وثيقة تحديث التحليل البيئي لكلية التمريض جامعة بنها 1027
العنصر
أوال  :نقاط القوة -:
 -1اعتماد الكلٌة فً أغسطس 4112
 -4مٌكنة المستندات وكذلك المعلومات ووجود قاعدة بٌانات للكلٌة.
 -3وجود أجهزة للتصحٌح اإللٌكترونً.
 -2زٌادة نسبة أعداد طالب الدراسات العلٌا .
 -5وجود  video conferenceللربط بٌن المعامل وقاعات الدرس
والجامعات األخري.
 -6حصول الكلٌة علً مراكز متمٌزة باألنشطة الطالبٌة.
 -7مشاركة األطراف المجتمعٌة فً مجالس الكلٌة.
 -8وجود دالئل إرشادٌة للطالب الجدد والقدامً .
 -9وجود ألٌات للطالب المتفوقٌن والمتعثرٌن.
 -11وجود رابطة لخرٌجً كلٌة التمرٌض.
 -11وجود خطة بحثٌة للكلٌة تتفق مع الخطة البحثٌة للجامعة.

ثانيا :نقاط الضعف -:
 -1السمات التنافسٌة للكلٌة غٌر واضحة.
 -4الوحدات التً بالكلٌة ال تعمل بكفاءة وغٌر مفعلة جزئٌا.
 -3مردود أثر التدرٌبات ال تقاس.
 -2عدم كفاٌة المخصصات المالٌة.
 -5عدم وجود خطة لتنمٌة الموارد الذاتٌة للكلٌة.
 -6عدم وجود مجلة علمٌة للكلٌة.
 -7عدم مالئمة البٌئة المؤسسٌة داخل المعامل(عدم وجود
المكٌف).
 -8عدم انتظام التٌار الكهربائً.
 -9عدم تغطٌة شبكة اإلنترنت لجمٌع قطاعات الكلٌة.
 -11عدم تطابق  Normsمع أعداد الطالب داخل المعامل
وقاعات الدرس.
 -11عدم تسوٌق البحوث العلمٌة.
 -14نسبة البحوث العلمٌة المنشورة دولٌا إلً نسبة أعضاء
هٌئة التدرٌس ضعٌفة.
 -13عدم وجود مشروعات بحثٌة ممولة.
 -12التسجٌل للماجستٌر والدكتوراة ٌدوٌا ولٌس الكترونٌا.

أوافق ال أوافق

ثالثا:الفرص -:
-1
-4
-3
-2
-5
-6

اعتماد الكلٌة فً أغسطس .4112
وجود بروتوكوالت تعاون مع الجهات المختلفة ( معهد ناصر-
توشٌبا العربً -دار الفؤاد).
وجود الكلٌة فً موقع رٌفً مما ٌؤدي الً زٌادة فرص المشاركة
فى الخدمات المجتمعٌة
وجود أماكن للتدرٌب خارج الجامعة.
وجود الكلٌة فً موقع متوسط للجامعات األخري( عٌن شمس-
القاهرة – الزقازٌق).
وجود فرق للدعم الفنً للجودة بالجامعة وبوزارة التعلٌم العالً.

رابعا:التهديدات -:
 -1التناقص المستمر فً فرص الحصول علً منح دولٌة أو قومٌة
لدراسة أعضاء هٌئة التدرٌس بالخارج.
 -4زٌادة حدة المنافسة مع الجامعات الخاصة والدولٌه التً تسعً
إلً فتح فروع لها فً منطقة الشرق األوسط.
 -3نقص التموٌل الخارجً والداخلى الالزم لألبحاث المشتركة.
 -2نقص التموٌل والموارد المالٌة المتاحة لألنشطة بالكلٌة من
المصادر الخارجٌة.
 -5تقلص الموازنات المخصصة للكلٌة.
 -6قواعد التوزٌع الجغرافً لطلبة الثانوٌة العامة مما أدي إلً
هبوط مستوي المتقدمٌن لإللتحاق بالكلٌة.

