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الرسيلة وألاهداف
ًجب أن ًيىن لدي البرهامج زطالت واضخت ومىاطبت ومدظلت مع زطالت املؤطظت واليلُت  /اللظم ،وجدعم
جعبُلها ،وجيىن مىحهت للخسعُغ وصىع اللساز ،وٍسجبغ بها أهداف البرهامج وزععه ،وجساحع بصىزة دوزٍت.
ًىحد لدي البرهامج زطالت واضخت ومىاطبت ومعخمدة ومعلىت ،مدظلت مع زطالت املؤطظت واليلُت /اللظم،
وجخىافم مع اخخُاحاث املجخمع والخىحهاث الىظىُت.
جسجبغ أهداف البرهامج بسطالخه وجدظم مع أهداف املؤطظت/اليلُت ،وجخمحز بالىضىح والىاكعُت وكابلُت اللُاض.
جىحه زطالت البرهامج وأهدافه حمُع عملُاجه وأوؼعخه (مثل :الخسعُغ ،واجساذ اللسازاث ،وجسصُص املىازد،
وجعىٍس الخعت الدزاطُت).
جسجبغ أهداف البرهامج واخخُاحاث جىفُره بسعغ حؼغُلُت مىاطبت مدظلت مع زعغ املؤطظت  /اليلُت.
ُ
ًُخابع اللائمىن على البرهامج مدي جدلم أهدافه مً زالٌ مؤػساث أداء مدددة ،وجخسر إلاحساءاث الالشمت
للخدظحن.
ُ
جساحع زطالت البرهامج وأهدافه بصىزة دوزٍت وبمؼازهت املظخفُدًً ،وٍخم جعىٍسها بىاء على ذلً.
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إدارة الب هيمج وضمين جىدثه
ًجب أن ًيىن لدي البرهامج كُادة ّ
فعالت جلىم بخعبُم ألاهؽمت والظُاطاث واللىائذ املؤطظُت ،وجلىم
بالخسعُغ والخىفُر واملخابعت وجفعُل هؽم الجىدة التي جدلم الخعىٍس املظخمس ألدائه في إظاز مً الجزاهت
والؼفافُت والعدالت واملىار الخىؽُمي الداعم للعمل.
إدارة الب هيمج
ًداز البرهامج مً كبل مجالع مخسصصت (مجلع اليلُت ،مجلع اللظم) ذاث مهام وصالخُاث مدددة.
ًخىفس في كُادة البرهامج الخبرة ألاوادًمُت وإلادازٍت املىاطبت لخدلُم زطالخه وأهدافه.
ًخىفس لدي البرهامج العدد اليافي مً اليىادز املؤهلت لللُام باملهام إلادازٍت واملهىُت والفىُت ،ولهم مهام وصالخُاث
مدددة.
حعمل إدازة البرهامج على جىفحر مىار جىؽُمي وبِئت أوادًمُت داعمت.
ًىحد آلُاث مىاطبت للخيامل واملؼازهت الفعالت بحن الفسوع املسخلفت للبرهامج الىاخد.
ًلتزم البرهامج بخعبُم الضىابغ املؤطظُت للؼساهت الخعلُمُت والبدثُت (إن وحدث) بما ًضمً حىدة حمُع
حىاهب البرهامج ،بما في ذلً امللسزاث الدزاطُت واملىاد الخعلُمُت والخدزَع ومعاًحر جدصُل العالب والخدماث
امللدمت.
ً ّ
لُم البرهامج فاعلُت الؼساواث الخعلُمُت والبدثُت بؼيل مىخؽم ،وٍخسر اللسازاث املىاطبت خُاٌ ذلً.
ِ
جخابع إدازة البرهامج التزامه بدىفُر دوزه في زعت الؼساهت املجخمعُت للمؤطظت في ضىء مؤػساث مدددة.
