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 أْذاف ٔ يٓاو

 ٔؼذج يراتؼح اخلشجيني 
  ظايؼــح تُــــٓا-كهٛح انرتتٛح
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 ٔؼذج اخلشجينئيٓاو أْذاف 
 ،لاػذج تٛاَاخ ذٓرى تاخلشجيني ٔانرٕاطم يؼٓى ؼٛصًا ٔظذٔااَشاء  .1

ٔادلإعغاخ انثاؼصح  أستاب انؼًمدلغاػذج  ٔانؼًم ػهٗ ستطٓا مبٕلغ انكهٛح
  انرخظض يف انٕطٕل ئىل اخلشجيني تغٕٓنح ٔٚغشػٍ يٕظفني فٗ رلاالخ 

ذطٕٚش اخلطط األكادميٛح ٔانثؽصٛح  االعرفادج يٍ خرباخ اخلشجيني يف .2
 .مبا ٚرفك ٔؼاظاخ عٕق انؼًمٔتانكهٛح ٔانرذسٚثٛح 

 حنٛاخ ٔاألَشطح انرٙ ذُظًٓا انكهٛشاسكح يف انفؼاؼس اخلشجيني ػهٙ ادل .3
 .يصم ادلإدتشاخ ٔانُذٔاخ ٔٔسػ انؼًم ٔاالؼرفاالخ ادلخرهفح

 يا ٚغرعذ يف انُٕاؼٙ األكادميٛح ٔانثؽصٛح ػهٙ كمئطالع اخلشجيني  .4
 .انكهٛحداخم  اجملرًؼٛحٔ

ذٕعٛغ لاػذج انرٕاطم يغ اخلشجيني تكم انمُٕاخ ٔانٕعائم اإلػاليٛح  .5
 )ادلغًٕػح ٔادلمشٔءج ٔادلشئٛح(.

، ادلخرهفح ٓىاذذرُاعة ٔ ختظظ فشص ػًمنئسشاد اخلشجيني دلغاًْح يف ا .6
ػهٙ ٔذشعٛغ اخلشجيني تانٕعائم ادلرؼذدج اإلػالٌ ػٍ ذهك انٕظائف ٔ
  . العرفادج يُٓاا

يذٖ لٛاط ٔ ادلمذيح تانكهٛحسأٖ اخلشجيني يف انربايط انؼهًٛح  اعرطالع .7
 .ٛح ٔاخلذياخ انرٙ ذإدٚٓا انكهٛحسضائٓى ػٍ سلشظاخ انربايط انرؼهًٛ

َشش مجٛغ  ٔخشجيٙ انكهٛح ػهٙ يٕلغ انكهٛح ٕؼذج يراتؼح ئَشاء يٕلغ ن .8
 ػهّٛ.(  اؼرفاالخ – شمافٛح زلاضشاخ – يإدتشاخ –َذٔاخ انفؼانٛاخ )
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ٔػذو  اخلاطح تٓى، اعرؽذاز اعرًاسج ذغعٛم خشٚط تٓا مجٛغ انثٛاَاخ .9
  . االػرًاد ػهٙ يهف انطانة ٔرنك يٍ أظم حتذٚس انثٛاَاخ

ػٛذ كم مخظ عُٕاخ ) ئلايح ٕٚو انٕفاء دلُغٕتٙ انكهٛح ٔخشجيٛٓا .11
  .(اخلشجيني

 .ذُظٛى ؼفهح انرخشض نطالب يشؼهح انثكانٕسٕٚط ٔ انهٛغاَظ .11
إعغاخ انثاؼصح ػٍ رضشِ اخلشجيٌٕ ٔ ادلحي هرٕظٛفن عُٕ٘ ئلايح يهرمٙ .12

 . رخظظاخذٕظٛف خشجيٙ انكهٛح يٍ سلرهف ان
 أٔ انطالب انزٍٚ ػهٙ ٔشك انرخشضخلشجيني ا نهطالب  ذُظٛى يإدتش عُٕ٘ .13

