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 انصفحخ املوضوع
 0 0202مفهؾم رؤية مرر  : أولا 

 4 مفهؾم التشسية السدتدامة : ثبَيبا 

 5 أبعاد التشسية السدتدامة : ثبنثبا 

 6 "0202"رؤية مرر أهداف إستراتيجية التشسية السدتدامة :  راثعبا 

 9 دور تقشية السعمؾمات واالتراالت في تحقيق التشسية السدتدامة : خبيسبا 

 11 0202محاور وأهداف التشسية السدتدامة لكمية التجارة في ضؤء رؤية مرر  : سبدسبا 

 11 القزاء التام عمي الفقر -أ

 10 القزاء التام عمي الجؾع -ب

 14 الرحة الجيدة والرفالية -ج

 17 التعميؼ الجيد -د

 19 السداواة بيؽ الجشديؽ -هـ 

 01 السياه الشغيفة والشغافة الرحية -و

 00 الرشاعة واالبتكار والهياكل االساسية -ز

 00 الحد مؽ أوجه عدم السداواة -ح

 04 مدن ومجتسعات محمية مدتدامة -ط

 07 الدالم والعدل والسؤسدات القؾية -ى

 08 لتحقيق االهدافعقد الذراكات  -ك 

 02 السرفقات:  سبثعب
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قامت الحكؾمة مسثمة في وزارة التخظيط والستابعـة واصالـالح اصدارب بدعـداد 

والتــــي  0214مشــــا رشــــارر  0202اســــتراتيجية التشسيــــة السدــــتدامة رؤيــــة مرــــر 
ـــ  عـــام  تظـــؾير ، تدـــتهدف ـــدة  ت ـــة مرـــر الجدر ـــة لتشسي                    ، 0202والـــيارة رؤي

لتكؾن بسثابـة اارطـة طريـق لـتعغؼ اصسـتفادة مـؽ اصمكاليـات الستا ـة ورفـ  السيـ ة 
التشافدــية وتعســل عمــ  إعــادة إ يــاء دور مرــر التــاريخي فــ  ريــادة اصقمــيؼ وعمــ  
تؾفير  ياة كريسـة لمسـؾاطشيؽ، ولقـد تـؼ اصعتسـاد فـ  إعـداد هـاه االسـتراتيجية عمـ  

تســ  الســدلي والقظــاع الخــار والــؾزارات الــشها التذــاركي مــ  مسثمــي مشغســات السج
 والخبراء واألكاديسييؽ.

 
 
 
 
 
 
 

" فــي أن تكــؾن  0202التشسيــة السدــتدامه "رؤيــة مرــر  وتتسثــل إســتراتيجية
، ذات اقترــاد تشافدــي ومتــؾازن ومتشــؾع يعتســد عمــ  0202مرــر الجدرــدة بحمــؾل 

لسذـاركة، ذات لغـام االبتكار والسعرفة، قائسـة عمـ  العدالـة واصلـدماج االجتسـاعي وا
أيكؾلــــؾجي متــــ ن ومتشــــؾع، تدــــتثسر إلنقريــــة السكــــان واصلدــــان لتحقــــق التشسيــــة 

 السدتدامة وترتقي بجؾدة  ياة السررييؽ.
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 االتحــاد أالــدره مشذــؾر فــي مــرة ألول" السدــتدامة التشسيــة" مرــظم  عهــر
ــؼ واســ  لظــاق عمــ  تداولــه ولكــؽ ،1982 ســشة البيئــة  سايــة أجــل مــؽ الــدولي  ل
 باســؼ السعــروف" السذــترك مدــتقبمشا" تقريــر فــي اســتخدامه ُأِعيــد أن بعــد إال يحــدث
 التابعـة والتشسيـة لمبيئـة العالسيـة المجشـة عؽ 1987 الدر والاب ،"برولتاللد تقرير"

 الشرويا. وزراء رئيدة إشراف تحت الستحدة األمؼ لسشغسة
 لحاجيـات تدـتجي  التـي التشسيـة" بألهـا السدتدامة التشسية التقرير عّرف وقد
 ، ويركـ "ا تياجاتها تمبية عم  القادمة األجيال قدرة لمخظر ُتعرِّض أن دون  الحاضر
ــ  ضــسشيا التعريــ  هــاا  الحاجــات أو اال تياجــات فكــرة هســا محــؾريتيؽ فكــرتيؽ عم

 ُتـؾلى  أن تدـتحق التي فقرا   األكثر االجتساإلية لمفئات الحاجات األساسية وارؾالا
 ةالحاليـــ لمحاجـــات االســـتجابة عمـــ  البيئـــة قـــدرة محدوديـــة وفكـــرة كبـــرى  أهسيـــة

 .الستؾفرة والتقشيات الدائدة واالستهالك اصلتاج ألساط عل في لمنذرية، والسدتقبمية
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 التــي التشسيــة وفــي ضــؾء مــا ســبق يسكــؽ يسكــؽ تعريــ  التشسيــة السدــتدامة بالهــا
 تمبيــة عمــ  القادمــة األجيــال بقــدرة اصضــرار أو السدــاومة دون  الحاضــر إ تياجــات تمبــي

 اصعتنــارات بــيؽ تــؾازن  وجــؾد ضــرورة عمــ  السدــتدامة التشسيــة ترتكــ   يــ  إ تياجاتهــا،
ـــة اصقترـــادية ـــة واصجتساإلي ـــد والبيئي ـــة الالزمـــة والخظـــط اصســـتراتيجيات وضـــ  عش  لتمبي
 .السدتقبمية اص تياجات
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تدع  التشسية السدتدامة إل  التؾفيق بيؽ ثالثة أبعاد وهـؼ النعـد االقترـادب 
 والنعد االجتساعي والنعد البيئي.

