
اػذٖ ِذّذ اٌظبدق سص٠ك َ د ٚؽ١ٕخ ِزمبػذ                اٌّم١بط: ِششٚع اٌّؤعغخ  

ػٍُ االداس٠خ ٚاٌم١بدح اْ اٌؼًّ ثّششٚع اٌّؤعغخ لذ ٌٚذ فٟ االٚعبؽ اٌظٕبػ١خ ٚاٌّؼّبس٠خ ٚاٌزجبس٠خ لجً اْ ٠زُ اٌؼًّ ثٗ فٟ اٌذمً اٌزشثٛٞ ٚاٌغجت اْ الطبة 

 ِضً فش٠ذسن رب٠ٍٛس ٕٚ٘شٞ فب٠ٛي

ٚاٌزجبسٞ ٚاػؼٟ االعظ االٌٚٝ ٌؼٍُ االداسح فٟ ػشش١ٕ٠بد  اٌمشْ اٌّبػٟ ُ٘ ِٓ اٌٛعؾ اٌظٕبػٟ      

, ٚفٟ ثالدٔب ثذأ اٌزفى١ش فٟ اٌؼًّ ثّششٚع اٌّؤعغخ  فٟ اٌذٚي اٌغشث١خ  ٚفٟ ١ِبد٠ٓ اٌزشث١خ ثذأد ِذبٚالد رطج١ك ٌّه فٟ عز١ٕ١بد                           

  7991ِٕز

 5002ظً اٌغّٛع ٠ىزٕف اٌّٛػٛع دزٟ ػبَ ثّششٚع اٌّؤعغخ  اٌؼًّ  خٚجٛد اٌؼذ٠ذ ِٓ إٌظٛص فٟ اٌّٛػٛع ٚرشى١ً ٌجٕخ ٚؽ١ٕخ ٌّزبثؼُ ػٕذٔب ٚسغ

اٚد  52اٌّؤسر فٟ  551ـ 71اٌّشعَٛ اٌزٕف١زٞ سلُ  ٚثشص ثؼغ إٌجبح اٌّذذٚد دزٝ جبء  ثؼغ إٌظٛص اٌزٕظ١ّ١خ ٌزىفً ادغٓ ثبٌّٛػٛع اصشاء د١ش رُ 

٠زٌٛٝ فٟ اٌّذسعخ االثزذائ١خ ٠ٕض فٟ ِبدرٗ اٌزبعؼخ ٚاٌؼشش٠ٓ ػٍٝ اْ ِجٍظ االعبرزح اٌزٞ  اٌّذذد ٌٍمبْٔٛ االعبعٟ إٌّٛرجٟ ٌٍّذسعخ االثزذائ١خ   5071

ٝ جبٔت ِٙبَ اخشٜ  , ٚد١ٕئز فمذ اطجخ بٌـ اٌّذسعخأٞ ـ  دساعخ ِششٚع اٌّؤعغخ اٌزٞ ٠شىً ثشٔبِج ػٍّٙب ٚفٟ اؽبس اٌزٕغ١ك ٚاٌزى٠ٛٓ ٚاٌزم١١ُ  

.ٌٍّذسعخ االثزذائ١خ وّب ٌٍّزٛعطخ ٚ اٌضب٠ٛٔخ ِششٚػٙب  أْ ٠ىْٛ اٌؼًّ ثّششٚع اٌّؤعغخ اججبس٠ب ٚال ثذ  

ٚ ٔزؼشع فٟ ٘زا اٌّم١بط اٌٝ اٌى١ف١بد اٌؼ١ٍّخ  ٚعٛف  ٕب وً ٌذبٌٗ ٚظشٚف ِؤعغزٗ ػ١ٍٕب اْ ٔؼذ أفغٕب ال ٔجبص  ِششٚع ِذسعزٌزا                          

