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مو فككككطه   غ ككككطهة  ككككج ه مجكككك هتشككككلجنه خاككككصهاغةككككطه ةككككجغيطهة ا ككككطهة  ككككت ةتجخجطه -1

ة معكككغواججوههوم كككحو  هوضككك  هة وكككمغوهوة خكككو  هوشكككع طهة   ة كككغ هة للجكككطهوة  كككغ  ه

 وة تا ج هه

تأ   هللجطهها  طهة موة هف هاج غوها ذ هماتة  ه وهاشأ هة للجطهو   هةق غمهغ.:ه -2

ه هة عغم هه2007مو هة ها  ط ه للجط هة تغ ع هة موة  هها  ط ه ق م خغمعطهه–لغمت ة 

وم هة للجطهف هه1994-1993 غ نهة ذيهلغوهق هتأ سهف هة عغمهة   ة  ه

هة موة ه هوها  ط هة مع اجط هة موة  هها  ط ههمغ: ه لمججو هق مجو هتأ ج هغ   ةجط

هأمغهة جومهفغ للجطهتومهثالثطهأق غمه لمجطهه :0ة المع اجطه

 ق مهها  طهة معغ و -1

 ق مهها  طهة  ج ةمجكهوموة هة  اغء -2

 ق مهها  طهة  و جم هوة ةاغ غ هة  ت ولجمجغوجط. -3
 

 :  رؤية الكلية

للجكككطهها  كككطهة مكككوة هللجكككطه جغ جكككطهتاةةكككجطهتهككك  هه: حجكككطهة مح  كككطههة تعلجمجكككطه

إ ككخهالككلهخجككنهها  ككك هجعاككخه ثقغفككغ هة مككوة هة ها  كككجطهة تقلج جككطهويجكك هة تقلج جكككطه

تتاةكككككهة للجككككطهفكككك هها  ككككطهة معككككغ وهه0وتضككككغل هضغفككككغ هة علككككومهفكككك هة عككككغ مه

 هوها  ككككككككطهة  ككككككككج ةمجكهومككككككككوة هة  اككككككككغءهوها  ككككككككطهة  ككككككككو جم هوة ةككككككككاغ غ

ة  ت ولجمجغوجكككط.هوتعمكككنه لكككخهإ كككتض ةيهأق كككغمهها  كككجطهمتق مكككطه ها  كككطهة مكككوة ه

ة متاغهجككككطهفكككك هة ةككككم هوها  ككككطهة مككككوة هة ذلجككككطهوة ضجغتجككككطهوها  ككككطه ملجككككغ ه

 0(وة  ج   هة او جطههة تةاجع

 : الرسالة

تعاكككخهللجكككطهها  كككطهة مكككوة ه   ة كككطهلكككنهمكككغهجتعلكككله كككغ موة هة ها  كككجطهه

تةمجمغً،تةككككككككاجعغً،إ تلغ ةً،إاتجغ ةًهمككككككككوهأخككككككككنهة اهككككككككو ه م ككككككككتو ه

ة ةكككاغ طهفككك هة  ل ،وتقككك مهاككك مغتهغه  كككواهة عمكككنهلكككووهإوهة تاةككككه

ضجككككغ هجككككتالءمهوضغخككككطهة ق غ ككككغ هوةيا مككككطهة ةككككاغ جطهوجعكككك هضجوجككككغًه ل

هة ض جثطهوت و هغهة تلاو وخ 

 

 



 :هاالهداف العامة للكلية

ة ت لجككاهة كك قجله لمككوة هواوةةككهغهة عغمككطههمعكك و هأوههاككغكهت ة  ككغًهوثجقككغًه ككجوه

مثكككككنهة اكككككوةكهة مجلغاجلجكككككطهوة ض ة جكككككطهومقغومكككككطهة ت لكككككنهلمكككككغهإوهة ت كككككو ة ه

ة  ككككك جعطهفككككك همخكككككغ  هة فوكككككغءهوة ةكككككاغ غ هة ع كككككل جطهوة ها  كككككجطهة   جكككككطه

وموة هكككغهويج هكككغهمكككوهة ةكككاغ غ هتت لكككاهإاتكككغخهمكككوة هها  كككجطهذة هاةكككغ كه

 ككطهمها  ككجوهمككحهلجوه مهككغ ة هتملككاهمهمككوهمتمجكك، ،ه لجككصهتهكك  هة للجككطهإ ككخهتهج

ممغ  كككطهة عمكككنهوكككموهتاةةكككغ هها  كككطهة مكككوة هة ماتلفكككطهوها  كككطهة معكككغ وه

وها  كككككككطهة  كككككككج ةمجكهومكككككككوة هة  اكككككككغءههوها  كككككككطهة  كككككككو جم ة هوة ةكككككككاغ غ ه

ة  ت ولجمجغوجككككطهوجشككككمنهذ كككككهتةككككمجمهوتافجككككذهة م كككك ولغ هوة ملضومككككغ هوشككككتخه

