مجهىريت انعراق

وزارة انتعهيى انعايل وانبحث انعهًي
دائرة انبحث وانتطىير

 اسرتاتيديت تسىيك اننتاخاث انعهًيت
ً
اوال :املمميت

لعالما ثػػض المرجمع االهادِمُ ـُ الػػاق الهجكادات ثجػلق بممّػ الوجازات الػلمّةالجُ ِكٍم
بٌا الباشدّن و المبجنػِن و الػلماء ـُ الرامػات والٌّائت والمػاًع الػػالّة ،و معى االؿجفادة موٌا و
ربعٌا بمفنالت المرجمع ومؾاًمجٌا الصكّكّة ـُ شلٌا ،وهغلم معى االطغ بفٍائعًاوثٍلّاثٌا االلجمادِة
او الػلمّة ـّما ِظعم طعة الوٌٍض بالبلع.
وغلَ الػؽم من لّام دائػة البصح والجعٍِػ بجؾٍِق الوجازات الػلمّة اال ان ذلم الزال ضمن
ؿّالات غمو رثّبي ،لغا ـان المرجمع االهادِمُ ِعمس بجعٍِػ زغري لاللّات الجُ ثٌعف الَ الػبط
الصكّكُ للوجازات الػلمّةبمفنالت المرجمع الصالّةوالمؾاًمة ـُ شلٌا ،وطمٍلا ان الٌّنلّة الرعِعة
لعائػة البصح والجعٍِػ ثضم ثفنّالت مجظممة ـُ ًغا الؾػض.
لكع ثم اغعاد ًغى العراؿة ـُ ضٍء ثٍزّي الؾّع معِػ غام دائػة البصح والجعٍِػ طالل االزجماع
الموػكع ـُ  3123/23/4مع معراء االلؾام بضػورة الجظلك من االمٍر الجكلّعِة ودراؿة ماًّي االزػاءات
االدارِة الجُ من قاهٌا ثظفّؿ الدكو غلَ العائػة من شّح االزػاءاثٍوضع الظعط الرعِعة للػمو ،ولع ثم
اِضا مػاغاى الكٍاهّن الواـغة ـُ الٍزارة وؿّالات الػمو المجبػة ً
شالّا ـُ ثؾٍِق الوجازات الػلمّة الغعاد
ًغى العراؿة لجنٍن دراؿة لابلة للجوفّغ بػع اؿجصمال المٍاـكات االلٍلّة غلٌّا.
ً
ثانيا :اهلمف ين انمراست

ثٌعف ًغى العراؿة لٍضع ؿجػاثّرّة غمو (قػبة الجؾٍِق) ـُ لؾم الجوؾّق والجؾٍِق
والجُ ثٌعـبعورًا ـُ االؿاس للجؾٍِق االمدو للوجازات الػلمّة المػثبعة بمفنالت المرجمع والجُ ثؾاًم
ـُ شلٌا او ثكعِم ما ِظعم طعة الوٌٍض بالبلع.
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ً
ثانثا :شعبت انتسىيك (خهت انتسىيك)

ثاؿؾتقػبة الجؾٍِقـُ غام 3123وـق الٌّنلّة الرعِعة لعائػة البصح والجعٍِػ،
شّح ثػثبط قػبة الجؾٍِق بكؾم (الجوؾّق والجؾٍِق) ،وثضم ًغى الفػبة اربػة وشعات ًُ
(وشعة المصة والبّئة ،وشعة العراؿات االلجمادِة واالزجماغّة والؾّاؿّة ،الٍشعة الؼراغّة والبّعػِة،
و وشعة بصٍث الػلٍم الجعبّكّة).

ثٌعف قػبة الجؾٍِق(والجُ ثمدو زٌة الجؾٍِق) وهاـة الٍشعات المػثبعة بٌا
الَ ثؾٍِق الوجازات الػلمّةهو شؾب ثظممة من طالل اِمال الوجازات الػلمّة الجُ ثوجرٌا
هاـة الجفنّالت الجابػة لٍزارة الجػلّم الػالُ والبصح الػلمُ (زٌات الموفا) الَ المرجمع
(الرٌات المؾجفّعة) ،لّجم ربط البصح الػلمُ بمفنالت المرجمع والػمو غلَ المؾاًمة ـُ شلٌا.
وثػمو قػبة الجؾٍِق ضمن طعة غمو ؿوٍِة.
ً
رابعا :يهاو عًم شعبت انتسىيك

ثجػلق هاـة مٌام قػبة الجؾٍِق بػملّة ثؾٍِق الوجازات الػلمّة  ،وهما ِلُ:
.2
.3
.4
.5
.6

