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  لبئًخ انًشفمبد

 (. CIQAP)خغخ رًٕيم اَشغخ انًششٔع انًًٕنخ يٍ  : ( 1 )يشفك 

.  ثيبٌ رفظيهٗ نهًشاؽم انشٓشيخ نزُفيز يششٔع  : ( 2 )يشفك 

. ثيبٌ رفظيهٗ نًشاؽم االسثبع انغُٕيخ نزُفيز انًششٔع  : ( 3 )يشفك 

. ثيبٌ نزمذيش انزذفمبد انُمذيخ انالصيخ نزُفيز انًششٔع  : ( 4 )يشفك 

. ثيبٌ ثبالعبس انضيُٗ نالَشغخ انًششٔع  : ( 5 )يشفك 

.  انذساعبد انًمزشؽخ نزُفيز اَشغخ انًششٔع  : ( 6 )يشفك 

.  انُذٔاد ٔٔسػ انؼًم ٔانذٔساد انزذسيجيخ انًمزشؽخ نزُفيز اَشغخ انًششٔع  : ( 7 )يشفك 

.  انًغهٕثخ نهًششٔع ( اعٓضح انًؼبيم ٔانٕسػ ) لبئًخ االالد ٔانًؼذاد  : ( 8 )يشفك 
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    سؤيخ وسعبنخ انكهيخ واالهذاف االعزشاريغيخ .  1  

 .................................................................. 

 

 :سؤيخ انكهيخ - 

رغؼٗ كهيخ انزشثيخ انشيبضيخ نهجُيٍ فٗ أٌ رزظذس يشكضا يزًيضا فٗ انؼًهيخ انزشثٕيخ انزؼهيًيخ ػهٗ انًغزٕٖ انًؾهٗ 

ٔانذٔنٗ يٍ خالل رغٕيشْب نًؼبييش يزغذدح نهغٕدح ٔانزٗ يًكٍ يٍ خالنٓب رهجيخ اؽزيبعبد عالثٓب ٔأػضبء ْيئخ 

.  رذسيغٓب ٔانًغزًغ نغٕق انؼًم انًؾهٗ ٔانؼبنًٗ 

: سعبنخ انكهيخ - 

  اإلنزضاو ثبألػشاف انغبيؼيخ ٔانًؾبفظخ ػهيٓب. 

  ٗرمذيى يُبؿ رؼهيًٗ يشٌ يغبػذ ػهٗ ئثذاع انغبنت فٗ انًغبالد انشيبضيخ انًخزهفخ نضًبٌ خشيظ لبدس ػه

 . انًُبفغخ فٗ انًغبل انؼهًٗ ٔيهجٗ اؽزيبعبد عٕق انؼًم 

  انزأكيذ ػهٗ انزًييض فٗ انجؾش انؼهًٗ ٔفمب نهًؼبييش انؼبنًيخ . 

  ٗرمذيى انًشٕسح ٔانخجشح انؼهًيخ نهٓيئبد ٔانًإعغبد انؼبيهخ فٗ انًغبل انشيبض 

  اإلنزضاو ثُشش ٔرجبدل انًؼهٕيبد نغًيغ انًٓزًيٍ ثبنشيبضخ يٍ فئبد انًغزًغ انًخزهفخ  .

:  االهذاف االعزشاريغيخ - 

  انزًيض فٗ انزذسيظ ٔانزؼهيى . 

  ًٗانزًيض فٗ انجؾش انؼه . 

  رمذيى أفضم خجشاد نهغهجخ . 

  رشغيغ رجبدل انًؼهٕيبد ٔرٕعيغ انًشبسكخ انًغزًؼيخ . 

  رًُيخ خجشاد ٔيٓبساد أػضبء ْيئخ انزذسيظ . 

  يشالجخ ٔئداسح فبػهخ. 

: انزًيض فً انزذسيظ وانزؼهيى : أوال - 

:- ئػذاد خشيغيٍ لبدسيٍ ػهً انًُبفغخ فً عىق انؼًم يٍ خالل 

 .ضًبٌ عٕدح انجشايظ انزٗ رمذيٓب االلغبو انؼهًيخ  .1

 . رؾذيذ ٔليبط يخشعبد انؼًهيخ انزؼهيًيخ ئسرجبعب ثبنجشايظ انًمذيخ  .2

 . رشغيغ األلغبو انؼهًيخ ػهٗ رغٕيش ثشايغٓب ؽزٗ يًكٍ انؾظٕل ػهٗ االػزًبد  .3

 . انزؾكى فٗ األػذاد انًمجٕنخ فٗ ؽذٔد اإليكبَيبد انًبديخ ٔانجششيخ انًزبؽخ نضًبٌ انغٕدح  .4
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ئػذاد َظبو نهغبػبد انًؼزًذح نًشؽهخ انجكبنٕسيٕط ٔرمييى ئيكبَيخ رمذيًّ فٗ ضٕء رغشثخ يشؽهخ انذساعبد  .5

 . انؼهيب 

ئَشبء رخظظبد ػهًيخ يؼًهيخ عذيذح رؾمك ؽبعخ عٕق انؼًم ٔدػى ثشايغٓب يغ يشاػبح انزمهيم يٍ  .6

 . انزخظظبد ٔانجشايظ انًُغيخ انزمهيذيخ يٍ ؽيش انؼذد ٔانًغبؽخ انًزبؽخ ثبنخغخ انذساعيخ 

رغٕيش انالئؾخ انذاخهيخ نهكهيخ يٍ خالل اإلعزششبد ثبنهٕائؼ انذاخهيخ نكهيبد انزشثيخ انجذَيخ ٔانشيبضيخ ٔانظؾخ  .7

 . ٔانزشٔيؼ ٔػهٕو انؾشكخ ثًب يزًشٗ يغ عبيؼبد دٔل انؼبنى انًزمذو 

 . رؾذيذ أعظ ٔيجبدٖء انشلبثخ ٔانًزبثؼخ ٔانزمييى انذٔسٖ  .8

 . االػزًبد ٔانزغٕيش انًغزًش فٗ أعبس انًزغيشاد انًؾهيخ ٔانذٔنيخ  .9

.  رشغيغ انزؼبٌٔ يغ يإعغبد انغٕدح فٗ انزؼهيى يؾهيب ٔدٔنيب . 10

ضًبٌ ٔظجظ َٕػيخ انخذيبد انًمذيخ نهغالة ثبإلعزُبد ئنٗ أعظ ٔيؼبييش ػهًيخ ٔيُٓيخ شبيهخ انزخظظبد . 11

. انًخزهفخ 

 .عؼم ػًهيخ رؾغيٍ انغٕدح ػًهيخ يغزًشح رؾشص ػهيٓب انكهيخ . 12

: انزًيض فً انجؾش انؼهًً : صبَيب - 

 . انميبو ثأثؾبس غيش رمهيذيخ رشاػٗ يشبكم انًغزًغ عجمب ألٔنٕيبد يؾذدح  .1

 .خهك ؽٕافض نزشغيغ انجبؽضيٍ ػهٗ انجؾش انؼهًٗ  .2

 . انزٕعغ فٗ انجشايظ انزٗ رمذيٓب انكهيخ فٗ يغبل انجؾش انؼهًٗ نزغغيخ انًغبالد انشيبضيخ انًخزهفخ  .3

