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آليتل و ل ااءال التا يا الم ايت 

.  لح المتيول التس ي     باب العيتء الويا  إلا تء  ستب  ت  به وا تستب ست تته التيو يج ب ك  مبت ا•

وف ت تسقب سق«التعلقيم والقتعلما الب قل العلمق ا  امقج الم تمق » اا م تاكج اليتلب     ي ما ا م  مات ا باقب المسقلوليج الم تمعيقج •

..ست تته التيو يج بةواة تااكميج تلقتئيت     باب العيتء الويا  بتستثاتء األا يج الماه يج الم تمعيج

.توتف الست تل التيو يج    س   اليتلب التيو  •

  توثي  الست تل التيو يقج  ق  سق( 1

اسقققتاتاا  للقققح قققت  بتلعمققق  التيقققو   

. ستبج    باب العيتء الويا 

: سيتم ا تستب الست تل المةاو ج بتلعم  التيو   كعاا مقبو  و   ال ا المسموح به اظتمت   وم  ال اوي التتليج •

.يسمح للمتيول بيلب ل تاة للكتاوايج بتلم تاكج    ال عتليج التيو يج ليتم ا تستبهت كعاا غيتب•

عج مق  يئ قج التتسقالتا يايقج للمقتاة  لقح  يش ي قم  اي تبقتاال ال ةقليج والاهتئيقج والعمليقج و ق  القوا قاا تستب السقت تل كعقاا مقبقو •

.الاااستل واي تبتاال    الما لج ال تمعيج 

عم  ا تستب الست تل المةاو ج بتل( 2

التيققو   كعققاا مقبققو   لققح  ي ي ققم 

ج الققققب اي تبقققققتاال ال ةققققليج والاهتئيققققق

.والعمليج

.ماح ال اةج للمتيو ي  للقتء   ةيتل متمي ة     تح الم تيل بعا التاسي  م   متاال وكليتل ومااك  ال تمعج•

 امقج يتم التواة  بي  الو اة الماك يقج ل امقج الم تمق   ق   مقتاة  امقج الم تمق  والتاميقج المسقتاامج  مق   هقج والو قاال  المسقتااة ل•

.الم تم     العمتاال والكليتل م   هج   اى لتاسي   ووا المتيو ي  لهاه اللقتءال

لتت قققققج ال اةقققققج للمتيقققققول للققققققتء ( 3

 تاة المتميقق ي   قق  م ققت  التيققول لالسققت

م   بااتهم 

.تيول لتت ج ال اةج ل ووا اواال تاايبيج لةق  مهتاال ال  ةيج  و مبتائ التيول  و تس يا المهتاال الت ةةيج    ال•

ا يا الاواال  متاة التعليم    بعا اوماك  التاايب اوو اة اإلا تا ال تمع  للم تاكج    ل ااا وت:التاسي  م  ال هتل الم تةج مث  •

 .

 امقج يتم التواة  بي  الو اة الماك يقج ل امقج الم تمق   ق   مقتاة  امقج الم تمق  والتاميقج المسقتاامج  مق   هقج والو قاال  المسقتااة ل•

.الم تم     العمتاال والكليتل م   هج   اى لتاسي   ووا المتيو ي  لهاه الاواال

ماح اواال تاايبيج لةقق  مهقتاال( 4

.التيول 

المقام  مق  باقب « متيول» ست ج تيو يج وستم 100سيتم التاسي  إلقتمج ملتقح  ساوي للمتيو ي  يتم  الله تقليا المتيول الاي   تم •

. العيتء الويا 

القققا وة  ال تةقققج ل وقققوا ملتققققح ( 5

100العيقققتء القققويا  وتقليقققا مققق   تقققم 

3.«متيول»ست ج تيو يج  وستم 

متيول
100



متقام-متيول
300

آليتل و ل ااءال التا يا الم ايت 

ب لقه  بمقت ماح اليتلب المتيول  اةج تسهي  ل ااءال تس ي  المقااال مبت اة مق   قال   مقتاة القبقو  والتسق ي  وا تيقتا الوققل الماتسق

.يتمت ح م  ا تيه التيو   

تسققهي  ل ققااءال تسقق ي  المقققااال( 6

. وا تيتا األوقتل الماتسبج لهم

.ست ج تيو يج 200   ك  « م  قب   متاة  لو  المكتبتل»تُماح بيتقج مسبقج الا    لل امتل المكتبيج •

.تُ اا قيمج وآليج تسليم البيتقج م  قب   متاة  لو  المكتبتل•

   ال ةققو   لققح بيتقققج مسققبقج الققا ( 7

.لل امتل المكتبيج

م تمق   ق  م   هج والو اال المستااة ل امقج اليتم التاسي  بي  الو اة الماك يج ل امج الم تم      متاة  امج الم تم  والتاميج المستاامج

