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 والتخطيط الاست اثيجي والرؤيةالرسيلة 

وشائها وجىحه الخسؿُـ بجددد الؼسع مً  ،واضحت ومىاطبتؤهداف و ًجب ؤن ًيىن لدي اإلااطظت زطالت 

ت، وجسجبـ زؿوضىع  جخىاءم سئٍت واضحت طتراجُجُت بلا تها اللساز والعمل في حمُع الىخداث ألاوادًمُت وؤلاداٍز

خم مخابعت وجلُُم ألاداء اإلااطس ي بىاًء على ماشساث زئِظت لألداء. ،الخىحهاث الىؾىُت والعاإلاُتمع   ٍو

 وألاهداف املؤسسيةرسيلة ال 1-1

1-1-1 
، واخخُاحاث اإلاجخمع والخىحهاث الىؾىُت  تهاجدىاطب مع ؾبُعو  ،مً بوشائهاجىضح زطالت اإلااطظت الؼسع 

 وجساحع دوزٍا.

 .وجخمحز بالىغىح والىاكعُتتها، بسطالؤهداف اإلااطظت جسجبـ  1-1-2

عخمد  1-1-3
ُ
خم  هاوؤهدافاإلااطظت زطالت ح  .على هؿاق واطععالنها بمً ِكبل اإلاجلع ؤلادازي ألاعلى للماطظت ٍو

1-1-4 
س البرامج ىّحِ ج ه السطالت حمُع عملُاث اإلااطظت )مثل: الخسؿُـ، واجساذ اللسازاث وجسطُظ اإلاىازد وجؿٍى

 .(ألاوادًمُت

 ها.ًىحد لدي اإلااطظت كُم جىحه العمل وطلىن العاملحن فح  1-1-5

 التخطيط الاست اثيجيالرؤية و  1-2

 .وؾمىخت ومعلىتًىحد لدي اإلااطظت زئٍت واضحت  1-2-1

1-2-2 
زؿـ الخىمُت الىؾىُت وبسامجها جخىاءم مع زئٍتها، و  جدظم معجػع اإلااطظت زؿت اطتراجُجُت شاملت ومدددة 

 (.الخدٌى الىؾجي وبسامجم، 0202زئٍت اإلاملىت )مثل: 

1-2-3 
  

ً
 اطتراجُجُت حشمل الخؿت لاطتراجُجُت للماطظت ؤهدافا

ً
، مسجبؿت بماشساث ؤداء مدددة للُاض مدي واضحت

اث ألاداء اإلاظتهدفت.  جدللها بدكت خظب مظخٍى

 للمساؾس اإلادخملت وآلُاث للخعامل معها 1-2-4
ً
 .جخػمً الخؿت لاطتراجُجُت جلدًسا

1-2-5 
 
ً
 مسحعُا

ً
حعخمد اإلااطظت الخؿـ الدشؼُلُت والخىفُرًت الالشمت لجمُع وخداتها، وجمثل الخؿت لاطتراجُجُت بؾازا

 لخلً الخؿـ.

1-2-6 
س دوزٍت خٌى ذلً ،اإلااطظت مدي جىفُر الخؿت لاطتراجُجُت مً زالٌ آلُاث مدددة جخابع  عد جلاٍز

ُ
ز  ،وح ؿىَّ

ُ
وجـ

م والظسوف اإلاخؼحرةوحعدَّ   لىخائج اإلاساحعت والخلٍى
ً
 ..ٌ خظبما ًخؿلب ألامس؛ اطخجابت
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 الحىكمة واللييدة وإلادارة

 ت جب ؤن ًيىن لدي اإلااطظً
ً
بحساءاث جؿبم طُاطاث ولىائذ و ؤن و  ،هفاءتها و  فاعلُتهاػمً جللحىهمت  هظما

إلاهام ، وجددد اهُيل جىظُمي واضح ومؿبم ولديهاطتراجُجُت والدشؼُلُت، وزؿؿها ؤلا  ؤهدافهازطالتها و جدعم 

اإلااطظت همـ كُادي وهظام بدازي ٌعخمد على الخسؿُـ في ٌظىد هما ًجب ؤن . ليافت الىظائف والطالخُاث

س اإلاظخمس واإلاخابعت وال عمل على جفعُل هظم الجىدة التي جدلم الخؿٍى في بؾاز مً الجزاهت  داءأل لخىفُر، َو

م ألاداء اإلااطس ي اإلاخعلم بهرا مىار جىظُمي داعم للعملفي ظل و ،والشفافُت واإلاظاواة والعدالت َُّ ، هما ًجب ؤن ًل

 ألامس بىاًء على ماشساث زئِظت لألداء.

 الاعليياملجيلس واللجين  2-1

2-1-1 
داز اإلااطظت مً ِكبل مجالع ذاث مهام وضالخُاث مدددة )مثل: مجلع ألامىاء 

ُ
مجالع  –مجلع الجامعت  -ج

 ..في اإلاملىت العسبُت الظعىدًت ؤهظمت الخعلُم العاليجخفم مع  اإلاجلع العلمي( –اليلُاث 

2-1-2 
شيل اللجان الدائمت واإلااكخت في اإلااطظت وفم غىابـ مدددة 

ُ
مع جمثُل  ومعلىت مع جددًد مهامها وضالخُاتهاح

   . مىاطب لشؿسي الؿالب والؿالباث والفسوع

2-1-3 
في حىاهبها اإلاسخلفت )مثل: الجىاهب ألاوادًمُت الىفاءة الدشؼُلُت و اإلااطظُت  الفاعلُتحعمل اإلاجالع على زفع 

ت واإلاالُت وهظم الجىدة الدازلُت(.  وؤلاداٍز

س ؤدائها. جؿبم اإلااطظت  2-1-4  لخلُُم هفاءة اإلاجالع واللجان وجؿٍى
ً
 هظاما

 اللييدة وإلادارة 2-2

2-2-1 
 ًػمً 

ً
 وشفافا

ً
 معلىا

ً
ؿبم اإلااطظت هظاما

ُ
ت  اثاللُاداطخلؿاب ج ، الىفاءاث اإلاىاطبتذاث ألاوادًمُت وؤلاداٍز

 وبعداد كُاداث مظخلبلُت.اتهم ز وجىمُت كد

ؿبم اإلااطظت  2-2-2
ُ
اث وفم معاًحر مدددة ومعلىت آلُاثج م ؤداء اللُاداث على حمُع اإلاظخٍى ِ

ُّ  .للمظاءلت وجل

 ، هُئت الخدَزع، واإلاىظفحن( مً اإلاشازهت في ضىع اللساز.الؿالبجمىً اللُاداث اإلاظخفُدًً )مثل:  2-2-3

 جخسر اللُاداث كسازاتها باالعخماد على الدزاطاث واإلاعلىماث والبُاهاث اإلااطظُت. 2-2-4

ت وألاوادًمُت. 2-2-5  جخسر اللُاداث ؤلاحساءاث اإلاىاطبت للخيظُم والخيامل بحن الىخداث ؤلاداٍز

2-2-6 
ت صجع اإلابادزاث واإلالترخاث، وححعمل اللُاداث على جىفحر مىار جىظُمي وبِئت عمل بًجابُت ٍس ألاداء دفص ، وجالخؿٍى

