انجًٕٓسٌت انتَٕسٍت
ٔصاسة انتعهٍى انعانً ٔانبحج انعهًً

االداسة انعايت نهتعهٍى انعانً
إداسة االيتحاَاث ٔانًُاظشاث انجايعٍت

انٕحائق انًطهٕبت نهتششح نالَتذاب
فً ستبت أستار يحاظش نهتعهٍى انعانً
انًهف انعهًً

 -Iعذ (َ )6غخ يٍ رشجًخ رارٛخ يفظّهخ نهًزششح.
 -IIعذ (َ )6غخ يٍ قبئًخ رشًم أشغبل انجحش ٔانًُشٕساد انعهًٛخ ٔانجٛذاغٕجٛخ نهًزششح.
 –IIIخًظ (َ )5غخ يٍ األطشٔحخ ٔيٍ يزكّشح انذساعبد انًعًّقخ أٔانًبجغزٛش.
 -IVخًظ (َ )5غخ يٍ كم ثحش عهً ٙأٔ ثٛذاغٕج ٙأٔ رأطٛش٘ كبنًُشٕساد ٔأشغبل انجحش ٔانًقبالد ٔانًزكّشاد ٔانشعبئم ٔانذساعبد
ٔانًذاخالد ٔانًؤنفبد ٔانًحبضشاد ٔانذسٔط ٔانزًبس ٍٚانزعهًٛٛخ ٔرخطٛطبد انذسٔط انًُغٕخخ ٔانكزت انًفشدح.
 -Vخًظ (َ )5غخ يٍ انزقشٚش انًفظم انًزعهق ثبنُشبطبد انعهًٛخ ٔانجٛذاغٕجٛخ أٔ انزأطٛشٚخ نهًزششح ٔعُذ االقزضبء عٍ يشبسكزّ فٙ
حٛبح انًؤعغخ ٔانجبيعخ ٔانًحٛط االجزًبعٔ ٙاالقزظبد٘ (انفظم  55يٍ األيش عذد  5285نغُخ .)5991
 -VIإيكبَٛخ إضبفخ خًظ (َ )5غخ يٍ رقشٚش يزعهّق ثبنُشبطبد انعهًٛخ ٔانجٛذاغٕجٛخ نهًزششح يعذّ يٍ قجم شخظٛخ عهًٛخ يٍ اخزٛبسِ ،عهٗ
أٌ ال ركٌٕ ْزِ انشخظٛخ عضٕا ثٓٛئخ االَزذاة (انفظم  44يٍ األيش عذد  5285نغُخ .)5991
ٚ -VIIجت عهٗ انًزششح عٍ طشٚق انذسط أٌ ٚقذو يطهجب كزبثٛب ثبعى سئٛظ انهجُخ ٚحذد ف ّٛاالخزظبص انز٘ عٛجشٖ ف ّٛاخزجبس انذسط
طجقب نقشاس ٔصٚش انزعهٛى انعبنٔ ٙانجحش انعهًٔ ٙانزكُٕنٕجٛب انًزعهق ثضجط قبئًخ االخزظبطبد انز ٙرهقٗ فٓٛب دسٔط يٍ قجم
انًزششح ٍٛأيبو نجُخ اَزذاة األعبرزح انًحبضش ٍٚثبنُغجخ نهًبدح انًعُٛخ (انفظم  59يٍ األيش عذد  5285نغُخ .)5991
يع انتزكٍش بعشٔسة تقذٌى أشغال ٔبحٕث نى ٌسبق عشظٓا نهحصٕل عهى ستبت أدَى يٍ انشتبت انًتششح نٓا (انفصم  44يٍ األيش عذد
 5881نسُت .)5991

يالحظتٌ :ذعى انًتششحٌٕ إنى تقذٌى كافت أعًانٓى انعهًٍت فً شكم َسخ ٔسقٍت َٔسخ عهى يحايم سقًٍت (أقشاص يعغٕطت أٔ
يغُاطٍسٍت).

