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 كرابملا ىحضألا دیع ةبسانمب عمتجملا ةداقو ناكسلا مومعل ةھجوملا تایصوتلا

 ریخ فلأبً اعیمج انلھأو متنأو ماع لك
 راشتنا عنمن نأً اعیمج انیلعو ،انتقطنم يف 19-دیفوك ةباصإ 29 فاشتكا مت ،مویلا اذھ ىتح
 باحصأو نسلا رابكك ةفیعضلا ةعانملا باحصأ ةصاخو ،انتبحأ ىلإ ریطخلا ضرملا اذھ

 لماوحلاو ةنمزملا ضارمألا
 

  ةماع تایصوت
 

 .تاقوألا عیمج يفو سانلا نیب لقألا ىلع رتم 1 ةفاسم ىلع ةظفاحملا لالخ نم يعامتجالا دعابتلاب مازتلالاو دیقتلا .1
 ،اھنم صلختلا ،اھتلازإ ،اھئادترا ةقیرط ثیح نم تامیلعتلا ةفاك عابتا مھملا نمو ةیشامقلا ةمامكلا ءادتراب مازتلالا .2

 .اھتلازإ دعب نیدیلا لسغب مازتلالاو
 لوخد دنع و ھئاھتناو لمعلا ءدب دنع ةصاخو رركتم لكشب ةیلوحكلا تارھطملاب وأ نوباصلاو ءاملاب نیدیلا لیسغ .3

 .تیبلا
 وأ دیلاب حیولتلا لثم ،لیبقتلا وأ ةقناعملا وأ ةحفاصملا نودب ةیحتلا بیلاسأ عابتاو ،لیبقتلا وأ دیلاب ةحفاصملا بنجت .4

 .بلقلا ىلع دیلا عضو
 ةیراجتلا تالحملاو )تارازابلا( قاوسألا لثم دیعلا ةطشنأب ةقلعتملاو ةمحدزملا ةماعلا نكامألا بنجتو عنم .5
 مدع ،لزنملا يف ءوضولا ،ةحفاصملا مدع ،ةمامكلا سبل نم ةیعامجلا تاولصلا لالخ ةمالسلا تاءارجإ عابتا .6

 نم كلوح نمع لقألا ىلع رتم ةفاسم ءاقبإ عم اھیلع ةالصلاو ةصاخلا كتداجس راضحإ ،ةیعامج فشانم لامعتسا
 .تاھجلا عیمج

 ةصاخلاو ةماعلا ةیعامتجالا تاءاقللا نم دحلل كلذو دیعلا تاكرابم لدابتو ثدحتلل ةینورتكلإ لئاسو مادختسا .7
 .ىودعلا لاقتنا نم دحلا يلاتلابو

 .ةمحدزملا ةیھیفرتلا نكامألل باھذلا بنجت .8
 

 :يلی امم دكأتف ةیلاعف وأ عمجت روضحل كرارطضا لاح يف
 

 لاح يفو ،حوتفم ناكم يف متتو ةلیلق تاعامج ةیواحلا ىلع اھراصتقاو ،ناكمإلا ردق ةیلاعفلا روضح ةدم ریصقت .1
 .ةیوھتلا ةدیج ةفرغلا حبصتل ذفاونلا حتف نم دكأتفً اقلغم ناكملا نوك

  .ىودعلل كضرعت ةیناكمإ نم دحلل ناكمإلا ردق ةیلاعفلا كروضح ةدم رصتخا .2
 .نكامألاو تاقوألا لك يفو ،صخش يأ نیبو كنیب لقألا ىلع دحاو رتم ةفاسم كرتا .3
 .لزنملا نم ھیف جرخت تقو يأ يفو ةیلاعفلا روضح ءانثأ )ةیشامقلا وأ ةیبطلا( ةمامكلا ءادتراب مزتلا .4
 ينعی باصم دحاو صخش دوجو نأل ،)ةرملا ةوھقلا ناجنف ةصاخ( بارشلا وأ ماعطلا ءانثأ يناوألا كراشت ال .5

 .عیمجلا ةباصإ لامتحا
 .ءاملاو نوباصلاب فاك لكشب زھجم ةیلاعفلا ھیف ثدحت يذلا ناكملا نأ نم دكأت .6
 .1)ةئملاب فصن( ٪٠،٥ زیكرتب ددملا رولك لولحمب .ةیلاعفلا دعبو لبق ناكملا رھطو فظن .7
 لقألا ىلع دحاو رتم ةفاسم كرتاو ،كب ةصاخلا ةالصلا ةداجس رضحأف ةعامج نمض دیعلا ةالص ترضح لاح يف .8

 .نكامألا لك يفو تاقوألا لك يفو تاھجلا عیمج نم نیلصملا نیبو كنیب
 
 
 
 

 
 .ءام رادقم 9 ىلإ )%5( زكرملا رولكلا نم دحاو رادقم دیدمتب رّضحی 1

 



 انوروك ءابو لظ يف لماعتلا بیلاسأو يحاضألاب ةقلعتم ةصاخ تایصوت
 .يشاوملا ءارش ءانثأ ىودعلا نم ةیاقولا رییاعمب مازتلالاو دیقتلا .1
 يف كلذو تافلخملا نم نمآلا صلختلاب مازتلالاو ،ةینكسلا تاعمجتلا نیبو لزانملا يف يحاضألا حبذ ةیلمع بنجت .2

 .كلذل ةصصخملا نكامألا
 ،مفلاو فنألل ءاطغ وأ ةمامكلا ءادترا عم امھنیب رتم 2-1 ةفاسمب يعامتجالا دعابتلاب يرتشملاو عئابلا نم لك مازتلا .3

 .لباقملا صخشلا ىلإ لصی دق ملكتملا ذاذر نأ ينعی ٍلاع توصب مالكلا نأ ملعلا عم
 يف وأ عوكلا نمض لاعسلا بادآ ،يعامتجالا دعابتلا ،نیدیلا ةفاظنب دیقتلا ىلع موحللا تالحمو ةعابلا ىلع دیكأتلا .4

 .يحاضألا عم لماعتلا لالخو ءانثأ ةیئاقولا ریبادتلا ةفاكب دیقتلاو ،لیدنم
 
 فعضألا دارفألل ةصاخ تایصوت

 لزنملا يف ءاقبلاب ماعلا بعتلا وأ لاعسلا وأ ةرارحلا عافتراك ضارعأب نورعشی نیذلا دارفألا مزتلی نأ بجی .1
 ةیحصلا زكارملا نمً ایفتاھ ةیبطلا ةروشملا بلطو ،مھلوح نمم صاخشألا عم كاكتحالا لیلقتو ةمامكلا ءادتراو
 .ةیحصلا ةلاحلا يف روھدت وأ سفنتلا يف قیض مھیدل حبصأ اذإ يحصلا زكرملا ةرایزو ،ةحصلا تایریدم وأ

 ضرم( لثم ةصاخ ةیحص فورظ نم يناعی صخش يأو رثكأ وأً اماع 60 رمعلا نم نیغلابلا دارفألا ىلع .2
 ضارمأو ةیغامدلا ةیومدلا ةیعوألا ضارمأو ةنمزملا ةئرلا ضارمأو بلقلا ضارمأو مدلا طغض عافتراو يركسلا
 تافعاضمللً ابنجتو مھتایح ىلع اظافح كلذو ،تاعمجتلا نع داعتبالا )ناطرسلاو ةعانملا فعضو ةنمزملا ىلكلا
 .انوروك سوریفب ةباصإلا ةجیتن مھیدل روطتت دق يتلا ةدیدشلا

 
 


