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 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 

 

 

 :ؽاصى بإعزار ريٌٝ خزَات املٓاطل ايتع١ًُٝٝ  

 

 َضنظ ايعٌُ املغ٢ُ ايٛظٝؿٞ اعِ املٛظـ

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ  باسح تطٜٛض إراصٟ  ٖٓارٟ داعِ رؽيت 

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ  صا٥ؼ ْعِ آي١ٝ  مجا١ْ َٗزٟ ايؾدص 

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ  ؾين ثإ بضاَر   سٓني ٜٛعـ ايضاؽز

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ  باسح أٍٚ  تطٜٛض إراصٟ داعِ ستُز ايغعٝز 

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ  باسح َبتزئ تطٜٛض إراصٟ  عبز اهلل خايز ايٓذزٟ 

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ  َؾضف َؾػٌ ساعٛب ؾاط١ُ عًٞ أؽهٓاْٞ 

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ  َٓغل إراصٟ َعاَالت  ؾضح ستُز عبز ايٖٛاب 

 

 :اإلؽضاف ايؿين 

 َزٜض إراص٠ ايتطٜٛض  ٚايت١ُٝٓ   -ؾٝصٌ ادتطًٝٞ   -

 (باإلْاب١ ) َضاقب ايتطٜٛض ٚايتٓعِٝ اإلراصٟ   -ٚا٥ٌ ايكالف   -
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 خزَات

َٓطك١ 

ايعاص١ُ 

 ايتع١ًُٝٝ

 

 

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                              

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     



 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                             

      

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                               

 َٓطك١ ايعاص١ُ ايتع١ًُٝٝ  :ّ ايؿ١٦ اؼ

 قغِ ايؾ٦ٕٛ ايٛظٝؿ١ٝ  / َضاقب١ املٛاصر ايبؾض١ٜ / إراص٠ ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايؿ١ٝٓ :اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 ْزب َٛظـ : اعِ ارتز١َ 

 :ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ 

 :االعتؿغاص ٚعا٥ٌ 

 : ايزاخًٞ             22456646:   ايتًؿٕٛ  

 22456650:ايؿانػ 

 :ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.capital-edu.com: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ؽضم :عاص١ُ           املٓطك١ : احملاؾع١ 

 145:ايؾاصع                              4:   ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠                    m2: ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 : املغتٓزات املطًٛب١  :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  ال ٜٛدز

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 منٛسز خاص بايٓزب 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

 ع٢ً سغب تهضاص ايطًب 

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 َزٜض عاّ 

 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 قغِ ايرتقٝات  ٚايعالٚات 

 

http://www.capital-edu.com/


 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                             

 َٓطك١ ايعاص١ُ ايتع١ًُٝٝ   :اعِ ايؿ١٦ 

 قغِ ايؾ٦ٕٛ ايٛظٝؿ١ٝ  / َضاقب١ املٛاصر ايبؾض١ٜ / إراص٠ ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايؿ١ٝٓ  :اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 نتب بزٍ ايؾاؽ١ :اعِ ارتز١َ 

 :ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ 

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ             22456646:   ايتًؿٕٛ  

 22456650:ايؿانػ 

 :ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.capital-edu.com: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ؽضم :عاص١ُ           املٓطك١ : احملاؾع١ 

 145:ايؾاصع                              4:   ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠                    m2: ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 : املغتٓزات املطًٛب١  :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 ؽٗار٠ ايضاتب 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  ال ٜٛدز

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

  بؾٗار٠ صاتب منٛسز خاص 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

 

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

 طٛاٍ ايغ١ٓ

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 َزٜض عاّ 

 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 قغِ ايرتقٝات  ٚايعالٚات 

 إراص٠ املٛاصر ايبؾض١ٜ 

 

http://www.capital-edu.com/


 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 َزٜض عاّ 

 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 قغِ ايرتقٝات  ٚايعالٚات 

 إراص٠ املٛاصر ايبؾض١ٜ 

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

    

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

  بإسٕ ايعٌُ منٛسز خاص 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  ال ٜٛدز

 

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 ؽٗار٠ رصاع١ٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 سطٛص صاسب ايعالق١ 

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ             22456646:   ايتًؿٕٛ  

 22456650:ايؿانػ 

 :ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.capital-edu.com: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ؽضم :عاص١ُ           املٓطك١ : احملاؾع١ 

 145:ايؾاصع                              4:   ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠                    m2: ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 إسٕ عٌُ يػري ايهٜٛتٝني :اعِ ارتز١َ 

 :ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ 

 َٓطك١ ايعاص١ُ ايتع١ًُٝٝ   :اعِ ايؿ١٦ 

 قغِ ايؾ٦ٕٛ ايٛظٝؿ١ٝ  / َضاقب١ املٛاصر ايبؾض١ٜ / إراص٠ ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايؿ١ٝٓ  :اعِ اإلراص٠ 

http://www.capital-edu.com/


 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                             

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓطك١ ايعاص١ُ ايتع١ًُٝٝ   :اعِ ايؿ١٦ 

 قغِ ايؾ٦ٕٛ ايٛظٝؿ١ٝ  / َضاقب١ املٛاصر ايبؾض١ٜ / إراص٠ ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايؿ١ٝٓ  :اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 (طًب تضقٞ )ٚظا٥ـ إؽضاؾ١ٝ :اعِ ارتز١َ 

 :ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ 

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ             22456646:   ايتًؿٕٛ  

 22456650:ايؿانػ 

 :ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.capital-edu.com: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ؽضم :عاص١ُ           املٓطك١ : احملاؾع١ 

 145:ايؾاصع                              4:   ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠                    m2: ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 تكزٜض املٛظـ 

 عٓٛات ارترب٠ 

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 تزصز ايٛظٝؿٞ 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  ال ٜٛدز

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

  بايٛظا٥ـ اإلؽضاؾ١ٝ  منٛسز خاص

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

    

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 َزٜض عاّ 

 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 قغِ ايرتقٝات  ٚايعالٚات 

 إراص٠ املٛاصر ايبؾض١ٜ 

 

http://www.capital-edu.com/


 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                             

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓطك١ ايعاص١ُ ايتع١ًُٝٝ   :اعِ ايؿ١٦ 

 قغِ ؽ٦ٕٛ ايطًب١   / َضاقب١ االَتشاْات ٚؽ٦ٕٛ ايطًب١ /١َٝ إراص٠ ايؾ٦ٕٛ ايتعًٞ:اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 طًب دت١ٓ خاص١ أثٓا٤ االختباصات َٔ ايصـ ارتاَػ إىل ايصـ اذتارٟ عؾض : اعِ ارتز١َ

 ختزّ مجٝع ايطًب١ بال اعتجٓا٤ يًشاالت ايطب١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ :ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ 

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ      22456659:  ايتًؿٕٛ  

 22456675:ايؿانػ 

 :ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.capital-edu.com: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ؽضم :عاص١ُ           املٓطك١ : احملاؾع١ 

 145:ايؾاصع                              4:   ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠                    m1: ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 سطٛص صاسب ايعالق١ 

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 تكاصٜض  طب١ٝ بايًػ١ ايعضب١ٝ  

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  ال ٜٛدز

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

  بايًذ١ٓ ارتاص١ منٛسز خاص 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

    

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 

  ٌُ(:خاصد١ٝ ) ادت١ٗ اعِ َضنظ ع 

 َزاصؼ 
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 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                             

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓطك١ ايعاص١ُ ايتع١ًُٝٝ   :اعِ ايؿ١٦ 

 قغِ ؽ٦ٕٛ ايطًب١   / َضاقب١ االَتشاْات ٚؽ٦ٕٛ ايطًب١ /إراص٠ ايؾ٦ٕٛ ايتع١ًُٝٝ  :اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

غٝاب بعشص ٚغٝاب ايطًب١ نُضاؾل َضٜض َع تكزِٜ ايتكاصٜض ْٚغد١ َٔ ملٔ ُٜٗ٘ األَض َٔ :اعِ ارتز١َ 

 إراص٠ ايعالز بارتاصز 

 خز١َ ٜتِ ؾٝٗا شتاطب١ املزاصؼ اذته١َٝٛ يٝتِ ؾٝٗا استغاب َز٠ ايػٝاب ايطايب بعشص :ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ 

 : ٚعا٥ٌ االعتؿغاص

 : ايزاخًٞ                             22456659:   ايتًؿٕٛ  

 22456675:ايؿانػ 

 :ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.capital-edu.com: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ؽضم :عاص١ُ           املٓطك١ : احملاؾع١ 

 145:ايؾاصع                              4  : ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠                    m1: ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

نتاب ملٔ ُٜٗ٘ األَض َٔ ٚطاص٠ ايصش١ أٚ أٟ د١ٗ َكٝز٠ 

 يف رٚي١ ايهٜٛت 

 جيب إٔ ٜهٕٛ ايطايب يف َزاصؼ سه١َٝٛ 

 ٜغاؾض ع٢ً ْؿك١ ادت١ٗ املبعح يًعالز 

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 تكضٜض طيب 

 ملٔ ُٜٗ٘ األَض  

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  ال ٜٛدز

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

  ايػٝاب منٛسز 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

    

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 َزصع١ 

 

http://www.capital-edu.com/


 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                             

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓطك١ ايعاص١ُ ايتع١ًُٝٝ   :اعِ ايؿ١٦ 

 قغِ ؽ٦ٕٛ ايطًب١   / َضاقب١ االَتشاْات ٚؽ٦ٕٛ ايطًب١ /إراص٠ ايؾ٦ٕٛ ايتع١ًُٝٝ  :اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

  تغذٌٝ َضس١ً صٜاض األطؿاٍ :اعِ ارتز١َ 

 نٜٛيت أٚ أبٓا٤ ايهٜٛتٝات ايطايب ٜتِ َٔ خالهلا تغذٌٝ طًب١ ملضس١ً صٜاض األطؿاٍ بؾضط :ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ 

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ                          22456659:        ايتًؿٕٛ  

 22456675:ايؿانػ 

 :ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.capital-edu.com: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ؽضم :عاص١ُ           املٓطك١ : احملاؾع١ 

 145:ايؾاصع                              4:   ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠                    m1: ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 سطٛص صاسب ايعالق١ أٚ َٔ َع٘ اذتطا١ْ 

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 ايبطاق١ املز١ْٝ + ادتٓغ١ٝ األص١ًٝ يألب 

 ؽٗار٠ َٝالر األص١ًٝ يًطايب 

 صٛص ؽدص١ٝ  4

 ايبطاق١ املز١ْٝ       ايبطاق١ ايصش١ٝ 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  ال ٜٛدز

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

  بايتغذٌٝ   منٛسز خاص

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

    

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 قغِ  ايتدطٝط ٚاملعًَٛات 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 

http://www.capital-edu.com/


 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                             

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓطك١ ايعاص١ُ ايتع١ًُٝٝ   :اعِ ايؿ١٦ 

 قغِ ؽ٦ٕٛ ايطًب١   / َضاقب١ االَتشاْات ٚؽ٦ٕٛ ايطًب١ /إراص٠ ايؾ٦ٕٛ ايتع١ًُٝٝ  :اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

  تغذٌٝ َضس١ً االبتزا١ٝ٥ :اعِ ارتز١َ 

 ٜتِ تغذٌٝ ؾٝٗا طايب املضس١ً االبتزا١ٝ٥ َٔ ايضٚض١ اذته١َٝٛ أٚ َٔ ايضٚض١ ارتاص١ سغب ؽضٚط ايٓعِ :ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ 

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ                                22456659:       ايتًؿٕٛ  

 22456675:ايؿانػ 

 :ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.capital-edu.com: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ؽضم :عاص١ُ           املٓطك١ : احملاؾع١ 

 145:ايؾاصع                              4:   ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠                    m1: ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 سطٛص صاسب ايعالق١ أٚ َٔ َع٘ اذتطا١ْ 

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 بطاق١ املز١ْٝ 

 آخض ؽٗار٠ رصاع١ٝ  

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  ال ٜٛدز

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

  بايتغذٌٝ  منٛسز خاص 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

    

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 قغِ يتدطٝط ٚاملعًَٛات 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 

http://www.capital-edu.com/


 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                             

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓطك١ ايعاص١ُ ايتع١ًُٝٝ   :اعِ ايؿ١٦ 

 قغِ ؽ٦ٕٛ ايطًب١   / َضاقب١ االَتشاْات ٚؽ٦ٕٛ ايطًب١ /إراص٠ ايؾ٦ٕٛ ايتع١ًُٝٝ  :اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 ايٓكٌ َٔ املزاصؼ اذته١َٝٛ إىل املزاصؼ ارتاص ست٢ ايصـ ايتاعع ؾكط :اعِ ارتز١َ 

 ْكٌ ايطايب َٔ َزاصؼ اذته١َٛ إىل خاص ؽضط سطٛص ٚيٞ األَض :ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ 

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ                                 22456659: ايتًؿٕٛ  

 22456675:ايؿانػ 

 :ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.capital-edu.com: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ؽضم :عاص١ُ           املٓطك١ : احملاؾع١ 

 145:ايؾاصع                              4:   ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠                    m1: ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 سطٛص صاسب ايعالق١ أٚ َٔ َع٘ اذتطا١ْ 

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 بطاق١ املز١ْٝ 

 آخض ؽٗار٠ رصاع١ٝ  

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  ال ٜٛدز

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

  بايٓكٌ  منٛسز خاص 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

    

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 قغِ ايتدطٝط ٚاملعًَٛات 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 

http://www.capital-edu.com/


 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                             

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓطك١ ايعاص١ُ ايتع١ًُٝٝ   :اعِ ايؿ١٦ 

 قغِ ؽ٦ٕٛ ايطًب١   / َضاقب١ االَتشاْات ٚؽ٦ٕٛ ايطًب١ /إراص٠ ايؾ٦ٕٛ ايتع١ًُٝٝ  :اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 طًب ؽٗار٠ ملٔ ُٜٗ٘ األَض : اعِ ارتز١َ

 خز١َ ٜتِ ؾٝٗا اعتدضاز ؽٗار٠ ملٔ ُٜٗ٘ األَض سغب ادت١ٗ املكزّ هلا ٚؾل ايؾضٚط :ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ 

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ                      22456659 :ايتًؿٕٛ  

 22456675:ايؿانػ 

 :ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.capital-edu.com: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ؽضم :عاص١ُ           املٓطك١ : احملاؾع١ 

 145:ايؾاصع                              4:   ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠                    m1: ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 سطٛص صاسب ايعالق١ 

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 بطاق١ املز١ْٝ  

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 منٛسز خاص 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

    

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 املٓطك١ ايتع١ًُٝٝ 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 

http://www.capital-edu.com/


 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                             

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                             

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 َٓطك١ ايعاص١ُ ايتع١ًُٝٝ   :اعِ ايؿ١٦ 

 قغِ ؽ٦ٕٛ ايطًب١   / َضاقب١ االَتشاْات ٚؽ٦ٕٛ ايطًب١ /إراص٠ ايؾ٦ٕٛ ايتع١ًُٝٝ  :اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

  بٝاْات ايكٝز :اعِ ارتز١َ 

  ١ٜؽٗار٠ إىل َٔ ُٜٗ٘ األَض تؿٝز بإٔ ايطايب َكٝز يف ايصـ ايزصاعٞ مبزصع١ تابع١ يٛطاص٠ ايرتب:ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ 

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ               22456659:  ايتًؿٕٛ  

 22456675:ايؿانػ 

 :اإليهرتْٚٞ ايربٜز 

 www.capital-edu.com: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ؽضم :عاص١ُ           املٓطك١ : احملاؾع١ 

 145:ايؾاصع                              4:   ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠                    m1: ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 سطٛص صاسب ايعالق١ 

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 ايبطاق١ املز١ْٝ  

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  ْصـ رٜٓاص 

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 منٛسز خاص 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

    

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 املزصع١ / َٓطك١ ايتع١ًُٝٝ 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 

http://www.capital-edu.com/


 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                           

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓطك١ ايعاص١ُ ايتع١ًُٝٝ   :اعِ ايؿ١٦ 

 قغِ ؽ٦ٕٛ ايطًب١   / َضاقب١ االَتشاْات ٚؽ٦ٕٛ ايطًب١ /إراص٠ ايؾ٦ٕٛ ايتع١ًُٝٝ  :اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

  تضى ايزصاع١ :اعِ ارتز١َ 

 تضى ايتًُٝش ايزصاع١ ٚ ؽطب٘ َٔ ايغذالت املزصع١ٝ :ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ 

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ            22456659 :ايتًؿٕٛ  

 22456675:ايؿانػ 

 :ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.capital-edu.com: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ؽضم :عاص١ُ           املٓطك١ : احملاؾع١ 

 145:ايؾاصع                              4:   ايكطع١ 

 : ر٠ ْٛع ايٛح                   m1: ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 سطٛص صاسب ايعالق١ 

 :املغتٓزات املطًٛب١ 

 ايبطاق١ املز١ْٝ  -

 اعتدضاز منٛسز َٔ ايغذٌ املزصعٞ -

إصعاٍ إْشاصات غٝاب ٚأخش َٛاؾك١ بايؾطب َٔ  -

 املٓطك١ ايتع١ًُٝٝ 

-   

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  ؾًػ  500

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 منٛسز إخطاص تضى ايزصاع١ يًُٓطك١ ايتع١ًُٝٝ 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

5    

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 إسا نإ ايرتى دزٜز ٜغتػضم رقٝك١ 

 ٜغتػضم عاع١  قزمي١إسا ايرتى يغٓٛات 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 ؽؤٕٚ ايطًب١ 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 

http://www.capital-edu.com/


 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                             

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓطك١ ايعاص١ُ ايتع١ًُٝٝ   :اعِ ايؿ١٦ 

 قغِ ؽ٦ٕٛ ايطًب١   / َضاقب١ االَتشاْات ٚؽ٦ٕٛ ايطًب١ /إراص٠ ايؾ٦ٕٛ ايتع١ًُٝٝ  :اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

  تغًغٌ رصاعٞ :اعِ ارتز١َ 

 بٝإ ساي١ ايطايب َٔ ايصـ األٍٚ إىل ايصـ ايجاْٞ عؾض :ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ 

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ                                 22456659:   ايتًؿٕٛ  

 22456675:ايؿانػ 

 :ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.capital-edu.com: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ؽضم :عاص١ُ           املٓطك١ : احملاؾع١ 

 145:ايؾاصع                              4:   ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠                    m1: ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 سطٛص صاسب ايعالق١ 

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 بطاق١ املز١ْٝ  

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  ال ٜٛدز

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 منٛسز خاص 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

    

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 املٓطك١ ايتع١ًُٝٝ 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 

http://www.capital-edu.com/


 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                             

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓطك١ ايعاص١ُ ايتع١ًُٝٝ   :اعِ ايؿ١٦ 