جطهوتضوككككج هغه ق غ ككككغ هة ةككككاغ طه ملجككككغ هة تةككككاجعهوإاتجككككغ هة مككككوة هة ها  كككك

وة تعغمككككككنهة ضكككككك ة يهوهة مجلككككككغاجل هوتشككككككلجنهة معككككككغ وهإوككككككغفطه ات غ هككككككغه

وفضةككهغهوتض ككجوهاوةةككهغهلمككغهتاككتكهة للجككطهفكك ه  ة ككطهة مككوة هة  ككج ةمجلجطه

ومكككككوة هة  اكككككغءهوة  كككككو جم ة هوة مكككككوة هة م ل كككككطهوة ةكككككاغ غ هة  ت ولجمجغوجكككككطه

تفككككك اه اهكككككغهمكككككوهتعغمكككككنهضككككك ة يهتةكككككمجمغًهوتةكككككاجعغًهوإاتغخكككككغًهولغفكككككطهمكككككغهج

ومجلكككككغاجل هوها  كككككطهة  ككككك وفهولكككككذ كهلغفكككككطهة فضوةكككككغ هة تالفجكككككطهويجككككك ه

ه0ة تالفجطهة اغةطه غ موة هة ها  جط

 أ ككك هة للجكككطه لكككخهت،وجككك همات  ةتهكككغه غضككك يهة خهككك، هذة هة ماغشكككخءهة عغ مجكككطه -

ه لتقككك مة  ةكككجاطهض ةكككغهماهكككغه لكككخهتكككوفج ه ج كككطهتعلجمجكككطهوماكككغ ه ضثككك همال مكككجوه

 ة علم هة ل ج هة ضغةنهف همخغنهها  طهة موة .

 

ذهغهوكككككموهجكككككتض جككككك هة هككككك ة هة علمجكككككطهة  كككككت ةتجخجطهة م كككككتق لجطه لللجكككككطهوتاف -

ة ا كككط.ه  ملجكككطهتافجكككذهة ا كككطهة  كككت ةتجخجطهوفكككلهة هككك ة هة علمجكككطهوة محشككك ة ه

 ه(2026-2021ة قجغ جطه م  هامسه اوة هواالنهة فت  هة ،ماجطهة مض   ه

ه

ه

ه

ه



 هفككك ه(ه  ة كككطهتشكككاجكهاقكككغ هة قكككو هوة وكككعهSWOTة تضلجكككنهة   كككغ  ه  كككوة ه 

ههة  ج طهة  ةالجطهوة ف كهوة تض جغ ه ة ماغ  (هف هة  ج طهة اغ خجطه لللجط.

 SWOTالتحليل الرباعي 
 نقاط الضعف نقاط القوة

توجددف  ددي ال ليدد  رسادد  اردددال  اا ددفا  اا ددح  ااددت  

 مراجعتها داراا .

اا ددح  لاراجعدد  الرسادد  االردددال  ا دد  ال توجددف اليدد  

 متطلبات دوق العال.

الرسا  االردال  ااال فا  معلن  امتاح  لجايع العاملين 

. 

 ناك  عف اا ح  ي  هد  االاداب بهدا مدن ابدل العداملين 

 ددي الاسد دد  االطلبدد  . عددفب الاعر دد  باضددامين الرسادد  

ين االردال  ااال فا  االدتراتيجي  لل لي  مدن ابدل العدامل

 ) تفرا يين اموظفين ( ب بب عفب اال تااب باضامينها 

 

تتددو ر  ددي ال ليدد  بيانددات انادد  معلومددات حفا دد  تتحدديح 

 للعاملين دهول  العال االداري االفني . 

 

 ندداك  ددعف  ددي عقددف دارات انددفاات حددو   دد   الددنا  

اكيفي  العال عليها اذ ليس كل العاملين لفاه  دراا  به   

 االناا  . 
توجددددف  ددددي ال ليدددد  كددددوادر بةددددرا  كفددددو ة امس لدددد  ابا تلددددف 

ا ناك ال  ير من ال فا ات تاتلك بدرا ة اختدراف  دي   االختصاصات

 بحوثها العلاي   

 

ا تقار ال لي  الى العدفد ال دا ي مدن ال دادر الدوظيفي االداري الاس دل 

والكاار الالي اا لاذ  ندداك نقددض اا ددح  ددي ال ليدد  مددن الاددوظفين 

 البكرلوايوسلوالدبلوملالي  لالوسط لمنلحملة

ات  بنا  ال طط ا   برنامج زمني داي  امحفد ادرادد  

 علاي  

تفتقر ال لي  الى االدتقاللي   ي ات اذ القدرارات  دي ابلدب 

جوانددب العاليدد  التعليايدد  ااالدارادد  حيددر ا ددو  القددرار 

مركزاا ماا اعي  تحقيد  الرددال  ااال دفا  التدي تتبنا دا 

 الاسد  

 نددداك  دددعف بتا يدددل الاجتادددع الاحلدددي اددددوق العادددل  ال لي   ي ل تناياي  ات  مراجعتها بادتارار تاتلك

