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  وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

 لكية الرتبية الاساس ية جامعة اببل



 تم تشكيل لجنة لهذا الغزض تألفت من السادة املدرجة اسماؤهم ادناه :

 

 بزئاسة السيد عميد الكلية  ) ا.د. علي عبد الفتاح الحاج فزهود(  

 املالخظاث الاطم ث

  أ.د. فساض طلُم خُاوي   .1
 
 معاون العمُد للؼإون العلمُت / عضىا

  أ.م.د . خُدز ظازق واظم  .2
 
ت / عضىا  معاون العمُد للؼإون الاداٍز

  ا.د عماد خظين املسػدي  .3
 
 زئِع كظم التربُت الخاصت / عضىا

  ا.د. فاضل عمسان عِس ى  .4
 
 زئِع كظم العلىم/ عضىا

  ا.م.د. زاطم اخمد عبِع  .5
 
 زئِع كظم اللغت العسبُت / عضىا

 زئِع كظم  أ.د. فساض طلُم خُاوي   .6
 
اضُاث و الحاطىب / عضىا  الٍس

 ػعبت الؼإون العلمُت م.د. امير هادي حدوع  .7

  م.م. واظم دمحم مىس ى الؼمسي   .8
 
 مدًس ػعبت الجىدة / عضىا

  الظُدة مها ئطماعُل خلُل  .9
 
 عضىا

  الظُدة ابتهال حابس هاصس  .11
 
 عضىا

 

 

 

 

 

 



ت ولُت التربُت ألاطاطُت  زٍؤ

ت التي حظهم في بىاء مجخمع املعسفت، لخصبذ اليلُت حظعى ولُت التربُت الاطاطُت الى  ادة التربٍى جدلُم الخميز والٍس

ين املهىُين ذوي الجىدة العالُت املظاهمين في جدلُم  ت واعداد التربٍى س اللاعدة املعسفُت التربٍى الاولى في جعٍى

ت الؼاملت للمجخمع العساقي.  الخىمُت البؼٍس

 زطالت ولُت التربُت ألاطاطُت

ت على وافت  س العملُت التربٍى العمل على بىاء مجخمع معسفي كادز على املىافظت عاملُا مً خالل املظاهمت في جعٍى

اتها العامت ومدازطها وجلدًم  اتها والؼساهت الفعالت والخعاون مع ولُاث الجامعت ووشازة التربُت ومدًٍس مظخٍى

البدث العلمي والاوؼعت العلمُت في ضىء كُم وخاحاث مبادزاث لإلصالح التربىي، والخىظُف الامثل للمعسفت و 

 املجخمع العساقي على وفم معاًير الاعخماد ألاوادًمي.

ضمان الخميز في مجاالث اعداد معلمين على دزحت عالُت مً الىفاءة في الخعلُم مدظمين بعمم  .1

ً على الخفاعل   الاحخماعي.املعسفت في مجال اخخصاصهم وممخلىين ملهازاث جلدًمها وكادٍز

ضمان الخميز في البدث العلمي والاوؼعت العلمُت املحللين الخخُاحاث املُدان التربىي وجددًاث  .2

 الخىمُت واملظاهمين في جساهم املعسفت. .

ضمان الخميز في خدمت املجخمع مً خالل الخعاون والؼساهت مع اولُاء امىز العلبت وادازاث املدازض  .3

 ومىظماث املجخمع املدوي.

اث املعاصسة والبدىر، ضما .4 س والخدظين املظخمس للخخصصاث العلمُت، في ضىء الىظٍس ن الخعٍى

ت والعلمُت.    وافضل املمازطاث في املُادًً التربٍى

س البرامج والخعغ والظُاطاث الخعلُمُت مً خالل الؼساهت الفعالت مع ولُاث  .5 املظاهمت في جعٍى

خاها العامت و   مدازطها.الجامعت ووشازة التربُت ومدًٍس

 

 أهـــداف ولُت التربُت الاطاطُت 

م:  .1  حعمُم الاًمان باللُم السوخُت والاخالكُت لدي العلبت عً ظٍس

ت الاًمان باهلل. . أ  جلٍى

 الالتزام باللُم الاخالكُت التي حاء بها الدًً الاطالمي الحىُف والدًاهاث الاخسي. . ب

