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ٕ أ٣ااب  ّااجبة ا هكٕ اُـااب٢ُ و اػِٔااٞا  

َٓاازوجَ اُااٖٞٛ ثاا٤ٖ أ٣اال٣ٌْ ٝأٌٗااْ ٓااٖ 

ااٗاازْ  ٗ  أبػٚ و ٝ٘  ثااوى ٕااأ ْ ٓااٖ ٣ؾٔااَ ؼ 

ٛاانٙ أَُااإ٤ُٝخ  ٝآٚااٞا كاا٢ َٓاا٤وح 

اُج٘اابو ٝاُزؾاال٣ش ٝااىكٛاابه و كااب هكٕ 

  َ ً   َ  ا هكٕ ٓاٖ فِلٌاْ  ٣ؼٚالًْ كا٢ ًا

ثااااابهًٌْ   ، فطاااااٞح ٓاااااٖ فطاااااٞارٌْ 

َ  ػي    .ٝع

 
 
 
 

 ػجل  اُضب٢ٗ اثٖ اُؾ٤َٖ
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 حضرة صاحب الجاللة الهاشمٌة الملن عبدهللا الثانً بن الحسٌن المعظم
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صاحب السمو الملكً ولً العهد األمٌر حسٌن بن عبدهللا الثانً



 

8 

 

  



 

9 

 

 

 

 
 
 ٝائــَ  ٌِٓـــــــب١ٝ      ػٚـٞا ٝٓوــــوا     ا٤َُــل

 
 

 ا٤َُــل  ٓؾٔـــلاُؼغُٞــــــــ٢       ػٚــــــــــــــٞا 
 
 

 ا٤َُــل  ػِـــــ٤غٞاهٗـــــــــٚ      ػٚــــــــــــٞا 
 
 

 ا٤َُــل  ك٤ٖـــَ  اُؾٔـــــٞه١      ػٚــــــــــــٞا 
 
 

 ػٚــــــــــــٞا       ا٤َُــل  ف٤ِـــــٌِواٍ٘ــــــــٚ

 

 

 

 

 

 
 

 بهئ٤َـــــــــــ          أ.ك. دمحم فِق م٣بثــــــبد

 
ٞ         دمحم ٕبُؼ ٓؾبكظٚا٤َُل            ا ػٚـــــــــــ

 

 اه  ا ٝٓووٞ  ٚػب١ٝ   ٌِٓ ٓٔلٝػ ا٤َُل ٝائَ 
 

 ـــــــــــــــــــــعضـــ     ل  العجوالسيد دمحم عدنان 
 
 ـــــــــــــوا

 
ٞ  ـــــػٚــ      ٛبُت ًّٞذ اُيؿ٤َل  اَُ  اــ

 
ا  ٞ  ا٤َُل ف٤َِ ٖٓطل٠ ًواٍ٘ٚ     ػٚـــــــ

 

 
 



 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
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 22 اُؼٔبكاد ٝأُواًي ٝاٌُوا٢ٍ اُؼ٤ِٔخ ٝأُزبؽق 
 22 اُلائوح أُب٤ُخ

 22 اُوٍّٞ اُلها٤ٍخ 
 22 أٌٍ اُزؼِْ اإلٌُزو٢ٗٝ
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 ػي٣يٗب كُٝخ ا ؿ ا٤َُل ى٣ل اُوكبػ٢ هئ٤ٌ ٝىهائ٘ب و ؽلظٚ  

 ٗجؼش ُلُٝزٌْ ثؼ٤ٔن ٓؾجز٘ب ٝفبُٔ صوز٘ب ٝرول٣وٗب ٝثؼلو

كا٢ ٤ِٛؼاخ ااٗغابىاد أُْاوهخ  ؽل ػْو ػبٓاب  أ٤ٗخ ٓ٘ن ه٤بٜٓب هجَ كِول ًبٗذ عبٓؼز٘ب ا هك

اُزاا٢ ؽووٜااب ثِاالٗب اُـااب٢ُ و ػِاا٠ ٛو٣اان اُٜ٘ٚااخ اُط٣ٞااَ و  ُٝواال اٍاازطبػذ اُغبٓؼااخ كاا٢ 

ػٔوٛااب اُوٖاا٤و و ٝٓااٖ فااالٍ اُؼ٘ب٣ااخ اُزاا٢ ؽظ٤ااذ ثٜااب ٓااٖ اُؼااب٤ِٖٓ ك٤ٜااب و ٝاُاالػْ اُاان١ 

ٕ ك٢ ٍبئو أُواؽَ إٔ ر٘ٔاٞ ُٜٞب أَُإُٝ ٓ٘ؾٚ ُٜب ّؼج٘ب ا ٤ٖٓ و ٝاُوػب٣خ اُز٢ ٝكوٛب

 .ٝرٌجو ٝرؼ٢ِ ٖٓ ٌٓبٗزٜب ث٤ٖ ٓض٤الرٜب ك٢ اُٖٞٛ اُؼوث٢ ٝاُؼبُْ ثأٍوٙ 

ٝثبُوؿْ ٖٓ ارَبع هلهاد اُغبٓؼخ ٝٛبهبرٜب ػ٠ِ رِج٤خ ؽبعابد أث٘بئ٘اب ٝث٘بر٘اب ئُا٠ ٓزبثؼاخ 

ك٢ ٤ٓلإ اُزوث٤اخ  ٕ اُٜ٘ٚخ اُياٛوح اُز٢ ؽووٜب ا هكٕ و بكهاٍبرْٜ ٝااٍزياكح ٜٓ٘ب و ك

ػاالاك ٓااٖ فو٣غاا٢ أُاالاهً اُضب٣ٞٗااخ و  ا هجااَ أٝاُزؼِاا٤ْ و  هاال أفااند راالكغ ًااَ ػاابّ و  ث

 .ُغبٓؼز٘ب ثبؽزٞائٜب ٝٓٞاعٜخ ؽبعبرٜب 

ٖٓ ٛ٘ب رْزل اُؾبعخ ٝرِؼ ُِجؾاش ػاٖ ؽِاٍٞ رؼطا٢ اُؾال ا ػِا٠ ٓاٖ اُلاوٓ ٝاإلٌٓبٗابد 

بٓؼ٤ااخ ث٤ٔبك٣ٜ٘ااب أُقزِلااخ و ُٝؼااَ ٛاانا ُطالث٘ااب ٝٛبُجبر٘ااب ُالٗزواابٍ ئُاا٠ ٓواؽااَ اُلهاٍااخ اُغ

اُٞاعاات ثبُااناد ٣وااغ كاا٢ ٕاا٤ْٔ ٓااب ٣ْااـَ أمٛبٗ٘ااب ٣َٝاازؾٞم ػِاا٠ اٛزٔبٓ٘ااب و َٓااإ٤ُٖٝ 

 .ٝٓٞا٤ٖ٘ٛ ػ٠ِ ؽل ٍٞاو 

٢ ـكُٝزٌْ إٔ رزقنٝا اُقطاٞاد اُالىٓاخ ُِجالو ثاهبٓاخ عبٓؼاخ صب٤ٗاخ كا ك٢ُٜٝنا كاٗ٘ب ٗوؿت 

غ ـو ٓ٘اابهح ٛاالٟ ٣ٝ٘جااٞع فِاان و ٖٝٓ٘اات ّااو٤وزٜب ـ٠ عبٗااـٕٞ ئُااـب اُؾج٤اات و  رٌااـٝٛ٘٘اا

ُِغبٓؼاخ  و  ٝهل ٝهغ افز٤بهٗب ػ٠ِ ٓل٣٘خ اهثل ؽبٙوح أُْبٍ اُياٛاو ُزٌإٞ ٓواوا   ـــبٍهع

 .ُٜب ثؼٕٞ    اُغل٣لح ٜٝٓلا  

ئٗ٘ب ٝٗؾٖ ٗ٘زظاو ئعاواوارٌْ اُلٞه٣اخ ُز٘ل٤ان ٛانا أُْاوٝع اُغ٤ِاَ و ُ٘إًال رٖا٤ٔٔ٘ب ػِا٠ 

ا ٍجبة اُز٢ رغؼاَ ٜٓ٘اب كا٢ ٝهاذ هٖا٤و ٓؾغاب ُِطاالة كػْ اُغبٓؼخ اُغل٣لح ٝرٞك٤و ًَ 

 .عٔغ أٓز٘ب اُؼوث٤خ ٝاُؼبُْ أٝاُطبُجبد ٖٓ أٍور٘ب ا هك٤ٗخ ٝ

فن ث٤لٗب ع٤ٔؼب ُٔب ك٤ٚ ف٤و ّؼج٘ب اُ٘ج٤اَ أٝكوٌْ   كٝٓب ُزؾو٤ن ا َٓ ٝأكاو اُوٍبُخ و  ٝ

 .ٝرولٓٚ ٝاىكٛبهٙ و ػي٣يٗب 

 اُؾ٤َٖ ثٖ ٛالٍ  
 

ب٢ٗ ٝاُؼْو٣ٖ ٖٓ ّٜو عٔبكٟ ا ٠ُٝ ٍ٘خ أُق ٝصالصٔبئخ ٝفٌٔ ٝرَؼ٤ٖ ػٔبٕ ك٢ ا٤ُّٞ اُض

 .ٛغو٣خو أُٞاكن ٤ُِّٞ ا ٍٝ ٖٓ ّٜو ؽي٣وإ ٍ٘خ أُق ٝرَؼٔبئخ ٝفٌٔ ٍٝجؼ٤ٖ ٤ٓالك٣خ
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 ػياوٗب اُطِجخأ
أٟلض ح٤ُّٞ ٓ٘خٍس ُِؼِْ ك٢ ٗظْ طظل٤ئٕٝ ظ٬ُٜخ حُظ٢ أٝ ،َٗكذ رٌْ ك٢ ؿخٓؼش ح٤َُٓٞى 

طٞحِٕٛٞ  ،حُ٘ٔخٍ ٝهزِش ُِؼِٔخء ٖٓ ًَ كؾ ػ٤ٔن. َٗكذ رٌْ َُٔكِش ؿي٣يس ك٢ ك٤خطٌْ

طَٕٓٔٞ ك٤ٜخ ٤َُِٓٞى ٍٛٞس َٓ٘هش ٣ظ٧٬  ،ك٤ٜخ ح٤َُٔٔس حُو٤َس حُظ٢ حرظيأٛخ أكٞحؽ هزٌِْ

ٓظٔؼي رٌْ رٜخ ح١ُٖٞ رؤر٘خثٚ ح٣ٌُٖ ْٛ ٓ٘خػَ ُِؼِْ ٝح٣٩ٔخٕ . ٝأػِٔٞح إٔ حُـخٓؼش 

ٌُُي كبٗ٘خ ٤ٜٗذ رٌْ إٔ طٌٞٗٞح  ،ٝطظلخهَرٔ٘ـِحطٌْ، اٜٗخ طيكؼٌْ ُز٘خء ٓـظٔغ ًز٤َ

 كٜٔخ ٤ٍٛيًْ ك٢ ك٤خطٌْ حُـخٓؼ٤ش ٤َٔٓٝطٌْ ح٧ًخى٤ٔ٣ش. ،حُل٤ٜ٣َٖ ك٢ حُـي ٝحُظل٤َٜ

 

 أث٘بئ٢ اُطِجخ
ك٢ٜ  ٛخ أٗظْ طيهِٕٞ حُـخٓؼش ُظزيأٝح َٓكِش ٛخٓش ٝٓـخ٣َس ٌَُ َٓحكَ ك٤خطٌْ حُٔخروش

 ً  ،ُظٌَ٘ ٌُْ ٗوِش ٗٞػ٤ش ك٢ ك٤خطٌْ ،ٝطل٬ًٔ ُِٔٔئ٤ُٝش أًزَ ،طظطِذ ٌْٓ٘ ؿٜيحً ٠ٓخػلخ

ً رؼ٤يحً  إ أٗظْ كَٛظْ ػ٠ِ حٓظؼٔخٍ ٓخ طظ٤لٚ ٌُْ حُـخٓؼش ٖٓ  ،ٝٓٔظوز٬ً ُحَٛحً  ،ٝأكوخ

ٝآظـ٬ٍ أٝهخطٌْ ك٢ حُظل٤َٜ حُؼ٢ِٔ ٝحُٔ٘خًٍش ك٢ حُ٘٘خ١خص  ،أٓزخد حُؼِْ ٝحُٔؼَكش

ٝطؼظِ رؤٜٗخ ؿيص رٌْ ٝرٖٔ ٓزوٌْ  ،كٌٜٙ ؿخٓؼظٌْ طٔؼي رخٓظوزخٌُْ ،ش ٝح٬ُٜٓ٘ـ٤ش٤ـحُٜٔ٘

 ً ً ٗخٓوخ ً ػ٤ِٔخ ٜٝٓ٘ؼخً ُِويٝس ٝحُوخىس ٌْٓ٘, ٖٓ ه٬ٍ ٜٗؾ ؿخٓؼ٢ ٓظويّ ٣ٔظٞػذ  ،َٛكخ

٣ْٜٝٔ ك٢ طو٣َؾ ًلخءحص ٓئِٛش  ،ٍٝف حُؼَٜ ٣ٝٔخ٣َ ًٍذ حُظطٍٞ حُؼ٢ِٔ ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ٢

ٍٝكي ٤َٔٓس حُو٤َ ٝحُؼطخء رو٤خىس ؿ٬ُش حُِٔي ػزيهللا  ،ظ٤ٔ٘شهخىٍس ػ٠ِ ٓٞحًزش هط٢ حُ

 رٖ حُل٤ٖٔ.ححُؼخ٢ٗ 

 

 أث٘بئ٢ اُطِجخ
كٜٞ  ،كبٜٗخ طئَٓ ك٤ٌْ ح٬١٫ع ػ٠ِ ٓلَىحطٚ ٝٓلظ٣ٞخطٚ ،ٝحُـخٓؼش اً طويّ ٌُْ ٌٛح حُي٤َُ

ٝروخٛش حُوط٢ حُيٍح٤ٓش  ،َٓٗيًْ ك٢ حُٞهٞف ػ٠ِ ٓؼخُْ ك٤خطٌْ حُـخٓؼ٤ش حَُحٗيس

ٝٛٞ ٣ٔؼ٠ ا٠ُ طز٤خٕ حُلَٙ ٝحُو٤خٍحص حُٔظخكش ٌُْ ك٢ طط٣َٞ  ،خٍحص حُٜٔ٘ـ٤شٝحُو٤

ٝٓ٘خًٍظٌْ ك٢ ح٧ٗ٘طش حُط٬ر٤ش ٝحُل٤خس حُـخٓؼ٤ش ٖٓ أٝٓغ  ،ٝط٤ٔ٘ش هيٍحطٌْ ،ٓٞحٛزٌْ

كبٕ ػٔخىس ٗئٕٝ حُطِزش ٢ٛ َٓؿؼٌْ ك٢ َٗكٚ  ،ٝاًح ٓخ طؼٌٍ ػ٤ٌِْ كْٜ أَٓ ك٤ٚ ،أرٞحرٜخ

أٓخٗش ك٢ أػ٘خهٌْ ٝأٗظْ ػ٠ِ ٓوخػي حُيٍحٓش ، ًٔخ أٗظْ ٓلَحءٛخ إ ؿخٓؼظٌْ ٢ٛ  . ٝط٤ٟٞلٚ

س ٍّ حُـخٓؼخص ٝٓ٘خٍس اٗؼخع ػ٢ِٔ ٝك٠خ١ٍ ، ٝر٤ٌض ٖٓ ر٤ٞص   ك٤ٖ طوَؿٌْ ، ك٢ٜ ىُ

 حُوزَس ح٧ًخى٤ٔ٣ش ك٢ ٓـخٍ حُٔؼَكش ٝحُؼِْ .

ٝكوٌْ هللا ٝٓيى هطخًْ ك٢ هيٓش ؿخٓؼظٌْ ١ٌْٝٝ٘ ح٧ٍىٕ ٤ٌُٕٞ ىٝٓخ ًٔخ أٍحىٙ ٛخكذ 

 .ُـ٬ُش حُٜخ٤ٔٗش حُِٔي ػزي هللا حُؼخ٢ٗ حرٖ حُل٤ٖٔ أًٗٔٞؿخً ٗلخهَ رٚ ر٤ٖ ح٧ْٓ ح

 

 
 هئ٤ٌ اُغبٓؼخ                  

 

َ بكأ.ك.                                                                               ئٍالّ ٓ
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 

 ُطبُت  أَُزغل........ ػي٣ير٢ اُطبُجخ أَُزغلح.ػي٣ي١ ا
حُلٔي هلل ٍد حُؼخ٤ُٖٔ ٝح٬ُٜس ٝح٬ُّٔ ػ٠ِ ٗز٤٘خ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، حُلٔي هلل ح١ٌُ ػِْ طٔؼي ؿخٓؼش ح٤َُٓٞى 

ٝطَكذ رٌْ أؿَٔ طَك٤ذ، ٝطويّ ٌُْ أؿَٔ  2021/2022رخٓظوزخٍ ١ِزظٜخ حُـيى ُِؼخّ حُيٍح٢ٓ 

٘ـًِْ ح١ٌُ طلون ك٢ ٓٔخٍ ح٣َُخىس ٝحُظ٤ِٔح٧ًخى٢ٔ٣، كؤٗظْ ٓ٘خ٣ٍغ حُؼِٔخء ١ُِٖٞ، طلخ٣خ حُلوَ رٔ

 ًَ ك٢ طوٜٜٚ ٝٓٔخٍٙ ح٧ًخى٢ٔ٣.

 

ٍكٔٚ  -، ك٤غ ٫ٝىس كٌَس أؿ٠ِ حَُؿخٍ حُل٤ٖٔ رٖ ٬١ٍ 1975ٓخ ر٤ٖ ح٧ٍٝ ٖٓ ك٣َِحٕ ُؼخّ 

ػخٓخً،  ٠٠45 ػ٠ِ طؤ٤ٜٓٔخ ٩ٗ٘خء ح٤َُٓٞى ًـخٓؼش أٍى٤ٗش ػخ٤ٗش، ٝر٤ٖ ٝهلش ح٤ُّٞ ٝهي ٓ -هللا 

ً ُطِزش ح٧َٓس ح٧ٍى٤ٗش، ٝح٧ٓش حُؼَر٤ش  ٗؼِٖ رلوَ ٣ٍٝخىس إٔ ؿخٓؼش ح٤َُٓٞى أٛزلض " ٓلـخ

ٝحُؼخُْ أؿٔغ" كوي طٞحُض هٜٚ حُ٘ـخف ٝحُٔ٘ـِحص ػخٓخً رؼي ػخّ، ٝحُ٘ظ٤ـش طؼخظْ ٓؼخ٤٣َ حُـٞىس 

٤غ ح٩ىحٍحص حُٔخروش ُِـخٓؼش، حُظي٤ٔ٣ٍش حُظ٢ طلووض رؼي ٝهلخص ٓـي ٝؿٜٞى ىإٝرش رٌُظٜخ ؿٔ

 ٝرٔ٘خًٍش أػ٠خء ح٤ُٜجش حُظي٤ٔ٣ٍش ٝح٩ىح٣ٍش ك٤ٜخ.

