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 هٌهجيخ اػذاد الذساسخ الزاريخ -0

 

اػزوذد هٌهجيخ اػذاد الذساسخ الزاريخ ػلً االسلىة الكوً والىصفً الشبهل لجويغ هؼبييش اػزوبد  

كليبد وهؼبهذ الزؼلين الؼبلً  ، واالجشاءاد الىاجت ارجبػهب والضىاثظ الىاجت االلزضام ثهب لضوبى 

الؼوليبد  واداسح  ورحسيي ورؼضيض الجىدح والزطىيش  ، حيث اشزولذ الوٌهجيخ ػلً هجوىػخ هي

والوذخالد الوزؼبلجخ روثلذ فً االهذاف والمطبػبد الوسزهذفخ وهيكل الذساسخ الزاريخ  واًىاع وطشق 

جوغ الجيبًبد  واالسزمصبء لجويغ االطشاف الوؼٌيخ داخل وخبسج الكليخ والوشاجؼخ والزذليك ػلً 

 الٌحى الزبلً

 هشاحل اػذاد الذساسخ الزاريخ 0-7

 الذساسخ الزاريخػذاد رشكيل فشيمً  اداسح وا -0

 اػذاد خطخ  الذساسخ الزاريخ -7

 الزهيئخ واالػالى ػي الذساسخ الزاريخ -3

 رشكيل فشق ػول الذساسخ الزاريخ -4

 رذسيت فشق ػول الذساسخ الزاريخ -5

 رحذيذ طجيؼخ هؼلىهبد الذساسخ الزاريخ -6

 اػذاد االدواد الوٌبسجخ لجوغ الوؼلىهبد -2

 اسزخذام االدواد وجوغ الوؼلىهبد -8

 الوؼلىهبدرحليل  -9

 الزىصل الً اسزٌبجبد   -01

 كزبثخ الذساسخ الزاريخ -00

 اهذاف الذساسخ الزاريخ 0-3

رهذف هزٍ الذساسخ الزاريخ الً رىصيف الىضغ الشاهي لكليخ االلزصبد الوٌضلً جبهؼخ الوٌىفيخ   فً ظل 

 روهيذا لزمذم الكليخ لالػزوبد 7109 -7106الخطخ االسزشاريجيخ للكليخ 

 الذساسخ الزاريخرصوين هيكل  0-4

 رن  رصوين هيكل الذساسخ الزاريخ للكليخ ثحيث رزكىى هي لسويي اسبسييي  

 الجيبًبد الىصفيخ 

 الزميين الزارً لوؼبييش االػزوبد 
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 اًىاع  وطشق  جوغ الجيبًبد 0-5

  

الذساسخ الزاريخ االػزوبد ػلً ًىػيي اسبسييي هي الجيبًبد   هوب الجيبًبد الىثبئميخ  طلترز

 والجيبًبد الويذاًيخ

 

 الجيبًبد الىثبئميخ  0-5-0

اشزولذ  الجيبًبد الىثبئميخ ػلً هخزلف الجيبًبد والىثبئك الوزبحخ الوؼزوذح والوىثمخ  والزً   

 يوكي ايجبصهب فيوب يلً

   ليخالئحخ الكوثيمخ 

  واالداسيخ الميبداد االكبديويخ اًجبص رمبسيشوثبئك 

   الجيبًبد االحصبئيخ  ورمبسيش االًجبص لوخزلف االداساد ثبلكليخوثبئك 

   الذساسبد الزاريخ السبثمخوثبئك 

  هي هشكض ضوبى الجىدح ثبلجبهؼخالذاخليخ  رمبسيش الوشاجؼخ 

  الزؼلين الزؼلين الؼبلًرمبسيش الوشاجؼيي هي وحذح اداسح الوششوػبد ثىصاسح 

 هي الكليخ رمبسيش الوشاجؼخ الذاخليخ 

   ثوؼبييش االػزوبد المشاساد راد الصلخوثبئك 

 وحذح ضوبى الجىدح وادلخ  ووثبئك رمبسيش 

  رمبسيش  ووثبئك اخشي هثل لجبى هجلس الكليخ ولوحبضش االلسبم وهجلس الكليخ والىحذاد

 الوخزلفخ

 

 الجيبًبد الويذاًيخ 0-5-7

يوكي ايجبص الجيبًبد الويذاًيخ الزً اػزوذد ػليهب الذساسخ الزاريخ لكليخ االلزصبد الوٌضلً جبهؼخ الوٌىفيخ فيوب 

 يلً

 الؼصف الزهًٌ  هغ االطشاف الوؼٌيخ 

 الومبثالد الفشديخ

 الومبثالد الجوبػيخ هغ االطشاف الوؼٌيخ

 الضيبساد الشسويخ هي الخجشاء

 الضيبساد الويذاًيخ
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 الشاجؼخ الوجبششحالزغزيخ 

 الوالحظخ الؼلويخ 

 صيبساد هلء االسزجيبًبد 

 اسزطالع ساي الوسزفيذيي والخشيجيي وااللسبم الؼلويخ 0-6

 الوشاجؼخ والزذليك الوزكشسح 0-2

 

 

 

 

 

 


