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 د/ ايم عشفبد يختبس0يذيش ٔحذ انميبط ٔانتمٕيى : ا

 د/ ايبل يختبس انُحهخ0َبئت يذيش انٕحذح : ا

 

عهيى انجبيعٗ يٍ خالل تحغيٍ يذخالتّ تٗ انيّ َُٔشذِ الصالح انعفٗ اطبس يب َغ -

نُظى انميبط ٔانتمٕيى ٔااليتحبَبد ثبعتخذاو  ٔتجٕيذ يخشجبتّ فأٌ انتطٕيش انًغتًش

ى انًغتٓذفخ) انًعشفيخ ٔانًٓبسيّ يبط يخشجبد انتعهاعبنيت تمٕيى حذيثّ تتضًٍ ل

انّ ٔانشفبفيخ جشايج انذساعيخ فٗ اطبس يٍ انعذانعبيخ( نهًمشساد ٔانٔ عًهيخٔان

 شٖ جبيعخطت انجيطنٔانتمٕيى ثكهيخ اط ٔحذِ انميبٓذف انيّ  ٔانًٕضعيّ ْٕٔ يب ت

 لُبح انغٕيظ 

 

 سؤيخ انٕحذح: 

 تتطهع ٔحذح انميبط انتمٕيى ثكهيخ انطت انجيطشٖ جبيعخ لُبح انغٕيظ  

َظى انميبط ٔانتمٕيى ٔصُبعخ اإلختجبساد ٔتمٕيى فٗ أٌ تكٌٕ ٔحذح سائذح يتًيضح 

 َٕاتج انتعهى.

 :سعبنخ انٕحذح 

ميبط ٔانتمٕيى ثبنكهيخ تٓذف انٕحذح ئنٗ تأْيم كٕادس يتًيضح نتُفيز يُظٕيخ ان -

يٍ خالل أدٔاد ليبط يمُُخ ئحصبئيب فإ انفشص نتحميك انعذانخ ٔانشفبفيخ ٔتكب

يخ ٔانعًهيخ ُى انًعشفيخ ٔانزْٔتمٕيى يخشجبد انتعهثُبءا عهٗ أعظ عهًيخ دليمخ 

  نشفع كفبءح انعًهيخ انتعهيًيخ.

 أْـذاف انٕحذح : 

عًهيبد انميبط ٗ ثأًْيخ تطٕيش ٔسفع يغتٕٖ انٕعَشش ثمبفخ انميبط ٔانتمٕيى  -1

 .ٔانتمٕيى كأحذ يذاخم تحغيٍ يُظٕيخ انتعهيى انجبيعٗ

او آنيبد حذيثخ إلداسح انًغبًْخ فٗ ئَشبء ٔتطٕيش انجُيخ انتحتيخ نهكهيخ ثاعتخذ -2

 َظى انتمٕيى ٔاإليتحبَبد ٔتطٕيشْب ٔئعتخذاو طشق حذيثخ نهميبط.

ئعذاد أدنخ نهضٕاثظ ٔانًعبييش انالصيخ إلتًبو عًهيبد انميبط ٔانتمٕيى انًغتُذح  -3

 بييش األكبديًيخ انميبعيخ انتٗ تتجُبْب انكهيخ.ئنٗ انًع

ثيبَبد نُتبئج اإليتحبَبد  تجُٗ َظى اإليتحبَبد اإلنكتشَٔيخ ٔئَشبء لٕاعذ -4

 نجًيع انفشق انذساعيخ.

 نًعبييش انًحذد نهًمشساد انذساعيخ.ئَشبء ثُٕن أعئهخ فٗ ضٕء األْذاف ٔا -5

انتخطيظ نًشبسيع انميبط ٔانتمٕيى ٔتُفيزْب ثًب يتٕاكت يع احذث انتطٕساد  -6

 يى .ط ٔانتمٕفٗ يجبل انميب



ئجشاء عًهيخ انتمٕيى انًغتًش نهعًهيخ انتعهيًيخ يٍ خالل ليبط يذٖ تحمك  -7

 ٍ ٔانطالةيعبييش ألداء نٓيئخ انتذسيظ ٔاإلداسيي

ئعذاد انًذسثيٍ فٗ يجبل انميبط ٔانتمٕيى ْيئخ انتذسيظ ٔتذسيت أعضبء   -8

 ثاعتخذاو آنيبد يتطٕسح.

ٔضع آنيبد نهتٕاصم ثيٍ انٕحذح ٔثيٍ يشكض انميبط ٔانتمٕيى ثبنجبيعخ ٔتجبدل  -9

 انخجشاد.

ئلبيخ انذٔساد انتذسيجيخ نهتذسيت عهٗ كيفيخ ثُبء انًمبييظ ٔتطجيمٓب  -10

األعئهخ ٔانتذسيت عهٗ ثُبء  ثُٕن ٔتحهيم َتبئجٓب ٔتفغيشْب ٔكيفيخ ثُبء

  TLOSاإلختجبساد انًٕضٕعيخ فٗ ضٕء انُتبئج انتعهيًيخ انًغتٓذفخ 

 انًغبًْخ فٗ أٖ أَشطخ أخشٖ يشتجطخ ثًجبل انميبط ٔانتمٕيى  -11

نهطالة عٍ آدائٓى فٗ عًهيبد انشاجعخ انًُبعجخ  انتغزيخ نيبد تطجيك آ -12

 جخ.صحيحيخ انًُبعتانتمٕيى ٔاتخبر اإلجشاءاد ان

 

 

 


