


 
 (2022-2016)  ة التنفيذية للخطة االستراتيحية لجامعة بنها طالخ

 الغاية األولى
 طالب وخريجون متميزون وقادرون على المنافسة واالبتكار -1

 تكلفة المشروع باأللف المشروع/المبادرة األهداف األستراتجية
  .وتوزيع وتحويل الطالبتطوير نظم قبول  1-1-1 تطوير سياسات ونظم القبول. 1-1
تقدييم بددراتع تمييتيدم تتتوددزو وتتطدورو توادددب تسددت يات  1-2

 .واحتيا ات سوق المتل
تطوير البراتع األداييتيم واستحياث براتع  يويو غور  1-2-1

 تقيوييم بكييات ال اتمم.
 

 التدديريب وأسددالوب التميدديم السددتراتو ات تسددتتر تحدديوث 1-3
 سدوق  واحتيا دات وتسدت يات الميتى التطور لتوادبم والتقويم
 .المتل

قياس وتقويم كفاءو المتييدم التمييتيدم لترحيدم الييسدانس  1-3-1
 والبكالوريوس.

 

إنشدددددداء ترادددددددز لتنتيددددددم وتطددددددوير ابددددددياعات وابتدددددددارات  1-4-1 توفور بوئم تحفزو لالبتدار واالختراع  وريايو  األعتال. 1-4
 الشباب وريايو األعتال.

 

خدديتات تمييتيددم وأنشددطم طالبدد  ورعايددم تتتودددزو تقددييم  1-5
 تحقق رضا الطالب.

  اليعم األداييتى والرعايم واألنشطم الطالبيم. 1-5-1

إنشددددددداء تراددددددددز لتنتيدددددددم وتمزيدددددددز الت دددددددارات التطبيقيدددددددم  1-6
 والتيريب ليطالب والخري ون فى أتادن التوظوف.

إنشددددداء تراددددددز لت وودددددل الطدددددالب والخدددددري ون بتشددددداركم  1-6-1
 التؤسسات الت تتميم.

 

تمزيدددددددز الدددددددرواب  بدددددددون الخدددددددري ون وال اتمدددددددم و  دددددددات  1-7
 التوظوف.

إنشدددداء وتفموددددل وحدددديات تتابمددددم الخددددري ون لتؤسسددددات  1-7-1
 التوظوف ياخل سوق المتل تحييًا/ إقييتيًا/ يوليًا.
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 (2022-2016)  ة التنفيذية للخطة االستراتيحية لجامعة بنها طالخ

المبادرة / 
 المشروع

 
 المستهدف

 
 األنشطة

  فترة التنفيذ
 مؤشرات التنفيذ

 
 مخاطر التنفيذ

الجهات 
المسئولة عن 

 التنفيذ

الجهات 
المشرفة على 

 التنفيذ

 الميزانية
التكلفة  إلى من

 باأللف
مصادر 
 التمويل

 
 
 
 
 

1-1-1 
تطوووير ن وو  
قبوووووووووووووووووووووو  
وتوزيووووووووووووووو  
وتحويوووووووووووووول 

 .الطالب
 
 

1-1-1-1 
نظددددددددددددددددم قبددددددددددددددددول 
الطدددالب تتوافقدددم 
تدددددددددددددددع اليدددددددددددددددوائ  
والقدددوانون وتنفددد و 

 .الدترونياً 
 
 
 

القددوانون وقواعددي القبددول يراسددم  .1
التحددددددييو تددددددن الت يددددددس األعيددددددى 

 .لي اتمات
وضددع قواعددي ليقبددول تتفددق تددع  .2

القددوانون ولددوائ  الدييددات بال اتمددم 
والتخصصدددددات بتدددددا وواددددددب نظدددددم 

 .القبول المالتيم
اعتتددددداي واوعدددددالن وتنفوددددد  تيددددد   .3

  .القواعي الدترونيا

نظددددم قبددددول الطددددالب  .1 2017 2016
تتوافقدددددددددم تدددددددددع اليدددددددددوائ  

والقواعددددددددددددددددي  والقددددددددددددددددوانون
 التنظتم وتمينم.

تنفوددددددددددددددددددد  القواعددددددددددددددددددددي  .2
% 100الدترونيا بنسبم 

وفددددددددددق طبيمددددددددددم نشددددددددددا  
 .الدييم

عدددديم االلتددددزام  .1
تددددن قبددددل الدييددددات 
بقواعدددددددددددددي القبدددددددددددددول 
والتوزيددددددددددددع عيددددددددددددى 
التخصصددددددددددددددددددددددددددات 

 .التختيفم

ت يدددددددددددددددددددددددددس  .1
شدددددددددئون التميددددددددديم 
والطدددددددددددددددددددددددددددددددددددالب 

 .بال اتمم
شدددددددددددددددددددددددددددددئون  .2

التميدديم والطددالب 
 .بال اتمم

ت يدددددددددددددددددددددددددس  .1
 .ال اتمم

نائدددب رئددديس  .2
لشدددئون  ال اتمدددم

التمييم والطدالب 
 .بال اتمم

تددددددددديور إيارو  .3
شددددددددئون التميدددددددديم 
والطدددددددددددددددددددددددددددددددددالب 

 .بال اتمم

  ات  10
 
 
 
 
 
 
 
 

1-1-1-2 
سياسدددددددم تحويدددددددل 
الطدددددددددددالب تدددددددددددن 
لددددددددى ال اتمددددددددم  واو
توثقددددددددم وتميندددددددددم 
 .وتنف و الدترونًيا

 

يتحويددددل لإعدددياي ةليددددم واضددددحم  .1
تتفدددق تدددع لدددوائ  الت يدددس األعيدددى 

اسددددددددددب اتكانددددددددددات نتلي اتمددددددددددات و 
بددددددددددددراتع الال اتمددددددددددددم باسددددددددددددتخيام 

 .االلدترونيم التناسبم
اعتتددددددداي ا ليدددددددم تدددددددن ت يدددددددس  .2

 ال اتمم ونشروا ياخييًا وخار يًا.

