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اػالٌ فزح ثواثخ طهجبد انقجول االنكزشوًَ نهؼبو انجبيؼى 

 هـ 3311/3313

 

- :نكزشوًَفزح ثبة انقجول اإل -أواًل

انؽاغجٍٛ  انًزمعيبد/نهًزمعٍٚ فزر ثبة انمجٕل االنكزؽَٔٙ عٌٍسش جبيؼخ انًهك فٍصم أٌ رؼهٍ  -

و ٔززٗ َٓبٚخ 31/6/2112ْـ انًٕافك 11/8/1433ثزبؼٚص  انكجذٕٚو  ثبندبيعخ فٙ االنزسبق

 .و4/7/2112ْـ انًٕافك 1433/ 14/8 االؼثعبءظٔاو ٕٚو 

انمجٕل يٍ ضالل  إخؽاءادانكبثمخ قزكٌٕ خًٛع  األعٕاولبيذ ثّ اندبيعخ فٙ  ٔخؽًٚب عهٗ يب -

ثأٌ ركهٛى  اإلشبؼحب ردعؼ ، كً www.kfu.edu.saنكزؽَٔٙ عجؽ يٕلع اندبيعخ ثٕاثخ انمجٕل اإل

انجؽٚع انًًزبؾ ،  يكبرت عٍ عؽٚكقٛكٌٕ ْػا انعبو انًمجٕنٍٛ  هغبنجبدن/نهغالة أطٕل انٕثبئك 

شٛئًب يٍ انٕثبئك يٍ ضالل نٍ رزكهى اندبيعخ ٔ .انجؽٚع انًًزبؾ ركبنٛف ززسًم اندبيعخ ؼقٕوقٔ

  .طظٛخ نًمؽ اندبيعخانًؽاخعبد انش

خ يٍ يُغهك زؽص خبيعخ انًهك فٛظم عهٗ ركٓٛم ٔرٛكٛؽ إخؽاءاد ٔلع رى رغجٛك ْػِ اٜنٛ -

، ثًب ٚسمك اضزظبؼ انٕلذ ٔاندٓع عهٗ كبفخ انًكزفٛعٍٚ يٍ ضعيبرٓب انًزمعيخ /هًزمعونانمجٕل 

ٔلع . ٔأنٛبء ايٕؼْى انغبنجبد انًزمعيٍٛ نهدبيعخ/ٔرطفٛف انًعبَبح ٔانًؽاخعبد نكبفخ انغالة

زؽَٔٛخ ٔركهٛى انٕثبئك نًكبرت انجؽٚع انًًزبؾ فٙ انزعبيم إلَٓبء ندأد اندبيعخ نهزمُٛخ االنك

يع رٕخّ انعٔنخ زفظٓب اهلل  اَكدبيًب انًزمعيخ/انًزمعوثعٌٔ اٖ ركهفخ يبظّٚ عهٙ  إخؽاءاد انمجٕل

 . َسٕ رغجٛك يفٕٓو انسكٕيخ اإلنكزؽَٔٛخ

 

   -:نكزشوًَاإل بنقجولانخبصخ ث انزؼهًٍبد -ثبًٍَب

ضزجابؼ انزسظاٛهٙ   الاضزجبؼ انمعؼاد فٙ خًٛع كهٛبرٓب ٔال انًزمعيخ/انًزمعوخهٕـ رشزؽط اندبيعخ  -

انعؼاقاابد يبعااعا كهٛااخ نهكهٛاابد انزااٙ رغهاات غنااك  انااػ٘ ٚدؽٚااّ انًؽكااؿ اناإعُٙ نهمٛاابـ ٔانزماإٚى   
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ثشٓبظح انثبَٕٚخ انعبيخ، ٔرزى انًفبضاهخ   انكهٛخنهزمعٚى عهٗ ْػِ  ٚكزفٗ ٔضعيخ انًدزًع فأَّ خانزغجٛمٛ

  .يخالل انًععل انزؽاكًٙ نهثبَٕٚخ انعبيٍ ض

 

 www.kfu.edu.saنكزؽَٔٙ عٍ عؽٚك يٕلع اندبيعخ ٚزى رعجئخ عهت انمجٕل اإل -

 

