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  برث ايعًُٞن١ًُ عُٝد اي

ٖا ٖٞ عُاد٠ ايبشح ايعًُٞ ظاَع١ تبٛى ؽطٛ بجبات, مٛ َصٜد َٔ اإللاشات بعد إٔ دخًت يف عاَٗا ايجايح, يرتضٞ فُٛع١ َٔ 

تطتٗدف ؼكٝل ايكٛاعد ٚاإلدسا٤ات ٚاألْػط١ اييت َٔ غأْٗا تعصٜص سسن١ ايبشح ايعًُٞ يف اؾاَع١, عرب ايعدٜد َٔ اآليٝات اييت 

 َها١ْ َتُٝص٠ ؾاَع١ تبٛى ع٢ً ضاس١ اؾاَعات احمل١ًٝ ٚايعسب١ٝ ٚايدٚي١ٝ.

ٜٚكّٛ ايعٌُ يف عُاد٠ ايبشح ايعًُٞ ع٢ً فًطف١ ٚزؤ١ٜ غا١ًَ, تتٓاغِ َٔ ايػا١ٜ ايهرب٣ اييت تطعٞ داَع١ تبٛى إىل ؼكٝكٗا, ٚاييت 

 يت تٓػط فٝٗا اؾاَع١ , ضٛا٤ ناْت ب١٦ٝ ايعٌُ اؾاَعٞ أٚ ب١٦ٝ اجملتُع احملًٞ.تتُجٌ يف ْػس املعسف١ ٚخد١َ اجملتُع ايعًُٞ ٚايب١٦ٝ اي

ٚتطِٗ عُاد٠ ايبشح ايعًُٞ َٔ خالٍ أْػطتٗا املٛد١ٗ يدعِ ايبشح ايعًُٞ, يف ؼكٝل زضاي١ اؾاَع١, فُٔ خالٍ ْػاط دعِ ايبشح  

ذنا٤ زٚح املٓافط١ ايػسٜف١ بني أعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يف ايعًُٞ ؼسظ ايعُاد٠ ع٢ً تٓػٝط سسن١ ايبشح داخٌ أزٚق١ اؾاَع١, ٚإ

كتًف أقطاّ اؾاَع١ ٚنًٝاتٗا, ٖٚٛ األَس ايرٟ ٜٓعهظ بػهٌ إجيابٞ ع٢ً َها١ْ اؾاَع١ ع٢ً ايطاس١ ايبشج١ٝ, إذ تػرتط 

 ضبل ٚإٔ تًكٛا دعُا عٓٗا ايعُاد٠ يغُإ اؿضٍٛ ع٢ً دعِ عجٞ ددٜد إٔ ٜكّٛ ايباسجٕٛ َٔ أعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ, بٓػس ايبشٛخ اييت

يف ايطٓٛات املاع١ٝ, نُا تأخر ايعُاد٠ يف االعتباز ساد١ اجملتُع احملًٞ, فتكّٛ مبداطب١ ايهجري َٔ اهل٦ٝات ٚاملؤضطات, يسصد 

ادات ْٛع١ٝ ايكغاٜا ٚاملٛعٛعات اييت ؼتاز إىل عجٗا, ٖٚٛ األَس ايرٟ ٜغُٔ إٔ تأتٞ سسن١ ايبشح ايعًُٞ يف اؾاَع١ ًَب١ٝ ؿ

 اجملتُع احملًٞ احملٝط بٗا.

ٚتعٌُ عُاد٠ ايبشح ايعًُٞ  ع٢ً ايتٛاصٌ َع كتًف األقطاّ ايع١ًُٝ باؾاَع١, ٚذيو إلغسانٗا يف صٝاغ١ احملاٚز ايبشج١ٝ اييت تعًٔ 

ات ايبشج١ٝ يألقطاّ عٓٗا ايعُاد٠ نٌ عاّ, ٚذيو سسصا َٔ ايعُاد٠ ع٢ً إٔ تأتٞ اجملاالت ايبشج١ٝ َتٛافك١ َع االستٝادات ٚاالٖتُاَ

 األنادمي١ٝ باؾاَع١
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ٚتٓػط عُاد٠ ايبشح ايعًُٞ يف عًُٗا, ٚعٝٓٗا ع٢ً املطتكبٌ, سٝح حيسظ فسٜل ايعٌُ بايعُاد٠ ع٢ً تبين زؤ١ٜ َطتكب١ًٝ يتطٜٛس عٌُ 

 ايعُاد٠ ٚايتٛضع فٝ٘, ٜػٌُ ٖرا ايتطٜٛس دٛاْب كتًف١, تػٌُ ايتٛضع يف ٚسدات ايعُاد٠..

ايبشح ايعًُٞ ع٢ً املطا١ُٖ يف صٝاغ١ اـط١ اإلضرتاتٝذ١ٝ ؾاَع١ تبٛى, فإْٗا تكّٛ بدٚزٖا بإعداد خطتٗا ٚسسصا َٔ عُاد٠ 

  اإلضرتاتٝذ١ٝ, اييت َا ٖٞ إال دص٤ َٔ اـط١ اإلضرتاتٝذ١ٝ ايػا١ًَ يًذاَع١.

 قا١ُ٥ احملتٜٛات 
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تأتٞ اـط١ اإلضرتاتٝذ١ٝ يعُاد٠ ايبشح ايعًُٞ نذص٤ َٔ اـط١ اإلضرتاتٝذ١ٝ ايعا١َ ؾاَع١ تبٛى, ٚايعُاد٠ إذ تغع ٖرٙ اـط١, 

غ١ بٓٛد ٖرٙ اـط١ إٔ تأتٞ َتٓاغ١ُ َع اـط١ ايعا١َ ٚقد زٚعٞ يف صٝا. داف اإلضرتاتٝذ١ٝ ايهرب٣ يًذاَع١تطاِٖ يف إلاش األٖ فٗٞ

 يًذاَع١, فغال عٔ َساعا٠ األٖداف ايٓٛع١ٝ ٚاألْػط١ ايفع١ًٝ اييت تكّٛ بٗا عُاد٠ ايبشح ايعًُٞ.

عٌُ ٜتطِ  ٚقد سسظ فسٜل ايعٌُ إٔ تأتٞ بٓٛد اـط١ ٚاعش١ ٚقاب١ً يًتٓفٝر ٚايكٝاع يف ْفظ ايٛقت, نُا إٔ ايفسٜل ٜؤند إٔ ٖرا ايعٌُ ٖٛ

 باملس١ْٚ, مما ميهٓ٘ يف ايتطٜٛس املطتُس يعٓاصس ٖرٙ اـط١ َٚهْٛاتٗا األضاض١ٝ ٚايفسع١ٝ يف ع٤ٛ ػدد سادات اؾاَع١ ٚاجملتُع.
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 ايتٓفٝرٟ طصاملً

ُُّٝص ٚايسٜاد٠  عُاد٠ ايبرث ايعًُٞ َٔ اٖتُاّ  اْطالقا  يفيًتعًِٝ ايعايٞ  املتطازع١تطٛزات ، َٚٛانب١ً يًيف جماٍ ايبرث ايعًُٞ  بايُسقٞ ٚايتُ

إٔ  ايعُاد٠ يف، ٚزغب١ً َٔ خلد١َ اجملتُع  إبداع١ٝ  حباثبأ يف املطا١ُٖع٢ً ايٛفا٤ بايتصاَاتٗا  ايعُاد٠ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ، ٚذسصًا َٔ  املًُه١

ًُِت   ايعُادات املٓاظس٠ يف ايعامل  بنيايسفٝع  املطت٣ٛتتبٛأ  بٓا٤ٖا ع٢ً  يف تستهص  املعامل ٚاضر١  اضرتاتٝح١ٝع خط١ ع٢ً ٚض ايعُاد٠ ايعاٌَ، َع

 اخلط١ٖرٙ  خالٍَٔ  .2232 املًُه١ٜتٛافل َع زؤ١ٜ مبا يًصط١ ٚذيو  االضرتاتٝح١ٝ األٖداف حتكٝلخطٛاٍت ع١ًٍُٝ َٓٗح١ٍٝ َٚدزٚض١ أجٌ 

 .اذتٝاجات اجملتُع احملًٞض٤ٛ  يفبسامجٗا ٚخططٗا بضٛز٠ٍ دٚز١ٍٜ  ايعُاد٠ ملساجع١تطع٢ 

 

 خد١َ يف َطُٗ٘ ع١ًُٝ اْتاد حبٛث ؛ فكد أندت زؤٜتٗا ع٢ًاملعامل ٚاملضاَني ١ٚاضر زؤ١ٍٜ ٚزضاي١ٍَٔ  ايعُاد٠اْطًكت خط١ ٖرا ٚقد       

