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تأسستتتليةماتتتةيالجمتتتةيالء ولتتتةيرٍتتت  يلمتتتءي تتتسازيوءمتتت يالتتت شزا ي

فتتتتتت يالمستتتتتتةيايزرلتتتتتتاًييايل ا   تتتتتتةير تتتتتت ز  ي(يي390)الىتتتتتتس هي

لمكماتتتتتةيال تتتتت  زيوةتتتتترلري تتتتتسازيايستتتتت ج ا يالٍ تتتتت   يي3/11/2009

وتتتتتًيوشازعيال لمتتتتتاهياللتتتتت ل يوال جتتتتتيياللمىتتتتت يايوتتتتتسيالتتتتت شاز ي

والتتتتتر يٌتتتتت يلمتتتتتءيرتتتتت  ي11/4/2011فتتتتت ي/2109/الىتتتتتس هي يَ

ووٍتتتتتري.2010/2011الق تتتتت ايفتتتتت يالكماتتتتتةيوتتتتتًياللتتتتت نيال زاستتتتت ي

ذلتتتريال  تتتليالتتت جليةماتتتةيالجمتتتةيالء ولتتتةيوو شالتتتليزافتتت ايلمىاتتت ي

ًيالطم تتتتةية اتتتتسايفتتتت يوج فيتتتتةير رتتتتكي ٍ ىتتتت يالا تتتت يالك اتتتتسيوتتتت

الىج فيتتتتةيووتتتت ائ يالتتتت وا سيالى  مئتتتتةيوىتتتتًيلتتتتهيت تتتت فسيل تتتتهي

فتتتتتساياةىتتتتت اي زاستتتتت  هيالء ولاتتتتتةيلم زاستتتتتةيفتتتتت يا ستتتتت ني

القتتتتت ٌ يتياي   تتتتت  تيالئٍتتتتت ييالىستتتتتسياةيتيال سراتتتتتةيالس   تتتتتاةيتي)

طتتتتتتايايستتتتتتٍ ييتيال ىتتتتتتس  تي-ال سراتتتتتتةيايٌكماص تتتتتتةيتيالىج ستتتتتت ة

ٍاتتتت جيالى   تتتتساجيتقٍاتتتت جياةال تتتتصعيالط اتتتتةيتيالئاص تتتت  يالط اتتتتةيتيتق

(ييو ستتتتتهيتقٍاتتتتت جياياتتتتتلةيوالستتتتت ٌ زيو ستتتتتهيال  تتتتت  سيالط اتتتتتة

  وتتتتليلىتتتت  عيالكماتتتتةير تتتت فاسيالىستتتت مصو جيالى   تتتتةيوال  تتتتس ةيوي

خلللللً هٕلللللرح ٘لللللزو وٌقلللللشذ وٌؼٍّلللللٟ ٚهّلللللر ٠ ٕرعللللل  و عللللل ر  وٌّٛخ للللل  ٌ  ع١غلللللٙر اللمىاتتتتتةية

 .فٟ ِسرفظ  هرهً

 

 

 

و ع ؼذود ٟ أ١ّ٘  وٌ خط١ظ و ع شوت١دٟ ٌٍّؤعغرت ٚو١ٌٙئرت ٚوٌّٕظّرت ٚو فشود، فرٌ خط١ظ ٠ؼ٠ٕخفٝ   

تٍه وٌشورئض وٌ ٟ تسمك وٌٕدرذ هرٌذسخ  وٌ ٟ ت ٕرع  ِغ وٌ ؼ١ّ١ٍ ، خرف  عغ  ٌٍّؤٌ ٕرح وٌشورئض وألٌٚٝ 

 أوال: ما الخطة االستراتيجية؟

 وٌسٍ  وٌدرِؼ  و ١ٍ٘  و١ٍ ٔ زة ػٓ 

 



 

2 
www.hilla-unc.edu.iq   

، ِٓ وٌ ٟ وت ؼت وسلٝ وٌّٕٙد١رت ٚوٌمٛوػذ فٟ ف١رغ ٙر وٌشؤ٠  ٚوٌشعرٌ  ٚو ٘ذوف وٌ ٟ ت  ٕر٘ر وٌّؤعغ 

ردوت وٌؼ١ٍر ٚوٌخ شوح هّدري وٌ خط١ظ و ع شوت١د١  ٌى١ٍ ٕر ِٓ ٌذْ وٌم١وٌخط   إلػذودهذل  ٕٚ٘ر خرح و ٘ ّرَ 

ٚوعٕذت وٌؼّردة وٌٝ ٌدٕ  ِ خقق  ٌذسوع  ٚٚضغ وٌخطظ وٌ ٟ تٛوئُ وٌّذخالت ٚتسمك وفضً وٌّخشخرت، 

ٚٚلفٕر ػٍٝ وٌؼذ٠ذ وٌ س ١  ٚوٌفٛل١  ٚدسوع  وٌ مرس٠ش وٌّمذِ  ِٓ وأللغرَ ٚوٌؾؼ  ٚوٌٛزذوت  و١ٌٚرت وٌ ٕٝ

هرٌ ؼرْٚ ِغ ٚوّر لذِت ؽؼ   ضّرْ وٌدٛدة ِٓ ٔمرط وٌمٛة ٚوٌضؼف  ٚوٌفشؿ ٚوٌ ٙذ٠ذوت ٚوٌفدٛوت، 

ٚ زظٕر  ى١ٍ ،ل ً وٌؾشٚع ه مذ٠ُ وٌ خط١ظ و ع شوت١دٟ ٌٍِسرضشة هٙزو وٌخقٛؿ ٚزذة وٌ ؼ١ٍُ وٌّغ ّش 

ع١  ٚػّٛد٠  فٟ وٌ ٕٝ وٌ س ١  ِٓ وٌّ رٟٔ ٚوصد٠رد ػذد وٌطال  ٔمٍ  ٔٛػ١  ٚو١ّ  سأفٟ و٢ٚٔ  وألخ١شة 

ٚتسذ٠ث ٚزذة تىٌٕٛٛخ١ر وٌّؼٍِٛرت ٚوٌ س١ًّ وٌشلّٟ ٚص٠ردة وٌ شوِح وٌ ؼ١ّ١ٍ  ٚوٌ ذس٠ ١  وٌّٕرفغ  فٟ 

تغـؼٝ و١ٍـ  وٌسٍ  وٌدرِؼ  وٌٝ تسغ١ٓ ٚتط٠ٛش ِٕظِٛ ٙر   ،عٛق وٌ ؼ١ٍُ ٚتىٌٕٛٛخ١ر وٌّؼٍِٛرت ٚوٌؾ ىرت

رسخ١  ٚفك ػ ش ِ رهؼ  و١ٌٙىً وإلدوسٞ ٚتط٠ٛش وٌؼاللرت وٌخ ٟ هشوِح وورد١ّ٠  ِؼ ّذة ٚسف١ٕ وٌ ؼ١ّ١ٍ  ف

 وؽشوف وٌدٙرت وٌؼ١ٍر ِخطظ ِذسٚط ِٚؼذ هذل  ٚتست 
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 رئٌس قسم تقنٌات المختبرات أ.د كوثر هواز مهدي

