المقرر رقم  1111الصادرر تادرخ  61أكاوتر  6112القدضااب تدلمصاادرقى الن ال ادم الراللب لل ى
اقخخم الشهدرات

المدرة األولن :تتم المصاااااعلى لنظ الالعم اللالنن لنقا تاللم التاااااحعلاه المنمق رحوا الماقق ول

راع

لنمعلة  7من المقسااا م قىم 021-5102الصاااعلق رتعقل  5102/01/10لمتعنق رنقا تاللم التاااحعلاه
المملل لتتكلنتحع

قق تاللمحع سلقهع.

المدرة  :6تنغن كعف التقتلرعه السعرا الملعلف

لعص تقتلرعه الماقق قىم  18رتعقل 5101/10/07

المتضمن المصعلى لنظ الالعم اللالنن لنقا تاللم التحعلاه.
المدرة  :3لاتق هوا الماقق فن الققللة القسمل لنقمح قل اإلسالمل الم قلتعال .
ملحق المقرر الماضمن ال ادم الراللب لل ى اقخخم الشهدرات
المدرة األولب :لملل هوا الالعم اللالنن السلق اللالنن لنقا تاللم التحعلاه.
التدب األول :طلتدت معدرلى الشهدرات
المدرة  :6ت قه نرعه المععلل لقملع المؤهاله الملقساااال القعمعل

اللققعه التااااحعلاه اإلفعلاه

الملقسل أ المحال للقاسعه أ تك لاعه تم إققاءهع فن قعمععه أ ملاقس أ مؤسسعه تك لن أقارل ،
إلن ال زلق المكنف رعل للف العم مل مصم ر رمنف لتألف من األ قاق ال ثعئق المرققة التعلل :

-0

نب لنن تكل استمعقة مسم ر من الم ىع  ،www.mouadala.gov.mr ,م ىع
من قف المعان م قااه إلن ال زلق المكنف رااعل للفا العم مل ا
المععلل

العا ان الكعمل لنمعان مؤسس التك لن(الحعتف

 -5اسل م ىع

مؤقل

لماالل م ضااااااا

نااب

الم ىع) .

مفصن من السلقة الواتل لنمعان تملل رعللص ص مسعقه اللقاسن

المحان.
 -8اسل التحعلة الم ن ب مععللتحع ،مصلى من قف الرعث اللرن معسل أ الااصنل المعتملة
للي الل ل الم قلتعال .

 -4اسااال مصااالى من رعكن قلع التعنلم الثعا ي أ تاااحعلة مععلل فلمع للص مععلل التاااحعلاه
العنلع.
 -2صا قة مصلى من أي تحعلة ألق

/أ إفعلة تك لن مصل لنلحع المعان ىرل أ رعلتزامن

مع التحعلة الم ن ب مععللتحع.
 -6ثعئق صعلقة من المؤسس المسنم لنتحعلة تمت ي رعللص ص لنظ المعن معه التعلل :
-

قق تق

 -ممت

لل ل السعل الملت م رعلتحعلة؛

الرقامج المترع ) الئم الم ال ال ملاه الالعساااال أ ال ملاه التاللمل الملقساااا ؛

فن كل سا أ ل قة تعنلمل مع تقللل للل السعلعه الممللة لكل معلة (؛
-

قق تاللم المعن معه الكفعءاه؛
رلع

ملة التلقلرعه المرقمق لالل المسعق التك لان كول

قق تاللمحع؛

 -7كت ف اللققعه المتمصل لنلحع لالل ملتنف الل قاه االلتلعقل أ لتاللمحع؛
 -1إفعلاه التلقلب المعتملة من قف المؤسس المسنم لنتحعلة؛
 -9اسل من الموكقة أ األ ق م

لال االىتضعء اسل من موكقة التلقج؛

 -01اسل من العم التك لن فن المؤسس المعال ؛
 -00اساااال من ال ثلا القساااامل التن تقلص التك لن لنمعان م لفع أ

كلال لال لع لنل ل أ

لمؤسس لم مل ؛
 -05العا ان الكعمل رمع فله العا ان االلكتق ان) الم ىع الرقلل(لنمؤسس التك لن؛
 -08اسل من ق از السفق أ الر عى التن تثره ماعم المان فن ل ل التك لن.
المدرة  :3لعترق أي نب لمععلل تحعلة لقضه لنظ النقا

قفضه احعئلع ،غلق مار ل.

المدرة  :4لقب أن تصاامب كل ثلا ممققة رنغ غلق العقرل أ الفقاساال رتققم كعمن ر مل هعتلن
النغتلن .لقب أن تك ن التققم معلة من قف متققم ممنف لل الممعكم الم قلتعال أ مصااااااالى من
قف الرعث اللرن معسل أ الااصنل المعال .

لمكن لنقا كنمع لله الضق قة لول  ،أن ت نب إمضعق أص ل ال ثعئق لنلقاس

ول ألي غقض كعن.

التدب  :6الل دن الفراخى المالصصى
المدرة  :2تاتأ لقعن فقلل متلصص تتتكل لنظ الام التعلن:
 -0النقا الفقلل المكنف رعلتماق من أصنل التحعلاه.
تتك ن هوه النقا من:
 -المللق الععم لنتتقلع التققم

اتق الققللة القسمل

 مللق التعنلم الععلن -ممثل المقنس ال

قئلسع
لض ا
لض ا

ان لنتعنلم الععلن

لض ا

 قؤسعء النقعن الفقلل األلقرصف استتعقل :
 -مللق االمتمعاعه ر زاقة التحولب ال

ان

 -قؤسعء التؤ ن ال الرل رعلقعمععه العم مل

الملاقس المععهل العنلع.

