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 السقدمة: -1

اهتسامًا واسعًا وخاصة في خزم التهجه الكبير منن ببن  إن عسمية الجهدة والتحدين تمقى 
الجامعة والهزارة فيسا يخص عسمينة الجنهدة وتحدنين جنهدة التعمنيم وانتلك التراينل عمنى الشذنا ات 

 البحثية واالكاديسية اضافة لمشذا ات السختمفة التي تداهم في تحدين جهدة األداء وإدارته.

 :ذريعةرؤية ورسالة وأهداف قدم ال -2

 رؤية القدم:: أولا 
القدم مشظسة عمسية جامعية يهائم بين التعميم والتدريب لرفع افاءة مشتدبيه عمسيًا ومهاريًا 
ويراعننني  بيعنننة الهابنننع وتسمعنننات السدنننتقب  ةزنننسان جنننهدة عالينننة واعتسننناد اكننناديسي ل سنننها  فننني 

 تحدين التعميم والتعمم في مراح  التعميم السختمفة .
 رسالة القدم:ثانياا: 

يتعهد القدم لمعس  ةسشهجية عمسية. وعس  مؤسدي ضنسن خسنو واضنحة لتحقيند فهندا  
ديسي. سامية في السجالين األكاديسي والتدريبي عمى وفد متسمبات ضسان الجهدة واالعتسناد األكنا

فكثننر تشافدننيا و سهحننا مننن خننبا التننلود ةننالعمم والسعننار   ذننريعةلتكننهن مخرجاتننه فنني مهضننه  ال
 والسهارات.

 الهدف العام لبرنامج القدم:: ثالثاا 
تحقيد رسالة الكمية في تقديم التدهيبت لمتحدين السدتسر لجنهدة االداء التعميسني فني مراحن   -أ 

التعمننيم السختمفننة لتننهفير تعمننيم متسيننل ضننسن ا ننار وننام  لزننسان الجننهدة يجسننع بننين التعمننيم 
 الداخمي والخارجي.

 .الذرعيةا  ةالهظائف إعداد مهارد ةذرية عمسية متسيلة ومؤهمه لمقي  -ب 
 لمقسا  العا  والخاص والسختمو. الذرعيةتقديم االستذارات   -ج 
 .ذريعةلبحهث العمسية ضسن تخررات عمم الإعداد ا -د 
بشنناء وننراكة مننع السجتسننع العرابنني والعرينني والعننالسي مننن خننبا الكميننة مننن خننبا السذنناراة   -ه 

ا التعنناون العمسنني والثقننافي مننع ةالشنندوات والسننؤتسرات اات الرننمة ةالعسميننة التعميسيننة مننن خننب
 الكميات والسشزسات العريية واألجشبية.
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 ليل نتائج استسارات استبيان اصحاب السرلحة:حت -3

مننننن خننننبا االسننننتبيان الننننت  بامننننف ةننننه المجشننننة العمسيننننة فنننني القدننننم لمسمبننننة  التدريدننننيين  
 وخريجين القدم تبين اآلتي:

 أولا: استبيان الطلبة:

فراء السمبنة فني ضنهء نتنائس االسنتبانة  العمسينة فني بدنم الذنرعيةذف المجشنة ناب

التي اعدتها وعبة ضسان الجهدة في الكمية الستقراء السمبة ةخرهص اسنتراتيجيات 

. ومننن خننبا الشتننائس التنني تننم التهصنن  فليهننا ق التعمننيم الستبعننة فنني بدننم الذننريعةو ننر 

ات الفشينة لمسمبنة فني الجاننب ار تبين فاعمية تمك االسنتراتيجيات فني تسنهير وتشسينة السهن

 ي.العمس

 ثانياا: استبيان التدريديين:

فنننني ضننننهء  البننننرامس االكاديسيننننة والسشنننناهس الدراسننننيةنابذننننف المجشننننة العمسيننننة مقينننناس 

اسنننتبانة تنننم منننن خبلهنننا معرفنننة فراء الدنننادة اعزننناء هيخنننة التننندري . وتبنننين منننن خنننبا 

ندنننب ونتنننائس االسنننتبانة فيسنننا يخنننص ةالبرننننامس االكننناديسي  إلنننى هشنننا  مرننناعب تنننم 

مهاجهتهننا مشهننا مختبننرات الحاسننبة الخاصننة ةالجانننب العسمنني مننع احتينناج ةعنن  السننهاد 

السهاضننننيع لكننننهن تمننننك السفننننردات بديسننننة فنننني  الدراسننننية إلننننى مراجعننننة مفرداتهننننا ويعنننن 

تهجهاتها وال تتشاسب مع التسهير الحاص  لمعسمية التعميسية وتذاةه السفردات الدراسنية 

 في ةع  السهاد الدراسية.

