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اخلطة التنفيذية لقطاع خدمة اجملمتع وتمنية البيئة لكية الزراعة – جامعة طنطا 2017
انٓذف

انًخشد

يإششاد انُزبس

انُشبؽ

 1 -1خطخ تُفٛزٚخ يؼتًذح نمطبع
خذيخ انًزتًغ ٔتًُٛخ انجٛئخ
ثبنزبيؼّ
 -1اػذاد خطخ تُفٛزٚخ عُٕٚخ
نهكهٛخ

 َذٔاد داخم انكهٛخ نؼشع انخطخ انتُفٛزٚخ ٔيُبلشخ دٔس  -تمبسٚش انضٚبساد االلغبو سأٖ انٓٛئبد-االلغبو فٗ اػذاد انخطخ
 ٔحٛمّ االتغبق ػشع انخطخ ػهٗ ْٛئبد انًزتًغ انًذَٗ خطخ تُفٛزٚخ يؼتًذح اتغبق انكهٛخ يغ خطخ انزبيؼخٔ 2018 -2017يؼهُخ نكم األؽشاف
اػتًبد انخطخ انتُفٛزٚخ نهؼبو انزبيؼٗٔانًغتفٛذٍٚ
يٍ يزهظ ثبنكهٛخ َٔششْب ػهٗ انزٓبد انًؼُّٛ
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فتشح انتُفٛز
انُٓبٚخ
انجذاٚخ
عجتًجش  2017سبتمر 2017

يغئٕنٛخ انتُفٛز
ٔ كٛم انكهٛخ نشئٌٕ خذيخ
انًزتُغ ٔتًُٛخ انجٛئخ
 انغبدح سؤعبء االلغبو
ٔ صذح انزٕدح
سؤعبء انًكبتت االداسٚخ
اي ٍٛثبنكهٛخ

 – 2تذسٚت ٔتأْٛم انكٕادس انجششٚخ نمطبع خذيخ انًزتًغ
ٔتًُٛخ انجٛئخ

ْٛ 1 -2كم تُظ ًٗٛيالئى ٚضمك سؤٚخ ٔسعبنخ لطبع خذيخ
انًزتًغ ٔتًُٛخ انجٛئخ

 ػمذ ٔسشخ ػًميتبثؼّ انًغتزذاد فٗ انٓٛكم انتُظ ًٗٛانضبنٗ ٔيذٖ
تضهٛم االعتجٛبَبد
كفبءح االداساد انًتخظظخ فٗ دػى خذيخ انًزتًغ ٔتًُٛخ
 ٔرٕد خطخ العتكًبلانجٛئخ
انُمض
انٓٛكم
 تضذٚجٔسشخ ػًم يغ انمٛبداد االداسٚخ نذساعخ انتغٛٛشاد
انتُظ ًٗٛنهمطبع يؼتًذ
انًطهٕثخ فٗ انٓٛكم انتُظ ًٗٛانضبنٗ نطجٛؼخ َشبؽ انمطبع
ٔيؼهٍ فٗ كفبٚخ اإلداساد
ٔااللغبو
انًتخظظخ ؽجمب نهٓٛكم
ئعتكًبل اصتٛبربد انمطبع يٍ كفبٚخ ٔكفبءح االداساد
انتُظ ًٙٛانًمتشس
انًتخظظخ (افشاد ٔارٓضح ٔيؼذاد ٔتذسٚت)
ثباللغبو

 2 -2تٕطٛف ٔظٛفٗ صذٚج
نمطبع خذيخ انًزتًغ ٔتًُٛخ
انجٛئخ

تضذٚج ٔيشارؼّ انتٕطٛف الٔظٛفٙ

 ٔحٛمّ سٚؾ يكبتت ٔكٛمانكهٛخ نشئٌٕ خذيخ
انًزتُغ ٔتًُٛخ انجٛئخ
ٔانًكبتت انتبثؼخ نشؤعبء
األلغبو ثٕاعطخ االتظبل
انًجبشش ٔصذِ ٚ ITبنكهٛخ
اعتجٛبَبد نمٛبط انشػب
ٔانكفبٚخ
اػتًبد التٕطٛف انٕظٛفٗ
انًضذث يٍ يزهظ ثبنكهٛخ
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عجتًجش 2017

