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انصفحخ سلى  انخبنج انفصم زلتىَـــــــــــــــبد  

 36 مقدمة   

 36 رؤية جامعة سوهاج  أولا 

 36 رسالة جامعة سوهاج  حبَُبا 

 36 جامعة سوهاج –اآلداب  كليةرؤية   حبنخبا 

 36 جامعة سوهاج –اآلداب  كليةرسالة   ساثؼبا 

 36 الغايات واألهداف اإلستراتيجية  خبيسبا 

 36-33 رفع كفاءة األداء المؤسسي لمكمية انغبَخ األوىل 

 36-36 أن تصبح الكمية مركز إشعاع عممي انغبَخ انخبَُخ 

 36 االىتمام بمنظومة الدراسات العميا والبحث العممي  انغبَخ انخبنخخ 

 67 إيجاد خريج متميز في مجال العموم اإلنسانية  انغبَخ انشاثؼخ 

 66-67 زيادة فعالية المشاركة المجتمعية مع أطراف المجتمع الخارجي انغبَخ اخلبيسخ 
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  يمذيخ 
وكذا غاياتيا النيائية وأىدافيا اإلستراتيجية بناء عمي نتائج  ،جامعة سوىاج –رؤية ورسالة كمية اآلداب  صيغت

أعضاء ممثمة في  داخميا   خذ فيو رأي كافة األطراف المستفيدة سواءالذي أ   لمكمية،التحميل الرباعي لمبيئة الداخمية والخارجية 
كافة ىيئات ومؤسسات المجتمع الحكومي مثمة في يئة الخارجية المىيئة التدريس ومعاونييم والجياز اإلداري والطالب أو الب

وكذا  ـالتضامن االجتماعي واإلعالم والصندوق االجتماعي لمتنميةو  ،الدولة لآلثارو  ،التربية والتعميم ، مثل وزاراتوالمدني
ات وورش عمل خريجين أو دور ككمية سواء الالبيئية التي تقدميا و التعميمية والبحثية  الخدماتالجمعيات األىمية التي تستفيد من 

جال خدمة المجتمع والبيئة، وذلك حتى يمكن صياغة رؤية ورسالة تتسم بالموضوعية والمصداقية تدريبية وخدمات بحثية في م
و معبرة عن آمال وطموحات كافة أطراف بيئة الكمية سواء الداخمية ليا أو الخارجية. أما الصياغة المغوية التي أعدت بيا 

كمت لجنة بتكميف من مجمس كمية اآلداب من مجموعة من أساتذة كمية اآلداب من ذوي الخبرة المغوية الرؤية والرسالة فقد ش  
والخبرة البحثية واالتصال بييئات المجتمع المدني إلعداد صياغة تحقق ىذا اليدف، وعرضيا عمي كافة األطراف واستطالع 

، كما روعي في الصياغة أن تخرج رؤية ورسالة الكمية متسقة آرائيم في رؤية ورسالة كمية اآلداب عمي النحو الذي سبق ذكره
وفي ىذا السياق نعرض أوال  رؤية ورسالة  مع رؤية جامعة سوىاج ورسالتيا وكذا أىدافيا اإلستراتيجية التي تنتمي إلييا الكمية،

 -جامعة سوىاج عمي النحو اآلتي:

 سؤَخ ربيؼخ سىهبدأولا: 

 رشرجؾ اٌزٟ ٌٍغبِؼخ وّٕٛرط اٌؼب١ٌّخ اٌخش٠طخ ػٍٝ ِىبٔٙب رزجٛأ ٚاٌضمبفٟ اٌؾؼبسٞ ٌإلشؼبع ِشوضا رظجؼ أْ اٌغبِؼخ رزطٍغ)

 خش٠غ١ٓ ٚرؼذ ٚاٌمِٟٛ اٌّؾٍٝ اٌّغز١٠ٛٓ ػٍٝ اٌّغزّغ ثؾبعبد اٌّشرجؾ اٌزؼٍُ فشص ٚرز١ؼ اٌّؾ١ٍخ ثج١ئزٙب ٚص١مب اسرجبؽب

 ٌٍم١بَ اٌغبِؼخ رزطٍغ وّب اٌّغزّغ، ٌّشبوً اٌزظذٞ ػٍٝ لبدس٠ٓ ٚ اٌؼًّ أعٛق فٟ ٌٍّٕبفغخ رئٍُ٘ٙ اٌزٟ ٌٍغذاساد ِىزغج١ٓ

 ٌٍج١ئخ ِغزّؼ١خ ر١ّٕخ رؾم١ك وزٌه ٚ ػ١ٍّخ ٚثؾٛس ثشاِظ ِٓ رمذِٗ ِب خالي ِٓ ٌٍّغزّغ ٚإٌٙؼخ اٌز٠ٕٛش اؽذاس فٟ فبػً ثذٚس

 (ٌجشاِغٙب األوبد٠ّٟ ٚ ٌى١ٍبرٙب اٌّئعغٟ االػزّبد ػٍٝ ٌٍؾظٛي اٌغبِؼخ رغؼٝ وّب. اٌّؾ١طخ

: سسبنخ  ربيؼخ سىهبد حبَُبا
 ٚاٌذساعبد اٌجىبٌٛس٠ٛط ٌّشؽٍزٟ اٌغٛدح ِؼب١٠ش فك ٚ رؼ١ّ١ٍخ ثشاِظ رمذَ ِظش، طؼ١ذ فٟ ؽى١ِٛخ عبِؼخ عٛ٘بط عبِؼخ

 ِشبوً ؽً فٟ رغُٙ ثؾض١خ ثشاِظ رمذَ ثؤْ اٌغبِؼخ رٍزضَ وّب اٌؼًّ، عٛق فٟ ٌٍّٕبفغخ ِئً٘ خش٠ظ ثبػذاد ٚرٍزضَ اٌؼ١ٍب،

 األخالل١خ اٌم١ُ ػٍٝ ثبٌّؾبفظخ االٌزضاَ ٚ اٌشفبف١خ ِٓ اؽبس فٟ رٌه ٚ اٌّغزذاِخ، ٌٍز١ّٕخ اٌم١ِٛخ اٌخطؾ فٟ ٚرشبسن ، اٌّغزّغ

