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 :هقذهت
 خالٍ فُٔ,  آخس تٓفٝرٟ عٌُ أٟ ٜطبل ٚايتدطٝط.  ٚايسقاب١ ٚايتٛدٝ٘ نايتٓعِٝ األخس٣ ايٛظا٥ف بك١ٝ َع باملكاز١ْ اإلداز١ٜ ايٛظا٥ف أِٖ َٔ ايتدطٝط ٜعترب

 .األخس٣ اإلداز١ٜ ايٛظا٥ف بك١ٝ أٟ ْٓفر إٔ ْطتطٝع ايتدطٝط

 دلُٛع١ ٚتكِٝٝ َٚتابع١ ٚتٓفٝر إعداد طسٜل عٔ ٚزضايتٗا املٓع١ُ أٖداف حتدٜد ٜتِ ايتدطٝط خالٍ َٔ َٓع١ُ أٟ يف املدٜس ٚظا٥ف أِٖ َٔ ايتدطٝط ع١ًُٝ تعد يرا

 .قا١ُ٥ ب١ٝ٦ٝ ظسٚف ظٌ يف ذلدد٠ َٚٛازد إَهاْٝات باضتدداّ َع١ٓٝ ْتا٥ر يتشكٝل ٚايرباَر اخلطط َٔ

 ٖرٙ ناْت ضٛا٤ باملٓػأ٠ احملٝط١ ايعسٚف َعسف١ ٚذلاٚي١ يًُٓػأ٠ ايسأٖ ايٛضع دزاض١ يف َٚٗازت٘ خربات٘ ع٢ً املدطط ٜعتُد سٝح فهسٟ عٌُ ٚايتدطٝط

 . حتكٝكٗا املساد األْػط١ َع تتٓاضب اييت اخلط١ ٚضع َٔ يٝتُهٔ املتاس١ ٚاملعًَٛات احلكا٥ل يبًٛز٠ داخ١ًٝ أٚ خازد١ٝ ايعسٚف

 ١املتاس اإلَهاْات ض٤ٛ يف املطتكبٌ ملٛاد١ٗ ٚاالضتعداد األٖداف ٚحتدٜد ايتٓبؤ ٜٚػٌُ فٝٗا َسغٛب ٚأٖداف غاٜات يتشكٝل إدسا٤ات عد٠ ٜتضُٔ َٓٗر ٚايتدطٝط" 

 األعُاٍ يتٓفٝر ايص١َٝٓ ايرباَر ٚٚضع ٚاإلدسا٤ات ايطٝاضات ٚزضِ
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 الرؤيت
 يف عامٍل دا٥ِ ايتػري ايتدطٝط ٚايتطٜٛسايسٜاد٠ يف 

 

 

 الرسالت
 ٚاملاد١ْٜعٌُ َعًا َٔ أدٌ االزتكا٤ مبطت٣ٛ األدا٤ ٚاضتجُاز ايطاقات ايبػس١ٜ 
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7 
 

 والتطىير التخطيط إدارة يف العول ههنت اخالقياث هيثاق

 هقذهت:  األوىل املادة•

 املصًش١ قبٌ ايٛط١ٝٓ املصًش١ ٜساعٞ ايرٟ ٖٚٛ , املطؤٍٚ ٜساقب٘ إٔ قبٌ تعاىل اهلل ٜساقب ايرٟ ٖٛ ايٓادح املٛظف

 . هلا رلًصٕٛ املٛظفني ألٕ ; غّو بال املؤضط١ فطتٓذح املٛظف ْفظ يف ايهبري املفّٗٛ ٖرا تهٕٛ فإذا , ايػدص١ٝ

 املػٗٛز٠ اي١ًًٝٝ َطريات٘ يف زعٝت٘ يتفكد عٓ٘ اهلل زضٞ اخلطاب بٔ عُس املؤَٓني أَري تدفع ناْت اييتٖٞ  ايرات١ٝ ايسقاب١

 .  املٓٛز٠ املد١ٜٓ يف

 ٜٚعطٝ٘ غا٠ ي٘ ٜربح إٔ َٓ٘ ٚطًب عُس بٔ عبداهلل ب٘ َّس ايرٟ ايساعٞ ذيو بإميإ تسق٢ ناْت اييتٖٞ  ايرات١ٝ ايسقاب١

 أنًٗا:  ي٘ قٌ عٓٗا َٛالى ضأيو إذا:  خيتربٙ عُس ابٔ ي٘ فكاٍ , ي٘ ٜأذٕ مل َٛالٙ بإٔ ايساعٞ فاعترز , مثٓٗا عُس ابٔ

 !؟ اهلل فأٜٔ:  ايساعٞ فكاٍ , اير٥ب
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  والتطىير التخطيط إدارة يف العول ههنت أخالقياث هصطلح هعىن: الثانيت املادة* 

 

 ٜتعني اييت ايفاض١ً ٚايطًٛنٝات احلُٝد٠ ٚايصفات ايطذاٜا تعين ٚايتطٜٛس ايتدطٝط إداز٠ يف ايعٌُ ١َٓٗ أخالقٝات -

 اْفطِٗ ٚأَاّ األَس ٚال٠ أَاّ ثِ اهلل أَاّ ٚضًٛنًا فهسًا ٚايتطٜٛس ايتدطٝط إداز٠ يف  ايعاَالت/ايعإًَٛ بٗا ٜتش٢ً إٔ

 . اخالق١ٝ ٚادبات عًِٝٗ ٚتستب, ٚاآلخسٜٔ

 . امليثاق أهذاف: الثالثت املادة*

 فٝ٘ ٜعٝؼ ايرٟ اجملتُع تطٜٛس يف ضٗاّٚاإل بٗا زتكا٤ٚاال, َٚٗٓت٘ يسضايت٘  املٛظف١/املٛظف اْتُا٤ تعصٜص اىل املٝجام ٜٗدف

 . ٚاحلدٜج١ املج٢ً بايطسم املسادعني ٚخد١َ, ٚتكدَ٘
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 املهنت أخالقياث:  الرابعت املادة

 ٚأفعاي٘ ٚأقٛاي٘ َعٗسٙ يف سط١ٓ قد٠ٚ ٜٚهٕٛ  احلٓٝف اإلضالَٞ ايدٜٔ بتعايِٝ َتشًًٝا املٛظف١/  املٛظف ٜهٕٛ إٔ/  أٚاًل

 .  ٚايطًٛى ايطري٠ سطٔ املٛظف١/ املٛظف ٜهٕٛ إٔ/  ثاًْٝا

 دص٤ االيتصاّ ٖٚرا. ٚظٝفت٘ ٚادبات ألدا٤ ايعٌُ ٚقت خيصص إٔ  املٛظف١/املٛظف ع٢ً فٝذب ايدٚاّ بٛقت االيتصاّ/  ثايجًا

 يف ايٛقت قضا٤ َكابٌ ٖٞ عًٝٗا حيصٌ اييت ٚاألدس٠ , عًُ٘ ٚقت ع٢ً َؤمتٔ  املٛظف١/ املٛظف ألٕ ; ايٛقت يف األَا١ْ َٔ

 ; إذٕ دٕٚ ايعٌُ ٚقت يف اخلسٚز أٚ , ايػدص١ٝ املصاحل يكضا٤ ايدٚاّ ٚقت ٜطتػٌ ال إٔ املٛظف١/املٛظف ًٜصّ يرا , ايعٌُ

 .أسهاّ هلا ٚاالضتجٓا٤ات , األَا١ْ خالف ألْ٘

 ٚيٛ , ٚظٝفت٘ حبهِ عًٝٗا ٜطًع اييت األضساز إفػا٤ خاص١ املٛظف١/املٛظف ع٢ً حيعس:  األضساز ع٢ً احملافع١/  زابعًا

 , اخلد١َ تسن٘ بعد ست٢ أٚ ايعٌُ زأع ع٢ً نإ ضٛا٤ , ايٛادب بٗرا االيتصاّ املٛظف َٔ ٜٚطًب.  اخلد١َ تسن٘ بعد

 عٔ خاف١ًٝ تبك٢ قد ٚاييت , يًٛظٝف١ غػً٘ حبهِ عًٝٗا ٜطًع اييت ايبٝاْات أٚ املعًَٛات تًو ايٛظٝف١ٝ باألضساز ٜٚكصد

 .ايبعٝدٜٔ
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 املتص١ً املصاحل أصشاب َع ايسفل اضتعُاٍ املٛظف١/املٛظف ع٢ً:   املسادعني َع ايتعاٌَ ٚسطٔ  احلط١ٓ املعا١ًَ/  خاَطًا

 . ايٓعاّ سدٚد ٚيف اختصاص٘ دا٥س٠ يف هلِ املطًٛب١ ٚاملعاَالت ايتطٗٝالت ٚإدسا٤ , بعًُ٘

 ايٓفٛذ ٚاضتػالٍ , ايٛظٝف١ٝ ايطًط١ اضتعُاٍ إضا٠٤ خاص١ املٛظف/املٛظف ع٢ً حيعس:  املٓصب اضتػالٍ عدّ/  ضادضًا

 َٔ ٚايٓعا١َٝ ايػسع١ٝ املدايف١ ٖٚرٙ. اخلاص١ ملصاحل٘ ْٚفٛذٖا ٚظٝفت٘ ضًط١ اضتعُاٍ املٛظف١/املٛظف ع٢ً ٚحيعس.

