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رُبٔل انًٛذاٍَٛ 

ثبنزٕاص٘ ٔ ئظٓبس 

انؼاللخ ثٍٛ اإلَسبٌ 

. ٔ انُجبد األخؼش

 

 

   انزُجّٛ ئنٗ انطجٛؼخ 
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انًٕاد سغى اززٕائٓب 

ػهٗ ػُظش 

انكشثٌٕ، يثم 

CO2 ........

 

رسزغم ْزِ انذساسخ 

نزذسٚت انًزؼهّى ػهٗ 

يًبسسخ انًسؼٗ 

انؼهًٙ، خبطخ يُّ 

انًُٓح انزدشٚجٙ ٔ 

انزؼبيم يغ انٕسبئم 

انًخجشٚخ ٔ انًٕاد 

. انكًٛٛبٔٚخ

 

ؽشذ ٔػؼٛخ يشكم شبيهخ رطشذ رسبؤالد زٕل اخزالل ٔظٛفٙ َبخى يٍ  -1

 .رذخالد غٛش سٕٚخ نإلَسبٌ فٙ انًسٛؾ

ؽشذ ٔػؼٛخ اَطاللٛخ رُذسج فٙ ئؽبس انزسسٛس ثٓشبشخ انؼؼٕٚخ ٔ  -2

انؼٕالت انظبْشٚخ نسٕء انزغزٚخ يًب ٚسزذػٙ انًسبفظخ ػهٗ ساليزٓب 

 .ثبززشاو أسس انزغزٚخ انظسٛخ

 :ؽشذ ٔػؼٛبد يشكم رؼهًٛخ خضئٛخ رزؼهك ثبنًٕاسد انزبنٛخ -3

 يظذس ٔ رشكٛت األغزٚخ 

 دٔس األغزٚخ فٙ اندسى 

 ٙانزٕاصٌ انغزائ 

 .الزشاذ ٔػؼٛبد رؼهّى ئديبج  انًٕاسد انزٙ رى ثُبءْب -4

 .زم انٕػؼٛخ االَطاللٛخ -5

 .رُبٔل ٔػؼٛبد رمًٛٛٛخ يٍ َفس ػبئهخ انٕػؼٛخ االَطاللٛخ -6

 .يؼبندخ ثٛذاغٕخٛخ يسزًهخ
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إسشبداد ٔجيٓخ 

ثتجُيذ يٕاسدِ 

ثبنًقبسثخ األٔنيخ 

نهتُسيق انٕظيفي 

 . نهؼضٕيخ



   أسبثٛغ6

رغٛش ئَزبج انًبدح انؼؼٕٚخ 

ثذالنخ رشكٛض ثبَٙ أكسٛذ 

انكشثٌٕ ،ززٗ  َظٓش أٌ 

انُجبد ٚسزبج فٙ رشكٛجّ 

نهًبدح انؼؼٕٚخ  ئنٗ ثبَٙ 

أكسٛذ انكشثٌٕ نكٍ ال ٚدت 

أٌ رزؼذٖ َسجزّ يسزٕٖ 

يسذد ، ألٌ ثؼذ  ْزِ 

انُسجخ ٚكٌٕ يفؼٕل ثبَٙ 

أكسٛذ انكشثٌٕ ٚسًى 

 انخالٚب انخؼشاء

الزشاذ ٔػؼٛخ يشكم اَطاللٛخ رطشذ رسبؤالد زٕل انؼاللخ ثٍٛ زًبٚخ  -1

 .األساػٙ انضساػٛخ ٔ َٕػٛخ انًُزٕج انضساػٙ

 :ؽشذ ٔػؼٛبد يشكم رؼهًّٛخ خضئٛخ رزؼهك ثبنًٕاسد انزبنٛخ -2

 أغزٚخ انُجبد األخؼش 

 ٙانزشكٛت انؼٕئ 

 اَزمبل انُسغ 

 .الزشاذ ٔػؼٛبد رؼهّى ئديبج  انًٕاسد انزٙ رى ثُبءْب -3

 .زم انٕػؼٛخ االَطاللٛخ -4

 .رُبٔل ٔػؼٛبد رمًٛٛٛخ يٍ َفس ػبئهخ انٕػؼٛخ االَطاللٛخ -5

. يؼبندخ ثٛذاغٕخٛخ يسزًهخ -  6
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الزشاذ ٔػؼٛخ اَطالق رطشذ رسبؤالد زٕل اخزالل ٔظٛفٙ فٙ انؼؼٕٚخ  -1

