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 ) يذَُخ انغبداد جبيعخ – حمىقان كهُخ – االعتشاتُجُخ انخطخ)

 

 االعتشاتُجُخ انخطخ
 :يمذيخ

 رؤص١شاد ٔز١غخ ِقش فٝ اٌزؼ١ٍُ ٌٕظبَ وج١شح رؾذ٠بد اٌمشْ ٘زا ثذا٠خ ؽٙذد       

 ِغبالد فٝ اٌّغجٛق غ١ش ٚاٌزمذَ اٌؼٌّٛخ ٚأزؾبس ٚاالرقبالد اٌّؼٍِٛبد صٛسح

 اٌّٛاسد ؽؼ ِغ اٌزؼ١ٍُ ثٕظبَ االٌزؾبق ػٍٝ اٌّمج١ٍٓ أػذاد ٚرضا٠ذ اٌّخزٍفخ اٌؼٍَٛ

 ٌّب خبفب ا٘زّبِب األِش ٘زا رٌٛٝ أْ اٌّخزقخ اٌغٍطبد ػٍٝ ٌضاِب ٚوبْ اٌّزبؽخ،

 .اٌّؼشفخ الزقبد٠بد ٚثٕبء اٌّغزذاِخ اٌز١ّٕخ ػٍٝ رؤص١ش ِٓ ٌزٌه

 اٌؼشث١خ ِقش عّٙٛس٠خ فٝ اٌزؼ١ٍُ ٌزط٠ٛش اعزشار١غ١خ ٚمغ رُ اإلهبس ٘زا ٚفٝ     

 ثبٌّئرّش الشاس٘ب رُ ٚ

 اٌّذٜ ه٠ًٛ افالػ ثشٔبِظ اٌّئرّش ٘زا رجٕٝ ٚلذ ، ٠٢٢٢ ػبَ فٝ ٌٍزؼ١ٍُ اٌمِٟٛ

 ِقش فٝ اٌزؼ١ٍُ ٌٕظبَ

 وفبءح سفغ اإلفالػ ٌجشٔبِظ األعبع١خ األ٘ذاف ث١ٓ ِٓ ٚوبْ .ػبِب ػؾش عجؼخ بِذرٙ

 فٝ ِؾشٚػب   ٠٢ الزشاػ اٌقذد ٘زا فٝ رُ ٚلذ .ثٙب اٌغٛدح ِغزٜٛ سفغ ٚ اٌغبِؼبد

 رُ ِؾشٚػبد عزخ فٝ ثٍٛسرٙب رُ اٌؼبٌٝ اٌزؼ١ٍُ ٚوفبءح ثغٛدح اٌّزؼٍمخ اٌّغبالد وبفخ

 اٌخّغ١خ اٌخطخ خالي اٌزٕف١ز أ٠ٌٛٚخ ٌٙب ٌزىْٛ اخز١بس٘ب

 ِؼب١٠ش رطج١ك ٚ اٌغٛدح ٌنّبْ اٌم١ِٛخ خئا١ٌٙ أؾبء رٌه ػٍٝ ٚرشرت .( ٠٢٢٢

 ٠٢٢٠ ) األٌٚٝ - اٌغٛدح

 اٌّقش٠خ ثبٌغبِؼبد اٌى١ٍبد أغٍج١خ رمذَ اعزٍضَ ِّب اٌّقش٠خ اٌغبِؼبد ػٍٝ

 ِؾشٚػبد ػٍٝ ٌٍؾقٛي

 . & QAAP 1) ٌإلػزّبد ٚاٌزؤ١ً٘ (CIQAP) ٠٢٠٢ ثٕٙب٠خ .

مبِذ ف األؽذاس ٘زٖ رٛاوت أْ اٌؾمٛق و١ٍخ ػٍٝ ٌضاِب وبْ اٌغ١بق ٘زا ٚفٝ     

 .ثٛمغ خطزٙب االعز١شار١غ١خ 
       

  ٌغؼبدح ٚاٌزمذ٠ش اٌؾىش ثفبئك ٗأرٛع أْ ٕ٘ب ٠فٛرٕٝ ٚال     

 اٌغبِؼخ سئ١ظ فالػ اٌجالي  /اٌذوزٛس األعزبر                                             

 .ثٙب اٌغٛدح ٌٕظبَ اٌذاػّخ اٌّزطٍجبد وبفخ ٚرٍج١خ ٌٍى١ٍخ اٌّغزّش ٗ ٌذػّ

 ٚفبئك ؽىشٔب ػظ١ُ اٌٛص١مخ ثٙزٖ اٌؼًّ ٚفش٠ك ألذَ أْ أٚد آخشا ١ٌٚظ أخ١شاٚ   

 ثبٌغبِؼخ اٌغٛدح مّبْ ِشوض ِذ٠ش ِبعذح سفؼذ  /اٌذوزٛس ٌألعزبر رمذ٠شٔب

 ٘زٖ ػٓ ٚأصّشد ٌٕب ٙبزلذِ اٌزٝ اٌف١ٕخ ٚاٌزٛع١ٙبد ٚإٌقبئؼ اٌؼبد٠خ غ١ش ٌٍّغٙٛداد

 .ٌٍفش٠ك اعزؾبسٜ ثذٚس ٙبل١بِ أصٕبء ٌٍى١ٍخ االعزشار١غ١خ اٌخطخ
 

 انمظذ وساء يٍ هللا و

 انكهُخ عًُذ                                                                                            
 أ.د / خبنذ ععذ صغهىل                         
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 تمذَش و شكش
 

 ٚ اٌؾدىش ثخدبٌـ ؾمدٛقاٌ ثى١ٍدخ ٚاٌزطد٠ٛش اٌّغدزّش اٌغدٛدح مدّبْ ٚؽدذح رزمدذَ       

 األعدزبر اٌغد١ذ ٚ اٌغبِؼدخ سئد١ظ فدالػ اٌدجالي  /اٌدذوزٛس األعدزبر اٌغد١ذ اٌدٝ اٌزمدذ٠ش

 فش٠ك ٚ ٌٍٛؽذح اٌّغزّشح ٚاٌّزبثؼخ اٌذػُ ػٍٝ اٌى١ٍخ ػ١ّذ خبٌذ عؼذ صغٍٛي /اٌذوزٛس

 . االعزشار١غ١خ اٌخطخ اػذاد

 ِدذ٠ش ِبعدذح سفؼدذ /اٌذوزٛس ٌألعزبر اٌزمذ٠ش ٚ اٌؾىش ثخبٌـ اٌٛؽذح رزمذَ وّب       

ٚ  اٌؼش٠نخ اٌخطٛه سعُ فٝ اٌؼظ١ُ ٘بغٙٛدٌّ رٌه ٚ ثبٌغبِؼخ اٌغٛدح مّبْ ِشوض

 .ثبٌى١ٍخ اٌغٛدح ٚؽذح ِغ اٌّزٛافً بٚدػّٙ اٌذائُ برؼبٚٔٙ ٚ اٌخطخ ٘زٖ ِشاعؼخ فٝ

 اٌّؼبٚٔدخ ا١ٌٙئخ ٚ اٌزذس٠ظ ١٘ئخ أػنبء اٌضِالء اٌغبدح اٌٝ اٌزمذ٠ش ٚ اٌؾىش وًٚ     

 .ٚاٌطالة ٚاٌؼب١ٍِٓ اإلداس١٠ٓ اٌغبدح ٚ

ّغزؾبس / دمحم ػدالء اٌ اٌغ١ذ ِٓ وً ِٓ اٌّضّشح ٚ اٌفؼبٌخ اٌّؾبسوخ ٔؾىش أْ ٚالثذ     

اثدشا١ُ٘ اثدشا١ُ٘ ػجدذ  اٌّغزؾدبس /  اٌغد١ذ ٚ ِدذ٠ش ١ٔبثدخ ؽدّبي اٌؾدشل١خ  اٌذ٠ٓ اٌقذ٠ك

اٌغٕدددٟ سئددد١ظ ِؾىّدددخ اٌمدددب٘شح اإللزقدددبد٠خ ، ٚاٌغددد١ذ األعدددزبر / ؽغدددبَ دمحم ِشمدددٟ 

 ؽشوخ اٌٛه١ٕخ ٌٍقٕبػبد اٌغزائ١خ. اٌضػ٠ٍٟٛ سئ١ظ ِغٍظ اداسح

 ٚ فد١بغخ فدٝ ٚآسائٙدُ ثؤفىدبسُ٘ ؽدبسوٛٔب اٌز٠ٓ ٚ اٌّؾٍٝ اٌّغزّغ ِّضٍٝ وزٌه ٚ   

 . اٌخطخ اػذاد

 

   

 تطىَش انًغتًشوانانجىدح ضًبٌ وحذح يذَش 
 

 د / دمحم جالل انعُغىٌ                                                        
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 اٌّؾز٠ٛبد
 

                               

 اٌّٛمٛع

 

 

 اٌقفؾخ     

  انخطخ إعذاد فشَك

  انًشاجعخ فشَك

  انخطخ إعذاد يُهجُخ

  انكهُخ عٍ ح يىجض َجزح

  نهكهُخ وانًبدَخ انجششَخ اإليكبَُبد

  اتُجُخشاإلعت انخطخ عُبطش

  نهكهُخ االعتشاتُجُخ واالهذاف انُهبئُخ انغبَبد

  انجعُذ انًذي عهً انطًىحبد

  يذَُخ انغبداد جبيعخ -حمىق ان نكهُخ االعتشاتُجُخ انخطخ َجبح يمىيبد

  االعتشاتُجُخ انخطخ نتُفُز انالصو انتًىَم يظبدس

  انًجتًع وخذيخ انعهًٍ وانجحث نهتعهُى انكهُخ عُبعبد

  2014-2009 انكهُخ اعتشاتُجُخ نتطجُك انتُفُزَخ انخطخ 

  انخطخ نتُفُز انضيٍُ انجذول

  اإلجشائُخ انخطخ
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 انخطخ إعذاد فشَكأوالً : 

 
 

 انىظُفخ األعى و

 انتششَعبد االلتظبدَخ وسئُظ ثمغى  أعتبر أ.د / خبنذ ععذ صغهىل 1

 أعتبر يغبعذ ثمغى فهغفخ انمبَىٌ وتبسَخه أ . د/  اًَبٌ عشفخ 2

 انعُغىٌ د / دمحم جالل 3
ويذَش وحذح انجىدح وانتطىَش يذسط انمبَىٌ انعبو 

 انًغتًش

 يذسط ثمغى انتششَعبد االلتظبدَخ د / هذَم طه غهىػ 4

 يذسط انمبَىٌ انجُبئً انًغبعذ أ/ سصق ععذ عهً 5

 أ/ دمحم فتحً دمحم يحًىد 6
وَبئت يذَش وحذح  يذسط انمبَىٌ انًذٍَ انًغبعذ

 انجىدح وانتطىَش انًغتًش

 انمبَىٌ انتجبسٌيذسط يغبعذ  ثمغى  أ/ حغٍ انغُذ صهشح 7

 يذسط انمبَىٌ انعبو انًغبعذ أ / أعبيخ دمحم عجذ انظبهش 8
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 فشَك انًشاجعخ ثبَُب : 
 

 فشَك انًشاجعخ انذاخهُخ –أ 

 

 

 انىظُفخ االعى و

 عًُذ انكهُخ خبنذ ععذ صغهىلأ.د /  1

 د / دمحم جالل انعُغىٌ 2
انمبَىٌ انعبو ويذَش وحذح انجىدح يذسط 

 وانتطىَش انًغتًش

 يذسط انمبَىٌ انذونً انعبو د / أحًذ عطب عجذ انعظُى 3

 يذسط انمبَىٌ انذونً انخبص د / أحًذ أثى انًجذ 4

 

 

 

 فشَك انًشاجعخ انخبسجُخ -ة 

 

 

 انىظُفخ االعى و

 شبس / إثشاهُى إثشاهُى عجذ انغٍُانًغت 1

 

انمبهشح سئُظ يحكًخ 

 اإللتظبدَخ

 

2 
 انًغتشبس / دمحم عالء انذٍَ انظذَك

اوالد طمش شًبل يذَش َُبثه 

 انضلبصَك انكهُه.

