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انًقذيح:

انًكرة انهُذعٍ

يق و المكتب ووهلمكي ذعووللاووللمكدمينووللر ووؤياللمكذسمعووميلمك صيوولل مكب ا وولل
ك سقاقلتظ سميلمكدمينل .ل تشتللهزهلمكذسمعميلتسذيذلمكت ـ بميلمكشئاغوالل
مك شعالل ػعلمكبذمئللمكتخ للك ؤياللهزهلمكت ـ بميل مكتشمسكللاللتشتاهل
هزهلمك ـ نميلػتللع ملأ ك يوميل( ظا اولل يمكاولل را اوللل مي اوللل ت ظاتاوللل
تشغا الل زشكال....مكخ)لع مءلع ىلمؿمسلمالر الللم لمكسشالمكدمينل.ل
ل
تشتللهزهلمكذسمعميلاعذمدلمك ظميامل ثمئقلمكنـمءلمكؼوش سيللك شختوللهوزهل
مكذسمعميلمكىل مقعلي ت ط.ل ي ملرككلميملرشبلليبمششليللقبوللمكتب وهلمل ل
رمالع و نم للرتب ووهلمع شوومس ليق و الرمعووذمدلهووزهلمك ثوومئقل مالشووشم لع ووىل
ت ازهملمط كام.لكتمل يق المكتب هلمكي ذعللر مياللقمعوذ لرام وميليس عوبلل
تشتللكماولليشماوقلمكدمينولليوللزاوخلمكتخــوميل توشقامل تشياوضلمكقمعوميل
مكتبمتهل مكغش ل مع خذميمتيم.
اوالً -:انًراتؼح واالششاف
ل
أ  -يششوع يثًُ كهُح انؼًاسج وانرصًُى
قمالمكتب وهلمكي ذعوللرمك غواقليوعلمكديوميلمكتن اوللاوللمكدمينولل
ر سذيذلمالز امخميلمكنميللك تب ىل مكز ليش تللع ى:لقغملمكي ذعلل
مكتنتمسيلل قغملمك ظتاملمكدشماابلل قغملمك ظتاملمكوذمل ل ل ركوكل
ريووذ لم شوومءليب ووىلي بميوولليس و لع ووىلكماووللمكتشماووقل ملكقمعووميل
مكخذيميلمك صيل.ل كم تلمك بش لمالعمعاللتقغاملمكتب وىلمكوىلث ثولل
ي مؿقليخ ل:لل
مال كىلادمسيلل-:للتس و لع وىليبمتوهلمكنتاوذل سإعومءلمالقغومال
يبمتهلمعؼمءلمكيا للمك ذسيغالل قمعميلمالخ تمعمي.لل
لع وىلقمعوميلمكذسمعوال لمكتخ بوشمي ل
مكثم الللأكمديتالل-:للتس
مكتشمعم.
لع ىللك اشيملسئاغالل ليشمكضلراعلمكب هل
مكثمكثلللذيال-:لتس
ي سفلينتمس لا ل.
لللللللللللللللللللرنذلرككلتملتغ املمكذسمعللمال كاللمكىلمكتب وهلمالع شومس ل
مكز لقمالرنتللمكتخــميلمكشئاغالللللللللل
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ل