 .ٔ ػاللزّ ثٕظٛفخ انزُفس

 :رُبٔل ٔػؼٛبد يشكم رؼهًّٛخ خضئٛخ نجُبء انًٕاسد انزبنٛخ -2

 انًجبدالد انغبصٚخ انزُفسٛخ ٔ يمشْب 

 انًؼُٗ انجٕٛنٕخٙ نهزُفس 

 انمٕاػذ انظسٛخ نهزُفس 

 .الزشاذ ٔػؼٛبد رؼهّى ئديبج  انًٕاسد انزٙ رى ثُبءْب -3

 .زم انٕػؼٛخ االَطاللٛخ -4

 .رُبٔل ٔػؼٛبد رمًٛٛٛخ يٍ َفس ػبئهخ انٕػؼٛخ االَطاللٛخ -5

. يؼبندخ ثٛذاغٕخٛخ يسزًهخ -6
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الزشاذ ٔػؼٛبد يشكم اَطاللٛخ  رثٛش رسبؤالد زٕل يظذس انطبلخ  -1

 .انسٕٛٚخ ػُذ انُجبد األخؼش ٔ ثؼغ انكبئُبد األخشٖ االْٕائٛخ

 :رُبٔل ٔػؼٛبد يشكم رؼهًّٛخ خضئٛخ يزؼهمخ ثبنًٕاسد انزبنٛخ -2

 انًجبدالد انغبصٚخ انزُفسٛخ ٔ يمشْب 

 رؼشٚف انزُفس ػُذ انُجبد كؼًهٛخ ئَزبج انطبلخ 

 انزخًش 

 .الزشاذ ٔػؼٛبد رؼهّى ئديبج  انًٕاسد انزٙ رى ثُبءْب -3

 .زم انٕػؼٛخ االَطاللٛخ -4

 .رُبٔل ٔػؼٛبد رمًٛٛٛخ يٍ َفس ػبئهخ انٕػؼٛخ االَطاللٛخ -5
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انًٛذاٌ .  األخؼش
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انًسٛؾ 

أسجٕع 1   

الزشاذ ٔػؼٛبد يشكم اَطاللٛخ  رثٛش رسبؤالد زٕل اخزالل ٔظٛفٙ فٙ  -1

 .انؼؼٕٚخ ٔ ػاللخ رنك ثٕظٛفخ اإلؽشاذ

 :رُبٔل ٔػؼٛبد يشكم رؼهًّٛخ خضئٛخ يزؼهمخ ثبنًٕاسد انزبنٛخ -2

 أشكبل اإلؽشاذ 

 ٙدٔس اإلؽشاذ فٙ ثجبد انٕسؾ انذاخه 

  أػؼبء اإلؽشاذ 

 انمٕاػذ انظسٛخ اإلؽشاذ 

 .الزشاذ ٔػؼٛبد رؼهّى ئديبج  انًٕاسد انزٙ رى ثُبءْب -3

 .زم انٕػؼٛخ االَطاللٛخ -4

 .رُبٔل ٔػؼٛبد رمًٛٛٛخ يٍ َفس ػبئهخ انٕػؼٛخ االَطاللٛخ -5

. يؼبندخ ثٛذاغٕخٛخ يسزًهخ -6

 ٌ
سب

إلَ
 ا
ُذ

ػ
ذ 

شا
ؽ

إل
ا

خ 
س

ظ
ٔان

 ٌ
سب

إلَ
ا

أيبو اخزالالد 

ٔظٛفٛخ ػُذ 

اإلَسبٌ، ٚمذو 

ئسشبداد ٔخٛٓخ 

ثزدُٛذ يٕاسدِ 

انًزؼهمخ  ثبنًمبسثخ 

األٔنٛخ  نهزُسٛك 

 انٕظٛفٙ نهؼؼٕٚخ

 



أسجٕع 1  

ٚظف انًزؼهى  -1

انًشازم األسبسٛخ 

نإلَزبش  كًظٓشنًُٕ 

 .ٔرطٕس انُجبد
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 .انجزٔس ٔ كًٛخ انًُزٕج انضساػٙ

 :رُبٔل ٔػؼٛبد يشكم رؼهًّٛخ خضئٛخ يزؼهمخ ثبنًٕاسد انزبنٛخ -2

 يكَٕبد انجزسح 

 يشازم اَزبش انجزسح 

 .الزشاذ ٔػؼٛبد رؼهّى ئديبج  انًٕاسد انزٙ رى ثُبءْب -3

 .زم انٕػؼٛخ االَطاللٛخ -4

 .رُبٔل ٔػؼٛبد رمًٛٛٛخ يٍ َفس ػبئهخ انٕػؼٛخ االَطاللٛخ -5
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الزشاذ ٔػؼٛبد يشكم اَطاللٛخ  رثٛش رسبؤالد زٕل اخزالل ٔظٛفٙ فٙ  -1

