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أوالً  :انزشكُم وانهُكم انزُظًٍُ
نهىحذح
رشكُم انىحذح اإلداسَخ نخذيخ انًجزًغ ورًُُخ انجُئخ
سئٛظ يدهظ اإلداسح

عًٛذ انكهٛخ

َبئت سئٛظ يدهظ اإلداسح

ٔكٛم انكهٛخ نؾئٌٕ خذيخ انًدزًع ٔرًُٛخ انجٛئخ

يذٚش انٕزذح

د /هبسق يسًذ يقطفٗ

ندُخ يؾشٔعبد خذيخ انًدزًع ٔرًُٛخ انجٛئخ

و /يٛغشح يسًذ عجذ انعضٚض
و /اُٚبط ٕٚعف عثًبٌ

ندُخ االرقبالد ٔانًؤرًشاد

و /عبنٗ اثٕ سٚؾخ
ؿ /اًٚبٌ اثشاْٛى انجش٘

ندُخ ؽئٌٕ انٕزذاد راد انطبثع انخبؿ

ؿْ /ذٚش يسًذ فؤاد
ؿ /اًٚبٌ األَٕس

ندُخ لٕاعذ انجٛبَبد

ؿ /اًٚبٌ يأيٌٕ انخطٛت
أ /فزسٗ عدٛجخ

(عنٕاً)
)عنٕاً)
)عنٕاً)
(عنٕاً)
)عنٕاً)
)عنٕاً)
(عنٕاً)
(عنٕاً)

أعًبل انغكشربسٚخ

انغٛذح /يشفذ رٕفٛك رٕفٛك
األَغخ /يٗ يس ٙعجذ انغزبس

(عنٕا)
(عنٕا)

ٔٚؾتتتزشن عتتتذد يتتتٍ هتتت ة انكهٛتتتخ فتتت ٙاخزًبعتتتبد انٕزتتتذح ٔأَؾتتتطزٓب انًخزهفتتتخ ٔٚتتتزى عمتتتذ اخزًتتتب دٔس٘ فتتتٙ
األعجٕ األٔل يٍ كم ؽٓش ثشئبعخ عًٛذ انكهٛخ نًزبثعخ أَؾطخ انٕزذح ٔ رمًٓٛٛب.
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ثبَُب ً  :اخزظبطبد انىحذح
نجُخ يششوػبد خذيخ انًجزًغ ورًُُخ انجُئخ
انعًم عهٗ انسقٕل عهٗ رًٕٚم رار ٙنهكهٛخ ٔاثزكبس عجم خذٚذح نضٚبدح انًٕاسد انًبنٛخ نٓب
إعذاد خطو انًؾشٔعبد ٔانذساعبد انزطجٛمٛخ انز ٙرخذو يدبالد انجٛئخ ٔيزبثعخ رُفٛزْب
إعذاد ٔيزبثعخ انزمبسٚش انًبنٛخ ٔانفُٛخ انخبفخ ثبنًؾشٔعبد انًًٕنخ
انزُغٛك يع ْٛئبد انًدزًع انًذَٔ ٙيخزهف اندٓبد انًٓزًخ ثًدبالد انجٛئخ ٔانًدزًع
اإلؽشاف عهٗ انًظٓش انعبو انذاخهٔ ٙانخبسخ ٙنهكهٛخ ٔيزبثعخ رُفٛز أعًبل انقٛبَخ ٔزًبٚخ انجٛئخ اندبيعٛخ
نجُخ االرظبالد وانًؤرًشاد
رُظٛى انًؤرًشاد ٔانُذٔاد انعهًٛخ ٔانًسبمشاد ٔٔسػ انعًم انز ٙرغزٓذف خذيخ انًدزًع ٔرًُٛخ انجٛئخ ٔانز ٙرُظًٓب انكهٛخ
اإلؽشاف عهٗ انًٕلع اإلنكزشَٔ ٙنهكهٛخ ٔرسذٚثّ ثبعزًشاس
إفذاس َؾشاد ثٛئٛخ دٔسٚخ داخم انكهٛخ
انًؾبسكخ ف ٙإلبيخ األعجٕ انجٛئ ٙندبيعخ هُطب
انًؾبسكخ ف ٙاإلعذاد ٔ انزُظٛى نسفم انخشٚد ٍٛانغُٕ٘