ِٓ أجٍٙب رُ اػزّبد  اٌزٟ اٌغب٠بد  ٚرٕف١زٖ ثٛاعطخ ػ١ٍّبد ِذسٚعخ رذمك ا٘ذاف اٌّششٚع ٚ إٔجبصٖٚاٌزؼشع اٌٝ ِشادً ّذسعخ اٌإلػذاد ِششٚع  اٌزطج١م١خ 

 اٌؼًّ ثّششٚع اٌّؤعغخ   

 

 ِفَٙٛ اٌّششٚع   

اٌٝ االِبَ  ِؼٕٝ اٌمبء  اٚ سِٟ شئٟ اٌّذذصخ فٟ اٌٍغخ اٌفشٔغ١خ ٚاشزمبلٙب اٌٍغٛٞ ِٓ وٍّخ اْ وٍّخ ِششٚع ِغزّذح ِٓ وٍّخ      

:   فٟ ِؼجُ اٌٍغخ ٚاالػالَ ( ِٓ د١ش اٌذالٌخ اٌٍغ٠ٛخ ٌٙب صالس ِؼٕٟ )  



    ٚ    ِٓ عٛسح اٌّبئذح  84 .......ا٠٢خٌىً ِٕىُ جؼٍٕب ششػخ ِٕٚٙبجب.......فؼً ششع اٞ عٓ شش٠ؼخ )ـ اٌّششٚع ِب عٛلٗ اٌششع ِٓ  

( اٌشٛسٞ ِٓ عٛسح  77ا٠٢خ اٚد١ٕب ا١ٌه....................   ٚ اٌزٞششع ٌىُ ِٓ اٌذ٠ٓ ِب ٚطٝ ثٗ ٔٛدب   

اٌّغذد  ٔمٛي ششػذ اٌشِبح إرا عذدد ٚطٛثذ : ٚ اٌّششٚع     

ِب ثذأد ثؼٍّٗ أٞ ششػذ فٟ ػٍّٗ  اٌّششٚعٚ    

ِٕشٛد .رٛلغ اجشائٟ ٌّغزمجً –ٚاٌجبدش االٔضشثٌٛٛجٟ اٌفشٔغٟ ثٛر١ٕٟ اػزجش اٌّششٚع   

 

 ػٍٝ اٌّغزٛٞ اٌؼٍّٟ  رؼذدد رؼبس٠ف اٌّششٚع ٚاٌزٟ ٍٔخظٙب فٟ ِب ٠ٍٟ 

  ِششٚع اٌّؤعغخ إؽبس ِٕٙجٟ ٚخطخ ػ١ٍّخ فشػزٙب اٌذبجخ ٌالٔزمبي ِٓ ٚػغ لبئُ ال ٠ذظٝ  ثبٌمجٛي ٚاٌشػٝ اٌٝ ٚػغ جذ٠ذ ادغٓ 

ف١ٙب ٚفٟ اال٘ذاف اٌزٟ دذدرٙب اٌّؤعغخ ٌٕفغٙب ثّشبسوخ ِٚغبّ٘خ ج١ّغ اٌفبػ١ٍٓ  كخطخ ِزىبٍِخ اٌؼٕبطش ٌزذم١ أٙب . ِشغٛة ف١ٗ

رأخز فٟ اٌذغجبْ اٌّذ١ؾ  اٌّزبدخ ٚاٌّّىٕخ  ٚ٘زا ثؼذ رشخ١ض دل١ك ٚػجؾ ِذىُ ٌىً االِىب١ٔبد ٚاٌّٛاسد اٌّبد٠خ ٚاٌجشش٠خ  ِذ١طٙب ,

اٌّذسعٟ ٚاٌج١ئخ اٌخبسج١خ ,ٚرٕظُ رفبػالد وً اٌّزؼب١ٍِٓ ٚرج١ٓ االدٚاس ٚاٌظالد١بد ٚاٌّغؤ١ٌٚبد ٚال ثذ أْ ٔشوض ػٍٝ أْ اٌز١ٍّز ٠ٕجغٟ أْ 

