سانًُت نً ١ٝايرتبٚ ١ٝعع خط ١عٌُ ايهً ١ٝيًعاّ ّ5105
ٚاييت أدٝظت َٔ قبٌ صبًػ االقغاّ َٚهتب املغذٌ ٚايؾ ٕٛ٦االرص.١ٜ
خطــــ ١قغِ اإلراص ٠ايرتب١ٜٛ
األٖـــزاف :
 .0ايغع ٞيتشكٝل أٖزاف ازباَعٚ ١ايهًٚ ١ٝصعايتُٗا.
 .5االصتفاع باملغت ٣ٛاألنارميٚ ٞايجكايف يًطالب.
 .3تطٜٛض ايبشح ايعًُٚ ٞإعزار باسجني يف صباٍ اإلراص ٠ايرتب.١ٜٛ
 .4إعزار َعًُني َٚزٜض ٜٔرعاَ ٠كتزص ٜٔأنارميٝاً َٝٓٗٚاً.
 .5إعزار طبططني تضبٜٛني.
ايٛعا٥ـــٌ :
 .0احملاعضات ٚايٓزٚات ٚايٛصش.
 .5إقاَ ١ايزٚصات ايتزصٜب.١ٝ
 .3إقاَ ١عالقَ ١ع املؤعغات سات ايضً ١راخٌ ازباَعٚ ١خاصدٗا.
ايرباَر:
 .0إعزار خط ١ايكغِ ايغٓ.١ٜٛ
ٚ .5عع دزا ٍٚضباعضات ايهً.١ٝ
 .3اإلؽضاف عً ٢عري ايزصاع ١ملكضاصات ايكغِ ٚايزبً ّٛايٛعٝط بايهًَٚ ١ٝال.ٟٚ
ٚ .4عع ٚتضشٝح اَتشاْات ايكغِ.
َ .5تابع ١ايٛعع ٚايتضشٝح الَتشاْات ايزبً ّٛايٛعٝط بايهًَٚ ١ٝال.ٟٚ
 .6إقاَ ١مسٓاصات خطط صعا ٌ٥ايزصاعات ايعًٝا.
 .7اإلؽضاف عً ٢حبٛخ ايتدضز.
 .8سغٛص ادتُاعات صبايػ ايهً ،١ٝايعُٝز ،صؤعا ٤األقغاّ.
 .9املؾاصن ١يف زبإ ايهً ١ٝاألنارميٚ ١ٝاإلراص.١ٜ
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ايؾٗــــض

ٜٓاٜض

فرباٜض

تفضٝــٌ اشبطــــــــــ١
 إصعاٍ خطابات تضؽٝح أعاتشَ ٠كضصات ايبهايٛصٜٛؼ ٚايزبً ّٛايٛعٝط يضؤعا ٤األقغاّ يف
ايهًٚ ١ٝعُزا ٤ايهًٝات سات ايضً.١
 عكز اَتشاْات ايزبً ّٛايٛعٝط َالٟٚ
 عكز رٚص ٠تزصٜب ١ٝيف إراص ٠ايضف ألعاتشَ ٠عٗز ايغالّ مبال.ٟٚ
 عكز رٚص ٠تزصٜب ١ٝيف طضٜك ١تزصٜػ ايًػ ١ايعضب ١ٝألعاتشَ ٠عٗز ايغالّ مبال.ٟٚ
 بزا ١ٜايتٓغٝل َع صؤعا ٤األقغاّ يف ايهًٝات سات ايضً ١يٛعع دز ٍٚضباعضات ايفضٍٛ
ايظٚد.١ٝ
 تضشٝح اَتشاْات َكضصات ايكغِ ٚتغً ِٝايزصدات إلراص ٠اإلَتشاْات ٚايؾٗارات.
 عكز مسٓاصات خطط ايزصاعات ايعًٝا.
َٛ اصً ١ادتُاعات زبَٓ ١ضادعَ ١كضصات ايزصاعات ايعًٝا.
 بزا ١ٜايتٓغٝل َع ازبٗات سات ايضً ١مبال ٟٚإلنُاٍ َكرتح تهض ِٜأعض ٠ايؾٝح ايٓٗز.ٟ
 بزا ١ٜايتٓغٝل َع ازبٗات سات ايضً ١مبال ٟٚإلنُاٍ َكرتح ايتشام أعاتشَ ٠عٗز ايغالّ
بربْاَر ايزبً ّٛايعاي ٞيف ايرتب.١ٝ
 ادتُاع ايكغِ.
 االعتُضاص ١ٜيف االؽضاف عً ٢حبٛخ ايتدضز.
 إعزار ايتكضٜض ايؾٗضٟ
َٛ اصً ١ايتٓغٝل َع ايهًٝات سات ايضً ١إلعزار دز ٍٚضباعضات ايفض ٍٛايزصاع ١ٝايظٚد.١ٝ
 عكز مسٓاصات خطط املادغتري ٚايزنتٛصا. ٠
َٛ اصً ١ادتُاعات زبَٓ ١ضادعَ ١كضصات ايزصاعات ايعًٝا.
َٛ اصً ١اإلؽضاف عً ٢حبٛخ ايتدضز.
 ايتٛاصٌ َع املهتب ايتٓفٝش ٟملزٜض ازباَع ١إلنُاٍ َكرتح تهض ِٜايؾٝذ ايٓٗز.ٟ
 ادتُاع ايكغِ.
 إعزار ايتكضٜض ايؾٗضٟ
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إعالٕ دز ٍٚضباعضات ايفض ٍٛايظٚد ،١ٝبهايٛصٜٛؼ ٚربً ّٛايٛعٝط.
تٛطٜع أعبا ٤ايكغِ يًفض ٍٛايظٚد ١ٝعً ٢األعغا.٤
االعتُضاص ١ٜيف عكز مسٓاصات خطط ايزصاعات ايعًٝا.
االعتُضاص ١ٜيف اإلؽضاف عً ٢عري ايزصاع ١ملكضصات بهايٛصٜٛؼ اإلراص ٠ايرتب.١ٜٛ
األعتُضاص ١ٜيف اإلؽضاف عً ٢عري ايزصاع ١ملكضصات ايزبً ّٛايٛعٝط بايهًَٚ ١ٝال.ٟٚ
االعتُضاص ١ٜيف ادتُاعات زبَٓ ١كضصات ايزصاعات ايعًٝا.
االعتُضاص ١ٜيف اإلؽضاف عً ٢حبٛخ ايتدضز.
املؾاصن ١ق ٞادتُاعات صبايػ ايهً ،١ٝايعُٝز ،صؤعا ٤األقغاّ.
املؾاصن ١يف ادتُاع اجملًػ ايعًُ.ٞ
ٚعع اَتشاْات َكضصات ايكغِ يًفض ٍٛايظٚد.١ٝ
َتابعٚ ١عع اَتشاْات ايزبً ّٛايٛعٝط َٚ +ال.ٟٚ
تغًِ عٓا ٜٔٚحبٛخ ايتدضز يطالب ايزبً ّٛايٛعٝط بايهًٚ ١ٝتٛطٜعٗا عً ٢األقغاّ.
عكز ادتُاع ايكغِ.
تؾعٝب طالب ايزبً ّٛايٛعٝط ايفضق.)33( ١
تٓؾٝط االؽضاف األنارمي ٞعً ٢ايطالب.
املؾاصن ١يف اَتشاْات ايزٚص ايجاْ.ٞ
إعزار ايتكضٜض ايؾٗض. ٟ
االعتُضاص يف اإلؽضاف عً ٢عري ايزصاع ١ملكضصات ايكغِ ٚايزبً ّٛايٛعٝط.
االعتُضاص يف اإلؽضاف عً ٢حبٛخ ايتدضز.
االعتُضاص يف عكز مسٓاصات خطط ايزصاعات ايعًٝا.
املؾاصن ١يف صبايػ ايهًٚ ،١ٝايعُٝزٚ ،صؤعا ٤األقغاّ.
عكز ادتُاع ايكغِ.
َتابع ١اإلؽضاف األنارمي.ٞ
إعزار ايتكضٜض ايؾٗض. ٟ
االعتُضاص يف اإلؽضاف عً ٢عري ايزصاع ١ملكضصات ايكغِ ٚايزبً ّٛايٛعٝط.
االعتُضاص يف اإلؽضاف عً ٢حبٛخ ايتدضز.
عكز ادتُاع ايكغِ.
املؾاصن ١يف صبايػ ايهًٚ ،١ٝايعُٝزٚ ،صؤعا ٤األقغاّ.
املؾاصن ١يف ادتُاع اجملًػ ايعًُ.ٞ
االعتُضاص يف عكز مسٓاصات خطط ايزصاعات ايعًٝا.
االعتُضاص يف اإلؽضاف األنارمي ٞعً ٢ايطالب
إعزار ايتكضٜض ايؾٗضٟ
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ْٜٛٝٛ

