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 خقدين

إً يضرّع اهيؤششج تبػختبرٍ آهٖج هوخدتٖر اهضبيل ّاهيٌديز هويؤششج اهخؼوٖيٖج تيخخوف ػيوٖبخِب ّيً 

خالل سيٖغ ينٌّبخِب اهتضرٖج ّيّاردُب اهيبدٖج ّاهيبهٖج، ٖنخشٕ أُيٖج كظّْ خبظج إذا اػخترٌب دّرٍ 

ّيً ُذا اهيٌطوق، فئً ػيوٖج  .األشبشٕ ّاهنتٖر فٕ االرخلبء تسّدث اهخؼويبح هسيٖغ اهيخؼويًٖ ّاهيخؼويبح

إرشبئَ داخل سيٖغ اهيؤششبح اهخؼوٖيٖج تيب ٖضيً ٌسبضَ فٕ اهلٖبى تبهدّر اهيٌّط تَ ٌٖتغٕ أً خخى تنل 

اهضرط اهيٌِسٕ ّاهضزى اهخٌظٖيٕ اهذٔ ٖضيً اٌخراط سيٖغ اهتٌٖبح ّسيٖغ اهفئبح ػوٓ يخخوف 

ألسل ذهم خى . دٌٖبيٖج اهؼيل تيضرّع اهيؤششج اهيشخّٖبح، يرنزٖب ّسِّٖب ّإكوٖيٖب ّيضوٖب، فٕ خفؼٖل

األشس ّاٗهٖبح ّاهتٌٖبح اهليٌٖج تخّفٖر اهضرّط  اهخفنٖر فٕ ّضغ آهٖبح هولٖبدث ّآهٖبح هوخفؼٖل خضنل

ّخرخنز . اهخدتٖرٖج ّاهخٌظٖيٖج ّاهيبهٖج اهضرّرٖج إلرشبء ٌبسص هيضرّع اهيؤششج تسيٖغ اهيؤششبح اهخؼوٖيٖج

 :ٌبظر اهخبهٖجاهؼ ُذٍ اٗهٖبح ػوٓ

ّضغ ّخضدٖد اهتٌٖبح اهيخدخوج فٕ إرشبء يضرّع اهيؤششج يضوٖب ّإكوٖيٖب ّسِّٖب ّيرنزٖب  -

 ػيّدٖب ّأفلٖب؛ اهتٌٖبح آهٖبح هوخٌشٖق تًٖ يخخوف

 ؛اهتٌٖبح ّاهفئبحخضدٖد اهيِبى ّاهيشؤّهٖبح ّخّزٖغ األدّار تًٖ يخخوف  -

 اهؼيوٖبح؛اهيشبػدث ػوٓ خختغ ّإٌسبش يخخوف  اهيّانتجخّفٖر آهٖبح  -

 خضدٖد آهٖبح اهخدتٖر اهيبهٕ هيضرّع اهيؤششج؛ -

 خضدٖد آهٖبح ّأدّاح خأُٖل اهفبػوًٖ إلٌسبش ػيوٖج إرشبء يضرّع اهيؤششج؛ -

 .ّختبدل اهختراح ّضغ خطج هوخّاظل -
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 التىيبح الهخدخمج وآليبح الخىسيق 

 ،انٕطُٛت ٔانجٕٓٚتيتالئًت يغ األْذاف تبػختبر يضرّع اهيؤششج أداث هخدتٖر ضؤًّ اهيؤششج هسؼل ٌخبئسِب 

ّتيب أً اهيؤششج اهخؼوٖيٖج ُٕ يسبل اهفؼل اهخرتّٔ اهرايٕ إهٓ اهرفغ يً سّدث اهخؼويبح، ّضٖد أً سيٖغ 

هِدف، فئً اهٌسبش فٕ إرشبء يضرّع تٌٖبح اهخدتٖر ّاهضنبيج يرنزٖب ّسِّٖب ّإكوٖيٖب خشؼٓ هخضلٖق ُذا ا

اهيؤششج رًُٖ تيدْ اٌخراط سيٖغ ُذٍ اهتٌٖبح ّينٌّبخِب، إهٓ سبٌة اهيؤششج ّينٌّبخِب، فٕ خٌفٖذ 

ّتِذا اهيؼٌٓ، فئً يضرّع اهيؤششج ُّ . االشخراخٖسٖج اهخٕ خى ّضؼِب يً طرف اهّزارث فٕ ُذا اهيسبل

