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 ترٌبيج اهؼيل

فٕ يجبل اهخدرٖة ّاهتحد اهؼويٕ 
 2011هشٌج 

I   اهولبءاح اهؼويٖج ّاهخدرٖتٖج  ـ :
دّر اهيؼبٖٖر اهيٌِٖج ّاهركبتٖج هالٌخّشبٔ فٕ خحلٖق  "هلبء ػويٕ حّل يّضّع  :أّاًل

: "  اهخجبٌس ّاهخّافق فٕ االداء اهيٌِٕ تًٖ االجِزث االػضبء فٕ اهيٌظيج اهؼرتٖج
 :اهولبء ـ اُداف 1 

دّٖاً اهيراكتج اهؼبيج تبهييونج اهؼرتٖج اهشؼّدٖج  :ـ اهجِبز اهيشخضٖف 2
 خيشج أٖبى: ـ يدث اهولبء  3

  09/2011/ 28إهٓ  24يً : يّػد اهولبء ـ  4
ييً هدِٖى فٕ اسِزث اهركبتج االؽظبء  اهيدكلًٖ نتراءٖشبرم فٕ اهولبء : اهيشبرنًّ فٕ اهولبء ـ 5

  .خترث فٕ يسبل يّظّػ اهولبء
ٖيذوًّ االسِزث االؽظبء فٕ  يشبرنب 35ّ 20ٖخراّش اهؾدد تًٖ  :ـ ػدد اهيشبرنًٖ فٕ اهولبء 6

ّخشخّفٕ االيبٌج .، تضٖد ٖرشص نل سِبز ذالذج يّغفًٖ، اذًٌٖ اضوًٖٖ ّّاضد اضخٖبعٕ اهيٌغيج
يً تًٖ االضخٖبعًٖٖ ّؽوِٖب اً خراؽٕ فٕ االخخٖبر اؽعبء االفظوٖج هوسِبز اهذٔ هى  اهؾبيج اهٌلص

.   ٖشخفد يً يذل ُذٍ اهفرضج يً كتل
. خشخخدى فٕ اهولبء اهوغج اهؾرتٖج :ـ هغج اهولبء 7
: ٖشخيل يٌِبر اهولبء ؽوٓ اهؾٌبضر االشبشٖج هيّظّؽَ: فصٖوٖج هيّضّع اهولبءحـ اهؼٌبصر ال 8
دّر اهيؾبٖٖر اهيٌِٖج ّاهركبتٖج هالٌخّشبٔ فٕ خضلٖق اهخسبٌس ّاهخّافق فٕ االداء اهيٌِٕ  ـ اُيٖج   

. تًٖ االسِزث االؽظبء فٕ اهيٌغيج اهؾرتٖج
ـ اُداف دّر اهيؾبٖٖر اهيٌِٖج ّاهركبتٖج هالٌخّشبٔ فٕ خضلٖق اهخسبٌس ّاهخّافق فٕ االداء اهيٌِٕ    

. ٖجتًٖ االسِزث االؽظبء فٕ اهيٌغيج اهؾرة
. ـ اهضؾّتبح اهخٕ خّاسَ خعتٖق االسِزث اهؾوٖب هوركبتج هيؾبٖٖر االٌخّشبٔ   
 ـ ؽرط خسرتج اهسِبز اهيشخظٖف ّاالسِزث االؽظبء    

.    ـ االشخٌخبسبح ّاهخّضٖبح   
خخى االشخؾبٌج تيدرة اّ اذًٌٖ يً اهسِبز اهيشخظٖف يً : ـ خصيٖى دهٖل اهيدرة ّدهٖل اهيشبرم 9

دهٖل اهيدرة ّدهٖل  ؽدادّاً يتبدرث خٌيٖج اٌخّشبٔ هوويشبرنج فٕ خضيٖى اهيبدث اهؾويٖج اهيخخرسًٖ ى
    .اهيشبرم فٕ اهولبء
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تضد ضّل ٖخؾًٖ ؽوٓ نل ّفد سِبز يشبرم اؽداد : يّضّع اهولبء تحّد حّلـ اػداد  10
اهتضد فٕ اهولبء اذٌبء خلدٖى ّٖخؾًٖ اً ٖشخخدى   .يّظّػ اهولبء ٖظيٌَ خسرتج سِبزٍ فٕ ُذا اهيسبل

.  POWER POINT ٌغبى
. هويٌغيجٖؾًٖ يدٖر اهولبء تبهخٌشٖق تًٖ رئٖس اهسِبز اهيشخظٖف ّااليًٖ اهؾبى  :ـ ادارث اهولبء 10

 :ّخضدد نيب ٖوٕ: ـ خنبهٖف اهولبء 11 
ٖخضيل اهسِبز اهيشخظٖف ٌفلبح خٌفٖذ اهولبء ّفق يبٌضح ؽوَٖ اهفلرث ـ أ ـ يً اهيبدث اهشبدشج ـ 

ّتعوة يً  اهيٌغيجث، يؼ اينبٌٖج خضيل هويٌغىكّاؽد اهولبءاح اهؾويٖج ّاهخدرٖتٖج ّاهتضد اهؾويٕ يً 
ٌفلبح تؾط اهيضبظرًٖ اذا خى اشخلدايِى يً خبرر اهسِج اهيشخظٖفج ّذهم ؽيال  ،اهيشخظٖفاهسِبز 

. ـ يً اهيبدث اهيذنّرث ةتبضنبى اهفلرث ـ 
. ايج يّفدِٖب اهَٖـ خخضيل االسِزث اهيشبرنج ٌفلبح شفر ّاق

ٌفلبح شفر ّاكبيج يرشضٕ االسِزث اهخٕ ٖؾٌِٖب اهيسوس اهخٌفٖٖذٔ هالشخفبدث يً  اهيٌغيجـ خخضيل 
. يً نل سِبزّٖنًّ ذهم تّاكؼ يشبرم ّاضد . اهيٌضج اهيبهٖج

ٖخّهٓ اهسِبز اهيشخظٖف عتؼ اّ ٌشخ اهّذبئق اهيخؾولج تبهولبء  :ـ طتغ ّخّزٖغ ّذبئق اهولبء 13
ّّٖافٕ االيبٌج اهؾبيج تٌشخ يٌِب هخّزٖؾِب ؽوٓ االسِزث اهخٕ هى . ُب ؽوٓ اهيخدرتًٖ اذٌبء اهولبءّخّزٖؼ

. ٖخشً هِب اهيشبرنج فٕ ُذا اهولبء
: ٖختؼ فٕ خلّٖى اهولبء االشوّة اهخبهٕ: ـ خلّٖى اهولبء 14
. ششٖج هويٌغيجهسٌج خٌيٖج اهلدراح اهيؤؽوٓ ضضٖفج االشخلضبء اهخٕ اؽدخِب  اهيشبرنًّـ ٖسٖة    
.  هسٌج خٌيٖج اهلدراح اهيؤششٖج هويٌغيجـ ٖسٖة اهختراء ؽوٓ ضضٖفج االشخلضبء اهخٕ اؽدخِب    
ـ ٖؾد يدٖر اهولبء ّييذل االيبٌج اهؾبيج خلرٖرا يشخرنب ٖشخؾرظبً فَٖ سيٖؼ اهسّاٌة اهيخؾولج    

