
 0222مس نة  (134) امخؼواميت أالمذحاهَو رمق                                           

 2002 مس نة 927ثؼواميت امخؼدًل األول رمق 

 2003 مس نة 931ثؼواميت امخؼدًل امثاين رمق 

 2004 مس نة 932ثؼواميت امخؼدًل امثامر رمق 

 9-: املادة  

  واملؼاىد امخابؼة هلك مهنا وىَئة املؼاىد امفنَةجرسي ىذه امخؼواميت ػىل اجلامؼات 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 0املادة :   

إجراهئا  اميت الثوجد فهيا أكسام ػدد امذحاانت امسؼي وهوغيا وكَفِةأو امفرع يف اهلكَة  حيدد جموس اهلكَة أو جموس املؼيد ابكرتاح من جموس املسم .9

%( مخسني من املئة من ادلرجة اههنائَة ػدا املواضَع 32ػىل ) %( زالزني من املئة والحًزد12واحدساب وس هبا ػىل إن الثلل درجة امسؼي غن )

 .و جموس ىَئة املؼاىد امفنَةوامخعبَلِة فِرتك حتدًد وس هبا جملوس اجلامؼة أ ذات امعبَؼة امؼموَة

صف الامذحاانت اههنائَة يف امصفوف املنهتَة هلكَات امعب صامةل مبؼض املواضَع اميت حيددىا جموس اهلكَة وحيدسب امسؼي امس نوي ملواضَع ام .0

 % غرشٍن من املئة من ادلرجة .02امسادس يف اهلكَات امعبَة بنس بة 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1املادة:    

 .وامثاين رساًي يف مجَع املواضَع ٍكون الامذحان اههنايئ امفصيل أو امس نوي ندلورٍن األول .9

( مخسة 93راسة ندلروس امفصوَة غن )امللررة خالل امفصل أو امس نة ػىل إن ال ثلل ادل ًخضمن الامذحان امفصيل أو امس نوي مفردات املواضَع  .0

ة غن ) غرش  اههنائَة وامؼعل ادلراس َة ( زالزني أس بوػا وال ثدخل مضن ذكل أايم الامذحاانت12أس بوػا وادلروس امس نًو

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  2املادة: 

ؼون ذكل يف بدء ًوزتم  امس نة غضو اميَئة امخدٌرس َة بربجمة ملردات املواضَع اميت ًدرسيا مع ثوزًع ادلرجات ػىل امسؼي امس نوي والامذحان اههنايئ ًو

ملسم او ادلراس َة واػالن درجات امسؼي امس نوي نوعوبة مبا ال ًلل غن مخسة اايم كبل بدء الامذحاانت اههنائَة من خالل املسم بؼد مصادكة رئُس ا

  رئُس امفرع يف اهلكَات اميت مُس فهيا اكسام وحيق نوعامب الاػرتاض ػىل ادلرجة او ثصحَح اخلعا خالل امفرتة املذكورة .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   3املادة:

    . جموس اهلكَة او املؼيد، ابكرتاح من امؼمَد جلنة دامئَة او اكرث الدارة الامذحاانت خالل امؼام ادلرايس ًؤمف .9



 . وامثاين رساًي يف مجَع املواضَع ٍكون الامذحان اههنايئ امفصيل أو امس نوي ندلورٍن األول .0

 4املادة :

 . موضوع %( مخسني من املئة هلك32حكون درجة امنجاح امصغرى )        

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 5املادة:    

 وضوع امفصيل       امفصيل موضوػا س نواي واحدا إال يف حاةل إن ٍكون ػدد امساػات امل حيدسب لك موضوػني فصوني يف اهلكَات اميت ثؼمتد امنظام    

 نوحد األدىن مؼدد ساػات ادلراسة نوموضوع امواحد خالل امؼام ادلرايس. مساواي      

  0221( مس نة 931حسب املرار رمق ) املؼدةل 6املادة :   