 . اٌغبِؼخ ػًّ ِؾ١ؾ فٟ اٌجٕبء إٌمذ ٚع١بعخ
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 :  سؤَخ كهُخ اِداةحبنخبا

 
 

  

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 :  سسبنخ كهُخ اِداةساثؼبا

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 اٌى١ٍبد ِٓ رىْٛ أْ سىهبد جببيؼخ اِداة كهُخ رغؼٝ

 اٌّؾ١ٍخ اٌّؼب١٠ش اؽبس فٟ ٚاعزّبػ١ب   ٚثؾض١ب   ػ١ٍّب   اٌّز١ّضح

 .اٌشبٍِخ ٌٍغٛدح ٚاٌؼب١ٌّخ ٚاإلل١ّ١ٍخ

 ػ١ٍّب   ِئ١ٍ٘ٓ خش٠غ١ٓ اػذاد ػٍٟ سىهبد ربيؼخ اِداة كهُخ رؼًّ

 ػٍٟ رؼًّ وّب ، اٌؼًّ عٛق ٠ؾزبعٙب اٌزٟ اٌّٙبساد ِىزغج١ٓ ٚػ١ٍّب  

 ِخزٍفخ ثشاِظ ِٓ رمذِٗ ِب خالي ِٓ ٚرٌه اٌّغزّش ُاٌزؼٍ أ٘ذاف رؾم١ك

 فٟ اٌؼٍّٟ اٌجؾش ِٙبساد ٚر١ّٕخ اٌؼ١ٍب، اٌذساعبد ا١ٌٍغبٔظ ِشؽٍزٟ فٟ

 فٟ فؼبٌخ ششاوخ ٚرؾم١ك ٚاإلعزّبػ١خ، اإلٔغب١ٔخ ٚاٌؼٍَٛ اٌٍغبد ِغبي

 .اٌج١ئخ ٚر١ّٕخ اٌّغزّغ خذِخ ِغبي
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 :  واألهذاف اإلسرتاتُزُخ نكهُخ اِداةانغبَبد خبيسبا

 انسؼً نتُفُز سؤَخ انكهُخ وسسبنتهب ثتحمُك األهذاف اإلسرتاتُزُخ اِتُخ:
 ِشاعؼخ ٚرؾذ٠ش اٌخطخ اإلعزشار١غ١خ ٌٍى١ٍخ ٚاػزّبد٘ب ٚاػبدح اػالٔٙب -7

اٌّؼٍِٛبد اإلداس٠خ ٌخذِخ اٌٛطٛي اٌٝ ١٘ىً رٕظ١ّٟ ِالئُ ِٚؼزّذ ٠ؾذد اٌغٍطبد ٚاٌّغئ١ٌٛبد ٚاألدٚاس ٠ٚغزخذَ ٔظُ  -7

د١ًٌ  ػًّ ٚدػُ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٠ٚذػُ ٚؽذح اداسح األصِبد ٚاٌىٛاسس ٚٚؽذح اداسح اٌغٛدح ٚٚؽذح اٌزذس٠ت ٠ٚزجٕٝ

 .ٌىً اداسح ِٚغّٟ ٚظ١فٟ ثبٌى١ٍخ اٌزٛط١ف اٌٛظ١فٟ

 اٌٛطٛي اٌٝ ل١بدح ٚاػ١خ رزجٕٝ فىش اٌزط٠ٛش ٚرغؼٝ اٌٝ اٌز١ّض. -6

 ٌى١ٍخ ثبٌّظذال١خ ٚإٌضا٘خ ٚاألخالل١بد ١ِٚضبق ششف ٌّّبسعخ إٌّٙخ.اٌٛطٛي اٌٝ اٌزضاَ ا -6

ٚإٌٙٛع ثّغزٜٛ أػؼبء اٌغٙبص اإلداسٞ ثبٌزذس٠ت  ١٘ىٍخ اإلداسح رط٠ٛش ِٕظِٛخ اٌؼًّ اإلداسٞ ثبٌى١ٍخ ٚاعزىّبي -6

 اٌّغزّش، ِغ ٚػغ ِؼب١٠ش الخز١بس اٌم١بداد اإلداس٠خ ٚرم١١ُ أدائُٙ ٚل١بط ِغزٜٛ سػبُ٘

 اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ ٚاٌّبد٠خ اٌىبف١خ ٌٍى١ٍخ ٚاٌزؤوذ ِٓ ؽغٓ اعزغالٌٙب.رٛف١ش  -3

 اٌٛطٛي اٌٝ ٔظبَ ٌٍزم٠ُٛ اٌزارٟ ٌٍى١ٍخ ٚاداسح اٌغٛدح. -6

 .ٚل١بط سػبُ٘ ػٓ ِغزٛٞ اٌى١ٍخ رظؾ١ؼ ٚثٕبء ع١بعبد ٚاػؾخ ٚع١ٍّخ ٌٍزؼبًِ ِغ اٌطالة ٚاٌخش٠غ١ٓ -6

 اِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ ثبٌى١ٍخ.اػزّبد اٌّؼب١٠ش األوبد١ّ٠خ ٚرفؼ١ٍٙب فٟ وبفخ اٌجش -6

اٌّشىالد اٌطالث١خ ٚرط٠ٛش ٌزؼٍُ اٌزارٟ ٚع١بعخ ٌٍزؼبًِ ِغ اٌٛطٛي اٌٝ اعزشار١غ١خ ٌٍزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ِّٚبسعبد فبػٍخ وب -71

 ثشاِظ اٌزذس٠ت ا١ٌّذأٟ ٚرط٠ٛش ٔظُ رم٠ُٛ اٌطالة.

ٟ ِخزٍف اٌزخظظبد ٚاٌغؼٟ اٌٝ ر١ّٕخ لذساد ِٚٙبساد أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٚؼب١ُٔٚٙ ٚرؾم١ك اٌىفب٠خ ٚاٌىفبءح ف -77

 ٚعٛد لٛاػذ ِؼٍٕخ ٚشفبفخ ٌزؼ١١ُٕٙ ٚرم١١ُ أدائُٙ ٚل١بط سػبُ٘ اٌٛظ١فٟ.