 -:نكزشوًَ رؼهًٍبد رؼجئخ طهت انقجول اإل -(أ

- :زبنٙاقى انًكزطعو زكت انًُٕغج انًٕخٕظ فٙ انًٕلع عهٗ انُسٕ ان إظضبل -1

َؤكاع  )قاى انًكازطعو   ثسٛث ٚعزجؽ ْٕ اثئظضبل ؼلى انكدم انًعَٙ انطبص ثّ  انًزمعيخ/انًزمعوٚمٕو  -

  .(انؿٔج أٔ األش أٔ نألةععو اقزطعاو ؼلى انكدم انًعَٙ عهٗ 

ّ   انػ٘ انجغبلخؼلى  ئظضبلث انغبنجخ/ٚمٕو انغبنتنطًف قُٕاد  ثغبلخثبنُكجخ نسبيهٙ ٔ -  راى اقازطعاي

 .انمعؼاد ٔانزسظٛهٙاضزجبؼ فٙ 

 .ثئظضبل ؼلى اإللبيخ انطبطخ ثّانًزمعيخ /انًزمعو غٛؽ انكعٕظٍٚٛ يٍ أو قعٕظٚخ ٚمٕؤثبنُكجخ ن -

ٚزى انزمعٚى نعٖ يكزت عاللبد انمجٕل ثمبعخ خٕاثاب فاٙ    (انًمًٍٛٛ) غٛؽ انكعٕظٍٚٛ انًزمعيخ/نًزمعوا -

 .ٔٚزى ركهٛى طٕؼ يٍ أؼالٓى انؽقًٛخ اندبيعخ

 

 -:كهًخ انًشوس إدخبل -2

زكاات انًُاإغج انًٕخاإظ عهااٗ  ثااّ ٔإظضبنٓااب ثبضزٛاابؼ كهًااخ انًااؽٔؼ انطبطااخانًزمعيااخ /انًزمااعوٚماإو 

 .انًزمعيخ/انًٕلع فٙ عهت انمجٕل نهًزمعو

ٔٚغهااات ياااٍ   نكزؽَٔاااٙ  فاااٙ عهااات انمجااإل اإل   خًٛاااع انجٛبَااابد  ٚمااإو انُظااابو ثعاااؽع   قااإ   -3

 -:انزبنٛخ درعجئخ انجٛبَبانًزمعيخ /انًزمعو

 ٍبَبد انًطهوثخ إلكًبل طهت انقجولانج

 اضزٛبؼ انؽغجبد انكذ نكهٛبد يطزهفخ  .1

 ْبرف اندٕال  .2

 ْبرف انًُؿل  .3

4.  ٌ  انعُٕا

 

 وفيً ابنيخ ثجيود ػيذو صيحز ب     ، انذقخ فيً إدخيبل انجٍبَيبد انًيزكوسح أػيالِ     انًزقذيخ /انًزقذوٌجت ػهى : يهحوظخ*

 .إنغبء طهت انقجول رنك إنىسٍؤدي 
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ٔناى   ٔضعياخ انًدزًاع   انعؼاقابد انزغجٛمٛاخ  ثكهٛاخ   فٙ االنزسبق  انػٍٚ ٚؽغجٌٕ يبدانًزمع/ٍٛانًزمعي -4

 .نكزؽَٔٙ كبياًلاإل رعجئخ عهت انمجٕل انمعؼاد ٔانزسظٛهٙ ٚدت عهٛٓى دالضزجبؼا ٚزمعيٌٕ

 

رعجئاخ عهات    أثُابء  غٔ٘ االززٛبخابد انطبطاخ عهاٛٓى رسعٚاع َإا انسبخاخ      ياٍ  انًزمعيبد /انًزمعيٍٛ -5

 -:انكهٛخ انًُبقجخ نٕضعّ اندبيعخ يٍ اضزٛبؼ انمجٕل، كٙ رزًكٍ

 طعٕثخ فٙ انكًع -(أ

 طعٕثخ فٙ انجظؽ -(ة

 طعٕثخ فٙ انُغك -(ج

 طعٕثخ فٙ انسؽكخ -(ظ

قزمٕو اندبيعخ ثزٕخّٛٓ نهكهٛخ انزاٙ رؽاْاب يُبقاجخ ٔياٍ ظٌٔ انؽخإا       انسبخخٔيٍ نى ٚمى ثزسعٚع َٕا 

