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امللدمت
هبره مخخصسة كً اليلُت :
ً
جإطظذ ولُت الخلىق كام  0991ووان كظما مً ولُت الؼسَِت والحلىق لخـبذ ولُت مظخللت ُام
 7997وواهبذ اليلُت وؼإة الجامِت وجوىزها لدظاهم في جلدًم حِلُم كاهىوي ُالي الجىدة ًسهص ُلى الىىُُت
واإلاىاثمت بحن ألاؿالت واإلاِاؿسة وَِوي للبِد الِملي في جوبُم الِلم اللاهىوي ؤهمُت خاؿت وجوسح اليلُت
بسهامجي البيالىزٍىض واإلااحظخحر في اللاهىن وجلم هخبت مً ؤُلاء هُئت الخدزَع جخسحىا مً حامِاث ؤحىبُت
ً
ً
وُسبُت وجدىىَ لدحهم الخبراث الِلمُت والِملُت مما ؤكفى جىىُا ؤزسي الِملُت الخدزَظُت وجىىُا في الخبراث لدي
الولبت الرًً جخسحىا في اليلُت وَؼٔلىن آلان مىاؿب ومساهص مسمىكت في ألاحهصة الللاثُت والِمل اللاهىوي
واإلاداماة بؼيل خاؾ.
وجدسؾ اليلُت ُلى مساحِت خووها وجددًثها بما ًىاهب ؤخدر الخىحهاث ومِاًحر الجىدة والاُخماد
إلااطظاث الخِلُم الِالي ،وجدسؾ ُلى جددًث اإلاساحّ اللاهىهُت باطخمساز وجىىَّ وطاثل الحـىٌ ُل اإلاِسفت
الل اهىهُت ومجها الىطاثل الالىتروهُت مً خالٌ الاػتران في البرامج اإلاخخــت (بسهامج ُدالت اللاهىوي) والاػتران
في كىاُد البُاهاث اإلاخخــت والدوزٍاث اللاهىهُت باللٔاث الِسبُت والاهجلحزًت والفسوظُت وجلم اليلُت كاُاث
جدزَع مصودة بىطاثل حظهل الِملُت الخِلُمُت واأللىاح الرهُت وؤحهصة الِسق الالىتروهُت وجلم اليلُت كاُت
مسافِاث مصودة بىطاثل الِسق للـىث والـىزة وحظخخدم للخوبُلاث الِملُت ومىاكؼت السطاثل الجامُِت
،هما جدسؾ اليلُت ُلى الخىاؿل مّ اإلاجخمّ اإلادلي مً خالٌ جلدًم الخبرة واإلاؼىزة والخدزٍب ،وَِخبر اإلااجمس
الِلمي الري حِلده ولُت الحلىق ؤهم ألاوؼوت التي مً خاللها ًخم الخىاؿل مّ اليلُاث ألاخسي خازج ألازدن
وداخله وٍخـف إلاىكىَ ذو اهخمام ُالمي وٍإخر اإلااجمس ؿفخه الدولُت مً خالٌ الاػتران الىاطّ لباخثحن مً
ً
ً
داخل ألازدن ومً خازحه في مىاطبت ُلمُت حؼهد وؼاها وجبادال للخبراث وؤلاطهام في هسح الحلىٌ للللاًا اإلاثحرة
للسؤي الِام وذاث الاهخمام الِالمي واإلادلي.
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Vision:
:السئٍت
Leadership and excellence in the field of legal ً
studies in accordance with local, regional and السٍادة والخمحز في مجاٌ الدزاطاث اللاهىهُت وفلا
international quality standards.

.إلاِاًحر الجىدة اإلادلُت وؤلاكلُمُت والدولُت
:السطالت

The faculty of law aspires to enhance the legal
knowledge of the theoretical knowledge and
practical skills for its students in accordance with the
needs of the labor market, applied scientific research

جخولّ ولُت الحلىق بلى حِصٍص اإلاِسفت اللاهىهُت
باإلاهازاث الىٌسٍت والِملُت لخسٍجي اليلُت وبما ًلبي
اخخُاحاث طىق الِمل والبدث الِلمي الخوبُلي
.ّوالخىمُت اإلاظخدامت للمجخم

and sustainable development of socity.
Values:
:اللُم الجىهسٍت
The objectives of the faculty of law are based on a جلىم ؤهداف ولُت الحلىق ُلى حملت مً اإلاِاًحر
number of ethical standards and values derived from واللُم ألاخالكُت اإلاظخمدة مً كُم اإلاجخمّ الِسبي
the values of the Arab-Muslim society and are
: ومجها،اإلاظلم الظامُت وحِمل ُلى الالتزام بها
committed to them, including:
. الؼفافُت والجزاهت واإلاظاءلت-7
1) transparency, integrity and accountability.
. الِدٌ واإلاظاواة-2
2) Justice and equality.
.َ الخمحز وؤلابدا-3
3) Excellence and creativity.
. الاهخماء والىالء-4
4) Sense of belonging and loyalty.
. الجىدة والخدظحن اإلاظخمس-5
5) Quality and continuous improvement.
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الخؼت الاطتراجُجُت
ً
ً
حؼيل الخوت الاطتراجُجُت ألي ماطظت هسٍلا وحملت مً ألاهداف جومذ اإلااطظت بلى جدلُلها وخؼد ول
الواكاث مً ؤحل هرا الهدف الىبحر،وإلاا واهذ الخوت ؤلاطتراجُجُت هي جـىز مظخلبلي للماطظت فلد كامذ ولُت
الحلىق في حامِت حسغ بةُداد خوت اطتراجُجُت لخِىع واكّ اليلُت وهمىخاتها اإلاظخلبلُت.
وتهدف الخوت الاطتراجُجُت ليلُت الحلىق بلى الازجلاء بجىدة الِلمُت والخِلُمُت وؤُلاء هُئت الخدزَع وبُداد
ً
ً
خسٍجحن ذو حىدة ُالُت مخمحزًً ُلمُا وماهلحن مهىُا إلاىاهبت مخولباث واخخُاحاث الظىق وحِصٍص البدث الِلمي
والدزاطاث الِلُا.
اإلاـادز السثِظُت التي جم الاُخماد ُلحها إلُداد الخوت الاطتراجُجُت لليلُت وهي:
 -7الاطتراجُجُت الىهىُت لخىمُت اإلاىازد البؼسٍت .2125-2176
()http://www.mohe.gov.jo/ar/Documents/National%20HRD%20Strategy-ar.pdf
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الىزكت الىلاػُت الظابِت لحلسة ؿاخب الجاللت اإلالً ُبدهللا الثاوي.
الخوت الاطتراجُجُت لىشازة الِدٌ.2127-2177
()http://www.moj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=127
خوت جدفحز الىمى ؤلاكخـادي الازدوي 2122-2178
()http://www.ncare.gov.jo/OurNCAREPages/TOPMENU/001.pdf
الخوت الاطتراجُجُت للجامِت .2177-2173
الخوت الاطتراجُجُت لليلُت الظابلت.2177-2172
الخوى الاطتراجُجُت لبِم اليلُاث (ولُت التربُت حامِت حسغ ،ولُت الحلىق حامِت ماجه ،ولُت الؼسَِت
واللاهىن حامِت خاثل)
مِاًحر كمان الجىدة .2176
دلُل مِاًحر كمان الجىدة لبرامج الحلىق (اللاهىن) 2175
مساخل بكداد الخؼت الاطتراجُجُت

جم بكداد الخؼت الاطتراجُجُت ليلُت الخلىق وفلا ملجمىكت مً املسحلُاث ألاطاطُت وهي :
 -7زئٍت اليلُت وزطالتها وكُمها وؤهدافها .
 -2مساحِت الخوت الظابلت  2177-2172وجددًد هلان اللىة واللِف والفسؾ والخددًاث التي خالذ دون
جدلُم ألاهداف.
 -3الاػتران في دوزة جدزٍبُت للخِسف ُلى مساخل وؤطالُب الخخوُى الاطتراجُجي وؤهدافه.
 -4الاهالَ ُلى بِم الخوى ؤلاطتراجُجُت لبِم اإلااطظاث اإلاؼابهت والاطخفادة مً ألافياز فحها.
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ُ -5لد الاحخماُاث ومىاكؼت بىىد الخوت ومً زم ؿُآتها وُسكها للىلاغ وؤلاكساز في اليلُت.
 -6اجباَ حِلُماث مِاًحر الاُخماد وكمان الجىدة الـادزة ًُ هُئت اُخماد اإلااطظاث الخِلُم الِالي في ألازدن .
 -7بحساء الخدلُل السباعي هلان اللىة واللِف والفسؾ واإلاخاهس (.) SWOT analysis
الخدلُل السباعي للبِئت الداخلُت والخازحُت ()SOWT analysis
حهدف الخدلُل السباُُةلى جدلُل الىكّ الِام لليلُت ُلى ؤطاض جددًدُىاؿس اللىة واللِف في البِئت
الداخلُت،والفسؾ واإلاخاهس في البِئت الخازحُتوؤزسها في كدزة اليلُت ُلى جىفُر الخوت ؤلاطتراجُجُت والىؿىٌ الى
ألاهداف اإلاىكىُت مً خالٌ جددًد ُىامل اللىة والِمل ُلى جىمُتها وجوىٍسها والحفاي ُلحها وحِصٍص الفسؾ
اإلاخاخت ودزاطت بمياهُت اطدثمازها لىجاح الخوت الاطتراجُجُت باإلكافت بلى مِالجت ُىامل اللِف وجدىٍلها بلى
هلان كىة ومِالجت التهدًداث والِمل ُلى جللُل مً آزازها الظلبُت.

ً
ؤوال :جدلُل البِئت الداخلُت لليلُت
لدي ولُت الحلىق مجمىُت مً هلان اللىة التي مً اإلامىً اطدثمازها وجوىٍسها والحفاي ُلحها مً ؤحل جدلُم
ً
زئٍت وزطالت وؤهداف اليلُت هما ان هىان مجمىُت مً هلان اللِف التي ًمىً ججاوشهاوالتي جازس طلبا ُلى
اليلُت مما ٌظخدعي جىخحها.

نقاط القوة
 -0هُئت جدزَظُت مخمحزة وذاث خبراث ُالُت في ؤُماٌ اللاهىن وجىىَ مـادز الؼهاداث لدحهم.
 -8هُئت بدازٍت مخمحزة ومدزبت وذاث خبراث ُالُت في ألاُماٌ ؤلادازٍت.
 -1بمياهُت جوىٍس الخوى الدزاطُت بما ًلبي اخخُاحاث خسٍجي اليلُت والظىق.
ً
-4وحىد بسهامج دزاطاث ُلُا وجددًدا بسهامج ماحظخحر خلىق وبسهامج ماحظخحر الخدىُم الدولي.
ٌِ -5مل ؤُلاء هُئت الخدزَع ُلى حِسٍف الولبت بلُم وؤخالكُاث الِمل في اإلاهً اللاهىهُت والللاء واإلاداماة
والىُابت الِامت.
ً
 -6دُم البدث الِلمي ألُلاء هُئت الخدزَع مالُا.
 -7اُخماد طاُاث دزاطت كمً الخوت اإلاخــت للخدزٍب الِملي والبدث الِلمي في اليلُت.
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 -8الخِاون والاهفخاح واإلاؼازهت في الاوؼوت اإلادلُت وؤلاكلُمُت والدولُت وجبادٌ الخبراث مّ اليلُاث اإلاىاًسة
وجىفحر بِئت خاؿت للماجمساث والىدواث الِلمُت.
 -9وظبت الوالب بلى ؤُلاء هُئت الخدزَع في اليلُت جدُذ الخفاُل بحن ؤُلاء هُئت الخدزَع والوالب بما ًلمً
للولبت جللي اإلاِلىماث بؼيل حُد.
 -01حِلد بدازة اليلُت للاءاث مظخمسة مّ الولبت اإلاظخجدًً واإلاىخٌمحن إلاخابِت اخخُاحاتهم.
 -00جلىم اليلُت بخلدًم الاطدؼازاث اللاهىهُت اإلاجاهُت إلااطظاث اإلاجخمّ اإلادوي ولألفساد في خاٌ هلب هره
ً
الاطدؼازاث هما ًمىً جلدًم بِم الخدماث اللاهىهُت ألاخسي مجاها لألفساد الرًً ال حظمذ ًسوفهم اإلاادًت
بخٔوُت جيالُفها وذلً مً خالٌ جىفحر ؤًمُل خاؾ ُلى مىكّ اليلُت ًخم ؤلاحابت ُلُت مً اليادز الخدزَس ي لليلُت.
 -08ؤلاًفاد وؤلابخِار للولبت اإلاخفىكحن الرًً جدخاج اليلُت بلى جخــاتهم.
 -73السطىم الدزاطُت اإلاِلىلت واإلاىاطبت إلاٌِم ألاطس ألازدهُت والىافدًً ،والخـىماث واإلايافأث للمخمحزًً مً
الولبت.

نقاط الضعف
 -0الترهحز ُلى الجىاهب الىٌسٍت في الخوت الخدزَظُت.
-8كِفةطخلساز وظبي ألُلاء هُئت الخدزَع.
 -1كِف ألاخظاض باألمً الىًُفي هدُجت بكخـاز الِلىد ُلى الخجدًد إلادة طىت واخدة ليادز اليلُت.
-4كِف جىفحر ؤدواث الخِلُم الالىترووي همخخبراث حِلُمُت خدًثت.
-5كِف وحىد هٌام جلُُم فِاٌ ألداء ؤُلاء الهُئت الخدزَع لبِلهم البِم ومً حاهب آخس جلُُم الوالب
ألُلاء هُئت الخدزَع.
-6كِف وحىد هٌام واضح للخىاؿل مّ الخسٍجحن وكلت وحىد دزاطاث ًُ الىاكّ الِملي للخسٍجحن واخخُاحاث
الظىق.
 -7كلت الخدزٍب ُلى الِمل اللاهىوي مً خالٌ الخىاؿل واإلاؼاهداث في اإلاُدان (اإلاداهم).
ً -8ىحد كِف في اليؼاهاث التي جسبى بحن اليلُت واإلاجخمّ اإلادلي وذلً مً خالٌ ُدم وحىد جخوُى مظبم.
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ً
زاهُا :جدلُل البِئت الخازحُت لليلُت.
لدي ولُت الحلىق مجمىُت مً الفسؾ التي ًمىً اطخٔاللها بدُث كد حظاهم في جدلُم زئٍت وزطالت وؤهداف
ً
اليلُت ،وباإلالابل زمت مجمىُت مً اإلاخاهس التي كد جازس طلبا ُلى بهجاح خوت اليلُت مما ٌظخدعي ججىبها ؤو
الِمل ُلى مِالجتها.

الفرص
 -0اإلاىكّ اإلاخىطى للجامِت بدُث جلّ ُلى هفع اإلاظافت بحن خمع مدافٌاث مً مدافٌاث اإلاملىت
(بزبد،اإلافسق،عجلىن،البللاءُ،مان (الِاؿمت).
 -8الوبُِت الجٔسافُت اإلامحزة للجامِت والٌسوف اإلاىاخُت اإلاالثمت واإلاِخدلت في ول فـىٌ الِام.
 -1مىددظهُالث هبحرة للولبتألازدهُحن بـفت ُامت والولبت الىافدًً بـفت خاؿت وحظهُل مِامالتهم لجربهم
للدزاطت في اليلُت.
 -4حِسٍف اإلاجخمّ بإهمُت الِمل اللاهىوي مً خالٌ اليؼساث وؤلاُالهاث.
 -5الخىحه هدى اإلادازض ووؼس الثلافت اللاهىهُت لدي الولبت وحِسٍفهم بالخخـف ومصاًا الخخـف وجىححههم
الُه.
 -6الظعي هدى الخِاون اإلاؼترن مّ الجامِاث الِسبُت والِاإلاُت في جبادٌ وهلل اإلاِسفت اللاهىهُت.
 -7امياهُت خـىٌ اليلُت ُلى بسامج ماحظخحر حدًدة مخمحزة ًخولبها طىق الِمل.
ً
 -8امياهُت بكافت ؤكظام حدًدة في اإلاظخلبل ووفلا الخخُاحاث اإلاجخمّ.
 -9هلب متزاًد ُلى دزاطت اللاهىن بمخخلف دزحاجه الِلمُت.
ُ -01دم وحىد بسهامج ماحظخحر خلىق في مٌِم اإلاىاهم اإلاجاوزة.
 -00كسب الجامِت مً مدىمت بداًت حسغ.