 في حمُع ؤهداء اإلااطظت. اإلاخمحز وؤلابداع

دُـ اللُاداث ميظىبي  2-2-7
ُ
 اإلااطظت بالخؿىزاث واإلاظخجداث التي جددر فحها بشيل مىخظم.ج

 جدبجى اللُادة آلُاث فاعلت لخدظحن طمعت اإلااطظت وضىزتها الرهىُت.  2-2-8

 والسييسيت وإلاجراءاتة ألاهظم 2-3

2-3-1 

الىؾىُت وحظهم في جدلُلها )مثل: جىحد طُاطاث شاملت ومعخمدة ومعلىت ألوشؿت اإلااطظت جدعم الخىحهاث 

ت، واإلاالُت، والحلىق والىاحباث، وطُاطاث الجىدة، ، والبدثُتالظُاطاث ألاوادًمُت  والشساهت، وؤلاداٍز

 (.تاإلاجخمعُ

 بحساءاث جىفل جدلُم طُاطاتها.جؿبم اإلااطظت ؤهظمت ولىائذ و  2-3-2

سها. فاعلُتهامً  والخإهدًىحد هظام ماطس ي إلاساحعت الظُاطاث وؤلاحساءاث،  2-3-3  ، وجؿٍى
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ؼ الطالخُاث مع جددًد 2-3-4 غت. ًىحد هظام واضح لخفٍى  للمظاولُاث و اإلاهام اإلافىَّ

 الهيكل التىظيمي 2-4

 لماطظت مع زطالتها وؤهدافها وؾبُعت وشاؾها وحجمها.الخىظُمي لهُيل الًدىاطب  2-4-1

توعالكاث الظلؿت والخبعُت ًددد الهُيل لازجباؽ الخىظُمي  2-4-2  .لجمُع الىخداث ألاوادًمُت وؤلاداٍز

 جلتزم اإلااطظت بالهُيل الخىظُمي، وحعخمد علُه في عملُاث الخىظُف والتركُت. 2-4-3

2-4-4  
ً
 ومعلىا

ً
 شامال

ً
 وظُفُا

ً
 .، وجخابع لالتزام بهًػمً لاحظاق بحن الطالخُاث واإلاهام جػع اإلااطظت جىضُفا

 ضمين الجىدةإدارة  2-5

 تها ووخداتها. وشؿؤَشمل حمُع و  ، ًسجبـ باإلدازة العلُا،ًخىفس باإلااطظت هظام فعاٌ لػمان الجىدة وبدازتها 2-5-1

 غمان الجىدة. خؿلباثجلدم اإلااطظت الدعم اإلاادي واإلاالي والبشسي اإلاىاطب إلا 2-5-2

 ( في عملُاث غمان الجىدة.الؿالبواإلاىظفحن و ) مثل: هُئت الخدَزع  ٌشازن حمُع اإلاظخفُدًً 2-5-3

س.مسهصي هظام لدي اإلااطظت ًخىفس  2-5-4  لجمع وجىزُم البُاهاث وجدلُلها وبدازتها وبعداد الخلاٍز

اث.وؤدواث حظخسدم اإلااطظت آلُاث  2-5-5  مخىىعت إلاخابعت ألاداء وكُاض معدالث الخلدم على حمُع اإلاظخٍى

2-5-6 
ت وفم ماشساث ؤداء جلىم اإلااطظت بةحساء ملازهاث مسحعُت  ألدائها اإلااطس ي وؤداء وخداتها ألاوادًمُت وؤلاداٍز

 .زئِظت ومدددة

2-5-7 
س والخدظحن و  كُاض معدالث السغا حظخفُد اإلااطظت مً هخائج م ألاداء في جلدًم الخؼرًت الساحعت والخؿٍى جلٍى

 اإلاظخمس.

2-5-8  
ُ
ت الدزاطاث البدىر و جسي اإلااطظت ج ٍس  الالشمت لخدظحن ؤدائها وجدلُم ؤهدافها.الخؿٍى

م والخدظحن  2-5-9  .اإلاظخمسًسػع هظام غمان الجىدة للخلٍى

 النزاهة، والشفيفية وألاخالكييت 2-6

2-6-1 
ومخابعت لالتزام بها جىمُتها حعمل على و جؿبم اإلااطظت طُاطاث وبحساءاث لدعم اللُم العامت واإلااطظُت واإلاهىُت 

 .هابحن ميظىبح

2-6-2 
وجلُُم عملُاث الخىظُف ) مثل: جؿبم اإلااطظت آلُاث جػمً العدالت واإلاظاواة والجزاهت في حمُع ممازطاتها 

س اإلانهيوالتركُت و ألاداء   .(الخؿٍى

ت واإلاالُت. لإلفطاح وججىبجؿبم اإلااطظت طُاطت واضحت ومعلىت  2-6-3  حعازع اإلاطالح في حعامالتها ألاوادًمُت وؤلاداٍز

2-6-4 
 
 
ت للمظخفُدًً بشيل معل رجدُذ  اإلااطظت اإلاعلىماث الػسوٍز اإلاطداكُت والدكت ب اإلااطظت ، وجلتزمً ومددَّ

  . والشفافُت فُما جيشسه عً هفظها مً معلىماث

ت اإلالىُت دلىق بًىحد في اإلااطظت هظام ًىفل التزام ميظىبحها  2-6-5  كُم ألاماهت العلمُت.و واليشس  الفىٍس

 والخعامل معها. اإلاسالفاثالفظاد وطائس كػاًا لإلبالغ عً  آلُاثخىفس ج 2-6-6

2-6-7 
، ي والخظلم، وؤلاحساءاث الخإدًبُتالخعامل مع الشياو  هُفُتجدـدد بىغىح وبحساءاث جخىفس لدي اإلااطظت لىائذ 

خم لالتزام بها.  ٍو
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 والتاعلم التاعليم

م و خطمُم وبكساز وفعالت لحساءاث واضحت بًجب ؤن ًيىن لدي اإلااطظت الخعلُمُت طُاطاث و  برامج الجلٍى

ٍجب و  ،هام زطالت اإلااطظت وؤهدافُ، بدُث حظهم في جدل، وؤن ًخم جسؿُـ البرامجألاوادًمُت واإلالسزاث الدزاطُت

جحنزطائظ  ؤن جددد اإلااطظت زطالتها جخىاءم مع خعلم على مظخىي اإلااطظت والبرامج، للومسسحاث  للخٍس

 ؤن ًيىن لدي اإلااطظت هظام ٍجبطلف(، و ؤلاؾاز الظعىدي للماهالث )مخؿلباث و 
ً
  ا

ً
اال اث  ًػمً فعَّ جدلُم مظخٍى

ث مً زالٌ آلُاو باهخظام،  الخعلُم والخعلمفي حمُع البرامج اإلالدمت، وؤن جخم مساكبت حىدة  والخعلم لخعلُملعالُت 

سها بحساء عملُاث مساحعت دوزٍتو مىاطبت،   .لخؿٍى

 مية وثطىيرهييثصميم الب امج ألاكيد 3-1

3-1-1 
جؿبم اإلااطظت طُاطاث وبحساءاث واضحت ومعلىت لخطمُم وبكساز ؤو حعدًل البرامج ألاوادًمُت واإلالسزاث 

