أياكٍ يًارسح األَشطح انطالتُح تانكهُح
 -1حجزج إدارج رػاَح انطالب ( دورج انشطزَج – انًؼزض انتشكُهً – دوري انًؼهىياخ –
حًهح انتثزع تانذو – يجالخ حائظ ويؼارض نألسز انطالتُح )

جايؼح قُاج انسىَس
كهُـــح انؼهـــــــــــىو
إدارج رػاَح انطالب

 -2تذروو يثًُ انخذياخ انطالتُح ( تزوفاخ انًسزحُح– تزوفاخ كزَفال األسز انطالتُح)
 -3حجزج انُشاط فٍ تذروو يثًُ انخذياخ انطالتُح( اإلػذاد نُشاط
انجىانح  -تزوفاخ انًىسُقً  -يًارسح نؼثح تُس انطاونح )
 -4تصفح يؤقتح َتى إستخذاو االرض أياو يثًُ انكًُُاء فً خًاسً انقذو
 -5قاػح يجهس انكهُح فً إجزاء إَتخاتاخ يجهس إتحاد انطالب ويساتقح انطانة وانطانثح
انًثانُاٌ
 -6أرض انكهُح تجىار يثًُ انكًُُاء إلقايح يؼسكزاخ انجىانح
 -7يذرجاخ انكهُح تًثًُ انخذياخ انطالتُح إلقايح حفالخ انطالب
 -8تؼط فصىل انذراسح تانكهُح فً إجزاء إَتخاتاخ انقاػذج إلتحاد انطالب
 -9قاػح انسًُُُار فً حفم تُصُة إتحاد طالب انكهُح وإستضافح إتحاد طالب انجايؼح تانكهُح
انخذياخ انتٍ تقذيها إدارج رػاَح انطالب
نهطالب انغُز قادرٍَ
صُذوق انتكافم اإلجتًاػٍ
 -1انخذياخ انًادَح وتشًم
يساػذِ انطالب ػهً دفغ يصارَف انكهُح ويصارف انًذَُح
يساػذِ يانُح تصزف نهطالب انذٍَ نهى ظزوف اجتًاػُّ واقتصادَّ صؼثّ
 -2انخذياخ انؼُُُح وتشًم
حصىل انطالب انًتقذيٍُ نهصُذوق نثؼط انكتة يجاَا أو تُصف انثًٍ
ػًم تُاٌ حانّ نهطالب انًحتاجٍُ نًساػذِ طثُح َ -ظارِ طثُح-ػًهُاخ جزاحُّ-أجهشِ
تؼىَضُّ وتحىَههى إنً صُذوق انتكافم االجتًاػٍ انًزكشٌ
ونحصىل انطانة ػهً انًساػذج َتقذو تانًستُذاخ انتانُح :
 -1تحث اجتًاػٍ يٍ أقزب وحذج اجتًاػُح تاتغ نها انسكٍ
 -2يفزداخ يزتة ونً األيز  /انًؼاش  /انحُاسج انشراػُح  /تطاقح انًهٍ انحزج
 -3صىر تطاقح ونً األيز
 -4صىرج تطاقح انطانة
 -5طهة َذكز فُّ انطانة َىع انًساػذج انًطهىتح