ص مؼاعس املىاظىت والاهخماء لالمت. . ث  حعٍص

 الخبراث التي حظاعدهم على ان ًيىهىا مسبين ملتزميناهظابهم  . ر

 جىمُت الاججاهاث الاحخماعُت الظلُمت والؼعىز باملظإولُت والخعاون واخترام الىظام. . ج

م: .2  الازجلاء باملظخىي الخعلُمي عً ظٍس

سها. . أ  جدظين البرامج الخعلُمُت وجعٍى

س املىاهج العلمُت وجددًثها وحعلها مىاهبت للخعىزاث العلمُت املعاصسة.  . ب  اطخمساز جعٍى



ظُت وإػاعت العالكاث إلاوظاهُت بُجهم . . ث  دعم الخفاعل بين العلبت والهُئت الخدَز

 الخىطع في املجال الخعلُمي العملي والخعبُلي. . ر

س ك . ج  دزاتهم الراجُت. جىمُت الاججاهاث العلمُت لدي العلبت بما ًمىجهم مً جعٍى

م: .3  جىفير الخىىىلىحُا الحدًثت وجعبُلها في العملُت الخعلُمُت عً ظٍس

 زبغ اطخخدام الخىىىلىحُا الحدًثت في العملُت الخعلُمُت. . أ

ت داخل اليلُت. . ب  الخىطع في اطخخدام الخىىىلىحُا في العملُاث الاداٍز

ظُت. . ث  ئجاخت الخىىىلىحُا الحدًثت للعلبت والهُئت الخدَز

م: .4 ظُت واليادز الادازي في اليلُت عً ظٍس  الازجلاء بأداء الهُئت الخدَز

 دعم البدىر العلمُت.  . أ

 دعم املىذ الدزاطُت. . ب

ب وجدظين الاداء. . ث  اعداد بسامج للخدٍز

س. . ر  الخعاون بين اليلُت واليلُاث الاخسي في مجال البدث والخعٍى

اث العلمُت السصِىت. . ج  جىفير املساحع الدوٍز

م:  .5  الخىطع في العالكاث الخازحُت واملؼازواث عً ظٍس

ب مً خالل اكامت الدوزاث والىدواث. . أ ت الاعداد والخدٍز  الخعاون مع وشازة التربُت/مدًٍس

ً مجهم في الحُاة العملُت. . ب م املخميًز جين باليلُت مً خالل جىٍس  الظعي الجاد لسبغ الخٍس

م للمعلمين الاوا . ث  ئل.ازطاء جللُد الاخخفاء والخىٍس

 

 كُم ولُت التربُت الاطاطُت

 الاعتزاش بالترار  .1

 الجىدة .2

 النزاهت  .3

 املهىُت .4

 الخجدًد .5

 الخعلم مدي الحُاة .6

 املظإولُت .7

 الخعاون  .8

 الؼساهت .9

ت .11  الحٍس



 

 كُاض املعاًير واملإػساث للخعت الظابلت وجددًد املىاشهت الخخعُعُت

 

ت  املىازد البؼٍس

 

 :ُىن الخدَزظ -1

ظُين خظب )الؼهادة ، الدزحت العلمُت ،  في ضىء البُاهاث واملعلىماث التي جىفسث للجىت خىل أعداد الخدَز

مىً ئدزاج حدول ) ت( في زئاطت الجامعت وولُاتها ٍو ( الري ًمثل ملازهت بين املعُاز 1مدة الخدمت و الفئت العمٍس

 إلًجاد الفجىة .  
 
 اللُاس ي و املخدلم فعال

 ًد الفجىة خظب املعُاز اللُاس ي املخدلم فعال(: جدد1حدول )

ظُين( ث  فلساث معُاز)الخدَز

 خظب املإػساث

املعُاز 

 اللُاس ي

اليظب 

املخدللت 

 فعال 

 الىدُجت  الفجىة 

وظبت خملت الدهخىزاه ) للب أطخاذ ( ئلى عدد  1

ظُين إلاحمالي.  الخدَز

 طلبُت 51% % 19 70%

+ أطخاذ  وظبت خملت الدزحاث العلمُت )أطخاذ 2

ظُين إلاحمالي.  مظاعد( ئلى عدد الخدَز

 اًجابي 14% 64% 50%

ظُين  3 وظبت خملت ػهادة الدهخىزاه ئلى عدد الخدَز

 إلاحمالي.