اث.   الدزاطُت، جخػمً جددًد اإلاظاولُاث والطالخُاث اإلاخعللت برلً في وافت اإلاظخٍى

3-1-2 
والخىحهاث  ،جخػمً جدلُم زطالت اإلااطظت وؤهدافها جددد اإلااطظت مىؿللاث لخطمُم بسامجها ألاوادًمُت،

 اإلاظخفُدًً )مثل طىق العمل واإلاجخمع(، واإلالازهاث اإلاسحعُت اإلاىاطبت. اثخاح اإلادلُت والعاإلاُت الحدًثت، وجلبُت

اتها إلاعاًحر ومخؿلباث ؤلاؾاز الظعىدي للماهال  جػمً اإلااطظت اطدُفاء 3-1-3  ث )طلف(.بسامجها ألاوادًمُت بيافت مظخٍى

3-1-4 
والخلُُم، جىضح فلظفتها وجىفل جدلُم ؤهدافها  مُم والخعلللخعلجؿبم اإلااطظت اطتراجُجُت واضحت ومعخمدة 

 .لبرامجا في ومسسحاث الخعلمالخعلُمُت، 

3-1-5 
، اثمىاضفاث لازخباز )مثل جؿبم اإلااطظت لىائذ وطُاطاث وبحساءاث واضحت ومعلىت جىظم حمُع حىاهب الخلُُم 

 .وجىشَع الدزحاث...(

3-1-6 
وجػمً الخخابع  اإلاهىُت،ألاوادًمُت و جؿبم اإلااطظت آلُاث فعالت للخدلم مً ؤن البرامج ألاوادًمُت حظخىفي اإلاعاًحر 

 .والخيامل بحن ملسزاث البرهامج في جدلُم مسسحاث الخعلم

3-1-7 
التي جلدم في ؤهثر مً مىكع )ؤكظام  واإلالسزاث جخإهد اإلااطظت مً جىخُد الخؿـ الدزاطُت والخىضُفاث للبرامج

 الؿالب والؿالباث وفي الفسوع اإلاسخلفت( والتزامهم بها.

3-1-8 
ب اإلاُداوي في البرامج ألاوادًمُت، وجخإهد  ػمً حىدةًىحد لدي اإلااطظت معاًحر وغىابـ مىاطبت ج ؤوشؿت الخدٍز

 مً التزام البرامج بها .

3-1-9 
بدُث جخىاءم مع ؤهداف اإلااطظت وجخيامل مع بسامجها ألاوادًمُت، وجدعم  ،ػحر الطفُت جسؿـ اإلااطظتلألوشؿت

 .للؿلبتس الصخص ي واإلانهي ٍخؿى ال

 خصيئص الخريجيرن ومخرجيت التاعلم 3-2

3-2-1 
جحن حشخم مجها مسسحاث حعلم على مظخىي اإلااطظت، جخىاءم مع زطال تها، جددد اإلااطظت زطائظ عامت للخٍس

 معخمدة ومعلىت. وجيىن  ،طىق العملو  الخعلُمُت، ومخؿلباث الخىمُتها جىحهاتو 

3-2-2 
جحن ليل بسهامج جحن و جخىاءم مع  ،جخإهد اإلااطظت مً وغع زطائظ زٍس زطالت البرهامج الخطائظ العامت للخٍس

 واإلاعاًحر الخسططُت واإلاهىُت وخاحاث طىق العمل.

3-2-3 
جحن،  الؿالبجخإهد اإلااطظت مً ؤن البرامج ألاوادًمُت كد خددث مسسحاث حعلم  بدُث جخىاءم مع زطائظ الخٍس

 وجلبي جىكعاث اإلاظخفُدًً مً دازل وزازج اإلااطظت، وجخىاءم مع مخؿلباث ؤلاؾاز الظعىدي للماهالث )طلف(.
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جحن للخطائظ اإلاظتهدفت مً زالٌ آلُاث  3-2-4  .مخىىعت ومىاطبتجلُُم جخإهد اإلااطظت مً اهدظاب الخٍس

 ضمين جىدة الب امج ألاكيديمية وثحسينهي 3-3

3-3-1 

م وجدظحن البرامج ألاوادًمُت واإلالسزاث الدزاطُت،  ًىحد لدي اإلااطظت طُاطاث وبحساءاث واضحت إلاساحعت وجلٍى

، )الخعلُم اإلادمج، والخعلم عً بعد...( الخعلم ؤهىاعمسخلف في والخعلُم في حمُع اإلاىاكع وغمان حىدة الخعلم و 

اث.  وجخػمً جددًد اإلاظاولُاث والطالخُاث الخاضت برلً على وافت اإلاظخٍى

3-3-2 
ت لجمُع البرامج مًلػمان حىدة العملُت الخعلُمُت ومجؿبم اإلااطظت بحساءاث دوزٍت  س الظىٍى ِكبل  ساحعت الخلاٍز

س.لجان مخسططت على مظخىي البرامج واليلُاث واإلااطظت، وجخسر ؤلاحساءاث اإلاىاطبت   للخدظحن والخؿٍى

3-3-3 
جحن ومسسحاث الخعلم اإلاظتهدفت على   وبحساءاث إلاساكبت وجلُُم مدي جدلم زطائظ الخٍس

ً
جؿبم اإلااطظت هظما

اث.  وافت اإلاظخٍى

3-3-4 

 
ً
ما   ججسي اإلااطظت جلٍى

ً
   دوزٍا

ً
س خٌى اإلاظخىي العام شامال خم بعداد جلاٍز : مسة ول زالر طىىاث( ٍو

ً
للبرامج )مثال

اث الخفاوث اإلاهمت في الجىدة بحن البرامج، وألاكظام، جددًد هلاؽ اللىة والػعفمع  ،للجىدة في البرامج ، ومظخٍى

 والىخداث.

3-3-5 

م والهُئت الخعلُمُت البُاهاث الالشمت  للبرامججىفس اإلااطظت  سلعملُاث الخلٍى ماشساث )مثل : بُاهاث ، وبعداد الخلاٍز

 الؿالبفي البرامج، ومعدالث بجمامهم لها، وجلُُماث  الؿالبؤو فسع على خدة، ومدي جلدم  بسهامجألاداء ليل 

 (.للملسزاث والبرامج

3-3-6 
  البرامج البُاهاث اإلاخعللت بماشساث ألاداء السئِظت ليلًىاكش اإلاجلع ألاعلى في اإلااطظت 

ً
ا خسر اللسازاث  طىٍى ، ٍو

س.  اإلاىاطبت للخؿٍى

3-3-7 
اخخُاحاث البرامج ألاوادًمُت  بما ًلبيفعالت لخسؿیـ وبدازة زدماث الدعم ألاکادیمي  بحساءاثجؿبم اإلااطظت 

 ، وجّلِ البوالؿ
ً
 .ىم جلً الخدماث وجؿىزها دوزٍا

3-3-8 
ؤلالىترووي ؤطلىب الخعلم طبت للبرامج و اإلالسزاث التي جلدم وفم جىفس اإلااطظت الخدماث ؤلالىتروهُت والبِئت اإلاىا