 . رضٔيذ انكهيخ ثأؽذس األعٓضح انؼهًيخ انزٗ رغبػذ ػهٗ اإلسرمبء ثًغزٕٖ األثؾبس انؼهًيخ انًمذيخ  .4

 أَذيخ – ئرؾبداد سيبضيخ – سعبل أػًبل –أْهيخ )انجؾش ػٍ يظبدس رًٕيم غيش رمهيذيخ نهجؾش انؼهًٗ  .5

  (ٔيإعغبد 

 . اإلسرمبء ثًغزٕٖ يكزجخ انكهيخ يغ رٕفيش يظبدس نهًؼهٕيبد رؼزًذ ػهٗ انزكُٕنٕعيب انؾذيضخ نًغبػذح انجبؽضيٍ  .6

 . ئَشبء يُظٕيخ يزكبيهخ نهزشعًخ فٗ يغبل انزخظض  .7

خهك ٔرذػيى ثشايظ انزكبيم انجؾضٗ ثيٍ انزخظظبد انؼهًيخ ثبنمغى انؼهًٗ ٔاأللغبو انؼهًيخ األخشٖ ثبنكهيخ  .8

 . ٔكهيبد انغبيؼخ فٗ انًغبالد راد انًغبؽبد انؼهًيخ انًشزشكخ 

 . دػى ٔرشغيغ انفشق انجؾضيخ راد انزخظظبد انًزؼذدح نجؾش انظبْشح انٕاؽذح يٍ يذاخهٓب انًخزهفخ  .9

. خهك ٔرذػيى انًششٔػبد انجؾضيخ نأللغبو انؼهًيخ . 10

 ٔٔسػ انؼًم فٗ األلغبو انؼهًيخ ٔانذساعبد Seminarsخهك ٔرذػيى شبيم ٔخغخ صيُيخ نؾهمبد ثؾش . 11

.  انؼهيب 
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. ئَشبء يؼًم نغٕٖ يزخظض يضٔد ثبألعٓضح انًزغٕسح انؾذيضخ نزذسيظ انهغخ اإلَغهيضيخ . 12

 

: رمذيى أفضم خجشاد نهطهجخ : صبنضب - 

 . انزٕعغ فٗ انجشايظ انًمذيخ نهغهجخ ٔرغٕيشْب  .1

 . ػًم رمبسيش دٔسيخ رميظ يذٖ سضب انغالة ػٍ انؼًهيخ انزذسيغيخ  .2

 . ئعشاء رمٕيى رارٗ نزمٕيى يخشعبد انؼًهيخ انزؼهيًيخ نهًمشساد انذساعيخ انًخزهفخ ٔيذٖ َغبػ انغالة  .3

 . ئثزكبس عشق غيش رمهيذيخ رغٓم ػًهيخ انزؼهيى نهغالة  .4

 . رغٕيش انًالػت ٔاألدٔاد ٔاألعٓضح انزؼهيًيخ نززالئى يغ رغجيك َظبو انغٕدح  .5

انزٕعغ فٗ ثشايظ انزذسيت انًيذاَٗ ٔانزٕعغ فٗ انذساعبد انًؼًهيخ نهًمشساد انؼهًيخ ٔرغٕيشْب يٍ ؽيش  .6

 . انًغبالد ٔانًؾزٕٖ ٔانخغظ انضيُيخ 

 . خهك ٔرذػيى يششٔػبد انزخشط نهغالة فٗ يغبل انزخظض انشئيغٗ ثًب يزغهجّ عٕق انؼًم انخبسعٗ  .7

خهك ٔرذػيى انغًبد اإلثزكبسيخ يٍ خالل رظُيغ ٔرغًيغ أدٔاد سيبضيخ ٔأعٓضح رؼهيًيخ ٔأعٓضح ػهًيخ  .8

 . ليبعيخ أطهيخ ٔثذيهخ 

 . خهك ليبداد عالثيخ نزظجؼ ليبداد فبػهخ فٗ انًغزًغ انًذَٗ  .9

.  غشط صمبفخ انغٕدح ثيٍ انغالة . 10    

: رشغيغ رجبدل انًؼهىيبد ورشغيغ انًشبسكخ انًغزًؼيخ : ساثؼب - 

 . رشغيغ يشبسكخ انٓيئبد انًؼُيخ فٗ انزغٕيش  .1

 .خهك لُٕاد ئرظبل ثيٍ انغهجخ ٔانخشيغيٍ ٔأػضبء ْيئخ انزذسيظ ٔيؼَٕيٓى  .2

 . نزغٕيك انكهيخ ٔانخشيغيٍ ( Web Site )رظًيى ثشَبيظ ػهٗ طفؾخ انكهيخ  .3

 Distance يٍ خالل رمذيى انًغبػذح نًٍ يشيذ انزؼهيى ػٍ ثؼذ (ثبنزؼهيى يذٖ انؾيبِ  )رشغيغ انفهغفخ انخبطخ  .4

Learning ٔرنك ثاعزخذاو أعبنيت ركُٕنٕعيخ يُبعجخ  . 

 .رؾذيش ٔؽذح انهيبلخ انجذَيخ نضيبدحأعزفبدح انغهجخ ٔخذيخ انًغزًغ  .5

ػًم لُٕاد ئرظبل ثيٍ انغهجخ ٔانخشيغيٍ ٔأػضبء ْيئخ انزذسيظ ثبإلرؾبداد انشيبضيخ َٔمبثخ انًٍٓ  .6

 . انشيبضيخ ٔػًم دٔساد رضميفيخ ٔرذسيجيخ 

ػًم لُٕاد ئرظبل ثيٍ عهجخ كهيبد انجذَيخ ٔانشيبضيخ فٗ انذٔل انًزمذيخ ٔرنك يٍ خالل صيبساد طيفيخ رضيذ  .7

 . يٍ صمبفزٓى انشيبضيخ 

 ئلشاس انغيبعخ انؼبيخ نُشش يفٕٓو انغٕدح فٗ انزؼهيى َٔمم انزغبسة انُبعؾخ نهكهيخ  .8
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: رًُيخ يهبساد وخجشاد أػضبء هيئخ انزذسيظ : خبيغب - 

رغٓيم يشبسكخ أػضبء ْيئخ انزذسيظ ٔيؼبَٔيٓى فٗ انذٔساد انزذسيجيخ انًخزهفخ ثٓذف طمم لذسارٓى  .1

 .ٔيٓبسرٓى انزذسيغيخ 

 .رمذيى يُؼ دساعيخ ألػضبء ْيئخ انزشيظ انًزًيضيٍ نزًُيخ انُٕاؽٗ انًُٓيخ  .2

 .رغٓيم يشبسكخ أػضبء ْيئخ انزذسيظ فٗ انًإرًشاد انؼهًيخ يغ رٕفيش انًٕاسد انًبنيخ انالصيخ  .3

رٕفيش لبػذح ثيبَبد ثبألعٓضح انؼهًيخ انًزٕفشح ثبنكهيبد انًخزهفخ ثبنغبيؼخ نإلعزفبدح يُٓب ثبػزجبس أٌ انغبيؼخ  .4

