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دةشطاكاٌى زِاطةياٌدُ و ئيدازة لة ضةزخى ٌويَدا
• ضةزجةً داً و دةشطاكاُ بة جياواشى ئازاضتةى كازكسدُ و
جياواشياٌةوة لة زِووى جؤزو ئةو ئةزكةى زايدةثةزيٍََ  ،لةً
ضةزخةدا لة ِةووو كات شياتس ثيَويطتياُ بة كازطيَسى و
ئيدازةيةكى بة ِيَصو شاٌطتى و ئةكادميى ِةية بؤ زاثةزاٌدٌى
كازةكاٌياُ ضوٌكة جيّاُ ئيَطتا زووبةزِووى شؤزيَك لة
طؤزاٌكازى و طسفت و زِكابةزى و ِةواُ كات ئاواٌج و
داواكازى بووةتةوة  ،داوو دةشطاكاُ ثيَويطتياُ بة بريى ٌوىَ
و ئاواجنى ٌوىَ و ثسؤطساوى ٌوىَ و ئيدازةى ٌوىَ و ثالٌى
ٌوىَ … ِتدِ،ةية ِةتاوةكو بتواٌيَت لة ئاضت ئةو
داواكازياٌةدا بيَت كة جيّاٌى ٌوىَ دةخيواشيَت

*
ٌَةى خوازةوة بكةيَ.
طسٌطرتيَ ضيىاكاٌى ئةً قةزٌة دةتواٌني ئاواذة بةً خاال
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 /1شؤزشى شاٌيازيةكاُ و ثةيوةٌديكسدُ .
 /2زؤشٍبريى جيّاٌى و بىَ ضٍوز .
 /3داِيٍَاُ و ثيَشكةوتٍى بةزدةواً .
 /4ثطجؤزيَتى ووزد و ٌةوعى بةديّاتَ لةضةزجةً بوازةكاٌدا .
 /5طسٌطيداُ بة ضؤٌيَتى بةضةز ضةٌديَتى دا .
 /6ئالؤشبووٌى ثةيوةٌديةكاُ و بوازةكاُ .
 /7ثةزةضةٌدٌى ئايدؤلؤذياو بةزذةوةٌديةكاُ .
 /8زكابةزى و ومىالٌيَى ضةخت لة ثيٍَاو واٌةوةدا .
 /9دازِواٌى خيَسايى كؤوجاٌياكاُ و ِةزةضّيٍَاٌى ضيطتةً و بريو ئايدؤلؤذيا الواشةكاُ .
 /1 0طسٌطى داٌى شياتس بة كازى طسوثى و ضيطتى و الواش بووٌى كازى تاكسِةواٌة .
َوكسدٌةوةيدا .
 /1 1ضةزخى خيَساية لة طةيشتٍى خيَسا بة شاٌيازى و خيَسايى لة بال
 /1 2طسٌطى داُ بة طةشةثيَداٌى وسؤيى .
كةواتة ضةزجةً داوودةشطاكاٌى زاطةياٌدُ ثيَويطتة بةلةبةزضاوطستٍى ضةزجةً ئةو ضيىاياٌةى
شةوةٌى ٌويَ و ضةٌديَ ضيىاو تايبةمتةٌدى تسيش ِةوهَ بدةُ بؤ ئيدازةيةكى ضةزكةوتوو ِةتا
وةكو بتواٌَ بة ئةزكى ضةزةكى خؤياُ ِةضنت .