اغعاد اؿجمارة طالة لجػمّؼ زٌات الموفا للوجازات الػلمّة (المػـق رلم .)2
اغعاد اؿجمارة طالة لعلب ثؾٍِق الوجاج الػلمُ(المػـق رلم  ،)3وثٍزِػٌا غلَ زٌات الموفا،
وثصعِدٌا وـق الصازة.
اغعاد اؿجمارة ثكّّم ثؾٍِق الوجاج الػلمُ(المػـق رلم  ،)4وثٍزِػٌا غلَ الرٌات المؾجفّعة،
وثصعِدٌا وـق الصازة.
الجصعِح العوري لمّؾة الػكع االؿجدماري للوجاج الػلمُ (المػـق رلم  ،)5وشؾب المؾجرعات.
اغعاد الظعة الؾوٍِة لػمو الفػبة (المػـق رلم .)6
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 .7اؿجالم االشجّازات الفػلّة من الرٌات المؾجفّعة ،وثٍشّعًا وارؿالٌا الَ زٌات الموفا والجُ ثكٍم
بعورًا لما ِلؼم الهجاج الوجازات الػلمّة ذات الػاللة بجلم االشجّازات.
 .8اؿجالم الوجازات الػلمّة وـق اؿجمارة الجؾٍِق ،وثٍشّعًا وثموّفٌا من ازو ثؾٍِكٌا الَ الرٌات
المؾجفّعة.
 .9ارؿال الوجازات الػلمّة بفنو مباقػة الَ الرٌات المؾجفّعة /المؾجٌعـة ،ومجابػة االؿجفادة موٌا.
 .:ثوظّم واهراز الػكٍد االؿجدمارِة للوجازات الػلمّة بّن الرٌة المؾجفّعة و لاشب الوجاج الػلمُ.
 .21الامة مػػض ؿوٍي غام للوجازات الػلمّة ،ودغٍة هاـة الرٌات المؾجفّعة ،ومجابػة االؿجفادة موٌا.
 .22مجابػة الامة المػارض الجظممّة للوجازات الػلمّة الجُ ثكّمٌا ثفنّالت الٍزارة ،ومجابػة االؿجفادة
موٌا.
 .23العار الوفػة الجؾٍِكّة وارؿالٌا غبػ البػِع االلن جػوهُ للرٌات المؾجفّعة.
 .24اغعاد هػاس دوري طاص بالوجازات الػلمّة وثٍزِػة وهفػة غلَ االهجػهت.
 .25ثؼوِع لؾم االغالم بملظك غن الوجازات الػلمّة بفنو دوري ومؾجمػ لّجؾوَ لٌم الػمو غلَ غػضٌا
ـُ وؿائو االغالم الػؿمّة هاـة.
 .26ثؼوِع الكواة الفضائّة الرامػّة بناـة ما ِجػلق بالوجازات الػلمّة بفنو دوري ومؾجمػ لّجؾوَ لٌم
الػمو غلَ غػضٌا ـُ الكواة الفضائّة.
 .27اهفاء لاغعة بّاهات طالة للوجازات الػلمّة وهفػًا غلَ المٍلع االلن جػوهُ للعائػة غلَ االهجػهت.
 .28الامة ورش الػمو الجػػِفّة والجدكّفّة الجُ ثٌعف الَ ثكّّم واالرثكاء بمؾجٍى غملّة ثؾٍِق
الموجازات الػلمّة.
 .29ثصعِح المفصة االلن جػوهّة الظالة بالفبػة غلَ المٍلع االلن جػوهُ لعائػة البصح والجعٍِػ غلَ
االهجػهت.
ً
خايسا :خطت عًم شعبت انتسىيك

الرعاول ادهاى ِمدو طعة الػمو الػامة لفػبة الجؾٍِق:
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.:

الوفاط
اغعاد لائمة لجػمّؼ زٌات الموفا
اغعاد اؿجمارة طالة لعلب ثؾٍِق الوجاج الػلمُ
اغعاد اؿجمارة طالة لالؿجدمار الوجاج الػلمُ
اؿجالم االشجّازات الفػلّة من الرٌات المؾجفّعة
ثٍشّعاشجّازات الرٌات المؾجفّعة وارؿالٌا الَ زٌات الموفا
اؿجالم الوجازات الػلمّة الكابلة للجؾٍِق
ثٍشّع وثموّؿ الوجازات الػلمّة
ارؿال الوجازات الػلمّة بفنو مباقػة الَ الرٌات المؾجفّعة
مجابػة االؿجفادة من الوجازات الػلمّة لعى الرٌات المؾجفّعة
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شالة اؿجمػارِة الػمو
مصعد
مصعد
مصعد
مؾجمػ
مؾجمػ
مؾجمػ
مؾجمػ
مؾجمػ
مؾجمػ

الوفاط
 .21ثوظّم واهراز الػكٍد االؿجدمارِة للوجازات الػلمّة بّن الرٌة المؾجفّعة و
لاشب الوجاج الػلمُ
 .22الامة مػػض ؿوٍي غام للوجازات الػلمّة
 .23مجابػة الامة المػارض الجظممّة للوجازات الػلمّة الجُ ثكّمٌا ثفنّالت
الٍزارة هاـة
 .24العار الوفػة الجؾٍِكّة وارؿالٌا غبػ البػِع االلن جػوهُ للرٌات المؾجفّعة
 .25اغعاد هػاس دوري طاص بالوجازات الػلمّة وثٍزِػة وهفػة غلَ االهجػهت
 .26ثؼوِع لؾم االغالم بملظك غن الوجازات الػلمّة لّجؾوَ لٌم الػمو غلَ
غػضٌا ـُ وؿائو االغالم الػؿمّة هاـة
 .27ثؼوِع الكواة الفضائّة الرامػّة بناـة ما ِجػلق بالوجازات الػلمّة لّجؾوَ
لٌم الػمو غلَ غػضٌا ـُ الكواة الفضائّة
 .28اهفاء لاغعة بّاهات طالة للوجازات الػلمّة وهفػًا غلَ المٍلع االلن جػوهُ
للعائػة غلَ االهجػهت وثصعِدة
 .29الامة ورش الػمو الجػػِفّة والجدكّفّة الجُ ثٌعف الَ الجػػِفٍالجكّّم
واالرثكاء بمؾجٍى غملّة ثؾٍِق الموجازات الػلمّة

