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 المطتخلص
 

لٛاط ذطثٛك أداسج انجٕدج انشايهح نخذياخ انًعهٕياخ فٙ  "سشٛذ حًٛذ يضٚذ   

أششاف أ. و.د. جُاٌ صادق عثذ  /انًكرثاخ انجايعٛح انعشالٛح" : دساعح ذطثٛمٛح 

انشصاق   ] أطشٔحح دكرٕساِ [  انجايعح انًغرُصشٚح / كهٛح اٜداب : لغى انًعهٕياخ 

  3244ٔانًكرثاخ،

أنًفراحّٛ : انجٕدج : أداسج انجٕدج انشايهح : خذياخ انًعهٕياخ: جٕدج انخذيح  انكهًاخ

 :انًكرثاخ انجايعٛح : يماٚٛظ انجٕدج  : ذمٛٛى األداء: انجايعاخ انعشالٛح

 
ذٓددذف انذساعددح انددٗ انرعددشف عهددٗ يغددرٕٖ ذطثٛددك يثددادل أداسج انجددٕدج انشددايهح نخددذياخ          

ٛح انعشالٛح ،ٔتٛاٌ  يذٖ انرفأخ فٙ جٕدج انخذيح انًكرثٛح انًمذيح انًعهٕياخ فٙ انًكرثاخ انجايع

ٔلٛدداط انًغددرٕٖ انعدداو نشدددا انًغددرفٛذٍٚ عددٍ جددٕدج ،يددٍ انًكرثدداخ انجايعٛددح يٕدددٕة انذساعددح 

تٛداٌ األعدظ انًعرًدذج فدٙ ، يد   خذياخ انًعهٕياخ فٙ انًكرثاخ انًشكضٚح فٙ انجايعاخ انعشالٛح

. نمدذ اعدرخذيد انذساعدح كدم يدٍ   ياخ فدٙ انًكرثداخ انجايعٛدح انعشالٛدحذمٕٚى األداء نخذياخ انًعهٕ

انًُٓج انٕصفٙ انرحهٛهٙ ٔانًُٓج انًغحٙ تجًد  انثٛاَداخ  . ٔاعدرخذيد انذساعدح  انعُٛدح انعًذٚدح 

( اعرًاسج تعدذ اعدرثعاد اتعدرًاساخ ان ٛدش يكرًهدح   595نرًصٛم يجرً  انذساعح  ٔانثانغ عذدْا )   

(   ) طهثدح انذساعداخ انعهٛدا  ٔأع داء انٓٛلدح انرذسٚغدٛح (    43922عهٙ ٔانثدانغ )  يٍ انًجرً  انف

( جذٔل ٔأعفشخ انذساعح عٍ جًهح يدٍ انُردائج انردٙ يدٍ  25  .ٔلذ ذى عشض َرائج انرحهٛم فٙ )

 أتشصْا  : 

 عاو    ٔجٕد فشٔق تٍٛ انًعذل انعاو  نهخذيح انفعهٛح ٔانًعذل انعاو  نهخذيح انًرٕلعح  تشكم   -4

 تٍٛ انًكرثاخ يٕدٕة انذساعح  ي  ٔجٕد ذفأخ فٙ ْزِ انفشٔلاخ.       

نمذ ذحذد انفشق فٙ انًعذل انعاو  تٍٛ يرٕعطٙ انخذيح انفعهٛح ٔانخذيح انًرٕلعدح عهدٗ يغدرٕٖ  -3

 ( ْٕٔ فاسق عهثٙ ،  - 0.504انًكرثاخ يٕدٕة انذساعح تـــ )

جايعٛددح انعشالٛددح نًثددادل ٔأعددظ أداسج انجددٕدج ٔجددٕد دددعض ٔادددت فددٙ  ذطثٛددك انًكرثدداخ ان -2

 انشايهح يًا لاتهّ اَخفادا ٔادحا فٙ يغرٕٚاخ جٕدج  انخذيح انًمذيح

أيددا تخصددٕم انًعددذتخ انعايددح  انرددٙ ذعثددش عددٍ يغددرٕٖ جددٕدج أخصددائٛٙ انًعهٕيدداخ فددٙ   -1

عهدٗ يرٕعدط  أكذخ َرائج انرمٛٛى عهٗ أَٓا تذسجح ) يرٕعط( ٔرند  نحصدٕنٓا انًكرثاخ انصالز فمذ

 (52..2ته د لًٛرّ )  ( تاَحشاف يعٛاس2.9.2٘تهغ )حغاتٙ 



ًٚٛم انرٕجّ انعاو نشدا انًغرفٛذ َحٕ) انًٕافمح انٗ حذ يا(  نًغرٕٖ  خذياخ انًعهٕياخ انرٙ  -5

