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 مقدمت 
تأضطت داَع١ ب٢ٓ ضٜٛـ نأسد٣ داَعات مجٗٛز١ٜ َؿس ايعسب١ٝ 

ٚزغًُا عٔ ذيو ؾ٢ٗ تتطِ بأْٗا ناْت االَتداد ايطبٝع٢  5005يف عاّ 

٢ٖٚ بهٛادزٖا ايبػس١ٜ 7977ؾاَع١ ايكاٖس٠ . ؾكد ناْت ؾسعًا َٓٗا َٓر 

ت ثالخ قاؾعا  ٜٛـداَع١ ب٢ٓ ض  املؤ١ًٖ َٔ اؾاَعات املتُٝص٠. ٚتتٛضط

نبرل٠ ٢ٖ ب٢ٓ ضٜٛـ ٚايؿّٝٛ ٚاملٓٝا ؾدلغِ ٚدٛد داَعات بٗرٙ احملاؾعات 

إال إٔ تٛادد بعض ايهًٝات ايت٢ يٝظ شلا ْعرل بتًو اؾاَعات ٚنريو 

 ْعاّ ايتدزٜظ بٗا جيعًٗا داَع١ داذب١ يًطالب .

قاؾع١ ب٢ٓ ضٜٛـ ٚداَعتٗا َٔ املٓاطل ايبهس ايٛاعد٠ ٚامل١٦ٝٗ يًتطٛز 

بط بني سلاٍ ايٛطٔ ٚدٓٛب٘ ٚنريو سًك١ ٚؾٌ ١َُٗ ايطسٜع ٢ٖٚ تس

ؾُٗٛز١ٜ َؿس ايعسب١ٝ َع ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا مبؼتًـ ؾٛزٖا ْتٝذ١ 

َٔ  داَعات  يًعالقات ٚاالتؿاقات ايجكاؾ١ٝ ٚايع١ًُٝ َع كتًـ ايعدٜد

ٚبًدإ ايعامل املتكد١َ َجٌ ايٛالٜات املتشد٠ األَسٜه١ٝ ٚبسٜطاْٝا ٚايٝابإ 

ني ٚؾسْطا ٚكتًـ دٍٚ أٚزبا . ٚقد تًك٢ ايعدٜد َٔ أعكا٤ ٚنٓدا ٚايؿ

١٦ٖٝ ايتدزٜظ باؾاَع١ دزاضاتِٗ ملسس١ً ايدنتٛزا٠ بٌ ٚأدسٚا أعاثُا 

َٚٗاَُا ع١ًُٝ عدٜد٠ بتًو ايبًدإ مما ٜطاِٖ ؾ٢ ْكًِٗ يًعًّٛ اؿدٜج١ إىل 

األثس داَعتِٗ األّ ٚبايتاىل إىل طالبِٗ ٚب٦ٝتِٗ احمل١ًٝ مما نإ ي٘ أندل 

يف تطٛز اؾاَع١ ، بٌ ٚاحملاؾع١ غطٛات ٚاضع١ ػالٍ ٚقت قؿرل َٔ 

 ايصَٔ .

مما تكدّ ٜتكض ايدٚز اإلجياب٢ ٚايع٢ًُ املِٗ اير٣ تؤدٜ٘ داَع١ ب٢ٓ ضٜٛـ 

يف تطٜٛس ايٛطٔ ٚاملٛاطٔ داػٌ َٓطكتٗا مما ٜدؾعٗا يٛقع بعض ايطٝاضات 
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ٗا ٚنًٝاتٗا ٚفتُعٗا اـاؾ١ بٗا يتًب١ٝ َتطًبات ايتكدّ ٚايسق٢ بأبٓا٥

 احمل٢ً اير٣ تطٛز بتطٛزٖا .

يكد اضتطاعت داَع١ ب٢ٓ ضٜٛـ بؿكٌ دٗٛد َط٦ٛيٝٗا ٚعًُا٥ٗا األدال٤ 

اؿؿٍٛ ع٢ً ايعدٜد َٔ املػسٚعات ايبشج١ٝ ايع١ًُٝ املُٛي١ َٔ َؿادز 

ٚط١ٝٓ ق١ًٝ أٚ َٔ دٗات ع١ًُٝ دٚي١ٝ مما ٜطاِٖ يف زؾع نؿا٤تٗا 

 َسنص عامل٢ َتكدّ بني اؾاَعات املؼتًؿ١ . ٜٚطاعد ع٢ً سؿٛشلا ع٢ً

إ مجٗٛز١ٜ َؿس ايعسب١ٝ ؼسف أغد اؿسف ع٢ً تطٜٛس ٚتػذٝع 

ايبشح ايع٢ًُ بايبالد يف كتًـ اجملاالت ٚنريو ت١ُٝٓ املػسٚعات 

ايبشج١ٝ مبؼتًـ َٓاطل ٚقطاعات اؾُٗٛز١ٜ ألٕ ذيو ٖٛ ايسنٝص٠ 

٥٘ َع ايدؾاع عٔ سل ايعامل األضاض١ٝ يتكدّ ايٛطٔ ٚزؾعت٘ ٚزؾا١ٖٝ أبٓا

ٚايباسح ٚاملؼذلع يف ًَهٝت٘ ايؿهس١ٜ ألعاث٘ ٚػازب٘ يرا ؾكد ؾدز ايكإْٛ 

اـاف عُا١ٜ املًه١ٝ ايؿهس١ٜ مبؼتًـ دٛاْبٗا  5005يط١ٓ  85زقِ 

ٜٚٗدف ٖرا ايكإْٛ يًسق٢ مبطت٣ٛ األعاخ ايع١ًُٝ َع تػذٝع ايباسجني 

تعإٚ ايبٓا٤ يًُبدعني يف كتًـ اجملاالت ٚايعًُا٤ ايكا٥ُني عًٝٗا َٚد ٜد اي

 ٚايتؼؿؿات .

إٕ داَع١ ب٢ٓ ضٜٛـ بإعتبازٖا َدزض١ ع١ًُٝ ٚعج١ٝ َتكد١َ َٚٛؾٛي١ 

بهاؾ١ ايتؼؿؿات ٚاجملاالت يف كتًـ أما٤ ايكطس ٚايعامل َٔ ػالٍ 

َط٦ٛيٝٗا ٚعًُا٥ٗا يتشسف ع٢ً إٔ تطاِٖ يف ؼكٝل ٖرا اشلدف ٚتطاعد 

ٚايعًُا٤ يف كتًـ نًٝاتٗا َٚٔ ٖٓا ْػأت ؾهس٠ إْػا٤  أبٓا٥ٗا َٔ ايطالب

ٚسد٠ تطٜٛس ايبشح ايع٢ًُ  ظاَع١ ب٢ٓ ضٜٛـ يتؿبض سًك١ ايٛؾٌ 

املُتد٠ بني اؾاَع١ ٚاملؿهسٜٔ ٚأؾشاب األبتهازات ٚعًُا٤ اؾاَع١ َٔ 

د١ٗ ٚبني اجملتُع احمل٢ً يًُشاؾع١ بٌ ٚايكطس املؿس٣ نً٘ َطا١ُٖ ؿٌ 

سن١ تكدَ٘ ايع٢ًُ ٚاإلقتؿاد٣ ٚنريو َطا١ُٖ َٔ َػانً٘ ٚدؾعًا ؿ
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اؾاَع١ ملؼتًـ أبٓا٥ٗا يتطٌٗٝ ٚتػذٝع ٚؼؿٝص ايباسجني ست٢  تطذٌٝ 

 بسا٤اتِٗ ٚدؾاعًا عٔ سكٛقِٗ ايؿهس١ٜ .

ٚيف إطاز ايتٛد٘ ايعاّ يٛشاز٠ ايتعًِٝ ايعاىل يدعِ ايبشح ايع٢ًُ ٚتجبٝت 

ط اؾاَعات باجملتُع نهٌ سكٛم امله١ٝ ايؿهس١ٜ ٚبسا٤ات األػذلاع َع زب

ٚباملػسٚعات اجملتُع١ٝ بؿؿ١ ػاؾ١ ؾكد أؾبض َٔ ايكسٚز٣ إجياد نٝإ 

ٜكِ نٌ تًو األْػط١ َعًا باإلقاؾ١ إىل تؿعٌٝ اإلتؿاقٝات املدل١َ بايؿعٌ 

 بني اؾاَع١ ٚكتًـ قطاعات اجملتُع ٚداَعات ايدٍٚ ايعسب١ٝ ٚاألدٓب١ٝ .

َتكدّ ال٥ل بهٛادزٖا ايبػس١ٜ  إ سؿٍٛ داَع١ ب٢ٓ ضٜٛـ ع٢ً َطت٣ٛ

ايعاي١ٝ ايهؿا٠٤ بني تستٝب داَعات ايعامل ٜات٢ بصٜاد٠ ايٓػس ايدٚىل ألعاخ 

َؿهسٜٗا ٚباسجٝ٘ ٚعًُا٥ٗا يف كتًـ اجملاالت َع متٌٜٛ ذيو ، باإلقاؾ١ 

إىل قسٚز٠ تطذٌٝ ٚشٜاد٠ عدد بسا٤ات اإلػذلاع املكد١َ َٔ اؾاَع١ 

آًَٓا َٔ ػالٍ محا١ٜ سكٛم املًه١ٝ ايؿهس١ٜ  ٚعًُا٥ٗا ٚاير٣ ٜتطًب َٓاػًا

َع شٜاد٠ املػازن١ اجملتُع١ٝ ايؿاع١ً يًذاَع١ بصٜاد٠ ْطب١ ٚعدد األعاخ 

 .ايتطبٝك١ٝ ايت٢ ؼٌ َػهالت اجملتُع 
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 ( 1يبدح )
 َع١طبكًا يكساز فًظ اؾاتأضطت ٚسد٠ تطٜٛس ايبشح ايع٢ًُ  

 . 2012/  6/    26 بتازٜخ

 ( 2يبدح )
زضايتٗا ايع١ًُٝ ٚاييت تتُجٌ يف  أدا٤تكّٛ ايٛسد٠ مبطاعد٠ اؾاَع١ يف 

 -املٗاّ اآلت١ٝ :

 . ايتعإٚ ايدٚىل ٚايعالقات اـازد١ٝ 

 ٚ ايتُٝص ٚبسا٤ات االػذلاع . َسانصدعِ االبتهاز 

 . االضتػازات ٚزبط ايبشٛخ بايؿٓاع١ 

  ًُٞا٥ص اؾاَع١دٛ ٚايٓػس ايع . 

 .دعِ ٚمتٌٜٛ املػسٚعات ايبشج١ٝ 

 . ايتدزٜب ٚاملؤمتسات 

   ملعاٌَ ٚ األدٗص٠ ايع١ًُٝابٓو. 

 (  3يبدح )
ايٛسد٠ َطتك١ً يف اداز٠ غ٦ْٛٗا ايداػ١ًٝ َع ايتٓطٝل َع املهاتب ٚ املسانص 

ٚايٛسدات األػسٟ عًٞ إٔ تهٕٛ تبعٝتٗا يٓا٥ب ز٥ظ اؾاَع١ يػ٦ٕٛ 

 ايبشٛخ ٚؼت اغساف َباغس يس٥ٝظ اؾاَع١.ايدزاضات ايعًٝا ٚ

 ( 4يبدح )
 ٜعني ز٥ٝظ اؾاَع١ َدٜسًا تٓؿٝرًٜا يًٛسد٠  . 

 

 



 10 

 يذٚز انٕحذح : 

  اإلغساف ع٢ً إعداد اؿطابات اـتا١َٝ ٚاملسنص املاىل ؾ٢ ْٗا١ٜ

 نٌ عاّ. 

  .إعداد ػط١ ألْػط١ َٚػسٚع املٛاش١ْ ايتكدٜس١ٜ يًٛسد٠ 

 ٍايٛسد٠ ٚاضتجُازٖا ٚإدازتٗا ٚايتؿسف  اقذلاغ ٚضا٥ٌ تدبرل أَٛا

 ؾٝٗا مبٛاؾك١ فًظ اإلداز٠. 

  .اإلغساف ع٢ً ضرل ايعٌُ إدازًٜا َٚايًٝا بايٛسد٠ 

  اإلغساف ع٢ً تٓؿٝر األْػط١ ايت٢ ٜكسزٖا أٚ ٜعتُدٖا فًظ

 اإلداز٠ .

  إبساّ ايعكٛد ٚاألتؿاقٝات املتعًك١ بتعاٌَ ايٛسد٠ َع ايػرل ؾ٢ سدٚد

 عٗا فًظ اإلداز٠ .ايكٛاعد ايت٢ ٜك

 . اقذلاغ األغذلاى ؾ٢ املؤمتسات ايع١ًُٝ أٚ أ٣ ْػاط أػس 

  ايعٌُ ع٢ً ت١ُٝٓ فاالت ددٜد٠ يًٓػاط مما حيكل أٖداف املسنص

. 

  اعتُاد ؾسف أٚ تط١ٜٛ َبايؼ ْكد١ٜ َكابٌ ػدَات تؤد٣ يًٛسد٠

ؾكط {  ( دٓٝ٘  500ٜٚتعرز تكدِٜ َطتٓدات عٓٗا ؾ٢ سدٚد ) 

د١ٝٓ  ط ؾكط (  5000ٚمبا ال ٜتذاٚش ) }   ٌ َس٠ َا٥تني دٓٝ٘ ن

 أيؿ٢ دٓٝ٘ ضَٜٓٛا ص 

  اقذلاغ غػٌ ايٛظا٥ـ  ايت٢ حيتادٗا املسنص ٚاعتُادٖا َٔ ز٥ٝظ

 .فًظ اإلداز٠ أٚ ْا٥ب٘

   اإلغساف ع٢ً املط٦ٍٛ املاىل 
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  ٕاإلغساف ع٢ً إعداد قاعد٠ ايبٝاْات اـاؾ١ بايٛسد٠ ٚايت٢ ميهٔ أ

ْات أٚ دداٍٚ إسؿا١ٝ٥ يبٝإ َد٣ ايتكدّ ؾ٢ ٜطتؼسز َٓٗا ا٣ بٝا

ٚايت٢ تطاعد فًظ  اٚؼكٝل اؾد٣ٚ َٔ إْػا٥ٗ ٛسد٠أْػط١ اي

 طط املطتكبٌ ٚتكِٝٝ أدا٤ ايٛسد٠ اإلداز٠ ؾ٢ زضِ ػ

  اقذلاغ املهاؾأت عٔ األعُاٍ ايت٢ تؤد٣ يًٛسد٠ َٚكابٌ سكٛز

ؾ٢ دًطات فًظ األداز٠ ٚايًذإ املؼتًؿ١ ٚبدٍ ايطؿس يًُٛؾدٜٔ 

 ٗاّ َٔ قبٌ ايٛسد٠ َ

  اقذلاغ ؾسف ايطًؿٝات ٚايكسٚض يًعاًَني باملسنص ؾ٢ سدٚد

 ايٓعاّ اير٣ ٜكع٘ فًظ اإلداز٠ .

 ( 5يبدح )
ٜتِ ؼدٜد استٝادات ايٛسد٠  َٔ أعكا٤ ؾسٜل ايعٌُ ذٟٚ اـدل٠ ٚايتأٌٖٝ  

بذلغٝض َٔ املٓطل ايعاّ ٚاملدٜس ايتٓؿٝرٟ ٚعسق٘ ع٢ً ْا٥ب ز٥ٝظ اؾاَع١ 

٦ٕٛ ايدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ العتُادٙ َٔ ز٥ٝظ اؾاَع١ )ز٥ٝظ يػ

 فًظ اإلداز٠( .
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 ايبعاب ايجعاْع٢

 ايعال٥عشع١ اإلدازٜع١

 لوحدة تطوير البحث العلنى

 

 
 

انفصم األول : أهذاف ويهبو ويسئىنيبث 
 انىحذة.

 انمسى األٔل : أْذاف انٕحذح.
 ٜٗدف إْػا٤ ايٛسد٠  إىل اآلتٞ :
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طاعد٠ ع٢ً زؾع ايكدز٠ ايتٓاؾط١ٝ يهٝؿ١ٝ نتاب١ املػسٚعات امل -7

ايبشج١ٝ ٚايتطٜٛس١ٜ يًع١ًُٝ ايبشج١ٝ ٚنٝؿ١ٝ درب َؿادز ايتٌُٜٛ 

 احمل١ًٝ ٚاـازد١ٝ .

تعصٜص ايسٚابط بني ايبشٛخ ٚايؿٓاع١ ٚتػذٝع االبتهاز ْٚكٌ  -5

األثس ايتهٓٛيٛدٝا ٚتطبٝل ٚتطٜٛل االػذلاعات ايكاب١ً يًتٓؿٝر مبا ٜعٛد ب

 اإلجيابٞ ع٢ً َٓع١َٛ ايبشح ايعًُٞ ظاَع١ ب٢ٓ ضٜٛـ .

 ايعٌُ ع٢ً شٜاد٠ بسا٤ات االػذلاع املطذ١ً باضِ داَع١ ب٢ٓ ضٜٛـ . -3

تطٜٛس اـط١ اإلضذلاتٝذ١ٝ يًبشح ايعًُٞ باؾاَع١ ٚاإلغساف ع٢ً  -4   

 تٓؿٝرٖا َٚساقبتٗا َٚتابع١ أدا٥ٗا ع٢ً مٛ َٓٗذٞ َٓعِ دٚزٟ .

ٌٝ إعداد املػسٚعات ايبشج١ٝ عٔ طسٜل ايتدزٜب ٚايتشؿٝص تؿع -5   

 ٚايتٓػٝط يًباسجني يف اجملاالت املؼتًؿ١ .

تٓػٝط ايٓػس ايعًُٞ يف اجملالت ايدٚي١ٝ ذات َعاٌَ ايتأثرل  -6

 َٚطاعد٠ ايباسجني يف ٖرا اجملاٍ .

تعصٜص ايكٝاّ مبػسٚعات عج١ٝ ممٛي١ َٔ ٦ٖٝات َٚؤضطات  -7

 أٚ دٚي١ٝ .ق١ًٝ أٚ إق١ًُٝٝ 

تٓطٝل إعداد اـطط ايبشج١ٝ بني األقطاّ ايع١ًُٝ ع٢ً مٛ ٜتطِ  -8

باملػازن١ ٚتبادٍ املعسؾ١ ٚتداػٌ ايعًّٛ بني األقطاّ ايع١ًُٝ ٚتعصٜص دٚزٖا 

يف ٚقع اـطط ايبشج١ٝ ٚتٓؿٝرٖا ٚتػذٝع ايتعإٚ بني األقطاّ يتؿعٌٝ 

 األعاخ املذلابط١ ٚاملتداػ١ً .

ايبشح ايعًُٞ باؾاَع١ ع٢ً مٛ ٜتؿل َع ػطط  ؼدٜد أٚيٜٛات -9

 ايدٚي١ ٚ ٚشاز٠ ايتعًِٝ ٚايبشح ايعًُٞ .
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شٜاز٠ عدد االتؿاقٝات ٚايدلٚتٛنٛالت َٚرنسات ايتؿاِٖ بني  -70

 اؾاَع١ ٚاملؤضطات احمل١ًٝ ٚاألدٓب١ٝ .

تؿعٌٝ إقا١َ املؤمتسات ٚايٓدٚات ٚاؿًكات ايٓكاغ١ٝ ع٢ً مٛ  -77

ُٞ باؾاَع١ يف ق٤ٛ زبط ذيو مبهاؾات اؾٛد٠ ٚايعٌُ ٜٓٗض بايبشح ايعً

 ع٢ً اغذلاى ناؾ١ ايهًٝات ٚإقاَتٗا يًُؤمتسات .

 اقذلاغ غسا٤ األدٗص٠ ايع١ًُٝ ٚاملعاٌَ ٚاملٛاد ايبشج١ٝ . -75

إعاد٠ ٖٝه١ً َٓع١َٛ ايبشح ايعًُٞ باؾاَع١ بتعُِٝ ؾهس٠  -73

ظ ٚتطٜٛس ػطط تطذٌٝ املػسٚعات ايتٓاؾط١ٝ ؾُٝا بني أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜ

 ايسضا٥ٌ ايع١ًُٝ ٚؾكًعا يكٛابط ؼدد قكاٜا اجملتُع ٚايب١٦ٝ.

شٜاد٠ عدد املٓض يهًٝات اؾاَع١ ٚايعٌُ ع٢ً االضتؿاد٠ َٓٗا ع٢ً  -74

 مٛ ٜطِٗ يف دعِ ايبشح ايعًُٞ باؾاَع١.

َتابع١ ٚاإلغساف ع٢ً بسا٤ات االػذلاع ٚتدعِٝ ايتعإٚ َع   -75

يعًُٞ ٚايتٛاؾٌ ايؿعاٍ بني ايباسجني ٚاؾاَع١ أنادمي١ٝ ايبشح ا

 َٚؤضطات ٚ ٚسد٠ تطٜٛس ايبشح ايع٢ًُ .

اقذلاغ ٚتؿعٌٝ َؿادز متٌٜٛ املػسٚعات ايبشج١ٝ، ٚايعٌُ ع٢ً  -76

تطٜٛل ايبشٛخ ايع١ًُٝ اييت ؽدّ قكاٜا ايب١٦ٝ ٚاجملتُع ٚقطاع ايؿٓاع١ 

 ٚاـد١َ بايدٚي١ ٚاحملاؾع١.

ت اؾٛد٠ ٚٚضا٥ٌ اإلغساف ٚاملتابع١ ع٢ً تؿعٌٝ ٚاقذلاغ آيٝا -77

زضا٥ٌ املادطترل ٚايدنتٛزاٙ مبا ٜكُٔ شٜاد٠ دٛد٠ ايبشح ايعًُٞ 

 باؾاَع١.
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اإلغساف ع٢ً ايٓػس ايعًُٞ باؾاَع١ ٚايعٌُ ع٢ً إؾداز فالت  -78

 ع١ًُٝ َتؼؿؿ١ َتكد١َ يًبشح ايعًُٞ تتطِ بأْٗا ذات َعاٌَ تأثرل ق٣ٛ.

يًباسجني ٚايبشح ايعًُٞ ٚاملػسٚعات ايبشج١ٝ  إعداد قٛاعد بٝاْات -79

 ع٢ً مٛ ؾعاٍ ٚنـ٤.

تؿعٌٝ ٚاقذلاغ آيٝات يتشؿٝص ٚتػذٝع ايباسجني ٚايعًُا٤ باؾاَع١  -50

ٚاإلغساف ع٢ً َٚتابع١ دٛا٥ص اؾاَع١ ايتكدٜس١ٜ ٚايتؿٛم ٚايتُٝص 

 ٚايتػذٝع١ٝ ، ؾكاًل عٔ اقذلاغ دٛا٥ص أػسٟ .

ح ايعًُٞ َٔ سٝح َؿادز متًٜٛ٘ اإلغساف ع٢ً ؾٓدٚم ايبش -57

 ٚاْؿاق٘ ع٢ً مٛ حيكل ْٗك١ ايبشح ايع٢ًُ يف اؾاَع١.

تؿعٌٝ االضتؿاد٠ َٔ املُٗات ٚايبعجات ٚاملٓض ٚاقذلاغ آيٝات تععِٝ  -55

االضتؿاد٠ َٔ كسداتٗا مبا ٜؤد٣ إىل اْعهاع ًَُٛع ع٢ً ايبشح ايعًُٞ 

 باؾاَع١.

زبٞ  ْٚكاط االتؿاٍ ٚايتعإٚ اإلغساف ع٢ً َسنص ايدلْاَر األٚ -53

 ايدٚيٞ ٚتععِٝ االضتؿاد٠ َٔ كسدات٘.

اعتباز ايٛسد٠ بٝت ػدل٠ ٜسبط عٛخ اؾاَع١ بككاٜا ايؿٓاع١  -54

 ٚاـدَات ٚاجملتُع.

األغساف ع٢ً املسانص ايبشج١ٝ ايعدٜد٠ ٚتؿعٌٝ أدا٥ٗا ٚكسداتٗا  -55

 ضٛا٤ ايكا١ُ٥ )َسنص ايٓاْٛ تهٓٛيٛد٢( أٚ املستكب١ .

األغساف ع٢ً املعٌُ املسنص٣ يًذاَع١ مبا خيدّ ايبشٛخ يف  -56

كتًـ نًٝات اؾاَع١ ٚادسا٤ ايتشايٌٝ املطًٛب١ َٔ دٗات ػازد١ٝ 

 مبعاٌَ نًٝات اؾاَع١ .
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إسٝا٤ إداز٠ ايبشٛخ بهٌ ن١ًٝ باؾاَع١ ٚتؿعٌٝ دٚزٖا يف تطٜٛس  -57

 ايبشح ايع٢ًُ بايه١ًٝ )ناؾ١ قاٚز ايبشح ايع٢ًُ (.

ايعٌُ ع٢ً تؿٓٝـ داَع١ ب٢ٓ ضٜٛـ ؾ٢ املساتب املتكد١َ بني  -58

 اؾاَعات املؿس١ٜ نُسس١ً أٚىل ثِ بني اؾاَعات ايعامل١ٝ .

اقذلاغ اآليٝات املال١ُ٥ يتععِٝ االضتؿاد٠ َٔ كسدات َهتبات  -59

نًٝات اؾاَع١ ٚشٜاد٠ ٚتععِٝ اضتؿاد٠ ايباسجني َٔ قٛاعد ايبٝاْات ايعامل١ٝ 

ٓٗا املهتب١   ايسق١ُٝ ٚتٛؾرل ايهتب ٚاملسادع ايع١ًُٝ ايت٢ ؽدّ ايت٢ تتكُ

 ٖر٠ االغساض .

اقذلاغ ايطٝاضات ايهؿ١ًٝ بتشكٝل ايتعإٚ ٚايتٓطٝل بني األقطاّ  -30

 ٚاملٛاد املتُاث١ً يف نًٝات اؾاَع١ .

اقذلاغ ػطط عكد َؤمتسات ْٚدٚات ع١ًُٝ ٚسًكات دزاض١ٝ يف  -37

 ٜعكد َٓٗا ػازز اؾاَع١ يف داػٌ ايبالد ٚػازدٗا . اؾاَع١ ٚاملػازن١ ؾُٝا

زؾد املػهالت ايع١ًُٝ َٔ اشل٦ٝات ايع١ًُٝ ٚايؿ١ٝٓ املؼتًؿ١  -35

 ٚاقذلاغ تٛشٜعٗا ع٢ً نًٝات اؾاَع١ املؼتؿ١ .