ٖج ّخبرسِب ييً ٌٖخيًّ إهٓ يٌظّيج اهخرتٖج ّاهخنًّٖ نل يشؤّهٖج سيٖغ اهفبػوًٖ داخل اهيؤششج اهخؼوٖي

نيب أً . ضشة األدّار اهيٌّطج تَ يً طرف اهٌظّط اهلبٌٌّٖج ّاهخضرٖؼٖج ّاهخٌظٖيٖج اهخٕ خِى اهلطبع

 .يضرّع اهيؤششج ُّ يشؤّهٖج اهضرنبء االكخظبدًٖٖ ّاالسخيبػًٖٖ

 :نيب ٖوٕ ّٖينً خضدٖد اهتٌٖبح اهيخدخوج فٕ إرشبء يضرّع اهيؤششج

 يسوس اهخدتٖر ّاهيسوس اهخرتّٔ ّاهيسوس اهخؼوٖيٕ ّيسوس األكشبى؛: يضوٖب -

 يسيّػج ػيل اهيٌطلج اهخرتّٖج ّاهوسٌج اهيدٖرٖج؛: اهيٌطلج اهخرتّٖج -

 ؛ّيظوضج خختغ ضتنبح اهيؤششبح اهخؼوٖيٖج هسٌج اهلٖبدث اإلكوٖيٖج: إكوٖيٖب -

 ؛ّيظوضج االرخلبء تبهيؤششبح اهخؼوٖيٖج هسٌج اهلٖبدث اهسِّٖج: سِّٖب -

 ؛ّيدٖرٖج اهضٖبث اهيدرشٖج هسٌج اهلٖبدث اهيرنزٖج: يرنزٖب -
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 التىيبح عمي الهسخوى الهحمي

 48771373اهخٕ ٖضددُب اهيرشّى ختؼب هويِبى 

اهيخؼوق تبهٌظبى األشبشٕ  3113ّٖهّٖ  28تخبرٖخ 

فئً يسوس  اهخبط تيؤششبح اهخرتٖج ّاهخؼوٖى اهؼيّيٕ،

اهخدتٖر ُّ اهيؼٌٕ اهيتبضر تيضرّع اهيؤششج ّذهم يً 

 :خالل كٖبيَ تيب ٖوٕ

ترايز ػيل اهيسوس اهخرتّٔ دراشج  -

ّاهيسبهس اهخؼوٖيٖج ّترٌبيز اهؼيل اهشٌّٔ 

 اهخبط تأٌضطج اهيؤششج ّاهيظبدكج ػوِٖب

 -أّ اٌتذبكِب يً–اهخأند يً اٌشسبيِب يغ تؼد )

 ؛(يضرّع اهيؤششج

دراشج ضبسٖبح اهيؤششج اهخٕ ٖخى طرضِب يً طرف يخخوف اهفؼبهٖبح اهييذوج فٕ اهيسوس يً  -

خاليٖذ ّأشبخذث ّسيؼٖج اٗتبء ّاهسيبػبح اهيضوٖج ّاألطر اإلدارٖج ّأخذُب تؼًٖ االػختبر ػٌد 

 توّرث يضرّع اهيؤششج؛

فٕ يضبرٖغ اخفبكٖبح اهضرانج ّاشخضضبر اهدّر اهذٔ ٖينً أً خوؼتَ فٕ دػى إتداء اهرأٔ  -

  يضرّع اهيؤششج؛

وهكذا فإو هجمس الخدتير يجة أو يكوو هو التىيج الهشرفج هحميب عمي تمورث هشروع الهؤسسج 

