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(0205-0202) ةالمنوفي ةالتمريض جامع ةلكلي ةالبحثي ةالخط   
 

 

 بألظةظٕد لىٍؼد بلؼملٕد بلسؼلٕمٕد فٍوُ بألظوةض بلورِ ز وُي ػلٕوً بلؼملٕود بلحؿص بلؼلمّ ألِ مإظعد زؼلٕمٕد َخةطد مإظعد بلسؼلٕم بلؼةلّ ٌُ أؾد بلمؿةَز

جطسٔ د ػلمٕد طؿٕؿد َمُغٍد لخدمد بلمػسمغ ؾٕص ٔظحؽ مظودز أظةظوّ  َٔػث بن ٔكُن بلحؿطٕد  بلسؼلٕمٕد لمسبؾل بلدزبظةذ بلؼلٕة َكرلك مىسع بلؼملٕد

زٍسم بلكلٕد جةلحؿص بلؼلمٓ َزؼمل جكل ؽةقسٍة مه أغل زطُٔسي َزدػٕموً ئٔمةووة مىٍوة جودَزي بل ؼوةا فوّ بشلٌوةز بلؼلوم َبلؼمول   فّ بؽةز ذلك.    لىٍؼد بألمد

ٌرب بلمػةا قةمر بلكلٕد جُػغ خطد مُض د َمؼسمدخ للحؿص بلؼلمٓ شةزك فوٓ ئػودبلٌة أػؼوةي ٌٕاود بلسودزٔط َبلٍٕاود َفٓ ئؽةز ؾسطٍة ػلّ بلمىٍػٕد فٓ 

بلحؿطٕود للكلٕود َزؿدٔود  ٔؼكوط قودززٍة ػلوّ زى ٕور بلمخسغوةذ   مموة ٔسوٕؽ ئظوسطمةز بألمكةووةذ َبػوؽ  زس ق فٍٕة بلسؤٔد مغ بألٌدبف فّ ئؽةز شمىّ بلمؼةَود

  بلمشكالذ بلسئٕعٕد بلسّ زُبغٍٍة ظم معع حل بلكلٕد بلحؿطٓ   َؾلأَلُٔةزٍة  َفّ ز

موه بل ٕوةي جةلىشوةؽ َجىةي ػلّ ذلك فةن بلخطد بلحؿطٕد للكلٕد زسعق مغ خطد بلػةمؼد  َزؿسص للكلٕد ػلّ زُفٕس َزىمٕد بلمُبزل بلالشمد بلسٓ زمكه بلحوةؾطٕه 

  د فٓ مػةا بلحؿُش  َزخلق مىةخة لبػمة لألوشطد بلؼلمٕد بلحؿطٓ  َزشػغ بلسؼةَن َبلمشةزكد جٕه بلسخظظةذ بلمخسل
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 >نهكهُتفٍ  انحبنً ىظعهنححهُم 

بلمؼٍود بلؼوةلٓ للسموسٔغ غةمؼود بلمىُفٕود   َقود جودأذ بلدزبظود جوً للؼوةي بلػوةمؼٓ  ي جاوشوةي  9:;3( لعوىد 543طدز قسبز بلعوٕد زئوٕط بلػمٍُزٔود زقوم   

ضم زلٓ ذلك جودي بلدزبظود جمسؾلود بلحكوةلُزُٔض  -لكسُزبي " جةلمؼٍد   جؼطةذ لبخلٕد َخةزغٕد (–بلؼلٕة " مةغعسٕس   ةذج سؽ جةت باللسؿةق للدزبظ ;:;3/::

بوشوةي جسؿُٔول بلمؼٍود بلؼوةلٓ للسموسٔغ ئلوّ كلٕود بلسموسٔغ   4222لعوىد 422ي ضم طدز قسبز بلعٕد زئوٕط بلػمٍُزٔود زقوم  4;;3/3;فٓ بلؼةي بلػةمؼٓ 

ػلوّ بلمعوةٌمد جأػةجٕود فوٓ ػملٕود بلسؿودٔص َبلسطؤُس فوّ  دبل أظوُبق بلؼمول َبلسُفٕوم جمسخظظوٕه فوّ مػوةالذ بلسموسٔغ  قوةلزٔهجٍدف ئمبلكلًٕ كةن 

 >ؾدٔطةزم بفسسةؾٍم مىٍم قعمٕه  بلكلٕد ضمةوٕد أقعةي ػلمٕد زؼم َبلمعسُِ بلمؿلّ َبإلقلٕمٓ  مػةالذ بلخدمةذ بلسمسٔؼٕد ػلّ

  ػسبؾٓبلحةؽىٓ َبلقعم زمسٔغ   3

  عم زمسٔغ بألؽ ةاق  4

 . طؿً باليقعم زمسٔغ   5

  .قعم بلسمسٔغ بلى عٓ َبلظؿد بلى عٕد  6

  مػسمغبلظسخ َبأل قعم زمسٔغ طؿد  7

  قعم ئلبزخ زمسٔغ  8

  قعم زمسٔغ ؾةالذ ؾسغد َؽُبزب  9

 عم زمسٔغ معىٕهق  :

يحهُب ودونُب واقهًُُب ونقذ سبهًج انكهُه ببَخبصهب نهكهُه اَخبس عهًً غضَش يٍ سسبئم انًبصسخُش و انذكخىساة وابحبد يع بعذ انذكخىساة انخً َششث 

 انعهًً  فً حم انكزُش يٍ انًشبكم انصحُه وانُفسُه وصَبدةانىعً نذي انًضخًع انًحهً بًحبفظه انًُىفُه. 
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 :سُبست انكهُت فٍ دعى انبحذ انعهًٍ

  ّظحقَػغ خطد جؿطٕد ػةمد زؼسمد ػلّ بؾسٕةغةذ بلمػسمغ بلمؿلّ مه خالا بلدزبظد بلس 

 .ئغسبؤٌة َذلك لالزز ةي جأوشطد بلحؿص بلؼلمٓ ػه ؽسٔق خطد جؿطٕد مؼسمدخ َمُض د

 زشػٕغ بلىشس بلؼلمٓ بلمسمٕص َبلرْ ٔؼمه بالزز ةي جػُلخ بألجؿةش بلؼلمٕد جةلكلٕد َزؿعٕه 

 .َزطُٔس بلك ةيخ بلحؿطٕد ألػؼةي ٌٕاد بلسدزٔط َبلٍٕاد بلمؼةَود فٓ مػةا بلحؿص بلؼلمٓ

 ٕه َ ئشبلد بلمؼُقةذ بلسٓ قد زؼسسع زى ٕر بلحسبمع َبلمشةزٔغ بلحؿطّٕد مه ػُبئق مةلٕدلػم بلحةؾط 

 .  أَ فىٕد  أَ ئلبزٔد

  لػم مظةلز بلسمُٔل بلربزٓ بلسٓ زخدي بلؼملٕد بلحؿطٕد َبلمسغؼٕد بلدبخلٕد للخطؾ بلحؿطٕد لألقعةي. 

 غ بلىشس بلؼلمٓ بلمسمٕص فَٓذلك مه خالا بلسشػٕغ َ بالزز ةي جػُلخ بألجؿةش بلؼلمٕد َزشػٕ

 .بلمػالذ بلمؿلٕد بلمؿكمد لَلٕةً َ بلمػالذ بلؼةلمٕد

 :تانبحزُ انخطت عًمظىابط 

 َ بلكلٕد غةٔةذرلك زؤٔد َزظةلد َكبلػةمؼد َ غةٔةذباللسصبي جسؤٔد َزظةلد. 

 َكرلك بالظسسبزٕػٕد َبلسى ٕرٔد للكلٕد  بلحؿطٕد للػةمؼدبالظسسبزٕػٕد  َ ةلخطدباللسصبي ج  

 باللسصبي جاوسةظ جؿُش ػلمٕد مؼسفٕد َأخسِ زطحٕ ٕد زلحّ بؾسٕةغةذ بلمػسمغ. 