اكبل يف امذحباانت ادلور األول ببءداء ػبدد املواضبَع امفبردي مصباط امعامبب ( أو  ٌسمح نوعامبب امراسبب بنصبف املواضبَع ) لبرب اهكرسب يف حباةل  -9       

ابس خثناء ظوبة امصف املنهتيي يف لكَة امعب . مبع مراػباة مبا ورد ابملبادة  ادلور امثاين يف املواضَع اميت رسب فهيا . وبؼكسو ًؼخرب راس با يف ادلور األول امذحاانت

 . امخؼواميت ( من ىذه02)

      امثاين ًؼَبد امسب نة دوامبا وامذحباان يف املواضبَع امبيت رسبب فهيبا وكبذكل املبواد امبيت حصبل ورٍن األول أوإذا اغخرب امعامب راس با يف أي دور من ادل -0     

 فهيا ػىل ثلدٍر ملبول

عامب -1       اهل اهخل ابملواضَع املس خحدزة يف صفو غند ثبدًل املناجه ادلراس َة ػىل إن الًؤدي ذكل إىل ًؼفى امعامب امراسب من املواضَع احملذوفة ًو

  ابمبند )اثهَا ( من ىذه املادة إىل صف اػىل أو خترجو إال إذا اكن غري معووب ملوضوع مع مراػاة ما ورد

إىل امصبف األػبىل  ادلراس َة اميت ىو فهيا ورسوبو يف بؼض املواضَع احململ هبا مبن صبف أدىن فِبا جناحبو يف حاةل جناح امعامب لمَع املواضَع يف املرحةل -2   

بلى  خوجب ػوَو امنجاح فهيا يفًو   امس نة امالحلة حىت مو جنح مبواضَع امصف األػىل محمال ابملواضَع اميت رسب فهيا ًو

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  0222مس نة  935حسب املرار  املؼدةل 7املادة :  

اهلكَبة أو  غرشة من املئة من امساػات امللررة ذلكل املوضوع بدون ػبذر مرشبوع ًلبره جموبس  (%10) ًؼخرب امعامب راس با يف أي موضوع إذا جتاوز غَاابثو   

 املؼيد. %( مخسة غرشة من املئة بؼذر مرشوع ًلره جموس اهلكَة أو93املؼيد أو )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 92املادة : 



ًؼبزز ذكل  نمضباركخو يف امذحباانت ادلور األول بؼبذر مرشبوع ًلبره جموبس اهلكَبة أو املؼيبد ػبىل إ نوعامب املضاركة ابمذحاانت ادلور امثباين إذا اكن ػبدم     

 : بواثئق رمسَة ويف إحدى احلاالت اآلثَة

 املرض املفاجئ. -9

  وفاة احد أكرابءه من ادلرجة األوىل -0

 حوادث ادلىس  -1 

  امخوكِف املفاجئ -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  99املادة : 

اهلكَبة أو املؼيبد يف  امخعبَلي اميت مُس فهيا امذحبان ابايئ مبن ثءدًبة امذحبان ادلور امثباين وحيبدد ذكل جموبس جس خثىن املواضَع ادلراس َة ذات امعابع امؼميل أو -

 . بداًة امس نة وثؼون نوعوبة

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  90املادة :  

  الجيوز ثءجِل امذحان ادلور امثاين بءًة حال من األحوال - 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  91املادة : 

درجذبو  جنح فِو امعامب يف ادلور امثباين غنبد احدسباب املؼبدل ػبدا امنباة بدرجبة ملببول فذكبون ( غرش درجات من ادلرجة اههنائَة نوموضوع اذلي92ثزنل )- 

  %( مخسني من املئة يف ذكل املوضوع32)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  92املادة : 

اجلامؼبة أو ىَئبة  إىل جموبس اهلكَبة أو املؼيبد اكرارىبا وإػالابا ػبدا امصبفوف املنهتَبة فِبا مصبادكة رئبُس ًؼد جموس املسم امنخاجئ اههنائَة وٍرفؼيا مع ثوصَاثو - 

  املؼاىد امفنَة ػوهيا

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  93املادة:   



