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 TOWSثانيا: نتائج تحديد االستراتيجيات البديلة باستخدام مصفوفة 

لرولكا عاا ي  دالسعععرمدتكحكلم دلري س    لا اكص  SWOTعاى ترل ج يةعععدوفص  TOWSتم تلبكق يةعععدوفص 

 .دتبلعئل يذلك   ل تم ديشللي دلكل في دلحطئ دأليج ي و ي ئحكص دعادا دل لص

 :TOWSاايج تماسا دالسرمدتكحكلم دلباساص 

 دلاوديأ دالسرمدتكحكص دلادااكص     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دلاوديأ دالسرمدتكحكص دل للاكص

 (Sيحلالم دللوي )

ص لؤسص يلستللص يد تمص ييار اي يياا ص  لا اك -1

يتا ي لستللص دل اكص شت ةتكرئل يايل ل دلرااك ي  
دل حر اكتص يتلااتلتئتل في دلبمت    ييستتتتلولكرئتل 
دلاا ي   تل سردق ي  دنركتلاتلم دل حر   يدلر  كتص  

 .ي ذلك توداا ل ديااك ي يدلايلي
نةتتوج عاا  بكم ي   عاتتلئ  كلص دلرالسي  -2

عاى الاتص دلتا رولدي ي  اتلياتلم دا بكتص ي تل  
لت تتادلع   ييتئتتللدم  اتبتمدم  تت تو   ياتوا  ستاتطت 
 .ي رادص في دلرااكم يدلراام يدلبم  دلاا ي  لل اكص

دل ر كطي  تتلل دتتلئي    -3 دللكتتلادم دأل تتلاس كتتص  توفم 

 .يدلللالي عاى دلرلوسم
دل متتتتلل ص دل حر اكص دلداللص ي  الج دلااسا  -4

ي  دألتمتتتتلتص ياتأ دللودفتأ دللبكتص في دل  تلطق 
 .دلمسدكص ي ودني دلالص ص

لستتوا دلالدستتلم دلااكل تستتل م  لال  بكم في  -5

دل ودلا  لتتاعم  دلتتذدتكتتص  دل ودلا  اطئ ي   تتتا كم 
 .دل للكص  لل اكص

عتاا ي  دل متتتتميعتلم    عاىنةتتتتوج دل اكتص  -6

 .دلبماكص يدلرااك كص ي ذد دلب كص دلرمركص
دلةتتتتكتتالتتص دي اك ك كتتص  تد -7 اكتتأ  مديج ا رول 

(pharm D)   ي تذلتك  اض دلتا اويتلم  تا اويتص
دلةتتتتكتالتص دي اك ك كتص يا اويتص دلرماكتأ دل ك كتل ي  

 .ذدتكصدلمكو    ودلا يللكص 
دلتتايلي   -8 دلبماي يدل متتتتم  ديترتتلج  اوي يت كط 

دلرتتالسي  تتلل اكتتص لغم   ألعاتتتتتلئدل  كط    كلتتص 
 . ا  ديي لتكلم دل رلنص

يدلرلككم  -9 يدلرتاتاتم  لاترتاتاتكتم  دستتتترتمدتكتحتكتتص  ياوا 

تمتا  ايلستل في  تتتتوئ ترتل ج داليرمتلتتلم يلد  
دلتتادااك ، يدل تتللاكك ،  دللتتللتت ، يدل مدااك  

 .دالسرمدتكحكص يغكم ل ييرودفلص ي  د ادف دل اكص
يدااتتص    -10 تاتتليا  ماكتتص  ياوا  ميتو والم 

يدتدلاكلم ي  ائلم  ماكص ياأ عاا ي  دلحليالم  
دل لصتتتتص يدل مد ط دلبماكص دل ماكص )ياأ دل م ط 

( يدألا بكتص )ياتأ  .NODCARدللويي لابمو  ي
 .الياص لوسطسلتل   يمس ل يالياص دشللسل  للئ ا(

 (Wيحلالم دلاا  )
دل متبتلم دل رتاتكتص ألعاتتتتلئ  كلتص دلرتالسي    -1

  .يلللتص  للحليالم دل لصص يدأل اكص
يماياسص دالسردلاي ي  ترل ج دأل مل  دلاا كص  -2

 .في نأ يم لم دل حر   دل ماي
دالنركتلج دلمتتتتتاستا لمف  يئتللدم ي دتلئدم   -3

 .يابمدم ديادلسك  يدلد كك   لل اكص
 تتتتا  اا  دل ودلا دل للكص دللتيص لا اكص   -4

 ستتتتبت   تتتتا  تداكتأ دلونتادم ذدم دللتل   
 .دل لص  لل اكص يتسلاتئل

 تتتا  دلب كص دلرمركص لا اكص )ااص ديي لتكلم   -5

دل لاسص لامةتتتتوج عاى دلوستتتتل أ دلرالسستتتتكص  
يدل ا اكتص يديادلستص دللتيتص ألعاتتتتتلئ  كلتص 

دل اتتليتتتص ي تتذلتتك لإلادلسك   دلرتتالسي يدلئك لتتص 
 -يت لا دلا اكص دلرااك كص يديادلسص  متت أ ي كط  
يدساتتل ااص دل اليأ يدألائطي دلبماكص ي تتا   
يرل اص صتكلترئل يااص عاا نحمدم  عاتلئ  كلص 
دلرالسي ي تتتكق يستتتلنرئل يعاا ياوا  يل   
اتاستاي لابمديج دلحتاستاي ي ساتتتتل لاونتادم ذدم 

ا  دلمتتتتب تص  دللتل   دل تلص دلحتاستاي ي تتتت 
 دلا  بوتكص  لل اكص(.

عتاا يل  تص دلبمديج دلمتللكتص لللب دل مناتص   -6

يدلترت تو   دلترت تكتط  نتكتت   يت   دأليلتى  دلتحتتليتاتكتتص 
نتكتت    لتاتلتلب  اتتذب  تتاتبتي  تبتمديتج  ال  دتتئتتل 

يرلابلم ستتتتور دلا أ يال ترود   ي  دل السكم  
دأل تلاس كتص دللكتلستتتتكتص   تل  و دلمتلج في ا ك  

 . اكلم دلةكالص  للحليالم دلم ويكص
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 (Oدلدمص )

ياوا دلاتاستا ي  فمص دلر وستأ ي   ادلي   -1

اعم دلر كط  وتدلي دلرااكم دلاتللي لمف   دتلئي 

 .دلا اكص دلرااك كص

دلتتايلتتص  رلوسم  ادئ  دال -2 ابتتأ  ي    ر تتلا 

 .دلحئلت ديادل 

تسلاي دللا  عاى  مديج دلالدستتتلم دلااكل  -3

دلتتايج   ياتتلصتتتتتص ي  دلللب دلودفتتاس  ي  

 .دلام كص

دلتايلتص التحتله تلوسم دلرااكم ياواتتل   تب ي -4

 .2030يةم دل را    مؤسص 

ميعلم تلوسم دلب كص دلرمركص يدلر وسأ يمتت  -5

دلحتتلياتتص يدل تتالاتتص   دلبماي يدل لتتايتتص ي  

 .  لرئل دالسرمدتكحكص

تستلاي دلبااتلم يدل ئ تلم يدل  ح دلاا كتص  -6

 .ي  يتدلي دلرااكم دلاللي

دترملل يمد ط لم   دال لاس كلم  للة لعص   -7

 .يديترلج يدل ايلم ينأ دل م لم

وا دل السكم دال لاس كص دللكلستتتكص لللل  يا -8

دلةتتتتكتالتص  تإطتلل يمااي لو تتتت  دل اتلسكم  

 .دال لاس كص لبمتليج دلب للولسوع

ظئول يحلالم ااساي ل مسحك  دلةتتتكالص   -9

 ستتور دلا أ ياأ ت ةتتص دلرلذسص دلالاكص  

يت ةتتص علج دأليلدا يت ةتتص ي لفمص 

دلااي  يت ةتتتص يستتترماتتتمدم دلرح كأ 

دلةتتتتمكتتص   دلرلتتذستتص  يدلرتتادي   يت ةتتتتص 

يياتتليتتأ   دللبكتتص  يدلرمتتللكتتأ   تتلألعمتتتتتتلب 

دلر ةتتك  دل حئم  يياليأ دل متت  دل ب م 

 .ع  داليمد  دلولدثكص

يمتتتتميعتلم دلما  تص يدلرموج دلما ي    -10

دلحتتلياتتص   يدل تتالاتتص   تلتتص  يدالل ترتميتي 

دالستتتترمدتكحكتص يدلري تركح لا اكتص دلرودصتتتتأ  

دلدالج ي  دلالدسك  يدلبكلص دل مكلص يدل حر   

لتئتل دلرااك كتص يدلرتالسبكتص يدلبماكتص لرلتاسم اتايت 

 .ع   اا

 WOدسرمدتكحكلم  SOدسرمدتكحكلم 
• S1  يS9   يO1  يO4  يO8 

س ح  لالسرللج دألياأ لدمص  سرمدتكحكص ت ي   د

دلر وسعععأ ي  ابعععأ يتدلي دلرااكم دلاعععللي ي ساعععععععععل 

للسععععععردلاي ي  تب ي دلايلص لرلوسم دلرااكم ياواتل 

اواي دلا اكص دلرااك كص في  ععوئ السععر مدل  عع لا 

لل لمؤسص  كص يتملك دسععععععرمدتكحكص دلرااكم يدلراام  لل ا

 يلسللص دل اكص.
 

• S6  يS8 & S10   يO5 & O6  ي

O7 

دعادا دسرمدتكحكص ي لسبص السرللج اوي يت كط دل اكص 

في دلبمععع  دلاا ي لر دكعععذ دل مععععععميععععلم دلبماكعععص 

دل  ولص ي  دلحلياص   ل ساععع   ل   دلبم  دلاا ي 

 مأ دل معععععع لم دللويكص  رلاسم ي رحلم ياايلم 

يسععععععرلاص  ذلك دالتدلاكلم دل  رادص ي   لفص دلحئلم 

 دل ا كص.
 

• S2 يO9 & O10 

ي عععععع  دسععععععرمدتكحكص تسعععععع ح  لالسععععععرللج دألياأ 

لا دلئدم يدل بمدم يدل ادلع دل ر وعص ألعاععععععلئ 

 كلص دلرالسي  لل اكص في تداكأ يدسععععرماد  دلبمديج 

كص رالسب بلم دلري ترود   ي   دل سععععععور دلا أ يرلا

م دلرععالسبكععص دل ةععععععم  يديااك ي لرلععاسم دل ععايععل

لا حر   يدلبكلص دل مكلص  لسععععععر ادا يمععععععميعلم 

 دلما  ص يدلرموج دلما ي دالل رميتي.
 

• S4 يO7 

سرمدتكحكص فاللص ت سرللج دل ملل ص تحئكط د ا   د

دل حر اكص دلداللص لا اكص في تسععععععوسق يل   دترلائل 

 دلبماي  للة لعص لمأ يم لم دل حر   دللل  ص.
 

• S3, S5, & S7 يO3 

ص ت وا الالي ع أ دسععععرمدتكحكص ي  ابأ اكلادم دل اك

دسععععععر ععادا ديي ععلتكععلم دل رععلنععص ي   مديحئععل  عاى

دلرااك كععص دل  كطي لمف  اععالدم دل اكععص في ت وسائععل 

دلذدتي ي  الج الص تسعععععوسلكص لبمديج دلالدسعععععلم 

دلااكعععل في دلعععايج دلام كعععص يتلوسم تاعععك دلبمديج 

 . لا  لفسص يماكل

• W2 & W4   يO5  يO7  يO6 

ي عععع  دسععععرمدتكحكص تاعععع   دالسععععر ادا دألياأ 

ل رل ج دلبم  دلاا ي في نأ يمعععع لم دل حر   

دل ماي يفي لف  دلر وسعععأ دلعععذدتي لا اكعععص ع  

طمسق تداكعععأ دلونعععادم ذدم دللعععل   دل عععلص 

عص م ط دلبماي دل ر كط يل لئم يدل   عللةعععععع عل

 يديترلج.

 

• W5   يO1  يO5 

   دععلئي دلب كععص دعععادا دسععععععرمدتكحكععص عععلااععص لمف

ودني  لسععععععرللج  دلرمركص دلحئوتسص ي   لفص دل

دل لاا ي  يمععللس  دلب كص دلرمركص دل  وج يدلاعم 

  لص دلحلياص دالسععععععرمدتكحكص ي ذلك ي  ابأ 

 .دلايلص ير ااص في يتدلي دلرااكم دلاللي

 

•  W3   يO2  يO10 

لوسم  دلئدم ييئللدم ي عععععع  الص يدعاي لر

دلحئلت ديادل   لل اكص  لسععععرللج د ر لا دلايلص 

رلوسم دلحئلت ديادل  ي لسععرللج يمععميعلم  

 رميتي يدل لععايععص دلما  ععص يدلرموج دلما ي دالل

ي  دلحعععلياعععص لرعععالسعع  دفمدا دلحئعععلت ديادل  

 لل اكص يدلري تركح دلرودصأ دلدالج ي  دلادلسك  

 .ي سم   سسميتلاسم دل ايلم في ش أ 

 

• W6 & W1   يO3  يO9 

ع أ دسعععععرمدتكحكص لرلوسم يدسعععععرماد  دلبمديج 

رااك كص دل  كطي دل ر ةععععععةععععععص يدل وعكص في دل

دأليلى ع  طمسق  صكععع مديج دل مناعععص دلحعععليا

دالتدعععلاكعععلم دل بميعععص ي  دلحعععلياعععلم ديااك كعععص 

ي ساععععععل في  مديج دلالدسععععععلم دلااكل  يدالا بكص

يدلري تابي دللابلم دلالااص لسور دلا أ دل ماي 

يديااك ي لرا   تلاسم اعم يللي ألعالئ  كلص 

دتبئم دلرععالسي دل مععععععععلل ك  فكئععل  حععلتعع  لي

 دألسلسكص.
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 (Tدلرئاسادم )

 تتا  دالابلج عاى  اكص دلةتتكالص  ستتب   -1

دلرلاكتتاستتص ل مسحك   دلا تتأ  تاتتتتتلؤج فمص 

دلةتكالص يلللتص  للر ةتةتلم دللبكص دألامب  

ياتا ترج  تذد  ستتتتبت  تستلاي دعتادا دل مسحك   

ياتوا  عتتاا  يت   يت تكتطي  ياتوا  تمديتج  يعتتاا 

دارلف دي ت كط في دلبمديج دلرااك كتص دل لتايتص 

دل مناتص دلحتلياكتص ي   اكتلم دلةتتتتكتالتص في  

 .داليلي

تستلاي  عتادا دلحتلياتلم دل تلصتتتتص يدأل اكتص   -2

 . وفمي دل ودلا دل لاسصيدلري تر كط  

في   -3 دلبمو   ترتتل ج  دالستتتتردتتلاي ي   عتتاا 

)دلت ةتتتتتتلتت    يدلت تتايتي  ديتترتتلاتي  دلت تحتتلج 

 .يدلمم لم ينأ يم لم دلبكلص يدلةمص(

دل حر   دل تللاي  تايل يمتاياستص  الدك   -4

 تتتتا    دل اكتص دل تايي يدل حر اي  ستتتتبت 

دل اكتتص   اتتايتتلم  ع   دالعلا  دي  دلرستتتتوسق 

 .دل حر اكص

لاص عتاا دلللب دلودفتاس  لاتالدستتتتتص  ت ت  -5

يعاا ياوا دلكص لحذب دلللب   . لل اكص ست وسل

 .دلودفاس  لا اكص

تلاص دل ودتتلم دل  ةتةتص لا ؤستستلم   -6

دلرااك كتص دلم ويكتص يااائتل تار تا عاي تستلاي 

دل ودلا دلذدتكص دل لصتتص  ئل ي ل س اأ  تتل  

 .يع ئ عاى دل اكص

 WTدسرمدتكحكلم  STدسرمدتكحكلم 
• S6  يS8 & S10   يT3 

 ادا دألياأ ل رل ج ي   دسرمدتكحكص تا   دالسر

دلبمععع  دلاا ي دل ر كط لا اكعععص عبم دل مععععععععللس  

 ،دلبكلصيدلمععععععمد لم دلبماكص في نأ يمعععععع لم 

 يل لئم  للة لعص يديترلج. ،يدلةمص

 

• S7  يS5   يT2, T5 & T6 

دسععععععرمدتكحكععص ت وا اععلالي عاى دسععععععر ععادا  دعععادا

يئ كص ي كطي  مديج ا اويلم ديي لتكلم دل رلنص ي  

لمف  االدم دل اكص في  ي مديج الدسععلم عاكل توعكص

لراك دلبمديج ت وسائل دلذدتي ي  الج الص تسوسلكص 

 لحذب دلللب دلودفاس  دلكئل.في دلايج دلام كص 

 

• S4   يT4 

سرمدتكحكص فاللص  سرللج دل ملل ص تحئكط د تا   د

دل حر اكص دلداللص لا اكص في دلرسععععععوسق يدالعلا ع  

 اايلم دل اكص دلبكلص يدل حر اكص.

 

• S10  يS1, S2, S9   يT1 

ي عععععع  دسععععععرمدتكحكص ي لسععععععبص ييرودفلص ي   لفص 

دلرمععععععمسالم يدللودتك  يدلاود ح دل واواي يعادا 

يدسععععععرمععاد   مديج الدسععععععكععص ي كطي يير وعععص 

تابي لغبلم  دلالتكصيتوعكص في دل مناص دلحلياكص 

بلم سععععععو حذب ر دلا أ دلللب يتود   يرلا ل

دلللب دلودفععاس  يي ععلفسععععععععص دل اكععلم دل  ععلظمي 

يتملق دسععععععرمدتكحكص يتسلاي دل ودلا دلذدتكص لا اكص 

دلرااكم يدلراام  لل اكص يتملق لؤسص يلسعععللص دل اكص 

لم  عاعععلئ  كلص دلرالسي ك ي لتفي ذلك يسعععرلاص 

ي دعععلئتئم دل ر وععععص ي ميتو والم دلراعععليا ي  

 دلحليالم دألا بكص.

• W1, W2 & W4    يT3 & T6 

سرمدتكحكص تا   دالسردلاي ي   ابمدم ي   د

في  لل اكص   مل   عاعععلئ  كلص دلرالسي  يترل ج

عص ينأ دل معععععع لم  رلج يدلةعععععع ل يحلج ديت

كص لرطيسا  لص دلةععععععمكص يدل حر ا  عاعععععععلئ  ك

يلف     لفي لئم  ةلال ااأ يلا لسي  دلرا

 دل ودلا دلذدتكص لا اكص.

 

• W3    يT1 & T6 

ع أ دسععععرمدتكحكص ي لسععععبص تم    ك  دسععععر ادا 

كص دل  كطي  كص لابمديج دلرااك  لذدت عل ا دل ودلا د

في لف   دلئي دفمدا دلحئلت  يلابمو  ديترلاكص

ديادل  ي لسععععر ادا دلرالس   لألامدا يتولس  

 دل بمدم لمف  دلا ئ دل للي ع  دل اكص.
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نسبة  الهدف االستراتيج  م

 الفجوة

 سياسة سد الفجوة الوضع المراد تحقيقه الوضع الحال 

تااكم دالسععععععردععلاي ي   1

دلر  ولواكل دلماساص في 

تلوسم دسععععععرمدتكحكلم 

يدت ععلط دلرااكم يدلراام 

يطمر دلرلوسم لر  كعععص 

يتععععاععععطسععععط اععععالدم 

دلعععلعععلب دلعععاعععاععع عععكعععص 

 لسص.يدال ر ل

 

20% 

فحوي 

 صلمب.

غكم يدااععص  يلملدم دل رميتكععص

دلي نععا يععل يسرم دلا ععأ عاكئععل 

 .نللكل يالل  د  للئل

عم  ياعوا  ع عوك  سعععععععلعاعععص تعععا

دلي نا  دالاربللدم دالل رميتكص

يعععل يسرم دلا عععأ عاكئعععل نعععللكعععل 

 .يالل  د  للئل

ياوا ياععليععأ دفرمد ععععععكععص  ااععص

(Virtual labs فععععي  ععععلفععععص )

  لملدم.دل

ياوا يلملدم الدسععععععكعععص  صااععع

للعععللععع  في  ت  ى يئعععللدم د

يلسععععلاي يدال ععععاد  دال ععععرعععع ععععلل 

 لاحعععلياعععصدألع عععلج   رلابعععلم 

  لل مناص دلحلياكص دأليلى.

يلملدم تدعععلعاكعععص ياوا 

 دل رميتكص تاعم دلللب.

 

ا يعععلاج تام تلوسم يونعع

 للاربللدم دالل رميتكص.

 

ياليأ دفرمد ععععععكص  ياوا

كص نسععععععع   االيع دلا ا ل

 طبكاص دل لمل دلالدسي.

  وك  سععععععلاص يايج  ياوا

يدائعععص تام دالاربعععللدم 

دالل رميتكعععص في ع اكعععص 

 .دلرلككم

 تمعععععلئ يم ط للاربللدم 

 ديل رميتكص  لل اكص.

عالئ دت لذ  امدئدم لمف  االدم  

دتمععععععععلئ في يحععلج  كلععص دلرععالسي 

ل رميتكعععص  يلملدم داربعععللدم يد

 دل رميتكص يياليأ دفرمد كص.

 اععمدل دلععكعععص لععرععمعععاسععع  يععمععرععوب 

في دلبمديج  الدسععععععكععصدل لملدم دلعع

في دلالدسععععععكص ايلسل لر  كص يتاطسط 

يدال اد  دلللل  في دال ر لل االدم 

 يلسلاي دألع لج.

تلوسم يدسععععععرمعععاد   2

 عععمديعععج د عععلاسععع عععكعععص 

تععاععاععكعع ععكعععص ييععلععملدم 

دلععرععواععئعععلم رععاععبععي لعع

يدل رلابلم دل سععرلباكص 

35% 

فعععععحعععععوي 

 يروسلص

ياععوا لععود ععح يععاععرعع عععاي ألل عع  

اكعععص  ي لحعععل ا مناعععص د ل يج   مد

 دأليلى.

كق ععععاا  كم توث س ل اعععل ب ي د ت

 دال ععلاس كعععص دل مااكعععص دللويكعععص

 .ا2017دل رب لي 

يوصععععععدععص  ععلفععص دلبمديج 

  اععلا دل دععلسععلم ييار ععاي 

ي   فلعععص  رود  NARSيي

2017. 

لملدم  ياوا يج يي  مد

  ععععلاسعععع ععععكععععص نععععاسععععاععععص 

كق  ب ي توث ي   NARS 2017ت

ع ععأ الدسعععععععص دلدحوي  ك  دلبمديج 

 .NARS 2017يدلمللكص 

الص لسعععا دلدحوي ي  الج ايلدم 

اللب  بكعععص ييلش ع عععأ ل تعععالس

 يدل مسحك .
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في سور دلا أ لراطسط 

 دللالي دلر لفسكص لا اكص

 

دالترئلئ  معع أ  ليأ توثكق عاا 

حاساي دتوصععععععك   ي  لبمديج دل

 في دل اكص.

 لح ص دلبمديجتداكأ ايل   ا 

يلح ص شععععععلوا دلللب  دلحاساي

في تماس  دل  ل ج يدل لملدم 

 .يتلوسم دلبمديج دلالدسكص

بععمديععج تععمعععاسععع  دلعع تععدععاععكعععأ

مععاساععص دل ععلاس كععص دأل لملدم دلي

 للر ةععةععلم دل  رادص لرود   

 يرلابلم سور دلا أ.

 للر ةةلم دل  رادص ي  

تماس  دلبمديج دأل لاس كص 

 لل مناص دلحلياكص داليلى 

يدلععالدسععععععععلم دلااكععل   ععل 

لابعععلم  ل ر ي  د فق  رود ت

دلمللكص يدل سععرلباكص لسععور 

ا أ ي  الج يئلا لح ص دل

 دلبمديج دال لاس كص.

لاس كعععص  مديج د ععع ياوا

 ك كل ييئ كص في دلالدسلم 

دلااكعععل  عععلالشعععععععرمدك ي  

بكعععص يي   ا  ياعععلم د اعععل

اكعععص  ترعععل للعععلععععلم دي ل د

يدل عععايكعععص دل  رادعععص   عععل 

ا عععلل  ر في دسععععععع ئم  سسععععععع

دلععع عععاعععللف يدلععع عععئعععو  

 ععلل حر   يفق دلروائععلم 

 يدل رلابلم دل سرلباكص.

دلحععاسععاي  تداكععأ ايل لحععلا دلبمديج

يتمعععععععلئ  مديج  يشععععععلوا دلللب

ماس  لود ح  علاي تلككم يت اص ي  ناس

ديج دأل لاس كص دلمللكص  لل مناص مدلب

دلحلياكص داليلي يدلالدسععععععلم دلااكل 

 لذلك. ي   امدل داللكلم دللتيص

 مديج ييلملدم   عععلاس كعععص  توفكم

 م أ ناساص  للر ةةلم دل  رادص 

ي  دامدل دسععرمدتكحكلم تااكم ايل  

يتاام اعععاسعععاي لررودفق ي  دلبمديج 

 دال لاس كص دلماساص.

لسلم دلر لك  سكتب ي  3

دالسعععرمدتكحي دل ار اي 

  سعععععلع لرملكق لؤسص 

 يلسللص دل اكص.

35% 

فعععععحعععععوي 

 يروسلص

ياوا الص دسعععرمدتكحكص سعععل لص 

تلعععللسم   اعععاالم ديتحعععلت  ي

يال  لارمسعععععك  يياوا الص 

لا مناععص دالترلععللكععص  ك  ت دكععذسععص 

 دل لرك .

 

ياوا الص دسععععععرمدتكحكص 

ااساي ي  الرئل دلر دكذسص 

ي  دسععععععر مدلسعععص  دعععلئي 

ت دكععذ ععل   اععاالم ال تلععأ 

% يعع  تععمعععاسعععا 85ععع  

كلم  معع أ سسعع ح دل سععلول

  رماسا  يال دللةول.

لح ص ل رل اص ت دكذ دل لص  تمعععععع كأ

دلر دكعععذسعععص لا لعععص دالسععععععرمدتكحكعععص 

دلحاساي ي  ياوا سكلسلم يد مص 

 لارلبكق.

