
2019-2018االٔنٛاخ ٔانًسرًسكاخ انًطهٕتح نهرقسٚى نهسضاساخ انؼهٛا نهؼاو انسضاسٙ   

ٔشٛقح أ كراب ذرطض يؼٌُٕ نكهٛح انطة انثٛطط٘ / ظايؼح كطتالء  يصثرا فّٛ يؼسل انررطض ٔيؼسل انطانة  .1

 .َسرح يهَٕح ( ) اطهٙ +انرطٚط االٔل ػهٗ انسفؼح 

ثاضج ) ػسو يًاَؼح انسائطج نهًٕظف يٍ ػٚرضًٍ (تانُسثح نهًٕظفٍٛ + ذالطح ذسيح ) كراب ػسو يًاَؼح  .2

ٔيٕقغ يٍ  ٔيُحح االظاظج انسضاسٛح فٙ حانح قثٕنح ( 2019-2018انرقسٚى نهسضاساخ انؼهٛا نهؼاو انسضاسٙ 

قثم انٕظاضج )حظطا(ٔتحسة انظالحٛح ٔاالذرظاص نسٖ انٕظاضج انرٙ ُٚرسة انٛٓا انًٕظف فًٛا ػسا 

ج انرؼهٛى انؼهًٙ ٔانثحس انؼهًٙ فأٌ كراب ػسو انًًاَؼح نٓى ٚكٌٕ يٕقغ يٍ قثم ضئٛس يُرسثٙ ٔظاض

 %  .65انعايؼح ) َسرح اطهٛح + َسرح يهَٕح ( ٔكراب االسرصُاء فٙ حانح كٌٕ انًؼسل اقم يٍ 

 شٓازذٙ كفاءج انحاسٕب ٔانهغح االَكهٛعٚح ) اطهٙ +َسرح يهَٕح(. .3

 . كراتٙ ذٕطٛح يٍ اسراشٍٚ يٍ انكهٛح .4

َسرح يٍ انرظطٚح االيُٙ يٍ قثم نعُح انرظاضٚح االيُٛح فٙ ضئاسح انعايؼح قثم انرقسٚى) اطهٙ + َسرح  .5

 يهَٕح ( .

 َسرراٌ يهَٕح يٍ االسرًاضج االنكرطَٔٛح . .6

 اسح انعايؼح .ئذؼٓس انًساءنح ٔانؼسانح يٍ ض .7

 ) شالز طفحاخ ( .2019-2018 ( تٛاَاخ انطانة انًرقسو نهسضاساخ انؼهٛا نهؼاو انسضاس500ًَٕٙشض ضقى ) .8

) طفحح 2019-2018( طحٛفح اػًال  انطانة انًرقسو نهسضاساخ انؼهٛا نهؼاو انسضاسٙ  501ًَٕشض ضقى ) .9

 ٔاحسج ( .

 ( ذؼٓس ذطٙ )طفحح ٔاحسج (.504ًَٕشض ضقى ) .10

( االحفاز, انعٔض ,انعٔظح,االذد, االخ, انثُد, االتٍ, االو, االب) ذشًم( 502) ضقى ًَٕشض انشٓساء شٔ٘ .11

 ٔذظسٚقٓا يٍ قثم يؤسسح انشٓساء .

يظسقح ( قُاج انسعُاء نهسعٍٛ فقظ ٔالٚشًم شٔٚح 503اسرًاضج انرطشٛح ) انسعُاء انسٛاسٍٛ ضقى  .12

 (. انسٛاسٍٛ يؤسسح انسعُاء)يٍ

 .  يٍ ٔظاضج انؼًم ٔانشؤٌٔ االظرًاػٛحيظسقح ( 600شٔ٘ االحرٛاظاخ انراطح ًَٕشض ضقى ) .13

 (700ًَٕشض ضقى )اء انؼًهٛاخ انحطتٛح ٔاالذطاء انؼسكطٚح ٔانؼًهٛاخ االضْاتٛح ظط ذؼٕٚض انًرضطضٍٚ .14

يظسقح يٍ قثم انعٓاخ انًؼُٛح ( االحفاز انعٔض ,انعٔظح,,االذد, االخ, انثُد, االتٍ, االو, االب) ذشًم

 .انًصثرح تاالسرًاضج 

انعُسٛح ،تطاقح انسكٍ أ ذأٚٛس َسررٍٛ يهَٕح يٍ انًسرًسكاخ انصالشح ) ْٕٚح االحٕال انًسَٛح ،شٓازج  .15

 (.4انسكٍ ( أ َسررٍٛ يٍ انثطاقح انٕطُٛح انًٕحسج فٙ حال ذٕفطْا ، طٕض ػسز)

 ( .2فاٚم اظضق ػسز ) .16

 ذؼٓس ذطٙ نغٛط انًٕظف تؼسو انرؼٍٛٛ ذالل يسج انسضاسح يٍ انٕحسج انقإََٛح نهكهٛح .17

 يالحظح //

  انًٕقغ االنكرطَٔٙ انراص تانرقسٚى ٔػهٗ ٔضقح يٍ سحة )َسد يهَٕح ( نالسرًاضاخ انًصكٕضج اَفا

 ( .ٜغٛحٔاحسج تانُسثح نالسرًاضاخ انرٙ ذرأنف يٍ طفحرٍٛ ٔترالفح ذؼرثط )

 الٚعٕظ انشطة ٔانحك ٔانرحثٛط تانهٌٕ االتٛض 

 



 انٗ /                                     

 

 و/ ذٕطٛح نهرقسٚى نهسضاساخ انؼهٛا

 

                                                ---------------كهٛح  --------------ظايؼح فٙ  --------------------------------اَٙ االسراش   

نهرقسٚى نهسضاساخ   -------------------------ٚسطَٙ اٌ احطض ضسانح ذٕطٛح ْصِ نظانح انطانة 

كهٛح  ( ػهًا اٌ انطانة ْٕ احس ذطٚعٙ 2019-2018نهؼاو انسضاسٙ ) كهٛح انطة انثٛطط٘ انؼهٛا فٙ 

انظثاحٛح انسضاسح )     ---------------    نهؼاو انسضاسٙ  ---------------ظايؼح  -----------------

                               /انًسائٛح (.

ْصا انررظض ٙ انًاظسرٛط فيؤْال نسضاسح  -----------------------ٔنس٘ انصقح يٍ اٌ انطانة 

 تسثة ضغثرح فٙ انرؼهى.

 يغ تانغ ذحٛاذٙ

 -:االسراش

 -االسى انصالشٙ ٔانهقة :

 -انعـــــايؼح :

 -انكهٛح / انفطع :

 -االذرظاص :

 -انـرـــٕقٛغ :

  2018/       /                -انرــاضٚد :

 



 ٔاالزٔٚح انثٛططٚح انرهفٛح انؼهًٛح نهًرقسو نهسضاساخ انؼهٛا كهٛح انطة انثٛطط٘ /فطع انفسهعح 

 كهٛح انطة انثٛطط٘  -1

 كهٛح انطة  -2

 كهٛح طة االسُاٌ  -3

 كهٛح انظٛسنح  -4

 كهٛح انؼهٕو / قسى ػهٕو حٛاج  -5

 كهٛح انؼهٕو انطثٛح انرطثٛقٛح ) انرحهٛالخ انًطضٛح ( -6

 )قسى طحح يعرًغ ( ٔ)قسى انرحهٛالخ انًطضٛح (كهٛح انرقُٛح اانطثٛح   -7

 

 

 

 

 

 

                                                   


