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 . انحغبثبد انمىيُخرؼشَف انطبنت ثًفهىو 

 .ثكُفُخ لُبط انًزغُشاد االلزظبدَخ ػهً انًغزىي انكهٍ او انزدًُؼٍرؼشَف انطبنت 

 

 

 

َىفش وطف انًمشس هزا إَدبصاً يمزضُبً ألهى خظبئض انًمشس ويخشخبد انزؼهى انًزىلؼخ يٍ انطبنت رحمُمهب 

ً ػًب إرا كبٌ لذ حمك االعزفبدح انمظىي يٍ فشص انزؼهى انًزبحخ. والثذ يٍ انشثظ ثُُهب وثٍُ وطف  يجشهُب

 انجشَبيح.



 يخشخبد انزؼهى وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى 9

 االهذاف انًؼشفُخ : -أ

 .يفهىو انُبرح انًحهٍ االخًبنٍ وطشق حغبثهًَكٍ انطبنت يٍ انزؼشف ػهً  -1

 . يفهىو انُبرح انمىيٍ وطشق حغبثه ًَكٍ انطبنت يٍ انزؼشف ػهً -2

 ػهً حغبة ػىائذ ػُبطش االَزبج .ًَكٍ انطبنت يٍ انزؼشف  -3

 

 االهذاف انًهبسارُخ انخبطخ ثبنًمشس :   -ة 

 . اخشاء انؼًهُبد انحغبثُخ نؼًُبد االَزبج وانزىصَغ واالعزهالن كُفُخرذسَت انطهجخ ػهً  – 1

 .ثبنُظشَخ االلزظبدَخ انًزؼهمخ يُبلشخ انًىضىػبد  – 2

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 

 رطجُمبد ، حهمبد َمبػ.  -

 انزذسَجبد واألَشطخ فٍ انظف االنكزشوٍَ .  -

 إسشبد انطالة إنً ثؼض انحبالد انذساعُخ نإلفبدح يُهب .  -

 

 

 طشائك انزمُُى      

 

 انًشبسكخ فٍ لبػخ انذسط.

 يُبلشبد حىل انًىضىع   

 اعئهخ واخىثه    

 اخزجبساد َىيُه    

. 

 

 

 االهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ : -ج

 . انًمشس انًىػذ فٍ ورغهًُهب انىاخجبد أداء ػهً نهؼًم انطبنت لذسح رطىَش  -1

 عشػخ انجذَهخ واكزشبف انطبنت انًزًكٍ يٍ يىضىػبد انزمُُى االلزظبدَخ   . -2

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 انىلذ ثأهًُخ َشؼش َحى ػهً انًحبضشح إداسح. 

 اندًبػُخ وانىاخجبد األَشطخ ثجؼض انطبنت ركهُف. 

 اندًبػُخ. نألَشطخ انذسخخ يٍ َغجخ رخظُض 

 

 طشائك انزمُُى    

 انًغؤونُخ ورحًهه انطبنت انزضاو دنُم انذسط لبػخ فٍ انفبػهخ انًشبسكخ. 



 

 انجُُخ انزحزُخ  - 13

 .ركهُف انطهجخ ثبنىاخجبد نهزمُُى  

   انًشبسكه فٍ االخزجبساد انُىيُخ  . 

 انًهبساد  انؼبيخ وانًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخظٍ (. -د 

 .  اخشاء انؼًهُبد انحغبثُخ واالحظبئُخ انًزؼهمخ ثبنحغبثبد انمىيُخرطىَش لذساد انطبنت فٍ   -1

 

 ثُُخ انًمشس -13
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 يخشخبد انزؼهى انًطهىثخ
اعى انىحذح أو 

 انًىضىع
 طشَمخ انزمُُى طشَمخ انزؼهُى

  انحغبثبد انمىيُخ 2 االول
يفبهُى ػبيخ ػٍ 

  انحغبثبد انمىيُخ
 َظشٌ

اعئهخ ػبيخ 

 ويُبلشخ

 انثبٍَ
طشق لُبط انُبرح   انحغبثبد انمىيُخ  2

 انًحهٍ االخًبنٍ

اعئهخ ػبيخ  َظشٌ /ػًهٍ

 ويُبلشخ

 انثبنث
  انحغبثبد انمىيُخ  2

 طشَمخ انُبرح انُهبئٍ 
اعئهخ ػبيخ  / ػًهٍَظشٌ

 ويُبلشخ

 انشاثغ
   انحغبثبد انمىيُخ 2

 طشَمخ انذخم 
ػبيخ اعئهخ  / ػًهٍَظشٌ

 ويُبلشخ

 انخبيظ
   انحغبثبد انمىيُخ 2

 طشَمخ االَفبق 
اعئهخ ػبيخ  / ػًهٍ َظشٌ

 ويُبلشخ

 انغبدط
االسلبو انمُبعُخ    انحغبثبد انمىيُخ 2

 انجغُطخ

اعئهخ ػبيخ  / ػًهٍَظشٌ

 ويُبلشخ

 انغبثغ
االسلبو انمُبعُخ   انحغبثبد انمىيُخ   2

 انًشكجخ 

اعئهخ ػبيخ  / ػًهٍَظشٌ

 ويُبلشخ

 انثبيٍ
   انحغبثبد انمىيُخ 2

 اخزجبس انطبنت 
اعئهخ ػبيخ  َظشٌ 

 ويُبلشخ

 انزبعغ

دساعخ رطجُمُخ نكُفُخ    انحغبثبد انمىيُخ 2

حغبة انذخم انمىيٍ 

 فٍ انؼشاق

اعئهخ ػبيخ  / ػًهٍَظشٌ 

 ويُبلشخ

 انؼبشش

انحغبثبد انمىيُخ   انحغبثبد انمىيُخ  2

نهىالَبد انًزحذح 

 االيشَكُخ

اعئهخ ػبيخ  / ػًهٍَظشٌ

 ويُبلشخ

انحبدٌ 

 ػشش 

انحغبثبد انمىيُخ فٍ    انحغبثبد انمىيُخ 2

 االلزظبد انشأعًبنٍ

اعئهخ ػبيخ  / ػًهٍَظشٌ

 ويُبلشخ

انثبٍَ 

 ػشش

انحغبثبد انمىيُخ   انحغبثبد انمىيُخ  2

 االشزشاكٍ

اعئهخ ػبيخ  / ػًهٍَظشٌ

 ويُبلشخ



 حبرى انمشَشٍ، أعظ ويجبدئ انحغبثبد انمىيُخ انكزت انًمشسح -1

 انحغبثبد انمىيٍ، ػجذ انحغٍُ صٍَُ  انًشاخغ انشئُغُخ )انًظبدس( -2

 يدًىػخ يٍ يحبضشاد االعزبر انذكزىسح حُبٌ انًىعىٌ انكزت وانًشاخغ انزٍ َىطٍ ثهب  -أ

  انًشاخغ االنكزشوَُخ ، يىالغ االَزشَذ -ة 

 

 خطخ رطىَش انًمشس انذساعٍ -12

 اػذاد انزمبسَش وانًُبلشبد اندًبػُخ
 

 

 