دسععععععركدعععلئ يرلابعععلم  4

دالعر عععلا دأل عععلاس ي 

لحواي دلرااكم ل سععععععع  

35% 

فعععععحعععععوي 

 يروسلص

 عاىاكععص لامةععععععوج دلاععلئ دل 

ي  دلئكلععص  دأل ععلاس يدالعر ععلا 

دللويكععص لاعععععع ععلا اواي دلرااكم 

عاى دل اكص  نةععوجتحاسا 

ي   العر عععلا دأل عععلاس يد

لويكعععص  ل كلعععص د ئ ل حواي د ل

ي  دلروال تمو دالعر لا دأل لاس ي 

دلئكلص دللويكص لاعععع لا اواي دلرااكم 

 .يدالعر لا.
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ثلعععص دل حر   دلعععادااي 

 يدل للاي.

 يدالعر لا.

ايلسعععص دل مدااعععلم دلعععادااكعععص 

يدلعععع ععععللاععععكععععص يعععع  ياععععوا 

دياععمدئدم دلععرةععععععععمععكععمععكعععص 

 دل  لسبص.

ياوا تلعععللسم ل  را  دل ل  

يدألتملص  وناي   لا دلحواي 

   لل اكص.

 .دلرااكم يدالعر لا

ي  تام دل مدااعععص  ياوا

عععععاععععكععععص دياععععمدئدم لفعععع

 دلرةمكمكص دللتيص.

دلكلم لاععب  دألادئ  ياوا

ييرل اص ت دكذ يئلا دلحواي 

يدااعععص يايلسعععص   عععلل اكعععص

 .ييار اي

ئ ي  ديامدئدم دلرةععمكمكص دالترئل

يال  دلرمسك  السركدلئ يلنالم 

دلئكلص دللويكص لاعععع لا اواي دلرااكم 

 يدالعر لا.

ي   دلكلم تا   ايلسص دل مدااص 

دلععادااكععص يدل ععللاكععص يدل سععععععععل اععص 

يدللكععلع دل سععععععر م هلدئ دلحئععلم 

 دل سردكاي ي  دل اكص.

لاعععب  دألادئ ييرل اص  ي ععع  دلكلم

 ت دكذ يئلا دلحواي  لل اكص.

ر مي  5 ل سععععععع ر  كعععص د ل د

للالدم  عاعععععلئ  كلص 

دلرعععالسي يياعععليتكئم 

 يدالادلسك 

25% 

فحوي 

 صلم 

ال  لارالس  يت  كص ااص تداكأ 

لععاععلععكعععلادم دلعع ععرععوفععمي  اعععالدم

 عكععلعععص دلعرعععالسعي  ي عاعععععععععلئ

ي عععا   يياليتكئم يدالادلسك 

 . ت وسائل

معععععلياص دلرالسبكص دل  ل دل

لر  كعععص اعععالدم دللكعععلادم 

ي عاعععععلئ  كلص دلرالسي، 

م، ي ععععذد ييععععاععععليتععععكععععئعععع

لإلادلسك  يدلللب ت وا 

يود بص لارلولدم دلماساص 

فععععي  ايدم دلععععرععععالسععععي 

ام  ا ي يت ا ل بمععع  د ل يد

ديادلي يدلرموج دلما ي 

 يتدي   رلابععلم يياععلسكم

لعععمفععع  اعععالدم  دلعععحعععواي

ي   لبمعععععععمسعععص  ل ودلا د د

 عاعععععععلئ  كلععص دلرععالسي 

يأ ي  تام  ال ي ادلسك  لار

 دلرااكم يدلراام دل رلولي.

 امدل دلكلم لمف  االدم  عاعععععععلئ 

رعععالسععي ييععاعععليتععكععئععم  ععكععلعععص دلعع

 يدالادلسك .

 تماس  دلكلم دل رل اص يتلككم دألادئ.

تععلععوسععم دلعع عع ععاععويعععص  6

دلعععادعع عععص يدلع ععمععدععطي 

لعععاعععبعععمععع  دلعععاعععاععع عععي 

15% 

فعععععحعععععوي 

 .صلمب

ياوا ي لفللم ل مععععععم دأل مل  

 دلاا كص.

رمتكععع   تلعععاا ل ل ماي د د

يدلحعلياعص دلعايلي لا اكعص ي

 في دل مم دلاا ي.

طسعععلاي دلمودفط ل دعر عععلا امدلدم

دلعع عععلاسعععص يدلعع ععاعع ععوسعععص لععاععبععمععو  
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تلعععلئ  للل يدال رع عععلل 

  لل مم دلايلي لا اكص.

ياوا   وا صععععمف لا ك ليسلم 

دللتيص لابم  دلاا ي ألعاععلئ 

يعاا دتلنص ذلك   كلص دلرالسي

 .لائكلص دل اليتص

  ماكص ير وعص.  ائطيياوا 

كعععلتعععلم اععودععععا  عع ياععوا

ير ععلياععص ل  اويععص دلبمعع  

 دلاا ي يدال ر لل  لل اكص.

 

 .يرلولي ياليأ  ماكص

 

يدال عععرععع عععللدم يدلععع مععععععععميععععلم 

 .دل ر كطي

تسلاي دلاعم دعر لا دلكلم تاعععععع   

يدلر وسعععأ دل لعععاا يامدئ دلبمو  

 .دلر ةةكص يدلبك كص دل ر كطي

دلرامس   ايل دل اكص دلسععععععاي تمو 

دل ؤت مدم دلاا كص دلبماي ي  الج 

 .دلايلسص لا اكص

تسععععلاي دلععععرععععوسعععععععععع   7

يدلعععع معععععععععلل ععععص فعععي 

دل مععميعلم دلر لفسععكص 

فععي يععحعععلج دلععبععمععع  

 دلاا ي يدال اد .

 

30% 

فعععععحعععععوي 

 .صلمب

لياوا  اض د  معععععععميععععلم  

  ولعععص ي  دلحئعععلم دلبماكعععص دل

 دل لتمص.

دلععرععلعععاا  معععععععع عععأ ايل  

يطسا ي   عاىامةععععععوج ل

دل معععععععميععععلم دلبماكعععص 

دلعع عع ععولعععص يعع  دلععحععئعععلم 

 دل لتمص.

بلناك االدم دل   في ت  كص 

لاعاع ي  لبعمععع  د يحعععلج د

يدل مم دلايلي يدلمةوج 

عاى يمععععععميعععلم  ماكععص 

 .يد ر للسص ت لفسكص

دلكص ايلسص الشرمدك دألاسلا دلاا كص 

 لل اكص سععععع وسل في دلرلاا   معععععللس  

 ماكص  ك كص  ترلاكص ياايكص. 

 

تععععمععععاسعععع   ععععمديععععج  8

دلالدسععععلم دلااكل لرابي 

دالنركلالم دل حر اكص 

ي  دلر ةععععععةععععععععلم 

 دلااكلص.

23% 

فعععععحعععععوي 

 صلمب.

ياوا  مديج ي رادص لاالدسعععلم 

 دلااكل في  لفص داسلا دل اكص.

  شعععععععب عععص ل   ي ياوا

عا عععلئ دل اكعععص  عععلل عععللج 

لر وس  ليد   يشععععمد لم 

عا كععص ي ماكععص ير كطي ي  

دلعععحعععئعععلم دأل عععلاسععع عععكعععص 

 دل للاكص.

كص  يلش ع أ توفم تالسب

لععععمفعععع  اععععالدم طععععللععع  

دلالدسلم دلااكل في دل رل ص 

ص يدل مععععععم دلععايلي دلاا كعع

لرمدكط يمعععععععلل ص طلل  يدااص آلكل 

دلععالدسععععععععلم دلااكععل في دألتمععععععلععص 

 يدل مميعلم دلبماكص يدال ر للسص.

دلبمديج دلرععالسبكععص لا رععل ععص داركععلت 

دلاا كععص يدل مععععععم دلععايلي يدلرموج 

يرلابععلم لرسععععععحكععأ  نععا دلما ي  عع

دلمسعععل أ دلاا كص  بمديج دلالدسعععلم 

 دلااكل.

ل رعععل اعععص يدسععععععرا عععلل يدااعععص آلكعععص 

دل برااك  ي  دل اكعععص في دتمعععععععععلئ 
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 يدلرموج دلما ي.

دلرععالسبكععص  دلبمديجداركععلت 

لا رععل ععص دلاا كععص يدل مععععععم 

لايلي  يدلرموج دلما ي  -د

حكعععأ  لرسععععععع لابعععلم    ر

دلمسععععععل أ دلاا كص  بمديج 

 دلالدسلم دلااكل.

ي تابي  مديج اعععاسعععا توفم

 دنركلالم دل حر  .

دلععععلععععلب  تسععععلاي عععععاا

في  دل سععععععحاك دلودفعععاس  

  مديج دل اكص دل  رادص.

يتداكعععأ دلميد   دلاا كعععص يدلبماكعععص 

كص  كلم ي  دلحئلم دأل لاس  دلا يدالت

 دل للاكص.

دلرععالسبكععص  دلبمديجي عععععع  داركععلت 

 -لا رععل ععص دلاا كععص يدل مععععععم دلععايلي 

سحكأ يدلر موج دلما ي   رلابلم لر

دلمسعععل أ دلاا كص  بمديج دلالدسعععلم 

 دلااكل.

دعر لا امدلدم تاعم تلوسم  مديج 

دلعععالدسعععععععععلم دلعاعاعكعععل  ع عععل سعاعبعي 

 دالنركلالم دل حر اكص.

اذب دلللب دلودفاس  لارسععحكأ في 

 . مديج دل اكص دل  رادص

تااكم دالسععععععردععلاي ي   9

ديي عععلتعععلم دلبماكعععص 

 لل اكص لو عععععع  ناوج 

تلبكلكعععص لا معععععع لم 

 دل حر اكص

35% 

فعععععحعععععوي 

 يروسلص.

ياوا الععص ا سععععععكععص لابمعع  

 دلاا ي.

ياوا دألائطي يدل ك كعععليسعععلم 

دلعععلتيعععص ياعععمدئ دأل عععمعععل  

 دلاا كص.

ياوا دتدعععلاكعععلم ي  اعععلياعععلم 

يماكص يايلكص ي ذلك شمد ص ي  

 كص.دلحئلم دل حر ا

ل اكص دلي نل ععععع ص تموج د

ت  ولواكععص يترععلج   مععل  

 تلبكلكص.

 

مةععععععم دل معععععع لم دعر لا دلكلم ل

 دل حر اكص دل مكلص.

لم    ععلفععص دأل مععل  تداكععأ دلكععلم 

كص ييو ععععععوعلم دلمسعععععععل أ   لل ا

دلاا كععص لاععالدسعععععععلم دلااكععل   لري 

دعر لا دل اكص يدلحلياص دلبماكرك  ي  

كلم  كص دل مأ دل معععععع لم دل حر ا ل

 ذدم دلةاص.

دالسععععردلاي ي  دل ودلا  10

ل اكعععص  لبمعععععععمسعععص  عععل د

يابمدتئععل دال ععلاس كععص 

لععععرععععلععععاسععععم اععععايععععلم 

ييعع ععرععحعععلم يععرعع ععكععطي 

 لا حر   دل للاي.

 

25% 

فعععععحعععععوي 

 صلمب.

ياوا العععص ل عععايعععص دل حر   

 يت  كص دلبكلص.

دالتعععايعععلج في دلللعععلععععلم  ااعععص

 دلة لعكص يديترلاكص  لل حر  .

ل حر    العععص اعععايعععص د

يرلابعععلم لررود ععع  ي  

 دلبكلص دل مكلص  لل اكص.

يععع   تعععودصعععععععععأ فعععاعععلج

دلللععلعععلم دلةعععععع ععلعكععص 

 يديترلاكص  لل حر  .

لارودصععععععأ ي  دل حر   يدااص دلكلم 

التئم  كل فص دنر كص ل ام دل مك   لل ا

لرلاسم دل ايلم يدل  رحلم دللتيص 

لئم  لسعرللج  ي لتلم دل اكص دل لاسص 

 اس كص. يابمدتئل دال ل

دلكلم لمةعععععم دالنركلالم ي ععععع  
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توظك  دل ودلا دلبمعععععمسص 

يدل لاسص دل رلنص  للحلياص 

ل عععايعععص دل حر   يت  كعععص 

 دلبكلص.

ت اكم دللودفأ دللبكص تسلاي 

عكعععص  ل عععايدم دالار عععل يد

روعوسعععص  ل دكعععص يد ك ل ا ر ل يد

حلياص  ل ايص دل حر    لل

 يدل حر   دل مك .

ت اكم دألتمععععععلعععص تسعععلاي 

دللل كعص دل  رادعص )ثلعلفكعص 

 –ف كععص  –لسععل ععععععكععص  –

 تلوعكص(

ت اكم لللئ دج دسععععر مدلسص 

Stockholders .س وسل 

ت اكم دل ارلي دلروظكدي 

 دلس و  ي  دل لب دلا أ.

ايلدم ييلش تسععععلاي دلعععع

ئل  دلري ا أدل كا ي  سسععععععرد

دلععع عععحعععرععع ععع  دلعععاداعععاعععي 

 يدل للاي لا اكص.

 اليص دنردللكلم دسر مدلسص 

بلم دالار لعكص   لل  لسعععععع

سوا  –دل  رادععص )عكععا دالا 

سععوا دلعع ععوظعع  -دلععكععرععكععم 

 دل اللي(.

 دلدااكص لا حر  .
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دلسععععععور دل كم   ايلسعععص

 دلس و .

 اليص دل ؤت م دسععععر مدلسص 

دلاا ي دلعععايلي دلسعععععع و  

 لا اكص.

تععععلععععول  ادئ دلععععونععععادم 

 دالترلاكص يدل ايكص  لل اكص.

يععع  دالدج يعععحععع عععوععععص 

دلرمععللكععأ دلععااكلععص لرماكععأ 

دلع ععم عبعععلم دلع ععكعع عععليسعععص 

لابعععلناك   عععاداعععأ دل اكعععص 

ياععللائععل دلي دلونععادم 

ذدم دلعععلعععل ععع  دلععع عععلص 

  لل اكص.

لرةععععععع كم  ياوا ينعععاي 

 اص دلحطسلكص.دلايدئ يدل  ذ

دالسعععردلاي ي  تلبكللم  11

امفعععص يي عماعععلم  ي

دلعععبعععمععع  دلعععاعععاععع عععي 

يدال ر ععلل  ععلل اكععص في 

 اايص دل حر  .

35% 

فعععععحعععععوي 

 يروسلص.

  مل  تلبكلكص. اض دألياوا 

 

نأ  اض يمعع لم دلبكلص 

 لأل مل  دلاا كص  دل مكلص

دلعععالدسعععععععععلم  عاى  عععلئ 

 .دل كادتكص لابكلص دل مكلص

دلاا كعععص  عععلل اكعععص  اكعععل دأل معععل تو

ائعععلم ت وسعععأ ي عععللر سعععععععكق ي  

تمو نعععأ  ماكعععص  ب ل ل معععععععععللس  د د

لري تابى  دل مععععععع لم دلمكوسعععص د

 دنركلالم دل حر  .

تععلععوسععم تععاععم دلعععاعععم  12

دلععععلععععل ععععي يدلععععكععععلم 

دلععععرععععودصععععععععععأ يعععع  

 .دل مسحك 

25% 

فعععععحعععععوي 

 .صلمب

 ياوا الص لألتملص دللل كص.

 ياوا تالا لإللشلا دأل لاس ي.

ععععادا دلعععلعععلب يعععمعععاياسعععص د

 دلودفاس .

 عاا ياوا ي ر  لا مسحك .

 

ياععوا اعععلععععاي  ععكعععلتعععلم 

لا مسحك   عععلل اكعععص لعععاعم 

دلرودصععععععأ دل سععععععر م ي  

امسحي دل اكص يدالسعععردلاي 

 ي ئم.

ارعععالسععع   ل ياوا  مديج 

اا ععأ سععععععكععلسعععععععص يار ععاي ييدااععص ل

 الداعععل ي  دل حر اي يدلرلوعي 

 .    تلككم  ادئ دلللب

آلكص لارودصعععأ دل سعععر م يدالسعععردلاي 

ي  امسحي دل اكص في اعم دألتمعلص 

 يدل ايلم دل حر اكص.
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يدلر  كأ دلوظكدي لاللب 

ل اكعععاس   ل مسحك  يد يد

  للحلياص.

تسعععلاي دل معععععععععلل عععص في 

 دألتملص دللل كص.

 داللشلا دأل لاس ي. فلعاكص

تسعععلاي تسعععععععبعععص دلعلعلب 

 دلودفاس .

تسعععلاي دلععرععودصعععععععععأ يعع  

 دل مسحك .

كلسعععععععص دلا أ دل حر اي  ا مدل سعععععع

يدلرلوعي ي الداععل  عععععع   تلككم 

 . ادئ دلللب

ع   تمععععععلص  دسععععععر مدلسص دالعلا

 ي ر  دل مسحك  عاى يوا  دل اكص.

 تب ي دلمو  ص دلمشععكاي 13

ادلي لإل   ام يدال ر لل

تععلععبععكععق فععي  عععععععوئ 

لرمسك  يالسكم دلحواي 

يسععععععععرعععوب دلعععرععع عععكعععط 

دل ؤسعععععسعععععي يدلر لفي 

 دل حر اي لا اكص.

22% 

فعععععحعععععوي 

 صلكمي.

 ياوا  ك أ ت اك ي ي ر أ.

 ياوا يحللي نل  ص.

ياوا لحلا يدلكلم ل رل اص ت دكذ 

دل كالر دألالاي لا اكص في  لفص 

 دألتملص دلرااك كص يدلبماكص.

عاا ياوا دلكص لاعععع لا دلحواي 

 ديادلسص.في  تملص دألاسلا 

دلروعكعععص  ملور دل ا كعععص 

دلععدعع ععمسعععص يدالاععلاععكعععلم 

 دلحلياكص دلمداكص.

دلرعععالسععع  لرلوسم دألادئ 

دأل عععععلاسععععع عععععي يديادل  

ألعاعععععععلئ  كلص دلرالسي 

يدألادئ دلوظكدي لاحئعععلت 

 ديادل   لل اكص.

دعر ععلا دلكععلم لمف  اععالدم دل ودلا 

 دلبممسص في دل ام ديادلسص دلما كص.

 اواي دلا أل مدااص ي ععععع  دلكلم 

  لألاسلا ديادلسص.

دلكلم لاععععععب  دألادئ ييرل اص ت دكذ 

 يئلا دلحواي  لل اكص.

دلكعععص لرداكعععأ يتااكم ايل لح عععص 

 دالتيلم يدل ودل .

دالسعععععععرا عععلل دألياعععأ  14

يدلععرسععععععععوسععق دلععحععكعععا 

ل عععايعععلم دل اكعععص   عععل 

سععمععلععق ععععل عععا يعععللععي 

 .يحط 

30% 

فعععععحعععععوي 

 .صلكمي

ياوا ينادم ذدم طل   الص 

  لل اكص.

 ياوا يم ط  ماي ير كط.

 ياوا ابمدم   لاس كص ير كطي.

 لفص دالتمععععلص لدلرسععععوسق 

يدل  رحعععلم يدل عععايعععلم 

 ي  دل حر اكعععص دلري تلعععاا

 دل اكص.

دلععرسعععععععوسععق لععاعع عع ععرععحعععلم 

ك عكعععص  ا ا ر ل ل عععايعععلم د يد

يدلبماكعععص دلري تلعععايئعععل 

 دل اكص.

رحعععلم صعععععععكعععاالتكعععص  ي 

 يعمبكص.

ادئ ي عععععع  دلكلم لارلككم دلايل  أل

دلونادم ديترلاكص يدل ايكص  لل اكص 

فلعاكرئل في اايص دل حر    سو عععععح

يسو ععععح  اي لا اكصدلادااي يدل لل

 .دلطسلاي دلايلسص لاال ا دل لا  ي ئل

 تمعععلئ دلكص فاللص لرسعععوسق دل  رحلم 

يدل ععايععلم دلرااك كععص يدلبماكععص دلري 

 تلايئل دل اكص.

م عع  دلعع ععبععمدم دعععرعع عععلا دلععكعععلم لعع

اكعععص  ل  ماكعععص  عععل ب ل دال عععلاس كعععص يد
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سععص يتالكدكععص اععايععلم توعو

 ير كطي ير ةةص.

اععايععلم تععالسبكععص  ماكععص 

 يت  وسص. 

 يدنركعععلاعععلم دل حر   دل مك  لئعععل

 .يدااص يياا ص

 

اكعععأ دلمعععععععمد عععلم  15 د ت

دل ماكص يدلروسعععععع  في 

دلمععععععمد ععلم ديااك كععص 

 يدلايلكص.

34% 

فعععععحعععععوي 

 يروسلص.

 ياوا يوا  دل رميتي لا اكعععص

 . للالرك  دلام كص يدالتحاكطسص

ياوا دتدععلاكععلم ي ميتو والم 

 تاليا يماكص يايلكص.

دسععععععر مدلسص دل ؤت م دلسعععععع و  

 لا اكص.

 شئم  لا اكص. Webinarعلا 

 

دل وا  ديل رميتي لا اكعععص 

يرلول  عععللالرك  دلام كعععص 

يديتحاكطسص   ل سرودفق ي  

دل الا دالل رميتي لاحلياص 

سرعئعععل  ساع عي  و يدلعععذ  

 علل كل.

ي ح تسلاي دلمةعععوج عاى 

ي مديج دلربلاج دلايلي ي  

اكعععص  ل  تسعععععععوسق  وسعععص د

يدالععععلا عععع  اععع عععكععع  

دألتمععععععلعععص يديتحعععلتدم 

 دل  كطي لئل.

ياعرعلعى سععععععع عو   ت عاعكعم 

ل حر   دل اكعععص ي  ي ااي 

 .دلئكللم يدلحئلم دلايلكص

 وا  دعر لا دلكص لارماس  دلايل  لا

 ل رميتي لا اكص.دال

كص لطسلاي  عاا دل ؤت مدم دعر لا دل

دلايلكص دلري ت ا ئل  ي تمعععللك فكئل 

 . م أ ايل  دل اكص

السععععععردععلاي ي  دل باوثك  يعا ععلئ د

دلرة ك  دل اكص  لل للج في تمسك  

 لا اكص.دلايلي 

لف  دللالي دلر لفسععععععكص  16

لا اكص لامةععععععوج عاى 

يطساد ي  دل مميعلم 

 دل ماكص يدلايلكص.

34% 

فعععععحعععععوي 

 .يروسلص

ل معععععععميععععلم  اض د ياوا  

 اللسص دلر دكذ  لل اكص.

دلمةعععوج عاى دل طسا ي  

دل مععععععميععععلم دل ماكعععص 

 يدلايلكص.

آلكص لرمدكط يملل ص  عالئ يحر   

دل اكص في دلرلاا ل  ح ييمعععععميعلم 

يار عععاي  ي مديج دلربعععلاج دلعععايلي

 .ييدااص

دلروال تمو  تمععلص ي مديج دلممدك 

 دلايلي دالفرمد ي.

تلوسم دلب كعععص دلرمركعععص  17

كلتص دألصععععععوج  يصعععععع

دل عععلاسعععص لا اكعععص   عععل 

38% 

فعععععحعععععوي 

 يروسلص.

 مركص لا اكص. ا  دلب كص دلر

الل  ت دكذ يممي  يدنا لاب كص 

 دلرمركص.

تلول  دعععلئي ي مععععععععع م 

ييععمدفععق دلعع ععاععكعععص يفععق 

دلعع عععايعععلم دلععرععاععاععكعع ععكعععص 

ي   دلكلم ل رل اص دع لج دلةكلتص 

  معععععععلل ععص ا ديادلي دلئ ععاسععععععكععص 

  للحلياص.
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سملفظ عاى دلةععععععولي 

دلبةععمسص يدلماععللسص 

 لا اكص.

 سوئ اايص دالترمتا  لل اكص.

سععععوئ يدائص دل اكص يصععععولتئل 

دلبةععععمسص ديلا دل حر   دلادااي 

 يدل للاي.

 عععللعععمغعععم يععع  ياعععوا  عععاعععض 

يل   ال  ،اسصداللشعععععععلدللفرلم 

 شععععلياص اا امسلص  لشععععلاسصتو

ل وا  دل اكص يداسعععليئل يدادلتئل 

دل  رادعععص ي عععذلعععك ينعععادتئعععل 

 دل ايكص.

ل حر اكعععص  بماكعععص يد ل يد

 سص دل سرئافص  ئل.يديادل

صععععكلتص ي معععع م ييمدفق 

 دل اكص.

تععلععول يعع ععاععويعععص دأليعع  

يدلسععليص ي ادلي دألتيلم 

 يدل  لطم    م م دل اكص.

تمسععععععك  دلب كص دلرحئكطسص 

لونعععادم  ل  عععلتععع  يد  عععل

يدلععععع عععععمد عععععط ديادلسعععععص 

 ييدائلم دل اكص.

امسلص  لشعععععععلاسص  ياوا

ل وا  دل اكععص يداسعععععععليئععل 

لك  دص ي ذ ئل دل  را يدادلت

 ينادتئل دل ايكص.

دلمةعععععوج عاي يطساد ي  

ت  كص االي دلب كص يمععععللس  

 دلرمركص لا اكص.

دلرواععل تمو دلمععععععمد ععص ي  دلللععل  

دل لص في صععكلتص ديتمععلئدم يفق 

 يلل أ دالتردل  دل ماا.

كلتص  دلروال تمو ل    ع لج دلةعععععع

اودائعععلم دل عععللاكعععص  لرميكم ل يد

 وسععص يدلدمدغععلم دلععادااكععص  رملكق 

 .دل  لاطل   ي

ي  يمعععللس   دلروال تمو دالسعععردلاي

حلياص لايص ي  دل كص دل  كص دلرمر  دلب 

 . م أ فالج

تلوسم ي اويععص ذ كععص  18

لعع ععاععم دلعع ععاععاععويعععلم 

 يدالتةلالم  لل اكص

39% 

فعععععحعععععوي 

 يروسلص.

