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  2011/  2010خالل انعبو انجبيعى خطة قطبع شئىٌ خذية انًجتًع وتنًية انبيئة 

 
 

: تًهيذ

ألسبسيخ نُشبعبد أحذ انشوافذ ا يؼزجش لغبع شئىٌ خذيخ انًدزًغ ورًُيخ انجيئخ ثبنكهيخ 
. لغبع شىٌ خذيخ انًدزًغ ورًُيخ انجيئخ ثبندبيؼخ

ثأَشغخ يزُىػخ رزًثم فً انًؤرًشاد وانُذواد وانحهمبد انُمبشيخ واندبيؼخ حيش يغزي هزا انمغبع 
وانمىافم انؼهًيخ واإلسشبديخ وانذوساد انزذسيجيخ وانًششوػبد انجحثيخ انًمزشحخ ويسزمجم انخشيديٍ 

. يٍ انُشبعبد ووحذح انزذسيت وغيش رنك نفخ انزً رمىو ثهب وحذح األصيبد وانكىاسسوانًهبو انًخذ

 

: انهذف اإلستزاتيجى نهخطة

ثًسزىي  واالسرمبءانًسبهًخ فً رغىيش انًدزًغ ورًُيخ انجيئخ فً َغبق يحبفظخ انذلههيخ 
وحذاد اندبيؼخ  َحى حيبح أفضم يٍ خالل صيبدح اسرجبط االَزمبلانخذيخ ودسخخ اسزفبدح انسكبٌ فً 

. فً انكهيبد انًخزهفخ ثبنًدزًغ
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: األهذاف انعبية نهخطة

. ػهً أسس ػهًيخ ثبالػزًبديُبلشخ لضبيب خذيخ انًدزًغ ورًُيخ انجيئخ  -1

. وانًمزشحبد انالصيخ فً يدبل خذيخ انًدزًغ ورًُيخ انجيئخ االسزشبسادرمذيى  -2

. عشذ لضبيب ثيئيخ واخزًبػيخ رفيذ انًدزًغ -3

. ح انًدزًغ ورًُيخ انجيئخ ثبنكهيخ ويؤسسبد انًدزًغ انًذًَيذ انؼاللخ ثيٍ لغبع شئىٌ خذوطرى -4

. ثبألَشغخ انزً رذس ػبئذ ورخذو اندبيؼخ وانًدزًغ االهزًبو -5

. فً رمذيى ثؼض انحهىل نًشكهخ انجغبنخ فً انًدزًغانًشبسكخ  -6

. رًغاإلسهبو فً حم األصيبد وانكىاسس انزً رحذس فً انًح -7

 

: نهخطة األهذاف انخبصة

إنيهب فئَه يُجغً انسؼً َحى رحميك األهذاف انخبصخ  اإلشبسحنزحميك األهذاف انؼبيخ انسبثك 
: اآلريخ

إخشاء انؼذيذ يٍ انًؤرًشاد وانُذواد وانحهمبد انُمبشيخ ووسش انؼًم انزً يزى فيهب عشذ  -1
. لضبيب رهى انًدزًغ وانجيئخ 

نزحسيٍ أوضبع  لغبع انكهيخرى يٍ خالل يششوػبد ثحثيخ يمزشحهب إخشاء دساسبد ػهًيخ د -2
. انًدزًغ وحًبيخ انجيئخ وردبوص يشكالرهب

إخشاء انؼذيذ يٍ انىساد انزذسيجيخ وفمَب نإلحزيبخبد انزذسيجيخ انزً رحذدهباندهبد راد  -3
. اإلحزيبخبد

. لضبيب انجيئخ وانًدزًغرُظيى انمىافم انؼهًيخ اإلسشبديخ وانشحالد انؼهًيخ انزً رخذو  -4

ثمغبع األصيبد وانكىاسس وانزذسيت ويزبثؼخ انخشيديٍ وكزنك أحىال لضبيب انساليخ  االهزًبو -5
. وانصحخ انًهُيخ وغيشهب يٍ األَشغخ

. االهزًبو ثبنىحذاد راد انغبثغ انخبص وصيبدح فؼبنيبرهب فً خذيخ انًدزًغ وانجيئخ -6

 

: خطة انعًم

: نشطة انًقتزحة إنى ثالث يزاحم هىتنقسى خطة انعًم فى األ

وفيهب يزى حصش كبفخ اإليكبَيبد انًبديخ وانجششيخ انًالئًخ إلػذاد خغخ انؼًم  :يزحهة انتخطيط -1
. انخبصخ ثبنُشبط انًمزشذ يغ سصذ اإلػزًبد انًبنً انًالئى نزُفيز انُشبط انًمزشذ

ػَب وفمب نهدذول انضيًُ انىاسد ربنيب يغ وفيهب يزى رُفيز األَشغخ انًمزشحخ رجب :يزحهة انتنفيذ -2
. انزأكيذ يٍ وفشح انزًىيم انًالئى نزُفيز األَشغخ انًمزشحخ

وفيهب يزى يزبثؼخ خًيغ انُشبعبد انزً رًذ خالل انؼبو انذساسً  :يزحهة انًتببعة وانتقىيى -3
يغ انزأكذ يٍ َدبذ انحبنً ويكىٌ انزمىيى دائى فً انًذي انمصيش ودوسي فً انًذي انًزىسظ وانجؼيذ 

.  رُفيز انُشبط وسصذ َسجخ انُدبذ
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: يصبدر انتًىيم

رحزبج األَشغخ انًمزشحخ فً خغخ لغبع خذيخ انًدزًغ ورًُيخ انجيئخ ثكهيخ انضساػخ إنً 
: رًىيم يُبست يسبػذهب ػهً رُفيز انخغخ ويًكٍ ثيبٌ يصبدس انزًىيم فً اآلرً

 (انًدزًغ ورًُيخ انجيئخ  انصُذوق انًشكضي نخذيخ )خبيؼخ انًُصىسح  -

. حـــــكهيخ انضساع -

 .خهبد خبسخيخ يبَحخ -

 

