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الحذائك الونزليت  

 

رؼطٗ رسًٛخ انحذائق انشيضبَٛخ ألَُب َسؼٗ يٍ خالل خطزُب اٌ يٍ اخم إَدبذ انجشَبيح فٙ انجذاٚخ  -1

نًبرا؟؟ ....... يحبصٛم خضشٔاد نهًبئذح انشيضبَٛخ يُزدبد ثٓب  ركٌٕ ْزِ انحذائق خبْضح ٔ

 

ٔاسزغالل انًٕاسد .... ٔانًؼٛطٛخ .....نغزائٛخ ا)ثدًٛغ يدبالرٓب ٚشكض ثٓزا نجشَبيح ػهٗ انزٕػٛخ  -2

( . ٔانًسبًْخ انفبػهخ نألسشح فٙ رحقٛق أيُٓب انغزائٙ..... انًزبحخ 

 

ثٍٛ انفشٚق انفُٙ ٔانسكبٌ ثأًْٛخ انؼٕدح نضساػخ األصُبف انًحهٛخ  رجبدل انخجشادٚزى يٍ خالنٓب  -3

. ح ٔانجٛئخ ٔخٕدرٓبٔانًحبفظخ ػهٛٓب نسٕٓنخ إكثبس ثزٔسْب ٔنخصبئصٓب انحٕٛ٘

 

انزشكٛض ػهٗ أًْٛخ حصبد انًٛبِ يٍ انسقٕف ٔ يٍ االحٕاش ٔيٍ انًطجخ ٔيٍ انًغبسم انُظٛفخ  -4

. نضساػخ ْزِ انحذائقٔكزا يٍ انجشك ٔانسقبٚبد 

 

اسزغالل انًخهفبد انؼضٕٚخ انًخزهفخ يٍ انًُضل ٔانحٕٛاَبد ٔانُجبربد ثزدًٛؼٓب فٙ حفش ٔرجهٛهٓب  -5

ْب ثبنزشاة أٔال ثأٔل ٔنًذح سزخ أضٓش، السزغالنٓب كسًبد ػضٕ٘ نهحذائق ٔنزطٕٚش ثبنًبء ٔطًش

. صساػخ انسطٕذ ٔاألصص انًخزهقخ

 

يذخم إلضشاك األسشح ثبنقضبٚب انجٛئخ ٔانضساػٛخ ٔانزًُٕٚخ ٔانزٙ ٚسؼٗ إنٛٓب انًطشٔع ٔدساسخ  -6

االحزٛبخبد ٔاألٔنٕٚبد نألسشح  
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ثبد انجٕٛد فًٛب ثُٛٓب  ٔيغ انفشٚق انفُٙ ثًب ًٚكٍ يٍ خًغ ٔرٕثٛق رجبدل انخجشاد ثٍٛ انُسبء س -7

. فٙ انؼًم انضساػٙ ٔاسزغالل انًٕاسد ثطشٚقّ يسزذايخ حخجشاد انًشاءا

 

 

الخطواث التنفيذيت 

االطالع انكبيم ػهٗ انًؼهٕيبد انضساػٛخ ٔانجٛئخ ٔانذساسبد انًشخؼٛخ نإلحبطخ ثبنًٕضٕع يٍ  -1

.  خًٛغ اندٕاَت

 

نزؼشف ػهٗ انسكبٌ ٔاألسش انًسزٓذفخ ٔصٚبسح انًٕاقغ انزٙ سزُفز فٛٓب انضساػبد ٔحصش األَظًخ ا -2

انخطخ انزُفٛزٚخ انضساػٛخ انزٙ ًٚكٍ انؼًم ػهٛٓب يٍ خالل انُضٔل انًٛذاَٙ ٔاندهٕط يؼٓى ٔٔضغ 

سٔع يؼٓى ٔثًطبسكزٓى، ٔرطكٛم يدًٕػخ ػًم انحذائق انًُضنٛخ ضًٍ يدبيٛغ ػًم اندًؼٛخ ٔانًص