 باللسصبي جأخالقٕةذ بلمٍىد َؾ ُق بلملكٕد بل كسٔد َبلسىمٕد بلمٍىٕد َجىةي بلكُبلز بلحشسٔد 

 .بلمإٌلد

 د مغ بلمإظعةذ بلؼلمٕد بلمىةفسخ ػلّ بلمعسُِ بلمؿلّ َبل ُمٓكبشس ػ د. 

 بلمُبزل بلربزٕد للكلٕد مه خالا بظسؿدبش مظةلز غدٔدخ للسمُٔلجسىمٕد  بلعؼّ للسمٕص. 

  د مغ مإظعةذ بلمػسمغ َبلؿ ةف ػلّ زػةي بلؼمالي َبلمعس ٕدٔهكبشسػ د. 
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 :انخطت انبحزُت نهكهُت خُفُزاالسس انًخبعت ن

 بلكلٕد                                           غةٔةذجسؤٔد َزظةلد َ باللسصبي 

  جمة ٔسالئم مغ بلخطً بلحؿطًٕ ؾػم بلمشكلد مؿلٕة َػةلمٕة ػىد بخسٕةز مُػُع بلحؿصمسبػةخ  

 بن زكُن بلحؿُش مسزحطد جةلمشكالذ بلمػسمؼٕد 

  بمكةوٕد زطحٕق وسةئع بلحؿُش َ بلسظةئل بلؼلمٕد 

  زُبفس بالمكةوةذ بلمةلٔد  لسى ٕر بلحؿُش َبلسظةئل بلؼلمٕد 

 َ بلمػسمؼٕد لسعٍٕل بزمةي بلحؿُش مُبف د بالغٍصخ بلسظمٕد َبلمدوٕد 

 ُشباللسصبي جةالخالقٕةذ بلمٍىٕد َبلحؿطٕد بضىةي بغسبي بلحؿ  

 زؿدٔد بالؽةز بلصمىّ لسى ٕر بلخطد 

  تانخط حُفُزأنُت:- 

  بغسمةع بل سٔق بلسس ٕرِ لُػغ بظسسبزٕػٕد بلسى ٕر 

 ٔم جةلخطد بلحؿطٕد جةلكلٕد َمىةقشد م سسؾةزٍم َمىةقشد بلس ٕٕم بلحٕاّ ػ د َزشد ػمل مغ أػؼةي ٌٕىد بلسدزٔط َبلٍٕاد بلمؼةَود لمىةقشد َبلسؼس

    للكلٕد

 يةقعلط بالةػسع بلمُػُػةذ بلمخسةزخ ػلّ مػ  

    َّمػلط َبلحؿُش جةلكلًٕ  لٕةَمػلط بلدزبظةذ بلؼَبخالقٕةذ بلحؿص بلؼلمّ  دبالجؿةش بلؼلمٕ دمسبغؼ دلػىػسع بلمُػُػةذ بلمخسةزخ ػل

  د  بلكلٕد  للمُبف

  مػلط بلػةمؼد  ج جمػلط بلدزبظةذ بلؼلٕة َبلحؿُش زعػٕل مُػُع بلحؿص 

 ةا  مسةجؼد بلمشسفٕه أللبي بلطةلث َأظسخدبمً  للسظمٕم بلػٕد للحؿص بلؼلمّ  َمحةشسخ بلىسةئع َم ةزوسٍة جةألجؿةش بلسّ أغسٔر فّ ٌرب بلمػ 

 ٍة  ألظسخدبمً فّ بلمػةا بلؼملّ فّ أمةكه بلسدزٔث َبلمػةا بلىظسِ فّ زطُٔس مىةقشد وسةئع بألجؿةش َزؼمٕمٍة َأخسٕةز بل ةجل للسطحٕق مى

 بلمىةٌع 
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 :تانخط تيخببعنُبث أ

 دبلمؿسمل دَبلمشةكل بلمػسمؼٕ دبلسطُزبذ بلؼلمٕ دلؼمةن زؿدٔطٍة لمُبكح دلػىسٍة بلسئٕعٕ دجشكل لَزِ جُبظط دبلخط دٔسم مسبغؼ 

 لؼمةن بلسى ٕر ػلّ ػُي مخسغةزٍة دزى ٕر بلخط دٔسم مسةجؼ 

 انًخشصبث 

 ٕلكسُزبخ( – مةغعسٕس  دزظةئل ػلم 

 أجؿةش محسكسخ 

 ِللٕل أزشةل  

 ّللٕل زمسٔؼ 

  زؼلٕمًٕكسٕحةذ 

  جسبمع أزشةلٔد 

 جسبمع زؼلٕمٕد 
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 :تانضبيع سؤَـــت

  ػسجٕة َأفسٔ ٕة فّ زىمٕد بلمؼةزف غةمؼد بلمىُفٕد جةػسحةزٌة بؾدِ مإظعةذ بلسؼلٕم بلؼةلّ فّ مظس زأمل أن زكُن مه جٕه بلػةمؼةذ بلسبئدخ

 "َزفةٌٕد بلمػسمغ

 >تسسبنت انضبيع

 "مؼةٕٔس بإلظٍةي فٓ بلحىةي بلط ةفٓ َبلمؼسفٓ َبلخل ٓ لإلوعةن َزؼمٕق بإلوسمةي بلُؽىٓ مه خالا ز دٔم خدمةذ زؼلٕمٕد َجؿطٕد َمػسمؼٕد َف ة لل

 "َكعث ض د بلمػسمغ جمة ٔؿ ق للػةمؼد مٕصخ زىةفعٕد مؿلٕة َئقلٕمٕةبلمسغؼٕد لسؿ ٕق بلسىمٕد بلمعسدبمد للحٕاد بلسٔ ٕد َبلظىةػٕد 

 :انضبيعت غبَبث

 زُظغ مإظعّ ٌةلف ل سؽ آفةق ػلمٕد غدٔدخ فّ فل ئقسظةل بلمؼسفد َبلسىةفعٕد  -3

 مكةود زفٕؼد للػةمؼد فّ مىظُمد بلسؼلٕم بلؼةلّ َكعث ض د بلمػسمغ  - 4

 ق بلؼمل خسٔع مُبكث لسَؼ بلؼظس َمسطلحةذ ظُ - 5

 ػؼُ ٌٕاد زدزٔط ذَ غدبزبذ ػلمٕد َمٍىٕد مسمٕصخ أقلٕمٕة َػةلمٕة  - 6

 جؿص ػلمّ مس دي ٔخدي خطؾ بلسىمٕد بالقسظةلٔد َبالغسمةػٕد  - 7

 زىمٕد َؾعه ئظسغالا بلمُبزل بلمةلٕد َبلمةلٔد للػةمؼد  - 8

 ٌٕكل زىظٕمّ مالئم َغٍةش ئلبزِ كمي  - 9
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 : تبيعهضن تانبحزُ تانخطاهذاف 

  ّمه غًٍ َبلػةمؼً مه غًٍ بخسِ بلكلٕةذ بلسّ ز ُي جٍةزؿ ٕق بلسكةمل َبلسىعٕق فّ مػٍُلبذ بلؼمل ػل 

  بلمؿلّ  جخطؾ بلسىمًٕ َؾةغةذ بلمػسمغ زسؼمه بالززحةؽ دخطؾ جؿطَٕػغ 

 ًٕ ٕبلسّ زسىةظث مغ بلمشكالذ بل ُمًٕ َمشكالذ بلمػسمغ بلمؿلّ  زشػٕغ بلحؿُش بلؼلمًٕ بلسطح 

 دبلدَلًٕ بلمؿكمً ذبذ مؼةمالذ بلسةضٕس بلمسز ؼ دفّ بلمػالذ بلؼلمٕ ٕغ بلىشس بلؼلمّزشػ 