 وجدلم اإلاعاًحر الخاضت بهرا الىمـ.، همـ الخعلُم عً بعد و 

 .بجدطُل الؿال  مطداكُت ومىغىعُت جلُُممً  للخدلم اإلاظخلل حعخمد اإلااطظت آلُاث 3-3-9

 الشراكيت التاعليمية )إن وجدت( 3-4

3-4-1 

ؤزسي الترجِباث واإلاظاولُاث بىغىح، وجيىن  اثمع ماطظ السطمُت لبرامج الشساواث )الخىؤمت(جددد لاجفاكُاث 

م ولاعخماد ألاوادًمي، اإلاملىت، ؤهظمت كابلت للخىفُر وفم  ومعاًحر وجخػمً اطدُفاء معاًحر اإلاسهص الىؾجي للخلٍى

خم ومخؿلباث   بها.لالتزام اليامل ؤلاؾاز الظعىدي للماهالث )طلف(، ٍو

3-4-2 
الدولُت، بما في ذلً بسامج الخعلُمُت التي جلدمها اإلااطظاث  الدزاطُتالبرامج ؤو اإلالسزاث مً ؤن اإلااطظت جخإهد 

 مطسح لها مً الحيىمت في بلد اإلايشإ. و الخعلُم ؤلالىترووي وملسزاث الخعلُم عً بعد، معخمدة ومػمىهت الجىدة 

3-4-3 
ميىهاث باجساذ ؤلاحساءاث اإلاىاطبت التي جػمً جىافم  - إلااطظاث ؤزسي  بسامج جبىحهافي خاٌ  -جلىم اإلااطظت 

 كُم وزلافت اإلاجخمع.والىاحباث ولازخبازاث مع  البرهامج ألاوادًمي

3-4-4 
ىت، بما في ذلً احىدة حمُع حىاهب البرامج التي جلدمها اإلااطظاث التي جػمً  الػىابـاإلااطظت جػع  لشٍس

 .، وجخابع لالتزام بهاوالخدماث اإلالدمت الؿالبمعاًحر جدطُل و والخدَزع  الخعلُمُت اإلاىاداإلالسزاث الدزاطُت و 
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3-4-5  ُِّ  ، وجخسر اللسازاث اإلاىاطبت خُاٌ ذلً.بشيل مىخظم اثالشساواإلااطظت فاعلُت م جل

 برامج الدراسيت الاعليي 3-5

3-5-1 
الدزاطُت جدىاطب مع مظخىي وؾبُعت اإلااهل في جؿبم اإلااطظت آلُاث للخدلم مً ؤن مسسحاث الخعلم والخؿـ  

 مع اإلاعاًحر ألاوادًمُت واإلاهىُت ومخؿلباث ؤلاؾاز الظعىدي للماهالث )طلف(.وجخفم  الدزاطاث العلُا

3-5-2 
جخدلم اإلااطظت مً جىفسالعدد اليافي مً ؤعػاء هُئت الخدَزع ذوي اإلااهالث والخبراث اإلاالئمت لبرامج الدزاطاث 

 العلُا.

 جخابع اإلااطظت التزام بسامج الدزاطاث العلُا بمعاًحر وشسوؽ اللبٌى اإلاعخمدة. 3-5-3

3-5-4 
فهم بهاؾالب الدزاطاث العلُا واإلاشسفحن علحهم، و و  ؤعػاء هُئت الخدَزع جددد اإلااطظت ؤدواز ومظاولُاث  ٍخم حعٍس

 ، وجخإهد مً لالتزام بها.بشيل فعاٌ

3-5-5  
ً
 .جلدم الدعم الالشم لهمو ، ومعدالث جلدمهم، وآلُاث إلاخابعت ؾلبت الدزاطاث العلُا جؿبم اإلااطظت هظاما

3-5-6 
 وآلُاث لخلُُم هفاءة بسامج الدزاطاث العلُا وحىدة مسسحاتها بمشازهت اإلاظخفُدًً، 

ً
جؿبم اإلااطظت هظاما

س.  وحظخسدم الىخائج في الخدظحن والخؿٍى

 مصيدر التاعلم 3-6

3-6-1 
 بىاًء على، اإلاسجبؿت بهاطادز الخعلم والخدماث إلافاعلت  جىفل الخىفحر الىمي والىىعي اإلاىاطب  آلُاثجؿبم اإلااطظت 

 .، وجدُدها في ؤوكاث وافُت ومىاطبتووافت اإلاظخفُدًًاخخُاحاث البرامج 

ؿبم اإلااطظت آلُاث وبحساءاث إلدازة اإلا 3-6-2
ُ
 ىاطب مً اإلااهلحن.اإلاو  ييافالعدد ال لهاوجىفس ىخبت ومطادز الخعلم بىفاءة، ج

3-6-3 
ب جلدم اإلااطظت الدعم الخعلم وهُئت الخدَزع مً لاطخسدام الفّعاٌ إلاطادز  الؿالباإلاىاطب لخمىحن  والخدٍز

 .زدماتهاوافت و  واإلاىخبت

 .لاخخُاحاث الخاضت، ولروي جخىفس باإلاىخبت مسافم وججهحزاث وافُت، لالطخسدام الفسدي وللمجمىعاث الطؼحرة 3-6-4

3-6-5 
جفعل اإلااطظت آلُاث للخعاون مع اإلااطظاث واإلاساهص اإلادلُت والدولُت إلجاخت وجبادٌ اإلاطادز واإلاساحع بما ًػمً 

 جلبُت خاحاث اإلاظخفُدًً.

3-6-6 
اإلاعلىماث جدُذ للمظخفُدًً الىضٌى بلى مطادز مىاطبت بلىتروهُت  معلىماث وؤهظمتلدي اإلااطظت كىاعد ًىحد 

 دازل اإلااطظت ؤو زازحها.مً  واإلاىاد البدثُت واإلاجالث العلمُت

3-6-7 
م زدماث علت لاجؿبم اإلااطظت آلُاث ف سها وجددًثها و اإلاىخبت ومسافلها وججهحزاتها ومطادز الخعلم، خلٍى جلىم بخؿٍى

 بىاء على ا
ً
 .  اإلاظخفُدًً واخخُاحاث البرامجلخؼرًت الساحعت مً دوزٍا
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4 

 بال ـــالط

في حمُع بسامج اإلااطظت واضحت وعادلت ومعلىت، مع ؤهمُت جىفحر هظام  بن جيىن طُاطاث وؤهظمت كبٌى الؿال ًجب ؤ

وواحباتهم مدددة ومعلىت وملتزم بها،  ب، هما ًجب ؤن جيىن خلىق الؿال باٌ إلدازة وجإمحن سجالث الؿال بلىترووي فعَّ 

م وب حساءاث للخإدًب والخظلم ولاطخئىاف جخطف بالشفافُت والعدالت، وؤن وؤن جػع اإلااطظت كىاعد للظلىن اللٍى

مع مساعاة ذوي بشيل مدظاوي،  بحمُع الخدماث التي ًدخاحها الؿال  جلدًمجخىفس آلُاث فعالت للخىحُه وؤلازشاد و 

جحن، باإل هما ًجب لاخخُاحاث الخاضت،  ت بلى غافؤن ًيىن لدي اإلااطظت طُاطت فعالت لالطخفادة مً آزاء الخٍس

 .الدولُحن ولاهخمام بهم بن وحدوا بجبىحها بسامج لسعاًت الؿال 

 كبىل الطالب 4-1

4-1-1 
ل واإلاعادلتمعاًحر و طُاطاث م ُجلتزم اإلااطظت بخؿب على البرامج ألاوادًمُت وفم آلُاث  الؿالب عىش جو  ،اللبٌى والخدٍى

  مدددة وعادلت ومعلىت.