عجتًجش 2017

اكتٕثش 2017

اكتٕثش 2017

َٕفًجش 2017

ٕٚن2018 ٕٛ

اكتٕثش 2017

اكتٕثش 2017

ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ
خذيخ انًزتُغ ٔتًُٛخ
انجٛئخ
نزُخ انتخطٛؾ
االعتشاتٛزٗ ثبنكهٛخ

ٔ كٛم انكهٛخ نشئٌٕ
خذيخ انًزتًغ
ٔتًُٛخ انجٛئخ
 اي ٍٛثبنكهٛخ

 3 -2تًُٛخ انكٕادس انجششٚخ الكغبثٓب انمذساد انتٗ تًكُٓب يٍ
تطٕٚش انؼًم ثبنكهٛخ
 4 -2يؼبٛٚش الختٛبس انمٛبداد
االداسٚخ

تضذٚذ االصتٛبربد انتذسٚجٛخ نهؼبيهٍٛ

اعتجبَبد تغزٚخ سارؼّثٕاعطخ يشكض تذسٚت IT
ثبنكهٛخ.

َٕفًجش 2017

َٕفًجش 2017

ٔػغ خطخ نهتذسٚت انًغتًش نهؼبيه ٍٛثُبء ػهٗ
االصتٛبربد
اػتًبد ٔ َشش انخطخٔ-ػغ انٛخ نًتبثؼّ انتُفٛز ٔتمٛٛى االداء

ٔػغ خطخ نهتذسٚت
انًغتًش نهؼبيه ٍٛثُبء
ػهٗ االصتٛبربد
خطخ تذسٚجٛخ يؼتًذحٔيؼهُخ
تضهٛم اعتجٛبٌ لٛبط
أداءانؼبيهٍٛ
تمشٚش ػٍ أداء سؤعبء
األلغبو االداسٚخ
أعبنٛت تمٕٚى
(كًٛخَٕ،ػٛخ)
لٕائى اعتمظبء انشػب
نزُخ يؼهُخ ٔيفؼهّ ثٛبٌ ثبل خطخ التذسثٛخيغتًشح
ثٛبٌ ةانتغٓٛالد ٔانؼٕايم
انتٗ تتٛش األداء انزٛذ
نإلداسٍٛٚ
أعبنٛت تمٕٚى
(كًٛخَٕ،ػٛخ)
لٕائى اعتمظبء انشػب

َٕفًجش 2017
َٕفًجش 2017
دٚغًجش 2017

َٕفًجش 2017
َٕفًجش 2017
ؽٕال انؼبو

 تفؼٛم نزُخ ئػتًبد يؼبٛٚش اختٛبس انمٛبداد اإلداسٚخَٔششْب.
يتبثؼّ تُفٛز خطخ االصتٛبربد انتذسٚجٛخ نهمٛبداد اإلداسٚخ.
 تمٛٛى أداء انؼبيه ٍٛثُظى ٔٔعبئم انتمٛٛى انًؼهُخ-لٛبط انشػب انٕظٛفٗ نهمٛبداد االداسٚخ
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عجتًجش 2017

َٕفًجش 2017

ُٚبٚش 2018

2018 َّٕٛٚ

ٕٚن2018 ٕٛ

ٕٚن2018 ٕٛ

ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ
خذيخ انًزتُغ ٔتًُٛخ
انجٛئخ
اي ٍٛثبنكهٛخ
يذٚشيشكض انزٕدح ثبنكهٛخ

 ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕخذيخ انًزتُغ ٔتًُٛخ
انجٛئخ
أي ٍٛثبنكهٛخ ٔصذح انتخطٛؾاالعتشاتٛزٗ ثبنكهٛخ

ٔ 5 -2صذح صذٚخخ يتطٕسح
نالصيبد ٔانكٕاسث يضذدح
انًٓبو ٔانٕعبئم

َضذٚج ٔصذح اداسح االصيبد ٔانكٕاسث ثبنكهٛخٔصذح اداسح االصيبد
ٔانكٕاسث
االصيبد
يغ
 ئعتكًبل تٕفٛش التزٓٛضاد انالصيخ نهتؼبيمٔانكٕاسث يزٓضح ثبصذث
ٔػغ خطخ ألداسح األصيبد ٔانكٕاسث انًتٕلغ صذٔحٓب فٗ انًذٖ االرٓضحانمشٚت  /انتٕعؾ  /انجؼٛذ
تطٛٛك يش اكبح نالخالءػًم ادنخ ٔيطٕٚبد تٕػٛخ لَشش انٕػٗ انجٛئٗثًجبَٗ ثبنكهٛخ ٔثباللغبو
-ػًم خطخ نالخالء ثًجبَٗ ثبنكهٛخ ٔثباللغبو

