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 انرتقيات
زغبو ثٍ كبنر ثٍ صٚذ انلبنر ، إنٗ سرجخ أعزبر يؾبسى / ػهٗ رشهٛخ انذكزٕس  خٕاكوانً .3

 .ثوغى ػهى انوهت ثكهٛخ انطت  

خبنذ ثٍ كبٚض ثٍ إثشاْٛى انسجٛت ، إنٗ سرجخ أعزبر يؾبسى / ػهٗ رشهٛخ انذكزٕس  خٕاكوانً .2

 . ثوغى ػهى انوهت ثكهٛخ انطت

كبرٍ ثُذ ػجذهللا ثٍ ػجذانؼضٚض انضايم ، إنٗ سرجخ أعزبر / ػهٗ رشهٛخ انذكزٕسح  خٕاكوانً .1

 .يؾبسى ثوغى انًخزجشاد اإلكهُٛٛكٛخ ثكهٛخ انؼهٕو انطجٛخ انزطجٛوٛخ

ػهٙ ثٍ يسًذ ثٍ يغبٔ٘ صًٛهٙ ، إنٗ سرجخ أعزبر / ػهٗ رشهٛخ انذكزٕس  خٕاكوانً .4

 .يؾبسى ثوغى ػهى األيشاض  ثكهٛخ انطت 

ػجذانشزًٍ ثٍ ػجذهللا ثٍ ثبيش األزًش٘ ، إنٗ سرجخ / ػهٗ رشهٛخ انذكزٕس  خٕاكوانً .5

 .أعزبر يؾبسى ثوغى انزبسٚخ ثكهٛخ اٜداة 

ػجذهللا ثٍ يسًذ ثٍ ػجذهللا انضهؼبٌ ، إنٗ سرجخ أعزبر / ػهٗ رشهٛخ انذكزٕس  خٕاكوانً .6

 .ثوغى ػهٕو انسبعت ثكهٛخ ػهٕو انسبعت ٔانًؼهٕيبد 

ثذس ثٍ ػجذهللا ثٍ ػجذانشزًٍ انذًْؼ ، إنٗ سرجخ أعزبر / ػهٗ رشهٛخ انذكزٕس  خٕاكوانً .7

 .يؾبسى ثوغى انًخزجشاد انطجٛخ ثكهٛخ انؼهٕو انصسٛخ ثبنشٚبض  

َجٛم ثٍ ػهٙ انشاخر ، إنٗ سرجخ أعزبر يؾبسى ثوغى / ػهٗ رشهٛخ انذكزٕس  خٕاكوانً .1

 .انزطجٛوٛخ انزكُٕنٕخٛب انطجٛخ انسٕٛٚخ ثكهٛخ انؼهٕو انطجٛخ

سيضبٌ خًٛظ ػجبط انوغطبٔ٘ ، إنٗ سرجخ أعزبر / ػهٗ رشهٛخ انذكزٕس  خٕاكوانً .9

 .يؾبسى ثوغى انهـخ انؼشثٛخ ٔآداثٓب ثكهٛخ اٜداة

عهٕٖ ثٓبء انذٍٚ ػهٙ انغجكٙ ، إنٗ سرجخ أعزبر / ػهٗ رشهٛخ انذكزٕسح  خٕاكوانً.31

 .زطجٛوٛخيؾبسى ثوغى ػهٕو انزأْٛم انصسٙ ثكهٛخ انؼهٕو انطجٛخ ان

 ب، ٚؤْهٓ ثثُٛخ زغٍ يسًذ ػهٕٛطٙ/  حأٌ اإلَزبج انؼهًٙ نهذكزٕس ٚشٖ انًدهظ.33

، ٔٚزشى  انؼًبسح ثكهٛخ انجُبد ثدبيؼخ األيٛش عهطبٌنهزشهٛـخ إنٗ دسخخ أعزبر ثوغى 

 . بروذٚش األداء انٕظٛلٙ ندبيؼزٓ

أعزبر يؾبسى  خبنذ ثٍ عؼذ ثٍ صبنر انصبنر ، إنٗ سرجخ/ ػهٗ رشهٛخ انذكزٕس  خٕاكوانً.32

