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 26 يٍ 3 تصفح    30/7/2018تبسيخ اإلصذاس:

 

 قبئًت انًحتىيبث

 

 سقى انصفحت انىصف سقى انبُذ

 1 صفؾخ اٌغالف -

 2 لبئّخ اٌزٛص١ك -

 3 لبئّخ اٌّؾز٠ٛبد -

 4 لبئّخ اٌزٛص٠ؼبد -

 5 لبئّخ اٌزؼذ٠الد -

 6 اٌغشض 1

 6 ِغبي اٌزطج١ك 2

 6 اٌّصطٍؾبداٌزؼش٠فبد ٚ 3

 8 عغ اٌّغزخذِخاٌّشا 4

 9 اٌّغئ١ٌٛبد 5

 9 اإلعشاءاد 6

 19 ِؤششاد ل١بط األداء 7

 20 خشائػ اٌزذفك 8

 27 اٌغغالدإٌّبرط ٚ 9

 27 خشيطت انتىاصم 10

 27 خشيطت انؼًهيبث 11

 27 خطت يجببهت انًخبطش 12

 27 خطت انفشص   13

 

 

 

 

 

 

 

 

 بئًت انتىصيؼبثق

 

 اسى حبئض انُسخت انقسى / اإلداسة َسخت سقى

  ٚؽذح ظّبْ عٛدح إٌظُ اإلداس٠خ 0

  اٌّىزت اٌفٕٟ ٌشئ١ظ اٌغبِؼخ 1

  ٔبئت سئ١ظ اٌغبِؼخ ٌشئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالةِىزت  2

 تبسيخ  انتؼذيم  ( / 02سقى اإلصذاس/انتؼذيم )
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  اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍّىزجبد 3

  إداسح اٌزض٠ٚذ 4

بد اٌؼ١ٍب ٔبئت سئ١ظ اٌغبِؼخ ٌشئْٛ اٌذساعِىزت  5
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 قبئًت انتؼذيالث

 

 ِالؽظبد /عطشصفؾخ/فمشح ٍِخص اٌزؼذ٠ً ربس٠خ اٌزؼذ٠ً رؼذ٠ً سلُ
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 انغشض: -1
 رٕف١ز ِٚزبثؼخ األٔشطخ ا٢ر١خ:٠ٙذف ٘زا اإلعشاء إٌٝ رؾذ٠ذ اإلعشاءاد ٚاٌّغئ١ٌٛبد اٌّطٍٛثخ رغبٖ 

 .ألِش اٌّجبشش"بث" اٌّٛاد اٌغّؼ١خ ٚاٌجصش٠خ ،اٌّشاعغ، ػ١ٍّبد اٌششاء ٌٍىزت 1-1

 .غبِؼخ "ثٕظبَ اٌغٍف اٌّؤلزخ"د اٌّزٛفشح ثزٛس٠ذااٌغ١ش  اٌّغزٍضِبدششاء  1-2

 .ذٚس٠بد ٚاٌّٛاد اٌغّؼ١خ ٚاٌجصش٠خِٓ اٌىزت ٚاٌ اداإل٘ذاء 1-3

 .ثبٌذٚس٠بد اٌّؾ١ٍخ االشزشان 1-4

 .إ٠ذاع اٌشعبئً اٌؼ١ٍّخ 1-5

 ."ِٛاد عّؼ١خ ٚثصش٠خ دٚس٠بد، سعبئً، وزت،اٌّمز١ٕبد "  عشد 1-6

 .أٚػ١خ اٌّؼٍِٛبد اٌٛسل١خرى١ٙٓ  1-7

 .ص١بٔزٙباٌغ١بس ٌٍششوبد اٌّغؤٌخ ػٓ أػّبي عذاد ل١ّخ ص١بٔخ آالد اٌزص٠ٛش ٚلطغ  1-8

 اٌّىزجخ اٌشل١ّخ.اشزشان  1-9

 اٌزؼبلذ ِغ ششوبد إٌظبفخ ثبٌّىزجخ اٌّشوض٠خ .ِزبثؼخ  1-10

 ظجػ اٌغغالد. 1-11

 

 انتطبيق:يجبل  -2
 . يطبق هزا اإلجشاء بئداسة انًكتبت انًشكضيت

 

 وانًصطهحبث:انتؼشيفبث  -3
ٌّؼٍِٛوبد اٌّخزٍفوخ ٚإٌّبعوجخ ٌٍّىزجوخ ِٚغزّوغ اٌّغوزف١ذ٠ٓ ػ١ٍّوخ روٛف١ش أٚ اٌؾصوٛي ػٍوٝ ِصوبدس ا٘وٛ  انتضويذ: 3-1

اٌٙوذف األعبعوٟ ِوٓ ؼوذ ٚػٍوٝ ٘وزا ٠، اٌزجوبدي ٚاإل٠وذاعٚ خزٍفخ ٌٍزض٠ٚذ وبٌششاء ٚاإل٘ذاءِٕٙب ِٓ خالي اٌطشق اٌّ

اؽز١بعووووووووبد ِغزّووووووووغ  ػ١ٍّخ اٌزض٠ٚذ ٘ٛ رٍج١وخ 

ثبإلظووبفخ إٌووٝ ِؼبٌغووخ  اٌّىزجخ ِوٓ اٌّؼٍِٛوبد 
 تبسيخ  انتؼذيم  ( / 02اس/انتؼذيم )سقى اإلصذ
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 .اٌؾب١ٌخػبد ِٛاغٓ اٌعؼف فٟ اٌّغّٛ
ِشد ثطوش٠مز١ٓ: ٚ٘وٝ رو، د إ١ٌٙوب ثوذْٚ ِمبثوًؽ١ش رشثٕبء اٌّغّٛػخ اٌّىزج١خ ؼذ اٌٙذا٠ب ِٓ ِصبدس ر١ّٕخ ٚر اإلهذاء: 3-2

ِىزج١ووخ إٌووٝ اٌّىزجووخ ٌغووجت أٚ ، ٚاإل٘ووذاء أْ ٠مووَٛ شووخص أٚ ١٘ئووخ ِووٓ رٍمووبء ٔفغووٗ ثزمووذ٠ُ ِووٛاد اإل٘ووذاء ٚاالعووزٙذاء

 ا٢خش٠ٓ رمذ٠ُ ِٛاد ِىزج١خ ٌٙب، ِٚصبدس اإل٘ذاء ٚاالعزٙذاء ػذ٠ذح:ٓ ، ٚاالعزٙذاء أْ رطٍت اٌّىزجخ ٢ِخش

 تبسيخ  انتؼذيم  ( / 02سقى اإلصذاس/انتؼذيم )
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 26 يٍ 7 تصفح    30/7/2018تبسيخ اإلصذاس:

 

 د، ١٘ئوبد ٚإداساِؤٌفْٛ، ٔبششْٚ، أصؾبة ِىزجبد شخص١خ، ٚسصخ أصؾبة ِىزجبد شخص١خ، ِىزجوبد سعو١ّخ  3-3

 .إل١ّ١ٍخ ٚد١ٌٚخؽى١ِٛخ، ِٕظّبد أ١ٍ٘خ ٚ

بء ١فٚاعوز إدسانفوٟ  ػ١ٍّٙوب ِؼوب   أٚػٍوٝ اٌجصوش  أٚاٌّٛاد اٌزٟ رؼزّذ ػٍوٝ اٌغوّغ  ٟ٘ بصشيت:وانانًىاد انسًؼيت  3-4

 اٌىزت اٌّٛاد غ١ش ٠طٍك ػ١ٍٙباٌزم١ٍذ٠خ ِٚصبدس اٌّؼٍِٛبد غ١ش رؼذ ِٓ أٚػ١خ ٚٚ٘ٝ ، اٌّؼٍِٛبد

Non-Book Materials ٚاٌّٛاد غ١ش اٌّطجٛػوخ أ Non-Printed Materials  ،ٌموش  أشوٙش٘ب اٌشوش٠ػ أٚ ا

 .ب اٌؾذ٠ضخاٌزىٌٕٛٛع١ رؼزّذ ػٍٝأعٙضح ِخصصخ ػ١ٍٙب رغغ١ً اٌّؼٍِٛبد  أٚٚرؾزبط العزخذِٙب أٚ االعطٛأخ، 

 ٌزوٟاشوىً ٚسلوٟ أٚ  ٝذ ػٍؤوعوٛاء وب ٜغ١ٍض٠وخ أٚ ثٍغوخ أخوشِٔطجٛػوبد اٌّغوالد اٌؼشث١وخ أٚ اال٘وٟ  :انذوسيبث 3-5

ؽووذّ٘ب أٚسٚثووٟ أ ِْصووطٍؾب ٕٝوواٌّؼ ٌٓٚٙووب ِوو ،أعووجٛػ١خ أٚ شووٙش٠خ أٚ فصوو١ٍخ ْرصووذس ثصووفخ دٚس٠ووخ لووذ رىووٛ

periodicals) ) خش أِش٠ىٟ ٚا٢(serials). 

، اٌوشثؼ ِٝبٌٟ ال ٠ٙذف إٌوٚإداسٞ ٚٚؽذح راد غبثغ خب  ٌٙب اعزمالي فٕٟ  :يشكض خذيبث انًكتببث وانًؼهىيبث 3-6

لوبئُ ٌّشوض٠وخ، ، ِموشٖ ِجٕوٝ اٌّىزجوخ ا29/2/2004ثزوبس٠خ  297ٍغزٗ سلُ ٖ ثّٛافمخ ِغٍظ اٌغبِؼخ ثغؤٚلذ رُ إٔشب

ِغووزٍضِبد ىوشح " اٌز٠ّٛووً اٌوزارٟ " ألٔشووطخ ٚخووذِبد لطوبع اٌّىزجووبد ٠ٚٙوذف إٌووٝ روٛف١ش خبِووبد ٚػٍوٝ رطج١ووك ف

لوذ صوذسد الئؾوخ ٝ اٌشعَٛ اٌّؾصٍخ ِٓ ٘وزٖ اٌخوذِبد، ٚاٌخذِبد ٚاألٔشطخ اٌّمذِخ ٌمطبع اٌّىزجبد اػزّبدا  ػٍ

 .ٓ خالي اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍّىزجبدِِب١ٌخ ثخصٛ  وبفخ اٌخذِبد ِذفٛػخ األعش اٌزٟ رمذَ 

اٌّؼٍِٛووبد، ِٚزؾصووالد روواع١ش لبػووبد بد ٚسعووَٛ خووذِبد اٌّىزجوو: ِزؾصووالد إ٠ووشاداد ِووٓ اٌّشوووض ؾمووك٠ٚ

ٚاٌٙجووبد ، اٌزجشػووبد اٌووذػُ اٌّووبٌٟ اٌووزٞ رمذِووٗ اٌغبِؼووخ، ت ٚغ١ش٘ووب ثّجٕووٝ اٌّىزجووخ اٌّشوض٠ووخاٌزووذس٠اٌّؼووبسض ٚ

: شوشاء خبِوبد فوٟثٕوٛد اإلٔفوبق  ّضوًرزٚ، ب ٌغٕوخ اٌّىزجوبد اٌغبِؼ١وخ، أٞ ِٛاسد ِب١ٌوخ أخوشٜ رمش٘واٌّمذِخ ٌٍّشوض

١ّٓ ػٍووٝ رمووذ٠ُ اٌخووذِبد ، ِىبفوو د ٌٍمووبئاٌّمذِووخ ػٍووٝ ِغووزٜٛ لطووبع اٌّىزجووبداألٔشووطخ ِغووزٍضِبد اٌخووذِبد ٚٚ

صخ ثزموذ٠ُ خوذِبد اٌّؼذاد اٌخبصشٚفبد اٌغبس٠خ، ص١بٔخ ا٢الد ِٚىبف د اٌؼّبٌخ اٌّؤلزخ، اٌّٚاألٔشطخ، أعٛس ٚ

 ٚأٔشطخ اٌّشوض.

