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ِمذِخ
أْػ٦ت نً ١ٝايعً ّٛباملسض ّٛاملًه ٞزقِ 19بتازٜذ  21زبٝع ايجاْٖ 1377 ٞـ  ،نأ ٍٚنً ١ٝعً ّٛيف املًُهٚ ١اؾصٜس ٠ايعسبٚ ،١ٝقد سدد املسض ّٛاملًه ٞاألقطاّ
ٚايتدضضات اييت تغُٗا ايهًٚ ، ١ٝقد بدأت ايهً ١ٝبطت ١أقطاّ  ،ثِ أْػ٦ت بك ١ٝاألقطاّ ستٚ ٢صًت إىل مثاْ ١ٝأقطاّ ٖ:ٞ
1

 -اإلسضاٚ ٤عٛخ ايعًُٝات .

2

 -اؾٛٝيٛدٝا ٚاؾٛٝفٝصٜا. ٤

3

 -ايسٜاعٝات .

4

 -عًِ اؿٛٝإ .

5

 -ايفٝصٜاٚ ٤ايفًو .

6

 -ايهُٝٝا. ٤

7

 -ايهُٝٝا ٤اؿ. ١ٜٛٝ

8

 -ايٓبات ٚاألسٝا ٤ايدقٝك. ١

تكدّ أقطاّ ايهً ١ٝأسد عػس بسْافاً دزاضٝاً يف َسسً ١ايبهايٛزٜٛع ٚ ،متٓح ايهً 25 ١ٝدزد ١عًُ ١ٝملسسً ١ايبهايٛزٜٛع ٚ ،املادطتري ٚ ،ايدنتٛزا ٙباإلعاف ١إىل
َٓح دزد ١املادطتري يف ايتٓٛع اإلسٝا ٞ٥باالغرتاى َع نً ١ٝعً ّٛاألغرٚ ١ٜايصزاعَٚ ، ١ادطتري ايعً ّٛيف ايعً ّٛايب ، ١ٝ٦ٝباالغرتاى َع نً ١ٝاهلٓدض١
ٚايضٝديٚ ، ١عً ّٛاألغرٚ ١ٜايصزاع١

1

ايدزدات ايعًُ ١ٝاييت متٓشٗا أقطاّ ايهً١ٝ
ايكطِ

ايبهايٛزٜٛع

ايدنتٛزاٙ

املادطتري

طالب

طايبات

طالب

طايبات

طالب

طايبات

اإلسضاٚ ٤عٛخ ايعًُٝات
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ايٓبات ٚاألسٝا ٤ايدقٝك١
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ٚتغِ ايهً ١ٝأزبع ٚناالت ٖ: ٞ
ٚ ناي ١ايهً ١ٝيًػؤ ٕٚاإلدازٚ ١ٜاملاي:١ٝ
ٚتػسف عً ٢ايػؤ ٕٚاإلدازٚ ١ٜاملاي ١ٝيف ايهًٜٚ ١ٝتبعٗا إداز ٠ايهً ،١ٝأَاْ ١فًظ ايهً ،١ٝايٛزش ايعًُٚ ، ١ٝسد ٠ايعالقات ايعاَٚ ١اإلعالّ ٚايٓػاط ايطالب.ٞ
ٚ ناي ١ايهً ١ٝيًػؤ ٕٚاألنادمي: ١ٝ
ٚتك ّٛباإلغساف عً ٢بساَر ايهً ١ٝملسسً ١ايبهايٛزٜٛع ٜٚ ،تبعٗا ٚسد ٠غؤ ٕٚايطالب ٚٚ ،سد ٠االختبازات ٚٚ ،سد ٠ايتٛدٚ ٘ٝاإلزغاد ٚٚ ،سد ٠اؿكٛم
ايطالب.١ٝ
ٚ ناي ١ايهً ١ٝيًتطٜٛس ٚاؾٛد: ٠
ٚتػسف عً ٢بساَر ايتطٜٛس ٚاـط ١االضرتاتٝذ ،١ٝاالعتُاد االنادمي ،ٞعبط اؾٛدٚ ٠ؼطٗٓٝا ٚتغِ ٚسد ٠اؾٛدَٚ ، ٠سنص ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات .
ٚ ناي ١ايهً ١ٝيًدزاضات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُ: ٞ
ٚتك ّٛبايعٌُ عً ٢تطٜٛس ٚؼدٜح بساَر ايدزاضات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُ ٞبايهًٚ ، ١ٝتغِ ٚسد ٠ايدزاضات ايعًٝا ٚٚ ،سد ٠ايبشح ايعًُ. ٞ

3

تتػسف ايهً ١ٝباضتغاف ١أزبع مجعٝات عًُ ١ٝتضدز نٌ َٓٗا فً ١عًُ ١ٝقهُ ١عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
1

اؾُع ١ٝايطعٛد ١ٜيعً ّٛاؿٝا٠
-

ٚتضدز اجملً ١ايطعٛد ١ٜيعً ّٛاؿٝا.٠

2

اؾُع ١ٝايطعٛد ١ٜيعً ّٛاألزض
-

ٚتضدز اجملً ١ايعسب ١ٝيعً ّٛاألزض َ ٖٞٚدزد ١يف قاعدَ ٠عًَٛات ( . )ISI

3

اؾُع ١ٝايهُٝٝا ١ٝ٥ايطعٛد١ٜ
-

ٚتضدز اجملً ١ايهُٝٝا ١ٝ٥ايطعٛدَ ٖٞٚ ١ٜدزد ١يف قاعدَ ٠عًَٛات ( . )ISI

4

اؾُع ١ٝايطعٛد ١ٜيًعً ّٛايسٜاع١ٝ
-

ٚتضدز اجملً ١ايطعٛد ١ٜيًعً ّٛايسٜاع. ١ٝ

ٖرا باالعاف ١اىل إغساف ايهً ١ٝعً ٢فً ١داَع ١املًو ضعٛد (ايعًٚ .)ّٛؼتغٔ ايهًَ ١ٝسنص ايتُٝص ايبشج ٞيف ايتٓٛع االسٝاٚ ٞ٥مخط ١عػس نسضٞ
عح تػٌُ َععِ ؽضضات ايهً: ٖٞٚ ١ٝ
 .1نسض ٞاألَري ضًطإ يًبٚ ١٦ٝاؿٝا ٠ايفطس. ١ٜ
 .2نسض ٞعبد ايسمحٔ اؾسٜط ٞألعاخ ايدْا . DNA
 .3نسض ٞأعاخ ايربف ١اؾٓ ١ٝٓٝيألَساض .
 .4نسض ٞأعاخ ايربٚتني اؾص ٞ٦ٜاـً ٟٛاملتكدَ. ١
 .5نسض ٞأعاخ ايبرتٚنُٝاٜٚات .
 .6نسض ٞاضتهػاف املٛازد املا ١ٝ٥يف ايسبع اـاي. ٞ
 .7نسض ٞعح ٖ ١٦ٝاملطاس ١اؾٛٝيٛد ١ٝايطعٛد ١ٜيدزاض ١املداطس اؾٛٝيٛد ١ٝيف َٓطك ١ايسٜاض .
 .8نسض ٞأعاخ تػدٝط ايطسطإ بٛاضط ١ايًٝصز .
4

 .9نسض ٞأعاخ اؾ. ّٛٓٝ
 .10نسض ٞأعاخ ايربٚتٓٝات .
 .11نسض ٞاألَري َتعب بٔ عبد اهلل بٔ عبد ايعصٜص ألعاخ املؤغسات اؿ ١ٜٛٝهلػاغ ١ايععاّ .
 .12نسض ٞايدزع ١ٝيًدزاضات ايب.١ٝ٦ٝ
 .13نسض ٞأعاخ َعاؾ ١ايطسطإ بايٓاْ. ٛ
 .14نسض ٞأعاخ ايجدٜات.
 .15نسض ٞأعاخ ايطريفانتاْتظ ( .) Surfactants
باإلعاف ١إىل ذيو ٖٓاى َتشفإ ُٖ ،ا َتشف اؾٛٝيٛدٝا َٚتشف عًِ اؿٛٝإ  ،نُا تٛدد ٚسد ٠ايفًو ٚ ،ايكب ١ايطُاٜٛٚ ، ١ٜٚدد يف قطِ ايٓبات
املعػب ١ايٓباتٚ ١ٝاؿدٜك ١ايٓبات.١ٝ
ٜٚكدّ َسنص ايبشٛخ بايهً ١ٝخدَات٘ ألعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ٚطالب ايدزاضات ايعًٝا َٔ خالٍ دعِ َػازٜعِٗ ايبشج ١ٝبايتُٚ ٌٜٛتٛفري األدٗص ٠ايعًُ١ٝ
ايالشَٚ .١قد أدْ ٣ػاط ايبشح ايعًُ ٞيف ايهً َٔ ١ٝخالٍ َطاُٖات أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ٚاجملُٛعات ايبشج ١ٝيف أقطاّ ايهًٚ ١ٝنساض ٞايبشحَٚ ،سانص ايتُٝص ،
اىل إ ؼتٌ ايهً ١ٝاملسنص األ ٍٚيف ايٓػس ايعًُ ٞعًَ ٢طت ٣ٛنًٝات اؾاَعَٓ ١ر عاّ ٚ 2008ست ٢اآلٕ .
ػدز اإلغاز ٠إىل إٔ نً ١ٝايعً ّٛؼتغٔ املكس املؤقت ملعٗد املًو عبد اهلل يتكٓ ١ٝايٓاَْٚ ٛسنص ايتُٝص ايبشج ٞيف ايتكٓ ١ٝاؿٚ ،١ٜٛٝنريو َكس غسن١
ٚاد ٟايسٜاض يًتكٜٓٚ .١ٝطاِٖ أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ بايهً ١ٝيف األْػطٚ ١املػازٜع اييت تك ّٛبٗا ٖر ٙايٛسدات.
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اذلُىً اٌزٕظٍُّ ٌٍىٍُخ

رلٍظ اٌىٍُخ
ػُّذ اٌىٍُخ
ِىزت اٌؼُّذ
اجملٍظ االعزشبسٌ اٌـاليب
اجملٍظ االعزشبسٌ
سئُظ ربشَش رلٍخ اٌىٍُخ

ووًُ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ ادلبٌُخ واإلداسَخ
ؤِبٔخ رلٍظ اٌىٍُخ

ووًُ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ األوبدؽلُخ

وؽذح إٌشبؽ اٌشَبػٍ
وؽذح إٌشبؽ اٌضمبيف

ووًُ اٌىٍُخ ٌٍذساعبد

ووًُ اٌىٍُخ ٌٍزـىَش

اٌؼٍُب واٌجؾش اٌؼٍٍّ

واجلىدح

شاوْ اٌـالة

وؽذح اٌذساعبد اٌؼٍُب

وؽذح اٌجؾش

ِذَش اإلداسح

وؽذح اٌشاوْ اإلداسَخ
وؽذح االرظبالد االداسَخ
ؤُِت ادلغزىدع

وؽذح االخزجبساد
االٔشـخ اٌـالثُخ
اٌزىعُٗ واالسشبد

وؽذح اجلىدح
وؽذح اٌزـىَش

احلمىق اٌـالثُخ

وؽذح اٌشاوْ ادلبٌُخ

ووٍُخ اٌىٍُخ ٌٍـبٌجبد

اٌؼٍٍّ
وؽذح ادلؼُذَٓ وادلجزؼضُت

وؽذح اٌزؼٍُُ االٌىزشوين
وؽذح اٌؼاللبد اٌؼبِخ
واالػالَ

وؽذح اعزمـبة اػؼبء

ِشوض رمُٕخ ادلؼٍىِبد

ُ٘ئخ اٌزذسَظ واٌجبؽضُت
وؽذح اخلشغلُت

وؽذح اخلذِبد ادلغبٔذح

سئعبء االلغبَ

وؽذح اٌشاوْ ادلبٌُخ
واالداسَخ
وؽذح اٌشاوْ االوبدؽلُخ
وؽذح اٌذساعبد اٌؼٍُب
واٌجؾش اٌؼٍٍّ

لغُ ػٍُ احلُىاْ
لغُ اٌىُُّبء
لغُ اٌفُضَبء واٌفٍه
لغُ اٌشَبػُبد
لغُ اٌىُُّبء احلُىَخ

وؽذح اٌزـىَش واجلىدح

لغُ إٌجبد واالؽُبء

اٌذلُمخ
لغُ االؽظبء وحبىس
اٌؼٍُّبد
لغُ اجلُىٌىعُب
واجلُىفُضَبء

وسػ اٌىٍُخ
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ادلٍخض اٌزٕفُزٌ
سبشُبً ِغ رىعهبد اجلبِؼخ يف وػغ وبلشاس خـزهب اإلعزشارُغُخ  ،واٌيت ؽذدد سئَزهب وسعبٌزهب وؤ٘ذافهب  ،ػٍّذ وٍُخ اٌؼٍىَ ػًٍ بػذاد خـزهب
اإلعزشارُغُخ دلىاوجخ رىعهبد اجلبِؼخ يف ٔمٍزهب إٌىػُخ ٌزؾمك ؤ٘ذاف اٌىٍُخ واجلبِؼخ ٌززجىء ِىبٔزهب ثُت عبِؼبد اٌؼبَف .
شىٍذ وٍُخ اٌؼٍىَ جلٕخ إلػذاد اخلـخ اإلعزشارُغُخ ٌٍىٍُخ لبِذ جبّغ ادلؼٍىِبد اٌؼشوسَخ ودساعخ اخلـخ االعزشارُغُخ ٌٍغبِؼخ وػذد ِٓ
اخلـؾ االعزشارُغُخ ٌىٍُبد اٌؼٍىَ اٌشائذح يف اٌمبساد اخلّظ مث ػٍّذ ػًٍ وػغ اٌزظىساد األوٌُخ ،ولبِذ ثزٕظُُ ػذح وسػ ػًّ دلؼشفخ ٔمبؽ لىهتب،
فشطهب وربذَذ إٌمبؽ اٌيت ربزبط بُف بغلبد ؽٍىي ذلب .ولذ خٍظذ اٌىٍُخ بُف ربذَذ سئَزهب وسعبٌزهب وؤ٘ذافهب اإلعزشارُغُخ ،ووػؼذ بصٕزبْ وػششوْ
( ِ ) 14جبدسح وصالس وؤسثؼىْ ( ِ ) 14ششوػبً ٌزؾمُك ؤ٘ذافهب االعزشارُغُخ.

اٌشئَخ Vision
اٌشَبدح يف اٌؼٍىَ األعبعُخ ورـجُمبهتب وصمبفزهب ٌإلعهبَ يف ثٕبء رلزّغ ادلؼشفخ.

اٌشعبٌخ Mission
رمذمي ثشاِظ دساعُخ وِشبسَغ حبضُخ ِزـىسح ،لبدسح ػًٍ رضوَذ اجملزّغ ثبدلؼبسف واٌىفبءاد ادلذسثخ ػرب ثُئخ زلفضح ٌٍزؼٍُ واإلثذاع واٌجؾش اٌؼٍٍّ
وجبىدح ِغزّشح رؼّٓ اٌزىظُف األِضً ٌٍزمُٕخ واٌششاوخ اجملزّؼُخ.
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اٌمـُـُ اجلى٘شَخ Core Values
رٍزضَ اٌىٍُخ ثبٌمُُ اٌيت ػلغ ػٍُهب دَٕٕب احلُٕف وصمبفخ رلزّؼٕب اٌؼشَمخ ؤآِ ثبٌمُُ اٌزبٌُخ :
 - 1اجلىدح واٌزُّّض :رمُظ اٌىٍُخ ؤداء٘ب ِٓ خالي رـجُك ِمبَُظ سفُؼخ ادلغزىي ربزشَ اٌـّىؽبد اٌىجَتح واٌغؼٍ ٌٍزُّّض ِٓ خالي اٌزضإِب ثإسلً
ادلمبَُظ اٌفىشَخ يف اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واالثزىبس.
 - 1اٌمُبدح واٌؼًّ ثشوػ اٌفشَك :رٍزضَ اٌىٍُخ اٌزضاِبً ساعخبً ثزؼضَض األدواس اٌمُبدَخ اٌفشدَخ وادلاعغُخ اٌيت رذفغ ػغٍخ اٌزُّٕخ االعزّبػُخ ِغ بؽلبٕٔب
اٌؼُّك ثبالؽزشافُخ وادلغئىٌُخ واإلثذاع واٌؼًّ ثشوػ اٌفشَك اٌىاؽذ.
 - 4احلشَخ األوبدؽلُخٍٔ :زضَ ثبالعزىشبف اٌفىشٌ ادلٕؼجؾ واٌظبدق و٘ى عى٘ش رمبٌُذٔب األوبدؽلُخ اٌزٌ َظهش عٍُبً يف مجُغ عىأت األٔشـخاٌؼٍُّخ
واٌذساعُخ ٌٍغبِؼخ.
 - 1اٌؼذاٌخ واًٌتا٘خ :رٍزضَ اٌىٍُخ دبجبدت اٌؼذاٌخ االعزّبػُخ ورىبفا اٌفشص واٌزٕىع اٌضمبيف وٍَزضَ مجُغ ؤػؼبء رلزّغ اٌىٍُخ ثإػًٍ دسعبد األِبٔخ
واالؽزشاَ واألخاللُبد ادلهُٕخ.
 - 1اٌشفبفُخ وادلغبءٌخ :رٍزضَ اٌىٍُخ اٌزضاِبً ساعخبً ثؼشع فىش٘ب وؤفىبس٘ب ػًٍ اجملزّغ واٌؼٍّبء ٌمُبط ِمذاس بعهبِبهتب يف ادلؼشفخ اٌؼبدلُخ ،وٍَزضَ مجُغ
ؤػؼبء رلزّغ اٌىٍُخ ثبؽزشاَ لُّّٕب يف مجُغ األٔشـخ اٌؼٍُّخ واٌذساعُخ.
 - 6اٌزؼٍُ ادلغزّش  :رٍزضَ اٌىٍُخ ثذػُ اٌزؼٍُ ادلغزّش داخً رلزّغ اٌىٍُخ وخبسعٗ ورؼضَض إٌّى اٌفىشٌ ادلغزّش وسفبُ٘خ اجملزّغ ادلغزذاِخ .
 - 7ادلغئىٌُخ واٌششاوخ اجملزّؼُخ  :رٍزضَ اٌىٍُخ دبغئىٌُزهب ضلى ِٕغىثُهب وادلغزفُذَٓ ِٓ خذِبهتب ػرب بعشاءاد وشلبسعبد َشبسن فُهب وً ادلؼُُٕت يف
اٌىٍُخ وخبسعهب .
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اال٘ذاف
 - 1ربمُك اٌزُّض يف اٌزؼٍُُ اٌؼبِف واٌجؾش اٌؼٍٍّ وخذِخ اجملزّغ.
 - 1رـىَش وربمُك اٌغجً اٌىفٍُخ ثؼّبْ عىدح األداء وادلخشعبد.
 - 4االعزخذاَ األِضً ٌٍّىاسد واٌزمُٕخ احلذَضخ.
 - 1رىفَت ثُئخ زلفضح بداسَب وؤوبدؽلُب.
 - 1اعزمـبة األفؼً ِٓ ؤػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ واٌـالة.
 - 6بلبِخ ششاوبد فبػٍخ زلٍُبً وػبدلُبً.
 - 7رؼضَض اٌضمبفخ اٌؼٍُّخ وفؼبٌُبهتب ورإطًُ فٍغفخ اٌؼٍىَ.
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فشَك ػًّ اخلـخ اإلعزشارُغُخ
بدأت ايهً ١ٝيف إعداد خطتٗا اإلضرتاتٝذ ١ٝبايتصأَ َع إعداد اـط ١اإلضرتاتٝذ ١ٝيًذاَعٚ ، ١قد غهًت ؾٓ ١اـط ١اإلضرتاتٝذ ١ٝبايهً ١ٝبايكساز اإلدازٟ
زقِ ( ٚ ) 2840004290تازٜذ ٖ 1428/9/20ـ املٛافل ٚ ،ّ2007/10/1قد سسصت ايهً ١ٝعً ٢متج ٌٝمجٝع األقطاّ ٚنريو فسع ايطايبات يف ٖر ٙايًذٓٚ ١قد غازى يف
ايًذٓ ١األعغا ٤ايتاي ١ٝأمسا:ِٖ٤
ؤ.د .ػىع ثٓ ِزَتَه اجلهٍت
د .ػجذ احلىُُ ثٓ ػجذ احملغٓ ؤثبثـُت
ؤ.د .ػجذ اٌؼضَض ثٓ زلّذ اٌجغبَ
ؤ.د .محىد ثٓ فبسط اٌجٍىٌ
ؤ.د.اثشاُُ٘ ثٓ ػجذ اٌؼضَض اٌىاطً

ػُّذ اٌىٍُخ

سئُغبً

ووًُ اٌىٍُخ ٌٍزـىَش واجلىدح

ٔبئجبً ٌٍشئُظ

ووًُ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ اإلداسَخ وادلبٌُخ ( عبثمبً) (اٌفزشح األوُف )

ػؼىاً

ووًُ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ اإلداسَخ وادلبٌُخ

ػؼىاً

ووًُ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ األوبدؽلُخ

ػؼىاً

ووًُ اٌىٍُخ ٌٍذساعبد اٌؼٍُب

ػؼىاً

ووًُ اٌىٍُخ ٌٍزـىَش واجلىدح (عبثمب)

ػؼىاً

سئُظ لغُ ػٍُ احلُىاْ (اٌفزشح األوُف )

ػؼىاً

لغُ ػٍُ احلُىاْ ( اٌفزشح اٌضبُٔخ )

ػؼىاً

لغُ إٌجبد واالؽُبء اٌذلُمخ

ػؼىاً

ؤ.د .ػجذ اهلل ثٓ طبٌف احلُّذح
ؤ.د .خبٌذ ثٓ ػجذ اٌشمحٓ اٌفشؽبْ
ؤ.د.اثشاُُ٘ ثٓ زلّذ اذلضاع
ؤ.د .ػضّبْ ثٓ ػجذ اهلل اٌذوخٍ
ؤ.د .ػٍٍ ثٓ ػجذ اهلل اٌغالِٗ
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لغُ اٌشَبػُبد ( اٌفزشح األوُف )

ػؼىاً

ؤ.د .زلّذ ثٓ ػجذ اٌشمحٓ اٌمىَض

لغُ االؽظبء وحبىس اٌؼٍُّبد ( اٌفزشح االوُف )

ػؼىاً

لغُ اٌشَبػُبد ( اٌفزشح اٌضبُٔخ )

ػؼىاً

لغُ اجلُىٌىعُب واجلُىفُضَبء

ػؼىاً

د .خؼش ثٓ زلّذ اٌشُجبين

لغُ اٌفُضَبء واٌفٍه

ػؼىاً

د .صَذ ثٓ ػجذ اهلل اٌؼضّبْ

لغُ اٌىُُّبء

ػؼىاً

لغُ اٌىُُّبء احلُىَخ

ػؼىاً

ووٍُخ وٍُخ اٌؼٍىَ ( عبثمبً ) ( اٌفزشح األوُف )

ػؼىاً

دُِ .غبء ثٕذ زلّذ اٌمششٍ

ووٍُخ وٍُخ اٌؼٍىَ

ػؼىاً

د .ػجَت ثٕذ ػجذ اهلل ادلذًف

لغُ اٌفُضَبء ( اٌفزشح األوُف )

ػؼىاً

لغُ اٌىُُّبء

ػؼىاً

لغُ اٌىُُّبء احلُىَخ

ػؼىاً

ؤ.د .ػجذ اهلل ثٓ ػجذ اٌىشمي اٌشُؾخ
ؤ.د .ػُغً ثٓ ػجذ اهلل اٌغؼُذ
ؤ.د .امحذ ثٓ ػجذ اٌمبدس ادلهٕذط

د .ػٍٍ ثٓ زلّذ لشثبْ
د .اًِ ثٕذ ػجذ اٌؼضَض اذلضاين

دَِٕ .تح ثٕذ ػجذ اٌشمحٓ اي اٌشُخ
د .عؼبد ثٕذ خٍف اٌذػلبْ
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ِشاؽً بػذاد اخلـخ اإلعزشارُغُخ
األػّبي ادلٕغضح

ادلشؽٍخ
األوُف

رشىًُ جلٕخ بػذاد اخلـخ اإلعزشارُغُخ.

اٌضبُٔخ

مجغ ادلؼٍىِبد ودساعخ اخلـخ اإلعزشارُغُخ ٌٍغبِؼخ ،واإلؿالع ػًٍ اخلـؾ اإلعزشارُغُخ ٌىٍُبد اٌؼٍىَ يف اجلبِؼبد اٌؼبدلُخ.

اٌضبٌضخ

وػغ اٌزظىساد ادلجذئُخ ٌزىعهبد اٌىٍُخ ادلغزمجٍُخ ػًٍ ػىء خـخ اجلبِؼخ اإلعزشارُغُخ.

اٌشاثؼخ

طُبغخ اٌشئَخ واٌشعبٌخ واأل٘ذاف.

اخلبِغخ

ػمذ وسشخ ػًّ اٌزؾًٍُ اٌشثبػٍ ورظُٕف وربًٍُ ِؼٍىِبهتب.

اٌغبدعخ

اٌجذء ثظُبغخ ِغىدح اخلـخ االعزشارُغُخ ػًٍ ػىء ِبمت مجؼٗ ِٓ ِؼٍىِبد .

اٌغبثؼخ

ربذَذ ادلجبدساد وادلشبسَغ ٌىً ٘ذف بعزشارُغٍ.

اٌضبِٕخ

ػمذ وسشخ ػًّ ٌؼشع ِغىدح اخلـخ االعزشارُغُخ ػًٍ ِغزىي اٌىٍُخوادلغزفُذَٓ ثؼذ ؤسعبذلب اُف االلغبَ.

اٌزبعؼخ

بػذاد اٌظُبغخ إٌهبئُخ ٌٍخـخ اإلعزشارُغُخ.

اٌؼبششح

بػزّبد اخلـخ ِٓ رلٍظ اٌىٍُخ وبسعبذلب اُف ووبٌخ اجلبِؼخ ٌٍزـىَش واجلىدح إلػزّبد٘ب سبهُذاً ٌٍجذء يف اٌزٕفُز .
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ثذؤد اٌٍ غٕخ ثةػذاد رظىس ٌزىعهبد اٌىٍُخ ادلغزمجٍُخ يف ظً اٌزـىس واٌزؾذَش وإٌظشح ادلغزمجٍُخ اٌيت رجٕزهب اجلبِؼخ يف خـزهب اإلعزشارُغُخ
ووزٌه ِٓ خالي االؿالع ػًٍ خـؾ وٍُبد اٌؼٍىَ يف اجلبِؼبد اٌؼبدلُخ  .ولذ اعزفبدد اٌٍغٕخ ِٓ اٌزغزَخ اٌشاعؼخ اٌيت رظٍهب ِٓ ؤلغبَ اٌىٍُخ واذلُئخ
االعزشبسَخ ٌٍىٍُخ  ،ووزٌه اٌششوبء يف اٌمـبع احلىىٍِ واخلبص اٌزَٓ رمذَ ذلُ اٌىٍُخ ثؼغ خذِبهتب وَغزفُذوْ ِٓ خشغلُهب .