 انؼؼٕٚخ ٔ ػاللخ رنك ثٕظٛفخ انزكبثش

 :رُبٔل ٔػؼٛبد يشكم رؼهًّٛخ خضئٛخ يزؼهمخ ثبنًٕاسد انزبنٛخ -2

  األخٓضح انزكبثشٚخ 

 دٔل انًُبسم 

   اإلخظبة

 ٌانمٕاػذ انظسٛخ اندُسٛخ ػُذ اإلَسب 

 .الزشاذ ٔػؼٛبد رؼهّى ئديبج  انًٕاسد انزٙ رى ثُبءْب -3

 .زم انٕػؼٛخ االَطاللٛخ -4

 .رُبٔل ٔػؼٛبد رمًٛٛٛخ يٍ َفس ػبئهخ انٕػؼٛخ االَطاللٛخ -5

. يؼبندخ ثٛذاغٕخٛخ يسزًهخ   - 6 
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الزشاذ ٔػؼٛبد يشكم اَطاللٛخ  رثٛش رسبؤالد زٕل َمض ئَزبج انثًبس  -1

 .فٙ يضسػخ  أٍٚ اسزؼًهذ يجٛذاد انسششاد ٔ ػاللخ رنك ثٕظٛفخ انزكبثش

 :رُبٔل ٔػؼٛبد يشكم رؼهًّٛخ خضئٛخ يزؼهمخ ثبنًٕاسد انزبنٛخ -2

 أخٓضح انزكبثش ػُذ انُجبد 

 ٙدٔس انًُبسم فٙ انزكبثش اندُس 

 .الزشاذ ٔػؼٛبد رؼهّى ئديبج  انًٕاسد انزٙ رى ثُبءْب -3

 .زم انٕػؼٛخ االَطاللٛخ -4

 .رُبٔل ٔػؼٛبد رمًٛٛٛخ يٍ َفس ػبئهخ انٕػؼٛخ االَطاللٛخ -5

.  يؼبندخ ثٛذاغٕخٛخ يسزًهخ6

س 
ْب

ص
 أ
د

را
د 

جب
انُ

ذ 
ػُ

ش 
بث
زك

ان

ؾ 
سٛ

نً
ٔا

 ٌ
سب

إلَ
ا

رظشف ثٕػٙ 

نهسفبظ ػهٗ انًسٛؾ 

ثزدُٛذ يٕاسدِ زٕل 

انًظبْش انًًٛضح 

انسٛبح ػُذ انُجبد 

انًٛذاٌ .  األخؼش

اإلَسبٌ ٔ : انثبَٙ

 انًسٛؾ

  أسبثٛغ 3

سزٓذف دساسخ انخهٛخ ثُبء 

يفٕٓو انٕزذح انجُبئٛخ نهؼبنى 

انسٙ ٔرٕفش فشطخ أخشٖ 

نهزؼبيم يغ انفسض 

انًدٓش٘ ٔرشخًزّ 

 نشسٕيبد ثسٛطخ  

الزشاذ ٔػؼٛبد يشكم اَطاللٛخ  رثٛش رسبؤالد زٕل رشكٛت ػؼٕٚبد  -1

 .انكبئُبد انذلٛمخ نالسزخالص َمبؽ انزشبثّ يغ انكبئُبد انكجٛشح

 :رُبٔل ٔػؼٛبد يشكم رؼهًّٛخ خضئٛخ يزؼهمخ ثبنًٕاسد انزبنٛخ -2

 انخهٛخ انسٕٛاَٛخ 

 انخهٛخ انُجبرٛخ 

 .الزشاذ ٔػؼٛبد رؼهّى ئديبج  انًٕاسد انزٙ رى ثُبءْب -3

 .زم انٕػؼٛخ االَطاللٛخ -4

 .رُبٔل ٔػؼٛبد رمًٛٛٛخ يٍ َفس ػبئهخ انٕػؼٛخ االَطاللٛخ -5

. يؼبندخ ثٛذاغٕخٛخ يسزًهخ  -6
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زم انٕػؼٛخ انشبيهخ 



 يقتشح دهٕال يؤسسخ استجبثخ نًشبكم يتؼهقخ ثبنجيئخ ٔ يسبْى في انتسييش انؼقالَي نهًٕاسد انطجيؼيخ: يهًخ انطٕس انثبَي

