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 انًكتة انهُذسً

 

 :انًقذيح

 

ٔحؽيًم ْيرِ    .ٚقٕو انًكخب انُٓدظٙ فيٙ انضميتيت أخينيٍٛ اندزاظيمث ان شييت ٔانكلٛهيت نخغقٛيت حفيٕزاث انضميتيت         

اندزاظمث حغدٚد انًخىهبيمث انسيٛعيٛت ٔانلسةٛيت ٔٔليب انبيدايم انً خهليت نخينيٍٛ ْيرِ انًخىهبيمث ٔانًؽيمز ت فيٙ            

( اني  ....ٔظٛلٛيت ٔيمنٛيت ٔأٛهٛيّ ٔايُٛيّ ٔحُهًٛٛيّ ٔحؽيوٛهٛت ٔعس ٛيت       )مث ليًٍ ظيهى لٔنٕٚيمث    حسحٛب ْرِ انخىهتي 

 .ظٕاء ةهٗ اومز االأُٛت  أ انغسو انضميتٙ

 

ٔٚيخى   .ٔحؽًم ْرِ اندزاظمث اةداد انخفميٛى ٔٔرميت انتىمء انمسٔزٚت نخسصًت ْرِ اندزاظمث انٗ ٔاقب يهًيٕض 

أمالظختمَت أًكخب اظخؽيمز٘ ٚقيٕو أمةيداد ْيرِ انٕريميت ٔاالؼيسا  ةهيٗ         ذنك ايم أؽكم يبمؼس يٍ قبم انًكخب أ

 ًم ٔٚقٕو انًكخب انُٓدظٙ أخميٍٛ قمةدة أٛمَمث يغٕظبت حؽيًم  مفيت يسافيت انضميتيت ييٍ عٛيذ       . حُلٛرْم اـٕنٛم

 .انً ىىمث ٔحسقٛى ٔحسيٛص انقمةمث ٔانًكمحب ٔانوس  ٔاظخ دايمحٓم

 

 ٍحانذراساخ األونٍح وانتخطٍط: أواًل

 

  حُلٛر خهىت لظلهخٛت فٙ يُموت ي خهلت فٙ عسو انضميتت  15/2008ةىمء زقى 

 

حى حفًٛى انتىيمء ان يمؾ أخيسيٛى ٔـيٛمَت ويسا انضميتيت ٔحيى االةي ٌ فيٙ انضسٚيدة أٓيد  اظيخدزاس ةيسٔق              

  2و( 5000) ٔانتىيمء ةبييمزِ ةيٍ  حُلٛيير خهىيت اظييلهخٛت فيٙ يُييموت ي خهليت فييٙ عيسو انضميتييت فٛ دنلٛيم أًعييمعت        

 :فٙ ْرا انتىمء انبُٕد انخمنٛت أٓد  حسيٛى  ٔـٛمَت ٔحغعٍٛ َٕةٛت انىسا فٙ انضميتت ٔٚؽًم انتًم

 

 . حٓٛهت ٔحضٓٛص ٔحُهٛف انًٕقب قبم انًبمؼسة أمالةًمل .1

 . فغٕـمث ي بسٚت ٚىهبٓم انًُٓدض انًؽس  ةهٗ االةًمل انًُلرة تاصساء لٚ .2

 .شيت الَضمش انتًم أمفمم يم ًٚكٍحٕفٛس انتدد انكمفٙ يٍ انًتداث ٔاالنٛمث ان  .3

 . حُقٛس انؽٕازع ٔانعمعمث حُلٛ ٓم أمنٕٓاء انًموٕن ٔقؿ انُٓمٚمث أمنًقؿ .4

حٓٛهت انعىٕط انًخمسزة الظخقبمل وبقت االظلهج يب حنيٍٛ انًٛيٕل انضمَبٛيت نميًمٌ ظيٛس انًيمء ةهيٗ        .5

 . اوسا  انىسٚت ٔلٌ ٚخى انخُعٛت يب انضميتت نمًمٌ ععٍ ظٛس انتًم 

 .ُهٛف انًٕقب أتد اَضمش انتًم حُهٛلًم  ميً ح  .6

 . ٚخى انتًم إٔاظىت يتداث عدٚزت .7

 . زفب انًُمْم انٗ يعخٕٖ ان هىت انضدٚدة  .8

 

 (هها ٍيزفق ادَاِ يخطط يىقغ  اهى انًُاطق انًزاد تأه) 
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 االَشاءاخ: ثاًٍَا

