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 :جىوئت

صا للخِاون بحن اإلاىٌماث والاجداداث الِسبُت اإلاخســت لخفُِل دوزها في مظاُدة الدٌو الِسبُت ُلى  حٍِص

، ومخابِت لخىفُر الاطتراجُجُت الِسبُت للبدث الِلمي والخىىىلىجي 0202جدلُم أهداف الخىمُت اإلاظخدامت في أفم الِام 

ئُداده حسي في اإلاجاالث الاحخماُُت والثلافُت والاكخـادًت، والري  والابخياز، التي أكسث باُداد ئهاز ُام للبدث الِلمي

، 0209واُخماده في اإلاإجمس الظابّ ُؼس للىشزاء اإلاِىُحن بؼإون الخِلُم الِالي والبدث الِلمي اإلاىِلد في ػهس دٌظمبر 

 بجمهىزٍت مـس الِسبُت، 
 

اإلاِىُت بمخابِت جىفُر الاطتراجُجُت، والتي جخيىن مً  ُالجىت الخيعُم العلكامذ ز الخىفُر، وللىؿٌى بهرا ؤلاهاز لحح  

ألالىظى، واجداد مجالع البدث الِلمي الِسبُت، واجداد الجامِاث الِسبُت،  ألاماهت الِامت لجامِت الدٌو الِسبُت، و

 والثلافُت والاكخـادًت،لإلهاز الِام للبدث الِلمي الِسبي في اإلاجاالث الاحخماُُت خوت جىفُرًت داد ؿُاغت أولُت لــــباُ

طبخمبر  02اإلاىِلد ، يعُم العلُاخاحخماع لجىت الُسكها ُلى حسي مً كبل زلت مً الخبراء ول خظب جســه، و 

 مىاكؼتها والاجفاق ُلى الـُاغت الجهاةُت، جمهُدا إلكسازها واُخمادها.، بخلىُت الاجـاٌ ًُ بِد، و 0202

 وحذة مخابعت جىفُز الخىت"اجفلذ ُلى جأطِع  لجىت الخيعُم العلُا ن  اولخجظُد  بىىد  الخوت الخىفُرًت ف"    

شماث ئدازة ألا  ) الخىتاإلاعخمذة في  ألاوؽىتوير أمهمتها ججيىن  ،بُت والثلافت والِلىمدازل اإلاىٌمت الِسبُت للتر 

لىتروهُت ُسبُت ئمىٌىمت ، بسهامج ُسبي للللاء ُلى الفجىة السكمُت الخِلُمُت، في الىهً الِسبي الاحخماُُت

 ...(للدؼغُل

  ئدازة التربُت والخِلُم والبدث الِلمي باألماهت الِامت لجامِت الدٌو مهامها بالخِاون مّ جمازض هره الىخدة

ىت حهاث  ّو م ،الِسبُت واجداد مجالع البدث الِلمي الِسبُت واجداد الجامِاث الِسبُت مً كواَ زاؾ ػٍس

 ومىٌماث دولُت.
  ومّ الىشازاث اإلاِىُت في مّ الهُئاث الِسبُت اإلاخســت ول في مجاله لخىفُر بىىد الخوت ها لُمجيظم الىخدة

 .الدٌو الِسبُت

 وحذة مخابعت جىفُز الخىت على معخىي اإلاىظمت العشبُت للتربُت والثلافت والعلىمحؽىُل 

 ام:ـاإلاه -أوال

  ّوالبدث ًُ  ،الهُئاث اإلاِىُت مً حهتحظىد للىخدة مهمت مخابِت جىفُر الخوت مً زالٌ الخيظُم م

الث   خىفُرها.لالشمت لاالخمٍى

  س لى الاحخماُاث الدوزٍت للجىت الخيظُم الِلُا لالطتراجُجُت الِسبُت ئهجاش للمهام اإلايلفت بها ئجلدم الىخدة جلٍس

 للبدث الِلمي والخىىىلىجي والابخياز . 
 

 ملش الىحذة: -زاهُا
 

  ألالىعى( اإلاىظمت العشبُت للتربُت والثلافت والعلىم( 
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 :ؼشافؤلا  -زالثا
 

 :جدؼيل الىخدة مً الخالي

مخســحن مً دازل اإلاىٌمت والجهاث فىُحن و : جيىن مخســت في اإلاهام الفىُت للخوت وجدؼيل مً فىُتلجىت 

ىت   .الؼٍس

 .الخوتالتي حؼملها ن في اإلاظاةل ح: وهي الىخدة اإلايىهت مً زبراء مخســعلمُتلجىت 
 

وبالخيظُم والخِاون مّ اجداد مِالي اإلادًس الِام ئػساف وزُاًت لخوت جدذ ل العاميعم اإلابمهمت  مى ن زبحر  ًلٌِح  

يظم ول الجهىد وؤلا مجالع البدث الِلمي الِسبُت، واجداد الجامِاث الِسبُت،   لخىفُر بىىدها.مياهاث ٍو
 

ل -سابعا  : الخمٍى

 ،ـاث مالُت جمىجها مً جىفحر مظخلصماتها اإلاادًت ـ  ف )للىخدة أو اللجىت( مس ـ  ول مً اجداد لى ٍخى و  أن جس

مظاهماث مً أو  الشمت مً مىاشهاثجىفحر اُخماداث واجداد الجامِاث الِسبُت لىظى مجالع البدث الِلمي وألا

ىت مً اللواَ الخاؾ واإلاىٌماث   ؤلاكلُمُت والدولُت.الِسبُت وحهاث ػٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 حذة مخابعت جىفُز الخىت على معخىي اإلاىظمت العشبُت للتربُت والثلافت والعلىمو 

 منسق الوحدة

 لجىت ُلمُت  فىُت لجىت 

خبراء مخخففىن في مجاالث 
 الخىت
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 في اإلاجاالث الاحخماعُتالخىت الخىفُزًت  -أوال

 بىىد الخىت الخىفُزًت:

ت والجامُِت  حنوالخفىحر الِلمي واإلاجهجي في اإلاىاهج اإلادزطُت في اإلاإطظخ البحث العلميدزاج مادة ئ -0 التربٍى

 وظاهُت:و في ول الخســاث الِلمُت الخلىُت وفي الِلىم الاحخماُُت و ؤلاالِسبُت 

 ت الِسبُت ابخداء  ُـجس مً الوىز اإلاخىطى جيىن بمِدٌ  ف مادة "البدث الِلمي" في اإلاىاهج التربٍى

ُا ًيىن مدخىاها ذا أطاُت واخدة  ٌشجّ الخالمُر ُلى خب الاهدؼاف والخِسف  وابع عمليطبُى

 .والازتراَ

 ن جيىن أُلى وافت ف مادة "الخفىحر الِلمي والبدث الِلمي" كمً بسامج الخســاث الجامُِت ُجسـ

ت في جســاث الِلىم الاحخماُُت و ئاإلاادة  ً الِلل  وظاهُت وبمِامالث مسجفِت:ؤلاحباٍز الهدف هى جيٍى

ت ئللخســاث الخلىُت والوبُت وجيىن هفظها جسـف اإلاادة  و الِلمي واإلاجهجي لدي الولبت الِسب. حباٍز

خم زبوها بالىاكّ الاحخماعي للدٌو الِسبُ ت  :تٍو الهدف هى زبى جلً الخســاث بالحاحاث الخىمٍى

 للىاكّ اإلادلي.

ىهُت و  -0 الاجداداث الِسبُت اإلاخســت جىحه هدى الوفل جددًدا  حؼسف ُلحها ذاُُت ئجسـُف خـف جلفٍص

  .جسهص في مدخىاها ُلى جبظُى مفاهُم البدث الِلمي

  ت ت-وكّ مظابلاث طىٍى ت بجىاةص جدفحًز بدث لألهفاٌ مً جىٌُم وشازاث الثلافت جدوز خٌى ال -مخبُى

 هاػُد لألهفاٌ( أ ،مظسخُاث، ؿىز  ،الِلمي )زطىماث

كمً اإلاىاهج الدزاطُت للولبت ججِل وؼاهاث اٌ مىاد و ـدزئ زبى الخســاث الخلىُت والوبُت باإلاجخمّ: -0

)زبى البدث الِلمي  .اهخماماتهم الِلمُت والبدثُت جخجه هدى الاهخمام بالبدىر التي جسدم مجخمِاتهم

 .باإلاجخمِاث الِسبُت(

  كمً ملسزاث الِلىم  صماث الاحخماعُتداسة ألا ئجسـُف مىاد للخدَزع في مسخلت الدهخىزاه خٌى

 الاحخماُُت و الاوظاهُت 

  ُت ًُ الخغحراث وافت اإلاِوُاث الاحخماُُت في الدٌو الِسبُت زؿد مً الىاخُت الاخـاةُت والىُى

  .الاحخماُُت ثالاحخماُُت واإلاؼىال 

  مت والبوالت والِىف ازؿد كلاًا الاهدساف و  .وغحرها مً اإلاٌاهس اإلاهددة لألمً اإلاجخمعيوؤلازهاب لجٍس
 

ُ   و فىش العمل الحش ادة "ـــدزاج مئ -4 في اإلاىاهج الجامُِت في ول الخســاث،  "ؽشواث وإداستهاالجأظِغ  اثهُف

ً هٌسي مّ   الخسسج.ظاث زاؿت بِد لُاث زلم مإط  آلُخمىً اإلاخسسج مً زبى ما ًلدم له مً جيٍى
 

 داسة ألاوبئت والىىاسرخىت جىفُزًت اظدؽشافُت ل 

o  أن ًأزره البدث الِلمي  يبغيفي ئهاز الدوز الري ًوألاشماث إلدازة ألاوبئت واليىازر  طدؼسافُتالا جىدزج الخوت

 ليىازر وألاشماث، ألوبئت وافي ُملُت الخـدي ل
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o  حن الِسبي والدولي، طِذ الخوت، في الجدٌو ئلى ( 0زكم )وبالىٌس ئلى حِدد أهمان جدبحر ألاشمت، ُلى اإلاظخٍى

ت في ُملُت البدث،  يبغياكتراح كواُاث ً لت ُهدف ئكساز طُاطاث اطدباكُت مىدمجت وفالأن جدٌى باألولٍى

حن ال والىدُجت التي ٌظعى ول هدف مً بحن طاطُت، مت ئلى جددًد ألاهداف ألا زوؤلاكلُمي، ومً  ِسبيُلى اإلاظخٍى

ل ألاهداف ئلى مهام، وئلى جددًد  الِمل( 0زكم )جدٌو الفي حسي زم  لخدلُله  هره ألاهداف، ُلى جدٍى

ت، اطدباكُت وحؼازهُت ًمىً اُخمادها في ؤلاحساءاث والترجِباث اإلاولىبت، واإلاخدزلحن لىكّ زوى بدث مىدمج

