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دائزح انؼالقبد انؼبيخ ٔاندٔنيخ
 -1انًقديـخ
رْعؼذ دائرشح اعؼقاربد اعؼبهرخ ّاعذّع٘رخ ثزٌي٘رز طغغِرب اعِبدارخ اعرٔ رغرْٗش
ػقابد اعغبهؼخ هغ اعوؤعغبد اعؼلو٘خ ّاعزؼل٘و٘خ ػلرٔ اعوغرزْٓ اعرْعٌٖ
ّاعذّعٖ إضباخ اعٔ اعؼقاخ اعوزو٘ضح هغ ابدح اعرشيٕ هري ع٘بعر٘٘ي ّهيكرشٗي
ّػلوبء ّهضقي٘ي ّكزعك اعؼقابد هغ ّعبئظ االػقم اعوخزليخ .
ّاذ رقذهذ اعغبهؼخ اٖ ُرزا اعوغربب ثخغرٔ ّاعرؼخ ّٗغرشٕ رٌي٘رز اعجرشاهظ
اعقصهخ ثبعزؼبّى هغ اعؼوبداد ّاعذّائش األطشٓ .
إضباخ اعٔ رعك ،ابهذ اعذائشح ثحولخ هري اعٌاربعبد رِرذل اعرٔ رؼضٗرض ررشاثظ
اعغلجخ هغ اعوغزوغ اعْعٌٖ ّطبصخ هغزورغ األػوربب ّاعْئربئا ّاعوؤعغربد
راد اعؼقاخ ثزْئ٘ا اعقْٓ اعجاشٗخ.
 -2االَجبساد
 1.2االرفبقيبد :
ابهذ اعغبهؼخ ثبعزْعغ ثزْا٘غ ػذح اريبا٘بد علزؼبّى ّهزكشاد اعزيبُن هغ ػذد
هي اعغبهؼبد ّاعوؤعغبد اعؼلو٘خ ّاعزؼل٘و٘خ ّاعوشاكض اعزذسٗج٘رخ ػلرٔ اعٌحرْ
اعزبعٖ :
* يكبدٗو٘خ اعوغزقجل – اعقبُشح
* عبهؼخ كبًغبط  KanSasاألهشٗك٘خ
* هٌظوخ األهن اعوزحذح – األعكْا
*عبهؼخ ًبثْعٖ ( اٗغبعجب )
* عبهؼخ شبسعض ( اعزشاع٘ب )
* عبهؼخ  ( Warwickثشٗغبً٘ب)
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َ 2.2شبطبد يزُٕػخ
 اعزوشد اعذائشح ّعلغٌخ اعخبهغخ ػلٔ اعزرْاعٖ ثزٌظر٘ن ٗرْم اعوغربس
اعْئ٘يٖ اٖ اعغبهؼخ ح٘ش شبسكذ اَ٘ يكضش هي ( )04هؤعغخ كجرشٓ
ابهذ طقعِب ثلقبء اعغلجخ اعخشٗغ٘ي ػلٔ عشٗق اعزؼباذ هؼِن.
 رحذٗش هٌاْساد ّكز٘جبد اعغبهؼخ اعخبصخ ثبعكل٘ربد ّاعؼوربداد ّكز٘رت
اعغبهؼخ ثبعلغز٘ي اعؼشث٘خ ّاالًكل٘ضٗخ.
 ربثؼذ دائرشح اعؼقاربد اعؼبهرخ ّاعذّع٘رخ ثزٌظر٘ن هاربسكخ اعغبهؼرخ ارٖ
هؼبسض رؼل٘و٘خ داطل ّطبسط األسدى اٖ :






دّعخ اعكْٗذ
عْسٗب
علغٌخ ػوبى
الغغ٘ي

اػذاد اعويكشح اعغٌْٗخ علغبهؼخ
اػذاد اعِذاٗب اعززكبسٗخ ّاعذسّع
رٌظ٘ن صٗبساد عوغوْػخ هي اعوذاسط عضٗبسح اعغبهؼخ
رحذٗش كزبة راشٗؼبد اعغبهؼخ
اعزقجبب اعْاْد ّاػذاد هحباظ اعوؼلْهبد

