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 5/ و و ثيذسعت:سقى انخقشَش                                                             انخقشَش األونٍ نضًغ انبُاَاثًَىرس 

                        أعاعٍ /راَىٌ :                     انًشحهتيخخهظ/إَاد/ ركىس:انضُظ      .عًُّت بُج انخُّاط انزّاَىَت انًخخهطت: اعى انًذسعت انًشكضَت نهشبكت

 يذَشَتّ انخشبُت وانخّؼهُى نهىاء انبخشاء:        اعى يذَشَت انخشبُت وانخؼهُى انخٍ حخبغ نها انًذسعت122888: انشقى انىطٍُ نهًذسعت

 

 انًشكهت بًشاسكت يجخًؼٛت ػهٗ يغخٕٖ شبكاث انًذاسط انًجانظ انخشبٕٚت دسجت فاػهٛت: 1.3انًؤشش

انًجهظ انخشبٕ٘ نشبكت انًذاسط : يصذس انبٛاَاث

: عهى انخقذَش انهفظٍ

 انًشكهت بًشاسكت يضخًؼُت ػهً يغخىي شبكاث انًذاسط انًضانظ انخشبىَت دسصت فاػهُت:  1.3انًؤشش

 5انًغخىي  4انًغخىي  3انًغخىي  2انًغخىي  1انًغخىي انًؼاَُش 

حى حغًُت األػضاء، نى َخى حغًُت األػضاء حشكُم انًضهظ 

ونكٍ الَىصذ حًزُم 
نكافت انًذاسط 

كم يذاسط انشبكت 

يًزهت، ونكٍ نُظ 
بىصىد يذَش يذسعت 

وطانب يٍ كم 

يذسعت  

حُطبق ػهُه 

كافت يؼاَُش 
انؼضىَت  

ونكٍ الَىصذ 

حىاصٌ يٍ 
حُذ انُىع 

االصخًاػٍ 

حُطبق ػهُه كافت يؼاَُش 

َخشأعه ػضى )انؼضىَت 
يٍ انًضخًغ انًحهٍ 

وػضىَت أهانٍ انطهبت بؼذد 

يذاسط انشبكت، يذساء 
طانبت يٍ /انًذاسط، طانب

كم يذسعت، كًا َخًُض 

بانخىاصٌ فٍ انؼضىَت يٍ 

  (حُذ انُىع االصخًاػٍ

األدواس وانًغؤونُاث َؼشفىٌ أدواسهى ويغؤونُاحهى 

غُش واضحت بانُغبت 

نألػضاء 

األدواس 

وانًغؤونُاث 

واضحت بانُغبت 

نشئُظ انًضهظ 
ويذساء انًذاسط 

فقظ 

األدواس 

وانًغؤونُاث 

واضحت بانُغبت 

نشئُظ انًضهظ 
ويذساء انًذاسط و 

يًزهى األهانٍ فقظ 

األدواس 

وانًغؤونُاث 

واضحت نضًُغ 

 األػضاء

األدواس وانًغؤونُاث 

واضحت نضًُغ األػضاء 

 أَهىوهُاك دنُم ػهً 

َقىيىٌ بها 

َؼقذوٌ رالرت اصخًاػاث ػهً 
األقم فٍ انؼاو انذساعٍ 

حى ػقذ اصخًاع  اصخًاع أٌنى َؼقذ 
واحذ فقظ فٍ انؼاو 

انذساعٍ 

حغب ػذد )

االصخًاػاث 
انًخطظ  ػقذها 

نغاَت هزا انىقج يٍ 

  (انؼاو انذساعٍ

حى ػقذ اصخًاػٍُ  
فٍ انؼاو انذساعٍ 

حغب ػذد )

االصخًاػاث انًخطظ  

ػقذها نغاَت هزا 
انىقج يٍ انؼاو 

   (انذساعٍ

حى ػقذ رالرت 
اصخًاػاث فٍ 

انؼاو انذساعٍ  

حغب ػذد )