انًهف اإلداسي
 ٌقذو انًتششح انزي ٌُتًً إنى انٕظٍفت انعًٕيٍت انٕحائق  :يٍ  5إنى .51 ٌقذو انًتششح انزي ال ٌُتًً إنى انٕظٍفت انعًٕيٍت انٕحائق  :يٍ 5إنى ٔ 8انٕحٍقتٍٍ .12ٔ 55 -5يطهت رششح ٔثطبقخ اخزٛبساد ٚغحجبٌ يٍ يشكض اإلٚذاع.

 - 8طٕسربٌ فٕرٕغشافٛزبٌ نهًزششح.
 -1عذ (َ )6غخ يٍ كمّ شٓبدح عهًٛخ اثزذاء يٍ انجبكبنٕسٚب.
 -4عذ (َ )6غخ يٍ كم قشاس يعبدنخ ثبنُغجخ إنٗ انشٓبداد األجُجٛخ أٔ َغخخ يٍ ٔطم إٚذاع يطهت نهحظٕل عهٗ يعبدنخ ف ٙانشٓبدح انًعُٛخ.
َ -1غخخ ( )5يٍ ثطبقخ انزعشٚف انٕطُٛخ.
 - 6يضًٌٕ ( )5يٍ دفبرش انحبنخ انًذَٛخ نى ًٚض عهٗ ربسٚخ رغه ًّٛأكضش يٍ صالصخ أشٓش.
 -7صالصخ ( )1ظشٔف خبنظخ يعهٕو انجشٚذ رحًم عُٕاٌ انًزششح ،ظشفبٌ يُٓب ( )8ثًعهٕو سعبنخ يضًَٕخ انٕطٕلٔ ،ظشف ( )5ثًعهٕو سعبنخ
يضًَٕخ انٕطٕل يع اإلعالو ثبنجهٕغ.
 -8صالس ( )1يطجٕعبد نشعبنخ يضًَٕخ انٕطٕل ٔيطجٕعخ ( )5نإلعالو ثبنجهٕغ رغحت يٍ يظبنح انجشٚذٚ ،زى رعًٛشْب يٍ قجم انًزششح.
َ -9غخزبٌ ( )8يٍ قشاس رغًٛخ انًزششح ف ٙسرجزّ انحبنٛخ.
 -51قبئًخ ف ٙانخذيبد رفٛذ انحبنخ اإلداسٚخ نهًزششح.
 -55يضًٌٕ يٍ عجم انغٕاثق انعذنٛخ (ثطبقخ عذد  )1نى ًٚض عهٗ ربسٚخ رغه ًّٛأكضش يٍ صالصخ أشٓش (ٔجٕب تقذًٌٓا قبم انتصشٌح بانُتائج).
 -58شٓبدح طجٛخ ،نى ًٚض عهٗ ربسٚخ رغهًٓٛب أكضش يٍ صالصخ أشٓش ،رُضّ عهٗ أٌّ انًزششح رزٕفش ف ّٛانًؤْالد انجذَٛخ ٔانزُْٛخ انًفشٔضخ
نًٛبسط انٕظٛفخ انزٚ ٙزششح إنٓٛب ثكبيم رشاة انجًٕٓسٚخ انزَٕغٛخ.

يع اإلشاسة إنى أَّ ٌشفط كم يهف َاقص أٔ ٌقذّو بطشٌقت يخانفت نًا سبق ركشِ أٔ ٌقذّو بعذ اَجال انًحذدة.
ٔبإيكاٌ يٍ ٌتعزس عهٍّ انحعٕس بُفسّ نتقذٌى يهف تششحّ تكهٍف شخص ٌُٕبّ نهقٍاو بإجشاءاث انتسجٍم ،عهى
ششغ أٌ ٌكٌٕ يصحٕبا بتٕكٍم قإًََ فً ْزا انغشض يع انتُصٍص عهى انشتبت ٔانًادة انًتششّح نٓا.