ٜٛيٛٝ

أغغطػ

عبتُرب

 االعتُضاص يف اإلؽضاف عً ٢عري ايزصاع ١ملكضصات ايكغِ ٚايزبً ّٛايٛعٝط.
 االعتُضاص يف عكز مسٓاصات خطط ايزصاعات ايعًٝا.
 عكز ادتُاع ايكغِ.
 املؾاصن ١يف صبايػ ايهًٚ ،١ٝايعُٝزٚ ،صؤعا ٤األقغاّ.
 تغً ِٝرصدات حبٛخ ايتدضز يطالب ايكغِ يًغٝز املغذٌ.
 اعزار خطَٝٚ ١ظاْ ١ٝايكغِ يًعاّ .ّ6106
 االعتُضاص يف االؽضاف األنارمي ٞعً ٢ايطالب
 تغًِ عٓا ٜٔٚايبشٛخ ايتهُ ١ًٝٝيطالب ايزصاعات ايعًٝا َٔ املٓغل.
 إعزار ايتكضٜض ايؾٗض.ٟ
 االعتُضاص يف اإلؽضاف عً ٢عري ايزصاع ١ملكضصات ايكغِ ٚايزبً ّٛايٛعٝط.
 االعتُضاص يف عكز مسٓاصات خطط ايزصاعات ايعًٝا
 عكز ادتُاع ايكغِ.
 املؾاصن ١يف صبايػ ايهً ١ٝايعُٝزٚ ،صؤعا ٤ايكغِ.
 إصعاٍ خطابات تضؽٝح أعاتشَ ٠كضصات ايبهايٛصٜٛؼ ٚايزبً ّٛايٛعٝط يًفض ٍٛايفضر ١ٜيضؤعا٤
األقغاّ ٚايهًٝات سات ايضً.١
 بزا ١ٜعكز اَتشاْات ايفض ٍٛايظٚد ١ٝيًزبً ّٛايٛعٝط َال.ٟٚ
 االعتُضاص يف االؽضاف األنارمي ٞعً ٢ايطالب.
 تغً ِٝعٓا ٜٔٚايبشٛخ ايتهُ ١ًٝٝيطالب ايزصاعات ايعًٝا يًُٓغل
 إعزار ايتكضٜض ايؾٗضٟ
 تهًُ ١اَتشاْات ايفض ٍٛايظٚد ١ٝيًزبً ّٛايٛعٝط َال.ٟٚ
 عكز رٚص ٠يف طضم تزصٜػ ايرتب ١ٝاإلعالَ ١ٝألعاتشَ ٠عٗز ايغالّ.
 ايتٛاصٌ َع ازبٗات سات ايضً ١يٛعع دز ٍٚاحملاعضات يًفض ٍٛايفضر.١ٜ
 تضشٝح اَتشاْات َكضصات ايكغِ يًفض ٍٛايظٚدٚ ١ٝتغ ًِٝايزصدات إلراص ٠االَتشاْات
ٚايؾٗارات.
 إعزار ايتكضٜض ايؾٗضٟ
 إعالٕ دز ٍٚضباعضات ايبهايٛصٜٛؼ ٚايزبً ّٛايٛعٝط يًفض ٍٛايزصاع ١ٝايفضر.١ٜ
 اإلؽضاف عً ٢عري ايزصاع ١ملكضصات ايكغِ ٚايزبً ّٛايٛعٝط.
 عكز ادتُاع ايكغِ.
 االعتُضاص ١ٜعكز مسٓاصات ايزصاعات ايعًٝا.
 املؾاصن ١يف ادتُاع اجملًػ ايعًُ.ٞ
 املؾاصن ١يف صبايػ ايهً ،١ٝايعُٝز ،صؤعا ٤األقغاّ.
ٚ عع اَتشاْات ايزٚص األٜٓ ٍٚاٜض ّ6106
 تغًِ خطط حبٛخ ايتدضز يطالب ايبهايٛصٜٛؼ.
 االعتُضاص يف اإلؽضاف األنارمي ٞعً ٢ايطالب.
 إعزار ايتكضٜض ايؾٗض.ٟ
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خط ١قغِ املٓاٖر ٚطضم ايتزصٜػ يًعاّ ّ5105
اٚالً األٖزاف :
تطٜٛض ايبشح ايعًُٚ ٞإعزار ايباسجني يف صباٍ املٓاٖر ايتعً. ١ُٝٝ
تٛعٝع را٥ض ٠املعاصف ٚاشبربات يز ٟايطالب يف صباٍ ايٓؾاط اشباظ باملٓاٖر ايتعً. ١ُٝٝ
تطٜٛض ٚبٓا ٤املٓاٖر يف أفضٜكٝا ٚر ٍٚاألقًٝات املغًُ. ١
تزصٜب ايطالب عً ٞانتغاب املٗاصات اشباص ١بايتزصٜػ يف َضسًيت األعاؼ ٚايجاْ. ٟٛ
صبط ايكغِ مبؤعغات ايتعً ِٝايعاّ ٚازباَعات .
ثاْٝاً ٚ :عا ٌ٥ايتٓفٝش :
َضادع ١خطط ايبشٛخ ٚتٛد ٘ٝايطالب حن ٛاجملاالت سات ايضً ١بايكغِ
إقاَ ١ضباعضات ْٚزٚات يف ربضضات ايكغِ
َتابع ١االَتشاْات.
إعزار ايتكضٜض ايتكٛمي. ٞ
تٜٓٛض ايطالب بربْاَر ايرتب ١ٝايعًَُٚ ١ٝتطًباتٗا ٚتٛطٜعِٗ عً ٞاملزاصؼ بايتٓغٝل َع إراصات ايتعًِٝ
إعزار خط ١يرتس ٌٝايطالب َٔ ٚايَ ٞزاصؼ ايتزصٜب .
ثايجاً ايرباَر :
إخغاع خطط ايبشٛخ ملضادع ١ايكغِ يف ع ٤ٛاملٛدٗات اجملاط َٔ ٠صبًػ ايهً. ١ٝ
ايتٓغٝل بني ايكغِ ٚٚسز ٠ايٓؾاط ايجكايف يف ايهً. ١ٝ
اعتعزار ايكغِ يبٓاٚ ٤تكَ ِٜٛا ٜضر إيَ َٔ ٘ٝؾضٚعات املٓاٖر .
تفضٝــٌ اشبطــــــــــ١
ايؾٗــــض
 املؾاصن ١يف َضاقب ١اَتشاْات ( ايفض ٍٛايفضرٚ )١ٜفض ٍٛايزصاعات ايعًٝا
 ادتُاعات ايكغِ ٚادتُاعات صبًػ ايعُٝز ٚصؤعا ٤األقغاّ
ٜٓاٜض
 اإلؽضاف األنارمي ٞعً ٢ايطالب
َ تابع ١حبٛخ ايزصاعات ايعًٝا
 نتاب ١ايتكضٜض ايؾٗضٟ
 تٛطٜع احملاعضات عً ٞأعغا ٤ايكغِ
 تٛطٜع دزا ٍٚاحملاعضات يًفض ٍٛايظٚد ١ٝعً ٞاألعاتش ٠بعز َضادعتٗا َع قغِ اإلراص ٠ايرتب١ٜٛ
 تٛطٜع املٗاّ األخضَ ٣ع األعاتش٠
فرباٜض
َ تابع ١اإلؽضاف عً ٞايزصاعات ايعًٝا
 ادتُاعات ايكغِ ٚادتُاعات صبًػ ايعُٝز ٚصؤعا ٤األقغاّ
 نتاب ١ايتكضٜض ايؾٗضٚ ٟايتكٛمي ٞإعزار ايتكِٜٛ
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بزا ١ٜايفض ٍٛايزصاع ١ٝايظٚد١ٝ
ٚعع اَتشاْات ايفض ٍٛايظٚد ١ٝيف أ ٚقبٌ َ 05اصؼ َع ايتغًِٝ
املؾاصن ١يف َضاقب ١اَتشاْات املالسل ٚايبزاٌ٥
َتابع ١اإلؽضاف األنارمي ٞعً ٢ايطالب
َتابع ١حبٛخ طالب ايبهايٛصٜٛؼ املتدضدني
َتابع ١حبٛخ طالب ايزصاعات ايعًٝا
ادتُاعات ايكغِ ٚادتُاعات صبًػ ايعُٝز ٚصؤعا ٤األقغاّ
تزصٜػ َكضصات ايفض ٍٛايظٚد١ٝ
إعزار خط ١تزصٜب األقضإ
املؾاصن ١يف َعآٜات طالب ايزصاعات ايعًٝا املكزَني يًزصاع١
نتاب ١ايتكضٜض ايؾٗض ( ٟايضبع األ)ٍٚ
َتابع ١تزصٜػ َكضصات ايفض ٍٛايظٚد١ٝ
َتابع ١اإلؽضاف األنارمي ٞيًطالب
َتابع ١اإلؽضاف عً ٢حبٛخ طالب ايبهايٛصٜٛؼ املتدضدني
َتابع ١اإلؽضاف عً ٞحبٛخ ايزصاعات ايعًٝا
ادتُاعات ايكغِ ٚادتُاعات صبًػ ايعُٝز ٚصؤعا ٤األقغاّ
َتابع ١تزصٜػ األقضإ
نتاب ١ايتكضٜض ايؾٗضٟ
َتابع ١تزصٜػ َكضصات ايفض ٍٛايظٚد١ٝ
َتابع ١اإلؽضاف عً ٞايبشٛخ ايتهُ ١ًٝٝيطالب ايبهايٛصٜٛؼ
َتابع ١األؽضاف عً ٞحبٛخ ايزصاعات ايعًٝا
تغً ِٝايبشٛخ ايتهُ ١ًٝٝيطالب ايبهايٛصٜٛؼ
َتابع ١اإلؽضاف األنارمي ٞيًطالب
َتابع ١تزصٜػ األقضإ
ادتُاعات ايكغِ ٚادتُاعات صبًػ ايعُٝز ٚصؤعا ٤األقغاّ
نتاب ١ايتكضٜض ايؾٗضٟ
إنُاٍ َكضصات ايفض ٍٛايظٚدٚ ١ٝفض ٍٛايزصاعات ايعًٝا
تغً ِٝرصدات ايبشٛخ ايتهُ ١ًٝٝيطالب ايبهايٛصٜٛؼ يًُغذٌ
تغً ِٝعٓا ٜٔٚايبشٛخ ايتهُ ١ًٝٝيًزصاعات ايعًٝا
َتابع ١تزصٜب األقضإ
ٚعع املٝظاْ ١ٝازبزٜز ٠يعاّ ّ6106
ٚعع خط ١ايعاّ ّ6106
ادتُاعات ايكغِ ٚادتُاعات صبًػ ايعُٝز ٚصؤعا ٤األقغاّ
َتابع ١األؽضاف عً ٞحبٛخ طالب ايزصاعات ايعًٝا ( مسٓاصات)
نتاب ١ايتكضٜض ايؾٗض ( ٟايٓضف عٓ. )ٟٛ
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ٜٛيٛٝ