 ااشراكه  ي ا ع خطط تطوارا  ام تقبلي  للاسد  

تطب  ال لي  القوانين ال اص  بالجامعدات العراايد  ا نداك 

 دليل للا ساليات االصالحيات اِتعل  بالانت بين 

ن ابدل راادد  الجامعد  ا قدا ات  ا دع الايزانيد  لل ليد  مد

 لايزاني  االعواب ال ابق  اا مةابه  لها 

 عفب اجود نااب للتامين الصحي لانت بي ال لي  تتو ر اواعف ال لوك الوظيفي ل ا   الانت بين  ي ال لي 

ال طددد  الااليددد  ال تتضدددان  يهدددا مدددوارد كا يددد  لاواجهددد   توجف  ي ال لي  اجرا ات محادبي 

 ل الا اطر الاحتا

توجف  رص لالبتعاث الى حف ما البتعاث الانت بين الى 

 خارج القطر للفراد  االاستارات العلاي  

 

ال توجف  ي ال لي  تعلياات ااناا  ت هل ااامد  ادرادد   

 الطلب  االجانب  يها . 

تتبنى ال لي  دياد  الجودة الةدامل  ااالعتاداد االكدادااي 

م تبراتهددددا العلايدددد   ااددددف تبندددد  ال ليدددد  اتفاايدددد  لتا يددددل

 االعاملين  يها من اجل الحصو  على االعتاادا .  

اال لي  تحتاج الى دارات ا ا ي  للحصو  على اعتاادا  

 الجودة .

اوجف  ي ال لي  مواع ال تراني رداي اقفب خفمات 

 للجاهور االتفرا يين االطلب  . 

 

محفاداد  االجهدزة التقنيد  الحفا دد  الا دت فم   دي مجددا  

 التعلي  االتعل  .

تو ر نااب االي  اا ح  لتلقي مقترحات الانت بين من 

تفرا يين اموظفين اطلب  الدتقبا  ش وا   اكيفي  

 التعامل معها . 

ا  معددااير تقددوا  الا رجددات التعليايدد  ) الانددتج العلاددي(  

 الزال  تقليفا  .

 



 التهفافات ) الا اطر( الفرص الاتاح 

عقددف نددفاات للانت ددبين بادددتارار مددن الضددراري ا  اددت  

لةددرم مضددامين الرسادد  االردددال  ااال ددفا  امنااةددتها 

 اتطوار ا باا اواكب التطور العلاي الحاصل  ي العال  .

عددفب ادددتقرار الو ددع االمنددي  ددي البلددف االو ددع اكدد لك 

انتةار الو ع الوبااي ادى الى حف مدا  دعف  دي مواكبد  

 التطور العلاي . 

 

عقدددف اتفاايدددات تو مددد  مدددع عدددفد مدددن الجامعدددات العالايددد  

الرصين  ، اذ ا  كلي   نفد  الاواد لفاها عقف شراك  مع 

جامع  امير كبير  ي الجاهورا  االددالمي  االارانيد  اتد  

 عقف اجتااعات انفاات القا ات مةترك  بين الطر ين . 

ا  عفب دخو  اي جامع  من جامعات العدراق اا كليد  مدن 

مع   ان اي تصنيف عالاي اسثر دلبا على عقدف اي الجا

اتفااي  مع جامعات العال  .) تصنيف شنغا اي اا تصدنيف 

 التاااز البراطاني (. 

 

اددددددت اار الاعر ددددد  العلايددددد  اتوظيفهدددددا  دددددي الاجدددددا  

الت نولددوجي ، اذ ا  ال  يددر مددن االختصاصددات  ددي كليتنددا 

اظفدد  معر تهددا ات صصددها  ددي دددبيل تطددور ال  يددر مددن 

الاجاالت كالنفط االبوليار االاعاد  االاواد ال يرامي ي  

االترب  ماا داعفت  ي تناي  االاتصاد الاحلي اانعاك ه 

 على االاتصاد الوطني. 

 

تزااف التلوث البيئي اتاثير  ال لبي علدى الاجتادع اكد لك 

  عف القوانين الاتعلق  اال اص  بحااا  البيئ  . 

 

االدتفادة من الاالكات التفرا ي  الافرب  االاس ل  لفدتح 

م اتدددب ادتةدددارا  اتفرابيددد  لتلبيددد  متطلبدددات مناادددات 

الاجتاع الا تلف  ، اذا لفى كليتنا م تب ادتةاري اقدود  

مدالك تفرا ددي ذا خبددرة ادراادد  علايد  ا نيدد  عاليدد   ددي 

اجرا  عفة انواف من الفحوصات العلاي  ااعطدا  النتدااج 

 دد  داااددر الفالدد  امسد دداتها الرددداي  االقطدداعين ال ا

 العاب  اال اص   . 

