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 وسارح انزؼهيى انؼبني وانجؾش انؼهًي

 انغبيؼخ انزمُيخ انغُىثيخ

 انًؼهذ انزمُي/ انشطزح

 لسى رمُيبد انًسبؽخ

 خطخ انزؾسيٍ وانزطىيز نهؼبو انذراسي )2012 – 2020(

 أَىاع االسززاريغيبد نزؾسيٍ انمسى 

نهمسى خطخ سُىيخ نزخزيظ دفؼخ يٍ انطهجخ ػهً يسزىي ػبني يٍ انزطبَخ انؼهًيخ في رخظض انًسبؽخ 

 يهي: ويىاكجخ أؽذس االعهشح وانجزايظ انًسبؽيخ انؾذيضخ وؽست يب

 وانزؾسيٍ )اسززاريغيبد انضؼف وانفزص انًزبؽخ(. انزطىيز (1

 انًُى وانزىسيغ)اسززاريغيبد انضؼف وانفزص انًزبؽخ(. (2

 ًبش)اسززاريغيبد انضؼف وانزهذيذاد(.االَك (3

 انضجبد واالسزمزار)اسززاريغيبد انمىح وانزهذيذاد(. (4

 االهذاف االسززاريغيخ وسيبسبد انمسى في ضىء انزؾهيم انجيئي وخطخ انًؼهذ االسززاريغيخ 

 .ثخ يُهىرخزيظ كىادر رمُيخ لبدرح ػهً أَغبس انًهبو انًطهى (1

 رفذ انخزيغيٍ في ييبديٍ انؼًم في انمطبػيٍ انؼبو وانخبص. (2

 انىالغ انؾبني واالهذاف االسززاريغيخ 

 يزى االَطالق يٍ انىالغ انؾبني نًخزعبد لسى رمُيبد انًسبؽخ وانىطىل انً االهذاف ػجز يب يهي:

 رطىيز انًخزجزاد ورىسيؼهب ثًب يزالءو يغ ػذد انطهجخ انًمجىنيٍ. (1

 ثيٍ انمسى انؼهًي واطؾبة انؼًم.سيبدح انزىاطم  (2

فزؼ دوراد رخظظيخ نهكبدر انزذريسي وانزمُي سىاء داخم او خبرط انمطز نزؼهى انجزايظ انؾذيضخ وانزي  (3

 رخذو انمسى يغ رطىر انًُبهظ انذراسيخ.

 اررجبط انخطخ االسززاريغيخ نهمسى ثبنخطخ االسززاريغيخ نهًؼهذ 

 رفؼهب نهغبيؼخ وانىسارح. يظبدلخ يغهس انًؼهذ نخطخ انمسى ويٍ صى (1

 ايكبَيخ رمذيى انذػى انًبني نهجؾىس انؼهًيخ ورؼضيذهب. (2

 أَفزبػ انًؼهذ ػهً يُظًبد انًغزًغ انًذَي وانشزكبد انخبطخ وارثبة انؼًم. (3

 رزريت االونىيبد في ضىء االهًيخ انُسجيخ وانزًىيم انذاري 

 يزى رزريت االونىيبد وفك يب يهي:

 رطىيز انًخزجزاد. (1

 انًُبهظ. رؾذيش (2

 انشيبراد انؼهًيخ. (3

  واعزاء رُفيذ انًخطظ االسززاريغي نزأهيم اػزًبديخ انمسىسيبسيبد 

ً يٍ رؤيخ ورسبنخ انمسى رُفيذ انسيبسبد وفك اخز انًسزغذاد وانخطظ انؼهًيخ واالؽززافيخ ثبالػزًبد  اَطاللب

 ػهً انجؾىس انؼهًيخ واالعهشح وانجزايظ انًسبؽيخ انؾذيضخ.
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 انًؼىلبد وانًمززؽبد 

 أهى انًؼىلبد انزي رؼززع انخطخ االسززاريغيخ:

 لهخ انكبدر انزذريسي انزخظظي انذليك وخبطخ ثؼذ رغييز انًُبهظ انذراسيخ ورطىيزهب. (1

 لهخ انزخظيظبد انًبنيخ نهجؾىس انؼهًيخ وشزاء االعهشح وانجزايظ انزخظظيخ.  (2

 أيب انًمززؽبد انخبطخ ثبنخطخ فهي كبالري:

ً انطهجخ  (1 أرسبل االسبرذح انًزًيشيٍ إلكًبل دراسزهى انؼهًيخ سىاء داخم او خبرط انمطز وايضب

 انًزفىليٍ نُفس انغزع.

 .رخظيض يجبنغ يبنيخ يٍ لجم انغبيؼخ وانًؼهذ نغزع انجؾش انؼهًي (2

 انخطخ انزُفيذيخ انًطهىثخ نزطىيز انؼًم االسززاريغي 

 وَيخ او ؽضىريخ.انذوراد وانىرش انزطىيزيخ اٌ كبَذ انكزز (1

 سيبدح كفبءح ثؾىس انزخزط نهطهجخ ثًب يالءو انزطىر انؾبطم في انزخظض. (2

 سيبدح َشز انجؾىس انؼهًيخ وانزطجيميخ وانزخظظيخ. (3

االشززان وانًسبهًخ يغ ثميخ االلسبو انًُبظزح في رشكيالد انغبيؼخ في انهغبٌ انًشززكخ نزطىيز انؼًم  (4

 انخبص في انزخظض.

  اسزًزاريخ انخطخ االسززاريغيخ ويؾبور االَغبسيزبثؼخ 

 اسزًزاريخ ويزبثؼخ انخطخ انزطىيزيخ ػهً انزىاطم انًسزًز يغ اؽزيبعبد انًغزًغ وانؼًم وفك االري: رزىلف

 رطىيز انًخزجزاد يٍ خالل اسزيزاد االعهشح وانجزايظ انًسبؽيخ انؾذيضخ نألغزاع انزؼهيًيخ. (1

 هزذريسيٍ وانزمُييٍ.رهيئخ أعىاء أكبديًيخ وثؾضيخ ن (2

 ايب يؾبور اَغبس خطخ انزؾسيٍ فزكىٌ وفك يب يهي:

 خطخ انجزَبيظ االكبديًي. (1

 خطخ رطىيز انًُبهظ انذراسيخ. (2

 انزؾهيم انزثبػي 

 يهي: يزضًٍ انزؾهيم انزثبػي يب

انمىح رزًضم في لذرح انمسى وثإيكبَيبره انؾبنيخ ػهً رخزيظ كفبءاد رمُيخ في رخظض انًسبؽخ  َمبط (1

 ورؼًم في انمطبػيٍ انؼبو وانخبص.

 َمبط انضؼف رزًضم في لهخ انًىارد انًبنيخ انذاػًخ نهجؾش انؼهًي وؽضىر انًإرًزاد انىرش انؼبنًيخ. (2

 انفزص: ال يىعذ. (3

 انزهذيذاد: ال يىعذ. (4
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