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 5/ و و ثيذسعت:سقى انخقشٚش                                                             انخقشٚش األٔنٙ نجًغ انبٛاَاثًَٕرج 

                        أعاعٙ /راَىٌ :يخخهظ                          انًشحهت/إَاد/ركٕس : انجُظ أو انحُشاٌ انزاَىَت نهبُاث: انًشكضٚتاعى انًذسعت 

 نىاء انمىَغًت: اعى يذٚشٚت انخشبٛت ٔانخؼهٛى انخٙ حخبغ نٓا انًذسعت   112663: انشقى انٕطُٙ نهًذسعت

 

 انًشكهت بًشاسكت يضخًؼُت ػهً يغخىي شبكاث انًذاسط انًضانظ انخشبىَت دسصت فاػهُت: 1.3انًؤشش

انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسط : يصذس انبُاَاث

: عهى انخقذٚش انهفظٙ

 انًشكهت بًشاسكت يجخًؼٛت ػهٗ يغخٕٖ شبكاث انًذاسط انًجانظ انخشبٕٚت دسجت فاػهٛت:  1.3انًؤشش

 5انًغخىي  4انًغخىي  3انًغخىي  2انًغخىي  1انًغخىي انًؼاَُش 

حى حغًٛت األػضاء، نى ٚخى حغًٛت األػضاء حشكُم انًضهظ 

ٔنكٍ الٕٚجذ حًثٛم 

نكافت انًذاسط 

كم يذاسط انشبكت 

يًثهت، ٔنكٍ نٛظ 

بٕجٕد يذٚش يذسعت 
ٔطانب يٍ كم 

يذسعت  

حُطبك ػهُه كافت 

يؼاَُش انؼضىَت  

ونكٍ الَىصذ حىاصٌ 

يٍ حُذ انُىع 

االصخًاػٍ 

حُطبق ػهّٛ كافت يؼاٚٛش 

ٚخشأعّ ػضٕ )انؼضٕٚت 

يٍ انًجخًغ انًحهٙ 
ٔػضٕٚت أْانٙ انطهبت بؼذد 

يذاسط انشبكت، يذساء 

طانبت يٍ /انًذاسط، طانب

كم يذسعت، كًا ٚخًٛض 
بانخٕاصٌ فٙ انؼضٕٚت يٍ 

  (حٛث انُٕع االجخًاػٙ

َؼشفىٌ أدواسهى 

ويغؤونُاحهى 

األدٔاس ٔانًغؤٔنٛاث 

غٛش ٔاضحت بانُغبت 
نألػضاء 

األدواس وانًغؤونُاث 

واضحت بانُغبت 

نشئُظ انًضهظ 

 ويذساء انًذاسط فمظ

األدٔاس 

ٔانًغؤٔنٛاث 
ٔاضحت بانُغبت 

نشئٛظ انًجهظ 

ٔيذساء انًذاسط ٔ 
يًثهٕ األْانٙ فقظ 

األدٔاس 

ٔانًغؤٔنٛاث 
ٔاضحت نجًٛغ 

األػضاء 

األدٔاس ٔانًغؤٔنٛاث 

ٔاضحت نجًٛغ األػضاء 
 أَٓىُْٔاك دنٛم ػهٗ 

ٚقٕيٌٕ بٓا 

َؼمذوٌ رالرت اصخًاػاث 

ػهً األلم فٍ انؼاو 

انذساعٍ 

حى ػقذ اجخًاع ٔاحذ  اجخًاع أ٘نى ٚؼقذ 

فقظ فٙ انؼاو انذساعٙ 

حغب ػذد )
االجخًاػاث انًخطظ  

ػقذْا نغاٚت ْزا 

انٕقج يٍ انؼاو 

  (انذساعٙ

حى ػقذ اجخًاػٍٛ  

فٙ انؼاو انذساعٙ 

حغب ػذد )
االجخًاػاث 

انًخطظ  ػقذْا 

نغاٚت ْزا انٕقج يٍ 

   (انؼاو انذساعٙ

حى ػقذ ثالثت 

اجخًاػاث فٙ انؼاو 

انذساعٙ  
حغب ػذد )