وسشخ اٌؼًّ األوُف – ( اٌزؾًٍُ اٌشثبػٍ ):
ػمذد اٌىٍُخ وسشخ ػًّ إلعشاء اٌزؾًٍُ اٌشثبػٍ يف ٘ 1141/1/11ـ ادلىافك  ،َ1111/1/7ولذ ؽؼش اٌىسشخ عؼبدح ووًُ اجلبِؼخ ٌٍزـىَش واجلىدح،
وػُّذ اٌزـىَش ولذ شبسن يف ٘زٖ اٌىسشخ  161سعالً و  61بِشؤح  ،ؽُش مت رظُٕفهُ اُف بؽذي ػشش طٕفبً ٍ٘:
 .1ؤسثبة اٌؼًّ

 .1اخلشغلىْ

 .4ادلىسدوْ

 .1اجلّؼُبد اٌؼٍُّخ

 .1ؤوٌُبء ؤِىس اٌـالة

 .6اػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ

 .7اٌفُٕىْ

 .8ؿالة اٌذساعبد اٌؼٍُب

 .9ؿالة اٌجىبٌىسَىط

 .11لُبداد اٌىٍُخ وسئعبء االلغبَ

 .11اٌىؽذاد االداسَخ يف اٌىٍُخ

ولذ ِضً ادلشبسوىْ ِٓ خبسط اٌىٍُخ وداخً اجلبِؼخ مجُغ اجلهبد اٌيت راصش ورزإصش خبـخ وٍُخ اٌؼٍىَ االعزشارُغُخ ( ؤٔظش ادلٍؾك سلُ . )1
ٔمبؽ اٌمىح

ٔمبؽ اٌؼؼف

اٌزهذَذاد وادلخبؿش

اٌفشص ادلزبؽخ

91

141

84

86
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ؽذدد اٌىسشخ ٔمبؽ لىح اٌىٍُخ ،ؤمبؽ اٌؼؼف  ،ووزٌه اٌزهذَذاد وادلخبؿش  ،واٌفشص ادلزبؽخ ؤِبَ اٌىٍُخ  ،ووبٔذ ٔزبئظ اٌىسشخ ػًٍ إٌؾى اٌزبِف :
 لبَ فشَك ػًّ اخلـخ اإلعزشارُغُخ ثذساعخ ٔزبئظ اٌزؾًٍُ اٌشثبػٍ  ،واعزخالص ؤُ٘ ٔمبؽ اٌمىح واٌؼؼف  ،واٌزهذَذاد وادلخبؿش  ،واٌفشص اٌيت
رجٌت ػٍُهب بعزشارُغُخ اٌىٍُخ ادلغزمجٍُخ .ووزٌه دساعخ ادلمزشؽبد اٌيت ِٓ شإهنب ادلغبعلخ يف رـىَش ؤداء اٌىٍُخ ادلغزمجٍٍ.
 مت اسعبي ِغىدح اخلـخ اإلعزشارُغُخ أللغبَ اٌىٍُخ ألخز سؤٌ األلغبَ.
 وسشخ اٌؼًّ اٌضبُٔخ:
 مت ػشع ِغىدح اخلـخ اإلعزشارُغُخ ػًٍ ِٕغىيب اٌىٍُخ ِٓ ؤػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ واحملبػشَٓ وادلؼُذَٓ واإلداسَُت يف ٘ 1141/11/11ـ وّب دػٍ
ثؼغ اٌششوبء اإلعزشارُغُُت ِٓ اٌمـبع احلىىٍِ واٌمـبع اخلبص هبذف بؿالػهُ ػًٍ رفبطًُ اخلـخ ،وؤخز آسائهُ وِمزشؽبهتُ ٌزؾغُت اخلـخ
ووػؼهب يف طىسهتب إٌهبئُخ.
 ػشػذ اخلـخ ػًٍ رلٍظ اٌىٍُخ يف ٘1141/11/41ـ  ،اللشاسا٘ب ،سبهُذاً ٌشفؼهب ٌىوبٌخ اجلبِؼخ ٌٍزـىَش واجلىدح الػزّبد٘ب.

رٕفُز اخلـخ اإلعزشارُغُخ
ثؼذ بلشاس اخلـخ اإلعزشارُغُخ ٌٍىٍُخ ِٓ اجلهبد ادلخزظخ ثةداسح اجلبِؼخ ،عزمىَ اٌىٍُخ ثزشىًُ جلٕخ رٕفُزَخ ٌٍخـخ اإلعزشارُغُخ رىىْ ِغئىٌخ
ػٓ بداسهتب ،واٌزإوذ ِٓ رىفش االػزّبداد ادلبٌُخ ،ووعىد اٌىفبءاد اٌالصِخ ٌزٕفُز٘ب ؽغت ادلىاػُذ احملذدح يف ِشبسَغ ادلجبدساد .ورؼًّ وزٌه ػًٍ رزًٌُ
اٌظؼىثبد اٌيت رىاعٗ رٕفُز اخلـخ ثبغلبد احلٍىي واٌجذائً اٌيت رؼّٓ ربمُك ا٘ذاف اٌىٍُخ ورٕفُز ادلشبسَغ ِٓ خالي وػغ خـخ شبٍِخ الداسح ادلخبؿش.
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اال٘ذاف االعزشارُغُخ ٌٍىٍُخ
اعزفبدد وٍُخ اٌؼٍىَ ِٓ اٌزؾًٍُ اٌشثبػٍ ٌٍخـخ االعزشارُغُخ ؽُش سبذ ُ٘ىٍزهب ٌززىاوت ِغ رـىَش اخلـؾ واعزؾذاس اٌرباِظ اجلذَذح ورٌه
هبذف رٍجُخ بؽزُبعبد اٌغبؽخ اٌؼٍُّخ يف لـبع اٌؼٍىَ وعذ ؽبعخ األعهضح احلىىُِخ ِٓ ادلاٍُ٘ت يف ٘زا اجملبي .ولذ سوضد اٌىٍُخ ػًٍ ٔمبؽ اٌمىح
ٌالعزفبدح ِٕهب وّب سوضد ػًٍ ٔمبؽ اٌؼؼف ٌزالفُهب وعؼٍهب ٔمبؽ لىح يف اٌمشَت اٌؼبعً .وٌمذ وعهذ خـؾ و ثشاِظ اٌىٍُخ إلػذاد وىادس دبا٘الد ػٍُّخ
وفىشَخ ػبدلُخ ادلؼبََت ِغ ِشاػبح رضوَذُ٘ ثبدلهبساد اٌؼشوسَخ دلىاوجخ اٌزـىس يف اٌؼٍىَ ثشىت فشوػهب  ،وّب ؤربؽذ اٌىٍُخ فشطخ ِىاطٍخ اٌذساعخ ٌٍشاغجُت يف
اإلعزضادح و اٌزؼّك يف اٌزخظظبد ادلـشوؽخ ورٌه ِٓ خالي ثشاِظ اٌذساعبد اٌؼٍُب ادلـشوؽخ ٌذسعيت ادلبعغزَت واٌذوزىساٖ .وِٓ ؤُ٘ ؤ٘ذاف اٌىٍُخ:
 - 1ربمُك اٌزُّض يف اٌزؼٍُُ اٌؼبِف واٌجؾش اٌؼٍٍّ وخذِخ اجملزّغ.
 - 1رـىَش وربمُك اٌغجً اٌىفٍُخ ثؼّبْ عىدح األداء وادلخشعبد.
 - 4االعزخذاَ األِضً ٌٍّىاسد واٌزمُٕخ احلذَضخ.
 - 1رىفَت ثُئخ زلفضح بداسَب وؤوبدؽلُب.
 - 1اعزمـبة األفؼً ِٓ ؤػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ واٌـالة.
 - 6بلبِخ ششاوبد فبػٍخ زلٍُبً وػبدلُبً.
 - 7رؼضَض اٌضمبفخ اٌؼٍُّخ وفؼبٌُبهتب ورإطًُ فٍغفخ اٌؼٍىَ.
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ِـبثمخ اال٘ذاف االعزشارُغُخ ٌٍغبِؼخ ِغ اال٘ذاف وادلجبدساد االعزشارُغُخ ٌٍىٍُخ
اال٘ذاف االعزشارُغُخ ٌٍغبِؼخ

اال٘ذاف االعزشارُغُخ ٌٍىٍُخ اٌذاػّخ

ادلجبدساد االعزشارُغُخ ٌٍىٍُخ اٌذاػّخ ال٘ذاف اجلبِؼخ

ال٘ذاف اجلبِؼخ
ادلجبدسح  :1/1ربغُت عىدح إٌشش اٌؼٍٍّ واٌزُّض يف ؤحببس اٌؼٍىَ األعبعُخ واٌزـجُمُخ.
 -1اإلعبدح ىف مجُغ اجملبالد واٌزُّض ىف رلبالد
زلذدح :ربمُك رمذَ ىف اٌزظُٕفبد اٌؼبدلُخ ػٓ

1ــ ربمُك اٌزُّض يف اٌزؼٍُُ اٌؼبِف واٌجؾش اٌؼٍٍّ

ؿشَك رمىَخ اجلبِؼخ ثإوٍّهب واٌزُّض يف رلبالد

وخذِخ اجملزّغ.

ادلجبدسح  :1/1رىصُك اٌشواثؾ ثرباِظ اٌزُّٕخ اٌىؿُٕخ.
ادلجبدسح  :4/1رـىَش وربذَش ثشاِظ اٌذساعبد اٌؼٍُب.

ؤوبدؽلُخ زلذدح حبضُبً ورؼٍُُّبً

ادلجبدسح  :1/1رؼضَض اٌؼاللخ ثُت ادلخزظُت واجملزّغ وادلغبعلخ يف ؽً ِشىالرٗ اٌؼٍُّخ.
ادلجبدسح  :1/1اعزمـبة اٌىفبءاد اٌؼٍُّخ ادلزُّضح ِٓ ؤػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ.

 -1ؤػؼبء ُ٘ئخ رذسَظ ِزُّضوْ  :اعزمـبة

 1ــ اعزمـبة األفؼً ِٓ ؤػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ

ورـىَش ُ٘ئخ رذسَظ ِزُّضوْ

واٌـالة دبخزٍف ادلغزىَبد

ادلجبدسح  :1/1اعزمـبة ؿالة اٌذساعبد اٌؼٍُب ادلزُّضَٓ.

 1ــ اعزمـبة االفؼً ِٓ ؤػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ

ادلجبدسح  :1/1اعزمـبة اٌىفبءاد اٌؼٍُّخ ادلزُّضح ِٓ ؤػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ.

 -4اٌىُف وٌُظ اٌىُ  :ربمُك اجلىدح ادلـٍىثخ ِٓ
خالي رمًٍُ ػذد ؿٍجخ اجلبِؼخ وصَبدح ٔغجخ ؿٍجخ
اٌذساعبد اٌؼٍُب وسفغ ششوؽ االٌزؾبق ثبجلبِؼخ

واٌـالة دبخزٍف ادلغزىَبد.

ادلجبدسح  :1/1اعزمـبة ؿالة اٌذساعبد اٌؼٍُب ادلزُّضَٓ.
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ادلجبدسح  :1/1رإعُظ ورـىَش اٌزؼٍُُ اٌزايت واٌزؼٍُ ػٓ ثؼذ يف رلبي اٌؼٍىَ االعبعُخ ورـجُمبهتب.
ادلجبدسح  :1/1رإًُ٘ اٌـالة ٌٍّٕبفغخ اجلبدح يف عىق اٌؼًّ.

1ــ رؼضَض لذساد اخلشغلُت  :سبىُت ؿالة
اجلبِؼخ ِٓ اوزغبة ادلهبساد اٌفىشَخ وادلهُٕخ

 1ــ رىفَت ثُئخ زلفضح ؤداسَب وؤوبدؽلُب.

ؤصٕبء ؽُبهتُ األوبدؽلُخ

ادلجبدسح  :4/1اٌزىاطً اٌفبػً ِغ اخلشغلُت وادلزمبػذَٓ .
ادلجبدسح  :1/1رشغُغ وربفُض ادلىظفُت ػًٍ االثذاع .
ادلجبدسح ٔ :1/1ظبَ فشص ربغُت االداء وصَبدح اٌمذساد .

 -1ثٕبء عغىس اٌزىاطً :داخً اجلبِؼخ
وخبسعهب ِغ اجلبِؼبد واٌششوبد واجملّىػبد
احملٍُخ واٌؼبدلُخ

 6ــ بلبِخ ششاوبد فبػٍخ زلٍُبً وػبدلُبً.

ادلجبدسح  :1/6ثٕبء ششاوخ ِغ اجلبِؼبد وِشاوض اٌجؾش اٌؼبدلُخ.
ادلجبدسح  :1/1رإعُظ ورـىَش اٌزؼٍُُ اٌزايت واٌزؼٍُ ػٓ ثؼذ يف رلبي اٌؼٍىَ االعبعُخ ورـجُمبهتب.
ادلجبدسح  :1/1رإًُ٘ اٌـالة ٌٍّٕبفغخ اجلبدح يف عىق اٌؼًّ.

6ــ ثُئخ رؼٍُُّخ داػّخ  :رىفَت ثُئخ زلفضح
ألػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ واٌـالة وادلىظفُت يف
اجلبِؼخ

 1ــ رىفَت ثُئخ زلفضح بداسَب وؤوبدؽلُب.

ادلجبدسح  :4/1اٌزىاطً اٌفبػً ِغ اخلشغلُت وادلزمبػذَٓ .
ادلجبدسح  :1/1رشغُغ وربفُض ادلىظفُت ػًٍ االثذاع .
ادلجبدسح ٔ :1/1ظبَ فشص ربغُت االداء وصَبدح اٌمذساد .
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ادلجبدسح ٔ : 1/7شش اٌضمبفخ اٌؼٍُّخ ٌذي ششائؼ اجملزّغ وثش لُُ اإلٔزبط وؤخاللُبد اٌؼًّ وادلغاوٌُخ
7ــ ِغزمجً ِغزذاَ  :رـىَش ولف اجلبِؼخ
ورٕىَغ ِظبدس سبىٍَهب

 7 + 1ــ رىفَت ثُئخ زلفضح بداسَب

اإلعزّبػُخ.

وؤوبدؽلُبورؼضَض اٌضمبفخ اٌؼٍُّخ

ادلجبدسح  : 1/7رُّٕخ سوػ اإلثذاع واإلثزىبس ورـىَش ادلهبساد اٌؼٍُّخ ألفشاد اجملزّغ.

وفؼبٌُبهتب ورإطًُ فٍغفخ اٌؼٍىَ.

ادلجبدسح  :4/7رىصُك اٌؼاللخ ثىعبئً اإلػالَ.
ادلجبدسح  :1/4رغىَك اخلذِبد اٌؼٍُّخ ورـٕىَغ ِظبدس اٌزّىًَ.

 -8ادلشؤخ وادلغبئٍخ :بثشاَ ػمذ ؤداء ِغ
احلىىِخ

 1ــ رـىَش وربمُك اٌغجً اٌىفٍُخ
ثؼّبْ عىدح االداء وادلخشعبد

ادلجبدسح  :1/1رـىَش ٔظبَ ؽذَش وشبًِ ٌٍغىدح َغزفُذ ِٓ اٌزغبسة اٌؼبدلُخ اٌشائذح ٌزؾغُت األداء.
ادلجبدسح  :1/1ربذَش اٌزخظظبد واٌرباِظ اٌذساعُخ دلشؽٍخ اٌجىبٌىسَىط.
ادلجبدسح  :1/4االعزفبدح ِٓ األٔظّخ احلذَضخ واٌزمُٕخ اإلداسَخ.

9ــ ثٕبء رٕظُُ بداسٌ داػُ  :بػبدح ثٕبء

 1 + 4ــ االعزخذاَ األِضً ٌٍّىاسد

اذلُىً اٌزٕظٍُّ وثٕبء ظلىرط بداسٌ َذػُ

واٌزمُٕخ احلذَضخ ورىفَت ثُئخ زلفضح

سئَخ اجلبِؼخ

بداسَب وؤوبدؽلُب.

ادلجبدسح  :1/4ربذَش اٌزغهُضاد وربغُت اٌذػُ اٌفٍت.
ادلجبدسح  :4/4رـىَش ورُّٕخ ادلىاسد اٌجششَخ يف رلبي اٌجؾش اٌؼٍٍّ.
دلجبدسح  :1/4ربمُك اٌزىبًِ واٌزٕغُك ثُت األلغبَ.
ادلجبدسح  :1/4رغىَك اخلذِبد اٌؼٍُّخ ورـٕىَغ ِظبدس اٌزّىًَ.
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ادلمبسٔخ ادلشعؼُخ ()Benchmarking
مت تػه ٌٝفسٜل عٌُ َٔ َٓطك ٞايرباَر يالعتُاد األنادمي ٞبايهً ١ٝيتذُٝع ٚدزاض ١اـطط اإلضرتاتٝذ ١ٝيعدد َٔ نًٝات ايعً ّٛباؾاَعات ايعامل ١ٝاملتُٝص٠
يف كتًف ايتدضضات ايعًُ ١ٝاييت تكع يف ْطام ايتدضط يهً ١ٝايعً ّٛظاَع ١املًو ضعٛد.
ٚقد تغُٓت ايدزاض ١األٚي ١ٝمخظ عػس ٠داَع َٔ ١ايٛالٜات املتشد ٠األَسٜهٚ ١ٝأضرتايٝا ٚأٚزٚبا ٚبعد دزاض ١اـطط االضرتاتٝذٚٚ ١ٝاقع ٖر ٙاؾاَعات مت اختٝاز
اؾاَعات ايتاي ١ٝيعٌُ دزاض ١تفض ١ًٝٝعً ٢نًٝات ايعً ّٛبٗا:
 .1نً ١ٝايعً ّٛظاَع ١بٛزد ٚبٛال ١ٜإْدٜاْا بايٛالٜات املتشد ٠األَسٜه( College of Science, Purdue University) ١ٝ
 .2نً ١ٝعً ّٛإٜربي ٞظاَع ١بٔ اؿه – ١َٝٛبٓطًفاْٝا  -ايٛالٜات املتشد ٠األَسٜه( College of Science, Penn State Univ., Eberly) ١ٝ
 .3نً ١ٝايعً ّٛظاَع٘ تهطاع اؿه ١َٝٛبايٛالٜات املتشد ٠األَسٜه( College of Science, Texas state University ( ١ٝ
 .4نً ١ٝايعًٚ ّٛايسٜاعٝات ظاَع ١زاٜت اؿه ١َٝٛبايٛالٜات املتشد ٠األَسٜه)College of Science and Mathematics, Wright state University ( ١ٝ

 .5نً ١ٝايعً ّٛظاَع ١أضرتايٝا ايٛطٓ(College of Science , Australian National University( ١ٝ
 .6نً ١ٝايعً ّٛظاَع ١ضٝدْ ٞباضرتايٝا ()Faculty of Science, University of Sydney
ٚبعد اإلطالع ٚايدزاضٚ ١ايتشً ٌٝيًدطط اإلضرتاتٝذ ١ٝيًذاَعات املػاز إيٗٝا مت اختٝاز اـط ١اإلضرتاتٝذ ١ٝيهً ١ٝايعً ّٛظاَع ١بٛزد ٚبايٛالٜات املتشد٠
األَسٜه ١ٝيته ٕٛمبجاب ١اـط ١املسدع ١ٝيهً ١ٝايعً ّٛظاَع ١املًو ضعٛد ٚذيو يألضباب اآلت:١ٝ
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 .1تكازب زضاي ١ايهً ١ٝاملدتاز ٠إىل سد نبري َع زضاي ١نً ١ٝايعً ّٛظاَع ١املًو ضعٛد يف قاٚز ْػس املعسفٚ ١ايتعًِ ٚايتفاعٌ َع اجملتُع ٚايتُٝص يف ايبشح
ايعًُ.ٞ
 .2تػاب٘ َععِ األٖداف اإلضرتاتٝذ ١ٝيًهً ١ٝاملدتازَ ٠ع تٛد٘ نً ١ٝايعً ّٛظاَع ١املًو ضعٛد الختٝاز ٖر ٙاألٖداف يًرتنٝص عًٗٝا يًٛص ٍٛيًٓتا٥ر
املسد ٠ٛيف زضاي ١داَع ١املًو ضعٛد ٚنريو يف زضاي ١نً ١ٝايعً.ّٛ
 .3تفٛم داَع ١بٛزد ٚيف ايتضٓٝفات ايعامل ١ٝسٝح سضًت عً ٢املسنص اـاَظ ٚايطت ٕٛعًَ ٢طت ٣ٛايعامل يف تضٓٝف غٓػٗا ٣ايضٝين يف أغططظ ّ2008
ٚنريو سضًت عً ٢املسنص ايطابع ٚايجُاْ ٕٛعًَ ٢طت ٣ٛايعامل يف تضٓٝف ايتاميص اإللًٝص ٟيف ضبتُرب ٚ 2010سككت نريو تفٛم ْٛع ٞيف فاٍ
ايعً ّٛاؿٝاتٚ ١ٝسضًت عً ٢املسنص ايطادع ٚايجُاْ ٕٛيف ْفظ ايتضٓٝف يًتدضضات احملددٚ ٠نريو عً ٢املسنص ايجأَ عػس بعد املا ١٥يف ؽضط
ايعً ّٛايطبٝع.١ٝ

ادلّبسعبد ادلضًٍ ( )Best Practice
ٚقد تبني بعد ايدزاض ١املتأْٚ ١ٝايتفضٚ ١ًٝٝايتشً ٌٝايدقٝل يًدط ١اإلضرتاتٝذ ١ٝيهً ١ٝايعً ّٛظاَع ١بٛزد ٚأْٗا تتُٝص بايعدٜد َٔ املُازضات املجً ٢اييت َٔ
املُهٔ تطبٝكٗا ٚاالضتفادَٗٓ ٠ا يف اـط ١اإلضرتاتٝذ ١ٝيهً ١ٝايعً ّٛظاَع ١املًو ضعٛد  ٖٞٚناآلت:ٞ
أ

 قٛز ايبشح ايعًُ:ٞ .1ؼكٝل ايتُٝص يف االنتػافات ايعًُٚ ١ٝخاص ١بعد تعسٜف عد ٠قاٚز عجَ ١ٝتُٝصَٛ ٠دٛد ٠بايفعٌ يف ايهًٚ ١ٝتٛد ٘ٝاملصٜد َٔ ايدعِ هلا
يتشكٝل أعًٚ ٢أِٖ عا٥د َٓٗا عً ٢املطت ٣ٛايبشج ٞايعامل.ٞ
 .2اضتكطاب أعغا ١٦ٖٝ ٤تدزٜظ َتُٝص ٜٔعجٝا باضتدداّ احملفصات املايٚ ١ٝايعًُٚ ١ٝاملٗٓ.١ٝ
 .3تٛفري أسدخ األدٗصٚ ٠املعاٌَ ايبشجٚ ١ٝاملعًَٛات ١ٝـدَ ١أغساض ايبشح ايعًُ ٞاملتطٛز املٛانب يًصَٔ.
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 .4إقاَ ١ايػسانات ايبشجَ ١ٝع دٗات خازز اؾاَع ١عً ٢املطت ٣ٛاحملًٚ ٢اإلقًٚ ُٞٝايعامل ٞملٛانب ١ايتكدّ ايعًُ ٞهلر ٙاؾٗات.
 .5ؼكٝل ايتُٝص يف فاالت ايبشح ايعًُ ٞاييت ؼكل ايتهاٌَ بني ايتدضضات ايعًُ ١ٝاملدتًف.١
 .6بساَر دزاضات عًٝا َتُٝص ٠يف فسٚع ايبشح األضاضٚ ١ٝاجملاالت َتعدد ٠ايتدضضات.
ب-

قٛز ايتعًِ:
 .1ؼكٝل ايتٓٛع يف فتُع طالب ايبهايٛزٜٛع ٚايدزاضات ايعًٝا ٚنريو أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ـًل تٓافظ بٓا.٤
 .2بساَر أنادمي ١ٝؼكل َٗازات تٛاصٌ فعايٚ ١تؤصٌ يًك.ِٝ
 .3تٛفري أسدخ ايتكٓٝات ٚاإلَهاْٝات يف قاعات ايدزاضٚ ١املدتربات ايطالب ١ٝمبا ٜدعِ ايتُٝص يف أدا ٤ايعًُ ١ٝايتعً.١ُٝٝ
 .4تأٖ ٌٝفعاٍ ألعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ َٚعا ِْٗٝٚميهِٓٗ َٔ ؼكٝل ايتُٝص يف األدا.٤
 .5بساَر إزغاد طالب ٞتؤٌٖ ايطالب يٝهْٛٛا دص َٔ ٤اجملتُع األنادميٜٚ ٞطاِٖ يف تطٜٛس.ٙ
 .6ؼفٝص املٗازات ايبشجٚ ١ٝايتفهري اإلبداع ٞيد ٣ايطالب َٔ خالٍ َػازٜع عج.١ٝ

ز-

قٛز ايػسانَ ١ع اجملتُع:
 .1عٌُ غسانَ ١ع اـسجيني ٚأزباب ايعٌُ ؼكل ايفا٥د ٠يهٌ األطساف
 .2تٛظٝف َعازف ٚخربات أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ٚايطالب ـدَ ١اجملتُع.
 .3بساَر يتشفٝص ْٚػس ايجكاف ١ايعًُ ١ٝيف اجملتُع.
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اٌزؾًٍُ اٌشثبػٍ )(SWOT Analysis
ؤوالًٔ :مبؽ اٌمىح
 - 1ػشالخ اٌىٍُخ ودوس٘ب احملىسٌ يف اجلبِؼخ.
 - 1رٕىع اٌزخظظبد ووعىد ػذد ِٓ وشاعٍ اٌجؾش وِشاوض اٌزُّض.
 - 4وعىد ثشاِظ ٌٍذساعبد اٌؼٍُب يف وً ؤلغبَ اٌىٍُخ.
 - 1وعىد ؤػؼبء ُ٘ئخ رذسَظ ِزُّضَٓ وِزٕىػٍ اخلرباد واٌضمبفبد اٌؼٍُّخ.
 - 1وعىد ثُٕخ ربزُخ وذبهُضاد ؽذَضخ ٌإلداسح واٌزؼٍُُ واٌجؾش اٌؼٍٍّ.
 - 6رىفش ِظبدس ادلؼٍىِبد ِٓ رلالد ػٍُّخ ولىاػذ ِؼٍىِبد.
 - 7فشص احلظىي ػًٍ اٌذػُ ادلبدٌ اجلُذ ٌٍىٍُخ ِٓ اجلبِؼخ.
ٔ - 8شبؽ اٌىٍُخ ادلزُّض يف اٌزإٌُف واٌزشمجخ ورىفش ػذد ِٓ ِٕبفز إٌشش اٌؼٍٍّ ادلزُّض ثبٌىٍُخ وادلذسعخ يف لبػذح ِؼٍىِبد ( .) ISI
 - 9رىعٗ اجلبِؼخ ضلى اٌشَبدح واٌزُّض واإلثذاع وادلٕبفغخ اٌؼبدلُخ.
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صبُٔبٔ :مبؽ اٌؼؼف
 - 1زلذودَخ إٌظبَ ادلاعغٍ واٌظالؽُبد ادلّٕىؽخ.
 - 1ػؼف اٌزىبًِ واٌزٕغُك ثُت األلغبَ يف ثؼغ ادلغزىَبد اٌزؼٍُُّخ واٌجؾضُخ واإلداسَخ.
 - 4زلذودَخ ادلشاعؼخ واٌزؾذَش ٌٍرباِظ األوبدؽلُخ ثشىً دوسٌ.
ٔ - 1مض ػذد ؤػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ يف ثؼغ األلغبَ واسرفبع اٌؼتء اٌزذسَغٍ .
ٔ - 1مض ػذد اٌفُُٕت وادلؼُذَٓ واٌىفبءاد اإلداسَخ ادلغبٔذح وػؼف رإٍُ٘هُ .
 - 6ػؼف طُبٔخ األعهضح وادلؼذاد واٌزغهُضاد اٌزؼٍُُّخ واٌجؾضُخ ورإخش رإُِٕهب .
 - 7ؽبعخ ثؼغ ؤػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ بُف ِهبساد اٌزؼٍُُ .
 - 8ػذَ وفبَخ اإلسشبد األوبدؽلٍ ادلمذَ ٌٍـالة .
 - 9رىاػغ ِغزىي اخلشغلُت يف ثؼغ االلغبَ .
 - 11اطلفبع ِهبساد اٌٍغخ اإلصلٍُضَخ ٌذي وضَت ِٓ اخلشغلُت .
 - 11لجىي اٌـالة روٌ ادلؼذالد ادلزذُٔخ.
 - 11ػؼف اٌششاوخ ِغ عىق اٌؼًّ وزلذودَخ رـجُك اٌزذسَت اٌزؼبوين وادلُذاين.
 - 14لٍخ اخلذِبد ادلمذِخ ٌٍّغزّغ .
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صبٌضب :اٌفشص ادلزبؽخ
 - 1االعزفبدح ِٓ اٌمـبع اخلبص واجلهبد احلىىُِخ ٌذػُ ثشاِظ اٌىٍُخ.
 - 1صَبدح ػىائذ اٌىٍُخ ِٓ اجلهبد احلىىُِخ (ِذَٕخ ادلٍه ػجذ اٌؼضَض ٌٍؼٍىَ واٌزمُٕخِ ،ذَٕخ ادلٍه ػجذ اهلل ٌٍـبلخ اٌزسَخ
وادلزغذدح)
 - 4االعزفبدح ِٓ خشغلٍ اٌىٍُخ.
 - 1رىظُف بِىبٔبد اٌىٍُخ ٌضَبدح اٌذخً ادلبدٌ ذلب.
 - 1رفؼًُ ثشاِظ اٌزىؤِخ واإلششاف ادلشزشن وغَت٘ب.
 - 6ػمذ ِاسبشاد ووسػ ػًّ العزمـبة ادلاعغبد واذلُئبد راد اٌؼاللخ.
 - 7اعزؾذاس زبظظبد وثشاِظ عذَذح رىاوت عىق اٌؼًّ واٌزىعهبد اٌؼٍُّخ احلذَضخ.
 - 8اعزضّبس رظُٕف اجلبِؼخ اٌؼبدلٍ العزمـبة ؤػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ ادلزُّضَٓ.
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ساثؼًب :اٌزؾذَبد وادلخبؿش
 - 1غُبة اٌضمبفخ ثإعلُخ اٌؼٍىَ األعبعُخ ٌذي اجملزّغ.
 - 1وضشح ادلٕبفغُت ػًٍ اٌذػُ ِٓ داخً اجلبِؼخ وخبسعهب.
- 4

وضشح ادلٕبفغُت ولٍخ اٌفشص ادلزبؽخ يف اٌزىظُف واٌزذسَت ورجبدي اخلرباد.