 رئٌس قسم المحاسبة أ.د علً جٌران عبد علً

 رئٌس قسم هندسة تقنٌات االجهزة الطبٌة أ.د ناهض حسون علوش

 رئٌس قسم االنكلٌزي أ.د عباس دٌكان دروٌش

 رئٌس قسم التمرٌض أ.د حسن علوان بٌعً

 رئٌس قسم االقتصاد أ.م.د موسى مرزة شاهر

 رئٌس قسم المسرح أ.م.د عادل كرٌم سالم

 طب االسنانرئٌس قسم  د. سعدي شرشاب

 رئٌس قسم الرٌاضة م.د علً عبد االمٌر

 رئٌس قسم الفٌزٌاء م.د حسٌن مع هللا حسٌن

 مدٌر شعبة التسجٌل م.م دمحم جاسم شهٌد

 مدٌر شعبة الحسابات علً حسونالسٌد صالح 

 مسؤول وحدة تكنولوجٌا المعلومات السٌد حٌدر عبد الرزاق مجبل
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ٚفك  وٌ ٟ تسذد وتدرٖ وٌّؤعغ  غ١رعرتوٌٌٚ سم١ك وأل٘ذوف ّخطظ ٌٙر وٌ شوِح وٌٟ٘ ِدّٛػ  وٌخط  

ٛ  وٌٝ ِذسٚع  ػ ش و١ٌ٢رت و ع شوت١د١  هؼ١ذة وٌّذٜ ٚف خّظ عٕٛوتفٟ عمف صِٕٟ ِسذد ٚ ذوٚيخ

 .تسم١ك وٌّخشخرت وٌّٕؾٛدة

 

 

 

 

و ورد١ّ٠  تسذ٠ذو وٌٝ ػًّ خط  وٚ ِخطظ ػًّ هضٛوهظ ِٚمر٠ظ ِذسٚع  ِٚؼذة ِٓ ٌذْ تٍد  وٌّؤعغرت 

ٌٚؼً وٌّؤعغرت تغؼٝ  ٌضّرْ خٛدة وألدوح ٚتم٠ُٛ وٌّخشخرت؛ وٌىفرحوت وٌؼ١ٍّ  وٌّؼشٚف  هّدري وٌ خط١ظ

 :ِٓ ٚسوح وٌ خط١ظ و ع شوت١دٟ وٌٝ 

 ّؤعغ ٚٔٛع وٌخذِرت وٌ ٟ تمذِٙر وٌتسذ٠ذ وز ١رخرت وٌّؤعغ  * 

ػٍٝ وأللغرَ وٌؼ١ٍّ  ٚوإلدوس٠  ٚوٌؾؼ  ٚوٌٛزذوت ِشوخؼ  وٌ شوِح وٌّ  ؼ  عرهمر ٚوخشوح وٌ سذ٠ثرت * 

 ػ١ٍٙر هّر ٠ ٕرع  ٚوٌّشزٍ 

، هس١ث تغُٙ وٌٛفٛي وٌٝ ِخشخرت ِشض١  تٕغدُ ِغ وع شوت١د١رت وٌّٕظّرت وٌ ٟ ٔطّر وٌٛفٛي و١ٌٙر* 

 ٘زٖ وٌّخشخرت فٟ ت١ّٕ  وٌّد ّغ 

وٌ ذوئً وٌٕرخؼ  ػٍٝ وٌّغ ٜٛ وإلدوسٞ ٌٍّؤعغ  ٚػٍٝ وٌّغ ٜٛ وٌ ؼ١ٍّٟ ٚوٌؼٍّٟ ١ٌسمك  ت ٕٟ* 

 وٌّشدٚدوت وإل٠دره١  ػٍٝ وٌ ذس٠غٟ ٚوٌطرٌ  ٚوٌّٕٙح ٚوإلدوسة ٚوألٔؾط  ٚوٌ ٕٝ وٌ س ١ 

 تؾخ١ـ ِ طٍ رت ٚصوسة وٌ ؼ١ٍُ وٌؼرٌٟ ٚوٌغؼٟ ٌ سم١مٙر* 

 ٌٟ تسذ٠ذ ِشوض٠  وإلدوسة ١ٌىْٛ وٌ ٛخ١ٗ ِثر* 

 ِشوفك وٌّؤعغ  وٌ ؼ١ّ١ٍ  ِٓ وٌ ؼ١ٍُ ٚٚفٛ  وٌٝ وٌ ٕر٠رت خ١ّغ تؼض٠ض وٌدٛدة فٟ* 

 وٌغؼٟ ٌ سم١ك وٌؾشوو  وٌّؼشف١  ِغ وٌّؤعغرت ٚوٌّٕظّرت وٌذ١ٌٚ * 

  وألعّٝٚتسذ٠ثٙر هّر ٠ٕغدُ ِغ سؤ٠  وأللغرَ وٌؼ١ٍّ  وٌّغ م ١ٍ  ٚخؼٍٙر وٌٙذف تط٠ٛش ِٕر٘ح وٌذسوعرت * 

 وٌخط  و ع شوت١د١ 

 ثانيا: لماذا الخطة االستراتيجية؟
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هٛعرط  سعُ وٌّخططرت وٌ سث١  وٌ ٟ تٕغدُ ٚسؤ٠   رغرز  وٌ سث١  ٚتٛف١ش وً ِر ٠ؼضص٘تٛع١غ وٌّ* 

 وٌمغُ وٌؼٍّٟ

  تٛف١ش و١ٌٙئرت وٌ ذسع١  وٌّثر١ٌ  * 

 

 

 

 

 

س١٘ٓ هى١ف١  وألدوح ٌىً ِؤعغ  طّٛذ تغؼٝ ٌ سم١مٗ، فرٌؼطرح ٠غرٚٞ و خز ٚ٘ٛ ؽؼرسٔر، فرٌٙذف  

 :ٚوٌخطر ٚػ١ٍٗ ٚخٙ ٕر ت ذأ ِٓ

 .تم١١ُ وٌٛولغ وٌ ؼ١ٍّٟ ٌٍى١ٍ  ٚتسذ٠ذ ٔمرط وٌمٛة ٚوٌضؼف ٚوٌّخرطش ٚوٌفشؿ وٌّ رز  ٌٍى١ٍ * 

 .تط٠ٛش ٚتسذ٠ث ع١رعرت وٌى١ٍ  فٟ ِدر ت وٌ شه١  ٚوٌ ؼ١ٍُ*

 .تسم١ك وٌ ١ّض فٟ ِخشخرت وٌؼ١ٍّ  وٌ ؼ١ّ١ٍ  ٌٍى١ٍ  *

 :وفر٠رت تذس٠غ١ٟ وٌى١ٍ  ِٓ ز١ثسفغ ِغ ٜٛ  

 وػ ّرد وٌ م١ٕرت وٌسذ٠ث  فٟ وٌ ؼ١ٍُ -1

   وٌٛسػ ٚوٌذٚسوت وٌ ٟ تفؼً طشوئك وٌ ذس٠ظ وٌسذ٠ث  ٚوٌ ؼ١ٍُ وٌشلّٟتٕؾ١ظ -2

 ٚوػذود تمرس٠ش ػٓ خٛدة وألدوح ٚتط٠ٛش وٌّٕر٘ح وٌذسوع١   وألورد٠ّٟ  وٌ شٔرِح ِ رهؼ-3

ٚإلرِ  وٌٛسػ وٌ ذس٠ ١  زٛي وٌ شوِح و ٌى ش١ٔٚ  ٚوػ ّرد وٌسرعٛ  فٟ و ٌ فرت وٌٝ وٌىردس وإلدوسٞ -4

 و ػّري وإلدوس٠  ٚخرف  و سؽف  و ٌى ش١ٔٚ 

وٌ خط١ظ وٌؾرًِ ٌ ١ّٕ  وٌمذسوت وٌؼ١ٍّ  ٌٍطرٌ  ٚوٌ ذس٠غٟ ٚإلرِ  ػاللرت سف١ٕ  ه١ٓ وٌّؤعغ  -5

