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زِيَهىايٌ كسدنُوَّ ثُميانطاّ فًَسكسدنِ ثًصُيٌ ئُيمِ لُ يُزيَىِ كىزدضتاى
بُ ثَِ ّ ياضاّ ذوازَ ( ّ)14ضاىل ( ّ )2012ثُزلُواى.
بسيازّ ئُجنىوُنِ وَشيساى ذوازَ (  ) 107لُ () 2017/5/2
ضًطتُوِ ذوازَ (  ّ )3ضاىل () 2017
* دزومشِ ثُميانطاّ فًَسكسدنِ ثًصُيٌ ئُيمِ :
وَشازَتِ ثُزوَزدَ طسنطِ دَدات بُبُشدازّ كسدنِ كُزتِ تايبُت لُ ثسؤضُّ ثُزوَزدَ و فًَسكسدى بُتايبُتِ لُبىازّ خىيَهدى و
فًَسكسدنِ ثًصُيٌ  ،بُوُبُضتِ بآلوكسدنُوَّ زِؤشهبريّ ثًصُيٌ لُناو ياوآلتًانِ يُزيَىِ كىزدضتاى و نُيًَصتهِ بًَكازّ .
* ئاوانج لُ ثُميانطاّ فًَسكسدنِ ثًصُيٌ ئُيمِ:
 )1وُبُضت لُ ثُميانطاّ فًَسكسدنِ ثًصُيٌ ئُيمِ ئُو دام و دَشطاو زِيَكخساوو كؤوجانًاكانِ ناوخؤ و بًانِ يُ كُ ياوآلتًاى
دايدَوُشزيَهو بؤ فًَسكسدنِ ثًصُيًُكِ ديازّ كساو .
 )2واوَّ فًَسكسدى كسدى تًاياندا لُضالًََك شياتس نُبًَت .
 )3لُم ثُميانطايُدا اليُنِ ثساكتًكِ شالَُ بُضُز اليُنِ تًؤزّ .
 )4ئُم دَشطايانُ دازايًاى لُضُزوايُّ ياوآلتًاى وَزدَطسى .
* وافِ كسدنُوَّ ثُميانطاّ فًَسكسدنِ ثًصُيٌ ئُيمِ-:
يُز ياوآلتًُكِ ( عرياقِ – بًانِ ) (بُشًَىَّ تاك ياى طسوث ياى كؤوُلَُ و ضُنديكا  ).....بؤياى يُيُ ثُميانطاّ فًَسكسدنِ
ثًصُيٌ بكُنُوَ لُ يُزيَىِ كىزدضتاى .
* ئُم ثًصانُّ كُ دَكسيَت وؤلَُتًاى ثَِ بدزيَت -:
ثُيدابىونِ ئازَشو بؤ داوُشزاندنِ ثُميانطايُك ياى بؤ ثًصُيًُكِ تاشَ ثؤلني دَكسيَو لُاليُنِ بُزثسس لُوَشازَتِ ثُزوَزدَ
بُزِيَىَبُزايُتِ طصتِ فًَسكسدنِ ئاوادَيٌ وثًصُيٌ  /بُزِيَىَبُزايُتِ فًَسكسدنِ ثًصُيٌ  ،لًَرنُّ باآل لُ وَشازَتِ ثُزوَزدَ وَ
لًّرنُّ فُزعِ لُ بُزِيَىَبُزايُتًُكانِ طصتِ ثُزوَزدَّ ثازيَصطاكاى  .وَك ثًصٍُ-:
 )1فًَسكسدنِ يُوى جؤزَ شوانًَك .
 )2زِايًَهاى و تاقًكسدنُوَّ (  ) TOEFL ITP , Password , CIELT , TOEIC , IESOLبُوُزجًَك وؤلَُتِ لُ
ثُميانطاّ دايك يُبًَت .