 - 1رغشة اػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ واٌىفبءاد اٌفُٕخ ٌؼؼف احلىافض ادلمذِخ ذلُ.
 - 1ثؾء ػٍُّخ اٌزؾذَش واٌزـىَش ٌرباِظ اٌىٍُخ.

ربًٍُ اٌفغىح )(GAP ANALYSIS
أ .قٛز ايبشح ايعًُٞ
 .1حيتاز ايبشح ايعًُ ٞيف ايهً ١ٝإىل دعِ أنرب َادٜا ٚتكٓٝا ٚبػسٜا يٓٝتكٌ َٔ َسسً ١ايٓػس ايعًُ ٞاملتُٝص إىل َسسً ١االنتػافات ايعًُ.١ٝ
 .2االضتفاد َٔ ٠االنتػافات ايعًُ ١ٝيف قٝاد ٠اقتضاد املعسف َٔ ١خالٍ َصٜد َٔ ايػسانَ ١ع املؤضطات االقتضادٚ ١ٜايضٓاع.١ٝ
 .3ايعٌُ عً ٢شٜاد ٠احملفصات املاي ١ٝألعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ٚايباسجني.
 .4تػذٝع املػازٜع ايبشج ١ٝاييت تدعِ ايتهاٌَ بني ايتدضضات.

25

ب .قٛز ايتعًِ
َ .1اشاٍ ايتٓٛع يف فتُع طالب ايبهايٛزٜٛع حيتاز إىل َصٜد َٔ االٖتُاّ.
 .2اؿاد ١اىل تٛفري َٓع ١َٛأَٔ ٚصٝاْ ١يألدٗص ٠ايعًُ ١ٝيتشكٝل االضتجُاز األَجٌ هلا.
 .3تٛفري َٓعَ ١َٛتهاًَٚٚ ١اعش ١يتأٖ ٌٝنٌ غسحي َٔ ١غسا٥ح أعغا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ٚاهل٦ٝات املعا.١ْٚ
 .4دعِ أنرب يًُػازٜع ايبشج ١ٝيطالب ايبهايٛزٜٛع َع إجياد قفصات َاي.١ٝ
ز.قٛز ايػسانَ ١ع اجملتُع
 .1ايعٌُ عً ٢ؼكٝل غسان ١فاعًَ ١ع اـسجيني ٚأزباب ايعٌُ تعٛد بايٓفع عً ٢نٌ األطساف.
 .2ايتٛضع يف بساَر ْػس ايجكاف ١ايعًُ ١ٝيف اجملتُع
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اال٘ذاف االعزشارُغُخ ٌٍىٍُخ وِجبدساهتب
اذلذف االوي :ربمُك اٌزُّض يف اٌزؼٍُُ اٌؼبِف واٌجؾش اٌؼٍٍّ وخذِخ اجملزّغ
وطف اذلذف

اٌىلذ احملذد ٌٍزٕفُز

ادلجبدسح
ادلجبدسح  :1/1ربغُت عىدح إٌشش اٌؼٍٍّ واٌزُّض يف ؤحببس اٌؼٍىَ األعبعُخ واٌزـجُمُخ.

ربمُك اٌزُّض يف اٌزؼٍُُ اٌؼبِف

ادلجبدسح  :1/1رىصُك اٌشواثؾ ثرباِظ اٌزُّٕخ اٌىؿُٕخ.

واٌجؾش اٌؼٍٍّ وخذِخ اجملزّغ.

ادلجبدسح  :4/1رـىَش وربذَش ثشاِظ اٌذساعبد اٌؼٍُب.

 1عٕىاد
( ٌزؾمُك اذلذف
ووبًِ ادلجبدساد )

ادلجبدسح  :1/1رؼضَض اٌؼاللخ ثُت ادلخزظُت واجملزّغ وادلغبعلخ يف ؽً ِشىالرٗ اٌؼٍُّخ.
ِٓ َزُ بػالِهُ :ػُّذ اٌىٍُخ

ِٓ مت اعزشبسهتُ:فشَك خرباء اػذاد اخلـخ االعزشارُغُخ

اخلـىاد اإلعشائُخ ٌٍزٕفُز:

وػّبدح اٌزـىَش

ِىافمخ طبؽت اٌظالؽُخ ـــ ػُّذ اٌىٍُخ ورلٍظ اٌىٍُخ

و ووًُ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ االوبدؽلُخ
ِاششاد األداء

 -رظُٕف اٌزخظض يف شٕمهبٌ و .QS

االصلبص

ربغُت عىدح إٌشش اٌؼٍٍّ واٌزُّض يف ؤحببس اٌؼٍىَ األعبعُخ واٌزـجُمُخ ورؼضَض اٌؼاللخ ثُت ادلخزظُت واجملزّغ وادلغبعلخ يف ؽً ِشىالرٗ اٌؼٍُّخ.

األؿشاف ادلؼُٕخ

اٌـالة – ؤػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ -اٌىٍُخ – اجلبِؼخ واجملزّغ .

ادلغئىٌُخ

ووبٌخ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ االوبدؽلُخ

ادلغئىي

ووًُ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ االوبدؽلُخ
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اذلذف االعزشرُغٍ اٌضبين :رـىَش وربمُك اٌغجً اٌىفٍُخ ثؼّبْ عىدح األداء وادلخشعبد.
وطف اذلذف

اٌىلذ احملذد ٌٍزٕفُز

ادلجبدسح
ادلجبدسح  :1/1رـىَش ٔظبَ ؽذَش وشبًِ ٌٍغىدح َغزفُذ ِٓ اٌزغبسة اٌؼبدلُخ اٌشائذح ٌزؾغُت

رـىَش وربمُك اٌغجً اٌىفٍُخ ثؼّبْ عىدح

األداء.

األداء وادلخشعبد.

ادلجبدسح  :1/1ربذَش اٌزخظظبد واٌرباِظ اٌذساعُخ دلشؽٍخ اٌجىبٌىسَىط.

 1عٕىاد
( ٌزؾمُك اذلذف
ووبًِ ادلجبدساد )

ِٓ َزُ بػالِهُ :ػُّذ اٌىٍُخ و ووًُ اٌىٍُخ
ٌٍزـىَش واجلىدح وػّبدح اجلىدح

ِٓ مت اعزشبسهتُ:فشَك خرباء اػذاد اخلـخ االعزشارُغُخ

اخلـىاد اإلعشائُخ ٌٍزٕفُزِ :ىافمخ طبؽت اٌظالؽُخ ـــ

وػّبدح اٌزـىَش

ػُّذ اٌىٍُخ ورلٍظ اٌىٍُخ وػّبدح اجلىدح وووًُ اجلبِؼخ
ٌٍشاوْ اٌزؼٍُُّخ واالوبدؽلُخ

ِاششاد األداء

ػذد شهبداد االػزّبد اٌيت ؽظٍذ ػٍُهب اٌىٍُخٌربارلهب ادلخزٍفخ.

االصلبص

رـىَش ٔظبَ ؽذَش وشبًِ ٌٍغىدح َغزفُذ ِٓ اٌزغبسة اٌؼبدلُخ اٌشائذح ٌزؾغُت األداء.

األؿشاف ادلؼُٕخ

اٌـالة – ؤػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ -اٌىٍُخ – اجلبِؼخ.

ادلغئىٌُخ

ووبٌخ اٌىٍُخ ٌٍزـىَش واجلىدح وووبٌخ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ االوبدؽلُخ

ادلغئىي

ووًُ اٌىٍُخ ٌٍزـىَش واجلىدح وووًُ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ االوبدؽلُخ
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اذلذف االعزشارُغٍ اٌضبٌش :االعزخذاَ األِضً ٌٍّىاسد واٌزمُٕخ احلذَضخ.
ادلجبدسح

وطف اذلذف

اٌىلذ احملذد ٌٍزٕفُز

ادلجبدسح  :1/4االعزفبدح ِٓ األٔظّخ احلذَضخ واٌزمُٕخ اإلداسَخ .
االعزخذاَ األِضً ٌٍّىاسد واٌزمُٕخ
احلذَضخ.

 1عٕىاد

ادلجبدسح  :1/4ربذَش اٌزغهُضاد وربغُت اٌذػُ اٌفٍت .
ادلجبدسح  :4/4رـىَش ورُّٕخ ادلىاسد اٌجششَخ يف رلبي اٌجؾش اٌؼٍٍّ .

( ٌزؾمُك اذلذف

ادلجبدسح  :1/4ربمُك اٌزىبًِ واٌزٕغُك ثُت األلغبَ .

ووبًِ ادلجبدساد )

ادلجبدسح  :1/4رغىَك اخلذِبد اٌؼٍُّخ ورـٕىَغ ِظبدس اٌزّىًَ.
ِٓ َزُ بػالِهُ :ػُّذ اٌىٍُخ

ِٓ مت اعزشبسهتُ:فشَك خرباء اػذاد اخلـخ االعزشارُغُخ

اخلـىاد اإلعشائُخ ٌٍزٕفُز:

و ووًُ اٌىٍُخ ٌٍزـىَش واجلىدح

وػّبدح اٌزـىَش

ِىافمخ طبؽت اٌظالؽُخ ـــ ػُّذ اٌىٍُخ ورلٍظ اٌىٍُخ

ِاششاد األداء

ػذد األعبٌُت واٌزمُٕبد احلذَضخ اٌيت ادخٍذ ػًٍ ثشاِظ اٌىٍُخ.

االصلبص

ربذَش اٌزغهُضاد وربغُت اٌذػُ اٌفٍت ورـىَش ورُّٕخ ادلىاسد اٌجششَخ يف رلبي اٌجؾش اٌؼٍٍّ.

األؿشاف ادلؼُٕخ

اٌـالة – ؤػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ -اٌىٍُخ – اجلبِؼخ.

ادلغئىٌُخ

ووبٌخ اٌىٍُخ ٌٍزـىَش واجلىدح وووبٌخ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ االداسَخ

ادلغئىي

ووًُ اٌىٍُخ ٌٍزـىَش واجلىدح وووًُ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ االداسَخ
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اذلذف االعزشارُغٍ اٌشاثغ  :رىفَت ثُئخ زلفضح بداسَب وؤوبدؽلُب.
وطف اذلذف

اٌىلذ احملذد ٌٍزٕفُز

ادلجبدسح

ادلجبدسح  :1/1رإعُظ ورـىَش اٌزؼٍُُ اٌزايت واٌزؼٍُ ػٓ ثؼذ يف رلبي اٌؼٍىَ االعبعُخ ورـجُمبهتب.
رىفَت ثُئخ زلفضح بداسَب
وؤوبدؽلُب.

ادلجبدسح  :1/1رإًُ٘ اٌـالة ٌٍّٕبفغخ اجلبدح يف عىق اٌؼًّ.
ادلجبدسح  :4/1اٌزىاطً اٌفبػً ِغ اخلشغلُت وادلزمبػذَٓ .

( ٌزؾمُك اذلذف

ادلجبدسح  :1/1رشغُغ وربفُض ادلىظفُت ػًٍ االثذاع .

ووبًِ ادلجبدساد )

ادلجبدسح ٔ :1/1ظبَ فشص ربغُت االداء وصَبدح اٌمذساد .
ِٓ َزُ بػالِهُ :ػُّذ اٌىٍُخ ِٓ مت اعزشبسهتُ:فشَك خرباء اػذاد اخلـخ
و ووًُ اٌىٍُخ ٌٍزـىَش

 1عٕىاد

اخلـىاد اإلعشائُخ ٌٍزٕفُزِ :ىافمخ طبؽت اٌظالؽُخ ـــ ػُّذ
اٌىٍُخ ورلٍظ اٌىٍُخ وػّبدح اٌزؼٍُُ االٌىزشوين واٌزؼٍُُ ػٓ ثؼذ.

االعزشارُغُخ وػّبدح اٌزـىَش

واجلىدح
ِاششاد األداء
االصلبص

ٔغجخ اٌشػً اٌىظُفٍ دلٕغىيب اٌىٍُخ.
رإعُظ ثُٕخ ربزُخ زلفضح ػًٍ رفؼًُ اٌزؼٍُُ اٌزايت واٌزؼٍُُ ػٓ ثؼذ ٌزإًُ٘ اٌـالة ٌٍّٕبفغخ اجلبدح يف عىق اٌؼًّ ووزٌه اٌزؾفُض
اجلبد ٌٍّىظفُت ٌزؾغُت االداء واٌفىش االثذاػٍ.

األؿشاف ادلؼُٕخ

اٌـالة – ؤػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ -اٌىٍُخ – اجلبِؼخ واجملزّغ ( اخلشغلُت وادلزمبػذَٓ ).

ادلغئىٌُخ

ووبٌخ اٌىٍُخ ٌٍزـىَش واجلىدح وووبٌخ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ االداسَخ.

ادلغئىي

ووًُ اٌىٍُخ ٌٍزـىَش واجلىدح وووًُ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ االداسَخ.
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اذلذف االعزشارُغٍ اخلبِظ :اعزمـبة األفؼً ِٓ ؤػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ واٌـالة.
وطف اذلذف

اٌىلذ احملذد ٌٍزٕفُز

ادلجبدسح

 1عٕىاد

ادلجبدسح  :1/1اعزمـبة اٌىفبءاد اٌؼٍُّخ ادلزُّضح ِٓ ؤػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ.

اعزمـبة األفؼً ِٓ ؤػؼبء ادلجبدسح  :1/1اعزمـبة ؿالة اٌذساعبد اٌؼٍُب ادلزُّضَٓ.
ُ٘ئخ اٌزذسَظ واٌـالة.

( ٌزؾمُك اذلذف
ووبًِ ادلجبدساد )

ِٓ َزُ بػالِهُ :ػُّذ اٌىٍُخ

ِٓ مت اعزشبسهتُ:فشَك خرباء اػذاد اخلـخ

اخلـىاد اإلعشائُخ ٌٍزٕفُز :

و ووًُ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ

االعزشارُغُخ وػّبدح اٌزـىَش

ِىافمخ طبؽت اٌظالؽُخ ـــ ػُّذ اٌىٍُخ ورلٍظ اٌىٍُخ

االوبدؽلُخ واٌذساعبد اٌؼٍُب
ِاششاد األداء

ٔغجخ اٌضَبدح يف ػذد اػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ .ؿالة اٌذساعبد اٌؼٍُب ادلزُّضَٓ.

االصلبص

ثذؤ اعزمـبة اٌىفبءاد اٌؼٍُّخ ادلزُّضح ِٓ ؤػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ وؿالة اٌذساعبد اٌؼٍُب.

األؿشاف ادلؼُٕخ

اٌـالة – ؤػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ -اٌىٍُخ – اجلبِؼخ.

ادلغئىٌُخ

ووبٌخ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ األوبدؽلُخ وووبٌخ اٌىٍُخ ٌٍذساعبد اٌؼٍُب

ادلغئىي

ووًُ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ األوبدؽلُخ وووًُ اٌىٍُخ ٌٍذساعبد اٌؼٍُب
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اذلذف االعزشارُغٍ اٌغبدط :بلبِخ ششاوبد فبػٍخ زلٍُبً
وطف اذلذف

6ــ بلبِخ ششاوبد فبػٍخ
زلٍُبً

اٌىلذ احملذد ٌٍزٕفُز

ادلجبدسح

 1عٕىاد

ادلجبدسح  :1/6ثٕبء ششاوخ ِغ اجلبِؼبد وِشاوض اٌجؾش اٌؼبدلُخ.

( ٌزؾمُك اذلذف ووبًِ ادلجبدساد )

ِٓ َزُ بػالِهُ :ػُّذ اٌىٍُخ

ِٓ مت اعزشبسهتُ:فشَك خرباء اػذاد اخلـخ

اخلـىاد اإلعشائُخ ٌٍزٕفُز :

و ووًُ اٌىٍُخ ٌٍزـىَش واجلىدح

االعزشارُغُخ وػّبدح اٌزـىَش

ِىافمخ طبؽت اٌظالؽُخ ـــ ػُّذ اٌىٍُخ ورلٍظ اٌىٍُخ ووبٌخ

ووًُ اٌىٍُخ ٌٍذساعبد اٌؼٍُب

اجلبِغ ٌٍذساعبد اٌؼٍُب واٌجؾش اٌؼٍٍّ

واٌجؾش اٌؼٍٍّ

ِاششاد األداء

ٔغجخ اٌضَبدح يف ػذد ارفبلبد اٌششاوبد واٌزؼبوْ ِغ اجلبِؼبد وادلشاوض ادلزخظظخ.

االصلبص

وعىد ششاوبد سلزٍفخ رغزفُذ ِٕهب اٌىٍُخ ثشىً ِجبشش .

األؿشاف ادلؼُٕخ

اٌـالة – ؤػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ -اٌىٍُخ – اجلبِؼخ.

ادلغئىٌُخ

ووبٌخ اٌىٍُخ ٌٍزـىَش واجلىدح وووبٌخ اٌىٍُخ ٌٍذساعبد اٌؼٍُب واٌجؾش اٌؼٍٍّ .

ادلغئىي

ووًُ اٌىٍُخ ٌٍزـىَش واجلىدح وووًُ اٌىٍُخ ٌٍذساعبد اٌؼٍُب واٌجؾش اٌؼٍٍّ.
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اذلذف االعزشرُغٍ اٌغبثغ :رؼضَض اٌضمبفخ اٌؼٍُّخ وفؼبٌُبهتب
وطف اذلذف

اٌىلذ احملذد ٌٍزٕفُز

ادلجبدسح

ادلجبدسح ٔ : 1/7شش اٌضمبفخ اٌؼٍُّخ ٌذي ششائؼ اجملزّغ وثش لُُ اإلٔزبط وؤخاللُبد اٌؼًّ وادلغاوٌُخ

رؼضَض اٌضمبفخ اٌؼٍُّخ

اإلعزّبػُخ.

( ٌزؾمُك اذلذف

ادلجبدسح  : 1/7رُّٕخ سوػ اإلثذاع واإلثزىبس ورـىَش ادلهبساد اٌؼٍُّخ ألفشاد اجملزّغ.

وفؼبٌُبهتب

 1عٕىاد

ووبًِ ادلجبدساد )

ادلجبدسح  :4/7رىصُك اٌؼاللخ ثىعبئً اإلػالَ ورإطًُ فٍغفخ اٌؼٍىَ.

ِٓ َزُ بػالِهُ :ػُّذ اٌىٍُخ

ِٓ مت اعزشبسهتُ:فشَك خرباء اػذاد اخلـخ االعزشارُغُخ

اخلـىاد اإلعشائُخ ٌٍزٕفُز :

و ووًُ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ ادلبٌُخ واالداسَخ

وػّبدح اٌزـىَش

ِىافمخ طبؽت اٌظالؽُخ ـــ ػُّذ اٌىٍُخ ورلٍظ اٌىٍُخ

ِاششاد األداء
االصلبص
األؿشاف ادلؼُٕخ

ٔغجخ ادلشبسوخ يف اٌفؼبٌُبد ادلمبِخ يف سلزٍف اٌزخظظبد.

ٔشش اٌضمبفخ اٌؼٍُّخ ٌذي ششائؼ اجملزّغ وثش سوػ االثذاع واالثزىبس ورىصُك رٌه اػالُِبً.
اٌـالة – ؤػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ -اٌىٍُخ – اجلبِؼخ واجملزّغ.

ادلغئىٌُخ

ووبٌخ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ االداسَخ وادلبٌُخ.

ادلغئىي

ووًُ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ ادلبٌُخ واالداسَخ.
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األ٘ذاف االعزشارُغُخ ) (Objectivesوِاششاد االداء
ِاشش األداء ( ) KPI's

اذلذف االعزشارُغٍ
1ــ ربمُك اٌزُّض يف اٌزؼٍُُ اٌؼبِف واٌجؾش اٌؼٍٍّ وخذِخ اجملزّغ.

رظُٕف اٌزخظض يف شٕمهبٌ و .QS

1ــ رـىَش وربمُك اٌغجً اٌىفٍُخ ثؼّبْ عىدح األداء وادلخشعبد.

ػذد شهبداد االػزّبد اٌيت ؽظٍذ ػٍُهب اٌىٍُخٌربارلهب ادلخزٍفخ.

4ــ االعزخذاَ األِضً ٌٍّىاسد واٌزمُٕخ احلذَضخ.

ػذد األعبٌُت واٌزمُٕبد احلذَضخ اٌيت ادخٍذ ػًٍ ثشاِظ اٌىٍُخ.

1ــ رىفَت ثُئخ زلفضح بداسَب وؤوبدؽلُب.

ٔغجخ اٌشػً اٌىظُفٍ دلٕغىيب اٌىٍُخ.

1ــ اعزمـبة األفؼً ِٓ ؤػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ واٌـالة.

ٔغجخ اٌضَبدح يف ػذد اػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ وؿالة اٌذساعبد اٌؼٍُب ادلزُّضَٓ.

6ــ بلبِخ ششاوبد فبػٍخ زلٍُبً وػبدلُبً.

ٔغجخ اٌضَبدح يف ػذد ارفبلبد اٌششاوبد واٌزؼبوْ ِغ اجلبِؼبد وادلشاوض ادلزخظظخ.

7ــ رؼضَض اٌضمبفخ اٌؼٍُّخ وفؼبٌُبهتب ورإطًُ فٍغفخ اٌؼٍىَ.

ٔغجخ ادلشبسوخ يف اٌفؼبٌُبد ادلمبِخ يف سلزٍف اٌزخظظبد.
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ادلجبدساد ) (Initiativesوِاششاد االداء
اذلذف االعزشارُغٍ  :1ربمُك اٌزُّض يف اٌزؼٍُُ اٌؼبِف واٌجؾش اٌؼٍٍّ وخذِخ اجملزّغ
ِاشش االداء

ادلجبدسح
ادلجبدسح  :1/1ربغُت عىدح إٌشش اٌؼٍٍّ واٌزُّض يف ؤحببس اٌؼٍىَ األعبعُخ واٌزـجُمُخ.

ٔغجخ اٌزمذَ يف االحببس ادلٕشىسح يف رلالد . ISI

ادلجبدسح  :1/1رىصُك اٌشواثؾ ثرباِظ اٌزُّٕخ اٌىؿُٕخ.

ٔغجخ اٌضَبدح يف االرفبلبد ِغ ثشاِظ اٌزُّٕخ اٌىؿُٕخ.

ادلجبدسح  :4/1رـىَش وربذَش ثشاِظ اٌذساعبد اٌؼٍُب.

ٔغجخ اٌضَبدح يف ػذد اٌرباِظ وؿالة اٌذساعبد اٌؼٍُب.

ادلجبدسح  :1/1رؼضَض اٌؼاللخ ثُت ادلخزظُت واجملزّغ وادلغبعلخ يف ؽً ِشىالرٗ اٌؼٍُّخ.

ٔغجخ اٌضَبدح يف ػذد ادلشبسَغ اٌيت مت اٌزمذَ هبب.

اذلذف االعزشارُغٍ  :1رـىَش وربمُك اٌغجً اٌىفٍُخ ثؼّبْ عىدح األداء وادلخشعبد
ِاشش االداء

ادلجبدسح
ادلجبدسح  :1/1رـىَش ٔظبَ ؽذَش وشبًِ ٌٍغىدح َغزفُذ ِٓ اٌزغبسة اٌؼبدلُخ اٌشائذح ٌزؾغُت األداء.

ػذد شهبداد االػزّبد اٌيت ؽظٍذ ػٍُهب اٌىٍُخ.

ادلجبدسح  :1/1ربذَش اٌزخظظبد واٌرباِظ اٌذساعُخ دلشؽٍخ اٌجىبٌىسَىط.

ٔغجخ اٌضَبدح يف اٌرباِظ وػذد اٌـالة يف ِشؽٍخ
اٌجىبٌىسَىط.
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اذلذف االعزشارُغٍ  :4االعزخذاَ األِضً ٌٍّىاسد واٌزمُٕخ احلذَضخ
ِاشش االداء

ادلجبدسح
ادلجبدسح  :1/4االعزفبدح ِٓ األٔظّخ احلذَضخ واٌزمُٕخ اإلداسَخ.

ػذد االٔظّخ احلذَضخ واٌزمُٕبد االداسَخ ادلـجمخ.

ادلجبدسح  :1/4ربذَش اٌزغهُضاد وربغُت اٌذػُ اٌفٍت.

ٔغجخ اٌضَبدح يف ػذدادلؼبًِ احملذصخ عٕىَب ٌٍـالة.

