
 :اندىدة يزكش 

 :تعزَف 

 بوحذاته خًُع  فٍ األكبدًٍَ االعتًبد و اندىدة تىكُذ عًهُبث وتُظُك ودعى بمُبدة اندىدة يزكش َهتى 

 :اندىدة يزكش ادارة

    ئبزاهُى. انظُذ خبنذ د. :انًزكش يذَز

 ٌانعُش يحًذ :شانًزك طكزتُز

 :تعزَف -

 وكُم و انعًُذ أيبو ئدارَب   يظإوال انًزكش يذَز َكىٌ و انًزكش، وحذاث فٍ انعًم  طُز عهً ببإلشزاف َمىو

 .اندىدة و نهتطىَز انكهُت

 :االرتببط -

 .واندىدة نهتطىَز انكهُت بىكُم اندىدة يزكش رئُض َزتبظ

 :اندىدة يزكش نًذَز انتفصُهُت انًهبو -

 إلعذادهب انًطهىبت وانًعهىيبث انبُبَبث تمذَى خالل يٍ االطتزاتُدُت خطتان يشزوع صُبغت فٍ انًشبركت - 

 .انًعتًذة اِنُت وفك انكهُت فٍ وانبزايح انخطظ وتمُُى   تطىَزهب أو

 .انتطىَز بذائم والتزاذ تُفُذهب عهً وانعًم اندىدة نىحذة االطتزاتُدُت انخطت ئعذاد - .

 انًتبحت انبذائم كبفت بٍُ وانًىاسَت انًظتفُضت انذراطت بعذ نهكهُت الئًتانً األكبدًٍَ االعتًبد خهبث التزاذ - 

 .اإلطتزاتُدُت وأهذافهب ورطبنتهب انكهُت رؤَت ضىء فٍ

 اندىدة وضًبٌ األكبدًٍَ االعتًبد يدبل فٍ واإلدارَت انتعهًُُت انىحذاث أداء تمُُى وأدواث يعبَُز التزاذ -

 .ةانًمز اِنُت وفك اعتًبدهب ويتببعت

 وئعذاد اندىدة وضًبٌ األكبدًٍَ االعتًبد يدبل فٍ واإلدارَت انتعهًُُت انىحذاث ألداء انًظتًزة انًتببعت -

 .نهًمتزحبث وتضًُُهب تمبرَز

 ويعبندتهب انالسيت انبُبَبث ئدخبل اندىدة وضًبٌ األكبدًٍَ نالعتًبد يتكبيهت بُبَبث لبعذة بُبء التزاذ - 

 .انًعتًذة اِنُت وفك يظتًز بشكم وتحذَثهب

 يدبل فٍ عبنُت يظتىَبث تحمُك يٍ انكهُت تًكٍُ شأَه يٍ يب كم فٍ واالعتًبد اندىدة عًبدة يع انتُظُك - 

 .انكهُت وكُم خالل يٍ اندىدة وضًبٌ األكبدًٍَ االعتًبد

 .ةانًعتًذ اِنُت وفك االَدبساث ولُبص األداء تمُُى وآنُبث وأدواث يعبَُز تطىَز فٍ انًشبركت- 

 .انًعتًذة اِنُت وفك انكهُت فٍ اندىدة ثمبفت َشز بزايح وتُفُذ ئعذاد فٍ انًشبركت- 

 .انًعتًذة اِنُت وفك وتُفُذهب ئلزارهب ويتببعت انكهُت فٍ انعبيهت نهفئبث وانتذرَب انتطىَز بزايح التزاذ - 

 .انًعتًذة اِنُت وفك انتذرَبُت انبزايح والتزاذ انكهُت نًُظىبٍ انتذرَبٍ االحتُبج تحذَذ فٍ انًشبركت -

 وانمُبص األداء لظى يع ببنتُظُك انكهُت نًُظىبٍ األداء تمُُى وأدواث ويعبَُز طُبطت تطىَز فٍ انًشبركت-

 .انًعتًذة اِنُت وفك

 تانذورَ انتمبرَز وئعذاد انتُفُذ فتزة خالل االَدبس يظتىَبث وتمُُى نهكهُت اإلطتزاتدُت انخطت تُفُذ يتببعت  -

 .انًعتًذة اِنُت وفك

 .انتطىَزَت نهًمتزحبث وتضًُُهب انتطىَز أعًبل عٍ دورَت تمبرَز ورفع ئعذاد -

 ةانًعتًذ اِنُت وفك انتطىَزَت االعًبل َطبق فٍ تمع أخزي يهبو أٌ تُفُذ - 



  

 :اندىدة نًزكش انتببعت انىحذاث -

 ةاندىد ضًبٌ وحذة -1

 ٍاألكبدًَ االعتًبد  وحذة -2

 ثانًعهىيب انتىثُك وحذة -3

  

 