 

 تىرٌذ وتزكٍة شثك انًهؼة انزٌاضً  10/2008استالو أػًال ػطاء رقى  .1

تد ٔلب انخفميٛى ٔانخفٕزاث انتميت نهًهتب ييٍ قبيم انًكخيب انُٓدظيٙ حيى حٕزٚيد ٔحس ٛيب ؼيبك نهًهتيب           أ

يخيس   3يهيى  يم    3إَيػ ظيًم ت    3انسٚملٙ يٍ قبم يؤظعت ععٍ ةبدِ نهًقمٔالث عٛذ حيى حس ٛيب يٕاظيٛس    

نيدأػ ٔانبيموٌٕ   ظيى إٔاظيىت ا  x 50ظيى  50و 4يمظٕزة أماللمفت انٗ  علس انًٕاظٛس ٔحزبٛخٓم أغليسة أمأتيمد   

انٕظٛلت االظمظٛت نهؽبك . يخس فٕا ظىظ االزق 4زحلمع مٔذنك ن يم ٍ انخٙ ًٚكٍ انغلس أٓم ٔأ 9:1أُعبت 

عٛيذ اٌ انًهتيب َلير    ) حخه ؿ  أغًمٚت انًهتب ٔحُهيٛى انتًيم فٛيّ ظيٕاء فيٙ عمنيت اقمييت يبمزٚيمث زٚمليٛت          

يٕلظ ادَمِ ـٕز .  ٛى عل ث ح سٚش نهىهبتلٔ حُه( ععب انًخىهبمث اندٔنٛت يٍ عٛذ انًعمعمث ٔانُٕةٛت

 . ةٍ انًهتب انسٚملٙ أتد اَضمش انتًم انًىهٕب
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المفت انٗ حس ٛب انؽبك حى حفًٛى ٔحُلٛر إٔاأمث زيٛعٛت فسةٛت ٔذنك أٓد  حُهٛى ةًهٛت اظيخ داو انًهتيب   

 ًم حى ٔلب عًمٚت نًدزصمث انًهتيب انسٚمليٙ ييٍ انضٓيت انتهٕٚيت  عٛيذ نيى ٚكيٍ          .ععب انلتمنٛت انًىهٕأّ

فيخى ٔليب عيٕاصص ييٍ يٕاظيٛس ظيًم ت        .ةهيٗ انىهبيت   ًاظى   يًم  مٌ ٚؽكم خىيس 40ع انغًمٚت ٚخضمٔش ازحلم

 . تر رت اَػ ٔةهٗ ازحلمع يخس  غًمٚت نهىهب

 .تثهٍط وتجًٍم يذخم انًهؼة انزٌاضً -:2.2
 

حى حبٛهه ٔحضًٛم انًدخم انسيعٙ نهًهتب  انسٚملٙ يٍ قبم يٕظلٙ داييسة انفيٛمَت انتمييت ٔداييسة انصزاةيت      

ٙ    ئأٔذنك أتد اةداد انً ىىمث ان شيت  ٗ خي خه ؿ انلكيسة انخفيًًٛٛت ان  ٔحي  .ؼسا   ييٍ قبيم انًكخيب انُٓدظي

ٔ يرنك   .َلرث  أخبهٛه انًُىقت أب ن خمؾ يب حيس  فساايمث أيٍٛ انيب ن أٓيد  شزاةخيّ أمنُضٛيم االخميس        

 ًم   .نهضهٕض   ٔانغًمٚت يٍ انؽًط تشزاةت اؼضمز خمـت ذاث  زمفت ةمنٛت ٔذنك أٓد  اٚضمد ليم ٍ يههه

عٙ نهًهتب أؽكم يًٛص ٔٔالظ نخعٓٛم ةًهٛت انغس ت انٗ ْدفج انلكسة انخفًًٛٛت انٗ  حغدٚد انًدخم انسيٛ

 .انًهتب 

 يشزوع تثهٍط أرضٍاخ وتهثٍس جذراٌ تزَار رخاو   8/2008استالو أػًال ػطاء رقى  -:3. 2
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ًؽسٔع حبهٛه يًيساث يبُيٗ انسيمظيت  ٔ يس يص انهويمث ٔانكمفخٛسٚيم انسيٛعيٛت أكهٛيت حكُٕنٕصٛيم          حمًٍ ان

