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 هبرة عً وشازة الخعلُم العالي والبدث العلمي وجؼىزها

 لايي،  1982، وكيي  مجلليغ التعلين  العيي ع م اليز  أناي   ميي  1985أنؽئج وصاسة التعلين  العيي ع ميي  
 
نيااة

، حنييأ أ ييذس جللييغ التعليين  العييي ع 1980نبييذ رلييم مييي  إر كييي  نييينا  جللييغ التعليين  العييي ع نييذ  ييذس 

 إئلاييو وصاسة  1998العذيذ جن القشاسات التي نظمج جعيرة التعلن  العي ع فع ألاسد ، ونيذ  يذس ميي  
 
نيشاسا

منييذ إنؽيييعىي إويييو  ماليي  ملاك عيييت كثليي  اإلالييم مبييذ  الذييين  اإيين ا  عييي  فييع ؼيياش 
ن
التعليين  العييي ع إه أنييد أ

عمى كذيذ ىا م وصاسة التعلن  العي ع والبحأ العلميم.2001آب جن مي    ، إمن

إأنعيييييي:  2001لعيييييو   41نيييييذ ملييييي  ةعشلييييي  وصاسة التعلييييين  العيييييي ع والبحيييييأ العلميييييي و ييييي  نيييييينا  إنؽيييييي عي سنييييي  

مجؤظعيي  حماجنيي  ملبؽييأ إييئسادة جلإنيي  اييمن إظيييس نييينا  يرييذس ميين جللييغ اليياصساو يريييد  ملنييد كثليي  

ذليي  اإلاملإيي  ألاسدننيي  الايؼييمن  فييع اإلاحي ييذ رات العثنيي  إيييلتعلن  العييي ع الاظونيي  اإلالييم، وملمييا  اليياصاسة جم

وملخضيييل الييياصاسة لمي ييي  ألانظمييي  والثؽيييشمعيت الويتمييي  لعميييذ اإلاؤظعييييت ا  ماجنييي   ؤلانلنمنييي  والذولنييي ،

 .واإلاعمال بعي فع اإلاملإ  ألاسدنن  الايؼمن م

اإلاملإي ، وؤلاؼييشا  مالي  جؤظعيييت  العيي ع فييع التعليين  نعيي  وملعيالش ملوظيين  الياصاسة والايذ  جين إنؽيييو 

ؽيييش  فيييع الانيييج ا  يايييش مالييي  التعلييين  العيييي ع فيييع ألاسد  إمختلييي  أنااميييد وجعيييتاليملد  التعلييين  العيييي ع،
ن
وة

وملوّفز أمميلاي جن خيثل نوييملي  سبهعيهتي ، إحيذاىمي لتوظين  العميذ جيل نعيي  التعلين  العيي ع وجؤظعييملد 

لتوظيييين  العمييييذ فييييع اليييياصاسة رايعييييي. حنييييأ يوييييذسل فييييع القوييييية ألاو يييي  مييييذد جيييين اإلاليييييلغ  فييييع اإلاملإيييي ، وألاخييييش  

،  جوييي  رمفيييرا  إمؤظعييييت التعلييين  العيييي ع  يييير رسدننييي واللجيييي  الذابمييي  أىمايييي جلليييغ التعلييين  العيييي ع، 

اإلاشكييض اليياظ ي  ،البعذيييت واإلاييو ، و جويي   جويي  اداسة  ييوذو  دميي  العيلييا فييع ا جيجعيييت رسدننيي  الشظييمن 
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ؽيييمذ  هظيييتخذا  اإلارييييدس التعلنمنييي  اإلافتاحييي  اإلاريييذس وملوظييين  التعلييين  رلإفرونييي  فيييع ا جيجعييييت،
ن
إهوميييي ة

نويييية العميييذ الذيننييي  جيييذيشليت الييياصاسة اإلاختلفييي ، ىيييزا إيرايييي   ا ييي  ميييذد جييين اإلاؽييييسمل التيييي ةؽيييش  مل عيييي 

   ملعالش العمذ فع الاصاسة.الاصاسة أو ةؽيسك فع مضال  إداسيعي، وهع جؽيسمل ملقا  مال

وملتا   الاصاسة ملوفنيز العنيظي  العيجي  للتعلين  العيي ع فيع جليهيعيي الفرإالي  والذقي ني  والتعلنمني  والعلمني  

البحذن ، والتبعن  إي  جؤظعيت التعلن  العيي ع فيع اإلاملإي  لثظيتفيدة جين العينييت التعلنمني  والبحذني  

ننيييت العلمنيي  والذقي نيي  اإلاتعلقيي  إيييلتعلن  العييي ع جييل الييذول العش نيي  ورظثؽيييسل ، كمييي ملتييا   مقييذ رملفي

وركوبنييييي  وملمذنيييييذ اإلاملإييييي  فيييييع اإلايييييؤملمشات والويييييذوات رات العثنييييي  إييييييلتعلن  العيييييي ع ووايييييل اظيييييغ ايفييييييد 

اإلابعاخي  فع البعذييت العلمني ، وجتيةعي  ؼيؤو  العلبي  الاا يذين فيع اإلاملإي ، واميذاد ومليا ير اكايضة اداسلي  

نييي  جؤىلييي  ونييييدسة مالييي  القنيييي  إمايييي  اإلالييييلغ اإلاختلفييي ، وملوظييين  ؼيييؤو  جشاكيييض رظثؽييييسات وجميمليييا و و

 خذجيت العلب ، جن خثل جلمام  جن اإلاذيشليت.
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 ؤهداف الخعلُم العالي

 ( لعييييو 23( جييين نيييينا  التعلييين  العيييي ع سنييي   3إ  ألاىيييذا  الاظونييي  للتعلييين  العيييي ع حعيييا نييي  اإلاييييدة  

 وةعذيثملد، هع:  2009

 إمذاد كااسد ةؽشل  جؤىل  وجتخرر  فع حقال اإلاعش   اإلاختلف  التي مللبي حيكيت اإلالتمل.  .أ 

 تميو الاظ ي والقاج . ةعمن  العقنذة ؤلاظثجن  وننماي الشوحن  وألاخثنن  وةعضلض رن .ب 

سميي  اليوج  اليذيمقشاظ  وةعضليضو إميي يضيمن، حشلي  العميذ ألاكييديمي، حي  التعبيير واحفيرا  اليشأ   .ل 

 .آلاخش، والعمذ إشوح الفشل ، وملحّمذ اإلاعؤولن  واظتخذا  التفإير العلمي الوينذ

 ورإتميس و قذ اإلاااىا.ملا ير البهئ  ألاكيديمن  والوفعن  وركتميمن  الذامم  لإلإذا  والتميز  .د 

 ملومن  رىتمي  إيلفراح الاظ ي والذقي   القاجن  والعيإلان  ورمتويو إيلذقي   العيج  للذاسظي .  .ه 

امتميد اللا  العش ن  لا  ملمن  وةعلنمني  فيع جشاحيذ التعلين  العيي ع وةصيجنل التيألن  العلميي بعيي  .و 

 لا  جعينذة.والفركم  جنعي وال عي، وامتبيس اللا  ؤلانلليزي  

 اإلاعيىم  فع ملومن  اإلاعش   فع جليل آلاداب والفوا  والعلا  و يرىي. .ص 

ملومنييي  إإلايييي  الذاسظيييي  إلاييي  أكوبنييي  واحيييذة مالييي  ألانيييذ فيييع جنييييدين ملخرريييا  وإكعييييبع  جاييييسات  .ح 

 جويظب  هظتخذا  ملإوالاكني اإلاعلاجيت فع مللم اإلانيدين. 

