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 يضم فريق إعداد ومراجعة الخطة االستراتيجية بالمعهد كل من السادة :

 أ.ك ْٕٚلا يصطلٗ                         ػًٛلح انًؼٓل  .1

 ٍٓٛو صبنؼ                          ٔكٛم انًؼٓل  أ.و.ك .2

 ك.كبطًخ شؼجبٌ                             يلٚو ٔؽلح ضًبٌ انغٕكح .3

 ك.ؿبكح أؽًل                                 َبئت يلٚو ٔؽلح ضًبٌ انغٕكح .4

 ك. انٓبو أؽًل ٌَٕٚ                        هئٌٛ هَى االَزبط اإلػاليٗ  .5

 هايٗ ػطب صلٚن                      هئٌٛ هَى االَزبط االفجبه٘ك.  .6

 ك. يُٗ ػهٗ ػجل انوؽًٍ                 هئٌٛ هَى انزَٕٚن اإلػاليٗ .7
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 ْذف انٕصٛمخ : -

رزضًٍ ْنِ انٕصٛوخ انقطخ االٍزوارٛغٛخ انقًَٛخ األٔنٗ نهًؼٓل اندلٔنٗ 

 (2115/2121انؼبنٗ نإلػالو ثًلُٚخ انشؤم فالل انلزوح )

 

 رٕصٚع انٕصٛمخ : -

 يٍ فالل ٔؽلح ضًبٌ انغٕكح ثبنًؼٓل . إالال ٚزى رلأل ْنِ انٕصٛوخ 

 

 حمٕق يهكٛخ انٕصٛمخ: -

 ْنِ انٕصٛوخ يهك انًؼٓل انلٔنٗ انؼبنٗ نإلػالو ثًلُٚخ انشؤم.

 

 يٕلع انٕصٛمخ : -

ػًٛلح انًؼٓل انلٔنٗ انؼبنٗ نإلػالو ثًلُٚدخ  انلكزٕهح األٍزبمحيكزت  -1

 انشؤم .

يكزدددت يدددلٚو ٔؽدددلح ضدددًبٌ انغدددٕكح ثبنًؼٓدددل اندددلٔنٗ انؼدددبنٗ نإلػدددالو 

 ثبنشؤم

 

 اعزًبد انٕصٛمخ : -

 رٕهٛغ يلٚو ٔؽلح انغٕكح : -1

 رٕهٛغ ػًٛل انًؼٓل : -2

 ربهٚـ اػزًبك انٕصٛوخ -3

 31/12/2115كبكًٚٗ ثزبهٚـ يؾضو اعزًبع انًغهٌ األ 

 3/1/2116يؾضو اعزًبع يغهٌ االكاهح ثزبهٚـ 
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 انظفحخ                                                             بٌ     ــــــــــانجٛ

 أٔالً: اإلطبس انفكشٖ ٔانًُٓغٗ نهخطخ االسزشارٛغٛخ 

 انًوليخ . -1

 انجٛبَبد االٍبٍٛخ نهًؼٓل . -2

 انجٛبَبد االؽصبئٛخ نهًؼٓل -3

 . انٓٛكم انزُظًٛٗ نهًؼٓل -4

 االسزشارٛغٙ:صبَٛبً: يشاحم عًهٛخ انزخطٛظ 

 فطٕاد انزقطٛظ االٍزوارٛغٙ. -1

 .صٛبؿخ االٍزوارٛغٛخ -2

 األْذاف االسزشارٛغٛخ . –انشسبنخ  –انشؤٚخ    

 انسٛبسبد 

 انٕضع انزُبفسٗ نهًعٓذ . -3

 صبنضبً: انضًبَبد ٔانزٕطٛبد نهخطخ االسزشارٛغٛخ .

 ساثعبً: َزبئظ انزحهٛم انجٛئٗ :

 َزبئظ انزؾهٛم انجٛئٗ كافهٛبً ٔفبهعٛبً. -1

 يصلٕكخ انؼٕايم االٍزوارٛغٛخ انلافهٛخ ٔانقبهعٛخ

 خبيسبً: رحهٛم انفغٕح 

 سبدسبً: االرغبْبد ٔانمٛى انًسزمجهٛخ .

 انظعٕثبد انًزٕلفخ أصُبء  انزُفٛز  –سبثعبً: األٔنٕٚبد 

 صبيُبً:  انجذائم االسزشارٛغٛخ 

 ربسعبً: انخطخ انزُفٛزٚخ .
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َٚددزٓلف إػددلاك انقطددخ االٍددزوارٛغٛخ روٛددٛى عٕٓكَددب يددٍ ؽٛددش انوددلهح انً ٍَددٛخ  

ٔانلبػهٛخ انزؼهًٛٛخ نصٛبؿخ األْلاف االٍزوارٛغٛخ نهًؼٓل ، ٔنزؾوٛن ْنِ األْدلاف 

ُٚجـٗ انؼًم ػهٗ رطٕٚو انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ  ٔانجؾش انؼهًٗ ٔانًشدبهكخ انًغزًؼٛدخ 

وٛددن االٍددزضًبه األيضددم نهًددٕاهك انجشددوٚخ ٔانًبنٛددخ ٔانغٓددبى اإلكاهٖ  ػهددٗ َؾددٕ رؾ

 ٔانًبكٚخ ٔانلُٛخ .

ألًْٛدخ انزقطدٛظ نهًَدزوجم ثبػزجدبهِ األٍدهٕة انؼهًدٗ األيضدم نًٕاعٓدخ  ٔإلكهاكُب

ٔانًَدزوجهٛخ هًُدب ثدػدلاك انقطدخ االٍدزوارٛغٛخ  انقًَدٛخ األٔندٗ  انواُْدخانزؾلٚبد 

(2115/2121.) 

كِ نهقطددخ االٍددزوارٛغٛخ ػهددٗ انزؾهٛددم انجٛئددٗ ٔهددل اػزًددل كوٚددن  انؼًددم كددٗ إػددلا

نزؾلٚل  َوبط انوٕح ٔانضؼق كافهٛبً ٔفبهعٛدبً ٔرؾلٚدل انلدول انًزبؽدخ ٔانزؾدلٚبد 

انًؾزًهخ ٔمنك ػهٗ يؾٕهٖ  االػزًدبك انًزًضهدٍٛ كدٗ انودلهح انً ٍَدٛخ ٔانلبػهٛدخ 

 انزؼهًٛٛخ .

نزؾوٛددن ، أْددلاف ْددنِ ٍٛ ٔاالكاهٚدٍٛ ٛٔٚزطهدغ انًؼٓددل إنددٗ رضدبكو عٓددٕك األكددبكًٚ

انقطخ  ٍؼٛبً نزؾوٛن هٍبنخ انًؼٓل ٔأْلاكّ االٍزوارٛغٛخ ٔٔصٕالً إنٗ رجدٕأ يكبَدخ  

يزوليدددخ ػهدددٗ يَدددزٕٖ كهٛدددبد ٔيؼبْدددل ٔأهَدددبو اإلػدددالو ثبنغبيؼدددبد انؾكٕيٛدددخ 

 ٔانقبصخ .
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 ثٛبَبد أسبسٛخ عٍ انًعٓذ : -1

  : ( 1216أَشئ انًؼٓل ثبنوواه انٕىاهٖ ههى )انُشأح

 9/6/2119ثزبهٚـ 

 : ٚضى انًعٓذ صالصخ ألسبو عهًٛخ ْٗ انزخظظبد : 

 .انصؾبكخ هَى  -1

 اإلماػخ ٔانزهٛليٌٕٚ -2

 انؼالهبد انؼبيخ ٔاإلػالٌ -3

 رددزى انلهاٍددخ ثبنًؼٓددل ٔكوددبً نُظددبو انؼددبو  انلهاٍددٙ  طجٛعةةخ َٔمةةبو انذساسةةخ :

انًوَددى إنددٗ كصددهٍٛ كهاٍددٍٛٛ . ٔرٕضددؼ انالئؾددخ انلافهٛددخ  انًؼزًددلح ثددبنوواه 

 يب ٚهٗ : 24/3/2111(  ثزبهٚـ 573ههى ) انٕىاهٖ

 شؤط انوجٕل ثبألهَبو انؼهًٛخ. -1

 ػلك انًووهاد انلهاٍٛخ  ثكم كوهخ ٍٔبػبد انزلهٌٚ . -2

 َٓبٚخ انلصم (  –ػًهٗ  -رٕىٚغ كهعبد كم يووه ) أػًبل انَُخ -3

 شؤط االَزوبل يٍ كوهخ كهاٍٛخ ألفوٖ . -4

 انؾل األكَٗ ٔاألػهٗ نكم رولٚو . -5

 

 ل ثبنًعٓذ :ٔسبئم االرظب 

  Info@elshoroukacademy.edu.egنكزؤَٗ :انجوٚل اإل -1

  : 26883881/213    (22 )رهٛلَٕبد انًؼٓل  -2

(2 2)    268/2881/213                        

 26322236  22 كبكٌ انًؼٓل : -3

   14644انوهى انًقزصو : -4
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 *عدد طالب المعهد وفق الفرقة واالقسام العلمٌة 

 االجمالً

 

 الفرقة ىاالول الثانٌة الثالثة الرابعة

 القسم

 ىاالول 435 ___ ___ ___ 435

 الثانٌة ___ 353 ____ ___ 353

اإلذاعة  ____ ____ 81 111 181
 والتلٌفزٌون

 الصحافة ____ ____ 45 88 181

العالقات  ___ ____ 45 81 135
العامة 
 واإلعالن

 االجمالً 435 353 734 748 1513
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 * عدد أعضاء هٌئة التدرٌس