نجُخ شئىٌ انىحذاد راد انطبثغ انخبص
يزبثعخ ؽئٌٕ انٕزذاد راد انطبثع انخبؿ ٔإخشاء انزمٛٛى انذٔس٘ نٓب
عشك انًؾشٔعبد ٔانًٕمٕعبد انز ٙرشد يٍ ٔإنٗ انًشاكض ٔانٕزذاد راد انطبثع انخبؿ انزبثعخ نهكهٛخ ٔيزبثعخ رُفٛزْب
انعًم عهٗ رغٕٚك خذيبد ٔيُزدبد انٕزذاد راد انطبثع انخبؿ عٍ هشٚك االرقبل انًجبؽش يع اندٓبد انًعُٛخ أٔعٍ هشٚك
انًعبسك رغٕٚمٛخ

نجُخ لىاػذ انجُبَبد
إعذاد ٔرسذٚش لٕاعذ ثٛبَبد عٍ اندٓبد ٔانٓٛئبد انًعزًذح ثبنكهٛخ
زقش كبفخ انجٛبَبد انخبفخ ثبنعبيهٔ ٍٛاألخٓضح ٔانًعذاد ثبنٕزذاد راد انطبثع انخبؿ

ثبنثبً :األهذاف انؼبيخ نهىحذح
رهجٛخ يزطهجبد عٕق انعًم
إعذاد دساعخ نزسذٚذ االززٛبخبد ٔ انًؾبكم انًدزًعٛخ
ٔمع خطخ لقٛشح ٔهٕٚهخ انًذٖ رعزًذ عهٗ اززٛبخبد انًدزًع
انًؾبسكخ ف ٙاألَؾــطخ انًمزشزخ ف ٙيدبل خذيخ انًدزًـــع ٔرًُٛخ انجٛئــخ
انًؾبسكخ ف ٙصٚبدح يقبدس دخم انكهٛخ ٔيٕاسدْب انًبنٛخ يٍ خ ل رًُٛخ ٔرطتٕٚش انختذيبد انًمذيتخ يتٍ خت ل انٕزتذاد راد انطتبثع
انخبؿ
دعى االرقبل يع كبفخ األهشاف انًدزًعٛخ
لٛبط ٔرمٛٛى سمب يُظًبد عٕق انعًم ٔانًدزًع انًذَ ٙعٍ أداء انًؤعغخ ٔيغزٕٖ خشٚدٓٛب ثبنزُغٛك يع ندُخ االعزجٛبَبد
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رهجُخ يزطهجبد عىق انؼًم
انشز د إنٗ ؽشكبد األدٔٚخ
عًم ثشٔرٕكٕالد يع انؾشكبد ننًبٌ رذسٚت انط ة ثكفبءح عبنٛخ
رفعٛم انًقُع انزعه ًٙٛثبنكهٛخ
عًم ثشايح رٕخٛٓٛخ نط ة انكهٛخ نًغبعذرٓى عهٗ اخزٛبس فشفخ انعًم انز ٙرُبعجٓى ف ٙيدبل انقٛذنخ
انزٕافم يع عٕق انعًم يٍ خ ل عًم دساعبد اعزمقبئٛخ يزطهجبرّ