أغغطػ

عبتُرب


























املؾاصن ١يف َضاقب ١اَتشاْات ايفض ٍٛايظٚدٚ ١ٝايزصاعات ايعًٝا
َتابع ١األؽضاف عً ٞحبٛخ طالب ايزصاعات ايعًٝا
ادتُاعات ايكغِ ٚادتُاعات صبًػ ايعُٝز ٚصؤعا ٤األقغاّ
االؽرتاى يف َعآٜات ايطالب املتكزَني ياليتشام بايزصاعات ايعًٝا
نتاب ١ايتكضٜض ايؾٗض. ٟ
املؾاصن ١يف املضاقبٚ ١ايتضشٝح
املؾاصن ١يف ايكٛافٌ ايزع ١ٜٛايضٝف١ٝ
تضشٝح ٚتغً ِٝرصدات االَتشاْات
َعآٜات طالب ايزصاعات ايعًٝا
تٛطٜع دزا ٍٚاحملاعضات ٚاملٛار ايزصاع ١ٝعً ٢األعاتش٠
ٚعع اَتشاْات ايفض ٍٛايفضرٚ ١ٜايزبً ّٛايعايٚ ٞاملادغتري
َتابع ١عري ايزصاع١
املؾاصن ١يف َضاقب ١اَتشاْات ايزٚص ايجاْٚ ٞايبزاٌ٥
االدتُاع بطالب ايفضٌ ايزصاع ٞايغابع ٚتٜٓٛضِٖ إلعزارٚخطط ايبشٛخ ايتهُ١ًٝٝ
اعتالّ خطط طالب ايبهايٛصٜٛؼ املتدضدني
ٚعع خط ١ايرتب ١ٝايعًُٚ ١ٝصفعٗا إلراص ٠ايتعًَٚ ِٝزاصؼ ايتزصٜب
أعزار اإلسضا ١ٝ٥اشباص ١بتزصٜب طالب ايفضٌ ايغابع
تٛطٜع ايطالب عًَ ٢زاصؼ ايتزصٜب بايتٓغٝل َع إراصات ايتعً ِٝسغب أَانٔ عهٔ ايطالب
تٜٓٛض ايطالب برباَر ايتزصٜب َٚتطًبات٘
تٛفري استٝادات ايتزصٜب َٔ َٛار ٚعا ٌ٥املٛاصالت يطايبات ايزاخً١ٝ
ادتُاعات ايكغِ ٚادتُاعات صبًػ ايعُٝز ٚصؤعا ٤األقغاّ
َتابع ١اإلؽضاف عً ٞحبٛخ ايزصاعات ايعًٝا
نتاب ١ايتكضٜض ايؾٗض ( ٟايضبع ايجاْ)ٞ
إعزار ايتكضٜض ايتكٛميٞ

خط ١قغِ عًِ ايٓفػ ايرتبٟٛ
اٚالً األٖزاف :
تغعٖ ٢ش ٙاشبط ١يتشكٝل أٖزاف ازباَعٚ ١نً ١ٝايرتب ١ٝيف إطاص عٌُ قغِ عًِ ايٓفػ ايرتبَٗٚ ٟٛاَ٘
األنارميٚ ١ٝايبشجٚ ١ٝاإلراصٚ ١ٜبايتغأَ َع بك ١ٝاألقغاّ األخض ٣بايهً. ١ٝ
ثاْٝاً ايٛعا: ٌ٥
ٜٚغع ٢ايكغِ يتشكٝل تًو األٖزاف عرب :
 /0تٛطٜع املٗاّ األنارميٚ ١ٝايبشجٚ ١ٝاإلراص ١ٜعً ٞأعغا ٤ايكغِ .
 /5االدتُاعات ٚاملؾاٚصات يتغٝري ايعٌُ
 /3املضاقبٚ ١املتابع ١يغري األرا٤
 /4املبارصات ٚاملكرتسات يتطٜٛض ايعٌُ بايكغِ
 /5ايتٓغٝل املغتُض َع األقغاّ األخضٚ ٣إراص ٠ايهً ١ٝس ٍٛاملٛعٛعات املؾرتنٚ ١ايكغاٜا املتضً ١بغري
ايعٌُ يف ايهً. ١ٝ
َ /6تابع ١املغتذزات ٚايغٝاعات َٚضاعا ٠ايتٛدٗٝات ٚاملالسظ ٚنٌ َا ميجٌ تػش ١ٜصادع ١عٔ أرا٤
ايكغِ .
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ثايجاً ايغُات ايعاَ ١يًدط: ١
ايػضض َٔ ٖش ٙاشبط ٖٛ ١بضصبْ ١ؾاط ايكغِ خالٍ ايعاّ ٚفكاً يًتك ِٜٛاملعُ ٍٛب٘ يف ازباَعٚ ١قغُت عٓاصض
اشبط ١مبا ٜغًط ايغ ٤ٛعً ٞاألْؾطٚ ١املٛعٛعات املغتٗزف ١يف نٌ ؽٗض َٔ ؽٗٛص ايغٓٚ ١املتعًك ١بتٓفٝش املٓٗر
ايزصاع ٞيف املغتٜٛات ايجالخ ( ايزصاعات ايعًٝا ٚايبهايٛصٜٛؼ ٚايزبً ّٛايٛعٝط) ٚ .اإلؽضاف عً ٞايبشٛخ ٚتغٝري
ايعٌُ اإلراص ٟبايكغِ .
صابعاً تفاص ٌٝاشبط ١اعتباصاً َٔ ٜٓاٜض ّ5105
تفضٝــٌ اشبطــــــــــ١
ايؾٗــــض
 املؾاصن ١يف أعُاٍ زبٓ ١االَتشاْات.
 املؾاصن ١يف أعُاٍ َضاقب ١االَتشاْات.
 ايؾضٚع يف أعُاٍ تضشٝح االَتشاْات.
 ادتُاع صبًػ ايكغِ
ٜٓاٜض
 ادتُاع صبًػ ايعُٝز
 ادتُاع صبًػ ايهً١ٝ
 مسٓاصات ايزصاعات ايعًٝا
 ايتكضٜض ايؾٗضٟ
َٛ اصً ١أعُاٍ تضشٝح االَتشاْات ٚتغً ِٝايٓتا٥ر.
 املؾاصن ١يف ايكٛافٌ ايزع.١ٜٛ
 بز ٤إداط ٠األعاتش.٠
 ادتُاع صبًػ ايكغِ
فرباٜض
 ادتُاع صبًػ ايعُٝز
 ادتُاع صبًػ ايهً١ٝ
 مسٓاصات ايزصاعات ايعًٝا
 ايتكضٜض ايؾٗض. ٟ
 ادتُاع ايكغِ يًتشغري يًفض ٍٛايظٚدٚ ١ٝتٛطٜع دزا ٍٚاحملاعضات عً ٞاألعاتش.٠
 املؾاصن ١يف أعُاٍ َضاقب ١املالسل.
 ادتُاع صبًػ ايكغِ
َاصؼ
 ادتُاع صبًػ ايعُٝز
 ادتُاع صبًػ ايهً١ٝ
 مسٓاصات ايزصاعات ايعًٝا
 ايتكضٜض ايؾٗضٟ
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أبضٌٜ

َاٜٛ

ْٜٛٝٛ

ٜٛيٛٝ

أغغطػ



































اعتالّ اَتشاْات ايزٚص األٚ ٍٚايجاْ ٞيًفض ٍٛايظٚدٚ ١ٝتغًُٗٝا إلراص ٠االَتشاْات
ادتُاع صبًػ ايكغِ
ادتُاع صبًػ ايعُٝز
ادتُاع صبًػ ايهً١ٝ
مسٓاصات ايزصاعات ايعًٝا
ايتكضٜض ايؾٗضٟ
إعالٕ ايطالب املتدضدني يإلعضاع يف إعزار حبٛخ ايتدضز .
ادتُاع صبًػ ايكغِ
ادتُاع صبًػ ايعُٝز
ادتُاع صبًػ ايهً١ٝ
مسٓاصات ايزصاعات ايعًٝا
ايتكضٜض ايؾٗضٟ
اعتالّ حبٛخ ايتدضز َٔ طالب ايبهايٛصٜٛؼ.
ادتُاع صبًػ ايكغِ
ادتُاع صبًػ ايعُٝز
ادتُاع صبًػ ايهً١ٝ
مسٓاصات ايزصاعات ايعًٝا
ايتكضٜض ايؾٗضٟ
املؾاصن ١يف أعُاٍ زبٓ ١االَتشاْات .
املؾاصن ١يف زبَٓ ١ضاقب ١االَتشاْات.
ادتُاع صبًػ ايكغِ
ادتُاع صبًػ ايعُٝز
ادتُاع صبًػ ايهً١ٝ
مسٓاصات ايزصاعات ايعًٝا
ايتكضٜض ايؾٗض. ٟ
ٚعع َٝظاْ ١ٝايكغِ
إعزار خط ١ايكغِ
تضشٝح االَتشاْات ٚتغً ِٝايٓتا٥ر.
املؾاصن ١يف ايكٛافٌ ايزع.١ٜٛ
إداطات األعاتش.٠
ادتُاع صبًػ ايكغِ
ادتُاع صبًػ ايعُٝز
ادتُاع صبًػ ايهً١ٝ
مسٓاصات ايزصاعات ايعًٝا
ايتكضٜض ايؾٗضٟ
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عبتُرب











ادتُاع ايكغِ يًتشغري يًفضٌ ايزصاع ٞازبزٜز ٚتٛطٜع دزا ٍٚاحملاعضات.
َتابع ١بزا ١ٜايزصاع ١يًفض ٍٛايفضرٚ ١ٜيف ايتاصٜذ احملزر يشيو.
املؾاصن ١يف إعُاٍ َضاقب ١اَتشاْات ايزٚص ايجاْ. ٞ
املؾاصن ١يف َعآٜات طالب ايزصاعات ايعًٝا .
ادتُاع صبًػ ايكغِ
ادتُاع صبًػ ايعُٝز
ادتُاع صبًػ ايهً١ٝ
مسٓاصات ايزصاعات ايعًٝا
ايتكضٜض ايؾٗضٟ