اٌٛطٛي اٌٝ خطخ ٌٍجؾش اٌؼٍّٟ ثبٌى١ٍخ رؾمك اٌىفبءح اٌجؾض١خ ٚرغؼٝ ٌزٛف١ش ِظبدس ِخزٍفخ ٌٍز٠ًّٛ وبالرفبل١بد  -77

 خ.ٚاٌجشٚرٛوٛالد ِغ عٙبد اٌز٠ًّٛ اٌّؾ١ٍخ ٚاإلل١ّ١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّ

 ١ٍخ خالي اٌغٕٛاد اٌخّظ اٌّبػ١خ.اػذاد لبػذح ث١بٔبد ثبٌذسعبد اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ِٕؾزٙب اٌى -76

اٌٛطٛي اٌٝ ع١بعخ فبػٍخ ٚآ١ٌبد ِؾذدح ٌٍزم٠ُٛ اٌّغزّش ٌٍفبػ١ٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخ وٛعٛد خطخ ٌٍزم٠ُٛ اٌشبًِ ٚخطؾ ٌٍزؾغ١ٓ  -76

 ٚاٌزؼض٠ض ٚٔظبَ إلداسح اٌغٛدح ٚٔظبَ ٌٍّغبءٌخ ٚاٌّؾبعج١خ.

 .ِؼب١٠ش ا١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ ٌؼّبْ عٛدح اٌزؼ١ٍُ ٚاالػزّبد اٌجشاِظ اٌذساع١خ ٚفك رؾذ٠ش -76

اٌذوزٛساٖ "، ٚفك ٔظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح فٟ اؽبس ِٛاوجخ  –اٌّبعغز١ش  -ثشاِظ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب " اٌذثٍَٛ  رؾذ٠ش -73

 ٚرٛط١ف اٌجشاِظ ٚاٌّمشساد، ١خٚرٌه ثزجٕٟ ِؼب١٠ش أوبد١ّ٠خ ل١بع اٌزطٛساد اٌؼ١ٍّخ اٌؾذ٠ضخ ٚرطج١مبرٙب اٌؼ١ٍّخ.

 فٟ اؽبس خطخ خّغ١خ.ٌأللغبَ اعزىّبي ا١ٌٙبوً اٌؼ١ٍّخ  -76
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رفؼ١ً اٌّشاوض ٚاٌٛؽذاد راد اٌطبثغ ، ِٓ خالي رٛعٗ أ٠ٌٛٚبرٙب ٌؾً ِشىالد اٌج١ئخ اٌّؾ١ٍخٌٍى١ٍخ ٚػغ خطخ ثؾض١خ  -76

ى١ٍخ ث١ذ خجشح ٠غُٙ اعٙبِب ا٠غبث١ب فٟ رٍج١خ اٌرظجؼ اٌخذ١ِخ ( رفؼ١ال ٠ؾمك أ٘ذافٙب، ثؾ١ش  –اٌخبص ثبٌى١ٍخ ) اٌجؾض١خ 

 اؽز١بعبد اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ اٌّؾ١طخ ٚؽً ِشىالرّٙب.

 ِٚىزجبد ٚأٚػ١خ اٌّؼشفخ األخشٜ.ٚرغ١ٙضارٙب اعزىّبي اٌّمِٛبد اٌّبد٠خ ٌٍى١ٍخ ِٓ ِجبٟٔ ِٚؼبًِ  -76

 

 

 :–هغبَبد واألهذاف اإلسرتاتُزُخ ناألهذاف انتُفُزَخ 
 داء اٌّئعغٟ ٌٍى١ٍخ ٚرؾغ١ٓ اٌٛػغ اٌزٕبفغٟ ٌٙب.سفغ وفبءح األ -7

 أْ رظجؼ و١ٍخ ا٢داة ِشوض اشؼبع ػٍّٟ فٟ ػ١ٍّبد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ فٟ ِغبي ا٢داة ٚ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ.  -7

 عؼً اٌى١ٍخ ِئعغخ ثؾض١خ ِز١ّضح فٟ ِغبي ا٢داة ٚ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ ػٍٝ اٌّغز١٠ٛٓ؛ اٌّؾٍٟ ٚاإلل١ٍّٟ. -6

 ِغّٛػخ ِز١ّضح ِٓ اٌخش٠غ١ٓ رزٕبعت ٚ اؽز١بعبد عٛق اٌؼًّ.رخش٠ظ  -6

رمةذ٠ُ خةذِبد ِز١ّةضح فةٟ ِغةبي ا٢داة ٌّغزّةغ اٌخةبسعٟ ِةٓ خةالي ص٠بدح فؼب١ٌةخ  اٌّشةبسوخ اٌّغزّؼ١ةخ ِةغ أؽةشاف ا -6

 ٚاٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ.

 

 انغبَخ األوىل:  
 .سفغ كفبءح األداء ادلإسسٍ نهكهُخ وحتسني انىضغ انتُبفسٍ ذلب -1

 األهذاف انؼبيخ
رجٕٟ و١ٍخ ا٢داة ٌٍخطخ اإلعزشار١غ١خ ِٚشاعؼزٙب دٚس٠ب ٚرط٠ٛش األداء فٟ ِخزٍف اٌّغبالد ِٓ خةالي اٌخطةخ اٌزٕف١ز٠ةخ  7-7

 ٌٍى١ٍخ.

