هزكز تقىين اإلهتحاًات

الخطة التٌفيذية لتقىين طالب كلية الهٌذسة للعام الجاهعى 1027 - 1026
تى اػذاد ْزِ انخطخ اعتُبداً ان ٙانًٛخبق انًشرؼ ٙنهًًبسعبد انًتًٛضح نتمٕٚى أداء هالة انتؼهٛى انؼبنٗ ٔانت ٙتؾًم انًزبالد
انخًظ نهتمٕٚى.
الهدف
( )1مراجعة و
تحديث اللوائح
و القوانين

المخرج

االنشطة

 -1اسعبل َغخ يٍ انذنٛم نزًٛغ
 -1.1دنٛم عٛبعخ انكهٛخ
انًؼ ٍُٛٛثؼًهٛخ انتمٕٚى.
نؼًهٛخ تمٕٚى انطالة فٙ
َؾش انذنٛم ػهٗ انًٕلغ اإلنكتشَٔٗ
مٕء انهٕائش ٔانمٕاٍَٛ
نهكهٛخ.
(انمٕاػذ انؼبيخ نتُظٛى
أػًبل ئيتضبَبد
انطالة).
ٔ -2مغ خطخ نؼًهٛخ تمٕٚى انطالة.
 -3اػالٌ خطخ انتمٕٚى ػهٗ انًٕلغ
اإلنكتشَٔٗ نهكهٛخ.

مسئولية
التنفيذ
 عميد الكلية. ٔكٛم انكهٛخنؾئٌٕ انتؼهٛى
ٔانطالة .
 يذٚش ػبوانكهٛخ.
 ٔصذح مًبٌانزٕدح
 يشكض تمٕٚىاإليتضبَبد

تاريخ
اإلعتماد

مؤشرات المتابعة
 كؾف اعتالو دنٛمانمٕاػذ انؼبيخ نتُظٛى
أػًبل ئيتضبَبد انطالة

و.ن 363
2115/7/1
تضذٚج فٗ
و.ن 363
2116/1/11
ٔ و.ن 373
2116/11/3
و.ن  - 355خطخ انتمٕٚى ػهٗ انًٕلغ
 2115/1/11اإلنكتشَٔٗ نهكهٛخ نهؼبو
انزبيؼٗ2116 - 2115
تضذٚج فٗ
ٔتضذث كم ػبو
و.ن363
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2116/1/11
 خطخ انتمٕٚى ػهٗ انًٕلغٔصذث
اإلنكتشَٔٗ نهكهٛخ نهؼبو
و.ن 373
 2116/11/3انزبيؼٗ2117 - 2116
ٔتضذث كم ػبو

 - 2.1نٕائش ٔلٕاػذ خبفخ
ثبنتمٕٚى فٗ مٕء
انًغتزذاد انًضهٛخ
ٔ انؼبنًٛخ.

ٕٚ -1رذ ثؼل يٍ انهٕائش ٔ انمٕاٍَٛ
 عميد الكلية ٔكٛم انكهٛخانزذٚذح يضهٛب.
نؾئٌٕ انتؼهٛى
ٔانطالة.
 -2ػًم انذنٛم ٔ اسعبل َغخ يٍ انذنٛم  -يذٚش اداسح
م.ك363
 كؾف اعتالو دنٛمنزًٛغ انًؼُ ٍٛٛثؼًهٛخ انتمٕٚى ٔ َؾش ؽئٌٕ انتؼهٛى
2115/7/1
انمٕاػذ انؼبيخ نتُظٛى
ٔ صذث فٗ
انذنٛم ػهٗ انًٕلغ اإلنكتشَٔٗ.
ٔ انطالة.
أػًبل ئيتضبَبد انطالة
و.ن363
 ٔصذح مًبٌ2116/1/11
انزٕدح.
ٔصذث
 مركز تقويم373
و.ن
ٔ -3سػ ػًم نتًُٛخ كفبءح انًؼٍُٛٛ
اإلمتحانات.
 ٔسػ ػًم ثتبسٚخ2116
/
11
/
3
ثؼًهٛخ انتمٕٚى.
2115/6/23-23
 هجغ يُٓب دنٛم انطبنت 2114نزبيؼخ ػٍٛ
ؽًظ.
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 ٔسػ ػًم2115/11/4
 ٔسػ ػًم ثتبسٚخ2116/3/6
2116/3/11
2116/3/13
2116/3/17

 -3.1يٛخبق أخالل ٙيؼتًذ
نهمبئً ٍٛػهٗ ػًهٛخ
تمٕٚى انطالة ثبنكهٛخ
(انًٛخبق األخاللٗ
ألػنبء ْٛئخ انتذسٚظ
انخبؿ ثُظى
انتمٕٚى ٔ اإليتضبَبد).