دوزٍا بدُث ًفض ي اُخمادها ئلى اهسفاق ملمىض في الخظاةس  دًثهاًمىً جدخاالث الوىازب الصحُت، هما 

ت، وئدازة هٌام الحجس الـحي دازل البُىث، وكمان ؤلامداداث بالحـف الغراةُت والاطتهالهُت، ئلى  البؼٍس

ت ُمل أهٌمت التربُت والخِلُم، وجسفُف ُملُاث الاطخغىاء ًُ الِمالت، واطخدامت الخدما ث حاهب اطخمساٍز

ت والاحخماُُت،  مان ألامً والاطخلساز الاحخماُُحن، و جدلُم ئدازة أهثر هجاُت للمإطظاث فلال ًُ كؤلاداٍز

 .بمسخلف جســاتها

 

 (1سكم )جذٌو ال

 الخحلُل الاظتراجُجي

لت مىىم الخذخل
َّ
حل

ُ
 العىامل الخاسحُت اإلاؤزشة اإلافادس اإلاؤؼشاث اإلاىلىعُت اإلا

حؼىُل فسق بدثُت لهدف  .0

زوت جىفُرًت لبروجىوٌى وكّ 

ُلى مظخىي ول دولت  ،ُمدحَّن

لاء، لى  مً الدٌو ألُا ُو

اإلاظخىي ؤلاكلُمي، مً أحل 

دازة ئكلُمُت مىدمجت، ئ

ألوبئت اطدباكُت ومالةمت ل

 شماث واليىازر وألا 

 

 

 

بلىزة زوت جخلمً طلظلت ئحساءاث 

كواُُت مىدمجت ومخياملت في كواُاث 

وؤلادازة، الاجـاٌ، والخِلُم، والظىً، 

لهدف  ،والىلل واإلاإطظاث الاطتهالهُت

الاطخجابت للحاحُاث ألاطاطُت للظيان، 

ت واإلاالُت  والخللُل مً الخظاةس البؼٍس

ت  ت اليؼاهاث وكمان اطخمساٍز الحٍُى

ت والخدمُت والظلم  الاكخـادًت وؤلاداٍز

ألاوبئت وألامً الاحخماُُحن في خاالث 

 .ألاشماث واليىازرو

س مىٌمت الصحت الاطخِاهت بخل اٍز

الصحت  وشازاثوبالغاث الِاإلاُت، 

الِسبُت، وطلظلت مً ألاًام الدزاطُت 

لِدد مساهص البدث ُبر الِالم، وفي 

لىكّ مإػساث للخدزل  الِسبي. ىهًال

 الِاحل كمً مىٌىمت مخياملت.

هره الخوت الخىفُرًت كابلت 

لإلهجاش ولِظذ هىان أًت 

مساهس زازحُت، هبحرة ًمىً 

وت جىفس  جىفُرها مأن حُِ ػٍس

ص  ؤلازادة الظُاطُت في حٍِص

الخِاون ؤلاكلُمي، وجىفحر 

ت إلهالكها  اإلاىازد اللسوٍز

حن  واطخدامتها ُلى اإلاظخٍى

 وؤلاكلُمي. ِسبيال

 (2الجذٌو سكم )

 ألاهذاف

 اإلاعىكاث واإلاخاوش الىظابل الهذف العام  

حؽىُل مجمىعاث بحث كىاعُت 

ومىذمجت مً أحل بلىسة حضمت 

إحشاءاث كىاعُت مخياملت للخخفُف 

مً آلازاس الاكخفادًت والاحخماعُت 

 صماث والىىاسرألوبئت وألا لوالثلافُت 

 

 

اث لوكّ الخوى ؤلاكلُمُت والخوت الِامت اإلاىدمجت،  خلِع مجمُى

البدث وظبت وحىدة جدلم ول هدف كواعي ُلى مظخىي ول دولت، ودزحت 

مظخىي جدلم وحىدة  فلال ًُهرا الهدف ُلى اإلاظخىي ؤلاكلُمي، 

لى اإلاظخىي ؤلاكلُمي، ئلى حاهب  اإلالازبت اإلاىدمجت ُلى مظخىي ول دولت ُو

حن  . ، زالٌ ُملُت الخلُُمهفظهما دزاطت اإلاِىكاث ُلى اإلاظخٍى

 

الـِىبت الىبحرة التي حِترق الهدف الِام 

هي الىلف الىبحر في جىفس البيُاث الخدخُت 

ت في  واللىحظدُت، ومظخىي الخىمُت البؼٍس

 الدٌو الِسبُت.مً ُدد 

 

 

  مؤؼشاث الخلُُم الىدُجت اإلاخىكعت ألاهذاف اللىاعُت

لاءدٌو الفي وجدفلها  الاهترهذ جىطُّ حغوُت  الاهترهذ : جىظُع حغىُت 1الهذف  الاجـاٌ ُبر ؤلاهترهذ أفلل  ًمثلليي ٌؼمل وامل  ألُا
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 ألاعماء ذٌو الفي  وجذفلها

 

ت و ٪ مً اإلاىاهم اللسوٍت ومً مساهص البادًت بيظبت 90اإلاسافم الحلٍس

٪، بؼيل ًمىً مً أن ًخدٌى الاجـاٌ الافتراض ي ُبر 80ال جلل ًُ 

ئلى بدًل واكعي لِدد مً اإلاىاهىحن لخلبُت اخخُاحاتهم  الاهترهذ 

ألاطاطُت وكمان اخترام مِاًحر الحٌس مّ اإلادافٌت ُلى السوابى 

 الاحخماُُت.

الللُلت اإلالبلت،  ُىامٍمىً لهره اليظبت أن جخوىز بؼيل هبحر في ألا و 

ُىدما ًدزل الجُل الخامع مً الخغوُت الؼبىُت لإلهترهذ خحز 

 .الخىفُر

البداةل ًُ الخىلل اإلاادي ئلى أماهً 

الِمل في ُدد مً اللواُاث ألاطاطُت، 

وهرلً فُما ًسف الخِلُم، في مسخلف 

اجه، والاطخجابت للولب اإلاتزاًد  مظخٍى

ُلى وطاةى الاجـاٌ الاحخماُُت بظبب 

لحجس الـحي.. وهى ما ًبرش دوزه ا فسق

ؤلاخـاةُاث الـادزة الحُىي. هما جبحن 

ًُ دٌو الجامِت أن وظبت ُالُت مً 

داحت بن، وال طُما مً الؼباب، االظي

وحغوُت ؤلاهترهذ واإلاِداث ألاحهصة ئلى 

لى ئمياهُت الحـٌى ُلى اإلاىاطبت ، ُو

 الخغوُت لالطخفادة مً هرا اإلاىزد

 

سكمىت ؤلاداسة  :2الهذف 

ت  اإلاشهٍض

 

  

مً السكمىت بدُث جخم  ٪100الىؿٌى ئلى وظبت 

الاطخِاكت ُلى الخىلل اإلاادي مّ ما ٌظببه مً هدز 

للىكذ واشدخام وجلىر، وولفت مادًت باالجـاٌ السكمي 

ول هرا ػفافُت أهبر في فلال ًُ الري ًىفس، 

ت  .ؤلاحساءاث ؤلاداٍز

جبحن الدزاطاث الجامُِت )اإلاددودة ئلى خدود الُىم( التي 

ذ في اإلاىكَى أهه بغم  الخلىُت  ثىال ِم اإلاؼبالىٌس لأحٍس

  تركهاالـغحرة التي حِ
 
 البداًاث داةما

 
  ، فان هىان ػِىزا

 
 هبحرا

ت التي جخم بها  بالفسح، بل وباإلافاحأة هٌسا للظهىلت والظُس

 الِملُت.

غسافُت للؼباب، وازجفاَ وظبت الخِلُم، ى ازجفاَ اللاُدة الدًم

لى الهىاجف الرهُت ولها ُىامل  ووظبت الخىفس ُلى الخغوُت ُو

ت لخىطُّ هواق هره  جإهد جىفس مجمل الؼسون اللسوٍز

 الخدماث.

 

سكمىت أهظمت هظام   :3الهذف 

اللىاعاث العمل داخل 

ت الا كخفادًت والخجاٍس

 والخذمُت

 

 

ٌظعى هرا الهدف ئلى كمان أمً الِماٌ 

فحن، ومً زمت ئلى كمان  واإلاظخسدمحن واإلاًى

ت الِمل في أهبر ُدد ممىً   في اللواُاثاطخمساٍز

ت والخدمُت، وزطملت ُملُت  الاكخـادًت والخجاٍز

جِظحر و ئدازة الِمل، وزفّ اللدزة ُلى جىفحر الخدماث 

ماث ألاطاطُت، وهرلً كمان الاهلبان الخام لخِلُ

اليىازر وألاشماث، ألاوبئت و الظالمت زالٌ فتراث 

ت ؤلاهخاج والخدماث، مّ ئمياهُت  وكمان اطخمساٍز

 مددجلدًم زدماث ؤلاهِام والىحباث الجاهصة في 

جفادي  مً زم  الحجس الىاحمت ًُ الوىازب الصحُت، و 

ت وهفا  دخاالث الاشدخام والخدافّ في اإلادالث الخجاٍز

 الظىق الظىداء. الظلعي وبسوشاإلاسصون 

ت  في ملابل ُدم جىفس بِم الدٌو ُلى اإلاىازد اإلاادًت والبؼٍس

اليافُت واإلاإهلت لالهسسان في هرا البرهامج، فان أغلب الدٌو 

الٌ ئػسان  ـحاهصة لهره الِملُت، ال طُما ئذا جدللذ مً ز

ماٌ، مفدؼى حمُِها ألاهساف  في هره ؤلاحساءاث )زحاٌ ألُا

س اإلاىٌىمت الؼغل، ممثلى اإلاظخ سدمحن وهرلً مّ جوٍى

اللاهىهُت لخددًد اإلاظإولُت، والجهت التي ًمىً أن جمازض 

الخلُُم الدوزي )الىكاًت اإلادهُت، وشازة الصحت، مفدؼى 

ومإطظاث اإلاجخمّ  الظلوت اإلادلُت، البلدًاثلؼغل ا

 ...الخ.(اإلادوي

جخىىس الخىبُلاث : 4الهذف

الخعلُمُت للخذَسغ عً ُبعذ 

مدعاسع، ولزلً ظُىىن بؽيل 

ب  مً اإلافُذ جىظُم بشامج جذٍس

لتربُت حي اوشاز مً مظخللت دازل ول  ئًجاد هُئت 

جيىن مخســت في ُملُت الخأهُل والخِلُم الِالي، 

ع، الخلُُم، البدث الببلُىغسافي  ب )الخدَز والخدٍز

 والخىزُم والبدث الِلمي(

الخدـُل، طىاء مً  جلُُم دوزي ألداء ألاطاجرة، وحىدة -

م ازخبازاث ُؼىاةُت،  مخُث اإلالمىن أ اللدزاث ًُ هٍس

 لت مً الدزوضوجلُُم لىماذج مسج

ت لفاةدة ألاطاجرة والولبت خٌى الوسق - باث طىٍى حدولت جدٍز
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وجأهُل للخالمُز والىلبت 

وألاظاجزة مً أحل سفع 

كذساتهم وحعل هزا الىمي 

الىلُعي مً أظالُب الخذَسغ 

 والخلُُم بذًال واكعُا، ظىاء  

مذد ألاوبئت والىىاسر في 

 في ألاوكاث العادًت. مألاصماث أو

اإلاثلى الطدثماز مـادز البُاهاث الِلمُت، وزبما ئهالق جلاهت   

ع بِم اإلاىاد ًُ بِد في الجامِاث الِمىمُت التي  جدَز

جخىفس ُلى البيُاث واإلاىازد اإلاِلىماجُت اإلاالةمت، وهرلً جىطُّ 

الاػتراواث في اإلاىخباث الدولُت، مّ الِمل ُلى بىاء ػساهت 

الِسبُت لخمىحن ألاطاجرة  حامُِت ُسبُت واطِت بحن الجامِاث

مً ولىج ئلى حمُِها والولبت اإلاسجلحن في الجامِاث الِمىمُت 

 مىخباتها الافتراكُت.