اقذلاغ نٝؿ١ٝ مجع ايبشٛخ ايع١ًُٝ ٚتػذٝعٗا ْٚػسٖا ٚتٛشٜعٗا  -33

َع ايعًُا٤ ٚاشل٦ٝات ايع١ًُٝ ع٢ً أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ باؾاَع١ ٚتبادشلا 

 يف داػٌ ايبالد ٚػازدٗا 

اقذلاغ اآليٝات املٓاضب١ يتٛؾرل األدٗص٠ ٚاملٛاد ايالش١َ يًبشٛخ  -34

ٚؼكٝل ايتعإٚ بني ايهًٝات يف ٖرا اجملاٍ ٚبٛد٘ ػاف تٓعِٝ األضتؿاد٠ 

 َٔ األدٗص٠ ايٓادز٠ ع٢ً أنٌُ ٚد٘ .
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 نٛبد انٕحذح .انمسى انخبَٙ : يٓبو ٔيسئٕ

 ( : انًٓبو ٔانًسئٕنٛبد .6يبدح )

(  يٓبو ٔيسئٕنٛبد ٔحذح انتعبٌٔ انذٔنٗ ٔانعاللبد 6/1يبدح )

 انخبررٛخ .
األتؿاٍ ٚاألغساف ع٢ً َػسٚع ايدلْاَر األٚزٚب٢ ٚناؾ١ اؾٗات  .7

 املكد١َ يًُٓض .
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ايتعسٜـ باؾٗات املام١ ٚتٛدٝ٘ ايباسح إىل اؾ١ٗ املام١ املٓاضب١  .5

 سٝح أٚيٜٛات اؾ١ٗ املام١ .َٔ 

َسادع١ املكذلغ ايبشجٞ ٚاملػسٚع ٚايتأند َٔ َد٣ َطابكت٘  .3

 يًكٛاعد املعٍُٛ بٗا يف نٌ َٔ اؾاَع١ ٚاؾ١ٗ املام١ .

 تدزٜب أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ع٢ً نٝؿ١ٝ نتاب١ املكذلغ ايبشجٞ . .4

املطاعد٠ يف اؿؿٍٛ ع٢ً ايٛثا٥ل املسؾك١ ٚاملطًٛب١ َٔ اؾٗات  .5

أٟ  –ايطرل٠ ايرات١ٝ  –ْػأ٠ اؾاَع١  –ام١ َجٌ )ػطاب ايكُإ امل

َعًَٛات َٔ اؾاَع١ أٚ املػسٚعات اييت ضبل إٔ غازنت بٗا 

 داَع١ ب٢ٓ ضٜٛـ(  .

املطاعد٠ يف إعداد َٝصا١ْٝ املػسٚع ٚاملٛاؾك١ عًٝٗا قبٌ عسقٗا ع٢ً  .6

 اؾٗات املؼتؿ١ .

ػالقٝات ع٢ً تكدِٜ أٚ اؿؿٍٛ ع٢ً َا ٜؿٝد مبٛاؾك١ ؾ١ٓ األ .7

 املكذلغ ايبشجٞ املكدّ يف ساي١ ايتعاٌَ َع اإلْطإ أٚ اؿٝٛإ .

 املطاعد٠ يف ع١ًُٝ ايتؿاٚض ٚتٛقٝع ايعكٛد . .8

 َتابع١ ايتكازٜس ايؿ١ٝٓ ٚاملاي١ٝ . .9

ْػس املعًَٛات اـاؾ١ بهٌ اؾٗات املام١ ٚذيو َٔ ػالٍ ايعدٜد  .70

 َٔ ايٛضا٥ٌ .

اٖاتِٗ ايبشج١ٝ داػٌ داَع١ ايتعسف ع٢ً اجملُٛعات ايبشج١ٝ ٚاػ .77

 ب٢ٓ ضٜٛـ .

ؼدٜح ايبٝاْات اـاؾ١ باملػسٚعات اييت سؿًت عًٝٗا داَع١ ب٢ٓ  .75

 ضٜٛـ ٚذيو َٔ ػالٍ قاعد٠ ايبٝاْات املتاس١ .
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( : يٓبو ٔيسئٕنٛبد ٔحذح دعى االثتكبر ٔيزاكش 6/2يبدح )

  انتًٛش ٔثزاءاد االختزاع

٠ أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ قبٍٛ أ١ٜ طًبات قٝد تكدّ إيٝٗا َٔ ايطاد .7

ٚطالب اؾاَع١ املكٝدٜٔ ضٛا٤ مبسس١ً ايبهايٛزٜٛع أٚ ايًٝطاْظ 

ٚنرا املكٝدٜٔ مبسس١ً املادطترل أٚ ايدنتٛزاٙ ٚاملتعًك١ بدلا٤ات 

االػذلاع ٚذيو ملسادعتٗا َٚد٣ َطابكتٗا يالغذلاطات اييت ٜطًبٗا 

ملؿسٟ ايكإْٛ ٚتكدِٜ تًو ايطًبات إىل َهتب بسا٤ات االػذلاع ا

بأنادمي١ٝ ايبشح ايعًُٞ بايكاٖس٠ َٚتابعتٗا ٚؾٛاًل إىل َٓشٗا 

 سل بسا٠٤ االػذلاع .

ْػس ثكاؾ١ سكٛم املًه١ٝ ايؿهس١ٜ )تػذٝع أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ  .5

 ٚايباسجني ٚايطًب١ ع٢ً تكدِٜ طًبات يًشؿٍٛ ع٢ً ايدلا٠٤( .

تٝطرل ٚتطٌٗٝ تكدِٜ طًب ايدلا٠٤ ع٢ً املؼذلع ٚضٗٛي١ إدسا٤  .3

 تعدٜالت املطًٛب١ .اي

َتابع١ طًب ايدلا٠٤ ٚايتعًُات َٔ ايٓاس١ٝ اإلداز١ٜ ٚايؿ١ٝٓ  .4

 ٚايكا١ْْٝٛ ست٢ اؿؿٍٛ ع٢ً بسا٠٤ االػذلاع .

 ايدعِ ايؿين ٚاملايٞ يًُؼذلع َٔ ػالٍ املهتب . .5

( : يٓبو ٔيسئٕنٛبد ٔحذح االستشبراد ٔرثظ 6/3يبدح )

 انجحٕث ثبنصُبعخ.
تكًٝد١ٜ بني اؾاَع١ ٚايؿٓاع١ ؾتض قٓٛات اتؿاٍ دا١ُ٥ غرل  .7

 ٚاجملتُع  .
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ؼدٜد استٝادات ايطٛم ٚايؿٓاع١ ضٛا٤ استٝادات تدزٜب١ٝ أٚ  .5

 االستٝادات ايتهٓٛيٛد١ٝ أٚ اإلْتاد١ٝ .

تكدِٜ االقذلاسات اـاؾ١ بتٛدٝ٘ ايبشح ايعًُٞ ظاَع١ ب٢ٓ  .3

 ضٜٛـ مٛ استٝادات ايطٛم ٚايؿٓاع١ .

ٕٚ إمتاّ ايسبط بني اؾاَع١ نػـ املعٛقات اؿاي١ٝ اييت ؼٍٛ د .4

 ٚايؿٓاع١ ٚٚقع اؿًٍٛ يًتػًب ع٢ً ٖرٙ املعٛقات .

تطٜٛل ْتا٥ر َػسٚعات األعاخ ايع١ًُٝ ايتطبٝك١ٝ يًؿٓاع١  .5

ٚايكطاع اـاف ضٛا٤ احمل٢ً أٚ ايدٚيٞ  بايتٓطٝل َع اؾٗات 

 املطتؿٝد٠ ٚزؤضا٤ املػسٚعات ايبشج١ٝ .

ؿٓاع١ٝ يف قاؾع١ ب٢ٓ تدعِٝ ٚتؿعٌٝ ايتعإٚ بني املٓاطل اي .6

ضٜٛـ ، أٚ باحملاؾعات االػسٟ ٚبني اؾاَع١ َٔ ْاس١ٝ أػس٣ مما 

ٜطاِٖ يف تطٜٛس ايؿٓاع١ املؿس١ٜ ٚشٜاد٠ قدزتٗا ايتٓاؾط١ٝ 

ٚتطٜٛس ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚؼكٝل االضتؿاد٠ ايتطبٝك١ٝ يألعاخ 

 باؾاَع١ .

 تػذٝع ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا َٔ ٚإىل ايؿٓاع١ ٚاؾاَع١ . .7

كدّ املهتب َٔ ػالٍ اـدلا٤ املٛدٛدٜٔ باؾاَع١ ذ٣ٚ ٜ .8

ايتؼؿؿات املتٓٛع١ ٚاملؼتًؿ١ ٚٚسدات اؾاَع١ االضتػازات 

 ايؿ١ٝٓ ٚايتدزٜب١ٝ ملؼتًـ قطاعات ايؿٓاع١ .

 ٔحذح تًٕٚم ٔدعى انًشزٔعبد انجحخٛخيٓبو ( 6/4)
ألغساض تػذٝع ايبشح ايعًُٞ ٚؼؿٝص ايباسجني تكّٛ تًو ايٛسد٠ 

داز٠ ٚمتٌٜٛ ٚدعِ املػسٚعات ايبشج١ٝ ايتطبٝك١ٝ َٔ ؾٓدٚم بتٛيٞ إ

 -ايبشٛخ، بعباز٠ أػس٣ تٗدف تًو ايٛسد٠ إىل :
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تػذٝع ايعٌُ ايبشجٞ اؾُاعٞ عٔ طسٜل دعِ ايؿسم ايبشج١ٝ  .7

 املتُٝص٠.

ايتٛضع يف املػسٚعات ايبشج١ٝ اييت تتؿل َع أٚيٜٛات ايبشح  .5

 ايعًُٞ املكسز٠ َٔ ايٛشاز٠.

ح ايعًُٞ باؾاَع١ يف ػد١َ ايؿٓاع١ تؿعٌٝ دٚز ايبش .3

 ٚقطاعات اإلْتاز ٚاـدَات بايدٚي١.

 ؼؿٝص ايباسجني ٚدعِ ٚمتٌٜٛ ايبشٛخ املبتهس٠ املكد١َ َِٓٗ. .4

 درب َؿادز متٌٜٛ ػازد١ٝ يدعِ املػسٚعات ايبشج١ٝ. .5

 -ٚيف ضبٌٝ ذيو تكّٛ ايٛسد٠ بؿؿ١ أضاض١ٝ: .6

اـط١  بتشدٜد فاالت َػسٚعات ايبشٛخ ايتطبٝك١ٝ يف ق٤ٛ .7

 ايبشج١ٝ يًذاَع١ .

 ؼدٜد َٛاعٝد ايتكدّ يًُػسٚعات ايبشج١ٝ ٚاإلعالٕ عٓٗا. .8

اقذلاغ املٛاش١ْ اإلمجاي١ٝ ايتكدٜس١ٜ يتٌُٜٛ َػسٚعات ايبشٛخ  .9

ًٜا.  ضٓٛ

 ؼدٜد املػسٚعات املكبٛي١ ٚؾًكا يًُعاٜرل املٛقٛع١ٝ. .70

 ؽؿٝـ املٝصا١ْٝ املؼؿؿ١ يهٌ َػسٚع عجٞ. .77

 يًبد٤ بايتٓؿٝر.كاطب١ ايؿسٜل ايبشجٞ  .75

َتابع١ تٓؿٝر املػسٚعات ايبشج١ٝ ٚؾًكا يًذداٍٚ ايص١َٝٓ  .73

 يًتٓؿٝر.

 إعداد ايتكازٜس ايدٚز١ٜ عٔ تكدّ املػسٚعات ايبشج١ٝ. .74
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تطٜٛل ْتا٥ر َػسٚعات ايبشٛخ بايتٓطٝل َع اؾٗات  .75

 املطتؿٝد٠.

 تكِٝٝ َد٣ االضتؿاد٠ َٔ ْتا٥ر ايبشٛخ ايتطبٝك١ٝ. .76

ّ ايٛسد٠ بايال٥ش١ اـاؾ١ بٓعاّ إداز٠ ٚيتشكٝل تًو األٖداف تًتص

ٚمتٌٜٛ ٚدعِ املػسٚعات ايبشج١ٝ املٛاؾل عًٝٗا َٔ فًظ ايدزاضات ايعًٝا 

 .58/7/5070ٚفًظ اؾاَع١ بتازٜخ  78/7/5070ٚايبشٛخ بتازٜخ 

 رٕائش انجبيعخ  انُشز انعهًٗ ٔٔحذح  يٓبو(6/5) 
١ املٓٛط١ بايبشح َٔ أدٌ ؼكٝل َها١ْ َسَٛق١ يًذاَع١ باعتبازٖا اؾٗ

ايع٢ًُ ٚأدا٠ ؼؿٝص ايباسجني بٗا يتشكٝل ٖرٙ املها١ْ البد ٚإ تطع٢ داَع١ 

ب٢ٓ ضٜٛـ يتٓعِٝ َٓع١َٛ يًشٛاؾص املاد١ٜ ٚاألدب١ٝ يًباسجني بٗا عٔ 

طسٜل َٓض دٛا٥ص يتػذٝع ايعًِ ٚايبشح ٚاألبتهاز ٚاإلبداع ْٚكٌ 

عكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ايباسجني ايتهٓٛيٛدٝا اؾدٜد٠ ، ٚتأنٝدُا يًدٚز املِٗ أل

يف تطٜٛس ايعًُٝات ايتع١ًُٝٝ ٚايبشج١ٝ ٚػد١َ اجملتُع ٚتػذٝعًا 

يًُتُٝصٜٔ َِٓٗ ايرٜٔ أضُٗٛا بٓػاط ًَشٛظ يف تطٜٛس اؾاَع١ قًًٝا 

 ٚدٚيًٝا . ٚتػٌُ ٖرٙ اؾٛا٥ص ع٢ً ايٓشٛ األت٢ :

 إْػا٤ اؾٛا٥ص ايتػذٝع١ٝ . .7

 إْػا٤ اؾٛا٥ص ايتكدٜس١ٜ . .5

 ٛا٥ص ايتؿٛم ايع٢ًُ .إْػا٤ د .3

 انجٕائش انتمذٚزٚخ  -1

ٜتُجٌ اشلدف َٔ َٓض اؾٛا٥ص ايتكدٜس١ٜ ٖٛ تهسِٜ أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ 

ايرٜٔ ٜهٕٛ شلِ دٚز َتُٝص يف زؾع١ اؾاَع١ ٚايٛطٔ ، ٚقدَٛا مثس٠ أعُاشلِ 
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ٚػازبِٗ ٚػدلاتِٗ إلثسا٤ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ، ٚإْػا٤ املدزض١ ايبشج١ٝ ، 

 ُع ٚػد١َ اجملت

 رٕائش انتفٕق انعهًٗ  -2

ٜٓؿب ايػسض َٔ َٓض دٛا٥ص ايتؿٛم ايع٢ًُ يف تهسِٜ أعكا٤ ١٦ٖٝ 

ايتدزٜظ ايرٜٔ سككٛا إلاشات َتُٝص٠ يف فاالت ايبشح ايع٢ًُ ، ٚقدَٛا 

أعُاشلِ إلثسا٤ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚايبشج١ٝ ٚػد١َ اجملتُع باؾاَع١ ، 

 ١ .بٗدف اضتُساز ايتؿٛم ػالٍ سٝاتِٗ اؾاَعٝ

 انجٕائش انتشجٛعٛخ  -3

ٜسنص ايػسض َٔ َٓض اؾٛا٥ص ايتػذٝع١ٝ يف تهسِٜ أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ 

ايرٜٔ قاَٛا بدٚز ممٝص يف ايبشح ايع٢ًُ ، ٚقدَٛا أعُاشلِ إلثسا٤ ايع١ًُٝ 

ايتع١ًُٝٝ ٚايبشج١ٝ ٚػد١َ اجملتُع باؾاَع١ تػذٝعًا شلِ ع٢ً اضتُساز 

 ايعطا٤ ػالٍ سٝاتِٗ اؾاَع١ٝ .

 

 

 

 

 انُشز انعهًٙ انذٔنٙ:

 تتُجٌ ١َُٗ  ايٓػس ايعًُٞ ايدٚيٞ يف :
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اقذلاغ نٝؿ١ٝ مجع ايبشٛخ ايع١ًُٝ ٚتػذٝعٗا ْٚػسٖا ٚتٛشٜعٗا  .7

ع٢ً أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ باؾاَع١ ٚتبادشلا َع ايعًُا٤ ٚاشل٦ٝات 

 ايع١ًُٝ يف داػٌ ايبالد ٚػازدٗا

از فالت اإلغساف ع٢ً ايٓػس ايعًُٞ باؾاَع١ ٚايعٌُ ع٢ً إؾد .5

ع١ًُٝ َتؼؿؿ١ َتكد١َ يًبشح ايعًُٞ تتطِ بأْٗا ذات َعاٌَ 

 تأثرل ق٣ٛ.

ا اْػا٤ فالت ع١ًُٝ قه١ُ ؾ٢ اجملاالت املؼتًؿ١ ٚدعُٗ .3

  يالْكُاّ يدٚز ايٓػس ايعامل١ٝ

 ٔحذح  انتذرٚت ٔانًؤتًزاد  يٓبو(6/6)
اقذلاغ ػطط عكد َؤمتسات ْٚدٚات ع١ًُٝ ٚسًكات دزاض١ٝ يف  .7

ػازن١ ؾُٝا ٜعكد َٓٗا ػازز اؾاَع١ يف داػٌ ايبالد اؾاَع١ ٚامل

 ٚػازدٗا .

عٌُ أدٓد٠ ض١ٜٛٓ يًُؤمتسات اييت تعكد باؾاَع١ اعُااًل ملبدأ  .5

 ايتهاٌَ ؾُٝا بٝٓٗا .

 األضاض١ٝ ٚ ايتطبٝك١ٝ ٚقع ػط١ ايتدزٜب ؾ٢ فاالت ايعًّٛ .3

 ٚايعًّٛ االْطا١ْٝ يسؾع نؿا٠٤ أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٚعاِْٚٝٗ .

  انًعبيم ٔ األرٓشح انعهًٛخٔحذح   يٓبو(6/7)
 ػا٤ أٍٚ بٓو َعًَٛات َع١ًُٝ ع٢ً َطت٣ٛ اؾاَعات املؿس١ٜ.اْ .7

اْػا٤ ٚسد٠ َعتُد٠ يؿٝا١ْ َٚعاٜس٠ األدٗص٠ يتكًٌٝ ْؿكات  .5

 ايؿٝا١ْ ٚاملعاٜس٠ َٔ اـازز.

 اْػا٤ ٚسد٠ اْتاز يًصدادٝات ـد١َ اؾاَع١ ٚاجملتُع احملًٞ .3
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عد٠ بٝاْات ملتطًبات َعاٌَ اؾاَع١ ايبشج١ٝ املطا١ُٖ يف عٌُ قا .4

املؼتًؿ١ َٔ األدٗص٠ ٚاملطتًٗهات ٚطسسٗا يف ؾٛز َٓاقؿات 

 َٛسد٠ ع٢ً َطت٣ٛ اؾاَع١.

املطاعد٠ ع٢ً ايتطٜٛل ايعًُٞ يًذاَع١ َٔ ػالٍ ايتعسٜـ  .5

 باالَهاْٝات املع١ًُٝ املٛدٛد٠
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 انفصم انثبَي : يجهص إدارة انىحذة
 ئيص يجهص اإلدارةور

 انمسى األٔل : يجهس إدارح انٕحذح

  (7يبدح )

ٜهٕٛ يًٛسد٠  فًظ إداز٠ َطتكٌ ي٘ اشل١ُٓٝ ع٢ً ناؾ١ غ٦ْٛٗا  

ٚتؿسٜـ أَٛزٖا ٚاؽاذ ناؾ١ ايكسازات ايالش١َ يتشكٝل أٖداؾٗا .... ٜٚتِ 

ت٘ ٚادتُاعات٘ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ تػهٌٝ اجملًظ ٚؼدٜد َٗاَ٘ َٚط٦ٛيٝا

  : تػهٌٝ فًظ اإلداز٠أٚاًل 

 ( 8يبدح )
ٜتِ تػهٌٝ فًظ اإلداز٠ بكساز َٔ ز٥ٝظ اؾاَع١ نٌ ثالخ ضٓٛات 

 ٚذيو ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ :

  ع ز٥ٝظ اؾاَع١

 ز٥ٝطا 

 عًٝا ٚايبشٛخع ْا٥ب ز٥ٝظ اؾاَع١ يػ٦ٕٛ ايدزاضات اي

 عُدا٤ َٔ نًٝات اؾاَع١ ايع١ًُٝ ٚايٓعس١ٜ  2ع عدد 

 

 ْا٥با  

 أعكا٤

 عكًٛا   ملدٜس ايتٓؿٝرٟ يًٛسد٠ ع ا

( عكٛ َٔ أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ داػٌ اؾاَع١ املتُٝصٜٔ ٚذ٣ٚ 5ع عدد )

 اـدل٠ بايبشٛخ 

 

 

 عكٜٛٔ 
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  ثاًْٝا: َٗاّ َٚط٦ٛيٝات فًظ اإلداز٠

 ( 9يبدح )
 تٓعِ ادتُاعات فًظ إداز٠ ايٛسد٠ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ : 

سد٠ َس٠ ٚاسد٠ ع٢ً األقٌ جيتُع فًظ إداز٠ ايٛ ( :10/1يبدح )

نٌ غٗسٜٔ ٚنًُا دعت ايكسٚز٠ إىل ذيو بدع٠ٛ َٔ ز٥ٝط٘ أٚ بٓا٤ ع٢ً 

طًب ثًح أعكا٥٘ ٚؼدد ايطهستاز١ٜ َهإ ٚتازٜخ االدتُاع ايتايٞ ٚتٛد٘ 

ايدعٛات بػأْ٘ إىل األعكا٤ ... ٚيف نٌ َس٠ ال ٜهٕٛ االْعكاد ؾشٝشًا إال 

 عكٛز غايب١ٝ األعكا٤ .

تؿدز قسازات اجملًظ بأغًب١ٝ عدد اؿاقسٜٔ  :( 10/2يبدح )

ٚيًُذًظ إٔ ٜدعٛ ؿكٛز ادتُاعات٘ َٔ ٜس٣ االضتعا١ْ بِٗ َٔ ذ٣ٚ 

اـدل٠ يف فاٍ عٌُ ٚأْػط١ ايٛسد٠  دٕٚ إ ٜهٕٛ شلِ سل ايتؿٜٛت ع٢ً 

 ايكسازات ايؿادز٠ َٔ اجملًظ .

تهٕٛ ادتُاعات اجملًظ بؿؿ١ غؼؿ١ٝ ٚال جيٛش  : (10/3يبدح )

  اإلْاب١ يف اؿكٛز أٚ ايتؿٜٛت.ؾٝٗا 

ال جيٛش إٔ ٜهٕٛ يس٥ٝظ فًظ اإلداز٠ أٚ ألٟ عكٛ  ( :10/4يبدح )

َٔ أعكا٥ٗا َؿًش١ غؼؿ١ٝ َباغس٠ أٚ غرل َباغس٠ يف ايعكٛد اييت تدلَٗا 

ايٛسد٠ أٚ املػازٜع اييت تكّٛ بٗا أٚ يف أٟ فاٍ َٔ فاالت ْػاط٘ ، ٚيف 

ٝتعني إبالؽ اجملًظ بريو ٚاالَتٓاع عٔ ساي١ قٝاّ َجٌ ٖرٙ املؿًش١ ،  ؾ
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االغذلاى يف ايتؿٜٛت ع٢ً ايكسازات املتعًك١ بٗرٙ ايعكٛد أٚ املػازٜع َع 

 إثبات ذيو مبشكس ادتُاع اجملًظ .

جملًظ اإلداز٠ إ ٜػهٌ َٔ بني أعكا٥٘ ؾ١ٓ أٚ  : (10/5يبدح )

٠ ، أٚ بأدا٤ ١َُٗ قدد ٘أنجس ٜعٗد إيٝٗا بؿؿ١ َؤقت١ ببعض اػتؿاؾات

نُا جيٛش يًُذًظ تؿٜٛض ز٥ٝظ فًظ اإلداز٠ أٚ ْا٥ب٘ يف تطٝرل أعُاٍ 

 ايٛسد٠ بٓا٤ ع٢ً عسض املدٜس ايتٓؿٝر٣ .

تدٕٚ قاقس ادتُاعات اجملًظ ٚقسازات٘ ٚتٛؾٝات٘  ( :10/6يبدح )

يف قكس  ػاف ٜٛقع َٔ ز٥ٝظ اجملًظ ْٚا٥ب٘ ٚاملدٜس ايتٓؿٝرٟ َكسز 

 اجملًظ.

طتكٝاًل نٌ عكٛ ٜتؼًـ عٔ سكٛز ٜعتدل َ ( :10/7يبدح )

ادتُاعات اجملًظ ثالخ دًطات َتتاي١ٝ ٚضت دًطات َتؿسق١ ػالٍ ايعاّ 

 دٕٚ عرز ٜكبً٘ فًظ اإلداز٠ .

ال جيٛش يعكٛ فًظ اإلداز٠ إٔ ٜتكاق٢ أدسًا أٚ زاتبًا  ( :10/8يبدح )

َكابٌ عًُ٘ باجملًظ ٚيهٔ جيٛش إٔ ٜؿسف ي٘ بدٍ ضؿس َٚؿازٜـ اْتكاٍ 

ايٓؿكات ايؿع١ًٝ ايت٢ أْؿكٗا يف ضبٌٝ أدا٤ املٗاّ ٚاألعُاٍ ايت٢ نًـ َكابٌ 

بٗا اجملًظ ، نُا جيٛش ؾسف بدٍ سكٛز دًطات اجملًظ ٚايرٟ حيددٙ 

 دًطات ؾ٢ ايعاّ . 6فًظ اإلداز٠ ،  عد أقؿ٢ 
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 انمسى انخبَٙ

 أٔاًل : رئٛس يجهس اإلدارح

  (10يبدح )

 ٥اض١ فًظ إداز٠ ايٛسد٠.ٜتٛىل ز٥ٝظ داَع١ ب٢ٓ ضٜٛـ بؿؿت٘ ز

 حبًَٛب : يٓبو ٔيسئٕنٛبد رئٛس يجهس اإلدارح 

 َٗاّ َٚط٦ٛيٝات ز٥ٝظ فًظ اإلداز٠ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ :: ( 11/1يبدح )

 أالً  : يجهس االدارح 

  ٚقع ايطٝاضات ٚايًٛا٥ض املؼتًؿ١ بايػ٦ٕٛ ايع١ًُٝ ٚايؿ١ٝٓ ٚاملاي١ٝ

 ل ؾًطؿ١ اْػا٥ٗا .ؾ٢ سدٚد اٖداف ايٛسد٠ ٚاْػتطتٗا ٚؼكٝ

 . ّاعتُاد اؿطابات اـتا١َٝ ٚاملسنص املاىل ؾ٢ ْٗا١ٜ نٌ عا 

 . اعتُاد َػسٚع املٛاش١ْ ايتكدٜس١ٜ يًٛسد٠ 

  ٚقع قٛاعد َٓض االعاْات ٚاملهاؾأت َٚطا١ُٖ املسنص ؾ٢ ْؿكات

ايتُجٌٝ ؾ٢ املؤمتسات ٚاشل٦ٝات ايع١ًُٝ ٚنريو قٛاعد َٓض املهاؾأت 

الغساف ْٚؿكات ايطبع ٚايٓػس َٚا غاب٘ ذيو عٔ ايبشٛخ ٚايٓدب ٚا

ٚنريو َكابٌ سكٛز دًطات فًظ االداز٠ ٚايًذإ املؼتًؿ١ 

 ١ أٚ ع١ٝٓٝ ٜكذلسٗا َدٜس ايٛسد٠ َٚهاؾأت ايتدزٜظ ٚأ٣ َصاٜا ْكدٜ

 . اقذلاغ قبٍٛ اشلبات ٚايتدلعات ايت٢ تسد يًٛسد٠ ٚؼكل اٖداؾٗا 

 يػسنات ٚاشل٦ٝات اعتُاد االتؿاقات ايت٢ تدلّ َع االغؼاف ٚا

ٚايٓعُات احمل١ًٝ ٚاالد١ٝٓ ؾ٢ فاالت ْػاط ايٛسد٠ ٚتؿٜٛض 

َدٜس ايٛسد٠ ؾ٢ عكد االتؿاقٝات ايبشج١ٝ ٚاالضتػاز١ٜ ع٢ً إٔ 

 تعسض ع٢ً اٍٚ ادتُاع جملًظ االداز٠ .