٠ىْٛ ٘ٛ اٌّذٛس االعبعٟ ٚدجش اٌضا٠ٚخ  ٚاٌّغزف١ذ ِٓ  ٘زا اٌٛػغ إٌّشٛد  إر ال شه اْ اٌش٘بْ االوجش ٘ٛ سفغ اٌّشدٚد اٌذساعٟ 

  اٞ رذم١ك ٔزبئج افؼً وّب ٚٔٛػب \ٚرذم١ك جٛدح اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزم١ًٍ ِٓ ٚؽئخ اٌفشً اٌذساعٟ 

 

 

  



 ا٘ذاف ِششٚع اٌّؤعغخ   

اٌّزؼ١ٍّٓ ٚٚالغ اٌّذسعخ ٚاٌّذ١ؾ  ِغزٜٛـ اٌّغبّ٘خ فٟ رذم١ك اال٘ذاف اٌٛؽ١ٕخ ِغ ِشاػبح     

اٌغٍج١خ ٚاٌشفغ ِٓ ٔزبئج اٌزذظ١ً اٌذساعٟ . اٌغٍٛو١بدـ سفغ ِغزٜٛ اٌزؼ١ٍُ ٚفؼب١ٌخ اٌّؤعغخ ِٓ خالي اٌذذ ِٓ ٔغت اٌفشً اٌذساعٟ ِٚٓ   

ـ ر١ّٕخ ِٕٙج١خ اٌزغ١١ش اٌجّبػٟ ثٛاعطخ رفؼ١ً آ١ٌبد اٌّشبسوخ فٟ ارخبر اٌمشاس .   

بدساد ٚاالثزىبس ٚر١ّٕخ اٌّٛا٘ت .ـ اصد٘بس آ١ٌخ اٌزخط١ؾ اٌجّبػٟ فٟ اٌّؤعغخ ٚرشج١غ اٌّج  

   .رؼجئخ اٌفبػ١ٍٓ ٚاٌششوبء دٛي اٌّؤعغخ ٚا٘ذافٙب 

 

 ششٚؽ ثٕبء اٌّششٚع    

ـ ِشاػبح  اال٘ذاف اٌٛؽ١ٕخ ٚإٌظٛص اٌزشش٠ؼ١خ ٚاٌزٕظ١ّ١خ .   

 ـ االخز فٟ اٌذغجبْ االِىب١ٔبد اٌجشش٠خ ٚاٌّبد٠خ اٌّزبدخ فٟ اٌّؤعغخ ٚخظٛط١خ اٌّؤعغخ .

 ـ سعُ ا٘ذاف ٚالؼ١خ رٕغجُ ِغ اِىب١ٔبد اٌّؤعغخ اٌّزوٛسح لجٍٗ 

 ـ اٌذلخ ٚاٌٛػٛح فٟ اٌؼ١ٍّبد اٌّغجٍخ وّذٛس أشطخ ١ِٛ٠خ فٟ اٌّؤعغخ .

ـ اػزّبد ِؤششاد ٚاػذخ ِٚؼب١٠ش دل١مخ رغزخذَ ثغالعخ فٟ ل١بط ٚرمذ٠ش اٌزمذَ فٟ أجبس االػّبي ٚاالٔشطخ ٚاٌذىُ ػ١ٍٙب ِشد١ٍب اٚ 

.فٟ وً اٌظشٚف ٚفٟ االجبي اٌّذذدح ٌزم١١ُ اٌّششٚع رم١١ّٙب   

  



 اٌّذبٚس االعبع١خ ٌّشبس٠غ اٌّؤعغبد  : 

اٌج١ذاغٛج١خ ٠جت اْ رذؼٟ ثبأل٠ٌٛٚخ فٟ اٌّذبٚس ٟ٘ رذغ١ٓ إٌزبئج اٌّذسع١خ ٚاٌشفغ ِٓ اٌّشدٚد اٌذساعٟ فبْ  االو١ذح ٌّب وبٔذ اٌذبجخ 