المخاطر
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زفّ مِدٌ اللبىٌ في اليلُاث الحلىق مما ًادي بلى هلف ُدد الولبت.
اللبىٌ اإلاىخد في الجامِاث السطمُت (الحيىمُت)في ولُت الحلىق البرهامج اإلاىاشي.
هثرة ُدد ولُاث الحلىق في اإلاملىت في الجامِاث الحيىمُت والخاؿت.
جدوي ؤطِاز الظاُاث لدزاطت اللاهىن في الجامِاث الحيىمُت والخاؿت واإلاىافظت بحن الجامِاث.
ُدم ؤلاكباٌ ُلى دزاطت اللاهىن بظبب بِم الخِلُداث التي جفسق ُلى اإلاىدظبحن لىلابت اإلادامحن
والللاة.
اإلاخٔحراث الظُاطُت الظلبُت في اإلاىولت وجإزحراتها ُلى الاكخـاد الِالمي والىهني ،مما ًدد مً ؤلاكباٌ ُلى
دزاطت الحلىق.
ً
هجسة الىفاءاث مً ؤُلاء هُئت الخدزَع بدثا ًُ الساجب ألاُلى.
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 -8مىافظت الجامِاث الخازحُت بالدزاطت ًُ هسٍم الىطاثل ؤلالىتروهُت "الاهدظاب" ومىدهم دزحاث ُلمُت
في الحلىق مِترف بها.
 -9بوؼاء حامِت خيىمُت في مدافٌت حسغ.
ُ -01صوف بِم ؤُلاء هُئت الخدزَع ُلى هخابت ؤبدار جوبُلُت جخدم اإلاجخمّ اإلادلي.

وػيل زكم (ً )0بين مصفىفت جددًد املظاثل الاطتراجُجُت بلد جدلُل البِئت الداخلُت والخازحُت لليلُت
وجصيُفها بلى هلاغ اللىة والظلف ( الداخلُت ) ،والفسص واملخاػس( الخازحُت).
مىاػً الظلف الداخلُت

مىاػً اللىة الداخلُت

 -0هُئت جدزَظُت مخميزة وذاث خبراث كالُت في ؤكماٌ اللاهىن  -0الترهيز كلى الجىاهب الىـسٍت في الخؼت الخدزَظُت.
وجىىق مصادز الؼهاداث لدحهم.

 -8هُئت بدازٍت مخميزة ومدزبت وذاث خبراث كالُت في ألاكماٌ  -8طلف بطخلساز وظبي ألكظاء هُئت الخدزَع.
إلادازٍت.
 -1بمياهُت جؼىٍس الخؼؽ الدزاطُت بما ًلبي اخخُاحاث خسٍجي

 -1طلف ألاخظاض باألمً الىؿُفي هدُجت بكخصاز الللىد

اليلُت والظىق.

كلى الخجدًد ملدة طىت واخدة ليادز اليلُت.

ً
 -4وحىد بسهامج دزاطاث كلُا وجددًدا بسهامج ماحظخير خلىق
وبسهامج ماحظخير الخدىُم الدولي.

 -4طلف جىفير ؤدواث الخللُم الالىترووي همخخبراث حللُمُت

ٌ -5لمل ؤكظاء هُئت الخدزَع كلى حلسٍف الؼلبت بلُم وؤخالكُاث

خدًثت.

اللمل في املهً اللاهىهُت واللظاء واملداماة والىُابت اللامت.
ً
 -6دكم البدث الللمي ألكظاء هُئت الخدزَع مالُا.

 -7اكخماد طاكاث دزاطت طمً الخؼت املخصصت للخدزٍب اللملي  -5طلف وحىد هـام جلُُم فلاٌ ألداء ؤكظاء الهُئت
الخدزَع لبلظهم البلع ومً حاهب آخس جلُُم الؼالب

والبدث الللمي في اليلُت.

 -8الخلاون والاهفخاح واملؼازهت في ألاوؼؼت املدلُت وإلاكلُمُت ألكظاء هُئت الخدزَع.
والدولُت وجبادٌ الخبراث مم اليلُاث املىاؿسة وجىفير بِئت خاصت
للماجمساث والىدواث الللمُت.

 -6طلف وحىد هـام واضح للخىاصل مم الخسٍجين وكلت

 -9وظبت الؼالب بلى ؤكظاء هُئت الخدزَع في اليلُت جدُذ الخفاكل

وحىد دزاطاث كً الىاكم اللملي للخسٍجين واخخُاحاث

بين ؤكظاء هُئت الخدزَع والؼالب بما ًظمً للؼلبت جللي

الظىق.

املللىماث بؼيل حُد.
 -01حللد بدازة اليلُت للاءاث مظخمسة مم الؼلبت املظخجدًً
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 -7كلت الخدزٍب كلى اللمل اللاهىوي مً خالٌ الخىاصل

واملىخـمين ملخابلت اخخُاحاتهم.

 -00جلىم اليلُت بخلدًم الاطدؼازاث اللاهىهُت املجاهُت ملاطظاث واملؼاهداث في املُدان (املداهم).
املجخمم املدوي ولألفساد في خاٌ ػلب هره الاطدؼازاث هما ًمىً
ً
جلدًم بلع الخدماث اللاهىهُت ألاخسي مجاها لألفساد الرًً ال

ً -8ىحد طلف في اليؼاػاث التي جسبؽ بين اليلُت واملجخمم

حظمذ ؿسوفهم املادًت بخغؼُت جيالُفها وذلً مً خالٌ جىفير ؤًمُل

املدلي وذلً مً خالٌ كدم وحىد جخؼُؽ مظبم.

خاص كلى مىكم اليلُت ًخم إلاحابت كلُت مً اليادز الخدزَس ي
لليلُت.
 -08إلاًفاد وإلابخلار للؼلبت املخفىكين الرًً جدخاج اليلُت بلى
جخصصاتهم.
 -01السطىم الدزاطُت املللىلت واملىاطبت مللـم ألاطس ألازدهُت
والىافدًً ،والخصىماث وامليافأث للمخميزًً مً الؼلبت.

الفسص الخازحُت
-0

-8
-1

-4
-5

-6
-7
-8
-9
-01

املخاػس الخازحُت
 -0زفم ملدٌ اللبىٌ في اليلُاث الخلىق مما ًادي بلى
هلص كدد الؼلبت.
 -8اللبىٌ املىخد في الجاملاث السطمُت (الخىىمُت)في
ولُت الخلىق البرهامج املىاشي.

املىكم املخىطؽ للجاملت بدُث جلم كلى هفع
املظافت بين خمع مدافـاث مً مدافـاث
اململىت (بزبد،املفسق،عجلىن،البللاء،كمان
(اللاصمت).
الؼبُلت الجغسافُت املميزة للجاملت والـسوف
املىاخُت املالثمت وامللخدلت في ول فصىٌ اللام.
مىذ حظهُالث هبيرة للؼلبت ألازدهُين بصفت كامت
والؼلبت الىافدًً بصفت خاصت وحظهُل ملامالتهم
لجربهم للدزاطت في اليلُت.
حلسٍف املجخمم بإهمُت اللمل اللاهىوي مً خالٌ
اليؼساث وإلاكالهاث.
الخىحه هدى املدازض ووؼس الثلافت اللاهىهُت لدي
الؼلبت وحلسٍفهم بالخخصص ومصاًا الخخصص
وجىححههم الُه.
ن
الظعي هدى الخلاو املؼترن مم الجاملاث اللسبُت
واللاملُت في جبادٌ وهلل امللسفت اللاهىهُت.
امياهُت خصىٌ اليلُت كلى بسامج ماحظخير حدًدة
مخميزة ًخؼلبها طىق اللمل.
ً
امياهُت بطافت ؤكظام حدًدة في املظخلبل ووفلا
الخخُاحاث املجخمم.
ػلب متزاًد كلى دزاطت اللاهىن بمخخلف دزحاجه
الللمُت.
كدم وحىد بسهامج ماحظخير خلىق في ملـم
املىاػم املجاوزة.

 -1هثرة كدد ولُاث الخلىق في اململىت في الجاملاث
الخىىمُت والخاصت.
 -4جدوي ؤطلاز الظاكاث لدزاطت اللاهىن في الجاملاث
الخىىمُت والخاصت واملىافظت بين الجاملاث.
 -5كدم إلاكباٌ كلى دزاطت اللاهىن بظبب بلع
الخللُداث التي جفسض كلى املىدظبين لىلابت املدامين
واللظاة.
 -6املخغيراث الظُاطُت الظلبُت في املىؼلت وجإزيراتها كلى
الاكخصاد اللاملي والىػني ،مما ًدد مً إلاكباٌ كلى
دزاطت الخلىق.
ً
 -7هجسة الىفاءاث مً ؤكظاء هُئت الخدزَع بدثا كً
الساجب ألاكلى.
 -8مىافظت الجاملاث الخازحُت بالدزاطت كً ػسٍم
الىطاثل إلالىتروهُت "الاهدظاب" ومىدهم دزحاث
كلمُت في الخلىق ملترف بها.
 -9بوؼاء حاملت خىىمُت في مدافـت حسغ.
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 -01كصوف بلع ؤكظاء هُئت الخدزَع كلى هخابت ؤبدار

 -00كسب الجاملت مً مدىمت بداًت حسغ.

جؼبُلُت جخدم املجخمم املدلي.
ػيل زكم ( )0مصفىفت هلاغ اللىة والظلف والفسص واملخاػس

اللىام
ٌ
الخازج
ًت

اللىامل الداخلُت
مىاػً الظلف

مىاػً اللىة
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مىاػً اللىة الداخلُت التي جخالءم مم الفسص الخازحُت:
.0بطخغالٌ هلؼتالخلاون والاهفخاح واملؼازهت في ألاوؼؼت املدلُت وإلاكلُمُت والدولُت وجبادٌ
الخبراث مم اليلُاث املىاؿسة وجىفير بِئت خاصت للماجمساث والىدواث الللمُت وهلؼت إلاًفاد
وإلابخلار للؼلبت املخفىكين الرًً جدخاج اليلُت بلى جخصصاتهم لألطخفادة ِم ًْ فسصتالخلاون
املؼترن مم الجاملاث اللسبُت واللاملُت في جبادٌ وهلل امللسفت اللاهىهُت.
.8بطخغالٌ هلؼتالسطىم الدزاطُت املللىلت واملىاطبت مللـم ألاطس ألازدهُت والخصىماث
وميافإة املخميزًً مً الؼلبت لإلطخفادة ِم ًْ الفسص الخازحُت واملىكم املخىطؽ للجاملت بدُث
جلم كلى هفع املظافت بين خمع مدافـاث مً مدافـاث اململىت
(بزبد،املفسق،عجلىن،البللاء،كمان (اللاصمت) ،والؼبُلت الجغسافُت املميزة للجاملت والـسوف
املىاخُت املالثمت وامللخدلت في ول فصىٌ اللام ،وفسصت الدظهُالث الىبيرة للؼلبت ألازدهُين
بصفت كامت والؼلبت الىافدًً بصفت خاصت وحظهُل ملامالتهم لجربهم للدزاطت في اليلُت.
ً
.1بطخغالٌ هلؼت اللىة وهي وحىد بسهامج دزاطاث كلُا وجددًدا بسهامج ماحظخير خلىق
وبسهامج ماحظخير الخدىُم الدولي لإلطخفادة مً امياهُت بطافت ؤكظام حدًدة في املظخلبل
ً
ووفلا الخخُاحاث املجخمم وفسصت كدم وحىد بسهامج ماحظخير خلىق في ملـم املىاػم
املجاوزة.
.4بطخغالٌ هلاغ اللىة مثل وحىد هُئت جدزَظُت مخميزة وذاث خبراث كالُت في ؤكماٌ اللاهىن
وجىىق مصادز الؼهاداث لدحهم وهُئت بدازٍت مخميزة ومدزبت وذاث خبراث كالُت في ألاكماٌ
إلادازٍت وبمياهُت جؼىٍس الخؼؽ الدزاطُت بما ًلبي اخخُاحاث خسٍجي اليلُت والظىق لإلطخفادة
الفسص

مً فسصت ػلب متزاًد كلى دزاطت اللاهىن بمخخلف دزحاجه الللمُت إلطافت ؤكظام حدًدة في
ً
املظخلبل ووفلا الخخُاحاث املجخمم.
.5بطخغالٌ هلؼت مظاكدة ؤكظاء هُئت الخدزَع حلسٍف الؼلبت بلُم وؤخالكُاث اللمل في
املهً اللاهىهُت واللظاء واملداماة والىُابت اللامت وبطخغالٌ جلؼت كىة اليلُت بإجها جلىم كلى
جلدًم الاطدؼازاث اللاهىهُت ملاطظاث املجخمم املدوي وألافساد لإلطخفادة مً فسص حلسٍف
املجخمم بإهمبت اللمل اللاهىوي والخىحه هدى املدازض ووؼس الثلافت اللاهىهُت لدي الؼلبت .
.6بطخغالٌ هلؼت اكخماد طاكاث دزاطت طمً الخؼت املخصصت للخدزٍب اللملي والبدث
الللمي في اليلُت لإلطخفادة مً كسب الجاملت مً مدىمت بداًت حسغ.
.7بطخغالٌ هلؼت اللىة لدي بدازة اليلُت في كلد للاءاث مظخمسة مم الؼلبت املظخجدًً
ملخابلت اخخُاحاتهم ووظبت الؼالب بلى ؤكظاء هُئت الخدزَع جدُذ الخفاكل بُجهم مما ًظمً
للؼلبت جللي املللىماث بؼيل حُد لألطخفادة مً فسصت الؼلب املتزاًد كلى دزاطت اللاهىن.
 .8بطخغالٌ هلؼت كىة اليلُت في دكم البدث الللمي ألكظاء هُئت الخدزَع مالُإ جمىً اليلُت
ً
مً اطخفادة بطافت ؤكظام حدًدة وؤًظا مً امياهُت خصىٌ اليلُت كلى بسامج ماحظخير
حدًدة.
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مىاػً الظلف الداخلُت التي جخالءم مم الفسص الخازحُت:
 .0الخغلب كلى طلف الاطخلساز اليظبي ألكظاء هُئت
الخدزَع وطلف ألاخظاض باألمً الىؿُفي هدُجت بكخصاز
الللىد كلى الخجدًد ملدة طىت واخدة ليادز اليلُت وذلً مً
خالٌ إلاطخفادة مً بمياهُت خصىٌ اليلُت كلى بسامج
ماحظخير حدًدة مخميزة ًخؼلبها طىق اللمل وبمياهُت بطافت
ً
ؤكظام حدًدة في املظخلبل ووفلا الخخُاحاث املجخمم
وفسصتالؼلب متزاًد كلى دزاطت اللاهىن بمخخلف دزحاجه
الللمُت.
 .8الخغلب كلى طلف اليؼاػاث التي جسبؽ اليلُت واملجخمم
املدلي مً خالٌ الاطخفادة مً فسصت حلسٍف املجخمم
بإهمُت اللمل اللاهىوي والخىحه هدى املدازض ووؼس الثلافت
اللاهىهُت لدي الؼلبت.
.1الخغلب كلى طلف جىفير ؤدواث الخللُم إلالىترووي وكدم
وحىد ؤهـمت للخلُُم الفلاٌ وطلف وحىد هـام واضح
ً
للخىاصل مم الخسٍجين وحغلب ؤًظا كلى الترهيز كلى
الجىاهب الىـسٍت في الخؼت الخدزَظُت لإلطخفادة مً فسصت
الؼلب املتزاًد كلى دزاطت اللاهىن بمخخلف دزحاجه الللمُت.
.4الخغلب كلى مؼيلت كلت الخدزٍب كلى اللمل اللاهىوي مً
خالٌ الخىاصل واملؼاهداث في املُدان(املداهم) مً خالٌ
الاطخفادة مً فسصت كسب الجاملت مً مدىمت بداًت حسغ.
 .5الخغلب هلؼت الظلف وهي الترهيز كلى الجىاهب الىـسٍت
في الخؼت الخدزَظُت ِم ًْ خالٌ الاطخفاده ِم ًْ فسصت الؼلب
َْ ُ
املتزاًد كلى دزاطت اللاهىن.