بد انطبطاخ ثبإلخبثاخ عهاٗ ْاػِ االقزفكابؼاد إناٗ       ٔنػا َٓٛت ثأطسبة االززٛبخ .إنٗ ؼغجزّ األقبقٛخ

 .خبَت ثمٛخ ثٛبَبد عهت انمجٕل

  .انٙ يكزت خٕاثب ثبندبيعخ انًمًٍٛٛ البيخ َظبيٛخ ٚدت عهٛٓى انزمعوانًزمعيبد /انًزمعيٍٛ -6

ٗ   ( انمكاى )عهٗ انزطظض انمجٕل نٍ ٚكٌٕ  -7 ٍ ٔعهاٗ  . انكهٛابد   ثام قاٛكٌٕ عها انًزماعيبد  /انًزماعيٛ

، عهًب ثاأٌ  نكزؽَٔٙ نهدبيعخ ْٔٙ يٕضسخ فٙ انًٕلع اإل ظبد انزبثعخ نكم كهٛخاالعالا عهٗ انزطظ

انزٙ قزدؽٖ الزمًب ٔزكت اإليكبَبد انًزبزخ ظاضم كم قٛكٌٕ عٍ عؽٚك انًُبفكخ انزطظض  رسعٚع

 .كهٛخ

 :انزؼهًٍبد انخبصخ ثبخزٍبس انشغجبد فً طهت انقجول  -ثبنثًب

قذ ؼغجبد نكهٛبد يطزهفخ ٚسعظْب انًزمعو زكت األٔنٕٚخ (  6) اضزٛبؼ انًزمعيخ /هًزمعونرزٛر اندبيعخ 

 .نعّٚ، ٔنٍ ٚكًر انُظبو ثزكؽاؼ اضزٛبؼ كهٛخ يعُٛخ أكثؽ يٍ يؽح
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زكات انًعابظالد    انكزؽَٔٛابً  ٔرٕظ اندبيعاخ انزأكٛاع عهاٗ أٌ عًهٛاخ  انمجإل قاززى عاٍ عؽٚاك انًُبفكاخ         

 -:انزبنٛخ

 

نهمجإل فاٙ انكهٛابد انًعؼخاخ فاٙ      ( انًزمعيخ/هًزمعون)جخ انًٕؾَٔخ انًعبظنخ انالؾيخ نسكبة انُك -(أ 

- :اندعٔل انالزك ثعع انًعبظنخ

- :انًؼبدنخ

 انُكجخ انًٕؾَٔخ= يٍ اضزجبؼ انزسظٛهٙ % 41+ يٍ اضزجبؼ انمعؼاد % 31( + انثبَٕٚخ انعبيخ)يٍ انًععل انزؽاكًٙ % 31

 

 

 (:انطالة وانطبنجبد)خ سزطجق هزِ انًؼبدنخ ثؼبنٍخ ػهى انكهٍبد انزبنٍ 

 (انكُخ انزسضٛؽٚخ)كهٛخ انغت   .1

 (انكُخ انزسضٛؽٚخ)كهٛخ انظٛعنخ اإلكهُٛٛكٛخ   .2

 (انكُخ انزسضٛؽٚخ)كهٛخ عهٕو انسبقت ٔرمُٛخ انًعهٕيبد   .3

 (انكُخ انزسضٛؽٚخ)كهٛخ انُٓعقخ   .4

 (انكُخ انزسضٛؽٚخ)كهٛخ انعهٕو انغجٛخ انزغجٛمٛخ   .5

 

نهمجإل فاٙ انكهٛابد انًعؼخاخ فاٙ      ( نهغاالة فماظ  )نسكابة انُكاجخ انًٕؾَٔاخ    انًعبظنخ انالؾياخ   -(ة