 
 

 رفاهيتـه ويحدـؽ األساسـية اصلدـان  اجيـات جسي  يغظي ما بدلتاج ويتعمق
 عبــر الستا ــة والتقشيــات اصلتاجيــة القــدرات تظــؾير يدــتدعي وهــاا إليذــه، ومدــتؾى 
 اصلتـــاج أســالي  وتبشــي االســتثسار، عمــ  السقــاوالت وتحفيــ  العمســي النحــ  دعــؼ
 .اصلتاجية مزاعفة أجل مؽ الحدرثة واصدارة
 
 

 ولمســـؾارد لمثـــروة عـــادل تؾزيـــ  عبـــر ُمـــدِما لســـؾ وذلـــػ مـــؽ اـــالل ضـــسان
 أفـراد لجسيـ  الحـق رـؾفر اجتساإليـة  سايـة لغـام وإرسـاء عادلـة، ضريبية ومشغؾمة
 أاظــار ضــد وتــأميشهؼ الرــحية الخــدمات عمــ  الحرــؾل فــي تسييــ  بــدون  السجتســ 
 .الحياة

 
 

 

 البيئــة عمــ  اصلتاجيــة لأللذــظة الزــارة اآلثــار مــؽ الحــد عمــ  بالعســل وذلــػ
 مرــادر اســتعسال تظــؾير إلــ  والدــعي الستجــددة، ريــر لمســؾارد الرشــيد واالســتهالك
 .السخمفات تدوير وإعادة الستجددة الظاقة
 
 
 

 

 انجعد  القتصبدي(1

 انجعد  الجتًبعي(2

 انجعد انجيئي(3
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ـــة والبيئيـــة والدياســـية  ـــد مـــؽ االهـــداف االقترـــادية واالجتساإلي هشـــاك العدر

 ألهــؼ اسـتعراض رمـي " ، وفيسـا0202صسـتراتيجية التشسيـة السدـتدامة "رؤيـة مرـر 
 فـي مناشرة التأثير شألها مؽ التي البشؾد بعض االل مؽ السدتدامة التشسية أهداف
   :في السجتس  السعيذية الغروف
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

تهدف االستدامة االقترادية في مجال السياه إل  ضسان إمداد كاٍف مؽ السياه  (1
والريفية، ورف  كفاءة استخدام السياه في التشسية ال راإلية والرشاإلية والحزرية 

وتهدف االستدامة االجتساإلية إل  تأميؽ الحرؾل عم  السياه في السشظقة الكافية 
لالستعسال السش لي والسذاري  ال راإلية الرغيرة لألرمبية الفقيرة. وتهدف االستدامة 
البيئية إل  ضسان الحساية الكافية لمسدتجسعات السائية والسياه الجؾفية ومؾارد 

 ستها اصيكؾلؾجي.السياه العابة وألغ
 

: أْداف إسرتاتيجيخ انتًُيخ املستدايخ "رؤيخ  "2030يصر  "راثعبا
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تهدف االستدامة االقترادية في مجال الغااء إل  رف  اصلتاجية ال راإلية واصلتاج  (0
مؽ أجل تحقيق األمؽ الغاائي اصقميسي والتردررب. وتهدف االستدامة االجتساإلية 
 إل  تحديؽ اصلتاجية وأرباح ال راعة الرغيرة وضسان األمؽ الغاائي السش لي

البيئية إل  ضسان االستخدام السدتدام والحفاظ عم  األراضي وتهدف االستدامة 
 والغابات والسياه والحياة البرية واألسساك ومؾارد السياه.

 

تهدف االستدامة االقترادية في مجال الرحة إل  زيادة اصلتاجية مؽ االل  (0
الرعاية الرحية والؾقائية وتحديؽ الرحة واألمان في أماكؽ العسل. وتهدف 

مة االجتساإلية فرض معارير لمهؾاء والسياه والزؾضاء لحساية الحة النذر االستدا
. وتهدف االستدامة البيئية إل   وضسان الرعاية الرحية األولية لألرمبية الفقيرة

 ضسان الحساية الكافية لمسؾارد البيؾلؾجية واأللغسة اصيكؾلؾجية واأللغسة الداعسة 
 لمحياة.

 

في مجال السأوى والخدمات  إل  ضسان اصمداد الكـافي تهدف االستدامة االقترادية  (4
وتهـدف االسـتدامة االجتساإليـة  ، واالستعسال الكفء لسؾارد البشاء ولغـؼ السؾاالـالت

ــ  الرــرف  ــ  الدــكؽ السشاســ  بالدــعر السشاســ  باصضــافة إل ضــسان الحرــؾل عم
 وتهـــدف االســـتدامة البيئيـــة إلـــ  ضـــسان ، الرـــحي والسؾاالـــالت لألرمبيـــة الفقيـــرة

 االستخدام السدتدام أو السثالي لألراضي والغابات والظاقة والسؾارد السعدلية.
 

 لـراس فعـاال اسـتخداما الذـركات السـتدامه واسـ  لظـاق عمـي السقبـؾل السعيار يذكل (5
 االقترـادية الكيسة الها عمي عاده االيكؾلؾجيه الكفاءة هاه وتحد . الظبيعي السال
 شـعبيتها الفكـرة هـاه ، السجسـ  اصيكؾلؾجي باثرها رتعمق فيسا ما شركه تزيفها التي

ــــــــ  ــــــــالسي السجم ــــــــال الع ــــــــة لالعس ــــــــؽ التجاري ــــــــة أجــــــــل م                                          السدــــــــتدامة التشسي
 واـدمات سـم  تقـديؼ اـالل مـؽ االيكؾلؾجيـه الكفـاءة تتحقـق : "التالي التعري  تحت

 التقميـــل مـــ  ، الحيـــاة لؾإليـــه وتجمـــ  النذـــرية اال تياجـــات تمبـــي تشافدـــيه بأســـعار
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 رتسذـ  مدـتؾب  إل  الحياة دوره طؾال السؾارد وكثافة االيكؾلؾجيه اآلثار مؽ تدريجيا
 . " التحسل عمي األرض قدره م  األقل عمي

 

 والشسؾ االقترادية الكفاءة زيادة إل  في مجال الدال االقترادية االستدامة تهدف (6
 دعؼ إل  االجتساإلية االستدامة وتهدف. الرسسي القظاع في العسل وفرر
 ، الرسسي رير القظاع في الفقيرة لألرمبية الؾعائف وامق الرغيرة السذاري 
 الظبيعية لمسؾارد السدتدام االستعسال ضسان إل  البيئية االستدامة وتهدف
 ال يادة إل  ايزا وتهدف والخار العام القظاعيؽ في االقترادب لمشسؾ الزرورية