  

 انسُخ انثبَيخ

ع انجيٕنٕجي: انكفبءح انشبيهخ ّٕ . يسبْى في انذفبظ ػهى تٕاصٌ األَظًخ انجيئيخ ٔ انتُ

تقذيش 

انذجى 

 انضيُي

تٕجيٓبد يٍ دنيم 

 انكتبة

بد انًقطغ تٕجيٓبد يٍ انٕثيقخ انًشافقخ ًّ انًقطغ  ْيكهخ تؼه

انتؼهًي 

 

انًيذاٌ  انكفبءح انختبييخ 

 

   أسجٕع16

رسزغم ْزِ انذساسخ نزذسٚت 

انًزؼهًٍٛ ػهٗ انًالزظخ انؼهًٛخ 

ئزظبء ػُبطش  )انًٛذاَٛخ 

انٕسؾ، يالزظخ ئػًبس ٔسؾ يب 

 (ػهٗ يذاس صيٍ يؼطٗ

اإلػالٌ ػٍ انًششٔع - 

ٔرٕصٚؼّ ػهٗ انًزؼهًٍٛ 

 

ؽشذ ٔػؼٛخ اَطاللٛخ رُذسج فٙ ئؽبس انزسسٛس  ثٓشبشخ انًسٛؾ ٔػشٔسح -1

 .انًسبفظخ ػهٗ رٕاصَّ

: رُبٔل ٔػؼٛبد يشكهخ خضئٛخ رزؼهك ثبنًٕاسد اٜرٛخ-2

ػُبطش انٕسؾ انسٙ 

 انؼاللبد انمبئًخ ثٍٛ انؼُبطش انسٛخ نهٕسؾ انسٙ

 رأثٛش انؼٕايم انالزٕٛٚخ ػهٗ رٕصع انكبئُبد انسٛخ َٔشبؽٓب

 انُظبو انجٛئٙ ٔيكبَخ اإلَسبٌ فّٛ

 الزشاذ ٔػؼٛبد رؼهى  اديبج انًٕاسد انزٙ رى ثُِبؤْب- 3-

زم انٕػؼٛخ االَطاللٛخ - 4 

رُبٔل ٔػؼٛبد رمًٕٚٛخ زٕل ػٕالت اخزالالد فٙ انٕسؾ انسٙ ٔيسإٔنٛخ - 5

اإلَسبٌ فٙ ئػبدح رٕاصٌ انُظبو انجٛئٙ ٔانًسبفظخ ػهٗ اسزمشاسِ 

 يؼبندخ ثٛذاغٕخٛخ يسزًهخ- 6
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يسبْى في انذفبظ 

ػهى انتٕاصٌ انجيئي 

ٔانتُٕع انجيٕنٕجي 

ثتجُيذ يٕاسدِ 

انًتؼهقخ ثبألَظًخ 

انجيئيخ ٔانتُٕع 

انجيٕنٕجي ٔدٔس 

 .اإلَسبٌ في رنك

 

   أسبثغ4

َشكض فٙ دساسخ رٕصع انكبئُبد 

انسٛخ ٔئػًبسْب نألٔسبؽ يٍ 

خٓخ ػهٗ انخظٕطٛبد انجُٕٛٚخ 

نًخزهف األخٓضح كبنزُفسٛخ 

ٔانسشكٛخ انزٙ رًكٍ ْزِ 

انكبئُبد يٍ اززالل األٔسبؽ 

يزجبػذح خغشافٛب يٍ خٓخ ػهٗ 

أًَبؽ انزكبثش كٕسٛهخ إلػًبس 

 . ْزِ األٔسبؽ ٔاسزًشاسٚخ انُٕع

ئثشاص فكشح ٔيفٕٓو انزكٛف - 

 