قغِ ايتكٓٝات ايرتب١ٜٛ
اٚالً األٖزاف :
 .0إعزار باسجني يف صباٍ تكٓٝات ايتعًٚ ِٝتطٜٛض ايبشح ايعًُٞ
 .5تُٓ ١ٝقزصات ايطالب يف إْتاز ٚاعتدزاّ ايتكٓٝات ايتكًٝزٚ ١ٜاسبزٜج١
 .3تُٓ ١ٝقزصات ايطالب يف صباٍ اشبط ايعضبٞ
 .4تزصٜب ايطالب عً ٞتُٓ ١ٝقزصاتِٗ ايعًُ ١ٝيف صباٍ ايتكٓٝات اسبزٜج َٔ ١خالٍ َعٌُ اسباعٛب
 .5تضق ١ٝأرا ٤أعاتش ٠ايكغِ عرب االعتدزاّ األَجٌ يًتكٓٝات ايتعً ١ُٝٝاسبزٜج. ١
 .6إتاس ١فضظ يًتعاَ ٕٚع أقغاّ ايهً ١ٝاملدتًفٚ ١األقغاّ ايٓظريٚ ٠ازباَعات األخض ٣يف اجملاالت
املتاس١
ثاْٝاً ٚعا ٌ٥ايتٓفٝش :
 .0تٛد ٘ٝايبشٛخ ايعًُ ١ٝيًطالب يف صباٍ ايكغِ
 .5تٓظ ِٝرٚصات تزصٜب عً ٞاشبط ايعضبٚ ٞاألْؾط ١ايفٓ١ٝ
 .3إقاَ ١ضباعضات ْٚزٚات يف اجملاالت ايرتب ١ٜٛاشباص ١بايكغِ
 .4ايتٓغٝل َع أقغاّ ايهً ١ٝاالخض ٣يف ناف ١اجملاالت ايرتب١ٜٛ
ثايجاً ايرباَر :
َٓ .0اقؾ ١خطط حبٛخ ايكغِ ٚإخغاعٗا ملٛدٗات ايزصاعات ايعًٝا
 .5ايتٓغٝل َع ٚسز ٠ايٓؾاط ايجكايف تٓفٝشاً يرباَر ايكغِ
 .3إقاَ ١رٚصات يتشغني اشبط ايعضب ٞيًطالب ٚايطايبات
 .4قٝاّ رٚصات تزصٜب ١ٝيهٝف ١ٝاعتدزاّ األدٗظ ٠اسبزٜج ١يًُعًُني
 .5اإلؽضاف عً ٞعري ايزصاع ١يًُكضصات اشباص ١بايكغِ
ٚ .6عع االَتشاْات َٚتابع ١تضشٝشٗا ٚصصزٖا
 .7اإلؽضاف عً ٞايبشٛخ ايتهُ ١ًٝٝاشباص ١بايكغِ .
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ايؾٗــــض

ٜٓاٜض

فرباٜض

َاصؼ

تفضٝــٌ اشبطــــــــــ١

َ تابع ١اإلؽضاف عً ٢ايبشٛخ
ْٗ ا ١ٜايفضٌ ايفضر١ٜ
 االؽرتاى يف االَتشاْات ايفضٌ ايفضر١ٜ
 إعزار تكضٜض ايؾٗض ٟيًكغِ
 عكز مسٓاصات ايزصاعات ايعًٝا
 اإلؽضاف األنارميٞ
 املؾاصن ١يف صبايػ ايعُٝز
 تػشَٛ ١ٜقع ايهً ١ٝبايبٝاْات ايغضٚص١ٜ
َ تابع ١اإلؽضاف عً ٞايبشٛخ
ْٗ ا ١ٜايفض ٍٛايفضر١ٜ
 املؾاصن ١يف َضاقب ١االَتشاْات ٚتضشٝشٗا
 إعزار تكضٜض ايؾٗض ٟيًكغِ
 عكز مسٓاصات ايزصاعات ايعًٝا
 اإلؽضاف األنارميٞ
 املؾاصن ١يف صبايػ ايعُٝز
 تػشَٛ ١ٜقع ايهً ١ٝبايبٝاْات ايغضٚص١ٜ
 املؾاصن ١يف ايكٛافٌ ايزع ١ٜٛايؾتٚ ١ٜٛاملدُٝات
 إعزار دزا ٍٚايفض ٍٛايظٚدٚ ١ٝفل ازبز ٍٚايعاّ
 إعزار تكضٜض ايؾٗض ٟيًكغِ
 عكز مسٓاصات ايزصاعات ايعًٝا
 اإلؽضاف األنارميٞ
 املؾاصن ١يف صبايػ ايعُٝز
 تػشَٛ ١ٜقع ايهً ١ٝبايبٝاْات ايغضٚص١ٜ
 بزا ١ٜايفض ٍٛايزصاع ١ايظٚد١ٝ
ٚ عع اَتشاْات ايكغِ َٚضادعتٗا ٚتغًُٗٝا إىل َهتب االَتشاْات قبٌ
ّ6105/3/05
َ تابع ١اإلؽضاف عً ٢ايبشٛخ
 تزصٜػ َكضاصات ايفض ٍٛايظٚد١ٝ
َ تابع ١اإلؽضاف األنارميٞ
 عكز ادتُاعات ايكغِ
 املؾاصن ١يف ايرباَر ايرتب ١ٝايعًُ١ٝ
 املؾاصن ١يف َضاقب ١اَتشاْات املالسل ٚايبزاٌ٥
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إبضٌٜ

َاٜٛ

ْٜٛٝٛ

 إعزار تكضٜض ايؾٗض ٟيًكغِ
 عكز مسٓاصات ايزصاعات ايعًٝا
 اإلؽضاف األنارميٞ
 املؾاصن ١يف صبايػ ايعُٝز
 تػشَٛ ١ٜقع ايهً ١ٝبايبٝاْات ايغضٚص١ٜ
َ تابع ١اإلؽضاف عً ٢ايبشٛخ
 تزصٜػ َكضصات ايفض ٍٛايظٚد١ٝ
َ تابع ١اإلؽضاف عً ٞايٛعا ٌ٥ايتعً ١ُٝٝيًرتب ١ٝايعًُ١ٝ
َ تابع ١اإلؽضاف األنارمي ٞ
 إعزار تكضٜض ايؾٗض ٟيًكغِ
 عكز مسٓاصات ايزصاعات ايعًٝا
 اإلؽضاف األنارميٞ
 املؾاصن ١يف صبايػ ايعُٝز
 تػشَٛ ١ٜقع ايهً ١ٝبايبٝاْات ايغضٚص١ٜ
َ تابع ١اإلؽضاف عً ٢ايبشٛخ
 تزصٜػ َكضصات ايفض ٍٛايظٚد١ٝ
َ تابع ١اإلؽضاف عً ٞايٛعا ٌ٥ايتعً ١ُٝٝيًرتب ١ٝايعًُ١ٝ
َ تابع ١اإلؽضاف األنارمي ٞ
 إعزار تكضٜض ايؾٗض ٟيًكغِ
 عكز مسٓاصات ايزصاعات ايعًٝا
 اإلؽضاف األنارميٞ
 املؾاصن ١يف صبايػ ايعُٝز
 تػشَٛ ١ٜقع ايهً ١ٝبايبٝاْات ايغضٚص١ٜ
 إنُاٍ َكضصات ايفض ٍٛايظٚد١ٝ
َ عضض ايٛعا ٌ٥ايتعً ١ُٝٝايتكًٝز١ٜ
 تغً ِٝرصدات حبٛخ اشبضجيني ملهتب املغذٌ
 عكز مسٓاصات حبٛخ ايزصاعات ايعًٝا
 تغً ِٝايبشٛخ ايتهُ ١ًٝٝيطالب ايبهايٛصٜٛؼ
ٚ عع املٝظاْ١ٝ
ٚ عع خطط يًعاّ ّ6106
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ٜٛيٛٝ