لمفت انٗ حهبٛط صيدزاٌ يًيساث يس يص انهويمث ٔ هٛيت انخًيسٚك  ٔانىيمأت ا زليٙ ييٍ ةًيمدة           الانًتهٕيمث أم

      ٙ ليمفت انًيدخم    ًيم حيى ا   ,و فيٙ صًٛيب انًٕاقيب   1ؼؤٌٔ انىهبت أمنبٕزظ ٌ ييب ةًيم شَيمز فٛيسد٘ أئزحليمع ـيمف

  .كهٛت انغقٕا نٓرا انًؽسٔع  َٔلر انتًم لًٍ َلط انًٕاـلمثنانسيٛعٙ 

 يدخم يبُٗ انسيمظت أتد حبهٛه انًًساث
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 تىرٌذ وتزكٍة يصؼذ كهزتائً  6/2006أستالو أػًال ػطاء رقى  -: 4.2

 

حًج يخمأتت ٔحس ٛب يفتد  ٓسأميٙ نًكخبت انضميتت عٛذ قميج انؽس ت انًٕزدة نهًفتد أخُلٛر انتًم انر٘ 

َخٓييمء يييٍ لةًييمل ٔحييى اال 4/9/2006انتًييم فييٙ انًفييتد أخييمزٚ   لمٌ قييد حٕقييف الظييبمب ي خهلييت عٛييذ أييد  يي

   -:8/2008/ 20انخس ٛب ٔاالظخ و انُٓميٙ أخمزٚ 

 

 

ل ٔيليمحٛظ  اليمفت اقليم   جٔنخُهٛى ةًهٛت اظخ داو انًفتد ٔحغدٚد االؼ مؾ انًعًٕط نٓى أمظيخ داو انًفيتد حًي   

 . خمـت نٓرا انوسق

 

جهااخ يثُاى يزكاز    اىنتأهٍم يثُى كهٍح انصٍذنح وتهثٍس حجز  11/2007أستالو اػًال ػطاء رقى  -: 5.2

 انهغاخ

 

يٍ اةمدة ْٛكهت ٔحىٕٚس  هٛيت انفيٛدنت ييٍ عٛيذ اةيمدة حٕشٚيب انً خبيساث أغٛيذ حيى           ًاٚتخبس انًؽسٔع صصء

 500ليم انً خبيساث انضمفيت فيٙ ويمأت      400مِ ٔيضمز٘ فٙ ومأت حٕشٚب انً خبساث انخٙ حغخمس انٗ حًدٚداث يٛ

فقد حى حضًٛتٓم فٙ يُىقت ي ففّ    رنك حى اةمدة حٕشٚب انًكمحب أغٛذ صًتج يكمحب لةممء ْٛهت انخدزٚط 
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ٍ    . 400  فٙ عٍٛ ٔشةج يكمحب يؽسفٍٛ انً خبساث فيٙ ويمأت    500فٙ ومأت  حدزٚعيٛخٍٛ  ٔ ًيم حيى َقيم قيمةخٛ

انٗ انضٓت انؽسقٛت  ٔ حى اظخغداد قمةت يختددة ا اساق اليمفت انيٗ حٕظيتت     500ت يٍ ومأت يٍ انضٓت انوسأٛ

 .قمةت اصخًمةمث يضهط انكهٛت نخفبظ قمةت َدٔاث ًٚكٍ اظخو نٓم يٍ قبم ةًمدة انبغذ انتهًٙ  رنك

حيى حُلٛير   ْرا أماللمفت انيٗ حىيٕٚس يًيساث انغس يت ٔليًمٌ انُلمذٚيت ٔانٕـيٕل ٔحغدٚيد ي يمزس انٓيسٔب   ًيم            

أخًدٚداث انًٛمِ ٔيضيمز٘ انفيس     تلةًمل ي خهلت اخسٖ ؼًهج ا ةًمل انًدَٛت ٔلةًمل انكٓسٔيٛكمَٛك ان مـ

 .انفغٙ ٔيضمز٘ انُٕاحش انكًٛمٔٚت ٔلةًمل انكٓسأمء

 
 

 
 

 .هٛىّ ٔدْمَّاظخغداد ي خبساث ةدد خًعت ٔ حغدٚذ ؼبكمث ان ديمث ٔاةمدة حب  - 400اػادج تأهٍم طاتق  ▪ 

 .ٔ رنك حى اةمدة حنْٛم  مفت انًسافت ان ديٛت المفت انٗ ؼبكت انكٓسأمء ٔاالَخسَج ٔانبُٛت انخغخٛت  