  ايٓعس ؾ٢ ايتكازٜسز  ايدٚز١ٜ املكد١َ َٔ َدٜس ايٛسد٠ عٔ الاشات

 ايٛسد٠ ٚتابع١ ضرل ايعٌُ ب٘ .
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 ملٛاؾك١ ع٢ً متجٌٝ ايٛسد٠ ؾ٢ املؤمتسات ٚايٓدٚات االدتُاع١ٝ ا

ايع١ًُٝ ٚايكٝاّ بايصٜازات ايع١ًُٝ يًؼازز ٚتؿٜٛض ز٥ٝظ فًظ 

 االداز٠ ؾ٢ اعتُاد ذيو .

  املٛاؾك١ ع٢ً عكد االدتُاعات ٚايٓدٚات ٚاملؤمتسات ايع١ًُٝ ضٛا٤

 بايداػٌ أٚ باـازز.

 ٜدات ايت٢ تتذاٚش َدتٗا ثالخ اعتُاد عكٛد االجياز ٚايؿٝا١ْ ٚايتٛز

 ضٓٛات 

  َٔ ايٓعس ؾ٢ نٌ َا ٜس٣ ز٥ٝظ فًظ االداز٠ عسق١ ع٢ً اجملًظ

َطا٥ٌ تدػٌ ؾ٢ اػتؿاؾ٘ بٓا٤ ع٢ً ددٍٚ االعُاٍ املكذلغ َٔ 

 َدٜس ايٛسد٠ .

 حبًَٛب : رئٛس يجهس االدارح 

  ايذلػٝـ بايؿسف َٔ سؿ١ًٝ ايٓكد االدٓب٢ يًٛسد٠ ؾ٢ اٚد١

١ ٚذيو ؾُٝا ٜصٜد عٔ ايـ دٚالز أَسٜه٢ أٚ َا اْػطتٗا املؼتًؿ

 ٜعادشلا َٔ ايعُالت االد١ٝٓ األػس٣.

  اعتُاد املهاؾأت عٔ االعُاٍ ايت٢ تؤد٣ يًٛسد٠ بٓا٤ ع٢ً اقذلاغ َدٜس

 ايٛسد٠ .

  اعتُاد عكٛد االجياز ٚايؿٝا١ْ ٚايتٛزٜدات ايت٢ تصٜد عٔ ض١ٓ ٚال

 تتذاٚش ثالخ ضٓٛات .

 ْكد١ٜ َكابٌ ػدَات تؤد٣ يًٛسد٠  اعتُاد ؾسف ٚتط١ٜٛ َبايؼ

( د١ٝٓ ؾكط 300ٜٚتعرز تكدِٜ َطتٓدات عٓٗا ؾ٢ سدٚد )

ٚال جيٛش إ ٜصٜد فُٛع تًًو املبايؼ }ثالمثا١٥ د١ٝٓ ؾ٢ نٌ َس٠ {

 .}ؾكط ثالث١ ايـ د١ٝٓ {( 3000ؾ٢ ايط١ٓ ايٛاسد٠ ع٢ً )
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  اعتُاد ايعكٛد ٚاالتؿاقات ايت٢ تدلّ َع األغؼاف ٚايػسنات

ٚاملٓعُات احمل١ًٝ ٚاألدٓب١ٝ ؾ٢ اجملاالت املتؿ١ً بٓػاط  ٚاشل٦ٝات

 ايٛسد٠.

  اعتُاد َٝصا١ْٝ ايدلاَر ٚاملػسٚعات ايت٢ ٜعدٖا َدٜس ايٛسد٠

ٚتؿٜٛض َدٜس ايٛسد٠ يًؿسف َٓٗا ٚؾكًا يًكٛاعد املعتُد٠ طبكًا 

 ملكتكٝات األَٛز.

  ايتعٝني ٚايٓدب ٚايتعاقد ع٢ً ايٛظا٥ـ ايت٢ ؼتادٗا ايٛسد٠

ٜد َهاؾأ٠ ايعاًَني ٚايرٜٔ ٜؤدٕٚ ػدَات يًٛسد٠ بٓا٤ ع٢ً ٚؼد

 اقذلاغ َدٜس ايٛسد٠ َٚٛاؾك١ فًظ اإلداز٠.

  .متجٌٝ فًظ اإلداز٠ اَاّ ايػرل 

  تؿٜٛض ْا٥ب ز٥ٝظ فًظ اإلداز٠ َٚدٜس ايٛسد٠ ؾُٝا ٜساٙ ز٥ٝظ

 اجملًظ َٔ اػتؿاؾات.

  ٢ ناؾ١ ضًطات فًظ اإلداز٠ ؾتؿٜٛض ز٥ٝظ فًظ االداز٠ يف

إٔ تعسض ايكسازات  عًٞ ساي١ عدّ اْعكاد٠ اٚ ؾ٢ ساي١ ايكسٚز٠

ايت٢ ٜتؼرٖا ؾ٢ َجٌ ٖر٠ اؿاالت ع٢ً فًظ اإلداز٠ ؾ٢ أٍٚ 

 دًط١ ٜعكدٖا اجملًظ يًُٛاؾك١ عًٝٗا.

 . دع٠ٛ فًظ إداز٠ ايٛسد٠ يالْعكاد 

  إؾداز ايكسازات ايالش١َ ؿطٔ ضرل ايعٌُ بايٛسد٠ٚتؿسٜـ غ٦ْٛٗا

 ١ اييت ٜكسٖا فًظ اإلداز٠ .يف إطاز ايطٝاض

  اعتُاد ٚؾسف األدٛز ٚاملهاؾآت ٚاؿٛاؾص ٚاملكابٌ ايٓكد٣ عٔ اؾٗٛد

غرل ايعاد١ٜ ٚاألعُاٍ االقاؾ١ٝ يًعاًَني بايٛسد٠  بٓا٤ ع٢ً اقذلاغ 

 املدٜس ايتٓؿٝرٟ يًٛسد٠.
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 ّاالػتؿاؾات اييت ٜؿٛض ؾٝٗا َٔ قبٌ  ٚ ايكٝاّ بتٓؿٝر ناؾ١ املٗا

 فًظ اإلداز٠ .

انفصم انثبنث : شئىٌ انعبيهيٍ وانعبيهىٌ 
 ببنىحذة

 انقسى األول : شئىٌ انعبيهيٍ
 ( 11يبدح )

 تٓعِ األسهاّ ٚايكٛاعد ايعا١َ ايتاي١ٝ غ٦ٕٛ ايعاًَني بايٛسد٠ : 

 أٔاًل : أحكبو عبيخ 

 ( 12يبدح )
ٜكع فًظ اإلداز٠ ٖٝهال تٓعُٝٝا مبا ٜتؿل ٚطبٝع١ ٚأْػط١ ٚأٖداف  

بايٛسد٠ٚمبا حيكل ايكدز٠ ع٢ً احملاضب١ عٔ االلاشات ، َٚتطًبات ايعٌُ 

نُا ٜكع ددٍٚ تٛؾٝـ ٚتكِٝٝ ايٛظا٥ـ مبا ٜكُٔ ٚؾـ نٌ ٚظٝؿ١ 

 ٚؼدٜد َط٦ٛيٝاتٗا ٚغسٚط غػًٗا ٚاآلدس املكسز شلا .

 ( 13يبدح )
تكطِ ٚظا٥ـ ايٛسد٠ اىل )ٚظا٥ـ إغساؾ١ٝ ، ٚظا٥ـ ؾ١ٝٓ ٖٚٓدض١ٝ ،  

 ا٥ـ سسؾ١ٝ َٚعا١ْٚ( .ٚظا٥ـ إداز١ٜ   َٚاي١ٝ ، ٚظ

 

 ( 14يبدح )
ٜهٕٛ غػٌ ايٛظا٥ـ بايٛسد٠ عٔ طسٜل ايتعاقد ٚؾكا الستٝادات ايعٌُ 

 ايؿع١ًٝ ٚبٓا٤ ع٢ً عسض املدٜس ايتٓؿٝر٣ ٚاملٓطل ايعاّ .



33 
 

 

 

 ( 15يبدح )
ٜٓػأ يهٌ عاٌَ ًَـ ٜٛدع ؾٝ٘ عكد ايعٌُ ٚناؾ١ ايبٝاْات ٚاالٚزام  

ٝ٘ املالسعات املتعًك١ بعًُ٘ ٚايتكازٜس ٚاملعًَٛات اـاؾ١ بٗا نُا تٛدع ؾ

ايط١ٜٛٓ املكد١َ عٓ٘ ًَٚؿات ايتشكٝكات ايت٢ أدسٜت َع٘ ْٚتا٥ذٗا إ 

 ٚددت .

 

 ( 16يبدح )
َع َساعا٠ ايٓعاّ اير٣ ٜكع٘ فًظ االداز٠ ٜهٕٛ يس٥ٝظ فًظ  

االداز٠ إ ٜتعاقد بؿؿ١ َؤقت٘ َع اـدلا٤ املؿسٜني ٚاألداْب ؾ٢ املٗاّ أٚ 

املؤقت٘ ايت٢ تتطًب ػدلا٤ أٚ بعض ايطُات غرل َتٛاؾس٠ بايٛسد٠ :  األعُاٍ

نُا جيٛش ي٘ االضتعا١ْ ببعض ايعُاٍ بؿؿ١ َؤقت٘ يألعُاٍ ايعسق١ٝ أٚ 

املٛزل١ٝ ٚحيدد ؾ٢ ايعكد األدس أٚ  املهأؾا٠ تبعا ملطت٣ٛ اـدل٠ ٚٚؾكا 

 ؾدٍٚ األدٛز املعٍُٛ ب٘ بايٛسد٠  .

 ٕر ٔانجذالد حبًَٛب: تمزٚز انكفبٚخ ٔاألر

 ( 17يبدح )
ٜعتُد ز٥ٝظ فًظ االداز٠ ْعاَا بكٛاعد َٚعاٜرل ٚمناذز إعداد تكازٜس 

قٝاع نؿا١ٜ أدا٤ ايعاًَني بايٛسد٠ ٜٚكّٛ َدٜس ايٛسد٠ بتشدٜد عٓاؾس 

ايتُٝص أٚ أٚد٘ ايكؿٛز ايت٢ أدت إىل قعـ األدا٤ ٜٚتِ ػدٜد ايتعاقد َع 

يتكِٝٝ ، نُا ٜكّٛ ز٥ٝظ فًظ ايعاٌَ ؾ٢ ق٤ٛ َا تٓت٢ٗ ايٝ٘ عٓاؾس ا
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االداز٠ بتكِٝٝ اعُاٍ َدٜس ايٛسد٠ ٚتكدٜس نؿاٜت٘ ٚايعسض ع٢ً فًظ 

 اداز٠ ايٛسد٠  يًٓعس ؾ٢ اَس ػدٜد ايتعاقد َع٘ َٔ عدَ٘ .

 

  (18يبدح )

ٜطتشل ايعاٌَ ؾسف االدس احملدد ي٘ بعكد ايعٌُ احملسز َع٘ اعتبازًا  

سف ؾ٢ ْٗا١ٜ نٌ غٗس ٚع٢ً ايٓشٛ َٔ تازٜخ اضتالَ٘ ايعٌُ ، ٜٚتِ ايؿ

 املبني بايال٥ش١ املاي١ٝ املسؾك١ .

 ( 19يبدح )
تهٕٛ ايؿ٦ات ٚاألسهاّ اـاؾ١ ببدٍ ايطؿس َٚؿسٚؾات االْتكاٍ ايت٢  

تؿسف يًعاًَني تعٜٛكا شلِ عُا ٜٓؿكْٛ٘ ؾ٢ ضبٌٝ أدا٤ ٚظا٥ؿِٗ طبكا 

 يال٥ش١ بدٍ ايطؿس .

 ( 20يبدح )
ؾٗٛد غرل ايعاد١ٜ ٚاألعُاٍ اإلقاؾ١ٝ ايت٢ ٜطتشل ايعاٌَ َكابال عٔ ا 

ٜهًـ بٗا طبكا يًكٛاعد ٚايكٛابط ايت٢ ٜكعٗا ز٥ٝظ فًظ االداز٠ 

 املٓع١ُ يريو .

 ( 21يبدح )
تهٕٛ االػذلاعات ٚاملؿٓؿات ايت٢ ٜبتهسٖا ايعاٌَ اثٓا٤ اٚ بطبب تأد١ٜ  

َٔ ٚظٝؿت٘ ًَها يًذاَع١ اذا ناْت يتذازب أٚ عٛخ أٚ دزاضات نًـ بٗا 

ايٛسد٠ ، ٚؾ٢ مجٝع االسٛاٍ ٜهٕٛ يًعاٌَ اؿل ؾ٢ تعٜٛض َاد٣ ٜتٓاضب 

 َع ايعا٥د اير٣ سؿًت عًٝ٘ اؾاَع١ .

 حبنخًب : انزعبٚخ انصحٛخ ٔاإلربساد ٔٔارجبد انعبيهٍٛ 
)ْعاّ ايعاًَني املدْٝني بايدٚي١(  7978يط١ٓ  47طبكا يًكإْٛ زقِ 

 ٚايكٛاْني املعدي١ ي٘ . 7975( يط١ٓ 49قإْٛ تٓعِٝ اؾاَعات زقِ )



35 
 

  انقسى انثبَي : انعبيهىٌ ببنىحذة

تطتعني ايٛسد٠ يف أدا٤ أعُاشلا بعدد ناف َٔ ايعاًَني  ( :22يبدح )

املؤًٖني مبا ٜهؿٌ ؼكٝل أٖداؾ٘ ٜٚكِ اشلٝهٌ ايٛظٝؿ٢ يًٛسد٠  ايٛظا٥ـ 

 االضاض١ٝ ايتاي١ٝ َع اَها١ْٝ اقاؾ١ ٚظا٥ـ اػس٣ اذا دعت اؿاد١ :

 يذَش وحذح انتذسَت وانًؤتًشاد. -8 ش انتُفُزٌ نهىحذح .انًذَ-1

 . انعهًُخ يذَش وحذح انًعبيم واألرهضح -9 انًذَش اإلداسٌ نهىحذح . -2

يذَش وحذح االعتشبساد و سثظ  -3

 انجحىث ثبنصُبعخ.

 أخصبئً شئىٌ يبنُخ . -10

يذَش وحذح دعى وتًىَم  -4

 انًششوعبد .

سَذاد  أخصبئٍ انًشتشَبد وانتى -11

 وانًخبصٌ .

يذَش وحذح رىائض انزبيعخ وانُشش  -5

 انعهًٍ .

 انغكشتبسَخ .  -12

يذَش وحذح انتعبوٌ انذونٍ وانعاللبد -6

 انخبسرُخ

 أخصبئً انعاللبد انعبيخ . -13

 

يذَش وحذح دعى االثتكبس و ثشاءاد -7

 االختشاع .

 

 انًذٚز انتُفٛذ٘ نهٕحذح .

 

 ( 23يبدح )
دٜس تٓؿٝر٣ يتؿسٜـ غ٦ٕٛ ايٛسد٠ تعٌُ ؼت إغساف ٜهٕٛ يًٛسد٠ َ 

 ْا٥ب ز٥ٝظ اؾاَع١ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ .
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 : ( 24/1يبدح )

ٜهٕٛ َدٜس َط٦ٛاًل عٔ تٓؿٝر ناؾ١ ايكٛاعد ٚايٓعِ ٚايكسازات اـاؾ١ 

بايٛسد٠ ٚٚقع ايطٝاضات ايتٓؿٝر١ٜ اييت متجٌ ايسقاب١ ايؿشٝش١ ؼت 

 ًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ ٚع٢ً األػـ :إغساف ْا٥ب ز٥ٝظ اؾاَع١ ي

  تؿسٜـ ايػ٦ٕٛ املاد١ٜ ٚاي١َٝٛٝ يًٛسد٠ ٚاؽاذ ناؾ١

اإلدسا٤ات ايتٓؿٝر١ٜ ٚؾكا يًٛا٥ض ايٛسد٠ ٜٚهٕٛ َط٦ٛال أَاّ 

فًظ اإلداز٠ عٔ ناؾ١ أعُاي٘ ٚتؿسؾات٘ ... ٜٚتُتع بهاؾ١ 

 ايؿالسٝات ايهاؾ١ٝ ملصاٚي١ أعُاي٘ .

 ٚعات املكبٛي١ ) َايٝا ٚؾٓٝا ( األغساف ع٢ً َٚسادع١ املػس

 ٚاـاؾ١ ظاَع١ ب٢ٓ ضٜٛـ َٔ دٗات ايتٌُٜٛ املؼتًؿ١ .

 . االغساف املاىل ٚايؿ٢ٓ ع٢ً ايٛسدات ايؿسع١ٝ 

  تٛقٝع االتؿاقٝات بني ايٛسد٠ ٚبني اؾٗات احمل١ًٝ ٚاإلق١ًُٝٝ

 ٚايدٚي١ٝ بعد ايعسض ع٢ً فًظ االداز٠ .

 فًظ االداز٠ ٚايكٝاّ  االعداد ٚايتذٗٝص ٚايدع٠ٛ الدتُاعات

 بأعُاٍ َكسز اجملًظ َٚتابع١ تٓؿٝر قسازات فًظ االداز٠ .

  اعداد ٚؾٝاغ١ املكذلسات اـاؾ١ بتٓؿٝر بعض املػسٚعات

اـاؾ١ بٓػاطات ايٛسد٠ ٚايعٌُ ع٢ً دًب املٛازد املاي١ٝ ٚاملاد١ٜ 

ؾ٢ غإٔ تٓؿٝر ٖر٠ املػسٚعات ٚتكدميٗا اىل ز٥ٝظ فًظ 

 ٢ً اجملًظ العتُادٖا .االداز٠ يعسقٗا ع

  اجياد قٓٛات  االتؿاٍ َع ايػسنات ٚاملؿاْع ٚايتٓطٝل َع

اؾٗات اؿه١َٝٛ ٚغرل اؿه١َٝٛ العداد اـطط ايط١ٜٛٓ 

ايتٓؿٝر١ٜ يدلاَر ايػسان١ ٚتكدميٗا يٓا٥ب ز٥ٝظ اجملًظ 
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يدزاضتٗا َٚٔ ثِ تكدميٗا يس٥ٝظ فًظ االداز٠ اير٣ ٜتٛىل 

عتُادٖا ... نُا ٜتٛىل تٓؿٝرٖا عسقٗا ع٢ً فًظ االداز٠ ال

 بعد اقسازٖا .

  ؼدٜح ٚتطٜٛس اضًٛب ايعٌُ باْػط١ ايٛسد٠ يتؿعٌٝ دٚزٙ ؾ٢

ؼكٝل االٖداف املؼطط١ ي٘ ٚتٛؾرل اسدخ املعًَٛات 

 ٚاالسؿا٥ٝات املتؿ١ً بأْػطت٘ .

  االغساف ع٢ً دزاض١ ٚعح ايبٝاْات ٚايتكازٜس املاي١ٝ َع اعداد

ْػط١ ايٛسد٠ ايالشّ عسقٗا ع٢ً فًظ ايتكازٜس ايدٚز١ٜ عٔ ا

 االداز٠ مبا ٜهؿٌ اؽاذ ايكسازات ايؿشٝش١ ؾ٢  ايٛقت املٓاضب .

  ؼدٜد استٝادات ايٛسد٠ َٔ ايعُاي١ املطًٛب١ َتك١ُٓ ْٛع١ٝ

ايعُاي١ ، سذِ ايعٌُ ، ضاعات ايعٌُ ٚٚادبات َٚط٦ٛيٝات نٌ 

ػٌ ٚظٝؿ١ ٚاؽاذ ادسا٤ات ايتعٝني ٚؾكا يكٛاعد ٚاغذلاطات غ

 ايٛظٝؿ١ .

  ِاالغساف ع٢ً ناؾ١ ايعاًَني بايٛسد٠ َٚسادع١ اعُاشل

ٚايتشكل َٔ ايتصاَِٗ مبشددات ادا٤ ايعٌُ ٚقٝاضات االلاش 

 ٚاعداد ْعاّ قبط سكٛز ايعاًَني ٚاْؿساؾِٗ .

  اعتُاد املهاؾات ٚاؿٛاؾص يًعاًَني املُٝصٜٔ َٔ ز٥ٝظ فًظ

 االداز٠  .

 عُاٍ اؾسد يالؾٍٛ ٚاـصا٥ٔ .االغساف ايدا٥ِ ٚاملطتُس ع٢ً ا 

  االغساف ع٢ً اجملُٛع١ ايدؾذل١ٜ ٚضال١َ ايدٚز٠ املطتٓد١ٜ

يًشطابات املاي١ٝ ٚايتأند َٔ ضالَتٗا ٚادسا٤ات ايتأَني 

 مبؼتًـ اْٛاع٘ .
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  االغساف ع٢ً اعداد َػسٚع املٛاش١ْ ايط١ٜٛٓ يًٛسد٠ َٚػسٚع

َع ْا٥ب  َٝصاْٝت٘ ٚسطاب٘ اـتا٢َ ٚتكدِٜ املػسٚعات بايتٓطٝل

ز٥ٝظ فًظ االداز٠ َٚٔ ثِ تكدمي١ يس٥ٝظ فًظ االداز٠ 

 يًعسض ع٢ً فًظ االداز٠ القسازٖا ٚاعتُادٖا .

  َٔ ايكٝاّ مبا ٜطٓد ايٝ٘ َٔ اعُاٍ اػس٣ مماث١ً ٜهًـ بٗا

فًظ اداز٠ ايٛسد٠ ؼت إغساف ْا٥ب ز٥ٝظ اؾاَع١ 

 يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ .
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 أحكبو عبيتانفصم األول :
  (24يبدح )

تعتدل قسازات فًظ االداز٠ ؾ٢ غإٔ تٓعِٝ بعض ايكٛاعد املاي١ٝ ٚاحملاضب١ٝ 

 دص٤ا ال ٜتذصا َٔ ٖر٠ ايال٥ش١ َٚهُال السهاَٗا .

 ( 25يبدح )
ي١ٝ ٚاملدٜس  ايتٓؿٝر٣ يًٛسد٠ َط٦ٛي١ٝ تٓؿٝر ٜتٛىل َط٦ٛىل ايػ٦ٕٛ املا

َٚساقب١ تطبٝل اسهاّ ٖر٠ ايال٥ش١ ٚمجٝع ايكسازات ايتٓؿٝر١ٜ اـاؾ١ بٗا 

 نُا تهٕٛ َط٦ٛي١ عٔ َساقب١ تطبٝل ايكٛاعد املاي١ٝ املكسز٠ .

 ( 26يبدح )
 تهٕٛ املٛازد املاي١ٝ يًٛسد٠ َٔ املؿادز االت١ٝ : 

 ١ ٚنًٝات اؾاَع١.َا خيؿـ شلا َٔ اداز٠ اؾاَع .7

َكابٌ اـدَات  ايؿ١ٝٓ ٚايتطٜٛك١ٝ ٚاالضتػازات ايت٢ تؤدٜٗا  .5

 ايٛسد٠ يًػرل ؾ٢ ْطام ؼكٝل اٖداؾٗا .

 عا٥د تٓعِٝ املؤمتسات ٚايدٚزات ايتدزٜبٝ٘. .3

 سؿ١ اؾاَع١ َٔ املػسٚعات ايبشج١ٝ اـازد١ٝ.  .4

عا٥د َػسٚع ايٛقـ ايبشج٢ يًبشح ايع٢ًُ ٚايعا٥د َٔ اضتجُازات  .5

 َٛاي٘ اٚ َػازٜع٘ االْتاد١ٝ ٚاـد١َٝ .ا

 ؾٛا٥د ايٛدا٥ع يد٣ ايبٓٛى . .6

ايتدلعات ٚاشلبات ٚاالعاْات ايت٢ ٜكسٖا فًظ االداز٠ ٚمبا ال  .7

 ٜتعازض َع اغساقٗا .

 ا٣ َٛازد اػس٣ ٜكسٖا فًظ االداز٠ ٚمبا ٜتؿل َع اٖداف ايٛسد٠ . .8
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 ( 27يبدح )
 بٓٛد االْؿام : 

 ادٛز َٚهاؾأت ٚسٛاؾص .. .7

 ؿسٚؾات ٚبدالت  ذات ؾ١ً بعٌُ ايٛسد٠ ٚادازتٗا ايؿسع١ٝ  .َ .5

 َهاؾأت اؾٛا٥ص ٚاملطابكات . .3

 دعِ ٚمتٌٜٛ املػسٚعات . .4

 دعِ املؤمتسات ٚايدٚزات ايتدزٜب١ٝ ٚ ٚزؽ ايعٌُ.  .5

 دعِ اجملالت ايع١ًُٝ يًذاَع١ . .6

 . أٟ بٓٛد اْؿام اػس٣ َتعًك١ بايٛسد٠ ٜٚكسٖا فًظ االداز٠ .7

 ( 28يبدح )
ًظ اداز٠ ايٛسد٠ بكبٍٛ اشلبات ٚاملٓض ٚاشلداٜا ٚاإلعاْات ايت٢ خيتـ ف

تكدّ يًٛسد٠  ٚمبا ال ٜتعازض َع أٖداؾٗا ... ٚجيٛش جملًظ االداز٠ تؿٜٛض 

 ز٥ٝظ اجملًظ ؾ٢ قبٛشلا.

 ( 29يبدح)
 ٜهٕٛ يًٛسد٠ سطاب ػاف اٚ أنجس َطتكٌ بايبٓو املسنص٣ .

 ( 30يبدح )
 ملسادع١ ايكٛا٥ِ املاي١ٝ يًٛسد٠ . ٜعني ز٥ٝظ اؾاَع١ َساقب سطابات

  (31يبدح )

ٜكّٛ َساقب اؿطابات بؿشـ َٚسادع١ سطابات ايٛسد٠ ٚايكٛا٥ِ املاي١ٝ 

 عٔ ايط١ٓ  املع١ٝٓ ٚتكدِٜ تكسٜس املسادع١ .
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 ( 32يبدح )
تتشدد َهاؾأ٠ َساقب اؿطابات مببًؼ حيددٙ ز٥ٝظ فًظ اإلداز٠ تؿسف 

 ؾ٢ اؾاَع١ . ي٘ مبذسد اعتُاد تكسٜس املسادع١

 ( 33يبدح )
ٜكع فًظ االداز٠ ايكٛاعد املٓع١ُ الدا٤ اـدَات ٚاالعُاٍ ايت٢ ػسٜٗا 

 ايٛسد٠ ؿطاب ايػرل .