 ػي٣ي١ اُطبُت أَُزغل........ ػي٣ير٢ اُطبُجخ أَُزغلح .
ً َُػخ٣ظٌْ  ً إٔ ػٔخىس ٗئٕٝ حُطِزش رِٞٛش ُـ٤ٔغ ١ِزظٜخ، ٓظٌٕٞ ٛٞطٌْ، ٌٝٓخٗخ طًٌَ ىحثٔخ

٢ حكظ٤خؿخطٌْ حُٔظ٘ٞػش، ٝٓظٌٕٞ ًَِٓحً ٓٔخٗيحً َُْٓ ٝطلل٤ًِْ، طٔظـ٤ذ ًٌُخءحطٌْ حُٔظؼيىس، ٝطِز

ً ُِظ٤ٌٖٔ ٝحُز٘خء رٌَ ٓخ ٣ٔخٗيًْ ك٢ حٓظ٬ى ٓلخط٤ق  هط٢ ح٣َُخىس ٝحُظ٤ِٔ ٌَُ ١خُذ ٌْٓ٘،ٌٝٓخٗخ

حُ٘ـخف ح٧ًخى٢ٔ٣ ٝحُل٤خط٢، ٝكن ٍإ٣ش ٍٝٓخُش ٝأٛيحف ٝه٤ْ ٝحٟلش ٝٓؼِ٘ش، طٔخػي ػٔخىس ٗئٕٝ 

 ـخٙ ؿ٤ٔغ كجخص حُطِزش.حُطِزش ك٢ حُو٤خّ رٔٔئ٤ُٝخطٜخ ط

 

، حٓظـخرش ٌَُ حُظٔخإ٫ص ٝح٫ٓظلٔخٍحص حُظ٢ ٣2021/2022ظ٠ٖٔ ى٤َُ حُطخُذ ُِؼخّ حُيٍح٢ٓ 

ً ك٢ ٍكِش حُطخُذ  طـٍٞ ك٢ أًٛخٕ حُطِزش، طٔؼ٘ي ك٢ ٓلظٞحٙ ٝطلخ٤ِٛٚ ٣ٔخٗيى ك٢ ح٢٠ُٔ هيٓخ

يف ا٠ُ طز٤َٜ حُطخُذ حُـخٓؼ٤ش،ٛٞ رٔؼخرش ىٓظٍٞ ٝٝػ٤وش ػٜي ٝحطلخم ر٤ٖ حُـخٓؼش ٝحُطخُذ، ٣ٜ

حُـخٓؼ٢ ر٤ٌ٘ٞٗش حُـخٓؼش ٝرؤٗظٔظٜخ ٝطؼ٤ِٔخطٜخ َٝٓحكوٜخ ٝػٔخىحطٜخ، ٝحُـخ٣ش ط٤ٌٖٔ حُطخُذ ٖٓ 

 حُٔٞحُٗش ر٤ٖ حُلوٞم ٝحُٞحؿزخص، ٝحُو٤خّ رؤىٝحٍٙ ٝٓٔئ٤ُٝخطٚ حُـخٓؼ٤ش

 

حُٔ٘ظظَس ك٢ ر٘خء ػٔخىس ٗئٕٝ حُطِزش ، طؼِٖ ٌُْ أر٘خث٢ حُطِزش حُـيى، أٜٗخ طؼن رويٍحطٌْ  ٝرؤىٝحًٍْ 

ح١ُٖٞ، رؼي إٔ ٣ظِٔق ًَ ١خُذ ٌْٓ٘ ر٘ظ٣َخص حُٔؼَكش ٝحُؼِْ، ٝح٫ٗظوخٍ ٖٓ أ١ٞحٍ حُ٘ظ٣َش ا٠ُ 

 َٓكِش حُظطز٤ن، ٧ٜٗخ طئٖٓ رؤٕ ٍٝحء ًَ ٝحكي ٌْٓ٘ هٜش ٗـخف.

 

ػٔخىس ٗئٕٝ حُطِزش طؼخٛي حُطِزش حُـيى، ٝؿ٤ٔغ ١ِزش حُـخٓؼش أٜٗخ ٓظـيٝ ٛٞطٌْ ٝٓ٘زًَْ، 

 وط٢ ح٣َُخىس ٝحُظ٤ِٔ حَُٔطزطش رطِزظٜخ. ٝكخٟ٘شً ُ

 

 كلع هللا ح١ُٖٞ ح٧ؿ٠ِ أٍىٗ٘خ حُـخ٢ُ رو٤خىس ؿ٬ُش حُِٔي ػزي هللا حُؼخ٢ٗ حرٖ حُل٤ٖٔ حُٔؼظْ. 

 

 

 ػ٤ٔل ّإٕٝ اُطِجخ                                                                      

 

 أ.ك. دمحم فِق م٣بثبد                                                                      
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 ْٗــ٤ــــــل ا٤ُوٓــــــٞى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٗجو٠ ُٚ اُؾٖٖ ا ٤ٓ٘ــب ٕأث  ــب٘هَٔـــ٘ب ا٤ٔ٤ُـأػِـ٠ ا٤ُوٓـٞى 

 ٣غلك فبُل اإل٣ٔبٕ ك٤٘ـــــــــــب  ـــوا  ـــٜٝػبٛلٗبٙ إٔ ٗوػبٙ ٗـــــــ

 ر٢ٚو هِٞث٘ــب ك٤ٗـــب ٝك٣٘ـــب  ـــــــبَٝػبٛلٗبٙ إٔ ٗوػبٙ ّٔــــ

 اُؾٔـ٠ ُِٞاهك٣٘ــــــب هٝاكـلٙ            ك٘ؾٖ ث٘ٞٙ ٓن ً٘ـب ًٝبٗـــــــــــــذ

 ٕ ٗجوـ٠ ُٚ اُــلهع ا ٤ٓ٘ــــبأث هَٔ٘ب ا٤ٔ٤ُ٘ــــــــب أػ٠ِ ا٤ُوٓٞى 

 ُٔغــل اُؼِـْ ٣ـب ٣ـوٓــٞى كاها  ٛ٘ب ك٢ ظِي اُؾب٢ٗ أهٔ٘ـــــــــــــب

 ػـي ُألهكٕ ػـيا ٝاٗزٖـــــبها        اُوؽبة ٣ٖٞؽ ك٤ٜــــــب ٓجبهًخ

 روف ػ٠ِ أُلو ٗٞها  ٝٗــبها  ٝرـيٍ ٖٓ ٙلبئوٛب ث٘ــــــــــــٞكا

 ٍِٔذ ُ٘ـــب ُِٝل٤ٗــب ٓ٘ـــــبها  ٝرٌزت ك٢ ككبروٛب ثــــــــــــــالك١

 ٤ٓ٘ــــبثبٕ ٗجوـ٠ ُــٚ اُلهع ا   ــــبــػ٠ِ ا٤ُوٓٞى اهَٔ٘ب ا٤ٔ٤ُ٘ــ

 ـبــــ٣ؼبٗـن ٤ٍلــٚ ك٤ــٚ اٌُزبثـ ُ٘ـب أَُزوجَ اُيا٢ٛ ٤ُجوـــــــــــ٠

 ث٘ـــٞه اُؼِْ ى٣٘ذ اُٜٚبثــــب  ُ٘ـب أَُزوجـَ اُــــــــــيا٢ٛ  هٗ

 ـــبـاُوعُٞــــخ ٝاُْجبثـ ٓز٘ب   كغـــــــبكد ٍـــــــــــــــــــــــــإككا  

 ُـ٤و اُؾن ُٖ ٗوٟ اٗزَبثــــب ــــــــــبٝٗؾِـق ثبُلّ اُؼـــوث٢ أٗــ

 ٕ ٗجوـ٠ ُــٚ اُلهع ا ٤ٓ٘ـــبأثـ  ـبــــهَٔ٘ب ا٤ٔ٤ُ٘ــــأػ٠ِ ا٤ُوٓٞى 
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 ْٗــــأح اُغبٓؼـــــــخ

ك٢ حَُرغ ح٧ه٤َ ٖٓ حُوَٕ حُٔخ٢ٟ كون ح٧ٍىٕ هلِحص ٗٞػ٤ش ك٢ ٓـخ٫ص حُل٤خس ًخكش 

٣ٌٖ ُيٟ ح٧ٍىٕ ا٫ ؿخٓؼش ٝحكيس ؿخء ٝك٢ هطخع حُظؼ٤ِْ رٌَ٘ هخٙ، ٝك٢ حُٞهض ح١ٌُ ُْ 

حُظؼ٤ِْ  ٙاٗ٘خء ؿخٓؼش ح٤َُٓٞى ُ٪٣لخء رٔظطِزخص ٝكخؿخص حُٔـظٔغ حُظ٣ٞٔ٘ش ٝط٤ٜجش كَ

حُـخٓؼ٢ ٧ًزَ ػيى ٌٖٓٔ ٖٓ ه٣َـ٢ حُؼخ٣ٞٗش حُؼخٓش ح٣ٌُٖ ْٛ ك٢ طِح٣ي ٓٔظَٔ ٗظ٤ـش 

ح٤ٌُِٔش حُٔخ٤ٓش  ٝهي ٛيٍص ح٩ٍحىس. ٫ٛظٔخٓخص ح٧ٍىٕ روطخع حُظؼ٤ِْ ك٢ َٓحكِٚ ًخكش

ٝريأص حُـخٓؼش ػخٜٓخ  42/6/5791رظ٤ٌَ٘ حُِـ٘ش ح٤ٌُِٔش حُوخٛش ُـخٓؼش ح٤َُٓٞى ك٢

 .١خُزخ ١ٝخُزش  621ٝرؼيى ٖٓ حُطِزش ُْ ٣ظـخُٝ  7/51/5796حُيٍح٢ٓ ح٧ٍٝ ك٢ 

  طوٍَ ط٤ٔٔش حُـخٓؼش رـخٓؼش ح٤َُٓٞى ُٔخ ٌُٜح ح٫ْٓ ٖٓ ٓي٫ُٞص ػَر٤ش ٝا٤ٓ٬ٓش. 

 ٓٝحُؼ٣َٖ٘ ٌُِٔٚ ح٤ُٕٔٔٞ حكظظق ؿ٬ُش حُٔـلٍٞ ُٚ حُِٔي حُل٤ٖٔ حرٖ ك٢ حُؼخّ حُوخ ْ

 . ٬١5799ٍ ٤١ذ هللا ػَحٙ ؿخٓؼش ح٤َُٓٞى ك٢ حُٔخىّ ػَ٘ ٖٓ ك٣َِحٕ ػخّ 

  ٓ٘ش (  26) ٠٠ٓ ػ٠ِ طؤ٤ْٓ حُـخٓؼش. 

 

 كَِلـــخ اُغبٓؼــــخ

ح٤َُٓٞى ك٢ طٌٕٞ حُوٜخثٚ حُظخ٤ُش حُوط١ٞ ح٧ٓخ٤ٓش حُظ٢ طَطٌِ ػ٤ِٜخ كِٔلش ؿخٓؼش 

 .ح٧ًخى٢ٔ٣ ٝ  ر٘خثٜخ ح٩ىح١ٍ

ح٧رلخع ٝحُيٍحٓخص  طًَِ حُـخٓؼش ػ٠ِ ا٣ـخى ٗٞحس ػ٤ِٔش ٝػوخك٤ش هخىٍس ػ٠ِ اٗظخؽ .5

ح٬ُُٓش ُظويّ حُؼِْ ٝحُٔؼَكش ٝطٞظ٤ق ًُي ك٢ ػـِش حُظويّ ٝحُظطٍٞ ك٢ ح٧ٍىٕ 

 .ٝحُؼخُْ حُؼَر٢

طظز٠٘ ٗظخّ حُلٍٜٞ ٝحُٔخػخص ٌُح ك٢ٜ . طٜظْ حُـخٓؼش حٛظٔخٓخ ًز٤َح ر٘ٞػ٤ش حُظؼ٤ِْ .4

. حُٔؼظٔيس ُظؼط٠ حُطخُذ ك٣َش أًؼَ ك٢ حهظ٤خٍ ٓخ ٣ظ٘خٓذ ٓغ كخؿخطٚ ٍٝؿزخطٚ 

 .ٝحُل٤٤ٖ٘ ٝح٩ىح٤٣ٍٖ ح٧ٓخطٌس ٝطٔؼ٠ ًٌُي ا٠ُ طٞك٤َ حٌُلخءحص حُؼخ٤ُش ٖٓ

ٝػ٠ِ ًُي كبٜٗخ طؼَٔ ػ٠ِ طوي٣ْ " حُـخٓؼش ك٢ هيٓش حُٔـظٔغ " طئٖٓ حُـخٓؼش رٔزيأ  .3

٧ًخى٤ٔ٣ش ٝؿ٤َ ح٧ًخى٤ٔ٣ش ٖٓ ه٬ٍ ٓخ أٝؿيطٚ ٖٓ حُظوٜٜخص حُٔظ٘ٞػش حُويٓخص ح

كِ٘ٔض ٓوططخطٜخ اٗ٘خء ٓؼخٛي َٝٓحًِ ٝطوي٣ْ رَحٓؾ . حُٔطِٞرش ُٔـظٔغ ٗخّ ٓظطٍٞ 

ٝىٍٝحص ٝٗيٝحص ٓظ٘ٞػش طْٜٔ ك٢ طٌخَٓ ٝط٤ٔ٘ش هطخػخص حُٔـظٔغ حُٔوظِلش 

 .ٝطط٣َٞٛخ

 حُظو٣ْٞ حُٔٔظَٔ ك٢ ؿ٤ٔغ أػٔخُٜخزغ حُـخٓؼش أِٓٞد حُظوط٢٤ ٝحُٔظخرؼش ٝظّ طَ  .2

 .ٝٗ٘خ١خطٜخ

طئٖٓ حُـخٓؼش رٔزيأ حُظؼخٕٝ ٝحُظ٤ٔ٘ن ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ حُـخٓؼخص ٝحُٔئٓٔخص حُؼ٤ِٔش ىحهَ  .1

 .حُز٬ى ٝهخٍؿٜخ 
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 ٤ًِبد اُغبٓؼخ ٝرقٖٖبرٜب ا ًبك٤ٔ٣خ ُٔوؽِخ اُجٌبُٞه٣ًٞ

 :ػْو ٤ًِخ ٢ٛ  ٍزخرؾزٖٚ عبٓؼخ ا٤ُوٓٞى 

 اُزقٖٖبد ا٤ٌُِخ

 ةا٥كا

حُِـش ح٫ٗـ٣ِ٤ِش ٝآىحرٜخ، حُِـش حُؼَر٤ش ُِ٘خ١و٤ٖ رـ٤َٛخ,حُِـش حُؼَر٤ش ٝآىحرٜخ، 

ػِْ ح٫ؿظٔخع ٝحُويٓش ح٫ؿظٔخػ٤ش،  ،حُؼِّٞ ح٤ُٔخ٤ٓشحُِـٚ ح٫ٗـ٣ِ٤ِش حُظطز٤و٤ش,

إنجلٌزي, فرنسً  -, ألمانًُـش ك٤َٔٗش)حُظَؿٔش، حُظخ٣ٍن، حُِـخص حُلي٣ؼش

 (.،تركًػز١َ، كخ٢ٍٓ)ٝحَُ٘ه٤شٔخ٤ٓش ، حُــَحك٤خ،حُِـخص حُ(إنجلٌزي 

 اُؼِّٞ
، ؿ٤خ حُظطز٤و٤شُٞحُـ٤ٞحُل٣ِ٤خء، ح٤ٔ٤ٌُخء، ح٣َُخ٤ٟخص، حُؼِّٞ حُل٤خط٤ش، ح٩كٜخء،

 .حُل٣ِ٤خء حُطز٤ش حُل٣ٞ٤ش، حُٔٔخهخص حُوي٤ٓش حُؼ٤ِٔش

 ااػٔبٍ
 ح٫هظٜخى، اىحٍس ح٧ػٔخٍ، حُؼِّٞ حُٔخ٤ُش ٝحَُٜٔك٤ش، ح٩ىحٍس حُؼخٓش، حُٔلخٓزش،

 .حُظ٣ٞٔن، حهظٜخى حُٔخٍ ٝح٧ػٔخٍ

 .ٓؼِْ حُٜق، طَر٤ش حُطلَ، ح٩ٍٗخى حُ٘ل٢ٔ اُزوث٤خ

اُؾغب١ٝ ُِٜ٘لٍخ 

 اُزٌُ٘ٞٞع٤خ

ٛ٘يٓش ح٫طٜخ٫ص، ٛ٘يٓش ح٫ٌُظ٤َٗٝخص، ٛ٘يٓش حُلخٓٞد،ٛ٘يٓش حُوٟٞ 

ٝح٫٥ص حٌَُٜرخث٤ش، ٛ٘يٓش حُ٘ظْ حُطز٤ش حُل٣ٞ٤ش، ٛ٘يٓش حُٔؼِٞٓخص حُطز٤ش 

، (طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُز٘خء)، حُٜ٘يٓش حُٔي٤ٗش(ٗ٘خء٩ح اىحٍس )ٜ٘يٓش حُٔي٤ٗشحُل٣ٞ٤ش، حُ

 .، تكنولوجٌا الهندسة المٌكانٌكٌة والتصمٌمٛ٘يٓش حُؼٔخٍس، حُٜ٘يٓش حُٜ٘خػ٤ش

اُْو٣ؼخ ٝاُلهاٍبد 

 اإلٍال٤ٓخ
أٍٛٞ حُي٣ٖ، حُلوٚ ٝأُٛٞٚ، ح٫هظٜخى ٝحُٜٔخٍف ح٤ٓ٬ٓ٩ش، حُيٍحٓخص 

 .٤ش، حُيػٞس ٝح٩ػ٬ّ ح٢ٓ٬ٓ٩ح٣َٓ٧ش، حُظَر٤ش ح٬ٓ٩ٓ

 حُظَر٤ش ح٣َُخ٤ٟش اُزوث٤خ اُو٣ب٤ٙخ

 حُوخٕٗٞ اُوبٕٗٞ

 .حُظ٤ْٜٔ ٝحُلٕ٘ٞ حُظطز٤و٤ش، ح٤ُٓٞٔوخ، حُيٍحٓخ، حُلٕ٘ٞ حُظ٤ِ٤ٌ٘ش اُلٕ٘ٞ اُغ٤ِٔخ

رٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٞٓبد 

 ٝػِّٞ اُؾبٍٞة

،تكنولوجٌا ٣شػِّٞ حُلخٓٞد، ٗظْ حُٔؼِٞٓخص حُلخٓٞر٤ش، ٗظْ حُٔؼِٞٓخص ح٩ىحٍ

 .معلومات األعمال، األمن السٌبرانً، علم البٌانات والذكاء اإلصطناعً

 .ٗٔخ٤ٗش٩ح٥ػخٍ، ح٫ٗؼَٝرُٞٞؿ٤خ، ٤ٛخٗش حُٜٔخىٍ حُظَحػ٤ش، حُٔٔخهخص حُوي٤ٓش ح ا٥صبه ٝااٗضوٝثُٞٞع٤ب

 .حُؼ٬هخص حُؼخٓش ٝح٩ػ٬ٕ، ح٩ًحػش ٝحُظِل٣ِٕٞ، حُٜلخكش اإلػالّ

 .ح٩ىحٍس حُل٘يه٤شح٩ٍٗخى ح٤ُٔخك٢ ،ح٩ىحٍس ح٤ُٔخك٤ش،  ٘بكما٤َُبؽخ ٝاُل

كًزٞه ك٢ 

 (MD)ــتاُط
 

  ا٤ُٖلُخ

  اُزٔو٣٘

  



 

23 

 

 اُؼٔبكاد ٝأُواًي ٝاٌُوا٢ٍ اُؼ٤ِٔخ ٝأُزبؽق

 تضم الجامعة العمادات والمراكز والكراس  العلمية التاليـة : 

 عمادة البحث العلم  والدراسات العليا  -

 لبةعمادة شؤون الط -

 مركز اللغات    -                         مركز االعتماد وضمان الجودة         -

 مركز النطق والسمع     -                         مركز الحاسب والمعلومات             -

    -                       مركز الريادة واالبتكار                        -
 
 مركز التصميم االردن

ة بسمة لدراسات المرأة االردنية       -  مركز األمير

 مركز االمير فيصل لتكنولوجيا المعلومات  -

 مركز دراسات التنمية المستدامة -

 مركز الملكة رانيا للدراسات االردنية وخدمة المجتمع  -

 مركز دراسات الالجئير  والنازحير  والهجرة القرسية -

  ومصادر التعليم الممركز التعل -
 
ون  فتوحةم اإللكير

 كرس  اليونسكو للدراسات الصحراوية والحد من التصحر  -

 كرس  سمير شما لدراسة الحضارة اإلسالمية   -

 كرس  محمود الغول لدراسة حضارة الجزيرة العربية -

 كرس  سمير الرفاع  للدراسات األردنية  -

  العقبة بالتعاون مع الجامعة االردنية -
 
 محطة العلوم البحرية ف

  المدرسة النموذجية -

، ومتحف المسكوكات -  
 
اث األردن ، ومتحف الير  متحف التاريــــخ الطبيع 

  رْزَٔ ا٤ُٜئخ اإلكاه٣خ ك٢ اُغبٓؼخ ػ٠ِ اُلٝائو اُزب٤ُخ: 

 ػالّإلكائوح اُؼالهبد اُؼبٓخ ٝا   -   كائوح هئبٍخ اُغبٓؼٚ -

 كائوح اُوجٍٞ ٝاُزَغ٤َ   -  كائوح أُٞاهك اُجْو٣خ -

 اُِٞاىّ كائوح   -   اُلائوح أُب٤ُخ -

 كائوح اُقلٓبد اُؼبٓخ   -  ٌٓزجخ اُؾ٤َٖ ثٖ ٛالٍ -

 ٖٓ اُغبٓؼ٢ كائوح ا   - ٗزبط ٝا٤ُٖبٗخ ٝاُزله٣تإلكائوح ا -

 كائوح اُز٤ٔ٘خ ٝاُزقط٤ٜ   -   اُلائوح اُٜ٘ل٤ٍخ -

 كائوح اُْإٕٝ اُوب٤ٗٞٗخ   -  كاه٣خ ٝأُب٤ُخإلكائوح اُوهبثخ ا -

 ٤ُٝخكائوح اُؼالهبد ٝأُْبه٣غ اُل -
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 اُلائــــــوح أُب٤ُــــخ
رطِغ ثاكاهح أٓٞاٍ أؽل اُلٝائو اُؾ٣ٞ٤خ ك٢ اُغبٓؼخ ؽ٤ش اُلائوح أُب٤ُخ  لرؼ