- :اندعٔل انالزك ثعع انًعبظنخ

- :انًؼبدنخ

 انُكجخ انًٕؾَٔخ= يٍ اضزجبؼ انمعؼاد  % 41( + انثبَٕٚخ انعبيخ)يٍ انًععل انزؽاكًٙ % 61

 (:نهطالة فقط)سزطجق هزِ انًؼبدنخ ثؼبنٍخ ػهى انكهٍبد انزبنٍخ 

 انعهٕو انؿؼاعٛخ ٔاألغػٚخ  كهٛخ  .1

 كهٛخ انغت انجٛغؽ٘ ٔانثؽٔح انسٕٛاَٛخ   .2

 ( انكُخ انزسضٛؽٚخ)كهٛخ إظاؼح األعًبل   .3

 كهٛخ انعهٕو   .4
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نهمجإل فاٙ انكهٛابد انًعؼخاخ فاٙ      ( نهغبنجابد فماظ  )انًعبظنخ انالؾيخ نسكبة انُكاجخ انًٕؾَٔاخ    -(ج

- :ع انًعبظنخاندعٔل انالزك ثع

- :انًؼبدنخ

 انُكجخ انًٕؾَٔخ=  يٍ اضزجبؼ انزسظٛهٙ% 41+ يٍ اضزجبؼ انمعؼاد % 31( + انثبَٕٚخ انعبيخ)يٍ انًععل انزؽاكًٙ % 31

 

 

 (:نهطبنجبد فقط)سزطجق هزِ انًؼبدنخ ثؼبنٍخ ػهى انكهٍبد انزبنٍخ  

 كهٛخ انعهٕو انؿؼاعٛخ ٔاألغػٚخ   .1

 كهٛخ انعهٕو   .2

 ؽثٛخ كهٛخ انز  .3

 كهٛخ اٜظاة   .4

 

فٙ انكهٛابد انًعؼخاخ فاٙ     انًزمعيخ/نهًزمعو (انًععل انزؽاكًٙ)انثبَٕٚخ انُكجخ  قٛزى انمجٕل عهٗ -(ظ

- :%81ٔاٌ ال ٚمم عٍ  اندعٔل انالزك

 

 (:نهطبنجبد/نهطالة)سزطجق هزِ انًؼبدنخ ثؼبنٍخ ػهى انكهٍبد انزبنٍخ  

 (ثؽَبيح ظثهٕو فمظ) كهٛخ انعؼاقبد انزغجٛمٛخ ٔضعيخ انًدزًع  .1

 

 

 

 كهٛخ انزؽثٛخ   .5

 كهٛخ اٜظاة  .6
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- :إػالٌ َزبئج انقجول – ساثؼًب

ً ئعالٌ قزمٕو اندبيعخ ثا   ٙ مجإنٍٛ عهاٗ يٕلاع ثٕاثاخ انمجإل      َزابئح ان ٌ قاٛزى ثًشاٛئخ اهلل   ٔ اإلنكزؽَٔا ُزابئح  ان إعاال

 .ضغخ اعالٌ انمجٕلزكت 

 انخطخ انضيٍُخ انًؼزًذح نهقجول ثجبيؼخ انًهك فٍصم

 هـ3311/3313نهؼبو انجبيؼً 

 

 انزبسٌخ ان جشي انٍوو انؼذد
انزيييييييييييييييييييييبسٌخ 

 انًٍالدي
 انًوضوع

 و11/6/2132 هـ31/8/3311 انسجذ  .3

ثييذء فزيييشح رقيييذٌى طهجيييبد انًزقيييذيٍٍ وانًزقيييذيبد نكهٍيييبد انجبيؼيييخ  

و 3/7/2132هـ انًوافق 33/8/3311ورسزًش ازى ٌوو االسثؼبء 

ػييييٍ طشٌييييق ثواثييييخ انقجييييول االنكزشوَييييً ػهييييى يوقييييغ انجبيؼييييخ      

www.kfu.edu.sa  

وٌزى اغالق  ثواثخ رقذٌى انطبنجبد فً رًبو انسبػخ انثبٍَخ ظ شا يٍ 

  .هـ33/8/3311ٌوو االسثؼبء 

 و8/7/2132 هـ38/8/3311 األاذ  .2
ػٍ طشٌق يوقغ . إػالٌ َزبئج انقجول انذفؼخ األونى نكهٍبد انجبيؼخ