اٌىزوت  اٌّزّضٍوخ فوّٟوٛاد اٌٛسل١وخ ِوٓ ا١ٌٙب اٌّىزجخ ٕاٌزٟ عٛف رمزٚ ٌّٛاد اٌزٟ رّزٍىٙباع١ّغ ٟ٘  :يبث انًكتبتُيقت 3-7

اٌّووٛاد ٚاٌزغووغ١ٍ١خ  خشووشغألٚا ١ٍُفوواٌّووب٠ىشٚ : اٌّزّضٍووخ فووٟ ٚاٌزغووغ١ٍ١خ خاٌف١ٍّ١وواٌّووٛاد ٚاٌووذٚس٠بد ٚاٌّخطٛغووبد ٚ

 .ٜخشألع١ّغ اٌّغزٍضِبد اٚ األصبس ٚوزاٙب ؾمبرٍاٌؾبعجبد ِٚ اٌّزّضٍخ فٟ ا١ٌ٢خ

اٌّٙوذاح ثىبفوخ ٚ ح٘وٛ اٌّٛفوف اٌّىٍوف ثئظوبفخ وبفوٗ اٌّوٛاد اٌّشوزشا :(شطب ػهدذ –شطب يخبصٌ ) كبتب انشطب 3-8

 .دإلداسح اٌؼبِخ ٌٍّىزجبغغالد اإلظبفخ ثبأٔٛاػٙب ٌ

 

 

 

 

ثزٛص٠ووغ  رزىووْٛ ٌغٕووخ اٌّىزجووخ اٌّشوض٠ووخ ِووٓ ِووذساء اإلداساد ٚاٌّووذ٠ش اٌؼووبَ ، ٚرخووزص :تنجُددت انًكتبددت انًشكضيدد 3-9

اٌّزمبدِوخ ٚالزوشاػ ووً ِوب ٘وٛ ِوٓ شوأٗ  إٌظوش فوٟ رىٙو١ٓ اٌىزوت، ، لجٛي اإل٘وذاءاد  اٌّخصصبد اٌّب١ٌخ ٌٍششاء

 .بٌّىزجخ اٌّشوض٠خرط٠ٛش اٌؼًّ ث

ِشاعؼوخ ِشوشٚع اٌّٛاصٔوخ اٌغو٠ٕٛخ ٌٍّىزجوبد : اٌزب١ٌوخ ّٛظوٛػبدرخوزص ثوبٌٕظش فوٟ اٌ :جُت انًكتبدبث انجبيؼيدتن 3-10

، زٕغو١ك ث١ٕٙوب ٚاٌؼّوً ػٍوٝ رؾم١مٙوبثؾوش اؽز١بعوبد اٌّىزجوبد اٌغبِؼ١وخ ٚاٌ، ٌغبِؼ١خ لجً ػشظٗ ػٍوٝ اٌّغوئ١ٌٛٓا

إلووشاس اٌغ١بعووخ اإلداس٠ووخ ، ٠ٛاوووت اٌزطووٛساد اٌزم١ٕووخ اٌؾذ٠ضووخرطوو٠ٛش األداء ثّووب ٠ؾمووك سعووبٌخ اٌّىزجووبد اٌغبِؼ١ووخ ٚ

ذٚد إٌغووجخ اػزّووبد ٔزووبئظ عووشد اٌّىزجووبد ٚاٌّٛافمووخ ػٍووٝ خصووُ اٌؼغووض فووٟ ؽوو، اٌف١ٕووخ ٌٍؼّووً ثبٌّىزجووبد ب١ٌتٚاألعوو

ذ الزوشاػ اٌّٛافمخ ػٍٝ اعوزجؼبد اٌىزوت ٚاٌّطجٛػوبد اٌزوٟ فموذد ل١ّزٙوب اٌؼ١ٍّوخ ٚاٌزبس٠خ١وخ ثؼو، اٌّمشسح فٟ اٌالئؾخ

بئف اٌشوبغشح ٚظوغ شوشٚغ ٌالػوالْ ػوٓ اٌٛفو، ٌّشوض٠وخ، أٚ اٌّذ٠ش اٌؼبَ ثبٌٕغجخ ٌٍّىزجخ اٌغٕخ اٌّىزجبد ثبٌى١ٍبد

الزشاػ رشى١ً ٌغبْ ِزخصصخ ٌزموذ٠ش صّوٓ اػزجوبسٞ ٌٍّىزجوبد اٌخبصوخ أٚ ِغّٛػوبد اٌىزوت ، ثبٌّىزجبد اٌغبِؼ١خ

اٌخبصوووووخ اٌّؼشٚظوووووخ  .ػٍٝ اٌغبِؼخ ٌششائٙب

 
 تبسيخ  انتؼذيم  ( / 02سقى اإلصذاس/انتؼذيم )
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 انًشاجغ انًستخذيت: -4
 اٌّب١ٌوخ سلوُ زٗ اٌزٕف١ز٠خ اٌصوبدسح ثموشاس ٚص٠وشاٌصبدس ثشاْ إٌّبلصبد ٚاٌّضا٠ذاد ٚالئؾ 1998ٌغٕخ  89لبْٔٛ  4-1

 ٚرؼذ٠الرّٙب. 1998( ٌغٕخ 1367)

 .2007صْ اٌؾىِٛخ اٌصبدسح ثزبس٠خ الئؾخ ِخب 4-2
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 انًسئىنيبث: -5
 .وكال  حسب يىقؼه فى االجشاء  يذيش ػبو اإلداسة انؼبيت نهًكتببث

 

 :إلجشاءاثا -6
 :بأليش انًببشش"ب" ؼيت وانبصشيت، انذوسيبث وانًىاد انسًػًهيبث انششاء نهكتب وانًشاجغ 6-1

 .PS/PR-01زش٠بد سلُ ـُٙ غجمب  ٌّب عبء ثذ١ًٌ إعشاءاد ػ١ٍّخ اٌّشـ، رم١١ُّٙ ٚإػبدح رم١١ّ ٠زُ اخز١بس اٌّٛسد٠ٓ ػبو:

رموذ٠ُ ِمزشؽوبد ثبٌّجوبٌ  ِوٓ خوالي  اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍّىزجوبد١خ إػذاد ١ِضأثبٌّشبسوخ فٟ  ِذ٠ش إداسح اٌزض٠ٚذ٠مَٛ  6-1-1

" عووٕٛاد عووبثمخ ف١ّووب ٠خووص  3 "خووالياٌّطٍٛثووخ ٌّٛاصٔووخ اٌغووٕخ اٌّب١ٌووخ اٌزب١ٌووخ ٚرٌووه فووٟ ظووٛء ِووب رووُ صووشفٗ 

٠ٚمووَٛ اٌّووذ٠ش اٌؼووبَ ثؼووشض  -االػزجووبس اسرفووبع األعووؼبسفووٟ ِووغ األخووز  - ٚاٌّىزجووخ اٌّشوض٠ووخ ِىزجووبد اٌى١ٍووبد

ؼشظوٙب ػٍوٝ ٌغٕوخ ٌٚاٌجؾوٛس" اٌغٍطخ اٌّخزصخ "ٔبئت سئ١ظ اٌغبِؼوخ ٌٍذساعوبد اٌؼ١ٍوب  ٌّمزشػ ػٍٝااٌزٛص٠غ 

١ٕوخ ، ٚثؼوذ رٌوه ٠وزُ إخطوبس اإلداساد اٌّؼأ.د سئ١ظ اٌغبِؼخ ٌالػزّوبد ٌٍغ١ذفغ ٌٍّٛافمخ ، ٚرشاٌّىزجبد اٌغبِؼ١خ 

 .ثبٌّٛافمخ

اد اٌّشاد ششائٙب ثّؼشفخ ِغئٌٟٛ اٌمبػوبد ثبإلظوبفخ إٌوٟ ٠زُ ؽصش ٚاخز١بس اؽز١بعبد اٌّىزجخ اٌّشوض٠خ ِٓ اٌّٛ 6-1-2

 االخز١بساد اٌزٟ رّذ ثّؼشفخ اٌغبدح أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ .

٠ووزُ اٌزٛعووٗ ٌووذٚس إٌشووش ٚاٌؾصووٛي ػٍووٟ صالصووخ ػووشٚض ألعووؼبس اٌىزووت اٌّخزووبسح ِووٓ صالصووخ دٚس ٔشووش ، صووُ رووزُ  6-1-3

خ ( ، صُ روزُ اٌّفبظوٍخ ثو١ٓ ػوشٚض األعوؼبس ؽغوت اٌّفبظٍخ ث١ٕٙب ِٓ ؽ١ش ) اٌغؼش ، دسعخ اٌخصُ إٌّّٛؽ

فٟ األعؼبس ٠زُ اخز١بس ػشض اٌغؼش صبؽت أوضوش ٔغوجخ خصوُ ، ٚإرا رغوبٚد ِوٓ ؽ١وش ئرا رغبٚد اٌغؼش ، ف

ٌىوً داس ٔشوش ػٍوٟ ؽوذٖ ٚفموب  ٌٍّٕوٛرط  ءفبء غٍوت اٌشوشا١اٌغؼش ٚٔغجخ اٌخصُ ف١زُ إٌّبصفخ ث١ُٕٙ ، صُ ٠زُ اعز

 . QF–08/PS/PR-01سلُ 

ِووذ٠ش ٠مووَٛ  صووُ ، اٌؼووبَِووٓ اٌّووذ٠ش  ٚرؼزّووذِووٓ ِووذ٠ش إداسح اٌزض٠ٚووذ  ِشاعؼزٙووب ٚشاء ـرغ١ّووغ وبفووخ غٍجووبد اٌشوو٠ووزُ  6-1-4

اٌمووٛا١ٔٓ )لووبْٔٛ رٕظوو١ُ ػٍووٝ اٌشووشاء فووٟ اٌؾووذٚد إٌّصووٛ  ػ١ٍٙووب فووٟ  خٌٍّٛافموو ثزؾش٠ووش ِووزوشح اٌزض٠ٚووذ

 د /أ.ٚ أبد اٌؼ١ٍوب ٚاٌجؾوٛس ـِؼوخ ٌٍذساعؤبئت سئ١ظ اٌغب /دأ. ٌٍٝؼشض ػٍاٌغبِؼبد( ٚرؼزّذ ِٓ اٌّذ٠ش اٌؼبَ 

اإلداسح  ؽبٌووووخ اٌصووووشف ِووووٓ فوٟ  سئ١ظ اٌغبِؼخ

 تبسيخ  انتؼذيم  ( / 02سقى اإلصذاس/انتؼذيم )ٍصووووٕبد٠ك ٌ اٌؼبِووووخ . اٌخبصخ
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ٚرغوو١ٍّٙب  QF–10/PS/PR-01ٚفمووب  ٌٍّٕووٛرط سلووُ ٠ووزُ رؾش٠ووش أٚاِووش اٌزٛس٠ووذ اٌشووشاء اٌّٛافمووخ ػٍووٝ  فووٟ ؽبٌووخ 6-1-5

٠ٚخزّٙوب  األصوًٌّوٛسد ػٍوٝ اٌصوٛسح ثبعوزالَ ٠ٛلوغ ا أْصوٛس أٚاِوش اٌزٛس٠وذ ثؼوذ ثاالؽزفوبف  ٌٍّٛسد٠ٓ ، ِغ

 .داس إٌششثخزُ 

 

 

 :برخبر اإلعشاءاد ا٢ر١خـث ثمغُ اٌىزت ثئداسح اٌزض٠ٚذاٌّغئٛي ٚسٚد اٌّٛاد اٌّطٍٛثخ ِٓ اٌّٛسد٠ٓ ٠مَٛ  ػٕذ 6-1-6

 ػٍوووٝ ووووً فوووبرٛسح ثبعوووزالَ ) أصوووً اٌفوووبرٛسح   اٌّوووٛاد  اعوووزالَ اٌّوووٛاد اٌّطٍٛثوووخ ٚأصوووٛي اٌفوووٛار١ش ٚاٌزٛل١وووغ

اٌّطٍٛثخ (، اٌزاوذ ِٓ ِطبثمخ اٌفبرٛسح ألٚاِش اٌزٛس٠ذ ِٓ ؽ١ش اٌغؼش ِٚخزِٛخ ثخزُ داس إٌشش ِٚٛظوؼ ثٙوب 

 اٌزبس٠خ.

  اٌغوبثك مزٙوب ٌٍشوشٚغ ٚاٌّٛاصوفبد اٌف١ٕوخ ٍزاووذ ِوٓ ِطبثٌفؾوص اٌ ػشض اٌّٛاد اٌّطٍٛثخ ػٍٟ أػعبء ٌغٕوخ

 12ّٔوٛرط ) زؾش٠وش ِؾعوش اٌفؾوص، صُ رمَٛ  ٌغٕخ اٌفؾص اٌّؼ١ٕخ ث ٚأٚاِش اٌزٛس٠ذ ثطٍجبد اٌششاءرؾذ٠ذ٘ب 

 ( ٠ٚٛلغ ػ١ٍٗ أػعبء اٌٍغٕخ ٠ٚؼزّذ ِٓ اٌّذ٠ش اٌؼبَ. ؽىِٛخ ِخبصْ

  ٌالظبفخ اٌزبس٠خ اعزؼذادا   عجم١خأل رجؼب  رشر١ت اٌفٛار١ش. 