ٝاُؾلبظ ػ٤ِٜب ٝأَُبٛٔخ ك٢ ر٤ٔ٘زٜب ٝاٍزلآخ ر٣َٞٔ أْٗطخ اُغبٓؼخ اُغبٓؼخ 

أُقزِلخ ُزَْٜ ثٖٞهح ٓجبّوح ٝؿ٤و ٓجبّوح ثزؾو٤ن هٍبُخ اُغبٓؼخ ٝاٗغبى 

 وح ٝكؼب٤ُخ .أٛلاكٜب ثٌلب

 ٝرزٌٕٞ اُلائوح أُب٤ُخ ٖٓ ا هَبّ اُزب٤ُخ :  

 قسم النفقات   -قسم الواردات                           -

 قسم الرواتب -قسم الموازنة والحسابات           -

 قسم التدقيق -قسم الصناديق الخاصة              -

 قسم الديوان  -قسم الموجودات والذمم            -

 اد ٓب٤ُــــــخئهّبك

 أف٢ اُطبُت و أفز٢ اُطبُجخ

  ٖٙٔ أُِٜخ ٝرَغ٤َ أُٞاك  هجَأُجبكهح ُلكغ اُوٍّٞ أُب٤ُخ أُووهح  .2

 .رالك٤ب  ُـوآخ ػ٤ِٔخ اُزَغ٤َ أُؾلكحو  

و ا  ك٣٘به(  21) ا روؿت اُغبٓؼخ ك٢ إٔ ٣زٌجل اُطِجخ اُـوآبد أُب٤ُخ ٝاُجبُـخ   .2

 .أُووهح ك٢ ٓٞػلٛب ٝٛنا ٣َزلػ٢ ٙوٝهح ككغ اُوٍّٞ

ػ٠ِ اُطبُت ػ٘ل ٓواعؼخ أٓ٘بو اُٖ٘بك٣ن ك٢ اُلائوح أُب٤ُخ ُلكغ اُوٍّٞ  .2

أُووهح اُزأًل ٖٓ أُجِؾ أُلكٞع أُضجذ ػ٠ِ اإل٣ٖبٍ اُن١ ٣َزِٔٚ هجَ 

 .ٓـبكهح اُٖ٘لٝم

ػ٠ِ ِٛجخ اُلهاٍبد اُؼ٤ِب رؾل٣ل هؿجزْٜ ثباّزواى ثبُزأ٤ٖٓ اُٖؾ٢ ك٢  .2

ّزواى ػ٘ل رول٣ْ ِٛت ااُزؾبم و ػِٔب ثإٔ افز٤به اُطبُت اُغبٓؼخ أٝ ػلّ اا

٣ؼزجو َٓزٔوا ؽز٠ رقوعٚ ٖٓ اُغبٓؼخ ؽ٤ش ا ٣غٞى ئعواو أ١  (ا)أٝ  (ث٘ؼْ)

 . رؼل٣َ ثؼل مُي 

كٞار٤وًْ -لكغ اُوٍّٞ أُووهح ٖٓ فالٍ فلٓخ ا١ث٣َزط٤غ اُطبُت إٔ ٣وّٞ  .1

(eFAWATEERcom )خ ك٢ اُغبٓؼخو ٖٓ كٕٝ اُؾبعخ ُٔواعؼخ اُلائوح أُب٤ُ

 :فالٍ عٜبد ككغ ٛنٙ اُقلٓخ اُزب٤ُخ

  ٛومو ٢ٛ( 2 )و ٖٝٓ فالٍ(ٓؼظْ كوٝع اُج٘ٞى ك٢ أٌُِٔخ)اُج٘ٞى :
و ٝأٝٗال٣ٖ ث٘ي (كٕٝ اُؾبعخ ُٞعٞك ؽَبة ك٢ مُي اُج٘ي)أ٤ٖٓ اُٖ٘لٝم 

٣زطِت ٝعٞك ؽَبة ك٢ مُي اُج٘يو ٝرطج٤ن اُٜٞارق (/ رطج٤ن ا٣ُٞت)
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/ ATMَبة ك٢ مُي اُج٘يو ٝ اُٖواف ا ٢ُ ٣زطِت ٝعٞك ؽ(/ اُن٤ًخ
 .٣زطِت ٝعٞك ؽَبة ك٢ مُي اُج٘ي

 أ١ كوع ٖٓ كوٝع اُجو٣ل ا هك٢ٗ ك٢ أٌُِٔخ. 

 ٓؾبكع أُٞثب٣َ ااٌُزو٤ٗٝخ. 

  (.ٓؼظْ كوٝع ٓؾالد اُٖواكخ ك٢ أٌُِٔخ)ٓؾالد اُٖواكخ أُؼزٔلح 

 ٞهغ ٖٓ فالٍ ٓ( ٓبٍزوًبهك/ ك٤يا )ئزٔب٤ٗخ اثبٍزقلاّ اُجطبهبد ا

www.efawateercom.jo. 
 .اٗزظبّ اُطبُت ثؾٚٞه أُؾبٙواد ؽَت اُغلٍٝ اُلها٢ٍ اُقبٓ ثٚ  .7

٣َٝزط٤غ اُطبُت ٓؼوكخ ه٤ٕلٙ أُب٢ُ ػجو ّجٌخ ااٗزوٗذ ثٌَْ َٓجن ٝك٢ 

 .  sis.yu.edu.joأ١ ٝهذ ٖٓ فالٍ  ٗظبّ ٓؼِٞٓبد اُطِجخ

ُٚ ٖٓ اُجؼضخ ػجو ًٔب ٣َزط٤غ اُطبُت أُجؼٞس ٓؼوكخ ػلك اَُبػبد أُزجو٤خ 

ّجٌخ ااٗزوٗذ ثٌَْ ٓجبّو ٝك٢ ؽبٍ ٝعٞك أ١ افزالف ػ٤ِٚ ٓواعؼخ اُغٜخ 

 .اُجبػضخ ٓجبّوح

ٙوٝهح ئؽٚبه اُجطبهخ اُغبٓؼ٤خ ػ٘ل ككغ اُوٍّٞ ك٢ اُلائوح أُب٤ُخ رالك٤ب  .2

 . ُؼلّ ؽٍٖٞ أفطبو ػ٘ل ئكفبٍ اُوهْ اُغبٓؼ٢ ًَٝجب ُٞهذ اُطبُت ٝأُٞظق

( ثوَْ 22زالّ هك٣بد اُزأ٤ٖٓ اُٖؾ٢ اُزٞعٚ ُِ٘بكنح ههْ )اُطِجخ اُواؿج٤ٖ ثبٍ .6

 اُٞاهكاد ثبُلائوح أُب٤ُخ .

ُإلٍزلَبه ػٖ أ٣خ ٌْٓالد ثوٍّٞ اَُبػبد أٝ أُجبُؾ أَُزؾوخ أٝ ٛوم  .2

( ك٢ هَْ اُٞاهكاد ك٢ اُلائوح 2اُلكغ أٝ ٍبػبد اُجؼضبد اُزٞعٚ ُِ٘بكنح ههْ )

 أُب٤ُخ  .

   اُلائوح أُب٤ُخ ثؼل  اُغبٓؼ٤خ اُزٞعٚ ُوَْ ا٤ٌُْبد ك٢ إلٍزالّ هك٣بد اُوٍّٞ  -22

 .  رول٣ْ أُؼبِٓخ ٖٓ ب  ػ٠ِ ا هَ( 14ٓٞ٣ٓوٝه )

 

https://www.efawateercom.jo/
https://sis.yu.edu.jo/
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 :رؼ٤ِٔبد هك٣بد اُوٍّٞ اُغبٓؼ٤ــخ ُِطِجخ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ 

ما هجَ ك٢ عبٓؼخ ه٤ٍٔخ ك٢ ئرؼبك ًبَٓ اُوٍّٞ أُلكٞػخ ك٢ اُجوٗبٓظ اُؼبك١  .1

ما رولّ ُٜب ئاُلَٖ ثؼل اٍزض٘بو هٍّٞ آزؾبٗبد أَُزٟٞ اُجوٗبٓظ اُؼبك١ ك٢ ٗلٌ 

اُطبُت و ٝاؽٚبه ًزبة ه٢ٍٔ ٖٓ اُغبٓؼخ ٣ل٤ل ثوجٍٞ اُطبُت ػ٠ِ اُجوٗبٓظ اُؼبك١ 

 .فوٟ ٓوكوب ثٚ اا٣ٖبٍ أُب٢ُ أُلكٞع ُلٟ اُغبٓؼخ ا

 :روك اُوٍّٞ اُغبٓؼ٤خ ُِطبُت أَُزغل ك٢ اُغبٓؼخ ك٢ اُؾباد اُزب٤ُخ  .2

 .جٍٞ اُطبُت فطأ رؼبك ُٚ ًبَٓ اُوٍّٞ اُغبٓؼ٤خ اُز٢ ككؼٜب ما ًبٕ هئ . أ

ما ٍغَ اُطبُت أَُزغل ك٢ اُغبٓؼخ َٓبهبد كها٤ٍخ ري٣ل ٍبػبرٜب أُؼزٔلٙ ئ . ة

ك٠ٗ ُِؼتو اُلها٢ٍ أَُٔٞػ ُٚو ٝاَٗؾت ٖٓ ٛنٙ اَُبػبد فالٍ  ػ٠ِ اُؾل ا

بُخ اَٗؾبثٚ ٖٓ كزوح ااَٗؾبة ٝااٙبكخ روٕل ُٚ ه٤ٔخ ٛنٙ اَُبػبد ٝروك ُٚ ك٢ ؽ

 .اُغبٓؼخ

 .ػ٘ل ٝكبح اُطبُت فالٍ اُلَٖ اُلها٢ٍ روك ًبكخ اُوٍّٞ ُن٣ٝٚ .  ط
 .اُزَغ٤َ ك٤ٜب ُِلهاٍخ ك٢  ػلّ رٞكو أَُبهبد اُز٢ ٣وؿت اُطبُت.  ٛـ
ٝ. 

ٖٓ هٍّٞ اَُبػبد أُؼزٔلح كوٜ اما اَٗؾت اُطبُت ٖٓ %( 22)٣ؼبك  .2

 .ٓؼ٢ ُنُي اُلَٖ اُغبٓؼخ هجَ ثلو اُلهاٍٚ ؽَت اُزو٣ْٞ اُغب

ٖٓ هٍّٞ اَُبػبد أُؼزٔلح كوٜ اما اَٗؾت اُطبُت ٖٓ اُغبٓؼخ %( 21)٣ؼبك .2

 .فالٍ ااٍجٞع ااٍٝ ٖٓ ثلو اُلاهٍخ ؽَت اُزو٣ْٞ اُغبٓؼ٢ ُنُي اُلَٖ

ٖٓ هٍّٞ اَُبػبد أُؼزٔلح كوٜ اما اَٗؾت اُطبُت ٖٓ اُغبٓؼخ %( 12)٣ؼبك .2

 .اُزو٣ْٞ اُغبٓؼ٢ ُنُي اُلَٖفالٍ ااٍجٞع اُضب٢ٗ ٖٓ ثلو اُلاهٍخ ؽَت 

ٖٓ هٍّٞ اَُبػبد أُؼزٔلح كوٜ اما اَٗؾت اُطبُت ٖٓ اُغبٓؼخ %( 21)٣ؼبك .2

 .فالٍ ااٍجٞع اُضبُش ٖٓ ثلو اُلاهٍخ ؽَت اُزو٣ْٞ اُغبٓؼ٢ ُنُي اُلَٖ

ٝك٢ اُؾباد اُز٢ ٣وجَ ك٤ٜب اُطبُت و أٝ اَٗؾت ٖٓ اُغبٓؼخ ثؼل ااٍجٞع  .1

ٍٟٞ هك٣بد ٓب٤ُخ ٣وك ُِطبُت ا٣خ ٓجبُؾ اُضبُش ٖٓ ثلو اُلهاٍخ كال 

 (.اُزأ٤ٓ٘بد)اارالف

 .2221/2227ٍٝ  ٣ؼَٔ ثٜنٙ اُزؼل٣الد ٖٓ ثلا٣خ اُلَٖ اُلها٢ٍ ا

رغ٘ت اُـوآبد ٝأ٣خ ئٌّباد هل رزورت عواو رأفوى ػٖ ككغ اُوٍّٞ أُزورجخ ػ٤ِي فالٍ 

 .اُلزوح أُؾلكح ُِلكغ 
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)ث٤ٌِْٚ اإلٌُزو٢ٗٝ اٌُبَٓ ػٖ ثؼل ٝأُلٓظ( ك٢  أٌٍ اُزؼِْ اإلٌُزو٢ٗٝ

اُٖبكهح ػٖ ٓغٌِ ٤ٛئخ  2021ٓإٍَبد اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ا هك٤ٗخ َُ٘خ 

ػزٔبك ٓإٍَبد اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ٝٙٔبٕ عٞكرٜب ثوواهٙ ههْ )؟؟؟؟؟( ئ

كٓبط اُزؼِْ اإلٌُزو٢ٗٝ ك٢ ٓإٍَبد اُزؼ٤ِْ ئثٔٞعت ٗظبّ  ربه٣ـ)؟؟؟؟(

 (2021( َُ٘خ )69اُؼب٢ُ ههْ )
 

ط٠ٔٔ ٌٛٙ ح٧ْٓ )أْٓ حُظؼِْ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ر٤ٌِ٘ٚ ح٩ٌُظ٢َٗٝ حٌُخَٓ ػٖ    : أٝا  

رؼي ٝحُٔيٓؾ( ك٢ ٓئٓٔخص حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ح٧ٍى٤ٗش حُٜخىٍس ػٖ ٓـِْ 

ػظٔخى ٓئٓٔخص حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ٟٝٔخٕ ؿٞىطٜخ روَحٍٙ ٍهْ )؟؟؟؟؟؟( ا٤ٛجش 

ٌظ٢َٗٝ ك٢ ٓئٓٔخص حُظؼ٤ِْ ىٓخؽ حُظؼِْ ح٩ُاطخ٣ٍن )؟؟؟؟( ٝطوَأ ٓغ ٗظخّ 

( ٝطؼ٤ِٔخص ح٩ػٔظخى حُٔؼٍٔٞ رٜخ ك٢ ح٤ُٜجش 2021( ُٔ٘ش )69حُؼخ٢ُ ٍهْ )

 ػظزخٍحً ٖٓ طخ٣ٍن حهَحٍٛخ .ا٣ٝؼَٔ رٜخ 

 

 ُزؼو٣لبد :أ   صب٤ٗب  :
٣ٌٕٞ ٌُِِٔخص حُظخ٤ُش ك٤ؼٔخ ٍٝىص ك٢ ٌٛٙ ح٧ْٓ حُٔؼخ٢ٗ حُٔوٜٜش ُٜخ 

ك٢ ٗظخّ اىٓخؽ حُظؼِْ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ك٢  أىٗخٙ ٝحُٔ٘ٔـٔش ٓغ حُظؼ٣َلخص حُٞحٍىس

( ، ٓخ ُْ طيٍ حُو٣َ٘ش ػ٠ِ 2021( ُٔ٘ش )69ٓئٓٔخص حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ٍهْ )

 ؿ٤َ ًُي :

 ػظٔخى ٓئٓٔخص حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ا٤ٛجش       ا٤ُٜئخ :

 ٓـِْ ح٤ُٜجش          أُغٌِ :          

 ٍث٤ْ حُٔـِْ                     اُوئ٤ٌ :

     حُٔئٓٔخص حُظ٢ طظ٠ُٞ حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ٓٞحء             ْٓإٍَبد اُزؼ٤ِ

 ًخٗض ؿخٓؼخص أٝ ٤ًِخص ٓظٞٓطش ٝ ؿ٤َٛخ                     اُؼب٢ُ : 

 حُؼخ٢ُ  ػ٤ٔي ح٤ٌُِش / حُٔؼٜي ك٢ ٓئٓٔخص حُظؼ٤ِْ                     اُؼ٤ٔل : 

 ص حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُُؤْ ح٧ًخى٢ٔ٣ ك٢ ٓئٓٔخأٍث٤ْ               ُوَْ :أهئ٤ٌ 

  ًَِٓ حُظؼِْ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ك٢ ٓئٓٔخص حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ                    أُوًي : 

 حُٔٔئٍٝ ػٖ اىحٍس ح٧ٗظٔش ٝطط٣َٞ حُٔلظٟٞ 

ٝط٤ٜٔٔٚ ٝطٞك٤َ حُويٓخص ٝحُيػْ حُل٢٘ حُٔظؼِوش 

رخُظؼ٤ِْ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ػ٠ِ إٔ طٌٕٞ ٛ٘خى طؼ٤ِٔخص 

 ٝآ٤ُخص ُؼَٔ حًَُِٔ 

 ٓي٣َ ًَِٓ حُظؼ٤ِْ ح٩ٌُظ٢َٗٝ                       أُل٣و :

ػ٠ٞ ٤ٛجش حُظي٣ٍْ أٝ حُٔلخَٟ حُٔظلَؽ أٝ ؿ٤َ                   أُلهً :

 حُٔظلَؽ

ٓيٍّ حُٔٔخم كٔذ ر٤خٗخص ىحثَس حُوزٍٞ                     أَُ٘ن :

ٝك٢ كخُش  ٝحُظٔـ٤َ ك٢ ٓئٓٔخص حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ،

أًؼَ ٖٓ ٓيٍّ طظْ  ٝؿٞى ٓٞحى طيٍّ ٖٓ هزَ

 ُؤْ أط٤ٔٔش حُٔ٘ٔن هط٤خً ٖٓ هزَ حُؼ٤ٔي أٝ ٍث٤ْ 
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       حُٔوٍَ حُيٍح٢ٓ ٝح١ٌُ ٣ظ٠ٖٔ حُظؼِْ                     أَُبم :

 ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٤ٌُِ٘ٚ ح٩ٌُظ٢َٗٝ حٌُخَٓ ػٖ رؼي 

 ٝحُٔيٓؾ .

   حُٜٔ٘ش حُظؼ٤ٔ٤ِش ح٩ٌُظ٤َٗٝش حُٔؼظٔيس ٖٓ ح٤ُٜجش : أُٖ٘خ اإلكزوا٤ٙخ

 ٝحُظ٢ ٣ظْ ٖٓ ه٬ُٜخ حُظؼِْ ح٩ٌُظ٢َٗٝ .

  حُظؼِْ ح١ٌُ ٣٘لٌ ٝؿخ٤ٛخً ك٢ كَّ ٓئٓٔخص حُظؼ٤ِْ          اُزؼِْ اُٞعب٢ٛ :

 حُؼخ٢ُ 

 حُزَٗخٓؾ ح٧ًخى٢ٔ٣ ح١ٌُ ٣ٔظويّ حُظؼِْ       اُجوٗبٓظ اُٞعب٢ٛ 

 حُٞؿخ٢ٛ ك٢ ًَ ٓٞحىٙ                     اٌُبَٓ :

حُظؼِْ ح١ٌُ ٣ظْ رخٓظويحّ طٌُِ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٞٓخص        اُزؼِْ اإلٌُزو٢ٗٝ :

 ٜٝٓ٘خطٜخ 

        حُظؼِْ ح١ٌُ ٣ظْ ٖٓ ه٬ٍ ُوخءحص اكظَح٤ٟش          اُزؼِْ اإلٌُزو٢ٗٝ 

طلخػ٤ِ٤ش ر٤ٖ حُٔيٍّ ٝحُطِزش ٓزخَٗس رٞحٓطش                    أُزيآٖ :

 حُٜٔ٘ش ح٩كظَح٤ٟش .

 ظؼِْ ح١ٌُ ٣ظْ ٖٓ ه٬ٍ أٗ٘طش ٜٝٓخّ أىحءحُ        اُزؼِْ اإلٌُزو٢ٗٝ 

حُٞحؿزخص حُظؼ٤ٔ٤ِش حُظ٢ ٣وّٞ رٜخ حُطِزش رٞحٓطش        ؿ٤و أُزيآٖ :

حُٜٔ٘ش ح٩كظَح٤ٟش ىٕٝ ُوخء ٓزخَٗ ٓغ ٓيٍّ 

 حُٔخىس .

