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 وحذج ضًاٌ انجىدجالئحح                                               

 تكهيح طة االسكُذريح 

 

 تاريخ تأسيس انىحذج:

 

     جٚصعضذش ثٌٛفذر و١جٔ ٚفذر ػّجْ ثٌؾٛدر دى١ٍز ؽخ ثالعىٕذس٠ز ِٕشأر دمشثس ِعضّذ ِٓ ِؾٍظ ثٌى١ٍز ،        

 ِغضمال صقش ِظٍز و١ٍز ثٌطخ ؽجِعز ثالعىٕذس٠ز. 

 

  2004  صجس٠خ صشى١ً ٌؾٕٗ ٌؼّجْ ثٌؾٛدر فٝ         

         

   2006ٚفذر  ٌؾٕٗ ٌؼّجْ ثٌؾٛدر فٝ صأعغش         

 

  4802345 تيهفىٌ:

 

                4802345 فاكس:

 

 ٝ ثٌمضظ١ٍز ثٌذٚس ثالٚيٕو١ٍز ثٌطخ ؽجِعز ثالعىٕذس٠ز. ِذ١ِذثْ ثٌخشؽَٛ    عُىاٌ انىحذج :      

 

 qau@alexmed.edu.eg :       االنكتزوًَ انثزيذ   

 

 

 انزسانح:

  

" خٍك د١تز ٌٕشش ِفج١ُ٘ ثٌؾٛدر ٚ دفع ع١ٍّز ثٌضقغ١ٓ ثٌّغضّشر ٌىجفز ِقجٚسثٌضع١ٍُ ٚثٌضط٠ٛش ثٌّؤعغٝ، 

ثعضٕجدث ثٌٝ ِعج١٠ش ل١جعي١ز ِق١ٍيز ٚد١ٌٚيز صضٛثفيك ِيع سعيجٌز ٚسك٠يز ثٌى١ٍيز ٚ صقميك ثٌشػيج ٚثٌضيٛثكَ ِيع 

 ثالعضّيييييييييييييييجد ثثٌميييييييييييييييِٛٝ."ٚثٌقفيييييييييييييييج  عٍيييييييييييييييٝ ِضطٍذيييييييييييييييجس  طيييييييييييييييقجح ثٌّظيييييييييييييييٍقز 

 

 : انزؤيح

  

دى١ٍز ؽخ ثالعىٕذس٠ز ٌٍٛطٛي إٌٟ ثالعضّجد ثٌيذٌٚٝ ثٌيزٜ ٠شليٝ دجٌى١ٍيز   ٚفذر ػّجْ ثٌؾٛدرصضطٍع     

إٌٟ ِظجف ثٌّذثسط ثٌطذ١ز سف١عز ثٌّغضٛٞ ثٌضٝ ٠ضغُ خش٠ؾٛ٘ج دجٌض١ّض فيٟ ِخضٍيا ثٌّؾيجالس  ثٌطذ١يز 

 ٚثٌميييييييييييذسر ثٌضٕجفغييييييييييي١ز ثٌع١ٍّيييييييييييز ٚ ثٌع١ٍّيييييييييييز عٍيييييييييييٝ ثٌّغيييييييييييض١٠ٛٓ ثٌميييييييييييِٛٝ ٚ ثٌيييييييييييذٌٚٝ. 

 

 انقيى:                 

 

 ثٌّظذثل١ز 

 ثٌّٕٙؾ١ز 

 خالل١جسثأل 

 ٌضضثَثأل 

 ٔضّجءثإل 
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 انًزجعياخ انقياسيح : 

 

  عٓ ث١ٌٙتز ثٌم١ِٛز ٌؼّجْ ثٌؾٛدر 2015ثٌّعج١٠ش ثألوجد١ّ٠ز ثٌم١جع١ز ثٌم١ِٛز  ثٌظجدسر فٝ  غغطظ

 .(NAQAAE)عضّجد ٌّؤعغجس ثٌضع١ٍُ ثٌعجٌٝ دؾّٙٛس٠ز ِظش ثٌعشد١ز ٚثإل

  ْٛٔ1492ٌغٕز  44صٕظ١ُ ثٌؾجِعجس ثٌّظش٠ز ٚ الةقضٗ ثٌضٕف١ز٠ز ثٌظجدس دمجْٔٛ لج. 

 .لجْٔٛ صٕظ١ُ ثٌعج١ٍِٓ دجٌّؤعغجس ثٌقى١ِٛز 

 .ثٌالةقز ثٌذثخ١ٍز ٌى١ٍز ؽخ ثالعىٕذس٠ز 

  ٚ4001/2002ِٛثطفز ثأل٠ض. 

 ِٟعج١٠ش ثٌؾٛدر ثٌخجطز دجالصقجد ثٌعجٌّٟ ٌٍضع١ٍُ ثٌطذ (WFME .) 
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 االداريح نىحذج ضًاٌ انجىدجانالئحح 

 تكهيح طة االسكُذريح

 

 

 (:1يادج)
ٚفذر ػّجْ ثٌؾٛدر دى١ٍز ؽخ ثالعىٕذس٠ز ِٕشأر دمشثس ِعضّذ ِٓ ِؾٍظ ثٌى١ٍيز ، ٚصعضذيش ثٌٛفيذر و١جٔيج ِغيضمال  

 صقش ِظٍز و١ٍز ثٌطخ ؽجِعز ثالعىٕذس٠ز. 

 (:2يادج)

ىجَ ٍِضِج ٌٍّغت١ٌٛٓ عٓ ثٌٛفيذر ٚ٘يُ دظيذد صظيش٠ا ؽشثءثس ٚ فإ٠عضذش وً ِج ؽجء دٙزٖ ثٌالةقز ِٓ لٛثعذ ٚ 

 دثس٠ز ٚ ثٌّج١ٌز.شتٛٔٙج ثإل

 (:3يادج)
دثسٜ ٌٍٛفييذر        ؽييشثءثس  ٚ  فىييجَ صضؼييّٕٙج ٘ييزٖ ثٌالةقييز ثال دّعشفييز ثٌّؾٍييظ ثإلإال ٠ؾييٛص صعييذ٠ً  ٜ لٛثعييذ  ٚ 

 ِع د١جْ ثعذجح ثٌضعذ٠ً،  ٚ ٠عضّذ ثٌضعذ٠ً دٕفظ ثعٍٛح ثعضّجد ثٌالةقز.

 (:4يادج)

 صُ ثٔشجء ٚفذر ػّجْ ثٌؾٛدر دى١ٍز ؽخ ثالعىٕذس٠ز دغشع صقم١ك ثأل٘ذثف ثٌضج١ٌز: 

 ثٌعًّ عٍٝ صقم١ك سعجٌز و١ٍز ؽخ ثالعىٕذس٠ز ثٌضٟ صٕض عٍٝ :  -1

ٚعيالػ ثٌىفيجءر فيٝ صشيخ١ض  " صٍضضَ و١ٍز ؽخ ثإلعىٕذس٠ز دئِذثد ثٌّؾضّع دجألؽذجء ثٌذشيش١٠ٓ رٜٚ

 دأخالل١جس ثٌّٕٙز ٠ٚقجفظْٛ عٍٝ ثٌم١ُ ثإلؽضّجع١ز ثألط١ٍز .ِشىالصٗ ثٌظق١ز ، ٠ٚضقٍْٛ 

وّييج صغييعٝ ثٌى١ٍييز إٌييٝ إعييشثء ثٌعٍييَٛ ثٌطذ١ييز دجألدقييجط ثٌع١ٍّييز ثٌضييٝ صغييُٙ فييٝ فييً ِشييجوً ثٌّؾضّييع، 

ٚصقشص عٍيٝ صميذ٠ُ ثٌشعج٠يز ثٌطذ١يز ثٌّضىجٍِيز ثٌّضٛثوذيز ِيع ثٌضم١ٕيجس ثٌقذ٠غيز ِيٓ خيالي ثٌّغضشيف١جس 

 "ثٌؾجِع١ز .

 جفز ػّجْ ثٌؾٛدر ٚصطذ١مٙج فٟ ؽ١ّع ِؾجالس ثألدثء دجٌى١ٍز ٚ د١ٓ عٕجطش٘ج ثٌذشش٠ز عٍٟ وجفز فتجصُٙ.ٔشش عم -2

صعض٠ضع١ٍّز ػّجْ ثٌؾٛدر ٚدعُ ثٌغ١جعيجس ثٌضيٝ صغيجعذ و١ٍيز ؽيخ ثالعيىٕذس٠ز عٍيٝ ثٌضطي٠ٛش ٚثٌشليٝ ٌّظيجف  -3

 ثٌّؤعغجس ثٌضع١ّ١ٍز ثٌشثةذر.

عيىٕذس٠ز ٚ طيقجح ثٌّظيٍقز ثٌشة١غي١١ٓ ٌضقغي١ٓ ؽ١ّيع ثٌخيذِجس ثٌضيٟ صٛؽ١ذ ثٌعاللز د١ٓ و١ٍز ثٌطيخ ؽجِعيز ثال -4

 .صمذِٙج ثٌى١ٍز ٌٍّؾضّع

ثٌضفجعييً ِييع ِشوييض ػييّجْ ثٌؾييٛدر ٚٚفييذثس ػييّجْ ثٌؾييٛدر دؾجِعييز ثالعييىٕذس٠ز ٚصمييذ٠ُ ثٌييذعُ ثٌفٕييٟ ٌٍى١ٍييجس  -5

 ثٌّخضٍفز.

 ٚثالعضّجد.صّى١ٓ و١ٍز ؽخ ثالعىٕذس٠ز ِٓ ثعض١فجء ِعج١٠ش ث١ٌٙتز ثٌم١ِٛز ٌؼّجْ ثٌؾٛدر  -6

 (5ِجدر )

٠ضُ صشى١ً ث١ٌٙىً ثٌضٕظ١ّٝ ٌٛفذر ػّجْ ثٌؾٛدر دى١ٍز ؽخ ثالعىٕذس٠ز ِٓ ِؾٍظ ثدثسر ٚ ِؾٍظ صٕف١زٜ ٠ضذعيٗ  

 ٌؾجْ سة١غ١ز ٚ  خشٜ فشع١ز .

ضًاٌ انجىدج تكهيح طة االسكُذريح  أوال: يجهس ادارج وحذج

 ٠ؼُ صشى١ً ِؾٍظ ثدثسر ٚفذر ػّجْ ثٌؾٛدر وً ِٓ :   -1

 ؽجِعز ثالعىٕذس٠ز. -ثٌغ١ذ ثألعضجر ثٌذوضٛس/ع١ّذ و١ٍز ثٌطخ  -

 ثٌغجدر ثالعجصزر ٚوالء ثٌى١ٍز : -

 ثألعضجر ثٌذوضٛس/ ٚو١ً ثٌى١ٍز ٌشتْٛ ثٌطالح ٚثٌضع١ٍُ.

 ٚثٌذقٛط.ثألعضجر ثٌذوضٛس/ ٚو١ً ثٌى١ٍز ٌٍذسثعجس ثٌع١ٍج 

 ثألعضجر ثٌذوضٛس/ ٚو١ً ثٌى١ٍز ٌشتْٛ ثٌخذِز ثٌّؾضّع١ز ٚشتْٛ ثٌذ١تز.  