جٕائش جبيؼخ فيالدنفيب
ّاصررلذ ّّعررؼذ دائررشح اعؼقارربد اعؼبهررخ ّاعذّع٘ررخ يػوبعِررب اررٖ اعررزقجبب
اعزششح٘بد عغوْػخ عْائض ا٘قدعي٘ب ّكبًذ اعٌزبئظ ػلٔ اعٌحْ اعزبعٖ :
ال  :جبئشح جبيؼخ فيالدنفيب ألحسٍ كزبة يؤنف
أٔ ً
رى حجت انجبئشح نٓذا انؼبو ً .ظشاً عؼذم اعز٘يبء اعكزرت اعوقذهرخ عٌ٘رل
اعغبئضح عاشّط اعغبئضح اعوغلْثخ .
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ثبَي ًب  :جبئشح جبيؼخ فيالدنفيب ألحسٍ كزبة يززجى
ٔقد رى يُحٓب نهسيد صدقي حطبة ػٍ كزبثّ انًززجى ( انسيطزح
انصبيزخ )
ثبنث ًب  :جبئشح جبيؼخ فيالدنفيب ألحسٍ ثزيجيخ حبسٕة ( انفبئشٌٔ)
ّاذ رن هٌحِب عكل هي :
 اعوقذم اعذكزْس اعوٌِذط غبصٕ هقبثلخ ( عبئضح ّاحذح ) ّاعغ٘ذ يحوذ يثْ ػ٘يػٍ ثزيحيخ َ :ظبو انكبرت االنكززَٔي )(e.Clerk
راثؼ ًب  :جبئشح جبيؼخ فيالدنفيب ألحسٍ اخززاع
ّاذ رن هٌحِب علوخزشع  :اعغ٘ذ اعوبػ٘ل اثشاُ٘ن ػجذ اعحباظ
ػٍ اخززاػّ ( رصُيغ دائزح يزكبيهخ نهزحكى انُسجي أرٕيبريكيبً)

خبيس ًب  :جبئشح جبيؼخ فيالدنفيب ألحسٍ ػًم فُي
رى حجت انجبئشح نٓذا انؼبو ًظشاً عؼذم اعرز٘يبء األػوربب اعوقذهرخ عارشّط
اعغبئضح اعوغلْثخ.
كوب ًظوذ اعذائشح ثرشاهظ االحزيربالد عزغرل٘ن اعغرْائض عليربئضٗي ارٖ هْػرذُب
ّثحضْس يػذاد هي اعشعو٘٘ي ّاألكبدٗو٘٘ي ّاعزشثْٗ٘ي ّاالػقه٘٘ي.
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يزكش اإلسزشبراد انؼهًيخ
- 1يقديخ :
ربثغ يزكـش االسزشـبراد انؼهًيـخ َشـبطبرّ ٔاسـزًز فـي انزٕسـغ
في ارجبْبرّ انزئيسيخ انزبنيخ :
األٔل  :رْعغ اعوشكض اٖ ػقذ االريبا٘ربد هرغ اعوشاكرض اعوِزورخ ثبعخرذهبد
اعغبهؼ٘خ ّطبصخ طبسط اعجقد.
انثبَي :دػن ػول٘خ اعزؼل٘ن ّاعزذسٗت اعوغزوش عغلجخ اعغبهؼرخ ّاعوغزورغ
اعوحلٖ ثبعزؼبّى هغ هشاكض هزخصصخ ّهغ يػضبء ُ٘ئخ اعزذسٗظ.
انثبنث  :اعزْعغ اٖ ػقذ االريبا٘بد عزٌي٘ز هابسٗغ يثحبس ّدساعبد .
 .2اإلَجبساد :
 رن اعزْعغ ّاعزٌْع اٖ رْا٘غ هزكشاد ريبُن علزؼبّى اٖ هغبب اعرذّساد
ّاعزذسٗت اعوغزوش هغ :
 يّازك عزكٌْعْع٘ب اعوؼلْهبد هشكض اعشّاد علزذسٗت ّاعزغْٗش( يثْ ئجٖ) اعحظ اعٌِذعٖ علزكٌْعْع٘بّاذ شولذ اعذّساد اعوزخصصخ هغ ُزٍ اعوشاكض دّساد اٖ :
-