 ثالثاا: استبيان الخريجين:
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نابذنف المجشننة العمسيننة فنني القدننم فنني ضنهء نتننائس االسننتبانة التنني اعنندتها وننعبة 

مينة آلراء السمبنة الخنريجين منن الكمينة حنها اسنتراتيجيات التعمنيم ضسان الجهدة فني الك

والنننتعمم التننني اسنننتخدمها القدنننم فننني العسمينننة التعميسينننة تبنننين فاعمينننة السنننرق السدنننتخدمة 

لتسننهير الجانننب السهننار  والسعرفنني والعمسنني والعسمنني لهننم مننن خننبا مذنناريع التخننرج 

الننى اهتسننامهم والعسنن  عمننى  التنني انجلوهننا  واختيننار افزنن  ةحنن  تخننرج لحنن  السمبننة

تسهير مهناراتهم والتني تع ن  فاعمينة االسنتراتيجيات والسنرق الستبعنة فني القدنم لتشسينة 

وتسنننهر الجهاننننب السعرفينننة والعمسينننة لهنننم  والتننني تشدنننجم منننع متسمبنننات العرنننر وجنننهدة 

 التعميم.

 استبيان ارباب العسل:

القدنننم إلنننى الجهنننات نابذنننف المجشنننة العمسينننة نتنننائس االسنننتبانة السعننندة منننن ببننن  

السدنننننننتفيدة منننننننن الخنننننننريجين تبنننننننين االستحدنننننننان العنننننننالي لسدنننننننته  الخنننننننريجين 

واالم انيننات الستسيننلة لهننم فنني الجهانننب التسبيقيننة والتنني تهاكننب التسننهر العمسنني 

 والتكشهلهجي في مجاا التخرص وإلى متسمبات جهدة التعميم.

 تقييم الحتياجات: -4

 : التشعيم واإلدارة:السحهر األول

 : األهداف التعليسية للبرنامج:السحهر الثاني

 : السهظفهن واألبشية:السحهر الثالث

 : التعليم والتعلم والتقييم:السحهر الرابع
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  :مخرجــــــــات التعليم: السحهر الخامس

  :العهامل الداخلية

 :القهى  نقاط

 .متسمبات التخرج ووهادة التخرج تسث  الحد االدنى في الهبف الحاضر 
  النندعم االكنناديسي واالعسنناا التسهعيننة التنني تقنند  لمسمبننة لحنن  مذنناكمهم تلينند مننن روح االنتسنناء

 لمقدم والكمية.
  مدؤولي االبدا  والمجان العمسية هم من اصحاب الخبرة مسا يده  عسمية تهصيف مخرجنات

 التعميم.

  :نقاط الزعف

  ينؤد  النى ضنعف بندراتهم اعتساد السبب عمى السحاضرات فقنو التني يعسيهنا التدريدني مسنا
 العمسية.

  النننى  ةاإلضنننافةاعنننادة الشظنننر ببرننننامس التننندريب الرنننيفي والبحننن  عنننن مهابنننع التننندريب متسينننلة
  .الستاةعة الدقيقة لهتا البرنامس من بب  تدريدي القدم

 باعدة بيانات حها نهاتس التعمم ومخرجاته من خبا حقن  العسن  ةدنبب عند  وجنهد  عد وجهد
 .يف في دوائر الدولةا  واضح لمتهظنظ

 .التحري  الدراسي لي  ةالزرورة معيار اافي لسعرفة السدته  العمسي لمسالب 
  ببننها السمبننة وفقننا لسعنندالتهم فنني ابدننامهم لنني  ةالزننرورة معيننارا صننحيحا لسدننتهاهم العمسنني

 ومؤهبتهم الحقيقية.

  :العهامل الخارجية

 :الفرص

  متاةعة التسهر  لتسبيقات ضسان الجهدةتعليل مخرجات التعميم وترصيشها من خبا. 
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 :السخاطر

 .ال يهجد ا  تقييم لمقدم من ا  جهة خارجية 
 .صعهية التعين ةعد التخرج يهلد احباط لد  السمبة الخريجين 

 :البحث العلسي: السحهر الدادس

  :العهامل الداخلية

  :نقاط القهى 

  .تدجي  ةحهث التدريدين ضسن الخسة البحثية لمقدم وتحديثها ةاستسرار 
  وجننهد خسننة سننشهية عمسيننة فنني الكميننة خاصننة ةننالبحهث ويننتم متاةعننة هننت  الخسننة مننن بهاسننسة