 انغُذ األعتبر / حغبو دمحم يشضٍ انضعىَهٍ 3
سئُظ يجهظ اداسح انششكخ 

 انىطُُخ نهظُبعبد انغزائُخ
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 يُهجُخ إعذاد انخطخ اإلعتشاتُجُخ -ثبنثب 

 اٌّؼ١ٕخ اٌزخققبد وبفخ ٠زنّٓ ثؾىًرؾى١ً فش٠ك ػًّ ِٓ داخً اٌّئعغخ  -

 ٌٍّٕٙغ١خ ٚفمب اٌفش٠ك اػنبء رٛص٠غ رُ  االٌغزشار١غٝ، اٌزخط١و ٚ ثبٌغٛدح

 ..اٌخطخ رٍه فٝ اٌّؾذدح

 

 اٌزخط١و ثؤ١ّ٘خ ٌٍزٛػ١خ االعزشار١غٟ اٌزخط١و ٌفش٠ك ػًّ ٚسػ  ػمذ رُ -

 ٌٙزا ٚاٌز١ٙئخ ٚاٌخبسع١خ، اٌذاخ١ٍخ ٌٍج١ئخ اٌزؾ١ًٍ ٚهشق االعزشار١غٝ

 .اٌزخط١و

 رؾخ١ـ اٌٛمغ اٌؾبٌٟ ٌٍى١ٍخ ِٓ خالي رؾ١ًٍ ٔمبه اٌمٛح ٚاٌنؼف ٚاٌفشؿ -

 ٚاٌزٙذ٠ذاد )اٌزؾ١ًٍ اٌج١ئٝ(.

 اعزخالؿ ػٛاًِ إٌغبػ األعبع١خ اٌزٟ رؾذد ِالِؼ ٚسإ٠خ ٚسعبٌخ اٌى١ٍخ . -

٘زٖ اٌشإ٠خ ٠ّٚضً  سعبٌخ اٌى١ٍخ ثّب ٠نّٓ اٌزؼج١ش ػٓ سإ٠خ ٚ اػبدح ف١بغخ -

أثؼبد ٌج١ئخ اٌّالئّخ ٚاال١ٌبد اٌىف١ٍخ ٚإٌّبعجخ ٌالٔزمبي ِٓ اٌٛمغ اٌؾبٌٟ اٌٝ 

 اٌّغزٙذف . اٌٛمغ

رؾذ٠ذ اٌغب٠بد ٚ األ٘ذاف االعزشار١غ١خ ٌٍى١ٍخ ٚسثطٙب ثبأل٘ذاف اإلعزشار١غ١خ  -

 ٌٍغبِؼخ ِٓ خالي اعزّبػبد ِزىشسح ٌٍغٕخ اٌزخط١و االعزشار١غٝ .

خ ٚاٌشعبٌخ ٚاال٘ذاف االعزشار١غ١خ داخً اٌى١ٍخ )ػٍٝ ِغزٜٛ رؼ١ُّ اٌشإ٠ -

االلغبَ اٌؼ١ٍّخ ٚ االداس٠خ( ٚخبسعٙب )ٌٍّغزف١ذ٠ٓ اٌخبسع١١ٓ( ٌالعزفبدح ِٓ 

 ∙اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ

 اػزّبد وً ِٓ اٌشإ٠خ ٚاٌشعبٌخ ٚاال٘ذاف االعزشار١غ١خ ِٓ ِغٍظ اٌى١ٍخ. -

 رؾم١ك اال٘ذاف.رؾذ٠ذ االعزشار١غ١بد إٌّبعجخ اٌزٟ عزغبُ٘ فٟ  -

 رؾذ٠ذ اٌغ١بعبد ٚاٌخطو اٌزٕف١ز٠خ اٌخبفخ ثٙب . -

اػذاد اٌجشاِظ اٌزٟ ع١زُ رٕف١ز٘ب فٟ اهبس اٌخطخ االعزشار١غ١خ ٚرؾذ٠ذ ِشاؽٍٙب - -

 اٌض١ِٕخ ٚاٌغٙخ اٌّغئٌٚخ ػٓ اٌزٕف١ز .

 ثٕبء اٌخطخ اٌزٕف١ز٠خ ٌٍخطخ االعزشار١غ١خ. -

 اٌى١ٍخ .اػزّبد اٌخطخ االعزشار١غ١خ ِٓ لجً ِغٍظ  -
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 َجزح يىجضح عٍ انكهُخيهخض تبسَخٍ و: 

 
رمغ اٌى١ٍٗ اِبَ اٌغٛق اٌزغبسٞ ثبٌّٕطمٗ اٌؾبد٠خ ػؾش ثّذ٠ٕخ اٌغبداد ثّؾبفظخ     

 إٌّٛف١خ .

ٚلذ أؾؤد و١ٍٗ اٌؾمٛق عبِؼٗ ِذ٠ٕٗ اٌغبداد ثٕبء ػٍٟ ِٛافمٗ اٌّغٍظ االػٍٟ     

ٚرُ اداساعٙب ثّىزت اٌزٕغ١ك فٟ اٌؼبَ اٌغبِؼٟ  27/5/2001ٌٍغبِؼبد ثزبس٠خ 

 . 2004/2005ٚرُ رخش٠ظ اٚي دفؼٗ ِٕٙب فٟ اٌؼبَ اٌغبِؼٟ  2001/2002

 غ ٍِى١زٙب ٌٍذٌٚٗ .ٚرؼزجش اٌى١ٍٗ ِٓ اٌّئعغبد  اٌؾى١ِٛٗ اٌزٟ رزج   

-اٌمبْٔٛ االداسٞ  –ٚثبٌٕغجٗ ٌٍّٛاد اٌزٟ رذسط ف١ٙب فٕغذ ) اٌؾش٠ؼٗ االعال١ِخ    

االؽٛاي اٌؾخق١ٗ ٌغ١ش  -اٌمبْٔٛ اٌضساػٟ -اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ-اٌمبْٔٛ اٌذعزٛسٞ 

اٌمبْٔٛ  –اٌمبْٔٛ اٌزغبسٞ  –لبْٔٛ اٌؼًّ ٚاٌزؤ١ِٕبد االعزّبػ١خ  –اٌّغ١ٍّٓ 

االلزقبد ٚاٌزؾش٠غ  –اٌمبْٔٛ اٌغٕبئٟ  –لبْٔٛ اٌّشافؼبد  -ْ اٌغٛٞاٌمبٔٛ -اٌجؾشٞ

ٚدساعٗ –ربس٠خ اٌمبْٔٛ –اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌؼبَ  –اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ اٌخبؿ  –اٌّبٌٟ 

اٌزذس٠ت -اٌؾبعت االٌٟ -ؽمٛق االٔغبْ  –اٌمبْٔٛ ثٍغز١١ٓ اٌفشٔغ١ٗ ٚاالٔغ١ٍض٠ٗ 

١ٍٓ دساعغ١١ٓ ػٍٟ اْ ٠زُ اِزؾبْ اٌمبٟٔٛٔ(٠ٚزُ رمغ١ُ اٌّٛاد اٌذساع١ٗ ػٍٟ فق

 اٌطبٌت فٟ ٔٙب٠خ وً فقً دساعٟ ٚرٌه ٌغ١ّغ اٌفشق االسثغ .

ٚرّٕؼ رٍه اٌى١ٍٗ دسعٗ ػ١ٍّٗ ٌّٓ ٠زخطٟ االسثغ عٕٛاد ١ٌؾقً ػٍٟ دسعخ     

 ا١ٌٍغبٔظ فٟ اٌؾمٛق .

%  فؤوضش 90ٚثبٌٕغجٗ ٌزمذ٠شاد إٌغبػ ف١ؼزجش ِّزبص ِٓ ٠ؾقً ػٍٟ اوضش ِٓ      

% 90% فؤوضشاٌٟ الً ِٓ 80ػٍٟ رمذ٠ش ع١ذ عذا ِٓ ٠ؾقً ػٍٟ  ٠ٚؾقً

% ٠ٚؾقً 80%فؤوضش اٌٟ الً ِٓ ٠ٚ65ؾقً ػٍٟ رمذ٠ش ع١ذ ِٓ ٠ؾقً ػٍٟ 

 %.65%فؤوضش اٌٟ الً ِٓ 50ػٍٟ رمذ٠ش ِمجٛي ِٓ ٠ؾقً ػٍٟ 

 وَعتجش انًىلع االنكتشوٍَ نهكهُه      : http/law.usc.edu 

 / 0482610371/6066060482تهُفىٌ انكهُه 

 / 0482608151فبكظ انكهُه 
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ٚي أهبٌت فدٟ 780ٚلذ رطٛس ؽغُ اٌى١ٍٗ ف١ّب ٠زؼٍك ثؼذد اٌطالة ؽ١ش لذ ثذأد ثؼذد 

ٚ٘زا ربس٠خ أؾبئٙب ٚرؤع١غٙب اٌٝ أْ رشاٚػ ػذد اٌطالة ثٙب  2001/2002فشلٗ ػبَ 

 .          هبٌت 8603هبٌت اٌٟ 2140ػٍٟ ِذاس اٌضالس عٕٛاد اٌّززب١ٌٗ االخ١شٖ ِبث١ٓ 

 ٚاٌزٛظ١دف اٌؼّدً عدٛق اِدذاد ٘دٛ اٌى١ٍدخ أؾدبء األعبعدٟ ِدٓ اٌٙدذف ٠ٚؼدذ     

 اٌزؾدذ٠ش ػ١ٍّدخ فدٝ ثب٠غبث١دخ اٌّغبّ٘خ ػٍٝ لبدس٠ٓ ِغبي اٌمبْٔٛ ، فٝ ثّزخقق١ٓ

 .ٚاإلل١ٍّٝ اٌّؾٍٝ اٌّغزٜٛ ػٍٝاٌمبْٔٛ اٌّخزٍفخ  ِغبالد فٝ ٚاٌزط٠ٛش

   

ٚرزنّٓ اٌى١ٍخ ػؾشح ألغبَ ٠زُ رٛص٠غ اٌغبػبد إٌظش٠خ ػ١ٍٙب ػٍٟ إٌؾٛ  -

 اٌزبٌٟ : 

 

 ػذد اٌغبػبد اٌمغُ َ

 22 اٌمبْٔٛ اٌؼبَ 1

 34 اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ 2

 22 اٌمبْٔٛ اٌغٕبئٟ 3

 16 زغبسٜاٌمبْٔٛ اٌ 4

 18 اٌزؾش٠ؼبد االلزقبد٠خ 5

 10 اٌمبْٔٛ اٌذٌٚٝ اٌؼبَ 6

 6 اٌخبؿاٌمبْٔٛ اٌذٌٚٝ  7

 16 اٌؾش٠ؼخ اإلعال١ِخ 8

 8 فٍغفخ اٌمبْٔٛ ٚربس٠خٗ 9

 12 اٌّشافؼبد 10

 

 

 

 

 يكبَُبد انجششَخ نهكهُخاال -
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 انمغى انعهًٍ

 

 عذد انغبدح أعضبء هُئخ انتذسَظ

 

 أعتبر
أعتبر 

 يغبعذ
 يذسط

يذسط 

 يغبعذ
 االجًبنٍ يعُذ

 يتفشغ
غُش 

 يتفشغ

 10 1 8 1 - - - انمبَىٌ انعبو

 _ _ _ انمبَىٌ انًذٍَ
1 

 )يعبس(
6 3 10 

 4 1 1 1 - - 1 انمبَىٌ انذونً انعبو

انمبَىٌ انذونٍ 

 انخبص
- - - 1 _ 1 2 

فهغفخ انمبَىٌ 

 تبسَخهو
- - 1 - 1 1 3 

 6 2 4 - - - - انمبَىٌ انتجبسٌ

 5 1 1 2 - 1 - انتششَعبد اإللتظبدَخ

 5 1 3 1 - - - لبَىٌ انًشافعبد

 2 1 1 - - - - االعاليُخانششَعخ 

 5 - 3 - 1 - 1 انمبَىٌ انجُبئٍ

اجًبنٍ عذد أعضبء 

 هُئخ انتذسَظ ثبنكهُخ
2 1 2 7 28 12 52 

َغجخ عذد هُئخ انتذسَظ ثبنُغجخ 

 نهطالة

 

 62:  1عضى هُئخ تذسَظ =  52طبنت /  3227

َغجخ عذد انعبيهٍُ ثبنكهُخ ثبنُغجخ 

 نهطالة

 

 1:97عبيم ثبنكهُخ = 33طبنت /  3227    
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 وبالنسبة للعاملٌٌن اإلدارٌٌن فً المؤسسة : --

 

 الوظٌفة األسم م

 أمٌن الكلٌة أ/ صالح أبو شادى 1

 مدٌر إدارة شئون التعلٌم والطالب أ / عاٌدة عبدالمنعم عبدالغفار 2

 مدٌر شئون أعضاء هٌئة التدرٌس أ/ سمٌة جمال زهران 3

 مدٌر ادارة الدراسات العلٌا أ/مصطفى عبدالفتاح حمدان 4

 مدٌر الشئون المالٌة أ/دمحم فؤاد حشٌش 5

 مدٌر الشئون اإلدارٌة أ/ صبحً دمحم مبارن 6

 مدٌر إدارة الحسابات أ/ أٌمن عبدالرحمن الخولً 7

 مدٌر إدارة المشترٌات أ/ زٌنب دمحم دمحم 8

 مدٌر االستحمالات أ/وائل الفمً 9

 

  