مىاػً اللىة الداخلُت التي جخالءم مم املخاػس الخازحُت:
.0اطخخدام هلؼت اللىة املىحىدة لدي اليلُتوهي السطىم الدزاطُت املللىلت واملىاطبت مللـم

مىاػً الظلف الداخلُت التي جخالءم مم املخاػس الخازحُت:
.0جللُل حىاهب الظلف مثل طلف الاطخلساز اليظبي

ألاطس ألازدهُت والىافدًً ،والخصىماث وامليافأث للمخميزًً مً الؼلبت لخجىب خؼس جدوي

ألكظاء هُئت الخدزَع وطلف ألاخظاض باألمً الىؿُفي

ؤطلاز الظاكاث لدزاطت اللاهىن في الجاملاث الخىىمُتوالخاصت واملىافظت بين الجاملاث

هدُجت بكخصاز الللىد كلى الخجدًد ملدة طىت واخدة ليادز

وخؼس املخغيراث الظُاطُت الظلبُت في املىؼلت مما ًدد مً الاكباٌ كلى دزاطت الخلىق .

اليلُت لخجىب خؼس هجسة الىفاءاث مً ؤكظاء هُئت
ً
الخدزَع بدثا كً الساجب ألاكلى.

اليلُاث الخلىق في اململىت.

.8جللُل حىاهب الظلف مثل طلف جىفير ؤدواث الخللُم

. 8اطخخدام هلؼت اللىة وهي إلاًفاد والابخلار للؼلبت املخفىكين لخجىب خؼس هثرة كدد

.1اطخخدام هلؼت اللىة بمياهُت جؼىٍس الخؼؽ الدزاطُت بما ًلبي اخخُاحاث خسٍجي اليلُت
ً
والظىق ووحىد بسهامج دزاطاث كلُا وجددًدا بسهامج ماحظخير خلىق وبسهامج ماحظخير
الخدىُم الدولي واكخماد طاكاث دزاطت طمً الخؼت املخصصت للخدزٍب اللملي والبدث
الللمي لخجىب خؼس اللبىٌ املىخد في الجاملاث السطمُت (الخىىمُت)في ولُت الخلىق
البرهامج املىاشي وخؼس هثرة كدد ولُاث الخلىق في اململىت في الجاملاث الخىىمُت والخاصت
وخؼس بوؼاء حاملت خىىمُت في مدافـت حسغ .

الالىترووي همخخبراث حللُمُت خدًثت وطلف وحىد هـام
جلُُم فلاٌ ألداء ؤكظاء الهُئت الخدزَع لبلظهم البلع
ومً حاهب آخس جلُُم الؼالب ألكظاء هُئت الخدزَع و
طلف وحىد هـام واضح للخىاصل مم الخسٍجين وكلت
وحىد دزاطاث كً الىاكم اللملي للخسٍجين واخخُاحاث
الظىق و كلت الخدزٍب كلى اللمل اللاهىوي مً خالٌ
الخىاصل واملؼاهداث في املُدان (املداهم) لخجىب خؼس

ً
.4اطخخدام هلؼت اللىة وهي دكم البدث الللمي ألكظاء هُئت الخدزَع مالُا لخجىب خؼس
هجسة الىفاءاث مً ؤكظاء هُئت الخدزَع وخؼس كصوف بلع ؤكظاء هُئت الخدزَع كلى

اللبىٌ املىخد في الجاملاث السطمُت (الخىىمُت)في ولُت
الخلىق البرهامج املىاشي وهثرة كدد ولُاث الخلىق في

هخابت ؤبدار جؼبُلُت جخدم املجخمم املدلي.

اململىت في الجاملاث الخىىمُت والخاصت.

.5اطخخدام هلؼت اللىة وهي وظبت الؼالب بلى ؤكظاء هُئت الخدزَع جدُذ الخفاكل بين ؤكظاء

.1جللُل حىاهب الظلف مثل الترهيز كلى الجىاهب الىـسٍت

هُئت الخدزَع والؼالب مما ًظمً للؼلبت جللي املللىماث بؼيل حُد لخجىب خؼس زسة كدد

في الخؼت الخدزَظُت و كلت الخدزٍب كلى اللمل اللاهىوي

املخاػس

ولُاث الخلىق في اململىت في الجاملاث الخىىمُت والخاصت.

لخجىب مخاػس زفم ملدٌ اللبىٌ في اليلُاث الخلىق مما
ًادي بلى هلص كدد الؼلبت وخؼس اللبىٌ املىخد في

.6اطخخدام هلؼت كىة الهُئت جدزَظُت مخميزة وذاث خبراث كالُت في ؤكماٌ اللاهىن وجىىق

الجاملاث السطمُت (الخىىمُت)في ولُت الخلىق البرهامج

مصادز ػهاداتهم وبمياهُت جؼىٍس الخؼؽ الدزاطُت بما ًلبي اخخُاحاث الخسٍجين والظىق،

املىاشي وخؼس جدوي ؤطلاز الظاكاث لدزاطت اللاهىن.

والخلاون والاهفخاح واملؼازهت في ألاوؼؼت املدلُت وإلاكلُمُت والدولُت وجبادٌ الخبراث مم
اليلُاث املىاؿسة لخجىب خؼس زفم ملدٌ اللبىٌ في اليلُاث الخلىق وخؼس مىافظت الجاملاث

.4اللمل كلى جللُل حىاهب طلف اليؼاػاث التي جسبؽ بين

الخازحُت بالدزاطت كً ػسٍم الىطاثل إلالىتروهُت " الاهدظاب" ومىدهم دزحاث كلمُت في

اليلُت واملجخمم املدلي لخجىب خؼس كدم إلاكباٌ كلى دزاطت

الخلىق ملترف بها.

اللاهىن بظبب بلع الخللُداث.

 .7اطخخدام هلؼت اللىة وهي كمل ؤكظاء هُئت الخدزَع كلى حلسٍف الؼلبت بلُم وؤخالكُاث

.5اللمل كلى جللُل حىاهب طلف مثل الترهيز كلى الجىاهب

ا للمل في املهً اللاهىهُت واللظاء و املداماة والىُابت اللامت لخجىب خؼس كدم الاكباٌ الؼلبت

الىـسٍت في الخؼت الخدزَظُت وكلت الخدزٍب كلى اللمل

كلى دزاطت اللاهىن بظبب بلع الخللُداث التي جفسض كلى املىدظبين لىلابت املدامين

اللاهىوي و طلف اطخلساز وظبي ألكظاء هُئت الخدزَظُت

واللظاة.

لخجىب خؼس مىافظت الجاملاث الخازحُت بالدزاطت كً
ػسٍم الىطاثل إلالىتروهُت "الاهدظاب" ومىدهم دزحاث
كلمُت في الخلىق ملترف بها وخؼس بوؼاء حاملت خىىمُت
في مدافـت حسغ وخؼس كصوف بلع ؤكظاء هُئت الخدزَع
كلى هخابت ؤبدار جؼبُلُت جخدم املجخمم املدلي.
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ػيل ( )8اطتراجُجُاث جدظين اللالكاث بين اللىامل
ًبين ػيل ( )8مصفىفت جدظين اللالكاث بين كىامل الخدلُل السباعي خُث ًخم زبؽ مىاػً اللىة مم
الفسص،ومىاػً الظلف مم الفسص،ومىاػً اللىة مم املخاػس ،ومىاػً الظلف مم املخاػس.
مىاػً اللىة الداخلُت
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.0هُئت جدزَظُت مخميزة وذاث خبراث كالُت في ؤكماٌ اللاهىن وجىىق مصادز الؼهاداث لدحهم.



 -8هُئت بدازٍت مخميزة ومدزبت وذاث خبراث كالُت في ألاكماٌ إلادازٍت.
 -1بمياهُت جؼىٍس الخؼؽ الدزاطُت بما ًلبي اخخُاحاث خسٍجي اليلُت والظىق.



ً
 -4وحىد بسهامج دزاطاث كلُا وجددًدا بسهامج ماحظخير خلىق وبسهامج ماحظخير الخدىُم



الدولي.



ٌ -5لمل ؤكظاء هُئت الخدزَع كلى حلسٍف الؼلبت بلُم وؤخالكُاث اللمل في املهً
اللاهىهُت واللظاء واملداماة والىُابت اللامت.
ً
 -6دكم البدث الللمي ألكظاء هُئت الخدزَع مالُا.



 -7اكخماد طاكاث دزاطت طمً الخؼت املخصصت للخدزٍب اللملي والبدث الللمي في



اليلُت.



 -8الخلاون والاهفخاح واملؼازهت في الاوؼؼت املدلُت وإلاكلُمُت والدولُت وجبادٌ الخبراث مم
اليلُاث املىاؿسة وجىفير بِئت خاصت للماجمساث والىدواث الللمُت.



 -9وظبت الؼالب بلى ؤكظاء هُئت الخدزَع في اليلُت جدُذ الخفاكل بين ؤكظاء هُئت
الخدزَع والؼالب بما ًظمً للؼلبت جللي املللىماث بؼيل حُد.



 -01حللد بدازة اليلُت للاءاث مظخمسة مم الؼلبت املظخجدًً واملىخـمين ملخابلت
اخخُاحاتهم.
 -00جلىم اليلُت بخلدًم الاطدؼازاث اللاهىهُت املجاهُت ملاطظاث املجخمم املدوي ولألفساد في
ً
خاٌ ػلب هره الاطدؼازاث هما ًمىً جلدًم بلع الخدماث اللاهىهُت ألاخسي مجاها
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لألفساد الرًً ال حظمذ ؿسوفهم املادًت بخغؼُت جيالُفها وذلً مً خالٌ جىفير ؤًمُل خاص
كلى مىكم اليلُت ًخم إلاحابت كلُت مً اليادز الخدزَس ي لليلُت.



 -08إلاًفاد وإلابخلار للؼلبت املخفىكين الرًً جدخاج اليلُت بلى جخصصاتهم.



 -01السطىم الدزاطُت املللىلت واملىاطبت مللـم ألاطس ألازدهُت والىافدًً ،والخصىماث
وامليافأث للمخميزًً مً الؼلبت.

مىاػً الظلف الداخلُت
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 -0الترهيز كلى الجىاهب الىـسٍت في الخؼت الخدزَظُت.
 -8طلف بطخلساز وظبي ألكظاء هُئت الخدزَع.



 -1طلف ألاخظاض باألمً الىؿُفي هدُجت بكخصاز الللىد كلى الخجدًد ملدة طىت واخدة



ليادز اليلُت.



 -4طلف جىفير ؤدواث الخللُم الالىترووي همخخبراث حللُمُت خدًثت.



 -5طلف وحىد هـام جلُُم فلاٌ ألداء ؤكظاء الهُئت الخدزَع لبلظهم البلع ومً
حاهب آخس جلُُم الؼالب ألكظاء هُئت الخدزَع.



 -6طلف وحىد هـام واضح للخىاصل مم الخسٍجين وكلت وحىد دزاطاث كً الىاكم اللملي
للخسٍجين واخخُاحاث الظىق.



 -7كلت الخدزٍب كلى اللمل اللاهىوي مً خالٌ الخىاصل واملؼاهداث في املُدان (املداهم).



ً -8ىحد طلف في اليؼاػاث التي جسبؽ بين اليلُت واملجخمم املدلي وذلً مً خالٌ كدم
وحىد جخؼُؽ مظبم.

الفسص املخاخت الخازحُت
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 -0املىكم املخىطؽ للجاملت بدُث جلم كلى هفع املظافت بين خمع مدافـاث مً



 -8الؼبُلت الجغسافُت املميزة للجاملت والـسوف املىاخُت املالثمت وامللخدلت في ول فصىٌ



مدافـاث اململىت (بزبد،املفسق،عجلىن،البللاء،كمان (اللاصمت).

14

اللام.



 -1مىذ حظهُالث هبيرة للؼلبت ألازدهُين بصفت كامت والؼلبت الىافدًً بصفت خاصت
وحظهُل ملامالتهم لجربهم للدزاطت في اليلُت.



 -4حلسٍف املجخمم بإهمُت اللمل اللاهىوي مً خالٌ اليؼساث وإلاكالهاث.
 -5الخىحه هدى املدازض ووؼس الثلافت اللاهىهُت لدي الؼلبت وحلسٍفهم بالخخصص ومصاًا



الخخصص وجىححههم الُه.



 -6الظعي هدى الخلاون املؼترن مم الجاملاث اللسبُت واللاملُت في جبادٌ وهلل امللسفت
اللاهىهُت
 -7امياهُت خصىٌ اليلُت كلى بسامج ماحظخير حدًدة مخميزة ًخؼلبها طىق اللمل.



ً
 -8امياهُت بطافت ؤكظام حدًدة في املظخلبل ووفلا الخخُاحاث املجخمم.



 -9ػلب متزاًد كلى دزاطت اللاهىن بمخخلف دزحاجه الللمُت.




 -01كدم وحىد بسهامج ماحظخير خلىق في ملـم املىاػم املجاوزة.



 -00كسب الجاملت مً مدىمت بداًت حسغ.

املخاػس الخازحُت
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 -8اللبىٌ املىخد في الجاملاث السطمُت (الخىىمُت)في ولُت الخلىق البرهامج املىاشي.




 -1هثرة كدد ولُاث الخلىق في اململىت في الجاملاث الخىىمُت والخاصت.



 -0زفم ملدٌ اللبىٌ في اليلُاث الخلىق مما ًادي بلى هلص كدد الؼلبت.

 -4جدوي ؤطلاز الظاكاث لدزاطت اللاهىن في الجاملاث الخىىمُت والخاصت واملىافظت بين
الجاملاث.
 -5كدم إلاكباٌ كلى دزاطت اللاهىن بظبب بلع الخللُداث التي جفسض كلى املىدظبين
لىلابت املدامين واللظاة.
 -6املخغيراث الظُاطُت الظلبُت في املىؼلت وجإزيراتها كلى الاكخصاد اللاملي والىػني ،مما
ًدد مً إلاكباٌ كلى دزاطت الخلىق.
ً
 -7هجسة الىفاءاث مً ؤكظاء هُئت الخدزَع بدثا كً الساجب ألاكلى.
 -8مىافظت الجاملاث الخازحُت بالدزاطت كً ػسٍم الىطاثل إلالىتروهُت "الاهدظاب"
ومىدهم دزحاث كلمُت في الخلىق ملترف بها.
 -9بوؼاء حاملت خىىمُت في مدافـت حسغ.







 -01كصوف بلع ؤكظاء هُئت الخدزَع كلى هخابت ؤبدار جؼبُلُت جخدم املجخمم املدلي.

ػيل ( )1جصيُف كىاصس الخدلُل السباعي خظب ؤهمُتها
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ًبين ػيل ( )1مصفىفت هلاغ اللىة وهلاغ الظلف والفسص واملخاػس مسجبت خظب دزحت ؤهمُتها
ووفم جدزج خماس ي وفلا لألهمُت والدجم.
اذ حلؼى الىلؼت التي حجمها هبير ؤو ؤهمُتها هبيرة خمع دزحاث فاألكل ؤكل وهىرا الى ان هصل الى
دزحت واخدة.