 َصًش١ خد١َ إىل ايعا١َ املطًُني َصاحل خد١َ َٔ تتشٍٛ ألْٗا , ضًبٝات َٔ ايٛظٝف١ ي٘ تتعسض َا أخطس

 .ايعا١َ األَٛاٍ ٚابتصاش , املٛظف١/املٛظف

 ٚايهسا١َ ايٛظٝف١ بػسف خيٌ َا نٌ عٔ ٜرتفع إٔ خاص١ املٛظف١/ املٛظف ع٢ً جيب:  اآلداب ع٢ً احملافع١/  ضابعًا

 فشطب ايعٌُ ذلٌ يف يٝظ تصسفات٘ عٔ َطؤٍٚ املٛظف١/املٛظف إٔ ٜعين ٖٚرا. خازد٘ أٚ ايعٌُ ذلٌ يف ذيو نإ ضٛا٤

 أٚ  ايٛظٝف١ ٖرٙ يطُع١ ٜط٤ٞ ال مبا االيتصاّ عًٝ٘ تفسض احله١َٝٛ ايٛظٝف١ بصف١ تًبُّط٘ إذ , ايعا١َ األَانٔ يف ست٢ بٌ

 .ٜػٖٛٗا

 ع٢ً ٚجيب ,  املطؤٚيني ٚطاع١.  َٚسؤٚضٝ٘ , ٚشَال٥٘ , ٚزؤضا٥٘ , اجلُٗٛز َع تصسفات٘ يف ايًباق١ آداب  َساعا٠/  ثآًَا

 . ٚايتعًُٝات ايٓعِ سدٚد يف ٚأَا١ْ بدق١ إيٝ٘ ايصادز٠ األٚاَس ٜٓفر إٔ خاص١ املٛظف١/املٛظف

 .أمجعني ٚصشب٘  آي٘ ٚع٢ً ذلُد ْٚبٝٓا ضٝدْا ٚاملسضًني األْبٝا٤ أغسف ع٢ً ٚايطالّ ٚايصال٠ 
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 إدارة التخطيط والتطىير
 :ايتٓعُٝٞ االزتباط

 . ايتعًِٝ عاّ مبدٜس تستبط

 : ايعاّ اهلدف

ايعاًَني  ٚأدا٤ ايعٌُ أدا٤ َطت٣ٛ ايسادع١ ,ٚتطٜٛس ايتػر١ٜ ٚتكدَٞ ايرتبٟٛ, بساَر ايتطٜٛس ٚتكٛميٗا, ٚتٓفٝر تٓفٝرٖا َٚتابع١ ايط١ٜٛٓ ايتػػ١ًٝٝ اإلداز٠ خطط دادإع

 .املدزض١ٝ املكسزات َٔ اإلداز٠ َدازع استٝادات ٚحتدٜد ٚتٜٓٛعٗا, ٚسصس اإلداز٠ َٛازد ٚشٜاد٠ ايتهايٝف ٚتسغٝد ايتع١ًُٝٝ, ايٛظا٥ف غري غاغًٞ َٔ

 -: املٗاّ

 . اعتُادٖا بعد تٓفٝرٖا َٚتابع١ ايط١ٜٛٓ, ايتػػ١ًٝٝ اإلداز٠ خطط إعداد -1

 .املطتكب١ًٝ ٚايتٛقعات األسٛاٍ اجلدٜد٠ ٚاضتكسا٤ املؤغسات ض٤ٛ يف يًتدطٝط ايالش١َ االستٝادات حتدٜد -2

 ذات اجلٗات َع بايتٓطٝل ٚايفصٍٛ ٚاملدازع , ايطالب يف ٚايرتادع ايهُٞ ايُٓٛ زصد خالٍ َٔ املٓطك١ يف ايتعًِٝ يٓػس اخلطط تٓفٝر َتابع١ -3

 .ايعالق١

 اإلضالَٞ بايٛقف ايعٌُ ٚإسٝا٤ ٚايتربعات اهلبات خالٍ َٔ ايتع١ًُٝٝ ت١ُٝٓ املٛازد ع٢ً باملٓطك١ اإلداز٠ تطاعد اييت ٚايضٛابط ٚاآليٝات ايرباَر اقرتاح -4
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 . ٚايتعًِٝ ايرتب١ٝ إداز٠ املدزضٞ ٚصٓدٚم ايصٓدٚم دعِ يف األٖايٞ َػازن١ ايرتبٟٛ , ٚتػذٝع اهلدز ٚتكًٌٝ

 

 

 ايصش١ إداز٠ , ايطالب خدَات إداز٠ ايعايك١ ذات اجلٗات َع املدزض١ٝ بايتٓطٝل املكاصف بأعُاٍ اخلاص١ االضتجُاز١ٜ ٚاإلدسا٤ات األدي١ تطبٝل َتابع١ -5

 (. ٖرا ايػإٔ يف املبًػ١ ايتٓعُٝات ٚٚفل) ٚاملاي١ٝ  اإلداز١ٜ ايػؤٕٚ املدزض١ٝ , إداز٠

 . باإلداز٠ ايعالق١ اجلٗات ذات َع املدزض١ٝ املكاصف يتػػٌٝ املكد١َ ايعسٚض حتًٌٝ جل١ٓ يف املػازن١ -6

 .ٚايتطٜٛس يًتدطٝط ايٛشاز٠ يٛناي١ ٚاملكرتسات باملالسعات ٚاالضتفطازات يإلداز٠ ,ٚايسفع ايتٓعُٝٞ ٚايديٌٝ ايتٓعُٝٞ اهلٝهٌ تطبٝل َتابع١ -7

 . تٓفٝرٖا َٚتابع١ ٚتطٜٛسٖا املطتدد١َ ٚتصُِٝ ايُٓاذز بٗا اخلاص١ األدي١ ٚإعداد اإلداز٠ , يف اإلداز١ٜ اإلدسا٤ات تبطٝط -8

 . ايعٌُ ٚإزلاش ايٛظٝفٞ ايسضا حتكٝل ع٢ً ٜطاعد مبا ايتابع١ يإلداز٠ ٚاألقطاّ اإلدازات ع٢ً املتاس١ األَانٔ ٚتٛشٜع ايعٌُ ب١٦ٝ حتطني -9

 .ذيو تٓفٝر َٚتابع١ ٚاالبتعاخ ٜفادٚاإل ٚايٓدٚات ٚاحلًكات االستٝادات ايتدزٜب١ٝ حتدٜد خالٍ َٔ أدا٥ِٗ ٚحتطني , باإلداز٠ ايعاًَني َٗازات ت١ُٝٓ -10

 . بايٛشاز٠ ايعالق١ ذات اجلٗات َع بايتٓطٝل َٓطٛبٞ اإلداز٠ َٔ ٚخازدٗا املًُه١ داخٌ يًدزاض١ ٚاملبتعجني املٛفدٜٔ أٚضاع دزاض١ -11

 .عٓٗا ايتكٛمي١ٝ ايتكازٜس ٚإعداد بايٛشاز٠, ايعالق١ اجلٗات ذات َٔ ٜسد َا ٚفل اإلدسا١ٝ٥ ٚاخلطط ايعا١َ ايدزاض١ٝ اخلطط تٓفٝر َتابع١ -12

 .عٓٗا ايتكٛمي١ٝ ايتكازٜس ٚإعداد بايٛشاز٠, ايعايك١ ذات َٔ اجلٗات ٜسد َا ٚفل باملٓطك١ يًُٓاٖر ايتطٜٛس١ٜ يًُػازٜع ايعا١َ اخلطط تٓفٝر َتابع١ -13

 .عٓٗا ايتكٛمي١ٝ ايتكازٜس ٚإعداد بايٛشاز٠, ايعايك١ ذات اجلٗات ٜسد َٔ َا ٚفل باملٓطك١ ٚايتعًِ ايتعًِٝ بتكٓٝات اخلاص١ ٚايرباَر اخلطط تٓفٝر َتابع١ -14
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 .بايٛشاز٠ ايعالق١ ذات اجلٗات َٔ ٜسد َا ٚفل ٚايتذسٜب باملٓطك١ ٚايتعسٜب ايرتب١ٜٛ ٚايدزاضات ايبشٛخ إدسا٤ َتطًبات تٓفٝر َتابع١ -15

 .عٓٗا ايتكٛمي١ٝ ايتكازٜس بايٛشاز٠, ٚإعداد ايعايك١ ذات اجلٗات َٔ ٜسد َا ٚفل باملٓطك١, ايتكِٜٛ َعاٜري تطبٝل َتابع١ -16

 

 

 .ايعالق١  بايٛشاز٠ ذات يًذٗات ْتا٥ذٗا ٚزفع ٚايٓفط١ٝ ايرتب١ٜٛ املكاٜٝظ تطبٝل َتابع١ -17

 . بايٛشاز٠ ايعايك١ ذات ْتا٥ذٗا يًذٗات ٚزفع ايرتبٟٛ اجملاٍ يف يًعاًَني ايهفا١ٜ اختبازات تطبٝل َتابع١ -18

 .املطًٛب١ ايتكازٜس ٚإعداد املعتُد٠ ايرتب١ٜٛ ٚاملػسٚعات ايرباَر تٓفٝر َتابع١ -19

 . باإلداز٠ املدزض١ٝ ايتذٗٝصات إداز٠ َع املطًٛب تأَٝٓٗا ايجكاف١ٝ ايتع١ًُٝٝ ,ٚايهتب املٛاد َٔ االستٝاز حتدٜد يف املػازن١ -20

