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َبئت زئٍس اجلبيعخ نشئىٌ انزعهٍى وانطالة

ٜٓتظض ٚطٓٓا َٓا ايهجري يًٓٗٛض ب٘ ٚأؾنٌ َا ميهٔ إٔ ْكزَ٘ يـ٘ دٝـٌ
َٔ ايؾباب ايٛاعز ايكارص عً ٞؼٌُ َغٛ٦ي ١ٝتهًَُ ١غري ٠بٓـاٚ ٤طٓٓـا
اؿبٝب َقض .
ٖشا َٖ ٛا ْتعٗز ب٘ َٔ اإليتظاّ بتطٜٛض َٓظَٛـ ١ايتعًـ ِٝظاَعـ ١رَٓٗـٛص
يتغتكض ايعًُ ١ٝايتعًُٝٝـْٚ ١قـٌ إيـ ٞأققـَ ٞغـتٜٛات ايتُٝـظ ٚايضقـٞ
يتقٌ اـزَ ١ايتعً ١ُٝٝألبٓآ٥ا ايطًبٚ ١ايطايبـات عًـ ٞأعًـَ ٞغـت, ٟٛ
ٚسيو َٔ خالٍ اإلٖتُاّ بتطٜٛض ايتعً ِٝاؾاَعٚ ٞتٛؾري خنبَ ١ـٔ أعنـا٤
ٖ ١ٝ٦ايتزصٜػ ٚايعاًَني باؾاَع. ١
ْٚغع ٞداٖز ٜٔإلنتؾاف املتؿٛقني  ٚاملتُٝظٚ ٜٔاملٖٛـٛبني ٚتؾـذٝعِٗ
َٔ أبٓآ٥ا ايطالب ٚايطايبات ظاَع ١رَٓٗٛص .
ْتُين َٔ اهلل ايتٛؾٝل يٓقٌ بأبٓآ٥ا يزصدـ ١ايتُٝـظ  ٚإعـتكضاص ايؾدقـ١ٝ
ٚاألٖزاف يز ِٜٗيٝتُهٓٛا َٔ بزَ ٤غريتِٗ ايعًُ ١ٝيف كتًـ اجملاالت .

َجرح عٍ جبيعخ ديُهىز
فزص قضاص مجٗٛص ٟصقِ ( ) 507بتاصٜذ  12 / 4يغٓ1988 ١
بإْؾا ٤ؾضع داَع ١اإلعهٓزص ١ٜبزَٓٗٛص
فزص قضاص مجٗٛص ٟصقِ ( ) 303بتاصٜذ  10 / 26يغٓ2010 ١
بإيػا ٤ؾضع داَع ١اإلعهٓزص ١ٜبزَٓٗٛص ٚإقاَ ١دــاَعـ ١رَٓـٗـــٛص
• رــــبزٌخ إَشــبء كهٍــبد جــبيعخ ديُهــىز
أٚال  :نً ١ٝايرتبٝـ١
تعترب نًٝــــ ١ايرتب ٢ٖ ١ٝأَ ٍٚؤعغ ١تعًُٝٝـــ ١مت إؾتتـــاسٗا
عـــاّ . 1980 / 1979
ثاْٝا  :نً ١ٝايظصاع١
بزأت نؿضع َٔ نً ١ٝايظصاع ١باإلعهٓزص. ١ٜ
يف ايعاّ اؾاَع 1984/83 ٞثِ اعتكًت عٓٗا بعز فزٚص
ايكضاص اؾُٗٛص ٟصقِ  507يغٓ 1988 ١بإْؾا ٤نً ١ٝايظصاع١
بزَٓٗٛص يتكز ِٜاـزَ ١ايتعً ١ُٝٝحملاؾظ ١ايبشري.٠
ثايجا  :نًٝــ ١اآلراب
أْؾ٦ت نً ١ٝاالراب نؿضع يهً ١ٝاالراب داَع ١اإلعهٓزص١ٜ
ؾ ٢عاّ . 1984
إعتُضت ايهً ١ٝنؿضع الراب االعهٓزص ١ٜست ٢فزٚص
ايكضاص اؾُٗٛص ٣صقِ  507يغٓ 1988 ١بأعتكالٍ نً ١ٝاالراب
بزَٓٗٛص .
صابعا  :نً ١ٝايتذاص٠
أْؾ٦ت نً ١ٝايتذاص ٠نؿضع َٔ نً ١ٝايتذاص ٠باإلعهٓزص١ٜ
ؾ ٢ايعاّ اؾاَع1984/83 ٢
فزص ايكضاص اؾُٗٛص ٣اـال بإْؾا ٤نً ١ٝايتذاص٠
بزَٓٗٛص بايكضاص صقِ  507بتاصٜذ . 1988/12/4
خاَغا  :نً ١ٝايتُضٜض
بارصت داَع ١اإلعهٓزص ١ٜبإْؾا ٤نً ١ٝايتُضٜض بؿضع رَٓٗــٛص
فزص ايكضاص اؾُٗٛص ٟصقِ  267يغٓ 2006 ١بإْؾا ٤نً١ٝ
ايتُضٜض بزَٓٗٛص

عارعا  :نً ١ٝايعـًــــّٛ
مت إْؾا ٤نً ١ٝايعً ّٛبزَٓٗٛص بكضاص مجٗٛص ٟصقِ  87يف 2007/3/27
نٛاسز َٔ ٠ايهًٝات ايتابع ١يؿضع رَٓٗٛص اييت تنُٗا داَع١
اإلعهٓزص. ١ٜ

ٚقز بزأت ايزصاع ١يف ايهً ١ٝيف  15 ّٜٛعبتُرب عاّ 2007
بايغٓ ١األٚيٞ
عابعا  :نً ١ٝايطب ايبٝطض٣
فـزص ايكـضاص اؾُٗـٛص ٟصقِ  87يغٓ 2007 ١بإْؾـــا ٤ايهًٝــ ١ؾ٢
َ 28اصؼ . 2007
ؾ 6 ٢إبضٚ 2007 ٌٜاؾكت ؾٓ ١قطاع ايزصاعات ايبٝطض١ٜ
باجملًػ األعً ٢يًذاَعات عً ٢بز ٤ايزصاع ١خالٍ ايعاّ
. 2008/2007
ثآَا  :نً ١ٝايقٝزيــــ١
ٚاؾل فًػ داَع ١االعهٓزص ١ٜؾ ٢دًغت٘ املٓعكز ٠ؾ ٢ؽٗض
عبتُرب 2008عً ٢اؾتتاح ؾضع يهً ١ٝايقٝزي ١بزَٓٗٛص  ,يتتهاٌَ
ٖش ٙايهً ١ٝايٛيٝزَ ٠ع باق ٢نًٝات ايؿضع يته ٕٛفضسا عًُٝا
َتُٝظا .

تاععا  :نً ١ٝصٜاض األطؿاٍ
ٚاؾل فًػ داَع ١االعهٓزص ١ٜؾ ٢دًغت٘ املٓعكز ٠ؾ ٢ؽٗض
عبتُرب  2008عً ٢اؾتتاح ؾضع يهً ١ٝصٜاض األطؿاٍ بزَٓٗٛص
يتتهاٌَ ٖش ٙايهً ١ٝايٛيٝزَ ٠ع باق ٢ايهًٝات يته ٕٛفضسا
عًُٝا َتُٝظا .
بزأت ايزصاع ١ايٓظضٚ ١ٜايعًُ ١ٝيًؿضق ١أألٚىل يًعاّ
اؾاَع. 2009/2008 ٢
عاؽضاً  :نً ١ٝطب األعٓــإ
فزص ايكضاص اؾُٗٛص ٟصقِ  303يغٓ 2010 ١بإْؾا ٤نً ١ٝطب األعٓإ
ظاَع ١رَٓٗٛص .
بزأت ايزصاع ١ايٓظضٚ ١ٜايعًُ ١ٝيًؿضق ١أألٚىل يًعاّ
اؾاَع. 2014 / 2013 ٢

انسسبنخ و انسؤٌخ ادلسزقجهٍخ و األهداف اإلسرتارٍجٍخ جلبيعخ ديُهىز
زسبنخ جبيعخ ديُهىز

ٚتتُشٛص صعاي ١اؾاَع ١يف إعتؾضام آؾـام املغـتكبٌ ٚإستٝادـات ايـٛطٔ
ٚاإلعــٗاّ يف بٓــا ٚ ٤تُٓٝــ ١ايهؿــا٤ات املعضؾٝــٚ ١املٗاصٜــ ١ملقــض عاَــ١
ٚيكطاعات ايتُٓ ١ٝمبشاؾظـ ١ايـبشري ٠خافـَ ١ـٔ خـالٍ تأفـ ٌٝثكاؾـ١
اإلبزاع ٚايعٌُ ٚتأٖ ٌٝايهٛارص ايعًُٚ ١ٝاملٗٓٚ ١ٝايؿهضٚ ١ٜرعِ اإلْتاز
ٚايبشح ايعًُٚ ٞايتكين ٚاإلعٗاّ يف متهني أؾضار اجملتُـع َٚؤعغـات٘ َـٔ
ايتعً ِٝاملغتُض .
زؤٌخ جبيعخ ديُهىز
تغع ٢داَع ١رَٓٗٛص يتشكٝـل ايضٜـارٚ ٠ايتُٝـظ بـني اؾاَعـات املقـض١ٜ
ٚايعضبٚ ١ٝايعامل َٔ ١ٝخالٍ ايتطٜٛض املغتُض ؾ ٢فـاالت ايتعًـٚ ِٝايبشـح
ايعًُٚ ٞخزَ ١اجملتُع ٚتُٓ ١ٝايب٦ٝـٚ ١ؾكـاً يًُعـاٜري ايكَٝٛـ ١يًذـٛر٠
ٚايإلعتُار.
يُطهقبد انسؤٌخ جلبيعخ ديُهىز
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تطٜٛض اهلٝهٌ ايتٓظ ٢ُٝيًذاَع. ١
اهلٝانٌ ايتٓظ ١ُٝٝيألقغاّ ايعًُ ١ٝاالنارمي. ١ٝ
إعارٖٝ ٠هً ١ايًٛا٥ح ايزاخً ١ٝيًهًٝات ؾ ٢م ٤ٛاإلػاٖـات ايعاملٝـ١
املعافضَٚ ٠تطًبات عٛم ايعٌُ .
اـطــ ١االعــرتاتٝذٚ ١ٝخطتٗــا ايتٓؿٝشٜــ ١بإعتدـــزاّ بطاقــ ١األرا٤
املتــٛاطٕ . B.S.C
تُٓ ١ٝقزصات اعنا ١٦ٖٝ ٤ايتزصٜػ ٚايكٝارات .
داَع ١إيهرت. ١ْٝٚ
داَع ١بال اعــــٛاص .
إعتشزاخ نًٝـات دزٜـز. ٠
ٚمع اؾــاَع٘ عً ٢اـضٜط ١اإلقً ١ُٝٝينُإ اؾٛرٚ ٠اإلعتُار .
إراصَ ٠ؾضٚعــات ايتطٜٛـــض .
خزَ ١اجملتُع ٚتُٓ ١ٝايب. ١٦ٝ
ايتعً ِٝعٔ بعـز .

األهداف اإلسرتارٍجٍخ
تغــع ٢اؾاَعــ ١إىل ؼكٝــل صعــايتٗا َــٔ خــالٍ األٖــزاف اإلعــرتاتٝذ١ٝ
ٚاجملاالت ايتاي: ١ٝ
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

ايتك ِٝٝايشاتٚ ٞايتطٜٛض املغتُض يًرباَر ايتعً ١ُٝٝملـضسًيت ايًٝغـاْػ
ٚايبهايٛصٜٛؼ ٚايزصاعات ايعًٝا مبا ٜغاِٖ ؾ ٢صمـا ٤املغـتؿٝزَ ٜٔـٔ
قطاع ايتعًٚ ِٝايطالب .
تطٜٛض ٚتُٓ ١ٝاألْؾط ١ايطالبٚ ١ٝأعايٝب تكز ِٜاـزَات ايتعًُٝٝـ١
ٚايضعا ١ٜيًطالب .
تَُٓٛ ١ٝاصر ايتُ ٌٜٛايشاتٚ ٞايؿٛا٥ض املاي َٔ ١ٝكتًـ املقارص .
إعتشزاخ بضاَر تعًَ ١ُٝٝتُٝظ ٠يالصتكا ٤مبغت ٣ٛاـضجيني ٚتتٓاعب
َع َتطًبات ايعقض ٚاستٝادات عٛم ايعٌُ .
اإلعتؿار َٔ ٠اإلَهاْات املتاس ١يًذاَعـ ١يإلصتكـا ٤املغـتُض مبغـت٣ٛ
اـــضجيني ٚتطــٛصِٖ املٗــين ٚنــشيو يالصتكــا ٤مبٗــاصات أعنــا٦ٖٝ ٤ــ١
ايتزصٜػ َٚعاٚ ِْٗٝٚاملغت ٣ٛاإلراص ٟيًذاَع. ١
ايعٌُ عً ٢دشب طالب ايزصاعات ايعًٝا َٔ ايز ٍٚايعضبٚ ١ٝاألدٓبٝـ. ١
إْؾا ٤املضانظ ايتزصٜب ١ٝاملتدققـ ١يتكـز ِٜاــزَات ايتزصٜبٝـ ١يف
مجٝع اجملاالت يضاغبٗٝا.
ايعٌُ عً ٢تٛؾري َٓاخ ٜغـاعز عًـ ٢اإلبـزاع ٚايتُٝـظ ٚتعُٝـل ثكاؾـ١
املٛاطٓ. ١
املغاُٖ ١يف ايتعضف عً ٢املؾهالت املٛدٛر ٠بـاجملتُع ٚايعُـٌ عًـ٢
تؾدٝقٗا ٚٚمع اؿً. ٍٛ
املغاُٖ ١يف اإلصتكا ٤باملغت ٣ٛايجكايف ألبٓا ٤احملاؾظٚ ١ايكطض املقض. ٟ

اذلٍكم انزُظًًٍ نقطبع شئىٌ انزعهٍى وانطالة :

اإلدارة العبمت للمذن الجبمعيت

إدارة المذيىت الجبمعيت طبلببث
إدارة التغذيت

إدارة الشئىن المبليت واإلداريت

اإلدارة العبمت لزعبيت الشببة

إدارة الىشبط اإلجتمبعي
والزحالث واألسز

إدارة الىشبط الثقبفي والفىي

إدارة الجىالت والخذمت العبمت

اإلدارة العبمت لشئىن التعليم

إدارة مزاجعت شئىن الطالة
والىافذيه

إدارة تحزيز الشهبداث وشئىن
الخزيجيه

وبئت رئيس الجبمعت لشئىن التعليم والطالة

اإلدارة العبمت للشئىن الطبيت

إدارة الشئىن الىقبئيت
إدارة طت اإلسىبن

إدارة الصيذليبث

إدارة الشئىن المبليت واإلداريت

إدارة الشئىن المبليت واإلداريت
قسم المعبمل

قسم اإلشعت

مكتت الىبئت

اخلطـــخ اإلسرتارٍجٍخ

نقطبع شئىٌ انزعهٍى وانطالة

جببيعخ ديُهىز

ً
(وفقب نجطبقخ األداء ادلزىاشٌ )B.S.C
َٓ ظٛص األطضاف املغتؿٝز. ٠
 املٓظٛص ايتؾػ. ًٞٝ
َٓ ظٛص ايتطٜٛض ٚايُٓٚ ٛاإلبزاع .
 املٓظٛص املايٞ

األهداف ان سعٍخ

تُٓٚ ١ٝتطٜٛض األْؾط١
ايطالب.١ٝ
رعِ ايطالب املتُٝظ ٜٔيف
األْؾط.١
تُٓٚ ١ٝتطٜٛض ْظاّ
ايتهاؾٌ االدتُاعٞ
يًطالب.
اْؾا ٤فُع يًدزَات
ايطالب.١ٝ

َ .2ز دغٛص ايتعا ٕٚبني
اؾاَعَٓٚ ١ظُات األعُاٍ
ؾ ٢عٛم ايعٌُ.

 .1إَزار ايطالب بتزصٜبات سات
دٛر ٠عاي.١ٝ

.4

.3

.2

.1

أٚالًَٓ :ظٛص األطضاف املغتؿٝز

األهداف

اإلسرتارٍجٍخ

 .1ايتٛعع ؾ٢
اـزَات
ٚاألْؾط١
ايطالب.١ٝ

 .2صبط اـضٜر
مبتطًبات عٛم
ايعٌُ.

