االَجبزاد نمطى ركُىنىجُب انًؼهىيبد واالرصبالد
انؼبو انذراضٍ 2015-2014
لبيذ إَجبزاد انمطى ػهً ػذح َمبط َزى رؼذدهب فٍ انزبنٍ
 -1انفىز ثبنًركس انثبنث ثأونًجُبد انروثىد انًذهٍ  :دُث رى وضغ دممذ انًذرضخ انًركس انثبنث فٍ انفئخ انًفزىدخ ػهً جًُغ
انًذارش ثبنىدنخ يٍ يطزمهخ ونغبد وجبنُبد وخبصخ وهى يب أهم فرَك انًذرضخ نهًشبركخ فٍ أونًجُبد انروثىد انؼبنًٍ ثذونخ روضُب .

 -2االشزران فٍ أونًجُبد انروثىد انؼبنًٍ روضُب .رى رأهم انًذرضخ نهًشبركخ ثبألونًجُبد انؼبنًٍ ورى رغُُر انزصًُى وانجريجه
نهًذبفظخ ػهً انجهبز وكُفُخ ػًهه ثبنشكم انكفء ورى انزذضُر نهطفر ثكبفخ االوجه دُث اكزطت انطالة انخجراد انهسيخ يٍ انطُىاد
انطبثمخ وهى يب أهههى نهزذكُى ػهُهى يرربٌ خالف كم انفرق انمطرَخ يرح وادذح وانزرشخ نجبئسح االثذاع وجبئسح انُبدُخ انفُُخ وهى
َؤكذ ػهً يذي انزمذو انىاضخ وانخجراد انًكزطجخ نفرق انًذرضخ فٍ انًُبفطبد انؼبنًُخ .

أثُبء انزذكُى ونمبءاد رهفسَىٌ لطر ثمبػخ انًُبفطبد

 - 3انًركس االول ثًطبثمخ انزصًُى االضهذخ انُىوَخ :
لبو انمطى ثبإلشراف ػهً ثؼض انطالة نالشزران فٍ يطبثمبد انزصًُى انًخزهفخ وهى يب أضفر ػٍ فىز انطبنت  :يذًذ َبصر
يهذٌ ثبنًركس االول فٍ يطبثمخ انزصًُى ػهً يطزىي يذارش انذونخ .

 - 4انفىز ثبنًركس االول ثًطبثمخ رصًُى انُىو انىطٍُ :
فىز انطبنت  /زَذ ثشُر ثبنًركس األول فٍ يطبثمخ انزصًُى انزٍ رى رُظًُهب ثًذرضخ يذًذ ثٍ ػجذانىهبة انثبَىَخ انًطزمهخ
وكبَذ ثًشبركخ  15يذرضخ اػذادَخ وثبَىَخ ويٍ كم يذرضخ  3رصًًُبد يخزهفخ ثئجًبنٍ  45رصًُى يشبرن ورى انزذكُى يٍ
لجم نجُخ يزخصصخ يٍ يكزت يؼبَُر انًُبهج ثبنًجهص االػهً نهزؼهُى .

 - 5انفىز ثبنًركس انثبنث ثًطبثمخ رصًُى انُىو انىطٍُ :
فىز انطبنت  /ػهٍ شهبة ثبنًركس انثبنث فٍ يطبثمخ انزصًُى انزٍ رى رُظًُهب ثًذرضخ دًذ ثٍ ػجذهللا انثبَىَخ انًطزمهخ
وكبَذ ثًشبركخ  18يذرضخ اػذادَخ وثبَىَخ ويٍ كم يذرضخ  5رصًًُبد يخزهفخ ثئجًبنٍ  75رصًُى يشبرن ورى انزذكُى يٍ
لجم نجُخ يزخصصخ يٍ يكزت يؼبَُر انًُبهج ثبنًجهص االػهً نهزؼهُى .

 - 6رُظُى ثطىنخ انُىو انىطٍُ نهزصًُى :
َظًذ انجطىنخ يٍ لجم لطى ركُىنىجُب انًؼهىيبد واالرصبالد ووضغ انشروط انخبصخ ثهب ورى انطًبح نهًذارش االػذادَخ
وانثبَىَخ ثٍُُ ثبالشزران فُهب ورى رذذَذ ػًم وادذ فمظ نكم طبنت ثذذ ألصً  3طالة يٍ كم يذرضخ واشزرن فٍ انجطىنخ 15
يذرضخ ثئجًبنٍ أػًبل طالة  45طبنجب ً وكبٌ انزذكُى يٍ لجم يكزت يؼبَُر انًُبهج لطى ركُىنىجُب انًؼهىيبد وهى يب أضفر
ػٍ َجبح ثبهر نهجطىنخ ثشهبدح كم انًشبركٍُ وػذو وجىد اٌ يجبيالد وكبٌ نذػى اإلدارح االثر انطُت فٍ أثراء انجطىنخ .
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