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 انشاتغذ ــُـانث
 انًغائــم انًانيح ٔاإلداسيح

 

 : اإلداسيح: انًغائم  ثاَيا**  
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 **  تـقـذيــى :

 

أوردث هيئت انزقببت انًبنيت نًُظًت انعًلم انعزبيلت نلًٍ ياتظبحعلب للٍ ان لُت        أٔاًل :

 يب يهى : 31/12/2012انًبنيت انًُخعيت فى 

ٔيؼتًددذج نددذٖ يُظًددح انؼًددم انؼشتيددح نتُظدديى ػًهيددح   "ػددذو ٔجددٕد الئحددح ت صدديهيح

 .ًكافآخ فٗ يُظًح انؼًم انؼشتيح "صشف ان

حُفيذا نخوصيبث انعيئت قبو يكخب انعًم انعزبلى بعللذاد يولزوئ ة للت نًكبفل ث       ثاَيًا :

للذاد دراسلت   إلانخبزاء وانًذربيٍ بًُظًت انعًم انعزبيت انذيٍ يخى اةسخعبَت بعى 

وبليث حكلوٌ هُبنلأ أسل      ،لًم أو انقيبو بخُفيذ دورة حذريبيتأو بلث أو ورقت 

يوتذة نهلذ األدَى وانلذ األقصلى نقيًلت يكبفلاة انخبيلز ، تًلب حالًُج انا للت        

انُص لهى أهًيت انخُوئ فى اخخيبر انخبزاء وانًذربيٍ يٍ أجلم سيلبدة يولبرتت    

 انخبزاء وانًذربيٍ فى تبفت انذول انعزبيت.

 تانُظش . ،،ض ػهٗ يجهظ اإلداسج انًٕقش نهت عم : األيش يؼشٔ ثانثا

 

 

 

 

         

  

 أحًذ يحًذ نقًاٌ
 انًذيش انؼاو

 إعالو
 غ/ يحًذ
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 يُظًح انعًم انعشتيح
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 يكافآخ حــحـالئ

 ٍــيـشاء ٔانًذستــثـانخ

 تًُظًح انعًم انعشتيح
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 يكافآخ حــحـالئ

 ٍــيـشاء ٔانًذستــــثـانخ

 تًُظًح انعًم انعشتيح
 

 (1انًادج )

 يكٌٕ نهًسًياخ اآلذيح فٗ ْزِ انالئحح انذالالخ انٕاسدج قشيٍ كم يُٓا :

انخثيرش : كرم يرخ رر  فرٗ لمررذ انًخراالخ انخامررح تعًرم يُظًرح انعًررم انعشتيرح يررٍ ٔاقر   ثشذررّ         

 انطٕيهح لٔ يؤْالذّ ٔانذسجاخ انعهًيح انحامم عهيٓا .

يعاسف ٔيٓاساخ ٔسهٕكياخ ٔمقهٓا نرطٕيش كفاءج انفرشد دداء يٓراو    انًذسب : كم يٍ يرٕنٗ َقم

 يحذدج فٗ انخٓح انرٗ يعًم تٓا .

ذاد دساسح لٔ تحث لٔ ٔسقح عهًيرح ٔيمرًم رنرل انقراء     : انخٓذ انزٖ يثزل إلع ٔانفُٗ انخٓذ انعهًٗ

 عًم .انٔسش شاخ ، ٔانرذسية تمرٗ لَٕاعّ ، ًٔحاضان

 انعشتيح .انًُظًح : يُظًح انعًم 

 انالئحح : الئحح يكافآخ انخثشاء ٔانًذستيٍ تًُظًح انعًم انعشتيح .

 

 (2انًادج )

نهخثشاء ٔانًذستيٍ  انًسرحقاخذمرًم ْزِ انالئحح عهٗ ادمكاو انرٗ ذُظى قٕاعذ امرساب 

لٔ  انرزيٍ يررى االسررعاَح تٓرى إلعرذاد دساسرح لٔ تحرث لٔ ٔسقرح عًرم لٔ انقيراو ترُفيرز دٔسج ذذسيثيرح            

فٗ لمذ انًخاالخ انًرخ  ح راخ انعالقح تعًم يُظًرح انعًرم انعشتيرح، ٔكرزنل ذحذيرذ       ٔسشح عًم

 َفقاخ سفشْى ٔاقايرٓى ٔفقا نضٕاتظ يحذدج.

 (3انًادج )

 يرى االسرعاَح تانخثشاء ٔانًذستيٍ ٔفقا نإلجشاءاخ انرانيح :

ًٍ سغثددح اإلداسج فددٗ تقددذو اإلداسج انًختصددح يددزكشج إنددٗ انًددذيش انؼدداو أٔ يددٍ ي ٕظددّ تتعدد (1)
 فٗ تُ يز َشاغ يحذد ٔتياٌ انجٓذ انؼهًٗ ٔانؼًهٗ انًطهٕب . تخثيش أٔ أكثشاالعتؼاَح 
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تتعددًٍ انًددزكشج ػُددٕاٌ انذساعددح انًطهٕتددح أٔ انُشدداغ ٔيحأسْددا ٔاعددى انخثيددش انًش دد     (2)
إلػذادْا ٔعيشتّ انزاتيح ٔانًذٖ انضيُٗ انًحذد إلَجاص انذساعح ٔقيًدح انًكافدؤج انًقتشحدح    

 . ألحكاو ْزِ انالئححنهخثيش أٔ انًذسب ٔانًحذدج ٔفقا 

 تشؤَٓا يٍ انًذيش انؼاو . يتى انًٕافقح ػهٗ انًزكشج أٔ إتذاء أيح يالحظاخ (3)

تإػذاد انجٓذ انؼهًدٗ ٔانؼًهدٗ   أٔ انًذسب يٍ انًذيش انؼاو أٔ يٍ ي ٕظّ يتى تكهيف انخثيش  (4)
انًطهٕب تًٕجة يزكشج سعًيح تتعًٍ خطح انذساعح ٔيحأسْا ٔانًٕػذ انضيُٗ انًت ق 

يدتى إسعدال    ػهيّ نتغهًٓا ٔفقا نال تشاطاخ انًثيُح فٗ انؼقذ انًثشو تيٍ انطشفيٍ ، ٔتحيث
( ، ٔيشفق يؼٓا يهخص تاإلظافح إنٗ إػذاد تقذيى + خاتًح CDانذساعح يطثٕػح ٔيؼٓا )

 تتُأل انُتائج ٔانتٕصياخ .