انرطهؼاخ ادلغرمثهٛح ؼٕل شإٌٔ اخلشجيني ػهٗ نؼشع االصلاصاخ احلانٛح ٔ
شلٍ ذمهذٔا يُاطة  يغ ذكشٚى ادلرًٛضٍٚ يُٓى ٔاأللهًٛٙادلغرٕٖ احملهٗ 

ٔ ختظٛض نٕؼح ششف ألٔائم انكهٛح كم  .لٛادٚح ٔ سئاعٛح فٗ يٕالغ ػذٚذج
 .ػاو

تفشص تانكهٛح تذٔس ٔؼذج يراتؼح اخلشجيني ٔذٕػٛح طالب انغُح انُٓائٛح  .14
 .انرٕظٛف ٔ انذساعاخ انؼهٛا ٔػاللح انكهٛح تاجملرًغ

تُاء طفؽح ػهٗ يٕالغ انرٕاطم االظرًاػٙ نهطالب ادلرٕلغ ختشظٓى ، ٔرنك  .15
 ٔانذساعٛح ادلُٓٛح ٔانرعاسب اخلرباخ ٔذثادل  نرغٓٛم انرٕاطم يؼٓى

  .األخطاء جتُة يف يُٓا نالعرفادج
ٕاخ انغاتمح ٔانرؼثري ػُٓا تشعٕو تٛاَٛح حتذٚس َرائط اخلشجيني تانغُ .16

 .ذؼكظ انُرائط ئؼظائٛا
 اخلشجيني . يراتؼح ػًم يطٕٚح ػٍ ٔؼذج .17
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، نهخشجيني ٔذشعٛؼٓى نالَرضًاو ذلا ٔؼذج يراتؼحاإلػالٌ ػٍ ذكٍٕٚ  .18
ػهٙ يٕلغ  نهخشجيني ٔرنك تٕضغ سؤٚرٓا ٔسعانرٓا ٔاْذافٓا ْائشٓاسٔ

 .انكهٛح
ٔيراتؼح ذمٛٛى ػًم صٚاساخ يٛذاَٛح دلٕالغ اخلشجيني دلؼشفح يغاسْى ػًهٛا  .19

نٕلٕف ػهٙ أؼٕاذلى ، ٔا، ٔاالعرفادج يٍ جتاستّاألداء انٕظٛفٙ ذلى
 ؼهٕل ٔالرتاغ ٔدساعرٓا هٓىيشاك ػهٙ انرؼشف، ٔٔاؼرٛاظاذٓى انرذسٚثٛح

 .ذلا
ذٕفري فشص نذساعح اؼرٛاظاذٓى ٔ  نهًذاسط اخلاطحػًم صٚاساخ يٛذاَٛح  .21

  .تشٔذٕكالخ ذؼأٌ يغ ذهك ادلذاسط ٔ ػمذ ػًم ٔدٔساخ ذذسٚثٛح نهخشجيني
، ٔانغؼٙ ئىل فرػ انكهٛحضلٕ خشجيٙ  لٛاط ذٕظٓاخ عٕق انؼًم احلانٛح .21

  .نيرلاالخ عٕق انؼًم نهخشجي
ػٍ يغرٕ٘ خشٚط انكهٛح تادلماتالخ ٔاالعرثٛاَاخ  عٕق انؼًملٛاط سضاء  .22

  .ٔغريْا يٍ انٕعائم
 حترٕٖ ػهٙ االخثاس انرٙ ذٓى اخلشجيني فظهٛحاطذاس رلهح أٔ َششج  .23

  .ذشاخ ػهٕيٓىستطٓى مبغرؽ ٔػهٙ ادلغرعذاخ يف ختظظٓى  ٓىالطالػ
اذٓى انؼهٛا تانكهٛح يف اطاس ششٔط يغاػذج اخلشجيني ػهٙ اعكًال دساع .24

تطشق انرغعٛم ٓى ٔ اػالي انالئؽح انذاخهٛح نهذساعاخ انؼهٛا تانكهٛح
 انششٔط ٔ األٔساق ادلطهٕتح ٔ ادلٕاػٛذ.ٔ