 قغِ ؽ٦ٕٛ ايطًب١   / قب١ االَتشاْات ٚؽ٦ٕٛ ايطًب١ َضا/إراص٠ ايؾ٦ٕٛ ايتع١ًُٝٝ  :اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

  سغٔ عري عًٛى خضجيني ايجا١ْٜٛ :ارتز١َ اعِ 

  تتٝح ٖشٙ ارتز١َ يًطايب إَها١ْٝ اعتدضاز ؽٗار٠ رصاع١ٝ بايزصدات اييت سصٌ عًٝٗا:ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ 

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ                                22456659:   ايتًؿٕٛ  

 22456675:ايؿانػ 

 :ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.capital-edu.com: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ؽضم :عاص١ُ           املٓطك١ : احملاؾع١ 

 145:ايؾاصع                              4:   ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠                    m1: ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 إٔ ٜهٕٛ ايطايب سزٜح ايتدضز 

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 آخض ؽٗار٠ رصاع١ٝ أٚ آخض عٓ٘ رصاع١ٝ 

 صٛص٠ دٛاط عؿض يف ساي١ طًب ايؾٗار٠ بايًػ١ اإلصتًٝظ١ٜ 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  رٜٓاص 

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 منٛسز خاص 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

    

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 املزصع١ 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 

http://www.capital-edu.com/


 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                             

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓطك١ ايعاص١ُ ايتع١ًُٝٝ   :اعِ ايؿ١٦ 

 قغِ ايتدطٝط ٚاملعًَٛات    :اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 ْكٌ ايطًب١ : اعِ ارتز١َ

  ْكٌ ايطايب َٔ َزاصٟ سه١َٝٛ إىل خاص أٚ َٔ خاص إىل سه١َٝٛ أٚ َٔ سه١َٝٛ إىل سه١َٝٛ ؽضط سطٛص ٚيٞ األَض:ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ 

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ      22454518:ايتًؿٕٛ  

 22454518:ايؿانػ 

 :ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.capital-edu.com: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ؽضم :عاص١ُ           املٓطك١ : احملاؾع١ 

 145:ايؾاصع                              4:   ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠                    12: ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

أٚ َٔ َع٘ اذتطا١ْ يف ( ٚيٞ األَض ) سطٛص صاسب ايعالق١  

 ساي١ ايطالم 

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 ايبطاق١ املز١ْٝ األص١ًٝ يًطايب ٚٚيٞ أَض ٚصٛص عٓٗا 

 آخض ؽٗار٠ رصاع١ٝ  يًطايب 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  ال ٜٛدز

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 بٓكٌ منٛسز خاص 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

  َٜٛني  

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 َٜٛٞ ست٢ ْٗا١ٜ ايتغذٌٝ 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 قغِ ايتدطٝط + ؽؤٕٚ ايطًب١ 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 
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 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                             

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 َٓطك١ ايعاص١ُ ايتع١ًُٝٝ   :اعِ ايؿ١٦ 

 قغِ ايتدطٝط ٚاملعًَٛات    :اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 تغٌٗٝ ١َُٗ طايب يزخٍٛ َزصع١  :اعِ ارتز١َ 

 :ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ 

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ      22454518:ايتًؿٕٛ  

 22454518:ايؿانػ 

 :ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.capital-edu.com: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ؽضم :عاص١ُ           املٓطك١ : احملاؾع١ 

 145:ايؾاصع                              4:   ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠                    12: ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 سطٛص صاسب ايعالق١  

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 نتاب َٔ ادتاَع١  

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  ال ٜٛدز

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 بتغٌٗٝ ١َُٗ منٛسز خاص 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

  َٜٛني  

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

  5  

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 ايتدطٝط ٚاملزٜض عاّ ٚايؾؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 إراص٠ ايبشٛخ ايرتب١ٜٛ 
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 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                             

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 َٓطك١ ايعاص١ُ ايتع١ًُٝٝ   :اعِ ايؿ١٦ 

 ايؾؤٕٚ اإلراص١ٜ    / قغِ ايؾؤٕٚ ايٛظٝؿ١ٝ  :اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 تػٝري َغ٢ُ   :اعِ ارتز١َ 

 :ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ 

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ      22454518:ايتًؿٕٛ  

 22454518:ايؿانػ 

 :ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.capital-edu.com: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ؽضم :عاص١ُ           املٓطك١ : احملاؾع١ 

 145:ايؾاصع                              4:   ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠                    12: ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 : املغتٓزات املطًٛب١  :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 ؽٗار٠ ايتزصز ايٛظٝؿٞ 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  ال ٜٛدز

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 منٛسز خاص بتػٝري املغ٢ُ 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

    

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )عٌُ ادت١ٗ اعِ َضنظ 

 َزٜض عاّ 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 قغِ ايرتقٝات ٚايعالٚات 

 

http://www.capital-edu.com/


 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                             

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 َٓطك١ ايعاص١ُ ايتع١ًُٝٝ   :اعِ ايؿ١٦ 

 ايؾؤٕٚ اإلراص١ٜ    / قغِ ايؾؤٕٚ ايٛظٝؿ١ٝ  :اعِ اإلراص٠ 

  

صَظ 

 ارتز١َ

 تضؾٝع ايٛظٝؿٞ   :اعِ ارتز١َ 

 :ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ 

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ      22454518:ايتًؿٕٛ  

 22454518:ايؿانػ 

 :ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.capital-edu.com: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ؽضم :عاص١ُ           املٓطك١ : احملاؾع١ 

 145:ايؾاصع                              4:   ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠                    12: ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 أٜاّ عٌُ ؾع١ًٝ 

 ايتكزٜض ايشٟ حيصٌ عًٝ٘ املٛظـ 

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 بطاق١ املز١ْٝ + ؽٗار٠ ايتزصز ايضاتب + ؽٗار٠ ايضاتب 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  ال ٜٛدز

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 منٛسز خاص بايرتؾٝع ايٛظٝؿٞ 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

    

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 َزٜض عاّ 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 قغِ ايرتقٝات ٚايعالٚات 

 

http://www.capital-edu.com/


 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 

 

 خزَات

 َٓطك١ 

 سٛيٞ

 ايتع١ًُٝٝ 

 

 

 

 



 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                  

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :                   اعِ ٚاعتُار املغ٦ٍٛ:ايتاصٜذ                                   :                                                                            اعِ ٚاعتُار املغ٦ٍٛ       

 َٓطك١ سٛيٞ ايتع١ًُٝٝ :اعِ ايؿ١٦ 

 قغِ ايتدطٝط ٚاملعًَٛات : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 منٛسز طًب تكزِٜ ال َاْع،، : اعِ ارتز١َ 

 . َتابع١ طًب ْكٌ ايطًب١ بني املزاصؼ اذته١َٝٛ: ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ 
  

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ       25650355:      ايتًؿٕٛ  

 :ايؿانػ 

 : ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

املٛقع االيهرتْٚٞ ملٓطك١ سٛيٞ : املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 (َضؾل باصنٛر ) ايتع١ًُٝٝ 

 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايغامل١ٝ : سٛيٞ       املٓطك١ : احملاؾع١ 

 املػري٠ بٔ ؽعب١ :ايؾاصع                   10:     ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠            13:         ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 َٓطك١ سٛيٞ ايتع١ًُٝٝ : صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 .سطٛص ٚيٞ األَض ؽدصٝا  -

  : املغتٓزات املطًٛب١ 

ايبطاق١ املز١ْٝ األص١ًٝ يٛيٞ األَض ٚايطايب ٚصٛص  -

  .عِٓٗ 

 . ايبطاق١ األ١َٝٓ يػري ستزرٟ ادتٓغ١ٝ األص١ًٝ  -

 .آخض ؽٗار٠ رصاع١ٝ يًطايب  -

 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

  .طًب ال َاْع يًٓكٌ  منٛسز -

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١
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 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 .قغِ ايتدطٝط ٚاملعًَٛات  -

 . املزاصؼ  -

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 



 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 

          

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                  

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓطك١ سٛيٞ ايتع١ًُٝٝ :اعِ ايؿ١٦ 

 . إراص٠ ايؾؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 .  ايٓكٌ َٔ املزاصؼ اذته١َٝٛ إىل املزاصؼ ارتاص١: اعِ ارتز١َ 

 . ْكٌ ايطايب بني َزصعتني : ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ 
  

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ                                 25650355:          ايتًؿٕٛ  

 :ايؿانػ 

 : ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

َٛقع االيهرتْٚٞ ملٓطك١ سٛيٞ : املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 ايتع١ًُٝٝ 

 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايغامل١ٝ : سٛيٞ       املٓطك١ : احملاؾع١ 

 املػري٠ بٔ ؽعب١ :ايؾاصع                   10:     ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                  ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 َٓطك١ سٛيٞ ايتع١ًُٝٝ : صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 .  سطٛص ٚيٞ األَض  -

 . . ٜغتدضز ايُٓٛسز َٔ املزصع١ اذته١َٝٛ -

 .ٜتِ ايتصزٜل عًٝ٘ َٔ املٓطك١ ايتع١ًُٝٝ  -

 :املغتٓزات املطًٛب١ 

 .  األب+ ايبطاقات  املز١ْٝ يًطايب  -

 دٓغ١ٝ األب  ايهٜٛيت . ؽٗار٠ َٝالر ايطايب  -

 . غري  ايهٜٛيت دٛاط ايغؿض ٍ -

   .ملٔ ُٜٗ٘ األَض  يػري ايهٜٛيت  -
--- 

-  

-  

 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

  .ؽٗار٠ اْتكاٍ بني َزصعتني تغتدضز َٔ املزصع١  -

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

    رقٝك١ 20

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 



 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 

 

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                     

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓطك١ سٛيٞ ايتع١ًُٝٝ :اعِ ايؿ١٦ 

 . إراص٠ ايؾؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 .   اْتكاٍ خاصز ايبالر : اعِ ارتز١َ 

 .  تضى ايزصاع١ راخٌ ايزٚي١ : ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ 
  

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ                 25650355:     ايتًؿٕٛ  

 :ايؿانػ 

 : ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

َٛقع االيهرتْٚٞ ملٓطك١ سٛيٞ : املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 ايتع١ًُٝٝ 

 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايغامل١ٝ : سٛيٞ       املٓطك١ : احملاؾع١ 

 املػري٠ بٔ ؽعب١ :ايؾاصع                   10:     ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                  ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 َٓطك١ سٛيٞ ايتع١ًُٝٝ : صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

سطٛص ٚيٞ األَض  أٚ  ملٔ يزٜ٘ تٛنٌٝ خاص  -

ٜٓٛب عٓ٘ يًُٓطك١ ايتع١ًُٝٝ  خالٍ ايعط١ً 

 .املزصع١ٝ 

 

 :املغتٓزات املطًٛب١ 

 .  األب+ ايبطاقات  املز١ْٝ يًطايب  -

 . آخض ؽٗار٠ رصاع١ٝ سصٌ عًٝٗا ايطايب  -

 .يًطايب ايهٜٛيت املًظّ  تعٗز ع٢ً ٚيٞ األَض -

 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 . ؽٗار٠ اْتكاٍ خاصز ايبالر  -

  ايتعٗز -

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

    رقٝك١ 30

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 املزصع١ -قغِ ؽ٦ٕٛ ايطًب١ 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 



 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                     

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓطك١ سٛيٞ ايتع١ًُٝٝ :اعِ ايؿ١٦ 

 . إراص٠ ايؾؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 .   ؽٗار٠ ملٔ ُٜٗ٘ األَض : اعِ ارتز١َ 

 .  تغًغٌ رصاعٞ : ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ 
  

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ                            25650355:               ايتًؿٕٛ  

 :ايؿانػ 

 : ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

َٛقع االيهرتْٚٞ ملٓطك١ سٛيٞ : املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 ايتع١ًُٝٝ 

 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايغامل١ٝ : سٛيٞ       املٓطك١ : احملاؾع١ 

 املػري٠ بٔ ؽعب١ :ايؾاصع                   10:     ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                  ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 َٓطك١ سٛيٞ ايتع١ًُٝٝ : صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

باإلضاؾ١ آخض َضس١ً رصاع١ٝ ٚصٌ إيٝٗا ايطايب  -

 .إىل املضاسٌ ايغابك١ 

 

 :املغتٓزات املطًٛب١ 

 .  األب+ ايبطاقات  املز١ْٝ يًطايب  -

 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١
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 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 . ؽٗار٠ ملٔ ُٜٗ٘ األَض  -

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

    رقٝك١ 30

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( : راخ١ًٝ)اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 .َضاقب١ االَتشاْات ؽ٦ٕٛ ايطًب١ -

 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 



 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                   

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓطك١ سٛيٞ ايتع١ًُٝٝ :اعِ ايؿ١٦ 

 . إراص٠ ايؾؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 .   بٝاْات املدايؿني ألسهاّ قإْٛ ايتعًِٝ اإليظاَٞ : اعِ ارتز١َ 

 .  شتايؿ١ ايطًب١ املتػٝبني يكإْٛ ايتعًِٝ اإليظاَٞ : ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ 
  

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ                                       25650355:    ايتًؿٕٛ  

 :ايؿانػ 

 : ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

َٛقع االيهرتْٚٞ ملٓطك١ سٛيٞ : املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 ايتع١ًُٝٝ 

 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايغامل١ٝ : سٛيٞ       املٓطك١ : احملاؾع١ 

 املػري٠ بٔ ؽعب١ :ايؾاصع                   10:     ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                  ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 َٓطك١ سٛيٞ ايتع١ًُٝٝ : صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

إٔ ٜهٕٛ ايطايب نٜٛيت ٚ ًَظّ يًُضس١ً  -

 .االبتزا١ٝ٥ 

 

 :املغتٓزات املطًٛب١ 

قإْٛ ايتعًِٝ  ملدايؿني ألسهاّ 125منٛسز  -

  .اإليظاَٞ 

   .غٝاب ايطايب   إْشاصات -

 .ٚاألب  َضؾل املغتٓزات ايضمس١ٝ يًطايب -

-  

 
 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 . ٜغتدضز َٔ املزصع١ نتاب ملهتب ايتٓغٝل  -

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

    رقٝك١ 20

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 



 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 

 

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                  

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓطك١ سٛيٞ ايتع١ًُٝ :اعِ ايؿ١٦ 

 . إراص٠ ايؾؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 .   إعار٠ قٝز : اعِ ارتز١َ 

 .  إعار٠ قٝز تًُٝش تاصى ايزصاع١ : ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ 
  

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ                           25650355:       ايتًؿٕٛ  

 :ايؿانػ 

 : ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

َٛقع االيهرتْٚٞ ملٓطك١ سٛيٞ : املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 ايتع١ًُٝٝ 

 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايغامل١ٝ : سٛيٞ       املٓطك١ : احملاؾع١ 

 املػري٠ بٔ ؽعب١ :ايؾاصع                   10:     ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                  ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 َٓطك١ سٛيٞ ايتع١ًُٝٝ : صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

سطٛص ٚيٞ األَض  أَٚٔ يزٜ٘ تٛنٌٝ خاص ٜٓٛب  -

 ( .ايرتب١ٝ ) عٓ٘ 

 

 :املغتٓزات املطًٛب١ 

 . آخض ؽٗار٠ رصاع١ٝ يًطايب  -

 . األب + ايبطاقات املز١ْٝ يًطايب  -

 . ؽٗار٠ َٝالر ايطايب  -

 .دٛاطات ايغؿض يػري ايهٜٛتٝني  -

 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 . اعتُاص٠ إعار٠ قٝز  -

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

    رقٝك١ 30

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 املزصع١ -

  (:خاصد١ٝ ) عٌُ ادت١ٗ اعِ َضنظ 

 



 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 

 

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                  

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓطك١ سٛيٞ ايتع١ًُٝٝ :اعِ ايؿ١٦ 

 . إراص٠ ايؾؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 .   ؽٗار٠ ملٔ ُٜٗ٘ األَض : اعِ ارتز١َ 

 .  تضى تًُٝش يًزصاع١ : ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ 
  

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ                 25650355:     ايتًؿٕٛ  

 :ايؿانػ 

 : ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

َٛقع االيهرتْٚٞ ملٓطك١ سٛيٞ : املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 ايتع١ًُٝٝ 

 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايغامل١ٝ : سٛيٞ       املٓطك١ : احملاؾع١ 

 املػري٠ بٔ ؽعب١ :ايؾاصع                   10:     ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                  ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 َٓطك١ سٛيٞ ايتع١ًُٝٝ : صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 .يًطايب ايهٜٛيت جتاٚط عٔ اإليظاّ  -

 . ايػٝاب املغتُض يًطايب ايػري نٜٛيت  -

 .ايطايب احملٍٛ يًزصاع١ املغا١ٝ٥  -

 .ايطايب احملٍٛ ملعٗز ايتزصٜب املٗين  -

 

 :املغتٓزات املطًٛب١ 

 . األب + ايبطاقات املز١ْٝ يًطايب  -

 .آخض ؽٗار٠ رصاع١ٝ  -

 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  ْصـ رٜٓاص

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 . ؽٗار٠ ملٔ ُٜٗ٘ األَض  -

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

    رقٝك١ 15

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 



 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 

 

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                  

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓطك١ سٛيٞ ايتع١ًُٝٝ :اعِ ايؿ١٦ 

 . إراص٠ ايؾؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 .   منٛسز ايؿشص ايطيب + طًب االيتشام : اعِ ارتز١َ 

 .  تغذٌٝ ايطًب١ : ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ 
  

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ                                      25650355:     ايتًؿٕٛ  

 :ايؿانػ 

 : ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

َٛقع االيهرتْٚٞ ملٓطك١ سٛيٞ : املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 ايتع١ًُٝٝ 

 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايغامل١ٝ : سٛيٞ       املٓطك١ : احملاؾع١ 

 املػري٠ بٔ ؽعب١ :ايؾاصع                   10:     ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                  ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 َٓطك١ سٛيٞ ايتع١ًُٝٝ : صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

جيب سطٛص ٚيٞ األَض أٚ َٔ  يزٜ٘ تٛنٌٝ خاص  -

 .بايرتب١ٝ ملٔ ٜٓٛب عٓ٘ 

 

 :املغتٓزات املطًٛب١ 

 .ايبطاقات املز١ْٝ يألب ٚايطايب  -

 . ؽٗار٠ َٝالر ايطايب  -

 نٜٛيت / دٓغ١ٝ األب  -

   يػري ايهٜٛيت / دٛاطات  ايغؿض  -

 ؽٗار٠ ملٔ ُٜٗ٘ األَض  يػري ايهٜٛيت  -

 صٛص ؽدص١ٝ يًطايب  -

 