راغى يف ذكل ػدد اموحدات هلك موضوع حيدسب مؼدل امعامب ػىل أساس ادلرجات اميت حصل ػوهيا يف -    لك موضوع ٍو

  غرش أس بوػا مخسة( 93ثؼخرب اموحدة هجد ساػة هظًرة أس بوغَا وملدة ) - 

----- هظًربة زالث ساػات معوَة ثؼادل ساػة وهصف ساػة إما املؼيد فذؼادل امساػة امؼموَة ساػة ثؼادل لك ساغخني معوَة يف اهلكَة ساػة هظًرة واحدة ولك - 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  94املادة :  

 : أربببببع سبببب نوات ٍكببببون ثوزًببببع وسببببب امسبببب نوات اكألي (2حتدسببببب مرثبببببة امخلببببرج نوعامببببب يف ادلراسببببات امببببيت مببببد ا ) - 

        %( غرشة من املئة92األوىل ) امس نة                                                    

 

  %( غرشون من املئة02امثاهَة ) امس نة                                                             

 %( زالزون من املئة12امثامثة ) امس نة                                                             

 

 ملئة%( أربؼون من ا22امرابؼة ) امس نة                                                             

  

ة املؤرشة إزاء ذكل وٍكون اجملموع نوس نوات ادلراس َة ىو مؼدل خترج حيدسب مؼدل امخلرج برضب مؼدل امعامب يف لك س نة يف -   امعامب امنس بة املئًو

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  95املادة : 

 -: بني امناحجني من حِر ادلرجات ثؼون امنخاجئ ابمخلدٍرات امخامَة مخحدًد مس خوى امعامب - 

 مئة 922 –جسؼون    72         ابدلرجات لابهلً       امذَاز                       

 جسع ومثاهون 67 –مثاهون     62         ًلابهل ابدلرجات    جِد جدا                      

 

 جسع وس بؼون 57 –س بؼون     70         ًلابهل ابدلرجات         جِد                      

 

  جسع وس خون 47 -س خون    60         ًلابهل ابدلرجات     مذوسط                      

 

  جسع ومخسون 37 -مخسون   50          ًلابهل ابدلرجات      ملبول                      

 

 .جسع وأربؼون مفا دون   27          ابدلرجات ًلابهل      راسب                      

 

 امواحد صف أو أكرث نوموضوعجترب كسور ادلرجة واحدة إذا اكهت ه -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 0221مس نة  927مؼدةل حسب امخؼدًل األول رمق    :96املادة  

فهيبا ابدلور  اهلكَة أو املؼيد احدساب س نة ػدم امرسوب نوعامب اذلي رسب يف املواضَع اميت مل ٌضبرتك ػىل ثوصَة جموسجملوس اجلامؼة أو جموس اميَئة بناًء  - 

 يف وزارة امصحة بسبب خارج غن ارادثبو أو ملبوة كباىرة يف فبرتة الامذحباانت ًلذنبع هببا امثاين يف امس نة امثاهَة يف حاةل ثلدميو ثلٍرر ظيب مصدق من جلنة خمخصة

  وس اهلكَة أو املؼيدجم

رسوبو يف امسب نة امثاهَبة  اهلكَة أو املؼيد امسامح نوعامب امراسب يف امس نة املنهتَة مس ندني مذخامَخني واكن جملوس اجلامؼة أو جموس اميَئة بناًء ػىل ثوصَة جموس -

  كبد أم ب املبدة املسبموح هببا مبلائبو يف اهلكَبة أو املؼيبدامسب نة امثامثبة ػبىل إن الٍكبون  مبوضبوع سب نوي واحبد مبوضبوػني فصبوَني ابن ًبؤدي الامذحبان يف

 (2002 )مس نة 927حسب امخؼدًل األول نوخؼواميت الامذحاهَة رمق  -96-اضَف نوامدة  **

اهلكَبة أو  ئبو يفنوعامب امراسب س ندني مذخامَخني وال ٍكبون كبد أم ب املبدة املسبموح هببا مبلا نووزٍر ألس باب مرشوػة ًلذنع هبا احدساب س نة ػدم رسوب - 