 طلبُت 26% 54% 80%

ظُين للفئت ) 4 ( طىت ئلى عدد 21-11مدة خدمت الخدَز

ظُين إلاحمالي.  الخدَز

 اًجابي %2 62% 60%

 

5 

ظُين ضمً  ت )أعماز الخدَز ( 44-35الفئاث العمٍس

ظُين إلاحمالي.54-45و)  (ئلى عدد للخدَز

 اًجابي 15% 85% 70%

 



 املىظفين 

ت  في ضىء البُاهاث واملعلىماث التي جىفسث للجىت خىل )الخدصُل العلمي، العىىان الىظُفي، الفئت العمٍس

مىً ئدزاج حدول ) ( الري ًمثل ملازهت بين املعُاز 2ومدة الخدمت للمىظفين( في زئاطت الجامعت وولُاتها ٍو

 إلًجاد الفجىة. 
 
 اللُاس ي واملإػس املخدلم فعال

 )املىظفين والعمال((: جددًد 2حدول )
 
 الفجىة خظب املعُاز اللُاس ي واملخدلم فعال

 فلساث معُاز)املىظفين والعمال( ث

 خظب املإػساث

املعُاز 

 اللُاس ي

اليظب 

املخدللت 

 فعال 

 الىدُجت  الفجىة 

ىض + دبلىم    1 وظبت املىظفين)دبلىم عالي + بيالىٍز

 فني( الى عدد املىظفين إلاحمالي.

 اًجابي %3 63% 60%

وظبت عدد املىظفين )ئعدادًت + مخىطعت +  2

 ابخدائُت( الى عدد املىظفين إلاحمالي.

 اًجابي %3 33% 20%

ىخب( ئلى عدد املىظفين  3 وظبت عدد العمال )ًلسا ٍو

 إلاحمالي.

 طلبُت 18% 2% 20%

ت للمىظفين  4 وظبت عدد املىظفين مً الفئت العمٍس

 إلاحمالي.(طىت الى عدد للمىظفين 39 -31)

 طلبُت 48% 12% 60%

وظبت عدد املىظفين ممً لديهم خدمت ضمً فئت  5

 ( طىت الى عدد املىظفين إلاحمالي.11-21)

 طلبُت 25% 35% 60%

                    

 البنى الخدخُت 

اليلُاث، ألابيُت  في ضىء البُاهاث واملعلىماث التي جىفسث للجىت خىل البنى الخدخُت املخضمىت )أبيُت عماداث

مىً ئدزاج  1امللحلت، اللاعاث واملساهص، أبيُت ألاكظام العلمُت وامللحلاث ألاخسي( هما مبين في امللحم )  ( ٍو

 إلًجاد الفجىة.  3الجدول )
 
 ( الري ًىضح امللازهت بين املعُاز اللُاس ي واملخدلم فعال

 3الجدول )
 
 ) البنى الخدخُت ((: جددًد الفجىة خظب املعُاز واملخدلم فعال



املعُاز  فلساث معُاز) البنى الخدخُت ( خظب املإػساث        ث

 اللُاس ي

اليظب 

 املخدللت 

 الىدُجت  الفجىة 

 ئًجابُت صفس %90 %90 وظبت جىفس أبيُت عماداث ولُاث الجامعت. 1

 ئًجابُت صفس %90 %90 وظبت جىفس ألابيُت امللحلت في ولُاث الجامعت. 2

جىفس اللاعاث واملساهص امللحلت في ولُاث وظبت  3

 الجامعت.

 ئًجابُت صفس 90% 90%

 طلبُت %20 %70 %90 وظبت جىفس أبيُت ألاكظام العلمُت في ولُاث الجامعت. 4

 طلبُت %15 %75 %90 وظبت جىفس امللحلاث ألاخسي في ولُاث الجامعت. 5

 

 البدىر واملجالث العلمُت والخألُف والترحمت  -زالثا :

مً خالل البُاهاث واملعلىماث التي جىفسث للجىت خىل أعداد البدىر امليؼىزة داخلُا وخازحُا ، )عدد املجالث 

مىً ئدزاج حدول )  ( الري ًبين امللازهت4العلمُت وعدد الىخب املإلفت واملترحمت( الصادزة مً ولُاث الجامعت ٍو

 إلًجاد الفجىة.
 