دسر ادا دلبمديج دلما كص   ا 

دلذ كص يادلي يتمعععلكأ ي معععللم 

 ييمدفق دل اكص ديادلسص.

 ععععععا  شععععععب ص دلم   دل ماكص 

 كص. لل ايدللسا كص دلسا كص 

ائوتسعععص دل اعععليعععأ يروسعععععع  

 لألائطي دلماساص دلري تاعم تام 

 دلرااكم يدلراام دلماساص.

دلكعععلم دلرموج دلما ي يلبلعععص 

 اط كل.

تععلععول يعع ععاععويعععص ذ ععكعععص 

يادلي يتمعععععلكأ ي مععععع م 

 ييمدفق دل اكص.

لم    ب عععلم د تلول شععععععع

دل ماكص دلسا كص يدللسا كص 

  لل اكص.

يمععععمي  دلمةععععوج عاي 

لر  كعععص دللعععالي دلما كعععص 

ي   مديج لسععععععردععلاي دعر ععلا دلكععص ل

 مععععع أ  دلما  ص دل لايص ي  دلحلياص

 .فالج

رمعععاسععع  دلب كعععص ي ععععععع  دلكعععلم ل

دلر  ولواكععص  ععلل اكععص لععاعم دلرموج 

 دلما ي.
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لا اكعععص  عععععع    يلوسعععلم  

 دل لص دلر دكذسص لا اكص.

تحئكط دل اععليعأ  علألائطي 

دلر  ولواكععص دلمععاساععص دلري 

تعععاعم تام دلرااكم يدلراام 

 دلماساص.

دلرموج دلما ي لكمعععععع عععأ 

  لفص  تملص دل اكص.

اععايععص دالترمتععا  تمسعععععع 

  لل اكص.

كمفم اعععلص  ياوا سععععععع

  لل اكص.

تماس  يوا  دسعععععر مدلسص 

دل اكعععص يندظ دل ااويعععلم 

 ل.عاك

ب كعععص دلرم 19 ل ركعععص اعم د

كص  لذدت يت  كص دل ودلا د

 لا اكص.

35% 

فعععععحعععععوي 

 يروسلص.

تداكععأ دلونععادم ذدم   ععععععا 

دللل   دل لص دلمللكص ي  عاا 

  دلسرئل.

ععععاا ياوا ايلدم تعععالسبكعععص 

 دل اكص.يلايص ي  اايكص 

 دعععلسعععص دلبمديج دل ئ كعععص  ااعععص

دل وعكص يدل ر ةةص يدل  كطي 

 دلااكل.في دلالدسلم 

ينععادم ذدم طععل    ياوا

اععلص  ترععلاكععص ياععايكععص 

 ااساي.

يععم ععط تعععالسععبععي  ياععوا

ااوا  ل في د ير ةعععععععص 

 دلةكالكص.

 مديج تااك كص ي كطي  توفم

في دلعععالدسعععععععععلم دلااكعععل 

 د لاس كص ييئ كص.

 ك  دت لذ ديامدئدم دللتيص لام   

 ك  دلرلوسم يلف  دل دععلئي يدلاععل ععا 

 دل لا  لألتملص دللل  ص يدل لرمنص.

ي عععععع  الص يللكص علااص لرلوسم 

لاا  كص يدلري ت للم دل ا  اض ي معععععع

 .يحط  تملص لئل يمايا يللي 
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 ف  ضوء التحليل البيئ  حلوان واألهداف االستراتيجية لكلية الصيدلة بجامعةالنهائية الغايات 

االستراتيجيةجامعة حلوان  ورؤية ورسالة الكلية وف  ضوء خطة 2021  

 محاور الخطة االستراتيجية للكلية:

يمول دلرم كط دلم كستتتتي لدمسق دلا تأ  ث تلئ  عتادا  ركت  دل لتص دالستتتترمدتكحكتص  و تملكق   تادف   •

( ستتتودئ ي  اداأ  ي اللج دل اكص Stakeholders)  دلةتتتاصدل ستتتردكاس  يدألطمدف دل حر اكص ذدم  

 اي يديااك ي يدلايلي.  لي لفص  لى نر كص  ا ت وا دل اكص لد اي عاى دل سروب دل م

يمول دلرااكم يدلراام ييمول  ا ستتتص يمليل ي م:   أ يمليل دل لص دلم كستتتكص لا اكص عاى  ر  ل تمتتت •

ي ساتتتتل يمول   أمسلاي يدلرايسدلبم  دلاا ي يدال ر لل ييمول اايص دل حر   يت  كص دلبكلص ييمول دل

 دللالي دل ؤسسكص.دلب كص دلرمركص ي

يفي ذدم ديطلل سرم ت دكتذ دللتلسلم يدأل ادف دالستتتترمدتكحكتص ل لتص  اكتص دلةتتتتكتالص  حلياص ناودا   ل  •

(  لي تلفص  لى ا 2026اسست بمدلي  –  2022سو  يلي  سملق لؤسص يلستللص دل اكص يدلحلياص في دلدرمي )

 تملكق يالسكم دلئكلص دللويكص لا لا اواي دلرااكم يدالعر لا.

مؤشر  52 –رنامج تنفيذي ب 79 –سياسة  52 – هدف استراتيج  19 -غاية استراتيجية  5)

 أداء(

نانظام تعليم وتعلم داعم للريادة تطوير  " • وتلبية  جال المعرف  والتطبيق ف  الم فسواالبتكار والت

 ."متطلبات سوق العمل 

 دل رلنصدسععععععرا لل دالي لتلم عاى  يتار ا راام  لل اكصدلرااكم يدلي اويص  تلوسمتسععععععرئاف  ذه دلللسص  •

لسعععور لرلاسم اايلم تااك كص عللكص دلحواي تاععع   يل  ص دل  مالم دلرااك كص لا رلابلم دل سعععرلباكص 

كص ير كطي ييمتص يذلك ي  الج توفكم  مديج تاا دلا أ الم سععععععور دلا أ  لرود   يتابيك  كل دنر

  ل سا   دعادا امسج ير كط الال  يدال ر للسص لي لفص دلى تاطسط االدم ييئللدم دلللل  دلاا كص 

 دل حر  . اايصيدل  لفسص لكسئم في   لليدال رعاى دلمسلاي 
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 :االستراتيجية أهدافها

 دلرااكم يدلراام يطمر دلرلوسميدت لط  مسععردلاي ي  دلر  ولواكل دلماساص في تلوسم دسععرمدتكحكلتااكم دال .1

 لر  كص يتاطسط االدم دلللب دلاا كص يدال ر للسص.

سرماد   .2 دلروائلم يدل رلابلم دل سرلباكص في سور ي رابلك كص تاا مديج د لاس كص ييلملدم تلوسم يد

 .دلا أ لراطسط دللالي دلر لفسكص لا اكص

 سكلسلم دلر لك  دالسرمدتكحي دل ار اي   سلع لرملكق لؤسص يلسللص دل اكص.تب ي  .3

 دالعر لا دأل لاس ي لحواي دلرااكم ل س  ثلص دل حر   دلادااي يدل للاي. دسركدلئ يرلابلم .4

 .دلر  كص دل سر مي للالدم  عالئ  كلص دلرالسي يياليتكئم يدالادلسك  .5

 لتحقي  االهداف االستراتيجية:السياسات المحددة  .1-1

دم داربللييتكص دل رم يلملدمدتمعععععلئ في يحلج عاعععععلئ  كلص دلرالسي دت لذ  امدئدم لمف  االدم   .1

 دل رميتكص يياليأ دفرمد كص.

االدم في في دلبمديج دلالدسععكص ايلسل لر  كص يتاطسط  الدسععكص امدل دلكص لرماس  يمروب دل لملدم دل .2

 دلللل  في دال ر لل يدال اد  يلسلاي دألع لج.

 .NARS 2017يالدسص دلدحوي  ك  دلبمديج دلمللكص  ي  ع أ NARS 2017تب ي توثكق  .3

 الص لسا دلدحوي ي  الج ايلدم تالسبكص ييلش ع أ لاللب يدل مسحك . .4

يتمععععععلئ  مديج ناساص ي علاي تلككم يتماس  لود ح  دلحاساي يشععععععلوا دلللب تداكأ ايل لحلا دلبمديج .5

 اس كص دلمللكص  لل مناص دلحلياكص داليلي يدلالدسلم دلااكل ي   امدل داللكلم دللتيص لذلك.ديج دأل لملبد

ي  دامدل دسععرمدتكحكلم    معع أ ايلتوفكم  مديج ييلملدم   لاس كص ناساص  للر ةععةععلم دل  رادص  .6

 تااكم يتاام ااساي لررودفق ي  دلبمديج دال لاس كص دلماساص.

لح ص ل رل اص ت دكذ دل لص دلر دكذسص لا لص دالسعععرمدتكحكص دلحاساي ي  ياوا سعععكلسعععلم يد عععمص  تمععع كأ .7

 لارلبكق.

 دلروال تمو دالعر لا دأل لاس ي ي  دلئكلص دللويكص لا لا اواي دلرااكم يدالعر لا.. .8

دالترئلئ ي  ديامدئدم دلرةمكمكص يال  دلرمسك  السركدلئ يلنالم دلئكلص دللويكص لا لا اواي  .9
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 دلرااكم يدالعر لا.

 للاكص يدل سععل اص يدللكلع دل سععر م هلدئ دلحئلم ي عع  دلكلم تاعع   ايلسص دل مدااص دلادااكص يدل .10

 دل سردكاي ي  دل اكص.

 ي   دلكلم لاب  دألادئ ييرل اص ت دكذ يئلا دلحواي  لل اكص. .11

  امدل دلكلم لمف  االدم  عالئ  كلص دلرالسي يياليتكئم يدالادلسك . .12

 تماس  دلكلم دل رل اص يتلككم دألادئ. .13

 البرامج التنفيذية المحددة لتحقي  االهداف االستراتيجية: .1-2

ملص ييبلالدم ييمللس  طل كص لر  .1  كص يتاطسط االدم ييئللدم دلللل  دلاا كص يدال ر للسص دعادا دت

 يدي ادعكص.

 دلروال تمو دعادا يلملدم تدلعاكص دل رميتكص تاعم دلللب. .2

 تلوسم يونا يعلاج للاربللدم دالل رميتكص. تالادتملئ  .3

 دتملئ ياليأ دفرمد كص لااليع دلا اكص نس  طبكاص دل لمل دلالدسي. .4

 تة كم   وك  سلاص يايج يدائص تام دالاربللدم دالل رميتكص في ع اكص دلرلككم. .5

 .NARS 2017توصك   لفص دلبمديج   الا دل دلسلم ييرودفلص ي  تماس   .6

توفكم  مديج ييلملدم   لاس كص ناساص  للر ةةلم دل  رادص ي  تماس  دلبمديج دأل لاس كص  لل مناص  .7

ي  دل رلابلم دلمللكص يدل سرلباكص لسور دلا أ ي  الج دلحلياكص داليلى يدلالدسلم دلااكل   ل ترودفق 

 يئلا لح ص دلبمديج دال لاس كص.

دسععععععرماد   مديج د لاس كص  ك كل ييئ كص في دلالدسععععععلم دلااكل  لالشععععععرمدك ي  اليالم دا بكص يي   .8

دللللعلم ديترلاكص يدل ايكص دل  رادص   ل سسععععععئم في دسععععععرا لل دل اللف يدل ئو   لل حر   يفق 

 لم دل سرلباكص.دلروائلم يدل رلاب

الص دسعععععرمدتكحكص ااساي ي  الرئل دلر دكذسص ي  دسعععععر مدلسص  دلئي ت دكذ ل   ااالم ال تلأ ع   دعادا .9

  يال دللةول.% ي  تماسا دل سلولكلم  م أ سس ح  رماسا 85

 العر لا دأل لاس ي ل لفص  مديج دل مناص دلحلياكص دأليلى.لرحاسا دحئكط دل اكص لارلاا ت .10
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 مدااص يفاللكص ديامدئدم دلرةمكمكص دللتيص.تداكأ تام دل  .11

 دلكلم لاب  دألادئ ييرل اص ت دكذ يئلا دلحواي  لل اكص.يت دكذ  امدل يدعر لا  .12

دعادا ال  تالسبكص شلياص لر  كص االدم دللكلادم ي عالئ  كلص دلرالسي، يياليتكئم، ي ذد لإلادلسك   .13

ج يدلللب ت وا يود بص لارلولدم دلماساص في  ايدم دلرالسي يدلبم  دلاا ي يتام ديادلي يدلرمو

دلما ي يتدي   رلابلم ييالسكم دلحواي لمف  االدم دل ودلا دلبمععععععمسص ي   عاعععععععلئ  كلص دلرالسي 

 ي ادلسك  لاراليأ ي  تام دلرااكم يدلراام دل رلولي.
 

 مؤشرات األداء الحاكمة لقياس مد  تحق  الغاية: .1-3

 عاا دلللب دل ملل ك  في دألتملص دللل كص، يدل مللس  دلاا كص، يدال ر للسص، يدي ادعكص. .1

 ص دلري تم  تحلت ل في  مديج دل اكص دل  رادص.عاا دالاربللدم دالل رميتك .2

 عاا دل لملدم دالل رميتكص دلري تم دعادا ل يتداكائل. .3

 عاا دل اليأ دالفرمد كص دلري تم دتملؤ ل. .4

 عاا دلبمديج دأل لاس كص دل ار اي  لل اكص. .5

 .عاا دلاود ح دلالدسكص دلري تم تلوسم ل لرابي يرلابلم سور دلا أ .6

 عاا دلبمديج دأل لاس كص دل سرماثص  لل اكص. .7

 عاا  مديج دلالدسلم دلااكل دلري تم تماسائل. .8

 دتحلت دل لص دلر دكذسص لا لص دالسرمدتكحكص. تسبص .9

 ل ل  صملب دل ةامص ع  يودصدلم دل مسج.تسبص  .10

 .م دلادااكص يدل للاكصتسبص دسركدلئ تلللسم دل مداال .11

 دلئكلص دللويكص لا لا اواي دلرااكم يدالعر لا.  لاس كص دلري تم دعر لا ل ي عاا دلبمديج دال .12

 عاا دلايلدم دلرالسبكص دلري تم دتاللا ل .13

 عاا دل رال ك  دلذس  تالود دلايلدم دلرالسبكص. .14

 ل ل  دلرالسبكص.تسبص فلعاكص د .15
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ف  ضوء أولويات المجتمع المحيط وف   تطوير القدرة التنافسية للكلية ف  البحث العلم تحديث و" •

 ."2030لرؤية  ضوء توجهات الدولة

تسععععععرئاف  ذه دلللسص تلوسم ي اويص دلبم  دلاا ي يدال ر لل  لل اكص لطسلاي االتئل دلر لفسععععععكص عاى  •

دل سععععععروب دل ماى يديااك ي يدلايلي يذلك ي  الج توفكم  كلص يمدطي يادع ص لر دكذ د مل  عا كص 

اللتللئ   سروب دل مم دلاا ي دلايلي يتاعم دلبلناك   لل اكص لامةوج عاى تلبكلكص ير كطي تسئم في د

 .يمميعلم  ماكص ت لفسكص

 : االستراتيجية أهدافها

 تلوسم دل  اويص دلادع ص يدل مدطي لابم  دلاا ي يدال ر لل لللتللئ  لل مم دلايلي لا اكص. .1

 اا ي يدال اد .تسلاي دلروس  يدل ملل ص في دل مميعلم دلر لفسكص في يحلج دلبم  دل .2

 تماس   مديج دلالدسلم دلااكل لرابي دالنركلالم دل حر اكص ي  دلر ةةلم دلااكلص. .3

 تااكم دالسردلاي ي  ديي لتلم دلبماكص  لل اكص لو   ناوج تلبكلكص لا م لم دل حر اكص. .4

 السياسات المحددة لتحقي  االهداف االستراتيجية:. 2-1

 .لاسص يدل ا وسص لابمو  يدال ر للدم يدل مميعلم دل ر كطيطسلاي دلمودفط دل دعر لا امدلدم ل .1

 .تسلاي دلاعم يدلر وسأ دل لاا يامدئ دلبمو  دلر ةةكص يدلبك كص دل ر كطيدعر لا دلكلم تا    .2

  ؤت مدم دلاا كص دلايلسص لا اكص.دلدلرامس   ايل دل اكص دلبماي ي  الج دلساي تمو  .3

 دلكص ايلسص الشرمدك دألاسلا دلاا كص  لل اكص س وسل في دلرلاا   مللس   ماكص  ك كص  ترلاكص ياايكص. .4

 لرمدكط يملل ص طلل  دلالدسلم دلااكل في دألتملص يدل مميعلم دلبماكص يدال ر للسص.يدااص آلكل  .5

يرلابلم لرسععععععحكأ  نا داركلت دلبمديج دلرالسبكص لا رل ص دلاا كص يدل مععععععم دلايلي يدلرموج دلما ي   .6

  بمديج دلالدسلم دلااكل. دلمسل أ دلاا كص

ل رل اص يدسرا لل دل برااك  ي  دل اكص في دتملئ يتداكأ دلميد   دلاا كص يدلبماكص يدالتدلاكلم يدااص آلكص  .7

 ي  دلحئلم دأل لاس كص دل للاكص.

يدلرموج دلما ي   رلابلم لرسعععحكأ  -دلرالسبكص لا رل ص دلاا كص يدل معععم دلايلي  دلبمديجي ععع  داركلت  .8

 دلمسل أ دلاا كص  بمديج دلالدسلم دلااكل.
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 الدسلم دلااكل   ل سابي دالنركلالم دل حر اكص.دعر لا امدلدم تاعم تلوسم  مديج دل .9

 .اذب دلللب دلودفاس  لارسحكأ في  مديج دل اكص دل  رادص .10

 مةم دل م لم دل حر اكص دل مكلص.دعر لا دلكلم ل .11

لم    لفص دأل مل   لل اكص ييو ععوعلم دلمسععل أ دلاا كص لاالدسععلم دلااكل   لري دل اكص تداكأ دلكلم  .12

 .أ دل م لم دل حر اكص ذدم دلةاصلمدعر لا دلكلم يدلحلياص دلبماكرك  ي  

 . البرامج التنفيذية المحددة لتحقي  االهداف االستراتيجية:2-2

  تملئ اودعا  كلتلم ير لياص ل  اويص دلبم  دلاا ي يدال ر لل  لل اكص. .1

 اكص.تلوسم دل اليأ دلبم .2

وعلم  ماكص في دل حلالم دلبلتغص يامدئ  مو  ت ةةكص ي ك كص عللكص دلحواي لامةوج ت وس  يح  .3

 .ي ولص عاى يمميعلم  ماكص يد ر للسص

دعادا  مديج تالسبكص لر  كص االدم دلبلناك  في يحلج دلبم  دلاا ي يدل مععععم دلايلي يدلمةععععوج عاى  .4

 يمميعلم  ماكص يد ر للسص ت لفسكص

ي ماكص ير كطي ي  دلحئلم    لئ شعععب ص ل   ي  عا لئ دل اكص  لل للج لر وس  ليد   يشعععمد لم عا كص .5

 دأل لاس كص دل للاكص.

 عادا  مديج تالسبكص لمف  االدم طلل  دلالدسععععلم دلااكل في دل رل ص دلاا كص يدل مععععم دلايلي يدلرموج  .6

 دلما ي.

 تماس  يدتملئ  مديج ااساي تابي دنركلالم دل حر  . .7

 ع أ دسربكلتلم لرماسا نلاص دل حر   ي  دلر ةةلم دلااكلص دلماساص. .8

  لل اكص. ع أ الص لااعلسص يدلرامس     كطدم  مديج دلالدسلم دلااكل .9

الص ل ايص دل حر   يت  كص دلبكلص تراعععععع    معععععع أ ل كسععععععي ل    لفص دأل مل   لل اكص ي عععععع   .10

ييو عععععوعلم دلمسعععععل أ دلاا كص لاالدسعععععلم دلااكل   لري دل اكص يدلحلياص دلبماكرك  ي  دلروال لمأ 

 دل م لم دل حر اكص ذدم دلةاص.

 تداكأ دتدلاكلم دلراليا دل بميص. .11

  .فمر  ماكص يراااي دلر ةةلم لو   دلماوج دلرلبكلكص ل م لم دل حر  .12
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 . مؤشرات األداء الحاكمة لقياس مد  تحق  الغاية:2-3

 عاا دل اليأ دلبماكص دلري تم تلوسم ل. .1

عاا دأل مل  دل  مولي س وسل ل أ عاو  كلص تالسي   حلم يالاص  للعاي  كلتلم س و كي/شب ص  .2

 دلااوا.

 دل اكص س وسل. عاا دل ؤت مدم دلاا كص دلري تا رئل .3

 .فلتم دل اكص  ر وسائلعاا دل مميعلم دلبماكص دلري  .4

 عاا دالسرمئلادم دلايلكص لأل مل  دل  مولي  لسم دل اكص. .5

 عاا دلالالم دلري ي ما في دام ثل  س ودم لا لاسركم يدلا رولدي. .6

  مديج دلالدسلم دلااكل  لل اكص ع  طمسق دالسربكلتلم.دل سردكاس  ع   تسبص ل ل .7

 عاا  عالئ  كلص دلرالسي دلملصاك  عاى اود ط عا كص ي مدئدم دارمد  في آام ثل  س ودم. .8

 ."البيئة وتنميتهما المستدامةالمشاركة الخدمية للكلية بما يساهم ف  النهوض بالمجتمع و تعظيم" •

ايل دل اكص ديترلاي يدل ايي   ل سسعععععئم في تملكق د ادف دلر  كص  تداكأ يد مدتتسعععععرئاف  ذه دلللسص  •

يدال ر علل يدل ودلا دل سععععععرعاديعص يذلعك ي  الج ل   تلبكلعلم دل امفعص يي ماعلم دلبمع  دلاا ي 

دسرا لل  يفي، يدلالاكصدل م لم دلةمكص نأ دل اكص  لنركلالم دل حر   في يدل بمدم دلري ت را ئل 

  ل سملق يدلةعععععع لعي  ج دلبم  دلاا ي يدال ر لل  معععععع أ فالج لر  كص دلللل  ديترلاي يدل ايي ترل

ير كطي توعوسص يتالكدكص تلاسم اايلم يفاللكلم يحر اكص  ، يفييمايا يحر اي يدارةعععععععلا  ير كط

 . لل حر   يت  كص دلبكلصدل ئو   فيسئم ت

 : االستراتيجية أهدافها

دالسعععععردلاي ي  دل ودلا دلبمعععععمسص  لل اكص يابمدتئل دال لاس كص لرلاسم اايلم يي رحلم ير كطي لا حر    .1

 دل للاي.

 دال ر لل  لل اكص في اايص دل حر  .دالسردلاي ي  تلبكللم يامفص يي مالم دلبم  دلاا ي ي .2

 تلوسم تام دلاعم دللل ي يدلكلم دلرودصأ ي  دل مسحك . .3

لرمسك  يسروب دلر كط تلبكق يالسكم دلحواي لإلادلي في  وئ    ام يدال ر لل تب ي دلمو  ص دلمشكاي .4
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 دل ؤسسي يدلر لفي دل حر اي لا اكص.

 .يحط دالسرا لل دألياأ يدلرسوسق دلحكا ل ايلم دل اكص   ل سملق عل ا يللي  .5

 المحددة لتحقي  االهداف االستراتيجية: السياسات  3-1

كلم  .1 لاسم دل ايلم يدل  رحلم يدااص دل كلالتئم لر كص ل امفص دنر لارودصعععععععأ ي  دل حر   دل مك   لل ا

 ل اكص دل لاسص يابمدتئل دال لاس كص. دللتيص لئم  لسرللج  ي لتلم د

 ي   دلكلم لمةم دالنركلالم دلدااكص لا حر  . .2

ائلم ت وسأ دل مععععععللس  دلبماكص تمو نأ دل معععععع لم دلاا كص  لل اكص ي للر سععععععكق ي   تواكل دأل مل  .3

 دلمكوسص دلري تابى دنركلالم دل حر  .

  الدال     تلككم  ادئ دلللب.ي  اا أ دل حر اي يدلرلوعي سكلسص يار اي ييدااص ل .4

 آلكص لارودصأ دل سر م يدالسردلاي ي  امسحي دل اكص في اعم دألتملص يدل ايلم دل حر اكص. .5

  امدل سكلسص دلا أ دل حر اي يدلرلوعي ي الدال     تلككم  ادئ دلللب. .6

 ع   تملص ي ر  دل مسحك  عاى يوا  دل اكص. دسر مدلسص دالعلا .7

 دعر لا دلكلم لمف  االدم دل ودلا دلبممسص في دل ام ديادلسص دلما كص. .8

  لألاسلا ديادلسص. اواي دلا أل مدااص ي   دلكلم  .9

 دلكلم لاب  دألادئ ييرل اص ت دكذ يئلا دلحواي  لل اكص. .10

 دلكص لرداكأ يتااكم ايل لح ص دالتيلم يدل ودل . .11

فلعاكرئل في اايص  سو ععععععحادئ دلونادم ديترلاكص يدل ايكص  لل اكص ي عععععع  دلكلم لارلككم دلايل  أل .12

 .يسو ح دلطسلاي دلايلسص لاال ا دل لا  ي ئل دل حر   دلادااي يدل للاي لا اكص

  تملئ دلكص فاللص لرسوسق دل  رحلم يدل ايلم دلرااك كص يدلبماكص دلري تلايئل دل اكص. .13

 .يدااص يياا ص م   دل بمدم دال لاس كص يدلبماكص  لل اكص يدنركلالم دل حر   دل مك  لئلدعر لا دلكلم ل .14

 برامج التنفيذية المحددة لتحقي  االهداف االستراتيجيةال 3-2

 تماس  الص اايص دل حر   لرود   يرلابلم دلبكلص دل مكلص  لل اكص. .1

 تاطسط دلالاص ي  دللللعلم دلة لعكص يديترلاكص  لل حر  . .2

 توظك  دل ودلا دلبممسص يدل لاسص دل رلنص  للحلياص ل ايص دل حر   يت  كص دلبكلص. .3
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كص يدل ايدم دالار لعكص يدلرالكدكص يدلروعوسص ل .4  ايص دل حر    للحلياص يدل حر   ت اكم دللودفأ دللب

 دل مك .