 . www.kfu.edu.saانجبيؼخ 

 و8/7/2132 هـ38/8/3311 األاذ  .1

ثذء رسهٍى األوساق األصهٍخ نهجشٌذ انًًزبص نهًقجونٍٍ ثبنذفؼخ األونى 

ثكهٍيييبد انجبيؼيييخ وانيييزي ٌسيييزًش ازيييى َ بٌيييخ دواو ٌيييوو االسثؼيييبء    

َ بٌييخ انييذواو انشسييًً )و 33/7/2132هييـ انًوافييق 23/8/3311

 (. نهجشٌذ انًًزبص

 و8/7/2132 هـ38/8/3311 األاذ  .3

ثذء رُشٍط طهيت انقجيول نهطهجيخ انيزٌٍ نيى ٌقجهيوا فيً انذفؼيخ األونيً          

وٌشغجوٌ فً االسزًشاس فً انًُبفسخ ونًشح وااذح فقيط وال ٌسيًح   

انُظبو ثبنزُشٍط ثؼذ اَز يبء انتزيشح انًحيذدح نهزُشيٍط وٌسيزًش ازيى       

 .هـ33/8/3311ٌوو االسثؼبء انًوافق 

 و35/7/2132 هـ25/8/3311 األاذ  .5
فيً ابنيخ ريوفش    . إػالٌ َزبئج انقجول انذفؼيخ انثبٍَيخ نكهٍيبد انجبيؼيخ    

نًٍ قيبيوا   www.kfu.edu.saشواغش ػٍ طشٌق يوقغ انجبيؼخ 

http://www.kfu.edu.sa/
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 ثبنزُشٍط

 و35/7/2132 هـ25/8/3311 األاذ  .6

جونٍٍ ثبنذفؼخ انثبٍَخ ثذء رسهٍى األوساق األصهٍخ نهجشٌذ انًًزبص نهًق

ثكهٍيييبد انجبيؼيييخ وانيييزي ٌسيييزًش ازيييى َ بٌيييخ دواو ٌيييوو االسثؼيييبء    

َ بٌيخ انيذواو انشسيًً     .)و38/7/2132هـ انًوافق 28/8/3311

 (نهجشٌذ انًًزبص

 و22/7/2132 هـ1/9/3311 األاذ  .7

فيً ابنيخ ريوفش    . إػالٌ َزبئج انقجول انذفؼيخ انثبنثيخ نكهٍيبد انجبيؼيخ    

نًٍ قيبيوا   www.kfu.edu.sa غ انجبيؼخشواغش ػٍ طشٌق يوق

 ثبنزُشٍط

 و22/7/2132 هـ1/9/3311 األاذ  .8

ثذء رسهٍى األوساق األصهٍخ نهجشٌذ انًًزبص نهًقجونٍٍ ثبنذفؼخ انثبنثخ 

ثكهٍيييبد انجبيؼيييخ وانيييزي ٌسيييزًش ازيييى َ بٌيييخ دواو ٌيييوو االسثؼيييبء    

َ بٌيخ انيذواو انشسيًً    .)  .و25/7/2132هـ انًوافيق  6/9/3311

 (نهجشٌذ انًًزبص

 و23/7/2132 هـ5/9/3311 انثالثبء  .9

ثذء فزشح رقذٌى طهجبد انًزقذيٍٍ وانًزقذيبد نُظيبو انزؼهيٍى انًطيوس    

نالَزسبة نكهٍبد اَداة وإداسح األػًيبل ورسيزًش ازيى ٌيوو االثُيٍٍ      

ل و ػٍ طشٌق ثواثخ انقجيو 11/7/2132هـ انًوافق 33/9/3311

 www.kfu.edu.sa االنكزشوًَ ػهى يوقغ انجبيؼخ

 و1/8/2132 هـ35/9/3311 انجًؼخ  .31
إػالٌ َزبئج انقجيول نُظيبو انزؼهيٍى انًطيوس نالَزسيبة نكهٍيبد اَداة       