قسم العالقات العامة  االجمالً
 واإلعالن

قسم اإلذاعة 
 والتلٌفزٌون

 قسم الصحافة

 

 

 

 

15 

 البٌان االجمالً البٌان  االجمالً البٌان االجمالً

 

 

5 

  استاذ -

 

3 

  استاذ 1

 

5 

 

وننمعٌ استاذ -  

 استاذ 1

 مساعد

 استاذ -

 مساعد

 استاذ -

 مساعد

 مدرس 5 مدرس 4 مدرس 3

 

  

85 

 

 

14 

  استاذ -

 

36 

  استاذ -

 

31 

  استاذ -

 استاذ - منتدبون

 مساعد

 استاذ 1

 مساعد

 استاذ -

 مساعد

 مدرس 7 مدرس 3 مدرس 5

 خبٌر 78 خبٌر 37 خبٌر 14

 ْٛئخ انزذسٚس نهطالةَسجخ أعضبء 

 )رى حسبة انًُزذة ثضهش دائى(

عدد  البٌان
 الطالب

 النسبة االجمالى منتدبون معٌنون

 3358461 8 8 1 435 الفرقة األولً

 5357461 8 3 7 353 الفرقة الثانٌة

 7151161 4 3 3 181 قسم الصحافة

قسم اإلذاعة 
 والتلٌفزٌون

181 4 8 17 1451861 

قسم العالقات 
 العامة واإلعالن

135 3 7 4 375861 

 78 15 1513 االجمالً

 

57 3355861 
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 * عذد أعضبء انٓٛئخ انًعبَٔخ ٔانخجشاء انًُزذثٍٛ

 البٌان نوع التعاقد العدد

 

 

5 F مدرس مساعد معٌن 

11 F معٌن معٌد 

15 F إجمالً المساعدٌن المعٌنٌن 

84 P خبراء منتدبٌن 

 جمالًاإل  84

 

 أعضبء انٓٛئخ انًعبَٔخ  نعذد انطالة* َسجخ 

 )رى احزسبة انًُزذة ثضهش(

 البٌان العدد عدد الطالب النسبة

 مدرس مساعد معٌن 5  

 معٌد معٌن 11  

 خبٌر منتدب 74  

 االجمالً 34 1513 3361
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 يغهس اداسح انًعٓذ 

 عًٛذ انًعٓذ 

  ٔكٛم انًعٓذ 

  األلسبو انعهًٛخ 

 ٔحذح انغٕدح 

  انهغبٌ انعهًٛخ 

  ٌٕٚاسزذْٕٚبد انشادٕٚ ٔانزهفض 

  عشٚذح انششٔق َٕٛص 

  َٙٔانًٕلع االخجبس٘ االنكزش 

 يعًم انًبكُزٕش 

 ٙيعبيم انحبست األن 

  ٔحذح االصيبد 

  ٔحذح انزذسٚت 

  أيٍٛ انًعٓذ 

   ئدساسد انًعٓذ 

 ( ( 1يشفك انٓٛكم انزُمًٛٗ نهًعٓذ ) يشفك سلى ) -
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- 

رشزًم عًهٛخ انزخطٛظ االسزشارٛغٗ طجمب نًُٕرط انٓٛئخ انمٕيٛةخ نضةًبٌ  -

 عٕدح انزعهٛى ٔاالعزًبد عهٗ انخطٕاد انًٕضحخ ثبنشكم انزبنٗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 التحلٌل البٌئى الرباعى

 أٌن نحن وماذا نرٌد ؟

االعداد والتخطٌط 
 االستراتٌجً

صٌاغة عناصر الخطة 

 الخطة التنفٌذٌة

تقٌٌم ورقابة تنفٌذ الخطة 
 االستراتٌجٌة

 التمهٌد للتحلٌل  البٌئى
مراحل 

 عدادإ

ــــالخط ة ـــ

االستراتٌج

 

 نموذج

 

 لخطوات

 

 التخطٌط

 

 االستراتٌجً
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رشددددددزًم انقطددددددخ  االٍددددددزوارٛغٛخ نهًؼٓددددددل ػهددددددٗ يغًٕػددددددخ  يددددددٍ انؼُبصددددددو 

 انًٕضؾخ  كٗ انشكم انزبنٗ :

 دساسخ رحهٛهٛخ ٔرمًٛٛخ نهٕضع انشاٍْ. (1)

 

 انشؤٚخ (2)

 انشسبنخ (3)

 رحهٛم انفغٕح  ٔرحذٚذ االحزٛبعبد (4)

 انغبٚبد ٔاألْذاف االسزشارٛغٛخ (5)

 األَشطخ االسزشارٛغٛخ (6)

 االسزشارٛغٛخانخطخ انزُفٛزٚخ نهخطخ  (/)

 ٔضع انسٛبسبد انًششذح (8)

 آنٛبد  انزُفٛز ٔرمٛٛى ٔيشالجخ رُفٛز االسزشارٛغٛخ (4)

 سؤٚخ انًعٓذ : -1

ٚطًؼ انًؼٓل إنٗ انزًٛي األكبكًٚٙ  يدٍ فدالل ريْٛدم فدوٚغٍٛ ًٚزهكدٌٕ يٓدبهاد 

ٍٔبئم اإلػالو انزوهٛلٚخ ٔانغلٚدلح ػهدٗ  اإلػاليٗ انًزكبيم ٔانولهح ػهٗ انؼًم كٗ

َؾٕ ٚهزيو ثيفالهٛدبد اإلػدالو  ٔانًَدئٕنٛخ االعزًبػٛدخ ٔيٕاكجدخ رؾدلٚبد انؼٕنًدخ 

 ٔركُٕنٕعٛب االرصبل ٔانًؼهٕيبد.

 سسبنخ انًعٓذ : -2

انزيْٛم األكبكًٚٙ نكٕاكه إػاليٛخ يزًٛيح رٕاكت اؽزٛبعبد ٍٕم انؼًدم ٔرطدٕٚو 

غزًؼٛدخ ٔانزدلهٚت انًَدزًو ثًدب ٚكلدم انًُبكَدخ ػهدٗ انجؾش انؼهًٗ ٔانًشبهكخ انً

 انًَزٕٖ اإلههًٛٙ .
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 انغبٚبد ٔاألْذاف االسزشارٛغٛخ نهًعٓذ : -3

 انغبٚخ األٔنٗ : رفعٛم انمذسح انًإسسٛخ نهًعٓذ : 

 

 .ًٙٚاٍزكًبل انٓٛكم انوٛبكٖ اإلكبك 

 .اٍزكًبل يٛكُخ انؼًهٛبد اإلكاهٚخ 

 . ٖرًُٛخ هلهاد ٔيٓبهاد انغٓبى اإلكاه 

 .رلؼٛم يؼبٚٛو روٛٛى االكاء 

 : انغبٚخ انضبَٛخ : رطٕٚش كفبءح ٔفبعهٛخ انعًهٛخ انزعهًٛٛخ 

  ٗىٚبكح  ػلك أػضبء ْٛئخ انزلهٌٚ انلائًٍٛٛ ٔروهٛم االػزًبك ػه

 انًؼبهٍٚٛ ٔانًُزلثٍٛ .

 .رطٕٚو الئؾخ انًؼٓل 

 . َٗرطٕٚو ثوايظ انزلهٚت انؼًهٗ ٔانًٛلا 

  انجٛبَبد االنكزؤَٛخ .رًُٛخ انًكزجخ ٔكػًٓب ثوٕاػل 

 . رطٕٚو َظى  ٔأٍبنٛت  روٛٛى  انطالة 

 . اٍزؾلاس ثوايظ كهاٍٛخ علٚلح 

 : انغبٚخ انضبنضخ 

 .ًٙٚضًبٌ انغٕكح نهؾصٕل ػهٗ االػزًبك األكبك 

 . رؼيٚي انٕضغ انزُبكَٙ نهًؼٓل 

 : انغبٚخ انشاثعخ  : صٚبدح كفبءح انعًهٛخ انجحضٛخ ٔاألَشطخ انعهًٛخ 

 فطخ ثؾضٛخ نهًؼٓل . إػلاك ٔاػزًبك 

 . إَشبء ثوايظ رؼهًٛٛخ علٚلح 

 . رشغٛغ ٔرؾلٛي انجؾش انؼهًٗ االثزكبهٖ انًزًٛي 

  االكبكًٚٙ طجوبً نهًٕاصلخ   نالػزًبكريْٛم انًؼبيم انجؾضٛخISO 

17125 
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  انغبٚخ انخبيسخ : رًُٛخ انمذسح االثذاعٛخ نهطالة ٔرًُٛخ شخظٛبرٓى

 انًسزمهخ 

  انطالثٛخ .رٍٕٛغ هبػلح األَشطخ 

 .ٍٛكػى ثوايظ رًُٛخ هلهاد انًْٕٕثٍٛ ٔانًجلػ 

 . ٍٛػول يهزوٗ ٍُٕٖ نلزؼ كول علٚلح نهؼًم نهقوٚغ 

 . رطٕٚو ثوَبيظ انًٍٕى انضوبكٗ نهًؼٓل 

 

   انغبٚةةخ انسبدسةةخ : انًشةةبسكخ انًغزًعٛةةخ فعبنةةخ ٔئعةةالء لًٛةةخ انًسةةئٕنٛخ

 االعزًبعٛخ 

 ٛئخ .رؾلٚش ٔرلؼٛم فطخ فليخ انًغزًغ ٔرًُٛخ انج 

 . اٍزؾلاس ٔؽلاد ماد طبثغ فبل ثُبء ػهٗ االؽزٛبعبد انًغزًؼٛخ 

  رطٕٚو كٔه انًؼٓل كٗ رودلٚى االٍزشدبهاد نًقزهدق هطبػدبد انًغزًدغ

 ٔي ٍَبرّ .