االجخًاػاث 

انًخطظ  ػقذْا 

نغاٚت ْزا انٕقج يٍ 
 (انؼاو انذساعٙ

حى ػمذ رالرت اصخًاػاث فٍ 

انؼاو انذساعٍ واصخًاػاث 

. إضافُت حغب انحاصت

اصخًاع لبم بذاَت انفصم -

انذساعٍ األول نًُالشت 

انخطظ وحىفُش انذػى نخُفُز 

 .األَشطت

اصخًاع فٍ بذاَت انفصم -

. انزاٍَ

اصخًاع فٍ َهاَت انفصم    - 

انزاٍَ نالطالع ػهً حماسَش 

. االَضاصاث

ال ٕٚجذ دنٛم ػهٗ اَّ َخخزوٌ انمشاساث 

 قشاساث أٚتحى احخار 
نى َخى احخار لشاساث 

بخصىص يؼظى 

انمضاَا انخٍ حًج 

يُالشخها فٍ 

االصخًاػاث 

حى احخار انقشاساث 

 يٍ أكثشبشأٌ 
َصف انقضاٚا انخٙ 

حًج يُاقشخٓا فٙ 

االجخًاػاث 

حى احخار انقشاساث 

 انقضاٚا أغهبٛتبشأٌ 
انخٙ حًج يُاقشخٓا 

فٙ االجخًاػاث  

حى احخار انقشاساث بشأٌ 

كافت انقضاٚا انخٙ حًج 
يُاقشخٓا فٙ االجخًاػاث 

ال ٕٚجذ دنٛم ػهٗ اَّ َُفزوٌ انمشاساث 

 قشاساث أٚتحى حُفٛز 
يؼظى انمشاساث نى َخى 

حُفُزها 

 يٍ أكثشحى حُفٛز 

َصف انقشاساث 
انًخخزة 

يؼظى انقشاساث حى 

حُفٛزْا 

كافت انقشاساث حى حُفٛزْا 
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 انًشكهت بًشاسكت يضخًؼُت ػهً يغخىي شبكاث انًذاسط انًضانظ انخشبىَت دسصت فاػهُت: 1.3انًؤشش..........   حابغ 

انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسط : يصذس انبُاَاث

 انُقاط انشئٛغت انًغخخهصت يٍ جهغت انُقاػ

يا هٍ أبشص َماط انمىة بانُغبت نهزا انًؤشش - 1

 حُطبق ػهّٛ كافت يؼاٚٛش انؼضٕٚت. 

  نبؼض األػضاءاألدٔاس ٔانًغؤٔنٛاث ٔاضحت. 

  ٙحغب انخطتحى ػقذ اجخًاػاث فٙ انؼاو انذساع. 

 حى احخار بؼض انقشاساث ٔيخابؼخٓا. 

 

يا هٍ أبشص َماط انضؼف بانُغبت نهزا انًؤشش - 2

 ٙالٕٚجذ حٕاصٌ يٍ حٛث انُٕع االجخًاػ. 

  نبؼض األػضاءٔاضحت غٛش األدٔاس ٔانًغؤٔنٛاث. 

 ػذد انقشاساث انًخخزة غٛش كافٛت. 

 

حىصُاث نخحغٍُ بشَايش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت - 3

  د حٕاصٌ يٍ حٛث انُٕع االجخًاػٙٔٔجضشٔسة. 

 ضشٔسة اعخجابت انًذٚشٚت نطهباث انًجهظ. 

 ضشٔسة ػًم حٕػٛت ألػضاء انًجهظ نخؼشٚفّ بأدٔاسِ ٔيغؤٔنٛاحّ بشكم جٛذ. 
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 5/ و و ثيذسعت:                                                          سقى انخقشٚش         انخقشٚش األٔنٙ نجًغ انبٛاَاثًَٕرج 

                        أعاعٍ/ثإَ٘  :يخخهظ         انًشحهت/إَاد/ ركٕس:انجُظ      أو لصُش وانًمابهٍُ األعاعُت نهبُاث: انًشكضٚت نهشبكتاعى انًذسعت 

 نىاء انمىَغًت:  انشبكت  اعى يذٚشٚت انخشبٛت ٔانخؼهٛى انخٙ حخبغ نٓا                                               112705: انشقى انٕطُٙ نهًذسعت

 انًشكهت بًشاسكت يضخًؼُت ػهً يغخىي شبكاث انًذاسط انًضانظ انخشبىَتدسصت فاػهُت : 1.3انًؤشش

انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسط : يصذس انبُاَاث

: عهى انخمذَش انهفظٍ

 انًشكهت بًشاسكت يجخًؼٛت ػهٗ يغخٕٖ شبكاث انًذاسط انًجانظ انخشبٕٚت دسجت فاػهٛت:  1.3انًؤشش