 
-  

 ؽٗار٠ ملٔ ُٜٗ٘ األَض يػري ايهٜٛيت  -

-  

-  

 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  ال تٛدز صعّٛ

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 َضؾل ايُٓٛسز –. طًب ايتشام تًُٝش باملزصع١   -

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

    رقٝك١ 30

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 املزصع١  -

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 



 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 

 

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                    

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓطك١ سٛيٞ ايتع١ًُٝٝ :اعِ ايؿ١٦ 

 . إراص٠ ايؾؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 .   ؽٗار٠ ملٔ ُٜٗ٘ األَض : اعِ ارتز١َ 

 .  اعتُضاص تًُٝش يف  يًزصاع١ : ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ 
  

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ                                     25650355:      ايتًؿٕٛ  

 :ايؿانػ 

 : ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

َٛقع االيهرتْٚٞ ملٓطك١ سٛيٞ : املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 ايتع١ًُٝٝ 

 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايغامل١ٝ : سٛيٞ       املٓطك١ : احملاؾع١ 

 املػري٠ بٔ ؽعب١ :ايؾاصع                   10:     ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                  ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 َٓطك١ سٛيٞ ايتع١ًُٝٝ : صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

األَض أٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘ خالٍ ايعط١ً سطٛص ٚيٞ  -

 .املزصع١ٝ 

 

 :املغتٓزات املطًٛب١ 

 . األب + ايبطاقات املز١ْٝ يًطايب  -

 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  ْصـ رٜٓاص

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 . ؽٗار٠ ملٔ ُٜٗ٘ األَض  -

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

    رقٝك١ 20

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 قغِ ؽ٦ٕٛ ايطًب١ -

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 



 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 

 

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                    

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓطك١ سٛيٞ ايتع١ًُٝٝ :اعِ ايؿ١٦ 

 . إراص٠ ايؾؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 .   ايٓكٌ َٔ املزاصؼ ارتاص١ إىل املزاصؼ اذته١َٝٛ : اعِ ارتز١َ 

 .  ْكٌ ايطايب بني َزصعتني : ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ 
  

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ                                   25650355:        ايتًؿٕٛ  

 :ايؿانػ 

 : ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

َٛقع االيهرتْٚٞ ملٓطك١ سٛيٞ : املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 ايتع١ًُٝٝ 

 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايغامل١ٝ : سٛيٞ       املٓطك١ : احملاؾع١ 

 املػري٠ بٔ ؽعب١ :ايؾاصع                   10:     ايكطع١ 

 : يٛسز٠ ْٛع ا:                  ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 َٓطك١ سٛيٞ ايتع١ًُٝٝ : صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 سطٛص ٚيٞ األَض  -

ٜغتدضز ايُٓٛسز َٔ املزصع١ ارتاص١ ٚ ٜهٕٛ   -

 َصزم َٔ ايتعًِٝ ارتاص 

 ٜتِ ايتصزٜل عًٝ٘ َٔ املٓطك١ ايتع١ًُٝٝ -

 

 :املغتٓزات املطًٛب١ 

  . األب + ايبطاقات املز١ْٝ يًطايب  -

 ؽٗار٠ َٝالر ايطايب  -

 ايهٜٛيت  / دٓغ١ٝ األب  -

 غري نٜٛيت / دٛاط ايغؿض  -

يػري نٜٛيت ، إسطاص آخض ؽٗار٠ رصاع١ٝ إٕ / ملٔ ُٜٗ٘ األَض  -

 ٚدزت

 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  ْصـ رٜٓاص

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 ؽٗار٠ اْتكاٍ بني َزصعتني تغتدضز َٔ املزصع١  -

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

    رقٝك١ 20

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 قغِ ؽ٦ٕٛ ايطًب١  -

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 



 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 

 

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                 

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓطك١ سٛيٞ ايتع١ًُٝٝ :اعِ ايؿ١٦ 

 . إراص٠ ايؾؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 .   َعاري١ رصدات طايب َٔ َزاصؼ املكضصات : اعِ ارتز١َ 

 .  َعاري١ َٛار املكضصات مبٛار ايٓعاّ املٛسز : ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ 
  

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ                                     25650355:      ايتًؿٕٛ  

 :ايؿانػ 

 : ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

َٛقع االيهرتْٚٞ ملٓطك١ سٛيٞ : املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 ايتع١ًُٝٝ 

 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايغامل١ٝ : سٛيٞ       املٓطك١ : احملاؾع١ 

 املػري٠ بٔ ؽعب١ :ايؾاصع                   10:     ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                  ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 َٓطك١ سٛيٞ ايتع١ًُٝٝ : صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

بايتشٌٜٛ َٔ ْعاّ املكضصات إىل  ايطًب١ ايضاغبني -

 ايٓعاّ املٛسز

 

 :املغتٓزات املطًٛب١ 

ايؾٗارات ايزصاع١ٝ اييت سصٌ عًٝٗا ايطايب خالٍ  -

عٓٛات رصاعت٘ يف ْعاّ املكضصات ٚ استغاب املٛار 

 ايزصاع١ٝ اجملتاط٠

 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  ال ٜٛدز

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 . اعتُاص٠ َعاري١ طايب َٔ َزاصؼ املكضصات  -

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

    رقٝك١ 30

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 املزصع١ -

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 



 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

                                                                                                                      

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                  

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓطك١ سٛيٞ ايتع١ًُٝٝ :اعِ ايؿ١٦ 

 . إراص٠ ايؾؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 .   اختباص َغت٣ٛ : اعِ ارتز١َ 

 .  حتزٜز اختباص َغت٣ٛ يطًب١ ايتعًِٝ ارتاص عٓز ايتشٌٜٛ يًتعًِٝ  ايعاّ  :ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ 
  

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ                                     25650355:      ايتًؿٕٛ  

 :ايؿانػ 

 : ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

َٛقع االيهرتْٚٞ ملٓطك١ سٛيٞ : املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 ايتع١ًُٝٝ 

 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايغامل١ٝ : سٛيٞ       املٓطك١ : احملاؾع١ 

 املػري٠ بٔ ؽعب١ :ايؾاصع                   10:     ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                  ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 َٓطك١ سٛيٞ ايتع١ًُٝٝ : صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 .ايطًب١ ايكارَني َٔ خاصز ايهٜٛت  -

ايطًب١ احملٛيني َٔ ايتعًِٝ ارتاص َٔ املزاصؼ  -

 .األدٓب١ٝ 

 

 :املغتٓزات املطًٛب١ 

 ايبطاقات املز١ْٝ يًطايب  ٚ األب  -

 ؽٗار٠ َٝالر ايطايب   -

يػري ايهٜٛيت  ، / نٜٛيت  ، دٛاطات ايغؿض / دٓغ١ٝ األب -

،  ؽٗار٠ ملٔ ُٜٗ٘ األَض يٛيٞ األَض يًطايب َٔ ايؿ٦ات املغتجٓا٠

 َٔ ايتعًِٝ ارتاص َعاري١ ايزصدات+ آخض ؽٗار٠ رصاع١ٝ
 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  ال ٜٛدز

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 . اعتُاص٠ اختباص َغت٣ٛ  -

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

    رقٝك١ 30

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : اصن١ ايٛسز٠ امل

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 َهتب ايتٓغٝل -

اإلراص٠ ايعا١َ يًتعًِٝ ارتاص تؾهٌٝ دتإ  -

 يٓكٌ ايطًب١ 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 



 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

                                    

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                 

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :اعِ ايؿ١٦ 

 قغِ االَتشاْات  -َضاقب١ االَتشاْات ٚؽ٦ٕٛ ايطًب١  –إراص٠ ايؾؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 .   دتإ خاص١ يطايب١ صؿٛف ايٓكٌ  : اعِ ارتز١َ 

 تؾهٌٝ دتإ يٓكٌ ايطًب١ : ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ 
  

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ                                     25650355:      ايتًؿٕٛ  

 :ايؿانػ 

 : ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

َٛقع االيهرتْٚٞ ملٓطك١ سٛيٞ : املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 ايتع١ًُٝٝ 

 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايغامل١ٝ : سٛيٞ       املٓطك١ : احملاؾع١ 

 املػري٠ بٔ ؽعب١ :ايؾاصع                   10:     ايكطع١ 

 : يٛسز٠ ْٛع ا:                  ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 َٓطك١ سٛيٞ ايتع١ًُٝٝ : صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 تكضٜض طيب َٔ د١ٗ َعتُز٠  -

 ؽٗار٠ إعاق١  -

 خز١َ ْؿغ١ٝ ٚ ادتُاع١ٝ  -

 تكِٜٛ ايطؿٌ -

 

 :املغتٓزات املطًٛب١ 

 . بٝاْات ايطايب  -

 .تكضٜض طيب  -
 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 . نتاب صمسٞ يًُزاصؼ  -

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

    رقٝك١ 30

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

  ْؿغ١ٝ ٚادتُاع١ٝخز١َ   -

 َزاصؼ املضس١ً  -

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 



 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

             

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                 

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓطك١ سٛيٞ ايتع١ًُٝٝ :اعِ ايؿ١٦ 

 . إراص٠ ايؾؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 .   تعزٌٜ بٝاْات اعِ أٚ دٓغ١ٝ  : اعِ ارتز١َ 

 تعزٌٜ بٝاْات اعِ أٚ دٓغ١ٝ ايطايب ايغابك١: ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ 
  

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ                                     25650355:      ايتًؿٕٛ  

 :ايؿانػ 

 : ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

َٛقع االيهرتْٚٞ ملٓطك١ سٛيٞ : املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 ايتع١ًُٝٝ 

 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايغامل١ٝ : سٛيٞ       املٓطك١ : احملاؾع١ 

 املػري٠ بٔ ؽعب١ :ايؾاصع                   10:     ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                  ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 َٓطك١ سٛيٞ ايتع١ًُٝٝ : صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 سطٛص ٚيٞ األَض أٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘  -

 ٜتِ ايتعزٌٜ َٔ قبٌ ايٛطاص٠  -

 سهِ ستهُ٘ -

 :املغتٓزات املطًٛب١ 

 .األب + ايبطاقات املز١ْٝ  يًطايب  -

 صٛص٠ ؽٗار٠ املٝالر -
 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 . اعتُاص٠ تعزٌٜ بٝاْات   -

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

    رقٝك١ 20

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( : راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 َضاقب١ االَتشاْات ٚؽ٦ٕٛ ايطًب١ -

 قغِ ايؾ٦ٕٛ ايكا١ْْٝٛ -

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 



 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

                                   

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                 

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓطك١ سٛيٞ ايتع١ًُٝٝ :اعِ ايؿ١٦ 

 . إراص٠ ايؾؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 .   اختباص َغت٣ٛ   : اعِ ارتز١َ 

 . حتزٜز اختباص َغت٣ٛ يًطًب١ ايكارَني َٔ املٓاطٍ : ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ 
  

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ                                      25650355:     ايتًؿٕٛ  

 :ايؿانػ 

 : ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

َٛقع االيهرتْٚٞ ملٓطك١ سٛيٞ : املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 ايتع١ًُٝٝ 

 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايغامل١ٝ : سٛيٞ       املٓطك١ : احملاؾع١ 

 املػري٠ بٔ ؽعب١ :ايؾاصع                   10:     ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                  ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 َٓطك١ سٛيٞ ايتع١ًُٝٝ : صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 يًطايب ايشٟ مل ٜغبل ي٘ ايزخٍٛ باملزصع١  -

 :املغتٓزات املطًٛب١ 

  .األب + ايبطاقات املز١ْٝ  يًطايب  -

 .  ؽٗار٠ َٝالر ايطايب  -

 يألب دٛاطات ايغؿض دٓغ١ٝ األب ايهٜٛيت ،  -

، ؽٗار٠ ملٔ ُٜٗ٘ األَض يٛيٞ  يػري ايهٜٛيتا

  . أَض ايطايب إسا نإ َٔ ايؿ٦ات املغتجٓا٠
 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  ال ٜٛدز

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 . اعتُاص٠ اختباص َغت٣ٛ  -

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

    رقٝك١ 30

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( : راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 



 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

                                                                                                          

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                 

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓطك١ سٛيٞ ايتع١ًُٝٝ :اعِ ايؿ١٦ 

 . قغِ االَتشاْات  -َضاقب١ االَتشاْات ٚؽ٦ٕٛ ايطًب١  –إراص٠ ايؾؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 .   منٛسز تعزٌٜ اعِ  : اعِ ارتز١َ 

 تعزٌٜ بٝاْات اعِ : ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ 
  

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ                                  25650355:         ايتًؿٕٛ  

 :ايؿانػ 

 : ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

َٛقع االيهرتْٚٞ ملٓطك١ سٛيٞ : املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 ايتع١ًُٝٝ 

 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايغامل١ٝ : سٛيٞ       املٓطك١ : احملاؾع١ 

 املػري٠ بٔ ؽعب١ :ايؾاصع                   10:     ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                  ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 َٓطك١ سٛيٞ ايتع١ًُٝٝ : صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 سطٛص ٚيٞ األَض أٚ  َٔ ٜٓٛب عٓ٘  -

 

 :املغتٓزات املطًٛب١ 

 ايبطاقات املز١ْٝ  يًطايب  -
 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 . اعتُاص٠ تعزٌٜ بٝاْات   -

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

    رقٝك١ 40

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( : راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 قغِ االَتشاْات -

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 َضنظ املعًَٛات



 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

             

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓطك١ سٛيٞ ايتع١ًُٝٝ :اعِ ايؿ١٦ 

 قغِ االَتشاْات  -َضاقب١ االَتشاْات ٚؽ٦ٕٛ ايطًب١  –إراص٠ ايؾؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 اعتدضاز ؽٗار٠  : اعِ ارتز١َ 

 اعتدضاز ؽٗارات يصؿٛف ايٓكٌ : ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ 
  

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ                                  25650355:         ايتًؿٕٛ  

 :ايؿانػ 

 : ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

َٛقع االيهرتْٚٞ ملٓطك١ سٛيٞ : املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 ايتع١ًُٝٝ 

 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايغامل١ٝ : سٛيٞ       املٓطك١ : احملاؾع١ 

 املػري٠ بٔ ؽعب١ :ايؾاصع                   10:     ايكطع١ 

 : يٛسز٠ ْٛع ا:                  ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 َٓطك١ سٛيٞ ايتع١ًُٝٝ : صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 سطٛص ايطايب أٚ ٚيٞ األَض  -

 رؾع ايضعّٛ  عٔ طضٜل بطاق١ ايغشب اآليٞ  -

 

 :املغتٓزات املطًٛب١ 

 ايبطاقات املز١ْٝ    -

 ٚناي١ عا١َ عٔ ايؾدص  -

 دٛاط ايغؿض -
 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

   

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 . منٛسز اعتدضاز ؽٗار٠ رصاع١ٝ    -

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

    رقٝك١ 30

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

300    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

  ِ( : راخ١ًٝ )َضنظ عٌُ ادت١ٗاع 

 قغِ االَتشاْات -

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 



 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

             

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 َٓطك١ سٛيٞ ايتع١ًُٝٝ :اعِ ايؿ١٦ 

 االَتشاْاتقغِ   -إراص٠ ايؾؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ َضاقب١ االَتشاْات ٚؽ٦ٕٛ ايطًب١ : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 .   منٛسز تغذٌٝ يف املٓاطٍ   : اعِ ارتز١َ 

 ايصـ ايجاْٞ عؾض : ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ 
  

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ                                        25650355:   ايتًؿٕٛ  

 :ايؿانػ 

 : ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

َٛقع االيهرتْٚٞ ملٓطك١ سٛيٞ : املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 ايتع١ًُٝٝ 

 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايغامل١ٝ : سٛيٞ       املٓطك١ : احملاؾع١ 

 املػري٠ بٔ ؽعب١ :ايؾاصع                   10:     ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                  ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 َٓطك١ سٛيٞ ايتع١ًُٝٝ : صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 سطٛص ؽدصٞ بؾإٔ  تغذٌٝ  -

/ 32221) َضؾل ؽضٚط ايتغذٌٝ أٚ قضاص ْعاّ املٓاطٍ  -

2017   ) 

 نتاب١ تعٗز -

 

 :املغتٓزات املطًٛب١ 

 ايبطاقات املز١ْٝ    -

 دٛاط ايغؿض  -

 ( ايطايب ايهٜٛيت ) ادتٓغ١ٝ   -

عٓٛات  3ؽٗار٠ آخض  -ؽٗار٠ املٝالر  ، / صٛص ؽدص١ٝ  -

  (يًتشغني ) ثا١ْٜٛ عا١َ 

 َعارالت إٕ ٚدزت -

 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  يإلعار٠    90/ يًتغذٌٝ  30

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 . َضؾل يهِ    -

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

    رقٝك١ 30

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

30    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( : راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 قغِ االَتشاْات -

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 ( أربٞ / عًُٞ ) ايهٓرتٍٚ  -

 ( َعارالت  ) إراص٠ ايتعًِٝ ارتاص  -

 (نتب ) إراص٠ املداطٕ ٚ ايتٛصٜزات  -



 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                  

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :                   اعِ ٚاعتُار املغ٦ٍٛ:ايتاصٜذ                                   :                                                                            اعِ ٚاعتُار املغ٦ٍٛ       

 َٓطك١ سٛيٞ ايتع١ًُٝٝ :اعِ ايؿ١٦ 

 قغِ ايتدطٝط ٚاملعًَٛات : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 منٛسز طًب تكزِٜ ال َاْع،، : اعِ ارتز١َ 

 َتابع١ طًب ْكٌ ايطًب١ بني املزاصؼ اذته١َٝٛ َٚٔ ارتاص إىل سه١َٛ : ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ 
  

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ       25650355:      ايتًؿٕٛ  

 :ايؿانػ 

 : ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

ْعاّ سذظ َٛاعٝز َضادع١ ٚطاص٠ ايرتب١ٝ : املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 (َضؾل باصنٛر )  اإلراص٠ ايعا١َ ملٓطك١ سٛيٞ ايتع١ًُٝٝ

 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايغامل١ٝ : سٛيٞ       املٓطك١ : احملاؾع١ 

 املػري٠ بٔ ؽعب١ :ايؾاصع                   10:     ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠            13   :      ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 َٓطك١ سٛيٞ ايتع١ًُٝٝ : صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 .سطٛص ٚيٞ األَض ؽدصٝا  -