 ٚخد١َ املعسف١، يضٓاع١ اإلبداع١ٝ، ايع١ًُٝ ايبرٛث ٚدعِ ايتٓظُٝٞ األدا٤ َٔ عاٍ َطت٣ٛ حتكٝل بأ١ُٖٝ فُٝا أٚضرت زضايتٗا اجملتُع،

َُثُس٠ َع َؤضطات  خالٍَٔ  تُعاجمل ٚضعت  ايعُاد٠ ٚزضايتٗازؤ١ٜ  حتكٝلٚعكد اتفاقٝات تعإٚ. َٚٔ أجٌ  اجملتُع احملًٞبٓا٤ شسانات 

قاب١ً  اضرتاتٝح١ٝشهٌ أٖداف  يف االضرتاتٝح١ٝايكضاٜا  هلرٙايتٛجٗات ايعا١َ مست ُٚز يًعُاد٠،ذات أٚي١ٜٛ عاي١ٝ  اضرتاتٝح١ٝقضاٜا  اخلط١

 ذات ايبرث١ٝ االذتٝاجات تًب١ٝ يف املطا١ُٖ ٚ املتُٝصٜٔ ايباذثني يدعِ ْظاّ ذٍٛ: اجياد األٖدافرٛزت ٖرٙ يكٝاس؛ ٚقد متيًتطبٝل ٚا

 االضرتاتٝح١ٝ اخلط١باْتٗاد فسٜل عٌُ إعداد  اخلط١ٖرٙ  متٝصت ٚ  ايعًُٞ يًبرث ٚاملاي١ٝ ايترت١ٝ ايب١ٝٓ احملًٞ ٚتطٜٛس يًُحتُع االٚي١ٜٛ

ٚزش عٌُ  خالٍإجسا٤ ذيو َٔ  متبضٛز٠ٍ فعَُّاي١ ٚذكٝك١ٝ، ٚ يًعُاد٠  االضرتاتٝحٞع١ًُٝ ايتصطٝط  يف ايعُاد٠ ١ َٓطٛبٞ يٓٗخ إشساى ناف

 .شا١ًَ اضرتاتٝح١ٝٚضع خط١  يفيًُطا١ُٖ ايفاع١ً  اآلزا٤ٚاجتُاعات ٚيكا٤ات ٚتبادٍ 
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  عُاد٠ ايبرث ايعًُْٞبر٠ عٔ 

ًَا نبريًا بايبشح ا يعًُٞ; بٛصف٘ أسد أِٖ ايسنا٥ص األضاض١ٝ اييت تستكيٞ باؾاَعي١, ٚاجملتُيع. ٚ ٗيس ذييو َئ       اٖتُت اؾاَع١ اٖتُا

ٜكغيٞ بتأضيٝظ ٚسيد٠ ايبشيٛخ ٚاالضتػيازات; يتبيدأ باإلغيساف عًي٢ دعيِ            ٖيي, 1428خالٍ إصداز َعايٞ َدٜس اؾاَع١ قيساًزا يف عياّ   

يو.ٚبدأت ٚسد٠ ايبشٛخ ممازض١ َٗاَٗا ٚفل زؤ١ٜ, ٚزضياي١ تٗيدفإ   األعاخ ايع١ًُٝ املُٛي١ َٔ اؾاَع١, ٚتٓفٝر اإلدسا٤ات اـاص١ بر

 إىل زعا١ٜ ايبشح ايعًُٞ, ٚتُٓٝت٘ ٚفل أٜطس اإلدسا٤ات, ٚأضسعٗا; مبا خيدّ ت١ُٝٓ ايبشح ايعًُٞ يف اؾاَع١.

ٜد َٔ اإللاشات ٖي عُٔ عُاد٠, تطاِٖ يف ؼكٝل ايعد1430ٚقد لشت ايٛسد٠, اييت أصبشت يف ْٗا١ٜ ايعاّ ايجاْٞ َٔ عُسٖا 

املتُج١ً بإعداد ايُٓاذز املٓظ١ُ يإلدسا٤ات اـاص١ بدعِ األعاخ, ٚتضُِٝ بساَر ساضٛب١ٝ يتكدِٜ ايبشٛخ, ٚؼهُٝٗا,ٚتٛفري بٓو 

 َعًَٛات عٔ ايٓػس ايعًُٞ ألعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ باؾاَع١ ٚإْػا٤ قاعد٠ بٝاْات نرب٣ يًُشهُني ٚتػرٜتٗا بػهٌ َطتُس.

 

 يعًُٞ:عُٝد ايبشح ا 

١ٝ ( َٔ ايال٥ش١ املٛسد٠ يًبشح ايعًُٞ يف اؾاَعات ايطعٛد١ٜ ٜهٕٛ عُٝد ايبشح ايعًُٞ َطؤٚاًل عٔ إداز٠ ايػؤٕٚ املاي١ٝ ٚاإلداز١ٜ ٚايف6ٓ) بٓا٤ ع٢ً املاد٠

ش١ املٛسد٠ يًبشح ايعًُٞ يف اؾاَعات ايطعٛد١ٜ ( َٔ ايال6٥) املستبط١ بايبشح ايعًُٞ ٚفل األْظ١ُ ٚايًٛا٥ح املعٍُٛ بٗا, ٚي٘ ع٢ً ٚد٘ اـضٛظ ْا٤ ع٢ً املاد٠

بٗا, ٚي٘ ع٢ً ٚد٘ ٜهٕٛ عُٝد ايبشح ايعًُٞ َطؤٚاًل عٔ إداز٠ ايػؤٕٚ املاي١ٝ ٚاإلداز١ٜ ٚايف١ٝٓ املستبط١ بايبشح ايعًُٞ ٚفل األْظ١ُ ٚايًٛا٥ح املعٍُٛ 

 :اـضٛظ املٗاّ اآلت١ٝ
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 عداد َػسٚع املٝصا١ْٝ ٚايتكازٜس ايالش١َ هلا متٗٝدًا يعسعٗا ع٢ً فًظ ايعُاد٠االغساف ع٢ً إعداد خط١ ايبشٛخ ايط١ٜٛٓ يًعُاد٠ ٚإ. 

 ٘ايضسف َٔ َٝصا١ْٝ ايبشٛخ املكسز٠ يف سدٚد ايضالسٝات املاي١ٝ املفٛع١ ي. 

 االغساف ايفين, ٚاإلدازٟ ع٢ً كتًف ْػاطات ايعُاد٠, ٚٚعع اـطط ٚبساَر ايعٌُ, َٚتابع١ تٓفٝرٖا. 

  ٍَسانص ايبشٛخ املستبط١ بعُاد٠ ايبشح ايعًُٞ, َٚتابع١ ْػاطاتٗا, ٚتكِٝٝ أدا٥ٗااالغساف ع٢ً أعُا. 

 ايتعإٚ ٚايتٓطٝل َع َعاٖد, َٚسانص ايبشٛخ احمل١ًٝ داخٌ اؾاَع١ ٚخازدٗا, ٚاالتضاٍ مبؤضطات َٚسانص ايبشٛخ, األدٓب١ٝ ٚتطدري َا ميه ٔ

 .يف اؾاَع١االضتفاد٠ َٓ٘ يتشدٜح ٚتطٜٛس سسن١ ٚتك١ٝٓ ايبشح ايعًُٞ 

 ١ٝ إلْٗا٤ ايتٓطٝل َع عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا يف نٌ َاي٘ عالق١ بإلاش عٛخ طالب ايدزاضات ايعًٝا, ٚايعٌُ ع٢ً تٛفري اإلَهاْات ٚايٛضا٥ٌ ايبشج

 .عٛثِٗ, أٚ زضا٥ًِٗ ايع١ًُٝ

 ُٛي١ َٔ َٝصا١ْٝ ايبشح ايعًُٞ أٚ َٔ قطاعات خازز اؾاَع١املتابع١ ايدا١ُ٥ ٚايعٌُ ع٢ً تٛفري املٛازد املاي١ٝ ايالش١َ يإلْفام ع٢ً ايبشٛخ امل 

 ايتٛص١ٝ بايتعاقد َع ايباسجني ٚاملٛ فني, ٚايفٓٝني يفرتات قدد٠ ع٢ً َٝصا١ْٝ َػسٚعات ايبشٛخ اييت تػسف عًٝٗا ايعُاد٠. 

 تكِٜٛ أدا٤ ايعاًَني بايعُاد٠ ٚزفع ايتكازٜس عِٓٗ إىل إداز٠ اؾاَع١ 

 

 

 



 
 

                           لعمادة البحث العلمي االستراتيجية الخطة                                                                         8

 عًُٞ يألعاخٚنٌٝ عُاد٠ ايبشح اي 

ٚتعد ٚناي١ عُاد٠ ايبشح ايعًُٞ يألعاخ اؾ١ٗ ايتٓفٝر١ٜ اييت تتٛىل إبساّ ايعكٛد, ٚإداز٠ األعاخ ٚايدزاضات ايع١ًُٝ املُٛي١ َٔ 

ي١ تٓدزز ؼت ايٛنا طسف اؾاَع١. ٚتطع٢ إىل تفعٌٝ املٗاّ املٓاط١ بربافٗا, ٚتريٌٝ مجٝع ايعكبات اييت تٛاد٘ َطري٠ ايبشح ايعًُٞ.

