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ديوان الرئاســـة
المقدمـــــــة:
اػتاد دِوًا اٌشااةوح يذ وز يسةوّج اٌةاذؼوح ػٍوٍ ن ِىوً وٍموح اًٌلوً توّ اٌةاذؼووح
ياٌخاسج يتّ اٌشاّج ياٌؼموواداخ ياٌذيااوش اإلداسِح اٌمختٍفووح يتموا ن دِوًا اٌشااةوح ووً
اٌذًِا اًٌوّذ فُ اٌةاذؼح فىً ِتاتغ جمّغ اٌمؼاذالخ اًٌاسدج ياٌصادسج ذو يلٌوٍ اٌؼمواداخ
ياٌذيااش فاٌؼمً اٌشاّسُ اٌزَ ِمًَ ته اٌذًِا فُ تذاِح وً ػاَ وً يةىّض نظاَ يصو ّ
ٌٍمٍفاخ ًِصع ػٍٍ اٌؼماداخ ياٌذيااش اإلداسِح ذ نجً اٌت سوّك اٌتواَ توّ اٌوذًِا ياٌوذيااش
األخشٌ فوُ نسلواَ اٌمٍفواخ ٌسوىًٌح اًٌلوًي لٌوٍ نِوح ذؼًٍذوح تسلصوٍ ةوشػح يِ وتف
اٌذًِا تمٍفاخ واذٍح يشمً وً ذا ِتؼٍك تشؤي سااةح اٌةاذؼوح ذو اٌمةواٌج ياٌٍةوا
ياالي اداخ ياٌموًانّ ياألنظموح ياٌتؼٍّمواخ يو وان ذٍفواخ واذٍوح يتؼٍوك تشوؤي اٌ ٍثوح
يشؤي اٌؼاذٍّ األوادِمّّ ياإلداسِّ يذٍفاخ يتؼٍك تشوؤي اٌمثوًي ياٌتسوةًّ ياٌخ و
اٌذساةّح تاإلضافح لٌٍ ذٍفاخ يتؼٍوك توذيااش اٌصوّانح ياٌخوذذاخ ياٌشوؤي اٌماٌّوح ياٌٍوًاصَ
يذٍفاخ خالح تاٌمىتثح ياٌؼاللاخ اٌذيٌّح يخذذاخ اٌ مً وّث ن و ان ذٍفاخ ذماثٍح فُ
اٌذيااش اٌمختٍفح ي مً األسلاَ نفسىا اٌتُ ي مٍىا اٌمٍفاخ اٌمًجًدج فُ اٌذًِا .
إن األعمال التي يقوم بها الديوان باستمرار هي :
-1
-2
-3
-4
–5

اةتمثاي جمّغ اٌمشاةالخ اًٌاسدج لٌٍ اٌةاذؼوح ياٌثشِوذ اٌوًاسد لٌّىوا ٌّموًَ تتًصِؼوه
ػٍٍ نل اب اٌؼاللح يِتخوز اإلجوشاتاخ اٌالصذوح ٌتًثّوك اٌمشاةوالخ اٌوًاسدج ٌشااةوح
اٌةاذؼح يوزٌه اٌصادسج ذ ىا وسة األلًي .
لّاغح اٌمشاةالخ تتًجّه ذ ساّج اٌةاذؼح ينًاته ييصذِشوا لٌٍ اٌةىاخ اٌمؼ ّوح
تاٌ شق اٌشةمّح
وف يؼٍّمواخ ذؼواِّش االػتمواد اٌؼواَ ياٌخواذ ذ وز يسةوّج اٌةاذؼوح ياٌتؼٍّمواخ
ياألنظمح اٌخالح تىا ياٌؼمً ػٍٍ ذتاتؼتىا .
اةتمثاي جمّغ اٌمشاةوالخ اٌوًاسدج ذو اٌىٍّواخ ياٌوذيااش اإلداسِوح اٌمختٍفوح يايخوار
اإلجشاتاخ اٌخالح تىا.
يص ّ االيفالّاخ اٌثمافّح تمٍفاخ خالح تىا ذغ اٌةاذؼاخ اٌؼشتّح ياألج ثّح ياٌمؼاووذ
ياٌىٍّاخ ياٌمؤةساخ اٌذيٌّح .

رؤية مستقبلية :
ِسؼٍ اٌذًِا لٌُ ي ًِش األةاٌّة ياٌ شق اٌخالح ت ف اٌمٍفاخ ػ طشِك اٌ اةة
اٌُْ يِؼمً ػٍٍ االةتفادج ذ اٌذيساخ اٌتذسِثّح اٌتُ يؼمذ فُ اٌةاذؼح ٌشفغ ذستًٌ
اٌمًظفّ .