البحييأ العلمييي التعبنقيي  اإلااّكييد   ذجيي   ةصييجنل البحييأ العلمييي ودممييد وس ييل جعييتااو و خي يي  .ط 

 اإلالتمل وملومنتد. 

 إويو نااة ملمن  ملقون  نيدسة مال  ملعالش البحأ العلمي وإنتيل التإوالاكني. .  

إيليييد اسملبيييط جؤظويي ي وخنيي  إييي  القعيييمي  العييي  وا  ييي  جيين كايي  وجؤظعيييت التعليين  العييي ع  .ك 

ؤظعييييت فيييع ملعيييالش ىيييزين القعييييمي  جييين كاييي  أخيييش  لثظيييتفيدة جييين العينييييت اإلاؤىلييي  فيييع ىيييزو اإلا

 من ظشل  رظثؽيسات والبحأ العلمي التعبنق . 

ملاخن  التعيو  العلمي والذقيفع والف ي والتق ي فيع جلييل التعلين  العيي ع والبحيأ العلميي جيل اليذول  .ل 

 وملاظنل جنيديود فع رملليىيت ا  ذيذ  اإلاتعاسة. واإلاؤظعيت العش ن  وؤلاظثجن  والعيإلان ،
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 مهام وصالخُاث وشازة الخعلُم العالي والبدث العلمي

يييذدت جايييي  وصاسة  2009( لعيييو  23( جييين نيييينا  التعلييين  العيييي ع سنييي   4و قيييي احميييي  اإلاييييدة   وةعذيثمليييد، حن

 التعلن  العي ع والبحأ العلمي إيآلة :

والتعلنمنيييييي  والعلمنيييييي  ملوفنييييييز العنيظيييييي  العيجيييييي  للتعليييييين  العييييييي ع فييييييع جليهيعييييييي الفرإاليييييي  والذقي نيييييي   .أ 

 .والبحذن  فع نعي  جؤظعيت التعلن  العي ع

التبعييين  إيييي  جؤظعييييت التعلييين  العيييي ع وجشاكيييض رظثؽييييسات فيييع اإلاملإييي ، العيجييي  جنعيييي وا  ي ييي ،  .ب 

لثظييييتفيدة جيييين العينيييييت التعلنمنيييي  والبحذنيييي  ورظثؽيييييسل  لييييذ  ىييييزو اإلاؤظعيييييت واإلاشاكييييض ماليييي  

 الوحا ألاجذذ.

مقييييذ رملفيننيييييت العلمنيييي  والذقي نيييي  اإلاتعلقيييي  إيييييلتعلن  العييييي ع والتييييي ةعييييضص التعيييييو  فييييع اإلاليييييهت  .ل 

 جل الذول العش ن  وألاكوبن .  الذقي ن  والعلمن 

 ملمذنذ اإلاملإ  فع اإلاؤملمشات والوذوات رات العثن  إيلتعلن  العي ع اإلاحلن  جنعي وا  يسكن . .د 

 يييير ألاسدننييي ، وجعيدليي  الؽيييايدات الرييييدسة منعييي و ييي  أظيييغ  رمفييرا  إمؤظعييييت التعلييين  العييي ع .ه 

 وجعييير ملحذد إمقتض ى نظي  يرذس لازو الايي .

واييل أظييغ إيفييييد جبعيياد  اليياصاسة فيييع البعذيييت العلمنييي  إلاؤظعيييت التعليين  العيييي ع داخييذ اإلاملإييي   .و 

 وخيسكاي، وملوظن  ؼؤو  ؤلايفيد وؤلاؼشا  ملند.

 ا  يسل.جتيةع  ؼؤو  العلب  ألاسدنني  فع  .ص 

ملوظييييين  ؼيييييؤو  العلبييييي  الاا يييييذين ا ييييي  اإلاملإييييي  واإلاا يييييذين جنعيييييي وأجييييياس الا ييييياد العلمنييييي  إيلتعييييييو   .ح 

 والتبعن  جل ا جايت رات العثن .

إميييييذاد ومليييييا ير أكايييييضة إداسلييييي  و ونييييي  جؤىلييييي  ونييييييدسة مالييييي  القنيييييي  إمايييييي  جلليييييغ التعلييييين  العيييييي ع،  .ط 

 وجتيةع  ؼؤوند. 

 نينييييييت جتييييياا شة ليييييذ عي رات مثنييييي  و  ظييييييت أو جعلاجييييييت،ملضوليييييذ جلليييييغ التعلييييين  العيييييي ع إيييييأ  دسا .  

 إيلتعلن  العي ع والبحأ العلمي. 

 ملوظن  ؼؤو  اإلاميملا التي ملقذ  خذجيت لعلب  التعلن  العي ع. .ك 

 ملقذي  اإلاو  والقشوض للعلب  فع ا جيجعيت الشظمن . .ل 

لنميييي إيييي  اإلاملإييي  ملوظيين  ؼيييؤو  ؤلايفييييد وؤلاؼيييشا  ملنييد لتوفنيييز رملفيننييييت و يييشاج  التبيييدل التع .  

 والذول ألاخش  و   نظي  يرذس لازو الايي .
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عاث الىاظمت لعمل وشازة الخعلُم العالي والبدث العلمي  ؤهم الدشَس

 ألاظغ التعلنميت  ألانظم   القااني  

  نينا  التعلن  العي ع

والبحأ العلمي سن  

 2009( لعو  23 

 وةعذيثملد

  نينا  ا جيجعيت

 ألاسدنن  وةعذيثملد

( لعو  20سن   

2009 

 

   نظي  التوظن  رداس 

   نظي  ا  ذج  اإلاذنن 

  نظي  جميملا خذجيت

 ظلب  التعلن  العي ع 

   نظي  البعذيت واإلاو

 العلمن  للما ذين 

   نظي  رمفرا

إمؤظعيت التعلن  العي ع 

وجعيدل    ير ألاسدنن 

 ؼايدايعي

   نظي   وذو  دم

العيلا فع ا جيجعيت 

 الشظمن ألاسدنن  

   نظي  سظا  ملشخن

 جؤظعيت التعلن  العي ع 

  نظي  ملرذي  الؽايدات

العلمن  والاخيب  الريدسة 

من جؤظعيت التعلن  

 العي ع 

   نظي   وذو  دم

 البحأ العلمي 

   ةعلنميت ملشخن

ا جيجعيت  رنؽيو

واإلاؤظعيت ا جيجعن  

 ا  ي   

 علنميت الفرخن  ة

الملنيت  رنؽيو

ا جيجعن  اإلاتاظع  

 والفون  

   ةعلنميت  وذو

دم  العيلا فع 

 ا جيجعيت الشظمن  

   ةعلنميت جشانب

ملوفنز نشاسات جللغ 

 التعلن  العي ع 

  ةعلنميت البعذيت

 واإلاو  للما ذين 

 را  فةعلنميت رم

إمؤظعيت التعلن  

 العي ع  ير رسدنن  

  ةعلنميت جميملا

خذجيت ظلب  

  جؤظعيت التعلن

 العي ع 

   أظغ نبال العلب

فع ا جيجعيت 

 ألاسدنن  الشظمن  

   أظغ نبال العلب

فع ا جيجعيت 

 ألاسدنن  ا  ي   

   أظغ نبال العلب

فع الملنيت 

ا جيجعن  اإلاتاظع  

 والفون  

   اظغ التلعير إي

الملنيت ا جيجعن  

اإلاتاظع  

 وا جيجعيت ألاسدنن  
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 زئٍت الىشازة