 وعبة البح  والتسهير من خبا برنامس حاسبي.
 . تلايد االهتسا  ةالبح  العمسي اشتيجة لليادة االلقاب العمسية 
 حمقات والشدوات العمسية مسا يؤد  الى تسهير الجهانب العمسية السختمفة لمقدم.االهتسا  ةال 

  :نقاط الزعف

 . ضعف التخررات البزمة لدعم البح  العمسي 
 .ضعف التشظيم والسذاراة ةالسؤتسرات السحمية والدولية ةدبب ضعف الدعم السالي 
  عنند  التراينل عمننى البحننهث واعساءهننا انذنااا التدريدننين ةالسهننا  التدريدنية واالداريننة ويالتننالي

 االهسية البزمة.
  العس  االنفراد  وضعف العس  اسجسهعات في السجاا البحثي ورينو االختراصنات ةعزنها

 ببع .

  :العهامل الخارجية

 :الفرص

   وضع خسة واضحة ورصيشة لمبح  العمسي في القدم وتتاةع ةاستسرار منن ببن  ونعبة البحن
 والتسهير
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  جدينندة لستاةعننة سننير العسنن  البحثنني والقزنناء عمننى ضنناهرة الانن  واالسننتبا مننن وضننع رباةننة
 البحهث.

  تفعي  فرصة العقهد البحثية مع السرال البحثية والهزارات 
 .دعم الكهادر التدريدية ببعثات وزماالت دراسية ويعثات ةحثية خارج البمد 
 ة الرصيشة.دعم برامس الليارات العمسية والتدريبية مع الجامعات العالسي 
  دعم الليارات العمسية والتدريب وعشاصر التعاون مع السجاا الرشاعي لبرتقاء ةسدنته  هيخنة

 التدري  والهيخة الفشية السعاونة .

  :السخاطر

  ضعف الدعم السالي لحزهر التدريدين لمسؤتسرات العمسية 
  والجامعات.بمة الفرص التدريبية ويالتالي ضعف التهاص  مع السراكل البحثية 
 .ضعف السهازنة السالية السخررة لدعم البح  العمسي 

  :الدعم: السحهر الدابع

  :العهامل الداخلية

  :نقاط القهى 

 اضنافة النى حنب السمبنة  ينادة النهعي ةاهسينة ينؤرر عمنى ز  بحثنية اهتسا  السمبة ةالشذاط الزياد
 لمخبرة العمسية.

 .فتح م تبة القدم وباعة لمسسالعة فيها 

  :الزعفنقاط 

 . نقص في الكتب العمسية والسرادر العمسية الحديثة 
  ضنننننعف االهتسنننننا  ةالشننننندوات والننننندورات والسنننننؤتسرات العمسينننننة ةدنننننبب عننننند  وجنننننهد دعنننننم منننننالي

 لحزهرها.
   ضننعف فنني م تبننات التعمننيم الهشدسنني ومحدوديننة انننها  واعننداد السرننادر السعتسنندة فنني البحنن

 العمسي .
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 :العهامل الخارجية

 :الفرص

 لس تبنة االفتراضنية وام انينة اونترا  السنهظفين فيهنا يعنلز منن الندعم النت  يتمقنا  القدننم وجنهد ا
 و مبته

 :السخاطر

 . تفتقر الس تبة الى الكثير من السبعات الحديثة لمسراجع والسجبت العمسية 
 .الهضع االمشي في السحافظات يعرب  ا  عسمية تعاون مع خبراء خارجيين واجانب 

  :العالقات الخارجية: السحهر الثامن

  :العهامل الداخلية

  :نقاط القهى 

 عالسينة مسنا يعنلز فنرص التعناون منع هنت   فني جامعنات االعمين تعندد منن  مبنة الدراسنا وجهد
 الجامعات 

  مذناراة عندد مننن التدريدنين فنني برننامس تنندريب السبكنات التدريدننية والنت  تذننر  عمينة دائننرة
 البح  والتسهير في الهزارة.

  :الزعفنقاط 

  ا   ال تهجنننددولينننين فننني تسنننهير السشننناهس اسنننا  لسدتذنننارينال تهجننند ا  مدننناهسة او مذننناراة
 عسمية رصد او مراقبة عالسية.