 .عٓٗا ايتكٛمي١ٝ ٚإعداد ايتكازٜس ايٛشاز٠, َٔ املعتُد٠ ايتع١ًُٝٝ ايرتب١ٜٛ ايتذازب ع٢ً اإلغساف  -21

 .ايدزاضٞ ايعاّ ْٗا١ٜ قبٌ املدازع ٚتٛشٜعٗا ع٢ً ٚتٛفريٖا املدزض١ٝ املكسزات َٔ اإلداز٠ َدازع استٝادات حتدٜد -22

 . يتطٜٛسٖا املكرتسات ٚإبدا٤ ايدزاض١ٝ املكسزات دزاض١ حتًٌٝ ْتا٥ر -23

 .ٚضٗٛي١ بٝطس ع٢ً اضتدسادٗا ٜطاعد بػهٌ ٚسفعٗا بايٛسد٠ اخلاص١ ٚاملعًَٛات املعاَالت تٓعِٝ -24

 . ٚايتعًِٝ ايرتب١ٝ عاّ ملدٜس ٚزفعٗا عًٝٗا ايتػًب فٝٗا ٚضبٌ األدا٤ َٚعٛقات اإلداز٠ ٚإزلاشات ْػاطات عٔ ايدٚز١ٜ ايتكازٜس إعداد -25

 . اختصاصٗا دلاٍ يف بٗا تهًف أخس٣ َٗاّ أٟ -26
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 والتطىيرأقسام إدارة التخطيط 
 ايتدطٝط ٚايطٝاضات-

 ايبشٛخ ايرتب١ٜٛ-

 االضتجُاز ٚاقتصادٜات ايتعًِٝ-

 ايتطٜٛس اإلدازٟ-

 ايرباَر ٚاملػسٚعات ايرتب١ٜٛ-

 املٓاٖر ٚاملػازٜع ايتطٜٛس١ٜ-

 َػسٚع ايعًّٛ ٚايسٜاضٝات-1

 َػسٚع ايطالضٌ ايعامل١ٝ يتعًِٝ ايًػ١ االلًٝص١ٜ-2

 احملت٣ٛ ايسقَُٞػسٚع -3

 ايٓعاّ ايفصًٞ يف ايتعًِٝ ايجاَْٟٛػسٚع -4

 بسْاَر تطٜٛس َٗازات ايرتبٜٛني ٚايرتبٜٛات-

 االتصاالت اإلداز١ٜ -
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 التخطيط والسياساث
 ٚايطٝاضات ايتدطٝط َٗاّ

 . املطتكب١ًٝ ٚايتٛقعات اؾدٜد٠ األسٛاٍ ٚاضتكسا٤ املؤغسات ض٤ٛ يف يًتدطٝط ايالش١َ االستٝادات ؼدٜد. 1

 .ٚايطعف ايك٠ٛ ْكاط ع٢ً يًٛقٛف املٓطك١ يف ايتع١ًُٝٝ ايع١ًُٝ أٚضاع تػدٝص. 2

 . ايتػدٝص ض٤ٛ ع٢ً يإلداز٠ املًش١ ايكطاٜا أِٖ ٚؼدٜد ٚايتٗدٜدات  ٚايفسص. 3

 . ٚايعػس١ٜ ايط١ٜٛٓ ايٛشاز٠ ٚخطط ٜتفل مبا ايط١ٜٛٓ ايتػػ١ًٝٝ اإلداز٠ خطط إعداد. 4

 . اعتُادٖا بعد ٚتكٛميٗا اـط١ تٓفٝر َتابع١. 5

 . ايصعٛبات ٚتريٌٝ يإلداز٠ ايتػػ١ًٝٝ اـط١ بساَر تٓفٝر أثٓا٤ ايتٓفٝر امسافات تعدٌٜ. 6

 .عًٝٗا ايتػًب ٚضبٌ فٝٗا األدا٤ َعٛقات ؼدٜد َع باـط١ املتعًك١ ايتكازٜس ناف١ إعداد. 7

 . املُه١ٓ ايطبٌ بهٌ ايرتبٟٛ املٝدإ يف ايتدطٝط ثكاف١ ْػس. 8

 . بطٗٛي١ اضتدسادٗا ع٢ً ٜطاعد بػهٌ ٚسفعٗا ايتدطٝط١ٝ ٚاملعًَٛات ايٛثا٥ل تٓعِٝ. 9

 . باإلداز٠ ايعالق١ ذات اؾٗات َع بايتٓطٝل أدا٥ِٗ تطٜٛس َٚتابع١ ًَٗٓٝا ايرتبٟٛ ٚاملٝدإ اإلداز٠ يف ايتدطٝط فاٍ يف ايعا١ًَ ايبػس١ٜ ايعٓاصس ت١ُٝٓ. 10
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 . ايصالس١ٝ صاسب َٔ ٚاعتُادٖا تهًٝفِٗ إْٗا٤ ٚضٛابط ايتدطٝط، َػسيف تسغٝح ٚغسٚط ضٛابط اقرتاح. 11

 . ايتدطٝط فاٍ يف ايعالق١ ذات اؿه١َٝٛ ٚاملؤضطات اؾٗات َع املػازن١. 12

 اـطط إلعداد ٚايتعًِٝ ايرتب١ٝ بإداز٠ ٚايٛسدات يإلدازات ايفين ٚايدعِ املػٛز٠ تكدِٜ. 13

 .ايطًِٝ بايػهٌ. 14

 . ايط١ٜٛٓ اـطط َٚػسٚعات بساَر بتٌُٜٛ املتعًل املٝصا١ْٝ َػسٚع إعداد يف املػازن١. 15

 . ٚضٗٛي١ بٝطس اضتدسادٗا ع٢ً ٜطاعد بػهٌ ٚسفعٗا باإلداز٠ اـاص١ ٚاملعًَٛات املعاَالت تٓعِٝ. 16

 . تٛفريٖا َٚتابع١ بايتدطٝط اـاص١ ٚايف١ٝٓ اإلداز١ٜ ٚاملطتًصَات ايتدزٜب١ٝ االستٝادات ؼدٜد. 17

 .اإلداز٠ ٚإلاشات ْٚػاطات ايتػػ١ًٝٝ اإلداز٠ غطط املستبط١ ايدٚز١ٜ كازٜسايت إعداد. 18

 .ٚيًٛشاز٠ ايعاّ يًُدٜس ٚزفعٗا عًٝٗا ايتػًب ٚضبٌ فٝٗا األدا٤ َٚعٛقات. 19

 . اختصاص٘ فاٍ يف بٗا ُٜهًف أخس٣ َٗاّ أٟ. 20
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 البحىث الرتبىيت

 َٗاّ ايبشٛخ ايرتب١ٜٛ

 إلدسا٤ ايدزاضات ٚايبشٛخ ايرتب١ٜٛ ; ٚؼدٜد األبعاد يتٓعِٝ ايعٌُ ; َٚتابع١ تٓفٝرٖا بعد اعتُادٖا .ٚضع اـطط ايتػػ١ًٝٝ -1

 ؼدٜد األبعاد ايص١َٝٓ عرب دداٍٚ يتكٓٝني ايعٌُ يف إدسا٤ ايدزاضات املعتُد٠ .-2

 إعداد ايبشٛخ ايرتب١ٜٛ ٚفل األٚيٜٛات ٚاملٛاقف املًش١ يف املٝدإ ايرتبٟٛ .-3

 املػازن١ يف إعداد ايبشٛخ ايرتب١ٜٛ ايٛازد٠ َٔ ايٛناي١ ايعا١َ .-4

َٔ َعًَٛات  ٘ؼتاد تكدِٜ ايتطٗٝالت ايالش١َ إلدسا٤ ايدزاضات ٚايبشٛخ ايرتب١ٜٛ يف املٓطك١ َجٌ :تٛفري املعًَٛات ٚتصٜٚد اؾٗات املع١ٝٓ يف ايٛشاز٠ مبا-5

 . اضتبا١ْ. ؼهِٝ  اضتبا١ْسح . اإلغساف ع٢ً ايبشٛخ . فشص َٓٗا يف اجملاٍ ايرتبٟٛ تطٌٗٝ ١َُٗ با يالضتفاد٠

 ايالش١َ مبسانص املعًَٛات ٚايبشٛخ ايرتب١ٜٛ ع٢ً املطت٣ٛ احملًٞ ٚاـازدٞ يتبادٍ املعًَٛات ٚاـربات . االتصاالتإدسا٤ -6

 تٛثٝل ناف١ املعًَٛات املتاس١ يف فاٍ ايبشح ايرتبٟٛ . -7

 َٔ اإلَهاْات ايتك١ٝٓ يف َعاؾتٗا . ٚاالضتفاد١٠ ؼدٜح ٚتٓعِٝ ايطذالت اـاص-8

 ؼدٜد االستٝادات ايتدزٜب١ٝ يسفع َطت٣ٛ ايكدز٠ ع٢ً إعداد ايبشٛخ ٚايدزاضات ايرتب١ٜٛ ٚتطٜٛسٖا .-9

 تطبٝل أضظ َٚعاٜري اؾٛد٠ ايػا١ًَ يف ايعٌُ .-10
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 تسمج١ ايٓصٛص إىل ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚعسٜب املصطًشات ٚاملسادع١ .-11

 تصٓٝف َصادز املعًَٛات ايٛازد٠ يًكطِ ٚفل تصٓٝف دٜٟٛ ايعػسٟ ٚٚفل ايتصٓٝفات اؿدٜج١ .-12