خامسا :تحليل البيئة الداخلية للكلية:
معيبرالتخطيط اإلستراتيجي








اعتشاتٍزٍخ انكهٍخ يغتٕفٍخ ثؾكم عهٍى يغ اعتشاتٍزٍخ
انزبيؼخ
يؾبسكخ االهشاف يٍ داخم ٔخبسد انكهٍخ فً فٍبغخ
انشؤٌخ ٔانشعبنخ ٔاالْذاف االعتشاتٍزٍخ
َؾش انشؤٌخ ٔانشعبنخ ٔاالْذاف االعتشاتٍزٍخ ثبنكهٍخ
ٔخبسرٓب
سعبنخ ٔسؤٌخ انكهٍخ يؼتًذتبٌ ٔيؼهُتبٌٔ,ؽبسن فً
ٔمؼًٓب االهشاف انًؼٍُخ
انخطو انتُفٍزٌخ تتنًٍ االَؾطخ انتً تحمك االْذاف
االعتشاتٍزٍخٔ ,تؼكظ أنٌٕبد تُفٍز االَؾطخ ٔتغهغهٓب
انًُطمًٔ ,يحذد ثٓب يغئٕنٍخ انتُفٍز ٔ,انزذٔل انضيًُ
ٔ,انتكهفخ انًبنٍخ ٔ,يؤؽشاد االداء.
نهكهٍخ تمبسٌش دٔسٌخ نًتبثؼخ ٔتمٌٕى يذي تمذو انخطو
انتُفٍزٌخ ٔفمب نهزذٔل انضيًُ ٔتحمك يغتٌٕبد اداء
يغتٓذفخ.

معيبر القيبدة والحىكمت

أوافق

ال اوافق











انمٍبداد االكبدًٌٍخ ٔاالداسٌخ يختبسح ٔفمب نًؼبٌٍش
يٕمٕػٍخ ٔيؼهُخ ٔانٍبد راد ؽفبفٍخ تحمك تكبفؤ انفشؿ
ٔتذأل انغهطخ.
انمٍبداد انحبنٍخ ٔانًحتًهخ ٌتى تًٍُخ لذساتٓب ٔانؼًم ػهً
تكٌٍٕ كٕادس رذٌذح يٍ انمٍبداد
يؼبٌٍش تمٍٍى اداء انمٍبداد يٕمٕػٍخ ٔ ,تؾبسن االهشاف
انًؼٍُخ فً ػًهٍخ انتمٍٍى ٔ,تغتخذو انُتبئذ نتحغٍٍ االداء
انًؤعغً.
إلداسح انكهٍخ انٍبد فبػهخ نهتؼبيم يغ يؾكالد انكهٍخ.
نهكهٍخ لٍى رْٕشٌخ يؼهُخ ٔيتبحخ نهًؼٍٍُ ٔانٍبد فبػهخ
ننًبٌ انؾفبفٍخ ٔانًًبسعبد انؼبدنخ ٔػذو انتًٍٍض
ٔتطجٍك االخاللٍبد انًٍُٓخ ثٍٍ افشاد انكهٍخ .
انًؼهٕيبد انًؼهُخ ػٍ انكهٍخ ؽبيهخ ٔتغطً عبئش اَؾطتٓب
ٔ,تنًٍ انكهٍخ يقذالٍتٓب ٔتحذٌخٓب.
انٍٓكم انتُظًًٍ يؼتًذ ٔيؼهٍ ٔيالئى نحزى انكهٍخ
َٔؾبهٓب ٌٔ,تنًٍ االداساد االعبعٍخ انالصيخ نتحمٍك
سعبنتٓب ٔاْذافٓب.
انتٕفٍف انٕظٍفً يؼتًذ ٔيؼهٌٍٔ,حذد انًغئٕنٍبد
ٔاالختقبفبد ٔفمب نهٍٓكم انتُظًًٍ ٌٔ,حمك انتكبفؤ ثٍٍ
انغهطبد ٔانًغئٕنٍبد ٌٔ,غتخذو فً حبالد انتؼٍٍٍ ٔانُمم
ٔاالَتذاة نهٕظبئف انًختهفخ.