 . ٔؽذح ٔاؽذح 

انغًبػ ألػضبء ْيئخ انزشيظ ثبنزذسيت ػهٗ اعزخذاو األعٓضح انؼهًيخ راد انؼاللخ ثًغبل انزخظض  .5

 . ٔانًٕعٕدح ثكهيبد انغبيؼخ انًخزهفخ 

ػًم ثؼضبد طيفيخ ألػضبء ْيئخ انزذسيظ ٔرنك نهمبءاد انؼهًيخ يغ أعبرزح كهيبد انزشثيخ انجذَيخ ٔانشيبضيخ  .6

فٗ انذٔل انًزمذيخ ٔانٕلٕف ػهٗ انزغٕس انًغزًش فٗ يغبل انزخظض ٔصيبدح انًؼبيم ٔانٕلٕف ػهٗ األعٓضح 

 . انؼهًيخ ٔاعزخذايبرٓب فٗ انجؾٕس 

: يشالجخ وئداسح فبػهخ : عبدعب - 

 ئَشبء يشكض نضًبٌ انغٕدح داخم انكهيخ نألششاف ػهٗ رُفيز انخغخ االعزشاريغيخ  .1

 .يغبػذح ٔيغبَذح األفغبو انؼهًيخ ثبنكهيخ نهميبو ثبنزمٕيى انزارٗ نزؾذيذ َمبط انمٕح ٔانضؼف  .2

 . يشالجخ أداء األلغبو انؼهًيخ فٗ رغجيك َظبو انغٕدح  .3

 .انًؾبفظخ ػهٗ طٕسح انكهيخ انؾبنيخ ٔانزٗ رؼكظ رًيضْب  .4

 .انًزبثؼخ يٍ خالل انزمبسيش انذٔسيخ ٔانغُٕيخ نأللغبو انؼهًيخ  .5
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 ثيبَبد انًششوع. 2

 : ػُىاٌ انًششوع- 

  يششٔع انزغٕيش انًغزًش ٔانزأْيم نالػزًبد ثكهيخ انزشثيخ انشيبضيخ نهجُيٍ 

 : انكهيخ/انغبيؼخ - 

كهيخ انزشثيخ انشيبضيخ نهجُيٍ  /  عبيؼخ اإلعكُذسيخ 

 :انًيضاَيخ- 

      8827266   :(ثبنغُيّ انًظشٖ) انًيضاَيخ انًغهٕثخ يٍ ئداسح انًششٔع – أ 

 1656928.28             :(ثبنغُيّ انًظشٖ)ئعًبنٗ  انًغبًْخ يٍ انغبيؼخ -  ة

  10484194.28=         ثبنغُيّ انًظشٖ  (ة+ أ )ئعًبنٗ  انًيضاَيخ -          ط 

 :رؾهيم ييضاَيخ انًششوع- 

 6814726.28 =                            (ثبنغُيّ انًظشٖ)انزؼهيى  -

 2621048.57 =                   (ثبنغُيّ انًظشٖ)انجؾش انؼهًٗ   -

 1048419.43 =   (ثبنغُيّ انًظشٖ)خذيخ انًغزًغ ٔرًُيخ انجيئخ   -

 

 10484194.28=            اإلعًبنٗ   -

 

   شٓش30:     يذح انًششوع - 

       

 

                      يششٔع يزٕعظ        يششٔع كجيش      يششٔع اعزضُبئٗ

  يهي10ٌٕ يهيٌٕ              أكضش يٍ 10 يهيٌٕ ٔألم يٍ 5يهيٌٕ عُيّ أٔ ألم                 أكضش يٍ 5                  

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
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  ثيبَبد ػٍ انكهيخ  – 3

عبيؼخ االعكُذسيخ      :  اعى انغبيؼخ  -

   كهيخ انزشثيخ انشيبضيخ نهجُيٍ:   اعى انكهيخ - 

  1955: ربسيخ اَشبء انكهيخ - 

 
 2008/2009: ػذد طالة انكهيخ نهؼبو انغبيؼً - 

 انفشلخ األونً انفشلخ انضبَيخ انفشلخ انضبنضخ انفشلخ انشاثؼخ االعًبنً

1626 382 324 420 500 
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:  ػذد طالة انذساعبد انؼهيب ثبنكهيخ - 

اإلعًبنً يشؽهخ انذكزىساِ يشؽهخ انًبعغزيش يشؽهخ انذثهىو 

20 74 25 119 
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 :ػذد أػضبء هيئخ انزذسيظ انؼبيهيٍ ثبنكهيخ  -

 

أعًبنً ػذد انًؼبسيٍ أو االعبصاد اإلعًبنً يذسط أعزبريغبػذ أعزبر 

 يشافك صوط 5+ 7 109 34 28 47

0

20

40

60

80

100

120

          

           

       

                           

 
:  ػذد أػضبء انغهبص انًؼبوٌ  -

 

أعًبنً ػذد انًؼبسيٍ أو االعبصاد اإلعًبنً يؼيذ يذسط يغبػذ 

43 36 79 4 
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:  ػذد اإلداسييٍ ثبنكهيخ - 

 

ئداسح يبنيخ شئىٌ طالة 
شئىٌ ئداسيخ 

أخشي 
دساعبد ػهيب 

فُييٍ و أيُبء 

يؼبيم 

14 26 216 6 29 
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 (انشؼت انطالثيخ  )انجشايظ انزؼهيًيخ انزً رًُؾهب انكهيخ 

 

اعى انجشَبيظ و 

ػذد انًمشساد نكم ثشَبيظ 

االعًبنً  انصف 

األول 

انصف 

انضبًَ 

انصف 

انضبنش 

انصف 

انشاثغ 

انًمشساد 

انًزخصصخ 

 77 18 19 20 20انشيبضخ انًذسعيخ  

 75 16 19 20 20انزذسيت انشيبضً  

 77 18 19 20 20االداسح انشيبضيخ  

 
= اعًبنً ػذد انجشايظ 

ثشايظ 3
 يمشس 52 = (انغيش يكشسح  )اعًبنً ػذد انًمشساد 

 

  عُٕاد (4): يذح انجشَبيظ * 

 

 CD يهؾك يهف رفصيهً ػهً انــ   (دساعبد ػهيب  )انجشايظ انزؼهيًيخ انزً رًُؾهب انكهيخ -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انًشؽهخ 

اعًبنً 

ػذد 

انغبػبد 

انغبػبد 

االعجبسيخ 

انغبػبد 

االعجبسيخ 

انًزخصصخ 

انغبػبد 

االخزيبسيخ 

انًزخصصخ 

انغبػبد 

االخزيبسيخ 

انؼبيخ 

انشعبنخ 

انؼهًيخ 

ػذد 

انجشايظ 

 51ــــــ  6 8 8 8 30انذثهىو 

 39 8 8 8 10 8 42انًبعغزيش 

 39 10 6 8 16 10 50انذكزىساِ 

 129اعًبنً ػذد انجشايظ  
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 : لبئًخ ثأعًبء األلغبو انؼهًيخ ثبنكهيخ *  

لغى انشيبضخ انًذسعيخ  - 1

لغى رذسيت األنؼبة انشيبضخ  - 2

 لغى رذسيت يغبثمبد انًيذاٌ ٔ انًضًبس – 3

لغى رذسيت انزًشيُبد ٔ انغًجبص  - 4

لغى رذسيت انشيبضبد انًبئيخ  - 5

لغى رذسيت انًُبصالد ٔ انشيبضبد انفشديخ - 6

لغى اإلداسح انشيبضيخ ٔ انزشٔيؼ - 7

لغى أطٕل انزشثيخ انشيبضيخ - 8

لغى انؼهٕو انؾيٕيخ ٔ انظؾيخ انشيبضيخ - 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15 : 1 انطالة: َغجخ أػضبء هيئخ انزذسيظ * 

 20 : 1 انطالة :  ػهً سأط انؼًمَغجخ أػضبء هيئخ انزذسيظ* 
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 ثيبَبد ػٍ يششوع اَشبء َظبو داخهً نهغىدح ثبنكهيخ –4 

 

  2005 / 3 / 15: ربسيخ انزمذو نًششوع ئَشبء َظبو داخهً ثبنكهيخ. 