ٔمغ انًٛخبق األخاللٙ
و.ن355
 -1فٛبغخ انمٕاػذ االخاللٛخ انتٚ ٙزت  -اداسح انكهٛخ ٔ
اػنبء ْٛئخ  2115/1/11ألػنبء ْٛئخ انتذسط
أٌ ٚهتضو ثٓب رًٛغ انمبئً ٍٛثؼًهٛخ
ٔصذث فٗ انخبؿ ثُظى انتمٕٚى ٔ
انتمٕٚى (نزُخ يؾكهخ يٍ أػنبء ْٛئخ انتذسٚظ ٔ
انتذسٚظ يهتضيٌٕ ثبنمٛى ٔاالخالق) .سؤعبء األلغبو و.ن  363اإليتضبَبد ػهٗ يٕلغ
 2116/1/11انكهٛخ ٔٚضذث كم ػبو.
العلمية و
ٔصذث فٗ
 -2اػالٌ انًٛخبق االخاللٛخ ػهٗ انًٕلغ اإلدارية
و.ن 373
اإلنكتشَٔٗ نهكهٛخ.
2116/11/3
يٕرٕد ثبنذنٛم.
ٔ -3مغ ارشاءاد نتُفٛز لٕاػذ انًتبثؼخ
ننًبٌ االنتضاو ثبنمٕاػذ االخاللٛخ.
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( )2ادارة عولية
التقىين

 -1.2لٕاػذ ٔامضخ إلداسح
ػًهٛخ عٛش االيتضبَبد
(انمٕاػذ انؼبيخ نتُظٛى
أػًبل ئيتضبَبد
انطالة)

اداسح انًإعغخ
 -1دنٛم انمٕاػذ انؼبيخ نتُظٛى أػًبل
ٔسؤعبء
ئيتضبَبد انطالة ٔانًقبغخ فٙ
انكُتشٔالد
مٕء انهٕائش ٔانمٕاػذ.
 -2فٛبغخ اإلرشاءاد انتُفٛزٚخ ٔتؾًمٔ :سؤعبء نزبٌ
*اػذاد نزبٌ تؾكٛم انًشالجخ ٔاالؽشاف االيتضبٌ.
*اػذاد رذأل االيتضبَبد (االيبكٍ
ٔانًٕاػٛذ).
*اػذاد اسلبو انزهٕط .
*تزٓٛض ٔتضنٛش أساق االربثخ.
 -انٛبد يتبثؼخ اػًبل اإليتضبَبد.

 َظى انًضبعجخ نًؼبٛٚش تمٕٚى ايتضبَبدانطالة.
 اػالٌ لٕاػذ ٔارشاءاد تُفٛز خطخعٛش االيتضبَبد يٍ خالل دنٛم –َغخ
انكتشَٔٛخ ػهٗ انًٕلغ انكهٛخ.

م.ك363
2115/7/1
تحديث فى
م.ك363
2116/1/11

دنٛم (انمٕاػذ انؼبيخ نتُظٛى
أػًبل ئيتضبَبد انطالة)
ػهٗ انًٕلغ االنكتشَٔ.ٙ

ٔصذث
و.ن 373
2116/11/3

و.ن363
ػهٗ يٕلغ انكهٛخ.
ٚٔ 2116/1/11ضذث كم ػبو
ٔصذث
و.ن 373
2116/11/3
و.ن363
ػهٗ يٕلغ انكهٛخ.
ٚٔ 2116/1/11ضذث كم ػبو
ٔصذث
و.ن 373
2116/11/3
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 -2.2يؼبٛٚش اختٛبس
االػنبء انمبئً ٍٛػهٗ
ػًهٛخ االيتضبَبد
ٔتضذٚذ يغئٕنٛتٓى
يؼتًذح ٔيؼهُخ .