 .تبعخهبد األداث الهقخرحج في الدليل العهمي

 2.27.373يٍ انًزسٕو  81 تبؼا نًضًٌٕ انًادة

انًتؼهق بانُظاو األساسٙ انخاص  3..3ٕٚنٕٛ  .8بتارٚخ 

بًؤسساث انتزبٛت ٔانتؼهٛى انؼًٕيٙ، فئٌ يجهس انتذبٛز ٚتٕنٗ 

 :ػهٗ انخصٕص انًٓاو انتانٛت 

بزايج ػًم انًجهس انتزبٕ٘ ٔانًجانس  دراست  -

انتؼهًٛٛت ٔانًصادقت ػهٛٓا ٔإدراجٓا ضًٍ بزَايج ػًم 

 انًؤسست انًقتزح يٍ قبهّ؛

دراست بزَايج انؼًم انسُٕ٘ انخاص بأَشطت   -

 انًؤسست ٔتتبغ يزاحم إَجاسِ؛

االطالع ػهٗ انقزاراث انصادرة ػٍ انًجانس   -

ٓا نهزفغ يٍ يستٕٖ األخزٖ َٔتائج أػًانٓا ٔاستغالل يؼطٛات

 انتذبٛز انتزبٕ٘ ٔاإلدار٘ نهًؤسست؛

دراست انتذابٛز انًالئًت نضًاٌ صٛاَت انًؤسست   -

 ٔانًحافظت ػهٗ يًتهكاتٓا؛

إبذاء انزأ٘ بشأٌ يشارٚغ اتفاقٛاث انشزاكت انتٙ   -

 تؼتشو انًؤسست إبزايٓا؛

 دراست حاجٛاث انًؤسست نهسُت انذراسٛت انًٕانٛت؛  -

قزٚز انسُٕ٘ انؼاو انًتؼهق بُشاط انًصادقت ػهٗ انت  -

ٔسٛز انًؤسست، ٔانذ٘ ٚتؼٍٛ أٌ ٚتضًٍ نشايا انًؼطٛاث 

 7انًتؼهقت بانتذبٛز اإلدار٘ ٔانًانٙ ٔانًحاسباتٙ نهًؤسست
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 :ضرّع اهيؤششج يً خالل كٖبيَ تبهيِبى اهخبهٖجفٖينً هَ أً ٖشبُى فٕ خغذٖج ي أيب اهيسوس اهخرتّٔ

 إػداد ترايز األٌضطج اهداػيج ّاهيّازٖج ّخختغ خٌفٖذُب ّخلّٖيِب؛ -

اهخٌشٖق تًٖ يخخوف اهيّاد اهدراشٖج فٕ خضدٖد اشخراخٖسٖبح اهخدرٖس ّاهخلّٖى ّخٌظٖى اهؼيل  -

 اهيضخرم؛

 دراشج طوتبح اهيشبػدث االسخيبػٖج ّاكخراش اهيشخفٖدًٖ يٌِب؛ -

 خٌظٖى األٌضطج ّاهيشبتلبح اهذلبفٖج ّاهرٖبضٖج ّاهفٌٖج؛ -

ػوٓ يسوس اهخدتٖر أً ٖضرم ييذوٕ اهيسوس اهخرتّٔ فٕ توّرث يضرّع اهيؤششج ضخٓ خؤخذ  ٌّٖتغٕ

اٌضغبالخَ تؼًٖ االػختبر فٕ سيٖغ يراضل إػداد اهيضرّع، ّػٌد اهخٌفٖذ ّاهخختغ ّاهخلّٖى فئً اهيسوس اهخرتّٔ 

 .34ٖضطوغ تبهيِبى اهخٕ ضددُب هَ اهيرشّى فٕ اهيبدث 

نً هِب أً خوؼة دّرا يضّرٖب فٕ سؼل يضرّع اهيؤششج ال ٖضٖد ػً أدّارٍ أيب اهيسبهس اهخؼوٖيٖج فٖي

اهتٖداغّسٖج اهيخيذوج أشبشب فٕ خضشًٖ يردّدٖج اهخاليٖذ فٕ سيٖغ اهيّاد اهدراشٖج ّذهم يً خالل اضطالػَ 

 :ّأُيِب 37تبهيِبى اهخٕ ضددُب اهيرشّى فٕ اهيبدث 

 ضبسٖبخِب؛دراشج ّضؼٖج خدرٖس اهيبدث اهدراشج ّخضدٖد  -

 خضدٖد ضبسبح اهخنًّٖ هفبئدث اهيدرشًٖ؛ -

 خختغ ٌخبئز خضظٖل اهخاليٖذ فٕ اهيبدث اهدراشٖج؛ -

 اهتضد فٕ أشبهٖة خسدٖد ّخطّٖر اهييبرشج اهخرتّٖج هنل يبدث دراشٖج؛ -

 اكخراش األٌضطج اهخبظج تنل يبدث دراشٖج؛ -
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أً خوؼة دّرا أشبشٖب فٕ توّرث يضرّع ّيً خالل ُذٍ اهيِبى ٖتدّ سوٖب أً اهيسبهس اهخؼوٖيٖج ٖينً هِب 