 .تلوعكص( –ف كص  –لسل كص  –ت اكم دألتملص دللل كص دل  رادص )ثللفكص  .5

 س وسل. Stockholdersت اكم لللئ دج  .6

 ت اكم دل ارلي دلروظكدي دلس و  ي  دل لب دلا أ. .7

  أ سسردكا ي ئل دل حر   دلادااي يدل للاي لا اكص. اليص ايلدم ييلش ع .8

 سوا دل وظ  دل اللي(.-سوا دلكركم  – اليص دنردللكلم  لل  لسبلم دالار لعكص دل  رادص )عكا دالا  .9

  اليص دلسور دل كم  دلس و . .10

 تلوسم  ادئ دلونادم دالترلاكص يدل ايكص  لل اكص. .11

دالدج يح وعص ي  دلرمللكأ دلااكلص لرماكأ دل م بلم دل ك ليسص لابلناك   اداأ دل اكص ياللائل دلي  .12

 دلونادم ذدم دللل   دل لص  لل اكص.

 دتملئ يناي لرة كم دلايدئ يدل  ذاص دلحطسلكص. .13

 ت وس  يح وعلم  ماكص يمرم ص ي  دلللل  ديترلاي يدل ايي لا أ  مو  ييمميعلم تلبكلكص. .14

دتمعععلئ ي ر  يالعاي  كلتلم لا مسحك   لل اكص لاعم دلرودصعععأ دل سعععر م ي  امسحي دل اكص يدالسعععردلاي  .15

 ي ئم.

 دعادا  مديج لارالس  يدلر  كأ دلوظكدي لاللب يدل مسحك  يدل اكاس   للحلياص. .16

 تداكأ يتلوسم دل ملل ص في دألتملص دللل كص. .17

 تداكأ داللشلا دأل لاس ي. .18

 دلللب دلودفاس .الص لحذب  .19

 تسلاي دلرودصأ ي  دل مسحك . .20

 ع  دألتملص دللل كص يت مسم دلللب دل ردواك .دلايل  ديعلا  .21

 .توعكص دلللب     كص داللشلا دأل لاس ي .22

 الص لرامس  دلللب دلودفاس   بمديج دل اكص دل  رادص. .23

رالسي يدألادئ دلوظكدي  .24 لص دل كل لرلوسم دألادئ دأل لاس ي يديادل  ألعاعععععععلئ  ك تالسب دعادا  مديج 
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 لاحئلت ديادل   لل اكص.

ااالم دلوعي ت اكم دلدلعاكلم لطسلاي دلروعكص  ملور دل ا كص دلد مسص يدسععععععربكلا يحر   دل اكص للكلع ي .25

  ئل. 

 دسر مدل دلروعكص  ملور دل ا كص دلد مسص يدالالاكلم دلحلياكص دلمداكص. .26

 تحئكم دل اكص لارلاا لحل طي دلر كط دل ؤسسي دلم ويي دل ةم  يدلام ي. .27

 ط دل ؤسسي.فمسق لحود ط دلر ك تحئكط .28

 تالس   عالئ  كلص دلرالسي عاى دلرلاا لحود ط دلر كط دل ؤسسي. .29

  لفص دالتملص يدل  رحلم يدل ايلم دل حر اكص دلري تلايئل دل اكص.تسوسق  .30

 تلاسم ي رحلم صكاالتكص يعمبكص. .31

 يتالكدكص ير كطي ير ةةص. تلاسم اايلم توعوسص .32

 تلاسم اايلم تالسبكص  ماكص يت  وسص. .33

 مؤشرات االداء الحاكمة لقياس مد  تحق  الغاية: 3-3

 عاا دل  رحلم لري تم تلوسم ل. .1

 .دلللب ي عالئ  كلص دلرالسي يدلئكلص دل اليتص دل ملل ك  س وسل في دألتملص دل حر اكص عاا .2

 عاا دلداللكلم يدل بلالدم دل حر اكص دلري ت دذ ل دل اكص س وسل .3

 لكص دلري ت اا دل حر   ي يلوسلم دلايلص دلى  ا للي دال مل  دل  مولي.عاا دأل مل  دلرلبك .4

 عاا دل مسحك  دلادع ك  لاحلياص )اعم يلا /يا و (. .5

 عاا دل مسحك  دل  كطس  يدلذس  سملاوا  يل   يميواص في سور دلا أ.  .6

 عاا دلللب دلودفاس  دل ارملك   بمديج دل اكص دل  رادص. .7

 .   لل اكصعاا دلبمديج دلرالسبكص دل  دذي لمف  االدم دللكلادم دال لاس كص يديادلسص يدالادلسك .8

 .م دال لاس كص يدالادلسص يدالادلسك  ع  دلبمديج دلرالسبكص دل لايص لئمدللكلاد تسبص ل ل .9

 .دسربكلتلم يدسرللعلم دلم   لم ل دألطمدف دل حر اكص ع  ايل دل اكص في اايص دل حر   .10

 دلري نةاا عاكئل دل اكص يماكل دي ايلكل.عاا دلحود ط  .11

 دلال ا دل لا  ي  تسوسق ي مالم دلونادم ديترلاكص  لل اكص. .12

 دلطسلاي في ديسمدادم دي دل ودلا دلذدتكص لا اكص. .13
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 ."تعزيز التفاعل والتواجد اإلقليم  والدول  للكلية" •

تسرئاف  ذه دلللسص تاطسط دلروداا ديااك ي يدلايلي لا اكص   ل سسئم في تملكق س اص ايلكص ير كطي لئل  •

كل   ام ت كطد يذلك ي  الج د دل علل  كلم يتةعععععع ك الل لايلي يدلروسعععععع  في ف رلا عاى دل حر   د التد

يشمد لم ييمميعلم ايلكص ير كطي ينمدك دااك ي فالج،  لي لفص دلى توظك  دسرا لل دالتحلتدم 

يدألتمععلص دلايلكص ل  رسععبي دل اكص لرمسععك  دلةععولي دلذ  كص يدالعليكص لا اكص عاى دل سععروب ديااك ي 

 .يدلايلي

 : االستراتيجية أهدافها

 دلايلكص. كص يديااكتداكأ دلمم لم دل ماكص يدلروس  في دلممد لم  .1

 لف  دللالي دلر لفسكص لا اكص لامةوج عاى يطساد ي  دل مميعلم دل ماكص يدلايلكص. .2

 :لسياسات المحددة لتحقي  االهداف االستراتيجيةا 4-1

 ل رميتي لا اكص.دال وا  دعر لا دلكص لارماس  دلايل  لا .1

 . م أ ايل   ؤت مدم دلايلكص دلري ت ا ئل  ي تمللك فكئل دل اكصعاا دلدعر لا دلكص لطسلاي  .2

 لا اكص.دلرة ك  دلايلي السردلاي ي  دل باوثك  يعا لئ دل اكص  لل للج في تمسك  د .3

يار اي  آلكص لرمدكط يمععلل ص  عاععلئ يحر   دل اكص في دلرلاا ل  ح ييمععميعلم ي مديج دلربلاج دلايلي .4

 .ييدااص

  تملص ي مديج دلممدك دلايلي دالفرمد ي.دلروال تمو  .5

 لبرامج التنفيذية المحددة لتحقي  االهداف االستراتيجيةا 4-2

ل رميتي لاحلياص يدلذ  سا ي  وسرئل تلوسم تالا دل وا  ديل رميتي لا اكص   ل سرودفق ي  دل الا دال .1

 علل كل ي  تماس  شليأ ل مروب دل وا  ديل رميتي لا اكص  للالرك  دلام كص يديتحاكطسص.

توفكم دلاعم يديلشلا دللتا فك ل س ص دل  ح ي مديج دلربلاج دلايلي ي  تسوسق  وسص دل اكص يدالعلا  .2

 ع  ا ك  دألتملص يديتحلتدم دل  كطي لئل.

 مب لم دلايلكص دلادع ص لاممدك دلايلي لح ك  فللم يحر   دل اكص.دالشرمدك في دل .3

 ت اكم يارلى س و  ل حر   دل اكص ي  ي ااي دلئكللم يدلحئلم دلايلكص .4
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لايلي  .5 لاا لبمديج دلممدك دأل لاس ي د لص دل اليتص يدلللب لار رالسي يدلئك لص دل ت  كأ  عاعععععععلئ  ك

 .يدلمةوج عاى ي ح الدسكص دي تالسبكص  حليالم/يؤسسلم دا بكص

 .ةوج عاى يمميعلم ايلكصلف  االدم ياعم يحر   دل اكص لام .6

 مؤشرات االداء الحاكمة لقياس مد  تحق  الغاية: 4-3

 عاا دلممد لم يدالتدلاكلم دلايلكص دل دااص. .1

 عاا دل ؤت مدم دلايلكص دلري شللك  ئل ي رسبي دل اكص. .2

 عاا دل رمااس  عاى دل وا  ديل رميتي لا اكص. .3

 عاا دلللب دلودفاس   لل اكص. .4

 .(U.S. News, QS, Times Higher Education)تمتك  دل اكص يفق دلرة كدلم دلايلكص  .5

 عاا دل مميعلم دلايلكص دلري نةاا عاكئل دل اكص. .6

 عاا دل  ح دلايلكص دلملصأ عاكئل ي رسبي دل اكص. .7

 عاا دل سردكاس  ي  فمص دلممدك دأل لاس ي لاللب ي عالئ  كلص دلرالسي يدلئكلص دل اليتص. .8

ية " • ية التحت توالتكنولوجية تطوير البن ما يحق  االسنننننن ية ب ثل للموارد للكل مة واالسننننننتغالل األم دا

 ."المالية

تسععرئاف  ذه دلللسص دلرلوسم دل سععر م لاب كص دلرمركص يدلر  ولواكص  لل اكص يي اويص دادلتئل   ل ساعع    •

كص دلرااك كص يدلبماكص يدل حر اكص يديادلسص  لل اكص يتملكق دلرمععععلكأ يدالسععععرا لل دالياأ لئل لاعم دلا ا

 .دلئوسص دل  لتكص يدلةولي دلبةمسص دلماللسص لا اكص   ل سوفم  كلص ي لسبص ياذد ص ل حر   دل اكص

 

 : االستراتيجية أهدافها

تلوسم دلب كص دلرمركص يصععكلتص دألصععوج دل لاسص لا اكص   ل سملفظ عاى دلةععولي دلبةععمسص يدلماععللسص  .1

 لا اكص.

 كص.تلوسم ي اويص ذ كص ل ام دل ااويلم يدالتةلالم  لل ا .2

 دلرمركص يت  كص دل ودلا دلذدتكص لا اكص.اعم دلب كص  .3
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 سياسات المحددة لتحقي  االهداف االستراتيجيةال 5-1

 ي   دلكلم ل رل اص دع لج دلةكلتص   ملل ص ا ديادلي دلئ اسكص  للحلياص. .1

 دلروال تمو دلممد ص ي  دلللل  دل لص في صكلتص ديتملئدم يفق يلل أ دالتردل  دل ماا. .2

كص  رملكق   دلروال تمو ل  .3 لاداا تص يدلرميكم لاودائلم دل للاكص يدلدمدغلم د كل  وسص  ع لج دلةعععععع

 .دل  لاطل   ي

  م أ فالج ي  يمللس  دلب كص دلرمركص دل لايص ي  دلحلياص دلروال تمو دالسردلاي .4

 . م أ فالج لسردلاي ي   مديج دلما  ص دل لايص ي  دلحلياصدعر لا دلكص ل .5

 رماس  دلب كص دلر  ولواكص  لل اكص لاعم دلرموج دلما ي.ي   دلكلم ل .6

 ك   ك  دلرلوسم يلف  دل دعلئي يدلاعل عا دل علا  لألتمععععععلعص دللعل  ص دت علذ ديامدئدم دللتيعص لام    .7

 يدل لرمنص.

 .يحط ي   الص يللكص علااص لرلوسم  اض ي مللم دل اكص يدلري تلاا  تملص لئل يمايا يللي  .8

 

 رامج التنفيذية المحددة لتحقي  االهداف االستراتيجيةبال 5-2

تلككم دلو عععععع  دلمللي لرلوسم يلف   دلئي ي مععععععع م ييمدفق دل اكص يفق دل ايلم دلرااك كص يدلبماكص  .1

 حر اكص يديادلسص دل سرئافص  ئل.يدل 

  عادا يت دكذ الص يم طسص شلياص لةكلتص ي م م ييمدفق دل اكص. .2

 تلوسم ي اويص دألي  يدلسليص ي ادلي دألتيلم يدل  لطم    م م دل اكص. .3

 تمسك  دلب كص دلرحئكطسص  لل  لت  يدلونادم يدل مد ط ديادلسص ييدائلم دل اكص. .4

  تملئ امسلص  لشلاسص ل وا  دل اكص يداسليئل يدادلتئل دل  رادص ي ذلك ينادتئل دل ايكص. .5

 تماس  يسر م ل وا  دل اكص يندظ دل ااويلم عاكص. .6

 لرمركص لا اكص      يلوسلم دل لص دلر دكذسص لا اكص.دلرلاا   ممي  لر  كص االي دلب كص د .7

 دلرموج دلما ي لكم أ  لفص  تملص دل اكص. .8
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 دلرلاا   ممي  لر  كص االي دلب كص دلما كص لا اكص      يلوسلم دل لص دلر دكذسص لا اكص. .9

 تحئكط العلم دلرالسي يدل اليأ  لألائطي دلر  ولواكص دلماساص دلري تاعم تام دلرااكم يدلراام دلماساص. .10

 تمسك  اايص دالترمتا  لل اكص. .11

 ياوا سكمفم الص  لل اكص. .12

    الص  ترلاكص ياايكص ااساي ي  تداكأ دلونادم دلمللكص.دتملئ ينادم ذدم طل .13

 دتملئ  مديج تااك كص ي كطي في دلالدسلم دلااكل د لاس كص ييئ كص. .14

 دتملئ يم ط تالسبي ير ةص في دلااوا دلةكالكص. .15

 

 :االداء الحاكمة لقياس مد  تحق  الغاية مؤشرات 5-3

 عاا دل  م م ييمدفق دل اكص دلري تم تلوسم ل يلف   دلئتئل.  .1

 عاا ديادلدم يدل  لت  يدلونادم يدل مد ط دلري تم تمسك  دلب كص دلرحئكطسص لئل. .2

 اكلع ل ل دل حر    لل اكص ع  ي م م ييمدفق دل اكص ع  طمسق دالسربكلتلم. .3

ئل .4 يص   لا يلم دل  كص يدل ا سص لا ا كص يدلرحئكط كص دلرمر ع  طمسق  ل عععععععل دلللب ع  يسععععععرو  دلب 

 دالسربكلتلم.

 ع  طمسق دالسربكلتلم. يحر   دل اكص ع  اايص ديترمتا دل لايص  ئل سبص ل لت .5

ع  طمسق  ل ععععععععل دلللب في دل اكععص ع  اععايععص ديترمتععا يدل ععايععلم دالل رميتكععص دل لععايععص  ئععل .6

 دالسربكلتلم.

 دلب كص دلر  ولواكص لا اكص ع  طمسق دالسربكلتلم.ل ل  لفص دل سردكاس  ع   .7

 دلطسلاي في دل ودلا دلذدتكص لا اكص يالصص دل مايا دل للي لا  مللم دلري تم تلوسم ل. .8
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 االستراتيجية لتحقي  رسالة الكلية مصفوفة توضح تواف  األهداف 

وجه  

 المقارنة 
 األهداف االستراتيجية للكلية  رسالة الكلية

1- 
لم 
تع
ال
و
م 
لي
تع
 ال
ور
ح
م

 

ي ماكص    تعليمية اكص دلةتكالص الياص ناودا يؤستستص 

يدال ر تلل يدلر  كتص    تستتتتاى دلي دلرلوسم دل ستتتتر م

برامج تعليمييية ذكييية  ي  الج تلتتاسم    دل ستتتترتتاديتتص

عا ي تلبكلي    دلحواي ي مت يفلتل ل اتلسكم    ومطورة

يتا تتأ  ير كط   بخريج دل حر      دايتتاد  عاى  عتتلل كتتل 

دل متتلل ص دلداللص   عاىيارطا   الاكلم دل ئ ص يالال 

رفع كفياءة خيدميات الرعيايية الصييييحيية وتطوير في  

 .يدل سل  ص في ت  كص دل حر    الصناعات الدوائية

تااكم دالسععععععردعععلاي ي  دلر  ولواكعععل دلمعععاساعععص في تلوسم  .1

يدت لط دلرااكم يدلراام يطمر دلرلوسم لر  كص  مدسعععععرمدتكحكل

 يتاطسط االدم دلللب دلاا كص يدال ر للسص.

رابي لتااك كص  مديج د لاس كص ييلملدم   تلوسم يدسرماد .2

دلروائلم يدل رلابلم دل سعععرلباكص في سعععور دلا أ لراطسط 

 دللالي دلر لفسكص لا اكص.

سعععكلسعععلم دلر لك  دالسعععرمدتكحي دل ار اي   سعععلع تب ي  .3

 لرملكق لؤسص يلسللص دل اكص.

دسععركدلئ يرلابلم دالعر لا دأل لاس ي لحواي دلرااكم ل سعع   .4

 ثلص دل حر   دلادااي يدل للاي.

دلر  كص دل سر مي للالدم  عالئ  كلص دلرالسي يياليتكئم  .5

 .يدالادلسك 

2- 
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لب
 ا
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ح
م
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  وبحثية  اكص دلةتكالص الياص ناودا يؤستستص تااك كص  

يدال ر تلل يدلر  كتص    تستتتتاى دلي دلرلوسم دل ستتتتر م

تااك كتتص ذ كتتص     ستتتترتتاديتتصدل تلتتاسم  مديج  ي  الج 

علم  تطبيق     وبحيثدلحواي  ييلولي يفلتل ل اتلسكم  

يتا تتأ  متميز دل حر     مسج    دايتتاد  عاى  عتتلل كتتل 

دل متتلل ص دلداللص   عاىيارطا   الاكلم دل ئ ص يالال 

وتطوير في لف   دتلئي اتايتلم دلمعتلستص دلةتتتتمكتص  

 .يدل سل  ص في ت  كص دل حر    الصناعات الدوائية

تلوسم دل  اويعععص دلعععادع عععص يدل مدطي لابمععع  دلاا ي  .1

 يدال ر لل لللتللئ  لل مم دلايلي لا اكص.

تسلاي دلروسععع  يدل معععلل ص في دل معععميعلم دلر لفسعععكص في  .2

 اا ي يدال اد .يحلج دلبم  دل

تمعععاسععع   مديج دلعععالدسععععععععلم دلااكعععل لرابي دالنركعععلاعععلم  .3

 دل حر اكص ي  دلر ةةلم دلااكلص.

تااكم دالسردلاي ي  ديي لتلم دلبماكص  لل اكص لو   ناوج  .4

 تلبكلكص لا م لم دل حر اكص.
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 اكص دلةتتكالص الياص ناودا يؤستتستتص تااك كص ي ماكص  

يدال ر تلل يدلر  كتص    دل ستتتتر متستتتتاى دلي دلرلوسم  

تااك كتتص ذ كتتص    دل ستتتترتتاديتتص تلتتاسم  مديج  ي  الج 

عا ي تلبكلي    دلحواي ي مت ييلولي يفلتل ل اتلسكم  

  مسج  المجتمع    ادمييدا  عل   وتعمييلعتتلل كتتل    ير كط

  المشياركة الفعالة   عل وقادر يارطا   الاكلم دل ئ ص 

في لف   دتلئي اتايتلم دلمعتلستص دلةتتتتمكتص يتلوسم  

 .ف  تنمية المجتمعدلة لعلم دلايد كص يدل سل  ص 

دالسععردلاي ي  دل ودلا دلبمععمسص  لل اكص يابمدتئل دال لاس كص  .1

 لرلاسم اايلم يي رحلم ير كطي لا حر   دل للاي.

دالسععععععردلاي ي  تلبكللم يامفص يي مالم دلبم  دلاا ي  .2

 دال ر لل  لل اكص في اايص دل حر  .ي

 تلوسم تام دلاعم دللل ي يدلكلم دلرودصأ ي  دل مسحك . .3

لإلادلي في  عععوئ    ام يدال ر لل تب ي دلمو  ص دلمشعععكاي .4

لرمسعععك  يسعععروب دلر كط دل ؤسعععسعععي تلبكق يالسكم دلحواي 

 يدلر لفي دل حر اي لا اكص.

دالسرا لل دألياأ يدلرسوسق دلحكا ل ايلم دل اكص   ل سملق  .5

 .يحط عل ا يللي 

4- 
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 اكص دلةتتكالص الياص ناودا يؤستتستتص تااك كص ي ماكص  

يدال ر تلل يدلر  كتص    المسييييتمر  التطويرتستتتتاى دلي  

تااك كتتص ذ كتتص    دل ستتتترتتاديتتص تلتتاسم  مديج  ي  الج 

عا ي تلبكلي    دلحواي ي مت ييلولي يفلتل ل اتلسكم  

دل حر     مسج    دايتتاد  عاى  يتا تتأ  عييالميييا  ير كط

دل متتلل ص دلداللص   عاىيارطا   الاكلم دل ئ ص يالال 

في لف   دتلئي اتايتلم دلمعتلستص دلةتتتتمكتص يتلوسم  

 .دلة لعلم دلايد كص يدل سل  ص في ت  كص دل حر  

تداكأ دلمععم لم دل ماكص يدلروسعع  في دلمععمد لم ديااك كص  .1

 يدلايلكص.

كص لامةععععععوج عاى يطساد ي   .2 كص لا ا لف  دللالي دلر لفسعععععع

 دل مميعلم دل ماكص يدلايلكص.
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تااك كص ي ماكص    مؤسيسية اكص دلةتكالص الياص ناودا  

واالبتكيار والتنميية    تطوير المسييييتمرتستتتتاى دلي دج

ذكييية  ي  الج تلتاسم  مديج تااك كتص    المسييييتييدامية

عا ي تلبكلي    دلحواي ي مت يفلتل ل اتلسكم    ومطورة

يتا تتأ  ير كط دل حر     مسج    دايتتاد  عاى  عتتلل كتتل 

دل متتلل ص دلداللص   عاىيارطا   الاكلم دل ئ ص يالال 

في لف   دتلئي اتايتلم دلمعتلستص دلةتتتتمكتص يتلوسم  

 .دلة لعلم دلايد كص يدل سل  ص في ت  كص دل حر  

تلوسم دلب كص دلرمركص يصععععكلتص دألصععععوج دل لاسص لا اكص   ل  .1

 سملفظ عاى دلةولي دلبةمسص يدلماللسص لا اكص.

 تلوسم ي اويص ذ كص ل ام دل ااويلم يدالتةلالم  لل اكص. .2

 اعم دلب كص دلرمركص يت  كص دل ودلا دلذدتكص لا اكص. .3
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 والجامعة يةالكل بيناألهداف االستراتيجية الغايات ومصفوفة توضح تواف  

 الجامعة الكلية
الغاية 

 اإلستراتيجية

الوزن 

 النسب 

الوزن  األهداف االستراتيجية

 النسب 

الغاية 

 اإلستراتيجية

الوزن 

 النسب 

األهداف 

 االستراتيجية

الوزن 

 النسب 

تنننطنننويننر  " -1

نظام تعليم وتعلم 

داعننم لننلننرينننادة 

واالبننننننتننننننكننننننار 

والننتننننننافننس فن  

المجننال المعرف  

والنننتنننطنننبنننينننقننن  

بات  وتلبينة متطل

 سوق العمل "

تااكم دالسعععردلاي ي  دلر  ولواكل دلماساص -1 30%

ااكم في تلوسم دسععععععرمدتكحكععلم يدت ععلط دلر

ر  كعععص يتاطسط  ل لرلوسم  لراام يطمر د يد

 .االدم دلللب دلاا كص يدال ر للسص

20% 

 

 

تييييوفييييييييير    -1

تيعيليييم   مينيظيوميية 

ذكييييية  وتييعييلييم 

ليليريييادة   داعيميية 

لبنيياء   واالبتكييار 

 مجتمع المعرفة.

تتتلتتوستتم  تتكتتلتتص   - 1 20%

ت  ولواكتص ذ كتص ادع تص  

 .ل  اويص دلرااكم يدلراام

30% 

تلوسم يدسععععععرمععاد   مديج د ععلاس كععص   -2

يلع لرعوائعععلم ي لرعاعبعي د تاعاعكع عكعععص  ملدم 

يدل رلابلم دل سععععععرلباكص في سععععععور دلا أ 

 .لراطسط دللالي دلر لفسكص لا اكص

35% 

 

 

  تتتوفتتكتتم  تتمديتتج   - 2

د تتلاست تكتتص   ييتلتملدم 

تتاتبتي  ييتمتتتص  يترت تكتطي 

دنركلالم ستتتور دلا أ  

 .طبلل ل السكم دلحواي

40% 

تب ي سععكلسععلم دلر لك  دالسععرمدتكحي   -3

دل ار اي   سععععععلع لرملكق لؤسص يلسععععععللص 

 دل اكص.

15% 

 

يتتتاتتطستتط   - 3 تتت تت تتكتتص 

ييتتتئتتتللدم   اتتتالدم 

دلتتاتتاتت تتكتتص   دلتتلتتللتت  

 يدال ر للسص يدال ادعكص.

30% 

دسععععععركدلئ يرلابلم دالعر لا دأل لاس ي   -4

لحواي دلرااكم ل سعععععع  ثلص دل حر   دلادااي 

 يدل للاي.

15% 

 

دلر  كص دل سعععر مي للالدم  عاعععلئ  كلص - 5

 دلرالسي يياليتكئم يدالادلسك . 

15% 

 

"تنننحننندينننث  -2

تطوير القننندرة و

التنافسننية للكلية 

فنننن  الننننبننننحننننث 

العلم  ف  ضوء 

أولننننننننننويننننننننننات 

المجتمع المحيط 

وفنننن  ضنننننننننوء 

لدولة  توجهات ا

 "2030لرؤية 

تلوسم دل  اويععص دلععادع ععص يدل مدطي   -1 20%

لابم  دلاا ي يدال ر لل لللتللئ  لل مععععععم 

 دلايلي لا اكص.

زييادة القيدرة    -2 20%

الييتيينييافسييييييييية  

في   ليلييجيياميعيية 

اليعيليمي    اليبيحييث 

 واالبتكار.

