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 واوشلاسٌْ وعىَ اوّفس فٍ ٌصر اوساةع دىصٌاخ اوٍؤدٍش

 0202ًوعاً  ْ اوعشةًٍواوذاسع واوعشر 

  :ووىلأااوذىصٌح 

هىًح عىَ عْ ِذوج ساخ اوّفسٌح ةطتاعح دقىً اوظٍعٌح اوٍصرًح وىذسا

وٌصتح ةٍشاةح  ؛ًّشر عىى ٌىقع اوظٍعٌح ،لذٌثعىى هٌئح  ،وعشةٍاوّفس ا

 .دىسٌق وذاسًخ عىَ اوّفس فٍ ٌصر واوعاوَ اوعشةٍ

  :اوشاٌِحاوذىصٌح 

اوىافذًْ وطلاب اوٍّح وخذٌح  ؛اوقائٌٍْ فٍ اوظاٌعاخ دىعٌح ضروسج

ٌؤهىٌْ  ًٌٌٍْلادأودىفٌش ٌششذًْ  ،هَ واحذٌاطادهَوتاط، ودىتٌح ٌٌحاوذاخى

واوعٍي عىى حي اوٍشملاخ اوذٍ  ،وٍساعذدهَ صحاب لفاءج عاوٌحأو ،وٌذسةٌْ

  .صاحح اوعقتاخ اوذى دعذشضهَإو  ،دىاطههَ

 :اوشاوشحاوذىصٌح 

صٌي أدح ٌعٍىهٌئح اسذشاسًح وعىٌٍح ةاوظٍعٌح وذظشي ِشاء إ

ورون ٌْ خلاه ٌىقع  ،شرها فٍ لذٌثوِ ،اوٍصطىحاخ اوعىٌٍح اوظذًذج

ر  .اوظٍعٌح عىى الاِذِش

 :اوشاةعحاوذىصٌح 

ى الاهذٍاً ةاوذحىٌي اومٌفٍ فٍ دفسٌش اوّذائع حص اوتاحشٌْ عىضروسج 

واوذقىٌي ٌْ اوصىسج اومٌٍح  ،والاهذٍاً ةاوحس اوسٌمىوىطٍ ،ةحازأاوٍخذىفح ول

ٌع اوذقىٌي ٌْ اوتحىز اوىصفٌح  ،والاهذٍاً ةاسذخذاً اوٍّهع اوذظشًتٍ ،وىّذائع

 .لا فٍ حاوح اوطروسجإ

 :اوخاٌسحاوذىصٌح 

حصاء فٍ اوتحىز اوّفسٌح لىسٌىح ووٌسر غاًح فٍ لإااسذخذاً 

 ،ٌع الاهذٍاً ةذفسٌش اوظىاهش اوّفسٌح ةصىسج عٌٍقح سٌمىوىطٌا ،اوتحىز

 .َ اوّظشًح وىتحىزودحىٌىها وفق اوٍفاهٌ
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 :وسادسحااوذىصٌح 
 ،ودقذًَ ةشاٌع علاطٌح دذخىٌح ،اوٍضًذ ٌْ اوذساساخ واوتحىزطشاء إ