دنُم األَشطح انطالتُح
وأياكٍ يًارستها

األٔشطخ اٌطالث١خ اٌّزبدخ ٌٍطالة ثبٌىٍ١خ ٚاٌجبِؼخ
اٌٍجٕخ اٌر٠بض١خ
رٙذف إٌ ٝثش اٌرٚح اٌر٠بض١خ ث ٓ١اٌطالة ِٚطبػذٖ اٌّزّ١س ُِٕٙ ٓ٠ر٠بض١ب إٌ ٝاٌرل ٝألػٍِ ٝطز ٜٛاٌٍ١بلخ
ٚرٕظُ اٌفرق اٌر٠بض١خ ٌإلشزران ثٙب ف ٟاٌّطبثمبد ػٍِ ٝطز ٜٛاٌجبِؼخ ٠ٚذز ٜٛإٌشبط اٌر٠بض ٟػٍ: ٝ
 -1األٌؼبة اٌجّبػ١خ  :لذَ  -ضٍٗ – طبئرٖ – ٠ذ (طٍجٗ) ٠ذ – ضٍٗ – طبئرٖ (طبٌجبد)
 -2أٌؼبة اٌّضرة  :رٕص طب – ٌٗٚرٕص ِالػت – إضىٛاظ -ورٖ اٌطرػخ
 -3اٌٍ١بلخ اٌجذٔ١خ  :طٍجٗ ٚطبٌجبد
 -4أٌؼبة اٌمٚ : ٜٛرشًّ ِطبثمخ اٌرِ ٝطٍجخ ٚطبٌجبد (جٍخ –رِخ -لرص) ِطبثمبد اٌٛصت (ػبٌ-ٝط-ً٠ٛ
صالصِ ٝطبثمبد اٌجر ٜاٌززبثغ( - 100 x4رزبثغ ) 444x4
اٌّظبرػخ -اٌّالوّخ – وّبي األجطبَ (طٍجٗ) -وبرار - ٗ١جٛد – ٚرب٠ىٔٛذ -ٚرفغ األصمبي
 -5إٌّبزالد :
 -6اٌطجبدخ
اٌٍجٕخ اإلجزّبػ١خ
اٌٍجٕخ اإلجزّبػ١خ ِٓ أُ٘ األٔشطخ اٌز ٝرطبػذ ػٍ ٝخٍك اٌىٛادر اٌطالث١خ اٌمبدرح ػٍ ٝل١بدح اٌشجبة ٌٙٚب
إ٘زّبِبد خبطخ ٌٍطالة ٚٚج ٖٛػذ٠ذح ٌىبفٗ األٔشطخ ف ٟطٛرٖ خذِبد ٚأٔشطٗ ِزؼذدح
 -1دفً إضزمجبي اٌطالة اٌجذد ف ٝثذا٠خ وً ػبَ جبِؼ ٝجذ٠ذ
 -2اإلٔزخبثبد اٌطالث١خ ػٍِ ٝطز ٜٛاٌىٍ١خ
ِ -3طبثمخ اٌطبٌت ٚاٌطبٌجخ اٌّضبٌ١خ
ِ -4طبثمخ اٌشطرٔج
ِ -5طبثمخ اٌزجرع ثبٌذَ
ِ -6طبثمخاٌجذٛس  ٚاٌٛضٛػبد اإلجزّبػ١خ
ِ -7طبثمخ  َٛ٠اٌؼًّ االجزّبػٝ
 -8اٌردالد
 -9دفً خزبَ األٔشطخ اٌطالث١خ

ٌجٕٗ األضر اٌطالث١خ
٠ٚزُ رىٕٙ٠ٛب ف ٟثذا٠خ اٌؼبَ اٌذراضٌٚ ٟىً أضرح رائذ ِٓ أػضبء ٘١ئٗ اٌزذر٠ص ثجبٔت ِشرف ِٓ إدارح
رػب٠خ اٌطالة.
ٚرٙذف إٌ ٝخٍك رٚح اٌجّبػخ ٚرٛص١ك اٌرٚاثظ ث ٓ١اٌطالة ٚث ٓ١اٌطبدح أػضبء ٘١ئٗ اٌزذر٠ص ٚرّبرش
األضر جّ١غ األٔشطخ اٌّخزٍفخ ِٓ خالي -:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

ِٙرجبْ األضر اٌطالث١خ ػٍِ ٝطز ٜٛاٌجبِؼخ
اٌذٚر ٞاٌذاخٌٍ ٝألضر اٌطالث١خ ف ٝاألٌؼبة اٌّخزٍفخ
ورٔفبي األضر اٌطالث١خ ػٍِ ٝطز ٜٛاٌجبِؼخ
اٌذٚر ٜاٌضمبف ٝف ٝاٌّؼٍِٛبد اٌضمبف١خ ٌألضر اٌطالث١خ
ِطبثمخ اٌخظ اٌؼرثٚ ٝاٌجذش اٌذٚ ٕٝ٠اٌشؼر ٚاٌسجً ٚاٌمظخ
اٌذٚر ٜاٌر٠بض ٝف ٝاألٌؼبة اٌجّبػ١خ ٌألضر اٌطالث١خ
إخزراق ضبد١خ ٌألضر اٌطالث١خ
ِطبثمخ ٘ٛاح اٌشطرٔج ث ٓ١األضر اٌطالث١خ

ٌجٕٗ اٌجٛاٌخ ٚاٌخذِخ اٌؼبِخ
 ٝ٘ٚرطبػذ اٌطالة ػٍ ٝاٌٛطٛي ٌإلضزفبدح ِٓ لذرار ُٙاٌجذٔ١خ ٚاٌؼمٍ١خ ٚاٌرٚد١خ ٚاإلجزّبػ١خ ٚخٍك
ل١بداد ِٓ اٌطالة ٚرؼر٠ف ُٙثّشبوً اٌج١ئخ اٌّذٍ١خ ٚٚضبئً اٌزغٍت ػٍٙ١ب ٚرٌه ػٓ طر٠ك
ِؼطىرإخز١بر ػش١رح اٌجٛاٌخ ٚاٌجٛاالد ثبٌىٍ١خ
رطج ً١اٌؼش١رح ف ٝإدذ ٜاٌجّؼ١بد اٌىشف١خ
ِؼطىر إػذاد ٚرذر٠ت اٌؼش١رح
اإلشزران ف ٝاٌّٙرجبْ اٌىشفٌ ٝؼشبئر جٛاٌخ اٌجبِؼخ