ؽشذ ٔػؼٛخ اَطاللٛخ رزًسٕس زٕل اخزالل فٛزٕصع انكبئُبد انسٛخ فٙ يخزهف -1

 .األٔسبؽ ٔكٛفٛخ انًسبفظخ ػهٗ انزُٕع انجٕٛنٕخٙ

: رُبٔل ٔػؼٛبد يشكهخ خضئٛخ  رزؼهك ثبنًٕاسد اٜرٛخ-2

 .انؼاللخ ثٍٛ رسٕساد اندٓبص  اإلػبشٙ ٔٔسؾ زٛبح انُجبد* 

. انؼاللخ ثٍٛ ٔسؾ زٛبح زٕٛاٌ ٔثُٛخ خٓبصِ انزُفسٙ*

. انًسبفظخ ػهٗ اسزمشاس انزٕصع انطجٛؼٙ نهسٕٛاَبد فٙ أٔسبؽٓب* 

. انؼاللخ ثٍٛ ٔسؾ زٛبح كبئٍ زٙ زٕٛاَٙ ًَٔؾ رُمهّ*

 الزشاذ ٔػؼٛبد رؼهى  ئديبج انًٕاسد انزٙ رى ثُِبؤْب- 3

. زم انٕػؼٛخ  االَطاللٛخ –4

 .رُبٔل ٔػؼٛبد رمًٕٚٛخ رزؼهك ثزٕصع انكبئُبد انسٛخ فٙ أٔسبؽٓب –5

. يؼبندخ ثٛذاغٕخٛخ  يسزًهخ – 6
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  أسبثيغ 4

دساسخ أًَبؽ انزكبثش 

كٕسٛهخ إلػًبس األٔسبؽ 

 .ٔاسزًشاسٚخ انُٕع

رزٛر ْزِ انذساسخ فشطخ 

نزطٕٚش انزؼهًبد انًُٓدٛخ 

انزٙ رزًسٕس زٕل 

يالزظخ انٕالغ ٔرشخًزّ 

: ثأسبنٛت يخزهفخ

ئَدبص ًَٕرج - 

ئَدبص يمبسَخ - 

ٔػغ ػاللخ سججٛخ - 

ؽشذ ٔػؼٛخ اَطاللّٛ رثٛش رسبؤالد زٕل زًبٚخ األَٕاع انُجبرٛخ ٔانسٕٛاَٛخ  -1

نهزٕطم ئنٗ ػشٔسح انًسبفظخ ػهٗ انزُٕع  انُجبرٙ ٔانسٕٛاَٙ ٔئػًبس 

 .األٔسبؽ

 :رُبٔل ٔػؼٛبد يشكهخ خضئٛخ رزؼهك ثبنًٕاسد اٜرٛخ2

 .أًَبؽ انزكبثش ػُذ انسٕٛاَبد* 

. أًَبؽ انكبثش ػُذ انُجبربد* 

الزشاذ ٔػؼٛبد رؼهى  اديبج انًٕاسد انزٙ رى ثُِبؤْب - 3

زم انٕػؼٛخ انًشكهخ االَطاللخ  - 4

رُبٔل ٔػؼٛبد رمًٕٚٛخ رزؼهك ثبسزًشاسٚخ انُٕع ػُذ ثؼغ انسٕٛاَبد سغى  - 5

رؼشع ثٕٛػٓب أٔ طغبسْب نإلرالف، يٍ خٓخ أخشٖ ظٕٓس َجبربد غٛش 

. يضسٔػخ فٙ انٕسؾ

يؼبندخ ثٛذاغٕخٛخ يسزًهخ - 6
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  اسبثيغ 4

اػزجبس انُٕع كًُطهك 

 .نهزظُٛف

ئثشاص فكشح انزُٕع يٍ - 

خالل دساسخ رظُٛف 

انكبئُبد انسٛخ 

رًكٍٛ انًزؼهى يٍ - 

اسزؼًبل يؼبٚٛش انزظُٛف 

لظذ ٔػغ انكبئُبد انسٛخ 

. فٙ يدًٕػبد

 

ؽشذ ٔػؼٛخ اَطاللٛخ رزًسٕس زٕل اخزالل انزكبثش ػُذ رضأج زٕٛاٍَٛ يٍ  -1

.   فظٛهزٍٛ يخزهفزٍٛ نهزٕطم ئنٗ ثُبء يفٕٓو انُٕع ٔاألسس انًؼزًذح فٙ انزظُٛف

 :رُبٔل ٔػؼٛبد يشكهخ خضئٛخ رزؼهك ثبنًٕاسد اٜرٛخ2

 رؼشٚف انُٕع* 

. اسزؼًبل يؼبٚٛش انزظُٛف* 

الزشاذ ٔػؼٛبد رؼهى  اديبج انًٕاسد انزٙ رى ثُِبؤْب -  3

زم انٕػؼٛخ انًشكهخ االَطاللٛخ -4

 رُبٔل ٔػؼٛبد رمًٕٚٛخ زٕل انزسكى فٙ يؼبٚٛش رظُٛف انكبئُبد انسٛخ  -5

 يؼبندخ ثٛذاغٕخٛخ يسزًهخ
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 أسبثيغ 4