وٌّؤعغرت ٌخش٠د١ٓ و١ٍ ٕر ِٚذٜ وٌ ؼ١ّ١ٍ  ٚوٌّد ّغ ٚدسوع  وز ١رخرت عٛق وٌؼًّ ِٚذٜ وع فردة 

 و ٔ فرع هّؼٍِٛرتُٙ هؼذ وٌ خشج

 ِشوخؼ  ػًّ وٌؾؼ  ٚوٌٛزذوت ٚتسذ٠ث آ١ٌرت وٌؼًّ  -6

 

 

ثالثا: االهداف االستراتيجية 
ية:للكل  



 

6 
www.hilla-unc.edu.iq   

 

 

 

 :أٌٚٙر ٟٚ٘ تضغ وٌخط  و ع شوت١د١  ٚآ١ٌرت وٌؾشٚع فٟ تٕف١ز٘ر، ٌٚؼً قذ٘ر وٌّؤعغ  هذ ِٓ و٘ذوف تم

  ٌ  ّىٓ وٌّؤعغ  ِٓ وٌذخٛي وٌٝ ػرٌُ وٌ ٕرفظ هرٌٕغ   ٌٍّؤعغرت وٌ ؼ١ّ١ٍ  وٌؼ١ٍّ سفغ وٌىفرحة  -1

وٌمردسة ػٍٝ إدوسة وٌّؤعغ  فٟ وفؼ  و صِرت ٚو ٔسشوف هٙر ػٓ  ٠٢رت وٌ ٕف١ز٠  وٌّٕرع  ػذود وإ -2

 زٞوٌ وٌّخرطش ٚوٌفدٛوت ٌ سم١ك سؤ٠  وٌّؤعغ  ٚطّٛزرتٙر وٌ ٟ ػشض ٙر هرٌشؤ٠  ٚوٌشعرٌ  ٚو ٘ذوف

 ٚوٌمذس وٌزٞ تسمك ِٕٙر فؼ١ٍر  هرٌّٕدضوت  ر٠ٙف شك سهط

سعُ ِخططرت وٌ ٕف١ز ٌٍخط  و ع شوت١د١  ٠ٕٚ غٟ تشت١  تٍه وإلخشوحوت هخطٛوت ِذسٚع  ِٚؼذ ٌٗ  -3

ٚفٟ عمف  ٚٚفك وإلِىرٔرت وٌّر١ٌ  ٚوٌمذسوت وٌؼ١ٍّ  ٚوػذود وٌّٛوصٔرت وٌّالئّ  ٌ ٕف١ز وٌخط  و ع شوت١د١ 

 صِٕٟ ِسذد

ٚوِىر١ٔرتٗ وٌّؼشف١   ٗتٛص٠غ وٌّٙرَ ٚوٌّغؤ١ٌٚرت ػٍٝ وٌٍدرْ وٌّؾشف  ٚوٌّٕفزة وال  زغ  لذسوت -4

 ٚوٌؼ١ٍّ 

تٛص٠غ وٌّٕرف  ف١ٙر زغ  وٌمذسوت وٌّؼشف١  ػٓ وٌد١ّغ وْ ٕ٘رن ١٘ى١ٍ  تٕظ١ّ١  ٠ف شك ٠غ١     -5

 ه١ٓ وٌس١ٓ ٚوألخش ٚوٌٍم  وٌؼٍّٟ ٚز١ث تخضغ و١ٌٙى١ٍ  ٌٍّشوخؼ  ٚإػردة وٌ ٕظ١ُ

ػٍٝ تٛض١ر وٌ ؼ١ٍّرت وٌمر١ٔٛٔ  وٌخرف  هرٌ ذس٠غ١١ٓ ٚوٌطٍ   ٚو دس١٠ٓ ٚخؼٍٙر ٍِغم  وٚ ِؼشٚض   -6

  ٚلرْٔٛ ِٛظفٟ وِرَ وٌد١ّغ ٚوٌ ٟ تخـ لٛو١ٔٓ وض رط وٌطٍ ؽىً هٛع شوت وٚ ػرسضرت وٌى ش١ٔٚ  

 ٚوٌ ؼ١ٍّرت و ِ سر١ٔ  وٌذٌٚ 

ٍٛن وٌّٕٟٙ ٌذٜ وٌىٛودس وإلدوس٠  ٚوٌ ؼ١ّ١ٍ  ٚه١ٓ وٌطٍ  ، ٚزثُٙ ػٍٝ وع ثرسة وٌسظ وألخاللٟ ٚوٌغ -7

فٟ ػٍُّٙ، ٌٚؼً وألُ٘ تفؼ١ً دٚس ٚزذة و سؽرد وٌ شهٛٞ ه١ٓ وٌطٍ   ٚخؼً وٌؼالل  سوعخ  ٌ ىْٛ  وألِرٔ 

ٔ ز  ٓٚأ٘ذوفٙر ِ ٘زٖ وٌٛزذة وٌدغش وٌشوهظ ه١ٓ وٌطرٌ  ٚوٌؼّردة، ٚٔؾش هٛع شوت خرف  هؼًّ ٘زٖ وٌٛزذة

تخش٠  وٌّّ ٍىرت وٌ ٟ تؼٛد ػرئذ٠ ٙر ٚوٌغٍٛو١رت وٌ ٟ تغٟح ٌٍّؤعغ  وٌ ؼ١ّ١ٍ  ورٌغؼ ٚوٌ ذخ١ٓ 

 ٌٍّؤعغ  وٌ ؼ١ّ١ٍ   

 رابعا: اليات تنفيذ الخطة:
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ٚوخ ١رس وٌىفرحوت ِغ و ز فرظ رف١  ػر١ٌ ، فٚهؾتؾى١ً وٌٍدرْ وٌخرف  هرخ  رس وٌّ مذ١ِٓ ٌٍ ؼ١١ٕرت  -8

تغُٙ فٟ إدوسة وٌّؤعغ ، ٚوزٌه تفؼ١ً وٌضٛوهظ  وألٌمر  وٌؼ١ٍّ  وٌؼر١ٌ  وّغ ؾرس٠ٓ ِٚشخغ ه فسر 

ٚوألٔظّ  وٌ ٟ تضّٓ ٚتٛضر ٌٍؼر١ٍِٓ ِٓ وٌىٛودس وإلدوس٠  ٚوٌ ؼ١ّ١ٍ  ِرٌُٙ ِٓ زمٛق ِٚر ػ١ٍُٙ ِٓ 

 ٚوخ رت

ٚخ  ٚػ١ٍٗ  وٌدرِؼٟ ٚتست وؽشوف ٚزذة وٌ سث ٚوٌ ط٠ٛشتؼض٠ض ِىرٔ  وألع رر دػُ وٌ سث وٌؼٍّٟ ٚ -9

تؾى١ً ٌدٕ  ِ رهؼ  وٌ سٛث وٌؼ١ٍّ  ٚتث١ّٓ وٌدٙٛد وٌّ زٌٚ  ِٚغرػذة وألعرتزة هٕؾش هسٛثُٙ فٟ 

وٌؾىش ٚوٌّىرف ة وٌّر١ٌ  وٌّدض٠ ، وزٌه دػُ ٚتؼض٠ض هسٛث وٌ خشج وٌّغ ٛػ رت وٌؼر١ٌّ  ٚتمذ٠ُ و   

تؾد١غ وٌطٍ   ػٍٝ ٔؾش٘ر ٚٚوػ  رس٘ر ضّٓ ٔقرهرت وٌ ذس٠غٟ ٌ ٍمٝ وٌؼٕر٠  ٚو ٘ ّرَ ٚوٌ ذل١ك ِٓ ل ٍٗ 