 .3صؾع نؿا ٠٤اـضجيني َٔ
خالٍ رٚصات تزصٜبٚ ١ٝ
ٚصـ عٌُ ؽققٚ ١ٝ
رع ٠ٛاـضجيني ايٞ
َؤمتضات ايهًٝات ايعًُ.١ٝ

.1

.2
.3
.4






يقبٌٍس األداء
عزر ايطالب املؾاصنني ؾ ٢األْؾط١
/إمجاىل عزر ايطالب.
املدققات املاي ١ٝيألْؾط١
ايطالب/١ٝإمجاىل َٝظاْ ١ٝاؾاَع.١
ق ١ُٝاؾٛا٥ظ يًُتُٝظ /ٜٔإمجاىل
املدقك املاىل يألْؾط.١
عزر ايطالب اؿافًني عً ٢املضانظ
األٚىل  /إمجاىل عزر ايطالب
املؾاصنني باؾاَع.١

 عزر ايطالب ايش ٜٔسقًٛا عً ٢بضاَر
تزصٜب عًُ / ٢إمجاىل عزر ايطالب.
 عزر املكضاصات ايت ٢مت ؼزٜجٗا ٚؾك ًا
ملتطًبات عٛم ايعٌُ/إمجاىل عزر
املكضاصات.
 عزر اـضجيني ايش ٜٔمت تٝ ٛؿِٗ عٔ
طضٜل َٛقع اؾاَع ١اإليهرت/ ١ْٝٚ
إمجاىل عزر اـضجيني خالٍ ايغٓ.١
 عزر بضٚتٛنٛالت ايتعا ٕٚاييت متت.

ادلسئىنٍبد

ٚ نال ٤ايهًٝات يؾٕٛ٦
ايتعًٚ ِٝايطالب/
صؤعا٤األقغاّ/ؽ ٕٛ٦اـضجيني
بايهًٝات

ْ ا٥ب صٝ٥ػ اؾاَع ١يؾٕٛ٦
ايتعًٚ ِٝايطالب /عُزا٤
ايهًٝاتٚ/نال ٤ايهًٝات
يؾ ٕٛ٦ايتعًٚ ِٝايطالب/
صؤعا٤األقغاّ

ْا٥ب صٝ٥ػ اؾاَع ١يؾ ٕٛ٦ايتعًِٝ
ٚايطالب /عُزا ٤ايهًٝاتٚ/نال٤
ايهًٝات يؾ ٕٛ٦ايتعًِٝ
ٚايطالبَ/غتؾاص ٣ؾإ
االؼارَ/زٜض قغِ صعا ١ٜايؾباب.

بطاق ١األرا ٤املتٛاطٕ يكطاع ؽ ٕٛ٦ايتعًٚ ِٝايطالب
اإلجساءاد انزُ ٍرٌخ
تؾذٝع األْؾط ١ايطالبٚ ١ٝاإلعالٕ
عً ٢املٛاقع
عٓٗا بني ايطالب
اإليهرت ١ْٝٚيًهًٝات َٛ ٚقع
اؾاَع.١
طٜار ٠املٝظاْ ١ٝاملدقق ١يألْؾط١
ايطالب.١ٝ
رعِ ايطالب املبزعني ٚاملتُٝظ ٜٔؾ٢
األْؾط ١عٔ طضٜل تكز ِٜدٛا٥ظ
ْكزٚ ١ٜع.٘ٝٓٝ
اْؾاَ ٤ضنظ يالْؾط ١ايطالب.١ٝ

 .1تقُٚ ِٝتٓؿٝش بضاَر يًتزصٜب ايعًُ٢
راخٌ ايهًٝات ٚخاصدٗا.
 .2اْؾاَ ٤ضنظ يتزصٜب اـضجيني.
 .3عكز ًَتكٝات يًتٝ ٛـ عٜٓٛا عًٞ
َغت ٟٛايهًٝات ٚاؾاَع.١
 .4ايكٝاّ بايزصاعات ايالطَ ١يتشزٜز
املٗاصات ٚاملعاصف املطًٛب ١يغٛم ايعٌُ.
 .5تؿعَٛ ٌٝقع اؾاَع ١اإليهرتْٞٚ
 .6اؾاَع ١نشًكٚ ١فٌ بني اـضجيني
َٓٚظُات األعُاٍ.
 .7اْؾا ٤اراصَ ٠تابع ١اـضجيني َع اْؾا٤
اراصَ ٠ضنظ ١ٜعًَ ٞغت ٟٛاؾاَع.١
 .8عٌُ بضٚتٛنٛالت تعا ٕٚبني اؾاَع١
َٓ ٚظُات اجملتُع املزْ.ٞ

اإل بز

انصيًُ

َغتُض٠

َغتُض٠

اإلجساءاد انزُ ٍرٌخ

ٚ .1مع خط ١يتطٜٛض املهتبات ٚتظٜٚزٖا
باألعايٝب ايتهٓٛيٛدٚ ١ٝأرٚات األتقاٍ
اؿزٜح.
 .2صبط املهتب ١ايضقُ ١ٝباملهتبات
األقًٚ ١ُٝٝايزٚي.١ٝ

ؼغني خزَات املهتبات
ٚإرخاٍ ايتهٓٛيٛدٝا
اؿزٜجٚ ١أعايٝب
اإليهرتٚ ١ْٝٚايعٌُ عًٞ
تؿع ٌٝاملهتب ١ايضقُ.١ٝ

ايتٛعع ؾ ٢إعتدزاّ ايتعًِٝ
االيهرتٚ ٢ْٚايٛعا٥ط
ايتعًٚ ١ُٝٝايتعً ِٝعٔ
بعز.

.1

.2

 .3ايتٛعع ؾ ٢اإلْؾا٤ات ٚتطٜٛض
ٚاملزصدات ٚاملعاٌَ.

 .4تُٓ ١ٝايكزصات
ايتهٓٛيٛدٚ ١ٝاإلراص١ٜ
ألعنا ١٦ٖٝ ٤ايتزصٜػ
َٚعا.ِْٗٝٚ

األهداف ان سعٍخ

يقبٌٍس األداء
ْ غب ١عزر ايطالب املرترر ٜٔعً٢
املهتب ١إىل إمجاىل عزر طالب
اؾاَع.١
 عزر ايضرٚر اإلجياب ١ٝس ٍٛخزَات
املهتب ١إىل إمجاىل عزر اإلعتبٝاْات
َٔ ايطالب .
 عزر املٛاقع االيهرت ١ْٝٚايت ٢مت
اإلؽرتاى بٗا.

 .1تؿع ٌٝاملٛقع اإليهرت ٢ْٚيًهًٝات ٚ
اؾاَع.١
 .2تؾذٝع أعنا ١٦ٖٝ ٤ايتزصٜػ عً ٢ؼٌٜٛ
َكضصاتِٗ إىل َكضاصات إيهرت.١ْٝٚ
 .3ايتٛعع يف اْؾاَ ٤عاٌَ ساعب آي ٞيًطالب.
ٚ .1مع خط ١يًتٛععات ؾ ٢املباْٚ ٢اإلْؾا٤ات
مبا ٜتالَ ِ٥ع االستٝادات املغتكبً١ٝ
َٚتطًبات اؾٛر.٠
 .2تطٜٛض ٚؼزٜح َعاٌَ اؿاعب اآلىل
باؾاَع ٚ ١ايهًٝات.
 .1اعزار بضاَر تزصٜب ١ٝؾعاي ١ألعنا١٦ٖٝ ٤
ايتزصٜػ َٚعا.ِْٗٝٚ
 .2تَُٓٗ ١ٝاصات أعنا ١٦ٖٝ ٤ايتزصٜػ
ٚاهل ١٦ٝاملعا ١ْٚؾ ٢إعتدزاّ ايتكٓٝات
ٚاألعايٝب ايتهٓٛيٛد ١ٝاؿزٜج.١

ثاْٝاً :املٓظٛص ايتؾػ٢ًٝ

األهداف

اإلسرتارٍجٍخ

 .1تطٜٛض ايب١٦ٝ
ايتعً١ُٝٝ
ٚايتهٓٛيٛد١ٝ
ٚايتشت ١ٝيًهًٝات.

 عزر ايطالب املرترر ٜٔعً ٢املٛقع /
إمجاىل عزر املكضاصات.
 عزر اـزَات ايتعً ١ُٝٝاملكزَ/ ١
إمجاىل عزر اـزَات
 عزر املكضاصات اإليهرت/١ْٝٚإمجاىل
عزر املكضصات.
 سذِ املٓؿع ١عً ٢ايتٛععات ؾ ٢املباْ٢
ٚاإلْؾا٤ات/إمجاىل َٝظاْ ١ٝاؾاَع.١
 عزر املعاٌَ اؿاعب اؿزٜج/ ١عزر
َعاٌَ اؿاعب بايهًٝات.
 عزر أعنا ١٦ٖٝ ٤ايتزصٜػ إىل
َعا ِْٗٝٚاملؾاصنني ؾ ٢بضاَر
ايتزصٜب/إمجاىل عزر أعنا١٦ٖٝ ٤
ايتزصٜػ.
 عزر اؿافًني عً ٢ؽٗار ICDL ٠أعنا٤
ٖ ١٦ٝايتزصٜػ /إمجاىل أعنا١٦ٖٝ ٤
ايتزصٜػ

ادلسئىنٍبد

ْ ا٥ب صٝ٥ػ اؾاَع ١يؾٕٛ٦
ايتعًٚ ِٝايطالب /عُزا٤
ايهًٝاتٚ/نال ٤ايهًٝات
يؾ ٕٛ٦ايتعًٚ ِٝايطالب /اإلراص٠
اهلٓزع/ ١ٝأَٓا٤
ايهًٝات/صٝ٥ػ ايؾؤٕ ايؿٓ١ٝ
/صٝ٥ػ ايؾؤٕ اإلراص.١ٜ
 صٝ٥ػ اؾاَع/١عُزا٤
ايهًٝاتٚ/نال ٤ايهًٝات
يؾ ٕٛ٦ايتعًٚ ِٝايطالب /صؤعا٤
األقغاّ.

اإل بز

انصيًُ

َغتُض٠

األهداف ان سعٍخ

 .2ايضبط بني ايٓظضٟ
ٚايتطبٝك ٞيف املكضصات
ٚاملٓاٖر.

 .1تطٜٛض ايرباَر ايتعً١ُٝٝ
ٚاملٓاٖر يًتأنٝز َٔ اتؿاقٗا
َع َعاٜري اؾٛرٚ ٠املعاٜري
األنارمي.١ٝ

تابع :املٓظٛص ايتؾػ٢ًٝ

األهداف

اإلسرتارٍجٍخ

 .2تطٜٛض املٓاٖر ٚايرباَر
يًتأنٝز َٔ تٛاؾكٗا
َع املكاٜٝػ املٗٓ١ٝ
ٚايعًُ ١ٝاملطًٛب.١

 .3تٛؾري اؾاْب ايتطبٝكٞ
يًُٓاٖر ايٓظضٚ ١ٜ
تزصٜب ايطالب عًٗٝا
تطبٝكٝا.

 .3تأٖ ٌٝايهًٝات يإلعتُار
األنارمي.٢

اإلجساءاد انزُ ٍرٌخ

يقبٌٍس األداء

 عزر ايرباَر ايت ٢مت ؼًٜٗٛا إىل ْظاّ
ايغاعات املعتُز/٠إمجاىل عزر
ايرباَر.

 عزر ايرباَر ايزصاع ١ٝايت ٢مت ؼزٜجٗا
بٓاً ٤ا عٌ ايٓتا٥ر األعاخ ايعًُ١ٝ
ألعنا ١٦ٖٝ ٤ايتزصٜػ  /إمجاىل عزر
ايرباَر.

 عزر ايرباَر ايزصاع ١ٝايب ١ٝٓٝبني
ايهًٝات /إمجاىل عزر ايرباَر.

 .1تطٜٛض بضاَر رصاعَ ١ٝؾرتنَ ١تعزر  ٠عزر ايرباَر ايزصاع ١ٝايب ١ٝٓٝراخٌ
ايتدققات ٚإْؾا ٤بضاَر َؾرتنَ ١ع
ايهً /١ٝإمجاىل عزر ايرباَر .
ايهًٝات األخض.٣
 .2ايضبط بني املٓاٖر ْٚتا٥ر األعاخ
ايعًُ ١ٝألعنا ١٦ٖٝ ٤ايتزصٜػ إلمؿا٤
ٚاقع ١ٝعً ٢املٓاٖر.
 .3تػٝري ايال٥ش ١ايزاخً ١ٝيًهًٝات
يٓظاّ ايغاعات املعتُز.٠
َٓ .4ا ض ٠ايرباَر ايزصاعٚ ١ٝاملٓاٖر بايزٍٚ
األٚصٚب.١ٝ
ٚ .5مع ٚتٓؿٝش ْظاّ راخً ٢يًُتابع١
ٚاملضادع َٔ ١داْب ايهًٝات ٜتنُٔ
ؼزٜز املعاٜرياألنارميٚ ١ٝأرٚات
ايكٝاؼ.
 عزر َعاٜري اإلعتُار األنارمي ٢ايت٢
مت تطبٝكٗا/إمجاىل عزر َعاٜري
األعتُار األنارمي.٢

ادلسئىنٍبد

ْا٥ب صٝ٥ػ اؾاَع ١يؾٕٛ٦
ايتعًٚ ِٝايطالب /عُزا٤
ايهًٝاتٚ/نال ٤ايهًٝات
يؾ ٕٛ٦ايتعًٚ ِٝايطالب
/صؤعا٤األقغاّ

اإل بز

انصيًُ

َغتُض٠

 .1تؾذٝع املبارصات املتُٝظَٔ ٠
اعنا ١٦ٖٝ ٤ايتزصٜػ
ٚايطالب.

األهداف ان سعٍخ

ثايجآًَ :ظٛص ايتطٛص ٚايُٓٚ ٛاإلبزاع

األهداف

اإلسرتارٍجٍخ

 .1تؾذٝع ايؿهض
ايضٜارٚ ٣اإلبتهاص٣
يًهًٝات.

 .2عكز َغابكات يألؾهاص
االبزاع ٚ ١ٝاالبتهاصات َع
صعا ١ٜأفشابٗا عٔ طضٜل
تؿع ٌٝرٚص ْٛار ٟايعًّٛ
باؾاَع.١

اإلجساءاد انزُ ٍرٌخ
ٚ.1مع ٚتٓؿٝش ْظاّ ملهاؾأٚ ٠تؾذٝع
املبارصات املتُٝظ ٠يألؾضار ٚايٛسزات
ٚاإلراصات.
.2إْؾاَ ٤ضنظ يالبزاع ٚاالبتهاصات
باؾاَع.١
.3إعزار خطَ ١هاؾ ت يًتُٝظ ايعًُ٢
األنارمي.٢

يقبٌٍس األداء
 عزر األؾضار ٚايٛسزات ٚاإلراصات ايت٢
قاَت بتكزَ ِٜبارصات /إمجاىل عزر
األؾضار ٚايٛسزات ٚاإلراصات باؾاَع.١
 ق ١ُٝاملهاؾأت املُٓٛس ١يًُبارصات إىل
إمجاىل َهاؾ ت ايهًٝات.
 عزر األؾضار ايش ٜٔسقًٛا عًَ ٢هاؾ ت
متٝظ إىل إمجاىل عزر األؾضار.