 ( 34يبدح )
تبدا ايط١ٓ املاي١ٝ يًٛسد٠ َٔ اٍٚ غٗس ٜٛيٝٛ ٚتٓت٢ٗ ؾ٢ ْٗا١ٜ غٗس ْٜٛٝٛ 

 َٔ ايط١ٓ   ايتاي١ٝ .

 انفصم انثبَي : انًىازَت انتخطيطيت

  ( 35يبدح )

تعد االداز٠ اؿطاب١ٝ بايٛسد٠ قبٌ بدا١ٜ نٌ ض١ٓ َاي١ٝ بٛقت ناف 

َػسٚعا يًُٛاش١ْ ايتؼطٝط١ٝ يًعسض ع٢ً فًظ االداز٠ ٜٚساع٢ تٛشٜع 

املٛاش١ْ ع٢ً غٗٛز ايط١ٓ املاي١ٝ يٝتِ ع٢ً اضاض٘ تكِٝٝ ايٛسد٠َٔ ػالٍ 

٢ ٜتِ عسقٗا ْتا٥ر ايتٓؿٝر ايؿع٢ً ْٚتا٥ر االعُاٍ ٚقا١ُ٥ ايٛسد٠ املايٝ٘ ايت

 دٚزٜا ع٢ً فًظ االداز٠ .

 ( 36يبدح )
ميطو اػؿا٢٥ ايػ٦ٕٛ املاي١ٝ بطذٌ ػاف يًتدؾكات ايٓكد١ٜ ايداػ١ًٝ 

ٚاـازد١ٝ ٚمبا ٜطُض باعداد قا١ُ٥ ايتدؾكات ايٓكد١ٜ يًٛسد٠ ٚايت٢ متهٓٗا 

 َٔ ضداد ناؾ١ املطتشكات ؾ٢ َٛاعٝد اضتشكاقٗا ٚؼؿٌٝ اٜساداتٗا .
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 ( 37يبدح )
كّٛ اػؿا٢٥ ايػ٦ٕٛ املاي١ٝ َٚسادع اؿطابات باعداد َسنصَاىل ؾع٢ً ٜ

نٌ ثالث١ غٗٛز َكازْا مبا تكُٓت٘ املٛاش١ْ ايتؼطٝط١ٝ عٔ ْؿظ ايؿذل٠ 

ٚبٝإ اٚد٘ االػتالف ٚاضباب ذيو ٚاالقذلاسات املكد١َ ؾ٢ ٖرا ايػإٔ ٚذيو 

 يًعسض ع٢ً فًظ اداز٠ ايٛسد٠ .

 انفصم انثبنث : انصرف وانتحصيم
 انقسى االول : احكبو عبيت

 (  38يبدح )
جيب اضتٝؿا٤ ناؾ١ املطتٓدات االؾ١ًٝ ٚايتجبت َٔ ؾش١ ٚضال١َ مجٝع 

 املدؾٛعات بؿٛزٖا املؼتًؿ١ ٚايتأند َٔ عدّ ضابك١ ايؿسف .

 ( 39يبدح )
اعتُاد طًبات ايؿسف ، ٚ تطًُٝٗا يًُط٦ٍٛ املاىل يٝتِ قٝدٖا ؾ٢ ايدؾاتس  

 املؼتؿ١ .

 ( 40يبدح )
جيب ػتِ مجٝع َطتٓدات ايؿسف اٚ ايتط١ٜٛ مبا ٜؿٝد ذيو ٚنرا ايتأغرل  

ع٢ً اذٕٚ تٛدٝ٘ ايكٝد مبا ٜؿٝد ايكٝد ؾ٢ ايدؾاتس يتالؾ٢ تهساز اضتعُاٍ 

 املطتٓدات ؾ٢ ايؿسف اٚ ايكٝد ؾ٢ ايدؾاتس .

 ( 41يبدح )
ٜهٕٛ ايؿسف بػٝهات مبٛدب اذْٚات ايؿسف االؾ١ًٝ ٚجيٛش إ ٜهٕٛ  

ؾ٢ سدٚد املؿسٚؾات ايٓجس١ٜ املسبٛط شلا عٗد ْكد١ٜ ، ٚجيب ايؿسف ْكدا 

اضتٝؿا٤ مجٝع اؾٍٛ املطتٓدات ايت٢ تؤند ؾش١ مجٝع  قبٌ ايؿسف
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املدؾٛعات ايتأند َٔ عدّ ضابك١ ايؿسف ، ٜٚهٕٛ اػؿا٢٥ ايػ٦ٕٛ املاي١ٝ 

 ٖٛ املؼتـ باؾداز ايػٝهات ٚتطًُٝٗا .

 ( 42يبدح )
ايدزاضات ايعًٝا بايتٛقٝع ع٢ً  ايػٝهات  ٜكّٛ ز٥ٝظ فًظ االداز٠ اٚ ْا٥ب 

تٛقٝعا اٚال ٜٚكّٛ َٓدٚب ٚشاز٠ املاي١ٝ بايتٛقٝع ع٢ً ايػٝهات ٚاملعاَالت 

 املؿسؾ١ٝ عٔ ايٛسد٠ تٛقٝعا ثاْٝا .

 ( 43يبدح )
ٜهٕٛ ؾسف املهاؾآت ألعكا٤ ايًذإ ٚايعاًَني بايٛسد٠يف سدٚد االعتُادات  

 املدزد١ شلرٙ األغساض .

 ( 44يبدح )
جيٛش ايتؿسٜض بؿسف َبايؼ مبطتٓدات بدٍ ؾاقد غسط َعسؾ١ أضباب ؾكد 

املطتٓدات األؾ١ًٝ يتشدٜد املط٦ٛي١ٝ ٚايتأند َٔ ؾش١ عدّ ضابك١ 

ايؿسف ٚايتشكٝل ؾٝٗا إذا اقتك٢ األَس ٚتسؾل أٚزام ايتشكٝل َع 

 َطتٓدات ايؿسف اؾدٜد٠ . ٜٚتِ ايؿسف بٓا٤ ع٢ً َٛاؾك١ ز٥ٝظ اجملًظ .

  (45يبدح )
جيٛش يس٥ٝظ فًظ اإلداز٠ اعتُاد ؾسف أٚ تط١ٜٛ َبايؼ بدٕٚ َطتٓدات 

ْعرل َؿسٚؾات يًعالقات ايعا١َ َٚا غاب٘ ذيو يف سدٚد االعتُادات 

 املؼؿؿ١ شلرا ايػسض يف َٝصا١ْٝ ايٛسد٠.

 ( 46يبدح )
ِبػإٔ تٓعِٝ املٓاقؿات  98يط١ٓ  89ٜتِ تطبٝل أسهاّ ايكإْٛ زقِ  

 ايتٓؿٝر١ٜ ٚتعدٜالتٗا ع٢ً ناؾ١ أعُاٍ ايٛسد٠ .ٚاملصاٜدات ٚال٥شت٘ 
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 ( 47يبدح )
تطسٟ أسهاّ ال٥ش١ املؼاشٕ اؿه١َٝٛ ٚتعدٜالتٗا ع٢ً مجٝع األعُاٍ  

 املؼص١ْٝ اـاؾ١ بايٛسد٠ .

 ( 48يبدح )
تعتدل أَٛاٍ ٚممتًهات ايٛسد٠  ايجابت١ ٚاملٓكٛي١ أَٛااًل عا١َ . ٜٚطسٟ  

كسازات املتعًك١ باألَٛاٍ ايعا١َ ٚتؤٍٚ بػأْٗا أسهاّ ناؾ١ ايكٛاْني ٚاي

 ًَهٝتٗا يًذاَع١ يف ساي١ اْتٗا٤ ايػسض َٔ إْػا٤ ايٛسد٠ .

   (49يبدح )

ؽكع سطابات ٚأعُاٍ ايٛسد٠  يتؿتٝؼ ٚزقاب١ ٚشاز٠ املاي١ٝ ٚاؾٗاش 

املسنصٟ يًُشاضبات ٚناؾ١ األدٗص٠ ايسقاب١ٝ األػس٣ ، ٚع٢ً ايكا٥ُني 

 طتٓدات ٚايبٝاْات اييت تطًبٗا تًو األدٗص٠ .بايعٌُ ب٘ تكدِٜ ناؾ١ امل

 انقسى انثبَي : صرف أجىر و يرتببث انعبيهيٍ
 ( 50يبدح )

دٓٝ٘ )أيـ  7500ٜؿسف َهاؾأ٠ غٗس١ٜ يًُدٜس ايتٓؿٝرٟ بٛاقع 

 800نُا ٜؿسف ملدٜسٟ ايٛسدات َهاؾأٙ غٗس١ٜ بٛاقع ٚمخطُا١٥ دٓٝ٘(

 غٗسًٜا. د١ٝٓ )مثُٓا١٥ دًٓٝٗا(

 ( 51يبدح )
ٕٛ املهاؾآت ايػٗس١ٜ يًعاًَني بايٛسد٠ بكساز َٔ ز٥ٝظ فًظ اإلداز٠ ته 

 باقذلاغ َٔ املدٜس ايتٓؿٝرٟ بعد َٛاؾك١ ْا٥ب ز٥ٝظ اجملًظ  .
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 ( 52يبدح )
ٜطتشل ايعاٌَ أدسٙ اعتبازًا َٔ تازٜخ تطًُ٘ ايعٌُ ٜٚتِ ايؿسف يف ْٗا١ٜ  

يف ايّٝٛ ايطابل نٌ غٗس ، ٚإذا ٚاؾل تازٜخ ايؿسف ّٜٛ عط١ً ؾٝتِ ايؿسف 

 عًٝ٘ .

 انقسى انثبنث :صرف انفىاتير وانًستخهصبث 
 ( 53يبدح )

ٜتِ ؼسٜس طًب ايؿٛاترل ٚاملطايبات ٚاملطتؼًؿات ٜٚسؾل ب٘ ناؾ١ 

املطتٓدات املؤٜد٠ يًؿسف َٔ قبٌ أػؿا٥ٞ ايػ٦ٕٛ املاي١ٝ ٜٚتِ َسادعت٘ 

 ّ ايؿسف .مبعسؾ١ َسادع سطابات ايٛسد٠ثِ اعتُادٙ َٔ َدٜس ايٛسد٠إلمتا

 انقسى انرابع : صرف انًطبنببث انخبرجيت
 ( 54يبدح )

 ٜتِ ؾسف املطايب١ اـازد١ٝ بإسد٣ ايطسم اآلت١ٝ : 

ؾتض اعتُاد َطتٓدٟ يف أسد ايبٓٛى املعتُد٠ يف ايداػٌ أٚ اـازز يؿاحل  -أ

 املٛزد طبكًا يػسٚط ايتعاقد .

عٓٗا ؾسف َبايؼ ايتشٜٛالت ملكاب١ً تٛزٜدات أٚ ػدَات أدٜت َٚطتشل  -ب

 َكابٌ إٜؿاٍ أٚ ؾاتٛز٠ مبذسد تكدميٗا .

ؾتض اعتُاد عادٟ ٜتِ ايؿسف َٓ٘ عٓد تكدِٜ ايؿٛاترل ؾكط دٕٚ بٛايـ  -ز

 ايػشٔ .

ٚعٓد ايتط١ٜٛ ٜساع٢ اضتٝؿا٤ ناؾ١ املطتٓدات املؤٜد٠ يًؿسف ٚؾكًا  -د

 إلدسا٤ات ايؿسف .
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 ( 55يبدح )
ات املطتٓد١ٜ اـازد١ٝ ست٢ ٚيٛ مي٢ً ؿطاب ايدا٥ٓني ق١ُٝ االعتُاد 

ناْت ع١ًُٝ تٛزٜد نٌ أٚ بعض األؾٓاف تكع يف ايط١ٓ املاي١ٝ ايتاي١ٝ َت٢ 

 ناْت ايعكٛد اـاؾ١ بٗا تكك٢ بؿتض االعتُاد بايهاٌَ .

 

 انقسى انخبيص : انسهفت انًستذيًت وانًؤقتت
 أٔاًل : انسهفخ انًستذًٚخ

 ( 56يبدح )
املؿسٚؾات اييت ال تتشٌُ بطبٝعتٗا إدسا٤ات  تعد ايطؿ١ً املطتدمي١ ملٛاد١ٗ

 ايؿسف ايعاد١ٜ ، ٜٚكُٔ أال تتذاٚش ايؿسؾ١ٝ ايٛاسد٠ َٓٗا أيؿٞ دٓٝ٘ .

 ( 57يبدح )
ٜسػـ بؿسف ضًؿ١ َطتدمي١ بٓا٤ً ع٢ً طًب َٔ َدٜس ايٛسد٠ٜكدّ 

يس٥ٝظ فًظ اإلداز٠ ٜٚتِ ؾسؾٗا باضِ َٔ حيددٙ َدٜس ايٛسد٠، 

% يف األضبٛع األػرل 75املٓؿسف َٓٗا إىل ٚتطتعاض ايطؿ١ً نًُا ٚؾٌ 

َٔ نٌ غٗس ، أٚ تط٣ٛ يف ْٗا١ٜ ايط١ٓ املاي١ٝ ٚبٛزٚد َا تبك٢ َٓٗا إىل 

ػص١ٜٓ اؾاَع١ ٜٚسؾل مجٝع أذٕٚ ايؿسف ملسادعتٗا قبٌ االضتعاق١ 

 . ٚايتط١ٜٛ

  (58يبدح )

 ٜهٕٛ اػتؿاف ايذلػٝـ بؿسف ايطًؿ١ املطتدمي١ ع٢ً ايٛد٘ ايتايٞ :

 دٓٝ٘ . 5000اَع١ أٚ َٔ ٜؿٛق٘ يف سدٚد َبًؼ ز٥ٝظ اؾ
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 ( 59يبدح )
ٜطسٟ ع٢ً َٔ ٜطٓد إيٝ٘ بطًؿ١ َطتدمي١ ْعاّ ايتأَني إذا شادت ايطًؿ١  

دٓٝ٘ ، ٚؽكع ايطًؿ١ يًذسد ايدٚزٟ املؿاد٧ َس٠ ع٢ً األقٌ  5000ع٢ً 

١ْٝٛ يف ايػٗس َع إدسا٤ املطابك١ َع املكٝد بايدؾذل ، َع اؽاذ اإلدسا٤ات ايكاْ

 بايٓطب١ يًعذص أٚ ايصٜاد٠ .

 ( 60يبدح )
تكٝد املبايؼ املٓؿسؾ١ َٔ ايطًؿ١ املطتدمي١ بأؾٌ قُٝتٗا قبٌ أٟ  

 اضتكطاعات َٓٗا ست٢ ميهٔ اـؿِ ع٢ً سطابات املٝصا١ْٝ بأؾٌ املبايؼ .

 حبًَٛب : انسهفخ انًؤلتخ

 ( :61يبدح )
ًظ االداز٠ ٜهٕٛ ايذلػٝـ بؿسف ايطًؿ١ املؤقت١ مبٛاؾك١ ز٥ٝظ ف 

ملٛاد١ٗ َتطًبات ذات قسٚز٠ عاد١ً ٚيف األسٛاٍ اييت ٜتعرز ؾٝٗا ايؿسف 

 بايطسٜل ايعادٟ .

 ( 62يبدح )
ٜتِ تكدِٜ طًب ٚإذٕ ؾسف ايطًؿ١ املؤقت١ َع بٝإ ايػسض املطًٛب َٔ 

أدً٘ ايطًؿ١ ٚؼدٜد َٔ ايعاٌَ ايرٟ تؿسف ي٘ ٚاملد٠ ايالش١َ ٚزد املتبكٞ 

كُٔ املطتٓدات تعٗدًا بتط١ٜٛ ايطًؿ١ ػالٍ َد٠ بدٕٚ ؾسف ٚع٢ً إٔ تت

 قدد٠ َع عدّ تهساز ؾسف ايطًؿ١ يرات ايػسض .

 ( 63يبدح )
ال جيٛش ايذلػٝـ بؿسف أنجس َٔ ضًؿ١ َؤقت١ يف ذات ايٛقت يػؼـ  

ٚاسد. ٚإذا اقتك٢ األَس ذيو ؾع٢ً ايػؼـ املسػـ ي٘ بايطًؿتني تط١ٜٛ 

 ؾٛز اْتٗا٤ ايػسض َٓٗا . اتَُٗٓٗا ع٢ً سد٠ ٚتكدِٜ َطتٓدا سطاب نٌ
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  (64يبدح )

ع٢ً أػؿا٥ٞ ايػ٦ٕٛ املاي١ٝ إَطاى ضذٌ ملتابع١ َا ٜؿسف َٔ ضًؿ١ َؤقت١ 

َتكًُٓا تٛازٜخ َساسٌ ايعٗد٠ ٚايذلػٝـ بٗا ٚإؾدازٖا َٚتابعتٗا 

ٚتطٜٛتٗا ، ٚتكدِٜ إقساز بإْٗا٤ ق١ُٝ ؾاسب ايطًؿ١ مبذسد اضتالّ 

 تٗا َع َسادع اؿطابات .املطتٓدات املؤٜد٠ يًؿسف َٚسادع

 ( 65يبدح )
ٜساع٢ تط١ٜٛ ايطًؿ١ املطتدمي١ ٚاملؤقت١ قبٌ ْٗا١ٜ ايط١ٓ املاي١ٝ دٕٚ تأػرل  

 ٚإال ٚدب اؽاذ اإلدسا٤ات ايكا١ْْٝٛ قد املتطبب يف ايتأػرل .

 انقسى انسبدش  : انقىائى انًبنيت

 ( 66يبدح )
عسض ع٢ً فًظ ٜعد َسنص َايٞ يًٛسد٠ غٗسًٜا ٚنٌ ثالث١ أغٗس ٜٚ 

اإلداز٠ ملٓاقػت٘ ٚإبدا٤ ايسأٟ ؾٝ٘ ٜٚكُٔ يًُسنص املايٞ يًذاَع١ عٔ ذات 

ايؿذل٠ ، نُا ٜعد اؿطاب اـتاَٞ يف ْٗا١ٜ نٌ ض١ٓ َاي١ٝ ، ٜٚعسض ع٢ً 

فًظ اإلداز٠ متٗٝدًا يًعسض ع٢ً فًظ اؾاَع١ يًُٛاؾك١ عًٝ٘ ، ع٢ً 

َٞ يًُسنص َع إٔ ٜتكُٔ اؿطاب اـتاَٞ يًذاَع١ اؿطاب اـتا

 االيتصاّ باملٛاعٝد ٚايكٛاعد احملدد٠ مبٓػٛز إعداد اؿطابات اـتا١َٝ .

 ( 67يبدح )
َٛاؾا٠ قطاع اؿطابات اـتا١َٝ نٌ ثالث١ أغٗس بهػـ َسؾل باالضتُاز٠  

ع غ اـاؾ١ ب٘ َٛقـ اؿطاب إٜسادًا َٚؿسٚؾًا ٚايسؾٝد يف بدا١ٜ  75

ـ اؿطاب ايبٓو ٚاـاف ْٚٗا١ٜ نٌ ؾذل٠ َع إزؾام ؾٛز٠ َٔ نػ

 بايٛسد٠.
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  (68يبدح )

ِبػإٔ تٓعِٝ اؾاَعات ٚال٥شت٘  7975يط١ٓ  49تطبل أسهاّ ايكإْٛ زقِ  

ِبػإٔ املٛاش١ْ ايعا١َ  7978يط١ٓ  53ايتٓؿٝر١ٜ ٚتعدٜالت٘ ، ٚايكإْٛ زقِ 

بػإٔ  7973يط١ٓ  70يًدٚي١ ٚال٥شت٘ ايتٓؿٝر١ٜ ٚتعدٜالت٘ ، ٚايكإْٛ زقِ 

ط١ ايعا١َ يًت١ُٝٓ االقتؿاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ َٚتابع١ تٓؿٝرٖا ، إعداد اـ

ِبػإٔ ْعاّ ايعاًَني املدْٝني بايدٚي١  7978يط١ٓ  47ٚايكإْٛ زقِ 

بػإٔ  7980يط١ٓ  777ٚال٥شت٘ ايتٓؿٝر١ٜ ٚتعدٜالت٘ ، ٚايكإْٛ زقِ 

قسٜب١ ايدَػ١ بػإٔ قسٜب١ ايدَػ١ ٚال٥شت٘ ايتٓؿٝر١ٜ ٚتعدٜالت٘ ، 

بػإٔ احملاضب١ اؿه١َٝٛ ٚال٥شت٘    7987يط١ٓ  757ِ ٚايكإْٛ زق

بتعدٌٜ بعض أسهاّ ايكإْٛ  5006يط١ٓ  739ايتٓؿٝر١ٜ ، ٚايكإْٛ زقِ 

بػإٔ ايكسا٥ب ع٢ً  5005يط١ٓ  97، ٚايكإْٛ زقِ  7987يط١ٓ  757

بػإٔ  7998يط١ٓ  89ايدػٌ ٚال٥شت٘ ايتٓؿٝر١ٜ ٚتعدٜالت٘ ٚايكإْٛ زقِ 

ت ٚال٥شت٘ ايتٓؿٝر١ٜ ٚتعدٜالت٘ ، ٚايال٥ش١ املاي١ٝ املٓاقؿات ٚاملصاٜدا

يًُٛاش١ْ ٚاؿطابات ، ٚال٥ش١ املؼاشٕ اؿه١َٝٛ ٚتعدٜالتٗا ، ٚتطبٝل أسهاّ 

 ايكٛاْني ٚايًٛا٥ض ايعا١َ ؾُٝا مل ٜسد بػأْ٘ ْـ ػاف يف ٖرٙ ايال٥ش١ .

 ( 69َاد٠ )

ت٘ ٜعٌُ بٗرا ايكساز اعتبازًا َٔ قساز فًظ داَع١ ب٢ٓ ضٜٛـ ظًط

 . 56/6/5075املٓعكد٠ يف
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 لٕاعذ اختٛبر أفضم عالة يجتكزٍٚ
 

 إٔ ٜهٕٛ ايطايب ًَتشكا بأسد نًٝات داَع١ بين ضٜٛـ 

 إٔ ٜهٕٛ األبتهاز ذٚ ؾا٥د٠ ع١ًُٝ ٚ تهٓٛيٛد١ٝ 

 ٠ اػذلاع َٔ أنادمي١ٝ ايبشح ايعًُٞإٔ ٜهٕٛ ساؾال ع٢ً بسا٤ 

 

 لٕاعذ اختٛبر أفضم ثحج ٔأفضم رسبنخ يبرستٛز ٔ دكتٕراِ

 أٔال: لٕاعذ اختٛبر أفضم ثحج 
 

 ٟإٔ ٜهٕٛ ايبشح ذٚ َعاٌَ تأثرل 

 إ ٜهٕٛ املتكدّ ي٘ دٚز ؾعاٍ  يف ايبشح 

  ايٓػس يف ف١ً ع١ًُٝ دٚي١ٝ قه١ُ 

 إٔ ٜهٕٛ ايبشح تطبٝكًٝا 

 َ ٓػٛزا يف ايجالث١ األعٛاّ األػرل٠ ايطابك١ إٔ ٜهٕٛ ايبشح

 يإلعالٕ .

  إٔ ٜهٕٛ عٓٛإ املؤيـ يًبشح املكدّ يٌٓٝ اؾا٥ص٠ داَع١ بين

 ضٜٛـ.

 اال ٜهٕٛ قد تكدّ بايبشح يٌٓٝ اؾا٥ص٠ يف ايط١ٓ ايطابك١ 
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 حبًَٛب: لٕاعذ اختٛبر أفضم رسبنخ يبرستٛز ٔ دكتٕراِ
 

 طترل ٚ ايدنتٛزاٙ يف عدد األعاخ املٓػٛز٠ َٔ زضاي١ املاد

 فالت عامل١ٝ

 تكدِٜ َا ٜجبت املعاٌَ ايتأثرلٟ شلرٙ األعاخ 

  إٔ تهٕٛ ايبشٛخ َٓػٛز٠ يف ايجالث١ األعٛاّ األػرل٠ ايطابك١

 يإلعالٕ .

  َٔ إٔ ٜهٕٛ عٓٛإ املؤيـ )املتكدّ يًذا٥ص٠( يف األعاخ املٓػٛز٠

 ايسضاي١ داَع١ بين ضٜٛـ

 اؾا٥ص٠ يف ايط١ٓ ايطابك١اال ٜهٕٛ قد تكدّ بايسضاي١ ي ٌٝٓ 

 انتمذو نجٕائش انجبيعخ انتشجٛعٛخ ٔانتفٕق ٔانتمذٚزٚخ

 انشزٔط انٕارت تٕافزْب فٙ انًتمذو

 أٔاًل: شزٔط عبيخ : 

   ال جيٛش ايتكدّ ألنجس َٔ دا٥ص٠ َٔ دٛا٥ص اؾاَع١ يف ذات

 ايعاّ.

  َٔ ٜػذلط يف األعاخ اييت ٜتكدّ بٗا ايعكٛ يٌٓٝ أٟ دا٥ص٠

اؾاَع١ أال ٜهٕٛ قد ضبل ٚإٔ تكدّ بٗا يًشؿٍٛ عًٞ دٛا٥ص 

 دا٥ص٠ أػسٟ َٔ اؾٛا٥ص 

  ّالجيٛش ملٔ تكدّ ؾٛا٥ص اؾاَع١ يف ايعاّ املاقٞ إٔ ٜتكد

ؾا٥ص٠ أع٢ً قبٌ َسٚز ثالخ ضٓٛات ع٢ً األقٌ نُا ال جيٛش 

 ايتكدّ يٓؿظ اؾا٥ص٠ َستني
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 داَع١  ٜطتبعد َٔ ايتكِٝٝ األعاخ اييت عٓٛإ املتكدّ ؾٝٗا

  أػس٣ غرل داَع١ بين ضٜٛـ.