اٌٍجٕخ اٌضمبف١خ
ٌجٕخ إٌشبط اٌؼٍّٚ ٟاٌزىٌٕٛٛجٟ
رشجغ اٌّٛا٘ت اٌؼٍّ١خ ٚاٌضمبف١خ ٚاألدث١خ ٌٍطالة ٚاإلررمبء ثفىرُ٘ ٚرّٕ١خ رٍه اٌّٛا٘ت ٚإشراو ُٙثأػّبٌُٙ
اٌضمبف١خ فِ ٟطبثمبد ػٍِ ٝطز ٜٛاٌىٍ١خ ٚاٌجبِؼخ ِٓ خالي -:
ِ -1طبثمخ دٚر ٞاٌّؼٍِٛبد ث ٓ١اٌىٍ١بد
ِ -2طبثمخ دفع اٌمرآْ اٌىرٚ ُ٠األدبد٠ش إٌج٠ٛخ
 -3إطذار ِجالد صمبف١خ ِٚجالد اٌذبئظ
 -4إلبِخ إٌذٚاد
 -5اٌّطبثمبد األدث١خ فٚ ٝاٌشؼر ٚاٌسجً ٚاٌمظخ ٚاٌّمبي ٚاٌخطبثخ
اٌٍجٕخ اٌفٕ١خ
رٙذف إٌ ٝإظٙبر اٌّٛا٘ت اٌفٕ١خ ٚرّٕ١زٙب ٚرػب٠زٙب ٚرشج١غ اٌطالة ػٍِّ ٝبرضٗ ٘ٛا٠بر ِٓ ُٙخالي اإلشزران
ف-: ٟ
 -1اٌّٙرجبْ اٌفٌٍّٕ ٟطرح ػٍِ ٝطز ٜٛاٌجبِؼخ
ِ -2طبثمخ اٌفٕ ْٛاٌزشى١ٍ١خ ٚرشًّ ( اٌرضُ  -إٌذذ – اٌذفر(اٌجراف١ه )  -اٌفٕ ْٛاٌسخرف١خ  -األشغبي
اٌفٕ١خ -اٌزظ٠ٛر )
ِ -3طبثمخ اٌفٕ ْٛإٌط٠ٛخ ٚرشًّ اٌزفظ - ً١اٌذ١بوخ  -اٌزر٠ى - ٛاٌزطر٠س
ِ -4طبثمخ اٌّٛض١م ٝاٌجّبػ١خ ٚاٌؼسف إٌّفرد
ِ -5طبثمخ اٌزّض ً١اٌظبِذ

ِٓ أُ٘ ِب ١ّ٠س اٌؼبٌُ اٌذذ٠ش ٘ ٛاإل٘زّبَ ثبٌؼٍُ ٚاٌزىٌٕٛٛج١ب اٌذذ٠ضخ  ٝ٘ٚأ٠ضب ضّخ اٌزمذَ ٚاٌرل ٝفٝ
اٌؼبٌُ  ٝ٘ٚرٙذف إٌٔ ٝشر اٌضمبفخ اٌؼٍّ١خ إٔزبجب ٚرطج١مب ٚاٌٍجٕخ اٌؼٍّ١خ رم َٛثزّٕ١خ ٚطمً ِٛا٘ت اٌطالة
راد اٌمذرح ػٍ ٝاإلثذاع ٚاإلثزىبر ٚرذػٚ ُّٙ١رٌه ِٓ خالي
ٔذٚاد ػٍّ١خ ٚٚرظ ػًّ
ِطبثمخ األثذبس اٌؼٍّ١خ ف ٝجّ١غ اٌّجبالد اٌؼٍّ١خ
دٚر ٜاٌّؼٍِٛبد اٌؼٍّ١خ ث ٓ١وٍ١بد اٌجبِؼخ
لظض اٌخ١بي اٌؼٍِّ ٝجٍخ اٌذبئظ اٌؼٍّ١خ
أٔشطخ اٌظٕبػبد اٌظغ١رح  ٚاإلٌىزر١ٔٚبد
أٔشطخ اٌذبضت ا (-ٌٝ٢رظّ ُ١ثراِج – دٚراد رذر٠ج١خ فِ ٝجبالد اإلٔزرٔذ –اٌٛضبئظ اٌّزؼذدح – اٌجراِج –
اٌشجىبد )

