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 -العبلٍ للذساعبد الزكىىلىجُخ المزخصصخ فُمب َلٍ :الغبَبد الشئُغُخ لمعهذ المغزمجل رزحذد 

 

 

 إعذاد كىادس مزمُضح معشفُبً ومهبسَبً ومهىُبً لبدسح علٍ المىبفغخ واالثزكبس .   

 

 

 .المؤسسى لتحقيق التنمية المستدامه األداء جودة بمستوى االرتقاء   

 

 

 . كسب ثقة المجتمع والمشاركة فى تنميته    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ات ــي للدراســـل العالـــد المستقبــات معهـــغاي  :أوآل

  ة المتخصصةـــالتكنىلىجي

 -ي :ــــة االولــــالغاي

 -: الثانيـــــةة ــــالغاي

 -: الثالثــــةة ــــالغاي
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 .لبدسح علٍ المىبفغخ واالثزكبس  إعذاد كىادس مزمُضح معشفُبً ومهبسَبً ومهىُبً  

 - بتحقيق الغاية األولى األهداف التالية : ويرتبط 

 .ثبلمعهذ والزكىىلىجُخ الزعلُمُخ ثمب رزضمىه الجُئخ المؤعغُخ المذسح سفع 1/1

و المهىُاااااخ  االحزُبجااااابد العلمُاااااخ لزلجاااااً والجاااااشام  اللاااااىائ  وكفاااااب ح فبعلُاااااخ صَااااابدح 1/2

 .المعىُخ األطشاف ورىلعبد

رىمُاااخ الاااىال  واالوزماااب  وحااات العمااال والزمُاااض فاااً األدا  ولجاااى  الاااش ي اِ اااش لاااذي  1/3

 .الطالة

 .مُخ والزذسَجُخ واالوشطخ الطالثُخُاالسرمب  ثبلخذمبد الزعل 1/4

   .رعضَض الشواثظ ثُه الخشجُه والمعهذ وعىق العمل  1/5

 .علُم مزمُض َشرمً ثمُمخ ووىعُخ رعلم الطالة ر 1/6

 الهُىااااخ جبواااات مااااه األكاااابدَمٍ لالعزماااابد األسثعااااخ ثشااااعجه المغاااازمجل معهااااذ رأهُاااال 1/7

 واالعزمبد. الزعلُم جىدح المىمُخ لضمبن

 

 -يلى : كما والبرامج الخطط من العديد األهداف بهده ويرتبط

 

 

 

 

بها المرتبطة والبرامج بالغايات المرتبطة االستراتيجية األهداف ثانياً:  

 -ي :ــــة االولــــالغاي
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جـــــالبرام دافـــــألها    

ب  المكزجااااخ واد ااااواعاااازُعبة ثشواااابم  سفااااع مغاااازىَبد  دواس 

واعاااااابلُت االرصااااااب  ا لكزشووُااااااخ الحذَضااااااخ  الزكىىلىجُااااااخ

 المحلُااااااااخ وا للُمُااااااااخ  شفااااااااخوالمشرجطااااااااخ ثمصاااااااابدس المع

 والعبلمُخ.

1/1/1 سفاااااع الماااااذسح المؤعغاااااُخ  1/1 

ثماااب رزضاااامىه الجُئااااخ الزعلُمُااااخ 

  . والزكىىلىجُخ ثبلمعهذ

 وخ الماااااذسجبد الزىعاااااع فاااااٍ المجااااابوٍ واالوشاااااب اد و اااااُب

والغكبشاااااااه والمعبمااااااال  والاااااااىسػ وماااااااذهب والمبعااااااابد  

 . واالجهضح والمىاد الالصمخ مه المعذاد ثبالحزُبجبد

1/1/2  

ةوالشَبضُخ للطال والشعبَخ الصحُخ   واألوشطخ الخذمبد فٍ الزىعع  1/1/3  

اجعااااخ المىاااابه  والجااااشام  ثشواااابم  رطجُااااك و ااااب  دوسٌ لمش

َُش االكبدَمُاااخ والمعاااب ارفبلهاااب ماااع معااابَُش ال اااىدح للزأكاااذ ماااه

 .رمبسَش ثشأوهب  والزىلعبد وإعذاد

1/2/1 صَااااابدح فبعلُاااااخ وكفااااااب ح  1/2 

  لزلجااااااااٍوالجااااااااشام  اللااااااااىائ  

 والمهىُاااخ االحزُبجااابد العملُاااخ

 ورىلعبد االطشاف المعىُخ.
ثشواااابم  الااااشثظ ثااااُه المىاااابه  واالثحاااابس العلمُااااخ حغاااات 