أغغطػ

عبتُرب

 إعزار تكضٜض ايؾٗض ٟيًكغِ
 عكز مسٓاصات ايزصاعات ايعًٝا
 اإلؽضاف األنارميٞ
 املؾاصن ١يف صبايػ ايعُٝز
 تػشَٛ ١ٜقع ايهً ١ٝبايبٝاْات ايغضٚص١ٜ
 املؾاصن ١يف َضاقب ١اَتشاْات ايفض ٍٛايظٚد١ٝ
 املؾاصن ١يف َضاقبٚ ١تضشٝح ايزصاعات ايعًٝا
 عكز مسٓاصات ايزصاعات ايعًٝا
 إعزار تكضٜض ايؾٗض ٟيًكغِ
 عكز مسٓاصات ايزصاعات ايعًٝا
 اإلؽضاف األنارميٞ
 املؾاصن ١يف صبايػ ايعُٝز
 تػشَٛ ١ٜقع ايهً ١ٝبايبٝاْات ايغضٚص١ٜ
َ تابع ١اإلؽضاف عً ٞايبشٛخ
 املؾاصن ١يف ايكٛافٌ ايزع ١ٜٛايضٝف١ٝ
 املؾاصن ١يف زبإ طالب ايزصاعات ايعًٝا
 املؾاصن ١يف اَتشاْات ايفض ٍٛايظٚد١ٝ
 تضشٝح االَتشاْات
 إعزار تكضٜض ايؾٗض ٟيًكغِ
 عكز مسٓاصات ايزصاعات ايعًٝا
 اإلؽضاف األنارميٞ
 املؾاصن ١يف صبايػ ايعُٝز
 تػشَٛ ١ٜقع ايهً ١ٝبايبٝاْات ايغضٚص١ٜ
ٚ عع دزا ٍٚضباعضات ايفض ٍٛايفضرَٚ ١ٜضادعتٗا َع ازبز ٍٚايعاّ
ٚ عع اَتشاْات ايكغِ يًفض ٍٛايفضر ١ٜيًبهايٛصٜٛؼ ٚايزبً ّٛايٛعٝط ٚايزصاعات
ايعًٝا
 تزصٜػ َكضصات ايفض ٍٛايفضر( ١ٜربً ّٛايٛعٝط ،بهايٛصٜٛؼ  ٚرصاعات ايعًٝا
َ تابع ١اإلؽضاف األنارمي ٞعً ٢طالب ايكغِ
 اإلؽضاف عً ٢حبٛخ ايزصاعات ايعًٝا
 املؾاصن ١يف ايكٛافٌ ايزع.١ٜٛ
 اإلعالٕ عٔ رٚص ٠اشبط ايعضب ٞاملفتٛس١
 املؾاصن ١يف َضاقب ١اَتشاْات ايزٚص ايجاْٚ ٞايبزاٌ٥
ٚ عع اَتشاْات ايفض ٍٛايفضرٚ ١ٜايزصاعات ايعًٝا
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تٛطٜع املٛار يًبهايٛصٜٛؼ
 .0ساعٛب ايتعًْ ١ُٝٝظض /ٟعًُ 4 ٞر .أعاَ ١ضبُز عبز ايضسِٝ
 .5ايتكٓٝات ايغُعٚ ١ٝايبضض ١ٜاآلي 4 ١ٝر .ط٘ َطض
 .3تضُ ٚ ِٝاْتاز ايتعً ١ُٝٝاحملً ١ٝعًُ ٞر .ؽٓػضٟ
 .4ايكٝاؼ ٚايتك ِٜٛايرتب ٟٛر .عُض عامل
 .5تكٓٝات ايتعًَ – ِٝادغتري أ.ر نزٚى.
قغِ أص ٍٛايرتب١ٝ
أٚال  :األٖزاف
 .0غضؼ ايك ِٝاشبًكَٚ ١ٝفاٖ ِٝايرتب ١ٝاإلعالَ َٔ ١ٝخالٍ األْؾط ١ايضف.١ٝ
 .5إعزار َعًِ صعاي ١ايتأصٌٝ
 .3تٛد ٘ٝايبشٛخ حن ٛتأص ٌٝايعً ّٛايرتب. ١ٜٛ
 .4تطٜٛض املٓاٖر ايزصاع ١ٝبؾكٗٝا (ايبهايضٜٛؼ ٚايزصاعات ايعًٝا )
 .5تطٜٛض َٓاٖر ايبشح ايعًُٚ ٞإعزار ايباسجني يف صباٍ ايفهض ايرتب.ٟٛ
 .6تزصٜب ايطالب عً ٢انتغاب املٗاصات ٚاشبربات ايعًُ ١ٝيف صباٍ َٗٓ ١ايتزصٜػ.
 .7إنغاب ايطالب ايكزص ٠عً ٢انتغاب املعاصف ٚايعً ّٛاإلْغاْ.١ٝ
 .8تفاعٌ َع ايهًَٚ ١ٝؾاصنتٗا يف ايًكا٤ات ٚٚصش ايعٌُ مبؤعغات ايتعً ِٝاملدتًف.١
ثاْٝا ٚ :عا ٌ٥ايتٓفٝش
 .0ايغُٓاصات ٚاحملاعضات ٚايبشٛخ
 .5ايتٓغٝل َع إراصات ايهً ١ٝاملدتًف١
 .3ايتٓغٝل َع ايهًٝات سات ايضً ١بازباَعات املدتًف١
 .4ايتكضٜض ايتكٛميٞ
ثايجا :ايرباَر
ٜتِ تٓفٝش ايرباَر يتشكٝل األٖزاف ٚفكا يًذزا ٍٚاآلت:١ٝ
تفضٝــٌ اشبطــــــــــ١
ايؾٗــــض
 املؾاصن ١يف َضاقب ١اَتشاْات ايفض ٍٛايفضرٚ ١ٜايزصاعات ايعًٝا
 تضشٝح اَتشاْات ايفض ٍٛايزصاعٚ ١ٝايزصاعات ايعًٝا
َ تابع ١اإلؽضاف عً ٢حبٛخ ايفضٌ ايغابع
َ تابع ١اإلؽضاف عً ٢ايطالب
ٜٓاٜض  إدضا ٤ايرتتٝبات ايالطَ ١يًكافً ١ايزع١ٜٛ
 اإلؽضاف األنارميٞ
 ادتُاع ايكغِ
 املؾاصن ١يف ادتُاعات ايهً١ٝ
 ايتكضٜض ايؾٗضٟ
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فرباٜض

َاصؼ

أبضٌٜ

ْٗ ا ١ٜايفض ٍٛايزصاع ١ٝايفضر١ٜ
َ تابع ١اإلؽضاف عً ٢حبٛخ ايتدضز ٚايبشٛخ ايتهُ ١ًٝٝيطالب ايزبً ّٛايعايٞ
ٚاملادغتري.
 املؾاصن ١يف ايكٛافٌ ايزع.١ٜٛ
 ادتُاع ايكغِ
 املؾاصن ١يف ادتُاعات ايهً١ٝ
 ايتكضٜض ايؾٗضٟ
 بزا ١ٜايفض ٍٛايظٚد١ٝ
 املؾاصن ١يف َضاقبٚ ١تٛعٝح اَتشاْات ايزٚص ايجاْٞ
 بزا ١ٜضباعضات ايزبً ّٛايعايٚ ٞاملادغتري
ٚ عع اَتشاْات ايفض ٍٛايظٚدٚ ١ٝايزصاعات ايعًٝا
َ تابع ١اإلؽضاف عً ٢حبٛخ ايبهالصٜٛؼ
َ تابع ١اإلؽضاف عً ٢حبٛخ ايزبً ّٛايعايٚ ٞاملادغتري ايتهُ١ًٝٝ
 عكز ايغُٓاصات يطالب ايزصاعات ايعًٝا ( املادغتري ٚايزنتٛصا ٙبايبشح )
َ تابع ١اإلؽضاف ايرتب ٟٛعً ٢ايطالب.
 املؾاصن ١يف تزصٜب األقضإ
 ادتُاع ايكغِ
 املؾاصن ١يف ادتُاعات ايهً١ٝ
 ايتكضٜض ايؾٗضٟ
 املؾاصن ١يف زبإ تطٜٛض َٓاٖر ايهً١ٝ
 ادتُاع قغِ األصٍٛ
 املؾاصن ١يف ادتُاعات ايهً١ٝ
َ تابع ١تزصٜػ ايفض ٍٛايظٚد١ٝ
َ تابع ١تزصٜػ ايزبً ّٛايعايٚ ٞاملادغتري باملكضصات.
َ تابع ١اإلؽضاف عً ٢حبٛخ طالب ايبهايٛصٜٛؼ
َ تابع ١اإلؽضاف عً ٢حبٛخ ايزبً ّٛايعايٚ ٞاملادغتري ايتهًُٞٝ
 عكز ايغُٓاصات يطالب ايزصاعات ايعًٝا ( املادغتري ٚايزنتٛصا)ٙ
َ تابع ١اإلؽضاف ايرتب ٟٛعً ٢ايطالب.
 املؾاصن ١يف تزصٜب األقضإ
 املؾاصن ١يف زبإ تطٜٛض َٓاٖر ايهً١ٝ
 ادتُاع ايكغِ
 املؾاصن ١يف ادتُاعات ايهً١ٝ
 ايتكضٜض ايؾٗضٟ
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َ تابع ١تزصٜػ ايفض ٍٛايظٚد١ٝ
َ تابع ١تزصٜػ ايزبً ّٛايعايٚ ٞاملادغتري باملكضصات.
 تغً ِٝرصدات حبٛخ اشبضدني.
َ تابع ١اإلؽضاف عً ٢حبٛخ ايزبً ّٛايعايٚ ٞاملادغتري ايهً١ُٝٝ
َاٜٛ
 اإلؽضاف األنارمي ٞعً ٢ايطالب.
 املؾاصن ١يف تزصٜب األقضإ.
 ادتُاع ايكغِ
 املؾاصن ١يف ادتُاعات ايهً١ٝ
 ايتكضٜض ايؾٗضٟ
َ تابع ١تزصٜػ ايفض ٍٛايظٚد١ٝ
َ تابع ١تزصٜػ ايزبً ّٛايعايٚ ٞاملادغتري باملكضصات.
 تغً ِٝرصدات حبٛخ اشبضدني.
َ تابع ١اإلؽضاف عً ٢حبٛخ ايزبً ّٛايعايٚ ٞاملادغتري ايهً.١ُٝٝ
 اإلؽضاف األنارمي ٞعً ٢ايطالب.
ْٜٛٝٛ
 املؾاصن ١يف تزصٜب األقضإ.
 ادتُاع ايكغِ
 املؾاصن ١يف ادتُاعات ايهً١ٝ
 ايتكضٜض ايؾٗضٟ
ٚ عع خط ١ايكغِ ٚاملٝظاْ ١ٝيًعاّ ّ6107
 املؾاصن ١يف َضاقبٚ ١تضشٝح ايفض ٍٛايظٚد.١ٝ
 املؾاصن ١يف َضاقبٚ ١تضشٝح ايزصاعات ايعًٝا.
َ تابع ١اإلؽضاف عً ٢حبٛخ طالب ايزبً ّٛايعايٚ ٞاملادغتريايتهُ١ًٝٝ
َ تابع ١اإلؽضاف ايرتب ٟٛعً ٢ايطالب
ٜٛيٛٝ
 نتاب ١ايتكضٜض ايغٟٓٛ
 ادتُاع ايكغِ
 املؾاصن ١يف ادتُاعات ايهً١ٝ
 ايتكضٜض ايؾٗضٟ
 تٛطٜع املٛار ايزصاع ١ٝيًفض ٍٛايفضر ١ٜالعتُار ٖ ١٦ٝايتزصٜػ
 تٛطٜع دزا ٍٚاحملاعضات بايتعاَ ٕٚع قغِ اإلراص ٠ايرتب١ٜٛ
 تٛطٜع ايعٓا ٜٔٚايزصاع ١ٝيطالب ايزبً ّٛايعايٚ ٞاملادغتري بايتعاَ ٕٚع َٓغل ايزصاعات ايعًٝا.
 اإلؽضاف األنارمي ٞعً ٢ايطالب.
أغغطػ
 املؾاصن ١يف تزصٜب األقضإ.
 ادتُاع ايكغِ
 املؾاصن ١يف ادتُاعات ايهً١ٝ
 ايتكضٜض ايؾٗض ٟ
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عبتُرب

