
 آنٛت انتسجٛم فٙ انكهٛت :

 انمبٕل نكم لسى . يهئ استًاسة انتمذٚى ٔحسب ششٔط - 1

 تسهٛى االستًاسة ئنٗ ٔحذة انتسجٛم فٙ يمش انكهٛت بعذ سفك جًٛع انًستًسكاث انًطهٕبت . - 2

 تُّٕٚ :�

------------- 

يهئ االستًاسة الٚعُٙ لبٕل انطانب ٔانكهٛت غٛش يهضيت بمبٕل انطانب ارا تأخش فٙ تسهٛى فاٚم انتمذٚى يع االستًاسة انٗ ٔحذة 

 اٌ ٚكتًم انعذد نهمسى حسب خطت انمبٕل . انتسجٛم بعذ

 انًستًسكاث انًطهٕبت نهمبٕل :

-------------------------------------- 

 ٔثٛمت انذسجاث نهذساست اإلعذادٚت بعذ تصذٚمٓا يٍ انجٓت انًختصت يع )َسخت يصٕسة( .�

 هتشبٛت .تصذٚك استًاسة انتمذٚى يٍ انًذسست انتٙ تخشج فٛٓا ٔانًذٚشٚت انعايت ن�

 ْٕٚت األحٕال انًذَٛت األصهٛت يع )َسخت يصٕسة( .�

 شٓادة انجُسٛت انعشالٛت األصهٛت يع )َسخت يصٕسة( .�

 تأٚٛذ ساليت انطانب يٍ األيشاض انساسٚت ٔانًعذٚت .�

 . 6*4( صٕس شخصٛت يهَٕت حذٚثت لٛاط 6)�

 ششٔط ٔضٕابظ انمبٕل فٙ األلساو انذساسٛت فٙ انكهٛت

 فٙ انطانب انز٘ ٚمبم فٙ األلساو انذساسٛت فٙ انكهٛت أٌ ٚكٌٕ :ٚشتشط �▪

------------------------------------- 

 حائضاً عهٗ شٓادة انذساست االعذادٚت يعضصة بتصذٚك يٍ انًذٚشٚت انعايت نهتشبٛت فٙ انًحافظت أ عهٗ شٓادة تعادنٓا .�

( عاياً 24( ٔٚسًح نهطانب انز٘ ٚتجأص عًشِ )1991صباحٛت يٍ يٕانٛذ )( عاياً نهذساست ان24أٌ الٚتجأص عًش انطانب )�

 بانتمذٚى نهذساست انًسائٛت .

 ئٌ انحذٔد انذَٛا نًعذالث انمبٕل فٙ انذساستٍٛ انصباحٛت ٔانًسائٛت تكٌٕ ٔفك جذٔل يذخالث انمبٕل انٕاسدة يٍ انٕصاسة .�

 أٌ ٚكٌٕ َاجحاً فٙ انفحص انطبٙ .�

 غاً نهذساست ٔالٚجٕص انجًع بٍٛ انٕظٛفت ٔانذساست فٙ انذساست انصباحٛت .أٌ ٚكٌٕ يتفش�



 ضٕابظ اَتمال انطانب االٔل يٍ انكهٛت االْهٛت / انذساست انصباحٛت ئنٗ انكهٛاث انحكٕيٛت / انذساست انصباحٛت : �

----------------------- 

ٍ )جٛذ جذاً( فمظ فٙ انمسى انًعُٙ بانكهٛت فٙ انًشحهت األٔنٗ ئنٗ ُٚمم انطانب االٔل انُاجح بانذٔس االٔل ٔبتمذٚش الٚمم ع�

 األلساو انًُاظشة فٙ انجايعاث انحكٕيٛت .

ٚشتشط فٙ انطانب انًتفٕق انًشًٕل اٌ ال ٚكٌٕ ساسباً أ يإجالً ٔاٌ ال ٚكٌٕ حاصالً عهٗ ٔثٛمت انثإَٚت نسُٕاث سابمت أ يٍ 

 خشٚجٙ انًعاْذ ٔٚتى َمم انطهبت انًشاس ئنٛٓى عٍ طشٚك انٕصاسة حصشاً لبم .

 استضافت انطهبت يٍ كهٛاث أخشٖ :

------------------------------------------ 

ٚتى استضافت انطهبت بحسب صالحٛت انسادة سؤٔساء انجايعاث ٔانكهٛاث ٔنحاالث يحذٔدة ٔفٙ اضٛك انحذٔد بُاءاً عهٗ �

 . 24/11/2014( فٙ 2442تعهًٛاث ٔصاسة انتعهٛى انعانٙ ٔانبحث انعهًٙ انًشلى )

 الٚجٕص استضافت انطانب الكثش يٍ سُتٍٛ دساسٛتٍٛ . �

انعهًٛت نهطانب انًستضاف بحٛث الٚتشتب عهٗ استضافت انطانب خاسج كهٛتّ االصهٛت يطانبتّ باكثش يٍ  ٚتى اجشاء انًماصت�

 يادتٍٛ دساستٍٛ ٔنكم سُٕاث االستضافت .

 ٔحذة انتسجٛم انًشكض٘ فٙ كهٛت انكٕث انجايعت . �

 