 ايٛسدات ايتاي١ٝ: 

 

 ًٞٚسد٠ ايدعِ ايداخ 

  ّاملٗا 

 .ًٞؼدٜد اجملاالت ٚاألٚيٜٛات ايبشج١ٝ يف ع٤ٛ َتطًبات اجملتُع احمل 

   .اضتكباٍ طًبات ايتٌُٜٛ ع٢ً بساَر ايدعِ ايداخًٞ َٚتابع١ تٛقٝع عكٛدٖا 

  .ٌُٜٛاإلغساف ع٢ً ؼهِٝ املكرتسات ايبشج١ٝ املتكد١َ ع٢ً بساَر ايت 

 ٛشٜع َٝصا١ْٝ ايعُاد٠ سطب بساَر ايدعِ ٚطًبات ايتٌُٜٛ.تٓفٝر ت 

 .َتابع١ اغالم ايتكازٜس ايبشج١ٝ ٚاإلدسا٤ات املاي١ٝ اـاص١ بٗا 
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 ٞٚسد٠ ايتٌُٜٛ اـازد 

 ّاملٗا 

 .املطا١ُٖ يف تٛفري َضادز يًتٌُٜٛ اـازدٞ ٚايتٓطٝل َعٗا 

 .َتابع١ اإلدسا٤ات اإلداز١ٜ اـاص١ بايبشٛخ املُٛي١ خازدًٝا 

 .ايتٓطٝل بني ايباسجني ٚاؾٗات املُٛي١ خازدًٝا 
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 ٚاؾٛد٠:ايبشح ايعًُٞ يًتطٜٛس  ٚنٌٝ عُاد٠ 

 

تعٌُ ٚناي١ عُاد٠ ايبشح ايعًُٞ يًتطٜٛس ٚاؾٛد٠ ع٢ً زفع دٛد٠ ٚنفا٠٤ َطت٣ٛ األدا٤ يف نٌ أعُاٍ عُاد٠ ايبشح ايعًُٞ ٚتٓدزز 

 ؼت ايٛناي١ ايٛسدات ايتاي١ٝ:

 ٚسد٠ ايتطٜٛس ٚاؾٛد٠ 

     ّاملٗا 

 .ْػس ثكاف١ ايتطٜٛس ٚاؾٛد٠ يف ايعُاد٠ 

 ايتكِٜٛ املطتُس يألدا٤, َٚتابع١ عًُٝات ايتطٜٛس ٚاؾٛد٠ 

 .ٚعع ٚتٓفٝر اـطط االضرتاتٝذ١ٝ يًعُاد٠ 

 .مجع ايبٝاْات ٚاملعًَٛات عٔ أْػط١ ايعُاد٠ ٚؼدٜجٗا 

 .إْػا٤ قاعد٠ بٝاْات يألْػط١ ايبشج١ٝ ٚؼدٜجٗا 

 .إعداد ايتكازٜس ايدٚز١ٜ, ٚايط١ٜٛٓ, ٚاـتا١َٝ يٓػاط ايبشح ايعًُٞ يف اؾاَع١ 
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 :ٞٚسد٠ اؾٛا٥ص ايتُٝص ايبشج 

 ّاملٗا 

 .تػذٝع ايباسجني ع٢ً ايتُٝص ايبشجٞ ٚايٓػس يف اجملالت ايعامل١ٝ املضٓف١ 

 .تػذٝع ايباسجني ع٢ً املػازن١ ٚاؿغٛز يف ايٓدٚات ٚاملؤمتسات ايعامل١ٝ 

 . املطا١ُٖ يف إعداد بساَر تطٜٛس١ٜ يتعصٜص املٗازات ايبشج١ٝ ملٓطٛبٞ اؾاَع١ 

 ٛا٥ص َٚهافتت ايتُٝص ايبشجٞ.مجع ايبٝاْات ٚأعداد ايتكازٜس ايالش١َ ظ 

 

 ٚسد٠ االبتهازات ٚبسا٤ات االخرتاع 

 ّاملٗا 

 

 .تػذٝع َٓطٛبٞ اؾاَع١ يًكٝاّ بأعاخ ممٝص٠ تؤدٟ إىل بسا٤ات االخرتاع 

 .إعداد ايكٛاعد املٓظ١ُ بتطذٌٝ بسا٤ات االخرتاع ٚايتٓطٝل َع اؾٗات املع١ٝٓ 

 يتكدِٜ ع٢ً بسا٠٤ االخرتاع.إعداد اآليٝات ٚايُٓاذز ٚاإلدسا٤ات املتعًك١ با 

 .َتابع١ اإلدسا٤ات اإلداز١ٜ ٚاملاي١ٝ ٚايف١ٝٓ يتطذٌٝ بسا٤ات االخرتاع 
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 ًُٞإداز٠ عُاد٠ ايبشح ايع 

 
 

 ايػؤٕٚ اإلداز١ٜ 

  ٚايسد ع٢ً اضتفطازاتِٗاضتكباٍ شٚاز اإلداز٠. 

 .إعداد اـطابات ايطس١ٜ ٚايعاد١ٜ 

 .َتابع١ َتطًبات اإلداز٠ 

 .َتابع١ سغٛز املٛ فني ٚاْضسافِٗ ٚخسٚدِٗ َٔ املهاتب 

 .ايكٝاّ باملٗاّ املٓٛط١ بٗا 

 

 ايػؤٕٚ املاي١ٝ 

 .إعداد االزتباطات املاي١ٝ ملهاف٦ات ايباسجني ٚاحملهُني 

  ايػٝهات املضسف١ٝ ٚاؿٛاالت املاي١ٝ.  إعداد ايػٝهات ٚإصداز 

 .ِٗصسف َهاف٦ات ايباسجني ٚؼًٜٛٗا ؿطابات 

 .ِٗصسف َهاف٦ات احملهُني ٚؼًٜٛٗا ؿطابات 
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 .إقفاٍ املعاَالت َايًٝا 

 .إعداد ايتطٜٛات املاي١ٝ 

 .إعداد تكازٜس َاي١ٝ غٗس١ٜ 

 .َٞإعداد تكسٜس َايٞ ختا 

 اإلداز٠ املاي١ٝ يف اؾاَع١.   أزغف١ املعاَالت بعد صسفٗا ٚإزضاهلا إىل 

 

 األزغٝف 

 .سفظ مجٝع ايكسازات ٚاـطابات ٚاملهاتبات يف ًَف نٌ َٛ ف 

 سفظ ًَفات ايػؤٕٚ اإلداز١ٜ ٚاملاي١ٝ. 

 .سفظ ًَفات ايبشٛخ املُٛي١ ٚايتكازٜس ايدٚز١ٜ ٚايٓٗا١ٝ٥ ٚاملاي١ٝ 

 تستٝب مجٝع املًفات سطب ايفٗسض١ املتبع١. 

 سازات ٚايعكٛد ببعض املعًَٛات َٔ ٚاقع ًَفات املٛ فني.تصٜٚد ايٛسدات بضٛز ايك 

 

 االتضاالت اإلداز١ٜ 

 .اضتكباٍ املعاَالت ايٛازد٠ يإلداز٠ 
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 .تضدٜس املعاَالت ايضادز٠ َٔ اإلداز٠ 

 .ِٗاضتكباٍ املسادعني ٚايسد ع٢ً اضتفطازات 

 .تٛشٜع املعاَالت ٚازضاهلا يًذٗات ذات ايعالق١ 

 

 ايعالقات ايعا١َ 

 .ايتعسٜف بدٚز ايعُاد٠ ٚزضايتٗا ٚتصٜٚد نًٝات اؾاَع١ ٚإدازاتٗا غدَاتٗا ْٚػاطاتٗا يف خد١َ اؾاَع١ ٚاجملتُع 

 .ايتٛاصٌ َع ٚضا٥ٌ اإلعالّ يٓػس زضاي١ ايعُاد٠, ٚتػط١ٝ أسداخ َٚٓاضبات ايعُاد٠ ٚتصٜٚدٖا بأخبازٖا ْٚػاطاتٗا 

  ٌاإلعالّ املدتًف١ مما ِٜٗ ايعُاد٠ ٜٚتعًل بٓػاطاتٗا ٚسفظ٘ ٚفٗسضت٘ ٚزفعٗا يًعُٝد.زصد َا ٜٓػس يف ٚضا٥ 

