
 

:رقذٚى  

رثقٛفب ٔرٕجٛٓب "ثبنثُٛخ يؤسسخ انزُشٛظ انشجبَٙ "داس انشجبة ثٍ عبنت إثشاْٛى" رؼزجش 

ٔ فضال ػٍ رنك ،نٓب دٔس كجٛش فٙ إػالو انشجبة ٔ رهجٛخ سغجبرٓى "ٔرُشٛغب ٔرشفٛٓب

انًخزهفخ ،ٔرنك ثٕضغ فٙ يزُبٔنٓى َقبط إػاليٛخ يٍ شبَٓب أٌ رقذو نٓى خذيخ ٔسػبٚخ 

 فٙ غبٚخ األًْٛخ

:َقغخ إػالو انشجبة  

 إٌ شسبػخ انٕعٍ ٔ اثزؼبد انقشٖ ٔ انجهذٚبد  يقش انٕالٚخ انز٘ ٚقذو يؼظى انحبالد ثًئبد 

انكٛهٕيزشاد ٚجؼم ٔجٕد َقغخ إػالو انشجبة سًٛب ػهٗ يسزٕٖ يؤسسخ انشجبة أكثش يٍ 

:ضشٔسح ثغٛخ إقبيخ ارصبل يجبشش يغ انشجبة ٔ رحقٛق غبٚبد يزؼذدح يُٓب  

. اجزُبة انزُقالد انًكهفخ ٔ انزؼجخ ٔ ركٌٕ غٛش يجذٚخ  _  

ثؼث ٔ غشط رقبنٛذ إػاليٛخ نذٖ انشجبة ثئَشبء فضبءاد إػاليٛخ فٙ األيبكٍ انزٙ _

. ٚزشددٌٔ ػهٛٓب  

. ٚزؼٍٛ ػهٗ َغخ إػالو انشجبة رجسٛذ حقٛقخ انسٛبسخ اإلػاليٛخ _  

:ْذف َقغخ إػالو انشجبة   

 رفزح َقغخ اإلػالو ػهٗ يسزٕٖ يؤسسخ داس انشجبة السزقجبل انشجبة ٔ انغبٚخ يٍ رنك 

انؼًم ػهٗ رسٓٛم ٔصٕل انًؼهٕيبد انًفٛذح نهشجبة،ٔ جؼم اإلػالو انخبص ثبْزًبيبد 

.انشجبة فٙ يزُبٔنٓى ػٍ عشٚق اسزؼًبل ٔسبئم يالئًخ ٔ يفٛذح  

:رُظٛى َقغخ إػالو انشجبة  

اإلػالو ٔانزٕجّٛ،انزٕثٛق "إرا كبَذ انًًٓخ انشئٛسٛخ نُقغخ إػالو انشجبة ْٙ 

فئَٓب اَغٕد ػهٗ خالٚب رى إَشبءْب نزحقٛق ْزِ انًًٓخ رًثهذ فٙ خالٚب اإلػالو "ٔانزُشٛظ

.ٔانزٕجّٛ ،انزٕثٛق ٔ انزُشٛظ  

 



:خهٛخ اإلػالو ٔانزٕجّٛ  

إٌ االسزقجبل فٙ ػٍٛ انًكبٌ ٚؼزجش ٔسٛهخ إػاليٛخ ،ألَٓب قبدسح ػهٗ حصش احزٛبجبد  

انشجبة حٛث رزكفم  ْزِ انخهٛخ ثبسزقجبل ٔ رٕجّٛ انشجبة ٔ رسزؼًم انجشائذ انحبئغٛخ 

انزٙ رًثم احذ انذػبئى انشئٛسٛخ ٔ انًفضهخ انزٙ ٚجذ فٛٓب انشجبة جًٛغ انًؼهٕيبد 

.انضشٔسٚخ انزٙ ٚحزبجٌٕ إنٛٓب  

:خهٛخ انزٕثٛق   

ٔ رزًثم يٓبو ْزِ انخهٛخ فٙ جًغ انًؼهٕيبد ٔانًؼبسف ٔ انٕثبئق انًخزهفخ انزٙ رصهٓب 

:يٍ انًشاكض اإلػاليٛخ ثغٛخ رٕصٚؼٓب ٔ رؼًًٛٓب ٔ ٚأرٙ انزٕثٛق فٙ شكم  

يهفبد إػالو رارٙ يصُفخ حست انًٕاضٛغ -  

.ثغبقبد ٔثبئقٛخ ًٚكٍ اسزؼًبنٓب فٙ ػٍٛ انًكبٌ -  

.دالئم ٔ يُبشٛش خبصخ ثًٕاضٛغ يخزهفخ-  

يهفبد رسزؼًم داخم قبػخ انزٕثٛق رسبػذ ػهٗ انزٕسغ فٙ  االعالع ٔيؼبنجخ انًٕاضٛغ -

.انًشغٕة انجحث فٛٓب   

:خهٛخ انزُشٛظ  

ٚؼذ انزُشٛظ يٍ أْى انٕسبئم ٔ األسبنٛت انزٙ ٚجت اسزغالنٓب نزثقٛف انشجبة ٔ انزكفم 

ثغًٕحبرٓى ٔ اْزًبيبرٓى ثٓذف رُظٛى ٔ اسزغالل انٕقذ انحش ػٍ عشٚق يًبسسخ أَشغخ 

سٚبضٛخ يسهٛخ ٔرشفٛٓٛخ يفٛذح  نزشّٚ االرصبل ثبنشجبة ٔ رنك ٚكٌٕ ،ػهًٛخ،ثقبفٛخ،فُٛخ 

:كًب ٚهٙ  

.رُظٛى نقبءاد، يُبقشبد ، إجشاء حٕاساد ٔ يٕائذ يسزذٚشح-  

.رُظٛى أٚبو دساسخ ٔ َذٔاد ٔ يحبضشاد-   

ٔ ركٌٕ يٕضٕػبرٓب ثًشبكم انشجبة ........رُظٛى يؼبسض أسبثٛغ إػاليٛخ،يٓشجبَبد- 

،ٔ رزًثم ْزِ األَشغخ كبفخ انؼًهٛبد راد انغبثغ االجزًبػٙ كبالرصبل ثبنًحٛظ 

،انؼبئهخ،انؼالقبد انًزجبدنخ، ٔ انًشبسكخ فٙ انًجبدساد انسبيٛخ إنٗ انٕقبٚخ  انصحٛخ ،ٔ 

.يحبسثخ اٜفبد االجزًبػٛخ  

  