 دجةلػةمؼ زىمًٕ َزفغ قدزبذ بػؼةي ٌٕاً بلسدزٔط 

 شةملً لٍة َوشسٌة زُضٕق كةفً بالوشطً بلحؿطًٕ  َػمل قُبػد جٕةوةذ 

 ٕدجٕه بلسخظظةذ بلمخسل  دزشػٕغ بلشسبكً فّ بلحؿُش بلؼلم 

 دلحؿُش بلؼلمٕزُظٕغ وطةقةذ ب 

  دبلحٕا دَزىمٕ بلمػسمغ دفّ مػةا بلسؼلٕم َمػةالذ خدم مغ ظٕةظةذ بلكلٕةذ  زؿ ٕق بلسكةمل  

 دلحؿطًٕ بلممُلً لبخل َخةزظ بلػةمؼشٔةلخ وعحً بلمشسَػةذ ب 

 :تانكهُ سؤَـــت

ٓ َ خدمد بلمػسمغ لألزز ةي جةلمىظُمد بلظؿٕد " أن زكُن بلكلٕد  زبئدخ  َ مسمٕصخ فٓ مػةا بلسؼلٕم َبلممةزظةذ بلسمسٔؼٕد َ بلحؿص بلؼلم

 َزؿ ٕق بلسىمٕد بلمعسدبمد ػلٓ بلمعسُْ بلمؿلٓ َبل ُمّ َبالقلٕمٓ َ بلدَلٓ 

 :تانكهُسسبنت

مٕةً قُ "بػدبل خسٔع مإٌل َ كمي  فٓ مػةا بلسؼلٕم َ بلممةزظةذ بلسمسٔؼٕد َبلحؿص بلؼلمٓ َخدمد بلمػسمغ قةلز ػلّ بالجسكةز َمىةفعةً مؿلٕةً َ

 َبقلٕمٕةً َف ةً لل ٕم بلمٍىٕد َ بالخالقٕد" 
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 :تانكهُ غبَبث

 زفغ ك ةيخ بل دزخ بلمإظعٕد لسؿعٕه بلُػغ بلسىةفعّ للكلٕد  3

 بلسمٕص فّ بلسدزٔط َبلسؼلٕم لصٔةلخ بل دزخ بلسىةفعٕىد لطالت بلكلٕد  4

 زطُٔس َلػم بلحؿص بلؼلمّ َزسكٕصي ػلّ خدمد بلمػسمغ  5

 سمغ َزىمٕد بلحٕادبلسُظغ فّ خدمد بلمػ  6

 أهذاف انخطت انبحزُت  

 .زؿدٔد َ ز ٕٕم بؾسٕةغةذ بلمػسمغ بلظؿٕد  3

    لزبظد َزؿلٕل  بلمشكالذ بالكطس شُٕػة فّ بلمػسمغ َزأضٕسٌة ػلٓ بظسػةجد بلمسػٓ فٓ زخظظةذ بلسمسٔغ بلمخسل د  4

    فٓ زخظظةذ بلسمسٔغ بلمخسل د مسػّبللٓ ز ٕٕم بومةؽ بلسػةًٔ بلسمسٔؼًٕ بلؼالغٕد َبظةلٕث بلسشخٕض َزأضٕسٌة ػَ لزبظً  5

 .َػغ مؼةٕٔس للسػةًٔ بلسمسػٕد جمة ٔسمةشّ مغ بلمؼةٕٔسبلدَلٕد لسفغ غُلخ باللبي بلسمسٔؼٓ  6

 زظمٕم  َزى ٕر جسَزُكُالذ زمسٔؼًٕ  َزظمٕم جسبمع زةٌٕلًٕ ؾدٔطً للمشةكل بالكطس شُٕػة فّ بلمػسمغ   7

ّ مػةا بلظؿد َبؾسٕةغةذ بلمػسمغ بلمسغٕسخ َزمشٕة مغ بلس ىٕةذ بلؿدٔطد فّ بلسػةٔد بلسمسٔؼٕد زجؾ بجؿةش بلكلٕد جةلسطُزبذ بلمعسمسخ ف  8

  بلمس دمد َبلس دي بلسكىُلُغّ َبلؼلمّ 

 .ؽسؼ مػةالذ جؿطٕد ٌدفٍة زىمٕد مٍةزبذ بلحؿص بلؼلمّ لدِ بلطةلث َ بلحةؾطٕه  9

 .لسؼلٕمٕد جةلكلٕدزشػٕغ بالجؿةش بلؼلمٕد فّ زؼلٕم بلسمسٔغ لسفغ غُلخ بلؼملٕد ب  :

 بلسطحٕق بلؼملٓ لىسةئع بلحؿُش بلؼلمٕد لالظس ةلخ مىٍة فٓ بلسػةٔد بلسمسٔؼٕد لألمسبع بلمخسل د    ;

 .بالزز ةي جةلؼملٕد بلحؿطٕد جىةي ػلّ َػغ خطؾ مدزَظد َم دمد مه بألقعةي بلؼلمٕد بلمخسل د للىٍُع جةلمػسمغ  32
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 يحبوس انخطت انبحزُُت

 

 سخظظةذ بلسمسٔغ بلمخسل دَ جبوسشةزب َػالقسٍة جةلؼُبمل بلحُٕلُغٕد  بالغسمةػٕد   بلى عٕد َبلحٕإد فٓ بلمػسمغ لزبظد بالمسبع بالكطس  -3

   دذ بلسمسٔغ بلمخسل فٓ مػةال غُلخ بلسػةٔد بلسمسٔؼٕد بلشةملدػمةن  -4

  لمػسمغللمشةكل بالكطس شُٕػة فٓ ب زظمٕم  جسزُكُالذ بلسػةٔد بلسمسٔؼد جةظسخدبي بلس ىٕةذ بلؿدٔطد -5

 -بلمعىٕه-ذَْ بالؾسٕةغةذ بلخةطد – بلمدمىٕه زظمٕم بلحسبمع بلسإٌٔلٕد بلؿدٔطد لل اةذ بالكطس ػسػد للخطُزخ فٓ بلمػسمغ بلمظسْ -6

   مسػٓ و ل َشزبػد بالػؼةي  / بلمسأخ(-بالمسبع بلمٍىًٕ   -مسػٓ بألمسبع بلمؼدٔد َبلمصمىً 

  دسخ َبل ةػلد فٓ بلسػةٔد بلسمسٔؼٕز ٕٕم بلحسزُكُالذ بلمحىٕد ػلّ بالللد بلمإض -7

 ز ٕٕم بظسخدبي بلسطحٕ ةذ بلسكىُلُغٕد بلؿدٔطد فٓ بلسؼلٕم َفّ  زخظظةذ بلسمسٔغ بلمخسل د   -8

  دز ؼٕل لَز بلظؿً بالزز ةئًٕ فّ بلمػسمغ مه خالا زخظظةذ بلسمسٔغ بلمخسل  -9

 ػةا بلسمسٔغئلبزخ بلكُبزش فّ بلمػةا بلظؿّ َزىمٕد مٍةزبذ بل ٕةلخ َبلسُبطل فّ م -8
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 انًحىس انبحزٍ  

 انًضبل انبحزٍ 

 انذقُق

 

انًخشصبث ويإششاث  االَشطت

 انُضبط

انًسئىل عٍ 

 انخُفُز

انًسئىل عٍ 

 تانًخببع

يصبدس  تانفخشة انضيُُ

 انخًىَم
0000 0005 

دساست االيشاض االكزش اَخشبسا وعالقخهب ببنعىايم انبُىنىصُت،  3

سُت وانبُئُت فٍ انًضخًع و بخخصصبث انخًشَط االصخًبعُت ، انُف

 انًخخهفت

 