تكنف هوه النقا الفقلل رعلتماق من أصاانله التااحعلاه إل عء قأ مرقق م ل ىعرنل أ قفض المنفعه
المعق ض لنلحع.
 -5النقا الفقلل المتلصص اآللاب العن م اإلاسعال

االقتمعلل .

تتك ن هوه النقا من:
قئلسع

 قئلس قعمع اا اكت -المللق الععم لن للف العم مل

لض ا

 -مللق التعنلم الععلن

لض ا

 -مللق الت قه اإلسالمن

لض ا

رصف استتعقل :
 -لملاء كنلعه اآللاب التقلع

االىتصعل الاعا ن؛

 -مللقي المععهل العنلع لنممعسر

التقعقة ال .

تلتص هوه النقا الفقلل رمقعاله اآللاب الفا ن
الفنسف – النغ لعه ........ال ( ،العن م الللال

العن م اإلاسااعال ) السا ساال ل قلع – لنم الافس –

لن م االتصعاله اإللالم أي تلصص ألق متصل.

كمع تلتص هوه النقا الفقلل رمقعاله الاعا ن االىتصاااعل التقعقة التساااللق الممعسااار
الم را فن التسللق أ الممعسر

العن م االقتمعلل

المعن معتل

أي تلصص آلق متصل.

 -8النقا الفقلل المتلصاااصااا فن المحن لن م صااام اإلاساااعن المل ان العن م الصاااملم

لنم

الحالس .
تتك ن هوه النقا من:
 -قئلس قعمع التكان قلع ال ب

 -مللق التك لن المحان رعل زاقة المكنف رعلتك لن المحان

قئلساااع

لض ا

 -مللق التك لن المحان ر زاقة الصاااام

 -ممثل زاقة المععلن

لضاااا ا

لض ا

رصف استتعقل :
 لملل كنل ال ؛ مللقي ملاقس الحالس ؛ لملل كنل العن م التاال ؛ مللق الملقس العنلع المتعللة التلصصعه.تلصااااص هوه النقا الفقلل رمقعاله القلعضاااالعه الفلزلعء الكلملعء الرل ل قلع المعن معتل
ال رلع

الرلئ

أي تلصص آلق متصل.

لن م

كمع تلصاص هوه النقا الفقلل رمقعاله ال ب الصللل

ب األساعن

ب المل اان أي تلصص

آلق متصل رمقعاله التك لاعه المحال لغقض ممعقس رعض المحن

المدرة  :1تتملل مععللق تاللم التحعلاه كمع لنن:
 المست ي الم ن ب لنتك لن -رقامج الملقس

مقم السعلعه الملصص

 ملة تك لن ال تال لن  9أتحق الالعم األسعسن لنمؤسس ملة التك لن الماعرل لل ل ل سن معلن من ال للف العم مل أ مزا ل محا االلتقاف الممنن (قح صل ق التحعلة) لنتحعلة المؤسس .لمدرة  :7لعل الساكقتلق اللائم لنقا تاللم التحعلاه ر عى فال لنماحع ركل منف مرقمج لملنه إلظ النقا
الفقلل المكنف رعلتثرله من أصنل التحعلاه.
تمعل المنفعه المار ل إلظ النقعن الفقلل المتلصص لنلقاس

إرلاء القأي.

لعحل إلظ لنل السكقتعقلع التمالق إللال المنفعه ىرل لقضحع لنظ لقا تاللم التحعلاه لنلقاس .
المدرة  :8تقتمع النقعن الفقلل رصف ل قل ر نب من قئلس لقا تاللم التحعلاه أ قؤسعئحع.
المدرة  :9لا م لض ان من النقا الفقلل المعال لنظ األىل رلقاس

تاللم كل منف.

لعل األلضعء الولن ىعم ا رلقاس المنف ،تاقلقا تاللملع مرققا لنمنف لقب أن لاتقح أمل المن ل التعلل :
 المصعلى لنظ مععلل معلا ؛ إمكعال إلزام المعان لال الضق قة ،رتاللم معن معه إضعفل ؛ قفض المنف؛ مق متاعرعا األتااااااالاعص ،الاولن ىالم ا أ قاىاع مز قة أ معن ماعه مغنالملتص .

ا  ،أمعم الممعكم

التدب  :3كخفخى امل ل ى اقخخم الشهدرات
المدرة  :11تقتمع لقا تاللم التااحعلاه للقاسا تاعقلق النقعن الفقلل المتلصااصا  ،كل ثالث أتااحق أ
كنماع للاه الماعقا لاول

ول ر نب من قئلساااااااحع ،فن معل االساااااااتعقعل ،ر نب من ال زلق المكنف

رعل للف العم مل .

المدرة  :11تتم ملا اله لقا تاللم التحعلاه رمض ق اصف ألضعئحع لنظ األىل.
لعرق لن أقاء لقا تاللم التااحعلاه رعألغنرل الرساال
األص اه ،لك ن ص ه القئلس مققمع.

ألصا ه األلضااعء المعضااقلن فن معل تسااع