 . الزخصصبد لزحمُك والعُخ  المىبه 

1/2/2  

ثشواااابم  اعزمصااااب  االطااااشاف المعىُااااخ وسثطهااااب ثبلمىاااابه  

 .والجشام  الزعلُمُخ

1/2/3  

. برامج وندوات ونشرات تثقيفية  1/3/1 رىمُاااااااخ الاااااااىال  واالوزماااااااب   1/3 

وحاااات العماااال والزمُااااض فااااٍ االدا  

ولجاااااااى  الاااااااش ٌ اال اااااااش لاااااااذي 

الطاااالة و عضاااب  هُئاااخ الزاااذسَظ 

 والهُئخ المعبووخ والعبملُه

االجتماعية . وضع نظام للمكافأة   1/3/2  

صَااابدح الزفبعااال ثاااُه الطاااالة وثعضاااهم وثاااُه  عضاااب  هُئاااخ 

 الزذسَظ والهُئخ المعبووخ والعبملُه.

1/3/3  

1/4/1 ثشوبم  رحذَذ المهبساد والمعبسف المطلىثخ فٍ الخشَ ُه ا سرماااااااااب  ثبلخاااااااااذمبد   1/4 

الزعلُمُاااااااااااااااخ والزذسَجُاااااااااااااااخ 

 واالوشطخ الطالثُخ 
الجاااشام    ثشوااابم  االعزمصاااب  المغااازمش للخاااشَ ُه عاااه ماااذي جاااذوي

 .الذساعُخ وفبعلُزهب

1/4/2  

1/4/3 . مغزحذصخالزخصصبد الثشوبم  الزىجؤ ثبالحزُبجبد فٍ   

1/4/4 ثشوبم  رصمُم ورىفُز ثشام  للزذسَت العملٍ للطالة دا ل المعهذ.  

1/4/5 . ثشوبم  دعم االثذاع واالثزكبس والزعلم الزارٍ لذي الطالة  

1/4/6 ثشوبم  الزىعع فٍ اعزخذا  الزعلُم ا لكزشووٍ والىعبئظ الزعلُمُخ.  

ثشوااابم  رىمُاااخ العاللااابد ماااع المى مااابد وهُئااابد االعماااب  

 .ثغىق العمل

1/5/1 رعضَااااااض الااااااشواثظ ثااااااُه  1/5 

الخاااااشَ ُه والمعهاااااذ وعاااااىق 

   العمل .

األولى للغاية االستراتيجية باألهداف المرتبطة البرامج  
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جـــــالبرام دافـــــألها    

1/6/1  .اعزحذاس ثشام  رعلُمُخ جذَذح رلجً احزُبجبد الم زمع  علااااااُم مزمُااااااض َشرمااااااً ر 6 /1 

رشاااا ُع الزعااااأون مااااع الكلُاااابد ا للُمُااااخ المعزمااااذح  والذولُااااخ راد    .الطالة ثمُمخ ووىعُخ رعلم 

   .الغمعخ ال ُذح 
1/6/2  

رفعُل الذعم الطالثً فٍ م بالد الزعلُم والم بالد االجزمبعُخ 

 .والشَبضُخ والضمبفُخ  
1/6/3  

1/6/4 رفعُل اعزشارُ ُبد المشاجعخ الذوسَخ للغُبعبد الزعلُم والزعلم     

االكبدَمٍ علٍ مغزىٌ المعهذ ثشوبم  رطجُك معبَُش ال ىدح واالعزمبد 

-: عمىمبً ثشعجه االسثعخ  

 .االداسَخ المعلىمبد و م شعجخ -

 الحبعت على  شعجخ -

  األعمب  إداسح شعجخ -

 المحبعجخ شعجخ -

1/7/1  

 

