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اعى انجًؼٛــح

انشئٛـظ

أي ٍٛانًال

انُشاط أٔ انًششٔع

يالحظح

انُمغح

1

ج لهة األو ألتاء ٔأٔنٛاء األعفال انًؼالٍٛ

َانمٕأ٘ خذٚجح

انًحثٕب ػكال

ذأْٛم أيٓاخ ٔآتاء األعفال انًؼال - ٍٛانذػى انُفغ ٙنألو
انشاػٛح نٓى

ذحذٚذ ػذد انًغرفٛذَٕ - ٍٚػٛح اإلػاَح  -ػذو إسفاق
انرمشٚش األدت ٙتًالحظح حٕل انذٔساخ (انًكٌٕ -
انًغرفٛذٌٔ)  -انرمشٚش انًان ٙال ٚضى دػى 2017

2

2

ج َاد٘ األيم نألشخاص انًؼال ٍٛجغذٚا ٔرُْٛا

ػذَاٌ أتٕ انؼهٙ

انٓاد٘ نؼًٛى

االْرًاو تانشخض انًؼاق ف ٙذُشٛغّ ٔذكٕ ُّٚف ٙانًجال انجًؼٛح ذُشظ ف ٙيجال سٚاضح األشخاص انًؼالٔ ٍٛال
ذرٕفش ػهٗ شٓادج انجايؼح
انشٚاضٙ

3

ج انفذسانٛح انٕٛعفٛح نجًؼٛاخ األشخاص رٔ٘
اإلػالح انحشكٛح

انششٚف جذٔتٙ

كهً ٙالنح ششٚفح

انؼُاٚح تانغفم ٔانًشأج رٔ٘ اإلػالح انحشكٛح ف ٙيخرهف
انًجاالخ  -إحذاز يشاكض انشػاٚح االجرًاػٛح  -ذُظٛى
انًخًٛاخ انظٛفٛح ٔذذتٛش يحاستح األيٛح

4

ج انفغشج نألعفال انرٕحذٔ ٍٛٚحمٕق انغفم انًؼاق

َٕٚظ انضسَْٕٙ

عؼاد انغٛثٙ

انؼُاٚح انظحٛح ٔانرشفٛٓٛح نألعفال  -ذمذٚى يغاػذج -
انرؼشٚف ذُظٛى دٔساخ ذكُٕٛٚح ٔذذاسٚة األيٓاخ

5

ج انُٕس نًغاػذج انًؼالٔ ٍٛرٔ٘ انحاجح

ػائشح ٔسٚش

جٕاد انغاْش٘

االحرٛاجاخ انخاطح ف ٙانحٛاج انٕٛيٛح (انذٔسج انثانثح)

6

ج انرضايٍ ٔغذياج انظى

فاعًح انثغُٙ

يحًذ انؼذاص

خهك يشاسٚغ نفائذج انظى ف ٙيجال انحهٕٚاخ  -ذأعٛظ
يمأنح طغشٖ ٔانركٕ ٍٚانًغرًش ف ٙيجال انحاللح ٔخهك
يجال انرشفّٛ

10

7

ج آتاء ٔأٔنٛاء األعفال انظى

يٕال٘ ػثذ اهلل انٕٛعفٙ

يحًذ انؼذاص

صسع انثغًح ٔانفشحح ػهٗ ٔجِٕ َٔفٕط انظى  -انؼًم
ػهٗ انفٕص تانثغٕالخ انٕعُٛح تفشٚك انجًؼٛح

10

8

ج انشضا إلدياج انظى ٔانثكى

ػض انذ ٍٚتٍ ػايش

يظغفٗ اطثاٌ

إػادج األيم نألعفال انًرًذسعٔ ٍٛغٛش انًرًذسع ٍٛانظى
ٔانثكى  -إحذاز يكرثاخ نفائذج انًغرفٛذٍٚ