َٔصف 
 

ئثشاص فكشح ربسٚخ ٔسؾ - 

يب اَطاللب يٍ دساسخ 

 .انًسزسبثبد

انغشع ْٕ دساسخ - 

. أٔسبؽ انسٛبح انمذًٚخ

 

ؽشذ ٔػؼٛخ اَطاللٛخ رثٛش  رسبؤالد زٕل اَمشاع كبئُبد زٛخ لذًٚخ ٔ -1

رٕاخذ ثمبٚب أٔ آثبس كبئُبد زٛخ يُسٕرخ ػهٗ انظخٕس ٔكٛفٛخ رٕػؼٓب فٙ ثٛئبرٓب 

 .انمذًٚخ ػجش األصيُخ اندٕٛنٕخٛخ

 :رُبٔل ٔػؼٛبد يشكهخ خضئٛخ رزؼهك ثبنًٕاسد اٜرٛخ-2

 .رؼشٚف انًسزسبثخ* 

.  خظبئض ٔسؾ االسزسبثخ* 

الزشاذ ٔػؼٛبد رؼهى  اديبج انًٕاسد انزٙ رى ثُِبؤْب  - 3

زم انٕػؼٛخ انًشكهخ االَطاللٛخ -  4 

.  رُبٔل ٔػؼٛبد رمًٕٚٛخ رزؼهك ثأٔسبؽ لذًٚخ نًُبؽك يسهٛخ-  5 

 يؼبندخ ثٛذاغٕخٛخ يسزًهخ-6
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 زم انٕػؼٛخ انشبيهخ

تقذيش 

انذجى 

 انضيُي

تٕجيٓبد يٍ 

 دنيم انكتبة

بد انًقطغ تٕجيٓبد يٍ انٕثيقخ انًشافقخ ًّ انًقطغ  ْيكهخ تؼه

انتؼهًي 

 

انًيذاٌ  انكفبءح انختبييخ 
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 أسجٕػب
 

اسزغالل ٔثبئك سلًٛخ نًالزظخ - 

. آثبس صنضال يسهٙ

. ًَزخخ ػٕالت صنضال- 

فسر انًدبل نهزظٕساد - 

ثخظٕص صزضزخ انمبساد ٔانزكفم 

. ثٓب

. اسزغالل ٔثبئك سلًٛخ يزسشكخ- 

اَدبص ٔاسزؼًبل ًَبرج ثسٛطخ - 

. إلثشاص لٕٖ اإلَؼغبؽ

اَدبص ٔاسزؼًبل ًَبرج ثسٛطخ - 

. إلثشاص ػٕالت لٕٖ اإلَؼغبؽ

. ًَزخخ انغٕص- 

. ًَزخخ انجشكُخ اإلَفدبسٚخ- 

اسزغالل انًكزسجبد انًزؼهمخ - 

ثبنُشبؽ انزكزَٕٙ نزظٕس انجُٛخ 

. انذاخهٛخ نهكشح األسػٛخ ًَٔزخزٓب

اسزغالل أيثهخ يٍ انًُطمخ - 

انًزٕسطٛخ ثخظٕص اندجبل، 

... انُشبؽ انضنضانٙ، انجشكُخ

رسذٚذ انزذاثٛش انٕلبئٛخ يٍ ؽشف - 

. انًزؼهًٍٛ

ئثشاص أًْٛخ ْزِ انزذاثٛش يٍ خالل - 

ثؼغ انسهٕكبد انسٕٚخ خالل 

 .صنضال يسهٙ

ؽشذ ٔػؼٛخ اَطاللٛخ رشٛش ئنٗ انزٕصٚغ غٛش انًُسدى  نهُشبؽ انضنضانٙ ٔ  -1

انجشكبَٙ ػهٗ سطر انكشح األسػٛخ ٔ يٕالغ انسالسم اندجهٛخ انؼبنًٛخ ٔ 

انزٕخّٛ ئنٗ سثطّ رنك ثبنزكزَٕٛخ انؼبيخ ٔ انجُٛخ انذاخهٛخ نهكشح األسػٛخ  

 .ٔاسزخالص كٛفٛخ انزكٛف ثبنظٕاْش انُبخًخ ػُٓب

 :ؽشذ ٔػؼٛبد يشكم رؼهًٛخ خضئٛخ رزؼهك ثبنًٕاسد انزبنٛخ -2

 انضالصل 

 أسجبة انضالصل 

 َشبؽ انظٓشاد 

 انزكزَٕٛخ انؼبيٛخ ٔ انجُٛخ انذاخهٛخ نهكشح األسػٛخ 

 انزكزَٕٛخ انؼبيخ فٙ انجسش األثٛغ انًزٕسؾ 

 اإلخشاءاد انٕلبئٛخ ٔ انزُجإٚخ انًزؼهمخ ثبنظٕاْش اندٕٛنٕخٛخ. 