  لزبظد بالمسبع بالكطس بوسشةزبً َبلؼُبمل بلحٕإد

َبالغسمةػٕد بلمسزحطد جٍة فٓ مػةا زمسٔغ جةؽىٓ 

 َغسبؾٓ المسبع بلكحد/ بالَزبي

  ز ٕٕم بلؼُبمل بلحُٕلُغٕد َبالغسمةػٕد َبلى عٕد َبلحٕإد

ّ بلؿةالذ بلؿسغد َبلعلُكٕد بلمإضسخ فٓ طؿد مسػ

 َبلطُبزب

 -  لزبظد بالمسبع بالكطس بوسشةزبً جٕه بالؽ ةا  بلعسؽةن– 

 بلٍؼمٓ( –بلػٍةش بلسى عٓ 

    لزبظد بالمسبع بالكطس بوسشةزبً فٓ مػةا زمسٔغ طؿد

 –ظكس بلؿمل  –بالي َؾدٔطٓ بلُاللخ  بزز ةع ػغؾ بلدي 

 بلكحد بلُجةئٓ –بلعسؽةن 

 ٕد َبلعلُكٕد َبالغسمةػٕد َػالقسٍة لزبظد زأضٕس بلؼُبمل بلحٕا

 جةلظؿد َبلمسع فّ مػةا طؿً بالظسخ َ بلمػسمغ

  ٓلزبظد بالمسبع بالكطس بوسشةزبً فٓ مػةا بلسمسٔغ بلى ع

 بل لق      ( –بالكساةت  –َبلظؿد بلى عٕد   بلؼظةي 

  ّلزبظد بلؼُبمل بلحٕإد / بالغسمةػٕد/ بلى عٕد َزأضٕسٌة ػل

 ةزبً فٓ مػةا زمسٔغ بلمعىٕهبالمسبع بالكطس بوسش

 

 

 

 جؿص

 م ةا أَ مىشُزبذ 

 زظةلد  مةغعسٕس

 زظةلد لكسُزبي

بجؿةش مةجؼد 

 بلدكسُزبي

 للٕل أزشةلِ

 أجؿةش محسكسخ

 للٕل زمسٔؼّ

 كسٕحةذ 

 جسبمع أزشةلٔد 

 جسبمع زؼلٕمٕد

 

 

زظةئل  -

 ػلمٕد 

  مةغعسٕس 

َلكسُزبي( 

َبألجؿةش 

 بلؼلمٕد َ 

أجؿةش مةجؼد  -

 زبي بلدكسُ

م ةالذ فّ  -

 مإزمسبذ 

 وشسبذ  -

مشسَػةذ ى -

مٕدبوٕد 

 للطةلحةذ

لَزبذ  -

 زدزٔحٕد

 ودَبذ -

 دػمٕد بلكلٕ -

 دَكٕل بلكلٕ -

للدزبظةذ 

 بلؼلٕة

زؤظةي  -

 بالقعةي

بػؼةي  - 

 بلسدزٔط دٌٕا

 دبلٍٕا -

 دبلمؼةَو

ؽةلحةذ  -

بلدزبظةذ 

بلؼلٕة 

بلمعػلٕه مه 

 بلخةزظ

 دػمٕد بلكلٕ -

 دَكٕل بلكلٕ -

 للدزبظةذ بلؼلٕة

بخالقٕةذ  دلػى -

 بلحؿص بلؼلمّ 

 ممػلط بل ع -

 

َؾدخ ػمةن  -

 بلػُلخ

مؼٕةز بلحؿص  -

 بلؼلمّ

 دمُبشو  

 دغةمؼ

 دبلمىُفٕ
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 انًحىس انبحزُت 

 انًضبل انبحزٍ 

 انذقُق

انًخشصبث ويإششاث  االَشطت

 انُضبط

انًسئىل 

 عٍ انخُفُز

انًسئىل 

 تعٍ انًخببع

يصبدس  تانفخشة انضيُُ

 4247 4242 انخًىَم

ت فٍ يضبالث انخًشَط ظًبٌ صىدة انشعبَت انخًشَعُت انشبيه 4

  تانًخخهف

  بلػُلخ بلشةملد فٓ مػةا زمسٔغ طؿً بالي َبلظؿد

 بإلوػةجٕد َ بلسػةٔد بلسمسٔؼٕد للؿمل بلخطس

  ّبلػُلخ بلشةملد فٓ مػةا زمسٔغ بلحةؽىً  ف

بألكسشةف بلمحكس لألمسبع بلؿةلخ َبلمصمىد 

 َبألمسبع بلمؼدٔد

 ذ بلؿةلخ بلػُلخ بلشةملد فٓ بلسػةٔد بلسمسٔؼٕد للؿةال

 َبلمصمىد َبلمؼدْ

  ّبلػُلخ بلشةملد فٓ مػةا زمسٔغ طؿً بالي  ف

زػةٔد بلعٕدبذ بلؿُبمل َػالظ بلؿمل ذَ بلخطُزخ 

 بلؼةلٕد 

  بلػُلخ بلشةملد فٓ مػةا زمسٔغ بالؽ ةا َزؿدٔد

مؼدا بوسشةز بالمسبع بلمصمىد َبلمؼدٔد لدْ بالؽ ةا 

 جمؿةفظد بلمىُفٕد 

 ٕه بلسػةٔد بلسمسٔؼٕد لألؽ ةا> بلػُلخ بلشةملد فٓ زؿع 

 

o ؾدٔطٓ بلُاللخ بلمؼسػٕه للخطس 

o  زػةٔد بالؽ ةا بلمظةجٕه جةالَزبي 

o  زػةٔد بالؽ ةا بلمظةجٕه جأمسبع بلكحد

 َبلكلٓ َبل لث َبلدي َبلػٍةش بلؼظحٓ

o  زؿدٔد مؼدا بوسشةز بلؼملٕةذ بلخةطد

 جػسبؾد بالؽ ةا 

o  زؿعٕه  بلسػةٔد بلسمسٔؼٕد للػسبؾةذ

 ةالؽ ةا قحل َبضىةي َجؼد بلؼملٕةذبلخةطد ج

  بلػُلخ بلشةملد فٓ مػةا زمسٔغ طؿد بالظسخ

 جؿص

 م ةا أَ مىشُزبذ 

 زظةلد  مةغعسٕس

 زظةلد لكسُزبي

بجؿةش مةجؼد 

 بلدكسُزبي

 للٕل أزشةلِ

 أجؿةش محسكسخ

 للٕل زمسٔؼّ

 كسٕحةذ 

 جسبمع أزشةلٔد 

 جسبمع زؼلٕمٕد

 

 

زظةئل  -

 ػلمٕد 

  مةغعسٕس 

َلكسُزبي( 

َبألجؿةش 

 بلؼلمٕد َ 

أجؿةش مةجؼد  -

 زبي بلدكسُ

م ةالذ فّ  -

 مإزمسبذ 

 وشسبذ  -

مشسَػةذ ى -

مٕدبوٕد 

 للطةلحةذ

لَزبذ  -

 زدزٔحٕد

 ودَبذ -

ػمٕد  -

 دبلكلٕ

َكٕل  -

 دبلكلٕ

للدزبظةذ 

 بلؼلٕة

زؤظةي  -

 بالقعةي

بػؼةي  - 

 دٌٕا

 بلسدزٔط

 دبلٍٕا -

 دبلمؼةَو

ؽةلحةذ  -

بلدزبظةذ 

بلؼلٕة 

بلمعػلٕه 

 مه بلخةزظ

ػمٕد  -

 دبلكلٕ

َكٕل  -

 دبلكلٕ

للدزبظةذ 

 بلؼلٕة

 دلػى -

بخالقٕةذ 

بلحؿص 

 بلؼلمّ 

مػلط  -

 مبل ع

 