شالة اؿجمػارِة الػمو
مؾجمػ
ؿوٍي
مؾجمػ
مؾجمػ
مؾجمػ
مؾجمػ
مؾجمػ
االهفاء مصعد و
الجصعِح مؾجمػ
مؾجمػ

اما طعة غمو قػبة الجؾٍِق المفملة للػام  3124لع ثم ادرازٌا ـُ الملصق رلم (.)6
ً
سادسا :اننتاج انعهًي انمابم نهتسىيك

ثٍلؿ الوجازات الػلمّة الرامػّة والجُ ثفمو (هجائذ البصٍث الػلمّة ،بػاءات االطجػاع،
اظارِس العه جٍراة ،رؿائو المازؾجّػ ،مفارِع الجظػج لعلبة المفٍف الموجٌّة ،مظػزات المفارِع
الػِادِة ،مظػزات ٍِم الػلم ،ومظػزات الرٍائؼ المجوٍغة ،مظػزات ثٍلّات المؤثمػات والوعوات) باهٌا
(الوجاج الػلمُ) المػادثؾٍِكة الَ الرٌات المؾجفّعة.وثموؿ الوجازات الػلمّة بفنو غام الَ هجازات
(المصة والبّئة ،العراؿات االلجمادِة واالزجماغّة والؾّاؿّة ،الؼراغّة والبّعػِة ،والػلٍم الجعبّكّة).
لّؽ زمّع الوجازات الػلمّة ثنٍن هجازات غلمّة لابلة للجؾٍِق ،شّح ِرب ان ِجؾم الوجاج
الػلمُ الكابو للجؾٍِق بالمػاِّػ الجؾٍِكّةالجالّة:
.2
.3
.4
.5
.6

ان ِنٍن الوجاج الػلمُ لابو للجعبّق ـُ الظػوف الصالّة.
ان ِؾاًم الوجاج الػلمُ بصو مفنلة شكّكّة ِػاهُ موٌا المرجمع.
ان ِجضمن الوجاج الػلمُ لّمة غلمّة مضاـة (ثعبّكّة و/او هظػِة).
ان ِػٍد الوجاج الػلمُ بفائعة الجمادِة او غلمّة ثظعم طعة الوٌٍض بالبلع.
ان ِنٍن الوجاج الػلمُ ؽّػ معبق او مؾجدمػ ؿابكا لعى دوائػ ومؤؿؾات العولة.
(( )) 22 / 4

ِجم اغعاء الػمؼ الجؾلؾلُ لنو هجاج غلمّكابو للجؾٍِقمن لبو قػبة الجؾٍِق لبو ارؿالي الَ
الرٌات المؾجفّعة ،شّح ان الػمؼ الجؾلؾلُ ؿّنٍن مفّع زعا ـُ االزػاءات االشمائّة والمجابػة
والبصح وؽّػًا ،وِنٍن الػمؼ الجؾلؾلُ هالجالُ:
( مػثبجّن لػمؼ زٌة الموفا  /مػثبة لػمؼ لوؿ الوجاج الػلمُ  /مػثبة لػمؼ هٍع الوجاج الػلمُ  /مػثبة لػمؼ شالة الوجاج
الػلمُ /اربػة مػاثب لؾوة الجؾٍِق/ؿجة مػاثب لجؾلؾو الوجاج المؾٍق )

مدال:الػمؼ الجؾلؾلُ () 111112/3123/2/14/2/13
المػوَ (ِكػا من الّمّن الَ الّؾار):
ِ : 12مدو رمؼ لرٌة الموفا ،وهان ثنٍن زامػة بؾعاد (وًٍ رمؼ منٍن من مػثبجّن).
شّح ِجم اغعاء رمؼ لنو زامػة ،مدال (بؾعاد( ،)13/المؾجومػِة ،)14/وًنغا لناـة الجفنّالت االطػى للٍزارة.

المػـق رلم (ِ )2جضمن لائمة باؿماء ورمٍز زٌات الموفا.
ِ : 2مدو رمؼ لموؿ الوجاج الػلمُ ،وهان ِنٍن الػلٍم الجعبّكّة (وًٍ رمؼ منٍن من مػثبة واشعة).
شّح ِجم اغعاء رمؼ لنو لوؿ الوجاج الػلمُ ،مدال (/2المصة والبّئة)/3( ،العراؿات االلجمادِة واالزجماغّة
والؾّاؿّة)/4( ،الؼراغّة والبّعػِة)/5( ،بصٍث الػلٍم الجعبّكّة)/6( ،اطػى).