ِوٓ  ٠ٚؼزّوذ اٌّخوبص٠ْشاعغ ِوٓ ِوذ٠ش  ،ؽىِٛخ ِخبصْ" 1ثّٕٛرط " اٌّشزشاح٠مَٛ وبرت اٌشطت ثئظبفخ اٌّٛاد  6-1-7

 .اٌّذ٠ش اٌؼبَ

 ٌٍّٕٛرط سلُ " وزت" ٚفمب  اٌّٛاد ثغغً اإلظبفخ ٌٍّىزجخ  ثزغغ١ً ثمغُ اٌىزت ثئداسح اٌزض٠ٚذاٌّغئٛي ٠مَٛ  6-1-8

 QF-01/LRA/PR-01 ٚإظوبفخ اٌوشلُ اٌؼوبَ اٌّشوض٠وخ ٌؼٕوٛاْ ثخوزُ اٌّىزجوخ ٚرٌه ثؼذ خزّٙب ػٍوٝ صوفؾخ ا

 .ػ١ٍٙب

اٌمبػوبد ثزغوغ١ٍٙب فوٟ  ٠ٛموَٛ ِغوئٌٛ ، اٌمبػوبد ّغوئٌٌٟٛثزغو١ٍُ اٌّوٛاد ثمغُ اٌىزت ثئداسح اٌزض٠ٚذ اٌّغئٛي ٠مَٛ  6-1-9

، ٠ٚووزُ اٌّطبثمووخ ثوو١ٓ عووغٍٟ QF-01/LRA/PR-01ٌٍّٕووٛرط سلووُ  ٚفمووب   " وزووتعووغً اإلظووبفخ اٌّمبثووً " 

 ." شٙٛس3اإلظبفخ اٌّمبثً ِشح وً "خ ٚاإلظبف

خصووبئٟ اٌشووئْٛ ألأصووٛي اٌفووٛار١ش اٌزٛس٠ووذ ٚ أٚاِووشصووٛس  ثزغوو١ٍُ ي ثمغووُ اٌىزووت ثووئداسح اٌزض٠ٚووذئٛاٌّغوو٠مووَٛ  6-1-10

 .اٌّب١ٌخ

ِشاعؼزٙوب ِوٓ  ز٠ُوٚ ( ٌىً داس ٔشش ػٍٝ ؽوذٖػ.ع 50)٠زٌٛٝ أخصبئٟ اٌشئْٛ اٌّب١ٌخ اعز١فبء ث١بٔبد اعزّبسح   6-1-11

اٌّٛافموخ ػٍوٝ اٌشوشاء ، ِوزوشح ): اٌزب١ٌوخ ، ِشفمب  ثٙب اٌّغزٕذادزض٠ٚذ ٚاػزّبد٘ب ِٓ اٌّذ٠ش اٌؼبَإداسح اٌِذ٠ش 

( خصوُ 41) ّٔوٛرط ، اٌفؾوص ِؾعوش ،إرْ اإلظوبفخ ٌٍّخوبصْ ،اٌفوبرٛسحأصوً ، ، أِش اٌزٛس٠وذغٍت اٌششاء

أٚ اٌشئ١غو١خ ؾغوبث١خ اٌٛؽوذح ٌاعٙوخ اٌصوشف عوٛاء  ٝإٌواٌغىشربس٠خ إلسعبٌٙب  مغُرغ١ٍّٙب ٌ ، ٠ٚزُ (ٚرؾص١ً

 .ِزوشح اٌّٛافمخٌّب عبء فٟ ٔص  ٍصٕبد٠ك اٌخبصخ غجمب  اإلداسح اٌؼبِخ ٌ

 ( وزوووت ِٚغوووالد ٚٚصوووبئك 6/2ثٕوووذ) فوووٟ ؽبٌوووخ إسعوووبي اٌّغوووزٕذاد ٌٍصوووشف ِوووٓ اٌٛؽوووذح اٌؾغوووبث١خ اٌشئ١غووو١خ  6-1-12

 .ثبٌّجٍ  ٛاصٔخ ٌالسرجبغاٌّ، ٠زُ إسعبي صٛسح ِٓ ِزوشح اٌّٛافمخ إلداسح اٌّشوض٠خ اٌّخصص ٌٍّىزجخ

ثؼوذ أْ  ٓ ِجبشوشحرغو١ٍّٙب ٌٍّوٛسد٠ِٚٓ اٌٛؽذح اٌؾغبث١خ ٠زٌٛٝ أخصبئٟ اٌشئْٛ اٌّب١ٌخ ِزبثؼخ اعزالَ اٌش١ىبد  6-1-13

 ٠ؾصً ُِٕٙ ػٍٟ :

 

 

 . رف٠ٛط ِٓ داس إٌشش ٌٍّٕذٚة ثبعزالَ اٌش١ه 

 . صٛسح اٌجطبلخ اٌشخص١خ ٌٍّٕذٚة 

 ش ثم١ّخ اٌش١ه ِٚجٍغٗ ٚربس٠خٗ .ا٠صبي ِؼزّذ ِٚخزَٛ ثخزُ داس إٌش 

) دفزوش ؽوشف إٌشش ثوبٌزٛل١غ ثبعوزالَ اٌشو١ه ثوذفزش ِؼوذ خص١صوب  ٌوزٌه ثمغوُ اٌشوئْٛ اٌّب١ٌوخ داس٠مَٛ ِٕذٚة   6-1-14

االعووزالَ ٠ووزُ رٛع١ووٗ إٌّووذٚة  ، ٌٚزاو١ووووووووذ صد ( 

اٌغووووىشربس٠خ العووووزالَ أصووووً  إٌووووووووووووٟ لغووووووووووووُ 

 ه ػٓ غش٠ك دفزش اٌصبدس ثبٌّىزجخ.١اٌش

 تبسيخ  انتؼذيم  ( / 02سقى اإلصذاس/انتؼذيم ) تبسيخ  انتؼذيم  ( / 02سقى اإلصذاس/انتؼذيم ) تبسيخ  انتؼذيم  ( / 02سقى اإلصذاس/انتؼذيم )



 اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍّىزجبد
 اٌزض٠ٚذػ١ٍّخ 

LRA/PR-01 
 

Helwan University 
 

 

 26 يٍ 10 تصفح    30/7/2018تبسيخ اإلصذاس:

 

 :انًتىفشة بتىسيذاث انجبيؼت "بُظبو انسهف انًؤقتت" ششاء األدواث انًكتبيت غيش 6-2

بف اٌّطٍوٛة شوشاؤ٘ب "أدٚاد ٌألصوِٕخوبصْ ؽىِٛوخ (  2اٌّخضْ اٌفشػٟ ثبإلداسح ثزؾش٠ش ّٔوٛرط )  ٠ٓمَٛ أ١ِ 6-2-1

اٌّخزٍفووخ ثووبإلداسح الؽز١بعووبد األلغووبَ  ب  رجؼووٚرٌووه  "…، دثبعووبد إٌووخ، خشاِووبدCDs، ِىزج١ووخ، أٚساق، أؽجووبس

 .ٍّىزجبد ٌصشفٙب ِٓ ِخبصْ اٌغبِؼخاٌؼبِخ ٌ

اٌشوئْٛ أخصوبئٟ ٠موَٛ  -ثؼذ رٛل١غ اٌّغوئٛي ثّخوضْ اٌغبِؼوخ ثؼوذَ رٛفش٘وب  -فٟ ؽبٌخ ػذَ رٛافش ٘زٖ األصٕبف  6-2-2

موَٛ ٚر،  ِوٓ اٌّوٛسدQF-09/PS/PR-01ٓ٠  ٌٍّٕوٛرط سلوُ أعوؼبس ٚفموب  بٌؾصٛي ػٍٝ صالصخ ػشٚض ثاٌّب١ٌخ 

 غجموب  ٚرٌوه  اٌؼوشٚضثو١ٓ ٘وزٖ  األعؼبس ِٓلً ٠مَٛ ثبخز١بس أ صُ ، بخز١بس أعٛد األصٕبفثاٌغٙخ اٌطبٌجخ ٌٍغٍفخ 

 .PS/PR-01ٌؼ١ٍّخ اٌّشزش٠بد سلُ 

 ش اٌؼوبَِٓ اٌّوذ٠ ٚرؼزّذ،  ِؤلزخ ٌششاء األصٕبف اٌّطٍٛثخ عٍفٗ ٌٍؾصٛي ػٍٝئػذاد ِزوشح ث ِذ٠ش اٌزض٠ٚذ٠مَٛ  6-2-3

ِٛػوذ  ، اٌغوٍفخِجٍو   ، اٌغوٍفخعوُ ِغوئٛي أ ) ثٙوبِؾذدا   ،  ألخز اٌّٛافمخ اٌغبِؼخػبَ أ١ِٓ ٌٍؼشض ػٍٝ  ٚرٌه

 .(، ػشض اٌغؼش عٙخ اٌصشف ، اٌغٍفخرغ٠ٛخ 

ث١وبْ اٌؼٙوذ ٚاٌشعوَٛ ٌؾغوبة  ّٕوٛرطٌ ٚفموب   زٛس٠وذ روا١ِٓ ؽىوِٟٛث( أخصبئٟ اٌشئْٛ اٌّب١ٌخِغئٛي اٌغٍفخ )٠مَٛ  6-2-4

 صووبؽت اٌغووٍفخ اٌّؤلزووخ٠ٚغووزٍُ  ، ٌخض٠ٕووخ اٌغبِؼووخ "١ِ11ٓ اٌؾىووِٟٛ ٌعووّبْ أسثووبة اٌؼٙووذ "اق اٌزووصووٕذٚ

 .اٌّذفٛع ػ ثبٌّجٍ .ع 33اعزّبسح  اٌصٛسح اٌؾّشاء ِٓ لغ١ّخ اٌزؾص١ً

 :  ر٢ٟا ثٗ ِشفمب   اٌش١هاعزخشاط طٍت ٌخطبة إٌٝ اٌٛؽذح اٌؾغبث١خ  ثزؾش٠ش اٌشئْٛ اٌّب١ٌخ ٟخصبئأ٠مَٛ  6-2-5

 ِوٓ  اػزّبد٘وبٚ اٌزض٠ٚذ إداسح ِٓ ِذ٠ش زُ ِشاعؼزٙب٠ِغزٛفبح اٌج١بٔبد ٚ (ػ .ع 50) فسح اػزّبد اٌصشاعزّب

 .ثخبرُ شؼبس اٌغّٙٛس٠خ ٚخزّٙبؼبَ اٌّذ٠ش اٌ

  خأصً ِزوشح اٌّٛافمخ ػٍٝ إٔشبء اٌغٍف. 

  ًظّبْ أسثبة اٌؼٙذ رٛس٠ذاٌذاٌخ ػٍٝ  (ػ.ع 33) صٛسح لغ١ّخ اٌزؾص١. 

   ٌٍّٛاصٔخ ٚاٌؾغبثبدٌالئؾخ اٌّب١ٌخ  غجمب  اٌّؤلزخ خالي اٌّذح اٌّؾذدح إلشاس رغ٠ٛخ اٌغٍفخ. 