  املؼيد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 97املادة :

 : اآلثَدني ثنهتيي ػالكة امعامب ابهلكَة أو املؼيد يف إحدى احلامخني

  إذا رسب س ندني مذخامَخني يف صفو - 

  0222مس نة  935حكون حسب امخؼدًل رمق  **

 . ىذه املدة مبا فهيا س نوات امرسوب وال حتدسب مضن ذكل س نوات امخءجِل وػدم امرسوب إذا جتاوز امعامب املدة امللررة ندلراسة يف ختصصو وبنصف- 

 -97 –اًءي إىل املادة ًضاف م 0220( مس نة 927الامذحاهَة رمق) اسدنادا إىل امخؼواميت امخؼدًل األول نوخؼواميت 

مخلصصو يف أحبد  يف اهلكَات / ادلراسات امصباحِة يف امصف األول يف الاخذصاص املناظر أو امللارب ًلبل امعوبة املركنو كِودمه يف امصفوف األوىل وامثاهَة - 

  مؼاىد ىَئة امخؼومي امخلين /ادلراسات امصباحِة او املسائَة

مخلصصبو يف  يف الاخذصباص املنباظر أو امللبارب  يف اهلكَات / ادلراسات امصبباحِة يف امصبف امثباين يف امصفوف امثامثة مفا فوق ًلبل امعوبة املركنو كِودمه - 

  أحد مؼاىد ىَئة امخؼومي امخلين /ادلراسات امصباحِة أو املسائَة

امخؼوبمي امخلبين  / اهلكَبات ادلراسبات املسبائَة ملببوام يف احبد مؼاىبد ىَئبةامعوببة املركنبو كِبودمه يف جرسي إحاكم امبندٍن )أوال( و)اثهَا( من ىذه املبادة ػبىل - 

  املسائَة

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  02املادة: 



املواضبَع مبخ   امَومِبة أو األسب بوغَة أو امضبيًرة أو امفصبوَة أو اههنائَبة ًؼخبرب راسب با يف مجَبع الامذحباانت إذا زبت غش امعامب أو حماومخو امغش يف أي من- 

 امس نة وإذا حكرر ذكل ًفصل من اهلكَة أو املؼيد وٍركن كِده من جسال ا

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  09املادة : 

األكبل مبن  ( زالزني ًوما يف12هبا جموس اهلكَة أو املؼيد ػىل إن ًلدم امعامب امخءجِل كبل ) نوعامب إن ًؤجل دراس خو مس نة واحدة ألس باب مرشوػة ًلذنع - 

  بداًة الامذحان اههنايئ

ًلبدم ظوبب  اهلكَة أو املؼيد إن ًؤجل دراسة امعامب مس نة اثهَة وألس باب مرشوػة ًلذنبع هببا ػبىل إن مرئُس اميَئة بناًء ػىل ثوصَة جموس مرئُس اجلامؼة أو - 

  ( زالزني ًوما يف األكل من بداًة الامذحان اههنايئ12امخءجِل كبل )

ٍكبون انحجبا يف  م امفصيل يف امفصل ادلرايس امثاين إال إذا اكن بسبب خارج غن ارادثبو وانثدبع امنظا الجيوز ثءجِل دراسة امعامب يف اهلكَات أو املؼاىد اميت - 

 . امفصل األول ويف ىذه احلاةل ًؼخرب امخءجِل نوس نة ادلراس َة بءمكويا

دراسبة امعامبب  ب مرشبوػة ًلذنبع هببا ثءجِبلثوصَة من جموس اجلامؼة أو ىَئة املؼاىد امفنَبة وألسب با نووزٍر أو خيوهل من رؤساء اجلامؼات أو اميَئة بناًء ػىل -

 . ( من ىذه امخؼواميت97س نة اثمثة مع مراػاة ما جاء يف املادة )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 00املادة :

   1979 ( مس نة5الامذحاهَة ػدد)ثوغى امخؼواميت  - 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 01املادة :