امللخص الخىفُري
جخلمً الخوت بسهامج ُمل لليلُت ُلى مدي خمع طىىاث مً  ،2022 -2018وجخىشَ ُلى خمظت
ً
مداوز ُامت هي (ؤكظاء الهُئت الخدزَظُت وجؼىٍس ألاداء لدحهم وفلا للملاًير اللاملُت،جددًث البرامج
والخؼؽ،اللاملين في اليلُت وزفم هفاءتهم  ،الؼلبت وزفم طىٍتهم،مسافم اليلُت وجؼىٍسها وجددًثا
والخفاؾ كلى ؤدائها ،جؼىٍسبحساءاث طمان الجىدة في اليلُت بهدف الخدظين املظخمس للملُاتها ،حلصٍص
البدث الللمي وجىىًٍ وجؼىٍس امللسفت ،حشجُم املبادزاث الفسدًت واللمل الاحخماعي وخدمت املجخمم)
واػخملذ الخوت ُلى جدلُل زباعي لىلان اللىة واللِف واإلاُِلاث والتهدًداث والفسؾ وجمذ ؿُآت
ً
ً
ً
ً
ألاهداف بوسٍم ُملُت وكابلت لللُاض ًخم جىفُرها دوزٍا بما ًىمُا ؤو فـلُا ؤو طىىٍا .وٍخم حؼىُل لجىت
مخابّ للخوت ؤلاطتراجُجُت لليلُت ومساُاة الاوسجام بُجها وبحن خوت الجامِت ؤلاطتراجُجُت وطِخم وكّ
بسهامج مخابِت وجدلم مً ألاداء وجصوٍد لجىت الخوت والِمادة بمالخٌاث ألاداء واجخاذ ما ًلصم لِالج
اإلاؼىالث،هما زاُذ الخوت اإلاسوهت ومىاحهت اإلاظخجداث في ؿُآت ألاهداف والترهحز ُلى هىُُت الخِلُم
والجاهب الِملي ومساُاة خاحاث الِمل في اإلاخسحاث.

غاًاث اليلُت
جخىشق غاًاث اليلُت كلى مداوز اللمل وؤػساف اللمل في ولُت الخلىق:
ً
 -0جؼىٍس ؤداء ؤكظاء هُئت الخدزَع وفلا للملاًير اللاملُت.
 -8جددًث البرامج وجىىَلها وججدًد الخؼؽ.
 -1زفم هفاءة اللاملين في اليلُت.
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 -4زفم طىٍت الؼلبت وشٍادة دزحت الخىافظُت لهم.
 -5جؼىٍس مسافم اليلُت وجددًثها وشٍادة هفاءتها.
 -6جؼىٍس بحساءاث طمان الجىدة في اليلُت بهدف الخدظين املظخمس للملُاتها.

 -7حشجُم املبادزاث الفسدًت واللمل الاحخماعي وخدمت املجخمم.
 -8حلصٍص البدث الللمي وجؼىٍس امللسفت.

الغاًاث وألاهداف الاطتراجُجت لليلُت:
الغاًت إلاطتراجُجُت ألاولى:
ً
جؼىٍس ؤداء ؤكظاء هُئت الخدزَع وفلا للملاًير اللاملُت.
ألاهداف إلاطتراجُجُت
 -0شٍادة بسامج الخدزٍب كلى الىطاثل الخدًثت والالىتروهُت في الخدزَع الفلاٌ.
ُ7.7لد دوزاث في مىكىُاث الخِلُم الالىترووي.
7.2خلىز هدواث ودوزاث في ؤطالُب بدازة الىطاثل الالىتروهُت.
7.3شٍادة ُدد ألاحهصة اإلاظخِملت في اللاُاث.
 -8وطم ؤطع اهخلاء واخخُاز ؤكظاء هُئت الخدزَع.
2.7بُداد ؤطع اخخُاز اإلادزطحن ومساُاة وكّ هلان لالهخلاء.
2.2جيلُف الِلى بخلدًم هدوة ؤمام الصمالء في مىكىَ الخخـف.
 2.3وكّ خىافص للمدزطحن ذوي الخبراث الخاؿت .
2.4مساُاة اخخُاز ؤُلاء هُئت الخدزَع مً حامِاث مخىىُت.
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 -1جؼىٍس ؤطع التركُت والترفُم ألكظاء هُئت الخدزَع وجلُُم ألداء ؤكظاء هُئت الخدزَع بؼيل
دوزي.
3.7اُخماد ؤطع جسكُت واضحت ألُلاء هُئت الخدزَع.
3.2الترهحز ُلى الجدة والخىىَ في البدث.
3.3الترهحز ُلى ُاإلاُت اليؼس وبلٔاث ؤحىبُت.
ً
 3.4وكّ ؤطع جلُُم ألاداء للمدزطحن دوزٍا.
 3.5جصوٍد اإلادزطحن بخٔرًت زاحِت ًُ هخاثج بسامج الخلىٍم.
 -4شٍادة فسص الخدزٍب والخىاصل الخازجي واملؼازهت في ألاوؼؼت الخازحُت.
4.7حشجُّ اإلاؼازواث الخازحُت والداخلُت.
 4.2وكّ بسهامج جبادٌ الصٍازاث واإلاؼازهت في ألاوؼوت الخازحُت.
 4.3حشجُّ ؤُلاء الهُئت الخدزَظُت ُلى جلدًم ؤوزاق الِمل في اإلااجمساث الدولُت.
 4.4جخـُف دُم مالي للمؼازواث الخازحُت.
 -5جدزٍب ؤكظاء هُئت الخدزَع كلى ؤطالُب الخدزَع الفلاٌ.
 5.7وكّ بسهامج جدزٍبي في ؤطاطُاث الخدزَع الفِاٌ.
 5.2وكّ خوت جدزٍب بالخِاون مّ ولُت الِلىم التربىٍت.
 5.3جبادٌ الصٍازاث بحن اإلادزطحن وُلد حلظاث خىاز خىٌ هخاثج الصٍازاث.
 5.4وكّ بسهامج جدزٍبي مىثف للمدزطحن الجدد.

 -6جدزٍب ؤكظاء هُئت الخدزَع كلى ؤطالُب الخلىٍم وبكداد ؤدواث الخلىٍم.
ُ 6.7لد دوزاث دوزٍت إلُداد ألاطئلت وؤدواث الخلىٍم الخاؿت بالولبت.
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 6.2مساحِت ؤطئلت اإلادزطحن وجلدًم اإلاالخٌاث مً كبل خبراء في اللُاض والخلىٍم خىلها.
 6.3مخابِت ؤهمان ألاطئلت ومساُاة جىىَ الاخخبازاث وؤػيالها.
ً
ً
 6.4جيلُف ول ُلى هُئت جدزَع بخيىًٍ بىيا لألطئلت وملفا بخدلُل هخاثج الاخخبازاث.
ً
 6.5جبادٌ اإلاِلىماث بحن اإلادزطحن خىٌ ألاطئلت والىخاثج وُلد حلظاث هلاغ فـلُا.

الغاًت إلاطتراجُجُت الثاهُت:
جددًث البرامج وجىىَلها وججدًد الخؼؽ.
ألاهداف إلاطتراجُجُت
 -0جددًث خؼؽ ولُت الخلىق وفلا للخاحاث املظخجدة وفي طىء ملاًير الاكخماد الخاص.
ً
 7.7مساحِت الخوت الدزاطُت طىىٍا وببداء اإلاالخٌاث خىلها.
 7.2الاهالَ ُلى خوى الجامِاث ألاخسي وهسٍلت بُدادها.
 7.3مساحِت الخوى وفلا للمِاًحر اإلاظخجدة مً هُئت الاُخماد ووشازة الخِلُم الِالي والبدث الِلمي.
 -8ػسح بسامج حدًدة ملسخلتي البيالىزٍىض واملاحظخير وجىىَم البرامج.
 2.7جددًث البرامج إلاظخىي اإلااحظخحر وهسح بسهامج خاؾ باللاهىن الِام وؤخس باللاهىن الخاؾ.
 2.2دزاطت بمياهُت جإطِع بسهامج في اللاهىن الدولي ؤلاوظاوي وآخس في اللاهىن اإلاالي واللسٍبي.
 2.3جىىَّ بسهامج البيالىزٍىض لِؼمل جخــاث حدًدة هلاهىن اإلاِامالث ؤلالىتروهُت واإلالىُت الفىسٍت
والللاء الدولي.
 -1بحساء مساحلت دوزٍت للخؼؽ والبرامج والخللُماث الىافرة في اليلُت.
ُ 3.7لد حلظاث خىازٍت إلاساحّ حِلُماث بسهامج البيالىزٍىض واإلااحظخحر.
 3.2جيىًٍ لجان الخوى الدزاطُت والخِلُماث في بداًت ول ُام دزاس ي .
 3.3مخابِت كسازاث اللجان والخىؿُاث وجىفُر اإلامىً مجها .

الغاًت إلاطتراجُجُت الثالثت:
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زفم هفاءة اللاملين إلادازٍين في اليلُت
ألاهداف إلاطتراجُجُت
 -0وطم ؤطع اخخُاز اللاملين في اليلُت ومساكاة الىفاءة واللدزة.
 7.7مساُاة الىفاءة والخخـف في الِمل ُىد حُِحن ؤلادازٍحن.
 7.2بخلاَ ؤلادازٍحن لفدىؾ مظخىي كبل الخُِحن .
 7.3وكّ ؤطع واضحت ومِلىه ُىد الخُِحن والاهخلاء للِاملحن.
 -8وطم بسهامج جدزٍبي لللاملين في اليلُت.
 2.7جدزٍب الِاملحن ُلى ؤُماٌ الظىسجازٍت وخفٍ اإلالفاث .
 2.2شٍادة طاُاث الخدزٍب ُلى بسامج الحاطىب الالشمت للِمل في اليلُت .
 2.3جصوٍد الِاملحن باإلاهازاث ؤلادازٍت الالشمت وجىٌُم الىكذ .
 -3شٍادة فسص التركُت والخلدم لللاملين في اليلُت.
 3.7جخـُف ميافأث للِاملحن اإلاخمحزًً.
 3.2جوبُم ؤطع التركُت بِدالت وػفافُت.
 3.3جددًث ؤطع الترفُّ والتركُت للِاملحن.
 -4وطم ؤهـمت واضخت للمظاءلت والثىاب والللاب والخىافص لللاملين.
 4.7جوبُم حِلُماث الِاملحن في الجامِت وجددًد بحساءاث اإلاظاءلت.
 4.2الِمل ُلى وكّ هٌام للحىافص والِالواث وجدظحن الىكّ اإلاالي للِاملحن في اليلُت بالخىاشي مّ
جددًث ألاهٌمت اإلاالُت في الجامِت.
الغاًت إلاطتراجُجُت السابلت:
زفم طىٍت الؼلبت وشٍادة دزحت الخىافظُت لليلُت في طىق اللمل
ألاهداف إلاطتراجُجُت
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 -0جددًث مصادز امللسفت للؼلبت وجىىَلها.
ً
 7.7شٍادة ؤُداد اإلاساحّ وجددًثها طىىٍا بالخِاون مّ مىخبت الجامِت.
 7.2الاػتران في البرامج اللاهىهُت اإلاخخــت وكىاُد البُاهاث الِاإلاُت.
 7.3شٍادة ؤُداد ألاحهصة الالىتروهُت (الحىاطب).
 7.4زفّ هفاءة كىىاث ؤلاجـاٌ ؤلالىترووي داخل الجامِت للىؿىٌ بلى مىكّ اإلاِلىمت بظهىلت.
ً
 7.5حشجُّ الولبت ُلى البدث وجيىًٍ اإلاِسفت الِلمُت بدال مً جللحها مباػسة .
 -8شٍادة الترهيز كلى الجاهب الخؼبُلي املنهي لللمل اللاهىوي.
ً
 2.7شٍادة ُدد طاُاث اإلاىاد الِملُت في الخوت جدزٍجُا.
 2.2شٍادة فسؾ اإلاؼازهت في اإلاؼاهداث الِملُت في اإلاداهم.
 2.3شٍادة الىكذ اإلاخـف للخوبُم الِملي وبُواء الوالب فسؿت اإلاؼازهت الاًجابُت في جدلحر اإلاادة.
 -1حشجُم البدث الللمي والخىطم ألافلي والسؤس ي في الخخصص.
 3.7شٍادة حجم الِالمت اإلاخــت للبدث الِلمي.
 3.2جدزٍب الوالب ُلى ؤطاطُاث البدث الِلمي.
 3.3شٍادة ُدد طاُاث اإلاىاد التي جخـف للبدث الِلمي.
 3.4حؼىُل لجان مخخــت لدُم البدث الِلمي وجخـُف حىاثص للمخمحز مجها .
 3.5وؼس البدىر اإلامحزة وؤلاُالن ُجها بؼيل واف.
 -4حشجُم املبادزاث واللمل الجماعي وطمً الفسٍم.
 4.7وكّ بسهامج لخدمت اإلاجخمّ وحؼىُل الفسق الخاؿت بداالث اإلاظاُدة ؤلاوظاهُت.
ً
 4.2وكّ خوت ُمل للمظاُدة ؤلاوظاهُت في اإلاجخمّ اإلادلي فـلُا.
 4.3بُداد دزاطت خاؿت بالحاالث التي جدخاج اإلاظاُدة ؤلاوظاهُت بالخِاون مّ ُمادة ػاون الولبت في
الجامِت .
 -5جلبل الؼلبت ومؼازهتهم وبدث مؼاولهم والاطخماق بلحهم وجىححههم وبزػادهم.
 5.7حؼىُل لجىت لدزاطت ػياوي الولبت وبكتراخاتهم ودزاطتها وزفّ الخىؿُاث بلى اإلاخخـحن في اليلُت
والجامِت.
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ُ 5.2لد للاءاث دوزٍت بمِدٌ للاء في ول فـل هدد ؤدوى وخظب الحاحت إلاىاكؼت كلاًا الولبت مّ
بدازة اليلُت.
 5.3الِمل ُلى جإطِع مىخب لإلزػاد الوالبي كمً اليلُت وبالخِاون مّ بدازة الجامِت.

 -6تهُئت الؼلبت الخخبازاث الخىافع الىؿُفي والىفاءة واللمل اللاهىوي.
 6.7وكّ خوت ػاملت وخوت جىفُرًت لتهُئت الولبت المخدان الىفاءة وكُاض هفاءة مخسحاث اليلُت.
ً
 6.2مخابِت وكُاض هخاثج الولبت فـلُا ووكّ الحلىٌ اإلاىاطبت .
 6.3الاخخفاي بسجالث ؤوادًمُت ًُ ؤداء اليلُت والولبت.
 6.4جدزٍب الولبت ُلى امخدان الىلابت الالشم إلامازطت اإلاهىت اللاهىهُت اإلاداماة ؤو الللاء.
 6.5جدزٍب الولبت ُلى جلدًم ؤهفظهم وبُداد الظحرة الراجُت له والخِاون مّ مخخـحن في ذلً.
 6.6الخىاؿل مّ الجهاث ذاث الِالكت والبدث ًُ فسؾ ُمل ممىىت للخسٍجحن مً خالٌ فخذ كىاة
خاؿت باإلُالهاث ًُ فسؾ الِمل ُلى ؿفدت اليلُت ُلى مىكّ الجامِت الالىترووي.
 6.6مخابِت الخسٍجحن والِمل ُلى جإطِع مىخب في اليلُت إلاخابِت الخسٍجحن والخىاؿل مِهم مً خالٌ
اليؼساث ؤو مً خالٌ مىكّ الجامِت والاخخفاي بمِلىماث مهىُت ُجهم.
 -7زفم دزحت الخىافظُت لليلُت وشٍادة بكداد الؼلبت امللبىلين في اليلُت
7.7وكّ ؤطع اهخلاء للولبت بما ًيسجم وػسون اللبىٌ الِامت والترهحز ُلى هىُُت الولبت
اللرًً جلبلهم اليلُت.
7.2وكّ ػسون لدظهُل ُملُت الدسجُل وؤلاُالن ًُ بسامج اليلُت بؼيل واف مً
خالٌ وطاثل ألاُالم اإلاخخلفت.
7.3وكّ حظهُالث في اطدُفاء السطىم ومىذ الولبت اإلامحزًً خـىماث حشجُُِت
وبُفاء اإلاخمحزًً ِم ًْ حصء ِم ًْ جيالُف الدزاطت.
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7.4شٍادة فسؾ الخدزٍب الِملي للولبت وجىىَّ بسامج الخدزٍب بما ٌِوي مصاًا لليلُت في
ملابل اليلُاث الاخسي.
7.5الِمل مّ الجهاث اإلاخخـت لخِدًل ؤطع ومِدالث اللبىٌ في ولُاث الحلىق بما
ًمىذ الؼالب فسصت ؤوطم إلخخُاز الخخصص وشٍادة بكداد ِم ًْ جىؼبم كلحهم ػسوغ اللبىٌ.