 ثٌغ١ذ ثألعضجر ثٌذوضٛس/ ثٌّذ٠ش ثٌضٕف١زٞ ٌٛفذر ػّجْ ثٌؾٛدر. -

 ثٌغ١ذ ثألعضجر ثٌذوضٛس/ ٔجةخ ثٌّذ٠ش ثٌضٕف١زٞ ٌٛفذر ػّجْ ثٌؾٛدر. -

 دؾجِعز ثالعىٕذس٠ز.ثٌغ١ذ ثألعضجر ثٌذوضٛس/ ثٌّششف عٍٝ ثدثسر ػّجْ ثٌؾٛدر  -

 ثٌغ١ذ ثألعضجر  ١ِٓ ثٌى١ٍز -
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٠ـؾـٛص  ْ ٠ؼجف إٌٝ  عؼــجء ِؾٍظ ثدثسر ثٌٛفذر عؼ٠ٛٓ ِٓ رٚٞ ثٌخذـشر ثٌع١ٍّز ٚثٌع١ٍّيز ث١ٌّّيضر فيٝ  -2

ٔظُ ػّجْ ثٌؾٛدر ٚثالعضّجد ٠ٚضُ صشش١قُٙ دّعشفــز ثٌغ١ــذ ثالعيضجر ثٌذوضٛسع١ّيذ ثٌى١ٍيز، ٚ ٠ؼيُ ِؾٍيظ ثدثسر 

دى١ٍز ؽخ ثالعيىٕذس٠ز سةي١ظ لغيُ ثٌضعٍي١ُ ثٌطذيٝ وجعضشيجسٜ فيٝ ع١جعيجس ٚ ثعيضشثص١ؾ١جس ثٌضعٍي١ُ  ٚفذر ثٌؾٛدر

 دجٌى١ٍز.

٠ـؾـٛص  ْ ٠ؼجف إٌٝ  عؼــجء ِؾٍظ ثدثسر ثٌٛفذر عؼ٠ٛٓ ِٓ ثطقجح ثٌّظٍقز ٠ٚضُ صشش١قُٙ دّعشفــز  -3

 ثٌغ١ــذ ثالعضجر ثٌذوضٛسع١ّذ ثٌى١ٍز .

ٍظ ثدثسر ثٌٛفذر عذد ِٓ ؽٍذز ِشفٍضٝ ثٌذىجٌٛس٠ٛط ٚ ثٌذسثعيجس ثٌع١ٍيج ٠ـؾـٛص  ْ ٠ؼجف إٌٝ  عؼــجء ِؾ -4

 ٠ضُ صشش١قُٙ دّعشفــز ثٌغ١ــذ ثالعضجر ثٌذوضٛس ع١ّذ ثٌى١ٍز .

 ٠ؾٛص ثػجفز ثعضشجس١٠ٓ فٝ ِؾجي ٔظُ ثٌؾٛدر ، ٚ ع١جعجس صط٠ٛش ثٌضع١ٍُ ثٌٝ ِؾٍظ ثدثسر ثٌٛفذر. -5

ٌطخ لشثسث دضشى١ً ِؾٍظ ثالدثسر دّؾشد إلشثس ثٌالةقز ِيٓ ِؾٍيظ ٠ظذس ثٌغ١ذ ثألعضجر ثٌذوضٛس ع١ّذ و١ٍز ث -5

 ثٌى١ٍز.

 صىْٛ عؼ٠ٛز  ِؾٍظ ثدثسر ثٌٛفذر ٌّذر عج١ِٓ لجدٍز ٌٍضؾذ٠ذ. -9

2-  
  تكهيح طة االسكُذريحثاَيا: انًجهس انتُفيذي نىحذج ضًاٌ انجىدج

 ٠ضُ صشى١ً ثٌّؾٍظ ثٌضٕف١زٜ ٌٛفذر ػّجْ ثٌؾٛدر ِٓ وً ِٓ :

 ثٌّذ٠ش ثٌضٕف١زٜ. -

 ٔجةخ ثٌّذ٠ش ثٌضٕف١زٜ. -

 سكعجء ثٌٍؾجْ ثٌشة١غ١ز ٚثٌفشع١ز. -

 .ثٌطذٝع١ٍُ ثٌطذٝ ِٓ لغُ ثٌضع١ٍُ ثعضشجسٜ ع١جعجس ثٌضط٠ٛش فٝ ثٌض -

 : (6يادج)

٠ع١ٓ ثٌّيذ٠ش ثٌضٕف١يزٜ ٌٛفيذر ػيّجْ ثٌؾيٛدر  دميشثس ِيٓ ع١ّيذ ثٌى١ٍيز ِٚٛثفميز ِؾٍيظ ثٌى١ٍيز ٌّيذر عيج١ِٓ ليجد١ٍٓ 

 ٌٍضؾذ٠ذ.

 ِعج١٠ش ثخض١جس ثٌّذ٠ش ثٌضٕف١زٜ ٌٛفذر ػّجْ ثٌؾٛدر:

  ْ ٠ىْٛ عؼٛ ١٘تز صذس٠ظ عجًِ دجٌى١ٍز. -1

  ال ٠شغً ِٕظخ  وجد٠ّٝ  ٚ ثدثسٜ دجٌى١ٍز  ٚ دجٌؾجِعز. -2

  ْ ٠ىْٛ ٌٗ خذشر عجدمز دع١ٍّجس ثٌضم١١ُ ٚثٌّشثؽعز وعؼٛ فٝ ثٌّؾٍظ ثٌضٕف١زٜ ٌٛفذر ػّجْ ثٌؾٛدر دجٌى١ٍز. -3

  ْ ٠ىْٛ لذ ثؽضجص ثٌذٚسثس ثٌضذس٠ذ١ز ثٌخجطز دضطذ١ك ِعج١٠ش ٚٔظُ ػّجْ ثٌؾٛدر. -4

  ْ ٠ىْٛ ٌٗ خذشر فٝ ِؾجي صط٠ٛشثٌضع١ٍُ ثٌطذٝ . -5

 ْ ٠ض١ّييض دشخظيي١ز ِضضٔييز ٚ فى١ّييز لييجدسر عٍييٝ ثصخييجر ثٌمييشثس ٚ ثٌضعجِييً دييضفُٙ ٚ و١جعييز ِييع  عؼييجء ١٘تييز  -6

 ٍٝ وجفز ثٌّغض٠ٛجس.ثٌضذس٠ظ ٚ ثٌطالح ٚ ثٌّٛ ف١ٓ ٚ ثٌعّجي ع

 ثٌّٙجَ ثٌٛ ١ف١ز ٌٍّذ٠ش ثٌضٕف١زٜ ٌٛفذر ػّجْ ثٌؾٛدر:

 ٠ّغً ثٌٛفذر فٟ ثٌضعجِالس  ِجَ ثٌغ١ش.  -1

 ٠ش ط ثٌّؾٍظ ثٌضٕف١زٜ ٌٍٛفذر. -2

 ٠مَٛ دئدثسر شتْٛ ثٌٛفذر ٚثلضشثؿ ثٌغ١جعجس ثإلدثس٠ز ٚثٌّج١ٌز ِٚضجدعز صٕف١ز٘ج. -3

 ثدثسر ثٌٛفذر.٠ىْٛ ِمـــشسثً ٌؾٍغــجس ِؾٍظ  -4

9 ٠ىْٛ عؼٛث فعجال دّؾٍظ ثٌى١ٍز دعشع  ٔشطز ٚصٛط١جس ٚفذر ػّجْ ثٌؾٛدر دجٌى١ٍز. -

 :  (7يـادج)

٠ىْٛ ٌٍٛفذر ٔجةذج ٌٍّذ٠ش ثٌضٕف١زٜ ، ٠ع١ٓ دضشش١ـ ِٓ ثٌّذ٠ش ثٌضٕف١زٞ ٌٍٛفذر ٚدمشثس ِٓ ع١ّيذ ثٌى١ٍيز ِٚٛثفميز 

 ِؾٍظ ثدثسر ثٌٛفذر.

 ِعج١٠ش ثخض١جس ٔجةخ ثٌّذ٠ش ثٌضٕف١زٜ ٌٛفذر ػّجْ ثٌؾٛدر:

 دجٌى١ٍز. ْ ٠ىْٛ عؼٛ ١٘تز صذس٠ظ عجًِ  -1

  ْ ٠ىْٛ ِٓ  عؼجء ثٌّؾٍظ ثٌضٕف١زٜ دجٌٛفذر. -2

  ْ ٠ىْٛ ٌٗ خذشر دٕظُ ػّجْ ثٌؾٛدر  ِٚؾجالس صط٠ٛش ثٌضع١ٍُ ثٌطذٝ. -4
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  ْ ٠ىْٛ لذ ثؽضجص ثٌذٚسثس ثٌضذس٠ذ١ز ثٌخجطز دٕظُ ػّجْ ثٌؾٛدر ٚ صط٠ٛش ثٌضع١ٍُ ثٌعجٌٝ.  -5

 ثٌؾٛدر:ثٌّٙجَ ثٌٛ ١ف١ز ٌٕجةخ ثٌّذ٠ش ثٌضٕف١زٜ ٌٛفذر ػّجْ 

 ثٌضعجْٚ ِع ثٌّذ٠ش ثٌضٕف١زٜ فٝ ثدثسر ٚ صغ١١ش شتْٛ ٚفذر ػّجْ ثٌؾٛدر. -1

 ثٌّشجسوز فٝ ثالؽضّجعجس ثٌذٚس٠ز ٌٍّؾٍغ١ٓ ثالدثسٜ ٚ ثٌضٕف١زٜ. -2

ثالٔجدز عٓ ثٌّذ٠ش ثٌضٕف١زٜ ٌٍٛفذر دضف٠ٛغ ِٕٗ فٝ ِؾجٌظ ٌٚؾجْ ثٌى١ٍز ٚ ثٌؾجِعز ثٌضٝ ٠ؾخ  ْ صّغً ف١ٙج  -3

 ٛدر.ٚفذر ػّجْ ثٌؾ

4 ِضجدعز ع١ش ثٌعًّ ِع سكعجء ثٌٍؾجْ دجٌٛفذر. -

 ٠ىْٛ ِمـــشسثً ٌؾٍغــجس ثٌّؾٍظ ثٌضٕف١زٜ ٌٍٛفذر. -5

 

 يادج)8(:

  ٠ؼُ ثٌّؾٍظ ثٌضٕف١زٜ ٌٛفذر ػّجْ ثٌؾٛدر عششر ٌؾجْ سة١غ١ز د١جٔٙج وج٢صٝ:

 ٌؾٕز ثٌضع١ٍُ ثٌطذٝ، ٚ صؼُ ٌؾٕض١ٓ فشع١ض١ٓ: -1

 ٌؾٕز ثٌضع١ٍُ ثٌطذٝ ٌّشفٍز ثٌذىجٌٛس٠ٛط -   

 ٌؾٕز ثٌضع١ٍُ ثٌطذٝ ٌّشفٍز ثٌذسثعجس ثٌع١ٍج -   

 ٌؾٕز ثٌذقظ ثٌعٍّٝ -2

 ٌؾٕز خذِز ثٌّؾضّع -3

 ٌؾٕز ثٌمذسر ثٌّؤعغ١ز -4

 ٌؾٕز ثٌّشجسوز ثٌطالد١ز -5

 ٌؾٕز ثالعضذ١جٔجس -6

 ٌؾٕز ثٌضمجس٠ش ثٌغ٠ٕٛز -9

 ٌؾٕز ثثٌّٛثسد ثٌذشش٠ز -2

 ٌؾٕز ػ١ؾ ثٌؾٛدر ٚ ثٌّضجدعز -4

 

  صـخضـض وً  ٌؾٕـيـز دضٕف١ـيـز لـيـشثسثس ٚصٛؽ١ٙيجس ثٌّذ٠شثٌضٕف١يزٞ ٌٍٛفيذر  فيٟ ػيٛء ثٌغ١جعيز ثٌعجِيز

 ٌٍٛفذر ٚثٌالةقز ثٌّشفمز الخضظجطجس ثٌٍؾجْ.

