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 0وصف حصوٍن الوٌطك الشلوً 

 وصف الومشس

 

 انجًٛهخكهٛخ انفٌُٕ  انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 لسى انزصًٛى انمسى انجبيؼٙ / انًشكض .2

 حمٕق االَسبٌ اسى / سيض انًمشس .3

 ٕٚيٙ أشكبل انحضٕس انًزبحخ .4

 2118 - 2117سُٕ٘  خانفصم / انسُ .5

 َظش٘ 61 ػذد انسبػبد انذساسٛخ )انكهٙ( .6

 2118 \ 2 \ 22 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًمشس .8

 دٌوً((هشاجعت أداء هؤسساث الخعلٍن العالً ))هشاجعت البشًاهج األكا

دساسخ يجبدئ حمٕق االَسبٌ ٔانذًٚمشاطٛخ ٔانحشٚخ يٍ ضشٔسٚبد انؼصش السرجبطٓب ثحٛبح 

االَسبٌ انًذَٛخ ٔانسٛبسٛخ ار رسٓى اسٓبيب كجٛشا فٙ رؼضٚض انًسبٔاح ٔانزًُٛخ ٔيُغ انصشاػبد 

دػى ػًهٛبد ٔاَزٓبكبد حمٕق االَسبٌ يٍ خالل رغهٛت نغخ انحٕاس ٔانمجٕل ثبنشا٘ االخش ٔ

انًشبسكخ انذًٚمشاطٛخ ثغٛخ إلبيخ يجزًؼبد رحضٗ فٛٓب جًٛغ حمٕق االَسبٌ نهُبط كبفخ ثبنزمذٚش 

 ٔاالحزشاو
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 اٌ ٚزؼشف انطبنت ػهٗ يجبدئ حمٕق االَسبٌ ٔانذًٚمشاطٛخ ٔانحشٚبد انؼبيخ -1

  1441انؼبو  اٌ ٚزؼشف انطبنت ػهٗ يٕاد اإلػالٌ انؼبنًٙ نحمٕق االَسبٌ انصبدس ػٍ األيى انًزحذح -2

 اٌ ٚزؼشف انطبنت ػهٗ انضًبَبد انذسزٕسٚخ ٔانمضبئٛخ ٔانسٛبسٛخ -3

 اٌ ٚزؼشف انطبنت ػهٗ يبْٛخ انذًٚمشاطٛخ ٔإَاػٓب ٔيبْٛخ انحشٚبد انؼبيخ ٔإَاػٓب ٔضٕاثطٓب -4

 

 وطشائك الخعلٍن والخعلن والخمٍٍن لومشسهخشجاث ا .9

 االهذاف الوعشفٍت -أ

 ٔانفالسفخ ٔانكزبة فٙ يٕضٕػخ حمٕق االَسبٌ انٕلٕف ػهٗ اساء انؼهًبء -1أ

  ٔاإللهًٛٙانذٔنٛخ ٔاالرفبلٛبد انخبصخ ثحمٕق االَسبٌ ػهٗ انًسزٕٖ انذٔنٙ  اإلػالَبدانزؼشف ػهٗ  -2

صٚبدح يؼشفخ انطبنت انؼهًٛخ ٔانضمبفٛخ ثبنزطٕس انحبصم فٙ يجبل حمٕق االَسبٌ ٔانذًٚمشاطٛخ  -3

ٔانمٕاٍَٛ فٙ انًجزًؼبد انجششٚخ انحذٚضخ انًُٕ ٔانؼبنى  انًجبدئٙ نٓزِ ٔانحشٚخ ٔيجبالد انزطجٛك انحمٛم

 انغشثٙ انحذٚش

 االهذاف الوهاساحٍت الخاصت بالومشس  -ب 

انطبنت ٔػٛب ٔفًٓب اكضش ػًمب ثمضبٚب حمٕق االَسبٌ فٙ جًٛغ اسجبء انؼبنى ٔفٙ يجزًؼّ  إػطبء– 1ة

بء انًٓبساد االصيخ نهؼٛش كًٕاطٍ َشظ فٙ ظم حٛبح ٔرٓذف انٗ رحفٛض انزفكٛش ٔانجحش انًسزمهٍٛ ٔثُ

 دًٚمشاطٛخ. 