االصخًاػاث 
انًخطظ  

ػقذها نغاَت 

هزا انىقج يٍ 
 (انؼاو انذساعٍ

حى ػقذ رالرت اصخًاػاث فٍ 
انؼاو انذساعٍ واصخًاػاث 

. إضافُت حغب انحاصت

اصخًاع قبم بذاَت انفصم -

انذساعٍ األول نًُاقشت 
انخطظ وحىفُش انذػى نخُفُز 

 .األَشطت

اصخًاع فٍ بذاَت انفصم -
. انزاٍَ

اصخًاع فٍ َهاَت انفصم    - 

انزاٍَ نالطالع ػهً حقاسَش 
 .االَضاصاث

ال َىصذ دنُم ػهً اَه َخخزوٌ انقشاساث 

 قشاساث أَتحى احخار 

نى َخى احخار 

قشاساث بخصىص 

يؼظى انقضاَا انخٍ 
حًج يُاقشخها فٍ 

االصخًاػاث 

حى احخار انقشاساث 

 يٍ أكزشبشأٌ 

َصف انقضاَا انخٍ 
حًج يُاقشخها فٍ 

االصخًاػاث 

حى احخار 

انقشاساث بشأٌ 

 انقضاَا أغهبُت
انخٍ حًج 

يُاقشخها فٍ 

االصخًاػاث  

حى احخار انقشاساث بشأٌ 

كافت انقضاَا انخٍ حًج 

يُاقشخها فٍ االصخًاػاث 

ال َىصذ دنُم ػهً اَه َُفزوٌ انقشاساث 
 قشاساث أَتحى حُفُز 

يؼظى انقشاساث نى 
َخى حُفُزها 

 يٍ أكزشحى حُفُز 
َصف انقشاساث 

انًخخزة 

يؼظى انقشاساث 
حى حُفُزها 

كافت انقشاساث حى حُفُزها 
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 انًشكهت بًشاسكت يجخًؼٛت ػهٗ يغخٕٖ شبكاث انًذاسط انًجانظ انخشبٕٚت دسجت فاػهٛت: 1.3انًؤشش..........   حابغ 

انًجهظ انخشبٕ٘ نشبكت انًذاسط : يصذس انبٛاَاث

انُقاط انشئُغت انًغخخهصت يٍ صهغت انُقاػ 

يا هٍ أبشص َقاط انقىة بانُغبت نهزا انًؤشش - 1

  ٚخشأعّ ػضٕ يٍ انًجخًغ انًحهٙ ٔػضٕٚت أْانٙ انطهبت بؼذد يذاسط انشبكت، يذساء )حُطبق ػهّٛ كافت يؼاٚٛش انؼضٕٚت

 (طانبت يٍ كم يذسعت، كًا ٚخًٛض بانخٕاصٌ فٙ انؼضٕٚت يٍ حٛث انُٕع االجخًاػٙ/انًذاسط، طانب

  األدٔاس ٔانًغؤٔنٛاث ٔاضحت نجًٛغ األػضاء األدٔاس ٔانًغؤٔنٛاث ٔاضحت نجًٛغ األػضاء  

  ٙ(حغب ػذد االجخًاػاث انًخطظ  ػقذْا نغاٚت ْزا انٕقج يٍ انؼاو انذساعٙ)حى ػقذ ثالثت اجخًاػاث فٙ انؼاو انذساع 

  ٌانقضاٚا انخٙ حًج يُاقشخٓا فٙ االجخًاػاث أغهبٛتحى احخار انقشاساث بشأ . 

  يٍ َصف انقشاساث انًخخزةأكثشحى حُفٛز . 

 

 يا هٍ أبشص َقاط انضؼف بانُغبت نهزا انًؤشش- 2

 ػذو ٔجٕد اعخجابت يٍ قبم بؼض انجٓاث انًؼُٛت نهؼذٚذ يٍ انقشاساث انخٙ حّى احّخارْا يٍ قبم انًجهظ. 

 ّٙانخششٚؼاث اإلداسّٚت حشكم ػائقاً فٙ جٕاَب حقذٚى انّذػى انًانٙ يٍ قبم يؤعغاث ٔأػضاء انًجخًغ انًحه. 

 ِػذو يؼشفت بؼض يؤعغاث انًجخًغ انًحهٙ بأًْٛت انًجهظ ٔأدٔاس. 

 ػذو حُفٛز بؼض انقشاساث. 

 نى ٚخى احخار قشاساث بشاٌ بؼض انقضاٚا انخٙ حى يُاقشخٓا فٙ االجخًاػاث. 

 حىصُاث نخحغٍُ بشَايش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

  يٍ قبم انًجهظنقشاساث انًخخزةكافت ا حُفٛز ضشٔسة . 

 ّٙضشٔسة ػًم حغٓٛالث إداسّٚت نجٕاَب حقذٚى انّذػى انًانٙ يٍ قبم يؤعغاث ٔأػضاء انًجخًغ انًحه. 