 

 

 اٌشو١هالعوزخشاط  عٙوخ اٌصوشف اٌّخزصوخئسعبي اٌّغزٕذاد ٌٍٛؽوذح اٌؾغوبث١خ أٚ ث اٌشئْٛ اٌّب١ٌخ ٟخصبئأ٠مَٛ  6-2-6

 .ِٓ اٌجٕهٚصشفخ اٌش١ه  ثبعزالَ اٌغٍفخ٠مَٛ صبؽت ٚ

ٍّٛاصوفبد اٌف١ٕوخ ٌِٚطبثمزٙوب فؾوص األصوٕبف  ٠وزُ ،اإلداسحاألصٕبف ٌّخبصْ  ٚرغ١ٍُ اٌششاءثؼذ إرّبَ ػ١ٍّبد  6-2-7

 ."ٌغٕخ اٌّىزجخ اٌّشوض٠خ"ثّؼشفخ اٌششاء اٌغبثك رؾذ٠ذ٘ب ثطٍت 

 ُ صوٛسح إٌّوٛرطٚرغو١ٍ" ِخوبصْ ؽىِٛوخ 1ّٕوٛرط" ٌ ٚفموب  ثئرْ اإلظوبفخ  األصٕبفثزغغ١ً ٠مَٛ وبرت اٌشطت  6-2-8

 .شٙٛس 3اٌّطبثمخ وً  " ٠ٚزُِخبصْ ؽىِٛخ "  3"  ٌّٕٛرط ٚفمب   اٌّخبصْ ذثذفزش ػٙأل١ِٓ اٌّخضْ إلظبفزٙب 

ٌمغوُ اٌشوئْٛ اٌّب١ٌوخ  (ؽىِٛخ ِخبصْ "1" ّٔٛرط)أرْ اإلظبفخ اٌؾّشاء ِٓ ُ اٌصٛسح ١وبرت اٌشطت ثزغٍ م٠َٛ 6-2-9

 .ٗغ٠ٛخ اٌالصِخ ٌٍّجٍ  اٌغبثك صشفإلعشاء اٌز

% ظوووش٠جخ ِج١ؼوووبد ٠10موووَٛ أخصوووبئٟ اٌشوووئْٛ اٌّب١ٌوووخ ثئخطوووبس ِصوووٍؾخ اٌعوووشائت ػٍوووٟ اٌّج١ؼوووبد ثٕغوووجخ  6-2-10

( ض.ع.َ ) اٌعوشائت اٌؼبِوخ 70ٚاٌّغزؾمخ ػٍٟ األصٕبف اٌزٟ رُ شوشائٙب  ٚرٌوه ٚفموب  ٌّٕوٛرط ؽصوش سلوُ )

 ػٍٟ اٌّج١ؼبد ( .

أصوً ) ٠شفوك ثٙوبرغ٠ٛخ ٌٍّجٍ  اٌغبثك صشفٗ ٚ (ػ.ع 50)ّبسح ث١بٔبد اعز ثبعز١فبء اٌشئْٛ اٌّب١ٌخأخصبئٟ  ٠مَٛ 6-2-11

وشوف ٚاٌعوشائت،  بدغاٌوذِوشوف رفش٠و   ،اٌزٛس٠ذ ثم١ّخ اٌذِغبد ٚاٌعوشائتإ٠صبي  اإلظبفخ،إرْ  اٌفبرٛسح،

ٌٍٛؽوذح (، صُ إسعبي وً ٘وزٖ األٚساق ، صٛسح ِٓ إخطبس ِصٍؾخ اٌعش٠جخ اٌؼبِخ ػٍٟ اٌّج١ؼبد ٌغٍفخارفش٠  

 ٌّٕصشف.اإلعشاء اٌزغ٠ٛخ اٌالصِخ ٌٍّجٍ   ّجٍ لبِذ ثصشف اٌ اٌؾغبث١خ اٌزٟ

 :يٍ انكتب وانذوسيبث وانًىاد انسًؼيت وانبصشيت اثاإلهذاء  6-3

 ٚرغووؼ١ش٘ب ثّشاعؼزٙووب " ٌغٕووخ اٌّىزجووخ اٌّشوض٠ووخ "رمووَٛ ٚ خبسع١ووخ /ِووٓ عٙووبد داخ١ٍووخ اد إل٘ووذاءارزٍمووٝ اٌّىزجووخ  :ػددبو

ِوووب ثووو١ٓ  رصووو١ٕفٙب٠ٚوووزُ  ِٕٙوووب  االعووزفبدحِووذٜ رمووذ٠ش ٚ

،  دٚس٠وووووووووبدوزوووووووووت ،  .CDs، سعبئً 
 تبسيخ  انتؼذيم  ( / 02سقى اإلصذاس/انتؼذيم )
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اٌّغوئٛي  : ٠موَٛ"اٌغبِؼخ أٚ ِشعٍخ ِٓ خالي ٔبئت سئو١ظ اٌغبِؼوخ  إصذاس" ِٓ عٙبد داخ١ٍخ  اإل٘ذاءفٟ ؽبٌخ  6-3-1

 ػوذادثئ  –غجموب  ٌٕوٛع اإل٘وذاء  –ثوئداسح اٌزض٠ٚوذ اٌجصوش٠خ اٌغوّؼ١خ ٚاٌّوٛاد  ،اٌوذٚس٠بد ،اٌّخزص ثمغُ اٌىزوت

 زعو٠ّٓ   LRA/PR-QF/08-1وفقدب نهًُدىرر سقدى* حٌّىزجخ اٌّشوض٠خ ٌٍّوٛاد اٌّٙوذاا ِؾعش اعزّبع ٌغٕخ

رشاعوغ ، ٌّمز١ٕوبد اٌّىزجوخ ٌالظوبفخصالؽ١زٙب ِٚذٜ ل١ّزٙب اٌؼ١ٍّخ ٚ اإل٘ذاءػذد اٌّٛاد اٌّٙذاح ٚٔٛػٙب ٚعٙخ 

 .خ٠إلظبفزٙب ٌؼٙذح اٌّىزجخ اٌّشوض ِٓ اٌّذ٠ش اٌؼبَ ر١ّٙذا  ٚرؼزّذ ِٓ ِذ٠ش إداسح اٌزض٠ٚذ 

 

 

 

 

 

٠موَٛ اٌّغوئٛي اٌّخوزص ثمغوُ اٌىزوت أٚ اٌوذٚس٠بد أٚ اٌّوٛاد  :ِوٓ عٙوبد خبسع١وخ حفٟ ؽبٌخ ٚسٚد اٌّٛاد اٌّٙوذا 6-3-2

اٌزض٠ٚوذ  داسحإِوذ٠ش ِٚشاعؼزٙوب ِوٓ  ئػوذاد ِوزوشحث  –ب  ٌٕوٛع اإل٘وذاء رجؼو –ثئداسح اٌزض٠ٚوذ اٌجصش٠خ اٌغّؼ١خ ٚ

ٌغٕووخ  اٌغبِؼووخ ٌٍذساعووبد اٌؼ١ٍووب ٚاٌجؾووٛس ٌؼشظووٙب ػٍووٝ ٌٕبئووت سئوو١ظ إسعووبٌٙبٚاٌؼووبَ ٚاػزّبد٘ووب ِووٓ اٌّووذ٠ش 

صووالؽ١زٙب ِٚووذٜ ل١ّزٙووب اٌؼ١ٍّووخ ٚ اإل٘ووذاءػووذد اٌّووٛاد اٌّٙووذاح ٚٔٛػٙووب ٚعٙووخ  رزعووّٓ، اٌّىزجووبد اٌغبِؼ١ووخ

 ٌّمز١ٕبد اٌّىزجخ. ٌالظبفخ

ثّٕوٛرط  اٌّٙوذاحاد ئظوبفخ اٌّوٛثثوبٌّخضْ وبروت اٌشوطت  مو٠َٛ ِغٍظ اٌغبِؼخ ٚاػزّبد ثؼذ ِٛافمخ ٌغٕخ اٌّىزجبد 6-3-3

 .( ِخبصْ ؽىِٛخ1)

اٌّوٛاد اٌغوّؼ١خ ٚاٌجصوش٠خ ثزغوغ١ً اٌّوٛاد اٌّٙوذاح ٚرٌوه ثؼوذ  ٚأاٌوذٚس٠بد  ٚأ٠مَٛ اٌّغئٛي اٌّخزص ثمغوُ اٌىزوت  3-4-

، أٚ ثغوغً إظوبفخ اٌوذٚس٠بد ٚفموب    QF-01/LRA/PR-01خزّٙب ثخزُ اٌّىزجخ ثغغً اإلظبفخ وزت ٚفموب  ٌٍّٕوٛرط سلوُ 

-QF ، أٚ ثغووووغً اإلظووووبفخ  ِووووٛاد عووووّؼ١خ ٚثصووووش٠خ ٚفمووووب  ٌٍّٕووووٛرط سلووووQF-02/LRA/PR-01ٍُّٕووووٛرط سلووووُ ٌ

03/LRA/PR-01.صُ إظبفخ اٌشلُ اٌؼبَ ػ١ٍٙب ، 

ٌّغوئٌٟٛ  اٌّوٛاد اٌّٙوذاح زغو١ٍُّوٛاد اٌغوّؼ١خ ٚاٌجصوش٠خ ثٌأٚ اٌوذٚس٠بد أٚ ا اٌّغئٛي اٌّخوزص ثمغوُ اٌىزوت٠مَٛ  6-3-5

٠ٚزُ اٌّطبثمخ ثو١ٓ عوغٍٟ اإلظوبفخ ٚاإلظوبفخ  اٌمبػبد ثزغغ١ٍٙب ثغغً اإلظبفخ اٌّمبثً ِٛغئٌٛ ٠ٚمَٛ ػبداٌمب

 ." شٙٛس3اٌّمبثً ِشح وً "

اٌصوٛسح اٌؾّوشاء" ؽىِٛوخ "ِخوبصْ  "1" ٚفموب  ٌٍّٕوٛرط سلوُاإلظوبفخ أرْٚ  أخصوبئٟ اٌشوئْٛ اٌّب١ٌوخ٠زُ رغو١ٍُ  6-3-6

 افمخ ػٍٝ لجٛي اٌٙذ٠خ السعبٌٙب ٌٍٛؽذح اٌؾغبث١خ اٌشئ١غ١خ العشاء اٌزغ٠ٛخ اٌالصِخ.ٌّٛلشاس ِغٍظ اٌغبِؼخ ثبٚ

اٌزجشػبد اٌّمذِوخ ِوٓ عٙوبد ِؾ١ٍوخ فبء ث١بٔبد ّٔٛرط ِزبثؼخ إٌّؼ ٚاٌٙجبد ٠ٚمَٛ أخصبئٟ اٌشئْٛ اٌّب١ٌخ ثبعز١ 6-3-7

٠ؼزّوذ ِوٓ اٌّوذ٠ش اٌؼوبَ ٌؼبِخ ٌٍزؼبْٚ اٌذٌٟٚ / ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ) ِشفوك ( ٚاٌصبدس ِٓ اإلداسح ا أٚ أعٕج١خ

 اٌؼبِخ ٌٍؾغبثبد ٚاٌّٛاصٔخ. إلسعبٌٗ ٌٛصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ثّؼشفخ اإلداسح ٚأ١ِٓ ػبَ اٌغبِؼخ ر١ّٙذا  

 في انذوسيبث انًحهيت: االشتشاكفي يجبل   6-4

خ اٌّشوض٠ووخ ِووٓ اٌووذٚس٠بد اٌّووشاد شووشاؤ٘ب، عووٛاء ثّؼشفووخ ِغووئٌٟٛ ٠ووزُ أٚال  ؽصووش ٚاخز١ووبس اؽز١بعووبد اٌّىزجوو 6-4-1

 اٌمبػبد ثـمغُ اٌذٚس٠بد ثئداسح اٌّىزجخ اٌّشوض٠خ أٚ ِٓ خالي رٛص١خ ِٓ أ.د/ سئ١ظ اٌغبِؼخ أٚ أؽذ إٌٛاة.

 أِوو١ٓ ػووبَّووذ٠ش اٌؼووبَ ػٍووٝ اٌغووٍطخ اٌّخزصووخ "إداسح اٌزض٠ٚووذ ِٚؼزّووذح ِووٓ اٌثّؼشفووخ ِووذ٠ش  ٠ووزُ ػووشض ِووزوشح  6-4-2

ػوذد  -عوؼش٘ب –ػٕٛاْ اٌذٚس٠وخ ، ِٛظؼ ثٙب ) ٚعذاد اٌشعَٛاالشزشان فٟ اٌذٚس٠بد  ٝاٌغبِؼخ " ٌٍّٛافمخ ػٍ

 (.ٚرؾذ٠ذ عٙخ اٌصشف -اٌغٙخ اٌزٟ رمَٛ ثئصذاس٘ب -ِشاد اإلصذاس 

 ٠ٚشفووك ثٙووب أصووً ِووزوشح اٌّٛافمووخ ػٍووٝػ " .ع 50بعووز١فبء ث١بٔووبد اعووزّبسح "ثأخصووبئٟ اٌشووئْٛ اٌّب١ٌووخ  ٠مووَٛ 6-4-3

 .رٛس٠ذ األػذاد أزٙبءإلشاس ثبٌزغ٠ٛخ ثؼذ ٚ االشزشان

 

٠وزُ إسعوبي  6/2فٟ ؽبٌخ اٌصشف ِٓ ثٕوذ ٚ ثّٛعت خطبة إٌٝ إداسح اٌؾغبثبد ٚاٌّٛاصٔخ٠زُ إسعبي اٌّغزٕذاد  6-4-4

صووووووووووٛسح ِوووووووووووٓ  اٌّٛاصٔوووووووخاٌّٛافموووووووخ إلداسح 

 .ثبٌّجٍ  ٌالسرجبغ
 02سقى اإلصذاس/انتؼذيم )
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ىزجوبد، ٠ٚموَٛ أخصوبئٟ اٌشوئْٛ اٌّب١ٌوخ ثبعوزالَ اٌشو١ه ٚرغو١ٍّٗ رزٌٛٝ اٌٛؽذح اٌؾغبث١خ إسعبي اٌشو١ه إلداسح اٌّ 6-4-5

 ٌٍّٛسد.