  : املغتٓزات املطًٛب١ 

 ايبطاق١ املز١ْٝ األص١ًٝ يٛيٞ األَض ٚايطايب ٚصٛص عٓٗا  -

 ايبطاق١ األ١َٝٓ يػري ستزرٟ ادتٓغ١ٝ األص١ًٝ -

 آخض ؽٗار٠ رصاع١ٝ يًطايب  -

 (األصًٞ ) األَض  ملٔ ُٜٗ٘ األَض ملضنظ عٌُ ٚيٞ -

تٛدز َغتٓزإ أخض٣ ٜتِ طًبٗا سغب  -ٚثٝك١ ايغهٔ      -

 اذتاي١ 

-   

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

  .طًب ال َاْع يًٓكٌ  منٛسز -

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

  5  

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 .قغِ ايتدطٝط ٚاملعًَٛات  -

 . املزاصؼ  -

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 



 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 

 خزَات

 َٓطك١

 ادتٗضا٤

 ايتع١ًُٝٝ

 

 

 

 

 



 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                              

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓطك١ ادتٗضا٤ ايتع١ًُٝٝ  :اعِ ايؿ١٦ 

 قغِ االَتشاْات  –َضاقب١ االَتشاْات ٚؽ٦ٕٛ ايطًب١  –إراص٠ ايؾ٦ٕٛ ايتع١ًُٝٝ  :اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

  تغذٌٝ طًب١ ٚطايبات َٓاطٍ املضس١ً ايجا١ْٜٛ ؾكط يًصـ ايعاؽض ٚاذتارٟ عؾض ٚايجاْٞ عؾض بكغُٝ٘  : اعِ ارتز١َ 

 طًب تغذٌٝ يف ْعاّ املٓاطٍ العتهُاٍ ايزصاع١ ملضس١ً ايجا١ْٜٛ :ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ 

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ        24586871:  ايتًؿٕٛ  

 24586872:ايؿانػ 

 :ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 : املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايٓعِٝ : ادتٗضا٤            املٓطك١ : احملاؾع١ 

 ايبريْٚٞ:ايؾاصع                             4: ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                    ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

    ؽٗار٠ املٝالر ٚصٛص٠ عٓٗا    -آخض ؽٗار٠ صتاح َٔ آخض صـ َصزق١  -

 بطاق١ األسٛاٍ ايغعٛر١ٜ ٚصٛص عٓٗا     -تضى ايزصاع١ َصزم ٚصٛص٠  عٓٗا   -

 ادتٓغ١ٝ ٚصٛص٠ عٓٗا يًهٜٛتٝني  -

 ايبطاق١ املز١ْٝ ٚصٛص٠ عٓٗا  -

 دٛاط ايغؿض ٚصٛص٠ عٓ٘ يػري ايهٜٛتٝني  -

 ايبطاق١ األ١َٝٓ عاص١ٜ املؿعٍٛ يػري ايهٜٛتٝني  -

 يطايب أٚ ايطايب١ صٛص ؽدص١ٝ ٍ 3 -

 

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

    ؽٗار٠ املٝالر ٚصٛص٠ عٓٗا    -آخض ؽٗار٠ صتاح َٔ آخض صـ َصزق١  -

 بطاق١ األسٛاٍ ايغعٛر١ٜ ٚصٛص عٓٗا     -تضى ايزصاع١ َصزم ٚصٛص٠  عٓٗا   -

 ادتٓغ١ٝ ٚصٛص٠ عٓٗا يًهٜٛتٝني  -

 ايبطاق١ املز١ْٝ ٚصٛص٠ عٓٗا  -

 دٛاط ايغؿض ٚصٛص٠ عٓ٘ يػري ايهٜٛتٝني  -

 ايبطاق١ األ١َٝٓ عاص١ٜ املؿعٍٛ يػري ايهٜٛتٝني  -

 صٛص ؽدص١ٝ يًطايب أٚ ايطايب١  3 -

 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  رٜٓاص طٛابع ٚصعّٛ ايتغذٌٝ  30

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 مناسز تغذٌٝ آي١ٝ 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

30    

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 قغِ االَتشاْات / صاي١ املضادعني 

 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 



 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                             

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓطك١ ادتٗضا٤ ايتع١ًُٝٝ  :اعِ ايؿ١٦ 

 قغِ االَتشاْات –َضاقب١ االَتشاْات ٚؽ٦ٕٛ ايطًب١  –إراص٠ ايؾ٦ٕٛ ايتع١ًُٝٝ : ص٠ اعِ اإلرا

 

صَظ 

 ارتز١َ

  اعتدضاز ؽٗارات رصاع١ٝ َٔ ايصـ األٍٚ االبتزا٥ٞ إىل ايصـ ايجاْٞ عؾض بكغُٝ٘ األربٞ ٚايعًُٞ : اعِ ارتز١َ 

 اعتدضاز ؽٗار٠ رصاع١ٝ بايزصدات اييت سصٌ عًٝٗا :ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ 

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ              24586871:  ايتًؿٕٛ  

              24586872: ايؿانػ 

 :ايربٜز اإلنرتْٚٞ 

 : املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايٓعِٝ :ادتٗضا٤             املٓطك١ : احملاؾع١ 

 ايبريْٚٞ : ايؾاصع                            4:  ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                    ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 بطاق١ املز١ْٝ  -

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 بطاق١ املز١ْٝ  -

 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  رٜٓاص أٚ ْصـ رٜٓاص  1

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 منٛسز طًب اعتدضاز ؽٗار٠ 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

30    

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 قغِ االَتشاْات / صاي١ املضادعني 

 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 



 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 

 

 خزَات

 َٓطك١

 َباصى ايهبري

 ايتع١ًُٝٝ

 

 

 

 



 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                   

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓطك١ َباصى ايهبري   :اعِ ايؿ١٦ 

 قغِ االَتشاْات –إراص٠ ايؾؤٕٚ ايتع١ًُٝ   –َضاقب١ االَتشاْات ٚؽ٦ٕٛ ايطًب١ : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 اعتدضاز ؽٗار٠ رصاع١ٝ  : اعِ ارتز١َ 

   ؽٗار٠ رصاع١ٝ بايزصدات اييت سصٌ عًٝٗااعتدضاز : ٚصـ ارتز١َ 

 2005ّؽٗارات َا بعز ( أيٞ)/ّ 2004ؽٗارات َا قبٌ ( ٜزٟٚ: )طضٜك١ تكزِٜ ارتز١َ 

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ                            25513492:  ايتًؿٕٛ  

 :ايؿانػ 

 edu.ex@mail.com: ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.mubarak-edu.com:املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 صباح ايغامل :  َباصى ايهبري                     املٓطك١   : احملاؾع١ 

 2:  ايؾاصع                            2:     ايكطع١ 

              M1:      ايطابل:                                                    صقِ املب٢ٓ 

 َب٢ٓ سهَٛٞ: ْٛع ايٛسز٠ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 سطٛص صاسب ايعالق١  -

ايطًب١ املكٝزٜٔ رصاعٝا يف َزاصؼ َباصى ايهبري  -

 1995/1996ّايتع١ًُٝٝ َٔ ايعاّ ايزصاعٞ 

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 ايبطاق١ املز١ْٝ  -

ايؾٗار٠ بايًػ١ صٛص٠ دٛاط ايغؿض يف ساي١ طًب  -

 اإلصتًٝظ١ٜ

 آخض ؽٗار٠ رصاع١ٝ أٚ ع١ٓ رصاع١ٝ -

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

 رٜٓاص 1ؽٗار٠ صتاح بايزصدات  -
 ؾًػ 500ؽٗار٠ بزٕٚ رصدات  -

 

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 منٛسز طًب اعتدضاز ؽٗار٠ 

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

30    

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 صاي١ املضادعني  -

 قغِ االَتشاْات -

 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 



 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                 

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                  

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓطك١ َباصى ايهبري :اعِ ايؿ١٦ 

 قغِ االَتشاْات –إراص٠ ايؾؤٕٚ ايتع١ًُٝ   –َضاقب١ االَتشاْات ٚؽ٦ٕٛ ايطًب١ : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 تغذٌٝ َٓاطٍ: اعِ ارتز١َ 

 العتهُاٍ ايزصاع١ يف املضس١ً ايجا١ْٜٛطًب ايتغذٌٝ يف ْعاّ املٓاطٍ  :ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ    :        طضٜك١ ارتز١َ 

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ                        25513492:  ايتًؿٕٛ  

 :ايؿانػ 

 edu.ex@mail.com: ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.mubarak-edu.com:املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 صباح ايغامل :  َباصى ايهبري                     املٓطك١   : احملاؾع١ 

 2:  ايؾاصع                            2:     ايكطع١ 

              M1:      ايطابل:                                                   صقِ املب٢ٓ 

 َب٢ٓ سهَٛٞ: ْٛع ايٛسز٠ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 سطٛص صاسب ايعالق١  -

 َٔ ؽٗض أنتٛبض ٚست٢ ْٗا١ٜ ؽٗض ٜٓاٜض َٔ نٌ عاّ -

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

أخض ؽٗار٠ رصاع١ٝ صتاح يًٓعاّ ايكزِٜ أٚ املكضصات، ؽٗار٠ عاؽض ٚسارٟ عؾض - -

 يًٓعاّ املٛسز

 صٛص ؽدص١ٝ  سزٜج١ ، ؽٗار٠ تضى رصاع١  4عزر  -

ؽٗار٠ املٝالر  ,اصٌ ٚصٛص٠ نٌ َٔ ادتٓغ١ٝ( نٜٛيت)تغًغٌ رصاعٞ،  -

 ايبطاق١ املز١ْٝ ادتٛاط

ٍ َٔ بطاق١ أ١َٝٓ صاذت١، ايبطاق١ املز١ْٝ ، اصٌ ٚصٛص٠ ى(  غري نٜٛيت) -

 .املٝالر١ٜ، ادتٛاط ٚتأؽري٠ اإلقا١َ
 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

 عٓٛات صعٛب 3رى ألنجض َٔ  90 رى يًتغذٌٝ  30

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 مناسز تغذٌٝ اي١ٝ

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

30    

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 صاي١ املضادعني  -

 قغِ االَتشاْات -

  ِ(:خاصد١ٝ ) َضنظ عٌُ ادت١ٗ اع 

 قغِ ؽ٦ٕٛ ايطًب١  -

 



 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                 

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓطك١ َباصى ايهبري :اعِ ايؿ١٦ 

 قغِ االَتشاْات –إراص٠ ايؾؤٕٚ ايتع١ًُٝ   –َضاقب١ االَتشاْات ٚؽ٦ٕٛ ايطًب١ : اعِ اإلراص٠ 

  

صَظ 

 ارتز١َ

 اختباص َعاري١: اعِ ارتز١َ 

 اختباص َعاري١ يًتشٌٜٛ َٔ ايتعًِٝ ارتاص إيٞ ايتعًِٝ ايعاّ :ٚصـ ارتز١َ 

 ٜزٟٚ    :           طضٜك١ ارتز١َ 

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ                            25513492:  ايتًؿٕٛ  

 :ايؿانػ 

 edu.ex@mail.com: ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.mubarak-edu.com:املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 صباح ايغامل :  َباصى ايهبري                     املٓطك١   : احملاؾع١ 

 2:  ايؾاصع                            2:     ايكطع١ 

              M1:      ايطابل           :                                        صقِ املب٢ٓ 

 َب٢ٓ سهَٛٞ: ْٛع ايٛسز٠ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 سطٛص ٚيٞ أَض صاسب ايعالق١ -

َعاري١ ٚحتٌٜٛ إىل ايٓعاّ ايعاّ بؾضط ٚدٛر  -

 اختباص رٚص ثاْٞ يًُضادع

  

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 ايبطاق١ املز١ْٝ ٚصٛص٠ عٓٗا  -

 ايتعًِٝ ارتاصَعاري١ ؽٗار٠ َٔ  -

 تغًغٌ رصاعٞ   -

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

- - 

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 اعتُاص٠ ٜز١ٜٚ -

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

30    

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 قغِ َعاري١ ايؾٗارات  -

 اإلراص٠ ايعا١َ يًتعًِٝ ارتاص -

 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 



 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                             

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓطك١ َباصى ايهبري :اعِ ايؿ١٦ 

 قغِ االَتشاْات –إراص٠ ايؾؤٕٚ ايتع١ًُٝ   –َضاقب١ االَتشاْات ٚؽ٦ٕٛ ايطًب١ : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 خز١َ حتزٜز َغت٣ٛ: اعِ ارتز١َ 

 خز١َ حتزٜز َغت٣ٛ يًكارَني َٔ املٓاطٍ يًُضس١ً االبتزا١ٝ٥   :ٚصـ ارتز١َ 

 ٜزٟٚ    :  طضٜك١ ارتز١َ

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ                            25513492:  ايتًؿٕٛ  

 :ايؿانػ 

 edu.ex@mail.com: ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.mubarak-edu.com:املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 صباح ايغامل :  َباصى ايهبري                     املٓطك١   : احملاؾع١ 

 2:  ايؾاصع                            2:     ايكطع١ 

              M1:      ايطابل:                                                   صقِ املب٢ٓ 

 َب٢ٓ سهَٛٞ: ْٛع ايٛسز٠ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 نٜٛيت ادتٓغ١ٝ 

 َٝالر١ٜ ع١ٓ  14استغاب عُض ايطايب بأقٌ َٔ 

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 ايبطاق١ املز١ْٝ  -

 تغًغٌ رصاعٞ   -

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

- - 

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 اعتُاص٠ ٜز١ٜٚ

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

30    

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 ؽعب١ االبتزا٥ٞ -

 قغِ ايؾؤٕٚ ايطًب١ -

 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

    



 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                             

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓطك١ َباصى ايهبري :اعِ ايؿ١٦ 

 قغِ االَتشاْات –إراص٠ ايؾؤٕٚ ايتع١ًُٝ   –َضاقب١ االَتشاْات ٚؽ٦ٕٛ ايطًب١ : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 اختباص َعاري١: اعِ ارتز١َ 

 املكضصات إيٞ ايٓعاّ املٛسزاختباص َعاري١ حتٌٜٛ َٔ ْعاّ  :ٚصـ ارتز١َ 

 ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ 

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ                            25513492:  ايتًؿٕٛ  

 :ايؿانػ 

 edu.ex@mail.com: ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.mubarak-edu.com :املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 صباح ايغامل :  َباصى ايهبري                     املٓطك١   : احملاؾع١ 

 2:  ايؾاصع                            2:     ايكطع١ 

              M1:      ايطابل:                                                   صقِ املب٢ٓ 

 َب٢ٓ سهَٛٞ: ْٛع ايٛسز٠ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 ٚيٞ أَض صاسب ايعالق١  سطٛص  -

َعاري١ ٚحتٌٜٛ إيٞ ايٓعاّ ايعاّ بؾضط ٚدٛر  -

 اختباص رٚص ثاْٞ يًُضادع 

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 ايبطاق١ املز١ْٝ ٚصٛص٠ عٓٗا -

 نتاب ايتشٌٜٛ َٔ ؽعب١ املكضصات   -

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

- - 

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 اعتُاص٠ ٜز١ٜٚ

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

30    

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 ؽعب١ املكضصات 

 قغِ ؽؤٕٚ ايطًب١

 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

- 

 



 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                             

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓطك١ َباصى ايهبري :اعِ ايؿ١٦ 

 قغِ ايؾؤٕٚ ايٛظٝؿ١ٝ –َضاقب١ املٛاصر ايبؾض١ٜ  –ايؾؤٕٚ اإلراص١ٜ  ٚايؿ١ٝٓ : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 ؽٗار٠ ايضاتب  : اعِ ارتز١َ 

 اعتدضاز ؽٗار٠ صاتب َٔ ايٓعِ املتها١ًَ: ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ          :         طضٜك١ ارتز١َ 

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ                            25512595:  ايتًؿٕٛ  

 25514742: ايؿانػ 

 : ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.mubarak-edu.com :اإليهرتْٚٞ املٛقع 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 صباح ايغامل :  َباصى ايهبري                     املٓطك١   : احملاؾع١ 

 3: ايؾاصع                            2:     ايكطع١ 

              M1:      ايطابل:                                                   صقِ املب٢ٓ 

 َب٢ٓ سهَٛٞ: ْٛع ايٛسز٠ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 سطٛص صاسب ايعالق١  -

 ؽدص يز١ٜ تٛنٌٝ عاّ أٚ خاص يٛطاص٠ ايرتب١ٝ حيل ي٘ -

 اعتدضاز ايؾٗار٠ 

 منٛسز َعتُز َٔ َضنظ ايعٌُ عٔ طضٜل املضاعٌ -

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 ايبطاق١ املز١ْٝ   -

 نضت ايبٓو  -

 تٛنٌٝ َعتُز َٔ احمله١ُ -

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

 - 

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 َٔ َضنظ ايعٌُ( 1)منٛسز صقِ 

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

    

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

- 

 



 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                             

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓطك١ َباصى ايهبري :اعِ ايؿ١٦ 

 قغِ اإلداطات ٚايزٚاّ    –َضاقب١ املٛاصر ايبؾض١ٜ  –ايؾؤٕٚ اإلراص١ٜ  ٚايؿ١ٝٓ : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 قغِ ادتٛاطات جتزٜز االقاَات: اعِ ارتز١َ 

 جتزٜز اقاَات ايٛاؾزٜٔ  : ٚصـ ارتز١َ 

 ٜزٟٚ         /آيٞ      :         طضٜك١ ارتز١َ 

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ                            25512595:  ايتًؿٕٛ  

 25514742: ايؿانػ 

 : ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.mubarak-edu.com :املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 صباح ايغامل :  َباصى ايهبري                     املٓطك١   : احملاؾع١ 

 3: ايؾاصع                            2:     ايكطع١ 

ْٛع :                   ايطابل:                                                   صقِ املب٢ٓ 

 ََٚٞب٢ٓ سو: ايٛسز٠ 

 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 سطٛص صاسب ايعالق١ 

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 طًب املزصع١ َٛقع ٚشتتّٛ  -

 صٛص٠ ادتٛاط ٚختِ  ايزخٍٛ -

 ْغد١ َٔ املدايؿات ٚايبطاق١ املز١ْٝ  -

 منٛسز ايزاخ١ًٝ يف ساٍ ايتٓاطٍ عٔ املز٠ يف االقا١َ   -

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

 - رى يإلقا١َ ملز٠ عٓ٘ 10

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 عٔ ٖشٙ اإلقا١َ يًتٓاطٍ  –منٛسز ايطُإ ايصشٞ  -

 منٛسز ايزاخ١ًٝ   -

  

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

 1   

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 ٚطاص٠ ايزاخ١ًٝ

 



 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                             

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓطك١ َباصى ايهبري :اعِ ايؿ١٦ 

 ايغهضتاص١ٜ –َهتب املزٜض ايعاّ : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 ايصارص : اعِ ارتز١َ 

 إصزاص نتاب يًذ١ٗ املضعٌ إيٝٗا:ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           :         طضٜك١ ارتز١َ 