لتمثي  ال تمعج    الم ت   الاسميج الم ليج العمتاال والكليتل م   هج   اى لتا يح المتيو ي  

ت قق  األولويقج لتمثيقق  ال تمعقج  قق  الم (8

.الاسميج الم ليج

وتقايققج اواال متقامققج وققم  التققاايب التعققتوا   قق   مققتاة ايتةققتيل: لتت ققج ال اةققج ل وققوا اواال تاايبيققج قةققياة و متقامققج مثقق  •

.المعلومتل

. ا الاواال  متاة التعليم    بعا وماك  التاايب وو اة اإلا تا ال تمع  للم تاكج    ل ااا وتا ي:التاسي  م  ال هتل الم تةج مث  •

ج الم تمق  يتم التاسي  بي  الو اة الماك يج ل امج الم تم      متاة  امج الم تم  والتاميج المستاامج م   هج والو اال المسقتااة ل امق•

.   العمتاال والكليتل م   هج   اى ل ووا المتيو ي  اواال تاايبيج متقامج    التيول

.يولماح اواال تاايبيج متقامج بتلت( 9

.بتلتيول

المققام مق  « متققام-متيقول » ست ج تيو يج  وستم 300سيتم التاسي  إلقتمج ملتقح  ساوي للمتيو ي  يتم  الله تقليا المتيول الاي  تم •

.باب العيتء الويا 

القققا وة  ال تةقققج ل وقققوا ملتققققح ( 10

300العيقققتء القققويا  وتقليقققا مققق   تقققم 

«متقام-متيول»ست ج تيو يج  وستم 
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قتئا-متيول

500

آليتل و ل ااءال التا يا الم ايت 

.مقامج م   متاة  لو  اليالب « بيتقج  كا للعتئلج» ست ج 300يُماح المتيول الاي  ت تو ل  اا ست تته التيو يج • .ماح بيتقج  كا للعتئلج ( 11

.  وتاظيمهتم تاكج المتيول    وو  ول ااا ال يج ال تةج بتألا يج التيو يج التتبعج للكليج  و العمتاة الاي يتاسب اليهت
يج الم تاكج بعوويج الل ت  الاا ليج إل ااا ال ( 12

. الساويج للباامج التيو يج بتل تمعج

ام لهم تَماح  متاة ايتةتيل و تقايج المعلومتل اس ج م  باامج األو ي   لح األ ه ة ال  ةيج للمتيو ي  و تق•

.ايست تاال التقايج الال مج

لمستااة يتم التاسي  بي  الو اة الماك يج ل امج الم تم      متاة  امج الم تم  والتاميج المستاامج م   هج والو اال ا•

.ل امج الم تم     العمتاال والكليتل م   هج   اى لتأمي  الميلوب م  قب    متاة ايتةتيل وتقايج المعلومتل

ماح اس ج م  باامج األو ي   لح األ ه ة (13

.ال  ةيج وتقايم ايست تاال التقايج الال مج

.تيولال هتل المعايج بتللتت ج ال اةج ل ووا اواال تاايبيج  تةج بتلقيتاة    العم  التيو  ا بتلتاسي  م  •

ل ااا  متاة التعليم    بعا وماك  التاايب وو اة اإلا تا ال تمع  للم تاكج   :التاسي  م  ال هتل الم تةج مث  •

. وتا يا الاواال 

لمستااة يتم التاسي  بي  الو اة الماك يج ل امج الم تم      متاة  امج الم تم  والتاميج المستاامج م   هج والو اال ا•
.ل امج الم تم     العمتاال والكليتل م   هج   اى للتواة  م  المتيو ي  ل ووا هاه الاواال

.ماح اواال تاايبيج مت ةةج بتلقيتاة( 14

ا ةج » ست ج تيو يج  وستم 500سيتم التاسي  إلقتمج ملتقح  ساوي للمتيو ي  يتم  الله تقليا المتيول الاي  تّم •

.المقام م  باب العيتء الويا  « س يا العيتء الويا »ت ل لقب « العيتء الويا 

.  وه  لو ج  ااايج  توم   سمتء المتيو ي » توثي  اسم المتيول     لو ج التيول •

الا وة ل ووا ملتقح العيتء الويا   لما ه ( 15

ا ةج العيتء الويا  المعتماة م  ال تمعج بعا 

عيتء س يا ال»ست ج تيو يج وتقلياه وستم  500لتمتم

5.«العيتء الويا 