 :العهامل الخارجية

 ال تهجد

  :دارة الجهدة والتحدين: إالسحهر التاسع

 :العهامل الداخلية
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 ال تهجد

  :العهامل الخارجية

 ال تهجد

 

 خطة العسل:  -5

 داسح / انٓٛكم انزُظًٛٙانزُظٛى ٔاإل ٔلانًحٕس األ

 ٔضغ انزمٛٛى َمبط رحزبط انٗ رحغٍٛ

 االٔنٛخ

ضؼٛف 

/يزٕعظ 

 /ػبنٙ

االنٛبد خطخ 

 انؼًم

انًغؤٔل 

 انًُفز
 انفزشح انضيُٛخ انًؤششاد انمٛبعٛخ انًخشعبد

طٛبغخ يؼبٚٛش يؼهُخ 

 اإلداسٍٚٛٔيٕصمخ الخزٛبس 

ٔاعزخذاو ٔعبئم يجزكشح 

نزمٛٛى اداء انؼبيهٍٛ 

ٔلٛبط يغزٕٖ انشضبء 

 انٕظٛفٙ نٓى

 ػبنٙ يغزًش

نهجشايظ 

–انزذسٚجٛخ 

اػذاد خطخ 

–رُفٛزٚخ 

 اعزجٛبَبد

سئٛظ انمغى 

ٔحذح ضًبٌ 

انغٕدح خجٛش 

 فٙ انزذسٚت

صٚبدح سطبَخ 

 انمغى

رحغٍٛ فٙ يٓبساد 

ٔلذساد االداسٍٚ ٔضغ 

خطظ انزحغٍٛ ثُبء 

لٛبط اصش يشدٔد ػهٗ 

 انجشايظ انزذسٚجّٛ

1/9/9119 

نغبٚخ 

11/8/9191 

 اعزكًبل انزٕطٛف

 انٕظٛفٙ نغًٛغ انؼبيهٍٛ
 ػبنٙ ًشزيغ

 اإلداسادحظش 

انٕظٛفٛخ نكم 

انفئبد رحذٚذ 

انزٕطٛف 

انٕظٛفٙ نكم 

 انفئبد

سئٛظ انمغى 

ٔحذح ضًبٌ 

 انغٕدح

صٚبدح سطبَخ 

انمغى 

انزُظٛى 

 االداسح

كزٛت انزٕطٛف 

انٕظٛفٙ يؼزًذ ٔيٕصك 

 ٔيؼهٍ

/9/9119 

نغبٚخ 

11/8/9191 

َمض انًٕاسد انجششٚخ 

 االداسٚخ ٔانفُٛخ ثبنمغى

انؼًم ػهٗ 

صٚبدح انًٕاسد 

انجششٚخ 

االداسٚخ 

ٔانفُٛخ فٙ 

 انمغى

 يزٕعظ

اػذاد خطخ 

نضٚبدح انًٕاسد 

انجششٚخ 

 ٔانفُٛخ

سئٛظ انمغى 

ٔحذح ضًبٌ 

 انغٕدح

ركبفؤ 

انًٕاسد 

انجششٚخ يغ 

احزٛبعبد 

 انمغى

رحغٍٛ فٙ يٓبساد 

 اإلداسٍٚٛٔلذساد 

 ٔانفٍُٛ

/9/9119 

نغبٚخ 

11/8/9191 
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 داسح / اػضبء انٓٛئخ انزذسٚغٛخانزُظٛى ٔاإل ٔلانًحٕس األ

