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انزشثٛخ انشٚبضٛخ رهعت دٔسا يًٓب نهحفبظ عهٗ صحخ انًصشٍٚٛ يٍ خالل إعذاد خشٚج يزًٛض ٔيذسة كفء  

"انجٛى" ٔكزنك انًسبًْخ فٗ لبدس عهٗ اإلششاف انفُٗ عهٗ انُٕادٖ انشٚبضٛخ ٔصبالد األنعبة انشٚبضٛخ 

ْزا يب أكذ عهّٛ د. يذحذ انشبفعٗ   رعضٚض االلزصبد انًصشٖ ثزهجٛخ احزٛبجبد انًجزًع ٔ انذٔل انخهٛجٛخ

عًٛذ كهٛخ انزشثٛخ انشٚبضٛخ ثٍُٛ خالل َذٔح انزخطٛظ اإلسزشارٛجٗ ، انزٙ عمذد ثحضٕس د. حبيذ انمُٕارٗ 

حسُٛٗ ٔكٛم انكهٛخ . ٔعذد كجٛشيٍ سؤسبء األلسبو ٔأعضبء ْٛئخ َبئت سئٛس انجبيعخ انسبثك ، ٔد.يجذٖ ان

انزذسٚس ٔانطالة يٍ يخزهف سُٕاد انزعهٛى. رأرٙ ْزِ انُذٔح ضًٍ سهسخ انُذٔاد انزٙ ٚعمذْب ٔحذح 

انزخطٛظ اإلسزشارٛجٙ فٗ كهٛبد انجبيعخ نذساسخ انزجشثخ انٛبثبَٛخ ٔ انزٗ ٚشعبْب سئٛس انجبيعخ د. خبنذ 

 عجذانجبس٘.

ٔيٍ جٓزّ طبنت د عجذ انهطٛف انًش أسزبر انصحخ انعبيخ ثكهٛخ انطت ٔيذٚش ٔحذح انزخطٛظ اإلسزشارٛجٗ     

فٗ يحبضشرّ ثبنُذٔح أٌ رمٕو يخزهف ألسبو انكهٛخ ثذساسخ احزٛبجبد انًجزًع انًحهٗ 

شايج ، ٔيٍ ثى اثزكبس ث  SWOTٔ عًم رحهٛم نجًٛع انًعٕلبد ٔانًحفضاد  stakeholders  ٔانعشثٗ

 دساسٛخ نزهجٛخ ْزِ االحزٛبجبد حزٗ َزًكٍ يٍ رطٕٚش أداء انكهٛخ ٔانخشٚجٍٛ.

ٔنزحمٛك رنك طبنت د. انًش أٌ ٚزى رحٕٚم انخطظ اإلسزشارٛجٛخ انٗ ثشايج سُٕٚخ لصٛشح انًذٖ يع ٔضع 

انًزٕاصٌ  أْذاف يحذدح نكم لسى ٔنكم عضٕ ْٛئخ رذسٚس ، ٔ اشبس ثٓزا انصذد انٗ أًْٛخ رطجٛك ثطبلخ األداء

كًب طبنت ثبنزٕاصم يع َٕاة يجهس انشعت  . Business sore cards  انزٗ اثزكشْب عهًبء ْبسفبسد

ثبنضلبصٚك نٕضع لٕاٍَٛ رٓذف إنٗ سفع كفبءح اداء انُٕادٖ انشٚبضٛخ ٔصبالد "انجٛى" ثًخزهف اَحبء يصش 

 كًب طبنت انًش ثضشٔسح صٚبدح أعذاد األثحبس انًُشٕسح دٔنٛب .

خززى د. انمُٕارٗ انُذٔح ثًذاخهخ أٔضح خالنٓب أًْٛخ يٕاكجخ ثشايج انكهٛبد نهزحذٚبد انًحهٛخ ٔانعشثٛخ ، ٔا    

ٔضشٔسح االسرمبء ثبنًمشساد ٔرحٕٚم انخطظ إنٗ ثشايج رُفٛزٚخ فعهٛخ يع ضشٔسح اثزكبس أسبنٛت جذٚذح 

 نهزغهت عهٗ َمص يصبدس انزًٕٚم.

س انكهٛخ فٗ إعذاد خشٚج َظشٚب ٔعًهٛب نهًُبفسخ فٙ سٕق انعًم ، ٔ ٔاخززًذ انُذٔح ثًُبلشخ يطٕنخ حٕل دٔ

ضشٔسح أٌ ٚمٕو انطالة ثضٚبدح رحصٛهٓى انعهًٗ ٔ انعًهٗ ٔدٔسْى انٕطُٗ نًسبعذح يصشَب فٗ رحمٛك 
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