للللللللللللللللللل رذألمكب ومءلر ومسيخل2009/9/20ل.ل يوللمكت قولعلم دومصلمكتشوش
رشبلل يمئللاللرذميللمكنماللل
للللللللللللللللللل.2010ل
ل
يكىَاخ انًششوع-:
2
يب ووىلك اووللمكنتوومس ل مك ظووتاملرتغوومزلل2459ا لر مقووعلث و الؿ مرووقل
رمالػووماللمكووىلتغوو يللرتغوومزلل160ا.2لرنووذلركووكل ريووذ لتغـاوولل
مالز امخووميل مك عووعلمكتغوو قب للتووملمػووماللؿوومرقلمػووماللك ظووبرل
مكتغمزللمالختمكاللك تب ىل2959لا2لي صعللع ىلمكشبللمك مكلل-:لل
 - 1ؿووومرقلتغوو يللرتغووومزلل160ا2ليس وو لع وووىلي سوووفلينتووومس ل
يغ دعميل يظ ىل لذيمي.
2
 - 2ؿوومرقلمسػووللرتغوومزللتقشيباوولل934450لا ليس و لع ووىليخ بووشل
م شمءليبم ل ليخ بشليغومزلل ل سشولليدغوتميل مظيومسلينتومس ل
قمعلليسمػشميل يخ بشلكتبا تش ك اشيملسئاغال ل زذميلطسال.
 - 3ؿوومرقلأ بلرتغوومزلل903لا2ليبووذئامللكقغووملمك ظووتاملمكدشماابوولل
لع ىلقمعمي ل يبمتهلمدمسيل ل يشماقلمػمااللمكىلمكخذيمي.
يس
 - 4ؿمرقلثمنٍلرتغمزلل903لا2ليخضلقغوملمك ظوتاملمكوذمل لليس و
ع ىلقمعميل يشمعمل غشاللمدمسيلل لذيمي.ل
 - 5مكـمرقلمكثمكخلرتغمزللمختمكالل903لا2ليخضلعتمد لمكب الل قغومل
مكي ذعووللمكتنتمسيووللزاووخليس وو لع ووىليب ووهلمكنتاووذل قمعوولل
مخ تمعميل لقمعميلدسمعالل يخ بشميل يشمعم.ل
ل
االػًال انًُجضج حرً ذاسَخه-:
 - 1معتمبلز شيميل ؿتملز ىلمك ط بلمكىلمكت معاهلمكتـ رللل
 - 2ختاعلمالعتمبلمكياب اللتستلي غ بلمكب ؽلزغهلمكق معذل خذسمنل
مك ن الل سقمبلمالعتذ ل
 - 3م دمصلمكنتللاللعقذميلمكـمرقلمالسػلل مال بل مكثم ل
 - 4مال يمءليللأعتمبلمكـ بلاللمكـمرقلمالسػولل مكبوذءلرؤعتومبلؿو بل
اللمكـمرقلمأل بل
 - 5مال يوومءليووللأعتوومبلمكقظوومس لمكخشو للاووللمكـوومرقلمالسػوولل مكبووذءل
رمكقظمس لمك معتلل
 - 6مكبذءلرؤعتمبلمكسدشلك مخيميلمكخمسخالل
ل
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 - 7مكبذءلرمك دياضلكنقذ لمكـمرقلمكثم لل
 - 8معتمبلتؤعاظلكيشرمءلاللمكـمرقلمالسػل
 - 9مكبذءلرؤعتمبلمكب ؽلاللمك غ يلل

ل
دوس انًكرة انهُذعٍ -:
 - 1يق المكتب هلمكي ذعللرمالششم لع وىلمالعتومبلمكا ياولل ي مرن يومل
مك ؤكذليللعاشلمكنتللزغهلمكتخــميلمكتن تذ ل رككليلللو بل
مكضيمسميلمكذ سيللمكىلمكت قعل.لل
 - 2لمك ؤكذليللتظتامل ت ازلمعتمبلمكبيش يابم اكلرساخلت تمشولىليوعل
آكاووللمع و خذمالمكتشماووقل مكتشمعوومل مكقمعووميل ركووكلمع توومدمللع ووىل
يخـؾلمالثمال مالخيض ل مكتنذميلمك صيللكزكك.ل
 - 3زللكماللمالشبمكاميلمك ظاتالل مالدمسيلل رككلكخ قلز قلل طللرالل
مكتقم بل مكدمينلل مكتب هلمالع شمس لمكتظتم.ل
 - 4تظووتامل دسمعووللزمخووللمكتب ووىليووللمالثوومالمكو صالكبماووللمكتشمعوومل
مكقمعميل مكتبمتهلمالدمسيل.ل
يؼىقاخ انؼًم -:
ل مخهلمكتب وىلع وذلمكبوذءلاوللمكنتولليشوب للظيو سلتغو يللكوملتبولل
يؤل رهلرناللمالع بمسليتمل حلع هلتؤلاشلرغبهلمكس شيميل مك نوذي يل.لكتوملمنل
مكتقم بلرذءلرؼنفلاللمكنتلل ربمدسلق الل رنذلت خاهلمكنذيذليوللمكت زظوميل
كهليللقبللمكتب هلمكي ذعولل مكتب وهلمالع شومس لمكتظوتملمطوبرله مكوكل
تغمس لي س فلاللعت اللمال دمصلماللأنلكللرككلمدىلمكوىلمك وؤلشلاوللتغو امل
مكتب ىلك ش لاللتقللعللث ثللمشيشلعللمكت عذلمكتسذدل.لل
ل
ل
ل
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اعرحذاز عاحح كًىاقف نهثاصاخ وطشَق
ب -
انجايؼح-:

