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 فطخ انزؾٍَٛ نهكهٛخ 
 أنواع االستراتيجيات   -  أوال

 إَٔاع االٍزوارٛغٛبد
 (رطٕٚو ٔرؾٍَٛ) WO :انفوص  –اٍزوارٛغٛبد انضؼف 

•  

 (ًَٕ  ٔ رٍٕغ:  SO( انفوص  –اٍزوارٛغٛبد انمٕح

●   

 (االَكًبُ:  WT( انزٓلٚلاد–اٍزوارٛغٛبد انضؼف

•  

 (صجبد ٔاٍزمواه: ) STانزٓلٚلاد–اٍزوارٛغٛبد انمٕح

●  

 األهداف اإلستراتيجية وسياسات الكلية  في ضوء التحليل البيئي وخطة الكلية اإلستراتيجية.   -ثانيا  
 أْلاف انكهٛخ 

1-  

 األهداف اإلستراتيجية
نزؾمٛك األْلاف انؼبيخ نهكهٛخ  الثل نإلٍزوارٛغٛخ اٌ رزجُٗ يغًٕػخ يٍ األْلاف اإلٍزوارٛغٛخ ٔاٌ رزى طٛبغزٓب نزكٌٕ يورجطخ ثٕالغ 

ى انمَى ٔانكهٛخ ٔانغبيؼخ ٔؽبنزٓب انواُْخ ٔاٌ ركٌٕ ماد يمبٌٚٛ كًٛخ ًٚكٍ ثٓب لٛبً يلٖ ئَغبى ٔرؾمٛك انًَزٓلف يُٓب،فٙ ضٕء هؤٚخ انمَ

 :خ ٔهٍبنزٓب،ٔانزؾهٛم انجٛئٙ،ٔفطخ انغبيؼخ اإلٍزوارٛغٛخ؛ رَؼٗ انكهٛخ ئنٗ رؾمٛك األْلاف اإلٍزوارٛغٛخ انزبنٛخ ٔانكهٛ
 انٓلف األٔل  •
•  

 رؾهٛم انفغٕح ثٍٛ انٕضغ انؾبنٙ ٔاألْلاف اإلٍزوارٛغٛخ - صبنضب

ٔانٗ انلهاٍخ اننارٛخ نهكهٛخ ٔكننك رموٚو ىٚبهاد انًزبثؼخ،ٔيٍ ( SWOT Analysis)اٍزُلد كهاٍخ انفغٕح ئنٙ َزبئظ انزؾهٛم انجٛئٙ 

انٕضغ انواٍْ نهكهٛخ ٔثٍٛ يب رَؼٙ انغبيؼخ انٗ رؾمٛمّ يٍ أْلاف يَزمجهٛخ؛ نلػى ٔروٍٛـ : صى فملد فٗ ضٕء يب رملو رؾلٚل انفغٕح يبثٍٛ 

نلهاٍخ ػٍ طوػ طوق ٍٔٛبٍبد نزؾمٛك انزٕاىٌ انًَزٓلف فٙ ْنا؛ٔنمل أٍفود ا. هٍبنخ انغبيؼخ، ارَبلّ يغ انقطخ اإلٍزوارٛغٛخ نهغبيؼخ

 .ضٕء انًظبكه انًزبؽخ نهزًٕٚم ٔرورٛت األٔنٕٚبد نزؾمٛك األْلاف اإلٍزوارٛغٛخ نهمَى ٔ انكهٛخ
 :انزبنٛخ  ٔنمل أظٓو انزؾهٛم انَبثك ٔعٕك فغٕح ثٍٛ انٕضغ انؾبنٙ نأللَبو انؼهًٛخ ٔانكهٛخ ٔاألْلاف اإلٍزوارٛغٛخ رزًضم فٗ انؼُبطو

1.   