إػذاد دساعخ نزحذَذ االحزُبجبد و انًشبكم انًجزًؼُخ
األيشاع انًُزششح  :يثم االنزٓبة انكجذ٘ انٕثبئ - ٙانغشهبٌ  -انفؾم انكهٕ٘
انًًبسعبد انغُئخ :يثم اإلديبٌ ٔانزذخٔ ٍٛرهٕس انًبء ٔانٕٓاء (عٕادو يقبَع انغًبد – زشق لؼ األسص) ٔعٕء اعزخذاو األدٔٚخ
يزطهجبد عىق انؼًم  :نزسذٚذ يسزٕٖ انًمشساد ٔاالردبْبد انجسثٛخ

وػغ خطخ لظُشح وطىَهخ انًذي رؼزًذ ػهً احزُبجبد انًجزًغ
ثُب ًء عهٗ َزبئح دساعخ االززٛبخبد انًدزًعٛخ
ٚزى عًم خذٔل صيُ ٙنٓب ٔيعبٛٚش نًزبثعخ أداء انكهٛخ ف ٙرُفٛزْب

انًشبسكخ فٍ األَشــطخ انًمزشحخ فٍ يجبل خذيخ انًجزًـــغ ورًُُخ انجُئــخ
رُظٛى انمٕافم انطجٛخ ثبنًؾبسكخ يع ثبل ٙكهٛبد ف ٙيدبل انشعبٚخ انقسٛخ
انًغبًْخ ف ٙلٕافم انزجش ثبنذو ثبالؽزشان يع ٔصاسح انقســـخ ٔ زً د انزجش ثبنذو ثذاخم انكهٛخ
انًغبًْخ ف ٙزً د انزٕعٛخ مذ األيشاك انًُزؾشح ٔكٛفٛخ انٕلبٚخ يُٓب أٔ انزؾخٛـ انًجكش نٓب
انًغبًْخ ف ٙعًهٛبد انزؾدٛش ٔانُظبفخ ثبنًدًع انطجٔ ٙزٕل انكهٛبد
انًغبًْخ ف ٙعًم ان فزبد انخبفخ ثبنزٕعٛخ ثأخطبس انزذخ ٍٛداخم أسٔلخ ٔهشلبد انكهٛخ
رسذٚش انغدم انجٛئ ٙنهكهٛــخ
االززفبل ثٕٛو انٛزٛى
عًم دٔساد رذسٚجٛخ نهط ة ف ٙيدبل انزًُٛخ انجؾشٚخ ٔ انًُٓٛخ ثبنزُغٛك يع ندُخ انزذسٚت ثبنكهٛخ
إلبيخ يغبثمخ نهمشﺁٌ انكشٚى
إلبيخ يغبثمبد سٚبمٛخ ث ٍٛانط ة
إلبيتتتخ َتتتذٔاد انزٕعٛتتتخ انجٛئٛـتتتـخ ٔاإلسؽتتتبدٚخ ٔ :رغتتتزهضو ْتتتزِ انُتتتذٔاد اإلعتتت ٌ عُٓتتتب لجتتتم انًٕعتتتذ انًستتتذد ثٕلتتتذ كتتتبفٔ ٙرسذٚتتتذ
فشٚتتتك عًتتتم نإلؽتتتشاف عهٓٛتتتب ٔرسذٚتتتذ انًسبمتتتشٔ ٍٚعًتتتم يطٕٚتتتبد خبفتتتخ ثبنُتتتذٔح ٔكزبثتتتخ انزٕفتتتٛبد َٔؾتتتشْب عهتتتٗ يٕلتتتع
انكهٛخ ٔيؾبسكخ انط ة ٔأعنبء ْٛئخ انزذسٚظ فْ ٙزِ انُذٔاد
رسذٚش دنٛم انكهٛخ رٕصٚعّ داخم ٔخبسج انسشو اندبيعٙ
إعذاد َؾشاد ٔرٕصٚعٓب عه ٙأفشاد انًدزًع انًذَ ٙانًسٛو (يثم َؾشاد انزعهٛى انقٛذن ٙانًغزًش) ثبنهغز ٍٛاالَدهٛضٚخ ٔانعشثٛخ
إعذاد يد د زبئطٛخ راد يٕمٕعبد ثٛئٛخ يزعذدح نهزٕعٛخ