ل

دذَقذ نخذيقح

معمدلمكتب هلمكي ذعللمزاومءلابوش لاو رلؿشيوقلخذيوذليشعومليوللمكديولل
مكغشراووللك دمينوولل مخيوتلمكتشووش لاووللمكبووذميميلمكنذيووذليووللمكتشوومكلل
مهتيمل خ دلمصمزميلكباش ل مل اميلروالللمك مقوعل رواللمكتخــوميل كوزككل
يشمكللي ن قللرمكسظ بلع ىلمكت ماقميلمكتخ ل ل رنذليخمؿبللمكديوميل
مكشعتاللتملتنذيلل مصمكللكماوللمكتن قوميل روذءلمكنتوللرمكتشوش لي وزليومل
يقمسبلث ثللمشويشل.ل يشوتللمكتشوش لع وىلخوضئاللي ظو الليو ملمكنتولل
اايتملرشبللي مصٍ.لل
لانجضء األول يٍ انًششوع -:
ل مكت ن قلر رلمكـشيقل مكنتللي ملرمك غاقليعلدمئش لمشغمبلخشػلزاخل
قميتلر قوذيملمالكاوميلمك صيولليوللخشماوميل ومق يل.لميوملمكدمينوللاقميوتل
رمع دمسلز مس لل رككللريوذ لتغوشيعلمكنتوللرمكتشوش لزاوخلكومنليولل
مكت شعلمنلت ظشلمكدمينللا ش لالتقللعلللتظلع ميلكاظللمكذ سلكيوزمل
مكـشيق ل كبللتقوذيملمالكاوميليوللقبوللمكدمينولل مكت مرنوللمكتغو تش ليوعل
مكديميلمكتن اللعش لاللعت اللمكبذءلاللمكتشش .ل يتبللت خواضلمهومل
ا مئذلمكـشيقلمكىليمي ل-:ل
لل
 - 1ميدمدلؿشيقلرذيللكبمالل عمئللمك قللمكت ديللمكىلعتمنلزاوخليخ ظوشل
مكـشيقليغماللاللتقللعلللتغللكا لي شمي ل رككلك خو دل وقلاولل
يميللمكـشيقليغترلر س يللمتدمهلمكتشكبميلمكت ديوللمكوىلعتومنلروذاللل
يللمكزهمبلمكىلخغشلمكتظـبلل مالك م ليتملي اشلع ىلمكدمينللمكبثاشل
يللمك قتل مكديذل مكتمب.ل
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 - 2لتؤياللؿشيقلؿ مسةليخذالمكدمينللاوللزمكوللزوذ الم لؿومسةلع وىل
مكتذلللمكشئاغللك دمينللاللقذسلمهلل.ل
 - 3م شمءلر مرللسئاغاللع ىلر مرللمكشمس ل مكتـللع ىلمكشمس لمكشئاغلل
يتمليغيملاللمظيمسلمكدمينلل مرشمصهملكتن ملزؼمس .
انجضء انثاٍَ يٍ انًششوع -:
لمع ظ ذلمسعلسقمل()116ل مكنمئذ لي با يوملك دمينوللرتغومزلللتغوللمال ل
ي شليشرع.لرمكشغمليلل خ دلي معاهلكباش لكيوزهلمالسعلاالّلم وهلتوملمصمكوللكماولل
مكتن قميل تملم شمءلعمزللكباش لت غعلكنذدلكباشليولل عومئللمك قولل لمطولل
مكبمطمي لزاخليللمكتق شذل قللكماللمكبمطميلمكت ديللمكوىلعتومنلمكوىلهوزهل
مكغمزلللكتمليللمكتق شذلت شيغلمكغمزللمكتغ خذيللزمكاملللكت مقفلمكبمطوميل
تخظاظيملكت مقفلكغامسميلمكـ بل.لل
ل
ل
ل
اللمك قتلمكسمكللتملم يمءلمكتشز للمأل كىليللمكنتللزاخلتملم دومصلمكغومزلل
ر غولل%95ل توملم دومصلمكـشيوقل أ دوضلر غوبلل%95ل قشيبومللعو ليو ملمكبووذءل
رمكتشز للمكثم الل مكت ؼت للتنباذلمكـشيوقل مكغومزللرمكضا وللماليشيباوللرساوخل
تغيللعت اللمع خذمالمكـشيقل.لل
ل