ةليدددددددددددددددددددم لتحويدددددددددددددددددددل  .1 2017 2016
لددددددددددى  الطددددددددددالب تددددددددددن واو
ال اتمدددددم سدددددنويا توثقدددددم 

 .%100بنسبم  وتمينم
 

تزاودددددددددي اعدددددددددياي  .1
التحددددددددددددولون بتددددددددددددا 
يفدددددددددددددوق الطاقدددددددددددددم 
االسددددددددددددددددددددددددددددددددتيمابيم 

 .لي اتمم
 
 

ت يدددددددددددددددددددددددددددددس  .1
شددددددددئون التميدددددددديم 
والطدددددددددددددددددددددددددددددددددالب 

 .بال اتمم
الي ندددم المييدددا  .2

ليبدددراتع ال يوددديو 
 .بال اتمم

ت يدددددددددددددددددددددددددس  .1
 .ال اتمم

نائدددب رئددديس  .2
ال اتمدددم لشدددئون 
التمييم والطدالب 

 .بال اتمم
 

  ات  50
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1-2-1 
تطوووووووووووووووووووووووير 
البوووووووووووووووووووورام  
األكاديميوووووووووووة 
واسوووووووووووتحدا  
بوورام  جديووودة 

تقليديوووة غيووور 
بكليوووووووووووووووووووووات 

 .ةالجامع

1-2-1-1 
بددراتع أداييتيددم 
لترحيددددددددددددددددددددددددددددددددددددم 
الييسدددددددددددددددددددددددددددانس 
والبكددددددددددالوريوس  
تطدددددددددددورو بتدددددددددددا 
وتوافدددددددددددق تدددددددددددع 
التمددددددددددددددددددددددددددددددداوور 
األداييتيدددددددددددددددددددددددم 

   .التتبناه
 
 
 
 
 
 
 

ترا مددددددددم يوريددددددددم ليبددددددددراتع االداييتيددددددددم  .1
لتتابمدددددددددم تدددددددددي  تالءتت دددددددددا لتسدددددددددت يات 
التخصددو وتروددرات سددوق المتددل التحيدد  

 .واإلقييت  واليول 
البدددددراتع األداييتيددددم والتتوافقدددددم تطددددوير  .2

تددددددددددددع التمدددددددددددداوور األداييتيددددددددددددم لتختيددددددددددددف 
القطاعدددات وعرضددد ا عيدددى ت يدددس شدددئون 

 .التمييم والطالب تت ويا إلقراروا
اعتتدددددددددداي ت يددددددددددس ال اتمددددددددددم ليبددددددددددراتع  .3

 .األداييتيم التطورو
نشددددددر البددددددراتع التطددددددورو عيددددددى البوابددددددم  .4

االلدترونيدددم لي اتمددددم وغورودددا تددددن وسددددائل 
 .النشر
البدددددددددراتع التطدددددددددورو ياخييددددددددداً  تسدددددددددويق  .5

 .وخار ياً 
 
 
 

2016 
 

2018 
 

بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددراتع  .1
أداييتيددددددددم تطددددددددورو 
وتتوافقدددددددددددددددم تدددددددددددددددع 
التمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداوور 
األداييتيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم 
لتختيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف 
 القطاعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددات

 وتمتتيو.
االعددددالن عددددن  .2

عيددددددددددددددى  البددددددددددددددراتع
البوابدددم االلدترونيدددم 
و تسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددويق ا 
 ياخيياً وخار يا.

انشرال بمد   .1
أعضدددددددددددداء ووئدددددددددددددم 
التددديريس بالدييدددات 
باألعباء التيريسيم 

  .وغوروا
تقاوتدددددددددددددددددددددددددددددددددم   .2

بمددددددددد  أعضدددددددددداء 
ووئدددددددددددم التددددددددددديريس 
ليتطدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوير 

 .والتحيوث

ت يدددددددددددددددس  .1
شدددددئون التميددددديم 

 .والطالب
تركدددددددددددددددددددددز  .2

ضددتان ال ددويو 
واالعتتدددددددددددددددددددددددداي 

  .بال اتمم
البوابددددددددددددددددددم  .3

  .االلدترونيم

ت يددددددددددددددددددددددس  .1
 .ال اتمم

نائب رئديس  .2
ال اتمدددددددددددددددددددددددددددددم 
لشدددئون التميددديم 

 .والطالب
تيور تركدز  .3

ضتان ال دويو 
واالعتتددددددددددددددددددددددداي 

  .بال اتمم
التددددددددددددددددددددددديور  .4

التنفوددددددددددددددددددددددددددددد   
ليبوابددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم 

  .االلدترونيم

  ات  75
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1-2-1-2 
اسدددددددددددددددددددددددددتحياث 
بددراتع أداييتيددم 
تتتودددزو تتواددددب 
تددددددع تتطيبددددددات 
سدددددوق المتدددددل  
وتنفودددددد  بمدددددد  
تقررات دددددددددددددددددددددددددددددددا 

 .الدترونيا
 
 
 
 
 
 
 
 

يراسدددددم يوريدددددم عدددددن احتيا دددددات سدددددوق  .1
المتدددل وتدددي  تالءتدددم البدددراتع االداييتيدددم 

  .القائتم
انشددددداء بدددددراتع  يوددددديو وفقدددددا لتتطيبدددددات  .2

سدددددوق المتدددددل وتتفدددددق تدددددع ح دددددم وطبيمدددددم 
 .نشا  الدييات

عدددر  البدددراتع األداييتيدددم التسدددتحيثم  .3
والتتوافقددددم تددددع التمدددداوور األداييتيددددم عيددددى 

 .ت يس شئون التمييم والطالب إلقراروا
اعتتدددددددددداي ت يددددددددددس ال اتمددددددددددم ليبددددددددددراتع  .4

 .األداييتيم التستحيثم
تمدددددددددديول اليددددددددددوائ  الياخييددددددددددم ليدييددددددددددات  .5
 .ايواالتستحيثم واعتت  ابرات ب
نشدددر البدددراتع التسدددتحيثم عيدددى البوابدددم  .6

  .االلدترونيم لي اتمم وغوروا
تسدددددددويق البدددددددراتع التسدددددددتحيثم ياخييدددددددا  .7

التتابمددم اليوريددم لقيدداس فاعييددم و  .وخار يدداً 
 .عالبراتتي  
 

2016 
 

2019 
 

بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددراتع  .1
أداييتيدددددددم تطدددددددورو 
وتتوافقددددددددددددددم تددددددددددددددع 
التمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداوور 
األداييتيددددددددددددددددددددددددددددددددددددم 
لتختيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف 
 القطاعددددددددددددددددددددددددددددددددددددات

 وتمتتيو.
اإلعددددالن عددددن  .2

البدددددددددددددراتع عيدددددددددددددى 
البوابددم االلدترونيددم 
وتسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددويق ا 

 .ياخيياً وخار يا

انشرال بمد   .1
أعضدددددددددددداء ووئدددددددددددددم 
التددديريس بالدييدددات 
باألعبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداء 
  .التيريسيم وغوروا

تقاوتدددددددددددددددددددددددددددددددددم   .2
بمددددددددد  أعضدددددددددداء 
ووئدددددددددددم التددددددددددديريس 
ليتطدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوير 

 .والتحيوث
ضدددددددددددددددددددددددددددددددددمف  .3

 التواري التاليم.
عدديم اسددتدتال  .4

البنيددددددددددددم التحتيددددددددددددم 
لدددددددددددبم  كييدددددددددددات 

 ال اتمم.