: انجًهىر انًستهذف

. الةــــانظ -

. سكبٌ انًدزًغ -

 .أصحبة انًششوػبد وانصُبػبد انصغيشح وانًزىسغخ ثبنًدزًغ -

 

 

وكيم انكهية 
نشئىٌ خذية انًجتًع وتنًية انبيئة 

 ويحًذ انسيذ اإليب/ د.أ



 2011/  2010خالل انعبو انجبيعى  نشبطبت خطة قطبع شئىٌ خذية انًجتًع وتنًية انبيئة ببنكهية

انذعم انمطهىة مىعذ انتىفيز انمسئىل عه انتىفيز مكبن انتىفيز انىشبطبد 

إجشاء انعذيذ مه انىذواد وانمؤتمشاد وانحهقبد انىقبشيخ ووسش انعمم وطشح قضبيب تهم انمجتمع  :انهذف األول

 انمؤتمشاد انمقتشحـخ: أوال

ر ـــــــاأللع  -وٍيخ اٌشراػخٚاألٌجبْ  ِئرّز إٌّػٛرح اٌؼزثٝ اٌخبِس ٌؼٍَٛ ٚرىٌٕٛٛعيب األغذيخ -1
لسُ اٌػٕبػبد اٌغذائيخ 

ٚاألٌجبْ 
عٕيٗ   3.000 22/10/2010 -18

اٌجؾش ٚاإلرضبد ٚرّٕيخ اٌزىٌٕٛٛعيب فٝ اطبر اسززاريغيخ اٌزّٕيخ " ِئرّز ثؼٕٛاْ  -2
"  (2030) اٌشراػيخ اٌّسزذاِخ

وٍيخ اٌشراػخ 
لسُ اإلرضبد اٌشراػٝ 

ريفٝ ٚاٌّغزّغ اي
15- 16 

 2010ديسّجز
عٕيٗ  3.000

 دوادــــــانىـ: حبويب

عٕيٗ  500 2010اوزٛثزلسُ اٌخؿز ٚاٌشيٕخ  عبِؼخ إٌّػٛرح -وٍيخ اٌشراػخ"  اسززاريغيخ أزبط ٚرػذيز ٔجبربد اٌشيٕخ ٚس٘ٛر اٌمطف"  ٔذٚح ثؼٕٛاْ -1

 عٕيٗ 500 2010أوزٛثز لسُ األراؾٝ  عبِؼخ إٌّػٛرح -وٍيخ اٌشراػخأراؾٝ ضّبي اٌذٌزب  طزق اٌزٜ اٌؾذيضخ ٚرزضيذ اسزخذاَ اٌّيبٖ فٝ" ٔذٚح ثؼٕٛاْ  -2

 عٕيٗ 500 2010ٔٛفّجز  لسُ أزبط اٌؾيٛأٝ  عبِؼخ إٌّػٛرح -وٍيخ اٌشراػخ" ِؾبٚر ٚآٌيبد رّٕيخ اٌضزٚح اٌسّىيخ فٝ ِػز "  ٔذٚح ثؼٕٛاْ -3

 عٕيٗ 500 2010ٔٛفّجزلسُ اٌخؿز ٚاٌشيٕخ  عبِؼخ إٌّػٛرح -وٍيخ اٌشراػخ" ٜ اٌخؿز فٝ ِؾبفظخ اٌذلٍٙيخ اٌّطبوً اٌزٝ رٛاعٗ ِشارع" ٔذٚح ثؼٕٛاْ  -4

عٕيٗ  500 2010ٔٛفّجز لسُ اإلرضبد اٌشراػٝ  عبِؼخ إٌّػٛرح -وٍيخ اٌشراػخ" ِخبطز اٌّخذراد ػٍٝ اٌطجبة " ٔذٚح ثؼٕٛاْ  -5

عٕيٗ  500 2010ٔٛفّجز لسُ اإلرضبد اٌشراػٝ  عبِؼخ إٌّػٛرح -وٍيخ اٌشراػخ" ٌيخ اٌشراػخ اٌزؤخز اٌذراسٝ ٌطالة ن" ٔذٚح ثؼٕٛاْ  -6

عٕيٗ  500 2010ٔٛفّجز لسُ اإلرضبد اٌشراػٝ  عبِؼخ إٌّػٛرح -وٍيخ اٌشراػخ (اٌزطخيع ٚاٌؼالط )ٚاإلدِبْ ظب٘زح اٌزؼبطٝ " ٔذٚح ثؼٕٛاْ  -7

 عٕيٗ 500 2010ضٙز ٔٛفّجز لسُ اٌىيّيبء  عبِؼخ إٌّػٛرح -وٍيخ اٌشراػخ" اآلِبْ اٌّؼٍّٝ " ٔذٚح ثؼٕٛاْ  -8

 عٕيٗ 500 2010ديسّجز لسُ األراؾٝ  عبِؼخ إٌّػٛرح -وٍيخ اٌشراػخ" اسزخذاَ ثزاِظ اٌؾبست األٌٝ فٝ رمييُ األراؾٝ "  ٔذٚح ثؼٕٛاْ -9

عٕيٗ  500 2010ديسّجز لسُ اإللزػبد  عبِؼخ إٌّػٛرح -وٍيخ اٌشراػخ" أسِخ اٌّيبٖ فٝ ِػز " ٔذٚح ثؼٕٛاْ  -10

لسُ أزبط اٌؾيٛاْ  عبِؼخ إٌّػٛرح -وٍيخ اٌشراػخ" اإلوزفبء اٌذارٝ ِٓ األػالف اٌؾيٛأيخ فٝ ِػز  " ٔذٚح ثؼٕٛاْ  -11
اٌفػً اٌذراسٝ األٚي 

2010 /2011 
 عٕيٗ 500
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انذعم انمطهىة مىعذ انتىفيز انمسئىل عه انتىفيز مكبن انتىفيز انىشبطبد 