ػطاء ذأهُم اَزاس واطفاء حشَ نًثاٍَ انجايؼح
خ -
ليشوب للع وذلتوشلاضلمكدمينولل ركوكلااتومل
ل ت مخهلمكدمينللرشبللع
ي ن قلر باللي ـ بميلمكذام لمكتذ للمكخمطللرؤ ظتللمألؿ مءل مدسمجلمكيش بل
يتملي ـ هلمع خذمالمكديذلمكشخظللك سظو بلع وىلمك وشملاضلمك صيولل.ل
ريذ لزللهزهلمالشبمكاميل توؤياللي ـ بوميلمكوذام لمكتوذ للتوملتب اوفل
يب هلطبرلك ع شمسميلمكي ذعاللك ػعلدسمعلل ز بلريذ لت باللكماولل
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ل

ي ـ بميلمكذام لمكتذ ل.ل تملعتللعـمءلتؤهالل ظمالم وزمسل مؿ ومءلمكسشيوقل
كتبم للخمينللاا دك املاللمكدشيذ لمكا يالل تململ امسليئعغللمر لشقشمل
مك دمسيللك ازلمالعتمب.ل تملت قاوعلمت مقاولل ركوكليقمرولليب وغل(ل)45لمكوفل
دي مس.ل تشتللمهملر دلمالت مقاللت ازليملي ل:ل-ل
 - 1ت سيووذل تشكاووهل تشووغالل طووام لل ظوومالا ووزمسل اؿ وومءلمكسشيووقل
رمكت مط ميل مك مطاللمكتبا للاللمكنشعلمك ل.لل
 - 2يق المك شيقلمكثم للرمك غاقليوعلمكتي وذطلمكتشوش ل مدمس ل
مكظام للاللمكدمينللكغميوميلمكبوذءلاوللأعتومبلتشكاوهلمك ظومال
اللكولليب وىليولليبوم للمكدمينولل معوذمدلكشوفلرتومليو مل
تشكابللأ الللرؤ بل كبلليب ىلع ىلزذه.ل
 - 3ي ملمك غاقلراللمك شيوقلمأل بل مكثوم للااتوملي ن وقلر خوضيلل
يو مدلمك ظوومالمكت و سدهلمكووىلمكت قووعلقبووللتشكابيوومل يـ ووهليوولل
مك شيقلمكثم للتغتاللمكشخضلمكز لعاق الرت مرنوللأعتومبل
مك سيذل مك شكاهليللؿشاه.ل
 - 4تشغالل طام للمك ظمالكتذ لع الليللتمسيخلمك غ املليدم ملل
يب نليغئ الللعللتغااشلم لقـنلليظيشلريملعاهلاوللمكتو مدل
أ لمك ظ و اع ل كبووللاللي ستووللأ ل قووميليغ و خبيملمع و بذمبل
مكقـعلمك مك لل ادوللعو ءلمالعول نتمبلأ لمكنبوخل ركوكللو بل
مكتذ لمكقم ال.
ل
ل
يق المكتب هلمكي ذعللل رمك غاقليعلكلليلليب هلطوبرلك ع شومسميل
د مئووشلمكظووام للرت مرنووللمعتوومبلمكتقووم بل مك ؤكووذليووللت اووزلكماووللمالعتوومبل
زغهلمكتخــميلمكي ذعالل زغهلي ـ بوميلمكوذام لمكتوذ للزاوخلتومل
تخظوواضلا وولليووللدمئووش لمكظووام للري وذ لي مرنووللمعتوومبلمكتقووم بلرشووبلل
يغ تش.لل
ذىعؼح انًشاغم انهُذعُح
ز -
ريذ لت باللي ـ بميلمالع تمدلمكخمصلكب اللمكي ذعلل مكز لؿ هلاظلل
مكت دشهلعللمكتشمغللمكي ذعاللقمالمكتب هلمكي ذعللرنتوللتظوتامل
مع تمدهلزاخلتتتلمػمالليشغللخذيذليللمك مزاللمكد راللك تشمغلل
مكسمكاللرتغمزللمختمكالل125ا2ل رساخلتنتللمالػماللكتشغللك دمس ل
يللخيلل كذمعملك دذمسلمالع مد لمكت خ دليللخيللملشىل.لتشو تلل
مك عنللمكدذيذ لمػماللمكىليشغللمك دمس ليبمتهلمدمسيلل يبم مللك خضيلل
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ماللشوومب.لكتووملطووتتتلمك عوونللرساووخليو ملمالعو مد ليووللمإلستووذمدل
مكخ للك تشغللالع خذميهلكتنوشعلكتو مدلم شومءلمكتبوم للم ليبومنل
ك خضيللمعتمبلمكـ بللم ليخضنلمػماللك لشمب.ل
ل