جخابع إدازة البرهامج التزامه بدىفُر دوزه في زعت البدث العلمي للمؤطظت في ضىء مؤػساث أداء مدددة.
ًخىفس كدز واف مً املسوهت والصالخُاث حظمذ لللائمحن على البرهامج بئخدار الخعىٍس والخغُحر الالشم؛ اطخجابت
للمظخجداث ولىخائج عملُاث الخلىٍم الدوزي للبرهامج وملسزاجه الدزاطُت.
جعبم إدازة البرهامج آلُاث جضمً الجزاهت والعدالت واملظاواة في حمُع ممازطاتها ألاوادًمُت وإلادازٍت ،وبحن
ػعسي العالب والعالباث والفسوع (إن وحدث).
ٌؼيل البرهامج لجىت اطدؼازٍت جضم أعضاء مً املهىُحن والخبراء في جسصص البرهامج ،للمظاهمت في جلُُمه
وجعىٍسه وجدظحن أدائه.
جلتزم إدازة البرهامج بدىمُت وجعىٍس املهازاث واللدزاث املهىُت لليىادز الفىُت وإلادازٍت املظاهدة ملىاهبت الخعىزاث
الخدًثت.
جدُذ إدازة البرهامج معلىماث مىزىكت ومعلىت جخضمً وصف البرهامج ،وأدائه وإهجاشاجه بما ًدىاطب مع
اخخُاحاث املظخفُدًً.
حشجع إدازة البرهامج املبادزاث وامللترخاث الخعىٍسٍت.
ً
ًعبم البرهامج هؽاما فعاال لخلىٍم أداء اللُاداث وهُئت الخدزَع واملىؼفحن وفم معاًحر وآلُاث واضخت ومعلىت،
جضمً العدالت والؼفافُت واملظاءلت ،وَظخفاد مً هخائج الخلىٍم في جلدًم الخغرًت الساحعت والخدظحن
والخعىٍس.
جلتزم إدازة البرهامج بخفعُل كُم ألاماهت العلمُت وخلىق امللىُت الفىسٍت وكىاعد املمازطاث ألازالكُت والظلىن
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اللىٍم في حمُع املجاالث وألاوؼعت ألاوادًمُت والبدثُت وإلادازٍت والخدمُت.
جعبم إدازة البرهامج ألاهؽمت واللىائذ وإلاحساءاث املعخمدة مً كبل املؤطظت  /اليلُت ،بما في ذلً الخؽلم،
18-1-2
والؼياوي ،واللضاًا الخأدًبُت.
ً 19-1-2خىفس للبرهامج الخمىٍل املالي اليافي لخدلُم زطالخه وأهدافه مع وحىد آلُاث لخددًد أولىٍاث إلاهفاق.

2-2
1-2-2
2-2-2
3-2-2
4-2-2
5-2-2

ضمين جىدة الب هيمج
ً
ً
جعبم إدازة البرهامج هؽاما فاعال لضمان الجىدة وإدازتهاً ،دظم مع هؽام الجىدة املؤطس ي.
ٌؼازن هُئت الخدزَع واملىؼفىن والعالب في عملُاث الخسعُغ وضمان الجىدة وصىع اللساز.
حعخمد إدازة البرهامج مؤػساث أداء زئِظت جلِع أداء البرهامج بدكت ،وجيظم لخىفحر بُاهاث مىخؽمت عنها.
ً
ًلىم البرهامج بخدلُل بُاهاث الخلىٍم طىىٍا (مثل  :بُاهاث مؤػساث ألاداء وامللازهت املسحعُت ،ومدي جلدم
العالب ،ومعدالث إجمام البرهامج ،وجلُُماث العالب للبرهامج وامللسزاث والخدماث ،وآزاء الخسٍجحن وحهاث
الخىؼُف) ،وَظخفاد منها في عملُاث الخسعُغ والخعىٍس واجساذ اللسازاث.