 .االجتساعي الرفاه لتحقيق الفردب الدال في
 

 والهشدسة الجدردة لألوروباليه الحدرثة الحركات تعسل السدتدامة الهشدسة في (7
 يقدر والاب البشاء تجاه مدتدام لها تع ي  عم  الجدردة الكالسيكية السعسارية
 الشكيض عم  هاا،  الكالسيكي والترسيؼ السعسارية والتقاليد الاكي الشسؾ ويظؾر
 الفردية الدكشية العقارات معارضة عؽ فزال الدولي، واألسمؾب الحدرثة العسارة مؽ

 بدأ االتجاهيؽ كال كبيرة، بيئية وآثار طؾيمة التقال مدافات م  ، الزؾا ي وامتداد
 ترتنط بيشسا االقتراد بسجال الغال  في السدتدامة البشية وترتنط. الثساليشات في

 .أكثر بذكل البيئي بالسجال الظبيعية السشاعر هشدسة
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 تدــتظي  التشافدــية، القــدرات التكشؾلؾجيــات فيــه تحــدد الــاب العرــر هــاا فــي
ــة ــي مهســا   دورا   تمعــ  أن السعمؾمــات تقشي  تدــخير يسكــؽ إذ ، السدــتدامة التشسيــة ف

 مدـتدامة تشسيـة إ ـالل أجـل مؽ السعمؾمات تقشية تؾفرها التي الالمتشالية اصمكالات
 التشسيـة أجـل مـؽ التكشؾلؾجيـا تع يـ  اـالل مـؽ وذلـػ ، وبيئية واجتساإلية اقترادية
 :رمي كسا السدتدامة

 والتظـــؾير النحـــ  ألذـــظة تع يـــ  -1
 الجدرــدة الســؾاد تكشؾلؾجيــا لتع يــ 

ــــــــــــــــا  السعمؾمــــــــــــــــات وتكشؾلؾجي
ـــــــات ، واالترـــــــاالت  والتكشؾلؾجي
 القابمـة اآلليـات واعتساد الحيؾية،
  .لالستدامة

 السؤسدــــــــــــات أداء تحدــــــــــــيؽ -0
 مـــــداالت اـــــالل مـــــؽ الخاالـــــة
 التكشؾلؾجيـات إلـ  مدتشدة معيشة

ـــة،  اســـتحداث عـــؽ فزـــال   الحدرث
 .التكشؾلؾجيا و اضشات مدن تذسل جدردة مؤسدية ألساط

 أهــداف تحقيــق بهــدف واالبتكــار، والتكشؾلؾجيــا العمــؾم فــي القــدرات بشــاء تع يــ  -0
 القـدرات بشـاء أن والسـّيسا السعرفـة، عمـ  القـائؼ االقترـاد في السدتدامة التشسية
 فــرر وتؾليــد االقترــادب الشســؾ وزيــادة التشافدــية لتع يــ  الؾ يــدة الؾســيمة هــؾ
 .الفقر وتقميص جدردة عسل

: دور  انتًُيخ حتقيق يف املعهويبد والتصبلد تقُيخ خبيسبا
 السدتدامة
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 معمؾمـاتي مجتسـ  إلـ  السجتسـ  تحؾيـل إلـ  تهـدف التي والبراما الخظط وض  -4
ـــ  ـــتؼ بحي ـــات إدمـــاج ر ـــدة التكشؾلؾجي ـــي الجدر ـــة واســـتراتيجيات اظـــط ف  التشسي

 .عالسية أهداف تحقيق عم  العسل م  ، واالقترادية االجتساإلية
 التركيــ  مــ  لمتكشؾلؾجيــا جدرــدة واســتراتيجيات لالبتكــار وطشيــة سياســات إعــداد -5

   .واالتراالت السعمؾمات تكشؾلؾجيا عم 
 مشهــا، الفائــدة تحقــق لكــي األفــراد إلــ  فعالــة برــؾرة والسعمؾمــات السعــارف لقــل -6

 التشسيــة أجــل مــؽ االترــاالت تذــسل  يــ  االترــاالت، اــالل مــؽ ذلــػ ويكــؾن 
ـــر ـــة السؾجهـــة اصذاعـــة مثـــل الؾســـائط مـــؽ الكثي  والظـــرق  السجتسعيـــة، لمتشسي
 التعمـيؼ ورجـال النـا ثيؽ بـيؽ لمـربط اصلترلـت وشنكة لمتدري  الؾسائط الستعددة

 السعمؾمــــات وبسرــــادر الــــنعض بنعزــــها السشتجــــيؽ ومجسؾعــــات والسرشــــدرؽ
 .العالسية
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تدعي كميـة التجـارة جامعـة بشـي 
تحقيــق ســؾي  الــي تسكــيؽ طالبهــا مــؽ 

ــــة  إمكالــــاتهؼ وتقــــديؼ مدــــاهسات إيجابي
 تــؤدب إلــ  ازدهــار السجتســ  واألمــة ككــل

رــــرس روح التفــــالي  وذلــــػ مــــؽ اــــالل
لمسجتســــ  وااللتــــ ام برفــــ  السجسؾعــــات 

إلــ  تسكــيؽ  الكميــةوتدــع  ،  السهسذــة
جتساإليــــــــة االظــــــــالب مــــــــؽ امفيــــــــات 

ة مختمفـــة عـــؽ طريـــق التعمـــيؼ واقترـــادي
وثقافـــــة إشـــــراك السجتســـــ ، وتعتقـــــد أن 
التعمــيؼ الجيــد هــؾ ســالح قــؾب لزــسان 

ولتع يـــ  هـــاا ، عـــالؼ ال أثـــر فيـــه لمفقـــر
، لـربط  بتشسيـة الـؾعي بذـأن الحقـائق االجتساإليـة فدن الكميـة تدـعي الـي العسل

، االجتســاعيالثقــافي و  لخــراط فــي التغييــرالظــالب بالسجتسعــات وتسكيــشهؼ مــؽ اص 
وتدـعي الكميـة الـي محاولـة القزـاء عمــي الفقـر ويتزـ  ذلـػ مـؽ اـالل الشقــاط 

 االتية:
التعميؼ الجيـد لمظـالب وتـأهيمهؼ عمسيـا  وعسميـا  لدـؾق العسـل مـؽ اـالل الـدورات  -1

الخاالة بالجهـاز السركـ ى لمسحاسـنات ودورات السعهـد السرـرفي باالضـافة الـي 

. 