 صضشىً وً ٌؾٕز سة١غ١ز :ِٓ 

 ِٕغك ثٌٍؾٕز: ٚ ٠عضذش ِٕغك ٌٍؾٕز ثٌّٕٛؽ دٙج دٛفذر ػّجْ ثٌؾٛدر دجٌى١ٍز.-1

  عؼجء ثٌٍؾٕز ، ٚ ٠ضشثٚؿ عذدُ٘ د١ٓ عالط ثٌٝ خّغز  عؼجء صذعج ألعذجء ٚ ِٙجَ ثٌٍؾٕز.  -2

 :(9يادج)

 ًاٌ انجىدج:يُسقً انهجاٌ انتاتعح نىحذج ض

٠ييضُ ثٌضع١يي١ٓ دضششيي١ـ ِييٓ ثٌّؾٍييظ ثٌضٕف١ييزٜ ٌٍٛفييذر ٚ دجعضّييجد ِييٓ ِؾٍييظ ثدثسر ثٌٛفييذر ٚ رٌييه ٌّييذر عييجَ لجدييً 

 ٌٍضؾذ٠ذ ، عٍٝ  ْ ٠ىْٛ:

 عؼٛ ١٘تز صذس٠ظ عجًِ دجٌى١ٍز. -1

 ِٓ ِٕغمٝ ػّجْ ثٌؾٛدر دجأللغجَ. -2

  ٔشطضٗ ٌخذِز ثٌى١ٍز.ٌٗ خذشر فٝ ِؾجي ثٌعًّ ثٌّٕٛؽز دٗ ثٌٍؾٕز ثٌضٝ ٠ش عٙج ػّٓ  -3

 ٌضضثَ فٝ ثٌعًّ ٚ ثٌضقٍٝ دشٚؿ ثٌفش٠ك ٚثٌضعجْٚ.ِض١ّضث دجٌؾذ٠ز ٚ ثإل -4

 ِغضعذث ٌقؼٛس ثٌذٚسثس ثٌضذس٠ذ١ز ثٌّع١ٕز. -5

 ثٌّٙجَ ثٌٛ ١ف١ز ٌّٕغمٝ ثٌٍؾجْ:

 صشش١ـ صشى١ً ثٌٍؾٕز ثٌّٕٛؽ دٙج. -1

 عذثد خطز عًّ ثٌٍؾٕز ثٌّٕٛؽ دٙج دّشجسوز  عؼجء ثٌٍؾٕز.إ -2
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ؽضّييجا ثٌييذٚسٜ دأعؼييجء ثٌٍؾٕييز ٌّضجدعييز عيي١ش  عّييجي ثٌٍؾٕييز، ٚ ِضجدعييز صٕف١ييز  ٔشييطز خطييز ثٌعّييً ٚفمييج ثإل -3

 ٌالؽجس ثٌضِٕٝ ثٌّقذد دٙج.

 صٛص٠ع ثٌّٙجَ ٚ ثألعذجء ثٌعًّ عٍٝ  عؼجء ثٌٍؾٕز. -4

 سفع ثٌضمجس٠ش ثٌذٚس٠ز ثٌٝ ثٌّؾٍظ ثٌضٕف١زٜ ٌٛفذر ػّجْ ثٌؾٛدر. -5

 عجس ثٌذٚس٠ز ٌٍّؾٍظ ثٌضٕف١زٜ ٌٛفذر ػّجْ ثٌؾٛدر.ثٌّشجسوز فٝ ثالؽضّج -6

 أعضاء انهجاٌ انتاتعح نىحذج ضًاٌ انجىدج:

                     ٠ييضُ صششيي١قُٙ ِييٓ ػييّٓ ِٕغييمٝ ثٌؾييٛدر  دجأللغييجَ ِييٓ  عؼييجء ١٘تييز ثٌضييذس٠ظ ثٌعييج١ٍِٓ ٚ ث١ٌٙتييز ثٌّعجٚٔييز 

 ٚ رٌه ٌّذر عجَ لجدً ٌٍضؾذ٠ذ.

 : (11يادج)

 انتعهيًيح:ختصاصاخ و يهاو نجُح انفاعهيح ئ

صخضض ٌؾٕز ثٌفجع١ٍز ثٌضع١ّ١ٍز دّضجدعز صٕف١ز ثعضشثص١ؾ١جس ثٌع١ٍّز ثٌضع١ّ١ٍز ٌّشفٍز ثٌذىجٌٛس٠ٛط ٚ ِشفٍز 

ثٌذسثعجس ثٌع١ٍج دجعضشجسر لغُ ثٌضع١ٍُ ثٌطذٝ  ٚ  صقش ثششثف ثٌغ١ذ ثألعضجر ثٌذوضٛس ٚو١ً ثٌى١ٍز ٌشتْٛ ثٌضع١ٍُ 

 ٚ ثٌذقٛط.ٚ ثٌطالح، ٚ ٚو١ً ثٌى١ٍز ٌٍذسثعجس ثٌع١ٍج 

 آنياخ انًتاتعح و انتقييى انًستًز نهعًهيح انتعهيًيح:

 ٚ صضقمك ِٓ خالي ثٌّشثؽعز ثٌذثخ١ٍز دٛثعطز ثٌّشثؽع١ٓ ثٌذثخ١١ٍٓ دٛفذر ػّجْ ثٌؾٛدر، ٚ صشًّ:

                ِشثؽعز ٍِفجس ثٌذشثِؼ ٚ ثٌّمشسثس ٌّشفٍضٝ ثٌذىجٌٛس٠ٛط ٚ ثٌذسثعجس ثٌع١ٍج ِضؼّٕز ثٌضٛط١ا  -1

 ٚ ثٌضمجس٠ش ثٌغ٠ٕٛز. 

 ِطجدمز ثٌّخشؽجس ثٌّغضٙذفز ٌٍذشثِؼ ٚ ثٌّمشسثس ِع ثٌّعج١٠ش ثألوجد١ّ٠ز ثٌّضذٕجر. -2

 ِطجدمز ؽشق ثٌضم١١ُ ٌٍطجٌخ ِٚذٜ ل١جعٙج ٌٍّخشؽجس ثٌضع١ّ١ٍز ثٌّغضٙذفز ٌٍذشثِؼ ٚ ثٌّمشسثس. -3

 ِطجدمز ِقضٜٛ ثٌّمشسثس ٚ ِذٜ صقم١مٙج ٌٍّخشؽجس ثٌّغضٙذفز ثٌّعٍٕز ٌٍطجٌخ.  -4

 فٝ ع١جعجس  ٚ ثعضشثص١ؾ١جس ثٌضع١ٍُ.ِضجدعز ثٌضعذ٠الس   -5

   ثٌطالح ٚ  عؼجء ١٘تز ثٌضذس٠ظِضجدعز ٔضجةؼ ثٌضم١١ُ ثٌّغضّش ٌٍّمشسثس ٚ ثٌذشثِؼ ِٓ لذً   -6

 ٚ  طقجح ثٌّظٍقز؛ ٚ خطؾ ثٌضقغ١ٓ ثٌّمضشفز، ٚ ِؤششثس ثٌعًّ عٍٝ صٕف١ز٘ج . 

 دضمجس٠ش ثٌّشثؽعز ثٌذثخ١ٍز.ِشثؽعز صمجس٠شثٌّشثؽعز ثٌخجسؽ١ز ٌٍّمشسثس ٚ ثٌذشثِؼ، ٚ ِمجسٔضٙج  -7

 ِشثؽعز لشثسثس ٚ صمجس٠ش ثٌٍؾجْ ثٌّٕٛؽز دّضجدعز ثٌع١ٍّز ثٌضع١ّ١ٍز ٚ ثٌّّغٍز فٝ ٌؾٕز ثٌّٕج٘ؼ،    -8

 ٌؾٕز ثٌذسثعجس ثٌع١ٍج ٚ ثٌذقٛط.ٚ ٚ ٌؾٕز صم١١ُ ثالِضقجٔجس، ٚ ٌؾٕز شتْٛ ثٌضع١ٍُ ٚ ثٌطالح، 

ؾجٌظ ثٌشع١ّز دجٌى١ٍز ) ِؾٍظ ثٌى١ٍز، ِؾجٌظ ِٕجلشز صمجس٠ش ثٌّشثؽعز ٚ ثٌضم٠ُٛ ثٌّغضّش فٝ ثٌّ -9

 ثأللغجَ، ثٌٍؾجْ ثٌشع١ّز ثٌّخضظز ، لغُ ثٌضع١ٍُ ثٌطذٝ، ِؾجٌظ ٚفذر ػّجْ ثٌؾٛدر(.

صٕطذك آ١ٌجس ثٌّضجدعز ٚ ثٌضم١١ُ ثٌّغضّش عٍٝ ثٌذشثِؼ ثٌؾذ٠ذر دجٌى١ٍز ٚ صشًّ ثٌذشٔجِؼ ثٌضىجٍِٝ  -10

 ثٌذٌٚٝ، ٚ ثٌذشٔجِؼ ثٌفشٔغٝ. 

 ٔشطز خطؾ ثٌذعُ ثٌطالدٝ.ِضجدعز  صٕف١ز   -11

 

 : (11يادج)

 اختصاصاخ و يهاو نجُح انثحث انعهًً:

 ِضجدعز صٕف١ز ثٌخطز ثالعضشثص١ؾ١ز ٌٍذقظ ثٌعٍّٝ ٌٍى١ٍز    ٚ ٌأللغجَ ثٌع١ٍّز، ٚ ِشثؽعضٙج ثٌذٚس٠ز. -1

د١جٔجس ثٌذقظ ثٌعٍّٝ صم١١ُ وفجءر ٚ وفج٠ز ثٔضجػ ٚ  ٔشطز ثٌذقظ ثٌعٍّٝ دجأللغجَ ثٌع١ٍّز ٚفمج ٌضمجس٠ش لٛثعذ  -2

 ثٌذٚس٠ز.

 صم١١ُ  دثء ثٌذجفغ١ٓ دجأللغجَ ثٌع١ٍّز ٚفمج ٌضمجس٠ش لٛثعذ ثٌذ١جٔجس ٌٍذقظ ثٌعٍّٝ ثٌذٚس٠ز. -3

ثعذثد دسثعجس ثالفض١جؽجس ثٌضذس٠ذ١ز ٌض١ّٕز ِٙجسثس ثٌذقظ ثٌعٍّٝ ٌٍذجفغ١ٓ عٍٝ وجفز ِؤ٘الصُٙ ٚ  -4

ؾٕز ثٌضذس٠خ دٛفذر ػّجْ ثٌؾٛدر ٌالششثف عٍٝ صخظظجصُٙ ، ٚ ٚػع خطز ٌٍضذس٠خ ، ٚ سفعٙج ثٌٝ ٌ

 صٕف١ز٘ج.

ِشثؽعز ِٛثصٔجس ثٌذقظ ثٌعٍّٝ ثٌغ٠ٕٛز، ٚ دسثعز صم١١ُ ِشدٚد ثالٔفجق عٍٝ  ٔشطز ٚ ِٛثسد ثٌذقظ   -5

 ثٌعٍّٝ دجٌى١ٍز.
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 ١ٍز.صقذ٠ذ ثألدقجط ثٌع١ٍّز ثٌّض١ّضر، ٚ ثٌّض١ّض٠ٓ ِٓ ثٌذجفغ١ٓ ٌضىش٠ُّٙ فٝ ثٌّؤصّش ثٌغٕٜٛ ثٌعٍّٝ ٌٍى -6

 ِضجدعز ثٌقظش ثٌذٚسٜ ٌّٛثسد ثٌذقظ ثٌعٍّٝ دجأللغجَ ثٌع١ٍّز ٚ ثٌّشثوض ثٌذقغ١ز. -9

              ِضجدعز ثٌضقذ٠ظ ثٌّغضّش ٌمٛثعذ ثٌذقظ ثٌعٍّٝ دجٌضٕغ١ك د١ٓ ِشوض ثٌّعٍِٛجس دجٌى١ٍز ، ٚ ثدثسر ثٌذقٛط -2

 ٚ ثٌذسثعجس ثٌع١ٍج.

