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 انغٛذ األعتبر انذكتٕس/ َٕسْبٌ فُبكٗ

 ٔانًششف عهٗ يشكض ضًبٌ اندٕدح  –َبئت سئٛظ اندبيعخ نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة     

تحٛخ طٛجخ ٔثعذ،،،                                                  

يشكض ضًبٌ اندٕدح عهٗ عٕٓنخ ٔيشَٔخ تعبيم ٔحذح انمٛبط ٔانتمٕٚى يع أعبتزح  حشصب يٍ

انفُٗ لى  انًمشساد ثًختهف كهٛبد اندبيعخ ٔرنك نهتصحٛح اإلنكتشَٔٗ ألٔسالٓى اإليتحبَٛخ، فإٌ فشٚك انذعى

  .   ثإعذاد آنٛخ نهتصحٛح اإلنكتشَٔٗ

 

 اإلحتشاو،،،،ٔتفضهٕا عٛبدتكى ثمجٕل فبئك                    

 

 خبيعخ فبسٔط -يذٚش يشكض ضًبٌ اندٕدح  د أحًذ عالوأ.و.

 خبيعخ فبسٔط -يذٚش يشكض ضًبٌ اندٕدح َبئت  د فبٚمخ إثشاْٛىأ.و.
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 آنٛخ اعتخذاو ثشَبيح انتصحٛح اإلنكتشَٔٙ

اإلخشاءاد انٕاخت اتجبعٓب ٔ  عهٗ أعتبر انًمشس تذسٚت انطالة عهٗ كٛفٛخ اإلخبثخ فٙ ًَٕرج اإلخبثخ ٔ -1

 االحتٛبطبد عُذ اإلخبثخ.

هحدض إلتًبو نتحذٚذ يٕعذ نيع انًغئٕل فٙ يشكض ضًبٌ اندٕدح يٍ لجم أعتبر انًمشس  انتُغٛك -2

 نتصحٛح اإلنكتشَٔٗ.ا

نذّٚ أكثش يٍ يمشس نهتصحٛح اإلنكتشَٔٗ عهّٛ انمٛبو ثحدض يٕعذ نكم يمشس عهٗ  انز٘أعتبر انًمشس  -3

 حذٖ.

عهٗ ندبٌ انًشالجخ انتٕلٛع عهٗ كشاعبد إخبثبد انطالة انتٗ ثٓب ثطبلخ تعشٚف انطبنت أيب ًَٕرج  -4

 حتٗ ال ٚحذث خهم فٗ انتصحٛح. ٚكٌٕ خبنٗ يٍ تٕلٛعبداإلخبثخ انًعذ نهتصحٛح اإلنكتشَٔٗ 

 فٗ انٕٛو انًحذد عهٗ أعتبر انًمشس إحضبس يبٚهٗ: -5

 .ًَٕرج اإلخبثخ 

 اإلخبثخ انًُٕرخٛخ 

  يع انعهى ثأَّ الٚتى يٍ لجم انكُتشٔلإخبثبد انطالة عهٗ أٌ تكٌٕ يختٕيخ يٍ انخهف ًَبرج ،

 .تصحٛح أٖ ًَٕرج إخبثخ نهطالة خبنٛخ يٍ ختى انكُتشٔل

  أٌ تكٌٕ كهٓب يٍ انٕسق انزٖ تى تصٕٚشِ ثًطجعخ اندبيعخيهحٕظخ ْبيخ انًُبرج انثالثخ انغبثمخ. 

 ( إحضبس لشص يذيحCD( عهّٛ يهف إكغٛم )Excel sheet ٚحتٕٖ عهٗ أعًبء انطالة )

 (.IDانًغدهٍٛ ثبنًمشس ٔأكٕاد انطالة )

 ر انًمشس انخبصخ انتغهٛى ٔانتغهى ٔانًٕخٕدح ثًشكض ضًبٌ اندٕدح.إيالء إعتًبسح يٍ لجم أعتب -6

فٙ ٔخٕد  عهٗ انجشَبيح ثًعشفخ إداسٖ انٕحذح ٔانًغئٕل عٍ تشغٛم اندٓبص ًَٕرج اإلخبثختعشٚف ٚتى  -7

  نًمشس.أعتبر ا

 ًَٕرج اإلخبثخ انًُٕرخٛخ فٙ ٔخٕد أعتبر انًمشس.ى إدخبل ٚت -8

 فٙ ٔخٕد أعتبر انًمشس. إدخبل ًَبرج إخبثخ انطالة -9

انتٙ تحتٕ٘ عهٗ َتبئح ايتحبٌ  CDانــ يٍ عًهٛخ انتصحٛح تغهٛى  االَتٓبءعهٗ أعتبر انًمشس ثعذ  -10

ثكشاعخ  ًَٕرج كم طبنت ٔتذثٛظيغئٕنٛتّ تكٌٕ  انز٘نّ انًُبرج نشئٛظ انكُتشٔل انتبثع  انًمشس كزنك

العتكًبل كشاعخ إخبثخ انطبنت فٙ االيتحبٌ. ID ــطجمب نه االخبثخ
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ٙاإلنكتشَٔانتصحٛح ًَٕرج حدض يٕعذ العتخذاو ثشَبيح   

 انفصم انذساعٙ : .......................

 إعى انكهٛخ: ..........................................................................................

 

 إعى أعتبر انًمشس كٕد انًمشس إعى انًمشس و
 عذد انًُبرج انتٗ تى

تغهًٛٓب إنٗ إداسٖ 

 انٕحذح لجم انتصحٛح
 انغبعخ انتبسٚخ

عذد انًُبرج انتٗ تى 

إعتاليٓب يٍ إداسٖ 

 انٕحذح ثعذ انتصحٛح

تٕلٛع أعتبر 

 انًمشس

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