 بين املعُاز اللُاس ي واملخدلم فعال

 )البدىر واملجالث العلمُت والخألُف 4حدول )
 
(: جددًد الفجىة خظب املعُاز اللُاس ي واملخدلم فعال

 والترحمت (

 فلساث معُاز )البدىر واملجالث العلمُت( ث

 خظب املإػساث

املعُاز 

 اللُاس ي

اليظب 

املخدللت 

 فعال 

 الىدُجت  الفجىة 

ظُين. 1  طلبُت %53 %37 %90 وظبت عدد البدىر امليؼىزة ئلى عدد الخدَز

 طلبُت %48 %2 %50 وظبت عدد البدىر امليؼىزة في الخازج ئلى عدد البدىر إلاحمالي. 2

ظُين إلاحمالي. 3  طلبُت %24 %34 %10 وظبت عدد الىخب املإلفت واملترحمت ئلى عدد الخدَز

اليلُاث التي جصدز مجلت علمُت ئلى عدد ولُاث وظبت عدد  4

 الجامعت.

 طلبُت 80% 10% 90%

 



 الهُيل الخىظُمي             

سه في ضىء الاججاهاث املظخلبلُت  ًخىفس لدي زئاطت حامعت بابل وولُاتها هُيل جىظُمي ، ًفضل مساحعخه وجعٍى

الخيظُم  –للجامعت بدُث ًخضمً ول ملىماث هجاح الخازظت الخىظُمُت ) الصالخُاث واملظإولُاث 

ت(.  –الخىصُف الىظُفي الدكُم  –والاجصاالث  ت إلاداٍز ت والالمسهٍص  املسهٍص

 العلبت

( والخاصت بعلبت 7,6,5مً خالل البُاهاث واملعلىماث التي جىفسث للجىت خىل أعداد العلبت...الجداول )

الدزاطاث ألاولُت الصباخُت، الدزاطاث ألاولُت املظائُت والدزاطاث العلُا جمثل ملازهت بين املعُاز اللُاس ي 

 إلًجاد الفجىة.
 
 واملخدلم فعال

 

 الصباخُت ظلبت الدزاطاث ألاولُت -1

)ظلبت الدزاطاث ألاولُت الصباخُت(5حدول )
 
 (: جددًد الفجىة خظب املعُاز واملخدلم فعال

 فلساث معُاز) العلبت الصباحي( ث

 خظب املإػساث

املعُاز 

 اللُاس ي

اليظب 

املخدللت 

 فعال 

 الىدُجت  الفجىة 

س ي  -أ     (10 -1) ظالب( الخخصصاث العبُت. –)جدَز

س ي   -ب     (20 -1) ظالب( الخخصصاث العلمُت. –)جدَز

س ي   -ج ــــ 1) (30 -1) ظالب( الخخصصاث إلاوظاهُت. –)جدَز  ئًجابُت صفس (31ـــ

 ئًجابُت صفس (35ـــــ1) (35-1) أعداد العلبت ئلى كاعت الخدَزع -د

 ظلبت الدزاطاث ألاولُت املظائُت  -2

 )ظلبت الدزاطاث ألاولُت املظائُت(: جددًد الفجىة خظب املعُاز 6حدول )
 
 واملخدلم فعال

 فلساث معُاز)العلبت املظائي( ث

 خظب املإػساث

 املعُاز

 اللُاس ي

املخدلم 

 
 
 فعال

 الىدُجت الفجىة

س ي   -أ        (10 -1) ظالب( الخخصصاث  ظبُت. –) جدَز



س ي   -ب     (20 -1) ظالب( الخخصصاث العلمُت. –) جدَز

س ي   -ج ـــــ 1)  (30 -1) ظالب( الخخصصاث إلاوظاهُت. –) جدَز  ئًجابُت صفس (31ـ

ع.  -د ــــ 1)  (35-1) أعداد العلبت ئلى كاعت الخدَز  ئًجابُت صفس (35ـ

 

 ظلبت الدزاطاث العلُا -3

 )ظلبت الدزاطاث العلُا(7حدول )
 