 

منا    مسد ات التعلي  االجنبيد  ال ارجيد  اعدف مدن ا د  

الا اطر التي تهفد التعلي  لفانا نتيج  التطور ااالددتقرار 

 الاوجود  ي الاسد ات التعلياي  ال ارجي  . 

 

ددداي ، تعددفد مصددادر الددفع  االتاواددل الرددداي ابيددر الر

تاتلدك ال ليدد  علدى م تددب ادتةدداري اقدوب بفحددض الاددواد 

للاسد ات االةركات  ي القطداعين العداب اال داص لقدا  

اجور مادا  ت دا   الدى حدف مدا  دي دعد  مصدادر التاوادل 

 لل لي  . 

 

ال ليدد  الاوجددف  يهددا دخددل اا ددي مددن ابددل الطلبدد  االجانددب 

بادا ار دف ال ليد  ال ان افردو   يها على نفقته  ال اصد  

مددددن مددددوارد ماليدددد  تصددددب  ددددي تطددددوار ادا  م تبراتهددددا 

 الت صصي  الا تبرا ااالجهزة العلاي  
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هدددددداف ( العمليدددددة التطبيليدددددة للخطدددددة االسدددددتراتيجية و ددددد  اال 1جددددددول ر دددددم  

 والمؤشرات اللياسية للكلية.

 مؤشرات اللياس المخرجات المطلوبة الهدف
مسؤولية 
 التنفيذ

 التو يت الزمني

اسدددتخدام التعلددديم االلكتروندددي 
علددددددد  مسدددددددتو  الدراسدددددددة 

 االولية 

مختبددددددددددددددددددددددددددرات    تخرج طلبة 
 سدددددددددددددددددددددددددددبورات   

 حاسبات

-2020 عمادة الكلية 

2021 

100% 

ر ددددددددد المجتمدددددددد  بكددددددددوادر 
متخصصدددددددة  دددددددي هندسدددددددة 

 المواد 

بنايددددددة مسددددددتللة لكليددددددة 
هندسددددة المددددواد وبكا ددددة 

 ا سامها

زيددددددددددددددادة عدددددددددددددددد 
الخددددددددددريجي  مدددددددددد  

 الدراسة االولية

 -2021 رئاسة الجامعة 

2023 

25 % 

ر دددددددد اللطدددددددا  الصدددددددناعي 
بتخصصدددددددات د يلدددددددة  دددددددي 
مجدددددددال هندسدددددددة المعددددددداد  
والسدددديراميو ومددددواد البنددددا  
والبددددددددددوليمر والصددددددددددناعات 
التروكيمياويدددددة  مددددد  خددددد ل 
حملدددددة الشدددددهادات العلدددددي   
دكتددددددددددورار   ماجسدددددددددددتير   

 دبلوم عالي (

اجهدددددددزة حدي دددددددة م دددددددل 
المجهدددددددددر االلكتروندددددددددي 

( وجهدددداز TEMالنا ددددذ   

 يددددددددددددداس المسددددددددددددداحة 
السدددددطحية للمسددددداحي    

(BET   اضددددددددددا ة الددددددددددد

تحدددددددددددددديث االجهدددددددددددددزة 
المتددددو رة بحيددددث تكددددو  

 مرتبطة بالحاسوب 

زيددددددددددددددادة عدددددددددددددددد 
الخددددددددددريجي  مدددددددددد  

 الدراسات العليا

كليدددددددة هندسدددددددة 
 المواد

2021- 

2023 

25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 البشرية.املوارد  -أوال:

 التدريسيني. -1
يف ضوووووبي ال يووووومات اايت تبفووووومت الووووود دوووووبيست لتسبوووووه دوووووبد جةوووووداة التدريسووووويني دسووووو   ال ووووو مة    الدر وووووه ال ت يوووووه 

و الوووووو م  روووووو  ف مر ووووووه  ووووووني 1  فوووووود  ا دفووووووه ا ال يفووووووه ال  سيووووووهو يف رإدووووووه ا)مف ووووووه ا تيم ووووووم ا  وووووو   ةرا   ووووووداد  
 سب  .  ايت يمر ال يمدي ا ايتتح ق ي اًل إلجيمة ال 

 حتديد ال سب  دس  ايت يمر ال يمدي ايتتح ق ي ال: و1 داد  

 

 

 

 

 

 ي سات ف يمر التدريسينيو ت

 دس  ايتؤشسات

ايت يووووووووووووووومر 
 ال يمدي

البسوووووووووووووو  
ايتتح  ووووووووه 

 ي ال 

 البتيسه  ال سب  

 سوووووووووووو ه هتووووووووووووه الوووووووووووود تبرا    ل وووووووووووو  جدووووووووووووتم  و    ةوووووووووووودة  1
 اجيميب 48 %22 %70 التدريسيني اإلمجميل.

الوووودر مت ال ت يووووه  جدووووتم  د جدووووتم  فسوووومةدو  سوووو ه هتووووه  2
 دتيب 2 %52 %50    ةدة التدريسيني اإلمجميل.

