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 الدٌي، رئٍس الحكىهح سعدً العثواًإلى السٍد 

 وسٌز التزتٍح الىطٌٍح، السٍد أهشاسي سعٍدو

 ،والتكىٌي الوهًٌ والتعلٍن العالً والثحث العلوً

 الٌاطق الزسوً تاسن الحكىهح

 الزتاط
 العالً والتعلٍن الىطٌٍح تالتزتٍح اإلدارٌٍي والوساعدٌي التقٌٍٍي لوساعدٌيل العاجلح تالوطالة تذكٍز الوىضىع:

 ٔثؼذ، ٔساليب رحٍخ

 انًسزٌٍٍٕ ػهى انؼبنً، انزؼهٍىٔ انٕطٍُخ ثبنزشثٍخ ،اإلداسٌٍٍ ٔانًسبػذٌٍ انزمٍٍٍُ نًسبػذٌٍا ألٔضبع يشاسا َجُٓب أٌ سجك نمذ

 َشاسهكى ٔانٍٕو ٔانًششٔػخ انؼبدنخ نًطبنجٓى ٔانزُكش ٔيجٕٓدارٓى نؼطبئٓى انًزٕاصم انشسًً ٔانزجخٍس ٔانًؼُٕي ٔاإلداسي انًبدي

 ػبجال: نٓب ثبالسزجبثخ ٔانًطبنجخ انًطبنت ثزهك كٍشنهزز

 انُمبثبد، يغ انزشثٍخ ٔصاسح ارفمذ كًب ،انٕطٍُخ انزشثٍخ ٔصاسح نًٕظفً األسبسً انُظبو فً انفٕسي بإلديبجث انزسشٌغ .1

 اػزجبسٌخ سُٕاد ٔإضبفخ نهضشس ججشا انزشسٍى لجم انًمشصُخ انسُٕاد يٍ ستحز  ر   اػزجبسٌخ سُٕاد ٔاحزسبة (8) انثبيٍ ثبنسهى

 ؛2010 سُخ انذٍَب انسالنى حزف لجم سُٕاد( )ثالس 6ٔ )سُزٍٍ( 5 انسهًٍٍ فً انًشرجٍٍ اإلداسٌٍٍ ٔانًسبػذٌٍ انزمٍٍٍُ نهًسبػذٌٍ

 نُفس انمطبػبد ثجبلً أسٕح األػجبء ػٍ انزؼٌٕض لًٍخ يٍ ٔانشفغ انًًُٓ انًسبس طٍهخ انؼهٍب نهذسجبد انزشلً ثبة فزح .2

 ؛انفئخ اإلطبس/

 دٌٔ اإلداسٌٍٍ ٔانًسبػذٌٍ انزمٍٍٍُ انًسبػذٌٍ ٌٓى يب كم ٔرضًٍُّ خبص رؼذٌهً اسزثُبئً يشسٕو ئصذاسث انزسشٌغ .3

 اَزظبسِ؛ طبل ٔانزي انًشرمت انٕطٍُخ انزشثٍخ ٔصاسح نًٕظفً األسبسً انُظبو صذٔس اَزظبس

 ثبألحٍبء انؼبنً ثبنزؼهٍى انؼبيهٍٍ اإلداسٌٍٍ ذٌٍٔانًسبػ انزمٍٍٍُ نهًسبػذٌٍ ٔانًؼٌُٕخ ٔاإلداسٌخ انًبدٌخ األٔضبع رحسٍٍ .4

 ٔانثمبفٍخ االجزًبػٍخ انجبيؼٍخ ألػًبلن انٕطًُ ًكزتان يغ انًطشٔحخ انًشبكم ٔيؼبنجخ انجبيؼٍخ... ٔانًؤسسبد انجبيؼٍخ

 USCOON؛ 

 انسالنى فً ٔإديبجٓى ٍُخٔانًٓ انجبيؼٍخ انشٓبداد ػهى انحبصهٍٍ اإلداسٌٍٍ ٔانًسبػذٌٍ انزمٍٍٍُ انًسبػذٌٍ يهفبد رسٌٕخ .5

 نٓب؛ انًُبسجخ

 ًٌٍسبػذك ٓىٔاإلداسي ٔانمبًََٕ ثًب ٌزُبست ٔطجٍؼخ يٓبئانزمًُ سٍ دٔساد نهزكٌٍٕ انًسزًش فً انًجبل انًؼهٕيبرً  .6

 ٍٍ؛رشثٌٕ

زا ْيب رجمى يٍ ئَٓبء ٔانزسشٌغ ث نفبئذح انًسبػذٌٍ RCAC خطأ يٍ طشفيضدٔجب ٔئسجبع انًجبنغ انًمزطؼخ انزؼجٍم ث .7

 انًشكم انزي ػًش طٌٕال ثشكم َٓبئً؛

انًسبػذٌٍ اإلداسٌٍٍ ٔثشكم خبص ٔانًسبػذٌٍ اإلداسٌٍٍ انزمٍٍٍُ هًسبػذٌٍ نثشًٕنٍزّ ثبنُسجخ  يهف انسكٍُبد يؼبنجخ  .8

 انًحشٔيٍٍ يٍ رنك؛

 فشص ٔانشفبفٍخ؛ان ؤثًب ٌضًٍ ركبف ٔانًسبػذٌٍ اإلداسٌٍٍانزمٍٍٍُ هًسبػذٌٍ نايزحبَبد انكفبءح انًٍُٓخ يشاجؼخ يهف  .9

 نضًبٌ حمٓى فً انؼطم انمبٍََٕخ؛ل ٔانخشٔج  يٍ يحبضش انذخٕ ٔانًسبػذٌٍ اإلداسٌٍٍانزمٍٍٍُ رًكٍٍ انًسبػذٌٍ   .10

 ٔفً اَزظبس رفبػهكى اإلٌجبثً ثبالسزجبثخ نًطبنجُب، رمجهٕا أصذق يشبػشَب، ٔانسالو.
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