ٔ 6 -2صذح صذٚخخ نهغاليخ
ٔانظضخ انًُٓٛخ يضذدح انًٓبو
ٔانٕعبئم

تٕفٛش األصتٛبربد ثبنكهٛخ يٍ انتزٓٛضاد انالصيخ نهغاليخ ٔانظضخ ٔصذح نهغاليخ ٔانظضخانًُٓٛخ نًجبَٗ انكهٛخ ٔانًؼبيم
انًُٓٛخ ثبنكهٛخ
.
انًُٓٛخ
ٔانظضخ
ثبنغاليخ
خبطخ
 ػًم أدنخ ٔيطٕٚبد تٕػٛخادنخ ٔيطٕٚبد

 1 -3شجكخ يؼهٕيبتٛخ
َٔظبو يؼهٕيبد انكتشَٔٗ
يتؼذد االثؼبد ٔاالٔرّ
 – 3اَشبء ٔاعتخذاو
َظبو يؼهٕيبد انكتشَٔٗ
نمطبع خذيخ انًزتًغ
ٔتًُٛخ انجٛئخ

-اػذاد لبػذح ثٛبَبد نهٕصذاد االداسٚخ ٔانخذيٛخ

تضذٚج لبػذح ثٛبَبد نهمطبع
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اغغطظ 2017
ؽٕال انؼبو
عجتًجش 2017

اغغطظ 2017
ؽٕال انؼبو
عجتًجش 2017

دٚغًجش 2017

دٚغًجش 2017

ؽٕال انؼبو

ؽٕال انؼبو

اكتٕثش 2017

اكتٕثش 2017

اكتٕثش 2017

دٚغًجش 2017

ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ
خذيخ انًزتُغ ٔتًُٛخ
انجٛئخ
سؤعبء األلغبو
اي ٍٛثبنكهٛخ
ٔصذح اداسح االصيبد
ٔانكٕاسث ثجبنكهٛخ
يشكض انزٕدح ثبنكهٛخ
َبئت سئٛظ ثبنكهٛخ
نشئٌٕ خذيخ انًزتُغ
ٔتًُٛخ انجٛئخ
ػًذاء االلغبو
اي ٍٛثبنكهٛخ
ٔصذح انغاليخ ٔانظضخ
انًُٓٛخ ثجبنكهٛخ
يشكض انزٕدح ثبنكهٛخ
ٔااللغبو
ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ
خذيخ انًزتُغ ٔتًُٛخ
انجٛئخ
سؤعبء االلغبو
اي ٍٛثبنكهٛخ
ITثجبنكهٛخ ٔصذح انُظى
ثجبنكهٛخ
يشكض انزٕدح ثبنكهٛخ