عٕيٗ  500 2011ضٙز يٕبيز لسُ اٌّجيذاد  عبِؼخ إٌّػٛرح -وٍيخ اٌشراػخ" سّيخ اٌّجيذاد ٚاػزجبراد اٌػؾخ ٚاألِبْ " ٔذٚح ثؼٕٛاْ  -12

عٕيٗ  500 2011 فجزايزضٙز لسُ اٌّجيذاد  عبِؼخ إٌّػٛرح -وٍيخ اٌشراػخ" ِىبفؾخ اآلفبد ٚاسزخذاَ اٌّجيذاد ٚثذائٍٙب ٚرمذيز ِزجميبرٙب " ٔذٚح ثؼٕٛاْ  -13

عٕيغ  500 2011ضٙز ِبرص لسُ اٌّجيذاد  عبِؼخ إٌّػٛرح -وٍيخ اٌشراػخ" ِطىٍخ ِمبِٚخ اآلفبد ٌفؼً اٌّجيذاد ٚؽٌٍٛٙب " ٔذٚح ثؼٕٛاْ  -14

 عٕيٗ 500 2011ضٙز ِبرص د اٌغذائيخ اٌػٕبػب عبِؼخ إٌّػٛرح -وٍيخ اٌشراػخٔذٚح ػٍّيخ ػٓ إٌبٔٛ رىٌٕٛٛعي ٚرطجيمبرٗ فٝ اٌزػٕيغ اٌغذائٝ  -15

 عٕيٗ 500 2011ضٙز ِبرص لسُ اٌىيّيبء  عبِؼخ إٌّػٛرح -وٍيخ اٌشراػخ" رؤصيز اٌزغيزاد إٌّبخيخ ػٍٝ اٌززويت اٌّؾػٌٛٝ فٝ ِػز" ٔذٚح ثؼٕٛاْ  -16

عٕيٗ  500 2011ضٙز اثزيً اٌػٕبػبد اٌغذائيخ  عبِؼخ إٌّػٛرح -وٍيخ اٌشراػخ" دٚر اٌزىٌٕٛٛعيب اٌؾيٛيخ فٝ لطبع اٌػٕبػبد اٌغذائيخ "  ٔذٚح ػٍّيخ ػٓ -17

عٕيٗ  500 2011ضٙز ِبيٛ لسُ اإللزػبد  عبِؼخ إٌّػٛرح -وٍيخ اٌشراػخ"  اٌّطىالد ٚاٌؾٍٛي :األسّذح ِٓ اٌٛعٙخ اإللزػبديخ" ٔذٚح ثؼٕٛاْ  -18

لسُ أزبط اٌذٚاعٓ  عبِؼخ إٌّػٛرح -وٍيخ اٌشراػخ" اٌزإيخ اٌّسزمجٍيخ ٌػٕبػخ اٌذٚاعٓ فٝ ِػز "  ٔذٚح ثؼٕٛاْ -19
اٌفػً اٌذراسٝ اٌضبٔٝ 

2010/2011 
عٕيٗ  500

رطجيمبد اسزخذاَ اٌزمٕيبد اٌؾيٛيخ فٝ ِغبي اإلٔزبط اٌؾيٛأٝ " ٔذٚح ثؼٕٛاْ  -20
" ٚاٌسّىٝ 

لسُ أزبط اٌؾيٛاْ  عبِؼخ إٌّػٛرح -وٍيخ اٌشراػخ
اٌفػً اٌذراسٝ اٌضبٔٝ 

2011 
 عٕيٗ 500

ل ـــــــــــــــــوسش انعم: حبنخب

  2010أوزٛثز لسُ اإلرضبد اٌشراػٝ  عبِؼخ إٌّػٛرح -وٍيخ اٌشراػخِٕبلطخ ٔزبئظ اٌزؾٍيً اٌجيئٝ ٌٍىٍيخ " ٚرضخ ػًّ ثؼٕٛاْ  -1

 "ادارح أسِخ اٌجؾش اٌؼٍّٝ اٌشراػٝ "ٚرضخ ػًّ ثؼٕٛاْ  -2
عبِؼخ  -وٍيخ اٌشراػخ

إٌّٛفيخ 
  2010أوزٛثز لسُ اإلرضبد اٌشراػٝ 

" اٌجزٔبِظ اٌمِٛٝ ٌٍجؾش ٚاإلرضبد ٚرّٕيخ اٌزىٌٕٛٛعيب  " ٚرضخ ػًّ ثؼٕٛاْ  -3
ِؼٙذ ثؾٛس اإلرضبد اٌشراػٝ 

ٚاٌزّٕيخ اٌزيفيخ 
  2010أوزٛثز لسُ اإلرضبد اٌشراػٝ 

لسُ أزبط اٌذٚاعٓ  عبِؼخ إٌّػٛرح -وٍيخ اٌشراػخ“ إٌٛاؽٝ اٌؼٍّيخ فٝ رزثيخ دعبط اٌجيؽ ٚدعبط اٌزسّيٓ “ ضخ ػًّ ثؼٕٛاْ ٚر -4
اٌفػً اٌذراسٝ األٚي 

2010  /2011 
 

ٌذٚاعٓ لسُ أزبط ا عبِؼخ إٌّػٛرح -وٍيخ اٌشراػخ“ إٌٛاؽٝ اٌؼٍّيخ فٝ رزثيخ اٌطيٛر اٌّبئيخ “ ٚرضخ ػًّ ثؼٕٛاْ  -5
اٌفػً اٌذراسٝ األٚي 

2010  /2011 
 

لسُ أزبط اٌذٚاعٓ  عبِؼخ إٌّػٛرح -وٍيخ اٌشراػخ“ إٌٛاؽٝ اٌؼٍّيخ فٝ رزثيخ األرأت ٚاٌسّبْ ”  ٚرضخ ػًّ ثؼٕٛاْ -6
اٌفػً اٌذراسٝ األٚي 