ادلجبدسح  :4/4رـىَش ورُّٕخ ادلىاسد اٌجششَخ يف رلبي اٌجؾش اٌؼٍٍّ.

ٔغجخ اٌضَبدح يف االٔزبط اٌجؾضٍ اٌزـجُمٍ.

دلجبدسح  :1/4ربمُك اٌزىبًِ واٌزٕغُك ثُت األلغبَ.

ٔغجخ أزبط اٌجؾىس ادلشزشوخ ثُت االلغبَ وػذد اٌرباِظ اٌجُُٕخ.

ادلجبدسح  :1/4رغىَك اخلذِبد اٌؼٍُّخ ورـٕىَغ ِظبدس اٌزّىًَ.

ٔغجخ اٌضَبدح يف ادلىاسد ادلبٌُخ غَت اٌزارُخ.
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اذلذف االعزشارُغٍ  :1رىفَت ثُئخ زلفضح بداسَب وؤوبدؽلُبً
ِاشش االداء

ادلجبدسح
ادلجبدسح  :1/1رإعُظ ورـىَش اٌزؼٍُُ اٌزايت واٌزؼٍُ ػٓ ثؼذ يف رلبي اٌؼٍىَ

ػذد اٌرباِظ ادلٕفزح وادلغزخذُِت ٌٍزؼٍُُ اٌزايت واٌزؼٍُُ ػٓ ثؼذ.

االعبعُخ ورـجُمبهتب.
ادلجبدسح  :1/1رإًُ٘ اٌـالة ٌٍّٕبفغخ اجلبدح يف عىق اٌؼًّ.

ػذد اخلشغلُت اٌزَٓ مت رىظُفهُ ؤىػُخ اٌىظبئف.

ادلجبدسح  :4/1اٌزىاطً اٌفبػً ِغ اخلشغلُت وادلزمبػذَٓ .

ٔغجخ ادلغزغُجُت ِٓ اخلشغلُت و ادلزمبػذَٓ يف لبػذح اٌجُبٔبد ٌالعزٕجبٔبد
ادلشعٍخ.

ادلجبدسح  :1/1رشغُغ وربفُض ادلىظفُت ػًٍ االثذاع .

ػذد ادلزٕبفغُت ًٌُٕ اجلىائض.

ادلجبدسح ٔ :1/1ظبَ فشص ربغُت االداء وصَبدح اٌمذساد .

ػذد ادلشبسوُت ِٓ ِٕغىيب اٌىٍُخ يف ٘زا إٌظبَ.

اذلذف االعزشارُغٍ  :1اعزمـبة األفؼً ِٓ ؤػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ واٌـالة
ِاشش االداء

ادلجبدسح
ادلجبدسح  :1/1اعزمـبة اٌىفبءاد اٌؼٍُّخ ادلزُّضح ِٓ ؤػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ.

ٔغجخ اٌىفبءاد ادلغزمـجخ ودسعخ اٌشػً اٌىظُفٍ.

ادلجبدسح  :1/1اعزمـبة ؿالة اٌذساعبد اٌؼٍُب ادلزُّضَٓ.

ٔغجخ اٌضَبدح يف ػذد ؿالة اٌذساعبد اٌؼٍُب.
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اذلذف االعزشارُغٍ  :6بلبِخ ششاوبد فبػٍخ زلٍُب وػبدلُب
ِاشش االداء

ادلجبدسح
ادلجبدسح  :1/6ثٕبء ششاوخ ِغ اجلبِؼبد وِشاوض اٌجؾش اٌؼبدلُخ.

ٔغجخ اٌضَبدح يف ػذد اٌششاوبد ِغ اجلبِؼبد وادلشاوض ادلزخظظخ اٌؼبدلُخ.

ادلجبدسح  :1/6ثٕبء ششاوخ ِغ اجلبِؼبد وِشاوض اٌجؾش احملٍُخ.

ٔغجخ اٌضَبدح يف ػذد اٌششاوبد ِغ اجلبِؼبد وادلشاوض ادلزخظظخ احملٍُخ.

اذلذف االعزشارُغٍ  :7رؼضَض اٌضمبفخ اٌؼٍُّخ ورإطًُ فٍغفخ اٌؼٍىَ
ِاشش االداء

ادلجبدسح
ادلجبدسح ٔ : 1/7شش اٌضمبفخ اٌؼٍُّخ ٌذي ششائؼ اجملزّغ وثش لُُ اإلٔزبط وؤخاللُبد اٌؼًّ وادلغاوٌُخ

ػذد األٔشـخ وادلشبسوبد اٌؼبِخ.

اإلعزّبػُخ.
ادلجبدسح  : 1/7رُّٕخ سوػ اإلثذاع واإلثزىبس ورـىَش ادلهبساد اٌؼٍُّخ ألفشاد اجملزّغ.

ػذد إٌىادٌ اجلذَذح.

ادلجبدسح  :4/7رىصُك اٌؼاللخ ثىعبئً اإلػالَ.

ٔغجخ ِغبعلخ ِٕغىيب اٌىٍُخ يف وعبئً اإلػالَ
ادلخزٍفخ.
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خـخ اٌؼًّ ( اخلـخ اٌزٕفُزَخ ) Action Plan
اذلذف االعزشارُغٍ  :1ربمُك اٌزُّض يف اٌزؼٍُُ اٌؼبِف واٌجؾش اٌؼٍٍّ وخذِخ اجملزّغ
اٌزىافك ِغ اخلـخ االعزشارُغُخ :ادلجبدسح  1/1ــ ربغُت عىدح إٌشش اٌؼٍٍّ واٌزُّض يف ؤحببس اٌؼٍىَ األعبعُخ واٌزـجُمٍ.
اخلـخ اٌزٕفُزَخ ( ادلشبسَغ )

ادلجبدسح

صِٓ اٌزٕفُز

 1ــ رـىَش اٌجُٕخ اٌزؾزُخ واٌزغهُضاد اٌجؾضُخ ٌٍٕشبؽ اٌجؾضٍ .
ربغُت عىدح إٌشش اٌؼٍٍّ واٌزُّض يف ؤحببس
اٌؼٍىَ األعبعُخ واٌزـجُمُخ

 1ــ اعزؾذاس ورـىَش اجملّىػبد اٌجؾضُخ ووشاعٍ اٌجؾىس وِشاوض اٌزُّض.
 4ــ رشغُغ إٌشش اٌؼٍٍّ يف اجملالد اٌؼٍُّخ ادلشِىلخ .

ِغزّش

 1ــ دػُ اٌزإٌُف واٌزشمجخ وبطذاس اجملالد ادلزُّضح.
ادلزـٍجبدِ :ىافمخ رلٍظ اٌىٍُخ
ِاششاد االداء
اٌؼمجبد اٌيت لذ رىاعٗ اٌزٕفُز
االؿشاف ادلؼُٕخ
اٌزؼٍُمبد

االعزشبسح  :فشَك خرباء اخلـخ االعزشارُغُخ وػّبدح اٌزـىَش

ِٓ مت اػالِهُ ثبدلجبدسح  :ووًُ اٌىٍُخ ٌٍذساعبد اٌؼٍُب واٌجؾش اٌؼٍٍّ

 1ــ ٔغجخ اٌزمذَ يف ِغزىي اٌجؾش اٌؼٍٍّ  1 .ــ ػذد ِشاوض اٌزُّض و وشاعٍ اٌجؾىس 4 .ــ ػذد االحببس ادلٕشىسح يف رلالد  1 .ISIــ ٔغجخ اٌضَبدح يف ػذد
ادلاٌفبد و ٔغجخ اٌضَبدح يف ػذد ادلزشمجبد.
اٌزّىًَ ادلبِف.
اٌـالة ــ اػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ ــ اٌىٍُخ ــ اجلبِؼخ .
ـــــــــــــــــــــــ

ادلغئىي

ووًُ اٌىٍُخ ٌٍذساعبد اٌؼٍُب واٌجؾش اٌؼٍٍّ ووًُ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ االداسَخ.

ادلغئىٌُخ

ووبٌخ اٌىٍُخ ٌٍذساعبد اٌؼٍُب واٌجؾش اٌؼٍٍّ وووًُ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ االداسَخ.
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اٌزىافك ِغ اخلـخ االعزشارُغُخ :ادلجبدسح  1/1ــ رىصُك اٌشواثؾ ثرباِظ اٌزُّٕخ اٌىؿُٕخ.
ادلجبدسح
رىصُك اٌشواثؾ ثرباِظ اٌزُّٕخ اٌىؿُٕخ
ادلزـٍجبدِ :ىافمخ رلٍظ اٌىٍُخ

اخلـخ اٌزٕفُزَخ
بٔشبء وؽذح دساعخ اؽزُبعبد عىق اٌؼًّ ورُّٕخ االلزظبد ادلؼشيف
االعزشبسح  :فشَك خرباء اخلـخ االعزشارُغُخ وػّبدح اٌزـىَش

ِاششاد االداء

ػذد اٌذساعبد وادلشبسَغ اٌجؾضُخ ادلٕفزح ادلخزظخ ثبٌزُّٕخ اٌىؿُٕخ.

اٌؼمجبد اٌيت لذ رىاعٗ اٌزٕفُز

ِبٌُخ وبداسَخ.

االؿشاف ادلؼُٕخ

اٌـالة ــ اػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ ــ اٌىٍُخ ــ اجلبِؼخ واجملزّغ.

اٌزؼٍُمبد

ــــــــــــــ

ادلغئىي

ووًُ اٌىٍُخ ٌٍزـىَش واجلىدح وووًُ اٌىٍُخ ٌٍذساعبد اٌؼٍُب واٌجؾش اٌؼٍٍّ.

ادلغئىٌُخ

ووبٌخ اٌىٍُخ ٌٍذساعبد اٌؼٍُب واٌجؾش اٌؼٍٍّ.
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صِٓ اٌزٕفُز
عٕزبْ
ِٓ مت اػالِهُ ثبدلجبدسح  :ووًُ اٌىٍُخ ٌٍذساعبد اٌؼٍُب واٌجؾش اٌؼٍٍّ.

اٌزىافك ِغ اخلـخ االعزشارُغُخ :ادلجبدسح  4/1ــ رـىَش وربذَش ثشاِظ اٌذساعبد اٌؼٍُب.
ادلجبدسح

اخلـخ اٌزٕفُزَخ

رـىَش وربذَش ثشاِظ اٌذساعبد اٌؼٍُب

رـىَش ثشاِظ اٌذساعبد اٌؼٍُب احلبٌُخ واعزؾذاس ورـىَش ثشاِظ دساعُخ راد طفخ ثُُٕخ

ادلزـٍجبدِ :ىافمخ رلٍظ اٌىٍُخ

االعزشبسح  :فشَك خرباء اخلـخ االعزشارُغُخ وػّبدح اٌزـىَش

ِاششاد االداء

ػذد اٌرباِظ ادلٕفزح.

اٌؼمجبد اٌيت لذ رىاعٗ اٌزٕفُز

ِبٌُخ واداسَخ.

االؿشاف ادلؼُٕخ

اٌـالة ــ اػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ ــ اٌىٍُخ ــ اجلبِؼخ .

اٌزؼٍُمبد

ـــــــــــــــــ

ادلغئىي

ووًُ اٌىٍُخ ٌٍذساعبد اٌؼٍُب واٌجؾش اٌؼٍٍّ.

ادلغئىٌُخ

ووبٌخ اٌىٍُخ ٌٍذساعبد اٌؼٍُب واٌجؾش اٌؼٍٍّ.
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صِٓ اٌزٕفُز

ِغزّش

ِٓ مت اػالِهُ ثبدلجبدسح  :ووًُ اٌىٍُخ ٌٍذساعبد اٌؼٍُب واٌجؾش اٌؼٍٍّ.

اٌزىافك ِغ اخلـخ االعزشارُغُخ :ادلجبدسح  1/1ــ رؼضَض اٌؼاللخ ثُت ادلخزظُت واجملزّغ وادلغبعلخ يف ؽً ِشىالرٗ اٌؼٍُّخ.
ادلجبدسح
رؼضَض اٌؼاللخ ثُت ادلخزظُت واجملزّغ وادلغبعلخ

اخلـخ اٌزٕفُزَخ
رإعُظ جلٕخ اخلرباء و اإلعزشبسَُت.

صِٓ اٌزٕفُز
عٕخ واؽذح

يف ؽً ِشىالرٗ اٌؼٍُّخ
ادلزـٍجبدِ :ىافمخ رلٍظ اٌىٍُخ

االعزشبسح  :فشَك خرباء اخلـخ االعزشارُغُخ وػّبدح اٌزـىَش

ِاششاد االداء

ػذد ادلشبسَغ اٌيت سبذ دساعزهب واٌزمذَ هبب.

اٌؼمجبد اٌيت لذ رىاعٗ اٌزٕفُز

ال َىعذ

االؿشاف ادلؼُٕخ

اٌـالة ــ اػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ ــ اٌىٍُخ ــ اجلبِؼخ.

اٌزؼٍُمبد

ـــــــــــــــــــ

ادلغئىي

ووًُ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ اإلداسَخ وووًُ اٌىٍُخ ٌٍذساعبد اٌؼٍُب واٌجؾش اٌؼٍٍّ.

ادلغئىٌُخ

ووبٌخ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ اإلداسَخ وووبٌخ اٌىٍُخ ٌٍذساعبد اٌؼٍُب واٌجؾش اٌؼٍٍّ.
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ِٓ مت اػالِهُ ثبدلجبدسح  :ووًُ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ االداسَخ ووًُ اٌىٍُخ
ٌٍذساعبد اٌؼٍُب واٌجؾش اٌؼٍٍّ.

اذلذف االعزشارُغٍ  :1رـىَش وربمُك اٌغجً اٌىفٍُخ ثؼّبْ عىدح األداء وادلخشعبد
اٌزىافك ِغ اخلـخ االعزشارُغُخ :ادلجبدسح  1/1ـــ رـىَش ٔظبَ ؽذَش وشبًِ ٌٍغىدح َغزفُذ ِٓ اٌزغبسة اٌؼبدلُخ اٌشائذح ٌزؾغُت األداء.
ادلجبدسح

صِٓ اٌزٕفُز

اخلـخ اٌزٕفُزَخ
 1ــ احلظىي ػًٍ اػزّبد ؤوبدؽلٍ جلُّغ ثشاِظ وٍُخ اٌؼٍىَ ِٓ ُ٘ئخ دوٌُخ ِؼشوفخ وِؼزّذح داخٍُبً وخبسعُبً.

رـىَش ٔظبَ ؽذَش وشبًِ ٌٍغىدح

 1ــ احلظىي ػًٍ اػزّبد ؤوبدؽلٍ جلُّغ ثشاِظ وٍُخ اٌؼٍىَ ِٓ اذلُئخ اٌىؿُٕخ ٌٍزمىمي واالػزّبد األوبدؽلٍ . NCAAA

َغزفُذ ِٓ اٌزغبسة اٌؼبدلُخ

 4ــ ؽظىي وٍُخ اٌؼٍىَ ػًٍ شهبدح "  " ISO 9001:2008بداسح اجلىدح ِٓ ُ٘ئخ دوٌُخ ِؼشوفخ وِؼزّذح داخٍُبً وخبسعُبً.

اٌشائذح ٌزؾغُت األداء

 1ــ ثٕبء ٔظبَ داخٍٍ ٌزؾغُت اجلىدح جلُّغ اٌؼٍُّبد واالعشاءاد ألٔشـخ وٍُخ اٌؼٍىَ َشًّ ربذَذ ِاششاد األداء ،وؿشق لُبعهب،

 4عٕىاد

ورفؼٍُهب.
ادلزـٍجبدِ :ىافمخ رلٍظ اٌىٍُخ
ِاششاد االداء

االعزشبسح  :فشَك خرباء اخلـخ االعزشارُغُخ وػّبدح اٌزـىَش
 1ـ ػذد اٌرباِظ احلبطٍخ ػًٍ االػزّبد االوبدؽلٍ اٌذوٌُخ.

ِٓ مت اػالِهُ ثبدلجبدسح  :ووًُ اٌىٍُخ ٌٍزـىَش واجلىدح

 1ــ ػذد اٌرباِظ احلبطٍخ ػًٍ االػزّبد االوبدؽلٍ اٌىؿُٕخ 4 .ــ احلظىي ػًٍ شهبدح بداسح اجلىدح

 1 .ISO 9001:2008ــ ػذد ِاششاد االداء االوبدؽلُخ واالداسَخ 1 .ــ ٔغجخ ادلالؽظبد واألخـبء ادلغغٍخ يف اٌؼٍُّبد األوبدؽلُخ واالداسَخ.

اٌؼمجبد اٌيت لذ رىاعٗ اٌزٕفُز

ِبٌُخ واداسَخ.

االؿشاف ادلؼُٕخ

اٌـالة ــ اػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ ــ اٌىٍُخ ــ اجلبِؼخ .

اٌزؼٍُمبد

ــــــــــــــــ

ادلغئىي

ووًُ اٌىٍُخ ٌٍزـىَش واجلىدح.

ادلغئىٌُخ

ووبٌخ اٌىٍُخ ٌٍزـىَش واجلىدح.
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اٌزىافك ِغ اخلـخ االعزشارُغُخ :ادلجبدسح  1/1ــ ربذَش اٌزخظظبد واٌرباِظ اٌذساعُخ دلشؽٍخ اٌجىبٌىسَىط.
ادلجبدسح

اخلـخ اٌزٕفُزَخ

ربذَش اٌزخظظبد واٌرباِظ اٌذساعُخ دلشؽٍخ

 1ــ رـىَش اٌرباِظ اٌذساعُخ احلبٌُخ واعزؾذاس ثشاِظ دساعُخ راد طفخ ثُُٕخ

اٌجىبٌىسَىط

 1ـــ رفؼًُ ثشاِظ اٌزذسَت اٌزؼبوين
االعزشبسح  :فشَك خرباء اخلـخ االعزشارُغُخ وػّبدح اٌزـىَش

ادلزـٍجبدِ :ىافمخ رلٍظ اٌىٍُخ
ِاششاد االداء

 1ــ ػذد اٌرباِظ ادلـىسح.

اٌؼمجبد اٌيت لذ رىاعٗ اٌزٕفُز

ِبٌُخ واداسَخ.

االؿشاف ادلؼُٕخ

اٌـالة ــ اػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ ــ اٌىٍُخ ــ اجلبِؼخ .

اٌزؼٍُمبد

ال َىعذ.

ادلغئىي

ووًُ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ األوبدؽلُخ.

ادلغئىٌُخ

ووبٌخ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ األوبدؽلُخ.

صِٓ اٌزٕفُز
ِغزّش
ِٓ مت اػالِهُ ثبدلجبدسح  :ووًُ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ االوبدؽلُخ

 1ــ ٔغجخ ادلغزفُذَٓ ِٓ اٌـالة ادلزىلغ زبشعهُ و ػذد عهبد اٌزذسَت.
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اذلذف االعزشارُغٍ  :4االعزخذاَ األِضً ٌٍّىاسد واٌزمُٕخ احلذَضخ
اٌزىافك ِغ اخلـخ االعزشارُغُخ :ادلجبدسح  1/4ــ االعزفبدح ِٓ األٔظّخ احلذَضخ واٌزمُٕخ اإلداسَخ.
ادلجبدسح

صِٓ اٌزٕفُز

اخلـخ اٌزٕفُزَخ
 1ــ اعزخذاَ األٔظّخ احلذَضخ واٌزمُٕخ اإلداسَخ يف رغَُت ؤػّبي اٌىٍُخ اإلداسَخ

االعزفبدح ِٓ األٔظّخ احلذَضخ واٌزمُٕخ
اإلداسَخ

 1ــ رـىَش وطُبٔخ وسػ اٌىٍُخ
 4ــ رذسَت اٌفُُٕت يف اٌىسػ واأللغبَ رإصُش ِىبرت اٌىٍُخ واأللغبَ .

 1عٕىاد

 1ــ رإصُش ِىبرت اٌىٍُخ واأللغبَ
ادلزـٍجبدِ :ىافمخ رلٍظ اٌىٍُخ

االعزشبسح  :فشَك خرباء اخلـخ االعزشارُغُخ وػّبدح اٌزـىَش

ِٓ مت اػالِهُ ثبدلجبدسح  :ووًُ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ االداسَخ و ِذَش االداسح

ِاششاد االداء

 1ـ عدد االْعُ ١املٓفر 2 .٠ـ ْطب ١ؼدٜح أدٗص ٠ايٛزش 3 .ـ ْطب ١املتدزبني َٔ ايفٓٝني ٚاإلدازٜني ضٜٓٛا 4 .ـ ْطب ١تٛفري املهاتب ًَٚشكاتٗا.

اٌؼمجبد اٌيت لذ رىاعٗ اٌزٕفُز

ِبٌُخ واداسَخ.

االؿشاف ادلؼُٕخ

اٌـالة ــ اػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ ــ اٌىٍُخ ــ اجلبِؼخ .

اٌزؼٍُمبد

الَىعذ.

ادلغئىي

ووًُ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ اإلداسَخ.

ادلغئىٌُخ

ووبٌخ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ اإلداسَخ وبداسح اٌىٍُخ وِذَش ػبَ بداسح اٌىٍُخ.
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اٌزىافك ِغ اخلـخ االعزشارُغُخ :ادلجبدسح  1/4ــ ربذَش اٌزغهُضاد وربغُت اٌذػُ اٌفٍت.
ادلجبدسح
ربذَش اٌزغهُضاد وربغُت اٌذػُ اٌفٍت
ادلزـٍجبدِ:ىافمخ رلٍظ اٌىٍُخ

اخلـخ اٌزٕفُزَخ
 1ــ ربذَش ادلؼبًِ اٌـالثُخ

 1عٕىاد

 1ــ ربذَش سلزرباد احلبعت اِِف اٌـالثُخ
االعزشبسح  :فشَك خرباء اخلـخ االعزشارُغُخ وػّبدح اٌزـىَش

ِاششاد االداء

 1ــ ػذد ادلؼبًِ ادلـىسح 1 .ــ ػذد ادلخزرباد احملذصخ.

اٌؼمجبد اٌيت لذ رىاعٗ اٌزٕفُز

ِبٌُخ واداسَخ.

االؿشاف ادلؼُٕخ

اٌـالة ــ اػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ ــ اٌىٍُخ ــ اجلبِؼخ .

اٌزؼٍُمبد

ـــــــــــــــــــ

ادلغئىي

ووًُ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ اإلداسَخ .

ادلغئىٌُخ

ووبٌخ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ اإلداسَخ .

صِٓ اٌزٕفُز
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ِٓ مت اػالِهُ ثبدلجبدسح  :ووًُ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ ادلبٌُخ واالداسَخ

اٌزىافك ِغ اخلـخ االعزشارُغُخ :ادلجبدسح  4/4ــ رـىَش ورُّٕخ ادلىاسد اٌجششَخ يف رلبي اٌجؾش اٌؼٍٍّ.
ادلجبدسح
رـىَش ورُّٕخ ادلىاسد اٌجششَخ يف رلبي اٌجؾش
اٌؼٍٍّ
ادلزـٍجبدِ :ىافمخ رلٍظ اٌىٍُخ
ِاششاد االداء

صِٓ اٌزٕفُز

اخلـخ اٌزٕفُزَخ
 1ــ رإًُ٘ اٌىفبءاد اٌجششَخ يف ادلّبسعبد اٌزـجُمُخ .

 1عٕىاد

 1ــ اعزمـبة األعبرزح اٌضائشَٓ وادلٕؼ اٌذوٌُخ.
االعزشبسح  :فشَك خرباء اخلـخ االعزشارُغُخ وػّبدح اٌزـىَش

ِٓ مت اػالِهُ ثبدلجبدسح  :ووًُ اٌىٍُخ ٌٍذساعبد اٌؼٍُب واٌجؾش اٌؼٍٍّ.

 1ــ ٔغجخ ادلشبسوبد يف اٌذساعبد اٌزـجُمُخ ػً ِغزىي اجلبِؼخ واجملزّغ.
 1ــ ػذد االعبرزح اٌضائشَٓ عٕىَبً ٌٍىٍُخ ؤغجخ ٔشش حبىس ِشزشوخ يف رلالد ِزخظظخ.

اٌؼمجبد اٌيت لذ رىاعٗ اٌزٕفُز

ِبٌُخ واداسَخ.

االؿشاف ادلؼُٕخ

اٌـالة ــ اػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ ــ اٌىٍُخ ــ اجلبِؼخ واجملزّغ.

اٌزؼٍُمبد

ـــــــــــــــــــــ

ادلغئىي

ووًُ اٌىٍُخ ٌذساعبد اٌؼٍُب واٌجؾش اٌؼٍٍّ.

ادلغئىٌُخ

ووبٌخ اٌىٍُخ ٌذساعبد اٌؼٍُب واٌجؾش اٌؼٍٍّ.
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اٌزىافك ِغ اخلـخ االعزشارُغُخ :ادلجبدسح  1/4ــ ربمُك اٌزىبًِ واٌزٕغُك ثُت األلغبَ.
ادلجبدسح

صِٓ اٌزٕفُز

اخلـخ اٌزٕفُزَخ
 1ــ ثٕبء لبػذح ثُبٔبد ِزىبٍِخ ٌألٔشـخ وادلشبسَغ اٌؼٍُّخ ثُت ؤلغبَ اٌىٍُخ.

 4عٕىاد

ربمُك اٌزىبًِ واٌزٕغُك ثُت األلغبَ.
 1ــ بٔشبء وبداسح ادلخزرباد ادلشوضَخ يف ؤلغبَ اٌىٍُخ.
ادلزـٍجبدِ :ىافمخ رلٍظ اٌىٍُخ

االعزشبسح  :فشَك خرباء اخلـخ االعزشارُغُخ وػّبدح اٌزـىَش

ِٓ مت اػالِهُ ثبدلجبدسح  :ووًُ اٌىٍُخ ٌٍذساعبد اٌؼٍُب واٌجؾش اٌؼٍٍّ.

ِاششاد االداء

 1ــ ٔغجخ ادلشبسوخ يف اجملّىػبد اٌجؾضُخ ثُت األلغبَ 1 .ــ ػذد ادلخزرباد ادلٕفزح خالي فزشح اخلـخ.

اٌؼمجبد اٌيت لذ رىاعٗ اٌزٕفُز

ِبٌُخ واداسَخ.

االؿشاف ادلؼُٕخ

اٌـالة ــ اػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ ــ اٌىٍُخ ــ اجلبِؼخ.

اٌزؼٍُمبد

ـــــــــــــــــــــــ

ادلغئىي

ووًُ اٌىٍُخ ٌذساعبد اٌؼٍُب واٌجؾش اٌؼٍٍّ.

ادلغئىٌُخ

ووبٌخ اٌىٍُخ ٌذساعبد اٌؼٍُب واٌجؾش اٌؼٍٍّ.
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اٌزىافك ِغ اخلـخ االعزشارُغُخ :ادلجبدسح  1/4ــ رغىَك اخلذِبد اٌؼٍُّخ ورـٕىَغ ِظبدس اٌزّىًَ.
ادلجبدسح
رغىَك اخلذِبد اٌؼٍُّخ ورـٕىَغ ِظبدس اٌزّىًَ
ادلزـٍجبدِ :ىافمخ رلٍظ اٌىٍُخ

اخلـخ اٌزٕفُزَخ
 1ـزغىَك خذِبد األلغبَ ٌٍمـبػُت اٌؼبَ واخلبص.