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ج  -يظالخ نرجًؼاخ انطالب -:
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ل ريذ للذيللمكـ بل ميدومدلميومكلليظ وللكيوم لقومالمكتب وهلمكي ذعولل
ر ظتامل ت ازليظ يلاللمكديللمكتقمر للكذمئش لمك و مصالاولليبومنلمع ومدل
مكـ بووللع ووىلمك دتووعلااووه.لكتووملي و لمكتب ووهلمكي ذعووللمػوومالليقمعووذل
لشباهلي ئتللك ع مد لمكقظ ىليللمكت قع.ل
ل
ل
ل

ح -تُاء دذاس اعرُادٌ -:
ي ووزلمكتب ووهلمكي ذعووللزمكاووملر وومءلخووذمسلمع و مد لروومكقشبليووللمكب مروولل
مكشئاغاللك ت نهلمكشيمػلل ركوكلك سقاوقلهوذااللمعمعواالل:لم الللزتميولل
مكـ بلليلللـشلمال يامسميلمكتس ت للك ت قع.ل ثم امللميدمدلك زللخذمسيللتبوشصللل
مكتذلل ل رساخلي ملاللمكتغ قبللؿشذلمك بش لع ىلؿ بوللك اوللمكنتومس ل
مك ظتاملكتغمرقللاليدمدلسعوملا ولليتاوضلينتوللع وىلتدتاولليوذللل
مكت نهلمكشيمػلليللخيلل تس اضلمكت ماغللماليدمراللراللؿ بللمكب الليولل
خيللألشى.ل
ل
ل

