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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

ًَٕرض ٔطف يادج 

 انًاظغرٛش فٙ ػهى انًكرثاخ ٔ انًؼهٕياخ                          : انرخظض

ػهى انًكرثاخ ٔ انًؼهٕياخ : انمغى

  انعايؼح األسدَٛح  -انؼهٕو انرشتٕٚح: انكهٛح

القيادج في هشاكض : اعى انًادج

 الوعلىهاخ والوكرثاخ

 :سلى انًادج

0807771 

  16:ػذد األعاتٛغ 3: انغاػاخ انًؼرًذج

 <E.mail:<younis_abdul@hotmail.com ػثذ انشاصق َٕٚظ. د. أ: اعى انًؽاػش

   ال ٕٚظذ: انًرطهثاخ انغاتمح

 

 األهذاف :

: ذٓذف ْزِ انًادج ئنٗ ذؼشٚف انطهثح تـ

 أٌ ٚغرطٛغ انطهثح انرًٛٛض يا تٍٛ يفٕٓو انمٛادج ٔ اإلداسج، .1

 تًفاْٛى انمٛادج ٔ لٛادج انؼايهٍٛ فٙ انًكرثاخ ٔ يشاكض انًؼهٕياخ، .2

 .أعظ انمٛادج ٔ طفاخ انمائذ انُاظػ فٙ انًكرثاخ ٔ يشاكض انًؼهٕياخ .3

 

 الوخشجاخ الٌهائيح: 

 .(الوعشفح و الفهن)الوهاساخ األكاديويح األساسيح  .1

 ذٕػٛػ يفٕٓيانمٛادج فٙ  انًكرثاخ ٔ يشاكض انًؼهٕياخ، - أ

ئكغاب انطهثح انًؼشفح انالصيح تأعانٛة انمٛادج فٙ انًكرثاخ ٔ يشاكض  - ب

 اإلداس٘ انُاظػ،/ انًؼهٕياخ ٔ أْى خظائض انمائذ 

ئكغاب انطهثح يٓاساخ االذظال ٔ انرؼايم يغ، ٔ انرأشٛش فٙ، انؼايهٍٛ - ض

فٙ انًكرثاخ ٔ يشاكض انًؼهٕياخ،      

 

 الوهاساخ الرحىيليح: الوهاساخ الفكشيح و الرحليليح: 

  ٔ ئكغاب انطهثح يٓاساخ فٓى ٔ ذؽهٛم انًفاْٛى األعاعٛح فٙ انمٛادج

 اإلداسج فٙ ػهى انًكرثاخ ٔ انًؼهٕياخ،

   ٙئكغاب انطهثح يٓاساخ انرًٛٛض تٍٛ يفٕٓو انمٛادج ٔ يفٕٓو اإلداسج ف

 انًكرثاخ ٔ يشاكض انًؼهٕياخ ٔ خظائض كم يُٓا،

  ٙأٌ ًُٚٙ انطهثح انمذسج ػهٗ اعرخذاو األعانٛة انمٛادٚح انًُاعثح ف

انًكرثاخ ٔيشاكض ئؼذاز انرغٛٛش ٔانرطٕٚش فٙ ٔظائف ٔ خذياخ 

 .انًؼهٕياخ

 طشق الرذسيس: 

 انًؽاػشج ٔ انؽٕاس ٔ انًُالشح، .1

 الوهواخ و الىاجثاخ :

 .انرؽؼٛش انًغثك نكم يٕػٕع ٔ يُالشرّ فٙ ٔلد انًؽاػشج .1
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 ٚمٛى انطهثح كًا ٚهٙ:الرقيين : 

% 20َظش٘  / االيرؽاٌ األٔل  .1

% 30       (تؽس)ذمشٚش  .2

% 10انًشاسكح ٔ انؽؼٕس   .3

% 40االيرؽاٌ انُٓائٙ         .4

 الخطح :

 انغاػاخ انًٕػٕع انراسٚخ األعثٕع

.                     ذؼشٚف انمائذ ٔٔظٛفح انمٛادج ٔانمائذ انُاظػ: انمٛادج 18/9/2014 األٔل

 .     عاػاخ3

         (يثادئ ػايح فٙ انمٛادج)لٕاػذ اإلداسج انُاظؽح  25/9/2014 انصاَٙ

 . عاػاخ3

األياَح انشخظٛح ٔ : يؼاٚٛش ٔ لٛى فٙ انمٛادج 2/10/2014 انصانس

 . عاػاخ3 .انًإعغاذٛح

.                  انرٕظٛف ٔ أعظ اخرٛاس انًٕظفٍٛ: االعرخذاو 9/10/2014 انشاتغ

 .عاػاخ  3

يشأسج انًشؤٔعٍٛ ٔ َظؽٓى ٔ انرذأل : انشٕسٖ 16/10/2014 انخايظ

 . عاػاخ3يؼٓى،  

.                 دٔس انمائذ فٙ ذُؽٛح أٔ فظم انًٕظفٍٛ 23/10/2014 انغادط

 . عاػاخ3

انؽهى ٔ انًشَٔح ٔ : انمٛادج فٙ ٔلد األصياخ3 30/10/2014 انغاتغ

 3انؽكًح،   

انرؼايم يغ اإلداساخ انٕعطٗ ٔ انغفهٗ فٙ  6/11/2014 انصايٍ

. عاػاخ3.انًإعغح، ٔذمثم انُمذ  

 3.أعظ انرؼضٚض ٔ انؽٕافض ٔ ذشعٛغ انؼايهٍٛ 13/11/2014 انراعغ

 .عاػاخ

/ ذفٕٚغ انظالؼٛاخ : اناليشكضٚح فٙ اإلداسج 20/11/2014 انؼاشش

 . عاػاخ3ذؽذٚذ انًغإٔنٛح، 

انؽاد٘ 

 ػشش

ذمٛٛى انزاخ،                                   :االعرثطاٌ  27/11/2014

 . عاػاخ3

انصاَٙ 

 ػشش

.                  انشؤٚا اإلعرشاذٛعٛح نهًإعغح: انرخطٛط 4/12/2014

 .عاػاخ3

انصانس 

 ػشش

.             األْى شى انًًٓح شى انًًٓح: ذشذٛة األٔنٕٚاخ 11/12/2014

 .عاػاخ3

انشاتغ 

 ػشش

نؼذانح ٔ ؼغٍ يؼايهح انؼايهٍٛ ٔ انًشؤٔعٍٛ فٙ ا 18/12/2014

 .                              ذؼهٛى اٜخشٍٚ ٔ ذمٛٛى األداءٔ. انًإعغح

 . عاػاخ3

 .ػطهح ػٛذ انًٛالد انًعٛذ 25/12/2014انخايظ 
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 ػشش

انغادط 

 ػشش

. ػطهح سأط انغُح انًٛالدٚح 1/1/2015

 .(ٚؽذد االيرؽاٌ انُٓائٙ فًٛا تؼذ)
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