 

 

ثشاااااااعجخ  المعهاااااااذ رأهُااااااال1/7

 األكاااابدَمٍ لالعزماااابد األسثعااااخ

المىمُاااااخ  الهُئاااااخ جبوااااات ماااااه

 جاااااااااىدح الزعلاااااااااُم لضااااااااامبن

 .واالعزمبد

ُم األدا  ثشواااااابم  رطجُااااااك و ااااااب  دا لااااااٍ للمزبثعااااااخ ورمُاااااا

مُاااااخ و لُااااابد المُااااابط االكبدَالمعااااابَُش   َزضااااامه رحذَاااااذ 

 .االوحشافبد و عبلُت رصحُ 

1/7/2  

ساد ثشواااااابم   رطجُااااااك  و ااااااب  لمكبفااااااأح ورشاااااا ُع  المجاااااابد

 والىحذادواالداساد المزمُضح  لألفشاد 

1/7/3  

رطاااىَش و اااب  رمُاااُم  عضاااب  هُئاااخ الزاااذسَظ والهُئاااخ  شوااابم ث

   المعبووخ

1/7/4 
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 .المؤسسى لتحقيق التنمية المستدامه األداء جودة بمستوى االرتقاء

 - ة :ـــداف التاليــاأله لثانيــةة اـــبتحقيق الغاي ويرتبط   

 . وشش آداة و  اللُبد المهىخ الزشكُضعلً 2/1

 رلجُخ مزطلجبد الطالة روي االحزُبجبد الخب خ. 2/2

 ٠مىخ  للطالة ثبلمعهذآرىفُش ثُئخ   2/3

لمغااااابوذح  وو اااااب  المعلىمااااابد مشاجعاااااخ ورطاااااىَش الاااااى م االداسَاااااخ 2/4

 . للعملُخ الزعلُمُخ

 هُئاااااخ وراااااذسَت الكاااااىادس الجشاااااشَخ ثبلمعهاااااذ ماااااه  عضاااااب   رىمُاااااخ 2/5

 . وال هبص االداسٌ المعبووخ والهُئخ الزذسَظ

 

 -يلى : كما والبرامج الخطط من العديد األهداف بهده ويرتبط      

 

 

 

 

 

  

 -: الثانيــــــةة ــــالغاي
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جـــــالبرام دافـــــألها    

وذواد ووششاد وثشام  رذسَجُخ ألعضب  هُئخ 

 الزذسَظ والهُئخ المعبووخ والعبملُه.

2/1/1 الزشكُاااااااااض علاااااااااٍ وشاااااااااش  داة  2/1   

 .و  اللُبد المهىخ 

رضمُه ا اللُبد و داة المهىخ فٍ الجشام  

. الذساعُخ  

2/1/2  

وضع و ب  للزعبمل مع الطالة روي االحزُبجبد 

. والخذمٍالخب خ علً المغزىي المؤعغٍ   

2/2/1 الطااااالة روي  مزطلجاااابدرلجُااااخ  2/2 

  االحزُبجبد الخب خ

وضع  طخ طىاسا لمىاجهخ المخبطش المحزملخ فٍ 

 .المعهذ
2/3/1 راااااااىفُش ثُئاااااااخ  مىاااااااخ للطاااااااالة  2/3 

   ثبلمعهذ

2/3/2 ثشام  رذسَجُخ لزى ُم عملُخ المىاجهخ.  

2/3/3 وذواد ووششاد للزىعُخ.  

 رىجه ثحُش المغبوذح الخذمبد رى ُم رطىَش

 والمشووخ ال ىدح لزحمُك الىظبئف عجش ثبلعملُبد

 روي  االطشاف احزُبجبد وممبثلخ والغشعخ

 . المصلحخ

 االداسَخ الى م ورطىَش مشاجعخ 2/4 2/4/1

 .الزعلُمُخ للعملُخ المغبوذح

رضوَذ األلغب  وا داساد والمعبمل المخزلفخ ومشكض 

مه الزمىُبد الحذَضخ  مبَكشوعىفذ ثئحزُبجبرهم

 رذسَ ُبً طجمبً لالولىَبد . 

