
 

 

 

 

 اإلدارح اىؼبٍخ ىزػبيخ اىشجبة       
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 رصىر اىيقبء اىقززػ:ـ             

 

 :ـ  ٍغبالد اىزسبثق  

 *ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*

االثذاع االثزنبري ـ ثزٍغيبد ـ دوري ػيًَ  ) أثؾبس اثزنبريخ ـ ٍسبثقخ فً

 . (قصخ خيبه ػيًَ ـ فنزح ػيَيخ ٍجزنزح ـ وسييخ رؼييَيخ ٍجزنزح ـ

 

:ـ ػيً هبٍش اىيقبء فً ٍغبالد ) اىصْبػبد اىصغيزح ـ  اىَؼزض اىؼيًَ 

 اىنززوّيبد ـ اىَينبرزوّيل ـ اىنهزثبء ـبىطبقخ ...... اىخ ( .

 أثؾبس ػيَيخ اثزنبريخ :ـ  

 رزعَِ عهبس ىفنزح ػيَيخ ٍْفذح أو قبثيخ اىزْفيذ فً ٍغبه اىْبّى رنْىىىعً .ـ  

 .ـ اىجؾش اليقو ػِ صالصخ صفؾبد واليشيذ ػِ ػشزح صفؾبد     

 ينزت ػيً اىنَجيىرز ثخػ واظؼ . ـ    

 . C.Dـ يقذً اىجؾش ٍِ أصو ، صىرح ، 

ثَذح الرزغبوس                               ـ يقىً اىطبىت ثؼَو ػزض رقذيًَ ىيجؾش ثىاسطخ ) اىذاربشى ( 

 . دقبئق ( 5) 

:ـ رزعَِ فنزح ػيَيخ أو عهبس ىفنزح ٍْفذح أو قبثيخ ٍسبثقخ فً االثذاع االثزنبري  

 ىيزْفيذ .

 . (وسبئو رؼيَيخ ـ ٍىاقغ ـ .....اىخ اىجزٍغيبد :ـ ػَو ) ثزاٍظ رؼيَيخ ـ    

اىالئؾخ اىَْظَخ )اىيقبء 

اىؼيًَ اىزاثغ ىنييبد 

 5105/5106ًاىغبٍؼخ( 

 اوال :



اىَغبالد اىؼيَيخ اىَخزيفخ ثيِ غالة  دوري ٍؼيىٍبد ػيَيخ ) رؾزيزي (:ـ فً  

 غالة ( . 3مييبد اىغبٍؼخ ) يَضو مو مييخ ػذد 

صفؾبد ورقذً ٍِ  5صفؾبد والرشيذ ػِ  3قصخ خيبه ػيًَ :ـ الرقو ػِ  

 . C.Dأصو ، صىرح ،

فنزح ػيَيخ ٍجزنزح ) فنزح ىجنزح ( :ـ ػجبرح ػِ ورقخ رزعَِ فنزح ىغهبس قبثو  

 ىيزْفيذ .

ٍجزنزح :ـ ػجبرح ػِ عهبس أو ٍبمذ رؼييًَ أو مزبة ىزجسيػ ٍبدح وسييخ رؼييَيخ 

 ػيَيخ يزٌ رذريسهب .

 يىٍبُ                                            5510ديسَجز 

 

 

 اىشزوغ اىؼبٍخ :ـ  

 *ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*ـ*

 

اىييسبّس أو اىجنبىىريس ىيؼبً ـ  اُ ينىُ اىطبىت أو اىطبىجخ ٍِ اىَقيذيِ فً اىنييخ ؽزً ٍزؽيخ 

5105/5106  . 

 

 ـ  مو مييخ ٍسئىىخ ػِ رىفيز أعهشرهبوادوارهب واّزبعهب ىيَسبثقخ واىَؼزض .

 

 ـ اليَنِ أُ يشبرك اىطبىجفً أمضز ٍِ ٍغبه .

 

 ـ  يشنو ّبدي اىؼيىً ىغبُ اىزؾنيٌ ىغَيؼبىَسبثقبد ٍِ اىسبدح أػعبء هيئخ اىزذريس ثبىغبٍؼخ .

 

 اىطالة اىفبئشيِ ثبىَزامشصالصه االوىً ػيً عىائش ّقذيخ .ـ يؾصو 

 

 ـ يؾصو صالصخ ٍِ اىسبدح ٍشزفً اىْشبغ ثبىنييبد اىَزَيشيِ ػيً عىائش ّقذيخ .

 

 ـ رسييٌ مشىف واسزَبراد ّشبغ ثأ ّشبغ ثأسَبء اىطالة اىسَبء اىطالة اىَشبرميِ واػَبىهٌ 

 

 (قخ ـ رقٌ اىزيفىُ ـ اىؼْىاُ ـ وربريخ اىَيالد ....اىخرقٌ اىجطبٍؼزَذوٍخزىٍَِ اىنييخ ٍجيِ ثهب ) 

 

 

 

 المدة



 

 

 

 

 مشف ثأسَبء اىنييبد اىَشبرمخ فً اىَؼزض اىَزْقو
 

 

 اىزبريخ اىيىً اىنييخ ً

 09/00/5105ً اىخَيس اىصيذىخ 0

 55/00/5105ً االؽذ ريبض اغفبه 5

 53/00/5105ً االصْيِ االقزصبد 3

 54/00/5105ً اىضالصبء االػالً 4

 55،56/00/5105ً االرثؼبء / اىخَيس دار اىؼيىً 5

 59/00/5105ً االؽذ آصبر 6

 31/00/5105ً االصْيِ ؽبسجبد وٍؼيىٍبد 7

 0/05/5105ً اىضالصبء اآلداة 8

 5/05/5105ً االرثؼبء زثيخ ّىػيخر 9

 3/05/5105ً اىخَيس اىشراػخ 01

 6/05/5105ً االؽذ اىزَزيط 00

 7/00/5105 االصْيِ اىؼالط اىطجيؼً 05

 01/05/5105ً اىخَيس ػيىً 03

 03،04،05/05/5105ً االؽذ،االصْيِ،اىضالصبء هْذسخ 04

 

يزٌ ػزض اىَْزغبد ٍِ ) اىنززوّيبد ، صْبػبد ،...... اىخ ( اٍبً اىنييبد اىَخزيفخ 

 ػيً اىطالة .ٍغ رىسيغ ثؼط اىهذايب اىزً رؾَو اسٌ اىْشبغ ورىسيؼهب 

 

 

 ٍغ رؾيبد اىؼالقبد اىؼبٍخ االدارح اىؼبٍخ ىزػبيخ اىشجبة،،،              

 


