
  

 

 "ىرقلا مأ ةعماج " مضأب ةیعماجلا ةیلكلل ررقملا فلم ةیلآ

 مضأب ةیعماجلا ةیلكلاب ةدوجلاو ریوطتلا ةدحو ةیؤر نم يناثلا يساردلا لصفلا ـھ1437 ماعل

 

 ررقملا فلم  ً:الوأ

 ررقمل ةیملعلا رداصملاو قئاثولا نم ةعومجم لمشي ثیح سيردتلا ةیلمعل قيرط ةطراخ وھ ررقملا فلم
 ،هجتاونو ،هميوقتو ،هسيردت قرطو ،هلئاسوو ،هرداصمو ،هتاءارجإ قثوتو ،هراطإ ددحتو ،هفصت ،يسارد
 .ررقملا سيردت ىلوتي يعماج ذاتسأ لكل اعجرم نوكيو ،هسيردتب مئاقلل ةیصخشلا تاعابطنالا قیثوتو

 

 دعيو ، ررقملا ةذتاسأ ددعت وأ بعشلا ددعت ةلاح يف ىتح يسارد ررقم لكل دحاو فلم دوجو نم دبالو
 .ةیمیلعتلا ةیلمعلا نیسحتو حاجنلَ ایساسأ  ابلطتم ررقملا فلم

 

 ررقملا فلم فادھأ َ:ایناث

 رخآ ىلإ سيردت ةئیھ وضع نم يسارد ررقمل سيردتلا قرطب ةصاخلا براجتلاو تاربخلا لقن -1
  ةقباسلا ءاطخألا يف عوقولا راركت يدافتو ةبترم ةیملع ةقيرطب ررقملا ريوطت يف ةدعاسملا  -2
 ذاتسألا هجاوت يتلا ةيوبرتلا فقاوملا لیلحتو حرش -3
  سيردتلاب كلذ  ةقالعو بلاطلا ملعت ىدم قیثوت  -4
 يميداكألا دامتعالا تائیھ تابلطتم ةیبلت  -5
َ اقیثوت ا دعي هنوكل هل يميداكألاو يفیظولا ءادألا مییقتو سيردتلا ةئیھ وضع زییمتل رایعم وھ  -6

   ذاتسألل يملعلاو يسيردتلا ءادألل
 
 

 ررقملا فلم میلستو دادعإ تقو ً:اثلاث
 كءدبو ،يملعلا مسقلا نم كررقم فیصوتل كمالتسا ذنم هدادعإ متي نأ بجي ررقملا فلم نأ ةربخلا دكؤت
 ةبلطلل سيردتلا ةیلمعل

 تاجردلا دصرو يئاھنلا  ناحتمالا حیحصت نم ءاھتنالا دنع الإ هررقم فلم نم يھتني نأ ذاتسأ يأل نكمي ال
 هبلاطل يئاھنلا مییقتلل هدامتعاو
 
 
 ررقملا فلم ملسي نمل ً:اعبار
  نيراسم نأشلا اذھ يف دجوي
 ةبعش نم رثكأل ررقملا سردي ذاتسأ نم رثكأ ناك اذإ ةلاح يف كلذو ررقملا قسنمل : لوألا راسملا
 ةدحاو ةبعشل ءاوس ررقملا سيردت نع دیحولا لوئسملا طقف تنأ تنك اذإ مسقلا سیئرل :يناثلا راسملا 
 ةبعش نم رثكأ وأ
 
 
 

 مضأب ةيعماجلا ةيلكلا

 



 
 :ررقملا ةئبعت ةیفیك َ:اسماخ
 
 
 2013 ةثيدحلا ةینطولا ةئیھلا جذامنل قباطم ررقملا نوكي نأ -1
 قسنمل ريراقتلا ىطعتو ررقملا نوسردي نيذلا ةذتاسألا نم ررقم لك ةياھنب ريرقتلا لامكإ بجي  -2

 يساردلا لصفلا ةياھنب ررقملل دحوم ريرقت لمعل ررقملا
 ررقملا ةذتاسأ ةطساوب ،عقوم لكل ررقملا نع ريرقت ءاطعإ بجي عقوم نم رثكأ يف ررقملا ىطعأ اذإ -3

 عقوم لك ريراقت قفرتو ررقملا قسنم لبق نم دحوم ريرقت مدقيو .عقوملاب نیلوئسملا
 
 

 مسق لك يف ظفحي يذلاو ذاتسأ لكب صاخلا ررقملا فلم بیترت ةیلآ ً:اسداس
 

 ةسیئر هرفوتو "ىرقلا مأ" مألا ةعماجلا نم تباث  2013 ةئیھلا جذامنلً اقبط ررقملا فیصوت  عضوي -1
  وضع لكل مسقلا

 2013 ةینطولا ةئیھلا جذامنل قباطمو وضع لكب صاخ ررقملا ريرقت  -2
  مسقلا ةسیئر نم هعقوم رابتخالا ريرقت ةقرو ةفاضإ  -3
  ققدملا وضعلا نم هعقوم  ةیئاوشع ةنیع حیحصت ريرقت ةقرو ةفاضإ  -4
 يساردلا لصفلا علطم يف بلاط لكل لصيو حضوي يذلا ررقملا ططخم -5
 خلا....تابجاو وأ ثاحبأ وأ روص ناك ءاوس تابلاطلا لامعأ نم جذامن -6
  هتباجإو يفصنلا رابتخالا جذومن  -7
 لقألاو طسوألاو ةجرد ىلعأ يفصنلا رابتخالا يف تابلاطلا تاباجإ نم"ةروصم" جذامن  -8
 هتباجإو يلمعلا رابتخالا جذومن  -9

 لقألاو طسوألاو ةجرد ىلعأ يلمعلا رابتخالا يف تابلاطلا تاباجإ نم"ةروصم" جذامن -10
 هتباجإو يئاھنلا رابتخالا جذومن - -11
 لقألاو طسوألاو ةجرد ىلعأ يئاھنلا رابتخالا يف تابلاطلا تاباجإ نم"ةروصم" جذامن  -12
 Excel جذومن + ةعماجلا عقوم ىلع اھدصر دعب تابلاطلا ةجیتن -13
  CD قبسام عیمج نم ةینورتكلإ ةخسن -14
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