 وفب٠خ ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ ٌٍى١ٍخ. 7-7

 االسرمبء ثّغزٜٛ اٌم١بدح ٚاٌؾٛوّخ ثبٌى١ٍخ. 7-6

 ثّغزٜٛ عٛدح األداء. اٌز١ّٕخ اٌّغزّشح ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ اٌغٙبص اإلداسٞ ٌالسرفبع 7-6

 ر١ّٕخ ِٛاسد اٌى١ٍخ اٌزار١خ ٚاعزغالٌٙب ثبٌشىً األِضً.  7-6

 ارخبر لشاساد رظ٠ٛج١ٗ ػٕذ ؽذٚس خطؤ فٟ اٌزٕف١ز أٚ ػٕذ ٚعٛد أصِخ 7-3
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 األهذاف اإلرشائُخ )انتُفُزَخ ( نههذف انؼبو األول: 

األداء يف سلتهـ  ااـبلد يـٍ كهُخ نهخطخ اإلسرتاتُزُخ ويشارؼتهب دوسَب وتطىَش انتجٍُ  1-1
 خالل اخلطخ انتُفُزَخ نهكهُخ.

 ػًّ ِمزشػ ِغٛدح ٌٍخطخ اإلعزشار١غ١خ ثؼذ أخز آساء األلغبَ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌم١بداد األوبد١ّ٠خ ٌٍّغٛدح.7-7-7

 .ػًّ ٌّٕبلشخ ِمزشػ اٌخطخ ٌٍخشٚط ثٕزبئظ ٚرٛط١بد ٠زُ االػزّبد ػ١ٍٙب فٟ ٚػغ اٌخطخ ػًّ ٚسػ 7-7-7 
 االعزفبدح ِٓ إٌزبئظ ٚاٌزٛط١بد فٟ عٛأت اٌخطخ اٌّخزٍفخ. 7-7-6

 ػًّ خطخ رٕف١ز٠خ ٌٍخطخ اإلعزشار١غ١خ رزٛافك ِغ اإلؽبس اٌضِٕٟ ٌٍّششٚع ػٍٟ أْ رىْٛ ِؼٍٕخ ِٚؼزّذح. 7-7-6
 اٌّشاعؼخ اٌذٚس٠خ ٌٍخطخ اٌزٕف١ز٠خ ِٓ لجً ٚؽذح ػّبْ اٌغٛدح ِٓ اعً رط٠ٛش ٚرم١١ُ األداء. 7-7-6

 

 اإلرشائُخ )انتُفُزَخ ( نههذف انؼبو انخبٍَ:األهذاف 

 كفبَخ اذلُكم انتُظًٍُ نهكهُخ 1-2
 ػًّ دساعخ ٌٍٛلٛف ػٍٝ ِذٜ ِالئّخ ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ ٌزغط١خ أٔشطخ اٌى١ٍخ. 7-7-7

   أشبء ٚؽذاد عذ٠ذح ثبٌى١ٍخ ِضً )ٚؽذح اٌغالِخ ٚاألِٓ ٚاداسح األصِبد ٚؽذح ط١بٔخ األعٙضح اٌؼ١ٍّخ  7-7-7 

 ٚؽذح اإلػالَ ٚاٌؼاللبد اٌؼبِخ ٚؽذح اٌذػُ اٌطالثٟ ٚٚؽذح ِزبثؼخ اٌخش٠غ١ٓ(.           

 ط١بغخ رٛط١ف رفظ١ٍٟ ِؾذد ٌالخزظبطبد ٚ اٌّغئ١ٌٛبد إٌّٛؽ ثىً ٚظ١فخ داخً ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ.  7-7-6

 اػبدح رغى١ٓ اٌؼب١ٍِٓ ؽغت اٌمذسح ٚاٌؾبعخ ٚاٌزٛط١ف اٌٛظ١فٟ اٌّؾذد. 7-7-6

 عزؼبٔخ ثخجشاء ٌذساعخ ِالئّخ ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ ٌزغط١خ أٔشطخ اٌى١ٍخ.اال 7-7-6

 األهذاف اإلرشائُخ )انتُفُزَخ ( نههذف انؼبو انخبنج:

 الستمبء مبستىي انمُبدح واحلىكًخ ثبنكهُخ. 1-3

 اػزّبد ٚاػالْ ِؼب١٠ش اخز١بس اٌم١بداد ثؼذ دساعخ ٚ ِٕبلشخ ِمزشؽبد أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ. 7-6-7

 رذس٠ت اٌم١بداد األوبد١ّ٠خ ػٍٝ ِٙبساد اإلداسح ٚ اٌم١بدح إٌبعؾخ. 7-6-7

 األهذاف اإلرشائُخ )انتُفُزَخ ( نههذف انؼبو انشاثغ:
 انتًُُخ ادلستًشح نهؼبيهني يف اجلهبص اإلداسٌ نالستفبع مبستىي رىدح األداء. 1-4

 ألغبَ اٌى١ٍخ اإلداس٠خ ٚاٌف١ٕخ.ٚعٛد سإ٠خ ٚسعبٌخ ٚأ٘ذاف اعزشار١غ١خ ٚاػؾخ ٌىً لغُ ِٓ  7-6-7

 ٚػغ ٔظبَ دساعخ دٚس٠خ ٌالؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ ٌٍؼب١ٍِٓ. 7-6-7
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 ػمذ دٚساد رذس٠ج١خ رخظظ١خ ٌٍؼب١ٍِٓ )فٟ اٌشئْٛ اٌّب١ٌخ ٚاٌمب١ٔٛٔخ(. 7-6-6

 ػمذ دٚساد رذس٠ج١خ ٌٍؼب١ٍِٓ ػٍٝ ٔظبَ اإلداسح اإلٌىزش١ٔٚخ ٚػٍٝ ٔظُ اٌغٛدح. 7-6-6

 ..(Intranet)ِٓ خالي شجىخ ِؼٍِٛبد اٌىزش١ٔٚخ داخ١ٍخ  (MIS)َ اإلداسح اإلٌىزش١ٔٚخ ادخبي ٚرطج١ك ٔظب 7-6-6

 

 تًُُخ يىاسد انكهُخ انزاتُخ واستغالذلب ثبنشكم األيخم.  1-5

 ِٓ خالي اٌّشاوض ٚاٌٛؽذاد راد اٌطبثغ اٌخبص رمذ٠ُ االعزشبساد ٚاٌخذِبد ٌّئعغبد اٌّغزّغ اٌخبسعٟ  7-6-7