 

  

رًضم انَٛبٍبد انًوشدلح نهًؼٓدل انقطدٕط انؼوٚضدخ ٔانؼبيدخ انزدٗ روشدل 

ػًهٛددخ رُلٛددن انقطددخ االٍددزوارٛغٛخ ػهددٗ يقزهددق يَددزٕٚبرٓب  انًؼٓددل كددٗ

ٔرًضددم كددٗ انٕهددذ َلَددّ انَٛبٍددبد انؼبيددخ نهًؼٓددل انًؼجددوح ػددٍ ه ٚزددّ 

ٔهٍبنزّ ٔؿبٚبرّ االٍزوارٛغٛخ  . ٔروكي ػهٗ  رـطٛخ كبكخ األَشطخ انزٗ 

ٚودددٕو ثٓدددب انًؼٓدددل ػهدددٗ يَدددزٕٚبد انؼًهٛدددخ انزؼهًٛٛدددخ ٔانجؾدددش انؼهًدددٗ 

ٔانًشبهكخ انًغزًؼٛخ نزؾوٛن هٍدبنخ انًؼٓدل ٔاْلاكدّ  ٔاألَشطخ انطالثٛخ

 االٍزوارٛغٛخ .
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 .يصهؾخ ٔهضب انطالة 

 . انزلؼٛم انًَزًو نغٕكح انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ 

 .ٍٛانلػى انًَزًو نهجؾش انؼهًٗ ٔرؾلٛي انجبؽض 

 .يٕاكجخ ٔرجُٗ انًَزؾلصبد انؼهًٛخ ٔانزكُٕنٕعٛخ 

  رلؼٛم انزًُٛخ انجشوٚخ  ألػضبء ْٛئخ  انزلهٌٚ ٔيؼبَٔٛٓى

 ٔانغٓبى اإلكاهٖ .

 . ٍٚكػى انًزلٕهٍٛ ٔانًجلػٍٛ ٔانًجزكو 

 . كػى انزلبػم يغ انً ٍَبد انًغزًؼٛخ  ٔرؼيٚي انضوخ ثبنًؼٓل 

 . االػزًبك ػهٗ انًُٓظ انؼهًٗ كٗ إكاهح أَشطخ انًؼٓل 

انـبٚخ االٍزوارٛغٛخ انًزؼهوخ ثزطٕٚو كلبءح ٔكبػهٛخ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ كبٌ  نزؾوٛن

 انًؼٓل ٚزجُٗ انَٛبٍبد انزبنٛخ :

 . انؾول ٔانغلٚخ كٗ رطجٛن انًؼبٚٛو األكبكًٚٛخ 

 ََٗت انطالة ألػضبء ْٛئخ انزلهٌٚ  االنزياو ثبنًؼلالد انوٛبٍٛخ ك

 ٔانًؼبيم ٔانزَٓٛالد انًبكٚخ ٔانلُٛخ  نهزؼهى .

  انًواعؼخ  انًَزًوح نهجوايظ ٔانًووهاد انلهاٍٛخ كٗ اطبه رلؼٛم انزوٕٚى

 انلافهٗ ٔانقبهعٗ .

 .رشغٛغ اٍزقلاو روُٛبد انًؼهٕيبد ٔاالرصبل كٗ ثوايظ انزؼهى 

  ٍٛٔانًجلػٍٛ ػهًٛبً ٔأكثٛبً ٔكُٛبً.هػبٚخ انطالة انًزًٛيٍٚ ٔانًْٕٕث 

 . هػبٚخ انطالة يؾلٔكٖ انولهاد  ٔرٕكٛو ٍجم انلػى انؼهًٗ نٓى 

   اعدددواء افزجدددبهاد هجدددٕل  ثبألهَدددبو انؼهًٛدددخ انضالصدددخ ٔكدددن يٛدددٕل انطدددالة

 ٔاٍزؼلاكرٓى ٔهؿجبرٓى ٔرولٚوارٓى .
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 .ٌٚرلؼٛم آنٛبد انزٕاصم ٔانزلبػم ثٍٛ انطالة ٔأػضبء ْٛئخ انزله 

  انزٕاصم ثٍٛ األهَبو  انؼهًٛخ ٔانً ٍَبد االػاليٛخ .رلؼٛم 

 . رطٕٚو طوم انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 . انزوٕٚى انًَزًو نهلبػهٛخ انزؼهًٛٛخ 

  ٗهثظ ٍٛبٍخ انجؾدش انؼهًدٗ  ثبؽزٛبعدبد انًغزًدغ ٔيٕاكجدخ انًَدزؾلصبد كد

 ركُٕنٕعٛب االرصبل ٔانًؼهٕيبد .

 خ .رلؼٛم ٍٛبٍبد ٔثوايظ فليخ انًغزًغ ٔرًُٛخ انجٛئ 

 

ٚزجُٗ انًؼٓل يغًٕػخ يٍ انَٛبٍبد انزدٗ رَدزٓلف رؾوٛدن انـبٚدخ انًزؼهودخ ثيٚدبكح 

كلددبءح انؼًهٛددخ انجؾضٛددخ ٔاألَشددطخ  انؼهًٛددخ . ٔرزًضددم رهددك انَٛبٍددبد ػهددٗ انُؾددٕ 

 انزبنٗ:

 ٗثبؽزٛبعددبد انًغزًددغ ٔانًَددزغلاد انؼهًٛددخ   اهرجددبط فطددظ انجؾددش انؼهًدد

 كٗ يغبل انزقصصبد انؼهًٛخ نهًؼٓل .

 . ًٗرًُٛخ انًٕاهك انًبنٛخ انالىيخ نزًٕٚم ٔكػى انجؾش انؼه 

  كػدددى  انجؾدددٕس انؼهًٛدددخ انًُشدددٕهح كدددٗ اندددلٔهٚبد انؼهًٛدددخ انلٔنٛدددخ ماد

 يؼبيالد انزيصٛو انًورلؼخ.

  يغ رقصصبد ػهٕو االعزًدبع كػى انجؾٕس انغًبػٛخ  انجُٛٛخ  انًشزوكخ

 ٔانَٛبٍخ ٔانهـخ ٔػهى انُلٌ ٔانًُطن ٔانزبهٚـ .

  كػى انجؾٕس انزطجٛوٛخ انزٗ رؼبنظ  يشكالد انً ٍَخ اإلػاليٛخ ٔرطدوػ

 ه ٖ ثلٚهخ نزطٕٚوْب  ٔرلؼٛم كٔهْب انزًُٕٖ  ٔانًغزًؼٗ .

 .رٕصٛن كبكخ األَشطخ انجؾضٛخ ٔانؼهًٛخ ألػضبء ْٛئخ انزلهٌٚ ثبنًؼٓل 

 ٛو انلػى انالىو الربؽخ هٕاػل انجٛبَبد  االنكزؤَٛخ .رٕك 
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  رطددٕٚو انًغهددخ انؼهًٛددخ نهًؼٓددل ٔكددن انًؼددبٚٛو انوٛبٍددٛخ االكبكًٚٛددخ نهُشددو

 انؼهًٗ.

 . اَزظبو كٔهٚخ اَؼوبك انً رًو انؼهًٗ انَُٕٖ نهًؼٓل 

نزؾوٛددن انـبٚددخ االٍددزوارٛغٛخ انًزؼهوددخ ثزلؼٛددم انًشددبهكخ انًغزًؼٛددخ ٚطجددن انًؼٓددل  

 انَٛبٍبد انزبنٛخ :

 . انزٕاصم ٔانزلبػم انًَزًو يغ انً ٍَبد االػاليٛخ 

  انزٕاصدددم ٔانزلبػدددم انًَدددزًو  يدددغ انً ٍَدددبد انًغزًؼٛدددخ يدددٍ اعدددم

 ٗ  .انًَبًْخ  كٗ يؼبنغخ  انًشكالد  ٔرًُٛخ انٕػٗ انزًُٕٖ ٔانجٛئ

 . انزٕاصم  انًَزًو  يغ انقوٚغٍٛ  يٍ فالل هبػلح  ثٛبَبد يزكبيهخ 

 . رولٚى االٍزشبهاد انؼهًٛخ ٔاالػاليٛخ نهً ٍَبد انًغزًؼٛخ 

 .رولٚى انلػى انؼهًٗ ٔانزلهٚت نكبكخ انً ٍَبد انًغزًؼٛخ 

  . َشو صوبكخ انزطٕع كٗ يغبل فليخ انجٛئخ ٔرًُٛخ انًغزًغ 

  كٗ فليخ انجٛئخ ٔانًغزًغ .رٍٕٛغ هبػلح  انًشبهكخ 

رؾول إكاهح انًؼٓل ػهٗ رؾلٚش ٔرطٕٚو هٍبنزّ ٔأْلاكدّ االٍدزوارٛغٛخ نًٕاكجدخ 

انًَددزؾلصبد كددٗ ركُٕنٕعٛددب االرصددبل ٔانًؼهٕيددبد ، ٔرؼزًددل انقطددخ ػهددٗ أكٔاد 

 عًغ انجٛبَبد انزبنٛخ :

ٔأػضدددبء ْٛئدددخ انزدددلهٌٚ ٔيَدددبػلٚٓى ٔانغٓدددبى اٍدددزطالع هأٖ انطدددالة  -

 اإلكاهٖ .