"." حعلُم عاٍل مخميز 
ً
 عاإلاُا

 

 زسالت الىشازة

 مًجمكين ماسساث الخعلُم العالي مً التركيز على مهماتها ومساولُاتها ألاساسُت م 

مبيُت على  ،العالي الخعلُم استراجُجُاثو  جىفُرها لسُاساث دعمها ومخابعت خالل

ص مبادئ اإلاساءلت  والعدالت الخىحُه هدى الخىافسُت في بزساء معاًير النزاهت وآلُاث حعٍص

ادة والخميز  والشفافُت في جلدًم الدعم والخدماث اإلاميزة لؼلبت الخعلُم العالي، وجبني الٍس

 وؤلابداع طمً مفهىم حشازكي مع اللؼاع الخاص".

ت  كُم الىشازة الجىهٍس

 

 :الشفافُت واإلاصداكُت 

وؤلاكشاوات إأمال  دسكيت ملبيدل اإلاعلاجيت واإلاعيس  وملا يرىي للجمنل وملاان  القشاسات واإلااي  

 اإلااون .

 :جكافا الفسص 

 ملحقن  اإلاعيواة وإحفرا  القااني  وألانظم  والعمذ مال  ملعبنقاي دو  ملمنيز.

 :الشساكت الفاعلت مع اإلاعىُين 

 التعيو  والتبعن  جل الؽشكيو.

 :التركيز على مخللي الخدمت 

جل الاصاسة إمي يعضص خقتع  وسايى  ملقذي  ا  ذج  اإلاميزة وملبعنغ ؤلاكشاوات  جمااس اإلاتعيجلي  

 من خذجييعي.

 :م  العمل بسوح الفٍس

 ملليو اإلاؤظع  والعيجلي    عي. ورلفزا التعيو  والتبعن  وؤلاخث  وا  غ إيإلاعؤولن  

 :الخؼىٍس والخدسين اإلاسخمس 

 كادة وإملقي  العمذ والعشم  فع ؤلانليص وملإشمغ الانج للعمذ اإلاوت .

 ز:حشجُع ؤلابداع والخمي 

 إويو خقي   ؤلاإذا  والتميز فع أداو العيجلي  فع وصاسة التعلن  العي ع والبحأ العلمي.

 

 



7 
 

 الهُكل الخىظُمي لىشازة الخعلُم العالي والبدث العلمي 
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يتميييا  الانميييذ التوظنميييي للييياصاسة جييين ميييذد جييين الاحيييذات ؤلاداسلييي   جذيشلييي ، جإتيييا، وحيييذة، نعييي ( ملبعيييي

.  لعبنع  جاي  وجعؤولنيت
 
مللم الاحذات، وحج  وظبنع  ألامميل اإلاويظي  بعيي، والتيي ييت  جشاكعتعيي دوسليي

، اسبعيييي ( 14 و جييييذيشليت، ةعييييل( 9وملنييييد يتضييييمن ىييييزا الانمييييذ  
 
 داخلنييييي

 
 خقي نييييي

 
( خميننيييي  8 و مؽييييش جإتبييييي

، ومليييشملبغ ىيييزو الاحيييذات 24 و ( ظيييبل وحيييذات،7 و جميمليييا خقي نييي  خييييسل ألاسد ،
 
( أسبعييي  ومؽيييشو  نعيييمي

ؤلاداسليييي  اييييمن ظلعييييل  جيييين رسملبيظيييييت الاتنفنيييي ، مليييي    عييييي جشامييييية ةعيييييظ  ؤلاكييييشاوات، واختريييييس الييييضجن 

 يت ممذ مللم الاحذات جن خثل ملفالض الرثحنيت. العملنيت، وملحذيذ جشكعن رنليص الثص  

، جيياصمي  حعييا الفئيي  وماليي  الوحييا آلاةيي  266يبلييع مييذد جيياتف  اليياصاسة  
 
( جيبتييي  وظييت  وظييتا  جاتفييي

( ظيييبع  وخمعيييا  للفئييي  57( اسبعييي  واسبعيييا  للفئييي  الذيننييي ، و 44 و ( جيبييي  وخمعيييا  للفئييي  ألاو ييي ،150 

 ةعقاد ؼيجل  لمي   العثوات.جاتف ( وخمع  مؽش15 و الذيلذ 
 
 ي

يحإي  ممييذ اليياصاسة ميذد جيين ألانظميي  ملتعلي  ةؽييؤو  جااسدىييي البؽيشل  واإلايلنيي  واللييااص . وهيع ماليي  التيياا ع 

وةعذيثملييييد،  1994( لعييييو  3وةعذيثملييييد، الوظييييي  اإلاييييي ع سنيييي    2013لعييييو   82نظييييي  ا  ذجيييي  اإلاذننيييي  سنيييي  

 ثملد.وةعذي 1993( لعو  32ونظي  اللااص  سن   
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 الخدماث السئِسُت لىشازة الخعلُم العالي والبدث العلمي 

لعمث عييييييي جيييييين جتلقيييييي  ا  ذجيييييي   اليييييياصاسة إأنعييييييي ملقييييييا  ماليييييي  ملقييييييذي  خييييييذجييعي اإلابيؼييييييشة و ييييييير اإلابيؼييييييشةملمتيييييييص 

وجؤظعييييت التعلييين  العييييي ع والؽيييشكيو والتيييي ملتعليييي  إيحتنيكيييييع ، ولتعليييا رلييييم جشاميييية القييين  ا جاىشليييي  

  2017علمي إئظث  دلنذ خذجيت وصاسة التعلن  العي ع والبحأ الللاصاسة. وملند  قذ نيجج الاصاسة 

ت   الشهاداثومعادلت  الاعترافمدًٍس

  رظتفعيس من رمفرا  إمؤظعيت التعلن  العي ع  ير ألاسدنن 

   التقذ  إعلا رمفرا  إمؤظعيت التعلن  العي ع  ير ألاسدنن 

   رظتذميوات لقضييي جعنو  ملخ  رمفرا 

   ملرذي  الؽايدات ركيديمن 

   جعيدل  الؽايدات العلمن   ير ألاسدنن 

   رمفراض مال  نشاس  جو  اإلاعيدل 

  ا ذاس وخنق  جعيدل  أ لن  إذل  ينذ / ا ذاس نس   ااي ن  أ لن 

  رظتذميوات ورظثؽيسات للقضييي اإلاعتلذة وؤلاكيإ  مال  رظتفعيسات

 وألاظئل  الناجن  إلاتلق  ا  ذج  

ت البعثاث  مدًٍس

   ملقذي  ظلبيت رظتفيدة جن اإلاو  والقشوض الذاخلن 

  
 