َمبط رحزبط انٗ 

 رحغٍٛ

ٔضغ 

 انزمٛٛى

 االٔنٛخ

ضؼٛف 

/يزٕعظ 

 /ػبنٙ

 االنٛبد خطخ انؼًم
انًغؤٔل 

 انًُفز
 انًخشعبد

انًؤششاد 

 انمٛبعٛخ

انفزشح 

 انضيُٛخ

رًُٛخ لذساد 

د اػضبء أيٓبس

ْٛئّ انزذسٚظ 

 ٔانكبدس االداس٘

 رحذٚذ االحزٛبعبد انزذسٚجٛخ ػبنٙ يغزًش

سئٛظ انمغى 

ٔحذح ضًبٌ 

انغٕدح خجٛش 

 فٙ انزذسٚت

صٚبدح سطبَخ انمغى 

 انزُظٛى االداسح

صٚبدح كفبءح 

ٔلذساد انٓٛئخ 

ًٛخ ٚاالكبد

 ٔاالداسٚخ

/9/9119 

 نغبٚخ

11/8/

9191 

انمٛبط انذٔس٘ 

 انٕظٛفٙنهشضب 
 ػبنٙ ًشزيغ

يُبلشخ َزبئظ انشضب انٕظٛفٙ 

 ْٛئخ انزذسٚظ أػضبءيغ 

ػًٛذ انكهٛخ 

سئٛظ انمغى  

ٔحذح ضًبٌ 

 انغٕدح

خطخ صٚبدح انشضب 

انٕظٛفٙ االػضبء 

ْٛئخ انزذسٚظ 

يؼزًذح ٔيٕصمخ 

يجُّٛ ػهٗ يُبلشخ 

 َزبئظ انشضب

صٚبدح سطبَخ 

انمغى يٍ لجم 

اػضبء انٓٛئخ 

 انزذسٚغٛخ

/9/9119 

نغبٚخ 

11/8/

9191 

 اإلٚفبدادلهخ 

انؼهًٛخ ٔانضٚبساد 

 انجحضٛخ نهزذسٚغٍٛٛ

 ػبنٙ يغزًش

اعزكًبل رطجٛك خطخ نزًُٛخ 

لذساد ٔرذسٚت اػضبء ْٛئخ 

ٔصٚبساد  اٚفبدادانزذسٚظ يٍ 

 ثحضٛخ

ػًٛذ انكهٛخ 

سئٛظ انمغى  

ٔحذح ضًبٌ 

 انغٕدح

اػضبء ْٛئخ 

كفبءح انزذسٚظ رٔ 

ػبنٛخ رحمٛك 

 انشضب انٕظٛفٙ

صٚبدح سطبَخ 

انمغى يٍ لجم 

اػضبء انٓٛئخ 

 انزذسٚغٛخ

/9/9119 

نغبٚخ 

11/8/

9191 

ٔضغ خطخ عذٚذح 

 نهؼبو انذساعٙ
 ػبنٙ يغزًش

رشغٛغ اػضبء ْٛئخ انزذسٚظ 

ػهٗ حضٕس انذٔساد ٔٔسػ 

انؼًم ٔانُذٔاد ٔضغ انٛخ 

فؼبنخ نزمٛٛى اداء اػضبء ْٛئخ 

 نهًكبفآدانزذسٚظ ٔضغ َظبو 

 ٔانحٕافض

ػًٛذ انكهٛخ 

سئٛظ انمغى  

ٔحذح ضًبٌ 

 انغٕدح

اػضبء ْٛئخ 

انزذسٚظ رٔ كفبءح 

ػبنٛخ رحمٛك 

 انشضب انٕظٛفٙ

صٚبدح سطبَخ 

انمغى يٍ لجم 

ػضبء انٓٛئخ ا

 انزذسٚغٛخ

/9/9119 

نغبٚخ 

11/8/

9191 

 