حى اظخغداد ي خبساث ةدد ارٍُٛ ٔ رنك اظخغداد ر رت قمةمث حدزٚعت ٔ يكمحب  – 500اػادج تأهٍم طاتق ▪ 

أغٛذ ٚؽًم انب ن ٔاندْمٌ نًم حى اظخغدارّ ٔاصصاء   نهًدزظٍٛ  المفت انٗ اةمدة حبهٛه ٔدْمٌ انىمأت  ميً   

 .فٙ َٕةٛت انتًم انًُضص ي خهلت يٍ االيم ٍ انخٙ نى حدخم لًٍ انتىمء ٔذنك أٓد  اٚضمد حكميم

 .انهومث يس ص حهبٛط ٔ أُمء عضس  نهٕاصٓمث ان مزصٛت  نًبُٗ  هٛت انفٛدنت ٔ يبُٗ ▪ 

 
 . سٍز انؼًم فً انًشزوع انًذكىر أػالِ * 

 

  -:خ ل ا ؼٓسا زأب  ا ٔنٗ عٛذ ؼًم ا ةًمل انخمنٛت  400حى انبدء أنةًمل حنْٛم ومأت  -:أوال  

 

 ٔ انخ هؿ يٍ االَقمق انُمحضت ٔانب ن ٔانبمَٛم انقدٚى لةًمل ْدو ٔ اشانت أتك انضدزاٌ   - 1-1 

a.  ـٕز حبٍٛ أتك يساعم انخُلٛر 

 

b. قفمزحٓم  ـٕزة حٕلظ لةًمل أُمء وٕب صدزا ٔ ٌ. 
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انغًمييمث   اةًمل أ ن ٔ أمَٛم صسإَنخٙ فٙ انً خبساث ان ًعيت انًعيخغدرت   أي ن ظيٛسايٛك نضيدزاٌ لزليٛت        2-1

 .ٔحهبٛط أ ن زخمو  سازة نضدزاٌ ٔ لزلٛت  انًًس    400فٙ ومأت انخٙ حى اظخغدارٓم انز د 

 

 

 

 

 

 .ت رـٕز حٕلظ لةًمل حس ٛب  مَٔخس يٍ ا نًُٕٛو فٙ اسفت  انخغمٛساث  عد انً خبساث انًعخغد 1-3
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ـٕز حٕليظ لةًيمل دْيمٌ ليهؽيٍ ٔ شٚيمحٙ نضيدزاٌ انً خبيساث انًعيخغدرت  ٔ انًًيس  ٔ دْيمٌ ليهؽيٍ             1-4

 .الظقف انً خبساث ٔ انغًميمث  

 .عد انً خبساث فٙ انىمأت َلعّ لٔ 400أت لةًمل حس ٛب ظقف يعختمز نًًس فٙ  وم  5-1

َمزة   اللةًمل  ٓسأميٛت ؼًهج حس ٛب نٕعمث فسةٛت  ٔيد انكٛبم    ٔاصساء لةًمل انفٛمَت نٕعداث ا  1-6

  ٔحس ٛب ٔعداث اَمزة صدٚدة  حس ٛب لأمزٚص  ٓسأميٛت ٔ  ًبٕٛحس ٔ حهلٌٕ  ٔ حنظٛط ي مزس َؽمفمث لٚد٘ 

 . يكٛلمث   َٔقمن نًسأط انؽله ٔ انًسأط انعقلٛت   ٔحس ٛب يضًب حهلٌٕ ٔ  ًبٕٛحس ٔ
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ٔ انخدفهييت   ٔحًدٚييداث ( انبييمزدة ٔ انعييمخُت)حؽييًم حًدٚييداث خىييٕن ؼييبكت انًٛييمِ  ي خهلييت اةًييمل يٛكمَٛكٛييت  7-1

انىيٕازا ٔ انعي مَمث انكٓسأميٛيت فيٙ انً خبيساث  ٔانغُلٛيمث        ٔحس ٛب دؼيمث   ؼبكت انومش ٔ يٕاظٛس انًضمز٘ 

فسَضٛييت فييٙ انغًميييمث  ٔحس ٛييب انًفييمفٙ ا زلييٛت ٔفخغييمث انخُهٛييف  ٔحس ٛييب     انًومظييم ٔانًييساعٛك االٔ

 Ductsلمفت  ةًمل الانًسأط انعقلٛت ٔيسأط انخٕٓٚت فٙ انً خبساث  ٔحنظٛط انًكٛلمث ٔيبسداث انًٛمِ   أم