 تٓعِٝ ايٛثا٥ل ٚاملعًَٛات ٚسفعٗا بػهٌ ٜطاعد ع٢ً اضتدسادٗا بٝطس ٚضٗٛي١ .-13

 إعداد ايتكازٜس ايدٚز١ٜ ٚاإلعال١َٝ عٔ ْػاطات ٚإلاشات ايكطِ َٚعٛقات األدا٤ ٚضبٌ تريًٝٗا.-14

 ّ بأٟ َٗاّ تستبط مبذاٍ ايبشٛخ ٚايدزاضات ايرتب١ٜٛ ٚؼكل أٖداف ايكطِ .ايكٝا-15

 اقرتاح استٝادات ايٛشاز٠ َٔ ايرباَر ٚاملػسٚعات ايرتب١ٜٛ .-16

 إعداد َػسٚع املٝصا١ْٝ ايط١ٜٛٓ يإلداز٠ بايتٓطٝل َع اؾٗات ذات ايعالق١ .-17

 بٝطس ٚضٗٛي١ . اضتدسادٗاهٌ ٜطاعد ع٢ً تٓعِٝ املعاَالت ٚاملعًَٛات اـاص١ بايكطِ ٚسفعٗا بػ-18

 ايتدزٜب١ٝ ٚاملطتًصَات اإلداز١ٜ ٚايف١ٝٓ اـاص١ بايكطِ َٚتابع١ تٛفريٖا . االستٝاداتؼدٜد -19

 أٟ َٗاّ أخس٣ يف فاٍ اختصاص٘.-20
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 االستثوار واقتصادياث التعلين 
 َٗاّ االضتجُاز ٚاقتصادٜات ايتعًِٝ

 .ٚاملدازع ٚايٛسدات اإلدازات ناف١ يف ٚعُال فُٗا ايتعًُٝٞ االقتصاد ثكاف١ ْػس. 1

 .املٓاضب١ ٚايٛضا٥ٌ باألضايٝب ايرتبٟٛ ايكساز اؽاذ يف االقتصادٟ ايبعد بأ١ُٖٝ ايتٛع١ٝ. 2

 . عاي١ٝ بهفا٠٤ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ ٚاملاي١ٝ ايبػس١ٜ ايتع١ًُٝٝ ٚاإلَهاْات يًُٛازد األَجٌ االضتدداّ يطُإ ايطسم أفطٌ ؼدٜد. 3

 . ايٓتا٥ر ألفطٌ ٚؼكٝك٘ اإلْفام بني ٚايسبط ٚاملدازع اإلدازات يف املٛازد ٚاضتٗالى ٚتسغٝدٖا بايٓفكات االقتصاد خالهلا َٔ ميهٔ اييت ايطبٌ اقرتاح. 4

 دعِ يف اجملتُع١ٝ املػازن١ ٚتػذٝع ايتعًُٝٞ ايرتبٟٛ اهلدز تكًٌٝ خالٍ َٔ ايتع١ًُٝٝ املٛازد ت١ُٝٓ ع٢ً اإلداز٠ تطاعد اييت ٚايطٛابط ٚاآليٝات ايرباَر اقرتاح. 5

 .اإلداز٠ ٚصٓدٚم املدزضٞ ايصٓدٚم

 .االختصاص ؾ١ٗ ٚزفعٗا ايتكازٜس ٚإعداد بايٛشاز٠ ايعالق١ ذات اؾ١ٗ َٔ ٜسد َٚا املٓطك١ يف ايتعًِٝ باقتصادٜات اـاص١ ٚايرباَر اـطط تٓفٝر َتابع١. 6

 .اـاص١ االضتجُاز١ٜ ٚاإلدسا٤ات يًُٛازد األَجٌ يالضتدداّ اإلزغاد١ٜ األدي١ إعداد. 7

 ايعالق١ ذات اؾٗات َع بايتٓطٝل املدزض١ٝ املكاصف بأعُاٍ باإلداز٠ ايعالق١ ذات اؾٗات َع املدزض١ٝ املكاصف يتػػٌٝ املكد١َ ايعسٚض ؼًٌٝ ؾ١ٓ يف املػازن١. 8

 .ايػإٔ ٖرا يف املبًػ١ ايتٓعُٝات ٚفل ٚاملاي١ٝ اإلداز١ٜ ايػ٦ٕٛ إداز٠ املدزض١ٝ، ايصش١ إداز٠ ايطايبات، خدَات إداز٠
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 .اإلْتاد١ٝ ايهفا٠٤ -ٚأْٛاع٘ َساسً٘ يف ٚتهًفت٘ ايتعًِٝ ٚعٛا٥د اهلدز أضباب ايتعًِٝ اقتصادٜات فاالت يف املٝدا١ْٝ ٚايبشٛخ ايدزاضات إدسا٤. 9

 ٚايتصاَِٗ ٚاإلدازات املدازع داخٌ ٚغريٖا ايٛزق١ٝ نايتٛايف ايرتب١ٜٛ االضتجُاز١ٜ األْػط١ يتٓفٝر َعِٗ ايتعاقد ٜتِ ايرٜٔ املطتجُسٜٔ ايتصاَات تٓفٝر َتابع١. 10

 .ٚايتعًُٝات بايطٛابط

 ؾ١ٗ عٓٗا ايتكازٜس ٚزفع اإلداز٠ عًِ دٕٚ املدزض١ داخٌ يبطا٥عِٗ ٚايتطٜٛل ايبٝع مبصاٚي١ ٚاملؤضطات ايػسنات ملٓدٚبٞ ايطُاح يف املدازع إدازات َتابع١. 11

 . االختصاص

 . باإلداز٠ ايعالق١ ذات اؾٗات َع بايتٓطٝل ايط١ٜٛٓ ٚايتطٜٛس ايتدطٝط إداز٠ َٝصا١ْٝ َػسٚع إعداد. 12

 .تٛفريٖا َٚتابع١ بايكطِ اـاص١ ٚايف١ٝٓ اإلداز١ٜ ٚاملطتًصَات ايتدزٜب١ٝ االستٝادات ؼدٜد. 13

 . ٚسفعٗا بايكطِ اـاص١ ٚاملعًَٛات املعاَالت تٓعِٝ ع٢ً اإلغساف. 14

 .اإلداز٠ ملدٜس ٚزفعٗا عًٝٗا ايتػًب ٚضبٌ فٝ٘ األدا٤ َٚعٛقات ايكطِ ٚإلاشات ْػاطات عٔ ايػا١ًَ ٚايط١ٜٛٓ ايدٚز١ٜ ايتكازٜس إعداد. 15

 ٘.اختصاص فاٍ يف بٗا ٜهًف أخس٣ َٗاّ أٟ. 16
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 االداري لتطىيرا
 َٗاّ ايتطٜٛس اإلدازٟ

 .االختصاص ذات اؾٗات َع ٚايتٓطٝل بايتعإٚ ٚذيو اجملاالت، ناف١ يف اؾٗاش يف يًعاًَني ايتدزٜب١ٝ االستٝادات ٚؼدٜد دزاض١ .1

 ًك١املتع ٚايًٛا٥ح األْع١ُ ض٤ٛ يف املدتًف١ اجملاالت يف اؾٗاش ٖرا يف يًعاًَني ٚاالٜفاد ٚاالبتعاخ ايتدزٜب فسص إلتاس١ ايالش١َ ٚايرباَر اـطط اقرتاح .2

 .إقسازٖا بعد ٚايرباَر اـطط تًو تٓفٝر َتابع١ ع٢ً ٚايعٌُ االختصاص، ذات اؾٗات َع ٚايتٓطٝل ٚبايتعإٚ ايفع١ًٝ، ايتدزٜب١ٝ االستٝادات ض٤ٛ ٚيف ايػإٔ بٗرا

 ايٓتا٥ر ٚتًكٞ تدزٜبِٗ، ضري عٔ دٚز١ٜ بتكازٜس املطؤٚيني َٚٛافا٠ ايتدزٜب أثٓا٤ املتدزبني َٚتابع١ املع١ٓٝ، ايتدزٜب ؾٗات ٚإزضاهلا ايرتغٝح طًبات ػُٝع  .3

 .املدتص١ يًذٗات ٚإبالغٗا

 .اؾٗاش يف يًعاًَني ايدزاض١ٝ بايبعجات ٜتعًل فُٝا ايالش١َ اإلدسا٤ات ناف١ اؽاذ .4

 .ٚاالبتعاخ بايتدزٜب املع١ٝٓ االدٗص٠ مجٝع َع ايتٓطٝل .5

 .ذيو األَس تطًب نًُا ايتٓعُٝٞ دي١ًٝ ٚؼدٜح يًذٗاش ايتٓع١ُٝٝ ايدزاضات إدسا٤ .6

 .يتطٜٛسٖا االقرتاسات ٚتكدِٜ ايعٌُ يف املتبع١ ايًٛا٥ح َتابع١ .7

 .اإلدسا٤ات ديٌٝ ٚؼدٜح ٚإعداد املطتدد١َ ايُٓاذز ٚتطٜٛس ٚتصُِٝ اؾٗاش يف ايعٌُ إدسا٤ات تبطٝط .8

 .َٓٗا اؾٗاش أغساض ٜٓاضب َا ٚاقرتاح اضتعُاهلا، يرتغٝد ايدزاضات ٚإعداد اؾٗاش يف املطتع١ًُ املهتب١ٝ ٚاالدٚات ٚاألدٗص٠ املعدات َتابع١ .9