ادلسئىنٍبد

ْا٥ب صٝ٥ػ اؾاَع ١يؾٕٛ٦
ايتعًٚ ِٝايطالب /عُزا٤
ايهًٝاتٚ/نال ٤ايهًٝات
يؾ ٕٛ٦ايتعًٚ ِٝايطالب
/صؤعا٤األقغاّ

اإل بز

انصيًُ

َغتُض٠

صابعاً :املٓظٛص املاىل

األهداف

اإلسرتارٍجٍخ

 .1تَُٓٛ ١ٝاصر
ايتُ ٌٜٛايشات٢
يًذاَع.١

األهداف ان سعٍخ

.1تعظَ ِٝؾاصن ١صداٍ
األعُاٍ َٓٚظُات اجملتُع
املزْ ٢ؾ ٢مت ٌٜٛأْؾط١
اؾاَع.١

.2ايتٛعع يف اْؾاٚ ٤سزات
خزَٚ( ١ٝسزات سات طابع
خال) يتكز ِٜاـزَات
ايتعً ١ُٝٝيًطالب تك ّٛعًٞ
َؾاصن ١ايطالب َكابٌ
أدض عٔ طضٜل  3قاٚص ٖ:ٞ
– اْتاد١ٝ
خزَ١ٝ
تٓاؾغ.١ٝ
–

اإلجساءاد انزُ ٍرٌخ

يقبٌٍس األداء

 .1قٝاّ اؾاَع ١بتٓظَ ِٝؤمتضات إلقٓاع
صداٍ األعُاٍ بؿهض ٠املغاُٖ ١ؾ٢
ايزعِ املاىل يًذاَع.١
ٚ .2مع خط ١ايتٓؿٝش ١ٜيتؾذٝع
صداٍ األعُاٍ عً ٢املؾاصن ١ؾ٢
 عزر املؤمتضات ايت ٢تعكزٖا اؾاَع١
متَ ٌٜٛؾضٚعات اؾاَع.١
يتؾذٝع املغاُٖ ١املاي ١ٝيضداٍ
ْ .3تظ ِٝيكا٤ات رٚصٚ ٚ ١ٜصـ عٌُ بني
األعُاٍ /إمجاىل عزر املؤمتضات
ايغار ٠أعنا ١٦ٖٝ ٤ايتزصٜػ  ٚصداٍ
باؾاَع.١
األعُاٍ ٜه َٔ ٕٛاٖزاؾٗا َغاعز٠
صداٍ األعُاٍ عً ٞايتػًب عًٞ
 إمجاىل َغاُٖات صداٍ األعُاٍ/
َؾانٌ ؽضناتِٗ  ٚرعُِٗ ؾٓٝا
إمجاىل ق ١ُٝاملؾضٚعات املٓؿش.٠
يتُٓ ٚ ١ٝتطٜٛض أؾهاص املؾضٚعات
اؾزٜز.٠
 .4ايعٌُ عً ٞابضاط رٚص اؾاَع١
ٚأُٖ ١ٝاملؤمتضات اييت تعكز بٗا يف
تطٜٛض املؾضٚعات اؾزٜز.٠

ادلسئىنٍبد

ْا٥ب صٝ٥ػ اؾاَع ١يؾ ٕٛ٦ايتعًِٝ
ٚايطالب /عُزا ٤ايهًٝاتٚ/نال٤
ايهًٝات يؾ ٕٛ٦ايتعًٚ ِٝايطالب
/صؤعا٤األقغاّ ْ /ا٥ب صٝ٥ػ
اؾاَع ١يؾؤٕ خزَ ١اجملتُع
ٚتُٓ ١ٝايب.١٦ٝ

اإل بز

انصيًُ

َغتُض٠

اإلدازاد انزـبثعخ نقطبع شئىٌ انزعهٍى وانطالة

اإلدازاد انزبثعخ نقطبع شئىٌ انزعهٍى وانطالة

اإلدازح انعبيخ نشئىٌ انزعهٍى :

 .1إراص ٠ؽ ٕٛ٦ايزصاعٚ ١ايتغذٚ ٌٝاالَتشاْات :
تعتـرب ٖــش ٙاإلراصٖ ٠ــ ٞعقـب ايعُــٌ بــاإلراص ٠ايعاَـ ١يؾــ ٕٛ٦ايتعًــٚ ِٝايطــالب
ٚؽتك باألعُاٍ ايتاي: ١ٝ
• تغتكبٌ اإلراص ٠نؾٛف ايطالب املضؽشني عً ٢نًٝات اؾاَعٚ ١ايٛاصرَ ٠ـٔ
َهتب ايتٓغٝل ايضٝ٥غٚ ٞتك ّٛبتٛطٜعٗا عً ٢نًٝات اؾاَع. ١
• َتابع ١إدضا ٤عًُ ١ٝايتشٜٛالت يًطالب املغـتذز ٜٔبـني نًٝـات اؾاَعـ١
املدتًؿ.١
• َضادعٚ ١عضض َشنضات األعشاص املضمٚ ١ٝاالدتُاعٚ ١ٝإٜكاف ايكٝز .
• إعزار مجٝع املشنضات اـاف ١بايعضض عً ٢فًػ ؽ ٕٛ٦ايتعًـٚ ِٝايطـالب
ٚفًػ اؾاَع. ١
• َضادع ١مجٝع ْتا٥ر نًٝات اؾاَع ١يًزٚص ٜٔاألٚ ٍٚايجاْ. ٞ
• قب ٍٛايطالب املهؿٛؾني نطالب َٓتظُني بهً ١ٝاآلراب .
• إعزار مجٝع املشنضات اـاف ١بتعز ٌٜايًٛا٥ح ايزاخً ١ٝبهًٝات اؾاَع. ١
• ايكٝاّ مبضادع ١عذالت قٝز ايطالب بايهًٝات .
• ايتأنز َٔ فش ١قٝز ايطالب املغتذزٚ ٜٔايباقٝني يإلعار. ٠
• رصاعٚ ١ؾشك ايؾها ٣ٚايٛاصر ٠يًذاَع َٔ ١بعض ايطًبٚ ١ايضر عًٗٝا .
• عضض َٛاعٝز اَتشاْات نًٝات اؾاَع ١يًؿقًني ايزصاعٝني .
• َضادع ١ساالت ؾقٌ ايطالب ٚعزار صع ّٛايكٝز يًطالب ايٛاؾز. ٜٔ
 .2إراص ٠ؽ ٕٛ٦ايطالب ايٛاؾز: ٜٔ
• اإلراص ٠ايعاَ ١يكب ٍٛايطـالب ايٛاؾـز ٜٔبـٛطاص ٠ايتعًـ ِٝايعـايٖ , ٞـ ٞاملدتقـ١
برتؽٝح ايطالب ايٛاؾز ٜٔيًكب ٍٛباؾاَعات ٚاملعاٖز املقض. ١ٜ
• إراص ٠ايٛاؾــز ٜٔباؾاَعــٖ ١ــ ٞسًكــ ١ايٛفــٌ بــني اؾاَعــٚ ١اإلراص ٠ايعاَــ١
بايكاٖض. ٠
• ٜقــزص بكبــ ٍٛايطــالب ايٛاؾــز ٜٔباؾاَعــ ١قــضاص َــٔ ٚطٜــض ايتعًــ ِٝايعــاي, ٞ
ٜٚه ٕٛؼْٚ ًِٜٗٛكٌ قٝزِٖ بكضاص َٓ٘ أٜنا .
• ال جيٛط إٔ ٜظٜز عزر ايطالب ايٛاؾز ( ٜٔاملكبٛيـٚ ٕٛاحملٛيـ ) ٕٛبهـٌ نًٝـ١
عٔ  َٔ % 10عزر ايطالب املقضٜني ( ّ  َٔ 74ايال٥ش ١ايتٓؿٝش. ) ١ٜ

 .3إراص ٠ؽ ٕٛ٦اـضجيني ٚايتشضٜضات :
اـزَات اييت تكزّ يًدضجيني:
• ؽٗار ٠ايتدضز املؤقت١
• ؽٗار ٠ايتدضز ايزا١ُ٥
• ايتقزٜل عً ٢ايؾٗارات ٚايغذالت ايزصاع١ٝ
• اـطٛات  ٚاإلدضا٤ات يف ساي ١تػٝري أ ٚتقـشٝح أعـِ اــضٜر بٓـا٤اً عًـ٢
طًب٘ .

اإلدازح انعبيخ نسعبٌخ انشجبة :
• تٗزف صعا ١ٜايؾباب إىل احملاؾظ ١عً ٢نٝإ اجملتُع ٚبكـاٚ ٙ٤اعـتُضاصٙ
ؾايؾباب ٖ ٛايشٜٓ ٟكٌ ثكاؾ ١اجملتُع ْٚظُ٘ ٚأعايٝب تؿهـريٚ ٙعًَٛـ٘
ٚآراب٘ ٚؾٓٚ ,ْ٘ٛال حيؿظ ايؾباب ايرتاخ االدتُاعٚ ٞايك ِٝاالدتُاع ١ٝيف
ْطام فتُع٘ ؾشغب بٌ ٜٓكً٘ يًُذتُعات األخض. ٣
• صعا ١ٜايؾباب ٖ ٞايٓؾاط ايش ٟمياصع٘ يف أٚقات ايؿضاؽ –سيو ايٓؾاط ايشٟ
ٜؤر ٣إىل غضؼ ايؾعٛص بايضاسٚ ١ايغضٚص ٚاؿض ١ٜيف ايٓؿػ ٚايتدًك َـٔ
ايطاقــ ١اؾغــُاْٚ ١ٝاالْؿعايٝــ ١ايظا٥ــز. ٠نُــا إٔ صعاٜــ ١ايؾــباب ٖــٞ
فُٛع َٔ ١اـزَات تكزّ عٔ طضٜل ايًذإ املدتًؿ ١بكقـز تظٜٚـزِٖ
بٓٛع َٔ اـرب ٠اؾُاع ١ٝاييت تبٝح هلِ ؾضل ايُٓ.ٛ
ٚأِٖ األْؾط ١باإلراص: ٠
تعترب ٖش ٙاإلراص ٖٞ ٠عقب ايعٌُ بكطاع ؽـ ٕٛ٦ايتعًـٚ ِٝايطـالب ٚؽـتك
باألعُاٍ ايتاي: ١ٝ
• ؾٓ ١ايٓؾاط ايؿين
• ؾٓ ١ايٓؾاط ايضٜامٞ
• ؾٓ ١ايٓؾاط ايعًُٚ ٞايتهٓٛيٛدٞ
• ؾْٓ ١ؾاط اؾٛايٚ ١اـزَ ١ايعاَ١
• ؾٓ ١ايٓؾاط ايجكايف
• ؾٓ ١ايٓؾاط االدتُاعٚ ٞايضسالت
• ؾْٓ ١ؾاط األعض
اإلدازح انعبيخ نهًدٌ اجلبيعٍخ :
• مت إؾتتاح املزٕ اؾاَعَ ١ٝع بزا ١ٜايعاّ ايزصاع. 2008 / 2007 ٞ
• عزر ايٛسزات ايغهٓ : ١ٝمثاْٚ ١ٝسزات .
• عع ١ايٛسز 98 ٠طايب .
• إمجاي ٞعع ١ايٛسزات  784 :طايب ٚطايب. ١

اإلدازح انعبيخ نهشئىٌ انطجٍخ :
ٚتؾتٌُ عً ٢اإلراصات اآلت: ١ٝ
• إراص ٠ايطب ايعالد. ٞ
• إراص ٠ايطــب ايٛقا. ٞ٥
• إراص ٠قغـِ األؽعــ. ١
• إراص ٠املعاٌَ .
• إراص ٠ايتُ ٜٔٛايطيب .
• إراص ٠ايؾ ٕٛ٦املايٚ ١ٝاإلراص. ١ٜ

َظــى انزعهٍــى ثكهٍــبد جــبيعخ ديُهــىز

َظــى انزعهٍــى ثكهٍــبد جــبيعخ ديُهــىز

ْ .1ظاَ: ٞ
• ْظاّ ايؿقًنيٜٚ :ؾٌُ  7نًٝات  ( ٢ٖٚنً ١ٝايتذاص - ٠اآلراب  -ايرتب١ٝ
 ايتُضٜض  -ايطب ايبٝطض - ٟصٜاض األطؿاٍ  -فٝزي. ) ١• ْظاّ ايغاعات املعتُزٜٚ : ٠ؾٌُ نًٝيت ( ايعً - ّٛايظصاع. ) ١
 .2إْتغاب َٛد٘ :
• ٜٚؾٌُ نًٝيت ( ايتذاص - ٠اآلراب ) .
 .3ايتعً ِٝاملؿتٛح :
• ٜٚؾٌُ ايهًٝات األصبع ١اآلت (: ١ٝايتذاص - ٠اآلراب  -ايرتب - ١ٝايظصاع. ) ١
 نً ١ٝايتذاصٚ : ٠تؾتٌُ عً ( ٢ؽعب ١املاٍ ٚاألعُاٍ )
 نً ١ٝاآلراب ٚ :تنِ  4بضاَر : ٢ٖٚ
 .1املعًَٛات اؾػضاؾٚ ١ٝاملغاس. ١
 . 2عًِ االدتُاع ايتطبٝك. ٞ
 .3ايزصاعات ايتاصخي. ١ٝ
 .4ايًػ ١ايعضبٚ ١ٝايجكاؾ ١اإلعالَ. ١ٝ
 نً ١ٝايرتب : ١ٝايًٝغاْػ يف ايرتبٜٚ ١ٝؾٌُ ايتدققات ايتاي: ١ٝ
 .1ؽقك " االتقاٍ ٚاإلعالّ ايرتب"ٟٛ
 .2ؽقك " تعً ِٝايهباص "
 .3ؽقك " اجملاالت ايعًُ ١ٝبايتعً ِٝاألعاعٚ ٞاألْؾط" ١
 .4ؽقك " َعًِ ايؿقٌ "
 .5ؽقك " اإلصؽار ايٓؿغ" ٞ
 .6ؽقك " ايتٛدٚ ٘ٝاإلصؽار األنارمي" ٞ
 .7ؽقك " ايرتب ١ٝاـاف" ١
 .8ؽقك " ايتك ِٜٛايرتب" ٟٛ
 .9ؽقك " املهتبات املزصع" ١ٝ
 .10ؽقك " اإلراص ٠املزصع" ١ٝ
 .11ؽقك " أخقا ٞ٥تقُ ِٝايتعً ِٝيش ٟٚاالستٝادات اـاف" ١
 .12ؽقك " َعًِ ايهباص "
 .13ؽقك "أخقا ٞ٥أيعاب تعً ١ُٝٝيألطؿاٍ "
 نً ١ٝايظصاعٚ : ١تؾتٌُ عً ( ٢إراصٚ ٠تهٓٛيٛدٝا ايب ١٦ٝايظصاع١ٝ
) بٓظاّ ايغاعات املعتُز. ٠

أعــداد الة كهٍــبد جــبيعخ ديُهـىز

أعداد الة كهٍبد جبيعخ ديُهىز نهعبو اجلبيعً 2013 / 2012
إمجــاي ٞأعــزار طــالب نًٝــات داَعــ ١رَٓٗــٛص  29969طايــب ٚطايبــ١
ٚتٛطٜعِٗ نايتاي: ٞ

ً
أوال  :ثٍبٌ ثأعداد الة اإلَزظبو ثكهٍبد جبيعخ ديُهىز نهعبو اجلبيعً 2013 / 2012

ذكىز

إَبس

إَزظبو

إَزظبو

اَداة

1491

2700

4191

انرتثٍخ

544

4232

4776

انزجبزح

2400

1242

3642

انصزاعخ

581

504

1085

144

304

448

انعهىو

421

897

1318

انزًسٌط

241

513

754

ـــــــــ

264

264

انصٍدنخ

183

511

694

اإلمجبيل

6005

11167

17172

انكهٍخ

انطت

انجٍطسي

زٌـــبض

األ

ــبل

اإلمجبيل

ً
ثبٍَب :ثٍبٌ ثأعداد الة اإلَزسبة ثكهٍبد جبيعخ ديُهىز نهعبو اجلبيعً 2013 / 2012

ذكىز

إَبس

إَزسبة

إَزسبة

اَداة

1613

1221

2834

انزجبزح

1039

817

1856

اإلمجبيل

2652

2038

4690

انكهٍخ

االمجبىل

ً
ثبنثب  :ثٍبٌ ثأعداد الة انزعهٍى ادل زىح ثكهٍبد جبيعخ ديُهىز نهعــــبو اجلبيعً
2013 / 2012

انكهٍخ

االمجبىل

انرتثٍخ

3129

انزجبزح

3897

انصزاعخ

380

احلقىق

701

اإلمجبيل

8107

اَنٍــبد وانعىاثــط ادلسزحدثــخ

نقطـبع شئـىٌ انزعهٍـى وانطـالة

اَنٍبد وانعىاثط ادلسزحدثخ نقطبع شئىٌ انزعهٍى وانطالة
 .1اَنٍبد انعىاثط وادلعبٌري اخلبصخ ثإصداز و جبعخ انكزبة اجلبيعً جببيعخ ديُهىز