 1عٕىاد

 1ــ رٕىَغ ِظبدس اٌزّىًَ ٌألٔشـخ اٌجؾضُخ
االعزشبسح  :فشَك خرباء اخلـخ االعزشارُغُخ وػّبدح اٌزـىَش

ِاششاد االداء

 1ــ ػذد اخلذِبد اٌيت َزُ رغىَمهب عٕىَب.

اٌؼمجبد اٌيت لذ رىاعٗ اٌزٕفُز

ِبٌُخ واداسَخ.

االؿشاف ادلؼُٕخ

اٌـالة ــ اػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ ــ اٌىٍُخ ــ اجلبِؼخ واجملزّغ .

اٌزؼٍُمبد

صِٓ اٌزٕفُز

 1ــ ػذد ِظبدس اٌزّىًَ.

ــــــــــــــــــــــــــ

ادلغئىي

ووًُ اٌىٍُخ ٌذساعبد اٌؼٍُب واٌجؾش اٌؼٍٍّ.

ادلغئىٌُخ

ووبٌخ اٌىٍُخ ٌذساعبد اٌؼٍُب واٌجؾش اٌؼٍٍّ.

ِٓ مت اػالِهُ ثبدلجبدسح  :ووًُ اٌىٍُخ ٌٍذساعبد اٌؼٍُب واٌجؾش اٌؼٍٍّ.
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اذلذف االعزشارُغٍ  :1رىفَت ثُئخ زلفضح بداسَب وؤوبدؽلُبً
اٌزىافك ِغ اخلـخ االعزشارُغُخ :ادلجبدسح  1/1ــ رإعُظ ورـىَش اٌزؼٍُُ اٌزايت واٌزؼٍُ ػٓ ثؼذ يف اٌؼٍىَ االعبعُخ ورـجُمبهتب.
اخلـخ اٌزٕفُزَخ

ادلجبدسح
رإعُظ ورـىَش اٌزؼٍُُ اٌزايت واٌزؼٍُ ػٓ ثؼذ

1ــ رإُِت األٔظّخ واٌرباِظ احلبعىثُخ ادلزخظظخ واٌزذسَت ػٍُهب .

يف اٌؼٍىَ االعبعُخ ورـجُمبهتب

 1ــ بغلبد وؽذح خبطخ ثبٌىعبئؾ ادلزؼذدح.

ادلزـٍجبدِ :ىافمخ رلٍظ اٌىٍُخ

االعزشبسح  :فشَك خرباء اخلـخ االعزشارُغُخ وػّبدح اٌزـىَش

ِاششاد االداء

1ــ ػذد ادلزذسثُت يف اٌىٍُخ ػًٍ ؤٔظّخ اٌزؼٍُُ اٌزايت واٌزؼٍُُ ػٓ ثؼذ.

اٌؼمجبد اٌيت لذ رىاعٗ اٌزٕفُز

ِبٌُخ واداسَخ.

االؿشاف ادلؼُٕخ

اٌـالة ــ اػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ ــ اٌىٍُخ ــ اجلبِؼخ واجملزّغ.

اٌزؼٍُمبد

ــــــــــــــــــــــ

ادلغئىي

ووًُ اٌىٍُخ ٌٍزـىَش واجلىدح وووًُ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ االداسَخ.

ادلغئىٌُخ

ووبٌخ اٌىٍُخ ٌٍزـىَش واجلىدح وووبٌخ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ االداسَخ.
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صِٓ اٌزٕفُز
 1عٕىاد
ِٓ مت اػالِهُ ثبدلجبدسح  :ووًُ اٌىٍُخ ٌٍزـىَش واجلىدح.
 1ــ ػذد اخلذِبد اٌيت رمذِهب اٌىؽذح اللغبَ اٌىٍُخ واجملزّغ.

اٌزىافك ِغ اخلـخ االعزشارُغُخ :ادلجبدسح  1/1ــ رإًُ٘ اٌـالة ٌٍّٕبفغخ اجلبدح ثغىق اٌؼًّ.
ادلجبدسح

صِٓ اٌزٕفُز

اخلـخ اٌزٕفُزَخ
 1ــ اٌذوساد اٌزذسَجُخ ٌزإًُ٘ اٌـالة ٌغىق اٌؼًّ

 1عٕىاد

رإًُ٘ اٌـالة ٌٍّٕبفغخ اجلبدح ثغىق اٌؼًّ
 1ــ دػُ ورـىَش األٔشـخ اٌالطفُخ
ادلزـٍجبدِ :ىافمخ رلٍظ اٌىٍُخ

االعزشبسح  :فشَك خرباء اخلـخ االعزشارُغُخ وػّبدح اٌزـىَش

ِٓ مت اػالِهُ ثبدلجبدسح  :ووًُ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ االوبدؽلُخ وووًُ
اٌىٍُخ ٌٍزـىَش واجلىدح.

ِاششاد االداء

1ـ ػذد اٌذوساد اٌزذسَجُخ ادلٕفزح ؤغجخ ػذد اٌـالة ادلغزفُذَٓ 1 .ــ ػذد األٔشـخ اٌالطفُخ يف اٌىٍُخ.

اٌؼمجبد اٌيت لذ رىاعٗ اٌزٕفُز

ِبٌُخ واداسَخ

االؿشاف ادلؼُٕخ

اٌـالة ــ اػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ ــ اٌىٍُخ ــ اجلبِؼخ واجملزّغ .

اٌزؼٍُمبد

ـــــــــــــــــــــــ

ادلغئىي

ووًُ اٌىٍُخ ٌٍزـىَش واجلىدح وووًُ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ االداسَخ.

ادلغئىٌُخ

ووبٌخ اٌىٍُخ ٌٍزـىَش واجلىدح وووبٌخ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ االداسَخ.
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اٌزىافك ِغ اخلـخ االعزشارُغُخ :ادلجبدسح  4/1ــ اٌزىاطً اٌفبػً ِغ اخلشغلُت وادلزمبػذَٓ.
ادلجبدسح

صِٓ اٌزٕفُز

اخلـخ اٌزٕفُزَخ
 1ــ رإعُظ ساثـخ خشغلٍ وٍُخ اٌؼٍىَ

عٕخ واؽذح

اٌزىاطً اٌفبػً ِغ اخلشغلُت وادلزمبػذَٓ
 1ــ رإعُظ ساثـخ ادلزمبػذَٓ
ادلزـٍجبدِ :ىافمخ رلٍظ اٌىٍُخ

االعزشبسح  :فشَك خرباء اخلـخ االعزشارُغُخ وػّبدح اٌزـىَش

ِٓ مت اػالِهُ ثبدلجبدسح  :ووًُ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ االوبدؽلُخ وووًُ اٌىٍُخ ٌٍزـىَش
واجلىدح.

ِاششاد االداء

1ــ ٔغجخ اخلشغلُت يف لبػذح اٌجُبٔبد  1ــ ٔغجخ ادلزمبػذَٓ يف لبػذح اٌجُبٔبد و ٔغجخ ِغبعلخ ادلزمبػذَٓ يف ِهبَ اٌىٍُخ اٌؼٍُّخ.

اٌؼمجبد اٌيت لذ رىاعٗ اٌزٕفُز

بداسَخ فمؾ.

االؿشاف ادلؼُٕخ

اٌـالة ــ اػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ ــ اٌىٍُخ ــ اجلبِؼخ واجملزّغ .

اٌزؼٍُمبد

ـــــــــــــــــــــ

ادلغئىي

ووًُ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ األوبدؽلُخ وووًُ اٌىٍُخ ٌٍزـىَش واجلىدح

ادلغئىٌُخ

ووبٌخ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ األوبدؽلُخ وووبٌخ اٌىٍُخ ٌٍزـىَش واجلىدح
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اٌزىافك ِغ اخلـخ االعزشارُغُخ :ادلجبدسح  1/1ــ رشغُغ وربفُض ادلىظفُت ػًٍ االثذاع.
ادلجبدسح

صِٓ اٌزٕفُز

اخلـخ اٌزٕفُزَخ
اعزؾذاس عىائض وِىبفأد وشهبداد رمذَش عٕىَخ ٌٍزبِف:

رشغُغ وربفُض ادلىظفُت ػًٍ االثذاع

ادلزـٍجبدِ :ىافمخ رلٍظ اٌىٍُخ

ــ عبئضح ؤفؼً سئُظ لغُ

ــ عبئضح ؤفؼً ِىظف

ــ عبئضح ؤفؼً بداسح

االعزشبسح  :فشَك خرباء اخلـخ االعزشارُغُخ وػّبدح اٌزـىَش

ِاششاد االداء

ػذد ادلزٕبفغُت ًٌُٕ اجلىائض.

اٌؼمجبد اٌيت لذ رىاعٗ اٌزٕفُز

ِبٌُخ وبداسَخ

االؿشاف ادلؼُٕخ

اٌـالة ــ اػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ ــ اٌىٍُخ ــ اجلبِؼخ واجملزّغ .

اٌزؼٍُمبد

ــــــــــــــــــــــــ

ادلغئىي

ووًُ اٌىٍُخ ٌٍزـىَش واجلىدح

ادلغئىٌُخ

ووبٌخ اٌىٍُخ ٌٍزـىَش واجلىدح
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عٕزُت

ِٓ مت اػالِهُ ثبدلجبدسح  :ووًُ اٌىٍُخ ٌٍزـىَش واجلىدح .

اٌزىافك ِغ اخلـخ االعزشارُغُخ :ادلجبدسح  1/1ــ ٔظبَ فشص ربغُت االداء وصَبدح اٌمذساد.
ادلجبدسح
ٔظبَ فشص ربغُت االداء وصَبدح اٌمذساد

صِٓ اٌزٕفُز

اخلـخ اٌزٕفُزَخ
رإعُظ ٔظبَ ِشبسوخ ِٕغىيب اٌىٍُخ يف ربغُت اٌؼًّ االوبدؽلٍ واالداسٌ

ادلزـٍجبدِ :ىافمخ رلٍظ اٌىٍُخ

االعزشبسح  :فشَك خرباء اخلـخ االعزشارُغُخ وػّبدح اٌزـىَش

ِاششاد االداء

ػذد ادلشبسوُت ِٓ ِٕغىيب اٌىٍُخ يف ٘زا إٌظبَ.

اٌؼمجبد اٌيت لذ رىاعٗ اٌزٕفُز

اداسَخ فمؾ.

االؿشاف ادلؼُٕخ

اٌـالة ــ اػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ ــ اٌىٍُخ ــ اجلبِؼخ واجملزّغ .

اٌزؼٍُمبد

ــــــــــــــــــــــ

ادلغئىي

ووًُ اٌىٍُخ ٌٍزـىَش واجلىدح وووًُ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ االداسَخ.

ادلغئىٌُخ

ووبٌخ اٌىٍُخ ٌٍزـىَش واجلىدح وووبٌخ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ االداسَخ.

ِٓ مت اػالِهُ ثبدلجبدسح  :ووًُ اٌىٍُخ ٌٍزـىَش واجلىدح وووًُ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ
االداسَخ
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عٕزُت

اذلذف االعزشارُغٍ  :1اعزمـبة األفؼً ِٓ ؤػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ واٌـالة
اٌزىافك ِغ اخلـخ االعزشارُغُخ :ادلجبدسح  1/1ــ اعزمـبة اٌىفبءاد اٌؼٍُّخ ادلزُّضح ِٓ ؤػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ.
ادلجبدسح
اعزمـبة اٌىفبءاد اٌؼٍُّخ ادلزُّضح ِٓ ؤػؼبء
ُ٘ئخ اٌزذسَظ
ادلزـٍجبدِ :ىافمخ رلٍظ اٌىٍُخ

اخلـخ اٌزٕفُزَخ
رىفَت اٌجُئخ اٌزؼٍُُّخ واٌجؾضُخ واإلداسَخ ادلٕبعجخ

ِغزّش

االعزشبسح  :فشَك خرباء اخلـخ االعزشارُغُخ وػّبدح اٌزـىَش

ِاششاد االداء

دسعخ اٌشػً اٌىظُفٍ .

اٌؼمجبد اٌيت لذ رىاعٗ اٌزٕفُز

ِبٌُخ واداسَخ

االؿشاف ادلؼُٕخ

اٌـالة ــ اػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ ــ اٌىٍُخ ــ اجلبِؼخ.

اٌزؼٍُمبد

ــــــــــــــــــــ

ادلغئىي

ووًُ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ األوبدؽلُخ

ادلغئىٌُخ

ووبٌخ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ األوبدؽلُخ

صِٓ اٌزٕفُز
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ِٓ مت اػالِهُ ثبدلجبدسح  :ووًُ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ األوبدؽلُخ

اٌزىافك ِغ اخلـخ االعزشارُغُخ :ادلجبدسح  1/1ــ اعزمـبة ؿالة اٌذساعبد اٌؼٍُب ادلزُّضَٓ.
ادلجبدسح
اعزمـبة ؿالة اٌذساعبد اٌؼٍُب ادلزُّضَٓ
ادلزـٍجبدِ :ىافمخ رلٍظ اٌىٍُخ

اخلـخ اٌزٕفُزَخ
اعزمـبة ؿالة اٌذساعبد اٌؼٍُب ادلزُّضَٓ

 1عٕىاد

االعزشبسح  :فشَك خرباء اخلـخ االعزشارُغُخ وػّبدح اٌزـىَش

ِاششاد االداء

ٔغجخ لجىي اٌـالة و ٔغجخ لجىي اٌـالة اٌىافذَٓ.

اٌؼمجبد اٌيت لذ رىاعٗ اٌزٕفُز

بداسَخ .

االؿشاف ادلؼُٕخ

اٌـالة ــ اػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ ــ اٌىٍُخ ــ اجلبِؼخ.

اٌزؼٍُمبد

ـــــــــــــــــ

ادلغئىي

ووًُ اٌىٍُخ ٌٍذساعبد اٌؼٍُب واٌجؾش اٌؼٍٍّ

ادلغئىٌُخ

ووبٌخ اٌىٍُخ ٌٍذساعبد اٌؼٍُب واٌجؾش اٌؼٍٍّ

صِٓ اٌزٕفُز
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ِٓ مت اػالِهُ ثبدلجبدسح  :ووًُ اٌىٍُخ ٌٍذساعبد اٌؼٍُب واٌجؾش اٌؼٍٍّ

اذلذف االعزشارُغٍ  :6بلبِخ ششاوبد فبػٍخ زلٍُب وػبدلُب
اٌزىافك ِغ اخلـخ االعزشارُغُخ :ادلجبدسح  1/6ــ ثٕبء ششاوخ ِغ اجلبِؼبد وِشاوض اٌجؾش اٌؼبدلُخ.
ادلجبدسح

صِٓ اٌزٕفُز

اخلـخ اٌزٕفُزَخ
 1ــ رفؼًُ اٌششاوخ ِغ اجلبِؼبد اٌؼبدلُخ وادلشاوض ادلزخظظخ

ثٕبء ششاوخ ِغ اجلبِؼبد وِشاوض اٌجؾش اٌؼبدلُخ

 1ــ رـىَش اٌششاوخ اٌجؾضُخ ِغ اجلبِؼبد وادلشاوض اٌجؾضُخ

ِغزّش

 4ــ رفؼًُ رجبدي اػؼبء ُ٘ئخ اٌذسَظ ثُت اجلبِؼبد وادلشاوض اٌؼٍُّخ
 1ــ رفؼًُ رجبدي ؿالة اٌذساعبد اٌؼٍُبيف اجلبِؼبد وِشاوض اٌجؾىس

ادلزـٍجبدِ :ىافمخ رلٍظ اٌىٍُخ

االعزشبسح  :فشَك خرباء اخلـخ االعزشارُغُخ وػّبدح اٌزـىَش

ِٓ مت اػالِهُ ثبدلجبدسح  :ووالء اٌىٍُخ ٌٍزـىَش واجلىدح وٌٍذساعبد
اٌؼٍُب واٌجؾش اٌؼٍٍّ

ِاششاد االداء

ػذد اٌششاوبد ِغ اجلبِؼبد وادلشاوض ادلزخظظخ اٌيت زب ذَ اٌزؼٍُُ اٌزايت واٌزؼٍُُ ػٓ ثؼذ 1 .ــ ػذد ارفبلُبد اٌزىؤِخ واٌششاوخ و ػذد اجملّىػبد
اٌجؾضُخ 4 .ـ ػذد ؤػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ ادلشبسوُت 1 .ــ ػذد اٌـالة ادلشبسوُت يف ٘زا اٌربٔبِظ.

اٌؼمجبد اٌيت لذ رىاعٗ اٌزٕفُز

ِبٌُخ واداسَخ

االؿشاف ادلؼُٕخ

اٌـالة ــ اػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ ــ اٌىٍُخ ــ اجلبِؼخ.

اٌزؼٍُمبد

ــــــــــــــــــــ

ادلغئىي

ووًُ اٌىٍُخ ٌٍزـىَش واجلىدح وووًُ اٌىٍُخ ٌٍذساعبد اٌؼٍُب واٌجؾش اٌؼٍٍّ

ادلغئىٌُخ

ووبٌخ اٌىٍُخ ٌٍزـىَش واجلىدح وووبٌخ اٌىٍُخ ٌٍذساعبد اٌؼٍُب واٌجؾش اٌؼٍٍّ
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اٌزىافك ِغ اخلـخ االعزشارُغُخ :ادلجبدسح  1/6ــ ثٕبء ششاوخ ِغ اجلبِؼبد وِشاوض اٌجؾش احملٍُخ.
ادلجبدسح

صِٓ اٌزٕفُز

اخلـخ اٌزٕفُزَخ
 1ــ رفؼًُ اٌششاوخ ِغ اجلبِؼبد احملٍُخ وادلشاوض ادلزخظظخ

ثٕبء ششاوخ ِغ اجلبِؼبد وِشاوض اٌجؾش احملٍُخ

 1ــ رـىَش اٌششاوخ اٌجؾضُخ ِغ اجلبِؼبد وادلشاوض اٌجؾضُخ احملٍُخ

ِغزّش

 4ــ رفؼًُ رجبدي اػؼبء ُ٘ئخ اٌذسَظ ثُت اجلبِؼبد وادلشاوض اٌؼٍُّخ زلٍُب
 1ــ رفؼًُ رجبدي ؿالة اٌذساعبد اٌؼٍُبيف اجلبِؼبد وِشاوض اٌجؾىس

ادلزـٍجبدِ :ىافمخ رلٍظ اٌىٍُخ
ِاششاد االداء

االعزشبسح  :فشَك خرباء اخلـخ االعزشارُغُخ وػّبدح اٌزـىَش

ِٓ مت اػالِهُ ثبدلجبدسح  :ووالء اٌىٍُخ ٌٍزـىَش واجلىدح وٌٍذساعبد
اٌؼٍُب واٌجؾش اٌؼٍٍّ

1ــ ػذد اٌششاوبد ِغ اجلبِؼبد وادلشاوض ادلزخظظخ اٌيت زبذَ اٌزؼٍُُ اٌزايت واٌزؼٍُُ ػٓ ثؼذ 1 .ــ ػذد ارفبلُبد اٌزىؤِخ واٌششاوخ و ػذد اجملّىػبد
اٌجؾضُخ 4 .ـ ػذد ؤػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ ادلشبسوُت 1 .ــ ػذد اٌـالة ادلشبسوُت يف ٘زا اٌربٔبِظ.

اٌؼمجبد اٌيت لذ رىاعٗ اٌزٕفُز

ِبٌُخ واداسَخ

االؿشاف ادلؼُٕخ

اٌـالة ــ اػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ ــ اٌىٍُخ ــ اجلبِؼخ.

اٌزؼٍُمبد

ــــــــــــــــــــ

ادلغئىي

ووًُ اٌىٍُخ ٌٍزـىَش واجلىدح وووًُ اٌىٍُخ ٌٍذساعبد اٌؼٍُب واٌجؾش اٌؼٍٍّ

ادلغئىٌُخ

ووبٌخ اٌىٍُخ ٌٍزـىَش واجلىدح وووبٌخ اٌىٍُخ ٌٍذساعبد اٌؼٍُب واٌجؾش اٌؼٍٍّ
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اذلذف االعزشارُغٍ  :7رشعُخ اٌضمبفخ اٌؼٍُّخ ورإطًُ فٍغفخ اٌؼٍىَ
اٌزىافك ِغ اخلـخ االعزشارُغُخ :ادلجبدسح  1/7ــ ٔشش اٌضمبفخ اٌؼٍُّخ ٌذي ششائؼ اجملزّغ وثش لُُ اإلٔزبط وؤخاللُبد اٌؼًّ وادلغاوٌُخ اإلعزّبػُخ.
ادلجبدسح
ٔشش اٌضمبفخ اٌؼٍُّخ ٌذي ششائؼ اجملزّغ وثش لُُ
اإلٔزبط وؤخاللُبد اٌؼًّ وادلغاوٌُخ اإلعزّبػُخ
ادلزـٍجبدِ :ىافمخ رلٍظ اٌىٍُخ

اخلـخ اٌزٕفُزَخ

صِٓ اٌزٕفُز
عٕزُت

اعزؾذاس ِٕزذي اٌضمبفخ اٌؼٍُّخ
االعزشبسح  :فشَك خرباء اخلـخ االعزشارُغُخ وػّبدح اٌزـىَش

ِاششاد االداء

ػذد ؤىػُخ ادلىاد اٌؼٍُّخ ادلىصػخ ؤغجخ ادلغبعلبد اٌؼٍُّخ اخلبسعُخ.

اٌؼمجبد اٌيت لذ رىاعٗ اٌزٕفُز

ِبٌُخ واداسَخ.

االؿشاف ادلؼُٕخ

اٌـالة ــ اػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ ــ اٌىٍُخ ــ اجلبِؼخ.

اٌزؼٍُمبد

ـــــــــــــــــــــ

ادلغئىي

ووًُ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ اإلداسَخ

ادلغئىٌُخ

ووبٌخ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ اإلداسَخ
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ِٓ مت اػالِهُ ثبدلجبدسح  :ووًُ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ االداسَخ

اٌزىافك ِغ اخلـخ االعزشارُغُخ :ادلجبدسح  1/7ــ رُّٕخ سوػ اإلثذاع واإلثزىبس ورـىَش ادلهبساد اٌؼٍُّخ ألفشاد اجملزّغ .
ادلجبدسح
رُّٕخ سوػ اإلثذاع واإلثزىبس ورـىَش ادلهبساد اٌؼٍُّخ
ألفشاد اجملزّغ
ادلزـٍجبدِ :ىافمخ رلٍظ اٌىٍُخ

صِٓ اٌزٕفُز

اخلـخ اٌزٕفُزَخ

 4عٕىاد

رإعُظ ٔىادٌ ػٍُّخ ثإلغبَ اٌىٍُخ
االعزشبسح  :فشَك خرباء اخلـخ االعزشارُغُخ وػّبدح اٌزـىَش

ِاششاد االداء

ػذد إٌىادٌ اجلذَذح و ػذد ادلشبسوُت.

اٌؼمجبد اٌيت لذ رىاعٗ اٌزٕفُز

ِبٌُخ واداسَخ.

االؿشاف ادلؼُٕخ

اٌـالة ــ اػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ ــ اٌىٍُخ ــ اجلبِؼخ.

اٌزؼٍُمبد

ــــــــــــــــــــــ

ادلغئىي

ووًُ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ اإلداسَخ.

ادلغئىٌُخ

ووبٌخ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ اإلداسَخ.

61

ِٓ مت اػالِهُ ثبدلجبدسح  :ووًُ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ االداسَخ

اٌزىافك ِغ اخلـخ االعزشارُغُخ :ادلجبدسح  4/7ــ رىصُك اٌؼاللخ ثىعبئً اإلػالَ.
ادلجبدسح

رىصُك اٌؼاللخ ثىعبئً اإلػالَ
ادلزـٍجبدِ :ىافمخ رلٍظ اٌىٍُخ

صِٓ اٌزٕفُز

اخلـخ اٌزٕفُزَخ

عٕخ واؽذح

رإعُظ وؽذح اإلرظبي اإلػالٍِ
االعزشبسح  :فشَك خرباء اخلـخ االعزشارُغُخ وػّبدح اٌزـىَش

ِٓ مت اػالِهُ ثبدلجبدسح  :ووًُ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ االداسَخ

ِاششاد االداء

 1ــ ٔغجخ ِغبعلخ وعبئً اإلػالَ يف ؤٔشـخ اٌىٍُخ  1ــ ٔغجخ ِغبعلخ ِٕغىيب اٌىٍُخ يف وعبئً اإلػالَ ادلخزٍفخ.

اٌؼمجبد اٌيت لذ رىاعٗ اٌزٕفُز

ِبٌُخ واداسَخ.

االؿشاف ادلؼُٕخ

اٌـالة ــ اػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ ــ اٌىٍُخ ــ اجلبِؼخ.