خ -ذ
أثقققُ
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ز يثًُ انؼًاسج وانرصًُى
ل قمالمكتب وهلمكي ذعوللرنتوللكماوللمكشعو يميلمك ػواساللالثومالمكب اولل
مكدذيذل تسذيذلمكبتاميلمك صيلل رككلكخذيللكماوللمالقغومالمكتق شزولليولل
زاخلتؤثاخلمكتشمعمل مكتخ بوشميل مكتبمتوهلمالدمسيولل يتثوللمكشوبلل(ل1ل)ل
ت رخمللت ظا امل لالزوذلم و م لمالثومالمكتق وشذل.لمكيوذ لمكشئاغولليوللتؤثاوخل
مكب الله لميدمدليشمعملينتمسيللت بوللمكت ـ بوميل مك ـو سميللمكت غومسعلل
كنت اووللمك ظووتاملمكتنتوومس ل تس يووللمكتشمعووملمكووىليوومليغووتىلمكتشعوومل
مكتنتمس لمالا شمػلل(ل)Virtual Design Studioللزاخلين بشلقغملمكنتومس ل
ردمينللاا دك املمكقغملمال بلراللمكدمينميلمالسد اللمكتظتمل مكت زلريزمل
مكشبل.ل كتملينتوللمكتب وهلمكي ذعوللزمكاومللع وىلمعو ذسمجلعوش عليولل
ششكللNEXNETل يقشهوملدروللريوذ لتس يوللمكتب وىلكومي للمكوىليومينش لل
رمكتب ىلمكزكلل(ل)Smart Buildingل اوللزمكوللت اوزلهوزهلمك بوش لعو ل
يظبرلمكتب ىلكتثمبليس زىلرهلكاظلاللخمينللاا دك املاسغهلرلليوللل
كماللمكدمينميلمالسد ال.ل
د  -دسج هشوب نقغى انهُذعح انًؼًاسَح انحانٍ-:
ليقووعلقغووملمكي ذعووللمكتنتمسيووللمكسوومكللاووللمكـوومرقلماللاووشليوولليب ووىل
لع ىلدسجلهش بلرمكشغمليلل خ دلرومبل
مكتشمغللمكي ذعال.ل ه لالليس
يـووللع ووىلمكشوومس .لقوومالمكتب ووهلمكي ذعووللر ظووتاملمكووذسجل مع و ذسمجل
عووش ع.ل تووملمسعوومءلمكنووشعلع ووىليئعغووللعاغووىلك دوومس ل مكسووذمد ل
مالكت ا و الل مكنتووللخوومسٍلع ووىلت اووزلمكنتووللع ووىلشووبللع و ملزذيووذ ل
رت مط ميلينا ل.ل تململ امسلمكسذيذلز ىلالليشبللعب ملل ص مللاػماامللع وىلل
مكتب ىلمكسمكل.لل
ر  -ذهثُظ دذساٌ وأسضُاخ يثاٍَ انجايؼح تانثالط
ل ريذ لزتميللخذسمنلمكتتوشميلاولليبوم للمكدمينولل كوزككلتدتاوللرنوغل
مسػوواميلمكتبووم ل لمشووش لمكتب ووهلمكي ذعووللع ووىلكماووللمعتوومبلت بوواظل
مكدذسمنلالليتشميلتمرنللكب اللمكي ذعلل مكن ال مك تشيغلكتوملتوملمعومد ل
تب اؾلمكقمعللي نذد لمالغشمع.ل
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س -خذيح انًجرًغ انًحهٍ -:
لللللليق المكتب هلمكي ذعللرت مرنللكماللمكـ بميلمكو مسد لكشئمعوللمكدمينولل
مك وولليو ملاايوملؿ ووهليغوومعذميليووللقبوولليئعغووميل د مئووشل
يذمسطليخ ل.ل يق المكتب هلمكي ذعللرضيمسميلياذم الليسذدل
ع ىلمثشهمل عالل كتاللمالعتومبلمكتـ رولل يو ملمالينومصلك اوزل
مكتـ ب.ل ل بلمكنمالمكسمكللتملتقذيمليدت عولليخ ولليولل
معتمبللذيللمكتد تعلمكتس لليتبللت خاظيمليتملي ل-:لل
 - 1يذسعح انًضًاس انثاَىَح انًخرهطح
للللللللللعتلليظ يلكستميللؿ بللمكتذسعولليوللمكن ميوللمكـباناولل كوزككل
تؤياللأيمكللك ع شمزلل مكد طلل بلمك شطل.لل
 - 2يذسعح انًضًاس االعاعُح انًخرهطح انثاَُح
لللللللعتلل ت ازليظ يلك ـ بللمػماللمكىلتن اللمكغو سلع وىلمكشومس ل
مكشئاغلل دهمنلمكدذسمنلمكذمل الل
 - 3يذسعح أو انذَاَُش انثاَىَح نهثٍُُ
لل ػووعلزتميووللكشووبمراكلمكتذسعووللزاووخلكم ووتلمكتذسعووللتنووم لليوولل
مك خشيهلمكذ س ل تبغاشليغ تشلللللل
لكشبمراكل مازلمكتذسعلل لتمل ػعللشوبكلزتميوللكبماوللمك ماوزلاولل
مكتذسعللريذ لمكسذليللهزهلللل
لمكظمهش .ل
ص  -انحًاياخ فٍ طات انشئاعح
لللللللللللللللقمالمكتب هلمكي ذعوللر ظوتاملزتميوميلخذيوذ لك نومي اللاولل
ؿمرقلمكشئمعللزاخلكمنله مكوكلزتومالك تو ظ اللطوتملرشوبلل
ع بلل حلع هلػاقليغمسميلمكسشكلللاللؿمرقلمكشئمعول ل تومل
مق شمذلمصمكللهزملمكستمال تظتاملزتميوميلرشوبللماؼوللشوت تل
زتمياللك شخمبل زتمياللك غمءل(ليخـؾ)لكتملتملتبوا ؾلمكتتوشل
مكتقمرووللكيووزهلمكستميووميليتووملعوومهملر دتاووللؿوومرقلمكشئمع ولل.ل
رشبلليتاضلل
ل

