
 انًشطٔػبد )انًطحهخ انخبَيخ( ٔحسح ازاضح

 ثطَبيذ انتطٕيط انًؽتًط ٔانتبْيم نالػتًبز

 انًؼيبض انخبَي : انٓيكم انتُظيًي

 انُشبغ االػتًبز انتٕصيف و

اػالٌ انزبيؼخ ثرطبة ضؼًي يؼتًس يٍ انؽيس االؼتبش  16/12/2002في  313يزهػ انكهيخ ضلى   انٓيكم انتُظيًي نهكهيخ )يؼتًس ٔيؼهٍ(ٔحيمخ  1

 24/1/2010انسكتٕض / ػًيس انكهيخ ثتبضيد 

يًي )اشا كبٌ ارطاءاد تحسيج انٓيكم انتُظ 

 يطجك(

   

انتٕصيف انٕظيفي ٔتحسيس انًؽئٕنيبد نهميبزاد  2

 االكبزيًيخ ٔانتُفيصيخ.

  16/12/2002في   313يزهػ انكهيخ ضلى 

 

ػطض َٕشد كتيت انتٕصيف انٕظيفي نهؼبيهيٍ  -

زضاؼّ  –زضاؼخ ثطبلبد انتٕصيف انٕظيفي  -ثبنكهيّ 

يؼبييط  زضاؼّ –يؼبييط اذتيبض انمبزِ االكبزيًييٍ 

ٔيٕاصفبد انمبئى ثبنًُصت االزاضي )انزبَت االكبزيًي 

 ٔاالزاضي(

زضاؼّ  –زضاؼّ تحسيس يؼبييط تؼييٍ انمبزِ االزاضييٍ   -

زضاؼّ تحسيس انٕارجبد  –تحسيس يؼبييط انتٕظيف 

ٔانًؽئٕنيبد ثًب يتًبشي يغ ضؼبئم انكهيّ ٔتحسيس 

لبد انتٕصيّ ثُشط كتيت ٔثطب –اْسافٓب االؼتطاتيزيّ 

 انتٕصيف انٕظيفي ػهي رًيغ ازاضاد ٔالؽبو انكهيّ 

ػتًبز يؼبييط انتٕظيف ٔيؼبييط اذتيبض انميبزاد  -ا

 االزاضيّ

لبئًخ االزاضاد انًترصصخ ثبنكهيخ )يؼتًسح   3

 ؼهُخ(:ئ

ازاضح شئٌٕ انسضاؼبد  -انطالة  ازاضح شئٌٕ 

       –انؼهيب 

  –نخمبفيخ انؼاللبد ا –االزاضح انًبنيخ ٔانحؽبثبد  

 انرسيبد انًزتًؼيخ...اند. 

اػتًبز يؼبييط انتٕظيف ٔيؼبييط اذتيبض انميبزاد  11/3/2010في 321يزهػ انكهيّ ضلى  

  -االزاضيّ 

  تشكيم ْصِ االزاضاد يٍ انميبزاد االزاضيخ 



 انًشطٔػبد )انًطحهخ انخبَيخ( ٔحسح ازاضح

 ثطَبيذ انتطٕيط انًؽتًط ٔانتبْيم نالػتًبز

 ٔانؼبيهيٍ

لطاض اػتًبز ٔحسح الزاضح  االظيبد ٔانكٕاضث  4

 –خ انالظيخ يتعًٍ انًٕاضز انجشطيخ ٔانًبني

 -ذطخ تسضيت افطاز انٕحسح ٔتًُيخ لسضاتٓى  

تسضيت افطاز انكهيخ انًؼيُيٍ ػهي انرطخ 

انًٕظٕػخ نالظيبد ٔانكٕاضث ٔكيفيخ انتؼبيم 

 يؼٓب.

البيخ زٔضاد الػعبء ْيئخ اتالتسضيػ ٔايُبء   - 13/2/2010في  320يزهػ انكهيّ ضلى 

هػ انًؼبيم ػٍ االيبٌ انحيٕي زاذم انًؼبيم )يز

 (..316انكهيخ ضلى 

تشكيم ٔحسح ازاضح االظيبد  )يزهػ كهيخ ضلى   -

371.) 

