؿؿع م حؿقاجات معالءعؿفا موعدى م، موا نؾقزؼة مباظؾغؿبماظعربقة ماوصاصفا وبقان

 ودققماظعؿؾم.

درؼلقةمسؾكمادؿكداعفامتزوؼدماظؽؾقةمباظقدا ؾماظؿعؾقؿقةموا ؼضاحقةمايدؼـةمورصعمضدرةماسضاءماهلقؽةماظؿ .4

 اظػعؾلممباميفمذظؽمادؿكداممودا ؾما تصالمايدؼـةموتؽـقظقجقاماٌعؾقعات.

لماظلعلماديماظؿقضػمسؾكمواضعماظعؿؾقةماظؿدرؼلقةميفما ضلامموتؾؿسما حؿقاجاتماٌلؿؼؾؾقةماظيتمتؼض .5

 اديمرصعمدقؼةماألداء.
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ورصعمضدرةماسضاءماهلقؽةماظؿدرؼلقةمسؾكمادؿكداعفامتزوؼدماظؽؾقةمباظقدا ؾماظؿعؾقؿقةموا ؼضاحقةمايدؼـةم .6

 اظػعؾلممباميفمذظؽمادؿكداممودا ؾما تصالمايدؼـةموتؽـقظقجقاماٌعؾقعات.

سدادماظطؾؾةمموصؼامأسدادمتؿـادومععماتزوؼدمخمؿربمطؾقةمايؼققمباجفزةمايادقبمواظربجقاتماٌـادؾةمب .7

 .ٌعاؼريما سؿؿاد

داعةمإطؾقاتمايؼققميفماىاععاتماظعربقةموا جـؾقةمظؿؾادلماًرباتمومعـمصؿـمضـقاتماتصالمععماظعدؼد .8

 عقجقدمعـفا.مػقمعا

 ا ػؿؿاممبرباعجماظؿعؾقؿماٌقازيمواظدوظلمبقصػفامعصدرمظؾؿؿقؼؾماىاععل. .9



 .4112اجلبمعت األزدويت / كليت احلقوق / مكتب اجلودة والتطويس   _12
 

 2014م،مذؾاطمم06م،ماًؿقسم

 منوذج مقرتح خلطت العمل

 .مطؾقةمرا دةموـقزةمساٌقًااهلدف:م

معرجعمظؾكربةماظؼاغقغقةمببمعـقالتفاميفماظعامم.ملموبقتؿكصصبميفمجالماظؼاغقنمواظؾقثمماظؼاغقغطقادرمبشرؼةمعماظـؿا جماٌؿقضعةمواإلنازات:

م

ما تصال ماظصعقباتماٌؿقضعةمواألبدال مخطقاتماظعؿؾم)اٌفؿات( اٌلؤول اظؿقضقت اٌصادرمواٌقارد

 .م:متارؼخمبدءماٌشروأم1اًطقةم ـــقؼــــرماظؿطمىــــة 1/1/2018م_م1/1/2014 / / عؽؿومغا ومسؿقدم ؾطماىقدةمواظؿطقؼرم

 إنمتقصرماظدسؿماًارجل تقصرماظدسؿماًارجلمسدم عؽؿومغا ومسؿقدم ؾطماىقدةمواظؿطقؼرم
 .مهدؼثماٌؾـكم:م1اًطقةم ىــــةماظؿطـــقؼــــرم 1/1/2015م_م1/1/2014

 .ماظؾقثماظعؾؿل:م1اًطقةم ىــــةماظؿطـــقؼــــرم 1/1/2016م_م1/1/2014 / / عؽؿومغا ومسؿقدم ؾطماىقدةمواظؿطقؼرم

 .ماهلقؽةما دارؼةمواهلقؽؾماظؿـظؿقل:م1اًطقةم ىــــةماظؿطـــقؼــــرم 1/1/2015م_م1/1/2014 / / عؽؿومغا ومسؿقدم ؾطماىقدةمواظؿطقؼرم

 .مذؤونماظطؾؾة:م1اًطقةم ؼــــرمىــــةماظؿطـــق 1/1/2016م_م1/1/2014 / / عؽؿومغا ومسؿقدم ؾطماىقدةمواظؿطقؼرم

 .ماٌقضعما ظؽرتوغل:م1اًطقةم ىــــةماظؿطـــقؼــــرم 1/1/2015م_م1/1/2014 / / عؽؿومغا ومسؿقدم ؾطماىقدةمواظؿطقؼرم

 إنمتقصرماظدسؿماًارجل تقصرماظدسؿماًارجلمسدمم عؽؿومغا ومسؿقدم ؾطماىقدةمواظؿطقؼرم
 م.اٌكؿرباتمواظؼاساتم:م1اًطقةم ةماظؿطـــقؼــــرمىــــ 1/1/2016م_م1/1/2014

م

ماٌؿابعم:معؽؿوم ؾطماىقدةمواظؿطقؼرم/مىـةماظؿطقؼرميفماظؽؾقةم.