2/4/2 

ثشواااابم  رطااااىَش لااااذساد  عضااااب  هُئااااخ الزااااذسَظ 

المعبووااااخ  والعاااابملُه مااااه  ااااال  ثااااشام    ئااااخوالهُ

 .رذسَجُخ فعبلخ فٍ م بالد الزخصص 

2/5/1 رىمُااااااااااخ ورااااااااااذسَت الكااااااااااىادس  2/5 

الجشاااشَخ ثبلمعهاااذ ماااه  عضاااب  هُئاااخ 

الزاااذسَظ والهُئاااخ المعبوواااخ وال هااابص 

ثشواااابم  رىمُااااخ مهاااابساد  عضااااب  هُئااااخ الزااااذسَظ  االداسٌ. 

المعبوواااااااخ  والعااااااابملُه فاااااااٍ اعااااااازخذا  خ والهُئااااااا

 . الزمىُبد واالعبلُت الزكىىلىجُخ الحذَضخ

2/5/2  

 2/5/3 .  ذاس مُضبق ِ اللُبد وآداة المهىها

شواااااابم  رطااااااىَش و ااااااب  رمُااااااُم  عضااااااب  هُئااااااخ ث

 . الزذسَظ والهُئخ المعبووخ

2/5/4 

الثانيــــة  للغاية االستراتيجية باألهداف المرتبطة البرامج  
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 . كسب ثقة المجتمع والمشاركة فى تنميته 

 -:الزبلُخ األهذاف الضبلضخ الغبَخ ثزحمُك وَشرجظ      

 .وشش الىعً الجُئٍ  والضمبفً ثمضبَب الم زمع والجُئخ   3/1

 رىجُه االثحبس والشعبئل العلمُخ وحى  ذمخ ورىمُخ الم زمع . 3/2

 الجذ  فً ششكبد جذَذح مع المؤعغبد الم زمعُخ واالعزضمبسَخ . 3/3

  

 

 -ويرتبط بهده األهداف العديد من البرامج كما يلي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -: الثالثـــــةة ــــالغاي
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جـــــالبرام دافـــــألها    

الزأكُذ علً الغلىن األ اللٍ والمغؤولُخ واحزشا  الجُئخ والم زمع 

  
3/1/1 نشررررررررر الررررررررى ى البي رررررررري   3/1 

والثقرررررررايى بقمرررررررايا المجتمررررررر  

مع ممضلٍ الم زمع المذوٍ  وسػ عمل وذواد مؤرمشاد و عمذ .والبي ة  

. لزجبد  االفكبس حى  عجل الزعبون الممكىخ  
3/1/2  

دعىح ممضلٍ المؤعغبد لحضىس والمشبسكخ فٍ فعبلُبد حفل 

. الخشَ ُه الغىىي وملزمً الزىظُف الغىىي  
3/1/3 

تحفيززززض ءعضززززاء دييززززة التززززدريو واللييززززات الم اونززززة للت ززززد  
يززززة يدراسززززات وبحززززو  بي لحززززا مشززززاكا المجتمززززع عززززن  ريززززق

 .ومت ددة التخ  ات

3/2/1 تىجيرررررررررررررررر  االبحررررررررررررررررا   3/2 

والرسررراال العلميرررة نحرررى  دمرررة 

 وتنمية المجتم  .

إثاااااشا  ثشورىكاااااىالد رعااااابون ماااااع مؤعغااااابد الم زماااااع الماااااذوً 

 . المحُظ
3/3/1 البررردى يرررى جرررر ات جديرررد   3/3 

مررررررر  الملسسرررررررات المجتمعيرررررررة 

صَااابدح فبعلُاااخ جمعُاااخ الخاااشَ ُه و دعااام و رشااا ُع وشااابطهب فاااٍ  واالستثمارية .

 .الزىا ل مع الخشَ ُه و مزبثعزهم  
3/3/2  

 

 

 

 

 

 

الثالثـــة للغاية االستراتيجية باألهداف المرتبطة البرامج  
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