ِ : 14مدو رمؼلوٍع الوجاج الػلمُ ،وهان ِنٍن بػاءى اطجػاع (وًٍ رمؼ منٍن من مػثبجّن).
شّح ِجم اغعاء رمؼ لنو هٍع هجاج غلمُ ،مدال (/12بصح غملُ)/13(،بػاءة اطجػاع)/14(،اظػوشة
ده جٍراى)/15(،رؿالة مازؾجّػ)/16(،مفػوع ثظػج)/17(،هجاج مفػوع رِادي)/18(،هجاج لٍّم الػلم)/19(،هجاج
لرٍائؼ اطػى).

ِ : 2مدو رمؼشالة الوجاج الػلمُ ،وهان ِنٍن ثعبّكُ (وًٍ رمؼ منٍن من مػثبة واشعة).
شّح ِجم اغعاء رمؼ لنو شالة هجاج غلمُ ،مدال (/2ثعبّكُ)/3( ،اهادِمُ).

ِ :3123مدو ؿوة ثؾٍِق الوجاج الػلمُ.
ِ : 11111112مدو رمؼ ثؾلؾو الوجاج المؾٍق

ً
ولػٍدا لنو هجاج غلمُ زاًؼ للجؾٍِق.
شّح ِجم اغعاء رمؼ ِبعا من الػلم 2

ً
سابعا :خهت املنشأ

ثٍلؿ هاـة الجفنّالت الجابػة لٍزارة الجػلّم الػالُ والبصح الػلمُ باهٌا (زٌات الموفا)
الجُ ثكٍم باهجاج الوجازات الػلمّة المجوٍغة.وثضم زٌة الموفا هاـة الرامػات والٌّائت والمػاهؼ والٍشعات
البصدّة باالضاـة الَ الجفنّالت الجابػة لمكػ الٍزارة .ثكٍم زٌة الموفا بجكعِم الوجاج الػلمُ بؾّي ثؾٍِكة
وـق االؿجمارة المٍضصة ـُ المػـق رلم (.)3
و من ازو االرثكاء بمؾجٍى ثوظّم الػمو ِجعلب ثفنّو (قػبة الجؾٍِق) لعى هاـة زٌات
ً
ً
وثوظّمّا بمن جب مؾاغع رئّؽ الرامػة للفؤون الػلمّة.
ًّنلّا
الموفا (الرامػات والٌّائت) ثػثبط
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ً
ثاينا :اجلهت املستفيمة

ٍِلؿ المرجمع (الرامػات ،الكعاع الػام ،الكعاع الظاص والمظجلط ،والظارج) بنٍهي
(الرٌة المؾجفّعة)،وثموؿ الرٌة المؾجفّعةغلَ اؿاس هٍهٌا اما (الرٌة المؾجٌعـة) (شّح ثنٍن اًعاف
وهجائذ الوجازات الػلمّة مٍزٌة بااللو الَ ًغى الرٌات) او (الرٌة المصجملة) (شّح ِمنن لرؼء او هامو
اًعاف وهجائذ الوجازات الػلمّة ان ثظعم ًغى الرٌات بفنو مباقػ او ؽّػمباقػ) .وِنٍهالجٍالو بّن
الرٌات المؾجفّعة (المؾجٌعـة و المصجملة) وزٌات الموفا من طالل قػبة الجؾٍِق الجُ ثوظم الػملّة
الجؾٍِكة بّن الرٌجّن وثضمن شكٍق هاـة االظػاف.
ً
تاسعا :انياث تسىيك اننتاخيت انعهًيت

ثٍلؿ غملّة ثؾٍِق الوجازات الػلمّة باهٌا (اِمال الوجازات الػلمّة من زٌات الموفا الَ
الرٌات المؾجفّعة) لّجم ربط البصح الػلمُ بمفنالت المرجمع والمؾاًمة ـُ شلٌا.
ثموؿ غملّة ثؾٍِق الوجاج الػلمُ الَ الّجان للػمو:
االلّة االولَ:اِمال الوجاج الػلمُ الَ الرٌة المؾجفّعة /المؾجٌعـة:
ِجم من طالالرؿال الوجاج الػلمُ الَ الرٌات المؾجفّعة /المؾجٌعـة مباقػة .وِجم ذلم من طالل
الٍؿائو الجالّة (ارؿال الوجاج الػلمُ بفنو مباقػ الَ الرٌة المؾجفّعة /المؾجٌعـة ،غكع لكاءات
مباقػة مع الرٌات المؾجفّعة /المؾجٌعـة لبّان ما ثبصح غوي من اشجّازات ـػلّة ،اؿجالم
االشجّازات الفػلّة من الرٌة المؾجفّعة /المؾجٌعـة) باالضاـة الَ (العار الوفػة الجؾٍِكّة وارؿالٌا
غبػ البػِع االلن جػوهُ ،الامة المػارض الجظممّة للوجازات الػلمّة بصضٍر او بالجػاون مع الرٌات
المؾجفّعة /المؾجٌعـة ،العار هػاس دوري طاص بالوجازات الػلمّة وثٍزِػة وهفػى غلَ االهجػهت).
االلّة الداهّة:اؿجكعاب الرٌة المؾجفّعة /المصجملةللوجاج الػلمُ:
ِجم من طالل لّاؽة لٍرة والػّة لرٌة الموفا ،وابػاز زٍدة هجازٌا الػلمُ ،وظػح المالئم من
الوجازات الػلمّة والجػوِذ غوي ،باالضاـة الَ اؿجعالع ما ثبصح غوي الرٌة المؾجفّعة /المصجملة
واشجّازاثٌا الفػلّة .وِجم ذلم من طالل الٍؿائو الجالّة (الوفػ ـُ وؿائو االغالم ،ازػاء اللكاءات
ـُ الكوٍات الفضائّة ،العار الوفػة الجؾٍِكّة وارؿالٌا غبػ البػِع االلن جػوهُ ،الامة مػارض غامة
للوجازات الػلمّة ،الامة المػارض الجظممّة للوجازات الػلمّة غلَ ًامـ المؤثمػات والوعوات
المجوٍغة الجُ ثكّمٌا زٌات الموفا ،العار هػاس دوري طاص بالوجازات الػلمّة وثٍزِػة وهفػى غلَ
االهجػهت).
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المكارهة بّن الّات الجؾٍِق:
االلّة االولَ (الّي االرؿال المباقػ)
الرٌة المؾجفّعة مػػوـة ،لغلم ِجم ارؿال الوجاج
الػلمُ الَ الرٌات المؾجفّعة /المؾجٌعـة مباقػة.
غكع لكاءات مباقػة مع الرٌات
المؾجفّعة/المؾجٌعـة لبّان ما ثبصح غوي من
اشجّازات ـػلّة.