 .املع١ٝٓ اؾٗات إىل ٚزفعٗا اـصٛص بٗرا تكازٜس ٚإعداد اؾٗاش يف ايعاًَني أدا٤ ٚتكِٝٝ َتابع١ .10
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 .ملٗاَٗا أدا٤ٖا يف اإلداز٠ تطاعد اييت املعًَٛات ناف١ ٚسفغ ٚتبٜٛب ػُٝع خالي٘ َٔ ٜتِ َعًَٛات ْعاّ إْػا٤ .11

 .اختصاصٗا فاٍ يف بٗا تهًف أخس٣ َٗاّ أ١ٜ .12
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 االتصاالث اإلداريت
 َٗاّ االتصاالت اإلداز١ٜ

 . املدتص١ يألقطاّ ٚإسايتٗا قٝدٖا إدسا٤ات ٚإنُاٍ إلداز٠ ايتدطٝط ٚايتطٜٛس  ايٛازد٠ ٚاملهاتبات املساضالت مجٝع اضتالّ-1

 .ؾٗاتٗا ٚإزضاهلا ٚتطذًٝٗا اإلداز٠ خازز ايصادز٠ ٚاملهاتبات املساضالت مجٝع اضتكباٍ -2

 .صادز نٌ خطاب َٔ فكط ٚاسد٠ صٛز٠ فٝ٘ ؿفغ ًَفات األزغف١  إْػا٤ -3

 . هلا صٛز ٚإعداد األصًٞ بػهًٗا ايتًف َٔ ٚصٝاْتٗا ٚسفعٗا ايكطِ ملًفات ايالشّ ايتٓعِٝ ٚضع  -4

 .ٚخازدٗا اإلداز٠ داخٌ بايكطِ اـاص١ املساضالت ٚتٛشٜع ْكٌ ع٢ً ايعٌُ  -5

 .ٚضٗٛي١ بٝطس اضتدسادٗا ع٢ً ٜطاعد بػهٌ ٚسفعٗا بايكطِ اـاص١ ٚاملعًَٛات املعاَالت تٓعِٝ  -6

 .ملدٜس ايتدطٝط ٚايتطٜٛس ٚزفعٗا عًٝٗا ايتػًب ٚضبٌ فٝ٘ األدا٤ َٚعٛقات ايكطِ ٚإلاشات ْػاطات عٔ ايدٚز١ٜ ايتكازٜس إعداد -7

 .اختصاص٘ فاٍ يف بٗا ٜهًف أخس٣ َٗاّ أٟ -8

 

 

 



 

26 
 

 املقرراث املذرسيت
 َٗاّ املكسزات املدزض١ٝ

 . ٚضع اـطط ٚاؾداٍٚ ايص١َٝٓ يتٛفري املكسزات املدزض١ٝ ٚتٛشٜعٗا ع٢ً املدازع ٚايعٌُ ع٢ً تٓفٝرٖا بعد إقسازٖا   -1

 .دزاض١ االستٝادات ايط١ٜٛٓ يرباَر ايتعًِٝ ٚايرتب١ٝ َٔ املكسزات املدزض١ٝ -2

 .املدتص١ يف ايٛشاز٠ بايبٝاْات ٚاملعًَٛات ايالش١َ عٔ االستٝادات ايط١ٜٛٓ َٔ املكسزات املدزض١ٝ بصٛز٠ َٓتع١ُتصٜٚد اؾٗات   -3

 . االتصاٍ باإلدازات ذات ايعالق١ بايٛشاز٠ يًعٌُ ع٢ً تأَني استٝادات بساَر ايتعًِٝ ٚايرتب١ٝ َٔ املكسزات املدزض١ٝ -4

 .از َٔ املكسزات املدزض١ٝ ٚفكًا يًهُٝات املكسز٠، ٚتفعٌٝ دٚز َهاتب ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ يف ذيوايكٝاّ بإدسا٤ات تصٜٚد املدازع باستٝ -5

 .ايتٓطٝل َع قطِ املطتٛدعات يًتأند َٔ ضال١َ ؽصٜٔ املكسزات املدزض١ٝ ٚاحملافع١ عًٝٗا  -6

 .ٜتال٤ّ َع أٚيٜٛات ايعٌُ ٚاالستٝاز ايفعًٞ دزاض١ طًبات املدازع ٚاملعاٖد َٔ املكسزات املدزض١ٝ ٚتكدِٜ االقرتاسات سٛهلا مبا -7

َتطًبات ايربْاَر  تهٜٛٔ قاعد٠ بٝاْات ض١ٜٛٓ عٔ أعداد املدازع ٚاملساسٌ ايتع١ًُٝ ٚأعداد ايفصٍٛ ٚايطالب ٚايطايبات ٚؼدٜد االستٝاز ٚزفع٘ يًٛشاز٠ ٚفل -8

 .االيهرتْٚٞ

 .بٓػاطات ايكطِ ٚسفعٗا ٚاالضتفاد٠ َٔ اإلَهاْات ايتك١ٝٓ يف َعاؾتٗاؼدٜح ٚتٓعِٝ ايطذالت ٚايبٝاْات ٚاإلسصا٤ات املتعًك١   -9

 .سصس استٝادات ايكطِ َٔ ايك٣ٛ ايعا١ًَ ٚايتذٗٝصات ٚاملٛاد ٚايعٌُ ع٢ً تٛفريٖا -10 

 .إعداد ايتكازٜس ايدٚز١ٜ عٔ إلاشات ايكطِ ٚاقرتاسات تطٜٛس األدا٤ فٝ٘ -11 

 .اختصاص٘ فاٍ يف بٗا ٜهًف أخس٣ َٗاّ أٟ -12
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 هشروع العلىم والرياضياث
 : ٖدف املػسٚع

ملػسٚع مبهتب ايرتب١ٝ ايعسبٞ يدٍٚ ٜٗدف ٖرا املػسٚع إىل إعداد ٚطباع١ ٚتٛزٜد ايهتب ايدزاض١ٝ ٚاملٛاد ايتع١ًُٝٝ األخس٣ ملادتٞ ايعًّٛ ٚايسٜاضٝات يًدٍٚ املػازن١ يف ا

 . ١ عامل١ٝ َٔ ايهتب ايدزاض١ٝ يًعًّٛ ٚايسٜاضٝات َٚٛا٤َتٗا يتصبح َٓاضب١ يب١٦ٝ ايدٍٚ املػازن١ يف املػسٚعاـًٝر ٚفكًا الستٝاداتٗا باالعتُاد ع٢ً تسمج١ ضًطً

 : َربزات املػسٚع  

مبا ٜتال٤ّ َع تكٛميٗا زغب١ دٍٚ املٓطك١ يف َٛانب١ ايتطٛز يف فايٞ ايسٜاضٝات ٚايعًّٛ ٚاملطتذدات يف فاٍ تصُِٝ املٛاد ايتع١ًُٝٝ ٚاضرتاتٝذٝات تدزٜطٗا ٚ-1

ب ٚتٛظٝف ايتطٛز ايتكين املعاٜري ايعامل١ٝ ٚايٓعسٜات ايرتب١ٜٛ اؿدٜج١، ٚتٛفري ب٦ٝات تعًِ َػذع١ ع٢ً ؼكٝل َطتٜٛات دٛد٠ عاي١ٝ ٚؼطني َطتٜٛات ؼصٌٝ ايطال

 .يف االتصاالت ٚاملعًَٛات يف ٖرا اجملاٍ

 .ّٛ يٝتط٢ٓ هلِ َٓافط١ أقساِْٗ ع٢ً املطت٣ٛ ايعاملٞزفع َطت٣ٛ ؼصٌٝ طالب املٓطك١ يف َادتٞ ايسٜاضٝات ٚايعً-2

عامل١ٝ ٚايتٛدٗات املعاصس٠ يف ايسغب١ يف إتاس١ ايفسص١ أَاّ ايكطاع اـاص يإلضٗاّ يف صٓاع١ املٛاد ايتع١ًُٝٝ ٚإْتادٗا يف دٍٚ املٓطك١، َع االضتفاد٠ َٔ اـرب٠ اي-3

 .ٚأضًٛب ايعسض ٚاضتدداّ ايتكٓٝات اؿدٜج١إسداخ ْك١ً ْٛع١ٝ يف املٓاٖر َٔ سٝح اإلعداد ايعًُٞ 

ضتٓتاز ، ٚسٌ املػهالت ، ضٝاد٠ ايتًكني ، ٚضعف االٖتُاّ ببٓا٤ ايكدزات ايعك١ًٝ ٚاملٗازات ايع١ًُٝ اييت وتاز إيٝٗا ايطالب ، ٚأُٖٗا ايتشًٌٝ ، ٚايٓكد ، ٚاال-4 

 . ٚاؽاذ ايكساز ، ٚفِٗ اآلخس

 . يٓعسٜات اؿدٜج١ يف تعًِٝ ايعًّٛ ٚايسٜاضٝات يف بٓا٤ ٚتٓعِٝ املٓاٖر ايدزاض١ٝ ٚتصُِٝ املٛاد ايتع١ًُٝٝقدٚد١ٜ االضتفاد٠ َٔ ايتٛدٗات ٚا-5