والاسذفادج ٌْ اوفٌّاخ اوٍخذىفح فٍ علاض الاضطشاةاخ واوٍشملاخ اوّفسٌح 

 .سرهَأوٌاطاخ اوخاصح واوسىىلٌح اوخاصح ةاوفئاخ اوٍخذىفح ٌْ روي الاحذ

 :اوساةعحاوذىصٌح 

ةاوذىصٌاخ اوذٍ دَ صٌاغذها فٍ ٌؤدٍشاخ اوظٍعٌح الاهذٍاً 

واوعٍي عىى ِشرها عىى ٌىقع اوظٍعٌح  ،اوساةقح اوٍصرًحوىذساساخ اوّفسٌح

ر  .عىى الاِذِش

 :حاوشاٌّاوذىصٌح 

 لزونو سًذس دعضاء هٌئح اأفٍ دقذًَ دوساخ دذسًتٌح وظٌٍع اوذىسع 

اوذعىٌَ عْ ةعذ ووسائي اوذقىًَ  قطشفٍ شي ٌلأولاسذخذاً ا نوور ،اوطلاب

 .وٌمذشوٌِحلأاوشقٍٍ والاخذتاساخ ا

 :اوذاسعحاوذىصٌح 

ًّشر  ،دوسًح دصذسها اوظٍعٌح اوٍصرًح وىذساساخ اوّفسٌحِشرج  عٍي

وًذَ دىصًعها  ،ختاس اوعىٌٍح واوشقافٌح والاطذٍاعٌح واوٍّاستاخ اوٍخذىفحأالفٌها 

قساً عىَ اوّفس واوعىىً اوّفسٌح ةاومىٌاخ واوٍؤسساخ اوعىٌٍح أعىى 

 .ى ٌىقع اوظٍعٌحفاوعٍي ِشرها و ،ةاوظاٌعاخ اوٍصرًح

 :اوعاشرجاوذىصٌح 

وذقىٌي اوسىىك الاِذهاصي  ؛اوعٍي عىى وضع ةشاٌع دذسًتٌحًّتغٍ 

شقاء اوٍعاقٌْ لأًظاةٌح لإوذٌٍّح اوظىاِث ا ؛سشادًحإعذاد ةشاٌع إواوٍشاسلح فٍ 

طفاه أسر لأسشادًح إوضروسج عٍي ةشاٌع  ،رهٌّا اوٍذٌظٌْ فٍ اوذعىٌَ اوعاً

 .حذاز اوظاِحٌْ وقتىوهَ ةعذ اوخشوض ٌْ اوٍؤسساخلأا

 :اوحادًح عشراوذىصٌح 

وٍىالتح  ؛ةشاٌع ٌهاساخ اوذعىَ اوٍسذٍش وذي طلاب اوظاٌعحدطىًش 

ودحفٌض اوطلاب عىى اسذخذاً اوعٍىٌاخ  ،اوقشُ اوىاحذ واوعشرًْ دطىساخ
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ساوٌث اوذقىًَ أولزون  ،تطح ةالاةذاع ٌْ خلاه اوٍقشاساخاوٍعشفٌح اوٍشد

 .واوذذسًس

 :اوشاٌِح عشراوذىصٌح 

لساةهَ ٌهاساخ ال ؛قتىٌْ عىى اوضواضوىٍسشادًح إودصٌٍَ ةشاٌع عذاد إ

 .ودقذًَ اوذعَ اوذائَ وىضوطٌْ ،اوحٌاج اوضواطٌح وفٌّاخ اوذعاٌي ةٌْ اوضوطٌْ

 :اوشاوشح عشراوذىصٌح 

دقذًَ طىائض ٌْ خلاه عىى ًْ سادزج وعىٍاء اوّفس اوٍعاصر لأاحص 

، ولزاون اوشسائي اوعىٌٍح فضي اوتحىز اوٍقذٌح فٍ اوٍؤدش لأ ؛اوظٍعٌح

 .وٍاطسذٌش واوذلذىسآ اوذٍ دشدتط ةعىَ اوّفسا

 :اوشاةعح عشراوذىصٌح 

ًّشر فٌها  ،عىى اوٌىدٌىب ذهاطِشأوّشر قّاج خاصح ةاوظٍعٌح ِشاء إ

ذطٌع حذى ًس ؛فعاوٌاخ اوٍؤدٍشاخ واوّذواخ اوعىٌٍح اوذٍ دصذسها اوظٍعٌح

 .ِشطحأٌْ  ٌا ًصذسٌذاةعح  اوتاحشىُ

 :اوخاٌسح عشراوذىصٌح 

ةّن ولاخذتاساخ واوٍقاًٌس اوّفسٌح اوٍقّّح عىى ٌىقع اوظٍعٌح ِشاء إ

سذفادج ٌّها فٍ اوتحىز واوذساساخ اوعىٌٍح ٌع اوذىطٌه أول ؛عضاء اوظٍعٌحلأ

 .ةاوذقىٌي ٌْ دصٌٍَ ٌقاًٌس طذًذج فٍ حاوح وطىد ٌقاًٌس ٌقّّح وٌّشىسج

 

 ِذَ ةخٌشأعاً وولي 