 رٛظ١ف اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ رغشٞ ثبٌى١ٍخ ٌخذِخ اٌّغزّغ اٌخبسعٟ ٚاٌج١ئخ اٌّؾ١طخ ٌزؼٛد ثبٌٕفغ ػٍٟ اٌّغزّغ   7-6-7

 ٚاٌى١ٍخ           

 .ص٠بدح صمخ اٌّغزّغ فٟ اٌخذِبد اٌزٟ رمذِٙب اٌى١ٍخ 7-6-6

 اٌٛؽذاد.البِخ اٌّئرّشاد اٌؼ١ٍّخ ٚإٌذٚاد ٚٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚإٌششاد ٌٍّشاوض ٚ 7-6-6

 اٌزٛعغ فٟ ثشاِظ اٌزؼ١ٍُ اٌّفزٛػ  7-6-6

 

 اختبر لشاساد تصىَجُه ػُذ حذوث خطأ يف انتُفُز أو ػُذ ورىد أصيخ. 7-3

 

 انغبَخ انخبَُخ:
 تصجح انكهُخ يشكض ئشؼبع ػهًٍ يف انتؼهُى وانتؼهى يف رلبل اِداة و  انؼهىو اإلَسبَُخ أْ -2

 األهذاف انؼبيخ:

 .(NARS)رط٠ٛش اٌجشاِظ ٚاٌّمشساد اٌذساع١خ ثّب ٠زٕبعت ِغ ِؼب١٠ش ا١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ ٌؼّبْ عٛدح اٌزؼ١ٍُ ٚاالػزّبد  7-7

 ر١ّٕخ ِٙبساد ٚلذساد أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ رفؼ١ً اعزخذاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾذ٠ضخ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌزذس٠غ١خ . 7-7

 رشٍّٗ ِٓ لبػبد دساع١خ ِٚؼبًِ ِٚىزجبد ٚأعٙضح.رط٠ٛش ٚرؾذ٠ش اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ٌٍى١ٍخ ثّب  7-6

 -ػٍٟ عج١ً اٌّضبي: ،رط٠ٛش األٔشطخ اٌطالث١خ ثبٌى١ٍخ ٚر٠ٕٛؼٙب ثّب ٠زٕبعت ِغ اٌؾبعبد األعبع١خ ٌٍطالة 7-6

 * أشبء لبػذح ث١بٔبد اٌطالة اٌغذد ٚاٌمذاِٝ. 

 * رشغ١غ ِشبسوخ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ األٔشطخ اٌطالث١خ.

 طالة ػٍٝ ِٛلغ اٌى١ٍخ .* ػًّ ِٕزذٜ ٌٍ

 * ر٠ٕٛغ األٔشطخ اٌطالث١خ ثؾ١ش رشزًّ ػٍٝ أٔشطخ س٠بػ١خ ٚاعزّبػ١خ ٚصمبف١خ ٚغ١ش٘ب.

 رٛف١ش ث١ئخ ػًّ ِٕبعجخ ٌٍغٙبص اإلداسٞ ٚاٌفٕٟ ٚاٌؼب١ٍِٓ ثبٌى١ٍخ، ٚر١ّٕخ ِٙبسارُٙ ٚلذسارُٙ. 7-6
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 األهذاف اإلرشائُخ )انتُفُزَخ ( نههذف انؼبو األول:

انربايذ وادلمشساد انذساسُخ مبب َتُبست يغ يؼبَري اذلُئخ انمىيُخ نضًبٌ رىدح انتؼهُى والػتًبد تطىَش   2-1
  ػٍ طشَك:

 رٛط١ف اٌجشاِظ ٚاٌّمشساد ثّب ٠زٕبعت ِغ اٌّؼب١٠ش األوبد١ّ٠خ ١ٌٍٙئخ اٌم١ِٛخ ٌؼّبْ عٛدح اٌزؼ١ٍُ ٚاالػزّبد. 7-7-7

 رط٠ٛش ٚرؾغ١ٓ اٌىزبة اٌغبِؼٟ. 7-7-7

  اِظ ٚاٌّمشساد اٌٝ ِمشساد اٌىزش١ٔٚخ.رؾ٠ًٛ اٌجش 7-7-6

 رط٠ٛش ٔظُ رم٠ُٛ اٌطالة ٚاالِزؾبٔبد ثبٌى١ٍخ.  7-7-6

 

 

 األهذاف اإلرشائُخ )انتُفُزَخ ( نههذف انؼبو انخبٍَ:

تًُُخ يهبساد ولـذساد أػضـبء هُئـخ انتـذسَت يف تفؼُـم اسـتخذاو انتكُىنىرُـب احلذَخـخ يف انؼًهُـخ  2-2
 خالل:انتؼهًُُخ وانتذسَسُخ يٍ 

 رذس٠ت أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػٍٝ اعزخذاَ اٌزم١ٕبد اٌؾذ٠ضخ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌزذس٠غ١خ.  7-7-7

 رذس٠ت أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػٍٝ اعزخذاَ اإلٔزشٔذ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌزذس٠غ١خ.  7-7-7

اٌطةةالة ػجةةش شةةجىخ اٌّؼٍِٛةةبد رشةةغ١غ أػؼةةبء ١٘ئةةخ اٌزةةذس٠ظ ػٍةةٝ اعةةزخذاَ أعةةب١ٌت اٌزٛاطةةً اٌؾذ٠ضةةخ ِةةغ   7-7-6

 اإلٌىزش١ٔٚخ.

 

 األهذاف اإلرشائُخ )انتُفُزَخ ( نههذف انؼبو انخبنج:

  تطىَش وحتذَج انجُُخ انتحتُخ نهكهُخ مبب تشًهه يٍ لبػبد دساسُخ ويؼبيم وأرهضح. 2-3
 اٌزؼ١ّ١ٍخ.رط٠ٛش ٚرؾذ٠ش اٌمبػبد اٌذساع١خ ٚلبػبد اٌّؾبػشاد ثّب ٠زٕبعت ِغ اؽز١بعبد اٌطالة  7-6-7

رط٠ٛش ٚرؾغ١ٓ اٌّؼبًِ اٌذساع١خ ِٓ إٌبؽ١خ اٌى١ّخ ٚاٌى١ف١ةخ ثّةب ٠زٕبعةت ِةغ اٌزطةٛساد اٌزؼ١ّ١ٍةخ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ةخ  7-6-7

 اٌؾذ٠ضخ فٟ ِغبي ا٢داة ٚ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ.