 (: جددًد الفجىة خظب املعُاز واملخدلم فعال

 الدزاطاث العلُا(فلساث معُاز )ظلبت  ث

 خظب املإػساث

 املعُاز

 اللُاس ي

 املخدلم

 فعال

الف

 حىة

 الىدُجت

 ئًجابُت   (14- 8) (10-10) عدد العلبت امللبىلين ئلى أعداد العلبت املخعغ لهم. 1

س ي   2  طلبُت  2  (5 -1 ) (7-1) ظالب(. –)جدَز

 

 خدمت املجخمع / آلُاث الخعاون مع املجخمع

واملعلىماث التي جىفسث للجىت خىل خدمت املجخمع/آلُاث الخعاون مع املجخمع ًمىً ئدزاج  في ضىء البُاهاث

 إلًجاد الفجىة.8الجدول)
 
 ( الري ًمثل ملازهت بين املعُاز اللُاس ي واملخدلم فعال

 )خدمت املجخمع / آلُاث الخعاون مع املجخمع(8حدول )
 
 (: جددًد الفجىة خظب املعُاز واملخدلم فعال

 فلساث معُاز )خدمت املجخمع( ث

 خظب املإػساث

 املعُاز

 اللُاس ي

اليظب املخدللت 

 فعال 

 الىدُجت الفجىة

وظبت أعضاء هُئت الخدَزع الرًً  1

ػازوىا بفعالُت في خدمت املجخمع ئلى 

 عدد هُئت الخدَزع إلاحمالي.

 ئًجابُت صفس 80% 80%

 وظبت وؼاظاث ولُاث الجامعت في خدمت املجخمع. 2

    %100مدىز اليؼاظاث في مجال العلىم  -أ



ت والاكخصادًت واملحاطبُت.  إلاداٍز

مدىز اليؼاظاث في مجال العلىم  -ب

عُت.  اللاهىهُت والدؼَس

100%    

مدىز اليؼاظاث العبُت وصحت  -ج

 املجخمع.

100%    

    %100 مدىز اليؼاظاث العلىم الصسفت. -د

 ئًجابُت  صفس  %100 %100 مدىز أوؼعت العلىم إلاوظاهُت. -هـ 

اضُت. -و     %100 مدىز اليؼاظاث الفىُت والٍس

    %100 مدىز العلىم الهىدطُت. -ش

 

ب أملظخمس:  الخعلُم والخدٍز

مىً ئدزاج الجدول) ب املظخمس ٍو ( الري 9في ضىء البُاهاث واملعلىماث التي جىفسث للجىت خىل الخعلُم والخدٍز

 اللُاس ي واملإػس إلًجاد الفجىة.ًمثل ملازهت بين املعُاز 

ب املظخمس(9حدول ) )الخعلُم والخدٍز
 
 (: جددًد الفجىة خظب املعُاز واملخدلم فعال

ب املظخمس(   ث  فلساث معُاز )الخعلُم والخدٍز

 خظب املإػساث

املعُاز 

 اللُاس ي

اليظب 

املخدللت 

 فعال

 الىدُجت الفجىة 

بُت مً أعضاء وظبت عدد املؼازهين في الدوزاث  1 الخدٍز

ع ئلى مجمىع عددهم  إلاحمالي في ولُاث  هُئت الخدَز

 الجامعت.

 ئًجابُت صفس 30% 30%

بُت مً املىظفين  2 وظبت عدد املؼازهين في الدوزاث الخدٍز

 ئلى وظبت العدد إلاحمالي للمىظفين في ولُاث الجامعت.

 ئًجابُت صفس 30% 30%

ظُين الى  وظبت عدد املؼازهين في وزغ العمل 3 مً الخدَز

 مجمىع أعضاء هُئت الخدَزع في ولُاث الجامعت.

 ئًجابُت صفس 25% 25%



وظبت عدد املؼازهين في وزغ العمل مً املىظفين في  4

 الجامعت الى مجمىع املىظفين في ولُاث الجامعت.

 ئًجابُت صفس 25% 25%

بُت خازج  5 وظبت عدد املؼازهين في الدوزاث الخدٍز

ظُين إلاحمالي.الجامعت مً  ظُين الى عدد الخدَز  الخدَز

 ئًجابُت صفس 20% 20%

بُت خازج  6 وظبت عدد املؼازهين في الدوزاث الخدٍز

الجامعت مً املىظفين الى العدد إلاحمالي للمىظفين في 

 ولُاث الجامعت .

