
 

 

 

 سؤَخ انقسى:
 رطىَش يف َسبهى مبب ادلُطقخ يف وانجحضٍ االكبدميٍ اجملبنني يف انشائذح اذلُذسُخ األقسبو يٍ َكىٌ اٌ

 ادلسزىي ػهً وانزقذَش انقجىل نكست انكهشثبئُخ اذلُذسخ قسى َسؼً. واالقهًٍُ احملهٍ اجملزًغ
 يهُذسني ختشَظ اىل وَهذف, ػبل   يسزىي رٌ يزُىع رؼهُى رىفري ػهً نقذسره واالقهًٍُ انىطٍُ

 .انؼهُب دساسبرهى او ادلهُُخ يسريره يف انُغبػ ػهً قبدسٍَ انكفبءح يٍ يزقذو يسزىي ػهً

 سسبنخ انقسى:
 يشبكم حلم انزؼهى ػهً رسبػذهى داػًخ ثجُئخ انطهجخ رضوَذ هٍ انكهشثبئُخ اذلُذسخ قسى سسبنخ اٌ

 :انزبنُخ ثبنسجم انكهشثبئُخ اذلُذسخ

, االونُخ نهذساسبد انكهشثبئُخ اذلُذسخ ثؼهى يزخظظخ رؼهًُُخ هُذسُخ ثشايظ رىفري: انزؼهُى
 اسبسٍ هُذسٍ ورؼهُى ػبنُخ يهُُخ خربح خشجيىهب ميزهك حبُش ثهب يؼرتف رؼهًُُخ ثُئخ ورىفري
 .يهُزهى ورقذو يسزىي وسفغ رلزًؼهى ذيخخل ثفؼبنُخ ادلسبهًخ يٍ دتكُهى

 قُبيهى يٍ وطالثهب وثبحضىهب اسبرزرهب َزًكٍ حبُش ادلسزىي ػبنُخ حبضُخ ثُئخ رىفري: انجحش
 خيذو مبب واجلذَذح ادلزىافشح ادلؼشفخ ورطجُق وَشش ورطجُقبرهب انكهشثبئُخ اذلُذسخ رلبل يف ثبنجحىس
 .انؼبمل يغ وَزفبػم وادلُطقخ اجملزًغ

 واالسزقشاء انزارٍ انزؼهُى ايكبَُبد وصسع وانطالة دلُزسجني انقُبدَخ االيكبَبد رطىَش: انقُبدح
 رىعُه ػهً انؼًم يٍ انكهشثبئُخ اذلُذسخ رلبل يف ادلىهجخ ميزهك يٍ َزًكٍ حبُش واالسزُزبط

 .ايُُخ وثظىسح اجملزًغ خذيخ

 يف اذلُذسُخ وادلإسسبد انجهذ طُبػخ رطىَش رلبل يف واالخنشاط اجملزًغ يغ انزفبػم: اجملزًغ خذيخ
 يٍ نهجهذ واالقزظبدٌ االعزًبػٍ انزطىَش اىل رإدٌ وانزٍ احلذَضخ االنكرتوَُخ واألعهضح ادلىاد رلبل
 اٌ وخظىطب   ذلب احلهىل نزقذَى كجحىس انظُبػُخ ادلشبكم وانزضاو ادلسزًش وانزؼهُى االسزشبساد خالل
 االعهضح كبفخ يف واسزخذايبرهب االنكرتوَُخ انظُبػبد رلبل يف حذَضخ رقُُخ صىسح َشهذ انؼبمل

 .رطجُقبرهب ومبخزهف احلذَضخ وادلُظىيبد
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 اهذاف انقسى:
 واجيبد, حتهُم, دتُُض ػهً انقذسح ذلى انكهشثبئُخ اذلُذسخ ثزخظض اكفبء يهُذسني ختشَظ  .1

 .ػبنُخ مبهبسح احلذَضخ انزقُُبد يغ وانزؼبيم انزطجُقُخ نهًشبكم ادلُبسجخ احلهىل
, انقشاس اطحبة, يزخظظني اشخبص يغ وانؼًم انزفبػم ػهً انقذسح ذلى يهُذسني ختشَظ  .2

 .زلرتف يهٍُ ثأسهىة ادلهُخ ويضاونخ انؼًم رلبل يف يؼهى وانزفبػم اخشٍَ واَبط
 يف وانؼًم وخبسعه انقطش داخم انؼهُب انذاسسبد ثشايظ يف نالخنشاط يإههني خشجيني ئػذاد  .3

 .انجحضُخ ادلشاكض
 حم نغشع انكهشثبئُخ اذلُذسخ اخزظبطبد رلبل يف انزطجُقُخ انؼهًُخ ثبنجحىس انقُبو  .4

 .اجملزًغ يف واخلذيُخ انظُبػُخ ادلشبكم
 وانزؼهُى وادلإدتشاد انُذواد ئقبيخ خالل يٍ اجملزًغ ورقذو َهضخ يف انفؼبنخ ادلشبسكخ  .5

 جلًُغ ادلسزًش انزحسني يُهظ واػزًبد انكهشثبئُخ اذلُذسخ اخزظبطبد رلبل يف ادلسزًش
 .واالَشطخ انفؼبنُبد
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