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ                            25512595:  ايتًؿٕٛ  

 25514742: ايؿانػ 

 : ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.mubarak-edu.com :املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 صباح ايغامل :  َباصى ايهبري                     املٓطك١   : احملاؾع١ 

 3: ايؾاصع                            2:     ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                    ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 سطٛص صاسب ايعالق١

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 َٔ َضنظ ايعٌُ   1منٛسز صقِ  -

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  ال ٜٛدز صعّٛ 

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

5     

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

-    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

  ( :راخ١ًٝ )عٌُ ادت١ٗاعِ َضنظ 

  َضنظ ايعٌُ+ ايٛطاص٠ 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 



 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                             

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓطك١ َباصى ايهبري :اعِ ايؿ١٦ 

 ايغهضتاص١ٜ –َهتب املزٜض ايعاّ : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 إصزاص نتاب ختؿٝـ عٌُ:  اعِ ارتز١َ 

 ختؿٝـ عٌُ: ٚصـ ارتز١َ 

 ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ 

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ                            25512595:  ايتًؿٕٛ  

 25514742: نػ ايؿا

 : ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.mubarak-edu.com :املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 صباح ايغامل :  َباصى ايهبري                     املٓطك١   : احملاؾع١ 

 3: ايؾاصع                            2:     ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                    ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 َهًـ بايضضٝع اقٌ َٔ عٓتني  -

 َهًـ باإلعاق١ أٚ ٜهٕٛ ايؾدص ْؿغ٘ -

 اذتاٌَ َٔ ايؾٗض ايغارؼ -

 سطٛص صاسب ايعالق١ أٚ املضاعٌ -

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 ؽٗار٠ املٝالر -

 يإلعاق١ؽٗار٠ َٔ اهل١٦ٝ ايعا١َ  -

 (1)منٛسز صقِ  -

 تكضٜض ايعٌُ -

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  ال ٜٛدز صعّٛ 

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 ( 1)منٛسز صقِ 

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

أنجض َٔ   

 ّٜٛ 

 

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    
 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 



 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                             

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓطك١ َباصى ايهبري :اعِ ايؿ١٦ 

 ايغهضتاص١ٜ –َهتب املزٜض ايعاّ : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 زتايػ طب١ٝ: اعِ ارتز١َ 

 (طًب ختؿٝـ عٌُ )اعتالّ ايضرٚر َٔ اجملًػ ايطيب : ٚصـ ارتز١َ 

 ٜزٟٚ    :        طضٜك١ ارتز١َ 

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ                            25512595:  ايتًؿٕٛ  

 25514742: ايؿانػ 

 : ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.mubarak-edu.com :املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 صباح ايغامل :  َباصى ايهبري                     املٓطك١   : احملاؾع١ 

 3: ايؾاصع                            2:     ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                    ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 ّٜٛ ٚؾٛم  15طبٝات َٔ  -

 تكضٜض طيب  -

 سطٛص صاسب ايعالق١ اٚ املضاعٌ -

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 َضؾل طبٝات  -

 تكضٜض طيب   -

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 ( 1)منٛسز صقِ 

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

أنجض َٔ   

 ّٜٛ 

 

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 



 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                             

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓطك١ َباصى ايهبري :اعِ ايؿ١٦ 

 َهتب املزٜض ايعاّ  –صاي١ املضادعني  : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 ايرتاعٌ االيهرتْٚٞ  : اعِ ارتز١َ 

 اعتالّ ايضرٚر َٔ ادت١ٗ املضع١ً إيٝٗا :ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           :         طضٜك١ ارتز١َ 

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ                            25512595:  ايتًؿٕٛ  

 25514742: ايؿانػ 

 : ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.mubarak-edu.com :املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 صباح ايغامل : املٓطك١                         َباصى ايهبري  :احملاؾع١ 

 3:      ايؾاصع                           2:      ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                    ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 سطٛص صاسب ايعالق١ -

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 َٔ َضنظ ايعٌُ( 1)منٛسز صقِ  -

 ايبطاق١ املز١ْٝ   -

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  ال ٜٛدز صعّٛ 

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 ( 1)منٛسز صقِ 

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

    

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

  املزصع١ 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 



 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                             

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓطك١ َباصى ايهبري :اعِ ايؿ١٦ 

 ايغهضتاص١ٜ –َهتب املزٜض ايعاّ : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 اعتالّ املعاَالت: اعِ ارتز١َ 

 اعتالّ املعاَالت اعتكباٍ ٚ: ٚصـ ارتز١َ 

 ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ 

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ                            25512595:  ايتًؿٕٛ  

 25514742: ايؿانػ 

 : ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.mubarak-edu.com :املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 صباح ايغامل : املٓطك١                         َباصى ايهبري  :احملاؾع١ 

 3:      ايؾاصع                           2:      ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                    ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 سطٛص صاسب ايعالق١  -

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 ( 1)منٛسز صقِ  -

 َضؾكات -

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

 - ال ٜٛدز صعّٛ 

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 ( 1)منٛسز صقِ 

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

    

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 



 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                             

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓطك١ َباصى ايهبري :اعِ ايؿ١٦ 

 قغِ ايؾؤٕٚ ايٛظٝؿ١ٝ –َضاقب١ املٛاصر ايبؾض١ٜ   –ايؾؤٕٚ اإلراص١ٜ ٚايؿ١ٝٓ : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 طًب قضض ادتُاعٞ  : اعِ ارتز١َ 

 َٔ ايٓعِ املتها١ًَ 1اعتدضاز منٛسز صقِ :ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           :         طضٜك١ ارتز١َ 

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ                            25512595:  ايتًؿٕٛ  

 25514742: ايؿانػ 

 : ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.mubarak-edu.com :املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 صباح ايغامل : املٓطك١                         َباصى ايهبري  :احملاؾع١ 

 3:      ايؾاصع                           2:      ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                    ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 سطٛص صاسب ايعالق١  -

ؽدص يز١ٜ تٛنٌٝ عاّ اٚ خاص يٛطاص٠ ايرتب١ٝ  -

 حيل ي٘ 

 َٔ َضنظ ايعٌُ عٔ طضٜل املضاعٌ( 1)منٛسز صقِ  -

-  

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 نضت ايبٓو -

 بطاق١ َز١ْٝ  -

 تٛنٌٝ َعتُز َٔ احمله١ُ   -

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 َٔ َضنظ ايعٌُ (1)منٛسز صقِ 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

    

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 



 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                             

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓطك١ َباصى ايهبري :اعِ ايؿ١٦ 

 قغِ ايؾؤٕٚ ايٛظٝؿ١ٝ –َضاقب١ املٛاصر ايبؾض١ٜ   –ايؾؤٕٚ اإلراص١ٜ ٚايؿ١ٝٓ : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 ايغري٠ ايشات١ٝ    : اعِ ارتز١َ 

 اعتدضاز ايغري٠ ايشات١ٝ  َٔ ايٓعِ املتها١ًَ: ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           :         طضٜك١ ارتز١َ 

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ                            25512595:  ايتًؿٕٛ  

 25514742: ايؿانػ 

 : ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.mubarak-edu.com :املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 صباح ايغامل : املٓطك١                         َباصى ايهبري  :احملاؾع١ 

 3:      ايؾاصع                           2:      ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                    ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 
 :ايٛادب تٛاؾضٖا ايؾضٚط 

ال َٓاع َٓ٘ ٜشنض ب٘ ؽٗار٠ ايغري٠ ايشات١ٝ َٔ  -

 ؽدص ستٍٛ ي٘ بايتٛقٝع  

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 ال َٓاع َع ختِ ٚتٛقٝع َٔ املغ٦ٍٛ احملٍٛ -

 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

    

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

           

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 

  (:خاصد١ٝ  )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 



 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                             

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓطك١ َباصى ايهبري: اعِ ايؿ١٦ 

 قغِ ايؾؤٕٚ ايٛظٝؿ١ٝ –َضاقب١ املٛاصر ايبؾض١ٜ   –ايؾؤٕٚ اإلراص١ٜ ٚايؿ١ٝٓ : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 جتزٜز عكز   ( 2)ؽٗار٠ ملٔ ُٜٗ٘ األَض :اعِ ارتز١َ 

 اعتدضاز جتزٜز عكز َٔ ايٓعِ املتها١ًَ :ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           :         طضٜك١ ارتز١َ 

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ                            25512595:  ايتًؿٕٛ  

 25514742: ايؿانػ 

 : ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.mubarak-edu.com :املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 صباح ايغامل : املٓطك١                         َباصى ايهبري  :احملاؾع١ 

 3:      ايؾاصع                           2:      ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                    ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

َٔ املزصع١ ٜٛدز ؾٝ٘ تٛقٝع َزٜض (  1) منٛسز صقِ -

 .املزصع١  ٚختِ املزصع١

 اٚ 

 َٔ َضاقب املضس١ً ايتابع١ ي٘ يًُزصع١(  1) منٛسز صقِ -

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

  1منٛسز صقِ  -

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 ( 1) منٛسز صقِ

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

    

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

  ٌُ( :راخ١ًٝ )ادت١ٗاعِ َضنظ ع 

 

 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 



 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                             

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓطك١ َباصى ايهبري :اعِ ايؿ١٦ 

 قغِ ايؾؤٕٚ ايٛظٝؿ١ٝ –َضاقب١ املٛاصر ايبؾض١ٜ   –ايؾؤٕٚ اإلراص١ٜ ٚايؿ١ٝٓ : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 (   2) ملٔ ُٜٗ٘ األَض : اعِ ارتز١َ 

 َٔ ايٓعِ املتها١ًَ(  2) اعتدضاز ملٔ ُٜٗ٘ األَض : ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           :         طضٜك١ ارتز١َ 

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ                            25512595:  ايتًؿٕٛ  

 25514742: ايؿانػ 

 : ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.mubarak-edu.com :املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 صباح ايغامل : املٓطك١                         َباصى ايهبري  :احملاؾع١ 

 3:      ايؾاصع                           2:      ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                    ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 
 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 ال ٜؾرتط سطٛص صاسب ايعالق١  -

 عٔ طضٜل املضاعٌَٔ َضنظ ايعٌُ  ( 1)منٛسز صقِ  -

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 نضت بٓو -

 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 َٔ َضنظ ايعٌُ     ( 1)منٛسز صقِ 

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

    

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 



 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                             

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓطك١ َباصى ايهبري :اعِ ايؿ١٦ 

 قغِ ايؾؤٕٚ ايٛظٝؿ١ٝ –َضاقب١ املٛاصر ايبؾض١ٜ   –ايؾؤٕٚ اإلراص١ٜ ٚايؿ١ٝٓ : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 (3)ملٔ ُٜٗ٘ األَض  : اعِ ارتز١َ 

 َٔ ايٓعِ املتها١ًَ(  3) اعتدضاز ملٔ ُٜٗ٘ األَض  :ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           :         طضٜك١ ارتز١َ 

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ                            25512595:  ايتًؿٕٛ  

 25514742: ايؿانػ 

 : ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.mubarak-edu.com :املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 صباح ايغامل : املٓطك١                         َباصى ايهبري  :احملاؾع١ 

 3:      ايؾاصع                           2:      ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                    ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :ايكغ١ُٝ صقِ 

 
 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 ال ٜؾرتط سطٛص صاسب ايعالق١  -

 عٔ طضٜل املضاعٌَٔ َضنظ ايعٌُ  ( 1)منٛسز صقِ  -

 

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 نضت ايبٓو -

 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 َٔ َضنظ ايعٌُ  ( 1)منٛسز صقِ 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

    

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 

  ِ(:خاصد١ٝ ) َضنظ عٌُ ادت١ٗ اع 

 



 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                             

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓطك١ َباصى ايهبري :اعِ ايؿ١٦ 

 قغِ ايؾؤٕٚ ايٛظٝؿ١ٝ –َضاقب١ املٛاصر ايبؾض١ٜ   –ايؾؤٕٚ اإلراص١ٜ ٚايؿ١ٝٓ : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 ايتزصز ايٛظٝؿٞ : اعِ ارتز١َ 

 اعتدضاز ايتزصز ايٛظٝؿٞ  َٔ ايٓعِ املتها١ًَ: ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           :         طضٜك١ ارتز١َ 

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ                            25512595:  ايتًؿٕٛ  

 25514742: ايؿانػ 

 : ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.mubarak-edu.com :املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 صباح ايغامل : املٓطك١                         َباصى ايهبري  :احملاؾع١ 

 3:      ايؾاصع                           2:      ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                    يطابلا:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 ال ٜؾرتط سطٛص صاسب ايعالق١  -

 عٔ طضٜل املضاعٌَٔ َضنظ ايعٌُ  ( 1)منٛسز صقِ  -

 

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 نضت ايبٓو -

 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 َٔ َضنظ ايعٌُ  ( 1)منٛسز صقِ 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

    

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 



 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                             

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓطك١ َباصى ايهبري :اعِ ايؿ١٦ 

 قغِ ايؾؤٕٚ ايٛظٝؿ١ٝ –َضاقب١ املٛاصر ايبؾض١ٜ   –ايؾؤٕٚ اإلراص١ٜ ٚايؿ١ٝٓ : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 (   1)ملٔ ُٜٗ٘ األَض : اعِ ارتز١َ 

 َٔ ايٓعِ املتها١ًَ(  1)اعتدضاز ملٔ ُٜٗ٘ األَض  :ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           :         طضٜك١ ارتز١َ 

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ                            25512595:  ايتًؿٕٛ  

 25514742: ايؿانػ 

 : ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.mubarak-edu.com :املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 صباح ايغامل : املٓطك١                         َباصى ايهبري  :احملاؾع١ 

 3:      ايؾاصع                           2:      ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                    ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 
 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 سطٛص صاسب ايعالق١  -

ؽدص يزٜ٘ تٛنٌٝ عاّ اٚ خاص يٛطاص٠ ايرتب١ٝ  -

 حيل ي٘ 

 َضنظ ايعٌُ عٔ طضٜل املضاعٌَٔ ( 1)منٛسز صقِ  -

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 بطاق١ َز١ْٝ  -

 نضت ايبٓو -

 تٛنٌٝ َعتُز َٔ احمله١ُ -

 

 ْصـ رٜٓاص: ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 َٔ َضنظ ايعٌُ ( 1)منٛسز صقِ 

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

    

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 



 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                             

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓطك١ َباصى ايهبري :اعِ ايؿ١٦ 

 قغِ ايؾؤٕٚ ايٛظٝؿ١ٝ –َضاقب١ املٛاصر ايبؾض١ٜ   –ايؾؤٕٚ اإلراص١ٜ ٚايؿ١ٝٓ : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 ؽٗار٠ ملٔ ُٜٗ٘ األَض بايؿضٚقات املاي١ٝ : اعِ ارتز١َ 

 املاي١ٝ  َٔ ايٓعِ املتها١ًَاعتدضاز ؽٗار٠ بايؿضٚقات  :ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           :         طضٜك١ ارتز١َ 

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ                            25512595:  ايتًؿٕٛ  

 25514742: ايؿانػ 

 : ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.mubarak-edu.com :املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 صباح ايغامل : املٓطك١                         َباصى ايهبري  :احملاؾع١ 

 3:      ايؾاصع                           2:      ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                    ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 
 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 سطٛص صاسب ايعالق١  -

ؽدص يزٜ٘ تٛنٌٝ عاّ اٚ خاص يٛطاص٠ ايرتب١ٝ  -

 حيل ي٘ 

 َٔ َضنظ ايعٌُ عٔ طضٜل املضاعٌ( 1)منٛسز صقِ  -

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 بطاق١ َز١ْٝ  -

 نضت ايبٓو -

 تٛنٌٝ َعتُز َٔ احمله١ُ

 ْصـ رٜٓاص: ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

 - 

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 َٔ َضنظ ايعٌُ( 1)منٛسز صقِ 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

    

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 

  ِ(:خاصد١ٝ ) َضنظ عٌُ ادت١ٗ اع 

 



 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                             

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓطك١ َباصى ايهبري :اعِ ايؿ١٦ 

 قغِ ايؾؤٕٚ ايٛظٝؿ١ٝ –َضاقب١ املٛاصر ايبؾض١ٜ   –ايؾؤٕٚ اإلراص١ٜ ٚايؿ١ٝٓ : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 اعتُضاص١ٜ صاتب    : اعِ ارتز١َ 

 اعتدضاز اعتُضاص١ٜ صاتب  َٔ ايٓعِ املتها١ًَ :ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           :         طضٜك١ ارتز١َ 

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ                            25512595:  ايتًؿٕٛ  

 25514742: ايؿانػ 

 : ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.mubarak-edu.com :املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 صباح ايغامل : املٓطك١                         َباصى ايهبري  :احملاؾع١ 

 3:      ايؾاصع                           2:      ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                    ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 سطٛص صاسب ايعالق١  -

ؽدص يزٜ٘ تٛنٌٝ عاّ اٚ خاص يٛطاص٠ ايرتب١ٝ  -

 حيل ي٘ 

 منٛسز َعتُز َٔ َضنظ ايعٌُ عٔ طضٜل املضاعٌ

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 بطاق١ َز١ْٝ  -

 نضت ايبٓو -

 تٛنٌٝ َعتُز َٔ احمله١ُ

 ْصـ رٜٓاص: ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

 - 

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 َٔ َضنظ ايعٌُ( 1)منٛسز صقِ 

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

    

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 



 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                             

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓطك١ َباصى ايهبري :اعِ ايؿ١٦ 

 قغِ ايؾؤٕٚ ايٛظٝؿ١ٝ –َضاقب١ املٛاصر ايبؾض١ٜ   –ايؾؤٕٚ اإلراص١ٜ ٚايؿ١ٝٓ  :اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 ؽٗار٠ بٝإ اذتاي١ ايٛظٝؿ١ٝ ٚاملاي١ٝ    : اعِ ارتز١َ 

 ايٛظٝؿ١ٝ ٚاملاي١ٝ َٔ ايٓعِ املتها١ًَٜإ اذتاي١ ؽٗار٠ باعتدضاز : ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           :         طضٜك١ ارتز١َ 

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ                            25512595:  ايتًؿٕٛ  

 25514742: ايؿانػ 

 : ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.mubarak-edu.com :املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 صباح ايغامل : املٓطك١                         َباصى ايهبري  :احملاؾع١ 

 3:      ايؾاصع                           2:      ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                    ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 
 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 سطٛص صاسب ايعالق١  -

ؽدص يزٜ٘ تٛنٌٝ عاّ اٚ خاص يٛطاص٠ ايرتب١ٝ  -

 حيل ي٘ 

 منٛسز َعتُز َٔ َضنظ ايعٌُ عٔ طضٜل املضاعٌ -

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 بطاق١ َز١ْٝ  -

 نضت ايبٓو -

 تٛنٌٝ َعتُز َٔ احمله١ُ

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 َٔ َضنظ ايعٌُ( 1)منٛسز صقِ      -