انًشبسكخ فٍ صَبدح يظبدس دخم انكهُخ ويىاسدهب انًبنُخ يٍ خالل رًُُخ ورطىَش انخذيبد انًمذيخ يٍ خالل
انىحذاد راد انطبثغ انخبص
يشاخعخ انٓٛكم انزُظ ًٙٛنهٕزذاد ٔرٕمٛر انزٕفٛف انٕظٛف ٙنألفشاد
عًم يطٕٚبد رسٕ٘ األَؾطخ ٔانخذيبد انز ٙرمذيٓب انٕزذاد َٔؾشْب ث ٍٛكبفخ األهشاف انًدزًعٛخ
رُظٛى يعبسك رغٕٚمٛخ داخم انكهٛخ نجعل اندٓبد انخذيٛخ ٔاإلَزبخٛخ ثبنًدزًع
انزعبلذ يع ثعل انؾشكبد ثسك االَزفب إللبيخ يُبفز ثٛع يؤلزخ داخم انسشو اندبيعٙ
رسقٛم يمبثم نهخذيبد انز ٙرمذيٓب انكهٛخ يثم ( اعزخشاج ؽٓبداد نهذٔساد انزذسٚجٛخ  /انخذيبد االنكزشَٔٛخ نزُغٛك ه ة انثبَٕٚخ
انعبيخ) عٍ هشٚك اإلؽشاف عهَ ٙبد٘ ركُٕنٕخٛب انًعهٕيبد
انزشٔٚح نهخذيبد عٍ هشٚك دعى االرقبل ثبألهشاف انًدزًعٛخ انًغزفٛذح ٔرُظٛى نمبءاد يعٓى
إَؾبء فٛذنٛخ خبفخ ثكهٛخ انقٛذنخ  -خبيعخ هُطب ثبنزعبٌٔ يع انٓٛئخ انعبيخ نهزأي ٍٛانقسٙ
إَؾبء ثٛذ خبؿ ثزشثٛخ انسٕٛاَبد انخبفخ ثألغبو انكهٛخ
رفعٛم انًقُع انزعه ًٙٛانخبؿ ثبنكهٛخ
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دػى االرظبل يغ كبفخ االطشاف انًجزًؼُخ
رًثٛم أفشاد يٍ انًدزًع ف ٙيدهظ انكهٛخ ٔثعل انهدبٌ انًُجثمخ
نمبءاد عذٚذح يع يًثه ٍٛنألهشاف انًدزًعٛخ
يؾبسكخ األهشاف انًدزًعٛخ ف ٙرذسٚت انط ة
يؾبسكخ األهشاف انًدزًعٛخ ف ٙرٕفٛش فشؿ عًم نهط ة (إعذاد يهزمٗ رٕظٛف)ٙ
عًم ثعل أعنبء ْٛئخ انزذسٚظ كًغزؾبس ٍٚنؾشكبد األدٔٚخ