ت يدددددددددددددددددس  .1
التميدددديم شددددئون 
 .والطالب

تركددددددددددددددددددددددز  .2
ضتان ال ويو 
واالعتتدددددددددددددددددددددداي 

  .بال اتمم
البوابدددددددددددددددددددم  .3

 .االلدترونيم

ت يدددددددددددددددددس  .1
 .ال اتمم

نائددددددددددددددددددددددددب  .2
رئدددددددددددددددددددددددددددددددددددددديس 
ال اتمددددددددددددددددددددددددددددم 
لشددئون التميدديم 

 .والطالب
تدددددددددددددددددددددددديور  .3

تركددددز ال ددددويو 
  .بال اتمم

التدددددددددددددددددديور  .4
التنفودددددددددددددددددددددددددددد   
ليبوابددددددددددددددددددددددددددددددددددددم 

 .االلدترونيم

  ات  200
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1-3-1 
قياس وتقووي  
كفاءة العملية 
التعليميوووووووووووووووة 
لمرحلووووووووووووووووووووة 
الليسووووووووووووانس 
 والبكالوريوس

 
 
 
 
 

1-3-1-1 
اسدددددددددددددددددتراتو ات 
واسدددالوب تميددديم 
وتميددددددم تحيثددددددم 
وتمتتددددددددددددددددددددددددددددددديو 

 .وتمينم
 
 
 
 
 

عددر  اسددتراتو يات وأسددالوب التميددديم  .1
والتميم التحيثم والدواريو تدن الدييدات عيدى 
ت يدددس شدددئون التميددديم والطدددالب بال اتمدددم 

 تت ويا العتتايوا.
التميددديم اعتتددداي اسدددتراتو يات وأسدددالوب  .2

والدددتميم الدددواريو تدددن الدييدددات تدددن  ت يدددس 
 .ال اتمم واوعالن ا

تدددددددددديريب أعضدددددددددداء ووئددددددددددم التدددددددددديريس  .3
 .وتمانووم عيى االستراتو يات التحيثم

 .تقويم وتتابمم أثر التيريب .4

اسددددددددددتراتو يات       .1  2017 2016
التمييم وأسددددددددددددددددددددددددددالوب
تحيثدددددددددددم والدددددددددددتميم 
 .وتمتتيو

وتميندددددم عيدددددى  .2
البوابدددم االلدترونيدددم 
بال اتمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم 
 .وب سالوب تختيفم

نقدددددددددو وعددددددددد   .1
بمددددددددد  أعضدددددددددداء 
ووئدددددددددددم التددددددددددديريس 
باألسدددددددددددددددتراتو يات 
واألسددددددددددددددددددددددددددددددددددددالوب 

 .التحيثم
 
 

ت يددددددددددددددددددس  .1
شددددئون التميدددديم 

 .والطالب
البوابددددددددددددددددددددم  .2

 .االلدترونيم
 
 

ت يدددددددددددددددددددددس  .1
 .ال اتمم

نائددددددددددددددددددددددددددددب  .2
رئدددددددددددددددددددددددددددددددددددددديس 
ال اتمددددددددددددددددددددددددددددم 
لشدددددددددددددددددددددددددددددددددددئون  
التميددددددددددددددددددددددددددددددددددديم 

 .والطالب
تدددددددددددددددددددددددددددديور  .3

البوابددددددددددددددددددددددددددددددددددددم 
 .االلدترونيم

 
--- 

 
--- 

1-3-1-2 
اسدددددددددددددددددتراتو ات 
واسدددددددددددددددددددددددددددددددالوب 
تدددديريب تحيثددددم 
تثددددددلد الفودددددديوو 
كددددددددددددددددونفرانس   

عددر  اسددتراتو يات وأسددالوب التدديريب  .1
الددواريو تددن الدييددات وتددن ترادددز ووحدديات 
ال اتمم دتركز تنتيم قيرات أعضاء ووئدم 

تركدددددددددددددز ال ددددددددددددويو  تركدددددددددددددز  -التدددددددددددديريس
التميوتددات والخدديتات البحثيددم... وغوروددا  
عيى ت يس شئون البوئدم وخيتدم الت تتدع 

2016 
 
 

2018 
 

اسددددددددددددددتراتو يات       .1
وأسدددددددددالوب الددددددددددتميم   
والتميدددددددددديم تحيثددددددددددم 

 .وتمينم وتمتتيو
الخطددددددددددددددددددددددددددددددددددد   .2

التيريبيدددددم ليدييدددددات 

نقدددددددددو وعددددددددد   .1
بمدددددددد  تنسددددددددو   
ال اتمدددددددم ب وتيدددددددم 
 .التيريب التستتر

نقدددددو التدددددواري  .2
التاليدددددددددم الالزتدددددددددم 

ت يدددددددددددددددددس  .1
شددددددئون البوئددددددم 
وخيتددددددددددددددددددددددددددددددددددم 

 .الت تتع
البوابدددددددددددددددددددم  .2

 .االلدترونيم

ت يدددددددددددددددددددددس  .1
 .ال اتمم

تدددددددددددددددددددددددددددديور  .2
البوابددددددددددددددددددددددددددددددددددددم 

 .االلدترونيم
نائب رئيس  .3

  ات  100
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التددددددديريب عدددددددن 
بمدددديم التحاددددداو 
االلدترونيم.... 
وغوروددددددددددددددددددددددددددددددددا   
وتمتتددددددددددددددددددددددددددددددديو 
وتميندددددددددددددددددددددددددددددددددددددم 

 .وتفميم

 .بال اتمم تت ويا العتتايوا
ابق تحيودديوا اعتتدداي االسددتراتو يات السدد .2

 .تن ت يس ال اتمم
عددددددددر  الخطدددددددد  التيريبيددددددددم ليدييددددددددات  .3

وترادددددددددددددز ال اتمددددددددددددم الخاصددددددددددددم بتنفودددددددددددد  
االسددددددتراتو يات السددددددابق اعتتايوددددددا عيدددددددى 
ت يددددددس شددددددئون البوئددددددم وخيتددددددم الت تتددددددع 

 تت ويًا العتتايوا. 
اعتتدددداي الخطدددد  التيريبيددددم تددددن ت يددددس  .4

 .ال اتمم
اعدددالن الخطدددد  التيريبيدددم عيددددى البوابددددم  .5

 .االلدترونيم
تنفوددددددددد  الخطددددددددد  التيريبيدددددددددم التمتتددددددددديو  .6

  .ليتستفويون
تقدددويم نتدددائع التددديريب وتتابمدددم أثدددره فددد   .7

 .ان از األعتال
 

وترادددددددز ال اتمدددددددم 
   .تمتتيو

الخطددددددددددددددددددددددددددددددددددد   .3
التيريبيدددددددددددم عيدددددددددددى 

االلدترونيدددم البوابدددم 
 .لي اتمم

خطدد  التدديريب  .4
 .تفميم

  .ليتيريب
 
 
 