 ئًجابُت صفس 20% 20%

وظبت عدد الدوزاث امللامت في الجامعت )الخعلُم  7

 عدد الدوزاث املخععت.املظخمس( الى 

100%    

 

 املىخبت العلمُت واملعلىماجُت

مىً ئدزاج حدول) (  11في ضىء البُاهاث واملعلىماث التي جىفسث للجىت خىل املىخبت العلمُت واملعلىماجُت ٍو

 إلًجاد الفجىة.
 
 الري ًمثل ملازهت بين املعُاز اللُاس ي واملخدلم فعال

 )املىخبت العلمُت واملعلىماجُت((: جددًد الفجىة خظب 11حدول )
 
 املعُاز واملخدلم فعال

 فلساث معُاز )املىخبت العلمُت واملعلىماجُت(          ث

 خظب املإػساث                      

املعُاز 

 اللُاس ي

اليظب 

املخدللت 

 فعال 

 الىدُجت  الفجىة 

 -عدد الىخب إلاحمالي ئلى عدد العلبت إلاحمالي   ) هخاب 1

 ظالب( .

 ئًجابُت  صفس  (6-1) (6-1)

 

2 

ً الىخب املخىفسة )ظالب  عدد العلبت إلاحمالي ئلى عدد عىاٍو

 عىىان(.–

 طلبُت 1 (2ــــ 1) (1-3)

اث واملجالث  3 عدد ظلبت الدزاطاث العلُا ئلى عدد الدوٍز

ت(. -العلمُت املخىفسة ) ظالب   دوٍز

 طلبُت 4 (6ــــ 1) (1-10)

ذ  4  طلبُت 5 (5ـــ 1) (10-1)عدد ظلبت الدزاطاث العلُا ئلى عدد السطائل الاظاٍز



 زطالت(. -الجامعُت)ظالب

عدد العلبت مً زواد املىخبت ئلى العدد إلاحمالي للعلبت  5

 بالجامعت.

    (11ـــ3)

هخاب -عدد العلبت إلاحمالي ئلى عدد الىخب املعازة )ظالب 6

 معاز( .

 ئًجابُت  صفس (1-3) (1-3)

عدد املىظفين ذوي الاخخصاص في املىخباث ئلى ئحمالي  7

 املىظفين في مىخباث ولُاث الجامعت.

(6-10)    

ظُين  8 عدد مظخخدمي املىخبت الافتراضُت ئلى مجمىع الخدَز

 وظلبت الدزاطاث العلُا.

(1-1)    

 

 

 الخدَزع واملىاهج الخعلُمُت. 

مىً ئدزاج حدول) في ضىء البُاهاث واملعلىماث التي (  11جىفسث للجىت خىل الخدَزع واملىاهج الخعلُمُت ٍو

 إلًجاد الفجىة.
 
 الري ًمثل ملازهت بين املعُاز اللُاس ي واملخدلم فعال

 )الخدَزع واملىاهج الخعلُمُت(11الجدول)
 
 (: جددًد الفجىة خظب املعُاز واملخدلم فعال

  ث

 فلساث معُاز)الخدَزع واملىاهج الخعلُمُت(

 خظب املإػساث 

املعُاز 

 اللُاس ي

اليظب 

املخدللت 

 فعال 

 الىدُجت  الفجىة 

اطخخدام اطتراجُجُاث الخدَزع املعاصسة ئلى العدد  1

ظُين.  الىلي للخدَز

 ئًجابُت  صفس 70% 70%

عدد امللسزاث الدزاطُت أطبىعُا ئلى عدد الظاعاث  2

 املعخمدة في ولُاث الجامعت.

 طاعت( -)ملسز                 

 ئًجابُت  صفس 33% 33%



 

  SWOT Analysisجدلُل طىاث  

 هلاط كىة املإطظت

 حظاعد على اطخغالل الفسص املخاخت و ميافدت التهدًداث . 
 
 هلاط اللىة هي اًت ئمياهُاث داخلُت مىحىدة فعال

 خالل:وهلاط اللىة جمىً املإطظت الخعلُمُت مً جدلُم أهدافها مً 

م لبىاء العملُاث  .1 اعخماد املإطظت الخعلُمُت على الدزاطاث العلمُت و املُداهُت في زطم خازظت العٍس

سها و معالجت الخلل .  الخعلُمُت و جعٍى

جددد املىظمت الخعلُمُت معاًير و ػسوط اخخُاز اعضاء الهُئت الخدَزع مً خُث مإهالث املعسفت و   .2

 ظسائم الخدَزع و اطخخدام جلىُاث الخعلُمُت . 