  : ٟ٘ اٌّؤعغبدذبٚس اٌزٟ رذٚس ػ١ٍٙب ِشبس٠غ ّٚاٌاػذاد ِشبس٠غ اٌّؤعغبد  

 اٌج١ذاغٛج١خ ـ اٌزشث٠ٛخ ـ ِب١ٌخ ِٚبد٠خ ـ د١بح ِذسع١خ ـ ػالئم١خ اػالَ ٚارظبي 

 

 ِٕٙج١خ اػذاد ِششٚع اٌّؤعغخ: 

  اٚال : رشى١ً فش٠ك اٌم١بدح  اٌزٞ ٠زٛفش وً ػؼٛ ف١خ ػٍٝ ِٛاطفبد : االٔزّبء ٌٍّؤعغخ ٚاالعزؼذاد ٌٍؼًّ اٌجّبػٟ ٚاٌشغجخ فٟ رمذ٠ُ 

ٚ٘زا ال ٠ؼفٟ ثبلٟ اٌششوبء ِٓ ِغؤ١ٌٚخ اٌّشبسوخ ٚاٌزفبػً ِغ االٔشطخ  رجؼب ٌٍؼ١ٍّبد ٚاٌىفبءح ٚاٌزطٛع ٚاٌذّبط االػبفخ ٌٍّؤعغخ 

  اٌّجشِجخ فٟ اٌّششٚع .

 صب١ٔب : رشخ١ض ٚػؼ١خ اٌّؤعغخ 

 َٔؼُٙ ثذنك جًغ كم انجٛبَبد ٔانًؼطٛبد انًزرجطخ  ثبنجٛئخ انذاخهٛخ ٔانخبرجٛخ نهًؤسسخ ثغزع رذذٚذ َمبط انمٕح َٔمبط انضؼف ٔيب انفزص  

  انًزبدخ انزٙ ًٚكٍ اسزغالنٓب نظبنخ انًؤسسخ ٔيب انزٓذٚذاد انزٙ ٕٚجٓٓب انًشزٔع رجُجب نإلخفبق  

. 
 
 
 
 
 



   :-ٌٍّؤعغغخ اٌذاخ١ٍخ اٌج١ئخ ث١بٔبد أ

 

 اٌّؤعغخ   7 

 ..حضرٌةشبه رٌفٌة , ، رٌفٌة  : المؤسسة وضعٌةـ   
 ؛. مطعم ، مراحٌض ، قاعات : للمؤسسة التحتٌة البنٌةـ 
 ؛....... الجمعٌات ، النوادي ، المالعب : المؤسسة من القرٌب المحٌطـ   
 ؛ التالمٌذ سكنى عن المؤسسة بعدـ 
 ؛ منهم اإلناث ونسبة بالمؤسسة التالمٌذ عددـ 

 .) االكتظاظ نسبة ( قسم بكل التالمٌذ عددـ 
 
 
 
 :ثبٌزال١ِز خبطخ ّؼط١بدـ ـ 5

 

 ؛ واالنقطاع الغٌاب سبن  ـ   
 ؛ والمستوى والجنس السن حسب والرسوب النجاح نسب  ـ   

 ؛) إجمالً ، تكوٌنً ، تشخٌصً ( بالتقوٌمات خاصة معلومات ـ    
 ـ نتائج التالمٌذ مادة بمادة   

 ـ النتائج المدرسٌة ونسب النجاح فً كل سنة دراسٌة مادة بمادة    
 ؛ التحكم فً ضعفا تعرف التً والموارد فٌها المتحكم الموارد أي تحدٌد   

 .  األساتذة تلقاه الذي األساس التكوٌن نوعـ     
 
 
 
 



  :ثبألعبرزح ِزؼٍمخ ّؼٍِٛبدـ  3

 

 ؛ مستمرة وتكوٌنات أساسً تكوٌن من استفادوا الذٌن األساتذةـ     
 فً تطبٌقها على والقدرة التدرٌس تقنٌات و الحدٌثة البٌداغوجٌات من التمكن مستوىـ      