ِعذالس ثٌٕشش ثٌذٌٚٝ ٚ ِج ٠شصذؾ دٗ ِٓ ثسصمجء ِضجدعز  ٔشطز ثٌٕشش ثٌعٍّٝ ٌٍذجفغ١ٓ، ٚ ِضجدعز صطٛس  -4

 دّىجٔز ثٌى١ٍز ِع ثالسصفجا فٝ ٔغخ ثٌٕشش فٝ دٚس٠جس ِفٙشعز.

ِضجدعز صعض٠ض ع١جعجس ثدثسر ثٌذقظ ثٌعٍّٝ فٝ ص٠جدر ثٌّششٚعجس ثٌذقغ١ز ، ٚ ِشدٚد٘ج عٍٝ ثٔضجػ ثٌذقظ  -10

 ثٌعٍّٝ دجٌى١ٍز.

عٓ ثٌغ١جعجس ثٌّضذعز ٌضقف١ض ٚ صٕف١ز  ٔشطز ثٌذقظ ثٌعٍّٝ ل١جط سػج ثٌذجفغ١ٓ ٚ ثٌؾٙجس ثٌّغضف١ذر  -11

 دجٌى١ٍز.

 ل١جط  عش ثٌذقظ ثٌعٍّٝ ٚ ِشدٚدٖ عٍٝ ثٌع١ٍّز ثٌضع١ّ١ٍز دجٌى١ٍز. -12

 ل١جط  عش ٚ ِشدٚد ثٌذقظ ثٌعٍّٝ عٍٝ ثٌذ١تز ٚ ثٌّؾضّع   ٚ  طقجح ثٌّظٍقز. -13

ِٓ ثٔضجػ ثٌذقظ ثٌعٍّٝ ٌى١ٍز ؽخ ثعذثد ثٌذسثعجس الفض١جؽجس ثٌّؾضّع ٚ  طقجح ثٌّظٍقز  -14

 ثالعىٕذس٠ز.

 ِضجدعز ٔشش  ٔشطز ثٌذقظ ثٌعٍّٝ عٍٝ ثٌّٛلع ثالٌىضشٚٔٝ ٌٍى١ٍز ، ٚ ِٓ خالي ٔششثس دٚس٠ز. -15

 سفع ثٌضمجس٠ش ثٌّضجدعز ألٔشطز ثٌذقظ ثٌعٍّٝ ثٌٝ ثٌغ١ذ ٚو١ً ثٌى١ٍز ٌٍذسثعجس ثٌع١ٍج ٚ ثٌذقٛط. -16

 

 : (12يادج)

 ح خذيح انًجتًع:اختصاصاخ و يهاو نجُ

 ثٌّشثؽعز ثٌذٚس٠ز ٌخطز ثٌّشجسوز ثٌّؾضّع١ز ، ٚ ل١جط ِج صقمك ِٕٙج. -1

 ِضجدعز صٕف١ز  ٔشطز خذِز ثٌّؾضّع ٚ ص١ّٕز ثٌذ١تز،       ٚ صم١١ُ ِشدٚد ٘زٖ ثألٔشطز. -2

 دسثعز ثفض١جؽجس ثٌّؾضّع ٚ ثٌذ١تز ِٓ خذِجس و١ٍز ؽخ ثالعىٕذس٠ز. -3

 قز عٓ خذِجس ثٌّؾضّع ٚ ص١ّٕز ثٌذ١تز ثٌّمذِز ِٓ و١ٍز ؽخ ثالعىٕذس٠ز.صم١١ُ سػجء  طقجح ثٌّظٍ -4

 ِضجدعز ع١جعجس ثٌى١ٍز ٌضعض٠ض ٚ صفع١ً ثصفجل١جس ثٌضعجْٚ ٚ ثٌششثوزعٍٝ ثٌّغضٜٛ ثٌمِٛٝ، ٚ ثالل١ٍّٝ،  -5

 ٚثٌذٌٚٝ.

 ١ُ ثٌخذِز ثٌّؾضّع١ز.سفع صمجس٠ش دٚس٠ز ثٌٝ ثٌغ١ذ ٚو١ً ثٌى١ٍز ٌخذِز ثٌّؾضّع ٚ ص١ّٕز ثٌذ١تز عٓ ٔضجةؼ صم١ -6

 

 : (13يادج)

 ف١ّج ٠ضعٍك دٍؾٕز ثٌّشجسوز ثٌطالد١ز:

 آنياخ و يعاييز اختيار أعضاء انهجُح يٍ انطالب:

٠ضىْٛ فش٠ك ؽالح ٚفذر ػّجْ ثٌؾٛدر ٌىً فشلز دسثع١ز دجٌى١ٍز ) ِٓ ثٌفشلز ثألٌٚٝ فضٝ ثٌفشلز  -1

ثٌؾذ٠ذر دجٌى١ٍز، ٚ ِٓ ِشفٍز ثٌذسثعجس  ثٌغجدعز( ٌّشفٍز ثٌذىجٌٛس٠ٛط دجٌذشٔجِؼ ثٌعجدٜ ٚ ثٌذشثِؼ

 ثٌع١ٍج.

٠ضُ ثالعالْ ع٠ٕٛج ٌطالح ثٌّشفٍض١ٓ ثٌذىجٌٛس٠ٛط ٚ ثٌذسثعجس ثٌع١ٍج عٓ ثٌضمذَ ٌالٔؼّجَ ثٌٝ ٚفذر  -2

ػّجْ ثٌؾٛدر ، ٚ رٌه ِٓ خالي ثٌّٛلع ثالٌىضشٚٔٝ ٌٛفذر ػّجْ ثٌؾٛدر، ٚ ثٌّٛلع ثالٌىضشٚٔٝ 

 ثٌذسثعجس ثٌع١ٍج. ٌٍطالح، ٚ فٝ  دٌز ثٌطالح ، ٚ د١ًٌ

٠ضقذد ثٌطالح ثٌّٕؼ١ّٓ ثٌٝ ٚفذر ػّجْ ثٌؾٛدر ِٓ وً فشلز دسثع١ز ٌّشفٍز ثٌذىجٌٛس٠ٛط ٚفمج  -3

 ٌٍضٛص٠ع ث٢صٝ:

 (sectionؽجٌذ١ٓ ِٓ وً ِؾّٛعز ع١ٍّز )      -

 ؽجٌذ١ٓ عٓ وً ِؾّٛعز عجِز ٌٍّقجػشثس -

ثٌع١ٍج دٕجء عٍٝ صشش١ـ ِٓ ٠ضقذد ثٌطالح ثٌّٕؼ١ّٓ ثٌٝ ٚفذر ػّجْ ثٌؾٛدر ِٓ ؽالح ثٌذسثعجس  -4

ثأللغجَ ثٌع١ٍّز ٌطجٌذ١ٓ عٓ وً لغُ ٠ّغً  فذّ٘ج ثٌطالح ثٌّم١ذ٠ٓ دذشثِؼ ثٌذسثعجس ثٌع١ٍج دجٌمغُ ِٓ 

 دثخً ثٌى١ٍز، ٚ آخش ِٓ خجسػ ثٌى١ٍز.

 صضقذ ِعج١٠ش ثخض١جس ثٌطالح ٌالٔؼّجَ ثٌٝ ٚفذر ػّجْ ثٌؾٛدر فٝ صٛثفش ثٌّٛثطفجس ث٢ص١ز: -5
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 ٔظُ ثٌؾٛدر فٝ ثٌضع١ٍُ ثٌعجٌٝ. ثٌذسث٠ز دفىش صطذ١ك -  

 ثٌّشجسوز ثال٠ؾجد١ز فٝ ع١ٍّز صم١١ُ ثٌطالح ٌٍع١ٍّز ثٌضع١ّ١ٍز.  - ح

 ثالٌضضثَ دضٕف١ز ثٌّٙجَ ثٌضٝ ٠ىٍا دٙج ِٓ لذً  عؼجء ٚفذر ثٌؾٛدر دجٌٍؾٕز.  - س

 اختصاصاخ و يهاو نجُح انًشاركح انطالتيح:

س٠ٛط ٚ ثٌذسثعجس ثٌع١ٍج دجٌّٛػٛعجس ثعذثد خطز ع٠ٕٛز ٌذشٔجِؼ ثٌضٛع١ز ٌطالح ِشفٍضٝ ثٌذىجٌٛ -1

 ثٌّضعٍمز دضطذ١ك ٔظُ ثٌؾٛدر فٝ ثٌضع١ٍُ ثٌعجٌٝ.

 صقف١ض ثٌطالح عٍٝ ثٌّشجسوز ثٌفعجٌز فٝ صم١١ُ ثٌع١ٍّز ثٌضع١ّ١ٍز -2

 صٕظ١ُ دٚس ثٌطالح ٌٍّشجسوز فٝ ثعذثد ثٌذسثعز ثٌزثص١ز ٌٍى١ٍز، ٚ ثٌضمجس٠ش ثٌغ٠ٕٛز. -3

ر ثٌّشثؽعز ثٌذثخ١ٍز ٚ ثٌخجسؽ١ز ٌّضجدعز  دثء ثٌى١ٍز ،  ٚ صٕظ١ُ دٚس ثٌطالح فٝ ثٌّشجسوز فٝ ص٠جس -4

 عضّجد.صج١ٍ٘ٙج ٌإل

 صقف١ض ثٌطالح عٍٝ ثٌّشجسوز فٝ  ٔشطز ثٌى١ٍز ثٌّخضٍفز. -5

 

 : (14يادج)

 اختصاصاخ و يهاو نجُح انقذرج انًإسسيح:

 

ثٌضقذ٠ظ ٚفمج ثٌّشثؽعز ثٌذٚس٠ز ٌٍشك٠ز ٚثٌشعجٌز ٚ ثأل٘ذثف ثالعضشثص١ؾ١ز ٌٍى١ٍز ، ٚ ِضجدعز -1 

ٌٍّضغ١شثس ٚ ثٌضطٛسثس دّشجسوز، ٚ ثصخجر ثالؽشثءثس ٔقٛ ثعضّجد٘ج ٚ ٔشش٘ج. ٚ صعًّ ثٌٍؾٕز ٌضقم١ك 

 رٌه ِٓ خالي ثٌضٕغ١ك ٚ ثٌّضجدعز ٌٍؾٕز ثٌضخط١ؾ ثالعضشثص١ؾٝ دجٌى١ٍز.

ثالدثسر  ِضجدعز صٕف١ز ثٌخطز ثٌضٕف١ز٠ز ٌٍخطز ثالعضشثص١ؾ١ز ، ٚ صم١١ُ ِذٜ صقم١ك ِخشؽجصٙج فٝ لطجعجس-2 

 ، ٚ ثٌضع١ٍُ، ٚ ثٌذقظ ثٌعٍّٝ ٚ ثٌذسثعجس ثٌع١ٍج، ٚ ثٌّشجسوز ثٌّؾضّع١ز.

ثٌّشثؽعز ثٌذٚس٠ز ١ٌٍٙىً ثٌضٕظ١ّٝ ٌٍى١ٍز ، ٚ ثصخجر ثالؽشثءثس ٔقٛ ثٌضقذ٠ظ ٚ ثٌضعذ٠ً دجعضقذثط -3 

 ٚفذثس ٚ  لغجَ ٚ ثدثسثس دجٌى١ٍز ٚفمج ٌّضطٍذجس ثٌضط٠ٛش.