اهيؤششج يً خالل خّفٖر اهيؼطٖبح اهضرّرٖج هؼيوٖج اهخضخٖط ّاكخراش اهضوّل اهؼيوٖج هيسيل 

االخخالالح اهيرختطج تخدرٖس اهيّاد اهدراشٖج ُّّ يب ّٖفر إينبٌٖج ّضغ يخطط هخطّٖر نل يبدث يٌتذق 

 .يً يضرّع اهيؤششج

ٖينً أً خشبُى فٕ إغٌبء يضرّع  32األدّار اهيٌبطج تِب طتلب هويبدث  أيب يسبهس األكشبى فيً خالل

اهيؤششج يً خالل خضدٖد ّخٌظٖى ػيوٖبح اهدػى ّاهخلّٖج يً سِج ّيً خالل دراشج ّخضوٖل طوتبح 

اهخّسَٖ ّإػبدث اهخّسَٖ يً سِج أخرْ ُّّ يب ٖسؼل يضرّع اهيؤششج ٖأخذ تؼًٖ االػختبر يشبر اهخويٖذ 

 .ؤششج ّػٌد يغبدرخِب هالهخضبق تبهشوم اهيّاهٕكتل ّهّر اهي

ُّنذا فسيٖغ يسبهس اهيؤششج هِب دّرُب فٕ إرشبء يضرّع اهيؤششج توّرث ّخٌفٖذا ّخختؼب ّخلّٖيب ضشة 

اهيخؼوق تبهٌظبى األشبشٕ اهخبط  3113ّٖهّٖ  28تخبرٖخ  48771373اهيِبى اهخٕ ٖضددُب اهيرشّى 

غٖر أً ّضدث يضرّع اهيؤششج ّضرّرث إػدادٍ تضنل يٌديز ٌِٖز  ،تيؤششبح اهخرتٖج ّاهخؼوٖى اهؼيّيٕ

يلبرتج ٌشلٖج فٕ خدتٖر اهيؤششج اهخؼوٖيٖج ٖلخضٕ اػخيبد يٌِسٖج يّضدث يً طرف فرٖق ػيل ٖؼيل تطرٖلج 

هِذا ػٌد اهضرّع فٕ ػيوٖج تٌبء يضرّع اهيؤششج ٌٖتغٕ خطتٖق يضبيًٖ اهدهٖل اهؼيوٕ يً طرف . سيبػٖج

ً ٌّاخَ يً يسوس اهخدتٖر ّخيذل فَٖ تبكٕ اهيسبهس أّ ٖخى اشخضضبر كراراخِب، ضشة طتٖؼج فرٖق ػيل خخنّ

 .نل يسوس، ُّّ يب شٖضيً إضرام سيٖغ ينٌّبح اهيؤششج فٕ شٖرّرث إرشبء يضرّػِب

 

 

 



 

7 
 

 آليبح الخىسيق

إً اهٌسبش فٕ إرشبء يضرّع اهيؤششج ٖلخضٕ اهخٌشٖق اهفبػل تًٖ يخخوف اهتٌٖبح يضوٖب ّإكوٖيٖب ّسِّٖب 

هلد رأٌٖب نٖف . ّيرنزٖب يً خالل خضدٖد األدّار ّاهيشؤّهٖبح ّخّضٖص اهؼالكبح تًٖ يخخوف اهتٌٖبح

نزٖج تِدف خضلٖق اهفؼبهٖج خخّزع األدّار ّاهيشؤّهٖبح تًٖ اهتٌٖبح اهيضوٖج ّاإلكوٖيٖج ّاهسِّٖج ّاهير

غٖر أً ُذا اهِدف ال ٖنخيل خضلٖلَ إذا هى ٌّضص اهؼالكج تًٖ . ّاهٌسبػج فٕ إرشبء يضرّع اهيؤششج

يخخوف ُذٍ اهتٌٖبح ُّّ يب خلديَ اهخطبطج اهخبهٖج اهخٕ خلخرش فظال تًٖ أدّار اإلدارث ّأدّار اهخدتٖر 

 :اهضنل اهخبهٕ تبهٌشتج هنل يشخّْ يً اهيشخّٖبح اهخيس ّذهم ػوٓ

ٖلّى يسوس اهخدتٖر تدّرٍ اهخدتٖرٔ يً خالل اإلضراف ػوٓ توّرث يضرّع : اهيشخّْ اهيضوٕ -