 .kfu.edu.sawwwوإداسح األػًبل ػٍ طشٌق يوقغ انجبيؼخ 

 و3/8/2132 هـ36/9/3311 انسجذ  .33

ثذء رسيهٍى األوساق األصيهٍخ نهجشٌيذ انًًزيبص نهًقجيونٍٍ وانًقجيوالد       

نُظيييبو انزؼهيييٍى انًطيييوس نالَزسيييبة نكهٍيييبد اَداة وإداسح األػًيييبل     

هـ انًوافيق  33/31/3311ورسزًش ازى َ بٌخ دواو  ٌوو األسثؼبء 

 . و29/8/2132

 و3/9/2132 هـ33/31/3311 انسجذ  .32

ثذء رسجٍم انطالة وانطبنجبد انًسزجذٌٍ نهًقشساد إنكزشوًٍَب ػهيى  

يييييٍ خييييالل ثشَييييبيج ثييييبَش   www.kfu.edu.saيوقييييغ انجبيؼييييخ 

هييييييـ انًوافييييييق 38/31/3311وٌسييييييزًش ازييييييى ٌييييييوو األسثؼييييييبء 

و انجييذاول انذساسييٍخ نطييالة وطبنجييبد انسييُخ  و،واسييزال5/9/2132

انزحضييييييييٍشٌخ، وثذاٌييييييييخ انؼييييييييبو انذساسييييييييً نهؼييييييييبو انجييييييييبيؼً    

 .هـ3311/3313

http://www.kfu.edu.sa/
http://www.kfu.edu.sa/
http://www.kfu.edu.sa/
http://www.kfu.edu.sa/
http://www.kfu.edu.sa/
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- :رسهًٍ ب إنى يكزت انجشٌذ انًًزبص  انوثبئق انًطهوة -ًبخبيس

ًَاإغج ) انمجاإلٔثاابئك  إؼقاابلَكااطزٍٛ يااٍ ًَاإغج   ثغجبعااخ  ٔاأٌ ٚجاابظؼ مجاإنٍٛانً انغبنجاابد/الةعهااٗ انغاا 

انجؽٚاع ياع   يكزات  فاٙ انًهاف اناػ٘ ٚإفؽِ      ظؼاخٓاب ، ثى إعجؽ يٕلع اندبيعخ نكزؽَٔٛخاإل يٍ يٕلع انجٕاثخ(انمجٕل

 :كبنزبنٙ ْٙانًغهٕثخ ٔانٕثبئك . انًغهٕثخ عجؽ انجؽٚع انًًزبؾ ٕثبئكان

 .أطم انثبَٕٚخ انعبيخ- أ 

نهغبنجابد انالراٙ ال ًٚهكاٍ     ٔ طإؼح ثغبلاخ انعبئهاخ   أ)انغبنجابد  /نهغاالة  يٍ ثغبلخ األزٕال انًعَٛخ حطٕؼ- ة

  (ثغبلخ األزٕال انًعَٛخ

 .(ًَٕغج انمجٕل) ًَٕغج إؼقبل ٔثبئك انمجٕل -ج

 .فمظ نهغالة (4x6)طٕؼ شطظٛخ يمبـ - ظ 

 يااٍ اإللبيااخ حٔطاإؼ وثغبلااخ األزاإال انًعَٛااخ نااأليااٍ  حإؼقاابل طاإؼ( أو قااعٕظٚخ يااٍ)نغٛااؽ انكااعٕظٍٚٛ - ْااـ

  .انغبنجخ/نهغبنت

 

 -:نهًششحٍٍزسهٍى األصول بد انخبصخ ثانزؼهًٍ -سًبسبد

 يكزات انجؽٚاع انًًزابؾ    إنٗاألطهٛخ  انٕثبئك ىٛٚمٕو ثزكهأٌ  انغبنجخ/ٚدت عهٗ انغبنتثعع إعالٌ َزبئح انمجٕل  -1

 .ٔغنك نكٙ ٚسبفظ عهٗ فؽطخ لجٕنّ انزٙ رى لجٕنّ فٛٓب نهعفعخفٙ انًعح انًسعظح 

عح انًساعظح نهعفعاخ انزاٙ    ضاالل انًا   نًكزت انجؽٚع انًًزابؾ  ٕثخانًغه بئكنهٕث انغبنجخ/ركهٛى انغبنت فٙ زبنخ ععو -2