2010  /2011 
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انذعم انمطهىة مىعذ انتىفيز انمسئىل عه انتىفيز مكبن انتىفيز انىشبطبد 

 حـــــــــاد انىقبشيـــــانحهق: ساثعب

  2010ضٙز ٔٛفّجز  االلزػبدلسُ  عبِؼخ إٌّػٛرح -وٍيخ اٌشراػخ" اٌزػذيزيخ اٌػغيزح ٚاٌّزٛسطخ  ثبٌّٕطآدإٌٙٛؼ سجً " ؽٍمخ ٔمبضيخ ثؼٕٛاْ  -4

  2011ضٙز ِبرص  االلزػبدلسُ  عبِؼخ إٌّػٛرح -وٍيخ اٌشراػخاٌزسٛيك فٝ ظً اٌزوٛد اإللزػبدٜ " ؽٍمخ ٔمبضيخ ثؼٕٛاْ  -2

  2011 اثزيًضٙز  االلزػبدلسُ  عبِؼخ إٌّػٛرح -وٍيخ اٌشراػخِطبوً اٌزػٕيغ اٌغذائٝ فٝ ِػز  -1

  2011ضٙز اثزيً لسُ اٌّجيذاد  عبِؼخ إٌّػٛرح -وٍيخ اٌشراػخ" اٌؼاللخ ثيٓ ربعز اٌّجيذاد ٚاٌّشارع " ؽٍمخ ٔمبضيخ ثؼٕٛاْ  -3

 انمششوعبد انجحخيخ انمقتشحخ نتحسيه أوضبع انمجتمع وحمبيخ انجيئخ:انهذف انخبوى 

غيز )اٌّمبِٚخ اٌجيٌٛٛعيخ ٌٛرد إٌيً ثبسزخذاَ اٌّجيذاد اٌؾيٛيخ “ ِطزٚع ثؼٕٛاْ  -1
“ اٌّزخػػخ ٚاآلِٕخ ثيئيَب  (اٌىيّبٚيخ 

 (ػبَ)ِذح اٌّطزٚع لسُ أِزاؼ إٌجبد  عبِؼخ إٌّػٛرح -وٍيخ اٌشراػخ
107.000 
أٌف عٕيٗ 

 إجشاء انعذيذ مه انذوساد انتذسيجيخ: انهذف انخبنج

  10/2010/لسُ اٌخؿز ٚاٌشيٕخ عبِؼخ إٌّػٛرح - وٍيخ اٌشراػخ” ضزالد اٌخؿز أزبط“ دٚرح  -1

  11/2010/لسُ اٌخؿز ٚاٌشيٕخ عبِؼخ إٌّػٛرح - وٍيخ اٌشراػخ“ رٕسيك اٌؾذائك “ دٚرح  -2

  11/2010/لسُ اٌخؿز ٚاٌشيٕخ  عبِؼخ إٌّػٛرح- وٍيخ اٌشراػخ“ راػخ األٔسغخ س“ دٚرح  -3

  11/2010/لسُ اٌخؿز ٚاٌشيٕخ عبِؼخ إٌّػٛرح  -وٍيخ اٌشراػخ“ اٌشراػخ اٌّؾّيخ ٌّؾبغيً اٌخؿز “ دٚرح  -4

  11/2010/سيٕخ لسُ اٌخؿز ٚايعبِؼخ إٌّػٛرح - وٍيخ اٌشراػخ"  اٌزٕسيك ثبٌٕجبربد ٚاٌش٘ٛر"  دٚرح -5

  12/2010/لسُ اٌخؿز ٚاٌشيٕخ  عبِؼخ إٌّػٛرح- وٍيخ اٌشراػخ“ سراػخ األسطؼ “ دٚرح  -6

  12/2010/لسُ اٌخؿز ٚاٌشيٕخ عبِؼخ إٌّػٛرح - وٍيخ اٌشراػخ“ غيبٔخ اٌؾذائك “ دٚرح  -7

لسُ اٌؾطزاد اإللزػبديخ عبِؼخ إٌّػٛرح - وٍيخ اٌشراػخدٚرح رذريجيخ فٝ ِغبي إٌؾً ٚاٌؾزيز  -8
دراسٝ اٌضبٔٝ اٌفػً اي

2011 
 

  2011يٕبيز لسُ اٌػٕبػبد  عبِؼخ إٌّػٛرح- وٍيخ اٌشراػخدٚرح رذريجيخ ػٓ ٔظُ ادارح اٌغٛدح اٌطبٍِخ إٌظزيخ ٚاٌزطجيك  -9

  2011اثزيً لسُ اٌػٕبػبد عبِؼخ إٌّػٛرح - وٍيخ اٌشراػخدٚرح رذريجيخ ػٓ رلبثخ اٌغٛدح ػٍٝ اٌزؾٍيالد اٌىيّبٚيخ  -10

  2011ضٙز ِبيٛ لسُ اإللزػبد  عبِؼخ إٌّػٛرح- وٍيخ اٌشراػخاإللزػبديخ  دٚرح رذريجيخ ػٓ دراسبد اٌغذٜٚ -11
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انذعم انمطهىة مىعذ انتىفيز انمسئىل عه انتىفيز مكبن انتىفيز انىشبطبد 

  2011يٛٔيٛ لسُ اٌػٕبػبد  عبِؼخ إٌّػٛرح- وٍيخ اٌشراػخ ISOI4000دٚرح رذريجيخ ػٓ ٔظُ اإلدارح اٌجيئيخ  -12

دٚرح رذريجيخ ػٓ ادارح ِىبفؾخ اآلفبد اٌزٝ رٙذف اٌٝ اسزخزاط اٌززاخيع  -13
اٌخبغخ ثبإلرغبر ثبٌّجيذاد ٚفزؼ ِؾالد ثيغ 