األيو  ٔػهّٛ فاٌ انٕضغ انؾبنٙ ٚؾزبط ئنٙ ئػبكح رُظٛى ؽزٗ ٚزفك ٔيزطهجبد االػزًبك األكبكًٚٙ  ٔانزًٛي انًُشٕك  يؾهٛبً ٔئلهًٛٛبً ،ننا فاٌ     

 :ٚزطهت رٓٛئخ يُبؿ رؼهًٛٙ يزًٛي،ٚزًضم فًٛب ٚهٙ
1-  

 .اإلستراتيجية للجامعةارتباط الخطة اإلستراتيجية للكلية بالخطة  -رابعا 
ئٌ صًخ اهرجبطب ٔصٛمب ثٍٛ انقطخ اإلٍزوارٛغٛخ نهكهٛخ ،ٔثٍٛ انقطخ اإلٍزوارٛغٛخ نهغبيؼخ ؛فضال ػٍ اهرجبط مٖ كالنخ ثٍٛ هٍبنخ 

االهرجبط  فٙ ٔهؤٚخ األلَبو انؼهًٛخ ٔانكهٛخ ٔأْلافّ اإلٍزوارٛغٛخ، ٔثٍٛ هؤٚخ ٔهٍبنخ  انغبيؼخ ٔأْلافًٓب اإلٍزوارٛغٛخ؛ ٔٚزغهٗ ْنا 

ٔانن٘ رى ئعواؤِ فٙ ضٕء انًزغٛواد انًمبثهخ فٙ انزؾهٛم انو ثبػٙ انقبص ثبأللَبو انؼهًٛخ ٔانكهٛخ ؛ٔننا فاٌ ْٙ يكٍ ئعًبل   SWOTرؾهٛم

 .انمٕل ثأٌ انقطخ اإلٍزوارٛغٛخ نأللَبو انؼهًٛخ ٔانكهٛخ   رُجغ ٔ رُجضك يٍ انقطخ اإلٍزوارٛغٛخ نهكهٛخ ٔانغبيؼخ
 :نزؼهٛى ٔانزؼهى فٙ يغبل ا .1

 

 :فٙ يغبل انجؾش انؼهًٙ .2

 

 :فٙ يغبل فليخ انًغزًغ  ٔرًُّٛ انجٛئخ  .3
 

 .ترتيب األولويات فى ضوء األهمية النسبية والتمويل المتاح –خامسا 
 

جرإءإت تنفيذ إلمخطط إالسترإتيجي لمتأهيل العتماد إلكمية –سادسا   .سياسات وإ 
 العلمية والكلية  تنفيذ السياسات واإلجراءات اآلتية :انطالقاً من الرؤية ورسالة االقسام 

 
 

 .تحديد الصعوبات والتحديات المتوقعة –سابعا 
 :انظؼٕثبد انزٙ رٕاعّ رطجٛك انقطخ اإلٍزوارٛغٛخ ناللَبو انؼهًٛخ ٔانكهٛخ   
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 .مقترحات لموإجهة إلصعوبات :
   قمة إالمكانيات إلمادية وعدم وجود بنى تحتية  -1
 وجود بناية مستقمة تتمتع بباالمكانيات إلعممية وإلبحثية وإلقاعات إلدرإسيةعدم     -2
   عدم وجود مساحات كافية لمصيانة  -3
 عدم توفر عتاد مادي وبرمجي الجهزة إلحاسوب إصمية وفق إلمناشىء إلعالمية إلمعتمدة -4
 .الخطة التنفيذية -ثامنا 
 ثوَبيظ رطٕٚو انكٕاكه انزلهَٚٛخ: -1

 البيخ كٔهاد رلهٚجٛخ ٔفك انزؼهٛى انًَزًو  •
•  

 ثوَبيظ انزطٕٚو انًُبْظ انلهاٍٛخ : -2

 االطالع ػهٗ افو يَزغلاد انكزت انًُٓغٛخ فٙ انغبيؼبد انؼبنًٛخ ٔيؾبٔنخ رٕفٛوْب •
•  
•  
• . 