االلّة الداهّة (الّي االؿجكعاب)
الرٌة المؾجفّعة ؽّػ مػػوـة ،لغلم ِجم اؿجكعاب
الرٌة المؾجفّعة /المصجملة للوجاج الػلمُ.
الوفػ ـُ وؿائو االغالم و ازػاء اللكاءات ـُ
الكوٍات الفضائّة لّجم لّاؽة لٍرة والػّة لرٌة
الموفا ،وابػاز زٍدة هجازٌا الػلمُ ،وظػح المالئم
من الوجازات الػلمّة والجػوِذ غوي.
اؿجالم االشجّازات الفػلّة من الرٌة اؿجعالع ما ثبصح غوي الرٌة المؾجفّعة/المصجملة
واشجّازاثٌا الفػلّة.
المؾجفّعة/المؾجٌعـة.
الامة المػارض الجظممّة للوجازات الػلمّة الامة مػارض غامة للوجازات الػلمّة والمػارض
بصضٍر او بالجػاون مع الرٌات الجظممّة للوجازات الػلمّة غلَ ًامـ المؤثمػات
والوعوات المجوٍغة الجُ ثكّمٌا زٌات الموفا.
المؾجفّعة/المؾجٌعـة.
العار هفػة ثؾٍِكّة وارؿالٌا غبػ البػِع االلن جػوهُ.
العار هػاس دوري طاص بالوجازات الػلمّة وثٍزِػة وهفػى غلَ االهجػهت.
ً
عاشرا :انتحمياث انتي تىاخه تسىيك اننتاخاث انعهًيت واحلهىل املمرتحت

ثجػػض غملّة ثؾٍِق الوجازات الػلمّة لػعة ثصعِات ِمنن ثفظّك ابػزًا مع ادراج الصلٍل الكابلة
للجعبّق ً
شالّا:
 الجصعي :ثصعِع المالئم من الوجازات الػلمّة والجُ ِمنن ثؾٍِكٌا.
الصو المكجػحِ :منن للران الػلمّة ـُ النلّات من الكّام بٌغى المٌمة وـق االؿجمارة المٍضصة ـُ
المػـق رلم ( )3و المػعة لٌغا الؾػض.
 الجصعي :ثصعِع االشجّازات الفػلّة الجُ ثبصح غوٌا الرٌة المؾجفّعة.
الصو المكجػحِ :منن للكاءات المباقػة مع الرٌات المؾجفّعة لبّان ما ثبصح غوي من اشجّازات ـػلّة
او من طالل اؿجالم االشجّازات الفػلّة من الرٌة المؾجفّعة ،وِمنن الكّام بغلم من طالل ماِلُ:
 -2لّام المرالؽ الجوؾّكّة بّن وزارثوا والٍزارات االطػى والرٌات ؽّػ المػثبعة بٍزارة بعور ـػال
واؿاؿُ ـُ ًغا المرال.
 -3الكّام باؿجضاـة ممدلُ الٍزارات المػوّة ـُ ازجماغات ًّئة الػاي وازجماغات ًّئة البصح الػلمُ
وشؾب المٍاضّع المعػوشة ـُ االزجماع ،واؿجضاـة ممدلُ وزارة الجػلّم الػالُ والبصح الػلمُ
لعى ازجماغات مرالؽ الٍزارات المػوّة وشؾب المٍاضّع المعػوشة ـُ زعاول ًغى
االزجماغات.
 -4الكّام زٌات الموفا بفػالّات اؿجعالغاثّة او مجابػاثمّعاهّة لػلع شازة المرجع لوجائذ البصح
الػلمُ.
(( )) 22 / 7