4-1-2 
اإلاسؿـ  الؿالبفُما ًسظ ؤعداد  والبرامج ألاوادًمُت حعخمد اإلااطظت بحساءاث جىفل لاطخجابت لخىضُاث اليلُاث 

 .، وبما ًدىاطب مع اإلاىازد اإلاخاختفي البرامج مللبىله

4-1-3 
 
ً
 فعاال

ً
 بلىتروهُا

ً
إلدازة عملُاث اللبٌى والدسجُل واطترحاع البُاهاث وؾلب ؤلاخطاءاث،  حعخمد اإلااطظت هظاما

دُذ الخدماث ؤلالىتروهُت للؿلبت بالظهىلت والظسعت اإلاىاطبت. الؿالبومخابعت جلدم    زالٌ مدة دزاطتهم، ٍو

4-1-4 
جدُذ اإلااطظت وافت اإلاعلىماث اإلاخعللت بإهىاع البرامـج واإلالسزاث التي جلدمها وهمـ جلدًمها، والخيالُف اإلاالُت، 

 كبل جلدًم ؾلباث لالخداق. الجمُعوالخـدماث، وػحرها، بدُث جيىن في مخىاٌو 

 سجالت الطالب 4-2

4-2-1 
تها  خفظهاوآلُاث خماًتها و اها ددد مدخى ج الؿالبسجالث إلدازة  تواضح طُاطاث وكىاعداإلااطظت  جؿبم وطٍس

 ، مع جىفحر وسخ اخخُاؾُت مجها.والىضٌى بلحها

4-2-2 
للجهاث ذاث العالكت على اإلاظخىي اإلااطس ي والبرامجي البُاهاث ؤلاخطائُت الالشمت لعملُاث  الؿالبًدُذ هظام سجالث 

س وغمان الجىدة )مثل: وظب ال ً واإلااحلحن(.الخسؿُـ وبعداد الخلاٍز ً واإلاعخرٍز  ؿالب اإلادىلحن واإلايسحبحن واإلاخعثًر

 ، وبعالنها في الىكذ اإلاددد.هخائج الؿالبحظلُم و  لخددًث السجالثجؿبم اإلااطظت بحساءاث مدددة ومىاطبت  4-2-3

 علت للخدلم مً اطدُفاء ول ؾالب إلاخؿلباث الخسسج.اجػع اإلااطظت آلُت ف 4-2-4

 وواجبيتهمحلىق الطالب  4-3

ف جددد 4-3-1 خم حعٍس  .، وحظخؿلع آزاء الؿالب خٌى مدي جؿبُلها وفاعلُتهابها هماإلااطظت خلىق الؿالب وواحباتهم، ٍو

4-3-2 
، وؤلاحساءاث الخاضت بخظلماتهم، بمسالفاث الؿال ب اإلاخعللت   جػع اإلااطظت اللىائذ الخىظُمُت والعلىباث الخإدًبُت 

 جؿبُلها. وجخابع

 للؿالب في اإلاجالع واللجان ذاث الطلت. 4-3-3
ً
 مىاطبا

ً
  حعخمد اإلااطظت جمثُال

 .ذوي لاخخُاحاث الخاضت إلاساعاة خلىق علت اًىحد لدي اإلااطظت آلُاث ف 4-3-4

 التىجيه وإلارشيد 4-4

4-4-1 
 لخلدًم زدماث الخىحُه وؤلازشاد، وفم زؿـ وبسامج 

ً
 وشامال

ً
 فعاال

ً
مدددة، ومً زالٌ وىادز حعخمد اإلااطظت هظاما

 جىفُرها. خابعتوجددد آلالُاث اإلاىاطبت إلا ماهلت ووافُت ومىاطبت،
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4-4-2 
 لتهُئت 

ً
الجدد وجىححههم، بما ًػمً فهمهم اليامل ألهىاع الخدماث وؤلامياهُاث اإلاخاخت  الؿالبجلدم اإلااطظت بسهامجا

 لهم، وخلىكهم وواحباتهم.

 دىاطب مع اخخُاحاتهم.ً بماللؿلبت والخىحُه اإلانهي إلزشاد ألاوادًمي فّعالت ل وبسامج جلدم اإلااطظت زدماث 4-4-3

4-4-4 
 للخعسف على 

ً
 مىاطبا

ً
ً، وجػع بسامج لسعاًت ول اإلاىهىبحن و  الؿالبحعخمد اإلااطظت جىظُما اإلابدعحن واإلاخفىكحن واإلاخعثًر

 مجهم، بما ٌشمل الخدفحز والدعم. فئت

4-4-5 
ت، جلدم اإلااطظت زدماث  ؤلازشاد الىفس ي والظلىوي ولاحخماعي للؿلبت وفم بحساءاث جدظم بالظهىلت واإلاسوهت والظٍس

 مً زالٌ وخداث مخسططت.

4-4-6 
عً زدماث الخىحُه وؤلازشاد، وحظهم في عملُاث الخدظحن  الؿالبحعخمد اإلااطظت وطائل دوزٍت  للُاض مدي زغا 

  اإلاظخمس لها.

 الطالب الدوليىن  4-5

ً مً الؿالبعلت لجرب اجؿبم اإلااطظت آلُاث ف 4-5-1  وكبىلهم. همالدولُحن، وحعخمد غىابـ مدددة الزخُاز  اإلاخمحًز

4-5-0 
، وجىفس لهم السعاًت لاحخماعُت والصحُت، جىفس اإلااطظت البرامج الداعمت لخىُف الؿالب الدولُحن مع مجخمع اإلااطظت

 جلدمهم ألاوادًمي.، وجخابع معدالث والبِئت الخعلُمُت اإلاىاطبت

4-5-3 
م اإلااطظت ألاهظمت والبرامج والخدماث اإلاخعللت  ِ

ُّ  
ل

ُ
الدولُحن )بسامج اإلاىذ وػحرها( بشيل دوزي، بما ًػمً  بالؿالبج

 لها. الخدظحن اإلاظخمس

 الخدميت وألاوشطة الطالبية 4-6

4-6-1 
زدماث  ، بما في ذلًبما ًدىاطب مع اخخُاحاتهم وؤعدادهم الؿالبجلتزم اإلااطظت بخلدًم الخدماث الالشمت لجمُع 

 السعاًت الصحُت اإلاىاطبت للحاالث الؿازئت.

4-6-2 
عً حىدة الخدماث  همعلت، حشمل كُاض زغااجخابع اإلااطظت حىدة الخدماث اإلالدمت للؿلبت مً زالٌ آلُاث ف

 وهفاًتها، وحظهم في عملُاث الخدظحن اإلاظخمس لها.