اٌزؼٍُمبد

ـــــــــــــــــــ

ادلغئىي

ووًُ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ اإلداسَخ

ادلغئىٌُخ

ووبٌخ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ اإلداسَخ
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ُِضأُخ اخلـخ
ادلُضأُخ ادلـٍىثخ ( ثبٌشَبي )

ِالؽظبد

اذلذف االعزشارُغٍ ٌٍىٍُخ

 1عٕىاد

٘1141ـ

ٍُِ 18ىْ

ٌىبًِ ادلجبدساد

 1عٕىاد

٘1141ـ

ٍُِ 9ىْ

ٌىبًِ ادلجبدساد

اذلذف االعزشارُغٍ  :4االعزخذاَ األِضً ٌٍّىاسد واٌزمُٕخ احلذَضخ

 1عٕىاد

٘1141ـ

ٍُِ 111ىْ

ٌىبًِ ادلجبدساد

اذلذف االعزشارُغٍ  :1رىفَت ثُئخ زلفضح بداسَب وؤوبدؽلُبً

 1عٕىاد

٘1141ـ

ٍُِ 14ىْ

ٌىبًِ ادلجبدساد

 1عٕىاد

٘1141ـ

ٍُِ 1.1ىْ

ٌىبًِ ادلجبدساد

اذلذف االعزشارُغٍ  :6بلبِخ ششاوبد فبػٍخ زلٍُب وػبدلُب

 1عٕىاد

٘1141ـ

ٍُِ 11ىْ

ٌىبًِ ادلجبدساد

اذلذف االعزشارُغٍ  :7رشعُخ اٌضمبفخ اٌؼٍُّخ ورإطًُ فٍغفخ اٌؼٍىَ

 1عٕىاد

٘1141ـ

ٍُِ 1.1ىْ

ٌىبًِ ادلجبدساد

اذلذف االعزشارُغٍ  :1ربمُك اٌزُّض يف اٌزؼٍُُ اٌؼبِف واٌجؾش اٌؼٍٍّ
وخذِخ اجملزّغ
اذلذف االعزشارُغٍ  :1رـىَش وربمُك اٌغجً اٌىفٍُخ ثؼّبْ عىدح األداء
وادلخشعبد

اذلذف االعزشارُغٍ  :1اعزمـبة األفؼً ِٓ ؤػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ
واٌـالة

ادلذح اٌالصِخ ٌزؾمُمٗ

ربسَخ اٌجذاَخ

 رلّىع ادلُضأُخ ِ )111.111.111( :ئزبْ واصٕزب ػشش ٍُِىْ سَبي عؼىدٌ .
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رفبطًُ ادلُضأُخ
اذلذف االعزشارُغٍ  :1ربمُك اٌزُّض يف اٌزؼٍُُ اٌؼبِف واٌجؾش اٌؼٍٍّ وخذِخ اجملزّغ
ادلجبدسح  :1/1ربغُت عىدح إٌشش اٌؼٍٍّ واٌزُّض يف ؤحببس اٌؼٍىَ األعبعُخ واٌزـجُمٍ .
ّ
1/1/1

املػازٜع
تطٜٛس ايبٓ ١ٝايتشتٚ ١ٝايتذٗٝصات ايبشج١ٝ
يًٓػاط ايبشجٞ

املد ٠بايطٓٛات

تازٜذ ايبد٤

َطتُس

1432

اضتشداخ ٚتطٜٛس اجملُٛعات ايبشج١ٝ
2/1/1

3/1/1
4/1/1

ٚنساض ٞايبشٛخ َٚسانص ايتُٝص
تػذٝع ايٓػس ايعًُ ٞيف اجملالت ايعًُ١ٝ
املسَٛق١
دعِ ايتأيٝف ٚايرتمجٚ ١إصداز اجملالت
املتُٝص٠

َطتُس

1432

َطتُس

1432

َطتُس

1432

اؾٗ ١املطؤٚي١
ٚناي ١ايهً ١ٝيًدزاضات
ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٞ
ٚناي ١ايهً ١ٝيًدزاضات
ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٞ
ٚناي ١ايهً ١ٝيًدزاضات
ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٞ
ٚناي ١ايهً ١ٝيًدزاضات
ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٞ

املٛازد ايالشَ١

املدضط املايٞ

ؾٓ ١االضتػازات ايدٚي١ٝ

 ًَٕٛٝ 20زٜاٍ

َسنص ايتٓطٝل ٚايتطٜٛل

 ًَٕٛٝ 4زٜاٍ

ؾٓ ١ايتُٝص ايبشجٞ

 500أيف زٜاٍ

ؾٓ ١ايتُٝص ايبشجٞ

 500أيف زٜاٍ

َالسعات

ادلجبدسح  :1/1رىصُك اٌشواثؾ ثرباِظ اٌزُّٕخ اٌىؿُٕخ.
ّ

1/2/1

املػازٜع

املد ٠بايطٓٛات

تازٜذ ايبد٤

اؾٗ ١املطؤٚي١

إْػاٚ ٤سد ٠دزاض ١استٝادات ضٛم ايعٌُ

2

1432

ٚناي ١ايهً ١ٝيًدزاضات

ٚتُٓ ١ٝاالقتضاد املعسيف

ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٞ
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املٛازد ايالشَ١

املدضط املايٞ

َسنص ايتٓطٝل ٚايتطٜٛل

 500أيف زٜاٍ

َالسعات

ادلجبدسح  :4/1رـىَش وربذَش ثشاِظ اٌذساعبد اٌؼٍُب.
املػازٜع

ّ

املد ٠بايطٓٛات

تازٜذ ايبد٤

تطٜٛس بساَر ايدزاضات ايعًٝا اؿاي١ٝ
1/3/1

ٚاضتشداخ ٚتطٜٛس بساَر دزاض ١ٝذات صف١

َطتُس

ٖ1432ـ

ب١ٝٓٝ

اؾٗ ١املطؤٚي١

ٚناي ١ايهً ١ٝيًدزاضات
ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٞ

املٛازد ايالشَ١

املدضط املايٞ

َالسعات

 ؾإ ايدزاضات ايعًٝا -ؾإ ايدزاضات ايعًٝا

 ًَٕٛٝ 1.5زٜاٍ

ٚايبشح ايعًُ ٞباألقطاّ

ادلجبدسح  1/1رؼضَض اٌؼاللخ ثُت ادلخزظُت واجملزّغ وادلغبعلخ يف ؽً ِشىالرٗ اٌؼٍُّخ.
ّ

املػازٜع

1/4/1

تأضٝظ ؾٓ ١اـربا ٚ ٤اإلضتػازٜني

املد ٠بايطٓٛات

تازٜذ ايبد٤

1

1432

اؾٗ ١املطؤٚي١
ٚناي ١ايهً ١ٝيًػؤٕٚ
اإلداز١ٜ
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املٛازد ايالشَ١

املدضط املايٞ

ؾٓ ١اـرباٚ ٤االضتػازٜني

ًَ ٕٛٝزٜاٍ

َالسعات

اذلذف االعزشارُغٍ  :1رـىَش وربمُك اٌغجً اٌىفٍُخ ثؼّبْ عىدح األداء وادلخشعبد
ادلجبدسح  :1/1رـىَش ٔظبَ ؽذَش وشبًِ ٌٍغىدح َغزفُذ ِٓ اٌزغبسة اٌؼبدلُخ اٌشائذح ٌزؾغُت األداء.
ّ

املد ٠بايطٓٛات

املػازٜع

تازٜذ ايبد٤

اؿض ٍٛعً ٢اعتُاد أنادمي ٞؾُٝع
1/1/2

بساَر نً ١ٝايعً ١٦ٖٝ َٔ ّٛدٚيَ ١ٝعسٚف١

3

1428

اؾٗ ١املطؤٚي١

املٛازد ايالشَ١

ٚناي ١ايهً ١ٝيًتطٜٛس

ؾإ االعتُاد األنادمي ٞيف

ٚاؾٛد٠

ايهًٚ ١ٝاألقطاّ

ٚناي ١ايهً ١ٝيًتطٜٛس

ؾإ االعتُاد األنادمي ٞيف

ٚاؾٛد٠

ايهًٚ ١ٝاألقطاّ

َٚعتُد ٠داخًًٝا ٚخازدٝاً
اؿض ٍٛعً ٢اعتُاد أنادمي ٞؾُٝع
2/1/2

بساَر نً ١ٝايعً َٔ ّٛاهل ١٦ٝايٛطٓ١ٝ

3

1431

يًتكٚ ِٜٛاالعتُاد األنادمي.NCAAA ٞ
سض ٍٛنً ١ٝايعً ّٛعً ٢غٗاد٠
3/1/2

" ISO

 "9001:2008إداز ٠اؾٛد ١٦ٖٝ َٔ ٠دٚي١ٝ

3

1432

ٚناي ١ايهً ١ٝيًتطٜٛس
ٚاؾٛد٠

َعسٚفَٚ ١عتُد ٠داخًًٝا ٚخازدٝاً

املدضط املايٞ

َالسعات

ًَ ٕٛٝزٜاٍ

 ًَٕٛٝ 3زٜاٍ

 500ايف زٜاٍ
ٚسد ٠اؾٛد٠

بٓاْ ٤عاّ داخً ٞيتشطني اؾٛد ٠ؾُٝع
4/1/2

ايعًُٝات ٚاالدسا٤ات ألْػط ١نً ١ٝايعًّٛ
ٜػٌُ ؼدٜد َؤغسات األداٚ ،٤طسم قٝاضٗا،

3

1432

ٚناي ١ايهً ١ٝيًتطٜٛس
ٚاؾٛد٠

ٚسد ٠اؾٛد٠

 500ايف زٜاٍ

ٚتفعًٗٝا

ادلجبدسح  :1/1ربذَش اٌزخظظبد واٌرباِظ اٌذساعُخ دلشؽٍخ اٌجىبٌىسَىط.
ّ

1/2/2
2/2/2

املػازٜع

تطٜٛس ايرباَر ايدزاض ١ٝاؿاي١ٝ
ٚاضتشداخ بساَر دزاض ١ٝذات صف ١ب١ٝٓٝ
تفع ٌٝبساَر ايتدزٜب ايتعاْٞٚ

املد ٠بايطٓٛات

تازٜذ ايبد٤

َطتُس

1432

َطتُس

1432

اؾٗ ١املطؤٚي١

املٛازد ايالشَ١

ٚناي ١ايهً ١ٝيًػؤٕٚ

ؾٓ ١اـطط ٚاملٓاٖر

األنادمي١ٝ

ايدزاض١ٝ

ٚناي ١ايهً ١ٝيًػؤٕٚ
األنادمي١ٝ
65

ؾٓ ١ايتدزٜب ايتعاْٞٚ

املدضط املايٞ

 ًَٕٛٝ 2زٜاٍ
 ًَٕٛٝ 2زٜاٍ

َالسعات

اذلذف االعزشارُغٍ  :4االعزخذاَ األِضً ٌٍّىاسد واٌزمُٕخ احلذَضخ
ادلجبدسح  :1/4االعزفبدح ِٓ األٔظّخ احلذَضخ واٌزمُٕخ اإلداسَخ.
ّ
1/1/3
2/1/3
3/1/3
4/1/3

املػازٜع

املد ٠بايطٓٛات

تازٜذ ايبد٤

5

1432

تطٜٛس ٚصٝاْٚ ١زش ايهً١ٝ

5

1432

إداز ٠ايهً١ٝ

تدزٜب ايفٓٝني يف ايٛزش ٚاألقطاّ

5

1432

ٚناي ١ايهً ١ٝيًػؤٕٚ

5

1432

اضتدداّ األْعُ ١اؿدٜجٚ ١ايتكٓ ١ٝاإلداز١ٜ
يف تطٝري أعُاٍ ايهً ١ٝاإلداز١ٜ

اؾٗ ١املطؤٚي١
ٚناي ١ايهً ١ٝيًػؤٕٚ
اإلداز١ٜ

اإلداز١ٜ
تأثٝح َهاتب ايهًٚ ١ٝاألقطاّ

ٚناي ١ايهً ١ٝيًػؤٕٚ
اإلداز١ٜ

املٛازد ايالشَ١

املدضط املايٞ

ؾٓ ١املتابع ١اإلداز١ٜ

 ًَٕٛٝ 2زٜاٍ

ؾٓ ١ايٛزش

 ًَٕٛٝ 3زٜاٍ

ؾٓ ١املعاٌَ ٚاملدتربات

 ًَٕٛٝ 3زٜاٍ

ؾٓ ١املتابع ١اإلداز١ٜ

 ًَٕٛٝ 10زٜاٍ

َالسعات

ادلجبدسح  :1/4ربذَش اٌزغهُضاد وربغُت اٌذػُ اٌفٍت.
ّ

املػازٜع

املد ٠بايطٓٛات

تازٜذ ايبد٤

1/2/3

ؼدٜح املعاٌَ ايطالب١ٝ

5

1432

2/2/3

ؼدٜح كتربات اؿاضب اآلي ٞايطالب١ٝ

5

1432

اؾٗ ١املطؤٚي١
ٚناي ١ايهً ١ٝيًػؤٕٚ
اإلداز١ٜ
ٚناي ١ايهً ١ٝيًػؤٕٚ
اإلداز١ٜ
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املٛازد ايالشَ١
ؾٓ ١املعاٌَ ٚاملدتربات
ؾٓ ١اؿاضب

املدضط املايٞ
 ًَٕٛٝ 80زٜاٍ
ضعٛدٟ
 ًَٕٛٝ 40زٜاٍ

َالسعات

ادلجبدسح  :4/4رـىَش ورُّٕخ ادلىاسد اٌجششَخ يف رلبي اٌجؾش اٌؼٍٍّ.
ّ

1/3/3

2/3/3

املػازٜع

املد٠

تازٜذ ايبد٤

اؾٗ ١املطؤٚي١

تأٖ ٌٝايهفا٤ات ايبػس ١ٜيف املُازضات

5

1432

ٚناي ١ايهً ١ٝيدزاضات

اضتكطاب األضاتر ٠ايصا٥سٚ ٜٔاملٓح

5

1432

ايتطبٝك١ٝ

ايدٚي١ٝ

بايطٓٛات

ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٞ
ٚناي ١ايهً ١ٝيدزاضات
ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٞ

املٛازد ايالشَ١

املدضط املايٞ

َسنص ايتٓطٝل ٚايتطٜٛل

 ًَٕٛٝ 2زٜاٍ

َسنص ايتٓطٝل ٚايتطٜٛل

ًَ ٕٛٝزٜاٍ

َالسعات

ادلجبدسح  :1/4ربمُك اٌزىبًِ واٌزٕغُك ثُت األلغبَ.
ّ

1/4/3

2/4/3

املػازٜع

املد ٠بايطٓٛات

تازٜذ ايبد٤

اؾٗ ١املطؤٚي١

بٓا ٤قاعد ٠بٝاْات َتهاًَ ١يألْػط١

3

1432

ٚناي ١ايهً ١ٝيدزاضات

إْػاٚ ٤إداز ٠املدتربات املسنص ١ٜيف

3

1432

ٚاملػازٜع ايعًُ ١ٝبني أقطاّ ايهً١ٝ

أقطاّ ايهً١ٝ

ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٞ

املٛازد ايالشَ١

 ؾٓ ١ايتٓطٝل ٚايتطٜٛل -ؾٓ ١االغساف عً ٢قاعد٠

ًَ ٕٛٝزٜاٍ

ايبٝاْات

ٚناي ١ايهً ١ٝيدزاضات

ؾٓ ١االغساف عً٢

ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٞ

املدتربات املسنص١ٜ
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املدضط املايٞ

 ًَٕٛٝ 3زٜاٍ

َالسعات

ادلجبدسح  :1/4رغىَك اخلذِبد اٌؼٍُّخ ورـٕىَغ ِظبدس اٌزّىًَ.
ّ

1/5/3
2/5/3

املػازٜع

تطٜٛل خدَات األقطاّ يًكطاعني ايعاّ
ٚاـاظ
تٜٓٛع َضادز ايتُ ٌٜٛيألْػط ١ايبشج١ٝ

املد ٠بايطٓٛات

تازٜذ ايبد٤

5

1432

5

ٖ1432ـ

اؾٗ ١املطؤٚي١

ٚناي ١ايهً ١ٝيدزاضات
ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٞ
ٚناي ١ايهً ١ٝيدزاضات
ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٞ

املٛازد ايالشَ١

املدضط املايٞ

َسنص ايتٓطٝل ٚايتطٜٛل

 ًَٕٛٝ 2زٜاٍ

َسنص ايتٓطٝل ٚايتطٜٛل

ــــــ

َالسعات

اذلذف االعزشارُغٍ  :1رىفَت ثُئخ زلفضح بداسَب وؤوبدؽلُبً
ادلجبدسح  :1/1رإعُظ ورـىَش اٌزؼٍُُ اٌزايت واٌزؼٍُ ػٓ ثؼذ يف اٌؼٍىَ االعبعُخ ورـجُمبهتب.
ّ
1/1/4

2/1/4

املػازٜع
تأَني األْعُٚ ١ايرباَر اؿاضٛب١ٝ
املتدضضٚ ١ايتدزٜب عًٗٝا
إجياد ٚسد ٠خاص ١بايٛضا٥ط املتعدد٠

املد٠
بايطٓٛات

تازٜذ ايبد٤

4

1432

4

1432

اؾٗ ١املطؤٚي١

املٛازد ايالشَ١

ٚناي ١ايهً ١ٝيًتطٜٛس

ٚسد ٠ايتعً ِٝايراتٚ ٞايتعًِ

ٚاؾٛد٠

عٔ بعد

ٚناي ١ايهً ١ٝيًتطٜٛس

ٚسد ٠ايتعً ِٝايراتٚ ٞايتعًِ

ٚاؾٛد٠

عٔ بعد
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املدضط املايٞ
 ًَٕٛٝ 5زٜاٍ

ًَ ٕٛٝزٜاٍ

َالسعات

ادلجبدسح  :1/1رإًُ٘ اٌـالة ٌٍّٕبفغخ اجلبدح ثغىق اٌؼًّ.
ّ

1/2/4

2/2/4

املػازٜع
ايدٚزات ايتدزٜب ١ٝيتأٖ ٌٝايطالب يطٛم
ايعٌُ

دعِ ٚتطٜٛس األْػط ١ايالصف١ٝ

املد٠
بايطٓٛات

تازٜذ ايبد٤

5

1432

5

1432

اؾٗ ١املطؤٚي١
ٚناي ١ايهً ١ٝيًػؤٕٚ
األنادمي١ٝ

ٚناي ١ايهً ١ٝيًػؤٕٚ
األنادمي١ٝ

املٛازد ايالشَ١

املدضط املايٞ

ؾٓ ١ايتدزٜب ايطالبٞ

 ًَٕٛٝ 2زٜاٍ

َالسعات

ؾٓ ١ايٓػاط ايجكايف
ٚاالدتُاعٞ

 ًَٕٛٝ 2زٜاٍ

ٚايسٜاعٞ

ادلجبدسح  4/1اٌزىاطً اٌفبػً ِغ اخلشغلُت وادلزمبػذَٓ.
ّ

املػازٜع

املد ٠بايطٓٛات

تازٜذ ايبد٤

اؾٗ ١املطؤٚي١

املٛازد ايالشَ١

املدضط املايٞ

1/3/4

تأضٝظ زابط ١خسجي ٞنً ١ٝايعًّٛ

1

1432

ٚناي ١ايهً ١ٝيًػؤٕٚ

ٚسد ٠اـسجيني

ًَ ٕٛٝزٜاٍ

تأضٝظ زابط ١املتكاعدٜٔ

1

1432

ٚسد ٠املتكاعدٜٔ

ًَ ٕٛٝزٜاٍ

2/3/4

األنادمي١ٝ
ٚناي ١ايهً ١ٝيًػؤٕٚ
األنادمي١ٝ
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َالسعات

ادلجبدسح  1/1رشغُغ وربفُض ادلىظفُت ػًٍ االثذاع.
املػازٜع

ّ

املد ٠بايطٓٛات

اؾٗ ١املطؤٚي١

تازٜذ ايبد٤

املٛازد ايالشَ١

املدضط املايٞ

َالسعات

اضتشداخ دٛا٥ص َٚهافآت ٚغٗادات
1/3/4

تكدٜس ضٓ ١ٜٛيًتاي - :ٞدا٥ص ٠أفغٌ
زٝ٥ظ قطِ

 -دا٥ص ٠أفغٌ إداز٠

2

1432

ٚناي ١ايهً ١ٝيًتطٜٛس
ٚاؾٛد٠

 -دا٥ص ٠أفغٌ َٛظف

ؾٓ ١اؾا٥ص٠

 500أيف زٜاٍ

ادلجبدسح ٔ 1/1ظبَ فشص ربغُت االداء وصَبدح اٌمذساد.
ّ

1/3/4

املػازٜع

تأضٝظ ْعاّ َػازنَٓ ١طٛب ٞايهً١ٝ
يف ؼطني ايعٌُ االنادميٚ ٞاالدازٟ

املد ٠بايطٓٛات

تازٜذ ايبد٤

اؾٗ ١املطؤٚي١

املٛازد ايالشَ١

املدضط املايٞ

2

1432

ٚناي ١ايهً ١ٝيًتطٜٛس

ؾٓ ١فسظ ؼطني االدا٤

 500أيف زٜاٍ

ٚاؾٛد٠

َالسعات

اذلذف االعزشارُغٍ  :1اعزمـبة األفؼً ِٓ ؤػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ واٌـالة
ادلجبدسح  :1/1اعزمـبة اٌىفبءاد اٌؼٍُّخ ادلزُّضح ِٓ ؤػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ.
ّ
1/1/5

املػازٜع
تٛفري ايب ١٦ٝايتعًٚ ١ُٝٝايبشجٚ ١ٝاإلداز١ٜ
املٓاضب١

املد ٠بايطٓٛات

تازٜذ ايبد٤

َطتُس

1432

اؾٗ ١املطؤٚي١

املٛازد ايالشَ١

ٚناي ١ايهً ١ٝيًػؤٕٚ

 -ؾٓ ١االضتكطاب

األنادمي١ٝ

 -ؾٓ ١ايػؤ ٕٚايتعً١ُٝٝ
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املدضط املايٞ
 ًَٕٛٝ 2زٜاٍ

َالسعات

ادلجبدسح  :1/1اعزمـبة ؿالة اٌذساعبد اٌؼٍُب ادلزُّضَٓ.
ّ

املػازٜع

املد ٠بايطٓٛات

تازٜذ ايبد٤

1/2/5

اضتكطاب طالب ايدزاضات ايعًٝا املتُٝصٜٔ

5

1432

اؾٗ ١املطؤٚي١
ٚناي ١ايهً ١ٝيًدزاضات
ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٞ

املٛازد ايالشَ١

املدضط املايٞ

َالسعات

 ؾإ ايدزاضات ايعًٝا -ؾإ ايدزاضات ايعًٝا

 500أيف زٜاٍ

ٚايبشح ايعًُ ٞباألقطاّ

اذلذف االعزشارُغٍ  :6بلبِخ ششاوبد فبػٍخ زلٍُب وػبدلُب
ادلجبدسح  1/6ثٕبء ششاوخ ِغ اجلبِؼبد وِشاوض اٌجؾش اٌؼبدلُخ.
ّ

املػازٜع

املد ٠بايطٓٛات

تازٜذ ايبد٤

تفع ٌٝايػسانَ ١ع اؾاَعات ايعامل١ٝ
1/1/6

2/1/6

3/1/6

4/1/6

ٚاملسانص املتدضض١

تطٜٛس ايػسان ١ايبشجَ ١ٝع اؾاَعات
ٚاملسانص ايبشج١ٝ
تفع ٌٝتبادٍ اعغا ١٦ٖٝ ٤ايدزٜظ بني
اؾاَعات ٚاملسانص ايعًُ١ٝ
تفع ٌٝتبادٍ طالب ايدزاضات ايعًٝايف
اؾاَعات َٚسانص ايبشٛخ

َطتُس

1432

َطتُس

1432

َطتُس

1432

َطتُس

1432

اؾٗ ١املطؤٚي١

ٚناي ١ايهً ١ٝيًتطٜٛس
ٚاؾٛد٠
ٚناي ١ايهً ١ٝيًدزاضات
ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٞ
ٚناي ١ايهً ١ٝيًدزاضات
ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٞ
ٚناي ١ايهً ١ٝيًدزاضات
ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٞ
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املٛازد ايالشَ١

املدضط املايٞ

ؾٓ ١ايتٛأَ١

ًَ ٕٛٝزٜاٍ

ؾٓ ١ايتٛأَ١

 ًَٕٛٝ 2زٜاٍ

ؾٓ ١ايتٛأَ١

ًَ ٕٛٝزٜاٍ

ؾٓ ١ايدزاضات ايعًٝا

ًَ ٕٛٝزٜاٍ

َالسعات

ادلجبدسح  1/6ثٕبء ششاوخ ِغ اجلبِؼبد وِشاوض اٌجؾش احملٍُخ.
ّ

املػازٜع

املد ٠بايطٓٛات

تازٜذ ايبد٤

تفع ٌٝايػسانَ ١ع اؾاَعات احملً١ٝ
1/1/6

2/1/6

3/1/6

4/1/6

ٚاملسانص املتدضض١

تطٜٛس ايػسان ١ايبشجَ ١ٝع اؾاَعات
ٚاملسانص ايبشج ١ٝاحملً١ٝ
تفع ٌٝتبادٍ اعغا ١٦ٖٝ ٤ايدزٜظ بني
اؾاَعات ٚاملسانص ايعًُ ١ٝقًٝاً
تفع ٌٝتبادٍ طالب ايدزاضات ايعًٝايف
اؾاَعات َٚسانص ايبشٛخ

َطتُس

1432

َطتُس

1432

َطتُس

1432

َطتُس

1432

اؾٗ ١املطؤٚي١

ٚناي ١ايهً ١ٝيًتطٜٛس
ٚاؾٛد٠
ٚناي ١ايهً ١ٝيًدزاضات
ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٞ
ٚناي ١ايهً ١ٝيًدزاضات
ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٞ
ٚناي ١ايهً ١ٝيًدزاضات
ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٞ

72

املٛازد ايالشَ١

املدضط املايٞ

ؾٓ ١ايتٛأَ١

ًَ ٕٛٝزٜاٍ

ؾٓ ١ايتٛأَ١

 ًَٕٛٝ 2زٜاٍ

ؾٓ ١ايتٛأَ١

ًَ ٕٛٝزٜاٍ

ؾٓ ١ايدزاضات ايعًٝا

ًَ ٕٛٝزٜاٍ

َالسعات

اذلذف االعزشارُغٍ  :7رشعُخ اٌضمبفخ اٌؼٍُّخ ورإطًُ فٍغفخ اٌؼٍىَ
ادلجبدسح ٔ 1/7شش اٌضمبفخ اٌؼٍُّخ ٌذي ششائؼ اجملزّغ وثش لُُ اإلٔزبط وؤخاللُبد اٌؼًّ وادلغاوٌُخ اإلعزّبػُخ.
ّ

املػازٜع

املد ٠بايطٓٛات

تازٜذ ايبد٤

1/1/7

اضتشداخ َٓتد ٣ايجكاف ١ايعًُ١ٝ

2

1432

اؾٗ ١املطؤٚي١
ٚناي ١ايهً ١ٝيًػؤٕٚ
اإلداز١ٜ

ادلجبدسح  1/7رُّٕخ سوػ اإلثذاع واإلثزىبس ورـىَش ادلهبساد اٌؼٍُّخ ألفشاد اجملزّغ
ّ
1/2/7

املػازٜع

املد ٠بايطٓٛات

تازٜذ ايبد٤

3

1432

تأضٝظ ْٛاد ٟعًُ ١ٝبأقطاّ ايهً١ٝ

املٛازد ايالشَ١

املدضط املايٞ

ؾٓ ١املٓتد ٣ايجكايف

 ًَٕٛٝ 2زٜاٍ

َالسعات

( عدد ايٓٛاد ٟاؾدٜد) ٠

اؾٗ ١املطؤٚي١
ٚناي ١ايهً ١ٝيًػؤٕٚ
اإلداز١ٜ

املٛازد ايالشَ١

املدضط املايٞ

ؾٓ ١املٓتد ٣ايجكايف

 ًَٕٛٝ 2زٜاٍ

َالسعات

ادلجبدسح  4/7رىصُك اٌؼاللخ ثىعبئً اإلػالَ.
ّ

1/3/7

املػازٜع

تأضٝظ ٚسد ٠اإلتضاٍ اإلعالَٞ

املد ٠بايطٓٛات

تازٜذ ايبد٤

1

1432

اؾٗ ١املطؤٚي١

املٛازد ايالشَ١

ٚناي ١ايهً ١ٝيًػؤٕٚ

ٚسد ٠ايعالقات ايعاَ١

اإلداز١ٜ

ٚاالعالّ
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املدضط املايٞ

 500أيف زٜاٍ

َالسعات

آٌُبد رٕفُز اخلـخ
ٌزؾمُك اال٘ذاف االعزشارُغُخ اٌيت اشزٍّذ ػٍُهب اخلـخ ،عزمىَ اٌىٍُخ ثةػذاد خـؾ ػًّ رىػؼ إٌشبؿبد اٌشئُغُخ واٌفشػُخ اٌؼشوسَخ ٌزؾمُك
اال٘ذاف ثبالػبفخ اُف ربذَذ ِغاوٌُبد اٌزٕفُز واالؿبس اٌضٍِت وادلىاسد ادلـٍىثخ عىاء ثششَخ ؤو ِبٌُخ ؤو ِبدَخ وِاششاد األداء .وِٓ اٌؼشوسٌ ػٕذ رٕفُز
اخلـخ االعزشارُغُخ ٌٍىٍُخ ِالؽظخ رفؼًُ آٌُبد رٕفُز اخلـخ االعزشارُغُخ أل٘ذافهب االعزشارُغُخ ػًٍ إٌؾى اٌزبِف:
اال٘ذاف االعزشارُغُخ

آٌُبد اٌزٕفُز

ٌٍىٍُخ
ـ ثٕبء ثُئخ رؼٍُُّخ ورذسَجُخ غُٕخ وعزاثخ إلػذاد اجلًُ اٌمبدَ ِٓ اٌؼٍّبء واٌجبؽضُت واألوبدؽلُُت وادلهُُٕت يف رلبي اٌؼٍىَ.
ـ بػذاد ثشاِظ رؼٍُُّخ عبِؼُخ وثشاِظ ٌٍذساعبد اٌؼٍُب يف اجملبالد اٌؼٍُّخ ادلـٍىثخ ؽغت اٌفشص ادلزبؽخ يف عىق اٌؼًّ.
 1ــ ربمُك اٌزُّض يف
اٌزؼٍُُ اٌؼبِف واٌجؾش
اٌؼٍٍّ وخذِخ اجملزّغ.