 الجصعي :ثصعِع مكٍمات لبٍل الوجاج الػلمُ لعى الرٌة المؾجفّعة.
الصو المكجػحِ :منن للعراؿات الجكٍِمّة والوعوات وورش الػمو الجظممّة ثواول ذلم وثكعِم
الجٍلّات والصلٍل الالزمة.
 الجصعي :ثصعِع هّفّة العـاع غن الوجاج الػلمُ ـُ شال ثػػضي للجصعي وغعم الكبٍل بػع ثؾٍِكة
للرٌة المؾجفّعة.
الصو المكجػحِ :منن للعراؿات الجكٍِمّة والوعوات وورش الػمو الجظممّة ثواول ذلم وثكعِم
الجٍلّات والصلٍل الالزمة.
احم عشر :عمم استثًار اننتاج انعهًي

ٌِعف (غكع اؿجدمار الوجاج الػلمُ) الَ ثوظّم غملّة اؿجدمار الوجازات الػلمّة من لبو الرٌات
المؾجفّعة و الَ ضمان شكٍق الصاب الوجازات الػلمّةِ ،جضمن غكع اؿجدمار الوجاج الػلمُ غلَ غعة
بوٍد ثوظم االظار الجػالعي بّن "لاشب الوجاج الػلمُ" و "الرٌة المؾجفّعة" و بممادلة دائػة البصح
والجعٍِػ ـُ وزارة الجػلّم الػالُ والبصح الػلمُ هٍهٌا الرٌة المؾٍلة والػاغّة للراهب لجوفّغ الوجاج
الػلمُ لعى الرٌة المؾجفّعة من الراهب الػلمُ.
المػـق رلم (ِ )5جضمن لّؾة غكع اؿجدمار الوجاج الػلمُ ،مع االقارة الَ ان لّؾة ًغا الػكع
مؾجوعة غلَ مٍاـكة لؾم الػكٍد الصنٍمّة /دائػة االغمار والمفارِع والمبلؾة الّوا بالن جاب ذي الػعد
ع ق :559/ـُ  3123/23/4مع مػاغاة ثعبّق ثػلّمات الّة ثػاون ثفنّالت وزارة الجػلّم الػالُ
والبصح الػلمُ مع الٍزارات والرٌات ؽّػ المػثبعة بٍزارة رلم ( )271لؾوة  ،311:ومػاغاى ان ثنٍن
لّؾة الػكع موؾرمة مع مٍضٍع اؿجدمار الوجاج الػلمُ.وِرعر االقارة الَ اهي لع ثم االهجٌاء من ثوظّم غكع
"اؿجدمار بػاءة االطجػاع" موغ موجمؿ اذار ،3121/وـق المّؾة المػعلة والمبلؾة الّوا من لبو لؾم
الػكٍد الصنٍمّة /دائػة االغمار والمفارِع بالن جاب ذي الػعد ع 2783/ـُ  ،3121/4/27اال اهي لم ِجم
ثٍلّع اي غكع اؿجدماري لؾاِة االن.
اثنا عشر :اننظاو االنكرتوني الدارة انعهًيت انتسىيميت

ان الوظام االلن جػوهُ الدارة الػلمّة الجؾٍِكّة ًٍ ،هظام الن جػوهُ ِػمو غلَ ادارة زمّع االهفعة
والفػالّات الظالة بالػملّة الجؾٍِكّة لعى هو من الرٌات الدالخة (زٌة الموفا – الٍزارة – الرٌة
المؾجفّعة) ،شّح ِجضمن الوظام:
.2
.3
.4
.5

هظام ؿّػ الػمو.Workflow -
لاغعة بّاهات مجناملة طالة بالوجازات الػلمّة.
مٍلع الن جػوهُ للوجازات الػلمّة ضمن المٍلع الػؿمُ لعائػة البصح والجعٍِػ.
ثعبّق  iApplicationلرػو الوظام ِػمو غلَ ازٌؼة  iPADو .iPhone
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وِنٍن الػمو لعى هو من (قػبة الجؾٍِق ـُ دائػة البصح والجعٍِػ) و (هاـة قػب الجؾٍِق
ـُ الرامػات والٌّائت والبالؼ غعدًم ( )35قػبة) باؿجظعام ازٌؼة iPADو ً iPhone
بعال غن الصاؿبات
(او براهبٌا غوع الػؽبة) ،باالضاـة الَ ازٌؼة االرقفة الؾػِػة ( ،)High Speed Scannersوباالغجماد غلَ
قبنة االهجػاهت وقبنة االهجػهت.
بصّح ثجم ادارة الػملّة الجؾٍِكّة الن جػوهّا بالنامو دون الصازة الؿجظعام الٍرق (مع امناهّة
اؿجظعام الٍرق ـُ اي مػشلة من مػاشو الػمو "غوع الػؽبة" براهب الػمو االلن جػوهُ).
ثالثت عشر :انربنايح االعاليي