 اٍزطالع هأٖ انً ٍَبد االػاليٛخ. -

 عهَبد انؼصق اننُْٗ نوٛبكاد انًؼٓل. -
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كهاٍددخ ٔرؾهٛددم انزوددبهٚو انلصددهٛخ ٔانَددُٕٚخ نهًوددوهاد ٔانجددوايظ ٔاألهَددبو  -

 االكاهٚخ .

 َزبئظ رووٚو روٛٛى االكاء انَُٕٖ . -

نزؾهٛددم انٕضددغ انددواٍْ انددلافهٗ  swotرؼزًددل انقطددخ االٍددزوارٛغٛخ ػهددٗ يُٓغٛددخ 

ٔانقددبهعٗ ٔإػددلاك يصددلٕكخ انؼٕايددم االٍددزوارٛغٛخ انلافهٛددخ ٔانقبهعٛددخ نزؾلٚددل 

 انٕضغ االٍزوارٛغٙ نهًؼٓل .

ٚجهددؾ اعًددبنٗ ػددلك كهٛددبد ٔيؼبْددل أهَددبو االػددالو ثبنغبيؼددبد انًصددوٚخ 

ي ٍَدخ  رؼهًٛٛدخ اػاليٛدخ  رشدًم  أٚضدبً أهَددبو  59يٛدخ ٔانقبصدخ انؾكٕ

اإلػددالو انزوثددٕٖ ثكهٛددبد انزوثٛددخ انُٕػٛددخ األيددو انددنٖ ٚلددو  ٔضددؼبً 

رُبكَدددٛبً صدددؼجبً كدددٗ إطدددبه رياٚدددل االهجدددبل ػهدددٗ انوجدددٕل  ثزهدددك انكهٛدددبد  

ٔانًؼبْدددل ٔاألهَدددبو ٔارغدددبِ ػدددلك يدددٍ انغبيؼدددبد انؾكٕيٛدددخ ٔانقبصدددخ 

 يٍ انكهٛبد ٔاألهَبو انغلٚلح نلزؼ ييٚل

 ٔٚعزًذ انًعٓذ فٗ رحذٚذ ٔضعّ انزُبفسٗ عهٗ رحهٛم انجٛبَبد انزبنٛخ :

 يؼلالد انزؾبم انطالة ثبنًؼٓل . -

 انًَؼّ انغٛلح ألػضبء ْٛئخ انزلهٌٚ ٔاَزًبئٓى نًلهاً ػهًٛخ يزًٛيح . -

 ًٍؼّ فوٚغٙ انًؼٓل كٗ انً ٍَبد االػاليٛخ . -

 االكاهٖ ٔاالكبكًٚٙ انزٗ ٚزًٛي ثٓب انًؼٓل .انغلٚخ ٔاالَضجبط ٔاالنزياو  -

افزٛبه أػضبء ْٛئدخ انزدلهٌٚ ثبنًؼٓدل كدٗ انهغدبٌ انؼهًٛدخ انزبثؼدخ نهًغهدٌ  -

األػهٗ نهغبيؼبد  ٔانهغبٌ انًُٕط ثٓب  ٔضغ يشؤػبد ٔهدٕاٍَٛ االػدالو 

 َٔوبثخ انصؾلٍٛٛ  ٔانٓٛئبد االػاليٛخ.
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هٌٚ يوددوهٖ انزددلهٚت االػزًددبك ػهددٗ ػددلك يددٍ انوٛددبكاد االػاليٛددخ كددٗ رددل -

 انؼًهٗ ٔيشؤع انزقوط .

 رقصٛص ٕٚو نهزلوؽ نهجؾش انؼهًٗ نهَبكح أػضبء ْٛئخ انزلهٌٚ . -

 اَزظبو انًؼٓل كٗ ػول انً رًو انؼهًٗ انَُٕٖ. -

 إصلاه كٔهٚخ ػهًٛخ يؾكًخ نهًؼٓل . -

رؼلك هُٕاد انزلهٚت انؼًهٗ نهطالة يدٍ فدالل رهٛليٚدٌٕ انشدؤم ٔهاكٚدٕ  -

 شؤم َٕٛى ٔيٕهغ انشؤم كٔد َذ ًٍُٔٛب انشؤم.انشؤم ٔعوٚلح ان

ٛددخ انًؼهُددخ يددٍ هجددم ٔىاهح انزؼهددٛى َلاٛروددبهٚو نغددبٌ انًزبثؼددخ ٔانيٚددبهح انً -

 انؼبنٗ ٔنغُخ هطبع انًؼبْل انقبصخ .

ركُٕنٕعٛدب االرصدبل ٔانًؼهٕيدبد  نضًبٌ يٕاكجخ انًؼٓل نهًَزؾلصبد انغلٚدلح كدٗ

ٔاَلزبؽددّ ػهددٗ انً ٍَددبد انًغزًؼٛددخ  ٔيشددبهكزّ  كددٗ انوضددبٚب انًغزًؼٛددخ  كددبٌ 

انطًٕؽددبد انزقطٛطٛددخ انًَددزوجهٛخ نزؾوٛددن انغددٕكح  ثبنًؼٓددل رزطهددت انضددًبَبد 

 انزبنٛخ :

 َشو صوبكخ انغٕكح نلٖ كبكخ انؼبيهٍٛ ثبنًؼٓل . -1

 االٍزقلاو األيضم نهًٕاهك انجشوٚخ  ٔانًبنٛخ ٔاالكهاٚخ ٔانلُٛخ . -2

 رًُٛخ انًٕاهك اننارٛخ نهًؼٓل . -3

اْزًبو االكاهح انؼهٛب نهًؼٓل ثزطجٛدن َظدى انغدٕكح ٔانؾصدٕل ػهدٗ شدٓبكح  -4

 االػزًبك ٔرؾوٛن ٔضغ رُبكَٙ يزًٛي .

رطدددٕٚو أٍدددبنٛت رودددٕٚى انطدددالة ػهدددٗ َؾدددٕ ُٚبٍدددت انطجٛؼدددخ انقبصدددخ  -5

د انزؼهًٛٛدددخ اإلػاليٛدددخ انزدددٗ رغًدددغ ثدددٍٛ انغدددبَجٍٛ انُظدددوٖ نهً ٍَدددب

 ٔانزطجٛوٗ .
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رلهٚت  انطالة ػهدٗ أٍدبنٛت اندزؼهى اندنارٗ ٔرًُٛدخ  هدلهارٓى ٔيٓدبهارٓى  -6

 ػهٗ انزلكٛو  انُولٖ ٔاالثزكبهٖ .

انزٕاصدددم انًَدددزًو يدددغ فوٚغدددٙ انًؼٓدددل يدددٍ فدددالل ٔؽدددلح انقدددوٚغٍٛ  -7

 ٔكػٕرٓى نهًشبهكخ كٗ كؼبنٛبد انًؼٓل .

 

أ- تلخٌص إجمالً العوامل من خالل نتائج تحلٌل البٌئة الداخلٌة و الخارجٌة 

 كما هو موضح بالجدول التال6ً

 المعٌار البٌئة الداخلٌة لبٌئة الخارجٌةا

نقاط  الفرص التحدٌات

 الضعف

 نقاط القوة

التخطٌط  4 1 3 7

 االستٌراتٌجً

 الهٌكل التنظٌمً 5 7 7 -

 القٌادة والحوكمة 5 3 3 1

المصداقٌة  5 1 7 1

 واألخالقٌات 

 الجهاز اإلداري 7 7 5 3

الموارد المالٌة  3 3 3 7

 والمادٌة

 المشاركة المجتمعٌة 8 7 7 1
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التقوٌم المؤسسً  8 5 7 1

 وإدارة الجودة

 الطالب والخرٌجون 17 3 3 -

 المعاٌٌر األكادٌمٌة 5 7 7 1

البرامج والمقررات  5 7 7 -

 الدراسٌة 

 التعلٌم والتعلم  11 5 7 1

أعضاء هٌئة  3 3 3 1

 التدرٌس

البحث العلمً  8 3 3 7

 واألنشطة العلمٌة

 الدراسات العلٌا ال ٌنطبق  ال ٌنطبق 

التقوٌم المستمر  8 5 3 1

 للفاعلٌة التعلٌمٌة

 مجموع العوامل 84 34 53 14
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 تحلٌل البٌئة الداخلٌة6

لقددا تكز ددت تلز  اددي  تللا ددم ا ددم تلي ددعااك تلزددم الدد زةع تلةا دد  تلقايادد  للدديع  

 2119جددااا تلز  دداال اتاازيددعا للقددع ل ددالاي تلهددعاك ادد  تلةا دد   ددم    ددل  

)تاهدداتك تلنددعالمت اازيددعا يا  ددعم تلز  دداال تل ددعلم ازعدديي ي دداك  تاازيددعا 

عل تلقدداا اتللدد ي ا ددم اهيددع تلقدداكا تليا  ددا  اتل عا ادد  تلز  ايادد  از ااددا القدد

 ي زا   ي ي اعك 

 تحلٌل البٌئة الخارجٌة6

تكز ت ز  اي تللا د  تلاعكجاد  ا دم تلي دعااك تلزدم الد زةع ها د  لديع  تلجدااا 

اتاازيعا ازعيي ي داك  تاازيدعا م يدع زيدم اكت د  زدجناك يجيااد  تل اتيدي 

ةددا ايدد  نددال اتليددانكتم تلاعكجادد  تلزددم زددانك ي ددزقلة  ددم تللا دد  تلاعكجادد  ل ي 