يتمتدتطي   - 1 20% تتوفتكتم  تكتلتتص 

يادع تص لابمت  دلاا ي 

 يدال ر لل  للحلياص.

40% 

تسعععلاي دلروسععععععع  يدل معععععععععلل عععص في  -2

دل مععععععميعلم دلر لفسععععععكص في يحلج دلبم  

 دلاا ي يدال اد .

30% 

 

داللتلتلئ   ستتتتروب    - 2

دل متتتتم دلاا ي دلتايلي  

     ي كدل

30% 

تماس   مديج دلالدسعععععععلم دلااكل لرابي - 3

دالنركلالم دل حر اكص ي  دلر ةعععععةعععععلم 

 دلااكلص.

30% 

 

فتتتي   - 3 دلتتترتتتوستتتتتت  

دلمتتتتتتتتتتتتتمد تتتتتتتتتلم  

يدل متميعلم دلر لفستكص 

في يحتلج دلبمت  دلاا ي 

 يدال ر لل.

30% 

تلم دلبماكص تااكم دالسعععردلاي ي  ديي ل  -4

 لل اكص لو عععععع  ناوج تلبكلكص لا معععععع لم 

 دل حر اكص.

20% 

 

"تننننعننننظننننيننننم -3

شنننننننننناركننننة الننننم

الخنندميننة للكليننة 

بما يسنننننناهم ف  

الننننننننننننننهننننننوض 

كص دالسعععردلاي ي  دل ودلا دلبمعععمسص  لل ا  -1 20%

يابمدتئعععل دال عععلاس كعععص لرلعععاسم اعععايعععلم 

 يي رحلم ير كطي لا حر   دل للاي.

30% 

 

 

 

 

 

الييدور    -3 تعظيم 

اإلنيييييتييييياجييييي   

واليييييخيييييدمييييي   

بيمييا   ليليجيياميعيية 

فييي    يسيييييييهيييم 

الييييينيييييهيييييوض  

تتتلتتبتتكتتلتتلم    - 1 15% ل تت  

ييت تماتتلم   دلت تاتمفتتص 

دلبمت  دلاا ي يدال ر تلل 

دلتتتايلتتتص    تتت يلتتتوستتتلم 

 يدنركلالم دل حر  .

40% 
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بنننالنننمنننجنننتنننمنننع 

والننننننبننننننيننننننئننننننة 

وتنننننننمنننينننتنننهنننمنننا 

 .المستدامة"

دالسععععععردعععلاي ي  تلبكلعععلم يامفعععص   -2

يي مالم دلبم  دلاا ي يدال ر لل  لل اكص 

 في اايص دل حر  .

30% 

 

بيالمجتمع وتنميية  

 البيئة.

ل ي يدلكعععلم تلوسم تام دلعععاعم دلل  -3

 دلرودصأ ي  دل مسحك .

10% 

 

ايل  تتتتت  - 2 اتتتتطستتتتط 

دل ستتتلولكص يدل متتتلل ص  

 دل حر اكص لاحلياص.

30% 

  ام تب ي دلمو  ص دلمشععكاي يدال ر لل   -4

لإلادلي في  ععععععوئ تلبكق ياععلسكم دلحواي 

لرمسك  يسروب دلر كط دل ؤسسي يدلر لفي 

  دل حر اي لا اكص.

10% 

 

دالسععععععرا لل دألياأ يدلرسععععععوسق دلحكا   -5

 ل ايلم دل اكص   ل سملق عل ا يللي يحط .

20% 

 

تااكم دالستتردلاي ي    - 3

يدلتت تتبتتمدم  دلتت تتودلا 

دل رتلنتص  تللحتلياتص لرلتاسم  

ياتتايتتلم   يتت تترتتحتتلم 

ير كطي لا حر   دلادااي  

 يدل للاي.

30% 

"تننننعننننزيننننز  -4

تننننننفنننننناعننننننل النننننن

والننننننتننننننواجنننننند 

اإلقنننننلنننننينننننمننننن  

والنننننننننندولنننننننننن  

 .للكلية"

مععمد لم دل ماكص يدلروسعع  في تداكأ دل  -1 10%

 دلممد لم ديااك كص يدلايلكص.

تييييعييييزيييييز   -4 50%

التفاعل والتواجد  

اليدول  للجيامعية  

وتييييحسييييييييييين  

صيورتها الذهنية  

 والعالم .

دلروستت  يدلر و  في    - 1 10%

شتتتمد لم ايلكص ير كطي 

 ينمدك ايلي فالج

30% 

ص لامةعععوج لف  دللالي دلر لفسعععكص لا اك  -2

عاى يطسعععاد ي  دل مععععععميععععلم دل ماكعععص 

 يدلايلكص.

دلتتتلتتتالي   - 2 50% تستتتلاي 

دلر تلفستتتتكتص لاحتلياتص في  

عتتتاتتتى   دلتتتمةتتتتتتوج 

 دل مميعلم دلايلكص.

40% 

تمستتتتك  دلةتتتتولي    - 3

يدلتاتتللت تكتتص  دلتتذ ت تكتتص 

لاحتلياتص يماكتل ي ااك كتل 

 يايلكل.

30% 

"تنننطنننوينننر  -5

بنينننة التحتينننة ال

كنولوجينننة  ت ل وا

للكلية بما يحق  

االسننننننننننتنننندامننننة 

واالسنننننننننتنننغنننالل 

األمثنننل للموارد 

 .المالية"

تلوسم دلب كص دلرمركص يصكلتص دألصوج   -1 20%

دل ععلاسععص لا اكععص   ععل سمععلفظ عاى دلةععععععولي 

 دلبةمسص يدلماللسص لا اكص.

البنييية    -5 50% تعزيز 

الييييتييييحييييتييييييييية  

واليتيكينيوليوجيييية  

ييييحيييقييي    بيييميييا 

االسيييييييتيييدامييية  

مييار  واالسيييييتييثيي

لييلييقيييييم   األمييثييل 

الييييييمييييييادييييييية  

 بالجامعة.

يت تاتويتتص   -1 10% تتلتوستم 

ذ كتص يادلي يصتتتتكتلتتص 

دلتت تتلاستتص   دالصتتتتتتوج 

 لاحلياص.

40% 

تلوسم ي اويص ذ كص ل ام دل ااويلم   -2

 يدالتةلالم  لل اكص.

تلوسم دلب كص دلرمركص  -2 25%

دلتت تتاتتاتتويتتلم  لتت تتاتتم 

 يدالتةلالم  للحلياص.

40% 

ل ودلا دلذدتكص اعم دلب كص دلرمركص يت  كص د -3

 لا اكص.

  تلئ دلئوستص دل  تلتكتص   -3 25%

يدلمدلظ عاى دلةتتتولي  

دلبةتتتمسص دلماتتتللسص  

 لاحلياص.

20% 
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 الرابع الجزء 

 السياسات المرشدة للكلية 

 التنفيذ والمتابعة والمراقبة وإدارة المخاطر  آلياتو

دلستكلستلم دل مشتاي دل لوط دلامساتص يدلاليص دلري تمشتا دل اكص في ع اكص ت دكذ  سترمدتكحكرئل    أت ا -

عاى ي را  يستروسلتئل، يفي دلواا ذدتل ت اأ دلستكلستلم دلاليص لا اكص. ييمت طدم  ذه دلستكلستلم  

  و تللكص  لفص دألتملص دلري تلوا  ئل دل اكص لرملكق لسللرئل ي  ادفئل دالسرمدتكحكص.

 السياسات العامة للكلية: -1

تلبكق اودعا ي ستتللك   تت لا دلحواي في ا ك   يال دل متتلط  لل اكص ي  تااكم ي م  عا ي ياايص   •

 يحر اكص.

 دلرلوسم دل سر م ل لفص  يال دل ملط  لل اكص يل لفص  طمدف دلا اكص دلرااك كص. •

  اكص.دلمل  ص ل لفص دألتملص  لل دلرلوسم دل سر م لا ام يدلاود ح يآلكلم  •

تابكتص دنركتلاتلم يتوااتلم دل حر   فك تل تلتايتل دل اكتص ي  اتايتلم يي رحتلم شتتتتلياتص دل مسج، يدلتايلدم   •

 دلرالسبكص يدل ايلم دالسرمللسص يغكم ل.

 دالسر ادا دألياأ لا ودلا دل رلنص يتااكم سبأ دالسردلاي ي ئل يي    يلوسلم السر اديئل. •

 دلر  ولواكص ييمليلص تلأ دلر  ولواكلم يتلوسم ل.دلرالطي يدلردلعأ ي  دل سرحادم دلاا كص ي •

دنرمدا دل ل  دالستتتترمدتكحكتص لا اكتص ياللئتل دلر دكتذستص يدت تلذ ديامدئدم يدهلكتلم دلري ت دتأ ت دكتذ   •

 دل ل  عاى دلوال دأل  أ.

 دل مدااص دلاد  ص لالمدلدم يدألتملص في  وئ سكلسلتئل ياللئل دالسرمدتكحكص يدلر دكذسص. •

 التدرلا دلالاي يدلمدلفكص في دل  للسلم، يدللمدلدم، يدلسكلسلم، يدل ل .دل ميتص يد •

 تملكق اكم دلاادلص يدل سليدي  ك  دلللب ي عالئ  كلص دلرالسي يياليتكئم يدلالياك   لل اكص. •

 ل تتلئ دل ستتردكاس  فك ل ال س أ  حواي ي رحلم يي مالم دل اكص يال سرالل  ي  دألصتتوج دلاا كص  •

 يدالاكلم دل ئ ص.

 ادلي ي اويتص تار تا عاى آلكتلم ياودعتا يال  يمتااي ل تلفتص دألتمتتتتلتص  تلل اكتص يال تار تا عاى دلمؤسص   •
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 دلدماسص.

دنرمدا دللكم دلاتليتص يدالاكتلم دل حر   دلاا ي في ا ك  دل  تللستتتتلم يدألتمتتتتلتص يداللرطدا  تالكتأ   •

 دالاكلم دل ئ ص.

 لتلم شلياص لئل.توثكق  لفص دألتملص يدعادا اودعا  ك •

 تب ي سكلسلم ل   دلمودفط يدل  لفللم  للحئا دل بذيج ياواي دألادئ. •

 :سياسات الكلية ف  مجال التعليم -2

لرملكق غتلستص دل اكتص في يحتلج دلرااكم ي  تادفئتل دالستتتترمدتكحكتص دل متبلتص، فتلا دل اكتص ترب ي يح وعتص ي   

دل ستتل  ص في تملكق د ادف دل اكص دالستترمدتكحكص ي اوي غلسرئل. ي ذه  دلستتكلستتلم دلري ي  شتتلتئل  اوي دلللسص  

 دلسكلسلم تر اأ في:

دل مدااص دل سر مي لا لملدم يطمر دلرالسي يدسرمدتكحكلم دلرااكم يدلراام لار  ا ي  تلبكق دل السكم   •

 دال لاس كص دل مااكص دل رب لي.

دلللب ألعاتتلئ  كلص دلرالسي يدلرستتئكلم دل لاسص دالاذ في دالعربلل دل ااالم دللكلستتكص في تستت    •

 لاراام.

 دل مدااص يدلرلوسم دلادااي يدل للاي لابمديج يدل لملدم دلالدسكص. •

 تمحك  دسر ادا دلر  ولواكل دل ااويلم يدالتةلالم في يسل أ ي مديج دلراام. •

 رئم.د رملف يلعلسص دلللب دل و و ك  يذي  دللالي عاى دلر كط يدال اد  يلعلس •

 لعلسص دلللب يمايا  دللالدم يتوفكم سبأ دلاعم دلاا ي لئم. •

 تماس  دلبمديج دلرااك كص لرمدعي دلر ةةلم دلحاساي يدلر ةةلم دل مرم ص. •

 توفكم  لفص تسئكلم دلرالسي يدلراام يصكلترئل. •

 دلر مول نوج دلللل   لعربلله د م ي مالم دل اكص. •

 ئ  كلص دلرالسي.تلوسص  يدصم دلةاص  ك  دلللب ي عال •

 تسلاي دلم لئ دلالا ألطمدف دلا اكص دلرااك كص. •

 دلرلوسم دل سر م لادلعاكص دلرااك كص. •
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 غمع اكم دلراام دلذدتي يدل سر م يدلرمحك  عاكئل. •

 دلر ليأ ي  سكلسلم دل اكص في يحلج دلبم  دلاا ي ييحلج اايص دل حر   يت  كص دلبكلص. •

 :الدراسات العليا والبحث العلم سياسات الكلية ف  مجال   -3

لرملكق غتلستص دل اكتص ي  تادفئتل دالستتتترمدتكحكتص في يحتلج دلبمت  دلاا ي، فتلا دل اكتص ت رئج يح وعتص ي   

دلستتكلستتلم دلري ي  شتتلتئل  اوي دلللسص دل ستتل  ص في تملكق د ادف دل اكص دالستترمدتكحكص ي اوي غلسلتئل. ي ذه  

 دلسكلسلم تر اأ في:

ر ستتتتكق في دل حئوادم دلري تلوا  ئتل دل اكتص ي  ائتص يدلحتلياتص ي  ائتص  امب في تملكق دلر تليتأ يدل •

 .2030 طلل الص دلايلص لابم  دلاا ي يلؤسص يةم 

ال   م  عا ي شتتلياص تاتت   داللتبلط   ل  دلر  كص ينلالم دل حر   يد م دل ستترحادم دلاا كص  •

 دلالل كص يدنركلالم دل اكص ي  ت ةةلم ااساي.

 دل للكص دللتيص لر وسأ ياعم دلبم  دلاا ي. ت  كص دل ودلا  •

 تمحك  دلبمو  دلاا كص دلرلبكلكص دلري ترالطي ي  دل م لم دللويكص ييم لم دل حر   دل ماي. •

 تمحك  دل مم دلاا ي في دل حلم دلاا كص دلايلكص دل م  ص ذدم ياليلم دلر ثكم دل متداص. •

 ت  كص يلف  االدم دلبلناك   لل اكص. •

 لفص دألتملص دلبماكص يدألتملص دل متبلص  ئل يع أ فودعا  كلتلم شلياص لئل يتمم ل.توثكق   •

 تمحك  دلممد ص في دلبمو  دلاا كص  ك  دلر ةةلم دل  رادص دي دل  لظمي. •

 تبلاج دل ااويلم يدل اللف ي  يؤسسلم دلبم  دلاا ي في دلوط  دلام ي يفي دلاام. •

 دلرااكم ييحلالم دل حر   يت  كص دلبكلص.دلر ليأ ي  سكلسلم دل اكص في يحلج  •

 :سياسات الكلية ف  مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة -4

لرملكق غتلستص دل اكتص ي  تادفئتل دالستتتترمدتكحكتص في يحتلج اتايتص دل حر   يت  كتص دلبكلتص، فتلا دل اكتص ت رئج  

د ادف دل اكص دالستترمدتكحكص.  يح وعص ي  دلستتكلستتلم دلري ي  شتتلتئل  اوي  ذه دلللسص يدلري تستتل م في تملكق  

 ي ذه دلسكلسلم تر اأ في:

تملكق دلر تليتأ يدلر ستتتتكق في دل حئوادم دلري تلوا  ئتل دل اكتص ي  ائتص يدلحتلياتص ي  ائتص دامب في  •
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  طلل الص دلايلص في ن لسص يت  كص دلبكلص ياايص دل حر  .

 دلبكلي.دل سل  ص دل سر مي في نأ يم لم دلبكلص يت  كص دلوعي  •

 دلرودصأ دل سر م ي  دل حر   دل اتي يدلواوف عاى دنركلالتل يتوائلتل. •

 دلرودصأ دل سر م ي  دل ؤسسلم يدلمم لم دلالياص في يحلالم دلةكالص يدل سردكاس . •

 دلرودصأ دل سر م ي  دل مسحك . •

 تلاسم دلاعم دلاا ي يدلرالسبي ل لفص  طمدف دلبكلص يدل حر  . •

 لرلوعي في يحلج اايص دل حر   يت  كص دلبكلص.دلرمحك  عاى دلا أ د •

 دشمدك دلللب ي عالئ  كلص دلرالسي يدلالياك  في  تملص اايص دل حر  . •

 تب ي ياعم دألتملص دلبكلكص يدل ايكص. •

 توسك  تللالم اايص دل حر   يت  كص دلبكلص. •

 دلر ليأ ي  سكلسلم دل اكص في يحلج دلرااكم ييحلج دلبم  دلاا ي. •
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 آليات التنفيذ والمراقبة 

 اا دعر لا دل لص دالستترمدتكحكص لا اكص تةتتال دل اكص الرئل دلر دكذسص يتار ا ل. ثم تلوا  رمتت كأ فمسلل  

ل رل اص ت دكذ دل ل  دلر دكذسص دلردةتتكاكص لألع لج دلودلاي  لل لص دالستترمدتكحكص في  تتوئ دلبمديج يدألتمتتلص  

دل  ةتتةتتلم دل للكص دل با كص دل مااي ل أ ع أ يطبلل لأليلوسلم   دل مااي  لل لص دالستترمدتكحكص. يفي  تتوئ

 دل مااي  لل لص دالسرمدتكحكص.

 التنفيذ: آليات

 ت اك  ياسم يناي   لا دلحواي  رلاسم دلرلللسم ع  يسروب ديتحلت في دل لص دلر دكذسص. •

 ت دكذسص ي   عالئ فمر دل السكم دل  رادص. فمرتم كأ  •

 يرل اص يؤشمدم دألادئ دل لصص   أ تملط عاى ناه  لل ل  دلر دكذسص   أ. •

يمدااتص يدعر تلا دل ل  دلر دكتذستص دلحط كتص لا لتص دالستتتترمدتكحكتص يتوفكم دل كطدتكتلم دل  ةتتتتةتتتتص   •

 لألع لج.

ي    ي  دل ر ةتتةتتك  في يحلج  أ  تمتت كأ دلدمر دلر دكذسص دل وعكص   ل سستت ح   متتلل ص   بم اال •

 تملط ي  دألتملص دلر دكذسص.

 تلبكق تالا لا رل اص يدل مدابص ي ذلك تالا لروتس  ييرل اص دل ئلا. •

 ت دكذ دالع لج يتلبكق دلكلم دل رل اص يدل مدابص. •

 المراقبة والمتابعة والتقييم:

لا لتص دلر دكتذستص يدلواوف عاي    تئتاف ع اكتص دل رتل اتص يدلرلككم دلي دلواوف عاي دل وا  دلر دكتذ 

دلالبلم يدل ةتتتلع  دلري تارم تتتئل  ئاف  سحلا دلماوج يتلبكلئل يتةتتتمكح يستتتللدم دل ل  في دلواا 

 دل  لس .

يترم ع اكص دل رل اص يدلرلككم  متتتت أ ايل  يي رام ي  الج اكلادم دل اكص ييحاستتتتئل دلمل م  لي تتتتلفص دلي 

 سلاا ل كي  أ فمسق ت دكذ  لا اسم دلرلللسم دلرللكص:دالتكص:  دهلكلم دلحلياص ييحاسئل دلمل م يذلك ي  الج 

 تقرير فن  ربع سنوي:

يسرم فكتل دلرم كط عاى تلبكق دألتمتتتتلتص يديتحتلتدم دلم كستتتتكتص  لل ستتتتبتص لا مناتص دلري سرم فكئتل تلككم  
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دل مل أ دلري يدائا دلر دكذ  لي لفص دلي دلماوج دل  لسبص دلري تم تب كئل لمأ  ذه دل م لم. عاي دا سرم تلككم  

 دألتملص   لئ عاى يؤشمدم دللكلع دلري تم تماسا ل  لل لص.

 ر فن  سنوي:تقري

سمتتر أ عاى تماكأ ديتحلتدم دلري تم تملكلئل طودج دلالا يدلالبلم دلري تم تحليت ل يتاك دلري لم سرم  

نائل  حلت  تواالم دالستتتتر مدلسص لا لص. يسستتتتلعا  ذد دلرلمسم عاى  الدك دل وا  دلمد   لا لص ييامفص  

عا عاى تح بئل دي يودائرئل ع ا ت مدلد ل في دلاليع دل ستردلاي ي  دل مت لم يدلالبلم يناولئل ي و يل سستل

 دل سرلبأ.

 تقرير فن  نهائ :

سمتتر أ عاى يصتت  لح ك  دالع لج دلري ت ا ي  الج دل لص ييؤشتتمدم دألادئ في  لفص دل مدنأ 

 يا ك  دلالبلم دلري دعرم ا دل لص يسبأ دلراليأ يائل يدلرلا  عاكئل.

تستتاك ل لارلللسم دلحط كص  ا أ تلمسم شتتليأ يسلوا  مف  تلمسمه دلي سلوا ياسم يناي  تت لا دلحواي فول  -1

 يحاي  ادلي يناي   لا دلحواي.

 سرم عم  دلرلمسم عاي يحاي دل اكص. -2

تلوا يناي  تتت لا دلحواي  لل اكص  ام  يااالم دألادئ يديتحلتدم  لل لص يتاا  عاي ا ك  دألطمدف   -3

  لل اكص  م أ س و .

 ياص ع  يااالم دألادئ يديتحلتدم  لل لص.تمف  دل اكص تلمسمد لاحل -4
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 مواجهة وإدارة المخاطر آلية

 أوال: مخاطر سوق العمل:

ي    مت دل  لطم دنركلالم ستور دلا أ  ر ةتةتلم تلالي ياأ دلةتكالص دلستمسمسص يتسلاي دل  لفستص 

تماسالم دلبمديج يدل لملدم طبلل  ي  دلرااكم دلحلياي دل لص يماكل. يسترودال دل اكص  ذه دل  لطم ي  دامدئ 

 النركلالم سور دلا أ ي ل ساك  تللط ت كط ل مسحكئل ي  يمناص دلب للولسوع ييمدنأ دلالدسلم دلااكل.

 ثانيا: مخاطر داخلية:

تر اأ دل  لطم دلادااكص في ياوا يالل تتتتص فلمسص لارلوسم يلرلبكق تالا دلحواي يدعربلل دلر لك   

 يودلا  مم ص يال ص لالكلا  ر دكذ د ادف دل لص. د ادل لاواا يعاا تودفم 

 يسرا ا دل اكص في يودائص ذلك دلي تمم ثللفص دلحواي ي  الج دلايلدم دلرالسبكص يدلاللئدم.

 ثالثا: مخاطر مالية:

تر اأ دل  لطم دل للكص في ااص دل ودلا دل للكص دل رلنص لا اكص ي  يةتلال دلر وسأ دل  رادص يااص دل ودلا 

 ل  دالع لج يدلة لعص لرلوسم دلب كص دلرمركص لا اكص يت وسأ دأل مل  دل لصص  للرلوسم يدال ر لل. ي  ال

يدتدئ ذلك سترا ا دل اكص دلي دلرلاا لاحئلم دل لتمص لامةتوج عاى يمتميعلم ي ولص لادلعاكص دلرااك كص يدلبم   

دلبمديج دل  كطي يدل تايتلم دلري تلتايئتل دل اكتص  دلاا ي ياتايتص دل حر   يتستلاي دل ودلا دلتذدتكتص لا اكتص ي  الج  

 ل  را  دلدللم.

 رابعا: مخاطر التنفيذ

تمتتتتر أ ي لطم دلر دكذ عاى يم طسص  اض دللمدلدم عاى يستتتتروب ديادلي دلااكل يصتتتتاو ص تماسا 

 . يؤشمدم اكلع اواي دألادئ لباض دل  مالم يعاا يميتص دلاود ح دل واواي في تابكص يرلابلم ت دكذ دل لص

يستتترلوا دل اكص في  تتتوئ ذلك  رستتتمس  دألادئ ديادل  ي  الج دستتتر ادا تام  ادلي ينو  ص ناساص يي ئل  

تلبكللم ديادلي دالل رميتكص يدت لذ ديامدئدم غكم دلرلاكاسص في دلر دكذ ي تتتل  دل اا دلبك كص يستتتوف تاتتت   

ي نللص عاا ت    دالستترمدتكحكلم دلمللكص في  ادلي دل اكص في دالعربلل  ي لتكص دلاحوئ للستترمدتكحكلم دلباساص ف

 تملكق تس  ديتحلت دل روااص.
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 تحديث الخطة  آلية

 

 لرماس  دل لص   ل سر لس  ي  يل سسرحا ي   يول يذلك ي  الج دلرللي: آلكص  لك  -

 دلرلللسم دلس وسص ييل تم  تحلته ي  دل لص دلر دكذسص. -1

 دلبكلي.ع أ دسربكلتلم ايلسص لرماس  دلرماكأ  -2

 لصا دل رلكمدم دلرممساكص يدالارةلاسص  م أ يسر م. -3

 دال لاس كص دلحاساي اداأ دلحلياص. ي م يدالسردلاي ي   -4

 دلام  عاى يحاي دل اكص العر لا دلرماس  يتممه يعم ل عاى دلحئلم ذدم دلةاص. -5

يد تتاص تةتت   يسح  دا تاأ دل اكص ي درمص  لستتر مدل عاى دللاتتلسل دالار لعكص يدلر  وسص لا حر     -

 دعك ئل دنركلالتل في ظأ دلروائلم دل الصمي لر اا يللل  دلرلاا يدلاولي دلاا كص يدلر  ولواكص.
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 الخامس الجزء 

 الخطة التنفيذية واليات تنفيذها ومتابعتها 

 

 المصادر المتاحة لتوفير التمويل 

 ي ةةلم دل اكص ي  دل ودتتص دلس وسص لحلياص ناودا. -1

  متليج دلةكالص دال اك ك كص دل  كط. سمدادم   -2

 سمدادم  مديج دلالدستلم دلااكل ي  ا اويلم يئ كص ييلاستركم يا رولدي في ي را  دألاستلا دلاا كص  -3

  لل اكص.