ً
ً
ً
ًُجسي البرهامج جلىٍما دوزٍا ػامال (ول زالر/زمع طىىاث) وَعد جلازٍس خىٌ املظخىي العام للجىدة ،مع
ً
جددًد هلاط اللىة والضعف ،وٍضع زععا للخدظحن ،وٍخابع جىفُرها.
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التاعليم والتاعلم
ًجب أن جيىن زصائص الخسٍجحن ومسسحاث الخعلم في البرهامج مدددة بدكت ،ومدظلت مع مخعلباث إلاظاز
الظعىدي للمؤهالث (طلف) ومع املعاًحر ألاوادًمُت واملهىُت ،ومخعلباث طىق العمل .وٍجب أن ًخىافم املىهج
3
الدزاس ي مع املخعلباث املهىُت ،وأن جعبم هُئت الخدزَع اطتراجُجُاث حعلُم وحعلم وظسق جلىٍم مخىىعت وفعالت
جالئم مسسحاث الخعلم املسخلفت ،هما ًجب أن ًخم جلىٍم مدي جدلم مسسحاث الخعلم مً زالٌ وطائل مخىىعت،
وَظخفاد مً الىخائج في الخدظحن املظخمس.
 1-3خصيئص الخريجرن ومخرجيت التاعلم
ًددد البرهامج زصائص زسٍجُه ومسسحاث الخعلم املظتهدفت بما ًدظم مع زطالخه وٍخىاءم مع زصائص
1-1-3
ً
الخسٍجحن على املظخىي املؤطس ي ،وٍخم اعخمادها وإعالنها ،وجساحع دوزٍا.
جخىافم زصائص الخسٍجحن ومسسحاث الخعلم مع مخعلباث إلاظاز الظعىدي للمؤهالث (طلف) ومع املعاًحر
2-1-3
ألاوادًمُت واملهىُت ومخعلباث طىق العمل.
ًُ 3-1-3ددد البرهامج مسسحاث الخعلم للمظازاث املسخلفت (إن وحدث).
ًعبم البرهامج آلُاث وأدواث مىاطبت للُاض زصائص الخسٍجحن ومسسحاث الخعلم والخدلم مً اطدُفائها وفم
4-1-3
مظخىٍاث أداء وزعغ جلُُم مدددة.
 2-3املنهج الدراس ي
ً 1-2-3لتزم البرهامج بالظُاطاث واملعاًحر وإلاحساءاث املؤطظُت في جصمُم وجعىٍس وحعدًل املىهج الدزاس ي.
ًساعي املىهج الدزاس ي جدلُم أهداف البرهامج ومسسحاجه الخعلُمُت والخعىزاث العلمُت والخلىُت واملهىُت في مجاٌ
2-2-3
الخسصص ،وٍساحع بصىزة دوزٍت.
جدلم الخعت الدزاطُت الخىاشن بحن املخعلباث العامت ومخعلباث الخسصص ،وبحن الجىاهب الىؽسٍت والخعبُلُت،
3-2-3
هما جساعي الخخابع والخيامل بحن امللسزاث الدزاطُت.
ًُ 4-2-3ساعى في بىاء الخعت الدزاطُت للبرهامج جددًد مخعلباث هلاط الخسوج (إن وحدث).
ً
ًُساعى في بىاء الخعت الدزاطُت للبرهامج جددًد املخعلباث اليافُت للمظازاث املسخلفت (إن وحدث) ظبلا
5-2-3
للممازطاث العاملُت والبرامج املىاؼسة.
ً 6-2-3خضمً املىهج الدزاس ي أوؼعت صفُت وغحر صفُت مخياملت حظهم في جدلُم مسسحاث الخعلم.
جسجبغ مسسحاث الخعلم في امللسزاث مع مسسحاث الخعلم في البرهامج (مصفىفت جىشَع مسسحاث حعلم البرهامج على
7-2-3
امللسزاث).