الغاًت إلاطتراجُجُت الخامظت:
جؼىٍس مسافم اليلُت وجددًثها وشٍادة هفاءتها
ألاهداف إلاطتراجُجُت
 -7بكداد خؼت جؼىٍس املبنى بالخلاون مم اللظم الهىدس ي والداثسة املالُت في الجاملت.
ً
 7.7مخابِت ؿُاهت اإلابنى طىىٍا مّ اللظم الهىدس ي.
 7.2ؿُاهت ألابىاب وألالىاح والىىافر وؤلاهازة واإلالاُد.
 0.1مخابِت هٌافت اإلابنى ووكّ هٌام ٓساماث إلاس يء اطخخدام اإلابنى واإلاسافم.
 -2بكادة جإهُل اللاكاث وجصوٍدها بالىطاثل وألادواث واملىاد التي حظاكد في اللملُت الخدزَظُت.
 2.7جصوٍد اللاُاث باأللىاح اإلاىاطبت وؿُاهتها في ول فـل.
 2.2ؿُاهت اإلاساوح والحفاي ُل تهىٍت اإلابنى كبل فـل الـُف بؼيل حُد وؿُاهت وطاثل الخدفئت كبل
الؼخاء ومخابِتها والحفاي ُلى هفاءة هره الىطاثل.
 2.3ؿُاهت الظخاثس وججدًد الخالف مجها وبخخُاز طخاثس ملاومت للحسٍم.
 -3جصوٍد املبنى بىطاثل الساخت والظالمت اللامت وججمُل املبنى والخفاؾ كلى هـافخه.
 3.7شٍادة ُدد اإلالاُد اإلاخــت لجلىض الولبت.
ً
 3.2مخابِت وؿُاهت وطاثل وؤهٌمت بهفاء الحسٍم في اإلابنى دوزٍا وجفلد وطاثل الظالمت.
 3.3جصوٍد اليلُت ببرهامج مخيامل لإلطِاف ألاولي لحاالث الوىازت.
 3.4وكّ خوت هىازت وبخالء للمبنى في خاالث الوىازت وجدزٍب اإلاخىاحدًً فُه ُلى ؤلاخالء.
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 3.5وكّ لىخاث بزػادًت للمخازج وبسهامج ؤلاخالء في ؤماهً واضحت في ؤحصاء اإلابنى.
 3.6وكّ خوت ججمُلُت للمبنى بالخِاون مّ ولُت الصزاُت وجصوٍد اإلابنى بالٔساض اإلاالثمت.
 3.7اإلاخابِت الحثِثت والُىمُت لىٌافت اإلابنى ومسافله وججمُل مداخل اليلُت.

الغاًت إلاطتراجُجُت الظادطت:
جؼىٍس بحساءاث طمان الجىدة في اليلُت بهدف الخدظين املظخمس للملُاتها.
الهدف الاطتراجُجي
 -0الظعي املظخمس لخدلُم مخؼلباث امللاًير الجىدة ألازدهُت واللسبُت واللاملُت.
 7.7ؤلاُداد لدخىٌ الخـيُفاث اإلادلُت والِاإلاُت.
 7.2جوىٍس اإلاىكّ ؤلالىترووي لليلُت.
 7.3جىزُم وؤزػفت الىزاثم اإلاخِللت باالُخماد والجىدة في اليلُت مً خالٌ ملفاث الخاؿت.
 7.4مخابِت ؤُماٌ الجىدة مً كبل مجلع اليلُت.
 7.5وؼس زلافت الجىدة.
 7.6ؤلالتزام بالخدظحن اإلاظخمس.
 7.7جوبُم ومخابِت بدازة كمان الجىدة في اليلُت.
 7.8جوىٍس ؤلُاث مساكبت الجىدة وجدظجها ووؼس الىخاثج اإلاخِللت بها.

الغاًت إلاطتراجُجُت الظابلت:
حشجُم املبادزاث الفسدًت واللمل الاحخماعي وخدمت املجخمم.
ألاهداف الاطتراجُجُت
-0جدظين ؤداء مسهص الاطدؼازاث وخدمت املجخمم في اليلُت.
 0.0جفُِل دوز اليلُت في خدمت اإلاجخمّ.
 7.2جدظحن مؼازهت اليلُت في اليؼاهاث اإلاجخمُِت.
-8بىاء ػسواث خلُلُت مم املاطظاث الدولُت وإلاكلُمُت والىػىُت.
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 8.7بىاء ػساواث خلُلُت مّ اإلااطظاث اإلاجخمّ اإلادوي واإلادلي.

الغاًت إلاطتراجُجُت الثامىت:
حلصٍص البدث الللمي وجؼىٍس امللسفت.
ألاهداف الاطتراجُجُت
-0طد خاحاث املجخمم املدلي في مجاالث الخىمُت املظخدامت.
 7.7جوىٍسبسهامج اإلااحظخحر وجوىٍس ألابدار بما ًخالءم مّ الظىق وخدمت اإلاجخمّ.
 -8حلصٍص الدؼازهُت املدلُت والدولُت في مجاٌ البدث الللمي وإلاًفاد.
ً
ً
 2.7الخِاون مّ الجامِاث اإلاسمىكت بكلُمُا وُاإلاُا.
 2.2اإلاؼازهت في اإلااجمساث الِلمُت واإلادلُت والدولُت والىدواث والللاءاث الِلمُت.
 -1حلصٍص الدؼازهُت داخل اليلُت.
 3.7حِصٍص الدؼازهُت بحن ؤُلاء هُئت الخدزَع وُمادة الدزاطاث الِلُا في الجامِت.
 -4الخىطم في دكم البدث الللمي مً خالٌ مخصصاث البدث الللمي في مىاشهت الجاملت.
 4.7حشجُّ ودُم ؤُلاء هُئت الخدزَع ُلى اليؼس في مجالث ُلمُت وُاإلاُت وبهالق حاثصة ؤفلل
بدث ألُلاء هُئت الخدزَع.

25

حاملت حسغ
ولُت الخلىق
الخؼت الخىفُرًت
8188 -8108
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الٔاًت ؤلاطتراجُجُت ألاولى :جوىٍس ؤداء ؤُلاء هُئت الخدزَع
الهدف الاطتراجُجي ألاوٌ :شٍادة بسامج الخدزٍب ُلى الىطاثل الحدًثت وؤلالىتروهُت في
الخدزَع الفِاٌ
ألاطتراجُجُاث

إلاحساءاث
واليؼاػاث
الخىفُرًت

الصمً الالشم

املظاوٌ كً
الخىفُر

املىاد الالشمت
للخىفُر

ماػساث ألاداء
(الخلُُم)

-0كلد دوزاث في
الخللُم
الالىترووي.
-8خظىز ػساثم
الخدزَع
واطتراجُجُاث
الخلىٍم وإلادازة
الصفُت.

دوزة ووزغ كمل
وهدواث.

كلى مداز طىىاث
الخؼت.

بدازة اليلُت
ومىخب الجىدة.

كسػاطُه
وهمبُىجساث.

دوزة واخدة في
الظىت.

دوزاث بسامج
هدواث ووزغ
كمل .

كلى مداز طىىاث
الخؼت.

بدازة اليلُت
وكظم الخاطىب
في الجاملت.

دوزة واخدة في
همبُىجساث
وؤحهصة كسض الظىت.
ومىاد لللسض.

الهدف الاطتراجُجي الثاوي والثالث
جؼىٍس ؤطع اخخُاز وجلُُم ؤداء ؤكظاء هُئت الخدزَع
بكداد ؤطع
اخخُاز واهخلاء
املدزطين.
بسهامج هدواث
وخللاث
هلاغ.

وطم لىاثذ
وحللُماث
وػسوغ.
بسهام دوزي
للىدواث
والخللاث
الىلاػُت.

وطم هلاغ
للخىافص

الاخخفاؾ بسجل
التراهمي لألداء.

وطم ػسوغ
حلُين واهخلاء
جيسجم
والؼسوغ اللامت
للخلُين في
الجاملت.
كلد اجفاكُاث
مم الجهاث ذاث
الاخخصاص
للمل بسامج

فصلُا في بداًت ول
فصل دزاس ي.

لجىت الخلُين
والاهخلاء في
اليلُت.
كظم اللاهىن
امللني.

بداًت ول طىت
دزاطُت.

ً
فصلُا وٍساحم في
جهاًت ول كام

كظم اللاهىن
امللني.

ملفاث ومىاد
كسػاطُه.
مىاد للىخابت.

سجالث
وكسػاطُه .

بهجاش هماذج
حلُين ؤكظاء
هُئت الخدزَع.
كدد البرامج
والىدواث التي جم
جىفُرها.
بهجاش السجل.

الهدف الاطتراجُجي السابم والخامع والظادض
وطم الثدت
ػسوغ خاصت
باليلُت.

طىىٍا وٍساحم في
بداًت ول كام
دزاس ي.

كمادة اليلُت
ولجىت الخلُين في
اليلُت.

ملفاث
وكسػاطُه.

بهجاش هماذج
حلُين ؤكظاء
الخدزَع وحداوٌ
املفاطلت.

بسهامج شٍازاث
داخلي وبسهامج
خازجي.

في بداًت ول كام
دزاس ي.

مجلع اللظم
ومجلع اليلُت
وكمادة اليلُت.

ملفاث لخفف
البرامج.

اجفاكُت طىىٍت
كلى ألاكل ومدي
الاطخفادة مً
الاجفاكُاث.
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شٍازاث وجبادٌ
خبراث.
همىذج جلُُم
ألاداء مخىىكت.

وطم همىذج
ملخمد لخلُُم
ؤداء كظى هُئت
الخدزَع.

ً
فصلُا.

مجلع اليلُت
بالخلاون مم ولُت
الللىم التربىٍت.

جلُُم الؼالب
ملفاث لخفف
الىخاثج والخدلُل .للمدزض
وجلُُم املدزطين
لبلع
وجلُُم زثِع
اللظم.

الغاًت إلاطتراجُجُت الثاهُت
جددًث البرامج وجىىَلها وججدًد الخؼؽ والخللُماث
ألاهداف ألاوٌ والثاوي والثالث
مساحلت الخؼؽ
الدزاطُت
وجددًث
الخؼؽ.

اطخددار بسامج
حدًدة.

كمل لجان
مساحلت لخؼؽ
البيالىزٍىض
واملاحظخير شٍادة
طاكاث املىاد
اللملُت
والخدزٍب.
مسح اخخُاحاث
املؼغلين مً
البرامج
واطخددار
بسامج جيسجم مم
اخخُاحاث
املظخخدمين.

ً
ً
طىىٍا ووفلا
ملخؼلباث
الاكخماد الخاص.

لجان الخؼؽ
واملىاهج.

مجلع اليلُت
مخاػبت حهاث
الاكخماد والجهاث ومىخب الجىدة
والاكخماد.
املخخصت في
املىاكُد
َْ ُ
اللاهى ِه َُّت.

جىفير خؼؽ
وبسامج مً ولُاث
اخسي وملاًير
الاكخماد.

مساث الخلدًل
ومساحلت كدد
الخؼؽ.

اطخىماٌ ػلباث
الاكخماد كلى
الىماذج
امللخمدة.

كدد البرامج التي
جم اطخدداثها.

الغاًت إلاطتراجُجُت الثالثت
زفم هفاءة اللاملين إلادازٍين في اليلُت
ألاهداف ألاوٌ والثاوي والثالث والسابم
جؼىٍس ؤطع
اخخُاز اللاملين

وطم حللُماث
خاصت لللاملين في
اليلُت باالوسجام
مم ألاهـمت
والخللُماث
الىافرة في
الجاملت.

جىطم في بداًت
الخؼت وجساحم
ً
طىىٍا.

لجىت خاصت
باألهـمت
والخللُماث في
اليلُت.

حللُماث اللمل
في حاملت حسغ
ملفاث لخفف
اللسازاث وؤكماٌ
اللجان.

جدزٍب اللاملين

كمل حدوٌ

طىىٍا وفي بداًت

مسهص الاطدؼازاث

مىاد للخدزٍب

في اليلُت.
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اهجاش الخللُماث.

كدد الدوزاث

كلى اللمل
املىخبي
والظىسجازٍا
وخفف امللفاث.

للدوزاث
بالخلاون مم
مسهص الاطدؼازاث
في الجاملت .

دوزاث في مجاٌ
الخاطىب
والبرامج الخاصت
بلمل اليلُت.

كمل بسهامج
جدزٍب لللاملين
في اليلُت في
مجالث
الخاطىب وبسامج
خاصت بلمل
اليلُت.
طىىٍا وٍساحم
وطم حللُماث
دوزٍا في بداًت
خاص بدشجُم
ول طىت.
املبدكين في
اللمل ووطم
ؤطع املظاءلت
لللاملين.

حاثصة ألفظل
مىؿف.

ول كام دزاس ي.

في الجاملت .

هماذج لللمل
املىخبي
والظىسجازٍا
وخفف امللفاث.

بسهامج طىىي.

بالخلاون مم
كظم الخاطىب
وولُت جىىىلىحُا
املللىماث .

ججهيز خىاطِب
اليلُت بالبرامج
الخاصت وصُاهت
الخىاطِب.

لجىت الللُماث
وألاهـمت في
الجاملت.

ملفاث ووؼساث
خاصت بالخىكُت
الىؿُفُت.

التي اطتهدفذ
اللاملين
واولياض
الدوزاث كلى
ؤداء اللاملين.
كدد الدوزاث
التي اطتهدفذ
اللاملين
واولياض
الدوزاث كلى
ؤداء اللاملين.
اهجاش الخللُماث.

الغاًت إلاطتراجُجُت السابلت
زفم طىٍت الؼالب وشٍادة دزحت الخىافظُت لليلُت في طىق اللمل
ألاهداف مً ألاوٌ بلى الظابم
شٍادة بكداد هخب
املىخبت وجىىَلها.

الاػتران في
البرامج
الالىتروهُت
املخخصصت
وكىاكد البُاهاث
الللمُت .
الاطخماق للؼلبت
وخل مؼىالتهم.

طىىٍا.

جيلُف لجىت
املىخبت بمساحلت
وؼساث دوز
اليؼس والاخخُاز
للمساحم الخدًثت
في مجاٌ
الخخصص.
مخاػبت الجهاث
كمل اػتراواث
في دوزٍاث وبسامج املخخصت طىىٍا.
وكىاكد مللىماث
مخخصصت في
َْ ُ
اللاهىن.
حدوٌ بالللاءاث
الدوزٍت مم
الؼلبت الجدد
واللدامى.

بسهامج طىىي
وٍىفر ول فصل
وٍددد ًىم مللً
للؼلبت.

لجىت املىخبت في
اليلُت .

كىاثم دوز اليؼس.

جصوٍد املىخبت
بملدٌ طىىي
كؼس هخب.

لجىت املىخبت
ومىخبت الجاملت
املسهصٍت.

كىاوًٍ البرامج
واكىاكد البُاهاث
والدوزٍاث.

اػتران في
كاكدجين كلى
ألاكل كلى مداز 5
طىىاث.

كمادة اليلُت
وؤكظام
الخخصص.

ملف لخفف
الؼياوي
وامللترخاث
صىدوق ملترخاث

صىدوق الؼياوي
والاكتراخاث
وإلاخالت بلى
اللجىت الخاصت.
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ً
طىىٍا وفي بداًت
ول فصل.

جسوٍج اليلُت
ً
بكالمُا الطخلؼاب
الؼلبت املميزًً.

الخىاصل مم
الجهاث إلاكالمُت
ليؼس املللىماث
كً اليلُت
وؤوؼؼتها.

وطم ؤطع
خاصت بةهخلاء
الؼلبت لبرهامج
املاحظخير.

في بداًت ول
مساحلت ؤوزاق
الؼلبت امللبىلين فصل دزاس ي
في ليلُت كبل كساز لجىت خاصت
اللبىٌ للخدلم بلبىٌ الؼلبت
جاٍد كساز اللبىٌ
مً ػسوغ
في الجاملت.
خاصت.

مفخىح للؼلبت.
كمادة اليلُت مم
كظم اللالكاث
اللامت.

وؼساث وبكالهاث
جخظمً مللىماث
كً اليلُت
ووؼاػاتها.