 بزا ١ٜضباعضات ايفض ٍٛايفضر.١ٜ
 املؾاصن ١يف َضاقبٚ ١تضشٝح اَتشاْات ايزٚص ايجاْٞ
 تٛطٜع املٛار ايزصاع ١ٝألعغا ١٦ٖٝ ٤ايتزصٜػ بايكغِ
 تٛطٜع دزا ٍٚاحملاعضات بايتعاَ ٕٚع قغِ اإلراص ٠ايرتب.١ٜٛ
 تٛطٜع املٛار ايزصاع ١ٝيطالب ايزصاعات ايعًٝا بايتعإٚ
َع َٓغل ايزصاعات ايعًٝا.
 املؾاصن ١يف ايكافً ١ايزع ١ٜٛيطالب ٚطايبات نً ١ٝايرتب.١ٝ
 املؾاصن ١يف إداط ٠عٓا ٜٔٚايبشٛخ يطالب ايتعً ِٝعٔ بعز
 تك ِٜٛايبشٛخ يطالب ربً ّٛايرتب ١ٝعٔ بعز.
 املؾاصن ١يف زبإ تطٜٛض َٓاٖر ايهً١ٝ
 ادتُاع ايكغِ
 املؾاصن َٔ ١ادتُاعات ايهً١ٝ
 ايتكضٜض ايؾٗضٟ

خطــــَ ١هتب تٓغٝل ايزصاعات ايعًٝا
ايضؤ:١ٜ
ايضٜار ٠يف تطٜٛض املٛاصر ايبؾضٚ ١ٜاإلبزاع يف بٓا ٤صبتُع املعضفٚ ١ايبشح ايعًُ.ٞ
ايضعاي:١
إصعآَ ٤ظ ١َٛممٝظ ٠يًبشح ايعًُٚ ٞاإلبزاع ٚتطٜٛض األرا ٤ايرتب َٔ ٟٛخالٍ إجيار ب ١٦ٝتتٓاعب َع َتطًبات
ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُ.ٞ
األٖزاف:
 .0تطٜٛض عٝاع ١ايهً ١ٝيف صباٍ ايزصاعات ايعًٝا.
 .5صفع َغت ٣ٛايبشح ايعًُ ٞيز ٣طالب ايزصاعات ايعًٝا بتٜٓٛع ايرباَر ٚذبغني ايب ١٦ٝايبشج.١ٝ
 .3إعزار أدٝاٍ َٔ ايباسجني يف اجملاٍ ايرتب.ٟٛ
 .4تضق ١ٝأرا ٤ايعاًَني حبكٌ ايرتب َٔ ١ٝخالٍ إنغابِٗ َٗاصات ذبزٜز املؾهالت ايرتبٚ ١ٜٛإجيار
اسبً ٍٛبايطضٜك ١ايعًُٚ ١ٝاملٓٗذ.١ٝ
 .5طٜار ٠ايٛع ٞايبشج ٞيًعاًَني باملزاصؼ راخٌ ايغٛرإ ٚخاصد٘.
ايرباَر ايؾٗض:١ٜ
تفضٝــٌ اشبطــــــــــ١
ايؾٗــــض
َ تابع ١ايٛاصر َٔ ايزصاعات ايعًٝا.
 تٛطٜع َٚتابع ١املًفات باألقغاّ ٚعُٝز ايهً.١ٝ
 اعتكباٍ َضرٚر األقغاّ ٚايعُٝز يؾت ٢املطًٛبات اإلدضا.١ٝ٥
 سغٛص ادتُاعات ايعُٝز إلداط ٠اشبطط ٚايعٓا.ٜٔٚ
 املؾاصن ١يف ادتُاعات صبًػ ايزصاعات ايعًٝا إلداط ٠اشبطط املدتًف.١
ٜٓاٜض
 سغٛص مسٓاصات األقغاّ ٚنتاب ١ايتكاصٜض.
 إصعاٍ َٚتابع ١املًفات يعُار ٠ايزصاعات ايعًٝا.
 إصعاٍ اعتشكاقات األعاتش ٠املاي.١ٝ
 املؾاصن ١يف ادتُاعات صبًػ  ،ايعُٝز ،صؤعا ٤األقغاّ.
 إعزار ايتكضٜض ايؾٗض. ٟ
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فرباٜض

َاصؼ














َتابع ١ايٛاصر َٔ ايزصاعات ايعًٝا.
تٛطٜع َٚتابع ١املًفات باألقغاّ ٚعُٝز ايهً.١ٝ
اعتكباٍ َضرٚر األقغاّ ٚايعُٝز يؾت ٢املطًٛبات اإلدضا.١ٝ٥
سغٛص ادتُاعات ايعُٝز إلداط ٠اشبطط ٚايعٓا.ٜٔٚ
املؾاصن ١يف ادتُاعات صبًػ ايزصاعات ايعًٝا إلداط ٠اشبطط املدتًف.١
سغٛص مسٓاصات األقغاّ ٚنتاب ١ايتكاصٜض.
إصعاٍ َٚتابع ١املًفات يعُار ٠ايزصاعات ايعًٝا.
إصعاٍ اعتشكاقات األعاتش ٠املاي.١ٝ
َتابع ١رصدات ايطالب بإراص ٠االَتشاْات.
تٛطٜع قٛا ِ٥ايطالب عً ٢املؾضفني عً ٢حبٛثِٗ.
املؾاصن ١يف ادتُاعات صبًػ  ،ايعُٝز ،صؤعا ٤األقغاّ.
إعزار ايتكضٜض ايؾٗض. ٟ
















َتابع ١ايٛاصر َٔ ايزصاعات ايعًٝا.
تٛطٜع َٚتابع ١املًفات باألقغاّ ٚعُٝز ايهً.١ٝ
اعتكباٍ َضرٚر األقغاّ ٚايعُٝز يؾت ٢املطًٛبات اإلدضا.١ٝ٥
سغٛص ادتُاعات ايعُٝز إلداط ٠اشبطط ٚايعٓا.ٜٔٚ
املؾاصن ١يف ادتُاعات صبًػ ايزصاعات ايعًٝا إلداط ٠اشبطط املدتًف.١
سغٛص مسٓاصات األقغاّ ٚنتاب ١ايتكاصٜض.
إصعاٍ َٚتابع ١املًفات يعُار ٠ايزصاعات ايعًٝا.
إصعاٍ اعتشكاقات األعاتش ٠املاي.١ٝ
َتابع ١إدضا ٤اَتشاْات ايزٚص ايجاْ.ٞ
ٚعع دز ٍٚضباعضات ايفضٌ ايجاْ.ٞ
َتابع ١عري احملاعضات.
َتابع ١ايبشٛخ يز ٣املؾضفني.
املؾاصن ١يف ادتُاعات صبًػ  ،ايعُٝز ،صؤعا ٤األقغاّ.
إعزار ايتكضٜض ايؾٗض. ٟ
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أبضٌٜ

َاٜـــــٛ













َتابع ١ايٛاصر َٔ ايزصاعات ايعًٝا.
تٛطٜع َٚتابع ١املًفات باألقغاّ ٚعُٝز ايهً.١ٝ
اعتكباٍ َضرٚر األقغاّ ٚايعُٝز يؾت ٢املطًٛبات اإلدضا.١ٝ٥
سغٛص ادتُاعات ايعُٝز إلداط ٠اشبطط ٚايعٓا.ٜٔٚ
املؾاصن ١يف ادتُاعات صبًػ ايزصاعات ايعًٝا إلداط ٠اشبطط املدتًف.١
سغٛص مسٓاصات األقغاّ ٚنتاب ١ايتكاصٜض.
إصعاٍ َٚتابع ١املًفات يعُار ٠ايزصاعات ايعًٝا.
إصعاٍ اعتشكاقات األعاتش ٠املاي.١ٝ
َتابع ١عري احملاعضات.
املؾاصن ١يف ادتُاعات صبًػ  ،ايعُٝز ،صؤعا ٤األقغاّ.
إعزار ايتكضٜض ايؾٗض. ٟ
















َتابع ١ايٛاصر َٔ ايزصاعات ايعًٝا.
تٛطٜع َٚتابع ١املًفات باألقغاّ ٚعُٝز ايهً.١ٝ
اعتكباٍ َضرٚر األقغاّ ٚايعُٝز يؾت ٢املطًٛبات اإلدضا.١ٝ٥
سغٛص ادتُاعات ايعُٝز إلداط ٠اشبطط ٚايعٓا.ٜٔٚ
املؾاصن ١يف ادتُاعات صبًػ ايزصاعات ايعًٝا إلداط ٠اشبطط املدتًف.١
سغٛص مسٓاصات األقغاّ ٚنتاب ١ايتكاصٜض.
إصعاٍ َٚتابع ١املًفات يعُار ٠ايزصاعات ايعًٝا.
إصعاٍ اعتشكاقات األعاتش ٠املاي.١ٝ
صصز عٓا ٜٔٚايبشٛخ ايتهُ.١ًٝٝ
إداط ٠ايعٓا ٜٔٚيز ٣األقغاّ املدتًف.١
املؾاصن ١يف إداط ٠عٓا ٜٔٚايبشٛخ ايتهُ ١ًٝٝيف صبًػ ايعُٝز.
إداط ٠ايعٓا ٜٔٚايتهُ ١ًٝٝيف صبًػ ايزصاعات ايعًٝا.
املؾاصن ١يف ادتُاعات صبًػ  ،ايعُٝز ،صؤعا ٤األقغاّ.
إعزار ايتكضٜض ايؾٗض. ٟ
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ْٜٛٝٛ