  فٟ وٌّدالت وٌّس١ٍ  ٚهرؽشوف أ ع رر وٌّ رهغ

وٌؼًّ ػٍٝ تط٠ٛش وٌىردس وٌ ذس٠غٟ ٚسفغ وٌمرهُٙ وٌؼ١ٍّ  ػ ش ف ر هر  وٌ ؼثرت ٚوٌذسوع  فٟ خرِؼرت  -11

 سف١ٕ  ٌٍسقٛي ػٍٝ ؽٙردة وٌذو ٛسوٖ ٚػٍٝ ٔفم  وٌى١ٍ 

 ِغ وٌطٍ  ػٍٝ وْ ت ؼرًِ هؾفرف١  ّٚؤعغ  وٌدٚس و ػالَ ٚوػ  رسٖ وٌّشآة وٌؼروغ  ٌّغ١شة تفؼ١ً  -11

   ٚوٌّ رهؼ١ٓ فٟ ٔمً و خ رس وٌخرف  هُٙ ٚهى١ٍ ُٙ 

خٍك و ٔغدرَ ه١ٓ وٌمغُ وٌؼٍّٟ ٚوٌطٍ   ٚوٌٕضٚي ٌشغ رتُٙ لذس وٌّغ طرع ٚعّرع طشٚزرتُٙ هش٠ٚ   -12

ٚتٍ ١  وز ١رخرتُٙ ِٓ وفذوس وٌٛثرئك فٟ ٚل ٙر وٌّسذد، ٚتٕض٠ً وٌٕ رئح و ِ سر١ٔ  فٟ وٌىشٚهرت وٌخرف  

 لغرُِٙ ٚف ر هر  و ػ شوك هر

١١ٓ ٚو دوس١٠ٓ ٚتؼض٠ض سٚذ وٌٕضو٘  ٚو ٔ ّرح وٌٝ وٌى١ٍ ، تفؼ١ً ِ ذأ وخالل١رت وٌّٕٙ  ٌذٜ وٌ ذس٠غ -13

 ودخري ورف  وٌّٛظف١ٓ فٟ دٚسوت تذس٠ ١  ػٓ وخالل١رت وٌٛظ١ف 

 تفؼ١ً ِ ذأ وخالل١رت وٌ سث وٌؼٍّٟ  -14

 تفؼ١ً آ١ٌ  وٌ ؼرْٚ  -15

 ٚوٌّد ّغدػُ وٌ سٛث وٌ ط ١م١  وإلهذوػ١  ٚوٌّ  ىشة روت وٌّشدٚدوت وٌّر١ٌ  ٌخذِ  وٌّؤعغ   -16

 دػُ ٔؾش وٌ سٛث فٟ وٌّغ ٛػ رت وٌؼر١ٌّ  -17

 تط٠ٛش وٌ سث وٌؼٍّٟ ١ٌىْٛ فٟ خذِ  وٌّد ّغ ٚزً وٌّؾىالت  -18
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 ت١ّٕ  ِٙرسوت وٌ ذس٠غٟ هرٌ ٕغ١ك ِغ وٌّؤعغرت روت وٌؼالل  هر خ قرؿ وٌذل١ك -19

 ت ٕٟ طشوئك تذس٠ظ زذ٠ث  تذفغ هؼ١ٍّ  وٌ ؼ١ٍُ ٚوٌ ؼٍُ  -21

ؽؼ   ضّرْ وٌدٛدة ٌ سذ٠ذ وٌّغرس وٌٕرخغ ٌٍٛفٛي وٌٝ وٌ ٕرفظ وٌؼرٌّٟ ٚتسم١ك دػُ ِغ١شة  -21

 تق١ٕفرت ِ مذِ 

 (وٌثمرف١  ٚوٌف١ٕ  ٚوٌش٠رض١ )وٌ ٛػ١  هر ٔؾط  وٌالفف١  ٚتفؼ١ٍٙر  -22

 

 

 

ٌٍ ٕف١ز ٚوٌ ٟ ٠ٕ غٟ وْ تىْٛ ٚفك وٌّؼر١٠ش هؼذ ٚضغ وٌخط  عٕىْٛ هسرخ  وٌٝ ع١رعرت خرف  

 :خ١ّغ وٌّغ ٠ٛرت ٝوٌؼر١ٌّ  ٚػٍ

 تط٠ٛش وٌّالورت وٌ ذس٠غ١  ٚوإلدوس٠  ٚتط٠ٛش وٌّٙرسوت -1

ِٓ وٌّرخغ ١ش وٌٝ وٌذو ٛسوٖ خالي وألػٛوَ وٌ ٟ زذدتٙر وٌخط  و ع شوت١د١   وٌؾٙردوت سفغ ِغ ٜٛ -2

تذس٠غٟ ع٠ٕٛر ٌذسوع   25ػٓ  ِر  ٠مً سفغخالي وألػٛوَ وٌخّغ ، هّؼٕٝ % 111ٌ قً وٌٝ 

 وٌذو ٛسوٖ وزٌه سفغ ِغ ٜٛ وألٌمر  وٌؼ١ٍّ ، ٚع  ضّٓ وٌخط  دسوع  دل١م  ٌٙزو وٌّفقً وٌس١ٛٞ

تؾد١غ وٌ ذس٠غ١١ٓ ٌٍسقٛي ػٍٝ وٌٍم  وٌؼٍّٟ وً هسغ  ٌم ٗ وٌسرٌٟ وٌٝ وٌٍم  و ػٍٝ ٚفٛ  وٌٝ  -3

ِٓ و ٌمر  وٌؼ١ٍّ  % 25فٟ و ع رر٠ ، ٚهّٛخ  وٌخط  ٠ٕ غٟ وْ ٔذفغ ع٠ٕٛر % 75وٌّؼ١رس وٌؼرٌّٟ 

 :١ ٠ٛضر وٌٛولغ وٌسرٌٟ ٌٍم  وٌؼٍّٟ فٟ وٌىٍ( 1)ٌالٔ مري وٌٝ وٌٍم  و ػٍٝ ، ٚوٌدذٚي 

 

 

 

 

 

 

خامسا: االهداف العليا لتطبيق    
 :االستراتيجية
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 ٌٍٛفٛي وٌٝ وٌٕغ   وٌؼر١ٌّ  فٟ و ٌمر  وٌؼ١ٍّ  وٌخّغ١  ٠ٛضر ِغرسوت وٌخط 
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ص٠ردة ٔغ   وٌٕدرذ وٌٝ وٌسذ وٌزٞ ٠ ّرؽٝ ِغ ِؼر١٠ش خرِؼ  وٌذٚي وٌؼشه١  ٚوٌّؼر١٠ش وٌ ٟ تؤوذ وٌسذ 

 :و تٟ، ٚ٘زو ٠ ضّٓ %111وٌٝ وػٍٝ ٔدرذ % 85و دٔٝ ٌٍٕدرذ هـ 

ِ ضو٠ذة ٌ ىْٛ زرفضو  ٌذخٛي وٌطٍ   ٌّدر ت أٚعغ ِٓ وٌؼطرح سفغ ٔغ   وٌٕدرذ ٚوٌٛفٛي وٌٝ ٔغ   

ؼًّ ػٍٝ طشذ خذ٠ذة فٟ ػشك وٌّردة، ٌ ىْٛ زرفض ِغ وألع رر وٚ وٌ ذس٠ظ وٌرٌّؾرسو  فٟ وٌؼٍّٟ و