أٚالًَ :ضسً ١إعزار ايهتاب اؾاَعٚ :ٞتتُجٌ ؾ ٢اآلت:ٞ
– احملت ٣ٛايعًُ: ٞ
ٜ .1كزّ عن ١٦ٖٝ ٛايتزصٜػ ْغدَ ١قـٛص ٠أَ ٚطبٛعـَ ١ـٔ ايهتـاب
ايشٜ ٟنِ عٓافض املكضص ايعًُ ٞايش ٟعٝزصع٘ جملًـػ ايكغـِ ٚ ,سيـو
يف ْٗا ١ٜؽٗض أغغطػ بايٓغب ١ملكـضصات ايؿقـٌ ايزصاعـ ٞاألٚ , ٍٚيف
ْٗا ١ٜؽـٗض ٜٓـاٜض بايٓغـب ١يهتـب ايؿقـٌ ايزصاعـ ٞايجـاَْ ٞطابكـ ًا
يًتٛفٝـ املعتُز َٔ ايهً ١ٝبٓغب ١ال تكٌ عٔ .%70
ٜ .2تِ تؾه ٌٝؾٓ ١تتهَ ٕٛـٔ ص٥ـٝػ ايكغـِ ٚعنـ ١ٜٛاثـٓني َـٔ
أعنــا٦ٖٝ ٤ــ ١ايتــزصٜػ ٜؿنــٌ إٔ ٜهْٛــا َــٔ األعــاتشٚ ٠األعــاتش٠
املغاعزٚ , ٜٔعنٛاً َٔ ٚسز ٠اؾٛرٝ ٚ ٠ؿتٗا َضادعٖ ١ش ٙايهتـب
ٚإقضاصٖا أ ٚطًب تعزًٜٗا أ ٚصؾنـٗا ٚؼزٜـز غريٖـا يف مـ ٤ٛاملعـاٜري
اآلت:١ٝ
• ايهتــاب اؾــاَع :ٞال ٜتعــز ٣عــزر ايقــؿشات عــٔ  115فــؿش١
يًغاع ١ايتزصٜغ.١ٝ
• تطابل قت ٣ٛايهتاب ٚعٓافض تٛفٝـ املكضص .
• ؽــهٌ ايقــؿشٚ ١عــزر ايغــطٛص ٚعــزر ايهًُــات :ال تكــٌ عــزر
ايغطٛص عٔ عؾض ٜٔعطضاً تكضٜب ًا يف نٌ فؿشٚ , ١ال تكـٌ عـــٔ
ال عٔ اهلٛاَؿ .
( )11-9يف نٌ عطض ؾن ً
• ايتٛثٝل ايعًُ ٞيًُار ٠ايعًُ ١ٝيف اهلـاَؿ  ,ؾُشتـ ٣ٛايهتـاب ال
ٜعتُز عً ٢طضٜكـَ ١كايٝـ ١أ ٚتقـٜٛض , ١ٜبـٌ البـز إٔ ٜهـٕٛ
بطضٜك ١عًُ ١ٝإبزاع ١ٝتعتُز عً ٢ايتٛثٝل ايعًُٚ , ٞيف سايـ١
عزّ ٚدٛر ٖٛاَؿ البز َٔ ٚدٛر قاَ ١ُ٥قارص َٚضادـع يف ْٗاٜـ١
ايهتاب أَ ٚع ْٗا ١ٜنٌ ؾقٌ َ ,ع َضاعاَ ٠عاٜري اؾٛر ٠يف سيو.
• خً ٛايهتب َٔ االعتُار عً ٢ايتقـٜٛض إال يف سـزٚر  10يف املا٥ـ١
عً ٢األنجض َٔ سذِ ايهتـاب ايـش ٟعـٝتِ تزصٜغـ٘ مبعٓـ ٢يـٛ
بًػــت عــزر فــؿشات ايهتــاب املكــضص ٚ -يــٝػ املقــٛص َٓــ٘ َ -ا٥ــ١
فؿش ١ال ٜٓبػ ٞإٔ تظٜز األٚصام املقٛص ٠ؾ ٘ٝعـٔ عؾـض فـؿشات ,
ٚيف ساي ١ن ٕٛاملار ٠املقٛصَ ٠ـٔ نتـب تضاثٝـ ١قزميـ ١البـز إٔ
ُٜضاع ٢ؾٗٝا ٚمٛح ايقٛصٜٚ ,٠ؿنٌ ؼًُٗٝا َٔ عً ٢ايٓت أ ٚإعـار٠
نتابتٗا َضاعا ٠يًٛمٛح ,عً ٢إٔ ٜك ّٛنـٌ َـٔ املؤيــ ٚايًذٓـ١
املؾــهًَ ١ــٔ قبــٌ ايكغــِ ايعًُــ ٞمبضاعــا ٠قٛاعــز املًهٝــ١
ايؿهض.١ٜ

 البــز َــٔ ؼزٜــز عــزر ايقــؿشات ايــيت مت تقــٜٛضٖا أ ٚإعــار٠
نتابتٗا أْ ٚكًٗا يف اهلاَؿ َع ؼزٜز املقزص ٚاملؤيـ.
 البز َٔ ٚدٛر عالقٚ ١ثٝك ١تكضٖا ؾٓ ١ايهتاب اؾاَع ٞيف
نٌ قغِ بني اؾظ ٤ايش ٟعٝتِ تقٜٛض ٙيف ايهتاب ٚ ,عٓافض
املكضص ايعًُ ٞاحملزر ٠عًؿاً.
 .3مضٚصٚ ٠دٛر ؾٗضعت يًُشتٜٛات َٚكزَ ١ؼزر األٖزاف ٚايػاٜات.
 .4مضٚصٚ ٠مع ٚصق ١قـزر ٠يف بزاٜـ ١ايهتـاب يًؿٗضعـ ١ايزاخًٝـ١
تؾٌُ:
• اعِ املؤيـ  /املؤيؿني .
• اعِ ايهتاب.
• اعِ املار ٠اييت ٜتِ تزصٜػ ٖشا ايهتاب ؾٗٝا َٔ خالٍ ايال٥ش.١
• عزر عاعات املار.٠
• عزر ايغاعات احملزر ٠هلشا ايهتاب.
 .5ال ٜؿنٌ ٚدٛر أنجض َٔ نتاب يف املـار ٠ايٛاسـزٜٚ ٠ـرتى ايبـت يف
األَض يًذٓ ١املؾهً ١راخٌ ايكغِ يف م ٤ٛعـزّ ػـاٚط اؿـز األققـ٢
فٌُ ايهتب املكضص ٠بعزر ايقؿشات املغُٛح بٗا.
– َعاٜري االعتُار َٔ ايكغِ:
 .1تعتُز ؾٓ ١ايهتاب يف نٌ قغِ ايهتب اييت تكـزّ بٗـا األعنـا٤
يف م ٤ٛاملعاٜري ايغـابكٚ ١يف سايـ ١املٛاؾكـٜ ١ـتِ طباعـ ١ايهتـاب
يًطالب.
 .2يف ساي ١صؾض ايًذٓ ١ألسز ايهتب تك ّٛبٛمع تعزٜالت أ ٚاقـرتاح
نتــب َقــارص تٓاعــب املكــضص  ,عًــ ٢إٔ تتبــع اـطــٛات ايض ٝــ١
ٚايكاْ َٔ ١ْٝٛايكا ِ٥بايتزصٜػ يف إقضاص ايهتب.
 .3يف سايٚ ١دٛر َؤيـ ثإ يًهتاب ,البز َٔ ٚدـٛر إسٕ نتـابَ ٞـٔ
عٝارت٘ َٛد٘ يضٝ٥ػ ايكغِ حيزر ؾ ٘ٝاألدظا ٤اييت قاّ بتأيٝؿٗا  ,عً٢
إٔ ٜٛقع املؤيـ ايجاْ ٞعًٖ ٢شا اإلسٕ.
ٜٛ .4رع املؤيـ مخغْ ١غذ َٔ نتاب٘ يًذٗات ايتاي:١ٝ
• ْغدَٛ ١قع َٔ ١املؤيـ  /املؤيؿني يضٝ٥ػ ايكغِ.
• ْغــدَٛ ١قعــَ ١ــٔ املؤيـــ  /املــؤيؿني يٛنٝــٌ ايهًٝــ ١يؾــٕٛ٦
ايتعًٚ ِٝايطالب.
• ْغدَٛ ١قع َٔ ١املؤيـ  /املؤيؿني يٛسز ٠مُإ اؾٛر.٠
• ْغب َٔ %2 ١عزر ايطالب تٛمع مبهتب ١ايهً.١ٝ
• ْغد ١يًُهتب ١املضنظ ١ٜظاَع ١رَٓٗٛص.

 .5يف ساي ١تزصٜػ نتاب َٔ اـاصز البز َٔ َٛاؾكـ ١ايًذٓـ ١عًـ ٢إٔ
عٓافض ايهتاب تتؿل ٚعٓافض قت ٣ٛاملار ٠يف ايال٥شـ , ١ؾنـالً عـٔ
ٚدٛر إسٕ نتابَ َٔ ٞؤيـ ايهتاب.
– ايػالف ٚايبٝاْات :
• مضٚص ٠اعتٝؿا ٤ايبٝاْات ايالطَ ١عً ٢غالف ايهتاب ٚاملتُجً ١يف :
 عًٚ ٢د٘ ايػالف:
– اعِ املؤيـ  /املؤيؿني ٚأيكابِٗ ايٝ ٛؿٚ , ١ٝأَانٔ عًُِٗ.
– عٓٛإ ايهتاب ٜٚ ,ؿنـٌ إٔ ٜهـَ ٕٛضتبطـاً باعـِ املـار ٠يف
ايال٥ش.١
– صقِ ايطبعٚ ١تاصخيٗا.
– راص ايطباع.١
 عًٗ ٢ض ايػالف:
– تٛمع صؤ ١ٜايكغِ ٚصعايت٘ ٚ ,صؤ ١ٜايهًٚ ١ٝصعايتٗا.
– صقِ اإلٜزاع.
– ٜؿنٌ إٔ ٜه ٕٛايػالف ؾقٌ أيٛإ ٚال ٜكٌ عٔ  225دضاّ.
ثاْٝاً :آيٝات إعزار ايهتاب اؾاَعٚ ٞتتُجٌ ؾ ٢اآلت:ٞ
 .1تٛقٝع ناؾ ١أعنـا٦ٖٝ ٤ـ ١ايتـزصٜػ عًـ ٢قبـٖ ٍٛـش ٙاألٖـزاف َٚـا
تتطًب٘ َٔ خطٛات ٚآيٝـات ٚمـٛابط  ,عٝـح ٜعـرب ٖـشا ايتٛقٝـع عـٔ
تضاض تاّ حيٌ قٌ اإليظاّ ايكاْٜٚ , ْٞٛعهػ صٚح اؾاَع.١
ٜ .2ؿٛض فًػ اؾاَع ١فايػ ايهًٝـات يف ٚمـع آيٝـات َـٔ خـالٍ
فايػ األقغاّ بايٓغب ١يتٛطٜع ايهتب عً ٢ايطالب.
 .3يف ساي ١ايطبع يف َطبع ١اؾاَعـٜ ١ـتِ خقـِ  % 5تهـَٛ ٕٛطعـ١
عً ٢ايٓش ٛايتاي: ٞ
•  %2يإلراصٜني بٓغب (ايكاُ٥ني عًـ ٢أَـض ايهتـاب اؾـاَع ٞبـإراص٠
اؾاَعٚ ١ايهًٝات عً ٢إٔ ٜٓك عً ٢تٛفٝـ عًُِٗ ٚؼزٜـز,ٙ
ٚنشا ناؾ ١قطاعات اؾاَع ١بٓغب َتؿاٚت٘).
•  %1يًطــالب (املغــتشكني) يف املكــاّ األٚ ٍٚنــشا (املتؿــٛقني) َــٔ
األٚا.ٌ٥
•  %2ملطبع ١اؾاَعٚ ١تُٓ ١ٝايهتاب اؾاَع.ٞ
 .4تٛطع ْغب َٔ %5 ١عزر ايهتب املباعـ ١عًـ ٢ايطـالب غـري ايكـارصٜٔ
مبعضؾ ١إراص ٠صعا ١ٜايؾباب بايهً.١ٝ

ٜ .5تِ تغعري املكابٌ املاي ٞيف ععض ايهتاب عٔ ايغـاع ١ايتزصٜغـ ١ٝيف
املكضص بايال٥ش ١بٓش 12 ٛدٓٗٝـاً ٚعـز أققـ 50 ٢دٓٗٝـاً يًُكـضص ٜٚـتِ
تغعري ايهتاب ايعًُ ٞيًهًٝـات ايعًُٝـ ١مببًـؼ  20دٓٗٝـاً نشـز
أقق ٢يًُكضص ايٛاسزٜٛٚ ,مع ؾ ٢االعتباص صؾع ٖش ٙايكـ ِٝايتغـعري١ٜ
بٓغب )% 10( ١ساٍ عزّ بًٛؽ عـزر ايهتـب املباعـ 100 ١نتـاب (َا٥ـ١
نتاب)ٚ ,بك )% 5( ١ُٝساٍ عزّ بًٛؽ عزر ايهتب املباع 200 ١نتاب
(َا٥يت نتاب).
ٜ .6غض ٟنٌ َا مت ايتٛفٌ إي ٘ٝعً ٢ايغار ٠املٓتزبني.
ٜ .7تِ إْؾا ٤إراص ٠يًهتاب اؾاَع ٞتًشل بٗـا َطبعـ ١اؾاَعـٚ ١تـزاص
اإلراصَ ٠ــٔ خــالٍ ال٥شــ ١تنــعٗا اؾاَعــ ١تــٓظِ املعــاَالت املايٝــ١
ٚايٓٛاس ٞاإلراصٜـ ١اـافـ ١بطباعـ ١ايهتـاب ٚتغـً ُ٘ٝيًهًٝـات
ٚسيو يف ساٍ طباع ١ايهتاب مبطبع ١اؾاَع.١
 .2اَنٍبد و انعىاثط نزدزٌس ادلقسزاد احلسح ثني انكهٍبد جببيعخ ديُهىز :

أٚالً :إعتباص ايغار ٠ايـشٜ ٜٔـتِ اإلعـتعاْ ١بٗـِ يًتـزصٜػ ؾـ ٢املكـضصات اؿـض٠
بايهًٝات املدتًؿ( ١خاصز نًٝتِٗ) َٓتزبني ٜٚغتشك ٕٛاملهاؾ  ٠املعضٚؾـ١
ٚايٛاصر ٠ؾ ٢قاْ ٕٛتٓظ ِٝاؾاَعات .
ثاْٝاًٜ :تِ ؽقـٝك ؾٓـ ١إَتشاْٝـ ١يطـالب املكـضصات اؿـضَٓ ٠ؿقـً ١عـٔ
ايتؾه ٌٝايعاّ يًذإ يف ايهً ١ٝاملًشل بٗا ايطالب  َٔٚ ,ثِ اإلؾار ٠بؾهٌ
ناٌَ َٔ املهاؾأ ٠املكضص ٠بقؿتٗا ؾٓ ١إَتشاَْ ١ٝغتكً. ١
ثايجاً ٜ :تِ إراصز أ ا ٤ايطالب املًشكني بايهًٝات مُٔ قٛا ِ٥ايطالب ايشٜٔ
خينع ٕٛيإلَتشاْات ايؾؿٜٚ ١ٜٛطبل عً ِٗٝايكٛاعز املاي ١ٝاملعُـ ٍٛبٗـا يف
ٖشا ايؾإٔ .