معيبر إدارة الجىدة والتطىير








نهكهٍخ ٔحذح ننًبٌ انزٕدح ٌتٕفش نٓب انكٕادس انًؤْهخ
ٔانتزٍٓضاد انًالئًخٌٔ,ؾبسن فٍٓب يًخهٌٕ ػٍ يختهف
انفئبد ثبنكهٍخ ٌٔشاػً تجبٌٍ انخجشاد ٔانًٓبساتى نتغطٍخ
انًٓبو انًتؼذدح.
االئحخ انذاخهٍخ نٕحذح مًبٌ انزٕدح تتنًٍ ٍْكال
تُظًٍٍب را تجؼٍخ ٔػاللبد ٔامحخ ٔ ,تحذد ػاللخ انٕحذح
ثًشكض مًبٌ انزٕدح ثبنزبيؼخ ,ثًب ٌغٓى فً تفؼٍم دٔسْب
ٌٔغبَذ اَؾطتٓب.
نٕحذح مًبٌ انزٕدح خطو تمبسٌش عٌُٕخ ػٍ َؾبهٓب
ٔ,لٕاػذ ثٍبَبد الَؾطتٓب.
تمٌٕى اَؾطخ انكهٍخ ٌتى ثقفخ دٔسٌخ ثبعتخذاو يؤؽشاد
اداء يٕمٕػٍخ ٔ,ادٔاد يالئًخ ٔ,يشارؼبد داخهٍخ
ٔخبسرٍخ
َتبئذ تمٌٕى اَؾطخ انكهٍخ تُبلؼ يغ انًؼٍٍُ ٔفً يزبنغٓب
انشعًٍخ ٌٔ,غتفبد يُٓب فً تٕرٍّ انتخطٍو ٔاتخبر
االرشاءاد انتقحٍحٍخ ٔانتطٌٕش.

معيبراعضبء هيئت التذريس والهيئت المعبونت
َ غجخ اػنبء ٍْئخ انتذسٌظ ٔانٍٓئخ انًؼبَٔخ انً انطالة
ػهً يغتٕي انكهٍخ ٔاأللغبو انؼهًٍخ تتفك يغ انًؼذالد
انًشرؼٍخ نُٕع ٔهجٍؼخ انجشايذ انتؼهًٍٍخ انًمذيخ ثبنكهٍخ.
 نهكهٍخ انٍبد نهتؼبيم يغ انؼزض أ انفبئل فً اػنبء ٍْئخ
انتذسٌظ ٔانٍٓئخ انًؼبَٔخ.







انتخقـ انؼهًً الػنبء ٍْئخ انتذسٌظ يالئى
نهًمشساساد انذساعٍخ انتً ٌؾبسكٌٕ فً تذسٌغٓب.
اػجبء انؼًم تتٍح الػنبء ٍْئخ انتذسٌظ ٔانٍٓئخ انًؼبَٔخ
انمٍبو ثبنًٓبو انتذسٌغٍخ ٔانجحخٍخ ٔاالداسٌخ ٔغٍشْب ثكفبءح.
االحتٍبربد انتذسٌجٍخ الػنبء ٍْئخ انتذسٌظ ٔانٍٓئخ
انًؼبَٔخ تحذد ثقٕسح دٔسٌخ ٔ,تتخز االرشاءاد انًالئًخ
نتُفٍز انجشايذ انتً تهجً االحتٍبربد انتذسٌجٍخ نكم فئخ.
يؼبٌٍش تفٍٍى اداء اػنبء ٍْئخ انتذسٌظ ٔانٍٓئخ انًؼبَٔخ
يٕمٕػٍخ ٔ,تخطش انمٍبدح ثُتبئذ انتمٍٍٍى ٔ,تُبلؾٓى فٍٓب
ػُذ اننشٔسح ٔ,تغتخذو انُتبئذ نتحغٍٍ االداء.
نهكهٍخ ٔعبئم يُبعجخ نمٍبط اساء اػنبء ٍْئخ انتذسٌظ
ٔانٍٓئخ انًؼبَٔخ ٔاتخبر االرشاءاد االصيخ
نذساعتٓبٔ,االعتفبدح يٍ انُتبئذ فً اتخبر االرشاءاد
انتقحٍحٍخ.