  انغهبد انزً عبهًذ فً رًىيم انًششوع : 

 .انٓيئخ انمٕييخ نضًبٌ انغٕدح ٔاإلػزًبد ، كهيخ انزشثيخ انشيبضيخ نهجُيٍ عبيؼخ االعكُذسيخ 

  عُيّ يظشٖ  (173592) : ييضاَيخ انًششوع . 

  2005 / 9 / 13: ربسيخ ثذء رُفيز انًششوع .  

  30/10/2007: ربسيخ رمذيى وصبئك انًششوع نهغُخ انمىييخ 

  ربسيخ انضيبسح انًيذاَيخ( Site Visit ) : 8/12/2007 

  2008 / 4 / 2 : ربسيخ رمذيى رمشيش انًشاعؼيٍ انُظشاء  

  ًربسيخ صيبسح انًزبثؼخ األون( Follow up Visit ) : نى رؾذس ثؼذ 
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  ئلشاساد وئنزضايبد–5
 

 

      يغت أٌ يزى اػزًبد ٔرظذيك كم انخغظ يٍ أػهٗ عٓخ ئداسيخ فٗ انًإعغخ ٔأٌ رخضغ كزنك نكم انششٔط 

ٔاالنزضايبد انًُظٕص ػهيٓب يٍ لجم ئداسح يششٔع انزغٕيش ٔانزأْيم نإلػزًبد ، ٔيمظذ ثٓزا اإلػزًبد أٌ انغبيؼخ 

. ركٌٕ يهزضيخ ثبنًشبسكخ فٗ رًٕيم انًششٔػبد عجمًب نًب ْٕ يٕضؼ ثبنخظ انزُفيزيخ ثٕصيمخ انًششٔع 

 

 

ْزا َٔمش َؾٍ انًٕلؼيٍ أدَبِ ، أٌ كم انجيبَبد انٕاسدح طؾيؾخ ئنٗ ؽذ ػهًُب ، ٔأٌ انًششٔع لذ رى ئػزًبدِ " 

ٔانزظذيك ػهيّ يٍ لجم انغهغبد انًؼُيخ انًًضهخ نهًإعغخ ، ٔأٌ انًإعغخ يهزضيخ ثبنًشبسكخ فٗ دػى انًششٔع ئداسيًب 

ٔيبنيب ، ْزا ثبإلضبفخ ئنٗ أَُب انًٕلؼيٍ أدَبِ ، َمش أٌ إلداسح يششٔع انزغٕيش ٔانزأْيم نإلػزًبد انؾك فٗ َشش ٔرذأل 

". كم أٔ عضء يٍ انجيبَبد انٕاسدح فٗ ٔصيمخ انًششٔع 

 

 

 

ثيبَبد انًإعغخ انزؼهيًيخ  

 يششوع انزطىيش انًغزًش وانزأهيم نإلػزًبد :ػُىاٌ انًششوع 

 عبيؼخ اإلعكُذسيخ :اعى انغبيؼخ 

 ليش  وأة–  كهيخ انزشثيخ انشيبضيخ نهجُيٍ :اعى انكهيخ 

يؾبفظخ اإلعكُذسيخ -   ليش وأة–  كهيخ انزشثيخ انشيبضيخ نهجُيٍ :انؼُىاٌ انجشيذي نهكهيخ 

 :ثيبَبد سئيظ انغبيؼخ 

يش خيشاهلل د ؽغٍ ٌ/د . أ:اإلعى 

 03/ 5910096 :رهيفىٌ 

 /591072003 :فبكظ 

  :ثشيذ ئنكزشوًَ 
engyk@dataxprs.com.eg 

profhassan7@yahoo.com 

pres@admin.alex.edu.eg 
 0101008743 :انًؾًىل 

 : انزىليغ                                              :انزبسيخ 

  :(ػًيذ انكهيخ  )يذيش انًششوع ثيبَبد 

يؾًذ خبنذ ػجذانمبدس ؽًىدِ  /د. أ:اإلعى 

 03/ 5621123 :رهيفىٌ 
 /562112303 :فبكظ 

 : ثشيذ ئنكزشوًَ 

Khammouda11@sea.edu.eg 

Khammouda77@yahoo.com  0122152052 :انًؾًىل 

  :انزىليغ :                                             انزبسيخ 
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  :يذيش يشكض انغىدح ثبنغبيؼخثيبَبد 

 عُيخ انغيذ عبفىس/ د . أ:اإلعى 

 5921354/03 :رهيفىٌ 
 /0592135403 :فبكظ 

  :ثشيذ ئنكزشوًَ 
s_gafour@hotmail.com  0101094025 :انًؾًىل 

  :انزىليغ                                              :انزبسيخ 

  :ثيبَبد انًذيش انزُفيزي نهًششوع 

 أييًخ ئثشاهيى انؼغًً صبنؼ/  د .أ :اإلعى  

 أعزبر انًيكبَيكب انؾيىيخ ثمغى أصىل انزشثيخ انشيبضيخ  ثكهيخ انزشثيخ انشيبضيخ نهجُيٍ عبيؼخ االعكُذسيخ :انىظيفخ 

 /574474503 :رهيفىٌ 
 03/5621123:فبكظ 

  :ثشيذ ئنكزشوًَ 
d.omima@yahoo.com  0122374294 :انًؾًىل 

  :انزىليغ                                               :انزبسيخ 
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 Participants /Project Team فشيك ػًم انًششوع       

 Management Teamأػضبء فشيك ئداسح انًششوع : أوال 

انزىليغ انًغئىنيخ فً رُفيز انًششوع انىظيفخ انؾبنيخ االعــــــــــى و 

يؾًذ خبنذ ػجذ انمبدس ؽًىدح  / د.أ 1
أعزبر ثمغى رذسيت األنؼبة 

انشيبضيخ ٔػًيذ انكهيخ 

يغئٕل ْيكهخ ئداسح انًششٔع ٔيذيش 

انًششٔع 

 