ثيٍَاضةي بةزِيَوةبسدُ
•
•
•

•

بهڕیوهبردن بریتییه له پرۆسهی ئاراستهكردنی ههوڵه مرۆییهكان ،بۆ جێبهجێ كردنی
ئامانج گهلێكی دیاریكراو به كهمترین كات و برێ تێچوو له چوارچێوهی یهكێك له
دامهزراوهكاندا
اإلدارةهيعملیةتوجیهللجهودالبشریة،لتنفیذعدةأهدافمرسومةبؤقصى كلفةممكنة
واقلوقت ,فيإطارمإسسةمنالمإسسات .
َويَطتةكاٌى ذيسى و عةقن  ،لةطةهَ
َويَطتيَك ( املوافق ) ،لة ِةل
ئيدازة ( بسيتى ية لة ِةل
شاٌيازى لةبازةى ئةوةى كة ثيَويطتة ئةجناً بدزيَت و بةزِةً بّيٍَسيَت و جىَ بة جيَ
بكسيَت ,كةواتة ئيدازة تاكة طسيٍَتى (شةواٌةت ) بؤ زِاثةزاٌدٌى ئةزكةكاُ و بةدةضتّيٍَاٌى
ئاواجنةكاٌى ِةز داً و دةشطايةكة ).
َوكسدٌةوةو طةياٌدٌى و
دةشطاكاٌى زِاطةياٌدُ ئاواجنياُ بةدةضتّيٍَاٌى شاٌيازى و بال
ئازاضتةكسدُ و دزوضتكسدٌى زِااى طشتى و بةزشكسدٌةوةى ئاضتى شاٌطتى و ِةزوةِا
َطادا  ،واتة كازيطةزيياُ لةضةز ِةووو
شادى و كات بةضةز بسدُ … ِتد لة كؤوةل
َيةتيةكاُ و
اليةٌةكاٌى ذياٌى تاك و ضةزجةً بوازة شاٌطتيةكاُ و ِؤشيازيةكاُ و كؤوةال
ضياضيةكاُ و ئابووزيةكاُ و ضةزباشيةكاُ … ِةية لة كاتيَك دا بوازةكاٌى تس ِةزيةكةو
ئازاضتةيةكى تايبةت و ديازيكساوياُ ِةية  ،بؤية ثيَويطتة ئيدازةى دةشطاكاٌى زِاطةياٌدُ
جياواش تس بيَت و طشتطري تسو تؤكي و بة ِيَص تس بيَت .

جیاوازیچییو؟

ضوودى ئيدازة بؤ داوو دةشطاكاٌى زاطةياٌدُ
•
•
•
•
•
•
•
•

ِيض داوودةشطايةك بة بىَ ئيدازةيةكى ضةزكةوتوو ٌاتواٌيَت بة ئاواجنةكاٌى بطات  ،لةو زواٌطةيةوة
دةتواٌني ئاواذة بة طسٌطرتيَ ضوودةكاٌى ئيدازة بكةيَ بؤ داوودةشطاكاٌى زِاطةياٌدُ .:
 /1داٌاٌى ثالٌيَكى ضرتاتيرى بؤ داوو دةشطاكاٌى زِاطةياٌدُ و ديازيكسدٌى طسٌطرتيَ ئةو ئاواجناٌةى كة
ثيَويطتة جىَ بة جيَ بكسيََ و ِةزوةِا ئةو طسفتاٌةى كة ثيَويطتة ضةزضاوةياُ بؤ دابٍسيَت .
َكى ضةزجةً بةشةكاُ و ديازيكسدٌى ئةزك و وافى كازوةٌداُ و
 /2زِيَكخطتٍى كازو ئةزك و ضاال
ِةزوةِا زيَكخطتٍى شاٌطتى ثةيكةزى خودى داوودةشطاكاُ .
 /3ئازاضتةكسدٌى ضؤٌيَتى كازكسدٌى ضةزجةً بةشةكاُ و جىَ بةجيَكسدٌى ِةٌطاو بة ِةٌطاوى
ئةزكةكاُ .
َداُ بؤ
َة الواشو بة ِيَصةكاُ و ِةول
 /4ضاوديَسى كسدٌى ووزدى داوودةشطاكاُ و دةضتٍيشاٌكسدٌى خال
كازكسدٌى ِةزضى باشرت .
َداٌى بةزدةواً بؤ بةزةو ثيَش بسدٌى داوو دةشطاكاُ لة زووى ئةداو ئةزك و فةزواٌةكاٌياُ و
ِ /5ةول
ِةزوةِا ضؤٌيَتى و ضةٌديَتى ئةو ئةزك و وافاٌة .
ِ /6ةضتاُ بة دزكسدٌى بسِيازى طوجناو لة كات و شويٍَى طوجناو ديازيكسدٌى ضاكرتيَ ئةلتةزٌاتيظ (
بةدين )ِ ،ةزوةِا بسِيازى خيَسا لة دؤشة تايبةتيةكاٌدا .
 /7تواٌاى زووبةزووبوٌةوةى طؤزاٌكازييةكاُ و ئازاضتةكسدٌى ثةياوى زِاطةياٌدُ لة كاتى ئةشوةو
زووداوةكاٌدا .
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