 وداخلني

 
  م رلفزا  للعلب  رسدنني  اإلابتعذي  خيسكني

   ا  رال مالي  جوحي  او جقعيذ للذساظي  داخيذ ا جيجعييت الشظيمن  للذسكي  العلمني

 الذكتاساو( للعلب   ير ألاسدنني   ،اإلايكعتير ، البميلاسلاط

  او جقعييييذ للذساظيييي  خيييييسل رسد  إلاعييييتا  الذساظيييييت  الفرشييييح لل رييييال ماليييي  جوحيييي

 العلني

  الفرشح لل رال مال  جوح  او جقعذ للذساظ  خيسل رسد  إلاعتا  البميلاسلاط 
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ت ماسساث الخعلُم العالي  مدًٍس

   التأكذ جن ص   الؽايدات العلمن  ألاسدنن 

   اإلاعتاليت ألاكيديمن ملقذيش اإلاعذل   مل  الؽايدات العلمن   ير ألاسدنن  إلاختل 

  الشد مال  اظتفعيسات العلب  إمي يخ  نشاسات جللغ التعلن  العي ع 

  )ملذنن  الؽايدات  جرذن ، كؽ  مثجيت، إخبيت العيلا 

  جيجعييييييت ألاسدننييييي  ا  ي ييييي  مالييييي  نظيييييي  جؤظعييييييت التعلييييين  ةعيييييذيذ إنينييييييت ظلبييييي  ا

 العي ع 

  ملرذي  ؼايدة ا  برة 

   16/7/2001العادانن  الريدسة نبذ مليسلخ ملرذي  الؽايدات العلمن 

  ملرذي  ؼايدة دإلا  ملذسلبي 

   ملرذي  ؼايدات ظلب  كلن  ملأىنذ اإلاعلمي 

 احرييبن   ظيوال ،  ريلن ، ياجني ( مين التعلين  العيي ع داخيذ ألاسد   ا ذاس ملقيسلش

 او خيسكد

  ملقذي  دساظيت إحريبن  وملحلنذ البنينيت 

 وخدة جيسُم اللبىل اإلاىخد 

  ملقذي  ظلا رلتحي  للجيجعيت ألاسدنن  الشظمن  إلاشحل  البميلاسلاط 

  ملقذي  ظلا رلتحي  للجيجعيت ألاسدنن  الشظمن  إلاشحل  التلعير 

   رظتفعييييس مييين البنينييييت الثصجييي  لثلتحيييي  فيييع ا جيجعييييت ألاسدننييي  الشظيييمن  إلاشحلييي

 البميلاسلاط والتلعير 

   العؽييييبش فيييع جيييذاسط  اإوييييواإلالإنييي  العييييجن  ملقيييذي  ظلبييييت رظيييتفيدة جييين اإلاإشجييي

 .البيدي  رسدنن  واإلاذاسط رات الظشو  ا  ي  

 خدماث اخسي 

  التعيجذ جل رنفراحيت والؽميو  اإلاقذج  جن جتلق  ا  ذج  وجتيةعتعي 
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 عملُاث الخخؼُؽ الاستراجُجي

 مخللي الخدمت: 

 جم جددًد مخللي خدماث الىشازة على الىدى آلاحي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الؼلبت ألازدهُىن اإلالخدلىن بماسساث الخعلُم العالي داخل اإلاملكت وخازحها .0

الؼلبت العسب وألاحاهب اإلالخدلىن بماسساث الخعلُم العالي ألازدهُت، ؤو  .5

 الساغبىن بااللخداق بها.

 ماسساث الخعلُم العالي داخل اإلاملكت. .3

 اإلااسساث السسمُت والخاصت. .4

 اإلاىاػىىن  .5

 اإلاجخمع اإلادلي. .6
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 شسكاء جلدًم الخدمت:

 للجدول آلاحي:
ً
 جم جددًد الشسكاء السئِسُىن للىشازة في جلدًم خدماتها وفلا

 

 ظبنع  العثن  الؽشلم

 الذياا  اإلالم  العيجش

   العي ع فع كي   أنحيو ملقذي  كي   البنينيت والتقيسلش من وانل التعلن

 اإلاملإ .

  ملوفنز ةعلنميت جو  الذياا  اإلالم  العيجش للعلب  اإلالتحقي  إي جيجعيت

 ألاسدنن  الشظمن .

 التبعها إيإلااا ق  مال  الثؽشمعيت ا  ي   إيلتعلن  العي ع.  جللغ الاصساو

 جللغ ألاج 
 .اإلااا ق  مال  القااني  ا  ي   إيلتعلن  العي ع 

   ؤلاكيإ  مال  أظئل  واظتفعيسات أمضيو اإلاللغ.جتيةع 

 التعيو  فع جليل إيليد التمالذ الثص  للمؽيسمل.  وصاسو التخعنغ والتعيو  الذو ع

 وصاسو الفرإن  والتعلن 

   ملبيدل البنينيت واإلاعلاجيت اإلاتعلق  إيلعلب  اإلالتحقي  إمؤظعيت التعلن

 العي ع.

  الذينال  العيج   ير ألاسدنن .التعيو  فع جليل جعيدل  ؼايدات 

 التعيو  جل الاصاسة فع التيجي  الرحع للماتفي .  وصاسو الص  

 وجتلق  ا  ذج . الاصاسة إي  القضيبن  البج فع الذميو    وصاسو العذل

 ملمالذ جؽيسمل الاصاسة.  وصاسو اإلايلن 

 ألاكوبن . و ملاننل رملفيننيت جل الذول العش ن   وصاسو ا  يسكن 

وصاسة رملريهت وملإوالاكني 

 اإلاعلاجيت

 . اإلاعيىم  فع ملوفنز إشنيج  ا  ماج  رلإفرونن 

 إمذاد اإلاااصن  ا  ي   إيلاصاسة العوال   دابشة اإلاااصن  العيج 

 العي ع.ملوفنز ظنيظيت ونشاسات جللغ التعلن    جؤظعيت التعلن  العي ع

القنيدة العيج  للقاات اإلاعل   

 وألاكاضة ألاجون 

  التبعن  لايييت  م إلفزا  العلب  اإلابعاخي ، ونقذ رلم رلفزا  للعمذ

 لذ  القاات اإلاعل   ألاسدنن  وألاكاضة ألاجون .

 .ملبيدل البنينيت واإلاعلاجيت اإلاتعلق  إيلعلب  و مؤظعيت التعلن  العي ع 
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اإلاوظم  العش ن  للفرإن  والذقي   

 والعلا  

  التعيو  فع جاااميت دساظيت التعلن  العي ع ا  ي   إمؤظعيت

 التعلن  العي ع.

 .التعيو  فع جليهت التذسلا 

 جوظم  النانعما 
 .اإلاؽيسك  إيانؽع  اإلاختر  ةؽؤو  التعلن  العي ع 

  للاصاسةملبيدل التقيسلش والذساظيت اإلاتخرر  إيلتعلن  العي ع. 