معيبر الجهبز االداري







انزٓبص االداسي يالئى يغ حزى ٔهجٍؼخ اَؾطخ
انكهٍخٔ,انؼبيهٌٕ يٕصػٌٕ ٔفمب نًؤْالتٓى ٔلذستٓى ػهً
انٕظبئف انًختهفخ ٔثًب ٌتُبعت يغ يٓبو انٕظٍفخ ٔ,تٕرذ
انٍبد نهتؼبيم يغ انُمـ ٔانضٌبدح فً افشادِ.
االحتٍبربد انتذسٌجٍخ نهؼبيهٍٍ تحذد ثقٕسح دٔسٌخ ٔ,تتخز
االرشاءاد انًالئًخ نتُفٍز انجشايذ انتً تهجً االحتٍبربد
انتذسٌجٍخ نكم فئخ.
نهكهٍخ َظبو نتمٍٍى اداء اػنبء انزٓبص االداسي ٌتنًٍ
يؼبٌٍش يٕمٕػٍخ ٔيؼهُخ ٔ,تخطشْى انفٍبدح ثُتبئذ انتمٍٍى
ٔ,تُبلؾٓى فٍٓب ػُذ اننشٔسح ٔ,تحشؿ ػهً اعتخذاو
َتبئذ انتمٍٍى نهًحبعجخ ٔ,نٕمغ ثشايذ انتذسٌت ٔانتطٌٕش.
نهكهٍخ ٔعبئم يُبعجخ نمٍبط اساء اػنبء انزٓبص االداسي
ٔاتخبر االرشاءاد انالصيخ نذساعتٓب ٔاالعتفبدح يٍ انُتبئذ
فً اتخبر االرشاءاد انتقحٍحٍخ.

معيبرالمىارد المبليت والمبديت








انًٕاسد انًبنٍخ نهكهٍخ كبفٍخ نطجٍؼخ َؾبهٓب ٔاػذاد انطالة
ٌٔ ,تى تٕصٌؼٓب ٔفمب نالحتٍبربد انفؼهٍخ ثًب ًٌكٍ انكهٍخ
يٍ تحمٍك سعبنتٓب ٔاْذافٓب.
يقبدس انتًٌٕم يتُٕػخ يغ ٔرٕد ادنخ ػهً صٌبدح يؼذل
تًٍُخ انًٕاسد انزاتٍخ نهكهٍخ.
يجبًَ انكهٍخ ٔلبػبد انًحبمشاد ٔانفقٕل انذساعٍخ
ٔانًؼبيم ٔانٕسػ ٔخالفّ ٔتزٍٓضاتٓب يالئًخ نطجٍؼخ
َؾبه انكهٍخ ٔالػذاد انطالة ٌٔ,تٕافش انًُبخ انقحً
ثبنًجبًَ.
فٍبَخ انمبػبد ٔانًؼبيم ٔاالالد ٔانًؼذاد ٔانجٍُخ
انتحتٍخ ٔانًشافك ٌتى ثقٕسح دٔسٌخ.
ارشاءاد انغاليخ ٔااليٍ انًتجؼخ فً انكهٍخ يُبعجخ.
ٔعبئم االتقبل ٔانًٕاسد ٔانُظى انتكُٕنٕرٍخ انًغتخذيخ

حذٌخخ ٔيالئًخ نهُؾبه االكبدًًٌ نهكهٍخ ٔانؼًهٍبد االداسٌخ
ثٓب ٔ,نهكهٍخ يٕلغ انكتشًَٔ فبػم ٌٔحذث دٔسٌب.
 انًكتجخ يالئًخ نُؾبه انكهٍخ يٍ حٍج تٕافش انكتت
ٔانًشرغ ٔانتزٍٓضاد ٔانخذيبد انتً تهجً احتٍبربد
انطالة ٔانجبحخٍٍ ٔ,انًكتجخ انشلًٍخ يتبحخ نهًؼٍٍٍُ.