ء ّاهيلخرضبح اهخٕ اينً ّاهخترا شبرنًٖتخٌفٖذ اهولبء ّنذهم ٌخبئز خضوٖل ضضبئف اشخلضبء اهى
.  اشخخالضِب يً االسبتبح ؽوٓ ُذٍ اهضضبئف

خيٌص االيبٌج اهؾبيج ّ "ضظّر هلبء ؽويٕ" ث فٕ ٌِبٖج اهولبء شِبد نل يشبرمٖؾعٓ  :ـ اهشِبداح 15
. اؽداد ّاٌسبش اهولبء فٕيً شبُى يشبُج فؾبهج  نلشِبداح خلدٖر اهٓ 

: االخذ فٕ االؽختبر اهؾٌبضر اهخبهٖج يٕضظّر هلبء ؽل" ّٖسة ؽٌد اؽعبء شِبدث     
. نبيل سوشبح اهولبء اهيشبرمـ  ضظّر       
. ـ يشبُيخَ فٕ اهيٌبكشبح اهخٕ دارح اذٌبء اهولبء      
ـ يدْ سّدث اهؾرط اهذٔ كديَ يؼ ّفد سِبزٍ ضّل خسرتج ُذا اهسِبز فٕ اضدْ اهيسبالح       

.   اهيخؾولج تيّظّػ اهولبء
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:  "يراجؼج اهخٌّع اهتّٖهّجٕ"هلبء خدرٖتٕ حّل يّضّع  :ذبًٌٖب
 :ـ اُداف اهولبء 1 

انشبة اهيخدرتًٖ يِبراح ّيؾبرف ؽً يراسؾج اهخٌّػ اهتّٖهّسٕ  ّؽوٓ ِٖدف اهولبء إهٓ 
يٌِسٖج ُذٍ اهيراسؾج ّفلب هودهٖل االشخرشبدٔ اهضبدر ؽً يٌغيج اٌخّشبٔ ّافظل اهييبرشبح 

، تبالظبفج اهٓ االعالػ ؽوٓ ُى االشخئٌبس تِب ؽٌد خٌفٖذُى هيِيبح ييبذوجاهدّهٖج، تضٖد ٖنًّ تيلدّر
. خسرتج اهسِبز اهيشخظٖف ّخسبرة االسِزث االؽظبء

 .اهيسوس االؽوٓ هوضشبتبح تبهييونج اهيغرتٖج :ـ اهجِبز اهيشخضٖف 2
 .خضدد تبهخٌشٖق يؼ االيبٌج اهؾبيج: ـ يدث اهولبء  3
 ٖق يؼ االيبٌج اهؾبيجٖضدد تبهخٌس: يّػد اهولبء:  4
ٖشبرم فٕ اهولبء يّغفًّ فًٌّٖ ييً ُى فٕ درسج يراكة اّ يدكق : اهيشبرنًّ فٕ اهولبء:  5

ّخخّفر هدِٖى خترث ؽيوٖج فٕ يسبل اهركبتج اهيبهٖج ال خلل ؽً شٌخًٖ تبهٌشتج هضيوج اهشِبداح اهسبيؾٖج 
، فال خلل ؽً خيس شٌّاح  ّشعجيح ايب تبهٌشتج هيً ٖضيوًّ يؤُالح. ّال خزٖد ؽً ؽشر شٌّاح 

ّاال  ّٖخؾًٖ اً خخّفر هدْ اهيخدرة خترث فٕ يسبل يّظّػ اهولبء. ّال خزٖد ؽً خيشج ؽشر شٌج 
. ٖفّق شٌَ ؽً اهخيشج ّارتؾًٖ شٌج

يخدرتب ٖيذوًّ االسِزث االؽظبء فٕ  35ّ 20ٖخراّش اهؾدد تًٖ : ـ ػدد اهيشبرنًٖ فٕ اهولبء 6
ّخشخّفٕ االيبٌج .ُبز ذالذج يّغفًٖ، اذًٌٖ اضوًٖٖ ّّاضد اضخٖبعٕ، تضٖد ٖرشص نل ر اهيٌغيج

اهؾبيج اهٌلص يً تًٖ االضخٖبعًٖٖ ّؽوِٖب اً خراؽٕ فٕ االخخٖبر اؽعبء االفظوٖج هوسِبز اهذٔ هى 
.   ٖشخفد يً يذل ُذٍ اهفرضج يً كتل

. خشخخدى فٕ اهولبء اهوغج اهؾرتٖج :ـ هغج اهولبء 7
ٖشخيل يٌِبر اهولبء ؽوٓ اهؾٌبضر االشبشٖج هيّظّؽَ يؼ : يّضّع اهولبءـ اهؼٌبصر اهخفصٖوٖج ل 8

: ّٖشخيل يٌِبر اهولبء ؽوٓ اهؾٌبضر اهخبهٖج. خغوٖة اهسبٌة اهؾيوٕ ّاهخعتٖلٕ ؽوٓ اهسبٌة اهٌغرٔ 
. ـ اهخؾرٖف تيفِّى اهخٌّػ اهتّٖهّسٕ ّيخخوف يسبالخَ 
. ّاهيخبعر ّاهخِدٖداح اهخٕ ّٖاسِِب ـ اُيٖج اهخٌّػ اهتّٖهّسٕ يراسؾج اهخٌّػ اهتّٖهّسٕ 
. ـ يٌِسٖج يراسؾج اهخٌّػ اهتّٖهّسٕ 
. ـ اهيشبنل ّاهضؾّتبح اهخٕ خّاسَ االسِزث فٕ خعتٖق يراسؾج اهخٌّػ اهتّٖهّسٕ 
. يً ّاكؼ اهسِبز اهيشخظٖف ّاالسِزث اهيشبرنج ضبالح ؽيوٖج ّخعتٖلٖجؽرط ـ  

. ظّػ اهولبءـ خيبرًٖ ؽيوٖج ضّل تؾط اهسّاٌة اهخبضج تيّ
. اٖج ؽٌبضر اخرْ ٖرْ اهسِبز اهيشخظٖف اظبفخِبـ  
ٖخؾًٖ ؽوٓ نل ّفد سِبز يشبرم اؽداد ّخلدٖى ضبهج : ـ اػداد حبالح ػيوٖج حّل يّضّع اهولبء 9

اً ٖشخخدى اذٌبء  ر ّٖخؾًٖ.  ؽيوٖج خخظيً خسرتج سِبزٍ فٕ اضدْ اهيسبالح اهيخؾولج تيّظّػ اهولبء
ّٖؾختر اؽداد اهضبهج اهؾيوٖج ااهيذنّرث اضدْ شرّع .  POWER POINTى االؽداد ّاهخلدٖى ٌغب
. اهيشبرنج فٕ اهولبء

. هويٌغيجٖؾًٖ يدٖر اهولبء تبهخٌشٖق تًٖ رئٖس اهسِبز اهيشخظٖف ّااليًٖ اهؾبى  :ـ ادارث اهولبء 10
 :ّخضدد نيب ٖوٕ: ـ خنبهٖف اهولبء 11 
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ّفق يبٌضح ؽوَٖ اهفلرث ـ أ ـ يً اهيبدث اهشبدشج ـ ٖخضيل اهسِبز اهيشخظٖف ٌفلبح خٌفٖذ اهولبء 
يً كّاؽد اهولبءاح اهؾويٖج ّاهخدرٖتٖج ّاهتضد اهؾويٕ هويٌغيج، يؼ اينبٌٖج خضيل اهيٌغيج ّتعوة يً 