 .3آنٍخ دعى انكزت اجلبيعٍخ وَظبو عًم رسهًٍهب ورىشٌعهب :

ته ٕٛآي ١ٝرعِ ايهتب اؾاَعْٚ ١ٝظاّ عٌُ تغًُٗٝا ٚتٛطٜعٗا ظاَع١
رَٓٗٛص عً ٢ايٓش ٛايتاي: ٞ
أٚالًْ :غب ١رعِ ايهتاب اؾاَع:ٞ
• ًٜتظّ ايغار ٠أعنا ١٦ٖٝ ٤ايتزصٜػ ٚإراص ٠اؾاَع ١نٌ ؾُٝا خيقـ٘
بكٛاعــز رعــِ ٚتعاقــز ٚتٛصٜــز ايهتــاب اؾــاَع ٞاحملــزر ٠يف املــٛار
املب ١ٓٝؾُٝا بعز.
• تهْ ٕٛغب ١رعِ ايهتاب اؾاَع %50 ٞؾُٝع طـالب اؾاَعـَ ١ـٔ
املٓتظُني ٚطالب االْتغاب املٛد٘ َا عزا ايطالب ايباقني يإلعار.٠
• تٛؾض ايهًٝات عزراً َٔ ايهتب ٚاملضادع املزعُ ١سغب إَهاْٝاتٗـا
املارٚ ١ٜايبؾضٚ ١ٜاملهاْٚ ١ٝسيو إلطـالع ايطـالب عًٗٝـا ٚاالعـتؿار٠
َٓٗا.
ثاْٝاً :ايؾضٚط ايعاَ ١يًتعاقز :
• ٜغض ٟايغعض املزعِ عًـ ٢مجٝـع ايتعاقـزات بقـضف ايٓظـض عـٔ عـزر
ايٓغذ املتعاقز عًٗٝا.
• عزّ رعِ ايتطبٝكات ايعًُ ١ٝعٛا ٤يًهًٝات ايٓظض ١ٜأ ٚايعًُ.١ٝ
• عزّ إدضا ٤ايتعاقزات يًُٛار اإلختٝاص.١ٜ
• ٜغض ٟايتعاقز عً ٢ايهتاب اؾاَع ٞملز ٠عاّ داَعٚ ٞاسز ؾكط.
• ٜتِ استغاب ايغاعات طبك ًا يًغاعات املكضصٚ ٠املٛمش ١بطًب ايتعاقـز
ٚاملٛاؾل عًٗٝا َٔ فًػ ايكغِ ٚاألعتاس ايزنتٛص /عُٝز ايهً.١ٝ
ثايجاً :املعاَالت املاي ١ٝيزعِ ايهتاب اؾاَع: ٞ
• ٜه ٕٛايتعاقز عً َٔ %70 ٢أعزار ايطالب املٓتظُني ٚطالب اإلْتغاب
املٛد٘ عً ٢إٔ ٜتِ َٛاؾا ٠إراص ٠اؾاَع ١ببٝإ بأعزار ايطالب َٛمـش ًا
ب٘ أعزار ايطالب َكغُني إىل اْتظاّ ٚاْتغاب َٛد٘ ؾُٝا عزا ايبـاقني
يإلعارٚ ,٠يف سايْ ١ؿاس ايهتاب ٜتِ ايتعاقز عً ٢ايتهُ.ًٞٝ
• ٜه ٕٛايزعِ يًهتاب اؾاَع ٞبٓغب َٔ %50 ١مثٔ ؽضا ٤ايهتاب.
• ُٜقضف َ %40كزَاً َٔ إمجـاي ٞمثـٔ ايهتـاب احملـزر طبكـ ًا يًؾـضٚط
ايعاَ ١يتعاقز عن ١٦ٖٝ ٛايتزصٜػ َـع اؾاَعـٚ ١سيـو عٓـز إمـاؾ١
ايهتاب َٚطابكت٘ مبدظٕ ايهتاب املزعِ بايهًُٜٚ ,١ٝدقك َٓٗا
 %1سٛاؾظ َٚهاؾ ت يًعاًَني يف تٛطٜع ايهتـاب .ثـِ ُٜقـضف ايــ %60
ايباق ١ٝعٓز ايتغ ١ٜٛايٓٗا ١ٝ٥يًهتاب ,عً ٢إٔ تتِ ايتغ ١ٜٛايٓٗا١ٝ٥
يف م ٤ٛمجٝع َا عبل فضؾ٘ َٚضاعا ٠يألعزار ايؿعً ١ٝاييت مت بٝعٗا.

• تــتِ ايتغــ ١ٜٛايٓٗاٝ٥ــ ١يتعاقــزات ايؿقــٌ األ ٍٚيف َٛعــز أققــا ٙأٍٚ
ٜٓاٜض ٚ ,ايؿقٌ ايجاْ ٞيف َٛعز أققاَ 15 ٙا َٔ ٜٛنٌ عاّ.
• ٜه ٕٛيًذاَع ١سل تكامَ ٞبًؼ ثالمثا ١٥دٓٝـ٘ نتعـٜٛض عـٔ
تأد ٌٝتغً ِٝايهتاب عٔ نٌ أعبٛع ٚسيو خقُاً َـٔ َغـتشكات٘
يز ٣اؾاَعَ ١ـع عـزّ اإلخـالٍ عـل اؾاَعـ ١يف ؾغـذ ايعكـز رٕٚ
تعٜٛض .
صابعاً :ؽضٚط تٛطٜع ايهتب اؾاَع ١ٝاملزعُ: ١
تتعاقز إراص ٠اؾاَعَ ١ع أعنا ١٦ٖٝ ٤ايتزصٜػ يتٛطٜع ايهتـب اؾاَعٝـ١
ٜٚتِ ايتٛطٜع ٚؾكاً يًؾضٚط اآلت:١ٝ
• إٔ ٜه ٕٛايهتاب َٔ تأيٝـ ايغار ٠أعنا ١٦ٖٝ ٤ايتزصٜػ بهًٝات
اؾاَع( ١عً ٢إٔ ٜٛمح اعِ املؤيـ أ ٚا ا ٤املؤيؿني عً ٢ايهتاب).
• ٜؿٛض املؤيؿ ٕٛنتابـَ ١ـٔ ٜكـ ّٛبايتعاقـز عـِٓٗ يف طًـب ايتعاقـز
ٚسيو يف ساي ١تعزر َؤيؿ ٞايهتاب.
• ؼزر ايؿضق ١املكضص عًٗٝا ايهتاب ٚنشيو ايكغِ ايعًُ.ٞ
• ٜٛمح عزر َالطّ ايهتاب ٚعـزر ايغـاعات املكـضص ٠أعـبٛعٝاً يًُـٓٗر
ايزصاعَٛ ٞمٛع ايهتاب.
• يف ساي ١االعتعاْ ١بهتاب َٔ تأيٝـ أعنا ١٦ٖٝ ٤ايتزصٜػ ظاَع١
أخضٜ ٣ؾرتط َٛاؾك ١فًػ ايكغِ املدتك.
• املار ٠املتقًُٜ ١طبع هلا نتاب ٚاسز عًَ ٢غت ٣ٛايعاّ نً٘.
• حيظض نتاب ١أًَ ١ٜشكات أ ٚاعتُاصات ًَشك ١بايهتاب ٜٛمح ؾٗٝا
اعِ ايطايب ٚؾضقت٘ بػضض أرا ٤أعُاٍ ايغٓ ١بٗا ستـ ٢ال جيـرب ايطايـب
عً ٢ؽضا ٤ايهتب اؾاَع.١ٝ
• عزّ دٛاط تٛطٜـع املؤيؿـات اؾاَعٝـ ١إدبـاص ًا عًـ ٢ايطـالبٜٚ ,تُتـع
ايطايب بهاَـٌ سضٜتـ٘ يف تكضٜـض اعـتعاْت٘ باملؤيؿـات ايـيت تٛفـٞ
األقغاّ ايعًُ ١ٝبايضدٛع إيٗٝا.
• ال حيل يًُؤيـ بعز ايتعاقز َع اؾاَع ١إٔ ُٜقزص َؤيـ آخض ٜتنُٔ
ْؿــػ املــار ٠ايعًُٝــ ١سٝــح إٔ تٛطٜــع ايهتــاب قــز أفــبح َــٔ ســل
اؾاَعٚ ١سزٖا ٚيف سزٚر ايعزر املتعاقز عًٚ ٘ٝخالٍ ؾرت ٠ايتعاقـز
ؾكطٚ ,نٌ كايؿ ١هلشا ايبٓز تعضض فاسبٗا يًُغا ١ً٥ايكاْ.١ْٝٛ
ال عـٔ نـٌ َـا ٜهـٕٛ
• ٜه ٕٛايطضف ايجاْ( ٞاملؤيـ /املتعاقز) َغً ٛ٦
ال عُـا ٜـضر بـ٘
يًػري َٔ سكٛم عًـٖ ٢ـشا ايهتـاب ٜٚهـَ ٕٛغـً ٛ٦
كايؿاً يًكٛاْني ٚايضقاٚ ١ٜايٓؾض ٚاإلعالٕ.

• ال جيٛط تػٝري ايهتاب يف املكضص ايٛاسز قبٌ َن ٞعاّ ٚاسـز ( خـالٍ
ؾرت ٠ايتعاقز).
• ٜتغًِ ايطايب بْٛات ايزعِ اييت ٜتِ تٛطٜع ايهتاب املزعِ مبٛدبٗا َٔ
إراص ٠ؽــ ٕٛ٦ايطــالب بايهًٝــ ,١عًــ ٢إٔ تــٛاؾ ٢إراص ٠اؾاَعــ ١بتًــو
ايبْٛات َع نؾٛف املبٝعات أٚالً بأ.ٍٚ
• تُضر ايٓغذ ايباق ١ٝاييت مل ٜتِ بٝعٗا يًطالب بعز االْتٗـاَ ٤ـٔ احملاعـب١
ايٓٗاًٜٚ ١ٝ٥تظّ ايطضف ايجاْ ٞاملتعاقز بكبٛهلا.
• ٜتِ تًك ٢طًبات ايتعاقز يف َٛعـز أققـا ٙثالثـ ١أعـابٝع َـٔ بزاٜـ١
ايؿقٌ ايزصاع.ٞ
• ٜٓبػ ٞاعتٝؿا ٤اعتُاص ٠قتٜٛات املٓٗر يًهتب املتعاقز عًٗٝا ,عًـ٢
إٔ تضؾل ٖش ٙاالعتُاصَ ٠ع طًب ايتعاقز.
خاَغاًَٛ :افؿات ايهتب اؾاَع ١ٝاملزعُ:١
ٜتِ تٛصٜز ايهتب طبكاً يًُٛافؿات ايتاي:١ٝ
• إٔ ٜهْٛ ٕٛع ايٛصم املغتدزّ أبٝض ٚطٕ  60دضاّ عً ٢األقٌ.
• إٔ ٜه ٕٛايػالف ؾاخض ٚب٘ يْٛني عً ٢األقٌ (يف ساي ١ايػالف ايعارٟ
ُٜدقِ مخغٚ ١عؾض ٕٚقضؽ ًا َٔ ععض ايهتاب املعًٔ).
• إٔ ته ٕٛايهتاب ١عً ٢ايهُبٛٝتض.
• إٔ ته ٕٛايطباع ١دٝزٚٚ ٠امشٚ ١يٝػ بٗا أخطا.٤
ٚيف ساي ١تٛصٜز ايهتاب بقٛص ٠غري َطابك ١يًُٛافؿات حيـل يًذٓـ١
املؾهً ١يًؿشك خقِ ْغبَ ١ـٔ عـعض ايهتـاب عـز أققـَ %25 ٢ـع
َالسظ ١تعز ٌٜايغعض املزعِ يبٝع ايهتاب يف مٖ ٤ٛشا ايتدؿٝض.
عارعاً :تغً ِٝايهتب اؾاَعٚ ١ٝتٛطٜعٗا بايهًٝات:
• ٜــتِ تؾــه ٌٝؾٓــ ١بهــٌ نًٝــ ١بض٥اعــ ١أَــني ايهًٝــٚ ١ؼــت
َغٛ٦يٝت٘ سٝح تتٛىل اعتالّ ايهتب اؾاَع ١ٝاملكضصَ ٠ـٔ املؤيــ أٚ
املٓزٚب عٓ٘ ٚعنٛص َٓـزٚب َـٔ إراص ٠اؾاَعـٚ ١تغـًُٗٝا إىل أَـني
كظٕ ايهتاب اؾاَع ٞبايهً.١ٝ
• تك ّٛؾٓ ١رعِ ايهتـاب اؾـاَع ٞايتابعـ ١إلراص ٠اؾاَعـ ١بإخطـاص
ايهًٝات ببٝإ ايهتب اييت مت ايتعاقز عًٗٝا َٛمشاً ب٘ اعِ ايهتـاب
ٚاملؤيـ ٚايؿضق ١املكضص عًٗٝا ٚايكغِ ايعًُٚ ٞعـزر ايٓغـذ ٚمثـٔ ؽـضا٤
ايٓغدٚ ١مثٔ بٝعٗا بايغعض املزعِٚ ,تضعٌ فٛصٖ َٔ ٠شا اإلخطـاص إىل
إراص ٠ايتؿتٝؿ املايٚ ٞاإلراص ٟباؾاَع ١يًضقابٚ ١املتابع.١

•
•
•

•
•

•

تك ّٛايًذٓ ١املؾهً ١بايهًٚ ١ٝعنٛص َٓزٚب عـٔ إراص ٠اؾاَعـ١
غتِ ايهتب اؾاَع ١ٝغامت (نتاب َزعِ) ٚنتاب ١ايغعض املزعِ
عً ٢نٌ ْغد ١ـ ٚتعز ٖش ٙاألختاّ مبعضؾ ١ايهً. ١ٝ
تك ّٛؾٓ ١ايهً ١ٝباإلعالٕ عٔ ايهتب املزعُٚ ١ععض ايبٝع يًطايب
بًٛسات اإلعالٕ ٚأَاّ مجٝع َٓاؾش ايبٝع.
تكــ ّٛؾٓــ ١ايهتــاب املــزعِ بايهًٝــ ١بإعــزار نؾــٛف َبٝعــات
ايهتــب املزعُــٚ ١اصعــاٍ ايبْٛــات ايــيت مت تٛطٜــع ايهتــب املزعُــ١
مبٛدبٗــا َضؾكــ ١بٗــش ٙايهؾــٛف ٚاصعــاهلا يًذٓــ ١رعــِ ايهتــاب
ال بــأَٚ ٍٚطابكــَ ١ــا مت
اؾــاَع ٞبــإراص ٠اؾاَعــٚ ١سيــو ملضادعتٗــا أً ٚ
تٛطٜع٘ َع األعزار املٛصر ٠مبدظٕ ايهتاب املزعِ.
تٛصر املبايؼ احملقً ١عٔ بٝع ايهتب اؾاَعَٜٝٛ ١ٝـ ًا ٚتـٛرع عغـاب
رعِ ايهتاب اؾاَع ٞظاَع ١رَٓٗٛص ٚتتِ ٖش ٙايعًُ ١ٝؼت إؽضاف
َٚغٛ٦ي ١ٝأَني ايهً.١ٝ
تك ّٛايهً ١ٝبإخطاص ؾٓ ١رعِ ايهتـاب اؾـاَع ٞبـإراص ٠اؾاَعـ١
ببٝإ ايهتب اؾاَعٝـ ١ايـيت مت بٝعٗـا يف ْٗاٜـ ١نـٌ ؾقـٌ رصاعـٞ
َٛٚمشاً بايبٝإ عزر ايهتب ٚصفـٝز نـٌ َٓٗـا ٚمثـٔ ايبٝـع ٚأصقـاّ
إٜقاالت ايبٓو ٚتٛاصخيٗا.
تك ّٛايهً ١ٝبإَغاى رؾرت ايعٗز (منٛسز  3كاطٕ سهَ )١َٝٛكابـٌ
يًزؾرت املُغٛى باؾاَعٚ ١عً ٢إٔ ٜتِ إدضاَ ٤طابكـ ١بـني ايـزؾرتٜٔ
يف ْٗا ١ٜنٌ ؾقٌ رصاع.ٞ

 .4اَنٍبد وانعىاثط ادلُظًخ نكبفخ أعًبل االيزحبَبد :