 -3.2تمٕٚى اداء نهمبئًٍٛ
ػهٗ ػًهٛخ انتمٕٚى

 ٔمغ يؼبٛٚش الختٛبس سؤعبءانكُتشٔالد– اػنبء انكُتشٔالد –
سؤعبء انهزبٌ ٔانًالصظ. ٍٛ
 تضذٚذ يٓبو أػنبء ْٛئخ انتذسٚظٔانٓٛئخ انًؼبَٔخ ٔانؼًبل خالل ػًهٛخ
انتمٕٚى لجم ٔثؼذ االيتضبٌ فى الدليل.
 تؾكٛم نزُخ يٍ انخجشاء ف ٙيزبلانتمٕٚى نتمٕٚى اداء انمبئً ٍٛػهٗ ػًهٛخ
انتمٕٚى يٍ خالل اعتجٛبَبد – ثطبلبد
يالصظخ – يمبثالد.
 اػذاد يؼبٛٚش اختٛبس الػنبء انهزُخ ٔسػ ػًم نهتذسٚت نألداءثًٕمٕػٛخ ٔدلخ
 -تضذٚذ لٕاػذ نهًضبعجخ نألداء ٔاػالَّ.

 يؼبٛٚش اختٛبس االػنبءو.ن363
اداسح انكهٛخ
سؤعبء االلغبو  2116/1/11انمبئً ٍٛػه ٙػًهٛخ
انتمٕٚى يؼهُخ ػهٗ يٕلغ
ٔصذث
أػنبء ْٛئخ
انكهٛخ.
و.ن 373
انتذسٚظ
يذٚش ػبو انكهٛخ 2116/11/3
 انًذٚش اإلداس٘ٔانًغئٕل ػٍ انؼًبنخ
انًؼبَٔخ.
 تمبسٚش نزُخ تمٕٚى اداءاداسح انكهٛخ
انمبئً ٍٛػه ٙػًهٛخ
سؤعبء االلغبو
انتمٕٚى.
يذٚش ػبو انكهٛخ
ٔصذح مًبٌ
انزٕدح
 ٔحٛمخ انًضبعجخ ػٍاألداء ٔ يؼهُخ ػهٗ
انًٕلغ اإلنكتشَٔٗ.
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 -4.2استيفاء متطلبات
التقويم.

( )3االعالم عي
استزاتيجية
التقىين بالكلية

 -1.3انمٕاػذ انًُظًخ
ناليتضبَبد يؼتًذح ٔ
يؼهُّ ألػنبء االداسح
ٔ انؼبيه ٔ ٍٛأػنبء
ْٛئخ انتذسٚظ ٔ
انطالة ٔانٓٛئخ
انًؼبَٔخ (انمٕاػذ
انؼبيخ نتُظٛى أػًبل
ئيتضبَبد انطالة)

عزالد صنٕس ٔسػ
انؼًم انتذسٚجٛخ.

 ٔسػ ػًمٔسػ ػًم تذسٚجٛخ نهمبئً ٍٛػهٗ ػًهٛخ  -اداسح انكهٛخ
سؤعبء االلغبو ثتبسٚخانتمٕٚى العتٛفبء يتطهجبد انتمٕٚى.
-23
يذٚش ػبو2115/6/23
انكهٛخ
ٔصذح مًبٌ ٔ -سػ ػًم2115/11/4
انزٕدح.
 ٔسػ ػًممركز تقويمثتبسٚخ
اإلمتحانات.
2116/3/6
2116/3/11
2116/3/13
2116/3/17
كؾٕف اعتالو دنٛم
و.ن363
اداسح انكهٛخ -1اػذاد دنٛم ٚؾًم ػهٗ انمٕاػذ
2115
/
7
/
1
انمٕاػذ انؼبيخ نتُظٛى
 ٔصذح مًبٌانًُظًخ نغٛش االيتضبَبد:
أػًبل ئيتضبَبد انطالة.
انزٕدح.
• أػًبل انًشالجخ .
تحديث فى
 يشكض تمٕٚى• تؾكٛم نزبٌ االيتضبٌ.
م.ك363
اإليتضبَبد
• انتقشف فٗ صبالد انغؼ.
2116/1/11
• انتؼبيم يغ صبالد انتظهى .
ٔصذث
• لٕاػذ اعتخذاو انطالة نهًؼُٛبد اٜنخ
و.ن 373
انضبعجخ ٔ انزذأل.......
2116/11/3
• انتقشف فٗ انضبالد انطبسئخ.
 -تًُش انكهٛخ كم ػنٕ يٍ اإلداسح ٔ
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انؼبيهَ ٍٛغخخ يٍ ْزا انذنٛم .
 َؾش انذنٛم ػهٗ انًٕلغ اإلنكتشَٔٙنهكهٛخ.
َ -2ؾش انٕػٗ ث ٍٛأػنبء اإلداسح
ٔانؼبيه ٍٛثبنًإعغخ ثبنمٕاػذ
انًُظًخ ناليتضبَبد.
 -2.3تؼهٍ انكهٛخ ألػنبء
ْٛئخ انتذسٚظ ٔانٓٛئخ
انًؼبَٔخ نٓب ثبنمٕاػذ
انًُظًخ ناليتضبَبد.