11 
 

 الوظٌفة اإلسم م

 مدٌر شئون التعلٌم والطالب عاٌدة عبد المنعم عبد الغفار 1

 رئٌس لسم التعلٌم والطالب تامر أحمد لورة 2

 نجٌة أحمد سعد الدٌن 3
مراجع الفرلة االولى والثانٌة والثالثة انتظام 

 وانتساب

 نوال عبد الرازق لرنً 4
والرابع  مراجع الفرلة الرابعة والمستى الثالث

 مفتوح

 سهٌر عبدالملن غبلاير 5
مسئول الفرلة الثانٌة ومراجع المستوى االول 

 والثانً مفتوح

 مسئول الكمبٌوتر تامر سعٌد صالح 6

 مسئول الخطة الدراسٌة دمحم عبدالوهاب عبدالمطلب 7

 شئون خرٌجٌٌن اٌمان دمحم عبد الحمٌد 8

 فٌروز عبده حرفوش  9
الثالثة انتساب والمستوى الثالث مسئول الفرلة 

 مفتوح

 مسئول الفرلة الرابعة انتظام شادٌة عبد الحمٌد نصار 11

 مسئول المستوى الرابع مفتوح سمر ٌاسٌن 11
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 الوظٌفة االسم م

 رئٌس ادارة الشئون االدارٌة صبحً دمحم مبارن 1

 معاشات خٌرٌة عبد هللا دمحم 2

 اعضاء هٌئة التدرٌسشئون  سمٌة جمال زهران 3

 معاون الكلٌة خالد أحمد هاشم 4

 أرشٌف دمحم عبد الخالك لطب 5

 

 الوظٌفة االسم م

  1 
 مدٌر ادارة الشئون المالٌة دمحم فؤاد حشٌش

  2 

 
 اخصائً موازنة مبروكة عبد الغنً السٌد

  3 

 
 أمٌن الخزٌنة خالد عبد العاطى عبد الرحمن

 

 الوظٌفة االسم م

 مدٌر إدارة الحسابات أٌمن عبد الرحمن الخولً  1

 وكٌل الحسابات اٌهاب السٌد عبٌة 2

 مراجع حسابات حسن الوكٌل 3

 كاتب أحمد أبو الٌزٌد 4

 مراجع دعاء عبد المنعم عبدهللا 5

 كاتب هدى أبورواش 6
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 الوظٌفة االسم م

 مدٌر ادارة المخازن والمشترٌات زٌنب دمحمدمحم سٌد 1  

 كاتب شطب هوٌدا حسن ابراهٌم 2  

 أمٌن مخزن شعبان خضر 3  

 

 

 الوظٌفة االسم م

 مسئول الصٌانة مٌمً السٌد العبد 1

 سوٌتش أحمد حسن السنباوى 2

 

 

 الوظٌفة االسم م

 سكرتٌر مكتب أ.د/ عمٌد الكلٌة أحمد خالد هاشم 1  

 والمتابعةمسئول السادة الوكالء  عصام ابراهٌم شحاته 2   

 أمانة المجالس  صابحة مصطفى شتا 3   

 

 

  



14 
 

 ثبَُب : اإليكبَُبد انًبدَخ :

 

 

 انمبعبد وانًذسجبد

 

       

رؾزٜٛ اٌى١ٍخ ػٍٟ صالصخ ِجبٟٔ سئ١غ١خ ؽ١ش ٠ؾزٜٛ اٌّجٕٟ األٚي اٌزٞ ٠مغ     

ِدذسط ٚخض٠ٕدخ  2ثغٛاس اٌغدٛق اٌزغدبسٞ ثبٌّٕطمدخ اٌؾبد٠دخ ػؾدش  ػٍدٟ ػدذد 

اٌى١ٍخ ، ٚاعزشاؽخ ألػنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ، ِٚىزدت اداسٜ ٌٍذساعدبد اٌؼ١ٍدب ، 

اٌؾدجبة ، ٚؽغدشح  ِٕٚفز ٌج١غ اٌىزت اٌغبِؼ١خ ،ِٚىزجخ اٌى١ٍخ ، ِٚىزدت سػب٠دخ

هجبػخ أعئٍخ اإلِزؾبٔبد ،  ٠ٚٛعذ اٌّجٕٝ اٌضبٟٔ " اإلداسٞ" ث١ٓ اٌّجٕٝ األٚي 

ِذسط ِٚىزدت اٌغد١ذ األعدزبر  2ٚاٌّشوض اٌطجٟ ٠ٚؾزٜٛ ٘زا اٌّجٕٟ ػٍٟ ػذد 

 8ػ١ّددذ اٌى١ٍددخ ٚاٌغددبدح اٌددٛوالء ٚأػنددبء ١٘ئددخ اٌزددذس٠ظ ، وّددب ٠زنددّٓ ػددذد 

ٍُٙ ِٓ أعً اٌىٕزشٚالد ، ِٚىبرت اداس٠دخ لبػبد ثذاخً ثذسَٚ اٌى١ٍخ ٠زُ رؾغ١

فددٟ اٌددذٚس األٚي، ٠ٚٛعددذ اٌّجٕددٝ اٌضبٌددش ثغددٛاس ِىزددت اٌجش٠ددذ ػٍددٟ إٌبؽ١ددخ 

ا٢خددشٜ ٌٍّشوددض اٌطجددٟ ٠ٚؾزددٜٛ ػٍددٟ ػددذد ِددٓ اٌّىبرددت اإلداس٠ددخ ِٚىزددت 

 االعزبر أ١ِٓ اٌى١ٍخ . 
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 وفًُب َهٍ يىاطفبد انًذسجبد وانمبعبد :

سلُ اٌّذسط 

 ٚاٌمبػخ

 

 اٌّغبؽخ

 

 اٌغؼخ
 ِٛاففبد آخشٜ

 رمش٠جب5000َ2 (1ِذسط )
 هبٌت 5000

 

 *٠ٛعذ ثٗ ػذد وبف ِٓ اٌّشاٚػ

 *٠ٛعذ ثٗ عٙبص ػشك

*٠ٛعددددذ ثددددٗ ثددددبث١ٓ أؽددددذّ٘ب ٌٍددددذخٛي ٚا٢خددددش 

 ٌٍخشٚط

 هبٌت 5000 رمش٠جب 5000َ2 (2ِذسط )

 *٠ٛعذ ثٗ ػذد وبف ِٓ اٌّشاٚػ

 *٠ٛعذ ثٗ عٙبص ػشك

ٚا٢خددددش *٠ٛعددددذ ثددددٗ ثددددبث١ٓ أؽددددذّ٘ب ٌٍددددذخٛي 

 ٌٍخشٚط

 هبٌت3500 رمش٠جب3500َ2 (3ِذسط)

 *٠ٛعذ ثٗ ػذد وبف ِٓ اٌّشاٚػ

 *٠ٛعذ ثٗ عٙبص ػشك

*٠ٛعددددذ ثددددٗ ثددددبث١ٓ أؽددددذّ٘ب ٌٍددددذخٛي ٚا٢خددددش 

 ٌٍخشٚط

 هبٌت3500 رمش٠جب3500َ2 (4ِذسط )

 *٠ٛعذ ثٗ ػذد وبف ِٓ اٌّشاٚػ

 *٠ٛعذ ثٗ عٙبص ػشك

*٠ٛعددددذ ثددددٗ ثددددبث١ٓ أؽددددذّ٘ب ٌٍددددذخٛي ٚا٢خددددش 

 ٌٍخشٚط

لبػبد 

 اٌجذسَٚ
 _ رمش٠جب400َ2

*٠ٛعددذ ثددٗ ػددذد ِى١ددف ٌىددً لبػددخ ٚوّج١دددٛرش 

 ٚأدٚاد ِىزج١خ ِٚجشد ١ِبٖ 

 *اٌّىبْ ِؼذ ِٓ ؽ١ش ؽغٓ اٌز٠ٛٙخ ٚاألِبْ 
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 ػٍٝ ٚرؾزٜٛ اٌزذس٠ظ ١٘ئخ ثؤػنبء خبفخ ث١بٔبد لبػذح ٚرٛعذ -

 ؽبعت عٙبص 64 ػذد ثبٌى١ٍخ ٠ٛعذ ثُٙ ، وّب اٌخبفخ اٌّؼٍِٛبد

 .ٔذ ٔمطخ 20 ٚػذد ثبالٔزشٔذ ِزقً

 

 

 

 TOSW: انتحهُم انجُئٍ ثبعتخذاو اعهىة ثبَُب

 

 أوالً تحهُم انجُئخ انذاخهُخ :

 

 أوالً : انهُكم انتُظًٍُ :

 

 َمبط انمىح: -

 

 *وضشح ػذد ا١ٌٙئٗ اٌّؼبٚٔٗ داخً اٌى١ٍٗ.

 *رزغُ ع١بعٗ اٌزؼ١١ٓ ثبٌّٛمٛػ١ٗ ٚاٌؼال١ٔٗ ٚاٌؼذاٌٗ .

ٌّٙبُِٙ اٌجؾض١ٗ ٚػذَ اعجبسُ٘ ػٍٟ اٌم١بَ  *رفشؽ ا١ٌٙئٗ اٌّؼبٚٔٗ

 ثؤػّبي ١ٌغذ ِٓ ف١ُّ رخققُٙ.

 *ِالئّخ اٌزخقـ اٌؼٍّٟ  ٌٍّمشساد اٌزٝ رذسط

*رٛافش االؽغبط ثبٌشمب ٚاٌضمٗ ٚاٌزؼبْٚ اٌّزجبدي ث١ٓ اػنبء ١٘ئٗ 

 اٌزذس٠ظ.

 َمبط انضعف: -

*ػذَ ٚعٛد ػذد وبفٟ ِٓ اػنبء ١٘ئٗ اٌزذس٠ظ إٌّزّْٛ ٌٍى١ٍٗ 

 رؼزّذ اٌى١ٍٗ ػٍٟ ١٘ئٗ رذس٠ظ ػٓ هش٠ك االٔزذاة ِٓ اٌخبسط  ؽ١ش
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*ػذَ ٚعٛد ؽٛافض ِب١ٌٗ ِٓ اٌغبِؼٗ الػنبء ١٘ئٗ اٌزذس٠ظ الع١ّب 

 ِغ رذٟٔ االعش اٌزٞ ٠ؾقً ػ١ٍٗ .

 *ػذَ رٛف١ش اِبوٓ ِٕبعجخ اللبِخ اػنبء ١٘ئٗ اٌزذس٠ظ.

*ػذَ رٛف١ش دٚساد رذس١٠ج١خ عٛاء رخـ اٌغبٔت اٌٍغٛٞ اٚ 

 ٌٛٛعٟ .اٌزىٕ

*سثو اٌؾقٛي ػٍٟ اٌزشل١ٗ ثبٌؾقٛي ػٍٟ دٚساد رؼزجش فؼجخ 

 إٌّبي.

*ػذَ رٛص٠غ اٌّمشساد اٌذساع١ٗ ػٍٟ ا٠بَ االعجٛع ؽ١ش رمزقش 

 اٌذساعٗ ػٍٟ صالصٗ ا٠بَ فمو.

 : ٗاٌؼبٍِْٛ فٟ اداسح اٌّئعغ 

 *ػذَ رٛافش اٌخجشٖ اٌالصِخ ٌّذ٠شٞ ٚسإعبء االلغبَ .

اٌغبدح ِذ٠شٞ االداساد ٚاٌغبدح اٌؼبٍِْٛ *ػذَ ٚعٛد سثو ٚرفبػً ث١ٓ 

 ِؼُٙ.

 *ػذَ رؾمك اعزغبثٗ ٚرشاثو ث١ٓ االداساد اٌّخزٍفٗ فٟ اٌى١ٍٗ .

 *ػذَ ٚمغ ا١ٌبد ٚامؾٗ ٌٍضٛاة ٚاٌؼمبة .

 *ػذَ رٛافش االعزغبثٗ اٌّطٍٛثٗ ث١ٓ ِذ٠شٞ االداساد ٚاٌطالة .

 

 اٌّٛاسد اٌّبد٠خ :-2

 

 : ٔمبه اٌمٛح 

  ٗالداء اٌخذِخ اٌزؼ١ّ١ٍٗ ٚارغبع وً ِذسط ٚعٛد ِذسعبد وبف١

 الوضش ِٓ خّغٗ االف هٍت ٚهبٌجٗ .

 .ٗرٛافش االِبوٓ اٌخبفٗ ثبٌغٙبص االداسٞ ثبٌى١ٍ 

 . ٗص٠بدح اٌّٛاسد اٌزٟ رؼزّذ ػ١ٍٙب اٌى١ٍ 

 . ٚعٛد لبػبد ِٕبعجٗ الػّبي اٌىٕزشٚالد 
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 .ٗرٛافش االِبوٓ إٌّبعجٗ ٚاٌىبف١خ ٌّّبسعٗ االٔؾطخ اٌطالث١ 

 ّبَ اٌى١ٍخ ثقٕذٚق اٌخذِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ، ٚرٌه ٌزؾم١ك وفب٠خ اٌّٛاسد ا٘ز

 اٌزار١خ ثٙب .