 ؛ القسم
 ؛..... المؤسساتً والدعم الموازٌة األنشطة فً االنخراط درجةـ      
 ؛ المؤسسة خارج معوٌاج نشاطا ٌمارسون الذٌن األساتذة نسبةـ      
 ؛واالتصال اإلعالم تكنولوجٌا من األساتذة تمكن مدىـ      
 . والدعم التقوٌم مجال فً كفاٌاتهمـ      

 
   :–ٌٍّؤعغخ اٌخبسج١خ اٌج١ئخ ث١بٔبد ة

 - درجة ، لألسر والثقافً اقتصادي السوسٌو الوضع : اآلباء تخص معلوماتـ   

 ؛ اآلباء جمعٌة وتفعٌل تأسٌس وفً المؤسسة مجالس فً انخراطهم

j منجزاتها و أنشطتها ماهً ، تواجدها حالة وفً ، عدمه من تواجدها : االولٌاء جمعٌة 

 السنوي؛ وبرنامجه
 ـ المحٌط  الثقافً والجمعوي للمؤسسة ,  
 . وتعاونهم مع المؤسسة  المحتملون الشركاء و الدائمون الشركاء ـ وضعٌة 
 

 ٌنبنً التً األساس و اللبنة تشكل ألنها ،المشروع مراحل أهم من التشخٌص مرحلة إن
 محالة ال سٌؤثر أدواته، و التشخٌص بتقنٌات اإللمام عدم أو ضعف أو تقصٌر وأي علٌها،

 مشارٌع فشل فً األساسٌة األسباب منإنه  .المشروع مراحل نجاح على
 على والقدرة اإللمام هذه الخطوة من مشروع المؤسسة تتطلب حٌث .ي المؤسسة
 الوثائق ،المقابلة ،المالحظة ،االستمارة ( والمعلومات البٌانات جمع تقنٌات توظٌف
 القدرة بٌانٌة ثم  رسوم إلى وتحوٌلها جداول، فً وتصنٌفها وترتٌبها ).... الرسمٌة



 منها واالنطالق والتهدٌدات، والفرص الضعف ونقط القوة نقط الستنتاج قراءتها على
 .األولوٌات وترتٌب لتحدٌد
 بكل ٌحٌط دقٌق تشخٌص على باألساس ٌنبنً الجٌد االستراتٌجً التخطٌط إن نقول ولهذا،

 جلٌة ، واضحة صورة تكوٌن أجل من ، ودراستها تحلٌلها المراد والمجاالت الجوانب
 ال تحدٌد لنخلص .التعلٌمٌة المؤسسة واقع عن وموضوعٌة

 

 ؛ األنشطة وأجرأة األهداف تحقٌق على تساعد التً:  القوة نقطـ 
 ؛ األولوٌات القٌادة فرٌق ٌختار بٌنها من والتً :  الضعف نقطـ 
 تمثل والتً المؤسسة عن الخارجة اإلمكانات وهً :  الفرصـ 

 ؛ للمشروع إضافٌا دعما              
 المشروع ٌواجهها أن ٌمكن ، ومخاطر معٌقات تشكل التً :  التهديداتـ 

 .السلبٌة وآثارها مخاطرها من والتقلٌل تالفٌها وٌكون تحدٌدها من اجل  
 . للمؤسسة الداخلية بالبيئة مرتبطة الضعف ونقط القوة نقط        

    .للمؤسسة الخارجية بالبيئة مرتبطة والتهديدات الفرص         
 

 تصاغ نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات في جدول تفصيلي 

 التهديدات   الفرص  نقاط الضعف  نقاط القوة 

 خاصة بالتالميذ× 
 ـ خاصة باالساتذة 

 بالمدرسة 
 المحيط

 التالميذ 
 االساتذة 
 المدرسة 

 المحيط

ما هي فرص النجاح 
في تطبيق المشروع 

 ما االضافة اليه ؟

ما التهديدات التي 
يجب تالفيها منذ 

 البداية 

 