 -1.4دنٛم ػٍ ارشاءاد
( )4تٌفيذ عولية
تُفٛز خطخ عٛش
التقىين وهتابعتها
االيتضبَبد.

 -1انذنٛم ٚؾتًم ػه ٙانمٕاػذ انًُظًخ
نكم يٍ:
• قواعد التصحيح.
• قواعد اعداد االمتحان.
• النسبة المئوية المقابلة للتقديرات
الجامعية.
• قواعد العمل بالكنتروالت ( قواعد
التسليم والتسلم ،والرصد و التيسير.).
 -1االػالٌ ػٍ االرشاءاد انت ٙعٛتى
يٍ خالنٓب يتبثؼخ تُفٛز خطخ عٛش
االيتضبَبد ػٍ هشٚك كتٛت .
 -2أ انًٕلغ اإلنكتشَٔٗ.

ارتًبع انؼًٛذ ثبنؼبيهٍٛ
ٔاػنبء ْٛئخ انتذسٚظ ٔ
سؤعبء انكُتشٔالد.

 اداسح انكهٛخ.سؤعبء االلغبو أػنبء ْٛئخانتذسٚظ.
 ٔصذح مًبٌانزٕدح.

 ٔحٛمخ اَؾبء يشكض انمٛبطٔ انتمٕٚى ثبنزبيؼخ.
 ٔحٛمخ اَؾبء يشكض تمٕٚىاإليتضبَبد ثبنكهٛخ ٚتجغ
يشكض انمٛبط ٔ انتمٕٚى
ثبنزبيؼخ.
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 -2.4إلتزام الكلية بالشفافية
والعدالة في وضع
اإلمتحانات و
مراجعتها.

ٔ -1مغ ؽشٔه ٔامضخ ٔيضذدح
نٕمغ انًبدح االيتضبَٛخ ٔيؼهُّ
ألػنبء ْٛئخ انتذسٚظ.

 ٔحٛمخ ٔامضخ ٔيضذدحو.ن363
2115/7/1
نٕمغ انًبدح االيتضبَٛخ
تحديث فى
ٔيؼهُّ ألػنبء ْٛئخ
م.ك363
انتذسٚظ فٗ انذنٛم.
2116/1/11
و.ن  - 373تٕفٛف يمشس +رذٔل
 2116/11/3انًٕاففبد()blueprint
 ًَٕرد تمٛٛى انٕسلخاإليتضبَٛخ.
 ًَبرٚذ يٍ تمٛٛى انٕسلخاإليتضبَٛخ.

 -2يشارؼخ انًبدح االيتضبَٛخ ػٍ هشٚك
نزبٌ ٔمغ اإليتضبَبد.

 -نزبٌ ٔمغ االيتضبَبد.

 -3تؼهٍ انكهٛخ ػٍ يب تى تضذٚذِ يٍ
االرشاءاد انتُفٛزٚخ فٗ ٔمغ انًبدح
اإليتضبَٛخ ٔ يشارؼتٓب.

 ٔحٛمخ ػهٗ انًٕلغاإلنكتشَٔٗ نهكهٛخ فٗ
انذنٛم.

