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شؼاس انكهٛح 

أ انًؼٓذ 

 أ انًشكض

 

 )نعًٛغ انًشاذة انؼهًٛح( اعرًاسج خالطح انرشلٛح انؼهًٛح

 
 

 

 ------------------------------- يشكض/  يؼٓذ/  كهٛح  - تغذاد ظايؼح

 نعُح انرشلٛاخ انؼهًٛح 
 

أٔال
ʺ 

  انرحظٛم انؼهًٙ ٔ طهة انرشلٛح  : يؼهٕياخ
 

 انشتاػٙ االعى
 

 
 (آخش شٓادج) انرحظٛم انؼهًٙ  

   انًطهٕتح ًشذثحان (انًشذثح انحانٛح) انًشذثح انؼهًٛح

 (ٚحّذد حغة شٓادج انثكانٕسٕٚط) االخرظاص انؼاو 
/  االخرظاص انذلٛك

  انًغاس انثحصٙ

شٓادج آخش ٚحّذد ٔفك األيش انعايؼٙ نًُح )

/ انًعال أٔ انخط انثحصٙ انذلٛك، ٚحّذد ػهًٛح

 (انؼهًٛح فٙ انمغىيٍ انهعُح 

انفشع   /انمغى 

 انؼهًٙ  
 (ػُذ انرمذٚى انمغى أٔ انفشع انز٘ ُٚرًٙ انّٛ طاحة انرشلٛح)

 انشٓاداخ انعايؼٛح

 انثكهٕسٕٚط

 غُحان       انمغى   انكهٛح / انثهذ انعايؼح

 

 
  (انز٘ ذخشض يُّ) 

 ًاظغرٛشان
 عُحٕٚو / شٓش /  انمغى   انكهٛح / انثهذ انعايؼح

 

 
        (انز٘ ذخشض يُّ) 

ػُٕاٌ انشعانح تانهغح 

 انؼشتٛح
 

ػُٕاٌ انشعانح تانهغح 

 االَكهٛضٚح
 

   اعى انًششف

 ذكرٕساِان

 عُحٕٚو / شٓش /  انمغى   انكهٛح / انثهذ انعايؼح

 

 

 

 
 (انز٘ ذخشض يُّ)

 

 

 طشٔححػُٕاٌ األ

 تانهغح انؼشتٛح
 

 طشٔححػُٕاٌ األ

 تانهغح االَكهٛضٚح
 

 اعى انًششف

ٔانًششف انًشاسن 

 (اٌ ٔظذ)
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 شٓاداخ اخشٖ

 )ذزكش انرفاطٛم(

 ذاسٚخ آخش ذشلٛح 

 ) أٔ ذؼٍٛ أٔ َمم (
 

ذاسٚخ أكًال انًذج انمإََٛح 

 نهرشلٛح

يٍ دنٛم  11ص 5أَظش انفمشج )

 انرشلٛاخ انؼهًٛح(

 ذاسٚخ ذمذٚى انطهة  

 انًذجحغة انًؼايهح )ػُذ ذشٔٚط 

 اٜذٛح: ًالحظحاند ذصثّ  ،االطغشٚح

 (1811نغُح  315تًٕظة لشاس )

) 

 ذاسٚخ االعرحماق انفؼهٙ نهرشلٛح 
يٍ دنٛم  11ص 5أَظش انفمشج )

 انرشلٛاخ انؼهًٛح(

 

اشاَٛ
ʺ 

 ٔاألتحاز انرؼضٚضٚح ،، اإلػرشاعذمٛٛى األداء، األعرالل، أتحاز انرشلٛح انغاتمح: 
 

  انؼاو انًؼذل

  االداء ٛىٛنرم

حغة )ٚصثد ػذد انحمٕل 

انحاظح انٗ عُٕاخ 

 انرمٕٚى نكم يشذثح(

 انًالحظاخ انًؼذل % انغُح انذساعٛح

 انذسظح انُٓائٛح نًؼذل 

 ذمٛٛى األداء 

   

   

   

   %  )      ( 
 

 )يؼذل ظًٛغ انذسظاخ(
   

   

 انذٔساخ

 انًالحظاخ األيش اإلداس٘ ذاسٚخٓا انذٔسج

 انرأْٛم انرشتٕ٘

انرشلٛح انٗ نثٙ ا)نط

 يشذثح يذسط  فمط(

 لثم ذاسٚخٓا)