لُبط ورمُُى سػب يُظًبد عىق انؼًم وانًجزًغ انًذٍَ ػٍ أداء انًؤعغخ ويغزىي خشَجُهب ثبنزُغُك يغ
نجُخ االعزجُبَبد
إخشاء اعزجٛبَبد ٔرٕصٚعٓب عهٗ كبفخ يُظًبد عٕق انعًم
رسهٛم ْزِ االعزجٛبَبد
يُبلؾخ االعزجٛبَبد ٔعشمٓب عهٗ يدهظ انكهٛخ
رسذٚش خطخ خذيخ انًدزًع ثُبء عهْ ٙزِ انُزبئح
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خطخ انكهُخ فٍ يجبل خذيخ انًجزًغ ورًُُخ انجُئخ
رعزًتتتذ خطتتتخ انكهٛتتتخ فتتت ٙيدتتتبل خذيتتتخ انًدزًتتتع ٔرًُٛتتتخ انجٛئتتتخ عهتتتٗ ﺁنٛتتتبد ٔامتتتسخ نزسذٚتتتذ اززٛبختتتبد
انكهٛتتتتخ ٔانًدزًتتتتع انًستتتتٛو زٛتتتتش رتتتتى إختتتتشاء دساعتتتتخ رنتتتتًُذ أْتتتتى االززٛبختتتتبد ٔانًؾتتتتبكم انسمٛمٛتتتتخ نهكهٛتتتتخ
ٔانًدزًع.
ٔرُمغى انخطخ إنٗ يسٕس ٍٚسئٛغ: ٍٛٛ
 أَشطخ لظُشح األيذ (عُٕٚخ أٔ ألم)
 أَشطخ طىَهخ األيذ (أكثش يٍ عُخ ززٗ خًظ عُٕاد)
أَشطخ لظُشح األيذ
يؤششاد األداء
صيٍ انزُفُز وانًغئىل ػُه
انُشبط
أوالً  :أَشطخ رهذف إنً رهجُخ يزطهجبد عىق انؼًم
عُٕٚبً
يعذالد االؽزشان انغُٕٚخ
دوسح "األدوَخ انزٍ رظشف ثذوٌ سشزخ"
اعزجٛبَبد انزغزٚخ انشاخعخ
ندُخ االرقبالد ٔانًؤرًشاد
عُٕٚبً
يعذالد انسنٕسانغُٕٚخ
َذوح "يغزجذاد لبَىٌ انظُذنخ"
اعزجٛبَبد انزغزٚخ انشاخعخ
ندُخ االرقبالد ٔانًؤرًشاد
عُٕٚبً
يعذالد االؽزشان انغُٕٚخ
يهزمً انزىظُف
اعزجٛبَبد انزغزٚخ انشاخعخ
ندُخ االرقبالد ٔانًؤرًشاد
عذد انؾشكبد انًغبًْخ
عُٕٚبً
يعذالد االؽزشان انغُٕٚخ
دوسح "يهبساد انزًُُخ انجششَخ"
اعزجٛبَبد انزغزٚخ انشاخعخ
ندُخ االرقبالد ٔانًؤرًشاد
عُٕٚبً
يعذالد االؽزشان انغُٕٚخ
دوسح " يهبساد رغىَك األدوَخ "
