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تنظيم العمل التشاااااااااااااامع ا مالتع اا حل المقتمل المت ا م   ح ااااااااااااااتق ا  
 .العصر مأح اثه

 

 المقتمل حن خالل العمل التع اا الهمدف مالمنظم.تنمية  .1

ة ا ميدعاساام  د ل اق ة التغير االجتمماا ا ى أساام  اإلسااهمف  ا  .2
 ه.بمحتيمجم  المقتمل محشكالت

 تبمدل الخبرا  حل حؤس م  المقتمل المت ا. .3

 احتيمجم تفعيل دمع القمحعة بمم تق حه حن خ حم  مخبرا  تتنمسب م  .4
 المقتمل.

حهااامعل القااا عل ا ى العمااال القماااماا متنمياااة عم  إك اااااااااااااااام  العاااملاااب  .5
 الم ؤملية متتم هم.

إظهمع االتقمهم  اإليقمبية ل ى الع بة المتع قة بأهمية المشااامع ة  ا  .6
 خ حة المقتمل متعميقهم.

 دحج ط بة القمحعة بملمقتمل المت ا ماستثممع طمقمتهم. .7
 

 ال قنة الثقمفية.م ؤمن الع بة، ماممدل ش، ال ح ا  األكمديمية ماإلداعية 
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 (.CS-59-01عقم )المت ا اإلطمع العمف ألنشعة خ حة المقتمل  .1

 (.CS-59-02عقم ) المت ا مقتملالخ حة لإجراءا  تن ي  نشمط  .2

 (.CS-59-03عقم ) المت امقتمل الخ حة لإجراءا  تعبي  خعة  .3

 (.CS-59-04عقم ) همتع ير م  المت ا تقييم خ حة المقتملإجراءا   .4

 (.CS-59-05) مقتمل المت ا عقمالخ حة لدعاسم  محشمعيل  إجراءا  .5

                     عقم إا اد دعاسم  محشمعيل تتع   بملمقتمل المت ا إجراءا  .6
(CS-59-06.) 

حتمبعة نتمئج ال عاسم  مالمشمعيل حتع قة بملمقتمل المت ا  إجراءا  .7
 (.CS-59-07عقم ) هممتقييم

 .*(SC-59-08عقم ) إجراءا  المبمدعا  المقتمعية .8
 .**(SC-59-09عقم ) إجراءا  المشمعيل الريمدية مالشر م  النمشئة .9
عقم  إجراءا  التص ل ا ى جمئزل أ ضل حبمدعل شبمبية لتنمية المقتمل .10

(10-59-SC)***. 

 
 (.F111) عقم استبمنة تقييم حتمضرل الحنهقية .1 

 (.F112عقم ) ستبمنة تقييم خ حة أم نشمط ل مقتمل المت اا .2

 (.F109عقم ) استبمنة تقييم معشة امل/ دمعل ت عيبية .3

 (.F207عقم ) مقتمل المت االخ حة ل حشرمع دعاسة/ط ب  نم ذج .4

 .*(F401حبمدعل عقم )نم ذج تنفيذ  .5

 .*(F433نم ذج تقييم حبمدعل عقم ) .6

 .**(F434عقم ) تق يم حشرمع عيمدي أم شر ة نمشئةنم ذج  .7

 .**(F435نم ذج العمل التقمعي عقم ) .8

 
 