  صٚادة انخٕػٛت نًؤعغاث انًجخًغ انًحهٙ ٔأٔنٛاء األيٕس بأًْٛت انًجهظ ٔأدٔاسِ، ٔإػطاء انًجهظ صفت سعًٛت نهخؼايم يغ

 .يؤعغاث انًجخًغ يٍ خالل إصذاس حششٚؼاث يٍ انٕصاسة بٓزا انّشأٌ

 ضشٔسة احخار قشاساث بشاٌ كافت انقضاٚا انخٙ ٚخى يُاقشخٓا فٙ االجخًاػاث. 
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 5/ و و ثيذسعت:                                                          سقى انخقشَش         انخقشَش األونٍ نضًغ انبُاَاثًَىرس 

                        أعاعٍ /راَىٌ :يخخهظ                          انًشحهت/إَاد/ ركىس:انضُظ      انطُبت انزاَىَت انشايهت نهبُاث:اعى انًذسعت انًشكضَت نهشبكت

 نىاء انبخشاء:      اعى يذَشَت انخشبُت وانخؼهُى انخٍ حخبغ نها انشبكت112879:انشقى انىطٍُ نهًذسعت

 انًشكهت بًشاسكت يجخًؼٛت ػهٗ يغخٕٖ شبكاث انًذاسط انًجانظ انخشبٕٚتدسجت فاػهٛت : 1.3انًؤشش

انًجهظ انخشبٕ٘ نشبكت انًذاسط : يصذس انبٛاَاث

: عهى انخقذٚش انهفظٙ
 انًشكهت بًشاسكت يضخًؼُت ػهً يغخىي شبكاث انًذاسط انًضانظ انخشبىَت دسصت فاػهُت:  1.3انًؤشش

 5انًغخىي  4انًغخىي  3انًغخىي  2انًغخىي  1انًغخىي انًؼاَُش 

حى حغًُت األػضاء، نى َخى حغًُت األػضاء حشكُم انًضهظ 

ونكٍ الَىصذ حًزُم 

نكافت انًذاسط 

كم يذاسط انشبكت 

يًزهت، ونكٍ نُظ 

بىصىد يذَش يذسعت 
وطانب يٍ كم 

يذسعت  

حُطبق ػهُه 

كافت يؼاَُش 

انؼضىَت  
ونكٍ الَىصذ 

حىاصٌ يٍ 

حُذ انُىع 

االصخًاػٍ 

حُطبق ػهُه كافت يؼاَُش 

َخشأعه ػضى )انؼضىَت 

يٍ انًضخًغ انًحهٍ 
وػضىَت أهانٍ انطهبت بؼذد 

يذاسط انشبكت، يذساء 

طانبت يٍ /انًذاسط، طانب

كم يذسعت، كًا َخًُض 
بانخىاصٌ فٍ انؼضىَت يٍ 

  (حُذ انُىع االصخًاػٍ

األدواس وانًغؤونُاث َؼشفىٌ أدواسهى ويغؤونُاحهى 
غُش واضحت بانُغبت 

نألػضاء 

األدواس 
وانًغؤونُاث 

واضحت بانُغبت 

نشئُظ انًضهظ 

ويذساء انًذاسط 
فقظ 

األدواس 
وانًغؤونُاث 

واضحت بانُغبت 

نشئُظ انًضهظ 

ويذساء انًذاسط و 
يًزهى األهانٍ فقظ 

األدواس 
وانًغؤونُاث 

واضحت نضًُغ 

األػضاء 

األدواس وانًغؤونُاث 
واضحت نضًُغ األػضاء 

 أَهىوهُاك دنُم ػهً 

َقىيىٌ بها 

َؼقذوٌ رالرت اصخًاػاث ػهً 

األقم فٍ انؼاو انذساعٍ 

حى ػقذ اصخًاع  اصخًاع أٌنى َؼقذ 

واحذ فقظ فٍ انؼاو 
انذساعٍ 

حغب ػذد )

االصخًاػاث 

انًخطظ  ػقذها 
نغاَت هزا انىقج يٍ 

  (انؼاو انذساعٍ

حى ػقذ اصخًاػٍُ  

فٍ انؼاو انذساعٍ 
حغب ػذد )

االصخًاػاث انًخطظ  

ػقذها نغاَت هزا 

انىقج يٍ انؼاو 
   (انذساعٍ

حى ػقذ رالرت 

اصخًاػاث فٍ 
انؼاو انذساعٍ  

حغب ػذد )