يؾًذ صجشي ػًش  / د.أ 2

أعزبر ثمغى أطٕل انزشثيخ 

انشيبضيخ ٔٔكيم انكهيخ نشئٌٕ 

انذساعبد انؼهيب ٔانجؾٕس  

اإلششاف ػهٗ رُفيز انغيبعبد 

ٔاإلعشاءاد انًشرجغخ ثبألثؾبس 

ٔرزضًٍ ئلبيخ ٔسػ  )ٔاألَشغخ انؼهًيخ 

انؼًم ٔاإلششاف ػهيٓب ، ٔئػذاد 

اإلعزجيبَبد ٔرغجيمٓب ٔرؾهيهٓب ، ٔرؾهيم 

انجيئخ انذاخهيخ ٔانخبسعيخ نهكهيخ نزؾذيذ 

، ٔانًشبسكخ فٗ  (َمبط انمٕٖ ٔانضؼف 

.  ئػذاد انخغخ اإلعزشاريغيخ نهكهيخ 

 

عبيً اثشاهيى َصش  / د.أ 3

أعزبر ثمغى رذسيت يغبثمبد 

انًيذاٌ ٔانًضًبس ٔٔكيم انكهيخ 

نشئٌٕ انزؼهيى ٔانغالة  

يزبثؼخ أَشغخ انزذسيت انًيذاَٗ 

ٔاإلششاف ػهٗ يخزهف عٕاَت رغٕيش 

ٔرؾغيٍ انجشايظ انزؼهيًيخ انزٗ رمذيٓب 

انكهيخ ، انًشبسكخ فٗ ئػذاد انخغخ 

. اإلعزشاريغيخ نهكهيخ 

 

ؽغيٍ اؽًذ انغيذ ؽغبط / د.أ 4

أعزبر ثمغى رذسيت انًُبصالد 

ٔانشيبضبد انفشديخ ٔٔكيم انكهيخ 

نشئٌٕ خذيخ انًغزًغ ٔانجيئخ  

اإلششاف ػهٗ رُفيز انغيبعبد 

ٔاإلعشاءاد انًشرجغخ ثأَشغخ خذيخ 

انًغزًغ ٔرًُيخ انجيئخ ، ٔئػذاد ٔرغٓيض 

انٕؽذاد راد انغبثغ انخبص يغ انميبو 

ثبنضيبساد انًيذاَيخ ٔئداسح ؽهمبد انُمبػ 

يغ يخزهف يُظٕيبد انًغزفذيٍ ، 

انًشبسكخ فٗ ئػذاد انخغخ اإلعزشاريغيخ  

 

أييًخ ئثشاهيى انؼغًً  / د.أ 5

أعزبر ثمغى اطٕل انزشثيخ 

انشيبضيخ ٔيذيشٔؽذح ضًبٌ 

انغٕدح ٔانًذيش انزُفيزٖ 

نهًششٔع  

انًذيش انزُفيزٖ نهٕؽذح ضًبٌ انغٕدح 

ٔيزبثؼخ رُفيز يخشعبد ٔأَشغخ انخغخ 

انزُفيزيخ نهًششٔع ، ٔكزبثخ رمبسيش انؼًم 

ٔؽم انًشكالد انزٗ رٕاعّ ػًهيخ رُفيز 

أَشغخ انًششٔع ثبنزُغيك يغ انميبداد 

األكبديًيخ ثبنكهيخ ٔيشكض ضًبٌ انغٕدح 

ثبنغبيؼخ ، ػمذ اإلعزًبػبد انذٔسيخ 

ٔرُظيى ٔسػ انؼًم ، ٔئػذاد انخغخ 

اإلعزشاريغيخ ٔيغئٕل نغُخ اػذاد سعبنخ 

يؾذصخ ٔيؼهُخ ٔانزمٕيى انشبيم ٔانًغزًش 

. نهمذسح انًإعغيخ ٔخغظ انزغٕيش 

 

يغئٕل انًٕاصَخ ٔانؾغبثبد ػجذ انًُؼى ؽغٍ ػهً / أ  6

يزبثؼخ أػًبل انًيضاَيخ ٔئػذاد انزمبسيش 

.  انًبنيخ 

 

 

 

 يغئٕل يزبثؼخ انغٕاَت انمبََٕيخ نهًششٔع يؾبيٗ انكهيخ يؾًذ يؾًذ هيف / ا  7

عكشريشح انٕؽذح ثبعُذ طُطبوي  / أ 8

كزبثخ ٔئػذاد انزمبسيش انخبطخ ثبنًششٔع 

، ؽفظ انًهفبد ، اإلػذاد نٕسػ انؼًم 

ٔاإلعزًبػبد ، يزبثؼخ اإلعشاءاد 

. اإلداسيخ 
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      Implementation Teamأػضبء فشيك رُفيز انًششوع : صبَيب 

انزىليغ انًغئىنيخ فً رُفيز انًششوع انىظيفخ انؾبنيخ االعــــــــــى و 

صكيخ اثشاهيى كبيم / د.أ 9
سئيظ لغى انشيبضخ 

انًذسعيخ  

يغئٕل نغُخ انزؾهيم انجيئٗ نهكهيخ ٔنغُخ اػذاد 

غبيبد ٔاْذاف اعزشاريغيخ ٔاػالَٓب ٔٔعٕد 

عبعبد يؼهُخ الرخبر انمشاساد  

 

عىعٍ يؾًذ ػجذ انًُؼى    / د .أ 10
اعزبر يزفشؽ ثمغى اطٕل 

انزشثيخ انشيبضيخ 

يغئٕل نغُخ رؾميك يؼبيم يغٓضح نذػى انؼًهيخ 

انزؼهيًيخ ٔفمب الؽزيبعبد انجشايظ  

 

فبطًخ ػىض صبثش / د.أ 11
أعزبر يزفشؽ ثمغى انشيبضخ 

انًذسعيخ  

يغئٕل نغُخ ٔضغ عشق انزمييى نهٕلٕف ػهٗ 

يذٖ رؾميك انُزبئظ انزؼهيًيخ انًغزٓذفخ ٔانيبد 

انزُفيز ٔاالششاف ٔانزمٕيى ػهٗ ثشايظ انزذسيت 

انًيذاَٗ ٔيغئٕل نغُخ رغٕيش ٔرؾغيٍ 

رٕطيف ثشَبيظ ٔيمشساد ثشَبيظ انشيبضخ 

.  انًذسعيخ 

 

يؾًذ ػجذ انؼضيض عاليخ / د .أ 12
سئيظ لغى اإلداسح انشيبضيخ 

ٔانزشٔيؼ  

يغئٕل نغُخ اعزؾذاس سعبنخ ٔيغئٕل رغٕيش 

ٔرؾغيٍ رٕطيف ثشَبيظ ٔيمشساد ثشَبيظ 

. اإلداسح انشيبضيخ ٔػمذ ارفبليبد يؼزًذح 

 

أؽًذ فكشي عهيًبٌ / د .أ 13
سئيظ لغى رذسيت رذسيت 

يغبثمبد انًيذاٌ ٔانًضًبس 

يغئٕل نغُخ اػذاد آنيخ العشاءاد انزؾغيٍ 

ٔانزغٕيش ٔيغئٕل رغٕيش ٔرؾغيٍ رٕطيف 

.  ثشَبيظ ٔيمشساد ثشَبيظ انزذسيت انشيبضٗ 

 

ػجذ انًؾغٍ عًبل انذيٍ / د .أ 14
سئيظ لغى رذسيت األنؼبة 

انشيبضيخ 

يغئٕل االششاف ػهٗ رغٓيضاد لغى رذسيت 

االنؼبة انشيبضيخ  

 