  لسُ اٌّجيذاد  عبِؼخ إٌّػٛرح- وٍيخ اٌشراػخ

يم وإعذاد انشحالد انعهميخ وانقىافم انعهميخ واإلسشبديخ تىظ: انهذف انشاثع

انشحـــالد انعهميـــــــــخ 

 اٌفػً اٌذراسٝ األٚي لسُ اإلرضبد اٌشراػٝ  عبِؼخ إٌّػٛرح -وٍيخ اٌشراػخرؽٍخ ػٍّيخ اٌٝ ِؾطخ ثؾٛس رأص سذر  -1

 عبِؼخ إٌّػٛرح- وٍيخ اٌشراػخاخٛاْ  ؽٍٛأٝ –ريزص ثيه  –ثسىٛ ِػز  –رؽٍخ ػٍّيخ ٌىً ِٓ فزط اهلل  -2
 

لسُ اٌػٕبػبد 

فػً دراسٝ  )رؽٍخ2
 (أٚي

فػً دراسٝ )رؽٍخ2
 (صبٔٝ

رغطٝ ِبٌيب ِٓ 
اٌىٍيخ 

 ٜ اٌفػً اٌذراسٝ اٌضبْلسُ اإلرضبد اٌشراػٝ  عبِؼخ إٌّػٛرح -وٍيخ اٌشراػخرؽٍخ ػٍّيخ اٌٝ ِؾطخ ثؾٛس اٌطيخ سٚيذ ٚوٍيخ اٌؼٍَٛ اٌشراػيخ ثبٌؼزيص  -3

رؽٍخ ػٍّيخ اٌٝ ِٕطمخ اٌػبٌؾيخ ٌٍزؼزف ػٍٝ اٌشراػبد اٌؾذيضخ ثبٌّٕطمخ  -2
ِؾبفظخ اإلسّبػٍيخ  –ٚسيبرح ِطزٚع ِؼبٌغخ ِيبٖ اٌػزف اٌػؾٝ ثسزاثيَٛ 

 عبِؼخ إٌّػٛرح- وٍيخ اٌشراػخ
 

لسُ األراؾٝ 
 2010ضٙز ٔٛفّجز 

رغطٝ ِبٌيب ِٓ 
 اٌىٍيخ

لسُ األراؾٝ  عبِؼخ إٌّػٛرح -وٍيخ اٌشراػخِؾبفظخ اإلسىٕذريخ  –يٓ ثجزط اٌؼزة رؽٍخ ػٍّيخ ٌشيبرح أراؾٝ اٌخزيظ -3
األسجٛع اٌضبٔٝ ِٓ 

 2011ِبرص 
 

لسُ أزبط اٌؾيٛأٝ عبِؼخ إٌّػٛرح - وٍيخ اٌشراػخ 68رؽٍخ ػٍّيخ ٌّشرػخ دٌزب ِػز اٌخطبطجخ طزيك اسىٕذريخ اٌػؾزاٜٚ اٌىيٍٛ  -4
إٌػف األٚي ِٓ 

 2011ِبرص 
 

  2011ضٙز ِبرص لسُ اٌخؿز ٚاٌشيٕخ عبِؼخ إٌّػٛرح - وٍيخ اٌشراػخرؽٍخ ػٍّيخ ٌّؼزؼ اٌش٘ٛر ثبٌمب٘زح  -5

رؽٍخ ػٍّيخ ٌطالة اٌفزلخ اٌضبٌضخ ضؼجخ أِزاؼ إٌجبد اٌٝ ِٛالغ سراػيخ فٝ  -6
ِزاوش طٍخب ٚإٌّػٛرح ٚضزثيٓ ٚثٍمبص ٚأعب 

ثبد لسُ أِزاؼ آٌعبِؼخ إٌّػٛرح - وٍيخ اٌشراػخ
ِٓ وً  اٌخّيس األٚي
ضٙز 

 

  لسُ اٌّجيذاد  عبِؼخ إٌّػٛرح -وٍيخ اٌشراػخرؽٍخ ػٍّيخ ٌطالة اٌطؼجخ ثشيبرح ِػٕغ اٌٍٙت ثذِيبـ اٌغذيذح  -7

  لسُ اٌّجيذاد  عبِؼخ إٌّػٛرح -وٍيخ اٌشراػخرؽٍخ ػٍّيخ ٌطالة اٌطؼجخ ثشيبرح ِػٕغ وفز اٌشيبد ٌٍّجيذاد  -8

  لسُ اٌّجيذاد  عبِؼخ إٌّػٛرح -وٍيخ اٌشراػخِيخ ٌطالة اٌطؼجخ ثشيبرح اٌّؼًّ اٌّزوشٜ اٌخبظ ثزؾٍيً ِزجميبد رؽٍخ ػً -9
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انذعم انمطهىة مىعذ انتىفيز انمسئىل عه انتىفيز مكبن انتىفيز انىشبطبد 

اٌّجيذاد اٌزبثغ ٌٛسارح اٌشراػخ 

  لسُ اٌّجيذاد  عبِؼخ إٌّػٛرح -وٍيخ اٌشراػخرؽٍخ ػٍّيخ ٌطالة اٌطؼجخ ثشيبرح ِؼًّ اٌّزجميبد اٌذليمخ فٝ األغذيخ  -10

 انقىافم انعهميخ اإلسشبديــــــــــخ

ِزوش إٌّشٌخ  –اٌىفز اٌغذيذ ِؼبٌغخ األراؾٝ اٌٍّؾيخ  -رذٚيز اٌّخٍفبد  -سراػخ اٌمّؼ -1
اإلٔزبط  –اٌّؾبغيً

األراؾٝ  –اٌؾيٛأٝ
19/10/2010  

ِزوش أعب  –ِيذ اٌؼبًِ رغفيف اٌؼٕت ٚغٕبػخ اٌشثيت  –سراػخ اٌمّؼ  –ٚيز اٌّخٍفبد رذ -2
 –اٌّؾبغيً 