مغُ اٌذٚس٠بد ثئداسح اٌزض٠ٚذ ِزبثؼخ اعزالَ أػذاد اٌذٚس٠بد اٌزٟ رُ االشزشان ف١ٙب ٚإػوذاد وشوف ث اٌّغؤي٠زٌٛٝ  6-4-6

 .QF-04/LRA/PR-01 اعزالَ ٌٙب ٚاػزّبدٖ ِٓ اٌّذ٠ش اٌؼبَ ٚرٌه ٚفمب  ٌٍّٕٛرط سلُ

 .( ِخبصْ ؽىِٛخ1ّٕٛرط )ٌ ٚفمب   اٌذٚس٠بد (ػذاد ) أإظبفخ  وبرت اٌشطت ٠زٌٛٝ 6-4-7

عووغً اإلظووبفخ ٌٍّىزجووخ ) دٚس٠ووبد (، خووزُ  ثمغووُ اٌووذٚس٠بد ثووئداسح اٌزض٠ٚووذ ثزغووغ١ً اٌذٚس٠ووخ فووٟ اٌّغووؤي موو٠َٛ 6-4-8

 .إلظبفخ ٌٍّىزجخ )دٚس٠بد( اٌّمبثًزغغ١ٍٙب ثغغً اٟ لبػخ اٌذٚس٠بد ٌرغ١ٍّٙب ٌّغئٌٛاٌذٚس٠خ ثخبرُ اٌّىزجخ ٚ

( 1ّٔووٛرط ) اٌشووئْٛ اٌّب١ٌووخ اعووزالَ ٟخصووبئأ ٠زووٌٛٝثؼووذ اعووزالَ ع١ّووغ أػووذاد اٌووذٚس٠بد اٌّؾ١ٍووخ اٌّشووزشن ف١ٙووب  6-4-9

ع.ػ  50ح ٠زُ إػوذاد اعوزّبسغ١ٍّٙب ٌّغئٌٟٛ لبػبد اٌذٚس٠بد ٚغ١ّغ أػذاد اٌذٚس٠بد اٌزٟ رُ رٌِخبصْ ؽىِٛخ 

، ٚإسعووبٌٗ ثخطووبة بثك صووشفٗرغوو٠ٛخ ثبٌم١ّووخ اٌغووبثك صووشفٙب وووذفغ ِمووذَ إلعووشاء اٌزغوو٠ٛخ إٌٙبئ١ووخ ٌٍّجٍوو  اٌغوو

 اٌشئ١غ١خ.ٌٍٛؽذح اٌؾغبث١خ 

ٚؽزٝ اٌجٕوذ سلوُ  2-4-6سلُ  ذفٟ ؽبٌخ اٌشغجخ فٟ رغذ٠ذ االشزشان ثبٌذٚس٠خ، ٠زُ ارخبر اإلعشاءاد اٌٛاسدح ثبٌجٕ 6-4-10

6-4-9. 

 :تشسبئم انؼهًيإيذاع ان  6-5

ٔغوخخ ا١ٌىزش١ٔٚوخ ِزّضٍوخ  ِوٓ اٌشعوبٌخ   ٚسل١وخ " ٔغوخ3، ٠موَٛ اٌجبؽوش ثئ٠وذاع ػوذد"ثؼذ إعوبصح اٌشعوبٌخ اٌؼ١ٍّوخ 6-5-1

 ثبٌّىزجخ اٌّشوض٠خ.  CDفٟ

 برخبر اإلعشاءاد اٌزب١ٌخ:"ث ثمغُ اٌغىشربس٠خ ػٓ اعزالَ اٌشعبئًوبرت اٌغىشربس٠خ " اٌّغئٛي  ٠مَٛ 6-5-2

  ٌزؾموووك ِوووٓ ِطبثموووخ اٌشعوووبٌخ ا ا، ٚووووزخ١ٌىزش١ٔٚوووثبٌٕغوووخخ اإلِٚطبثمزٙوووب ٛسل١وووخ ٌٍشعوووبٌخ إٌغوووخخ اٌفؾوووص

 .بٌشعبئً اٌؼ١ٍّخٌٍّٛاصفبد اٌف١ٕخ اٌخبصخ ث

 ً( ِشاعالد1سلُ )ثذفزش اٌشعبٌخ  رغغ١. 

  ٠ف١ذ إرّبَ ػ١ٍّخ اإل٠ذاعغٍُ ٌٍجبؽش ٠ " إ٠صبي اعزالَ سعبئً عبِؼ١خ" رؾش٠ش. 

 ُ( 1دفزوش سلوُ ) اٌزض٠ٚوذ فوٟ حئداساٌّٛفف اٌّخزص ثرٛل١غ ، ثؼذ اٌزاوذ ِٓ اٌزض٠ٚذاٌشعبٌخ إلداسح خ غ  ٔ   رغ١ٍ

 ِشاعالد ثبالعزالَ، ٠ٚزُ رٛص٠غ إٌغخ وب٢رٟ:

 ُاٌزض٠ٚذ ٌّغئٛي لغُ اٌىزت ٚاٌشعبئً ثئداسحفٟ اٌصٛسح اٌٛسل١خ  ٌخٔغخخ ِٓ اٌشعب(  2) ػذد  رغ١ٍ. 

  ُداسح اٌزض٠ٚذ.ثئ ٔغخخ ألخصبئٟ اٌشئْٛ اٌّب١ٌخ ( 1ػذد ) رغ١ٍ 

 

 ٌـٕغخخ اال١ٌىزش١ٔٚخ رغ١ٍُ ا(CD) مغُ اٌّٛاد اٌغّؼ١خ ٚاٌجصش٠خ ثئداسح اٌزض٠ٚذث ٌٍّغئٛي. 

ثمغوُ اٌىزوت ثوئداسح اٌزض٠ٚوذ ثئػوذاد  اٌّغئٛي ػٓ اٌشعبئً اٌؼ١ٍّوخٚ مغُ اٌّٛاد اٌغّؼ١خ ٚاٌجصش٠خ٠مَٛ اٌّغئٛي ث 6-5-3

 ا٢رٟ:

  ٌٍشعبٌخ اإل١ٌىزش١ٔٚخإٌغخخ فؾص (CD) اعؼخ ِؾز٠ٛبرٙب ٚث١بٔبرٙب ,ِٚش 

  وشووف اعووزالَ سعووبئً ٌٕغووخزٟ اٌشعووبٌخ فووٟ اٌصووٛسح اٌٛسل١ووخ ِووٓ أصووً ٚصووٛسح  ِٛلووغ ِووٓ ٌغٕووخ اٌّىزجووخ

وشووف اعووزالَ ٚ، QF-05/LRA/PR-01ٌٍّٕووٛرط سلووُ  اٌّشوض٠ووخ ثووبإلداسح ِٚؼزّووذ ِووٓ اٌّووذ٠ش اٌؼووبَ ٚفمووب  

 QF-06/LRA/PR-01ٍّٕوٛرط سلوُ " ِوٓ أصوً ٚصوٛسح " ٚفموب  CDٌسعبئً فٟ اٌصٛسح اإل١ٌىزش١ٔٚوخ "

 ِٛلغ ِٓ ٌغٕخ 

 اٌّىزجخ اٌّشوض٠خ ثبالداسح ِٚؼزّذ ِٓ اٌّذ٠ش اٌؼبَ.

 "ُـــــٌٍّٕٛرط سل " ٔغخخ ٚسل١خ ِٓ اٌشعبٌخ ثغغً اإلظبفخ ٌٍّىزجخ ) سعبئً ( ٚفمب  2رغغ١ً ػذد 
QF-07/LRA/PR-01  ٚرغغ١ً اٌـ ،CD  اٌجصوش٠خ( اٌغوّؼ١خ ٚاٌّوٛاد اٌخب  ثـ )ثغغً اإلظبفخ ٌٍّىزجخ

 ثؼذ خزّٙب ثخزُ اٌّىزجخ سعبئً ٚوزبثخ اٌشلُ اٌؼبَ ػ١ٍٙب.
  رغ١ٍُ ٔغخزٟ اٌشعبٌخ ٌّغئٌٟٛ لبػبد اٌشعبئً ٚرغ١ٍُ اٌـCD  ٌمغُ اٌّٛاد اٌغّؼ١خ ٚاٌجصش٠خ ثئداسح 

ِووووٓ خوووووالي وشوووووف اعوووووزالَ  اٌّىزجوووخ اٌّشوض٠وووخ  
زٛل١وووغ ِغوووئٛي اٌمبػوووخ ػٍوووٝ ث اٌشعووووووووبئً ٚرٌووووووووه 

 تبسيخ  انتؼذيم  ( / 02سقى اإلصذاس/انتؼذيم ) تبسيخ  انتؼذيم  ( / 02إلصذاس/انتؼذيم )سقى ا
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 26 يٍ 13 تصفح    30/7/2018تبسيخ اإلصذاس:

 

 .٠ٚؾزفظ ِغئٛي اٌمبػخ ثبٌصٛسحاألصً ؽ١ش ٠ؾزفظ اٌّغئٛي ثئداسح اٌزض٠ٚذ ثبألصً 
، ظوبفخ ٌٍّىزجوخ )سعوبئً( اٌّمبثو٠ًمَٛ ِغئٛي اٌمبػخ ثمغوُ اٌشعوبئً اٌؼ١ٍّوخ ثزغوغ١ً ٔغوخزٟ اٌشعوبٌخ ثغوغً اإل 6-5-4

اٌّمبثوً  (CDثغوغً اإلظوبفخ ٌٍّىزجوخ سعوبئً) CDـ اٌّٛاد اٌغّؼ١خ ٚاٌجصش٠خ ثزغغ١ً اٌو ثمغُّغئٛي ا٠ٌمَٛ 

 .شٙٛس" 3ٚرزُ اٌّطبثمخ ث١ٓ عغً اإلظبفخ ٚعغً اإلظبفخ اٌّمبثً ِشح وً "

رغ١ّوغ ػوذد مغُ اٌشئْٛ اٌّب١ٌخ، ٠موَٛ أخصوبئٟ اٌشوئْٛ اٌّب١ٌوخ ثؼوذ ثؼذ رغ١ٍُ إٌغخخ اٌضبٌضخ ِٓ إٌغخخ اٌٛسل١خ ٌ 6-5-5

اٌذسعوخ ) اعوُ اٌجبؽوش ٚػٕوٛاْ اٌشعوبٌخ ٚجخ اإلعىٕذس٠خ ٠وذْٚ ثوٗ ؼًّ خطبة ِٛعٗ ٌّىزػ١ٍّخ ث سعبئً (10)

٠ٚؼزّوذ اٌخطوبة ِوٓ     LRA/PR90-QF/-1وفقب نهًُىرر سقدى( * "دوزٛساٖ –ِبعغز١ش "اٌؼ١ٍّخ ٌٍشعبٌخ 

١ٌموَٛ ثوذٚسٖ سشو١ف اٌغبِؼوخ أل ٌزغو١ٍّٗإٌٝ لغوُ اٌغوىشربس٠خ ثوبإلداسح  ٠ٚغٍُاٌّذ٠ش اٌؼبَ اٌزض٠ٚذ ٚ حداسإِذ٠ش 

 .ٌال٠ذاع ِىزجخ اإلعىٕذس٠خإٌٝ  ٗثئسعبٌ

 ت:، يىاد سًؼيت وبصشيجشد انًقتُيبث " كتب، سسبئم، دوسيبث 6-6

 .ِٕٙب ٌّؼشفخ ٚؽصش اٌّفمٛدع٠ٕٛب  فٟ شٙش ١ٔٛ٠ٛ اٌؼٙذح  دغغالثِطبثمخ اٌىزت اٌّٛعٛدح فٟ اٌّىزجخ ٠زُ  ػبو:

ثمبػبد اٌّىزجوخ ِٚغوئ١ٌٛٓ ِوٓ لغوُ اٌىزوت ذح ّىٛٔخ ِٓ ِغئٌٟٛ اٌؼٌٍّٙىزجخ اٌّشوض٠خ ٚاٌغشد اٌٌغٕخ  ٠زُ رشى١ً 6-6-1

ثئداسح اٌزض٠ٚوذ، ٠ٚوزُ إخطوبس اٌّوذ٠ش اٌؼوبَ ثزشوى١ً اٌٍغٕوخ ٚأعوّبء أػعوبء٘ب ثّٛعوت خطوبة ِٛلوغ ِوٓ ِوذ٠ش 

 إداسح اٌّىزجخ اٌّشوض٠خ.