 .ثوغى انُٓذعخ انصُبػٛخ ثكهٛخ انُٓذعخ  

انغٛذ يسًذ أثْٕبؽى زغٍ ، إنٗ سرجخ أعزبر ثوغى ػهى / ػهٗ رشهٛخ انذكزٕس  خٕاكوانً.31

 .انُلظ ثكهٛخ انزشثٛخ 

إنٗ سرجخ أعزبر  يُزصش ثٍ َظًٙ ثٍ زغٍ انوطت ،/ ػهٗ رشهٛخ انذكزٕس  انًٕاكوخ.34

 .يؾبسى ثوغى األَغدخ انًسٛطخ ثبألعُبٌ ثكهٛخ طت األعُبٌ 
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عهًٛبٌ ثٍ يسًذ ثٍ صبنر انٓذنن ، إنٗ سرجخ أعزبر / ػهٗ رشهٛخ انذكزٕس  خٕاكوانً.35

 .ثوغى إصالذ األعُبٌ ثكهٛخ طت األعُبٌ 

سرجخ  ػجذهللا ثٍ عؼذ ثٍ ػجذانشزًٍ انًذًٚٛؾ ، إنٗ/ انًٕاكوخ ػهٗ رشهٛخ انذكزٕس .36

  .َظى انًؼهٕيبد ثكهٛخ ػهٕو انسبعت ٔانًؼهٕيبد أعزبر ثوغى 

َٕف ثُذ صبنر ثٍ ػجذهللا انسًبد ، إنٗ سرجخ أعزبر / ػهٗ رشهٛخ انذكزٕسح  خٕاكوانً.37

 .يؾبسى ثوغى طت أعُبٌ األطلبل ٔروٕٚى األعُبٌ ثكهٛخ طت األعُبٌ 

 .انًٕاكوخ ػهٗ رشهٛخ اثٍُٛ يٍ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ذو ػ.31

 .رشهٛخ أزذ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ إنـبء .39

 انتعيينات
صٚبد ثٍ عؼٕد انخثالٌ ، ثٕظٛلخ أعزبر يغبػذ ثوغى / انذكزٕس رؼٍٛٛ  انًٕاكوخ ػهٗ.21

 .ثكهٛخ انصٛذنخانصٛذالَٛبد 

أًٍٚ ثٍ يؾشف انًؾشف ، ثٕظٛلخ أعزبر يغبػذ ثوغى / انذكزٕس رؼٍٛٛ  انًٕاكوخ ػهٗ.23

 . انؼًبسح ٔانزخطٛظثكهٛخ  انؼًبسح ٔػهٕو انجُبء

، ثٕظٛلخ أعزبر يغبػذ ثوغى  سائذ ثٍ ػجذهللا انصـٛش/ انذكزٕس رؼٍٛٛ  انًٕاكوخ ػهٗ.22

 .ػهٕو انسبعت ثكهٛخ ػهٕو انسبعت ٔانًؼهٕيبد

، ثٕظٛلخ أعزبر  ػجذانهطٛق ثٍ يسًذ انؼجذانهطٛق/ انذكزٕس رؼٍٛٛ  انًٕاكوخ ػهٗ.21

 .ٔانًؼهٕيبدػهٕو انسبعت ثكهٛخ ػهٕو انسبعت يغبػذ ثوغى 

ثٍ يوجم انًوجم ، ثٕظٛلخ أعزبر يغبػذ ثوغى  كٓذ/ انذكزٕس رؼٍٛٛ  انًٕاكوخ ػهٗ.24

 .ثكهٛخ انؼهٕو انطجٛخ انزطجٛوٛخ انجصشٚبد

عهطبٌ ثٍ يبخذ انؼزٛجٙ ، ثٕظٛلخ أعزبر يغبػذ ثوغى / انذكزٕس رؼٍٛٛ  انًٕاكوخ ػهٗ.25

 .ثكهٛخ انهـبد ٔانزشخًخ انهـبد انسذٚثخ

، ثٕظٛلخ أعزبر يغبػذ ثوغى  ثذس ثٍ يسًذ انؼكبػ/ انذكزٕس رؼٍٛٛ  انًٕاكوخ ػهٗ.26

 .ثكهٛخ انهـبد ٔانزشخًخ انهـبد انسذٚثخ

، ثٕظٛلخ أعزبر يغبػذ ثوغى  يسًذ ثٍ إثشاْٛى انـجبٌ/ انذكزٕس رؼٍٛٛ  نًٕاكوخ ػهٗا.27

