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 رىدة في وانتًيش نهزيادة انبصزة رايؼت تسؼى•
 ودػى انًهاراث وتؼشيش انًؼزفت وإَتاد انتؼهيى

 يىارد نتؼظيى وبانتىره انًزتًغ وخذيت انًىاهب
 .االلتصاديت انتًُيت ويتطهباث انزايؼت



 انتؼهيى رىدة نتؼشيش ويُتسبيها بئدارتها انزايؼت تؼًم•

 إلَتاد وانتكُىنىريا انؼهىو في وانتطىر انحذاحت ويىاكبت

 خزيزىها نيكىٌ واإلبذاع وانزيادة انًؼزفي وانتأصيم انفكز

 سىق نًتطهباث انالسيت وانًىاهب بانًهاراث يؤههيٍ

 بحىث وبًُظىيت انفؼانت انًزتًؼيت وانًشاركت انؼًم

 ػهى وانحصىل انًستذايت انتًُيت في واالسهاو رصيُت

 وانتصُيفاث واإللهيًيت انؼزاليت انزايؼاث بيٍ يتًيش تزتيب

 .انؼانًيت

 



 اػتًاداث في تزتيب ػهى نهحصىل انتؼهيى رىدة تؼًيك1.

 . وانؼانًيت انؼزاليت انزايؼاث بيٍ انتصُيفاث

 وانًؤههت انالسيت وانًهاراث بانًؼارف انزايؼت خزيزي تشويذ2.

 .وانتؼييٍ باالختيار األفضهيت تًُحهى بًا انسىق حاراث نسذ

 في وانًزتًغ انزايؼت بيٍ انًزتًؼيت انًشاركت تزسيز3.

 . ويُتسبيها اساتذتها ورهىد انبحخيت يُظىياتها

 . انًُتزت انزايؼت يفهىو بتفؼيم انًانيت انًىارد تؼشيش4.

 انزايؼت يسؤونيت ألداء انالسيت واإلداريت انتحتيت انبُى تطىيز5.

 . انًختهفت والسايها ويزاكشها بكهياتها

 



 . نهؼزاق انًستذايت انتًُيت في انًساهًت  .6

 بيٍ االػًال وريادة وانتًيش واالختزاع واالبذاع انًىاهب دػى .7
 . انزايؼت يُتسبي

 وانميى نهفكز ةوالد تبحخي يُظىيت بتىفيز انًؼزفي انتأهيم .8
 . انًستًز وانتحسيٍ وانتزذيذ باألصانت انًشبؼت

 انفكز الَتاد وانتكُىنىريا انؼهىو في وانتطىر انحذاحت يىاكبت .9
 . انًستًز وانتحسيٍ وانتزذيذ انًؼزفي وانتأهيم

 تستزيب تتُظيًي ووحذاث والساو ويزاكش كهياث استحذاث .10
 حارت ضىء ػهى انًستًز وانتحسيٍ انتزذيذ نًتطهباث
 . انًزتًغ

 



 في انؼانًيت انؼهًيت وانًؤسساث انزايؼاث يغ انتؼاوٌ .11
  .انًزرؼيت انًمارَاث وارزاء انخبزاث وتبادل انبحج     يزاالث

 بانتؼهيى وانمياو انؼًم سىق في ٍانخزيزي كفاءة تمىيى  .12
 انسىق حاراث نًتطهباث ٍانخزيزي نتأهيم انًستًز
 . انًتغيزة

 نإلَزاس تؼفذاان األخالليت وانميى وانشفافيت انُشاهت تؼشيش     .13
 .وانتفزد بانزىدة يًتاس يؤسسي ػًم في االفضم

 في انزايؼت اصانت تؤكذ انتي واالصىل االػزاف تبُي  .14
 .واهذافها فهسفتها

 



 انزايؼت يؼطياث وتبُي االنكتزوَي انتؼهيى ولىاػذ اصىل تفؼيم .15

 .واالػًال انبزايذ سيالاث في يؼتًذ كُهذ وانزلًيت انذكيت

 انزوس وتؼشيش انًحهي نهًزتًغ انزىهزيت انميى وتأكيذ ابزاس .16

 .انشؼب افزاد بيٍ انىطُيت

 رىدة   انًختهفت انًزاالث في وانباحخيٍ انتذريسييٍ بأداء االرتماء .17

 .وابذاػا  

ورػايت  تاػتًاد يؼاييز رىدة حياة انطانب بتىفيز يزاكش ارشادي .18
 .ويُاخ دراسي يُاسب توخذياث ارتًاػي توَفسي تصحي