طشوئك وٌ ذس٠ظ  ٌّغرّ٘  وٌطٍ   فٟ ػشك وٌٛسػ وٚ وٌّؾرسو  فٟ ٔذٚة ػ١ٍّ ، ٚ٘زو ٠ طٍ  تسغ١ٓ

 ٚتط٠ٛش وٌّٕر٘ح 

ٔؾ١شوُ وٌٝ آ١ٌ  وٌؼًّ وٌ ٟ هرؽشٔر وٚ   ه ؾى١ً وٌٍدٕ  وٌّشوض٠  ٌالؽشوف ػٍٝ وٌخط  و ع شوت١د١  

ذدٔر ِٚر ز، 2126ٚز ٝ عٕ  وٌٙذف  2121درسٞ ِٕ قف وروس وٌٌّذة خّظ عٕٛوت وػ  رسو ِٓ 

صٌٕر ٔسذد وأل٘ذوف وٌّذسٚع  ٚوٌ ٟ ٔدذ٘ر ٔرفؼ  ِٚثّشة ٌٍٛفٛي وٌٝ وأل٘ذوف ٚو ِرٟٔ وٌّٕؾٛدة، 

 . ٚتسم١ك وٌغر٠رت فٟ وٌسقٛي ػٍٝ ؽٙردة وٌضّرْ ٚو ػ شوف وٌذٌٟٚ و ورد٠ّٟ و ٠ضٚ

  

 

 (1) جدول   
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زّذدت وٌّفر١ّٟ٘  وإلطرس١ٌظ ِٓ و١ٌغ١ش وٌخشٚج هشؤ٠  ٚسعرٌ  ٚو٘ذوف خرِؼ  ٌّر ٔطّر، ٌىٓ ٚفك 

ِٓ  ه لًٚعٛف ٔسرٚي وْ وْ ٔضغ وِرِٕر وٌٙذف ٚٔغؼٝ وٌٝ تسم١مٗ ، ٚسعرٌ  ٚو٘ذوفشؤ٠  وٌوٌٍدٕ  

دٍظ ٚوٌّقردل  ػ١ٍٙر ِٓ ل ً ِهؼذ تٛث١مٙر _وٌف شة وٌّسذدة، ٚػ١ٍٗ ع١ ُ ػشك ٘زٖ وٌّفرفً 

ٌ سم١ك وٌّؾرس٠غ وٌ ٟ تغُٙ فٟ سفؼ   ٚوٌّ سّغ١ٓفٟ ػّردة وٌى١ٍ  ٌ ىْٛ وِرَ وٌّد ٙذ٠ٓ _ وٌى١ٍ 

 وٌى١ٍ  ٚو ستمرح هٙر

 

 

ي

وٌ ؼ١ٍُ دٚوح وٌدًٙ، ٚدٚسٖ فرػال  فٟ لٛة وٌّد ّغ، ٚتشع١خ وٌّ ردئ ٚوٌم١ُ، هٗ ٠ىْٛ وٌفشد ػٕقشو  ِٛوخٙر  

ٚهرٌؼٍُ ت ىؾف وٌظٍّرت ٠ٕٚسغش وٌدًٙ، ٚ ْ ٌٍ سذ٠رت لردسو  ػٍٝ و هذوع ٚوٌ ّر٠ض ػٓ عٛوٖ ِٓ وٌدٍٙ ، 

د١ّ٠  تغؼٝ خر٘ذة وٌٝ خٍك ٚفٕرػ  وٌ ؼ١ٍُ ِٚر تست ِظٍ ٗ ِٓ خرِؼرت ٚو١ٍرت وٌ ٟ تؼذ ِؤعغرت وور

 وٌزوت وٌّ ؼٍّ  ٚوٌ ٟ هذٚس٘ر تقٕغ وألفىرس ٚتقذس٘ر وٌٝ و خش 

 

 

 

 وٌ خط١ظ غر٠  ٚ٘ذف عرِٟ ٌشعُ ِغ١شة وٌى١ٍ  ٚٚع١ٍ   ٔطالق وٌّؤعغرت وٌ ؼ١ّ١ٍ  ٚغ١ش وٌ ؼ١ّ١ٍ ،

عؼ١ر  ٌالستمرح ٚ هذ ٌٍ خط١ظ ِٓ وْ ٠ىْٛ سف١ٕر  ِ ١ٕر  ػٍٝ ػٍٝ لرػذة ػ١ٍّ  ِذسٚع  تٕ غ ِٓ وٌشؤ٠  

ِٓ وٌّذخالت زرخ  ٌذ٠ِّٛ  وٌّؤعغ  ٚتسم١ك  ٠ خزِغؼٝ دْٚ ٘ذف ِخطظ ٌٗ،  ٚوٌشعرٌ  ٚو ٘ذوف فال

 .أ٘ذوفٙر وٌ ٟ تٍ ٟ وٌطّٛذ وٌّؤدٞ وٌٝ وٌش٠ردة

المفاهيمي اإلطارسادسا:   

 ال  طاطيايس ساتاء يلكماةيالجمةيالء ولةي:

 وٌشؤ٠  ٚوٌشعرٌ  ٚو ٘ذوف
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وإلدوس٠  ٠ؾىً ػرِال  فرػال  فٟ زشون وٌّؤعغ  ٚفس  ِغ١شتٙر فٟ خ١ّغ ٌٚؼً وٌدٕٛذ وٌٝ وٌذسه  

، ٚػ١ٍٗ تٛخ  ت ٕٟ خط  وٌّمر١٠ظٚتست عطٛة وٌ غ١١شوت وٌ ٟ أطرزت هرٌثٛوهت ٚ٘ ىت  وٌظشٚف

وع شوت١د١  إلٔرسة وٌّغ١شة وٌ ؼ١ّ١ٍ  وٌّغ م ١ٍ  ٌألخ١ري هرػ ّرد ؤدغ وٌخطظ ٚوسلٝ وألعر١ٌ  وٌ ؼ١ّ١ٍ  

وٌٙردف  ٌ دٛص ِشزٍ  وٌش٘رْ ٚوٌخطش، ٚوٌ سث ػٓ فشؿ وٌ مرح، ٚ هذ ٌٍخط  و ع شوت١د١  ِٓ  ٚوإلدوس٠ 

ٚوٌ ؼذ٠ً ػ١ٍٙر ٚتشف١ٕٙر ِ ٝ وز رج و ِش،  دسوع  ِ  ١ٔ  ِٚشوخؼ  دوئّ  ٌغ١ش٘ر ه ِرْ ٚدل  هرٌ ٕف١ز

ٛس ٚوٌشؤٜ وٌدذ٠ذة، ٌٍٛثٛق ؤٕر  صٌٕر ِٛفم١ٓ، فرٌّشوخؼ  وٌّغ ّشة تف ر وِرَ وٌّؤعغ  ِغرسوت وٌ ق

هّؼٕٝ و١ف ع ىْٛ وٌّؤعغ  فٟ ظً ٘زٖ وٌّخططرت وٌ ٟ ٠ف شك وْ تذػُ وٌطّٛذ ٚتؼدً ٚتىْٛ ٘رد٠ر  

 .ٌٍٛفٛي

ِؤعغرتٕر وٌ ؼ١ّ١ٍ  ِطرٌ   هٛضغ وٌخطظ و ع شوت١د١  ٌٍٛلٛف ػٍٝ وٌفشق وٌسرفً ه١ٓ ِر ورٔت ِٚر 