 2000/2001 امس نة ادلراس َة ثنرش ىذه امخؼواميت يف اجلًردة امرمسَة وثؼد انفذة من -

 

 م7002قانون انضباط الطلبة في هؤسسات التعلين العالي لسنة                                         

اٌجقِادلب با١ٌٙةدلب باٌى١ٍدلببببب-ٚصاسةباٌتاٍد١ُباٌادقٌٟبٚاٌثذدلباٌاٍّدٟبِٚتعغدق ٙقبببببب اٌتم١دذبادقٌمٛا١ٔٓبٚاظٔةّدلباٌذاة١ٍدلبٚاٌتا١ٍّدقوبٚاظٚاِدشباٌتدٟب  دذس٘قبببببببب -

 -  اٌّاٙذ
  

 
  اٌم١ِٛلباغٛءبأٚب اّذابثقسةباٌفتٓباٌغقئف١لبٚاٌاشل١لبٚاٌذ١ٕ٠لبفااًلباٚلٛاًل عذَباٌّغقطباقٌّاتمذاوباٌذ١ٕ٠لبابٚاٌٛدذةباٌٛع١ٕلباٚاٌّشقعش -



  
  اٚةقسجٙق عذَباإلعقءةبإٌٝبعّالباٌٛصاسةباِٚتعغق ٙقباقٌمٛيباٚاٌفاًبداةٍٙق -
  

 \ ٌإلداسةب١٘ٚةلباٌتذس٠ظبٚاٌّٛظف١ٓبٚعاللقوباٌضِقٌلبٚاٌتاقْٚبا١ٓباٌغٍثل ِٓبأضثقطبعقيبٚادتشاَ جٕببوًبِق٠تٕقفٝبِعباٌغٍٛنباٌجقِاٟب -
 
  ٚاٌتشش١خبٌٍثاثقوبٚاٌضِقالوباٌذساع١ل اٌغٍٛنبإٌّضثظباٌم٠ُٛباٌزٞبع١تثشبإ٠جقاقبع١ٍلبعٕذباٌتا١١ٓ -
  

اٌى١ٍلباٚباٌّاٙذباٚاٌّشقسولبف١ٗبٚاٌتذش٠ضبع١ٍدٗباٚاٌتغدتشبببب-داةًباٌذشَباٌجقِاٟب االِتٕقعبعٓبأٞبعًّبِٓبشأٔٗباإلةاليباقٌٕةقَبٚاٌغّأ١ٕٔلبٚاٌغى١ٕل -

  اٌمقئ١ّٓباٗ عٍٝ
  

  اٚاٌى١ٍلباٚاٌّاٙذ اٌّذقفةلبعٍٝباٌّغتٍضِقوباٌذساع١لبِّٚتٍىقوباٌجقِالباٚا١ٌٙةل -
 
  عذَباإلةاليباذغٓبع١شباٌذساعلبفٟباٌى١ٍلباٚاٌّاٙذ -
  

  ا١٘ٚةلبعٍٝبدذة اٌّمشسبٌٍغٍثلبعٍٝبأْب شاعٟبة ٛص١لبوًبجقِالاٌتم١ذباقٌضٞباٌّٛدذب -
  

ب صٕفبِٓباٌغٍٛنباٌغ١قعٟباٚاٌذ٠ٕٟباٚاالجتّقعٟ  جٕبباٌذعٛةبإٌٝبل١قَب ٕة١ّقوبِٓبشأٔٙقب ا١ّكباٌتفشللباِّٚقسعلبأٞ -
 
   ا١ٍكباٌ ٛسبٚاٌالفتقوبٚاٌٍّ مقوبأٚبإلقِلبإٌذٚاوباٚعقئف١لبعٛاءبوقْبرٌهبفٟ  جٕبباٌذعق٠لبظٞبدضبباٚ ٕة١ُبع١قعٟباِٚجّٛعلبعشل١لباٚل١ِٛل -
  اٚد١ٕ٠لبدعقئ١لبداةًباٌذشَباٌجقِاٟبدفقظًقبعٍٝباٌٛدذةباٌٛع١ٕل  عذَبدعٛةبشخ ١قوبدضا١لبالٌمقءبِذقضشاوباٚالقِلبٔذٚاوبدضا١ل - 