 -4تٕفش انًإعغخ فشؿ انتذسٚت ػهٙ
تُفٛز االرشاءاد انخبفخ ثٕمغ
انًبدح اإليتضبَٛخ ٔ يشارؼتٓب.

 ٔسػ ػًمثتبسٚخ
-23

 عزالد صنٕس ٔسػانتذسٚت.
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 -3.4ارشاءاد يٕحمخ ننًبٌ ٔ -1مغ ارشاءاد ٔامضخ ٔيضذدح
نتقضٛش انًبدح االيتضبَٛخ ٔاػتًبدْب
تضمٛك انذلخ ٔانؼذانخ
ٔاػالَٓب يٍ خالل انذنٛم ٔ ػهٗ
ٔانًٕمٕػٛخ فٗ ػًهٛخ
انًٕلغ اإلنكتشَٔ ٙنهكهٛخ.
انتقضٛش.
 -2تضع الكلية اجراءات واضحة
لمراجعة تصحيح المادة اإلمتحانية
( للتحقق من دقة تقدير درجة
الطالب).
 -3تؼهٍ انكهٛخ ػٍ يب تى تضذٚذِ يٍ
ارشاءاد نتقضٛش ٔيشارؼخ انًبدح
اإليتضبَٛخ.

 اداسح انكهٛخ. يزبنظااللغبو.

2115/6/23
 ٔسػ ػًم2115/11/4
 ٔسػ ػًمثتبسٚخ
2116/3/6
2116/3/11
2116/3/13
2116/3/17
 ٔحٛمخ يؼتًذح ٔيضذدحو.ن363
2115
/7/1
نتقضٛش ٔيشارؼخ انًبدح
تحديث فى
االيتضبَٛخ فٗ انذنٛم.
م.ك363
 نزبٌ تقضٛش2116/1/11
اإليتضبَبد
ٔصذث
و.ن 373
2116/11/3
 تؼهٍ ٔحٛمخ يؼتًذح ٔيضذدح نتقضٛش ٔ
يشارؼخ انًبدح االيتضبَٛخ
فٗ انذنٛم ػهٗ انًٕلغ
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 -4تٕفش انكهٛخ فشؿ انتذسٚت ػهٙ
انمٕاػذ انخبفخ نتقضٛش ٔ يشارؼخ
انًبدح اإليتضبَٛخ.

 -4.4ثٛئخ يالئًخ نؼمذ
االيتضبَبد.

 -5تتبثغ انكهٛخ يذٖ صشؿ اػنبء
ْٛئخ انتذسٚظ ػهٗ تضمٛك انذلخ ٔ
انؼذانخ فٗ كم يٍ ػًهٛتٗ انتقضٛش
ٔ انًشارؼخ.
 -1تضذد انكهٛخ ػذد يشاد انتمٕٚى ٔ
تٕلٛتبتخ.
 -2تؼهٍ انًإعغخ ػٍ يب تى تضذٚذِ
يٍ ػذد يشاد انتمٕٚى ٔتٕلٛتبتّ.
 -3تٕفٛش االيبكٍ انًُبعجخ نؼمذ
االيتضبَبد ٔ ٔمغ خشٚطخ كجٛشح
ثبأليبكٍ انًخققخ ناليتضبَبد فٗ
يٕلغ ٔامش داخم انكهٛخ.
 -4تؼهٍ انكهٛخ ػٍ األيبكٍ انًُبعجخ نؼمذ
اإليتضبَبد.
 -5نطالة انضبالد انًشمٛخ تٕفش
انكهٛخ لبػبد يؼذح ف ٙادٔاس اسمٛخ

اداسح انكهٛخ.
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تحديث فى
م.ك363
2116/1/11

اإلنكتشَٔٗ.
 عزالد صنٕس ٔسػانتذسٚت(ارتًبع اػنبء
ْٛئخ انتذسٚظ يغ ػًٛذ
انكهٛخ).
 نزبٌ تقضٛشاإليتضبَبد
 يبدح  4فٗ تؾكٛم نزبٌاإليتضبَبد.
 خطبة يؼتًذ انٗ األلغبوثؼذد يشاد انتمٕٚى ٔ
يٕاػٛذْب خالل انؼبو
انزبيؼٗ.
 تنغ انكهٛخ َغخخئنكتشَٔٛخ يُٓب ػهٙ
يٕلؼٓب اإلنكتشَٔ.ٙ
 خشٚطخ كجٛشح ثبأليبكٍانًخققخ ناليتضبَبد
فٗ كم انًجبَٗ.
 ٔمغ رذأل االيتضبَبدثؼذ اخز سأٖ انطالة
فٓٛب فٗ يٕالغ يضذدح ٔ