 )3فًَسكسدنِ شانطتِ بُزِيَىَبسدى وئابىزّ و ذوًَسيازّ و زِاويَركازّ  .........يتد .
 )4فًَسكسدنِ ضاكسدنُوَّ ئاوًَسَكانِ ئُلكرتؤنِ  ،كازَبايٌ  ،ظًديؤ  ،ضُتُاليُت ....... ،يتد .
 )5فًَسكسدنِ ضاكسدنُوَّ كؤوجًىتُز ،ثسؤطساوِ كؤوجًىتُز  ،ئُنتُزنًَت ......يتد .
 )6زِايًَهاى و تاقًكسدنُوَّ ( ) ICDL - ECDL – IC3بُوُزجًَك وؤلَُتِ لُثُميانطاّ دايك يُبًَت
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 )7فًَسكسدنِ يىنُزّ جىانكازّ ( ضُزتاشني بؤ ثًاواى  ،قر بسِيو بؤ ذناى ).
 )8فًَسكسدنِ شانطتِ فُلطُفُ و دَزوونهاضِ و زِيَبُزايُتِ .
 )9فًَسكسدنِ ديصايو و دووزواى و نُخض .
 )10فًَسكسدنِ وؤضًقا و يىنُزّ تُشكًمِ و شًَىَكازّ و خؤط نىوضِ و ......
 )11خىىل بُيًَصكسدنِ بؤ قىتابًاى و خىيَهدكازانِ بهُزَِتِ و ئاوادَيِ و ثُميانطا و كؤلًَرَكاى .
 )12يُز ثًصُيًُكِ تس بُثَِ ّ ثًَىيطت و خىاضتِ باشازِ .
* كازوُنداى -:
أ  -خاوَنِ ثُميانطاّ فًَسكسدنِ ثًصُيٌ ئُيمِ يُوىو كُضًَك دَطسيَتُوَ بُم وُزجانُّ خىازَوَ -:
 )1باشرت وايُ خاوَى بسِواناوُ بًَت لُ ثطجؤزيُكُّ  ،ياخىد خاوَنِ كؤوجانًا ياى خاوَى ناضهاوُّ ذووزّ باشزطانِ بًت .
 )2ضصا نُدزابًَت لُ دادطاكاى
 )3فُزوانبُزّ وريّ نُبًَت .
ب -بُزِيَىَبُز -:
 )1بؤ فًَسكسدنِ شواى بسِواناوُكُّ لُ ( بُكالؤزيؤس ) كُورتنُبًَت لُ ثطجؤزيُكُّ .
 ) 2بؤ فًَسكسدنِ شانطتِ بُزِيَىَبسدى وئابىزّ و ذوًَسيازّ و زِاويَركازّ بسِواناوُكُّ لُ ( بُكالؤزيؤس ) كُورتنُبًَت لُ
ثطجؤزيُكُّ.
 )3فًَسكسدنِ ضاكسدنُوَّ ئاوًَسَكانِ ئُلكرتؤنِ  ،كازَبايٌ  ،ظًديؤ  ،ضُتُاليُت  .……… TV ،بسواناوُكُّ لُ( دبمؤم )
كُورت نُبًَت.
 )4فًَسكسدنِ ضاكسدنُوَّ كؤوجًىتُز ،ثسؤطساوِ كؤوجًىتُز  ،ئُنتُزنًَت  .بسِواناوُكُّ لُ ( بُكالؤزيؤس ) كُورتنُبًَت لُ
ثطجؤزيُكُّ.
 )5بؤ فًَسكسدنِ يىنُزّ جىانكازّ ( ضُزتاشني بؤ ثًاواى  ،قر بسِيو بؤ ذناى ).بسِواناوُكُّ لُ ئاوادَيٌ كُورت نُبًَت و بسِواناوُّ
بُشدازبىونِ لُ خىىل زِايًَهاى يُبًَت لُ ثطجؤزيُكُّ .