 .تضٜٛس املٓاضبات ٚاألْػط١ املدتًف١ يف ايعُاد٠ ٚايتٓطٝل َع اؾٗات ذات ايعالق١ يٓػسٖا 

 .إعداد ٚتستٝب اضتكباٍ عٝٛف ايعُاد٠ َٚٛ فٝٗا اؾدد ٚايرتسٝب بِٗ ٚتعسٜفِٗ بايعُاد٠ ٚٚسداتٗا 

 اد ٚتٓظِٝ االستفاالت ٚاملٓاضبات اييت تكُٝٗا ايعُاد٠.إعد 

 .ِٗاضتكباٍ َسادعٞ ايعُاد٠ َٚطاعدتِٗ ٚتطٌٗٝ َُٗت 
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    , ٚايًكا٤ات ايع١ًُٝ, عٔ :ايع١ًُٝ نُا سسصت ايعُاد٠ ع٢ً تٓظِٝ ايعدٜد َٔ ايٛزش

 املسانص ايبشج١ٝ ايٛاعد٠.    -

 بسْاَر دعِ األعاخ مبد١ٜٓ املًو عبد ايعصٜص يًعًّٛ ٚايتك١ٝٓ.    -

 بسْاَر ايتعإٚ ايدٚيٞ )ايتٛأ١َ(.   -

 ّ 2030يٛط١ٝٓ تٛدٝ٘ ايبشح ايعًُٞ يتشكٝل ايسؤ١ٜ ا  -

عػس٠ ايتطع١ ٖي   قساب١ 1439ست٢  1435املُٛي١ َٔ اؾاَع١ خالٍ األعٛاّ َٔ  ٚقد بًػت املٝصا١ْٝ اييت مت إْفاقٗا ع٢ً األعاخ ايع١ًُٝ

 ًَٕٝٛ زٜاٍ .

قي١ ايييت تيسبط    إٕ لاح اـط١ اإلضرتاتٝذ١ٝ يعُاد٠ ايبشيح ايعًُيٞ, ٜتطًيب ؼدٜيد األطيساف املستبطي١ باـطي١, ٚؼدٜيد طبٝعي١ ايعال         

 ايعُاد٠ بٗرٙ األطساف, َٚٔ األطساف امل١ُٗ ٚايفاع١ً يف اـط١ اإلضرتاتٝذ١ٝ يعُاد٠ ايبشح ايعًُٞ َا ًٜٞ:

 ٚشاز٠ ايتعًِٝ. -

 اإلداز٠ ايعًٝا يًذاَع١. -
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 نًٝات اؾاَع١ ٚعُاداتٗا املطاْد٠ ٚٚسداتٗا املتدضض١. -

 األقطاّ األنادمي١ٝ باؾاَع١   -

 اَع١ َٚٔ يف سهُِٗ .أعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ باؾ -

 بعض اإلدازات ) اإلداز٠ املاي١ٝ ٚإداز٠ ايعالقات ايعا١َ , إداز٠ املطتٛدعات , إداز٠ ايتدطٝط ٚاملٝصا١ْٝ. -

 املسانص ايبشج١ٝ ايٛط١ٝٓ  َجٌ َد١ٜٓ املًو عبد ايعصٜص يًعًّٛ ٚايتك١ٝٓ. -

 عُادات ايبشح ايعًُٞ املٓا س٠ يف اؾاَعات ايٛط١ٝٓ "  -
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 داد اخلط١ َٓٗح١ٝ إع

 

متجًت اـطٛات اإلدسا١ٝ٥ يف تضُِٝ اـط١ . يعُاد٠ ايبشح ايعًُٞ( 2022-2018)١ ٝمخاض اضرتتٝح١ٝبإعداد خط١ فسٜل ايعٌُ  قاّ

 اإلضرتاتٝذ١ٝ يف اآلتٞ :

 

 .أعالٙع٢ً أعغا٤ ايفسم نُا ٖٛ َبني  عٌُ إلعداد اـط١ اإلضرتاتٝذ١ٝ ٚتٛشٜع املٗاّ فسٜلٌ ٝتصه .4

ٝات ٚعُادات ًذ١ٓ االضتػاز١ٜ: مت عكد ادتُاع َع ايًذ١ٓ االضتػاز١ٜ املػسف١ ع٢ً إعداد اـطط اإلضرتاتٝذ١ٝ يهاالضتعا١ْ بايً .2

اؾاَع١ ٚذيو ملسادع١ بعض ايفٓٝات املتعًك١ بإعداد اـط١ اإلضرتاتٝذ١ٝ ملساعاتٗا عٓد ايبد٤ يف ايعٌُ, ٚيًتٓطٝل ٚايتػاٚز يف َساسٌ 

 ا ٚعسعٗا ع٢ً ايًذ١ٓ املدتض١.إعداد اـط١ ست٢ االْتٗا٤ َٓٗ

 تكطِٝ املٗاّ ع٢ً فسٜل ايعٌُ: سٝح مت تٛشٜع املٗاّ األضاض١ٝ يف تضُِٝ اـط١ ٚاييت تغُٓت ايبٓٛد ايتاي١ٝ: .3

 َطح يبعض ايتذازب املتعًك١ بٛعع االضرتاتٝذٝات ٚاضتعساعٗا يالضتفاد٠ َٓٗا يف تضُِٝ االضرتاتٝذ١ٝ اؿاي١ٝ. ( أ)

 اتٝذ١ٝ.تضُِٝ َكرتح َبد٥ٞ يالضرت ( ب)

 تٛشٜع ايبٓٛد ايداخ١ًٝ يالضرتاتٝذ١ٝ يًبد٤ يف صٝاغتٗا, ٚقد مشًت اآلتٞ: ( ت)

  ًُٞؼًٌٝ ب١ٝٓ عُاد٠ ايبشح ايع 

 ؼدٜد اي١ٝ يًُساقب١ ٚ ايتشطني 
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  ؼدٜد ايسؤ١ٜ ٚايسضاي١ ٚاألٖداف ٚايكِٝ ٚاملؤغسات االضرتاتٝذ١ٝ : سٝح عكد فسٜل ايعٌُ عدد َٔ اؾًطات يتشدٜد

 َسادعتٗا ٚفكا يفًطف١ ايعٌُ يف ايعُاد٠.ٖرٙ املهْٛات ٚ

 

 ٚعع اي١ٝ يًتشطني ٚ املساقب١ 

 )أ( ايتشطني: 

ؼسظ عُاد٠ ايبشح ايعًُٞ ع٢ً االيتصاّ مببدأ ايتشطني ٚايتطٜٛس املطتُس ألعُاٍ ايعُاد٠ ٚأْػطتٗا, ٚذيو َٔ خالٍ  

 اآلتٞ :

دعِ األعاخ ايع١ًُٝ, ٚتطع٢ ايعُاد٠ يف ايٛقت اؿايٞ تطٜٛس ايرباَر اآلي١ٝ اييت تطٌٗ عٌُ ايعُاد٠ خاص١ يف فاٍ -1

 إىل عح تطٜٛس بسْاَر آيٞ غاٌَ.

تطٜٛس ايرباَر اييت تعٌُ عًٝٗا ايعُاد٠, سٝح تتطًع ايعُاد٠ خالٍ ايفرت٠ ايكاد١َ إىل ايعٌُ يف عدد َٔ املػسٚعات -2

 ات ايبشج١ٝ. َجٌ: َػسٚع اؾٛا٥ص ايع١ًُٝ, َٚػسٚع اجمل١ً ايع١ًُٝ, َٚػسٚع اجملُٛع

ٚقد مت تػهٌٝ ؾ١ٓ َه١ْٛ َٔ ضعاد٠ عُٝد ايبشح ايعًُٞ ٚبعغ١ٜٛ املػسف ع٢ً ٚسد٠ ايبشٛخ ٚاالضتػازات َٚطتػاز 

 ايعُاد٠,  ملٓاقػ١ ناف١ االقرتاسات اـاص١ بتطٜٛس ٚؼطني ايعٌُ يف ايعُاد٠.
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 )ب( املساقب١:

٠ ايبشح ايعًُٞ, بهاف١ األٖداف اييت تطع٢ إىل ؼكٝكٗا , َٔ ٜتُجٌ اهلدف َٔ املساقب١ ايتأند َٔ َد٣ ايتصاّ عُاد    

خالٍ املتابع١ املطتُس٠ يتٓفٝر األعُاٍ ٚاألْػط١ اييت تكّٛ بٗا ايعُاد٠ بضف١ دٚز١ٜ, ٚألدٌ ؼكٝل ذيو ع٢ً ٚد٘ ايدق١, 

 ؼسظ ايعُاد٠ ع٢ً ٚعع خط١ عٌُ يهاف١ األعُاٍ ٚاألْػط١ تتُجٌ فُٝا ًٜٞ:

