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 اعزبر االصبس ٔانحضبسح ٔانؼًبسح االعالييخ كهيخ االصبس جبيؼخ انمبْشح ػًيذ كهيخ االصبس – جبيؼخ انمبْشح ثبنمشاس انجًٕٓسي سلى  936نغزخ 9106 اييٍ ػبو نجُخ رشليبد االعبرزح في االصبس االعالييخ انًجهظ االػهي نهجبيؼبد ٔكيم كهيخ االصبس نشئٌٕ انزؼهيى ٔانطالة يٍ ديغًجش  9102حزي االٌ ٔكيم كهيخ االصبس جبيؼخ انمبْشح نشئٌٕ خذيخ انًجزًغ يٍ َٕفًجش  9102حزي ديغًجش 9102 أعزبر ٔسئيظ لغى االصبساالعالييّ جبيؼخ انمبْشح ( ) 9102 - 9100 انًهحك انضمبفي نجًٕٓسيخ يصش انؼشثيخ ثبٔصثكغزبٌ ( )9100- 9112 يذيش انًشكض انضمبفي انًصشي ثطشمُذ ( ) 9100 – 9112 يًضم ٔصاسح انزؼهيى انؼبني ثبنهجُخ انؼهيب نهًزبحف ثًجهظ انٕصساء  9102حزي االٌ ػضٕ انهجُخ انؼهيب نهُشش ثبنٓيئخ انؼبيخ نذاس انكزت ٔانٕصبئك انمٕييخ يٍ 9102 ػضٕ انهجُخ انذائًخ نآلصبس االعالييّ ثٕصاسح اآلصبسثجًٕٓسيخ يصش انؼشثيخ  9103يٍ - ػضٕ نجُخ االصبس ثبنًجهظ االػهي نهضمبفخ ٔصاسح انضبلبفخ انًصشيخ يٍ 9102 ػضٕ يجهظ اداسح انجًؼيخ انًصشيخ نهذساعبد انزبسيخيخ يٍ 9102 ػضٕ ارحبد انًؤسخيٍ انؼشة ٔ -ارحبد االصبسييٍ انؼشة ٔ -انجًؼيخ انغهطبَيخ نهؼًبسح ثبنُٓذ ٔجًؼيخ انؼًبسح ٔانجُبء ثبالكبديًيّ انشٔعيخ نهؼًبسح ثطشمُذا -اػذ ٔٔلغ ٔفؼم  92ارفبليّ دٔنيّ ثيٍ يصش ٔاعيب انٕعطي في كبفخ انًجبالد انؼهًيخ ٔانضمبفيخ
 يمشس عيًُبسانزبسيخ ٔ اآلصبس االعالييّ ثبنجًؼيخ انًصشيخ انزبسيخيخ  9100حزي االٌ يمشس ػبو انًؤرًش انذٔني األٔل نزبسيخ ٔآصبس انًششق اإلعاليي – جبيؼخ انمبْشِ 9103 يضم يصش في ػششاد انًؤرًشاد انذٔنيخ ٔانًٓشجبَبد انضمبفيخ ٔسأط ثؼضخ يصش انضمبفيخٔانزؼهيًيخ في يؼظى انفؼبنيبد انضمبفيخ ٔانؼهًيخ في دٔل آعيب انٕعطي ٔاششف ػهي األعبثيغ
انضمبفيخ انًصشيخ 9100-9112
 ػضٕ ْيئخ رحشيشفي انؼذيذ يٍ انًجالد انًحهيخ ٔااللهيًيّ ٔانؼبنًيّ ٔحكى اكضش يٍ 311ثحش ثًجالد دٔنيخ ٔيحهيخ ٔالهيًيخ
 نّ  93كزبة يُشٕس ثبنهغبد انؼشثيّ ٔاالَجهيضيّ ٔانشٔعيخ ٔاالٔسديّ في انزبسيخ ٔانحضبسحاالعالييخ
 نّ ػششاد األثحبس انؼهًيخ في االصبس ٔانكزبثبد انؼشثيخ ٔانفٌُٕ االعالييخ ٔانحضبسحيُشٕسِثًصش ٔانذٔل انؼشثيخ ٔاالجُجيّ
 اكضش يٍ  311حذيش رهفضيَٕي ثًصش ٔانذٔل انؼشثيخ ٔاعيب انٕعطي دسط ٔانمي يحبضشاد ٔاششف ػهي سعبئم ػهًيخ ثجبيؼبد انمبْشح ٔ -االعكُذسيّ -ٔانفيٕو ٔ -األصْش ٔ -ػيٍ شًظ ٔ -اعيٕط – ٔعْٕبط – ٔجُٕة انٕادي ٔ -انًُيب -
ٔطُطب ٔ -انضلبصيك ثًصشٔ -جبيؼخ االيبساد انؼشثيخ انًزحذح ٔ -جبيؼخ انًهك عؼٕد ثبنشيبض
ٔجبيؼخ انكٕيذ ٔ -جبيؼبد دنٓي ٔ -انيجبس –ثبنُٓذ ٔ -االكبديًّ انشٔعيّ نهؼًبسح ٔجبيؼخ
طشمُذ ٔ -جبيؼخ ثخبسي ٔ -جبيؼخ عًشلُذ ٔ -جبيؼخ أسجبَش ٔ -جبيؼخ انذثهٕيبعيخ
ثطشمُذ ٔ -جبيؼخ ثخبسي انذٔنيّ – ٔجبيؼخ عًشلُذ – ٔجبيؼخ خٕاسصو
 حصم ػهي انؼذيذ يٍ انجٕائض ٔ انذكزٕساح انفخشيخ ٔانًيذانيبد ٔانذسٔع ٔشٓبداد انزمذيش يٍيصش ٔانغؼٕديّ ٔاإليبساد ٔانكٕيذ ٔانُٓذ ٔسٔعيب ٔأصثكغزبٌ
 اششف ػهي َٔبلش أكضش يٍ يبئزيٍ (  )911سعبنخ يبجغزيش ٔدكزٕساِ ثجبيؼبد يصشٔانذٔل انؼشثيخ ٔاعيب انٕعطي ثبنهغزيٍ انؼشثيخ ٔاالَجهيضيخ في االصبس ٔانزبسيخ ٔانحضبسح
االعالييخ ٔانؼاللبد انذٔنيخ