ٌٍىٛثدس ثالدثس٠ز ٚ ثألوجد١ّ٠ز دى١ٍز ؽخ ثالعىٕذس٠ز دجٌشؽٛا  ٚػع آ١ٌجس ثعذثد ثٌضٛط١ا ثٌٛ ١فٝ  -4 

 ثٌٝ ثٌّشؽع١جس ثٌمج١ٔٛٔز ، ٚ ثٌّعج١٠ش ثألوجد١ّ٠ز ثٌّضذٕجر. 

ِضجدعز صٕف١ز  ٔشطز ِششٚا ثٌضأ١ً٘ ٌٍقظٛي عٍٝ شٙجدر ثأل٠ضٚ ، ٚ صطذ١ك ٔظُ ثٌّٛثطفز  ٠ضٚ -5 

 دجالدثسثس ٚ ثأللغجَ . فٝ ثؽشثءثس صط٠ٛش ثالدثسر ٚ صطذ١ك ٔظُ ثٌؾٛدر 4001/2002

 ِضجدعز صطذ١ك ِعج١٠ش ثخض١جس ثٌم١جدثس ثألوجد١ّ٠ز ٚ ثالدثس٠ز.-6 

ِضجدعز صطذ١ك ٔظُ صم١١ُ ثألدثء ٌىٛثدس  عؼجء ١٘تز ثٌضذس٠ظ ٚ ث١ٌٙتز ثٌّعجٚٔز، ٚ ٌىٛثدس ثٌعج١ٍِٓ، ٚ -7 

 ثٌم١جدثس ثالدثس٠ز ٚ ثألوجد١ّ٠ز.

 ٌىضش١ٔٚز، ٚ سدطٙج دجدثسر ؽجِعز ثالعىٕذس٠ز.ِضجدعز صٕف١ز ِششٚا ١ِىٕز ثالدثسر ٚ ثالدثسر ثال-8 

 ِضجدعز صمجس٠ش ثٌضقذ٠ظ ثٌذٚسٜ، ٚ ِؤششثس ثألدثء  ٌٍّٛلع ثالٌىضشٚٔٝ ٌٍى١ٍز.-9 

 ِضجدعز ثٔشجء لٛثعذ ثٌذ١جٔجس ألٔشطز ٚ ِٛثسد ثٌى١ٍز .-10 
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 ِضجدعز ثعذثد ثٌّٛثصٔجس ٚ ث١ٌّضث١ٔجس ثٌغ٠ٕٛز ٌٍى١ٍز ٚ ثدثسثصٙج.-11 

ٌّشدٚد دّششٚعجس ثٌضعض٠ض ٚ ثٌضط٠ٛش ٌٍمذسر ثٌّؤعغ١ز    ٚ ِضجدعز ع١ش ثٌعًّ ٚ ل١جط ث-12 

 ثٌفجع١ٍز ثٌضع١ّ١ٍز.

 

 : (15يادج)

 اختصاصاخ و يهاو نجُح االستثياَاخ:

 

 ثعذثد خطز ص١ِٕز ٌذ١جْ ِظفٛفز  ثالعضذ١جٔجس ثٌذٚس٠ز ٌضم١١ُ ثٌمذسر ثٌّؤعغ١ز ٚ ثٌفجع١ٍز ثٌضع١ّ١ٍز..1 

 ثٌّشثؽعز ثٌذٚس٠ز ٌظ١غز ثالعضذ١جٔجس ٚفمج ٌٍّضغ١شثس ٚ ثٌضطٛسثس.  .2 

 ط١جغز ثالعضّجسثس ثالعضمظجة١ز ثٌذٚس٠ز  ٌضضٛثفك ِع ِٛػٛعجس ثٌم١جط  دجٌّعج١٠ش ثٌّخضٍفز. .3 

 ) ِغً صم١١ُ ثٌّمشسثس ، ٚ ثٌشػج ثٌٛ ١فٝ (

 ِٛػٛعجس ِقذدر.ِشثؽعز ثالعضذ١جٔجس ثٌضٝ ٠عذ٘ج  لغجَ  ٚ ثدثسثس ٌالعضمظجء عٓ .4 

 صقذ٠ذ عذد ) ٚ ٔغذز( ثٌع١ٕجس ثٌّغضٙذفز. .5 

 صقذ٠ذ ثٌّغتٛي ِٓ ؽٙز صٍمٝ ثالعضذ١جْ ٌّضجدعز صٛص٠عٗ ٚ صؾ١ّعٗ دعذ ٍِب ثالعضذ١جْ . .6 

 صفش٠غ ٚصق١ًٍ ثٌذ١جٔجس ٚثٌّعٍِٛجس. .9 

 ٔضجةؼ ثالعضّجسثس ثالعضمظجة١ز  إؽشثء ثٌضق١ًٍ ثألفظجةٝ  ٚ صق١ًٍ.2 

ثٌى١ٍز العطجء ثٌضغز٠ز ثٌشثؽعز ٌٍّغؤ١ٌٓ  \العضمظجء ٚ سفعٗ ثٌٝ ثدثسر ثٌٛفذر وضجدز ثٌضمجس٠ش دٕضجةؼ ث.4 

 ٌٍّٕجلشز ٚثصخجر ثٌالصَ ِٓ ثؽشثءثس صقغ١ٓ. 

 ثالؽضّجا دّٕغمٝ ثٌؾٛدر دجأللغجَ ثٌع١ٍّز ٚ ثالدثسثس ٌّٕجلشز ثالعضذ١جٔجس ٚ ثٌضغز٠ز ثٌشثؽعز..10 

ثٌضٛع١ز دغمجفز ثالعضذ١جٔجس ٚ  ١ّ٘ضٙج فٝ ع١ٍّز دسثعز ثٌفؾٛر ٚ ثٌضم١١ُ ٌٛػع خطؾ ثٌضقغ١ٓ ٚ .11 

 ثٌضط٠ٛش.

 أنياخ االستثياَاخ: 

 صقذ٠ذ ثٌفٕجس ثٌّغضٙذفز ٌىً ثعضذ١جْ: .1 

 ؽٍذز ِشفٍز ثٌذىج١ٌٛط 

 ؽٍذز ثٌذسثعجس ثٌع١ٍج 

 عؼجء ١٘تز ثٌضذس٠ظ ٚ ث١ٌٙتز ثٌّعجٚٔز  

 ٜثٌؾٙجص ثالدثس 
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  طقجح ثٌّظٍقز  

 صظ١ُّ ثالعضذ١جْ دق١ظ ٠ضٕجعخ ِع ثٌفتز ثٌّغضٙذفز ٚ ثٌّٛػٛعجس ثٌّشثد دسثعضٙج .2 

 ثالعضذ١جْ :صقذ٠ذ ؽش٠مز صٛص٠ع .3 

 )ٓٚسلٝ )٠غضعًّ  وغش ِع ثالدثس١٠ 

  )عٓ ؽش٠ك ثالٔضشٔش )٠غضعًّ  وغش ِع ثٌطٍذز 

 ٍٝثٌعشع ثٌضفجع 

 صقذ٠ذ عذد ) ٚ ٔغذز( ثٌع١ٕجس ثٌّغضٙذفز. .4 

 ٔضجةؼ ثالعضّجسثس ثالعضمظجة١ز  إؽشثء ثإلفظجءثس ٚ صق١ًٍ.5 

 جٌى١ٍز العطجء ثٌضغز٠ز ثٌشثؽعز ٌٍّغؤ١ٌٓ.دوضجدز ثٌضمجس٠ش دٕضجةؼ ثالعضمظجء ٚ سفعٗ ثٌٝ ثدثسر ثٌٛفذر  .6 

 

 : (16يادج)

 اختصاصاخ و يهاو نجُح انًىارد انثشزيح:

دسثعز ثالفض١جؽجس ثٌضذس٠ذ١ز ٌّخضٍا وٛثدس  عؼجء ١٘تز ثٌضذس٠ظ، ٚ ث١ٌٙتز ثٌّعجٚٔز، ٚ ثٌّٛ ف١ٓ ،   -1

 ٚ ثٌف١١ٕٓ،  ٚ ثٌعج١ٍِٓ دجٌى١ٍز.

 ثٌضذس٠ذ١ز ثٌغ٠ٕٛز ٌضٍذ١ز ثفض١جؽجس ثٌضذس٠خ  فٝ ثٌّؾجالس ثٌّخضٍفز.ِضجدعز خطز ثٌضذس٠خ ٚ ثٌذشثِؼ  -2

صم١١ُ ٚ ل١جط ثألعش ٌٍذٚسثس ثٌضذس٠ذ١ز ٚ ٚسػ ثٌعًّ ٚ ِشدٚد٘ج عٍٝ  دثء ثٌفتجس ثٌّغضٙذفز ِٓ  --3 

 ثٌضذس٠خ.

 

 

 : (17يادج)

 اختصاصاخ و يهاو نجُح انتقاريز :

 ٚ ِٕجلشضٙج دجٌّؾجٌظ ثٌشع١ّز دجٌى١ٍز، ٚ ثعضّجد٘ج.ثعذثد صمش٠ش ثٌذسثعز ثٌزثص١ز ثٌغ٠ٕٛز ٌٍى١ٍز،  -1

ِضجدعز ٚ ِشثؽعز صمجس٠ش ثٌّمشسثس ثٌذٚس٠ز ٌّشفٍضٝ ثٌذىجٌٛس٠ٛط ٚ ثٌذسثعجس ثٌع١ٍج، ٚ ِٕجلشضٙج  -2

 دجٌّؾجٌظ ثٌشع١ّز دجٌى١ٍز، ٚ ثعضّجد٘ج.

، ٚ ِٕجلشضٙج دجٌّؾجٌظ ِضجدعز ثعذثد صمجس٠ش ثٌذشثِؼ ثٌذٚس٠ز ٌّشفٍضٝ ثٌذىجٌٛس٠ٛط ٚ ثٌذسثعجس ثٌع١ٍج -3

 ثٌشع١ّز دجٌى١ٍز، ٚ ثعضّجد٘ج.

 

 

 : (18يادج)

ف١ّج ٠ضعٍك دٍؾٕز ثٌّضجدعز ٚ ػذؾ ثٌؾٛدر، فجٔٙج صّغً ثٌّظٍز ثٌشجٍِز ثٌضٝ صؤدٜ ِٓ خالٌٙج ثٌٍؾجْ    

 دثء ثٌّٕظٛطز دج١ٌٙىً ثٌضٕظ١ّٝ ٌٛفذر ػّجْ ثٌؾٛدر ِٙجِٙج ثٌّخضظز دجٌّضجدعز ٚ ثٌّشثؽعز ثٌذثخ١ٍز ٌضم١١ُ 

 و١ٍز ؽخ ثالعىٕذس٠ز فٝ صقم١ك ثٌّعج١٠ش ثألوجد١ّ٠ز ثٌّضذٕجر ٌّقٛسٜ ثٌمذسر ثٌّؤعغ١ز ٚ ثٌفجع١ٍز ثٌضع١ّ١ٍز.

