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( نغةش  CDعهٗ انثاؼس أٌ ٚأخز كراب اعرالل يٍ انًعهح إنٗ سئاعةح ظايةةح كشكةٕن يةص لةش    .1

%  02ٔانرٙ ٚعة أٌ ال ذضٚذ عةٍ انرذلٛك ، شى إؼضاس انثؽس يص كراب ٚصثد يٕافمرّ نُغثح االعرالل 

. 

 انهمةةذرضًٍ ّ ًةهٕياخ عُٔٚضٔد انًعهح ت( CDُٚمذو انثاؼس شالز َغخ ٔسلٛح يٍ انثؽس ٔلش    .0

( أنةو 55ٔصةم تمًٛةح   انثؽةسُٔٚشفةك يةص  -إٌ ٔظةذ -ٔيٕلص انةًم ٔسلةى انٓةاذو ٔامًٚٛةم  انةهًٙ

 دُٚاس عٍ ذكانٛو ذمٛٛى انثؽس .

 .ٔامَكهٛضٚحعهٗ انثاؼس ذضًٍٛ انثؽس عُٕاٌ ٔيهخص تانهغرٍٛ انةشتٛح  .3

 . ٔامَكهٛضٚح رٍٛ انةشتٛحعهٗ انثاؼس كراتّ اعًّ ٔعُٕاٌ تؽصّ تانهغ .4

 أٌ ٚكٌٕ انثؽس ضًٍ االخرصاصاخ انمإََٛح ٔانغٛاعٛح . .5

 (.(Microsoft Word Officeعهٗ انؽاعٕب ٔفك َظاو  أٌ ٚكٌٕ انثؽس يطثٕعا   .6

تخةةظ  امَكهٛضٚةةح( ٔتانهغةةح  Simplified Arabicتانُغةةثح نهثؽةةٕز تانهغةةح انةشتٛةةح ذطثةةص تخةةظ    .5

 Times New Roman .) 

( ٔذكٌٕ انًغافح يفةشدج تةٍٛ اطعةطش يةص ذةشن ْةايف تًغةافح 44أٌ ٚكٌٕ ؼعى انخظ نهثؽس لٛاط   .8

 . يٍ اطعهٗ ٔاطعفمعى( 0 ، ٔعى( يٍ انٛغاس 0يٍ انًٍٛٛ ٔ عى( 0 

 ( ، ٔيٍ انضشٔس٘ أٌ ذكٌٕ انٕٓايف ذهمائٛح  يرؽشكح( .10ؼعى انخظ فٙ انٓايف   أٌ ٚكٌٕ .9

 ( صفؽح يص انًصادس .32( صفؽح ٔال ذضٚذ عٍ  15ال ذمم صفؽاخ انثؽس عٍ   .12

 أالا ٚرضًٍ انثؽس يا ٚؤشش عهثا  عهٗ ٔؼذج انًعرًص انةشالٙ ٔذًاعكّ . .11

 ؽس ٔانرؽهٛم ٔامعُاد.أٌ ٚهرضو انثاؼس تانًٕضٕعٛح ٔانًُٓط انةهًٙ فٙ انث .10

ذخضةةص انثؽةةٕز نهرمٛةةٛى انةهًةةٙ انغةةش٘ ، إر ذُشعةةم إنةةٗ يمًٛةةٍٛ يةةٍ رٔ٘ انًكاَةةح انةهًٛةةح انًشيٕلةةح  .13

 ٔانزٍٚ ٚرغًٌٕ تانخثشج ٔاطياَح انةهًٛح .

ٚطانة انثاؼس تئظشاء كافةح انرةةذٚالخ اطعاعةٛح أٔ انطفٛفةح انًإةاس إنٛٓةا يةٍ لثةم انًمًٛةٍٛ ٔإعةادج  .14

؛ نٛرغةةُٗ نُةةا يشاظةةةح إنةةٗ ْٛ ةةح انرؽشٚةةش اطٔنٛةةاخ( يةةص 4عةةذد  (CD)انثؽةةس تصةةٛغرّ انُٓائٛةةح يةةص 

 .انرةذٚالخ 

 ٔآسائّ ٔال ٚةكظ عٛاعح انًعهح تأ٘ ؼال يٍ اطؼٕال. ٚةثش انثؽس عٍ أفكاس صاؼثّ .15

فٙ ؼال سفض انثؽس يٍ لثم انًمًٛةٍٛ ذؽةرفع انًعهةح تأٔنٛةاخ انثؽةس ٔأظةٕس انُإةش ٔال ٚةةاد إنةٗ  .16

 انثاؼس عٕٖ كراب اعرزاس تةذو لثٕل انثؽس نهُإش.

 خش.آٚرؽًم انثاؼس انًغؤٔنٛح انمإََٛح فٙ ؼانح َإش انثؽس فٙ أكصش يٍ يكاٌ  .15

 ذمٕو انًعهح تُإش تؽٕز عثك ٔأٌ َُِإشخ أٔ أَٓا يةشٔضح نهُإش فٙ يكاٌ آخش. ال  .18

 ال ٚغأل انثاؼس عٍ لثٕل َإش تؽصّ إالا تةذ يشٔس شٓشٍٚ يٍ ذاسٚخ ذغهًّٛ نهًعهح . .19
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