جخىافم اطتراجُجُاث الخعلُم والخعلم ،وظسق الخلُُم املظخسدمت مع مسسحاث الخعلم املظتهدفت على مظخىي
8-2-3
البرهامج وامللسزاث.
 9-2-3جخمسهص اطتراجُجُاث الخعلُم والخعلم خىٌ العالب ،وحشجع الخعلم اليؼغ.
جدىىع اطتراجُجُاث الخعلُم والخعلم وظسق الخلُُم في البرهامج بما ًدىاطب مع ظبُعخه ومظخىاه ،وحعصش اللدزة
10-2-3
على احساء البدىر العلمُت ،وجضمً اهدظاب العالب ملهازاث الخفىحر العلُا والخعلم الراحي.
 11-2-3جخىافم مسسحاث الخعلم ألوؼعت الخبرة املُداهُت مع مسسحاث حعلم البرهامج  ،وٍخم جددًد اطتراجُجُاث الخدزٍب
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والخلُُم وأماهً الخدزٍب املىاطبت لخدلُم هره املسسحاث.
ٌُعسف ول مً املؼسف على الخبرة املُداهُت مً البرهامج واملؼسف املُداوي بمسسحاث الخعلم املظتهدفت ،وظبُعت
 12-2-3املهام املىولت إلى ول منهما ( إلاػساف ،املخابعت ،وجلُُم العالب ،وجلىٍم وجعىٍس الخبرة املُداهُت) ،وٍخم مخابعت
التزامهما بها وفم آلُاث مدددة.
ًخأهد البرهامج مً جعبُم مىخد للخعت الدزاطُت وجىصُف البرهامج وامللسزاث التي جلدم في أهثر مً مىكع
13-2-3
(أكظام العالب والعالباث وفي الفسوع املسخلفت).
 3-3جىدة التدريس وثقييم الطالب
ًخابع البرهامج التزام هُئت الخدزَع باطتراجُجُاث الخعلُم والخعلم وظسق الخلُُم الىازدة في جىصُفاث البرهامج
1-3-3
وامللسزاث مً زالٌ آلُاث مدددة.
ًُلدم الخدزٍب الالشم لهُئت الخدزَع على اطتراجُجُاث الخعلُم والخعلم وظسق الخلُُم املدددة في جىصُف
2-3-3
البرهامج وامللسزاث ،والاطخسدام الفعاٌ للخلىُت الخدًثت واملخعىزة ،وٍخابع اطخسدامهم لها.
ًُصود العالب في بداًت جدزَع ول ملسز بمعلىماث ػاملت عىه ،جخضمً :مسسحاث الخعلم ،واطتراجُجُاث الخعلُم
3-3-3
والخعلم وظسق الخلُُم ،ومىاعُدها ،وما ًخىكع منهم زالٌ دزاطت امللسز.
ُ
 4-3-3جلىم امللسزاث بؼيل دوزي للخدلم مً فاعلُت اطتراجُجاث الخعلُم والخعلم وظسق الخلُُم ،وجلدم جلازٍس خىلها.
ً 5-3-3عبم البرهامج آلُاث لدعم وجدفحز الخمحز في الخدزَع وحشجُع إلابداع والابخياز لدي هُئت الخدزَع.
ًعبم البرهامج إحساءاث واضخت ومعلىت للخدلم مً حىدة ظسق الخلُُم ومصداكُتها (مثل املىاصفاث ،والخىىع
6-3-3
والؼمىلُت ملسسحاث الخعلم ،وجىشَع الدزحاث ودكت الخصخُذ) والخأهد مً مظخىي جدصُل العالب.
 7-3-3حظخسدم إحساءاث ّ
فعالت للخدلم مً أن ألاعماٌ والىاحباث التي ًلدمها العالب هي مً إهخاحهم.
ُ
 8-3-3جلدم حغرًت زاحعت للعالب عً أدائهم وهخائج جلىٍمهم في وكذ ًمىنهم فُه مً جدظحن أدائهم.