معيبرالمعبيير االكبديميت والبرامج التعليميت







انًؼبٌٍش االكبدًٌٍخ انًشرؼٍخ انتً تجُتٓب انكهٍخ يٍ خالل
انًزبنظ انشعًٍخ ٔ,تتٕافك يغ سعبنخ انكهٍخ ٔاْذافٓب.
انجشايذ انتؼهًٍٍخ يالئًخ نًتطهجبد عٕق انؼًم ٔفمب نًب
تُطٕي ػهٍّ سعبنخ انكهٍخ.
انجشايذ انتؼهًٍٍخ يٕففخ ٔيؼتًذح ٔتتٕافك َٕاتذ انتؼهى
نكم ثشَبيذ يغ انًؼبٌٍش االكبدًٌٍخ انًشرؼٍخ انًتجُبح .
َٕاتذ انتؼهى نكم ثشَبيذ تؼهًًٍ تتغك يغ يمشاستّ
انذساعٍخ ٔ,تٕفٍف انًمشاساد ٌٕمح هشق انتذسٌظ
ٔانتمٌٕى انتً تحمك َٕاتذ انتؼهى.
انجشايذ انتؼهًٍٍخ ٔانًمشاساد انذساعٍخ ثتى يشارؼتٓب
ثقٕسح دٔسٌخ ثًؾبسكخ انًشارؼٍٍ انذاخهٍٍٍ
ٔانخبسرٍٍٍ.
نهكهٍخ تمبسٌش عٌُٕخ نهًمشاساد انذساعٍخ ٔانجشايذ
انتؼهًٍٍخ ثًب ٌؤكذ االنتضاو ثبنتٕفٍف انًؼهٍ نهًمشاساد
انذساعٍخ ٌٔ,طهغ ػهٍٓب انًؼٌٍُٕ ٔ,تغتفٍذ انكهٍخ يُٓب فً
ٔمغ خطو انتحغٍٍ ٔانتطٌٕش.

معيبرالتذريس والتعلم










نهكهٍخ اعتشاتٍزٍخ نهتذسٌظ ٔانتؼهى ٔانتمٌٕى تتغك يغ
انًؼبٌٍش االكبدًٌٍخ انًشرؼٍخ ٔتالئى َٕاتذ انتؼهى
انًغتٓذفخ.
تطجٍك اعتشاتٍزٍخ انتذسٌظ ٔانتؼهى ٔانتمٌٕى ٌذػى اكتغبة
يٓبساد انتؼهى انزاتً ٔيٓبساد انتٕظف نذي انطالة.
ثشايذ انتذسٌت نهطالة يقًًخ ٔيٕففخ صفمب نُٕاتذ
انتؼهى انًغتٓذفخ نهجشَبيذ انتؼهًًٍ ٌٔتٕافش نتُفٍزْب االنٍبد
ٔانًٕاسد انالصيخ.
تمٌٕى اداء انطالة فً انتذسٌت ٌتى ثبعبنٍت يتُٕػخ ثًب
ٌتٕافك يغ َٕاتذ انتؼهى انًغتٓذفخ.
فبػهٍخ انتذسٌت تمٍى ثبعتخذاو ادٔاد ٔيؤؽشاد
يٕمٕػٍخٔ,تغتخذو انُتبئذ فً تطٌٕش انٍخ انتذسٌت
ٔادٔاتّ ٔيٕاسدِ.
انذسربد انًخققخ الَٕاع تمٌٕى انطالة يتٕاصَخ يغ
َٕاتذ انتؼهى انًغتٓذف لٍبعٓب.
ػًهٍخ تمٌٕى انطالة تذاس ثكفبءح ٔػذانخ ٔ,االيتحبَبد
ٌبيٍ ٔمؼٓب َٔغخٓب ٔتٕصٌؼٓب ثًب ٌنًٍ عشٌتٓب .
انٍبد تمٌٕى انطالة تنًٍ ػذانخ انتقحٍح ٔدلخ ٔمغ
ٔسفذ انذسربد ٔاالحتفبظ ثبنُتبئذ يؤيُخ ٔلبثهخ
نالعتذػبء.
انتغزٌخ انشارؼخ نهطالة ػٍ ادائٓى فً انتمٌٕى تذػى

تؼهًٓى.
َ تبئذ تمٌٕى انطالة ٌغتفبد يُٓب فً تطٌٕش انجشايذ
انتؼهًٍٍخ ٔاعتشاتٍزٍبد انتذسٌظ ٔانتؼهى ٔانتمٌٕى.
 لٕاػذ انتؼبيم يغ تظهًبد انطالة يٍ َتبئذ انتمٌٕى يٕحمخ
ٔيؼهُخ ٔ,تٕرذ انٍبد نًشالجخ تطجٍمٓب.