 5انًغخىي  4انًغخىي  3انًغخىي  2انًغخىي  1انًغخىي انًؼاَُش 

حى حغًٛت األػضاء، نى ٚخى حغًٛت األػضاء حشكُم انًضهظ 

ٔنكٍ الٕٚجذ حًثٛم 
نكافت انًذاسط 

كم يذاسط انشبكت 

يًثهت، ٔنكٍ نٛظ 
بٕجٕد يذٚش يذسعت 

ٔطانب يٍ كم 

يذسعت 

حُطبق ػهّٛ 

كافت يؼاٚٛش 
انؼضٕٚت  

ٔنكٍ الٕٚجذ 

حٕاصٌ يٍ 
حٛث انُٕع 

االجخًاػٙ 

حُطبك ػهُه كافت يؼاَُش 

َخشأعه ػضى )انؼضىَت 

يٍ انًضخًغ انًحهٍ 

وػضىَت أهانٍ انطهبت 

بؼذد يذاسط انشبكت، 

يذساء انًذاسط، 

طانبت يٍ كم /طانب

يذسعت، كًا َخًُض 

بانخىاصٌ فٍ انؼضىَت يٍ 

 (حُذ انُىع االصخًاػٍ

 

األدٔاس ٔانًغؤٔنٛاث َؼشفىٌ أدواسهى ويغؤونُاحهى 

غٛش ٔاضحت بانُغبت 
نألػضاء 

األدٔاس 

ٔانًغؤٔنٛاث 
ٔاضحت بانُغبت 

نشئٛظ انًجهظ 

ٔيذساء انًذاسط 
فقظ 

األدٔاس 

ٔانًغؤٔنٛاث 
ٔاضحت بانُغبت 

نشئٛظ انًجهظ 

ٔيذساء انًذاسط ٔ 
 يًثهٕ األْانٙ فقظ

 

األدٔاس 

ٔانًغؤٔنٛاث 
ٔاضحت نجًٛغ 

األػضاء 

األدواس وانًغؤونُاث 

واضحت نضًُغ األػضاء 

 أَهىوهُان دنُم ػهً 

َمىيىٌ بها 

َؼمذوٌ رالرت اصخًاػاث ػهً 

األلم فٍ انؼاو انذساعٍ 

حى ػقذ اجخًاع  اجخًاع أ٘نى ٚؼقذ 

ٔاحذ فقظ فٙ انؼاو 
انذساعٙ 

حغب ػذد )

االجخًاػاث 

انًخطظ  ػقذْا 
نغاٚت ْزا انٕقج يٍ 

 (انؼاو انذساعٙ

حى ػقذ اجخًاػٍٛ  

فٙ انؼاو انذساعٙ 
حغب ػذد )

االجخًاػاث انًخطظ  

ػقذْا نغاٚت ْزا 

انٕقج يٍ انؼاو 
 (انذساعٙ

حى ػقذ ثالثت 

اجخًاػاث فٙ 
انؼاو انذساعٙ 

حغب ػذد )

االجخًاػاث 

انًخطظ  
ػقذْا نغاٚت 

ْزا انٕقج يٍ 

 (انؼاو انذساعٙ

حى ػمذ رالرت اصخًاػاث فٍ 

انؼاو انذساعٍ واصخًاػاث 

. إضافُت حغب انحاصت

اصخًاع لبم بذاَت انفصم -

انذساعٍ األول نًُالشت 

انخطظ وحىفُش انذػى نخُفُز 

 .األَشطت

اصخًاع فٍ بذاَت انفصم -

. انزاٍَ

اصخًاع فٍ َهاَت انفصم    - 

انزاٍَ نالطالع ػهً حماسَش 

 .االَضاصاث

 