 ٚاألْػط١ اييت َٔ املفسٚض إٔ تكّٛ بٗا ايعُاد٠ خالٍ ايعاّ األنادميٞ.ؼدٜد ناف١ األعُاٍ  .1

 ؼدٜد ددٍٚ شَين يتٓفٝر نٌ ١َُٗ ْٚػاط . .2

 ؼدٜد املطؤٍٚ َٔ َٓطٛبٞ ايعُاد٠ عٔ تٓفٝر امل١ُٗ أٚ ايٓػاط . .3

 ُٞ.ؼدٜد املطؤٍٚ عٔ َتابع١ تٓفٝر بٓٛد اـط١ ٚفكا يًذدٍٚ ايصَين املعتُد َٔ قبٌ عُٝد ايبشح ايعً .4
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مراجعة ونقييم نسب االنجاز  اخلط١   اعداد َضادز

 في الخطة
2020 الوطني التحول برنامج 2030 المملكة يةرؤ  

 للتعليم المستقبلية الخطة

(آفاق) الجامعي  

التحليل االستراتيجي 

 للوضع الراهن

 التحليل الرباعي للوصع الراهن

 (والتهديدات الخارجية )الفرص البيئة تحليلتحليل البيئة الداخلية )نقاط القوة والضعف(  

 المقارنات المرجعية  جهات البحثيةالتقارير االحصائية لل

 لعمادة البحث العلمي االستراتيجية الخطة وتنفيذ إعداد منهجية

 

 لبحثية الجهات امعرفة توجهات 

   المجاميع البحثية –الكليات ـ المراكز البحثية ـ الوحدات البحثية ـ الكراسي البحثية 

 التوجه االستراتيجي

 الخطة تنفيذ ومتابعة

 االستراتيجية

 تخطيط موارد الخطة 

 متابعة الخطة االستراتيجية

 ولويات البحثيةاال القيم  الرسالة  الرؤية

 بطاقة االداء المتوازن
 يسيةئمؤشرات االداء الر االهداف الفرعية االهداف االستراتيجية 

 مؤشرات االداء التشغيلية  الخريطة االستراتيجية المبادرات 

 الخطة التشغيلية 

الخطة االستراتيجية 

 جامعة تبوك
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 ْظس٠ عا١َ ع٢ً ع١ًُٝ إعداد اخلط١ االضرتاتٝح١ٝ

 :َضادز اخلط١

 اعتُدت اـط١ االضرتاتٝذ١ٝ يعُاد٠ ايبشح ايعًُٞ ع٢ً عد٠ َضادز َٓٗا: َسادع١ ٚتكِٝٝ اـط١ االضرتاتٝذ١ٝ ايطابك١, َٚؤغسات األدا٤ يف

ٚاملتطك١ َع ٚزؤ١ٜ  ايبشح ايعًُٞ )اإلصداز اـاَظ(  ٚاـط١ املطتكب١ًٝ يًتعًِٝ اؾاَعٞ آفام, ٚ اـط١ اإلضرتاتٝذ١ٝ ايجا١ْٝ ؾاَع١ تبٛى

 . 2020, ٚبسْاَر ايتشٍٛ ايٛطين 2030املًُه١ 

 دٚز نٌ َضدز َٔ َضادز بٓا٤ اخلط١ االضرتاتٝح١ٝ :

 يف اخلط١ االضرتاتٝح١ٝ األٚىل يًحاَع١: عُاد٠ اي جناشَساجع١ ٚتكِٝٝ ْطب ا -4

ا١َ يًدط١ االضرتاتٝذ١ٝ. مت إعداد تعد ْتا٥ر املسادع١ حملاٚز ٚأٖداف ٚبساَر َٚبادزات َٚؤغسات أدا٤ اـط١ االضرتاتٝذ١ٝ َٔ املدخالت اهل

ًُٞ, ايتضٛز ايٓٗا٥ٞ سٍٛ احملاٚز ٚاألٖداف ٚاملبادزات َٚؤغسات األدا٤ اييت جيب إٔ تتغُٓٗا اـط١ االضرتاتٝذ١ٝ ايجا١ْٝ يعُاد٠ ايبشح ايع

 ٚػُٝع املبادزات اييت اتفكت ايًذ١ٓ ع٢ً أ١ُٖٝ تغُٝٓٗا يف اـط١ االضرتاتٝذ١ٝ ايجا١ْٝ.

 املطتكب١ًٝ يًتعًِٝ اجلاَعٞ )آفام(:اخلط١    -2

ٖٞ عباز٠ عٔ خط١ تتغُٔ ايسؤ١ٜ املطتكب١ًٝ يًتعًِٝ اؾاَعٞ يف املًُه١ مبا تتغُٓ٘ َٔ أٖداف اضرتاتٝذ١ٝ ط١ًٜٛ املد٣, متتد 

بايتٛدٝ٘ ايربقٞ زقِ )ب ٖيي( اعتبازا َٔ اعتُادٖا ٚايبد٤ بع١ًُٝ تٓفٝرٖا مبٛدب املٛافك١ ايطا١َٝ باعتُاد خط١ آفام 1450بتشكٝكٗا ست٢ )

 ٖيي(, ٚاملٛافك١ ع٢ً أبعاد تٛدٗاتٗا االضرتاتٝذ04/06/1432.١ٝ( تازٜذ )3562ّ/
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ٚعٓد إعداد خط١ آفام مت األخر بعني االعتباز االضتذاب١ ألِٖ ايتشدٜات ايكا١ُ٥ اييت تٛاد٘ ايتعًِٝ اؾاَعٞ, ٖٚٞ: ايُٓٛ ايطهاْٞ 

١ُٝٓ, ٚاألعبا٤ املاي١ٝ, ٚتأٌٖٝ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚايطًب١, ٚاملٛا١َ٤ َع ضٛم ايعٌُ, ٚثٛز٠ االتضاالت ٚايطًب االدتُاعٞ, ٚايتعًِٝ َٔ أدٌ ايت

 , ٚاؾٛد٠, ٚايهفا٠٤, ٚايعٛمل١ ٚايتٛدٗات ايعامل١ٝ.ٚ ايبشح ايعًُٞ , ٚاألمناط اؿدٜج١ يًتعًِٝ ايعايٞٚتك١ٝٓ املعًَٛات

 : 2222ٚ بسْاَخ ايترٍٛ ايٛطين  2232املًُه١  ضرتاتٝح١ٝ ايثا١ْٝ يًحاَع١ ع٢ً ض٤ٛ زؤ١ٜاخلط١ اإل   -3

 بساَر تكدِٜ خالٍ َٔ ايتعًِٝ ٚايبشح ايعًُٞ, يف ايتُٝص ع٢ً أندت زؤٜتٗا اؾاَع١; فكد زؤ١ٜ ٚزضاي١ َٔ َغاَني اـط١ اْطًكت ٖرٙ

 ايعًُٞ ٚايبشح ايتعًِٝ فاالت يف اؾٛد٠ٚ يًتُٝص ايدٚي١ٝ باملعاٜري إىل االيتصاّ يًعٌُ, ٚأغازت زضايتٗا نأضاع َٚعتُد٠ َتطٛز٠ أنادمي١ٝ

 ايع١ًُٝ ايبشٛخ ٚتدعِ ايعٌُ باملػازٜع ايت١ُٜٛٓ باملٓطك١, ٚضٛم اجملتُع ساد١ تًيب ٚعج١ٝ تع١ًُٝٝ خدَات تكدِٜ خالٍ َٔ اجملتُع, ٚخد١َ

. اجملتُع َٚؤضطات أفساد َع َجُس٠ ٚغسانات قاتعال بٓا٤ إىل باإلعاف١ املعسف١, اقتضاد ٚبٓا٤ احملًٞ اجملتُع ت١ُٝٓ يف تطِٗ اييت ٚايتطبٝك١ٝ

 ١٦ٖٝ ع٢ً ايعا١َ ايتٛدٗات ٚزمست يًذاَع١, األٚي١ٜٛ ذات االضرتاتٝذ١ٝ يًكغاٜا عاًَا ٚصفًا اـط١ قدَت ٚزضايتٗا اؾاَع١ يسؤ١ٜ ٚؼكٝكًا

 ايعًُٞ, ايبشح ٚتطٜٛس ٚايتعًِ, ايتعًِٝ يف يتُٝصا سٍٛ: االضرتاتٝذ١ٝ ايتٛدٗات ٖرٙ متشٛزت ٚقد ٚايكٝاع. يًتطبٝل قاب١ً اضرتاتٝذ١ٝ أٖداف

َٚٔ  .ايدخٌ َضادز تٜٓٛع إىل باإلعاف١ ٚاملايٞ, اإلدازٟ ايٓظاّ ٚؼطني ٚداذب١, قفص٠ داَع١ٝ ب١٦ٝ ٚبٓا٤ اجملتُع, خد١َ يف ٚاملطا١ُٖ