 



 

 
12 

مســا يدــاعد الظــالب عمــي إيجــاد فــرر العســل دورات المغــات والحاســ  االلــي، 
بالـدورات الخاالــة السشاسـنة، ومرفـق لدـيادتكؼ بيـان 

 .0219/0202بالظالب االل العام السالي 

التشدــيق مــ  و ــدة التؾعيــ  ومتابعــة الخــريجيؽ بالجامعــة وإمــدادها بالبيالــات  -0
 والسعمؾمات الخاالة بالظالب وذلػ لستابعة تؾعي  اريج  الكمية.

وائـل الخـريجيؽ مـؽ اريجـي الستابعة م  وزارة السالية بذأن البيالات الخاالـة بأ -0
وذلـػ لتـؾفير مجـاالت العسـل السشاسـنة  0219 تي اريج  دفعة  0215دفعة 

                      لهـــــؤالء الخـــــريجيؽ وتحقيـــــق االســـــتفادة القرـــــؾى مـــــشهؼ، ومرفـــــق لدـــــياتكؼ 
ـــؽ  ـــة عـــؽ االعـــؾام م ـــؾزارة السالي                    0215الكذـــؾف السرســـمة ل

 .0219 ت  

ــػ  -4 إجــراء العدرــد مــؽ بروتؾكــؾالت التعــاون مــ  البشــؾك والسرــال  والشقابــات وذل
                  دااــل القظاعــات السختمفــة،لتــدري  الظــالب وتــأهيمهؼ لدــؾق العســل وتــؾعيفهؼ 

بيــان بــالبروتؾكؾالت التــي تســت اــالل العــام   ومرفــق لدــيادتكؼ
 .0219/0202السالي 
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عم  السدى الظؾيل  ؾل النحـؾث التـي  كمية التجارةستراتيجية إتتسحؾر 
ومشهـــا مذـــكمة الجـــؾع وذلـــػ تظبيقـــا  الســـتراتيجية  تعـــالا السذـــاكل السجتسعيـــة

ــــة مرــــر  ــــة السدــــتدامة ورؤي التشسي
ــــــــي  0202 ــــــــة ال ، وتدــــــــعي الكمي

القزاء عمي الجؾع والفقر مؽ االل 
ـــدعؼ والسدـــاعدات لمظـــالب                           تقـــديؼ ال
ويتزـــــ  ذلـــــػ مـــــؽ اـــــالل الشقـــــاط 

 -االتية:
دعؼ الشدوق الكتاب لمظـالب بسبمـ   -1

جشية مـؽ مـؾارد الكميـة  522222
الااتيـــة، وذلـــػ لسدـــاعدة الظـــالب 
الغيــر قــادريؽ عمــي شــراء الكتـــاب 

 الجامع .
إقامــة دورات تشسيــة بذــرية مجاليــة  -0

لمظـــالب وذلـــػ بالتعـــاون مـــ  وزارة 
الذـــناب والرياضـــة، وكـــالػ تقـــديؼ دورات لغـــات مختمفـــة وذلـــػ بالتعـــاون مـــ  

 السراك  الستخررة داال واارج الجامعة.
عسل أبحاث اجتساإلية لمظالب وذلـػ لتحدرـد الظـالب الغيـر قـادريؽ عمـي سـداد  -0

بيـــان  السرـــروفات الدراســـية اـــالل العـــام، ومرفـــق لدـــيادتكؼ 
 . 0219/0202بالدعؼ والتبرعات العيشية والشقدية لمظالب االل العام السالي 

 ة(  انقضبء انتبو عهي اجلوع
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إقامة السعرض الخيرب التاس  لمتكافل االجتساعي بقاعة الذهداء بكمية التجارة  -4
ــػ لتؾزيــ  السالبــ  الجــاه ة الجدرــدة عمــي الظــالب،  يــ  قــام بافتتا ــة  وذل

رئـــي  الجامعـــة وكـــان يزـــؼ أكثـــر مـــؽ  –الـــدكتؾر/ مشرـــؾر  دـــؽ االســـتاذ 
 قظعة مالب  جدردة وعررية. 0752

 
 

فـــي امـــق بيئـــة شـــنابية اســـتثشائية مميئـــة كميـــة التجـــارة  تتسثـــل فمدـــفة
تعيــد  بالظاقــة والسؾلنــة والتشــؾع الثقــافي

، وتدعي الكمية الـي تحدرد مدتقبل مرر
السحافغة عمـي الرـحة وتقـديؼ االلذـظة 
التعميسيـــة الترفيهيـــة والرـــحية وال ســـيسا 
ــــــة ــــــة الحالي ــــــة العالسي ــــــي عــــــل االزم                       ف
) وبــاء كؾرولــا السدــتجد(، ويتزــ  ذلــػ 

 مؽ االل الشقاط االتية:
 ســؾي  بشــي جامعــة التجــارة كميــة قامــت -1

ــــا ــــي الدــــاعات مش ــــرار االول ــــق لق  تعمي
 االيـــام و تـــي مـــارس 14 فـــي الدراســـة
 عـددها بمـ  السشرـات مـؽ العدرـد عمي محاضراتها برف  مارؾ شهر مؽ االولي
ـــة( LMS) مشرـــة وهـــي مشرـــات( 4) ـــي بجامع ـــ  ومشرـــة ســـؾي  بش  السؾق

ــي ــة االلكترول ــي لهــا السخرــص لمكمي ــي جامعــة مؾقــ  عم  ومشرــة ســؾي  بش
 .(Facebook)االجتساعي  التؾاالل

 شـــهريؽ مـــؽ أقـــل فـــي فيهـــا اشـــترك( التجـــارة كميـــة محاضـــرات قشـــاة)  الذـــاء -0
 لهـاة السذـاهدات عـدد وبمغـت فيدرؾ(  152) عدد لذر وتؼ(  طال  4202)

 الظالــ  تفاعــل لتــائا جــاءت ولقــد مذــاهدة 50822 مــؽ أكثــر الفيــدرؾهات

 انصحخ اجليدح وانرفبْيخ -ج
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 فقـط االلجمي يـة المغـة لذـعنة بثهـا تـؼ التي السحاضرات بمغت  ي  جدا   عالية
 لذـعنة بثهـا تـؼ التي السحاضرات بخالف السشرات جسي  عمي محاضرة 007
السدــتشدات  االربعــة، ومرفــق لدــيادتكؼ  لمدــشؾات العربيــة المغــة