 ثوَبيظ رطٕٚو انُشو ٔانجؾش انؼهًٙ : -3

•  
•   

 ثوَبيظ لٛبً األكاء ٔانٕطٕل انٗ االػزًبك األكبكًٚٙ : -4

•  

 آليات ضمان طرق التقويم ومتابعة واستمرارية الخطة اإلستراتيجية -تاسعا 
رزٕلف اٍزًواهٚخ ٔيزبثؼخ انقطخ فٙ انًَزمجم ػهٗ رٕاطهٓب انًَزًو يغ اؽزٛبعبد ٍٕق انؼًم ٔانًشبهكخ انًغزًؼٛخ،يُطهمخ يٍ 

انزملو ٔانضٕهح انؼهًٛخ انزكُٕنٕعٛخ، ٔرجمٗ كشوٚك فبػم اؽزٛبعبد انًغزًغ فٙ ظم انزٕعٓبد انمٕيٛخ ٔانؼبنًٛخ انًؼبطوح ثؾٛش رهجٙ يزطهجبد 

عبيؼخ انجظوح ػهٗ ارظبنٓب انلائى انزوثٛخ نهؼهٕو انظوفخ ننا،ٚغت أٌ رجمٗ األلَبو انؼهًٛخ فٙ  كهٛخ .فٙ رؾمٛك انزًُٛخ انًغزًؼٛخ انًَزلايخ

َؾٕ انجؾش انؼهًٙ انًزٕاطم؛ ثؾضب ػٍ انؾمبئك  –ثغبَت انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ  –ٔانفؼبل ثبنًغزًغ؛ ٔػهٗ انكهٛخ رؾًم يَئٕنٛبرٓب ٔانزيايبرٓب 

ٔنٓنا ٚغت ػهٛٓب رؼًٛك ْنِ . َٔمهٓب ٔرطٕٚوْب ئنٗ عبَت لٛبيٓب ثًَئٕنٛبرٓب انًغزًؼٛخ انًزؼلكح يٍ، رُٕٚو، َٔمل ثُبء، ٔلٛبكح ٔرلهٚت 

 خ.هٛخ نزؾمٛك انغٕكح انشبيهخ نهكهٛزقطٛطٛخ انًَزمجانٕظبئف ٔ رطٕٚوْب ؽزٗ رضًٍ فبػهٛخ أكٔاهْب،   فاٌ انطًٕؽبد ان

 
 اَغبى فطخ انزؾٍَٛ نهكهٛخ ٔألَبيٓب انؼهًٛخ(  رُفٛن)يؾبٔه  

 فطخ االػزًبك األكبكًٚٙ نأللَبو انؼهًٛخ ●
 فطخ رطٕٚو انًُبْظ انلهاٍٛخ نأللَبو انؼهًٛخ ●

 

 انًشبكم ٔانًؼٕلبد ●
 انًٕاهك انجشوٚخ+ انقطخ اإلٍزوارٛغٛخ ألػضبء انٓٛئخ انزلهَٚٛخ ؽَت انهمت انؼهًٙ ٔانشٓبكح   األلَبو انؼهًٛخ 

 2016/2015انًقطظ   2016/2015انًُغي  2016/2017انًقطظ 

 شٓبكح انلكزٕهاِ شٓبكح انًبعَزٛو شٓبكح انلكزٕهاِ شٓبكح انًبعَزٛو شٓبكح انلكزٕهاِ شٓبكح انًبعَزٛو

 أ أ. و و أ. و و و.و أ أ. و و أ. و و و.و أ أ. و و أ. و و و.و

7 1 1 4 3  7 3 1 8 2 1 14 4 2 12 5 1 

 

 انًٕاهك انجشوٚخ+ األلَبو انؼهًٛخ       انقطخ اإلٍزوارٛغٛخ نهكبكه انٕظٛفٙ

 2016/2015انًقطظ   2016/2015انًُغي   2016/2017انًقطظ 

 اإلكاهٍٚٛ انفٍُٛٛ اإلكاهٍٚٛ انفٍُٛٛ اإلكاهٍٚٛ انفٍُٛٛ

10 4 8 5 18 9 
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 انجؾٕس انؼهًٛخ     األلَبو انؼهًٛخ

 2016/2015انًقطظ   2016/2015انًُغي   2016/2017انًقطظ 

 َظوٚخ رطجٛمٛخ َظوٚخ رطجٛمٛخ َظوٚخ رطجٛمٛخ

43  30  50  

 

 األلَبو انؼهًٛخ+ يغبَٛخ انزؼهٛى + يكزجخ انكهٛخ     انقطخ اإلٍزوارٛغٛخ االؽزٛبعبد يٍ انكزت ٔانًظبكه انؼهًٛخ