هزكز تقىين اإلهتحاًات

ٔفشٚك سػبٚخ يٍ هجٛت – يغبػذ –
كبتت.
 -5.4لٕاػذ ٔامضخ نهشأفخ
ٔانتٛغٛش يٕحمخ ٔيؼهُخ

 -6.4لٕاػذ ٔامضخ نهتؼبيم
يغ صبالد انتظهى ٔ
انغؼ يؼتًذح ٔيؼهُخ.

ٔامضخ ثبنكهٛخ ٔػهٗ
يٕلؼٓب االنكتشَٔٗ.

 ٔحٛمخ ثمٕاػذ انتؼبيم يغ ػًٛذ انكهٛخ.ٔ -1مغ لٕاػذ انتؼبيم يغ صبالد
صبالد انشأفخ ٔانتٛغٛش
 انٕكالء.انشأفخ ٔانتٛغٛش يؼتًذِ.
2115
/
7
/
1
يؼتًذِ فٗ انذنٛم.
 سؤعبء.اػالٌ ْزِ انمٕاػذ ألػنبء ْٛئخ اسعبل َغخ يٍ ْزِانكُتشٔالد
انتذسٚظ ٔتذسٚجٓى ػهٗ اعتخذايٓب
تحديث فى
انمٕاػذ نهكُتشٔالد
 سؤعبءاسعبل َغخ يٍ ْزِ انمٕاػذ2116/1/11
انًختقخ نتطجٛمٓب.
األلغبو.
نهكُتشٔالد انًختقخ نتطجٛمٓب
ٔصذث
و.ن  - 373تمبسٚش يشارؼخ
 أػنبء ْٛئخ -2يشارؼخ انكُتشٔالد نهتضمك يٍ
 2116/11/3انكُتشٔالد نهتضمك يٍ
انتذسٚظ ٔ
تطجٛك انمٕاػذ انًتجؼخ ف ٙصبالد
تطجٛك انمٕاػذ انًتجؼخ فٙ
انطالة.
انشأفخ.
صبالد انشأفخ
 انؾئٌٕانمبََٕٛخ.
 لبٌَٕ انغؼ.و.ن363
 اداسح انكهٛخ ٔٔ -1مغ انمٕاػذ انًتجؼخ ف ٙصبالد
ٔ - 2115/7/1حٛمخ ثبنمٕاػذ انًتجؼخ فٙ
سؤعبء
غؼ انطالة ٔتظهًٓى(فٗ انذنٛم).
فى
تحديث
صبالد غؼ انطالة
 اػالٌ ْزِ انمٕاػذ ػهٗ يٕلغ انكهٛخ .انكُتشٔالد ٔم.ك363
ٔتظهًٓى فٗ انذنٛم.
اػنبء ْٛئخ.
 -2يتبثؼخ تُفٛز ْزِ انمٕاػذ ٔٔمغ
2116/1/11
 ٔحبئك نضبالد غؼ ٔارشاءاد نًضبعجخ ػذو االنتضاو
ٔصذث
كٛفٛخ انتؼبيم يؼٓب.
ثتطجٛك ْزِ انمٕاػذ.
و.ن 373
 - 2116/11/3تظهًبد انطالة ٔ كٛفٛخ
انتؼبيم يؼٓب.

هزكز تقىين اإلهتحاًات

( )5اعالى ًتائج
تقىين الطالب و
استثوارها في
تحسيي العولية
التعليوية

َ -1.5تبئذ تمٕٚى انطالة
يؼهُخ ٔفمب نًٕاػٛذ
يضذدح يغجمب.