 . ؽذاصخ أعٙضح اٌؾبعجبد ا١ٌ٢خ اٌّغزخذِخ ؽب١ٌب  ٚرٛافش٘ب 

  اإلػزّبد ػٍٝ ٚعبئً اإلرقبي اٌؾذ٠ضخ ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ثٛعٛد

 . ( I T )ِٛلغ ٌٍى١ٍخ ػٍٝ ؽجىخ اإلٔزشٔذ ، ٚٚؽذح 

  راد هبلخ اعز١ؼبث١خ وج١شح ِمبسٔخ ثؼذد اٌطالة.رٛافش ِذسعبد 

 . ٚعٛد لبػخ ٌإلعزّبػبد 

 بٌّجبٔٝ وٛع١ٍخ ٌزٛف١ش األِٓ ثٙبٚعٛد ثؼل أعٙضح ِىبفؾخ اٌؾش٠ك ث. 

 . رخق١ـ أِبوٓ ِٕبعجخ ألػّبي اٌىٕزشٚالد 

 

 ٔمبه اٌنؼف: 

 

 .ػذَ وفب٠خ اٌّٛاصٔخ اٌّخقققٗ ٌٍّئعغخ ع٠ٕٛب 

  ثبٌى١ٍٗ .ػذَ ٚعٛد ٚعبئً اِبْ وبف١خ 

 . ػذَ رٛافش دٚساد ١ِبح وبف١ٗ ِٕٚبعجٗ ٌٍطالة 

  ػذَ رٛافش عٙبص ٌٍزؾ٠ٛؼ ػٍٟ اعٙضح اٌّؾّٛي اصٕبء

 االِزؾبٔبد دسأ ٌؼ١ٍّٗ اٌغؼ.

 . ٗٚعٛد ػغض ؽذ٠ذ فٟ اٌّٛظف١١ٓ ٚاٌؼّبي  ثبٌى١ٍ 

 . ٗٚعٛد ٔمـ ؽذ٠ذ فٟ االصبصبد اٌّىزج١ٗ  ثبالداساد اٌّخزٍف 

  ًاٌى١ٍٗ .ػذَ ٚعٛد وبفز١ش٠ب داخ 

  ثبٌى١ٍٗ .٠خ اسؽبدٌٛؽبد ػذَ ٚعٛد 

 . ٗػذَ رؼبْٚ اداسح اٌغبِؼٗ ِغ اٌؾئْٛ اٌّب١ٌٗ ثبٌى١ٍ 

 .ػذَ رٕبعت ِغبؽخ اٌّىزجخ ٚلٍٗ اٌّئٌفبد اٌزٝ رؾ٠ٛٙب 

  َػذَ ٚعٛد ألغبَ ِخزقخ ثبٌّشاعؼخ ٚاٌشلبثخ اٌذٚس٠خ ػٍٝ اعزخذا

 اٌّخزٍفخ .اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ ، ٚاٌشد ػٍٝ األعٙضح اٌشلبث١خ 

  رؼشك ثؼل أعٙضح اٌؾبعت ا٢ٌٝ سغُ ؽذاصزٙب إلٔزؾبس ف١شٚعبد

 ِّب ٠ٙذد اٌج١بٔبد اٌزٝ ٠ؾ٠ٛٙب فنال  ػٓ وفبءح ػًّ اٌغٙبص .
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 . ػذَ رض٠ٚذ اٌّذسعبد ثؤعٙضح ٌّىبفؾخ اٌؾش٠ك 

  ػذَ ٚعٛد ِىزجخ ِغزمٍخ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ، رخزـ ثبٌذٚس٠بد اٌؼ١ٍّخ

غبؽخ ِىزجخ اٌى١ٍخ ٚلٍخ اٌّئٌفبد اٌؾذ٠ضخ ٚاٌشعبئً ، ِغ ػذَ رٕبعت ِ

 ثٙب ، ٚػذَ رض٠ٚذ٘ب ثآٌخ رق٠ٛش .

 

 :ًَظ اإلداسح  -3

٠ٚؼىظ ّٔو اإلداسح االعٍٛة اٌزٜ رزجؼٗ اٌم١بداد االوبد١ّ٠خ ٚاالداس٠خ فٝ          

اٌّئعغخ عٛاء فٝ اداسح اٌّٛاسد اٌجؾش٠خ ٚاٌّبد٠خ اٚ فٝ اداسح االٔؾطخ االعبع١خ فٝ 

 عٛاء وبٔذ رؼ١ّ١ٍخ اٚ ثؾض١خ اٚ ِغزّؼ١خ  .اٌّئعغخ 

 -أوالً نماط الموة :

 

إدارة الكلٌة عن طرٌق أسلوب دٌمقراطٌى قائم على المشاركة االٌجابٌة  -1

 والفعالة فى اتخاذ القرارات .

وضع مصلحة الطالب فى أولٌات أهداف الكلٌة وفى مقدمة إهتمام اإلدارة  -2

 لمجتمع .والعاملٌن بها بما ٌعود بالنفع على ا

 تشجٌع االبتكار واالبداع لدى العاملٌن بالكلٌة . -3

دعم ورعاٌة وتكرٌم المبدعٌن والمتفوقٌن من العاملٌن بالكلٌة بإدارتها  -4

 المختلفة .

تشجٌع المتمٌزٌن من الطالب على مستوى الدراسة ومستوى األنشطة  -5

 الطالبٌة المختلفة وذلك بتكرٌمهم معنوٌاً ومادٌاً .

 ة باألخالقٌات المهنٌة لدى العاملٌن بها .إهتمام اإلدار -6

اإلهتمام بالعاملٌن بالكلٌة عن طرٌق إعداد المزٌد من دورات التنمٌة البشرٌة  -7

 واإلدارٌة كل بما ٌتوافق مع تخصصه .

إستخدام تكنولوجٌا المعلومات والتحدٌث المستمر لها للوصول إلى أفضل  -8

 .النتائج التى تساعد فى إتخاذ أفضل القرارات 
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 -ثانٌاً نماط الضعف :

عدم التنبؤ بالمشكالت المستقبلٌة ومواجتها بإعداد خطط للوقاٌة منها أو حلها  -1

 فى حال حدوثها .

 عدم وجود وكالء للكلٌة . -2

عدم وجود مجالس لألقسام مما ٌشكل عبء كبٌر على كاهل إدارة الكلٌة  -3

 ممثلة فى عمٌدها .

بالكلٌة تقوم بوضع الخطط قصٌرة عدم وجود إدارة مختصة بالتخطٌط  -4

 وطوٌلة المدى .

 غٌاب روح التكافل والتكامل لدى بعض العاملٌن بالكلٌة  . -5
 

 :المهارات والمٌم المشتركة-4

تاااتى المهااارات والقااٌم المشااتركة علااى راس التحلٌاال البٌئااى الااداخلى للمؤسسااه ك حااد الٌااات      

التخطٌط االستراتٌجى الفعال من خالل  تحلٌل االبعاد السابعة الرئٌساٌة للمؤسساة  وهاو ال شاك احاد 

ركائز اقتصاد المعرفاه الاذي ٌسااهم فاى خطاط التنمٌاة والتطاوٌر المساتمر وعلاى ذلاك تا تى دراساة 

 علوم القانونٌة ك حد مقومات التنمٌة المستدامة وضمانة أساسٌة ألمن وإستقرار األمم .ال

 

األمر الذي ٌتطلب تعلٌماا متطاورا ٌتسام بجاودة عالٌاة وفقاا لمعااٌٌر قٌاساٌة ون ام حاكماة وتقاوٌم      

ة للوقاوف الممارسات الفعلٌة للمؤسسات التعلٌمٌة وعلى ذلك البد من دراسة المهارات والقٌم المشترك

علاااى نقااااط القاااوف والضاااعف فٌهماااا وصاااوال الاااى المعالجاااة الفعالاااة مااان اجااال اتماااام عملٌاااة الخطاااٌط 

 وذلن من خالل استعراض النماط االتٌه :االستراتٌجى 
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 اوال  المهارات : 

وٌقصد بالمهارات اداء الو ائف او المهام التى ٌجب توافرها فى االفاراد ساواء ان كاانوا أعضااء     

التدرٌس او معاونٌهم او أعضاء الجهاز االدارى فى المؤسسه وسٌتم بٌان هذف المهارات لكل من هٌئة 

هذف الفئات الثالثة مجتمعة حتى ٌمكن الوقوف على ما تتمتاز به من نقاط قوة او ما تثقل به  من نقااط 

 وذلن علً النحو التالً :ضعف 

 

 المهارات الواجب توافرها فى اعضاء هٌئة التدرٌس : (1
 

ٌشكل أعضاء هٌئة التدرٌس أحد روافد التعلٌم الجامعً إذ ٌمثل ما ٌقدموناه مان دراساات وأبحااث     

ورؤى دسااتورا حاكمااا للدراسااات القانونٌااة لااه انعكاساااته الهامااه علااى كافااة قطاعااات الدولااة المختلفااة 

تمكانهم مان أداء وٌجب إلتمام هذف المهام الجسام  أن تتوافر جملة مهارات فً أعضاء هٌئاة التادرٌس 

  على النحو التالً :رسالتهم السامٌة فى مجال العلوم القانونٌة علً أكمل وجه  وتتنوع هذف المهارات 

 

 المعرفة والفهم : ٌجب ان ٌكون عضو هٌئة التدرٌس لادرا علً : - أ
 

 فهم وإستٌعاب فروع القانون المختلفة وتطبٌقاتها . -1
 معرفة كل ما هو جدٌد فً مجال التخصص إقلٌمٌا ودولٌا .  -2
إكتساب المعارف القانونٌاة ذاتٌاا مان مصاادرها المختلفاة ساواء ان كانات مان المؤلفاات واالحكاام  -3

 والدورٌات والوسائط االلكترونٌه .
التعاارف علااى دور الشاارٌعة االسااالمٌة فااى مجااال العلااوم القانونٌااة  بإعتبارهااا المصاادر الرئٌسااى  -4

 لتشرٌع .ل
  

 المهارات  الذهنٌة : ٌجب ان ٌكون عضو هٌئة التدرٌس لادرا علً  : - ب
 

 تحلٌل الوقائع القانونٌة والربط بٌنها الستخالص النتائج . -1
 تبادل المعلومات واالاراء . -2
 استنباط وتطبٌق النماذج القانونٌة علً االحداث المعاصرف .  -3
 ة االقلٌمٌة والدولٌة .البحث والتحلٌل إلٌجاد حل للمشكالت القانونٌ -4
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 المهارات العملٌة : ٌجب ان ٌكون عضو هٌئة التدرٌس لادرا على : -ج

 

اإللمااام باللتااات األجبٌااة التااى تخاادم مجااال التخصااص للوقااوف علااً االراء القانونٌااة والقضااائٌة  -1
 والفقهٌة فً العلوم القانونٌة المقارنة .

 وفهمها .إستٌعاب الطبٌقات القانونٌة والقضائٌة  -2
 اجراء المفاوضات القانونٌة  والوصول الً درجة االقناع المهنً الذى تتطلبة العلوم القانونٌة .  -3
 إستخدام الوسائل التكنولوجٌة المختلفة فً مجل البحوث القانونٌة واإلتصال . -4
 

 المهارات العامة واإلنتمالٌة : ٌجب ان ٌمكون عضو هٌئة التدرٌس لادرا على : -د

 

 روح الفرٌق والقدرة علً التفاعل مع االخرٌن وتدعٌم االستفادة المتبادلة . العمل ب -1
 تقدٌم االستشارات القانونٌة . -2
 المساهمة فى لجان إعداد القوانٌن واللوائح . -3
 العمل على صٌاغة نماذج عرائض الدعاوي والعقودى القانونٌة المختلفة . -4
 

 ألعضاء هٌئة التدرٌس : المهارات الواجب توافرها فً الهٌئة المعاونة( 2

 

إن الدور الاذى تشاتله الهٌئاة المعاوناة ألعضااء هٌئاة التادرٌس ٌمثال ناواة التعلاٌم الجاامعً    

ن را لما ٌقدمونه ممن أبحاث ودراسات علمٌة وعملٌة الشك أنها تساهم بشكل  فعال فاى بنااء 

 لمهارات االتٌه :اال أنها ال تخرج عن جملة االمعارف القانونٌة وتنوع هذف  المهارات 

 

 المعرفة والفهم  : ٌجب أن ٌكون عضو الهٌئة المعاونة لادرا على : - أ
 

 فهم وإستٌعاب كافة األن مة القانونٌة بقطاعاتها المختلفة . -1
المعرفااة الفعالااة للمبااادس األساسااٌة واالن رٌااات واإلتجاهااات القانونٌااة فااً مختلااف  فااروع   -2

 القانون .
 وأدوات التحلٌل والصٌاغة القانونٌة .اإللمام بمناههج البحث  -3
 معرفة أهمٌة ودور القانون ومراحل  تطورف فى بناء االمجتمع . -4
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 المهارات الذهنٌة :  ٌجب أن ٌكون عضو الهٌئة المعاونة لادرا على : - ب
 

 إستنباط أثر االقتصاد والسٌاسة والتكنولوجٌا  على الفكر القانونى . -1
 ٌة المختلفة الخاضعة للبحث  .تحلٌل وإستقراء الوقائع القانون -2
 نقد النصوص القانونٌة ومحاولة سد النقص  فً البنٌان القانونً . -3
إستخالص إتجاهات المشرع والقضااء والفقاه  فاى المساائل القانونٌاة المعروضاة وإساتخدامها  -4

 فً تدعٌم الرأي .
 

