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 5 ٍبىثــــ
انثالس،انجبيؼخ انٕطٍُخ  ً انزؼهٍى انًشرجٍٍ فً انسهى انزبسغ انًُضٌٕخ رحذ نٕاء انُقبثبد انزؼهًٍٍخػقذد انزُسٍقٍخ انٕطٍُخ نًٕظف

انزجبْم اجزًبػب نًذاسسخ  ثبنشثبط   UNTMٔانجبيؼخ انٕطٍُخ نًٕظفً انزؼهٍى  -FDT –،انُقبثخ انٕطٍُخ نهزؼهٍى UMTنهزؼهٍى

َسبء ٔ سجبل انزؼهٍى ثؼذيب قضٕا سُٕاد يٍ انزفبًَ فً خذيخ ْزا انٕطٍ َؼهى يٍ نًطهجً نٓزِ انفئخ انًظهٕيخ اانًهف  انزي ٌؼشفّ

انثالس يبضٍخ فً َضبنٓب حزى رحقق كم يطبنجٓب انًزًثهخ  انًُضٌٕخ رحذ نٕاء انُقبثبد انزؼهًٍٍخانزُسٍقٍخ انٕطٍُخ  إٌانؼبو  انشأي

 : فً يبٌهً

:       لخ فً شجث ثبلوطبلت الوشزوعخ و العبدلخ لهذٍ الفئخ الوتوثتال  1 

ســُخ أقذيٍخ ػبيخ ، ثأثش  01سُٕاد فً انسهى انزبسغ يغ  6رشًم جًٍغ انًٕظفٍٍ انزٌٍ قضٕا  01رشقٍخ اسزثُبئٍخ إنى انسهى  -  

.                سُٕاد فً ْزا انسهى  6سجؼً يبنً ٔ إداسي يٍ ربسٌخ اسزٍفبء   

يغ احزسبة األثش انشجؼً  9سُٕاد فً انسهى  01ًٕظفٍٍ انًسزٕفٍٍ نششط رشًم جًٍغ ان 01رشقٍخ اسزثُبئٍخ إنى انسهى  -    

 .            سُٕاد فً ْزا انسهى  01انًبدي ٔ اإلداسي اَطالقب يٍ ربسٌخ اسزٍفبء 

  01هى ٍّ يجبششح إنى انسيٍ َـظبو األجـٕس انخبص ثًٕظفً انزؼهٍى ثًخزهف أسالكّ ٔ رشقـٍخ ثقٍخ انـًشرجٍٍ فــ 9حزف انسهى  -   

 99ٔ  99انسُٕاد انًقشصُخ نفٕجً  إسجبع-    

:تسطٍز ثزًبهح ًضبلً تصعٍدي على الشكل التبلً ،وثتٌسٍق هع الٌقبثبد الداعوخالىطٌٍخ التٌسٍقٍخ تقزر  3  

 

 2خىض اضزاة  وطًٌ اٌبم 14 و15و16 هبي3122 هع وقفبد أهبم االكبدٌوٍبد فً  الٍىم الثبًً

 2 خىض اضزاة  وطًٌ أٌبم 21 و22و23 هبي 3122 هع و اعتصبم ٌىم 22  هبي أهبم هقز  الىسارح ثجبة الزواذ

 3هقبطعخ خوٍع الودبلس و الدوعٍبد داخل الوؤسسبد التعلٍوٍخ

 5 هقبطعخ ثٍداغىخٍب االدهبج

 6 هقبطعخ الوذكزح315

رجذد  َٓبفئ انُقبثبد انزؼهًٍٍخ انثالسرحذ نٕاء  إر رجذد رأكٍذْب انُضبل 9انٕطٍُخ نًٕظفً انزؼهٍى انًشرجٍٍ فً انسهى  انزُسٍقٍخ إٌ

يطبنجزٓب انسٍذ انٕصٌش األٔل ثبنزذخم انؼبجم نٕضغ حذ نًؼبَبرٓب ٔظشٔفٓب انًضسٌخ خصٕصب ٔأَٓب ثبثشد ٔضحذ ثكم يب نذٌٓب 

بنً انًسطش فً انجشَبيج انُضخشاط انًسؤٔل ٔ انجبد َاالرٍٓت ثجًٍغ انًؼٍٍٍُ ػهى ضشٔسح  يٍ أجم أثُبء ْزا انٕطٍ،ٔ

 .خانقبديانزصؼٍذٌخ  انًحطبد انُضبنٍخ ٔ  فً كم انخطٕادٔانًؼهٍ  ٔكزا  

 
 

 

2100أثشٌم  27انشثبط فً   

 
 

 علٍنالدبهعخ الىطٌٍخ للت                                                الٌقبثخ الىطٌٍخ لوىظفً التعلٍن                            الٌقبثخ الىطٌٍخ للتعلٍن

 ف د ش                                                                       ا م ش ا و ش م                                 

                                                                                                                                              

                                                                    
  