 

 :5الهذف 

م عمل جشبىي لخعمُم  فٍش

 دسوط ووسؼاث التربُت اإلاذهُت

 

الِمل ذلً ان شزَ كُم الخلامً والِمل الوىعي. 

 ًلِب الوىعي 
 
  دوزا

 
 اإلاظخجدةالاشماث في جسفُف  هبحرا

، هدُجت لتربُت ألا  هفاٌ ُلى كُم: في ُدد مً الدٌو

"اإلاظإولُت الفسدًت والاحخماُُت" و"الخلامً" 

ُت بىماذج  و"مِاًحر الظلىن" بؼيل ٌظاُد ُلى الخُى

ألاشماث، مدد ألاوبئت واليىازر الظلىن الحىُمت في 

لى جدظحن أداء ألافساد والجماُاث وجأمحن ػسون  ُو

 .الخلامً الاحخماعيالىكاًت وواحباث 

 السفف ج اإلابادزاث الخوىُُت  
 
ا   ِبء بؼٍس

 
  ومالُا

 
ُلى  هبحرا

 .ؤلادازاث الحيىمُت

 

 

 (3الجذٌو سكم )

 داسة اإلاهامل الخىت الخىفُزًت 
 

بعن معىكاث  الخيعُم واإلاخابعت والخلُُم اإلاهام

 الخىفُز اإلاحخملت

خ البذء خ الاهتهاء جاٍس  الىدُجت اإلاخىكعت جاٍس

جىظُع : 1اإلاهمت 

حغىُت ؼبىت 

وجذفلها  الاهترهذ 

بما ًممً 

ت عمل  اظخمشاٍس

اللىاعاث 

ت بيعبت ال  الحٍُى

٪  90جلل عً 

لخغىُت الىلب 

وكذ الهابل في 

ألاوبئت اهدؽاس 

الىىاسر و 

 .وألاصماث

بالخِاون مّ اإلاىٌمت الِسبُت للتربُت 

 والثلافت والِلىم

ًدؼيل مً زبراء في اإلاِلىماث وػبياث 

كّ هره اإلاهمت في ًخىلى و  الاجـاٌ

ولى، لىً هرا الِمل لً ألا سخلت اإلا

ىدظب  ًخدلم ُلى الىحه ألاهمل، ٍو

فِالُخه ئال ئذا اهلم ئلُه الخلا 

ممثلىن لؼسواث الاجـاٌ الِاملت، ُلى 

ألازق وممثلحن للىشازاث اللواُُت 

اإلاسخـت ختى جخالءم البرامج اللواُُت 

كابلت  ُلى اإلاظخىي الىهني، وجـبذ

 للخىفُر.

ال بد أن جخللى اإلاىٌمت الِسبُت للتربُت 

 
 
سا ًخلمً  والثلافت والِلىم جلٍس

ت البدث ختى ًدظنى  مسسحاث مجمُى

رة والخجازب الىاجحت بحن بلها هلل الخ

 الدٌو الِسبُت

ول دولت لها مسووها -

الخاؾ بها، وهي 

ذلً زوى فلال ًُ 

مسجبوت بؼسواث 

الاجـاٌ الِاملت، 

فُما ًسف  طىاء  

 مالبيُاث الخدخُت أ

 اللىحظدًُ؛ 

كسوزة مساحِت -

الخوى الظابلت 

اث مّ  وجسجِب ألاولٍى

أهمُت ئكساز بِم 

صاث لجرب اإلادف  

الاطدثمازاث الِسبُت 

هدى هرا اللواَ 

 اإلاظخلبلي.

 

 

2021 

 

 

2023 

ُت ىجأهُل الؼبىت الِىىبج

لخِظحر   الاهترهذ جدفم وزفّ 

م  ت ًُ هٍس الخدماث ؤلاداٍز

جىفحر  مً زم  زكمىتها، و 

ف والىكذ وولفت اللىة  اإلاـاٍز

الِاملت في الحاالث الِادًت 

وكمان الظحر الِادي 

ت وفي الخِلُم  للخدماث ؤلاداٍز

وغحره مً اللواُاث 

 الخدمُت...
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: سكمىت 2اإلاهمت 

ت  ؤلاداسة اإلاشهٍض

واإلاحلُت 

واللىاعاث 

الاكخفادًت 

توالخ  جاٍس

 والخذمُت

س الخدماث - الىشازاث اإلايلفت بخوٍى

ت،  دظب جلظُم اإلاهام في بؤلاداٍز

الىٌام ؤلادازي ليل دولت ُسبُت، 

بالخِاون مّ اإلاىٌمت الِسبُت للتربُت 

 والثلافت والِلىم. 

وكّ بسهامج ذو هابّ اطخعجالي -

ت  ُيىن للسكمىت الخدماث ؤلاداٍز

ت  كادزا ُلى جلدًم الخدماث ؤلاداٍز

  ُامحن.ألاطاطُت زالٌ 

هىان جددًاث واكُِت في 

بِم الدٌو الِسبُت 

لخدلُم هره اإلاهمت هٌسا 

للِف البيُت الخدخُت 

 السكمُت 

 

 

0200 

 

 

0200 

الاطخجابت الخخُاحاث 

اإلاىاهىحن واطخمساز الخدماث 

ت في   اهدؼاز  اوكاثالحٍُى

 .ألاشماثاليىازر وألاوبئت و 

 : 3اإلاهمت 

ولع حذٌو 

لشكمىت الخذماث 

الاظتهالهُت في 

اإلاحالث 

ت، بما في  الخجاٍس

رلً واحباث 

ُالث  ألاداء، وجـى

الىحباث 

 والخذمت اإلانزلُت

 

م الِمل  الخدماث زاؾ بفٍس

ًدؼيل بالخِاون مّ الاطتهالهُت: 

والثلافت  إلاىٌمت الِسبُت للتربُتا

ًلم زبراء مخســحن والِلىم 

في اإلاِلىماث وػبياث الاجـاٌ، 

وألامً اإلاِلىماحي، ومً زحاٌ 

أُماٌ، وممثلي اإلاظخسدمحن، 

 واإلاظتهلىحن 

هىان بِم الـِىباث 

التي كد حُِم هرا الِمل 

في  مثل ألامُت اإلاِلىماجُت

، وهي بِم الدٌو الِسبُت 

ؿِىباث ًمىً الخغلب 

ُلحها مّ الصمً ومّ جوىز 

 اإلامازطاث الاحخماُُت. 

ذلً ًبلى الخمىً مً مّ 

 
 
ا ت خٍُى  اللدزاث اللسوٍز

ألاشماث ألاوبئت و أوكاثفي 

 واليىازر.

ًلمً هرا ؤلاحساء اطخمساز  2022 2021

الخدماث الاطتهالهُت بما 

ًسفف مً زوس الاشدخام 

ألاوكاث الري ًدـل في هره 

اد الغالء وهف ثومؼىال 

. هما أن الظلعي نو اإلاسص 

جىؿُل الىحباث والظلّ حِصش 

 اخترام خالت الحجس الـحي. 

 

: 4اإلاهمت 

اظخحذار جىبُم 

ذ حشهت  لـش

مذد ألافشاد خالٌ 

ألاوبئت، كابل 

للخعمُم على  

 أـىاف الهىاجف

مع  حمُعها

الخأهُذ على 

وابعه الاخخُاسي، 

وإلغاء بُاهاجه 

عىذ اهحعاس 

 الىباء.

 فسق الِمل السؿد السكمي : 

السؿد والخدبّ ًدؼيل مً زبراء في 

 ألامً اإلاِلىماحي، وأهباء، وكاهىهُحن

م  حظمذ هره الدؼىُلت للفٍس

باإلخاهت باإلاىازد الخلاهُت، 

والاخخُاحاث الوبُت وباإلهاز 

اللاهىوي الري ًمىً فُه ئهالق 

هرا الخوبُم زم جفىُىه وخرفه 

ٍجب أن و والخسلف مً بُاهاجه. 

مّ ًيىن هرا الِمل بؼساهت 

اإلاـالح ألامىُت ومّ ػسواث 

الاجـاٌ الِاملت ُلى ألازق. هما 

ًخم بخيظُم هرا الِمل مّ اإلاىٌمت 

الِسبُت للتربُت والثلافت والِلىم، 

بهدف جبادٌ الخبراث والخجازب 

 الىاجحت.