 يودلا دلونادم ذدم دللل   دل لص )يناي دألعملب ييناي دل ايلم دلةكالكص(. -4

  وتدلي دلرااكم دلاللي يدلبم  دلاا ي.يمميعلم تلوسم دلرااكم دلرل اص لوناي يمميعلم دلرلوسم  -5

 يمميعلم دلب كص دلرمركص يدل لايص ي  دلحلياص تبال ل لرئل دالسرمدتكحكص. -6

 يمميعلم دلبم  دلاا ي يدل لايص ي  دلحلياص تبال ل لرئل دالسرمدتكحكص. -7

 ماكتص دلحئتلم  صتتتت تاير اعم دلااوا يدلر  ولواكتل ي تذلتك ي  دلدل متتتتميعتلم دلبماكتص دل لتايتص ي   -8

 ايلكص.دلااك كص يديي
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 (م 2026 – 2022آلية تنفيذ الخطة االستراتيجية لكلية الصيدلة بجامعة حلوان )

سترمت ط عاكل داستلا يدادلدم دل اكص دل  رادص في دعادا اللئل    دلذ تم دعادا  ذه دل لص لر وا دالستلع   -

دلر دكذسص يدلري سح   ا ترستق ي  دسترمدتكحكص دل اكص يتر ليأ يائل لرملكق دال ادف دالسترمدتكحكص دل مااي  

 .لا اكص

يستروب    ت دكذ دل لص دالسترمدتكحكص عاى دل لص دالسترمدتكحكص لا اكص  إادليت دكذ  دعادا ييرل اص  لح ص ترولى   -

 .دل  رادصيداسلا دل اكص  لا اكص  للر سكق ي  دالادلي دلااكلدل اكص يذلك 

 ستتتودئ  لتا ائلم ال  ص  للداأ دي لا اكصسرم تامس  دلحئلم دل ستتتلولص ع  ت دكذ دل لص دالستتترمدتكحكص   -

 :دلرلليائلم سوف سرم دسرمادثئل لاعم ت دكذ دل لص عاى دل مو 

 عل  مستو  الكلية واالقسام العلمية واإلدارية بالكلية:القيادات االكاديمية واالدراية  -1

 .لؤسلئ دألاسلا دلاا كص –ي كأ دل اكص لملوا دلرااكم يدلللب  –ع كا دل اكص قطاع التعليم والطالب:  -

لؤستتلئ  -يدلبمو   ي كأ دل اكص لمتتلوا دلالدستتلم دلااكل  -: ع كا دل اكص  قطاع الدراسييات العليا والبحو  -

 .دألاسلا دلاا كص

  -ي كتأ دل اكتص لمتتتتلوا اتايتص دل حر   يت  كتص دلبكلتص   -: ع كتا دل اكتص  البيئيةقطياع خيدمية المجتمع وتنميية  -

 .لؤسلئ دألاسلا دلاا كص

 لؤسلئ دألاسلا ديادلسص. - دل اكصديك  علا  -لؤسلئ دألاسلا دلاا كص - ع كا دل اكص: اإلداريالجهاز  -

اتتتتتتتتسم دلةكاالتكلم يدلةكالص دلة لعكص ياتتتتتتتتسم دلاللاتتتتكم :  ي م داسلا  صتسااألقسام العلمية بالكلية:  -2

دألايسص    دل ك كلئ دلمكوسص يدلبكولواكل دلحطسلكص ي اتتتتتتتتسم  ياتتتتتتتتسمياتتتتتتتتسم دل ك مي كولواكل يدل  لعص  

يدلس وا ي اسم دل ك كلئ دلااوسص دلةكالكص ي اتتتتتتتتسم دل ك كلئ دلةكالكص ي اسم دل ك كلئ دلرماكاكص دلةكالكص 

 ي اتتتتسم ي للسص دلةكالص.

 الكيانات المركزية بالكلية:  -3

لح ص اعم  –لح ص شتتتلوا دلبكلص    -لح ص دلالدستتتلم دلااكل   –لح ص شتتتلوا دلللب  –يناي  تتت لا دلحواي  -

لح ص   –دل متتتتميعلم دادلي    لح ص -لح ص دعادا ييرل اص ت دكذ دل لص دالستتتترمدتكحكص لا اكص  -دلبم  دلاا ي 

 -دلودفتاس   ي رت  دلللب    -ي رت  دل مسحك    –لح تص دل اتليتأ    –لح تص دل  ربتلم    - ادلي دلبمديج دلحتاستاي  

 .لح ص دل مدااص دلادااكص لا اكص
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 :بالكلية شاملة اإلدارات التابعة لها ةاالدارات العام -4

دالفمدا ي عاتتلئ    شتتلوا  –دلمتتلوا ديادلسص  -شتتلوا دلالدستتلم دلااكل يدلبمو    –شتتلوا دلرااكم يدلللب  -

لعتلستص    -دل متتتترمستلم يدل  تلتا    -ي رت   .ا. ع كتا دل اكتص    -دل  ربتلم    -دلالاتلم دلالتلفكتص    - كلتص دلرتالسي  

 .دلونادم ذدم دللل   دل لص  -دلمسل لم يدل ودتتص  -دلملوا دللبكص  -دلمبلب 

  فرمي ت دكذ دل لص يسارطا  لاستتتكلستتتلم دل مااي دث لئ  دلرلبكليترولى دالادلي دلااكل ي لامتتتص ي امدل دلمتتت أ   -

  لل اكص. رلبكلئل دلحئلم دل  رادص ذدم دلةاص 

تماسا دلبمديج  لا اكص للر ستتكق ي  دالادلي دلااكل لح ص دعادا ييرل اص ت دكذ دل لص دالستترمدتكحكص لا اكص ترولى   -

 .دلطي ى لئل يديطلل  أ يمناص ي  يمدنأ ت دكذ دل لص دأليلوسص دلر دكذسص ذدم 

يدلري  ق دلبمديج دلر دكتذستص ذدم داليلوستص   تأ يمناتص ي  الج يح وعتص ي  دل متتتتميعتلم دلر دكتذستص  سرم تملك -

 يج.ي را  دلحئلم دل سلولص ع  ت دكذ دلبمد   عادا لسلوا 

لح ص دعادا ييرل اص ت دكذ دل لص دالستترمدتكحكص لا اكص طبلل لا متتميعلم دلر دكذسص دل مااي   أ يمناص، تلوا   -

دلحئلم دل ا كص  الدستتتتص دالنركلالم دالستتتترا للسص دللتيص لرملكق د ادف يدتمتتتتلص   ا  للراليا ي  ي ر

 .دل للكص دل لاو ص لر دكذ ل دالعر لادم  دل مميعلم يسرم تماسا 

  دل للكص دل لاو ص ستتتت وسل دالعر لادم تماسا يةتتتتلال دلر وسأ دل  لستتتتبص يتوفكم    لا اكصترولى دالادلي دلااكل  -

 .يدتملص دل مميعلم دلر دكذسص   أ يمناصلرملكق د ادف 

 تملكق د ادف يدتمتتتلص دل متتتميعلم دلر دكذسص    را  دلحئلم ي  الج يؤشتتتمدم  فيسرم يرل اص دلرلاا  -

  تلايئل ي را  دلحئلم دل ستلولص دلريدالادئ دلرمتلكاكص دل لصتص  لل متميعلم يتلللسم دالادئ دلم   ست وسص  

 .ع  دادلي دل مميعلم 

تلمسم يح    أ سترص  شتئم ع   دلئي دادئ   إعادا دا ييرل اص ت دكذ دل لص دالسترمدتكحكص لا اكص لح ص دعا تلوا   -

دل لص دالسترمدتكحكص   يادليدل لص دالسترمدتكحكص  مك  سرم عم تل يي لامترل  للاح ص دلااكل   ت دكذ يمتميعلم 

 .تا   تملكق د ادف دل لص دلريدالامدئدم دلرةمكمكص دل  لسبص  الت لذ  لا اكص

 سرم اكلع اكم يؤشتمدم دالادئ دلمل  ص ي   ادسص ت دكذ دل لص يسرم تماسا دللكم دل سترئافص لئل ي  تئلسص دل لص -

   تتتوئ يؤشتتتمدم دالادئ دلمل  ص يدللكم في مك  سرم اكلع ييرل اص  دلئي دادئ ت دكذ دل لص دالستتترمدتكحكص  

 .دل سرئافص لئل
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 : Operational Objectives & Activitiesاألهداف التنفيذية وأنشطة تحقيقها 

 النحو التال : عل االستراتيجية ال  اهداف تنفيذية  األهدافتم ترجمة 

ا  2021تم دعتادا دل لتص دلر دكتذستص لا لتص دالستتتترمدتكحكتص لرللي فرمي دل  ي ستتتت ودم يدلري ت رتا ي   -

تاتك دلملتص ستتتتا دلدحودم دل لاوب تللكرئتل في  تلفتص اودتت  ا نكت  ليعي في دعتادا  2025ينرى  

دألتمتتتلص دلم كستتتكص  لل اكص يديلوسلتئل يدلري تماام يفق دلرماكأ دلبكلي دلم لعي لبكلص دل اكص دلذ  تم  

 :ي  ي ئج داذد في دالعربلل يل ساي   امي ي  ي يفق كد م أ  

 .SWOTترل ج دلرماكأ دلبكلي دلم لعي دل سرما   -1

دل لص دلر دكذسص دلحلل  ت دكذ ل لرملكق لؤسص يلستللص    طللديتحلتدم دل سترئاف تملكلئل في  -2

 دل اكص.

دل السكم دل لاوب تلبكلئل في اودت  دألتمتلص دل  رادص   مول  دللالي دل ؤستستكص يدلدلعاكص   -3

 للعر لا.دلرااك كص يفق يثل ق دلئكلص دللويكص 

 دلمؤسص يدلمسللص يدال ادف دل ماثص لا اكص. -4

ياا ليعي في دل لص دلر دكذسص دا تمتب   للللسلم يدال ادف دالسترمدتكحكص يتاليل لأليلوسلم لألتمتلص   -

يدل ئلا دل لاوب ت دكذ ل ي  تماسا يد تتتتح يااكق ل ستتتتلولكلم ت دكذ دألتمتتتتلص يدل ئلا دل راتتتت  ص  

في يؤشتتمدم دلرلككم  ةتتول ل دل  رادص   دالجتي ي يماا شتتئمسل ي     لل لص، يتم ل   دل لص  لطلل

دل لص ي  ل لئل  لل  لطم دل مر اص   ل تم دعادا يودتتص يللكص يودتسص ي  عم تئل عاي  ادلي دل اكص 

 لكتص دعر تلا دلرمتاست  دل لرما فول دل ودفلتص عاكئتل ي   تلفتص دألطمدف دل ا كتص ياتا تم دعر تلا دل لتص 

  3/ 18 رللس     407   ذلك دل لص دلر دكذسص دل  ستكص دل  راي لئل  لمدل يحاي دل اكص لام  دالسترمدتكحكص ي

 ا.2022

 

للخطية    المحيددةيوضييييح الجهيات المبياشييييرة المسييييئولية عن تنفييذ البرامج    التيال الجيدول   -

 .للكليةاالستراتيجية 
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 األهداف االستراتيجية 
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تعظيم االستفادة من التكنولوجيا 

الحديثة في تطوير استراتيجيات 

وانماااال التعليم والتعلم ولرق 

التقويم لتنمياااة وتعزيز اااادرات 

 تكارية.الطالب العلمية واالب

عضااااااااء أقدرات اءات لرفع اتخاذ إجر

 اترمقرانشاااء جال في مهيئة التدريس 

اختبارات الكترونية ومعامل والكترونية 

 افتراضية.

 رراتالمقإقرار اليااة لتيااديااى ميت   

دوريا في البرامج الدراسااااية  دراساااايةال

الطااالاا  في قاادرات في لتنميااة وتعزيز 

 وريادة األعمال.واالبداع االبتكار 

ومشااااريع اعداد انشاااطة ومبادرات 

طالبياااة لتنمياااة وتعزيز قااادرات 

ومااراااارات الااطاااالااا  الااعاا اامااياااة 

 واالبتكارية واإلبداعية.

الت جه ني  اعداد مقررات تفاع ية 

 الكترونية تدعم الطالب.

تق يم م حااد وعااادل  نظااا انشااااااااء 

 لالختبارات االلكترونية.

انشااااااء معامل افتراضاااااية ل درو  

العم ياااة حطااااااااا  طبيعاااة المقرر 

 الدراسي.

تصااااميم بن ئ أساااائ ة ودمج واجرة 

نظم االختباااارات االلكترونياااة في 

 عم ية التقييم.

الطاااايد أ.دي وايل الك ية 

لشااااااااائااا   الاااتاااعااا ااايااام 

 والطالب.

الطاااايد أ.دي وايل الك ية 

ع ياااا  ل ل ااادراساااااااااات ا

 والبيى الع مي.

الطااادة راساااء األقطااا  

 الع مية.

منطااااي معيار التدريس 

 والتع م.

منطاااااي معيار المعايير 

االاااااديمياااة والبرامج 

 .التع يمية

رئيس لجنااة التاادرياا  

 بالك ية.

الطالب المشااااااااراي  في  عدد

المشاااريع األنشااطة الطالبيةو و

الاااعااا اااماااياااةو واالباااتاااكاااارياااةو 

 واإلبداعية.

عاادد االختبااارات االلكترونيااة 

التي تم إنجاااا هاااا في برامج 

 الك ية المخت فة.

عااادد المقررات االلكترونياااة 

 التي تم اعدادها وتفعي را.

عدد المعامل االفتراضااااية التي 

 .تم انشااها
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تحااادا   برامج تطوير واسااااااا

تعليمياااة ومقررات  اكااااديمياااة

التوجهاااات والمتطلباااات تلبي ل

في سااااااوق العمل  المسااااااتقبلية

 لتعزيز القدرة التنافسية للكلية

. 

مع عماال  NARS 2017تبني ت ثيي 

فج ة بي  البرامج الياااليااة دراسااااااااة ال

 .NARS 2017و

م  خالل دورات  خطااة لطااااااااد الفج ة

تااادرياااباااياااة وور  عااامااال لااا اااطاااالب 

 والخريجي .

الجاااديااادة  تفعيااال دور لجاااا  البرامج

ديثة إلنشاااااء برامج ح بوشاااائ   الطال

امج روإعاااادة تقييم وتيااادياااى ل ائ  الب

ية  جامع بالمرح ة ال ية  يال ية ال األااديم

االولي والاادراسااااااااات الع يااا مع إقرار 

 االليات الال مة لذلك.

ت فير برامج ومقررات أااديمية حديثة 

مع بشكل دوري خت فة بالتخصصات الم

ر اسااااااتراتيجيات تع يم وتع م جديدة اقرا

 لتت افي مع البرامج االااديمية اليديثة.

ت صيف اافة البرامج بنظا  تيديى 

 NARSالكفااااياااات ومت افقاااة مع 

2017. 

ت فير برامج ومقررات أاااااديمياااة 

حديثة بالتخصااااصااااات المخت فة مع 

ى البرامج األااديمية بالمرح ة تيدي

الجامعية االولى والدراسااااااات الع يا 

بمااا تت افي مع المتط بااات الياااليااة 

والمطااتقب ية لطاا ع العمل م  خالل 

 مرا  لجنة البرامج االااديمية.

اسااااااتيااداا برامج اااااديميااة بينيااه 

ومرنياااة في الااادراساااااااااات الع ياااا 

باالشاااترائ مع جامعات اجنبية ومع 

القطااااعاااات اإلنتااااجياااة والخااادمياااة 

فة بما يطاااااارم في اسااااااتثمار المخت 

المعاار  والنر   باالمجتمع وفي 

 الت جرات والمتط بات المطتقب ية.

الطاااايد أ.دي وايل الك ية 

لشااااااااائااا   الاااتاااعااا ااايااام 

 والطالب.

الطاااايد أ.دي وايل الك ية 

ع ياااا  ل ل ااادراساااااااااات ا

 والبيى الع مي.

الطاااايد أ.دي وايل الك ية 

خدمة المجتمع وتنمية  ل

 البيئة.

الطااادة راساااء األقطااا  

 الع مية.

منطااااي معيار التدريس 

 والتع م.

منطاااااي معيار المعايير 

االاااااديمياااة والبرامج 

 .التع يمية

رئيس لجنااة التاادرياا  

 بالك ية.

عااادد الااباارامااج األااااادياامااياااة 

 المعتمدة بالك ية.

عدد ال  ائ  الدراسااااااية التي تم 

تط يرها لت بي متط بات سااا ع 

 .العمل

عااادد الااباارامااج األااااادياامااياااة 

 المطتيدثة بالك ية.

يا  لدراساااااااات الع  عدد برامج ا

 التي تم تيديثرا.
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ساااااايااااساااااااااات الت طي  تبني 

لمعتمدة كأساااس االسااتراتيجي ا

 لتحقيق رؤية ورسالة الكلية.

لجنااة لمتااابعااة تنفيااذ الخطااة  تشااااااكياال

التنفيذية ل خطة االسااااااتراتيجية الجديدة 

 مع وج د سياسات واضية ل تطبيي.

ة جديدة مع خطة اسااااااتراتيجي اعداد

خطترااا التنفيااذيااة مع اسااااااتمراريااة 

قل ع   يذها بمعدالت ال ت فاءة تنف ا

% مع تيديد المطاائ ليات بشااكل 85

 يطم  بتيديد أوجه القص ر.

 الطيد أ.دي عميد الك ية.

الطااادة راساااء األقطااا  

 الع مية.

منطااااااي معيااار القيااادة 

 لي امة.وا

بة يذية  نطاااااا انجا  الخطة التنف

 ل خطة االستراتيجية.
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طيط منطااااي معيار التخ 

 .االستراتيجي

ومتااابعااة  تخطيطفريي 

تااااناااافاااايااااذ الااااخااااطااااة 

 االستراتيجية.

4 

اسااااااتيفااااء متطلباااات االعتماااد 

لجودة التعليم لكسااا   األكاديمي

ثاااقاااة الاااماااجاااتااامااا  الااادا ااالاااي 

 وال ارجي.

م  الت جاااه ني  االعتمااااد األاااااديمي 

الريئااة الق ميااة لضاااااامااا  ج دة التع يم 

 .واالعتماد.

االنتراااء م  اإلجراءات التصااااااييييااة 

وخطط التيطاااااي  الساااااتيفاء مالحظات 

الريئااة الق ميااة لضاااااامااا  ج دة التع يم 

 واالعتماد.

وضااااع اليات تضاااام  دورية المراجعة 

الداخ ية والخارجية والمطااااائ ة والقيا  

المطااااتمر  راء الجرات المطااااتفيدة م  

 الك ية.

داء ومتابعة تنفيذ وضع اليات لضبط األ

 مرا  الج دة بالك ية.

العتماد لتجديد اتجريز الك ية ل تقد  

مي لكاااافاااة برامج المرح اااة األااااادي

 الجامعية األولى.

تفعيااال نظم المراجعاااة وفعاااالياااة 

 اإلجراءات التصيييية الال مة.

اليات لضااااابط وتنفيذ إقرار واعتماد 

األداء ومتااابعااة تنفيااذ مرااا  الج دة 

 بالك ية.

 الطيد أ.دي عميد الك ية.

الطااادة راساااء األقطااا  

 الع مية.

منطااااااي معياااار إدارة 

 الج دة والتط ير.

الطااادة منطااقي المعايير 

وراساء ال جا  الن عية 

 ب حدة ضما  الج دة.

حاادة ضاااااامااا  ماادير و

 الج دة بالك ية.

طبة  رضا أصياب المص ية ن

 ع  م اصفات الخريج.

تقاااارير  يفااااء  ت نطاااااااباااة اسااااااا

الاااامااااراجااااعااااات الااااداخاااا اااايااااة 

 .والخارجية

عدد البرامج االااديمية التي تم 

 الريئااة الق ميااة اعتمااادهااا م 

لضااااااااماااا  جاا دة الااتاااعااا اااياام 

 واالعتماد.
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التنمياااة المسااااااتمرة لقااادرات 

أعضااااااااااء هااياائاااة الااتااادريااس 

  .ومعاونيهم واالداريين

لرفع قدرات أعضاااااء هيئة إقرار اليات 

 التدريس ومعاونيرم واالداريي .

 تيديى اليات المتابعة وتقييم األداء.

اعداد خطط تدريبية شااااااام ة لتنمية 

قاادرات القيااادات وأعضاااااااااء هيئااة 

الااتااادريااسو ومااعااااوناايااراامو وااااذا 

لإلداريي  والطالب تك   م ااباااة 

فااي أدوات لاا ااتااطاا رات الااياااديااثاااة 

منطااااي معيار أعضاااااء 

والريئااة  هيئااة التاادريس

 .المعاونة

منطااااااي معيار الجرا  

 اإلداري.

ي تم الدورات التدريبية التعدد 

 انعقادها

ربي  الاااذي  ت ق ا عااادد المتاااد

 الدورات التدريبية.

 .نطبة فاع ية الخطط التدريبية
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التااادريس والبياااى الع مي ونظم 

اإلدارة والااتااياا ل الاارقاامااي وتاافااي 

لرفع  بمتط باااات ومعاااايير الج دة

قدرات الم ارد البشرية م  أعضاء 

هيئة التدريس وإداريي  ل تعامل مع 

 نظم التع يم والتع م المتط رة.

منطااااااي معياااار إدارة 

 .ط يروالت الج دة

رئيس لجنااة التاادرياا  

 بالك ية.
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لمنظوماااة الاااداعماااة  تطوير ا

والاامااحاافاازة لاالاابااحاااث الااعاالاامااي 

واالبتكاااار لالرتقااااء باااالن اااااار 

 الدولي للكلية.

ماد قرارات ل مادية اعت زيادة الي افز ال

والاامااعااناا ياااة لاا اابااياا ا واالبااتااكاااارات 

 .والمشروعات المتميزة

 ياااادة الااادعم اعتمااااد الياااات تضاااااام  

والاتاما يااال الاماقاااد  إلجاراء الابايا ا 

 .التخصصية والبينية المتميزة

التعريف بااادور الك ياااة عي ني  الطاااااا

 المؤتمرات الع مياااةالبيثي م  خالل 

 .الدورية ل ك ية

إنشاااااااااء ق اعااد بيااانااات متكااام ااة 

لمنظ مااة البيااى الع مي واالبتكااار 

 بالك ية.

 تط ير المعامل البيثية.

 

  ية.الطيد أ.دي عميد الك

لك ية الطاااايد أ.دي وايل ا

ع ياااا  ل ل ااادراساااااااااات ا

 والبيى الع مي.

الطاااايد أ.دي وايل الك ية 

لخااادماااة البيئاااة وتنمياااة 

 المجتمع.

الطااادة راساااء األقطااا  

 الع مية.

منطااااااي معيااار البيااى 

واألنشاااااااطاااة  الاعا اماي

 .الع مية االخر 

منطي برامج الدراسات 

 الع يا

الطاااااايد األسااااااتاذ امي  

 الك ية.

عاادد المعاااماال البيثيااة التي تم 

 تط يرها.

عدد األبياا المنشاا رة ساان يا 

لكااال عضاااااا  هيئاااة تااادريس 

بمجالت مدرجة بقاعدة بيانات 

 سك بيسيشبكة الع   .

عااادد المؤتمرات الع مياااة التي 

 نظمترا الك ية سن يا.
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 األهداف االستراتيجية 
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 لقياس مدى تحقق الغاية 

التكلفة بالجنيه  الزمنية المدة 

  المصري 
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زيادة التوساااا  والم اااااركة في 

ية في  الم ااااااروعات التنافساااااا

 مجال البحث العلمي واالبداع.

الية دورية الشاااااترائ األقطاااااا  الع مية 

بالك ية ساان يا في التقد  بمشاااريع بيثية 

 نتاجية وخدمية.بينية إ

 

مااجااماا عاااات باايااثااياااة فاي تااكاا ياا  

المجاااالت البااا جااة إلجراء بي ا 

تخصااااااصااااااية وبينية عالية الج دة 

ل يصااااا ل ع ى مشاااااروعات بيثية 

 .مم لة وابتكارية

اعداد برامج تدريبية لتنمية قدرات 

الباااحثي  في مجااال البيااى الع مي 

والنشاااااار الدولي واليصاااااا ل ع ى 

مشااااااروعاااات بيثياااة وابتكاااارياااة 

 .تنافطية

 الطيد أ.دي عميد الك ية.

الطاااايد أ.دي وايل الك ية 

ع ياااا  ل ل ااادراساااااااااات ا

 والبيى الع مي.

الطاااايد أ.دي وايل الك ية 

لخااادماااة البيئاااة وتنمياااة 

 المجتمع.

الطااادة راساااء األقطااا  

 الع مية.

منطااااااي معيااار البيااى 

واألنشاااااااطاااة  الاعا اماي

 .الع مية االخر 

الطاااااايد األسااااااتاذ امي  

 الك ية.

رئيس لجنااة التاادرياا  

 بالك ية.

عدد المشاااروعات البيثية التي 

 .الك ية بتم ي را فا ت
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تحديث برامج الدراساااااات العليا 

لتلبي االحتيااااجاااات المجتمعياااة 

 من الت صصات الدايقة.

لتيفيز مشاااااااااراااة طااالاا  مفع ااة آليااه 

الااادراساااااااااات الع ياااا في األنشااااااطاااة 

 والمشروعات البيثية واالبتكارية.

اجتيا  البرامج التدريبية ل كتابة الع مية 

أحد ي والتي ل الرقمي اوالنشاااااار الدول

تط بات لتطااااااجيل الرساااااااائل الع مية م

 ببرامج الدراسات الع يا.

ية  ماء الك  كة ربط مع ع  ناء شااااااب ب

بالخارج لتك ي  روابط وشااااارااات 

ع ميااة وبيثيااة متميزة مع الجرااات 

 األااديمية الخارجية.

إعااداد برامج تاادريبيااة لرفع قاادرات 

ال  الدراسااااااات الع يا في الكتابة ط

 الطيد أ.دي عميد الك ية.

الطاااايد أ.دي وايل الك ية 

ع ياااا  ل ل ااادراساااااااااات ا

 والبيى الع مي.

الطاااايد أ.دي وايل الك ية 

لخااادماااة البيئاااة وتنمياااة 

 المجتمع.

عدد االسااااااتشاااااارادات الدولية 

 لألبياا المنش رة باسم الك ية.

لدرجات التي منيت في  عدد ا

اخر ثالا سااان ات ل ماجطاااتير 

 والدات راة.
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لمتابعة واسااااااتثمار المبتعثي  مفع ة آلية 

ية في انشااااااااء وتفعيل الروابط  م  الك 

الع مية والبيثية واالتفاقيات مع الجرات 

 األااديمية الخارجية.