 حبًَٛب: شزٔط انتمذو نجٕائش انجبيعخ انتشجٛعٛخ

 ٜعاًَا 40ضٔ املتكدّ عٔ  دال ٜص 

 .إٔ ٜهٕٛ قد ضاِٖ بإْتاز عًُٞ َتُٝص باضِ داَع١ بين ضٜٛـ 

  ٌإ ال ٜتكُٔ االْتاز ايع٢ًُ اْتادًا ضبل يًُتكدّ إ سؿ

  اَع١ اٚ ػازدٗامبٛدب١ع٢ً ٣ذا٥ص٠ ق١ًٝ اػس٣ ضٛا٤ َٔ اؾ

 

 حبنخًب: شزٔط انتمذو نجٕائش انجبيعخ انتفٕق
 

 .ٜٔإٔ ٜهٕٛ املتكدّ َٔ بني األضاتر٠ أٚ األضاتر٠ املطاعد 

 .إٔ ٜهٕٛ قد ضاِٖ بإْتاز عًُٞ َتُٝص باضِ داَع١ بين ضٜٛـ 

  ٘أال ٜتكُٔ اإلْتاز ايعًُٞ إْتادًا ضبل يًُتكدّ إٔ سؿٌ مبٛدب

 َٔ اؾاَع١ أٚ ػازدٗا . ع٢ً دا٥ص٠ ق١ًٝ أػس٣، ضٛا٤

 

 راثعًب: شزٔط انتمذو نجٕائش انجبيعخ انتمذٚزٚخ
بايٓطب١ ؾٛا٥ص اؾاَع١ ايتكدٜس١ٜ ٜتِ ايذلغٝض عٔ طسٜل ايهًٝات 

سٝح تسغض نٌ ن١ًٝ َسغض ٚاسد ؾكط  غطاب ززلٞ طبكا 

 يًػسٚط اآلت١ٝ:

  ٕإٔ ٜهٕٛ املتكدّ َٔ بني ايطاد٠ األضاتر٠ ظاَع١ بين ضٜٛـ، ٚأ

ٕٛ قد أَك٢ مخظ ضٓٛات ع٢ً األقٌ ظاَع١ بين ضٜٛـ يف ٜه

 دزد١ أضتاذ.
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  إٔ ٜهٕٛ قد ضاِٖ يف تطٜٛس اؾاَع١ عًًُٝا ٚأنادميًٝا ٚػد١َ

اجملتُع باضِ داَع١ بين ضٜٛـ ، ٚي٘ َدزض١ ع١ًُٝ ٚعج١ٝ 

 َتُٝص٠ ٚ ي٘ إلاش يف املٛاقع ايكٝاد١ٜ.

 ( أٚ دا٥ص٠ أال ٜهٕٛ قد ضبل ي٘ اؿؿٍٛ ع٢ً دا٥ص٠ َبازى )ايٌٝٓ

 ايدٚي١ ايتكدٜس١ٜ

 

 

 إرـــــزاءاد انتمـــذو

  ٜتِ اإلعالٕ يد٣ نًٝات اؾاَع١ عٔ ايتكدّ يٌٓٝ دٛا٥صٖا بعد

عكد استؿاٍ عٝد ايعًِ ٚتهسِٜ ايؿا٥صٜٔ باؾٛا٥ص ؾ٢ ايعاّ 

 ايطابل  

  ٜتِ تكدِٜ  املطتٓدات املطًٛب١ يٛسد٠ ايٓػس باؾاَع١ 

 د ايبشٛخ َسادع١ ًَـ املتكدّ يف داز٠ املؼتؿ١  مبعٗتتٛىل اإل

ق٤ٛ ايال٥ش١ اييت تٓعِ ايػسٚط ايٛادب تٛاؾسٖا يف املتكدّ 

 َٚتطًبات ايتكدّ ٚذيو ػالٍ اضبٛع َٔ تازٜخ ايتكدّ .

  ىل عدّ قبٍٛ ًَـ املتكدّ ٜتِ إيف ساي١ ٚدٛد أٟ أضباب تؤد٣

ازداع املًـ إىل املتكدّ الضتهُاٍ ٚإعداد املًـ ٚؾكًا يًُطًٛب 

 َازع َٔ ْؿظ ايعاّ 37د٠ تكدمي٘ ػالٍ اضبٛع اػس قبٌ عاإٚ

  ٜتِ عسض املًؿات املكبٛي١ ع٢ً املهتب ايؿين يًُسادع١ ٚاعداد

تؿٛز عٔ تػهٌٝ ؾ١ٓ ايتشهِٝ يهٌ ًَـ يف ق٤ٛ ؽؿـ 

 املتكدّ متٗٝدًا يًعسض ع٢ً فًظ اؾٛا٥ص.
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 دبعد ٚزٚد ْتا٥ر ايتشهِٝ ٜتِ عسقٗا ع٢ً املهتب ايؿين ال عدا 

ٜس ؾ٢ٓ عٔ ْتا٥ر احملهُني ٚاملسغشني يٌٓٝ دٛا٥ص اؾاَع١ تكس

 متٗٝدًا يًعسض ٚاالعتُاد َٔ فًظ اؾٛا٥ص ٚفًظ اؾاَع١

  ال جيٛش ألٟ َتكدّ إٔ ٜطًع ع٢ً تكازٜس املتشٓني ألٟ ضبب بعد

 اعالٕ ايٓتٝذ١ ضٛا٤ا سؿٌ عًٞ اؾا٥ص٠ أّ مل حيؿٌ عًٝٗا.

 ّبأٟ ْٛع َٔ االتؿاٍ االتؿاٍ باملُتشٓني ال جيٛش ألٟ َتكد 

 يجبالد ٔ عذد انجٕائش 

لًُخ  انًزبل عذد َىع انزبئضح

 انزبئضح
 ( انعهىو األعبعُخ1 5 طالة يجتكشٍَ

 ( انعهىو انصُذنُخ1 

 ( انعهىو انهُذعُخ1

 ( انعهىو انطجُخ1

 االرتًبعُخ( انعهىو اإلَغبَُخ و1

2000 

أفضم سعبنخ 

 يبرغتُش

 ( انعهىو األعبعُخ1 5

 و انصُذنُخ( انعهى1 

 ( انعهىو انهُذعُخ1

 ( انعهىو انطجُخ1

 االرتًبعُخ( انعهىو اإلَغبَُخ و1

2000 

أفضم سعبنخ 

 دكتىساح

 انعهىو األعبعُخ (1 5

 ( انعهىو انصُذنُخ  1

 ( انعهىو انهُذعُخ1

 ( انعهىو انطجُخ1

 ( انعهىو اإلَغبَُخ واالرتًبعُخ1

2000 

 ( انعهىو األعبعُخ 1 5 أفضم ثحج

 و انهُذعُخ( انعهى1

 ( انعهىو انطجُخ1

 ( انعهىو انصُذنُخ 1 

 ( انعهىو اإلَغبَُخ واالرتًبعُخ1

200 
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 عذد انجٕائش 

الؾكٌ زضاي١ ( دٛا٥ص 5)( دٛا٥ص الؾكٌ طالب َبتهسٜٔ ٚ 5متٓض اؾاَع١ )

( دٛا٥ص الؾكٌ عح ٚ 5دنتٛزا٠ ٚ)الؾكٌ زضاي١  ( دٛا٥ص5َادطترل ٚ )

دٛا٥ص تكدٜس١ٜ ؾ٢ اٟ َٔ  3(دٛا٥ص تؿٛم ٚ 5( دٛا٥ص تػذٝع١ٝ ٚ)5)

 اجملاالت االت١ٝ نُا ٖٛ َبني باؾدٍٚ.

 

 

 

 

 

 

ربئضح انزبيعخ 

 انتشزُعُخ

 ( انعهىو األعبعُخ 1 5

 ( انعهىو انهُذعُخ1

 ( انعهىو انطجُخ1

 ( انعهىو انصُذنُخ 1 

 ( انعهىو اإلَغبَُخ واالرتًبعُخ1

4000 

ربئضح انزبيعخ 

 نهتفىق

 هىو األعبعُخ ( انع1 5

 ( انعهىو انهُذعُخ1

 ( انعهىو انطجُخ1

 ( انعهىو انصُذنُخ 1 

 ( انعهىو اإلَغبَُخ واالرتًبعُخ1

5000 

ربئضح انزبيعخ 

 انتمذَشَخ

 انهُذعُخو  ( انعهىو األعبعُخ1 3

 وانصُذنُخ ( انعهىو انطجُخ1

 و انتشثىَخ ( انعهىو اإلَغبَُخ واالرتًبعُخ1

10000 
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 يتغهجبد انتمذو

 بيخيتغهجبد ع

 ؾٛزتإ ؾٛتٛغساؾٝتإ سدٜجتإ. 

 تتكُٔ َا ًٜٞ: (CD)ًَؿات َع اضطٛا١ْ َدف١  3عدد 

 ( اضتُاز٠ ايتكدّ ٚؾكًا يًُٓٛذز املعد يريو ع٢ً املٛقع اإليهذلْٚٞ يًذاَع١ 7

 (  ايطرل٠ ايرات١ٝ يًُتكدّ َعتُد٠ َٔ ايه5١ًٝ

 ايه١ًٝ          ( غٗاد٠ ػدل٠ أٚ بٝإ بايتدزز ايٛظٝؿٞ يًُتكدّ َعتُد٠ َٔ 3

(  قا١ُ٥ َعتُد٠ *َٔ ايه١ًٝ يألعاخ ايع١ًُٝ املٓػٛز٠ أٚ املعتُد٠ يًٓػس 4

دٚيًٝا يًُتكدّ َٚدزدًا بٗا تبعٝت٘ ؾاَع١ بين ضٜٛـ  )ال ٜتكُٔ 

Posters   ٚأAbstract  ٜٔأٚ ايٓػس باملؤمتسات ايدٚي١ٝ(، ٜٚٛقض قس

 نٌ عح ايبٝاْات اآلت١ٝ:

- Citation index اي١يًُك -  Impact Factor  يًُكاي١-   

ISSNايذلقِٝ ايدٚيٞ يًُذ١ً املٓػٛز٠ بٗا املكاي١ 

 ٢ٜٚساع٢ َا ًٜ    §

 Thomsonَٔ َٛقع  Impact factorإٔ ٜهٕٛ اضتؼساز  -أ       

  Scopusَٔ َٛقع  Citation Indexإٔ ٜهٕٛ اضتؼساز  -ب      

 ٢ً ايدزد١ املكسز٠ شلُايف ساي١ عدّ اضتؼساز أ ٚ ب ال حيؿٌ ع -ز       

ٚؾ٢ ساٍ ثبٛت عدّ دق١ ايبٝاْات املكد١َ ضٝتِ اضتبعاد أٚزام املتكدّ   -      

 يٌٓٝ اؾا٥ص٠ بعد املسادع١ َٔ املهتب ايؿين مبسنص ايبشٛخ .
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( ػالٍ اـُظ ضٓٛات Full Paper(  تكدِٜ ايبشٛخ املٓػٛز٠ دٚيًٝا )5

 ايطابك١ يتازٜخ ايتكدّ يتًو اؾٛا٥ص .

–قا١ُ٥ َعتُد٠ باملدزض١ ايع١ًُٝ تتكُٔ اضتشداخ فاٍ عجٞ   (6
 بسا٠٤ اػذلاع .. اخل  -إْػا٤ َعاٌَ ددٜد٠ -َػسٚعات عج١ٝ

قا١ُ٥ َعتُد٠ باملػسٚعات ايبشج١ٝ ايتطبٝك١ٝ ) نباسح أضاضٞ اٚ (  7

َػازى  ( َتكُٔ د١ٗ ايتٌُٜٛ ٚاؾٗات املطتؿٝد٠ بٗا َا ٜؿٝد ايتٛضع 

 ػسٚعات أٚ ايٓتا٥ر ايتطبٝك١ٝ ايكاب١ً يًتطٜٛل.ايتطبٝكٞ شلرٙ امل

 قا١ُ٥ َعتُد٠ باإلغساف ع٢ً ايسضا٥ٌ ايع١ًُٝ. (  8

قا١ُ٥ باملؤمتسات ٚٚزؽ ايعٌُ ايدٚي١ٝ اييت مت املػازن١ بٗا نُتشدخ (  9

 اٚ َكاٍ َٓػٛز . Posterأٚ َػازى ببشح أٚ 

ٚاالْكُاّ قا١ُ٥ َعتُد٠ باملػازن١ يف اؾُعٝات ايع١ًُٝ ايدٚي١ٝ ( 70

 شل٦ٝات ْػس دٚي١ٝ ٚدٚز٠ بٗا 

 قا١ُ٥ باملؤيؿات َٔ غرل نتب ايتدزٜظ ) َعاععدا اؾا٥عص٠ ايتػذٝعٝعع١ (( 77

قا١ُ٥ َعتُد٠ بأْػط١ تطٜٛس ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ )ْعاّ ضاعات   (75

اؾٛد٠ ٚاالعتُاد ( ٚػد١َ قا٥ُع٘   –بساَر َطتشدث١  –َعتُد٠ 

عع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ع٢ً َطتع٣ٛ ) ايدٚيععع١ َعتُعدٙ بأْػط١ ػدَع١ اجملتُ

 ايه١ًٝ ( . -اؾععاَع١  –اؿعع٢  –احملاؾععع١  –

ؼت٣ٛ ع٢ً ْطؼ١ إيهذل١ْٝٚ ؾُٝع األٚزام  (CD)أضطٛا١ْ َدف١   (73

 املطًٛب١ يًتكدّ أل٣ دا٥ص٠ َٔ دٛا٥ص اؾاَع١

َٔ األٚزام ٚ Photocopies) ( ٚ ثالخ ؾٛز٠ )hard copy( أؾٌ )74

 تٓدات ايطايـ ذنسٖا املط
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 إقـــــــــرار

اقر أنا / 
...............................................................................................................

................... 
 ................................في مجال  ......................المتقدم لجائزة الجامعة 

 ...............لعام
ة وأن المستندات المقدمة لنيل الجائزة بياناتها صحيحة و قد اطمعت عمى شروط التقدم لمجائز 

ينطبق عميها كافة ما ورد من شروط وفى حالة اتضاح عدم انطباق الشروط يسقط حقي في 
 الترشيح لمجائزة .

 ............................................ ادم المتقدم :   
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 ٛف انُشزيكبفبءد االثحبث انًُشٕرح ٔتكبن

 أاًل يكبفبءاد االثحبث انًُشٕرح :

 ٜتِ ؾسف َهاؾا٤ات يألعاخ املٓػٛز٠ ايت٢ تتٛؾس ؾٝٗا ايػسٚط ايتاي١ٝ :

  إ ٜهٕٛ ايبشح َٓػٛز ؾ٢ ف١ً عامل١ٝ قه١ُ ٚشلا َعاٌَ تاثرل٣

  JCR (orISI) Table of Thomson Reutersؾ٢ 

 داَع١ ب٢ٓ ضٜٛـ  إ ٜهٕٛ عٓٛإ املؤيـ يًبشح املكدّ يٌٓٝ اؾا٥ص٠ 

  إ ال ٜهٕٛ قد  تكدّ بايبشح يًشؿٍٛ ع٢ً املهاؾا٠٤ اسد املػازنني

 َٔ داَع١ ب٢ٓ ضٜٛـ 

 إ ٜتِ ػؿِ سؿ١ املػازنني ؾ٢ ايبشح َٔ اؾاَعات االػس٣ 

  تطبٝل ايكٛاعد ايت٢ ٚاؾل عًٝٗا فًظ اؾاَع١ ٚاملٓع١ُ يؿسف

  املهاؾا٤ات ؾ٢ االعٛاّ ايطابك١

 نُشز حبًَٛب : تكبنٛف ا

ٜتِ ؾسف تهايٝـ ايٓػس يالعاخ املٓػٛز٠ ايت٢ تتٛاؾس ؾٝٗا ايػسٚط ايتاي١ٝ 

ٍ: 

  إ ٜهٕٛ ايبشح َٓػٛز ؾ٢ ف١ً عامل١ٝ قه١ُ ٚشلا َعاٌَ تاثرل٣

  JCR (orISI) Table of Thomson Reutersؾ٢ 

  إ ٜهٕٛ عٓٛإ املؤيـ يًبشح املكدّ يٌٓٝ اؾا٥ص٠ داَع١ ب٢ٓ ضٜٛـ 

  تكدّ بايبشح يًشؿٍٛ ع٢ً املهاؾا٠٤ اسد املػازنني  إ ال ٜهٕٛ قد

 َٔ داَع١ ب٢ٓ ضٜٛـ 

  دٚالز يًُؤيـ َس٠ ٚاسد٠ ضًٜٓٛا  500إ ٜتِ ؾسف َا ٜٛاش٣ 
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 يجالد انجبيعخ انذٔنٛخ ٔ األلهًٛٛخ

 يجهخ ربيعخ ثُٙ سٕٚف نهعهٕو األسبسٛخ ٔ انتغجٛمٛخ  (1

Beni-Suef University Journal of Basic and Applied 

Science 

و َخضع   Elsevierو هٍ يزهخ تبثعخ نذاس انُشش انعبنًُخ انغُفُُش 

انُشش فُهب نهمىاعذ انًعهُخ عهً يىلع انًزهخ فٍ انغُفُُش  و هى 

www.ees.elsevier.com/bjbas/ 

ISSN: 2314-8535 (Print) 

ISSN: 2314-8543 (Online) 

 

 يجهخ انًحبسجخ ٔ انًزارعخ إلتحبد انجبيعبد انعزثٛخ (2

 Association of Arab University Journal 

of Accounting and Auditing (AUJAA) 

أَشؤد انًزهخ ثبنتعبوٌ ثٍُ ربيعخ ثٍُ عىَف و اتحبد انزبيعبد  

 انعشثُخ  و َخضع انُشش فُهب نهمىاعذ انًعهُخ فٍ انًزهخ.

http://commbsu.blogspot.com/2013/12/aujaa-

2013_30.html  

ISSN: 2314-4793 (Print) 

http://www.ees.elsevier.com/bjbas/
http://www.ees.elsevier.com/bjbas/
http://commbsu.blogspot.com/2013/12/aujaa-2013_30.html
http://commbsu.blogspot.com/2013/12/aujaa-2013_30.html
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ISSN: 2314-4807 (Online) 

 

انًجهخ انذٔنٛخ نجبيعخ ثُٙ سٕٚف نهعهٕو اإلَسبَٛخ ٔ  (3

 اإلرتًبعٛخ 

BSU International Journal of Humanities and 

Social Sciences (BSU-IJHSS) 

http://www.ijhssnet.com/  

ISSN 2220-8488 (Print) 

ISSN 2221-0989 (Online) 

و َخضع انُشش فُهب نهمىاعذ انًعهُخ فٍ انًزهخ.   

 

 يجهخ انتعهٛى عٍ ثعذ ٔ انتعهٛى انًفتٕح (4

Journal of distance learning and open learning 

أَشؤد انًزهخ ثبنتعبوٌ ثٍُ ربيعخ ثٍُ عىَف و اتحبد انزبيعبد 

 انعشثُخ  و َخضع انُشش فُهب نهمىاعذ انًعهُخ فٍ انًزهخ.

ISSN 2314-8160 

 

 

 

http://www.ijhssnet.com/
https://sites.google.com/site/dlearningjournal/home


65 
 

 

 

 

 

 

 

 

نظمة للعمل داخل القواعد الداخلية امل

 وحدة دعم ومتويل املشروعات البحثية 

 

 

 

 



 66 

 مقدمة  1.1

ؼسف داَع١ ب٢ٓ ضٜٛـ ع٢ً َطاٜس٠ ايتكدّ ايع٢ًُ عٔ طسٜل تػذٝع 

ايبشح ايع٢ًُ ٚؼؿٝص ايباسجني يف اؾاَع١ يإلزتكا٤ باؾاَع١ . ٚيف ضبٌٝ 

 -ذيو قاَت إداز٠ اؾاَع١  باآلت٢ :

 . اعتُاد ال٥ش١ ؾٓدٚم ايبشٛخ 

  اعتُاد ال٥ش١ دٛا٥ص اؾاَع١ )ايتُٝص ٚايتؿٛم ٚايتكدٜس١ٜ

 ٚايتػذٝع١ٝ(.

 . َهاؾآت ايباسجني يف ايٓػس ايع٢ًُ يف اجملالت ايع١ًُٝ ايدٚي١ٝ 

 .املٛاؾك١ ع٢ً تػهٌٝ ؾ١ٓ أداز٠ ايبشٛخ 

 املٛاؾك١ ع٢ً تػهٌٝ ١٦ٖٝ اضتػاز١ٜ يًبشح ايع٢ًُ . 

ر٣ ٜتؿل َع أٚيٜٛات ٚشاز٠ ٚاضتهُااًل يتشكٝل ٖدف دعِ ايبشح ايع٢ًُ اي

ايبشح ايع٢ًُ ٜٚتطل َع سٌ َػهالت اجملتُع ايعاىل ٚٚشاز٠  ايتعًِٝ

ٚايب١ٝ٦ٝ احملٝط١ ٜكذلغ ْعاّ إلداز٠ ٚمتٌٜٛ ٚدعِ املػسٚعات ايبشج١ٝ 

 ايتطبٝك١ٝ َٔ اؾاَع١ )ؾٓدٚم ايبشٛخ( .

 تؿعٌٝ دٚز ؾ١ٓ إداز٠ ايبشٛخ ٚاشل١٦ٝ االضتػاز١ٜ يًبشٛخ  1.2

يًبشٛخ باإلقاؾ١ إىل  االضتػاز١ًٜظ اؾاَع١ ع٢ً تػهٌٝ اشل١٦ٝ ٚاؾل ف

. ٚيف اػاٙ تؿعٌٝ األٖداف ايت٢ تطع٢ إىل  5070ؾ١ٓ ايبشٛخ يف ابسٌٜ 

تػذٝع ٚدعِ املػسٚعات ايبشج١ٝ ايتطبٝك١ٝ باؾاَع١ ٜكذلغ أقاؾ١ 

 -األٖداف ايتاي١ٝ يًذ١ٓ ايبشٛخ :
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 ايؿسم ايبشج١ٝ املتُٝص٠ .تػذٝع ايعٌُ ايبشج٢ اؾُاع٢ عٔ طسٜل دعِ 

 ايتٛضع يف املػسٚعات ايت٢ تتؿل َع أٚيٜٛات ايبشح ايع٢ًُ يٛشاز٠ ايتعًِٝ

 ايبشح ايع٢ًُ يف اجملتُع .ٚشاز٠  ٚ ايعاىل 

 اإلْتازتؿعٌٝ دٚز ايبشح ايع٢ًُ باؾاَع١ يف ػد١َ ايؿٓاع١ ٚقطاعات 

 ٚاـدَات بايدٚي١ .

 َِٓٗ . ١بتهس٠ املكدَؼؿٝص ايباسجني ٚدعِ ٚمتٌٜٛ ايبشٛخ امل

 ػازد١ٝ يدعِ املػسٚعات ايبشج١ٝ  درب َؿادز متٌٜٛ

 اػتؿاؾات ايًذ١ٓ  7.3

 تتُجٌ اػتؿاؾات ايًذ١ٓ يف اآلت٢ :

ؼدٜد فاالت َػسٚعات ايبشٛخ ايتطبٝك١ٝ )عٛخ ؾش١ٝ ، أضاض١ٝ ، 

 إْطا١ْٝ ٚادتُاع١ٝ(.

 ؼدٜد أعداد ْٚٛع١ٝ املػسٚعات املكذلغ متًٜٛٗا .

 ٛاعٝد ايتكدّ يًُػسٚعات ايبشج١ٝ ايتطبٝك١ٝ ٚاإلعالٕ عٓٗا .ؼدٜد َ

إقذلاغ املٛاش١ْ اإلمجاي١ٝ ايتكدٜس١ٜ يتٌُٜٛ َػسٚعات ايبشٛخ ايتطبٝك١ٝ 

 ضًٜٓٛا .

 ؼدٜد املػسٚعات املكبٛي١ ٚؾكًا يًُعاٜرل املٛقٛع١ٝ .
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 إدتٝاش ؾإ احملهُني ٚإزضاٍ املػسٚعات ايبشج١ٝ يًتشهِٝ .

 شٛخ ايؿا٥ص٠ ايت٢ ضٝتِ متًٜٛٗا .اإلعالٕ عٔ ايب

 ؽؿٝـ املٝصا١ْٝ املؼؿؿ١ يهٌ َػسٚع عج٢ .

 كاطب١ ايؿسٜل ايبشج٢ يًبد٤ بايتٓؿٝر.

 َتابع١ تٓؿٝر املػسٚعات ايبشج١ٝ ٚؾكًا يًذداٍٚ ايص١َٝٓ يًتٓؿٝر.

 إعداد ايتكازٜس ايدٚز١ٜ عٔ تكدّ املػسٚعات ايبشج١ٝ .

ك١ٝ املٓت١ٝٗ بايتٓطٝل َع اؾٗات تطٜٛل ْتا٥ر َػسٚعات ايبشٛخ ايتطبٝ

 املطتؿٝد٠ ٚزؤضا٤ املػسٚعات ايبشج١ٝ .

 تكِٝٝ َد٣ اإلضتؿاد٠ َٔ ْتا٥ر ايبشٛخ املٓت١ٝٗ .

  ١إدسا٤ات َٚعاٜرل تكِٝٝ املػسٚعات ايبشج١ٝ  ايتطبٝك 7.4

يًشؿٍٛ ع٢ً متٌٜٛ َػسٚع عج٢ تطبٝك٢ جيب إتباع اإلدسا٤ات   -7

 -ايتاي١ٝ :

( ٚاـاف بايتكدّ يًشؿٍٛ ع٢ً متٌٜٛ َػسٚع عج٢ 7) إضتٝؿا٤ منٛذز -

 بعد َٛاؾك١ فًط٢ ايكطِ ٚايه١ًٝ .

ٜتكدّ ز٥ٝظ ايؿسٜل ايبشج٢ باملػسٚع ٚايُٓاذز املطًٛب١ إلداز٠ ايبشٛخ  -

ايع١ًُٝ باإلداز٠ ايعا١َ يًذاَع١ ملسادع١ املػسٚع ٚإضتٝؿا٥٘ َٔ ايٓاس١ٝ 

ز٥ٝظ اؾاَع١ يًدزاضات ايعًٝا اإلداز١ٜ ثِ ٜتِ زؾع٘ يًطٝد أ.د./ ْا٥ب 
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ٚايبشٛخ يعسق٘ ع٢ً ؾ١ٓ َػسٚعات ايبشٛخ ايتطبٝك١ٝ املُٛي١ َٔ 

 اؾاَع١ .

تكسز ايًذ١ٓ َد٣ أ١ًٖٝ املػسٚع املكدّ يًشؿٍٛ ع٢ً ايتٌُٜٛ َٔ عدَ٘   -

 ((.5ٚؾكًا يًُعاٜرل ايعا١َ ايت٢ أقستٗا ايًذ١ٓ )أْعس املعاٜرل ايعا١َ يف ايبٓد )

بإساي١ املػسٚعات ايبشج١ٝ ايتطبٝك١ٝ املكبٛي١ إىل ؾإ  تكّٛ ايًذ١ٓ -

 ايتشهِٝ ذات   ايؿ١ً .

تكسز ايًذ١ٓ املػازٜع ايبشج١ٝ ايتطبٝك١ٝ املكبٛي١ بٓا٤ًا ع٢ً ْتا٥ر ايتشهِٝ   -

ٜٚعتدل زأٜٗا ْٗا٥ًٝا ٚال جيٛش ايطعٔ ؾٝ٘ ، ٚال جيٛش ايتكدّ مبػسٚع عج٢ 

 زؾكت٘ ايًذ١ٓ .

ط٢ إٔ ٜتكدّ غطاب َٛاؾك١ َٔ اؾ١ٗ ايت٢ ٜطبل بٗا ع٢ً ايباسح ايس٥ٝ  -

 املػسٚع ايبشج٢ .