عسف١ اإليهرت١ْٝٚ ٚغبهات ق١ً املٛاد ايتع١ًُٝٝ املطاْد٠ يًُعًِ ٚايطايب يف ع١ًُٝ ايتعًِ ، ٚاقتصاز املتٛافس َٓٗا ع٢ً املطبٛع ، دٕٚ االضتفاد٠ َٔ َصادز امل-6 

 . ْرتْتاإل

 . ضعف كسدات ايتعًِٝ يف ايعًّٛ ٚايسٜاضٝات ، َكاز١ْ بايهجري َٔ دٍٚ ايعامل ايٓاَٞ ٚاملتكدّ ، نُا أظٗستٗا دزاضات ٚط١ٝٓ ٚأخس٣ دٚي١ٝ-7
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 . زغب١ دٍٚ املٓطك١ يف َٛانب١ ايتطٛز ٚايتكدّ املتطازع يف فايٞ ايسٜاضٝات ٚايعًّٛ-8 

 . يًُٛاد ايتع١ًُٝٝ ٚايٓعسٜات ايرتب١ٜٛ ايعامل١ٝ ،ٚاالضتفاد٠ َٔ ايتطٛز ايتكين يف االتصاالت ٚاملعًَٛاتَٛانب١ املطتذدات ٚاملطتشدثات -9

يف ض٤ٛ َا ٜط٢ُ  زفع َطت٣ٛ ايهفاٜات ايتع١ًُٝٝ يطالب املٓطك١ يف َادتٞ ايسٜاضٝات ٚايعًّٛ ; يٝتط٢ٓ هلِ َٓافط١ أقساِْٗ ع٢ً املطت٣ٛ ايعاملٞ ، غاص١-10

 . بايعٛمل١

 . تًب١ٝ دع٠ٛ َؤضطات ايتعًِٝ ايعاملٞ يسفع نفاٜات َٚٗازات خسهٞ ايتعًِٝ ايعاّ يف َادتٞ ايسٜاضٝات ٚايعًّٛ-11 

 . األخر باالػاٖات ايرتب١ٜٛ اؿدٜج١ اييت تػري إىل ايتُشٛز سٍٛ املتعًِ ٚايتعًِ ايراتٞ-12

 . ايسغب١ يف ؼطني ب١٦ٝ ايتعًِٝ ٚايتعًِ يف َدازع ايدٍٚ األعطا٤-13

 . زفع ايهفاٜات امل١ٝٓٗ يًُعًُني يف َادتٞ ايسٜاضٝات ٚايعًّٛ يف دٍٚ اـًٝر ايعسب١ٝ-14

 . ايسغب١ يف إتاس١ ايفسص١ يًكطاع اـاص يإلضٗاَات ايٛط١ٝٓ يف صٓاع١ املٛاد ايتع١ًُٝٝ ٚإْتادٗا يف دٍٚ املٓطك١-15 

 . خ ْك١ً ْٛع١ٝ يف املٓاٖر َٔ سٝح اإلعداد ايعًُٞ ٚأضًٛب ايعسض ٚاضتدداّ ايتكٓٝات اؿدٜج١االضتفاد٠ َٔ اـرب٠ ايعامل١ٝ ٚايتٛدٗات املعاصس٠ يف إسدا-16 

ٔ املِٗ االضتعا١ْ تتطُٔ َٓاٖر ايسٜاضٝات ٚايعًّٛ أضطا َٚعاٜري تتطِ بايعامل١ٝ ، َٚٔ أدٌ ضُإ اتطام َٚٛانب١ دٍٚ اـًٝر هلرٙ األضظ ٚاملعاٜري فإْ٘ َ-17 

 . ازن١ يف صٓاع١ املٓاٖر ٚإْتاز املٛاد ايتع١ًُٝٝببٝٛت خرب٠ عامل١ٝ يًُػ

 : كسدات املػسٚع  

 : ٜٗدف َػسٚع تطٜٛس ايعًّٛ ٚايسٜاضٝات إىل إعداد املٛاد ايتع١ًُٝٝ ايتاي١ٝ

 : َٛاد تع١ًُٝٝ أضاض١ٝ

َٗازات ايتفهري، األْػط١، َػازن١  ايتعًِٝ، إعاد٠ ايتشدٟ، ) ايصف١ٝ يألْػط١ املعًِ سكٝب١:  اختٝاز١ٜ تع١ًُٝٝ َٛاد ، املعًِ ديٌٝ ، ايٓػاط نساع نتاب ايطايب ،

 . االْرتْت َٛقع رتات ،تًَصكات ٚغفافٝات ٚبطاقات ٚيٛسات ٚبٛض , CD َدف١ أقساص ، فٝدٜٛ أغسط١ ، ايتكِٜٛ ديٌٝ األٌٖ ( ،
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 االجنليزيت اللغت تذريس يف العامليت السالسل شروعه
 أخس٣ بًػ١ ايطالب تصٜٚد» ع٢ً ْصت ٚاييت( ٖـ1390) ايطعٛد١ٜ ايعسب١ٝ املًُه١ يف ايتعًِٝ يطٝاض١ اـُطني املاد٠ َٔ اإللًٝص١ٜ ايًػ١ تعًِٝ تطٜٛس  َػسٚع ٜٓطًل

 األخس٣، جملتُعاتا إىل َٚعازفٓا عًَٛٓا ْكٌ ع٢ً ٚايعٌُ ايٓافع١، ٚاالبتهازات ٚايفٕٓٛ ٚاملعازف ايعًّٛ َٔ يًتصٚد األص١ًٝ يػتِٗ ظاْب األقٌ ع٢ً اؿ١ٝ ايًػات َٔ

ًَا  ٚناي١ يف يًُٓاٖر ايعا١َ اإلداز٠ َػسٚعات نأِٖ اإللًٝص١ٜ ايًػ١ ٚتعًِ تعًِٝ تطٜٛس َػسٚع ٜأتٞ املاد٠ هلرٙ ٚؼكًٝكا. «اإلْطا١ْٝ ٚخد١َ اإلضالّ ْػس يف ٚإضٗا

 .ٚاألًٖٞ ايعاّ ايتعًِٝ يف اإللًٝص١ٜ ايًػ١ يتعًِٝ اـازد١ٝ ايهفا٠٤ يسفع ٚايتطٜٛس ايتدطٝط

 :ايسؤ١ٜ

 .عامل١ٝ َعاٜري إىل يًٛصٍٛ ٚاألًٖٞ ايعاّ ايتعًِٝ ٚطايبات يطالب اإللًٝص١ٜ ايًػ١ َٗازات ٚتعًِ تعًِٝ طسا٥ل ت١ُٝٓ إىل ْتطًع

 :ايسضاي١

 ايتع١ًُٝٝ املدسدات يتشطني ايعامل١ٝ اـرب٠ بٝٛت مبػازن١ ايعاّ ايتعًِٝ يف اإللًٝص١ٜ ايًػ١ َٗازات إلتكإ َتها١ًَ تع١ًُٝٝ َٓع١َٛ خالٍ َٔ غا١ًَ سًٍٛ تٛفري

 .ايعٌُ ٚضٛم اؾاَعٞ ايتعًِٝ َتطًبات ؼكٝل يف تطاِٖ اييت

 :ايعاّ اهلدف 

 ايًػ١ تعًِٝ َٚسانص األ١ًٖٝ املعاٖد فاٍ يف ٚنريو ٚاألًٖٞ، ايعاّ ايتعًِٝ يف اإللًٝص١ٜ ايًػ١ فاٍ يف ٚاـازد١ٝ ايداخ١ًٝ ايهفا٠٤ زفع إىل ايربْاَر ٜٗدف

 ٚتأٌٖٝ ٚتدزٜب املصاسب١ ايتع١ًُٝٝ ٚاملٛاد ايدزاض١ٝ املكسزات خالٍ َٔ عامل١ٝ َعاٜري ٚفل اإللًٝص١ٜ ايًػ١ ٚتعًِ تعًِٝ َدخالت ؼطني َٔ اْطالًقا ٚذيو اإللًٝص١ٜ،

 .ٚاملػسفات ايرتبٜٛني ٚاملػسفني ٚاملعًُات املعًُني
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 :يًُػسٚع اـاص١ األٖداف 

 .ايعاّ ايتعًِٝ يف املصاسب١ ايتع١ًُٝٝ ٚاملٛاد اإللًٝص١ٜ ايًػ١ َٚكسزات يهتب غاٌَ تطٜٛس إسداخ -

 .املطتٗدف ايتطٜٛس وكل مبا اإللًٝص١ٜ ايًػ١ فاٍ يف ايطالب ٚتعًِ تعًِٝ َعاٜري َطت٣ٛ زفع -

 .احمل١ًٝ يًب١٦ٝ ٚايتهٝٝف املٛا١َ٤ ٚؼكٝل املٓٗر صٓاع١ يف َتكد١َ غسنات خربات ْكٌ يف ٚاملٓٗذٞ ايعًُٞ ايتٛظٝف -

 .ايعامل١ٝ ٚاالختبازات املطت٣ٛ ؼدٜد اختبازات خالٍ َٔ االلًٝص١ٜ ايًػ١ يف َٗازاتِٗ ٚقٝاع املتعًُني تكِٜٛ أدٚات أسدخ ٚتطبٝل اضتدداّ -

 .اإللًٝص١ٜ  ايًػ١ يف ايجاْٟٛ ايتعًِٝ خسهٞ َٚٗازات نفا٠٤ يسفع ايعٌُ ٚضٛم ايعايٞ ايتعًِٝ َؤضطات َتطًبات ٚؼكٝل تًب١ٝ -