ِفرفً وٌّؤعغ  ِٓ خالي وع ثّرس وٌطرلرت  ع ىْٛ وٌّخشخرت ٚوُ ؤفزت ِٓ سدَ وٌفدٛوت وٌسرفٍ  هىً

وٌ مرس  وٌّؼشفٟ ٚوٌّؼٍِٛرتٟ ه١ٓ وٌدرِؼرت، ٚت مٝ وإلدوسة وٌّشوض٠   إلزذوثوٌّس١ٍ  ٚوع ضرف  وٌخ شوت 

 .وٌّخطظ و ع شوت١دِٟ رهؼ  ٌ قس١ر وٌّغرس ٚو١ف ٠ سمك تسغ١ٓ وألدوح وٌّٕغدُ ِغ 

هذأت هٗ ِٕز عٕٛوت ِٚر صوٌت ِغ ّشة ٌٍٛفٛي وٌٝ وٌشؤ٠ر ٌٚؼً و١ٍ  وٌسٍ  وٌدرِؼ  تطّر وٌٝ ووّري ِر 

 .وٌّٕؾٛدة

 :ٚػ١ٍٗ تٛخ  ػٍٝ وأللغرَ وٌؼ١ٍّ  و تٟ

 :تٕرلؼ ٔٙر٠  وً ػرَ دسوعٟ، ٠ٚمذَ ف١ٙر و تٟوْ ٠مذَ وً لغُ ِٓ وأللغرَ خط  خّغ١   -1

 تؾى١ً ٌدٕ  ِ رهؼ  ٌٍخط * 

 ٚل١رط ِذ٠رت وٌ ط ١ك، ٚتمذ٠ُ ٔغ   ؤدرص تمذ٠ُ وٌشؤ٠  ٚوٌشعرٌ  ٚو ٘ذوف ٌٍمغُ* 

 ، ِٚذ٠رت وٌٕؾش ٚتطٛس٘ر ػٓ وٌؼرَ وٌّرضٟخط  خرف  هرٌ سث وٌؼٍّٟ*

 خط  خرف  هشفغ ٔغ   وٌّرخغ ١ش وٌٝ وٌذو ٛسوٖ ٚوزٌه وألٌمر  وٌؼ١ٍّ  *

 خط  ؽرٍِ  ٌشفغ ػذد وٌطٍ   فٟ وٌمغُ * 

 آ١ٌرت وٌ ؼ١ٍُ ٚطشوئك وٌ ذس٠ظ خط  تسغ١ٓ * 
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 خط  ف ر ِىرت  وع ؾرسٞ وً زغ  تخققٗ *

 

 

 

سؤ٠  وٌى١ٍ  وٌّ ؼٍم  هرٌّغ م ً ٟ٘ وٌؼًّ ػٍٝ هٕرح فشذ ػٍّٟ ٠ٛوو  زرفرت وٌؼٍَٛ فٟ ِدري وأللغرَ 

ٚوٌفشٚع وٌؼ١ٍّ  وٌ ٟ ِٓ خالي ِ رهؼ  وزذث وٌٕظش٠رت وٌؼ١ٍّ  ٚوٌ م١ٕرت وٌف١ٕ  ٚخرف  فٟ ِدري 

  ِٚخ  شوتٙر وٌ خققرت وٌط ١  وط  و عٕرْ ٚوٌ خذ٠ش ٚو ؽؼ  ٚوٌغٛٔرس ٕٚ٘ذع  وألخٙضة وٌط ١

ٚوٌف١ض٠رح وٌط ١  فضال ػٓ وٌؼٍَٛ وٌغرٔذة ورٌمرْٔٛ ٚوٌّسرع   ٚوٌش٠رض  ٚوٌّغشذ ٚو ل قرد ٚع شتمٟ 

وٌى١ٍ  فشؿ وٌّٕٛ وٌّغ ذوَ ٌ سم١ك و١ٌّضة وٌ ٕرفغ١  هّر ٠ؤدٞ وٌٝ تؼظ١ُ زق ٙر فٟ عٛق وٌخش٠د١ٓ ِٓ 

 .  وألفضً ِٓ ز١ث وٌٕٛع ٚوٌىُ خالي وٌغّٛ هّؼرسفُٙ و ورد١ّ٠  ٚتٛف١ش وٌّ طٍ رت وٌذسوع١

وٌ شهٛٞ ٚوٌ سث وٌؼٍّٟ ػٍٝ وٌّغ ٜٛ  ٌٝ سػر٠  وٌؼٍُ ٚ و ستمرح هرٌ ؼ١ٍُتغؼٝ و١ٍ  وٌسٍ  وٌدرِؼ  و

وٌّسٍٟ ٚو ل١ٍّٟ ٚوٌذٌٟٚ ٚػذٖ وٌغ ١ً ٌ سغ١ٓ و دوح ٚتسم١ك وٌّؼر١٠ش وٌؼر١ٌّ  هّؤؽشوت ت٠ٕٛؼ١  ػر١ٌ  

وٌٙردف  وٌٝ هٕرح ؤغرْ ِؤً٘ ٌ سم١ك وٌؾشوو  وٌّؼشف١  ٌخذِ   فٟ وٌ ؼ١ٍُ 2126فٟ ضٛح سؤ٠  ػرَ 

 .وٌّد ّغ

ِٓ وٌّؼٍَٛ أْ وٌّغ ٜٛ وٌؼٍّٟ ٌذٜ وٌطٍ   ٠ؼرٟٔ ِٓ وٌ ذ٘ٛس هغ   وٌظشٚف وٌ ٟ ّٔش هٙر و ْ ِّر ٠ثمً 

ورً٘ وً ِٓ وٌؼّردة ٚوٌ ذس٠غٟ وٌٕ رج هغ   ضؼف و دوح وٌ ذس٠غٟ ِٚغ ٜٛ وٌ ٍمٟ ٌذٜ وٌطٍ   ٟٚ٘ 

فال هذ ِٓ . ىٍ    ٠ّىٓ ٌٍؼّردة تدرٚص٘ر ِر ٌُ ت ُ ِغرّ٘  خ١ّغ و طشوف وٌّؼ١ٕ  ٚوٌّغؤٌٚ  فٟ رٌهِؾ

أْ ت خز وٌؼّردة دٚس٘ر وٌش٠ردٞ فٟ ِٛوخٙ  وٌ سذ٠رت وٌّرد٠  ٚوٌ ؾش٠  ٚ هرإلِىر١ٔرت وٌّ رز  أِرِٙر، ٚرٌه 

 -:ِٓ خالي

 وٌٍدرْ وٌّغئٌٛ  ػٓ و سؽرد و عشٞ ٚوٌ شهٛٞ ٌسًو ٘ ّرَ ه ٛخٙرت وٌطٍ   ٚوز شوَ آسوئُٙ، ٚتؾى١ً * 

 ِؾروٍُٙ

 وٌّمشسة ٠د  ػٍٝ وٌؼّردة أْ تىْٛ زش٠ق  ػٍٝ ِ رهؼ  وٌّغ ٜٛ وٌؼٍّٟ ٌٍطٍ   ٚتٕف١ز ِس ٜٛ وٌّٕر٘ح* 

 . و ٘ ّرَ هر ِ سرٔرت وٌؾٙش٠  هؾىً و ١ش ٌذػُ وٌطٍ   ػٍٝ وٌ ٛوفً ِٚ رهؼ  دسٚعُٙ* 

 زؤ ةيالكماة 
Vision 
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 وٌّسرضشوت ٚوظٙرس ٔغ  وٌغ١رهرت ٌٍطٍ   وٌّمقش٠ٓ ٚتٛخ١ٗ وٌؼمٛهرتوٌ  و١ذ ػٍٝ ضشٚسة زضٛس * 