 سوووووووووو ه هتووووووووووه شوووووووووو مة  الوووووووووود تبرا     ةوووووووووودة التدريسوووووووووويني  3
 اجيميب 30 %50 %80 اإلمجميل.

و دوووووووووووبه    20-11فوووووووووود  يدفوووووووووووه التدريسووووووووووويني لت يفوووووووووووه   4
 اجيميب 6 %54 %60 ةدة التدريسيني اإلمجميل.

 
5 

و 44-35التدريسوووووووويني ضوووووووو   ال يفوووووووومت ال  سيووووووووه  جة وووووووومر 
 %70 و   ةدة لتتدريسيني اإلمجميل.54-45ا 

45% 
28% 

25% 
 اجيميب 42%



 املوظفني

ال يفووووووه ال  سيووووووه  ال بووووووباي الووووووب ي ي  يف ضووووووبي ال يوووووومات اايت تبفوووووومت الوووووود دووووووبيست لتسبووووووه دووووووبد  التح ووووووي  ال ت ووووووي 
و الوووووو م  روووووو  ف مر ووووووه  ووووووني ايت يوووووومر 2افوووووود  ا دفووووووه لت ووووووب  نيو يف رإدووووووه ا)مف ووووووه ا تيم ووووووم ا  وووووو   ةرا   ووووووداد  

 ال يمدي اايتؤشس ايتتح ق ي اًل إلجيمة ال سب . 

 حتديد ال سب  دس  ايت يمر ال يمدي اايتتح ق ي اًل  ايتب  ني اال  مدو: و2 داد  
 ف يمر ايتب  ني اال  مدوي سات  ت

 دس  ايتؤشسات
ايت يووووووووووووووووووووومر 
 ال يمدي

البسووووووووووووووووووووووووو  
ايتتح  ووووووووووووووووووووه 

 ي ال 

 البتيسه  ال سب  

 سوووووو ه ايتب  ني ة تووووووبو ةووووووميل د   ووووووملبريب  د ة تووووووبو    1
 دتيب 25 %85 %60 يينو ا  ةدة ايتب  ني اإلمجميل.

 سوووووووووووو ه ةوووووووووووودة ايتووووووووووووب  ني   ةداةيووووووووووووه د فتبدووووووووووووو ه د  2
 اجيميب 6 %14 %20 اإلمجميل. ا تدائيهو ا  ةدة ايتب  ني

 سوووووووووووو ه ةوووووووووووودة ال  وووووووووووومد  ي ووووووووووووسا اي توووووووووووو و    ةوووووووووووودة  3
 اجيميب 0 0 %20 ايتب  ني اإلمجميل.

 سووووووو ه ةووووووودة ايتوووووووب  ني فووووووو  ال يفوووووووه ال  سيوووووووه لت وووووووب  ني  4
 اجيميب 40 %20 %60 ودبه ا  ةدة لت ب  ني اإلمجميل.39 -30 

   فووووووه ضوووووو   ييفووووووهيدم  سووووو ه ةوووووودة ايتووووووب  ني  وووووو  لووووودي  5
 اجيميب 35 %25 %60 و دبه ا  ةدة ايتب  ني اإلمجميل.11-20 

                    
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :البىن التحتية -اثنيا :

يف ضووووبي ال يوووومات اايت تبفوووومت الوووود دووووبيست لتسبووووه دووووبد ال ووووا التحتيووووه ايتت وووو به  ج بيووووه ة وووومةات ال تيوووومت  ا  بيووووه 
و ا  ووووووو   1ج بيوووووووه ا عسووووووومو ال ت يوووووووه اايتتح ووووووومت ا يوووووووس و   وووووووم ف وووووووني يف ايتتحوووووووق    ايتتح وووووووه  ال مةووووووومت اايتسا ووووووو  

 و ال م يبضح ايت مر ه  ني ايت يمر ال يمدي اايتتح ق ي اًل إلجيمة ال سب .          3 ةرا  ا)داد  

 اايتتح ق ي اًل   ال ا التحتيه وحتديد ال سب  دس  ايت يمر  :و3ا)داد  

ايت يوووووووووووووووووومر  ي سا        ت
 ال يمدي

البسوووووووووووووووووووو  
 ايتتح  ه 

 البتيسه  ال سب  

 اجيميب 60 %30 %90  س ه دبيس ج بيه ة مةات  تيمت ا)مف ه. 1

 اجيميب 10 %80 %90  س ه دبيس ا  بيه ايتتح ه يف  تيمت ا)مف ه. 2

 سوووووووووو ه دووووووووووبيس ال مةوووووووووومت اايتسا وووووووووو  ايتتح ووووووووووه يف  تيوووووووووومت  3
 اجيميب 25 %65 %90 ا)مف ه.