 .ملبيدل اإلاعلاجيت والبنينيت ؤلاحريبن   دابشة ؤلاحريوات العيج  

 

 ظبنع  العثن  الؽشلم

 اإلاشكض الاظ ي لتومن  اإلاااسد البؽشل 

   إكشاو البحاح والذساظيت حال التربنفيت اإلاتخرر  فع نعي

 الشظمن .  التعلن  العي ع ودم  اإلاؽيسمل فع ا جيجعيت

  جليل إشاج  التذسلا والتومن  ؤلاداسل .التعيو  فع 

 التبعن  إخرا  جعيدل  ؼايدات جوثعب عي.  الوقيإيت اإلااون  

 جشاكع  ودساظ  الثؽشمعيت.  دياا  الثؽشمل

 ىنئ  امتميد جؤظعيت التعلن  العي ع
   ملبيدل البنينيت واإلاعلاجيت والتقيسلش اإلاتعلق  إمؤظعيت التعلن

 ألاكيديمن .العي ع و شاجلاي 

 ملقذي  الذم  اإلاي ع وؤلاداس  للروذو .   وذو  دم  البحأ العلمي

 ملبيدل اإلاعلاجيت ةؽأ  جعيدل  الؽايدات العلمن .  اإلاللغ العبي ألاسدن 

 اإلاللغ ألامال  للعلا  والتإوالاكني
  ملبيدل البنينيت واإلاعلاجيت وملا ير الذم  إلاؽيسمل البحأ العلمي

 وؤلاإذا .

اإلاشملبع  جل اإلاملإ  إيملفيننيت الذول 

 ملبيدل خقيفع

   ملبيدل اإلاو  و شاج  ملبيدل أمضيو ىنئ  التذسمغ واإلاؽيسكيت العلمن

 والتذسلا.

 ملقذي  اإلاو  الذساظن .  الروذو  ألاسدن  الايؼمي

جذيشل  الفرإن  والتعلن  والذقي   

 الععإشل 

  اإلاعل  .التبعن  إخرا  نبال أإويو العيجلي  فع القاات 

 دياا  ا  ذج  اإلاذنن 
 ملقيسلش حال التخرريت الشاكذة واإلاؽبع  فع ظا  العمذ، 

والتعمن  من جو  الذساظيت العلني الااسدة فع رملفيننيت الذقي ن  
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 ظبنع  العثن  الؽشلم

 مال  الاصاسات واإلاؤظعيت. 

 . م رلفزا  للعلب  اإلابعاخي  

 جؤظع  الضمي  ركتميعع
 العيجلي  واإلاتقيمذين لايييت  ملضولذ الاصاسة إمعلاجيت من سواملا

 اظتخذاجاي فع إشجلنيت العلا رلإفرون  للبعذيت الذاخلن .

 جذيشل  التقيمذ

   ملضولذ الاصاسة إمعلاجيت من سواملا اإلاتقيمذين اإلاذنني  والععإشلي

لايييت اظتخذاجاي فع إشجلنيت العلا رلإفرون  للبعذيت 

 الذاخلن .

 ج  إنل إعينيت د ل سظا  ظلبيت رلتحي  إي جيجعيت.ملقذي  خذ  ؼشك  البريذ ألاسدن 

 ملبيدل البنينيت واإلاعلاجيت الص رن .  دابشة ألاحاال اإلاذنن  وا جااصات 

 اإلاعيمذة فع ملأجي  نباهت العلب  فع الذاخذ وا  يسل.  جميملا خذجيت ظلب  التعلن  العي ع

 جشكض ملإوالاكني اإلاعلاجيت الاظ ي

   الاصاسة جن ألاكاضة والتلايزات وألانظم  التحق  جن جذ  حيك

 ا  يظا ن .

   اإلاعيىم  فع ملقذي  خذجيت البريذ رلإفرون  ورؼفراك إيلؽبإ

العوإباملن ، واظتضي   خااد  ا  يظاب لاحذة ملبعن  القبال 

 اإلااحذ.
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 سباعي للبِئت الداخلُت والخازحُتالخدلُل ال

 البِئت الداخلُت:

 هلاغ الظعف  هلاغ اللىة

  وحىد هظام مالي وحعلُماث مالُت

 واضحت.

  صعىبت اإلاىافلت على جخصُص اإلابالغ

ت  اإلاؼلىبت في اإلاىاشهت الخلدًٍس

  جىفس اإلاخصصاث اإلاالُت لألهداف

 اإلادىزٍت للىشازة.

  ب كلت اإلاشازكت في وزشاث الخدٍز

 واإلااجمساث.

  الاسخخدام ألامثل للمىازد اإلاالُت

ت   اإلاخاخت.والبشٍس

  ؤخير عملُاث الصسف الزجباػها بجهاث

 خكىمُت ؤخسي.

  جىشَع اإلاىاشهت لخغؼُت مخخلف

 اليشاػاث واإلاهام.
 .عاث  عدم اسخلساز الدشَس

  عاث وصالخُاث واضحت وحىد حشَس

ومدددة، ومساعاة الدسلسل ؤلادازي 

 في بعداد واجخاذ اللسازاث

  صعىبت بحساء حعدًالث على بعع

عاث.  الدشَس

 .ت ومالُت  وحىد زكابت بداٍز
  عدم جىفس الكىادز اإلااهلت والفىُت

اث والىخداث.  لبعع اإلادًٍس

  وحىد هُكل جىظُم مخكامل ٌغؼي

اإلاهام وكىىاث الاجصال اإلاىىػت 

 بالىشازة.

 

 .طعف مسخىي الاسخلساز الىظُفي 

  وحىد وصف وظُفي ومهام مدددة

ت.  اث والىخداث ؤلاداٍز  لكافت اإلادًٍس

   س اإلاىظفين عدم وحىد آلُت واضحت لخدٍو

اث.  بين اإلادًٍس

  وحىد خؼت جؼىٍس وظُفي، وجىفُر

بُت السىىٍت للمىظفين  الخؼؽ الخدٍز

 
 .جدوي مسخىي السض ى عً جىشَع اإلاكافأث 

 دت ومىاسبت  ،جىفس بِئت عمل مٍس

ووحىد هظام للحىافص اإلاادًت واإلاعىىٍت 

 للمىظفين.

 
  بُت لِسذ بمسخىي الدوزاث الخدٍز

 ػمىح اإلاىظفين العاملين في الىشازة.

  وحىد بيُت جدخُت جكىىلىحُت مددزت

وؤهظمت الكتروهُت وكىاعد بُاهاث 

 مددزت.و  شاملت

 

 .زفع عملُاث الخغُير 
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  البِئت الخازحُت:

 .وحىد بدازة فاعلت للمعسفت    س والبُاهاث ؤلاخصائُت عدم جىفس الخلاٍز

التي حساعد في اجخاذ اللساز في الىكذ 

 اإلاىاسب.

  .وحىد خؼؽ إلدازة ألاشماث واإلاخاػس  

 .وحىد بػاز ماسس ي وجىظُمي  

  وحىد خؼت استراجُجُت وخؼؽ عمل

 جىفُرًت.

