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 ذمذٚى انًششٔع 

  . ػُٕاٌ انًششٔع1
 انمطاع انْٕشاَٙ ٔ إلهًّٛ انجُٕتٙ، دساعح فٙ فعاء انمثائم ٔ اإلداسج انؼغكشٚح خالل انذمثح انكٕنَٕٛانٛح

                                      (0381-0388.) 

           . ذاسٚخ اَطالق انًششٔع2
 

 6102جٕٚهٛح    01

 انثذس . ذشكٛثح فشلح3

 أ. سئٛظ انًششٔع

 االعى  انهمة  انرخصص انشذثح ٔ انٕظٛفح انًؤعغح
ذاسٚخ دـــــذٚس     أعرار انرؼهٛى انؼانٙ أدًذ تٍ تهح 0جايؼح ْٔشاٌ

 ٔيؼاصش
 إتشاْٛى  يٓذٚذ

 

 ب. أػعاء انفشٚك

 االعى انهمة انرخصص انشذثح ٔ انٕظٛفح انًؤعغح
ذاسٚخ دـــذٚس   -أ-يذاظشأعرار  جايؼح اتٍ خهذٌٔ ذٛاسخ

 ٔيؼاصش
 يذًذ تهٛم

 
ذاسٚخ دــذٚس  -ب-أعرار يذاظش جايؼح تٍ خهذٌٔ ذٛاسخ

 ٔيؼاصش
 نٛهٗ دًش٘

 
 ذاسٚخ دـــذٚس -أ-أعرار يذاظش جايؼح تٍ خهذٌٔ ذٛاسخ

 ٔ يؼاصش 
 فاطًح دثاػ

 
 ذاسٚخ دذٚس  طانثح دكرٕسانٛح أدًذ تٍ تهح 0جايؼح ْٔشاٌ

 ٔ يؼاصش
 نٛهٗ تهماعى

 
ذاسٚخ دـــذٚس   -أ-أعرار يذاظش جايؼح اتٍ خهذٌٔ ذٛاسخ

 ٔيؼاصش
 يذًذ تهٛم

 

 . يهخص إلشكانٛح انًششٔع4
دٕل يٕالف انجضائشٍٚٛ يٍ يؤعغح "انًكاذة انؼشتٛح" ٔ دٔس انضٔاٚا انذُٚٛح  -ذاسٚخٛا–ُذطشح اعرفغاساخ كصٛشج  -

 ٔ ذذشكاذٓا.

انغهطح انكٕنَٕٛانٛح يٍ دٔس ْزِ انًؤعغح نفشض عٛطشذٓا ٔ إدكاو انغؤال انز٘ ٚفشض َفغّ ْٕ يا يذٖ اعرفادج -

لثعرٓا ػهٗ لثائم انمطاع انْٕشاَٙ ٔ إلهًّٛ فٙ انجُٕب انغشتٙ)اَطاللا يٍ دائشج ذهًغاٌ ٔ يُطمح ذٛاسخ يشٔسا  

الل انفرشج تذائشج عؼٛذج ٔدائشج جشٚفٛم )انثٛط(، كؼُٛاخ نهذساعح( ػهٗ ِغشاس يُاطك انٕعط ٔ انششق انجضائش٘ خ

 انًزكٕسج.

ػًهٛا ذمرعٙ ْزِ انذساعح انرطشق إنٗ يشادم انرغهغم انؼغكش٘ ٔ االَغشاط اإلداس٘ ػثش ستٕع انــــــــــــمطاع  -

انْٕشاَٙ  ٔ انغٛاعاخ انرٙ اَرٓجرٓا انغهطح انؼغكشٚح نرُظٛى اإللهٛى إداسٚا تانًٕاصاج يغ سعًح عٛاعح االعرٛطاٌ ٔ 

 َٛح ٔ يا صادثّ يٍ صشاع دٕل يهكٛح األسض.صسع انًشاكض االعرٛطا

يٍ ، 0381نمذ ُطِشَدْد يغأنح إداسج األْانٙ انجضائشٍٚٛ ػهٗ انغهطاخ االعرؼًاسٚح يثاششج إشش ادرالل انجضائش عُح  -

خالل ذجشتح أعانٛة يخرهفح إلداسج شؤٌٔ ْؤالء األْانٙ تذاٚح يٍ آغا انؼشب يشٔسا تًذٚشٚح انًصانخ األْهٛح ٔ ذاسج 

ًَْد يطهغ عُح   .0311ذذد ذغًٛح انًصانخ انؼشتٛح ٔ صٕال إنٗ انًكاذة انؼشتٛح انرٙ ُسِع

ٔ األدذاز انرٙ صادثد ْزا انرطٕس إٌ فٙ  0388إنٗ 0311ػًهٛا ذشٛش انذساعح إنٗ ذطٕس ذهك انًكاذة انؼشتٛح يٍ  -

انًرشٔتٕل)َاتــــهٌٕٛ انصــــانس( ٔ داخــم انجضائش أٔ خاسجٓا ٔ اَؼكاعاخ رنك ػهٗ األْانٙ ٔ أػُٙ تزنك عٛاعح 

يٕالف يخرهف األطشاف يٍ دٔس انًكاذة انؼشتٛح اذجاِ االعرٛطاٌ ٔ انًغرٕطٍُٛ فٙ يخـــــــرهف أسجاء انمطاع 

 انْٕشاَٙ.
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انرطشق أٚعا إنٗ أدٔاس ْزِ انًؤعغح انؼغكش٘، انغٛاعٙ، االلرصاد٘، االجرًاػٙ، ٔعط انمثائم ٔ انؼشٔػ ٔ  -

 اخ انمثهٛح ٔ ذطٕس االعرٛطاٌ.انكُفذسانٛ

 . ذٕصٚغ انًذأس دغة كم تادس5

 ثادسان  ػُٕاٌ انًذٕس

انراسٚخٙ نرٕصٚغ انمثائم فٙ تاٚهٛك انغشب ٔ -اإلطاس انجغشافٙ

 (0388-0381جُٕتّ ٔٔالغ انًجرًغ انجضائش٘)
  إتشاْٛى  يٓــــــــــذٚذ 1

تانغشب انرششٚغ انفشَغٙ نرذمٛك انًششٔع انكٕنَٕٛانٙ 

 (.0388-0381انجضائش٘)
 يذًذ  تهٛم 2

ٔظغ انجُٕب انغشتٙ نهمطاع انْٕشاَٙ ٔ ذغٛٛش انًكاذة  

 ، جشٚفٛم، ذٛاسخ0381-0311انؼشتٛح فًٛا تٍٛ 
 فاطًح  دّثاػ3

انًكاذة انؼشتٛح تئلهٛى انجُٕب انغشتٙ نهمطاع انْٕشاَٙ ٔ 

 دْٔا انؼغكش٘ تًؼغكش ٔ عٛذ٘ تهؼثاط
 نٛهٗ      دًش٘ 4

ذأعٛظ اإلداسج انفشَغٛح ٔ انًكاذة انؼشتٛح فٙ انًُاطك 

 انذاخهٛح نهمطاع انْٕشاَٙ)غهٛضاٌ، يُٛا، يغرغاَى(

 

 نٛهٗ      تهماعى 5

 