 اجيميب 25 %65 %90 دبيس ج بيه ا عسمو ال ت يه يف  تيمت ا)مف ه. س ه  4

 اجيميب 70 %20 %90  س ه دبيس ايتتح مت ا يس  يف  تيمت ا)مف ه. 5

 

 

 

 

 



 :البحوث واجملالت العلمية والتأليف والرتمجة  -اثلثا :

ايتب ووووووبر  ةايتيووووووم ايمر يووووووم    ةوووووودة فوووووو  يووووووالد ال يوووووومات اايت تبفوووووومت الوووووود دووووووبيست لتسبووووووه دووووووبد جةووووووداة ال حووووووب  
و الووووو م 4اجملوووووالت ال ت يوووووه اةووووودة ال تووووو  ايتؤل وووووه اايتممجوووووهو ال ووووومةر  فووووو   تيووووومت ا)مف وووووه ا  ووووو   ةرا   وووووداد  

 ي ني ايت مر ه  ني ايت يمر ال يمدي اايتتح ق ي اًل إلجيمة ال سب .

 ال حوووووووب  ااجملوووووووالت ال ت يوووووووه االتووووووو لي   حتديووووووود ال سوووووووب  دسووووووو  ايت يووووووومر ال يمدوووووووي اايتتح وووووووق ي وووووووالً : و4 وووووووداد  
 االممجه و

 دب  ااجملالت ال ت يهو-ي سات ف يمر  ال  ت

 دس  ايتؤشسات

ايت يووووووووووووووووووووووووووومر 
 ال يمدي

البسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  
 ايتتح  ه ي ال 

 البتيسه  ال سب  

 %90  س ه ةدة ال حب  ايتب بر     ةدة التدريسيني. 1
  ل   68 158%

   ةووووووووووودة ال حوووووووووووب    سووووووووووو ه ةووووووووووودة ال حوووووووووووب  ايتب وووووووووووبر  يف ا ووووووووووومر  2
  ل   40 %10 %50 اإلمجميل.

هةجخغ   9 %1 %10  س ه ةدة ال ت  ايتؤل ه اايتممجه    ةدة التدريسيني اإلمجميل. 3

 سووووووو ه ةووووووودة ال تيووووووومت الووووووود د ووووووودر  توووووووه ةت يوووووووه    ةووووووودة  تيووووووومت  4
 %90 ا)مف ه.

 ةجخغ   90% 0

 

 

 

 

 

 

 

 



 الطلبة  -خامسا :

و اا مصووووووه   ت ووووووه 5 6 7اايت تبفوووووومت الوووووود دووووووبيست لتسبووووووه دووووووبد جةووووووداة ال ت ه...ا)وووووودااد  فوووووو  يووووووالد ال يوووووومات 
الدرادوووووومت ا اليووووووه ال وووووو مديه  الدرادوووووومت ا اليووووووه ايتسوووووومئيه االدرادوووووومت ال تيووووووم  روووووو  ف مر ووووووه  ووووووني ايت يوووووومر ال يمدووووووي 

 اايتتح ق ي اًل إلجيمة ال سب .

 طت ه الدرادمت ا اليه ال  مديه -1
 طت ه الدرادمت ا اليه ال  مديهوال سب  دس  ايت يمر اايتتح ق ي اًل حتديد : و5 داد  

 ي سات ف يمر  ال ت ه ال  مديو ت
 دس  ايتؤشسات

ايت يووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووومر 
 ال يمدي

البسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  
 ايتتح  ه ي ال 

 البتيسه  ال سب  

    و10 -1  طمل و التخ  مت ال  يه. – ددريسي  -ج

 اجيميب 0 و20-1  و20 -1  طمل و التخ  مت ال ت يه. – ددريسي   -ب

 - 
طملووووووووووووووووووووووو و التخ  ووووووووووووووووووووووومت  – ددريسوووووووووووووووووووووووي  

 اإل سم يه.
  و30 -1 

 
 

   و45-1   و35-1  جةداة ال ت ه    عمةه التدريس -ة

 طت ه الدرادمت ا اليه ايتسمئيه  -2

 طت ه الدرادمت ا اليه ايتسمئيهوحتديد ال سب  دس  ايت يمر اايتتح ق ي اًل  : و6 داد  

 ف يمر ال ت ه ايتسمئيوي سات  ت
 دس  ايتؤشسات

 ايت يمر
 ال يمدي

ايتتح ووووووووووووووووووووووووووق 
 ي الً 

 البتيسه ال سب 

       و10 -1  طمل و التخ  مت  ط يه. –  ددريسي   -ج

 اجيميب 0 و20-1  و20 -1  طمل و التخ  مت ال ت يه. –  ددريسي   -ب

    و30 -1  طمل و التخ  مت اإل سم يه. –  ددريسي   - 

    و35-1  جةداة ال ت ه    عمةه التدريس.  -ة

 
 



 