اعزجٛبَبد انزغزٚخ انشاخعخ
ندُخ االرقبالد ٔانًؤرًشاد
ربثغ  /أَشطخ رهذف إنً رهجُخ يزطهجبد عىق انؼًم
يؤششاد األداء
صيٍ انزُفُز
انُشبط
ً
يعذالد االؽزشان انغُٕٚخ
عُٕٚب
دوسح " انظُذنخ انًهُُخ "
اعزجٛبَبد انزغزٚخ انشاخعخ
ندُخ االرقبالد ٔانًؤرًشاد
ثبَُبً  :أَشطخ خبطخ ثبنًُشئبد وانًشافك وأػًبل انظُبَخ
ؽٓشٚبً
رمبسٚشانًزبثعخ
انزشجُش وانُظبفخ ثبنكهُخ
ندُخ يؾشٔعبد خذيخ انجٛئخ ٔانًدزًع
َقف عُٕٚبً
انزمبسٚش انفُٛخ نهٕسؽخ انُٓذعٛخ
انظُبَخ انذوسَخ نهًشافك
ندُخ يؾشٔعبد خذيخ انجٛئخ ٔانًدزًع
ثبنثبً  :األَشطخ انخذيُخ وانخُشَخ وأَشــطخ انزىػُخ
عذد انمٕافم عُٕٚب ً
ٚزى رسذٚذ يٕاعٛذْب يٍ لجم اندبيعخ
انمىافللللم انطجُللللخ ثبنزُغللللُك يللللغ شللللئىٌ
عذد انًغزفٛذ ٍٚيٍ ْزِ انمٕافم
ندُخ يؾشٔعبد خذيخ انجٛئخ ٔانًدزًع
خذيللللللللخ انًجزًللللللللغ ورًُُللللللللخ انجُئللللللللخ
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ثبنجبيؼخ
حًالد انزجشع ثبنذو
االحزفبل ثُىو انُزُى
يغبثمخ نهمشﺁٌ انكشَى
َذوح "أخطبس انزؼبطٍ واإلديبٌ"
َذوح "عىء اعزخذاو األدوَخ"
رحذَث دنُم انكهُخ
رحذَث انغجم انجُئٍ نهكهُــخ
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عُٕٚبً
ندُخ يؾشٔعبد خذيخ انجٛئخ ٔانًدزًع
عُٕٚبً
ندُخ يؾشٔعبد خذيخ انجٛئخ ٔانًدزًع
عُٕٚبً
ندُخ يؾشٔعبد خذيخ انجٛئخ ٔانًدزًع
عُٕٚب ً
ندُخ يؾشٔعبد خذيخ انجٛئخ ٔانًدزًع
عُٕٚبً
ندُخ يؾشٔعبد خذيخ انجٛئخ ٔانًدزًع
عُٕٚبً
ندُخ يؾشٔعبد خذيخ انجٛئخ ٔانًدزًع
عُٕٚبً
ندُخ يؾشٔعبد خذيخ انجٛئخ ٔانًدزًع
َقف عُٕٚبً
ندُخ يؾشٔعبد خذيخ انجٛئخ ٔانًدزًع

