انًًهكح انؼشتٛح انغؼٕدٚح
ٔصاسج انتؼهٛى انؼانٙ
جايؼح انمظٛى
كهٛح انؼهٕو ٔاٜداب تانثكٛشٚح

وحدة اخلرجيات

يششفح ٔحذج انخشٚجاخ

د/منار شعيـــب

التعريف بالوحدة
ْٔ ٙحذج تٓتى تًتاتؼح خشٚجاخ
انكهٛح ٔانًتٕلغ تخشجٍٓ نتأعٛظ
لاػذج تٛاَاخ ٔتؼضٚض رنك تانذٔساخ
انتذسٚثٛح ٔانهماءاخ ٔٔسػ انؼًم،
ٔتُاء ػهٓٛا ًٚكٍ اتخار لشاساخ
تشأٌ تحغ ٍٛيخشجاخ انكهٛح
ٔتشايجٓا األكادًٛٚح.

انشؤٚح
انتًٛض ف ٙتأْٛم خشٚجاخ لادساخ ػهٗ انًُافغح ٔيٕاجٓح تحذٚاخ عٕق انؼًم.

انشعانح
تمذٚى خذياخ يتًٛضج نهخشٚجاخ ٔ انًغاًْح ف ٙئسشادٍْ نهذخٕل ئنٗ عٕق انؼًم يٍ
خالل لاػذج تٛاَاخ ٔأدنح ئسشادٚح ٔدٔساخ تذسٚثٛح ٔٔسػ ػًم نالعتفادج انمظٕٖ يٍ
انفشص انٕظٛفٛح انًتاحح.

األْذاف
 .1تؼضٚض أدٔاخ ٔآنٛاخ انتٕاطم يغ انخشٚجاخ.
 .2انًتاتؼح انًغتًشج نهخشٚجاخ نتحذٚذ أٔجّ انتًٛض ٔانمظٕس.
 .3تطٕٚش يٓاساخ انخشٚجاخ نًٕاجٓح تحذٚاخ عٕق انؼًم.
 .4انتٕاطم انفؼال يغ يإعغاخ انؼًم ٔجٓاخ انتٕظٛف.
 .5انًغاًْح ف ٙئػذاد انذساعاخ انًغحٛح ٔاالعتمظائٛح انخاطح تغٕق انؼًم
ٔيغتمثم انخشٚجاخ.
 .6لٛاط سضا انخشٚجاخ ػٍ انثشايج األكادًٛٚح ٔيمشساتٓا ٔيذ٘ تٕافك ْزِ
انًمشساخ يغ احتٛاجاخ عٕق انؼًم.
 .7ئػذاد انهماءاخ ٔحهماخ انُماػ ٔٔسػ انؼًم ٔغٛشْا يٍ األَشطح انت ٙتغٓى فٙ
اطالع انخشٚجاخ ػه ٙانًغتجذاخ ف ٙتخظظاتٍٓ.
 .8ئػذاد انًطٕٚاخ ٔاالعتثٛاَاخ ٔانُششاخ انتؼشٚفٛح انخاطح تٕحذج يتاتؼح انخشٚجاخ
تانكهٛح نتٕصٚؼٓا ف ٙانهماءاخ ٔانذٔساخ.
 .9جزب أستاب انؼًم ٔانًغتفٛذ ٍٚنتذسٚة انطانثاخ ف ٙأياكٍ انؼًم لثم انتخشج .
دػى انخشٚجاخ انشاغثاخ ف ٙئكًال انذساعاخ انؼهٛا.
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دػى انخشٚجاخ انشاغثاخ ف ٙفتح يششٔػاخ خاطح.
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دػٕج انخشٚجاخ نهًشاسكح ف ٙأَشطح انكهٛح انًختهفح.
انًشاسكح ف ٙاالحتفاالخ ٔانًؼاسع انخاطح تانتخشج ٔانخشٚجاخ.
انتُغٛك يغ يكتة انخشٚج ٍٛتانجايؼح نهًشاسكح تٕٛو انًُٓح.
ئػذاد ئحظائٛاخ (يتُٕػح) ػٍ خشٚجاخ انكهٛح.
تخظٛض نٕحاخ ئػالَاخ نٕحذج انخشٚجاخ ٚتى تٕصٚؼٓا ػهٗ أياكٍ يتفشلح تانكهٛح
نشطذ ئػالَاخ انٕظائف نًختهف انتخظظاخ.
انتُغٛك إللايح دٔساخ تذسٚثٛح ف ٙػذج يٓاساخ نهطانثاخ انًتٕلغ تخشجٍٓ.
انتُغٛك إللايح دٔساخ تذسٚثٛح ف ٙيٓاساخ انًماتالخ انشخظٛح نهطانثاخ انًتٕلغ
تخشجٍٓ.
انتُغٛك نتُظٛى ٔئلايح دٔساخ تذسٚثٛح نهخشٚجاخ ف ٙآخش يغتجذاخ انتمُٛح.
تٕثٛك انثٛاَاخ انخاطح تخشٚجاخ انكهٛح ف ٙأسشٛف خاص (انكتشَٔ.)ٙ
تحذٚث لٕائى انخشٚجاخ ٔتجذٚذ يؼهٕياتٓا دٔسٚاً.
ئَشاء شثكح نالتظاالخ يغ انخشٚجاخ.
انتُغٛك يغ جٓاخ انؼًم راخ انؼاللح تذساعح ٔتًُٛح انًٕاسد انثششٚح ٔ تٕظٛف ٔ
يتاتؼح انخشٚجاخ.
ئطذاس يجهح أٔ تمشٚش عُٕ٘ ٚحتٕ٘ ػهٗ جًٛغ أخثاس انٕحذج.
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