(ٔ تاَحشاف يعٛاس٘ ته د  22..2ذمذيٓا انًكرثاخ انصالز )يٕدٕة انذساعح ( تًعذل عاو تهغ  )

 (  .4.21لًٛرّ )

ٕٚجذ اَخفداض فدٙ يغدرٕٖ األداء انعداو نهًكرثداخ يٕددٕة انذساعدح تشدكم عداو يماسَردا يد   – 6

(َمطدح 34( ٔرند  نحصدٕنٓا عهدٗ )11620تدشلى  ISOيرطهثاخ أٔ يؤششاخ انًٕاصفح انذٔنٛدح )

( َمطح ْٔدٙ يجًدٕة َمداط انرمٛدٛى انُٓائٛدح نهًكرثداخ يٕددٕة انذساعدح  ٔتُغدثح 62يٍ يجًٕة )

 %( يٍ يجًٕة َغثح انًٕاصفح53د )ذٕافك يُخف ح ته 

 -ٔلذ  خشجد انذساعح تًجًٕعح يٍ انرٕصٛاخ يٍ أًْٓا :.

 أيكاَٛح اعرخذاو لٛاط انجٕدج كٓذفٓا اعرشاذٛجٛا تعٛذ انًذٖ ، تاعرًادِ عهٗ ذطثٛك -4

 انًعاٚٛش انعانًٛح ٔانرُافغٛح  فٙ ذمذٚى أف م انخذياخ يٍ لثم انًكرثاخ ، ٔانعًم عهٗ        

 ذطٕٚشْا  ٔذمٛٛى أدائٓا  ٔجعهٓا ْذفا ذغعٗ انٗ ذحمٛمّ يٍ لثم جًٛ  انعايهٍٛ فٙ انًكرثاخ      

 يٕدٕة انذساعح     

 اتْرًاو انًثاشش يٍ لثم انًكرثاخ  لٛذ انذساعح تاعرحذاز لغى يرخصص تُظاو اداسج  -3

 ح انًراتعح   انجٕدج ٚغًٗ لغى اداسج انجٕدج ٔاتعرًاد األكادًٚٙ ، ٔٚرحًم يغؤٔنٛ     

 انًغرًشج نثٛاٌ يذٖ ذحمك يرطهثاخ َظاو اداسج انجٕدج         

 دشٔسج اْرًاو انًكرثاخ انجايعٛح  تانجٕاَة انًادٚح انًهًٕعح كانًثاَٙ انحذٚصح ٔانًكاٌ   -2

 انًُظى انًشٚت يًا نّ اشش كثٛش فٙ َظش انًغرفٛذٍٚ عُذ ذمٛٛى جٕدج انخذيح . ٔاتْرًاو      

 ثط اداسج انجٕدج ٔانعًم عهٗ ذذسٚة انعايهٍٛ عهٗ اعرخذايّ تاعرًشاس ٔتجذٚح أكثش ت      

 عهٗ أٌ ت ٚكٌٕ انٓذف يٍ ذطثٛك انُظاو ْٕ يجشد سد فعم نرٕجٛٓاخ اداسٚح راخ انعاللح      

 انًثاششج      

 ْٔزا ٚرطهة دشٔسج اتْرًاو تثشايج انرأْٛم  ٔاعادج انرذسٚة فٙ يجال انعًم انًكرثٙ  -1

 انرعأٌ تٍٛ اداسج انًكرثاخ انجايعٛح ٔتٍٛ دٕٚاٌ ٔصاسج انرعهٛى انعانٙ ٔانثحس انعهًٙ      

 انعشالٛح ٔرن  تُاء عهٗ َرائج جٕدج أخصائٛٙ انًعهٕياخ حٛس أكذخ انُرائج  تٕجٕد      

 نًكرثٛح  دعض نذٖ انعايهٍٛ فٙ انًكرثاخ انجايعٛح فٙ يجال أدائٓى نرمذٚى انخذياخ ا     

 انًُاط تٓى أدائٓا     

 أيكاَٛح اعرخذاو انًماسَح انذٔسٚح ي  انًكرثاخ انًًاشهح انعشالٛح ٔانذٔنٛح نًعشفح يذٖ  -5

 انرمذو  ٔانرحغٍ فٙ تشايج انجٕدج لٛاعا تره  انًكرثاخ ،ٔذطثٛك انًعاٚٛش انخاصح نمٛاط       

 األداء  عهٗ يغرٕٖ انًكرثح ٔانعايهٍٛ .     