PHILADELPHIA UNIVERSITY

ل
ل
ل
ل
ل
ل

ل

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

ل

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

ل
(ليخـؾللزتميميليب ىلمكشئمعل)لل

اضافح تاب عكىسَد
ط -
لللللللللرنذلمخشمءلمك نذي يلمكت ن قللربػماللزتميميل تب اؾلمكتتشلاللؿومرقل
مكشئمعلل ريذ لعضبلزشكللمكـ بللرمتدمهلك اللمكن ال مكسشكللمكت ديولل
مكىليب هلمكشئاظل مك مبلتملمػماللرمبلعاب سيتل رككلريوذ لميدومدل
عمصبلزشكللد نلتشباللعمئقلرظش .ل
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ثاَُاً -:طًىحاخ وذطهؼاخ انًكرة انهُذعٍ
يـترلمكتب وهلمكي ذعوللاوللتـ يلوووووولشلمعتمكووووووهللع وىلمكتغو يالل
مكذمل لل(لدملللمكدمينلل)ل مكخمسخلل(مكتد تعلمكتس ل).ل مكتق شزوميل
مكت ن قللريزملمكخظ صلهللكتملي لل-:لل
ل
أ  -ػهً انًغرىٌ انذاخهٍ ( داخم انجايؼح)
- 1تناوالليي ووذطليووذ للاووللمكتب ووهلر للبووشهليتوومليغوومعذل
مكتب هلمكي ذعللع ىل ػعلمك ظمياملمكتنتمسيولل مال شومئالل
دملووللمكدمينوولل رساووخلي و ملمك اووزل مالشووشم لع ووىلكماوولل
مالعتوومبلمال شوومئاللمكدذيووذ ل مك عوونميل ملإلػووماميلع ووىل
مكتبووم للد نلمكسمخووللمكووىلمك دو ءلمكووىليبمتووهللمسخاوولليتوومل
يغمهملاللت ااشل غبللكباوش ليولللماليو مبلمك وللتوذاعلمكوىل
مكتبمتهلمكخمسخال.
 - 2تنااللا لليغمعذلاللي مرنللمعتمبلمكتب هلمكي ذعلل الل
ظلمك قتليغمعذلاللعت اميلمكظام لل مالششم .
ل
 - 3قللمكتب هلمكي ذعللمالع شمس لمكىليب ىلك اوللمكنتومس ل
مك ظتاملرساخليب نلاىليبمنل عؾلمكدمينلل رتبمنلم عع.للل
ب  -ػهً انًغرىي انخاسدٍ ( انًجرًغ انًحهٍ)
يللمكتق شذلتـ يشلمعتمبلمكتب هلمكي ذعللك شتللكاظلاقؾلي مرنللمعتمبل
مال شمءمي ل مكذسمعمي لدملل لمكدمينل لاقؾ لرل لي نذى لركك لك شتل لتقذيمل
دسمعمي ل تظميام لك تد تع لمكتس ل لمكقشيه لم لمكبناذ .لكزم ليل لمكتق شذ لتغااشل
تغتاللمكتب هلمكي ذعللمكىل"لانًكرة انهُذعٍ االعرشاسٌ" .ل يق ال
هزم لمكتب ه لر قذيم لمكذسمعمي ل مك ظميام لميم لرشبل ليدم ل لم ليقمرل ليبمكغل
سيضيل لتب ن ليل ل ظاه لمكدمينل ل ركك لمع تمدمل لع ى لمكديل لمكـمكبل ل زدمل
ؿبانل لمكذسمعل لمكتـ رل .ليل لمكتق شذ لمن لي بع لمكتب ه لمكي ذعلل
مالع شمس لمكى لك ال لمكنتمس ل مك ظتام ل لال لمكدمينل ل رساخ ليب ن لمعؼمإهل
يل لمكنمي ال ل لال لك ال لمكنتمس ل مك ظتام ل كزكك ليل لك ال لمكي ذعل ل رككل
ريذ لمالع مد ليل لمكب مءمي لمكت خ د لال لمكدمينل ل يل لكمال لمك خظظميل
رساخلتب نله مككليبماآيليمكاللكتمله ليق شذلالليغ د لمك ن اتميلأد مه-:ل