حُظؼِْ ح١ٌُ ٣ِٔؽ ك٢ حُٔخىس حُٞحكيس ر٤ٖ حُظؼِْ            اُزؼِْ أُلٓظ :

 ؿ٤َ حُٔظِحٖٓ .حُٞؿخ٢ٛ ٝحُظؼِْ ح٩ٌُظ٢َٗٝ 

 حُظؼِْ ح١ٌُ ٣ظْ ًخ٬ًٓ ػ٘يٓخ ٣ٌٕٞ حُٔيٍّ         اُزؼِْ اإلٌُزو٢ٗٝ

ٝحُطخُذ ك٢ ٌٓخ٤ٖٗ ٓوظِل٤ٖ ر٤ٌِ٘ٚ حُٔظِحٖٓ ٝؿ٤َ          اٌُبَٓ ػٖ ثؼل : 

 حُٔظِحٖٓ رٞحٓطش حُٜٔ٘ش ح٩كظَح٤ٟش .

٬ػش ٖٓ حُزَٗخٓؾ ح١ٌُ ٣ٔظويّ ك٢ ٓٞحىٙ ح٧ٗٞحع حُؼ       اُجوٗبٓظ أُز٘ٞع :

حُظؼِْ حُٞؿخ٢ٛ ٝحُظؼِْ حُٔيٓؾ ٝحُظؼِْ ح٩ٌُظ٢َٗٝ 

حٌُخَٓ ػٖ رؼي حُٜٔ٘ش ح٩كظَح٤ٟش حُظلخػ٤ِش 

 حُٔؼظٔيس ٖٓ هزَ ٓئٓٔخص حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ 

 حُٜٔ٘ش ح٩كظَح٤ٟش حُظلخػ٤ِش حُٔؼظٔيس ٖٓ هزَ              ٖٓ٘خ اُزؼِْ 

  ٓئٓٔخص حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ                   ػٖ ثؼل :

  ٌُظ٢َٗٝ ٣ٔظويّ ٩ٗ٘خء َٝٗف حُٔلظٟٞاؿٜخُ               عٜبى اُوٍْ 

حُظلخػ٢ِ ػٖ ٣َ١ن حٌُظخرش ٝحُظل٣ََ ٝحُظؼ٤ِن                      اُِٞؽ٢ :

ٓزخَٗس ػ٠ِ حُِٔلخص حُٔٔظويٓش ك٢ حُٔلخَٟحص 

 ح٩ٌُظ٤َٗٝش 
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ا ًبك٤ٔ٣خ ٝفطٜ  رِزيّ ٓإٍَبد اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ثاػبكح ٤ٌِٛخ اُجوآظ صبُضب  :

كٓبط اُزؼِْ اإلٌُزو٢ٗٝ ك٤ٜب ٕٝٞا  ئأُٞاك ثٔب ٣ز٘بٍت ٓغ ٓزطِجبد 

 ُٔلّٜٞ اُجوٗبٓظ أُز٘ٞع ٝػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ :
٬ٓثٔش ٍإ٣ش حُزَٗخٓؾ ح٧ًخى٢ٔ٣ ٍٝٓخُظش ٝٝٛلٚ حُؼخّ ٝأٛيحكٚ  .1

ٝٗظخؿخطٚ حُظؼ٤ِّٔش ُظظ٬ءّ ٓغ ٓظطِزخص اىٓخؽ حُظؼِْ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ك٢ 

حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ٝآ٤ُخطٚ ٌٝٓٞٗخص حُزَٗخٓؾ ح٧ًخى٢ٔ٣  ٓئٓٔخص

 حُٔظ٘ٞع ١َٝم طي٣ٍٔٚ ٝطو٣ٞٔٚ .

طٞػ٤ن ٗٔذ اىٓخؽ حُظؼِْ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ك٢ ًَ رَٗخٓؾ أًخى٢ٔ٣ رؼي  .2

اهَحٍٛخ ٖٓ حُـٜش حُٔوظٜش حُٔؼ٤٘ش ك٢ ٓئٓٔخص حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ 

ٝرٔخ ٣٘ٔـْ ٓغ ٗظخّ اىٓخؽ اىٓخؽ حُظؼِْ ح٫ٌُظ٢َٗٝ ػ٠ِ إٔ 

حػ٢ ك٢ ط٣ُٞغ ٗٔذ حُظؼِْ حُٔيٓؾ ػ٠ِ ٓٔظ٣ٞخص حُٔٞحى ٣َ

 حُيٍح٤ٓش حُٔوظِلش ُٜٝٗٔٞخ ٓظطِزخص اؿزخ٣ٍش ٝح٩هظ٤خ٣ٍش .

اػيحى ؿيٍٝ ٟٖٔ ِٓق ٓٞحٛلخص حُزَٗخٓؾ ح٧ًخى٢ٔ٣ ٣ل١ٞ  .3

ػ٠ِ ٤ٔٔٓخص حُٔٞحى حُيٍح٤ٓش ٝػيى حُٔخػخص حُٔؼظٔيس ٝٗٞع 

 حُظؼِْ حُٔٔظويّ ك٤ٜخ ٝكٔذ ح٥ط٢ :

% ( ٖٓ ػيى 20-% ٩10ٌُظ٢َٗٝ حٌُخَٓ ػٖ رؼي )حُظؼِْ ح -أ

حُٔخػخص ح٢ٌُِ ُِزَٗخٓؾ حُٞؿخ٢ٛ حٌُخَٓ  ُٝـ٤ٔغ 

 حُظوٜٜخص .

% ( ٖٓ ػيى حُٔخػخص ح٢ٌُِ 60-% 40حُظؼِْ حُٔيٓؾ : ) -د

ٗٔخ٤ٗش ٧ُِزَٗخٓؾ حُٞؿخ٢ٛ حٌُخَٓ ك٢ حُظوٜٜخص ح

%( ٖٓ ػيى حُٔخػخص ح٢ٌُِ 50-%/30ؿظٔخػ٤ش ٝ)٧ٝح

خ٢ٛ حٌُخَٓ ك٢ حُظوٜٜخص ُؼ٤ِٔش ٝحُ٘ل٤ٔش ُِزَٗخٓؾ حُٞؿ

 ٝحُطز٤ش .

ٝؿٞى ٜٓلٞكش حُٔٞحءٓش ر٤ٖ ٗظخؿخص طؼِْ حُزَٗخٓؾ ح٧ًخى٢ٔ٣  .4

ً حُـٞحٗذ حُٔظِٜش رؤٗٞحع حُظؼِْ  ٝٓٞحىٙ حُيٍح٤ٓش ٓظ٠ٔ٘خ

 . حُٔٔظويٓش ك٢ حُزَٗخٓؾ
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 آ٤ُخ اُزؼِْ اإلٌُزو٢ٗٝ اٌُبَٓ ػٖ ثؼل :  هاثؼب  :
حٌُخَٓ ػٖ رؼي ػ٠ِ ٤ٌِٖٗ ٣ظْ حٓظويحٜٓخ  ٣٘لٌ حُظؼِْ ح٩ٌُظ٢َٗٝ -1

 ٓؼخً ك٢ حُٔٔخم حُٞحكي ًٝٔخ ٢ِ٣ :

حٌَُ٘ ح٧ٍٝ ٝٛٞ حُظؼِْ ح٩ٌُظ٢َٗٝ حُٔظِحٖٓ ٝح١ٌُ ٣ظْ ػ٘يٓخ  -أ

ً ك٢ ُوخءحص  كظَح٤ٟش طلخػ٤ِش ا٣ِظو٢ حُٔيٍّ رخُطِزش أٓزٞػ٤خ

ٓزخَٗس ٖٓ ه٬ٍ ٜٓ٘ش حُظؼِْ ػٖ رؼي ٝكٔذ حُـيٍٝ حُيٍح٢ٓ 

 حُٔؼي .

حٌَُ٘ حُؼخ٢ٗ ٝٛٞ حُظؼِْ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ؿ٤َ حُٔظِحٖٓ ٝح١ٌُ ٣ٌٕٞ  -د

ػ٠ِ ٌَٗ أٗ٘طش ٜٝٓخّ ًٔ٘خٛيس حُل٤ي٣ٞٛخص حُظؼ٤ٔ٤ِش أٝ أىحء 

ً ىٕٝ طٞحَٛ  حُٞحؿزخص ٝؿ٤َٛخ ٣وّٞ رٜخ حُطخُذ ر٘لٔٚ أٓزٞػ٤خ

 ٓزخَٗ ٓغ حُٔيٍّ ٝط٘لٌ ٖٓ ه٬ٍ ٜٓ٘ش حُظؼِْ ػٖ رؼي .

ٖٓ ح٧ٓزٞػ٤ش /أٝ حُل٤ِٜش حُلؼ٤ِش طٌٕٞ ٗٔزش ٓخػخص حُظؼِْ حُٔظِح -ؽ

ٝحُٔؼظٔيس ا٠ُ ٗٔزش ٓخػخص حُظؼِْ ؿ٤َ حُٔظِحٖٓ ك٢ ٓٔخم ٖٓ 

 1-2ُٕٝ ػ٬ع ٓخػخص ٓؼظٔيس آخ ػِؼ٤ٖ ا٠ُ ػِغ ) أ١ ًٗٔٞؽ 

ٌُظ٢َٗٝ ارٞحهغ ٓخػظ٢ طؼِْ اٌُظ٢َٗٝ ٓظِحٖٓ + ٓخػش طؼِْ 

رٞحهغ ٓخػش  1-1ؿ٤َٓظِحٖٓ(  أٝ ٜٗق ا٠ُ ٜٗق ) أ١ ًٗٔٞؽ 

طؼِْ اٌُظ٢َٗٝ ٓظِحٖٓ + ٓخػش ٜٝٗق اٌُظ٢َٗٝ ؿ٤َ ٜٝٗق 

ٓظِحٖٓ ( ، ًُٝي روَحٍٖٓ حُـٜش حُٔؼ٤٘ش ك٢ ٓئٓٔخص حُظؼ٤ِْ 

 حُؼخ٢ُ .

٣ـُٞ ُٔئٓٔخص حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ حٓظويحّ ٗٔزش ػِغ ا٠ُ ػِؼ٤ٖ ) أ١  -ى

ٓخػخص  6( ك٢ ٓٔخم أٝ أًؼَ ٝرٔخ ٫ ٣ِ٣ي ػ٠ِ 2+1ًٗٔٞؽ 

 ح٤ٌُِش . ٓؼظٔيس ٖٓ ٓـٔٞع ٓخػخص حُزَٗخٓؾ

طِظِّ ٓئٓٔخص حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ربػيحى ٝط٘ظ٤ْ ٓلظ٣ٞخص حُٔٔخم ٟٖٔ  -2

ً ُٔوط٢ حُٔٔخم حُٔؼظٔي ٝطـ٤ٔؼٜخ ك٢ ٓـِي حُٔٔخم  كٍٜٞ ٝكوخ

ح٩ٌُظ٢َٗٝ ػ٠ِ ٜٓ٘ش حُظؼِْ ػٖ رؼي ، ػ٠ِ إٔ ٣لظ١ٞ ٓـِي حُٔٔخم 

 ػظٔخىٙ ٖٓ حُؤْ ح٧ًخى٤ٔ٣ْ حُٔؼ٢٘ ػ٠ِ ٓخ ٢ِ٣ :اح٩ٌُظ٢َٗٝ رؼي 

ش حُٔٔخم ٓظ٠ٔ٘ش ٝٛق حُٔٔخم ٝحُٜٔ٘ش حُظؼ٤ٔ٤ِش هط -أ

حُٔٔظويٓش ٝٗظخؿخص حُظؼِْ حُٔظٞهؼش ٝأٓخ٤ُذ حُظي٣ٍْ حُٔٔظويٓش 

ك٢ حُٔٔخم ٝحُٔخىس حُظؼ٤ٔ٤ِش ُٓٞػش ريهش ػ٠ِ ٓٔظٟٞ ًَ ُوخء 

 طؼ٢ٔ٤ِ .

 ػَٝ طوي٢ٔ٣ ٌَُ ٝكيس   -د

 ٓظلخٗخص ه٤َٜس .أٝظخثق /أٝ   -ؽ

 .ك٤ي٣ٞٛخص ٓٔـِش ُِٔلخَٟحص   -ى

ٛــ  طوخ٣ٍَ ى٣ٍٝش ٖٓ ٜٓ٘ش حُظؼِْ ػٖ رؼي ػٖ طويّ ًَ ١خُذ ك٢   

 حُؼ٤ِٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش طٟٞق حُظٞحَٛ ر٤ٖ حُٔيٍّ ٝحُطِزش .

  



 

33 

 

ٓٔخء حُطِزش حُٔٔـ٤ِٖ ك٢ حُٔٔخم ػ٠ِ ٜٓ٘ش حُظؼ٤ِْ ػٖ رؼي  أ -ٝ

 هزَ ريح٣ش حُظي٣ٍْ .

ٗٔخًؽ ح٩هظزخٍحص حُو٤َٜس ًٝخكش حُٞحؿزخص ٝحُ٘٘خ١خص  -ُ

٤َٗٝش ػ٠ِ إٔ ٣ظ٘خٓذ ػيى حُٞحؿزخص ٝحُ٘٘خ١خص ح٩ٌُظ

ح٩ٌُظ٤َٗٝش ٝحُـٜي حُٔظٞهغ ط٣ٌَٔٚ ُٜخ ٖٓ هزَ حُطِزش ٓغ 

حُٔخػخص حُٔؼظٔيس ُٔٔخم ٝٓظ٢ٓٞ ػيى حُٔٔخهخص ح٧هَٟ حُظ٢ 

 ٣يٍٜٓخ حُطخُذ .

ً أُٔخىس أٟٓٞٞػخص  -ف ً رٌَ٘ ٣َٜٔ  ُظؼ٤ٔ٤ِش ٓؤٔش طو٤ٔٔخ ٓ٘طو٤خ

ُظؼِْ ٝحُلٞحٍ أط٤ٔ٘ش ٜٓخٍحص  ُلَى١ رل٤غ ٣ًَِ ػ٠ِأظؼِْ أُ

ىحٍس اٝحُ٘وخٕ ٝحُظل٤َِ ٝكَ ح٬ٌُ٘ٔص ٝؿ٤َٛخ ٖٓ أٓخ٤ُذ 

 ُظؼِْ حُلي٣ؼش .أ

ً ػ٠ِ ٤طخ٣ٍن ٝٝهض حُٔلخَٟس ح٩ٌُظ٤َٗٝش حُظ٢ طْ طلٔ -١ ِٜخ ٓٔزوخ

 ٜٓ٘ش حُظؼِْ ػٖ رؼي

٩ٓظز٤خٕ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ُِٔٔخم ٝحُْٜٔٔ ُِلٍٜٞ ػ٠ِ حُظـ٣ٌش أ -١

 ُـخ٣خص حُظل٤ٖٔ ٝحُظط٣َٞ .حَُحؿؼش ٖٓ حُطِزش 

 ٓـ٬ص حُل٠ٍٞ ٝحُـ٤خد ٝٓ٘خًٍش حُطِزش ك٢ حُٔلخَٟحص .  -ى

ً ًٝخٕ حُٔلخَٟس  ٣ٙلَ -3 حُٔيٍّ ػ٠ِ حُٔلخكظش ػ٠ِ حُظٍٜٞ طٔخٓخ

طؼوي ك٢ حُلَّ حُـخٓؼ٢ ، ٝإٔ ٣لَٙ ػ٠ِ إٔ ٣ظؼخَٓ حُطِزش ٓغ 

 حُِوخءحص ح٩ٌُظ٤َٗٝش رخُطخرغ حُـي١ ٝح٢َُٔٓ ٗلٔٚ .

لخؿخص حُػخهش ٩ّ حُٔئٓٔخص حُظؼ٤ٔ٤ِش ربػطخء حُطِزش ٖٓ ١ًٝ حطِظِ  -4

ُظؼِْ ح٩ٛظٔخّ حٌُخك٢ أحُوخٛش أٝ ح٣ٌُٖ ٣ؼخٕٗٞ ٛؼٞرخص ك٢ 

ُٔٔخػيطْٜ ك٢ حُظـِذ ػ٠ِ حُظلي٣خص ٝحُٜٔخػذ حُظ٢ ٣ٞحؿٜٜخ 

 ُظؼِْ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ػٖ رؼي .أأػ٘خء 

خَٟحص ًٝخكش طِظِّ حُٔئٓٔخص حُظؼ٤ٔ٤ِش رظٞك٤َ ٗظخّ ٠٣ٖٔ ؿٞىس حُٔل -5

 حُِوخءحص ح٩ٌُظ٤َٗٝش حُٔظِحٓ٘ش ٝؿ٤َ حُٔظِحٓ٘ش . 

 ُزؼِْ أُلٓظ :أآ٤ُخ   فبَٓب  :
ٓظويحٜٓٔخ ٓؼخً ك٢ حُٔٔخم حُٞحكي اُظؼِْ حُٔيٓؾ ػ٠ِ ٤ٌِٖٗ ٣ظْ أ٣٘لٌ  .1

 ًٝٔخ ٢ِ٣ :

 حٌَُ٘ ح٧ٍٝ ٝٛٞ حُظؼِْ حُٞؿخ٢ٛ . -أ

ٝح١ٌُ ٣ٌٕٞ حٌَُ٘ حُؼخ٢ٗ ٝٛٞ حُظؼِْ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ؿ٤َ حُٔظِحٖٓ  -د

ُظؼ٤ٔ٤ِش أٝ أػ٠ِ ٌَٗ أٗ٘طش ٜٝٓخّ ًٔ٘خٛيس حُل٤ي٣ٞٛخص 

ً ىٕٝ ٝؿٞى  حُٞحؿزخص ٝؿ٤َ ٓخ ٣وّٞ رٜخ حُطِزش أٗلْٜٔ أٓزٞػ٤خ

 طٞحَٛ ٓزخَٗ ٓغ حُٔيٍّ ٣ٝ٘لٌ ٖٓ ه٬ٍ ٜٓ٘ش حُظؼِْ ػٖ رؼي 
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ش ٤طٌٕٞ ٗٔزش ٓخػخص حُظؼِْ حُٞؿخ٢ٛ ح٧ٓزٞػ٤ش ٝ/أٝ حُلِٜ -ؽ

ا٠ُ ٗٔزش ٓخػخص حُظؼِْ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ؿ٤َ حُظؼ٤ٔ٤ِش ٝحُٔؼظٔيس 

حُٔظِحٖٓ ك٢ ٓٔخم ٖٓ ُٕٝ ػ٬ع ٓخػخص ٓؼظٔيس آخ ػِؼ٤ٖ ا٠ُ 

رٞحهغ ٓخػظ٢ طؼِْ ٝؿخ٢ٛ ٝٓخػش طؼِْ  1-2ػِغ )أ١ ًٗٔٞؽ 

 1-1اٌُظ٢َٗٝ ؿ٤َ ٓظِحٖٓ( أٝ ٜٗق ا٠ُ ٜٗق ) أ١ ًٗٔٞؽ 

رٞحهغ ٓخػش ٜٝٗق طؼِْ ٝؿخ٢ٛ ٝٓخػش ٜٝٗق طؼِْ اٌُظ٢َٗٝ 

ٖٓ ( ، ًُٝي روَحٍ ٖٓ حُـٜش حُٔؼ٤٘ش ك٢ ٓئٓٔخص ؿ٤َ ٓظِح

 حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ .

ٓظويحّ ٗٔزش ػِغ ا٠ُ ػِؼ٤ٖ  ) أ١ ا٣ـُٞ ُٔئٓٔخص حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ  -ى

( ٓخػش 12( ك٢ ٓٔخم أٝ أًؼَ ٝرٔخ ٫ ٣ِ٣ي ػٖ )1-2ًٗٔٞؽ 

 ٓؼظٔيس ٖٓ ٓـٔٞع ٓخػخص حُزَٗخٓؾ ح٤ٌُِش .

( ٖٓ ٍحرؼخً ك٢ ٌٛٙ ٢2 حُز٘ي )طِظِّ ٓئٓٔخص حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ رٔخ ؿخء ك .2

 ح٧ْٓ رٔخ ٣وٚ حُظؼِْ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ؿ٤َ حُٔظِحٖٓ .