كد جيىن هىان بِم 

الخسىفاث مً اطخِماٌ 

البُاهاث الشخـُت 

 مدد ألاوبئتاإلادـلت في 

. هما ثوألاشما واليىازر

كد جيىن هىان بِم 

الخِلُداث اللاهىهُت 

اث  اإلاخِللت بالحٍس

الشخـُت، وهي ُىاةم 

ًمىً الخغلب ُلحها 

 :هما بىطُلخحن

خمالث جىاؿلُت جبحن -

ألاهداف وجلدم كماهاث 

خٌى الاطخِماٌ آلامً 

للبُاهاث، والخسلف مجها 

بملخض ى اللاهىن ُىد 

جسخـس هره الخوبُلاث الىثحر  2022 2021

مً الجهد والخيالُف ومً 

اإلاساهس ألجها حظاُد ُلى 

صلهم،  هؼف اإلاسالوحن ُو

والترهحز ُلحهم في ُملُاث أزر 

 الُِىاث 
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جهاًت خالت الوىازب 

 الصحُت

اإلادزطُت وزغ التربُت و -

التي جإهل اليؽء للخِاهي 

ؤلاًجابي مّ هره الحاالث 

ُت بللاًا  بالخُى

اإلاظإولُاث الفسدًت 

 والجماُُت

 

ججهيز :  5اإلاهمت 

اإلاؤظعاث 

الخعلُمُت، في 

مخخلف 

اث  اإلاعخٍى

بالخجهيزاث 

 الشكمُت

ميلفت بالخجهحز في حهاث هىان 

وشازاث التربُت والخِلُم الِالي 

، هما ًمىً حمُِها الِسبُت

للمىٌمت الِسبُت للتربُت والثلافت 

ت،  إديوالِلىم أن ج أدواز اطدؼاٍز

وهاكلت للخجازب الىاجحت بحن الدٌو 

الِسبُت. هما ًخم جلُُم الاطدثماز 

مً  ألامثل لهره الخجهحزاث طىاء  

ُت اإلاِداث وجالؤمها مّ  خُث هُى

ت والبدثُت،  أم مً الحاحاث التربٍى

أزسها ُلى مِازف ومهازاث زالٌ 

 الخالمُر

الِاةم الىبحر لدي بِم 

اهُاث الدٌو هى جىفس اإلاحز 

ت، واإلاىازد  اللسوٍز

ت اإلاإهلت الطخِماٌ  البؼٍس

وؿُاهت الخجهحزاث، 

وأخُاها ًمىً الحدًث 

ختى ًُ ُدم جىفس 

ت  البيُاث الخدخُت اللسوٍز

الطخلباٌ وججهحز هره 

الخجهحزاث. لرلً ال ًمىً 

أن ًىخمل هرا الِمل ئال 

في ئهاز الخدزج، والخِاون 

 اإلاؼترن الِسبي –الِسبي 

0200 

 

 

اللُمت اإلالافت اإلاباػسة ازجفاَ  2022

لهره الخجهحزاث ُلى الِملُت 

الخِلُمُت وفي مجاٌ البدث 

 إديالِلمي، فاجها ًمىجها أن ج

 
 
  دوزا

 
ا ألاشماث،  مدد في  خٍُى

في الخِلُم ًُ بِد وفي كمان 

جىاؿل مّ مظخدام مّ 

اإلادزطحن واإلاخِلمحن، وفي 

حظهُل الىلىج ئلى كىاُد 

ُل جأه البُاهاث وكمان 

مظخدام لألطاجرة واإلاخِلمحن 

ًسفّ مً حىدة الِملُت 

الخِلُمُت في ألاخىاٌ الِادًت، 

مىً مً الحفاي ُلى هره  ٍو

الوىازب مدد الجىدة في 

 الصحُت.

 

إكشاس : 6اإلاهمت 

بشهامج دابم 

ب  للخذٍس

والخأهُل وبشمجت 

دوساث للمذسظين 

واإلاخعلمين في 

مخخلف 

اث على  اإلاعخٍى

جلاهاث الخعلُم 

عً بعذ، 

والاظدثماس ألامثل 

للىاعذ البُاهاث، 

وإوالق ؼشاهت 

م الِمل: التربُت اإلاِلىماجُت في  فٍس

وشازاث التربُت، وآزس في جلىُاث 

البدث والاجـاٌ ًُ بِد في 

 .والبدث الِلمي الخِلُم الِالي

هابِا دوزٍا إلاخابِت  بحر جىدس ي الخدا

اإلاظخجداث اإلاِلىماجُت، وأطالُب 

 اطخِمالها، وجىهحن اإلاِسفت

جدخاج هره البرامج ئلى 

محزاهُاث مالُت 

ل لغسق  ومـادز جدٍى

ئهجاش جلً البرامج 

بُت  والدوزاث الخدٍز

مما كد ٌِسكل ئهجاشها 

في بِم الدٌو 

الِسبُت التي جدخاج ئلى 

الخِاون الِسبي 

جلً  اإلاؼترن لخىفُر

 البرامج والدوزاث

 

2021 

 

2022 

ًمىً أن ٌؼمل الخِلُم ًُ 

بِد ُددا مً اإلاىاد اإلادزطت 

في الحاالث الِادًت. هما أهه 

ًىفس في خاالث ألاوبئت 

ئمياهُت وألاشماث واليىازر 

الِملُت الخِلُمُت في ًسوف 

 .ُادًت
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 عاثجامبين ال

  لدعهُل  عشبُتال

الىلىج الشكمي 

إلاىخباتها لفابذة 

مىً  الىلبت ٍو

مً  ظخفادةالا 

جحاد ججاسب ا

الجامعاث 

إلاىظمت  العشبُت و 

عشبُت للتربُت ال

 والثلافت والعلىم

 في هزا الؽأن

  

 

 

 

 

 

إوؽاء : 7اإلاهمت 

ـىذوق ووني 

مؤظعاحي 

للخمامً في 

حاالث ألاوبئت 

 والىىاسر

 وألاصماث

 

م الِمل: آلُاث الخلامً:  7 فٍس

ت مً اللساةب  اكخواَ وظبت مئٍى

في ُلى الدزل وألازباح والخأمُىاث 

مً الدٌو غحر الىفوُت، واكخواَ 

ؤلاًساداث الىفوُت في الدٌو 

لخلم ؿىدوق وهني الىفوُت 

للخلامً في خاالث ألاوبئت 

دوز  مّ جأهُدوألاشماث واليىازر 

اإلاىٌمت الِسبُت للتربُت والثلافت 

والِلىم، في الخيظُم وجبادٌ 

 الخبراث والخجازب الىاجحت.

ًمىً جأطِع هرا 

الـىدوق بملخض ى 

الخىٌُم ؤلادازي واإلاالي 

الري حِخمده ول دولت، 

ُلى أن ًيىن جىفُره 

 
 
لجدولت شمىُت ال  زاكِا

 ِامحنجخِدي ال

ٌظاُد ئوؼاء ؿىدوق وهني  2022 2021

للخلامً ُلى مظخىي ول دولت 

ُسبُت ُلى ججاوش جداُُاث 

، وألاشماث اليىازرألاوبئت و 

وكمان الاطخلساز ألامً 

الاحخماُُحن، والتزام اإلاِىُحن 

 بملخلُاث الحجس الـحي

 

 لخىفُزًتااإلاهمت 

إكشاس حعذًالث   8

على كىاهين 

الخعمير والعىً 

بالىق على 

وحىب جممً 

ذوس جفامُم ال

العىىُت 

عاحاث واإلا

 فخىحت اإلا

 

م الِمل: ئدزاٌ حِدًالث ُلى  فٍس

كىاهحن الخِمحر جفسق جسـُف 

وظبت مدددة مً اإلاظاخت 

اإلاســت للظىً همظاخت 

مفخىخت )ًمىً أن جيىن مخِددة 

الاطخِماالث( الخخىاء الخداُُاث 

الصحُت والىفظُت للحجس الـحي 

اإلاىٌمت ُلى ألاهفاٌ. مّ جأهُد دوز 

الِسبُت للتربُت والثلافت والِلىم، 

في الخيظُم وجبادٌ الخبراث 

 والخجازب الىاجحت.

ًخولب هرا اإلاؼسوَ الىثحر 

مً ؤلابداَ اإلاِمازي 

البخياز مجاالث مفخىخت 

في هره الؼلم الظىىُت 

الاحخماُُت ذاث اإلاظاخت 

الـغحرة التي ًمىً أن 

 جيىن مخِدد الاطخِماالث

ًمىً هرا ؤلاحساء مً كمان  2022 2021

اخترام ملخلُاث الحجس 

الـحي، وجىفحر مجاٌ مىاطب 

ئمياهُت  فلال ًُلألهفاٌ، 

ٌُص الحاالث اإلاـابت غحر 

الحسحت في أماهً طىجها، 

وهرلً الحاالث اإلاسالوت، وفي 

خاالث الِىدة مً الظفس. وهى 

ظمذ  ما ًسفم اليلفت، َو

باُواء ألاولُت للحاالث 

جىفحر حى ًُ فلال الحسحت، 

هفس ي واحخماعي أفلل 

 للمحجىزًٍ
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: إداسة 9اإلاهمت 

حشهت الىلل 

الذاخلي 

 والخاسجي.

ولع مخىي 

وىاسا خاؿ 

لؽشواث الىلل 

العمىمي 

والخاؿ لعادة 

هُيلت هظام 

ظيرها داخل 

اإلاذن وفُما بُنها، 

وهزلً محىاث 

اللىاساث 

والعُاساث 

والحافالث 

واإلاىاساث للعمل 

وفم على 

ملخمُاث خىت 

ىت،  َُّ وىاسا ُمَح

كابلت للخىبُم 

ظاعت  12خالٌ 

 على أبعذ جلذًش

م الِمل: خسهت الىلل الدازلي  فٍس

بالخِاون مّ اإلاـالح  والخازجي

 الحيىمُت اإلاِىُت.

م الِمل مً اإلاظإولحن  ًدؼيل فٍس

ًُ ػبياث الحافالث دازل. 

اإلادن، ومً جلني بدسهت اللوازاث، 

اد اإلاجاٌ واإلاظإولحن ًُ ئُد

واللىحظدًُ في اإلاوازاث، 

مظإولحن مً ػسهت ئلى باإلكافت 

 اإلاسوز وممثلحن للحىم اإلادلي.

مّ جأهُد دوز اإلاىٌمت الِسبُت 

للتربُت والثلافت والِلىم، في 

الخيظُم وجبادٌ الخبراث والخجازب 

 الىاجحت. 

ًدىَى كواَ الىلل بحن 

الدٌو الِسبُت بدظب 

أهىاُه وهثافخه 

وألاهٌمت  واإلاإطظاث

ت التي ًسلّ لها.  ؤلاداٍز

ًىدس ي اإلاظخىي اللىحظتي 

 
 
  دوزا

 
في هره  خاطما

اإلاظألت مً خُث هٌام 

واإلاغادزة وجىشَّ  الرهاب

ألاوبئت، مدد اإلالاُد زالٌ 

وهىا ًىدس ي جبادٌ 

الخبراث بحن الدٌو الِسبُت 

 أهمُت هبحرة

جىؿُت: اػتران ؤلاإلاام 

بأهٌمت الظلىن في خاالث 

واليىازر وألاشماث ألاوبئت 

ػسها لحُاشة ػهاداث 

 الظُاكت الِمىمُت.

 الىدُجت اإلاخىكِت 2022 2021

كمان جىفس زوىن الىلل 

ألاطاطُت، بدظب الحاحت مّ 

 جىفحر ػسون ألامان 

 

 اإلاهمت الخىفُزًت

10  

حعمُم دسوط 

ووسػ التربُت 

اإلاذهُت وجممُنها في 

اإلاىاهج اإلاعخمذة 

سظمُا، وإلافت 

كُم مثل: 

"اإلاعؤولُت 

الاحخماعُت" 

و"الخمامً" 

  "و"معاًير العلىن

 والخيافل الاحخماعي

م ُملحؼىُل   الطخددار  فٍس

في وشازاث  مادة التربُت اإلادهُت

أطاجرة جأهُل وأن ًخم التربُت 

، أو  مخســحن في اإلاىكَى

كظم ئكافت هره اإلاادة ئلى 

 الاحخماُُاث.