اهسِبز اهيشخظٖف، ٌفلبح تؾط اهيضبظرًٖ اذا خى اشخلدايِى يً خبرر اهسِج اهيشخظٖفج ّذهم ؽيال 
. اهيذنّرث تبضنبى اهفلرث ـ ة ـ يً اهيبدث

. ـ خخضيل االسِزث اهيشبرنج ٌفلبح شفر ّاكبيج يّفدِٖب اهَٖ
ـ خخضيل اهيٌغيج ٌفلبح شفر ّاكبيج يرشضٕ االسِزث اهخٕ ٖؾٌِٖب اهيسوس اهخٌفٖٖذٔ هالشخفبدث يً 

. ّٖنًّ ذهم تّاكؼ يشبرم ّاضد يً نل سِبز. اهيٌضج اهيبهٖج
هيشخظٖف اهٓ اهيدرتًٖ اهيخخضضًٖ اهوذًٖ ٖؾِد اهسِبز ا :ـ دهٖل اهيدرة ّدهٖل اهيشبرم 12

.  اؽداد دهٖل اهيدرة ّدهٖل اهيشبرمفٕ اهولبء،  ٖؾٌِٖيب
ٖخّهٓ اهسِبز اهيشخظٖف عتؼ اّ ٌشخ اهّذبئق اهيخؾولج تبهولبء  :ـ طتغ ّخّزٖغ ّذبئق اهولبء 13

.  ّخّزٖؾِب ؽوٓ اهيخدرتًٖ اذٌبء اهولبء
: االشوّة اهخبهٕ ٖختؼ فٕ خلّٖى اهولبء: ـ خلّٖى اهولبء 14
. هسٌج خٌيٖج اهلدراح اهيؤششٖجـ ٖسٖة اهيخدرتًّ ؽوٓ ضضٖفج االشخلضبء اهخٕ اؽدخِب    
. هسٌج خٌيٖج اهلدراح اهيؤششٖجـ ٖسٖة اهختراء ؽوٓ ضضٖفج االشخلضبء اهخٕ اؽدخِب    
ٌة اهيخؾولج ـ ٖؾد يدٖر اهولبء ّييذل االيبٌج اهؾبيج خلرٖرا يشخرنب ٖشخؾرظبً فَٖ سيٖؼ اهسّا   

تخٌفٖذ اهولبء ّنذهم ٌخبئز خضوٖل ضضبئف اشخلضبء اهيخدرتًٖ ّاهختراء ّاهيلخرضبح اهخٕ اينً 
.  اشخخالضِب يً االسبتبح ؽوٓ ُذٍ اهضضبئف

نيب خيٌص االيبٌج " . اسخٖبز دّرث خدرٖتٖج"ٖؾعٓ اهيخدرتًّ فٕ ٌِبٖج اهولبء شِبداح  :اهشِبداحـ  15
. ْ رئٖس اهسِبز اهيشخظٖف ّاهٓ يدٖر اهولبء ّاهٓ اهختراء اهيدرتًٖال" شِبداح خلدٖر"اهؾبيج 

: ّٖسة ؽٌد اؽعبء شِبدث اسخٖبز اهدّرث اهخدرٖتٖج االخذ فٕ االؽختبر اهؾٌبضر اهخبهٖج    
. ـ  ضظّر اهيخدرة نبيل سوشبح اهولبء      
. ـ يشبُيخَ  فٕ اهيٌبكشبح ّاهخيبرًٖ اهؾيوٖج اهخٕ خظيٌِب اهولبء      
ـ يدْ سّدث اهؾرط اهذٔ كديَ يؼ ّفد سِبزٍ ضّل خسرتج ُذا اهسِبز فٕ اضدْ اهيسبالح       

.   اهيخؾولج تيّظّػ اهولبء
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:  " ركبتج االداء ػوٓ اهيشبرٖغ االشخذيبرٖج "هلبء خدرٖتٕ حّل يّضّع  :ذبهذًب
 :ـ اُداف اهولبء 1

اهؾويٖج ّاهؾيوٖج يً خالل خؾرٖفِى تبُيٖج ركبتج خٌيٖج يِبراح اهيخدرتًٖ ِٖدف ُذا اهولبء إهٓ 
االداء ؽوٓ اهيشبرٖؼ االشخذيبرٖج ّدّر االسِزث اهؾوٖب هوركبتج فٕ اهلٖبى تبهركبتج فٕ ذهم اهيسبل 

ّنٖفٖج خضلٖق ذهم تنفبءث ّفؾبهٖج ّاهخؾرف ؽوٓ خسرتج اهسِبز اهيشخظٖف ّخسبرة االسِزث 
. اهيشبرنج فٕ اهولبء

دّٖاً اهيحبشتج تدّهج اهنّٖح  :ضٖفـ اهجِبز اهيشح 2
 ٖبىخيشج أ: ـ يدث اهولبء  3

 2011يبّٖ  12اهٓ  8يً : يّػد اهولبء:  4
ٖشبرم فٕ اهولبء يّغفًّ فًٌّٖ ييً ُى فٕ درسج يراكة اّ يدكق : اهيشبرنًّ فٕ اهولبء:  5

يوج اهشِبداح اهسبيؾٖج ّخخّفر هدِٖى خترث ؽيوٖج فٕ يسبل اهركبتج اهيبهٖج ال خلل ؽً شٌخًٖ تبهٌشتج هص
، فال خلل ؽً خيس شٌّاح  يخّشعج ايب تبهٌشتج هيً ٖضيوًّ يؤُالح. ّال خزٖد ؽً ؽشر شٌّاح 

ٍ ّاال ٖخسبّز شً ّٖخؾًٖ اً خخّفر هدِٖى خترث ضّل يّظّػ اهولبء. ّال خزٖد ؽً خيشج ؽشر شٌج 
. اهخيشج ّارتؾًٖ شٌج

يخدرتب ٖيذوًّ االسِزث االؽظبء فٕ  35ّ 20ًٖ ٖخراّش اهؾدد ة: ـ ػدد اهيشبرنًٖ فٕ اهولبء 6
ّخشخّفٕ االيبٌج .اهيسيّؽج ، تضٖد ٖرشص نل سِبز ذالذج يّغفًٖ، اذًٌٖ اضوًٖٖ ّّاضد اضخٖبعٕ

اهؾبيج اهٌلص يً تًٖ االضخٖبعًٖٖ ّؽوِٖب اً خراؽٕ فٕ االخخٖبر اؽعبء االفظوٖج هوسِبز اهذٔ هى 
.   ٖشخفد يً يذل ُذٍ اهفرضج يً كتل

. خشخخدى فٕ اهولبء اهوغج اهؾرتٖج :هغج اهولبء ـ 7
ٖشخيل يٌِبر اهولبء ؽوٓ اهؾٌبضر االشبشٖج هيّظّؽَ يؼ : ـ اهؼٌبصر اهخفصٖوٖج هيّضّع اهولبء 8