 -1تحدد المؤسسة مواعيد إعالن نتائج  -اػنبء
انكُتشٔالد
التقويم.
ٔاػنبء ْٛئخ
* َنغ انكهٛخ تؼهًٛبد ٔامضخألػنبء انتذسٚظ.
ْٛئخ انتذسٚظ ٔ انًُتذث ٍٛثتغهى ٔ
تغهٛى االٔساق االيتضبَٛخ ثؼذ
تقضٛضٓب نهكُتشٔل فٗ يٕاػٛذ
يضذدح.
* يتبثؼخ اػنبء انكُتشٔل ألػنبء
ْٛئخ انتذسٚظ نتغهٛى االٔساق فٙ
االٔلبد انًضذدح ٔتزكٛشْى ثبنًٕػذ
انًضذد تهٛفَٕٛب.
* اػذاد لبئًخ ثأعًبء االػنبء انز ٍٚال
ٚهتضيٌٕ ثبنتؼهًٛبد ٔتجهغ انٗ ػًٛذ
انكهٛخ.

 -2.5تؼهٍ انكهٛخ َتبئذ تمٕٚى  -1تغتخذو انكهٛخ اعبنٛت يتُٕػخ
نإلػالٌ ػٍ َتبئذ تمٕٚى انطالة:
انطالة ثٕعبئم يتُٕػخ
* تخقـ انكهٛخ يغبصخ ػهٗ انًٕلغ
اإلنكتشَٔ ٙنإلػالٌ ػٍ َتبئذ
تمٕٚى انطالة.

اداسح انكهٛخ
(ػًٛذ انكهٛخ
انٕكالء ٔ
انًذٚش انؼبو ٔ
اإلداسٍٛٚ

 ٔحٛمخ ثًٕاػٛذ تغهٛىاالٔساق االيتضبَٛخ ثؼذ
تقضٛضٓب نهكُتشٔل.
 يبدح  4فٗ تؾكٛم نزبٌاإليتضبَبد نًتبثؼخ تغهى
ٔتغهٛى االٔساق
االيتضبَٛخ ثؼذ تقضٛضٓب
نهكُتشٔل فٗ يٕاػٛذ
يضذدح.

 ٔحٛمخ لٕاػذ انًضبعجخيؼتًذح ٔ يؼهُخ ػهٗ
انًٕلغ اإلنكتشَٔٗ
نألػنبء انز ٍٚال
ٚهتضيٌٕ ثبنتؼهًٛبد .
 َتبئذ تمٕٚى انطالة ػهٗانًٕلغ االنكتشَٔ.ٙ

هزكز تقىين اإلهتحاًات

 1عٕٓنخ دخٕل انطبنت ثبعتخذاو
كهًخ انغش.
 1دلخ ػشك َتبئذ انطالة.
* تخقـ انكهٛخ يغبصخ نهتؼبيم يغ
تظهًبد انطالة ٔتمذٚى تؼهٛمبتٓى ػهٗ
انُتبئذ.

انًؼُ)ٍٛٛ
 ًَبرد يٍ تظهًبدانطالة ٔكٛفٛخ انتؼبيم
يؼٓب.
 لٕائى ٔسلٛخ نُتبئذ تمٕٚىانطالة,

* تٕفش انكهٛخ لٕائى ٔسلٛخ نُتبئذ تمٕٚى
انطالة ٔيؼهٍ ػُٓب فٗ يٕالغ يختهفخ
ثبيبكٍ ايُخ.
 -1اسعبل انجٛبَبد االصقبئٛخ ألػنبء
 -3.5أتبصخ انكهٛخ فشؿ
ْٛئخ انتذسٚظ إلػذاد تمبسٚش
انتغذٚخ انشارؼخ نكم يٍ
انًمشساد ٔاػذاد خطخ تضغٍٛ
انطبنت ٔػنٕ ْٛئخ
انًمشساد ٔسعى يُضُٛبد انتٕصٚغ
انتذسٚظ يٍ اصقبئٛبد
انتكشاسٚخ.
نُتبئذ تمٕٚى انطالة.
*

اداسح انكهٛخ
(ػًٛذ انكهٛخ
انٕكالء ٔ
انًذٚش انؼبو ٔ
اإلداسٍٛٚ
انًؼُ)ٍٛٛ

 -2دساعخ انفشؿ انتبصخ انًتؼهمخ ثُمبه
انمٕح ٔ تضذٚذ اعجبة اننؼف.