 .الخاالة بتفعيل القشاة التعميسية واالجراءات الستنعة في عل أزمة كؾرولا
محاضــره  052عمـي مدــتؾب الدراسـات العميــا والبــراما السهشيـه تــؼ بـ   ــؾالي  -0

، الساجدــتير و الــدكتؾراه السهشيــه لجسيــ  االقدــام العمسيــهلظــالب الــدبمؾمات و 
بالسحاضرات التي تؼ بثهـا عمـي السشرـة  ومرفق لديادتكؼ بيان 

ــــــــا بدايــــــــة تعميــــــــق الدراســــــــة فــــــــي                                        مــــــــارس 14والقشــــــــاة التعميسيــــــــة مش
 .0202و تي شهر مارؾ 

دتؾى االلذظة االارب فقد قامت الكميـة بـاجراء العدرـد مـؽ السدـابقات وعمي م -4
الرياضية والعمسية والفشيـة ومدـابقات اكتذـاف السؾاهـ  دااـل الكميـة، ومرفـق 

بالسدــــتشدات الخاالــــة بــــاجراء السدــــابقات  لدــــيادتكؼ بيــــان 
 . 0219/0202وااللذظة التعميسية والثقافية والرياضية االل العام 

برعايــة مدــابقة كميــة التجــارة االســتاذ الــدكتؾر/ عسيــد  الدــيد ومــؽ لا يــة ااــرب قــام -5
شــدها مؾاهــ  ( ولقــد كالــت تحــت شــعار ) كميــة التجــارة بتمعــ  رياضــة وعالكتروليــة 

ــة ، ــات الكمي ــرا  مــؽ طــالب وطالن ــؾال  كبي ــدة القــت قب ــي  فكــرة جدر وتعتســد فكرتهــا عم
مسارسة الرياضة والهؾايات مؽ السش ل وترؾير فيدرؾهات الستدابقيؽ و ترسل الي 
إدارة رعاية الذناب بالكمية أو أسرة طالب مؽ اجل مرر ويـتؼ لذـرها عمـي الـفحة 

ؽ يذتركؾن فـي تحكـيؼ هـاه السدـابقة بشفــدهؼ  مـؽ اـالل  رـر طالب الكمية الار
وقد قدم عسيد الكميـة هـدايا ااالـة  ، عدد السذاركات وعدد التفاعالت لكل متدابق
 -لمفائ يؽ الثالثة الارؽ تردروا الترتي  وهؼ :

 غخ الشبرح ( يف نانفرقخ انثبَيخ) انطبنجخ / صفبء جبثر -أ
 انغُبء( يف انفرقخ انثبَيخ)انطبنجخ / آلء شعجبٌ  -ة
 قراءح انقرآٌ( يف انفرقخ انثبنثخ)انطبنت / عجد انرمحٍ يغرثي  -ج
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 تدــعي كميــة التجــارة جامعــة بشــي ســؾي  

 الجيـــد التعمـــيؼ إلـــ  الؾالـــؾل ضـــسان إلـــ 
ــــــة بالؾســــــائل ــــــر التقميدي ــــــة، وري  التقميدي
 السعمؾمـــــــــــات تكشؾلؾجيـــــــــــا واســـــــــــتخدام

 واالتراالت في التعميؼ وذلػ لجعـل التعمـيؼ
التعمـــيؼ  الكميـــة أن وتعتبـــر ســـهؾلة،  أكثـــر
 التشسيــــة اظــــة ضــــسؽ القزــــايا أهــــؼ هــــؾ

 بذـكل رؤثر أله إذ 0202 لعام السدتدامة
 عمـ  األاـرى  األهـداف تحقيق عم  مناشر
 .السجتس  مدتؾيات جسي 

 

 

 

 

 

 

 

 انصحخ اجليدح وانرفبْيخ -ج
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وتسعي انكهيخ ايل حتقيق انتعهييى اجلييد  
 يٍ خالل التي:

تظــــــؾير الســــــدرجات وقاعــــــات التــــــدري   -1
وتـؾفير أجهــ ة العــرض والذاشــات الاكيــة 
التفاعميـــــة بهـــــا وذلـــــػ لسؾاكنـــــة أ ـــــدث 
ـــيؼ وضـــسان تقـــديؼ  التكشؾلؾجيـــا فـــي التعم
مدــتؾى تعميســي راقـــي ومتسيــ  لمظـــالب، 

ـــــــق لدـــــــيادتكؼ                  ومرف
ــــــان بالسدــــــتشدات الخاالــــــة بتظــــــؾير  بي
القاعــــــات والحرــــــؾل عمــــــي الذاشــــــات 
التفاعميـــــة دااـــــل القاعـــــات والســـــدرجات 

 بالكمية. 
إلذاء و دة تظؾير النح  العمسـي والشذـر  -0

الــدولي بالكميــة، وذلــػ بهــدف إعــداد وتظــؾير الخظــة النحثيــة لمكميــة وربظهــا 
نحثيــة بذــكل دورب، وتحدرــد مــدب ، وتحدرــد االولؾيــات ال0202برؤيــة مرــر 

                            إرتنــــــــــــاط مؾضــــــــــــؾعات الساجدــــــــــــتير والــــــــــــدكتؾراه بالكميــــــــــــة بخظــــــــــــة
  النح  العمسي في مرر.

إلذاء و دة الكياس والتقؾيؼ بالكمية، وذلػ بهدف لذر ثقافة الكيـاس والتقـؾيؼ  -0
ـــات  ـــدري  بالكميـــة، وتـــؾفير االلي بـــيؽ الظـــالب والعـــامميؽ واعزـــاء هيئـــة الت
السشاســنة التــي تدــس  لمظــالب بالسذــاركة بــارائهؼ فــي الــشاعة واتخــاذ القــرار 

وتقيـيؼ االداء مسـا رـؤدب  وتقييؼ مدتؾب جؾدة ادارة وتشفيا العسميات التعميسيـة
                                             الـــــــــــــي رفـــــــــــــ  مدـــــــــــــتؾى العسميـــــــــــــة التعميسيـــــــــــــة دااـــــــــــــل الكميـــــــــــــة، 
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بيـان بالسدـتشدات الخاالـة بالذـاء الؾ ـدات   ومرفق لديادتكؼ 
 االدارية داال الكمية.