ز ااا تليزغاكتم تليزاق    دات   عالدم  كهدع  ا زةااداتم ا ت دزالا  كادل تل يدي 

 دددم  لددددج ولددددم يجيااددد  يدددد  تل اتيددددي تل اع دددا  ا تلزال ايادددد  ا تاقزهددددعاا  

اتاجزيعاادددد  ا تلز الالاجادددد  اتزجعهددددعم  ددددال تل يددددي ا تلقدددداتالا  ا تل ددددات   

 تليال ي م

لداخلٌمممة والخارجٌمممة ممممن خمممالل ا االسمممتراتٌجٌةتمممم إعمممداد مصمممفوفة العواممممل 

 الخطوات التالٌة6

لدد ي  ددم ولددعك تللا دد  تلاتا ادد  ا) ددك  ا  –ت القددعل قدداا 11-5عك يدد )زاددتا-

 زةاااتم ت  م ولعك تللا   تلاعكجا  م

ز اادا ات  ل دي اعيددي ت دزكتزاجم يد  هدد ل تل اتيدي ا دم يقاددع  ازداك  يدد   -

زقدااك تلزدجناك تلي زيدي لةد ل ت هعال جات ا)ه كت  اك هعال جات ا لج  م ولدعك 1)

 تل اتيي ا م تلياقي تا زكتزاجم ل ي ةا م
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ت ل اد  ا هدي تلزكزادب 5-1زكزاب تل اتيدي تا دزكتزاجا  ا دم يقادع  يد  ) -

لااليع ا هي تلزكزاب تألااك ا م زقدااك  ت5) تألاي ا م زقااك )ييزعتت اتلاكج 

 ت م1)ل ايت اتلاكج  )

ي  القعل تل عيي تا زكتزاجم االال لكال   عب تلات  تليكج  ل ي القل   -

تلزكزاب )ي عيي تلزجناكتم× تلات  تلال لم   

جيع تألاتت  تليكج   ل ي ي  القعل تلقاا اتلل ي ا تل ك  ا تلزةاااتم   -

ل  عب تلات  تل  م تليكج  ل ي ةا م اه ت ا لك ا  قاكا تلي ةا ا م تلز عيي 

 يع ااتيي تللا   تلاتا ا  اتلاعكجا  م

لم تلالعزج تإلجيعلم ل القعل تليكج   ياعكت ا  تلالع تل   م ل ي ةا ؛ ا  -

 تا زكتزاجا ت اايني يه ا   تل اتيي 1اازل   لج ي  اةي تلجااي كقال )

 تا زكتزاجا ت يه ا   تل اتيي 2تلاتا ا   م  ا  ايني تلجااي كقال )

 تلاعكجا م
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 جدول رقم )1(

 مصفوفة العوامل االستراتٌجٌة الداخلٌة )نقاط القوة و الضعف(

تسعً االدارة العلٌما المً 

التطممممممموٌر والتحسممممممممٌن 

 المستمر 

ٌتبنمممممممً المعهمممممممد التخطمممممممٌط  1518 5 1337

االسمممتٌراتٌجً ووجمممود رؤٌمممة 

ورسالة و أهمداف اسمتراتٌجٌة 

ممممج وجمممود ادارة علٌممما تتسمممم 

بالكفممماءة و الحممممزم و السممممعً 

 للمنافسة

تحممممرص وحممممد الجممممودة 

علمممممً متابعمممممة معممممماٌٌر 

 االعتماد 

وحمممدة الجمممودة مفعلمممة وتقممموم  131 4 134

بأنشممطتها وفممق خطممة محكمممة 

 لتأهٌل المعهد لالعتماد

ٌبممممرر ذلمممم  مممممن خممممالل 

نشمممممممماطهم األكممممممممادٌمً 

والمهنمممً واسمممتطالعات 

 الراي

ٌضمممم المعهمممد مجموعمممة ممممن  1318 5 1337

الكمموادر التدرٌبٌممة التممً تجمممج 

العلممممم والخبممممرة بممممٌن التمٌممممز 

 المهنٌة فً مجال االعالم

ٌحممممرص المعهممممد علممممً 

تشمممجٌج البحمممث العلممممً 

 والنشطة العلمٌة 

ٌقممممدم المعهممممد دعممممما للبحممممث  1313 3 1318

العلمً من خالل انتظام دورٌة 

انعقممممممماد الممممممممؤتمر  العلممممممممً 

 واصدار دورٌة محكمة 

التوصمممممممممٌف مطمممممممممابق 

 للمعاٌٌر القٌاسٌة 

ٌوجمممممممد توصمممممممٌف للبمممممممرامج  1313 3 1318

التعلٌمٌممة الثالثممة و المقممررات 

 الدراسٌة بكل برنامج 

حمممممرص المعهمممممد علمممممً 

االرتقاء بمستوي الرضا 

 داخلٌا و خارجٌا 

ٌهمممتم المعهمممد بتقٌمممٌم مسمممتوي  1315 7 1318

االداء من خالل اسمتطالع رأي 

 األطراف الداخلٌة والخارجٌة 
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ٌبممممرر ذلمممم  مممممن خممممالل 

ارتفمممماع اعممممداد الطممممالب 

خمممالل السمممنوات الثالثمممة 

 األخٌرة 

تزاٌممممد إقبممممال الطممممالب علممممً  1315 7 1.18

 االلتحاق بالمعهد

 

تتعمممدد قنممموات التمممدرٌب 

مثمممل تلٌفزٌمممون ورادٌمممو 

الشممممممممممروق وجرٌممممممممممدة 

ونممماد   الشمممروق نٌممموز

 السٌنما

ٌسممممتعٌن المعهممممد بعممممدد مممممن  1318 5 1337

القٌادات الصحفٌة واالذاعٌة و 

التلٌفزٌونٌممممممممة والتسمممممممموٌقٌة 

 لتدرٌب الطالب 

 

جممذب مزٌممد مممن العمممالء 

مممممممن خممممممالل التواصممممممل 

 الفعال 

توجمممد ادارة متابعممممة بالمعهممممد  1315 7 1318

لمتابعمممممة العملٌمممممة التعلٌمٌمممممة 

وتحممرص علممً التواصممل مممج 

 أولٌاء أمور الطالب

نشمماط الوحممدتٌن ٌعكممس 

 دورهما الفعال 

 إلدارةتوجممممد بالمعهممممد وحممممدة  1317 1 1317

األزممممممات ووحمممممدة للتمممممدرٌب 

 وتطوٌر المهارات

 المجموع 1337  7.18 
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انٕصٌ  َمبط انضعف

 انُسجٗ

انُمبط  انزشرٛت

 انًشعحخ

 انزعهٛك

طهت  رأخش انًعٓذ فٗ

انضٚبسح االسزطالعٛخ 

نهٓٛئخ انمٕيٛخ نضًبٌ 

 انغٕدح ٔاالعزًبد

ثٕضع  لبيذ ٔحذح انغٕدح 1.12 1 1.12

خطخ رًٓٛذاً نطهت انضٚبسح فٗ 

 /221سجزًجش

عذو ارفبق َسجخ 

أعضبء ْٛئخ انزذسٚس 

نهطالة يع انًعبٚٛش 

انمٛبسٛخ نٓٛئخ ضًبٌ 

 انغٕدح

رخظض   انُمض انشذٚذ  فٗ 1.10 3 1.16

 انعاللبد انعبيخ ٔاإلعالٌ

عذو ٔعٕد ثحٕس 

عهًٛخ عًبعٛخ 

ٔيشزشكخ يع 

انًإسسبد األكبدًٚٛخ 

 ٔانعهًٛخ

ضشٔسح عمذ ارفبلٛبد رعبٌٔ  1.10 2 1.14

عهًٗ ٔفُٗ عهٗ انغبيعبد 

 االعُجٛخ

ضعف يشبسكخ 

انًإسسبد االعاليٛخ 

ٔانًغزًعٛخ فٗ رطٕٚش 

 انجشايظ انزعهًٛٛخ 

نزفعٛم دٔس االعضبء  انسعٗ 1.10 2 1.14

 فٗ يغهس االداسح

عذو ٔعٕد يمشساد 

انكزشَٔٛخ ٔعذو 

رطٕٚش انالئحخ 

انذاخهٛخ نهًعٓذ يُز 

 اَشبئّ

انجذء فٗ ٔضع ثشَبيظ عًم  1.12 1 1.12

 نهًمشساد االنكزشَٔٛخ

عذو ٔعٕد خطخ 

نزًُٛخ انًٕاسد انًبنٛخ 

 انزارٛخ

 ضعف انٓٛكم االداسٖ  1.32 4 1.10

عذو ٔعٕد  خطخ 

نزأْٛم لٛبداد انظف 

انضبَٗ يٍ انغٓبص 

 االداس٘

ركضٛف انجشايظ انزذسٚجٛخ  1.12 1 1.12

 نهغٓبص اإلداسٖ
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عذو ٔعٕد آنٛبد 

نالسزفبدح يٍ َزبئظ 

اسزطالعبد  انشأٖ 

 انذاخهٛخ  ٔانخبسعٛخ 

ٔضع آنٛبد نزظٕٚت  1.10 2 1.14

 انًالحمبد

ضعف اعشاءاد رفعٛم 

اداسح االصيبد  ٔحذرٗ

ٔانزذسٚت ٔرطٕٚش 

 انًٓبساد 

ضشٔسح رًُٛخ لذساد   1.10 3 1.16

أعضبء ْٛئخ انزذسٚس فٗ 

 انٕحذرٍٛ

عذو ٔعٕد ٔحذاد 

راد طبثع خبص 

نزفعٛم انًشبسكخ  

 انًغزًعٛخ

انعًم عهٗ رغبٔص انمٕٛد   1.12 1 1.12

 انمبََٕٛخ

  1.11  1.41 انًغًٕع

  3.10  1.12 انًغًٕع انكهٗ

 