تركددددددددددددددددددددددز  .3
ال ددددددددددددددددددددددددددددددددددويو 

 .بال اتمم
تركددددددددددددددددددددددز  .4

تنتيدددددم قددددديرات 
أعضدددداء ووئددددم 

 .التيريس
تركددددددددددددددددددددددز  .5

التميوتدددددددددددددددددات 
والخدددددددددددددددددددديتات 

 .البحثيم

ال اتمددددددددددددددددددددددددددددم 
لشددئون  البوئددم 
وخيتددددددددددددددددددددددددددددددددددم 

 .الت تتع
تيور تركز  .4

تنتيدددددم قددددديرات 
أعضدددداء ووئددددم 

 .التيريس
تيور تركز  .5

التميوتدددددددددددددددددات 
والخدددددددددددددددددددديتات 

 .البحثيم
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1-3-1-3 
أسدددددالوب تقدددددويم 
تميدددددم الطددددددالب 
تحيثددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم 
تثلدتيفددددددددددددددددددات 

بندددو  -اإلن ددداز
األسددددددددددددددددددددددددددددددئيم  
التقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددويم 
االلدتروندددددددددد .. 
وغوروددددددددددددددددددددددددددددا    
وتمتتددددددددددددددددددددددددددددددديو 

 .وتمينم
 
 
 

عدددددددر  تقترحدددددددات الدييدددددددات ب نشددددددداء  .1
وحدديات القيدداس والتقددويم ب ددا عيددى ت يددس 
شدددئون التميددديم والطدددالب بال اتمدددم تت وددديا 

 .القراروا
اعتتددددددداي ت يدددددددس ال اتمدددددددم لوحددددددديات  .2

  .القياس والتقويم التقترحم تن الدييات
س ال اتمدددددددم ألسدددددددالوب اعتتددددددداي ت يددددددد .3

القيددداس والتقددددويم التتضددددتنم بمددددي عرضدددد ا 
عيددددددى ت يددددددس شددددددئون التميدددددديم والطددددددالب 
وتركدز القيداس والتقدويم بال اتمدم واوعالن دا 

 .وتتابمم تنفو وا

زيددددددددددايو عدددددددددديي  .1 2018 2016
وحدددددددديات القيدددددددداس 
والتقويم ف  كييات 
ال اتمدددددددددم بنسدددددددددبم 

 .% سنوياً 25
أسدددددددددددددددددددددددددددددددالوب  .2

تطدددددددددددورو لقيددددددددددداس 
وتقددددددددويم الطددددددددالب 

وتميندددددددددم  تمتتددددددددديو
 .وتفميم

نقدددددو التدددددواري  .1
 .التاليم
تقاوتم أعضاء  .2

 ووئددددددددددددم التدددددددددددديريس 
ألسددددددالوب القيددددددداس 
والتقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددويم 

 .التستحيثم
 

ت يدددددددددددددددددددس  .1
شدددددئون التميددددديم 

 .والطالب
تركددددددددددددددددددددددددز  .2

القيددددددددددددددددددددددددددددددددددداس 
 والتقدددددددددددددددددددددددددددددددددويم 

 .بال اتمم
 
 
 
 

ت يدددددددددددددددددس  .1
 .ال اتمم

نائدددددددددددددددددددددددددب  .2
رئدددددددددددددددددددددددددددددددددددددديس  
ال اتمددددددددددددددددددددددددددددم 
 لشددئون التميدديم 

 .والطالب
تدددددددددددددددددددددددديور  .3

تركدددز القيددداس 
والتقدددددددددددددددددددددددددددددددويم 

 .بال اتمم
 
 
 

  ات  1000
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1-4-1 
إنشووواء مراكوووز 
لتنميووووووووووووووووووووووة 
وتطووووووووووووووووووووير 
ابوووووووووووووووووداعات 
وابتكووووووووووووووارات 
الشوووووووووووووووووووباب 
وريوووووووووووووووووووووادة 

 .األعما 
 

1-4-1-1 
إنشددددددداء تركددددددددز 
التتودددددز لرعايدددددم 
التوودددددددددددددددددددددددو ون 
والتبتددددددددددددددددددددددرين 
بال اتمددددددددددددددددددددددددددددم 
ووحدددددددددددددددددددددددددددددديات 
التتوددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددز 

 .بالدييات
 
 
 
 
 
 
 
 

 د   إعياي الئحم ليتركز توضحًا ب ا  .1
- اختصاصدددددددددات  – ت االتدددددددد  – أويافدددددددد 

 تصاير تتويي    واعتتايوا ونشروا.
وتمدددددددداوور التتوددددددددز تحيوددددددددي ت دددددددداالت  .2

 وتحيوث ا بتمرفم ل ان تتخصصم.
نشددر ثقافدددم التتوددز بتمددداووره وت االتددد   .3

 التختيفم بطرق تتمييو.
ادتشدددددددددال وتبنددددددددد  التتتودددددددددزون تدددددددددن  .4

الطددددددددددددددددالب فددددددددددددددددى كافددددددددددددددددم الت دددددددددددددددداالت 
 وتيسوراشتراد م ف  التؤتترات الميتيم.

إعددددياي بددددراتع تدددديريب لتنتيددددم ت ددددارات  .5
 االبدددددياع واالبتددددددار وريدددددايو األعتدددددال لدددددي 

 الطالب و اعتتايوا.
اإلعدددددددالن عدددددددن البدددددددراتع  وتسدددددددويق ا  .6

 .وتنفو وا

2016 
 

تركددددددز التتوددددددز  .1 2018
ليتوودددددددددددددددددددددددددددددددددددددو ون 

   .والتبتدرين
الئحددددم تمتتدددديو  .2

 .وتمينم ليتركز
تمددددددددددددددددددددددددداوور و  .3

ت ددددددداالت التتودددددددز 
 تحييو و تمينم.