َؾدخ  -

ػمةن 

 بلػُلخ

مؼٕةز  -

بلحؿص 

 بلؼلمّ

 دمُبشو  

 دغةمؼ

 دبلمىُفٕ
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 بلمػسمغَ

  ْزطحٕق مؼةٕٔس بلػُلخ بلشةملد فّ وشس ض ةفد بلػُلخ لد

بل اةذ بلمخسل د مه م دمٓ بلسػةٔد ػلٓ كةفد 

 بلمإظعةذ جةلمػسمغ

  بػدبل َزطحٕق جسبمع لصٔةلخ بلُػٓ ػه م ٍُي بلػُلخ

 مه بلخدمد جةلمػسمغ بلخةزغٓ لدْ بلمعس ٕدٔه

  زطحٕق مؼةٕٔس بلػُلخ بلشةملد فّ بلسػةٔد بلسمسٔؼٕد

 لألمسبع بلمؼدٔد َبلمصمىد

  زطحٕق مؼةٕٔس بلػُلخ بلشةملد فّ بػدبل َزى ٕر جسبمع

للسكٕم مغ ػغُؽ بلؿٕةخ بلسٓ ٔسؼسع لٍة غمٕغ فاةذ 

 بلمػسمغ بلمخسل د

 ي زطحٕق مؼةٕٔس بلػُلخ بلشةملد فّ مػةا بلبز

 بلسمسٔغ 
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 انًحىس انبحزُت 

 انًضبل انبحزٍ 

 انذقُق

انًخشصبث ويإششاث  االَشطت

 انُضبط

انًسئىل 

 عٍ انخُفُز

انًسئىل 

 تعٍ انًخببع

يصبدس  تانفخشة انضيُُ

 4242 انخًىَم

 

4247 

5   حصًُى  بشحىكىالث انشعبَت انخًشَعت ببسخخذاو

انخقُُبث انحذَزت نهًشبكم االكزش شُىعب فٍ 

 انًضخًع.

  زظمٕم جسزُكُالذ للؼىةٔد بلسمسٔؼٕد جةظسخدبي

بلس ىٕةذ بلؿدٔطد لل ؿض َبلكشم بلمحكس للُقةٔد 

بلكحد  –بل لث  –َبلسشخٕض المسبع  بالَزبي 

)        

  زظمٕم جسبمع زط ٕم طؿٓ زؼصش مه بلؼىةٔد

َبلسشخٕض َبلؼالظ فٓ مػةا زمسٔغ جةؽىٓ 

َبلػسبؾٓ لسؿعٕه غُلخ بلسػةٔد بلسمسٔؼٕد 

 جةظسخدبي بلس ىٕةذ بلؿدٔطً

  زظمٕم جسَزُكُالذ زػةٔد زمسٔؼًٕ زؼصش

بلؼىةٔد جمسٔغ بلؿةالذ بلؿسغد َبلطُبزب 

ةذ لسؿعٕه غُلخ بلسػةٔد بلظؿٕد جةظسخدبي بلس ىٕ

 بلؿدٔطً

  ٓزظمٕم جسبمع زدزٔحٕد ػه بلس ىٕةذ بلؿدٔطد بلس

 زؼصش ػالظ بلمسػّ بلمعىٕه 

  زظمٕم جسبمع زط ٕم طؿٓ محىٕد ػلّ معسُٔةذ

بلسػةٔد  بلطالضٕد لالؽ ةا  فّ بلمسبؾل بلؼمسٔد 

 بلمخسل د 

  زظمٕم جسزُكُالذ زػةٔد زمسٔؼٕد جةظسخدبي

  ةا بلس ىٕةذ بلؿدٔطد فٓ بلسػةٔد بلظؿٕد لالؽ

  زظمٕم جسبمع زط ٕم طؿٓ للمسػّ بلى عٕٕه

ذَِ بالػطسبجةذ بلى عًٕ بلمخسل ً جةظسخدبي 

 بلس ىٕةذ بلؿدٔطً

  زظمٕم َزى ٕر جسبمع للس ٕم بلظؿٓ َبلمشُزخ

 جؿص

 م ةا أَ مىشُزبذ 

 زظةلد  مةغعسٕس

 زظةلد لكسُزبي

بجؿةش مةجؼد 

 بلدكسُزبي

 للٕل أزشةلِ

 أجؿةش محسكسخ

 للٕل زمسٔؼّ

 كسٕحةذ 

 جسبمع أزشةلٔد 

 جسبمع زؼلٕمٕد

 

 

 زظةئل ػلمٕد  -

  مةغعسٕس 

َلكسُزبي( 

َبألجؿةش 

 بلؼلمٕد َ 

أجؿةش مةجؼد  -

 زبي بلدكسُ

م ةالذ فّ  -

 مإزمسبذ 

 وشسبذ  -

مشسَػةذ ى -

 مٕدبوٕد للطةلحةذ

 لَزبذ زدزٔحٕد -

 ودَبذ -

ػمٕد  -

 دبلكلٕ

َكٕل  -

 دبلكلٕ

للدزبظةذ 

 بلؼلٕة

زؤظةي  -

 بالقعةي

بػؼةي  - 

 دٌٕا

 بلسدزٔط

 دبلٍٕا -

 دبلمؼةَو

ؽةلحةذ  -

بلدزبظةذ 

بلؼلٕة 

بلمعػلٕه 

 مه بلخةزظ

ػمٕد  -

 دبلكلٕ

َكٕل  -

 دبلكلٕ

للدزبظةذ 

 بلؼلٕة

 دلػى -

بخالقٕةذ 

بلحؿص 

 بلؼلمّ 

مػلط  -

 مبل ع

 

َؾدخ  -

ػمةن 

 بلػُلخ

مؼٕةز  -

بلحؿص 

 بلؼلمّ

 دمُبشو  

غةمؼً 

 بلمىُفًٕ
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لإلزز ةي جةلظؿد لإلوةش جةظسخدبي بلس ىٕةذ بلؿدٔطً 

 فٓ 

 ظه بلحلُؽ  - أ

 قحل بلصَبظ  - ت

 قحل بلؿمل  - ذ

 أضىةي بلؿمل  - ش

 أضىةي بلُاللخ - ظ

 فسسخ مة جؼد بلُاللخ  - ؼ

 مة ؾُا ظه ئو طةع بلطمص -ـ 

  ٓزظمٕم جسبمع بلسط ٕم بلظؿٓ للسكٕم ػل

بلسغٕسبذ بل عُٕلُغٕد َبلى عٕد للمسبخ فٓ مسبؾل 

 ؾٕةزٍة بلمخسل د جةظسخدبي بلس ىٕةذ بلؿدٔطً 

  زظمٕم جسزُكُالذ زػةٔد زمسٔؼٕد جةظسخدبي

بلس ىٕةذ بلؿدٔطد فٓ بلؿمل ذَ بلخطُزخ بلؼةلٕد  

 لػىٕه َطؿد بلمسأخ ل

  زظمٕم جسبمع زدزٔحٕد للسػةٔد بالمىد َزؿعٕه

غُلخ بلسػةٔد بلسمسٔؼٕد جةظسخدبي بلس ىٕةذ 

 بلؿدٔطد لمخسلم فاةذ بلسمسٔغ

  زظمٕم جسبمع زط ٕم طؿٓ محىٕد ػلّ معسُٔةذ

بلُقةٔد بلطالضٕد لمسػّ بالمسبع بلمصمىد 

 َبلمعسُؽىد فٓ بلمػسمغ

 لسمسٔؼٕد جةظسخدبي زظمٕم جسزُكُالذ للؼىةٔد ب

بلس ىٕةذ بلؿدٔطد لالمسبع بلى عٕد بالكطس شُٕػةً 

 –بالكساةت  –فٓ بلمػسمغ  بل ظةي

 بل لق               (
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 انًحىس انبحزُت 