جىفير املىظمت بسامج هفإة لخىمُت مهازاث و معازف اعضاء هُئت الخدَزع و ميافئتهم و حشجُع  .3

ً مجهم .  املخميًز

ُت عىد اكخضاء الحاحت خدماث الدعم املىاطبت للعالب الاحاهب خالل جىفس املإطظت الخعلُم .4

 دزاطاتهم في البلد و ان جيىن هره الخدماث مصممت لخلبُت الاخخُاحاث الخاصت بالعلبت .

جين في وضع  .5 ين و الخٍس حعمل املإطظت على اػسان ممثلي املجخمع املحلي و الاوادًمُين و الاداٍز

س للمإطظت الخعل  ُمُتخعغ الخعٍى

 جىافس بنى جدخُت مىاطبت .6

 امخالن اليلُت امللىماث الالشمت للىصىل ئلى ولُت مىخجت .7

8. .
 
 امخالن اليلُت مخخبراث للتربُت الخاصت جصىف الاولى عسبُا

ت هفإة .9  جىافس كُاداث ئداٍز

ت للبدث العلمي .11  جىافس السغبت اللٍى

ت لدي اليلُت لخلبُت اخخُاحاث املجخمع .11  السغبت اللٍى

 علمُت مميزة جداوي طىق العملوحىد أكظام  .12

 اطخددار اكظام علمُت جالئم خاحت الظىق وجىاهب الخعىز العلمي. .13

 وحىد بِئت عمل مىاطبت واوسجام بين املىظفين .14



 

 هلاط الضعف

 ضعف الخىصُف الىظُفي وجددًد املهام والصالخُاث. .1

 ضعف جددًث املىاهج الدزاطُت. .2

 والحيىمي.ضعف علىد املؼازهت مع اللعاع الخاص  .3

لها. .4  عدم اطدثماز البدىر وحظٍى

 عدم دعم ألاطاجرة والعلبت باملىازد املادًت واملالُت لغسض جدظين ألابدار العلمُت. .5

مظإولُت  مإػساث اللُاض املخسحاث املعلىبت الهدف

 الخىفُر

 الخىكُذ الصمني

الخعلُم 

الالىترووي و 

الخعلُم 

 املدمج 

حعلُم ًخمخع بالجىدة 

العالُت و أداء مخميز  

س الخعلُم في   لخعٍى

 الجامعاث العساكُت  . 

ـ اطخعمال ) املخخبراث الؼبُىتـ الظبىزاث 

ت (   الرهُت ــ  املىخبت الفُدًٍى

ظُين و العلبت بالحظاباث  د الخدَز ـــ جصٍو

د الالىترووي    البًر

ـــ ادخال اطتراجُجُت حعلُم الالىترووي في  ـ

دوزة ظسائم جدَزع التي ًلُمها مسهص 

 الخعلُم املظخمس . 

ـــ اطخخدام مىصاث الخعلُم الالىترووي 

  ، MOODLEاملعخمدة مً كبل الجامعت 

Google Classroom  

معاون 

العمُد 

للؼإون 

 العلمُت . 

( 2020- 2021) 100% 

ص البنى  حعٍص

الخدخُت 

 لليلُت 

ـــ جعىز اليلُت مً خالل 

بىاء اكظام حدًدة 

جدىاطب مع الجاهب 

الخعلُمي للىُلت   ــ 

مخخبراث مددزت و 

مجهصة بالخىىىلىحُا 

الحدًثت / كاعاث 

دزاطُت و كاعاث 

ب البدوي .   لخدٍز

 كظم معلمي الصفىف ألاولُت . -

 ( كاعت دزاطُت للصفىف ألاولُت .  15)    -

 ( كاعاث دزاطُت للدزاطاث العلُا . 5)   -

اء و الاخُاء   - مخخبراث في الخخصصاث الفيًز

 ( 8والىُمُاء عدد) 

 (  8مخخبراث للحاطىب عدد ) -

ب العلبت في  - كاعت ذو مدزج هبير لخدٍز

ػعبت 

ػإون 

الدًىان في 

 اليلُت . 