 2016/2017انًقطظ   2016/2015انًُغي  2016/2015انًقطظ 

 انكزت انًُٓغٛخ انكزت انًُٓغٛخ انكزت انًُٓغٛخ

 انًَبػلح انوئَٛٛخ E انؼوثٛخ انًَبػلح انوئَٛٛخ E انؼوثٛخ انًَبػلح انوئَٛٛخ E انؼوثٛخ

160 160 80 80         

 
 انًٕاهك انجشوٚخ+ األلَبو انؼهًٛخ انقطخ اإلٍزوارٛغٛخ نهجؼضبد ٔاإلعبىاد      

 2016/2015انًقطظ   2016/2015انًُغي    2016/2017انًقطظ  

 اإلعبىاد انلهاٍٛخ انجؼضبد اإلعبىاد انلهاٍٛخ انجؼضبد اإلعبىاد انلهاٍٛخ انجؼضبد

فبهط 

 انؼواق

كافم 

 انؼواق
 األعُجٛخ انؼوثٛخ

فبهط 

 انؼواق

كافم 

 انؼواق
 األعُجٛخ انؼوثٛخ

فبهط 

 انؼواق

كافم 

 انؼواق
 األعُجٛخ انؼوثٛخ

 1    3    3   

 
 انًٕاهك انجشوٚخ+ األلَبو انؼهًٛخ   انقطخ اإلٍزوارٛغٛخ الٚفبكاد ٔرلهٚت انؼبيهٍٛ نزطٕٚو انكٕاكه

 2016/2015انًقطظ   2016/2015انًُغي  2016/2017انًقطظ  

 انزلهٍَٚٛٛ انًٕظفٍٛ انزلهٍَٚٛٛ انًٕظفٍٛ انزلهٍَٚٛٛ انًٕظفٍٛ

فبهط 

 انؼواق

كافم 

 انؼواق

فبهط 

 انؼواق

كافم 

 انؼواق

فبهط 

 انؼواق

كافم 

 انؼواق

فبهط 

 انؼواق

كافم 

 انؼواق

فبهط 

 انؼواق

كافم 

 انؼواق

فبهط 

 انؼواق

  1        1 

 
 

 األلَبو انؼهًٛخ+ انًٕاهك انجشوٚخ   انقطخ اإلٍزوارٛغٛخ نهطبلخ االٍزٛؼبثٛخ انًَزمجهٛخ
 2016/2015انًقطظ   2016/2015انًُغي  2016/2017انًقطظ  

 انزلهٍَٚٛٛ انًٕظفٍٛ انزلهٍَٚٛٛ انًٕظفٍٛ انزلهٍَٚٛٛ انًٕظفٍٛ

 ك و ئكاهٍٚٛ فٍُٛٛ ك و ئكاهٍٚٛ فٍُٛٛ ك و ئكاهٍٚٛ فٍُٛٛ

10 4 9 7 8 5 11 11 18 9 20 18 

 
 شإٌٔ انطهجخ+ انلهاٍخ األٔنٛخ     األلَبو انؼهًٛخ   –انلهاٍبد انؼهٛب :نمجٕل انطهجخانقطخ اإلٍزوارٛغٛخ 

 2016/2015انًقطظ   2016/2015انًُغي  2016/2017انًقطظ  

 انلهاٍخ األٔنٛخ انؼهٛب انلهاٍخ األٔنٛخ انؼهٛب انلهاٍخ األٔنٛخ انؼهٛب

 طجبؽٙ يَبئٙ انقطخ طجبؽٙ انقطخ انقطخ طجبؽٙ يَبئٙ انقطخ

4  75 8  95 4  75 

 

 المحاور
 السنوات الدراسية

2016/2015 2012/2012 
 انًقطظ انًُغي انًقطظ

 16 22 38 انكبكه انزلهَٚٙ

 1 1 2 انزولٛبد انؼهًٛخ

 14 13 27 انكبكه انٕظٛفٙ

    انقطخ انؼهًٛخ
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    انجؾٕس انًُغيح