مّ جأهُد دوز اإلاىٌمت الِسبُت 

والثلافت والِلىم، في للتربُت 

الخيظُم وجبادٌ الخبراث 

 والخجازب الىاجحت.

جخم دزوض ووزػاث 

التربُت اإلادهُت دازل 

اإلاإطظاث الخِلُمُت، 

وجلدم بـىزة جيىن 

ميسجمت ومخياملت مّ 

بلُت اإلاىاد، وبـىزة 

 زاؿت الاحخماُُاث.

 

 

اهدظاب الىعي باإلاساهس  2022 2021

واإلاظإولُت الجماُُت وبث زوح 

الخلامً، وزوح الِمل 

الخوىعي، وبما ًسفف الِبء 

ىفس  ُلى ألاهس الصحُت، ٍو

الخدماث ألاطاطُت للفئاث 

 الهؼت
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 (4الجــذٌو سكم )

 ز الخىت:ــمففىفت جىفُ

 : البحث العلمي والخىمُت الاحخماعُت-أوال

 الاواس الضمني حهت الاسجباه اإلاؤظس ي الجهت اإلاخابعت للخىفُز العُاظاث وآلالُاث

والخفىحر الِلمي  البحث العلميدزاج مادة ئ

واإلاجهجي في  اإلاىاهج اإلادزطُت في اإلاإطظاث 

ت والجامُِت  وفي ول الخســاث الِسبُت التربٍى

الِلمُت الخلىُت وفي الِلىم الاحخماُُت و 

 الاوظاهُت:

اإلاىٌمت الِسبُت للتربُت و الثلافت  لجىت الخيظُم الِلُا

 والِلىم 

جىفُز الخىت على وحذة مخابعت )

معخىي اإلاىظمت العشبُت للتربُت 

 ( والثلافت والعلىم

(0200-0200) 

ىهُت و اذاُُت كمً الاجداداث  خـف جلفٍص

 
 
الِسبُت اإلاخســت جىحه هدى الوفل جددًدا

جسهص في مدخىاها ُلى جبظُى مفاهُم البدث 

 الِلمي

اإلاىٌمت الِسبُت للتربُت و الثلافت  لجىت الخيظُم الِلُا

 والِلىم 

الم الِسبُت   بالخيظُم مّ وشازاث الُا

وحذة مخابعت جىفُز الخىت على )

معخىي اإلاىظمت العشبُت للتربُت 

 ( والثلافت والعلىم

(0200-0200)  

ت  ت بجىاةص –وكّ مظابلاث طىٍى مخبُى

ت لألهفاٌ مً جىٌُم وشازاث الثلافت  -جدفحًز

البدث الِلمي )زطىماث ؿىز جدوز خٌى 

 مظسخُاث اهاػُد لألهفاٌ(

اإلاىٌمت الِسبُت للتربُت و الثلافت  لجىت الخيظُم الِلُا

 والِلىم

 بالخيظُم مّ وشازاث الثلافت الِسبُت

وحذة مخابعت جىفُز الخىت على )

معخىي اإلاىظمت العشبُت للتربُت 

 ( والثلافت والعلىم

(0200-0200)  

اإلاىٌمت الِسبُت للتربُت و الثلافت  لجىت الخيظُم الِلُا الخلىُت والوبُت باإلاجخمّزبى الخســاث 

 والِلىم

بالخيظُم مّ وشازاث الخِلُم الِالي 

 الِسبُت

وحذة مخابعت جىفُز الخىت على )

معخىي اإلاىظمت العشبُت للتربُت 

 ( والثلافت والعلىم

(0200-0200)  

ع في مسخلت الدهخىزاه  جسـُف مىاد للخدَز

 صماث داسة ألا إخٌى 

كمً ملسزاث الِلىم في  الاحخماعُت

 الاحخماُُت و الاوظاهُت

اإلاىٌمت الِسبُت للتربُت و الثلافت  لجىت الخيظُم الِلُا

 والِلىم 

بالخيظُم مّ وشازاث الخِلُم الِالي 

 الِسبُت   

(0200-0200)  

ان لم ًخم -جأطِع مساهص فىس مخســت

س  -جأطِظها في مجاالث دزاطاث اإلاجخمّ والخوٍى

الابداعي لخلدًم خلٌى ُملُت للمإطظاث 

السطمُت الِسبُت  )مّ جىُُف اللىاهحن 

اإلاىٌمت الِسبُت للتربُت و الثلافت  لجىت الخيظُم الِلُا

 والِلىم 

 ّبالخيظُم م

اإلاىٌماث الِسبُت اإلاخســت و  وشازاث 

(0200-0206) 
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 الاواس الضمني حهت الاسجباه اإلاؤظس ي الجهت اإلاخابعت للخىفُز العُاظاث وآلالُاث

ِاث مّ مخولباث هرا الخأطِع(  الخِلُم الِالي الِسبُت   والدؼَس

وحذة مخابعت جىفُز الخىت على )

معخىي اإلاىظمت العشبُت للتربُت 

  ( والثلافت والعلىم

جأطِع "الؼبىت الِسبُت إلاساهص الفىس 

 اإلاخســت"

و الثلافت   اإلاىٌمت الِسبُت للتربُت لجىت الخيظُم الِلُا

 والِلىم 

 بالخيظُم مّ

 اإلاىٌماث الِسبُت اإلاخســت

وحذة مخابعت جىفُز الخىت على )

معخىي اإلاىظمت العشبُت للتربُت 

 ( والثلافت والعلىم

(0200-0206) 

 

 

 : مً الفجىة الشكمُت الخعلُمُت  خللُلالبحث العلمي و آلُاث ال :زاهُا

 الاواس الضمني  حهت الاسجباه اإلاؤظس ي للخىفُزالجهت اإلاخابعت  العُاظاث وآلالُاث

بشهامج عشبي لللماء إعذاد 

 على الفجىة الشكمُت الخعلُمُت

 اإلاىٌمت الِسبُت  للتربُت والثلافت والِلىم لجىت الخيظُم الِلُا

 بالخيظُم مّ وشازاث التربُت الِسبُت 

)وحذة مخابعت جىفُز الخىت على معخىي 

 والثلافت والعلىم(اإلاىظمت العشبُت للتربُت 

(0200-0206) 

 

 : كفاء الاحخماعيمً البىالت والفلش و ؤلا خللُلالبحث العلمي و ال زالثا:

 الاواس الضمني  حهت الاسجباه اإلاؤظس ي الجهت اإلاخابعت للخىفُز العُاظاث وآلالُاث

لىتروهُت ئ مىٌىمت

 عشبُت للدؽغُل

 والثلافت والِلىماإلاىٌمت الِسبُت  للتربُت  لجىت الخيظُم الِلُا

 بالخيظُم مّ اإلاىٌماث الِسبُت اإلاخســت

)وحذة مخابعت جىفُز الخىت على معخىي اإلاىظمت 

 العشبُت للتربُت والثلافت والعلىم(

(0200-0206) 

 الخىت الخىفُزًت في اإلاجاالث الثلافُت -زاهُا

 ظُاظاث والُاث للخىفُز والافتها للجذٌو الخاؿ باإلاففىفت

البدىر والدزاطاث خٌى هفاءة الثلافت والاكخـاد ؤلابداعي في مىىاٌ الخىمُت الاكخـادًت والاحخماُُت في  -0

 ٌ وئبساش دوز الـىاُاث الثلافُت وؤلابداُُت، في مجاالث: اليؼس، واإلاىطُلى، والظِىما   الِسبُت. الدو

ىن، ، اإلاظخدامتي جدلُم أهداف الخىمُت فوالترفُه وفىىن الخـمُم والظُاخت الثلافُت،  واإلاظسح، والخلفٍص

ت والحىاز والخيامل الاحخماعي والازجلاء بمظخىي حىدة الحُاة.  وجىفحر مىـت حِصش الهٍى
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البدىر والدزاطاث اإلاىحهت لحماًت الترار الثلافي الِسبي اإلاادي والالمادي زاؿت في شمً ألاشماث، وزبوه  -0

هدف  ئزطاء ألاطع الالشمت لبخياز اإلاسجبى بمهً الترار ، وحشجُّ ؤلابداَ والا اإلاظخدامت بأهداف الخىمُت

ت و مخـالحت ليؼىء  ، مّ مساُاة جدلُم الاكخـاد البىفظجي.مجخمِاث مِسفت مخىُى

ُف واطخغالٌ الخلىُاث الحدًثت في الـىاُاث الثلافُت  -0 س في آلُاث ووطاةل جًى البدث والابخياز والخوٍى

 والرواء الاؿوىاعي والىاكّ الافتراض ي والىاكّ اإلاِصش.وؤلابداُُت مثل اإلاىـاث السكمُت، 

الدزاطاث والبدىر خٌى الخىَى الثلافي والحىاز بحن الثلافاث، وجىطُّ هواق الحم في الثلافت والترار، ئلى  -4

اث الالحئحن والؼخاث.ماإلاجخمِاث الهؼت والفئاث اللُِفت، وألاكلُاث ومج  ُى

 خماًت كُم الظالم والدظامذ والِِؽ اإلاؼترن. لدزاطاث والبدىر خٌى دوز الثلافت فيا -5

 حن اإلاِسفت.ىهوج مً خُث ئهخاج و هلل مجخمّ اإلاِسفت، ىالبدث والابخياز لجِل اللغت الِسبُت بىابت ئل -6

 الدزاطاث والبدىر لخفُِل دوز الثلافت في اكخـاد اإلاِسفت.  -7

ت و -8 ِاث اإلالىُت الفىٍس س في مجاٌ حؼَس  .الابخيازالبدث والخوٍى

ُف البدث الِلمي والابخياز  لخفُِل دوز اإلادن الِسبُت اإلابدُت، واإلادن اإلاظخدامت بهدف  بىاء  -9 جًى

ت اإلاظخدامت،  مت.ُمجخمِاث طل ت ومدظامدت وجدلم الخىمُت الحلٍس ما مخىُى  ُ ص حهىد ال ط مً زالٌ حٍِص

 خماًت وؿىن الترار الِمساوي والوبُعي في الىهً الِسبي

تدعم اللذساث وجىمُت ا  إلاىاسد البؽٍش

ت ووىادز مإهلت ولرلً هىص ي باآل ىًدخاج البدث الِلمي والابخياز في مجاٌ الثلافت والاكخـاد ؤلابداعي ئل  :حيكدزاث بؼٍس

فخذ أكظام في الجامِاث الِسبُت ومِاهد الفىىن جمىذ ػهاداث ُلُا مخســت في الـىاُاث الثلافُت  -0

  .والدازطاث الِسبُت الخابّ للمىٌمتوالاكخـاد ؤلابداعي جبدأ في مِهد البدىر 

ب ئلي مجاالث الـىاُاث الثلافُت  -0 ً اإلانهي والخدٍز ما جىحُه حصء مً حهىد الخيٍى  ُ الخلىُاث جلً التي حِخمد ال ط

 الحدًثت مثل اإلاىـاث السكمُت، والرواء الاؿوىاعي والىاكّ الافتراض ي والىاكّ اإلاِصش.