 :يًذاَع١ ضرتاتٝذ١ٝ امل١ُٗايكغاٜا اإل

م ع٢ً ايبشح اْفالت اإلدٚزفع َع ,ٚتٛفري َضادز ايتٌُٜٛ املال١ُ٥ ,اؾاَع١ يف ٞؼطني دٛد٠ ايبشح ايعًُ :ٞدٛد٠ ايبشح ايعًُ .1

 , ٚاالٖتُاّ بايبشٛخ اييت تطاِٖ يف بٓا٤ اقتضاد املعسف١ٝ.١ْفام ايعاملإلىل َعدالت اإايٛصٍٛ  بٗدف ٞ;ايعًُ

 ١.سانات ايتدزٜب١ٝ ٚاالضتػاز١ٜ ٚايبشجَٝجٌ: ايػ ايػسانات َع َؤضطات ٚأفساد اجملتُع, تطٜٛس .2
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  :َطتٛاٖا يًٛصٍٛ إىلعُاد٠ ايبرث ايعًُٞ جباَع١ تبٛى املتُٝص٠ اييت تطع٢  عُادات ايبرث ايعًُٞ   -4

ٛعح َطازٖا ايرٟ تسغب يف َٛاصًت٘ ٚايٛد١ٗ ت تَٚؤغسا ,اختٝاز داَعات عامل١ٝ َتُٝص٠, َٔ غأْ٘ إٔ ٜٛفس ؾاَع١ تبٛى فسصًا يكٝاع أدا٥ٗا

 األٖدافيتكِٝٝ ايتكدّ مٛ ؼكٝل  ;ٔ َٔ داخٌ اؾاَع١ ٚخازدٗا األدا٠ اييت ميهٔ اضتدداَٗا بػهٌ َطتُساييت تطتٗدفٗا. إْ٘ ميٓح املطتفٝدٜ

تكدِٜ  ٞٚيٝتٗا األضاض١ٝ ٖؤباضتدداّ َعاٜري َٛعٛع١ٝ قاب١ً يًكٝاع. ٚقد بدأت اؾاَع١ ع١ًُٝ ؼدٜد اؾاَعات املتُٝص٠, َٔ خالٍ إدزانٗا بإٔ َط

االت ف تطٜٛس ايطاق١ االضتٝعاب١ٝ ٚايب١ٝٓ ايتشت١ٝ املٓاضب١ يًدزاضات اؾاَع١ٝ ٚايبشٛخ يف . ٜٚدعِ ٖرا ايتٛد٘ ايسغب١ يفتعًِٝ عايٞ اؾٛد٠ يطالبٗا

ٚيف ٖرا اجملاٍ   .قدد٠ َٔ غأْٗا إثسا٤ ايتذسب١ ايتع١ًُٝٝ يد٣ ايطالب ٚتصٜٚد اؾاَع١ بٛضا٥ٌ َبتهس٠ تطاعدٖا ع٢ً خد١َ اجملتُع بػهٌ َتُٝص

 :ٖٚٞ ايتعًِٝ,يف  تتفل َع ضعٞ اؾاَع١ مٛ ايتُٝص ,ايعاملٞاحملًٞ ٚ :املطتٜٛني َع١ بتشدٜد داَعات َتُٝص٠ ع٢ًقاَت اؾا

 

 األمريكيت المتحذة الىالياث ,واشنطن جامعت. 

 .داَع١ املًو ضعٛد: املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ 

 الهاشميت األردنيت المملكت ,األردنيت الجامعت. 

 

َٔ ب١ٝٓ ؼت١ٝ ٚقدز٠  َٞا ٜهف- يف ايٛقت اؿايٞ- متًو الأْٗا  بطبب سداث١ ْػأتٗا,ٚ بايتايٞ عُاد٠ ايبشح ايعًُٞ, داَع١ تبٛى,  تدزىٚ

 ٟاير ٞؼكل االعرتاف ايدٚي ٞن ;ٕ بًٛغ ذيو ٜتطًب دٗدًا نبريًا َٚتٓاضكًاأتكّدز سكٝك١  ٖٞٚ املتُٝص٠.إلاشات ٖرٙ اؾاَعات  بُٗا فهس١ٜ ؼانٞ

 َٞٔ عصميتٗا يًعٌُ ع٢ً ؼكٝل ايتُٝص, ٚاملغ ٜغعف, ٚال عُاد٠ال ٜكًٌ َٔ محاع اي إال إٔ ٖرا ؾاَعات ع٢ً َد٣ عكٛد َٓر تأضٝطٗا.انتطبت٘ تًو ا

 ؼطني بسافٗا ٚخدَاتٗا. يف

 

 :  اإلضرتاتٝذ١ٝ ؼدٜد ايسؤ١ٜ ٚ ايسضاي١ ٚ ايكِٝ ٚ األٖداف

 زؤ١ٜ ٚ زضاي١ ايعُاد٠ ٚ أٖدافٗا ٚ تٛصٌ إىل االتٞ :  عكد فسٜل ايعٌُ عدد َٔ اؾًطات ٚ ايٓكاغات سٍٛ ؼدٜد
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 ) ؼكٝل ايتُٝص ايبشجٞ قًًٝا ٚإقًًُٝٝا ( . ايسؤ١ٜ :

 تطِٗ يف ت١ُٝٓ اجملتُع احملًٞ ٚبٓا٤ اقتضاد املعسف١ ( .اييت ) دعِ ايبشٛخ اإلبداع١ٝ  : ايسضاي١

 ايكِٝ :

 اؾٛد٠ ٚايتُٝص . -1

 ايعٌُ بسٚح ايفسٜل ايٛاسد . -2

 ٚاالبتهاز . االبداع -3

 ايػفاف١ٝ ٚاملطا٤ي١ . -4

 ايكٝاد٠ ٚؼٌُ املطؤٚي١ٝ . -5

 ؼٌُ املطؤٚي١ٝ اجملتُع١ٝ. -6

 األَا١ْ ٚاالسرتاّ -7
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 : اإلضرتاتٝذ١ٝ ٖدافاأل

 

  دعِ ايبشٛخ اإلبداع١ٝ يًُطا١ُٖ يف بٓا٤ اقتضاد املعسف١.  :ٍٚاهلدف األ

 قفص٠ ٚداذب١. عج١ٝ تٛفري ب١٦ٝ ٚايتك١ٝٓ ٚاـدَات يتطٜٛس ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ   ايجاْٞ:اهلدف 

 .املطا١ُٖ ايفعاي١ يف ايت١ُٝٓ املطتدا١َ ٚخد١َ اجملتُع  ايجايح:اهلدف 

 .تطٜٛس بسْاَر األعاخ املُٛي١ بايرتنٝص ع٢ً ايعٌُ اؾُاعٞ ٚ اجملُٛعات ايبشج١ٝ  ايسابع:اهلدف 
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  المبادرات  االهداف

  

1-1 

 

 ١ُ يف بٓا٤ اقتضاد املعسف١دعِ ايبشٛخ اإلبداع١ٝ يًُطاٖ

 

  ايتدزٜظ ١٦ٖٝ ألعغا٤ ايبشج١ٝ املٗازات تطٜٛس 1-1

 تطٜٛس املٗازات ايبشج١ٝ يًطالب 1-2

 دعِ بسا٤ات االخرتاع 1-3

 دعِ ايبشٛخ االضرتاتٝذ١ٝ 1-4

1-2 

تطٜٛس ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ ٚايتك١ٝٓ ٚاـدَات يتٛفري ب١٦ٝ عج١ٝ قفص٠ 

 ٚداذب١

 يباسجني مبضادز ايدعِ اـازدٞ املتاح يبشٛثِٗتعسٜف ا 2-1

 ايعًُٞ ايبشح ـد١َ ايبشج١ٝ ٚاملدتربات املعاٌَ تطٜٛساملطا١ُٖ يف  2-2

3-1 
 املطا١ُٖ ايفعاي١ يف ايت١ُٝٓ املطتدا١َ ٚخد١َ اجملتُع

 املطا١ُٖ يف تٓفٝر أعاخ تطِٗ يف سٌ َػهالت اجملتُع 3-1

 َػرتن١ َع دٗات خازد١ٝاملطا١ُٖ يف ادسا٤ عٛخ  3-2

 تطٌٗٝ ١َُٗ ايباسجني يعٌُ عٛخ َع دٗات خازد١ٝ 3-3

4-1 

تطٜٛس بسْاَر األعاخ املُٛي١ بايرتنٝص ع٢ً ايعٌُ اؾُاعٞ 

 ٚاجملُٛعات ايبشج١ٝ.