 المهارات العملٌة : ٌجب أن ٌكون عضو الهٌئة  المعاونة لادرا على :  -ج

 

 إستخدام التكنولوجٌا الحدٌثة فى البحث العلمً . -1
 كتابة التقارٌر االكادٌمٌة . -2
 كتابة مذكرات الدفاع . -3
المعرفة العملٌة بكافة بكل ما ٌتصل بالعمل القضائً سواء أن كان القضاء الجالس أو الواقاف  -4

. 
 

 على :المهارات العامة واالنتمالٌة : ٌجب أن ٌكون عضو الهٌئه المعاونة لادرا  -د

 

 تبادل المعلومات مع المتخصصٌن وتنمٌتها وتحدٌثها.  -1
 التعلٌم الذاتً المستمر . -2
 إستخدام المصطلحات القانونٌة المقارنة بطرٌقة سلٌمه . -3
 المشاركة فً المناقشات وإبداء االراء فٌما ٌعرض من مشكالت . -4

 

 المهارات الواجب توافرها فً أعضاء الجهاز اإلدارى للمؤسسه :  (2
 

ٌتشكل الجهاز االدارى  من عدة فئات تتضافر جهودها فى سبٌل القٌام باالعباء االدارٌاة       

من اجل االرتقاء بالمؤسسه  وعلى الرغم من تنوع الفئات االدارٌة اال انها ال تخرج عن فئات 

اربع تتمثل الفئة األولاى فاى الو اائف القٌادٌاة والثانٌاة فاً الو اائف التخصصاٌة واالشارافٌة 

ثالثة فً الو ائف الفنٌة واالدارٌة والمهنٌاة والرابعاة فاى الو اائف الخدمٌاة المسااندة وماع وال

تعدد هذف الو ائف فالبد من توافر جملة من المهارات المتنوعاة لالرتقااء بالمساتوي الاو ٌفى 

 حوالتالى :الن وذلن علًللمؤسسه 

 درا على : المعرفة الفهم : ٌجب ان ٌكون عضو الجهاز االدارى للمؤسسه لا - أ
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 فهم وإستٌعاب القوانٌن واللوائح التى تحكم دوالب العمل فً المؤسسه . -1
 معرفة القرارات واالوامر والنشرات الداخلٌة التى تحكم سٌر العمل . -2
 فهم وإستٌعاب طبٌعة وأبعاد المهام المكلف بها داخل المؤسسه . -3
 الحوار والنقاش وعرض الرؤى المختلفة . -4

 

 :  ٌجب ان ٌكون عضو الجهاز االدارى للمؤسسه لادرا على :المهارات الذهنٌة  - ب
 

 تبادل المعلومات والتنسٌق فً مجال التخصص الو ٌفً . -1
إستنباط القواعد الحاكمة لساٌر العمال مان القاوانٌن واللاوائح والقارارات واالوامار واالنشارات  -2

 الداخلٌة .
 لعمل  .البحث والتحلٌل والتطوٌر لتذلٌل العقبات التى تعرقل سٌر ا -3
 العمل فى مجموعات تدرٌبٌة بطرٌقة منت مة .  -4

 

 المهارات العملٌة : ٌجب ان ٌكون عضو الجهاز االدارى للمؤسسه لادرا على : -ج

 إستخدام الوسائل التكنولوجٌة الحدٌثة لتنفٌذ المهام االدارٌة المختلفة . -1
 المؤسسه .القدرة علً إجراء المفاوضات الداخلٌة والخارجٌة لخدمة أهداف  -2
 المشاركة الفعالة فى االجتماعات . -3
 التعاون مع جمٌع العاملٌن فى المؤسسه من أجل انجاز العمل بطرٌقة صحٌحه . -4
 إتخاذ القرارات واإلجراءات المناسبة بما ٌتوافق مع صحٌح القوانٌن واللوائح . -5

 

 المهارات العامة واالنتمالٌه  :  -د

 االجتماعٌة .المشاركة فى االنشطة والمناسبات  -1
 التحلً بالمهارة فً التنسٌق وتوزٌع االدوار بما ٌخدم مصلحة العمل . -2
 المحاف ة على أوقات العمل . -3
 اإللمام بلتة أجنبٌة واحدة علً األقل . -4
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 ثانٌا ( المٌم المشتركة :

 

تقدر المؤسسه المتمٌزة العاملٌن لدٌها بترض تحقٌق التوازن بٌن انجااز االهاداف المؤسساٌة مان      

ناحٌة والشخصٌة من ناحٌة اخري وعلاى الصاعٌد العملاى ٌجاب ان ٌكاون كافاة العااملٌن مان اعضااء 

 لادرٌن علً :هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم واعضاء الجهاز االداري فً المؤسسه 

  

 رات والكفاءات الضرورٌة لتحقٌق الرسالة والرؤٌة واألهداف االستراتٌجٌة .إدراك المها -1
نشر ثقافة تعمل علً تطوٌر وتقدٌر مهارات العاملٌن وماواهبهم وقادراتهم االبداعٌاة وتفاانٌهم فاً  -2

 العمل .
ضمان قدرة العاملٌن علً االسهام فً تحقٌق سلسلة نجاح متواصلة خاصة بهم وبالمؤسسة وذلاك  -3

 إدراك إمكانٌاتهم فً  ل جو من المشاركة الحقٌقة . من خالل
تن ٌم االهداف الخاصاة بفارا العمال واالفاراد بماا ٌتناساب ماع االهاداف واالساتراتٌجٌة الخاصاة  -4

 بالمؤسسة وضمان تخوٌلهم الصالحٌات التى تضمن تحقٌق أقصى قدر من المساهمة .
 لمعٌشٌة للعاملٌن فً المؤسسة .تبنً مناهج تضمن تحقٌق التوازن بٌن الحٌاة العملٌة وا -5
تعزٌز التطوٌر المؤسساً مان خاالل القاٌم والمساؤلٌة المشاتركة واالخالقٌاات وإشااعة ثقافاة الثقاة  -6

 اإلنفتاح .
ت سٌس وإدارة شبكات لتحدٌد االفرص المتاحة لإلبتكار من خالل المؤشارات علاً مساتوي البٌئاة  -7

 الداخلٌة والخارجٌة .
لإلبتكار وتنقاٌح االساتراتٌجٌة بماا ٌتناساب وٌتماشاً ماع إنجاازات وضع غاٌات وأهداف واضحة  -8

 االبتكار .
 وضع مناهج إلشراك العاملٌن والشركاء والمتعاملٌن والمجتمع فً تولٌد االفكار واالبتكار . -9

 تسخٌر االبداع لتحسٌن سمعة وهٌبة المؤسسة .  -11
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 انذاخهُخ اإلعتشاتُجُخ انعىايم يظفىفخ
 ) كهُخ انحمىق جبيعخ يذَُخ انغبدادن وانضعف انمىح (

 

 

 

  

 
العوامل االستٌراتٌجٌة 

 الداخلٌة

 
الوزن 
 النسبً

 
 الدرجة

 
الوزن 
 المرجح

 
 التعلٌق

 مجاالت القوة – 1

أعضاء هٌئة  -
 التدرٌس

 
 نمط القٌادة-
 
 
 البرامج التعلٌمٌة-
 
 القٌم                           -

 
11% 

 

11% 

 
 
    8 % 

 

11% 

 
    4 
  

   4  
 
    
    2   
 

     4 

 
   41 

     

    41 

 
     
     16  
 

    41   

 
 مؤهلة وذات خبرة لكن لٌس عددها كاف-

 .دٌمقراطٌة لكنها غٌر واضحة وغٌر محددة-
 وفقا للقوانٌن واللوائح.-
  اهرة.-

 

 مجاالت الضعف -2

 
 االمكانٌات المادٌة. -
 
 .طرا التعلٌم والتعلم-
 
 الموارد.-
 
 الرقابة-

 
 
 
21% 

 
15% 

 
15 % 

 
12 % 

 
 
 
6 
 
5 
 
5 
 
3 

 
 
 

  121 

 
    75 

 
    75 

 
    36 

 
 
 

 غٌر كافٌة.-
 
 تحتاج للتنوٌع.-
 
 غٌر كافٌة. -
 
 تحتاج تحسٌن. -

 
إجمالً النقاط 

 المرجحة

 

1 
  

4442 
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 تحهُم انجُئخ انخبسجُخ نهًؤعغخ ) انفشص وانتهذَذاد(

 -:الفرص أوالً :

 .زٌادة الطلب على الدراسة بالتعلٌم المفتوح بالكلٌة  -1

 ملحو ة فى أعداد الطالب الوافدٌن المقٌدٌن بالكلٌة .الزٌادة ال  -2

 إعتماد الدراسات العلٌا بالكلٌة بفتح باب التقدٌم لدبلومتً العام والخاص . -3

التعاون مع مكتبات كلٌات الحقوا على مستوى الجامعات المصرٌة من أجل  -4

 إثراء مكتبة الكلٌة بكل ما هو جدٌد من دورٌات و رسائل .

 إعتماد الدراسة باللتة األجنبٌة . -5

حداثة إستقالل جامعة مدٌنة السادات ٌضع الجامعة وكلٌاتها فى بؤرة اإلهتمام  -6

 الحكومى بالدعم المالى واإلدارى .

ً على هذف الحداثة إمكانٌة إعداد الكثٌر من الدو -7 رات من كما أنه ٌترتب أٌضا

 أجل صقل المهارات اإلدارٌة والمعرفٌة والمهنٌة للعاملٌن بها .

ة للتخطٌط بالكلٌة تقوم باإلستتالل األمثل لكل موارد الكلٌة سرعة إنشاء إدار -8

 والعمل على خلق موارد أخرى لها .

تواصل إدارة الكلٌة مع الهٌئات القضائٌة المختلفة من أجل العمل على تحسٌن  -9

 كلٌة مما ٌتٌح لهم فرص للعمل بها .صورة خرٌجى ال

 عدم تقدم مؤسسة منا رة للحصول علً االعتماد من الهٌئة المعنٌة بذلك.-11

 ثانٌا : التهدٌدات :

المقبولٌن بالهٌئات القضائٌة المختلفة من خرٌجى  -إن لم ٌكن إنعدام  -قلة  -1

 الكلٌة بالرغم من حصولهم على تقدٌرات مرتفعة وترتٌب مناسب .

رار إنخفاض نسبة إستفادة الكلٌة من مواردها المالٌة ٌحول دون إستم -2

 النهوض بها وتحقٌق غاٌتها .

 الثبات على موارد معٌنة دون إٌجاد موارد أخرى بإستخدام التخطٌط السلٌم . -3

عدم وجود إدارة للتخطٌط مع عشوائٌة إتخاذ القرارات ٌحول دون جذب  -4

 عاملٌن ومو فٌن ذوى كفاءات عالٌة .

وجود وكالء للكلٌة أو مجالس لألقسام سٌحول دون إتخاذ القرارات التى عدم  -5

 تصب فى صالح النهوض بالكلٌة .

عدم تعٌٌن خرٌجى الكلٌة بالهٌئات القضائٌة المختلفة ٌؤدى إلى عذوف  -6

 المزٌد من الطالب من إلتحاقهم بالكلٌة .

 فً التعلٌم. تطور تكنولجٌا التعلٌم مع عدم االعتماد علً الوسائل التقلٌدٌة -7
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 تضٌٌق نطاا الفرصة فً االلتحاا بسوا العمل المحلً واالقلٌمً . -8

 قلة التحاا خرٌج المؤسسة للعمل بالشركات والمؤسسات الخاصة. -9
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 انخبسجُخ اإلعتشاتُجُخ انعىايم يظفىفخ

 )كهُخ انحمىق جبيعخ يذَُخ انغبدادن وانتهذَذاد انفشص(

اٌؼٛاًِ االعز١شار١غ١خ 

 اٌخبسع١خ
 اٌذسعخ اٌٛصْ

اٌٛصْ 

 اٌّشعؼ
 اٌزؼ١ٍك

 ) اٌفشؿ( : -

االلجبي ػٍٟ دساعخ اٌزؼ١ٍُ  -

 .اٌّفزٛػ

 

 

 االلجبي ػٍٟ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب.-

 

اٌزٛافً ِغ ا١ٌٙئبد اٌّؼ١ٕخ  -

 ثخش٠ظ اٌّئعغخ.

 

ؽذاصخ اٌّئعغخ ِٚٛلؼٙب -

 اٌغغشافٟ.