: ّٖشخيل يٌِبر اهولبء ؽوٓ اهؾٌبضر اهخبهٖج. خغوٖة اهسبٌة اهؾيوٕ ّاهخعتٖلٕ ؽوٓ اهسبٌة اهٌغرٔ 
. ـ يفِّى ركبتج االداء ّاتؾبدُب  
. ـ اُيٖج ركبتج االداء ّادّاخِب اهركبتٖج  
. ـ اُيٖج اهيشبرٖؼ االشخذيبرٖج فٕ ؽيوٖج اهخٌيٖج اهيشخدايج  
. ـ االشبهٖة ّاالدّاح اهركبتٖج اهيشخخديج فٕ اهركبتج ؽوٓ اهيشبرٖؼ االشخذيبرٖج  
. ٖجـ اهضؾّتبح اهخٕ خّاسَ االسِزث فٕ خعتٖق ركبتج االداء ؽوٓ اهيشبرٖؼ االشخذيبر  
. يً ّاكؼ اهسِبز اهيشخظٖف ّاالسِزث اهيشبرنج فٕ اهولبء ؽيوٖج ّخعتٖلٖجؽرط خسبرة  ـ  
ـ خيبرًٖ ؽيوٖج هخؾدٖى اهسّاٌة اهٌغرٖج    
. ـ اٖج ؽٌبضر اخرْ ٖرْ اهسِبز اهيشخظٖف اظبفخِب  
ضبهج ٖخؾًٖ ؽوٓ نل ّفد سِبز يشبرم اؽداد ّخلدٖى : ـ اػداد حبالح ػيوٖج حّل يّضّع اهولبء 9

ّٖخؾًٖ اً ٖشخخدى اذٌبء .  ؽيوٖج خخظيً خسرتج سِبزٍ فٕ اضدْ اهيسبالح اهيخؾولج تيّظّػ اهولبء
ّٖؾختر اؽداد اهضبهج اهؾيوٖج ااهيذنّرث اضدْ شرّع .  POWER POINTاالؽداد ّاهخلدٖى ٌغبى 

. اهيشبرنج فٕ اهولبء
هويٌغيج از اهيشخظٖف ّااليًٖ اهؾبى ٖؾًٖ يدٖر اهولبء تبهخٌشٖق تًٖ رئٖس اهسَ :ـ ادارث اهولبء 10
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 :ّخضدد نيب ٖوٕ: ـ خنبهٖف اهولبء 11 
ـ ٖخضيل اهسِبز اهيشخظٖف ٌفلبح خٌفٖذ اهولبء ّفق يبٌضح ؽوَٖ اهفلرث ـ أ ـ يً اهيبدث اهشبدشج 
يً كّاؽد اهولبءاح اهؾويٖج ّاهخدرٖتٖج ّاهتضد اهؾويٕ هويٌغيج، يؼ اينبٌٖج خضيل اهيٌغيج ّتعوة يً 

از اهيشخظٖف، ٌفلبح تؾط اهيضبظرًٖ اذا خى اشخلدايِى يً خبرر اهسِج اهيشخظٖفج ّذهم ؽيال اهسَ
. تبضنبى اهفلرث ـ ة ـ يً اهيبدث اهيذنّرث

. ـ خخضيل االسِزث اهيشبرنج ٌفلبح شفر ّاكبيج يّفدِٖب اهَٖ
هالشخفبدث يً ـ خخضيل اهيٌغيج ٌفلبح شفر ّاكبيج يرشضٕ االسِزث اهخٕ ٖؾٌِٖب اهيسوس اهخٌفٖٖذٔ 

. ّٖنًّ ذهم تّاكؼ يشبرم ّاضد يً نل سِبز. اهيٌضج اهيبهٖج
اّ اهيدرتًٖ اهيخخضضًٖ / ٖؾِد اهسِبز اهيشخظٖف اهٓ اهيدرة  :ـ دهٖل اهيدرة ّدهٖل اهيشبرم 12

ّّٖافٕ اهسِبز االيبٌج اهؾبيج تٌشخج يٌِيب . اهوذًٖ ٖؾٌِٖيبفٕ اهولبء،  اؽداد دهٖل اهيدرة ّدهٖل اهيشبرم
. كتل يّؽد اهولبء تّكح نبف تبالظبفج اهٓ يّافبخِب تسيٖؼ اهتٖبٌبح اهخبضج تبٌؾلبد ُذا اهولبء

ٖخّهٓ اهسِبز اهيشخظٖف عتؼ اّ ٌشخ اهّذبئق اهيخؾولج تبهولبء  :ـ طتغ ّخّزٖغ ّذبئق اهولبء 13
هٓ االسِزث اهخٕ هى ّّٖافٕ االيبٌج اهؾبيج تٌشخ يٌِب هخّزٖؾِب ػ. ّخّزٖؾِب ؽوٓ اهيخدرتًٖ اذٌبء اهولبء

. ٖخشً هِب اهيشبرنج فٕ ُذا اهولبء
: ٖختؼ فٕ خلّٖى اهولبء االشوّة اهخبهٕ: ـ خلّٖى اهولبء 14
. هسٌج خٌيٖج اهلدراح اهيؤششٖجـ ٖسٖة اهيخدرتًّ ؽوٓ ضضٖفج االشخلضبء اهخٕ اؽدخِب    
. ح اهيؤششٖجهسٌج خٌيٖج اهلدراـ ٖسٖة اهختراء ؽوٓ ضضٖفج االشخلضبء اهخٕ اؽدخِب    
ـ ٖؾد يدٖر اهولبء ّييذل االيبٌج اهؾبيج خلرٖرا يشخرنب ٖشخؾرظبً فَٖ سيٖؼ اهسّاٌة اهيخؾولج    

تخٌفٖذ اهولبء ّنذهم ٌخبئز خضوٖل ضضبئف اشخلضبء اهيخدرتًٖ ّاهختراء ّاهيلخرضبح اهخٕ اينً 
.  اشخخالضِب يً االسبتبح ؽوٓ ُذٍ اهضضبئف

نيب خيٌص االيبٌج " . اسخٖبز دّرث خدرٖتٖج"ًّ فٕ ٌِبٖج اهولبء شِبداح ٖؾعٓ اهيخدرة :ـ اهشِبداح 15
. اهٓ رئٖس اهسِبز اهيشخظٖف ّاهٓ يدٖر اهولبء ّاهٓ اهختراء اهيدرتًٖ" شِبداح خلدٖر"اهؾبيج 

: ّٖسة ؽٌد اؽعبء شِبدث اسخٖبز اهدّرث اهخدرٖتٖج االخذ فٕ االؽختبر اهؾٌبضر اهخبهٖج    
. درة نبيل سوشبح اهولبءـ  ضظّر اهيح      
. ـ يشبُيخَ  فٕ اهيٌبكشبح ّاهخيبرًٖ اهؾيوٖج اهخٕ خظيٌِب اهولبء      
ـ يدْ سّدث اهؾرط اهذٔ كديَ يؼ ّفد سِبزٍ ضّل خسرتج ُذا اهسِبز فٕ اضدْ اهيسبالح       

.     اهيخؾولج تيّظّػ اهولبء
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" : ٌٖبح االحصبئٖج فٕ اهركبتج اشخخداى اهغ "هلبء خدرٖتٕ حّل يّضّع :  راتؼًب
 :ـ اُداف اهولبء 1

اشخخداى ّخخٖبر ّانشبة اهيشبرنًٖ اهيؾرفج اهؾويٖج ّاهخعتٖلٖج ضّل عرق ِٖدف اهولبء إهٓ 
.  اهؾٌٖبح االضضبئٖج فٕ اهركبتج ّاهّشبئل ّاالشبهٖة اهالزيج هخضلٖق ذهم

 .إهِٖب أؽالٍضبالح ؽيوٖج ّخعتٖلٖج هخرشٖخ اهيفبُٖى اهركبتٖج اهيشبر   -

اهجِبز اهيرنزٔ هويحبشتبح تجيِّرٖج يصر اهؼرتٖج  :ـ اهجِبز اهيشخضٖف 2
 خيشج اٖبى :ـ يدث اهولبء  3