األعنبء انًؾزشك ٍٛثٓب
عذد انًزجشع ٍٛفٗ كم زًهخ
رمشٚش عٍ انًغبعذاد انزٗ رى رمذًٓٚب
دٔس األٚزبو انزٗ رى صٚبسرٓب
عذد انًؾزشك ٍٛعُٕٚبً
أعًبء انفبئضٔ ٍٚاندٕائض انًًُٕزخ
أعًبء اندٓبد انشاعٛخ (إٌ ٔخذ)
يعذالد االؽزشان انغُٕٚخ
اعزجٛبَبد انزغزٚخ انشاخعخ
يعذالد االؽزشان انغُٕٚخ
اعزجٛبَبد انزغزٚخ انشاخعخ
ثٛبٌ ثبنزسذٚثبد
ثٛبٌ ثبنزسذٚثبد

َغخخ يٍ ْزِ انُؾشح
إطذاس انُششح انجُئُخ
انًؾبسك ٍٛفٗ إعذادْب ٔفئبرٓى
انمطبعبد انًغزفٛذح يٍ انُؾشح
عُٕٚبً
يعذالد االؽزشان انغُٕٚخ
رُظُى انُلىو انجُئلٍ نكهُلخ انظلُذنخ جبيؼلخ
اعزجٛبَبد انزغزٚخ انشاخعخ
طُطب
انكزٛجبد ٔانًطٕٚبد
رمبسٚش األَؾطخ
عُٕٚبً
اندٓبد انذاعًخ ٔفٕس انذعى
انًشبسكخ فٍ رُظُى حفم انخشَجٍُ
انؾخقٛبد انًؾبسكخ
رمشٚش عٍ انسفم انقجبزٔ ٙانًغبئٙ
عُٕٚبً
يطٕٚبد عٍ انًشك ٔانٕلبٚخ يُّ
حًهلللخ انزىػُلللـخ ػلللذ فُلللشوط االنزهلللبة
َذٔح رٕعٛخ ٚسبمش فٓٛب أعزبر يزخقـ
انكجذٌ B & C
الفزبد ٔيهقمبد نهزٕعٛخ
عُٕٚبً
ان فزبد ٔانًهقمبد
حًهخ " جبيؼخ ثال رذخٍُ "
ساثؼبً  :أَشطخ رهذف إنً صَبدح يظبدس دخم انكهُخ ويىاسدهب انًبنُخ
عُٕٚبً
انًعبسك ٔأَؾطزٓب
رُظُى يؼبسع رغىَمُخ داخم انكهُخ
يعذالد صٚبسح ْزِ انًعبسك
اعزجٛبَبد انزغزٚخ انشاخعخ
انؾٓبداد انًًُٕزخ
زغت خذٔل انذٔساد
رحظللللللُم يمبثللللللم اعللللللزخشا شللللللهبداد
نهخلللللذيبد انزلللللٍ رملللللذيهب انكهُلللللخ يلللللٍ
دوساد رذسَجُخ وغُشهب
خبيغبً :أَشطخ رهذف إنً دػى االرظبل يغ كبفخ األطشاف انًجزًؼُخ
يؤششاد األداء
صيٍ انزُفُز
انُشبط
أعًبء انًًثهٔ ٍٛعذدْى ٔاندٓبد
----رًثُلللم أفلللشاد يلللٍ انًجزًلللغ فلللٍ يجهلللظ
انزًٚ ٙثهَٕٓب
انكهُخ وثؼغ انهجبٌ انًُجثمخ
عُٕٚبً
ثشٔرٕكٕالد انزعبٌٔ
ػمللللذ ثشورىكللللىل يللللغ شللللشكبد األدوَللللخ
أعًبء ْزِ انؾشكبد
وانًغزشفً انجبيؼٍ نزذسَت انطالة
اعزجٛبَبد انزغزٚخ انشاخعخ
لُبط ورمُُى سػب يُظًبد عىق انؼًم وانًجزًغ انًذٍَ ػٍ أداء انًؤعغخ ويغزىي خشَجُهب
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إجلللشاء اعلللزجُبَبد ورىصَؼهلللب ػهلللً كبفلللخ
يُظًبد عىق انؼًم ورحهُههب
رخظلللُض يىللللغ ػهلللً االَزشَلللذ خلللبص
ثبنىحذح (ربثغ نًىلغ انكهُخ)
اجزًلللللبع دوسٌ ثشئبعلللللخ ػًُلللللذ انكهُلللللخ
(أو يلللٍ َُُجللله) نًزبثؼلللخ أَشلللطخ انىحلللذح
و رمًُُهب
يُبلشلللللخ رملللللبسَش أداء انىحلللللذاد انزلللللٍ
رشللللشف ػهُهللللب وحللللذح خذيللللخ انًجزًللللغ
ورًُُخ انجُئخ
رحللللذَث خطللللخ انىحللللذح اإلداسَللللخ نخذيللللخ
انًجزًغ ورًُُخ انجُئخ
إػللللذاد رمشَللللش عللللُىٌ يجًللللغ ػللللٍ أداء
انىحلللللللذح اإلداسَلللللللخ نخذيلللللللخ انًجزًلللللللغ
ورًُُللللخ انجُئللللخ نؼشػلللله ػهللللً يجهللللظ
انكهُخ
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عُٕٚبً
خبسٖ عًهّ
اجزًبػبد ورمبسَش دوسَخ
ف ٙاألعجٕ األٔل يٍ كم ؽٓش