 دعِ ايعٌُ ايبشجٞ املػرتى 4-1

 إْػا٤ ْظاّ يدعِ اجملُٛعات ايبشج١ٝ 4-2

 األٖداف االضرتاػ١ٝ ٚاملبادزات 
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ح ايعًُٞ, ع٢ً قٛزٜٔ أضاضٝني: ؼًٌٝ ايب١ٝٓ ايداخ١ًٝ, ٚايرٟ بدٚزٙ ٜٓكطِ إىل ؼًٌٝ ْكاط ايك٠ٛ ٜعتُد ؼًٌٝ ب١ٝٓ عُاد٠ ايبش

  .ْٚكاط ايغعف, ثِ ؼًٌٝ ايب١ٝٓ اـازد١ٝ, ٚايرٟ ٜتغُٔ ؼدٜد ايفسظ املتاس١ ٚايتشدٜات احملت١ًُ

 : ؼًٌٝ ايب١ٝٓ ايداخ١ًٝ -أ

ٛع١ َٔ احملددات اييت ميهٔ زصدٖا َٔ خالٍ ايعدٜد َٔ َؤغسات األدا٤ تتغُٔ ايب١ٝٓ ايداخ١ًٝ يعُاد٠ ايبشح ايعًُٞ فُ

اـاص١ بأْػط١ ايعُاد٠, ٚتدٚز ٖرٙ احملددات يف ايػايب سٍٛ َا تتُٝص ب٘ ايعُاد٠ َٔ ْكاطا يًك٠ٛ ْٚكاطا أخس٣ يًغعف, يرا 

١ٝ بٓا٤ ع٢ً تسغٝح عُدا٤ ايهًٝات  قاَت عُاد٠ ايبشح ايعًُٞ بعكد ٚزغ١ عٌُ ٚ دع٠ٛ أزبع١ أعغا٤ ٚ أزبع١ طالب َٔ نٌ نً

, سٝح مت عسض َٓذصات ايعُاد٠ خالٍ اـُظ ضٓٛات املاع١ٝ , ثِ بعد ذيو مت فتح ْكاش َٛضع َع املػازنني ٚ  ُطًب َٔ 

املػازنني تعب١٦ منٛذز مت تٛشٜع٘ عًِٝٗ يهتاب١ ْكاط ايك٠ٛ , ايغعف , ايفسظ ٚ ايتشدٜات َٔ ٚد١ٗ ْظسِٖ نباسجني ٚ 

  مجع ايُٓاذز ٚ َٔ ثِ فسشٖا ٚ ددٚيتٗا ثِ دزاضتٗا َٔ قبٌ ؾ١ٓ ٚعع اـط١ االضرتاتٝذ١ٝ يًعُاد٠. نطالب , مت

 ٚ بعد املٓاقػ١ سددت ايًذ١ٓ ْكاط ايك٠ٛ ٚ ايغعف ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ : 

 

 

 ايعًُٞ عُاد٠ ايبشح ب١ٝٓ ؼًٌٝ  (4ًَرل )
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 * ْكاط ايك٠ٛ:

ايعُاد٠ .  ضٓٛات ع٢ً تأضٝظ 8َٔ اـرب٠ اؾٝد٠ اييت تػهًت يًعُاد٠, يف كتًف أْػط١ ايبشح ايعًُٞ سٝح َغ٢ أنجس - .1

ٚ  عًُت يف فاٍ دعِ ايبشٛخ ايع١ًُٝ ألعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ داخٌ اؾاَع١ ألنجس َٔ ضت ضٓٛات َتتاي١ٝ, مما أد٣ إىل ٚدٛد 

 خرب٠ تسان١ُٝ يف ٖرا اجملاٍ ٚعدٜد َٔ اجملاالت األخس٣ املستبط١ بٓػاط ايبشح ايعًُٞ.

دزٜظ باؾاَع١, ٚاإلقباٍ ايػدٜد َٔ قبًِٗ يًتعإٚ َع عُاد٠ ايبشح ايعًُٞ يًشضٍٛ تٓٛع ايتدضضات ايع١ًُٝ ألعغا٤ ١٦ٖٝ ايت .2

 ع٢ً متٌٜٛ ألْػطتِٗ ايبشج١ٝ.

 ٚدٛد عدد َٔ ايباسجني املتُٝصٜٔ يف اؾاَع١ ٚ َٔ هلِ ْػاط عجٞ نبري خازز دعِ ايعُاد٠ .  .3

 ٟ يٛدطيت أٚ دعِ َادٟ زغِ قدٚدٜت٘ إال أْ٘ دعِ َطتُس. ايدعِ ايرٟ تتًكاٙ ايعُاد٠ َٔ اإلداز٠ ايعًٝا يًذاَع١ ضٛا٤ دعِ َعٓٛ .4

اـرب٠ اؾٝد٠ يفسٜل ايعٌُ بايعُاد٠, سٝح غازى فسٜل ايعٌُ املٛدٛد يف ايٛقت اؿايٞ يف تأضٝظ ايعُاد٠ َٚٔ ثِ تػهًت يدٜ٘  .5

 خرب٠ دٝد٠ يف  كتًف األْػط١ اييت تكّٛ بٗا ايعُاد٠ يف فاٍ ايبشح ايعًُٞ.

 اليهرت١ْٝٚ ٚ تطدريٖا يف خد١َ ايباسجني ٚ نريو ايتٛاصٌ االيهرتْٚٞ َع ايباسجني . تفعٌٝ االْظ١ُ ا .6

 إْػا٤ ٚناي١ يًتطٜٛس ٚ اؾٛد٠ تع٢ٓ مبتابع١ أْػط١ ايبشح ايعًُٞ ٚ االٖتُاّ مبعاٜري اؾٛد٠  .7

 فالت َضٓف١ سطب أٟ اع تطٜٛس اي١ٝ بسْاَر متٌٜٛ االعاخ ايداخًٞ ٚ ايتعدٌٜ ع٢ً غسٚط٘ سٝح ًٜصّ ايباسح بٓػس أعاث٘ يف .8

 يف زفع دٛد٠ األعاخ املٓػٛز٠ . ستُا ِٗ ضٝطمما فكط  Clarivate ISI أٟ 

تػذٝع أعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ع٢ً املػازن١ ٚ ايتكدِٜ ع٢ً َضادز متٌٜٛ خازز اؾاَع١ َجٌ َد١ٜٓ املًو عبدايعصٜص يًعًّٛ ٚ  .9

 ايتك١ٝٓ. 

 ايهًٝات.  ٚدٛد َعاٌَ َؤ١ًٖ زغِ قدٚد١ٜ عددٖا يف بعض .10
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 ٚدٛد خط١ إعال١َٝ دٝد٠ يًعُاد٠ تتُجٌ يف:   .11

 

 ايتشدٜح املطتُس ملٛقع ايعُاد٠ ع٢ً صفش١ اؾاَع١ اإليهرت١ْٝٚ. -

 ْػس أخباز ايعُاد٠ يف صشٝف١ اؾاَع١ فغال عٔ ايضشف احمل١ًٝ. -

ت ايطعٛد١ٜ , فغال عٔ ٚدٛد غبه١ اتضاالت ق١ٜٛ ٚفاع١ً تسبط ايعُاد٠ مبدتًف عُادات ايبشح ايعًُٞ باؾاَعا -

 َسانص ايبشٛخ ٚغريٖا َٔ املؤضطات املع١ٝٓ بايبشح ايعًُٞ.

ٚدٛد خط١ يًٓػس تتغُٔ إصدازات ايعُاد٠ َٔ ايٓػسات املتدضض١ فغال عٔ ٚدٛد ضًط١ً يٓػس ثكاف١ ايبشح ايعًُٞ, مت  -

 ٔ اؾاَع١ , ٚنتٝب عٔ األٚيٜٛات ايبشج١ٝ.نتٝبات ملًدضات األعاخ املُٛي١ َ 4إصداز ْػس٠ ثالث١ أعداد َٔ ْػس٠ ايعُاد٠ ٚ

خط١ َطتكب١ًٝ طُٛس١ يتٛضٝع كتًف أْػط١ عُاد٠ ايبشح ايعًُٞ, يتػٌُ ايعٌُ ع٢ً إصداز فالت َتدضض١ ٚدٛا٥ص  -

 تعٌُ ع٢ً تعصٜص ٚدعِ سسن١ ايبشح ايعًُٞ يف اؾاَع١ .

