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تًُُخ انمىح انؼضهُخ:
هٕبٌه ػذح أهذاف ٌزُّٕخ اٌمىح اٌؼعٍُخ ثشىً ػبَ وهٍ:
 زَبدح لىح اٌؼعالد ِٓ خالي زَبدح اٌىزٍخ ورحسُٓ وفبءح األداء.
 زَبدح لىح األرثطخ اٌؼعٍُخ .
 زَبدح لىح األوربر اٌؼعٍُخ.
 زَبدح لىح اٌؼظبَ.
 رحسُٓ وفبءح اٌجٕبء اٌجسٍّ ورروُجه.
 اٌزأثُر االَجبثٍ ػًٍ ػٕبصر اٌٍُبلخ اٌجذُٔخ األخري.
 -1تًُُخ انمىح انمظىي:
رىجذ ثالثخ أسبٌُت أسبسُخ ٌزُّٕخ اٌمىح اٌمصىي ووّب ٍٍَ:
أ  -صَبدح حجى انؼضالد .
وَزُ رٌه ػٓ غرَك زَبدح ِمطغ األٌُبف اٌؼعٍُخ ِٓ خالي زَبدح وُّخ اٌجرورُٕبد ثهب
وِخسوْ أٔزبج اٌطبلخ.
واٌجذوي(َ )3جُٓ رشىًُ اٌحًّ ثأسٍىة زَبدح حجُ اٌؼعٍخ.
 4-3وحذح تذسَجُخ
ػذد يشاد انتذسَت خالل األسجىع
 %90-80يٍ انمىح انمظىي
شذح أداء انتًشٍَ
 8-5يشاد
ػذد انتكشاساد ( ػذد يشاد أداء انتًشٍَ )
 3-1,5دلبئك
فتشاد انشاحخ ثٍُ انتًبسٍَ
 5-3يجًىػخ
ػذد انًجبيُغ
ة -سفغ كفبءح ػًم انؼضهخ.
وَزُ رٌه ِٓ خالي رحسُٓ وفبءح األداء اٌؼصجٍ اٌّررجػ ثبٌؼعالد  ,إظبفخ إًٌ رفغ ٔظُ
أٔزبج اٌطبلخ.
واٌجذوي(َ)4جُٓ رشىًُ اٌحًّ ثأسٍىة رفغ وفبءح ػًّ اٌؼعٍخ.
 4-3وحذح تذسَجُخ
ػذد يشاد انتذسَت خالل األسجىع
 %95-85يٍ انمىح انمظىي
شذح أداء انتًشٍَ
 5-4يشاد
ػذد انتكشاساد ( ػذد يشاد أداء انتًشٍَ )
 5-3,5دلبئك
فتشاد انشاحخ ثٍُ انتًبسٍَ
 4-3يجًىػخ
ػذد انًجبيُغ
د -انشثظ ثٍُ صَبدح حجى انؼضالد وثٍُ سفغ كفبءح ػًم انؼضهخ:
وَزُ فُه اٌرثػ ثُٓ أسٍىة زَبدح حجُ اٌؼعالد وأسٍىة رفغ وفبءح ػًّ اٌؼعٍخ رجؼب ً
ٌطجُؼخ األداء فٍ اٌرَبظخ اٌزخصصُخ .
 أَىاع االَمجبع انؼضهٍ انًستخذيخ فٍ تًُُخ انمىح انؼظًً: االٔمجبض اٌؼعٍٍ اٌثبثذ ( االَسوِزرٌ).
 االٔمجبض اٌؼعٍٍ اٌّزحرن ثبٌزطىًَ و ثبٌزمصُر.
 أفضم انطشق انتذسَجُخ انًستخذيخ فٍ تًُُخ انمىح انمظىي هٍ:غرَمخ اٌزذرَت اٌزىرارٌ.