 صمَٛ ٔظُ ثٌّشثؽعز دظفز عجِز عٍٝ عٕظش٠ٓ  عجع١١ٓ:
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ٚ ٠مَٛ دٙيج ؽيشف ِيٓ دثخيً ثٌى١ٍيز دجالٔجديز عٕٙيج، ٚ ٘يٛ  (: First partyانًزاجعح انذاخهيح ) طزف أول  -1

ثٌّّغً فٝ ٚفذر ػّجْ ثٌؾٛدر دفش٠ك ثٌّشثؽع١ٓ ثٌذثخ١١ٍٓ ثٌز٠ٓ ٠ضُ ثخض١جسُ٘ ٚ صأ١ٍُ٘ٙ ٌٍّشثؽعز ثٌذثخ١ٍيز ِيٓ 

ػّٓ ِٕغمٝ ثٌؾٛدر دجأللغجَ ثع١ٍّز ٚ ثالدثس٠ز دجٌى١ٍيز. ٚ صٙيذف ثٌّشثؽعيز ثٌذثخ١ٍيز ثٌيٝ ِشثؽعيز ثٌغ١جعيجس ٚ 

ؽشثءثس ثٌضٝ صضذعٙيج ثٌى١ٍيز ٌضقم١يك سعيجٌضٙج فيٝ ٔطيجق ثٌّعيج١٠ش ثألوجد١ّ٠يز ثٌم١جعي١ز ثٌّضذٕيجر. ٚ ٠ّىيٓ ثعضذيجس ثال

ٔضجةؼ ٘زٖ ثٌّشثؽعز دّغجدز ٔٛثر العذثد ثٌذسثعيز ثٌزثص١يز ٌٍى١ٍيز ، ٚ ثٌضيٝ صعٍيٓ ف١ٙيج ثٌى١ٍيز عيٓ ِيذٜ  صميذِٙج ٔقيٛ 

ٌٍّعيج١٠ش ثٌم١جعي١ز. ٚ صضّغيً ثالعيضمال١ٌز دجٌٕغيذز ٌٍميجة١ّٓ صقم١ك سعجٌضٙج، ٚ  ٠ؼج عيٓ ِيذٜ  ِطجدميز ِّجسعيجصٙج 

دجٌّشثؽعز ثٌذثخ١ٍز فٝ عذَ ِغت١ٌٛضُٙ عٓ صٕف١ز ثألٔشطز ٚ ثالؽشثءثس ِقً ثٌّشثؽعز ثعّيجال ٌٍمجعيذر ثألعجعي١ز 

 فٝ ٔظُ ثٌؾٛدر ثٌضٝ صٕض عٍٝ  ْ ِمذَ ثٌخذِز ال ٠مَٛ دّشثؽعضٙج. 

 Second ) طرزف ثراًَ ثف ِٓ خجسػ ثٌى١ٍز، ٚ ٌىٓ ِٙضّْٛ دجٌى١ٍيز ٚ ٠مَٛ دٙج  ؽشانًزاجعح انخارجيح:  -2

party)   ِغً ثٌؾٙجس ثٌّغضف١ذر    ٚ  طقجح ثٌّظٍقز. وّج ٠مَٛ دجٌّشثؽعز ثٌخجسؽ١ز  ؽشثف خجسؽ١ز ِغيضمٍز

 Third) طزف ثانث  ٌٙج عٍطز  فٝ ِٕـ شٙجدثس ِطجدمز  ٚ ِٕـ ثالعضّجد ٌّطجدمز ثٌّعج١٠ش ثألوجد١ّ٠ز ثٌم١جع١ز 

party) ُِغً ث١ٌٙتز ثٌم١ِٛز ٌؼّجْ ثٌؾٛدر ٚ ثالعضّجد فٝ ثٌضع١ٍNAQAAE. 

 يثادئ َظاو انًزاجعح:
صعضّذ ٔظُ ثٌّشثؽعز عٍٝ عذر ِذجدا ٠ٍضضَ دٙج فش٠ك  ثٌمجة١ّٓ عٍٝ ع١ٍّز ثٌّشثؽعيز، دق١يظ ٠يضّىٓ ويً ِشثؽيع 

ِقييذد،  ٚ دق١ييظ صضفييك ٘ييزٖ ِييٓ ثٌعّييً دجعييضمال١ٌز ٌٍٛطييٛي ثٌييٝ ثعييضٕضجؽجس ِٛػييٛع١ز دشييأْ صم١يي١ُ ٔشييجؽ 

 ثالعضٕضجؽجس ِع ِج ٚطً ث١ٌٗ صِالةٗ دجٌفش٠ك .

 ثٌغٍٛن ثألخاللٝ: ٚ ٘ٛ  عجط ِٕٙز ثٌّشثؽعز ، ٚ ثٌزٜ ٠شًّ ثٌغمز، ثٌّظذثل١ز، ثٌغش٠ز،  ٚ ثٌى١جعز. -1

ٔشطز ثٌخجػعز ثٌعشع ثٌعجدي ٌٕضجةؼ ثٌضم١١ُ: ٚ ٘ٛ ثالٌضضثَ دضمذ٠ُ صمجس٠ش صض١ّض دجٌظذق ٚ ثٌذلز عٕذ صم١١ُ ثأل -2

 ٌٍّشثؽعز.

 ثٌعٕج٠ز ٚ ثال٘ضّجَ،  ٚ ثٌقىُ ثٌظجةخ عٕذ ثٌّشثؽعز ٚثٌمجةُ عٍٝ ثٌذ١ًٌ ٚ ثٌذش٘جْ. -3

 ثالعضمال١ٌز وأعجط ٌٍّٛػٛع١ز ، ٚ ثٌق١جد فٝ ثٌّشثؽعز ، ٚ ثٌذعذ عٓ صؼجسح ثٌّظجٌـ. -4

 

 يعاييز اختيار انًزاجعيٍ انذاخهييٍ:

 لذً ثالدثسر  ٚ ثٌمغُ ثٌزٜ ٠ضذعٗ. ْ ٠ضُ صشش١قٗ وّٕغك ٌٍؾٛدر ِٓ  -1

 ْ ٠ٍضضَ دجٌّشجسوز فٝ ثٌذٚسثس ثٌضذس٠ذ١ز ثٌعجِز ٌّٕغمٝ ثٌؾٛدر دجٌى١ٍز ٚ ثٌضٝ صٕفز ِٓ خالي ِششٚا  -2

 .4001/2002صأ١ً٘ ثٌى١ٍز ٌٍقظٛي عٍٝ شٙجدر ثأل٠ضٚ 

ِششٚا صأ١ً٘   ْ ٠ؾضجص ثٌذٚسثس ثٌضذس٠ذ١ز ثٌخجطز دضأ١ً٘ ثٌّشثؽع١ٓ ثٌذثخ١١ٍٓ ٚ ثٌضٝ صٕفز ِٓ خالي -3

 .4001/2002ثٌى١ٍز ٌٍقظٛي عٍٝ شٙجدر ثأل٠ضٚ 

 ْ ٠ىْٛ عٍٝ دسث٠ز دجٌّشؽع١جس فٝ ٔظُ ثٌؾٛدر ٚ ثٌّشثؽعز ثٌذثخ١ٍز ثٌّضذٕجر دٛفذر ػّجْ ثٌؾٛدر  -4

 دى١ٍز ؽخ ثالعىٕذس٠ز. 

 :(Second party طزف ثاًَ ) يعاييز اختيار انًزاجعيٍ انخارجييٍ يٍ انًهتًيٍ تانكهيح

 ع١ٍٗ ِٛثطفجس ثٌّذجدا ثٌعجِز ٌٍّشثؽعز ثٌّزوٛسر عج١ٌٗ. ْ صٕطذك  -1

  ْ ٠ىْٛ ٍِّج دجٌّشؽع١جس ثٌم١جع١ز  فٝ ِؾجي ثٌّشثؽعز. -2

    ْ ٠ىْٛ ٍِّج ٚ عٍٝ خذشر دعٕجطش ٚ ثؽشثءثس ع١ش ثٌعًّ فٝ صخظض ِؾجي ثٌّشثؽعز. -3

 

 (Third party طزف ثانث ) يعاييز اختيار انًزاجعيٍ انخارجييٍ يٍ انجهاخ انًاَحح نشهاداخ االعتًاد

: 

  ْ صٕطذك ع١ٍٗ ِٛثطفجس ثٌّذجدا ثٌعجِز ٌٍّشثؽعز ثٌّزوٛسر عج١ٌٗ. -1

  ْ ٠ىْٛ ٍِّج دجٌّشؽع١جس ثٌم١جع١ز  فٝ ِؾجي ثٌّشثؽعز. -2

  ْ صٕطذك ع١ٍٗ ِعج١٠ش ثخض١جس ثٌّشثؽع ثٌضٝ صقذد٘ج ؽٙز ثالعضّجد ثٌّٛفذر ٌٍّشثؽع ثٌخجسؽٝ.   -3

 

 نجُح انًزاجعح:ختصاصاخ  انعايح و يهاو اإل

 ٚػع خطؾ ٚ آ١ٌجس ثٌّشثؽعز ثٌذثخ١ٍز ٌضم١١ُ ثٌمذسر ثٌّؤعغ١ز ، ٚ ثٌضم١١ُ ثٌّغضّش ٌٍفجع١ٍز ثٌضع١ّ١ٍز. -1

 ٚػع خطؾ ٚ آ١ٌجس ثٌّشثؽعز ثٌخجسؽ١ز ٌضم١١ُ ثٌمذسر ثٌّؤعغ١ز ، ٚ ثٌضم١١ُ ثٌّغضّش ٌٍفجع١ٍز ثٌضع١ّ١ٍز. -2
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 :         (19يادج)

ٌىً ِٕٙج عذد ِٓ ثٌّؤششثس  ،ِع١جسث 12د فٛي ِؾّٛعز ِٓ ثٌّعج١٠ش عذد٘ج عضّجثالضم٠ُٛ ٚثٌع١ٍّز صضّقٛس

 ٌىً ِع١جس ِٕغك. ٚ ِؤششث 11ٚ  ٠4ضشثٚؿ ِج د١ٓ 

 ر:يايُسق يع

٠ضُ ثٌضع١١ٓ دضشش١ـ ِٓ ثٌّؾٍظ ثٌضٕف١زٜ ٌٍٛفذر ٚ دجعضّجد ِٓ ِؾٍظ ثدثسر ثٌٛفذر ٚ رٌه ٌّذر عجَ لجدً 

 ٌٍضؾذ٠ذ ، عٍٝ  ْ ٠ىْٛ:

 عؼٛ ١٘تز صذس٠ظ عجًِ دجٌى١ٍز. -1

 ِض١ّضث دجٌؾذ٠ز ٚ ثإلٌضضثَ فٝ ثٌعًّ ٚ ثٌضقٍٝ دشٚؿ ثٌفش٠ك ٚثٌضعجْٚ. -2

 ِغضعذث ٌقؼٛس ثٌذٚسثس ثٌضذس٠ذ١ز ثٌّع١ٕز. -3

 :ًُسق يعيار تىحذج ضًاٌ انجىدجن انًهاو انىظيفيح

 فٟ ثٌضع١ٍُ ثٌعجٌٟ ّجَ دّفَٙٛ ػّجْ ثٌؾٛدرٌثٌال-1 

ثٌضعشف عٍٝ ِخضٍا ثطذثسثس ث١ٌٙتز ثٌم١ِٛز ٌؼّجْ ثٌؾٛدر ٚ ثألعضّجد ٚ ثألدٌز ثألعضششجد٠ز -2 

 عٕٙج ثٌظجدسر

ثٌغٕٛثس ثٌضٟ صغذك صى١ٍفٗ ثٌضعشف عٍٝ ِغضٕذثس ػّجْ ثٌؾٛدر دى١ٍز ثٌطخ ؽجِعز ثألعىٕذس٠ز عٓ -3 

وّٕغك ِع١جس ِقذد ٚ ّ٘ٙج ثٌذسثعز ثٌزثص١ز ٌٍى١ٍز ، ثٌخطؾ ثألعضشثص١ؾ١ز ، صمجس٠ش ص٠جسثس ثٌّضجدعز ٚ 

ص٠جسثس ثألعضّجد ، ثٌضمجس٠ش ثٌغ٠ٕٛز ٌٍى١ٍز ثٌظجدسر عٓ ٚفذر ػّجْ ثٌؾٛدر ، ثٌٍٛثةـ ثألدثس٠ز ٚ 

 ثٌّج١ٌز ٌٍٛفذر ٚ خطؾ ثٌضقغ١ٓ ٚ ثٌضط٠ٛش .