 ذمذٚى ذاسٚخ

 (انطهة
  

 طفحح انثاحس انؼهًٙ

 )نعًٛغ انًشاذة(
   

 لشاس نعُح االعرالل  
  ٚصثد ذاسٚخ لشاس نعُح االعرالل نهثحٕز / يالحظح:  ذاسٚخ ذمذٚى انطهة يٍ ا  ٕٚي 15ضٚذ ػٍ ٚٔال ذاسٚخّ ال ٚمم ػٍ عثؼح اٚاو

 ٔظذخ( انٗ ظاَة ذاسٚخ لشاس نعُح االعرالل نثحٕز انٕظثح االٔنٗ.انرؼضٚضٚح )اٌ 

  نٗ تحٕز انرشلٛح انغاتمح نطانة انرشلٛح ػُذ االعراللإذ ػهٗ انُظش ٛانرأك   
االعرالل يٍ سعانح 

 انًاظغرٛش 
 ، ٔانثاحصٍٛ انًشاسكٍٛ، ٔانرٙ أششفٕا ػهٛٓا(ظاحة انرشلٛحن)

طشٔحح أاالعرالل يٍ 

 انذكرٕساِ 
 ، ٔانثاحصٍٛ انًشاسكٍٛ، ٔانرٙ أششفٕا ػهٛٓا( ظاحة انرشلٛحن)

انشثكح االعرالل يٍ 

 انذٔنٛح
 

  االتحاخ انًؼرًذج فٙ انرشلٛح انغاتمح

 (انٗ انرشلٛح انحانٛح لثم ذاسٚخ ذمذٚى انطهةانرأّكذ يٍ كٌٕ انُشش كايهح يغ ظٓح انُشش ٔركش كهًح ) يُشٕس ( ٔ د انؼُأٍٚذصث)

 انًالحظاخ ذفاطٛم انُشش ػُٕاٌ انثحس خ
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طهة االػرشاع ٔذاسٚخّ 

)ػُٕاٌ انثحس انًؼرشع 

ػهّٛ ٔذاسٚخ طهة 

 (االػرشاع

 (ايكاَٛح ذمذٚى االػرشاع خالل اعثٕع يٍ ذاسٚخ ذثهٛغ طاحة انرشلٛح تكراب سعًٙ)

ػُٕاٌ انثحس انًطانة تّ 

 ٔذاسٚخ ذمذًّٚ
ٚرغٛش ذاسٚخ ذمذٚى انطهة يٍ )

تحس يطانة آخش ذاسٚخ ذمذٚى 

ذٕظٓاخ يعهظ  ٔفكتّ 

يغ ركش يالحظح  ،انعايؼح

  (ذاسٚخ ذمذٚى انطهة انمذٚى

 ذاسٚخ ذمذٚى انثحس ػُٕاٌ انثحس  خ

   

   

   

   

 

 

اشانص
ʺ

 انخثشاء: 
 

 انعُغٛح اعى انخثٛش انصالشٙ خ
انًشذثح 

 انؼهًٛح

االخرظاص 

 انؼاو

االخرظاص 

 انذلٛك

 انؼُٕاٌ

 انكهٛح انعايؼح
انمغى أٔ 

 انفشع
 انذٔنح

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

1          

8          

 
 

اساتؼ
ʺ

 انرٕطٛاخ: 
 

 انرٕلٛغ انراسٚخ انرٕطٛح انعٓح خ

   أٔطٙ( تانرشلٛحأٔطٙ )ال  سئٛظ انمغى 1

   أٔطٙ )ال أٔطٙ( تانرشلٛح نعُح انرشلٛاخ انؼهًٛح 2

   عثٕعأ  3 سلىذٕطٛح ٔ 2سلى تٍٛ انرٕطٛح  ًذجان أٔطٙ )ال أٔطٙ( تانرشلٛح ػًٛذ ) انكهٛح / انًؼٓذ / انًشكض ( 3

  عثٕع أ 4 ذٕطٛح سلىٔ 3 سلى  تٍٛ انرٕطٛح ًذجان أٔطٙ )ال أٔطٙ( تانرشلٛح يعهظ ) انكهٛح / انًؼٓذ / انًشكض ( 4

 

ظد يؼايهح انرشلٛح فٙ حانح ذشٔٚعٓا فٙ كهٛح يُاظشج(   يالحظح: ّٔ   )ذزكش ُْا انعٓح انرٙ س
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خايغا
ʺ
 انرشلٛح انحانٛح  ُراظاخنٛى ٛ: َرائط انرم 