ٜٛيٛٝ















َتابع ١ايٛاصر َٔ ايزصاعات ايعًٝا.
تٛطٜع َٚتابع ١املًفات باألقغاّ ٚعُٝز ايهً.١ٝ
اعتكباٍ َضرٚر األقغاّ ٚايعُٝز يؾت ٢املطًٛبات اإلدضا.١ٝ٥
سغٛص ادتُاعات ايعُٝز إلداط ٠اشبطط ٚايعٓا.ٜٔٚ
املؾاصن ١يف ادتُاعات صبًػ ايزصاعات ايعًٝا إلداط ٠اشبطط املدتًف.١
سغٛص مسٓاصات األقغاّ ٚنتاب ١ايتكاصٜض.
إصعاٍ َٚتابع ١املًفات يعُار ٠ايزصاعات ايعًٝا.
إصعاٍ اعتشكاقات األعاتش ٠املاي.١ٝ
اإلٜفا ٤مبطًٛبات االَتشاْات يًفضٌ ايجاْ.ٞ
َتابع ١إدضا٤ات ايفضٌ ايجاْ.ٞ
املؾاصن ١يف ادتُاعات صبًػ  ،ايعُٝز ،صؤعا ٤األقغاّ.
إعزار ايتكضٜض ايؾٗض. ٟ
إعزار خطَٝٚ ١ظاْ ١ٝايكغِ يًعاّ 6106




















َتابع ١ايٛاصر َٔ ايزصاعات ايعًٝا.
تٛطٜع َٚتابع ١املًفات باألقغاّ ٚعُٝز ايهً.١ٝ
اعتكباٍ َضرٚر األقغاّ ٚايعُٝز يؾت ٢املطًٛبات اإلدضا.١ٝ٥
سغٛص ادتُاعات ايعُٝز إلداط ٠اشبطط ٚايعٓا.ٜٔٚ
املؾاصن ١يف ادتُاعات صبًػ ايزصاعات ايعًٝا إلداط ٠اشبطط املدتًف.١
سغٛص مسٓاصات األقغاّ ٚنتاب ١ايتكاصٜض.
إصعاٍ َٚتابع ١املًفات يعُار ٠ايزصاعات ايعًٝا.
إصعاٍ اعتشكاقات األعاتش ٠املاي.١ٝ
اإلٜفا ٤مبطًٛبات االَتشاْات يًفضٌ ايجاْ.ٞ
َتابع ١إدضا٤ات ايفضٌ ايجاْ.ٞ
املؾاصن ١يف ادتُاعات صبًػ  ،ايعُٝز ،صؤعا ٤األقغاّ.
َتابع ١إدضا٤ات اَتشاْات ايفضٌ ايجاْ. ٞ
عضض ايٓتا٥ر يًفضٌ ايجاْ. ٞ
املؾاصن ١يف اداط ٠ايٓتا٥ر
َتابع ١ادضا٤ات ايكب ٍٛيًفضٌ األ.ٍٚ
عٌُ املعآٜات يًزفع ١ازبزٜز٠
املؾاصن ١يف ادتُاعات صبًػ  ،ايعُٝز ،صؤعا ٤األقغاّ.
إعزار ايتكضٜض ايؾٗض. ٟ
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أغغطػ

عبتُرب















َتابع ١ايٛاصر َٔ ايزصاعات ايعًٝا.
تٛطٜع َٚتابع ١املًفات باألقغاّ ٚعُٝز ايهً.١ٝ
اعتكباٍ َضرٚر األقغاّ ٚايعُٝز يؾت ٢املطًٛبات اإلدضا.١ٝ٥
سغٛص ادتُاعات ايعُٝز إلداط ٠اشبطط ٚايعٓا.ٜٔٚ
املؾاصن ١يف ادتُاعات صبًػ ايزصاعات ايعًٝا إلداط ٠اشبطط املدتًف.١
سغٛص مسٓاصات األقغاّ ٚنتاب ١ايتكاصٜض.
إصعاٍ َٚتابع ١املًفات يعُار ٠ايزصاعات ايعًٝا.
إصعاٍ اعتشكاقات األعاتش ٠املاي.١ٝ
اإلٜفا ٤مبطًٛبات االَتشاْات يًفضٌ ايجاْ.ٞ
َتابع ١إدضا٤ات ايفضٌ ايجاْ.ٞ
املؾاصن ١يف ادتُاعات صبًػ  ،ايعُٝز ،صؤعا ٤األقغاّ.
ٚعع دزا ٍٚاحملاعضات يًفضٌ األٍٚ
َتابع ١أرا ٤احملاعضات يًفضٌ األٍٚ
















َتابع ١ايٛاصر َٔ ايزصاعات ايعًٝا.
تٛطٜع َٚتابع ١املًفات باألقغاّ ٚعُٝز ايهً.١ٝ
اعتكباٍ َضرٚر األقغاّ ٚايعُٝز يؾت ٢املطًٛبات اإلدضا.١ٝ٥
سغٛص ادتُاعات ايعُٝز إلداط ٠اشبطط ٚايعٓا.ٜٔٚ
املؾاصن ١يف ادتُاعات صبًػ ايزصاعات ايعًٝا إلداط ٠اشبطط املدتًف.١
سغٛص مسٓاصات األقغاّ ٚنتاب ١ايتكاصٜض.
إصعاٍ َٚتابع ١املًفات يعُار ٠ايزصاعات ايعًٝا.
إصعاٍ اعتشكاقات األعاتش ٠املاي.١ٝ
اإلٜفا ٤مبطًٛبات االَتشاْات يًفضٌ ايجاْ.ٞ
َتابع ١إدضا٤ات ايفضٌ ايجاْ.ٞ
املؾاصن ١يف ادتُاعات صبًػ  ،ايعُٝز ،صؤعا ٤األقغاّ.
َتابع ١عري احملاعضات
اإلعزار الَتشاْات ايفضٌ األٍٚ
َتابع ١اإلدضا٤ات اشباص ١باملًفات

خطَ ١هتب املغذٌ
األٖـــزاف :
ميجٌ َهتب املغذٌ ايٛسز ٠اإلراص ١ٜبايهًٚ ١ٝعذًٗا املتشضى ٜٚ ،ك ّٛبتٓغٝل ايعٌُ األنارمي ٞبايهًَ ١ٝع
إراصتٗا ٚأقغاَٗا املدتًفٚ ، ١نشيو ايهًٝات ٚاملضانظ األخض ٣بازباَع ١يشا فٜٗ ٛغع ٢إىل ذبكٝل األٖزاف اآلت: ١ٝ
 .0خزَ ١األٖزاف األنارمي ١ٝايعاَ ١بايهً. ١ٝ
 .5سفظ ٚذبزٜز ايعٌُ اإلراص ٟبني أقغاّ ايهً ١ٝاملدتًفٚ ، ١ايتشزٜح املغتُض ألعايٝب تٛفريٖا
 .3سفظ ٚذبزٜح عذالت ايطالب َٚتابعتٗا .
َ .4تابع ١ايعٌُ بني ايهًٚ ١ٝايهًٝات األخضٚ ٣إراصات ازباَع ١املدتًف ١فُٝا  ٧ٜٝٗازب ٛايزصاعٞ
املٓاعب يًطالب .
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 .5االصتكا ٤بأعايٝب إدضا٤ات ايعٌُ اي ١َٝٛٝباملهتب ٚفل َا تٓط عً ٘ٝايًٛا٥ح .
ايٛعا٥ـــٌ :
 .0إعزار املًفات ٚعذالت ايطالب حبٝح تتٓا ٍٚنٌ ازبٛاْب املطًٛب ١مبا ٜغٌٗ ايضدٛع إيٗٝا.
 .5اعتُار اسباعٛب يف سفظ بٝاْات ايطالب ايشاتٚ ١ٝاألنارميٚ ١ٝصصز ْتا٥ذِٗ ٚعذالتِٗ األنارمي. ١ٝ
 . 3اعتكباٍ ايطالب ٚاإلداب ١عٔ اعتفغاصاتِٗ ٚسٌ َؾانًِٗ ٚفل َا تٓط عً ٘ٝايال٥ش١
ايرباَـــر :
َ .0تابع ١تغذ ٌٝايطالب عرب املٛقع االيهرت. ْٞٚ
 .5إعزار ًَفات ٚعذالت ايطالب األنارمي. ١ٝ
 .3املؾاصن ١يف اَتشاْات ايفض ٍٛايزصاع ١ٝيهٌ َٔ طالب ايبهايٛصٜٛؼ ٚايزبً.ّٛ
َ .4تابع ١اسباالت األنارمي ١ٝيًطالب (إٜكاف  ،فضٌ  ،دبُٝز )...
َ .5تابع ١اسباالت األنارمي ١ٝيطالب ربً ّٛايرتب ١ٝايٛعٝط مبالٚ ، ٟٚطايبات نً ١ٝصاف ازباَع. ١ٝ
 .6إعزار َٚضادعْ ١تا٥ر ايطالب اشبضجيني .
َ .7ضادع ١ؽٗارات ايطالب اشبضجيني .
 .8سغٛص ادتُاعات صبًػ (ايعُٝز  ،ايهً ، ١ٝصؤعا ٤األقغاّ)
 .9املؾاصن ١زبإ ايهً ١ٝاملدتًف. ١
تفضٝــٌ اشبطــــــــــ١
ايؾٗــــض
 0/4 املؾاصن ١يف اَتشاْات ايفض ٍٛايفضر. ١ٜ
 إعزار ْتا٥ر خٛايف اشبضجيني .
ٜٓاٜض
 سضض ايطالب املٛقٛفني ٚاجملُزٚ ٜٔاملُتشٓني َٔ اشباصز إلصداعِٗ يف بضْاَر
ايتغذ. ٌٝ
َ 0/65 تابع ١ايتغذَٚ ٌٝعازبَ ١ؾهالت تغذ ٌٝايطالب َع دٗات االختضاظ .
 االعتُضاص يف َتابع ١ايتغذَٚ ٌٝعازبَ ١ؾهالت تغذ ٌٝايطالب َع دٗات
االختضاظ .
 6/6 املؾاصن ١يف ايكٛافٌ ايؾت( ١ٜٛاملتزصبني) .
َ ضادعْ ١تا٥ر اَتشاْات ايفض ٍٛايفضر. ١ٜ
 إداطْ ٠تا٥ر اَتشاْات ايزٚص األْٚ ٍٚتا٥ر خٛايف اشبضجيني يف صبًػ ايهً. ١ٝ
فرباٜض
 إصعاٍ ايٓتا٥ر يًؾؤ ٕٚايعًُ ١ٝإلداطتٗا يف ايًذٓ ١ايعًٝا يالَتشاْات .
 ايبز ٤يف تٓكٝح قٛاٚ ِ٥بٝاْات ايطالب ٚ ،إعزار قٛا ِ٥سغٛص احملاعضات .
 6/68 املؾاصن ١يف املدُٝات (املتزصبني) .
 عكز ادتُاع أعغاَ ٤هتب املغذٌ .
 إعزار ايتكضٜض ايؾٗض. ٟ
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َاصؼ