 

 طشائك الخعلٍن والخعلن      

 

 انًحبضشح انٕصفٛخ ػهٗ ٔفك انًفشداد انًٕضٕػٛخ انًطشٔحخ ٔانًمشح يٍ لجم انٕصاسح -1

 طشائك حذٚضخ ثبنزؼهى يُٓب انزؼهى انزؼبَٔٙ  -2

 نإلفبدحانًزحذح  نأليىبد حمٕق االَسبٌ انزبثؼخ اسزخذاو ثؼض انًٕالغ االنكزشَٔٛخ خبصخ يٕالغ يُظً -3

 . ٔاإللهًٛٛخيٍ انزمبسٚش انخبصخ ثحمٕق االَسبٌ انذٔنٛخ 

 

 

 طشائك انزمٛٛى      

 انًُبلشبد ٔانًشبسكخ فٙ لبػخ انذسط 

 انحضٕس ٔانغٛبة 

 االخزجبساد انشٓشٚخ ٔانفصهٛخ 
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 االْذاف انٕجذاَٛخ ٔانمًٛٛخ -ط

انُبلذ ٔانزحهٛهٙ نهٕلٕف ػهٗ انُٕاحٙ انسهجٛخ نالفكبس ػهٗ رًُٛخ انزفكٛش  رطٕٚش لذسح انطبنت 1ط

 جذٚذح نهزطجٛك انحمٛمٙ نحمٕق االَسبٌ ٔانذًٚمشاطٛخ  ٔأفكبسحهٕل  إٚجبدٔيحبٔنخ   ٔانًجبدئ

رطٕٚش لذسح انطبنت ػهٗ انؼًم انجًبػٙ خذيزب نهصبنح انؼبو ٔنزشسٛخ صمبفخ حمٕق االَسبٌ  -2

 .ٔانذًٚمشاطٛخ 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

انًحبضشح ػهٗ َحٕ رطجٛمٙ يشرجظ ثٕالغ انحٛبح انٕٛيٛخ نجزة انطبنت انٗ يٕضٕع انذسط دٌٔ  إداسح -1

 نهفٓى ٔانزحهٛم  ٔلبثهخ االثزؼبد ػٍ صهت انًٕضٕع نزكٌٕ انًبدح يشَخ  

 رخصٛص َسجخ يٍ انذسجخ نهٕاججبد انٕٛيٛخ ٔاالخزجبساد  -2

 ٔانٕاججبد انجًبػٛخ ألَشطخاركهٛف انطبنت ثجؼض  -3

 

 طشائك انزمٛٛى    

 انًشبسكخ انفبػهخ فٙ لبػخ انذسط دنٛم انزضاو انطبنت ٔرحًهّ انًسؤٔنٛخ  -1

 االنزضاو ثبنًٕػذ انًحذد فٙ رمذٚى انٕاججبد ٔانجحٕس -2

 ػٍ االنزضاو ٔانزحصٛم انًؼشفٙ ٔانًٓبس٘رؼجش االخزجبساد انفصهٛخ ٔانُٓبئٛخ  -3

 

 (انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙانزأْٛهٛخ بيخ ٔانًٓبساد  انؼ -د 

 ٔيٕاد ٔلٕاٍَٛ حمٕق االَسبٌ ٔانذٚمشاطٛخ يجبدئرًُٛخ لذسح انطبنت ػهٗ انزؼشف ػهٗ   -1

 انزؼبيم يغ االَزشَذ فٙ انزؼشف ػهٗ يٕاضٛغ حمٕق االَسبٌ ٔانذًٚمشاطٛخ رًُٛخ لذسح انطبنت ػهٗ  -2

 انزؼبيم انجًبػٙ يٍ خالل انزؼهى انزؼبَٔٙ  لذسح انطبنت ػهٗ رطٕٚش-3

 انحٕاس ٔانًُبلشخ ٔانؼصف انزُْٙ رطٕٚش لذسح انطبنت ػهٗ -4
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 ثُٛخ انًمشس .11

ع
جٕ

س
أل

ا
د 

ػب
سب

ان
 

يخشجبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
 ًسبق أٔ انًٕضٕعاسى انٕحذح / ان