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الطالب
ًجب أن جيىن معاًحر وػسوط كبىٌ العالب في البرهامج واضخت ومعلىت ،وأن ًخم جعبُلها بعدالت .وأن جيىن
املعلىماث الخاصت بالبرهامج ومخعلباث إهماٌ الدزاطت فُه مخىفسة ،وٍجب أن ًخم حعسٍف العالب بدلىكهم
وواحباتهم ،هما ًجب على البرهامج جلدًم زدماث الخىحُه وإلازػاد الفاعلت وألاوؼعت غحر الصفُت وإلازسائُت
لعالبه ،وأن ٌعمل البرهامج على جلىٍم حىدة حمُع الخدماث وألاوؼعت امللدمت لعالبه ،وجدظُنها ومخابعت زسٍجُه.
ُ
ًىحد لدي البرهامج معاًحر وػسوط معخمدة ومعلىت للبىٌ وحسجُل العالب ،جدىاطب مع ظبُعت البرهامج وجعبم
بعدالت.
جخالءم أعداد العالب امللبىلحن في البرهامج مع املىازد املخاخت له (مثل :الهُئت الخعلُمُت -اللاعاث الدزاطُت-املعامل-
ألاحهصة).
ًىفس البرهامج املعلىماث ألاطاطُت للعالب ،مثل :مخعلباث الدزاطت ،الخدماث ،والخيالُف املالُت (إن وحدث)،
بىطائل مخىىعت.
ً
ًعبم البرهامج طُاطاث وإحساءاث عادلت ومعخمدة لالهخلاٌ إلُه ومعادلت ما حعلمه العالب طابلا.
ًلدم البرهامج تهُئت ػاملت للعالب الجدد ،بما ًضمً فهمهم اليامل ألهىاع الخدماث وإلامياهُاث املخاخت لهم.
ّ
ٌعسف البرهامج العالب بدلىكهم وواحباتهم وكىاعد الظلىن ،وإحساءاث الخؽلم والؼياوي والخأدًب ،بىطائل
ِ
مخىىعت ،وٍعبلها بعدالت.
ًخىفس لعالب البرهامج زدماث فعالت لإلزػاد والخىحُه ألاوادًمي واملنهي والىفس ي والاحخماعي ،مً زالٌ وىادز مؤهلت
ووافُت.
ُ
جعبم آلُاث مالئمت للخعسف على العالب املىهىبحن واملبدعحن واملخفىكحن واملخعثرًً في البرهامج ،وجخىفس بسامج مىاطبت
لسعاًت وجدفحز ودعم ول فئت منهم.
جخىفس لعالب البرهامج أوؼعت ال صفُت في العدًد مً املجاالث لخىمُت كدزاتهم ومهازاتهم ،وٍخسر البرهامج إلاحساءاث
املىاطبت لدعم وجدفحز مؼازهتهم.
ً
ًخىفس لعالب البرهامج وزسٍجُه أوؼعت إضافُت لخعىٍسهم مهىُا ،بما ًخفم مع مسسحاث الخعلم املظتهدفت،
وجعىزاث طىق العمل.
ًُعبم البرهامج إحساءاث فعالت ملخابعت جلدم العالب والخدلم مً اطدُفائهم ملخعلباث الخسسج.
ًعبم البرهامج آلُت فعالت للخىاصل مع الخسٍجحن وإػساههم في مىاطباجه وأوؼعخه ،واطخعالع آزائهم والاطخفادة مً
زبراتهم ،ودعمهم ،وٍىفس كىاعد بُاهاث مددزت وػاملت عنهم.
ُ
جعبم آلُاث فعـالت لخلىٍم هفاًت وحىدة الخدماث امللدمت للعالب وكُاض زضاهم عنها ،والاطخفادة مً الىخائج في
الخدظحن.
ًساعي البرهامج الاخخُاحاث الخاصت لعالبه (مثل :ذوي الاخخُاحاث الخاصت ،العالب الدولُحن).