  
 : اس ىببإدذٜباٌّخقٌفقوبا٢ ١ل ٠اقلبباٌغقٌبباقٌتٕث١ٗبإرابب/ب2-اٌّقدةب

 
  

ب اٌتم١ذباقٌضٞباٌّٛدذباٌّمشسبفٟباٌجقِالباٚا١ٌٙةلعذَب -
 
  اٌغٍثل اإلعقءةبإٌٝبعاللقوباٌضِقٌلبا١ٓباٌغٍثلبأٚب جقٚصٖباقٌمٛيبعٍٝبادذ -

 : ارااس ىببإدذٜباٌّخقٌفقوبا٢ ١ل /ب٠اقلبباٌغقٌبباق٢ٔزاسب3-اٌّقدةب

 
ب 

 اٌتٕث١ٗ فااُلب٠غتٛجبباٌّاقلثلباقٌتٕث١ٗبِعبعثكبِاقلثلباامٛال -
  

  أٚباٌاٙذ اةالٌلباقٌٕةقَبٚاٌغّأ١ٕٔلبٚاٌغى١ٕلبفٟباٌجقِالباٚا١ٌٙةلباٚاٌى١ٍل -
  

 : ثالثدددددددد١ٓب٠ِٛددددددددًقبإراباس ىددددددددببإدددددددددذٜباٌّخقٌفددددددددقوبا٢ ١ددددددددلببب (30) /ب٠اقلددددددددبباٌغقٌددددددددبباقٌف ددددددددًبٌّددددددددذةببب4-اٌّددددددددقدةب
  

  
  فااًلب٠غتٛجبباٌّاقلثلباقإلٔزاسبِعبعثكبِاقلثلباإلٔزاس -
 
ب اٌتذس٠غ١ل ِٕتغثٟباٌجقِالبِٓبغ١شبأعضقءبا١ٌٙةل جقٚصٖباقٌمٛيبعٍٝبادذب -
 
  اٌى١ٍلباٚاٌّاٙذاٚةقسجّٙق ل١قِٗباقٌتش١ٙشباأدذبأعضقءبا١ٌٙةلباٌتذس٠غ١لباّق٠غٝءبإ١ٌٗبداةً -
  

  اٌاقَبٚا٢داب اٌتٟب خًباقٌٕةقَب–داةًباٌذشَباٌجقِاٟبب–ل١قِٗباٛضعباٌٍّ مقوب -
  ا٢ ١ل اٌجقِالبٌّذةبظ ض٠ذبعٍٝبعٕلبدساع١لبٚادذةبإراباس ىببإدذٜباٌّخقٌفقوبِٓ /ب٠اقلبباٌغقٌبباقٌف ًباٌّتلتب5-اٌّقدةب



 
  

  اٌتا١ٍّقو (بِٓب٘ز4ٖ ىشسباس ىقاٗبادذباظفاقيبإٌّ ٛصبع١ٍٙقبفٟباٌّقدةب)ببإرا -
  

  اٚاٌذضا١لبداةًباٌذشَباٌجقِاٟ ِقسطباٚدشضبعٍٝباٌتىتالوباٌغقئف١لباٚاٌاشل١لباٚاٌتجّاقوباٌتذس٠غ١ل -
  

  اٌتذس٠غ١ل اعتذائٗباقٌفاًبعٍٝبادذبِٕتغثٟباٌجقِالبِٓبغ١شباعضقءبا١ٌٙةل -
  

  اعتاّقٌلباٌإفبضذبصِالئٗبِٓباٌغٍثل -
  

  اٌتٙذ٠ذباقٌم١قَباقعّقيبعٕفبِغٍذل -
 
  دٍّٗباٌغالحباأٔٛاعٗباأجقصةباٚاذْٚبأجقصةبداةًباٌذشَباٌجقِاٟ -
 
  اٚا١ٌٙةلباٚاٌى١ٍلباٚاٌّاٙذ ِّتٍىقوباٌجقِالبإدذاثٗبعّذابأٚباأّ٘قٌلباٌجغ١ُباضشاسًابفٟ -
 