ُؼخ٢ُ ك٢ ًخكش حُٔلخَٟحص أُظؼ٤ِْ أط٘ظ١َ حُٔٞحظزش ُـ٤ٔغ ١ِزش ٓئٓٔخص  ٍبكٍب  :

ٝحُٔ٘خه٘خص كٔذ حُٔخػخص حُٔوٍَس ٌَُ ٓخىس ك٢ حُـيٍٝ حُيٍح٢ٓ ٝح١ٌُ 

غ ىٝحثَ حُوزٍٞ ٝحُظٔـ٤َ ك٢ طِظِّ ح٤ٌُِخص /حُٔؼخٛي ربػيحىٙ رخُظ٤ٔ٘ن ٓ

ٗظٜخء حُطِزش اُؼخ٢ُ رٌَ٘ ٠٣ٖٔ ٝؿٞى ٝهض ًخف ر٤ٖ أُظؼ٤ِْ أٓئٓٔخص 

ُظلخهْٜ آٖ ك٠ٍٞ حُٔلخَٟحص حُٔوٍَس ىحهَ حُلَّ حُـخٓؼ٢ ٝ

ٌُظ٤َٗٝخً ػٖ رؼي طٌْٜٔ٘ ٖٓ ح٠ٗ٩ٔخّ ا٤ُٜخ ك٢ ارٔلخَٟحص طيٍّ 

ص حٌُٔظز٤ش حُٞهض حُٔليى ٖٝٓ حٌُٔخٕ حُٔ٘خٓذ ٌُُي ، ٝطٌٕٞ حُٔخػخ

ُٔٞحى حُظؼِْ ح٩ٌُظ٤َٗٝش اٌُظ٤َٗٝش ػٖ رؼي ك٢ ٝهض ٓ٘خٓذ ُِٔيٍّ 

ُؼخ٢ُ أُظؼ٤ِْ أٝحُطِزش ٣ٝـُٞ إٔ طَطذ ٓخػخص ٝؿخ٤ٛش ك٢ ٓئٓٔش 

كٔذ ح٧ٍٛٞ إ ُِّ  ، أٓخ ٓٞحى حُظؼِْ حُٔيٓؾ كظٌٕٞ حُٔخػخص حٌُٔظز٤ش 

 حُٔظؼِوش رٜخ ٝؿخ٤ٛش 

ٓظز٤خٕ اُؼخ٢ُ ربػيحى أُظؼ٤ِْ أك٢ ٓئٓٔخص طوّٞ َٓحًِ حُـٞىس ٝحُظط٣َٞ  ٍبثؼب  :

اٌُظ٢َٗٝ ٓٞؿٚ ٧ػ٠خء ٤ٛجش حُظي٣ٍْ ُِلٍٜٞ ػ٠ِ حُظـ٣ٌش حَُحؿؼش 

 ُـخ٣خص حُظل٤ٖٔ ٝحُظط٣َٞ .

 ُزؼِْ اإلٌُزو٢ٗٝ ػٖ ثؼل :أآ٤ُخ رو٤٤ْ اُطِجخ ك٢  صبٓ٘ب  :
 ُظؼِْ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ػٖ رؼي ٖٓ ه٬ٍ ح٥ط٢ :أ٣ظْ طو٤٤ْ حُطِزش ك٢ 

-%30حُل٤ِٜش ) ٓخ هزَ ح٩ٓظلخٕ حُٜ٘خث٢ ( ، ٣ٝوٜٚ ُٜخ )ح٧ػٔخٍ  -1

%( ُطِزش حُيٍحٓخص حُؼ٤ِخ ٣َٝ٘ٔ 60%( ُطِزش حُزٌخ٣ٍُّٞٞ ٝ)50

ح٧ٗ٘طش ح٩ٌُظ٤َٗٝش ٓؼَ ح٩ٓظلخٗخص حُو٤َٜس ٝحُظوخ٣ٍَ ٝحُزلٞع 

ٝحُٔ٘خًٍخص حُط٬ر٤ش ٝحُٔ٘خ٣ٍغ ٝأ٣ش أػٔخٍ أهَٟ ٣َٟ حُٔيٍّ أٜٗخ 

٣ظْ ط٘ل٤ٌ ٌٛٙ ح٧ػٔخٍ ٝطو٤ٜٔخ ٖٓ ه٬ٍ ٜٓ٘ش ٓ٘خٓزش ُطز٤ؼش حُٔٔخم ٝ

ٌُظ٢َٗٝ اٟخك٤ش اُظؼِْ ػٖ رؼي ، ًٔخ ٣ٌٖٔ ح٩ٓظؼخٗش رٜٔ٘خص طؼ٤ِْ أ

 ًٞٓخثَ ٓٔخٗيس ُٜٔ٘ش حُظؼِْ ػٖ رؼي .
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%( 70-%50ح٩ٓظلخٕ حُٜ٘خث٢ ٝح٩ٓظلخٗخص حُل٤ِٜش ٣ٝوٜٚ ُٜخ ) -2

ٌٛٙ  %( ُطِزش حُيٍحٓخص حُؼ٤ِخ ٝطؼوي40ُطِزش حُزٌخ٣ٍُّٞٞ )

ُظؼِْ ػٖ أح٩ٓظلخٗخص ٖٓ ه٬ٍ ٗظخّ ح٩ٓظلخٗخص حُٔلٞٓزش أٝ ٜٓ٘ش 

ُؼخ٢ُ ، أٓخ رخُ٘ٔزش ُ٪ٓظلخٗخص أُظؼ٤ِْ أرؼي حُٔؼظٔيس ك٢ ٓئٓٔخص 

حُٜ٘خث٤ش ًحص حُطز٤ؼش حُوخٛش ٝحُظ٢ ٣ظؼٌٍ ط٘ل٤ٌٛخ ٖٓ ه٬ٍ ٗظخّ 

رؼي حُٔؼظٔيس ك٢ ٓئٓٔخص  ُظؼِْ ػٖأٜٓ٘ش   ح٩ٓظلخٗخص حُٔلٞٓزش أٝ 

 ح٩ٓظؼخٗش رخُٜٔ٘خص ح٧هَٟ حُٔظخكش ٩ؿَحثٜخ ُؼخ٢ُ ، ك٤ٌٖٔأظؼ٤ِْ ُأ

حُٔٞحكوش حُوط٤ش ٖٓ ٗخثذ حَُث٤ْ ح٧ًخى٢ٔ٣  ًُٝي رؼي حُلٍٜٞ ػ٠ِ

ك٢ ٓئٓٔخص حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ أٝ ٖٓ ٣٘ٞد ػ٘ٚ ، ًُٝي ه٬ٍ حَُٜ٘ ح٧ٍٝ 

 ٖٓ ريح٣ش حُلَٜ حُيٍح٢ٓ .

ُِط٬د ح٣ٌُٖ ٣يٍٕٓٞ  طٌٕٞ أٓجِش ح٩ٓظلخٕ حُٜ٘خث٢ ٝٓيطٚ ٓٞكيس -3

 حُٔوٍَ ٗلٔٚ ٝإ ًخٗٞح ٓٔـ٤ِٖ ك٢ ٗؼذ ٓوظِلش 

اًح هخّ حُطخُذ رخكظٔخد ٗخؿق/ٍحٓذ رٌخكش حُٔٞحى حُظ٢ ىٍٜٓخ ه٬ٍ  -4

هَ كَٜ ىٍح٢ٓ  ٣ٞؿي ك٤ٚ ٓؼيٍ ك٢ِٜ أكَٜ ٓؼ٤ٖ ، ك٤ظْ حػظٔخى 

ؿَحٝ حكظٔخد حُٔؼيٍ حُل٢ِٜ ، ٝاًح هخّ حُطخُذ رخكظٔخرٜخ ٧ُِطخُذ 

أٝ أًؼَ ك٤ٌٕٞ حُٔؼيٍ حُل٢ِٜ ٛٞ ٓؼيٍ ػ٬ٓخص طِي حُٔٞحى ػ٬ٓش 

حُظ٢ طْ حكظٔخرٜخ ًؼ٬ٓش ، ًُٝي ُـ٤ٔغ حُٔؼخ٬ٓص حَُٔطزطش رخُٔؼيٍ 

 حُل٢ِٜ .

 اُلػْ ا ًبك٢ٔ٣ ٝاُزو٢٘  ػٚبو ٤ٛئخ اُزله٣ٌ : ربٍؼب  :

لعالً بتعرٌؾ أعضاء ألتعلٌم أتلتزم الجهات المعنٌة فً مؤسسات  - أ

ة بما ٌلً وذلن لتمكٌنهم من التفاعل مع الطلبة الهٌئة التدرٌسٌ

 سواء كان من خالل اللماءات المتزامنة أو ؼٌر المتزامنة .

 ٓظويحّ حُٜٔ٘خص حُٔوظِلش ُِظؼِْ ح٩ٌُظ٢َٗٝ .ا  -1

حُظؼ٣َق رخُظؼِْ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ػٖ رؼي ر٤ٌٗٞٔش حُٔظِحٖٓ ٝؿ٤َ  -2

٢َٗٝ ؿ٤َ حُٔظِحٖٓ ٝحُظؼِْ حُٔيٓؾ ر٤ٌٗٞٔش حُٞؿخ٢ٛ ٝح٩اٌُظ

 حُٔظِحٖٓ ٝكٔذ أٌٗخُٚ حُٞحٍىس ك٢ ٍحرؼخً ٝهخٓٔخً ٖٓ ٌٛٙ ح٫ْٓ 

ٓظويحّ حُٞٓخثَ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش حُٔٔخٗيس ُِظؼِْ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ًؤؿِٜس ا -3

 حَُْٓ حُِٞك٢ حُظلخػ٤ِش .

ُظؼِْ أطـ٤ِٜ ِٓق حُٔٔخم ح٩ٌُظ٢َٗٝ َٝٗ٘ٙ ػزَ ٜٓ٘خص  -4

 ح٩ٌُظ٢َٗٝ حُٔؼظٔيس .

ُظؼِْ ح٩ٌُظ٢َٗٝ أٓظويحّ ٜٓ٘خص بح٩ٌُظ٤َٗٝش راٗ٘خء ح٩ٓظلخٗخص  -5

 حُٔؼظٔيس .

حُظؼخَٓ ٓغ حٍُٞهش حُزلؼ٤ش ٝحُٞحؿزخص حُز٤ظ٤ش حُٔٔ٘يس ُِطِزش ٟٖٔ  -6

 أػٔخٍ حُلَٜ .
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حُظي٣ٍذ ػ٠ِ رؼٞ حُٞٓخث٢ ح٩ٌُظ٤َٗٝش ٩ٓظويحٜٓخ ك٢ حُظؼ٤ِْ  -7

ـخ٣ش ػظٔخىٛخ ٌُٜٙ حُاح٩ٌُظ٢َٗٝ حُٔظِحٖٓ ٖٓ ه٬ٍ ك٤ي٣ٞٛخص ٣ظْ 

٢ كظ٠ ُُؼخأُظؼ٤ِْ أ٣ٝظْ َٗ٘ٛخ ػ٠ِ حُٔٞهغ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ُٔئٓٔش 

 ٣طِغ ػ٤ِٜخ أػ٠خء ح٤ُٜجش حُظي٤ٔ٣ٍش .

 ُظؼِْ حُلي٣ؼش ك٢ حُظي٣ٍْ .أحُظي٣ٍذ ػ٠ِ أٓخ٤ُذ ٝحٓظَحط٤ـ٤خص  -8

 . حُظي٣ٍذ ػ٠ِ اىحٍس ٓـٔٞػخص حُظؼِْ حٌُز٤َس 

 ػ٠ِ طٞظ٤ق أٓخ٤ُذ حُظؼِْ حُٔؼٌّٞ       حُظي٣ٍذ

Flipped Learning)) 

  ُظؼِْ حُوخثْ ػ٠ِ حُٔ٘خ٣ٍغ                  أحُظي٣ٍذ ػ٠ِ

Project Based Learning) ٝ )ُظؼِْ حُٔظَٜ أ

(Connedted Learning) 

 Course حُظي٣ٍذ ػ٠ِ ر٘خء حُِٔق ح٩ٌُظ٢َٗٝ حُٔظٌخَٓ ُِٔٔخم     -9

Portfolio) ُظؼِْ ػٖ رؼي.أ( ٤ًٝل٤ش َٗ٘س ٝطل٤ِٔٚ ػ٠ِ ٜٓ٘ش 

ُظؼِْ حُٔيٓؾ أٞك٤َ أىُش اٍٗخى٣ش ُِظؼِْ ح٩ٌُظ٢َٗٝ حٌُخَٓ ػٖ رؼي ٝط -د

 ٝأٓخ٤ُذ حُظي٣ٍْ ٝحُظو٤٤ْ كٜٔخً ٝحُٜٔ٘خص حُظ٢ ط٘لٌ ٖٓ ه٬ُٜخ .

ُظؼِْ أطٞك٤َ ٓـٔٞػش ٖٓ حُل٤ي٣ٞٛخص حُوخٛش رخُظي٣ٍذ ػ٠ِ ٜٓ٘خص  -ؽ

ُظؼ٤ِْ أح٩ٌُظ٢َٗٝ حُٔؼظٔيس َٝٗ٘ٛخ ػ٠ِ حُٔٞهغ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ُٔئٓٔش 

 ؼخ٢ُ .ُأ

 طٞك٤َ حُيػْ حُل٢٘ ُِٔيٍّ ُِظؼخَٓ ٓغ ٜٓ٘ش حُظؼِْ ػٖ رؼي .  -ى

 اُلػْ اإلٌُزو٢ٗٝ ٝاُزو٢٘ ُِطِجخ : ػبّوا  :
ط٤ْٜٔ َٗ٘حص طؼو٤ل٤ش ُِطِزش َٝٗ٘ٛخ ػ٠ِ حُٔٞهغ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ُٔئٓٔش  -1

 ُظؼ٤ِْ ح٩ٌُظ٢َٗٝ .أُؼخ٢ُ طظ٠ٖٔ اٍٗخىحص أُظؼ٤ِْ أ

 ُظؼ٤ِْ ح٩ٌُظ٢َٗٝ .أظويحّ أٗظٔش ٓاطي٣ٍذ حُطِزش ػ٠ِ ٤ًل٤ش   -2

ط٤ٔ٘ش حُٜٔخٍحص ح٧ٓخ٤ٓش ُِطِزش ك٢ حُظؼِْ حٌُحط٢ حُيحثْ ٓؼَ ؿٔغ  -3

حُٔؼِٞٓخص ٝح٩ٓظٌ٘خف ٝحُظوط٢٤ ٝى٣٘خ٤ٌ٤ٓش حُل٣َن ٜٝٓخٍحص 

 ح٩طٜخٍ ٝحُويٍس ػ٠ِ حُظ٘ل٤ٌ ٝحُظل٤ٌَ

 اُج٤ئخ اُزو٤٘خ : اُؾبك١ ػْو :

 زؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ثٔب ٢ِ٣:رِزيّ اُغٜبد أُؼ٤٘خ ك٢ ٓإٍَبد اُ 

ُظؼِْ ح٩ٌُظ٢َٗٝ حُٔظِحٖٓ أٌٓخ٤ٗش اطٞك٤َ حُٜٔ٘ش / حُٜٔ٘خص حُظ٢ طظ٤ق  -1

ٝؿ٤َ حُٔظِحٖٓ ٓغ هخ٤ٛش ػَٝ ٓلظ٣ٞخص حُٔٞحى ِٝٓلخص ٓٞحٛلخص 

 حُزَٗخٓؾ أٝ حُٔخىس رط٣َوش طلخػ٤ِش .

ٌٓخ٤ٗش اٗ٘خء ُوخءحص اٌُظ٤َٗٝش اطٞك٤َ حُٜٔ٘ش / حُٜٔ٘خص حُظ٢ طظ٤ق  -2

 حٓ٘ش ًحص ؿٞىس ػخ٤ُش .ٓظِ

كظٞحثٜخ ػ٠ِ ٗظخّ طو٤٤ْ اٌُظ٢َٗٝ اطٞك٤َ حُٜٔ٘ش / ٜٓ٘خص حُظ٢ طظ٤ق  -3

ٝاؿَحء طو٤٤ْ  ٝطو٤ٜٔخ ٣ظ٤ق ُِٔيٍّ اؿَحء ح٩ٓظلخٗخص ٍٝكغ حُٞحؿزخص

 ُظؼِْ حُٔيٓؾ أٝ ح٩ٌُظ٢َٗٝ حٌُخَٓ ػٖ رؼي .أ١٧ ٖٓ ٌٓٞٗخص 
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ْ حُؼخ٢ُ ٖٓ ه٬ٍ ر٤٘ش طٞك٤َ هيٓش ح٩ٗظَٗض ىحهَ كَّ ٓئٓٔخص حُظؼ٤ِ -4

خم حُظَىى١ ٝطٞحكَ ططلظ٤ش ٬ٓثٔش ٖٓ ك٤غ حُوٞحىّ َٝٓػش حُ٘

 حُويٓش ح٤ٌُِٔش ٝح٤ٌِٓ٬ُش رٌَ٘ ٓظَٜ ٝريٍؿش ػخ٤ُش ٖٓ حُـٞىس .

ٗظَحى ُِزَٓـ٤خص حُظ٢ طلظخؿٜخ ٓئٓٔش حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ُيػْ اطٞك٤َ  -5

 ػ٤ِٔش اىٓخؽ حُظؼِْ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ك٤ٜخ .

ٔخ٣ش ٓظٌخَٓ ُـ٤ٔغ أٗظٔش حُظؼِْ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝرٔخ ٣َ٘ٔ طٞك٤َ ٗظخّ ك -6

 حُؼ٬ٓخصحُٜٔ٘خص ح٩كظَح٤ٟش ٜٝٓ٘خص ح٩ٓظلخٗخص ٝأٗظٔش 

 ٝحُظٔـ٤َ ٝؿ٤َٛخ .

طٞك٤َ حٓظٞى٣ٞٛخص ٝأٗظٔش طٔـ٤َ ٝٓؼخُـش ٝط٣َٜٞ ٝٓٞٗظخؽ  -7

حُٔلظٟٞ حُز١َٜ ٝحُٜٞط٢ حُظؼ٢ٔ٤ِ ُيػْ اٗظخؽ ٓٞحى ًحص ؿٞىس 

 ٓظ٤ِٔ .طلخػ٢ِ  ػخ٤ُش ٝٓلظٟٞ

طٞك٤َ ٗظخّ ٝأىٝحص كلٚ ح٩هظزخّ ٝحٌُِٔخص حُل٣ٌَش ٝحُظلون ٖٓ  -8

 ح٧ٓخٗش حُؼ٤ِٔش .

طٞك٤َ ح٧ؿِٜس ٝح٧ىٝحص ح٩ٌُظ٤َٗٝش ح٬ُُٓش ُِظؼِْ ػٖ رؼي ًؤؿِٜس  -9

حَُْٓ حُِٞك٢ ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ، ًُٝي ٩ٗ٘خء َٝٗف حُٔلظٟٞ 

خَٗس ػ٠ِ حُٔخىس حُظلخػ٢ِ ػٖ ٣َ١ن حٌُظخرش ٝحُظل٣ََ ٝحُظؼ٤ِن ٓز

 حُٔٔظويٓش ك٢ حُٔلخَٟحص ح٩ٌُظ٤َٗٝش .

