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 :هٌسق البرًاهجأوال: ههام وإختصاصات 

   .انتٕاصم يغ األطشاف انًدتًؼٛخ نشثظ يٕاصفبد انخشٚح يغ يتطهجبد سٕق انؼًم .1

 .  يُبلشخ ٔ دساسخ َتبئح تسهٛم االيتسبَبدٔٔ انتمٕٚى  ،يتبثؼخ تطجٛك انخطخ نهتذسٚس ٔ انتؼهى .2

 استطالع سأٖ انطالة ٔ انخشٚدٍٛ فٗ انجشَبيح .3

  .انًشاخغ انخبسخٗ يتطهجبد ٔ تٕصٛبدتُفٛز  .4

 يتبثؼخ انتذسٚت انًٛذاَٗ.  .5

 .ٔانًستٕٖ انؼهًٗ نكم يمشستٕصٛف انًمشساد  يشاخؼخ   .6

 .يتبثؼخ تٕصٛف ٔتمشٚش انجشايح انخبصخ ثبنمسى ٔتسهًٛٓب سُٕٚب نًُسك انمسى .7

ٔيشاخؼتٓب ٔتدًٛؼٓب يتبثؼخ أػضبء ْٛئخ انتذسٚس ثبنمسى ٔدػًٓى فُٛب فٗ تٕصٛف ٔتمشٚش انًمشساد  .8

 .ٔانًتبثؼخ انذٔسٚخ نتُفٛز يصفٕفخ انتذسٚس ٔانتؼهى نكم يمشس يغ تٕصٛف ٔتمشٚش انجشايح

 : الوٌاهج: ههام وإختصاصات لجٌة تطىير ًياثا

  باألتى: وتقىم البراهج، وهٌسقى القسن هٌسق هي تتكىى

 يسبػذح انضيالء فٗ انمسى فٗ إَدبص تٕصٛف ٔتمشٚش انجشايح ٔانًمشساد. .1

انمبئًٍٛ يشاخؼخ ٔتسذٚث يستٕٖ انًمشساد ٔانجشايح ثُبًء ػهٗ سأ٘ انسبدح أػضبء ْٛئخ انتذسٚس  .2

ٍ انخبسخٍٛ، ٔتمبسٚش ٛثتذسٚس انًمشساد فٙ تطٕٚش انًمشس، ٔيستدذاد انتخصص، ٔتمبسٚش انًشاخؼ

  انجشايح ٔانًمشساد، ٔازتٛبخبد سٕق انؼًم.

 .انًشخؼٛخ إلتشاذ اإلخشاءاد انالصيخ نهٕفبء ثًتطهجبد انًؼبٚٛش األكبدًٚٛخ .3

 اػضبء ْٛئخ انتذسٚس ٔانطالة.َشش انٕػٗ ػٍ أًْٛخ تطٕٚش انًمشساد انذساسٛخ ثٍٛ  .4

انٕالغ  ػًم انذساسبد األٔنٛخ ندًٛغ انًمشساد انذساسٛخ انتٙ ٚمذيٓب كم ثشَبيح ٔرنك يٍ خالل دساسخ .5

انسبنٙ نهجشَبيح ٔانًمشساد انذساسٛخ نهتؼشف ػهٗ أثشص انًشكالد انتٙ تٕاخّ تطٕٚش ٔتسذٚث ْزِ 

 انًمشساد.

 شَبيح  نتدُت تكشاس انًبدح انؼهًٛخ.انتُسٛك ثٍٛ انًمشساد انًختهفخ فٗ كم ث .6

 Horizontalانتُسٛك فٙ تتبثغ انًمشساد فٙ األلسبو انًختهفخ ػٍ طشٚك انتكبيم األفمٙ  .7

integration or coordination  .يب ثٍٛ األلسبو األكبدًٚٛخ انًختهفخ 

ٛخ ٔ انؼبيخ ٔ يشاخؼخ انًمشساد ٔ طشق تؼهًٛٓب ثسٛث ٚضٚذ انتشكٛض ػهٗ انًٓبساد انزُْٛخ ٔ انًُٓ .8

 صٚبدح دسخبتٓب ٔ تؼذٚم انهٕائر ثًب ٚسبػذ رنك.

تمذٚى انؼٌٕ نأللسبو انًختهفخ ثٓب فٙ تصًٛى ٔ تسذٚث انًمشساد ثًب ٚتٕافك يغ انًؼبٚٛش انؼبنًٛخ ٔ  .9

 انُظشٚبد انسذٚثخ فٙ انتؼهٛى.
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سبتزح ٔ األسبتزح ٔسش ػًم فٙ طشق تمٛٛى ٔ تُفٛز ٔ تكبيم انًمشساد انذساسٛخ نشؤٔسبء األلسبو ٔ األ .11

 انًسبػذٍٚ.

يسبػذح ألسبو انكهٛخ فٙ ٔضغ انًمشساد انذساسٛخ ػهٗ األسس انؼهًٛخ انسهًٛخ ثؼذ اَتٓبء ٔسش انؼًم  .11

 انسبثمخ.

 تسذٚذ انتخصصبد انًطهٕثخ نهسٕق انًسهٙ ٔ االلهًٛٗ ٔ انتشكٛض ػهٛٓب فٙ خطخ انتؼهٛى. .12

 جشايح.دساسخ انتخصصبد انًستمجهٛخ انٕاخت إدساخٓب فٙ ان .13

 يتبثؼخ األَشطخ األكبدًٚٛخ ٔانثمبفٛخ انًختهفخ انًشتجطخ ثتطٕٚش ٔتسذٚث انجشايح انذساسٛخ. .14

االششاف ػهٗ تُفٛز خطخ تطٕٚش ٔتسذٚث انًمشساد ثبنجشايح يٍ خالل يتبثؼخ تطجٛك انتٕصٛبد ٔتمذٚى  .15

  انًشٕسح انالصيخ نزنك.

انتٙ ٚتطهجٓب سٕق انؼًم يٍ انخشٚح  يٍ خالل ػًهك انٕظٛفٙ، يبْٙ األشٛبء سؤال للخريجيي:  .16

 ٔٚستبج انجشَبيح األكبدًٚٙ انٗ تذػًٛٓب فٙ انطبنت؟

 

 

 

 

 

 

 

 