ٛعٟ ٚوةزٌه فةٟ رؾذ٠ش اٌّىزجبد األعٙضح ٚاٌّؼةذاد اٌّزةٛفشح ثبٌى١ٍةخ ثّةب ٠زٕبعةت ٚاٌزطةٛساد فةٟ اٌّغةبي اٌزىٌٕٛة 7-6-6

 ِغبي ا٢داة ٚاٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ

 رؾغ١ٓ اٌّشافك اٌؼبِخ ثبٌى١ٍخ ِٓ دٚساد ١ِبٖ ٚوبف١زش٠بد ٚغ١ش٘ب. 7-6-6

 ٚاعزىّبي اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ثبٌى١ٍخ. ٚػغ خطخ ٌظ١بٔخ 7-6-6
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 األهذاف اإلرشائُخ )انتُفُزَخ ( نههذف انؼبو انشاثغ:

 وتُىَؼهب مبب َتُبست يغ احلبربد األسبسُخ نهطالةتطىَش األَشطخ انطالثُخ ثبنكهُخ  2-4
 أشبء لبػذح ث١بٔبد اٌطالة اٌغذد ٚاٌمذاِٝ. 7-6-7

 ص٠بدح ِشبسوخ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ األٔشطخ اٌطالث١خ.  7-6-7

 ر٠ٕٛغ األٔشطخ اٌطالث١خ ثؾ١ش رشزًّ ػٍٝ أٔشطخ س٠بػ١خ ٚاعزّبػ١خ ٚصمبف١خ ٚغ١ش٘ب.  7-6-6

 ٍطالة ػٍٝ ِٛلغ اٌى١ٍخ .ػًّ ِٕزذٜ ٌ 7-6-6

 

 األهذاف اإلرشائُخ )انتُفُزَخ ( نههذف انؼبو اخلبيت:

تىفري ثُئخ ػًم يُبسجخ نهزهـبص اإلداسٌ وانفُـٍ وانؼـبيهني ثبنكهُـخ وتًُُـخ يهـبساتهى  2-5
 ولذساتهى.

 اإلداس٠خ ثبٌى١ٍخ. ر١ّٕخ لذساد أػؼبء اٌغٙبص اإلداسٞ ػٍٝ اعزخذاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾذ٠ضخ فٟ رٕف١ز األػّبي  7-6-7

 ألفشاد اٌغٙبص اإلداسٞ ثبٌى١ٍخ. اٌىّج١ٛرش ٚؽبثؼبد ٚٔمبؽ أزشٔذ ِٓ رٛف١ش األعٙضح اٌؾذ٠ضخ 7-6-7

  ل١بط اٌشػب اٌٛظ١فٟ ألػؼبء اٌغٙبص اإلداسٞ ثبٌى١ٍخ ٚاالعزفبدح ِٓ ٔزبئغٗ فٟ رط٠ٛش أداء اٌغٙبص اإلداسٞ. 7-6-6

 

 انغبَخ انخبنخخ:
انذساسبد انؼهُب وانجحج انؼهًٍ يف رلبل انؼهىو اإلَسبَُخ ػهً ادلستىَني؛ الهتًبو مبُظىيخ  3

 .احملهٍ واإللهًٍُ

 األهذاف انؼبيخ:

 .ٕبعت ِغ اٌزٛعٙبد اٌؾذ٠ضخ ٌٍى١ٍخرط٠ٛش اداسح اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثبٌى١ٍخ ثّب ٠ز 6-7

 .خطخ ٌٍجؾش اٌؼٍّٟ ثبٌى١ٍخٚػغ  6-7

 اٌغبِؼخ ٚاٌغبِؼبد األخشٜ اٌّّبصٍخ إلعشاء اٌجؾٛس اٌّشزشوخ. رشغ١غ اٌزؼبْٚ ث١ٓ األلغبَ اٌؼ١ٍّخ ٌٍى١ٍخ ٚو١ٍبد 6-6

 .ثؾبس أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌى١ٍخرشغ١غ إٌشش اٌذٌٟٚ أل 6-6

 .ظبدس ر٠ًّٛ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ثبٌى١ٍخر١ّٕخ ِ 6-6
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 األهذاف اإلرشائُخ )انتُفُزَخ ( نههذف انؼبو األول:

 َتُبست يغ انتىرهبد احلذَخخ نهكهُخ.تطىَش ئداسح انذساسبد انؼهُب ثبنكهُخ مبب  3-1
اٌةذوزٛساٖ ثّةب  رط٠ٛش ٚرؾذ٠ش اٌالئؾخ اٌذساع١خ ٌٍذساعةبد اٌؼ١ٍةب ثبٌى١ٍةخ عةٛاء ثبٌةذسعبد اٌةذثٍَٛ أٚ اٌّبعغةز١ش أٚ  6-7-7

 ٠زٕبعت ِغ ِؼب١٠ش ا١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ ٌؼّبْ عٛدح اٌزؼ١ٍُ ٚاالػزّبد.