    انكزت انًإنفخ

    انًإرًواد انؼهًٛخ انَُٕٚخ

    انُلٔاد انَُٕٚخ

 22 22 22 انؾهمبد انلهاٍٛخ

    انؾهمبد انُمبشٛخ

    شإٌٔ انطهجخ

 4 8 4 طهجخ انلهاٍبد انؼهٛب

 75 95 75 طهجخ انلهاٍخ االٔنٛخ

 
 يٍ ؽٛش:انًَزهييبد انقليٛخ   

 –رٕفو انًوأػ انٕٓائٛخ ٔانًكٛفبد انٕٓائٛخ  –انًمبػل انلهاٍٛخ  –اإلضبءح  –انمبػبد انلهاٍٛخ ٔيلٖ يالئًزٓب نهزلهٌٚ )انُظبفخ  -1

 ........انـــــ(. -اثٕاة انمبػبد انلهاٍٛخ  –انُٕافن ٔانَزبئو 

 رؾلٚش ٔرٍٕٛغ انمبػبد ٔفك اؽلس انًٕاطفبد ٔرئٚلْب ثكبفخ انزمُٛبد انؾلٚضخ انزٙ رقلو انؼًهٛخ انزلهَٚٛخ . -2

شجكخ  -أعٓيح انكًجٕٛرو –ؽلاصخ األصبس  –انًكٛفبد انٕٓائٛخ  –اإلضبءح  – يكبرت أػضبء انٓٛئخ انزلهَٚٛخ يٍ ؽٛش رٕفو )انُظبفخ -3

 االَزوَذ(.

 0رٕفو انًٛبِ(  –انُظبفخ  –كٔهاد انًٛبِ )انؾًبيبد( يٍ ؽٛش )انؼلك  -4

 رٕفو ثواكاد انًٛبِ انظبنؾخ نهشوة . -5

 انزؾهٛم انوثبػٙ
 َمبط انمٕح َمبط انضؼف

 انمبػبد انًزٕفوح يإْهخ  انزلهٍَٚٛٛ انمبػبد انلهاٍٛخ لهجهخ، َمض فٙ يكبرت

 انفوص انزٓلٚلاد

 رٕفو يجُٗ علٚل نهمَى ْٕٔ ثؾبعخ ئنٗ كػى يبك٘ إلكًبنّ رياٚل أػلاك انطهجخ انًمجٕنٍٛ فٙ انمَى 

 
 .مقترحات لموإجهة إلصعوبات :

مهجورة وتتعرض لمتمف .. نقترح إكمال إلبناية وتاثيثها تاثيثا ولحد إالن إلبناية  2115إكمال بناية إلقسم بعد إكمال إلجزء إالساسي من إلبناية 
 مميون دينار عرإقي الغير ( 111معاصرإ وإلكمفة إلتقديرية )

 .الخطة التنفيذية -ثامنا 
 :ثوَبيظ رطٕٚو انكٕاكه انزلهَٚٛخ -1

ٔاالطالع ػهٗ افو يَزغلاد اهٍبل انزلهٌَٕٚٛ انٗ فبهط انمطو يًٍ ٚؾًهٌٕ شٓبكح انلكزٕهاِ ٔمنك نزطٕٚو يٓبهارٓى  •

 انجؾش انؼهًت
•  

 :ثوَبيظ انزطٕٚو انًُبْظ انلهاٍٛخ  -2

 رؾلٚش انًُبْظ انلهاٍٛخ ٔثًب ٚزُبٍت يغ يزطهجبد انؼظو ٔفبطخ فٙ يغبل ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد •
 رٕفٛو انكزت انًُٓغٛخ انؾلٚضخ فٙ يغبل انؾبٍٕة ٔانزٙ رلهً فٙ انغبيؼبد انؼبنًٛخ انوطُٛخ •
•  
• . 