 خٌفٖذٍ، ّٖلّى رئٖس اهيؤششج تئدارث ػيوٖج خٌفٖذ يضرّع اهيؤششج؛ ّيّانتجاهيؤششج 

اهيٌطلج خلّى يسيّػج ػيل اهيٌطلج اهخرتّٖج تخدتٖر ػيوٖج توّرث يضرّع : يشخّْ اهيٌطلج اهخرتّٖج -

، فٕ ضًٖ خلّى اهيٌخيٖج هٌفس اهيٌطلج اهخرتّٖج خٌفٖذٍ ّخلّٖى يضبرٖغ اهيؤششبح يّانتجاهخرتّٖج ّ

 تئدارث ػيوٖج خٌفٖذ ُذا اهيضرّع؛ خٌشٖلٖج اهيدٖرًٖ

ػيوٖج توّرث اهيخطط اإلكوٖيٕ هخٌيٖج كطبع  تخدتٖر خلّى هسٌج اهلٖبدث اإلكوٖيٖج: اهيشخّْ اإلكوٖيٕ -

يظوضج خختغ ضتنبح ، فٕ ضًٖ خلّى ٌطلج اهخرتّٖجخٌفٖذٍ ّخلّٖى يضبرٖغ اهي يّانتجًّ اهخرتٖج ّاهخنّٖ

 ؛اهيخطط تبرختبط يغ يضبرٖغ اهيؤششبحتئدارث ػيوٖج خٌفٖذ ُذا  اهيؤششبح اهخؼوٖيٖج

ػيوٖج توّرث اهيخطط اهسِّٔ هخٌيٖج كطبع اهخرتٖج  تخدتٖر هسٌج اهلٖبدث اهسِّٖجخلّى : اهيشخّْ اهسِّٔ -

يظوضج االرخلبء تبهيؤششبح  ، فٕ ضًٖ خلّىاهيخططبح اإلكوٖيٖجخٌفٖذٍ ّخلّٖى  يّانتجًّٖ ّاهخنّ

 ؛اهيخطط تبرختبط يغ يضبرٖغ اهيؤششبحتئدارث ػيوٖج خٌفٖذ ُذا  اهخؼوٖيٖج
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ػيوٖج توّرث االشخراخٖسٖج اهّطٌٖج هخٌيٖج  تخدتٖر هسٌج اهلٖبدث اهيرنزٖجخلّى : اهيشخّْ اهيرنزٔ -

 ، فٕ ضًٖ خلّىاهيخططبح اهسِّٖجّخلّٖى  ب ػوٓ اهظؼٖد اهسِّٔخٌفٖذُ يّانتجّ يضبرٖغ اهيؤششبح

 ؛ٍ االشخراخٖسٖج ّخولٕ االكخراضبح اهسِّٖج هخطّٖرُبتئدارث ػيوٖج خٌفٖذ ُذ يدٖرٖج اهضٖبث اهيدرشٖج

خالل يب شتق ٌرْ سوٖب اهخراتط اهلبئى تًٖ يخخوف اهيشخّٖبح ّخّزٖغ األدّار تًٖ يب ُّ خدتٖرٔ ّيب  يً

 .  ُّ إدارٔ

 

 
 
 
 

 

 آليبح الهواكتج

ألٌِب خينً يً يشبػدث اهفبػوًٖ اهخرتًّٖٖ ػوٓ خؼختر اهيّانتج آهٖج أشبشٖج إلٌسبش إرشبء يضرّع اهيؤششج 

ّخوؼة آهٖبح اهخٌشٖق دّرا أشبشٖب فٕ . توّرث اهيضرّع ّػوٓ خسبّز اهؼلتبح اهخٕ كد خطرضِب ػيوٖج اهخٌفٖذ

اهيّانتج غٖر أٌِب سيٖؼِب خؼخيد ػوٓ ُٖئج اهخفخٖص نفبػل أشبشٕ فٕ ُذٍ اهؼيوٖج ٌظرا هويِبى اهخٕ ٖضطوؼًّ 