الكميــة الرســسية عمــي إتا ــة جسيــ  السحاضــرات عمــي مشرــة الجامعــة والــفحة  -4
مؾاقــ  التؾاالــل االجتســاعي )فــي  بــؾك( وكــالػ القشــاة التعميسيــة عمــي مؾقــ  

 مارس الساضي. 14)رؾتيؾب( وذلػ مشا بداية تعميق الدراسة في 
تظــؾير السؾقــ  االلكترولــي لمكميــة وت ويــده با ــدث السدــتجدات وذلــػ لتسكــيؽ   -5

لػ اتا ة كتاب الجازات الكميـة الظالب مؽ معرفة اار االانار والتعميسات، وكا
السـالي  اقدـام الكميـة اـالل العـاموالاب يحتؾب عمي معمؾمـات والجـازات كافـة 

عمــــي مؾقــــ  الكميــــة وذلــــػ لسدــــاعدة الظــــالب فــــي الحرــــؾل عمــــي  0219
 السعمؾمات الزرورية والالزمة لتظؾير العسمية التعميسية. 

االمتحالـات وعسـل دهالـات وقؾاطـ  تظؾير ودهان مبشي الكميـة والـيالة قاعـات  -6
بــالظؾب وفؾاالــل اذــبية بــيؽ القظاعــات، وكــالػ تــؾفير كرســي طالــ  بسدــشد 
مؽ الخذ  ال ان والقاعدة مؽ االسـفشا والجمـد االسـكاب، وذلـػ بهـدف تـؾفير 

 التعمـيؼ، ومرفـق لدـيادتكؼ البيئة السشاسنة لمظـالب فـي عسميـة
السدــتشدات الخاالــة بتظــؾير 
قاعـــات االمتحالـــات وقاعـــات 

 الذعنة.  
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 0202 مرـــر إســـتراتيجية تشفيـــا إطـــار فـــي
 الفتـــــــاح عبـــــــد الـــــــرئي  وتؾجيهـــــــات
 بزـــرورة الجسهؾريـــة رئـــي  الديدـــي
 السجتســـــــ  فـــــــي الســـــــرأة دور تع يـــــــ 

 عسميــــــة فــــــي اصيجابيــــــة ومذــــــاركتها
الفـــرر  تكـــافؤ مبـــدأ وتحقيـــق التشسيـــة

فقد  رالـت كميـة التجـارة بجامعـة بشـي 
ســـؾي  عمـــي تع يـــ  دور الســـرأة فـــي 
السذــــاركة فــــي كافــــة االدوار والسهــــام 
دااــل الكميــة ويتزــ  ذلــػ مــؽ اــالل 

 -:الشقاط االتية

 
 
 
 
 
 
 
 

 اجلُسني ثني املسبواح -ه
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 تقمـدت  يـ  محؾريـا كمية التجـارة جامعـة بشـي سـؾي  دورا في السرأة دور يعد -1

 برئاسـة مؽ مشر  وكيل الكمية ومـرورا بداية الهامة السشاال  مؽ عدد السرأة
اصداريــة،  الؾعــائف مــؽ العدرــد جالــ  إلــ  األقدـام العمسيــة دااــل الكميــة وذلــػ

 التـــي السشاالـــ  مـــؽ رؾضـــ  عـــدد ومرفـــق لدـــيادتكؼ تقرير
ـــــرأة تذـــــغمها ـــــي الس ـــــػ اـــــالل ف ـــــي ســـــؾي  وذل ـــــة بش ـــــة التجـــــارة جامع                           كمي

 .0219/0202 العام السالي
 بسـا الكمية وقظاعات السجاالت جسي  ف  الديدات مذاركة الكمية وتدعؼ تذج  -0

 بها . الشداء تسثيل يقل الت  السجاالت فيها
الي جال  السداواة بيؽ الجشدـيؽ عمـي مدـتؾب أعزـاء هيئـة التـدري  والعـامميؽ،  -0

االلذـظة والسجـاالت فدن الكمية تعسل عمي تحقيـق السدـاواة بـيؽ الظـالب فـي كافـة 
رؾضــ  عــدد  بيــان  الخاالــة بالكميــة، ومرفــق ليدــادتكؼ

ولدنة الظمنة والظالنات السذاركة في كافة االلذظة العمسية والثقافية واالجتساإليـة 
 .0219/0202والفشية والرياضية االل العام السالي 
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ــة والسحافغــة عمــي  ــي تــؾفير السيــاه الشغيفــة لظــالب الكمي ــة التجــارة ال تدــعي كمي
 الشغافة الرحية، ويسكؽ تؾضي  ذلػ مؽ االل الشقاط االتية:

 والشغيفـة السجاليـة الذـرب ميـاه بتـؾفير كميـة التجـارة جامعـة بشـي سـؾي  تمت م -1
 السيـاه الـشابير اـالل مـؽ وال ائـريؽ التدري  والعـامميؽ هيئة وأعزاء لمظالب
 ألحاء مبشي الكمية.  جسي  في الستؾفرة

 بجسيـ  الرـحي الرـرف اـدمات تـؾافر كمية التجارة جامعة بشي سؾي  تزسؽ -0
 هيئـة الظالب والعـامميؽ وأعزـاء جسي  يخدم بسا لها التابعة والسنالي إداراتها
 .وال ائريؽ التدري 

 اـالل مـؽ السقدمة الخدمات كفاءة  لرف كمية التجارة جامعة بشي سؾي  تدع  -0
 مــؽ ترشــد  درثــة أجهــ ة تــؾفير عمــ  والعســل الدوريــة لــدورات السيــاه الرــيالة
السياه، وكالػ تؾفير أجه ة تبريد السياه بالكميـة والتاكـد مـؽ الـيالتها  استهالك

 بذكل دورى.
االلتـ ام تعكيؼ مدـتسر لسبشـي الكميـة وذلـػ باسـتخدام االجهـ ة الحدرثـة ومتابعـة  -4

بــاالجراءات الؾقائيــة وذلــػ لمحفــاظ عمــي الــحة العــامميؽ بالكميــة والظــالب مــؽ 
 االمراض ارؾالا وباء كؾرولا السدتجد.