 يتى االت اق يغ انخثيش أٔ انًذسب تًٕجة ػقذ يكتٕب يٕقؼّ انًذيش انؼاو أٔ يٍ ي ٕظّ . (5)

نجُح تشكم نٓزا انغدشض  يتى يشاجؼح انذساعح )انجٓذ انؼهًٗ( يٍ قثم اإلداسج انًختصح أٔ  (6)
 فٗ ظٕء ػُٕاٌ انذساعح ٔيحأسْا . كتاتحٔانتٗ نٓا أٌ تثذٖ أ٘ يالحظاخ أٔ تؼذيالخ 

 انتؼذيالخ انًطهٕتح فٗ غعٌٕ انًذج انًت ق ػهيٓا . يهتضو انخثيش تإجشاء (7)

تحددت ا انًُظًددح تحقددٕق انًهكيددح ان كشيددح نهذساعدداخ ٔانٓددٕد انؼهًيددح انًقذيددح إنيٓددا يددٍ          (8)
 غً  تاالقتثاط يُٓا تؼذ اإل اسج نهًصذس .انخثشاء ، ٔي

 

 ( 4انًادج )

يرى ذحذيذ يكافأج انخثيش َظيش انخٓذ انعهًٗ ٔانعًهٗ انًثزٔل ٔفقا نألسس ٔانًعراييش انررٗ   

 يرضًُٓا انخذٔل انرانٗ :

 

  اسج دٔنح انًقش  اسج عامًح دٔنح انًقش دا م دٔنح انًقش يكاٌ انُماط

ادسس ٔانًعاييش المرساب 
 انًكافأج انًعرًذج

انٕقد 
 انًخ  

 انحذ اددَٗ
انحذ 
 ادق ٗ

 انحذ اددَٗ
انحذ 
 ادق ٗ

 انحذ اددَٗ
انحذ 
 ادق ٗ

        انهقب انعهًى. -1

وانخبللللزة انًعُللللى انًؤهللللم  -2
 .انعًهيت

       

انًوقلللل انلللوايفى وان لللًعت    -3
 انعهًيت.

ساعة 

 تدريبية

 $ 150 $   70 جن 300 جن 150 جن 200 جن 100

        انوقج انًخصص نهًعًت. -4

انجعللللللذ انعهًللللللى وانعًهللللللى  -5
انًبلللللذول  ورقلللللت لهًيلللللت/   

دراسلللللت ورشلللللت حذريبيلللللت/  
 /ييذاَيلللللت/ بللللللث لهًلللللى    

 وانًبدة انخذريبيت.

جلسة 

 عمل

 $ 600 $   500 جن 1500 جن 1200 جن 900 جن 800

 $ 500 $   300 جن 1200 جن 750 جن 1000 جن 700 يوم عمل انخخصص انذقيق. -6

 وتقدير المدير العام ونوعية النشاط وفقا ألهمية الموضوع والمحاور المقترحة$   0004 – 700 دراست يخخصصت -7



5 

 

 

 ( 5انًادج )

انخثددشاء ٔانًددذستيٍ انًكه دديٍ تتُ يددز أَشددطح أٔ انًشدداسكح فيٓددا يكددٌٕ عدد شْى ػهددٗ انذسجددح     -
اعدتثُاء تؼدط انخثدشاء ٔانًدذستيٍ انًتًيدضيٍ رٖٔ انًُاصدة انؼهيدا ػُدذ          ٔيجٕصانغياحيح ، 
شْى ػهدٗ دسجدح سجدال األػًدال فدٗ حداالخ       او يحدذدج تًٕافقدح انًدذيش انؼداو ٔعد      تكهي ٓى تًٓ

 . انعشٔسج انقصٕٖ

 اختياس انخثيش يٍ انذٔنح انتٗ يُ ز تذاخهٓا انُشاغ . تؼطٗ األٔنٕيح فٗ -

انخثشاء ٔانًذستيٍ يٍ أجم صيادج يشداسكح انخثدشاء ٔانًدذستيٍ يدٍ     يشاػٗ انتُٕع فٗ اختياس  -
 كافح انذٔل انؼشتيح .

 (  6انًادج )

ذطثررأ لمكرراو الئحررح تررذالخ انسررفش ٔي رراسيم االَرقررال انًعًررٕل تٓررا فررٗ انًُظًرراخ انعشتيررح  

 انًرخ  ح عهٗ انخثشاء ٔانًذستيٍ انزيٍ يرى االسرعاَح تٓى .

 

 ( 7انًادج )

ذاسيخ اقشاسْا يٍ يخهس اداسج يُظًح انعًم انعشتيح ، ٔذعرذل تقرشاس   يعًم تٓزِ انالئحح يٍ 

 يٍ انًخهس .

 

¤ ¤ ¤ 

 

 
 

 

 اسالو سُاء

 ط/ يحًذ