 16/6/2011اهٓ  12يً  :يّػد اهولبء:  4
ٖشبرم فٕ اهولبء يّغفًّ فًٌّٖ ييً ُى فٕ درسج يراكة اّ يدكق : اهيشبرنًّ فٕ اهولبء:  5

ال اهركبتج اهيبهٖج ال خلل ؽً شٌخًٖ تبهٌشتج هضيوج اهشِبداح اهسبيؾٖج ّخخّفر هدِٖى خترث ؽيوٖج فٕ يز
، فال خلل ؽً خيس شٌّاح  يخّشعج ايب تبهٌشتج هيً ٖضيوًّ يؤُالح. ّال خزٖد ؽً ؽشر شٌّاح 

 ٍّٖخؾًٖ اً خخّفر هدِٖى خترث ضّل يّظّػ اهولبء ّاال ٖخسبّز شً. ّال خزٖد ؽً خيشج ؽشر شٌج 
. اهخيشج ّارتؾًٖ شٌج

يخدرتب ٖيذوًّ االسِزث االؽظبء فٕ  35ّ 20ٖخراّش اهؾدد تًٖ : ـ ػدد اهيشبرنًٖ فٕ اهولبء 6
ّخشخّفٕ االيبٌج .اهيسيّؽج ، تضٖد ٖرشص نل سِبز ذالذج يّغفًٖ، اذًٌٖ اضوًٖٖ ّّاضد اضخٖبعٕ

اهؾبيج اهٌلص يً تًٖ االضخٖبعًٖٖ ّؽوِٖب اً خراؽٕ فٕ االخخٖبر اؽعبء االفظوٖج هوسِبز اهذٔ هى 
.   ضج يً كتلٖشخفد يً يذل ُذٍ اهفر

. خشخخدى فٕ اهولبء اهوغج اهؾرتٖج :ـ هغج اهولبء 7
: ٖشخيل يٌِبر اهولبء ؽوٓ اهؾٌبضر االشبشٖج اهخبهٖج: ـ اهؼٌبصر اهخفصٖوٖج هيّضّع اهولبء 8
. يفِّى ّيخبعر اهيراسؾج تبهؾٌٖجـ   
. خضٌٖف ؽٌٖبح اهيراسؾج تضشة اهِدف يٌِب ّاهغرط يً اشخخدايِبـ   
ئل اخخٖبر اهؾٌٖبح ـ عرق ّّشب  
ـ اشبهٖة اؽداد ؽٌٖبح اهيراسؾج   
ـ يٌِز اشخخداى اهؾٌٖبح االضضبئٖج فٕ اخختبراح اهركبتج   
. ـ اهضؾّتبح اهخٕ خّاسَ اهلبئيًٖ تبهركبتج يً خالل اشخخدايِى الشوّة اهؾٌٖبح االضضبئٖج  
االؽظبء ـ ؽرط ضبالح ؽيوٖج يً ّاكؼ خسرتج اهسِبز اهيشخظٖف ّخسبرة االسِزث   
       ـ خيبرًٖ ؽيوٖج هخؾدٖى اهسّاٌة اهٌغرٖج  
. ـ اٖج ؽٌبضر اخرْ ٖرْ اهسِبز اهيشخظٖف اظبفخِب 
ٖخؾًٖ ؽوٓ نل ّفد سِبز يشبرم اؽداد تضد ضّل يّظّػ : يّضّع اهولبء تحّد حّلـ اػداد  9

د فٕ اهولبء ٌغبى ّٖخؾًٖ اً ٖشخخدى اذٌبء خلدٖى اهتص.  اهولبء ٖظيٌَ خسرتج سِبزٍ فٕ ُذا اهيسبل
POWER POINT  .

. ٖؾًٖ يدٖر اهولبء تبهخٌشٖق تًٖ رئٖس اهسِبز اهيشخظٖف ّااليًٖ اهؾبى هويسيّؽج :ـ ادارث اهولبء 10
 :ّخضدد نيب ٖوٕ: ـ خنبهٖف اهولبء 11 
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ـ ٖخضيل اهسِبز اهيشخظٖف ٌفلبح خٌفٖذ اهولبء ّفق يبٌضح ؽوَٖ اهفلرث ـ أ ـ يً اهيبدث اهشبدشج 
ؽد اهولبءاح اهؾويٖج ّاهخدرٖتٖج ّاهتضد اهؾويٕ هويٌغيج، يؼ اينبٌٖج خضيل اهيٌغيج ّتعوة يً يً كّا

اهسِبز اهيشخظٖف، ٌفلبح تؾط اهيضبظرًٖ اذا خى اشخلدايِى يً خبرر اهسِج اهيشخظٖفج ّذهم ؽيال 
. تبضنبى اهفلرث ـ ة ـ يً اهيبدث اهيذنّرث

. يّفدِٖب اهَٖ ـ خخضيل االسِزث اهيشبرنج ٌفلبح شفر ّاكبيج
ـ خخضيل اهيٌغيج ٌفلبح شفر ّاكبيج يرشضٕ االسِزث اهخٕ ٖؾٌِٖب اهيسوس اهخٌفٖٖذٔ هالشخفبدث يً 

. ّٖنًّ ذهم تّاكؼ يشبرم ّاضد يً نل سِبز. اهيٌضج اهيبهٖج
اّ اهيدرتًٖ اهيخخضضًٖ / ٖؾِد اهسِبز اهيشخظٖف اهٓ اهيدرة  :ـ دهٖل اهيدرة ّدهٖل اهيشبرم 12

.  أ ّاهوذًٖ ٖؾٌِٖيب فٕ اهولبء، اؽداد دهٖل اهيدرة ّدهٖل اهيشبرم. دٔ. يً أٔ اهيخخرسًٖ
ٖخّهٓ اهسِبز اهيشخظٖف عتؼ اّ ٌشخ اهّذبئق اهيخؾولج تبهولبء  :ـ طتغ ّخّزٖغ ّذبئق اهولبء 13

خٕ هى ّّٖافٕ االيبٌج اهؾبيج تٌشخ يٌِب هخّزٖؾِب ؽوٓ االسِزث ال. ّخّزٖؾِب ؽوٓ اهيخدرتًٖ اذٌبء اهولبء
. ٖخشً هِب اهيشبرنج فٕ ُذا اهولبء

: ٖختؼ فٕ خلّٖى اهولبء االشوّة اهخبهٕ: ـ خلّٖى اهولبء 14
. هسٌج خٌيٖج اهلدراح اهيؤششٖجـ ٖسٖة اهيشبرنًّ ؽوٓ ضضٖفج االشخلضبء اهخٕ اؽدخِب    
. هسٌج خٌيٖج اهلدراح اهيؤششٖجـ ٖسٖة اهختراء ؽوٓ ضضٖفج االشخلضبء اهخٕ اؽدخِب    
ـ ٖؾد يدٖر اهولبء ّييذل االيبٌج اهؾبيج خلرٖرا يشخرنب ٖشخؾرظبً فَٖ سيٖؼ اهسّاٌة اهيخؾولج    

تخٌفٖذ اهولبء ّنذهم ٌخبئز خضوٖل ضضبئف اشخلضبء اهيشبرنًٖ ّاهختراء ّاهيلخرضبح اهخٕ اينً 
.  اشخخالضِب يً االسبتبح ؽوٓ ُذٍ اهضضبئف