 )6بؤ فًَسكسدنِ شانطتِ فُلطُفُ و دَزوونهاضِ و زِيَبُزايُتِ دَبًَت بسِواناوُكُّ لُ ( بُكالؤزيؤس ) كُورتنُبًَت لُ
ثطجؤزيُكُّ.
 )7بؤ فًَسكسدنِ دووزواى و نُخض كسدى دَبًَت بسِواناوُكُّ لُ ئاوادَيٌ كُورت نُبًَت و بسِواناوُّ بُشدازبىونِ لُ خىىل زِايًَهاى
يُبًَت لُثطجؤزيُكُّ .
 )8بؤ فًَسكسدنِ وؤضًقا و يىنُزّ تُشكًمِ و شًَىَكازّ و خؤط نىوضِ  ......بسواناوُكُّ لُ( دبمؤم ) كُورت نُبًَت لُ
ثطجؤزيُكُّ .
 )9بؤ خىىل بُيًَصكسدنِ بؤ قىتابًاى و خىيَهدكازانِ بهُزَِتِ و ئاوادَيِ و ثُميانطا و كؤلًَرَكاى دَبًَت بسِواناوُكُّ لُ (
بُكالؤزيؤس ) كُورتنُبًَت لُ ثطجؤزيُكُّ.
واوؤضتاياى -:
بسِواناوُكانًاى ياوشًَىَّ بسِواناوُّ بسِطُّ (ب ) بًَت كُ ئاواذَّ ثًَكساوَ .
فُزوانبُزاى -:
 )1دَزضىيُكِ ئاوادَيًُ ثًصُيًُكاى كُ دانُوُشزابًَت لُ دام و دَشطاّ حكىوِ .
 )2خصوُتطىشاز
 )3يُز فُزوانبُزيَكِ تس كُ ثُميانطا ثًَىيطتِ ثٌَ ّ يُبًَت .
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تؤوازَكاى -:
 )1تؤوازّ وًالك
 )2تؤوازّ بُشدازبىواى لُ خىه
 )3تؤوازّ كُه وثُه
 )4تؤوازّ وانُكاى
 )5تؤوازّ ضُزدانِ لًَرنُكانِ ضُزثُزشتِ كسدى
 )6شانًازّ كُضِ (  )CVخاوَى و بُزِيَىَبُز و واوؤضتاياى و فُزوانبُزاى
دازايٌ :
 )1زَمسِ وؤلَُت ثًَدانِ يُز بُشًَك بؤ ياوالَتًانِ ناوخؤ ( )400000ضىاز ضُد يُشاز ديهازَ وَ بؤ نىَّ كسدنُوَ ( )200000دووضُد
يُشاز ديهازَ ضاآلنُ .
 )2زَمسِ وؤلَُت ثًَدانِ يُز بُشًَك بؤ ياوآلتًانِ بًانِ (  )700000حُوت ضُد يُشاز ديهازَ وَ بؤ نىَّ كسدنُوَّ يُز بُشًَك
( )350000ضَِ ضُد وثُجنا يُشاز ديهازَ ضاآلنُ .
ضصاكاى :
لُكاتِ ئُجنام دانِ ئُم ضُزثًَضًانُ :
 )1شيادَزِؤيٌ لُ زكالم كسدنِ دَشطاكانِ زِاطُياندى وَك ( TVو زِاديؤ و طؤظاز ) بُدَز بًَت لُ زِيَهىايًُكاى و بُكازيًَهانِ
ناشناوّ تايبُت و ناوؤ (نُشاش) ضصا بدزيَت بُ:
أ -بسِّ ( )500000ثًَهج ضُد يُشاز ديهاز لُطُهَ ئاطاداز كسدنُوَ بؤ جازّ يُكُم
ب -دواّ وانطًَك ثاط ئاطادازكسدنُوَّ يُكُم ئاطادازّ دوَم بكسيَتُوَ وَ بُ بسِّ ( )1000000يُك ومًؤى ديهاز ضصا بدزيَت .