 اػتًبز انهئحخ انساذهيخ نٕحسح ازاضح االظيبد ٔانكٕاضث

 –االزاضح  –تًُيخ يٓبضاد االتصبل  ٔازاضح االظيبد  -

 انطجيت انجيططي

  

انتسضيػ ٔانؼبيهيٍ يٍ اػعبء ْيئخ  25تسضيت ػسز  - 11/3/2010في  321يزهػ انكهيخ ضلى 

 ثبنكهيخ في يزبل انؽاليخ ٔانصحخ انًُٓيخ

لطاض اػتًبز ٔحسح ظًبٌ انزٕزح ثبنكهيخ ْٔيكهٓب  5

 انتُظيًي )يؼتًس ٔيٕحك ٔيؼهٍ(

  تشكيم  يزهػ ازاضح انٕحسح 16/12/2002في  313يزهػ انكهيخ ضلى  

لطاض الئحخ انٕحسح ٔيزهػ ازاضتٓب )يؼتًس 

 ٔيٕحك ٔيؼهٍ(

 13/2/2010ثتبضيد  320كهيخ ضلى يزهػ ان

 14انفمطح 

 

يهفبد ٔيؽئٕنيبد ٔاَشطخ انٕحسح )يٕحمخ 

 ٔيؼهُّ(

 – 2003/2002اؼتجيبٌ انطالة نهؼبو انزبيؼي  17/6/2002في  312يزهػ انكهيّ ضلى 

تطشيحبد االلؽبو الَعًبو انؽبزِ اػعبء ْيئّ انتطيػ 

زِ ٔيؼبَٔيٓى اني انهزبٌ انًُجخمّ نٕحسِ ظًبٌ انزٕ

ثبنكهيّ نهًشبضكّ في تُفيص اَشطّ انٕحسِ ٔتحميك 

 يرطربد يشطٔع انتطٕيط انًؽتًط ٔانتبْيم نالػتًبز

اػتًبز يزهػ انكهيّ نهًؼبييط االكبزيًيّ انمٕييّ كحس  13/2/2002في  315يزهػ انكهيّ 

ازَي في تؼًييى ٔتٕصيف انجطَبيذ ٔيمطضاد يطحهّ 

تشكيم نزُّ  –انجكبنطيٕغ في يزبل انطت انجيططي 

تشكيم ٔحسِ نتًُيّ  –نالزاضِ االنكتطَٔيّ ثبنكهيّ 



 انًشطٔػبد )انًطحهخ انخبَيخ( ٔحسح ازاضح

 ثطَبيذ انتطٕيط انًؽتًط ٔانتبْيم نالػتًبز

تشكيم ٔحسِ نهترطيػ  –انًٕاضز انصاتيّ ثبنكهيّ 

 االؼتطاتيزي ثبنكهيّ

 ًَٕشد تمٕيى يمطض زضاؼي  13/2/2010في  320يزهػ انكهيّ ضلى 

لطبع ضؤيّ ٔضؼبنّ انكهيّ ثؼس ػطظٓب ػهي   11/3/2010في  321يزهػ انكهيّ ضلى 

ؼيبؼبد انتؼهيى  –ذطّ انجحج انؼهًي  –انًؽتفيسيٍ 

تشكيم نزبٌ  –ذطّ انرسيّ انًزتًؼيّ  –ٔانتؼهى 

 انًتبثؼّ انساذهيّ

ٔضؾ ػًم الػبزح تٕصيف انجطَبيذ انسضاؼي  21/5/2002( في 1يحعط ارتًبع ضلى ) يحبظط ٔرهؽبد يزهػ ازاضح انٕحسح 

 –ًطرؼيخ ٔانًمطضاد انتسضيؽيخ ٔذتيبض انؼاليبد ان

ٔضؾ ػًم في تصًيى انتحهيم انجيئي ٔاَشبء لبػسح 

ثيبَبد يتكبيهخ نزًيغ يٕاضز انكهيخ ؼٕاء انجشطيخ أ 

 انًبنيخ.