 

صوّٙب ِوٓ ٌّؼشفوخ ؽغوُ اٌفبلوذ ٚاٌّغوزٍٙه ٌخ ل١ذ اٌىزوتغغالد ثرمَٛ اٌٍغٕخ ثّطبثمخ اٌّٛاد اٌّٛعٛدح ثبٌمبػبد  6-6-2

 CDsئً اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّٛعٛػبد ٚاٌّشاعغ، اٌذٚس٠بد،رشًّ اٌشعب % ال2اٌؼذد اٌىٍٟ ٌٍّٛاد ثٕغجخ ال رض٠ذ ػٓ 

 (.اٌّٛاد اٌزٟ ال رؼبس) 

اٌىٍوٟ ٌٍّوٛاد  اٌؼوذد) اٌوزٞ ٠زعوٌّٓىوً لغوُ ٚغوشد ٌٍ، رموَٛ ٌغٕوخ اٌغوشد ثؼّوً ِؾعوش ػ١ٍّوخ اٌغوشد أزٙوبءثؼذ  6-6-3

 ِشفموب  ثوٗ( ، ؽغوبة إٌغوجخ اٌّئ٠ٛوخ ٌىوً ِوٓ اٌفبلوذ ٚاٌّغوزٍٙهفبلذ، ػذد اٌّغزٍٙهاٌّٛعٛدح ثبٌغغالد، ػذد اٌ

ِووذ٠ش إداسح اٌّىزجووخ اٌّشوض٠ووخ ٚاػزّبد٘ووب ِووٓ اٌّووذ٠ش ، ٠ٚووزُ ِشاعؼزووٗ ِووٓ وشووف ثبٌىزووت اٌّفمووٛدح ٚاٌّغووزٍٙىخ

 .اٌؼبَ

ٌٍّٛافموخ ػٍوٝ ٔز١غوخ اٌغوشد ِٚوٓ صوُ سفؼٙوب اٌغبِؼ١وخ ػٍوٝ ٌغٕوخ اٌّىزجوبد  ظ اٌغشدثؼشض ٔزبئ٠مَٛ اٌّذ٠ش اٌؼبَ  6-6-4

 الػزّبد٘ب. ّغٍظ اٌغبِؼخٌ

ٌٍّوٛاد  االعزٕضايمَٛ ٌغٕخ اٌغشد ثؼًّ إعشاءاد ثؼذ اػزّبد ِغٍظ اٌغبِؼخ ٌٕز١غخ اٌغشد ٚإخطبس اإلداسح ثزٌه ر 6-6-5

دح  ِٓ عغً اٌم١وذ ٚعوغً اٌم١وذ اٌّمبثوً ِوغ اإلشوبسح إٌوٝ ، ؽ١ش ٠زُ شطت اٌّمز١ٕبد اٌّفمٛاٌّغزٍٙىخاٌّفمٛدح ٚ

 عٕخ اٌغشد.

 أوػيت انًؼهىيبث انىسقيت : تكهيٍ  6-7

مصذ ثٙب: أٚػ١خ اٌّؼٍِٛبد اٌٛسل١خ اٌزٟ رمبدِذ عٛاء رمبدَ ربس٠خٟ ِوٓ ؽ١وش ؽذاصوخ اٌّؼٍِٛوبد ثٙوب، أٚ رٙبٌوه ٠ٚ ػبو:

 ١ٓ ٌٗ.ِبدٞ فٟ عغُ اٌٛػبء ثؾ١ش ٠صجؼ ِٓ اٌصؼٛثخ اعزخذاَ اٌجبؽض

ِوٓ لجوً ِغوئٌٟٛ اٌمبػوبد ػٍوٝ أػعوبء ٌغٕوخ اٌفؾوص ثبٌّىزجوخ اٌّشوض٠وخ  أٚػ١خ اٌّؼٍِٛبد اٌٛسل١وخ٠زُ ػشض  6-7-1

 ٌزمش٠ش ِذٜ رمبدِٙب ٚلبث١ٍزٙب ٌٍزى١ٙٓ.

فٟ ؽبٌخ ارفبق أػعبء ٌغٕخ اٌفؾص ثبٌّىزجخ اٌّشوض٠خ ػٍٝ رى١ٙٓ اٌٛػبء ٠وزُ إسعوبي ِوزوشح ٌوـ أ.د ٔبئوت سئو١ظ  6-7-2

ِغٍوظ اٌغبِؼوخ  ٝ، صوُ ػشظوٙب ػٍو ٌغٕوخ اٌّىزجوبد اٌغبِؼ١وخ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس ٌؼشظٙب ػٍٝ اٌغبِؼخ

 الػزّبد اٌّٛافمخ.

 ٠ووزُ إخطووبس اٌمغووُ اٌّخووزص ثزىٙوو١ٓ اٌٛػووبء ) لغووُ اٌىزووت أٚ لغووُ اٌووذٚس٠بد ( ثووئداسح اٌزض٠ٚووذ ٌٍجووذء فووٟ ارخووبر 6-7-3

ؽ١ش ٠زُ شطت اٌّمز١ٕبد اٌّفموٛدح أٚ اٌّغوزٍٙىخ ِوٓ عوغً  ، اٌّغزٍٙىخأٚ ٌٍّٛاد اٌّفمٛدح  االعزٕضايإعشاءاد 

 اٌم١ذ ٚعغً اٌم١ذ اٌّمبثً ِغ اإلشبسح إٌٝ سلُ ٚربس٠خ لشاس ِغٍظ اٌغبِؼخ اٌصبدس ثشاْ رى١ٙٓ اٌّمز١ٕبد.

 ٠مَٛ ِغئٌٛٛ اٌمبػبد ثئداسح اٌّىزجخ اٌّشوض٠خ ثزغو١ٍُ األٚػ١وخ إٌوٝ أِو١ٓ اٌّخوضْ فوٟ إٌٙب٠وخ ٚرٌوه ثّٛعوت إرْ 6-7-4

اسرغوووبع ) ّٔوووٛرط  ( ِخبصْ ؽىِٛخ (.8)

انتصىيش  سذاد قيًت صيبَت آالث  6-8
 تبسيخ  انتؼذيم  ( / 02سقى اإلصذاس/انتؼذيم )
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 26 يٍ 14 تصفح    30/7/2018تبسيخ اإلصذاس:

 

 .صيبَتهبوقطغ انغيبس نهششكبث انًسؤنت ػٍ أػًبل 

رزؼبلذ اٌغبِؼخ ِغ اٌششوبد اٌزٟ لبِذ ثزٛس٠ذ آالد اٌزص٠ٛش ٌٙب ، ِٓ أعً ػًّ ص١بٔخ شٙش٠خ ِمبثً ِجٍ  ِبٌٟ  6-8-1

 شف١ٓ )اٌغبِؼخ ٚاٌششوخ اٌّٛسد ( .٠زُ االرفبق ػ١ٍٗ ثّٛعت ػمذ ِجشَ ث١ٓ اٌط

 

٠مووَٛ إٌّٙووذط اٌّغووؤي ػووٓ أػّووبي اٌصوو١بٔخ اٌّىٍووف ِووٓ لجووً اٌشووشوخ اٌّووٛسدح ثض٠ووبسح  شووٙش٠خ ٌٍؼّووً اعووشاءاد  6-8-2

 اٌص١بٔخ اٌالصِخ الالد اٌزص٠ٛش .

ٍووٟ أْ أػّووبي ٠مووَٛ اٌّٛفووف اٌّغووؤي ثمغووُ اٌزصوو٠ٛش ثبٌّىزجووخ ثووبٌزٛل١غ ٌٍّٕٙووذط ػٍووٟ وووبسد اٌصوو١بٔخ ٌٍزاو١ووذ ػ 6-8-3

 اٌص١بٔخ لذ رّذ فٟ ربس٠خٙب .

أشٙش ثٕبء ػٍٝ اٌؼموذ اٌّجوشَ عوبثم ب ٠وزُ ِٛافوبح  6فٟ ؽبٌخ أالد اٌزص٠ٛش اٌزٝ رمذَ خذِبد ثاعش ، فبٔٗ ثؼذ ِشٚس  6-8-4

 اٌّىزجخ ثم١ّخ أػّبي اٌص١بٔخ اٌزٟ رّذ خالي اٌغزخ أشٙش ، صُ ٠مَٛ ِٛفف اٌشئْٛ اٌّب١ٌخ ثزؾش٠ش

ع.ػ ِشفووك ثٙووب ) اٌفووبرٛسح ، وووبسد اٌصوو١بٔخ ، ّٔووٛرط ظووش٠جخ اٌّج١ؼووبد ، صووٛسح غجووك األصووً ِووٓ اٌؼمووذ  50اعووزّبسح 

ع١ٕٗ ( ، ٠ٚزُ اػزّوبد وبفوخ ٘وزٖ  300ظشائت ٌّب ٠ض٠ذ ػٓ  41اٌّجشَ ث١ٓ اٌغبِؼخ ٚاٌششوخ اٌّٛسدح ، ّٔٛرط 

عووبٌٙب إٌووٟ ِشوووض خووذِبد اٌّىزجووبد ٚاٌّؼٍِٛووبد ، ١ٌووزُ اٌزؼبِووً ِؼٙووب غجمووب  اٌّغووزٕذاد ِووٓ اٌّووذ٠ش اٌؼووبَ ٚاس

 .(SFU/PR-02) ، (SFU/PR-01)سلُ ٌؼ١ٍّبد اال٠شاداد ٚاٌّصشٚفبد ٌٍٛؽذاد راد اٌطبثغ اٌخب  

س أِب فٟ ؽبٌخ أالالد اٌزص٠ٛش اٌخبصخ ثبألػّبي اٌّصٍؾ١خ ) ثوذْٚ أعوش( فزموَٛ اٌشوشوخ اٌّوٛسدح ثبسعوبي اٌفوبرٛ 6-8-5

 ِجبششح إٌٟ اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍشئْٛ إٌٙذع١خ الرخبر اعشاءاد اٌصشف ؽ١بي اٌفٛار١ش.

 .اشتشاك انًكتبت انشقًيت 6-9

، ؽ١وش ٠وزُ ٠موَٛ  2006ثوبٌّغٍظ األػٍوٟ ٌٍغبِؼوبد ِٕوز ػوبَ رشزشن عبِؼخ ؽٍٛاْ فوٟ ِشوشٚع اٌّىزجوخ اٌشل١ّوخ ػبو : 

 رٙب فٟ االشزشان فٟ ِششٚع اٌّىزجخ اٌشل١ّخ.اٌّغٍظ األػٍٟ ٌٍغبِؼبد ثّٛافبح اٌغبِؼخ ثم١ّخ ِغزؾمب

٠زُ ػشض ِزوشح ِشفك ثٙب ل١ّخ االعزؾمبق ػٍوٟ اٌغو١ذ االعوزبر اٌوذوزٛس ٔبئوت سئو١ظ اٌغبِؼوخ ٌٍذساعوبد اٌؼ١ٍوب  6-9-1 

ٚاٌجؾٛس ٌٍؼشض ػٍٟ اٌغ١ذ األعزبر اٌوذوزٛس سئو١ظ اٌغبِؼوخ ٌٍّٛافموخ ػٍوٟ عوذاد ِغوزؾمبد ِشوشٚع اٌّىزجوخ 

 ٍّغٍظ األػٍٟ ٌٍغبِؼبد ِغ رؾذ٠ذ عٙخ اٌصشف.اٌشل١ّخ ٌٍّغٍظ ٌ

ع . ػ ثم١ّخ ِغزؾمبد اٌّغٍظ األػٍٟ ٌٍغبِؼبد ٚإسفبلٙب ثّٛافمخ اٌغ١ذ األعوزبر اٌوذوزٛس  ٠50زُ رؾش٠ش اعزّبسح  6-9-2

 سئ١ظ اٌغبِؼخ ٚإسعبٌٙب ٌالداسح اٌؼبِخ ٌٍصٕبد٠ك اٌخبصخ.