سئيظ لغى انؼهٕو انظؾيخ  ييشفذ اثشاهيى سخب / د.أ 15

االششاف ػهٗ ػًهيخ اَشبء ٔرغٓيض يؼًم 

انفغيٕنٕعٗ ٔسئيظ نغُخ انخذيبد انًمذيخ 

نهًغزًغ انًؾيظ ٔٔعٕدثشايظ رؼهيًيخ رفٗ 

ثشعبنخ انكهيخ ٔيؼبييشْب االكبديًيخ ٔيغئٕل 

نغُخ رًُيخ لذساد اػضبء ْيئخ انزذسيظ 

ٔانٓيئخ انًؼبَٔخ ٔيؼبييش رمييى اػضبء ْيئخ 

. انزذسيظ ٔانٓيئخ انًؼبَٔخ ٔلٕاػذ رؼييُٓى 

 

ػجذ انشؽًٍ عيف / د .أ 16
سئيظ لغى رذسيت انًُبصالد 

ٔانشيبضبد انفشديخ  

يغئٕل نغُخ ٔعٕد دنيم ييضبق نهششف ثّ 

انؼبداد ٔانزمبنيذ ٔاالػشاف انغبيؼيخ ٔيغئٕل 

نغُخ يغزًغ ثال رذخيٍ ٔاإلششاف ػهٗ رغٓيض 

ٔئػذاد لبػبد ٔطبالد انًؾبضشاد ٔلبػبد 

. انغيًُبس ٔطبالد انزذسيت 

 

ايبل عبثش يزىنً ششاسح / د .أ 17
سئيظ لغى اطٕل انزشثيخ 

انشيبضيخ 

يغئٕل نغُخ اػذاد يإششاد نميبط كفبءح 

انخذيبد انًمذيخ ٔسضب انًغزًغ ػُٓب 

ٔيغئٕل نغُخ ٔعٕد ٔؽذح نهخشيغيٍ يضٔدح 

ثمٕاػذ انجيبَبد ٔاإلششاف ػهٗ ػًهيخ ئَشبء 

.  ٔرغٓيض يؼًم انًيكبَيكب انؾيٕيخ 

 

ؽغًُ عيذ اؽًذ   / د .أ 18
سئيظ لغى رذسيت انزًشيُبد 

ٔانغًجبص 

يغئٕل االششاف ػهٗ رغٓيضاد لغى رذسيت 

انزًشيُبد ٔانغًجبص 

 

يُزصش ئثشاهيى طشفخ  / د .أ 19
سئيظ لغى رذسيت 

انشيبضبد انًبئيخ  

يغئٕل االششاف ػهٗ رغٓيضاد لغى رذسيت 

.   انشيبضبد انًبئيخ 

 

20 
 ييشفذ ػهً ؽغٍ خفبعخ/ د.أ

 

أعزبر ثمغى انشيبضخ 

انًذسعيخ  

سئيظ نغُخ اػذاد انخغخ انزُفيزيخ نزؾميك 

. انغبيبد ٔاالْذاف االعزشاريغيخ 
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َبدس يؾًذ يشعبٌ / د .أ 21
أعزبر ثمغى رذسيت انزًشيُبد 

ٔانغًجبص  

يغئٕل نغُخ ٔعٕد يجبَٗ يالئًخ يغ عجيؼخ 

َشبط انكهيخ ٔػذد انغالة ٔاػذاد خغخ عُٕيخ 

. نذػى ٔطيبَخ انجُيخ انزؾزيخ ٔانًشافك 

 

سيضي انطُجىنً / د .أ 22
أعزبر ثمغى رذسيت انًُبصالد 

ٔانشيبضبد انفشديخ 

انميبو ثأػًبل انًشاعؼخ انذاخهيخ ٔيغئٕل 

يزبثؼخ أػًبل انكُزشٔالد 

 

يًُ يؾًذ عكش / د .أ 23
أعزبر يغبػذ ثمغى أطٕل 

انزشثيخ انشيبضيخ  

يغئٕل ٔعٕد ػذد يٍ انًمشساد االنكزشَٔيخ 

ٔيزبثؼخ انزٕاصٌ فٗ رٕصيغ انًٕاسد انجششيخ 

ػهٗ االداساد ٔانزُغيك ثيٍ ٔؽذح ضًبٌ 

انغٕدح ٔاأللغبو انؼهًيخ يٍ خالل يُغمٗ 

.  األلغبو انؼهًيخ 

 

هجخ ػجذ انؼظيى ايجبثً / د .و.أ 24
أعزبر يغبػذ ثمغى انشيبضخ 

انًذسعيخ  

يُغك رُفيز انضيبساد انًيذاَيخ إلعزغالع سأٖ 

انغٓبد ٔانًإعغبد انًغزفيذح يٍ انخذيبد 

. انزٗ يمذيٓب ثشَبيظ انشيبضخ انًذسعيخ 

 

يغذي يىعف  / د .و.أ 25
أعزبر يغبػذ ثمغى أطٕل 

انزشثيخ انشيبضيخ  

اإلششاف ػهٗ ػًهيخ ئَشبء ٔرغٓيض يؼًم ػهى 

. انُفظ انشيبضٗ 

 

 

 

 

يؾًذ ػجذ انؾًيذ ثالل / د .و 26
يذسط ثمغى رذسيت األنؼبة 

انشيبضيخ  

يغئٕل رٕفيش ٔعبئم االرظبالد انزكُٕنٕعيخ 

انؾذيضخ ٔاالششاف ػهٗ رغٓيضاد يؼًم 

. انٕعبئظ انزؼهيًيخ 

 

يذؽذ ػجذ انؾًيذ عبنى  / د .و 27
يذسط ثمغى رذسيت 

يغبثمبد انًيذاٌ ٔانًضًبس 

يُغك نغبٌ اػذاد انٓيكم انزُظيًٗ انًٕصك 

الداساد انغٕدح راد انزجؼيخ نؼًيذ انكهيخ 

ٔربطيم يًبسعخ انًغبنظ انشعًيخ ٔارخبر 

انمشاساد انًزؼهمخ ثبنزؼهيى ٔانزؼهى ٔٔرُفيز 

انضيبساد انًيذاَيخ إلعزغالع سأٖ انغٓبد 

ٔانًإعغبد انًغزفيذح يٍ انخذيبد انزٗ يمذيٓب 

. ثشَبيظ انزذسيت انشيبضٗ 

 

يؾًىد يؾًذ انطيت / د .و 28
يذسط ثمغى رذسيت األنؼبة 

انشيبضيخ  

يُغك نغُخ انزغزيخ انشاعؼخ إلعزغالػبد 

انشأٖ نهغٓبد انًغزفيذح يٍ خذيبد ثشايظ 

. انكهيخ 

 

انغيذ عهيًبٌ ؽًبد / و .و 29
يذسط يغبػذ ثمغى انؼهٕو 

انظؾيخ  

يُغك األلغبو انؼهًيخ إلػذاد لٕائى انًشاعغ 

األعُجيخ ٔانؼشثيخ انًغهٕة ئضبفزٓب ثبنًكزجخ 

ٔيزبثؼخ اإلشزشاكبد ثبنذٔسيبد ٔانًغالد 

 .انؼهًيخ 

 