طشٚمخ 

 انزؼهٛى
 طشٚمخ انزمٛٛى

 ٔيُبلشخ ػبيخ أسئهخ يحبضشح حمٕق االَسبٌ فٙ انحضبساد انمذًٚخ رًُٛخ انفٓى انًؼشفٙ 2 1

 رًُٛخ انفٓى انًؼشفٙ 2 2
حمٕق االَسبٌ فٙ االدٚبٌ ٔانششائغ 

 انسًبٔٚخ
 أسئهخ ػبيخ ٔيُبلشخ يحبضشح

 رًُٛخ انفٓى انًؼشفٙ 2 3
بٌ فٙ االسالو )ػٓذ االيبو حمٕق االَس

 ػهٙ)ع( انٗ ٔانّٛ ػهٗ يصش يبنك االشزش(
 أسئهخ ػبيخ ٔيُبلشخ يحبضشح

 ايزحبٌ اَٙ  يحبضشح حمٕق االَسبٌ فٙ انؼصٕس انٕسطٗ رًُٛخ انفٓى انًؼشفٙ 2 4

 أسئهخ ػبيخ ٔيُبلشخ يحبضشح حمٕق االَسبٌ فٙ انؼصٕس انحذٚضخ رًُٛخ انفٓى انًؼشفٙ 2 5

 انفٓى انًؼشفٙ رًُٛخ 2 6
حمٕق االَسبٌ فٙ انفكش ٔانضٕساد 

 ٔانزششٚؼبد انحذٚضخ
 أسئهخ ػبيخ ٔيُبلشخ يحبضشح

 ايزحبٌ اَٙ يحبضشح االفكبس ٔانُظشٚبد انسٛبسٛخ رًُٛخ انفٓى انًؼشفٙ 2 7

 أسئهخ ػبيخ ٔيُبلشخ يحبضشح انضٕساد ٔانزششٚؼبد رًُٛخ انفٓى انًؼشفٙ 2 8

 أسئهخ ػبيخ ٔيُبلشخ يحبضشح االػزشاف انًؼبصش ثحمٕق االَسبٌ رًُٛخ انفٓى انًؼشفٙ 2 9

 يحبضشح االػزشاف انذٔنٙ ٔاإللهًٛٙ رًُٛخ انفٓى انًؼشفٙ 2 11
انًُبلشخ فٙ انزحضٛش 

 انٕٛيٙ

 رًُٛخ انفٓى انًؼشفٙ 2 11
انًُظًبد غٛش انحكٕيٛخ ٔحمٕق 

 االَسبٌ
 ايزحبٌ اَٙ  يحبضشح

 أسئهخ ػبيخ ٔيُبلشخ يحبضشح الَسبٌ فٙ انًٕاصٛك انذٔنٛخحمٕق ا رًُٛخ انفٓى انًؼشفٙ 2 12

 يحبضشح االػالٌ انؼبنًٙ نحمٕق االَسبٌ رًُٛخ انفٓى انًؼشفٙ 2 13
انًُبلشخ فٙ انزحضٛش 

 انٕٛيٙ

 رًُٛخ انفٓى انًؼشفٙ 2 14
انؼٓذٍٚ انذٔنٍٛٛ انخبصٍٛ ثحمٕق 

 االَسبٌ
 أسئهخ ػبيخ ٔيُبلشخ يحبضشح

 أسئهخ ػبيخ ٔيُبلشخ يحبضشح انًٕاصٛك االلهًٛٛخ ٔانٕطُٛخ شفٙرًُٛخ انفٓى انًؼ 2 15

 رمٛٛى االيزحبٌ  يحبضشح  األٔلايزحبٌ انفصم  رًُٛخ انفٓى انًؼشفٙ 2 16

 أسئهخ ػبيخ ٔيُبلشخ يحبضشح حمٕق االَسبٌ انفشدٚخ ٔانجًبػٛخ رًُٛخ انفٓى انًؼشفٙ 2 17

