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لشص ػٍٝ اٌجبؽش أْ ٠أخز وزبة اعزالي ِٓ اٌّغٍخ إٌٝ سئبعخ عبِؼخ وشوٛن ِغ  .1

(CD ٌٟغشع اٌزذل١ك ، صُ إؽؼبس اٌجؾش ِغ وزبة ٠ضجذ ِٛافمزٗ ٌٕغجخ االعزالي ٚاٌز )

 %  .٠02غت أْ ال رض٠ذ ػٓ 

ٗ ّؼٍِٛبد ػ٠ٕٚضٚد اٌّغٍخ ث( ٠CDُمذَ اٌجبؽش صالس ٔغخ ٚسل١خ ِٓ اٌجؾش ٚلشص ) .0

 اٌجؾش٠ُٚشفك ِغ  -إْ ٚعذ -ِٚٛلغ اٌؼًّ ٚسلُ اٌٙبرف ٚاإل١ّ٠ً  اٌؼٍّٟ اٌٍمترزؼّٓ 

 ( أٌف د٠ٕبس ػٓ رىب١ٌف رم١١ُ اٌجؾش .122ٚطً ثم١ّخ )

 ػٍٝ اٌجبؽش رؼ١ّٓ اٌجؾش ػٕٛاْ ٍِٚخض ثبٌٍغز١ٓ اٌؼشث١خ ٚاالٔى١ٍض٠خ. .3

 . االٔى١ٍض٠خٚ ز١ٓ اٌؼشث١خػٍٝ اٌجبؽش وزبثٗ اعّٗ ٚػٕٛاْ ثؾضٗ ثبٌٍغ .4

 أْ ٠ىْٛ اٌجؾش ػّٓ االخزظبطبد اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌغ١بع١خ . .5

 (.(Microsoft Word Officeأْ ٠ىْٛ اٌجؾش ِطجٛػبً ػٍٝ اٌؾبعٛة ٚفك ٔظبَ  .6

( ٚثبٌٍغخ  Simplified Arabicثبٌٕغجخ ٌٍجؾٛس ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ رطجغ ثخؾ )  .7

 (. Times New Romanاالٔى١ٍض٠خ ثخؾ )

( ٚرىْٛ اٌّغبفخ ِفشدح ث١ٓ األعطش ِغ رشن 44أْ ٠ىْٛ ؽغُ اٌخؾ ٌٍجؾش ل١بط ) .8

 . ِٓ األػٍٝ ٚاألعفًعُ( 0)، ٚعُ( ِٓ ا١ٌغبس 0ِٓ ا١ّ١ٌٓ ٚ)عُ( 0٘بِش ثّغبفخ )

( ، ِٚٓ اٌؼشٚسٞ أْ رىْٛ اٌٙٛاِش رٍمبئ١خ 10أْ ٠ىْٛ ؽغُ اٌخؾ فٟ اٌٙبِش ) .9

 )ِزؾشوخ( .

( طفؾخ ِغ اٌّظبدس, 05( طفؾخ ٚال رض٠ذ ػٓ )15ال رمً طفؾبد اٌجؾش ػٓ ) .12

( 05د٠ٕبس ػٓ وً طفؾخ رض٠ذ ػٓ )( صالصخ اٌف ٠ٚ3222ٍزضَ اٌجبؽش ثذفغ ِجٍغ لذسٖ )

 طفؾخ

 أالا ٠زؼّٓ اٌجؾش ِب ٠ؤصش عٍجبً ػٍٝ ٚؽذح اٌّغزّغ اٌؼشالٟ ٚرّبعىٗ . .11

 أْ ٠ٍزضَ اٌجبؽش ثبٌّٛػٛػ١خ ٚإٌّٙظ اٌؼٍّٟ فٟ اٌجؾش ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاإلعٕبد. .10

رخؼغ اٌجؾٛس ٌٍزم١١ُ اٌؼٍّٟ اٌغشٞ ، إر رُشعً إٌٝ ِم١ّ١ٓ ِٓ رٚٞ اٌّىبٔخ اٌؼ١ٍّخ  .13

 اٌّشِٛلخ ٚاٌز٠ٓ ٠زغّْٛ ثبٌخجشح ٚاألِبٔخ اٌؼ١ٍّخ .

٠طبٌت اٌجبؽش ثئعشاء وبفخ اٌزؼذ٠الد األعبع١خ أٚ اٌطف١فخ اٌّشبس إ١ٌٙب ِٓ لجً  .14

إٌٝ ١٘ئخ  األ١ٌٚبد( ِغ 4ػذد) (CD)اٌّم١ّ١ٓ ٚإػبدح اٌجؾش ثظ١غزٗ إٌٙبئ١خ ِغ 

 .؛ ١ٌزغٕٝ ٌٕب ِشاعؼخ اٌزؼذ٠الد اٌزؾش٠ش

 س طبؽجٗ ٚآسائٗ ٚال ٠ؼىظ ع١بعخ اٌّغٍخ ثأٞ ؽبي ِٓ األؽٛاي.٠ؼجش اٌجؾش ػٓ أفىب .15

فٟ ؽبي سفغ اٌجؾش ِٓ لجً اٌّم١ّ١ٓ رؾزفع اٌّغٍخ ثأ١ٌٚبد اٌجؾش ٚأعٛس إٌشش ٚال  .16

 ٠ؼبد إٌٝ اٌجبؽش عٜٛ وزبة اػززاس ثؼذَ لجٛي اٌجؾش ٌٍٕشش.

 خش.آ٠زؾًّ اٌجبؽش اٌّغؤ١ٌٚخ اٌمب١ٔٛٔخ فٟ ؽبٌخ ٔشش اٌجؾش فٟ أوضش ِٓ ِىبْ  .17

 ال رمَٛ اٌّغٍخ ثٕشش ثؾٛس عجك ٚأْ ُِٔششد أٚ أٔٙب ِؼشٚػخ ٌٍٕشش فٟ ِىبْ آخش.  .18

 ال ٠غأي اٌجبؽش ػٓ لجٛي ٔشش ثؾضٗ إالا ثؼذ ِشٚس شٙش٠ٓ ِٓ ربس٠خ رغ١ٍّٗ ٌٍّغٍخ . .19
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