ج -دواّ وانطًَك ثاط ئاطادازكسدنُوَّ دووَم ئاطادازّ ضَِ يُم بكسيَتُوَ وَ بُبسِّ ( )2000000دوو ومًؤى ديهاز ضصا بدزيَت .
د -دواّ وانطًَك ثاط ئاطادازكسدنُوَّ ضَِ يُم فُزواى بُداخطتهِ ثُميانطا دَدزيَت .
 )2تُواو نُبىنِ وؤلَُت و ياى نُبىنِ وؤلَُتِ كسدنُوَّ ثُميانطا و زيكالم كسدى بؤّ لُ دَشطاكانِ زِاطُياندى ضصا بدزيَت بُ بسِّ
( )1000000يُك ومًؤى ديهاز و داخطتهِ تا تُواو كسدنِ وؤلَُتِ ثُميانطا .
 )3لُكاتِ دواكُوتهِ نىَّ كسدنُوَّ وؤلَُتِ ثُميانطا لُ دواّ ( )1يُك وانط لُكاتِ خؤّ -: .
أ -ئاطاداز كسدنُوَّ ثُميانطا بُفُزوِ لُاليُى وَشازَت بُ نىَّ كسدنُوَّ وؤلَُت .
ب -بُ بسِّ ( )500000ثًَهج ضُد يُشاز ديهاز ضصا بدزيَت دواّ ( )15زِؤذ لُ ئاطاداز كسدنُوَّ يُكُم .
ج -بُ بسِّ ( )1000000يُك ومًؤى ديهاز ضصا بدزيَت دواّ ( )15زِؤذ لُ ئاطادازكسدنُوَّ دووَم .
د -فُزوانِ داخطتهِ ثُميانطا بدزيَت دواّ ( )15زِؤذ لُ ئاطاداز كسدنُوَّ ضَِ يُم .
* تُالز (بًها  /باآلخانُ ):
ثًَىيطتُ ئُم ذووزانُ يُبًَت -:
أ-ذووزّ كازطًَسِّ .
ب-ذووزّ واوؤضتاياى و خؤيُتِ .
ج -يؤلَِ وُشق و زِايًَهاى بؤ يُز (1،5م )2بؤ يُك فًَسخىاش .
د -زِوثًَىّ باآلخانُ لُ (300م )2كُورت نُبًَت وَك بًها .
ه -شىيَهِ طىجناو بًَت بؤ ثُميانطا .
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* وُزجُكانِ ثًَدانِ وؤلًََُتِ كسدنُوَّ ثُميانطاّ فًَسكسدنِ ثًصُيٌ ئُيمِ :
 )1داوكازّ لُاليُى كُضِ يُكُم ثًَصكُط بكسيَت بُ لًَرنُّ بُزِيَىَبُزايُتِ طصتِ ثازيَصطا .
 )2بسِواناوُّ كُضِ يُكُم باوَزِ ثًَكساو بُثَِ ّ ثطجؤزّ .
 )3بسِواناوُّ زَِطُشناوُ و كازتِ شانًازّ  /ئُطُز بًانِ بىو ثُضاثؤزت و ثصتطريّ جَِ نصًهِ (اقاوُ) لُاليُنِ ثُيىَندّ داز
لُطُهَ دوو ويَهُّ زَِنطاوزَِنط .
 )4زَِشاوُندّ بُزِيَىَبُزايُتِ (ئاضايض  /تُندزوضتِ  /باجِ دَزاوُت  /شازَوانِ  /نُيًَصتهِ تاواى (ثُجنُوؤز) .
 )5طسيَبُضت ياى تاثؤّ وىلَكدازّ بًهاّ ثُميانطا .
 )6بُلًََو ناوُ لُالّ (كاتب عده ) بُوُبُضتِ جَِ بُجَِ كسدنِ زِيَهىايًُكاى .