 .ثكهٛخ انهـبد ٔانزشخًخ انهـبد انسذٚثخ

، ثٕظٛلخ أعزبر يغبػذ  انشزًٍ انصبنرخبنذ ثٍ ػجذ/ انذكزٕس رؼٍٛٛ  انًٕاكوخ ػهٗ.21

 .األيشاض انجبطُخ ثكهٛخ انطتثوغى 

ٛلخ أعزبر يغبػذ ثوغى يسًذ ثٍ ؿبص٘ انكُذ٘ ، ثٕظ/ انذكزٕس رؼٍٛٛ  انًٕاكوخ ػهٗ.29

 .ثكهٛخ طت األعُبٌ ٔانلكٍٛ خشازخ انٕخّ
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 نتقالاال
، األعزبر انًغبػذ ثوغى  َبصش ثٍ ساخر انؾٓشاَٙ/  انذكزٕس اَزوبلػهٗ  خٕاكوانً.11

انؼهٕو اإلداسٚخ ثكهٛخ انًدزًغ ثبنشٚبض إنٗ هغى انوبٌَٕ انؼبو ثكهٛخ انسوٕم ٔانؼهٕو 

 . انغٛبعٛخ

 االستعانة

ػجذهللا ثٍ يسًذ انٕاثهٙ ، األعزــبر  /انًٕاكوخ ػهٗ ردذٚذ االعزؼبَخ ثخذيبد انذكزٕس .13

، أعزــبراً ؿٛش يزلشؽ نًذح ػبيٍٛ اػزجــبساً يٍ  ثكهٛخ انزشثٛخ ثوغى انزشثٛخ انخبصخ

 (.ْـ3411/3414ززٗ َٓبٚخ انؼبو اندبيؼٙ ) ْـ3/1/3411

عهًٛبٌ ثٍ عؼذ آل كٕاص ، األعزـبر  /االعزؼبَخ ثخذيبد انذكزٕس  ردذٚذانًٕاكوخ ػهٗ .12

ػبو اػزجــبساً يٍ  نًذح أعزـبراً ؿٛش يزلشؽثكهٛخ انًؼهًٍٛ ،  ثوغى انذساعبد االخزًبػٛخ

 (.ْـ3412/3411ززٗ َٓبٚخ انؼبو اندبيؼٙ )ْـ 3/7/3412

يسًذ ثٍ ػثًبٌ أثبزغٍٛ  /ػهٗ رؼذٚم ربسٚخ ثذاٚخ االعزؼبَخ ثخذيبد انذكزٕس  انًٕاكوخ.11

ْـ 3/7/3412 اػزجــبساً يٍ أعزـبراً ؿٛش يزلشؽثكهٛخ انًؼهًٍٛ ،  ، األعزـبر ثوغى انؼهٕو

 . (ْـ3412/3411ززٗ َٓبٚخ انؼبو اندبيؼٙ )ػبو  نًذحٔ ْـ32/31/3412 ثذالً يٍ

عؼذ ثٍ انسبج ثكش٘ ، األعزبر ثوغى / خذيبد االعزؼبَخ ثبنذكزٕس انًٕاكوخ ػهٗ اَزوبل.14

انُٓذعخ انكٓشثبئٛخ ثكهٛخ انُٓذعخ  إنٗ هغى ُْذعخ انسبعت ثكهٛخ ػهٕو انسبعت 

 .ٔانًؼهٕيبد

 االستقانة
ُْذعخ انًؼٛذ ثوغى  َٕٚظ ثٍ ػٛبط انؼُـض٘ ،/  انًٕاكوخ ػهٗ هجٕل اعزوبنخ انًؼٛذ.15