بدددددراتع تددددديريب  .4
عيدددددددددددد  ت ددددددددددددارات 
االبدددددياع واالبتددددددار 
وريدددددددايو االعتدددددددال 
 .تمتتيو و تمينم

زيدددددددددايو أعدددددددددياي  .5
لطدددالب التدددير ون ا

عيدددددددددددددى البدددددددددددددراتع 
التمتتدددددددديو بنسددددددددبم 

 .% سنويا10

نقدددو التدددواري  .1
 .التاليم

صددددددددددددددددددددددددددددددموبم  .2
ادتشددددال الطددددالب 
التوودددددددددددددددددددددددددددددددددددددو ون 
والتبتددددددددددرين فددددددددد  
ظددددددددددددددددل الزيددددددددددددددددايو 
السددنويم فدد  أعددياي 

 .الطالب
ضدددددددددددددددددددددددددددددددددمف  .3

تسدددددددددويق البدددددددددراتع 
التقيتدددددددددم لتنتيدددددددددم 
ت ددددددددارات االبددددددددياع 

 .وريايو األعتال

تركددددددددددددددددددددددددددز  .1
التميوتدددددددددددددددددات 
والخدددددددددددددددددددديتات 

 .البحثيم
ت يدددددددددددددددددددددس  .2

شددددددئون البوئددددددم 
وخيتددددددددددددددددددددددددددددددددددم 

 .الت تتع
 
 

ت يدددددددددددددددددس  .1
 .ال اتمم

نائددددددددددددددددددددددددب  .2
رئدددددددددددددددددددددددددددددددددددددديس 
ال اتمددددددددددددددددددددددددددددم 
لشددددئون البوئدددددم 
وخيتددددددددددددددددددددددددددددددددددم 

 .الت تتع
تدددددددددددددددددددددددديور  .3

تركدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددز 
التميوتدددددددددددددددددات 
والخدددددددددددددددددددديتات 

  .البحثيم
تدددددددددددددددددددددددديور  .4

البوابددددددددددددددددددددددددددددددددددددم 
االلدترونيددددددددددددددددم 

 .لي اتمم

  ات  500
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1-5-1 
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األكوووووووووووواديمى 
والرعايوووووووووووووووووة 
واألنشوووووووووووووطة 

 .الطالبية
 
 
 
 
 
 

1-5-1-1 
يعدددددم الطدددددالب 
أداييتيدددددددددددددددددددددددددددددددددا 
ورعدددداوت م وفقددددًا 

 .الحتيا ات م
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

إعدددياي بدددراتع تتتودددزو وتنفددد  بمضددد ا  .1
الدترونيددددددددا لرعايددددددددم الطددددددددالب الفددددددددائقون  
والتتمثددددددرين أداييتيددددددا بتمرفددددددم الدييددددددات 
ووفقدددددا الحتيا دددددات الطدددددالب وعرضددددد ا 
عيددددى ت يددددس شددددؤون التميدددديم والطددددالب 

 .بال اتمم
البددراتع تددن ت يددس ال اتمددم اعتتداي  .2

 و االعالن عن ا.
وضدددع خطدددم لتطدددوير خددديتات يعدددم  .3

الطددالب أداييتيدددًا واعتتايودددا  واالعدددالن 
 عن ا.
تتابمددم تنفودد  البددراتع وخطددم تطددوير  .4

 .خيتات يعم الطالب

2016 2017 
 
 
 
 
 

بددددددددددراتع رعايددددددددددم  .1
الطدددددددددالب الفدددددددددائقون 
والتتمثدددرين أداييتيدددا 

 .توثقم وتمينم
خطدددددددددم تطدددددددددوير  .2

خددددددددددددددددديتات يعدددددددددددددددددم 
الطدددددددددالب أداييتيدددددددددا 
تمتتدددددددددديو وتنشددددددددددورو 

 .وتنف و

عددددددددددددديم تدددددددددددددوفر  .1
 التددددددددواري البشددددددددريم
والتاييددددددم الالزتددددددم 
لتنفوددددددددددددددددددد  تيددددددددددددددددددد  

 .االنشطم
عددددزول بمدددد   .2

الطدددددددددددددالب عدددددددددددددن 
تتارسدددم األنشدددطم 

 .الطالبيم

ت يددددددددددددددددددددس  .1
 شدئون  التميديم
والطدددددددددددددددددددددددددالب 

 .بال اتمم
تركدددددددددددددددددددددددددز  .2

ضدددددددددددددددددددددددددددددددددتان 
 .ال ويو

البوابددددددددددددددددددددددم  .3
 .االلدترونيم

ت يدددددددددددددددددس  .1
 .ال اتمم

نائددددددددددددددددددددددددب  .2
رئديس ال اتمدم 
لشدددئون التميددديم 

 .والطالب
تدددددددددددددددددددددددديور  .3

تركددددز ضددددتان 
ال ددددددددددددددددددددددددددددددددددددويو 
واالعتتدددددددددددددددددددددددداي 

 .بال اتمم
تدددددددددددددددددددددددديور  .4

البوابددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم 
 .االلدترونيم

 
 
 

  ات  500
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1-5-1-2 
أنشددطم طالبيددم 
وخددددددددددددددددددددددددددددديتات 
تمييتيدددددددددددددددددددددددددددددددددددم 

 .تتتوزو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تخصيو أتادن لتتارسدم األنشدطم  .1
الطالبيدددم بكدددل كييدددم تدددع وضدددع ضدددواب  

 .لتتارست ا
الدييددات قيددام ال اتمددم بالتنسددوق تددع  .2

بتنفوددد  بدددراتع واضدددحم ووايفدددم ل نشدددطم 
الطالبيددددم والخدددديتات التمييتيددددم التتتوددددزو 

خددديتات الرعايدددم  –دالدددرحالت التمييتيدددم 
 –االعاندددددددات اال تتاعيدددددددم  –الصدددددددحيم 

تيريب الطدالب عيدى الت دارات التختيفدم 
 .الترتبطم بسوق المتل   ...وغوروا 

قيدام ت يدس شددئون التميديم والطددالب  .3
عددددياي تقدددداويس الرضددددا عددددن بال اتمددددم ب 

األنشدددطم الطالبيدددم والخددديتات التمييتيدددم 
واعتتايوددددددا تت ودددددديا لتنفودددددد وا تددددددن قبددددددل 

 الدييات.

أتددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددادن  .1 2022 2016
تخصصدددم لتتارسدددم 
األنشدددددددطم الطالبيدددددددم 

 .بكل كييم
قائتددددددم بضددددددواب   .2

تتارسدددددددددم األنشدددددددددطم 
الطالبيدددم توثقدددم تدددن 
ت يددددددددددددس ال اتمددددددددددددم 

 .وتنشورو
بددددددراتع واضددددددحم       .3

 وتمتتددددددديو لالنشدددددددطم
 .الطالبيم

يورات تيريبيددددددددددددم  .4
لتطدددددددددوير الت دددددددددارات  
الترتبطددددددددددددم بسددددددددددددوق 

 .المتل

قيدددددددددددم أتدددددددددددادن  .1
تتارسدددم األنشدددطم 
الطالبيدددددددددددددم فددددددددددددد  