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

    

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 

  (خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 َزاصؼ 

 



 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                             

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓطك١ َباصى ايهبري :اعِ ايؿ١٦ 

 قغِ ايؾؤٕٚ ايٛظٝؿ١ٝ –َضاقب١ املٛاصر ايبؾض١ٜ   –ايؾؤٕٚ اإلراص١ٜ ٚايؿ١ٝٓ : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

   ايٛاصر: اعِ ارتز١َ

 (1)تغذٌٝ صقِ عًٞ منٛسز صقِ : ارتز١َ ٚصـ 

 ٜزٟٚ     / آيٞ   :         طضٜك١ ارتز١َ 

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ                            25512595:  ايتًؿٕٛ  

 25514742: ايؿانػ 

 : ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.mubarak-edu.com :املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 صباح ايغامل : املٓطك١                         َباصى ايهبري  :احملاؾع١ 

 3:      ايؾاصع                           2:      ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                    ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 
 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 سطٛص صاسب ايعالق١ أٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘  -

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 َٔ َضنظ ايعٌُ( 1)منٛسز صقِ 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

5    

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 َضاقب املضس١ً ٚ قغِ االداطات

  ( :خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 



 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 

 خزَات

 َٓطك١

 ايؿضٚا١ْٝ

 ايتع١ًُٝٝ

 

 

 

 

 



 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                  

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :                   اعِ ٚاعتُار املغ٦ٍٛ:ايتاصٜذ                                   :                                                                            اعِ ٚاعتُار املغ٦ٍٛ       

 

 

  : ايُٓاسز املغتدز١َ  

  منٛسز إخطاص تضى رصاع١ يًُٓطك١ ايتع١ًُٝٝ -

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  ؾًػ  500

 

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 ايبطاق١ املز١ْٝ -

 .  اعتدضاز منٛسز َٔ ايغذٌ املزصعٞ -

إصعاٍ إْشاصات  غٝاب ٚ أخش املٛاؾك١ بايؾطب َٔ  -

 .املٓطك١ ايتع١ًُٝٝ 

  :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 سطٛص ٚيٞ األَض  -

 َعضؾ١ املزصع١ ٚايصـ ٚايؿصٌ ٚايعاّ ايزصاعٞ  -

 

 :االعتؿغاص  ٚعا٥ٌ

 : ايزاخًٞ        24720139: ايتًؿٕٛ  

        24720139 :ايؿانػ 

 : ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.capital-edu.com: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايؿضٚا١ْٝ: املٓطك١ ايؿضٚا١ْٝ                           : احملاؾع١ 

 املطاص: ايؾاصع                               3:  ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                   ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 َٓطك١ ايؿضٚايتع١ًُٝٝ : صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

  

 .  ؽٗار٠ تضى رصاع١ : اعِ ارتز١َ 

 . تضى تًُٝش ايزصاع١ ٚؽطب٘ َٔ ايغذالت املزصع١ٝ:ٚصـ ارتز١َ 

     ٜزٟٚ      آيٞ           :      طضٜك١ ارتز١َ 

 .َٓطك١ ايؿضٚا١ْٝ ايتع١ًُٝٝ  :اعِ ايؿ١٦ 

 .ؽؤٕٚ ايطًب١  قغِ –َضاقب١ االَتشاْات ٚؽؤٕٚ ايطًب١  –إراص٠ ايؾؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ : اعِ اإلراص٠ 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 .ؽؤٕٚ ايطًب١   -

 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

5    

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

http://www.capital-edu.com/


 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                           

 ٜض اإلراصٟقطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٛ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :                   اعِ ٚاعتُار املغ٦ٍٛ:ايتاصٜذ                                   :                                                                            اعِ ٚاعتُار املغ٦ٍٛ       

 

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 منٛسز إعار٠ قٝز 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  رٜٓاص تأَني َايٞ  40

 

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 منٛسز إعار٠ قٝز املزاصؼ 

 

  :ايٛادب تٛاؾضٖا ايؾضٚط 

 تكزِٜ عشص َكبٍٛ عٔ ؾرت٠ ايػٝاب  -

  

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ          24720139:   ايتًؿٕٛ  

        24720139 :ايؿانػ 

 : ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.capital-edu.com: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايؿضٚا١ْٝ: ايؿضٚا١ٜٓ                 املٓطك١      : احملاؾع١ 

 املطاص: ايؾاصع                       3:   ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :              ايطابل:                        صقِ املب٢ٓ 

 : صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

  

 . إعار٠ قٝز : اعِ ارتز١َ 

 .إعار٠ قٝز ايطايب : ٚصـ ارتز١َ 

     ٜزٟٚ         آيٞ           :    طضٜك١ ارتز١َ 

 .َٓطك١ ايؿضٚا١ْٝ ايتع١ًُٝٝ  :اعِ ايؿ١٦ 

 .قغِ ؽؤٕٚ ايطًب١  –َضاقب١ االَتشاْات ٚؽؤٕٚ ايطًب١  –إراص٠ ايؾؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ : اعِ اإلراص٠ 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 .ؽؤٕٚ ايطًب١ -

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 َضانظ تعًِٝ ايهباص 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

5 5 5 5 

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

http://www.capital-edu.com/


 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                           

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :                   اعِ ٚاعتُار املغ٦ٍٛ:ايتاصٜذ                                   :                                                                            اعِ ٚاعتُار املغ٦ٍٛ       

 

 

  : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 طًب تغًغٌ رصاعٞ 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  

 

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 ايبطاق١ املز١ْٝ يصاسب ايعالق١ أٚ ٚيٞ األَض  -

 

   :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 إٔ ٜهٕٛ ايطايب َكٝز يف ايغذٌ املزصعٞ  -

 

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ             24720139:  ايتًؿٕٛ  

        24720139 :ايؿانػ 

 : ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.capital-edu.com: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايؿضٚا١ْٝ :ايؿضٚا١ْٝ                        املٓطك١ : احملاؾع١ 

 املطاص: ايؾاصع                3:   ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :             ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 : صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

  

 . تغًغٌ رصاعٞ : اعِ ارتز١َ 

 . اعتدضاز ؽٗار٠ تغًغٌ رصاعٞ  : ٚصـ ارتز١َ 

     ٜزٟٚ       آيٞ         :    طضٜك١ ارتز١َ 

 .َٓطك١ ايؿضٚا١ْٝ ايتع١ًُٝٝ  : اعِ ايؿ١٦

 قغِ ؽؤٕٚ ايطًب١ –َضاقب١ االَتشاْات ٚؽؤٕٚ ايطًب١  –إراص٠ ايؾؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ : اعِ اإلراص٠ 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 ؽؤٕٚ ايطًب١  -

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 َهتب ايتٓغٝل 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

5    

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

http://www.capital-edu.com/


 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                  

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :                   اعِ ٚاعتُار املغ٦ٍٛ:ايتاصٜذ                                   :                                                                            اعِ ٚاعتُار املغ٦ٍٛ       

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

  ملٔ ُٜٗ٘ األَض اعتُضاص١ٜ طايب املزصع١  -

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  ؾًػ 500

 

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 (ايصٛص٠ + األصٌ )ايبطاق١ املز١ْٝ يًطايب  -

 سطٛص ٚيٞ األَض  -

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 إٔ ٜهٕٛ ايطايب َكٝز َٚغتُض بايزصاع١ 

 َعضؾ١ املزصع١ ٚايصـ ٚايؿصٌ ٚايعاّ ايزصاعٞ 

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ              24720139:     ايتًؿٕٛ  

        24720139 :ايؿانػ 

 : ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.capital-edu.com: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايؿضٚا١ْٝ :  ايؿضٚا١ْٝ       املٓطك١ : احملاؾع١ 

 املطاص :ايؾاصع                                3: ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                 ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 : صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

  

 . اعتدضاز ؽٗار٠ رصاع١ٝ : اعِ ارتز١َ 

 . نؾـ رصدات ايطايب : ٚصـ ارتز١َ 

     ٜزٟٚ       آيٞ          :      طضٜك١ ارتز١َ 

 .َٓطك١ ايؿضٚا١ْٝ ايتع١ًُٝٝ  :ايؿ١٦  اعِ

 قغِ ؽؤٕٚ ايطًب١ –َضاقب١ االَتشاْات ٚؽؤٕٚ ايطًب١  –إراص٠ ايؾؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ : اعِ اإلراص٠ 

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 .قغِ االَتشاْات  -

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

    رقٝك١ 30

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

http://www.capital-edu.com/


 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                     

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .َٓطك١ ايؿضٚا١ْٝ ايتع١ًُٝٝ  :اعِ ايؿ١٦ 

 قغِ ؽؤٕٚ ايطًب١ –َضاقب١ االَتشاْات ٚؽؤٕٚ ايطًب١  –إراص٠ ايؾؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ : اعِ اإلراص٠ 

  

صَظ 

 ارتز١َ

 .   صٜاض أطؿاٍ / تغذٌٝ طايب َغتذز ابتزا٥ٞ: اعِ ارتز١َ 

 .  تغذٌٝ : ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ 
 

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ            24720139:    ايتًؿٕٛ  

        24720139 :ايؿانػ 

 : ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

  www.capital-edu.com: تضْٚٞ املٛقع اإليو

 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايؿضٚا١ْٝ : ايؿضٚا١ْٝ                         املٓطك١ : احملاؾع١ 

 املطاص :ايؾاصع                     3:       ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                  ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 : صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 (األب)سطٛص ٚيٞ األَض  -

 ايتأنز َٔ عًِ األعُاص  -

 االيتظاّ مبٛعز ايتغذٌٝ  -

 ملٔ ُٜٗ٘ األَض سزٜج١ يًؿ٦ات املغتجٓا٠  -

 

 :املغتٓزات املطًٛب١ 

 (ايصٛص٠ + األصٌ )ؽٗار٠ َٝالر ايطايب 

 (ايصٛص٠ +األصٌ )ايبطاق١ املز١ْٝ يًطايب 

 (ايصٛص٠ +األصٌ )دٓغ١ٝ األب 

 دٛاط ايغؿض يػري ايهٜٛيت 

 رؾرت ايعا١ً٥ يًغعٛرٟ

 ؾشص طيب ال٥ل صشٝا 

 

 
 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 منٛسز طًب االيتشام

 طًب ايؿشص ايطيب   منٛسز

 

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

 1   

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 ؽؤٕٚ  ايطًب١  -

 املزصع١ -

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 

http://www.capital-edu.com/


 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                     

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .َٓطك١ ايؿضٚا١ْٝ ايتع١ًُٝٝ  :اعِ ايؿ١٦ 

 قغِ ؽؤٕٚ ايطًب١ –َضاقب١ االَتشاْات ٚؽؤٕٚ ايطًب١  –إراص٠ ايؾؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ : اعِ اإلراص٠ 

  

صَظ 

 ارتز١َ

 .تغذٌٝ َٓاطٍ : اعِ ارتز١َ 

 تغذٌٝ ايطًب١ يف ْعاّ املٓاطٍ : ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ 
  

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ               24720139:    ايتًؿٕٛ  

        24720139 :ايؿانػ 

 : ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.capital-edu.com: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايؿضٚا١ْٝ : ايؿضٚا١ْٝ                   املٓطك١   :احملاؾع١ 

 املطاص : ايؾاصع              3:          ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                  ايطابل:                    صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ :                   صقِ ايٛسز٠ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 تضى ايزصاع١ 

 

 :املغتٓزات املطًٛب١ 

 يًطايبصٛص٠ ايبطاق١ املز١ْٝ   -

 صٛص٠ دٛاط ايغؿض  -

 صٛص٠ ؽٗار٠ املٝالر يًطايب -

 صٛص ؽدص١ٝ يًطايب 3 -

 آخض ؽٗار٠ صتاح رصاع١ٝ َصزق١  -

 دٓغ١ٝ األب  -

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  رٜٓاص  30

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 منٛسز بٝاْات رصاعٞ املٓاطٍ 

 نتاب نتب يزاصؼ املٓاطٍ 

 إٜصاٍ تغذٌٝ املٓاطٍ 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

 1   

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 االَتشاْاتقغِ  -

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 

http://www.capital-edu.com/


 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .َٓطك١ ايؿضٚا١ْٝ ايتع١ًُٝٝ  :اعِ ايؿ١٦ 

 قغِ ؽؤٕٚ ايطًب١ –َضاقب١ االَتشاْات ٚؽؤٕٚ ايطًب١  –إراص٠ ايؾؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ : اعِ اإلراص٠ 

  

صَظ 

 ارتز١َ

 .   اعتدضاز اعتُضاص١ٜ رصاع١: اعِ ارتز١َ 

 .  ؽٗار٠ تجبت رصاع١ ايطايب : ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ 
  

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ         24720139:  ايتًؿٕٛ  

        24720139 :ايؿانػ 

 : ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.capital-edu.com: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايؿضٚا١ْٝ : ايؿضٚا١ْٝ                        املٓطك١  :احملاؾع١ 

 املطاص : ايؾاصع                           3: ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                  ايطابل:                        صقِ املب٢ٓ 

 : صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :تٛاؾضٖا ايؾضٚط ايٛادب 

 سطٛص ٚيٞ األَض  -

 إٔ ٜهٕٛ ايطايب َكٝز َٚغتُض بايزصاع١  -

 َعضؾ١ املزصع١ ٚايصـ ٚايؿصٌ ٚايعاّ ايزصاعٞ  -

 

 :املغتٓزات املطًٛب١ 

 (ايصٛص٠ + األصٌ ) ايبطاق١ املز١ْٝ يًطايب 

 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  ؾًػ  500

 

 :ايُٓاسز املغتدز١َ  

 ملٔ ُٜٗ٘ األَض اعتُضاص١ٜ طايب باملزصع١ 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

30    

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 .ؽؤٕٚ ايطًب١  -

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 

http://www.capital-edu.com/


 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                 

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٓطك١ ايؿضٚا١ْٝ ايتع١ًُٝٝ  :اعِ ايؿ١٦ 

 . ْٝات ايرتب١ٜٛ ٚاملهتبات َضاقب١ ايتل/ إراص٠ األْؾط١ ايرتب١ٜٛ: اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 .   منٛسز حتزٜح بٝاْات : اعِ ارتز١َ 

  . حتزٜح بٝاْات ايعاًَني يف املزاصؼ َٔ أَٓا٤ َهتبات ٚ َصُُني تكٓٝات  :ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ 
  

 :االعتؿغاص ٚعا٥ٌ 

 : ايزاخًٞ            24720139:      ايتًؿٕٛ  

        24720139 :ايؿانػ 

 : ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.capital-edu.com: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايؿضٚا١ْٝ : ايؿضٚا١ْٝ               املٓطك١   :احملاؾع١ 

 املطاص : ايؾاصع                           3:     ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                  ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 : صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 .َعتُز َٔ ايض٥ٝػ املباؽض  -

 

 :املغتٓزات املطًٛب١ 

 .منٛسز حتزٜح ايبٝاْات  -

 .َباؽض٠ ايعٌُ  -

 

 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 .منٛسز حتزٜح ايبٝاْات  -

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

    

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 .َزاصؼ َٓطك١ ايؿضٚا١ْٝ ايتع١ًُٝٝ  -

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 

http://www.capital-edu.com/


 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                  

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 ( .راخًٞ، خاصدٞ ) منٛسز طًب ْكٌ  -

 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

  

 

 :املغتٓزات املطًٛب١ 

 منٛسز طًب ْكٌ َعتُز َٔ ايض٥ٝػ املباؽض -

 

 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 منٛسز طًب ْكٌ َعتُز َٔ ايض٥ٝػ املباؽض -

يف نٌ عاّ  6إىل ؽٗض  4ؾرت٠ ايطًبات  َٔ ؽٗض  -

 رصاعٞ 

 ال ٜٓطبل ع٢ً ايتعٝني ادتزٜز -

 

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ              24720139:     ايتًؿٕٛ  

        24720139 :ايؿانػ 

 : ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.capital-edu.com: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 : املٓطك١                          :احملاؾع١ 

 : ايؾاصع :                           ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                  ايطابل:                         صقِ املب٢ٓ 

 : صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

  

 َٓطك١ ايؿضٚا١ْٝ ايتع١ًُٝٝ :اعِ ايؿ١٦ 

 . َضاقب١ ايتكٓٝات ايرتب١ٜٛ ٚاملهتبات / إراص٠ األْؾط١ ايرتب١ٜٛ : اعِ اإلراص٠ 

 .خاصدٞ / طًب ْكٌ راخًٞ : اعِ ارتز١َ 

 ارتاصدٞ ألَٓا٤ املهتبات  َٚصُُني ايتكٓٝات/ تتِ  اإلدضا٤ات إيهرتْٚٝا يًٓكٌ ايزاخًٞ : ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           ٜزٟٚ     :     طضٜك١ تكزِٜ ارتز١َ 

 

  

 

صَظ 

 ارتز١َ

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 .َزاصؼ َٓطك١ ايؿضٚا١ْٝ ايتع١ًُٝٝ -

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 .املٓاطل ايتع١ًُٝٝ بزٚي١ ايهٜٛت -

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

    

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

http://www.capital-edu.com/


 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 

 خزَات

َٓطك١ 

األمحزٟ 

 ايتع١ًُٝٝ

 

 

 

 

 

 



 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                             

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قغِ ايؾؤٕٚ ايٛظٝؿ١ٝ :اعِ ايؿ١٦ 

 اإلراص١ٜ ٚ ايؿ١ٝٓايؾؤٕٚ :اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 .ؽٗار٠ خز١َ: اعِ ارتز١َ 

 (ايغري٠ ايشات١ٝ ملٔ  –اعتُضاص١ٜ صاتب  –ؽٗار٠ صاتب  –تزصز ٚظٝؿٞ ) :ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ 

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ    23924709:  ايتًؿٕٛ  

    23924709 :ايؿانػ 

 :ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

  www.moe.edu.kw: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايؿشٝشٌٝ:االمحزٟ                   املٓطك١ : احملاؾع١ 

 َه١ :ايؾاصع                                9: ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                    ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

  ٞصاسب ايعالق١ اٚ َٔ يزٜ٘ تٛنٌٝ صمس

 .عٟٓٛ

  ؾًػ  500طابع بك١ُٝ. 