 االْذاف انزؼهًٛٛخ نهجشَبيظ  انًحٕس انضبَٙ 

َمبط رحزبط انٗ 

 رحغٍٛ 

ٔضغ 

 انزمٛٛى 

 االٔنٛخ 

ضؼٛف 

/يزٕعظ 

 /ػبنٙ 

انًغؤٔل  االنٛبد خطخ انؼًم 

 انًُفز 

انًؤششاد  انًخشعبد 

 انمٛبعٛخ 

 انفزشح انضيُٛخ 

َمض فٙ انكبدس 

 إلداسحانُٓذعٙ 

 انًخزجشاد 

عبس٘ 

 انؼًم  

ٚزى انزُغٛك يغ ػًبدح  ػبنٙ 

انكهٛخ فٙ رٕفٛش كبدس 

ُْذعٙ ٚغطٙ حبعخ 

 انمغى االداسح انًخزجشاد 

سئٛظ انمغى 

يغ يغٕل 

انًخزجشاد فٙ 

 انمغى 

انحظٕل ػهٗ انفبئذح 

انؼهًٛخ انمظٕٖ يٍ 

اعشاء انزغبسة انؼهًٛخ 

 داخم انًخزجشاد 

ػذد 

انًُٓذعٍٛ 

/ ػذد 

 انًخزجشاد 

/9/9119 

نغبٚخ 

11/8/9191 

ػذو اعزكًبل ْٛكم 

 انزذسٚغٍٛٛ

الخزظبطبد انذلٛك 

ٔحًهخ االنمبة  

انؼهًٛخ فٙ انمغى 

نزغطٛخ يمشساد 

انذساعبد انؼهٛب 

 ٔاالششاف انؼهًٙ 

ٔضغ خطخ نضٚبدح  ػبنٙ  ًش زيغ

رٔ٘  انًحبضشٍٚ

االخزظبص انذلٛك حزٗ 

اػضبء رغطٙ انؼغض فٙ 

ْٛئخ انزذسٚظ ٔصٚبدح 

رٔ٘  انزذسٚغٍٛٛػذد 

االنمبة انؼهًٛخ انؼبنٛخ 

اصُبء انزشلٛبد انؼهًٛخ 

 عُٕٚب 

ػًٛذ انكهٛخ 

 سئٛظ انمغى

ْٛكم رذسٚغٙ يكزًم يٍ 

حًهخ االنمبة انؼهًٛخ 

ٔانزخظض انذلٛك 

نزغطٛخ يمشساد 

انذساعبد انؼهٛب 

 ٔاالششاف انؼهًٙ 

صٚبدح 

سطبَخ 

انمغى يٍ 

لجم اػضبء 

انٓٛئخ 

 انزذسٚغٛخ 

/9/9119 

نغبٚخ 

11/8/9199 

ٍ ٛٚغَٛغجخ انزذس

انحبطهٍٛ ػهٗ 

فٙ  انذكزٕساِشٓبدح 

انزخظظبد انذلٛمخ 

نُٓذعخ انًٛكبَٛك 

 لهٛهخ 

رؼٍٛ كٕادس رذسٚغٛخ -1 يزٕعظ يغزًش 

يٍ حًهخ شٓبدح 

ٔثزخظظبد  انذكزٕساِ

-9انًٛكبَٛكٛخ انذلٛمخ  

اثزؼبس حًهخ شٓبدح 

انًبعغزٛش ثزخظض 

يٕاد نهحظٕل ػهٗ 

يٍ  انذكزٕساِشٓبدح 

 عبيؼبد سطُٛخ 

رشفغ 

انزخظظبد 

يٍ لجم انهغُخ 

انؼهًٛخ فٙ 

 انمغى 

عؼم انطبنت يزًكٍ -1

ػهًٛب ٔيهى ثغًٛغ فشٔع 

 انزخظض 

رمٕٚخ انمغى ػهًٛب -9

ٔٔضغ خطخ نفزح 

ثفشٔع  دساعبد ػهٛب

 اخشٖ 

صٚبدح 

سطبَخ 

انمغى 

 انؼهًٛخ 

/9/9119 

نغبٚخ 

11/8/9191 
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ػذو رحذٚذ يؼبٚٛش 

اػزًبدٚخ ػبنًٛخ 

 ABETنهزذسٚظ 

رحذٚذ يؼبٚٛش اػزًبد  ػبنٙ  يغزًش 

خ رخظظٛخ حغت ٛيغاثش

ٓب ٚزى ئٔػهٗ ضٕيؼبٚٛش 

الشاس رطجٛك َظبو 

 انًمشساد 

سئٛظ انمغى 

انهغُخ انؼهًٛخ 

ٔحذح ضًبٌ 

 انغٕدح 

انحظٕل ػهٗ شٓبدح 

االػزًبد انجشايغٛخ 

 انزؼهًٛٛخ 

صٚبدح 

انشطبَخ 

انؼهًٛخ 

ٔرحغٍٛ 

عٕدح 

 انزؼهٛى 

/9/9119 

نغبٚخ 

11/8/9192 

 

 انًٕظفٌٕ ٔ االثُٛخ انًحٕس انضبنش

َمبط رحزبط انٗ 

 رحغٍٛ 

ٔضغ 

 انزمٛٛى 

 االٔنٛخ 

ضؼٛف 

/يزٕعظ 

 /ػبنٙ 

انًغؤٔل  االنٛبد خطخ انؼًم 

 انًُفز 

انًؤششاد  انًخشعبد 

 انمٛبعٛخ 

 انفزشح انضيُٛخ 

ػذو ٔعٕد 

انزخظظبد انًبنٛخ 

العشاء ػًهٛبد 

انظٛبَخ ػهٗ 

انًخزجشاد ٔششاء 

 اعٓضح حذٚضخ 

ٚزى اػذاد عذأل  ػبنٙ  يغزًش 

انًخزجشٚخ  ثبألعٓضح

انزٙ انٗ طٛبَّ 

دٔسٚخ ٔاػذاد 

 ثبألعٓضحلٕائى 

انًخزجشٚخ انٕاعت 

 ششاْب 

سئٛظ انمغى 

 يغؤٔليغ 

 انًخزجشاد 

انحظٕل ػهٗ 

انًغزٕٖ انًطهٕة 

فٙ رُفٛز انزغبسة 

انؼهًٛخ انًطهٕثخ 

اعشاءْب ٔفك 

انخطخ انؼهًٛخ 

 نهمغى  

ػذد االعٓضح 

انًزٕفشح / 

انؼذد انكهٙ 

انًطهٕة 

رٕفشْب 

 نهمغى 

/9/9119 

نغبٚخ 

11/8/9191 

 

