مقدمة-:
انًشأة جضءاً ال ٌُفػ ُم بؤ ّ
ي حب ٍل يٍ األحىال يٍ كٍبٌ ان ًُجخًغ ان ُكه ًّ وهً يكىٌ سئٍسً
ْ
ضغهج انًشأة ػبش انؼػىس أدواساً يه ًّتً ،وكبَج فبػهتً وََطٍطتً فً وضغ انقىاٍَ ٍِ
نهًجخًغ وقذ
وانسٍبسبث ،وفً حسٍٍش حشكت انحٍبة .
أثش ببنغ انىضىح ،كًب أَّه دو ٌس حسّبطٌ
ٌُؼ ُّذ دو ُس انًشأة فً ان ًُ
جخًغ كبٍشاً ج ّذاً ورا ٍ
ِ
ج ّذاً،فبأليىي ِت أه ّى األدواس فً حٍبة انًشأة ودوساً أسبسٍب ً فً قٍبو ان ًُجخًغ وانحضبساث واأليى،
فذوَه ال ًٌُكٍ أٌ ٌكىٌ نذٌُب ػهًبء و ُػظًبء ًٌُحىٌ انحٍبة انخّغٍٍش وٌُسبهًىٌ فً حغٍٍش انىاقغ
حغٍٍشاً جزسٌب ً بًب ٌفٍذ اإلَسبٍَت كههب.
ويٍ هزا انًُطهق اهخًج جبيؼت أفشٌقٍب بخؼهٍى انبُبث يٍ كم انذول فً يخخهف انًجبالث
إلػذاد جٍم يخؼهى ويسخٍُش ٌسبهى فً حطىٌش وحًٍُت يجخًؼبحهٍ انًحهٍت وانذونٍت .
ونهزا أَطئج أيبَت انًشأة بشابطت خشٌجً جبيؼت أفشٌقٍب انؼبنًٍت إًٌبَب ً بهزا انذوس انؼظٍى و
نخحقٍق انخفبػم وانخىاغم انزي ٌسبػذ ػهى حقىٌت أواغش األخىة انػبنحت وحببدل انخٍشاث
واإلسخفبدة يٍ قػع انُجبح وانًُبرج انًطشفت نهخشٌجبث.

الرؤيا -:
إبشاص دوس انخشٌجت وسٌبدحهب فً كم انًجبالث

الرسالة

-:

االسحقبء وحطىٌش قذساث انخشٌجت فً كآفت انًجبالث انؼهًٍت واالجخًبػٍت وانخذيٍت فً
يجخًؼبحهٍ .

األهداف-:
.1ححقٍق ػالقت واهذاف يخببدنت ويسخذايت بٍٍ انخشٌجبث وانجبيؼت .
 .2االسخفبدة يٍ خبشاث انخشٌجبث انؼهًٍت وانًهٍُت فً انًطشوػبث انخًُىٌت وانخذيٍت فً
انًجخًغ.
.3اػذاد قبػذة بٍبَبث ػٍ انخشٌجبث حطًم (االسى ،انكهٍت ،انذونت،يىقغ انؼًم انحبنً ،انًؤهم
انؼبنً) ،
 .4االجببت ػهى االسخفسبساث واالسخطبساث وانًقخشحبث نخىجٍه قذساث انخشٌجبث يٍ خالل
يىقغ سابطت خشٌجً جبيؼت افشٌقٍب انؼبنًٍت ػبش بىابت أيبَت انًشأة نطؤوٌ انخشٌجبث.

الخطط
 /1حػش انخشٌجبث وحػٍُفهٍ حسب انذول وانخخػػبث ويكبٌ انؼًم نخٍسٍش ػًهٍت
اإلحػبل .
 /2حػش طبنببث انًسخىي انُهبئً فً جًٍغ انكهٍبث وانحػىل ػهً ػُبوٌُهٍ وسقى انخهفىٌ
وانبشٌذ اإلنكخشوًَ ػٍ طشٌق إسخًبسة خبغت ٌؼذهب يكخب انًشأة ببنجًؼٍت.
 /3إػذاد إسخبٍبٌ خبظ ببنخشٌجت ػبش يىقغ انشابطت نًؼشفت أهى انًطكالث انخً حىاجه
انخشٌجبث وانًقخشحبث نًؼبنجخهب يٍ وجهت َظش انطبنببث.
 /4حػش انطبنببث انًىهىببث وانًخًٍضاث نإلسخفبدة يُهٍ فً حُفٍض انبشايج انخبغت
ببنخشٌجبث.
 /5انخؼبوٌ يغ انكهٍبث فً إغذاس كخٍب نهخشٌجبث.

الوسائل:
 /1انبشٌذ اإلنكخشوًَ
 /2يجهت انكخشوٍَت خبغت ببنخشٌجبث
 /3يكخب انكخشوًَ خبظ بئسضبد انطبنببث وانشد ػهً اسخفسبساحهٍ االكبدًٌٍت وانؼًهٍت
واإلجخًبػٍت وانُفسٍت
 /4انًؼبسؼ ووسش انؼًم
/5بشَبيج إراػً وحهفضٌىًَ ٌُبقص كم يب ٌهى انخشٌجت فً انُىاحً ( انؼهًٍت وانؼًهٍت وانحٍبحٍت)

المشروعات:
 /1حبًُ يطشوع انبحث انؼهًً انُببغ يٍ إحخٍبجبث وقضبٌب انًجخًغ.
 /2ػقذ انطشاكت يغ يُظًبث انًجخًغ انًذًَ انؼبيهت فً يجبل قضبٌب انًشأة.
 /3حبًُ يطشوػبث األسش انًُخجت ببنخؼبوٌ يغ انبُىك وانًؤسسبث انخٍشٌت.
 /4أخشي حؤحً حسب اإلحخٍبجبث واإلقخشاحبث.

