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لاعذج تُاَاخ انًمرفٍ أو يُظىيح انمضاء وانرشزَع 

فٍ فهظطٍُ

خهفُح•

 وانذور انثُاَاخ لىاعذأهًُح•

 انثًُ ذطىَز فٍ ذهعثه انذٌ

انماَىَُح

 انثًُ ترحذَس انًمرفٍ يظاهًاخ–

انماَىَُح

 واطرًزارَح وذطىَز ذحذَس•

انًمرفٍ

انرحذَس–

انًمرفٍ اطرخذاو عهً انرذرَة–
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خهفُح

انماَىٌ حمم فٍ انركُىنىجُا ترطثُماخ حمُمُح شىرج انًمرفٍ لاعذج•

عهً انًمرفٍ َحرىٌ•
ذشزَع (15000) انرشزَعاخ لاعذج–

لضائٍ حكى (22000) انمضائُح األحكاو لاعذج–

انعاللاخ لاعذج–
(انخ...ذُفُذَح، ذشزَعاخ إشارج، ذطثُك، ذعذَم، إنغاء، اطرُاد،) انرشزَعاخ تٍُ•

(انخ ...فمهُح، يصادر طاتمح، أحكاو انذعىي، يزاحم) األحكاو تٍُ•

واألحكاو انرشزَعاخ تٍُ•

انًذيجح انرشزَعاخ لاعذج–
انرشزَع يٍ انُهائُح انُظخح•

انذيج نعًهُح اإلنكرزوٍَ انرىشُك•



(2)خهفُح 

خذياذٍ أكادًٍَ تحصٍ عًم انًمرفٍ•
انًظرفُذٍَ نجًُع يجاَا انًمرفٍ–

اشرزان 7000 انًمرفٍ فٍ االشرزاكاخ عذد•

انًمرفٍ يٍ انًظرفُذ يٍ•
(انصُاغح ذحظٍُ) *انعاللاخ تماعذج َرعهك يا خاصح انًشزعٍُ–

 ذحظٍُ) *انمضائُح وانرطثُماخ انظارَح تانرشزَعاخ َرعهك يا خاصح انمضاج–

(انعذانح عهً وانحصىل انمضائٍ األداء

(انرماضٍ حك نًثذأ ذطثُك) *انًذيجح انُصىص خاصح انًحايٍُ–

انًظرشارٍَ–

(وانمضائٍ انماَىٍَ انُظاو ذطىَز) *وانثاحصٍُ األكادًٍَُُ–

*انطالب–

 ذثادل) خارجها أو فهظطٍُ داخم يٍ انماَىٌ يجال فٍ انًهرًٍُ جًُع–

(انخثزاخ



يظاهًاخ انًمرفٍ فًُا َرعهك ترحذَس انثًُ انماَىَُح

انمضائُح واألحكاو نهرشزَعاخ انماَىَُح انصُاغح ذطىَز•
وانكفاءج انجىدج ذعشَش فٍ َظاهى تًا وانشفافُح انُشز تٍُ انعاللح–

عايح تصىرج انماَىَُح وانكراتاخ انماَىٍَ انثحس يظرىي رفع•
وانًجرًع انماَىٌ–

وااللرصاد انماَىٌ–

انحكى وَظاو انماَىٌ–

انفهظطُُُح انجايعاخ فٍ انحمىق كهُاخ فٍ انرذرَض ذحظٍُ•
فهظطُُُح يُاهج وضع أطض ذىفُز–

األكادًٍَ األداء ذحظٍُ–

االَفراح خالل يٍ واألكادًَُح انثحصُح انخثزاخ ذثادل ذظهُم•

تشزَح كىادر ذأهُم•



انماَىَُحيظاهًاخ انًمرفٍ فًُا َرعهك ترحذَس انثًُ 

(2)

.انماَىٌ شمافح وذعشَش َشز فٍ انًظاهًح•
*تانماَىٌ انحمُمٍ انعهى يثذأ ذىفُز–

انصذور ذارَخ•

انُشز ذارَخ•

انرفظُز ويُاهج انمضائُح انرطثُماخ–

انزطًٍ اإلدارٌ انًظرىي عهً انماَىٍَ انحىار يظرىي رفع•

ويذروص يُهجٍ وإصالح ذطىر أطض وضع•
انرذرَثُح انذوراخ–

انرذرَثُح وانًحرىَاخ انًُاهج وضع–

انماَىٍَ انُظاو ذثظُط•
انظارَح انرشزَعاخ ذحذَذ•

انذيج•

انماَىٌ طُادج وذعشَش ذطىَز•



ذحذَس وذطىَز واطرًزارَح انًمرفٍ

انًمرفٍ ذحذَس•
انرشزَعاخ لاعذج ترحذَس االطرًزار–

األحكاو لاعذج ترحذَس االطرًزار–

األحكاو ولاعذج انرشزَعاخ لاعذج تٍُ يا انزتط–

انحانٍ انعًم–
انًفاهًٍُ انزتط•

وانمضاء انماَىٌ يجال فٍ وذطثُماذه اإلنكرزوٍَ انذكاء•

يظرمثهُح ذىجهاخ–
انمضائُح واألحكاو نهرشزَعاخ رطًٍ كًصذر انًمرفٍ اعرًاد•

رطًُا اعرًادها إيكاَُاخ وتحس انرشزَعاخ يٍ انًذيجح انُظخح يزاجعح•

تاطرًزار ذحذز انفهظطُُُح انرشزَعاخ يجًىعح يٍ ورلُح َظخح ذىفُز•

  انرشزَعُح انعًهُح حىطثح•

انزطًُح نهجهاخ خاصح انًمرفٍ اطرخذاو عهً انرذرَة•
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ذجزتح يعهذ انحمىق

انرشزَعٍ اإلرز عهً انىلىف•

وانًمارتح انًمارَح•

 لائًح كاَد انرٍ انماَىَُح انثًُ ذحذَس•

يذروص يُهجٍ تأطهىب

 فٍ وانمضائٍ انماَىٍَ انُظايٍُ ذىحُذ–

وغشج انغزتُح انضفح

انرشزَعُح انصُاغح ذحظٍُ–

انىلىف عهً انىالع•

ذحذَذ االحرُاجاخ•

وضع انظُاطاخ وآنُاخ ذُفُذها•

ذحمُك االَظجاو•

انرشزَعُح انصُاغح أدنح–

انرشزَعُح انًظاَذج–