 طت ه الدرادمت ال تيم -3

 طت ه الدرادمت ال تيموحتديد ال سب  دس  ايت يمر اايتتح ق ي اًل  : و7 داد  

 ي سات ف يمر  طت ه الدرادمت ال تيمو ت
 دس  ايتؤشسات

 ايت يمر
 ال يمدي

 ايتتح ق
 ي ال

 البتيسه ال سب 

 دتيب 3 و13-10   و10-10  ايت  بلني    جةداة ال ت ه ايتخ ط هلم.ةدة ال ت ه  1

 اجيميب 0 و 7 -1  و7-1  طمل و. – ددريسي   2

 

 يدفه اجملت ع / آليمت الت ماي فع اجملت ع:-دمةدم :

يف ضووووووبي ال يوووووومات اايت تبفوووووومت الوووووود دووووووبيست لتسبووووووه دووووووبد يدفووووووه اجملت ع/آليوووووومت الت ووووووماي فووووووع اجملت ووووووع   وووووو   ةرا  
 و ال م  ر  ف مر ه  ني ايت يمر ال يمدي اايتتح ق ي اًل إلجيمة ال سب .8ا)داد 

 ويدفه اجملت ع / آليمت الت ماي فع اجملت ع حتديد ال سب  دس  ايت يمر اايتتح ق ي اًل  :و8 داد  

 ي سات ف يمر  يدفه اجملت عو ت
 دس  ايتؤشسات

 ايت يمر
 ال يمدي

البسوووووووو  ايتتح  ووووووووه 
 ي ال 

 البتيسه ال سب 

1 
 س ه جة مي هييفه التدريس ال ي  شمر با 
   مليه يف يدفه اجملت ع    ةدة هييفه 

 التدريس اإلمجميل.
 دتيب 10% 70% 80%

 . س ه   مطمت  تيمت ا)مف ه يف يدفه اجملت ع 2

 -ج
حمووووووووووووووبر الب وووووووووووووومطمت يف  وووووووووووووومد ال تووووووووووووووبو 

 اإلةاريه ااالعت مةيه ااحملمد يه.
100%  

 
 

 -ب
الب وووووووووووووومطمت يف  وووووووووووووومد ال تووووووووووووووبو حمووووووووووووووبر 

 ال م ب يه االت سي يه.
100%  

 
 



 - 
حموووووووووووووووبر الب ووووووووووووووومطمت ال  يوووووووووووووووه اصوووووووووووووووحه 

 اجملت ع.
100%  

 
 

    %100 حمبر الب مطمت ال تبو ال سيه. -ة

    %100 حمبر ج   ه ال تبو اإل سم يه. -هو 

    %100 حمبر الب مطمت ال بيه االسايضيه. -ا

 اجيميب 0 %100 %100 حمبر ال تبو اهلبدديه. -ز

 

 دم  م : الت تيم االتدري  جيتست س:

و 9ا)وووووووداد الت تووووووويم االتووووووودري  ايتسوووووووت س ا  ووووووو   ةرا  يف ضوووووووبي ال يووووووومات اايت تبفووووووومت الووووووود دوووووووبيست لتسبوووووووه دوووووووبد 
 ال م  ر  ف مر ه  ني ايت يمر ال يمدي اايتؤشس إلجيمة ال سب .

 والت تيم االتدري  ايتست سي اًل حتديد ال سب  دس  ايت يمر اايتتح ق  :و9 داد  

 ي سات ف يمر  الت تيم االتدري  ايتست سو   ت

 دس  ايتؤشسات

ايت يوووووووووووووووووووووووووومر 
 ال يمدي

البسووووووووووووووووووووووووو  
ايتتح  ووووووووووووووووووووه 

 ي ال

 البتيسه ال سب  

1 

 سووووو ه ةووووودة ايت ووووومر ني يف الووووودارات التدري يوووووه فووووو  جة ووووومي 
هييفووووووه التوووووودريس      ووووووبل ةوووووودةهم  اإلمجووووووميل يف  تيوووووومت 

 اجيميب %5 % 35 %30 ا)مف ه.

2 
 سوووو ه ةوووودة ايت وووومر ني يف الوووودارات التدري يووووه فوووو  ايتووووب  ني 

 دتيب %5 %25 %30     س ه ال دة اإلمجميل لت ب  ني يف  تيمت ا)مف ه.

 

3 
 سووووووو ه ةوووووووودة ايت وووووووومر ني يف ار  ال  وووووووو  فوووووووو  التدريسوووووووويني 

 %25 ا    بل جة مي هييفه التدريس يف  تيمت ا)مف ه.

 

 دتيب 10% 15%



4 
ةووووووودة ايت ووووووومر ني يف ار  ال  ووووووو  فووووووو  ايتوووووووب  ني يف   سووووووو ه

 دتيب %10 %16 %25 ا)مف ه ا    بل ايتب  ني يف  تيمت ا)مف ه.

5 
 سوووووووووو ه ةوووووووووودة ايت وووووووووومر ني يف الوووووووووودارات التدري يووووووووووه يوووووووووومر  

 دتيب %4 %16 %20 ا)مف ه ف  التدريسيني ا  ةدة التدريسيني اإلمجميل.