الاكالهاث كلى مىاكم
الخىاصل الاحخماعي
و الللاث الخلفصٍىهُت
وألاًام الللمُت.

لجىت لللبىٌ
واهخلاء الؼلبت
وبالخلاون مم
كظم اللبىٌ
والدسجُل
بالجاملت.

ػسوغ اللبىٌ
اللامت والؼسوغ
الخاصت.

حدوٌ مفاطلت
ُملد في اليلُت.

الغاًت إلاطتراجُجُت الخامظت
جؼىٍس مسافم اليلُت وجددًثها وشٍادة هفاءتها
ألاهداف مً ألاوٌ بلى الثالث
لجىت مً
اللاملين في
اليلُت لغاًاث
املخابلت.
حؼىُل لجىت
طالمت كامت في
اليلُت.

صُاهت وجددًث
املبنى.

وطم خؼت كمل
طىىٍت لصُاهت
املبنى ومسافله.

جإهُالللاكاث
والظالمت اللامت
في املبنى.

وطم خؼت طالمت
كامت جخظمً
بخالء املبنى في
خالت الؼىازت
وشٍادة وطاثل
الساخت وصُاهت
ؤحهصة إلاػفاء.

ججمُل املبنى
وجصٍين املداخل.

وطم خؼت
جخظير املبنى
وجصٍين املداخل.

لجىت خاصت مً
اللاملين في
اليلُت

الخفاؾ كلى
املـهس اللام
للمبنى واملسافم
مخابلت املـهس
والىـافت اللامت.

مخابم املـهس
اللام والىـافت
مم ػسهت
الىـافت وألامً
في الجاملت.

مىؿف مخابم
حلُىه اليلُت
"مؼسف املبنى"
للخيظُم مم
ػسهتي ألامً
والىـافت.

ً
طىىٍا.

ً
طىىٍا وجساحم
ً
ػهسٍا.

ً
طىىٍا وجساحم
ً
فصلُا واملخابلت
الُىمُت
ً
طىىٍا وجخابم
ً
ًىمُا.
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اللظم الهىدس ي
ولجىت اليلُت.

كدد املؼازَم
الصُاهت املىجصة.

كمادة اليلُت
واللظم الهىدس ي
ولجىت الظالمت
اللامت.

جصوٍد اللاكاث
باملصادز إلالىتروهُت
ووطم حللُماث
الظالمت اللامت في
ميان بازش والخإهد
بداًت ول فصل مً
جدلم ػسوغ
الظالمت اللامت.

وطم لىخاث
فىُت.

لجىت التزًين
وولُت الصزاكت
واللظم الهىدس ي
في الجاملت
وطم خاوٍاث
املىؿف امللين
الىفاًاث
وػسهتي ألامً
واملخابلت الدوزٍت
والىـافت.
الُىمُت مً
خالٌ بكداد
هماذج واطدباهه
للُاض مدي زطا
ؤكظاء هُئت
الخدزَع واليادز
إلادازي والؼلبت

بؼإن الىـافت
اللامت.

الٔاًت ؤلاطتراجُجُت الظادطت :جوىٍس بحساءاث كمان الجىدة في اليلُت بهدف الخدظحن اإلاظخمس لِملُاتها.
الهدف الاطتراجُجي ألاوٌ :الظعي اإلاظخمس لخدلُم مخولباث مِاًحر الجىدة ألازدهُت والِسبُت والِاإلاُت.
إلاكداد
لدخىٌ
الخصيُفاث
املدلُت
واللاملُت

جؼىٍس املىكم
إلالىترووي
لليلُت

جىزُم وؤزػفت
الىزاثم
املخلللت
باألكخماد
والجىدة في
اليلُت مً
خالٌ ملفاهذ
خاصت.
مخابلت ؤكماٌ
الجىدة مً
كبل مجلع
اليلُت.

الخىاصل مم
بلع الجاملاث
الخاصلت كلى
جصيُفاث املدلُت
واللاملُت.
الخصىٌ كلى
آخس بصدازاث
الخصيُفاث
املدلُت واللاملُت.
حغؼُت ألاخدار
وإلاكالهاث
وفلالُاث اليلُت
كلى صفدت
اليلُت
إلالىتروهُت.
بدزاج الىماذج
والخؼؽ التي
ًدخاحها الؼالب
كلى مىكم اليلُت.

مظخمس خالٌ
طىىاث الخؼت
الاطتراجُجُت.

كمُد اليلُت
وزئطاء ألاكظام.

مخخبر خاطىب
في اليلُت.

جىفير مخؼلباث
الخصىٌ لى
الخصيُفاث
املدلُت واللاملُت.

مظخمس خالٌ
طىىاث الخؼت
الاطتراجُجُت.

كمُد اليلُت
ولجىت الجىدة
والاكخماد.

مخخبر خاطىب
في اليلُت.

شٍادة كدد
مخصفحي مىكم
اليلُت.

الظير في الازػفت
بخلاون مم لجىت
الجىدة
والاكخماد.

مظخمس خالٌ
طىىاث الخؼت
الاطتراجُجُت.

كمُد اليلُت
وزئطاء ألاكظام.

مخخبر خاطىب
في اليلُت.

بهجاش كملُت
ألازػفت في
اليلُت.

جفلُل كمل
مىخب الجىدة في
اليلُت.
خظىز اللمُد
وؤكظاء هُئت
الخدزَع
لالخخماكاث

مظخمس خالٌ
طىىاث الخؼت
الاطتراجُجُت.

كمُد اليلُت
ومجلع اليلُت
ولجىت الجىدة
والاكخماد.

خافـت
مظدىداث
مداطس
الاحخماكاث
الخاصت باليلُت.

كلد احخماكاث
ومداطس
الاحخماكاث .
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املخلللت بالجىدة.

كسض الخؼت
إلالتزام
الاطتراجُجُت
بخدظين
لليلُت كلى
املظخمس.
املجالع
املخخلفت
والخصىٌ كلى
مصادكتهىم كلحها
وكلى إلالتزام
بالخدظين
املظخمس هىهج
كمل في اليلُت.
جؼىٍس الهُاول
جؼبُم
ومخابلت بدازة الخىـُمُت لليلُت
طمان الجىدة لخظم مىؿف
مخخص في كمل
في اليلُت.
الجىدة.
جددًد
جؼىٍس ؤلُاث
مساكبت الجىدة الظُاطاث
وجدظجها ووؼس وإلاحساءاث
املخلللت
الىخاثج
بدزاطاث الخلىٍم
املخلللت بها.
الراحي.

مظخمس خالٌ
طىىاث الخؼت
الاطتراجُجُت.

كمُد اليلُت
ومجلع اليلُت
ولجىت الجىدة
والاكخماد.

خافـت
مظدىداث
مداطس
الاحخماكاث
الخاصت باليلُت

بحخماكاث اليلُت
ولجىت الجىدة
والاكخماد
ومداطس
الاحخماكاث.

خالٌ طىىاث
الؼت
الاطتراجُجُت
ً
ومخابلتها طىىٍا.

كمُد اليلُت
ومجلع اليلُت
ولجىت الجىدة
والاكخماد.

مىخب للجىدة.

جىفير هىادز
ملىخب الجىدة
باليلُت.

كلى مداز اللام.

كمُد اليلُت
ومجلع اليلُت
ولجىت الجىدة
والاكخماد.

مخخبر الخاطىب
في اليلُت و
خافـت
مظدىداث
مداطس
الاحخماكاث
الخاصت في لجىت
الجىدة والاكخماد

جلازٍس الخلىٍم
الراحي.

الٔاًت ؤلاطتراجُجُت الظابِت:حشجُّ اإلابادزاث الفسدًت والِمل الاحخماعي وخدمت اإلاجخمّ.
الهدف الاطتراجُجي ألاوٌ:جدظحن ؤداء مسهص الاطدؼازاث وخدمت اإلاجخمّ في اليلُت.
جفلُل دوز
وطم طُاطاث
واضخت لللالكت
اليلُت في
بين اليلُت
خدمت
واملجخمم.
املجخمم.
زصد اليؼاػاث
جدظين
مؼازهت اليلُت املجخملُت،
في اليؼاػاث جفلُل مؼازهت
اليلُت في هره
املجخملُت.

بسهامج طىىي
ً
وٍىفر فصلُا.

كمادة اليلُت
ومسهص
الاطدؼازاث.

مىاد ولىاشم
اللمل الخؼىعي.

زطا املجخمم كً
الخدماث التي
جلدمها اليلُت.

بسهامج طىىي
ً
وٍىفر فصلُا.

كمادة اليلُت
ومسهص
الاطدؼازاث.

مىاد ولىاشم
اللمل الخؼىعي.

كدد ألاوؼؼت
املجخملُت التي
ػازهذ فحها
اليلُت.
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حشجُم اللمل
الجماعي.

ألاوؼؼت.
كمل لجان كمل
جؼىعي وخدمت
املجخمم.

بسهامج طىىي
ً
وٍىفر فصلُا.

مجلع اللظم
ولجىت ِم ًْ
الؼلبت.

مىاد ولىاشم
اللمل الخؼىعي.

كدد ألاوؼؼت
وهىكُتها.

الهدف الاطتراجُجي الثاوي :بىاء ػساواث خلُلُت مّ اإلااطظاث الدولُت وؤلاكلُُمُت والىهىُت.
بىاء ػساواث
خلُلُت مم
املاطظاث
املجخمم املدوي
واملدلي.

كلد اجفاكُاث
مم املاطظاث
مدلُت بما ًىفل
كُام ؤكظاء
هُئت الخدزَع
بمداطساث
وهدواث.

كمادة اليلُت
وزئطاء ألاكظام
ومسهص
الاطدؼازاث

مظخمس خالٌ
طىىاث الخؼت
الاطتراجُجُت.

كلد الاجفاكُاث
املبرمت.

الٔاًت ؤلاطتراجُجُت الثامىت:حِصٍص البدث الِلمي وجوىٍس اإلاِسفت.
الهدف الاطتراجُجي ألاوٌ:طد خاحاث اإلاجخمّ اإلادلي في مجاالث الخىمُت اإلاظخدامت.
جؼىٍس بسهامج
املاحظخير
وجؼىٍس
ألابدار بما
ًخالءم مم
الظىق
وخدمت
املجخمم.

كمادة اليلُت
وكمادة
الدزاطاث الللُا
ولجىت الدزاطاث
الللُا.

مظخمس خالٌ
بحساء دزاطاث
مللسفت اخخُاحاث طىىاث الخؼت
املجخمم والخىمُت الاطتراجُجُت.
املظخدامت.
حظىٍم بسهامج
ُ
املاحظخير مدلُا
ً
ً
وبكلُمُا وكاملُا.
جىحُه مىاطُم
السطاثل لخلبُت
اخخُاحاث
املجخمم.

شٍادة إلاكباٌ كلى
دزاطت املاحظخير
في اليلُت.

الهدف الاطتراجُجي الثاوي :حِصٍص الدؼازهُت اإلادلُت والدولُت في مجاٌ البدث الِلمي وؤلاًفاد.
الخلاون مم
الجاملاث
املسمىكت
ً
بكلُمُا
ً
وكلمُا.

حشجُم جبادٌ
الصٍازاث بين
اليلُت ومساهص
البدث الللمي.
وطم اجفاكُاث
مم املاطظاث
لخدزٍب الؼالب.

كمادة اليلُت
وكمادة البدث
الللمي

مظخمس خالٌ
طىىاث الخؼت
الاطتراجُجُت.
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كدد اجفاكُاث
الؼساهت.
كدد الصٍازاث
املخبادلت.

الهدف الاطتراجُجي الثالث  :حِصٍص الدؼازهُت داخل اليلُت.
حلصٍص
الدؼازهُت بين
ؤكظاء هُئت
الخدزَع
وكمادة
الدزاطاث
الللُا في
الجاملت.

حلصٍص كالكاث
هُئت ؤكظاء
هُئت الخدزَع في
اليلُت مم كمادة
الدزاطاث الللُا.

كمادة اليلُت
وكمادة
الدزاطاث الللُا
وكمادة البدث
الللمي

مظخمس خالٌ
طىىاث الخؼت
الاطتراجُجُت.

جلازٍس كمُد ولُت
الخلىق وجلازٍس
كمُد البدث
الللمي وجلازٍس
كمُد الدزاطاث
الللُا.

الهدف الاطتراجُجي السابم:الخىطم في دكم البدث الللمي مً خالٌ مخصصاث البدث الللمي في مىاشهت الجاملت.
حشجُم ودكم
ؤكظاء هُئت
الخدزَع كلى
اليؼس في
مجالث كلمُت
وكاملُت
وبػالق حاثصة
افظل بدث
ألكظاء هُئت
الخدزَع.

جؼىٍس حللُماث
البدث الللمي
في الجاملت وطم
حللُماث خاصت
بجاثصة ؤفظل
باخث كلى
مظخىي ؤكظاء
هُئت الخدزَع
وإلاكالن كً
الجاثصة.

ً
طىىٍا وجخم
مساحلخه.

كمادة اليلُت
وكمادة
الدزاطاث الللُا
وكمادة البدث
الللمي
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كدد ألابدار
امليؼىزة في
املجالث مدىمت
ً
طىىٍا
وبهجاش هـام
كاهىوي.

حاملت حسغ
ولُت الخلىق
خؼت بدازة املخاػس
8188-8108
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امللدمت
ًخوىز مجاٌ بدازة اإلاخاهس بؼيل طسَّ ،وهىان الىثحر مً حهاث الىٌس اإلاخخلفت إلاا ًخِحن ؤن ًخلمىه
مىكىَ بدازة اإلاخاهس وهُف ًجب ممازطتها وما هى الٔسق مجها ،وفي الفترة ألاخحرة جصاًدث الحاحت بلى وحىد
هسٍلت إلدازة اإلاخاهس في ول ولُت مً ولُاث الجامِت لرلً خسؿذ ولُت الحلىق في حامِت حسغ ألاهلُت بلى
بُداد خوت بدازة اإلاخاهس لِدة ؤطباب ومً ؤهمها خسؾ ولُت الحلىق ُلى الظالمت الِامت والخاؿت وُلى
ؤؿىلها اإلاالُت وٓحر اإلاالُت ،والظبب الثاوي هى اػتران هثحر مً الجهاث اإلاِىُت بالجىدة والاُخماد ألاوادًمي اإلادلي
والِالمي وحىد طُاطت إلدازة اإلاخاهس.
خؼت بدازة املخاػس ليلُت الخلىق
ً
ًخم حِسٍف الخوس ُلى ؤهه مصٍج مً بخخماٌ جدلم الحدر الظلبي وهخاثجه وَِسف ؤًلا ُلى ؤهه الحدر
ً
الري ًىِىع طلبا وٍازس ُلى كدزة اليلُت وُلى جدلُم ؤهدافها مً ؤحل جىفُر الخوت الاطتراجُجُت بؼيل هاجح.
وخوت بدازة اإلاخاهس حظاُد ُلى فهم الجىاهب ؤلاًجابُت والظلبُت اإلادخملت والتي جازس ُلى وؼان اليلُت ،وحِخبر
خوت بدازة اإلاخاهس حصء ؤطاس ي مً الخوت الاطتراجُجُتوهي الِملُت التي ًخم مً خاللها جددًد اإلاخاهس اإلاسجبوت
بيؼان اليلُت وذلً بخِسٍف اإلاخاهس ووؿفها وُىاؿس الىكاًت مً اإلاخاهس وؤلاحساءاث التي جخخرها اليلُت لِالحها
وبًجاد الحلىٌ الىكاثُت للحد مجها ومً اإلاهم ؤن جيىن ؤوؼوت بدازة اإلاخاهس مظخمسة وداثمت الخوىز.

ؤهداف خؼت بدازة املخاػس
 -7جددًد وجـيُف وجلُُم اإلاخاهس اإلادخمل خدوثها باليلُت.
 -2الخيبا باإلاخاهس وجددًد الحلىٌ والخوىاث الىاحب اجباُها إلاىّ خدوثها وجىسازها باإلاظخلبل.
 -3جددًد ؤلاحساءاث الىاحب ُملها إلاِالجت الخوس.
 -4وؼس زلافت بدازة اإلاخاهس في اليلُت .