 وٌشودػ  ٌُٙ

 .وٌ  و١ذ ػٍٝ وٌ ذس٠غ١١ٓ هضشٚسة وع خذوَ وٌّقردس ٚوٌٛعرئً وٌسذ٠ث  فٟ ػشك وٌّسرضشة* 

 

 

 

سعرٌ  وٌى١ٍ  ٟ٘ وع ٍٙرَ وٌشعرٌ  وٌ ؼ١ٍُ وٌؼرٌٟ ٚوٌ سث وٌؼٍّٟ ِٓ ز١ث ٔؾش وٌ ؼ١ٍُ ٚوٌ سث وٌؼٍّٟ 

هرٌّد ّغ وٙذف ٠غّٛ ػٍٝ ِر ػذوٖ ٚ٘زو ٠ طٍ  وٌؼًّ وٌذؤٚ   ع مطر  وٌىٛودس وٌّ خقق  فٟ وٌؼٍَٛ 

ُ وع خذوِٙر ِغ وٌّ طٍ رت و١ٌٙر فٟ وٌشؤ٠  أػالٖ ِٚٓ ث وٌ ٟ وؽشٔروٌ ٟ ت ؼرطر٘ر وٌى١ٍ  ِٓ وٌ خققرت 

وٌّرد٠  وّذخالت ٌقٕغ وٌّؼشف  ٚتض٠ٚذ وٌّد ّغ ٚوٌ ١ئ ١ٓ وٌخرف  ٚوٌؼرِ  هٙر هّر ٠ٕؼىظ فٟ وٌٕٙر٠  ػٍٝ 

 .تط٠ٛش وٌ ٍذ ٚتٕرِٟ ول قردٖ ِٚٙرسوت وٌؼر١ٍِٓ فٟ ِخ ٍف وٌفشٚع 

تخش٠ح وفرحوت ِ ١ّضة ِ ٛوفم  ِغ زرخرت وٌّد ّغ لردسة ػٍٝ ل١ردة وٌّد ّغ ٚٔؾش وٌّؼشف  ٚوٌؼ١ٍّ  * 

وٌّد ّغ ٚتسم١ك طّٛزرت  ٚتغُٙ و١ٍ  وٌسٍ  وٌدرِؼ  فٟ تط٠ٛش وٌ ؼ١ٍُ وٌدرِؼٟ ٚتخش٠ح وفرحوت  إلفردة

 ٠ؾرس ٌٙر فٟ خذِ  وٌّد ّغ 

ٚوٌغؼٟ وٌٝ , و ستمرح هرٌّغ ٜٛ وٌؼٍّٟ ٚوٌ ؼ١ٍّٟ ػ ش تسغ١ٓ وٌ شوِح و ورد١ّ٠  ٚوٌ ؼ١ّ١ٍ  ٚتط٠ٛش٘ر * 

 تسذ٠ث وٌّٕر٘ح وٌؼ١ٍّ  ٚو ستمرح هرٌطرٌ  ٚوٌ ذس٠غٟ ٚتسغ١ٓ وٌؼاللرت ه١ّٕٙر 

 ؼ١ّ١ٍ  ٚوٌؼ١ٍّرت فٛ  وٌ ىٍٕٛخ١ر وٌسذ٠ث  ٚسهطٙر هرٌؼ١ٍّ  وٌفؼ١ً وٌ ؼ١ٍُ و ٌى شٟٚٔ ٚوٌ ٛخٗ وٌؼًّ ػٍٝ ت*

فٛ  تشف١ٓ و خ قرفرت وٌذل١م  هذػُ  ٍطٍ   ٚو١ٌٙئ  وٌ ذس٠غ١   ٚوٌ ٛخٗو دوس٠  ٚخؼً وٌ ىٍٕٛخ١ر ِ رز  ٌ

 دٍ  وٌ سث ٚوٌ ط٠ٛش وٌؼٍّٟ ٌؼ١ٍّ  ٚتخق١ـ ِ رٌغ ِر١ٌ  ٌذفغ ػوٌ سٛث و

 دػُ وٌّؾرسورت وٌخرسخ١  ٚوٌّؾرسورت هرٌّٙشخرٔرت ٚوٌّؤتّشوت وٌؼ١ٍّ  ٚٚسػ وٌؼًّ * 

 ٚو٠درد فشؿ ػًّ ٌُٙ دوخً وٌى١ٍ  وٌغؼٟ ٌ سغ١ٓ وٌؼاللرت ه١ٓ وٌى١ٍ  ٚوٌطٍ   ٚوٌخش٠د١ٓ * 

 

 Mission  س لةيالكماةز
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وع مطر  ؽش٠س  وٌؾر  وٌخش٠د١ٓ ٚخٍك وٌىٛودس وٌّ خقق  فٟ وٌؼٍَٛ وٌط ١  ٚوٌقس١  ٚوٌّسرع ١  * 

 .ٚو ل قرد٠  ٚغ١ش٘ر 

 .عذ زرخ  عٛق وٌؼًّ ِٓ وً وٌ خققرت وٌ ٟ ت ؼرطر٘ر وٌى١ٍ  * 

ت١ّٕ  لذسوت ِٚٙرسوت وٌّالورت وٌؼ١ٍّ  فٟ ِدري وٌ سٛث ٚوٌذسوعرت وٌٕظش٠  ٚوٌ ط ١م١  وٌ ٟ تخذَ * 

 .لطرػرت وٌذٌٚ  وٌّخ ٍف  هّر ٠غُٙ هخذِ  وٌّغ١شة وٌ ٠ّٕٛ  ٚوٌ ط٠ٛش وٌ ١ٕٛٞ فٟ وٌّد ّغ 

 ٍّؼشف  وٌ سذ٠ث وٌّغ ّش ٌٍّٕر٘ح ٚوٌّمشسوت هّر ٠خذَ ٔظش٠  وٌّؼشف  ٌٍطرٌ  هً ِٓ تمذ٠ّٗ ٌ* 

 .وٌؼًّ ػٍٝ ودخري وٌى١ٍ  ضّٓ وٌ ق١ٕفرت وٌؼر١ٌّ  ٌدٛدة وٌ ؼ١ٍُ * 

وٌذسوع  ٚوٌ ذس٠  ٚوٌ اللر )وػ ّرد تٛحِ  زم١م١  ِغ وٌدرِؼرت وٌؼشول١  ٚوٌسى١ِٛ  وٌّّٙ  ِٓ خالي * 

 .وٌفىشٞ ٚو ورد٠ّٟ ٚت ردي ٚعرئً و خ  رس ِٚخشخرت وٌ سث وٌؼٍّٟ وٌّؾ شن 

 .ؽٙردة و ػ ّرد وٌذ١ٌٚ  ٌدٛدة وٌ ؼ١ٍُ وٌغؼٟ ٌٍسقٛي ِغ * 

 تسم١ك وأل٠ٌٛٚ  ٚوٌ شو١ض ػٍٝ وٌش٠ردة ِٓ تٛف١ش وٌّٙرسوت ٚوٌ خققرت وٌؼ١ٍّ  ٌٍخش٠د١ٓ * 

و ع ثّرس وألِثً ٌٍّٛوسد ٚو ِىر١ٔرت ِغ ِضرػف  و ٔفرق ػٍٝ خٙٛد وٌ سث ٚوٌ ط٠ٛش ٚدػُ ٚت٠ًّٛ * 