مجلس التدبير•

رئيس المؤسسة•

محليا

مجموعة العمل•

اللجنة المديرية•

منطقة تربوية
لجنة القيادة•

مصلحة تتبع شبكات •
المؤسسات

إقليميا

لجنة القيادة•

مصلحة االرتقاء •
بالمؤسسات 

جهويا
لجنة القيادة•

مديرية الحياة •
المدرسية

مركزيا

انتٕجٓاث االستزاتٛجٛت 

 ٔيٕاكبت األكادًٚٛاث

انتخطٛظ ٔانتًٕٚم 

 ٔيٕاكبت انُٛاباث

انتخطٛظ ٔانتًٕٚم 

ٔيٕاكبت انًُاطق 

 انتزبٕٚت

انتخطٛظ ٔيٕاكبت 

 ساث انتؼهًٛٛتانًؤس
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ُّنذا فئٌِى يدػًّّ هيّانتج اهيشخّٖبح اهخيس فٕ . ّاهخختغ ّاهخلّٖى هألفراد ّاهيؤششبح تِب فٕ اهخأطٖر

 :إرشبء يضرّع اهيؤششج يً خالل هؼة األدّار اهخبهٖج

خأطٖر ػيوٖج توّرث يضرّع اهيؤششج تبشخؼيبل اهدهٖل اهؼيوٕ ّيّانتج ػيوٖج اإلٌسبز ّاهيشبػدث : يضوٖب -

 بّر يغ يسيّػج ػيل اهيٌطلج اهخرتّٖج؛فٕ ضل اإلضنبالح اهيطرّضج تبهخض

اإلضراف ػوٓ خٌظٖى ضيالح اهخّاظل ضّل يضرّع اهيؤششج ّاهخؼرٖف : ػوٓ يشخّْ اهيٌطلج اهخرتّٖج -

نيب ٖينٌِى اكخراش . تبهخسبرة اهسٖدث ّختبدل اهختراح تًٖ يخخوف اهيؤششبح اهيٌخيٖج هويٌطلج اهخرتّٖج

. هخٕ ٖرظدٌِّب ػٌد خلّٖى يضبرٖغ اهيؤششبح ّيّانتج خٌفٖذُبدّراح خنٌّٖٖج تٌبء ػوٓ ضبسبح اهخنًّٖ ا

. ّخنخشٕ اهيٌطلج اهخرتّٖج أُيٖج خبظج ٌظرا ألٌِب ضولج اهرتط تًٖ اهٌٖبتج اإلكوٖيٖج ّاهيؤششج اهخؼوٖيٖج

ّتضنى اهيِبى اهيٌبطج تيسيّػج ػيل اهيٌطلج اهخرتّٖج ّدّرُب اهنتٖر فٕ خّطٖد اهؼيل اهيضخرم تًٖ 

بح ُٖئج اهخفخٖص فئً يشبُيخِب فٕ إػداد يضرّع خٌيٖج اهيٌطلج اهخرتّٖج شٖينً يً سِج يً يخخوف ينٌّ

أخذ يضبرٖغ اهيؤششبح اهينٌّج هويٌطلج تؼًٖ االػختبر، ّيً سِج أخرْ يً اشخضضبر اهيخطط اإلكوٖيٕ 

 ؛هخٌيٖج اهخرتٖج ّاهخنًّٖ ُّّ يب ٖينً يً خضلٖق االٌشسبى اهؼيّدٔ تًٖ اهيشخّٖبح اهذالد

اهيضبرنج فٕ هسٌج اهلٖبدث اهخٕ خظبدق ػوٓ يضبرٖغ اهيٌبطق اهخرتّٖج ّخلّى تتوّرث اهيخطط : إكوٖيٖب -

 اإلكوٖيٕ ّيّانتج خٌفٖذٍ؛

اهيضبرنج فٕ هسٌج اهلٖبدث اهخٕ خظبدق ػوٓ اهيخططبح اإلكوٖيٖج ّخلّى تتوّرث اهيخطط : سِّٖب -

 األنبدٖيٕ ّيّانتج خٌفٖذٍ؛

اهيضبرنج فٕ هسٌج اهلٖبدث اهخٕ خضغ االشخراخٖسٖج اهّطٌٖج إلرشبء يضرّع اهيؤششج ّخظبدق : يرنزٖب -

 ػوٓ اهيخططبح األنبدٖيٖج؛ 
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 الخدتير الهبليآليبح 

خضنّ اهنذٖر يً اهيضبرٖغ يً ضؼف االػخيبداح اهيبهٖج اهيخظظج هِب، ّرغى أً سيؼٖبح دػى يدرشج 