ّخيٌص االيبٌج اهؾبيج " اسخٖبز دّرث " هلبء شِبدث ٖؾعٓ نل يشبرم فٕ ٌِبٖج ال :ـ اهشِبداح 15
. شِبداح خلدٖر اهٓ نويً شبُى يشبُج فؾبهج فة اؽداد ّاٌسبش اهولبء

: االخذ فٕ االؽختبر اهؾٌبضر اهخبهٖج اهشِبدثضظّر " ّٖسة ؽٌد اؽعبء شِبدث     
. ـ  ضظّر اهيشبرم نبيل سوشبح اهولبء      
. اهخٕ دارح اذٌبء اهولبءـ يشبُيخَ فٕ اهيٌبكشبح       
ـ يدْ سّدث اهؾرط اهذٔ كديَ يؼ ّفد سِبزٍ ضّل خسرتج ُذا اهسِبز فٕ اضدْ اهيسبالح       

.   اهيخؾولج تيّظّػ اهولبء
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" :  COBITخلٌٖج اهركبتج ػوٓ اهيؼوّيبح  "هلبء خدرٖتٕ حّل يّضّع  : خبيشًب
 :ـ اُداف اهولبء 1

 اهيشبرنًٖ ؽوٓ يفِّى ّعرق ّاشبهٖة خلٌٖج اهركبتج ؽوٓ اهيؾوّيبح ِٖدف اهولبء اهٓ اعالػ

 ( COBIT  ) ّاُيٖخِب .
 دّٖاً اهيحبشتج تبهييونج األردٌٖج اهِبشيٖج :ـ اهجِبز اهيشخضٖف 2
 خيشج أٖبى: ـ يدث اهولبء  3

 06/2011/ 22إهٓ  18 :يّػد اهولبء:  4
فًّ فًٌّٖ ييً ُى فٕ درسج يراكة اّ يدكق ٖشبرم فٕ اهولبء يّغ: : اهيشبرنًّ فٕ اهولبء:  5

ّخخّفر هدِٖى خترث ؽيوٖج فٕ يسبل اهركبتج اهيبهٖج ال خلل ؽً شٌخًٖ تبهٌشتج هضيوج اهشِبداح اهسبيؾٖج 
، فال خلل ؽً خيس شٌّاح  يخّشعج ايب تبهٌشتج هيً ٖضيوًّ يؤُالح. ّال خزٖد ؽً ؽشر شٌّاح 

 ٍخخّفر هدِٖى خترث ضّل يّظّػ اهولبء ّاال ٖخسبّز شًّٖخؾًٖ اً . ّال خزٖد ؽً خيشج ؽشر شٌج 
. اهخيشج ّارتؾًٖ شٌج

يخدرتب ٖيذوًّ االسِزث االؽظبء فٕ  35ّ 20ٖخراّش اهؾدد تًٖ : ـ ػدد اهيشبرنًٖ فٕ اهولبء 6
ّخشخّفٕ االيبٌج .اهيسيّؽج ، تضٖد ٖرشص نل سِبز ذالذج يّغفًٖ، اذًٌٖ اضوًٖٖ ّّاضد اضخٖبعٕ

ً تًٖ االضخٖبعًٖٖ ّؽوِٖب اً خراؽٕ فٕ االخخٖبر اؽعبء االفظوٖج هوسِبز اهذٔ هى اهؾبيج اهٌلص ى
.   ٖشخفد يً يذل ُذٍ اهفرضج يً كتل

. خشخخدى فٕ اهولبء اهوغج اهؾرتٖج :ـ هغج اهولبء 7
: ٖشخيل يٌِبر اهولبء ؽوٓ اهؾٌبضر االشبشٖج اهخبهٖج: ـ اهؼٌبصر اهخفصٖوٖج هيّضّع اهولبء 8
. ( C0BIT )ث اهركبتج ؽوٓ خلٌٖج اهيؾوّيبح ُيٕيفِّى ّاـ   
. ( C0BIT) ى خلٌٖج اهركبتج ؽوٓ اهيؾوّيبح يِبـ   
. ( C0BIT )ل خلٌٖج اهركبتج ؽوٓ اهيؾوّيبح ـ اشبهٖة ّيراش  
. ـ خسرتج اهسِبز اهيشخظٖف ّخسبرة االسِزث االؽظبء  
اهسّاٌة اهٌغرٖج       ٖى ػهخد ـ خيبرًٖ ؽيوٖج  
. ر اخرْ ٖرْ اهسِبز اهيشخظٖف اظبفخِبـ اٖج ؽٌبص 
ٖخؾًٖ ؽوٓ نل ّفد سِبز يشبرم اؽداد تضد ضّل يّظّػ : يّضّع اهولبء تحّد حّلـ اػداد  9

ّٖخؾًٖ اً ٖشخخدى اذٌبء خلدٖى اهتضد فٕ اهولبء ٌغبى .  اهولبء ٖظيٌَ خسرتج سِبزٍ فٕ ُذا اهيسبل
POWER POINT  .

. هويٌغيجء تبهخٌشٖق تًٖ رئٖس اهسِبز اهيشخظٖف ّااليًٖ اهؾبى ٖؾًٖ يدٖر اهولب :ـ ادارث اهولبء 10
 :ّخضدد نيب ٖوٕ: ـ خنبهٖف اهولبء 11 

ـ ٖخضيل اهسِبز اهيشخظٖف ٌفلبح خٌفٖذ اهولبء ّفق يبٌضح ؽوَٖ اهفلرث ـ أ ـ يً اهيبدث اهشبدشج 
ضيل اهيٌغيج ّتعوة يً يً كّاؽد اهولبءاح اهؾويٖج ّاهخدرٖتٖج ّاهتضد اهؾويٕ هويٌغيج، يؼ اينبٌٖج ح

اهسِبز اهيشخظٖف، ٌفلبح تؾط اهيضبظرًٖ اذا خى اشخلدايِى يً خبرر اهسِج اهيشخظٖفج ّذهم ؽيال 
. تبضنبى اهفلرث ـ ة ـ يً اهيبدث اهيذنّرث
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. ـ خخضيل االسِزث اهيشبرنج ٌفلبح شفر ّاكبيج يّفدِٖب اهَٖ
ٖؾٌِٖب اهيسوس اهخٌفٖٖذٔ هالشخفبدث يً  ـ خخضيل اهيٌغيج ٌفلبح شفر ّاكبيج يرشضٕ االسِزث اهخٕ

. ّٖنًّ ذهم تّاكؼ يشبرم ّاضد يً نل سِبز. اهيٌضج اهيبهٖج
اّ اهيدرتًٖ اهيخخضضًٖ / ٖؾِد اهسِبز اهيشخظٖف اهٓ اهيدرة  :ـ دهٖل اهيدرة ّدهٖل اهيشبرم 12

ّّٖافٕ . اهيشبرمأ ّاهوذًٖ ٖؾٌِٖيب فٕ اهولبء، اؽداد دهٖل اهيدرة ّدهٖل . دٔ. اهيخخرسًٖ يً أٔ
اهسِبز االيبٌج اهؾبيج تٌشخج يٌِيب كتل يّؽد اهولبء تّكح نبف تبالظبفج اهٓ يّافبخِب تسيٖؼ اهتٖبٌبح 