 .الزشاذ ٔػؼٛبد رؼهّى ئديبج  انًٕاسد انزٙ رى ثُبءْب -3

 .زم انٕػؼٛخ االَطاللٛخ -4

 .رُبٔل ٔػؼٛبد رمًٛٛٛخ يٍ َفس ػبئهخ انٕػؼٛخ االَطاللٛخ -5

 .يؼبندخ ثٛذاغٕخٛخ يسزًهخ -6
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ٚمزشذ زهٕال 

يإسسخ ػهًٛب 

أيبو ػٕالت 

انظٕاْش انطجٛؼٛخ 

انًذيشح ٔ ٚسبفع 

ػهٗ انًُبظش 

انطجٛؼٛخ كًب 

ٚسبْى ػهٗ 

انزسٛٛش انؼمالَٙ 

نهًٕاسد انطجٛؼٛخ 

ثزدُٛذ انًٕاسد 

انًزؼهمخ 

ثذُٚبيٛكٛخ انكشح 

األسػٛخ ٔ 

انثشٔاد 

 .انطجٛؼٛخ
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 اسبثيغ
 

انمٛبو ثشزهخ اسزكشبفٛخ، فٙ زبنخ 

رؼزس رؼٕع ثأششؽخ نًخزهف 

انًُبظش انطجٛؼٛخ نٛزًكٍ انًزؼهى يٍ 

يشبْذح رأثٛش انؼٕايم انطجٛؼٛخ ػهٗ 

. رطٕس انًُبظش انطجٛؼٛخ

اسزغالل يُبظش ؽجٛؼٛخ يسهٛخ - 

ٔرٕسٛغ انذساسخ نًُبظش اخشٖ 

. اػزًبدا ػهٗ ٔثبئك سلًٛخ ٔطٕس

دساسخ انسذ انًبئٙ كًثبل يغ - 

. ًَزخخ ثبسزؼًبل انشيم ٔانًبء

انزشكٛض ػهٗ انظخٕس انًشكهخ - 

. نهًُظش انطجٛؼٙ

انًمظٕد ثبنذساسخ ْٕ دٔس - 

انؼٕايم انطجٛؼٛخ فٙ رطٕس انًُظش 

. انطجٛؼٙ ئٚدبثب أٔ سهجب

ئثشاص رطٕس يُظش ؽجٛؼٙ ثًمبسَخ - 

طٕس خبطخ ثُفس انًُطمخ رظٓش 

. رطٕسا ثبسصا

خشد انزذخالد اإلٚدبثٛخ ٔانسهجٛخ - 

. نإلَسبٌ

 

الزشاذ ٔػؼٛخ يشكم اَطاللٛخ رطشذ رسبؤالد زٕل كٛفٛخ رشكم انًُبظش 

انطجٛؼٛخ، أطم رُٕػٓب ٔ انؼٕايم انًإثشح فٙ رنك ٔ فٙ خطٕاد رطٕسْب ٔ كزا 

 .أثش َشبؽ اإلَسبٌ فٛٓب، إلظٓبس ْشبشزٓب ٔ ػشٔسح انؼًم ػهٗ انسفبظ ػهٛٓب

 :ؽشذ ٔػؼٛبد يشكم رؼهًّٛخ خضئٛخ رزؼهك ثبنًٕاسد انزبنٛخ

 انجُٛبد اندٕٛنٕخٛخ انكجشٖ ٔ خظبئظٓب

 شكم انًُظش انطجٛؼٙ ٔ خظبئض انظخٕس

 انؼٕايم انًُبخٛخ ٔ رطٕس انًُظش انطجٛؼٙ

 رطٕس شكم يُظش ؽجٛؼٙ

 .الزشاذ ٔػؼٛبد رؼهّى ئديبج  انًٕاسد انزٙ رى ثُبءْب

 .زم انٕػؼٛخ االَطاللٛخ

 .رُبٔل ٔػؼٛبد رمًٛٛٛخ يٍ َفس ػبئهخ انٕػؼٛخ االَطاللٛخ

 .يؼبندخ ثٛذاغٕخٛخ يسزًهخ

يخ
ض

ألس
 ا
شح

هك
 ن
يخ

ج
بس

خ
ان
خ 

كي
يي

ُب
ذي

ان
 

 