 انًضبل انبحزٍ 

 انذقُق

انًخشصبث ويإششاث  االَشطت

 انُضبط

انًسئىل 

 عٍ انخُفُز

انًسئىل عٍ 

 تنًخببعا

يصبدس  تانفخشة انضيُُ

 4247 4242 انخًىَم

حصًُى انبشايش انخأهُهُت انحذَزت نهفئبث االكزش عشظت نهخطىسة  6

-روٌ االحخُبصبث انخبصت –فٍ انًضخًع انًصشٌ )انًذيٍُُ 

يشظٍ َقم  - تيشظٍ األيشاض انًعذَت وانًضيُ -انًسٍُُ

 وصساعت االععبء  / انًشأة(

 زةٌٕلٕد ؾدٔطد زؼصش زإٌٔل بلمسػّ ػ ث  زظمٕم جسبمع

 بلسدخل بلطحٓ َبلػسبؾٓ

 -  ّزظمٕم جسبمع زػةٔد زمسٔؼٕد زإٌٔلٕد ؾدٔطد لمسػ

 بلؿةالذ بلؿسغد َبلطُبزب

 -  َْزظمٕم جسبمع ػىةٔد زمسٔؼٕد زإٌٔلٕد لر

بالؾسٕةغةذ بلخةطد  بلسُؾد  فسؽ بلىشةؽ بلصبئد َ 

 بالػةقد(

 ٔطد لل اةذ بالكطس ػسػد زظمٕم بلحسبمع بلسإٌٔلٕد بلؿد

 للخطُزخ مه بالؽ ةا

 -  زظمٕم بلحسبمع بلسإٌٔلٕد بلؿدٔطد لل اةذ بالكطس ػسػد

للخطُزخ فٓ  للمػسمغ بلمظسْ  بلمسبٌ ٕه/ بلمسأخ/ 

 بالمٍةذ بلؿُبمل ذَ بلخطُزخ بلؼةلًٕ

  ٓزظمٕم جسبمع ػىةٔد زمسٔؼٕد زإٌٔلٕد لكحةز بلعه ف

 بلمػسمغ

 ٕد زإٌٔلٕد للمدمىٕهزظمٕم جسبمع ػىةٔد زمسٔؼ 

  بلسإٌٔل َبلمسةجؼً جؼد ػملٕةذ و ل َشزبػد بالػؼةي

 للمسػٓ َذٍَٔم

  بالمسبع بلمٍىًٕ َ بطةجةذ بلؼمل بلُقةًٔ مىٍة َبػةلخ

 بلسةٌٕٕل َبالزز ةي جظؿسً بلؼةملٕٕه

 بلسػةٔد بلسمسٔؼٕد لألشخةص ذَْ بألمسبع بلمٍىٕد 

 مخسل دبلسؿكم فٓ بلمخةؽس بلمٍىٕد ل اةذ بلمػسمغ بل 

  َػغ جسبمع ػه بإلظؼةفةذ بألَلٕد إلطةجةذ بلؼمل

 جؿص

 م ةا أَ مىشُزبذ 

 زظةلد  مةغعسٕس

 زظةلد لكسُزبي

بجؿةش مةجؼد 

 بلدكسُزبي

 للٕل أزشةلِ

 أجؿةش محسكسخ

 للٕل زمسٔؼّ

 كسٕحةذ 

 جسبمع أزشةلٔد 

 جسبمع زؼلٕمٕد

 

 

 زظةئل ػلمٕد  -

  مةغعسٕس 

َلكسُزبي( 

َبألجؿةش 

 بلؼلمٕد َ 

أجؿةش مةجؼد  -

 زبي بلدكسُ

م ةالذ فّ  -

 مإزمسبذ 

 وشسبذ  -

مشسَػةذ ى -

 مٕدبوٕد للطةلحةذ

 لَزبذ زدزٔحٕد -

 ودَبذ -

ػمٕد  -

 دبلكلٕ

َكٕل  -

 دبلكلٕ

للدزبظةذ 

 بلؼلٕة

زؤظةي  -

 بالقعةي

بػؼةي  - 

 دٌٕا

 بلسدزٔط

 دبلٍٕا -

 دبلمؼةَو

ؽةلحةذ  -

بلدزبظةذ 

بلؼلٕة 

بلمعػلٕه 

 مه بلخةزظ

 دػمٕد بلكلٕ -

 دَكٕل بلكلٕ -

للدزبظةذ 

 بلؼلٕة

 دلػى -

بخالقٕةذ 

بلحؿص 

 بلؼلمّ 

مػلط  -

 مبل ع

 

َؾدخ  -

ػمةن 

 بلػُلخ

مؼٕةز  -

بلحؿص 

 بلؼلمّ

 دمُبشو  

 دغةمؼ

 دبلمىُفٕ
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 بلمخسل د

  بلسط ٕم بلظؿٓ للؼةملٕه َبظسٌم وؿُ بلػُبوث

 بلظؿٕد َبلمٍىٕد

  بلسإٌٔل بلشةمل للؼةملٕه للسؼةمل مغ بطةجةذ بلؼمل

 بلمخسل د

 بلسُػٕد ػه و ل َشزبػد بالػؼةي للمسػٓ َذَجٍم 

الػؼةي   ػه ؾ ُقٍم ََبغحةزٍم وؿُ و ل َشزبػد ب

 َكرلك بخالقٕةذ بلمٍىد لدْ م دمّ بلسػةٔد

  بلسإٌٔل بلشةمل لمسػٓ بألمسبع بلمؼدٔد َبلمصمىد

 َذٍَٔم
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 انًحىس انبحزُت  

 انًضبل انبحزٍ 

 انذقُق

انًخشصبث ويإششاث  االَشطت

 انُضبط

انًسئىل 

 عٍ انخُفُز

انًسئىل عٍ 

 تنًخببعا

يصبدس  تانفخشة انضيُُ

 4247 4242 انخًىَم

حقُُى انبشحىكىالث انًبُُت عهً االدنت انًإرشة وانفبعهت فٍ  7

 انشعبَت انخًشَعُت فً يضبالث انخًشَط انًخخهفه:

  ز ٕٕم بلحسزُكُالذ بلمحىٕد ػلّ بالللد بلمإضسخ َبل ةػلد

 فٓ مػةا بلسمسٔغ بلحةؽىٓ َبلػسبؾٓ

 زُكُالذ بلسػةٔد بلسمسٔؼٕد بلمحىٕد ػلّ بالللد ز ٕٕم جس

 فٓ مػةا زمسٔغ بلؿةالذ بلؿسغد َبلطُبزب

  ز ٕٕم جسزُكُالذ بلسػةٔد بلسمسٔؼٕد لالؽ ةا بلمحىٕد

 ػلّ بالللد

  ز ٕٕم بلحسزُكُالذ بلمحىٕد ػلّ بالللد بلمإضسخ َبل ةػلد

 فٓ مػةا طؿد بالي / ؾدٔطٓ بلُاللخ/ بلمسبخ

 بلمحىٕد ػلّ بالللد بلمإضسخ َبل ةػلد  ز ٕٕم بلحسزُكُالذ

 فّ مػةا زمسٔغ بلمعىٕه

  ّز ُٔم بلحسبمع بلمحىٕد ػلّ بالللد بلمإضسخ َبل ةػلد ف

 مػةا طؿً بالظسخ َبلمػسمغ

  ز ٕٕم جسزُكُالذ بلسػةٔد بلمحىٕد ػلّ بالللد فٓ مػةا

 زمسٔغ بلمسػّ بلى عٕٕه

  ٓمػةا ز ٕٕم جسزُكُالذ بلسػةٔد بلمحىٕد ػلّ بالللد ف

 بلبزخ بلسمسٔغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 جؿص

 م ةا أَ مىشُزبذ 

 زظةلد  مةغعسٕس

 زظةلد لكسُزبي

بجؿةش مةجؼد 

 بلدكسُزبي

 للٕل أزشةلِ

 أجؿةش محسكسخ

 للٕل زمسٔؼّ

 كسٕحةذ 

 جسبمع أزشةلٔد 

 جسبمع زؼلٕمٕد

 

 

 زظةئل ػلمٕد  -

  مةغعسٕس 

َلكسُزبي( 

َبألجؿةش 

 بلؼلمٕد َ 

أجؿةش مةجؼد  -

 زبي بلدكسُ

م ةالذ فّ  -

 مإزمسبذ 

 وشسبذ  -

مشسَػةذ ى -

 مٕدبوٕد للطةلحةذ

 لَزبذ زدزٔحٕد -

 ودَبذ -

ػمٕد  -

 دبلكلٕ

َكٕل  -

 دبلكلٕ

للدزبظةذ 

 بلؼلٕة

زؤظةي  -

 بالقعةي

بػؼةي  - 

 دٌٕا

 بلسدزٔط

 دبلٍٕا -

 دبلمؼةَو

ؽةلحةذ  -

بلدزبظةذ 

بلؼلٕة 

بلمعػلٕه 

 مه بلخةزظ

 دػمٕد بلكلٕ -

 دَكٕل بلكلٕ -

للدزبظةذ 

 بلؼلٕة

 دلػى -

بخالقٕةذ 

بلحؿص 

 بلؼلمّ 

مػلط  -

 مبل ع

 