 .بم  الدييات
نقددددو التددددواري  .2

 .التاليم

ت يددددددددددددددددس  .1
شددددئون التميدددديم 

 .و الطالب
ت يددددددددددددددددس  .2

شددددددئون البوئددددددم 
وخيتددددددددددددددددددددددددددددددددددم 

 .الت تتع
تركدددددددددددددددددددددز  .3

ال ددددددددددددددددددددددددددددددددددويو 
 .بال اتمم

البوابدددددددددددددددددددم  .4
 .االلدترونيم

تركدددددددددددددددددددددز  .5
التميوتدددددددددددددددددات 
والخدددددددددددددددددددديتات 

 .البحثيم

ت يدددددددددددددددددددددس  .1
 .ال اتمم

نائددددددددددددددددددددددددددددب  .2
رئدددددددددددددددددددددددددددددددددددددديس 
ال اتمددددددددددددددددددددددددددددم 
لشددئون التميدديم 

 .والطالب
تدددددددددددددددددددددددددددديور  .3

تركددددز ال ددددويو 
 .بال اتمم

تدددددددددددددددددددددددددددديور  .4
البوابددددددددددددددددددددددددددددددددددددم 

 .االلدترونيم
تركددددددددددددددددددددددددددز  .5

التميوتدددددددددددددددددات 
والخدددددددددددددددددددديتات 

 .البحثيم
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1-5-1-3  
تطوير خديتات 
التدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددين 

  .ال اتميم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توفور احتيا ات التطداب  والتطداعم  .1
األ  دددزو واأليوات والتدددواي الر ائيدددم تدددن 

واليحددوم باسددتترار وفقددا ألعددياي الطددالب 
التددددد  ودددددتم اسدددددتيماب م بالتدددددين  وتدددددوفور 
أتادن تناسدبم لتنداول الطدالب لو بدات م 

 .الر ائيم
تحسدددددون اتكاندددددات التكتبدددددم الميتيدددددم  .2

والثقافيددددددددم ور ط ددددددددا بالتكتبددددددددم الرقتيددددددددم 
 بال اتمم.

تددددددوفور أتددددددادن تناسددددددبم ليتدددددد ادرو    .3
يعم تتارسدددم األنشدددطم الطالبيدددم فددد  ولددد

 التين ال اتميم.
تددددددددوفور وسددددددددائل تواصددددددددالت لنقددددددددل  .4

الطدددددددالب تدددددددن التدددددددين ال اتميدددددددم إلدددددددى 
 كييات م والمكس..... 

 
 

تطدددددداب  ت  ددددددزو  .1 سنويا 2016
وفقدددا لتمددداوور  دددويو 

 .التين ال اتميم
تكتبدددددددددم عيتيدددددددددم  .2

وثقافيددددددددددددددم ت  ددددددددددددددزو 
وتتصددددددديم بالتكتبدددددددم 

 .الرقتيم بال اتمم
أتددددددادن تناسددددددبم  .3

ليتددددد ادرو ولتتارسدددددم 
 .األنشطم الطالبيم

وسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددائل  .4
تواصدددددددددالت كافيدددددددددم 
لنقدددددل الطدددددالب تدددددن 

لى كييات م  .واو

نقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو  .1
االتكانددددددددددددددددددددددددددددددددددددات 

 .التاييم
 
 

ت يددددددددددددددددددددس  .1
إيارو  التددددددددددين 

 .ال اتميم
ت يددددددددددددددددددددس  .2

شدددددددؤون البيدددددددم 
وخيتددددددددددددددددددددددددددددددددددم 

 .الت تتع
البوابددددددددددددددددددددددم  .3

 .االلدترونيم
وحددددددددددددددددددددددددددديو  .4

تدنولو يددددددددددددددددددددددا 
 .التميوتات

تددديور عدددام  .5
التددددددددددددددددددددددددددددددددددددددين 

 .ال اتميم

ت يددددددددددددددددددددس  .1
 .ال اتمم

نائدددددددددددددددددددددددددددب  .2
رئدددددددددددددددددددددددددددددددددددددديس 
ال اتمددددددددددددددددددددددددددددم 
لشددددؤون البوئددددم 
وخيتددددددددددددددددددددددددددددددددددم 

 .الت تتع
تركدددددددددددددددددددددددددز  .3

ضتان ال ويو 
 .بال اتمم

تشدددددددددددددرل ال .4
عيدددددددددددى عدددددددددددام 

التددددددددددددددددددددددددددددددددددددددين 
 .ال اتميم

  ات  7000
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1-5-1-4 
تطددددددوير البنيددددددم 
التحتيددددم ليتددددين 
ال اتميم لزيايو 
طاقات ددددددددددددددددددددددددددددددددددا 

 .االستيمابيم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

زيددايو عدديي غددرل اإلقاتددم وت  وزوددا  .1
 ب ثاث تناسب .

إنشددددددددداء يار ليضددددددددديافم  ات طدددددددددابع  .2
خدددددداو ليوافدددددديون وليطددددددالب الدددددد ون لددددددم 

م شدددرو  االلتحددداق بالتدددين تنطبدددق عيدددو 
 .ال اتميم

إنشاء عيايو ياخييدم ليتدين ال اتميدم  .3
 ليعم الرعايم الصحيم ليطالب.

 

غددددددددددددرل كافيددددددددددددم  .1 2022 2016
وتناسدددددددددددددددبم لمددددددددددددددديي 
الطدددددالب التيتحقدددددون 

 .بالتين ال اتميم
يار ليضدددددددددددددددددددديافم  .2

 ات طددددددابع خدددددداو 
وت  ددددددددددددددددزو طبقددددددددددددددددا 
لتماوور  ويو التين 

 .ال اتميم
عيدددددددددددددايو طبيدددددددددددددم  .3

 ياخييم ت  زو .

نقددددو التددددواري  .1
 .التاييم

صدددددددددددددددددددددددددددددددموبم  .2
تخصددددديو تكدددددان 
تناسدددددددددب إلقاتدددددددددم 

 .يار الضيافم

ت يدددددددددددددددددددس  .1
إيارو  التددددددددددددين 

 .ال اتميم
ت يدددددددددددددددددددس  .2

شددددددؤون البوئددددددم 
وخيتددددددددددددددددددددددددددددددددددددم 

 .الت تتع
ال وئدددددددددددددددددددددددم  .3

ال نيسددددددددددددددددددددددددددديم 
 .بال اتمم

تددديور عدددام  .4
التددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددين 

 .ال اتميم

ت يددددددددددددددددددددددس  .1
 .ال اتمم

نائب رئديس  .2
ال اتمددددددددددددددددددددددددددددددم 
لشدددددؤون البوئدددددم 
وخيتددددددددددددددددددددددددددددددددددددم 

 .الت تتع
تركددددددددددددددددددددددددددددز  .3

ضددتان ال ددويو 
 .بال اتمم

تشرل عام  .4
التددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددين 

 .ال اتميم
 
 
 
 

  ات  3000
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1-5-1-5 
نظددددددددددام  ددددددددددويو 
ياخيددددد  ليتدددددين 

 .ال اتميم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تحدددددديوث سياسددددددات وقواعددددددي القبددددددول  .1
 .ليتين ال اتميم

إعدددددددددياي توثدددددددددداق أخالقددددددددد  لضددددددددددب   .2
 بون تنسو   التين ال اتميم. المالقات

تيكندددددددددم التدددددددددين ال اتميدددددددددم و لددددددددد   .3
 بتطبوق نظام الزوراء.