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 -2تًُُخ انمىح انًًُضح ثبنسشػخ:
رىجذ ثالثخ أسبٌُت أسبسُخ ٌزُّٕخ اٌمىح اٌُّّسح ثبٌسرػخ ووّب ٍٍَ:
أ -تطىَش أَتبد ألىي اَمجبع ػضهٍ ثسشػبد ػبنُخ َسجُب:
وَزُ رٌه ِٓ خالي رطىَر اٌمىح اٌؼعٍُخ ثّمبوِبد رمزرة ِٓ اٌحذ اٌمصىي ٌّزىسػ ِمذار
اٌمىح إٌّبست إلٔزبج أفعً لىح ُِّسح ثبٌسرػخ  .إر أْ رٌه َؼًٕ زَبدح ِؼذالد اٌّمبوِبد
اٌّسزخذِخ ِغ اٌزخفُط اٌطفُف ٌسرػخ األداء .
واٌجذوي(َ )5جُٓ رشىًُ اٌحًّ ٌزطىَر أٔزبج ألىي أمجبض ػعٍٍ ثسرػبد ػبٌُخ ٔسجُب
 3-2وحذح تذسَجُخ
ػذد يشاد انتذسَت خالل األسجىع
 % 80-60يٍ انمىح انمظىي
شذح أداء انتًشٍَ
 8-6يشاد
ػذد انتكشاساد ( ػذد يشاد أداء انتًشٍَ )
 5-3دلبئك
فتشاد انشاحخ ثٍُ انتًبسٍَ
 3-2يجًىػخ
ػذد انًجبيُغ
ة -تطىَش أَتبد أسشع اَمجبع ػضهٍ ثًمبويبد يُبسجخ:
وَزُ رٌه ِٓ خالي رطىَر سرػخ االٔمجبض اٌؼعٍٍ ثىاسطخ ِمبوِبد رمزرة ِٓ اٌحذ
اٌؼٍىٌ ٌّزىسػ سرػخ األداء إٌّبست إلٔزبج أفعً لىح ُِّسح ثبٌسرػخ  ،أْ رٌه َؼًٕ
زَبدح ِؼذالد اٌسرػبد اٌّسزخذَ ِغ اٌزخفُط اٌطفُف ٌٍّمبوِبد.
واٌجذوي ()6
َجُٓ رشىًُ اٌحًّ ٌزطىَر أٔزبج أسرع أمجبض ػعٍٍ ثّمبوِبد ِٕبسجخ
 3-2وحذح تذسَجُخ
ػذد يشاد انتذسَت خالل األسجىع
 % 60-40يٍ انمىح انمظىي
شذح أداء انتًشٍَ
 15-10يشاد
ػذد انتكشاساد ( ػذد يشاد أداء انتًشٍَ )
 4-3دلبئك
فتشاد انشاحخ ثٍُ انتًبسٍَ
 3-2يجًىػخ
ػذد انًجبيُغ
د -انشثظ ثٍُ ألىي وأسشع اَمجبع ػضهٍ:
وَزُ خالٌه اٌؼًّ ػًٍ رثػ األسٍىثُٓ اٌسبثمُِٓ,غ ِراػبح رجبدي اٌحًّ ثبٌطرق اٌثالس فٍ
ِٕهبج َزٕبست ِغ غجُؼخ األداء فٍ اٌرَبظخ اٌزخصصُخ وسّبد وخصبئص اٌفرد اٌرَبظٍ .
 أَىاع االَمجبع انؼضهٍ انًستخذيخ فٍ تًُُخ انمىح انًًُضح ثبنسشػخ . االٔمجبض اٌؼعٍٍ اٌثبثذ ِغ ِراػبح أْ رىىْ اٌشذح ػبٌُخ ٔسجُب واألداء ٌفزرح زُِٕخ لصُرح
واٌراحخ حزً اسزؼبدح اٌشفبء.
 االٔمجبض اٌؼعٍٍ اٌّزحرن ثبٌزطىًَ.
 االٔمجبض اٌؼعٍٍ ( اٌجٍُىِزرن).
 االٔمجبض اٌؼعٍٍ االَسووُٕزه.