ّإذا نبٌح اشخلالهٖج . اهيضنل اهيبهٕ فئٌِب هى خلدى اهضل اهسذرٔ اهٌسبش شبُيح فٕ اهخخفٖف يً ضدث

اهيؤششبح اهخؼوٖيٖج يً خالل اػخيبدُب نيظوضج هودّهج يدترث تضنل يشخلل نيب سبء فٕ اهيٖذبق اهّطٌٕ 

هوخرتٖج ّاهخنًّٖ يً ضأٌَ أً ٖلدى اهضل اهٌِبئٕ إلضنبهٖج اهخيّٖل فئً اهخفنٖر فٕ يلبرتج اشخراخٖسٖج 

ّٖنيً سُّر ُذٍ اهيلبرتج فٕ . ع اهيؤششج كد ٖؼطٕ ضال تدٖال فٕ اٌخظبر خطتٖق يتدأ االشخلالهٖجهيضرّ

ذهم فٕ اهدهٖل اهيرسؼٕ، اٗهٖج األشبشٖج هخدتٖر اهضأً  ٓاػختبر يضرّع اهيؤششج، نيب خيح اإلضبرث إه

األير نذهم فئً خيّٖل إذا نبً . اهخرتّٔ هٖس فٕ اهيؤششج فلط تل فٕ تبكٕ يشخّٖبح اهيٌظّيج اهخرتّٖج

يضرّع اهيؤششج شخخى يلبرتخَ يً خالل خدتٖر يبهٕ ضيّهٕ ّيٌديز ٌٖطوق يً اهضبسٖبح اهضلٖلٖج 

تِذٍ اهطرٖلج فأغوة . هويؤششج اهخؼوٖيٖج ّٖسؼل يٌِب اهٌّاث األشبشٖج هتٌبء يٖزاٌٖج كطبع اهخرتٖج ّاهخنًّٖ

ع اهيؤششج اهذٔ شٖيذل اهسزء األنتر يً يب شٖظرف ػوٓ اهيؤششج اهخؼوٖيٖج شٖخى يً خالل يضرّ

أيب تبكٕ اهيظبرٖف ذاح اهطبتغ االشخؼسبهٕ أّ خوم غٖر . اهيٖزاٌٖج اهيخظظج هنل يؤششج خؼوٖيٖج

اهيخّكؼج فٕ يضرّع اهيؤششج فٖينً اهخغوة ػوِٖب يً خالل آهٖج سيؼٖبح دػى يدرشج اهٌسبش اهخٕ خّفر 

 .اهيرٌّج اهالزيج هوخؼبيل يغ ُذٍ اهيظبرٖف

 خأهيل الفبعميو

إً اهٌسبش فٕ إرشبء يضرّع اهيؤششج ٖخطوة خٌيٖج يسيّػج يً اهنفبٖبح ػٌد اهفبػوًٖ اهخرتًّٖٖ 

 :ّخبظج
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يٌِسٖج خدتٖر اهيضبرٖغ ّخبظج خوم اهيؼرّفج تبإلطبر اهيٌطلٕ اهيٌظّط ػوِٖب فٕ اهدهٖل  -

 اهيرسؼٕ؛

 ؛DCAأداث اهخخطٖط االشخراخٖسٕ اهيؼرّفج اخخظبرا ة  -

 اهؼيل اهسيبػٕ؛ خلٌٖبح -

 يٌِسٖج ضل اهيضنالح؛ -

 أدّاح اهسّدث؛ -

ّٖخيٖز ترٌبيز اهخأُٖل تبػخيبدٍ يٌِسٖج اهخنًّٖ اهخطتٖلٕ اهذٔ ٖتٌٕ نفبٖبح اهيؤطرًٖ اٌطالكب يً 

 .ّضؼٖبح ضلٖلٖج يٌتذلج يً اهّاكغ اهيٖدإٌ ٖضرنِى يً خالهِب فٕ إٖسبد اهضوّل اهيٌبشتج

 

 حالخعتئج والخواصل وختبدل الخترا

ُّذا . اهيراٌُج ػوٓ يضرّع اهيؤششج دًّ اٌخراط سيٖغ اهفبػوًٖ ّاهضرنبء فٕ يخخوف يراضوَال ٖينً 

ٖخطوة يسِّدا يخّاظال هخؼتئج يخخوف اهفبػوًٖ ّضيبً اٌخراطِى فٕ شٖرّرث إرشبء يضرّع اهيؤششج 