التددديريب التسدددتتر ليمددداتيون بالتدددين  .4
 ال اتميم.

تحددديوث ال يكدددل التنظيتددد  ليمددداتيون  .5
  .بالتين ال اتميم

التوصوف الوظيف  ليماتيون بالتدين  .6
 ال اتميم.

سياسددددددددات قبددددددددول  .1 2018 2016
الطدددددددددددددالب ليتدددددددددددددين 

تمتتدددددددديو ال اتميددددددددم 
 وتمينم.

توثددددددداق أخالقددددددد   .2
 .تمتتي وتمين

خددددددديتات التدددددددين  .3
 .ال اتميم تتيكنم

ويكدددددددل تنظيتددددددد   .4
 .تمتتي وتمين

توصدددوف وظيفددد   .5
ليمدددددددددداتيون بالتددددددددددين 
ال اتميددددددددددم تمتتددددددددددي 

 .وتمين
 

ضدددمف البنيدددم  .1
التحتيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم 
لتدنولو يددددددددددددددددددددددددددددددددددددا 

 .التميوتات

ت يدددددددددددددددددس  .1
إيارو  التددددددددددددين 

 .ال اتميم
ت يدددددددددددددددددس  .2

شددددددؤون البوئددددددم 
وخيتددددددددددددددددددددددددددددددددددددم 

 .الت تتع
تدديور عددام  .3

التددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددين 
 .ال اتميم

 
 

ت يدددددددددددددددددددس  .1
 .ال اتمم

نائددددددددددددددددددددددددددب  .2
رئدددددددددددددددددددددددددددددددددددددديس 
ال اتمددددددددددددددددددددددددددددم 
لشددددؤون البوئددددم 
وخيتددددددددددددددددددددددددددددددددددم 

 .الت تتع
تركددددددددددددددددددددددددز  .3

ضتان ال ويو 
 .بال اتمم

تشددددددددددددددددددرل  .4
عدددددددددام التدددددددددين 

 .ال اتميم

  ات  10
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1-5-1-6 
نظدددددددام صددددددديانم 
يوريدددددددم ليتدددددددين 

  .ال اتميم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تفمودددل وحددديو صددديانم ترافدددق وأ  دددزو  .1
 .التيونم

إيارو األزتددددددددددددددددات تفموددددددددددددددددل وحدددددددددددددددديو  .2
 .والدوارث

وحدددددددددديو صدددددددددديانم  .1 سنويا 2016
ترافدددددددددددددددق وأ  دددددددددددددددزو 
التيوندددم تفميدددم طبقدددا 
لتماوور  ويو التين 

 .ال اتميم
وحددددددددددددددددددددددددددددديو إيارو  .2

األزتددددددات والدددددددوارث 
تفميددم طبقددا لتمدداوور 
 دددددددددددددددددددويو التدددددددددددددددددددين 

 .ال اتميم

نقدددددو االتكانددددددات 
 .التاييم

 
 

ت يدددددددددددددددس  .1
إيارو  التددددددددددين 

 .ال اتميم
ت يدددددددددددددددس  .2

شدددددؤون البوئدددددم 
وخيتددددددددددددددددددددددددددددددددددم 

 .الت تتع
تيور عدام  .3

التددددددددددددددددددددددددددددددددددددددين 
 .ال اتميم

 

ت يدددددددددددددددددس  .1
 .ال اتمم

نائددددددددددددددددددددددددب  .2
رئديس ال اتمدم 
لشدددددؤون البوئدددددم 
وخيتددددددددددددددددددددددددددددددددددددم 

 .الت تتع
تركددددددددددددددددددددددز  .3

ضددتان ال ددويو 
 .بال اتمم

تشددددددددددددددددرل  .4
عددددددددددام التددددددددددين 

 .ال اتميم

  ات  100
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1-6-1 
إنشووواء مراكوووز 
لتأهيوووووووووووووووووووووول 
الطوووووووووووووووووووالب 

ن يوالخووووووووووريج
بمشووووووووووووووواركة 
المؤسسوووووووووات 

 .المجتمعية
 
 
 
 
 

1-6-1-1 
تركدددددددز ت وودددددددل 
الخدددددددددددددددددددددددددري ون 
لتنتيددددم وتمزيددددز 
الت ددددددددددددددددددددددددددددارات 
التطبيقيددددددددددددددددددددددددددددم 
الالزتدددددددددددددددددددددددددددددددددددم 
ليتوظودددددددددددددددددددددددددددف 
ووحياتددددددددددددددددددددددددددددددد  

 .بالدييات
 
 
 
 
 
 
 

إعدددياي الئحددددم ليتركددددز توضددددحًا ب ددددا  .1
 - اختصاصدددددات  – ت االتددددد  –أويافددددد  

وغوروددددددددددددددا بتمرفدددددددددددددددم إيارو  تتوييدددددددددددددد ...
الخددري ون  واعتتايوددا ونشددروا وتطبيق ددا 

 .عيى وحيات الخري ون بالدييات
 يراسم التماوور القوتيم ليتوظوف. .2
عقددددي تيتقددددى سددددنو  ليتوظددددف يضددددم  .3

تؤسسددددددددات الت تتددددددددع التسددددددددتفويو تددددددددن 
خري ددددددددددد   اتمدددددددددددم بن دددددددددددا وأصدددددددددددحاب 

 .األعتال
تحيودددي الت ددددارات التطبيقيددددم الالزتددددم  .4

 .ليتوظوف
واالسدددددددددددتراتو يات  إعدددددددددددياي البدددددددددددراتع .5

الالزتدددددددددددم لت وودددددددددددل الخدددددددددددري ون عيدددددددددددى 
التطبيقيددم الالزتدم ليتوظوددف و الت دارات 
 واالعالن عن ا. اعتتايوا

عقددي يورات تيريبيددم ليخددري ون  عيددى  .6
الت ددددارات التطبيقيددددم الالزتددددم ليتوظوددددف 

 تن خالل:

2016 
 
 

2018 
 

تركدددددددز ت وودددددددل  .1
ال دددددددددددري ون  لددددددددددد  
الئحدددددددددددم تمتتددددددددددديو 

 .وتمينم
تمددددداوور قوتيدددددم  .2

و ت ارات تطبيقيم 
ليتوظودددددف تحدددددييو 

 واضحم.
تيتقدددددددى سدددددددنو   .3

يضددددددددددددددددم ر ددددددددددددددددال 
األعتددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال 
وأصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددحاب 
التصال  بخري   

 .ال اتمم
بدددددراتع تيريبيدددددم  .4

عيدددددددددددد  ت ددددددددددددارات 
التوظودددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف 
      التطبيقيددددم تمتتدددديو

 وتمينم.