4-6-3 
 لألوشؿت الؿالبُت جخىاءم مع زطالتها وؤهدافها، َوجػع 

ً
آلُاث  ددد، وجبعدادهافي  بالؿال  شازناإلااطظت زؿؿا

 وجسطظ مىازد مىاطبت لها. ،لخىفُرها

4-6-4 
تهم مشازه حجماإلاخىىعت وجخابع ألاوشؿت الؿالبُت في  الؿالبالالشمت لخىظُـم وجدفحز مشازهـت  آلالُاثجخسر اإلااطظت 

 ومعدالث زغاهم عجها، وحعمل على جدظحن حىدتها.، فحها

ادة ألاعماٌ. 4-6-5  حصجع اإلااطظت ببداعاث الؿالب وابخيازاتهم، وجدُذ بكامت اإلاىاشـ الداعمت لٍس

 الخريجىن  4-7

جحها والخىاضل الفعّ  4-7-1  عجهم.مدّدزت اٌ معهم، ولديها كىاعد بُاهاث جىفس اإلااطظت آلالُاث اإلاىاطبت إلاخابعت زٍس

4-7-2 
جحن وكُاض مدي مىاطبت اإلاعازف واإلاهازاث  حعخمد اإلااطظت آلُاث ووطائل مخىىعت الطخؿالع آزاء وججازب الخٍس

 والىفاًاث التي اهدظبىها لخلبُت مخؿلباث حهاث الخىظُف وؤدائهم اإلانهي.

4-7-3 
جحن بما فحهم الؿالب الدولُحن مً زالٌ اشساهه  في مىاطباتها العامت والعلمُت وزؿؿها م جدعم اإلااطظت ضلتها بالخٍس

ت ٍس ص ألاداء اإلااطس ي وألاوادًمي. وجلدًم الخدماث اإلاىاطبت لهم، وحظدثمس زبراتهم اإلاهىُت الخؿٍى  والىظُفُت في حعٍص
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 واملىظفىن  هيئة التدريس

لللُام  اإلاىاطبتذوي اإلااهالث والخبراث مً  الخدَزع واإلاىظفحنًجب ؤن ًيىن لدي اإلااطظت العدد اليافي مً هُئت 

س اإلانهي اإلاىاطبت لهم، هما بمظاولُاتهم بج دازة، هما ًجب ؤن ًخىفس لهم الدعم الالشم، باإلغافت بلى جىفحر بسامج الخؿٍى

، ءم ؤداًجب على اإلااطظت ؤن جلُ
ً
ظخفاد مً هخائج الخلُُم في الخدظحن.هم دوزٍا  َو

 والاستبليء التىظيف 5-1

5-1-1 
، اخخُاحاتها فحن بىاًء على هُئت الخدَزع واإلاىظالطخلؿاب ذوي اإلااهالث والخبراث اإلاىاطبت مً جسؿـ اإلااطظت 

 جؿبم اإلااطظت طُاطاث وبحساءاث عادلت ومعلىت لالطخلؿاب والترشُذ والخىظُف وبنهاء الخدماث.و 

5-1-2 
وزبراث اإلاسشححن للىظائف، وطمعت اإلااطظاث جؿبم اإلااطظت آلُاث فاعلت للخدلم مً صحت ومطداكُت ماهالث 

 التي خطلىا على ماهالث مجها.

5-1-3 
حن والفىُحن ذوي اإلااهالث اإلاىاطبت؛ لللُام هُئت الخدَزع و ًخىفس لدي اإلااطظت العدد اليافي مً  اإلاىظفحن ؤلاداٍز

 بمهامها اإلاسخلفت.

5-1-4 
، وجساعي عىد لاطخعاهت بهُئت الخدَزع اإلاخعاوهحن والرًً ٌعملىن بدوام حصئي مىاطبتجؿبم اإلااطظت معاًحر وبحساءاث 

 الخىاشن في وظبتهم بلى هُئت الخدَزع اإلاعُىحن.

 ألاهفاء.واإلاىظفحن الطدبلاء هُئت الخدَزع  حعخمد اإلااطظت آلُاث مىاطبت 5-1-5

 واإلاىظفحن، وجلُمها، وحعمل على جدظُجها. جلدم اإلااطظت السعاًت والخدماث اإلاىاطبت لهُئت الخدَزع 5-1-6

 بشفافُت وعدالت. واإلاىظفحن جؿبم اإلااطظت معاًحر معخمدة لتركُت ؤعػاء هُئت الخدَزع 5-1-7

 التطىير املنهي والتلىيم 5-2

ب هُئت الخدَزع واإلاىظفحن الجدد. 5-2-1 الت لتهُئت وجدٍز لدم اإلااطظت بسامج فعَّ
ُ
 ج

5-2-2 
الدعم اإلاالي واإلانهي الالشم لهُئت الخدَزع، وبساضت خدًثي الخبرة، في اإلاجاالث الخعلُمُت والبدثُت )مثل: جلدم اإلااطظت 

س مشسوعاتهم البدثُت(.  جىفحر الخىحُه الصخص ي، وبشساههم في الفسق البدثُت، ومظاعدتهم في جؿٍى

س اإلانهي والصخص ي لهُ 5-2-3  عادلت ومىاطبت للخؿٍى
ً
دُذ اإلااطظت فسضا

ُ
 ئت الخدَزع واإلاىظفحن.ج

س ؤدائهم. 5-2-4  جىفس اإلااطظت آلُاث فاعلت لخدفحز هُئت الخدَزع واإلاىظفحن على جؿٍى

ؿبم اإلااطظت آلُاث جػمً مشازهت ؤعػاء هُئت الخدَزع باطخمساز في ألاوشؿت العلمُت والبدثُت واإلاهىُت. 5-2-5
ُ
 ج

5-2-6 
م   لخلٍى

ً
 ومعلىا

ً
 فعاال

ً
ظخفاد مجها جؿبم اإلااطظت هظاما ؤداء هُئت الخدَزع واإلاىظفحن، وجلدم لهم الخؼرًت الساحعت، َو

س ألاداء.  في جؿٍى
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 املؤسسية املىارد

وعملُاتها في ًجب ؤن جخىفس لدي اإلااطظت اإلاىازد اإلاالُت والبيُت الخدخُت اإلاادًت والخلىُت اليافُت لدعم ؤوشؿتها 

لت فعالت، حمُع ملازها السئِظ جمخثل لألهظمت واللىائذ، هما ًجب ؤن جخدلم اإلااطظت و ت وفسوعها، وؤن جداز بؿٍس

م الدوزي ؤن مىازدها وافُت  حىدة بسامجها الخعلُمُت ودعم الخدظحن اإلاظخمس،  لػمانمً زالٌ عملُاث الخلٍى

 وؤن لديها هظام
ً
  ا

ً
 للظالمت وبدازة اإلاساؾس. فعاال

 زاهيةاملىارد امليلية واملر 6-1

اتها لاطتراجُجُت 6-1-1  .، وحعد بمشازهت ذوي العالكتجسجبـ عملُاث الخسؿُـ اإلاالي واإلاحزاهُت بإهداف اإلااطظت وؤولٍى

ع مطادز الدزل وفم اطتراجُجُاث مىاطبت وف 6-1-2  .لتاعحعمل اإلااطظت على جىَى

6-1-3 
ػّمً 

ُ
عزؿـ عمل جلدًساث الخيلفت اإلاالُت في  اإلااطظتج وجددد آلازاز اإلاترجبت مً  ،جدًدةالبرامج ال ؤو اإلاشاَز

 بكسازها على الخدماث وألاوشؿت اللائمت.

