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 تاساردلاو ثوحبلل كراش ةيعمج
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 رشع سداسلا ةرادإلا سلجم عامتجا رضحم

  تبسلا :مويلا 20/08/2022 :خيراتلا 06:00  :تقولا

 نيوعدملا

 مسإلا بصنملا

 يمزاحلا قلطم تنب مارم .أ سيئرلا

 ميهد نب دهف نب رصان .د سيئرلا بئان

 يضريوعلا هللادبع .د وضع

 يدمحالا لالط .د وضع

 ينويسب نسح ىدم .أ وضع

 جارفلا هللا دبع نب يكرت .أ وضع

 دشرملا روصنم نب نمحرلا دبع .أ يلاملا فرشملا

 

  :شاقنلا رواحم

  .دالبلا كنب يف ةيعمجلا باسحل يراخداو يرامثتسا باسح حتف .1

  .يملعلا رشنلا فيلاكتل يدوعس لاير فلأ 40 غلبمب "يملعلا رشنلل ةميدتسم ةدهع" يذيفنتلا ريدملا ميلست .2

 ISO9000 ةدوجلا تابلطتم لامكتساب ميهد نب رصان روتكدلا ضيوفت .3

  .)قفرم( ايازملاو قوقحلا ةحئال ثيدحت .4

  .مهدامتعاو نيفظوملا نييعتب يريمثلا ارون ةذاتسالا ضيوفت .5

   .ةيعمجلا يف "عوطت ريدم " ةفيظو ىلع دهفلا لالد فيظوت .6
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عامتجالا تايصوتو عئاقو  

 دالبلا كنب يف ةيعمجلل يرامثتساو يراخدا باسح حتفل يلاملا فرشملا بلط ضارعتسا مت )1

 كنب يف ةيعمجلل يرامثتساو يراخدا باسح حتفل يلاملا فرشملا بلط ىلع ةرادالا سلجم ةقفاوم تمت :ةيصوتلا

  .يلاحلا باسحلا يف دوجوملا غلبملا ةيمنتل كلذو دالبلا

 يدوعس لاير فلأ 40 غلبمب "يملعلا رشنلل ةميدتسم ةدهع" يذيفنتلا ريدملا ميلست بلط ضارعتسا مت )2

 ةنس لكل يملعلا رشنلا فيلاكتل

  .ةنس ةيادب لك ةفلسلا ديدجتو ةنس لك ةياهن ةيقبتملا غلابملا عاجرا متي نا ىلع سلجملا ةقفاوم تمت :ةيصوتلا

 ISO37000 ةمكوحلاو ISO9001-2015 ةدوجلا تابلطتم لامكتساب ميهد نب رصان روتكدلا ضيوفت )3

 ةدوجلا تابلطتم لامكتساو ءاهنإل ميهد نب رصان روتكدلا ضيوفت ىلع ةرادالا سلجم ةقفاوم مت :ةيصوتلا

ISO9001-2015 ةمكوحلاو ISO37000 لاجملا سفن يف ةقباس ةربخ نم هل امل.  

  .)قفرم( ايازملاو قوقحلا ةحئال ثيدحت )4

  ةيعمجلاب فيظوتلاب ةلضافملا ةيلآ ثيدحت صوصخب "قفرملا فلملا" ايازملاو قوقحلا ةحئال ضارعتسا مت

 ىصواو ةيعمجلاب ةصاخلا ايازملاو قوقحلا ةحئال دامتعاو ثيدحت ىلع ةرادالا سلجم ةقفاوم مت :ةيصوتلا

  .ينورتكلالا اهعقومو ةيعمجلا يفظوم ىلع اهميمعتب

 .مهدامتعاو نيفظوملا نييعتب يريمثلا ارون ةذاتسالا ضيوفت )5

 نييعتلاب تاباطخلا ةفاك رادصاو مهدامتعاو ةيعمجلا يفظوم نييعتب يذيفنتلا ريدملا ضيوفت ضارعتسا مت

  .نييعتلا لاح يف ةرادالا سلجم غالباو مهيلع ةقفاوملاو

  .مهدامتعاو نيفظوملا نييعتب يذيفنتلا ريدملا ضيوفت ةرادالا سلجم ةقفاوم مت :ةيصوتلا

  "عوطت ريدم " ةفيظو ىلع يريمثلا لالد فيظوت ةيذيفنتلا ةرادالا بلط ضارعتسا مت )6

 يدوعس لاير فالا 6 لباقمب "يريمثلا لالد " عوطت ريدم فيظوت ىلع ةرادالا سلجم ةقفاوم مت :ةيصوتلا

 ةيرشبلا دراوملا ةرازو حئاول  هيضتقت ام بسح ديدج دقعب هديدجت متي ،هديدجت لاح يفو ةدملا ددحم دقعب

  .ةيعامتجالا ةيمنتلاو
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  ةقفاوملا

 مسإلا روضحلا عيقوتلا

 يمزاحلا قلطم تنب مارم .أ رضاح 

 ميهد نب دهف نب رصان .د رضاح 

 يضريوعلا هللادبع .د رضاح 

 يدمحالا لالط .د رضاح 

 ينويسب نسح ىدم .أ رضاح 

 جارفلا هللا دبع نب يكرت .أ رضاح 

 دشرملا روصنم نب نمحرلا دبع .أ رضاح 

 

  يريمثلا ارون :رضحملا دادعا

 20/08/2022  :خيراتلا
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