اُضب٢ٗ ػْو : رط٣ٞو ا٤َُبٍبد ٝاُزْو٣ؼبد ٝاإلعواواد اُالىٓخ ُزط٣ٞو اُزؼِْ 

 اإلٌُزو٢ٗٝ :
ش ك٤ٜخ ِطِظِّ ٓئٓٔخص حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ رظؼي٣َ حُظ٣َ٘ؼخص ح٧ًخى٤ٔ٣ش  حُ٘خه

 ٓؾ ، ٝػ٠ِ حُ٘لٞ ح٥ط٢ :ٓغ ٓؼط٤خص حُظؼِْ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ٝحُظؼِْ حُٔي ُظظٞحثْ

اػيحى ٝاهَحٍ أْٓ ؿي٣يس ُِظؼِْ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ) ر٤ٌِ٘ٚ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ػٖ  -1

رؼي ٝحُٔيٓؾ ( طٟٞق آ٤ُش حُظؼِْ ح٩ٌُظ٢َٗٝ ػٖ رؼي ٝآ٤ُش حُظؼِْ 

 آ٤ُش طو٤٤ْ حُطِزش ك٤ٜٔخ ٝكٔذ ٓخ ؿخء ك٢ ٌٛٙ ح٧ْٓ  حُٔيٓؾ ، ًٌُٝي

ظٔخى ٝحُـٞىس ُِزَحٓؾ ٟٝغ أْٓ هخٛش ٓظٞحكوش ٓغ ٓؼخ٤٣َ ح٩ػ -2

 ٗظخؽ حُٔلظٟٞ ح٧ًخى٢ٔ٣ ٖٓ ط٤ْٜٔ ٝطي٣ٍْ .اح٧ًخى٤ٔ٣ش ط٘ظْ ػ٤ِٔش 

طؼي٣َ طؼ٤ِٔخص ٓ٘ق حُيٍؿخص حُؼ٤ِٔش حُٔظؼِوش رخُؼ٬ٓخص ٝط٣ُٞؼٜخ  -3

رل٤غ ٣وَ حُظ٤ًَِ ػ٠ِ ح٩ٓظلخٗخص ٝطولٞ ٗٔزش حُؼ٬ٓش ح٤ٌُِش 

ٝحؿزخص ٍ حُلَٜ ٖٓ خ٣ِٝىحى حُظ٤ًَِ ػ٠ِ أػٔ حُٔوٜٜش ُٜخ ،

ظلون ٖٓ طهظزخٍحص ه٤َٜس ٢ٛٝ حُظ٢ اٝٓ٘خ٣ٍغ ٝطوخ٣ٍَ ٜٝٓخّ ٝ

ه٬ُٜخ حُٜٔخٍحص حُٔطِٞرش ك٢ حُٔـظٔغ ٝٓٞم حُؼَٔ ٣ٝوٜٚ 

%( أػٔخٍ 60ٓظلخٕ ٜٗخث٢ ، ٝ)ا% ( 40ح٣ُِٔي ٖٓ حُؼ٬ٓخص ُٜخ )

 15ػ٬ٓخص ٓ٘خًٍش ٝ 10:)كَٜ طؤْ ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ًخُظخ٢ُ 

 ػ٬ٓخص 5ٓخص ػَٝٝ طوي٤ٔ٣ش ٝػ٬ 5ػ٬ٓش ٝحؿزخص ه٤َٜس ٝ 

٤ي٣ٞ رٜٞص حُطخُذ أٝ حُٜٞص ٝحٍُٜٞس ٓؼخً ػٖ ٟٓٞٞع ٓؼ٤ٖ ٝ لُ

ػ٬ٓخص حهظزخٍ ه٤َٜ  10هش رلؼ٤ش ٍٝٝػ٬ٓش َُٔ٘ٝع أٝ  15

ٌٌٝٛح ( ٌٝٛح ٢ٌُ ٣ظْ ه٤خّ ح٧ٗ٘طش حُٔظِحٓ٘ش ٝحُـ٤َ ٓظِحٓ٘ش حُظ٢ 

 ٣وّٞ رٜخ حُطِزش ػ٠ِ إٔ ٣ظْ طٞػ٤ن ًُي ك٢ هطش حُٔٔخم .
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طِظِّ ٓئٓٔش حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ رؤٕ طٌٕٞ أػيحى حُطِزش ك٢ حُٔٞحى ٝحُ٘ؼذ  اُضبُش ػْو:

ٓ٘خٓزش ُ٘ٞع حُظؼِْ حُٔٔظويّ َٝٓحػ٤ش ُطز٤ؼش حُٔخىس ٝحُظوٜٚ ، 

٫ ٣ِ٣ي ػيى حُطِزش ك٢ حُ٘ؼزش حُٞحكيس إٔ ٝك٢ ؿ٤ٔغ ح٧كٞحٍ ٣ـذ 

ً ُِظؼِْ ح٩ٌُظ٢َٗٝ حٌُخَٓ ػٖ رؼي ، ٝإٔ 80٫ػٖ ) ٣ِ٣ي ػٖ  ( ١خُزخ

ً ُِظؼِْ حُٔيٓؾ ك٢ حُظوٜٜخص ح٩ٗٔخ٤ٗش ح٩ؿظٔخػ٤ش 60) ( ١خُزخ

(ٝ40 ً ً ك٢ 20ك٢ حُظوٜٜخص حُؼ٤ِٔش ٝحُٜل٤ش ٝ) ( ١خُزخ ( ١خُزخ

 حُظوٜٜخص حُظطز٤و٤ش ٝحُظو٤٘ش .

 

٣ـُٞ ُٔئٓٔخص حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ حُظلٍٞ ٖٓ حُظؼِْ حُٞؿخ٢ٛ ٝ حُٔيٓؾ  اُواثغ ػْو :

هظ٠ض اخَٓ ػٖ رؼي أٝ حُؼٌْ حًح ا٠ُ حُظؼِْ ح٩ٌُظ٢َٗٝ حٌُ

ًُي، رظ٤ٔ٘ذ ٖٓ ٓئٓٔش حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ حُٔؼ٤٘ش ٝٓٞحكوش حُظَٝف 

 ً  .ٓـِْ حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ٣ٝـ١َ ًُي ػ٠ِ ١َم حُظو٤٤ْ ح٠٣خ

 

 حُٔـِْ ك٢ حُلخ٫ص حُظ٢ ُْ ٣َى ك٤ٜخ ٗٚ ك٢ ٌٛٙ ح٧ْٓ . ض٣ز اُقبٌٓ ػْو :
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 كائوح اُوجٍٞ ٝاُزَغ٤َ

اُزَغ٤َ ّو٣بٕ اُغبٓؼخ ٝٝاؽلح ٖٓ أْٛ اُلٝائو ك٤ٜب ًٜٞٗب رؼزجو كائوح اُوجٍٞ ٝ

ٛٔيح إَُٞ اُز٢ روثٜ اُغبٓؼخ ثبُطِجخ ٓ٘ن هجُْٜٞ ك٢ اُغبٓؼخ ٝؽز٠ رقوعْٜ 

٣ٝوغ ػ٠ِ ػبروٜب ر٘ل٤ن رؼ٤ِٔبد ٓ٘ؼ كهعخ اُجٌبُٞه٣ًٞ ٝاُلهاٍبد اُؼ٤ِب 

ص٤ن أٝإو فوٟ ٝرٞ كاه٣خ اإلٝرط٣ٞو اُْواًخ ث٤ٖ ػٔبكاد ا٤ٌُِبد ٝاُلٝائو ا

اُِٖخ ٝأُؾجخ ث٤ٖ أُٞظق ٝاُطبُت ٝاُيٓالو ك٢ اُغبٓؼخ ٝرْبهى ثٌَْ كؼبٍ 

 :ك٢ اُزْو٣غ ٝاُزؼل٣َ ٝر٘ل٤ن اُوواهاد ٝرطج٤ن اُزؼ٤ِٔبد ٝروّٞ ثب ػٔبٍ اُزب٤ُخ

 .ٓواعؼخ رؼ٤ِٔبد ٓ٘ؼ اُلهعخ ثٔب ٣ز٘بٍت ٓغ اُطِجخ ٝاُغبٓؼخ ٝر٘ل٤نٛب .2

 .اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ر٘ل٤ن أٌٍ اُوجٍٞ اُٖبكهح ػٖ ٓغٌِ  .2

 .ئٕلاه هٞائْ أُوج٤ُٖٞ ٝرله٤وٜب .2

 .ئػلاك اُغلٍٝ اُلها٢ٍ ٝثوٗبٓظ اآزؾبٗبد اُٜ٘بئ٤خ ٝؽٍٞجخ ثؼ٘ اآزؾبٗبد  .2

 .ئػلاك اُزو٣ْٞ اُغبٓؼ٢ .1

 .هٕل ػالٓبد اُطِجخ ٝئٕلاه هٞائْ اُقو٣غ٤ٖ .7

 .ٝٙغ اُقطٜ اُالىٓخ ُِزقٖٖبد ٝٓزبثؼزٜب .2

 .د اُطِجخ ٝأ٣خ ٝصبئن ٣ؾزبعٜب اُطبُترغ٤ٜي ًْٞف ػالٓبد ٖٝٓلهبد ّٜٝبكا .6

ٕ ٝؿ٤وٛب ٖٓ ٕٞ ٝاُقو٣غٕٞ ٝأَُغِٞئػلاك اإلؽٖبئ٤بد أُقزِلخ ٖٓ ؽ٤ش أُوجُٞ .2

 .اإلؽٖبئ٤بد اُالىٓخ

 

 :ٝرْٚ اُلائوح ا هَبّ اُزب٤ُخ 

 

 هَْ اُل٣ٞإ

 هَْ اُوجٍٞ

 هَْ اُغلٍٝ اُلها٢ٍ ٝاآزؾبٗبد

 هَْ أُؼِٞٓبد

 ٔؼِٞٓبدهَْ رله٤ن اُج٤بٗبد ٝاُ

 هَْ رَغ٤َ اُلهاٍبد اُؼ٤ِب

 هَْ رَغ٤َ ٤ًِبد اُْو٣ؼخ ٝاُزوث٤خ ٝاُزوث٤خ اُو٣ب٤ٙخ

 ٝاُوبٕٗٞ ااػٔبٍهَْ رَغ٤َ ٤ًِز٢ 

 ٝاإلػالّ هَْ رَغ٤َ ٤ًِز٢ ا٥كاة

 هَْ رَغ٤َ ٤ًِبد ا٥صبه ٝا٤َُبؽخ ٝاُلٕ٘ٞ اُغ٤ِٔخ

 هَْ رَغ٤َ ٤ًِبد اُطت ٝاُٜ٘لٍخ ٝا٤ُٖلُخ
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 خٓؼِٞٓبد ػبٓ
 62ُِطاات   ٝ% 61: كٗاا٢ ٓؼاالٍ هجااٍٞ كاا٢ اُضب٣ٞٗااخ اُؼبٓااخ ٤ٌُِِاابد اُزب٤ُااخأ  %

ٝ  % ٤ًِخ اُْو٣ؼخ ٝاُلهاٍبد ااٍاال٤ٓخ21ٝ  ُزقٖٖبد اُٜ٘لٍخ ٝا٤ُٖلُخ 

 .ُجبه٢ اُزقٖٖبد% 71

  ّٞرؾاالك ٝىاهح اُزؼِاا٤ْ اُؼااب٢ُ ٝاُجؾااش اُؼِٔاا٢ اُاالٍٝ اُزاا٢ ٣االكغ ِٛجزٜااب هٍاا

 .اَُبػبد أُؼزٔلح ثبُلٝاه

 اُطِجخ اُؾبِٕٕٞ ػ٠ِ ّٜبكح  ٣ؼل٠ (ICDL ) كهاٍخ َٓبم ٖٓCOMP099. 

  ٣غت ػ٠ِ اُطِجخ أَُزغل٣ٖ اُزولّ آزؾبٕ أَُزٟٞ ك٢ اُِـخ اُؼوث٤خو ٝاُِـاخ

اإلٗغ٤ِي٣خو ٝاُؾبٍٞةوٝك٢ ؽبٍ ٗغبػ اُطبُت ٣ؼل٠ ٖٓ كهاٍخ ٛنٙ أَُابهبدو 

اٍاازلها٢ً )فلاان كا٢ اُ٘غاابػ كا٢ أ١ ٓااٖ ٛانٙ اآزؾبٗاابد أٝػِا٠ اُطبُاات اُان١ 

فلان كا٢ اآزؾابٕ ثؼال أإٔ ٣َغِٜب ٓبكح كها٤ٍخ و ٣َٝٔؼ ُِطبُت اُان١ ( 222

ٓاابكح )ٕ ٣زواالّ آزؾاابٕ َٓاازٟٞ كٕٝ رَااغ٤ِٜب أكهاٍااخ أُاابكح ٝاُوٍااٞة ك٤ٜااب 

   . ٓاٖ كهاٍازٚ اَُا٘ز٤ٖ ا ٤ُٝزا٤ٖإ ٣٘غؼ كا٢ اآزؾابٕ فاالٍ  ّو٣طخ  ( كها٤ٍخ

 (. 21/2/2222ثزبه٣ـ  27/2222ػلُذ ثٔٞعت هواه ٓغٌِ اُؼٔلاو ههْ ) 

  

ؽوٓ بك...... اُؾ٤بح اُغبٓؼ٤خ ّبِٓخو ٓزؼلكحو ٓز٘ٞػخ 

ػ٠ِ اإلكبكح ٓٔب رٞكوٙ ُي ػٔبكح ّإٕٝ اُطِجخ ٖٓ فلٓبد 

 .ٓزٞاىٗخٝأْٗطخ ٍؼ٤ب ثي ٍُِٕٞٞ ئ٠ُ ّق٤ٖخ َٓزوِخ ٝ

هاعغ ا هَبّ أُؼ٤٘خ ك٢ ػٔبكح : أفز٢ اُطبُجخ....أف٢ اُطبُت 

ّإٕٝ اُطِجخ ُِؾٍٖٞ ػ٠ِ اُزؼ٤ِٔبد اُالىٓخ ثقٖٞٓ اُزأ٤ٖٓ 

اُٖؾ٢ و ٝاُووٝٗ ٝأَُبػلاد ٝأُ٘ؼو اإلٌٍبٕ ُِطبُجبدو ٝأ٣خ 

 ٓؼِٞٓبد أفوٟ
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  2008( لسنة  6تعلٌمات رلم ) 

 تعلٌمات منح درجة البكالورٌوس فً جامعة الٌرمون

 الصادرة بموجب نظام منح الدرجات العلٌمة والشهادات

1976( لسنة 76فً جامعة الٌرمون رلم )  

  

معة الٌرمون ( تسمى هذه التعلٌمات )تعلٌمات منح درجة البكالورٌوس فً جا:   1المادة 
.   2008/2009وٌعمل بها ابتداء من العام الجامعً    2008لسنة   

تسري أحكام هذه التعلٌمات على الطلبة المنتظمٌن المسجلٌن للحصول على :   2المادة 
( من هذه 3درجة البكالورٌوس فً كلٌات الجامعة الواردة فً المادة )

 التعلٌمات

خطة الدراسٌة التً تؤدي إلى الحصول على درجة ٌمر مجلس العمداء ال  : 3المادة 
البكالورٌوس فً الكلٌات التالٌة، بناء على تنسٌب من مجالس الكلٌات 

 والتراحات من مجالس األلسام األكادٌمٌة المختصة :

 كلٌــة العلــــــوم . .1
 كلٌــة اآلداب . .2
 كلٌة األعمال . .3
 كلٌة التربٌة . .4
 .كلٌة الحجاوي للهندسة التكنولوجٌة  .5
 كلٌة الشرٌعة والدراسات اإلسالمٌة . .6
 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة . .7
 كلٌة المانون . .8
 كلٌة الفنون الجمٌلة . .9

 كلٌة اآلثار واالنثروبولوجٌا . .10
 كلٌة تكنولوجٌا المعلومات وعلوم الحاسوب . .11
 كلٌة اإلعــالم . .12
 كلٌة السٌاحة والفنادق .13
العمداء كلٌة الطب  ) تم إنشاء كلٌة الطب بموجب لرار مجلس  .14

 (13/8/2013تارٌخ  28/2013رلم 
كلٌة الصٌدلة ) تم إنشاء كلٌة الصٌدلة بموجب لرار مجلس العمداء  .15

 ( 17/2/2014تارٌخ  7/2014رلم 
 كلٌة التمرٌض. .16
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الحد األدنى للساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة البكالورٌوس   : 4المادة 
 فً الجامعة هو كما ٌلً :

  

 
 .1 ( ساعة معتمدة134) ومكلٌة العل

 .2 ( ساعة معتمدة132) كلٌة اآلداب

 .3 ( ساعة معتمدة132) كلٌة األعمال

 .4 ( ساعة معتمدة132) كلٌة التربٌة

 .5 ( ساعة معتمدة167) كلٌة الحجاوي للهندسة التكنولوجٌة

 .6 ( ساعة معتمدة132) كلٌة الشرٌعة والدراسات اإلسالمٌة

 .7 ( ساعة معتمدة132) اضٌةكلٌة التربٌة الرٌ

 .8 ( ساعة معتمدة141) كلٌة المانون

 .9 ( ساعة معتمدة132) كلٌة الفنون الجمٌلة

 .10 ( ساعة معتمدة132) كلٌة اآلثار واالنثروبولوجٌا

 .11 ( ساعة معتمدة134) كلٌة تكنولوجٌا المعلومات  وعلوم الحاسوب

 .12 ( ساعة معتمدة132) كلٌة اإلعــالم

 .13 ( ساعة معتمدة132) كلٌة السٌاحة والفنادق

 .14 ( ساعة معتمدة257) كلٌة الطب

 كلٌة الصٌدلة

 كلٌة التمرٌض

 ( ساعة معتمدة165)

 ( ساعة معتمدة141)

15. 

16. 

 
 اُقطـــــــخ اُلها٤ٍـــخ

طَ٘ٔ حُوطش حُيٍح٤ٓش ك٢ ًَ طوٜٚ طٔ٘ق ك٤ٚ ىٍؿش حُزٌخ٣ٍُّٞٞ حُٔظطِزخص :  5أُبكح 

خ٤ُش :حُظ  

 ( ٓخػش ٓؼظٔيس ٝطَ٘ٔ :27ٝطوٜٚ ُٜخ )أ .  ٓزطِجبد اُغبٓؼخ:                

 . ٓزطِجبد ئعجبه٣خ:1                   
( ٓخػش ٓؼظٔيس ُٓٞػش ٣15يٍٜٓخ ؿ٤ٔغ ١ِزش حُـخٓؼش ٣ٝوٜٚ ُٜخ )                   

 ًخُظخ٢ُ :

 

 

ػلك  اٍْ أَُبم هٓي أَُبم

 اَُبػبد

 ا٤ٌُِخ أُؼ٤٘خ

 أُوًي أُؼ٢٘ أٝ

 ٌٓبٕ ر٤ٖٛٞ اُجوٗبٓظ اُوَْ أُؼ٢٘

HUM 117 أَُبهبد اُقل٤ٓخ اإلَٗب٤ٗخ ئكاهح ا ػٔبٍ ػٔبٍاا 1 اُو٣بكح ٝااثزٌبه 

HUM 118  أَُبهبد اُقل٤ٓخ اإلَٗب٤ٗخ اإلكاهح اُؼبٓخ ػٔبٍاا 1 اُو٤بكح ٝأَُإ٤ُٝخ أُغزٔؼ٤خ 

HUM119 أَُبهبد اُقل٤ٓخ اإلَٗب٤ٗخ بٛظ ٝاُزله٣ٌأُ٘ اُزوث٤خ 1 أُٜبهاد اُؾ٤بر٤خ 

HUM120  َٕأَُبهبد اُقل٤ٓخ اإلَٗب٤ٗخ اُِـخ اإلٗغ٤ِي٣خ ٓوًي اُِـبد 3 )ُـخ ئٗغ٤ِي٣خ( ٜٓبهاد اارٖبٍ ٝاُزٞا 

HUM121  )أَُبهبد اُقل٤ٓخ اإلَٗب٤ٗخ اُِـخ اُؼوث٤خ ٓوًي اُِـبد 3 ٜٓبهاد اارٖبٍ ٝاُزٞإَ )ُـخ ػوث٤خ 

HUM 124 أَُبهبد اُقل٤ٓخ اإلَٗب٤ٗخ اُؼِّٞ ا٤َُب٤ٍخ ا٥كاة 3 وث٤خ ا٤ُ٘ٛٞخاُز 

MILT 100A ّؼجخ اُؼِّٞ اُؼٌَو٣خ   3 اُؼِّٞ اُؼٌَو٣خ ٝأُٞاٛ٘خ 

EL 099   ٓوًي اُِـبد اٍزلها٢ً استدراكً –مهارات لغة إنجلٌزٌة   

AL 099   ٓوًي اُِـبد اٍزلها٢ً استدراكً –لغة عربٌة   

COMP 099  ٤ًِخ  اٍزلها٢ً استدراكً –ت حاسوب مهاراIT   

SA 100   ػٔبكح ّإٕٝ اُطِجخ  ػٔبكح ّإٕٝ اُطِجخ  0  (راسب/ناجح)ا فاله٤بد ٝاُؼَٔ اُزطٞػ٢ 
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COMP 099*  مسالً  و   EL  099 هما متطلبٌن سابمٌن لمساق  HUM120   لرار مجلس العمداء( .
( . 26/12/2016تارٌخ  49/2016رلم   

للؽات بعمد امتحان تحدٌد مستوى الطلبة ؼٌر العرب باللؽة العربٌة وٌصنؾ الطلبة ٌموم مركز ا  
( مجموعات حسب نتائجهم فً االمتحان . وٌعمل بهذا المرار اعتباراً من الفصل الثانً 3إلى )
  1/1/1995( تارٌخ 1/95، لرار مجلس العمداء فً جلسته رلم )94/1995

  A 100  MILT مواطنة ٌحسب ضمن الساعات المعتمدة الممررة للتخرج ، العلوم العسكرٌة وال

وتعطى نتائج هذا المساق بنظام العالمات ، و تدخل نتائجه فً حساب المعدل التراكمً لطلبة 
(، وٌعفى 13/10/2019تارٌخ  39/2019( فما بعد  )لرار مجلس عمداء فً جلسته رلم 2019)

 من دراسته :

دنٌة )جامعة مؤتة ، الكلٌات العسكرٌة الملكٌة، ومدرسة المرشحٌن . خرٌجو الكلٌات العسكرٌة األر1 
العسكرٌة ، مدٌرٌة الخدمات الطبٌة ، الكلٌة الفنٌة لسالح الصٌانة الملكً ، كلٌة األمٌر فٌصل ( 
أو ما ٌعادلها من كلٌات أخرى فً األجهزة األمنٌة والكلٌات العسكرٌة األجنبٌة ، شرٌطة أن ال 

 واحدة  . تمل خدمته عن سنة

. الضباط الحاصلٌن على دورات الصؾ التأسٌسٌة ودورات الوكالء التأسٌسٌة بالنسبة للرتب 2
 األخرى. 

الموافمة على اعتماد دائرة التعلٌم الجامعً التابعة لهذه المدٌرٌة إلثبات آن الطالب المعنً تنطبك 3  
 علٌه شروط اإلعفاء.