 أفضم انطشق انتذسَجُخ انًستخذيخ فٍ تًُُخ انمىح انًًُضح ثبنسشػخ هٍ: غرَمخ اٌزذرَت اٌفزري اٌّررفغ اٌشذح.
 اٌزذرَت اٌزىرارٌ .
 ثبٌرغُ ِٓ أْ اٌمىح اٌُّّسح ثبٌسرػخ الرزطىر سرَؼب ٌذي إٌبشئُٓ فبءْ ثؼعهب سىف َسبػذػًٍ رطىَر اٌّهبراد اٌحروُخ اٌسرَؼخ ظذ اٌّمبوِبد ورٌه ِٓ خالي رحسُٓ ػًّ األػصبة
ثبٌؼعالد.
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 -3تًُُخ تحًم انمىح :
تىجذ حالحخ أسبنُت أسبسُخ نتًُُخ تحًم انمىح وكًب َهٍ:
أ -سفغ كفبءح َظى أَتبد انطبلخ:
وَؼٍُ انؼًم ػهً صَبدح انحذ األلظً نُظى أَتبد انطبلخ انخالحخ نذي انالػت وَشاػً أٌ َكىٌ رنك يشتجطب
ثبنشَبضخ انتخظظُخ .
ة -تحسٍُ يؼذالد أَتبد انمىح انؼضهُخ أيبو انًمبويبد:
وَتى رنك يٍ خالل انؼًم ػهً صَبدح حجى انؼضالد أو سفغ كفبءح ػًههب  ،وأَضب يٍ خالل انشثظ ثٍُ صَبدح
حجى انؼضالد وثٍُ سفغ كفبءتهب .
َشاػً أٌ َتى سفغ يؼذل أَتبد تحًم انمىح يٍ خالل استخذاو الم يمبويخ يًكُخ.
د -انشثظ ثٍُ تحسٍُ يؼذالد أَتبد انمىح وثٍُ سفغ كفبءح َظى أَتبد انطبلخ.
ػُذ تًُُخ تحًم انمىح َجت يشاػبح األتٍ:
 أٌ تكىٌ انتًبسٍَ تشجه يب َحذث فٍ انًُبفسخ خالل انتًُُخ وخبطخ فٍ يشاحم انتًُُخ األخُشح.
 استخذاو يمبويبد تتًخم فٍ انًالثس أو األدواد يخم لًُض يؼجأ ثبنشيم ,إٌ انًمبويخ انًضودح ثبنشيم أو
إحمبل لُبسُخ وغُشهب.
 أٌ َكىٌ صيٍ األداء َؼبدل أو َضَذ لهُال ػٍ صيٍ األداء خالل انًُبفسخ.

أَىاع تًبسٍَ انمىح انؼضهُخ يٍ حُج تأحُشهب:
تمسى تًبسٍَ انمىح انؼضهُخ يٍ حُج تأحُشهب إنً كم يٍ:
 -1تًبسٍَ انمىح انؼضهُخ انؼبيخ.
 -2تًبسٍَ انمىح انؼضهُخ انخبطخ.
 - 3تًبسٍَ انمىح نهؼضالد انًشبسكخ ثفبػهُخ فٍ انًهبساد انشَبضخ انتخظظُخ.
 -1تًبسٍَ انمىح انؼضهُخ انؼبيخ:
أ  -أهذافهب:
 تًُُخ انمىح انؼضهُخ نكبفخ ػضالد انجسى ثظىسح شبيهخ ويتضَخ .
 وضغ انمبػذح انتٍ َجًُ ػهُهب كم يٍ انمىح انؼضهُخ انخبطخ ولىح انؼضالد انًُبفسخ .
ة -خظبئظهب:
 تختهف فٍ تكىَُهب يغ طجُؼخ األداء وانًسبس انحشكٍ نهشَبضخ انتخظظُخ.
 انؼضالد انؼبيهخ فٍ يهبساد انشَبضخ انتخظظُخ التؼًم فُهب ثظىسح أسبسُخ.
 التتًبحم يىالفهب انحشكُخ أو دسجخ يتطهجبتهب أوسشػتهب يغ تهك انالصيخ نهُشبط انشَبضٍ انتخظظٍ.