ـ اٌزإوُذ ػًٍ رىفش وبربؽخ ؤؽذس ِب وطٍذ بٌُٗ رمُٕخ ادلؼٍىِبد اٌيت رٍيب ؽبعخ اٌـالة اجلبِؼُُت وؿالة اٌذساعبد اٌؼٍُب وادلزذسثُت ،وخٍك مسؼخ
ػبٌُخ يف اٌزُّض األوبدؽلٍ.
ـ رـىَش اإلٔزبط اٌجؾضٍ ِٓ خالي بششان اٌـالة وؤػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ يف بػذاد ورٕفُز األحببس ادلّىٌخ .
ـ اٌزإوُذ ػًٍ االعزخذاَ ادلغزّش ٌٍزمُٕبد ادلزـىسح يف اٌؼٍُّخ اٌزذسَغُخ.
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ـ وػغ آٌُخ ٌؼّبْ ِزبثؼخ ادلزغَتاد وادلغزغذاد يف ادلهٓ اٌيت َزُ بػذاد اٌـالة ٌٍؼًّ فُهب وؿشق رـجُك اٌزؼذَالد واٌزؾذَش اٌالصَ يف اٌرباِظ
1ــ رـىَش وربمُك
اٌغجً اٌىفٍُخ ثؼّبْ
عىدح األداء
وادلخشعبد.

واٌىزت وادلشاعغ دبب َزىاءَ ِغ ٘زٖ ادلغزغذاد.
ـ بػذاد رمبسَش ادلمشساد ورمبسَش اٌرباِظ ثبعزخذاَ إٌّبرط ادلؼذح ِٓ لجً اذلُئخ اٌىؿُٕخ واخلبسعُخ ٌٍزمىمي واالػزّبد األوبدؽلٍ ومجُغ اٌىصبئك
االخشي ورفؼًُ دوس٘ب.
ـ رـجُك ػٍُّبد ربغُت عىدح اٌرباِظ وادلمشساد يف وً األلغبَ األوبدؽلُخ ِٓ خالي رىطُفهب دبب َزىافك ِغ ِزـٍجبد اإلؿبس اٌؼبَ ٌٍّا٘الد اٌىؿُٕخ
ادلؼذ ِٓ لجً اذلُئخ اٌىؿُٕخ ٌالػزّبد وَؼّٓ اعزُفبء ادلؼبََت ادلؼّىي هبب ػبدلُبً الػزّبد اٌرباِظ وؿُٕب وػبدلُب.
ـ رىصُك اٌشواثؾ ثرباِظ اٌزُّٕخ اٌىؿُٕخ ورؼضَض اٌؼاللخ ثُت ادلخزظُت واجملزّغ وادلغبعلخ يف ؽً ِشىالرٗ اٌؼٍُّخ
ـ اٌزفؼًُ اجلُذ ٌالعهضح وادلؼبًِ واٌظُبٔخ اٌذوسَخ ذلب وربذَش اعهضح ادلخزرباد ادلشوضَخ.
ـ رـىَش ؿشق ِزؼذدح ٌزجٍت ششاوخ ِغ اٌمـبػبد احلىىُِخ وادلاعغبد اخلبطخ وادلٕظّبد اخلَتَخ وخشغلٍ اجلبِؼخ وغَت٘ب ِٓ اجلهبد اٌيت رذػُ

4ــ االعزخذاَ األِضً
ٌٍّىاسد واٌزمُٕخ
احلذَضخ.

سعبٌزهب.
ـ رإعُظ آٌُخ دلششوػبد االعزضّبس ادلغزمجٍُخ ورمىمي األداء ادلبِف ػّبًٔب ٌزٕىَغ رلبالد اٌذخً.
ـ اٌزإوُذ ػًٍ اٌزُّض واٌفؼبٌُخ يف اإلداسح واٌزشغًُ ورٌه ِٓ خالي االعزخذاَ األِضً ٌٍزمُٕخ احلذَضخ ،وٌىعبئً االرظبي ادلزـىسح واإلؽظبئُبد
اٌذلُمخ.
ـ رضوَذ اٌؼبٍُِت ثبٌىٍُخ دبب رزـٍجٗ ِشاوضُ٘ اٌىظُفُخ ِٓ األداء ادلزىلغ وادلغاوٌُبد وبعشاء اٌزمىمي اٌجٕبء.
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ـ بٔشبء ثشاِظ سبُض األداء اٌىظُفٍ ٌزمذمي اٌشهبداد وادلىبفأد ألػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ وادلىظفُت واخلشغلُت اٌزَٓ لذَِّىا خذِبد ِضبٌُخ وعٍٍُخ ٌٍىٍُخ
وفك لُّهب األعبعُخ.
ـ بٔشبء ُ٘ىً رٕظٍُّ ورإعُظ ٔظبَ بداسٌ ػًٍ دسعخ ػبٌُخ ِٓ اٌفؼبٌُخ واٌىفبءح ؼلذَ سعبٌخ وسئَخ اٌىٍُخ.
ـ رُّٕخ اٌمذساد اٌشخظُخ اخلاللخ دلىظفٍ اٌىاعهخ ِضً( :اٌؼاللبد اٌؼبِخ ،اٌزىظُف ،اخلذِبد ادلغبٔذح وغَت٘ب) ٌزمذمي ؤسلً اخلذِبد.
1ــ رىفَت ثُئخ زلفضح
بداسَب وؤوبدؽلُب.

ـ صَبدح فشص اٌزـىَش ادلهٍت ٌٍّٕغىثُت ثزُغَت بِىبُٔخ اٌزؾبلهُ ثرباِظ اٌزذسَت زلًٍُّب وػبدلًُّب.
ـ رمٍُض اٌؼمجبد اٌجَتولشاؿُخ اٌيت رؼىق فؼبٌُخ األداء ،ورٌه ِٓ خالي خٍك ِغبساد وخـىؽ رٕظُُّخ واػؾخ ٌٍغٍـخ وادلغاوٌُخ اإلداسَخ وزبىًَ
ثؼغ ادلغاوٌُبد يف ازببر اٌمشاساد بُف ؤلً ِغزىي شلىٓ.
ـ رفىَغ ادلىظفُت اٌزَٓ َزىٌىْ ِىالغ لُبدَخ ثظالؽُبد ِىعؼخ ٌإلعهبَ ثفؼبٌُخ يف ثٕبء ورـىس اٌىٍُخ ورمذِهب.
ـ بغلبد وعبئً رزُؼ ٌٍّىظفُت بِىبُٔخ اإلفظبػ ػٓ علىِهُ وِالؽظبهتُ ورـٍؼبهتُ اٌىظُفُخ ،ورـىَش ٔظُ وؿشق ٌالعزغبثخ دلزـٍجبهتُ.
ـ اعزمـبة ؤػؼبء ُ٘ئخ رذسَظ ؤوفبء خبرباد ػبٌُخ ادلغزىي يف رلبي اٌجؾش اٌؼٍٍّ ِغ رىفَت اإلِىبٔبد اٌالصِخ واٌذػُ اٌزٌ َؼُٕهُ يف ؤحببصهُ.

1ــ اعزمـبة األفؼً
ِٓ ؤػؼبء ُ٘ئخ
اٌزذسَظ واٌـالة.

ـ اعزمـبة ؤفؼً اخلشغلُت ادلاٍُ٘ت ؤوبدؽلًُّب ٌالعزفبدح ِٓ ثشاِظ اٌذساعبد اٌؼٍُب ادلزُّضح.
ـ اعزمـبة واعزجمبء ؤػؼبء ُ٘ئخ رذسَظ وِهُُٕت وفُُٕت ِٓ ثُئبد سلزٍفخ َزظفىْ ثبإلثذاع وادلضبثشح واألداء اخلالق يف رلبالهتُ ،وَربص بٔزبعهُ
خبسط لبػبد اٌذساعخ وِىبرت اٌىٍُخ .
ـ اعززاة وفبءاد ػبدلُخ ِٓ األوبدؽلُُت ؤطؾبة اٌذساعبد واألحببس ادلزُّضح واٌغَت اٌزارُخ االعزضٕبئُخ ،ورٌه ٌذػُ سعبٌخ اٌىٍُخ وسئَزهب.
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6ــ بلبِخ ششاوبد فبػٍخ
زلٍُبً وػبدلُبً.

ـ خٍك ػاللخ ششاوخ ِضبٌُخ ثُت اٌىٍُخ واٌمـبػبد احلىىُِخ واالٍُ٘خ زلٍُب والٍُُّب ودوٌُب راد اٌؼاللخ ورٌه ِٓ ؤعً االعزغالي
األِضً ٌٍّىاسد اٌجششَخ واإلِىبٔبد اٌٍىعغزُخ ثـشَمخ راد عذوي الزظبدَخ ػبٌُخ.
ـ احلفبف ػًٍ اٌشواثؾ ادلضّشح يف اٌزذسَظ واٌزذسَت واٌجؾش اٌؼٍٍّ وثشاِظ خذِخ اجملزّغ واخلذِبد واألٔشـخ األخشي راد اٌظٍخ .
ـ بلشاس ثشاِظ رؼٍُُّخ عبِؼُخ ودساعبد ػٍُب سلزبسح راد عىدح ؤوبدؽلُخ ػبٌُخ يف زبظظبد اٌؼٍىَ رزىافك سلشعبهتب ِغ ِزـٍجبد عىق

 7ــ رؼضَض اٌضمبفخ اٌؼٍُّخ
وفؼبٌُبهتب ورإطًُ فٍغفخ
اٌؼٍىَ.

اٌؼًّ ورإطًُ فٍغفخ اٌؼٍىَ.
ـ دػُ ثشاِظ اٌزـىَش واٌزؼضَض ادلهٍت ٌىً ِٕغىيب اٌىٍُخ.
ـ ربذَش ادلىلغ بٌىزشوين ثظىسح ِزُّضح ػًٍ اٌشجىخ اٌؼٕىجىرُخ َربص دوس اٌىٍُخ ووؽذاهتب وػلىٌ بصلبصاد اٌـالة وؤػؼبء ُ٘ئخ
اٌزذسَظ واخلشغلُت ،وِؼٍىِبد ِفظٍخ ػٓ اجلبِؼخ ٌضواس ادلىلغ ِغ اٌزؾذَش ادلغزّش ٌٍّؼٍىِبد.
ـ ٔشش اٌضمبفخ اٌؼٍُّخ ثىاعـخ احملبػشاد ووسػ اٌؼًّ وصَبسح ادلذاسط وغَت٘ب ِٓ إٌشبؿبد.
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ادلخبؿش ادلزىلؼخ يف رٕفُز اخلـخ االعزشارُغُخ ٌٍىٍُخ
َٔ املتٛقع إٔ تٛاد٘ نً ١ٝايعً ّٛعٓد تٓفٝر خطتٗا اإلضرتاتٝذ ١ٝؼدٜات ٚعكبات ٚأسٝاْا كاطس; يرا ٜٓبػ ٞؼدٜد ٖر ٙاملداطس بٛعٛح ٚإتباع ايغٛابط
ٚايطٝاضات اييت تعٌُ عً ٢ايتدفٝف َٔ ٖر ٙاملداطس ٚايتشدٜات يهٌ َبادز ٠أَ ٚػسٚعٚ .تعتُد ايطٝاضات املتبع ١إلداز ٠املداطس عً ٢فعاي ١ٝاألْعُ ١ايداخً١ٝ
ٚاإلدسا٤ات املعُ ٍٛبٗا يًتدفٝف َٔ املداطس ٚاييت قد ته ٕٛيف نجري َٔ األسٛاٍ ناف ١ٝإلداز ٠األخطاز اييت مت ؼدٜدٖآٜٚ .بػ ٞايتعسف يف ٚقت َبهس عً٢
األخطاز ٚايعكبات  ٚاؽاذ اإلدسا ٤املكرتح ملعاؾ ١املداطس قبٌ سدٚثٗاَ ،ع األخر يف االعتباز ايطٝاضات ايداخً ١ٝاييت جيب إٔ ؼددٖا ايهً ١ٝأٚالً ثِ إتباعٗا ساٍ
سدٚخ كاطس.
 َٔٚأِٖ املداطس اييت قد تٛاد٘ تطبٝل َػازٜع اـط ١االضرتاتٝذ ١ٝيًهً ،١ٝعدّ اْتعاّ ايتدفكات ايٓكد ١ٜأ ٚاْكطاعٗا َسسًٝاً ٚعدّ ٚفا ٤ايهً ١ٝأٚ
اؾاَع ١ببعض ايتصاَاتٗا املايٚ ١ٝايبػسٚ ١ٜايًٛدطتٚ .١ٝتهُٔ بعض املعٛقات ٚاملداطس اٜغاً يف االْعُ ١اييت ؼتاز إىل بعض ايتعدٜالت يف ايكٛاْني ٚايًٛا٥ح
ٚايكٛاعد املعُ ٍٛبٗا أ ٚتًو اييت ٜتِ تعدًٜٗا بدَ ٕٚربزات نافٖٓٚ .١ٝاى اٜغا ايعدٜد َٔ املداطس ٚاملعٛقات غري املٓعٛزٚ ٠اييت الميهٔ ايتٓب ٤ٛبٗا ٚالميهٔ
ايتعاٌَ َعٗا إال بعد سدٚثٗاٜٚ .ػتٌُ ٖرا اؾص ٤عً ٢ايطٝاضات اييت ضٛف تتبعٗا نً ١ٝايعً ّٛيف إداز ٠املداطس املتٛقع ١أثٓا ٤تٓفٝر اـط ١اإلضرتاتٝذَٔٚ ،١ٝ
ثِ ميهٔ إٜغاسٗا بإجياش فُٝا :ًٜٞ

رظُٕف ادلخبؿش
تضٓف املداطس اييت قد تعرتض تٓفٝر اـط ١االضرتاتٝذ ١ٝيهً ١ٝايعً ّٛسطب ضسع ١سدٚثٗا عً ٢أْٗا ضسٜع ١اؿدٚخ ٚكاطس بط ١٦ٝاؿدٚخ ،نُا إْٗا
تضٓف عطب َضدزٖا أ ٚاثسٖا عً ٢أْٗا غري َُٗ ،١بطٝطَ ، ١تٛضط ، ١دط ١ُٝأ ٚخطري ٠دداً َٔٚ .املِٗ ؼً ٌٝنٌ َػسٚع عً ٢سدٚ ٙاضتػساف املداطس
ٚاملػانٌ احملتٌُ سدٚثٗا ٚنٝف ١ٝايتػًب أ ٚايتعاٌَ َعٗاٚ ،اهلدف َٔ ذيو ٖ ٛايتعسف عً ٢إضرتاتٝذ ١ٝيًٛقاَٗٓ ١ٜا ٚايتعاٌَ َعٗا ساٍ سدٚثٗا ٚدزاض١
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نٝف ١ٝاـسٚز َٓٗا بأضسع ٚقت ممهٔ ٚبأفغٌ طسٜكْٚ ١تٝذ ١ممهٖٓ ٚ .١را ٜتطًب ؼدٜد املداطس ٚعٛاًَٗا ٚأْٛاعٗا ٚاضبابٗا ٚؼدٜد املػانٌ احملتًُ ١يهٌ
ساي َٔ ١اؿاالت عً ٢سدٚ ٠ؼدٜد األضباب ٚتطٜٛس إضرتاتٝذٚ ١ٝقاَ ١ٜطتكبًَٗٓ ١ٝا.
ٚضٝتِ تضٓٝف املداطس اييت تٛاد٘ تٓفٝر اـط ١اإلضرتاتٝذ ١ٝيهً ١ٝايعً ّٛإىل ف٦اتٚ .مبا إٔ نٌ املداطس يٝطت َتطا ١ٜٚيف األُٖ ١ٝيًهً ١ٝفٝذب
تضٓٝف نٌ َٓطك ١عًَ ٢ستب ١ذات َطت ٣ٛعاٍ َٚطتَ ٣ٛتٛضط َٚطتَٓ ٣ٛدفض ،ضٛا َٔ ٤سٝح استُاي ١ٝسدٚثٗا املتهسز أ ٚاألثس احملتٌُ.
ْٛٚدص فُٝا  ًٜٞايطٝاضات اييت ضٛف تتبعٗا ايهً ١ٝيتضٓٝف املداطس:
 ايتعسف عً ٢املداطس احملتًُٚ ١تٛصٝفٗا ٚصفا دٝدا َع َساعا ٠دزاض ١إستُاي ١ٝتهساز سدٚثٗا َٔ عدَ٘.
 ؼدٜد سذِ املداطس ٚقٝاضٗا بضٛز ٠صشٝش.١
 آيٝات ايطٝطس ٠عً ٢املداطس ٚإدازتٗا عُٔ َٛازد ايهً ١ٝاملتاس.١
 اإلدسا٤ات ايفعاي ٚ ١ايتهًف.١
 املطٛ٦ي ١ٝأ ٚايػدط املعني ايرٜ ٟتِ ؼدٜد ٙنُطؤ ٍٚعٔ إداز ٠املداطس.
ٚضتك ّٛنً ١ٝايعً ّٛبتػه ٌٝفسٜل عٌُ دا ِ٥ملٛاد٘ املداطس اييت تعرتض ضب ٌٝتٓفٝر اـط ١اإلضرتاتٝذٚ .١ٝضتتػهٌ َٓ٘ ،أٜ ٚضدز صاسب ايضالس١ٝ
بايهً ١ٝقسازًا بتػه ٌٝفسم عٌُ أخس ٣ملٛادٗ ١املداطس احملتًُ ١يف ناف ١االقطاّ ٚاملسافل االخسٚ .٣ضتأخر ايهً ١ٝبعني االعتباز عٓد اختٝاز فسٜل ايعٌُ َا : ًٜٞ
 اختٝاز األعغا ٤ممٔ ضٝه ٕٛهلِ دٚز قٝاد ٟيف تٓفٝر اـط ١اإلضرتاتٝذ ١ٝيًهً.١ٝ
 اختٝاز َٔ هلِ دزا ١ٜبإداز ٠املداطس ٚاالعطالع باملطؤٚيٝات املدتًف.١
 اختٝاز ذ ٟٚاـربٚ ٠املسانص ٚأصشاب ايكساز يف ايهً.١ٝ


جيب إٔ ٜغِ ايفسٜل ممجالً َٔ ناف ١اؾٗات املعٓ ١ٝذات ايعالق ١بايهً ١ٝسطب ْٛع ٚسذِ املداطس احملتًُ.١

 تفٜٛض ايضالس ١ٝيفسٜل ايعٌُ إلدساَ ٤ا ٜسآَ ٙاضبًا يًتضد ٣يًُداطس احملتًُ ١أ ٚدز ٤آثازٖا.
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ٚيف بدا ١ٜتطبٝل اـط ١االضرتاتٝذ ١ٝيًهً ١ٝجيب ايتأند َٔ إٔ ٖٓاى غسساً ٚافٝاً يهٌ أقطاّ ايهًٚٚ ١ٝسداتٗا املدتًف ١عٔ نٝفَٛ ١ٝادٗ ١املداطس احملتًُ،١
ٚنريو َطؤٚي ١ٝنافَٓ ١طٛب ٞايهً ١ٝيف ايتعاٌَ َعٗا َٔٚ .املِٗ دداً إٔ تتطابل املُٗات ٚاملطؤٚيٝات يهٌ َٓطٛب ٞايهًَ ١ٝع َطؤيٝاتِٗ َُٗٚاتِٗ يف عًُِٗ
اي َٞٛٝبكدز اإلَهإٚ .عٓد ايتشدخ عٔ املطؤٚيٝات َٔ املِٗ إٔ ٜتِ ؼدٜد ٚؼً ٌٝإَهاْٝات ايهًٜٚ ١ٝتِ ذيو بايٓعس يف األَٛز ايتاي:١ٝ
 سضس املٛازد املدتًف: ١
ٚتػٌُ املٛازد نٌ َا ي٘ ق ١ُٝيف عًُ ١ٝدز ٤املداطس أ ٚايتعاٌَ َعٗا ٖٚرا ٜػٌُ ايطاقِ ايبػسٚ ٟايتدزٜب ٚاألدٗصٚ ٠اإلَهاْٝات ٚاملٛازد االقتضاد.١ٜ
 َٔٚاملِٗ ددًا ؼدٜد املٛازد املتٛفسٚ ٠املٛازد غري املتٛفس ٠ستٜ ٢تِ تأَٗٓٝا عرب اؾٗات املدتض ١بايهً.١ٝ
 قدزات ايهً:١ٝ
ٜٚكضد ب٘ ايٓعس يف َا إذا ناْت ايهً ١ٝيدٜٗا املٛازد ايالشَ ١يتك ّٛباملُٗات ٚاملطؤٚيٝات ايٛاقع ١ؼت إطازٖا يتٓفٝر خطتٗا االضرتاتٝذٚ ،١ٝنريو
قدز ٠ايهً ١ٝعً ٢ايعٌُ ٚايتعاٌَ َع املداطس بػهٌ تًكاٚ ٞ٥باضتكالي ١ٝتاَ.١
 تطدري املٛازد:
 ٖٞٚقدز ٠ايهً ١ٝعً ٢تطدري املٛازد بطسع ١فا٥ك ١يف ساالت ٚدٛد كاطس سكٝكٚٚ ١ٝدٛد ْعاّ يتفعٖ ٌٝر ٙاملٛازد ٚاالضتُساز ١ٜيف تٛفريٖاٚ .ضٛف
ؽغع ضٝاضات إداز ٠املداطس بهً ١ٝايعً ّٛيًٓٗر اير ٟتتبع٘ اؾاَع ١يف َعاؾَ ١جٌ ٖهرا كاطس ،يرا َٔ املتٛقع تٓفٝر آيٝات ايتعاٌَ َع املداطس
عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
 .1ايتٛع ١ٝبػهٌ دٚزَٚ ٟطبل َٛٚثل باملداطس ايهبري ٠اييت قد تٛاد٘ تٓفٝر اـط ١اإلضرتاتٝذ ١ٝيًهً.١ٝ
 .2تٛصٝف املداطس بػهٌ دٝد ٜطاعد عً ٢ايتدطٝط ايفعاٍ سطب املٛازد ٚاالَهاْات املتاس.١
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 .3تعصٜص ايرتنٝص عً ٢املسادع ١ايداخًٚ ١ٝايتكٚ ِٝٝاملتابع ١ايدٚز ١ٜالنتػاف املداطس املتٛقع ١بػهٌ َبهس تفادٜا يًٛقٛع فٗٝا أ ٚيتكًٌٝ
كاطسٖا ساٍ سدٚثٗا.
 .4تعد ايػفافٚ ١ٝؼدٜد املطؤٚيٚ ١ٝاملطا٤ي َٔ ١اآليٝات اؾٝد ٠يًتدفٝف َٔ املداطس ٚايتعاٌَ َعٗا.
 .5االيتصاّ غط ١عٌُ فعاي ١إلداز ٠املداطس َُٗا ناْت تًو املداطس صػري ٠أ ٚنبري ٠يف نٌ َػسٚع َٔ َػازٜع اـط ١االضرتاتٝذ.١ٝ
ْٚعسا ألٕ املداطس قد تهَ ٕٛتػريٚ ،٠إٔ كاطس ددٜد ٠قد تٓػأ يف سني ؽتف ٞكاطس أخس ٣أ ٚإٔ تضبح أقٌ أُٖ َٔ ١ٝسٝح األٚي ،١ٜٛيرا ضتك ّٛايهً ١ٝمبسادع١
املداطس احملتًُٚ ١ؼدٜجٗا بضٛز ٠زبع ضٓ ١ٜٛتفادًٜا ؿدٚثٗا أ ٚايتدفٝف َٔ سدتٗا.
 َٔٚدٗتٗا ضته ٕٛنً ١ٝايعً ّٛعً ٢أمت االضتعداد ملٛادٗ ١املداطس اييت تٛاد٘ تٓفٝر اـط ١االضرتاتٝذ ١ٝيًهًٚ ١ٝذيو َٔ خالٍ عًُ ١ٝاالضتعداد ٚايتدزٜب
ملٛادٗ ١املداطس بػت ٢صٛزٖا بضٛز ٠داَٚ ١ُ٥طتُسٜ ٠غطًع بٗا نافَٓ ١طٛب ٞايهً ١ٝآخر ٜٔعً ٢عاتكِٗ شٜاد ٠نفاٚ ٠٤فعايٚ ١ٝضا ٌ٥االضتذاب ١ايطسٜع ١يتًو
املداطس.
ٚعُاْا يعدّ سدٚخ كاطس قتًُ ١أَٛ ٚادٗتٗا يف ساي ١اؿدٚخ ال قدز اهلل أ ٚايتدفٝف َٔ سدتٗا عً ٢اض ٤ٛايعسٚف يد ٣تٓفٝر اـط ١االضرتتٝذ ١ٝيًهً،١ٝ
ضتك ّٛنً ١ٝايعً ّٛباؽاذ عدد َٔ االدسا٤ات عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
 إٕ أِٖ ٚضآَ ٌ٥ع ٚقٛع املداطس ٚايطٝطس ٠عًٗٝا ٖ ٛإٔ الٜتِ ايبد ٤يف أَ ٟػسٚع ست ٢تهتٌُ ٚضا ٌ٥لاس٘ بدٚ َٔ ً٤عع نساضت٘ اييت ؼت ٟٛعً٢
مجٝع املعًَٛات َٚساسٌ ايتٓفٝر َٚؤغسات ايكٝاع املبهسٚ ٠املٛازد املطًٛبٚ ١ايتأند َٔ تٛفسٖا أ ٚتٛفسٖا عٓد اؿاد ١ايٗٝا.
 ايتشدٜد ٚبهٌ دق ١يًُداطس اييت تعرتض تٓفٝر َػازٜع اـط ١االضرتاتٝذ ١ٝيًهًٚ ١ٝعٛاًَٗا ٚأْٛاعٗا ٚؼدٜد املػانٌ احملتٌُ ٚقٛعٗا يهٌ سائَ ١
اؿاالت عٓد عٌُ خط ١تٓفٝر ١ٜيهٌ َػسٚع َٔ َػازٜع اـط ١االضرتاتٝذ.١ٝ
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 ايتشدٜد ٚبهٌ دق ١يألضباب اييت ميهٔ إٔ تؤد ٟاىل ٚدٛد كاطس تعرتض ضب ٌٝتٓفٝر َػازٜع خط ١ايهً ١ٝاالضرتاتٝذ.١ٝ
 تطٜٛس إضرتاتٝذٚٚ ١ٝعع آيٝات يًٛقا َٔ ١ٜايٛقٛع يف املداطس ٚتطٜٛس اضرتاتٝذ ١يًتعاٌَ َعٗا أٚاـسٚز َٓٗا.
 املسادع ١ايدقٝك ١يًُداطس احملتًُٚ ١اييت َٔ املتٛقع إٔ تٛاد٘ تٓفٝر َػازٜع اـط ١اإلضـرتاتٝذ ١ٝيًهًٚ ١ٝؼدٜجٗا بػهٌ دٚز ( ٟزبع ضٓ.)ٟٛ
 ؼدٜد املطؤٚي ١ٝعٔ إداز ٠املداطس يهٌ َػسٚع ٚتهًٝف َٔ ًٜصّ بريو بعد َٛافك ١صاسب ايضالس.١ٝ
 تكد ِٜتكازٜس يهٌ َػسٚع َٔ َػازٜع اـط ١االضرتاتٝذ ١ٝيًهً ١ٝعٔ ايتػٝريات يف أٚيٜٛات َٛادٗ ١املداطس ٚآيٝات َٓعٗا أ ٚضٝاضات ايتدفٝف َٓٗا.
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دٌُ ً رظُٕف ادلخبؿش احملزٍّخ ؤصٕبء رٕفُز ِشبسَغ اخلـخ اإلعزشارُغُخ ٌىٍُخ اٌؼٍىَ
غد ٠اـطس


غري ٖاّ



بطٝط:

ايعٛاقب احملتًُ١


األَجً١


ال ٜٛدد تأثري

كاطس بطٝط ١أ ٚايفسظ عا٥ع َٔ ١املطتبعد إٔ ٜهٕٛ



أقٌ َٔ  َٔ ٪0.5إمجاي ٞسذِ ايتأثري املاي.ٞ

هلا تأثري دا ِ٥أ ٚنبري عً ٢أدا ٤اـط ١اإلضرتاتٝذ١ٝ



ال تٛدد عٛاقب تٓع.١ُٝٝ



تأخري غري َتعُد َٚربز يف األْػط.١
تأثس فعايٝات اسد املػسٚعات املٓفر ٠غطأ إداز.ٟ

يًهً.١ٝ




َتٛضط:
كاطس َتٛضط ١أ ٚفسظ عا٥ع ١قد ٜه ٕٛهلا تأثري

خطازَ ٠اي ١ٝتضٌ إىل  َٔ ٪ 5سذِ ايتهًف١
ايهً ١ٝألسد َػسٚعات اـط.١

َتٛضط عً ٢أدا ٤اـط ١اإلضرتاتٝذ ١ٝيًهً.١ٝ



دط:ِٝ





تأخس َػسٚع تكٓ ٢أ ٚػاٚش ايتهايٝف احملدد.٠

عٛاقب تٓع ١ُٝٝقدٚد ٠تطتدع ٢ايتػٝري يف
اـط.١



كاطس نبري ٠أ ٚفسظ عا٥ع ١قد ٜه ٕٛهلا تأثري نبري

خطازَ ٠اي ١ٝأنجس َٔ  َٔ ٪ 15سذِ
ايتهًف ١ايهً ١ٝألسد َػسٚعات اـط.١



ْتٝذ ١تٓع ١ُٝٝعهط.١ٝ

يًهً.١ٝ



صٛز ٠ضًب ١ٝعٔ ايهً ١ٝيف اإلعالّ احملً ٢أٚ

خطري ددا:



عً ٢املد ٣ايطٌٜٛ

عً ٢أدا ٤اـط ١اإلضرتاتٝذ١ٝ



بٝاْات غري صشٝش ١بػهٌ َتعُد ألسد
االضتبٝاْات ايطٓ ١ٜٛاملدزد ١باـط.١



تٛقف َػسٚع َٔ َػسٚعات اـطْ ١تٝذ ١عذص
ايتدفكات املاي ١ٝبايهاٌَ.