 

 خ

ػُٕاٌ 

انُراض 

 انؼهًٙ

 /ظٓح انُشش

يعهح/ ظٓح 

االطذاس / 

 انثهذ

ْم 

انُراض 

يُفشد او 

 يشرشن

انثحس ْم 

يغرم يٍ 

سعائم أٔ 

اطاسٚح انطهثح 

 انًششف ػهٛٓى

)ياظغرٛش أ 

 دكرٕساِ(

 َرائط انرمٛٛى

انُرٛعح 

 انُٓائٛح

 نهرمٛٛى

 انحمثح األٔنٗ خثشاء
  االػرشاع اخثٛش

 ) اٌ ٔظذ (

اعى 

 انخثٛش 

اعى 

 انخثٛش 

اعى 

 انخثٛش 

اعى 

 خثٛش ان

اعى 

 خثٛش ان

1           

2            

3   

 :ذرؼهك تانُراظاخ انؼهًٛح ٔظٓح انُشش يالحظاخ

 يغ ذصثٛد انرغهغم. تانُغثح نهُراظاخ انًشرشكح انًشاسكٍٛانثاحصٍٛ ركش اعًاء  .1

 .نٗ انُششإد سلى ٔذاسٚخ كراب لثٕل انُشش اضافح ٛذصث .2

 .يٍ دنٛم انرشلٛاخ انؼهًٛح (3.8انفمشج ) انرؼهًٛاخ انٕاسدج فٙ اَظش كراب: .3

 أٌ  ، ٚعؤؤؤؤؤةذغهغؤؤؤؤؤم طؤؤؤؤؤفحاخ انثحؤؤؤؤؤس، رؤؤؤؤؤاسٚخ، اناطؤؤؤؤؤذاس انٕلؤؤؤؤؤائغ ٓؤؤؤؤؤح)ظ يؤؤؤؤؤ ذًش: .4

اتحص ٚكٌٕ
ʺ
ايُشٕس 

ʺ
 .ٕلائغانذشفك َغخح يٍ ، كايال تانٕلائغ 

االػرًادٚؤؤؤؤح ، ظٓؤؤؤؤح االطؤؤؤؤذاس، عؤؤؤؤُح أٔ شؤؤؤؤٓش، ًعهؤؤؤؤذ، انانؼؤؤؤؤذد، اعؤؤؤؤى انًعهؤؤؤؤح يعهؤؤؤؤح: .5

كرؤؤؤؤاب انشؤؤؤؤ ٌٔ د ٛؤؤؤؤفًٛؤؤؤؤا ٚخؤؤؤؤض انًعؤؤؤؤالخ انؼانًٛؤؤؤؤح ٔذصث عايؼؤؤؤؤحتًٕظؤؤؤؤة كرؤؤؤؤاب ان

أ  )يرخظظؤؤؤؤح( نعًٛؤؤؤؤغ انًعؤؤؤؤالخ ذؤؤؤؤزكش ػثؤؤؤؤاسج ، اػرًؤؤؤؤذ انًعؤؤؤؤالخانؼهًٛؤؤؤؤح انؤؤؤؤز٘ 

 انًغرٕػة انؼانًٙ انًؼرًذ.

 

4           

5           

6           

7           

1           

8           

 

 

 ٔ سئٛظ نعُح انرشلٛاخ انؼهًٛح ) انكهٛح / انًؼٓذ / انًشكض (يظادلح ػًٛذ 
 

 
  انؼهًٛحسئٛظ نعُح انرشلٛاخ 

 (يُظة اداس٘ اال ًٚكٍ أٌ ٚكٌٕ سئٛظ لغى أٔ ر)
  ) انكهٛح / انًؼٓذ / انًشكض (ػًٛذ 

 (اطانح أٔ ٔكانح الٚعٕص أٌ ٚكٌٕ سئٛظ نعُح انرشلٛاخ )

   انرٕلٛغ

   األعى

   انراسٚخ

 

 اٌ ٚكٌٕ سئٛظ نعُح انرشلٛاخ انؼهًٛح سئٛظ لغى أ طاحة يُظة اداس٘.ال ٚعٕص  -1  يالحظح:

 ال ٚعٕص اٌ ٚكٌٕ انؼًٛذ سئٛغا  نهعُح انرشلٛاخ اطانح أ ٔكانح.  -2

 