اعشعن اعٌِذعٖ ّاعوؼوبسٕ
اعزصو٘ن اعوغجؼٖ ّاعغشاا٘كٖ
ٌُذعخ اعاجكبد
اعزصو٘ن اإلػقهٖ ّاعوًْزبط اعزليضًْٖٗ صقصٖ األثؼبد
اعٌِذعخ ّركٌْعْع٘ب اعوؼلْهبد
ُ٘ئخ اإلعكبى اعوغزوؼ٘خ CHF
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ُررزا ّاررذ رخررشط هرري اعررذّساد اعغْٗلررخ ( )6يشررِش اعزررٖ ػقررذد ثوْااقررخ ّصاسح
اعزؼل٘ن اعؼبعٖ ّاعجحش اعؼلوٖ يكضش هي ( )044عبعجب ّعبعجخ .

يزكش اندراسبد انًسزقجهيخ
 -1يقديخ :
ّعغ هشكض اعذسعبد اعوغزقجل٘خ يػوبعَ هري طرقب اعزٌظر٘ن ّاعواربسكخ ارٖ
عقرربءاد ًّررذّاد ثبعزؼرربّى هررغ هؤعغرربد حكْه٘ررخ ّيكبدٗو٘ررخ هزٌْػررخ رزٌرربّب
اعذساعبد اعوغزقجل٘خ .كوب ّضغ ثشًبهغب علؼبم  0442رن رٌي٘ز  %04هٌَ.
 -2اإلَجبساد :
 1.2يسزقجم انشراػخ
ػلٔ ضْء االسريبع اعِبئل اٖ يعؼبس اعٌيظ ّهرب ٗزجرغ رعرك هري طلخلرخ عرْ
اعغباخ ّرأص٘ش رعك ػلٔ يعؼبس اعغزاء ّاعوحبص٘ل اعضساػ٘خ ّاًؼكبط رعرك ػلرٔ
اإلازصبدٗبد .ػقذ اعوشكرض ًرذّح هزخصصرخ ثؼٌرْاى " يسـزقجم انشراػـخ فـي
األردٌ " ثبعزؼبّى هغ ّصاسح اعضساػخّ .اذ شربس ارٖ اعٌرذّح ػرذد هري اعخجرشاء
ّاعوزخصص٘ي ّاعْصساء.
 2.2يسزقجم انقٕٖ انؼبيهخ
عقذ دطل اعرْعي اعؼشثرٖ ػول٘رخ اصرقػ ّرحرذٗش هٌرز ػرذح ػقرْد ّارذ كبًرذ
االًغبصاد هزؼضشح اعٔ حذ هب ّطبصخ اٖ هغبب اعؼول.
ّكبى اعزؼضش اٖ هغبب اعجغبعخ ّاضحبًّ .عرزا ررن ثبعزؼربّى هرغ ّصاسح اعؼورل ػقرذ
ًذّح هزخصصخ ثؼٌْاى " يسزقجم اانقٕٖ انؼبيهخ في انٕطٍ انؼزثي " .
ّاررذ شرربس اررٖ اعٌررذّح ػررذد هرري اعوغررؤّع٘ي ّاعغ٘بعرر٘٘ي ّاعجشعورربً٘٘ي
ّاعويكشٗي األسدً٘٘ي.
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 3.2يسزقجم انزغيزاد انًُبخيخ ٔآثبرْب انًسزقجهيخ
رن ػقذ ًذّح هزخصصخ ثبعزؼبّى هغ ّصاسح اعج٘ئخ ثؼٌْاى :
" انزغيزاد انًُبخيخ ٔآثبرْب في األردٌ "
شبس

اٖ اعٌذّح ػذد هي اعجبحض٘ي ّاعغ٘بع٘٘ي ّاعويكشٗي .

يزكش دراسبد انًيبِ ٔانجيئخ ٔانجحز انًيذ
ٗاشل اعوشكض ػلٔ اعذساعبد اعوزؼلقخ ثبعو٘بٍ ّاعج٘ئخ ّدساعبد اعجحش اعو٘ذ
ضوي هابسٗغ ّثشاهظ هازشكخ هغ اعغِبد اعوحل٘خ ّاعذّع٘خ .