 -اٌّيىزٚثيٌٛٛعٝ
اٌػٕبػبد اٌغذائيخ 

26/10/2010  

ِزوش ِٕيخ إٌػز  –اٌىزدٜ اٌػٕبػبد اٌغذائيخ  -سراػخ اٌمّؼ –رذٚيز اٌّخٍفبد   -3
  –اٌّيىزٚثيٌٛٛعٝ

اد اٌػٕبع –اٌّؾبغيً 
اٌغذائيخ 

2/11/2010  

ضزثيٓ   –اٌؾػع اٌٙغٓ فٝ ٔجبربد اٌّؾبغيً اٌؾمٍيخ ٚاٌخؿز  -رذٚيز اٌّخٍفبد   -4
 –اإلٔزبط اٌؾيٛأٝ

اٌٛراصخ  –اٌّؾبغيً

 

9/11/2010 
 

رذٚيز -سراػخ اٌمّؼ-سراػخ اٌجطبطس -اٌززثخ األِٕخ ٌٍطيٛر فٝ إٌّبسي  -5
اٌّخٍفبد 

ثٍمبص   –ثسٕذيٍخ 
 –اٌخؿز –اٌذٚاعٓ

 –اٌّؾبغيً 
اٌّيىزٚثيٌٛٛعٝ 

23/11/2010  

غٕبػخ  -ِىبفؾخ أِزاؼ اٌمّؼ ٚاٌفٛي -أٔفٍٛٔشا اٌطيٛر ٚاٌخٕبسيز -سراػخ اٌمطٓ -6
اٌٍجبْ ٚاٌؼػبئز 

ثٍمبص   –عبٌيب 
 –اٌذٚاعٓ  –اٌّؾبغيً

-األٌجبْ -أِزاؼ إٌجبد
اٌػٕبػبد اٌغذائيخ 

30/11/2010  

  14/12/2010اٌٛراصــخ ِزوش إٌّشٌخ  –اٌىفز اٌغذيذ ِؼبٌغخ األراؾٝ اٌٍّؾيخ  -رذٚيز اٌّخٍفبد  -سراػخ اٌمّؼ  -7

ِزوش أعب  –ِيذ اٌؼبًِ رغفيف اٌؼٕت ٚغٕبػخ اٌشثيت  –سراػخ اٌمّؼ  –رذٚيز اٌّخٍفبد   -8
 -اٌخؿز –اٌّؾبغيً

اإلٔزبط اٌؾيٛأٝ 
1/3/2011  

  3/3/2011ح ــــــاٌٛراصــِزوش ِٕيخ إٌػز  –اٌىزدٜ اٌػٕبػبد اٌغذائيخ  -سراػخ اٌمّؼ –رذٚيز اٌّخٍفبد   -9

األطفبي فٝ اٌزيف اٌّػزٜ  ِبٌخ ع دٚر اإلرضبد اٌشراػٝ فٝ ِٕب٘ؿخ  -10
ِٕبطك اإلغالػ اٌشراػٝ 

 (وزٔسد)
اإلرضبد اٌشراػٝ ٚاٌّغزّغ 

اٌزيفٝ 
15/3/2011  
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انذعم انمطهىة مىعذ انتىفيز انمسئىل عه انتىفيز مكبن انتىفيز انىشبطبد 

ثٍمبص   –أثٛ ِبؾٝ رسّيٓ اٌّبضيخ ٚاألغٕبَ  -سراػخ اٌمّؼ ٚاألرس –أٔفٍٛٔشا اٌطيٛر ٚاٌخٕبسيز  -11
  -اٌّؾبغيً –اٌذٚاعٓ

اإلٔزبط اٌؾيٛأٝ 
22/3/2011  

  29/3/2011اٌؾطزاد اإللزػبديخ اإلدارح اٌشراػيخ رزثيخ إٌؾً  -12

  5/4/2011لسُ اإللزػبد اٌشراػٝ  (أعب )ِٕطمخ اغالػ سراػٝ  رّٕيخ ٚاإلئزّبْ اٌشراػٝ فٝ إٌٙٛؼ ثبإلٔزبط اٌشراػٝ دٚر ثٕه اي -13

  12/4/2011اٌؾطزاد اإللزػبديخ  اٌّىبفؾخ اٌجيٌٛٛعيخ ٌٍّؾبغيً اٌشراػيخ  -14

  19/4/2011ـخ ــــــــاٌٛراصـِزوش طٍخب   –وزبِٗ د ثيٓ اٌسٍجيبد ٚاإليغبثيب ٚراصيب  األغذيخ إٌٙذسيخ -15

دوس قطبعبد األصمبد وانكىاسث ومتبثعخ انخشيجيه فى خذمخ انمجتمع وسالمخ انجيئخ : انهذف انخبمس

 دوس وحذح متبثعخ انخشيجيه: أوال

ِىزت ِزبثؼخ اٌخزيغيٓ  عبِؼخ إٌّػٛرح -وٍيخ اٌشراػخاسزىّبي لٛاػذ اٌجيبٔبد  -1
اٌٝ  15/9/2010

14 /9/2011 
 

ِىزت ِزبثؼخ اٌخزيغيٓ  عبِؼخ إٌّػٛرح -وٍيخ اٌشراػخ (طالة ٚخزيغْٛ  )رذريت ٚرؤ٘يً اٌخزيغيٓ ٌسٛق اٌؼًّ  -2
اٌٝ 2010سجزّجز 

 2011سجزّجز 
 

ِىزت ِزبثؼخ اٌخزيغيٓ  عبِؼخ إٌّػٛرح -وٍيخ اٌشراػخائف اٌطبغزح اإلػالْ ػٓ اٌٛظ -3
اٌٝ  2010سجزّجز 

 2011سجزّجز 
 

ِىزت ِزبثؼخ اٌخزيغيٓ  عبِؼخ إٌّػٛرح -وٍيخ اٌشراػخ 2010ؽفً اٌخزيغيٓ اٌضبٌش ٌؼبَ  -4
اٌٝ  2010سجزّجز 