 

  

 انصحيخامليبِ انُظيفخ وانُظبفخ  -و
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ــة أهــداف إن  تكــؾن  أن يجــ  السدــتدامة التشسي
 بالـدور وكالػ االعتراف لمتعميؼ األساسي السبدأ
 فـي واالبتكـار التكشؾلؾجيـا تمعنـه أن يسكؽ الاب
 العمسـي التعـاون  وتع يـ  مرلـة تحتيـة بشيـة بشاء

وفـــي  السدـــتدامة،  التشسيـــة أجـــل مـــؽ الـــدولي
ـــي  ـــة التجـــارة جامعـــة بش ـــػ قامـــت كمي ســـبيل ذل
ــادة االعســال الظالبيــة  ســؾي  بدلذــاء و ــدة ري

وذلــػ بهــدف دعــؼ  والسجتسعيــة 
ــيؽ ا ــار ب ــة، وتذــجي  االبتك الطــالب دااــل الكمي

                                      وتعســـــــــــــــــل هـــــــــــــــــاه الؾ ـــــــــــــــــدة عمـــــــــــــــــي 
 تحقيق األهداف االتية:

لذر ثقافة االبتكـار ودعـؼ ألذـظة االبتكـار  -1
 وريادة االعسال بيؽ الظالب السؾهؾبيؽ بالكمية.

ومذـاري  تذجي  الظالب عمي تقديؼ افكارهؼ وابتكاراتهؼ وتحؾيمها الي مشتجـات  -0
 ريادية باسؼ الكمية والجامعة.

تبشي االفكار االبتكارية والسذروعات الريادية الجدردة وتؾفير بيئة عسـل داعسـة  -0
 وجاذبة لمسذروعات التكشؾلؾجية التظبيكية.

ــة وتقــديؼ  -4 دعــؼ مدــيرة االقترــاد الــؾطشي مــؽ اــالل االهتســام باقترــاد السعرف
 مذروعات والذظة تحقق ذلػ.

   األسبسيخ واهليبكم والثتكبر انصُبعخ -ز
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ــــــــي مذــــــــاري  ومشتجــــــــات  تذــــــــجي  -5 ــــــــة وتحؾيمهــــــــا ال                      الدراســــــــات التظبيكي
 باسؼ الكمية والجامعة.

 
 
 
كمية التجارة جامعة بشـي سـؾي  بتحقيـق  تمت م

 والعــــــامميؽ الظــــــالب جسيــــــ  بــــــيؽ السدــــــاواة
ــــة وأعزــــاء ــــدري  هيئ ــــ  دون  الت ــــ  تسيي  عم
الجـــش  ويتزـــ   أو الـــدرؽأو  العـــرق  أســـاس
 االل الشقاط االتية: ذلػ مؽ 

 لمتسيي  رتعرضؾن  مؽ بحساية الكمية تمت م -1
لمذـكاوى دااـل  مشغؾمـة تـؾفير اـالل مؽ

الكمية تتسثل في وجؾد الـشادرق لمذـكاوب 
 والسقتر ات في جسي  ألحاء الكمية،  يـ 

طريـق  عـؽ الذكاوى  تمػ في التحقيق رتؼ
بالكميـــة وتحـــت  القالؾليـــة مكتـــ  الذـــئؾن 

 .التسيي  أشكال كافة لسش  الرارمة اصجراءات وإتخاذ إشراف عسيد الكمية 

 جسي  بيؽ الحقؾق  في السداواة بتحقيق كمية التجارة جامعة بشي سؾي  تمت م -0
 مؽ بالكمية الخاالة األعسال في يذاركؾن  الارؽ العسال فيهؼ بسا لدرها العسال
داال الكمية وذلػ مؽ االل التؾزي  العادل الخارجية أو  لمجهات السشتسيؽ

 لالإلناء والسهام عمي العسال وذلػ وفقا  لمخظط والسهام السؾضؾعة.

 احلد يٍ أوجّ عدو املسبواح  -ح
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 جسي  بيؽ الحقؾق  في السداواة بتحقيق كمية التجارة جامعة بشي سؾي  تمت م -0
في الحرؾل عمي الخدمات والبراما التعميسية وبراما التكافل  لدرها الظالب

االجتساعي والدعؼ دون تسيي  عمي أساس الجش  أو الدرؽ أو العرق، ومرفق 
رؾض  أعداد الظمنة والظالنات  لديادتكؼ بيان 

 .0219/0202السذاركة في كافة البراما والخدمات االل العام السالي 

 

 

 تدــاهؼ كميــة التجــارة جامعــة بشــي ســؾي  فــي
ـــيؼ جـــؾدة اـــالل مـــؽ السجتســـ  تحدـــيؽ  التعم
 مــ  رتساشــ  بســا الستظــؾرة واألبحــاث العــالي

ـــــــادئ ـــــــة السن ـــــــة التؾجيهي  الرـــــــارمة، الدولي
 بســا الكــيؼ مــؽ بسجسؾعــة ألذــظتها وتدترشــد

البيئــة، وتدـــعي  وا تـــرام االســتدامة ذلـــػ فــي
  ــؾلالكميــة الــي ترســيا السنــادئ واألهــداف 

 الفـــــردب العســـــل وتع يـــــ  االســـــتدامة قزـــــايا
السدــتدامة،  التشسيــة أهــداف  ــؾل والسجتسعــي

 ويتز  ذلػ مؽ االل الشقاط االتية:

 

يدٌ وجمتًعبد حمهيخ  -ط
 يستدايخ 



 

 
25 

قيام كمية التجارة جامعة بشي سؾي  محاضـرة بعشـؾان السذـروعات القؾميـة فـي  -1
ـــــػ بحزـــــؾر االســـــتاذ ـــــل الرابـــــ  وذل ـــــؾمي و ـــــروب الجي                       ضـــــؾء االمـــــؽ الق
ــؾعي لــدب الظــالب بالسخــاطر التــي  ــدكتؾر/ اســالم شــاهيؽ، وذلــػ لتشسيــة ال ال

 تؾاجه االمؽ القؾم  السررب وكيفية التردب لهاه السخاطر.

مذـــاركة كميـــة التجـــارة فـــي مـــؤتسر جسعيـــة التذـــري  الزـــريبي عـــؽ السحـــؾر  -0
االجتســاعي واالقترــادب لمسذــروعات الرــغيرة والستؾســظة لمتشسيــة السدــتدامة 

 مرر. في

( لؾ ـات عـؽ تـاريا التجـارة عبـر العرـؾر وكـالػ عـدد 4إعداد وتركيـ  عـدد ) -0
ـــــة السدـــــتدامة التـــــي تغظيهـــــا 17)                         ( لؾ ـــــة عـــــؽ مجـــــاالت وأهـــــداف التشسي

وذلػ لتشسية وعي الظالب  ؾل العدرـد مـؽ الكـيؼ والسنـادئ  0202رؤية مرر 
 الستعمقة باالستدامة.