 ًىحد لدي اإلااطظت اإلاالءة ولاطخلساز اإلاالي اليافي لدعم بسامجها وؤوشؿتها. 6-1-4

6-1-5 
ؿبم 

ُ
ت بالظالطت والظسعت  آلُاث جػمً لاطخجابتاإلااطظت ج لالخخُاحاث اإلاالُت لجمُع وخداتها ألاوادًمُت وؤلاداٍز

 اإلاىاطبت.

ت برلً.لالتزام باإلاحزاهُت، و مخابعت هفاق و ؤلا ساكبت ًىحد لدي اإلااطظت هظام إلا 6-1-6 س طىٍى  بعداد جلاٍز

لدم.ُت، وجلتزم باطخلاللوالخازحُت عملُاث الخدكُم اإلاالي الدازلُت  ججسي  6-1-7
ُ
 اإلااطظت بالخىضُاث التي ج

م اإلاساؾس  6-1-8  .اإلاالُت والخعامل معها جخػمً عملُاُث الخسـؿُـ اإلاالي بحساءاٍث لخلٍى

 لسفع هفاءة ؤلاهفاق. فاعلت جؿبم اإلااطظت آلُاث 6-1-9

 ثلىية املاعلىميت 6-2

توالخعلُمُت  ألاوادًمُت اخخُاحاتهااليافُت التي جىاطب  الخلىُت الخجهحزاثالبيُت و  اإلااطظت جىفس 6-2-1  .وؤلاداٍز

 جلىم اإلااطظت بالخددًث والطُاهت الدوزٍت للخجهحزاث الخلىُت في حمُع وخداتها وفم آلُت مىاطبت. 6-2-2

 .لخجهحزاث الخلىُتلطخسدام الفّعاٌ لا  آلُاث لخىظُمجؿبم اإلااطظت  6-2-3

 .الصخطُتاإلااطظُت و اإلاعلىماث  مًمىاطبت أل ؤهظمت جؿبم اإلااطظت  6-2-4

6-2-5 
ب و  جىفس اإلااطظت الدعم الفجي الالشم ألعػاء هُئت الخدَزع وللمىظفحن وللؿلبت اإلاظخسدمحن لخلىُاث الخدٍز

 اإلاعلىماث ولاجطاالث.

خم لخىظُم لاطخسدام لازالقي إلاطادزها الخلىُتكىاعد طلىن  جػع اإلااطظت 6-2-6  ها.مً لالتزام بالخدلم ، ٍو

6-2-7  َُّ س.باهخظامالخلىُت خجهحزاث ءةالهفااإلااطظت م جل ظخفاد مً الىخائج في الخدظحن والخؿٍى  ، َو

تعلُت اجلىُت اإلاعلىماث بفاإلااطظت حظخسدم  6-2-8  ولاجطاالث. في ألاهظمت ؤلاداٍز

6-2-9 
 لخلىُت اإلاعلىماث جخطف بالخيامل واإلاىزىكُت )مثل: 

ً
ظما

ُ
مددودًت ألازؿاء وألاعؿاٌ(، وطسعت حظخسدم اإلااطظت ه

 ألاداء، واللدزة لاطدُعابُت اإلاىاطبت.

 التجهرزاتاملرافم و  6-3

6-3-1 
جػع اإلااطظت و  ،اإلاسافم والخجهحزاثاإلاظخفُدًً في جددًد اخخُاحاتها الحالُت واإلاظخلبلُت مً اإلااطظت  حشسن

 لخىفحر 
ً
 شاملت

ً
 وغمان اطخدامتها، وضُاهتها الدوزٍت، وجسبـ ذلً بسؿؿها لاطتراجُجُت واإلاالُت. ها،زؿؿا
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ب علحها.لدي اإلااطظت  ًىحد 6-3-2  آلُت لخىظُم وجسشُد اطخسدام اإلاسافم والخجهحزاث والخدٍز

 جخىفس اإلاسافم والخجهحزاث اإلاىاطبت لروي لاخخُاحاث الخاضت. 6-3-3

6-3-4 
اغُت وػحرها مً ألاوشؿت ػحر الطفُتجىفس اإلااطظت اإلاسافم  اإلاسافم و  ،الالشمت إلامازطت ألاوشؿت الثلافُت والٍس

 الالشمت ألداء الطلىاث وجىاٌو الىحباث وحلظاث لاطخرواز ولاطتراخت.

 والخجهحزاث. في اإلاسافم والىظافت ولاشتراؾاث البُئُتجدلم حمُع مخؿلباث الصحت خإهد اإلااطظت مً ج 6-3-5

6-3-6  ُِّ س.باهخظاماإلاسافم والخجهحزاث  اإلااطظت حىدةم جل ظخفاد مً الىخائج في الخدظحن والخؿٍى  ، َو

 السالمة وإدارة املخيطر 6-4

اتها. 6-4-1  ًىحد لدي اإلااطظت زؿت شاملت إلدازة اإلاساؾس، جخػمً جسجِب اإلاساؾس بدظب ؤولٍى

 زؿت بدازة اإلاساؾس.جىفس اإلااطظت آلالُاث واإلاىازد اإلاىاطبت لخفعُل  6-4-2

ؿبم اإلااطظت آلُاث آمىت للخسلظ مً الىفاًاث الخؿسة. 6-4-3
ُ
 ج

س 6-4-4 ظخفاد مً الىخائج في الخدظحن والخؿٍى م اإلااطظت عملُاث وبحساءاث بدازة اإلاساؾس، َو ِ
ُّ  .جل

6-4-5 
مع واإلامخلياث الصخطُت،  والخجهحزاثاإلاسافم ألاشخاص و جخمحز بالىـفاءة؛ لحـماًت  ُتؤمىحظخسدم اإلااطظت ؤهظمت 

 .مظاولُاثلجددًد واضح ل

6-4-6 
ؿبم

ُ
ب لميشأث وألافساد وفم اإلاعاًحر اإلاعخمدةالعامت واإلاهىُت لظالمت الؤهظمت لػمان اإلااطظت  ج خم الخدٍز ، ٍو

 .علحها
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 البحث الاعلمي والابتكير

خفم مع عىع جىحهاتها لاطتراجُجُت وجح ولابخياز  ًجب ؤن ًيىن لدي اإلااطظت زؿـ مدددة ألوشؿت البدث العلمي

وػحرهم  بألعػاء هُئت الخدَزع والؿال  اإلاىاطبوجلدم الدعم  ،الالشمت لها اإلااطظت اإلاىازدؾبُعتها وزطالتها، وجىفس 

س دوزٍ ت مً ميظىبي اإلااطظت لللُام بدوزهم في هره ألاوشؿت، وحعمل على مخابعت ؤوشؿتها وجىزُلها، وبعداد جلاٍز

س.  خىلها، واجساذ ؤلاحساءاث الالشمت للخدظحن والخؿٍى

 التخطيط للبحث الاعلمي وإدارثه 7-1

7-1-1 
في جدلُم ، وحظهم اإلااطظت زؿت مدددة ومعلىت ألوشؿت البدث العلمي جدىاطب مع زطالتها وؤهدافها جػع

ت. اث الخىمٍى  الخىحهاث الىؾىُت وألاولٍى

اث البدث العلمي، وجخابع جؿبُلها. آلُاثًىحد لدي اإلااطظت  7-1-2  لخددًد ؤولٍى

7-1-3 
اإلااطظت طُاطاث وآلُاث جػمً جىفحر فسص مخىاطبت للبدث العلمي في حمُع وخداتها وفسوعها وشؿسي  جؿبم

 الؿالب والؿالباث.