اإلقً.ُٞٝ


كاطس نبري ٠أ ٚفسظ عا٥ع ١قد ٜه ٕٛهلا تأثري نبري
عً ٢املد ٣ايطٌٜٛ
اإلضرتاتٝذ ١ٝيًهً.١ٝ

ٜٗدد اضتُساز تٓفٝر

اـط١



خطازَ ٠اي ١ٝأنجس َٔ  َٔ ٪ 25سذِ



سادخ نبري ٜؤد ٣إىل تٛقف أسد َػسٚعات

ايتهًف ١ايهً ١ٝألسد َػسٚعات اـطْ ١تٝذ١

اـط ١أَ ٚبادزاتٗا ْتٝذ ١إلُٖاٍ َتعُد َٔ

تٓع ١ُٝٝنبري.٠

ايهً.١ٝ

صٛز ٠ضًبَ ١ٝطتُس ٠عٔ ايهً ١ٝيف اإلعالّ



سسٜل نبري ٜٛقف تٓفٝر أسد َػسٚعات اـط١

احملً.٢

ايسٝ٥ط ١ٝد ٕٚاؽاذ استٝاطات ايتأَني ايالشَ١

تٛقف أسد َػسٚعات اـط ١ايسٝ٥ط.١ٝ

بػهٌ َتعُد.
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ادلخبؿش احملزٍّخ وؿشق ِؼبجلزهب ؤو اٌزخفُف ِٕهب
اخلـش ادلّىٓ ؽذوصٗ
ِمبوِخ اٌزغَُت واٌزـىس ؤو ػذَ
االعزغبثخ اٌغشَؼخ ذلب

اؽزّبٌُخ ؽذوصٗ

رإصَتٖ

ػبٌُخ

ػبِف

ػذَ اٌشػً اٌىظُفٍ وخشوط ثؼغ
ؤً٘ اخلربح ِٓ اػؼبء ُ٘ئخ

1ــ اٌزىاطً اجلُذ ٌششػ ِضاَب إٌظبَ اجلذَذ ادلزـىس عىاء يف اٌؼًّ ؤو اٌزذسَظ ؤو اٌجؾش اٌؼٍٍّ.
1ــ اعزخذاَ ٔظبَ احلىافض ادلبدَخ ؤو ادلؼٕىَخ ٌٍّـجمُت ٌالٔظّخ احلذَضخ وزلبوٌخ رـىَش ادائهُ.
1ــ رىفَت ِشرجبد ػبٌُخ الػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ ادلزُّضَٓ ؤظبَ ؽىافض ٌٍؼبٍُِت يف اٌجؾش اٌؼٍٍّ.

ػبٌُخ

ػبِف

اٌزذسَظ

1ــ دػُ ِشاوض اٌجؾش اٌؼٍٍّ واٌزخٍض ِٓ اٌجَتولشاؿُخ واٌشورُت اٌؼمُُ يف االداء اٌىظُفٍ.
4ــ رمذمي دوساد رذسَجُخ وفشص رشلُخ الطؾبة االداء اٌؼبِف ِٓ اػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ وادلىظفُت واالداسَُت.

فشً رٕفُز ؤؽذ اٌرباِظ اصٕبء
رٕفُز اخلـخ ألٌ عجت ِٓ

ؿشق ادلؼبجلخ

1ــ رٕفُز ثشاِظ ثذٍَخ رزٕبعت ِغ اذلذف االعزشارُغٍ ادلٕشىد .
ِٕخفؼخ

ػبِف

1ــ اٌزشوُض ػًٍ اٌرباِظ االخشي رفبدَ ًب ٌالخـبء إٌبذبخ ػٓ اٌزٕفُز غَت ادلذسوط.

االعجبة

4ــ االعزفبدح ِٓ ػًّ ششاوبد خبسط اجلبِؼخ ؽلىٓ االعزفبدح ِٕهب يف سبىًَ ثؼغ اٌرباِظ ؿىٍَخ ولظَتح ادلذي.

رىلف دػُ اجلبِؼخ ٌٍخـخ

1ــ ؽلىٓ رإعًُ ثؼغ اٌجٕىد اٌيت ربزًّ اٌزإعًُ واٌؼًّ ػًٍ عىأت ِؼٕىَخ ِضً ربغُت االداء وسفغ اٌىفبءح.

االعزشارُغُخ ٌٍىٍُخ يف ؤٌ ِشؽٍخ
ِٓ ادلشاؽً

ِٕخفؼخ

ػبِف

1ــ اٌزىاطً ِغ ؤطؾبة اٌؼًّ وِاعغبد وُ٘ئبد زلٍُخ ودوٌُخ ِهزّخ وِغزفُذح ِٓ االٔفبق ػًٍ اخلـخ
االعزشارُغُخ ٌٍىٍُخ .
 4ــ اٌزفىَت يف رٕفُز ثشاِظ اعزضّبسَخ وٌى طغَتح َزُ اعزخذاَ ػبئذاهتب ٌززغـُخ ثؼغ إٌفمبد.

ذببوص ادلُضأُخ ٌٍؾذ ادلخـؾ ٌٗ يف
اٌمُّخ واجلذوي اٌضٍِت

1ــ ادلشالجخ اجلُذح ٌجٕىد طشف ادلُضأُخ واَمبف طشفهب يف ثٕىد عبٔجُخ ال زبذَ اذلذف االعزشارُغٍ ادلٕشىد.
ِٕخفؼخ

ػبِف

1ــ رؼُُت ِؼبََت واػؾخ ٌجٕىد طشف ادلُضأُخ واَمبف اٌظشف اٌؼجضٍ ِٕهب وزلبوٌخ ػجؾ اٌىلذ .
4ــ اٌزىاطً ِغ سعبي اػّبي َذػّىْ ُِضأُخ االٔفبق ػًٍ اخلـخ االعزشارُغُخ.
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خـخ االرظبي ٌزفؼًُ االداء
تعترب خط ١االتضاٍ َٔ أِٖ عٓاصس لاح اـط ١االضرتاتٝذ ١ٝيهً ١ٝايعً ،ّٛضٛا ٤يف ايتعاٌَ ايداخً ٞبني أقطاَٗا ٚإدازاتٗا املدتًف ١أ ٚيف تعاَالتٗا خازز ٖرا
االطازٚ .تعتُد خط ١االتضاٍ عً ٢فُٛعَٗ َٔ ١ازات االتضاٍ ٚايتكٓٝات اؿدٜج ١ؾعٌ ايتٛاصٌ ٚايتفاعٌ ايبػس ٟممهٓا بايطسعٚ ١ايػفاف ١ٝاملطًٛبٚ .١مبا إٔ
خط ١االتضاٍ تؤثس ٚبضٛز ٠نبري ٠عً ٢األداٚ ٤نطب ٚالٚ ٤إْتُآَ ٤طٛب ٞايهً ١ٝيتٓفٝر اـط ١االضرتاتٝذ ،١ٝفإٕ نً ١ٝايعً ّٛيف تطبٝكٗا يًدط ١االضرتاتٝذ١ٝ
ضتعتُد خط ١اتضاٍ ذات نفا ٠٤عاي ١ٝتغُٔ بٗا اؿض ٍٛعً ٢أفغٌ ايٓتا٥ر ٚاييت تػٌُ اٜضاٍ املعً ١َٛاملساد اٜضاهلا ٚايكدز ٠عً ٢عسض ايكغاٜا عً ٢مٛ
فعاٍٚ ،االضتُاع ٚايعٌُ عً ٢زدٚد ايفعٌ ،باالعاف ١يتعصٜص تٓفٝر املػازٜع ٚايتعا ٕٚاملجُس بني نافَٓ ١طٛب ٞايهً ١ٝيف إدازاتٗا املدتًف.١
 َٔٚايتكٓٝات اييت ضتطتددّ يف خط ١ايهً ١ٝيالتضاٍ:
 .1االدتُاعات املباغسٚ : ٠اييت تطُح بايتبادٍ ايفٛز ٟيآلزاٚ ٤ايطسع ١يف ٚعع تٛصٝات ٚاؽاذ ايكساز املٓاضب.
 .2املرنسات ايداخًٚ :١ٝاييت تطُح بايترنري يًطٝاضات ٚاالدسا٤ات ايداخً.١ٝ
 .3بساَر تجكٝفَٚ ١ٝطٜٛات.
ٚ .4زش عٌُ ْٚدٚات َٚؤمتسات.
ًَ .5ضكات ٚبٛضرتات.
 .6االْرتْت ٚايربٜد اإليهرتٚ :ْٞٚايرٜ ٟطُح باالتضاٍ ايٓضٚ ٞايضٛتًَٚ ٞفات ايفٝد ٜٛبني َٓطٛب ٞايهً.١ٝ
 .7اعالْات ثابت٘ َٚتشسن.١
 .8االعالْات ايطُعٚ ١ٝايبضسٚ ١ٜايدٚا٥س ايتًفص ١ْٜٝٛاملػًك.١
ٚ .9ضا ٌ٥االتضاٍ اؿدٜجَ ١جٌ ايسضا ٌ٥ايكضري ٠يًٗٛاتف اؾٛايٚ ١غريٖا َٔ ايٛضا.ٌ٥
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رٕفُز خـخ االرظبي
ادلغزهذفىْ

ادلؼُُٕت

اٌغشع ِٓ االرظبي

ادلذح

اٌـشَمخ

ادلغاوٌُخ

فشَك اخلـخ االعزشارُغُخ

سئعبء اٌفشق ادلخزٍفخ

اٌزىاطً اٌذاخٍٍ ٌزٕفُز

اعجىػُبً

االعزّبػبد ورمبسَش اٌؼًّ

ػُّذ اٌىٍُخ وفشَك اخلـخ

واٌربَذ االٌىزشوين

االعزشرُغُخ

فشَك اداسح ادلخبؿش

اػؼبء اٌفشَك

االعزّبػبد ورمبسَش اٌؼًّ

سئُظ اٌفشَك ولُبداد

واٌربَذ االٌىزشوين

اٌىٍُخ

اٌـالة واػؼبء ُ٘ئخ

اٌـالة واػؼبء ُ٘ئخ

اٌزىاطً اٌذاخٍٍ ٌزٕفُز

اعزّبػبد ِجبششح وِزوشاد

ووًُ اٌىٍُخ ٌٍشاوْ

اٌزذسَظ

اٌزذسَظ

اخلـؾ

وارظبالد داخٍُخ

االوبدؽلُخ

ِٕغىيب اٌىٍُخ

سئعبء االلغبَ واٌىؽذاد

اٌزىاطً اٌذاخٍٍ ٌزٕفُز

االعزّبػبد ورمبسَش اٌؼًّ

سئعبء االلغبَ

ادلخزٍفخ

اخلـؾ

اخلـؾ

اعجىػُبً

اٌزىاطً اٌذاخٍٍ ٌزٕفُز
اخلـؾ

اعجىػُبً

وً اعجىػُت

واٌربَذ االٌىزشوين
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آٌُبد رمُُُ وِزبثؼخ اخلـخ
َزُ ِشالجخ رٕفُز ورمُُُ اخلـخ االعزشارُغُخ ٌٍىلىف ػًٍ ِذي اٌزمُذ يف اٌزٕفُز خبـىؽ اخلـخ اٌؼشَؼخ ،وٌٍزإوذ ِٓ ؤْ ػٍُّخ اٌزٕفُز رزُ يف ؽذود
اٌزىلُزبد احملذدح إلصلبص ِشاؽً اخلـخ ؽىت ربمك اذلذف إٌهبئٍ ذلبِ ،غ ِىاوجخ اٌزٕفُز واٌزذخً إلصاٌخ ؤٌ ِؼىلبد لذ رؼزشع عَت رٕفُز اخلـخ
االعزشارُغُخ .ولذ َىىْ اٌزذخً ؤؽُبٔبً ٌٍزؼذًَ واٌزـىَش يف اإلعشاءاد اٌزٕفُزَخ ٌٍخـخ.

ؤوالً  :بعشاءاد ادلزبثؼخ
ِ شالجخ رٕفُز اخلـخ االعزشارُغُخ ٌٍزإوذ ِٓ ؤهنب رغَت يف االذببٖ اٌظؾُؼ وفمبً ٌٍّٕهظ احملذد ذلب.


ِزبثؼخ رٕفُز اخلـخ دلؼشفخ ِب برا وبٔذ رغَت يف ؽذود ادلىاصٔخ احملذدح ذلب وؤْ ِب َظشف ػًٍ اٌؼًّ ادلـٍىة الَمً وال َضَذ ػٓ االػزّبداد ادلمشسح.

 اٌزذخً اٌفىسٌ ٌٍّؼبؤخ وبصاٌخ ِؼىلبد اٌزٕفُز وصَبدح اٌمىح اٌذافؼخ دلىاطٍخ اٌغَت ثبخلـخ ضلى ربمُك ؤ٘ذافهب.
ِ زبثؼخ رٕفُز اخلـخ ٌٍزإوذ ِٓ ؤهنب عزٕغض يف اٌىلذ احملذد ذلب.
 اٌزؼذًَ واٌزـىَش ألٌ ِشؽٍخ ِٓ ِشاؽً اٌزٕفُز وفمبً دلزـٍجبد اٌظشوف اٌـبسئخ .
 رشىًُ فشَك ِزبثؼخ ٌزٕفُز وبًِ خـىاد اخلـخ االعزشرُغُخ ثظىسح دوسَخ ( ِشرُت يف اٌؼبَ ػًٍ االلً )
َ شفغ اٌفشَك رمشَش ػٓ ِزبثؼزٗ ٌزٕفُز اخلـخ دلٕبلشزٗ واعشاء ادلـٍىة ػًٍ ػىء اٌزىطُبد.
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صبُٔبً  :بعشاءاد اٌزمُُُ
 رشىًُ فشَك رمُُُ دلب َزُ رٕفُزٖ ِٓ اخلـخ االعزشرُغُخ ثظىسح دوسَخ ( ِشرُت يف اٌؼبَ ػًٍ االلً )
َ مىَ اٌفشَك ثذساعخ إٌزبئظ ؽغت ثـبلبد االداء ادلزىاصْ وِاششاد االداء ٌال٘ذاف االعزشارُغُخ ٌٍخـخ.
َ شفغ اٌفشَك رمُُّٗ ػٓ رٕفُز ِشاؽً اخلـخ ٌٍغٕخ اٌزخـُؾ دلٕبلشزهب والشاس اٌزؼذَالد اٌالصِخ ارا وبْ رٌه ػشوسَبً.
َ مىَ اٌفشَك ثةػبدح إٌظش ثبالعشاءاد واخلـؾ اٌفشػُخ ؤو ثبزببر اعشاءاد ثذٍَخ وفك رمُُُ إٌزبئظ ؤو اخزُبس اٌـشق اٌجذٍَخ ٌززًٌُ اٌؼمجبد
ادلغزمجٍُخ واٌىطىي حلٍىي ِضبٌُخ
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خـخ اٌزغَُت
اٌزغَُت يف اخلـخ االعزشارُغُخ ٌُظ ٘ذفبً يف ؽذ رارٗ ثً ٘ى وعٍُخ ٌجٕبء ِغزمجً ؤفؼًٌ ،زٌه غلت ؤْ َىىْ اٌزغَُت ِربسا وبال وبْ رغَُتا زبجـُب
ػشىائُبَ ،هذس اٌىلذ و َغزًتف ادلىاسد و َغجت ِشىالد وضَتح .وَظؼت ؽظش و ربذَذ ِربساد و ؤعجبة اٌزغَُت ،بر زبزٍف ثبخزالف اٌذوافغ .وِٓ ؤُ٘ اٌذوافغ
ٌٍزغَُت يف اخلـخ االعزشارُغُخ ٌٍىٍُخ ِب ٍٍَ:
 دلىاعهخ ِشىالد ؤوبدؽلُخ  ،حبضُخ  ،اداسَخ ؤو غَت٘ب .
ٌ زفبدٌ ثؼغ االخـبس واٌزؼمُذاد وبظهبس ٔمبؽ اٌمىح ثظىسح ؤفؼً.
 ِٓ اعً ثٕبء مسؼخ ؿُجخ ٌٍىٍُخ وٌٍزشوُض ػًٍ اجلبٔت االثذاػٍ يف ػٍُّخ اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ .
 الخزظبس اٌىلذ ورمًٍُ اجلهذ وصَبدح ادلخشعبد وصَبدح ادلٕبفغخ يف عىق اٌؼًّ.
 دلىاوجخ اٌزمذَ اٌؼٍٍّ واٌزمٍت يف مجُغ اجملبالد اٌزؼٍُُّخ واٌؼٍُّخ واالداسَخ.
ٌ زؾغُت األداء ٌىبفخ ِٕغىيب اٌىٍُخ ِٓ اػؼبء ُ٘ئخ اٌزذسَظ وادلىظفُت واٌـالة.
 جلؼً اٌىٍُخ ؤوضش رٕبفغُخ ػًٍ ادلغزىي احملٍٍ وااللٍٍُّ واٌذوِف.
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ػىاثؾ اٌزغَُت
ػٍُّخ اٌزغَُت ؤو اٌزـىَش اٌىربي يف ادلشافك اٌزؼٍُُّخ رزـٍت اٌغَت وفك ِٕهغُخ رؼّٓ ذلب إٌغبػ .رضخش ؤدثُبد اٌجؾش اٌؼٍٍّ يف اجملبي اٌزٕظٍُّ
واٌزغبسة اٌؼبدلُخ اٌيت لبدهتب اٌششوبد وادلاعغبد واٌمـبػبد اٌىربي يف وضَت ِٓ دوي اٌؼبَف ادلزمذِخ يف اجلىأت اإلداسَخ واٌزٕظُُّخ ،ثىضَت ِٓ ؤعظ اٌزغَُت،
اٌيت ؽلىٓ بمجبذلب ؤو رمغُّهب بُف ؤسثغ ِشاؽً سئُغُخ ،و٘ى االعٍىة اٌزٌ عزٕزهغٗ وٍُخاٌؼٍىَ يف عؼُهب الؽذاس اٌزغَُت اٌالصَ ِٓ .اٌظؼت يف ٘زٖ ادلشؽٍخ
ربذَذ رفظٍٍُ ػٓ بداسح اٌزغَُت وػىاثـهب ،وٌىٓ عُزُ ربذَذ اخلـىؽ اٌؼشَؼخ واحملذدح ذلبورٌه ػًٍ إٌؾى اٌزبِف:
 ادلشؽٍخ األوُف (ربذَذ اٌىػغ إٌهبئٍ ادلـٍىة)َ :زُ فُهب رمذمي فىشح اٌزغَُت ؤو ػشوسح اٌزغَُت ،وػغ األ٘ذاف إٌهبئُخ ادلشعى ربمُمهب عشاء اٌزغَُت
واذلُبوً ادلمزشؽخ ٌٍزغَُت ،وبلٕبع ؤطؾبة اٌمشاس ثةغلبثُخ اٌزغَُت...اٍف.
 ادلشؽٍخ اٌضبُٔخ (رمُُُ ِذي االعزؼذاد ٌٍزغَُت) :ثؼذ لجىي فىشح اٌزغَُت يف ؤؿش٘ب اٌؼبِخ ودػُ ِجذؤ اٌزغَُت ِٓ لجً اإلداسح اٌؼٍُبَ ،زُ لُبط
اجلب٘ضَخ ٌٍزغَُت ،ػرب ربًٍُ األوػبع اٌشإ٘خ ٌٍىٍُخ ووبفخ ِشافمهب ،وػرب احلظىي ػًٍ اٌذػُ اإلداسٌ وادلبدٌ ٌٍزغَُت وػرب اٌىطىي بُف اخزُبس
اٌمبئذ ؤو اٌمبدح اٌزٕفُزَُت ٌؼٍُّبد اٌزغَُت ،عىاء وبٔىا لبدح ِغزمٍُت ِٓ خبسط اٌىٍُخ ؤو لبدح ِٓ داخً اٌىٍُخ َزُ رفشَغهُ وٍُب ؤو عضئُبً ؽغت
احلبعخ إلصلبص ِهّخ اٌزغَُت.
 ادلشؽٍخ اٌضبٌضخ (رىعُغ ٔـبق اٌذػُ وبػبدح اٌزظُُّ) :ثؼذ سعُ اخلـىؽ اٌؼشَؼخ واحلظىي ػًٍ اٌذػُ اإلداسٌ وادلبدٌ ٌؼٍُّخ اٌزغَُت َزىُف اٌمبئذ
ؤو اٌمبدح اٌزٕفُزَُت ٌؼٍُّخ اٌزغَُت اٌزىاطً ؽىي ػٍُّخ ؤو ػٍُّبد اٌزغَُت ِغ سلزٍف اٌفئبد راد اٌؼاللخ؛ ادلغزفُذَٓ ،اٌؼبٍُِت ،ادلّىٌُت ،اخلرباء
وغَتُ٘ ،وّب َزىُف ثٕبء االرفبلُبد وإٌظُ اٌزفظٍُُخ واجلذاوي اٌضُِٕخ ادلـٍىثخ ٌؼٍُّخ اٌزغَُت..اٍف.
 ادلشؽٍخ اٌشاثؼخ (رؼضَض ودػُ اٌزغَُتاد) :و٘زٖ اخلـىح األخَتح رشًّ اٌزٕفُز إٌهبئٍ وّب رشًّ رمُُُ وِشالجخ ػٍُّبد اٌزغَُت ٌٍىطىي هبب بُف
األ٘ذاف ادلشعىح.
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ؿشَمخ اٌزغَُت

ِىافمخ

ػُّذ

فشَك اخلـخ

وٍُخ
ؿٍت رغَُت َشزًّ ػًٍ:

اٌؼٍىَ

ططططططط

ـ اذلذف ادلشاد رغَُتٖ
ـ ِربساد اٌزغَُت

اٌزٕفُزٌ العشاء

ووًُ
اٌىٍُخ

ـ ارا وبْ ثبإلِىبْ الزشاػ

ٌٍزـىَش

٘ذف عذَذ

واجلىدح

ِىافمخ
حلٕخ

ووًُ
اٌىٍُخ

ِزخظظخ
ٌٍذساعخ

اٌالصَ

ٌٍزـىَش
ػذَ ِىافمخ

واجلىدح

رلٍظ
جلٕخ اخلـخ

وٍُخ
اٌؼٍىَ

ِىافمخ

األعزشارُغُخ

ػّبدح اٌزـىَش
واجلىدح ٌالؽبؿخ

َؼبد اٌـٍت اُف
ِشعؼٗ

ػذَ ِىافمخ

ػذَ ِىافمخ

االلغبَ واٌىؽذاد
ادلخزٍفخ ٌٍؼًّ ػًٍ
رٕفُزٖ
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ٍِؾك
اجلهبد احلىىُِخ واخلبطخ ادلشبسوخ يف وسشخ ػًّ اٌزؾًٍُ اٌشثبػٍ ٌٍخـخ االعزشارُغُخ


ِذَٕخ ادلٍه ػجذ اٌؼضَض ٌٍؼٍىَ واٌزمُٕخ

 وصاسح اٌضساػخ



وصاسح اٌزشثُخ واٌزؼٍُُ



وصاسح اٌزؼٍُُ اٌؼبِف

ِ غزشفً ادلٍه فُظً اٌزخظظٍ



رلّغ اٌشَبع اٌـيب



ِظٍؾخ االؽظبءاد اٌؼبِخ وادلؼٍىِبد

 االِٓ اٌؼبَ



اٌىٍُخ اٌظؾُخ وسلزرب اخلٍُخ



اٌىٍُخ اٌظؾُخ ثجُشخ



اٌىٍُخ اٌظؾُخ ثبٌشَبع



احلشط اٌىؿٍت

 وصاسح ادلُبٖ واٌىهشثبء



ششوخ ؤساِىى



اٌششوخ اٌغؼىدَخ ٌٍظٕبػبد االعبعُخ

 ادلشوض اٌذوِف اٌجؾشٍَت



اٌزإُِٕبد االعزّبػُخ



ششوخ اٌزمُٕخ اٌؼٍُّخ

 ششوخ ؤثٕبء اٌزَت



ِاعغخ ػجذ اٌشمحٓ اٌغٍـبْ



ِىزت ػجذ اٌشمحٓ اٌمظُيب

ششوخ احلشيب



ِاعغخ اٌؼغى



ششوخ داس اٌض٘شاوٌ
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