التدريبية ل كتابة  البرامجوضاااااع اجتيا  

والتي ل  -الع مياااة والنشاااااار الااادولي 

الرقمي امتط بات لتطااااااجيل الرسااااااائل 

 الع مية ببرامج الدراسات الع يا.

اعتمااااد قرارات تااادعم تط ير برامج 

بما ي بي االحتياجات  الدراسااااااات الع يا

 المجتمعية.

جااذب الطالب ال افاادي  ل تطااااااجياال في 

 .برامج الك ية المخت فة

 

الع ميااة والنشاااااار الاادولي والتي ل 

 الرقمي.

تيديى وانشاااااااء برامج جديدة ت بي 

 احتياجات المجتمع.

عماال اسااااااتبيااانااات لتيااديااد حاااجااة 

المجتمع م  التخصااااصااااات الدقيقة 

 اليديثة.

عمااال خطاااة ل ااادعااااياااة والتعريف 

يا  لدراساااااااات الع  بمميزات برامج ا

 بالك ية.

 

الطااادة راساااء األقطااا  

 الع مية.

منطااااااي معيااار البيااى 

واألنشاااااااطاااة  الاعا اماي

 .الع مية االخر 

الطاااااايد األسااااااتاذ امي  

 الك ية.

قياااا  لرئيس  ل جناااة ا

 والمتابعة.

 رئيس لجنة التدري .

المطااااتفيدي  ع   نطاااابة رضااااا

برامج الدراسااااات الع يا بالك ية 

 ستبيانات.ع  طريي اال

4 

تعظيم االساااااتفادة من اامكانات 

ية لوضاااااا  حلول  بالكل ية  البحث

 تطبيقية للم كالت المجتمعية.

يصاااااار المشااااااكالت اعتمااااد الياااات ل

 المجتمعية المييطة.

لربط اافة األبياا بالك ية تفعيل اليات 

وم ضاااااا عاااات الرساااااااااائااال الع مياااة 

بخطتي الك ية والجامعة  ل دراسات الع يا

تي  مع  ي بيث ل لياااات اعتمااااد ا ليااال ا

 المشكالت المجتمعية ذات الص ة.

 

وضااااع خطة لخدمة المجتمع وتنمية 

البيئة تتضااام  بشاااكل رئيطاااي ربط 

اافة األبياا بالك ية وم ضاااا عات 

الرساااااائل الع مية ل دراساااااات الع يا 

بخطتي الك يااة والجااامعااة البيثيتي  

مااع الااتاا جاااه لاايااال الاامشاااااااكااالت 

 المجتمعية ذات الص ة.

 تفعيل اتفاقيات التعاو  المبرمة.

 الطيد أ.دي عميد الك ية.

الطاااايد أ.دي وايل الك ية 

ع ياااا  ل ل ااادراساااااااااات ا

 والبيى الع مي.

الطاااايد أ.دي وايل الك ية 

لخااادماااة البيئاااة وتنمياااة 

 جتمع.الم

قطااا  الطااادة راساااء األ

 الع مية.

تدريس  ئة ال عدد أعضااااااااء هي

الياصااااا ي  ع ى ج ائز ع مية 

وبااراءات اخااتااراع فااي آخاار 

 ثالا سن ات.
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فرع بيثية متعددة التخصاااااصاااااات 

ل ضاااع الي  ل التطبيقية لمشاااكالت 

 المجتمع.

البيااى منطااااااي معيااار 

واألنشاااااااطاااة  الاعا اماي

 الع مية األخر .

طي معيار المشاراة  من

مياااة  ن عياااة وت م مجت ل ا

 البيئة.

 : "تعظيم الم اركة ال دمية للكلية بما يساهم في النهوض بالمجتم  والبيئة وتنميتهما المستدامة".الثالثة الغاية

1 

االسااتفادة من الموارد الب اارية 

بااالكليااة و براتهااا االكاااديميااة 

لتقديم  دمات ومنتجات متميزة 

 للمجتم  ال ارجي.

ل ت اصاااااااال مع المجتمع مفع ااة اليااات 

المييط بالك ية لمعرفة احتياجاترم لتقديم 

ماااة لرم الخااادماااات والمنتجاااات الال 

باااسااااااتنالل إمكااانااات الك يااة الماااديااة 

 وخبراترا االااديمية. 

وضع اليات ليصر االحتياجات الفع ية 

 ل مجتمع.

تيديى خطة خدمة المجتمع لت اا  

 متط بات البيئة المييطة بالك ية.

قطااااعاااات  ل مع ا عالقاااة  ل عزيز ا ت

 الصناعية واإلنتاجية بالمجتمع.

ت ظيف الم ارد البشاااااارية والمادية 

مة المجتمع  بالجاامعاة لخاد حة  المتاا

 وتنمية البيئة.

تنظيم الق افااال الطبياااة والنااادوات 

االجتماااعيااة والتثقيفيااة والت ع يااة 

لخدمة المجتمع بالجامعة والمجتمع 

 المييط.

تنظيم األنشااااااطة الطالبية المخت فة 

 –فنياااة  –ريااااضااااااياااة  –)ثقاااافياااة 

 .تط عية(

لقااااء ال   Stockholdersتناظايام 

 سن يا.

 الطيد أ.دي عميد الك ية.

الطاااايد أ.دي وايل الك ية 

لخااادماااة البيئاااة وتنمياااة 

 المجتمع.

طي معيار   المشاراةمن

عياااة م جت م ل مياااة  ا ن وت

 .البيئة

منطااااااي معيار الم ارد 

 المالية والمادية.

رئيس قطاااااام الكيميااااء 

 الصيدلية.

 لجنة النشر واالعال .

 عدد المنتجات لتي تم تط يرها.

ئة  عدد الطالب وأعضااااااااء هي

التااادريس والريئاااة المعااااوناااة 

شطة  المشااراي  سان يا في األن

 .المجتمعية

عااادد الفعاااالياااات والمباااادرات 

المجتمعيااة التي تنفااذهااا الك يااة 

 سن يا.
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تنظيم الم تقي الت ظيفي الطاان ي مع 

 ارباب العمل.

إقامة دورات وور  عمل يطااااااتفيد 

منرااا المجتمع الااداخ ي والخااارجي 

 ل ك ية.

إقااامااة احتفاااليااات بااالمناااساااااابااات 

 –  االجتماااعيااة المخت فااة )عيااد اال

 ي   الم ظف المثالي(.-ي   اليتيم 

 إقامة الط ع الخيري الطن ي.

تط ير أداء ال حااادات االنتااااجياااة 

 والخدمية بالك ية.

ادراج مجم عة م  التياليل الدقيقة 

لتي يل المرابات الكيماوية ل باحثي  

بداخل الك ية وخارجرا الي ال حدات 

 لخاص بالك ية.ذات الطابع ا

شااااااااااء وحااادة لتصااااااميم الااادواء ان

 والنمذجة الجزيئية.

2 

االسااااااتفادة من تطبيقات معرفة 

وما اارجاااات الابااحاااث الاعاالاماي 

واالبتكاااار باااالكلياااة في  ااادماااة 

 المجتم .

لع مياااة جياااه األبيااااات  لك ياااة  ا باااا

جرات تم يل المشااااريع وبالتنطااايي مع 

البيثيااة ني  حاال المشااااااكالت اليي يااة 

 المجتمع. التي ت بى احتياجات

عات بيثية مشااااااتراة تك ي  مجم 

مع القطاع اإلنتاجي والخدمي لعمل 

 بي ا ومشروعات تطبيقية.

 الطيد أ.دي عميد الك ية.

الطاااايد أ.دي وايل الك ية 

ع ياااا  ل ل ااادراساااااااااات ا

 والبيى الع مي.

عااادد األبيااااا التطبيقياااة التي 

تخد  المجتمع وأول يات الدولة 

 الى أجمالي االبياا المنش رة.
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الطاااايد أ.دي وايل الك ية 

لخااادماااة البيئاااة وتنمياااة 

 المجتمع.

طي معيار  المشاراة من

جت م ل مياااة ا ن عياااة وت م

 .البيئة

 لجنة النشر واالعال .

3 
طالبي  ل عم ا ظم الاااد ن ير  طو ت

 واليات التواصل م  ال ريجين.

ل المجتمعي  عمومفع ة ل معتمدةسااياسااة 

إدراجه ضااام  تقييم أداء مع والتط عي 

 .الطالب

آلية ل ت اصااال المطاااتمر واالساااتفادة م  

خريجي الك ياااة في دعم األنشاااااااطاااة 

 والخدمات المجتمعية.

رار ساااااايااااساااااااااة العمااال المجتمعي إق

والتط عي وإدراجه ضاااااام  تقييم أداء 

 .الطالب

ع  أنشاااطة مكت   اساااتمرارية االعال 

 الخريجي  ع ى م قع الك ية.

انشاااااااااء مكتااا  وقااااعااادة بيااااناااات 

ية لدعم الت اصااااااال  ل خريجي  بالك 

ك ياااة  ل جي ا خري مع  مر  ت لمطااااااا ا

 واالستفادة منرم.

اعاااداد برامج ل تااادريااا  والتاااأهيااال 

الاا ظااياافااي لاا ااطااالب والااخااريااجااياا  

 ي  بالجامعة.والمعيد

تفعيااال وتط ير المشاااااااااارااااة في 

 األنشطة الطالبية.

 تفعيل االرشاد األااديمي.

 الطالب ال افدي .خطة لجذب 

 ريجي . يادة الت اصل مع الخ

ع  األنشااااااطاااة الااادوري اإلعال  

 لطالبية وتكريم الطالب المتف قي .ا

ت عيااة الطالب بااأهميااة االرشاااااااااد 

 .األااديمي

أ.دي وال الك ية لشااائ   

 التع يم والطالب.

ية لخدمة  أ.دي وال الك 

 البيئة وتنمية المجتمع.

منطااااااي معيار الطالب 

 ريج  .والخ

طي معيار   المشاراةمن

عياااة م جت م ل مياااة  ا ن وت

 .البيئة

منسااااااق معيار الطالب 

 وال ريجون.

عااادد الاخارياجايا  الاااداعامايا  

 ل جامعة )دعم مادييمعن ي(.

عااادد الاخاارياجااياا  الاماامااياازيا  

والذي  يشاان    أماا  مرم قة 

 في س ع العمل. 

عدد الطالب ال افدي  الم تيقي  

 ببرامج الك ية المخت فة.
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خطاااة لتعريف الطالب ال افااادي  

 ببرامج الك ية المخت فة.

4 

 تاباناي الاحاوكاماااة الارشااااااايااادة

لااادارة فااي  كاانااظاام واالبااتااكاااار

 تطبيق معااايير الجودةضااااااوء 

ين  تميز لتحسااااااا ل توى ا مسااااااا

المؤسسي والتنافس المجتمعي 

  للكلية.

الياااات لرفع قااادرات الم ارد اعتمااااد 

 البشرية في النظم اإلدارية الرقمية.

 ج دة العمااللمراجعااة وضااااااع اليااات 

 رية.باألقطا  اإلدا

ومتابعة تنفيذ مرا   اليات لضااااابط األداء

 الج دة بالك ية.

الية لتفعيل وتعظيم دور لجنة اال مات 

 والك ارا.

 

اعداد برامج تدريبيه لتط ير األداء 

واإلداري ألعضاااااء هيئة  األااديمي

التااادريس واألداء ال ظيفي ل جراااا  

 اإلداري بالك ية.

لزياااادة الت عياااة  تنظيم الفااااع ياااات

يا   ية الفكرية واسااااااتب بيق ع الم ك

مجتمع الك ية لقيا  معدالت ال عي 

 برا. 

اسااااااتمرار الت عيااة بيق ع الم كيااة 

الفكرياااة واالخالقياااات الجاااامعياااة 

 الراقية.

تجرير الك يااة ل تقااد  لجااائزة التميز 

المؤساااااطاااااي اليك مي المصاااااري 

 والعربي.

ز الااتااماايااز فااريااي لااجاا ائاا تااجااراايااز

 المؤسطي.

تدري  أعضاااااء هيئة التدريس ع ى 

 التقد  لج ائز التميز المؤسطي.

 .عميد الك يةالطيد أ.دي 

 الطادة واالء الك ية.

الطااادة راساااء األقطااا  

 الع مية.

الطاااااايد األسااااااتاذ امي  

 الك ية.

القيااادة  معيااار منطااااااي

 .والي امة

منطااااااي معيااار البيااى 

واألنشاااااااطاااة  الاعا اماي

 .الع مية االخر 

منطااااااي معياااار إدارة 

 والتط ير. الج دة

رئيس لجنااة التاادرياا  

 بالك ية.

قياااا   ل رئيس لجناااة ا

 والمتابعة.

ما  الج دة  وحدة ضاااااا

 بالك ية.

عدد البرامج التادريبياة المنفاذة 

لرفع قدرات القيادات االااديمية 

 .واإلدارية واالداريي  بالك ية

ية القيادات االااديم نطاابة رضااا

واالدارياااة واالداريااايااا  عااا  

 .البرامج التدريبية المقدمة لرم

استبيانات واستطالعات الرأي 

لرضا األطرا  المجتمعية ع  

 دور الك ية في خدمة المجتمع.

عااادد الج ائز التي حصاااااا اات 

 وليا.ع يرا الك ية مي يا او د
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5 

االسااااااتثمار األمثل والتسااااااويق 

ما يحقق الجيد ل دمات الكلية ب

 .مجزيعائد مالي 

داء أللااادوري وضااااااع الياااات ل تقييم ا

تاااجيااة والخاادميااة بااالك يااة ال حاادات اإلن

فاااع يترااا في خاادمااة المجتمع  ي ضاااااا 

وي ضاااااا   الااداخ ي والخااارجي ل ك يااة

 .الزيادة الدورية ل عائد المادي منرا

إنشااااااااء الية فعالة لتطاااااا يي المنتجات 

والخااادماااات التع يمياااة والبيثياااة التي 

 تقدمرا الك ية.

ربط الخبرات االااديمية لاعتماد اليات 

والبيثيااة بااالك يااة واحتياااجااات المجتمع 

 .مفع ة ومع نة المييط لرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اافة االنشاااااطة والمنتجات تطااااا يي 

والخاادمااات المجتمعيااة التي تقاادمرااا 

 الك ية.

 تقديم منتجات صيدالنية وعشبية.

تقاااديم خااادماااات ت ع ياااة وتثقيفياااة 

 متميزة متخصصة.

تقاااديم خااادماااات تااادريبياااة بيثياااة 

 وتنم ية.

الطاااايد أ.دي وايل الك ية 

لخااادماااة البيئاااة وتنمياااة 

 المجتمع.

طي معيار   المشاراةمن

عياااة م مجت ل مياااة  ا ن وت

 .البيئة

منطااااااي معيار الم ارد 

 .والمادية المالية

منطااااااي معيااار البيااى 

واألنشاااااااطاااة  الاعا اماي

 .الع مية االخر 

رئيس لجنااة التاادرياا  

 بالك ية.

ال حااادات ذات مااادراء 

 الطابع الخاص بالك ية.

راسااااااااااء قطااااااااامااااي 

 .والعقاقيرالصيدالنيات 

العاااائاااد الماااادي م  تطاااااا يي 

مخرجااات ال حاادات اإلنتاااجيااة 

 بالك ية.

الاااازيااااادة فااااي اإلياااارادات او 

 الم ارد الذاتية ل ك ية.
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 : "تعزيز التفاعل والتواجد اااليمي والدولي للكلية".ابعةالرالغاية 

1 

تفعيااال ال ااااااراكاااات المحلياااة 

في ال اااااااراكاااات  توسااااااا   ل وا

 اااليمية والدولية.

م قع اعتماااد اليااة ل تيااديااى الاادوري ل 

 لكتروني ل ك ية.اال

عااادد المؤتمرات لزياااادة اعتمااااد الياااة 

را  را أو تشاااااااارئ في ية التي تنظم لدول ا

 .بشكل دوري الك ية

تط ير نظاااا  الم قع اإللكتروني 

نظاااا   ل مع ا في  ت ا ي بماااا  ك ياااة  ل 

االلكتروني ل جااامعااة والااذي يعكس 

ه يترا عالميا مع تيديى شاااااااامل 

الطاااايد أ.دي وايل الك ية 

لخااادماااة البيئاااة وتنمياااة 

 المجتمع.

يات  اات واالتفااق عدد الشاااااارا

 الدولية المفع ة.

عاادد المؤتمرات الاادوليااة التي 

 شارئ برا منتطبي الك ية.
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  وع ماء الك ية السااااااتفادة م  المبع ثيا

التصاااانيف الدولي بالخارج في تيطااااي  

 ل ك ية.

لميت   الم قع اإللكتروني ل ك ياااة 

 بال نتي  العربية واإلنج يزية.

ت فير الدعم واإلرشاااااااد الال   فيما 

يخص المن  وبرامج التبادل الدولي 

ية الك ياة واال عال  مع تطاااااا يي ه 

ع  جميع األنشااااااطااة واإلنجااا ات 

 المميزة لرا.

ية  لدول كات ا االشااااااترائ في الشااااااب

الداعمة ل يرائ الدولي لجميع فئات 

 مجتمع الك ية.

تنظيم م تقى ساااااان ي لمجتمع الك ية 

 مع ممث ي الريئات والجرات الدولية.

الطاااايد أ.دي وايل الك ية 

ع ياااا  ل ل ااادراساااااااااات ا

 والبيى الع مي.

طي معيار   المشاراةمن

عياااة م مجت ل مياااة  ا ن وت

 .البيئة

منطااااااي معيااار البيااى 

واألنشاااااااطاااة  الاعا اماي

 .الع مية االخر 

لجناااة النشااااااار رئيس 

 واالعال .

عااادد المترددي  ع ى الم قع 

 اإللكتروني ل ك ية.

 عدد الطالب ال افدي  بالك ية.

ترتي  الك ية وفي التصااااانيفات 

 ,U.S. News, QS)الدولية 

Times Higher 

Education). 

2 

ية  ية للكل نافساااااا قدرة الت رف  ال

من  مزيااادا  علاى  للاحصاااااااول 

 الم روعات المحلية والدولية.

آلية لتيفيز مشاااااااراة أعضاااااااء مجتمع 

الك يااة في التقااد  لمن  ومشااااااروعااات 

 .معتمدة ومفع ة ادل الدوليوبرامج التب

وبرامج اليرائ الت جااه ني  أنشااااااطااة 

 الدولي االفتراضي.

تأهيل أعضاء هيئة التدريس والريئة 

المعااااوناااة والطالب ل تقاااد  لبرامج 

الااااياااارائ األاااااادياااامااااي الاااادولااااي 

واليصاااااا ل ع ى من  دراسااااااية او 

 .بيةتدريبية بجامعاتيمؤسطات اجن

رفع قااادرات ودعم مجتمع الك ياااة 

 .ل يص ل ع ى مشروعات دولية

 عميد الك ية.أ.دي 

معيااار القيااادة منطااااااي 

 والي امة.

منطااااي معيار أعضاااااء 

والريئااة  هيئااة التاادريس

 .المعاونة

عدد المشااااروعات الدولية التي 

 حص ت ع يرا الك ية.

ياصااااااال  ية ال لدول عدد المن  ا

 ع يرا منتطبي الك ية.

عاادد المطااااااتفياادي  م  فرص 

ل طالب  مي  ي يرائ األاااااد ل ا

وأعضاء هيئة التدريس والريئة 

 المعاونة.
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 للكلية بما يحقق االستدامة واالستغالل األمثل للموارد المالية".والتكنولوجية : "تطوير البنية التحتية الغاية ال امسة

1 
تطوير البنية التحتية وصاااااايانة 

األصااااااول الماااديااة للكليااة بمااا 

لصاااااايانة اعمال ا متابعةلوضااااااع اليات 

 .بمشاراة   اإلدارة الرندسية بالجامعة

تقييم ال ضاااااع اليالي لتط ير ورفع 

افاءة منشااااااات ومرافي الك ية وفي 

 أ.دي عميد الك ية.

الطاااايد أ.دي وايل الك ية 

عدد المنشااااااات ومرافي الك ية 

و  التي تم تط يرها ورفع افاءترا.
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يحافظ على الصاااورة البصااارية 

 والحضارية للكلية.

الت جه ني  الشرااة مع القطاع الخاص 

بل  قا نة اإلنشااااااااءات وفي م يا في صاااااا

 االنتفاع الميدد.

أعماااال الصاااااايااااناااة  ربطالت جاااه ني  

 اا اجااراااات الااخاااارجااياااة والااتاارمااياام لاا

ه ياااة والفراجاااات الاااداخ ياااة بتيقيي 

 .المكا طابع و

م  مشاريع البنية  الت جه ني  االستفادة

 .بشكل فعال التيتية المقدمة م  الجامعة

بيثياااة  ل مياااة وا ي تع  ل لخااادماااات ا ا

المطااااااتردفة والمجتمعية واإلدارية 

 برا.

تنفيذ خطة مرازية شااااااام ة إعداد و

 لصيانة منشات ومرافي الك ية.

تط ير منظ مااة األم  والطااااااالمااة 

شات  وإدارة األ مات والمخاطر بمن

 الك ية.

تيطااااااي  البنية التجريزية بالمكات  

والاا حااادات والااماارااااز اإلدارياااة 

 وواجرات الك ية.

شاء خريطة إرشادية لم قع الك ية  إن

واقطااااامرا وادارترا المخت فة واذلك 

 وحداترا الخدمية.

تيديى مطااااتمر لم قع الك ية وحف  

 المع  مات ع ية.

التقد  بمشااااااروع لتنمية قدرة البنية 

ية ل ك ية ضم  أول يات الخطة التيت

 التنفيذية ل ك ية.

لخااادماااة البيئاااة وتنمياااة 

 المجتمع.

طي معيار   المشاراةمن

عياااة م جت م ل مياااة  ا ن وت

 .البيئة

منطااااااي معيار الم ارد 

 .والمادية المالية

الطاااااايد األسااااااتاذ امي  

 الك ية.

رئيس لجناااة النشااااااار 

 العال .وا

اال ماااات رئيس لجناااة 

 والك ارا.

 

عااادد اإلدارات والاااماااكااااتااا  

وال حااادات والمرااز التي تم 

 تيطي  البنية التجريزية لرا.

ية  قيا  رضاااااااا المجتمع بالك 

 ع  منشااات ومرافي الك ية ع 

 طريي االستبيانات.

الطالب ع  مطاااااات ي  رضااااااا

البنية التيتية والتجريزية ل ك ية 

ع   والخاادمااات المقاادمااة برااا

 .طريي االستبيانات

 

2 
تطوير منظوماااة ةكياااة لنظم 

 المعلومات واالتصاالت بالكلية.

الستفادة م  برامج الرقمنة اعتماد الية ل

 .بشكل فعال المقدمة م  الجامعة

نية التكن ل جية تيديى البوضاااع اليات ل

 بالك ية لدعم التي ل الرقمي.

التي ل الرقمي ليشاامل اافة أنشااطة 

 الك ية.

 أ.دي عميد الك ية.

الطاااايد أ.دي وايل الك ية 

لخااادماااة البيئاااة وتنمياااة 

 المجتمع.

مجتمع الك ية ع   نطااابة رضاااا

ع   ة اإلنترنت المقدمة براخدم

 طريي االستبيانات.
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 الهدف االستراتيجي  م
السياسات المحددة لتحقيق األهداف 

 االستراتيجية 

البرامج التنفيذية المحددة لتحقيق  

 األهداف االستراتيجية 
 مسئولية التنفيذ 

مؤشرات األداء الحاكمة  

 لقياس مدى تحقق الغاية 

التكلفة بالجنيه  الزمنية المدة 

  المصري 

 الي  من  ومصدر التمويل 
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التقد  بمشااااااروع لتنمية قدرة البنية  

الرقمياااة ل ك ياااة ضاااااام  أول ياااات 

 الخطة التنفيذية ل ك ية.

تجريز قاااعااات التاادريس والمعاااماال 

ثة التي باأل يدي جرزة التكن ل جية ال

 تدعم نظم التع يم والتع م اليديثة.

 تيطي  خدمة االنترنت بالك ية.

 وج د سيرفر خاص بالك ية.

طي معيار   ةالمشارامن

عياااة م جت م ل مياااة  ا ن وت

 .لبيئةا

منطااااااي معيار الم ارد 

 .اديةوالم المالية

الطاااااايد األسااااااتاذ امي  

 الك ية.

رضاااااااا الطالب في الك ية ع  

خاادمااة اإلنترناات والخاادمااات 

ع   االلكترونيااة المقاادمااة برااا

 طريي االستبيانات.

رضااااااا اافة المطااااااتفيدي  ع  

البنيااة التكن ل جيااة ل ك يااة ع  

 طريي االستبيانات.

3 
دعم البنياااة التحتياااة وتنمياااة 

 الموارد الذاتية للكلية.

بي  اتخااااذ اإلجراءات الال ماااة ل ربط 

بي  التط ير ورفع الكفااااءة والعاااائاااد 

 المادي لألنشطة القائمة والمقترحة.

وضاااع خطة مالية عاج ة لتط ير بع  

منشااااائات الك ية والتي تقد  أنشاااااطة لرا 

 .مجزيمردود مالي 

خاص  طابع  انشااااااااء وحدات ذات 

إنتاااجيااة وخاادميااة جاادياادة مع تفعياال 

 ال حدات اليالية.

انشاااااااااء برامج تع يميااة مميزة في 

 الدراسات الع يا اااديمية ومرنية.

انشاااء مراز تدريبي متخصااص في 

 الع    الصيدلية.

 أ.دي عميد الك ية.

الطاااايد أ.دي وايل الك ية 

ئاااة وتنمياااة لخااادماااة البي

 المجتمع.

 أ.دي عميد الك ية.

لك ية الطاااايد أ.دي وايل ا

ع ياااا  ل ل ااادراساااااااااات ا

 والبيى الع مي.

طي معيار   المشاراةمن

عياااة م جت م ل مياااة  ا ن وت

 .البيئة

منطااااااي معيار الم ارد 

 .والمادية المالية

الطاااااايد األسااااااتاذ امي  

 الك ية.