االصخًاػاث 

انًخطظ  
ػقذها نغاَت 

هزا انىقج يٍ 

 (انؼاو انذساعٍ

حى ػقذ رالرت اصخًاػاث فٍ 

انؼاو انذساعٍ واصخًاػاث 
. إضافُت حغب انحاصت

اصخًاع قبم بذاَت انفصم -

انذساعٍ األول نًُاقشت 

انخطظ وحىفُش انذػى نخُفُز 
 .األَشطت

اصخًاع فٍ بذاَت انفصم -

. انزاٍَ
اصخًاع فٍ َهاَت انفصم    - 

انزاٍَ نالطالع ػهً حقاسَش 

 .االَضاصاث

ال َىصذ دنُم ػهً اَه َخخزوٌ انقشاساث 
 قشاساث أَتحى احخار 

نى َخى احخار 
قشاساث بخصىص 

يؼظى انقضاَا انخٍ 

حًج يُاقشخها فٍ 
االصخًاػاث 

حى احخار انقشاساث 
 يٍ أكزشبشأٌ 

َصف انقضاَا انخٍ 

حًج يُاقشخها فٍ 
االصخًاػاث 

حى احخار 
انقشاساث بشأٌ 

 انقضاَا أغهبُت

انخٍ حًج 
يُاقشخها فٍ 

االصخًاػاث  

حى احخار انقشاساث بشأٌ 
كافت انقضاَا انخٍ حًج 

يُاقشخها فٍ االصخًاػاث 

ال َىصذ دنُم ػهً اَه َُفزوٌ انقشاساث 

 قشاساث أَتحى حُفُز 

يؼظى انقشاساث نى 

َخى حُفُزها 

 يٍ أكزشحى حُفُز 

َصف انقشاساث 
انًخخزة 

يؼظى انقشاساث 

حى حُفُزها 

كافت انقشاساث حى حُفُزها 
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 انًشكهت بًشاسكت يجخًؼٛت ػهٗ يغخٕٖ شبكاث انًذاسط انًجانظ انخشبٕٚت دسجت فاػهٛت: 1.3انًؤشش..........   حابغ 

انًجهظ انخشبٕ٘ نشبكت انًذاسط : يصذس انبٛاَاث

 

انُقاط انشئُغت انًغخخهصت يٍ صهغت انُقاػ 

يا هٍ أبشص َقاط انقىة بانُغبت نهزا انًؤشش - 1

  َخشأعه ػضى يٍ انًضخًغ انًحهٍ وػضىَت أهانٍ انطهبت بؼذد يذاسط انشبكت، يذساء )كافت يؼاَُش انؼضىَت حُطبق ػهً حشكُهت انًضهظ

 .(طانبت يٍ كم يذسعت، كًا َخًُض بانخىاصٌ فٍ انؼضىَت يٍ حُذ انُىع االصخًاػٍ/انًذاسط، طانب

 ٍ(حغب ػذد االصخًاػاث انًخطظ  ػقذها نغاَت هزا انىقج يٍ انؼاو انذساعٍ) حى ػقذ رالرت اصخًاػاث فٍ انؼاو انذساع. 

  ٌيٍ َصف انقضاَا انخٍ حًج يُاقشخها فٍ االصخًاػاثأكزش احخار قشاساث بشأ . 

 

يا هٍ أبشص َقاط انضؼف بانُغبت نهزا انًؤشش - 2

 األدواس وانًغؤونُاث واضحت بانُغبت نشئُظ انًضهظ ويذساء انًذاسط فقظ. 

 ػذو احخار قشاساث بشأٌ صًُغ انقضاَا انًطشوحت فٍ االصخًاػاث. 

  قشاساثأَتال َىصذ دنُم ػهً اَه حى حُفُز . 

 

 

 حىصُاث نخحغٍُ بشَايش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

  َقىيىٌ بهاأَهى دنُم ػهً وصىداألدواس وانًغؤونُاث نضًُغ األػضاء ووضىط . 

  ٍيُاقشخها فٍ االصخًاػاثَخىاحخار قشاساث بشأٌ كافت انقضاَا انخ . 

 حُفُز صًُغ انقشاساث انخٍ َخى احخارها فٍ االصخًاػاث. 

 حىصُه انذػىة نضًُغ أػضاء انًضهظ يٍ قبم انًقشس نضًُغ االصخًاػاث. 

 