بدث الِلمي واإلاإطظاث الثلافُت واإلابدُحن واإلاىخجحن وؿىاَ اإلادخىي حشجُّ الؼسواث بحن الجامِاث ومساهص ال -0

 الثلافي.

ت، والاكخـاد ؤلابداعي والبدث الِلمي، لُـبذ خاكىت لبِث الؼسواث  -4  ُ ئهالق مؼسوَ  ًجمّ الثلافت الره

ُت البدث الِلمي إلاظاُدة اإلاهىُحن والباخثحن في مجاالث الـىاُاث الثلاف ووخداث Startupsالىاػئت 

 والاكخـاد إلبداعي.
 

 ت الخىفُزًتـالخى
 .مِهد الدزاطاث والبدىر الِسبُت دازل  ئخدار ماحظخحر مخسـف في الظُاطاث الثلافُت -0

س طىىي خٌى اللغت الِسبُت ومجخمّ اإلاِسفتئ -0  .هالق جلٍس

 .الثلافيكمً مظالً البدث وؤلاهخاج والخىشَّ الخاؿت باإلادخىي في وكّ اإلاساهص الثلافُت الجامُِت  -0

 .ئوؼاء وخداث بدث مخســت في بدىر الخىمُت الثلافُت في الجامِاث الِسبُت ومِاهد وولُاث الفىىن  -4
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س البدث اإلاخسـف في الِالكت بحن الثلافت والخىمُت اإلاظخدامت -5  .في الجامِاث الِسبُت  جوٍى

ؤلابداُُت، كمً بدث في مدازض الفىىن والجامِاث  مخســت  في الـىاُاث الثلافُت و داثجأطِع وخ -6

 ...وغحرها.مجاالث: اليؼس، واإلاىطُلى، والظِىما  واإلاظسح

ىن، وفىىن الخـمُم والظُاخت الثلافُت،  "Project" Incubatorsئوؼاء خاكىاث أُماٌ   -7 في مجاالث   الخلفٍص

 .في الجامِاث الِسبُت والترفُه

ئوؼاء اإلاسؿد الِسبي لدزاطاث الثلافت والاكخـاد ؤلابداعي جدذ مٌلت اإلاىٌمت الِسبُت للتربُت والثلافت والِلىم  -8

يىن ملسه في اخدي الدٌو الِسبُت   .ٍو

 .ئوؼاء وخداث بدث مخســت في خماًت الترار في شمً ألاشماث والجزاُاث اإلاظلحت -9

 .بحن الترار والخىمُت اإلاظخدامتئوؼاء خاكىاث للبدث ؤ والابخياز في  الِالكت  -02

ت، والاكخـاد ؤلابداعي والبدث الِلميئ -00  ُ  .هالق مؼسوَ ًجمّ الثلافت الره

ص دوز اإلاىـاث السكمُت والرواء الاؿوىاعي في الـىاُاث الثلافُت -00  .الِسبُت ئوؼاء خاكىاث ُلمُت لخٍِص

  .في اخدي الجامِاث الِسبُتلىظى لحىاز الثلافاث ئوؼاء هسس ي ألا -00

 .ئدزاج زلافت الظالم والدظامذ وكُم الِِؽ اإلاؼترن كمً اإلاىاهج الجامُِت  -04

 .جأطِع وخداث بدث إلزساء اإلادخىي السكمي باللغت الِسبُت ُلى الؼبىت الِاإلاُت -05

ت في جدلُم الظُاخت  -06 خي واإلاخاخف والىـب الخرواٍز ت لهدف جدلُم الاطخفادة مً الترار وؤلازر الخاٍز الخجاٍز

 البىفظجي.الاكخـاد 

س اهٌمت خلىق اإلاإلف  -07 اهمُت حِاون اللواُحن الِام والخاؾ ُلى ؿُاغت اطتراجُجُاث وهىُت وزلافُت لخوٍى

 والحلىق اإلاجاوزة

ت -08 خداء ُلى خلىق اإلالىُت الفىٍس س آلُاث ميافدت اللسؿىت والُا  جوٍى

اإلاجاوزة في الدٌو التي لم جيؼئها وؼاء حمُِاث الادازة الجماُُت لحلىق اإلاإلفحن واصحاب الحلىق االاهخمام ب -09

 وذلً لحفٍ الحلىق اإلاالُت و الادبُت للمإلفحن واإلالحىحن وهاػسي اإلاىطُلى.

 

 

 

 

 

 

 

 (5الجذٌو سكم )

 مففىفت جىفُز الخىت
 

 : البحث العلمي والخىمُت الثلافُت -أوال
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 الاواس الضمني الجهت اإلاخابعت الجهت اإلاىفزة العُاظاث وآلالُاث

 ماحظخحر مخسـف في الظُاطاث الثلافُتئخدار 

 مِهد الدزاطاث والبدىر الِسبُت دازل 

 لجىت الخيظُم الِلُا  الدٌو الِسبُت

 اإلاىٌماث الِسبُت اإلاخســت -

وحذة مخابعت جىفُز الخىت على )

معخىي اإلاىظمت العشبُت للتربُت 

 ( والثلافت والعلىم

(0200-0205)  

س طىىي خٌى اللغت الِسبُت ومجخمّ  ئهالق جلٍس

 اإلاِسفت 

 لجىت الخيظُم الِلُا  الدٌو الِسبُت

 اإلاىٌماث الِسبُت اإلاخســت  -

والبدث  وشازاث الثلافت والخِلُم الِالي

 الِلمي

(0200-0205)  

كمً مظالً في وكّ اإلاساهص الثلافُت الجامُِت 

 الثلافي.البدث وؤلاهخاج والخىشَّ الخاؿت باإلادخىي 

 لجىت الخيظُم الِلُا  الدٌو الِسبُت

 اإلاىٌماث الِسبُت اإلاخســت  -

 وشازاث الثلافت والخِلُم الِالي 

 والبدث الِلمي

وحذة مخابعت جىفُز الخىت على )

معخىي اإلاىظمت العشبُت للتربُت 

 ( والثلافت والعلىم

 

(0200-0205)  

ئوؼاء وخداث بدث مخســت في  بدىر الخىمُت 

الثلافُت في الجامِاث الِسبُت ومِاهد وولُاث 

 الفىىن 

 لجىت الخيظُم الِلُا الدٌو الِسبُت

 اإلاىٌماث الِسبُت اإلاخســت  -

والبدث  وشازاث الثلافت والخِلُم الِالي

 الِلمي

وحذة مخابعت جىفُز الخىت على )

للتربُت معخىي اإلاىظمت العشبُت 

 ( والثلافت والعلىم

(0200-0205)  

س البدث اإلاخسـف في الِالكت بحن الثلافت  جوٍى

 والخىمُت اإلاظخدامت

 لجىت الخيظُم الِلُا  الدٌو الِسبُت

 اإلاىٌماث الِسبُت اإلاخســت  -

والبدث وشازاث الثلافت والخِلُم الِالي 

 الِلمي

وحذة مخابعت جىفُز الخىت على )

العشبُت للتربُت معخىي اإلاىظمت 

 ( والثلافت والعلىم

 

(0200-0205)  

 

البحىر والذساظاث حٌى هفاءة الثلافت والاكخفاد ؤلابذاعي في مىىاٌ الخىمُت الاكخفادًت والاحخماعُت في  :زاهُا

 العشبُت.الذٌو 
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 الاواس الضمني  حهت الاسجباه اإلاؤظس ي الجهت اإلاخابعت للخىفُز العُاظاث وآلالُاث

بدث في مدازض  داثوخجأطِع 

الفىىن والجامِاث  مخســت  في 

في الـىاُاث الثلافُت وؤلابداُُت، 

كمً مجاالث: اليؼس، واإلاىطُلى، 

 والظِىما  واإلاظسح

 لجىت الخيظُم الِلُا  لجىت الخيظُم الِلُا

 اإلاىٌماث الِسبُت اإلاخســت  -

والبدث وشازاث الثلافت والخِلُم الِالي  

 الِسبُت اإلاخســتاإلاىٌماث الِلمي 

وحذة مخابعت جىفُز الخىت على )

معخىي اإلاىظمت العشبُت للتربُت 

 ( والثلافت والعلىم

 

(0200-0205) 

 ئوؼاء خاكىاث أُماٌ 

 Project" Incubators" 

 في مجاالث   

ىن، وفىىن الخـمُم  الخلفٍص

 والظُاخت الثلافُت، والترفُه

 في الجامِاث الِسبُت

 لجىت الخيظُم الِلُا  للخىفُرالجهت اإلاخابِت 

 اإلاىٌماث الِسبُت اإلاخســت  -

 وشازاث الثلافت والخِلُم الِالي  

وحذة مخابعت جىفُز الخىت على )

معخىي اإلاىظمت العشبُت للتربُت 

 ( والثلافت والعلىم

(0200-0205) 

ئوؼاء اإلاسؿد الِسبي لدزاطاث  

 الثلافت والاكخـاد ؤلابداعي 

 لجىت الخيظُم الِلُا  الِلُالجىت الخيظُم 

 اإلاىٌماث الِسبُت اإلاخســت  -

 وشازاث الثلافت والخِلُم الِالي  

وحذة مخابعت جىفُز الخىت على )

معخىي اإلاىظمت العشبُت للتربُت 

 ( والثلافت والعلىم

(0205-0202) 

 

 ادي غير اإلاالبحث العلمي  في مجاٌ الترار الثلافي العشبي اإلاادي و  :زالثا

 الاواس الضمني  حهت الاسجباه اإلاؤظس ي الجهت اإلاخابعت للخىفُز العُاظاث وآلالُاث

ئوؼاء وخداث بدث 

مخســت في خماًت 

الترار في شمً ألاشماث 

 والجزاُاث اإلاظلحت

 لجىت الخيظُم الِلُا  لجىت الخيظُم الِلُا

 اإلاىٌماث الِسبُت اإلاخســت  -

 وشازاث الثلافت والخِلُم الِالي  

وحذة مخابعت جىفُز الخىت على معخىي اإلاىظمت العشبُت )

 ( للتربُت والثلافت والعلىم

 

0200-0205 

ئوؼاء خاكىاث للبدث 

والابخياز في  الِالكت بحن 

الترار والخىمُت 

 اإلاظخدامت

 لجىت الخيظُم الِلُا   

 اإلاىٌماث الِسبُت اإلاخســت  -

 وشازاث الثلافت والخِلُم الِالي  

مخابعت جىفُز الخىت على معخىي اإلاىظمت العشبُت وحذة )

 ( للتربُت والثلافت والعلىم

 

 

ش في آلُاث ووظابل جىظُف واظخغالٌ الخلىُاث الحذًثت في الفىاعاث  :سابعا البحث العلمي والابخياس والخىٍى

 الثلافُت وؤلابذاعُت 
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الجهت اإلاخابعت  العُاظاث وآلالُاث

 للخىفُز

 الاواس الضمني  اإلاؤظس يحهت الاسجباه 

ئهالق مؼسوَ  ًجمّ 

ت، والاكخـاد   ُ الثلافت الره

 ؤلابداعي والبدث الِلمي

 لجىت الخيظُم الِلُا  لجىت الخيظُم الِلُا

 اإلاىٌماث الِسبُت اإلاخســت  -

   بالخيظُم مّ الىشازاث اإلاِىُت 

0200-0206 

ئوؼاء خاكىاث ُلمُت 

ص دوز اإلاىـاث السكمُت  لخٍِص

والرواء الاؿوىاعي في 

 الـىاُاث الثلافُت

 الِسبُت.