 . ْـ35/9/3412، اػزجـبساً يٍ  انُٓذعخثكهٛخ  انجزشٔل ٔانـبص انطجٛؼٙ

، انًؼٛذح ثوغى عـبسح ثُذ صبنر انلــٕاص / انًٕاكوخ ػهٗ هجٕل اعزوبنخ انًؼٛذح.16

 . ْـ36/31/3412، اػزجبساً يٍ ثكهٛخ انطت  األيشاض انجبطُخ

األيشاض ، انًؼٛذ ثوغى ٔعبو ثٍ زغٍٛ طهجّ /  هجٕل اعزوبنخ انًؼٛذانًٕاكوخ ػهٗ .17

 . ْـ39/31/3412، اػزجبساً يٍ ثكهٛخ انطت  انجبطُخ

 انعهمي االتصال
أٔط ثٍ إثشاْٛى انؾًغبٌ، األعزبر / رًذٚذ االرصبل انؼهًٙ نهذكزٕس ػهٗ  خٕاكوانً.11

 أكزٕثشانُبَٕ ثكُذا إنٗ َٓبٚخ ؽٓش انًغبػذ ثوغى انصٛذالَٛبد يغ انًؼٓذ انٕطُٙ نزوُٛخ 

 .و ، ثذٌٔ سعٕو2133
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 تقارير انتفرغ انعهمي
ػجذانشزًٍ ثٍ َبصش انؼُوش٘،األعزبر / رى إَدبصِ يٍ هجم انذكزٕس  يبػهٗ  خٕاكوانً.19

ثوغى انؼهٕو انغٛبعٛخ ، أثُبء إخـبصح انزلشؽ انؼهًـٙ انزٙ يُسـذ نّ نًذح ػبو دساعٙ 

 (.ْـ3413/3412)

خبنذ ثٍ ػثًبٌ انؼًٛش،األعزبر انًؾبسى / إَدبصِ يٍ هجم انذكزٕس  يب رى ػهٗ خٕاكوانً.41

ثوغى انوبٌَٕ انؼبو ، أثُبء إخـبصح انزلشؽ انؼهًـٙ انزٙ يُسـذ نّ نًذح ػبو دساعٙ 

 (.ْـ3425/3426)

خبنذ ثٍ ػجذانكشٚى انجكش،األعزبر انًؾبسى / إَدبصِ يٍ هجم انذكزٕس  يب رى ػهٗ خٕاكوانً.43

بسٚخ ، أثُبء إخـبصح انزلشؽ انؼهًـٙ انزٙ يُسـذ نّ نًذح ػبو دساعٙ ثوغى انز

 (.ْـ3427/3421)

 انتفرغ انعهمي تأجيم أو إنغاء
َٕسح ثُذ ػجذهللا ثٍ ػهٙ انُؼٛى ، األعزبر انًغبػذ ثوغى / انًٕاكوخ ػهٗ طهت انذكزٕسح .42

 .انزبسٚخ ثكهٛخ اٜداة رؼذٚم خظ عٛش أيش اإلسكبة انز٘ يُر نٓب 

ػهٙ ثٍ زغٍ انضْشاَٙ،األعزبر انًؾبسى / انًٕاكوخ ػهٗ إنـبء انزلشؽ انؼهًٙ نهذكزٕس.41

األٔل ) ثوغى انزشثٛخ انخبصخ انزٙ يُسـذ نّ نًذح كصم دساعٙ ٔازذ 

َظشاً نزكهٛلّ ثبنؼًم نًذح ػبو يؾشكبً ػهٗ يشكض رٔ٘ االززٛبخبد ( ْـ3412/3411

 .بيؼخانخبصخ ٔثشَبيح دساعخ انصق ٔضؼبف انغًغ ثبند

عؼٛذ ثٍ يسًذ انؾًشاَٙ،األعزبر انًغبػذ / انًٕاكوخ ػهٗ إنـبء انزلشؽ انؼهًٙ نهذكزٕس.44