 ٚ ثٌّّجسعجس ثٌّضعٍمز دجٌّع١جس ثٌزٞ ٠ىٍا دٌّٗجَ دعٕجطش ٚ ِؤششثس ثٌأل-4 

 صشى١ً فش٠ك عًّ ِٓ دثخً ٚ خجسػ ثٌٛفذر ألعض١فجء  ٔشطز ثٌّع١جس ٚ صٛص٠ع ثٌّٙجَ عٍٝ وً ُِٕٙ.-5 

 ثٌّشثؽعز ثٌغ٠ٕٛز ٌٍّع١جس ٚ  عذثد صمش٠ش عٓ ِذٜ ثألٔؾجص فٟ  عض١فجء ِؤششثس ثٌّع١جس.-6 

تٛي ثٌضمجس٠ش ثٌذٚس٠ز ثٌظجدسر عٓ ٚفذر ػّجْ ثٌؾٛدر ف١ّج ٠ضعٍك دجٌّع١جس ثٌّغثٌّشجسوز  فٟ   عذثد -9 

 ِٕٗ، ثٌذسثعز ثٌزثص١ز ٚ ثٌضمش٠ش ثٌغٕٛٞ.

صٕظ١ُ دٚسثس صذس٠ذ١ز ٌفش٠ك ثٌعًّ ثٌّشجسن فٟ صؾ١ٙض ٍِا ثٌّع١جس ٌٍضٛع١ز دآ١ٌجس ؽّع ثٌذ١جٔجس ، -2 

 ففظ ثٌّغضٕذثس ٚ صٕغ١ك ثٌٍّا.

ٔظُ ػّجْ ثٌؾٛدر ثٌضٟ ٠ضُ صٕظ١ّٙج ِٓ دثخً  ٚ خجسػ ثٌى١ٍز  ٚ  ثٌّشجسوز فٟ ٚسػ ثٌعًّ عٓ-4 

 ؽجِعز ثألعىٕذس٠ز.

 ِغتٛي عٓ عشع ِقضٜٛ ثٌٍّا  عٕجء ص٠جسثس ثٌّشثؽعز ثٌذثخ١ٍز ٚ ثٌخجسؽ١ز.-10 

 ثٌضٛثطً ثٌّغضّش ٚ ثألعضششجد دضٛط١جس ثٌّؾٍظ ثٌضٕف١زٞ ٌٛفذر ػّجْ ثٌؾٛدر-11 

 ؾٛدر .ثٌّشجسوز فٟ ثألٔشطز ثٌعجِز ٌٛفذر ػّجْ ثٌ-12 

  ثٌؾٛدر ٚ دضقم١ك ثأل٘ذثف ٚ ِخشؽجس خطؾ ثٌعًّ دجٌٛفذر.ثٌألٌضضثَ دغ١جعجس ٚفذر ػّجْ -13 
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 : (21يادج)

 يُسقً ضًاٌ انجىدج تاألقساو:

٠ضُ ثٌضشش١ـ ِٓ لذً ِؾجٌظ ثأللغجَ، ٚ ٠ضُ ثعضّجد ٘زٖ ثٌضشش١ـ ِٓ لذً ِؾٍظ ثٌمغُ ، ٚ ٚفذر ػّجْ  ثٌضع١١ٓ:

 ثٌؾٛدر.

 ِعج١٠ش ثالخض١جس:

  ْ ٠ىْٛ عؼٛ ١٘تز صذس٠ظ عجًِ دّؤً٘ ٚ ١فٝ ال ٠مً عٓ دسؽز ِذسط. -1

 ى١ٍز. ْ ٠ىْٛ لذ شجسن دفجع١ٍز فٝ ع١جعجس صطذ١ك ٔظُ ػّجْ ؽٛدر ثٌضع١ٍُ ثٌطذٝ دجٌ  -2

 ْ ٠ىْٛ ٍِّج دجٌّعج١٠ش ثألوجد١ّ٠ز ثٌم١ِٛز ٌؼّجْ ؽيٛدر ثٌضعٍي١ُ ثٌعيجٌٝ ٚ ثالعضّيجد، ٚ ثٌّعيج١٠ش ثألوجد١ّ٠يز  -3

ٌٍذسثعجس ثٌع١ٍج، ؽذمج ٌغ١جعجس ث١ٌٙتز ثٌم١ِٛيز ٌؼيّجْ ؽيٛدر ثٌضعٍي١ُ ٚ ثالعضّيجد  ٚ ثٌٛعيجةك ثالسشيجد٠ز ثٌضجدعيز 

 ٌٙج.

  ثٌضعش٠ف١ز ٚ ثٌضذس٠ذ١ز ثٌّضخظظز فيٝ ِؾيجي ػيّجْ ؽيٛدر ثٌضعٍي١ُ ثٌعيجٌٝ ْ ٠ىْٛ لذ  ثؽضجص ٚسػ ثٌعًّ  - 4

 .  ٚ ثٌضم١١ُ ٚ ثٌّضجدعز

عٕٛثس(، صضؼّٓ ثٌّّجسعجس ثٌٕجؽقيز فيٝ ثٌضيذس٠ظ  5 ْ ٠ىْٛ ٌٗ خذشر  وجد١ّ٠ز فذ٠غز ثٌعٙذ )خالي آخش  -5

 ٚ صط٠ٛش ثٌّٕج٘ؼ ، ٚ ثٌذقظ ثٌعٍّٝ،  ٚ ثٌّشجسوز ثٌّؾضّع١ز.

 دجٌّٛثطفجس ثٌشخظ١ز ث٢ص١ز: ْ ٠ضّضع  -6

 ِىجٔز ٚ عّعز ؽ١ذز وجف١ز ٌؾعً س ٠ٗ ِٛػٛا ثفضشثَ فٝ ثٌّؾضّع ثألوجد٠ّٟ. -

 ِغضٜٛ عجٌٝ ِٓ ِٙجسثس ثالصظجي ٚ ثٌضم١١ُ. -

 ثالٌّجَ دّٙجسثس صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّعٍِٛجس، ٚ ثٌقجعخ ث٢ٌٝ. -

 ٓ رثس ثٌضأع١ش ثٌٍّّٛط.٠فؼً  ْ ٠ىْٛ ٌز خذشر فٝ ِشجس٠ع ٚ ٔظُ ثدثسر ثٌؾٛدر ٚ ثٌضقغ١ -9

٠فؼيييً  ْ ٠ىيييْٛ ٌيييٗ  عّيييجي ثعضشيييجس٠ز دظيييفز ثعضشيييجسٜ دثخٍيييٝ  ٚ خيييجسؽٝ فيييٝ ِؾيييجي ثٌضعٍييي١ُ ثٌعيييجٌٝ              -2

  ٚ ثٌّؾجالس ثٌّضظٍز دٗ.

 صٛط١ا ثٌّٙجَ  :

 ٘ٛ فٍمز ٚطً د١ٓ ِؾٍظ  ثٌمغُ ٚ ٚفذر ػّجْ ثٌؾٛدر دجٌى١ٍز. -1

ِؾٍيظ ثٌمغيُ.، ٚ ٚػيع خطيز ثٌعّيً ٌٍفش٠يك ، ٚ صٛص٠يع ثٌّٙيجَ      صشى١ً فش٠يك ػيّجْ ثٌؾيٛدر ِعضّيذ  ِيٓ   -2

 ٚ ثٌّغت١ٌٛجس.

 ٔشش عمجفز ػّجْ ؽٛدر ثالدثسر ٚ ثٌع١ٍّز ثٌضع١ّ١ٍز د١ٓ  عؼجء ١٘تز ثٌضذس٠ظ ٚ ث١ٌٙتز ثٌّعجٚٔز دجٌمغُ. -3

 ٚ صقذ٠غٗ ع٠ٕٛج. portfolioثعذثد ٍِا ثٌمغُ  -4

 فٍضٝ ثٌذىجٌٛس٠ٛط ٚ ثٌذسثعجس ثٌع١ٍج دجٌمغُ. ِشثؽعز صمجس٠ش ثٌّمشسثس ٚ ثٌذشثِؼ ٌّش -5

ٚ ػييع ٔظييجَ  ٚ آ١ٌييز  ٌع١ٍّييز ثٌضم١يي١ُ ثٌييذٚسٜ  ٌٍّمييشسثس ٚ ثٌذييشثِؼ ، ٚ صم١يي١ُ  عؼييجء ١٘تييز ثٌضييذس٠ظ،           -6

ٚ صم١يي١ُ  دثء ِٕغييمٝ ثٌّمييشسثس ٚ ثٌذييشثِؼ،  ٚ صم١يي١ُ ثٌشػييجء ثٌييٛ ١فٝ ألعؼييجء ١٘تييز ثٌضييذس٠ظ ٚ ٌىييٛثدس 

 ١ٓ دجٌمغُ، ٚ ِضجدعز صٕف١ز٘ج،   ٚ  ثعالَ ثٌّع١١ٕٓ  دجٌضغز٠ز ثٌشثؽعز  عٓ ٔضجةؼ صق١ًٍ ثٌضم١١ُ. ثٌّٛ ف١ٓ ٚ ثٌعجٍِ

ِضجدعييز  صٕف١ييز خطييؾ ثٌضقغيي١ٓ ٌٍّمييشسثس ٚ ٌٍذييشثِؼ، الصخييجر ثؽييشثءثس فعجٌييز ٔقييٛ ثطييالؿ ٔمييجؽ ثٌؼييعا        -9

 ٚ دعُ ٔمجؽ ثٌمٛر.

ٛدر، ٚ صمذ٠ُ ثٌضمجس٠ش ثٌغ٠ٕٛز عٓ  ٔشطز فش٠ك ػّجْ ثٌّشجسوز فٝ ثالؽضّجعجس ثٌذٚس٠ز ٌٛفذر ػّجْ ثٌؾ -2

 ثٌؾٛدر دجٌمغُ ثٌٝ ٚفذر ػّجْ ثٌؾٛدر.

 ثٌّشجسوز فٝ ثعذثد ثٌذسثعز ثٌغ٠ٕٛز ثٌزثص١ز ٌٍى١ٍز. -10

ثٌّشجسوز فٝ ثالعذثد ٌض٠جسثس ثٌّضجدعز ِٓ لذً ثٌٕظشثء ثٌّشثؽع١ٓ ثٌخجسؽ١١ٓ صذعج ٌٍّٙجَ ثٌضٝ صٛوً ث١ٌٗ  -11

 جْ ثٌؾٛدر.ِٓ لذً ٚفذر ػّ

دسثعييز ثفض١جؽييجس ثٌضييذس٠خ ألعؼييجء ١٘تييز ثٌضييذس٠ظ ٚ ث١ٌٙتييز ثٌّعجٚٔييز ٚ ثٌف١ٕيي١ٓ ٚ ثٌعييج١ٍِٓ دجٌمغييُ،           -12

ٚ سفيييع صمش٠يييش عيييٕٜٛ عٕٙيييج ثٌيييٝ ٌؾٕيييز ثٌضيييذس٠خ دٛفيييذر ػيييّجْ ثٌؾيييٛدر ٌضٕف١يييز٘ج، ٚ دسثعيييز ل١يييجط ثألعيييش                 

 خطز ثٌضقغ١ٓ دجٌمغُ . ٚ ثٌّشدٚد ٌٍضذس٠خ عٍٝ ثألدثء ٚ عٍٝ صقم١ك
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 : (21يادج)

 

 يُسقً انًقزراخ و انثزايج  تاألقساو:

٠ضُ ثٌضشش١ـ ِٓ لذً ِؾجٌظ ثأللغجَ، ٚ ٠ضُ ثعضّجد ٘زٖ ثٌضشش١ـ ِٓ لذً ِؾٍظ ثٌمغُ ، ٚ ٚفذر ػّجْ ثٌضع١١ٓ: 

  ثٌؾٛدر

 ِعج١٠ش ثالخض١جس :

 عٓ ِذسط.  ْ ٠ىْٛ عؼٛ ١٘تز صذس٠ظ عجًِ دجٌى١ٍز ال صمً دسؽضٗ ثٌع١ٍّز -1

 ْ ٠ىْٛ ٍِّج دع١ٍّز ثٌضط٠ٛش فٝ ثٌضع١ٍُ ثٌعجٌٝ ٌٍضأ١ً٘ ٌالعضّجد ، ٚ ثسعيجء ٔظيُ ػيّجْ ؽيٛدر ثٌضعٍي١ُ فيٝ  -2

 ِؤعغجس ثٌضع١ٍُ.