 

  وحىد جىاغم وجيسُم في عمل

اث ووخداث الىشازة.  مدًٍس

 

 التهدًداث  الفسص اإلاخاخت

  مشازكت مىظفي الىشازة في الدوزاث

 ؤلاكلُمُتوالىدواث واإلااجمساث 

 والعاإلاُت.

 .اخخالف مسخىٍاث مخللي الخدمت 

  بحساء دزاساث مخإهُت كبل اجخاذ

كسازاث ؤو بحساء الخعدًالث على 

 ألاهظمت والخعلُماث.

  عاث الخعدًالث اإلاسخمسة على الدشَس

 وحعاكب الحكىماث.

  جىفس بِئت مىاسبت لدسىٍم وجسوٍج

 السُاخت الخعلُمُت.

  في جؼبُم بىىد  عدم التزام بعع الدول

 الاجفاكُاث اإلابرمت.

 ادة ع و  الاسخفادة مً اإلاىذ ٍش اإلاشاَز

 الدولُت في مجاالث الخعلُم العالي.

  ازجباغ بعع ؤعمال الىشازة باسدشازاث

ومىافلاث مً حهاث ؤخسي داخل وخازج 

 اإلاملكت.

  الاسخمساز في جدسين حىدة الخدماث

 اإلالدمت.

 بعع  ألاشماث وألاخدار السُاسُت في

 الدول الشلُلت والصدًلت.

  اإلادافظت على السمعت العالُت لألزدن

 في مجال الخعلُم العالي.

  ،لخغير الخلني والخكىىلىجي اإلادسازع

ومدي مىاكبت مسخجداث هرا الخغير 

 ومخابعخه.

  ،اإلاىكع الجغسافي اإلاخىسؽ لألزدن

 واسخلساز ألاوطاع ألامىُت.

  اهخفاض الدعم الحكىمي واإلاىازد

 اإلاالُت.

  ادة فسص الدشازكُت في مجال ٍش

 الخعلُم العالي.

   معدل الىمى السكاوي اإلاتزاًد وػبُعت

 التركُبت السكاهُت.
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  الاسخفادة مً بسهامج الحكىمت

ع جكىىلىحُا  الالكتروهُت ومشاَز

 اإلاعلىماث.

   طعف الخيسُم بين الجهاث اإلادلُت

واللؼاع الخاص ذاث الصلت بدىفُر 

 اإلاشتركت.اإلابادزاث 

  التركيز على اللظاًا التي حسخلؼب

 الدول اإلااهدت وحهاث الخمىٍل.

   ازجفاع معدالث الفلس والبؼالت في

 اإلاملكت.

 الدشجُع على الالخداق لخىسع و ا

ببرامج الخعلُم الخلني للحد مً 

 البؼالت.

   ًؤلاشباع في سىق العمل مً العدًد م

 الخخصصاث ألاكادًمُت.

   اإلافاحئت مً بعع الدول عىدة الؼلبت

 هدُجت عدم الاسخلساز السُاس ي وألامني.

 

   جدفم الالحئين على مخخلف مىاػم

 اإلاملكت وآلازاز اإلاترجبت عً ذلك.

   جؼىز معاًير وماشساث حىدة الخعلُم

 العالي.

 

   الخفاوث بين مسخىٍاث ماسساث

 .الخعلُم العالي ألازدهُت

   اإلاعسفي مىاكبت مخؼلباث الاكخصاد

 اإلاسخجدة.
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 ألاهداف والسُاساث الاستراجُجُت

 مبرزاث بعداد الخؼت الاستراجُجُت 

قا  وصاسة التعلن  العي ع والبحأ العلمي إتمذنذ نعي  التعلن  العي ع وملوفنز ظنيظيملد، إر يوظ  العمذ فع مل

ألاسدنن ، إيراي   لألنظم  والتعلنميت التي الاصاسة نينا  التعلن  العي ع والبحأ العلمي، ونينا  ا جيجعيت 

ملوظ  العمذ فع جؤظعيت التعلن  العي ع، ونذ أولج الذول  ألاسدنن  العويي  ورىتمي  إقعي  التعلن  العي ع 

والبحأ العلمي، وفع ظبنذ رلم مل  امتميد مذد جن رظفراملنلنيت واإلابيدسات الاظون ، حنأ مإفج 

ن  أواي  التعلن  العي ع ةؽمذ دوس  خثل العقذين اإلاياني ، واملخير ؤلاكشاوات ا  ماج  ألاسدنن  مال  ملقن

الثصج  لتعالشىي إمي يااكا التايرات فع ىزا القعي  ا  نا  جن خثل ملوفنز العذيذ جن اإلاؽيسمل ا  ي   

 إتعالشو.

نليصات التي ؼاذىي مال  خلفن  التعاسات ور  2018-2015ومل  ملعالش ا  ع  رظفراملنلن  للاصاسة لألماا  

 جل ا  ع  رظفراملنلن  لقعي  التعلن  العي ع، 
 
نعي  التعلن  العي ع خثل العبتي  ألاخيرملي ، وملميؼني

وا  عغ التوفنزي  الؽيجل  للبرنيج  التوفنز  ا  ماج    ضج  ؤلا ثحيت فع نعي  التعلن  العي ع والبحأ 

 جل العن2015-2010العلمي لألماا  
 
يظيت الإفنل  إتعضلض القذسات اإلاؤظعن  للاصاسة والثصج  . وملوي مي

 : للقني  إمايجاي وجعؤولنييعي، اظثوذت ا  ع  رظفراملنلن  فع جضمانعي إ   اإلاوعلقيت التيلن 

 اإلااكا  لذول  سبهغ الاصساو، وسعظيو الاصساو اإلاتعينبي .العيجن  الشظيبذ اإلالإن   .1

 ن  إقعي  التعلن  العي ع.اإلابيدسات اإلالإن  العيجن  رات العث .2

 (.2017-2007(، وا  ع  التوفنزي  اإلاعذل  لاي  2015-2006ألاكوذة الاظون  ألاسدنن    .3

، 2013اكتميميت دول  سبهغ الاصساو إأمضيو جليلغ ألاجويو وسعظيو ا جيجعيت ألاسدنن    .4

2014.) 

 (.2013   رظفراملنلن  الاظون  العيإق ، وجن امنعي ملا نيت  جو  رظفراملنلن .5

 اإلابيدسة الونيإن  فع جلتقى ظنيظيت ا ثح التعلن  العي . .6

 – 2002اإلاؽيسمل الاظون  رات العثن  إقعي  التعلن  العي ع: جؽشو  ملعالش التعلن  العي ع   .7

(، جؽشو  ملعالش التعلن  العي ع نحا رنتريد اإلاعشفع 2007(، جلتقى التعلن  العي ع  2007

 2007.) 

