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دوس اٌّششف اٌتشثىٌ فٍ تخطُػ وتطىَش ِٕبهح اٌشَبظُبد
أوالً  :دوس اٌّششف اٌتشثىٌ فٍ األهذاف
 دساعخ خُّغ ِىىٔبد إٌّهح ِغ األخز فٍ االػتجبس حبخخ اٌطبٌت ٌفهُ اٌظىاهش اٌطجُؼُخ ووُفُخ إعهبَ اٌشَبظُبد فٍ هزا اٌفهُ ووزٌه حبخخ اٌطبٌت العتخذاَ األعبٌُت اٌشَبظُخ فٍ اٌجحث واٌتفغُش واٌتحًٍُ ِغ تىظُح أثش رٌه ػًٍ ثمبفخ وحعبسح اٌّدتّغ وِحبوٌخ إػذاد .اٌطبٌت ٌٍّهٓ اٌتٍ تغتفُذ ِٓ اٌشَبظُبد
 اعتخذاَ األعبٌُت اإلششافُخ (اٌضَبساد اٌصفُخ  ،اٌذسوط إٌّىرخُخ  ،اٌضَبساد اٌّتجبدٌخ، اٌمشاءاد اٌّىخهخ  ،إٌذواد  ،وسػ اٌؼًّ  ،اٌذوساد اٌتذسَجُخ  ،إٌششاد  )…… ،فٍتذسَت اٌّؼٍُّٓ ػًٍ وُفُخ صُبغخ األهذاف اٌتؼٍُُّخ فٍ ثؼط اٌّىاظُغ اٌذساعُخ ِغ تىظُح أهُ األخطبء اٌشبئؼخ اٌتٍ َمغ فُهب اٌّؼٍّىْ ػٕذ صُبغخ األهذافاعتخذاَ األعبٌُت اإلششافُخ ِغ اٌّؼٍُّٓ فٍ تذسَجهُ ػًٍ وُفُخ لُبط ِذي تحمُك األهذافتىظُح أهُّخ األهذاف فٍ تطىَش خُّغ ِىىٔبد إٌّهح

ثبُٔب ً  :دوس اٌّششف اٌتشثىٌ فٍ اٌّحتىي:
اعتخذاَ األعبٌُت اإلششافُخ اٌّتٕىػخ فٍ تذسَت اٌّؼٍُّٓ ػًٍ اعتخشاج ِحتىي اٌتؼٍُ
تذسَت اٌّؼٍُّٓ ػًٍ تحًٍُ ِحتىي ثؼط ِمشساد اٌشَبظُبد
 .أخز آساء اٌّؼٍُّٓ وثؼط أوٌُبء األِىس فٍ ٔىاحٍ اٌمصىس فٍ ِمشساد اٌشَبظُبد
ِ .غبػذح اٌّؼٍُ اٌدذَذ ػًٍ تىصَغ ِمشساد اٌشَبظُبد اٌتٍ َمىَ ثتذسَغهب
 .ػمذ ٌمبءاد تٕشُطُخ ٌزوٌ اٌحبخخ ِٓ اٌّؼٍُّٓ ٌتىظُح ثؼط اٌّفبهُُ اٌشَبظُخ
إػذاد ٌمبءاد ِغ ثؼط اٌطالة اٌّتُّضَٓ فٍ اٌّبدح ٌٍىلىف ػًٍ ثؼط اٌّشىالد اٌتٍ
 .تؼتشظهُ فٍ ِمشساد اٌشَبظُبد وِحبوٌخ دساعتهب

ثبٌثب ً  :دوس اٌّششف اٌتشثىٌ فٍ غشق اٌتذسَظ :
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اٌّشبسوخ ِغ اٌّؼٍُّٓ فٍ إصذاس دًٌُ ٌّمشساد اٌشَبظُبد ثحُث َحتىٌ ػًٍ غشق )(1

تذسَظ ِتٕىػخ تغبػذ اٌّؼٍُ فٍ اختُبس غشَمخ اٌتذسَظ إٌّبعجخ  ،وفٍ حبٌخ تىفش دًٌُ
ِؼٍُ ِؼذ ِغجمب ً ِٓ اٌىصاسح َتُ االختّبع ِغ اٌّؼٍُّٓ وِٕبلشخ ِب َحتىٌ ػٍُه ِٓ خجشاد
 .تتصً ثبٌّمشس
 .تذسَت اٌّؼٍُّٓ أثٕبء اٌخذِخ ػًٍ أعبٌُت وغشق اٌتذسَظ اٌّختٍفخ )(2
 .تمذَُ دسوط ّٔىرخُخ َتُ ِٓ خالٌهب تىظُح غشَمخ تذسَظ ِؼُٕخ )(3
االعتفبدح ِٓ إٌششاد اٌتشثىَخ واٌمشاءاد اٌّىخهخ فٍ اغالع اٌّؼٍُّٓ ػًٍ غشق )(4
 .اٌتذسَظ اٌحذَثخ
ٔمً اٌخجشاد اٌّتُّضح فٍ غشق اٌتذسَظ ثُٓ ِؼٍٍّ اٌشَبظُبد ِٓ خالي اٌضَبساد )(5
 .اٌصفُخ اٌتٍ َمىَ ثهب اٌّششف
حث اٌّؼٍُّٓ ػًٍ تطىَش لذساتهُ وأعبٌُت تذسَغهُ واإلَؼبص ٌهُ ثبلتٕبء ثؼط اٌىتت اٌتٍ )(6
 .تغبػذهُ فٍ رٌه