 :ثوَبيظ رطٕٚو انُشو ٔانجؾش انؼهًٙ  -3

 رٕفجو يَزهييبد انجؾش انؼهًٙ ٔرشغٛغ انجبؽضٍٛ ػهٗ انُشو يٍ فالل رَٓٛم االٚفبكاد حرملٚى انًكبفبد  •
•   

 :ثوَبيظ لٛبً األكاء ٔانٕطٕل انٗ االػزًبك األكبكًٚٙ  -4

 ألكاء انوئَٛخ انًؼزًلح يإشواد ا •

•  
رى رٕفٛو يإشواد األكاء انوئَٛخ انًجُٛخ فٙ انغلٔل أكَبِ الٍزقلايٓب كلنٛم  نظٛبغخ األكنخ انزٙ رضجذ أٌ يؼٛبهاً هئَٛبً أٔ  •

يؼٛبهاً فوػٛبً لل رى رؾمٛمّ، ًٔٚكٍ اٍزقلاو يؼظى انًإشواد ػهٗ ػلح يَزٕٚبد، ٔلل رى رُظٛى انًإشواد ٔفمبً نهًؼبٚٛو 

٘ ٕٚفوِ انًإشو، ػهًبً أٌ ثؼض انًإشواد رظهؼ كلنٛم  ألكضو يٍ يؼٛبه، ٔثؼض انجٛبَبد انًزَمخ يغ طجٛؼخ انلنٛم انن
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يٍ انًإٍَبد انزؼهًٛٛخ  لَى انغٕكح اإلؽظبئٛخ نًإشواد األكاء انوئَٛخ يضًُخ فٙ يهف انًؼهٕيبد انًٕعيح انزٙ رطهجٓب

 ٔانجوايظ األكبكًٚٛخ ثشكم  ٍُٕ٘.
 ومتابعة واستمرارية الخطة اإلستراتيجيةآليات ضمان طرق التقويم  -تاسعا   •

رزٕلف اٍزًواهٚخ ٔيزبثؼخ انقطخ فٙ انًَزمجم ػهٗ رٕاطهٓب انًَزًو يغ اؽزٛبعبد ٍٕق انؼًم ٔانًشبهكخ انًغزًؼٛخ،يُطهمخ يٍ 

ُٕنٕعٛخ، ٔرجمٗ كشوٚك فبػم اؽزٛبعبد انًغزًغ فٙ ظم انزٕعٓبد انمٕيٛخ ٔانؼبنًٛخ انًؼبطوح ثؾٛش رهجٙ يزطهجبد انزملو ٔانضٕهح انؼهًٛخ انزك

عبيؼخ انجظوح ػهٗ ارظبنٓب انلائى انزوثٛخ نهؼهٕو انظوفخ ننا،ٚغت أٌ ٚجمٗ لَى اكاهح االػًبل  كهٛخ .فٙ رؾمٛك انزًُٛخ انًغزًؼٛخ انًَزلايخ

َؾٕ انجؾش انؼهًٙ انًزٕاطم؛ ثؾضب ػٍ انؾمبئك  –ثغبَت انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ  –ٔانفؼبل ثبنًغزًغ؛ ٔػهٗ انكهٛخ رؾًم يَئٕنٛبرٓب ٔانزيايبرٓب 

ٔنٓنا ٚغت ػهٛٓب رؼًٛك ْنِ . َٔمهٓب ٔرطٕٚوْب ئنٗ عبَت لٛبيٓب ثًَئٕنٛبرٓب انًغزًؼٛخ انًزؼلكح يٍ، رُٕٚو، َٔمل ثُبء، ٔلٛبكح ٔرلهٚت 

انغٕكح انشبيهخ نهكهٛخ، ٍزظم هًُْب ثؼلح انٕظبئف ٔ رطٕٚوْب ؽزٗ رضًٍ فبػهٛخ أكٔاهْب،   فاٌ انطًٕؽبد انزقطٛطٛخ انًَزمجهٛخ نزؾمٛك 

 ػٕايم ٔضًبَبد؛ 
 

 اَغبى فطخ انزؾٍَٛ نأللَبو انؼهًٛخ(  رُفٛن)يؾبٔه 
 فطخ االػزًبك األكبكًٚٙ نأللَبو انؼهًٛخ ●
 فطخ رطٕٚو انًُبْظ انلهاٍٛخ نأللَبو انؼهًٛخ ●