ظون  والوذوات ا  ااسل  داخذ اإلاملإ  رات العثن  إقعي  التعلن  العي ع جن اإلاؤملمشات الا  .8

 حنأ: ملعالشو وخععد رظفراملنلن .
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 ألاهداف الاستراجُجُت وازجباػها باألهداف الىػىُت ومداوز الخؼت الاستراجُجُت للؼاع الخعلُم العالي
 

(، جيييين خييييثل جشاكعيييي  ملقيييييسلش انليييييص 2018-2015 حش ييييج اليييياصاسة ماليييي  ملعييييالش خعتعييييي رظييييفراملنلن  لألميييياا  

(، وجتيةعي  2012-2007اإلابيدسات الاظوني ، وملقييسلش انلييص رظيفراملنلن  الاظوني  لتعيالش نعيي  التعلين  العيي ع  

ملوفنيز ملليم رظييفراملنلنيت ووايل ا  عيغ التوفنزييي  الثصجي  فيع ظييني  ملاكيد ا  ماجي  ؤلا ييث ع، واإلاتمذيذ فييع 

البرنيييج  التوفنييز    ضجيي  ؤلا ييثحيت فييع نعييي   (، وكييزلم2013-2010التومييا  لل ماجيي    البرنيييج  التوفنييز 

-2015(، وا  عيي  رظييفراملنلن  لقعييي  التعليين  العييي ع  2015-2010التعليين  العييي ع والبحييأ العلمييي لألميياا   

يوس ا  عيي  (، وملنييد مليي  واييل جوظاجيي  جبسييجم  جيين ألاىييذا  رظييفراملنلن  جييل ألاىييذا  الاظونيي  وجحيي2018

 رظفراملنلن  لقعي  التعلن  العي ع، حنأ مل  ملحذيذ ألاىذا  الاظون  رات العثن  إيآلة :

الا ييييال إ يييي  ةعليييين  ميييييلي يثعيييي  إلييييادة ميلنيييي  ملمإوييييد جيييين إمييييذاد كيييياادس ةؽييييشل  مللبييييي احتنيكيييييت  .1

 اإلالتمل ا  يلن  واإلاعتقبلن ، وملتمتل إثوي عن  مال  اإلاعتالي  العشب  والذو ع.

 لبحأ العلمي ودممد وس ل جعتااو وس عد إأىذا  التومن  الؽيجل .ةصجنل ا .2

 ولقذ ملويولج ا  ع  رظفراملنلن  لقعي  التعلن  العي ع اإلاحيوس التيلن :

 ا  يكمن  وؤلاداسة ا جيجعن . .1

 ظنيظيت القبال. .2

 التمالذ. .3

 رمتميد وامي  ا جادة. .4

 البحأ العلمي والذساظيت العلني. .5

 البهئ  ا جيجعن . .6

 البراج  ألاكيديمن . .7

 اإلاااسد البؽشل . .8

 التعلن  التق ي. .9

وفع ظبنذ ملاان  اسملبيط أىذا  الاصاسة رظفراملنلن   اإلاؤظعن ( إمذ جن ألاىذا  الاظون  وجحيوس 

 إيشاد خشلع  ملاضح رلم رسملبيط. 
 
 ا  ع  رظفراملنلن  لقعي  العي ع،  قذ مل  مليلني
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ؤهداف الىشازة الاستراجُجُت )اإلااسسُت( باألهداف الىػىُت ومداوز الخؼت الاستراجُجُت  ازجباغ

 الىػىُت للؼاع الخعلُم العالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ألاىذا  الاظون  اإلاحيوس القعيمن  ؤظعن ألاىذا  اإلا

رداسة و ا  يكمن 

 ا جيجعن 

 ظنيظيت القبال 

 البهئ  ا جيجعن 

البحأ العلمي 

 الذساظيت العلنيو 

 التمالذ

امي  و  رمتميد

 ا جادة

 البراج  أاكيديمن 

 اإلاااسد البؽشل 

 التعلن  التق ي

ملمإي  جؤظعيت التعلن  العي ع 

جن ملحقن  أىذا اي و شاجلاي 

 وصليدة  ش اي التوي عن  العيإلان  

جل ا جايت  ةعضلض العثنيت

ةعظن  الذامم ، و و  اإلاينح 

العيبذة جن رملفيننيت الفاابذ 

الذقي ن  اإلاتعلق  العلمن  و 

ي ع جل الذول إيلتعلن  الع

 وبن .كألا العش ن  و

صليدة أمذاد العلب  

 ير اإلاقتذسلن جن اإلاعتفنذين 

إشاج  الذم  اإلاي ع فع 

 جؤظعيت التعلن  العي ع

 جمي أة العلب  اإلاتفاني و 

ةصجنل العلب  اإلالتحقي  و 

 إيلتخرريت التقون .

 ملعالش ألاداو اإلاؤظو يو  ملحعي 

ةصجنل البحأ 

 العلمي ودممد

س ل جعتااو و 

وس ع  إأىذا  

 التومن  الؽيجل 

الا ال إ   

ةعلن  ميل 

يثع  إلادة 

 دميلن  ملمإو

جن أمذاد 

 كاادس ةؽشل 
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 الاستراجُجُت والسُاساثألاهداف 

 

الخعلييييُم العييييالي مييييً جدلُييييم ؤهييييدافها وبسامجهييييا وشٍييييادة فسصييييها الخىافسييييُت  ماسسيييياثجمكييييين  .0

 العاإلاُت.

 السُاساث:

 الذم  اإلاي ع إلاؤظعيت التعلن  العي ع الشظمن . :1-1

 الذم  اإلاي ع انؽع  البحأ العلمي جن خثل  وذو  دم  البحأ العلمي. :1-2

 اإلاااوج  إي  جخشكيت التعلن  العي ع وحيكيت ظا  العمذ اإلاحالع وؤلانلنمي. :1-3

 حاكم  التعلن  العي ع. :1-4

 

يييييص العالكييييياث ميييييع الجهييييياث اإلااهديييييت والداعميييييت، وحعظيييييُم الفىائيييييد العائيييييدة ميييييً الاجفاكُييييياث  .5 حعٍص

يييص العلمُيييت والثلافُيييت اإلاخعلليييت بيييالخعلُم العيييالي ميييع اليييدول العسبُيييت وألاحىبُيييت السيييُاخت  ، وحعٍص

 الخعلُمُت.

 :السُاساث

 إداج  وملعالش أوكد التعيو  جل اإلاؤظعيت وا جايت الذولن  الذامم . :2-1

 ةعظن  رظتفيدة جن رملفيننيت الذقي ن  اإلابرج  جل الذول الؽقنق  والرذيق . :2-2

 ةعضلض العنيح  التعلنمن . :2-3

 

ً اإلاسييخفُدًً ميي .3 ييادة ؤعييداد الؼلبييت غييير اإلالخييدٍز ً بييسامج الييدعم اإلاييالي فييي ماسسيياث الخعلييُم ٍش

 العالي، ومكافإة الؼلبت اإلاخفىكين، وحشجُع الؼلبت اإلالخدلين بالخخصصاث الخلىُت.

 السُاساث:

صلييييدة ميييذد العلبييي  اإلاعيييتفنذين جييين اإلايييو  والقيييشوض اإلاهعيييشة اإلاقذجييي  للعلبييي  الذاسظيييي  فيييع  :3-1

 جؤظعيت التعلن  العي ع.