ونيذ عهيًبٌ اعًبػيم انصؼيذي / و .و 30
يذسط يغبػذ ثمغى أطٕل 

انزشثيخ انشيبضيخ  

 

يُغك نغُخ ٔضغ انًؼبييش الخزيبس ٔرشليخ 

ٔرؼييٍ انميبداد االداسيخ ٔاالنزضاو ثؾمٕق 

انًهكيخ ٔانُشش ٔيغئٕل انُشش ٔانزٕػيخ 

ثبنًششٔع ٔانًغئٕل ػٍ اإلػذاد ٔانزغٓيض 

.  نٕسػ انؼًم انخبطخ ثبنًششٔع 

 

 

اؽًذ يؾًذ ػجذ انًُؼى ػالو / و .و 31
يذسط يغبػذ ثمغى أطٕل 

انزشثيخ انشيبضيخ  

 

يُغك نغُخ االعزضًبس االيضم نهًٕاسد انًزبؽخ 

ٔفك أنٕيخ َٔزبئظ انزمٕيى ٔاعزؾذاس اداساد 

ٔالغبو عذيذح ٔرغجيك اإلعزجيبٌ ٔاإلششاف 

. ػهٗ ئػذاد ٔرغٓيض لٕاػذ انجيبَبد 
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هبًَ يؾًىد ػجذ انىَيظ أثى ثكش / و .و  32
يذسط يغبػذ ثمغى أطٕل 

انزشثيخ انشيبضيخ  

يُغك انهغبٌ انخبطخ  نزٕفيش انذػى انًبدٖ 

ٔانًؼُٕٖ ٔاالداسٖ نهكهيخ ٔانزمٕيى انشبيم 

انًغزًش نهمذسح انًإعغيخ ٔخغخ انزغٕيش 

ٔيزبثؼزٓب ٔيزبثؼخ رغٓيضاد يؼًم ػهى انُفظ 

انشيبضٗ ٔرُفيز انضيبساد انًيذاَيخ إلعزغالع 

ساٖ انغٓبد ٔانًإعغبد انًغزفيذح يٍ 

انخذيبد انزٗ يمذيٓب ثشَبيظ اإلداسح انشيبضخ  

 

 

يؾًذ اؽًذ ػجذ انفزبػ صايذ / و  33
يؼيذ ثمغى أطٕل انزشثيخ 

انشيبضيخ 

يُغك انهغبٌ انخبطخ ثٕضغ خغخ انجشايظ 

انخبطخ ثبنزذسيت انًغزًش نهؼبيهيٍ ٔئػذاد 

ٔرغٓيض اإلعزجيبَبد إلعزغالع سأٖ انغالة 

ؽٕل انًمشساد انذساعيخ ٔضٕاثظ يؼهُخ 

.  ٔيؼزًذح نزذأل انكزبة انغبيؼٗ 

 

 

أييٍ انكهيخ يًذوػ ثصم / أ  34

اإلششاف انفُٗ ٔاإلداسٖ ػهٗ ػًهيخ ششاء 

األعٓضح ٔاألدٔاد ٔئعشاءاد ئضبفزٓب 

. نهًخبصٌ 

 

 . انميبو ثأػًبل انزشعًخ نهًششٔع يكزت انؼًيذ  (يزشعى  )ؽغٍ ػصًذ / أ  35

أكشو أؽًذ ئثشاهيى أؽًذ   / و  36
ٔؽذح انؾبعجبد ٔانًؼهٕيبد 

انشيبضيخ 

انميبو ثأػًبل انزٕصيك ٔئػذاد انغغالد ، 

اإلششاف ػهٗ رُفيز ثشايظ انزذسيت ، ئػذاد 

.  ٔرغٓيض لٕاػذ انجيبَبد 

 

َغىي ػجذ اهلل عجش   37
يكزت ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ 

انزؼهيى ٔانغالة 

كزبثخ انزمبسيش ٔيزبثؼخ اإلعشاءاد اإلداسيخ 

. نهفشيك اإلداسٖ 

 

سئيظ لغى انذساعبد انؼهيب انغيذ غشيت انغيذ   38
رغٓيض لٕاػذ انجيبَبد انخبطخ ثمغبع 

انذساعبد انؼهيب ٔانجؾٕس  

 

عهبو يؾًىد يؾًذ يصطفً  39
يكزت ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ 

. خذيخ انًغزًغ ٔانجيئخ 

ئػذاد ٔيزبثؼخ اإلعزًبػبد انخبطخ ثأػًبل 

. انًششٔع 

 

 .   يغئٕل نغُخ انزٕصيك َٔظى انًؼهٕيبد رؾذ انزؼييٍ هشبو يؾًذ يؾًذ ػجذ انؾبفظ يؾًذ  40

انًكزجخ َغالء أؽًذ يؾًذ   41
اإلششاف ػهٗ ػًهيخ ئػذاد ٔرغٓيض َٔمم 

. انًكزجخ ئنٗ انًمش انغذيذ 
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انخطخ انزُفيزيخ نًششوع  

انزطىيش انًغزًش وانزأهيم نالػزًبد 

 

(CIQAP) 

  

 

 
  CDيشفك يهف انخطخ انزُفيزيخ كبيم ػهً انــ 
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   Action Planانخطخ انزُفيزيخ نهًششوع  -  7

 
( 1)يهؾك سلى 

: انمذسح انًإعغيخ : انًؾىس األول - 

: ويشزًم ػهً - 

انخغخ اإلعزشاريغيخ   .1

انٓيكم انزُظيًٗ  .2

انميبدح ٔ انؾٕكًخ  .3

انًظذاليخ ٔ األخالليبد   .4

انغٓبص اإلداسٖ   .5

انًٕاسد انًبنيخ ٔ انًبديخ   .6

انًشبسكخ انًغزًؼيخ ٔ رًُيخ انًغزًغ   .7

 انزمٕيى انًإعغٗ ٔ ئداسح انغٕدح  .8

 

: انفبػهيخ انزؼهيًيخ : انًؾىس انضبًَ - 

: ويشزًم ػهً - 

انغالة ٔ انخشيغٌٕ   .1

انًؼبييش األكبديًيخ   .2

انًمشساد انذساعيخ  / انجشايظ انزؼهيًيخ  .3

انزؼهيى ٔ انزؼهى ٔ انزغٓيالد انًبديخ نهزؼهى   .4

أػضبء ْيئخ انزذسيظ  .5

انجؾش انؼهًٗ ٔ اإلَشغخ انؼهًيخ   .6

انذساعبد انؼهيب   .7

انزمٕيى انًغزًش نهفبػهيخ انزؼهيًيخ   .8
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 Planned Budget For Activities خطخ رًىيم أَشطخ انًششوع - 8

 

 

 

ثُذ انزًىيم 

انًيضاَيخ 

انًطهىثخ 

ثبنغُيخ 

انًصشي 

انُغجخ 

انًطهىثخ 

يٍ ئعًبنً 

انًيضاَيخ 

انًغبهًخ 

انًمذيخ يٍ 

/ انكهيخ 

انغبيؼخ 

ئعًبنً انزكهفخ 

ثبنغُيخ  )