 HISTسوا مساق "تارٌخ األردن الحدٌث  والمعاصر وٌجوز للطلبة ؼٌر األردنٌٌن أن ٌدر -.أ4
( " مسالاً بدٌالً عن مساق العلوم العسكرٌة ، وفً هذه الحالة  تدخل عالمة هذا المساق فً 434)

 5/1/1992( تارٌخ 1/92حساب معدالت الطالب ، لرار مجلس العمداء فً جلسته رلم )
 ل(.فما لب 2019.)لطلبة 5/1/1992وٌعمل به اعتباراً من 

فما بعد دراسة مسالٌن بدٌلٌن  2020وٌجوز للطلبة ؼٌر األردنٌٌن الممبولٌن فً العام الجامعً  -ب
 على النحو التالً:

( العلوم العسكرٌة والمواطنة من مسالات متطلبات MILT 100Aمساق بدٌل عن مساق ) -1
 الجامعة االختٌارٌة التً تطرحها الجامعة.

( التربٌة الوطنٌة من مسالات متطلبات الجامعة االختٌارٌة HUM 124مساق بدٌل عن مساق ) -2
( تارٌخ 11/2020التً تطرحها الجامعة. لرار مجلس العمداء فً جلسته رلم )

05/04/2020. 

  

  

  

  



 

44 

 

  

 .  متطلبات اختٌارٌة :2               

الخٌارٌن ( ساعات معتمدة ٌختارها الطالب من أحد 12وٌخصص لها )                     
التالٌٌن، وال ٌجوز للطالب تسجٌل أي مساق من متطلبات الجامعة 

 االختٌارٌة ٌطرح فً كلٌته .

( وٌعمل  21/03/2022تارٌخ  12/2022)لرار مجلس العمداء فً جلسته رلم                      
 فما بعد. 2022لطلبة 2022/2023بهذا المرار من بداٌة العام الجامعً 

  

من الحزم األربعة  ساعات فً كل حزمة( 3)مساق واحد بوالع ثالث : األول الخٌار    -

 التالٌة، أو 

ساعة فً لؽة واحدة فمط من حزمة ( 54)أربعة مسالات بوالع اثنتً عشر : الخٌار الثانً -

من حزمة اللؽات إذا لم ( األعلى عالمة)اللؽات، وال ٌحتسب للطالب إال مساق واحد 

 .مسالات فً لؽة واحدةٌستكمل دراسة األربعة 

 :حزمة مسالات العلوم اإلنسانٌة .2

 
 هٓي أَُبم

 اٍْ أَُبم
اَُبػبد 

 أُؼزٔلح

ُغ٤ٔغ اُطِجخ  ا٤ٌُِخ أُؼ٤٘خ

 خثبٍزض٘بو ِٛج

 ٤ًِخ:

 اُوَْ اُن١ ٣وػ أَُبم

HUM 101 حُٔٔخهخص حُوي٤ٓش ح٩ٗٔخ٤ٗش ح٫ػ٬ّ ح٫ػ٬ّ 3 حُؼوخكش ح٩ػ٤ٓ٬ش 

HUM 104 حُٔٔخهخص حُوي٤ٓش ح٩ٗٔخ٤ٗش حُلٕ٘ٞ حُلٕ٘ٞ 3 حُلٖ ٝحُِٔٞى 

HUM 105 
آٜخّ ح٫ٍىٕ ك٢ حُل٠خٍس 

 ح٩ٗٔخ٤ٗش
3 

 حُٔٔخهخص حُوي٤ٓش ح٩ٗٔخ٤ٗش ح٧ػخٍ ح٧ػخٍ

HUM 106 
ٓويٓش ك٢ ىٍحٓش حُؼوخكخص 

 ح٩ٗٔخ٤ٗش
3 

 حُٔٔخهخص حُوي٤ٓش ح٩ٗٔخ٤ٗش ح٧ػخٍ ح٧ػخٍ

HUM 107 ٕٔٔخهخص حُوي٤ٓش ح٩ٗٔخ٤ٗشحُ حُوخٕٗٞ حُوخٕٗٞ 3 كوٞم ح٩ٗٔخ  

HUM 109 حُٔٔخهخص حُوي٤ٓش ح٩ٗٔخ٤ٗش ح٣َُ٘ؼش ح٣َُ٘ؼش 3 حُ٘ظْ ح٤ٓ٬ٓ٩ش 

HUM 110 حُٔٔخهخص حُوي٤ٓش ح٩ٗٔخ٤ٗش ح٤ُٔخكش ح٤ُٔخكش 3 حُؼوخكش ح٤ُٔخك٤ش ٝحُل٘يه٤ش 

HUM 113 حُٔٔخهخص حُوي٤ٓش ح٩ٗٔخ٤ٗش ح٣َُ٘ؼش حُظَر٤ش 3 حُلٌَ حُظَر١ٞ ح٢ٓ٬ٓ٩ 

HUM 115 حُٔٔخهخص حُوي٤ٓش ح٩ٗٔخ٤ٗش حُوخٕٗٞ حُوخٕٗٞ 3 حُظَر٤ش حُوخ٤ٗٞٗش 

HUM 123 حُٔٔخهخص حُوي٤ٓش ح٩ٗٔخ٤ٗش حُلٕ٘ٞ حُلٕ٘ٞ 3 حُلٕ٘ٞ ح٧ىحث٤ش 
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 :حزمة مسالات العلوم االجتماعٌة وااللتصادٌة .2

 

 هٓي أَُبم

 اٍْ أَُبم
اَُبػبد 

 أُؼزٔلح

 الطلبة لجمٌع ا٤ٌُِخ أُؼ٤٘خ

طلبة  ثناءباست
 :كلٌة

المساق ٌطرح الذي المسم  

HUM 102  حُٔٔخهخص حُوي٤ٓش ح٩ٗٔخ٤ٗش - ح٥ىحد 3 حُٔٞح١٘ش ٝح٫ٗظٔخء 

HUM 103  حُٔٔخهخص حُوي٤ٓش ح٩ٗٔخ٤ٗش ح٣َُ٘ؼش ح٣َُ٘ؼش 3 ح٬ٓ٩ّ كٌَ ٝك٠خٍس 

HUM 108 َحُٔٔخهخص حُوي٤ٓش ح٩ٗٔخ٤ٗش - حُظَر٤ش 3 ٜٓخٍحص حُظل٤ٌ 

HUM 111 ن حُويّطخ٣ٍ  حُٔٔخهخص حُوي٤ٓش ح٩ٗٔخ٤ٗش ح٥ىحد ح٥ىحد 3 

HUM 112 ٕحُٔٔخهخص حُوي٤ٓش ح٩ٗٔخ٤ٗش ح٥ىحد ح٥ىحد 3 ٓويٓش ك٢ ؿـَحك٤ش ح٧ٍى 

HUM 114 حُٔٔخهخص حُوي٤ٓش ح٩ٗٔخ٤ٗش - حُظَر٤ش 3 حُلخ٤ًٔش ح٤َُٗيس ٝحُِ٘حٛش 

HUM 116 حُوي٤ٓش ح٩ٗٔخ٤ٗش حُٔٔخهخص ح٧ػخٍ ح٧ػخٍ 3 ًظخرخص ح٧ٍىٕ حُوي٣ٔش  

HUM 122 حُٔٔخهخص حُوي٤ٓش ح٩ٗٔخ٤ٗش ح٫ػٔخٍ ح٫ػٔخٍ 3 ح٫هظٜخى ٝحُٔـظٔغ 

SCI 103 3 ح٤ُِخهش حُزي٤ٗش ُِـ٤ٔغ 
حُظَر٤ش 

 ح٣َُخ٤ٟش

حُظَر٤ش 

 ح٣َُخ٤ٟش

 حُٔٔخهخص حُوي٤ٓش حُؼ٤ِٔش

SCI 104 ٍشحُٔٔخهخص حُوي٤ٓش حُؼ٤ِٔ حُظَر٤ش حُظَر٤ش 3 ٜٓخٍحص حُظٞحَٛ حُلؼخ  

SCI 106 حُٔٔخهخص حُوي٤ٓش حُؼ٤ِٔش ح٫ػٔخٍ ح٫ػٔخٍ 3 ح٩ىحٍس ٝط٤ٔ٘ش حُٔـظٔغ 

 :حزمة المسالات العلمٌة والتكنولوجٌة .3

 

هٓي 

 أَُبم
 اٍْ أَُبم 

اَُبػبد 

 أُؼزٔلح
ُغ٤ٔغ اُطِجخ  ا٤ٌُِخ أُؼ٤٘خ

٤ًِخ: خثبٍزض٘بو ِٛج  

اُوَْ اُن١ ٣طوػ 

 أَُبم

SCI 

101 
 3 حُز٤جش ٝحُٜلش حُؼخٓش

حُٔٔخهخص حُوي٤ٓش  حُؼِّٞ حُؼِّٞ

 حُؼ٤ِٔش

SCI 

102 
 3 طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٞٓخص ٝحُٔـظٔغ

حُٔٔخهخص حُوي٤ٓش  طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٞٓخص طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٞٓخص

 حُؼ٤ِٔش

SCI 

105 
 3 حُطخهش حُٔظـيىس

٤ًِش حُلـخ١ٝ  حُؼِّٞ

 ُِٜ٘يٓش

حُٔٔخهخص حُوي٤ٓش 

 حُؼ٤ِٔش

SCI 

107 
 3 حُزلغ حُؼ٢ِٔ

حُٔٔخهخص حُوي٤ٓش  - حُؼِّٞ

 حُؼ٤ِٔش

SCI 

109 
 3 حُؼوخكش حَُه٤ٔش

حُٔٔخهخص حُوي٤ٓش  طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٞٓخص طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٞٓخص

 حُؼ٤ِٔش

SCI 

110 
 حُظ٤ٔ٘ش ٝحُز٤جش

حُٔٔخهخص حُوي٤ٓش  - العلوم 3

 حُؼ٤ِٔش

SCI 

111 
 ٓزخىة حُٞرخث٤خص ٝحُٔ٘خػش حُٔـظٔؼ٤ش

الطب، الصٌدلة،  3

 العلوم

هخص حُوي٤ٓش حُٔٔخ -

 حُؼ٤ِٔش
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 حزمة مسالات اللغات .2

 َٓبهبد اُِـخ اُلو٤َٗخ

 
ورلمٍِٓ   

 حُٔٔخم

 

 ٓٔخهخص حُِـش حُل٤َٔٗش

حُٔخػخص 

 حُٔؼظٔيس

حًَُِٔ /ح٤ٌُِش حُٔؼ٤٘ش

 حُٔؼ٢٘
 

ٌٓخٕ ط٤١ٖٞ 
 حُزَٗخٓؾ

 
حُٔظطِذ 

 حُٔخرن

 
ُـ٤ٔغ حُطِزش رخٓظؼ٘خء 

 طوٜٜخص ١ِزش

LCF 101  1ٜٓخٍحص ك٢ حُِـش حُل٤َٔٗش  3 
ًِ حُِـخصَٓ ًَِٓ حُِـخص ك٢َٔٗ،  - 

 ك٢َٔٗ/حٗـ١ِ٤ِ

LCF 102  2ٜٓخٍحص ك٢ حُِـش حُل٤َٔٗش  3 
 ًَِٓ حُِـخص ًَِٓ حُِـخص

LCF 101 
ك٢َٔٗ، 

 ك٢َٔٗ/حٗـ١ِ٤ِ

LCF 103  3ٜٓخٍحص  ك٢ حُِـش حُل٤َٔٗش  3 
 ًَِٓ حُِـخص ًَِٓ حُِـخص

LCF 102 
ك٢َٔٗ، 

 ك٢َٔٗ/حٗـ١ِ٤ِ

LCF 104  4ٜٓخٍحص  ك٢ حُِـش حُل٤َٔٗش  3 
ًَِ حُِـخصٓ  ًَِٓ حُِـخص 

LCF 103 
ك٢َٔٗ، 

 ك٢َٔٗ/حٗـ١ِ٤ِ

 َٓبهبد اُِـخ ا ُٔب٤ٗخ

ورلم ٍِٓ 
 ٓٔخهخص حُِـش ح٧ُٔخ٤ٗش  حُٔٔخم

حُٔخػخص 

 حُٔؼظٔيس
حًَُِٔ /ح٤ٌُِش حُٔؼ٤٘ش

 حُٔؼ٢٘
ٌٓخٕ ط٤١ٖٞ 

 حُزَٗخٓؾ
حُٔظطِذ 

 حُٔخرن
ُـ٤ٔغ حُطِزش رخٓظؼ٘خء 

 طوٜٚ ١ِزش

LCG 101 ٧1ُٔخ٤ٗش ٜٓخٍحص ك٢ حُِـش ح  أُٔخ٢ٗ/حٗـ١ِ٤ِ - ًَِٓ حُِـخص ًَِٓ حُِـخص 3 

LCG 102  2ٜٓخٍحص ك٢ حُِـش ح٧ُٔخ٤ٗش  أُٔخ٢ٗ/حٗـ١ِ٤ِ LCG 101 ًَِٓ حُِـخص ًَِٓ حُِـخص 3 

LCG 103  3ٜٓخٍحص ك٢ حُِـش ح٧ُٔخ٤ٗش  أُٔخ٢ٗ/حٗـ١ِ٤ِ LCG 102 ًَِٓ حُِـخص ًَِٓ حُِـخص 3 

LCG 104 ُٔ4خ٤ٗش ٜٓخٍحص ك٢ حُِـش ح٧  أُٔخ٢ٗ/حٗـ١ِ٤ِ LCG 103 ًَِٓ حُِـخص ًَِٓ حُِـخص 3 

  َٓبهبد اُِـخ ااٍجب٤ٗخ

ورلم ٍِٓ 
 ٓٔخهخص حُِـش ح٧ُٔخ٤ٗش  حُٔٔخم

حُٔخػخص 
 حُٔؼظٔيس

حًَُِٔ /ح٤ٌُِش حُٔؼ٤٘ش

 حُٔؼ٢٘
ٌٓخٕ ط٤١ٖٞ 

 حُزَٗخٓؾ
حُٔظطِذ 

 حُٔخرن
ُـ٤ٔغ حُطِزش رخٓظؼ٘خء 

 طوٜٚ ١ِزش

LCS 101 ُ1ِـش ح٩ٓزخ٤ٗش ٜٓخٍحص ك٢ ح  - - ًَِٓ حُِـخص ًَِٓ حُِـخص 3 

LCS 102  2ٜٓخٍحص ك٢ حُِـش ح٩ٓزخ٤ٗش  - LCS 101 ًَِٓ حُِـخص ًَِٓ حُِـخص 3 

LCS 103  3ٜٓخٍحص ك٢ حُِـش ح٩ٓزخ٤ٗش  - LCS 102 ًَِٓ حُِـخص ًَِٓ حُِـخص 3 

LCS 104  4ٜٓخٍحص ك٢ حُِـش ح٩ٓزخ٤ٗش  - LCS 103 ًَِٓ حُِـخص ًَِٓ حُِـخص 3 

 َٓبهبد اُِـخ ا٤٘٤ُٖخ

ورلم ٍِٓ 
 ٓٔخهخص حُِـش ح٧ُٔخ٤ٗش  حُٔٔخم

حُٔخػخص 

 حُٔؼظٔيس
حًَُِٔ /ح٤ٌُِش حُٔؼ٤٘ش

 حُٔؼ٢٘
ٌٓخٕ ط٤١ٖٞ 

 حُزَٗخٓؾ
حُٔظطِذ 

 حُٔخرن
ُـ٤ٔغ حُطِزش رخٓظؼ٘خء 

 طوٜٚ ١ِزش

LCC 101  1ٜٓخٍحص  ك٢ حُِـش ح٤٘٤ُٜش  - - ًَِٓ حُِـخص ًَِٓ حُِـخص 3 

LCC 102  2ٜٓخٍحص  ك٢ حُِـش ح٤٘٤ُٜش  - LCC 101 ًَِٓ حُِـخص ًَِٓ حُِـخص 3 

LCC 103  3ٜٓخٍحص  ك٢ حُِـش ح٤٘٤ُٜش  - LCC 102 ًَِٓ حُِـخص ًَِٓ حُِـخص 3 

LCC 104  4ٜٓخٍحص  ك٢ حُِـش ح٤٘٤ُٜش  - LCC 103 ًَِٓ حُِـخص ًَِٓ حُِـخص 3 

 َٓبهبد اُِـخ اُزو٤ًخ

ورلم ٍِٓ 
حُِـش ح٧ُٔخ٤ٗش  ٓٔخهخص حُٔٔخم  

حُٔخػخص 

 حُٔؼظٔيس
حًَُِٔ /ح٤ٌُِش حُٔؼ٤٘ش

 حُٔؼ٢٘
ٌٓخٕ ط٤١ٖٞ 

 حُزَٗخٓؾ
حُٔظطِذ 

 حُٔخرن
ُـ٤ٔغ حُطِزش رخٓظؼ٘خء 

 طوٜٚ ١ِزش

LCT 101  1ٜٓخٍحص  ك٢ حُِـش حُظ٤ًَش  ط٢ًَ - ًَِٓ حُِـخص ًَِٓ حُِـخص 3 

LCT 102  2ٜٓخٍحص  ك٢ حُِـش حُظ٤ًَش ُِـخصًَِٓ ح ًَِٓ حُِـخص 3   LCE 101 ط٢ًَ 

LCT 103  3ٜٓخٍحص  ك٢ حُِـش حُظ٤ًَش  ط٢ًَ LCE 102 ًَِٓ حُِـخص ًَِٓ حُِـخص 3 

LCT 104  4ٜٓخٍحص  ك٢ حُِـش حُظ٤ًَش  ط٢ًَ LCE 103 ًَِٓ حُِـخص ًَِٓ حُِـخص 3 



 

47 

 

 

اعتباراً من بداٌة أما فٌما ٌتعلك بامتحان المستوى ، ٌجب على كافة الطلبة المستجدٌن    
التمدم  المتحان المستوى فً اللؽة العربٌة , اللؽة  2009/2010الفصل األول 

اإلنجلٌزٌة والحاسوب وعلى الطالب الذي اخفك فً النجاح فً أي من هذه 
( أن ٌسجلها مادة دراسٌة , ٌسمح للطالب الذي اخفك 099االمتحانات )استدراكً 

والرسوب فٌها أن ٌتمدم المتحان مستوى دون  فً االمتحانات بعد دراسة المادة
 تسجٌلها مادة دراسٌة شرٌطة ان ٌنجح فً االمتحان خالل أول سنتٌن من الدراسة

12/2022)لرار مجلس العمداء فً جلسته رلم  تارٌخ   21/03/2022 ( وٌعمل بهذا المرار من  
فما بعد. 2022لطلبة 2022/2023بداٌة العام الجامعً   

  

ٌسجل الطالب الذي ٌخفك فً النجاح فً أي من هذه االمتحانات مسالاً  على أن      
( خارج خطته الدراسٌة ، وهذه المسالات هً  :099)استدراكٌاً   

* مالحظة : على الطالب أن ٌنهً مسالات المهارات التالٌة ، المطلوبة منه، فً أول سنتٌن من           
 بدء التحاله بالدراسة فً الجامعة وهً :

EL               099 راكً .مهارات لغة إنجلٌزٌة / استد 

             AL   099 . ًمهارات لغة عربٌة / استدراك 

             COMP 099  مهارات الحاسوب / استدراكً . )ُعدلت بمرار مجلس العمداء رلم
، ٌطبك على الطلبة الممبولٌن فً بداٌة العام 01/02/2016( بتارٌخ 05/2016)

 .2016/2017الجامعً 

كما لرر المجلس :             

( فما لبل والمحولٌن الذٌن لم ٌستكملوا المتطلبات الجامعٌة االختٌارٌة ، 2015على طلبة )           
   إكمالها من مواد المسالات االختٌارٌة .