 .ٚايتعًِ ايتعًِٝ عًُٝات ٚتطٜٛس اإللًٝص١ٜ ايًػ١ َٚعًُات ملعًُٞ امل١ٝٓٗ ايهفا٠٤ زفع -

 

 :املطتٗدفٕٛ 

 (.ٚاألًٖٞ اؿهَٛٞ) األضاضٞ ٚايتعًِٝ ايجاْٟٛ ايتعًِٝ ٚطايبات طالب -

 .اإللًٝص١ٜ ايًػ١ َٚعًُات َعًُٛ ٚنريو ايرتبٜٛات ٚاملػسفات ايرتبٜٕٛٛ املػسفٕٛ -
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 .املًُه١ خازز ايطعٛد١ٜ املدازع -

 .اإللًٝص١ٜ ايًػ١ تعًِٝ َٚسانص املعاٖد -

 :املػسٚع تطبٝل َساسٌ -

 بايتعإٚ ٚذيو ٚايبٓات، ايبٓني قطاعٞ يف( املكسزات ْعاّ) ثا١ْٜٛ َدزض١( 61) يف  ٖـ1429/1430  ايدزاضٞ ايعاّ َٔ ايجاْٞ ايدزاضٞ ايفصٌ يف املػسٚع تطبٝل بدأ -

 .Building Skills اؿهَٛٞ املكسز تطبٝل إىل إضاف١ اإللًٝص١ٜ، ايًػ١ تعًِٝ يف َتدصص١ عامل١ٝ غسنات أزبع َع

 (.املكسزات ْعاّ) ثا١ْٜٛ َدزض١( 122) ٚمشٌ ايتطبٝل يف ايتٛضع مت  ٖـ1430/1431 ايدزاضٞ ايعاّ يف -

 املطتٜٛات ٚمشٌ غسنات،( 6)  املػسٚع يف ايعامل١ٝ يًطالضٌ املطبك١ ايػسنات عدد ٚأصبح تع١ًُٝٝ َٚساسٌ َطتٜٛات عد٠ ٚايتذسٜب ايتطبٝل مشٌ ذيو بعد ثِ -

 :ًٜٞ نُا

 (.ايكا٥ِ ايطٟٓٛ ايٓعاّ) ايجاْٟٛ ايتعًِٝ -

 (.َتٛضط األٍٚ ٚايصف االبتدا٥ٞ، ايسابع ايصف) اؿهَٛٞ األضاضٞ ايتعًِٝ -

 (.االبتدا٥ٞ ٚايجايح ٚايجاْٞ األٍٚ ايصفٛف) األًٖٞ األضاضٞ ايتعًِٝ -

 (.ايجاْٟٛ األٍٚ ايصف املتٛضط، األٍٚ ايصف االبتدا١ٝ٥، املسس١ً) املًُه١ خازز ايطعٛد١ٜ املدازع -

 1428ٙ ايدزاضٞ ايعاّ يف ُطبكت ٚاييت االبتدا٥ٞ ٚاـاَظ ايسابع ايصفني يف اإللًٝص١ٜ ايًػ١ ػسب١ ٚتكِٜٛ َتابع١ -
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 الرتبىيني والرتبىياث يف جمال التقىين واالختباراث الذوليتبرناهح تطىير ههاراث 
 

 املٗاّ اإلداز١ٜ

 ٚضع خطط ٚآيٝات يتٓفٝر اـطط االضرتاتٝذ١ٝ يٛشاز٠ ايتعًِٝ )إداز٠ ايتكِٜٛ (. -1

 ٚضع خطط ٚآيٝات يتطٜٛس ايعٌُ بٗرٙ اإلداز٠ ًَٗٓٝا ٚأدا٥ًٝا. -2

 ت ضٛم ايعٌُ.ز هلرٙ اإلداز٠ اؿ١ٜٛٝ َٚٛانب١ استٝاداؼطني اإلْتا -3

 صٓاع١ املٛظف ايكا٥د املطٛز ملٗازات ايرتبٜٛني ٚايرتبٜٛات يف فاٍ ايتكِٜٛ. -4

 دازًٜا.ٚتأٌٖٝ ايهادز اإلدازٟ ايرٟ ٜعٌُ بٗرٙ اإلداز٠ مبا ٜٓاضب ايتطازع املٗين ٚايتطٜٛس ايتكين مبا ىدّ مجٝع دٛاْب ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ إتدزٜب  -5

اإلداز٠ ٚزصد مجٝع ْكاط ايك٠ٛ ٚايطعف ٚايفسص ٚايتٗدٜدات ٚؼٌٜٛ تًو ايٓكاط إىل أٖداف َٚٗاّ ميهٔ َتابع١ عٌُ دزاضات ٚؼايٌٝ يٛاقع  -6

 تٓفٝرٖا َٚالسع١ تكدّ أٚ تعٛم أٚ تٛقف تٓفٝرٖا ملعاؾت٘ ٚٚضع اؿًٍٛ املٓاضب١ يتذاٚش ذيو.

 ٠ ٚاملٝدإ مبا ىدّ مجٝع بساَر ايتكِٜٛ.اإلداز ىص ٚضع قاعد٠ بٝاْات غا١ًَ إيهرت١ْٝٚ ٚٚزق١ٝ تهٕٛ َسدع١ٝ يهٌ َا -7
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َساضٌ ( ايطسٚز١ٜ يًُٝدإ يطسع١ ايتعاٌَ َعٗا ٚتٓفٝر املطًٛب َٚٔ أزغف١ مجٝع َا ٜسد َٚا ٜصدز َٔ  –ْػس ايتعاَِٝ ٚاـطابات ايهرتًْٚٝا )إميٌٝ  -8

 ٚإىل اإلداز٠

 عٌُ تكازٜس غا١ًَ فرت١ٜ ٚض١ٜٛٓ ملٓذصات اإلداز٠. -9

 .عٌُ اـطط املطتكب١ًٝ مبا وكل تاليف أخطا٤ املاضٞ ٜٚجبت ق٠ٛ اؿاضس ٜٚسصد َهاضب ايػد  -10

 .تكدِٜ املكرتسات ٚاألفهاز ٚاملبادزات اييت ؽدّ بساَر ٖرٙ اإلداز٠  -11

 َٛازد اؿٝا٠.تٓػٝط ايػسان١ اجملتُع١ٝ عٝح ٜصبح غعازْا )ْفع ٚاضتٓفع ( ٚذيو ٜٛفس ايهجري َٔ )اؾٗد ٚايٛقت ٚاملاٍ ( ، أِٖ  -12

  ١.تٓػٝط ٚضا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاع١ٝ عٝح متتد خدَات ٖرٙ اإلداز٠ ألنرب غسو١ ممه١ٓ َجٌ :تٜٛرت، إْطتكساّ، ايربٜد االيهرتْٚٞ ، املدْٚ -13

 ٚضع زضاي١ ٚزؤ١ٜ ٚغعاز يإلداز٠ وكل زؤٜتٓا ٚأٖدافٓا . -14

   ع١ًُٝ ايتعًِ ٚايتعًِٝ ع١ًُٝ قٓص ٚانتطاب يًدرب٠ ٚاملع١ًَٛ ٚاملٗاز٠ .ْػس ثكاف١ ) مٔ نترب يٓتعًِ ٚيطٓا ْتعًِ يهٞ نترب ( فتتشٍٛ  -15
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 للوناهح احملتىي الرقوي

 :ايسقُٞ احملتٟٛ تعسٜف

ٌّ ٚايبشت١، ٚايتطبٝك١ٝ اإلْطا١ْٝ ايعًّٛ َٔ املدتًف١، املعسف١ سكٍٛ يف اإلْطإ وتادٗا اييت املعًَٛات َٔ اهلا٥ٌ ايهِ ٖرا ٖٛ اإلْرتْت ع٢ً احملت٣ٛ  َٓعِ ذيو ن

 . عٛخ َٚسانص داَعات، َٚٛاقع غسنات، َٚٛاقع َعًَٛات، بٓٛى يف

 . ٚاؿٛاضٝب يإلْرتْت املطتددَني اشدٜاد َع ٚعا٥دات٘ احملت٣ٛ أ١ُٖٝ ٚتصداد

 االْرتْت غبه١ ع٢ً يًٓػس تعد ٚاييت ايعسب١ٝ بايًػ١ املهتٛب١ املعسف١ٝ املٛاد ايعسبٞ ايسقُٞ باحملت٣ٛ ٜكصد(Digital Arabic content)ايعسبٞ ايسقُٞ احملت٣ٛ

 تعترب ست٢ املاد٠ يف ٜٚػرتط. ايربف١ٝ ٚايكطع ايرباَر أٚ األغهاٍ أٚ بصس١ٜ ايطُع املاد٠ أٚ ايعسبٞ ايٓص غهٌ ٜأخر احملت٣ٛ ٖرا نإ ضٛا٤ هلا ايسدٜف١ ٚايػبهات

 بػهٌ َٚفٗسض١ َٛثك١ املاد٠ تهٕٛ إٔ ٜػرتط نُا َسٚز، به١ًُ ايدخٍٛ إىل اؿاد١ دٕٚ االْرتْت َتصفح َٓٗا ٜطتفٝد عٝح يًعُّٛ َٓػٛز٠ تهٕٛ إٔ عسبٞ قت٣ٛ

 .ايػبه١ ع٢ً املصدز َٔ ٚزدت نُا َٛاد بتهدٜظ االنتفا٤ ٚيٝظ َعٗا ايتعاٌَ ٜطٌٗ
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 :إىل اإليهرتْٚٞ احملت٣ٛ ٜٗدف