 وٌّؾرس٠غ وٌ سث١  وٌّٕ د  

 وٌغؼٟ  ع سذوث هشوِح دسوعرت ػ١ٍر ٌٍ خققرت وٌٕردسة وٌ ٟ تس رخٙر خطظ وٌ ١ّٕ  وٌّد ّؼ١  * 

وٌ ؼرْٚ ِغ وٌّؤعغرت ٚوٌّشووض وٌ سث١  وٌّس١ٍ  ٚوٌذ١ٌٚ  ٚو ع فردة ِٓ تالزُ وألفىرس ٚت ردٌٙر ِس١ٍر * 

 ٚد١ٌٚر 

سرفظ  ٚوٌّسرفظرت وٌّدرٚسة وٌّغرّ٘  ِٓ خال ٌذٚسوت وٌ ؼ١ٍُ وٌّغ ّش ٌغذ زرخ  وٌ ١ئ  فٟ وٌّ* 

 .هرٌذٚسوت ٚوٌّسرضشوت وٌ ٟ تس رخٙر دٚوئش فٟ ِخ ٍف وٌ خققرت وٌط ١  ٚوإلٔغر١ٔ  

اه افيةماةيالجمةي
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 : ت ّٕٝ وٌى١ٍ  ِشٚٔ  وخالق ٠ّىٓ و٠درص٘ر هّر ٠ٍٟ 

 .وٌشفرٔ  وٌؼ١ٍّ  ٘ذف ٠غّٛ ػٍٝ ِر ػذوٖ *

 .وع ثّرس وِثً ٌٍّٛوسد ِغ ِضرػف  و ٔفرق ػٍٝ ِؾشٚػرت وٌ سث ٚوٌ ط٠ٛش * 

 خٍك وٌّؼشف  ٚتقذ٠ش٘ر ٚتغ١ًٙ وٌسقٛي ػ١ٍٙر * 

 وٌ ٕرفغ١  ػٍٝ أعرط و١ٌّضوت وٌ ٕرفغ١  وٌّؾشٚػ  * 

 تسذ٠ث وٌّٕر٘ح ِٚالِغ  زرفرت وٌؼٍَٛ * 

 وٌدٛدة ٚو ػ ّرد٠  أعرط ػٍّٕر * 

 ٌالِىر١ٔرت وٌ ؾش٠  ٚوٌّرد٠  وٌ ط٠ٛش وٌّغ ّش * 

 .  وأل٘ذوف وٌ ؾغ١ٍ١  ٌأللغرَ وٌؼ١ٍّ  ٚوٌفشٚع * 

تغؼٝ و١ٍ  وٌسٍ  وٌدرِؼ  وٌٝ وْ تىْٛ وزذٜ وٌى١ٍرت وٌشوئذة، ػ ش ٔؾش٘ر ثمرف  وٌدٛدة ِٚؼر١٠ش و ػ ّرد  *

 رَ وٌؼ١ٍّ  ٚفك وٌّؤؽشوت وٌّطشٚز دوخً وٌى١ٍ  ٚو لغ

ػ ش تىث١ف وٌدٙٛد ٚوع ثّرس وٌطرلرت  ٚوٌم١ّ١ وٌدرِؼٟ ٚتؼض٠ض ِىرٔ ٗ وٌؼ١ٍّ   هرألع ررو ستمرح  *

وٌّؼشف١  ٚوٌؼ١ٍّ  ٌذٜ وٌ ذس٠غ١١ٓ ِٓ خالي تؾد١غ وٌذٚسوت وٌ ذس٠ ١  ٚوٌٕذٚوت وٌّٛضٛػ١  ٚوٌٛسػ 

 ْ و١ٌٙر، ِٚىرف ة وٌّؾرسو١ٓ ٚوٌّسرضش٠ٓروت وٌسشون وٌّؼشفٟ ٚخز  وٌ ذس٠غ١ٛوٌفرػٍ  

ؽرد وٌ شهٛٞ ٚوٌذخٛي فٟ ف١ُّ وٌّؾىالت ِٚسرٌٚ  تز٠ٚ ٙر، ٚتؼش٠ف وٌطٍ   هؼًّ ٘زٖ وٌٍدٕ  تفؼ١ً و س *

 ٌ ىْٛ خرره  ٌُٙ ٌطشذ ِؾروٍُٙ دْٚ تشدد

هرؽشت و١ٍ ٕر ه غ١١ش وٌ ٕٝ وٌ س ١  ٌٍى١ٍ  ٚتمذ٠ُ دسوع  ػّشو١ٔ  ِ ىرٍِ ، ٚوع سذوث ِخ  شوت * 

ه١ٓ وأللغرَ، ٚهرؽشت وٌى١ٍ  ِٕز ػرَ هّؾٛوس٘ر ِ خقق  ترهؼ  ٌىً لغُ ٚفه وٌؾشوورت وٌّخ  ش٠  

 القيم  : 

Values        
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وٌّؼّرسٞ ٚخالي وٌؼرَ وٌمردَ ع١ ُ وف  رذ ِر ٠ض٠ذ ػٓ ع ؼ  ػؾش ِخ  شو تخقق١ر  ٌٚد١ّغ وأللغرَ 

 .ٚوعؼ  ٚهّغرزرت ِؼّرس٠ْٛ تق١ّّٗ فٟ عرُ٘ وٌؼ١ٍّ ،

 وٌّٛفك هرٌمش٠  ٚٔ ًِ ذ٠شوٌ خ ٚلغُ ٚوٌغٛٔرس و ؽؼ  تم١ٕرت لغُ وٌسرٌٟ وٌؼرَ خالي و١ٍ ٕر وع سذثت ٌمذ

   وٌؼر١ٌ  وٌ خققرت ٚروت أخشٜ ػ١ٍّ  ِدر ت فٟ أخشٜ ولغرَ ف ر

  وٌ ؼ١ٍُ ِٓ ِغ ٜٛ وػٍٝ ٌ سم١ك ٚوٌى   ٚوٌّٕر٘ح ٌٍّمشسوت وٌ ؼ١ٍُ هشوِح تسذ٠ث* 

 ٌ ط ١مٙر خردة ِٚسرٌٚ   وٌؼر١ٌّ  وٌّدالت فٟ ٌٍٕؾش وٌّر١ٌ  وٌدٛوئض ٚفشف وٌؼ١ٍّ  وٌ سٛث تؾد١غ* 

  وٌؼ١ٍّ  وٌىفرحوت ٚوع ضرف  ٚوٌؼر١ٌّ  وٌّس١ٍ  وٌدرِؼرت ِغ ٚوٌّؼٍِٛرتٟ وٌّؼشفٟ وٌ اللر* 

 هذ٠ال ٌ ىْٛ خردة ِٚسرٌٚ  و ٌى ش١ٔٚ  وٌّؼشف  ِٓ وٌطٍ   زرخ  ٚوؽ رع ٌٍى١ٍ  وٌ س ١  وٌ ٕٝ ِشول  * 

  وٌ م١ٍذٞ وٌ ؼٍُ ػٓ ٔرخؼر

 ٔؾش ثمرف  وٌدٛدة ػ ش وٌ ٛع شوت ٚو ػالٔرت * 

 تؾى١ً ٌدرْ تخذَ فٟ طشذ ِؼر١٠ش وٌدٛدة ٚتفؼ١ٍٙر  *

  

 وٌغ١ذ ػ١ّذ وٌى١ٍ                              ؽشوف:إ                   ِذ٠ش ضّرْ وٌدٛدةإػذود: 

 د ػم١ً ِد١ذ وٌغؼذٞ.أ                    أ.د ػٍٟ خ١شوْ             وػ ذوي عٍّرْ ػش٠ ٟ     . د