     ز  د  الزدع ج تليهدد ا   تليز  قد  لعل اتيدي تا ددزكتزاجا  تلاتا اد  ل ي ةددا

تلالددع  تا ددزكتزاجم تلدداتا ه ل ي ةددا  ددال تليزا ددل  ادد  ال دد  تجيددعله 

ت    زجناك القعل تلقداا 5م2اهه   لك ي  تلقاي  تليزا ل  ) ت18م3)   تلالقعل

تللد ي ا ده    لك ي  زجناك القعل تلل ي تأليك تل ى ا ةال  ه زق ادي القدعل

 تألجي تلل اا 
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 التهدٌدات (6 -( مصفوفة العوامل االستراتٌجٌة الخارجٌة ) الفرص7جدول رقم )

 

انٕصٌ  انفشص انًزبحخ

 انُسجٗ

انُمبط  انزشرٛت

 انًشعحخ

 انزعهٛك

ٔعٕد  انٓٛئخ انمٕيٛخ  

نضًبٌ انغٕدح 

ٔاالعزًبد ٔيب رمذيّ 

 يٍ دعى فُٗ

يٛضح رُبفسٛخ يضبفخ  2.5 5 2.1

 نٕضع انًعٓذ

حظٕل انًعٓذ عهٗ 

شٓبدح االعزًبد  ثذعى 

 انٕضع انزُبفسٙ نهًعٓذ

زطجٛك َمى ثانزضاو انًعٓذ  2.5 5 2.1

ٔيعبٚٛش انٓٛئخ ٔانزٕاطم 

 يعٓب

رعذد ٔرُٕع أسبنجٛت 

 انزعهٛى ٔانزعهى

رُٕع طشق انزعهى ًُٚٗ  2.18 3 2.26

 لذساد انطالة ٔخجشارٓى

اْزًبو انًعٓذ ثزطجٛك 

أخاللٛبد انًُٓخ فٗ 

انزأنٛف ٔانجحش انعهًٗ 

 ٔعاللبد انعًم 

رشغٛع أعضبء ْٛئخ  2.18 3 2.26

انزذسٚس عهٗ انُشش  

 انعهًٗ انذٔنٗ

انذعى انًسزًش نهجحش 

انعهًٗ يٍ خالل 

انًإرًش انعهًٗ ىٕرمذٚى 

انذعى ألعضبء ْٛئخ  

 انزذسٚس

2.24 2 2.28  

انزعهٛى  انًشَٔخ فٗ

انغبيعٗ انخبص ٔيب 

رٕفشِ يٍ ايكبَبد 

 عبدٚخ  ٔفُٛخ

2.24 2 2.28  

انزٕاطم ٔانزفبعم 

انًسزًش عهٗ 

 انًإسسبد اإلعاليٛخ

يع  اعزًبعبدعمذ  2.18 3 2.26

انًسزفٛذٍٚ ٔاسزطالع 

 سأٚٓى

انزذسٚت  ٔحذحٔعٕد  

ٔرطٕٚش انًٓبساد  

فشطخ ٔيظذس نزًُٛخ 

 انًٕاسد انزارٛخ 

رٕفش انٕحذح فشطخ نزًُٛخ  2.32 4 2.28

 انًٕاسد انًبنٛخ انزارٛخ 

  2.22  2.54 انًغًٕع
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انٕصٌ  انزٓذٚذاد انًحزًهخ

 انُسجٙ

انُمبط  انزشرٛت

 انًشعحخ

 انزعهٛك

األصيخ االلزظبدٚخ 

 ٔرذاعٛبرٓب االعزًبعٛخ 

ٚزأصش انزعهٛى انغبيعٗ  2.5 5 2.1

انخبص ثبألصيخ 

 االلزظبدٚخ

اسزمطبة انكفبءاد يٍ 

أعضبء  ْٛئخ انزذسٚس 

 ٔاالداسٍٚٛ 

رسزمطت انغبيعبد  2.32 4 2.28

انعشثٛخ انكفبءاد َمشاً 

 سٔارجٓب السرفبع

انٕصٌ  انزٓذٚذاد انًحزًهخ

 انُسجٙ

انُمبط  انزشرٛت

 انًشعحخ

 انزعهٛك

اسرجبط  فكشح االعزًبد 

انًإسسٗ ثزمذٚى 

ٔانًسزُذاد  األٔساق 

 نذٖ يعمى األفشاد

َشش  صمبفخ انغٕدح  2.22 1 2.22

ٔانحشص عهٗ انًشاععخ 

انخبسعٛخ ٔرظٕٚت 

 انًالحمبد

انزٕسع فٗ افززبػ 

كهٛبد اإلعالو 

 انحكٕيٛخ ٔانخبطخ

انزٕسع فٗ افززبػ انكهٛبد   2.28 2 2.24

ٚإصش عهٗ يعذالد انمجٕل 

 ثبنًعٓذ

رشاعع انًُمٕيخ 

 انمًٛٛخ األخاللٛخ

ثبنًغزًع  خالل 

انسُٕاد  انخًس 

 األخٛشح

ُٚعكس ْزا انزشاعع عهٗ  2.32 4 2.28

 انعًهٛخ انزعهًٛٛخ

اسرفبع يعذل انجطبنخ 

ثٍٛ خشٚغٙ اإلعالو 

ٔضعف االسزضًبس فٗ 

 سٕق انعًم اإلعاليٗ

عذو رٕافش فشص عًم  2.28 2 2.4

نشجبة  انخشٚغٍٛ 

 ٔاسزمطبة انكفبءاد فمظ

صٚبدح ركهفخ انعًهٛخ 

انزعهًٛٛخ يع صجبد 

انشسٕو انذساسٛخ 

 نهطالة

اسرفبع ركهفخ انزغٓٛضاد  2.18 3 2.26

 انفُٛخ ٔصٚبدح انًشرجبد

 2.24 2 2.28  

  1.58  2.46 انًغًٕع

  3.62  1 انًغًٕع انكهٗ
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  ٔرعكةةس يظةةفٕفخ انعٕايةةم االسةةزشارٛغٛخ انخبسعٛةةخ نهًعٓةةذ أٌ انٕضةةع

نهًعٓذ فةٕق انًزٕسةظ حٛةش ٚجهةم اعًةبنٗ انُمةبط  االسزشارٛغٙ انخبسعٗ

( أٖ أٌ رةأصٛش يغةبالد  2.5ْٕٔ  أكجةش يةٍ انمًٛةخ انًزٕسةطخ ) (3.62)

انفشص انًزبحةخ  أكجةش يةٍ رةأصٛش يغةبل انزٓذٚةذاد انًحزًهةخ األيةش انةزٖ 

 .ٚسٓى فٗ رمهٛم انزٓذٚذاد عهٗ األعم انجعٛذ

 يظفٕفخ انعٕايم انذاخهٛخ ٔانخبسعٛخ

( IFE Matrix)  انعٕايم انذاخهٛخ 

WEAK 

-1.44ضعٛف )

1.22) 

AVERAGE 

 يزٕسظ

(2.44-2.22) 

STRONG 

 لٕٖ 

(4.22-

3.22) 

IEF=3.28 

EFE=3.62 

 

EFEMATRIX)) 

 انعٕايم انذاخهٛخ

111 

MAINTAIN 

 ئطالػ

11 

AND 

1 

GROW 

ًَٕ 

HIGH 

 يشرفع

(4.22-

3.22) 

 

VI 

HARVEST 

 حظبد

v 

AND 

1/ 

Build 

 ثُبء

MEDIAM 

 يزٕسظ

(2.44-

2.22) 

 

IX 

 اَسحبة

DIVEST 

v111 

OR 

/11 

 بءمث

HOLD 

 

LOW 

 يُخفض

(1.44-

1.22) 

 

ٔيددٍ يصددلٕكخ انؼٕايددم االٍددزوارٛغٛخ انلافهٛددخ  ٔانقبهعٛددخ ٔانًزضددًُخ كددٗ  

ػهددٗ   انشددكم انًوكددن ٚزضددؼ أٌ انٕضددغ االٍددزوارٛغٙ نهًؼٓددل كددٕم انًزٍٕددظ

ْٕٔ يب ٚؼجو ػٍ ٔضغ اٍدزوارٛغٙ ٚؾزدبط إندٗ  انًَزٍٕٚٛ انلافهٗ ٔانقبهعٗ

 اٍزوارٛغٛبد نهًُٕ ٔانجُبء 
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 خبيسبً: رحهٛم انفغٕح:

، انٕضغ انؾبنٗ انًَزٓلف نهًؼٓدلٔيٍ فالل رؾهٛم انجٛئخ انلافهٛخ ٔانقبهعٛخ 

رى رؾلٚل انلوم ثٍٛ انٕضغ انؾبنٗ ٔانًَزٓلف نَل انلغدٕح كدٗ انقدليبد انزدٗ 

 ًٚكٍ ؽصوْب ػهٗ انُؾٕ انزبنٗ : ٚوليٓب انًؼٓل ٔانزٗ

 انزؼهٛى ٔانزؼهى -

 انجؾش انؼهًٗ -

 انًشبهكخ انًغزًؼٛخ ٔرًُٛخ انجٛئخ . -

ٔكددٗ ْددنِ االطددبه ، رددى رؾلٚددل  فًَددخ اَددٕاع يددٍ انلغددٕاد رًضهددذ ػهددٗ 

 انُؾٕ انزبنٗ :

 االيكبَبد انجششٚخ ٔرزضًٍ : -1

 ة .ََٔجزٓى إنٗ انطالأػضبء ْٛئخ انزلهٌٚ ) انًؼٌُٕٛ ٔانًُزلثٌٕ (  -

االٍزلبكح  انًضهٗ يٍ طبهبد ٔفجواد ٔايكبَبد أػضبء ْٛئدخ انزدلهٌٚ  -

ٔانجؾضٛددخ ٔاالكاهٚددخ  يددٍ فددالل   ٔرًُٛددخ هددلهارٓى ٔيٓددبهارٓى األكبكًٚٛددخ

 رٕكٛو انلػى انًَزًو ػبكٚبً ٔيؼُٕٚبً ٔاعزًبػٛبً .