 يبتى اَزبظِ يٍ يٓبو ٔفمب نهًرطػ انعيُي انًمتطس. 21/7/2002( في 2يحعط ارتًبع ضلى )

نًطهٕة اَزبظْب في انطثغ االَتٓبء يٍ رًيغ انًٓبو ا 30/2/2002في  3يحعط ارتًبع ضلى 

االَتٓبء يٍ كتبثّ رًيغ انتمبضيط  -انًبني االٔل

االػساز نعيبضِ  –ٔاؼتكًبل انتمطيط انًبني ٔانفُي االٔل 

اذتيبض يُؽمي االنزبٌ ٔٔظغ ذطػ   -انًتبثؼّ االٔني

 انؼًم انًجسئيّ نكم نزُّ

هكهيّ ٔتزٓيع ػطٔض يب تى ظيبضِ انسػى انفُي االٔني ن 7/10/2002في  4يحعط ارتًبع ضلى 

اؼتكًبل يهفبد  -اَزبظِ ثبنُؽجّ نهزبٌ انفطيك انتُفيصي

 نزبٌ انفطيك انتُفيصي

اؼتكًبل االٔضاق انًطهٕثّ الرٓعِ يشطٔع  13/1/2010في  5يحعط ارتًبع ضلى 

(CIQAP )-  ّيطارؼّ يرطربد انفتطِ انؽبثم 



 انًشطٔػبد )انًطحهخ انخبَيخ( ٔحسح ازاضح

 ثطَبيذ انتطٕيط انًؽتًط ٔانتبْيم نالػتًبز

ٔظغ  -انطالثيّ نهًطحهّ انزبيؼيّ االٔنيتحسيج االئحّ  25/1/2010في  6يحعط ارتًبع ضلى 

ذطّ نهتؼبيم يغ انؼزع ٔانفبئط في اػعبء ْيئّ 

ضثػ اتًبو اَشطّ انزٕزِ انًطهٕثّ يٍ  –انتسضيػ 

 االلؽبو ثصطف انؽبػبد انعائسِ

 ػطض يؽٕزِ انالئحّ انساذهيّ نٕحسِ انزٕزِ  1/2/2010في  7يحعط ارتًبع ضلى 

يُبلشّ ػمٕز تُفيص االَشطّ نهطثغ انًبني يٍ  6/2/2010في  3يحعط ارتًبع ضلى 

ػطض   - 31/12/2002حتي  1/10/2002

يُبلشّ تؼييٍ َبئت  –ٔيُبلشّ انالئحّ انساذهيّ نهٕحسِ 

 نكم يُؽك نزُّ في ٔحسِ ظًبٌ انزٕزِ

تمبضيط يُبلشخ لعبيب انزٕزح ػهي يؽتٕي 

 انًزبنػ انطؼًيخ ثبنكهيخ

انتمطيط انًزًغ نُتبئذ اؼتجيبٌ انطالة نهؼبو انزبيؼي  17/6/2002: 312يزهػ انكهيخ ضلى 

2003/2002 

اػتًبز انًؼبييط االكبزيًيخ انمٕييخ كحس ازَي في تصًيى  13/2/2002: 315يزهػ انكهيخ ضلى 

ٔتٕصيف انجطَبيذ ٔيمطضاد يطحهخ انجكبنٕضيٕغ  في 

 يزبل انطت انجيططي

 تشكيم ٔحسح ظًبٌ انزٕزح ٔاالػتًبز 16/12/2002: 313خ ضلى يزهػ انكهي

ًَٕشد  –ًَٕشد انًًبضؼبد االذالليخ نهؼبيهيٍ ثبنكهيخ  13/2/2010: 320يزهػ انكهيخ ضلى 