١ّٝ ايهتب ؼٌٜٛ ١ّٝ املدزض ١ّٝ نتب  إىل ايٛزق ١ّٝ إيهرتْٚ ّٚد٠ تفاعً ١ّٝ ٚاألْػط١ باملٛاّد َص ١ّٝ املساسٌ ؾُٝع اإلثسا٥ ١ّٝ، ايعًّٛ َٛاّد يف ايدزاض ١ّٝ، ٚايًّػ١ ايّػسع  ايعسب

١ّٝ، ٚايّتسب١ٝ االدتُاع١ٝ، ٚايّدزاضات ١ّٜ، ٚايّتسب١ٝ ٚاؾػسافٝا، ٚايّتازٜذ، ايٛطٓ ّٓطٛ ١ّٝ، ٚايّتسب١ٝ اي ١ّٝ، ٚايّتسب١ٝ ايفٓ ١ّٝ املٛاصفات أسدخ ٚفل ايبدْ ١ّٝ، ايعامل  ٚإعدادٖا ٚايّتكٓ

ّٓػس يًّتٛشٜع قاب١ً يتهٕٛ ١ّٝ ايٛضا٥ط مبدتًف ٚاي  . ايّتدصٜٓ

ّٞ ايّسقُٞ احملت٣ٛ ْػس ١ّٝ ايبٛاب١ ع٢ً فا٥ك١  ٚضا٥ط َٔ وتٜٛ٘ َٚا ايّتفاعً ١ّٝ اهلاتف ٚأدٗص٠ ، DVD املدف١ ٚاألقساص اإلْرتْت، غبه١ ع٢ً ايّتعًُٝ  اييت ايرن

 . Offline آْٞ غري ٚبػهٌ ، Online آْٞ بػهٌ ٚأبٌ زٜٚد، ٚاْد ٜٚٓدٚش، ايّتػػٌٝ أْع١ُ تعتُد

 

ٌّ  املػسٚع َٔ ٜطتفٝد ْٔ ُن َِ : 

١ّٝ، املهتبات ، ايّتعًِ َصادز َسانص ، املػسفات ٚ املػسفني املعًُّات ٚ ،املعًُّني ٚايّطايبات ايّطالب ّٞ اؿاضب َعاٌَ املدزض  اآلي

ُّٔ ّٓػاط، ٚنتب ايطايب١،/  ايطايب نتب: َٓٗا نتاب، 600 عٔ ٜصٜد َا ايسقُٞ احملت٣ٛ إْتاز َػسٚع تط  ايتّٓكٌ بطٗٛي١ ايهتب ٖرٙ تتطِ سٝح املعًُّني، ٚأدّي١ اي

١ّٝ باملٛاد  َدع١َٛ َهْٛاتٗا بني ١ّٝ ٚضٝط١ 4500 عددٖا ٜكازب اييت ايفا٥ك١، املتعّدد٠ ايٛضا٥ط خالٍ َٔ اإلثسا٥  . إثسا٥
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 أمنىرج اخلطت التشغيليت

 

 

 الهدف العام رقم )    ( :  

 الهدف التفصيلي رقم )    ( :  

 م
البرامج 

 والمشروعات

المدة 

 الكلية

 زمن التنفيذ
متطلبات 

 التنفيذ

الجهة 

 المنفذة

مؤشر 

تحقق 

 إلى من األداء

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         
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ت 
نا
يا
الب

ية
ص

خ
ش

ال
 

 االسم
 تاريخ امليالد االخري اجلد األب االول

         /    / 

  التخصص  اخر مؤهل  السجل املدين

  اهلاتف  اجلوال @ اإلمييل
 

 نعم اذكر آخر ثالث برامج: ال       هل سبق ان التحقت بربامج تدريبية داخلية ؟

 باألياممدته  مقر التنفيذ تاريخ التنفيذ اسم الربنامج م

1     

2     

3     
 

رييب
التد

اج 
حتي

اال
 

 التدريبي( االحتياجالبرامج  )ترتب حسب أولوية  

 مالحظات باألياممدته  مقر التنفيذ تاريخ التنفيذ اسم الربنامج م

1  /       /    

2   /      /    

3  /       /    

4  /       /    

 

 البيانات الوظيفية
 تاريخ االلتحاق بالعمل يف الدولة تاريخ شغلها املرتبة مسمى الوظيفة اليت متارسها فعليا   جهة العمل

   /       / /       / 

 ال  Oنعم  وعددهم ...........                                     Oهل تشرف على موظفني       

 اعاله اال بعد صدور الموافقة النهائية وخطاب الترشيح من التطوير االداري. المذكورةقبول ترشيحي في البرامج التدريبية  يال يعنلبي اذا كان غير مكتمل البيانات وان ىذا أقر أنا الموظف ............................. بأن جميع البيانات المدونة في ىذه االستمارة صحيحة وتحت مسئوليتي وأنو لن ينظر في ط

 التاريخ: .......................     التوقيع/ ..............................

 مصادقة الرئيس المباشر على صحة المعلومات.

  االسم:..............................                   

 الوظيفة:............................                                                                                                                                                                                                                                                         

 التوقيع:............................                                                                                                                                                                                                                                               

 

 الختم

 اضتُاز٠ تسغٝح يًرباَر ايتدزٜب١ ايداخ١ًٝ
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ية
ص

خ
ش
 ال

ت
انا

بي
ال

 

  األخير           الجد          األب      األول    

 تاريخ الميالد:    /    /          ............      ............    ............      ............        )رباعي(:االسم 

 

رقم السجل 

 المدني
 سيظهر رقم السجل في جميع الوثائق والشهادات التي تصدر من المعهد          

 

 ..................................التخصص:  ........................................... آخر مؤهل علمي:

   ...........................................البريد اإللكتروني: 

  الهاتف:           رقم الجوال

 

 

 

 

 استمارة ترشيح للبرامج التدريبية بمعهد اإلدارة العامة
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 التدريبي( االحتياجالبرنامج / البرامج  )ترتب حسب أولوية 

ج
يا
حت

ال
ا

 
ي

يب
ر
تد

ال
 

 مدته بااليام مقر التنفيذ  تاريخ التنفيذ أسم البرنامج 

1.  
/      / 

 
 

2.  
/      / 

 
 

3.  
/      / 

 
 

4.  
/      / 

 
 

5.  
/      / 

 
 

 ( يوماً تدريبياً 21يمكن للموظف الترشيح على برامج بما ال يتجاوز عدد أيام البرامج في الفصل التدريبي الواحد عن )

ت 
انا

بي
ال

ية
يف
ظ

لو
ا

 

 االدارة ، القسم ، المدرسة .......................................                                                جهة العمل: 

 (        تاريخ شغلها:    /     /                 المرتبة: ) .......................            مسمى الوظيفة التي تمارسها فعليا :   

 تاريخ االلتحاق بالوظيفة الحكومية )تاريخ التعيين في الدولة(:   /     /             هـ

عنها إال فً حالة  باالعتذاربحضور الدورات المرشح  لها فً حال قبولً بها ، وان ال أتقدم  االلتزامأقر انا الموظف / ............................................ على   
أساسً على توافق البرنامج مع  وجود حالة طارئة جداً تستدعً عدم حضوري ، وأن التزم بتطبٌق ما تم تدرٌبً به بجهة عملً. وان القبول فً البرامج ٌعتمد بشكل

ترشٌح او ترشٌحً على برامج اخرى وفق ما ٌنص علٌه نظام مسمى الوظٌفة التً أمارسها فعلٌا، وفً حالة اكتشاف عدم االلتزام بذلك ٌحق للتطوٌر االداري رفض ال
 وتعلٌمات معهد اإلدارة العامة.

 التوقيع :..................................................
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 موافقة الرئيس المباشر

 .الحسبان االيام التي سيتغيب بهاال مانع لدينا من حضور الموظف لهذه الدورات في حال الموافقة ، وقد وضع في 

 ..........................مسمـــى الــوظيـفـة:

 التــوقيـــــــــع

 هـ21التاريخ:     /     /      ..........................: االسم

 

 ٖـ1434ايتٛقٝع:....................................................     ايتازٜذ :          /     / اضِ َدخٌ ايبٝاْات :..........................................   
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 " هىاقع التىاصل االختواعي إلدارة التخطيط والتطىير" 
 

 www.assiredu.net    َٛقع إداز٠ ايتدطٝط ٚايتطٜٛس ايرتبٟٛ -1

 aseer3065@تٜٛرت  -2

 aseer3065@ايفٝظ بٛى  -3

   aseer3065 ساّْطتكا -4

  assirplaning31@hotmail.comإلداز٠ ايتدطٝط ٚايتطٜٛس  ٞايربٜد اإليهرتْٚ

 : ايتشٜٛالت ايداخ١ًٝ ( 0172255081) تًٝفانظ 

 5004االتصاالت  – 5003 ايطهستاز١ٜ  – 5002قطِ ايتطٜٛس اإلدازٟ  – 5001قطِ ايتدطٝط  – 5000َدٜس ايتدطٝط 

  

http://www.assiredu.net/
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 : إعداد

 فريق العول بإدارة التخطيط والتطىير

 : إغساف َٚتابع١

 َدٜس إداز٠ ايتدطٝط ٚايتطٜٛس

 األستار : إمساعيل بن أمحذ اجلىني

 