معيبرالطالة والخريجىن










لٕاػذ لجٕل ٔتحٌٕم ٔتٕصٌغ انطالة ػهً انجشايذ
انتؼهًٍٍخ ٔانتخققبد ٔامحخ ٔػبدنخ ٔيؼهُخ.
نهكهٍخ َظبو يتكبيم ٔفؼبل نذػى انطالة يبدٌب ٔارتًبػٍب
ٔفحٍب ٌٔتى تؼشٌف انطالة ثّ ثٕعبئم يتؼذدح.
نهكهٍخ َظبو فؼبل نهذػى االكبدًًٌ نهطالة ٔتمذو نٓى
خذيبد انتٕرٍّ انًًُٓ.
نهكهٍخ انٍبد فبػهخ نذيذ رٔي االحتٍبربد انخبفخ فً
انًزتًغ انطالثً ٔيشاػبح يالءيخ االَؾبءاد
ٔانتزٍٓضاد.
ٔرٕد تًخٍم نهطالة فً انهزبٌ راد انقهخ .
االَؾطخ انطالثٍخ يتُٕػخ ٔتٕفش نٓب انكهٍخ انًٕاسد
انًالئًخ يٍ حٍج االيبكٍ ٔانتزٍٓضاد ٔاالؽشاف .
نهكهٍخ ٔعبئم يُبعجخ نمٍبط اساء انطالة ٔ,اتخبر
االرشاءاد انالصيخ نذساعتٓب ٔاالعتفبدح يٍ انُتبئذ فً
اتخبر االرشاءاد انتقحٍحٍخ .
نهكهٍخ انٍبد نًتبثؼخ انخشٌزٍٍ ٔانتٕافم يؼٓى ٔ,لٕاػذ
ثٍبَبد خبفخ ثٓى تحذث ثقٕسح دٔسٌخ.
انكهٍخ تٕلش ثشايذ نهتًٍُخ انًٍُٓخ ٔانتؼهٍى انًغتًش ٔفمب
الحتٍبربد ٔتطٕساد عٕق انؼًم.

معيبر البحث العلمي واالنشطت العلميت








خطخ انجحج انؼهًً يٕحمخ ٔتشتجو ثخطخ انزبيؼخ
ٔثبنتٕرٓبد انمٕيٍخ ٔاحتٍبربد انًزتًغ انًحٍو
ٔ,تتُبعت يغ ايكبَبد انكهٍخ.
نهكهٍخ انٍبد فبػهخ نُؾش انٕػً ثبخاللٍبد انجحج انؼهًً
ٔيشالجخ تطجٍمٓب.
انًٕاسد انًتبحخ كبفٍخ الَؾطخ انجحج انؼهًً ٔ,تؼًم انكهٍخ
ػهً تًٍُخ يقبدس انتًٌٕم ٔ,تغؼً نهًؾبسكخ فً
يؾشٔػبد ثحخٍخ يًٕنخ يٍ يؤعغبد يحهٍخ ٔالهًٍٍخ
ٔدٔنٍخ.
تٕافش يُبخ ٔاعبنٍت يفؼهخ نذػى انجحج انؼهًً ٔتحفٍضِ
ٔنتًٍُخ لذساد انجبحخٍٍ ٔنتؾزٍغ ٔدػى االثحبث انًؾتشكخ
ثٍٍ انتخققبد انًختهفخ ٔاالثحبث انتطجٍمٍخ .
االَتبد انجحخً نهكهٍخ فً ًَٕ يغتًش ٌٔ,تُبعت يغ اػنبء
ٍْئخ انتذسٌظ.
اػنبء ٍْئخ انتذسٌظ ٔانٍٓئخ انًؼبَٔخ ٔانطالة ٌؾبسكٌٕ
فً االَؾطخ ٔانًؾشٔػبد ٔانًؤتًشاد انؼهًٍخ ٔانجحخٍخ.

 نهكهٍخ لٕاػذ ثٍبَبد نهجحٕث ٔاالَؾطخ انؼهًٍخ .
 نهكهٍخ يؤتًش ػهًً دٔسي.