أٚالًٜ :ه ٕٛايتهًٝـ بأعُاٍ املالسظـ ١يًذُٝـع ر ٕٚاعـتجٓاَ ٤ـع اعتبـاص
ايؿ٦ات اآلتَ ١ٝؾاصنني يف أعُاٍ املالسظٚ َٔ ١اقع عًُِٗ :ِٖٚ
• ايغار :٠األَني ايعاّ ٚاألَٓا ٤املغاعزَٚ ٕٚزٜض ٚايعَُٚ ّٛزٜض ٚاإلراصات
ٚايعاًَ ٕٛباملهاتب ايضٝ٥غ.١ٝ
• ايغار ٠األطباٚ ٤أعنا ١٦ٖٝ ٤ايتُضٜض بايٛسز ٠ايعالد ١ٝباؾاَع.١
• ايعاَالت اؿافالت عً ٢أداطات ٚمع خالٍ ؾرت ٠اْعكـار االَتشاْـات
بإراص ٠اؾاَعٚ ١ايهًٝات.
• ايعاًَ ٕٛاملقاب ٕٛبأَضاض َظَٓ ١ايقارص هلِ قضاص َٔ ايكَٛغ ٕٛٝايطيب
ايعاّ ٚساالت إفابات ايعٌُ.
• ايعاًَ ٕٛاملضخك هلِ بأداط ٠يؿضٜن ١اؿر ألَ ٍٚض ٠عًـ ٢إٔ ٜتكـزّ
ايعاٌَ باملغتٓزات ايزاي ١عً ٢سيو.
• ٜهًـ ْغبَ %50 ١ـٔ ايغـار ٠ايعـاًَني باـظٜٓـَٚ ١غـٛ٦ي ٞؼضٜـض
ايؾٝهات بايٛسز ٠اؿغاب.١ٝ
• ايعــاًَ ٕٛبــإراص ٠ايتٛدٝــ٘ املــايٚ ٞاإلراص ٟيكٝــاَِٗ مبتابعــ ١أعُــاٍ
املالسظ ١بايهًٝات املدتًؿ.١
• َؾضؾني األَٔ ٚعُاٍ اؿضاع.١
ٜٓٚطبل عً ٢مجٝع ايؿ٦ات ايغـابل اإلؽـاص ٠إيٗٝـا ْؿـػ َـا ٜٓطبـل عًـ٢
املهًؿني بأعُاٍ املالسظ ١يف ساي ١ايػٝاب.
• تقضف املهاؾأ ٠املدقق ١ألعُاٍ املالسظ ١عٔ ؾإ ؾعًٝـَ ١ـز ٠ال
تكٌ عٔ مخغ ١عؾض ٠ؾٓٚ ١سغـب استٝادـات ايهًٝـات ألعُـاٍ
املالسظ ١ايؿعً.١ٝ
ايتهًٝـ بأعُاٍ املالسظٜ ١هَٛ ٕٛطعاً عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
• بايٓغــب ١يًعــاًَني ؽــاغً ٞايزصدــ ١األٚىل ٜــتِ اْتــزابِٗ ألعُــاٍ
املالسظ ١بايؿرتات ايقباسٚ ١ٝست ٢ايغاع ١ايجاْٗ ١ٝضاً.
• بايٓغب ١يًعاًَني ؽاغً ٞايزصد ١ايجاْٚ ١ٝايزصد ١ايجايجـ ١ؾُـا رْٗٚـا
ٚاملعٓٝني بٓظاّ املهاؾأ ٠ايؾـاًَٜ ١ـتِ ْـزبِٗ بـايؿرتات ايقـباسٚ ١ٝ
املغا.١ٝ٥
• االعتعاْ ١بايعاًَني ؽاغً ٞرصد ١نبري يف أعُـاٍ االَتشاْـات ملـز٠
مخغ ١أٜاّ ٚبايؿرت ٠ايقباس ١ٝؾكط.
• االعتعاْ ١بايعاًَني ؽاغً ٞرصد ١نبري يف أعُـاٍ االَتشاْـات ملـز٠
مخغ ١أٜاّ ٚبايؿرت ٠ايقباس ١ٝؾكط.

• عٓز فزٚص قضاص تهًٝـ ايعاٌَ بأعُاٍ املالسظٚ ١مل ٜؤرٖا ناًَ١
سغب ايكضاص بز ٕٚعشص َكب ٍٛخيقِ أصبع ١أٜاّ عٔ نٌ  ّٜٛؽًــ
ال عٔ َغاً٥ت٘ تأرٜبٝاً.
عٔ أعُاٍ املالسظ ١ؾن ً
• نٌ نًَ ١ٝغٛ٦ي ١عٔ ايتشكل َٔ قٝـاّ ايعاَـٌ بأعُـاٍ املالسظـ١
ايؿعً ١ٝراخٌ ايهًٚ ١ٝتك ّٛإراص ٠ايتٛدٝـ٘ املـايٚ ٞاإلراص ٟبـايتشكل
عٔ أعُاٍ املالسظ ١ايؿعً ١ٝخاصز ايهً.١ٝ
• َٔ ٜتكزّ باعتشاص عٔ أعُاٍ املالسظ ١عً ٘ٝايتكزّ بطًبـ٘ قبـٌ بـز٤
االَتشاْــات َٚغــتٓزات تؤٜــز طًبــ٘ ٜٚعــضض أَــض ٙعًــ ٢ايغــًط١
املدتق( ١صٝ٥ػ اؾاَع )١إلسايت٘ يًذٓ ١املؾهً ١بتاصٜذ 10/12/2011
بؾإٔ تهًٝـ ايعاًَني بأعُاٍ املالسظـ ١يتكـزٜض ايعـشص ٚيف سايـ١
املٛاؾك١
• ال تقضف ي٘ املهاؾأ ٠املدقق ١ألعُاٍ املالسظ( ١مخغـٚ ١عؾـضٕٚ
ؾٓٚ )١ال تكبٌ أ ٜ٘اعتشاصات بعز فزٚص قضاص ايتهًٝـ.
• تٛقـ األداطات ايزٚص ١ٜؾُٝع ايعاًَني خالٍ ؾرت ٠عكز االَتشاْات.
• ٜضاع ٢يف تٛطٜـع ؾـإ أعُـاٍ املالسظـ ١بايٓغـب ١يًغـار ٠ايعـاًَني
بأقغــاّ ؽــ ٕٛ٦ايطــالب بايهًٝــات أال ٜــتِ تهًٝـــ َغــ ٍٛ٦ايؿضقــ١
باملالسظ ١عً ٢ايؿضق ١املغ ٍٛ٦عٓٗا راخٌ ايًذـإ  ,عًـ ٢إٔ ٜتٛادـز
مبهتب٘ طٛاٍ ؾرت ٠ؾٓ ١االَتشإ ٚؼغـب يـ٘ نًذٓـَ ١ـٔ ؾـإ
املالسظٜٚ ١غض ٟعًَ ٘ٝا ٜغض ٟعًَ ٢السظ ٞايًذإ َٔ أسهاّ( .
عز أققَ ٢غٚ ٍٛ٦اسز ؾكط عٔ نٌ ؾضق.)١
ثاْٝاًٜ :ضاع ٞعُٝز ايهً ١ٝأ ٚصٝ٥ػ عاّ االَتشاْات أثٓا ٤تؾه ٌٝايًذإ إٔ
ٜهــ ٕٛعُــٌ َعــا ْٛٚأعنــا٦ٖٝ ٤ــ ١ايتــزصٜػ َــٔ املزصعــني املغــاعزٜٔ
ٚاملعٝزٚ ٜٔإٔ ٜٓشقض عًُِٗ ؾُٝا ٜأت:ٞ
• ٜتِ االعتعاْ ١بايغارَ ٠عا ١٦ٖٝ ْٞٚايتزصٜػ يف أعُاٍ املالسظـ ١أٚ
أعُاٍ ايهٓرتٚالت ٚؾكاً ؿاد ١ايهًٝات َع عزّ دـٛاط اؾُـع بـني
َهاؾأ ٠املالسظَٚ ١هاؾأ ٠ايهٓرت.ٍٚ
• ؽت ِٝأٚصام اإلداب ١ؼت اإلؽضاف املباؽض يضٝ٥ػ ايهٓرت.ٍٚ
• إعــزار ؾــإ االَتشــإ أ ٚأٚصام اإلدابــ ١طبكــ ًا يًبٝــإ ايــشٜ ٟعــزٙ
املغٛ٦يني عٔ ؾٓ ١إعزار االَتشاْات يًطالب ايشٜ ٜٔـؤر ٕٚاالَتشـإ
يف نٌ ؾَٓ ١ع إماؾْ ١غب %10 ١بقؿ ١استٝاطٚ ١ٝعً ٢أعاؼ أْـ٘
ال حيل يًطايب اؿق ٍٛعً ٢أنجض َٔ نضاع ١إدابٚ ١اسز.٠

•
•

•
•

•

•

ٜه ٕٛتؾهٖ ٌٝش ٙايًذٓ ١عابل بٛقت ناف ٜغُح ملعا ْٛٚايًذإ
َٔ االْتٗا َٔ ٤ؽت ِٝأٚصام اإلدابٚ ١تٛطٜعٗا عً ٢املـٛار ٚؾكـاً ؾـزٍٚ
االَتشإ يف ٚقت قب ٌٝبز ٤االَتشإ بٛقت ققري.
ٜكَ ّٛعا ْٛٚايًذإ بهٌ ؾٓ ١ؾٛص اْتٗاَ ِٗ٥ـٔ ؽتـٚ ِٝصم اإلدابـ١
ٚتٛطٜعٗا عً ٢أٜاّ االَتشإ بتغًُٗٝا يـضٝ٥ػ ؾٓـ ١املضاقبـ( ١تغـٝري
االَتشإ ٚايهٓرتَ )ٍٚضؾكاً بٗا قنض َٔ أفـٌ ٚفـٛصَٛ ٠قـع َـِٓٗ
بأعـزار ايهضاعــات ايــيت ختُــت يهـٌ َــارٚ ٠بٝــإ ايتٛطٜــع عًــ ٢إٔ
حيتؿظ َعا ٕٚايًذٓ ١بقٛصٖ َٔ ٠شا احملنـض ٜٚغـًِ األفـٌ يـضٝ٥ػ
ؾٓ ١املضاقب.١
ٜكَ ّٛعا ْٛٚايًذإ بعز ْقـ عاعٚ َٔ ١قت االَتشإ ظُـع األٚصام
ايظا٥ز َٔ ٠نٌ ؾٓٚ ١اعتٓظاهلا َٔ ايعزر ايش ٟعًِ هلا يٝشزر بـشيو
األٚصام ايٛادب تغًُٗا عٓز ْٗا ١ٜاالَتشإ.
ٜكَ ّٛعا ْٛٚايًذإ بإعطا ٤اعتُاص ٠غٝاب َكابـٌ نـٌ ٚصقـ ١إدابـ١
بهٌ ؾٓ ١بعز ايتأنز َٔ سنٛص ايطالب ٚسقض ايػٝاب ٚتأنٝـز
سيو عًَ ٢السظ ٞنٌ ؾٓٚ ١ايتٓب ٘ٝعً ِٗٝبٛمع اعتُاصات ايػٝاب
يف تغًغٌ أصقاّ اؾًٛؼ بايًذٓ ١عٓز تغـً ِٝايًذٓـ ١يـضٝ٥ػ ؾٓـ١
املضاقب.١
ٜكَ ّٛعا ْٛٚايًذإ بإعزار اعتُاصات َٔ يٝغت عً ِٗٝاملار ٠عٓز ػٗٝظ
نٌ َارَٛ َٔ ٠ار االَتشإ ٚؾكاً يًبٝـإ املعـز َـٔ قبـٌ ؾٓـ ١إعـزار
االَتشإ (إسقا ١ٝ٥يهٌ َارٚٚ )٠معٗا يف أَانٓٗا يف ايًذإ ٚؾك ًا
ألصقــاّ اؾًــٛؼ َــع تأنٝــزٚ ٙتٓبٗٝــ٘ عًــَ ٢السظــ ٞايًذــإ عٓــز
تغً ُِٗٝأٚصام اإلداب ١املكغُ ١مبضادعتٗا ٚاعتٝؿا ٤ايتٛقٝعات عًٗٝا
ٚإرصادٗا مُٔ أٚصام اإلدابٚ ١ؾكاً يرتتٝب أصقاّ اؾًٛؼ.
ًٜتظّ َعا ْٛٚايًذإ  -ؾنالً عٔ تغـً ِٝؾـإ أٚصام اإلدابـ ١اـافـ١
باملـــار ٠يًُالسظـــني بهـــٌ املالسظـــات ٚايتأنٝـــزات ايـــٛاصر ٠يف
املالسظات ايغابكٚ ١مبط سنـٛص ٚغٝـاب ايًذـإ مبـا ٜتنـُٓ٘ َـٔ
أٚصام طا٥زٚ ٠تغـً ِٝايبٝـإ ايٓٗـاَ ٞ٥ـع األٚصام يـضٝ٥ػ ؾٓـ ١املضاقبـ١
(تغــٝري االَتشــإ ٚايهــٓرت )ٍٚيٝكــ ّٛبــزٚص ٙباعــتالّ ايًذــإ َــٔ
املالسظني َـع ْٗاٜـ ١طَـٔ االَتشـإ  -مبـا ٜهًؿـ ٕٛبـ٘ َـٔ أعُـاٍ
ايهــٓرتَ ٍٚــٔ قبــٌ إراص ٠االَتشاْــات رجًــ ١يف قــضاصات ص٥ــٝػ عــاّ
االَتشإ ٚصٝ٥ػ ؾٓ ١تغٝري االَتشإ ٚايهٓرت ٍٚمبا ال ميػ عـض١ٜ
أٚصام اإلداب.١

ثايجآًٜ :تزب ايغـار ٠أعنـا٦ٖٝ ٤ـ ١ايتـزصٜػ يف ؾـإ االَتشاْـات ٚيف
سايٚ ١دٛر طٜار ٠يف أعنا ١٦ٖٝ ٤ايتزصٜػ بإسز ٣ايهًٝات ؼٖ ٍٛشٙ
ايظٜار ٠إىل ايهًٝات اييت ٜٛدز بٗا ْكك يف عزر أعنا ١٦ٖٝ ٤ايتزصٜػ
أ ٚاملعٝزٚ ٜٔاملزصعني املغاعزٚ ٜٔسيو باإلتؿام بني عُزا ٤ايهًٝات.
صابعاً :ؼظض أ ١ٜاْتزابات يًعاًَني ألعُاٍ االَتشاْات َٔ خاصز اؾاَع١
إال يف سايــ ١اينــضٚص ٠ايكقــٚ ٣ٛمبٛاؾكــ ١األعــتاس ايــزنتٛص  /ص٥ــٝػ
اؾاَع.١
 .5اَنٍبد انعىاثط ادلُظًخ الَزداثبد انسبدح أععبء هٍئخ انزدزٌس داخم اجلبيعـخ
وخبزجهب وكرا أعًبل انكُرتوالد :

اينٛابط املٓظُ ١إلْتزابات ايغار ٠أعنا ١٦ٖٝ ٤ايتزصٜػ ٚؾل ايكٛاعز األت١ٝ
أٚالً :تًتــظّ نًٝــات اؾاَعــ ١بعــضض اْتــزابات ايغــار ٠أعنــا٦ٖٝ ٤ــ١
ايتـزصٜػ يًتــزصٜػ عًــ ٢فــايػ األقغـاّ ٚفًــػ ايهًٝــ ١يًتؿنــٌ
باملٛاؾك ١قبٌ ايزصاع ١بٛقت ناف.
ثاْٝاً:ال جيٛط اْتزاب أعنا ١٦ٖٝ ٤تزصٜػ يًتزصٜػ َٔ خاصز اؾاَع ١إال
يف سايــ ١عــزّ ٚدــٛر ٖــش ٙايتدققــات راخــٌ اؾاَعــ( ١ايتدققــات
املتٓا ض َٔ )٠بني أعنا ١٦ٖٝ ٤ايتزصٜػ أ ٚيف ساي ١اعتـشاص عنـ٦ٖٝ ٛـ١
ايتزصٜػ املتدقك يف املار ٠باؾاَع.١
ثايج ـاً :يف سايــ ١صؤٜــ ١ايكغــِ االعــتعاْ ١بايغــار ٠ايعــاًَني باؾاَعــ١
ٚنًٝاتٗا َٔ اؿافًني عً ٢املادغتري ٚايزنتٛصا َٔ ٙايتدققات غري
املٛدٛر َٔ ٠أعنا ١٦ٖٝ ٤ايتـزصٜػ العـتهُاٍ ايعذـظ ؾٝـتِ َعـاًَتِٗ
نُٓتزبني يًتزصٜػ ؾكـط (عًـ ٢أال ٜـتِ إؽـضانِٗ يف أَ ٟـٔ أعُـاٍ
االَتشــإ :ؾــإ ٚمــع األعــٚ ١ً٦طباعتٗــا ,ؾــإ تغــٝري االَتشاْــات ,
تقــشٝح أٚصام اإلدابــ , ١ؾــإ ايهــٓرتَ )ٍٚــٔ ايعــاًَني باؿهَٛــ١
ٚايكطاع ايعاّ عً ٢إٔ ته ٕٛايغاع ١ايٓظض ٟمبـا ٜعـارٍ َ %3ـٔ َضبـٛط
ايزصد ١ايٝ ٛؿٝـ ١يغـٝارتِٗ عًـ ٢إٔ تطبـل ايكٛاعـز ايكاْْٝٛـ ١ايـٛاصر٠
بكاْ ٕٛتٓظ ِٝاؾاَعات صقِ  49يغٓ.1972 ١
صابعاً :تك ّٛمجٝع ايهًٝات عقض أ ـاٚ ٤ؽققـات ايغـار ٠ايعـاًَني
اؿافًني عًـ ٢املادغـتري ٚايـزنتٛصاٚ ٙإصعـاهلا إىل إراص ٠ؽـ٦ٖٝ ٕٛ٦ـ١
ايتزصٜػ باؾاَعٚ ١اييت تكـ ّٛاألخـري ٠بتٛطٜعٗـا عًـ ٢مجٝـع نًٝـات
اؾاَع ١اييت بٗا ؽققات َٓا ض ٠يتدققاتِٗ يالعتعاْ ١بِٗ يف ساي١
اؿاد ١إي.ِٗٝ

