
الونستٍر:الىالٌت

الغنادة:البلذٌت

الىثائق والوؤٌذاثاألعوال واألنشطت الوطلىب القٍام بهاالوراحل

تن إنجاز 

الورحلت

(ال/نعن)

(ال/نعن)

هالحظاث

X09/09/2019يقشس إداسي فً انغشع2020 تكىٌٍ خهٍح إػذاد تشَايح اإلستثًاس نسُح 1-1

X27/09/2019يحضش خهسح وطىس نقاء ػًم يغ يُظًاخ انًدًُغ انًذ2-1ًَ

X04/10/2019يحضش خهسح وطىس نقاء تحسٍسً إلطاساخ وأػىاٌ انثهذٌح3-1

X26/10/2019خشٌطح تقسٍى انًُاطق- يحضش خهسح  ندُح األشغال وانخهٍّح   تقسٍى انًُطقح انثهذٌح إنى يُاطق4-1

 إػذاد خطح إتظانٍح يٍ طشف انخهٍّح تانتؼىاٌ يغ يُظًاخ انًدتًغ 5-1

انًذًَ وانششوع فً تُفٍزها
تًحاطش اندهساخXَسخ يستخشخح يٍ األَتشَاخ- طىس انالفتاخ وانًهظقاخ - وثٍقح انخطح 

(تٍُح أساسٍح وتدهٍضاخ ػًىيٍح) إػذاد انتشخٍض انفًُ 1-2
خذواول يحىطهح نهتشخٍض انفًُ نهثٍُح األساسٍح تانًُاطق وتطاقاخ تشخٍض انًشافق 

وانتدهٍضاخ انؼًىيٍح
X10/09/2019

 إػذاد انتشخٍض انًان2-2ً
 وتقذٌشاخ سُح 2019 و2018َتائح يٍضاٍَح - خذاول يحىطهح نهتشخٍض انًانً 

خذاول َسة إستخالص األداء ػهى انؼقاساخ نهثالث سُىاخ األخٍشج - 2020
X10/09/2019

خهساخ نهتُسٍق يغ يختهف انًتذخهٍٍ نإلطالع وانحظىل /ػقذ خهسح 3-2

ػهى انًؼطٍاخ انخاطح تثشايدهى
X04/12/2019خهساخ وطىس/يحضش خهسح

 َشش َتائح انتشخٍض انفًُ وانًان4-2ً
طىس يٍ يكاٌ انتؼهٍق تًقش - يستخشج يٍ يىقغ انىاب أو يىاقغ انتىاطم اإلختًاػً 

انثهذٌح
X

  تًىقغ20/11/2019نىحح االػالَاخ   و 19/11/2019

انىاب

 إخشاء خهسح نهًدهس انثهذي نتىصٌغ انًىاسد ػهى انتذخالخ انثالث 5-2

وتىصٌغ يىاسد انقشب ػهى انًُاطق راخ األونىٌح
X26/11/2019يذاونح أو يحضش خهسح

الجلست - 3

العاهت التشاركٍت 

األولى

 أٌاو ػهى األقم تؼذ َشش 07 إَؼقاد اندهسح انؼايح انتشاسكٍح األونى 1-3

انتشخٍض انفًُ وانًانً

تطاقح انحضىس وطىس + ػشع انثهذٌح ويحضش اندهسح حسة األًَىرج انًؼتًذ 

ويقاطغ فٍذٌى إٌ أيكٍ
X07/12/2019

وثٍقت تحىصل هراحل إعذاد البرناهج السنىي لإلستثوار والىثائق الونبثقت عنها 

األعوال - 1

التحضٍرٌت

التشخٍص - 2

الفنً والوالً

1
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وثٍقت تحىصل هراحل إعذاد البرناهج السنىي لإلستثوار والىثائق الونبثقت عنها 

جلساث - 4

الوناطق
 إخشاء خهساخ انًُاطق انًؼٍُّح تانتذخالخ1-4

تطاقح انحضىس وطىس + ػشع انثهذٌح ويحاضش اندهساخ حسة انًُارج انًؼتًذج 

ويقاطغ فٍذٌى إٌ أيكٍ
0

 إَؼقاد اندهسح انؼايح انتشاسكٍح انثاٍَح1-5
تطاقح انحضىس وطىس + ػشع انثهذٌح ويحضش اندهسح حسة األًَىرج انًؼتًذ 

ويقاطغ فٍذٌى إٌ أيكٍ
0

X19/12/2019يستخشج يىقغ انىاب وطىس انتؼهٍق وخذاول إسسال إنى يُظًاخ انًدتًغ انثهذي2020 َشش يششوع تشَايح اإلستثًاس نسُح 2-5

 إخشاء دوسج نهًدهس انثهذي نهًظادقح ػهى تشَايح اإلستثًاس نسُح 3-5

2020
30/12/2019  يذاونح انًدهس انثهذي

(أو يٍ ٌُىته) رئٍــــس البلذٌــــت 

(اإلسى وانهقة واإليضاء وانختى)

األعوال - 5

النهائٍت

: ..............التارٌخ 

2