 تمٕيى يمطض زضاؼي

تحسيس  –زضاؼخ تحسيس يؼبييط تؼييٍ انمبزح االزاضييٍ  17/1/2010: 312يزهػ انكهيخ ضلى 

زضاؼخ تحسيس انٕارجبد ٔانًؽئٕنيبد  –يؼبييط انتٕظيف 

تشكيم نزبٌ انفطيك انتُفيصي نًشطٔع انتطٕيط  –

حتي  1/1انًؽتًط ٔانتبْيم نالػتًبز نهفتطح يٍ 

31/3/2010 

 –ذطخ انجحج انؼهًي  –اػتًبز ضؤيخ ٔضؼبنخ انكهيخ  11/3/2010: 321يزهػ انكهيخ ضلى 

 –يخ ذطخ انرسيخ انًزتًؼ –ؼبؼبد انتؼهيى ٔانتؼهى 

انالئحخ  –انالئحخ انساذهيخ نٕحسح ازاضح االظيبد 



 انًشطٔػبد )انًطحهخ انخبَيخ( ٔحسح ازاضح

 ثطَبيذ انتطٕيط انًؽتًط ٔانتبْيم نالػتًبز

انالئحخ انساذهيخ نٕحسح  –انساذهيخ نٕحسح انتسضيت 

انرطخ انتسضيجيخ الػعبء ْيئخ  –انتٕحيك ٔاالػالو 

 –انرطخ انتسضيجيخ الػعبء ْيئخ انتسضيػ  –انتسضيػ 

تشكيم نزُخ  –انرطخ انتسضيجيخ نهؼبيهيٍ ٔاالزاضييٍ 

 اذهيخ.انًتبثؼخ انس

تمييى ازاء اػعبء ْيئخ انتسضيػ ٔيؼبَٔيٓى ٔانميبزاد  14/4/2010: 322يزهػ انكهيخ ضلى 

 االكبزيًيخ ٔاالزاضيخ انتي ارطاْب انطالة

تشكيم  –تشكيم نزُخ تؽييط نٕحسح انزٕزح ثبنكهيخ  23/5/2010: 323يزهػ انكهيخ ضلى 

خ رًغ تشكيم نزُخ نًتبثؼ –ٔحسح انتؼهيى االنيكتطَٔي. 

 انًؼهٕيبد ٔيصساليتٓب

انٕؼبئم انتي تتجؼٓب انٕحسح نًًبضؼخ اَشطتٓب 

تمبضيط انًطارؼيٍ  –)ٔحبئك انتغصيخ انًطتزؼخ 

 يؽتُساد انتسليك انربضري( –انربضرييٍ 

 17/6/2002في  312يزهػ انكهيّ ضلى 

 

 

اػالٌ االلؽبو انؼهًيّ ٔازاضاد انكهيّ ثعطٔضِ  -

يػ ٔيؼبَٔيٓى في تُفيص يشبضكّ اػعبء ْيئّ انتسض

اَشطّ انٕحسِ ٔتحميك يرطربد يشطٔع انتطٕيط 

 (.312انًؽتًط ٔانتبْيم نالػتًبز )يزهػ انكهيخ 

يشبضكّ اػعبء ْيئّ انتسضيػ ٔيؼبَٔيٓى في ٔضؾ  16/12/2002في  313يزهػ انكهيّ ضلى  

انؼًم ٔٔظغ اؼًبء انؽبزِ اػعبء ْيئّ انتسضيػ 

ٔظغ انرطػ  –ًيع ثبنكهيّ االكخط يشبضكّ في نٕحّ انت

االؼتطاتيزيّ نهرسيّ انًزتًؼيّ ٔانتسضيت ٔانتٕحيك 

 (313ٔاالػالٌ )يزهػ انكهيخ ضلى 

 (.321تشكييم نزُخ نهًتبثؼخ انساذهيخ )يزهػ ضلى  11/3/2010في  321يزهػ انكهيخ ضلى 



 انًشطٔػبد )انًطحهخ انخبَيخ( ٔحسح ازاضح

 ثطَبيذ انتطٕيط انًؽتًط ٔانتبْيم نالػتًبز

لطاض اَشبء ٔحسح انتسضيت )ظًٍ انٓيكم  6

 انتُظيًي نٕحسح انزٕزح(

اػتًبز انرطخ انتسضيجيخ  انتي اػستٓب ٔحسح انتسضيت  - 11/3/2010في  321يخ ضلى يزهػ انكه

 (.313ثبنكهيخ )يزهػ انكهيخ ضلى 

ػًم نزبٌ تسضيجيخ نطفغ يٓبضاد اػعبء ْيئخ انتسضيػ 

ٔيؼبَٔيٓى يغ ػًم اؼتمصبء ػٍ ذطخ انتسضيت نجيبٌ 

 يسي االحتيبربد انتسضيجيخ نهكهيخ.

