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 إلدارة العبمت لشئون الوحداث ذاث الطببع اخلبصإجنبزاث اقرير عه ت

 بقطبع خدمت اجملتمع وتنميت البيئت 

 8181حتً َىٌُى 8102خالي اٌفتشح ِٓ سجتّجش 

  

 

  ِشاجعخ اٌٍىائح االسبسُخ واٌٍىائح االداسَخ واٌّبٌُخ ورٌه لجً اعتّبدهب ِٓ ِجٍس شئىْ اٌجُئخ

 .وِجٍس اٌجبِعخ 

  دفتش اٌُىُِخ اٌعبِخ واٌذفبتش اٌّسبعذح وإعذاد اٌحسبثبد اٌختبُِخ  –إِسبن اٌذفبتش اٌّحبسجُخ

 ٌحسبة صٕذوق خذِخ اٌّجتّع وصٕذوق اٌّششوعبد ثبٌمطبع .

  ٓإعذاد لبعذح ثُبٔبد عٓ اٌسبدح ِذَشٌ اٌّشاوض وإٌىاة واٌعبٍُِٓ ثبٌّشاوض واٌىحذاد إرا أِى

 ٍّتغُشاد اٌتٍ تطشأ.واستحذاثهب أوي ثأوي غجمبً ٌ

 . تمُُُ أداء االعّبي واالششاف عٍٍ حسٓ سُش اٌعًّ ثبٌىحذاد راد اٌطبثع اٌخبص 

 . ِشاجعخ وإعذاد ِزوشاد تعُُٓ ٌٍسبدح ِذَشٌ ؤىاة اٌّشاوض واٌىحذاد عٍٍ ِستىي اٌجبِعخ 

  ًُإداساد اٌّشاوض واٌىحذاد راد اٌطبثع اٌخبص عٍٍ ِستىٌ اٌجبِعخ . ِجبٌسإعذاد ِزوشاد تشى 

 . تحعُش وإعذاد اٌّزوشاد اٌخبصخ ثبٌّىظىعبد اٌتٍ تعشض عٍٍ ِجٍس شئىْ اٌجُئخ 

 . تحعُش وإعذاد اٌّزوشاد اٌخبصخ ثبٌّىظىعبد اٌتٍ تعشض عٍٍ ِجٍس اٌجبِعخ 

 ع اٌخبص .ِشاجعخ واعتّبد ِحبظش ِجبٌس االداسح ٌٍىحذاد راد اٌطبث 

 تمُُُ أداء اٌىحذاد راد اٌطبثع اٌخبص ِبٌُبً عٓ غشَك اٌحسبثبد اٌختبُِخ ٌٍّشاوض. 

 اجلديد مه االجنبزاث
 
  جهىد اإلداسح فٍ إعذاد وتجهُض ٌىائح أسبسُخ إلٔشبء ِشاوض ووحذاد جذَذح تبثعخ إلداسح اٌجبِعخ

  .ووٍُبتهب

 وحذح سصذ ودساسخ اٌّشىالد اٌّجتّعُخ -
 إٌفسٍ وإعبدح ثٕبء اٌزاد ِشوض اٌذعُ  -
 ِشوض اوتشبف وسعبَخ اٌّىهىثُٓ  -

 
  راد اٌطبثع اٌخبص ِٓ اٌّشاوض واٌىحذاد ٌجعطاٌعًّ عًٍ تمُٕٓ االوظبع.  

  ُُٓٔظجػ وإحىبَ اٌشلبثخ واٌّتبثعخ اٌّستّشح ألعّبي اٌّشاوض واٌىحذاد ورٌه ٌتفعًُ اٌٍىائح واٌمىا

 ي ثهب ٌٍّشاوض واٌىحذاد راد اٌطبثع اٌخبص.اٌحبوّخ اٌّعّى
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  ٌٍُِٓتطىَش  عٓ غشَك تذسَجهُ ثّب هى جذَذ فٍ ِجبي اٌعًّ  ثبإلداسحتُّٕخ لذساد اٌسبدح اٌعب

 اٌّىٍفىْ ثهب.أدائهُ واٌّهبَ 

  ًّوً ِٓ : ّٔزجخجهىد االداسح فٍ تطىَش اٌع- 

تجذَذ تعُُٓ ِذَش/ ٔبئت ٌٍّشاوض ِزوشاد اٌعشض عٍٍ اٌسُذ أ.د/ سئُس اٌجبِعخ ٌتعُُٓ او  -

  .واٌىحذاد

 ِزوشاد تشىًُ ِجبٌس إداسح اٌّشاوض واٌىحذاد راد اٌطبثع اٌخبص . -

 .ِحبظش ِجبٌس االداسح  اٌّشاوض واٌىحذاد راد اٌطبثع اٌخبص اعتّبدخطبثبد  -

  .داساد اٌجبِعخ اٌّختٍفخإاٌٍ  اٌّىجهخاٌخطبثبد  -

  اٌّىظىعبد  إلٔهبء َِب ٍَضاستحذاث سجً ِتبثعخ ٌٍّىظىعبد اٌىاسدح ٌإلداسح واٌتأوذ ِٓ إعذاد

 .فٍ ِذح صُِٕخ ِٕبسجخ

 استحذاث لبعذح ثُبٔبد ثىسبئً االتصبي اٌخبصخ ثبٌّشاوض واٌىحذاد راد اٌطبثع اٌخبص. 

 

 