  عــدد مــؽ المؾ ــات االرشــادية لمظــالب دااــل مبشــي الكميــة والتــي إعــداد وتركيــ -4
تؾض  السدرجات واالقدام االدارية السختمفة داال الكمية ورؤية ورسالة ومهـام 

بالمؾ ـات  واهداف كل قدؼ داال الكميـة، مرفـق لدـيادتكؼ ممـف 
الخاالـــة باالقدـــام االداريـــة دااـــل الكميـــة، وكـــالػ تركيـــ  عـــدد مـــؽ المؾ ـــات 

لسشرـؾر عميهـا دااـل التحاررية وذلـػ بهـدف تؾضـي  السخالفـات والعقؾبـات ا
   الكمية والجامعة وفقا  لمقؾاعد والمؾائ  وقالؾن تشغيؼ الجامعات.

دااــل  لحركــة الظــالب األولؾيــة كميــة التجــارة جامعــة بشــي ســؾي  بدعظــاء تمتــ م -5
تحدرـد مشـاطق داـؾل واـروج الظـالب والعـامميؽ  االل وذلػ مؽ واارج السبشي

 ديارات.وكالػ تحدرد اماكؽ االلتغار لمظالب وال
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ــة مــؽ يحــيط -6 ــة مدــا ات كافي ــي الكمي ــػ بهــدف  الخزــراء الس روعــات بسبش وذل
                   الكربـــؾن  والنعاثــات التمـــؾث مــؽ السحافغــة عمـــي السغهــر العـــام لمكميــة والحـــد

 داال الكمية.
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 العـام بالرـال  ممتـ م عمسي مجتس  سؾي  الي بشاءكمية التجارة جامعة بشي  تهدف
 جسيـ  تستـ  التأثير وضسان وامق االجتساإلية التحديات مؾاجهة عم  القدرة وتدعؼ

ــامميؽ بالكميــة واالزدهــار، ويسكــؽ تؾضــي  اظــؾات  بالدــالم الظــالب والؾافــدرؽ والع
 الكمية في ارساء منادئ الدالم والعدل بيؽ الظالب في الشقاط االتية:

قامت الكمية بالذاء و دة متابعة الؾافدرؽ وذلـػ بهـدف رالـد وتحدرـد السذـاكل  -1
الخاالــــة بالؾافــــدرؽ والعســــل عمــــي  مهــــا، 
واعداد اظة لتدؾيق البراما الدراسـية فـي 
مر متي النكالؾريؾس والدراسات العميـا فـي 
الدول العربية واالفريكية، ومرفق لدـيادتكؼ 

ة بالذـاء السدتشدات الخاال 
 و دة متابعة الؾافدرؽ.

                     تظبيــــــــــق لغــــــــــؼ االمتحالــــــــــات بشغــــــــــام  -0
ـــــي  )النابـــــل شـــــيت( والترـــــحي  االلكترول
لالمتحالــــــــات وكــــــــالػ تظبيــــــــق أعســــــــال 
الكشتروالت االلكترولية وذلػ بهدف تحقيق 

 العدالة بيؽ جسي  الظالب. 

 

 

 

انسالو وانعدل واملؤسسبد  -ى
 انقويخ
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كميـــة التجـــارة جامعـــة بشـــي  تدـــعي
 جسيـ  عم  الشجاح في الرغنة سؾي  الي
ــ  الجبهــات ــػ مــؽ اــالل تع ي  التفــاهؼ وذل
ـــــيؽ ـــــات ب ـــــ  الثقاف ـــــ  ودف  أالـــــحاب جسي

 إلــ  الكميــة وتهــدف اقترــادي ا، السرــمحة
 عـالسيؾن  طـالب واـريجيؽ لدرها يكؾن  أن

 الظـــــرق  وإ ـــــدى. ومتفهســـــؾن بالسعرفـــــة
 العالقــــات الالزمــــة لتحقيــــق هــــاا الهــــدف

 رير والسشغسات الجامعات، م  السؤسدية
 مـؽ متشؾعـة مجسؾعـة االل مؽ الحكؾمية

 .                                التعاون والذراكات

 

 

 

 

 

 عقد انشراكبد نتحقيق الْداف -ك
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 األمــر رتعمــق عشــدما الشجــاح مفتــاح هــي الذــراكات أن عمــ  رــدل وهــاا 
التي قامـت بهـا  السدتدامة، وفيسا رمي البروتؾكؾالت والذراكات التشسية بأهداف

 الكمية م  السشغسات والهيئات الحكؾمية ورير الحكؾمية :

بروتؾكؾل التعاون بيؽ كمية التجارة والذركة السررية لالتراالت بذان تـدري   -1
 وتؾعي  الظالب واريجي كمية التجارة بشي سؾي . 

 بروتؾكؾل التعاون بيؽ كمية التجـارة وبشـػ مرـر فـي مجـال التـدري  والتؾعيـ  -0
 وذلػ لخدمة قظاع كبير مؽ طالب واريجي كمية التجارة بشي سؾي .

مذـــاركة كميـــة التجـــارة فـــي مـــؤتسر جسعيـــة التذـــري  الزـــريبي عـــؽ السحـــؾر  -0
االجتســاعي واالقترــادب لمسذــروعات الرــغيرة والستؾســظة لمتشسيــة السدــتدامة 

 في مرر.

مذـــاركة كميـــة التجـــارة فـــي  -4
لــــــــــدوة بعشـــــــــــؾان ثـــــــــــؾرة 

تحـؾل الرقسـي السعمؾمات وال
واثـــــاره عمـــــي السحاســـــبيؽ 
ــة  والســراجعيؽ بسقــر اكاديسي
الدــــادات لمعمــــؾم االداريــــة 

 بالقاهرة.
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  القاء التعريفي لذركة سامدؾلا بكمية التجارة لذرح امكاليات الذاشات التفاعمية -5
 الجامعة.وكيفية استخدامها في العسمية التعميسية وذلػ بحزؾر باقي كميات 

 

 

                          

 

  