ؤهىاق املخاػس
 -0مخاػس بؼسٍت باليظبت ألكظاء هُئت الخدزَع
ؤلاهماٌ مً كبل ؤُلاء هُئت الخدزَع واوؼٔالهم في ألاُماٌ الخازحُت.
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 -8مخاػس بؼسٍت باليظبت لليادز إلادازي
مخاهس مىازد البؼسٍت باليظبت للِاملحن مثل (الخىكف ًُ الِمل و جإخحر ألاُماٌ و خدور ؤُماٌ الِىف)
ومخاهس الدظِب و الاهماٌ في الِمل والخىًُف ٓحر اإلادزوض لإلدازٍحن.
 -1مخاػس مللىماجُت
مخاهس جلىُت دكت البُاهاث و اإلاِلىماث و جىافلها مّ بِلها البِم وؤُواٌ الاحهصة.
مخاهس البؼسٍت خوس طىء اطخخدام ألاحهصة وهلف اإلاهازاث والىفاءاث.
 -4مخاػس كاهىهُت
ُدم وعي ؤُلاء هُئت الخدزَع و اليادز ؤلادازي و الوالب بدلىكهم و واحباتهم.
ًاهسة الٔؽ لدي الولبت.
اإلاخاهس كاهىهُت جمع الِملُت الخِلُمُت.
 -5مخاػس البدث الللمي
مخاهس جخِلم بجىدة البدث الِلمي و حىدة اإلاخسحاث البدثُت.
 -6مخاػس مالُت
مخاهس بدازه ألاؿىٌ اإلالمىطت و ٓحر اإلالمىطت لليلُت.
اإلاخاهس الدؼُٔلُت اإلاالُت و ؤلادازٍت.
 -7مخاػس صخُت
مخاهس بؼسٍت صحُت.
 -8مخاػس بلىتروهُت
خوس اختراق ألاهٌمت ؤلالىتروهُت.
خوس ألاهٌمت اإلالادة (الفحروطاث ؤلالىتروهُت) ُلى البرامج وألاحهصة.
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خوس الدخىٌ ٓحر اإلاـسح به للمىكّ ؤلالىترووي لليلُت.
 خوس اطخخدام اليسخ ٓحر ألاؿلُت مً البرامج ؤلالىتروهُت.
خوس الخِدًل ٓحر اإلاـسح به للبُاهاث ؤو اإلاِلىماث.
خوس فلد البُاهاث بظبب الفُلاهاث ؤو الحساثم ؤو الصالشٌ ؤو الحسوب.

مخاطر بشرية بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس

اطم الخؼس املدخمل :ؤلاهماٌ مً كبل ؤُلاء هُئت الخدزَع واوؼٔالهم في
ألاُماٌ الخازحُت.
وصف الخؼس املدخمل :
 بهماٌ وبىء في بهجاش ألاُماٌ.
 كِف وؼس ألابدار الِلمُت.
كِف بهخاحُت ؤُلاء هُئت الخدزَع في اإلاجاٌ ألاوادًمي هدُجت اوؼٔالهم
باألُماٌ الخازحُت.
كلت جىاؿل ؤُلاء هُئت الخدزَع مّ الوالب وُدم وحىد طاُاث مىخبُت.

كىاصس الىكاًت مً الخؼس :
 بث زوح اإلاىافظت الؼسٍفت إلهجاش ألاُماٌ بظسُت وبدكت ُالُت.
 حشجُِهم وجدفحزهم ُلى ؤداء اُمالهم بخمحز.
 جددًد ألاُماٌ الخازحُت التي مً اإلاظمىح لِلى هُئت الخدزَع اللُام بها
خازج اليلُت.
 وكّ طُاطاث للمان وحىد ؤُلاء الهُئت الخدزَظُت في مياجبهم ؤزىاء
الظاُاث اإلاىخبُت.
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الجهت املظاوله كً
الخؼس
بدازة اليلُت
"ُمُد اليلُت"

مظخىي الخؼس الخالي
ً
ُ الي حدا
ُ الي
 مخىطى
 مىخفم

إلاحساءاث التي جخخرها اليلُت مللالجت الخؼس:
 فسق ُلىباث ُلى ؤُلاء هُئت الخدزَع في خاٌ زبىث ؤلاهماٌ.
مىذ خىافص ألُلاء هُئت الخدزَع لخدفحز ؤدائهم .
جفُِل دوز مظاُدي البدث والخدزَع.
وكّ طُاطاث لخىٌُم ُمل ؤُلاء هُئت الخدزَع والتزامهم بظاُاث اإلاىخبُت
اإلادددة.

جإزير الخؼس خاٌ خدوزه
ً
ُ الي حدا
ُ الي
 مخىطى
 مىخفم

اطم الخؼس املدخمل :الاطخلواب ٓحر اإلادزوض والدظسب الىًُفي

وصف الخؼس املدخمل :
اطخلواب ؤُلاء هُئت الخدزَع بؼيل ٓحر مدزوض هدُجت الحاحت اللسوزٍت
مما ًيخج كِف في حىدة الخِلُم.
 كد ًيىن طبب الدظسب الىًُفي ػِىزهم بإن حهدهم وُوائهم ٌظخدم ؤهثر
مً الساجب اإلالدز او ان حهدهم الًللي الخلدًس والؼىس او كد جإجحهم ُسوق ُمل
بمٔسٍاث ؤفلل.
ُازق ؿحي ًمع ؤُلاء هُئت الخدزَع.
اوسحاب ؤُلاء هُئت الخدزَع مً الفـل الدزاس ي لٌسوف هازثت

كىاصس الىكاًت مً الخؼس :
 كسوزة جددًد الاخخُاحاث الفِلُت لليلُت بؼيل مظخمس.
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الجهت املظاوله كً
الخؼس
بدازة الجامِت ممثله
بسثِظها
وبدازة اليلُت ممثله
بِمُدها
وكظم ػاون اإلاىًفحن

مظخىي الخؼس الخالي

 حشجُّ ؤُلاء هُئت الخدزَع ووؼس حهىدهم في مىكّ الجامِت .
 وكّ هٌام حُد وُادٌ للحىافص.
 جوبُم اإلاظاواه والِدٌ في الظاُاث الخدزَظُت وألاُباء الىًُفُت.
 خسؾ ولُت الحلىق ُلى جىفحر البدالء مً ؤُلاء هُئت الخدزَع .
إلاحساءاث التي جخخرها اليلُت مللالجت الخؼس:
مساكبت ؤداء ؤُلاء هُئت للخدزَع بؼيل دوزي وجلُُم ادائهم.
ُلد وزغ جدزٍبُت ألُلاء هُئت الخدزَع في مجاٌ جخــاتهم .
الِمل ُلى جىفحر البدًل اإلاىاطب في خاٌ جسن الِمل .
مداولت الخِسف ُلى ؤطباب الدظسب الىًُفي ووكّ الحلىٌ اإلاىاطبت.

ً
ُ الي حدا
ُ الي
 مخىطى
 مىخفم

جإزير الخؼس خاٌ خدوزه
ً
ُ الي حدا
ُالي
 مخىطى
 مىخفم

مخاطر بشرية بالنسبة للكادر اإلداري
اطم الخؼس املدخمل :مخاهس مىازد البؼسٍت باليظبت للِاملحن مثل (الخىكف ًُ
الِمل و جإخحر ألاُماٌ و خدور ؤُماٌ الِىف) ومخاهس
الدظِب و الاهماٌ في الِمل والخىًُف ٓحر اإلادزوض لإلدازٍحن.
وصف الخؼس املدخمل :
 خدور جرمس و اُتراكاث حماُُت مً اإلاىًفحن بظبب ُدم وحىد خىافص و
ُدم جىفحر البِئت اإلاىاطبت للِمل او جإخحر في ؿسف اإلاظخدلاث اإلاالُت.
خدور ؤُماٌ الِىف مثل الِبث بممخلياث الجامِت.
ًلـد به ان بِم الِاملحن لدحهم كـىز وُدم جىفُر ؤُمالهم بؼيل صحُذ.
جإخس في بهجاش ألاُماٌ.
كُاَ بِم اإلاِامالث و حِوُل ألاُماٌ.
جدوي حىدة الاُماٌ اإلاىجصة .
اطخلواب الِاملحن دون وحىد هدف واضح.
كىاصس الىكاًت مً الخؼس :
 الخىحه إلايان ججمّ الِاملحن و بحساء خىاز و الاطخماَ إلاوالبهم.
الخِسف بؼيل مظخمس ُلى مظخىي السض ى الىًُفي للِاملحن.
وؼس زطاثل و ؤهداف و كُم الجامِت لخىمُت الؼِىز باإلاظاولُت و الِمل ُلى
زفّ السوح اإلاِىىٍت للِاملحن و الاهخماء للجامِت.
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الجهت املظاوله كً
الخؼس
بدازة الجامِت ممثله
بسثِظها
و ؤدازة اليلُت ممثله
بِمُدها
وكظم ػاون اإلاىًفحن

مظخىي الخؼس الخالي
ً
ُ الي حدا
ُ الي
 مخىطى

الِمل ُلى وؼس زلافت زٍادة الاُماٌ.
الخلُُم اإلاظخمس للِاملحن في اليلُت.
 جددًد اخخُاحاث الىخداث الخىٌُمُت مً الِاملحن و جىشَِهم خظب
جخــاتهم .
زفّ الخلسٍس الى بدازة الجامِت و جددًد الاخخُاحاث الفِلُت.
إلاحساءاث التي جخخرها اليلُت مللالجت الخؼس:
 حؼىُل فسٍم الِمل الخِسف ُلى ألاطباب و خل اإلاؼىالث.
الحىاز مّ الِاملحن و وكّ الحلىٌ اإلاىاطبت
كُاض مدي زض ى الِاملحن بؼيل مظخمس.
ُلد احخماُاث دوزٍت و الِمل ُلى الدزاطت الىكّ و جددًد اإلاظاولُاث
بؿداز الِلىباث للمان ُدم جىسازها.
 جددًد اإلاظاوٌ ًُ ؤلاهماٌ و هخابت الافادة
الِمل ُلى جدفحز الِاملحن و حشجُِهم.
مساكبت اداء الِاملحن طىىٍا.
 جإهُل و جدزٍب الِاملحن لللُام باألُماٌ اإلاولىب الحهم .

 مىخفم

جإزير الخؼس خاٌ خدوزه
ً
ُ الي حدا
ُ الي
 مخىطى
 مىخفم

مخاطر معلوماتية

اطم الخؼس املدخمل :مخاهس جلىُت دكت البُاهاث و اإلاِلىماث و جىافلها مّ بِلها
البِم وؤُواٌ الاحهصة.
وصف الخؼس املدخمل :
ًمثل هرا الخوس في بدخاٌ بؼيل ُؼىاجي دون مساُاة دكت البُاهاث مما ًادي
الى جىسازها او وحىد بُاهاث ٓحر مىولُت.
ًخمثل هرا الخوس في حِول ألاحهصة السثِظُت لليلُت.

الجهت املظاوله كً
الخؼس
مسهص الحاطىب للجامِت

مظخىي الخؼس الخالي

كىاصس الىكاًت مً الخؼس :
شٍادة هفاءة مدخلي البُاهاث.
 الخدلم مً بدخاٌ البُاهاث بؼيل صحُذ.
احساء ُملُاث الـُاهت الدوزٍت لألحهصة .
وحىد فسٍم حاهص و مدزب لحل اإلاؼيلت.

ً
ُ الي حدا
ُ الي
 مخىطى
 مىخفم
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إلاحساءاث التي جخخرها اليلُت مللالجت الخؼس:
البدء بالبدث و الخدكُم لخددًد ميامً ُدم دكت اإلاِلىماث.
 اخخُاز بُاهاث بؼيل ُؼىاجي واخخبازها.
 خل اإلاؼىالث إلاىّ جىسازها و الِىدة ُلى البُاهاث الصحُدت.
ججهحز فسٍم مدزب في الجامِت لحل اإلاؼاول.
 بُواء دوزاث جدزٍبُت للِاملحن في اليلُت في خاٌ خدور ؤُواٌ باألحهصة و
هُفُت الخِامل لحل اإلاؼيلت.
 وحىد وسخت اخخُاهُت للملفاث اإلاىحىدة ُلى ألاحهصة جلمً ُدم كُاُها.

جإزير الخؼس خاٌ خدوزه
ً
ُ الي حدا
ُ الي
 مخىطى
 مىخفم

اطم الخؼس املدخمل :مخاهس البؼسٍت خوس طىء اطخخدام ألاحهصة وهلف
اإلاهازاث والىفاءاث.
وصف الخؼس املدخمل :
فلد البُاهاث في خالت طىء اطخخدام ألاهٌمت اإلاخخلفت.
ُ دم جىافس الىفاءاث و اإلاهازاث لحل اإلاؼاول التي جددر ُلى ألاحهصة.

كىاصس الىكاًت مً الخؼس :
ُمل وسخ اخخُاهُت لحفٍ البُاهاث وُدم كُاُها.
ُ دم الِمل جدذ اللٔى او في خاالث اإلاسق التي كد حظبب في خدور
ألاخواء.
ُمل دوزاث جدزٍبُت لالخخُاحاث الىًُفُت لخلىُت اإلاِلىماث والاجـاالث.

إلاحساءاث التي جخخرها اليلُت مللالجت الخؼس:
جدزٍب اإلاىًفحن مً خالٌ اُوائهم الدوزاث الالشمت لخلىُت اإلاِلىماث
والاجـاالث واطخخدام الخىىىلىحُا الحدًثت.
جىزُم ما خـل مً خوإ لخفادي اإلاؼيلت في اإلاساث اللادمت.
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الجهت املظاوله كً
الخؼس
مسهص الحاطىب
وكظم ػاون اإلاىًفحن

مظخىي الخؼس الخالي
ً
ُ الي حدا
ُ الي
 مخىطى
 مىخفم

جإزير الخؼس خاٌ خدوزه
ً
ُ الي حدا
ُ الي

 مخىطى
 مىخفم

مخاطر قانونية

اطم الخؼس املدخمل ُ:دم وعي ؤُلاء هُئت الخدزَع و اليادز ؤلادازي و الوالب
بدلىكهم و واحباتهم.
وصف الخؼس املدخمل :
ُدم اهالَ ؤُلاء هُئت الخدزَع واليادز ؤلادازي والوالب ُلى اللىاثذ
وألاهٌمت الخاؿت بؼيل ُام للجامِت وبؼيل خاؾ لليلُت.

الجهت املظاوله كً
الخؼس
ُمُد ولُت الحلىق

كىاصس الىكاًت مً الخؼس :
بث الىعي باألهٌمت و اللىاهحن بيل الىطاثل اإلاخخلفت لليلُت .
 اكامت وزغ ُمل خىٌ الجىاهب اللاهىهُت جخاهب ول مً اُلاء هُئت
الخدزَظُت واليادز ؤلادازي و الولبت.
 وكّ الدلُل اللاهىوي ُلى اإلاىكّ ؤلالىترووي للجامِت.

مظخىي الخؼس الخالي
ً
ُ الي حدا
ُ الي
 مخىطى
 مىخفم

إلاحساءاث التي جخخرها اليلُت مللالجت الخؼس:
جىفحر وسخ وافُت جخلمً حمُّ الحلىق و الىاحباث ليل الؼساثذ اإلاىحىدة في جإزير الخؼس خاٌ خدوزه
اليلُت .
ً
 بلصام اُلاء هُئت الخدزَع و اليادز الادازي و الولبت ُلى الاهالَ ُلى خلىكهم ُ الي حدا
و واحباتهم ُىد مباػسة الِمل او الالخداق بالجامِت.
ُ الي
 مخىطى
 مىخفم
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اطم الخؼس املدخمل ً:اهسة الٔؽ لدي الولبت.
الجهت املظاوله كً
وصف الخؼس املدخمل :
الخؼس
ُدم جىُُت الولبت مً خالٌ بهالُهم ُلى هٌام الداخلي لخإدًب الولبت في
ُمُد ولُت الحلىق
الجامِت حسغ الخاؿت.
وزئطاء ألاكظام
مظخىي الخؼس الخالي
كىاصس الىكاًت مً الخؼس :
ً
جىُُت الوالب باألهٌمت و اللىاهحن و ألاحساءاث التي ًخم اجخاذها مً خالٌ دلُل ُ الي حدا
الوالب.
ُ الي
كسوزة للخوبُم الفِلي لللىاهحن و الخِلُماث للحد مً هره الٌاهسة
 مخىطى
كسوزة الدؼدًد في مساكبت الامخداهاث.
 مىخفم
إلاحساءاث التي جخخرها اليلُت مللالجت الخؼس:
كسوزة جوبُم الخِلُماث الـازمت إلايافدت ًاهسة الٔؽ في اليلُت.