 .  بساث  ٔحًدٚداث يٕاظٛس انغسٚت فٙ لعد انً خ 

Ducts 
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 .دغ انىٕازا ٔانتٌٕٛ فٙ انً خبساثٔحنظٛط يٕاظٛس انغسٚت 

 

لةًمل حس ٛب لإٔاب يُضٕز ذاث عهٕا عدٚدٚت  نهً خبساث ٔ انًكمحب ٔ لإٔاب  انغًميمث ان مزصٛت     1-8

يٕزدة يٍ انضميتت   ٔأمب عدٚد٘ نً سس انىٕازا انر٘ حى اَؽمؤِ    P.V.Cٔلإٔاب  انغًميمث انداخهٛت يٍ 

 .أٓد  اٚضمد يكمٌ نهٓسٔب فٙ عمنت انىٕازا

 

 .ت رس يٍ ا نًُٕٛو فٙ اسفت انخغمٛساث  عد انً خبساث انًعخغدلةًمل حس ٛب  مَٔخ 1-9

لةًمل دْمٌ ليهؽٍ ٔ شٚمحٙ نضدزاٌ انً خبساث انًعخغدرت  ٔ انًًس  ٔ دْمٌ ليهؽٍ الظقف انً خبساث  10-1

 .ٔ انغًميمث  
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 .َلعّعد انً خبساث فٙ انىمأت لٔ 400لةًمل حس ٛب ظقف يعختمز نًًس ومأت  11- 1

ٔذنيك أتيد لٌ  حيى حلسٚيق انقمةيمث ٔانً خبيساث  ٔانًكمحيب ٔحعيهًٛٓم          500حيى انبيدء أنةًيمل حنْٛيم ويمأت       -:ثاٍَا

ٔؼيًم انتًيم   اظيخغداد    .  ثنهًقمٔل ةهٗ يساعم أعبب ظسٔ  دزاظت انىهبت ٔانيدٔاو فيٙ انقمةيمث ٔانً خبيسا    

  ٔ عًييمو نهىهبييت انيير ٕز ٔ عًييمو نهًؽييسفٍٛ ٔ عًييمو نتًٛييد  هٛييت انفييٛدنت      ي خبييسٍٚ  ٔ ر رييت قمةييمث دزاظييٛت 

ٔيفهٗ   ٔقمةت اصخًمةمث   ٔاظيخغداد ر ريت يكمحيب نهًدزظيٍٛ   ٔاةيمدة انيدْمٌ ٔ انيب ن نيبتك انًكمحيب            

 :يٍ عٛذ انخبهٛه ٔاندْمٌ  400 ًم ؼًم انتًم َلط  يم حى حُلٛرِ فٙ ومأت . ٔانًًساث 

 

 يدخم انكهٛت أتد أُمء انضداز  يدخم انكهٛت قبم أُمء انضداز                         
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 يدخم انكهٛت قبم انخنْٛم                                 يدخم انكهٛت أتد انخنْٛم 

 

 

 انًًس أتد انخنْٛم      انًًس قبم انخنْٛم                                            

 عًمو انر ٕز انر٘ حى حنْٛهّ                            عًمو انًؽسفٍٛ انًعخغدد 

        
  500يًس ومأت  نعقف انًعختمز فٙا                       أ ن ٔ أمَٛم إٔزظ ٌ فٙ انقمةمث اندزاظٛت          
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حهبٛط انغضس فٙ  لأد. انهومثيس صحى حهبٛط ٔ أُمء عضس  نهٕاصٓمث ان مزصٛت نًبُٗ  هٛت انفٛدنت ٔيبُٗ  -:ثانثا

ٔأتيد االَخٓيمء ييٍ حهبيٛط انغضيس نهٕاصٓيت       . يبُٗ انفٛدنت يب اأخداء انًؽسٔع ٔحى االَخٓمء يُّ فٙ ؼٓس عصٚساٌ

 .انهومثيس ص انتًم ةهٗ حهبٛط ٔاصٓمث يبُٗ  لس َٛعمٌ أدانغضس فٙ يبُٗ انفٛدنت فٙ ؼٓٔااليميٛت 

 انٕاصٓت االيميٛت لرُمء انخهبٛط نًبُٗ  هٛت انفٛدنت   انٕاصٓت االيميٛت قبم انخهبٛط نًبُٗ  هٛت انفٛدنت 