 اإلاعتفنذين جن اإلاو  ا  يسكن  فع التخرريت ا جيرإ . : صليدة مذد العلب 3-2

 ةصجنل العلب  اإلاتفاني  واإلابذمي  جن خثل البعذيت الذساظن . :3-3

 للعلب  اإلالتحقي  إيلتخرريت التقون .  :3-4
 
 ملخرن  مذد جن اإلاو  ظوالي
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 جدسين وجؼىٍس ألاداء اإلااسس ي: .4

 إع  لعمذ نعي  التعلن  العي ع والاصاسة.: إ ذاس وملعالش الثؽشمعيت الثصج  والضي4-1

 : ملعالش نظي  إداسة  يمل  داخذ الاصاسة لتحقن  ألاىذا  اإلاشكاة.4-2

 : إويو الاعع العي  وملقذي  ا  ذجيت اإلاعلاجيملن .4-3

: إويييييييو وملعييييييالش ألانظميييييي  ا  يظييييييا ن  وس عاييييييي اييييييمن ؼييييييبإ   يمليييييي ، وةعضلييييييض دوس اليييييياصاسة فييييييع 4-4

 ا  ماج  ؤلالإفرونن .

 : رظتخذا  ألاجذذ للمااسد اإلايلن .4-5

 : ملخعنغ وملومن  وملذسلا اإلاااسد البؽشل .4-6

 : ملعالش مملنيت وإكشاوات الاصاسة.4-7

 : ملحقن  ساي جتلق  ا  ذج / الفركيز مال  جتلق  ا  ذج .4-8

 : ةعضلض املليىيت العيجلي  نحا نن  النزاى  والؽفي ن  والعذال .4-9

 مع اللؼاعاث ألاخسي: ههج الىشازة الدشازكي -د 

ةعع  الاصاسة إاي   إلاايجاي وجعؤولنييعي جن خثل ملوفنز خعتعي رظفراملنلن  إ   ملحقن  مذد جن 

 التذخثت الفيمل  واإلاؤخشة مال  مذة جعتاليت جنعي: 

 اإلاشازكت على اإلاسخىي السُاس ي:  .0

نعي  الؽبيب اإلالتحقي   اإلاعيىم  فع ملحقن  التاكايت ا  ماجن  اإلاتعلق  إيلتومن  العنيظن  لذ 

إمؤظعيت التعلن  العي ع، ولتحق  رلم جن خثل اإلاؽيسك  فع الوذوات ووسػ العمذ اإلاتعلق  

والفركيز مال  ىزو القضييي فع اإلاويه   ،واإلاؽيسك  فع العملن  رنتخيإن  ،إمبيدا العمذ العنيس ي

 الذساظن ، و خي   جيدة الفرإن  الاظون .

 ىي اللاهىوي: اإلاشازكت على اإلاسخ .5

اإلاؽيسك  الفيمل  جل الؽشكيو أخويو ملعالش الثؽشمعيت الويتم  لعملا ، والتي لاي مثن  إقعي  

 الؽبيب فع اإلالتمل ألاسدن ، أو أ  نعي  آخش لد مثن  جل نعي  التعلن  العي ع.

 اإلاشازكت على اإلاسخىي الاكخصادي: .3

رات العثن  الاخنق  الذامم  لثنتريد  ةعتبر جخشكيت نعي  التعلن  العي ع جن أى  العوي ش 

ألاسدن ، وبؽمذ خي  رنتريد اإلاعشفع فع ؼتى جشاحلد ونعيميملد،  يإلاخشكيت البؽشل  اإلاؤىل  

واإلاذس   التي ملثوي   جل جتعلبيت ظا  العمذ الذاخالع وا  يسجع، ملؤد  إ   التقذ  رنتريد  

  فع الذول الؽقنق  والرذيق  ملش ذ ا  ضلو  واصدىيسو، و يلتي ع  ئ  ةعض ىزو اإلاخشكيت العيجل
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ألاسدنن  إيلعمثت الرعب ، وةعتبر البراج  ألاكيديمن  اإلاتميزة والثعانثت اإلاقذج  للعلب  الاا ذين 

 هظتقعيب ىؤهو العلب  الزين ةؽمذ نفقييع  اإلايلن  
 
  عيه

 
امن الثؽشمعيت الوي زة، جذخث

 فع س ذ رنتريد الا 
 
  يمث

 
 كيرإ  لثظثذميس فع نعي  التعلن  مورشا

 
ظ ي. وةعتبر ىزو البهئ  أيضي

 العي ع. 

 اإلاشازكت على اإلاسخىي الاحخماعي:  .4

ةعميييذ الييياصاسة مالييي  ملعيييالش الببنييي  والبهئييي  ا جيجعنييي ، التيييي ةعييييمذ ةؽيييمذ خيييي  مالييي  ملعيييالش كاانيييا 

فيشد اليز  يمتليم العلي  ش رن  وكفيوة العلب  اإلالتحقي  إمؤظعيت التعلن  العيي ع، و يلتيي ع  يئ  ال

، يريذ إ ي  ملحقني  جعيتا  اكتمييعع جتقيذ  وجيؤخش مالي  دوسو 
 
واإلاعش   وكنفن  ملعالشىي وةعضلضىي دوجي

، و ييييشط جفاييييا  
 
، ونضييييييي اإلالتمييييل اإلاحالييييع خرا ييييي

 
ؤلايلييييب  فييييع التفيمييييذ جييييل نضييييييي اليييياظن مماجييييي

 جين خيثل  يويدي  دميي  اإلاعيؤولن  اإلالتمعني ، وةعييى  الياصاسة فييع ةعضليض اإلاعيؤولن  اإلالتمع
 
ني  أيضييي

 العلب  اإلااكا  للفئيت اإلاعتحق .
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  مخابعت وجلُُم جىفُر الخؼت الاستراجُجُت

 

يتا ش لذ  الاصاسة جوججن  إلاتيةع  وملوفنز ا  ع  رظفراملنلن ، وخعغ العمذ التوفنزي  اإلاوبذق  

 منعي، و نمي يالع ؤلاكشاوات اإلاتبع  لتحقن  رلم:

  ملقا  اإلاذيشليت والاحذات ؤلاداسل  اإلاعؤول  من ملوفنز البراج  واإلاؽيسمل وألانؽع  الااسدة فع

ا  ع  التوفنزي ، إتقذي  ملقيسلش ؼاشل  ملتعل  إيلتقذ  ورنليص، وملت  جوينؽ  ىزو التقيسلش 

 جن نبذ  جو  التخعنغ.

 التقذ  ا  ي ذ، وأ  يت  إمذاد ملقيسلش ملقنن  سبعن   سبل ظوال (، يت  جن خثلاي ملقنن  

جقفرحيت جتعلق  إتعذيذ خعغ  ملص ن  اإلاعيسات(، لنت  جوينؽتعي فع  جو  التخعنغ، خ  

يت  س ل ىزو التقيسلش والتا نيت إ   كذ جن ألاجي  العي  والاصلش هملخير القشاسات اإلاويظب  

 اإلاتعلق  إزلم.

  والؽشكيو، إيراي   ردساكاي فع التقشلش يت  نؽش وةعمن  نتيب  التقيسلش الشبعن  مال  اإلاذيشليت

 العوا  ا  ي  إيلاصاسة.

   جل ألاخز إيهمتبيس نتيب  ملقيسلش اإلاتيةع  والتقنن ،
 
يت  جشاكع  وملحذيأ ا  ع  التوفنزي  ظوالي

 واإلاولضات، وجااصن  الاصاسة اإلايلن  للعو  التيلن  خثل ىزو اإلاشاكع .