 

  

ركهٛف انزاليٛز ثبنجسث ػٍ - 

يؼطٛبد زذٚثخ ثخظٕص انجزشٔل 

. ٔانغبص فٙ اندضائش

رٕفٛش يؼطٛبد ثخظٕص انثشٔح - 

. انًبئٛخ

. ركش ثشٔاد أخشٖ- 

اسزغالل خشائؾ نًٕالغ انثشٔاد - 

. انطجٛؼٛخ فٙ اندضائش

. ًَزخخ خٛت يبئٙ، ثئش اسرٕاص٘- 

اسزغالل ٔثبئك سلًٛخ ٔٔثبئك - 

. اخشٖ

ئثبسح فكشح انزًُٛخ انًسزذايخ - 

ٔئَدبص يششٔع فٙ ْزا انسٛبق 

 .(ؽبلخ انشٚبذ يثال)

الزشاذ ٔػؼٛخ اَطالق رطشذ رسبؤالد زٕل  رشكم انثشٔاد انطجٛؼٛخ  -1

انجبؽُٛخ ٔ إلظٓبس ػذو لذسرٓب ػهٗ انزدذٚذ ٔ انزسسٛس ثأًْٛخ انؼًم ػهٗ 

 .انزسٛٛش انؼمالَٙ السزغالنٓب نغشع انزًُٛخ انًسزذايخ

 :رُبٔل ٔػؼٛبد يشكم رؼهًّٛخ خضئٛخ نجُبء انًٕاسد انزبنٛخ -2

 انثشٔاد انطجٛؼٛخ انجبؽُٛخ فٙ اندضائش 

 يًٛضاد انًٕاسد انطجٛؼٛخ فٙ اندضائش 

 انجزشٔل 

 انًبء 

. الزشاذ ٔػؼٛبد رؼهّى ئديبج  انًٕاسد انزٙ رى ثُبءْب -3

 .زم انٕػؼٛخ االَطاللٛخ -4

 .رُبٔل ٔػؼٛبد رمًٛٛٛخ يٍ َفس ػبئهخ انٕػؼٛخ االَطاللٛخ -5

 .يؼبندخ ثٛذاغٕخٛخ يسزًهخ -6
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 انسُخ انثبنثخ 

.يقتشح دهٕال يؤسسخ ػهًيب أيبو ػٕاقت انظٕاْش انطجيؼيخ انًذيشح ٔ يذبفع ػهى انًُبظش انطجيؼيخ كًب يسبْى في انتسييش انؼقالَي نهًٕاسد انطجيؼيخ:  انكفبءح انشبيهخ  

 

 

  

رشخٛض انًكزسجبد انًزؼهمخ - 

ثأًْٛخ انزشثخ نهُجبد نزمشٚت فكشح 

. اػزجبس انزشثخ ثشٔح ْشخ

ػشع ٔثبئك رجٍٛ أشكبل اإلػزذاء - 

ػهٗ انزشثخ يثم انزٕسغ انؼًشاَٙ 

... ػهٗ األساػٙ انضساػٙ

ئثبسح انضيٍ اندٕٛنٕخٙ انالصو - 

نزشكم انزشثخ انضساػٛخ يًب ٚسزذػٙ 

. ٔخٕة زًبٚزٓب

فزر ثبة انُمبش ثخظٕص - 

انزذخالد اإلٚدبثٛخ يذػى ثٕثبئك 

رٕػٛسٛخ ٔانٕطٕل ئنٗ ؽشائك 

 .زًبٚخ انزشثخ

اقتشاح ٔضؼيبد يشكم اَطالقيخ تشيش إنى ْشبشخ انتشثخ ٔ أثش رنك ػهى  -1

 .األَظًخ انجيئيخ يجيُخ أصهٓب ٔ انؼٕايم انًؤثشح في تطٕسْب

 :تُبٔل ٔضؼيبد يشكم تؼهًّيخ جضئيخ يتؼهقخ ثبنًٕاسد انتبنيخ -2

 انتشثخ ٔسظ دي 

 انتشثخ ٔسظ ْش 

 تشكم انتشثخ 

 دًبيخ انتشثخ 

 .اقتشاح ٔضؼيبد تؼهّى إديبج  انًٕاسد انتي تى ثُبءْب -3

 .دم انٕضؼيخ االَطالقيخ -4

 .تُبٔل ٔضؼيبد تقييًيخ يٍ َفس ػبئهخ انٕضؼيخ االَطالقيخ -5

 .يؼبنجخ ثيذاغٕجيخ يذتًهخ
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