 انجحش انؼهًٙ انًحٕس انغبدط  

َمبط رحزبط انٗ 

 رحغٍٛ 

ٔضغ 

 انزمٛٛى 

 االٔنٛخ 

ضؼٛف 

/يزٕعظ 

 /ػبنٙ 

انًغؤٔل  االنٛبد خطخ انؼًم 

 انًُفز 

انًؤششاد  انًخشعبد 

 انمٛبعٛخ 

 انفزشح انضيُٛخ 

 انزذسٚغٍٛٛاَشغبل -1

ثبنًٓى انزذسٚغٛخ 

 ٔاالداسح 

ػذو رٕفش كبدس -9

رذسٚغٙ يزخظض 

 ثبنُٓذعخ انًٛكبَٛكٛخ 

ػذو رٕف االعٓضح -1

انًخزجشٚخ انًالئًخ 

 نهجحش انؼهًٙ 

ػذو ٔعٕد انًكزجخ -2

 االفزشاضٛخ 

انؼًم ثبنزُغٛك يغ -1 ػبنٙ  يغزًش 

نمغى يٍ اعم رٕفش سئبعخ ا

نضًبٌ  ٙكبدس اداس٘ كبف

حغٍ عٛش انؼًم االداس٘ 

انزذسٚظ  يٓبؤرٕصٚغ 

ثشكم يزُبعك ٔنكبفخ 

ثًب ٚضًٍ  انزذسٚغٍٛٛ

رٕفٛش انٕلذ انًخظض 

 نغٛش انخطخ انجحضٛخ 

انؼًم ػهٗ صٚبدح ػذد -9

انكبدس انزذسٚغٙ 

انفشطخ  إلربحخانًزخظض 

ثحٕس يشزشكخ  إلَغبص

ٔرجبدل  نهزذسٚغٍٛٛ

انخجشاد انجحضٛخ ٔانؼهًٛخ 

 ثُٛٓى  فٙ يب

 األعٓضحششاء -1

انًخزجشٚخ ثبنزُغٛك يغ 

انغٓبد انًؼُٛخ ثبنزخظض 

 انًبنٙ 

 انغٓبدزُغٛك يغ ان-2

انؼهًٛخ ٔاالداسٚخ فٙ 

انغبيؼخ يٍ اعم رٕفٛش 

 انًكزجخ االفزشاضٛخ 

سئبعخ 

انمغى يغ 

انكبدس 

 انزذسٚغٙ 

انحظٕل ػهٗ 

سطبَخ ػهًٛخ 

رٕاكت انخطخ 

انؼهًٛخ 

انًٕضٕع 

نهمغى ٔانؼًم 

ػهٗ سفغ 

انًغزٕٖ 

انؼهًٙ نالسرمبء 

ثٕالغ انحبل فٙ 

انغبيؼبد 

 انًبنٛخ 

ػذد 

 انزذسٚغٍٛٛ

ذد /ػ

 انجحٕس 

َمطخ انضؼف االٔنٗ 

شٓش َمطخ  19رحزبط 

انضؼف انضبَٛخ رحزبط 

صالس انٗ اسثغ عُٕاد 

َمطخ ضؼف انضبنضخ 

ٔانشاثغ رؼزًذ ػهٗ 

انزخظظبد انًبنٙ 

نزغٓٛض انًخزجشاد 

ٔرٕفٛش انًكزجخ 

 االفزشاضٛخ 
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 انذػى انًحٕس انغبثغ

ٔضغ  َمبط رحزبط انٗ رحغٍٛ 

 انزمٛٛى 

 االٔنٛخ 

ضؼٛف 

/يزٕعظ 

 /ػبنٙ 

االنٛبد خطخ 

 انؼًم 

انًغؤٔل 

 انًُفز 

انًؤششاد  انًخشعبد 

 انمٛبعٛخ 

 انفزشح انضيُٛخ 

َمض فٙ انكزت انؼهًٛخ 

انًزخظظخ ٔانزٙ رحزبط 

 انٗ دػى يبد٘ نزضٔٚذْب 

رٕفش انكزت  ػبنٙ  يغزًش 

انًُٓغٛخ 

انًزخظظخ 

 انحذٚضخ 

انهغُخ 

انؼهًٛخ فٙ 

 انمغى 

صٚبدح انًؼشفخ 

انؼهًٛخ 

ٔرٕعٛؼٓب نذٖ 

 انطالة 

صٚبدح انًؼشفخ 

 انؼهًٛخ نهمغى 

نغبٚخ  9/9119/

11/8/9199 

 