 انًشبكم ٔانًؼٕلبد ●
 انًٕاهك انجشوٚخ+ انقطخ اإلٍزوارٛغٛخ ألػضبء انٓٛئخ انزلهَٚٛخ ؽَت انهمت انؼهًٙ ٔانشٓبكح   األلَبو انؼهًٛخ 

 2016/2015انًقطظ   2016/2015انًُغي  2016/2017انًقطظ 

 شٓبكح انلكزٕهاِ شٓبكح انًبعَزٛو شٓبكح انلكزٕهاِ شٓبكح انًبعَزٛو شٓبكح انلكزٕهاِ شٓبكح انًبعَزٛو

 أ أ. و و أ. و و و.و أ أ. و و أ. و و و.و أ أ. و و أ. و و و.و

7 1 1 4 3  7 3 1 8 2 1 14 4 2 12 5 1 

 

 

 انًٕاهك انجشوٚخ+ األلَبو انؼهًٛخ       انقطخ اإلٍزوارٛغٛخ نهكبكه انٕظٛفٙ

 2016/2015انًقطظ   2016/2015انًُغي   2016/2017انًقطظ 

 اإلكاهٍٚٛ انفٍُٛٛ اإلكاهٍٚٛ انفٍُٛٛ اإلكاهٍٚٛ انفٍُٛٛ

10 4 8 5 18 9 

 

 انجؾٕس انؼهًٛخ     األلَبو انؼهًٛخ

 2016/2015انًقطظ   2016/2015انًُغي   2016/2017انًقطظ 

 َظوٚخ رطجٛمٛخ َظوٚخ رطجٛمٛخ َظوٚخ رطجٛمٛخ

2 20 --- 10 -- 20 

 

 األلَبو انؼهًٛخ+ يغبَٛخ انزؼهٛى + يكزجخ انكهٛخ     انقطخ اإلٍزوارٛغٛخ االؽزٛبعبد يٍ انكزت ٔانًظبكه انؼهًٛخ

 2016/2017انًقطظ   2016/2015انًُغي  2016/2015انًقطظ 

 انكزت انًُٓغٛخ انكزت انًُٓغٛخ انكزت انًُٓغٛخ

 انًَبػلح انوئَٛٛخ E انؼوثٛخ انًَبػلح انوئَٛٛخ E انؼوثٛخ انًَبػلح انوئَٛٛخ E انؼوثٛخ

            

 
 انًٕاهك انجشوٚخ+ األلَبو انؼهًٛخ انقطخ اإلٍزوارٛغٛخ نهجؼضبد ٔاإلعبىاد      

 2016/2015انًقطظ   2016/2015انًُغي    2016/2017انًقطظ  

 اإلعبىاد انلهاٍٛخ انجؼضبد اإلعبىاد انلهاٍٛخ انجؼضبد اإلعبىاد انلهاٍٛخ انجؼضبد

فبهط 

 انؼواق

كافم 

 انؼواق
 األعُجٛخ انؼوثٛخ

 فبهط

 انؼواق

كافم 

 انؼواق
 األعُجٛخ انؼوثٛخ

فبهط 

 انؼواق

كافم 

 انؼواق
 األعُجٛخ انؼوثٛخ

 2  2  2  ---  3  3 
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 انًٕاهك انجشوٚخ+ األلَبو انؼهًٛخ   انقطخ اإلٍزوارٛغٛخ الٚفبكاد ٔرلهٚت انؼبيهٍٛ نزطٕٚو انكٕاكه

 2016/2015انًقطظ   2016/2015انًُغي  2016/2017انًقطظ  

 انزلهٍَٚٛٛ انًٕظفٍٛ انزلهٍَٚٛٛ انًٕظفٍٛ انزلهٍَٚٛٛ انًٕظفٍٛ

فبهط 

 انؼواق

كافم 

 انؼواق

فبهط 

 انؼواق

كافم 

 انؼواق

فبهط 

 انؼواق

كافم 

 انؼواق

فبهط 

 انؼواق

كافم 

 انؼواق

فبهط 

 انؼواق

كافم 

 انؼواق

فبهط 

 انؼواق

2 1 1 1  3  1  3 1 

 
 