 )7بُلًََو ناوُ لُالّ (كاتب عده ) بُوُبُضتِ جَِ بُجَِ كسدنِ زِيَهىايٌ كُ فُزوانبُز نُبًَت لُ يًض دام و دَشطايُكِ حكىوِ.
( )8كفالة ضامنة) لُاليُى (كاتب عده) بُبسِّ ( )25000000بًطت وثًَهج ومًؤى ديهاز .
 )9بسِواناوُّ واوؤضتايانِ وانُ بًَر باوَزِثًَكساو بُثَِ ّ ثطجؤزّ لُطُه ( .)cv
 )10بسِيازّ داوُشزاندنِ دَزضىيُكِ ثًصُيٌ لُ ثُميانطا بُوُزجًَك دانُوُشزابًَت .
 )11ثسؤطساوِ فًَسكسدى بُثَِ ّ ثطجؤزّ بُشُكاى .
 )12ثىختُيُك لُ ئاواجنُكانِ كسدنُوَّ ثُميانطا ،ثالنِ كازكسدى .
 )13ئاوازّ واوؤضتاياى و خصوُت طىشازاى بُثَِ ّ ثُيىَندّ دازّ و بسِواناوُكانًاى
 )14ئاوازّ ئاوًَس و كُه و ثُىل ثُميانطا .
 )15بؤ بُشِ خىىل بُيًَصكسدى ثًَىيطتُ -:
أ -تاقًطُّ شانطتِ يُبًَت بؤ (فًصيا  /كًىًا  /شيهدَوَزشانِ) .
ب -نابَِ بُيًض شًَىَيُك واوؤضتا لُكاتِ دَواوِ فُزوِ خؤّ وانُ بمًََهُوَ.
ج -نابَِ بُيًض شًَىَك وُلصَوُ بُكاز بًَت .
د -ثًَىيطتُ ثسؤطساوِ ديازّ كساو تُواو بكسيَت لُيُز وانُيُك.
 )16ثسِكسدنُوَّ فؤزوِ شانًازّ ثُميانطا.
)17زِاثؤزتِ لًَرنُّ بُزِيَىَبُزايُتِ طصتِ ثُزوَزدَّ ثازيَصطا (ضُبازَت بُ طىجناوّ ثُميانطا بؤ كسدنُوَ ).
 )18يُبىونِ ثًَداويطتًُكانِ ئاطس كىذانُوَ وَك ( ضُتمِ خؤهَ و (بطل حريق).
 )19نابَِ ناوّ يًض وآلتًَك ياى ثُميانطايُكِ بًانِ ئُيمِ بُكاز بًَت ئُطُز زَِشاوُندّ لُضُزضاوَّ دايك نُبًَت .
 )20نابًَت ناوّ ثُميانطا دووبازَ بكسيَتُوَ تُنًا طُز لقًَك بًًَت لُضُنتُزّ دايك .
 )21نابَِ وُشق لُ ثًصُيُك دا بكسيَت كُ جًاواشبَِ لُوَّ لُ ناوَزِؤكِ وؤلَُتُكُدا ياتىوَ  ،وُطُز بُزَِشاوُندّ وَشازَتِ
ثُزوَزدَ ،اليُنِ بُزثسس نُبًَت .
 )22لُيُك ثُميانطادا كُ وؤلَُتِ وَزطستىَ يُز بُشًَكِ تاشَ كسايُوَ دَبَِ واوُلَُّ بهكُّ تاشَّ لُطُهَ بكسيَت .
* زِيَهىايٌ تايبُت بُ وؤلَُتِ كسدنُوَّ ثُميانطاّ فًَسكسدنِ ثًصُيِ ئُيمِ بُ زِيَكخساو و كؤوجانًا و كُضايُتًُ بًانًُكاى :
أ-ثًَدانِ وؤلَُت بُشًَىَّ طسيَبُضت دَبًَت لُنًَىاى وَشازَتِ ثُزوَزدَ  /بُزِيَىَبُزايُتِ طسيَبُضتُ طصتًُكاى  ،لُطُهَ زِيَكخساو و
كُضايُتًُ بًانًُكاى .