ٍ كدٕاكه رلهَٚدٛخ يدٍ فوٚغدٙ ٚاالٍزًواه كٗ رُلٛن فطدخ انًؼٓدل نزكدٕ -

نهٓٛئخ انًؼبَٔخ ٔٔصٕالً انٗ روهٛدم االػزًدبك ػهدٗ أػضدبء انًؼٓل كػًبً 

 ٍ.ْٛئخ انزلهٌٚ انًُزلثٍٛ ٔانًؼبهٚ

رًُٛددخ هددلهاد ٔيٓددبهاد  أػضددبء انغٓددبى اإلكاهٖ يددٍ فددالل انددلٔهاد  -

 انزلهٚجٛخ .

 االيكبَبد انًبدٚخ : -2

يدددددٍ فدددددالل هكدددددغ كلدددددبءح انًدددددلهعبد ٔهبػدددددبد انزدددددلهٌٚ ٔانًؼبيدددددم 

ارٓددب ٔأعٓدديح انؾبٍددت األنددٗ ٔانًالػددت ٔاالٍددزلْٕٚبد ٔانًكزجددخ ٔرغٓٛي

 ثًب ٚزُبٍت يغ اؽزٛبعبد انطالة ٔانؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ .
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 االيكبَبد  انزكُٕنٕعٛخ : -3

كدددٗ اطدددبه انَدددؼٗ نًٕاكجدددخ أؽدددلس انزوُٛدددبد كدددٗ ركُٕنٕعٛدددب االرصدددبل 

ػددالو َٚددؼٗ انًؼٓددل نزطددٕٚو أكٔاد ٔيصددبكه انزؼهددٛى الٔانًؼهٕيددبد  ٔا

انزؼهًٛٛدخ يدٍ فدالل رٕ ٛدق أؽدلس انزوُٛدبد ٔانزؼهى ٔهكدغ كلدبءح انؼًهٛدخ 

 ٔرلهٚت أػضبء ْٛئخ انزلهٌٚ ٔيَبػلٚٓى ٔاالكاهٍٚٛ .

 

 انجشايظ انزعهًٛٛخ : -4

رزُبٍددت انجددوايظ انزؼهًٛٛددخ ٔانًوددوهاد انلهاٍددٛخ يددغ اؽزٛبعددبد انطددالة 

ٔانًواعؼدددخ  ٍٔددٕم انؼًدددم اإلػاليدددٗ ٔٚؾدددول انًؼٓددل ػهدددٗ انًزبثؼدددخ 

هاد نَدددل انلغدددٕح ثدددٍٛ انٕضدددغ انؾدددبنٗ انًَدددزًوح نزهدددك انجدددوايظ ٔانًودددو

ٔانٕضدددغ انًَدددزٓلف ، انؼًدددم ػهدددٗ رطدددٕٚو  انالئؾدددخ انلافهٛدددخ نهًؼٓدددل 

غخ  االشكبنٛبد اننارٛخ ػهٗ افزالف يًَٛبد انجوايظ انضالصدخ نهًؼٓدل  نًؼبن

 ػٍ انًًَٛبد انزوهٛلٚخ كٗ كهٛبد ٔيؼبْل ٔأهَبو االػالو .

 

 انًشبسكخ انًغزًعٛخ ٔرًُٛخ انجٛئخ :  -5

رؾوٛددن انزٕاصددم ٔانزلبػددم انًَددزًو ثددٍٛ انًؼٓددل ٔانً ٍَددبد االػاليٛددخ 

ٔانًغزًؼٛدددخ يدددٍ فدددالل رودددلٚى انًؼٓدددل كهاٍدددبد انغدددلٖٔ ٔاالٍزشدددبهاد 

انؼهًٛدددخ ٔانلُٛدددخ نهًشدددؤػبد االػاليٛدددخ انغلٚدددلح ٔاٍدددزلبكح انًؼٓدددل يدددٍ 

انً ٍَبد االػاليٛخ ٔانًغزًؼٛخ كٗ رطٕٚو ثوايغدّ ٔفدليبد ٔاالهرودبء 

 غّٛ .ثًَزٕٖ فوٚ

 ذ ػًهٛخ انزؾهٛم انجٛئٗ انٗ يب ٚهٙ :ٔهل فهص

 رزًضم يوٕيبد َغبػ انًؼٓل  كٗ رؾوٛن ه ٚزّ ٔهٍبنزّ ٔأْلاكّ كًٛب ٚهٙ:
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رطددٕٚو انودددلهح انً ٍَددٛخ ٔانلبػهٛدددخ  انزؼهًٛٛدددخ يددٍ أعدددم االهرودددبء  -1

ثبنًَزٕٖ انًؼوكدٗ ٔانًٓدبهٖ ٔانًُٓدٗ نهطدالة األيدو اندنٖ َٚدٓى 

بنًؼٓل ٔيٕاكجخ انًُبكَخ كٗ ٍدٕم انؼًدم كٗ ىٚبكح يؼلالد انوجٕل ث

 .اإلػاليٗ 

رلهٚت أػضبء ْٛئخ انزلهٌٚ ٔيَبػلٚٓى ٔاالكاهٍٚٛ ػهدٗ اٍدزقلاو  -2

 انزوُٛبد انؾلٚضخ نزطٕٚو انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ ٔانجؾضٛخ .

 رطٕٚو كلبءح انغٓبى االكاهٖ ٔاٍزكًبل ػًهٛبد  يٛكُزّ . -3

 رًُٛخ هلهاد انوٛبكاد االكبكًٚٛخ  ٔاالكاهٚخ . -4

رطٕٚو  انًؾزٕٖ انؼهًٗ  نهجوايظ ٔانًووهاد انلهاٍٛخ ثًدب ٚزُبٍدت   -5

ٔانزطددددٕهاد انًزَددددبهػّ كددددٗ ركُٕنٕعٛددددب االرصددددبل ٔانًؼهٕيددددبد  

 ٔاإلػالو .

ىٚبكح االَزبط انؼهًٗ ٔكػى انُشو انلٔنٗ كدٗ اندلٔهٚبد انؼهًٛدخ ماد  -6

 يؼبيم انزيصٛو انًورلغ .

ٍَددددٛخ ٔانلبػهٛددددخ  اٍددددزًواهٚخ َظددددبو انزوددددٕٚى نًؼددددبٚٛو انوددددلهح انً  -7

 انزؼهًٛٛخ.

كػددى انًغٓددٕكاد انًجنٔنددخ كددٗ يغددبل انًشددبهكخ انًغزًؼٛددخ ٔرًُٛددخ  -0

 انجٛئخ .

انوٛددبكاد ٔاالكاهح انؼهٛددب ثددُظى انغددٕكح ٔروددٕٚى انددلػى انًددبكٖ  انزددياو  -9

 ٔانًؼُٕٖ نٕؽلح ضًبٌ انغٕكح نهؾصٕل ػهٗ االػزًبك .

انزددددلهٌٚ  كػددددى االَزًددددبء ٔانددددٕالء نهً ٍَددددخ  نددددلٖ أػضددددبء ْٛئددددخ  -11

 ٔيَبػلٚٓى ٔاالكاهٍٚٛ .

 

ى ٔضغ انقطدخ االٍدزوارٛغٛخ نزؾوٛدن رهدك انؼٕايدم كدٗ رٔكٗ ْنا االطبه ، 

 كبكخ يؾبٔه انؼًم االٍزوارٛغٙ نًطبثوخ يؼبٚٛو انغٕكح .



 
 

 
35 

 

 

 سبدسبً: االرغبْبد ٔانمٛى انًسزمجهٛخ :

 فًٛب ٚزعهك ثأعضبء ْٛئخ انزذسٚس: -1

ْٛئددخ انزددلهٌٚ ٔانٓٛئددخ  اٍددزوطبة انكلددبءاد انًزًٛدديح يددٍ أػضددبء . أ

 انًؼبَٔخ .

 ريْٛم كٕاكه ٔأػضبء ْٛئخ انزلهٌٚ يٍ فوٚغٙ انًؼٓل . . ة

 ط.  انٕصٕل انٗ انَُجخ انًؼٛبهٚخ  ألػضبء ْٛئخ انزلهٌٚ نؼلك انطالة . 

هدلهاد أػضدبء ْٛئدخ انزدلهٌٚ ٔانٓٛئدخ انًؼبَٔدخ يدٍ فدالل اندلٔهاد  رًُٛخك. 

 ٔانً رًواد ٔانُلٔاد انؼهًٛخ .  انزلهٚجٛخ ٔانًَُٛبهاد

 فًٛب ٚزعهك ثبنجحش انعهًٗ : -2

رددٕكٛو انددلػى انًددبنٗ ٔانًؼُددٕٖ نزؾلٛددي أػضددبء ْٛئددخ انزددلهٌٚ ػهددٗ  . أ

 االَزبط انؼهًٗ انًزًٛي .

