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  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 تاساردلاو ثوحبلل كراش ةيعمج
 1283 مقر ةيعمج

 

 رشع سماخلا ةرادإلا سلجم عامتجا رضحم

  ءاعبرالا :مويلا 29/06/2022 :خيراتلا 12:00  :تقولا

 نيوعدملا

 مسإلا بصنملا

 يمزاحلا قلطم تنب مارم .أ سيئرلا

 ميهد نب دهف نب رصان .د سيئرلا بئان

 يضريوعلا هللادبع .د وضع

 يدمحالا لالط .د وضع

 ينويسب نسح ىدم .أ وضع

 جارفلا هللا دبع نب يكرت .أ وضع

 دشرملا روصنم نب نمحرلا دبع .أ يلاملا فرشملا
 

  :شاقنلا رواحم

 2022 ماعل لوالا يونس فصنلاو يونس عبرلا ءادالا ريرقت دامتعا .1

 2022 ماعل ةيلاملا مئاوقلا ىلع دامتعالاو عالطالا .2

 ISO37000 ةمكوحلاو ISO9001-2015 ةدوجلا ةداهش ىلع ميدقتلا .3

  كلهتسملا ةيامح ةيعمجو كراش ةيعمج نيب ةيقافتالا ىلع ةقفاوملاو عالطالا .4

 يمكحلا ةداغ ةيعدملا دض ةمكحملا يف ةعفارملل يذيفنتلا ريدملا ضيوفت .5

  ،ةاروتكدلا ةسارد لامكإ ىلع ةرادالا سلجملا ةقفاوم ىلع يذيفنتلا ريدملا بلط .6
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عامتجالا تايصوتو عئاقو  

 2022 ماعل لوالا يونس فصنلاو يونس عبرلا ءادالا ريرقت دامتعا ضرعتسا مت )1

 مومعلل ةرشنب تصواو 2022 ماعل يونس فصنلاو يونس عبرلا ريرقتلا ىلع ةرادالا سلجم ةقفاوم تمت :ةيصوتلا

  .ةيلهألا تايعمجلا ةمكوح تابلطتمل لاثتما

 2022 ماعل ةيلاملا مئاوقلا ىلع دامتعالاو ضارعتسا مت )2

 2021 ماعل ةيعمجلل ةيلاملا مئاوقلا صوصخب ينوناقلا بساحملا اهلسرا يتلا ةدوسملا ضارعتسا مت

   .دامتعالا دعب ينورتكلالا عقوملا ىلع هرشنو دامتعالا مزلي نم بلطو ةيلاملا مئاوقلا دامتعا تمت :ةيصوتلا

 ISO37000 ةمكوحلاو ISO9001-2015 ةدوجلا ةداهش ىلع ميدقتلا )3

 ىلع لوصحلا لالخ نم ةيعمجلل ةمكوحلاو ةدوجلا ريوطتل بلطب ةيراشتسا تامدخ بتكمل ةيعمجلا تمدقت

 لضفا لكشب تاعربتلاو ةيلاملا دراوم ىلع لوصحلا لجا نم كلذو ISO9001-2015 و ISO37000 تاداهش

  .ةيعمجلا لمع ةدوجب ةحناملا تاكرشلاو تاسسؤملا باحصا عانقا كلذكو

  .نيتداهشلا تابلطتم ءاهناو يراشتسالا بتكملا عم دقاعتلل يذيفنتلا ريدملا ضيوفت ىلع ةقفاوملا مت :ةيصوتلا

  كلهتسملا ةيامح ةيعمجو كراش ةيعمج نيب ةيقافتا ضارعتسا مت )4

 تاربخلا نم ةدافتسالل كراش ةيعمج عم نواعت هيقافتا عيقوتل بلطب كلهتسملا ةيامح ةيعمج تمدقت

   .نيتيعمجلا لمع فدهت تالاجم يا يف ًاعم لمعلاو تاساردلاو ثوحبلل كراش ةيعمج ىدل ةيثحبلا

  .ةيقافتالا ليعفتو عيقوتل ريدملا ضيوفت ىلع ةقفاوملا مت :ةيصوتلا

 يمكح ةداغ ةيعدملا دض ةمكحملا يف ةعفارملل يذيفنتلا ريدملا ضيوفت )5

 ةيرشبلا دراوملا ةرازول ةعباتلا نرملا لمعلا ةصنم ىدل دقعب نرملا لمعلاب ةفظوم يه يمكح ةداغ

 عفرب تماق  .هيلع لمعت يذلا عورشملا ءاهتنال ربمسيد رهش يف اهدقع ءاهنا متو ةيعامتجالا ةيمنتلاو

 لالخ موقت ملو رياربف ىتح ربمسيد نيب ام ةرتفلل لماك ماود بتاور عفدب اهتبلاطمو ةيعمجلا ىلع ةيضق

  .ًايروضح وا دعب نع ناك ءاوس ةيعمجلا ىدل لمعلاب ةرتفلا هذه
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 ةمكحملا يف يمكح ةداغ ةيعدملا دض ةعفارملل يذيفنتلا ريدملا ضيوفت ىلع ةقفاوملا تمت :ةيصوتلا

  .ةيضقلا ءاهنأل مزلي ام لمعو ةيلامعلا

 ةاروتكدلا ةسارد لامكإ ىلع ةرادالا سلجم ةقفاوم ىلع يذيفنتلا ريدملا بلط )6

 سلجملا ةقفاومل بلطب يريمثلا ارون ةذاتسالا تاساردلاو ثوحبلل كراش ةيعمجل يذيفنتلا ريدملا تمدقت

 ىلع ريثأتلا وا ةيلاملا فيلاكتلا ةيعمجلا لمحت نودب ةيلحم ةعماج يف ةروتكدلا ةداهش لامكإل غرفتلا ىلع

  .ةيعمجلا لامعا

  .ةساردلاب يذيفنتلا ريدملا بلط ىلع ةعنامملا مدعو سلجملا ةقفاوملا تمت :ةيصوتلا

 

 
  ةقفاوملا

 مسإلا روضحلا عيقوتلا

 يمزاحلا قلطم تنب مارم .أ رضاح 

 ميهد نب دهف نب رصان .د رضاح 

 يضريوعلا هللادبع .د رضاح 

 يدمحالا لالط .د رضاح 

 ينويسب نسح ىدم .أ رضاح 

 جارفلا هللا دبع نب يكرت .أ رضاح 

 دشرملا روصنم نب نمحرلا دبع .أ رضاح 

 

  يريمثلا ارون :رضحملا دادعا

 29/06/2022  :خيراتلا

 