  إعقء ٗبإٌٝباٌٛدذةباٌٛع١ٕلباٚاٌّاتمذاوباٌذ١ٕ٠ل -
  

ب اإلعقءةبإٌٝبعّالباٌجقِالبأٚبا١ٌٙةلباقٌمٛيباٚاٌفاً -
 
  إةالٌٗباٌّتاّذباذغٓبع١شباٌذساعل -
 
  اٚاٌّاٙذ ثثٛوباس ىقاٗبإٌ ببٚاالدت١قيبعٍٝبصِالءٖباٌغٍثلبِٕٚتغثٟباٌى١ٍل -
ب 

  اٌّخقٌفقوبا٢ ١ل ِٓباٌى١ٍلباٚاٌّاٙذبٚامشاسبِٓباٌجقِالباٚا١ٌٙةلب٠ٚشلٓبل١ذٖبإراباس ىببإدذٜ /ب٠اقلبباٌغقٌبباقٌف ًبإٌٙقئٟب6-اٌّقدةب

 
ب 

  (بِٓب٘زٖباٌتا١ٍّقو5 ىشاسٖبإدذٜباٌّخقٌفقوبإٌّ ٛصبع١ٍٙقبفٟباٌّقدةب) -
 
  اٌجقِالباٚا١ٌٙةلباٚاٌى١ٍلباٚاٌّاٙذ اٌتذس٠غ١لباٚاٌّذقضش٠ٓبفٟاعتذائٗباقٌفاًبعٍٝبادذباعضقءبا١ٌٙةلب -
  إ ١قٔٗبفاًبِش١ٓبِٕٚقفبٌألةالقباٌاقِل - 
 اٚوٛٔٗبِٓباٌّذشض١ٓبعٍٝباٌتض٠ٚش  مذ٠ّٗبإ٠ٗبِغتٕذاوباٚوتببٚثقئكبِضٚسةبِعبعٍّٗباىٛٔٙقبِضٚسة - 

  
 
  اٚاشتشاوٗبف١ٗباٚاٌّغقعذةبع١ٍٗ اٌجقِاٟثثٛوباس ىقاٗبعّالب٠خًباقظِٓبٚاٌغّأ١ٕٔلبداةًباٌذشَب -
 
ب ظوثشبِٓبعٕل عٕذباٌذىُبع١ٍٗباجٕقالباٚجٕذلبِخٍلباقٌششفب ض٠ذبِذةبِذىِٛت١ٗبف١ٙق -

   : 7-اٌّقدةب

 
  

اٌامٛاقوباظةشٜبأرابِٓب٘زٖباٌتا١ٍّقوبعٍٝباٌغقٌبباٌّخقٌفبِٓبفشضب (6(ٚ)5(بٚ)4(ٚ)3(بٚ)2ال٠ّٕعبفشضباٌامٛاقوبإٌّ ٛصبع١ٍٙقبفٟباٌّٛادب) -

  عقئٍلباٌمٛا١ٔٓباٌامقا١ل ٚلاتباٌّخقٌفلب ذت
 
  دتٝب٠تُباٌثتبفٟباٌذعٜٛباٌجضائ١لبباٚاٌّاٙذبف١ىْٛبإٌةشبف١ٗبأضثقع١ًقبِتجاًل إرابدشوتبدعٜٛبجضائ١لبضذباٌغقٌببعٓبفاًبٔغببإ١ٌٗبةقسجباٌجقِال -

  / 8-اٌّقدةب



 
  

ٚعضد٠ٛلباثٕد١ٓبِدٓباعضدقءبا١ٌٙةدلباٌتذس٠غد١لبعٍدٝبإْب٠ىدْٛباددذباعضدقءباٌٍجٕدلبببببببببببب اٌغٍثلباشئقعلبِادقْٚباٌا١ّدذببب٠شىًبع١ّذباٌى١ٍلباٚاٌّاٙذبٌجٕلبأضثقط

