
 

   

  م��ان�� اع�ال ت���� واش�اف ه�سي تق��� خ�مات 

  

  ال�هام ال�$ل"!ة م� ال�ه�س  

�احي   �قار�� الف��ةال�ع�اد  ز�ارة ال
	ار�ع و  . 1
  خالل او /ع�   لل
$اني ق(لال(��ة ال�)��ة وال�
�ی�ات    اتحالة ش$#ال"اص ب�ق���    وال�فع ال

.� ال��م�

2 . �
	ار�ع   والAه� ال
�"ف?  
�#ان�</اع
ال ال  ال"اصة  وج�اول ال;
�ات وال�;ال�: ال�ق�ی��ة  ال9ضع القائ�وم"66ات    اع�اد ال�5ام�/

��ف��یH /إش�اف مه��سي ال
#�D الف�ي في ب�نامج االع
ار
 . وم�ی� وح�ة ال��م�� ال��م�� وال����I مع ال

ل
�ع ح�وث أN   ;ه�Mاءال
ع�ة مع /اقي م"66ات ال
	�وع ال
ع
ار�ة واالن	ائ�ة وال  والAه� ال
�"ف?  
�#ان�<م6ا/قة م"66ات ال . 3

 Qارب مع م"66ات ال�"55ات االخ�Sت 

 ال
ع�ة مع ج�اول ال;
�ات.  
�#ان�<م6ا/قة م"66ات ال . 4

 ج�اول ال;
�ات. م6ا/ق�ها مع و   
�#ان�<وال"اصة /اع
ال ت
�ی�ات ال ال
ق�مة مH ال
قاول�H ت�ق�I ال
"66ات ال��ف�WXة . 5

ال"اصة   وال
"66ات  ت ال
ع�
�ة في ج�اول ال;
�اتاوال�اك� مH م6ا/ق�ها لل
9اصف  
�#ان�#�ةاع�
اد الع��ات ال"اصة /ال�
�ی�ات ال . 6

 /#ل م	�وع.

�[ول   او في م�حلة ال�5انة  أث�اء ال��ف�X  واالش�اف عل�ها  م�ا/عة ال
	ار�ع . 7
�اع�ة في ح�اب ال;
�ات /ال����I مع ال
ه��س ال
  وال

�  .وم�ی� وح�ة ال��م�

واالش��اك في اج�
اعات   ال(�نامجت�م�� ال
	ار�ع في    ة�قار�� الف��ة في ج
�ع م��Aات األم9ر ال
9cXرة أعاله إلى م�ی� وح�الإع�اد   . 8

 .ب�نامج االع
ار الف��I الف�ي ال�ور�ة وأWة اج�
اعات ت����gة أخ�Q ت)�دها إدارة 

9 . ��احي ال"اصة ب�9ث�I م#9نات ال
(�ى ق(ل ال��م�
�اه
ة /إع�اد م"66ات ال�فع ال
�اه
ة  في اWة مهام اخ�Q ق�    ال
مع
ار�ا و ال


ةی�� jل(ها مH م�ی� ب�نامج الق�س الع
ار اWل(ل�ات الق�. 

  م�ان الع�ل:


ة في الق�س، او ما ی�6ل$ه الع
ل في ز�ارات م��ان�ة في cافة م�اIj ع
ل ال(�نامج في الق�س Wار ال(ل�ات الق�
م#�D ب�نامج الق�س الع

  . والSفة الغ��Mة وفل�6�H ال�ار�"�ة

  

  



 

 

 

 

 2 من 2صفحة 

  

  ال,�مة: م+�دات 


ة م[س�ة ال�عاون  . 1oان D��D ال
ه
ات ال
c9لة ال�ه اث�اء ف��ة س��ان العق� و�Mنامج االع
ارالع
ل /)(Mو   

2 . 

ل الع
ل ج	W� لة عام�(
 . 1948ع م�اIj ت�خالت ال(�نامج في الق�س والSفة الغ��Mة و ال
�اIj ال

خارج ن6اق ال�;ل�فات او ال
ه
ات ال
c9لة ال�ه او ال�ي له  ب�نامج االع
ار  ع�م ال�عامل مه��ا مع ا�j Nف له عالقة /ال
[س�ة او   . 3

  , /اس��rاء ما ت
ل�ه عل�ه م�6ل$ات ال�;ل�:. س��ان هXا العق� عالقة بها خالل 

, ما ل� ی�� ن	�ها ال�ه  ها مH خالل ال
ه
ات ال
c9لةبعامل ال
)افoة على س��ة وخ95ص�ة ال
عل9مات ال�ي ی�� االjالع عل�ها او ال� . 4

  مH ق(ل ال
[س�ة في D�c او ن	�ات ت)
ل ال
ل;�ة الف;��ة ل
[س�ة ال�عاون. 

��"�مة اث�اء تأدWة ال
ه
ات ال
c9لة  وال(�نامج ال
)افoة على م9ج9دات ال
[س�ة . 5
  . ال�هوادوات الع
ل ال

 : االتعاب

 . ساعة ع
ل مع�
�ة  64$ مقابل cل  1100م(لغ وق�ره  ی�فع الف��I االول . 1


�ع ان9اع ال�SائD وال�ام��ات  . 2Aال�ة ال9اردة اعاله شاملة ل
  . واالتعاب وال�عS�9ات وال)ق9ق واالم��ازاتت;9ن ال
#افأة ال

  

 