 من انطالقا المشروع أولوٌات تحدٌد خالل من لتجاوزها، الفرٌق سٌتدخل والتً الرئٌسٌة، للعقبات المتبصر االختٌار مرحلة إنها             
 ، وضعفها قوتها بمواطن الحالية والوضعية المنشودة الوضعية بٌن الموجودة الفروق عنها كشفت التً المستعجلة واألولوٌات الحاجات

  بمؤشرات قياسها . مرفقة
 

 ثالثا مرحلة تحديد االولويات
 

 : ان التشخٌص وتحلٌل البٌانات ٌسمح بتحدٌد االولوٌات مرتبة  من األهم  الى المهم الى االقل اهمٌة 
 كحد اقصً 3 غلى 2 من ، ألولوٌاتمن امحدود  عدد  ُٛظت انجٓذ ػهٗ يؼبنجخن

 فً تحقٌق اهداف المدرسة فً نطاق مهام النظام التربوي الرئٌسٌة المعٌقات حول األولوٌات تتمحور
 .العقبات هذه على للتغلب إمكانٌاته كل استحضاروٌتعٌن على فرٌق القٌادة ـ 
 

 بتدائٌةالٌكم بعض االولوٌات والمحاور التً ٌمكن ان ٌتضمنها مشروع المدرسة اال
 
 التعبير الكتابي في الفحص ؛ القراءة و الكتابي التعبير كفايتي تنمية ـ

 ؛ الشفهي التواصل و التعبير كفايتي تنمية ـ

 - ؛ المشكلة الوضعيات حل في الرياضياتية الموارد توظيف على القدرة إكساب ـ

 الحميدة وقيم المجتمع والتربية الصحيحة ( السلوكيات)تعزيز -المدنية السلوكات تنميةـ 

 ان هذه االولٌات ٌجب ان تتحول من اهداف عامة الى اهداف خاصة ممكنة التحقٌق على ارض الواقع وقابلة للمالحظة والقٌاس 
. 

 : ِضبي

 - .المشكلة الوضعيات حل في الرياضياتية الموارد توظيف على القدرة تطوير : األ٠ٌٛٚخ

 ؛ والمطلوب المعطى بٌن التمٌٌز على قادرا المتعلم ٌكون أن : 1 خبص ٘ذف
 – مشكلة وضعٌة حل على الخامس المستوى نهاٌة فً قادرا ٌكون أن : 2 خبص ٘ذف

 ؛ والقٌاس والهندسة باألعداد المرتبطة موارده باستعمال



 .والقسم المجموعة فً رفاقه مع إنتاجه ٌتقاسم أن : 3 خبص ٘ذف
 

 إلى حاجة فً األخرى هً تبقى التً ، الخاصة األهداف مستوى إلى ) العامة األهداف ( األولوٌات مستوى من التدرج إن              
 أرض على األهداف تحقق مدى على والحكم والقٌاس للمالحظة قابل مستوى إلى نتدرج أننا أي     ؛ قٌاسهال ومؤشرات معايير إلى ترجمتها

  الواقع
 مجاالت فً المدرسً األداء تقوٌم وبالتالً ، األهداف تحقق مدى على لحكماداة توظف فً ا المؤشرات تعتبر ، المنطلق هذامن              

 وفً ازمنة محددة .محددة
 

 القراءة بمهارات مرتبطة لمؤشرات مثال             
 مكتبة فً المتعلمٌن انخراط درجة ، المعارة الكتب ملخصات عدد ـ المدرسة مكتبة من  المعارة الكتب نسبة ،القراءة نقط معدالت       

 .القسم
 
 
 

  رابعا مرحلة التنفيذ
 

 انُٕاٚب ٔ انزظٕراد نكم انٕالغ أرع ػهٗ انزُشٚم يزدهخ رأرٙ األَشطخ، ٔرخطٛظ األٔنٕٚبد رذذٚذ ٔ انزشخٛض يزدهخ ثؼذ                     