5

9

ج و انٓذٖ إلدياج انًؼاق

نٛهٗ انغُٙ

عؼٛذ ػٛثاس٘

طثحٛاخ ذشفٛٓٛح ف ٙانٕٓاء  -اتشاص يٕاْة األشخاص
رٔ٘ االحرٛاجاخ

1

10

ج انظذالح نًغاػذج انًكفٕفٔ ٍٛرٔ٘ اإلػالح

حكًٛح انؼٛغأ٘

يحًذ شكٕس

انرٕاطم ٔانٕػٔ ٙاإلحغاط  -يغاػذج األشخاص فٙ
ٔضؼٛح إػالح

2

1

نى ذغرٕف ٙانغُح

اذفالٛح ششاكح ٔذؼأٌ

ذمشٚش يان ٙال ٚشًم انًذاخٛم  -ذمشٚش يان ٙل  2017ال
ٚحًم ذمشٚش انًحاعة

َالض انٕطم انُٓائ ٙتذل انٕطم انًؤلد

يشفٕع

2

2

انًثهغ

11

ج و نإلدياج ٔانرًُٛح نرُمٛظ انغفم ٔإػاَح انًؼاق

يحًذ انشثٙٓٛ

انشفغ يٍ يغرٕٖ انٕػ ٙف ٙطفٕف انًؼالٔ ٍٛرٔ٘
االحرٛاجاخ

1

ٔطة يؤلد  -غٛاب انرمشٚش األدتٔ ٙانًان - ٙغٛاب
ٔثائك انًهف انمإََٙ

12

ج و ػهٕو انًٕعٛمٗ ٔانغُاء إلدياج انًؼاق

ػثذ انشحًاٌ حًاَٙ

حًضج انٕكٛهٙ

دسٔط انذػى ٔانرمٕٚى  -إحٛاء انحفالخ ٔانًُاعثاخ
ٔاألػٛاد انذُٛٚح ٔانٕعُٛح

13

ج و انٕفاء ٔانرضايٍ ٔإدياج انًؼاق

ٕٚعف ػًاسذٙ

ػثذ انظًذ ػظاس

يحاستح انٓشاشح  -ذحفٛض ػهٗ ذجأص اإلػالح  -يحاستح
انرًٓٛش

2

14

ج و َاد٘ انًؼاق نهرضايٍ ٔانرًُٛح انثششٚح

كًال حشٔشٙ

ْشاو انحشٔشٙ

دػى انًؼاق تانًٕاد انغزائٛح  -دػى انًؼاق تانًٕاد
انًذسعٛح  -ذُظٛى سحالخ نهًؼالٍٛ

2

15

ج انشحٛى إلدياج األشخاص فٔ ٙضؼٛح إػالح

خانذ أتالنٙ

ذٕفٛك تٕكثٛش

ذُظٛى إفغاس جًاػ ٙتًُاعثح شٓش سيضاٌ  -ذُظٛى
سحالخ عٛاحٛح

6

16

ج انفذسانٛح انٕٛعفٛح نهجًؼٛاخ رٔ٘ اإلػالح انحشكٛح

ثشٚح انضٍٚ

لًال تٕعهٓاو

خهك دُٚايٛح حٕل إدياج انًؼاق

1

17

ج األٚاد٘ انًرضايُح نزٔ٘ االحرٛاجاخ انخاطح

حٛاج اكُٕص

أيُٛح تُثشاْٛى

دػى رٔ٘ االحرٛاجاخ انخاطح

5

18

ج انظفاء ٔانغشٔس نألشخاص رٔ٘ االحرٛاجاخ
انخاطح

يهٛكح انكاَح

ػضٚض َشٕاَٙ

ذٕصٚغ انكشاع ٙانًرحشكح  -يغاػذج األشخاص يادٚا
ٔيؼُٕٚا  -خهك فضاء ذشتٕٚا ٔذٕصٚغ كغٕج انؼٛذ

19

ج انشٚاضٛح نهظى ٔانثكى

يحًذ انغٕٚم

ػثذ انؼضٚض انرًضاٚرٙ

يؼاسع يُرجاخ انظى ٔانثكى

5

20

َاد٘ انشحٛى نشٚاضح األشخاص انًؼالٍٛٛ

حغٍ ُُْٙٛ

يحًذ ػشٔب

ذشجٛغ انًجال انشٚاض ٙإلدياج األشخاص انًؼال ٍٛٛفٙ
انذٔساخ انركُٕٛٚح ٔانثغٕالخ انٕعُٛح

3

21

ج انًغرمثم نرأْٛم انًؼاق ٔذفؼٛم األػًال االجرًاػٛح

عؼٛذ انحغاشٙ

َجٛح انثمانٙ

كشاع ٙيرحشكح نزٔ٘ االحرٛاجاخ انخاطح

2

ُٚمظٓا عهة يُحح انذػى

يشفٕع

4

66