 :يً خالل اهلٖبى تبهؼيوٖبح اهخبهٖج

هداخوًٖٖ أّ اهخبرسًٖٖ ػوٓ سيٖغ اهيشخّٖبح ا ّضغ يخطط خّاظوٕ ّإختبرٔ يّسَ هنل اهفبػوًٖ -

 ضشة األُداف اهيشطرث هنل يشخّْ؛

 يً خالل ّضغ تٌم هويؼطٖبح؛ ّخّذٖلِبخرظٖد اهخسبرة اهٌبسضج  -

هوخلبشى ّاهخؼرٖف تبهيضبرٖغ اهٌبسضج ّينبفأث ّفضبءاح ختبدل اهختراح يً خالل خٌظٖى هلبءاح  -

 ؛اهيؤششبح اهيخيٖزث
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 ؛اإلسرائٕإضرام يخخوف اهفؼبهٖبح فٕ توّرث يضرّع اهيؤششج ُّّ يب ٖخٖضَ اشخؼيبل اهدهٖل  -

 .إتراى اخفبكٖبح ضرانج يغ اهيضٖط االكخظبدٔ ّاالسخيبػٕ هخفؼٖل يضرّع اهيؤششج -

فٕ ُذا اإلطبر ٖسة ػوٓ رئٖس اهيؤششج أً ٖوؼة دّرٍ فٕ اشخلطبة اهضرنبء يً خالل ٌِز شٖبشج 

ّاضضج هوضرانج، ٖخى اهيظبدكج ػوِٖب يً طرف يسوس اهخدتٖر، خؼيل ػوٓ ػلد اخفبكٖبح ضرانج يغ 

رر ضيً ٌّٖتغٕ هِذٍ اهشٖبشج أً خٌد. اهضراء اهلبدرًٖ ػوٓ دػى اشخراخٖسٖج اهيؤششج ّخفؼٖل يضرّػِب

شٖبشج ّطٌٖج هؼلد اهضرانبح ٖخى اهخّافق فٕ ضأٌِب يغ سيٖغ األنبدٖيٖبح اهسِّٖج هوخرتٖج ّاهخنًّٖ ّخنًّ 

ّخؼيل نل أنبدٖيٖج سِّٖج ػوٓ توّرث اخفبكٖج إطبر هوضرانبح . فٕ خديج اهخّسِبح االشخراخٖسٖج هوّزارث

وٓ اضخراى يلخضٖبخِب ػٌد اكخراش اهضرانبح اهخٕ خرٖد ػلدُب داخل خراتِب خوزى نل اهيؤششبح اهخؼوٖيٖج ػ

 .اهخٕ خرٖد أً خٌسزُب

 :إً اهٌسبش فٕ ػلد ضرانبح خلدى كٖيج يضبفج هيضرّع اهيؤششج ٖخطوة خّفٖر ػدث ضرّط ٌذنر يً تٌِٖب

خأُٖل رؤشبء اهيؤششبح فٕ يسبل اهخؼتئج ّاهخّاظل هخٌيٖج كدرخِى ػوٓ اإلكٌبع ّاهخؼرٖف  -

 اهضرنبء اهلبدرًٖ ػوٓ اهيشبُى فٕ خفؼٖوَ؛ تيضرّع اهيؤششج ّاشخلطبة

ّذهم يً خالل ّضغ دفخر  األنبدٖيٖجخٖشٖر يشطرث اهيظبدكج ػوٓ اخفبكٖبح اهضرانج يً طرف  -

 خضيالح يتشط ٖراػٕ يخطوتبح االخفبكٖج اإلطبر ٖخى االهخزاى تَ يً طرف اهيؤششبح اهخؼوٖيٖج؛

اهضرانج هخلدٖى اهيضّرث ّضل اإلضنبالح اهؼبهلج، ّضغ آهٖج هيّانتج اهيؤششبح فٕ خٌفٖذ اخفبكٖبح  -

 ّخنوف يسيّػبح ػيل اهيٌبطق اهخرتّٖج تِذٍ اهيِيج؛

ّضغ آهٖج هخلّٖى اهضرانبح ّخلدٖى االكخراضبح اهضرّرٖج هوخطّٖر، ّخنوف تِذٍ اهيِيج اهيسبهس اإلكوٖيٖج  -

 .هوخٌشٖق
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