جإزير الخؼس خاٌ خدوزه
ً
ُ الي حدا
ُ الي
 مخىطى
 مىخفم

اطم الخؼس املدخمل :اإلاخاهس كاهىهُت جمع الِملُت الخِلُمُت.
وصف الخؼس املدخمل :
ُدم التزام بِم ؤُلاء هُئت الخدزَع بخوبُم اللاهىهحن و ألاهٌمت الخاؿت
بالِملُت الخِلُمُت.

الجهت املظاوله كً
الخؼس
ُمُد ولُت الحلىق
وزئطاء ألاكظام

كىاصس الىكاًت مً الخؼس :
جوبُم حمُّ اللىاهحن وألاهٌمت والخِلُماث و الاحساءاث الخِلُمُت و الاوادًمُت
في اليلُت.

مظخىي الخؼس الخالي
ً
ُ الي حدا
ُ الي
 مخىطى
 مىخفم
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إلاحساءاث التي جخخرها اليلُت مللالجت الخؼس:
وكّ كسازاث ؿازمت للخإهد مً جوبُم اللىاهحن و الاهٌمت و الِمل ُلى مخابِتها
بؼيل مظخمس في الِملُت الخِلُمُت.
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جإزير الخؼس خاٌ خدوزه
ً
ُ الي حدا
ُ الي
 مخىطى
 مىخفم

مخاطر البحث العلمي
اطم الخؼس املدخمل :مخاهس جخِلم بجىدة البدث الِلمي و حىدة اإلاخسحاث
البدثُت.
الجهت املظاوله كً
الخؼس
ُمادة البدث الِلمي
وُمادة اليلُت

وصف الخؼس املدخمل :
جدوي حىدة الابدار.
كلت الدُم اإلاالي لألبدار.
كلت الابدار الخوبُلُت التي جخدم اإلاجخمّ اإلادلي و الدولي و الِالمي.
كلت البدىر اإلايؼىزة في مجالث ُاإلاُت مدىمت ومـىفت كمً كىاُد البُاهاث
الِاإلاُت.
مظخىي الخؼس الخالي
كىاصس الىكاًت مً الخؼس :
ً
حشجُّ ؤُلاء هُئت الخدزَع ُلى اليؼس في اإلاجالث الِلمُت الِاإلاُت اإلادىمتُ  .الي حدا
ُ الي
 جوبُم اإلاظاواة والِدٌ في الظاُاث الخدزَظُت وألاُباء الىًُفُت.
 مخىطى
 مىخفم
إلاحساءاث التي جخخرها اليلُت مللالجت الخؼس:
 جىفحر اإلاحزاهُاث ليافُت لدُم الباخثحن والوالب الدزاطاث الِلُا.
 حشجُّ ؤُلاء هُئت الخدزَع ُلى اليؼس في مجالث ُاإلاُت ومدىمت.
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جإزير الخؼس خاٌ خدوزه
ً
ُ الي حدا
ُ الي
 مخىطى
 مىخفم

مخاطر مالية
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اطم الخؼس املدخمل :مخاهس بدازه ألاؿىٌ اإلالمىطت و ٓحر اإلالمىطت لليلُت.
وصف الخؼس املدخمل :
ُدم الاطخفادة مً الاؿىٌ التي جملىها اليلُت.
ُ دم وحىد خوت اطتراجُجُه إلدازة ألاؿىٌ اليلُت بالؼيل ألامثل.
الترهحز ُلى اإلادي اللـحر الطخخدام ألاؿىٌ ودون وحىد خوه ؿُاهت فِاله.

الجهت املظاوله كً
الخؼس
ُمُد اليلُت وؤُلاء
هُئت الخدزَع

كىاصس الىكاًت مً الخؼس :
وحىد خوت اطتراجُجُه الطخٔالٌ اؿىٌ الجامِه بؼيل ؤمثل.
اجباَ طُاطت الخخلف مً ألاؿىٌ الٔحر مىخجه وؿُاهت الاؿىٌ بؼيل فِاٌ.

مظخىي الخؼس الخالي
ً
ُ الي حدا
ُ الي
 مخىطى
 مىخفم

إلاحساءاث التي جخخرها اليلُت مللالجت الخؼس:
وحىد الجهت لخلُم الجدوي الاكخـادًت مً الاؿىٌ التي جمخلىها الجامِت.
وكّ ػسون ُلى اإلاخِاملحن مّ الجامِت باالطخفادة مً ألاؿىٌ التي جملىها
اليلُت.

جإزير الخؼس خاٌ خدوزه
ً
ُ الي حدا
ُ الي
 مخىطى
 مىخفم

اطم الخؼس املدخمل :اإلاخاهس الدؼُٔلُت اإلاالُت و ؤلادازٍت.
وصف الخؼس املدخمل :
الجهل باألهٌمت و الخِلُماث لليادز الخدزَع وؤلادازي.
 هدز مالي بظبب اطخخدام جىىىلىحُا.
هدز مالي بظبب كِف هفاءاث و كدزاث اإلاظخخدمحن لهره الخلىُاث.

الجهت املظاوله كً
الخؼس
ُمُد اليلُت

كىاصس الىكاًت مً الخؼس :
 جوىز ألاهٌمت بؼيل مظخمس مّ الخدزٍب اليادز الخدزَس ي و ؤلادازي.

مظخىي الخؼس الخالي
ً
ُ الي حدا
ُ الي
 مخىطى
 مىخفم

إلاحساءاث التي جخخرها اليلُت مللالجت الخؼس:
جفُِل دوز السكابت الداخلُت.
ُلد دوزاث جدزَظُت وجدزٍبُت للخِامل مّ الخلىُاث الحدًثت.
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جإزير الخؼس خاٌ خدوزه
ً
ُ الي حدا
ُ الي
 مخىطى
 مىخفم
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51

مخاطر صحية
صحُت .ؤلالىتروهُت.
بؼسٍت ألاهٌمت
مخاهساختراق
اطم الخؼس املدخمل  :خوس
وصف الخؼس املدخمل :
والجداز الىازي
الدخىٌ
للحسٍم .للخادم وألاحهصة.
الحىاحصوهفاًت
اطِافاث ؤولُت
اإلاـسح وهظس
ٓحرخلُبت
وحىد
ُ دم
ُ دم وكىح ؤلاحساءاث في خالت الحسٍم.
ُ دم وحىد خسهىم إلهفاء الحسٍم.
جدزٍبمًُلىالخؼس :
الىكاًت
كىاصس
هُفُت اطخخدام هفاًاث الحسٍم الُدوٍت.
كِف

مىخٌمت وبؼيل دوزي.
الىكاًتاثمًفىُت
ُمل
كىاصس اخخباز
الخؼس :
الفدفالاختراق.
التي جمىّ
حمُّالجدًدة
الخلىُاث
الدوزي لها والخإهد مً
والحدًثت مّ
اإلاِداث الظالمت
اطخخدامجىافس
 جإهد مً
حاهصٍتها وؿُاهتها بـىزة دوزٍت.
 فـل الخُاز الىهسباجي ًُ مبنى اليلُت جهاًت الدوام.
 وحىد بحساءاث ًجب اجباُها ُىد وكىَ خسٍم(بحساءاث ؤلاخالء ؤلاهلاذ
وؤلاطِاف).
 جدزٍب اإلاظخمس لىُفُت اطخِماٌ وطاثل ألامً والظالمت.
إلاحساءاث التي جخخرها اليلُت مللالجت الخؼس:
كسوزٍت وكّ بزػاداث الظالمت الِامت.
ً جب ججهحز اليلُت بوفاًاث الحسٍم و بحساء الـُاهت الدوزٍت لها بـفت
مظخمسة.
ًيبغي جىفحر اإلاِداث الالشمت لإلطِافاث ألاولُت.
 جىفحر وطُلت اجـاٌ اإلاباػس ووحىد حهاش اهراز لخىبُه اإلاخىاحدًً في خاٌ
خدور خسٍم.

51

الجهت املظاوله كً
الخؼس
الحاطىب للجامِت
اإلاسهص الـحي
مسهص
ومؼسف اإلابنى
مظخىي الخؼس الخالي
ً
مظخىي
ُالي حدا

الخؼس الخالي
ً
ُ الي حدا
مخىطى
ُ الي
 مخىطى
 مىخفم

جإزير الخؼس خاٌ خدوزه
ً
ُ الي حدا
ُ الي
 مخىطى
 مىخفم

مخاطر إلكترونية
 مىخفم

إلاحساءاث التي جخخرها اليلُت مللالجت الخؼس:
البدث والخدكُم لخددًد ؤطباب الاختراق.
 خل اإلاؼاول وخماًت الىٌام مً ؤي اختراق ممازل باإلاظخلبل.
 اطخخدام ؤحهصة الجدز الىازٍت وؤحهصة الاختراق إلًلاف الهجىم ومىّ الىؿىٌ
ؤلى ألاهٌمت.
اطم الخؼس املدخمل  :خوس ألاهٌمت اإلالادة
ؤلالىتروهُت)ُلى البرامج وألاحهصة.
وصف الخؼس املدخمل :
خوس حظسب الفحروطاث ؤلالىتروهُت وهي بسامج بن اختركذ الخادم زبما حظبب
ً
دمازا ؤو فلد البُاهاث ؤو اإلاِلىماث.
كىاصس الىكاًت مً الخؼس :
وكّ بسامج ملاداث الفحروطاث إلاىّ الفحروطاث التي تهاحم الخادم وألاحهصة.
 جفُِل جددًث بسهامج ملاد الفحروطاث بوسٍلت ؤوجىماجُىُت.

جإزير الخؼس خاٌ خدوزه
ً
ُ الي حدا
ُ الي
 مخىطى
 مىخفم

(الفحروطاث

إلاحساءاث التي جخخرها اليلُت مللالجت الخؼس:
البدء بدل اإلاؼيلت وبشالت الفحروض والاطخِاهت بيسخ اخخُاهُت.
ُدم حؼُٔل ألاهٌمت اإلاخلسزة بال بِد اخخبازها والخإهد مً خلىها مً
الفحروطاث.
جددًث الاحهصة الىاكُه مً الفحروطاث باليسخت الجدًدة.
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الجهت املظاوله كً
الخؼس
مسهص الحاطىب للجامِت
مظخىي الخؼس الخالي
ً
ُ الي حدا
ُ الي
 مخىطى
 مىخفم
جإزير الخؼس خاٌ خدوزه
ً
ُ الي حدا
ُ الي
 مخىطى
 مىخفم

اطم الخؼس املدخمل:خوس الدخىٌ ٓحر اإلاـسح به للمىكّ ؤلالىترووي لليلُت.
وصف الخؼس املدخمل:
 الدخىٌ ٓبر اإلاـسح به بلى ألاهٌمت ؤو البرامج وذلً ًُ هسٍم الحـىٌ ُلى
اطم اإلاظخخدم ؤو ولمت الظس بوسٍلت ٓحر مؼسوُت.

الجهت املظاوله كً
الخؼس
مسهص الحاطىب للجامِت

كىاصس الىكاًت مً الخؼس:
ُمل اخخبازاث دوزٍت لفدف امياهُت الدخىٌ ٓحر اإلاـسح به.
 حِصٍص الخىُُت بإمً اإلاِلىماث وخفٍ ولمت الظس.
 جىافس بحساءاث الظالمت وألامً الخاؿت باإلاِلىماث.

مظخىي الخؼس الخالي
ً
ُ الي حدا
ُ الي
 مخىطى
 مىخفم

إلاحساءاث التي جخخرها اليلُت مللالجت الخؼس:
خل اإلاؼاول وخماًت الىٌام وخفٍ ولمت الظس.
ً
 بًلاف خظاب اإلاظخخدم ماكخا ؤو حُٔحر ولمت الظس.
بزطاٌ جلسٍس ًُ اإلاؼيلت ومدي كسزها وهُفُت خلها وجىُُت اإلاظخخدمحن
واإلاىًفحن في اإلاساث اللادمت.

اطم الخؼس املدخمل:خوس اطخخدام اليسخ ٓحر ألاؿلُت مً البرامج ؤلالىتروهُت.
وصف الخؼس املدخمل:
 اطخخدام وسخ ٓحر مـسح بها مً البرامج ؤو الاهٌمت التي جخدم الِمل.
ُ دم اإلالدزة ُلى بحساء ؤُماٌ ُلى جلً البرامج بظبب جىكفها ألجها ٓحر
مسخـت.
كىاصس الىكاًت مً الخؼس:
خـس البرامج وألاهٌمت التي جدخاج بلى زخف بوسٍلت دوزٍت.
 بوؼاء بسٍد بلىترووي خاؾ لإلبالْ ًُ البرامج التي حظخخدم بوسٍلت ٓحر
مؼسوُت.
إلاحساءاث التي جخخرها اليلُت مللالجت الخؼس:
بًلاف اطخخدام اي حهاش ٌظخخدم بسامج ٓحر مسخـت.
ً
 ججزًل بسامج مسخـت بدال مً ٓحر اإلاسخـت.
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اطم الخؼس املدخمل:خوس الخِدًل ٓحر اإلاـسح به للبُاهاث ؤو اإلاِلىماث.
وصف الخؼس املدخمل :
 الدخىٌ بوسٍلت ٓحر مـسح بها بلى ألاهٌمت ؤو البرامج ؤو كىاُد البُاهاث وذلً
ًُ هسٍم الحـىٌ ُلى اطم اإلاظخخدم ؤو ولمت الظس
كىاصس الىكاًت مً الخؼس :
حِصٍص الخىُُت بإمً اإلاِلىماث وخفٍ ولمت الظس.
ُ مل اخخبازاث دوزٍت لفدف بمياهُت الخِدًل ٓحر اإلاـسح به للبُاهاث ؤو
اإلاِلىماث.

إلاحساءاث التي جخخرها اليلُت مللالجت الخؼس:
بًلاف الحظاب اإلاظخخدم ؤو اإلاؼيىن فُه والخإهد مً خماًت ألاهٌمت.
البدث والخدكُم لخددًد هُفُت الدخىٌ والخٔحراث التي خـلذ.
 بُادة البُاهاث بلى ما واهذ ُلُه كبل الخِدًل ٓحر إلاـسح به.
 خل اإلاؼيلت ،والِىدة بلى هلوت الدؼُٔل الصحُدت.

اطم الخؼس املدخمل:خوس فلد البُاهاث بظبب الفُلاهاث ؤو الحساثم ؤو الصالشٌ
ؤو الحسوب.
وصف الخؼس املدخمل :
فلد البُاهاث واإلاِلىماث بظبب الفُلاهاث ؤو الحساثم ؤو الصالشٌ ؤو الحسوب
ًُ هسٍم بٓساق ؤو خسق ؤو جدمحر ألاحهصة التي جدخىي ُلى مِلىماث وبُاهاث
مىحىدة في اليلُت.
كىاصس الىكاًت مً الخؼس :
ً
ُمل وسخ مخياملت مً البُاهاث واإلاِلىماث ًىمُا ووكِها في اماهً
آمىه.
 جىفحر خصاثً وؤبىاب ملادة للحسٍم واإلااء.
 جوىٍس خوت جخوي اليىازر جخخف بةحساءاث جخوي اليىازر ومىّ
الفُلاهاث.
إلاحساءاث التي جخخرها اليلُت مللالجت الخؼس:
بُادة البُاهاث ًُ هسٍم جىفحر وسخ الاخخُاهُت.
بًجاد خلىٌ بدًلت للمظخخدمحن وجىؿُلهم بلى ؤهٌمت وؤحهصة بدًلت.
 ججهحز الفسٍم الخلني إلاِاًىت اإلاىكّ وجددًد مدي كسز وما ًدخاج بلُه الفسٍم
الخلني إلُادة الخدمت.
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