ٔناٛف ناّ   هى يكبرت انجؽٚع انًًزبؾ أ٘ ٔثبئك ثعع انفزؽح انؿيُٛخ انًسعظح ٔنٍ رزك الغًٛب ّفٛٓب فٛعزجؽ يهف رى لجٕنّ

 .ثئعبظح لجٕنّ يؽح اضؽٖ انسك فٙ انًغبنجخ

 

 -: انزؼهًٍبد انخبصخ ثزُشٍط طهت انقجول -سبثؼًب

ٔٚؽغات فاٙ االقازًؽاؼ فاٙ انًُبفكاخ      ، انعفعخ االٔنَٗزبئح فٙ  نهمجٕل هٗ انًزمعو انػ٘ نى ٚزى رؽشٛسّٚدت ع -1

يااؽح ٔازااعح فمااظ ٔضااالل هات لجٕنااّ  ٚماإو ثزُشااٛظ ع أٌ ،نهسظإل عهااٗ لجاإل فااٙ اندبيعااخ فاٙ انااعفعبد انزبنٛااخ  

قاااززبذ ياااؽح ٔازاااعح عهًاااب ثاااأٌ ْاااػِ انفؽطاااخ  .انزااابؼٚص انًساااعظ فاااٙ خاااعٔل اعاااالٌ انطغاااخ انؿيُٛاااخ نهمجااإل  

 .انًزمعيخ/هًزمعون
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جزّ فٙ انجمبء فاٙ انًُبفكاخ نهمجإل    ؼغٚعُٙ ععو  األٔنٗ عفعخانرُشٛظ انًزمعو  نغهت انمجٕل عُع إعالٌ ععو  -2

ّ   ٔقاٛؤظ٘ إنااٗ إنغابء عهات انمجاإل    فاٙ اندبيعاخ   ٔنااٍ ٚاعضم فاٙ انًفبضااهخ ٔانزؽشاٛر فاٙ انااعفعبد     ،  انطابص ثا

 .انالزمخ 

 -:نهًششحٍٍ صخ ثزحقٍق انشغجبدًٍبد انخبانزؼه -ثبيًُب

 انًزمعياخ /انًزماعو فٙ إزعٖ انؽغجبد غٛؽ انؽغجخ األٔناٗ قاٛمٕو انُظابو ثئظضابل      انًزمعيخ/انًزمعوفٙ زبنخ لجٕل 

نكزؽًَٔٛب إنٗ انؽغجخ إانًزمعيخ /انًزمعؤقٛزى َمم . هٛٓبفٙ انًُبفكخ نهمجٕل عهٗ ؼغجخ أفضم يٍ رهك انزٙ لجم ع

 .  بَبد ٔانًمبعع انشبغؽح فٙ رهك انؽغجخاألفضم زكت رٕفؽ اإليك

 

 -:طهت انقجولانزؼهًٍبد انخبصخ ثئنغبء  -ربسؼًب

 :زعٖ انسبالد انزبنٛخٳفٙ اندبيعخ فٙ  نمجٕلٚزى إنغبء عهت ا

 .فٙ عهت انمجٕل غٛؽ طسٛسخثٛبَبد ثئظضبل انًزمعيخ /انًزمعولٛبو  .1

 .فٙ اندبيعخكغبنت أٔ عبنجخ زمعو قبثك نهً ظؼاقٙ ٔخٕظ قدم .2

 .عخ انًعهُخضالل انًعح انًسعظح نهعف ععو ركهٛى انٕثبئك األطهٛخ نهًمجٕنٍٛ .3

انثبَٕٚاخ   اضالء انغاؽ  نهاػٍٚ لجهإا فاٙ خبيعابد اضاؽٖ ٕٔٚخاع ضازى عهاٗ انشآبظح          انًزمعيخ /انًزمعوععو ركهٛى  .4

 . االطهٛخ انٗ يكزت انجؽٚع انًًزبؾ عُع ركهًٛخ االٔؼاق االطهٛخ انعبيخ

 