  ِيًغري٠ ايشات١ٝ 1منٛسز صق 

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 ؽٗار٠ ايتزصز ايٛظٝؿٞ  -

 ؽٗار٠ صاتب ٚاعتُضاص١ٜ  -

 ايغري٠ ايشات١ٝ  -

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

 ؾًػ500

 رٜٓاص يًغري٠ ايشات١ٝ 1

 

 

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

  أٚصام ايٓعِ املتها١ًَ 

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

15    

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

200    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 

 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 املزاصؼ ايتابع١ ملٓطك١ األمحزٟ

 

http://www.moe.edu.kw/
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 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                                

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قغِ ايؾ٦ٕٛ ايٛظٝؿ١ٝ : اعِ ايؿ١٦ 

 إراص٠ ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايؿ١ٝٓ :اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 إصزاص ١ٜٖٛ عٌُ : اعِ ارتز١َ 

 :ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ 

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ    23924709:  ايتًؿٕٛ  

    23924709 :ايؿانػ 

 :ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.moe.edu.kw: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايؿشٝشٌٝ:االمحزٟ                   املٓطك١ : احملاؾع١ 

 َه١ :ايؾاصع                                9: ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                    ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 صٛص٠ ؽدص١ٝ. 

  ايبطاق١ املز١ْٝ. 

 بٝاْات املٛظـ. 

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 عٝني قضاص ايت -

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

 

 

 

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 ٌُطًب ١ٜٖٛ ع . 

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

    

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 

 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 

 

http://www.moe.edu.kw/


 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                                 

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قغِ ايؾ٦ٕٛ ايٛظٝؿ١ٝ  : اعِ ايؿ١٦ 

 ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ  ٚايؿ١ٝٓ : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 ايرتاعٌ االيهرتْٚٞ: اعِ ارتز١َ 

 ايتعٝني ادتزٜز+ إصعاٍ نتب ايتأَٝٓات االدتُاع١ٝ + إصعاٍ اجملًػ ايطيب ايعاّ :ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ 

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ    23924709:  ايتًؿٕٛ  

    23924709 :ايؿانػ 

 :ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.moe.edu.kw: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايؿشٝشٌٝ:االمحزٟ                   املٓطك١ : احملاؾع١ 

 َه١ :ايؾاصع                                9: ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                    ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايٛادب تٛاؾضٖا ايؾضٚط 

 ال ٜٛدز

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 ال ٜٛدز

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

 

 

 

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

    

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 

 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 
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 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                                 

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قغِ ايتعٝني : اعِ ايؿ١٦ 

 ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايؿ١ٝٓ :اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 ايتعٝني : اعِ ارتز١َ 

 تعاقزات -إعار٠ تعٝني  –حتزٜز َضنظ عٌُ يًُعًُني ادتزر :ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ 

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ    23924709:  ايتًؿٕٛ  

    23924709 :ايؿانػ 

 :ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.moe.edu.kw: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايؿشٝشٌٝ:االمحزٟ                   املٓطك١ : احملاؾع١ 

 َه١:ايؾاصع                                9: ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                    ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

  ٌٜٛنتاب تضؽٝح َٔ رٜٛإ ارتز١َ املز١ْٝ ٚحت

 بٝاْاتِٗ ع٢ً عذٌ املعًِ

 

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 ايؿشص ايطيب  -

 اٜبإ ايبٓو  -

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

            _____ 

 

_____ 

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 ًِمنٛسز ايتعٝني ادتزٜز َٔ عذٌ املع 

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

اقٌ َٔ  

 عاع١

  

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 قغِ ايتعٝني 

 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 ٚطاص٠ ايصش١
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 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                                 

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قغِ ايؾ٦ٕٛ ايٛظٝؿ١ٝ : اعِ ايؿ١٦ 

 ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايؿ١ٝٓ :اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 ايٓكٌ ايزاخًٞ: اعِ ارتز١َ 

 تٓكالت املعًُني بني املزاصؼ:ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ 

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ    23924709:  ايتًؿٕٛ  

    23924709 :ايؿانػ 

 :ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.moe.edu.kw: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايؿشٝشٌٝ:االمحزٟ                   املٓطك١ : احملاؾع١ 

 َه١:ايؾاصع                                9: ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                    ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

  ًٞ(ايهرتْٜٚٞزٟٚ اٚ ) طًب  ْكٌ راخ 

 

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 ٌاعتُاص٠ طًب ايٓك. 

 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

            _____ 

 

_____ 

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 ًِقضاص اصزاص َٔ عذٌ املع. 

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

   1 

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 املزصع١ 

 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 
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 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                                 

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قغِ ايؾ٦ٕٛ ايٛظٝؿ١ٝ : اعِ ايؿ١٦ 

 ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايؿ١ٝٓ : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 ايٓكٌ ارتاصدٞ: اعِ ارتز١َ 

 :ٚصـ ارتز١َ 

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ 

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ    23924709:  ايتًؿٕٛ  

    23924709 :ايؿانػ 

 :ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.moe.edu.kw: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايؿشٝشٌٝ:االمحزٟ                   املٓطك١ : احملاؾع١ 

 َه١ :ايؾاصع                                9: ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                    ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

  ْكٌ َٔ ستاؾع١ اىل ) اصزاص قضاص ْكٌ َٔ ايٛطاص٠

 (ستاؾع١

 

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 ٞصٛص٠ َٔ قضاص ايٓكٌ ارتاصد. 

 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

            _____ 

 

_____ 

 

  : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 ًِاصزاص حتزٜز َضنظ عٌُ َٔ عذٌ املع. 

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

   1 

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

  ٌُ( :راخ١ًٝ )ادت١ٗاعِ َضنظ ع 

 ايٛطاص٠ 

 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 
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 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                                 

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قغِ ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ ايرتبٟٛ  : اعِ ايؿ١٦ 

 اإلراص٠ ايعا١َ يًُٓطك١ ايتع١ًُٝٝ : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 تكزِٜ ؽه٣ٛ: اعِ ارتز١َ

 أٚيٝا٤ أَٛص اٚ َٛظؿٞ املزاصؼ ؽهاٟٚ: ٚصـ ارتز١َ

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ    23924709:  ايتًؿٕٛ  

    23924709 :ايؿانػ 

 :ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.moe.edu.kw: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايؿشٝشٌٝ:االمحزٟ                   املٓطك١ : احملاؾع١ 

 َه١ :ايؾاصع                                9: ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                    ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 سطٛص صاسب ايعالق١. 

 

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

  

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

            _____ 

 

_____ 

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 منٛسز ؽه٣ٛ. 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

اقٌ َٔ  

 عاع١

  

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 

 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 
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 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                                 

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قغِ اإلداطات ٚايزٚاّ : اعِ ايؿ١٦ 

 ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايؿ١ٝٓ : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 حتزٜز َضنظ عٌُ عٛرٙ َٔ اداط٠: اعِ ارتز١َ

 : ٚصـ ارتز١َ

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ    23924709:  ايتًؿٕٛ  

    23924709 :ايؿانػ 

 :ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.moe.edu.kw: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايؿشٝشٌٝ:االمحزٟ                   املٓطك١ : احملاؾع١ 

 َه١ :ايؾاصع                                9: ايكطع١ 

 : ٚسز٠ ْٛع اٍ:                    ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 اْتٗا٤ َز٠ االداط٠. 

 

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 قضاص َٓح االداط٠. 

  

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

            _____ 

 

_____ 

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 ٌُمنٛسز حتزٜز َضنظ ع. 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

اقٌ َٔ  

 عاع١

  

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 .قغِ االداطات ٚ ايزٚاّ

 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 .ايٛطاص٠
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 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                                 

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قغِ ايؾ٦ٕٛ ايٛظٝؿ١ٝ : اعِ ايؿ١٦ 

 ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚ ايؿ١ٝٓ : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 عذٌ املعًِ: اعِ ارتز١َ

 .ْكٌ املعًُني ٚ املعًُات ؾكط: ٚصـ ارتز١َ

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ    23924709:  ايتًؿٕٛ  

    23924709 :ايؿانػ 

 :ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.moe.edu.kw: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايؿشٝشٌٝ:االمحزٟ                   املٓطك١ : احملاؾع١ 

 َه١ :ايؾاصع                                9: ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                    ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 ايبطاق١ املز١ْٝ. 

 

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

  ِ1منٛسز صق. 

  

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

            _____ 

 

_____ 

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

   1 

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

1    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 

 

http://www.moe.edu.kw/


 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                                 

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قغِ ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ ايرتبٟٛ : اعِ ايؿ١٦ 

 اإلراص٠ ايعا١َ يًُٓطك١ ايتع١ًُٝٝ : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 ؽهاٟٚ: اعِ ارتز١َ

 َعًُني ٚ َعًُات ٚ طًب١ ٚ اراصٜني: ٚصـ ارتز١َ

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ    23924709:  ايتًؿٕٛ  

    23924709 :ايؿانػ 

 :ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.moe.edu.kw: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايؿشٝشٌٝ:االمحزٟ                   املٓطك١ : احملاؾع١ 

 َه١ :ايؾاصع                                9: ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                    ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 صاسب ايعالق١. 

 

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 منٛسز ؽه٣ٛ. 

  

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

            _____ 

 

_____ 

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 منٛسز ؽه٣ٛ 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

 1   

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

  1  

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 

 

http://www.moe.edu.kw/


 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                                 

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قغِ ايغهضتاص١ٜ ٚايغذٌ : اعِ ايؿ١٦ 

 ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايؿ١ٝٓ : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 بضٜز املضاعالت: اعِ ارتز١َ

 مجٝع املعاَالت: ٚصـ ارتز١َ

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ    23924709:  ايتًؿٕٛ  

    23924709 :ايؿانػ 

 :ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.moe.edu.kw: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايؿشٝشٌٝ:االمحزٟ                   املٓطك١ : احملاؾع١ 

 َه١:ايؾاصع                                9: ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                    ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

سصٍٛ املغتدزّ ع٢ً ٜٛطص ٚباعٛٚصر خاص 

 العتدزّ ايٓعاّ 

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 منٛسز يتعب١٦ يًشصٍٛ ع٢ً ايٝٛطص ٚايباعٛٚصر 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

            _____ 

 

_____ 

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 منٛسز ايٓعاّ 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

  1  

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

1    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 إراص٠ ْعِ املعًَٛات 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 

 

http://www.moe.edu.kw/


 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                                 

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قغِ إداطات ٚايزٚاّ + قغِ ايتعٝني + قغِ ايؾ٦ٕٛ ايٛظٝؿ١ٝ : اعِ ايؿ١٦ 

 ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايؿ١ٝٓ : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 ايٓعاّ املتهاٌَ: اعِ ارتز١َ

 إرخاٍ ايبٝاْات بربْاَر ايٓعِ املتها١ًَ : ٚصـ ارتز١َ

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ    23924709:  ايتًؿٕٛ  

    23924709 :ايؿانػ 

 :ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.moe.edu.kw: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايؿشٝشٌٝ:االمحزٟ                   املٓطك١ : احملاؾع١ 

 َه١ :ايؾاصع                                9: ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                    ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

سصٍٛ املغتدزّ ع٢ً ٜٛطص ٚباعٛٚصر خاص 

 العتدزّ ايٓعاّ 

 

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 ٌقضاص ايٓك. 

  ايعٌَُباؽض٠. 

  

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

            _____ 

 

_____ 

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 منٛسز ايٓكٌ 

 منٛسز َباؽض٠ ايعٌُ 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

   1 

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( : راخ١ًٝ)اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 رٜٛإ ارتز١َ املز١ْٝ 

 

http://www.moe.edu.kw/


 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                                 

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قغِ اإلداطات ٚايزٚاّ  : اعِ ايؿ١٦ 

 ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايؿ١ٝٓ : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 .ايطؿٛي١ صعا١ٜ/ صعا١ٜ األعض٠ : اعِ ارتز١َ

 : ٚصـ ارتز١َ

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ    23924709:  ايتًؿٕٛ  

    23924709 :ايؿانػ 

 :ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.moe.edu.kw: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايؿشٝشٌٝ:االمحزٟ                   املٓطك١ : احملاؾع١ 

 َه١ :ايؾاصع                                9: ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                    ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 طًب َٔ َضنظ ايعٌُ َعتُز َٔ ايض٥ٝػ املباؽض. 

 نٜٛت١ٝ أٚ غري نٜٛت١ٝ اٚ طٚد١ ايهٜٛيت. 

 

 : املطًٛب١  املغتٓزات

 ٌؽٗار٠ َٝالر ايطؿ. 

  عكز ايظٚاز. 

  

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

            _____ 

 

_____ 

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 أٚصام ايٛطاص٠ املاي١ٝ. 

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

1    

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

 1   

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 َضاقب املٛاصر/ َزٜض ايعاّ / َزٜض اإلراص٠ 

 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

            

 

 

http://www.moe.edu.kw/


 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                                 

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قغِ ايؾ٦ٕٛ ايٛظٝؿ١ٝ : اعِ ايؿ١٦ 

 ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايؿ١ٝٓ : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 .ٚقـ ايضاتب: اعِ ارتز١َ

 .بعز اْكطاع عٔ ايعٌُ: ٚصـ ارتز١َ

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ    23924709:  ايتًؿٕٛ  

    23924709 :ايؿانػ 

 :ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.moe.edu.kw: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايؿشٝشٌٝ:االمحزٟ                   املٓطك١ : احملاؾع١ 

 َه١:ايؾاصع                                9: ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                    ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 ّاْكطاع املٛظـ انجض َٔ ثالخ اٜا. 

 

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 نتاب َٔ َضنظ ايعٌُ ٜؿٝز بتاصٜذ االْكطاع. 

 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

            _____ 

 

_____ 

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 أٚصام ايٛطاص٠ املاي١ٝ. 

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

5    

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

 1   

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ: 

 َزٜض عاّ –َزٜض إراص٠  –َٛاصر بؾض١ٜ 

 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

            

 

 

http://www.moe.edu.kw/


 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                                 

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قغِ ايؾ٦ٕٛ ايٛظٝؿ١ٝ : اعِ ايؿ١٦ 

 ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايؿ١ٝٓ : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 .َضاؾل َضٜض: اعِ ارتز١َ

 .خاصز ايبالر: ٚصـ ارتز١َ

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ    23924709:  ايتًؿٕٛ  

    23924709 :ايؿانػ 

 :ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.moe.edu.kw: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايؿشٝشٌٝ:االمحزٟ                   املٓطك١ : احملاؾع١ 

 َه١:ايؾاصع                                9: ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                    ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 تعطٞ يًهٜٛيت ؾكط. 

 

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 نتاب إراص٠ ايعالز يف ارتاصز. 

 منٛسز ايطًب. 

 ًٜ٘ٝ ٟايتٛاقٝع َٔ ايض٥ٝػ املباؽض ٚ ايض٥ٝػ ايش. 

 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

            _____ 

 

_____ 

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 أٚصام ايٛطاص٠ املاي١ٝ. 

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

5    

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

 2   

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 .ايغهضتاص١ٜ ٚايغذٌ

 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

            

 

 

http://www.moe.edu.kw/


 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                                 

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قغِ اإلداطات ٚايزٚاّ : اعِ ايؿ١٦ 

 ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايؿ١ٝٓ :اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 .زتًػ طيب: اعِ ارتز١َ

 .طًب حتٌٜٛ يًُذًػ ايطيب: ٚصـ ارتز١َ

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ

 :االعتؿغاص  ٚعا٥ٌ

 : ايزاخًٞ    23924709:  ايتًؿٕٛ  

    23924709 :ايؿانػ 

 :ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.moe.edu.kw: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايؿشٝشٌٝ:االمحزٟ                   املٓطك١ : احملاؾع١ 

 َه١:ايؾاصع                                9: ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                    ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 نٌ َضٜض يزٜ٘ تكضٜض طيب أٚ َضضٝات. 

 

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 ٌُطًب َٔ َضنظ ايع. 

 َعتُز َٔ ايض٥ٝػ املباؽض. 

 تكضٜض طيب. 

  أٚ انجض 14َضضٝات ّٜٛ 

 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

            _____ 

 

_____ 

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 منٛسز زتًػ ايطيب 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

3    

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

1    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 .ايغهضتاص١ٜ ٚايغذٌ

 

  (:خاصد١ٝ  )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 اجملًػ ايطيب

            

 

 

http://www.moe.edu.kw/


 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                                 

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قغِ اإلداطات ٚايزٚاّ : اعِ ايؿ١٦ 

 ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايؿ١ٝٓ : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 .اْكطاع: اعِ ارتز١َ

 .خصِ َٔ ايضاتب: ٚصـ ارتز١َ

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ    23924709:  ايتًؿٕٛ  

    23924709 :ايؿانػ 

 :ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.moe.edu.kw: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايؿشٝشٌٝ:االمحزٟ                   املٓطك١ : احملاؾع١ 

 َه١ :ايؾاصع                                9: ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                    ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 تٛقٝع ٚ اؾار٠ صاسب ايعالق١. 

 ٌُتٛقٝع ٚ اؾار٠ َزٜض َضنظ ايع 

 

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 يعٌُ باملضؾل ايتعًُٝٞاؾار٠ االْكطاع عٔ ا. 

 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

            _____ 

 

_____ 

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

  (.املاي١ٝ)ايرتب١ٝ أٚصام ٚطاص٠ 

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

5    

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

  ِ( :راخ١ًٝ )َضنظ عٌُ ادت١ٗاع 

َزٜض + َزٜض ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ + املٛاصر ايبؾض١ٜ 

 .ايعاّ

 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

            

 

 

http://www.moe.edu.kw/


 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                                 

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قغِ اإلداطات ٚايزٚاّ : اعِ ايؿ١٦ 

 ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايؿ١ٝٓ : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 .إداط٠ ٚضع: اعِ ارتز١َ

 .إداط٠ بعز ايٛالر٠: ٚصـ ارتز١َ

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ    23924709:  ايتًؿٕٛ  

    23924709 :ايؿانػ 

 :ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.moe.edu.kw: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايؿشٝشٌٝ:االمحزٟ                   املٓطك١ : احملاؾع١ 

 َه١ :ايؾاصع                                9: ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                    ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 َتظٚد١. 

  (ؽٗضٜٔ  )ايهٜٛت١ٝ 

  ؾكط 60ارتًٝذ١ ّٜٛ. 

  ؾكط 30ايٛاؾز٠ ّٜٛ. 

 

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 صٛص٠ َٔ بالؽ ايٛالر٠. 

 صٛص٠ َٔ ايتكضٜض ايطيب. 

 صٛص٠ َٔ ؽٗار٠ املٝالر. 

 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

            _____ 

 

_____ 

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

  (املاي١ٝ)ايرتب١ٝ أٚصام ٚطاص٠. 