معيبر الذراسبث العليب







ثشايذ انذساعبد انؼهٍب يتُٕػخٔ ,تغٓى فً تحمٍك سعبنخ
انكهٍخ ٔ,تمبثم يتغٍشاد عٕق انؼًم ٌٔ,تى انتشٌٔذ نٓب
يحهٍب ٔالهًٍٍب .
نجشايذ انذساعبد انؼهٍب يؼبٌٍش اكبدًٌٍخ يتجُبح يٍ خالل
انًزبنظ انشعًٍخ ٔتتٕافك يغ انًؼبٌٍش انمٍبعٍخ انقبدسح
ػٍ انٍٓئخ .
ثشايذ انذساعبد انؼهٍب يٕففخ ٔيؼتًذح ٔ,تتٕافك َٕاتذ
انتؼهى انًغتٓذفخ نكم ثشَبيذ يغ انًؼبٌٍش انمٍبعٍخ.
َٕاتذ انتؼهى نكم ثشَبيذ تؼهًًٍ تتغك يغ يمشاستّ
ٔ,تٕفٍف انًمشاساد ٌٕمح هشق انتذسٌظ ٔانتمٌٕى.
نهكهٍخ هشق تذسٌظ يُبعجخ تحمك َٕاتذ انتؼهى نهًمشاساد
انذساعٍخ ٔانجشايذ انتؼهًٍٍخ.
انًٕاسد ٔااليكبَبد ٔانتغٍٓالد انالصيخ نهؼًهٍخ انتؼهًٍٍخ
ٔانجحخٍخ فً ثشايذ انذساعبد انؼهٍب يالئًخ نتحمٍك َٕاتذ
انتؼهى.

 تمٌٕى هالة انذساعبد انؼهٍب ٌتغى ثبنًٕمٕػٍخ ٔانؼذانخ
ٔثبعتخذاو اعبنٍت يتُٕػخ ٔيالئًخ نمٍبط َٕاتذ انتؼهى
انًغتٓذفخ.
 انجشايذ انتؼهًٍٍخ ٔانًمشاساد انذساعٍخ ٌتى يشارؼتٓب
ثقٕسح دٔسٌخ ثًؾبسكخ انًشارؼٍٍ انذاخهٍٍٍ ٔانخبسرٍٍٍ
.
 نهكهٍخ تمبسٌش عٌُٕخ نهًمشاساد انذساعٍخ ٔانجشايذ
انتؼهًٍٍخ ثًب ٌؤكذ االنتضاو ثبنتٕفٍف انًؼهٍ نهًمشاساد
انذساعٍخ ٔ,تغتفٍذ انكهٍخ يُٓب فً ٔمغ خطخ انتحغٍٍ
ٔانتطٌٕش.
 انٍبد انتغزٍم ٔاالؽشاف فً انذساعبد انؼهٍب يحذدح
ٔيؼهُخ ٌٔتى يشارؼتٓب دٔسٌب ثغشك تطٌٕشْب ٔ,تٕرذ
مًبَبد يٕمٕػٍخ ٔػبدنخ نتٕصٌغ االؽشاف انؼهًً ػهً
انشعبئم ٔفمب نهتخقـ.

معيبرالمشبركت المجتمعيت وتنميت البيئت
 نهكهٍخ خطخ يفؼهخ نخذيخ انًزتًغ ٔتًٍُخ انجٍئخ .
 نهكهٍخ كٍبَبد فبػهخ فً يزبل خذيخ انًزتًغ ٔتًٍُخ انجٍئخ.
 نهكهٍخ اَؾطخ يتُٕػخ يٕرٓخ نتًٍُخ انجٍئخ انًحٍطخ ثٓب
ٔخذيخ انًزتًغ تهجً احتٍبربتّ ٔأنٌٕبتّ.
 نهكهٍخ انٍبد نتًخٍم فبػم نالهشاف انًزتًؼٍخ فً فُغ
انمشاس ٔدػى يٕاسد انكهٍخ ٔتُفٍز ثشايزٓب
 نهكهٍخ ٔعبئم يُبعجخ نمٍبط اساء انًزتًغ ٔاالعتفبدح يٍ
انُتبئذ فً اتخبر االرشاءاد انتقحٍحٍخ.
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