ٔرذذٚذ  انًٓبو ٔرُسٛك انًٕارد ٔاسزؼًبلاالَشطخ ٔاالػًبل   زُظٛىثٕضغ ثطبلبد انؼًهٛبد نرزسى  انٕالغ أرع ػهٗ . يزدهخ ػًهٛخ   انًؼهُخ

  .ٔ انًسؤٔنٛبد ٔ االدٔار ٔانًٓبو 

ٔرٕثٛك انًُجشاد ٔاالجزٓبداد  ٔانزجبرة ٔانخجزاد انًؼهٕيبد ٔرمبسى ٔانزفبػم انزٕاطم رفؼٛم ٚجت انًزدهخ ْذِ إلَجبح                      

 .ٔسٛز االػًبل نُؼٕد انٛٓب ٘ يزدهخ انزمٕٚى 

  

 اػذاد ثطبلبد رمُٛخ نهؼًهٛبد انزٙ رؼبنج االخزالالد انزٙ ثُٛٓب  انزشخٛض ٔدظٛذ  ثبألٔنٕٚخ فٙ يشزٔع انًؤسسخ 



 ثطبلخ رم١ٕخ ٌؼ١ٍّخ رّضً ادذ ا٠ٌٛٚبد اٌّششٚع  

 رلًٓب   ػُٕاٌ انؼًهٛخ

  َٕع  انؼًهٛخ

  ْذف انؼًهٛخ

 ِالدظخ ٚل١بط اٌٛػؼ١خ ـ 

  انٕضؼٛخ انًُشٕدح )ْذف انؼًهٛخ( انُسجخ  انٕضؼٛخ االثزذائٛخ )ٔضؼٛخ االَطالق (

 

 

 

   

 ـ االٔشطخ ٚاٌٛعبئً اٌّغزؼٍّخ  ٌزذم١ك اٌٙذف 

 يذطبد انزمٕٚى  يؤشزاد انزمٕٚى انًسؤٔل انٕسبئم  االَشطخ انًجزيجخ رلى

      

      

      

      

 انًزبثؼخ ٔانزمٕٚى 

 رذذٚذ اسجبة االخفبق فٙ رذمٛك انٕضؼٛخ انًُشٕدح ثى انزؼذٚم فٙ يكَٕبد انؼًهٛخ 

10  

10  

10  

 



 ايثهخ : نُُجش يؼب ثطبلزٍٛ رمُٛزٍٛ نؼًهٛزٍٛ فٙ يشزٔع يؤسسخ اثزذائٛخ 

 رطٕٚز كفبءح انزؼجٛز انشفٕ٘ ٔانمزاءح ػُذ رهًٛذ انسُخ انخبيسخ اثزذائٙ .  10  

 ثذم انٕضؼٛبد انًشكهخ فٙ انزٚبضٛبد رًُٛخ انكفبءاد انًزؼهمخ  10 

 

 فٟ اٌؼًّ ثّششٚع اٌّؤعغخ ٚرٕش١ؾ اٌّجّٛػبد دٚس االػالَ ٚاالرظبي 

نالرظبل ٔاالػالو دٔر ثبرس فٙ رُفٛذ يشزٔع انًؤسسخ اَّ ٚضغ كم ػضٕ يٍ فزٚك انمٛبدح فٙ رٕاطم دائى يغ سٛز االَشطخ               

 يُبانًجزيجخ ٔيذٖ انسٛز َذٕ رذمٛك االْذاف نذا ٚزٕجت ػهٗ فزٚك االطالع ػهٗ اًْٛخ االػالو ٔاالرظبل ٔإَاػّ ٔٔسبئهّ َٔخض ثبنذكز 

فزٚك انمٛبدح ػهٗ اسزؼًبل االػالو اٜنٙ ٔاألَززَذ كًب ٚهؼت انؼًم انجًبػٙ ٔسجم لٛبدح انًجًٕػبد َذٕ رذمٛك انٓذف ثذًبص لذرح ػضٕ 

 . ثؼٛذا ػٍ انغزٔر ٔاالَبَٛخ  ٔرزكٛش 

 