 

 الجبي اٌٛافذ٠ٓ ػٍٟ اٌذساعخ. -

 

15% 

 

 

 

 10 % 

 

  10% 

 

 

   5   % 

 

 

    10% 

    

    3 

 

 

 

   2 

 

  2 

 

 

   1 

 

 

    2 

    

45% 

 

 

 

   20% 

 

    20% 

 

   5% 

 

      

       

20% 

 

مشٚسح  -

االػزشاف ثخش٠غٟ 

 اٌزؼ١ٍُ اٌّفزٛػ.

 

مشٚسح ص٠بدح ػذد -

 اٌذثٍِٛبد.

لٛح اٌخش٠ظ -

 ِٚئ٘الرٗ.

 

االعزخذاَ األِضً -

 ٌٍّٛاسد.

االػزشاف  -

 ثبٌخبسط.ثبٌّئً٘ 

 ) اٌزٙذ٠ذ( : -

ِؾبسوخ اٌخش٠ظ فٟ اٌؾشوبد -

 اٌخبفخ.

 

 رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ. -

 

 اٌمذسح ػٍٟ إٌّبفغخ االل١ّ١ٍخ. -

 

 االعزفبدح ِٓ اٌّٛاسد اٌزار١خ.-

 

    10% 

 

 

   20 % 

 

    15% 

 

     5% 

 

    2 

 

 

     4 

 

    2 

 

    1 

 

   20% 

 

 

  80% 

 

   30% 

 

   5% 

 

اٌزٛافً ِغ -

 اٌؾشوبد .

 

ػذَ عذٜٚ اٌطشق -

 اٌزم١ٍذ٠خ فٟ اٌزؼ١ٍُ.

رفؼ١ً اٌجشاِظ -

 اٌزؼ١ّ١ٍخ.

 اٌزذس٠ت ٚاٌزؤ١ً٘. -

 

 اعّبٌٟ إٌمبه اٌّشعؾخ

 

   1 

  

  2.45 
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 ))انتُجؤ ثبتجبهبد انًغتمجم(( --

لذ ٠ئصش ػٍٟ اٌّئعغخ االرغبٖ ٔؾٛ خقخقخ اٌزؼ١ٍُ الع١ّب ظٙٛس اٌؼذ٠ذ ِٓ  -1

اٌى١ٍبد إٌّبظشح ٚاٌزٟ ال رٕزّٟ ٌٍمطبع اٌؾىِٛٝ اال فٟ االؽشاف ٚاٌشلبثخ وّب ٘ٛ 

اٌؾبي فٟ و١ٍزٟ اٌؾمٛق ثج١شٚد ٚفبسٚط ثبألعىٕذس٠خ األِش اٌزٞ لذ ٠ئصش ثبٌغٍت 

 ػٍٟ إٌّزظ إٌٙبئٟ ِٓ اٌّئعغخ )اٌخش٠ظ(.

الٌىزشٟٚٔ ٚاٌزؼٍُ وزٌه األِش ارا ٌُ رؼزّذ اٌّئعغخ فٟ اٌغبٌت األػُ ػٍٟ اٌزؼ١ٍُ ا -2

ػٓ ثؼذ ع١ىْٛ ٌٙزا األِش رؤص١ش عٍجٟ ال ع١ّب ِغ اٌزطٛس اٌٙبئً فٟ رىٌٕٛٛع١ب 

 اٌّؼٍِٛبد ٚظٙٛس ٚرطج١ك ٔظبَ األ٠ضٚ داخً اٌى١ٍبد إٌّبظشح.

وزٌه األِش ارا ٌُ رغ١ش اٌّئعغخ ِٓ اػزّبد٘ب اٌىٍٟ ػٍٟ ِٛاسد٘ب ِٓ اٌزؼ١ٍُ  -3

ع١ىْٛ ٌٗ رؤص١ش عٟء ػٍٟ اٌّذٜ اٌجؼ١ذ ٚرٌه ٠شعغ اٌّفزٛػ ٚص٠بدح ػذد اٌٛافذ٠ٓ ثٙب 

إٚة ٔؾٛ ػذَ االػزشاف ثؾٙبدح اٌزؼ١ٍُ اٌمبٟٔٛٔ ثٕظبَ اٌزؼ١ٍُ اٌّفزٛػ اٌٟ اٌغؼٟ اٌذ

ٚػضٚف اٌىض١ش ِٓ ا١ٌٙئبد ػٓ مُ خش٠غ١ٙب ٌٙب ١ٌظ ٘زا فؾغت ل١بَ عفبساد 

 اٌذٚي األعٕج١خ ِٓ رم١ٍـ رمذَ سػب٠ب ٌٍذساعخ داخً اٌّئعغخ.

 

 

 تظًُى وطُبغخ االعتُشاتُجُخ__ --

 سإ٠خ اٌى١ٍخ :

و١ٍخ اٌؾمٛق عبِؼخ ِذ٠ٕخ اٌغبداد ِئعغخ ؽى١ِٛخ رؼ١ّ١ٍخ رزطٍغ اٌٝ أْ رىْٛ سائذح 

 ثؾٛس اعشاء اٌٝ ثبإلمبفخِؾ١ٍب  ٚد١ٌٚب  فٟ ِغبي اٌذساعبد اٌمب١ٔٛٔخ ٚااللزقبد٠خ 

 ئـبد١اٌٙ ِـغ ٚاٌزٛافـً اٌّزطـٛسح ـبد١اٌزمٕ ثبعزخذاَ ِزغذدح خ١ػٍّ ٚدساعبد

 . ٚخذِزٗ ثبٌّغزّغ إٌٙٛك ِزطٍجبد فبء١العز خ١ٚاٌذٌٚ خ١اٌّؾٍ ـخ١اٌجؾض

 سعبٌخ اٌى١ٍخ :

رٍزضَ و١ٍخ اٌؾمٛق عبِؼخ ِذ٠ٕخ اٌغبداد وّئعغخ ؽى١ِٛخ رؼ١ّ١ٍخ ثبػذاد خش٠غ١ٓ    

عٛق اٌؼًّ اٌّؾٍٝ ٚاإلل١ٍّٝ ، ٚاػذاد  فٟرٚ وفبءح ػ١ٍّخ ػب١ٌخ لبدسح ػٍٝ إٌّبفغخ 

ؽً ِؾىالد اٌّغزّغ ٚرٛػ١زٗ ِغ رمذ٠ُ اإلعزؾبساد  فٟثؾٛس ػ١ٍّخ ِجزىشح رغبُ٘ 

 ؽزٝ اٌّغبالد اٌمب١ٔٛٔخ . فٟ
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 انغبَبد االعتُشاتُجُخ نهًؤعغخ --

  الغاٌة األولً : 

لادرة  لانونً متمٌزمؤسسة علمٌة ذات تعلٌم  الحموق جامعة مدٌنة الساداتكلٌة  

 .خرٌج متمٌز لادر على االبتكار والمنافسة فً سوق العملعلً توفٌر 

 األهداف االستراتٌجٌة لتحمٌك الغاٌة األولى

 ت هٌل الكلٌة للحصول على االعتماد المؤسسً للكلٌة وللبرامج التعلٌمٌة بها.  -1

  تقدٌم خدمة تعلٌمٌة متمٌزة ومتطورة.  -2

 التنوٌع فً مصادر التعلم وتقدٌم التسهٌالت الالزمة لها. -3

 التطوٌر المستمر لقدرات أعضاء هٌئة التدرٌس لتحقٌق أعلى درجات التمٌز -4

 بالجامعة التعلٌمٌة للقدرة المستمر التحسٌن  -5 

                  للطالب واالجتماعٌة الصحٌة والرعاٌة الطالبٌة األنشطة تطوٌر -6

 الطالب لدى االبتكار تشجٌع-7
 

 الغاٌة الثانٌة : 

 . علمٌة متمٌزة فً البحث العلمً الحموق جامعة مدٌنة السادات مؤسسةكلٌة 

 :األهداف االستراتٌجٌة لتحمٌك الغاٌة الثانٌة

 تطوٌر من ومة الدراسات العلٌا.  -1

 برامج دراسات علٌا متطورة ومتوافقة مع احتٌاجات المجتمع.  -2

 وتنمٌة البحوث العلمٌة القانونٌةطوٌر وتعزٌزت  -3

 تقدٌم تسهٌالت داعمة للبحث العلمً.  -4

 المجتمع باحتٌاجات العلمً البحث ربط -5

 العالمً العلمً المجتمع مع االندماج -6

   العلمً االبتكار تشجٌع -7

 المادٌة والتسهٌالت الموارد توفٌر -8

 العلمً والبحث العلٌا الدراسات لقطاع اإلدارٌة الن م تطوٌر -9

 

 الغاٌة الثالثة :

ونشر  تشارن فى خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة الحموق جامعة مدٌنة الساداتكلٌة  

 الوعً المانونً بٌن افراد المجتمع 
 

 :األهداف االستراتٌجٌة لتحمٌك الغاٌة الثالثة
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تفعٌل وتطوٌر دور المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بالكلٌة وتحسٌن  -1

 جودة خدماتها

 تسوٌق وتوسٌع دائرة الخدمات المجتمعٌة للكلٌة لتنمٌة الموارد الذاتٌة. -2

 ومن مات المجتمع الحقوقٌه والهٌئات القضائٌة: تفعٌل التواصل مع المؤسسات -3

 تواصل معهم.متابعة الخرٌجٌن وإٌجاد سبل لل -4

 والثقافى بقضاٌا المجتمع والبٌئة  القانونً: المساهمة فى نشر الوعى -5

تفعٌل دور العٌادة القانونٌة بالكلٌة ومركز االستشارات القانونٌة والتحكٌم ومركز  -6

 العالقات الدولٌة ودراسات نهر النٌل 

من مات عمل بروتوكالت تعاون مع مؤسسات ومن مات المجتمع المدنً وال -7

 الحقوقٌة والمن مات الدولٌة 
 

 الرابعة الغاٌة

  الجامعٌة والتمالٌد المٌم ترسٌخ

 الغاٌة هذه لتحمٌك اإلستراتٌجٌة األهداف

 للجـامعــة الـوالء مستوى رفع .1

 األكـادٌمٌـة الحــرٌـة حماٌة .2

 العلمٌـــة األمــانة ب خالقٌات اإللتزام .3

 األخر الرأي واحترام النقـد ممارسة تشجٌع .4

 العامـــة المصـــلحة تتلٌب .5

 تدعٌم الالمركزٌة بما ٌحقق الكفاءة واالنتاجٌة .6
 

 :  الخامسة الغاٌة

 .فعال إداري جهاز 

 :الغاٌة هذه لتحمٌك اإلستراتٌجٌة األهداف

 .اإلدارٌة الكفاءات أفضل جذب .1

 .اإلداري الجهاز كفاءة رفع .2

 .اإلدارٌة الكفاءات على المحاف ة .3

 .اإلداري الجهاز ألداء الشامل التطوٌر .4

 .رؤ١ً٘ ٚرط٠ٛش اٌّٛاسد اٌجؾش٠خ ثبٌى١ٍخ .5
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 البعٌد المدى على الطموحات

 :البعٌد المدى على مدٌنة السادات بجامعة حقواال كلٌة تطمح

 البحثٌة العملٌة إلثراء متقدمة برامج ومقررات وامكانٌات مادٌة تمتلك أن -1

 . المستوى عالٌة مجتمعٌة خدمة وإلجراء

 . موضوعٌة ومقاٌٌس شفافة ألن مة طبقا المستوٌات، كل فً بها، العمل ٌكون أن -2

 عام بحلول أفرٌقٌا فً األساسٌة للعلوم كلٌات عشر أعلى ضمن من تصبح أن  -3

2121 . 