 خهبٛط نًس صانهومث انٕاصٓت االيميٛت لرُمء ان            انٕاصٓت االيميٛت قبم انخهبٛط نًس ص انهومث

 

- :تحذٌث انًختثزاخ -4

ي خبساث اظمظٛت  تَهسًا نقدو لرمد انً خبساث ٔلسٔزة حغدٚزٓم حى اظخدزاس ةسٔق أٓد  حضدٚد ظبت 

ؼبكت انًٛمِ  يزمس انبُٛت انخغخٛت نٓم ٛٔحى اةمدة حنْٛم  مفت ْرِ انً خبساث ٔحوٛ(  500ٔ  400) فٙ انىٕاأت 

انخبهٛه ٔاندْمٌ ٔأتد االَخٓمء حى ٔلب ارمد صدٚد يخكميم يكٌٕ يٍ اظىظ خمـيت  ش ٔانكٓسأمء ٔاةمدة مٔانو

 ًم ْٕ يٕليظ أمنفيٕز   خمـت ا ًم حى المفت يومظم ٔدؼمث وٕاز .يقمٔيت نهًٕاد انكًٛميٛت ٔاالعًمق

 ادَمِ 
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 أستزاحح انسىاقٍٍ  .2

ٕاقٍٛ أًعيمعت  عي ث حيى حفيًٛى ٔأُيمء اظيخساعت خمـيت نه     أٓد  حقسٚب اظخساعت انعٕاقٍٛ يٍ يٕاقف انبمـيم 

و120)
2
االظيخساعت لٚميًم    ٔؼيًهج  .يكيمٌ نهضهيٕض  ٔ دو  ًفيهٗ  خعٛذ ؼًهج االظخساعت قمةت  بٛيسة حعي  ( 

ت  ًيم  هي حى اَؽمء يعمعمث خمزصٛت ن ظخساعت المفت انيٗ اَؽيمء يتسؼيمث ٔصهعيمث خمزصٛيت يهه     ٔعًميمث 

 . ْٕ يٕلظ فٙ انفٕز لدَمِ

 

 

 شاء درج ٌصم تٍٍ يثُى يكتثح انجايؼح وكهٍح انهُذسح وشارع كهٍح انتًزٌض َإ .3

حى اَؽمء دزس أضمَب انًكخبت يٍ انضٓت انضُٕأٛت ٚسأه انًكخبت ٔ هٛت انُٓدظت ٔانًؽمام انُٓدظٛت يب أتمٓم 

انخًيسٚك ْٔيرا   المفت انٗ  اَؽيمء وسٚيت فسةيٙ ييسحبه أمنيدزس ٚيسأه أيٍٛ  هٛيت         ةانبتك أىسٚقت ي خفس



                                           PHILADELPHIA UNIVERSITY

166

فٙ ْرِ انكهٛمث يب أتمٓم انبتك يٍ صٓيت ٔييب انًكخبيت ييٍ صٓيت       تبهندزس يًم ٚعٓم عس ت انىا

 ًم حى حهبٛط االدزاس أب ن اظًُخٙ  ٔحى حُعٛت انًٕقب ٔشزاةخيّ أمنُبمحيمث أٓيد  حغعيٍٛ انُيٕاعٙ       .اخسٖ

 .انضًمنٛت نهدزس

  هٛت انخًسٚك قبم انخغعُٛمث ـٕز حٕلظ اندزس انٕاقب أٍٛ يبُٗ انًكخبت ٔانُٓدظت ٔؼمزع

 ـٕز حٕلظ اةًمل اندزس انٕاقب أٍٛ يبُٗ انًكخبت ٔ هٛت انُٓدظت ٔؼمزع  هٛت انخًسٚك

 تأهٍم انًسارح: ثانثًا 
 

ؼًم انتًم فٙ حنْٛم انًعمزط ر رت يعمزط زيعيٛت فيٙ انضميتيت ْٔيٙ يعيسط  هٛيت حكُٕنٕصٛيم انًتهٕييمث          

ساث ٛييحوٛ حُلٛييرعٛييذ حييى ( انتهييٕو انتعييكسٚت) ٔانًمنٛييت  ٔيعييسعت  هٛييت االداب  دازٚييتإليعييسط  هٛييت انتهييٕو ا

ا أييٕاب ٔانفييٕث َٔهييمو انسؤٚييت ٔانعييقف ٔاالَييمزة  ٔاالزلييٛمث ٔانًُفييمث ٔانًقمةييد   -:اظمظييٛت ؼييًهج