َؾدخ  -

ػمةن 

 بلػُلخ

مؼٕةز  -

بلحؿص 

 بلؼلمّ

 دمُبشو  

 دغةمؼ

 دبلمىُفٕ
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 انًحىس انبحزُت 

 انًضبل انبحزٍ 

 انذقُق

انًخشصبث ويإششاث  االَشطت

 انُضبط

انًسئىل 

 عٍ انخُفُز

انًسئىل عٍ 

 تانًخببع

يصبدس  تانفخشة انضيُُ

 4247 4242 انخًىَم

8  نحذَزت فٍ حقُُى اسخخذاو انخطبُقبث انخكُىنىصُت ا

  انخعهُى وفً  حخصصبث انخًشَط انًخخهفت

  ز ٕٕم بظسخدبي بلسكىُلُغٕة فّ زدزٔط بلم سزبذ

 بلسمسٔؼًٕ  بلسؼلٕم باللكسسَوّ َبلس ٕٕم باللبي(

  ز ٕٕم بظسخدبي بلسكىُلُغٕة بلسكىُلُغٕة َبلُظةئؾ

 بلمسؼدلخ ( فّ بلسػةًٔ بلسمسٔؼًٕ 

 لؿدٔطد  فٓ ز ٕٕم بظسخدبي بلسطحٕ ةذ بلسكىُلُغٕد ب

 مػةا بلسمسٔغ بلحةؽىٓ َبلػسبؾٓ

  ٓز ٕٕم بظسخدبي بلسطحٕ ةذ بلسكىُلُغٕد بلؿدٔطد ف

 مػةا زمسٔغ بلؿةالذ بلؿسغد َبلطُبزب

  ٓز ٕٕم بظسخدبي بلسطحٕ ةذ بلسكىُلُغٕد بلؿدٔطد ف

 مػةا زمسٔغ  بالؽ ةا 

  ٓز ٕٕم بظسخدبي بلسطحٕ ةذ بلسكىُلُغٕد بلؿدٔطد ف

 ٔطٓ بلُاللخ/ بلمسبخمػةا طؿد بالي / ؾد

  ٓز ٕٕم بظسخدبي بلسطحٕ ةذ بلسكىُلُغٕد بلؿدٔطد ف

 مػةا زمسٔغ بلمعىٕه

  ّز ٕٕم بظسخدبي بلسطحٕ ةذ بلسكىُلُغٕد بلؿدٔطد ف

 مػةا طؿً بالظسخ َبلمػسمغ

  ٓز ٕٕم بظسخدبي بلسطحٕ ةذ بلسكىُلُغٕد بلؿدٔطد ف

 مػةا بلسمسع بلى عٓ

 ُغٕد بلؿدٔطد فٓ ز ٕٕم بظسخدبي بلسطحٕ ةذ بلسكىُل

 مػةا بلبزخ بلسمسٔغ

 جؿص

م ةا أَ 

 مىشُزبذ 

 زظةلد  مةغعسٕس

 زظةلد لكسُزبي

بجؿةش مةجؼد 

 بلدكسُزبي

 للٕل أزشةلِ

 أجؿةش محسكسخ

 للٕل زمسٔؼّ

 كسٕحةذ 

 جسبمع أزشةلٔد 

 جسبمع زؼلٕمٕد

 

 

 زظةئل ػلمٕد  -

  مةغعسٕس 

َلكسُزبي( 

َبألجؿةش 

 بلؼلمٕد َ 

أجؿةش مةجؼد  -

 زبي بلدكسُ

م ةالذ فّ  -

 مإزمسبذ 

 وشسبذ  -

مشسَػةذ ى -

 مٕدبوٕد للطةلحةذ

 لَزبذ زدزٔحٕد -

 ودَبذ -

ػمٕد  -

 دبلكلٕ

َكٕل  -

 دبلكلٕ

للدزبظةذ 

 بلؼلٕة

زؤظةي  -

 بالقعةي

بػؼةي  - 

 دٌٕا

 بلسدزٔط

 دبلٍٕا -

 دبلمؼةَو

ؽةلحةذ  -

بلدزبظةذ 

بلؼلٕة 

بلمعػلٕه 

 مه بلخةزظ

 دػمٕد بلكلٕ -

َكٕل  -

 دبلكلٕ

للدزبظةذ 

 بلؼلٕة

 دلػى -

بخالقٕةذ 

بلحؿص 

 بلؼلمّ 

مػلط  -

 مبل ع

 

َؾدخ  -

ػمةن 

 بلػُلخ

مؼٕةز  -

بلحؿص 

 بلؼلمّ

 دمُبشو  

 دغةمؼ

 دبلمىُفٕ
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 انًحىس انبحزُت 

 انًضبل انبحزٍ 

 انذقُق

انًخشصبث ويإششاث  االَشطت

 انُضبط

انًسئىل 

 عٍ انخُفُز

انًسئىل عٍ 

 تانًخببع

يصبدس  تانفخشة انضيُُ

 4247 4242 انخًىَم

ً انًضخًع يٍ خالل ف تحفعُم دوس انصحه االسحقبئُ 9

 .تحخصصبث انخًشَط انًخخهف

  زظمٕم جسبمع بلسسط ٕم بلظؿٓ لالزز ةي جةلظؿد جٕه

 بلمعىٕه 

  زظمٕم جسبمع بلسط ٕم بلظؿٓ َزُػًٕ بلمػسمغ

 للُقةٔد مه بألمسبع بلمؼدٔد َبلمصمىد 

  زظمٕم جسبمع بلسط ٕم بلظؿٓ َزُػًٕ بلمػسمغ للؿد

ن جٕه فاةذ مه بوسشةز بألمسبع بلى عٕد َباللمة

 بلمػسمغ بلمخسل د 

  ّزظمٕم جسبمع بلسط ٕم بلظؿٓ لالزز ةي جةلظؿد ف

 مػةا زمسٔغ بالؽ ةا 

  ّزظمٕم جسبمع بلسط ٕم بلظؿٓ لالزز ةي جةلظؿد ف

 مػةا زمسٔغ بلؿةالذ بلؿسغد َبلطُبزب 

  ّزظمٕم جسبمع بلسط ٕم بلظؿٓ لالزز ةي جةلظؿد ف

 بلمسبخ  مػةا زمسٔغ طؿد بالي / ؾدٔطٓ بلُاللخ/

  ظؿً بلؼةملٕه جزظمٕم جسبمع زط ٕم طؿّ لالزز ةي

 فّ بلمػةا بلظؿّ َخظُطة بلسمسٔغ

 

 

 

 

 

 

 جؿص

 م ةا أَ مىشُزبذ 

 زظةلد  مةغعسٕس

 زظةلد لكسُزبي

بجؿةش مةجؼد 

 بلدكسُزبي

 للٕل أزشةلِ

 أجؿةش محسكسخ

 للٕل زمسٔؼّ

 كسٕحةذ 

 جسبمع أزشةلٔد 

 جسبمع زؼلٕمٕد

 

 