6 
التدري يووووووووووه يوووووووووومر   سوووووووووو ه ةوووووووووودة ايت وووووووووومر ني يف الوووووووووودارات 

ا)مف ووووووه فوووووو  ايتووووووب  ني ا  ال وووووودة اإلمجووووووميل لت ووووووب  ني يف  
    %20  تيمت ا)مف ه .

7 
 سوووووووووووو ه ةوووووووووووودة الوووووووووووودارات ايت مفووووووووووووه يف ا)مف ووووووووووووه  الت توووووووووووويم 

    %100 ايتست سو ا  ةدة الدارات ايتخ  ه.

 ايت ت ه ال ت يه اايت تبفمديه -اثفبم :

و  10 ووووووداد ايت ت ووووووه ال ت يووووووه اايت تبفمديووووووه ا  وووووو   ةرا  يف ضووووووبي ال يوووووومات اايت تبفوووووومت الوووووود دووووووبيست لتسبووووووه دووووووبد 
 ال م  ر  ف مر ه  ني ايت يمر ال يمدي اايتتح ق ي اًل إلجيمة ال سب .

 وحتديد ال سب  دس  ايت يمر اايتتح ق ي اًل  ايت ت ه ال ت يه اايت تبفمديه: و10 داد  

 ي سات ف يمر  ايت ت ه ال ت يه اايت تبفمديهو          ت

 دس  ايتؤشسات                      

ايت يوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووومر 
 ال يمدي

البسووووووووووووووووووووو  
ايتتح  وووووووووووووووه 

 ي ال 

 البتيسه  ال سب  

 -ةووووودة ال تووووو  اإلمجوووووميل    ةووووودة ال ت وووووه اإلمجوووووميل      تووووومب 1
 طمل و .

 دتيب 1 و1-5  و6-1 

  

2 
ةبوووووووووماي  ال تووووووووو  ايتتوووووووووبيس   ةووووووووودة ال ت وووووووووه اإلمجوووووووووميل    ةووووووووودة

 اجيميب 0 و3-1  و3-1  ةببايو.– طمل  

ةووووووودة طت وووووووه الدرادووووووومت ال تيوووووووم    ةووووووودة الووووووودارايت ااجملوووووووالت  3
 ةاريهو. -ال ت يه ايتتبيس    طمل  

 1-
  جو10

 1-
 و10

 اجيميب 0

ةوووووووودة طت ووووووووه الدرادوووووووومت ال تيووووووووم    ةوووووووودة السدوووووووومئ  االطوووووووومريح  4
 ردملهو. -ا)مف يه طمل 

 و1-10 
 1-

 و10
 اجيميب 0



ةوووووووودة ال ت ووووووووه فوووووووو  رااة ايت ت ووووووووه    ال وووووووودة اإلمجووووووووميل لت ت ووووووووه  5
 اب)مف ه.

 و3-10 
 3-

 و10
 اجيميب 0

-ةوووووووودة ال ت ووووووووه اإلمجووووووووميل    ةوووووووودة ال توووووووو  ايت وووووووومر   طملوووووووو  6
  تمب ف مرو .

 اجيميب 0 و3-1  و1-3 

ةووووووووودة ايتوووووووووب  ني  ام االيت وووووووووم  يف ايت ت ووووووووومت     مجوووووووووميل  7
 ف ت مت  تيمت ا)مف ه.ايتب  ني يف 

    و6-10 

ةووووووودة فسوووووووتخدفي ايت ت وووووووه االيماضووووووويه      وووووووبل التدريسووووووويني  8
 اطت ه الدرادمت ال تيم.

    و1-1 

 

 التدريس اايتبمهج الت تي يه.  -اتد م:

و  11 ووووووداد التوووووودريس اايتبووووومهج الت تي يووووووه ا  ووووو   ةرا  يف ضوووووبي ال يووووومات اايت تبفوووووومت الووووود دووووووبيست لتسبوووووه دوووووبد 
 ال م  ر  ف مر ه  ني ايت يمر ال يمدي اايتتح ق ي اًل إلجيمة ال سب .

 والتدريس اايتبمهج الت تي يهحتديد ال سب  دس  ايت يمر اايتتح ق ي اًل  : و11ا)داد 

  ت

 والتدريس اايتبمهج الت تي يه ي سات ف يمر

 دس  ايتؤشسات 

ايت يووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووومر 
 ال يمدي

البسووووووووووو  
ايتتح  وووووه 

 ي ال 

 البتيسه  ال سب  

ادوووووووووووتخداو ادوووووووووووماديسيمت التووووووووووودريس ايت مصوووووووووووس     ال وووووووووووودة  1
 ال تي لتتدريسيني.

 اجيميب 0 70% 70%

ةوووووووووودة ايت ووووووووووسرات الدرادوووووووووويه جدوووووووووو بةيم    ةوووووووووودة السوووووووووومةمت  2
 ايت ت د  يف  تيمت ا)مف ه.

 دمةهو - ف سر                

 اجيميب 0 33% 33%

 

 