 (.ان .......حفهٛظ   دْمٌ  وساؼت) ٔانفٛمَت انتميت 
 

 يسزح كهٍح تكُىنىجٍا انًؼهىياخ  - أ

 .حى اظخبدانٓم أمنكميم أًقمةد عدٚزت يسٚغت ٔيصٔدة أس مٚمث خمـت ًايقتد( 110)  اعخٕٖ انًعسط ةهٗ

 ج ًيم حًي   . ًم حى ةًيم انخفيهٛغمث ان شييت نهعيقف انًعيختمز  ٔلةيمدة  حنْٛيم االَيمزة َٔهيمو انفيٕث          

  ٍ ـٛمَت  مفت االإٔاب ٔانلخغمث ٔدْمَٓم  المفت انٗ اةمدة صهٗ االزلٛمث  َٕٓم يفيُٕةت يي

م حييى حهبييٛط يُفييت انًعييسط أتييد ـييٛمَت  أمنبسا ٛييج  يًييم ظييمْى فييٙ حغعييٍٛ انٕلييب انتييمو نهًعييسط     ًيي

 . ٔحغعٍٛ انُٕاعٙ انضًمنٛت
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 أتد انخضٓٛص ITقبم انخضٓٛص                                     يعسط  هٛت IT  يعسط  هٛت 

 

 أتد انخضٓٛص ITيُفت يعسط  هٛت                       بم انخضٓٛص ق ITيُفت يعسط  هٛت            

 

 .يسزح كهٍح انؼهىو االدارٌح وانًانٍح  - ب
 

تًساازح جايؼااح " بظ ٚتييس  ٚتخبييس يييٍ اْييى ٔا بييس انًعييمزط فييٙ انضميتييت عٛييذ حًييج اةييمدة حعييًٛخّ ٔاـيي   

يتهييى اَؽييىت انًييؤحًساث  َقييمو فٛييّيييٍ  يعييسط انتهييٕو االدازٚييت ٔانًمنٛييت  عٛييذ  أييداًل  "فٍالدنفٍااا انزئٍسااً

  -:يٍ لْى االةًمل انخٙ حًج أٓرا انًعسط يم ٚهٙ. ٔانُدٔاث

 . س  مفت انًقمةد انقدًٚت ٔاظخبدانٓم أًقمةد صدٚدةٛحوٛ -1

 .ٔاظخبدانّ إًٔ ٛج صدٚد َٕٔةٛت افممانقدٚى ( يٕ ٛج ) س انعضمد ٛحوٛ -2

 .حهبٛط ا زلٛمث ٔيُفت انًعسط أمنبمزٚكج ان ؽبٙ -3

 حبدٚم  مفت انبساد٘ انًٕصٕدة ٔاظخبدانٓم أبساد٘ عدٚزت  ٓسأميٛت حتًم أمنخغكى ةٍ أتد  -4

 (Remote Control .) 

 .ٛتاةمدة حنْٛم  مفت لصٓصة  انفٕث ٔاالَخسَج ٔاظ   انكٓسأمء ٔانكبعمث انكٓسأمي -5

 .  أب ن صدٚد ذنك س انعقف انًعختمز فٙ االيم ٍ انًخمسزة ٔاظخبدالٛحوٛ -6

  

 يعسط  هٛت انتهٕو ا دازٚت ٔانًمنٛت
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 (.انؼهىو انؼسكزٌح) يسزح االداب  - خ

أٓد  اظخبدال انكساظٙ ان ؽبٛت انقدًٚت انًٕصٕدة ٔانخٙ  مَج أغمنت ظٛهت حى َقم انًقمةد فٙ يعسط انتهيٕو   

 ًيم حيى اةيمدة حنْٛيم انًعيسط        . سظٙ انٗ يعسط االداب ٔحى اظخبدانٓم  هٓم( 234) ٔانبمنق ةددْم  االدازٚت

اةيمدة  ٔأُلط االنٛت انخٙ احبتج فٙ  مفت انًعمزط ييٍ عٛيذ حهبيٛط االزليٛمث ٔيُفيت انًعيسط أمنبمزٚكيج        

اٌ ٔدْييمٌ االأييٕاب ـييٛمَت ٔحييسيٛى  مفييت انًسافييت ٔانخًدٚييداث انكٓسأميٛييت ٔخىييٕن انخدفهييّ  ٔوساؼييت انضييدز 