7-1-4 
ت بػىابـ  ، والتزام الباخثحنجخىفس لدي اإلااطظت طُاطاث وبحساءاث مؿبلت لحماًت خلىق اإلالىُت الفىٍس

 وؤزالكُاث البدث العلمي.

7-1-5 
جؿبم اإلااطظت لىائذ وبحساءاث لخىظُم عمل اإلاساهص والىساس ي البدثُت )بن وحدث( بما ًػمً جدلُم ؤهدافها 

 . ، وجلىم فعالُتها بشيل دوزيوهفاءتها

7-1-6 
م ولا اإلااطظت طُاطاث وبحساءاث مدددة  جؿبم هخاج العلمي إلايظىبحها، وبما البخيازاث وؤلا طدثماز الخجازي لللدظٍى

 .ًىفل للباخثحن خلىكهم

 .زت ومعلىت لإلهخاج العلمي إلايظىبحهاًىحد لدي اإلااطظت كىاعد بُاهاث مددَّ  7-1-7

7-1-8 
ت عجها،  س الظىٍى جؿبم اإلااطظت آلُاث مىاطبت للُاض بهخاحها البدثي وفم ماشساث ؤداء مدددة، وحعد الخلاٍز

ظخفاد مً الىخائج في س. َو  الخدظحن والخؿٍى

 دعم البحث الاعلمي والابتكير 7-2

 وجدفحزهم.والؿالب هُئت الخدَزع لجؿبم اإلااطظت آلُاث مخىىعت لخىمُت اإلاهازاث البدثُت  7-2-1

 جسطظ اإلااطظت محزاهُت وافُت جمىجها مً جدلُم زؿتها البدثُت. 7-2-2

 للبدث العلمي بما ًخػمً مطادز وكىاعد اإلاعلىماث واإلاسافم والخجهحزاث والبرمجُاث. البِئت اإلاىاطبتجىفس اإلااطظت  7-2-3

7-2-4 
وشؿت البدث العلمي واليشس الدولي )مثل: جسطُظ وخداث للترحمت والخدكُم ألجىفس اإلااطظت ؤلاحساءاث الداعمت 

 الجطاٌ...(لاللؼىي، ومساهص 

 .وؤلابداعالبخياز لجيهئ اإلااطظت اإلاىار الداعم  7-2-5

7-2-6 
مع اللؿاعاث الطىاعُت واإلاهىُت في مجاٌ البدث العلمي ولابخياز اإلااطظت آلُاث لدعم اإلاشازهت والخعاون  جؿبم

 .يدولاإلادلي وال ٍحنالجامعاث والهُئاث واإلاساهص البدثُت على اإلاظخى و الحيىمُت والخاضت 

الت للظالمت جىفل  7-2-7  .طالمت الباخثحن وؤوشؿتهم البدثُت، واإلاسافم والبِئتجىحد في اإلااطظت ؤهظمت فعَّ

 .البدثُت اإلاخمحزة واإلابادزاثهجاشاث ؤلا  لدصجُعًىحد لدي اإلااطظت آلُاث  7-2-8

 .بجهىدهم مع لاعتراف اإلاىاطبت، البدثُتوألاوشؿت  اإلاشازهت في اإلاشسوعاثعلى  الؿالباإلااطظت  حصجع 7-2-9
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خفم مع عىع جىحهاتها لاطتراجُجُت وجح، ُتاإلاجخمعوآلُاث مدددة للشساهت ًجب ؤن ًيىن لدي اإلااطظت زؿـ 

عالكاث جلُم ؤن هما ًجب  .هافحوالؿالب واإلاىظفحن هُئت الخدَزع ، وؤن جدعم اإلاشازهت الفعالت لؾبُعتها وزطالتها

جىزُم ؤوشؿتها حعمل على ؤن و ، اإلاسخلفت العملكؿاعاث و حعاون فعالت مع اإلاجخمع اإلادلي والدولي والهُئاث اإلاهىُت 

س  هاوجدظُج فعالُت الشساهت اإلاجخمعُتمخابعت و   ها.وجؿٍى

 وإدارتهي املجتماعية للشراكةتخطيط ال 8-1

 ع.اإلاجخمعُت جدىاطب مع زطالتها وؤهدافها، واخخُاحاث اإلاجخم مدددة للشساهتاإلااطظت زؿت  جػع 8-1-1

8-1-2 
في جفعُل زؿت اإلاشازهت اإلاجخمعُت مً زالٌ مهام وؤوشؿت  وؾالبهاعلت إلايظىبحها ااإلاشازهت الف جػمً اإلااطظت

 واضحت ومخىىعت.

8-1-3 
ددد  ،للؿاعاث ألازسي والخدماث للخلدًم لاطدشازاث  تواضح طُاطاث وبحساءاثجؿبم اإلااطظت 

ُ
الحلىق وج

 .واإلاىافع اإلاخعللت برلً

8-1-4 
وفم ماشساث   اإلاجخمعُت شساهتالؤوشؿتها في مجاٌ لخىزُم ومخابعت وجلُُم فاعلُت مدددة اإلااطظت آلُاث  جؿبم

س دوزٍت حظهم في جدظحن ألاداء ؤداء مدددة،  .وحعد جلاٍز

 ثفاعيل الشراكة املجتماعية 8-2

8-2-1 
س  والهُئاث اإلاهىُت  فسضت اإلاشازهت الفاعلت فيزباب العمل أل اإلااطظت  جدُذ ألاداء اإلااطس ي والبرامجي جسؿُـ وجؿٍى

 .ودعم ؤوشؿتها

8-2-2 
واإلاهىُت  العلمُت والهُئاث مع ماطظاث اإلاجخمع على الخعاون  حصجع اإلااطظت هُئت الخدَزع واإلاىظفحن والؿالب

 .يدولاإلادلي وال ٍحنعلى اإلاظخى والعمل الخؿىعي،  ،اإلاسخلفت

س اإلانهي والخعلُم  8-2-3  .اإلاظخمس بما ٌظهم في جلبُت اخخُاحاث اإلاجخمعجلدم اإلااطظت بسامج الخؿٍى

ع السائدة 8-2-4 ادة ألاعماٌ واإلاشاَز  .جلدم اإلااطظت بسامج ومبادزاث حشازهُت مخىىعت مع اإلاجخمع حظهم في جىمُت ٍز

 التي جلبي اخخُاحاث اإلاجخمع اإلادلي. والخدمُت ٍتى خىعالخثلُفُت والوشؿت وألابادزاث اإلااإلااطظت  جلدم 8-2-5

8-2-6 
اغُت،  مطادزهامسافلها و جدُذ اإلاىطظت للمجخمع فسضت لاطخفادة مً  اإلاسخلفت )مثل: اإلاىخبت، واإلاالعب الٍس

 واللاعاث الدزاطُت، واإلاعامل(.
 