انزٗ رٕاكت يَزؾلصبد  رشغٛغ انجؾٕس انؼهًٛخ  انغًبػٛخ ٔانزطجٛوٛخ  . ة

 ركُٕنٕعٛب االرصبل ٔانًؼهٕيبد ٔرؾلٚبد انزًُٛخ .

رلؼٛم فطخ انجؾٕس ثبنًؼٓدل نالهرودبء ثًَدزٕٖ انجؾدش انؼهًدٗ عدٕكح  . د

 ٔاثزكبهاً .

انُشددو كددٗ كٔهٚددخ انًؼٓددل يغبَددبً ٔرؾًددم َلوددبد انُشددو كددٗ انددلٔهٚبد  . س

 انؼهًٛخ األعُجٛخ .

ػوددل ارلبهٛددبد  رؼددبٌٔ ػهًددٗ يددغ انغبيؼددبد  األعُجٛددخ ٔانً ٍَددبد  . ط

 اإلػاليٛخ نزطٕٚو انجؾش انؼهًٗ .

 انجؾضٛخ نهطالة ٔرًُٛخ يٓبهارٓى انجؾضٛخ .كػى انًشؤػبد  . ػ

 ؽًبٚخ ؽوٕم  انًهكٛخ انلكوٚخ . . ؿ

 فًٛب ٚزعهك ثبنطالة : -3
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رًُٛخ هلهاد انطالة انًٓبهٚدخ ٔانؼًهٛدخ ٔانزوُٛدخ  يدٍ فدالل انزوكٛدي  . أ

ػهدددٗ انزدددلهٚت انؼًهدددٗ انًٕاكدددت نًَدددزؾلصبد ركُٕنٕعٛدددب االرصدددبل 

 ٔانًؼهٕيبد .

االػاليددٗ ٔيددب رلوضددّ  انؼًددم ريْٛددم انطددالة نهزؼبيددم يددغ ٍددٕم  . ة

 رؾلٚبد انؼٕنًخ ٔاهزصبك انًؼوكخ يٍ رؾلٚبد.

 هكغ كلبءح انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ يٍ فالل رُٕع طوم انزؼهٛى ٔانزؼهى . . د

اكَددبة انطددالة انشقصددٛخ انًزٕاىَددخ انًزكبيهددخ يددٍ فددالل يُظٕيددخ  . س

يزكبيهخ نهُشبط انطالثٗ روروٗ ثٕػٗ انطالة ٔركَجٓى هدٛى  انزَدبيؼ 

 انوأٖ األفو . ٔاؽزواو

رٕكٛو انلػى انالىو نهُشدبط انطالثدٗ ٔارؾدبك  انطدالة ٔرٍٕدٛغ هبػدلح  . ط

 انًشبهكخ  انطالثٛخ .

 فًٛب ٚزعهك ثبنغٓبص االداسٖ : -4

 يواعؼخ انٓٛكم انزُظًٛٗ  ٔٔؽلارّ طجوبً نهزٕصٛق انٕ ٛلٗ . . أ

رًُٛددددخ هددددلهاد ٔيٓددددبهاد انؼددددبيهٍٛ االكاهٚددددخ  ٔانلُٛددددخ ٔانهـٕٚددددخ    . ة

 ٔانزكُٕنٕعٛخ .

 ٔضغ شؤط نزٕنٗ انًُبصت االكاهٚخ انوٛبكٚخ . . د

 رطجٛن اكاهح انغٕكح انشبيهخ ٔرجَٛظ االعواءاد . . س

 رؾلٛي انؼبيهٍٛ انًزًٛيٍٚ ٔركوًٚٓى . . ط

 رؾلٚل اؽزٛبعبد انًؼٓل انَُٕٚخ يٍ انًٕاهك انجشوٚخ . . ػ

 

 المصادر المتاحة للتموٌل6

 ززك ت يهعاك تلزيااي تليزع   ا م تلال ا تلزعلم:

 ت زنيعكتم  ه عب ك   تليعيم-



 
 

 
37 

 

 تليهكا عم تلاكت ا  ل لةبم-

تليدداتكا تل تزادد  تليزع دد  يدد  اددةي تلددااكتم تلزاكالادد  ازقددااال تا زعددعكتم -

 تل  يا  اتل الا  ل يا  عم تإلاةيا  م

 

 

 

 سابعا 6األولوٌات و الصعوبات6

 األولوٌات 6فً ضوء األهمٌة النسبٌة والتموٌل المتاح6

 تلقاكا تليا  ا مزلااك  -

 ك ع   ع ا تل ي ا  تلز  ايا م -

 زلااك تاالزع  تل  يم اتلل نم  يع ا  ا عم -

تلزك ادددت ا دددم زالياددد  تلقددداكتم تلزللاقاددد  ا تليةالاددد  ل لدددةب ليدددع اات دددب  -

 ي ز انعم ز الالاجاع تازهعي ا تلي  ايعم ات زاعجعم  ال تل ييم

 تلزجهاي لةازيعا ميزعل   تلزال ا  ألال ي  تلجااا لعلي ةا ا -

 تلزقااال تلي زيك ل قاكا تليا  ا  اتل عا ا  تلز  ايا  م -

القا ك م لجال  تلزالال تا زكتزاجم زليا  ز ج تألالاادعم لدي  تلالد  

تلزال ا ا  ا م    زقاال لجال  تليزعل د  لقادع  ي داام تاالجدعت از اادا   دلعب 
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لدددي  تألهددداتي  اددداال تإلالجدددعت اتل دددلي تل  ا ددد  لز قادددل ز دددج تألالاادددعم

 تا زكتزاجا  ل ي ةام

 الصعوبات المتوقعة أثناء التنفٌذ6

لقا  اا  كال تل يي تلزال ا   تله العم تليزاقع ياتجةزةع االا زال اد  تلالد  

 تإل زاكتزاجا  ا م تلال ا تلزعلم:

ل ي   عا  تلااكتم تلزاكالا   ألالع  ها   تلزاكا  ا تلةا   تلي عاالد   -

 اتلجةعت تإلاتك م

 ل ي  لاعم تليزعل   ا تلزاتهي يع تلاكاجا  اجةعم تلزا ايم -

زكتجع  يع  تل عي ا  لعلي ةا ا قات  تلنق   دم يزل لدعم تلجدااا ايد  ندال  -

 اتا ةال ا  تليععك    م  العلزةع م

لدد ي تاي عالددعم تللعددكا  ا تليعاادد  اتل الادد  ل قددع يا  ا ددم زال ادد   العددل   -

 تلجااام

 لة    تلاتا ا  ل ي ةامااال اجاا لجع  لزلااك ت -

 وللتغلب علً تل  الصعوبات تقترح ما ٌل6ً

ز  اددي ا دداا لدديع  تلجددااا اا دداا تلزدداكاب ازلددااك تليةددعكتم لالددع  -

الدد  يز عي دد  لزاليادد  قدداكتم  الددع  ها دد  تلزدداكا  اي ددعاااةال اتلجةددعت 

تإلاتك  يدددع يكتادددعا تا زاعجدددعم تل   اددد  ا تلالدددل تلي دددزقل ا  اتالزدددتتال 

 لعلزاقازعم تلي ااا ل زال ا م

 لاعم تليزعل   ا تلزاتهي يع تلاكاجا  اجةعت تلزا اي ي  اةي:آز اا  -
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 زع اي ا اا ل اكاجا  االع قعااا لاعالعم لاكاجم تلي ةام -

ت دددزيكتك تلزاتهدددي يدددع جةدددعم تلزا ادددي اتعدددكت ةال  دددم الدددع الدددل  -

 الكتيج تلزلااك اتلز  ا م

 ليععك   تليا  عم تااةيا  م زال اال ي زقم  الا  ل اكاجا  -

لدددكاكا تلزال دددال لدددا  ا ددداا لددديع  تلجدددااا اكا دددع  تألق دددعال تل  ياددد   -

ايددااك  تااتكتم لز  اددتهال ا ددم تالجددعت يزل لددعم تلجددااا ا تليعددعك    ددم 

 العلزةع تلياز    ازال اال تجزيعاعم ااكا  ااكش ايي لالعدك نقع د  تلجدااا 

 از  ا  تلهاكا تل هالا  م

م آ ع تم تليزياتا ل  يي لا اا ليع  تلجااا يدع هدكي ي ع دتازاعك تل  -

 م لإلالجعتا ات ت يجتا  لز  اتهال اتنعكا تلات  ا  

زعدد اي لجالدد  يك تادد  لز ددااي تلة  دد  تلاتا ادد  ل ي ةددا اي علجدد  تليعددع ي  -

تليز  قدد  لددعازةي ي ددياعم تللددكتيج تلنةندد  ادد  ي ددياعم لددكتيج تااددةال 

يقزك عزةدع زيةادات  إلاداتاا  تألق دعال تل  ياد  ا  لج زع اي لجع  ا دم ي دز

 ل كض يعكاع تلة    تلاتا ا  تلجاااا ا ه يج   تإلاتكا مم

تلزال دددال لةددداي الجدددعا يال ايددد  تلجدددااا ا تاكزقدددع  لدددكاكا تلز دددعا  ا -

تل ي اددد  تلز  اياددد  ا تلل ناددد  ا تليعدددعك   تليجزي اددد  ا تاالعدددل   ىلي دددزا

 زالع  ا  ل ي ةاما  ل تللةلا  ا م ال ا ا  ي ا
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