 ؼخ رغ١ٍُ اٌش١ه ٌٍّغٍظ األػٍٟ ٌٍغبِؼبد.ثؼذ اٌذٚسح اٌّغزٕذ٠خ ٚاعزخشاط اٌش١ه ٠زُ ِزبث  6-9-3

 انتؼبقذ يغ ششكبث انُظبفت ببنًكتبت انًشكضيت . 6-10

فٟ اٌشثغ األخ١وش ِوٓ اٌغوٕخ خوالي شوٙش عوجزّجش ٠وشد ٌوالداسح غٍوت شوشوخ إٌظبفوخ ثبٌّٛافموخ ػٍوٟ رغذ٠وذ اٌم١وبَ  6-10-1

جش ، ٚلوذ رغوذد اٌشوشوخ ثوٕفظ األعوؼبس / د٠غّ 31/ ٠ٕب٠ش ٚؽزٝ  1ثاػّبي إٌظبفخ خالي اٌؼبَ اٌزبٌٟ إثزذاء  ِٓ 

 أٚ ص٠بدرٙب ، ٚثٕفظ ػذد اٌؼّبي ِٚغزٛٞ اٌخذِخ اٌّمذِخ .

٠مَٛ ِذ٠ش إداسح اٌزض٠ٚذ ثئػذاد ِزوشح ِؼزّذح ِٓ اٌّذ٠ش اٌؼبَ ٚرشعوً إٌوٟ اٌغو١ذ األعوزبر اٌوذوزٛس ٔبئوت سئو١ظ  6-10-2

ظ اٌغبِؼووخ ٌٍّٛافمووخ ػٍووٟ اعووٕبد أػّووبي اٌغبِؼووخ ٌٍذساعووبد اٌؼ١ٍووب ٚاٌجؾووٛس ٌٍؼووشض ػٍووٟ اٌغوو١ذ األعووزبر سئوو١

 إٌظبفخ ٌٍششوخ .

ثؼووذ اٌّٛافمووخ ػٍووٝ رغذ٠ووذ اٌزؼبلووذ ِووٓ لجووً اٌغبِؼووخ ػٍووٝ أػّووبي إٌظبفووخ ، ٠مووَٛ أخصووبئٟ شووئْٛ ِب١ٌووخ ثبخطووبس  6-10-3

ب اٌوٟ اٌششوخ ثّٛافبح اإلداسح  ثبٌؼمذ اٌّجشَ ث١ٓ اٌغبِؼخ ٚاٌششوخ ِٚشفك ثٗ اٌّغزٕذاد اٌزب١ٌخ ، ٚاٌزٝ ٠زُ سفؼٙ

 اٌغ١ذ األعزبر أ١ِٓ ػبَ اٌغبِؼخ ٌٍّٛافمخ ػٍٝ دساعخ اٌؼمذ ثبإلداسح اٌؼبِخ ٌٍشئْٛ اٌمب١ٔٛٔخ  ٚاػزّبدٖ:

  اعّبٌٟ اٌؼمذ.5خطبة ظّبْ را١ِٓ ٔٙبئٟ غ١ش ِششٚغ ثـ ِٓ % 

 .صٛسح ظٛئ١خ ِٓ اٌجطبلخ اٌعش٠ج١خ 

  ظش٠جٟ.صٛسح ِٓ أخش إلشاس 

 .أصً رف٠ٛط ِٓ ٠ّضً اٌششوخ فٝ اٌزؼبلذ 

  ًتبسيخ  انتؼذيم  ( / 02سقى اإلصذاس/انتؼذيم ) تبسيخ  انتؼذيم  (/  02ؼذيم )سقى اإلصذاس/انت اٌزغبسٞ ٌٍششوخ .صوووٛسح ِوووٓ اٌغوووغ 
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 26 يٍ 15 تصفح    30/7/2018تبسيخ اإلصذاس:

 

٠مَٛ أخصبئٟ اٌشئْٛ اٌّب١ٌخ ثبسعوبي خطوبة ظوّبْ اٌزوا١ِٓ إٌٙوبئٟ ٌوالداسح اٌؼبِوخ ٌٍصوٕبد٠ك اٌخبصوخ )عٙوخ  6-10-4

د اٌّوزوٛسح ثبٌجٕوذ اٌصشف ( ٌٍؾفظ ، ث١ّٕب ٠شعً صٛسح ِٕٗ ٌٍشئْٛ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍذساعخ ظوّٓ ثوبلٝ اٌّغوزٕذا

 اٌغبثك.

ثؼووذ ِٛافووبح اإلداسح ثبٌؼمووذ ثؼووذ دساعووزٗ ِووٓ اٌشووئْٛ اٌمب١ٔٛٔووخ ٚاػزّووبدٖ ٚخزّووٗ ثخزووبَ شووؼبس اٌغّٙٛس٠ووخ ، ٠مووَٛ   6-10-5

أخصووبئٟ اٌشووئْٛ اٌّب١ٌووخ ثبسعووبي ٘ووزا اٌؼمووذ إٌووٟ اإلداسح اٌؼبِووخ ٌٍصووٕبد٠ك اٌخبصووخ ٚاٌٛؽووذاد راد اٌطووبثغ 

 -ظّٓ ِغزٕذاد اٌصشف اٌزب١ٌخ : اٌخب  فٟ شٙش ٠ٕب٠ش ِٓ وً ػبَ

   ع . ػ  50اعزّبسح 

 . ًّاٌفبرٛسح ِٛلؼٗ ِٓ اٌّذ٠ش اٌؼبَ ثاْ أػّبي إٌظبفخ رّذ ػٍٟ اٌٛعٗ األو 

 . صٛسح خطبة ظش٠جخ اٌّج١ؼبد 

  خذِبد ظشائت . 41ّٔٛرط 

١ٍّٗ ٌّٕوذٚة اٌشوشوخ ثؼوذ ثؼذ اٌذٚسح اٌّغزٕذ٠خ العزخشاط اٌش١ه ٚاعزالِٗ ، ٠مَٛ أخصبئٟ اٌشئْٛ اٌّب١ٌوخ ثزغو  6-10-6

ِٛافبح اإلداسح ثخطبة ِؼزّذ ِٓ اٌششوخ ثبٌشخص اٌزٞ عو١زُ رغو١ٍُ اٌشو١ىبد ٌوٗ خوالي فزوشح اٌزؼبلوذ ، ؽ١وش 

٠مَٛ إٌّذٚة ثبٌزٛل١غ ثبعزالَ اٌش١ه ثوذفزش ِؼوذ خص١صوب  ٌوزٌه ثمغوُ اٌشوئْٛ اٌّب١ٌوخ ، ٌٚزاو١وذ االعوزالَ ٠وزُ 

 الَ أصً اٌش١ه ػٓ غش٠ك دفزش اٌصبدس ثبٌّىزجخ.رٛع١ٗ إٌّذٚة إٌٟ لغُ اٌغىشربس٠خ العز

 

 :ضبط انسجالث 6-11

 ٚاٌؾبعووٛث١خ اٌٛسل١ووخ"  رووزُ ِزبثؼزٙووب فووٟ اٌصووٛسح اٌزووٟاٌّخزٍفووخ  األٔشووطخاٌذاٌووخ ػٍووٝ رٕف١ووز اٌغووغالد ٚظووجػ ٠ووزُ ؽفووظ 

 . QAU/PD-02 :مب  إلعشاء ظجػ اٌغغالد سلُ"ٚاٌزٟ رؼزّذ ػ١ٍٙب ػ١ٍّخ اٌزض٠ٚذ غج

 

 

 ءيؤششاث قيبط األدا -7

 خشائط انتذفق: -8
 ػًهيت انششاء 8-1

 

 

 

 

  

 

 

 

 ال 

 

 

 ٔؼُ   

 

 

 

 

 تبسيخ  انتؼذيم  ( / 02سقى اإلصذاس/انتؼذيم ) ال 

ً٘ رُ اٌّٛافمخ 

ػٍٝ اٌششاء ِٓ 

اٌغٍطخ 

 اٌّخزصخ

 إػذاد أٚاِش اٌزٛس٠ذ ٚإسعبٌٙب ٌٍٕبشش٠ٓ

 االعزالَ ٚاٌفؾص ٚاٌّطبثمخ

 ػشض ِزوشح ثطٍت اٌششاء

ً٘ ٔز١غخ اٌفؾص 

 ِمجٌٛخ

١بس اٌّٛاد  ؽصش ٚاخز

 اٌّطٍٛة ششاؤ٘ب

 

 ثذا٠خ
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 26 يٍ 16 تصفح    30/7/2018تبسيخ اإلصذاس:

 

 

 ٔؼُ

 

 

 

 

 

 

 

 في انذوسيبث انًحهيت االشتشاك 8-2

 

 

 

 

 

 

 

 ال

 

 

 ٔؼُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إيذاع انشسبئم 8-3

 

 

 
 بسيخ  انتؼذيم ت ( / 02سقى اإلصذاس/انتؼذيم )

اٌّٛافمخ 

ػٍٝ 

 االشزشان

 إعشاءاد اعزخشاط اٌش١ه ٚرغ١ٍّٗ ٌٍّٛسد

 ِزبثؼخ ٚسٚد أػذاد اٌذٚس٠خ فٟ ؽ١ٕٗ 

 ؽزٝ ٚصٛي آخش ػذد

 اٌزغغ١ً ٚاإلظبفخ

 االعزالَ ٚاٌزغغ١ً  ٚاإلظبفخ

 اإلظبفخ ٚاٌزغغ١ً

 

ػشض ِزوشح ػٍٝ اٌغٍطخ 

افمخ ػٍٝ اٌذفغ اٌّخزصخ ٌٍّٛ

 اٌّمذَ

 

اٌزغ٠ٛخ إٌٙبئ١خ ٌم١ّخ اٌذفغ 

 اٌّمذَ اٌغبثك صشفٗ

 

ِٓ اٌشعبٌخ  " ٔغخ3الَ ػذد "اعز
    CD اٌجبؽش ِٓ 

 

 إٌٙب٠خ

 اٌجذا٠خ

 إٌٙب٠خ

 اٌجذا٠خ
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 26 يٍ 17 تصفح    30/7/2018تبسيخ اإلصذاس:

 

 

 

 

 
 ال

 
 

 ٔؼُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سًؼيت وبصشيت د، يىاثانًقتُيبث: كتب، سسبئم، دوسيبجشد  8-4

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تبسيخ  انتؼذيم  ( / 02سقى اإلصذاس/انتؼذيم )

 اٌفؾص ٚاٌّطبثمخ

 

 اٌزغغ١ً ٚاإلظبفخ

 " ٔغخخ ٚسل١خ2ػذد "

 ثمبػبد اٌشعبئً اٌؼ١ٍّخ

اٌغّؼ١خ  ٔغخخ ظٛئ١خ ثمبػخ اٌّٛاد

 ٚاٌجصش٠خ

 

ً٘ إٌغخ 

 ِمجٌٛخ

إسعبي ٔغخخ ٚسل١خ ٌال٠ذاع 

 ثّىزجخ اإلعىٕذس٠خ

 

 ٕخ اٌغشد فٟرشى١ً ٌغ

 ١ٔٛ٠ٛ ِٓ وً ػبَ

 

 إٌٙب٠خ

 اٌجذا٠خ

 غغالد اإلظبفخ ثِطبثمخ اٌّٛاد اٌّٛعٛدح ثبٌمبػبد 

 

 ػًّ ِؾعش اٌغشد ٚوشف ثبٌىزت اٌّغزٍٙىخ ٚاٌّفمٛدح 

 

ػشض ٔزبئظ اٌغشد ػٍٝ ٌغٕخ اٌّىزجبد اٌغبِؼ١خ ٌٍّٛافمخ 

 ٚاالػزّبد ِٓ ِغٍظ اٌغبِؼخ

 

