انجًٕٓسٌت انتَٕسٍت
ٔصاسة انتعهٍى انعانً ٔانبحج انعهًً

االداسة انعايت نهتعهٍى انعانً
إداسة االيتحاَاث ٔانًُاظشاث انجايعٍت

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

 - Iصذ (َ )6ضخ يٍ انززجًخ انذارٍخ انًفصّهخ نهًززشح.
 - IIصذ (َ )6ضخ يٍ قبئًخ رشزًم أشغبل انجحش ٔانًُشٕراد انعهًٍخ ٔانجٍذاغٕجٍخ نهًززشح.
 – IIخًش (َ )5ضخ يٍ األطزٔحخ ٔ يٍ يذكّزح انذراصبد انًعًّقخ أٔ انًبجضزٍز.

 -IVخًش (َ )5ضخ يٍ كم عًم عهًً أٔ ثٍذاغٕجً أٔ رأطٍزي كبنًُشٕراد ٔأشغبل انجحش ٔانًقبالد ٔانًذكّزاد ٔانزصبئم ٔانذراصبد
ٔانًذاخالد ٔانًؤنفبد ٔانًحبضزاد ٔانذرٔس ٔانزًبرٌٍ انزعهًٍٍخ ٔانذرٔس انًُضٕخخ ٔانكزت انًفزدح ،إنخ...

 -Vإيكبٍَخ إضبفخ خًش (َ )5ضخ يٍ رقزٌز يزعهّق ثبنُشبطبد انعهًٍخ ٔانجٍذاغٕجٍخ يعذّ يٍ قجم شخصٍخ عهًٍّخ يٍ اخزٍبرِ،
عهى أٌ ال ركٌٕ ْذِ انشخصٍخ عضٕا ثٍٓئخ االَزذاة (انفصم  44يٍ األيز عذد  5285نضُخ .)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 ٔ 8انٕحائق .58ٔ 55 -5يطهت رزشح ٔثطبقخ اخزٍبراد ٌضحجبٌ يٍ يزكز اإلٌذاع.
 -8صٕرربٌ فٕرٕغزافٍزبٌ نهًززشح.
 -1صذ (َ )6ضخ يٍ كمّ شٓبدح عهًٍخ اثزذاء يٍ انجبكبنٕرٌب.
 -4صذ (َ )6ضخ يٍ كم قزار يعبدنخ ثبنُضجخ إنى انشٓبداد األجُجٍخ أٔ َضخخ يٍ ٔصم إٌذاع يطهت نهحصٕل عهى يعبدنخ فً انشٓبدح انًعٍُخ.

َ -1ضخخ ( )5يٍ ثطبقخ انزعزٌف انٕطٍُخ.
 -6يضًٌٕ ( )5يٍ دفبرز انحبنخ انًذٍَخ نى ًٌض عهى ربرٌخ رضهًٍّ أكضز يٍ صالصخ أشٓز.
 -7صالصخ ( )1ظزٔف خبنصخ يعهٕو انجزٌذ رحًم عُوٕاٌ انًززشوح ،ظزفوبٌ يُٓوب ( )8ثًعهوٕو رصوبنخ يضوًَٕخ انٕصوٕلٔ ،ظوزف ( )5ثًعهوٕو
رصبنخ يضًَٕخ انٕصٕل يع اإلعالو ثبنجهٕغ.
 - 8صالس ( )1يطجٕعبد نزصبنخ يضًَٕخ انٕصٕل ٔيطجٕعخ ( )5نإلعالو ثبنجهٕغ رضحت يٍ يصبنح انجزٌذٌ ،زى رعًٍزْب يٍ قجم انًززشح.

َ - 9ضخزبٌ ( )8يٍ قزار رضًٍخ انًززشح فً ررجزّ انحبنٍخ.
 -51ثطبقخ فً انخذيبد رفٍذ انحبنخ اإلدارٌخ نهًززشح.
 -55يضًٌٕ يٍ صجم انضٕاثق انعذنٍخ (ثطبقخ عذد  )1نى ًٌض عهى ربرٌخ رضهًٍّ أكضز يٍ صالصخ أشٓز (ٔجٕب تقذًٌٓا قبم انتصشٌح بانُتائج).
ٌ انًززشوح رزوٕفز فٍوّ انًوؤْالد انجذٍَوخ ٔانذٍُْوخ انًفزٔضوخ
ص عهى أ ّ
 -58شٓبدح طجٍخ ،نى ًٌض عهى ربرٌخ رضهًٍٓب أكضز يٍ صالصخ أشٓز ،رُ ّ
نًٍبرس انٕظٍفخ انزً ٌززشح إنٍٓب ثكبيم رزاة انجًٕٓرٌخ انزَٕضٍخ.

يع اإلشاسة إنى أَّ ٌشفط كم يهف َاقص أٔ ٌقذّو بطشٌقت يخانفت نًا سبق ركشِ أٔ ٌقذّو بعذ اَجال
انًحذدةٔ .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.