 (انًصشي

انًيضاَيخ 

انًخصصخ 

نهًجبًَ 

وانزغهيضاد ال 

 % 70رضيذ ػٍ 

يٍ انًيضاَيخ 

انًطهىثخ 

 

يجبًَ غيش عكُيخ 

يُشأد عذيذح أو  )

 (ئعزكًبل 

يجبًَ غيش عكُيخ      

 (ئؽالل أو رغذيذ  )

األصبس 

أعهضح 

آالد ويؼذاد 

اإلعًبنً 

انًيضاَيخ 

انًخصصخ 

نألَشطخ ال رضيذ 

يٍ  % 30ػٍ 

انًيضاَيخ 

انًطهىثخ 

دساعبد وثؾىس 

خجشاء ويصشييٍ 

َذواد ووسػ ػًم 

ويإرًشاد ورذسيت 

ورأهيم 

لىاػذ ثيبَبد 

ئػالٌ وئػالو 

ئداسح انًششوع 

وانًزبثؼخ 

اإلعًبنً 
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       Dissemination & Sustainability انُشش و اإلعزًشاسيخ – 9
 

   Disseminationانُشش  * 

ػمذ عهغهخ يٍ انُذٔاد ٔ انهمبءاد ٔ ٔسػ انؼًم ألػضبء ْيئخ انزذسيظ ٔ يؼبَٔيٓى ٔ أػضبء انغٓبص  .1

اإلداسٖ ثبنكهيخ نششػ ٔ رٕضيؼ َزبئظ انًششٔع ٔ أًْيزخ ٔ كيفيخ رُفيزِ ثبنشكم انزٖ يزالئى يغ سعبنخ انكهيخ 

.  ٔ سؤيزٓب ٔ أْذافٓب اإلعزشاريغيخ 

انميبو ثؼذد يٍ انضيبساد انًيذاَيخ نهغٓبد انخبسعيخ انًغزفيذح يٍ انخذيبد انزٗ رمذيٓب انكهيخ ، ٔ كزنك  .2

انكهيبد األخشٖ ثبنغبيؼخ انزٗ رًكُذ يٍ انٕطٕل نًشؽهخ انزغٕيش ثبنًشبسكخ ، نًُبلشخ ٔ ششػ أثؼبد 

انًششٔع ٔكيفيخ رؾميك أفضم ئعزفبدح يًكُخ يٍ انًششٔع ٔ ئيكبَيخ رغٕيش رهك اإلعزفبدح كهًب أيكٍ رنك  

ػشع انُزبئظ انًزٕلؼخ نهًششٔع ٔ رجبدنٓب يغ انغٓبد ٔ انًإعغبد األخشٖ انزٗ رذخم ضًٍ يُظٕيخ  .3

انًغزفيذيٍ يٍ خذيبد انكهيخ ٔ انًُظًبد انشيبضيخ األْهيخ ٔ انؾكٕييخ    ٔ انؼبسضيٍ انزغبسييٍ نخذيبد  

 .  ٔلذ انفشاؽ فٗ يؾبفظخ األعكُذسيخ 

 

    Sustainabilityاإلعزًشاسيخ  * 

العزًشاسيخ انًششٔع يمزشػ رخظيض عضء يٍ يٕاسد انزغٕيش ثبنغبيؼخ نٓزا انغشع ، ٔ يمزشػ أٌ رخظض 

انٕؽذاد راد انغبثغ انخبص ثبنكهيخ عضء يٍ يٕاصَبرٓب انًبنيخ نزؾميك ئعزًشاسيخ انزًٕيم ، ٔ نمذ سٔػٗ فٗ رشكيم 

فشيك انؼًم انجؾضٗ فٗ ْزا انًششٔع أٌ يزضًٍ يغًٕػخ يٍ يؼبَٔٗ أػضبء ْيئخ انزذسيظ ثًخزهف انزخظظبد ٔ 

األػًبس ثغشع ئكغبثٓى انخجشاد انالصيخ فٗ انًغبالد انخبطخ ثاعشاء دساعبد انزمييى انزارٗ ٔ انزغٕيش اإلداسٖ ٔ 

.  انًٓبساد انزؾهيهيخ ٔ يٓبساد ؽم انًشكالد انجؾضيخ ٔ انزغهت ػهٗ يؼٕلبرٓب 

رنك ثبإلضبفخ ئنٗ ٔضغ خغخ نكم يٍ لغبع خذيخ انًغزًغ ٔانجيئخ ٔرشًم رغٕيش ٔؽذح انهيبلخ يغ ئَشبء فظٕل رمٕيخ 

.  ، كزنك انؾبل يغ انمغبع انجؾضٗ 

 :    اعزًشاسيخ انزًىيم* 

  اإلعزفبدح يٍ انزغٕساد انزٗ عزؾذس فٗ انجُيخ انزؾزيخ ٔيزًضم رنك فٗ اإلعزفبدح انًًكٍ رؾميمٓب يٍ خالل رغٕيش

 . ٔؽذح انهيبلخ انجذَيخ ثبنكهيخ ، سفغ سعٕو ئخزجبساد انمذساد يغ ػًم َشبط ئلزظبدٖ فٗ فزشح انمذساد 

 ػمذ دٔساد رذسيجيخ نهغبدح أػضبء ْيئخ انزذسيظ ٔيؼبَٔيٓى ، انؼبيهيٍ ثبنكهيخ  . 
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:  االعزًشاسيخ انًإعغيخ - 

:  ئعزًشاسيخ رٕيم انًششٔع عزكٌٕ يٍ لجم 
  ييضاَيخ انكهيخ. 

  ييضاَيخ انغبيؼخ . 

  دخم انٕؽذاد راد انغبثغ انخبص ثبنكهيخ . 

  ئيشاداد ئخزجبساد انمذساد . 

  ئعزًشاس انجشايظ انزذسيجيخ نكم يٍ انغٓبص اإلداسٖ ٔاألكبديًٗ ثبنكهيخ . 
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:  ضجط انغىدح وانًزبثؼخ 

 :عٕف رمٕو انكهيخ ثًزبثؼخ رُفيز ْزا انًششٔع يٍ خالل انزبنٗ 

  رمغيى فشيك انًششٔع ئنٗ فشق ػًم . 

  رٕصيغ انًٓبو ػهٗ فشق انؼًم . 

  رخظيض نغبٌ نًزبثؼخ رُفيز انًٓبو . 

  رؼييٍ يُغميٍ نهًششٔع ثكم يٍ يغبنظ األلغبو انؼهًيخ ، يغهظ انكهيخ . 

  اإلعزًبػبد انذٔسيخ نكم يٍ انفشيك اإلداسٖ ٔانفشثك انزُفيزٖ نهًششٔع . 

  انزمبسيش انذٔسيخ انشٓشيخ ٔانشثغ عُٕيخ ٔانغُٕيخ . 

  ٍرمبسيش انًشاعؼيٍ انذاخهيي . 

  ٍرمبسيش انًشاعؼيٍ انخبسعيي . 

  رمييى انغالة. 

  ٖاإلعزجيبَبد ٔئعزغالػبد انشأ. 

  ٔسػ انؼًم يغ انغٓبد انًغزٓذفخ . 