  اٌٍجٕل ِّٚثًبعٓبا ذقدباٌغٍثلب)إٌّتخبب(ب٠ٚىٍفبادذباٌّٛظف١ٓباإلداس١٠ٓباقعّقيبِمشس٠ل لق١ًٔٛٔق
ب 

  ل ٛصٟباٙقبٌجٕلبأضثقطباٌغٍث ال٠جٛصبفشضبأ٠لبعمٛالبِقٌُبب/ب9-اٌّقدةب

 
ب 

  / 01-اٌّقدةب

 
  

  اٌى١ٍلباٚاٌّاٙذبٌٍّٚجٍظب خ٠ًٛبصالد١ق ٗبإٌٝبع١ّذباٌى١ٍلبأٚباٌّاٙذ  فشضباٌامٛاقوبأضثقع١لبإٌّ ٛصبع١ٍٙقبفٟب٘زٖباٌتا١ٍّقوبامشاسبِٓبِجٍظ
 /  00اٌّقدةب

 
  

   ىْٛبعمٛالباٌتٕث١ٗبٚاإلٔزاسبلغا١ل -
  

  ٠ًِٛقباالعتشاضبعٍٝبلشاسباٌف ًبٌذٜبِجٍظباٌى١ٍلباٚاٌّاٙذب٠ٚىْٛبلشاسٖبلغا١ًق (بثالث31ٓ١ظ ض٠ذبعٍٝب)ٌٍغقٌبباٌّف ٛيبِٓباٌى١ٍلباٚاٌّاٙذبٌّذةب -
  

  ٠ًِٛقباالعتشاضبعٍٝبلشاسباٌف ًبٌذٜبسئ١ظباٌجقِالب٠ٚىْٛبلشاسٖبلغا١ًق (بثالث31ٓ١ٌٍغقٌبباٌّف ٛيبِٓباٌى١ٍلباٚاٌّاٙذبٌّذةب ض٠ذبعٍٝب) -
  

  لشاسباٌف ًبٌذٜبِجٍظباٌجقِالب٠ٚىْٛبلشاسٖبلغا١ًق لباٚاٌّاٙذبف اًلبٔٙقئ١ًقباالعتشاضبعٌٍٍٝغقٌبباٌّف ٛيبِٓباٌى١ٍ -
ب 

 / 02ب-اٌّقدةب

 
  

(بعثالبأ٠قَبِدٓبب7(بِٓب٘زٖباٌتا١ٍّقوبةاليب)00ٚ)ثقٌثًق(بٚ)ساااًقب(بِٓباٌّقدةب) (ٌٍغقٌبباالعتشاضبعٍٝبلشاساوباٌف ًبإٌّ ٛصبع١ٍٙقبفٟباٌثٕٛدب)ثق١ًٔق

ب ٠ًِٛقبِٓب قس٠خبٔششبلشاسباٌف ًبفٟبٌٛدلباإلعالٔقو (بةّغلبعشش05 ث١ٍغٗباقٌمشاسباٌ قدسباذمٗبفقْب ازسب ث١ٍغٗبفٍٗبدكباالعتشاضبةاليب)  قس٠خ
   / 03ب-اٌّقدةب

 
  

  اِشاٌغقٌبب ذش٠ش٠ًق٠ٚثٍغباٙقبٌٟٚبببةّغلبعششب٠ًِٛقب  (15) ٠اٍكبلشاسباٌامٛالبفٟبٌٛدلباإلعالٔقوبفٟباٌى١ٍلباٚاٌّاٙذبِذةبال مًبعٓ
   / 04ب-اٌّقدةب

 
  
  0989(بٌغٕلب09 ٍغٝب ا١ٍّقوبأضثقطبعٍثلباٌتا١ٍُباٌاقٌٟبسلُب) 
  
  

   / 05ب-اٌّقدةب

 