 األلَبو انؼهًٛخ+ انًٕاهك انجشوٚخ   انًَزمجهٛخانقطخ اإلٍزوارٛغٛخ نهطبلخ االٍزٛؼبثٛخ 
 2016/2015انًقطظ   2016/2015انًُغي  2016/2017انًقطظ  

 انزلهٍَٚٛٛ انًٕظفٍٛ انزلهٍَٚٛٛ انًٕظفٍٛ انزلهٍَٚٛٛ انًٕظفٍٛ

 ك و ئكاهٍٚٛ فٍُٛٛ ك و ئكاهٍٚٛ فٍُٛٛ ك و ئكاهٍٚٛ فٍُٛٛ

10 4 9 7 8 5 11 11 18 9 20 18 

 
 شإٌٔ انطهجخ+ انلهاٍخ األٔنٛخ     األلَبو انؼهًٛخ   –انلهاٍبد انؼهٛب :اإلٍزوارٛغٛخ نمجٕل انطهجخانقطخ 

 2016/2015انًقطظ   2016/2015انًُغي  2016/2017انًقطظ  

 انلهاٍخ األٔنٛخ انؼهٛب انلهاٍخ األٔنٛخ انؼهٛب انلهاٍخ األٔنٛخ انؼهٛب

 طجبؽٙ يَبئٙ انقطخ طجبؽٙ انقطخ انقطخ طجبؽٙ يَبئٙ انقطخ

4  75 8  95 4  75 

 

 المحاور
 السنوات الدراسية

2016/2015 2012/2012 
 انًقطظ انًُغي انًقطظ

 16 22 38 انكبكه انزلهَٚٙ

 1 1 2 انزولٛبد انؼهًٛخ

 14 13 27 انكبكه انٕظٛفٙ

    انقطخ انؼهًٛخ

    انجؾٕس انًُغيح

  2 2 انكزت انًإنفخ

    انؼهًٛخ انَُٕٚخانًإرًواد 

    انُلٔاد انَُٕٚخ

 22 22 22 انؾهمبد انلهاٍٛخ

    انؾهمبد انُمبشٛخ

    شإٌٔ انطهجخ

 4 8 4 طهجخ انلهاٍبد انؼهٛب

 75 95 75 طهجخ انلهاٍخ االٔنٛخ

 
 يٍ ؽٛش:انًَزهييبد انقليٛخ   

 –رٕفو انًوأػ انٕٓائٛخ ٔانًكٛفبد انٕٓائٛخ  –انًمبػل انلهاٍٛخ  –اإلضبءح  –انمبػبد انلهاٍٛخ ٔيلٖ يالئًزٓب نهزلهٌٚ )انُظبفخ  -1

 ........انـــــ(. -اثٕاة انمبػبد انلهاٍٛخ  –انُٕافن ٔانَزبئو 

 رؾلٚش ٔرٍٕٛغ انمبػبد ٔفك اؽلس انًٕاطفبد ٔرئٚلْب ثكبفخ انزمُٛبد انؾلٚضخ انزٙ رقلو انؼًهٛخ انزلهَٚٛخ . -2

شجكخ  -أعٓيح انكًجٕٛرو –ؽلاصخ األصبس  –انًكٛفبد انٕٓائٛخ  –اإلضبءح  –ٍ ؽٛش رٕفو )انُظبفخ يكبرت أػضبء انٓٛئخ انزلهَٚٛخ ي -3

 االَزوَذ(.

 0رٕفو انًٛبِ(  –انُظبفخ  –كٔهاد انًٛبِ )انؾًبيبد( يٍ ؽٛش )انؼلك  -4

 رٕفو ثواكاد انًٛبِ انظبنؾخ نهشوة . -5

 انزؾهٛم انوثبػٙ
 َمبط انمٕح َمبط انضؼف

 انمبػبد انًزٕفوح يإْهخ لهجهخ، َمض فٙ يكبرت انزلهٍَٚٛٛانمبػبد انلهاٍٛخ 
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 انفوص انزٓلٚلاد

 رٕفو يجُٗ علٚل نهمَى ْٕٔ ثؾبعخ ئنٗ كػى يبك٘ إلكًبنّ رياٚل أػلاك انطهجخ انًمجٕنٍٛ فٙ انمَى

 
 
 