 ْ ٠ىْٛ لذ  ثؽضجص ٚسػ ثٌعًّ ثٌضعش٠ف١ز ٚ ثٌضذس٠ذ١ز ثٌّضخظظز فٝ ِؾيجي ػيّجْ ؽيٛدر ثٌضعٍي١ُ ثٌعيجٌٝ    -3

ِٛثطٍز ثٌضذس٠خ الوضغجح ثٌخذشثس فيٝ ِؾيجي صطي٠ٛش ثٌضعٍي١ُ ٚ  ػيّجْ  ٚ ثٌضم١١ُ ٚ ثٌّضجدعز، ٚ فش٠ض عٍٝ

 ؽٛدر ثٌضع١ٍُ ثٌطذٝ  .

 ْ ٠ىْٛ ٍِّج دجٌّعج١٠ش ثألوجد١ّ٠ز ثٌم١ِٛز ٌؼّجْ ؽٛدر ثٌضع١ٍُ ثٌعيجٌٝ ٚ ثالعضّيجد، ٚ ثٌّعيج١٠ش ثألوجد١ّ٠يز   -4

ثالعضّييجد                  ٚ ثٌٛعييجةك ٌٍذسثعييجس ثٌع١ٍييج، ؽذمييج ٌغ١جعييجس ث١ٌٙتييز ثٌم١ِٛييز ٌؼييّجْ ؽييٛدر ثٌضعٍيي١ُ ٚ 

 ثالسشجد٠ز ثٌضجدعز ٌٙج.

 ْ ٠ىْٛ ِشجسوج دفجع١ٍيز  فيٝ ثؽيشثءثس صظي١ُّ ٚ ِضجدعيز عي١ش ثٌعّيً ٚ صم١ي١ُ ثٌع١ٍّيز ثٌضع١ّ١ٍيز ٌذيشثِؼ ٚ  -5

 ِمشسثس ثٌذسثعجس ثٌع١ٍج دجٌمغُ ثٌزٜ ٠ضذعٗ.

  ْ ٠ضّضع دجٌّٛثطفجس ثٌشخظ١ز ث٢ص١ز: - 6

 أدثء ثٌّٙجَ ثٌّغتٛي عٕٙجثالٌضضثَ د -     

 ثالصضثْ ٚ ثٌمذسر عٍٝ ثٌضم١١ُ -     

 ثٌضعجْٚ ٚ ثٌضقٍٝ دشٚؿ ثٌفش٠ك فٝ ثٔؾجص ثٌعًّ -     

 ثٌى١جعز ٚ ثٌقٍُ فٝ ثٌّعجِالس ِع ثٌضِالء، ثٌشكعجء، ثٌطالح ٚ ثٌّٛ ف١ٓ.  -     

 صٛط١ا ِٙجَ  ِٕغمٝ ثٌّمشسثس ٚ ثٌذشثِؼ :

ٌٍّميييشسثس  ٚ ثٌذيييشثِؼ  ) ِشفٍيييز ثٌذىيييجٌٛس٠ٛط / ثٌذسثعيييجس ثٌع١ٍيييج ( فيييٝ  ثٌضخطييي١ؾ ٚ ثٌضظييي١ُّ دجٌٕغيييذز -1

 صخظض / صخظظجس ثٌمغُ ثألوجد١ّ٠ٝ  ثٌزٜ ٠ضذعٗ.

صٛط١ا ثٌّمشسثس ٚ ثٌذشثِؼ  ) ِشفٍز ثٌذىجٌٛس٠ٛط / ثٌذسثعجس ثٌع١ٍج(  فٝ صخظض/ صخظظجس ثٌمغُ  -2

 ثٌزٜ ٠ضذعٗ.

ذىيجٌٛس٠ٛط / ثٌذسثعيجس ثٌع١ٍيج(  فيٝ صخظيض / صخظظيجس ثعذثد صمش٠ش ثٌّمشسثس ٚ ثٌذشثِؼ ) ِشفٍز ثٌ -3

ثٌمغُ ثٌيزٜ ٠ضذعيٗ، ٚ سفعٙيج ثٌيٝ ِٕغيك ثٌؾيٛدر دجٌمغيُ ٌٍّشثؽعيز ، ٚ ثالعضّيجد ٚ ثٌضٛع١يك ِيٓ ِؾٍيظ ثٌمغيُ ٚ 

 سة١غٗ.

ِشثؽعز ِقضٜٛ ثٌّمشسثس ٚ ثٌذشثِؼ ثٌخجطز دّشفٍز ثٌذىجٌٛس٠ٛط / دجٌذسثعجس ثٌع١ٍج دجٌمغُ  عٍٝ ثألليً  -4

عٕٛثس، ٚ صط٠ٛش٘ج ؽذمج ٌٍّعج١٠ش ثٌم١ِٛز ٚ ثألوجد١ّ٠ز ثٌّعضّذر ثٌضٝ صضذٕج٘ج ثٌى١ٍز،    ٚ ؽذمج ٌٕضجةؼ وً خّظ 

 ٚ صٛط١جس ثٌضم١١ُ ثٌذٚسٜ ٌٍذشثِؼ ٚ ثٌّمشسثس .

ثخض١جس ٚ صقذ٠ذ ثٌّيٛثسد ثٌضع١ّ١ٍيز ٌّميشسثس ٚ ديشثِؼ  ِشفٍيز ثٌذىيجٌٛس٠ٛط /ثٌذسثعيجس ثٌع١ٍيج ِيٓ ِيٛثسد  -5

 د  ِجد٠ز ِضجفز دجٌمغُ ، ٚ ػع خطؾ صٕف١ز٠ز ٌضعض٠ض٘ج ٚ صط٠ٛش٘ج.دشش٠ز ،  ٚ ِٛثس

ٚػع ِظفٛفز ألعج١ٌخ ثٌضع١ٍُ ٚ ثٌضعٍُ ٌطالح ِشفٍز ثٌذىجٌٛس٠ٛط /  ثٌذسثعجس ثٌع١ٍيج ثٌضيٝ صالةيُ ؽذ١عيز  -6

 ثٌّمشسثس ٚ ثٌذشثِؼ  فٝ ثٌضخظض، ٚ صغجعذ عٍٝ صقم١ك ثٌّخشؽجس ثٌضع١ّ١ٍز ثٌّغضٙذفز.

م١يي١ُ ؽييالح ِشفٍييز ثٌذىييجٌٛس٠ٛط /  ثٌذسثعييجس ثٌع١ٍييج ؽذمييج ٌّخشؽييجس  ثٌييضعٍُ ثٌّغييضٙذفز صقذ٠ييذ  عييج١ٌخ ص -9

 ثٌّٕجعذز ٌىً ِمشس ٚ دشٔجِؼ  فٝ صخظض ثٌمغُ ثٌزٜ ٠ّغٍٗ، ٚ دّج ٠ضٛثفك ِع ثعضشثص١ؾ١جس ثٌضع١ٍُ دجٌى١ٍز.

 ف١ّج ٠خض ِٕغك ِمشسثس ٚ دشثِؼ ثٌذسثعجس ثٌع١ٍج، ٠ؼجف ثٌٝ ِٙجِٗ : -2

ؾ١ً ؽييالح ثٌذسثعييجس ثٌع١ٍييج ِييٓ دثخييً ٚ خييجسػ ثٌمغييُ، ٚ ففييظ ٍِفييجصُٙ ؽذمييج ٌٍييٛثةـ دييشثِؼ ِضجدعييز صغيي  -ث

 ثٌغجعجس ثٌّعضّذر.

ثٌضٕغيي١ك ِييع ِٕغييمٝ ثٌّمييشسثس ٚ ثٌذييشثِؼ ثٌٕظييشثء فييٝ ِقضييٜٛ ِمييشسثس ٚ دييشثِؼ ثٌذسثعييجس ثٌع١ٍييج ِييٓ   -ح

 ٠ّغٍٗ.ثأللغجَ ثألخشٜ ثٌضٝ  ٠ذسعٙج ؽالح ثٌذسثعجس ثٌع١ٍج ِٓ صخظض ثٌمغُ ثٌزٜ 
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ثٌضعييجْٚ ٚ ثٌضٕغيي١ك ِييع ثٌّششييذ ثألوييجد٠ّٝ ٌطييالح ثٌذسثعييجس ثٌع١ٍييج ٌٍضغٍييخ عٍييٝ ِعٛلييجس عيي١ش ثٌع١ٍّييز  -ػ

 ثٌضع١ّ١ٍز، ٚ ػّجْ صقم١ك سػجء ثٌطجٌخ.

 

 (:22يادج)

 ٠عًّ دجٌالةقز فـٛس ثعضّجد٘ـج ِٓ ثٌغٍطجس ثٌّخضظـز ، ٚعٍٝ ؽ١ّع ثٌؾٙـجس ثٌضٕف١ز والً ف١ّـج ٠خظـٗ.

 

 (:32يادج)

ِمجديً  ٔشطيـز ِعضّذٖ فٝ ِؾٍيظ ثٌى١ٍيٗ   زثص١ٗد ثٌى١ٍٗ ثٌٌٛفذر ػّجْ ثٌؾٛدر الةقٗ ِج١ٌٗ خجطز دٙج ِٓ  ِٛثس

صغطيٝ ثفض١جؽيجس ثٌٛفيذر ثٌّىضذ١يٗ ٚ  عضشجس٠ز ٚ ثٌذيشثِؼ ثٌضذس٠ذ١يز ثٌخجطيز دّعيج١٠ش ٚٔظيُ ثٌؾيٛدرثٌخذِجس ثأل

 ِٚىجفأس ثٌشٙش٠ٗ ألعؼجء ثٌّؾٍظ ثٌضٕف١زٜ ِٕٚغمٝ ثٌّعج١٠ش  .
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 انهجاٌ فزعيح نىحذج ضًاٌ انجىدج 

 

 انسكزتاريح

نجُح 

انفاعهيح ا

 انتعهيًيح

 نجُح انثحث 

 انعهًً

 

نجُح خذيح 

 انًجتًع

نجُح انقذرج 

 انًإسسيح 

 

نجُح 

 االستثياَاخ

نجُح انتقاريز 

 انسُىيح نهكهيح

 

اد
تً

ع
ال
 ا
و
ج 

ىد
ج

ان
 ٌ

ًا
ض

ج 
حذ

ى
 ن
ً

يً
ظ

تُ
ان
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ه
ان

 

يح
ذر

كُ
س

ال
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ة

ط
ح 

هي
تك

 

نجُح 

انًشاركح 

 انطالتيح

انًىارد نجُح 

 انثشزيح

 

 نىحذج ضًاٌ انجىدج ًانهيكم انتُظيً

 جايعح االسكُذريح هيح انطةتك

 

تاتعح    نجُح انً

 و ضثظ انجىدج

 

 عًيذ انكهيح 

يزحهح انذراساخ 

 انعهيا

يزحهح 

 انثكانىريىس

 

 انًذيز انتُفيذي

 َائة انًذيز انتُفيذي

 انًجهس انتُفيذي

نجُح تقاريز 

 انًقزراخ

نجُح تقاريز 

 انثزايج

نجُح انتقزيز 

 انسُىي

 انسادج وكالء انكهيح

 يُسقي انًعاييز
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