ًعبم البرهامج آلُاث فعالت لضمان اهخؽام ظالبه في الخضىز واملؼازهت الفعالت في أوؼعت امللسزاث والخبرة
املُداهُت.
ًىحد جمثُل مىاطب للعالب في املجالع واللجان ذاث الصلت.
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هيئة التدريس
ًجب أن ًخىفس في البرهامج ألاعداد اليافُت مً هُئت الخدزَع املؤهلحن ذوي الىفاءة والخبرة الالشمت لللُام
بمظؤولُاتهم .هما ًجب أن جيىن هُئت الخدزَع على دزاًت بالخعىزاث ألاوادًمُت واملهىُت في جسصصاتهم ،وحؼازن
5
في أوؼعت البدث العلمي وزدمت املجخمع ،وجعىٍس البرهامج وألاداء املؤطس ي ،وأن ًخم جلىٍم أدائهم وفم معاًحر
مدددة ،وَظخفاد مً الىخائج في الخعىٍس.
ً 1-0-5عبم البرهامج طُاطاث وإحساءاث مىاطبت الزخُاز أعضاء هُئت الخدزَع في البرهامج واطدبلاء املخمحزًً منهم.
ًخىافس في البرهامج العدد اليافي مً أعضاء هُئت الخدزَع ،في حمُع املىاكع التي ًلدم فيها (مثل :ػعسي العالب
2-0-5
والعالباث ،والفسوع).
ًخىفس في أعضاء هُئت الخدزَع الىفاءة الالشمت (مثل :املؤهالث والؼهاداث والسزص املهىُت والخبرة الالشمت)،
3-0-5
ُ
وفاعلُت الخدزَع ،وجعبم آلُاث مىاطبت للخدلم منها.
ًىفس البرهامج التهُئت املىاطبت لهُئت الخدزَع الجدد واملخعاوهحن لضمان فهمهم لعبُعت البرهامج ،وخلىكهم ومهامهم
4-0-5
ومظؤولُاتهم ،وحجم العمل.
َ
بعض املهىُحن مً ذوي الخبرة واملهازة العالُت في مجاٌ البرهامج.
 5-0-5جضم هُئت الخدزَع أو املخعاوهحن في البرامج املهىُت
َ
وخلم الىلاغ ،واملؼسوعاث
حؼازن هُئت الخدزَع باهخؽام في أوؼعت أوادًمُت (مثل :املؼازهت في املؤجمساث ِ
 6-0-5البدثُت ،وجدىُم السطائل والبدىر) بما ًضمً دزاًتهم بأخدر الخعىزاث في مجاٌ جسصصاتهم .وحعد مؼازهتهم
في هره ألاوؼعت وإهخاحهم العلمي مً مدياث جلُُمهم وجسكُاتهم.
ٌؼازن أعضاء هُئت الخدزَع بىفاءة في أوؼعت البدث وإلاهخاج العلمي ،وحعد مؼازهتهم في هره ألاوؼعت أخد
7-0-5
مدياث جلُُمهم وجسكُتهم.
حؼازن هُئت الخدزَع في أوؼعت الؼساهت املجخمعُت ،وحعد مؼازهتهم في هره ألاوؼعت أخد مدياث جلُُمهم
8-0-5
وجسكُتهم.
ً 9-0-5خللى أعضاء هُئت الخدزَع بسامج في الخعىٍس املنهي وألاوادًمي ،وفم زعت جلبي اخخُاحاتهم وحظهم في جعىٍس أدائهم.
 10-0-5حؼازن هُئت الخدزَع في أوؼعت جلىٍم وجعىٍس البرهامج واملؤطظت.
 11-0-5جعبم آلُاث فعـالت لخلىٍم هفاًت وحىدة الخدماث امللدمت لهُئت الخدزَع وكُاض مدي زضاهم عنها.