أػنبء ْٛئخ
انتذسٚظ

 اصقبئٛبد نُتبئذانطالة نهًمشساد.
 تضهٛم نُتبئذ يمشسادانُٓذعخ انقُبػٛخ ٔ
تغزٚخ سارؼخ نٓب.
 تضهٛم نُتبئذ يمشسادُْذعخ انًٕاد ٔ تغزٚخ
سارؼخ نٓب.

هزكز تقىين اإلهتحاًات

* ٚضذدػنٕ ْٛئخ انتذسٚظ انؼٕايم
انتٗ تمف خهف َزبس انطالة.
* ٚذػى ػنٕ ْٛئخ انتذسٚظ َمبه انمٕح.
* ٚضذد أػنبء ْٛئخ انتذسٚظ ػٕايم
اننؼف.
* ٚمذو ٔعبئم يختهفخ نًؼبرخ َمبه
اننؼف.

 -4.5يشارؼخ اعتشاتٛزٛخ
انكهٛخ نهتؼهٛى ٔانتؼهى فٗ
مٕء َتبئذ تمٕٚى

 -3تمذو انكهٛخ تغزٚخ سارؼخ نهطالة ػٍ ئداسح انكهٛخ ٔ
أػنبء ْٛئخ
هشٚك:
انتذسٚظ ٔ
* تخقٛـ تٕلٛتبد يضذدح يٍ لجم
هالثٓى
ػنٕ ْٛئخ انتذسٚظ أٔانكهٛخ
نتٕمٛش َمبه انمٕح ٔاننؼف
نهطالة.
* تمذٚى يمتشصبد اعتخًبس َمبه انمٕح
نذٖ انطالة.
* تمذٚى يمتشصبد انُٕٓك ثًغتٕٖ
أداء انطالة انًتؼخش.ٍٚ
*تمذٚى ئسؽبداد نهطالة نتضغ ٍٛأدائٓى
ُٚ -1بلؼ أػنبء ْٛئخ انتذسٚظ ثبأللغبو اداسح انكهٛخ ٔ
أػنبء ْٛئخ
ػُبفش انؼًهٛخ انتؼهًٛٛخ ف ٙمٕء
َتبئذ انتمٕٚى نتطٕٚش اْذاف انجشَبيذ انتذسٚظ ٔ

تمبسٚش يشارؼخاعتشاتٛزٛخ انكهٛخ نهتؼهٛى
ٔانتؼهى فٗ مٕء َتبئذ
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انطالة.

– يضتٕٖ انجشَبيذ يٍ صٛج تطٕٚش
كم يٍ:
* أْذاف انجشَبيذ ٔيمشساتّ.
* يضتٕٖ انجشَبيذ انذساع.ٙ
* تطٕٚش هشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى.
*أعبنٛت انتمٕٚى.

سؤعبء االلغبو
انؼًهٛخ ٔ
ٔصذح انزٕدح

تمٕٚى يٍ لجم خجشاء داخهٛب ً
ٔ خبسرٛب ً

 -2تغتخذو انكهٛخ انتمٕٚى انتكُٕٗٚ
(انًغتًش) ػهٗ َضٕ يغتًش خالل
ػًهٛتٗ انتؼهٛى ٔ انتؼهى.

 ئداسح انكهٛخ ٔأػنبء ْٛئخ
انتذسٚظ.

 ٔرٕد صم ثؼل انًغبئمانًطهٕثخ فٗ انًضبمشح.
 ٔرٕد ثؼل انتمبسٚشانًطهٕثخ فٗ انًضبمشح.

 -3تمٛظ انكهٛخ يذٖ سمبء انطالة
ثؾكم يغتًش ػٍ ػًهٛخ انتمٕٚى.
هشق انتؼهٛى ٔانتؼهى ٔيشارؼخ اعبنٛت
انتمٕٚى ٔسمب انطالة ػٍ ػًهٛخ انتمٕٚى
 يشارؼخ اعتشاتٛزٛخ انكهٛخ نهتؼهٛىٔانتؼهى فٗ مٕء َتبئذ تمٕٚى يٍ لجم
خجشاء داخهٛب ً ٔ خبسرٛب ً

 اداسح انكهٛخ ٔاأللغبو انؼهًٛخ
ٔٔصذح انزٕدح