االعزٕضاي ٌٍّٛاد اٌّفمٛدح   دارخبر إعشاءا

 زٍٙىخ ٚشطجٙب ِٓ عغالد اٌؼٙذٚاٌّغ
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 26 يٍ 18 تصفح    30/7/2018تبسيخ اإلصذاس:

 

 

 

 

 

 

 

 

 سيخ  انتؼذيم تب ( / 02سقى اإلصذاس/انتؼذيم )

 إٌٙب٠خ
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 26 يٍ 19 تصفح    30/7/2018تبسيخ اإلصذاس:

 

 تكهيٍ انًقتُيبث )انىسقيت( 8-5

 

 

 

 
 

 ال

 

 

 

 

 

 
 ال

 

 

 ٔؼُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (تتكهيٍ انًقتُيبث )األجهضة انتكُىنىجي 8-6

 

 

 
 

 
 ال                                              ٔؼُ                                        

 

 

  

 

 

 ال                                      ٔؼُ                     

 تبسيخ  انتؼذيم  ( / 02سقى اإلصذاس/انتؼذيم )

اٌؼشض ػٍٝ ٌغٕخ اٌّىزجخ اٌّشوض٠خ 

 شأٞ فٟ اٌزى١ٙٓاٌإلثذاء 

 

 انبذايت

ػشض ٔزبئظ ٌغٕخ اٌّىزجخ اٌّشوض٠خ ػٍٝ ٌغٕخ 

اٌّىزجبد اٌغبِؼ١خ ٌٍّٛافمخ ٚاالػزّبد ِٓ ِغٍظ 

 اٌغبِؼخ

 

 شطت ِٓ عغالد اٌؼٙذحاٌارخبر اعشاءاد االعزٕضاي ٚ

 اٌّخبصْإداسح  ٝإسعبٌٙب إٌ

 

 إٌٙب٠خ

ً٘ رُ اٌّٛافمخ 

 ػٍٝ اٌزى١ٙٓ

ً٘ رُ اٌّٛافمخ ِٓ 

ٕخ اٌّىزجبد ٌغ

 ػٍٝ اٌزى١ٙٓ

اٌؼشض ػٍٝ ٌغٕخ اٌّىزجخ 

اٌّشوض٠خ إلثذاء اٌشأٞ فٟ 

 اٌزى١ٙٓ

 

 اٌجذا٠خ

أ١ِٓ ػبَ اٌغبِؼخ  اٌؼشض ػٍٝ

 ف١ٕخٌٍّٛافمخ ػٍٝ رشى١ً ٌغٕخ 

 

ً٘ رُ اٌّٛافمخ 

 ػٍٝ اٌزى١ٙٓ

ً٘ رُ اٌّٛافمخ 

 ػٍٝ اٌزى١ٙٓ

 ِخبغجخ اإلداسح إٌٙذع١خ

 ٚاٌى١ٍخ اٌّخزصخ 

 ٔؼُ
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 26 يٍ 20 تصفح    30/7/2018تبسيخ اإلصذاس:
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Helwan University 





كشف
استالم
رسائل

QF-05/LRA/PR-01







اإلدارة
العامة
للمكتبات

كشف إستالم رسائل 

:اجتمعت اللجنة مكونة من السادة 

عضوا/  ..........................       السيد رئيسا            / ..........................             السيد 

عضوا/ ..........................    السيد عضوا/  ..........................              السيد 

:  وذلك لفحص رسائل الماجستير والدكتوراة الواردة لإلدارة العامة للمكتبات وبيانها كالتالى 

مالحظاتالدرجة العلميةالكلية التابع لهااسم الباحثعنوان الرسالة

هذا وقد قامت اللجنة بفحص الرسائل الواردة ووجدت أنها بحالة جيدة وصالحة وأوصت بتسجيلها 

(جنيها ......... سعر النسخة  )بسجل الرسائل بالمكتبة المركزية وذلك بعد تثمينها 

المدير العامرئيس اللجنةأعضاء اللجنة

1
من
1صفحه 2014/9/15:تاريخ
اإلصدار 

رقم
اإلصدار/
01
)التعديل
/
0
)



 

 

 

 

 

 اإلدارة العامة للمشتريات والمخازن

 أمر توريذ

 QF–10/PS/PR-01 

 
 

 وحذة ضمان جودة النظم اإلدارية

 

 1مه  1 صفحة 30/7/2012تاريخ اإلصذار       ( 0/  رقم اإلصذار / التعذيل )

 هـر توريـذأ

 هالحظاث الجولت سعر الوحذة الكويت الوحذة و الوواصفاث  فاصناألبياى  م

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 

   ------------------السيذ هذير شركت /

  -------------------------العنواى/

 بعذ التحيت ،،،،                       

  ------/   --/        --بناء على العرض الوقذم هنكن بتاريخ 

الرجاء التكرم بتوريذ األصناف الووضحت عاليه هع إرسال فاتورة حتى يوكي اتخار اجراءاث الصرف على اى 

بالوواصفاث الواردة بعطائكن ، ويعتبر اهر التوريذ التزاهكن باالرتباط  باألسعار حتى يتن استخراج  تكوى األصناف

 الشيك 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،،                                       

 

الوشترياث                ارة إدالووظف الوختص                        رئيس الوشترياث                        هذير 

 ،     يعتوذ 

 



 

 

 

 

 

 

 وحدة ضمان جودة النظم اإلداريت

 

 خطاب مكتبت اسكندريت  

QF-09/LRA/PR-01  
 اإلدارة العامت للمكتباث

 

   1 ٍي 1هصفح                     30/7/2012تاريخ اإلصدار:              (  0/  رقى اإلصدار / انتعديم )

    

 2012/   /    انقاهرة فى   

 عُايت انسيد االستاذ اندكتىر / يدير يكتبت االسكُدريت 

 طريق انجيش ، انسهسهت, االسكُدريت

 ‘‘‘‘‘‘تحيت طيبت وبعد 

رسانت جايعيت يجازة يٍ جايعت حهىاٌ وذنك اليداعها بًكتبت االسكُدريت  10عدد  نكى رفق َتشرف باٌ َرسم

 :َها كانتانى عهى سبيم االهداء وبيا

 

 اسى انكهيت اندرجت انعهًيت اسى انباحث عُىاٌ انرسانت و

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 بىل وافر انتحيت واالحتراو ،،،،،،،،،،،،،،،قوتفضهىا ب

 

 

 انًدير انعاو                       انقسى                يدير انتسويد     رئيس                     المراجع 

 



  

 

 

 اإلدارة العامة للمشتريات والمخازن

 عرض أسعار

 QF–09/PS/PR-01 

 

 

 

 وحذة ضمان جودة النظم اإلدارية

 

 1مه  1 صفحة 30/7/2012تاريخ اإلصذار       ( 0/  رقم اإلصذار / التعذيل )

 



Helwan University 






محضر
اجتماع
لجنة
المكتبة
المركزية

QF-08/LRA/PR-01







اإلدارة
العامة
للمكتبات

:اجتمعت اللجنة مكونة من السادة 

عضوا/  ..........................       السيد رئيسا            / ..........................             السيد 

عضوا/ ..........................    السيد عضوا/  ..........................              السيد 

: وذلك  لفحص الدوريات الورادة كإهداء من جهات متفرفة وبياانها كالتالى 

رقم الصفحةالقيمةالسعرعدد النسخبيانات الصدور  العنوان

االجمالى 

وقامت اللجنة بفحص الدوريات الموضحة بعالية  ووجدتها صالحة من حيث  الشكل  والمضمون  وتخدم أعراض البحث العلمى بالجامعة 

 وقررت عرضها على لحنة المكتبات الجامعية للموافقة على إضافتها بسجل الدوريات بالمكتبة المركزية 

المدير العامرئيس اللجنةأعضاء اللجنة

محضر اجتماع لجنة المكتبة المركزية 

1
من
1صفحه 2014/9/15:تاريخ
اإلصدار 

رقم
اإلصدار/
01
)التعديل
/
0
)



 

 

 

 

 اإلدارة العاهة للوشتريات والوخازى

 طلب شراء

 QF–08/PS/PR-01 

 

 

 

 

 دة الٌظن اإلداريةوحذة ضواى جى

 

 1هي  1 صفحة 30/7/2012تاريخ اإلصذار       ( 0/  قن اإلصذار / التعذيل )ر

 طـلـب شـــراء

 السيذ األستار / هذير عام اإلدارة العاهت للوشترياث والوخازى 

 تحيت طيبت وبعذ ،،،

  -:  برجاء التكرم بالووافقت على شراء الخاهاث اآلتيت

 هالحظات الكوية الوطلىبة فاصٌاألبياى  م

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

                                              افاتٌا باألصٌاف الوىضحة عاليه ًظراً لشذة الحاجة إليها .                                                                      يرجى التفضل بوى

                                                                                                                                                   

 

 نهقذهه لسيادتك                                                                                   



 

 

 

 

 

 وحدة ضمان جودة النظم اإلداريت

 سجل اإلضافت للمكتبت )رسائل(

QF-07/LRA/PR-01  

 اإلدارة العامت للمكتباث
 

 1 يه 1هصفح                               30/7/2012تبريخ اإلصدار:                       (     0/   رقن اإلصدار / التعديل )

 كلية:.................
تبريخ 

 التسجيل

رقن 

 التسجيل
 عٌىاى الرسبلة

اسن هقدم 

 الرسبلة

الدرجة 

 العلوية
 السٌة

الهيئة الوقدم إليهب 

 الرسبلة

 عدد

 الصفحبت

 عدد

 الوجلدات

 عدد

 الولحقبت
 عالهبت الجرد بيبًبت الىرود

             التبريخ الجهة          

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 



 

 

 

 
توحدة ضواى جودة النظن اإلداري  

 

 ث(كشف استالم )دوريا

QF-04/LRA/PR-01  
 اإلدارة العاهت للوكتباث

 

   1 نه 1هصفح                     30/7/2012حاريخ اإلصدار:                 (  0/   رقن اإلصدار / الخعديل )

 

 دورياث كشف اسخالم
 

 إجخوعج لجنت الوكخبت الوركزيت برئاست  ----/--/--الوىافق  ....... أنه فى يىم  

  ...................السيد /  

 وعضىيت كل هن / 

1.  ...................................  . 

2. ....................................  . 

3. ....................................  . 

 

وقد حن االشخراك  ...... ( عن شهر ----العدد)  ........................وذلك لفحص هجلت  

والخى  ............. حخى .............. إعخباراً هن ..............فيها لودة 

 . .................حصدر  

ج اللجنت بفحص الدوريت ووجدحها صالحت وقررث حسجيلها بسجل الدورياث وقد قاه  

 بالوكخبت الوركزيت .
 

 

 

 أعضاء اللجنت                                   رئيس اللجنت                              الودير العام

 



 

 
 

 

 

 وحدة ضمان جودة النظم اإلداريت 

 بصريت(و يت)مواد سمع سجل اإلضافت للمكتبت

QF-03/LRA/PR-01 

 اإلدارة العامت للمكتباث
 

 1 هم 1 هصفح                               30/7/2012تاريخ اإلصدار:                       (      0/  رقم اإلصدار / التعديل )

 رسم:....................                                                                        كليت:.........................                                                                                               

 

تاريخ 

 التسجيل

رقم 

 التسجيل
 مالحظات عالمات الجرد الثمه بياوات الىرود السىة الىاشر والعىىانالمؤلف 

              الرقم التاريخ الجهة     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 



 

 

 

 

 

 وحدة ضمان جودة النظم اإلداريت

 (دوريات) للمكتبة سجل اإلضافة

QF-02/LRA/PR-01 

 اإلدارة العامت للمكتباث
 

 

 1نم 1هصفح                                   2012/ 7 /30تاريخ اإلصدار:                                (     0/  2رقم اإلصدار / التعديل ) 

 
 



 

 

 

 وحدة ضمان جودة النظم اإلداريت

 سجل اإلضافت للمكتبت ) كتب (

QF-01/LRA/PR-01  

 

 

 

 االدارة العامت للمكتباث

 

 1 نم 1 هصفح                             30/7/2012تاريخ اإلصدار:                     (       0/   0رقم اإلصدار / التعديل ) 

 
 



 

 

 

 وحدة ضمان جودة النظم اإلداريت

 سجل اإلضافت للمكتبت ) كتب (

QF-01/LRA/PR-01  

 

 

 اإلدارة العامت للمكتباث

 

 1 نم 1 هصفح                               30/7/2012تاريخ اإلصدار:                     (       0/  2رقم اإلصدار / التعديل ) 

 
 



 

 