ضددمف تسددويق  .1
 البراتع التيريبيم

ضددمف التددواري  .2
 .التاليم

ضدددمف قندددوات  .3
االتصدددددددددددال بددددددددددددون 
ال اتمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم 
وتؤسسددددددددددددددددددددددددددددددددددات 

 .الت تتع
عدددددددددديم و دددددددددددوي  .4

يانددددددددددددات قاعدددددددددددديو ب
تحيثدددددددددددم لر دددددددددددال 
الصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددناعم 
بالقيوو يدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم 
وتؤسسددددددددددددددددددددددددددددددات م 

 .االنتا يم 
عدددددددددديم و دددددددددددوي  .5

ت يدددددددددددددددس  .1
شددددددئون البوئددددددم 
وخيتددددددددددددددددددددددددددددددددددم 

 .الت تتع
 إيارو .2

الخدددددددددددددددددددددري ون 
بال اتمددددددددددددددددددددددددم 

 .والدييات
تركددددددددددددددددددددز  .3

 ال ويو
 .بال اتمم .4
تركددددددددددددددددددددز  .5

 التميوتات
والخديتات  .6

 .البحثيم

ت يدددددددددددددددددس  .1
 .ال اتمم

نائدددددددددددددددددددددددددب  .2
رئدددددددددددددددددددددددددددددددددددددديس 
ال اتمددددددددددددددددددددددددددددم 
لشددددئون البوئدددددم 
وخيتددددددددددددددددددددددددددددددددددم 

 .الت تتع
تيور إيارو  .3

الخدددددددددددددددددددددري ون 
 .بال اتمم

تيور إيارو  .4
تركدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددز 
التميوتدددددددددددددددددات 
والخدددددددددددددددددددديتات 

 .البحثيم

  ات  500
 

بالتمدددددددددددداون 
تدددددددددددع وزارو 
القددددددددددددددددددددددددو  

 الماتيم
 

ال بددددددددددددددددددات 
 اتوالتبرع

تدددددددددددددددددددددددددددددددددن 
التؤسسات 
 الت تتميم
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  التدددددددديريب عيدددددددد  ت ددددددددارات التماتددددددددل

 Soft Skillsالناعتم 
  التددددددديريب عيدددددددى الت دددددددارات الت نيدددددددم

hard skills 
  الت وودددل ليتددديريب لددد و  االحتيا دددات

 الخاصم
قيدددددداس أثددددددر وتددددددريوي التدددددديريب عيددددددى و.

 الخري ون

تطبودددق البدددراتع  .5
التيريبيددددددددددم عيددددددددددى 
ت دددارات التوظودددف 
التطبيقيدددددددم بنسدددددددبم 

%  تدددددددددددددددددددددددددن 10د
 .الخري ون سنويا

تقدداويس لقيددداس  .6
أثددددددر  وريوي تيدددددد  
 البراتع وتطبيق ا.

قاعدددددددددددديو بيانددددددددددددات 
تحيثددددددددددددم سددددددددددددنويا 
 .لخري   ال اتمم
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1-7-1 
إنشاء وتفعيل 
وحوووووووووووووووووووودات 
متابعوووووووووووووووووووووة 
الخوووووووووووووريجين 
لمؤسسوووووووووووات 
التو يوووووووووووووووف 
داخوووول سووووو  
العموول محليووا/ 
إقليميوووووووووووووووووووا/ 

 .دوليا
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تتابمدم خري ددى 
ال اتمددددددددددددددددددددددددددددددددم 
بالتمددددددداون تدددددددع 
تؤسسددددددددددددددددددددددددددات 
التوظودددددف  ات 

 .المالقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تديوددددددددددف تركددددددددددز ت ووددددددددددل خري دددددددددد   .1
ال اتمدددددددددم  بتتابمدددددددددم خري ددددددددد  كييدددددددددات 

 .ال اتمم
وضددع أسددالوب ليتواصدددل تددع   دددات  .2

التوظوف ياخل  ت وريم تصر المر يدم 
 .وخار  ا  ات المالقم

تيتقى ليتوظوف سدنويًا لتسداعيو عقي  .3
خري ددددى ال اتمددددم  عيددددى التواصددددل تددددع 
تؤسسددات التوظوددف  ات المالقددم ياخددل 

 .تصر وخار  ا
إنشدداء رابطددم لخري ددى   اتمددم بن ددا  .4

 .لنقل الخبرات بون الخري ون
 .تحيوث بيانات الخري ون سنويا .5
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أسددددددددددددددددددددددددددددددددددالوب   .1
تحددددددييو ليتواصددددددل 
تددددددددددددددددددع   ددددددددددددددددددات 
التوظوددددددددددددددددددف  ات 

ياخدددددددددددل  المالقدددددددددددم
 ت وريددددددم تصددددددر 
 .المر يم وخار  ا

عقددددددددددي تيتقددددددددددى  .2
 .التوظوف سنوياً 

رابطددم خري دد   .3
 اتمددددددددددددددددم بن ددددددددددددددددا 

 .تش رو

ضددمف التددواري  .1
 .التاليم

ضددددددددددددددددددددددددددددددددددددمف  .2
اسددت ابم تؤسسددات 
التوظوددددددددددددددددددددف  ات 

 .المالقم
صدددددددددددددددددددددددددددددددددموبم  .3

التواصددددددددددددددل تددددددددددددددع 
 .الخري ون

ت يددددددددددددددددددس  .1
شدددددددئون البوئدددددددم 
وخيتددددددددددددددددددددددددددددددددددددم 

 .الت تتع
إيارو  .2

شددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددئون 
الخدددددددددددددددددددددددري ون 

 .بال اتمم
البوابددددددددددددددددددددم  .3

 .االلدترونيم
 

ت يدددددددددددددددددددددس  .1
 .ال اتمم

نائب رئيس  .2
ال اتمددددددددددددددددددددددددددددم 
لشددددئون البوئدددددم 
وخيتددددددددددددددددددددددددددددددددددم 

 .الت تتع
تددددديور إيارو  .3

شددددددددددددددددددددددددددددددددددددددئون 
 .الخري ون

تددددديور إيارو  .4
البوابددددددددددددددددددددددددددددددددددددم 

 .االلدترونيم

  ات  1000
 

بالتمدددددددددددداون 
تددددددددددددددددددددددددددددددددددع 
تؤسسدددددددات 
التوظودددددددددف 

  ات
 المالقم

 