 2 -3يٕلغ
انكتشَٔٗ صذٚج
نهمطبع

تفؼٛم انًٕلغ
تشغٛم ٔتفؼٛم خذيخ انجشٚذ االنكتشَٔٙ

انتضذٚج انًغتًش نهًٕلغ
انكتشَٔٗ نهمطبع

 – 4تفؼٛم انًضبٔساالعتشاتٛزٛخ نمطبع خذيخ انًزتًغ ٔتًُٛخ
انجٛئخ

 1 -4تضذٚذ االصتٛبربد انًزتًؼٛخ
انغُٕٚخ
 2 -4تضذٚذ انخذيبد
االعتشبسٚخ

 اعتجبَّاٌ
 دساعخ االصتٛبربد انًزتًؼٛخ نهخذيبد انتٗ ًٚكٍ تضهٛمتمذيٓب ثبنكهٛخ (ٔسػ ػًم – نمبءاد – اعتجبٌ٘اد)
 تغزٚخ سارؼخ ػمذ َذٔاد تٕػٛخ ٔٔسػ ػًم نهتؼشف ػهٗ االصتٛبربدخطخ ثبنًشبسٚغ انجٛئٛخ
ٔانًشبكم انًزتًؼٛخ ٔكٛفٛخ صهٓب ٔئدساد أْى انًشبكم فٙ
انجضخٛخ.
انًشبسٚغ انجضخٛخ
خطخ ششاكخ يغ انزًؼٛبد
ئػذاد خطخ ثبنجشايذ ٔانًشبسٚغ انًزتًؼٛخ ثبنتؼبٌٔ يغاألْهٛخ انًختهفخ ٔانششكبد
انششكبد ٔانزًؼٛبد األْهٛخ انًختهفخ
ثبنجشايذ ٔانًشبسٚغ
 ئػذاد خطخ نهًشبسكبد انطالثٛخ ف ٙانًشبسٚغ انجٛئٛخانًزتًؼٛخ
ٔتًُٛخ انٕػٗ انجٛئٗ ثبنًشكالد انجٛئٛخ سػبٚخ دٔس االٚتبو.
خطخ نهًشبسكبد انطالثٛخ
ف ٙانًشبسٚغ انجٛئٛخ
 خطخ لتفؼٛم دٔس انٕصذاد راد انطبثغ انخبص صتٗ تهجٗ  -خطخ يؼهُخ ٔرٕد اتفمٛبد ششاكخاصتٛبربد انًزتًغ انًضهٗ
ٔاؽشاف انًزتًغ.
 ػمذ اتفبلٛبد ٔثشتٕكٕالد تؼبٌٔ يشتشكخ يغ انزٓبديطٕٚبد – َششاد دادنخانًختهفخ ف ٙانًزتًغ انًضهٗ
 اإلػالٌ ػٍ دٔس انٕصذاد اراد انطبثغ انخبص ثبنزبيؼّٔأًْٛتٓب ٔاْى اَزبصاتٓب ثطشق يختهفخ
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اكتٕثش 2017

اكتٕثش 2017

ٔااللغبو

عجتًجش 2017

اكتٕثش 2017

َٕفًجش 2017

يب2018 ٕٚ

ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ
خذيخ انًزتُغ ٔتًُٛخ
انجٛئخ
سؤعبء االلغبو
ٔصذاد انزٕدح
يشكض انجضٕث ٔانتزبسة
يشكض انخذيخ انؼبيخ
نألغزٚخ

َٕفًجش 2017
اكتٕثش 2017

دٚغًجش 2017
اكتٕثش 2017

ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ
خذيخ انًزتُغ ٔتًُٛخ
انجٛئ
سؤعبء االلغبو
ٔصذاد انزٕدح
يشكض انجضٕث ٔانتزبسة
يشكض انخذيخ انؼبيخ
نألغزٚخ

 ًَٕ 3 -4انتفبػم يغ انًزتًغ

ػًم خطخ عُٕٚخ نهمٕافم انجٛئٛخ لٕافم(صساػٛخ-اسشبدٚخ) خطخ عُٕٚخ نهمٕافم انجٛئٛخ انٛخ يؼتًذح نتطٕٚغ انجضٕث نخذيخ االصتٛبربد انًزتًؼٛخ -آ نٙح يؼتًذحثٛبٌ ثٕسػ انؼًم ٔانُذٔاد
ٔسثؾ ثضٕث انًبرغتٛش ٔانذكتٕساِ ثٓب
 ادنخ َٔششاد يضذحخ ٔسػ انؼًم ٔانُذٔاد انت ٙيٍ شبَٓب تٕػٛخ انًزتًغعُٕٚب
انًضهٗ ثأْى انمؼبٚب انجٛئٛخ ٔتمذٚى انذػى انفُ ٙنٓى ػهٗ
أعظ ػهًٛخ
-تضذٚج االطذاساد انخبطخ ثبنًشاكض ٔانٕصذاد