ِجضمن البػهامذ االغالمُ لجؾٍِق الوجازات الػلمّة غلَ ماِلُ:
.2
.3
.3

.4

.6

.7

العار بٍؿجػات غلمّة شٍل اًمّة الوجاج الػلمُ ،ولمكي ـُ هاـة االلؾام الػلمّة والمػاهؼ والٍشعات
البصدّة.
العار ـٍلعر ثػػِفُ لجؾٍِق الوجاج الػلمٍُِ ،زع طالل الوعوات وورش الػمو ،وغلَ الرامػات
والٌّائت ،والٍزارات والرٌات المؾجفّعة.
ثؼوِع الكواة الفضائّة الرامػّة بناـة ما ِجػلق بالوجازات الػلمّة لّجؾوَ لٌم الػمو غلَ غػضٌا ـُ
الكواة الفضائّة.
ً
ثؼوِع لؾم االغالم الن جػوهّا بملظك غن الوجازات الػلمّة لّجؾوَ لٌم الػمو غلَ غػضٌا ـُ وؿائو
االغالم الػؿمّة هاـة.
الامة مػػض ؿوٍي غام للوجازات الػلمّة لناـة ثفنّالت وزارة الجػلّم الػالُ والبصح الػلمُ ،غلَ
ارض مػػض بؾعاد العولُ الجوؾّق مع الفػهة الػامة للمػارض والظعمات الجرارِة الػػالّة /وزارة
الجرارة.
الامة الوعواثالػلمّة الجدكّفّة(الجُ ثٌعف الَ االغالن غن ؿجػاثّرّة ثؾٍِق الوجازات الػلمّة،
الجػػِؿ بالّات غمو ثؾٍِق الوجازات الػلمّة ،ثكّّم واالرثكاء بمؾجٍى غملّة ثؾٍِق الوجازات
الػلمّة ،وهو ماِجػلق بػملّة الجؾٍِق االمدو للوجاج الػملُ).

الٌعف
الوفاط
ت
االغالن غن ؿجػاثّرّة
 2هعوة غلمّة ثدكّفّة
ثؾٍِق الوجازات
(هعوة االغالن غن الؾجػاثّرّة)
الػلمّة
الجػػِؿ بالّات الػمو
ورقة غمو
والجكّّم واالرثكاء بػملّة
3
ثظممّة
ثؾٍِق الوجازات
(ورقة غمو ثظممّة)
الػلمّة

الرٌة المعغٍة

ثارِض االلامة

منان االلامة

 مرالؽ الرامػات.
 مرالؽ الٌّائت.
 ممدلُ الٍزارات.

بعاِة قباط
3124/

زامػة بؾعاد/
لاغة الصنّم

 مؾؤولُ قػب الجؾٍِق
ـُ الرامػات والٌّائت.

وؿط قباط
3124/

مكػ الٍزارة
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ت

الوفاط

الرٌة المعغٍة

الٌعف

 4هعوة غلمّة ثدكّفّة

الجػػِؿ بػملّةثؾٍِق
الوجازات الػلمّة

 5هعوة غلمّة ثدكّفّة

الجػػِؿ بػملّةثؾٍِق
الوجازات الػلمّة

 6هعوة غلمّة ثدكّفّة

الجػػِؿ بػملّةثؾٍِق
الوجازات الػلمّة

 7هعوة غلمّة ثدكّفّة

الجػػِؿ بػملّةثؾٍِق
الوجازات الػلمّة

(هعوة غامة – مواظكّة)

(هعوة غامة – مواظكّة)

(هعوة غامة – مواظكّة)

(هعوة غامة – مواظكّة)

8

ورقة غمو
ثظممّة
(ورقة غمو ثظممّة)

الجػػِؿ بوظام
الجؾٍِق االلن جػوهُ

 مؾؤولُ قػب الجؾٍِق
ـُ الرامػات والٌّائت.
 المٌجمّن والمجظممّن
والباشدّن ـُ الرامػات
والٌّائت.
 مؾؤولُ قػب الجؾٍِق
ـُ الرامػات والٌّائت.
 المٌجمّن والمجظممّن
والباشدّن ـُ الرامػات
والٌّائت.
 مؾؤولُ قػب الجؾٍِق
ـُ الرامػات والٌّائت.
 المٌجمّن والمجظممّن
والباشدّن ـُ الرامػات
والٌّائت.
 مؾؤولُ قػب الجؾٍِق
ـُ الرامػات والٌّائت.
 المٌجمّن والمجظممّن
والباشدّن ـُ الرامػات
والٌّائت.
 مؾؤولُ قػب الجؾٍِق
ـُ الرامػات والٌّائت.
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ثارِض االلامة

منان االلامة

االؿبٍع االول /زامػة الوٌػِن/
اذار  3124/لاغة الؾالم

االؿبٍع الداهُ/

اذار 3124/

زامػة النٍـة

االؿبٍع الدالح/

اذار  3124/زامػة المٍلو

االؿبٍع الػابع/

اذار 3124/
بعاِة اِار
3124/

زامػة البمػة

مكػ الٍزارة
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لائًت بامساء وريىز خهاث املنشأ


























زٌة الموفا
ثفنّالت مكػ الٍزارة
زامػة بؾعاد
الرامػة المؾجومػِة
زامػة البمػة
زامػة المٍلو
الرامػة الجنوٍلٍزّة
زامػة النٍـة
زامػة ثنػِت
زامػة الكادؿّة
زامػة االهبار
الرامػة الػػالّة
زامػة بابو
زامػة الوٌػِن
زامػة دِالَ
زامػة هػبالء
زامػة ذي لار
زامػة هػهٍك
زامػة واؿط
زامػة مّؾان
زامػة المدوَ
زامػة ؿامػاء
زامػة الكاؿم الظضػاء
ًّئة الجػلّم الجكوُ
الٌّئة الػػالّة للصاؿٍب والمػلٍماثّة
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الػمؼ
12
13
14
15
16
17
18
19
1:
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2:
31
32
33
34
35
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يسىدة استًارة "طهب تسىيك اننتاج انعهًي"