 لجىت الخيظُم الِلُا

 لجىت الخيظُم الِلُا  

 اإلاىٌماث الِسبُت اإلاخســت  -

 0206-0200  والبدث الِلمي وشازاث الثلافت والخِلُم الِالي

ئوؼاء وخداث البدث 

ُف  الِلمي والخلني لخًى

والىاكّ الافتراض ي الىاكّ 

الـىاُاث اإلاِصش في 

 الثلافُت وؤلابداُُت الِسبُت

الجهت اإلاخابِت 

 للخىفُر

 حهت الازجبان اإلاإطس ي

 لجىت الخيظُم الِلُا 

 اإلاىٌماث الِسبُت اإلاخســت  -

 الِالي والبدث الِلمي وشازاث الثلافت والخِلُم

0200-0206 

 
 

   ىع الثلافي والحىاس بين الثلافاثالبحث العلمي حٌى الخى :خامعا 

 الاواس الضمني  حهت الاسجباه اإلاؤظس ي الجهت اإلاخابعت للخىفُز العُاظاث وآلالُاث

ئوؼاء هسس ي آلالىظى 

في لحىاز الثلافاث 

ئخدي الجامِاث 

 الِسبُت 

 لجىت الخيظُم الِلُا   لجىت الخيظُم الِلُا

اإلاىٌماث الِسبُت اإلاخســت وشازاث الثلافت والخِلُم  -

  والبدث الِلمي الِالي 

وحذة مخابعت جىفُز الخىت على معخىي اإلاىظمت )

 ( العشبُت للتربُت والثلافت والعلىم

0204-0206 

 

 البحث العلمي حٌى دوس الثلافت في حماًت كُم العالم والدعامح والعِؾ اإلاؽترن.: ظادظا 

 الاواس الضمني  حهت الاسجباه اإلاؤظس ي الجهت اإلاخابعت للخىفُز العُاظاث وآلالُاث

ئدزاج زلافت الظالم والدظامذ 

في و كُم الِِؽ اإلاؼترن 

  الدزاطُتاإلاىاهج كمً 

 لجىت الخيظُم الِلُا  لجىت الخيظُم الِلُا

 اإلاىٌماث الِسبُت اإلاخســت  -

لخِلُم الِالي وا لتربُت والخِلُماالثلافت و وشازاث 

 والبدث الِلمي

وحذة مخابعت جىفُز الخىت على معخىي اإلاىظمت )

 ( للتربُت والثلافت والعلىم العشبُت

(0200-0206) 

لىظى لثلافت ئوؼاء هسس ي ألا

الدظامذ  والظالم في 

 الجامِاث الِسبُت

 لجىت الخيظُم الِلُا   

 اإلاىٌماث الِسبُت اإلاخســت  -

 والبدث الِلميوشازاث الثلافت والخِلُم الِالي 

وحذة مخابعت جىفُز الخىت على معخىي اإلاىظمت )

(0204-0206) 
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 ( للتربُت والثلافت والعلىمالعشبُت 

 

 البحث والابخياس لجعل اللغت العشبُت بىابت إلي مجخمع اإلاعشفت  :ظابعا

 الاواس الضمني  حهت الاسجباه اإلاؤظس ي الجهت اإلاخابعت للخىفُز العُاظاث وآلالُاث

جأطِع وخداث بدث 

إلزساء اإلادخىي السكمي 

باللغت الِسبُت ُلى 

 الِاإلاُتالؼبىت 

 لجىت الخيظُم الِلُا  لجىت الخيظُم الِلُا

 اإلاىٌماث الِسبُت اإلاخســت  -

   والبدث الِلمي وشازاث الثلافت والخِلُم الِالي

وحذة مخابعت جىفُز الخىت على معخىي اإلاىظمت )

 ( العشبُت للتربُت والثلافت والعلىم

(0204-0207) 

اُخماد اللغت الِسبُت في 

 البدث الِلمي والخلني 

 لجىت الخيظُم الِلُا

 

 لجىت الخيظُم الِلُا  

 اإلاىٌماث الِسبُت اإلاخســت  -

 والبدث الِلميوشازاث الثلافت والخِلُم الِالي 

وحذة مخابعت جىفُز الخىت على معخىي اإلاىظمت )

 ( العشبُت للتربُت والثلافت والعلىم

(0204-0207)  

دُم البدث الِلمي 

    اإلاخسـف في ئهخاج 

و هلل وجىهحن اإلاِسفت 

 باللغت الِسبُت

 لجىت الخيظُم الِلُا  لجىت الخيظُم الِلُا

 اإلاىٌماث الِسبُت اإلاخســت  -

  والبدث الِلميوشازاث الثلافت والخِلُم الِالي 

وحذة مخابعت جىفُز الخىت على معخىي اإلاىظمت )

 ( والثلافت والعلىمالعشبُت للتربُت 

 

(0204-0207)  

 

 البحث  العلمي لخفعُل دوس الثلافت في اكخفاد اإلاعشفت :زامىا 

 الاواس الضمني  حهت الاسجباه اإلاؤظس ي الجهت اإلاخابعت للخىفُز العُاظاث وآلالُاث

س الِسبي  ئُداد الخلٍس

ألاٌو خٌى اكخـاد 

 اإلاِسفت 

 

 لجىت الخيظُم الِلُا  لجىت الخيظُم الِلُا

 اإلاىٌماث الِسبُت اإلاخســت  -

 والبدث الِلميوشازاث الثلافت والخِلُم الِالي 

0200-0204 

ئدماج الثلافت في مإػس 

 اإلاِسفت الِسبي 

 لجىت الخيظُم الِلُا

 

 لجىت الخيظُم الِلُا  

 اإلاىٌماث الِسبُت اإلاخســت  -

  الِلميوالبدث وشازاث الثلافت والخِلُم الِالي 

0200-0200 

ت وؤلابذاعُت :جاظعا عاث اإلالىُت الفىٍش  البحث العلمي في حؽَش

 الاواس الضمني  حهت الاسجباه اإلاؤظس ي الجهت اإلاخابعت للخىفُز العُاظاث وآلالُاث

اإلالىُت زلافت  ئدزاج 

ت  في مىاهج  الفىٍس

 الخِلُم الِالي

 لجىت الخيظُم الِلُا  لجىت الخيظُم الِلُا

 اإلاىٌماث الِسبُت اإلاخســت  -

 والبدث الِلميوشازاث الثلافت والخِلُم الِالي  

0200-0204 

اإلالىُت  كىاهحن ئهفاذ 

ت  بما ًدىاطب مّ الفىٍس

في ول الباخثحن   مـالح

 لجىت الخيظُم الِلُا

 

 لجىت الخيظُم الِلُا  

 اإلاىٌماث الِسبُت اإلاخســت  -

0200-0206 
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  والبدث الِلميوشازاث الثلافت والخِلُم الِالي  دولت.

وحذة مخابعت جىفُز الخىت على معخىي اإلاىظمت العشبُت )

 ( للتربُت والثلافت والعلىم

 

 العلمي والابخياس  لخفعُل دوس اإلاذن العشبُت اإلابذعت، واإلاذن اإلاعخذامت البحث    :عاؼشا

 حهت الاسجباه للخىفُزالجهت اإلاخابعت  العُاظاث وآلالُاث

 اإلاؤظس ي 

 الاواس الضمني 

زبى البدث الِلمي   

الجامعي بمجاالث 

ت  الخىمُت الحلٍس

 اإلاظخدامت

 لجىت الخيظُم الِلُا  لجىت الخيظُم الِلُا

 اإلاىٌماث الِسبُت اإلاخســت  -

 والبدث الِلميوشازاث الثلافت والخِلُم الِالي 

اإلاىظمت العشبُت  وحذة مخابعت جىفُز الخىت على معخىي )

 ( للتربُت والثلافت والعلىم

 

0204-0206 

 

ئهالق ػبىت اإلادن 

الِسبُت اإلابدُت 

 واإلاظخدامت

 

 لجىت الخيظُم الِلُا

 

 لجىت الخيظُم الِلُا  

 اإلاىٌماث الِسبُت اإلاخســت  -

  والبدث الِلميوشازاث الثلافت والخِلُم الِالي 

0206-0202 

ُف البدث الِلمي  جًى

الِمساوي  الترار ؿىن في 

والوبُعي في الىهً 

 الِسبي

 لجىت الخيظُم الِلُا

 

 لجىت الخيظُم الِلُا 

وحذة مخابعت جىفُز الخىت على معخىي اإلاىظمت العشبُت )

 ( للتربُت والثلافت والعلىم

 اإلاىٌماث الِسبُت اإلاخســت  -

  والبدث الِلميوشازاث الثلافت والخِلُم الِالي 

0206-0202 

مياجب هلل اوؼاء 

الخىىىلىحُا في 

الجامِاث للِمل ُلى 

خفٍ خلىق اإلالىُت 

ت للباخثحن  الفىٍس

والوالب وجىححههم 

لالهخمام بدسجُل 

بساءاث الازتراَ 

البخيازاتهم و ابداثهم 

 الِلمُت.

 

 

 

 لجىت الخيظُم الِلُا

 

 لجىت الخيظُم الِلُا 

وحذة مخابعت جىفُز الخىت على معخىي اإلاىظمت العشبُت )

 ( للتربُت والثلافت والعلىم

 اإلاىٌماث الِسبُت اإلاخســت  -

  والبدث الِلميوشازاث الثلافت والخِلُم الِالي 

0206-0202 
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 الخىت الخىفُزًت في اإلاجاالث الاكخفادًت -زالثا

ش البحث العلمي إلاىاهبت اكخفاد اإلاعشفت: .1  جىٍى

 (بىً اكخـاد اإلاِسفت)كاُدة بُاهاث ئلىتروهُت وؼاء ئ. 