 2011ِبرص 
 

وزت ِزبثؼخ اٌخزيغيٓ َ عبِؼخ إٌّػٛرح -وٍيخ اٌشراػخٌمبء اٌزٛظيف اٌضبٔٝ  -5
اٌٝ  2010سجزّجز 

 2011ِبرص 
 

ِىزت ِزبثؼخ اٌخزيغيٓ  عبِؼخ إٌّػٛرح -وٍيخ اٌشراػخرٛفيز فزظ اٌؼًّ  -6
اٌٝ  2010سجزّجز 

 2011سجزّجز 
 

دوس وحذح األصمبد وانكىاسث : حبويب

ح األسِبد ٚاٌىٛارس ٚؽذ عبِؼخ إٌّػٛرح -وٍيخ اٌشراػخٚرضخ ػًّ ػٓ ويفيخ اسزخذاَ أعٙشح األطفبء  -1
اٌؼبَ اٌذراسٝ األٚي 

2010/2011 
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انذعم انمطهىة مىعذ انتىفيز انمسئىل عه انتىفيز مكبن انتىفيز انىشبطبد 

ٚؽذح األسِبد ٚاٌىٛارس  عبِؼخ إٌّػٛرح -وٍيخ اٌشراػخٚرضخ ػًّ ػٓ ويفيخ اخالء اٌّجبٔٝ  -2
اٌؼبَ اٌذراسٝ األٚي 

2010/2011 
 

ٚؽذح األسِبد ٚاٌىٛارس  عبِؼخ إٌّػٛرح -وٍيخ اٌشراػخٚرضخ ػًّ ػٓ األسؼبفبد األٌٚيخ  -3
اَ اٌذراسٝ اٌضبٔٝ اٌغ

2010/2011 
 

ٚؽذح األسِبد ٚاٌىٛارس  عبِؼخ إٌّػٛرح -وٍيخ اٌشراػخٚرش ػًّ ػٓ األِٓ اٌذاخٍٝ  -4
اٌؼبَ اٌذراسٝ اٌضبٔٝ 

2010/2011 
 

ٚؽذح األسِبد ٚاٌىٛارس  عبِؼخ إٌّػٛرح -وٍيخ اٌشراػخاٌسالِخ ٚاٌػؾخ إٌّٙيخ فٝ اٌّؼبًِ ٚاٌّخزجزاد  -5
ٌضبٔٝ اٌؼبَ اٌذراسٝ ا

2010/2011 
 

دوس انىحذاد راد انطبثع انخبص فى خذمخ قضبيب انمجتمع وانجيئخ : انهذف انسبدط

 مشكض تهىث انجيئخ ثبنمجيذاد: أوال

ِزوشرٍٛس اٌجيئخ ثبٌّجيذاد عبِؼخ إٌّػٛرح اسزّزار اٌّزوش فٝ أػّبي ِىبفؾخ األفبد اٌشاؽفخ ٚاٌطبئزح ٚاٌمٛارؼ  -1
خالي اٌؼبَ اٌذراسٝ 

2010/2011 
 

اسزّزار اٌزؼبلذاد ِغ ِيٕبء دِيبـ اٌجؾزٜ ِٚسزطفٝ اٌجبطٕخ اٌزخػػٝ ٚادارح   -2
اٌغبِؼخ 

ِزوش رٍٛس اٌجيئخ ثبٌّجيذاد عبِؼخ إٌّػٛرح 
خالي اٌؼبَ اٌذراسٝ 

2010/2011 
 

أػطبء دٚراد ٌٍّٕٙذسيٓ اٌشراػيٓ السزخزاط اٌززاخيع اٌخبغخ ثبإلرغبر فٝ  -3
ادارح ِىبفؾخ اآلفبد  –ن ِغ ٚسارح اٌشراػخ اٌّجيذاد ثبإلضززا

  ِزوش رٍٛس اٌجيئخ ثبٌّجيذاد  

رٕظيُ ػذد ِٓ إٌذٚاد ٚاٌؾٍمبد إٌمبضيخ فٝ ِغبي ٚلبيخ إٌجبد ٚاٌّطبوً ٚاآلصبر  -4
اٌّززرجخ ػٍٝ اسزخذاِٙب 

  ِزوش رٍٛس اٌجيئخ ثبٌّجيذاد عبِؼخ إٌّػٛرح - وٍيخ اٌشراػخ

مشكض انتجبسة وانجحىث انضساعيخ ثبنمىصىسح : حبويب

 ٚؽذح اٌفبوٙخ-1

اٌميبَ ثبٌؼٍّيبد اٌشراػيخ ٚاٌّىبفؾخ اٌجسزبٔيخ  -

رػبيخ ٔخيً اٌجٍؼ اٌّٛعٛد ثيٓ ِجبٔٝ وٍيخ اٌشراػخ  -

رذريت طالة اٌىٍيخ ضؼجخ اٌجسبريٓ  -

ٍِيبد اٌّزؼٍمخ ثبألثؾبس اٌخبغخ ثؤػؿبء ٘يئخ اٌزذريس رٕفيذ اٌغ -
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انذعم انمطهىة مىعذ انتىفيز انمسئىل عه انتىفيز مكبن انتىفيز انىشبطبد 

ٚؽذح اٌّخجٛساد  -2

رٛفز اٌٛؽذح اٌخجش اٌّذػُ ٌغّيغ اٌؼبٍِيٓ ثبٌغبِؼخ ٚأػؿبء ٘يئخ اٌزذريس  -

اٌميبَ ثزٛريذ اٌخجش اٌجٍذٜ ٌٍّذْ اٌغبِؼخ ٚاٌّسزطفيبد اٌغبِؼيخ ٚرػبيخ اٌطالة  -
. ٚاٌذٚراد اٌزذريجيخ

    

دح إٌّؾً ٚػ  -3

رذريت طالة اٌطؼجخ اٌؼبِخ ٚضؼجزٝ ٚلبيخ إٌجبد ػٍٝ ويفيخ أطبء إٌّبؽً  -
. ٚرػبيزٙب ٚرمذيُ االسزطبراد ٚاٌخجزاد اٌالسِخ ٌٍطجبة