 زظةئل ػلمٕد  -

  مةغعسٕس 

َلكسُزبي( 

َبألجؿةش 

 بلؼلمٕد َ 

أجؿةش مةجؼد  -

 زبي بلدكسُ

م ةالذ فّ  -

 مإزمسبذ 

 وشسبذ  -

مشسَػةذ ى -

 مٕدبوٕد للطةلحةذ

 لَزبذ زدزٔحٕد -

 ودَبذ -

ػمٕد  -

 دبلكلٕ

َكٕل  -

 دبلكلٕ

للدزبظةذ 

 بلؼلٕة

زؤظةي  -

 بالقعةي

بػؼةي  - 

 دٌٕا

 بلسدزٔط

 دبلٍٕا -

 دبلمؼةَو

ؽةلحةذ  -

بلدزبظةذ 

بلؼلٕة 

بلمعػلٕه 

 مه بلخةزظ

 دػمٕد بلكلٕ -

َكٕل  -

 دبلكلٕ

للدزبظةذ 

 بلؼلٕة

 دلػى -

بخالقٕةذ 

بلحؿص 

 بلؼلمّ 

مػلط  -

 مبل ع

 

َؾدخ  -

ػمةن 

 بلػُلخ

مؼٕةز  -

بلحؿص 

 بلؼلمّ

 دمُبشو  

 دغةمؼ

 دبلمىُفٕ
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 انًحىس انبحزُت 

 انًضبل انبحزٍ 

 انذقُق

انًخشصبث ويإششاث  االَشطت

 انُضبط

انًسئىل 

 عٍ انخُفُز

انًسئىل عٍ 

 تانًخببع

يصبدس  تانفخشة انضيُُ

 4247 4242 نخًىَما

ئداسة انكىاسد فً انًضبل انصحً وحًُُت يهبساث انقُبدة  :

 وانخىاصم فً يضبل انخًشَط

  زظمٕم جسبمع زدزٔحًٕ للسمسٔغ ػه ئلبزخ

بألشمةذ َ بلكُبزش فّ بلمػةا بلظؿّ َكٕ ٕد 

 .ئلبززٍة

  زظمٕم جسبمع زدزٔحًٕ للسمسٔغ ػه بلظؿد

 بزش بلى عٕد أضىةي بألشمةذ َبلكُ

  ٓزظمٕم جسبمع ػه بل ٕةلخ َئلبزخ بلسغٕٕس ف

 بلمإظعةذ بلظؿٕد  

  ٓزظمٕم جسبمع ئلبزخ بألشمةذ َ بلكُبزش ف

 بلمعسش ٕةذ 

  زظمٕم جسبمع زدزٔحًٕ للسمسٔغ لسىمٕد مٍةزبذ

 بلسُبطل فّ مػةا بلسمسٔغ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جؿص

 م ةا أَ مىشُزبذ 

 زظةلد  مةغعسٕس

 زظةلد لكسُزبي

 بجؿةش مةجؼد بلدكسُزبي

 للٕل أزشةلِ

 أجؿةش محسكسخ

 للٕل زمسٔؼّ

 كسٕحةذ 

 جسبمع أزشةلٔد 

 جسبمع زؼلٕمٕد

 

 

 زظةئل ػلمٕد  -

  مةغعسٕس 

َلكسُزبي( 

َبألجؿةش 

 بلؼلمٕد َ 

أجؿةش مةجؼد  -

 زبي بلدكسُ

م ةالذ فّ  -

 مإزمسبذ 

 وشسبذ  -

مشسَػةذ ى -

 مٕدبوٕد للطةلحةذ

 لَزبذ زدزٔحٕد -

 ودَبذ -

ػمٕد  -

 دبلكلٕ

َكٕل  -

 دبلكلٕ

للدزبظةذ 

 بلؼلٕة

زؤظةي  -

 بالقعةي

بػؼةي  - 

 دٌٕا

 بلسدزٔط

 دبلٍٕا -

 دبلمؼةَو

ؽةلحةذ  -

بلدزبظةذ 

بلؼلٕة 

بلمعػلٕه 

 مه بلخةزظ

 دػمٕد بلكلٕ -

َكٕل  -

 دبلكلٕ

للدزبظةذ 

 بلؼلٕة

 دلػى -

بخالقٕةذ 

بلحؿص 

 بلؼلمّ 

مػلط  -

 مبل ع

 

َؾدخ  -

ػمةن 

 بلػُلخ

مؼٕةز  -

بلحؿص 

 بلؼلمّ

 دمُبشو  

 دغةمؼ

 دبلمىُفٕ
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ت انبحزُتانضذول انضيًُ نًخببعت أَشطت انخط  

 تدساست االيشاض االكزش اَخشبسا وعالقخهب ببنعىايم انبُىنىصُت، االصخًبعُت ، انُفسُت وانبُئُت فٍ انًضخًع و بخخصصبث انخًشَط انًخخهف -:  المحور االول

 0205-0202 0202 – 0202 0202 – 0200 0200- 0202 0202 -0202 المخرجات    

                     أبحاث مبتكرة

                     .دليل أرشادى

                     دليل تمريضى

                     كتيبات 

                     برامج أرشادية 

                     برامج تعليمية

 تظًبٌ صىدة انشعبَت انخًشَعُت انشبيهت فٍ يضبالث انخًشَط انًخخهفالمحور الثانى: 

 

 0202- 0202 0202 -0200 0200 – 0202 0202 - 0202 0202-0205 

                     أبحاث مبتكرة

                     .دليل أرشادى
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                     دليل تمريضى

                     كتيبات 

                     برامج أرشادية 

                     برامج تعليمية

 حصًُى  بشحىكىالث انشعبَت انخًشَعت ببسخخذاو انخقُُبث انحذَزت نهًشبكم االكزش شُىعب فٍ انًضخًعحور الثالث: الم

 0202- 0202 0202 -0200 0200 – 0202 0202 - 0202 0202-0205 

                     أبحاث مبتكرة

                     .دليل أرشادى

                     دليل تمريضى

                     كتيبات 

                     برامج أرشادية 

                     برامج تعليمية

 - تنًعذَت وانًضيُيشظٍ األيشاض ا -انًسٍُُ-روٌ االحخُبصبث انخبصت –حصًُى انبشايش انخأهُهُت انحذَزت نهفئبث االكزش عشظت نهخطىسة فٍ انًضخًع انًصشٌ)انًذيٍُُ  المحور الرابع:

 يشظٍ َقم وصساعت االععبء  / انًشأة( .-  تااليشاض انًهُُ

 0202- 0202 0202 -0200 0200 – 0202 0202 - 0202 0202-0205 
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                     أبحاث مبتكرة

                     .دليل أرشادى

                     دليل تمريضى

                     كتيبات 

                     برامج أرشادية 

                     برامج تعليمية

 حقُُى انبشحىكىالث انًبُُت عهً االدنت انًإرشة وانفبعهت فٍ انشعبَت انخًشَعُت. المحور الخامس:

 0202- 0202 0202 -0200 0200 – 0202 0202 - 0202 0202-0205 

                     أبحاث مبتكرة

                     .دليل أرشادى

                     دليل تمريضى

                     كتيبات 

                     برامج أرشادية 

                     برامج تعليمية

 نخًشَط انًخخهفتحقُُى اسخخذاو انخطبُقبث انخكُىنىصُت انحذَزت فٍ انخعهُى وفً  حخصصبث ا المحور السادس :
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 0202- 0202 0202 -0200 0200 – 0202 0202 - 0202 0202-0205 

                     أبحاث مبتكرة

                     .دليل أرشادى

                     دليل تمريضى

                     كتيبات 

                     برامج أرشادية 

                     برامج تعليمية

 .تفً انًضخًع يٍ خالل حخصصبث انخًشَط انًخخهف تحفعُم دوس انصحه االسحقبئُ المحور السابع: 

 0202- 0202 0202 -0200 0200 – 0202 0202 - 0202 0202-0205 

                     أبحاث مبتكرة

                     .دليل أرشادى

                     دليل تمريضى

                     كتيبات 

                     برامج أرشادية 

                     برامج تعليمية
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 ئداسة انكىاسد فً انًضبل انصحً وحًُُت يهبساث انقُبدة وانخىاصم فً يضبل انخًشَط المحور الثامن :

 0202- 0202 0202 -0200 0200 – 0202 0202 - 0202 0202-0205 

                     أبحاث مبتكرة

                     .دليل أرشادى

                     دليل تمريضى

                     كتيبات 

                     برامج أرشادية 

                     برامج تعليمية

                     

 