خاَغاً :يف ساي ١ايٓزب ايزاخً( ٞبني نًٝات اؾاَع )١تًتظّ ايهًٝـ١
املٓتزب إيٗٝا ؾكط مبداطبـ ١اؾاَعـ ١يًشقـ ٍٛعًـَٛ ٢اؾكـ ١ايغـًط١
املدتق( ١صٝ٥ػ اؾاَع ١أٜٛٓ َٔ ٚب عٓ٘) ٚتك ّٛايهً ١ٝاملٓتـزب َٓٗـا
بإبالؽ ايهً ١ٝاملٓتزب إيٗٝا عن ١٦ٖٝ ٛايتزصٜػ مبٛاؾك ١فًػ ايكغِ
ٚفًػ ايهًٚ ١ٝيف ساي ١ايٓزب اـاصدَ( ٞـٔ ٚإىل اؾاَعـات) تًتـظّ
ايهً ١ٝبإبالؽ اؾاَع ١يًشق ٍٛعًَٛ ٢اؾك ١ايغًط ١املدتق.١
عارع ـاً :يف سايــ ١ايٓــزب َــٔ غــري أعنــا٦ٖٝ ٤ــ ١ايتــزصٜػ ٚايعــاًَني
باؿه ١َٛأ ٚايكطاع ايعاّ تًتظّ ايهً ١ٝمبداطب ١اؾاَع ١يًُٛاؾكـ١
عً ٢ايٓـزب ٚؼزٜـز ؾ٦ـ ١ايغـاع ١بعـز ايعـضض عًـ ٢فـايػ األقغـاّ
املدتقٚ ١فًػ ايهً.١ٝ
عابعاٍ  :يف مجٝع األسٛاٍ جيب أال تظٜز عاعات ايٓزب خاصز اؾاَع ١عٔ
 16عاع8( ١عاعات َٜٝٛاً) ٚأٜاّ ايٓزب عٔ َٜٛني يف األعبٛع ٚ ّٜٛٚاسـز
بايٓغب ١يًكٝارات اؾاَع( ١ٝصٝ٥ػ ايكغِ – ٚنٝـٌ ايهًٝـ – ١عُٝـز
ايهً.)١ٝ
ثآَاًٜ :عترب ايتزصٜػ يف ايٛسزات سات ايطابع اـال (ايتعً ِٝاملؿتـٛح أٚ
ايًػ ١االلًٝظ )١ٜمبجاب ١ايٓزب ايزاخًٚ ٞتًتظّ ايهً ١ٝبعـضض ايٓـزب
عً ٢فًػ ايهًٚ ١ٝكاطب ١اؾاَع ١يًشق ٍٛعًَٛ ٢اؾك ١ايغـًط١
املدتق.١
تاعــعاً :تكــ ّٛنًٝــات اؾاَعــ ١بإصعــاٍ فــٛصَ ٠ــٔ ايال٥شــ ١ايزاخًٝــ١
يًهًٝــٚ ١يــٛا٥ح ايٛســزات سات ايطــابع اـــال إىل إراص ٠ؽــ٦ٖٝ ٕٛ٦ــ١
ايتزصٜػ باؾاَع ١يتتُهٔ َـٔ َضادعـ ١إدـضا٤ات االْتـزاب ٚايٛقـٛف
عً ٢فشٚ ١عالَ ١إدضا٤ات ايٓزب.
عاؽضاً :جيٛط جملًػ ايهً ١ٝتؿٜٛض ايغٝز أ.ر /عُٝز ايهً ١ٝيف ايبت
يف االْتــزابات يًتــزصٜػ ٚايهــٓرتَ( ٍٚــٔ ٚإىل ايهًٝــ )١عًــ ٢إٔ ٜــتِ
عــضض املٛمــٛع عًــ ٢اجملًــػ يف أقــضب دًغــ ١يإلساطــ ١عًُ ـ ًا ٚإْٗــا٤
اإلدضا٤ات سؿا ًا عً ٢سغٔ عري ايعًُ ١ٝايتعً.١ُٝٝ
اؿار ٟعؾض  :بايٓغب ١يًهًٝات ايـيت يـٝػ هلـا فـايػ نًٝـات ٜكـّٛ
ايغٝز أ.ر /عُٝز ايهً ١ٝباملٛاؾك ١عً ٢ايٓزب َٔ ٚإىل ايهً.١ٝ

ايجاْ ٞعؾض  :بايٓغـب ١يالْتـزاب يًهـٓرتٚالت ٜـتِ االعـتعاْ ١بايغـار٠
أعنا ١٦ٖٝ ٤ايتزصٜػ ٚاهل ١٦ٝاملعا َٔ ١ْٚراخٌ اؾاَعـ ١عٝـح ال ٜـتِ
االعــتعاْ ١بغــٝارتِٗ يف أنجــض َــٔ نــٓرتٚ ٍٚاســز غــري ايهــٓرتٍٚ
املهًؿني يًعٌُ ب٘ راخٌ ايهً ١ٝعً ٢أال ٜتعاصض ٖشا ٚؾـرتات عًُـِٗ
بايهٓرت ٍٚاألفً.ٞ
ايجايــح عؾــض ٜ:هــ ٕٛتؾــه ٌٝايهــٓرتٚالت َــٔ بــني أعنــا٦ٖٝ ٤ــ١
ايتزصٜػ َٚعاٚ ِْٗٝٚؾكاً ملا ٜأت:ٞ
ععى هٍئخ ردزٌس
يعبوٌ ععى هٍئخ ردزٌس
(فى حبنخ االسزعبَخ ثهى فى انكُرتوالد)

نكم 100
نكم 50

بنت
بنت

 .6آنٍخ إجساء االيزحبَبد انش هٍخ نطالة كهٍبد جبيعخ ديُهىز :

ته ٕٛآي ١ٝإدضا ٤االَتشاْات ايؾؿٗ ١ٝيطالب نًٝات داَع ١رَٓٗٛص عً٢
ايٓش ٛايتاي: ٞ
أٚالً :ؾإ االَتشاْات ايؾؿٗ: ١ٝ
• تؾهٌ ؾإ االَتشاْات َٔ أعاتش ٠املكضص  َٔٚأعنا٦ٖٝ ٤ـ ١ايتـزصٜػ
بايكغِ أ ٚايهً ١ٝيهٌ َكضص عز أقق ٢أصبع ١أعنـاٜٚ ٤ـتِ تكغـِٝ
ايطالب عً ٢ايًذإ املدتًؿ. ١
ثاْٝاً :املٛاعٝز:
• يًكغِ ايعًُ ٞسض ١ٜاختٝاص املٛعز املٓاعب إلدضا ٤االَتشاْات ايؾؿ١ٜٛ
ٚإعالْٗا يًطالب.
• ٜتِ ؼزٜز  ّٜٛيف ْٗاَٛ ١ٜاعٝز االختباصات ايؾـؿٗ ١ٝيًطـالب ايـشٜٔ
ؽًؿٛا عٔ اؿنٛص يعشص قٗضَ ٟكب َٔ ٍٛصٝ٥ػ فًػ ايكغِ املعين.
• بعــز اْتٗــاَٛ ٤اعٝــز االَتشــإ ايؾــؿٗٚ ٞاَتشاْــات ايــزصٚؼ ايعًُٝــ١
ايٓٗا ١ٝ٥ال ٜغُح بإدضا ٤اَتشاْات ؽؿٗ ١ٝيًطالب ايشٜ ٜٔتدًؿ ٕٛعـٔ
اؿنــٛص إال بعــز تكــز ِٜعــشص ٜكبــٌ َــٔ األعــتاس ايــزنتٛصٚ/نٝــٌ
ايهً ١ٝيؾ ٕٛ٦ايتعًٚ ِٝايطالب.
ثايجاًَٛ :افؿات االَتشإ ايؾؿٗ: ٞ
• تتٛاؾل األعَ ١ً٦ع تٛفٝـ املكضص املٛدٛر بال٥ش ١ايكغِ ٚٚسز ٠مـُإ
اؾٛر ٠بايهً.١ٝ
• تربط املار ٠ايعًُ ١ٝباألعْٛ ١ً٦اتر ايتعًِ املتٛقع١
(Intended Learning Outcomes) ilo's
• تضتبط األع ١ً٦مبا مت تزصٜغ٘ يف املكضص.
• تتٛاؾل يػ ١ايتكٚ ِٜٛيػ ١ايتزصٜػ.
• تؾٌُ األع ١ً٦ناؾ ١دٛاْب ايتعًِ (املعضؾٚ ١ٝايٛدزاْٚ ١ٝاملٗاص.)١ٜ
• تؾٌُ األع ١ً٦ايٓاس ١ٝايتطبٝك ١ٝمبا  ِٜٓعٔ تعًِ سكٝكٚٚ ٞاقع.ٞ
• ٜتقـ تكزٜض رصدات االَتشإ بايعزايٚ ١ايٛمٛح ٚايؾؿاؾ( ١ٝيف م٤ٛ
األعايٝب ايعًُ.)١ٝ
• ٜتِ ؼزٜز عٓافض اإلداب ١عً ٢ايغؤاٍ ٚتٛطٜع ايـزصادات عًـ ٢نـٌ
عٓقض ٚعؤاٍ ألعنا ٤ايًذٓ.١
• ٜهَ ٕٛغت ٣ٛاألع ١ً٦ايؾؿَٗ ١ٝتكاصب يف املغتٚ ٣ٛتهٚ ٕٛامـش١
ٚقزر ٠اإلداب.١

صابعاً :آي ١ٝطضح األع: ١ً٦
• ْظضاً ألٕ االَتشإ ايؾؿٗ ٞسٛاص بني ايطايب ٚايًذٓ ١ؾترتى آيٝـ ١طـضح
األع ١ً٦سغب صؤ ١ٜايًذَٓ ١ع ايطايب .
خاَغاً :ايتكٚ ِٝٝإعالٕ ْتٝذ ١االَتشإ :
• ٜأخش َتٛعط تك ِٝٝأعنا ٤ايًذٜٓٚ ١عًٔ ايطايب بٓتٝذ ١االَتشاْات
ايؾؿٗ ١ٝيف يٛس ١إعالْات ايكغِ قبٌ اْعكار االَتشاْات ايتشضٜضٜـ١
ايٓٗا. ١ٝ٥
 .7آنٍبد و قىاعد انسأفخ يف االيزحبَبد :

•
•
•
•

تعــضض ايٓغــب املٜٛ٦ــ ١يًٓذــاح يف االَتشــإ ايتشضٜــض ٟيف املكــضصات
املدتًؿــ ١يًؿضقــ ١عًــ ٢ؾٓــ ١املُتشــٓني املؾــهً ١بكــضاص األعــتاس
ايزنتٛص /عُٝز ايهً َٔ ١ٝأقزّ أعنا ٤ؾإ املكضصات.
عً ٢ؾٓ ١رتشين ايؿضق ١تعـزْ ٌٜتٝذـ ١املكـضصات ايـيت تكـٌ ْغـب١
ايٓذاح ؾٗٝا عٔ  َٔ %70املتٛعط ايعاّ يتقٌ بٗـا إىل ٖـش ٙايٓغـب)%70( ١
ٚتناف رصدات ايضؾع إىل مجٝع ايطالب ايش ٜٔأرٚا االَتشإ يف املكضص.
إسا تضتــب عًــٖ ٢ــش ٙاإلمــاؾ ١ػــاٚط رصدــات أســز ايطــالب يًزصدــ١
ال
ايٓٗا ١ٝ٥يًُكضص ٜناف َكزاص ايظٜار ٠إىل اجملُـٛع ايرتانُـ ٞإعُـا ً
ملبزأ املغاٚاٚ ٠احملاؾظ ١عً ٢املضانظ ايكاْ ١ْٝٛيف ايرتتٝب.
ٜتِ تطبٝل قٛاعز ايضؾع يف ْٗا ١ٜايعاّ ايزصاع ٞسٝح ْتٝذـ ١ايؿقـٌ
ايزصاع ٞاألَ ٍٚؤقت ١ؿني سغاب ْتٝذْٗ ١ا ١ٜايعاّ اؾاَع.ٞ

يثبل رىظٍحً:
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• ؾٝهَ ٕٛتٛعط ايٓذاح = (50 = 5/)40+60+80+50+20
• ؾتهْ ٕٛغب ١ايـ َٔ %70املتٛعط ايعاّ = (%35 = 100/)50×70
• ؾتعزٍ ْغب ايٓذاح يتقبح عً ٢ايٓش ٛاآلت:ٞ
ْغب ١ايٓذاح
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أٚالً :قبٌ ؾو األصقاّ ايغض: ١ٜ
• جيــٛط يًذٓــ ١اَتشــإ املــارٚ ٠املؾــهً ١بكــضاص َــٔ ايغــٝز األعــتاس
ايزنتٛص /عُٝز ايهًٚ ١ٝعز أرْ ٢عن ٜٔٛأسزُٖا أعتاس َغاعز
عً ٢األقـٌ ٚ -بعـز اعـتعضاض ْتٝذـ ١املـار ٠يف االَتشـإ ايتشضٜـض- ٟ
تعز ٌٜرصدات ايتشضٜض ٟيتًو املار ٠عٝح ال تظٜز ايزصدـ ١اؿافـٌ
عًٗٝا أ ٍٚايطالب ايٓادشني يف املار ٠ايـيت عـزيت عـٔ  %100بعـز إدـضا٤
ايتعــزَ , ٌٜــع َضاعــا ٠إٔ تهــْ ٕٛتــا٥ر املــٛار َتُؾــَ ١ٝــع َٓشٓــ٢
ايتٛطٜع ايطبٝع.ٞ
• تعضض ؾٓ ١املُتشٓني يًؿضقٚ ١املؾـهً ١بكـضاص َـٔ ايغـٝز األعـتاس
ايزنتٛص /عُٝز ايهًٚ ١ٝاييت تته َٔ ٕٛأقزّ أعنا ٤ؾـإ املـٛار -
ايٓغب امل ١ٜٛ٦يًٓذاح يف ايتشضٜض ٟيف املٛار املدتًؿ ١يًؿضقـٚ .١جيـٛط
يًذٓ ١املُتشٓني يًؿضق ١إٔ تك ّٛبتعزْ ٌٜتٝذ ١االَتشإ ايتشضٜضٟ
يبعض املٛار ٚاييت تهـْ ٕٛغـب ايٓذـاح ؾٗٝـا تكـٌ عـٔ َتٛعـط ْغـب
ايٓذاح ملٛار تًو ايؿضق , ١ست ٢ال ٜهٖٓ ٕٛاى تبا ٜٔنبري يف ْغـب
ايٓذــاح يــبعض املــٛار ٚ ,عٝــح ال تظٜــز ايزصدــ ١اؿافــٌ عًٗٝــا أٍٚ
ايطالب ايٓادشني يف املار ٠اييت عزيت عـٔ  %100بعـز إدـضا ٤ايتعـز, ٌٜ
ٚبؾضط إٔ ال تكٌ ْغب ١ايٓذـاح يف إسـز ٣املـٛار بقـٛص ٠نـبري ٠عـٔ
املتٛعط ايعاّ يٓغب ١ايٓذاح يف كتًـ َٛار ايؿضق.١
ثاْٝاً :بعز ؾو األصقاّ ايغض: ١ٜ
• جيٛط يًطايب االعتؿار ٠بايزصدات ايظا٥ز ٠عٔ رصد ١ايٓذـاح يف بعـض
املٛار ٚسيو بإماؾتٗا يًُٛار اييت تكٌ رصدات٘ ؾٗٝا عٔ رصد ١ايٓذاح َ ,ع
عزّ اإلخالٍ بتكزٜض تًو املٛارٚ .يف ساي ١اينضٚص ٠تغتكطع ايزصدات
ايظا٥ز َٔ ٠املار ٠سات ايتكزٜض األقٌ ٚي ٛتضتب عً ٢سيو تعز ٌٜتكـزٜض
تًو املار , ٠عً ٢إٔ ٜه ٕٛاؿز األقق ٢يًزصدات املنـاؾ ١يتعـٜٛض
تًو املٛار اييت تكٌ رصد ١ايطايب ؾٗٝا عٔ رصد ١ايٓذاح عز أققـ%2 ٢
َٔ اجملُٛع ايهً ٞيًزصدات ٚمبا ال جيـاٚط َ %10ـٔ فُـٛع رصدـات
تًو املار ٠يطالب ايهًٝات ايعًُ %15 , ١ٝيطالب ايهًٝات ايٓظض.١ٜ
• اؿــز األققــ ٢يتعــٜٛض ايطايــب ايــش ٟال ٜهؿــ ٞصفــٝزَ ٙــٔ تًــو
ايزصدات ايظا٥ز ٠يتعٜٛن٘ يف املٛار اييت تكـٌ رصداتـ٘ ؾٗٝـا عـٔ اؿـز
األرْ ٢يزصد ١ايٓذـاح ٖـَ %2 ٛـٔ اجملُـٛع ايهًـ ٞيًـزصدات ٚمبـا ال
جيـاٚط َـا ٜنـاف يًُـار ٠ايٛاسـزَ %10 ٠ـٔ رصدـ ١تًـو املـار ٠يطـالب
ايهًٝات ايعًُ %150 , ١ٝيطالب ايهًٝات ايٓظض.١ٜ