مت قبٛشلا َٔ قبٌ ؾ١ٓ  ايت٢ٜتِ عسض املػسٚعات ايبشج١ٝ ايتطبٝك١ٝ   -

املػسٚعات ايبشج١ٝ ايتطبٝك١ٝ ع٢ً اجملايظ ذات اإلػتؿاف باؾاَع١ 

فًظ إداز٠ ٚسد٠ تطٜٛس ايبشح  –)فًظ ايدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ 

 (.٢ًُ ايع

تسؾع املػسٚعات ايبشج١ٝ ايت٢ متت املٛاؾك١ ع٢ً متًٜٛٗا َٔ فًظ إداز٠  -

ٚسد٠ سطاب ايبشٛخ ايع١ًُٝ يًطٝد األضتاذ ايدنتٛز/ ز٥ٝظ اؾاَع١ 

 يًعسض ع٢ً فًظ اؾاَع١ يإلساط١ .
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يإلزتباط بك١ُٝ ايعكد ٚسد٠ تطٜٛس ايبشح ايع٢ًُ ٜتِ إػطاز إداز٠   -

بٝك١ٝ ايت٢ متت املٛاؾك١ ع٢ً متًٜٛٗا ، ٜٚتِ يًُػسٚعات ايبشج١ٝ ايتط

 إػطاز ايباسح ايس٥ٝط٢ بريو .

ٜتِ تٛقٝع عكد املػسٚع ايبشج٢ ايتطبٝك٢ ع٢ً إ ٜهٕٛ ايطسف األٍٚ   -

ايطٝد أ.د./ ْا٥ب ز٥ٝظ اؾاَع١ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ ٚايطسف ايجا٢ْ 

اؾاَع١ ، ايباسح ايس٥ٝط٢ يًُػسٚع ، ٜٚعتُد َٔ ايطٝد أ.د./ ز٥ٝظ 

 ٚحيتطب بدا١ٜ املػسٚع إعتبازًا َٔ تازٜخ إعتُاد ايعكد .

 

 

 املعاٜرل ايعا١َ يتكِٝٝ املػسٚعات ايبشج١ٝ ايتطبٝك١ٝ : -5

ِ تكِٝٝ املػسٚعات ايبشج١ٝ ايتطبٝك١ٝ ايت٢ إضتٛؾت إدسا٤ات ايتكدّ تٜ

يًُػسٚع مبعسؾ١ ؾ١ٓ املػسٚعات ايبشج١ٝ ايتطبٝك١ٝ قبٌ إزضاشلا 

 -((:5ٚؾكًا يًُعاٜرل ايعا١َ ايتاي١ٝ )اْعس ايُٓٛذز زقِ )يًُشهُني 

 اإلضذلاتٝذ١ٝ ايبشج١ٝ ٚ ازتباط املػسٚع ايبشج٢ ايتطبٝك٢ باـط١ -

 يًذاَع١ .

املسدٚد اإلقتؿاد٣ /اإلدتُاع٢ املتٛقع يًُػسٚع َٔ ايٓاس١ٝ  -

 ايتطبٝك١ٝ .

 ػدلات ايؿسٜل ايبشج٢ ذات ايعالق١ باملػسٚع . -
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 نًشزٔعبد انجحخٛخ ثًعزفخ انًحكًٍٛ :يعبٚٛز تمٛٛى ا -3

ٜتِ تكِٝٝ املػسٚعات ايبشج١ٝ ايتطبٝك١ٝ مبعسؾ١ احملهُني ٚؾكًا 

 ((:3يًُعاٜرل ايتاي١ٝ )أْعس ايُٓٛذز زقِ )

 األؾاي١ ٚاالبتهاز. -

 ٚقٛغ األٖداف . -

 املٓٗذ١ٝ . -

 اؾدٍٚ ايص٢َٓ َٚساسٌ ايتٓؿٝر . -

 َال١َ٤ املٝصا١ْٝ املكذلس١ يتشكٝل األٖداف. -

 ات ايؿسٜل ايبشج٢ .ػدل -

 املطا١ُٖ يف سٌ َػه١ً تطبٝك١ٝ . -

 املسدٚد اإلقتؿاد٣ / اإلدتُاع٢ يًُػسٚع ع٢ً اجملتُع . -

 األضتُساز١ٜ ٚاألضتؿاد٠ َٔ ْتا٥ر ٚكسدات املػسٚع . -

 انتمٛٛى انُٓبئٗ نهًشزٔع انجحخٗ انتغجٛمٗ  -4

٢ ٜتِ تكِٝٝ املػسٚعات ايبشج١ٝ ايتطبٝك١ٝ بؿؿ١ ْٗا١ٝ٥ يًشؿٍٛ عً

ايتٌُٜٛ املطًٛب عٔ طسٜل ؾ١ٓ املػسٚعات ايبشج١ٝ ايتطبٝك١ٝ إضتٓادًا إىل 

 ((.4قساز احملهُني )اْعس ايُٓٛذز زقِ )

 انتحكٛى:

ٜتِ ؼهِٝ املكذلسات ايبشج١ٝ َٔ ػالٍ ؾ١ٓ ٜتِ تػهًٝٗا َٔ اـدلا٤  

ٚ املتؼؿؿني تأضٝطا ع٢ً َعاٜرل َٓاضب١ ؼددٖا ايٛسد٠. ) ٜكذلغ املتكدّ 

٤ يع ثالث١ ممتشٓني َٔ داػٌ َؿس ٚ َٔ ػازز داَع١ بين ضٜٛـ. ازلا
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جيٛش يًٛسد٠ ايتعاٌَ َعِٗ يف ايتشهِٝ أٚ االضذلغاد بتؼؿؿاتِٗ يف 

 اػتٝاز قهُني أػسٜٔ( 

 ٔ ٚؤخذ فٙ االعتجبر يب ٚهٙ:

  ٚ مت االضتعا١ْ باضتُاز٠ ؼهِٝ ؼتٟٛ ع٢ً َعاٜرل ٚاقش١

١ أَاّ نٌ َعٝاز ٚ قدد٠ ٚ غؿاؾ١ ٜكّٛ املُتشٔ بٛقع دزد

ػُع ايدزدات يف ايٓٗا١ٜ ٚ حيؿٌ املػسٚع ع٢ً دزد١ َٔ 

 ٚ ٜتِ تستٝب املػسٚعات ايؿا٥ص٠ ع٢ً أضاع ٖرٙ ايدزدات. 700

  تسضٌ بٝاْات ايبشح اىل احملهِ ػاي١ٝ َٔ اٜ٘ بٝاْات تهػـ

 ١ٜٖٛ ايباسح .

  ال جيٛش إطالقا اتؿاٍ ايباسح بأٟ َٔ املُتشٓني يًُػسٚع ٚ يف

سدٚخ ذيو ٜتِ إيػا٤ املػسٚع ؾٛزا ٚ ميٓع ايباسح َٔ ساي١ 

 ايتكدّ يف املسات ايكاد١َ.

  يف ساي١ زؾض ايتٌُٜٛ ال حيل يًُتكدّ طًب االطالع ع٢ً

 تكازٜس املُتشٓني أٚ ايتػهٝو يف نؿا٠٤ املُتشٓني.

  ٌٜتكدّ ايباسح ايس٥ٝطٞ بتكازٜس زبع ض١ٜٛٓ تتكُٔ دٚز ن

  نٌ َسس١ً.باسح يف املػسٚع َٚامت الاشٙ يف

  ٌٜٛعٓد 40% َٔ املٝصا١ْٝ عٓد بدا١ٜ املػسٚع تًٝٗا 40ٜتِ مت %

 تكدِٜ ايتكسٜس ايٓؿـ ضٟٓٛ.

  َٝصا١ْٝ ايبشح نُهاؾا٤ات يًباسجني ع٢ً إ 50ؽؿـ َٔ %

 تؿسف عٓد االْتٗا٤ َٔ ايبشح ٚبعد تكدِٜ ايتكسٜس ايٓٗا٥ٞ.
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  ٔدًٓٝٗا  7000ٜؿسف يًُشهِ َهاؾأ٠ َكدازٖا ال تصٜد ع

 دًٓٝٗا َع ػطاب غهس  500سًٜا ٚال تكٌ عٔ َؿ

 شزٔط انتمذو:

إٔ ٜهٕٛ ايباسح ايس٥ٝطٞ أٚ اجملُٛع١ ايبشج١ٝ َٔ داَع١ ب٢ٓ  .7

 ضٜٛـ.

إ ٜهٕٛ ايباسح َتٛادد يف مجٗٛز١ٜ َؿس ايعسب١ٝ ٚع٢ً ق٠ٛ  .5

ايعٌُ بايه١ًٝ طٛاٍ ؾذل٠ ايتٌُٜٛ ٚيف ساٍ اْكطاع أسد ايباسجني 

 سح ايس٥ٝطٞ اضتبداي٘ بباسح اػس.عٔ ايعٌُ باملػسٚع جيٛش يًبا

 إٔ ٜهٕٛ َٛقٛع ايبشح َبتهس ٚيف االػاٖات اؿدٜج١ يًعًّٛ. .3

 إٔ ميجٌ ايبشح عا٥دا ع٢ً اجملتُع أٚ ٜهٕٛ ذٚ ق١ُٝ ع١ًُٝ. .4

اال ٜهٕٛ ايباسح قد سؿٌ ع٢ً متٌٜٛ َٔ داَع١ بين ضٜٛـ يف  .5

 املسسًتني ايطابكتني.

ٝطٞ اىل د١ٗ اػس٣ إٔ ال ٜهٕٛ قد ضبل ٚ تكدّ ب٘ ايباسح ايس٥ .6

 ٚسؿٌ ع٢ً متٌٜٛ.

ال جيٛش تكدّ ايباسح ايس٥ٝطٞ بأنجس َٔ َكذلغ ٚاسد يف نٌ  .7

 َسس١ً متٌٜٛ.

ٜتشٌُ ايباسح ْؿـ َؿازٜـ ايتشهِٝ ٜتِ دؾعٗا عٓد ايتكدّ  .8

 باملكذلغ ايبشجٞ.

يف ساٍ ايتكدّ مبػسٚع نبرل َػذلى بني ايهًٝات جيب إ  .9

 ٜهٕٛ يهٌ ن١ًٝ دٚز ز٥ٝطٞ يف ايبشح.
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 زٚمخ انتمذو:ع

ٜتكدّ ايباسح مبكذلغ عج٢ ال ٜصٜد عٔ عػس ؾؿشات يف منٛذز َتاغ 

 ًاع٢ً زابط َسنص ايبشٛخ مبٛقع اؾاَع١ االيٝهذلْٚٞ ٚ ٜتكُٔ ْكاط

َٓٗذ١ٝ  –ٖدف ايبشح  -أضاض١ٝ َجٌ )ًَؼـ ايؿهس٠ظ  َكد١َ

دٚز نٌ باسح يف املػسٚع  -اؿداث١ ٚ االبتهاز -اـط١ ايبشج١ٝ -ايبشح

 دٍٚ ايصَين يًُػسٚع ظ َٝصا١ْٝ ايبشح بايتؿؿٌٝ  .....................(اؾ –

 يٕاعٛذ انتمذو: 

   ّٜٛ َٔ تازٜخ االعالٕ 75 ٜتِ ايتكدّ اعتبازا َٔ تازٜخ االعالٕ ٚست٢ 

 اعالٌ انُتٛجخ:

ٜتِ اعالٕ ايٓتٝذ١ بعد اْتٗا٤ ايتشهِٝ ٚاعتُاد ايٓتٝذ١ َٔ فًظ 

 اؾاَع١ .

ػسٚع ٜٛقع ايعكٛ املٍُٛ َٔ ايٛسد٠ ع٢ً اقساز اْ٘ بد٤ متٌٜٛ امل دعٓ

داػٌ مجٗٛز١ٜ َؿس ايعسب١ٝ نُا اْ٘ ٜٛقع ع٢ً اقساز بأْ٘ اطًع ع٢ً 

 غسٚط االعالٕ ًٜٚتصّ بٗا مجٝعًا 
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 شهرا" 24ج.م(        مدته  :     60000-45000كبير  )أكثرمن □               

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( وصف المشروع البحثي3)

أمام المطاع/المطاعات المنتمً إلٌه/  √التخصص العام للمشروع:)ضع عالمة 
 إلٌها المشروع(
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 ( منهجٌة المشروع البحثً التطبٌمً 4#)

 □المطاع الهندسً              -

 □التكنولوجً           المطاع  -

  □  المطاع الطبً              -

  □المطاع الزراعً               -

 □المطاع التجاري               -

 □المطاع اإلنسانً               -

 □المطاع العلمً                 -

 ..............لطاع مشترن بٌن ............................و........................ -

 ممدمه : -
 
 
 
 المشكلة: -
 
 
 التساؤالت: -
 
 
 
 األهداف: -
 
 
 األهمٌة: -
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 ت المطلوبة علً هذه الصفحة فمط.# ال تمتصر البٌانا

 
 

 تابع منهجٌة المشروع البحثً التطبٌمً.

 
 
 الدراسات السابمة: -
 
 
 :)إن وجدت( الفروض  -
 
 
 
 طرٌمة الدراسة: -
 
 
 
 مكان إجراء البحث : -
 

 

 طرق جمع البٌانات: -

 

 
 

 
 أسالٌب تحلٌل البٌانات وإختٌار الفروض : -
 
 
 
 
 النتائج والممترحات التطبٌمٌة : -
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(5 )
ملخص 

 البحث

 

 
 
 
 
 
 
 

ملخص 
 أسطر( 10عن  دعام: ) ال ٌزٌ

...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

........................................................................................... 

 

خبرات الباحث الرئٌسً وأعضاء الفرٌك البحثً فً مجال المشروع البحثً الممدم : 6/2

 لطلب التموٌل:

 

ً تم أو حالٌة والنتائج الت ة)الرجاء ذكر بحوث نشرت سابما أو إشراف على رسائل علمٌة سابم

 التوصل الٌها فً مجال المشروع البحثً الممدم لطلب التموٌل(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المراجع : -
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 )ٌمكن االكتفاء بالسٌرة الذاتٌة للمتمدم/ للمتمدمٌن(

 

اإلستراتٌجٌة للجامعة أو إستراتٌجٌة الجودة  البحثٌة و( ارتباط المشروع البحثً بالخطة7)

 بالجامعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 80 

 

 متولعة للمشروع من الناحٌة التطبٌمٌةالعوائد ال( 8)

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 ( انخطخ انتُفُزَخ نهًششوع انجحخ9ٍ)

 

 الجدول الزمنً التفصٌلً لمراحل المشروع البحثً:
 

    
 المدة الزمنٌة الكلٌة للمشروع:      -    

                
 
 بداٌة تموٌل المشروع: -   
 
 



81 
 

 ة:مواعٌد تمارٌر المتابع -   
 
 
 
 الموعد المتولع إلنهاء المشروع: -   
 
 

 هًششوعن( انًُضاَُخ انًمتشحخ 01) 

 
إسم المشروع: 

....................................................................................... 
 
  الرقم الكودي للمشروع: )          (       

 

انذفعخ 

 انشاثعخ

انذفعخ 

 انخبنخخ

نذفعخ ا

 انخبَُخ

انذفعخ 

 األونٍ

إرًبنٍ 

 انًُضاَُخ

 انجُىد

 انًكبفآد:     

 أعزبر     

 ذأعزبر يغبػ     

 يذسط     

 يذسط يغبػذ     

 يؼٛذ     

 يبنٙ ٔاداس٘     

 فُٙ     

 خجشاء     

ال رضٚذ ػٍ     

20% 

 إرًبنٍ انًكبفآد

ال رمم ػٍ     

50% 

 إرًبنٍ األرهضح

 انًىاد انكًُبوَخ  20%    

 األَشطخ: 10%    
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 يطجىعبد     

 وسػ عًم     

 يشارع وكتت     

 

تحهُالد احصبئُخ ويشارع      

 حبعىثُه

 يصبسَف ثُكُخ     

 ثذل عفش     

 أدواد يكتجُخ     

 أخشٌ     

 يزًىع األَشطخ     

 انًزًىع انكهٍ     

َخ                                                                                    إعى انجبحج انتبس

 انشئُغٍ:   

 انتىلُع:                                                                        200/      /      

)                                            ( 

وَزىص نهجبحج اٌ َغُش فً َغت انًُضاَُخ فً حذود يب َُبعت انًششوع  انًًىل  ورنك ثعذ    

 يىافمخ يذَش انىحذح  وانًذَش انتُفُزي 
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 المشروع البحثً التطبٌمً ملتمٌٌ ةالمعاٌٌر العام
 ــــــــــــــــــــــ

 

 (         الرلم الكودي للمشروع )         

الدرجة  فعلٌةالدرجة ال

 المصوي

 م عناصر التمٌٌم

 30 

 

40 

 

30 

ارتباط المشروع البحثً التطبٌمً  -

 .اإلستراتٌجٌة للجامعة البحثٌة و بالخطة

/ اإلجتماعً يالمردود اإللتصاد -

المتولع     للمشروع من الناحٌة 

 التطبٌمٌة.

خبرات الفرٌك البحثً ذات العاللة    -

 بالمشروع.

1 

 

2 

 

3 

 مالً الدرجةإج 100 

 

 % ...........النسبة المئوٌة =  -

 □ مرفوض          □ممبول    -نتٌجة التمٌٌم:  
 أعضاء اللجنة:  

 اإلسم :                                       التولٌع:
1-  

2- 

3- 

 رئٌس اللجنة                                                                   
 اإلسم:                                                             

    التولٌع:                                                        

 

(2ًَىرد سلى )  
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 مشروع بحثً تطبٌمً للحصول علً تموٌل من الجامعة ممعاٌٌر تحكٌ
_________________________________ 

  
 (              الرلم الكودي للمشروع  )

الدرجة  عنصر التمٌٌم

 مصويال

الدرجة 

 الفعلٌة

  10 األصبنخ واإلثتكبس -1

  5 وضىس األهذاف -2

انًُهزُخ )يزتًع انذساعخ / انًتغُُشاد وانمُبط / أعبنُت تحهُم  -3

 انجُبَبد (

15  

  5 تُفُزانيشاحم و انزذول انضيٍُ -4

  5 االهذافيالءيخ انًُضاَُخ انًمتشحخ نتحمُك  -5

  10 خجشاد انفشَك انجحخٍ  -6

  15 انًغبهًخ فٍ حم يشكهخ تطجُمُخ  -7

  20 نهًششوع عهٍ انًزتًع / اإلرتًبعٍ انًشدود اإللتصبدٌ  -8

  15 اإلعتفبدح يٍ َتبئذ ويخشربد انًششوع وعتًشاسَخ اإل -9

  100 اإلجمالً

 النسبة المئوٌة:.......%

 %70     الحد األدنً للمبول    

 المشروع ممبول.   □نتٌجة التحكٌم: 

  .المشروع مرفوض □                  

رلم            اسم المحكم:..........................         

           المحكم:....................
 ........ المسم:..................                  ..........................ة:ـــالكلٌ

 نوانه:......................... ع
                         

                                                   تولٌع المحكم

                                                                          ( 

(3ًَىرد سلى )  
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     تطبٌمً التمٌٌم النهائً للمشروع البحثً ال

________________________ 
 
 الرلم الكودي للمشروع  )              ( 

 

 رأي المحكم الثالث رأي المحكم الثانً رأي المحكم األول

 
 
 
 
 
 

  

 
 :رأي اللجنة
                 ----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
---------  

 التولٌع:                                  أسماء أعضاء اللجنة:
                                 اإلسم :       

1-  

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

 رئٌس اللجنة ــــــــ                                                    تولٌع 
 التارٌخ 

                                                         
    /    /200                                            
 

(4ًَىرد سلى )  
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 انزؼبلذ ػهٗ انًششٔع انجحض1.5ٗ

يتم التعاقد علي المشروع البحثي التطبيقي الممول من الجامعة وفق العقد في 

 صورته النهائية والمالحق المرفقه به.
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بيقي املنول من اجلامعة عقد املشروع البحثي التط

  )     (رقه 

                                              

 اَّ فٙ ٕٚو         انًٕافك                     ارفك كم يٍ : أوال :     

 

  انطشف األول:  
 .انؼهًٛخ حغبة انجحٕس 

 انطشف انخبٍَ :

/ ثكهٛخ                 األعزبر         انجبحش انشئٛغٙ نهًششٔع ا.د/                                       

 ثًؼٓذ

 ثظفزّ يذٚش انًششٔع انجحضٙ انًكهف ٔيٕؽُّ .          

 

 تًهُذ :                     

فٙ اؽبس اعزشارغٛخ انغبيؼخ نخذيخ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ ٔانجحضٛخ ٔرحفٛض انجبحضٍٛ يٍ  حبَُب :

فٙ اصشاء انًؼـشفخ انًزخظظخ ٔفٗ  وأػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ ػهٗ  اعشاء انجحٕس انزٙ رغزخذ

نظُذٔق انجحٕس ثبػزجـبسِ احذ انؼُبطش انشئٛغٛخ فٙ دػى ٔرًٕٚم  اؽـبس انذٔس انًمشس

    انضبَٙ اداسح انًششٔع انجحضٙ .    فمذ أعُذ انطشف األٔل انٗ انطشفانًششٔػبد انجحضٛخ 

    حبنخب :    
 انجُذ األول

شٔع ٚؼزجش انزًٓٛذ انغبثك ٔانالئحخ انذاخهٛخ نٕحذح حغبة انجحٕس انؼهًٛخ ٔانششٔؽ ٔٔصٛمخ انًش

انجحضٙ ٔانًٕافمبد انالصيخ ٔانًالحك انًشفمخ ٔعًٛغ أٔساق ٔيغزُذاد ْزا انًششٔع  عضء ال 

                                                                                                          ٚزغضءا يٍ ْزا انؼمذ .

 انجُذ انخبٍَ

 تعشَفبد:     
      : نجحىث انعهًُخا يششٔػبدنزُه 

انؼهٛب ٔانجحٕس ٔانزبثؼخ نّ ٔانًُٕؽ ثٓب اداسح  دْٙ انهغُخ انًُجضمخ يٍ يغهظ انذساعب 

 انًششٔػبد انجحضٛخ  انًًٕنخ يٍ طُذٔق ٔحذح حغبة انجحٕس انؼهًٛخ ثبنغبيؼخ .

      :           فشَك إداسح انًششوع

فٙ ٔصٛمخ يششٔع انجحش ػًٍ انًشفك  ْٕٔ انفشٚك انًكٌٕ يٍ األفشاد انًزكٕسح أعًبإْى

 ( يٍ ْزا انؼمذ ٔفٗ اإللشاس انًٕلغ يٍ لجهٓى.1سلى)

 

 

 

 

 انجُذ انخبنج
ٚهزضو انطشف انضبَٙ ثبنزؼبيٍ يغ فشٚك انجحش انؼهًٙ فٙ ثزل ألظٗ عٓذ نزُفٛز أْذاف 

 انًششٔع ٔػُٕاَّ :
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   ع:             
           : E                 

( ٔثبنششٔؽ انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انًالحك 1ّ ٔانًشفك ثٓزا انؼمذ فٙ انًهحك سلى )انًٕافك ػهٛ 

نهطشف انخبٍَ ٔانزًٕٚم انز٘ رؼٓذ ثبربحزّ  انطشف األولٔفٗ حذٔد انًٛضاَٛخ انزٙ رؼٓذ ثزمذًٚٓب 

، ٔٚؼذ كم أفشاد  فشٚك اداسح انًششٔع يغئٕنٍٛ ٔيزؼبيٍُٛ فٙ انزضايٓى ثزُفٛز ْزا انًششٔع 

 ( . 2ب نإللشاس انًشفك ثٕصٛمخ انًششٔع ٔانًٕلغ  يٍ كم أفشاد انفشٚك )يشفك سلى ٔرنك ٔفم

 انجُذ انشاثع
ٚجذأ عشٚبٌ ْزا انؼمذ يٍ ربسٚخ رٕلٛؼّ ٔ نًذح  ٔرنك ٔفمب نهًشاحم انضيُٛخ انشئٛغٛخ نهزُفٛز       

، ٔال رخهٗ  ( يٍ ْزا انؼمذ1انًُظٕص ػهٛٓب رفظٛال فٙ ٔصٛمخ انًششٔع انًشفك ثبنًهحك سلى )

اال ثؼذ رغهٛى انزمشٚش انُٓبئـٙ انًشبس انٛخ فٙ انًبدح انغبدعخ يٍ ْزا   انطشف انخبٍَيغئـٕنٛخ 

يٍ َبحٛخ ٔثؼذ رغٕٚخ كبفخ انحغبثبد انخبطخ  انطشف األولانؼمذ ٔثؼذ لجٕنّ ٔاػزًبدِ يٍ 

 ثبنًششٔع .

 انجُذ انخبيظ
ثًجهغ اعًبنٙ  نهًٛضاَٛخ اإلٚؼبحٛخ انًٕافك ػهٛٓبثزٕفٛش لًّٛ انؼمذ ٔفمب  انطشف األولٚهزضو       

ٔفمب نهجشَبيظ انضيُٙ نهذفؼبد  ٔلذسِ              )                             ( ، ٔرنك ػهٗ ألغبؽ 

ٔٔفمب نهًشاحم انضيُٛخ انشئٛغٛخ نهزُفٛز كًب ْٕ يحذد ثبنزفظٛم فٙ ٔصٛمخ انًششٔع انجحضٙ انًشفك 

 زا انؼمذ. ( يٍ 1ْثبنًهحك سلى )

 

 

نطشف األول وفمب نهششوط انًُصىص عهُهب فٍ كم اانًُحخ انًىافك عهُهب  أيٕالوَتى إتبحخ 

 : يٍ

 

 (.1انغضء األٔل : انًششٔع انًٕافك ػهّٛ )يشفك سلى   - (1انًهحك سلى )-

انغضء انضبَٙ :الشاس انًغئٕنٛخ انزؼبيُٛخ ألػؼبء فشٚك اداسح انًششٔع  - (2سلى ) انًهحك-

 ( .  2فك سلى )يش

انغضء انضبنش انششٔؽ انخبطخ ثبنزٕسٚذاد  ٔ انمٕاػذ ٔاٜنٛبد ًَٔبرط  - (3) سلىانًهحك -

 انًزبثؼخ انًبنٛخ ٔانزمشٚش انفُٙ.

 

 انجُذ انغبدط
رؼزجش نغُخ انًششٔػبد انجحضٛخ ْٙ انًغئٕنخ ػٍ اإلششاف ػهٗ انُٕاحٙ انفُٛخ ٔانًبنٛخ       

ٛذح يٍ انظُذٔق، ٔٚمٕو ثبرخبر كبفخ اإلعشاءاد نؼًبٌ رٕافك ٔاإلداسٚخ نهًششٔػبد انًغزف

ػًهٛــبد انظشف ٔانششاء ٔانزٕسٚــذ ٔرٕظٛف انخجشاء ٔاالعزشبسٍٚٛ ٔغٛــشْى يٍ انؼبيهــٍٛ 

ثبنًششٔع يغ انششٔؽ ٔاإلسشبداد انؼبيــخ ٔانغبثك الشاسْب كًب ْٙ ٔاسدح فٙ انًهحــك سلــى 

 ( يٍ ْزا انؼمذ.3)

 

 

ثكبفخ انزؼهًٛبد ٔثُظبو انًزبثؼخ ٔانًُبرط انًبنٛخ انزٙ رحذدْب انهغُخ  انطشف انخبٍَزضو ٔٚه      

 ثخظٕص اإلداسح انًبنٛخ نهًششٔع انًغزفٛذ يٍ انًُحخ ٔرنك ٔفمب نمٕاػذ ٔالئحخ انظُذٔق . 