انرطخ  –ْيئخ انتسضيػ انرطخ انتسضيجيخ الػعبء 

انرطخ انتسضيجيخ نهكهيخ  –انتسضيجيخ نهؼبيهيٍ ٔاالزاضييٍ 

انربصخ ثبنميبزاد االكبزيًيخ ٔاالزاضيخ ٔانؼبيهيٍ ذالل 

  12/2011اني اني  3/2010انفتطِ يٍ  

 نيكتطَٔيتشكيم ٔحسح انتؼهيى اال 13/5/2010في  323يزهػ انكهيخ ضلى  لطاض اَشبء ٔحسح انتؼهيى االنيكتطَٔي

 تشكيم يزهػ ازاضح انٕحسح. - 11/3/2010في  321يزهػ انكهيخ  ضلى  لطاض اَشبء ٔحسح يتبثؼخ انرطيزيٍ

لطاض اَشبء ٔحسح ازاضيخ نرسيخ انًزتًغ ٔتًُيخ 

 انجيئخ

يشبضكخ اػعبء ْيئخ انتسضيػ ثبنكهيخ في تٕػيخ  - 23/5/2010في  323يزهػ انكهيخ  ضلى 

خ الزاضح غٕخ انتؼهيًيخ ػٍ غالة انًساضغ انتبثؼ

 (.313يطض اَفهَٕعا انرُبظيط )يزهػ انكهيخ ضلى 

 (.321ذطخ انرسيخ انًزتًؼيخ )يزهػ انكهيخ ضلى   -

 (ش323تشكيم ٔحسح ذسيخ انًزتًغ ٔتًُيخ انجيئخ  ) -

و انؼهًيّ ثبنكهيّ ثكبفّ انٕحبئك اػالو االزاضاد ٔااللؽب 11/3/2010في  321يزهػ انكهيخ ضلى  لطاض اَشبء ٔحسح نهتٕحيك ٔاالػالو

ٔانًؼهٕيبد انتي تُظى انؼًم زاذم انكهيّ ٔذبضرٓب 

ٔضثػ انكهيّ ثبنًزتًغ انًحيػ يٍ ذالل تفؼيم 

االتصبالد َٔمم انًؼهٕيبد انصبزضِ يٍ انكهيّ انتي 

 ترص ؼيبؼّ انتؼهيى ٔانُشبغ انجحخي ٔانرسيي 



 انًشطٔػبد )انًطحهخ انخبَيخ( ٔحسح ازاضح

 ثطَبيذ انتطٕيط انًؽتًط ٔانتبْيم نالػتًبز

انتٕصيف انٕظيفي نزًيغ ٔظبئف انكهيخ  7

 ًيخ ٔانتُفيصيخ )يؼتًس ٔيٕحك ٔيؼهٍ(االكبزي

زضاؼخ ثطبلبد انتٕصيف انٕظيفي انتي اػستٓب نزُخ  - 16/12/2002في  313يزهػ انكهيّ ضلى  

 انتٕحيك ٔاالػالو انطؼًي.

يؼبييط ٔيٕاصفبد انمبئى ثبنًُصت االزاضي  )انزبَت  -

 االكبزيًي ٔاالزاضي.

طظٓب ػهي تحسيس يؼبييط تؼييٍ انمبزح االزاضييٍ ثؼس ػ -

 نزُخ انًتبثؼخ ٔانتمييى الذص انطاي.

تحسيس يؼبييط انتٕظيف  ثؼس ػطظٓب ػهي نزُخ  –

 انًتبثؼخ ٔانتمييى.

تحسيس انٕارجبد ٔانًئٕنيبد ثًب يتًبشي يغ ضؤيخ  –

ٔضؼبنخ انكهيخ ٔتحمك اْسافٓب االؼتطاتيزيخ ثؼس 

 ػطظٓب ػهي نزُخ انًتبثؼخ ٔانتمييى.

 