 ًٝات اؾاَع١ ٚؽدّ َٓطك١ تبٛى.خط١ َطتكب١ًٝ طُٛس١ ع٢ً إْػا٤ َسانص عج١ٝ َتدضض١ بايتعإٚ َع ن -

ٚدٛد قاعد٠ بٝاْات َتدضض١ تغِ عدد نبري َٔ املتدضضني يف كتًف فاالت ايبشح ايعًُٞ, يالضتعا١ْ بِٗ يف -

 أْػط١ ايعُاد٠ َٔ ؼهِٝ عٛخ ٚنتب ٚغريٖا .
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 * ْكاط ايغعف:

 ايبشح ايعًُٞ.اؿاد١ إىل ق٣ٛ بػس١ٜ تك١ٝٓ َدزب١ ع٢ً األْػط١ اييت تتطًبٗا َٗاّ عُاد٠  .1

 ععف ايدعِ املايٞ املكدّ َٔ اإلداز٠ ايعًٝا.  .2

 قدٚد١ٜ األعاخ املػرتن١ يت١ُٝٓ زٚح ايتعإٚ ٚ ايفسٜل ايبشجٞ.  .3

 قدٚد١ٜ املعاٌَ ايبشج١ٝ  ايهاف١ٝ.   .4

 قدٚد١ٜ نفا١ٜ ايدٚزات ايتدزٜب١ٝ ايالش١َ يتأٌٖٝ َٓطٛبٞ ايعُاد٠ َٔ املٛ فني اإلدازٜني.  .5

 عاخ اييت ٜتِ متًٜٛٗا. قدٚد١ٜ عدد األ .6

 عدّ تٛفس فسظ ألعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ؿغٛز املؤمتسات ٚ ايًكا٤ات ايع١ًُٝ إقًُٝٝا ٚ دٚيٝا.  .7

 عدّ تٛفس ايٛقت ايهايف يعغٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ألٕ ايرتنٝص ع٢ً ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ حيظ٢ بأٚي١ٜٛ يف ايهًٝات.  .8

 يٞ َع اؾاَع١. ععف ايتعإٚ ٚايتٛاصٌ احملًٞ ٚ اإلقًُٝٞ ٚ ايدٚ .9

 ععف تفعٌٝ دٚز ايطًب١ يف ايبشح ايعًُٞ .  .10

 عدّ ؽضٝط دٛا٥ص يًباسجني املتُٝصٜٔ .  .11

 ق١ً ايتعإٚ أٚ اْعداَٗا بني اؾاَع١ ٚ اؾٗات ذات اـرب٠ يف فاٍ ايبشح ايعًُٞ.  .12

ضضات ايع١ًُٝ قدٚد١ٜ بساَر ايدزاضات ايعًٝا ٚ اييت تتُجٌ يف غايبٗا بتدضضات تسب١ٜٛ َع قدٚد١ٜ ايتد .13

 ايتطبٝك١ٝ. 
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 ؼًٌٝ ايب١ٝٓ اـازد١ٝ: -ب

ٜتُجٌ ؼًٌٝ ايب١ٝٓ اـازد١ٝ يعُاد٠ ايبشح ايعًُٞ, فُٝا ٖٛ َتاح َٔ فسظ ميهٔ اضتجُازٖا , إعاف١ إىل ايتشدٜات احملت١ًُ 

َٔ ممجًٞ  اؾٗات يف  اييت ميهٔ إٔ تعسقٌ عٌُ ايعُاد٠ َطتكبال. قاَت عُاد٠ ايبشح ايعًُٞ بعكد ٚزغ١ عٌُ مت دع٠ٛ عدد

َٓطك١ تبٛى ناألَٔ ايعاّ ٚ عدد َٔ ايبٓٛى , ٚ نريو عدد َٔ  َدزا٤ ايػسنات . سٝح مت عسض ًَدط عٔ عُاد٠ ايبشح 

ٚ َٓذصاتٗا ٚ َا تٛادٗ٘ َٔ ؼدٜات داخ١ًٝ بٓا٤ ع٢ً َا مت ايتٛصٌ إيٝ٘ يف ايٛزغ١ اييت عكدتٗا ايعُاد٠ داخًٝا ٚ َٔ ثِ فتح 

ٜع اضتبٝإ ع٢ً املػازنني ٜتهٕٛ َٔ أزبع١ أض١ً٦ تتًدط سٍٛ َد٣ ثك١ اؾٗات يف عُاد٠ ايبشح ايعًُٞ ٚ ايٓكاش ٚ مت تٛش

نريو اضتعدادِٖ يتٌُٜٛ االعاخ , ٚ نإ ٖٓايو  فاٍ َفتٛح يًُػازى ٜهتب  ايتشدٜات ٚ ايفسظ َٔ ٚد١ٗ ْظسٙ سٝح 

 ظ ٚ ايتشدٜات ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ : عكدت ايًذ١ٓ ايتطٜٛس١ٜ ادتُاعا ٚ فسشت ايبٝاْات ٚ ـضت ايفس

 

 ايفسظ املتاس١:* 

اٖتُاّ ايدٚي١ مبٓطك١ تبٛى ٚ إقا١َ عدد َٔ املػازٜع ايهبري٠ يف املٓطك١ َجٌ َػسٚع ايبشس األمحس ٚ دطس  .1

 ايسبط َع مجٗٛز١ٜ َضس ايعسب١ٝ.

 ادٍ اـربات. املٛقع اؾػسايف  بايكسب َٔ األزدٕ ٚ مجٗٛز١ٜ َضس ايعسب١ٝ مما ٜطٌٗ ايصٜاز٠ ٚ تب .2

 ٚدٛد املهتب١ االيهرت١ْٝٚ ٚاييت تتٝح يًدخٍٛ اىل ايهجري َٔ املٛاقع ايبشج١ٝ املتٓٛع١ سٍٛ ايعامل.  .3

ٚدٛد عدد َٔ أعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٔ ذٟٚ اـربات يف فاالت َتعدد٠ ٚايرٜٔ ٜطاُٖٕٛ يف  ْػس عٛخ  .4

 باضِ داَع١ تبٛى.
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اص١ يًكٝاّ ببشٛخ ع١ًُٝ تطاِٖ يف سٌ بعض َػانٌ ٖرٙ االضتفاد٠ َٔ دعِ املؤضطات اؿه١َٝٛ ٚاـ .5

 املؤضطات ٚفتح أٚد٘ ايتعإٚ بني اؾاَع١ ٖٚرٙ املؤضطات . 

 ٚدٛد ٦ٖٝات اعتُاد عامل١ٝ ٚق١ًٝ ميهٔ االضتفاد٠ َٓٗا .  .6

 زغب١ اؾاَع١ يف اؿضٍٛ ع٢ً االعتُاد األنادميٞ ٚتٛفري َتطًبات اؿضٍٛ عًٝ٘ .  .7

 ت ايط١ٜٛٓ اييت تهٕٛ ع٢ً َطت٣ٛ اؾاَع١ زغِ قدٚدٜتٗا. املؤمتسات ٚ املًتكٝا .8

 املػازن١ يف َؤمتسات املٓاطل األخس٣ .  .9

 فسع١ تدزٜب ايطالب يف َعاٌَ املطتػفٝات .  .10

 ٚدٛد َػسٚعات عج١ٝ َتاس١ َٔ قبٌ َد١ٜٓ املًو عبدايعصٜص يًعّٛ ٚايتك١ٝٓ .  .11

 بسْاَر ايتشٍٛ ايٛطين . 2030ؼدٜد أٖداف ٚزؤ١ٜ ايباسجني َٔ خالٍ زؤ١ٜ املًُه١  .12

     

 ايتشدٜات احملت١ًُ:* 

 ايتػٝريات االقتضاد١ٜ احملت١ًُ ع٢ً ايبشح ايعًُٞ ٚاييت بدٚزٖا تؤثس ع٢ً ق١ُٝ ايدعِ املكدّ َٔ اؾاَع١. .1

ٚدٛد فسظ عٌُ أخس٣ يف داَعات تكدّ َٝصات أنجس يًباسجني املتُٝصٜٔ ٚايرٟ ٜػهٌ تٗدٜد ٚؼدٟ  .2

 ظاَع١ تبٛىيعُاد٠ ايبشح ايعًُٞ 

 ععف ثك١ ايكطاع اـاظ باؾاَعات ايٓاغ١٦ .3

 .ب١٦ٝ اؾاَع١ تسنص ع٢ً ايتدزٜظ بػهٌ نبري يف ع٢ً سطاب ايرتنٝص   ايبشح ايعًُٞ .4

 .عدّ ٚدٛد االضتكساز ايٛ ٝفٞ ألعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚ ايباسجني املتُٝصٜٔ .5
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 ١ٝ ايٓٛع١ٝ.عدّ تٛفس االَهاْات ٚاملعاٌَ ايالش١َ  إلدسا٤ بعض ايبشٛخ ايعًُ .6

 .عدّ ٚدٛد ايدعِ ايهايف يًُػازن١ يف املؤمتسات احمل١ًٝ ٚ ايدٚي١ٝ .7

ؼتاز إىل ايهجري َٔ ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ ٚاضتهُاٍ املسافل األضاض١ٝ ايغسٚز١ٜ ٚاييت قد تعٝل   داَع١ ْاغ١٦ .8

 .ايرتنٝص ع٢ً ايبشح ايعًُٞ
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