 .ٔاٛسِ يٍ االيٕز االظمظٛت 

 يعسط  هٛت ا داب قبم انخغعٍٛ                               يعسط  هٛت ا داب أتد انخغعٍٛ         

 

 َادي جايؼح فٍالدنفٍا: راتؼاً 

ميتييت فٛ دنلٛييم يييٍ حيى اةييمدة حنْٛييم يىتييى ظًعييًت انقيدٚى ٔحغٕٚهييّ انييٗ َييمد٘ ٚ ييدو  مفيت انتييميهٍٛ فييٙ ص    

دازٚت  عٛذ حى اظخغداد قمةيت  بٛيسة صدٚيدة نكبيمز انيصٔاز ٔ حيى اةيمدة حبهٛىٓيم         الخدزٚعٛت ٔاانٓٛهت اناةممء 

  . ٔدْمَٓم ٔحنرٛزٓم المفت انٗ حنرٛذ انُمد٘ أنرمد صدٚد يسٚظ

 

 (            قمةت  بمز انصٔاز) َمد٘ صميتت فٛ دنلٛم           (        ٓٛهت انخدزٚعٛت ٔاالدازٚتانقمةت اةممء ) َمد٘ صميتت فٛ دنلٛم 

 :انذفاع انًذًَ  -:خايسًا 

َهسًا نتدو اظخكًمل ةىمء اندفمع انًدَٙ أعبب يتٕقمث يٍ قبم انؽس ت انخٙ  مَج يكهلت أتًم انتىمء ٔأتيد  

  -:يسعهخٍٛ اٌ حى حسخٛؿ انضميتت نٓرا انتمو   حى حقعٛى انتًم ان مؾ أمندفمع انًدَٙ انٗ 

ْييٕ ايييم ٍ فييٙ انضميتييت  ًييم  ةث أتييدَؽييمء ادزاس عدٚييد نهىييٕازٖ ٔانخييٙ َليير  مٔانًختهقييت أ -:انًزحهااح االونااى

 : يىهٕب يٍ قبم اندفمع انًدَٙ  عٛذ حى اَؽمء ادزاس ْسٔب عدٚدة نهىٕازا فٙ االيم ٍ انخمنٛت
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 دزس انٓسٔب نهىٕازا يبُٗ يس ص انهومث  ًبُٗ  هٛت انغقٕا             ندزس انٓسٔب نهىٕازا  

 دازٚت           دزس انٓسٔب نهىٕازا يبُٗ انُٓدظت إلدزس انٓسٔب نهىٕازا يبُٗ انتهٕو ا

حى حكهٛف ؼس ت ـبظ ن ظخؽمزاث الةمدة حفًٛى ةىمء انيدفمع انًيدَٙ ٔانًختهيت أمَهًيت      -:انًزحهح انثاٍَح

اٌ ٚخى حضٓٛصِ ٔوسعّ قبيم َٓمٚيت ْيرا انتيمو   اييم انتًيم فٛيّ فعيٛكٌٕ فيٙ           انغسٚت ٔ االولمء ٔاالَراز  ةهٗ

 .أداٚت انتمو انقمدو

 أػًال يظالخ فً انجايؼح  -:سادسًا

ٙ حى حس ٛب ٔاَؽمء ةدد  بٛس يٍ يه ث انغًمٚت ظٕاء نهى ب لٔ نهعيٛمزاث   اييم ٍ ي خهليت فيٙ انضميتيت      في

انًهيي ث ةُييد :   ًٕاقييف نهعييٛمزاث ةهييٗ ظييبٛم انًزييمل   ةهييٗ انكهٛييمث لٔ تن ديييت انكهٛييمث انً خهلييت يٕشةيي 

يهي ث يٕاقيف     انًه ث فٕا يبُٗ اندايسة انًمنٛت  يهي ث  هٛيت انغقيٕا     انًدخم انسيٛعٙ نكهٛت انُٓدظت

 .نقمةت انضًُمشٕٚو ٙانعٛمزاث أمنًُىقت انلمـهت أٍٛ انًكخبت ٔانًهتب انسٚملٙ  يههت عًمٚت نهًدخم ان هل

 مٚت نهىهبت فٕا ظىظ اندايسة انًمنٛتيه ث عً
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 يه ث عًمٚت نهىهبت فٕا ظىظ  هٛت انُٓدظت              يه ث عًمٚت نهىهبت فٕا ظىظ  هٛت انتهٕو

 يه ث يٕاقف انبمـمث  هٛت انغقٕا

 