. اعزاء اٌزغبرة اٌجؾضيخ اٌخبغخ -

    

ٚؽذح األٌجبْ  -4

. ػٍٝ ِٕزغبد األٌجبْرذريت طالة ضؼجخ األٌجبْ  -
    

ٚؽذح اٌشيٕخ  -5

رذريت اٌطالة ػٍٝ سراػخ ٚأزبط ٔجبربد اٌشيٕخ  -
    

 ٚؽذح اٌزػٕيغ اٌغذائٝ-6

رذريت طالة اٌطؼجخ اٌؼبِخ ٚضؼجخ اٌػٕبػبد اٌغذائيخ  -
    

ٚؽذح اٌّيىٕخ اٌشراػيخ  -7

رذريت طالة ضؼجخ إٌٙذسخ اٌشراػيخ ػٍٝ اٌزمٕيبد اٌزٝ رٕفذ٘ب اٌٛؽذح  -
    

ٚؽذح اإلٔزبط اٌؾيٛأٝ  -8

يت طالة اٌطؼجخ اٌؼبِخ ٚضؼجخ اإلٔزبط اٌؾيٛأٝ رذر -
    

    ٚؽذح اٌزؾبٌيً اٌذليمخ : صبٌضب

. اعزاء اٌزؾٍيالد اٌّطٍٛثخ ٌؼالئك اٌذٚاعٓ ٚاألسّبن -

. اعزاء اٌزؾٍيالد اٌزٝ رؾزبط اٌيٙب اٌزسبئً اٌؼٍّيخ  -

. اٌزؾٍيالد اٌّجذئيخ ٌٍّٛاد اٌخبَ ٚاٌزؤوذ ِٓ ِطبثمزٙب ٌٍّٛاغفبد -

دٚرح رذريجيخ ٌزؾٍيً األػالف ٚاٌّٛاد اٌغذائيخ ٌٍزؤوذ ِٓ ِطبثمزٙب ٌٍّٛاغفبد  ػمذ -
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انذعم انمطهىة مىعذ انتىفيز انمسئىل عه انتىفيز مكبن انتىفيز انىشبطبد 

واإلستشبساد انضساعيخ اإلسشبديخ انخذمبد  مشكض: ساثعب 

    ا ػٍٝ ِذار اٌؼبَ اإلػذاد ٌٍمٛافً اإلرضبديخ ٚاٌّطبروخ فيٗ -1

ػمذ ثؼؽ إٌذٚاد اٌزضميفيخ ٚاإلرضبديخ اٌزٝ رطٍجٙب ثؼؽ اٌٛؽذاد اٌّؾٍيخ  -2
ٚاٌّزاوش اإلرضبديخ اٌشراػيخ 

    

اعزاء اإلرػبالد ٚاٌذخٛي ػٍٝ ِٛالغ اٌّئسسبد ٚإٌّظّبد فٝ اٌّغبالد  -3
. اٌّزػٍخ ثٕطبـ اٌّزوش

    

دػُ ادارٜ  2010/2011ِذيزٜ ٚخجزاء اٌّزوش ٌغٙبد اٌطبٌجخ اإٌذٚاد اٌزضميفيخ ٚاإلرضبديخ  -4

اٌزؼبلذاد ِغ ثؼؽ اٌّئسسبد ٚإٌّظّبد ٌزٕفيذ أٔططخ رّٕٛيخ ٚارضبديخ  -5
فمب ٌآلِبوٓ اٌزٝ رؾذد٘ب 

إٌّظّبد 
ِغٍس ادارح ِٚذيز 

اٌّزوش 
اٌّٛاػيذ اٌّؾذدح فٝ 

اٌؼمٛد 
دػُ ادارٜ 

 قالثشىمشكض انتجبسة وانجحىث انضساعيخ ة: خبمسب

    سيبدح ِسبؽخ أضغبر إٌخيً ثبألٔٛاع اٌغيذح ِضً غٕف اٌشغٍٛي ، ٚاٌسّبْ  -1

    اسزّزار ِؼبٌغخ سٛسخ ٔخيً اٌجٍؼ  -2

اٌزفىيز فٝ ؽفز ثئز ٌإلػزّبد ػٍٝ اٌّيبٖ اٌغٛفيخ فٝ ؽبٌخ أمطبػٙب أٚ ػذَ ٚعٛد  -3
رظبَ اٌشراػخ ِيبٖ ٌٍزٜ ِٓ اٌززثخ ٚاٌجئز ُِٙ عذَا فٝ اٌشراػخ ٌؿّبْ اْ

ثبٌّشرػخ 
    

رٛفيز األسّذح ٚاٌّجيذاد لجً ثذء اٌّٛسُ ٌآلسزؼّبي فٝ اٌٛلذ إٌّبست ٌٍؾػٛي  -4
. ػٍٝ اٌٙذف اٌّزعٖٛ ِٓ اإلسزؼّبي

    

رٛفيز ِغّٛػخ خبغخ ِٓ اٌؼّبي ِذرثخ ػٍٝ اٌؼٍّيبد اٌفٕيخ ألضغبر اٌفبوٙخ  -5
. ٚخبغخ أضغبر ٔخيً اٌجٍؼ

    

    . ِٕبسجخ إلٌمبء اٌّؾبؾزاد اٌؼٍّيخ ٌٍطالة ثبٌّشرػخ رٛفيز أِبوٓ -6

اٌسؼٝ ٔؾٛ رٛغيً ِيبٖ ٔميخ اٌٝ ِشرػخ اٌذٚاعٓ ثمالثطٛ ثبٌزؼبْٚ ِغ اٌٙيئخ  -7
 .اٌؼبِخ ٌّيبٖ اٌطزة ٚاٌػزف اٌػؾٝ ثّؾبفظخ اٌذلٍٙيخ
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