 س وكّ الُت لل خدفحزاث الجباةُت للمإطظاث الاكخـادًت اإلاِخمدة ُلى البدث الِلمي والخوٍى

 .الخىىىلىجي اإلاىخج الكخـاد اإلاِسفت

 :في مجاٌ خماًت خلىق اإلاإلف و الحلىق اإلاجاوزة 

  س اهمُت حِاون اللواُحن الِام والخاؾ ُلى ؿُاغت اطتراجُجُاث وهىُت زلافُت لخوٍى

 والحلىق اإلاجاوزةاهٌمت خم اإلاإلف 

 ت خداء ُلى خلىق اإلالىُت الفىٍس س آلُاث ميافدت اللسؿىت والُا  جوٍى

  الاهخمام باوؼاء حمُِاث الادازة الجماُُت لحلىق اإلاإلفحن و أصحاب الحلىق اإلاجاوزة في

الدٌو التي لم جيؼئها وذلً لحفٍ الحلىق اإلاالُت و ألادبُت للمإلفحن واإلالحىحن وهاػسي 

 اإلاىطُلى.

 ال جذخل لمىا في الاواس العام لالظتراجُجُت زاس اإلاخىكعت الهممام الذٌو إلاىظمت الخجاسة العاإلاُت:آلا .2

  دزاطت ججازب الدٌو الِسبُت التي اهلمذ ئلىOMC  

  يا الالجُيُت وآزاز اهلمامها لـ  OMCدزاطت ججازب دٌو أمٍس

  ت وآزاز اهلمامها لـ  OMCدزاطت ججازب الدٌو آلاطٍُى

 ت الدٌو الِسبُت الساغبت في الاهلمام لـ جلُُم مدي حا   OMCهٍص

  ىهاث )دزاطاث اطدؼسافُت جىبئُت( الهلمام الدٌو الِسبُت لـ باطخسدام أهٌمت  OMCُسق طِىاٍز

 اإلاداواة الالىتروهُت

 :الاظدثماس ألاحىبي ودوسه في الخىمُت الاكخفادًت .3

  ت والدٌو يا الالجُيُت وآلاطٍُى الِسبُت في مجاٌ الاطدثماز ألاحىبي دزاطت ججازب دٌو أمٍس

 .اإلاباػس)آلازاز الاًجابُت والظلبُت(

  ًُ ت والدٌو الِسبُت في مجاٌ الاطدثماز ألاحىبي يا الالجُيُت وألاطٍُى دزاطت ججازب  دٌو أمٍس

م الؼساهت )آلازاز الاًجابُت والظلبُت(  .هٍس

  زة أُالهملازهت كىاهحن الاطدثماز ألاحىبي اإلاباػس بحن الدٌو اإلاروى. 

 م الؼساهت بحن الدٌو اإلاروىزة أُاله  .ملازهت كىاهحن الاطدثماز ألاحىبي ًُ هٍس

 البدث في طبل الؼساهت ألاحىبُت مّ اللواَ الحيىمي ومّ اللواَ الخاؾ. 

 .دزاطت اإلاىار الاطدثمازي لالطدثماز ألاحىبي اإلاباػس وجلُُمه 
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 مُت الاكخـادًت في الدٌو الِسبُت.دوز الاطدثماز ألاحىبي غحر اإلاباػس في جدلُم الخى 

 دوس الىفي في الخىمُت .4

 الخسوُى الاطتراجُجي لالطخغالٌ السػُد إلاىازد الىفى. 

 للىؼف ًُ الاخخُاهاث الىفوُت اطخسدام الخىىىلىحُاث الحدًثت. 

 س الواكاث اإلاخجددة وجىىىلىحُاث الواكاث الـدًلت للبِئت اطخسدام  .مىازد هفوُت في جوٍى

 س الـىاُاث الـغحرة واإلاخىطوت هفوُتمؼخلاث  اطخسدام  .في جوٍى

 س الىفاًاث  اطخسدام س ؿىاُاث ؿغحرة ومخىطوت الىفوُتجدٍو  .في جوٍى

 ىهاث ما بِد ال  .وأزس ذلً ُلى الدٌو الِسبُت اإلاىخجت للىفى ىفىطِىاٍز

 مبدأ الخِاون كخـادًت في الدٌو الِسبُت ُلى وفم الاإلاىاحهت ألاشماث   اطخددار ؿىدوق ُسبي للىفى

 اإلاؼترن..

 ألامً الغزاةي العشبي .5

 مدوهت ُسبُت إلاىاحهت أشماث ألامً الغراتي. 

 آلازاس الاكخفادًت لظاهشة الاحخباط الحشاسي  .6

 مً اهدؼازه خللُلاطتراجُجُت ُسبُت مىخدة إلاىاحهت الاخخباض الحسازي وال. 

 طبل الاطخفادة مً اجفاكُت هُىجى.  

  ألازلسؿىدوق ُسبي لتركُت الاكخـاد. 

 مؼسوَ ُسبي مىخد للظد ألازلس. 

 مدوهت ُسبُت للتركُت البُئُت. 

 مً الاخخباض الحسازي  خللُلمىٌىمت كاهىهُت ُسبُت مىخدة لحماًت البِئت وال. 

 .الاطخفادة مً الاكخـاد البىفظجي لحماًت البِئت مً الخلىر والاخخباض الحسازي 

 اإلافشفُتاظخخذام هظم الخجاسة الالىتروهُت في الخذماث  .7

  ت  لىتروهُت ُسبُت مىخدةئُلىد ججاٍز

 لىتروهُت البُيُت الِسبُتاجفاكُت الخجازة ؤلا 

 لىمي العشبيألامً الودوسها في ألاصماث ألاوبئت والىىاسر ولداسة عشبُت اظتراجُجُت  .8

  ألاشماثألاوبئت واليىازر وجيظُم ُسبي إلدازة.  

  مىٌىمت ئهراز مبىس وجيبإ باألشماث واليىازر 

ت ودوسها في جيعُم العمل .9  الاجفاالث الاداٍس

  لىتروهُتئدازة إل لمىٌىمت ُسبُت 
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 ت وجوبُلاتها اإلاِاؿسة س الاجـاالث الاداٍز  مىٌىمت ُسبُت لخدظحن وجوٍى

 أزش اكخفادًاث الصحت على الخىمُت .10

 دلُل ُسبي إلدازة اإلادن الصحُت 

 لىتروهُتئ مىٌىمت زدماث صحُت 

 زدماث الصحت الىباةُتطتراجُجُت ُسبُت إلدازة ا 

 زوت ُسبُت إلدازة ألاشماث الصحُت 

 العالم والخىمُت .11

  دزاطاث اطتراجُجُت ُسبُت للظلم وألامً الاكخـادي والاحخماعي 

 ت الداُمت للظالم والخىمُت ّ الابخياٍز  كاُدة بُاهاث ُسبُت للمؼاَز

 الخعلُم الىىعي اإلاشجبي بالخىمُت اإلاعخذامت  .12

 الخِلُم بالخىمُت اإلاظخدامت مدوهت ُسبُت لسبى بسامج 

  ماٌدولُت  –اجفاكُاث ػساهت ُسبُت  بحن الجامِاث ومدُى ألُا

 جمىين اإلاشأة .13

 اطتراجُجُت ُسبُت مىخدة لتركُت اإلاسأة 

 مدوهت ُسبُت للخمىحن للمسأة الِسبُت 

 ت ماٌ اليظٍى ادة ألُا  دلُل ُسبي لتركُت ٍز

 الدظسب اإلادزس ي الفاكد التربىي  .04

 الىٌام الخِلُمي واخخُاحاث طىق الِملجىافم مسسحاث  .05

 مدزطت اإلاظخلبل .06

 حامِت اإلاظخلبل التي هخولّ لها .07

 الجزوح والهجسة الدازلُت .08

 الخدىالث الاحخماُُت .09

 دوز اإلاىطُلى واإلاظسح والفىىن في الخىمُت .02

 ألازـاتي الاحخماعي .00

 آزاز الفلس الحلسي  .00

ُت في جدلُم الخىمُت .00  دوز اإلاىٌماث الوُى

 فاءاث الِسبُتهجسة الِلٌى والى .04

 آلازاز اإلاترجبت ُلى هجسة اإلاغتربحن الِاةدة .05
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 دوز حِلُم الىباز في اإلاىاحهت الؼاملت إلادى ألامُت ألابجدًت والسكمُت .06

ت واإلاىاهىت والتربُت اإلادهُت واإلاجخمُِت .07  الهٍى

 خلىق اإلاإلف وخماًت اإلابدُحن .08

 اإلاخابعت والخلُُم

  اث مخِددة لخلُُم طحر هره اإلاههىان م، فيل مهمت جخولب ئهجاش حدٌو جلُُم زاؾ بها، مبني ُلى امظخٍى

ت مً اإلاِاًحر، ومً بُجها هبِا حىدة ومدة ؤلاهجاش، هما ًجب أن ًيىن هىان جلُُم ألداء هره اإلاهام في  مجمُى

جسابوها ببِلها البِم، ألن أخد ألاهداف السةِظُت هى الوابّ الخياملي واإلاىدمج للمهام، زم ًجب أن ًسافلها 

ؤلاكلُمي، ووكّ آلُاث وهىُت مدلُت الِسبي ولُُم لىلل الخبرة وجبادٌ والخجازب الىاجحت ُلى اإلاظخىي ج

 وئكلُمُت لخدُُجها واطخدامتها.

 أن جلخلي فسق البدث ُلى اإلاظخىي الىهني، في جهاًت مهمتها، لِسق اإلاسسحاث، وجبادٌ اإلاِوُاث بؼأجها،  ًيبغي

ًيبغي ـحن إلكساز الخوت الجهاةُت اإلاِخمدة، التي ججمّ ما بحن ول هره اإلالىماث. هما ـ  سخوازخُاز لجىت مً اإلا

أال ٌغُب ًُ الاهدباه أن هرا الهدف ال ًمىً أن جىجح ئال في ئهاز بسهامج واضح، حؼازوي، ومىدمج. هما جلىم 

جازب الىاجحت لالطخفادة مجها اإلاىٌمت الِسبُت للتربُت والثلافت والِلىم باإلػساف ُلى ُملُت هلل الخبراث والخ

 لإلفادة. ُلى ألاكل ُامحنمسة ول  دًثُلى أوطّ هواق ممىً. مّ ئزلاَ الخوت للمساحِت والخد

 بحن الجدٌو ُلى الـفدت س جلُُمي إلاخابِت اإلاهام مً خُث الجىدة والاطخدامت، و  ٍو  الخلُدألازحرة همىذحا لخلٍس

 الجدٌو الصمني.ب

  س وزػاث وللاءاث مخابِت وجلُُم ؤلاهاز الِام للبدث الِلمي الِسبي في اإلاجاالث الاحخماُُت والثلافُت جلاٍز

 والاكخـادًت

 ؤلاهاز الِام للبدث الِلمي الِسبي في اإلاجاالث الاحخماُُت والثلافُت  اطخمازاث واطخبُاهاث مخابِت وجلُُم

 والاكخـادًت

 س اإلاسخلُت خٌى جىفُر مسسحاث ؤلاهاز الِام للبد ث الِلمي الِسبي في اإلاجاالث الاحخماُُت والثلافُت الخلاٍز

 .والاكخـادًت

 