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

5    

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    َٜٛٝا

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 .قغِ االداطات ٚايزٚاّ

 .ايغهضتاص١ٜ ٚايغذٌقغِ 

 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

            

 

 

http://www.moe.edu.kw/


 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                                 

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قغِ اإلداطات ٚايزٚاّ : اعِ ايؿ١٦ 

 ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايؿ١ٝٓ :اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 .إداط٠ ا١ََٛ : اعِ ارتز١َ

 .تكزّ بعز إداط٠ ايٛضع: ٚصـ ارتز١َ

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ    23924709:  ايتًؿٕٛ  

    23924709 :ايؿانػ 

 :ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.moe.edu.kw: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايؿشٝشٌٝ:االمحزٟ                   املٓطك١ : احملاؾع١ 

 َه١ :ايؾاصع                                9: ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                    ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 نٜٛت١ٝ ادتُغ١ٝ. 

  (طٚد١ ايهٜٛيت) غري نٜٛت١ٝ 

 

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

  ٌمنٛسز طًب يإلداط٠ ٚ اعتهُاٍ ايتٛاقٝع َٔ قب

 .املضاقب املدتص ٚ املزٜض املباؽض

 ٌصٛص٠ َٔ ؽٗار٠ َٝالر ايطؿ. 

 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

            _____ 

 

_____ 

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 (.املاي١ٝ )ايرتب١ٝ  أٚصام ٚطاص٠ 

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

5    

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

    َٜٛٝا

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 .قغِ االداطات ٚايزٚاّ

 .قغِ ايغهضتاص١ٜ ٚايغذٌ

 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

            

 

 

http://www.moe.edu.kw/


 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                                 

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قغِ ؽ٦ٕٛ ايطًب١ : اعِ ايؿ١٦ 

 َضاقب١ اإلَتشاْات ٚؽ٦ٕٛ ايطًب١  –ايؾ٦ٕٛ ايتع١ًُٝٝ : اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 .ال َاْع ْكٌ ايطًب١ : اعِ ارتز١َ

 : ٚصـ ارتز١َ

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ    23924709:  ايتًؿٕٛ  

    23924709 :ايؿانػ 

 :ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.moe.edu.kw: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايؿشٝشٌٝ:االمحزٟ                   املٓطك١ : احملاؾع١ 

 َه١:ايؾاصع                                9: ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                    ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

  سطٛص ٚيٞ االَض ؽدصٝا ٚ يف ساٍ عز ايتٛادز

ألٟ عبب اسطاص ٚناي١ ملٔ ٜٓٛب عٓ٘ يًكٝاّ 

 .بأعُاٍ ٚطاص٠ ايرتب١ٝ

 

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 ايبطاق١ املز١ْٝ يًطايب ٚٚيٞ االَض ٚصٛص٠ عٓٗا. 

 عكز اجياط. 

 ٍسهِ سطا١ْ يف ساي١ االْؿصا. 

  املٓظٍ باعِ ٚيٞ االَضٚثٝك١. 

  أٚصام ايعالز بارتاصز يف ساٍ ايغؿض يًعالز ٚ عهٔ ايطايب َع

 غري ايٛايزٜٔ آخضؽدص 

 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

            _____ 

 

_____ 

 

 : ١َ  ايُٓاسز املغتدز

 ٌمناسز خاص١ بايكغِ يًٓك. 

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

  7  

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

بزا١ٜ نٌ    

 عاّ رصاعٞ

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 

 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 املزاصؼ 

            

 

 

http://www.moe.edu.kw/


 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                                 

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قغِ ؽ٦ٕٛ ايطًب١ : اعِ ايؿ١٦ 

 َضاقب١ االَتشاْات ٚؽ٦ٕٛ ايطًب١  –ايؾ٦ٕٛ ايتع١ًُٝٝ :اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 .ايتغًغٌ ايزصاعٞ : اعِ ارتز١َ

 .ملٔ ُٜٗ٘ األَض: ٚصـ ارتز١َ

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ    23924709:  ايتًؿٕٛ  

    23924709 :ايؿانػ 

 :ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.moe.edu.kw: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايؿشٝشٌٝ:االمحزٟ                   املٓطك١ : احملاؾع١ 

 َه١ :ايؾاصع                                9: ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                    ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 سطٛص صاسب ايعالق١. 

  املز١ْٝ األص١ًٝ ايبطاق١. 

  ٞإٔ ٜهٕٛ ايطايب َكٝز يف ايغذٌ املزصع 

 

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 الٜٛدز

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

 رٜٓاصٜٔ

 

_____ 

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 منٛسز اىل َٔ ُٜٗ٘ االَض. 

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

 2   

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

100    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 َٓطك١  ايتع١ًُٝٝ 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 َهتب ايتٓغٝل 

            

 

 

http://www.moe.edu.kw/


 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                                 

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قغِ ايؾ٦ٕٛ ايطًب١  : اعِ ايؿ١٦ 

 َضاقب١ اإلَتشاْات ٚؽ٦ٕٛ ايطًب١   –ايؾ٦ٕٛ ايتع١ًُٝٝ :اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 .ؾشص طيب  : اعِ ارتز١َ

 ؾشص ايطيب يًطًب١ ع٢ً سغب ايعٓٛإ : ٚصـ ارتز١َ

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ    23924709:  ايتًؿٕٛ  

    23924709 :ايؿانػ 

 :ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.moe.edu.kw: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايؿشٝشٌٝ:االمحزٟ                   املٓطك١ : احملاؾع١ 

 َه١ :ايؾاصع                                9: ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                    ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 سطٛص صاسب ايعالق١ اٚ ٚيٞ االَض. 

 

 : املطًٛب١  املغتٓزات

 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

            _____ 

 

_____ 

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

  1  

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

100    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 

 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 ايصش١ٚطاص٠ 

            

 

 

http://www.moe.edu.kw/


 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                                 

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قغِ ؽ٦ٕٛ ايطًب١ : اعِ ايؿ١٦ 

 َضاقب١ االَتشاْات ٚؽ٦ٕٛ ايطًب١   –ايؾ٦ٕٛ ايتع١ًُٝٝ :اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 .حتزٜز املغت٣ٛ  : اعِ ارتز١َ

 . حتزٜز َغت٣ٛ اسا نإ خاصز ايبالر اٚ ٚدٛر َعاري١: ٚصـ ارتز١َ

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ    23924709:  ايتًؿٕٛ  

    23924709 :ايؿانػ 

 :ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.moe.edu.kw: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايؿشٝشٌٝ:االمحزٟ                   املٓطك١ : احملاؾع١ 

 َه١ :ايؾاصع                                9: ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                    ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 سطٛص ٚيٞ االَض ايطايب. 

  ّإٔ ٜهٕٛ ايطايب ًَظ 

  تكزِٜ طًب حتزٜز َغت٣ٛ 

 

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 دٓغ١ٝ االب. 

  بطاق١ املز١ْٝ يًطايب. 

  بطاق١ املز١ْٝ يٛيٞ األَض 

 ؽٗار٠ املٝالر يًطايب. 

 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

            _____ 

 

_____ 

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

  َغت٣ٛمنٛسز حتزٜز. 

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

  1  

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

  5  

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 

 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 املزاصؼ ايتابع هلا

 

 

http://www.moe.edu.kw/


 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                                 

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اقغِ ؽ٦ٕٛ ايطًب١ : اعِ ايؿ١٦ 

 قغِ ؽؤٕٚ ايطًب١  –ايؾ٦ٕٛ ايتع١ًُٝٝ :اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 .اعتُضاص١ٜ  : اعِ ارتز١َ

 . اعتُضاص١ٜ ملٔ ُٜٗ٘ االَض: ٚصـ ارتز١َ

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ    23924709:  ايتًؿٕٛ  

    23924709 :ايؿانػ 

 :ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.moe.edu.kw: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايؿشٝشٌٝ:االمحزٟ                   املٓطك١ : احملاؾع١ 

 َه١ :ايؾاصع                                9: ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                    ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

  إ ٜهٕٛ ايطايب َكٝز َٚغتُض بايزصاع١ 

  سطٛص ٚيٞ األَض 

  َٞعضؾ١ َزصع١ ٚايصـ ٚايؿصٌ ٚايعاّ ايزصاع 

 

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 بطاق١ املز١ْٝ يًطايب 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

 ْصـ رٜٓاص            

 

_____ 

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 ملٔ ُٜٗ٘ األَض اعتُضاص١ٜ طايب  باملزصع١ 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

15    

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

80    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 ٚطاص٠ ايزاخ١ًٝ -

 ٚطاص٠ ارتاصد١ٝ -

 ٚطاص٠ ايصش١ -

            

 

 

http://www.moe.edu.kw/


 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                                 

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قغِ ؽ٦ٕٛ ايطايب١ : اعِ ايؿ١٦ 

 َضاقب١ االَتشاْات ٚؽ٦ٕٛ ايطًب١ –ايؾ٦ٕٛ ايتع١ًُٝٝ :اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 .تػٝري َغ٢ُ  : اعِ ارتز١َ

 . تػٝري َغ٢ُ: ٚصـ ارتز١َ

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ    23924709:  ايتًؿٕٛ  

    23924709 :ايؿانػ 

 :ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.moe.edu.kw: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايؿشٝشٌٝ:االمحزٟ                   املٓطك١ : احملاؾع١ 

 َه١ :ايؾاصع                                9: ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                    ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 ٌٝسطٛص ٚيٞ االَض اٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘ بتٛن. 

 ايبطاق١ املز١ْٝ. 

 

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 سهِ سته١ بايتػٝري 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

            _____ 

 

_____ 

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 ِمنٛسز تعزٌٜ اع. 

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

 1   

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

65    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 

 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 ٚطاص٠ ايعزٍ 

            

 

 

http://www.moe.edu.kw/


 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                                 

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قغِ ايؾ٦ٕٛ ايطًب١ : اعِ ايؿ١٦ 

 قغِ ؽؤٕٚ ايطًب١  –ايؾ٦ٕٛ ايتع١ًُٝٝ :اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 .تضى رصاع١  : اعِ ارتز١َ

 . تضى رصاع١: ٚصـ ارتز١َ

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ    23924709:  ايتًؿٕٛ  

    23924709 :ايؿانػ 

 :ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.moe.edu.kw: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايؿشٝشٌٝ:االمحزٟ                   املٓطك١ : احملاؾع١ 

 َه١ :ايؾاصع                                9: ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                    ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 سطٛص صاسب ايعالق١. 

  إٔ ٜهٕٛ راصعا بأسز َزاصؼ 

  إٔ ٜهٕٛ َكٝز بايغ١ٓ املطًٛب١ بايرتى 

 

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 بطاق١ املز١ْٝ 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

 ْصـ رٜٓاص

 

_____ 

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 (تضى ايزصاع١ ) منٛسز ملٔ ُٜٗ٘ األَض 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

30    

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

80    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 

 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

            .ٚطاص٠ ايزؾاع -

 

 

http://www.moe.edu.kw/


 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                                 

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؽ٦ٕٛ ايطًب١ : اعِ ايؿ١٦ 

 قغِ ؽؤٕٚ ايطًب١  –ايؾ٦ٕٛ ايتع١ًُٝٝ :اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 إعار٠   قٝز : اعِ ارتز١َ

 إعار٠ قٝز طايب : ٚصـ ارتز١َ

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ    23924709:  ايتًؿٕٛ  

    23924709 :ايؿانػ 

 :ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.moe.edu.kw: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايؿشٝشٌٝ:االمحزٟ                   املٓطك١ : احملاؾع١ 

 َه١ :ايؾاصع                                9: ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                    ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

  تكزِٜ عشص َكبٍٛ عٔ ؾرت٠ ايػٝاب 

 

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 منٛسز إعار٠ قٝز ايزاصؼ 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

 _____ رٜٓاص  40

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 منٛسز إعار٠ قٝز 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

 1   

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

60    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

  

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 املزاصؼ ايتابع هلا        

 

 

http://www.moe.edu.kw/


 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                                 

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قغِ ؽ٦ٕٛ ايطًب١ : اعِ ايؿ١٦ 

 َضاقب١ االَتشاْات ٚؽ٦ٕٛ ايطًب١   –ايؾ٦ٕٛ ايتع١ًُٝٝ :اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 .عالز بارتاصز  : اعِ ارتز١َ

 . عالز بارتاصز: ٚصـ ارتز١َ

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ    23924709:  ايتًؿٕٛ  

    23924709 :ايؿانػ 

 :ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.moe.edu.kw: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايؿشٝشٌٝ:االمحزٟ                   املٓطك١ : احملاؾع١ 

 َه١ :ايؾاصع                                9: ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                    ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 دٛاط ايغؿض يًطايب. 

 تشنض٠ ايغؿض يًطايب. 

 نتاب عالز بارتاصز 

 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

            _____ 

 

_____ 

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

  2  

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

14    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 

 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 ،املزاصؼ ايتابع هلا -

 

 

http://www.moe.edu.kw/


 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                                 

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قغِ ؽ٦ٕٛ ايطًب١ : اعِ ايؿ١٦ 

 قغِ ؽؤٕٚ ايطًب١  –ايؾ٦ٕٛ ايتع١ًُٝٝ :اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 .سغٔ عري٠ ٚعًٛى  : اعِ ارتز١َ

 . سغٔ عري٠ ٚعًٛى: ٚصـ ارتز١َ

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ    23924709:  ايتًؿٕٛ  

    23924709 :ايؿانػ 

 :ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.moe.edu.kw: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايؿشٝشٌٝ:االمحزٟ                   املٓطك١ : احملاؾع١ 

 َه١ :ايؾاصع                                9: ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                    ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 سطٛص ٚيٞ اَض ايطايب. 

  إٔ ٜهٕٛ  اعِ َزصز يف عذٌ املضنظ 

 

 :٠ املغتٓزات املطًٛب

  ايبطاق١ املز١ْٝ يًطايب ٚٚيٞ األَض 

  ؽٗار٠ ثا١ْٜٛ ايعا١َ 

 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

 رٜٓاص

 

_____ 

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

 ملٔ ُٜٗ٘ األَض 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

30     

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

200    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 

 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

            

 

 

http://www.moe.edu.kw/


 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                                 

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قغِ ؽ٦ٕٛ ايطًب١ : اعِ ايؿ١٦ 

 قغِ ؽؤٕٚ ايطًب١  –ايؾ٦ٕٛ ايتع١ًُٝٝ :اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 .ْكٌ َٔ خاص اىل سه١َٛ  : اعِ ارتز١َ

 . ال َاْع َٔ خاص اىل سه١َٛ: ٚصـ ارتز١َ

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ    23924709:  ايتًؿٕٛ  

    23924709 :ايؿانػ 

 :ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.moe.edu.kw: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايؿشٝشٌٝ:االمحزٟ                   املٓطك١ : احملاؾع١ 

 َه١ :ايؾاصع                                9: ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                    ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

 سطٛص ٚيٞ اَض ايطايب. 

 

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 ايبطاق١ املز١ْٝ يًطايب ٚٚيٞ األَض 

 ٚثٝك١ املٓظٍ 

 سهِ احمله١ُ 

 ؽٗار٠ ملٔ ُٜٗ٘ األَض 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

 رٜٓاص

 

_____ 

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

  منٛسز ال َاْع 

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

30     

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

40    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

  ( :راخ١ًٝ )عٌُ ادت١ٗاعِ َضنظ 

 َزٜض عاّ املٓطك١ 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 املزاصؼ 

            

 

 

http://www.moe.edu.kw/


 إعداد قسم تبسيط اإلجراءات وتطوير أساليب العمل

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ                                 

 قطاع ايؾ٦ٕٛ اإلراص١ٜ ٚايتطٜٛض اإلراصٟ     

 إراص٠ ايتطٜٛض ٚايت١ُٝٓ                    

 قغِ تبغٝط اإلدضا٤ات ٚايتطٜٛض أعايٝب ايعٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قغِ ؽ٦ٕٛ ايطًب١ : اعِ ايؿ١٦ 

 قغِ ؽؤٕٚ ايطًب١  –ايؾ٦ٕٛ ايتع١ًُٝٝ :اعِ اإلراص٠ 

 

صَظ 

 ارتز١َ

 تغذٌٝ دزٜز : اعِ ارتز١َ

  .٠ أبٓا٤ ايصَٛايٝني ٚأبٓا٤ زتًػ ايتعإٚ ٚايُٝٔ ٚأبٓا٤ املعًُني ٚأبٓا٤ األّ ايهٜٛت١ٝ ٚأبٓا٤ األ١ُ٥ ٚاملؤسْني ٚأسؿار ادتز٠ ايهٜٛيت: ٚصـ ارتز١َ

 آيٞ           ٜزٟٚ    :         طضٜك١ ارتز١َ

 :ٚعا٥ٌ االعتؿغاص 

 : ايزاخًٞ    23924709:  ايتًؿٕٛ  

    23924709 :ايؿانػ 

 :ايربٜز اإليهرتْٚٞ 

 www.moe.edu.kw: املٛقع اإليهرتْٚٞ 

 

 

 : َٛقع تكزِٜ ارتز١َ 

 ايؿشٝشٌٝ:االمحزٟ                   املٓطك١ : احملاؾع١ 

 َه١ :ايؾاصع                                9: ايكطع١ 

 : ْٛع ايٛسز٠ :                    ايطابل:                             صقِ املب٢ٓ 

 :صقِ ايٛسز٠ 

 :صقِ ايكغ١ُٝ 

 :ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا 

  صاسب ايعالق١ ٚيٞ األَض 

  ايتأنز َٔ عًِ األعُاص 

  ٌٝااليتظاّ مبٛعز ايتغذ 

 

 : املغتٓزات املطًٛب١ 

 دٛاط ايغؿض يػري ايهٜٛيت         ايبطاق١ املز١ْٝ يألب 

 رؾرت ايعا١ً٥ ايغعٛرٟ                     دٓغ١ٝ األب 

 ؾشص طيب ال٥ل صشٝا           ؽٗار٠ َٝالر ايطايب     

 ايبطاق١ املز١ْٝ ايطايب 

 ملٔ ُٜٗ٘ األَض سزٜج١ يًؿ٦ات املغتجٓاٙ 

 

 : ايضعّٛ 

 َتػري٠ ثابت١

-------- 

 

_____ 

 

 : ايُٓاسز املغتدز١َ  

  منٛسز تغذٌٝ ايطايب 

 

 : ايٛقت املغتػضم يًدز١َ 

 ؽٗض ّٜٛ عاع١ رقٝك١

15     

 : َعزٍ تهضاص ارتز١َ 

 عٓ٘ ؽٗض أعبٛع ّٜٛ

100    

 

 : ايٛسز٠ املؾاصن١ 

 ( :راخ١ًٝ )اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 َزٜض عاّ املٓطك١ 

  (:خاصد١ٝ ) اعِ َضنظ عٌُ ادت١ٗ 

 املزاصؼ 
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