
• انًعشفت انشبيهت وانًُظًت نُظشٌبث ويببدئ عهىو انذساسبث  اإلساليٍت وانعهىو * 
 انتشبىٌت انالصيت نإلعذاد انًهًُ

 

• انمذسة عهى ادسان انعاللت بٍٍ انعهىو اإلساليٍت وانًجبالث انعهًٍت وانبذثٍت انًهٍُت * 
 انذذٌثت راث انصهت بًجبل انذساسبث اإلساليٍت

•   

• انتعشف عهى انُظشٌبث انعهًٍت انذذٌثت فً يجبل انذساسبث اإلساليٍت، نإلسهبو فً * 
 دم انًشكالث وانمعبٌب وصٌبدة انًعشفت فً يجبل انتخصص  

• ىعً ببألَشطت وانهىائخ انتُظًٍٍت انًهُت ، ويتطهببتهب انفٍُت ، ويذبونت تذسٍُهب ان* 
 وفمبً نهًتغٍشاث انذذٌثت بًب ٌتُبسب يع انمٍى اإلساليٍت وأخاللٍبث انًهُت

• انمذسة عهى استمصبء انًعهىيبث ، وتذهٍههب وَمذهب وتمىًٌهب يٍ يصبدس يتُىعت ، *
وتطبٍك يب تى انتىصم إنٍه يٍ َتبئج فً دم انًشكالث وانمعبٌب يٍ وجهت انُظش 

.اإلساليٍت ، بمذس يٍ انتىجٍه واإلسشبد   

• دساست انًشكالث انًعمذة َسبٍبً فً يجبل انذساسبث اإلساليٍت ، ووظع يمتشدبث *
يبتكشة نذههب ، يع يشاعبة انًعبسف انُظشٌت وانخبشاث انعًهٍت يستخذيبً أشكبل يتُىعت 

.يٍ تمٍُبث انًعهىيبث   

• انمذسة عهً االستخذاو األيثم نهطشق اإلجشائٍت انًُبسبت ، وتطبٍك انًهبساث *
.اإلساليٍت انًكتسبت فً سٍبلبث أكبدًٌٍت ويهٍُت نًجبل انذساسبث   
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ًٌبسس لٍبدة انجًبعت فً يىالف يتُىعت بًجبل انذساسبث االساليٍت وانتً تتطهب 
 استجبببث يبتكشة

انمذسة عهى انًببدسة فً التشاح انذهىل انبُبءة نهمعبٌب االساليٍت فً انًىالف 
 انًختهفت سىاء كبٌ بشكم فشدي أو يٍ خالل انجًبعت

نمذسة عهى تذًم يسؤونٍت انفشد نتعهًه انزاتً وسفع كفبءته انًهٍُت ولذسته ا
إلَجبص يب ٌىكم إنٍه يٍ ، عهى انتذهٍم وانُمذ وايتالن ادواته انًهٍُت وانعًهٍت 

  يهبو

انمذسة عهى انتعبيم يع انمعبٌب األخاللٍت و انًهٍُت يطبمبً نهمٍى واألدكبو 
 األخاللٍت االساليٍت انًتعبسف عهٍهب يٍ لبم انًجتًع

انمذسة عهى إداسة بٍئت انصف بًب ٌتىافك يع انًببدئ وانُظشٌبث انتشبىٌت وانُفسٍت 
.واألكبدًٌٍت واستخذاو غشق تذسٌس دذٌثت   
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• انمذسة عهى تذذٌذ األسبنٍب االدصبئٍت وانشٌبظٍت راث انعاللت عُذ 
دساست انمعبٌب وانًشكالث اإلساليٍت وتطبٍمهب بشكم إبذاعً فً 

.تفسٍش انًعهىيبث والتشاح انذهىل   

 

• انتىاصم بفبعهٍت شفهٍبً أو كتببًت يستخذًيبأًشكبل انعشض انًُبسبت * 
 نهمعبٌب  يع يشاعبة األًَبغ انًختهفت نهًتهمً

 

• انمذسة عهى استخذاو تمٍُت انًعهىيبث واالتصبالث انًُبسبت فً جًع  
. انًعهىيبث وتفسٍشهب وتُفٍزهب فً انًىالف انتذسٌسٍت  

• ..تطبٍك أدكبو انتالوة وانتجىٌذ شفهًٍب *  

• انمذسة عهً يذبكبة بعط يًبسسبث انًُهج انُبىي*  
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