 اٌؼ١ٍب ػٍٝ اعزخذاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾذ٠ضخ فٟ األػّبي اإلداس٠خ.ر١ّٕخ ِٙبساد ٚلذساد اٌؼب١ٍِٓ ثبداسح اٌذساعبد  6-7-7

  رطج١ك ٔظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح فٟ الئؾخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثبٌى١ٍخ. 6-7-6

 
 األهذاف اإلرشائُخ )انتُفُزَخ ( نههذف انؼبو انخبٍَ:

 وضغ خطخ نهجحج انؼهًٍ ثبنكهُخ يؼتًذح ويؼهُخ.  3-2
  ثبٌى١ٍخ ثّب ٠زٕبعت ِغ اؽز١بعبد اٌّغزّغ. رؾذ٠ذ أ٠ٌٛٚبد اٌجؾش اٌؼٍّٟ 6-7-7

 رى١ٍف األلغبَ اٌّخزٍفخ ثٛػغ خطخ ٌٍجؾش اٌؼٍّٟ فٟ ػٛء االؽز١بعبد اٌغبثمخ. 6-7-7

 اػذاد لبػذح ث١بٔبد ٌٍجؾش اٌؼٍّٟ ثبٌى١ٍخ. 6-7-6

 ر١ّٕخ ِٙبساد أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػٍٝ اعزخذاَ اٌّىزجخ اٌشل١ّخ إلعشاء اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ 6-7-6

  ٚعٛد خطخ ثؾض١خ ٌٍى١ٍخ ِؼٍٕخ ِٚٛصمخ ِٚفؼٍخ ثبٌى١ٍخ. 6-7-6

 

 األهذاف اإلرشائُخ )انتُفُزَخ ( نههذف انؼبو انخبنج:

تشزُغ انتؼبوٌ ثني األلسبو انؼهًُخ نهكهُخ وكهُـبد اجلبيؼـخ واجلبيؼـبد األخـشي ادلًبحهـخ  3-3
 إلرشاء انجحىث ادلشرتكخ.

 اعشاء اٌجؾٛس اٌج١ئ١خ ِغ األلغبَ ٚاٌى١ٍبد األخشٜ إٌّبظشح. رشغ١غ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌى١ٍخ ػٍٝ 6-6-7

 - ػمذ اٌؼذ٠ذ ِٓ إٌذٚاد ٚاٌّئرّشاد ث١ٓ اٌى١ٍخ ٚاٌى١ٍبد إٌّبظشح ثبٌغبِؼبد األخشٜ. 6-6-7

 سطذ ثؼغ اٌّىبفآد ٚاٌؾٛافض ٌٍجؾٛس اٌّشزشوخ ِغ األلغبَ أٚ اٌى١ٍبد األخشٜ. 6-6-6

 انشاثغ:األهذاف اإلرشائُخ )انتُفُزَخ ( نههذف انؼبو 

 تشزُغ انُشش انذويل ألحببث أػضبء هُئخ انتذسَت ثبنكهُخ. 3-4
 رشغ١غ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌى١ٍخ ػٍٝ إٌشش اٌذٌٟٚ ألثؾبصُٙ. 6-6-7

 -سطذ ثؼغ اٌّىبفآد ٚاٌغٛائض ألػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػٕذ إٌشش اٌذٌٟٚ ألثؾبصُٙ. 6-6-7
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ا٢داة ٚ ِٓ خالٌٙةب إٌشةش اٌةذٌٟٚ فةٟ لطةبع  ٚاٌّئعغبد ٚاٌغبِؼبد اٌزٟ ٠ّىٓأشبء لبػذح ث١بٔبد رشزًّ ػٍٝ ا١ٌٙئبد  6-6-6

 اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ.

 أشبء لبػذح ث١بٔبد رشزًّ ػٍٟ األثؾبس اٌزٟ رُ ٔشش٘ب ِؾ١ٍب  ٚال١ّ١ٍب  د١ٌٚب . 6-6-6

 

 األهذاف اإلرشائُخ )انتُفُزَخ ( نههذف انؼبو اخلبيت:

 انؼهًٍ ثبنكهُختًُُخ يصبدس دتىَم انجحج   3-5
 ٚػغ آ١ٌخ ٌض٠بدح ِظبدس ر٠ًّٛ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ثبٌى١ٍخ. 6-6-7

 رفؼ١ً اٌششاوخ ِغ ١٘ئبد ِٚئعغبد اٌّغزّغ اٌخبسعٟ ٌض٠بدح ر٠ًّٛ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ثبٌى١ٍخ. 6-6-7

 

 انغبَخ انشاثؼخ:

 ئجيبد خشَذ يتًُض يف رلبل انؼهىو اإلَسبَُخ  َتُبست و احتُبربد سىق انؼًم. 
 انؼبيخ: األهذاف

 رمذ٠ُ ثشاِظ رؼ١ّ١ٍخ ِز١ّضح ٌخش٠غ١ٓ رزٕبعت ٚاؽز١بعبد عٛق اٌؼًّ. 6-7

 أشبء ٚؽذح ٌّزبثؼخ اٌخش٠غ١ٓ ثبٌى١ٍخ. 6-7

 رٛف١ش ٚعبئً ارظبي ث١ٓ اٌى١ٍخ ٚخش٠غ١ٙب.  6-6

 األهذاف اإلرشائُخ )انتُفُزَخ ( نههذف انؼبو األول:

 تمذَى ثشايذ تؼهًُُخ يتًُضح خلشجيني تتُبست واحتُبربد سىق انؼًم  4-1
 ؽظش اؽز١بعبد عٛق اٌؼًّ ِٓ خش٠غٟ و١ٍخ ا٢داة. 6-7-7

 رط٠ٛش ٚرؾذ٠ش اٌجشاِظ ٚاٌّمشساد اٌذساع١خ ثّب ٠زٕبعت ِغ اؽز١بعبد عٛق اٌؼًّ. 6-7-7

 ل١بط سػب اٌّغزف١ذ٠ٓ فٟ عٛق اٌؼًّ ػٓ خش٠غٟ اٌى١ٍخ. 6-7-6

 

 ذاف اإلرشائُخ )انتُفُزَخ ( نههذف انؼبو انخبٍَ:األه

 ئَشبء وحذح دلتبثؼخ اخلشجيني ثبنكهُخ 4-2
 اٌزؼشف ػٍٝ اؽز١بعبد خش٠غٛ اٌى١ٍخ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ 6-7-7

 رخظ١ض ِمش ٌٛؽذح ِزبثؼخ اٌخش٠غ١ٓ ثبٌى١ٍخ ٚاػبفزٙب ١ٌٍٙىً اٌزٕظ١ّٟ ٌٍى١ٍخ. 6-7-7
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 ( نههذف انؼبو انخبنج: األهذاف اإلرشائُخ )انتُفُزَخ