 أسئهخ ػبيخ ٔيُبلشخ حبضشحي اجٛبل حمٕق االَسبٌ رًُٛخ انفٓى انًؼشفٙ 2 18

 رًُٛخ انفٓى انًؼشفٙ 2 19

جٛم ٔ  جٛم انحمٕق انًذَٛخ ٔانسٛبسٛخ

انحمٕق االلزصبدٚخ ٔاالجزًبػٛخ 

 ٔانضمبفٛخ

 أسئهخ ػبيخ ٔيُبلشخ يحبضشح

 رًُٛخ انفٓى انًؼشفٙ 2 21
جٛم انحمٕق انكَٕٛخ ) انحك فٙ انزًُٛخ 

 انحك انسهى ( \انحك فٙ ثٛئخ َظٛفخ  \
 حيحبضش

انًُبلشخ فٙ انزحضٛش 

 انٕٛيٙ

 رًُٛخ انفٓى انًؼشفٙ 2 21
يخبطش رٕاجّ جٛم حمٕق االَسبٌ 

 –انفسبد اإلداس٘  –انجذٚذح )اإلسْبة 
 ايزحبٌ اَٙ يحبضشح
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .11

 انكزت انًمشسح انًطهٕثخ -1

      
 الحىجذ

 الحىجذ انًشاجغ انشئٛسٛخ )انًصبدس( -2

انكزت ٔانًشاجغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب  -ا 

 )انًجالد انؼهًٛخ , ....(

كخاب هشخشن هي حالٍف أسخار الوادة وبعط األساحزة  -0

 (والحشٌاث العاهتحمىق االًساى ) فً االخخصاص

سٌاض عزٌز هادي , حمىق االًساى , كلٍت العلىم  -7

 .7112السٍاسٍت , جاهعت بغذاد ,

هحاظشاث هكخىبت هي عول هذسس الوادة باالسخٌاد  -3

 الى بعط الوصادس راث الصلت

انًشاجغ االنكزشَٔٛخ , يٕالغ  -ة

 االَزشَذ,.....
 الشبكت الذولٍت للوعلىهاث االًخشًج. -1

 

 انًهكٛخ انفكشٚخ( –االرجبس ثبنجشش 

 رًُٛخ انفٓى انًؼشفٙ 2 22
ضًبَبد حمٕق االَسبٌ انذسزٕسٚخ 

 ٔانمضبئٛخ ٔانسٛبسٛخ
 سئهخ ػبيخ ٔيُبلشخأ يحبضشح

 يحبضشح  حمٕق االَسبٌ ٔانذًٚمشاطٛخ رًُٛخ انفٓى انًؼشفٙ 2 23
انًُبلشخ فٙ انزحضٛش 

 انٕٛيٙ

 أسئهخ ػبيخ ٔيُبلشخ يحبضشح يفٕٓو انذًٚمشاطٛخ ٔانحشٚخ رًُٛخ انفٓى انًؼشفٙ 2 24

 رًُٛخ انفٓى انًؼشفٙ 2 25
خصبئص ٔيًٛضاد ٔربسٚخ 

 انذًٚمشاطٛخ
 اَٙايزحبٌ  يحبضشح

 يحبضشح انًجبششح انذًٚمشاطٛخ\إَاع انذًٚمشاطٛخ رًُٛخ انفٓى انًؼشفٙ 2 26
انًُبلشخ فٙ انزحضٛش 

 انٕٛيٙ

 أسئهخ ػبيخ ٔيُبلشخ يحبضشح انذًٚمشاطٛخ شجّ انًجبششح   رًُٛخ انفٓى انًؼشفٙ 2 27

 أسئهخ ػبيخ ٔيُبلشخ يحبضشح انذًٚمشاطٛخ انُٛبثٛخ رًُٛخ انفٓى انًؼشفٙ 2 28

 ايزحبٌ اَٙ يحبضشح ششٔط انُبخت –االَزخبثبد  رًُٛخ انفٓى انًؼشفٙ 2 29

 يُبلشخ اثحبس يحبضشح انُظبو االَزخبثٙ ٔاخزصبصبد انجشنًبٌ رًُٛخ انفٓى انًؼشفٙ 2  31

 يُبلشخ اثحبس يحبضشح انحشٚبد انؼبيخ  ٔإَٔاػٓب رًُٛخ انفٓى انًؼشفٙ 2 31

 رمٛٛى االيزحبٌ يحبضشح نضبَٙنفصم اايزحبٌ ا رًُٛخ انفٓى انًؼشفٙ 2 32