ًُلُم أداء هُئت الخدزَع باهخؽام وفم معاًحر مدددة ومعلىت ،وجلدم الخغرًت الساحعت لهم ،وَظخفاد مً الىخائج في
12-0-5
جدظحن ألاداء.
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1-0-6
2-0-6
3-0-6
4-0-6
5-0-6
6-0-6
7-0-6
8-0-6
9-0-6
10-0-6
11-0-6
12-0-6
13-0-6

مصيدر التاعلم واملرافق والتجهرزات
ًجب أن جيىن مصادز الخعلم واملسافم والخجهحزاث وافُت لخلبُت اخخُاحاث البرهامج وملسزاجه الدزاطُت ،وجخاح
لجمُع املظخفُدًً بدىؽُم مىاطب ،هما ًجب أن ٌؼترن هُئت الخدزَع والعالب في جددًدها ً
بىاء على
الاخخُاحاث ،وٍلُمىن فعالُتها.
ًعبم البرهامج طُاطاث وإحساءاث واضخت جضمً هفاًت ومىاطبت مصادز الخعلم والخدماث امللدمت لدعم
حعلم العالب.
ًعبم البرهامج إحساءاث فعالت إلدازة املصادز واملىاد املسحعُت الالشمت لدعم عملُاث الخعلُم والخعلم.
ًخىفس باملىخبت العدد اليافي مً املصادز املخىىعت التي ٌظهل الىصىٌ إليها ،بما ًدىاطب مع اخخُاحاث البرهامج
وأعداد العالب ،وجخاح لؼعسي العالب والعالباث في أوكاث وافُت ومىاطبت ،وٍخم جددًهها بصىزة دوزٍت.
ًخىفس للبرهامج مصادز إلىتروهُت مخسصصت (مثل :املساحع السكمُت ،الىطائغ املخعددة ،البرمجُاث) ،وكىاعد
معلىماث وأهؽمت إلىتروهُت مىاطبت جدُذ للمظخفُدًً الىصىٌ إلى املعلىماث واملىاد البدثُت واملجالث العلمُت
مً دازل املؤطظت أو زازحها.
ًخىفس للبرهامج املعامل واملسخبراث والخجهحزاث الخاطىبُت والخلىُت واملىاد املالئمت للخسصص واليافُت الحساء
ً
البدىر والدزاطاث العلمُت وفلا ألهدافه ،وجعبم آلُاث مىاطبت لصُاهتها وجددًهها.
ًخىفس لهُئت الخدزَع والعالب واملىؼفحن في البرهامج التهُئت والدعم الفني املىاطبحن لالطخسدام الفعاٌ ملصادز
ووطائل الخعلم.
جخىفس للبرهامج اللاعاث الدزاطُت واملسافم املىاطبت الخخُاحاجه.
جخىفس حمُع مخعلباث الصخت والظالمت العامت واملهىُت في املسافم والخجهحزاث وألاوؼعت الخعلُمُت والبدثُت.
ُ
جعبم معاًحر الظالمت والخفاػ على البِئت والخسلص مً الىفاًاث الخعسة بىفاءة وفاعلُت .
ًخىفس للبرهامج العدد اليافي واملؤهل مً الفىُحن واملسخصحن في حؼغُل وتهُئت املعامل واملسخبراث.
جخىفس للبرهامج املسافم والخجهحزاث والخدماث املىاطبت لروي الاخخُاحاث الخاصت مً العالب وهُئت الخدزَع
واملىؼفحن.
ً
ًخىفس للبرهامج الخلىُاث والخدماث والبِئت املىاطبت للملسزاث التي جلدم إلىتروهُا أو عً بعد وفم املعاًحر
الخاصت بها.
ٌعمل البرهامج على جلىٍم فاعلُت وهفاءة مصادز الخعلم واملسافم والخجهحزاث بأهىاعها ،وَظخفاد مً ذلً في
الخدظحن.
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