  .نٕؼذج يراتؼح اخلشجينياػذاد دنٛم  .25
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كادلذاسط احلكٕيٛح / اخلاطح / انششكاخ / ئَشاء لاػذج تٛاَاخ نهًإعغاخ ) .26
  .( راخ انؼاللح تاخلشجينيششكاخ انرٕظٛف

  .نٕؼذج يراتؼح اخلشجينيئػذاد انرمشٚش انغُٕ٘  .27
ؼًم ٔانفشص ادلراؼح خلشجيٙ ػًم دساعاخ كاشفح ػٍ اؼرٛاظاخ عٕق ان .28

ئػذاد انرماسٚش ػٍ يذٖ اذفاق يرطهثاخ عٕق انؼًم َٕٔاذط انرؼهى ح ٔانكهٛ
  .تانكهٛح

  .ػًم دساعاخ يٕضؽح نهرٕظّ انٕظٛفٙ خلشجيٙ انكهٛح .29

خشجيٙ  ذُغٛك يغ يشاكض انرذسٚة داخم اجلايؼح ٔخاسظٓا نذػى ذذسٚة .31
 .انؼًمانكهٛح ٔذأْٛهٓى نغٕق 

 .عُٕ٘ خلشجيٙ اجلايؼح أنثٕوئػذاد  .31
ٔٔؼذاخ  انكهٛحاخلشجيني يف يراتؼح انؼًم ػهٗ فرػ تاب انرؼأٌ تني ٔؼذج  .32

زلهٛح أٔ ػشتٛح رلأسج؛ االخش٘ ايؼاخ اجلايؼح ٔ اجل نهخشجيني يفيراتؼح 
 .اخلشجيني ئىل ادلغرٕٖ ادلطهٕبيراتؼح نهشلٙ تٕؼذج 

غشط يفاْٛى االَرًاء تني طفٕف اخلشجيني ٔؼصٓى ػهٗ اعرًشاس انؼطاء  .33
 .ادلرثادل ٔانرؼأٌ يغ انكهٛح يٍ أظم انشلٙ خبذيح اجملرًغ

يٍ خالل نرطٕٚش يغرٕاْى انؼهًٙ ٔ ادلُٓٙ ذًُٛح يٓاساخ اخلشجيني  .34
رٕائى يغ ؼاظاخ عٕق ذػًم  ٔسػٔذُظٛى تشايط ذذسٚثّٛ ٔذأْٛهّٛ 

ذضٔٚذْى مبا ْٕ ظذٚذ يف ، ٔ ذؼًم ػهٙ ػهٗ ذٕظٛفٓى انؼًم ٔذغاػذ
) رذسٚثٛح انذٔساخ ٔ يٍ ذهك ان .تأعؼاس سيضّٚ ٔ رنك رلاالخ ختظظٓى

 كٛفٛح كراتح انغريج انزاذٛح ، يرطهثاخ عٕق انؼًم ، ادلٓاساخ االظرًاػٛح 
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ساخ االذظال يٓا -ادلماتهح انشخظٛحاظرٛاص  -انرٕظّٛ–ادلطهٕتح نغٕق انؼًم 
 -اإلداسج ٔيٓاساخ انمٛادج -يٓاساخ ئداسج انٕلد -ٔانرٕاطم يغ اٜخشٍٚ
ج ٔتُاء فٍ انمٛاد  -يف انهغح االصلهٛضٚحدٔسج يف  -اعرخذاو احلاعة اٜيل

انؼًم حتد انرضغط .....  -غرضةئداسج ان -حسٚح ٔاإلششافٛادلٓاساخ اإلدا -انفشٚك
 .(غريْأ

َٔغثح انؼايهني ٔانؼاطهني  انكهٛحذٕفري دساعاخ خاطح تاػذاد خشجيٙ  .35
تٓذف اجياد فشص  يُٓى ٔذضٔٚذ اجلٓاخ ادلٓرًح تُرائط ْزِ انذساعاخ

 .ػًم ذلى

 

 
 

 