( انُغخخ انًمجٕنخ نهًششٔع 1ٚؼزجش انًششٔع انًمذو ٔانًشفك فٙ انغضء األٔل يٍ انًهحك سلى )

يغ رنك ٚهزضو انطشف انضبَٙ ثزمذٚى انزؼذٚالد ٔانزفبطٛم انالصيخ أصُبء انزُفٛز ثؼذ يٕافمخ انطشف ٔ

 األٔل.
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رزطهت ثؼغ اإلعشاءاد انخبطخ ثبنًششٔع انًٕافمخ انًجذئٛخ أٔ ػذو االػزشاع يٍ انهغُخ لجم 

 (.3انزُفٛز كًب ْٕ يزكٕس فٙ انًهحك سلى )

د انخبطخ ثُظبو انًزبثؼخ ٔاالعزًبساد انًبنٛخ انزٙ حذدرٓب ٚغت أٌ ٚزجغ انطشف انضبَٙ انزؼهًٛب

 انهغُخ نإلداسح انًبنٛخ نهًششٔع ثًب ٚزفك يغ انمٕاػذ انزُظًٛٛخ .

 

 انجُذ انغبثع
ثبٌ ٚمذو نهغُخ رمبسٚش رفظٛهٛخ ػٍ عٛش انؼًم فٙ انًششٔع )رمبسٚش شٓشٚخ  انطشف انخبٍَٚهزضو 

خ انٗ انزمشٚش انُٓبئٙ ( ٔرنك ٔفمب نهغذٔل انضيُٙ ٔسثغ عُٕٚخ َٔظف عُٕٚخ ٔعُٕٚخ ثبإلػبف

 ٔخطخ انزُفٛز ٔانًشاحم انضيُٛخ انًُظٕص ػهٛٓب فٙ ٔصٛمخ انًششٔع انًغزفٛذ يٍ انًُحخ .

ٔٚزى اػــذاد كبفخ انزمـبسٚش ٔفمب نًؼبٚٛش انًزبثــؼخ انٕاسدح فٙ انًُبرط انزٙ رمذيٓب انهغُخ ٔانخبطخ 

 انفُٙ. شٛخ ٔانزمشٚثآنٛبد ًَٔبرط انًزبثؼخ انًبن

ٔثبنُغجخ ، ٔٚجذأ حغبة رٕاسٚخ رمذو ْزِ انزمبسٚش اػزجبسا يٍ ربسٚخ دخٕل ْزا انؼمذ حٛض انُفبر 

ٕٚو يٍ انًٛؼبد انًحذد نالَزٓبء يٍ رُفٛز  30نهزمشٚش انُٓبئٙ ٚزؼٍٛ رمذًّٚ نهغُخ خالل يذح ألظبْب 

 .يٍ ْزا انؼمذ اثغنجُذ انشجًب ْٕ يحذد فٙ اغانًششٔع انًغزفٛذ يٍ انًُحخ ح

                                    

 انجُذ انخبيٍ
انًُظٕص ػهٛٓب فٙ ْزا انؼمذ ارا يب  دال ٚؼزجش أٖ يٍ األؽشاف يغئٕال ػٍ اخالنّ ثبالنزضايب

كبٌ ْزا اإلخالل ساعؼب نهمٕح انمبْشح ٔٚشًم رنك ػهٗ عجٛم انًضبل ال انحظش : أحذاس انمؼبء 

 حشٔة،ٔاإلػشاثبد ٔانضالصل ...... انخ.ٔانمذس ؛ أػًبل ان

ٔٚزؼٍٛ ػهٗ انطشف انًزؼشس اػالو انطشف اٜخش ثحذٔس انغجت فٕس ٔلٕػّ ؛ ٔارخبر كبفّ 

 اإلعشاءاد انمبََٕٛخ إلصجبد رنك ٔكزنك رحذٚذ انزؼذٚالد انًطهٕثخ .

 

 انجُذ انتبعع

ّٚ يظُفبد خبطخ ٔفمب ٚكٌٕ نهغبيؼخ ٔحذْب عًٛغ حمٕق ٔايزٛبصاد حمٕق انًئنف ػهٗ أ      

، ٔٚكٌٕ نهغبيؼخ ٔحذْب انحك فٙ َغت  2002نغُّ  82ألحكبو لبٌَٕ حًبٚخ انًهكٛخ انفكشٚخ سلى 

ْزِ انًظُفبد انٛٓب دٌٔ غٛشْب ٔاربحزٓب نهؼهٍ ٔانكشف ػُٓب نهًشح األٔنٗ ٔرغزؤصش انغبيؼخ 

انظٕس ٔرغزؤصش  ٔحذْب ثحك انزشخٛض أٔ انًُغ الٖ اعزغالل نٓزِ انًظُفبد ثؤّٚ طٕسح يٍ

 كزنك ثحك ادخبل أٚخ رؼذٚالد رشاْب ػهٗ ْزِ انًظُفبد نهغٛش ثبنًمبثم انز٘ رشاِ يُبعجب .

نفشٚك اداسح انًششٔع ككم ٔال نًذٚشِ انزُفٛز٘ ٔال ألٖ فشد يٍ أفشادِ ػهٗ حذح  صٔال ٚغٕ      

انظٕس، ٔال  أٌ ُٚغت أٚب يٍ ْزِ انًظُفبد نشخظّ أٔ أٌ ٚؼهٍ ػُٓب ثبعًّ ثؤٚخ طٕسح يٍ

ٚغٕص ألٖ يُٓى يطبنجخ انغبيؼخ ثؤٚخ يجبنغ يمبثم اػذاد ْزِ انًظُفبد نهغٛش خبسط حذٔد يجهغ 

انًُحخ انًُظٕص ػهّٛ فٙ ْزا انؼمذ ، ٔٚؼذ اإلخالل ثٓزا االنزضاو ثًضبثخ خشق نهؼمذ ٕٚلغ 

اءاد انمبََٕٛخ طبحجّ رحذ ؽبئهخ انًغبءنخ انمبََٕٛخ ، ٔٚحك نهغبيؼخ أٌ رزخز ثشؤَّ كبفّ اإلعش

 انالصيخ نحفع حمٕلٓب.  

   

 انجُذ انعبشش
ٚكٌٕ نهطشف األٔل انحك فٙ انغبء انؼمذ كهٛب أٔ عضئٛب دٌٔ أٖ يغئٕنٛخ ػهٗ ػبرمّ ارا يب       

ٕٚو يٍ ربسٚخ اخطبس انطشف األٔل  30َشؤ أٖ عجت يٍ األعجبة انزبنٙ ركشْب ٔاعزًش نًذح 

 :دٌٔ رالفٗ ْزا انغجتنهطشف انضبَٙ 
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ثؤ٘ ششؽ يٍ ششٔؽ  –ٔفمب نزمذٚش انطشف األٔل  –ارا يب أخم انطشف انضبَٙ اخالال عْٕشٚب  -أ

احبنزــٓى انٗ ْزا انؼمذ ػهٗ َحٕ ٚحٕل دٌٔ رُفٛز أْذاف انًششٔع انًغزفــٛذ يٍ انًُحخ ، يغ 

 انًغبءنخ انزؤدٚجّٛ ٔسد لًٛخ انُفمــبد انزٙ طـشفذ نّ .

ٖ رغٛش ٚئصش ثشكم عْٕش٘ ػهٗ ايكبَٛخ االعزًشاس فٙ انٕفبء ارا يب نحك انطشف انضبَٙ أ -ة

ثبنزضايبرّ فٙ رُفٛز ْزا انؼمذ،كًب ٚحك نهطشف األٔل آَبء انؼمذ ارا يب ؽهت رنك انطشف انضبَٙ  

ثُبء"ا ػهٗ أعجبة عذّٚ ٚمجهٓب انطشف األٔل ،ٔفٗ أٖ يٍ انحبنزٍٛ ٚحك نهطشف األٔل أٌ 

 انًُحخ انًمذيخ لجم آَبء انؼمذ ٔفٗ حذٔد يغئٕنٛخ ٚطبنت ثبعزشداد يب عجك طشفّ يٍ 

 ػٍ ػذو االعزًشاس فٙ رُفٛز انؼمذ .انطشف انضبَٙ        

 انجُذ انحبدٌ عشش
أٖ خالف ُٚشب ػٍ رُفٛز ْزا انؼمذ أرفغٛشِ ٚزى ػشػخ ػهٗ يغهظ اداسح ٔحذح حغبة      

انمشاس يهضيب نهغبَجٍٛ ثؼذ اػزًبدِ يٍ انجحٕس انؼهًٛخ نهُظش فّٛ ٔارخبر لشاس ثشؤَّ ، ٔٚؼزجش ْزا 

 ا.د/ سئٛظ انغبيؼخ .

 

 انجُذ انخبٍَ عشش

يهضيخ نكبفخ األؽشاف، ًٔٚضم  –رؼزجش كبفخ انًشفمبد عضءا ال ٚزغضأ يٍ انؼمذ  ثكم ألغبيٓب      

انجبحش انشئٛغٙ انطشف انضبَٙ فٙ كم يب ٚخض ْزا انؼمذ ٔٚمجم انطشف األٔل أّٚ أٔساق يٕلؼخ 

انطشف انضبَٙ ثششؽ اعزٛفبئٓب انششٔؽ انًطهٕثخ ؽبنًب نى ٚظذس يٍ انطشف انضبَٙ يب  يٍ لجم

 ٚفٛذ آَبء ْزا انزًضٛم .

 

 انجُذ انخبنج عشش

ارا يب أخم انجبحش  1972نغُخ  49رطجك أحكبو انزؤدٚت انٕاسدح ثمبٌَٕ رُظٛى انغبيؼبد سلى      

ؽ ْزا انؼمذ ٔاسركبة أٖ يخبنفخ كًب انشئٛغٙ أٔ أحذ أػؼبء فشٚك انجحش ثؤٖ ششؽ يٍ ششٔ

ٚغؤل انجبحش انشئٛغٙ ثبنزؼبيٍ يغ فشٚك انؼًم ػًب ٚمغ يُٓى يٍ أخطبء شخظٛخ فٙ يبنٓى 

 انخبص .

 . انجُذ انشاثع عشش

انطشفبٌ ثؤٌ انؼُٕاٌ انٕاسد ثظذد ْزا انؼمذ يحال يخزبسا نًٓب ، ٔأٌ كبفخ انًكبرجبد  ألش     

رُزظ كبفخ أصبسْب انمبََٕٛخ ،ٔفٗ حبنخ رغٛش انطشف انضبَٙ نؼُٕاَّ ٔانًشاعالد انزٙ رشعم ػهّٛ 

 ٚزؼٍٛ ػهّٛ اخطبس انطشف األٔل فٕسا ثبنؼُٕاٌ انغذٚذ ثكزبة يٕطٙ ػهّٛ ثؼهى انٕطٕل .

 انجُذ انخبيظ عشش     
 1972( نغُخ 49ٚؼزجش أيش اعُبد ٚغش٘ ػهّٛ  أحكبو لبٌَٕ رُظٛى انغبيؼبد سلى ) انؼمذْزا      

ئحزّ انزُفٛزٚخ ٔانالئحخ انذاخهٛخ نهٕحذح انًؼًٕل ثٓب ٔأحكبو لبٌَٕ انؼبيهٍٛ ٔأحكبو انمبٌَٕ ٔال

 انًذَٙ ػهٗ ْزا انؼمذ .

 ذ انغبدط عششُانج
حشس ْزا انؼمذ فٙ صالس َغخ أطهٛخ ثبنهغخ انؼشثٛخ ٔٚغهى كم ؽشف يٍ أؽشاف ْزا انؼمذ      

 نهؼًم ثًٕعجٓب.ٕس َغخخ ٔانُغخخ انضبنضخ رغهى نٕحذح حغبثبد انجح

 

 
 انطشف انخبٍَ                                         انطشف األول                       
 

َبئت سئُظ انزبيعخ نهذساعبد انعهُب وانجحىث         انجبحج انشئُغٍ نهًششوع 
 انجحخٍ
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 (                                )أ.د/          (                          )  ا.د/                 

 
 َعتًذ  أ.د/ سئُظ انزبيعخ

 
 )أ.د/                                     (

 
 

 انؼٕاثؾ ٔانًُبرط انًبنٛخ ٔانفُٛخ  1.6

تتبع الشروط الخاصة بالتوريدات والقواعد واآلليات ونماذج المتابعة المالية  -

 .يوالتقرير الفن

لبحثي التطبيقي المقترح المراحل المختلفة لتنفيذه وفقا يتضمن المشروع ا -    

 للمدة المحددة للمشروع ، وكذلك الجدول الزمني للتنفيذ . 
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 .............إنٍ..............انفتشح يٍ............نهًشحهخ
إسم المشروع 

 ........................................................................................البحثً:

 (                  :  )      ي للمشروعرلم الكودال
المنفذ خالل  نسبة المحمك مالحظات

 الفترة

 الفترة من       النشاط

 إلً

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  ً:إسم الباحث الرئٌس       التارٌخ                                                       
          /    /200 

 التولٌع                                                       
 ورد بالتمرٌر.ٌتم إضافة أي عدد من المستندات المؤٌدة لما     

(1) ًَىرد انتمشَش انفٍُ  
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 عبعبد انعًم خالل شهش)          (
إسم            
 ...............................................................................المشروع:
 )                 (:ي للمشروعرلم الكودال            
 إسم المشارن فً نشاط المشروع:           

 األٌام عدد الساعات لمنفذةاألنشطة ا
  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
  10 
  11 
  12 
  13 
  14 
  15 
  16 
  17 
  18 
  19 
  20 
  21 
  22 
  23 
  24 
  25 
  26 
  27 
  28 
  29 
  30 

 :الباحث الرئٌسًإسم                        التارٌخ                        
      /  /200 

           
 التولٌع                                                             
 

 

(1ًَىرد يبنٍ سلى )  
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 األَشــــــطخ

 عٍ انفتشح يٍ                إنٍ 

 ...............................................................................:البحثً إسم المشروع

 

 )                 (:ي للمشروعرلم الكودال

جملة  الصافً

 اإلستمطاعات

رلم  التارٌخ اإلجمالً اإلستمطاعات

 الفاتورة/اإلٌصال

 البند

 ا.ت.ص عادٌة

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 :إسم الباحث الرئٌسً                                                                         

           
                                                             

 التولٌع                                                               
 

 

(2ًَىرد يبنٍ سلى )  
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 طهت انتًىَم عٍ انفتشح يٍ          إنٍ

 ...............................................................................إسم المشروع:

 

 )                 (:ي للمشروعلكودرلم اال

 

 النشاط فترة التنفٌذ المبلغ المطلوب

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 الرصٌد المتبمً من الفترة السابمة 

 

المبلغ المطلوب اإلرتباط علٌه خالل  

 الفترة

 

 الباحث الرئٌسً إسم                                     التارٌخ     :              
      /   /200 

 التولٌع                                                                   
                                                             

 

 

 

 

 

 نًششوع انجحخٍ انتطجُمٍايُضاَُخ 

             .....................................................................................إسم المشروع:

(3ًَىرد يبنٍ سلى )  

(4ًَىرد يبنٍ سلى )  
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  )                             (:ي للمشروعرلم الكودال            

 إعى انجبحج           انتبسَخ                                                                              

 

 

 

انشصُذ 

انجبلٍ 

 ثبنًُضاَُخ

انًصشوفبد 

 انًتالحمخ

يصشوفبد 

 انفتشح

انًصشوفبد 

 انغبثمخ

انًُضاَُخ 

 انًعتًذح

 انجُىد

 انًكبفآد:     

 أعتبر     

 ذأعتبر يغبع     

 يذسط     

 يذسط يغبعذ     

 يعُذ     

 يبنٍ وإداسٌ     

 فٍُ     

 خجشاء     

 إرًبنٍ انًكبفآد     

 إرًبنٍ األرهضح     

 األَشطخ:     

 يطجىعبد     

 وسػ عًم     

تحهُالد احصبئُخ      

 وثشايذ حبعىثُخ

 يشارع وكتت     

 يصبسَف ثُكُخ     

 ثذل عفش     

 أدواد يكتجُخ     

 أخشٌ     

 يزًىع األَشطخ     

 انًزًىع انكهٍ     
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 ماليى داخلية قواعد

دة االستشارات وربط البحوث لوح

 بالصناعة

 

 -أحكبو عبيخ :
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 ٜهٕٛ ايؿسف َٔ اٜسادات ايٛسد٠ مبٛاؾك١ ز٥ٝظ اؾاَع٘ . -7

ٜؿتض ضذٌ ػاف ؿؿس ناؾ١ اٜسادات َٚؿسٚؾات ايٛسد٠ مبعسؾ١ قاضب املسنص  -5

 ٚحيؿغ طسؾ١ ؿني طًبٗا يًسقاب١ .

 .                                                                                                         ايعاَ٘ يًدٚي١ٜتِ تكطِٝ ايٓؿكات طبكًا يًتكطِٝ االقتؿادٟ يًُٛاش١ْ  -3

 االدٛز ٚاملهاؾآت 

 ٜ٘املؿسٚؾات اؾاز 

 املؿسٚؾات األْػا٥ٝ٘ ٚايتذٗٝصات 

 ٜتِ أعداد بٝإ غٗس٣ باملؿسٚؾات ايت٢ ٜتِ تٓؿٝرٖا  -4

 ات ٚاملؿسٚؾات ضًٜٓٛا ؾ٢ ْٗا١ٜ نٌ ض١ٓ َاي١ٜٝتِ عٌُ بٝإ باإلٜساد -5

 -إٚزاداد انٕحذح :

تػٌُ اإلٜسادات ايٛسد٠ نٌ َا ٜتِ ؼؿًٝ٘ َٔ إٜسادات َٔ ػازز اؾاَع١ ْعرل 

 تكدِٜ ػدَات ٚأعُاٍ كتًؿ١ متت عٔ طسٜل ايٛسد٠ 

 َٚٓٗا ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ٚيٝظ اؿؿس 

 اٜسادات ْاػ١ عٔ ايكٝاّ باضتػازات غٗس١ٜ  .7

 ادات عٔ تعاقدات بني ايٛسد٠ ٚػازدٗا اٜس .5

 اٜسادات َٔ ايتدلعات ٚاشلبات  .3

 اٜسادات َتٓٛع١ أػس٣ .4

 

 -يصزٔفبد انٕحذح :
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ٜهٕٛ األْؿام َٔ سؿ١ًٝ َا مت تٛزٜدٙ يًُسنص عٔ طسٜل ايٛسد٠ ٚتتُجٌ أٚد٘ 

 -األْؿام ؾ٢ ايتاىل :

 هٔ تٛؾرل ايتذٗٝصات املع١ًُٝ ٚاملعدات ايتع١ًُٝٝ ٚايبشج١ٝ إذا أَ. 7

 . ْؿكات املؤمتسات ٚايٓدٚات ٚٚزؽ ايعٌُ ايت٢ تعكدٖا ايٛسد٠ 5

. ؾسف سٛاؾص َٚهاؾآت يًطاد٠ اعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚايعاًَني عٔ طسٜل 3

% َٔ اإلٜسادات احملؿ١ً عٔ طسٜل   55اـدَات املُتاش٠ املكسز٠ ؾ٢ سدٚد ْطب١ 

 ايٛسد٠ ؾ٢ ْؿظ ايط١ٓ املاي١ٝ .

 ٚايكٝاضات  . ؾسف أدٛز عٔ االضتػازات4

. ؾسف أدٛز عٔ تهايٝـ ايتػػٌٝ ٚاملتابعات ايػٗسٜ٘ ؾٗات ػازز اؾاَع٘ ٜٓتر   5

 عٓٗا عا٥د غٗسٟ

 :% يؿاحل ٚشاز٠ املاي١ٝ 70ٚتهٕٛ ْطب اٚد٘ االْؿام نُا ًٜٞ ٚذيو بعد ػؿِ ْطب١ 

  َهاؾآت%  50

 تسٜٚر َهاؾآت%  5

 %  أدٛز اضتػازات ٚقٝاضات َٚا غاب٘ ذيو 70

 ؾات َتٓٛع١ % َؿس75ٚ

  % اٜسادات يًٛسد50٠
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 خطة عمل

 املؤمترات و وحدة التدريب

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 رؤٚخ انٕحذح 
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تطع٢ ايٛسد٠ إىل ؼكٝل اؾٛد٠ يف عكد األْػط١ ايع١ًُٝ ٚاملعسؾ١ٝ يكطاع 

ايبشٛخ ع٢ً َطت٣ٛ اؾاَع١؛ بٛؾؿٗا أسد آيٝات تؿعٌٝ ايبشح ايعًُٞ يف 

 اؾاَع١. 

  

 رسبنخ انٕحذح 
تطع٢ ايٛسد٠ إىل شٜاد٠، ٚتٓٛع عدد األْػط١ ايع١ًُٝ ظاَع١ بين ضٜٛـ 

ٚتٓعُٝٗا، ع٢ً إٔ تتكُٔ َؤمتسات ايّٝٛ ايٛاسد ٚاألنجس َٔ ّٜٛ، 

ٚاحملاقسات، ٚايّٝٛ ايتعسٜؿٞ، ٚاؿًك١ ايٓكاغ١ٝ، ٚايٓد٠ٚ، ٚايدٚزات 

 ايتدزٜب١ٝ املتؼؿؿ١.

 

 أْذاف انٕحذح

 ملعسؾ١ٝ يكطاع ايبشٛخ باؾاَع١. َتابع١ ٚتؿعٌٝ األْػط١ ايع١ًُٝ ٚا (7

 ايتعسٜـ بدٚز ايٛسد٠ َٔ ػالٍ أضايٝب ايدعا١ٜ املٓاضب١. (5

إْػا٤ َٛقع يًٛسد٠ ع٢ً بٛاب١ داَع١ بين ضٜٛـ ٜتكُٔ اإلعالٕ عٔ  (3

 نٌ األْػط١ اييت تٓعُٗا ايٛسد٠. 

إْػا٤ قٓا٠ ٜٛتٝٛب ع٢ً اإلْذلْت يٓػس َكاطع ايؿٝدٜٛ يألْػط١ ايع١ًُٝ  (4

 املكسز عكدٖا.

يعكد هًٝات اؾاَع١ ايؿاؿ١ املتاس١ بكاعات يًَعًَٛات إْػا٤ بٓو  (5

 أْػط١ ايٛسد٠.

إْػا٤ قاعد٠ بٝاْات بايطاد٠ اؿكٛز يف األْػط١ ايع١ًُٝ، ٚقاعد٠ بٝاْات  (6

 باألْػط١ املٓعكد٠. 

ْػس نتاب ضٟٓٛ باألْػط١ ايع١ًُٝ اييت مت عكدٖا باؾاَع١ ٚأِٖ  (7

 ايتٛؾٝات اييت مت ايتٛؾٌ إيٝٗا.

 

 

 

 

 

 ثعض انتعزٚفبد انًًٓخ
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ٖٛ ػُع ثكايف ؼت عٓٛإ أٚ َٛقٛع قدد : Conferenceاملؤمتس  (7

ُٜكّدَٕٛ ُٜدع٢ إيٝ٘ املتؼؿؿٕٛ يف فاٍ َا ٚأٚزاَم عٌُ تعاجل  أعاثًا ٚ

ُِ قك١ٝ َا َٔ قكاٜا املؤمتس. عاد٠   َؤضط١ تع١ًُٝٝ املؤمتسَا ُتٓع

ُِ ػالشلا َٓاقػ١ انص ايبشٛخَس أٚ ناؾاَعات َٜت َُٜتد ألٜاّ  ، ٚعاد٠ َا 

ايتٛؾٝات  األعاخ ٚأٚزام ايعٌُ. ثِ ؽتتِ ؾعاي١ٝ املؤمتس بكسا٠٤

َٜتّٛؾٌ إيٝٗا املؤمتسٕٚ َٔ ػالٍ أعاثِٗ اـتا١َٝ ، ٖٚٞ ايٓتا٥ر اييت 

عباز٠ عٔ  ايتٛؾٝات ٚأٚزام ايعٌُ اييت قدَٖٛا ػالي٘، ٚعاد٠ َا تهٕٛ تًو

عٓاؾس قدد٠ تعدّ  ػالؾ١ ألعاخ املؤمتس ٚأٚزام ايعٌُ اييت قدَت ؾٝ٘، 

ثِ تهٕٛ  يًُؤمتسٚغايبًا َا تهٕٛ أٍٚ تٛؾ١ٝ ٖٞ غهسًا يًذ١ٗ املٓع١ُ 

 (1).ايتٛؾٝات ايتاي١ٝ يف ؾُِٝ َٛقٛعات٘
 

ّْٗا ايتكا٤ فُٛع١ َٔ  :Symposiumايٓد٠ٚ  (5 تعّسف ايّٓد٠ٚ أٜكًا بأ

١ّٓٝ، ٜٚهٕٛ املػذلنٕٛ يف ايّٓد٠ٚ َٔ  األغؼاف يًشدٜح سٍٛ قك١ّٝ َع

أٌٖ االػتؿاف يف أٍَٛز َع١ّٓٝ؛ عٝح ٜعّبسٕٚ ٜٚجسٕٚ بٛدٗات ْعسِٖ، 

 (2).ٚاقذلاساتِٗ، ٚأؾهازِٖ، ٜٚكَٕٛٛ بؿتض ؾسؾ١ يًّٓكاؽ َع اؾُٗٛز

 

ضًٛب يتٛؾٌٝ فُٛع١ َٔ األؾهاز ٚاملعًَٛات أ: Lectureاحملاقس٠  (3

ٚاملؿاِٖٝ، َٔ قبٌ احملاقس إىل اؿكٛز ٜٚالسغ ع٢ً ٖرا األضًٛب إٔ 

املطٝطس يف املٛقـ ٖٛ احملاقس، ؾٗٛ ٜكّٛ بإزضاٍ املعًَٛات ٚغسسٗا 

ٚتٛقٝشٗا، ٚتكتؿس َػازن١ املطتُعني بؿؿ١ عا١َ ع٢ً االضتُاع 

 .(3) يًُشاقس َكدّ ي٘ ، ٚعاد٠ َا ٜهٕٛٚاإلؾػا٤ املسنصٜٔ

 

ايًكا٤ات ايع١ًُٝ اييت تٗدف إىل إطالع : Seminarسًك١ ْكاغ١ٝ  (4

ٜطٛدٖا ايٓكاؽ ٚاآلػسٜٔ ع٢ً عح ددٜد أٚ نتاب سدٜح أٚ اػذلاع َاظ 

عسض يًُػسٚع أٚ ٚزق١ عٌُ يبشح َعني ( أ4ٚ) ايعاّ غرل احملكس َطبكًا.