 تىفري وسبئم اتصبل ثني انكهُخ وخشجيُهب 4-3
 ٚػغ خطخ ٌزٛف١ش ٚعبئً االرظبي اٌؾذ٠ضخ ث١ٓ اٌى١ٍخ ٚخش٠غ١ٙب. 6-6-7

 البِخ اعزّبػبد ٚٔذٚاد دٚس٠خ ِغ خش٠غٟ اٌى١ٍخ. 6-6-7

 ل١بط سػب اٌخش٠غ١ٓ ػٓ ٚعبئً االرظبي اٌزٟ رغزخذِٙب اٌى١ٍخ ِؼُٙ. 6-6-6

 

 :اخلبيسخ انغبَخ 
صَبدح فؼبنُخ  ادلشبسكخ ااتًؼُخ يغ أطشاف ااتًغ اخلبسرٍ يٍ خـالل تمـذَى خـذيبد 

 يتًُضح يف رلبل اِداة و انؼهىو اإلَسبَُخ. 
 األهذاف انؼبيخ:

 ٔمً اٌخجشاد ا١ٌّٕٙخ اٌّزخظظخ اٌٝ ِخزٍف ١٘ئبد ِٚئعغبد اٌّغزّغ اٌخبسعٟ.  6-7

 ص٠بدح ػذد االرفبلبد ٚاٌششاوبد اٌغذ٠ذح ِغ اٌّئعغبد االعزضّبس٠خ اٌّخزٍفخ .  6-7

 رٛف١ش ِظبدس ر٠ًّٛ  اػبف١خ ِٓ ِئعغبد اٌّغزّغ اٌخبسعٟ.  6-6

 رفؼ١ً دٚس اٌٛؽذاد راد اٌطبثغ اٌخبص ِٓ خالي ص٠بدح اٌخذِبد اٌزٟ رمذِٙب ٌٍّغزّغ اٌخبسعٟ . 6-6

 نههذف انؼبو األول:األهذاف اإلرشائُخ )انتُفُزَخ ( 

 َمم اخلرباد ادلهُُخ ادلتخصصخ ئىل سلته  هُئبد ويإسسبد ااتًغ اخلبسرٍ. 5-1
 أشبء لبػذح ث١بٔبد رشًّ ا١ٌٙئبد ٚاٌّئعغبد ثبٌّغزّغ اٌخبسعٟ ٚاٌزٟ ٌٙب ػاللخ ثّغبي اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ  6-7-7

 رٛف١ش اٌخجشاد ٚاٌزخظظبد اٌزٟ ٠ؾزبعٙب اٌّغزّغ اٌخبسعٟ ِٓ اٌى١ٍخ. 6-7-7

رفؼ١ةةً دٚس اٌّشاوةةض ٚاٌٛؽةةذاد راد اٌطةةبثغ اٌخةةبص ٌزمةةذ٠ُ خةةذِبد اٌةةذػُ اٌفٕةةٟ ٌىبفةةخ أفةةشاد ١٘ٚئةةبد ِٚئعغةةبد  6-7-6

 اٌّغزّغ اٌخبسعٟ ؽزٝ رزؾٛي اٌى١ٍخ اٌٟ ث١ذ خجشح ٌخذِخ ٚر١ّٕخ اٌّغزّغ اٌخبسعٟ.

 األهذاف اإلرشائُخ )انتُفُزَخ ( نههذف انؼبو انخبٍَ:

 ذَذح يغ ادلإسسبد الستخًبسَخ ادلختهفخ.صَبدح ػذد التفبلبد وانششاكبد اجل 6-7
 

 ٚػغ آ١ٌخ رؼّٓ ص٠بدح ػذد االرفبلبد ٚاٌششاوبد ِغ اٌّئعغبد األ١ٍ٘خ ٚاٌؾى١ِٛخ ثبٌّغزّغ اٌخبسعٟ. 6-7-7

 ِششٚػبد اٌى١ٍخ.غبد اٌّغزّغ اٌخبسعٟ ٌزؼش٠فُٙ ثخذِبد ٚالبِخ اٌّئرّشاد ٚإٌذٚاد ِغ ِئع 6-7-7
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 راد اٌطبثغ اٌخبص ٚرٛص٠ؼٙب ػٍٟ وبفخ اٌّئعغبد اإلعزضّبس٠خ.اػذاد وز١جبد ػٓ اٌّشاوض ٚاٌٛؽذاد  6-7-6

 

 
 األهذاف اإلرشائُخ )انتُفُزَخ ( نههذف انؼبو انخبنج:

 انؼًم ػهً ئجيبد أو تىفري يصبدس دتىَم ئضبفُخ يٍ يإسسبد ااتًغ اخلبسرٍ. 5-3
       ا٢صةةةةبس ٚاٌزةةةةش١ُِ ٚاٌغغشاف١ةةةةب ٚاٌٍغةةةةبد رمةةةةذ٠ُ االعزشةةةةبساد ٚاٌخةةةةذِبد اٌؼ١ٍّةةةةخ أٚ االعزّبػ١ةةةةخ فةةةةٟ ِغةةةةبالد  6-6-7

 االعزّبع ٚ اإلػالَ ٚ ػٍُ إٌفظ ٌّئعغبد اٌّغزّغ اٌخبسعٟٚ

 

 

 األهذاف اإلرشائُخ )انتُفُزَخ ( نههذف انؼبو انشاثغ:

  تفؼُم دوس انىحذاد راد انطبثغ اخلبص يٍ خالل صَبدح اخلذيبد انتٍ تمذيهب  5-4
 نهًزتًغ اخلبسرٍ.      

 ٚرؾذ٠ش اٌٛؽذاد ٚاٌّشاوض راد اٌطبثغ اٌخبص ثّب ٠زٕبعت ِغ اؽز١بعبد اٌّغزّغ اٌخبسعٟ.أشبء    6-6-7

العمـل عمـي نشـر خـدمات تمـك المراكـز والوحـدات ذات الطـابع الخـاص بكـل وسـائل النشـر التقميديـة واإللكترونيـة  5-4-3

   .لتعريف المجتمع الخارجي بأنشطة الكمية التدريبية والبحثية

 