األٔل ) ثوغى انًُبْح ٔطشم انزذسٚظ انزٙ يُسـذ نّ نًذح كصم دساعٙ ٔازذ 

 . ثُبء ػهٗ طهجّ ػهًبً ثأَّ اعزلبد يٍ انززاكش انًًُٕزخ نّ( ْـ3412/3411

 انعهمية اجلمعيات
ًٛٛبء انسٕٛٚخ ٔاألزٛبء اندًؼٛخ انغؼٕدٚخ نهك)طهت إَؾبء ػهٗ  ػذو انًٕاكوخ.45

 . ثُبء ػهٗ رٕصٛخ انهدُخ انذائًخ نهدًؼٛبد انؼهًٛخ( اندضٚئٛخ

ثُبء ( اندًؼٛخ انغؼٕدٚخ نهُوذ ٔانذساعبد انثوبكٛخ ) ػهٗ طهت إَؾبء  ػذو انًٕاكوخ.46

 .ػهٗ رٕصٛخ انهدُخ انذائًخ نهدًؼٛبد انؼهًٛخ
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 اننشر انعهمي
انًًبسعبد انًغزُذح إنٗ ) نكزــبة يؾشٔع انزشخًخ انؼشثٛخ إػبدح طجبػخانًٕاكوخ ػهٗ .47

ػٍ طشٚن اندبيؼخ نٛكٌٕ يشخؼبً ػهًٛبً، رشخًخ ( أدنخ كٙ انشػبٚخ انصسٛخ األٔنٛخ

نجُٗ ثُذ ػجذانشزًٍ انطٛت األَصبس٘، األعزبر ثوغى طت األعشح ٔانًدزًغ / حانذكزٕس

 .ثكهٛخ انطت

( انشٚبضٛبد انًبنٛخ ٔاالكزٕاسٚخ) نكزــبة يؾشٔع انزشخًخ انؼشثٛخ َؾشانًٕاكوخ ػهٗ .41

َٕكم عبنى انضسٚجٙ، يٍ هغى / األعزبرػٍ طشٚن اندبيؼخ نٛكٌٕ يشخؼبً ػهًٛبً، رشخًخ 

 .انؼهٕو انطجٛؼٛخ ثكهٛخ انًدزًغ

ػٍ طشٚن اندبيؼخ انًطهٕة َؾشِ ، (انؼشثٛخ نهؼبنى)انًٕاكوخ ػهٗ طجبػخ يؾشٔع كزبة.49

نـخ،  339نـخ،  336نـخ،  335نـخ،  334نـخ،  332)نزـطٛخ انًوشساد انذساعٛخ 

زغٍ يسًذ / رأنٛق انذكزٕسيٍ يوشساد انًغزٕٖ األٔل كٙ هغى انهـخ ٔانثوبكخ، 

 .انؾًشاَٙ، ثوغى انهـخ ٔانثوبكخ ثًؼٓذ انهـخ انؼشثٛخ

يٍ  ػهٗ إػبدح رؾكٛم انهدبٌ انذائًخ ثبنًدهظ انؼهًٙ اػزجبساً  خٕاكوانً.51

 . ْـ24/33/3413

 .انًٕاكوخ ػهٗ َؾش ثالثخ كزت ػٍ طشٚن اندبيؼخ نٛكٌٕ يشاخغ ػهًٛخ ػذو .53

ًٍ انسذ األدَٗ نهزشهٛخ ٔكزبة ضػهٗ رؾكٛم ندبٌ نكزبثٍٛ يطهٕة اززغبثًٓب خ انًٕاكو.52

 . نٛكٌٕ يشخؼبً ػهًٛبً 

 

 انقسم انثاني
 

 تشكيم جلان نفحص اإلنتاج انعهمي
 

ًٙ ٔإػبدح رؾكٛم ندبٌ انلسص نخًغخ كسص اإلَزبج انؼهػهٗ رؾكٛم ندبٌ انًٕاكوخ  .51

 .ػؾش ػضٕ يٍ ْٛئخ رذسٚظ يزوذيٍٛ نهزشهٛخ انؼهًٛخ 


