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

                        أعاعٍ /راَىٌ :يخخهظ                          انًشحهت/إَاد/ركىس :انضُظ     صٌ انزاَىَت نهبٍُُ:  اعى انًذسعت انًشكضَت نهشبكت

 انغهظ:        اعى يذَشَت انخشبُت وانخؼهُى انخٍ حخبغ نها انشبكت  113497: انشقى انىطٍُ نهًذسعت

 الوشكلت بوشاسكت هجخوؼُت ػلً هغخىي شبكاث الوذاسط الوجالظ الخشبىَت دسجت فاػلُت: 1.3الوؤشش

الوجلظ الخشبىٌ لشبكت الوذاسط : هظذس البُاًاث

: 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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 الوشكلت بوشاسكت هجخوؼُت ػلً هغخىي شبكاث الوذاسط الوجالظ الخشبىَت دسجت فاػلُت: 1.3الوؤشش..........   حابغ 

الوجلظ الخشبىٌ لشبكت الوذاسط : هظذس البُاًاث

 

الٌقاط الشئُغت الوغخخلظت هي جلغت الٌقاػ 

ها هٍ أبشص ًقاط القىة بالٌغبت لهزا الوؤشش - 1

  َخشأعه ػضى هي الوجخوغ الوحلٍ وػضىَت أهالٍ الطلبت بؼذد هذاسط الشبكت، هذساء ) كافت هؼاَُش الؼضىَت ػلً حشكُلت الوجلظحٌطبق

 .(طالبت هي كل هذسعت، كوا َخوُض بالخىاصى فٍ الؼضىَت هي حُث الٌىع االجخواػٍ/الوذاسط، طالب

  ٍ(لذساعٍاحغب ػذد االجخواػاث الوخطظ  ػقذها لغاَت هزا الىقج هي الؼام )حن ػقذ ثالثت اجخواػاث فٍ الؼام الذساع  . 

 

ها هٍ أبشص ًقاط الضؼف بالٌغبت لهزا الوؤشش - 2

 األدواس والوغؤولُاث غُش واضحت بالٌغبت لألػضاء.  

 لن َخن احخار قشاساث بخظىص هؼظن القضاَا الخٍ حوج هٌاقشخها فٍ االجخواػاث. 

  قشاساثأَتال َىجذ دلُل ػلً اًه حن حٌفُز . 

 

 حىطُاث لخحغُي بشًاهج حطىَش الوذسعت والوذَشَت- 3

  َقىهىى بهاأًهن دلُل ػلً ووجىداألدواس والوغؤولُاث لجوُغ األػضاء ضشوسة وضىح . 

  القضاَا الخٍ حوج هٌاقشخها فٍ االجخواػاثكافتاحخار قشاساث بخظىص ضشوسة . 

  حٌفُز كافت القشاساثضشوسة. 
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 5/ و و ثيذسعت:                                                          سقى انخقشَش         انخقشَش األونٍ نضًغ انبُاَاثًَىرس 

                        أعاعٍ /راَىٌ :يخخهظ                          انًشحهت/إَاد/ ركىس:انضُظ     انغهظ انزاَىَت نهبُاث: انًشكضَت نهشبكتاعى انًذسعت 

 انغهظ: اعى يذَشَت انخشبُت وانخؼهُى انخٍ حخبغ نها انًذسعت        110849: انشقى انىطٍُ نهًذسعت

 الوشكلت بوشاسكت هجخوؼُت ػلً هغخىي شبكاث الوذاسط الوجالظ الخشبىَتدسجت فاػلُت : 1.3الوؤشش

الوجلظ الخشبىٌ لشبكت الوذاسط : هظذس البُاًاث

: علن الخقذَش اللفظٍ
 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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 الوشكلت بوشاسكت هجخوؼُت ػلً هغخىي شبكاث الوذاسط الوجالظ الخشبىَت دسجت فاػلُت: 1.3الوؤشش..........   حابغ 

الوجلظ الخشبىٌ لشبكت الوذاسط : هظذس البُاًاث

 

الٌقاط الشئُغت الوغخخلظت هي جلغت الٌقاػ 

ها هٍ أبشص ًقاط القىة بالٌغبت لهزا الوؤشش - 1

  َخشأعه ػضى هي الوجخوغ الوحلٍ وػضىَت أهالٍ الطلبت بؼذد هذاسط الشبكت، هذساء ) كافت هؼاَُش الؼضىَت ػلً حشكُلت الوجلظحٌطبق

  .(طالبت هي كل هذسعت، كوا َخوُض بالخىاصى فٍ الؼضىَت هي حُث الٌىع االجخواػٍ/الوذاسط، طالب

 

ها هٍ أبشص ًقاط الضؼف بالٌغبت لهزا الوؤشش - 2

 ػضاء الوجخوغ الوحلٍاألدواس والوغؤولُاث غُش واضحت بالٌغبت أل. 

 لن َخن احخار قشاساث بخظىص هؼظن القضاَا الخٍ حوج هٌاقشخها فٍ االجخواػاث. 

 هؼظن القشاساث لن َخن حٌفُزها. 

 حغُب سئُظ الوجلظ ػي جوُغ االجخواػاث. 

 قلت الخىاطل بُي أػضاء الوجلظ. 

 ٍفقظحن ػقذ اجخواػُي  فٍ الؼام الذساع . 

 

 حىصُاث نخحغٍُ بشَايش حطىَش انًذسعت وانًذَشَت- 3

  َقىهىى بهاأًهن دلُل ػلً ووجىداألدواس والوغؤولُاث لجوُغ األػضاء ضشوسة وضىح . 

  ػقذ ثالثت اجخواػاث فٍ الؼام الذساعٍ واجخواػاث إضافُت حغب الحاجتضشوسة .

  احخار القشاساث بشأى كافت القضاَا الخٍ حوج هٌاقشخها فٍ االجخواػاثضشوسة. 

  كافت القشاساثضشوسة حٌفُز. 

 أى َخشأط الوجلظ شخض َخىفش لذَه خلفُت حشبىَت هٌاعبت. 

 حشكُل لجٌت هظغشة هٌبثقت ػي الوجلظ لوخابؼت قشاسث الوجلظ وقضاَا الوذاسط. 

 