االعزجٛبَبد
َزبئح رسهٛهٓب
انًٕلع
يعذل صٚبسح انًٕلع
يسبمش االخزًبعبد

عُٕٚبً

يسبمش االخزًبعبد
انزمبسٚش

عُٕٚبً

انخطخ انغُٕٚخ

عُٕٚبً

انزمشٚش
يعذالد انزسغٍ ف ٙأداء انٕزذح

أَشطخ طىَهخ األيذ
يؤششاد األداء
صيٍ انزُفُز
انُشبط
رفؼُلللللللم انًظلللللللُغ انزؼهًُلللللللٍ انخلللللللبص ٚتتتتتتزى عشمتتتتتتّ عهتتتتتتٗ يدهتتتتتتظ انكهٛتتتتتتخ لشاس يدهظ انكهٛخ
نًُبلؾتتتتتتتزّ ٔارختتتتتتتبر انتتتتتتت صو (انتتتتتتتضيٍ رؾكٛم إداسح خبفخ نٓزِ انقٛذنٛخ
ثبنكهُخ وػًم إداسح خبطخ ثه
رٕفٛف ألْذاف ْزا انًقُع
انًمزشذ عُزبٌ)
انزعهًٛٛخ ٔانزطجٛمٛخ
إَشلللبء طلللُذنُخ خبطلللخ ثكهُلللخ انظلللُذنخ ٚتتتتتتزى عشمتتتتتتّ عهتتتتتتٗ يدهتتتتتتظ انكهٛتتتتتتخ لشاس يدهظ انكهٛخ
 جبيؼللللخ طُطللللب ثبنزؼللللبوٌ يللللغ انهُئللللخ نًُبلؾتتتتتتتزّ ٔارختتتتتتتبر انتتتتتتت صو (انتتتتتتتضيٍ إخشاءاد رشخٛـ ْزِ انقٛذنٛخرؾكٛم إداسح خبفخ نٓزِ انقٛذنٛخ
انًمزشذ عُزبٌ)
انؼبيخ نهزأيٍُ انظحٍ
رٕفٛف ألْذاف ْزِ انقٛذنٛخ
انزعهًٛٛخ ٔانزطجٛمٛخ
إَشللللبء ثُللللذ خللللبص ثزشثُللللخ انحُىاَللللبد ٚتتتتتتزى عشمتتتتتتّ عهتتتتتتٗ يدهتتتتتتظ انكهٛتتتتتتخ لشاس يدهظ انكهٛخ
نًُبلؾتتتتتتتزّ ٔارختتتتتتتبر انتتتتتتت صو ( انتتتتتتتضيٍ رخقٛـ يكبٌ نجٛذ انسٕٛاَبد فٗ انكهٛخ
انخبطخ ثألغبو انكهُخ
رؾكٛم إداسح خبفخ نٓزا انجٛذ
انًمزشذ عُزبٌ)
انزعبلذ يع ؽشكخ نعًم لبعذح ثٛبَبد نهٕزذح
عُزبٌ
إَشللللبء لبػللللذح ثُبَللللبد خبطللللخ ثىحللللذح
أٔ يؾشٔ ه ثٙ
خذيخ انًجزًغ ورًُُخ انجُئخ
رمبسٚش عٍ إدخبل انجٛبَبد عهٓٛب
ربثغ  /أَشطخ طىَهخ األيذ
يؤششاد األداء
صيٍ انزُفُز
انُشبط
انزؼبللللللذ يلللللغ ثؼلللللغ انشلللللشكبد ثحلللللك ٚتتتتتتزى عشمتتتتتتّ عهتتتتتتٗ يدهتتتتتتظ انكهٛتتتتتتخ لشاس يدهظ انكهٛخ
انزعبلذاد
االَزفللبع إللبيللخ يُبفللز ثُللغ يؤلزللخ داخللم نًُبلؾزّ ٔارخبر ان صو
انحشو انجبيؼٍ
اَطجب انط ة عٍ انًمشساد
عُزبٌ
رطللللىَش يحزللللىي انًمللللشساد يللللٍ حُللللث
انحذاثخ وانظهخ ثبنزطجُك انؼًهٍ
اَطجب انط ة عٍ انغكبؽٍ ٔيذٖ
عُزبٌ
إػلللللللبفخ عكبشلللللللٍ خبطلللللللخ ثزؼشَلللللللف
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انطالة ثًشكض انخذيبد انظُذنُخ
ػًللللللللم ثشَللللللللبير نهزؼهللللللللُى انًغللللللللزًش
نخشَجٍ انكهُخ
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خًظ عُٕاد
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خذٔاْب
يسزٕٖ انجشَبيح
انزُغٛك يع انُمبثخ
اَطجب انخشٚدٍٛ