 ًَٕ 4 -4يغتٕٖ انتؼبٌٔ ث ٍٛانمطبع
ٔيإعغبد انًزتًغ

 تضذٚذ اصتٛبربد انًزتًغ يٍ انًُتزبد ٔيغتهضيبداإلَتبد انًختهفخ.
 ئػذاد خطخ نضٚبدح انتكبيم ث ٍٛانٕصذاد انًختهفخ نتغزٚخانًزتًغ ثبصتٛبربتّ انًختهفخ
 تذسٚت ٔتأْٛم انكٕادس انجششٚخ (ؽالة ٔخشٚزٌٕٔفُ )ٍٛٛػهٗ ؽشق اإلَتبد انًختهفخ.
انتؼبٌٔ يغ انٓٛئبد ٔانششكبد انًختهفخ إلَتبد ٔتغٕٚكانًُتزبد انًختهفخ.
تزٓٛض يُبفز تغٕٚمٛخ نهًُتزبد ٔانًخشربد انًختهفخنهٕصذاد راد انطبثغ انخبص ٔئتبصتٓب نهًغتٓهكٍٛ
 اَشبء طٕة صساػٛخ يُتزخ،تطجٛك َتبئذ انجضٕث ثًب ٚتًبشٗ يغ ايكبَٛبدٔاصتٛبربد انًإعغبد

اكتٕثش 2017
دٚغًجش 2017
ؽٕال انؼبو

اكتٕثش 2017

اكتٕثش 2017

تضهٛم االصتٛبربد خطخ تكبيم يؼتًذحانتذسٚجٛخ
 ثٛبٌ ثبنذٔسادَٕفًجش 2017
انًختهفخ
ثشٔتٕكٕالد تؼبٌٔ خطخ نهُشش ٔاالػالٌ ػٍ ديسمبر 2017انٕصذاد انًختهفخ ثبنكهٛخ
ديسمبر 2017
يُبفز ثٛغ يؼهُخ نهًُتزبدانًختهفخ
ديسمبر 2017
مايو 2018
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اكتٕثش 2017
دٚغًجش 2017
َٓب ّٚانؼبو

ٔكٛم انكهٛخل نشئٌٕخذيخ انًزتًغ ٔتًُٛخ
انجٛئخ
يشكض انجضٕث ٔانتزبسة
يشكض انخذيخ انؼبيخ
نألغزٚخ
ٔصذح انزٕدح
ٔصذح IT

اكتٕثش 2017

ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕخذيخ انًزتًغ ٔتًُٛخ
انجٛئخ ٔانغبدح ٔ سؤعبء
االلغبو نشئٌٕ خذيخ
انًزتًغ ٔتًُٛخ انجٛئخ
يشكض انجضٕث ٔانتزبسة
يشكض انخذيخ انؼبيخ
نألغزٚخ

اكتٕثش 2017

َٕفًجش 2017
َٓب ّٚانؼبو
َٓب ّٚانؼبو
َٓب ّٚانؼبو
َٓب ّٚانؼبو

 5 -4تفؼٛم انتٕرّ نهتًُٛخ انًغتذايخ
 6 -4تفؼٛم انتؼبٌٔ ٔانتٕاطم يغ
انًزتًغ انًذَٗ

 ئػذاد خطخ نذٔس األلغبو انؼهًٛخ ف ٙانًغبًْخ ف ٙصمانًشبكم انجٛئٛخ ٔاإلَتبرٛخ انًختهفخ
 ئػذاد خطخ تذسٚجٛخ نهطالة ٔانخشٚز ٍٛنتًُٛخ يٓبستٓىٔانفُٛخ ٔانجٛئٛخ ٔانخمبفٛخ ٔثشايذ انتغزٚخ ٔئػذادْى
نهًشبسكخ انًغتًشح ف ٙتًُٛخ انًزتًغ.
 تفؼٛم دٔس اليضسػخ ٔتضٕٚهٓب يٍ يضسػّ تؼهًٛٛخ انٗيضسػّ يُتزخ

عزم صٚبساد
خطخ يؼهُخ نذٔس االلغبوانؼهًٛخ ثبنزبيؼّ
خطؾ تذسٚجٛخ يفؼهختضهٛم اعتجٛبَبد ٔلٛبط
انشػب

 ئػذاد لٕاػذ ثٛبَبد ثأعًبء انخشٚز ٍٛثبنكهٛخ ٔيتبثؼّتمذيٓى انٕظٛفٙ
 ئػذاد آن ِ ٙنشثؾ انخشٚز ٍٛثبنكهٛخ ٔتفؼٛم دٔسْى فٙئػذاد ٔتًُٛخ لذساد انطالة ٔتأْٛهٓى نغٕق انؼًم
 ػمذ َذٔاد ٔدٔساد تٕػٛخ ثأْى انًشبكم انت ٙتٕارّانخشٚز ٍٛف ٙانًزتًغ انًضهٗ ٔكٛفٛخ انتغهت ػهٓٛب