 .  الحقٌقٌة المجتمع باحتٌاجات مرتبطة تقلٌدٌة غٌر مناهج ابتكار -4

 

 االستراتٌجٌة للخطة والتحدٌث والمتابعة التطبٌك ضمان آلٌة

 

 .االستراتٌجٌة الخطة تنفٌذ بمتابعة دة الجو ضمان وحدة تختص -1

 بتنفٌاذ للمختصاٌن لتوجٌههاا المقبال الشاهر أنشاطة عان للعمٌاد شهري تقرٌر ٌرفع -2

 .النشاط

 األنشاطة إنجااز بمعادالت المختلفاة التنفٌاذ جهاات مان شاهري تقرٌر للعمٌد ٌرسل -3

 .التحدٌث ومقترحات التنفٌذ ومعوقات

 إلقتااراح الجااودة وضاامان األداء تقٌااٌم وحاادة الااى األنشااطة إنجاااز تقااارٌر توجااه -4

 .للعمٌد ورفعه بالخطة المطلوب التحدٌث

 فاً المتتٌارات لمناقشاة(  شاهرٌا) دورٌاة بصافة اإلستراتٌجٌة الخطة لجنة تجتمع -5

 .للعمٌد ورفعه بالخطة المطلوب التحدٌث واقتراح والخارجٌة الداخلٌة البٌئة

 الخطاة فاً التقادم مادى عان الجاودة ضامان وحادة مان للعمٌاد سانوى تقرٌر ٌرفع -6

 .الخطة تحدٌث ومقترح والمستجدات والمعوقات

 

  االستراتٌجٌة الخطة نجاح ممومات
 تطبٌااق علااى وتعماال المسااتمر والتحسااٌن الجااودة بفكاار تااؤمن فاعلااة إدارة وجااودة -1

 .األداء فى الجودة معاٌٌر

 .الذاتٌة الموارد لتنمٌة المصادر بعض وجود -2

 اإلدارى والجهااز التادرٌس هٌئاة أعضااء لادى الاوعى زٌاادة و الجاودة ثقافة نشر -3

 .الجودة وألٌات ب ن مة

 .االستراتٌجٌة للخطة والتحدٌث والمتابعة التطبٌق لضمان آلٌة وجود -4

 والااوالء الثقااة) الجماااعً بالعماال تتعلااق التااً واالجتماعٌااة الخالقٌااة القااٌم تنمٌااة -5

 . بالكلٌة العاملٌن جمٌع لدي الو ٌفً الرضا وزٌادة( واالنتماء
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 اءات واالجار والسٌاساات التن ٌمٌاة والهٌاكال الخطاط ٌشامل للجاودة دلٌل ضع و -6

 .للتنفٌذ الالزمة والقواعد

 

 االستراتٌجٌة الخطة لتنفٌذ الالزم التموٌل مصادر
 
 تساعى CIQAP الماالً التموٌال فاً لإلعتمااد والت هٌال المستمر التطوٌر مشروع من

 المشاروع انتهاء وبعد بالكلٌة، االستراتٌجٌة الخطة أنشطة لتنفٌذ على للحصول الكلٌة

 أن وخاصاة الخطاة أنشاطة تنفٌاذ علاى الصرف فً المالٌة مواردها على الكلٌة تعتمد

المالٌاة ،  اإلساتمرارٌة علاى ٌسااعد الذي بالقدر ارتفعت قد ستكون الذاتً الدعم نسبة

كمااا تسااتفٌد الكلٌااة ماان زٌااادة عاادد أعااداد طااالب التعلااٌم المفتااوح وكااذلك الوافاادٌن 

 والدراسات العلٌا .

 

 وخدمة المجتمع العلمً والبحث للتعلٌم الكلٌة سٌاسات

 
 وتحادٌثها المجتماع وخدماة العلماً والبحاث للتعلاٌم هاسٌاساات بمراجعة الكلٌة تهتم    

 لهااذف المسااتمر والتحاادٌث للمراجعااة التالٌااة الخطااط إعتماااد تاام لااذلك مسااتمرة، بصاافة

 .السٌاسات

 :التعلٌم سٌاسات وتحدٌث لمراجعة الكلٌة خطة--
 والبارامج المقاررات جودة تقٌس التى ٌس التدر وهٌئة الطالب استبٌانات تحلٌل ٌتم -

 .المطلوبة التحسٌن أوجه واستنتاج دراسً فصل كل بنهاٌة الدراسٌة

 واسااتنتاج الدراسااى العااام بنهاٌااة الدراسااٌة والباارامج المقااررات تقااارٌر دراسااة ٌااتم -

 .المطلوبة التحسٌن أوجه

 العاام بنهاٌاة الدراساٌة والمقاررات للبارامج الخاارجٌٌن المقٌمٌٌن تقارٌر دراسة ٌتم -

 .المطلوبة التحسٌن أوجه واستنتاج الدراسى

 شائون لجناة علاى وتعارض التعلاٌم سٌاساات فى السنوٌة التحسٌن خطة صٌاغة ٌتم -

 .اعتمادها القرار الكلٌة مجلس على والعرض لمناقشتها الطالب و التعلٌم
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 العلمى البحث سٌاسات وتحدٌث لمراجعة الكلٌة خطة

 
 جااودة تقااٌس التااى التاادرٌس وهٌئااة العلٌااا الدراسااات طااالب اسااتبٌانات تحلٌاال ٌااتم -

 التحسااٌن أوجااه واسااتنتاج الدراسااى العااام بنهاٌااة العلٌااا والدراسااات البحثٌااة العملٌااة

 .المطلوبة

 العااام بنهاٌااة العلٌااا بالدراسااات الدراسااٌة والباارامج المقااررات تقااارٌر دراسااة ٌااتم -

 .المطلوبة التحسٌن أوجه واستنتاج الدراسى

 بنهاٌاة العلٌا بالدراسات والمقررات للبرامج الخارجٌٌن المقٌمٌٌن تقارٌر دراسة ٌتم -

 .المطلوبة التحسٌن أوجه واستنتاج الدراسى العام

 لجناة علاى وتعارض العلماى البحث سٌاسات فى السنوٌة التحسٌن خطة صٌاغة ٌتم -

 والبحث العلٌا الدراسات

 . واعتمادها القرارها الكلٌة مجلس على والعرض لمناقشتها العلمى

 

 المجتمع خدمة سٌاسات وتحدٌث لمراجعة الكلٌة خطة

 
 التحسااٌن أوجااه السااتخالص المختلفااة المجتمعٌااة األطااراف اسااتبٌانات تحلٌاال ٌااتم -

 .المطلوبة

 الماضاى للعاام التحساٌن وخطاة للكلٌاة البٌئة وتنمٌة المجتمع خدمة خطة دراسة ٌتم -

 .الجدٌدة الخطة فى الدراجه منها ٌتم لم ما واستخالص

 لجناة علاى وتعارض المجتمع خدمة سٌاسات فى السنوٌة التحسٌن خطة صٌاغة ٌتم -

 .واعتمادها القرارها الكلٌة منجلس على والعرض لمناقشتها المجتمع خدمة

 الجهاات ماع الماضاى العاام فاى المبرماة التعااون بروتوكوالت تفعٌل مدى تقٌٌم ٌتم -

 .المطلوبة التحسٌن أوجه واستنتاج المستفٌدة
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 االستٌراتٌجٌة الخطة تنفٌذ

 

 ٚمغ ػٍٝ رٕطٜٛ اٌزٝ اٌؼ١ٍّخ رٍه االعزشار١غ١خ ثزٕف١ز ٠مقذ    
 ٚاٌجشاِظ اٌزٕف١ز٠خ اٌخطو ر١ّٕخ اليخ ِٓ زاٌزٕف١ ِٛمغ اإلعزشار١غ١خ

  .إٌّبعجخ ٚاإلعشاءاد ٚاٌّٛاصٔبد

 خعٕ٘ذ بدحاػ أٚ ٝ،اٌزٕظ١ّ ا١ٌٙىً فٝ شرغ١١ اؽذاس اٌؼ١ٍّخ ٘زٖ رزطٍت ٚلذ
 خاٌزٕظ١ّ١ خاٌضمبف ذ٠ًرؼ أٚ بئف،اٌٛظ ١ُّرق بدحاػ أٚ خ،اٌّئعغ بدػ١ٍّ

 بداداٌم١ بسادِٙ خر١ّٕ أٚ بئذح،اٌغ خاإلداس٠ ٕظُاٌ لثؼ شأٚرغ١١ خ،ٌٍّٛعغ
 ٔغبػ ٌنّبْ ٚغ١ش٘ب ٚاٌؼب١ٍِٓ، اٌزذس٠ظ ١٘ئخ ٚأػنبء ٚاالداس٠خ خاالوبد١ّ٠
 .اٌزٕف١ز
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 انغبَخ األونٍ

 خرٌج متمٌز لادر على االبتكار والمنافسة فً سوق العملتوفٌر 

األهذاف 

 االعتُشاتُجُخ

انغُبعُخ انتٍ تحكى 

 انتُفُز

انجشايج انًمتشحخ 

 نهتُفُز
 انًُضاَُخ يغئىل انتُفُز

انًذح 

 انضيُُخ

انًخبطش 

 انًتىلعخ

يؤششاد 

 االَجبص

رؤ١ً٘ اٌى١ٍخ  -1

ٌٍؾقٛي ػٍٟ 

االػزّبد اٌّئعغٟ 

 ٌٍٚجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ ثٙب

اٌؼًّ ٚفمب ٌزؼ١ٍّبد 

ِشوض مّبْ اٌغٛدح 

ٚاٌزط٠ٛش اٌّغزّش 

ٚرٕف١ز ثبٌغبِؼخ 

 رٛف١برٗ

اػذاد اٌخطخ 

 -االعز١شار١غ١خ

اٌذساعخ اٌزار١خ 

ٌٍّئعغخ ِٚؼب١٠ش 

 اٌزم٠ُٛ ٚاالػزّبد

 ػ١ّذ اٌى١ٍخ-

اداسح ٚؽذح اٌغٛدح -

ٚاٌزط٠ٛش اٌّغزّش 

 ثبٌى١ٍخ

50000 3 

 عٕٛاد

ػذَ 

اٌؾقٛي 

ػٍٝ 

 االػزّبد

 عبسٞ اٌزٕف١ز

رمذ٠ُ خذِخ رؼ١ّ١ٍخ -2

 ِز١ّضح ِٚزطٛسح

اعزؾذاس ِقبدس 

 ٌٍز٠ًّٛ اٌزارٟ فؼبٌخ

اعزخذاَ اٌزؼ١ٍُ 

االٌىزشٟٚٔ ٚاٌزؼٍُ 

 ػٓ ثؼذ

 ِذ٠ش ٚؽذح اٌغٛدح.

ِغئٛي ٚؽذح 

رىٌٕٛغ١ب اٌٍّؼٍِٛبد 

 ثبٌّئعغخ

مؼف  أؽٙش 9 1000 

 اٌّقبدس

 عبسٞ اٌزٕف١ز

رط٠ٛش األٔؾطخ -3

اٌطالث١خ ٚاٌشػب٠خ 

اٌقؾ١خ ٚاالعزّبػ١خ 

ٌُٙ 

رط٠ٛش ٔظبَ اٌّىبفآد 

 ٚاٌّؾبسوبد اٌطالث١خ

 الوزؾبف آ١ٌخ ٚمغ

 اٌطالة ٚسػب٠خ

 .اٌّزؼضش٠ٓ
 ٌٍزم٠ُٛ خطخ ٚمغ

 ٌٍخذِبد اٌذٚسٞ

 .ٌٍطالة اٌّمذِخ

 ِغزٛٞ رؾغ١ٓ .

 .ثبٌى١ٍخ اٌّشافك

 ػ١ّذ اٌى١ٍخ

لٍخ اٌذػُ  عٕز١ٓ 15000

 اٌّبدٞ

 عبسٞ اٌزٕف١ز
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 انغبَخ انثبَُخ
 أٌ تكىٌ يؤعغخ عهًُخ َبجحخ فٍ يجبل انجحث انعهًٍ

 

األهذاف 

 االعتُشاتُجُخ

انغُبعخ انتٍ 

 تحكى انتُفُز
 انًُضاَُخ يغئىل انتُفُز انجشايج انًمتشحخ نهتُفُز

انًذح 

 انضيُُخ

انًخبطش 

 انًتىلعخ

يؤششاد 

 االَجبص

رط٠ٛش  -1

ِٕظِٛخ 

 اٌذساعبد اٌؼ١ٍب

ص٠بدح االلجبي 

ػٍٟ اٌزغغ١ً 

 ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب

 ػٍٝ اٌجبؽض١ٓ ٌزؾغ١غ آ١ٌخ ٚمغ

 ِٓ ثؾض١خ ِؾبس٠غ ػٍٝ اٌؾقٛي

 ٚػب١ٌّخ ِؾ١ٍخ عٙبد

ٚو١ً اٌى١ٍخ -

 ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب

 ِذ٠ش ٚؽذح اٌغٛدح-

لٍخ اإللجبي ػٍٟ  ػبَ 8000

 اٌذساعبد اٌؼ١ٍب

اٌغّبػ ثبٌزغغ١ً 

ٌذسعخ اٌّبعغز١ش 

 ٚاٌذوزٛساٖ

 وتعزٌز تطوٌر-2
وتنمٌة البحوث 
 العلمٌة القانونٌة

 

ٚعٛد ِغٍخ 

لب١ٔٛٔخ 

 ثبٌّئعغخ

 اٌٝ اٌزؾٛي ػٍٝ اٌجبؽض١ٓ رؾغ١غ

 االخزشاع ٚثشاءاد اٌزطج١م١خ اٌجؾٛس

 .اٌّغزّغ اؽز١بعبد رٍجٟ اٌزٟ

ٚو١ً اٌى١ٍخ -

 ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب

 ِذ٠ش ٚؽذح اٌغٛدح-

ػذَ إٌؾش  ػبَ 5000

 ثّغٍخ اٌى١ٍخ

ص٠بدح ػذد 

اٌّمج١ٌٛٓ فٟ 

دثٍَٛ اٌؼبَ 

 ٚاٌخبؿ

 البحث ربط -3
 باحتٌاجات العلمً

 المجتمع
 

ٚعٛد ِٕزظ 

٠زالءَ ِغ 

اؽز١بعبد 

 اٌّغزّغ

 .اٌؼ١ٍّخاٌجؾض١خ وفبءح ٌم١بط ٔظبَ ف١بغخ -

 وفبءح سفغ ػٍٝ اٌزذس٠ظ ١٘ئخ رؾغ١غ -

 اٌجؾض١خ اٌؼ١ٍّخ

ٚو١ً اٌى١ٍخ -

 ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب.