ب-طسَّ بُضتُكُ واذوو دَكسيَت ثاط تُواو كسدنِ يُوىو وُزجُكانِ ثًَىيطت بؤ كسدنُوَّ ثُميانطاّ فًَسكسدنِ ثًصُيٌ ئُيمِ
لُ وَشازَتِ ثُزوَزدَ  /بُزِيَىَبُزايُتِ طسيَبُضتُ طصتًُكاى .
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ج -واوَّ طسيَبُضت يُك ضالَُ و نىَّ دَكسيَتُوَ بُ زَِشاوُندّ يُزدوو ال .
د -زِيَكخساوو كؤوجانًا و كُضايُتًُ بًانًُكاى وؤلَُت و نىضساوَكانِ ياتهُ ناوَوَّ يُزيَىِ كىزدضتاى ثًَصكُط دَكات لُطُهَ
داوايُك .
ه -دَضتُبُزّ بُ وُبمُغِ ( )50000000ثُجنا ومًؤى ثًَصكُط بكات لُاليُى دادنىس (كاتب عده) ثُضُند كسابًَت لُطُهَ ()2
كُفًن دانًصتىّ يُزيَىِ كىزدضتاى بو .

* جؤزاوجؤز :

 )1شىيَهِ تايبُت لُ بُزِيَىَبُزايُتًُ طصتًُكانِ ثازيَصطاكاى دابني بكسيَت بؤ لًَرنُّ ثُميانطا ئُيمًُكاى بُوُبُضتِ جَِ
بُجَِ كسدنِ كازَكانًاى .
 )2ثاط تُواو بىنِ كازَكاى بُثَِ ّ زِيَهىايًُكاى لُ بُزِيَىَبُزايُتِ طصتِ ثازيَصطاكاى بُنىضساوّ فُزوِ بُزش بكسيَتُوَ بؤ
وَشازَتِ ثُزوَزدَ بُزِيَىَبُزايُتِ طصتِ فًَسكسدنِ ئاوادَيٌ وثًصُيٌ  /بُزِيَىَبُزايُتِ فًَسكسدنِ ثًصُيٌ بُزثسضُ لُ ثًَدانِ
وؤلَُت و نىَّ كسدنُوَ و داخطنت و ضُزثُزشتِ كسدنِ لُزِيَطاّ لًَرنُّ باآلوَ .
 )3ئُم ثُميانطانُ ضُز بُ بُزِيَىَبُزايُتِ طصتِ ثُزوَزدَّ ثازيَصطاكاى دَبو و لُاليُى لًَرنُّ فُزعِ لُ بُزِيَىَبُزايُتِ
طصتِ ثُزوَزدَّ ثازيَصطاكاى ضُزثُزشتِ دَكسيَو ،وَ دَكُويَتُ بُز ضُزدانِ كسدنِ لًَرنُّ باآل لُ وَشازَتِ ثُزوَزدَ .
 )4دانانِ ئُنداوًَكِ ياضايٌ لُ لًَرنُّ باآل لُ وَشاَزتِ ثُزوَزدَ  /بُزِيَىَبُزايُتِ طسيَبُضتُ طصتًُكاى بُوُبُضتِ جَِ بُجَِ
كسدنِ كازّ طسيَبُضتُكاى .

كاز بُم زِيَهىايًانُ دَكسيَت لُبُزوازّ ثُضهد كسدنِ لُاليُى بُزِيَص جُنابِ وَشيسّ
ثُزوَزدَ  ،كاز بُيًض زِيَهىايًُكِ تس ناكسيَت كُ ناكؤك بًَت لُطُهَ ئُم زِيَهىايًانُ .
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