•
•

•
•

•

تطبل قٛاعز ايضؾع املبٓ ١ٝبايبٓز ٜٔايجايح ٚايضابع بعـز إمـاؾ ١رصدـات
أعُــاٍ ايغــٓٚ ١نــشا رصدــات االَتشاْــات ايعًُٝــٚ ١ايؾــؿ( ١ٜٛإٕ
ٚدزت) يزصد ١االَتشإ ايتشضٜض.ٟ
بايٓغب ١يًُٛار املتقً , ١أ ٟتًو اييت تزصؼ خالٍ ايؿقًني ايزصاعـٝني
ؼت َغُ( ٢أ) ( ,ب) ؾٝرتى جملايػ ايهًٝات ٚمع مٛابط ايضؾع يتًو
املٛار ٚمبا ٜتُؾ ٚ ٢ضٚف نٌ نً.١ٝ
ٜرتى جملايػ ايهًٝات ؼزٜز اؿز األقق ٢يعـزر املـٛار ايـيت ػـض٣
عًٗٝا قٛاعز ايضؾع ٚسيو مبا ٜتال ٚ ّ٤ضٚف نٌ نً.١ٝ
ال جيٛط ايضؾع يتشغني تكزٜضات املٛار أ ٚايتكزٜض ايعاّ  ,نُـا ال جيـٛط
ايضؾع إال يًٓذاح أ ٚايٓكـٌ يؿضقـ ١أعًـ ٢مبـٛار َتدًؿـَ( ١ـارتني عًـ٢
األنجض) أ ٚإلعطا ٤طالب ايغٓٛات ايٓٗا ١ٝ٥اؿـل يف رخـ ٍٛاَتشاْـات
ايزٚص ايجاَْ , ٞع األخش يف االعتباص اعتدزاّ ايضفـٝز املتبكـ ٞيًطايـب
َٔ ايعاّ املام ٞبايٓغب ١يًطًب ١ايبـاقٝني يإلعـارٚ, ٠نـشيو ٜهـٕٛ
ايتعٜٛض ملٛار ايتدًـ يف سزٚر ايضفـٝز املتبكـ ٞيًطايـب َـٔ ْغـب١
ايتعٜٛض املغُٛح بٗا يف ايغٓ ١ايزصاع ١ٝاييت بٗا َٛار ايتدًـ.
إٔ ٜتِ تطبٝل قٛاعز ايضؾع عً ٢ايٓش ٛايغـابل سنـض ٙيف ْٗاٜـ ١ايعـاّ
ايزصاع.ٞ

إجنـــبشاد قطبع شئىٌ انزعهٍى وانطالة

إجنبشاد قطبع شئىٌ انزعهٍى وانطالة
ؾ ٢اطاص ايزٚص اهلاّ ايشٜ ٣ك ّٛب٘ قطـاع ايتعًـٚ ِٝايطـالب ظاَعـ ١رَٓٗـٛص
اإلصتكا ٤مبغت ٟٛايتعً ِٝاؾاَعٚ ٞإتاسـ ١أنـرب قـزص َـٔ اإلعـتؿار ٠يـزٟ
طالب داَع ١رَٓٗٛص ؾكز سككت اؾاَع ١عزر ًا َٔ األْؾطٚ ١اإللاطات ؾ٢
ٖشا اجملاٍ ْٛدظٖا ؾُٝا : ًٜٞ
فاٍ ؽ ٕٛ٦ايتعًٚ ِٝايطالب :
• مت اعتُار اـط ١ايتطٜٛض ١ٜيًكطاع ظًغ ١فًػ اؾاَعـ ١بتـــاصٜذ
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• مت ٚمع تقٛص ناٌَ يتٛسٝز ايضع ّٛايزصاع( ١ٝغالف صع ّٛايؾـٗارات)
ٚداص ٟتطبٝكٗا عًَ ٢غت ٣ٛايهًٝات باؾاَع. ١
• داصٚ ٟمـع آيٝـٚ ١عٝاعـ ١ؾـشب ايطـالب ايٛاؾـز ٜٔيًزصاعـ ١ظاَعـ١
رَٓٗٛص عً ٢املغـتٜٛني (ايبهـايٛصٜٛؼ أ ٚايًٝغـاْػ  ,ايزصاعـات ايعًٝـا)
ٚايعُــٌ عًــ ٢تغــٜٛل ايــرباَر (غــري ايتكًٝزٜــٚ ١املتُٝــظ )٠املٓؿــش٠
باؾــاَع. ١
• مت اإلْتٗاَ ٤ـٔ ٚمـع قٛاعـز ايتٓظـٚ ِٝسغـٔ عـري ايعُـٌ ٚعـضع ١إْٗـا٤
اإلدضا٤ات اـاف ١باْتزابات ايغار ٠أعنا ١٦ٖٝ ٤ايتزصٜػ راخٌ ٚخـاصز
اؾاَعٚ ١نشيو أعُاٍ ايهٓرتٚالت .
• مت اإلْتٗاٚ َٔ ٤مع اينٛابط املٓظُ ١يهاؾ ١أعُاٍ اإلَتشاْات ٚؼزٜـز
ايٛادبات ٚاملغٛ٦يٝات يًغـار ٠أعنـا٦ٖٝ ٤ـ ١ايتـزصٜػ ٚاهل٦ٝـ ١املعاْٚـ١
ٚايعاًَني .
• مت اإلْتٗا َٔ ٤تٛسٝز قٛاعز ايضأؾ ١بايهٓرتٚالت ٚايتعُ ِٝعًـ ٢ناؾـ١
ايهًٝات .
• مت ايبز ٤يف إفزاص ْؾض ٠إيهرت ١ْٝٚؽـٗض ١ٜإعتبـاص ماً َـٔ َـاصؼ  2012عـٔ
قطاع ؽ ٕٛ٦ايتعًٚ ِٝايطالب ظاَع ١رَٓٗٛص .
• ايتٛعع ؾـ ٢فـاٍ ايتعًـ ِٝاملؿتـٛح َـٔ خـالٍ ايؾـضانَ ١ـع اؾاَعـات
املقض ١ٜاألخض ( ٣اإلعهٓزص / ١ٜاملٓٛؾ / ١ٝدٓـٛب ايـٛار / ٣أنارميٝـ١
ايغارات ) ٚ ,ايغع ٢يًؾضان٘ َع اؾاَعات ايعضب ( ١ٝاإلَاصات  /اي. ) ُٔٝ
• إْؾا ٤رصد ١ايبهايٛصٜٛؼ بايؾضان٘ َع اجملتُع املـزْ( ٢بهـايٛصٜٛؼ
تضبٚ ١ٝأْتاز ايزٚادٔ) .

تٓؿٝش ايعزٜز َٔ األْؾط ١ايطالب ١ٝايعارٚ ١ٜاملتُٝظَٗٓٚ ٙا :
• َؾضٚع إفٓع لاسو (يتـزصٜب  270طايـب ) َكـزّ َـٔ ايطـالب (املٗـاصات
اإلراص - ١ٜاإلتقاٍ ايؿعاٍ) .
• َؾضٚع (ايتجكٝـ ايغٝاعَ ) ٢كزّ َٔ ايطالب .
• إعارٖٝ ٠هً ١األقغاّ ايعًُ ١ٝيبعض ايهًٝات ٚ ,إْؾا ٤أقغاّ دزٜـز٠
ٚسيو بايؾضانَ ١ع بعض ايزَ ٍٚجٌ (تضنٝا  -ايقني ) .
• مت ايبـــز ٤يف تطبٝـــل ايغـــاعات املعتُـــز ٙيـــبعض ايهًٝـــات ملضسًـــ١
ايبهايٛصٜٛؼ .
• سقًت اؾاَع ١عً ٞاملضنظ األ َٔ ٍٚخالٍ املؾاصن٘ يف ايًكا ٤ايكُـٞ
صقِ  26ؾٛاي ٞاؾاَعات املقض ٚ ١ٜايش ٟأق ِٝيف داَعـ ١بـين عـٜٛـ يف
إبض. 2012 ٌٜ
• سقًت اؾاَع ١عً ٞاملضنـظ ايضابـع مبٗضدـإ ايهـٛصاٍ ٚاملٛعـٝك ٞيف
إبض.2012 ٌٜ
• مت اإلْتٗا َٔ ٤اؿؿٌ اـتاَ ٞؿًُ( ١أٚع )٢باؾاَع ١يًتٛع ١ٝبأخطـاص
املدزصات ٚايتزخني  ّٜٛاـُٝػ املٛاؾل . 2012 / 5 / 3
• مت االْتٗا َٔ ٤إدضا ٤اْتدابات االؼارات ايطالب ١ٝعًَ ٢غت ٣ٛاؾاَع. ١
• مت اقـــاَ ١املًتك ٢األ ٍٚؾـٛايٚ ٞدـٛاي ١دـــــاَع ١رَٓٗــٛص بتـــــاصٜذ
ٚ 2012 / 2 / 27ايش ٟتؾاصى ؾ ٘ٝعؾا٥ض اؾٛاي ١بهًٝات اؾاَع. ١
• مت إقاَ ١ختاّ ايزٚص ٟايضٜام ٞعًَ ٢غت ٣ٛاؾاَع ١باإلعـتار ايضٜامـٞ
بزَٓٗٛص  ّٜٛاـُٝػ . 2012 / 4 / 12
• مت ايتأٌٖ ــٛض املضسًـ ١ايٓٗاٝ٥ـَ ١ـٔ (َغـابك ١إبـزاع ) عًـَ ٢غـت٣ٛ
اؾاَعات املقضٚ ١ٜاييت أقُٝت خالٍ ايؿرت.2012 / 4 / 20 – 4 / 16 َٔ ٠
• مت اإلْتٗاَ َٔ ٤غابك ١ايطايب ٚايطايب ١املجايٝني عًَ ٢غت ٣ٛاؾاَع. ١
• مت إقـــاَ ١اؿؿٌ اـتاَ ٞيألْؾط ١ايطالبٚ ١ٝسيو  ّٜٛاألسز املٛاؾـــــل
 2012 / 5 / 6عنٛص نالً َٔ ايغٝز املٗٓزؼ /قـاؾظ ايـبشريٚ ٠ايغٝـــز
أ.ر /صٝ٥ػ اؾاَع. ١
إتؿاقٝات تعاٚ ٕٚبضتٛنٛالت ٚايٓزٚات ايطالب: ١ٝ
• مت االْتٗــاَ ٤ــٔ ؾعايٝــــات املضسًــ ١األٚىل َــٔ َؾــضٚع Masr Project
اـال بتؿعٝــٌ رٚص ايطـــايب يف اؾــاَعٚ ١اجملتُـع ٚسيـو يف ايؿــرت٠
َــــٔ  2012 /4 /10 : 3 / 12سٝــح مت تهــض 25 ِٜطايــب ايــش ٜٔمت اختٝــاصِٖ
إلعتهُاٍ املضسً ١ايجاْ َٔ ١ٝاملؾضٚع .
• مت إقاًََ ١تك( ٢ابزأ تـزصٜب ) بايتعـاَ ٕٚـع فُٛعـ( ١إٜـاى يًتـزصٜب
 EAACيتُٓ ١ٝاملـٛاصر ايبؾـضٜ ) ١ٜـ ّٛاـُـٝػ املٛاؾـل ٚ 2012 / 4 / 26مت
إختٝاص َ 300تزصب َٔ طالب اؾاَع. ١

رجبدل انطالة ادلصسي األيسٌكً جببيعخ ديُهىز

انهقبء ادلصسي ان سَسً جببيعخ ديُهىز

ادلهزقً األول نكهٍخ انعهىو نسثط اخلسجيني ثسىق انعًم

يشسوع انشجبة

يعسض انكزبة اندويل األول جلبيعخ ديُهىز

شٌبزح انقُصم األيسٌكً دلعسض انكزبة اندويل األول جلبيعخ ديُهىز

َدواد عهً هبيش يعسض انكزبة اندويل األول جلبيعخ ديُهىز

اندوزح انكش ٍخ انثبنثخ جلىايل ويسشداد جبيعخ ديُهىز

اندوزح انكش ٍخ انساثعخ نطالة جبيعخ ديُهىز

انقىافــــم انطجٍــــخ

ٌىو انزربع ثبندو جببيعخ ديُهىز

انقىافــــم انجٍطسٌــــخ

ٌىو اخلسجيني جببيعخ ديُهىز

ادلهسجبٌ ان ًُ األول جلبيعخ ديُهىز

حتذ عُىاٌ ” أَب يجدع إذٌ أَب يىجىد

ح م خزبيً األَشطخ جببيعخ ديُهىز

إعداد انكزٍت :
ايغٝز األعتاس ايزنتٛص  /قُز قُز ايغٝز
ْا٥ب صٝ٥ػ اؾاَع ١يؾ ٕٛ٦ايتعًٚ ِٝايطالب
األعتاس  /أمحز عطٝــ ١عٝغــ٢
َزٜض َهتب ْا٥ب صٝ٥ػ اؾاَع ١يؾٚ ٕٛ٦ايطالب

األعتاس / ٠أ

ا ٤عالَ ١اؿٛؽٞ
أخقا ٞ٥عالقات عاَ ١مبهتب ْا٥ب صٝ٥ػ اؾاَع ١يؾٚ ٕٛ٦ايطالب

رصًٍى انكزٍت :
َٗٓزعَ / ١ريٖإ ؾتش ٞايعًكـاَٞ
َقُِ رٜهٛص – َهتب املتابع ١يًغٝز أ.ر  /صٝ٥ػ اؾاَع١

DAMANHOUR UNIVERSITY
Education & Students Affairs Sector

. ١ٝ َقض ايعضب١ٜصٛٗ مج. صَٛٗٓاص أعتار رٛ ظ, ِطٜزإ دالٍ قضَٝ 27
045/3358367 - 045/3368069 : ؾانػ/ ٕٛؿًٝت

27 Jalal Quraytam sq., Next to Damanhour stadium . Egypt .

E-mail: Unv@damanhour.edu.eg

Tel. / fax. 045-3368069 - 0453358367

Site: www.damanhour.edu.eg
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