أبضٌٜ

َاٜـــــٛ

ْٜٛٝٛ

ٜٛيٛٝ

 3/8 بزا ١ٜايتغذ ٌٝيًُٛار احملُٛي ١يف ايفض ٍٛايظٚد. ١ٝ
 إعزار قٛا ِ٥ايطالب ازبايغني الَتشاْات ايزٚص ايجاْ ٞيًفض ٍٛايفضر١ٜ
َ تابع ١اَتشاْات ايزٚص ايجاْ. ٞ
 تؾعٝب طالب ربً ّٛايرتب ١ٝايٛعٝط ايفضق. )33( ١
َ 3/05 تابع ١بزا ١ٜايزصاع ١يًفض ٍٛايظٚد. ١ٝ
 تغً ِٝقٛا ِ٥اسبغٛص يألعاتشٚ ٠األقغاّ ملتابع ١سغٛص ايطالب .
 إعزار ْتا٥ر خٛايف خضد ٞايزٚص ايجاْ. ٞ
 إعزار ايتكضٜض ايؾٗض. ٟ
 4/8 آخض  ّٜٛيًتغذ ٌٝيًُٛار احملُٛي ١يف ايفض ٍٛايظٚد. ١ٝ
 تٓكٝح قٛا ِ٥ايطالب بعز ْتا٥ر ايزٚص ايجاْٞ
 تضتٝب ٚتٓظًَ ِٝفات ايطالب ستٜ ٢غٌٗ ايضدٛع إيٗٝا .
 ايعٌُ عً ٤ٌَ ٢ايغذالت األنارمي ١ٝيًطالب .
َ ضادعْ ١تا٥ر اَتشاْات ايزٚص ايجاْ. ٞ
 إداطْ ٠تا٥ر خٛايف اشبضجيني .
 عكز ادتُاع أعغاَ ٤هتب املغذٌ .
 إعزار ايتكضٜض ايؾٗض. ٟ
َٛ اصً ١ايعٌُ يف إعزار َٚضادعْ ١تا٥ر خضجيّ6105 ٞ
َٛ اصً ١ايعٌُ يف ٌَ ٤عذالت ايطالب َٚضادعتٗا .
 سضض ايطالب ايش ٜٔمل ٜتدضدٛا ٚإسباقِٗ خبضجي. ّ6105 ٞ
 عكز ادتُاع أعغاَ ٤هتب املغذٌ .
 إعزار قٛا ِ٥ايطالب ازبايغني يالَتشاْات .
 إعزار إسضا ١ٝ٥ايطالب ازبايغني يالَتشاْات .
 طباطب ١األقغاّ يتغً ِٝرصدات حبٛخ ايتدضز .
 طباطب ١قغِ املٓاٖر يتغً ِٝرصدات ايرتب ١ٝايعًُ. ١ٝ
َٛ اصًَ ١ضادع ١اشبضجيني .
 إعزار ايتكضٜض ايؾٗض. ٟ
 إعزار خطَٝٚ ١ظاْ ١ٝايعاّ . ّ6106
 عكز ادتُاع أعغاَ ٤هتب املغذٌ
 7/3 آخض  ّٜٛالعتالّ رصدات حبٛخ ايتدضز َٔ األقغاّ .
 7/3 آخض  ّٜٛيتغً ِٝرصدات ايرتب ١ٝايعًُ. ١ٝ
 7/66 املؾاصن ١يف اَتشاْات ايفض ٍٛايظٚدٜٛ ١ٝي. ّ6105 ٛٝ
 إعزار ايتكضٜض ايؾٗض. ٟ
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َ ضادعْ ١تا٥ر اَتشاْات ايفض ٍٛايظٚد. ١ٝ
 8/07 املؾاصن ١يف ايكٛافٌ ايزع ١ٜٛايضٝف( ١ٝاملتزصبني) .
 إعزار ْتا٥ر خضجي ٞايزفع ١ايتاعع ١بهايٛصٜٛؼ ٚ ،ايفضق 36 ١ربً ّٛايرتبٚ /١ٝايفضق١
ايغابع ١ربًَ ّٛال. ٟٚ
 إداطْ ٠تا٥ر اَتشاْات ايزٚص األْٚ ٍٚتا٥ر اشبضجيني (ربًٚ ّٛعٝط  ،بهايٛصٜٛؼ) يف
صبًػ ايهً. ١ٝ
 إعزار ايتكضٜض ايتكٛمي. ٞ
 إعزار ايتكضٜض ايؾٗض. ٟ
 9/0 اإلعزار يبزا ١ٜايتغذ ٌٝيًفض ٍٛايفضر. ١ٜ
 9/03 اإلعزار يبزا ١ٜايزصاع ١يًفض ٍٛايزصاع ١ٝايفضر. ١ٜ
 9/61 بزا ١ٜايتغذ ٌٝيًُٛار احملُٛي. ١
 املؾاصن ١يف زبإ املعآٜات ايطالب ٚ ،تؾعٝب طالب ايفضٌ ايزصاع ٞايجايح .
 تغً ِٝقٛا ِ٥اسبغٛص يألعاتشٚ ٠األقغاّ ملتابع ١سغٛص ايطالب .
 املؾاصن ١يف اَتشاْات ايزٚص ايجاْ ٞيًفض ٍٛايفضر١ٜ
 إعزار ْتا٥ر خٛايف اشبضدني ايزٚص ايجاْ. ٞ
َ ضادعْ ١تا٥ر اَتشاْات .
 إعزار ايتكضٜض ايؾٗض. ٟ

 /0األٖزاف:
أ .تطٜٛض ايعٌُ بايهًٚ ١ٝذبزٜج٘.
ب .تطٜٛض ٚذبغني ب ١٦ٝايعٌُ .
ز .عبط ٚتأَني ٚثا٥ل ايهًٚ ١ٝاعتدزاّ ْظِ املعًَٛات اسبزٜج.١
ر .إرخاٍ ؽبه ١املعًَٛات يألقغاّ.
ٖـ .تٛفري املغتًٗهات ايغضٚص. ١ٜ
 /5ايٛعا: ٌ٥
ذبكٝل األٖزاف عٔ طضٜل ايٛعا ٌ٥اآلت:١ٝ
أ .تزصٜب ايعاًَني بايتعاَ ٕٚع اإلراص. ٠
ب .تٛفري َغتًظَات ايعٌُ .
ز .ايتٓغٝل َع ازبٗات اإلراصَ ١ٜا خيتط بايعٌُ
ر .دبُٝع اشبطط ٚاملٝظاْٚ ١ٝايتكاصٜض ايؾٗض١ٜ
تفضٝــٌ اشبطــــــــــ١
ايؾٗــــض
 ايتشغري يًفضٌ ايزصاع ٞايظٚدّ6105/3/05 ٞ
 طباطب ١اإلراص ٠يضٝاْ ١ايهً١ٝ
 طباع ١خطابات األقغاّ ٚاالدتُاعات
ٜٓاٜض
 سغٛص االدتُاعات ٚصٝاغتٗا
 طباع ١ايتكاصٜض ايؾٗض١ٜ
 طباع ١ايتكضٜض ايتكاصٜض ايؾٗض١ٜ
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َ تابع ١عٌُ ايضٝاْ١
َ تابع ١ايتشغري يًفضٌ ايزصاعٞ
 طباع ١خطابات األقغاّ ٚاالدتُاعات
 سغٛص االدتُاعات ٚصٝاغتٗا
 طباع ١ايتكاصٜض ايؾٗض١ٜ
 طباع ١ايتكضٜض ايتكٛميٞ
َ تابع ١ايضٝاْ١
 طباع ١خطابات األقغاّ ٚاالدتُاعات
 سغٛص االدتُاعات ٚصٝاغتٗا
 طباع ١ايتكاصٜض ايؾٗض١ٜ
طباع ١ايتكاصٜض ايؾٗض ١ٜايضبع ايغٟٓٛ
 تٓظٚ ِٝتضتٝب املًفات
 سغٛص االدتُاعات
 طباع ١خطابات األقغاّ ٚاالدتُاعات
 سغٛص االدتُاعات ٚصٝاغتٗا
 طباع ١ايتكاصٜض ايؾٗض١ٜ
 ايبز ٤يف إعزار َكرتح َٝظاْ ّ6106 ١ٝطباطب ١األقغاّ يف سيو .
 طباع ١خطابات األقغاّ ٚاالدتُاعات
 سغٛص االدتُاعات ٚصٝاغتٗا
 طباع ١ايتكاصٜض ايؾٗض١ٜ
 سغٛص االدتُاعات
 طباع ١خطابات األقغاّ ٚاالدتُاعات
 سغٛص االدتُاعات ٚصٝاغتٗا
 طباع ١ايتكاصٜض ايؾٗض١ٜ
َ تابع ١ايتشغري يًفضٌ ايزصاع ٞايفضرٟ
 طباع ١خطابات األقغاّ ٚاالدتُاعات
 سغٛص االدتُاعات ٚصٝاغتٗا
 طباع ١ايتكاصٜض ايؾٗض١ٜ
 دبُٝع تكضٜض ايضبع ايضبع ايجاْ َٔ ٞاألقغاّ ٚطباعت٘ ٚإصعاي٘ إلراص ٠ازباَع.١
 طباع ١خطابات األقغاّ ٚاالدتُاعات
 سغٛص االدتُاعات ٚصٝاغتٗا
 طباع ١ايتكاصٜض ايؾٗض١ٜ
 طباع ١ايتكضٜض ايتكاصٜض ايؾٗض١ٜ
 إعزار ايتكضٜض ايضبع ايٓٗاٞ٥
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