. سسًٛب

 

انُجبرٛخ انزٙ ًٚكٍ اسزغالنٓب ٔرًُٛزٓب يٍ خالل انحذائق انًُضنٛخ، نألَٕاع حصش أٔنٙ ٔػًم يسزًش  -3

يغ يشاػبح انزُٕع ثًب ٚدؼم انُطبط . ٔيؼشفخ يٍ أٍٚ ًٚكٍ انحصٕل ػهٗ انجزٔس ٔانٕحذاد انزكبثشٚخ

 فٙ انحذائق طٕال انؼبو ٔػهٗ يذاس انًٕاسى 

 

ٔحفظ ػُٛبد كبفٛخ  نهدًؼٛخ ٔانًطشٔعرسدٛم خًٛغ األصُبف ٔاألَٕاع فٙ سدم انًذخش انٕساثٙ  -4

 .قٙ يقش انًطشٔع ٔاندًؼٛخ فٙ ثالخخ خبصخ ٔأٔاَٙ صخبخٛخ نهؼشض
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ٔكزا اإلَزبج انًشكض٘ فٙ صنٍٓ اانؼًم ػهٗ رطدٛغ انًطبرم انخبصخ انفشدٚخ نذٖ انُسبء خٕاس يٍ -5

نغشض أَزبج انغشط يٍ خًٛغ ْزِ انطزالد  ندًؼٛخ ٔانًطشٔعرحذ اضشاف ا يطزم يزخصص

 . نزٕصٚؼٓب ػهٗ انسكبٌ

 

ٔرطجٛق يفٕٓو انًضسٔػخ ٔرسدٛم خصبئصٓب ٔيٕاصفبرٓب  انُجبرٛخ يزبثؼخ ًَٕ األَٕاع ٔاألصُبف -6

 اإلَزبج انُظٛف ٔاٜيٍ ثذٌٔ األسًذح انكًٛٛبئٛخ ٔانًجٛذاد

 

يٍ خالل انزؼبقذ يغ ثطزٗ انٕسبئم ٔكزا  صُبف انُجبرٛخاألَٕاع ٔاأل ِثزٔس ْز إكثبسانزطدٛغ ػهٗ  -7

ٔفٙ يُبطق يخزهقخ يٍ خالل أػضبء اندًؼٛخ يٍ  يضاسػٍٛ يخصصٍٛ ٔرحذ ظشٔف انش٘

 انًضاسػٍٛ ٔانفٍُٛٛ ٔانجبحثٍٛ

  

انزٕػٛخ ٔاإلسضبد نزجُٙ يفٕٓو انحذٚقخ انغزائٛخ انًُضنٛخ كسهٕك ٚقزذ٘ ثّ انسكبٌ كٕسٛهخ ْبيخ يٍ  -8

 .ٚق األيٍ انغزائٙ األسش٘ ٔرخفٛف ٔطأح انؼٕص ٔانحبخخ ٔانفقشٔسبئم رحق

 

ٔحم انًؼٕقبد ٔانًطبكم ثبنؼًم انًطزشك نزكٌٕ ًَٕرج انًسزًش ػهٗ انحذائق انًُٕرخٛخ  اإلضشاف -9

 .نهزجُٙ ٔيشاكض نهزٕػٛخ َٔطش انفكشح 

 

انزٙ سصذ نهخجشاد ٔانؼًهٛبد انضساػٛخ أٔال ثأٔل ٔيالحظبد انًضاسػبد ٔسثبد انجٕٛد  -10

. ٔٔضغ انخطخ انًسزقجهٛخ نهًٕاسى انقبديخ ضبسكذ فٙ رُفٛز انجشَبيح

 

إقبيخ يؼشض ٔحهقبد ػًم يزُقهخ نهُسبء نهزؼشف ػهٗ ردبسة األخشٖ ٔانًًبثهخ فٙ انًُطقخ  -11

 

 

 