 انؼاللبد انخبسعٛخ انًحٕس انضبيٍ

ٔضغ  َمبط رحزبط انٗ رحغٍٛ 

 انزمٛٛى 

 االٔنٛخ 

ضؼٛف /يزٕعظ 

 /ػبنٙ 

االنٛبد خطخ 

 انؼًم 

انًغؤٔل 

 انًُفز 

 انفزشح انضيُٛخ  انًؤششاد انمٛبعٛخ  انًخشعبد 

ٕٚعذ ا٘ يغزشبسٍٚ  ال

 يٍ خبسط انمغى  دٔنٍٛٛ

انزٕاطم يغ  يزٕعظ  يغزًش 

يغزشبسٍٚ 

دٔنٍٛٛ يٍ 

خبسط 

 انؼشاق 

 انهغُخ

انؼهًٛخ فٙ 

 انمغى 

رجبدل انخجشاد 

ٔاالعزشبساد 

ٔانخجشاد انؼهًٛخ 

 ٔانؼًهٛخ 

انخجشاد انؼهًٛخ 

 ٔانؼًهٛخ نهمغى 

/9/9119 

نغبٚخ 

11/8/9191  

 

 اداسح انغٕدح ٔانزحغٍٛ انًحٕس انزبعغ

َمبط رحزبط انٗ 

 رحغٍٛ 

ٔضغ 

 انزمٛٛى 

 االٔنٛخ 

ضؼٛف 

/يزٕعظ 

 /ػبنٙ 

انًغؤٔل  االنٛبد خطخ انؼًم 

 انًُفز 

انًؤششاد  انًخشعبد 

 انمٛبعٛخ 

 انفزشح انضيُٛخ 

انزمٕٚى اداسح َظى 

 انغٕدح 

يشاعؼخ 

داخهٛخ 

ثشكم 

 دٔس٘ 

رشغٛغ اػضبء ْٛئخ انزذسٚظ  ػبنٙ 

ػهٗ حضٕس انذٔساد انزذسٚجٛخ 

 انخبطخ ثبنًشاعغ 

سئٛظ انمغى 

يغؤٔل 

ضًبٌ 

 انغٕدح 

صٚبدح 

سطبَخ 

انمغى 

ٔانزُظٛى 

 ٔاالداسح 

صٚبدح كفبءح 

ٔلذساد 

انٓٛئخ 

 االكبدًٚٛخ 

نغبٚخ  9/9119/

11/8/9191 

شٔسح انجحش ػٍ ض

يخظظبد يبنٛخ 

خ نًًبسعخ كبفٛ

فخ االَشطخ انًخزه

 نًبٌ انغٕدح 

رٕفٛش اػزًبداد يبنٛخ صبثزخ يٍ  ػبنٙ  يغزًش 

خالل ٔضغ يٛضاَٛخ يبنٛخ 

 عُٕٚخ نًًبسعخ اَشطخ انغٕدح 

سئٛظ انمغى 

يغؤٔل 

ضًبٌ 

 انغٕدح

 

صٚبدح 

سطبَخ 

انمغى 

ٔانزُظٛى 

 ٔاالداسح

رٕافش 

يٛضاَٛخ 

يؼزًذح 

ٔيحذدح 

نضًبٌ 

 انغٕدح 

نغبٚخ  9/9119/

11/8/9191 

ػذو ٔعٕد َظبو 

 يؼزًذ نهذػى انطالئٙ 

ٔضغ َظبو 

يؼزًذ 

نهذػى 

انطالثٙ 

 يغزًش 

ٔضغ خطخ يزكبيهخ نهذػى -1 ػبنٙ 

انطالثٙ رشًم َٕاحٙ انًبدٚخ 

ٔاالعزًبػٛخ ٔانضمبفٛخ نهطالة 

يغ االخز ثبالػزجبس ظشٔف 

-9ٔاحزٛبعبد انطالة           

ػًم نغُخ نزهمٙ شكبٔ٘ انطالة 

نٓب  ٔػشضٓب الٚغبد حهٕل

اَشبء طُذٔق نزهمٙ شكبٔ٘ 

ٔيمزشحبد انطالة ٚزى االػالٌ 

ػُخ ٔٔضؼّ فٙ ايبكٍ ثبسصح 

 ثبنكهٛخ 

سئٛظ انمغى 

االسشبد 

انزشثٕ٘  

ضًبٌ 

انغٕدح نغُخ 

حمٕق 

 االَغبٌ 

اسرفبع 

َغجخ 

سضبء 

انطالة 

ثبنذػى 

انطالثٙ 

 انًمذو نٓى 

صٚبدح سطبَخ 

 انمغى 

نغبٚخ  9/9119/

11/8/9191 

 