ماٌلؿػقدؼقنم:ماظطؾؾةم+مأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمواهلقؽةما دارؼةم.

ماٌلؿفدصبمباظؿغقريم:ماظطؾؾةم+مأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمواهلقؽةما دارؼةم.

ماػؿبمباظؿغقريم:ماظطؾؾةم+مأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمواهلقؽةما دارؼةم.األصرادماٌل

مفؿماٌفـقةميفمصاقماظدراداتماظعؾقاماٌؿؿقزةم،موذومآصاقمعفـقةمعؿؿقزةم،موتزوؼدماظطالبمباٌعارفمواٌفاراتماظالزعةمعـماجؾمحقاتواألالاثماظعؾؿقةمساظقةماىقدةموآاذؿفارماظؽؾقةمجبقدةمخدعاتفاماظؿعؾقؿقةم،مأدظةماظـفاح:م

م.ماٌلؿؼؾؾمبعدماظؿكرجمممممممممممممممممممممم

مم.منماظقفامعـمطاصةماظدولطؾقةمساٌقةمرا دةميفمجالماظؼاغقنمم،موؿذبماظطالبمعـمذيقعمادماءماظعامممحمؼؼةموربةمتعؾقؿقةمعؿؿقزةموساٌقةممظؾطالبماظذؼـمؼاتقسؿؾقةماظؿؼقؼؿ:م

متممظؾفـةماظؿطقؼرمٌؿابعةماًطةا درتاتقفقةم.بعؼدممدؾلؾةماجؿؿاسامآظقةماظعؿؾم:

م

معرصؼم:مخطةماظعؿؾمماظيتمدؿعؾـمبطابؼمادارةمطؾقةمايؼققم.م

م
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 هدؼثماٌؾـك

 خطـــت العــمــــــــل  االسرتاتيجيت  اخلبصت بكليت احلقوق 

 (1/1/4118ولغبيت  1/1/4112) 

 0   خطةماظعؿؾ
م غــؿــاجمامممممممم مبرغـــاجـــامالـــقــًا موتؾـقفا ٌعـــرصـــةماظـظـــرؼــةمواظؿطؾقــؼــقـــةمتلــعكمطؾقـــةمايؼـــققمظؿــقصقـــــرمبقؽـــةمتعؾقؿقـــةمتعؾؿقةمعؿؿقزةمظطؾؾؿفا

ـاماحملؾلموا ضؾقؿلملاػؿـــةمبشـــؽـــؾمصــعـــالميفمبــــاءمثؼــاصـــةماظؿــعؾــؿمعــدىمايقـــاةم،موهلقــــمعلؿـــقىمايقـــاةميفمجؿــؿعــفــوغشـــرػـــا،مواٌ

ؿكصصةميفمجـــالماظــؼاغـــقنمواظؿـــلمتؾـــزممواظعاٌل،موذظؽمإلســـدادماظؽـــقادرماظؾشــرؼـــةماٌـــؤػؾــةمبؽـــاصـــةماٌفــاراتمواظؽػــاءاتمواٌعــارفماٌ

ماديمعــفــاراتماظـ ما ــاصــة ما دؿشاراتماظؼاغقغقة، موتؼدؼؿ ماظؼاغقغقة ماظـؼاصة موغشر ماظؿـؿقة موعراطز مواظؼضاء ماٌلؿؿـــرمظؾعؿؾميفمدؾؽماحملاعاة ـؿــعؾـــؿ

 واغؿـــاجماٌعـــرصةماظؼــاغــقغقــــةم.

 اٌقضعما ظؽرتوغلم

 اهلقؽةما دارؼةمواهلقؽؾماظؿـظقؿلم
 اظؾقثماظعؾؿل

 ذؤونماظطؾؾة

 اٌكؿرباتمواظؼاسات