الزياااادة في الم ارد الاااذاتياااة 

ل ك ية وخاصاااة المردود المالي 

 .ل منشئات التي تم تط يرها
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 المراجع

 

 إصدارات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد. .1

 .2030رؤية مصر  .2

 أهداف التنمية المستدامة. .3

 المعايير القومية القياسية لقطاع الصيدلة. .4

 تقرير الخطة االستراتيجية السابقة للكلية. .5

 تقرير زيارة لجنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد. .6

 م.2025-2021الخطة االستراتيجية لجامعة حلوان  .7

 الخطة االستراتيجية لكلية الصيدلة جامعة المنصورة. .8

 الخطة االستراتيجية لكلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ. .9

 دية.الخطة االستراتيجية لكلية الصيدلة جامعة االهرام الكن .10

 قانون تنظيم الجامعات. .11

 قانون الخدمة المدنية. .12

 قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا. .13

 م.2020-2015الدراسة الذاتية للكلية  .14

 التقارير السنوية للكلية. .15

 لوائح الكلية. .16

 



 

 م2026ديسمبر  -2022مايو  –لخطة االستراتيجية لكلية الصيدلة جامعة حلوان  ا

 
 

112 

 ملحقات ومرفقات الخطة االستراتيجية 

 الهيكل التنظيمي والهيكل األكاديمي للكلية 
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 م2018/2019رية واألنشطة االكاديمية للكلية للعام الجامعي الموارد البش

 بيانات الموارد البشرية للكلية.  :القسم األول 

 : أعضاء هيئة التدريسعدد 

مهماة     3أجااز،       29معاار     22منتاد  جزئياا     10على رأس العما،     62منهم      116إجماال    •

%  نساا ة اإلجازات الخاصااة إلجمال     18.9إلجمال  أعضاااه هيئة التدري     علمية  نساا ة المعاري 

 %.25أعضاه هيئة التدري  

 : أعضاء الهيئة المعاونةعدد 

بعثة  نساا ة االجازات الخاصااة     15أجاز، خاصااة    13على رأس العم،     68   منهم96إجمال      •

 .% 13.5إلجمال  الهيئة المعاونة 

 :توزيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وفقا للدرجة العلمية

 الهيئة المعاونة  أعضاء هيئة التدريس 

أستاذ  

 متفرغ

أستاذ  أستاذ

مساعد 

 متفرغ

أستاذ 

 مساعد

مدرس  

 متفرغ

مدرس   اإلجمالي مدرس 

 مساعد

 اإلجمالي معيد 

 96 57 39 116 62 2 25 1 15 11 العدد 

النسبة 

% 

9.5 12.9 0.9 21.5 1.7 53.4 100 40.6 59.3 100 

 والفني: اإلداري  الجهاز أفراد عدد 

 .مؤقت  4، دائم 96  منهم 100إجمال . •

 األنشطة االكاديمية للكلية.  :القسم الثاني

 برامج المرحلة الجامعية األولى

 (.1تمنح المؤسسة درجه )بكالوريوس الصيدلة( م  خالل عدد )واحد( برنامج مفصله بالجدول ) •

 .1998/1999( م  الدفعات كان أولها ف  العام الدراس  21تخرج م  الكلية عدد ) •
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الطال  المقيدة ب رنامج بكالوريوس الصااايدلة اإلكلينيكية  ( م  الطال  شاااامله عدد 1547مقيد عدد ) •

 .2018\2017)ساعات معتمدة( والذي بدأ ف  استق ال الطال  عام 

 اعداد الخريجي  ف  السنوات الخم  األخيرة. •

 العام الدراسي  2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 اإلجمالي 

 العدد  56 496 302 280 262 1396

 ( 1)جدول 

نس ة الهيئة المعاونة  

 للطال  

 نس ة أعضاه 

 هيئة التدري  

 للطال  

عدد  

 الطال  
 عدد الهيئة المعاونة 

 عدد أعضاه 

 التدري  هيئة 

 ال رنامج 

)المرحلة الجامعية  

 األولى( 
 اإلجمالي  67 68 1547 1:23 1:23

 : يتم حسا  العضو المنتد  جزئيا بنصف العضو المعي  اًو المعار كليا.ملحوظة •

 برامج الدراسات العليا

برامج للدبلومات )دبلوم الصااايدلة  2 ( م  برامج الدراساااات العليا منها20تمنح المؤساااساااة عدد ) •

(  9( برامج للماجيساتير وعدد )9( وعدد )pharm Dاإلكلينيكية ودبلوم دكتور ف  الصايدلة اكلينيكيه  

 (.2برامج للدكتورا، ف  التخصصات الم ينة ف  الجدول )

(  56( م  الطال  منهم عدد )114( عدد )2019-2018مقيد بالكلية وفق احصاائيات العام الدراسا  ) •

(  39( طالب دبلوم الصاايدلة اإلكلينيكية وعدد )13( طالب دكتورا، وعدد )6طالب ماجيسااتير وعدد )

 pharm Dطالب دبلوم دكتور ف  الصيدلة اكلينيكيه 

 عدد الدرجات التي تم منحها خالل السنوات الخمس األخيرة: •

العام  

 الدراسي
 اإلجمالي 2019 2018 2018 2017 2016

 68 6 16 16 11 19 ماجيستير 

 35 3 6 9 7 10 دكتوراه 
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 ( أ2جدول ) 

 اسم البرنامج دكتوراه 
 عدد الطالب 

 (األدوية والسموم) الصيدلية العلوم ف  الفلسفة دكتوراة صفر 

 (الصيدالنيات ) الصيدلية العلوم ف  الفلسفة دكتوراة صفر 

 (العقاقير) الصيدلية العلوم ف  الفلسفة دكتوراة 2

 (الكيمياه الحيوية) الصيدلية العلوم ف  الفلسفة دكتوراة صفر 

 (الكيمياه التحليلية) الصيدلية العلوم ف  الفلسفة دكتوراة 1

 (الكيمياه الصيدلية) الصيدلية العلوم ف  الفلسفة دكتوراة صفر 

 (الكيمياه العضوية) الصيدلية العلوم ف  الفلسفة دكتوراة صفر 

 (والمناعة )الميكروبيولوجياالصيدلية  العلوم ف  الفلسفة دكتوراة 3

 (الصيدلية )الممارسةالصيدلية  العلوم ف  الفلسفة دكتوراة صفر 

 ( ب2جدول )     

 اسم البرنامج ماجيستير 
 عدد الطالب 

 (األدوية والسموم) الصيدلية العلوم ماجيستير ف  5

 (الصيدالنيات ) الصيدلية العلوم ماجيستير ف  5

 (العقاقير) الصيدلية العلوم ماجيستير ف  2

 (الكيمياه الحيوية) الصيدلية العلوم ماجيستير ف  13

 (الكيمياه التحليلية) الصيدلية العلوم ماجيستير ف  8

 (الكيمياه الصيدلية) الصيدلية العلوم ماجيستير ف  6

 (الكيمياه العضوية) الصيدلية العلوم ماجيستير ف  صفر 

 (والمناعة )الميكروبيولوجياالصيدلية  العلوم ماجيستير ف  13

 (الصيدلية )الممارسة الصيدلية العلوم ماجيستير ف  4

 ( ج2جدول )     

 لدبلوماتا

 عدد الطالب  اسم الدبلوم 

 13 دبلوم الصيدلة اكلينيكيه 

 39دبلوم دكتور ف  الصيدلة اكلينيكيه  
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pharm D 

 ( د2جدول )     

 األقسام العلمية •

أعضاء هيئة عدد  أعضاء الهيئة المعاونة عدد 

 التدريس 

 القسم

 قسم األدوية والسموم  14 8

 قسم الصيدالنيات والصيدلة الصناعية  19 12

 قسم العقاقير  23 13

 قسم الكيمياه العضوية  11 8

 قسم الكيمياه الحيوية وال يولوجيا الجزيئية  14 9

 قسم الكيمياه التحليلية  11 11

 قسم الميكروبيولوجيا والمناعة  7 11

 قسم الكيمياه الصيدلية  12 13

 قسم الممارسة الصيدلية  5 11
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 م2019/2020لبشرية واألنشطة االكاديمية للكلية للعام الجامعي الموارد ا

 بيانات الموارد البشرية للكلية.  :القسم األول 

 : التدريسأعضاء هيئة عدد 

  أجاز،  نساا ة المعاري    27معار     21منتد  جزئيا     10على رأس العم،     63منهم     111إجمال   •

%  نساا ة اإلجازات الخاصااة إلجمال  أعضاااه هيئة التدري     18.9إلجمال  أعضاااه هيئة التدري   

24.3.% 

 : أعضاء الهيئة المعاونةعدد 

بعثة  نسا ة االجازات الخاصاة     15أجاز، خاصاة     16على رأس العم،     71   منهم102إجمال      •

 %.15.7إلجمال  الهيئة المعاونة 

 :توزيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وفقا للدرجة العلمية

 الهيئة المعاونة  أعضاء هيئة التدريس 

أستاذ  

 متفرغ

أستاذ  أستاذ

مساعد 

 متفرغ

أستاذ 

 مساعد

مدرس  

 متفرغ

مدرس   اإلجمالي مدرس 

 مساعد

 اإلجمالي معيد 

 102 59 43 111 55 2 24 1 15 14 العدد 

النسبة 

% 

12,6 13.5 0.9 21.6 1.8 49,5 100 42.2 57.8 100 

 والفني: اإلداري  الجهاز أفراد عدد 

 .دائم 100منهم  100إجمال . •

 األنشطة االكاديمية للكلية.  :القسم الثاني

 برامج المرحلة الجامعية األولى

 (.1تمنح المؤسسة درجه )بكالوريوس الصيدلة( م  خالل عدد )واحد( برنامج مفصله بالجدول ) •

 .1998/1999( م  الدفعات كان أولها ف  العام الدراس  22تخرج م  الكلية عدد ) •
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( م  الطال  شااامله عدد 1319( عدد )2020/    2019الدراساا  )مقيد بالكلية وفق إحصااائيات العام  •

الطال  المقيدة ب رنامج بكالوريوس الصااايدلة اإلكلينيكية )سااااعات معتمدة( والذي بدأ ف  اساااتق ال  

 .2018\2017الطال  عام 

 اعداد الخريجي  ف  السنوات الخم  األخيرة. •

 العام الدراسي  2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 اإلجمال  

 العدد  494 302 280 283 273 1396

 ( 1)جدول 

نس ة الهيئة المعاونة  

 للطال  

 نس ة أعضاه 

 هيئة التدري  

 للطال  

عدد  

 الطال  
 عدد الهيئة المعاونة 

 عدد أعضاه 

 هيئة التدري  

 ال رنامج 

)المرحلة الجامعية  

 األولى( 
 اإلجمالي  36 71 1319 1:20,6 1:18,6

 : يتم حسا  العضو المنتد  جزئيا بنصف العضو المعي  اًو المعار كليا.ملحوظة •

 برامج الدراسات العليا

برامج للدبلومات )دبلوم الصااايدلة  2 ( م  برامج الدراساااات العليا منها20تمنح المؤساااساااة عدد ) •

(  9( برامج للماجيساتير وعدد )9( وعدد )pharm Dاإلكلينيكية ودبلوم دكتور ف  الصايدلة اكلينيكيه  

 (.2برامج للدكتورا، ف  التخصصات الم ينة ف  الجدول )

( طالب ماجيساتير وعدد  123( م  الطال  منهم عدد )189( عدد )2020-2019مقيد بالكلية وفق احصاائيات العام الدراسا  ) •

 pharm( طالب دبلوم دكتور ف  الصيدلة اكلينيكيه  35( طالب دبلوم الصيدلة اإلكلينيكية وعدد )5( طالب دكتورا، وعدد )26)

D 

 عدد الدرجات التي تم منحها خالل السنوات الخمس األخيرة: •

العام  

 الدراسي
 اإلجمالي 2020 2019 2018 2017 2016

 85 20 16 15 11 23 ماجيستير 

 43 7 6 9 9 12 دكتوراه 
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 ( أ2جدول )     

 اسم البرنامج دكتوراه 
 عدد الطالب 

 (األدوية والسموم) الصيدلية العلوم ف  الفلسفة دكتوراة 1

 (الصيدالنيات ) الصيدلية العلوم ف  الفلسفة دكتوراة 2

 (العقاقير) الصيدلية العلوم ف  الفلسفة دكتوراة 9

 (الكيمياه الحيوية) الصيدلية العلوم ف  الفلسفة دكتوراة 4

 (الكيمياه التحليلية) الصيدلية العلوم ف  الفلسفة دكتوراة 2

 (الكيمياه الصيدلية) الصيدلية العلوم ف  الفلسفة دكتوراة 3

 (الكيمياه العضوية) الصيدلية العلوم ف  الفلسفة دكتوراة صفر 

 (والمناعة )الميكروبيولوجياالصيدلية  العلوم ف  الفلسفة دكتوراة 3

 (الصيدلية )الممارسةالصيدلية  العلوم ف  الفلسفة دكتوراة 2

 ( ب2جدول )     

 اسم البرنامج ماجيستير 
 عدد الطالب 

 (األدوية والسموم) الصيدلية العلوم ماجيستير ف  4

 (الصيدالنيات ) الصيدلية العلوم ماجيستير ف  23

 (العقاقير) الصيدلية العلوم ماجيستير ف  14

 (الكيمياه الحيوية) الصيدلية العلوم ماجيستير ف  16

 (الكيمياه التحليلية) الصيدلية العلوم ماجيستير ف  15

 (الكيمياه الصيدلية) الصيدلية العلوم ماجيستير ف  21

 (الكيمياه العضوية) الصيدلية العلوم ماجيستير ف  6

 (والمناعة )الميكروبيولوجياالصيدلية  العلوم ماجيستير ف  14

 (الصيدلية )الممارسة الصيدلية العلوم ماجيستير ف  10

 ( ج2جدول )     

 لدبلوماتا

 عدد الطالب  اسم الدبلوم 

 5 دبلوم الصيدلة اكلينيكيه 

 35دبلوم دكتور ف  الصيدلة اكلينيكيه  
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pharm D 

 ( د2جدول )     

 األقسام العلمية •

أعضاء هيئة عدد  أعضاء الهيئة المعاونة عدد 

 التدريس 

 القسم

 قسم األدوية والسموم  11 12

 قسم الصيدالنيات والصيدلة الصناعية  19 12

 قسم العقاقير  22 15

 قسم الكيمياه العضوية  10 9

 قسم الكيمياه الحيوية وال يولوجيا الجزيئية  13 10

 قسم الكيمياه التحليلية  11 11

 قسم الميكروبيولوجيا والمناعة  7 11

 قسم الكيمياه الصيدلية  13 12

 قسم الممارسة الصيدلية  5 10
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 م2020/2021الموارد البشرية واألنشطة االكاديمية للكلية للعام الجامعي 

 بيانات الموارد البشرية للكلية.  :األول القسم  

 : أعضاء هيئة التدريسعدد 

إلجمال  أعضااه هيئة التدري     أجاز،  نسا ة المعاري   48على رأس العم،     70منهم     122إجمال   •

 %.39.3%  نس ة اإلجازات الخاصة إلجمال  أعضاه هيئة التدري   18.9

 : أعضاء الهيئة المعاونةعدد 

بعثة  نسا ة االجازات الخاصاة     18أجاز، خاصاة     16على رأس العم،     84   منهم118إجمال      •

 %.28.8إلجمال  الهيئة المعاونة 

 :توزيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وفقا للدرجة العلمية

 الهيئة المعاونة  أعضاء هيئة التدريس 

أستاذ  

 متفرغ

أستاذ  أستاذ

مساعد 

 متفرغ

أستاذ 

 مساعد

مدرس  

 متفرغ

مدرس   اإلجمالي مدرس 

 مساعد

 اإلجمالي معيد 

 118 72 46 118 61 2 25 1 16 13 العدد 

النسبة 

% 
11 13,6 

0,84 21,2 1,7 51,7 100 38,9 61,8 100 

 والفني: اإلداري  الجهاز أفراد عدد 

 .اجازة 4عل  راس العم، و 96منهم  100إجمال . •

 األنشطة االكاديمية للكلية.  :القسم الثاني

 برامج المرحلة الجامعية األولى

 (.1تمنح المؤسسة درجه )بكالوريوس الصيدلة( م  خالل عدد )واحد( برنامج مفصله بالجدول ) •

 .1998/1999( م  الدفعات كان أولها ف  العام الدراس  23تخرج م  الكلية عدد ) •

( م  الطال  شااامله عدد 1239( عدد )2021/    2020مقيد بالكلية وفق إحصااائيات العام الدراساا  ) •
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الطال  المقيدة ب رنامج بكالوريوس الصااايدلة اإلكلينيكية )سااااعات معتمدة( والذي بدأ ف  اساااتق ال  

 .2018\2017الطال  عام 

 اعداد الخريجي  ف  السنوات الخم  األخيرة. •

 العام الدراسي  2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 م2020/2021 اإلجمالي 

 العدد  302 280 283 273 241 1379

 ( 1)جدول 

نس ة الهيئة المعاونة  

 للطال  

 نس ة أعضاه 

 هيئة التدري  

 للطال  

عدد  

 الطال  
 عدد الهيئة المعاونة 

 عدد أعضاه 

 هيئة التدري  

 ال رنامج 

)المرحلة الجامعية  

 األولى( 
 اإلجمالي  07 48 2391 771:1, 741:1,

 :ملحوظة

  .المعار كليا المعي  اًو المنتد  جزئيا بنصف العضو يتم حسا  العضو   •

يتم التحقق م  األعداد المذكورة م  خالل الوثائق أثناه الزيارة )قرارات المؤسسسسسسسسسسات الخاصسسسسة:   •

 وزارية بالتعيي  / موافقة الجامعات على االعارات واالنتدا (. 

 )حامل  الدكتوراة م  غير أعضاه هيئة التدري ( يحسب ت عا لما ينص عليه العقد.متعاقد  •

 برامج الدراسات العليا

برامج للدبلومات )دبلوم الصااايدلة  2 ( م  برامج الدراساااات العليا منها20تمنح المؤساااساااة عدد ) •

(  9( برامج للماجيساتير وعدد )9( وعدد )pharm Dاإلكلينيكية ودبلوم دكتور ف  الصايدلة اكلينيكيه  

 (.2برامج للدكتورا، ف  التخصصات الم ينة ف  الجدول )

(  7( طالب ماجيستير وعدد )23( م  الطال  منهم عدد )39( عدد )2021-2020مقيد بالكلية وفق احصائيات العام الدراس  ) •

 pharm D( طالب دبلوم دكتور ف  الصيدلة اكلينيكيه  5( طالب دبلوم الصيدلة اإلكلينيكية وعدد )4طالب دكتورا، وعدد )

 عدد الدرجات التي تم منحها خالل السنوات الخمس األخيرة: •

العام  

 الدراسي
 اإلجمالي 2021 2020 2019 2018 2017
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 85 23 20 16 15 11 ماجيستير 

 38 7 7 6 9 9 دكتوراه 

 ( أ2جدول )     

 اسم البرنامج دكتوراه 
 عدد الطالب 

 (األدوية والسموم) الصيدلية العلوم ف  الفلسفة دكتوراة 3

 (الصيدالنيات ) الصيدلية العلوم ف  الفلسفة دكتوراة 3

 (العقاقير) الصيدلية العلوم ف  الفلسفة دكتوراة 3

 (الكيمياه الحيوية) الصيدلية العلوم ف  الفلسفة دكتوراة 10

 (الكيمياه التحليلية) الصيدلية العلوم ف  الفلسفة دكتوراة 2

 (الكيمياه الصيدلية) الصيدلية العلوم ف  الفلسفة دكتوراة صفر 

 (العضويةالكيمياه ) الصيدلية العلوم ف  الفلسفة دكتوراة 2

 (والمناعة )الميكروبيولوجياالصيدلية  العلوم ف  الفلسفة دكتوراة صفر 

 (الصيدلية )الممارسةالصيدلية  العلوم ف  الفلسفة دكتوراة صفر 

 ( ب2جدول )     

 اسم البرنامج ماجيستير 
 عدد الطالب 

 (األدوية والسموم) الصيدلية العلوم ماجيستير ف  1

 (الصيدالنيات ) الصيدلية العلوم ماجيستير ف  1

 (العقاقير) الصيدلية العلوم ماجيستير ف  1

 (الكيمياه الحيوية) الصيدلية العلوم ماجيستير ف  1

 (الكيمياه التحليلية) الصيدلية العلوم ماجيستير ف  صفر 

 (الكيمياه الصيدلية) الصيدلية العلوم ماجيستير ف  صفر 

 (الكيمياه العضوية) الصيدلية العلوم ماجيستير ف  صفر 

 (والمناعة )الميكروبيولوجياالصيدلية  العلوم ماجيستير ف  1

 (الصيدلية )الممارسة الصيدلية العلوم ماجيستير ف  2

 ( ج2جدول )     

 لدبلوماتا

 عدد الطالب  اسم الدبلوم 
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 4 دبلوم الصيدلة اكلينيكيه 

دبلوم دكتور ف  الصيدلة اكلينيكيه  

pharm D 

5 

 ( د2جدول )     

 األقسام العلمية •

 عدد أعضاء الهيئة المعاونة  عدد أعضاء هيئة التدريس 
 عدد أعضاء هيئة التدريس 

على رأس  أجمالي

 العمل

على رأس  أجمالي

 العمل
 قسم األدوية والسموم  8 10 8 15

 الصيدالنيات والصيدلة الصناعية قسم  15 18 7 19

 قسم العقاقير  16 17 17 22

 قسم الكيمياه العضوية  6 9 6 11

قسم الكيمياه الحيوية وال يولوجيا  6 11 10 14

 قسم الكيمياه التحليلية  7 11 9 13 الجزيئية 

 قسم الميكروبيولوجيا والمناعة  8 14 4 7

 قسم الكيمياه الصيدلية  9 15 6 13

 قسم الممارسة الصيدلية  9 13 3 4
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م2021م/2020كانيات المادية للكلية للعام اإلم  

 المدرجات: -أ

مدرجات م  المدرجات المركزية للجامعة   8ال يوجد بم نى الكلية أي مدرجات  ولك  تسااتخدم الكلية  •

للمحاضارات وبها بنية تحتية مميزة حي  انها مزودة بالتجهيزات السامعية وال صارية المالئمة قاعتي   

 تفاعلية للمؤتمرات. قاعات  3ل رنامج الصيدلة اإلكلينيكية وعدد 

 المعامل والمكتبة: -ب

معم، طالب     17معام، طالبية تقري ا بإجمال     2أقساااام علمية يحتوي ك، قسااام على   9يوجد بالكلية   •

معم، بحث  مزودي  باألجهزة والكيماويات المطلوبة ومطابقة للمواصااافات   17ويوجد بالكلية أيضاااا  

د بالكلية وحدتي  ذات طابع خاص وهما  كما يوج  NORMS القياسااااية المصاااارية كما هو معل  بال

كما يوجد بالجامعة مكت ة    وحدة الخدمات الصاااايدلية وأيضااااا وحدة األعشااااا  الط ية وبيت للحيوان

خاصااة بالكلية داخ، المكت ة المركزية للجامعة ومجهزة بالمراجع المتخصااصااة وعدد م  الحواساايب 

 حاسب آل . 25للحاسب اآلل  مزودة   األلية للدخول على بنك المعرفة وبالكلية معم، 

 الوحدات والمراكز: -ج

يوجد بالكلية وحدة لضامان الجودة واالعتماد وتقييم األداه واخر  للخدمات الصايدلية وثالثة لشعشاا    •

 .الط ية كما يت ع الكلية مركز التميز العلم  كمركز بحث  فريد ومميز

 الموارد المالية: -د

ية م  ق ، الجامعة  يتم دعم شااراه األجهزة والكيماويات م  باإلضااافة ال  الميزانية المخصااصااة للكل •

الااذاتيااة المتمثلااة ف  برنااامج السااااااعااات المعتماادة المميز  Pharm D Clinical خالل الموارد 

Pharmacy  وكذلك برامج الدراساات العليا حصالت الكلية أخيرا على عدد م  المشاروعات ال حثية 

وجياا وأكااديمياة ال حا  العلم  كماا تم تجهيز الادوالياب المادعماة م  صاااانادول دعم العلوم والتكنول

الخاصاااة بالطال  مقاب، قيمة سااانوية يدفعها الطالب وتتقدم الكلية سااانويا بشاااك، مساااتمر بعدد م  

 .المشروعات ال حثية وال نية التحتية الممولة لضمان استمرار التدفقات المالية
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 الكنتروالت وإدارة االختبارات: -هسس 

كنترول مخصااااصااااة لك، فرقة أو مسااااتو  للمرحلة الجامعة األولى وأيضااااا كنترول  يوجد غرفة  •

ل كاالوريوس الصاااايادلاة االكلينيكياة وكاذلاك كنترول خااص للادراسااااات العلياا وكا، منهاا مجهزة بجهااز  

 حاسب آل  ومؤمنة ب ا  حديدي ومزودة بوسائ، األمان الضرورية.

 األقسام العلمية: –و 

 .التدري  والهيئة المعاونة مجهزة باألثاث الالزم ال  حد ماغرفة مخصصة ألعضاه هيئة  54يوجد  •

 األقسام االدارية: –ز 

غرفة مخصااصااة ومالئمة المساااحة والتهوية لشقسااام اإلدارية ومزودة باألثاث الالزم   38يوجد عدد   •

 .ال  حد ما

 التجهيزات الداعمة لألنشطة الطالبية: –ي 

الة رياضاية لممارساة يوجد بالكلية غرفة لرعاية الشا ا  يتم م  خاللها االعداد لشنشاطة الطالبية وصا •

 .م  المالعب المتاحة للرياضات المختلفة وتتوفر بالجامعة عدد األنشطة الرياضية والترفيهية 

 موقع الكلية ومكتب الخريجين: –ع 

للكلياة موقع على شاااا كاة االنترنات الادولياة باالليتي  العربياة واالنجليزياة وكاذلاك صاااافحاة على مواقع  

التواصااا، االجتماع  وأطلقت الكلية مكتب للخريجي  على موقعها لضااامان التواصااا، مع خريجيها  

احة بالشركات.وتزويدهم بفرص العم، المت

 أجمالي المساحة الكلية للمؤسسة: -ن

 أجمالي المساحة المؤسسة 
نسبة أجمالي المساحة لكل   عدد الطالب 

 طالب 

1مقر   متر مربع  22971.8   1239 1:18,5 
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