. اهخبضج تبٌؾلبد ُذا اهولبء
ٖخّهٓ اهسِبز اهيشخظٖف عتؼ اّ ٌشخ اهّذبئق اهيخؾولج تبهولبء  :ـ طتغ ّخّزٖغ ّذبئق اهولبء 13

ّّٖافٕ االيبٌج اهؾبيج تٌشخ يٌِب هخّزٖؾِب ؽوٓ االسِزث اهخٕ هى . اهولبءّخّزٖؾِب ؽوٓ اهيخدرتًٖ اذٌبء 
. ٖخشً هِب اهيشبرنج فٕ ُذا اهولبء

: ٖختؼ فٕ خلّٖى اهولبء االشوّة اهخبهٕ: ـ خلّٖى اهولبء 14
. ـ ٖسٖة اهيشبرنًّ ؽوٓ ضضٖفج االشخلضبء اهخٕ اؽدخِب االيبٌج اهؾبيج   
. شخلضبء اهخٕ اؽدخِب االيبٌج اهؾبيجـ ٖسٖة اهختراء ؽوٓ ضضٖفج اال   
ـ ٖؾد يدٖر اهولبء ّييذل االيبٌج اهؾبيج خلرٖرا يشخرنب ٖشخؾرظبً فَٖ سيٖؼ اهسّاٌة اهيخؾولج    

تخٌفٖذ اهولبء ّنذهم ٌخبئز خضوٖل ضضبئف اشخلضبء اهيشبرنًٖ ّاهختراء ّاهيلخرضبح اهخٕ اينً 
.  اشخخالضِب يً االسبتبح ؽوٓ ُذٍ اهضضبئف

ّخيٌص االيبٌج اهؾبيج " ضظّر هلبء ؽويٕ" ٖؾعٓ نل يشبرم فٕ ٌِبٖج اهولبء شِبدث  :ـ اهشِبداح 15
. شِبداح خلدٖر اهٓ نويً شبُى يشبُج فؾبهج فة اؽداد ّاٌسبش اهولبء

: ضظّر هلبء ؽويٕ االخذ فٕ االؽختبر اهؾٌبضر اهخبهٖج" ّٖسة ؽٌد اؽعبء شِبدث     
. شبح اهولبءـ  ضظّر اهيشبرم نبيل سل      
. ـ يشبُيخَ فٕ اهيٌبكشبح اهخٕ دارح اذٌبء اهولبء      
ـ يدْ سّدث اهؾرط اهذٔ كديَ يؼ ّفد سِبزٍ ضّل خسرتج ُذا اهسِبز فٕ اضدْ اهيسبالح       

.   اهيخؾولج تيّظّػ اهولبء
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I I  اهتحد اهؼويٕ ـ :
 

 :اهؼبشرث هوتحد اهؼويٕيشبتلج ال -1

ؽظبء فٕ يخبعتج األسِزث األٔ يً خالل ىالً ؽً خٌغٖى اهيشبتلج اهؾبشرث هوتضد اهؾلاالػأ ـ    
. اهيٌغيج تذهم ّادرار االؽالً فٕ يّكؼ اهيٌغيج ؽوٓ شتنج االٌخرٌح

فٕ االؽالً ّافبدث االسِزث تلتّل سِزث فٕ اهيّؽد اهيضدد خولٕ اهخرشٖضبح يً كتل األة ـ    
 . اهيشبرنجاهيرشضًٖ اهذًٖ خخّفر فَٖ شرّع 

 
  :ختبدل اهيؼرفج تًٖ األجِزث اهؼرتٖج -2

  .ضد األسِزث ؽوٓ ختبدل اهدراشبح ّاهتضّد تٌِٖب يً خالل األيبٌج اهؾبيج
 
 :اهخرجيج  -3

يّاضوج خرسيج األؽداد اهضبدرث يً يسوج إٌخّشبٔ إهٓ اهوغج اهؾرتٖج ّفلًب هألشوّة اهيؾخيد يً  - أ
 .اتؼ ّاهذالذًٖ كتل اهيسوس اهخٌفٖذٔ فٕ إسخيبؽَ اهس
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 هوركبتج اهيبهٖج ّاهيحبشتج اهؼوٖب هألجِزثاهيٌظيج اهؼرتٖج 
 اهؼبيج األيبٌج

 

إعالن عن تنظيم املسابقة العاشرة 

للبحث العلمي يف جمال الرقابة املالية  

 

هركبتج اهيبهٖج اهؾرتٖج هألسِزث اهؾوٖب ل ٌغيجهوى ؽوٓ اهلرار اهذٔ اخخذخَ اهسيؾٖج اهؾبيج تٌبًء 
 خؾوً ،27/10/2010و 26ّٖيٕ اهرٖبط اهيٌؾلدث تيدٌٖـج اهؾبشرث  ّاهيضبشتج فٕ دّرخِب اهؾبدٖج

اهركبتج اهيبهٖج  هوتضد اهؾويٕ فٕ يسبل اهؾبشرثاهؾرتٖج ؽً إسراء اهيشبتلج  هويٌغيجاأليبٌج اهؾبيج 
 : هيّظّؽبح اهذالذج اهخبهٖجا الخخٖبر أضشً ذالذج أتضبد خنخة خضٖضب هويشبتلج فٕ نل يّظّػ يً

 

. االخجبُبح اهحدٖذج هخفؼٖل اهيراجؼج يً خالل يدخل خلٖٖى اهيخبطر : اهيّضّع األّل 
 .يدْ خطتٖق إدارث اهجّدث ػوٓ يخرجبح اهؼيل اهركبتٕ : اهيّضّع اهذبٌٕ 

.  اهخطتٖلبح اهؼيوٖج هوحّنيج هيّاجِج اهفشبد اإلدارٔ ّاهيبهٕ: اهيّضّع اهذبهد 

:  فلب هوشرّع اهخبهٖجّذهم ّ

فٕ أضد األسِزث اهؾوٖب هوركبتج اهيبهٖج  أً ٖنًّ اهتبضد يً تًٖ اهيّغفًٖ اهفًٌٖٖ اهؾبيوًٖ -1
. اهؾرتٖج اهيٌغيجّاهيضبشتج األؽظبء فٕ 

 

ؽً شِبدث اهيبسشخٖر أّ يب ٖؾبدهِب، ّأال  أال ٖزٖد يشخّْ اهيؤُل اهدراشٕ اهذٔ ٖضيوَ اهتبضد -2
 .اهيبهٖج خيشج ؽشر شٌج هدَٖ فٕ يسبل اهركبتجخخؾدْ يدث اهخترث 

 

 .أؽد خضٖضب هالشخرام فٕ اهيشبتلج أً ٖنًّ اهتضد كد -3
 

 اهتضد كد أؽد فٕ ٌعبق سبيؾٕ أّ هٌٖل درسج ؽويٖج أّ سبئزث خشسٖؾٖج أّ خلدٖرٖج يً أال ٖنًّ -4

 .كتل
 

يً اهلعؼ اهيخّشع  ضفضج ّال خزٖد ؽوٓ يبئج ضفضج أال خلل ؽدد ضفضبح اهتضد ؽً ذالذًٖ -5
 (.اهؾبدٔ)

 

 .اهٌـــبضٖج اهوغّٖــــج ّاإليالئٖج أً ٖنًّ اهتضد يضررا توغج ؽرتٖــج شوٖيج يً -6
 

تيّسة  ٖخلدى اهتبضد هويشبتلج تعوة ٖؾدٍ ؽوٓ ٌيّذر كشٖيج االشخرام اهيرفلج ّٖضبل اهعوة أً -7
اهيّؽد اهيضدد هلفل تبة  ايج كتل اٌخِبءاأليبٌج اهؼ إهٓنخبة يً سِبز اهركبتج اهيبهٖج اهذٔ ٖؾيل تَ 