ال ٕٚجذ دنٛم ػهٗ اَّ َخخزوٌ انمشاساث 

 قشاساث أٚتحى احخار 

نى ٚخى احخار 

قشاساث بخصٕص 

يؼظى انقضاٚا انخٙ 

حًج يُاقشخٓا فٙ 
االجخًاػاث 

حى احخار انقشاساث 

 يٍ أكثشبشأٌ 

َصف انقضاٚا انخٙ 

حًج يُاقشخٓا فٙ 
االجخًاػاث 

حى احخار 

انقشاساث بشأٌ 

 انقضاٚا أغهبٛت

انخٙ حًج 
يُاقشخٓا فٙ 

االجخًاػاث 

حى احخار انمشاساث بشأٌ 

كافت انمضاَا انخٍ حًج 

 يُالشخها فٍ االصخًاػاث

ال ٕٚجذ دنٛم ػهٗ اَّ َُفزوٌ انمشاساث 

 قشاساث أٚتحى حُفٛز 

يؼظى انقشاساث نى 

ٚخى حُفٛزْا 

 يٍ أكثشحى حُفٛز 

َصف انقشاساث 
انًخخزة 

يؼظى انقشاساث 

حى حُفٛزْا 
 كافت انمشاساث حى حُفُزها
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 انًشكهت بًشاسكت يضخًؼُت ػهً يغخىي شبكاث انًذاسط انًضانظ انخشبىَت دسصت فاػهُت: 1.3انًؤشش..........   حابغ 

انًضهظ انخشبىٌ نشبكت انًذاسط : يصذس انبُاَاث

 

انُقاط انشئٛغت انًغخخهصت يٍ جهغت انُقاػ 

يا هٍ أبشص َماط انمىة بانُغبت نهزا انًؤشش - 1

  طانبت /ٚخشأعّ ػضٕ يٍ انًجخًغ انًحهٙ ٔػضٕٚت أْانٙ انطهبت بؼذد يذاسط انشبكت، يذساء انًذاسط، طانب)حُطبق ػهّٛ كافت يؼاٚٛش انؼضٕٚت

 .(يٍ كم يذسعت، كًا ٚخًٛض بانخٕاصٌ فٙ انؼضٕٚت يٍ حٛث انُٕع االجخًاػٙ

  ٗٚقٕيٌٕ بٓاأَٓىاألدٔاس ٔانًغؤٔنٛاث ٔاضحت نجًٛغ األػضاء ُْٔاك دنٛم ػه . 

 اجخًاع قبم بذاٚت انفصم انذساعٙ األٔل نًُاقشت انخطظ ٔحٕفٛش .-حى ػقذ ثالثت اجخًاػاث فٙ انؼاو انذساعٙ ٔاجخًاػاث إضافٛت حغب انحاجت

 .ٔػذد يٍ االجخًاػاث نًُاقشت حاجاث انًذاسط.اجخًاع فٙ بذاٚت انفصم انثاَٙ.انذػى نخُفٛز األَشطت

 حى احخار انقشاساث بشأٌ كافت انقضاٚا انخٙ حًج يُاقشخٓا فٙ االجخًاػاث. 

 كافت انقشاساث حى حُفٛزْا. 

 حؼأٌ انًجهظ انخشبٕ٘ نشبكت انًذاسط ٔانؼًم بشٔح انفشٚق. 

 ٙحؼأٌ انًجخًغ انًحه. 

 

 يا هٍ أبشص َماط انضؼف بانُغبت نهزا انًؤشش- 2

 ٙػذد انقشاساث انًخخزة غٛش كاف. 

  نبؼض األػضاءٔاضحت غٛش األدٔاس ٔانًغؤٔنٛاث. 

 ػذو حؼأٌ يذٚشٚت انخشبٛت ٔانخؼهٛى يغ انًجهظ انخشبٕ٘ نشبكت انًذاسط. 

 انًشكضٚت فٙ حُفٛز انقشاساث يٍ قبم انًذٚشٚت . 

 االجشاءاث انًذػًّ فٙ انخبشػاث انًانٛت. 

 صؼٕبت االجشاءاث انًخبؼت فٙ انخبشػاث انًانٛت. 

 

 حىصُاث نخحغٍُ بشَايش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

 ضشٔسة اعخجابت انًذٚشٚت نطهباث انًجهظ. 

 ضشٔسة ػًم حٕػٛت ألػضاء انًجهظ نخؼشٚفّ بأدٔاسِ ٔيغؤٔنٛاحّ بشكم جٛذ. 

 ضشٔسة حؼأٌ يذٚشٚت انخشبٛت ٔانخؼهٛى يغ انًجهظ انخشبٕ٘ نشبكت انًذاسط. 

 االيشكضٚت فٙ حُفٛز انقشاساث يٍ قبم انًذٚشٚت . 

 ضشٔسة ٔجٕد االجشاءاث انًذػًّ فٙ انخبشػاث انًانٛت. 

 ضشٔسة حغٓٛم االجشاءاث انًخبؼت  فٙ انخبشػاث انًانٛت. 

 ضشٔسة حؼأٌ يذٚشٚت انخشبٛت ٔانخؼهٛى يغ انًجهظ انخشبٕ٘ نشبكت انًذاسط. 

 