 :ساثؼب ً  :دوس اٌّششف اٌتشثىٌ فٍ وعبئً اٌتؼٍُُ
اٌؼًّ ػًٍ إٔشبء ِشوض ِتخصص فٍ تصُُّ وإٔتبج وعبئً تؼٍُُ اٌشَبظُبد وتذسَت )(1
 .اٌّؼٍُّٓ ػًٍ إٔتبخهب واعتخذاِهب
اٌتٕغُك ِغ لغُ تمُٕبد اٌتؼٍُُ إلػذاد دوساد تذسَجُخ ٌٍّؼٍُّٓ فٍ وُفُخ اعتخذاَ تمُٕبد )(2
 .اٌتؼٍُُ اٌحذَثخ

 .تصىَش ثؼط اٌذسوط إٌّىرخُخ ػًٍ أششغخ فُذَى وػشظهب ػًٍ اٌّؼٍُّٓ )(3
تحذَذ واختُبس أٔغت اٌىعبئً ٌجؼط اٌّىاظُغ ػًٍ أعبط تدشَجٍ ثإششاف اٌّتخصصُٓ )(4
 .فٍ اٌىعبئً اٌتؼٍُُّخ
إلبِخ اٌّؼبسض اٌتؼٍُُّخ اٌتٍ تشوض ػًٍ إػذاد اٌىعبئً اٌتؼٍُُّخ اٌحغُخ ووظغ خىائض )(5
 .لُّخ ٌٍّتُّضَٓ ِٓ اٌّشبسوُٓ فُهب
 .تشدُغ اٌّؼٍُّٓ ػًٍ اثتىبس وعبئً تؼٍُُّخ وتمذَُ اٌحىافض إٌّبعجخ ٌهُ )(6
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 :خبِغب ً  :دوس اٌّششف اٌتشثىٌ فٍ األٔشطخ اٌتشثىَخ
اٌؼًّ ػًٍ تشىًُ ٌدبْ ٌتىظُح اٌؼاللخ ثُٓ إٌّهح وأٔشطخ اٌطالة وتحذَذ اٌخجشاد )(1
 .اٌّتصٍخ ثبألػّبي واٌّهٓ
اٌتخطُػ ألوخه إٌشبغ اٌتؼٍُُّخ اٌّصبحجخ ٌٍّٕهح ثحُث َغهُ وً ٔشبغ فٍ إوغبة )(2
 .اٌطالة اٌّضَذ ِٓ اٌخجشاد
 .حث اٌّؼٍُّٓ ػًٍ إخشاء ِغبثمبد سَبظُخ تخبغت لذساد ػٍُب ثُٓ اٌطالة )(3
 .حث اٌّؼٍُّٓ ػًٍ االشتشان فٍ ػعىَخ اٌدّؼُخ اٌغؼىدَخ ٌٍؼٍىَ اٌشَبظُخ )(4
تٕظُُ صَبساد ٌٍّؼٍُّٓ واٌطالة إًٌ اٌّذاسط اٌتٍ َتىفش ثهب ِؼشض أو ِؼًّ ٌّبدح )(5
 .اٌشَبظُبد
تذسَت اٌّؼٍُّٓ ػًٍ االعتفبدح ِٓ ثؼط األٌؼبة أو اٌخذع اٌشَبظُخ اٌتٍ تثُش اهتّبَ )(6
 .اٌطالة

 :عبدعب ً  :دوس اٌّششف اٌتشثىٌ فٍ ػٍُّخ اٌتمىَُ
إػذاد اعتجبٔخ تغتطٍغ آساء اٌّؼٍُّٓ واٌطالة وأوٌُبء األِىس وِذي تمجٍهُ ٌجؼط خىأت )(1
 .إٌّهح وإخشاء دساعبد حىي رٌه
 .تمىَُ آساء اٌّؼٍُّٓ ِٓ خالي تفبػً اٌّؼٍُ فٍ األعبٌُت اإلششافُخ )(2
 .تحًٍُ ٔتبئح االختجبساد وحصش خىأت اٌمىح واٌعؼف واٌّغبهّخ فٍ ػالج اٌّشىالد )(3
 .تذسَت اٌّؼٍُّٓ ػًٍ اعتخذاَ أدواد اٌمُبط واٌتمىَُ )(4
 .تذسَت اٌّؼٍُّٓ ػًٍ وُفُخ ثٕبء اختجبس تحصٍٍُ )(5
 .تذسَت اٌّؼٍُّٓ ػًٍ صُبغخ األعئٍخ اٌّىظىػُخ )(6
 .تذسَت اٌّؼٍُّٓ ػًٍ وُفُخ ِشاػبح اٌفشوق اٌفشدَخ ثُٓ اٌطالة )(7
 .تىػُخ اٌّؼٍُّٓ ثذوسهُ اٌفؼبي فٍ تمىَُ وتطىَش إٌّهح )(8
 .االعتفبدح ِٓ األعبٌُت اإلششافُخ فٍ تذسَت اٌّؼٍُّٓ ػًٍ اٌطشَمخ اٌؼٍُّخ ٌتمىَُ إٌّهح )(9
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