.  ٌّٖتغٕ أً ٖخى إػداد ّخلدٖى اهتحد يً كتل يشبرم ّاحد. 9/2011/ 30ّٖى  االشخرام ُّّ
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أليبٌج اهؾبيج ل ؽوٓ اهؾٌّاً االهنخرٌّٕ ( PDF )فٕ شنل ّذٖلج غٖر كبتوج هوخغٖٖر اهتضد ٖرشل  -8
ٖر يلتّهج هالشخرام ؿاهخٕ خرشل تؾد ُذا اهخبرٖخ  ّخؾختر اهتضّد. 2012 /6/ 30فٕ يّؽد غبٖخَ ّٖى 

 .فٕ اهيشبتلج
 

تبهيراخة األّهٓ ّاهذبٌٖج ّاهذبهذج فٕ نل  خخضص ذالذج سّائز ألضضبة اهتضّد اهذالذج اهفبئزث -9
 . يّظّػ يً يّظّؽبح اهيشبتلج اهذالذج

 

  :نيب ٖوٕ ّخضدد
 ٓاهجــبئزث االّه 
  ؽاليج يً يبئج 75اهؾاليبح، ؽوٓ أال خلل ؽً  ؽوٓ أؽوٓهوتضد فٕ اهيّظّػ األّل ّاهضبضل :

 .دّالر أيرٖنٕ  1000
 ؽاليج يً يبئج 75اهؾاليبح ؽوٓ أال خلل ؽً  هتضد فٕ اهيّظّػ اهذبٌٕ ّاهضبضل ؽوٓ أؽوٓل :

 .دّالر أيرٖنٕ 1000
 ائجؽاليج يً ى 75اهؾاليبح ؽوٓ أال خلل ؽً  هتضد فٕ اهيّظّػ اهذبهد ّاهضبضل ؽوٓ أؽوٓل :

 .دّالرا أيرٖنٕ 1000
 
اهجـــبئزث اهذبٌٖــج: 
 ٓؽاليج يً يبئج 70اهؾاليج اهذبٌٖج ؽوٓ أال خلل ؽً  هوتضد فٕ اهيّظّػ األّل ّاهضبضل ؽو : 
 .دّالرأيرٖنٕ 500

 ؽاليج يً يبئج 70ؽوٓ اهؾاليج اهذبٌٖج ؽوٓ أال خلل ؽً  هوتضد فٕ اهيّظّػ اهذبٌٕ ّاهضبضل :
 .دّالر أيرٖنٕ 500

 ؽاليج يً يبئج 70ؽوٓ اهؾاليج اهذبٌٖج ؽوٓ أال خلل ؽً  هوتضد فٕ اهيّظّػ اهذبهد ّاهضبضل :
 .دّالر أيرٖنٕ 500

 
 اهجــبئزث اهذبهذـــج: 
 ٓثؽاليج يً يبئ 65اهؾاليج اهذبهذج ؽوٓ أال خلل ؽً  هوتضد فٕ اهيّظّػ األّل ّاهضبضل ؽو:  

   دّالر ايرٖنٕ 300
 300: ؽاليج يً يبئج 65ؽوٓ اهؾاليج اهذبهذج ؽوٓ أال خلل ؽً  هذبٌٕ ّاهضبضلهوتضد فٕ اهيّظّػ ا

 .دّالر أيرٖنٕ

 ؽاليج يً يبئج 65ؽوٓ اهؾاليج اهذبهذج ؽوٓ أال خلل ؽً  هوتضد فٕ اهيّظّػ اهذبهد ّاهضبضل :
 .دّالر أيرٖنٕ 300

 
 .خشنل هِذا اهغرطهسٌج ؽويٖج  ختح فٕ اشخضلبق اهسّائز اهيبهٖج اهيشبر إهِٖب أٌفب  -10
 إهٓاهتح ضسة أٔ يً سّائز اهيشبتلج إذا رأح أً اهتضّد اهيخرشضج هوفّز ال خركٓ  ٖضق هوسٌج -11

 .اهفّز تبهسبئزث يرختج
عتبؽج اهتضّد اهفبئزث تسّائز اهيشبتلج تؾدد نبف يً اهٌشخ هخّزٖؾِب ؽوٓ  خخّهٓ األيبٌج اهؾبيج -12

 ؽظبء ّذهم دًّ اإلخالل تضق أضضبة خوم اهتضّد فٕ يونٖخِبأسِزث اهركبتج اهؾوٖب األ اهؾبيوًٖ فٕ

 .ّاهخضرف فِٖب ّفق يشٖئخِى
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 .اهخٕ هى خٌل سبئزث فٕ اهيشبتلج اهيذنّرث أً خّزػ تٌفس األشوـّة اهتضّد هويٌغيجنيب ٖضق   
 

 
 هوركبتج اهيبهٖج ّاهيحبشتج اهؼوٖب هألجِزثاهيٌظيج اهؼرتٖج 

 اهؼبيج األيبٌج

 

 اشــــــــرتاك قسيمــــــة

 للبحث العلمي العاشرةيف املسابقة 

املالية  يف جمال الرقابة
 

 
 ٖؼدٍ اهتبحد :اهلشى األّل

 

: تبهنبيل  االشى -1
............ .......................................................................

 
:   اهسِبز اهذٔ ٖؾيل فَٖ -2

....................... ...........................................................
 
:    ٔ ٖشغوِباهّغٖفج اهح -3

...................................................................................  
 
:  اهضضّلّينبً اهؾويٕ ّشٌج  اهيــؤُل -4

................................................................................ ...
 
  : فَٖ اهيّظّػ اهذٔ ٖرغة اهنخبتج -5

......................................................................................................
................................................................................... ...................

 
  : اهتبضد ـــــرارإق -6

، نيب  فٕ يسبل اهتضد اهؾويٕ ّإٌٌٔ أكتل تِب هؾبشرثاأكر تإٌٌٔ اعوؾح ؽوٓ شرّع اهيشبتلج 
اهخلدى تَ فٕ ٌعبق  شّف أؽدٍ خضٖضب هذهم، ّهى ٖشتق هٕ أكر تأً اهتضد اهذٔ أرغة اهيشبرنج تَ

اهؾرتٖج ضق عتبؽج  هويٌغيجنيب إٌٌٔ أخّل . خلدٖرٖج أّ خشسٖؾٖج سبئزث سبيؾٕ أّ هٌٖل درسج ؽويٖج أّ
 .ؽوٓ األسِزث األؽظبء ّخّزٖؾَتضذٕ 

                                                                  

                                                         
 خّكٖغ اهيشبرم                                                                                   
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 اهتبحد شِبدث جِبز اهركبتج اهيبهٖج اهذٔ ٖختؼَ :اهلشى اهذبٌٕ

 
 

................................................................................  ٖشِد
 

.............................................. ............................تأً اهشٖد 
 

 : أضد يّغفَٖ ّٖشغل ّغٖفج
......................................................................................................

......................................................................................................
.......................................................................... ............................

 
...................................................................... اشى اهيشؤّل اهيخّل

 
............................................ ..................:....................... اهّغٖفج
         

 
ّخخى اهجِبز  اهخّكٖغ                                                                             

 
                                                                                    

    