 

 (2124ـ2121)  -

- ( 2021 - 2023) 

 

- ( 2021- 2023) 

- ( 2021- 2025) 

 

 



كاعاث مخصصت 

 لألوؼعت الفىُت . 

ت عدد )  ( 1كظم اللغت إلاهيليًز

ظُين العدد )  -  ( . 12غسف للخدَز

ب ألاظفال  - كاعت مخخصصت ملعالجت وجدٍز

 ( . 1ذوي اضعساب الخىخد عدد )

 ( 1كاعت مخدف عدد) -

ت ) -  ( 12كاعاث ئداٍز

 ( 1كاعت مىاكؼاث للدزاطاث العلُا عدد ) -

 للمىاصفاث  -
 
ت وفلا مخصن للمىاد الىُمُاٍو

 ( 1العاملُت عدد )

 

- ( 2021- 2025) 

- ( 2022- 2024) 

 

- ( 2022- 2024) 

- ( 2021- 2022)  

 

- ( 2022 -2026) 

-( 2022- 2025) 

 (2123ـ 2121)  -

- ( 2021- 2023) 

جمىين 

اليىادز 

ظُت   الخدَز

زفع وظبت الحاصلين 

على ػهادة الدهخىزاه 

ملازهت بدملت ػهادة 

 املاحظخير 

وظبت اعلى مً خملت ػهادة الدهخىزاه  -

 ملازهت بدملت ػهادة املاحظخير في اليلُت 

معاون 

العمُد 

للؼإون 

 العلمُت .

- ( 2021- 2026)  

س و  جعٍى

جىمُت املىازد 

ت في  البؼٍس

املإطظت 

الخعلُمُت 

لخلبُت 

مخعلباث 

املإطظت و 

 املجخمع 

س و جىمُت  ب و جعٍى جدٍز

ت و  املىازد البؼٍس

اطدثمازها لخلبُت 

مخعلباث املإطظت 

الخعلُمُت و خدمت 

 املجخمع .

ت مً خالل اعداد  - ب املىازد البؼٍس جدٍز

بُت و وزغ عمل و هدواث ع لمُت . دوزاث جدٍز

) دوزاث او وزغ عمل الخعلم على البرامج 

الالىتروهُت و اطخخدام الخلىُاث 

الالىتروهُت الحدًثت بؼيل ٌظهل جِظير 

ت و العلمُت (   الاعمال إلاداٍز

وخدة 

الخعلُم 

 املظخمس. 

( 2021- 2026)   

 

 



 الفسص

 

اللغت العسبُت، الادب،   جىىع بسامج الدزاطاث العلُا )املاحظخير( بظذ اخخصاصاث )ظسائم جدَزع .1

ت، التربُت الخاصت، ظسائم جدَزع العلىم، ظسائم جدَزع الاحخماعُاث.  ظسائم جدَزع اللغت الاهيليًز

ت املظخلبلُت  .2 س البنى الخدخُت للمإطظت الخعلُمُت على وفم الحاحت الفعلُت والسٍؤ  جعٍى

س املىاهج الدزاطُت والترهيز على الجاهب الخعبُلي في البدث .3  العلمي .  جعٍى

 جفعُل علىد املؼازهت مع اللعاع الخاص والحيىمي .4

 جىفير الدعم املادي واملالي لألبدار العلمُت .5

س املىاهج واطخضافت  .6 حعلد املإطظت اجفاكُاث مع الاكظام املىاظسة في الجامعاث العاملُت السصِىت لخعٍى

مها سها وجلٍى  خبراء ملىاكؼت الُاث جعٍى

 املجخمع لخدظين املىكف الخىافس ي لليلُت فخذ اكظام علمُت جلبي خاحت .7

 

 التهدًداث

ت .1  ازجفاع ولفت البدث العلمي لبعض الخخصصاث التي جدخاج الى مىاد بدثُت ومخخبًر

 جداخل الصالخُاث مً كبل الظُاطُين والظادة الىىاب  .2

 جضازب الخعلُماث واللىاهين  .3

 حعدد الجهاث السكابُت الخازحُت .4

 طىء الىضع ألامني .5

جين  .6  عدم وحىد كعاع خاص ٌظخىعب الخٍس

 فسض الاطخثىاءاث مً حهاث خازحُت  .7

 كلت الخخصُصاث املالي .8

                                  


