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أَشظ



 

 أَشطخ قضى انصيبَخ ثبنكهيخ

انًجًىعخ  أهذف انُشبط اصى انُشبط

 انًضتهذفخ 

يؤششاد انًتبثعخ 

 وتقييى االداء

 يضئىل

  انتُفيز

 انفتشح

  انزيُيخ

 يضئىل انًتبثعخ

صيبَخ اجهزح -1

انكًجيىتش ثبنكهيخ 

انتبكذ يٍ صالحيخ جًيع اجهزح - 

انكًجيىتش ثبالقضبو انعهًيخ 

واالداسيخ ثبنكهيخ 

انتبكذ يٍ عًم االجهزح ثقبعبد - 

انذسس وقبعبد انحبصت االنً 

انتبكذ يٍ عًم االجهزح ثًعًم - 

انحبصت االنً 

انطالة - 

أعضبء هيئخ - 

انتذسيش  

انًعبوَىٌ - 

االداسيىٌ - 

قهخ انشكبوي يٍ عذو - 

عًم االجهزح 

يضئىل انىصبئم - 

انتعهيًيخ  

يشكز انحبصت األنً - 

ثبنجبيعخ  

طىال انعبو 

انجبيعً 

وكيم / د.انضيذ أ -

انكهيخ نشئىٌ 

انطالة وانتعهيى 

صيبَخ اجهزح -2

انتكييف وانتجشيذ 

 ثبنكهيخ

انتبكذ يٍ صالحيخ أجهزح -

 انتكييف ثبنكهيخ

انحصىل عهً سضب انًضتفيذيٍ - 

 يٍ انخذيخ

انطالة - 

أعضبء هيئخ - 

انتذسيش  

انًعبوَىٌ - 

 االداسيىٌ- 

قهخ انشكبوي يٍ عذو - 

 عًم االجهزح

قضى انصيبَخ ثكهيخ 

 انهُذصخ

طىال انعبو 

 انجبيعً

وكيم / د.انضيذ أ

انكهيخ نشئىٌ انجيئخ 

 وخذيخ انًجتًع

صيبَخ انضجبكخ -3

وانصشف انصحي 

 ثبنكهيخ

 احالل وتجذيذ انحًبيبد -

 صالحيخ انحًبيبد وانحُفيبد-

انتبكذ يٍ انصشف -

انصحىجبالقضبو انعهًيخ واالداسيخ 

 ثبنكهيخ

انطالة - 

أعضبء هيئخ - 

انتذسيش  

انًعبوَىٌ - 

 االداسيىٌ- 

قهخ انشكبوي يٍ - 

اعًبل انضجبكه 

 وانصشف انصحً

 )قضى انصيبَخ ثبنكهيخ 

 (صجبك انكهيخ

طىال انعبو 

 انجبيعً

وكيم / د.انضيذ أ

انكهيخ نشئىٌ انجيئخ 

 وخذيخ انًجتًع

وكيم / د.انضيذ أطىال انعبو  )قضى انصيبَخ ثبنكهيخ قهخ انشكبوي يٍ - انطالة - انتبكذ يٍ صالحيخ االَبسح -صيبَخ اعًبل - 4
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ثبالقضبو انعهًيخ واالداسيخ ثبنكهيخ  انكهشثبء ثبنكهيخ

 وقبعبد انذسس

انحصىل عهً سضب انًضتفيذيٍ -

 يٍ انخذيخ 

أعضبء هيئخ - 

انتذسيش  

انًعبوَىٌ - 

 االداسيىٌ- 

انكهيخ نشئىٌ انجيئخ  انجبيعً (كهشثبئً انكهيخ اعًبل انكهشثبء

 وخذيخ انًجتًع

صيبَخ اعًبل -5

 انُجبسح ثبنكهيخ

انتبكذ يٍ عًم جًيع اعًبل -

انُجبسح ثبالقضبو انعهًيخ واالداسيخ 

 ثبنكهيخ

انحصىل عهً سضبء - 

 انًضتفيذيٍ يٍ انخذيخ 

انطالة - 

أعضبء هيئخ - 

انتذسيش  

انًعبوَىٌ - 

 االداسيىٌ- 

قهخ انشكبوي يٍ - 

 اعًبل انُجبسح

 )قضى انصيبَخ ثبنكهيخ 

 (َجبس انكهيخ

طىال انعبو 

 انجبيعي

أييٍ / انضيذ االصتبر

 انكهيخ

صيبَخ االجهزح - 6

 انعهًيخ ثبنكهيخ

انتبكذ يٍ عًم جًيع االجهزح 

 .انعهًيخ ثبالقضبو انعهًيخ ثبنكهيخ

انحصىل عهً سضب انًضتفيذيٍ -

 يٍ انخذيخ 

انطالة - 

أعضبء هيئخ - 

انتذسيش  

انًعبوَىٌ - 

 

قهخ انشكبوي يٍ عذو - 

 عًم االجهزح
 يشكز انصيبَخ ثبنكهيخ

طىال انعبو 

 انجبيعي

وكيم / د.انضيذ أ

انكهيخ نشئىٌ 

 انذساصبد انعهيب

وكيم / د.انضيذ أ- 

انكهيخ نشئىٌ انتعهيى 

 وانطالة

صيبَخ انًجبًَ - 7

وانًضطحبد 

 انخضشاء ثبنكهيخ

تشييى واصالح انعيىة انهُذصيخ 

 فىًجبًَ انكهيخ انًختهفخ

اصالح عيىة االسضيبد -

 وانًضطحبد

انطالة - 

أعضبء هيئخ - 

انتذسيش  

انًعبوَىٌ - 

االداسيىٌ - 

 تىفيش يُبخ جيذ نهعًم- 

االداسح انهُذصيخ - 

 ثبنجبيعخ

 قضى انحذائق ثبنجبيعخ 

طىال انعبو 

 انجبيعً
 أييٍ انكهيخ

 