 سإعبء األلغبَ-

ػذَ رٛافك  ػبَ 2000

اٌخش٠ظ ِغ 

اٌغٛق 

 اٌخبسعٟ

اعزخذاَ اٌغبػبد 

اٌّؼزّذح فٟ 

 اٌزذس٠ظ

 تشجٌع -4
 العلمً االبتكار

ص٠بدح اٌزؾف١ض 

ػٍٟ ؽش٠خ 

 اٌشأٞ ٚاالثذاع

 اٌّٙبساد ٌز١ّٕخ اٌطالة ٚرم١١ُ اٌزذس٠ظ أعب١ٌت رط٠ٛش

 اٌذساعبد ٌطالة ٚاٌجؾض١خ ٚإٌمذ٠خ اٌزؾ١ٍ١ٍخ

 .اٌؼ١ٍب

 فٟ اٌزذس٠ظ ١٘ئخ ِٓ رطٛػٟ فش٠ك رى٠ٛٓ -

 ػٍٝ لبدس٠ٓ ػ١١ٍّٓ وّغزؾبس٠ٓ اٌّخزٍفخ، اٌزخققبد

 ثبٌى١ٍخ اٌّؾ١طخ اٌّغزّغ ِؾبوً ٚؽً اإلٔزبط رط٠ٛش

ٚو١ً –ػ١ّذ اٌى١ٍخ 

 اٌى١ٍخ

 ِذ٠ش ٚؽذح اٌغٛدح-

ٔذسح اٌّشاعغ  ػبَ 3000

 األعٕج١خ

اٌزؾغ١غ ػٍٟ 

رغغ١ً اٌذوزٛساٖ 

 داخً اٌّئعغخ
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األهذاف 

 اإلعتُشاتُجُخ

انغُبعخ انتٍ 

 انتُفُزتحكى 
 انجشايج انًمتشحخ نهتُفُز

يغئىل 

 انتُفُز
 انًُضاَُخ

انًذح 

 انضيُُخ

انًخبطش 

 انًتىلعخ

يؤششاد 

 اإلَجبص
تسوٌق وتوسٌع دائرة  -1

المجتمعٌة للكلٌة  الخدمات
 لتنمٌة الموارد الذاتٌة.

 

أفزبػ اٌّئعغخ 

ػٍٟ اٌغٛق 

 اٌخبسعٟ

 ثمنب٠ب ٚاٌضمبفٟ اٌج١ئٟ اٌٛػٟ ٔؾش -

 .ٚاٌج١ئخ اٌّغزّغ

 اؽز١بعبد ػٍٟ ٌٍزؼشف دساعبد اعشاء -

 .ِٕٙب ٠ؼبٟٔ اٌزٟ ٚاٌّؾىالد اٌّغزّغ

 ػ١ّذ اٌى١ٍخ.-

ِذ٠ش ٚؽذح -

 اٌغٛدح.

لٍخ اٌٛػٟ  أؽٙش 6 3000

ٌذٜ 

اٌؼب١١ٍِٓ 

 ثبٌّئعغخ

اٌم١بَ 

ثض٠بساد 

 ١ِذا١ٔخ .

تفعٌل التواصل مع  -2
الحقوقٌه المؤسسات 

 والهٌئات القضائٌة
 اٌّذٟٔ. ومن مات المجتمع

اٌم١بَ ثض٠بساد 

١ِذا١ٔخ ٌزجبدي 

 اٌّؼشفخ.

اعشاء ٔذٚاد ٌٚمبءاد ِؾزشوخ ٌزجبدي 

 اٌخجشاد.

ِذ٠ش ٚؽذح -

 اٌغٛدح.

ٌغٕخ -

اٌّؾبسوخ 

 اٌّغزّؼ١خ.

سفل  أؽٙش6 3000

اٌزؼبًِ ِغ 

 اٌّئعغخ

اٌم١بَ ثؼذح 

ٔذٚاد 

ٚص٠بساد 

 ٌى١ٍخ اٌؾشهخ

تفعٌل دور العٌادة  -3
القانونٌة بالكلٌة ومركز 
االستشارات القانونٌة 

والتحكٌم ومركز العالقات 
 الدولٌة ودراسات نهر النٌل

ٔؾش دٚس 

اٌٛؽذاد راد 

 اٌطبثغ اٌخبؿ

 راد ثبٌٛؽذاد اٌخبفخ اٌالئؾخ ٚمغ-

 .اٌخبؿ اٌطبثغ

 اٌٛؽذاد ث١ٓ رٕبفظ ٌخٍك ٔظبَ ٚمغ -

 اٌّز١ّضح ثبٌٛؽذاد اٌؼب١ٍِٓ ِٚىبفؤح

ِذ٠ش ٚؽذح -

 اٌغٛدح.

ٌغٕخ -

اٌّؾبسوخ 

 اٌّغزّؼ١خ.

ػذَ ٚمغ  ػبَ 3000

الئؾخ 

ٌٍٛؽذاد 

راد اٌطبثغ 

 اٌخبؿ

عبسٞ 

 اٌزؾغ١ٓ.

متابعة الخرٌجٌن  -4

وإٌجاد سبل للتواصل 
 معهم.

 

ٚمغ آ١ٌخ 

ٌٍزٛافً ِغ 

 اٌخش٠غ١ٓ.

 رؾم١ك ِٓ ٌٍزؤوذ آ١ٌخ ٚمغ-

 اٌّغزٙذفخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّخشعبد

 .ٌٍجشاِظ

ِذ٠ش ٚؽذح -

 اٌغٛدح.

ػذَ رفؼ١ً  أؽٙش6 1000

آ١ٌخ اٌزٛافً 

ِغ 

 اٌخش٠غ١ٓ

اٌم١بَ 

ثبٌزٛافً 

ٚػمذ ؽفالد 

رىش٠ُ ألٚائً 

 اٌخش٠غ١ٓ

 انغبَخ انثبنثخ
 انًشبسكخ فٍ خذيخ انًجتًع وانجُئخ وَشش انىعٍ انمبَىٍَ
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 انغبَخ انشاثعخ

 الجامعٌة والتمالٌد المٌم ترسٌخ

األ٘ذاف 

 االعز١شار١غ١خ

اٌغ١بعخ اٌزٟ رؾىُ 

 اٌزٕف١ز
 ا١ٌّضا١ٔخ ِغئٛي اٌزٕف١ز اٌجشاِظ اٌّمزشؽخ ٌٍزٕف١ز

اٌّذح 

 اٌض١ِٕخ

اٌّخبهش 

 اٌّزٛلؼخ
 ِئؽشاد االٔغبص

ؽّب٠خ  -1

اٌؾش٠خ 

 األوبد١ّ٠خ

اٌغّبػ ثبٌزؼج١ش 

 ػٓ اٌشأٞ

اعشاء ٔذٚاد ٌٚمبءاد  -

ٌّؼشفخ اٌزطٍؼبد 

 ٚاٌزٕجئاد ثبٌّغزمجً

 ػ١ّذ اٌى١ٍخ.-

ِذ٠ش ٚؽذح -

 اٌغٛدح

ػذَ اٌمذسح  أؽٙش6 3000

 ػٍٟ إٌمذ

اعشاء اعزطالػبد ٌٍشأٞ 

اٌؼ١ٍّخ األوبد١ّ٠خ ؽٛي 

 وىً

 اإلٌزضاَ -2

 ثؤخالل١بد

 اٌؼ١ٍّـــخ األِــبٔخ

رؾغ١غ ؽش٠خ 

 االثذاع ٚاالثزىبس

 اٌزذس٠ظ أعب١ٌت رط٠ٛش -

 ٚرم١١ُ

 اٌّٙبساد ٌز١ّٕخ اٌطالة

 اٌزؾ١ٍ١ٍخ

 ٌٍطالة. ٚاٌجؾض١خ ٚإٌمذ٠خ

اٌزؾغ١غ ػٍٟ رطج١ك لبْٔٛ 

 اٌؾّب٠خ اٌفىش٠خ.

 ػ١ّذ اٌى١ٍخ-

ِذ٠ش ٚؽذح -

 اٌغٛدح

ػذَ ٔؾش  أؽٙش6 2000

اٌجؾٛس 

ٚاٌّمبالد 

 اٌؼ١ٍّخ

ٚعٛد ِغٍخ ػ١ٍّخ 

 ٌٍى١ٍخِٛصمخ.

رذػ١ُ  -2

اٌالِشوض

٠خ ثّب 

٠ؾمك 

اٌىفبءح 

 ٚاالٔزبع١خ

سثو اٌّغئ١ٌٛبد 

 ثبٌقالؽ١بد

 اٌزٕظ١ّٟ ا١ٌٙىً رط٠ٛش -

 ٠ؾمك ثّب ثبٌى١ٍخ

 ارخبر فٟ اٌّشٚٔخ

 اإلداس٠خ اٌمشاساد

 ِٓ اإلداسٞ األداء رؼض٠ض-

 ِؾبسوخ خالي

 فٕغ فٟ اٌؼب١ٍِٓ

 .اٌمشاساد

 ػ١ّذ اٌى١ٍخ.-

ِذ٠ش ٚؽذح -

 اٌغٛدح.

ػذَ  أؽٙش6 3000

رذس٠ت 

اٌؼب١١ٍِٓ 

ػٍٟ فٕغ 

 اٌمشاس

 رف٠ٛل ثغ االخزقبفبد
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 انغبَخ انخبيغخ

 الوصول إلً جهاز إداري فعال

انغُبعخ انتٍ  األهذاف االعتُشاتُجُخ

 تحكى انتُفُز

انًذح  انًُضاَُخ انتُفُزيغئىل  انجشايج انًمتشحخ نهتُفُز

 انضيُُخ

انًخبطش 

 انًتىلعخ

يؤششاد 

 االَجبص

 رؤ١ً٘ ٚرط٠ٛش اٌّٛاسد اٌجؾش٠خ ثبٌى١ٍخ-1

 ٚرط٠ٛش رؤ١ً٘

 اٌٛظ١فٟ اٌىبدس

 ِٓ اإلداسٞ

 ػ١ٍّخ خالي

 .اٌزذس٠ت

 ٌزم١١ُ آ١ٌخ ِٚزبثؼخ رط٠ٛش -

 اإلداسٞ اٌغٙبص أداء

 اإلٔغبص ػٍٝ رؼزّذ ثؾ١ش

 .ٚاٌغٍٛن

 ٌزم١١ُ آ١ٌخ ِٚزبثؼخ رط٠ٛش -

 ػن١٘ٛئخ أداء

 ػٍٝ رؼزّذ ثؾ١ش اٌزذس٠ظ

 ٚاٌغٍٛن اإلٔغبص

 ػ١ّذ اٌى١ٍخ

ِذ٠ش ٚؽذح  -

 اٌغٛدح.

45000 3 

 عٕٛاد

ِئ٘الد 

 اٌؼب١ٍِٓ

ٚعٛد خطخ 

ٌزذس٠ت 

 اٌؼب١ٍِٓ

 اإلداري الجهاز ألداء الشامل التطوٌر -2

اعزخذاَ اٌزىٌٕٛغ١ب 

 فٟ اٌزذس٠ت

 اٌؾٛافض ٌشثو ٔظبَ ٚمغ

 ثّغزٜٛ ٚاٌغضاءاد

 .األداء

 ػ١ّذ اٌى١ٍخ.

 أ١ِٓ اٌى١ٍخ-

االػزّبد ػٍٟ  أؽٙش 6 30000

اٌطشق 

اٌزم١ٍذ٠خ فٟ 

 اٌزذس٠ت

عبسٞ 

 اٌزؾغ١ٓ

 اإلدارٌة الكفاءات أفضل جذب -3

اٌزؾغ١غ ػٍٟ ارخبر 

 اٌمشاس

ٚمغ ٔظبَ ٠ؼًّ ػٍٟ ص٠بدح 

اٌؾٛافض ثض٠بدح االٔزبع١خ 

 ٚوفبءح اٌؼًّ.

 ػ١ّذ اٌى١ٍخ.

 اٌى١ٍخأ١ِٓ -

ص٠بدح ػذد  أؽٙش6 30000

اٌؼب١١ٍِٓ 

ثبٌّئعغخ فٟ 

 اٌغ٠ٕٛبد اٌؼ١ٍب

ص٠بدح ػذد 

اٌذٚساد 

اٌزذس٠ج١خ 

ٌٍؼب١ٍِٓ 

 ثبٌّئعغخ.
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