لٕاػذ يضذحخ ان ِٙيؼتًذحثٛبٌ ثبنُذٔاد ٔٔسػانؼًم
خطخ تذسٚجٛخ
َذٔادٔ-سػ ػًم
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نوفمبر 2017

نوفمبر 2017

نوفمبر 2017

نوفمبر 2017

سبتمبر 2017

َٓب ّٚانؼبو

اكتٕثش 2017

اكتٕثش 2017

َٕفًجش 2017

َٕفًجش 2017

دٚغًجش 2017

َٓب ّٚانؼبو

ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕخذيخ انًزتًغ ٔتًُٛخ
انجٛئخ ٔسؤعبء االلغبو
ٔصذح انزٕدح
يتبثؼخ انخشٚزٍٛ
يُغك يؼٛبس خذيخ
انًزتًغ ٔتًُٛخ انجٛئخ

ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕخذيخ انًزتًغ ٔتًُٛخ
انجٛئخح ٔسؤعبء االلغبو
ٔصذح انزٕدح
يُغك يؼٛبس خذيخ
انًزتًغ ٔتًُٛخ انجٛئخ
ٔصذح IT

 -5تًُٛخ انًٕاسد انزاتٛخ

1 -5تطٕٚش ػذد انٕصذاد راد انطبثغ
انخبص
تطٕثش ٔسفغ كفبءح
اداء يشاكض كهٛخ
انضساػخ
تطٕثش يضسػخ كهٛخ
نضساػخ

 تًُٛخ لذساد انكٕادس انجششٚخ ثبنٕصذاد راد انطبثغانخبص
 اعتكًبل انجُٛخ االعبعٛخ نهٕصذاد راد انطبثغ انخبص دػى انتكبيم ث ٍٛانًشاكض ٔثؼؼٓب انجؼغ ٔثُٓٛب ٔثٍٛانًإعغبد ٔانزٓبد خبسد انزبيؼّ.
ػًم خطخ تٕػٛخ ثبًْٛخ انٕصذاد راد انطبثغ انخبصػهٗ انزٓبد انًغتفٛذح.
تفؼٛم دٔس شبشبد الػشع االكتشَٔٛخ نهذػبٚخ ٔاالػالٌثبنكهٛخ

 ثٛبٌ ثبنذٔساد انتذسٚجٛخثٛبٌ ثبنتزٓٛضاد ٔاالرٓضحانزذٚذح
يضطخ خذيخ انٛخ
شبشبد ػشع

َٕفًجش 2017

َٓب ّٚانؼبو

ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕخذيخ انًزتًغ ٔتًُٛخ
سؤعبء االلغبو
ٔصذح انزٕدح
ٔصذح IT
يشكض انجضٕث ٔانتزبسة
يشكض انخذيخ انؼبيخ
نألغزٚخ

سفغ أداء يشكض انتزبسة ٔانجضٕث انضساػٛخ.
(تذسٚت ػبيه-ٍٛتطٕٚش انٕعبئم –ارٓضح صذٚخخ)

تمبسٚش فُٛخ
تمبسٚش يبنٛخ
لٛبط تطٕس يؼذل االداء
تمبسٚش فُٛخ
تمبسٚش يبنٛخ
لٛبط تطٕس يؼذل االداء

َٕفًجش 2017

َٓب ّٚانؼبو

َٕفًجش 2017

َٓب ّٚانؼبو

ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ
خذيخ انًزتًغ ٔتًُٛخ
يشكض انجضٕث ٔانتزبسة
يشكض انخذيخ انؼبيخ
نألغزٚخ

اػذاد خطخ نهًضسػخ نضٚبدح انًٕاسد انزاتٛخ

تمبسٚش فُٛخ
تمبسٚش يبنٛخ
لٛبط تطٕس يؼذل االداء

اكتٕثش 2017

َٓب ّٚانؼبو

ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ
خذيخ انًزتًغ ٔتًُٛخ
يشكض انجضٕث ٔانتزبسة
يشكض انخذيخ انؼبيخ
نألغزٚخ

 سفغ كفبء يشكض انخذيخ انؼبيخ نألغزٚخ.(تذسٚت ػبيه-ٍٛتطٕٚش انٕعبئم –ارٓضح صذٚخخ)
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