                                                 
1
 http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1 

2
 

http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D
9%88%D8%A9 
3
 http://www.alokab.com/forums/index.php?showtopic=49347 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
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ميٞ أٚ ؾًِٝ قُٔ بسْاَر دزاضٞ أٚ تطبٝكٞ، ٚتػٌُ إلاش عسض تكد

تٛقٝشٞ ٜعسض ايبشح سطب غسٚط َٚٛاؾؿات َع١ٓٝ ٚميهٔ تعصٜصٖا 

بايؿٛز، َٚسؾل َع ايعسض َرنس٠ بطٝط١ ميهٔ تؿٜٛسٖا يتٛشع ع٢ً 

 .اؿكٛز

 

 دٚز٠ تدزٜب١ٝ َتؼؿؿ١ يفعبازٙ عٔ  : Workshopٖٞسًك١ عٌُ  (5

 ٜكّٛ بٗا أسد املتؼؿؿني يؿكٌ َٗازات َع١ٓٝ يف ٖرا اجملاٍ ، فاٍ َا

 املتدزبٕٛ. ـسٚز بتٛؾٝات ٜطتؿٝد َٓٗا ٚا

 

 خغخ عًم انٕحذح

  أٔال: انًؤتًزاد

َؤمتسات ايّٝٛ ايٛاسد أٚ األنجس َٔ ّٜٛ؛ ضٛا٤ نإ َؤمتسا قًٝا أٚ 

 إقًُٝٝا أٚ دٚيٝا. 

 

 ٔارجبد انٕحذح:  1/1

 .منٛذز طًب عكد َؤمتس باؾاَع١تٛؾرل  .7

١ ٚغبهات ايتٛاؾٌ ايكٝاّ بايدعا١ٜ ايالش١َ عدل اجملُٛعات ايدلٜدٜ .5

 االدتُاعٞ، َٚٛقع ايٛسد٠ ع٢ً ايبٛاب١ اإليهذل١ْٝٚ يًذاَع١. 

ايتٛاؾٌ َع ٚسدات اؾاَع١ اـاؾ١ بتٝطرل عكد املؤمتس ٖٚٞ:  .3

ٚسد٠ اإلْتاز، ٚؾٓدم َسنص املؤمتسات، َٚطبع١ اؾاَع١، ٚٚسد٠ 

 ايطٝازات.

 تكُني بٝاْات املػازنني بكاعد٠ بٝاْات اؿكٛز.  .4

 ات املؤمتس قُٔ قاعد٠ بٝاْات األْػط١ ايع١ًُٝ. تكُني ؾعايٝ .5

زؾع ؾٛز ٚؾٝدٜٛ ٚتٛؾٝات املؤمتس ع٢ً قٓا٠ ايٛسد٠ َٚٛقعٗا ع٢ً  .6

 ايبٛاب١.

https://www.youtube.com/channel/UCmz3uj2ATZX
M9WANFufvFFg 

 :ٔارجبد نجبٌ انًؤتًز 1/2

 إزضاٍ ًَؿات املؤمتس ٚاييت تػتٌُ:       
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 دع٠ٛ سكٛز املؤمتس.  .7

املًـ ايتعسٜؿٞ باملؤمتس ٚايرٟ ٜتكُٔ: ايسعا٠ ٚؾإ املؤمتس،  .5

ٚايسؤ١ٜ ٚايسضاي١ ٚاألٖداف ٚاحملاٚز ٚغسٚط املػازن١ ٚاملدعٕٛ 

 يًُػازن١ ٚبٝاْات ايتٛاؾٌ. 

نتٝب املؤمتس ٜتكُٔ ايبٝاْات األضاض١ٝ )ايساعٞ ٚايس٥ٝظ َٚكسز  .3

 املؤمتس ٚأَني املؤمتس(، ايدلْاَر ايٓٗا٥ٞ يًُؤمتس.

١ُ٥ إيهذل١ْٝٚ بايساغبني يف املػازن١ باملؤمتس، تتكُٔ االضِ قا .4

بايهاٌَ ٚايٛظٝؿ١ ٚد١ٗ ايعٌُ ٚايعٓٛإ ٚايدلٜد اإليهذلْٚٞ ٚأزقاّ 

 املٛباٌٜ ٚغرلٖا.

 ْطؼ١ إيهذل١ْٝٚ َٔ أعُاٍ املؤمتس )املًؼؿات، األٚزام ايبشج١ٝ(. .5

 ايؿٛز ايؿٛتٛغساؾ١ٝ ٚايؿٝدٜٛ يًُؤمتس. .6

 باملؤمتس. قا١ُ٥ باؿكٛز ايؿعًٞ .7

 تٛؾٝات املؤمتس.  .8

ؼدٜد األعداد املطًٛب١ َٔ سٝح ايٛدبات ٚسذص ايؿٓدم ٚاالْتكاالت  .9

 ٚاملطبٛعات ٚذيو قبٌ اْعكاد املؤمتس بػٗس ع٢ً األقٌ الؽاذ ايالشّ.

حبَٛب: انُذٔاد ٔانًحبضزاد ٔانهمبءاد انتعزٚفٛخ ٔحهمبد انُمبش، ٔحهمبد 

 انعًم 

 ٔارجبد انٕحذح:  2/1

، َع تٛاؾس غعاز باؾاَع١ ايٓػاط ايعًُٞمنٛذز طًب عكد تٛؾرل  .7

 باضِ ايٛسد٠.

ايكٝاّ بايدعا١ٜ ايالش١َ عدل اجملُٛعات ايدلٜد١ٜ ٚغبهات ايتٛاؾٌ  .5

 االدتُاعٞ، َٚٛقع ايٛسد٠ ع٢ً ايبٛاب١ اإليهذل١ْٝٚ يًذاَع١. 

ايتٛاؾٌ َع ٚسدات اؾاَع١ اـاؾ١ بتٝطرل عكد ايٓػاط ٖٚٞ:  .3

ٓدم َسنص املؤمتسات، َٚطبع١ اؾاَع١، ٚٚسد٠ ٚسد٠ اإلْتاز، ٚؾ

 ايطٝازات )إٕ تطًب ذيو(

  .تكُني بٝاْات املػازنني بكاعد٠ بٝاْات اؿكٛز 

  .تكُني ؾعايٝات ايٓػاط ايعًُٞ قُٔ قاعد٠ بٝاْات األْػط١ 

  زؾع ؾٛز ٚؾٝدٜٛ ٚتٛؾٝات ايٓػاط ع٢ً قٓا٠ ايٛسد٠ َٚٛقعٗا ع٢ً

 ايبٛاب١.
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ح أٔ انًحبضزح أٔ انٕٛو انتعزٚفٙ أٔ حهمخ ٔارجبد إدارح )انُذٔ 2/2

 انُمبش(

 إزضاٍ دع٠ٛ سكٛز ايٓػاط ايعًُٞ إلداز٠ ايٛسد٠.  .7

إزضاٍ املًـ ايتعسٜؿٞ بايٓػاط ايعًُٞ ٚايرٟ ٜتكُٔ: املٛقٛع  .5

َٚدٜس ايٓػاط ٚاألعكا٤ املػازنٕٛ )احملاقس أٚ ايكٝـ( ْٚٛع 

 مجٗٛز اؿكٛز ٚبسْاَر ايٓػاط. 

١ٝ بايساغبني يف املػازن١، تتكُٔ االضِ إزضاٍ قا١ُ٥ إيهذلْٚ .3

بايهاٌَ ٚايٛظٝؿ١ ٚد١ٗ ايعٌُ ٚايعٓٛإ ٚايدلٜد اإليهذلْٚٞ ٚأزقاّ 

 املٛباٌٜ ٚغرلٖا.

إزضاٍ ْطؼ١ إيهذل١ْٝٚ َٔ ايعٌُ )املاد٠ ايع١ًُٝ ضٛا٤ ناْت عسض  .4

 تكدميٞ أٚ ؾٝدٜٛ أٚ أٟ ٚضٝط َعًَٛاتٞ آػس(.

 ٓػاط.إزضاٍ ايؿٛز ايؿٛتٛغساؾ١ٝ ٚايؿٝدٜٛ يً .5

 إزضاٍ قا١ُ٥ باؿكٛز ايؿعًٞ َٛقع١. .6

ؼدٜد األعداد املطًٛب١ َٔ سٝح ايٛدبات ٚسذص ايؿٓدم ٚاالْتكاالت  .7

ٚاملطبٛعات )إٕ تطًب ذيو( ٚذيو قبٌ اْعكاد ايٓػاط بػٗس ع٢ً 

 األقٌ الؽاذ ايالشّ.

إزضاٍ ايتٛؾٝات ع٢ً إٔ تػٌُ اإلدسا٤ات ايتٓؿٝر١ٜ َع ايكٝـ  .8

 ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ٚيٝظ اؿؿس: ٚاييت تتُجٌ ؾُٝا ًٜٞ

 َػازن١ أسد أعكا٤ اؾاَع١ ؿكٛز دٚز٠ تدزٜب١. (أ 

 االتؿام ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى اغساف َػذلى يًسضا٥ٌ اؾاَع١ٝ. (ب 

 إدسا٤ عح َػذلى بني أسد األعكا٤ باؾاَع١ ٚاؾاَع١ األػس٣.  (ز 

 عكد غسان١ يدلاَر َتُٝص٠.  (د 

 املٛاؾك١ ع٢ً دعِ َسنص متٝص باؾاَع١.    (ٙ 
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تٓػٝط ايع١ًُٝ ايبشج١ٝ باؾاَع١ َٔ ػالٍ فُٛع١ َٔ اـدَات اييت 

تطِٗ يف ايٓٗا١ٜ اىل شٜاد٠ عدد األعاخ املػذلن١ بني ايهًٝات ٚاألقطاّ 

 املؼتًؿ١ ٚتصٜد َٔ ؾعاي١ٝ األدٗص٠ املتاس١.

 انٕحذح:أْذاف 

 ػا٤ أٍٚ بٓو َعًَٛات َع١ًُٝ ع٢ً َطت٣ٛ اؾاَعات املؿس١ٜ.اْ .6

اْػا٤ ٚسد٠ َعتُد٠ يؿٝا١ْ َٚعاٜس٠ األدٗص٠ يتكًٌٝ ْؿكات  .7

 ايؿٝا١ْ ٚاملعاٜس٠ َٔ اـازز.

 اْػا٤ ٚسد٠ اْتاز يًصدادٝات ـد١َ اؾاَع١ ٚاجملتُع احملًٞ .8

ايبشج١ٝ  املطا١ُٖ يف عٌُ قاعد٠ بٝاْات ملتطًبات َعاٌَ اؾاَع١ .9

املؼتًؿ١ َٔ األدٗص٠ ٚاملطتًٗهات ٚطسسٗا يف ؾٛز َٓاقؿات 

 َٛسد٠ ع٢ً َطت٣ٛ اؾاَع١.

املطاعد٠ ع٢ً ايتطٜٛل ايعًُٞ يًذاَع١ َٔ ػالٍ ايتعسٜـ  .70

 باالَهاْٝات املع١ًُٝ املٛدٛد٠

 خغخ عًم انٕحذح:

تعٝني َٓطل يًٛسد٠ داػٌ نًٝات اؾاَع١ يًتٛاؾٌ َع ايٛسد٠  .7

 ايٛسد٠ داػٌ ايهًٝات ٚتٓؿٝر تهًٝؿات 

 أغٗس  6تدغني ٚزغ١ ايصدادٝات يًذاَع١ يف ػالٍ  .5

طسغ اضتبٝاْات ع٢ً ايهًٝات ملعسؾ١ استٝادات ايهًٝات َٔ األدٗص٠  .3

 ٚاملطتًٗهات

ايتٓطٝل َع ٚنال٤ ايهًٝات يًدزاضات ايعًٝا ؾ٢ َٓاقؿات غسا٤  .4

  األدٗص٠ ايع١ًُٝ
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 وبراءاث االختراع  يراكس انتًيسو يكتب دعى االبتكبراث
 

 انزؤٚخ: 

إٔ ٜؿبض املهتب ٖٛ املالذ األٍٚ داػٌ اؾاَع١ يًباسجني ٚاملبتهسٜٔ ٚاملؿٓعني 

 مٛ االشلاّ ٚاالبتهاز ٚزٚغ املبادز٠.

 

 انزسبنخ: 

ٞ َٓتذات ذات ق١ُٝ تػذٝع املبتهسٜٔ عًٞ ؼٌٜٛ اؾهازِٖ ٚابداعاتِٗ اي

اقتؿاد١ٜ ٚزبطِٗ باملؿٓعني ٚسؿغ سكٛقِٗ ايؿهس١ٜ مما ٜؿب يف االزتكا٤ 

باؾاَع١ قًٝا ٚدٚيٝا. نُا ٜطعٞ املهتب ايٞ تػذٝع زبط ايؿسم 

ٚاجملاَٝع ايبشج١ٝ يف َسانص تعإٚ عجٞ َٚػازٜع تتطِ بأٖداف َتٛضط١ 

اعد٠ َٚٔ ثِ متٝص ٚبعٝد٠ املد٣ إللاشٖا ٚتطٜٛسٖا ايٞ َسانص اعاخ ٚ

 عجٞ.

 األْذاف: 

 تعصٜص اإلبتهاز يف فتُع اؾاَع١ . 

  ِْٖػس ثكاؾ١ االبتهاز ٚتػذٝع طًب١ اؾاَع١ ع٢ً تكدِٜ أؾهاز

 .ٚؼًٜٛٗا إىل إبتهازات ذات ق١ُٝ اقتؿاد١ٜ

  إْػا٤ َٛقع ايهذلْٚٞ ـد١َ ناؾ١ غسا٥ض اجملتُع َٔ ػالٍ عسض

متٓشِٗ ٚ ٗا ٚتطٜٛسٖااقذلاساتِٗ ٚأؾهازِٖ ٚايعٌُ ع٢ً دعُ

 ٚ ايؿسؾ١ يًتطٜٛل َٚكاب١ً أؾشاب ايػسنات املٗت١ُ بٗرا اجملاٍ

 .ٚاملػازن١ بٗا يف املٓاؾطات ٚاملطابكات احمل١ًٝ أٚ املعازض ايدٚي١ٝ
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 اسجٝعٔ ايساغبني ؾعٞ ايتعإٚ َععإععداد قاععد٠ بٝاْعات تكعِ ايب 

 ٝك١َع تؿٓٝؿِٗ سطعب اٖتُاَاتِٗ ٚؽؿؿاتِٗ ايدق املعسنص

تؿعٌٝ ٚؼدٜح قاعد٠ بٝاْات ايسضا٥ٌ ٚاالعاخ ايع١ًُٝ داػٌ 

اؾاَع١ اليكا٤ ايك٤ٛ عًٞ َسانص ايك٠ٛ ٚفُٛعات ايعٌُ ايبشج١ٝ 

 داػٌ اؾاَع١

 تأضٝظ ْادٟ َسنص االبتهازات. 

 .عٌُ دٚزات عٔ ايتؿهرل االبتهازٟ ٚسكٛم املًه١ٝ ايؿهس١ٜ 

 اَع١ إىل ايؿٓاع١املطا١ُٖ يف ْكٌ االبتهازات ايٛاعد٠ َٔ اؾ. 

 ِٗبٗدف ػد١َ  ؼؿٝص املبدعني ٚاالضتجُاز يف ابتهازاتِٗ ٚ َٛاٖب 

 .اجملتُع

 دعِ َػازٜع عج١ٝ قدد٠ ٚاييت تبدأ بؿهس٠ َبتهس٠. 

  ػًل ثكاؾ١ زٚغ املبادز٠ بني أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚاملٛظؿني

 .ٚايطالب

 س٥ٝطٞ ظاَع١ بين ضٜٛـ ٚ املهتب اي هتبتهٜٛٔ ْكط١ اتؿاٍ بني امل

يدلا٥ات االػذلاع بأنادمي١ٝ ايبشح ايعًُٞ ٚايتهٓٛيٛدٝا ايتابع١ 

 يٛشاز٠ ايدٚي١ يًبشح ايعًُٞ.

  تٝطرل ادسا٤ات تطذٌٝ طًبات اؿؿٍٛ عًٞ بسا٥ات االػذلاع

ٚاالضتؿاد٠ َٔ املعًَٛات ايتهٓٛيٛد١ٝ اييت ؼٜٛٗا ايدلا٥ات يف فاٍ 

 ايؿٓاع١ ٚايت١ُٝٓ ايتهٓٛيٛد١ٝ ٚاالضتجُاز.
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 س ايٛعٞ عٔ طسٜل ْدٚات تٛع١ٜٛ يتطذٌٝ ايدلا٥ات َٔ ػالٍ ْػ

 ْعاّ ادازٟ قهِ حيُٞ املؼذلعني ٚحيؿغ سكٛقِٗ طبكا يكإْٛ

 2002 يعاّ  82 زقِ ١ٜايؿهس ١ٝاملًه

 ػالٍ قاٚي١ طسغ َطابكات  ٕیٚاملبتهس ٕیاملؼذلع عٝتػذ َٔ

 بسا٤ات يطًبات ١ٜاملؿس ايدلا٤ات دٜٙظس اٗسٜغ تٓاؾط١ٝ ٚ ايٓػس

 األػذلاع.

 ًكٝاّ بأْػط١ عج١ٝ ٚع١ًُٝ ْٛع١ٝ دعِ اْػا٤ َسانص متٝص عجٞ  ي

 َٚسنص٠ يف فاالت قدد٠ ذات أ١ُٖٝ ٚط١ٝٓ ٚبعد اضذلاتٝذٞ.

  اْػا٤ بساَر تٛأ١َ َع اؾاَعات ٚاملسانص املتُٝص٠ ٚاييت شلا تعصٜص

يًتشايـ ؾ١ً مبسانص ايتُٝص ايبشجٞ باؾاَع١ ٚايطعٞ يالْكُاّ 

  فاٍ االبتهاز ٚزٜاد٠ األعُاٍ.ايدٚيٞ يف

 االثتكبر :
 تعصٜص اإلبتهاز يف فتُع اؾاَع١ -

ْػس ثكاؾ١ االبتهاز ٚتػذٝع طًب١ اؾاَع١ ع٢ً تكدِٜ أؾهازِٖ ٚؼًٜٛٗا  -

 .إىل إبتهازات ذات ق١ُٝ اقتؿاد١ٜ

بإْػا٤ َٛقع ايهذلْٚٞ ـد١َ ناؾ١ غسا٥ض اجملتُع َٔ ػالٍ عسض  -

متٓشِٗ ايؿسؾ١ ٚ ٚايعٌُ ع٢ً دعُٗا ٚتطٜٛسٖا اقذلاساتِٗ ٚأؾهازِٖ

ٚاملػازن١ بٗا يف  ٚ يًتطٜٛل َٚكاب١ً أؾشاب ايػسنات املٗت١ُ بٗرا اجملاٍ

 .املٓاؾطات احمل١ًٝ أٚ املعازض ايدٚي١ٝ

 .تأضٝظ ْادٟ َسنص االبتهازات -

 عٌُ دٚزات عٔ ايتؿهرل االبتهازٟ ٚاضايٝب االبتهاز -

 .ت ايٛاعد٠ َٔ اؾاَع١ إىل ايؿٓاع١املطا١ُٖ يف ْكٌ االبتهازا -
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بٗدف ػد١َ   ؼؿٝص املبدعني ٚاالضتجُاز يف ابتهازاتِٗ ٚ َٛاٖبِٗ -

 .اجملتُع

تٛؾرل ؾسف عٌُ ٚتطٜٛل االبتهازات ٚاألؾهاز ايبشج١ٝ املتُٝص٠  -

 .يًُبتهسٜٔ

 .تعصٜص ايعالق١ بني اؾاَع١ ٚاملطتجُسٜٔ ٚاملبتهسٜٔ -

 .ييت تبدأ بؿهس٠ َبتهس٠دعِ َػازٜع عج١ٝ قدد٠ ٚا -

 ػًل ثكاؾ١ زٚغ املبادز٠ بني أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚاملٛظؿني ٚايطالب -

 .ايعٌُ قُٔ َٓع١َٛ االبتهاز باؾاَع١ ٚايتُٝص يف ػد١َ املبتهسٜٔ -

 :ثزاءاد االختزاع

 عٌُ دٚزات عٔ سكٛم املًه١ٝ ايؿهس١ٜ -

هتب ايس٥ٝطٞ تهٜٛٔ ْكط١ اتؿاٍ بني ايٛسد٠ ظاَع١ بين ضٜٛـ ٚ امل -

يدلا٥ات االػذلاع بأنادمي١ٝ ايبشح ايعًُٞ ٚايتهٓٛيٛدٝا ايتابع١ يٛشاز٠ 

 ايدٚي١ يًبشح ايعًُٞ.

تٝطرل ادسا٤ات تطذٌٝ طًبات اؿؿٍٛ عًٞ بسا٥ات االػذلاع ٚاالضتؿاد٠  -

َٔ املعًَٛات ايتهٓٛيٛد١ٝ اييت ؼٜٛٗا ايدلا٥ات يف فاٍ ايؿٓاع١ ٚايت١ُٝٓ 

 تجُاز.ايتهٓٛيٛد١ٝ ٚاالض

ْػس ايٛعٞ عٔ طسٜل ْدٚات تٛع١ٜٛ يتطذٌٝ ايدلا٥ات َٔ ػالٍ ْعاّ  -

 ٠یاملًو ادازٟ قهِ حيُٞ املؼذلعني ٚحيؿغ سكٛقِٗ طبكا يكإْٛ

 2002 يعاّ  82 زقِ ٠یايؿهس

َٔ ػالٍ قاٚي١ طسغ َطابكات تٓاؾط١ٝ ٚ  ٜٔٚاملبتهس نياملؼذلع عٝتػذ -

 األػذلاع. بسا٤ات يطًبات ١ٜاملؿس ايدلا٤ات دٜٙظس اٗسٜغ ايٓػس

 دٚزات عٔ ايتطٜٛل. - 
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 يزاكش انتًٛش :
ػًل ْٛا٠ تهٜٛٔ ؾسم عج١ٝ باإلعالٕ عٔ مجٝع املٓاقػات ايبشج١ٝ داػٌ  -

 اؾاَع١.

إععداد قاععد٠ بٝاْعات تكعِ ايباسجٝعٔ ايساغبني ؾعٞ ايتعإٚ َعع املعسنص،َع  -

 تؿٓٝؿِٗ سطعب اٖتُاَاتِٗ ٚؽؿؿاتِٗ ايدقٝك١

ؿعٌٝ ٚؼدٜح قاعد٠ بٝاْات ايسضا٥ٌ ٚاالعاخ ايع١ًُٝ داػٌ اؾاَع١ ت -

 اليكا٤ ايك٤ٛ عًٞ َسانص ايك٠ٛ ٚفُٛعات ايعٌُ ايبشج١ٝ داػٌ اؾاَع١.

ًكٝاّ بأْػط١ عج١ٝ ٚع١ًُٝ ْٛع١ٝ دعِ اْػا٤ َسانص متٝص عجٞ  ي -

 َٚسنص٠ يف فاالت قدد٠ ذات أ١ُٖٝ ٚط١ٝٓ ٚبعد اضذلاتٝذٞ.

ػا٤ بساَر تٛأ١َ َع اؾاَعات ٚاملسانص املتُٝص٠ ٚاييت شلا ؾ١ً اْتعصٜص  -

يًتشايـ ايدٚيٞ يف مبسانص ايتُٝص ايبشجٞ باؾاَع١ ٚايطعٞ يالْكُاّ 

 فاٍ االبتهاز ٚزٜاد٠ األعُاٍ.
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 اهليكل اإلداري لوحدة تطوير البخث العلمي

 

 

 
 ز٥ٝظ فًظ االداز٠

 أ.د أَني ايطٝد يطؿٞ

 

 
 

 
 
 
 

 ٥ب ز٥ٝظ فًظ االداز٠ْا

 أ.د طسٜـ غٛقٞ ؾسز

 

 

 

 

 املدٜس ايتٓؿٝرٟ

 أ.د قُد محدٟ ػكس
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 السادة مديري الوحدات

 
 انعهًٙ ٔرٕائش انجبيعّ يذٚز ٔحذح انُشز

 ا.د اسبيّ يحًذ احًذ
 

 يذٚز ٔحذح دعى ٔتًٕٚم انًشزٔعبد
 ا.د شٕلٗ اثٕ انحذٚذ

 
 َبئت يذٚز ٔحذح دعى ٔتًٕٚم انًشزٔعبد

 د.احًذ يحًذ ساٚذ يحًذ               بتٗ عبشٕر يحًذلٛد.
 

 ٔانعاللبد انخبررٛخ يذٚز ٔحذح انتعبٌٔ انذٔنٗ
 د. اًٚبٌ ربد لُذٚم

 
 ٔانعاللبد انخبررٛخ َبئت يذٚز ٔحذح انتعبٌٔ انذٔنٗ

 د.انشًٛبء َجٛم
 

 يذٚز ٔحذح االستشبراد ٔرثظ انجحٕث ثبنصُبعّ
 د. سٛذ عجذ انمبدر

 
 االستشبراد ٔرثظ انجحٕث ثبنصُبعّ َبئت يذٚز ٔحذح

 د ايجذ ثٓٛذ خهٛم
 

 يذٚز ٔحذح انتذرٚت ٔانًؤتًزاد
 د رحبة فبٚش احًذ

 
 يذٚز ٔحذح دعى االثتكبر ٔثزاءاد االختزاع

 د.احًذ اسبيّ انجُذٖ
 

 يذٚز ٔحذح انًعبيم ٔاالرٓشح ٔانتسٕٚك انعهًٗ
 د. اسبيّ يحًذ يحًٕد
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 الشادة العاملني بالوحدة

 

 يذٚز ادار٘  ٘ حبيذْبنخ حًذ
 يذٚز يبنٙ صٕفٙ أيٍٛ ٚعمٕة
 يحبست انٕحذح ٔائم انكسُذر َجٛت
 يذٚز يكتت ٔحذح انتعبٌٔ انذٔنٙ  َجٛم رزرس خهٛم

 يُسك عًم ٔحذح انًعبيم ٔ األرٓشح ثبسى فبرٔق عجذانهغٛف
 يُسك عًم ٔحذحاالثتكبر ٔ ثزاءاد االختزاع يصغفٙ يزاد عجذانزحٛى

 يُسك عًم ٔحذح دعى ٔ تًٕٚم انًشزٔعبد نحهٛىسٓٛز حبيذ عجذا
 سكزتبرٚخ ثبنٕحذح فبعًخ يحًٕد صبثز
 سكزتبرٚخ ٔحذح انتعبٌٔ انذٔنٙ  دعبء فزد عجذ انحًٛذ

 سكزتبرٚخ ٔحذح االستشبراد ٔرثظ انجحٕث ثبنصُبعخ عجذانزحًٍ حسُٙ يحًذ
 يُسك عًم ٔحذح انُشز ٔ رٕائش انجبيعخ احًذ ًٚبَٙ اثزاْٛى

 عبيم ثبنٕحذح د يحًذ رضٕاٌيحًٕ
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 املشاركون يف إعداد الكتاب

 
 حتت رعاية األستاذ الدكتور

 محدي خضرحممد 

 انتُفٛذ٘ نًزكش تغٕ٘ انجحٕثانًذٚز 
 

 

 األستاذةومبشاركة 

 هالة محدي

 انًذٚز االدار٘ نًزكش تغٕٚز انجحٕث
 
 

 اإلخراج الفين للكتابو اإلعداد العام 
 أ. مصطفى مراد

 يٕظف ثًزكش تغٕٚز انجحٕث

 
 

 
 