رلم االؿجمارة (

لٍرة قظمّة

)

 .2زٌة الموفا:
الرامػة/الٌّئة:
النلّة/المػٌع/المػهؼ:
الكؾم/الفػع/الٍشعة:
 .3وؿّلة االثمال بالباشح  /رئّؽ الفػِق البصدُ:
اؿم الباشح /رئّؽ الفػِق البصدُ:
رلم الٌاثؿ الوكال:
البػِع االلن جػوهُ:
 .4الوجاج الػلمُ :
اؿم الوجاج الػلمُ:
هبغة مٍزؼة غن الوجاج الػلمُ:

 .5مػلٍمات ذات للة:
لوؿ الوجاج الػلمُ:
( ) العراؿات االلجمادِة واالزجماغّة والؾّاؿّة
( ) المصة والبّئة
( ) اطػى
( ) الؼراغّة والبّعػِة ( ) الػلٍم الجعبّكّة
هٍع الوجاج الػلمُ:
( ) اظػوشة ده جٍراة ( ) رؿالة مازؾجّػ
( ) بصح غملُ ( ) بػاءة اطجػاع
( ) مفػوع ثظػج ( ) هجاج مفػوع رِادي ( ) هجاج لٍّم الػلم ( ) ابعاع وابجنار ( ) اطػى
مٍلؿ الوجاج الػلمُ:
شالة الوجاج الػلمُ:
( ) مورؼ ؽّػ موفٍر ( ) مورؼ موفٍر
( ) اهادِمُ
( ) ثعبّكُ
 .6الرٌات المؾجفّعة:
الرٌات المؾجفّعة /المؾجٌعـة:
اؿم الرٌة

البػِع االلن جػوهُ

رلم الٌاثؿ

.

الرٌات المؾجفّعة /المصجملة:
اؿم الرٌة

البػِع االلن جػوهُ
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رلم الٌاثؿ

.

 .7المؾاًمة ـُ شو مفنلة شكّكّة ِػاهُ موٌا المرجمع:
المفنلة الجُ ِػاهُ موٌا المرجمع:
معى المؾاًمة ـُ شو المفنلة:
 .8الكّمة الػلمّة المضاـة (الجعبّكّة و/او الوظػِة):

 .9الفائعة االلجمادِة او الػلمّة الجُ ثظعم طعة الوٌٍض بالبلع:

 .:راي اللروة الػلمّة ـُ النلّة /المػٌع /المػهؼ البصدُ /الٍشعة البصدّة (زٌة الموفا):
بّان الػاي ثراى المػاِّػ الجؾٍِكّة:






الوجاج الػلمُ لابو للجعبّق ـُ الظػوف الصالّة ( )هػم  ) ( -هٍغا ما  ) ( -ال
ِؾاًم الوجاج الػلمُ بصو مفنلة شكّكّة ِػاهُ موٌا المرجمع ( ) هػم  ) ( -هٍغا ما  ) ( -ال
الوجاج الػلمُ ذو لّمة غلمّة مضاـة (ثعبّكّة و/او هظػِة) ( ) هػم  ) ( -هٍغا ما  ) ( -ال
الوجاج الػلمُ ِػٍد بفائعة الجمادِة او غلمّة ثظعم طعة الوٌٍض بالبلع ( ) هػم  ) ( -هٍغا ما  ) ( -ال
الوجاج الػلمُ ؽّػ معبق او مؾجدمػ ؿابكا لعى دوائػ ومؤؿؾات العولة ( ) هػم  ) ( -هٍغا ما  ) ( -ال

بّان الػاي الوٌائُ ثراى ثؾٍِق الوجاج الػلمُ:
( ) الوجاج لابو للجؾٍِق.
( ) الوجاج ؽّػ لابو للجؾٍِق.
اللروة الػلمّة ـُ زٌة الموفا
. 3124 / /

 .21راي لؾم الجوؾّق والجؾٍِق:

 .22ممادلة معِػ غام دائػة البصح والجعٍِػ:

ِ . . .نٍن الػاي ـكط ـّما ِجػلق بٍزٍد هجازات غلمّة مؾٍلي
ً
ؿابكا او ثنػار ثؾٍِق هفؽ الوجاج الػلمُ او هجاج غلمُ مفابٌة
وؽّػًا من االمٍر الجؾٍِكّة . . .

ال ادق غل َ ال ػاي الوٌ ائُ للرو ة الػلمّ ة ـ ُ الرامػ ة /الٌّئ ة
(زٌ ة الموف ا) و راي ق ػبة الجؾ ٍِق ـ ُ دائػثو ا (زٌ ة الجؾ ٍِق)
ـّما ِجػلق بجؾٍِق الوجاج الػلمُ الَ الرٌات المؾجفّعة.

معِػ لؾم الجوؾّق والجؾٍِق
. 3124 / /

ا.م.د .مصمع غبع غعّة الؾػاج .
المعِػ الػام لعائػة البصح والجعٍِػ
. 3124 / /
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