 تستخذو ثًذي واسغ فٍ فتشح اإلػذاد انؼبو.
 - 2تًبسٍَ انمىح انؼضهُخ انخبطخ :
أ -أهذافهب:
 تًُُخ انمىح انؼضهُخ نهؼضالد انتٍ تؼًم ثشكم أسبسٍ فٍ انشَبضخ انتخظظُخ.
ة -خظبئظهب :
 تستخذو ثشكم أسبسٍ فٍ يشحهخ اإلػذاد انخبص يٍ انًُهبد انتذسَجٍ .
 تؼًم تًبسٍَ انمىح انؼضهُخ انخبطخ ػهً تًُُخ انؼضالد انًشبسكخ فٍ األداء انحشكٍ انزٌ َشجه األداء
انحشكٍ نهًُبفسخ.
ً
 تًٍُ انمىح انؼضهُخ انخبطخ طجمب نُست يسبهًتهب فٍ األداء انحشكٍ انتخظظٍ.
 -3تًبسٍَ انمىح نهؼضالد انًشبسكخ ثفبػهُخ فٍ انًهبساد انشَبضخ انتخظظُخ.
أ -أهذافهب:
 تًُُخ يمذاس انمىح انؼضهُخ انًُتجخ خالل األداء انحشكٍ انتخظظٍ طجمب ً نهًمبدَش انخبطخ نًتطهجبد األداء
انتُبفسٍ.
ة -خظبئظهب :
 تًُُخ انمىح انؼضهُخ ثبألسهىة انزٌ َؤدي ثه خالل انًُبفسخ تًبيب ً .
 سثظ تًُُخ انمىح انؼضهُخ ثظشوف انتُبفس.
 سثظ تًُُخ انمىح انؼضهُخ ثبألهذاف انًطهىة تحمُمهب خالل انًُبفسخ.
 سثظ تًُُخ انمىح انؼضهُخ ثبنظشوف انُفسُخ.
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اسئهخ ػهً انًحبضشح :
شِ /1بهٍ اهذاف رُّٕخ اٌمىح اٌؼعٍُخ ثشىً ػبَ ؟
ش /2ػذدٌ اسبٌُت رُّٕخ اٌمىح اٌمصىي ؟
ش /3ػذدٌ اسبٌُت رُّٕخ اٌمىح اٌُّّسح ثبٌسرػخ ؟
ش /4ػذدٌ اسبٌُت رُّٕخ رحًّ اٌمىح ؟
ش /5وُف َّىٓ رشىًُ اٌحًّ ثأسٍىة زَبدح حجُ اٌؼعٍخ ٌزُّٕخ اٌمىح اٌمصىي؟
ش /6وُف َّىٓ رشىًُ اٌحًّ ثأسٍىة رفغ وفبءح ػًّ اٌؼعٍخ ٌزُّٕخ اٌمىح اٌمصىي؟
شِ /7بهٍ اهُ االٔمجبظبد وغرائك اٌزذرَت ٌزُّٕخ اٌمىح اٌمصىي ؟
ش /8وُف َّىٓ رشىًُ اٌحًّ ٌزطىَر أٔزبج ألىي أمجبض ػعٍٍ ثسرػبد ػبٌُخ ٔسجُب
ٌزُّٕخ اٌمىح اٌُّّسح ثبٌسرػخ؟
ش /9وُف َّىٓ رشىًُ اٌحًّ ٌزطىَر أٔزبج أسرع أمجبض ػعٍٍ ثّمبوِبد ِٕبسجخ ٌزُّٕخ اٌمىح
اٌُّّسح ثبٌسرػخ؟
شِ /10بهٍ اهُ االٔمجبظبد وغرائك اٌزذرَت ٌزُّٕخ اٌمىح اٌُّّسح ثبٌسرػخ ؟
شِ /11بهٍ أىاع رّرَٕبد رُّٕخ اٌمىح وِبهٍ اهذافهب وخصبئصهب؟

