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 (اندايؼٛحٔ انؼهٛا نهذساعاخ ػهًٛح ٔانثشايح ػهًٛح الغاو/ هٛاخك افتتاذ) يتطهثاخ

 

1 من 2 صفحة   

 

 

 : تٕفشْا انًطهٕب انثُٕد ْىأ

 .انتؼهًٛٙ انثشَايح أْذافٔ سعانحٔ سؤّٚ نتسذٚذ انُتائح ٔاعتخذاو  اعتشاتٛدٛح خطّ  ٔضغ  1

 .ٔيؼتًذج ٔيؼهُح ٔاضسح تكٌٕ سعانح صٛاغح ٚدة 2

 .انثشَايح إلداسج يؼتًذٔ يُاعة ٙتُظًٛ ْٛكم ٔضغ ٚدة 3

 . انثشَايح داسجإ يٍ يؼتًذ ٔٚكٌٕ ٛفٙٔظ ٔصف ٔضغ ٚدة 4

 .  ٔتخصصاتٓى انؼهًٛح ٔدسخاتٓى انتذسٚظ ْٛأج ػضاء ال يمتشذ تمذٚى 5

 . ٔيؼتًذج ٔشايهّ ٔاضسح تكٌٕ  نهثشَايح داخهٛح الئسح ٔضغ 6

 (. انؼًم عٕق)  انثشَايح تصًٛى فٙ انًدتًغ ٛاخاخازت االػتثاس فٙ األخز يذٖ 7

8 

 .انتؼهًٛٙ َايحانثش صًٛىٔت إػذاد فٙ  يسذدج أكادًٚٛح يؼاٚٛش تثُٙ يذٖ

 انتؼهًٛٙ انثشَايح نتكٍٕٚ العاعٙا انًشخغ ْٕ : األكادًٚٛح انًؼاٚٛش

9 

  : يُظٕيح ٔتشًم تسذٚثٓا ٔكٛفٛح انتؼهًٛٙ هثشَايحن تٛاَاخ لٕاػذ شتٕف يذٖ

 ٔانغٛاب، ألػًالا تغدٛم ٔانمٛاط، انتمٕٚى ٔانمثٕل، انتغدٛم  انتذسٚظ، ْٛأج أػضاء انمغى، يُغمٙ انذساعٛح، اندذأل
 . انكتشَٔٛا   انًغتُذاخ تخضٍٚ ،( تًكٍٛ صالزٛاخ إٚماف ٔأ يُر يُٓا انغشض)انًغتخذيٍٛ انًخاصٌ، انًانٛح، انًكتثح،

 .ٔااليتساَاخ انذساعح الئسح تٕفٛش ضشٔسج 11

 (. انتذسٚظ ْٛأج ػضٕ دنٛم – انطانة دنٛم)   أدنح تٕفش يذٖ 11

12 

 داءاأل ٔتمٛٛى اندٕدج ضًاٌ تًكتة ؼذجانً نهًُارج ٔفما انذساعٛح ٔانًمشساخ نهثشَايح ٔيؼتًذ يفّصم تٕصٛف تٕفٛش

 : يالزظاخ

 يمشس نكم انًساضشاخ ػذد. 

 (  ٔدٔسٚاخ كتة)  ٔخٕد . 

 انٕازذ االعثٕع ػهٗ انذساعٛح انغاػاخ تمغٛى. 

13 
 لِثم يٍ ٔاالػتًاد ٔانًتطهثاخ األْذاف زٛج يٍ ٔاضر تشكم انتؼهًٛٙ نهثشَايح انؼًهٙ اندضء طثٛؼح نتسذٚذ آنٛح ٔضغ
 (.انثشَايح ازتاج زانح فٙ)  َايحانثش إداسج

14 

 : فٙ انًتًثهح انطالب الزتٛاخاخ انًتازح انزاتٙ انتؼهى يصادس كفاٚح يذٖ

 ازتٛاخاخ نتهثٛح ٔرنك انفٛذٕٚ ٔأفالو ٔانثصشٚح انغًؼٛح ٔانٕعائم نكتشَٔٛحاإل انٕعائظٔ ٔانذٔسٚاخ ٔانًشاخغ انكتة 

 . ٔانُذٔاخ انًساضشاخ زضٕسِ خاَة ،إنٗ انذساعٛح انًمشساخ يتطهثاخ ضٕء فٙ انطهثح
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 (اندايؼٛحٔ انؼهٛا نهذساعاخ ػهًٛح ٔانثشايح ػهًٛح الغاو/ هٛاخك افتتاذ) يتطهثاخ

 

2 من 2 صفحة   

 

15 

 .انتؼهًٛٙ نهثشَايح تمٛٛى إلخشاء خطح ٔخٕد يذٖ يا
 طشٚك ػٍ تّ انًشتشكح األطشاف خًٛغ نتمٛٛى ٔرنك مغىان لِثم يٍ يؼّذج نخطح ٔفما   انتؼهًٛٙ انثشَايح تمٛٛى ٚتى

 .ٔتماسٚش االعتثٛاَاخ

 )نزنك انثشَايح ازتٛاج زال فٙ) ٔانًؼايم انتؼهًٛٙ انثشَايح الزتٛاخاخ انتذسٚظ لاػاخ تٕفش يذٖ يا 16

17 
 نشأٖ ٔفما   يحتشَا اعتساث زال فٙ انكهٛح يدهظ اختًاع ٔيسضش كهٛاخ فتر زال فٙ اندايؼح يدهظ اختًاع يسضش
 . تانكهٛح انؼهًٛح انهدُح

 
 .  انًتطهثاخ يٍ ٔانكتشَٔٛح ٔسلٛح َغخح اسفاق َايم:  يالزظح

 

 

 

 

                                                                          

 