وفك لرار مجلس التعلٌم العالً فً جلسته  15/6/201بتارٌخ  25/2016)ًعدلت بمرار مجلس العمداء رلم            

. (  6 243لرار رلم  21/7/2014تارٌخ الثامنة المنعمدة ب  

 متطلبات الكلٌة: 

ٌمرها مجلس العمداء بناء على تنسٌب مجلس الكلٌة المختص وتخصص لها 
 الساعات المعتمدة التالٌة :

 *El  099  مهارات لؽة إنجلٌزٌة )استدراكً( 

 *Al   099 ( )استدراكً(1لؽة عربٌة )   

 *ComP  
099 

بتارٌخ  44/2014مداء رلم )ًعدلت بمرار مجلس العمهارات حاسوب )استدراكً( 

( . 2014/2015اعتباراً من الفصل الثانً  10/11/2014  
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 ( ساعة معتمدة21) ألسام كلٌة العلوم .1

 ( ساعة معتمدة21) ألسام كلٌة اآلداب   .2

 عتمدة( ساعة م24) ألسام كلٌة األعمال .3

 ( ساعة معتمدة18) ألسام كلٌة التربٌة                                                 .4

 ( ساعة معتمدة24) ألسام كلٌة الحجاوي للهندسة التكنولوجٌة                                     .5

 ( ساعة معتمدة24) ألسام كلٌة الشرٌعة والدراسات اإلسالمٌة                       .6

 ( ساعة معتمدة27) ألسام كلٌة التربٌة الرٌاضٌة                                      .7

 ( ساعة معتمدة27) ألسام كلٌة المانون                                                 .8

 ( ساعة معتمدة24)    ألسام كلٌة الفنون الجمٌلة                                      .9

 ( ساعة معتمدة21) ألسام كلٌة اآلثار واالنثروبولوجٌا                                .10

 ( ساعة معتمدة22) ألسام كلٌة تكنولوجٌا المعلومات  وعلوم الحاسوب              .11

 ( ساعة معتمدة24) ألسام كلٌة اإلعالم .12

 ( ساعة معتمدة21) لفنادقألسام كلٌة السٌاحة وا .13

 ( ساعة معتمدة39) كلٌة الطب .14

15. 

.16 

 كلٌة الصٌدلة

 كلٌة التمرٌض

 ( ساعة معتمدة32)

 )( ساعة معتمدة

 ج.    متطلبات المســم :  

ٌمرها مجلس العمداء بناء على تنسٌب من مجالس الكلٌات والتراح من مجالس                  
خصص لها الساعات المعتمدة التالٌة موزعة على مسالات األلسام األكادٌمٌة وت

 إجبارٌة وأخرى اختٌارٌة ٌحددها مجلس الكلٌة .     

 ( ساعة معتمدة86) ألسام كلٌة العلوم 1

 ( ساعة معتمدة84) ألسام كلٌة اآلداب 2

 ( ساعة معتمدة81) ألسام كلٌة األعمال 3

 ( ساعة معتمدة87) ألسام كلٌة التربٌة 4

 ( ساعة معتمدة116) لسام كلٌة الحجاوي للهندسة التكنولوجٌةأ 5

 ( ساعة معتمدة81) ألسام كلٌة الشرٌعة والدراسات اإلسالمٌة 6

 ( ساعة معتمدة78) ألسام كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 7

 ( ساعة معتمدة87) ألسام كلٌة المانون 8

 ( ساعة معتمدة87) ألسام كلٌة الفنون الجمٌلة 9

 ( ساعة معتمدة87) م كلٌة اآلثار واالنثروبولوجٌاألسا 10

 ( ساعة معتمدة85) ألسام كلٌة تكنولوجٌا المعلومات  وعلوم الحاسوب 11

 ( ساعة معتمدة81) ألسام كلٌة اإلعالم 12

 ( ساعة معتمدة87) ألسام كلٌة السٌاحة والفنادق 13

 (ساعة معتمدة191) كلٌة الطب .14

 (ساعة معتمدة106) كلٌة الصٌدلة 15

 )(ساعة معتمدة كلٌة التمرٌض 16

وتشمل متطلبات األلسام المذكورة أعاله متطلبات التخصص المنفرد أو مجموع متطلبات  التخصص    
 . الرئٌسً ومتطلبات التخصص الفرعً
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 :6 المادة

ال ٌجوز للطالب أن ٌسجل لمساق ما إذا لم ٌكن لد سجل المتطلب السابك فً فصول   -أ 
ً فً  سابمة )ناجح / راسب(. وٌجوز له أن ٌسجل لمساق ومتطلبه السابك معا
الفصل نفسه إذا تولؾ تخرجه على تسجٌل المسالٌن معاً مع اخذ بعٌن االعتبار 

 ( أعاله .6الفمرة )ب( من المادة )

فما بعد فً ألسام ) هندسة االلكترونٌات ,هندسة االتصاالت ,  2018ال ٌجوز لطلبة  -ب
الحاسوب ,هندسة الموى الكهربائٌة ,هندسة النظم والمعلوماتٌة الطبٌة هندسة 

تكنولوجٌا البناء , الهندسة الصناعٌة، -إدارة اإلنشاء –الحٌوٌة ,الهندسة المدنٌة 
تكنولوجٌا الهندسة المٌكانٌكٌة والتصمٌم، هندسة العمارة ( كلٌة الحجاوي 

 لب السابك بنجاح .لتسجٌل المساق الالحك ما لم ٌكن لد أنهى المتط

 :(1)7المادة

 أ . الحد األعلى لمدة الدراسة للحصول على درجة البكالورٌوس هو كما ٌلً :

.وٌعتبر الطالب الذي أنهى الحد األعلى لمدة الدراسة المنصوص علٌها فً المادة المشار إلٌها ولم ٌحمك شروط التخرج 1
 (.10/8/1986( تارٌخ 32رلم ) مفصوالً من الجامعة بموجب لرار لجنة مجلس الجامعة

 ٌمنح الطلبة فصل دراسً إضافً للحاالت التالٌة :
 ( ساعة معتمدة فألل .21. إذا بمً على تخرجه )1
 % .60. إذا لم ٌتخرج لتدنً معدله التراكمً عن 2

 ( .16/2/2015تارٌخ  7/2015) لرار مجلس العمداء رلم                   

 سنوات 7 ألسام كلٌة العلوم .1

 سنوات 7 ألسام كلٌة اآلداب .2

 سنوات 7 ألسام كلٌة األعمال .3

 سنوات 7 ألسام كلٌة التربٌة .4

 سنوات 8 ألسام كلٌة الحجاوي للهندسة التكنولوجٌة .5

 سنوات 7 ألسام كلٌة الشرٌعة والدراسات اإلسالمٌة .6

 سنوات 7 ألسام كلٌة التربٌة الرٌاضٌة .7

 سنوات 7 لمانونألسام كلٌة ا .8

 سنوات 7 ألسام كلٌة الفنون الجمٌلة .9

 سنوات 7 ألسام كلٌة اآلثار واالنثروبولوجٌا .10

 سنوات 7 ألسام كلٌة تكنولوجٌا المعلومات  وعلوم الحاسوب .11

 سنوات 7 ألسام كلٌة اإلعالم .12

 سنوات  7 ألسام كلٌة السٌاحة والفنادق .13

 سنوات 8 كلٌة الطب .14

 تسنوا8 كلٌة الصٌدلة 15

  كلٌة التمرٌض .16
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السنة الدراسٌة فصالن دراسٌان إجبارٌان مدة كل منهما ستة عشر أسبوعاً تشمل ب.
فترة االمتحانات، وفصل صٌفً اختٌاري مدته ثمانٌة أسابٌع تشمل فترة 

 االمتحانات.

رة األسبوعٌة أو ج. ٌجري تموٌم الساعات المعتمدة لكل مساق على أساس أن المحاض  
الندوة لمدة ستة عشر أسبوعاً هً ساعة معتمدة واحدة. أما ساعات المختبرات 
والتطبٌك العملً فٌجري تموٌمها لكل مساق على حدة على أن تحسب الساعة 

 المعتمدة الواحدة بساعتً مختبر أو ساعتٌن تطبٌمٌتٌن على األلل .

الذي ٌتناسب مع لدراته واستٌعابه د. ٌتحمل الطالب مسؤولٌة حمل العبء الدراسً 
والتسجٌل لعدد من المسالات من ضمن خطته الدراسٌة بحٌث تتناسب مع لدراته 
وتحصٌله األكادٌمً فً الجامعة ، وٌموم مدٌر المبول والتسجٌل بإلؽاء أي مساق 

ألي طالب ٌتجاوز عبئه الدراسً فً أي فصل دراسً عن الحد المسموح به وفك 
 مول بها فً الجامعة ، آخذاً بعٌن االعتبار ما ٌلً :التعلٌمات المع

مع مراعاة الحد األعلى لمدة الدراسة للحصول على درجة البكالورٌوس الواردة  -. أ1  
فً الفمرة )أ( من هذه المادة ٌكون الحد األدنى للساعات المعتمدة التً ٌدرسها 

لفصل الدراسً ( ساعة ل12الطالب المسجل للحصول على درجة البكالورٌوس )
( ساعة 21( ساعة. وٌجوز أن ٌصل الحد األعلى إلى )18الواحد والحد األعلى )

 معتمدة بموافمة رئٌس المسم بعد توافر أحد الشرطٌن التالٌٌن :

 %( .80أن ال ٌمل معدل الطالب التراكمً عن )   -

ل الذي ( ساعة معتمدة فً الفص21أن ٌتولؾ تخرج الطالب على السماح له بدراسة ) -
 . سٌتخرج فٌه

إذا كان الفصل األخٌر للطالب مخصص للتدرٌب المٌدانً ,فٌعتبر الفصل الذي ٌسبمه  -ب
 فصل تخرج إلؼراض العبء الدراسً والمتطلب السابك

. ٌسمح للطالب بالتسجٌل لعدد من الساعات ٌمل عن الحد األدنى، أو االستمرار فً 2
الحد األدنى نتٌجة النسحابه من بعض  دراسة عدد من الساعات المعتمدة ٌمل عن

، وعلى أن ال  ساعات معتمدة 3على أن ال ٌمل العبء الدراسً عن المسالات 
تتجاوز مدة دراسة الطالب للحصول على درجة البكالورٌوس الحد األعلى الواردة 

فً الفمرة )أ( من هذه المادة . )عدلت بمرار مجلس العمداء فً جلسته رلم 
 (  30/6/2014خ تارٌ 26/20149

. أن ال ٌزٌد الحد األعلى للساعات المعتمدة التً سجل لها الطالب فً الفصل الصٌفً 3
 ( ساعة معتمدة لجمٌع الطلبة.12على )

جـ .  ٌصنؾ الطلبة المسجلون لنٌل درجة البكالورٌوس فً مستوى السنة الثانٌة أو الثالثة 
( 66( أو )33دراسة ما ال ٌمل عن ) أو الرابعة أو الخامسة ، إذا أتم الطالب بنجاح

 ( ساعة معتمدة على التوالً ضمن خطته الدراسٌة .141( أو )99أو )
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 المواظبـــــــــــــــــــــة

 :8المادة 

أ . تشترط المواظبة للطالب فً جمٌع المسالات التً سجل فٌها ، وٌموم مدرس المساق بتسجٌل 
مها إلى رئٌس المسم األكادٌمً الذي ٌعطى الؽٌاب والحضور على كشوفات خاصة ، وٌسل

 فٌه المساق فً نهاٌة كل فصل دراسً ، وتحفظ إلى نهاٌة الفصل الدراسً الذي ٌلٌه .

 %( من مجموع الساعات الممررة لكل مساق .15ب. ال ٌسمح للطالب بالتؽٌب عن أكثر من )

لمساق دون عذر لهري %( من مجموع الساعات الممررة 15ج . إذا ؼاب الطالب أكثر من )   
أو عذر مرضً، فعلى مدرس المساق أن ٌحرم الطالب من التمدم لجمٌع االمتحانات 

%( ، وتدخل هذه النتٌجة فً 35الالحمة. وٌوضع له الحد األدنى لعالمة المساق وهو )
حساب معدالته، ما لم ٌكن لد أنسحب من ذلن المساق خالل المدة المنصوص علٌها فً 

 ( من هذه التعلٌمات .13المادة ) الفمرة )ب( من

%( من مجموع الساعات الممررة لمساق ما وكان هذا 15. إذا ؼاب الطالب أكثر من )1د.  
الؽٌاب بعذر لهري ٌمبله عمٌد الكلٌة التً ٌنتمً إلٌها الطالب أو بعذر مرضً ٌسمح العمٌد 

%( من 30ه )للطالب االستمرار فً المساق ، وال ٌجوز أن ٌتجاوز الؽٌاب بمجموع
الساعات ، وفً الحاالت التً ٌتجاوز فٌها ؼٌاب الطالب بعذر لهري أو مرضً نسبة 

%(، فلمجلس الكلٌة التً ٌنتمً إلٌها الطالب اعتباره منسحباً . وذلن لبل بداٌة 30)
االمتحانات النهائٌة فً الفصل، وٌبلػ العمٌد دائرة المبول والتسجٌل ، ورئٌس المسم الذي 

بتارٌخ  35/2012ًعدلت بموجب لرار مجلس العمداء رلم )  اق خطٌاً بذلن .ٌطرح المس
3/9/2012 .) 

.  إذا كان الطالب من العبً المنتخبات الوطنٌة ٌعتبر ؼٌابه بسبب اشتراكه فً البطوالت 2       
الدولٌة والرسمٌة واإلللٌمٌة والعربٌة أو بسبب اشتراكه فً المعسكرات التدرٌبٌة 

%( من الساعات 40ٌاباً بعذر لهري وال ٌجوز أن ٌتجاوز  ؼٌابه بمجموعه )للمنتخبات ؼ
%( فلمجلس الكلٌة التً ٌنتمً إلٌها 40الممررة لمساق ما ،  وإذا تجاوزت نسبة ؼٌابه )

الطالب اعتباره منسحباً من المسالات التً سجل فٌها ومؤجالً لذلن الفصل إذا لم ٌكن 
لبل بداٌة االمتحانات النهائٌة فً الفصل، وٌبلػ العمٌد  مؤجالً لخمسة فصول سابمة . وذلن

 دائرة المبول والتسجٌل ، ورئٌس المسم الذي ٌطرح المساق خطٌاً بذلن .

هـ. ٌشترط فً العذر المرضً أن ٌكون بشهادة صادرة من المرجع الطبً المعتمد فً جامعة 
الب أن ٌعتمد التمرٌر الممدم أو الٌرمون وإذا تعذر ذلن فلعمٌد الكلٌة التً ٌنتمً إلٌها الط

ٌرفضه، وعلى الطالب أن ٌمدم التمرٌر الطبً المطلوب إلى العمٌد خالل أسبوع من تارٌخ 
 زوال العذر وٌموم العمٌد بإبالغ مدرسً المواد التً ٌدرسها الطالب بمراره .

الذٌن ٌمومون و. مع مراعاة ما ورد فً الفمرات )ب، ج، د( من هذه المادة ٌعتبر تؽٌب الطلبة 
بنشاط فنً أو رٌاضً أو كشفً أو خدمة مجتمع ضمن فرق الجامعة أو المنتخبات الوطنٌة 

تؽٌباً مشروعاً بموجب إشعار خطً من عمٌد شؤون الطلبة أو مدٌر مركز الملكة رانٌا 
 كل حسب اختصاصه . للدراسات األردنٌة وخدمة المجتمع
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 االمتحانـــــــــــــــــات

  : 9حُٔخىس 

 ( وأللرب رلم صحٌح.100تحسب العالمة النهائٌة لكل مساق من ) أ.            
. العالمة النهائٌة لكل مساق هً مجموع عالمات االمتحانان النهائً 1ب.          

 وعالمات األعمال الفصلٌة.
. ٌعمد االمتحان النهائً لكل مساق مرة واحدة فً نهاٌة الفصل وٌكون 2              

( من العالمة النهائٌة للمساق. 50مالً لممرر المساق وٌخصص له )شا
ولد تشمل عالمة االمتحان النهائً امتحانات عملٌة تخصص لها نسبة 

 مئوٌة معٌنة ٌحددها مجلس الكلٌة بناء على توصٌة من مجلس المسم .
تمدم . فً حالة وجود ثالثة امتحانات فً الٌوم نفسه ٌجوز للطالب ال3              

المتحانٌن فمط فً هذا الٌوم وٌحدد عمٌد الكلٌة المختص موعداً لعمد 
 االمتحان الثالث فً ٌوم آخر .                                              

. تشمل األعمال الفصلٌة لكل مساق امتحانٌن كتابٌٌن على األلل ٌعلم بهما 4
ى أن ٌعمد االمتحان األول الطلبة لبل موعد عمدهما بأسبوع على األلل عل

فً موعد ألصاه نهاٌة األسبوع الخامس )األسبوع الثالث فً الفصل 
الصٌفً( وترد األوراق إلى الطلبة فً موعد ألصاه أسبوع من عمد 

ساعة فً الفصل الصٌفً ( ولد تشمل األعمال الفصلٌة  72االمتحان )
شفوٌة ، أو تمارٌر ،  باإلضافة إلى االمتحانٌن الكتابٌٌن الفصلٌٌن امتحانات

ً كلها أو بعضها حسب ما ٌمرره مجلس المسم على أن ال تتجاوز  أو بحوثا
%( من العالمة النهائٌة . وترد أوراق االمتحانات 10عالمة هذه األعمال )

 .والتمارٌر والبحوث إلى الطلبة بعد تصحٌحها 
اإلجبارٌة  ( أعاله مسالــات متطلبــات الجامعــة4وٌستثنى من البند ) . 5

( بحٌث ٌعمد امتحان فصلً واحد بدالً من امتحانٌن على sci108ومساق )
%( لألعمال األخرى من 10%( و )40ان ال تتجاوز عالمة االمتحان  )

العالمة النهائٌة . وٌستثنى كذلن مسالات الندوات والبحوث والمختبرات 
معنً أسلوب واألعمال المٌدانٌة ، والمشارٌع، حٌث ٌمرر مجلس المسم ال

 تموٌم هذه المسالات على أن ٌعلن ذلن للطلبة مع بداٌة الفصل الدراسً .
 ( 30/6/2014تارٌخ  26/20149)عدلت بمرار مجلس العمداء فً جلسته رلم 

. كل من ٌتؽٌب عن امتحان نهائً معلن عنه بدون عذر لهري ٌمبل به  6   
متحان، مدرس المساق أو عذر مرضً ٌوضع له )صفر( فً ذلن اال

 وٌحسب له فً عالمته النهائٌة. 
. كل من ٌتؽٌب عن امتحان فصلً معلن عنه بعذر لهري ٌمبل به مدرس 7 

المساق ، أو عذر مرضً ، علٌه أن ٌمدم ما ٌثبت عذره خالل أسبوع من 
ً تعوٌضٌاً  تارٌخ زوال العذر، وفً هذه الحالة ٌعمد مدرس المساق امتحانا

 مناسباً . للطالب بالشكل الذي ٌراه 
ً لكل مساق متعدد الشعب )       شعب فأكثر( وٌتولى  3ج . ٌكلؾ رئٌس المسم منسما

التنسٌك مع مدرسً الشعب من حٌث  محتوى المساق ، والكتاب الممرر 
 واالمتحانات والعالمات .

 د.  ٌصدر رئٌس الجامعة إجراءات تسلٌم العالمات .        
االعتراض على عالمته النهائٌة لمساق ما فله أن ٌتمدم إذا رؼب الطالب ب 1هـ.         

باعتراضه خالل أسبوع مـــن ظهـور النتٌجة النهائٌة لذلن المساق إلى رئٌس 
لسم المساق ، وٌموم رئٌس المسم بتشكٌل لجنة من عضوٌن من أعضاء هٌئـــة 
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مة التدرٌس فً المسم )باستثناء مدرس المساق ( لمراجعة العالمة وترفع العال
التً ٌستحمها الطالب إلى عمٌد الكلٌة للعرض على مجلس الكلٌة وٌبلػ العمٌد 
لراره إلى دائرة المبول والتسجٌل خطٌاً خالل مدة ألصاها أسبوعان مـن ظهور 

 النتٌجــــــــــة وترسل نسخة من المرار إلى رئٌس لسم الطالب .
ة النهائٌة ألي طالب من الطلبة ٌعرض على مجلس العمداء أي تعدٌل فً العالم  2      

وكذلن  تعدٌل أي عالمة تؤدي المتولع تخرجهم فً أحد الفصول الدراسٌة  
 إلى تغٌٌر الوضع األكادٌمً للطالب المفصول من الجامعة أو التخصص .

 ( 14/9/2015تارٌخ  32/2015)ًعدلت بموجب لرار مجلس العمداء فً جلسته رلم               

جمٌع أوراق االمتحانات والتمارٌر، والبحوث إلى الطالب بعد تصحٌحها و. ترد      
وتسجٌل عالماتها، أما أوراق االمتحان النهائً فتحفظ لدى مدرس المساق لمدة 

 فصل دراسً واحد .
.  إذا تؽٌب الطالب عن االمتحان النهائً لمساق ما، فعلٌه ان ٌمدم عذره 1ز.     

كلٌة الطالب، خالل أسبوعٌن من تارٌخ  إلكترونٌا لمدرس المساق وعمٌد
انتهاء االمتحانات النهائٌة واذا لبل،أو لم ٌمبل مدرس المساق عذر الطالب ٌتم 
تحوٌل الطلب إلكترونٌاً لعمٌد كلٌة الطالب العتماد عالمة ؼٌر مكتمل للطالب 

 ( 04/11/2019بتارٌخ  42/2019ًعدلت بموجب لرار مجلس العمداء رلم ) )
. اعتبار عالمة طلبة العبً المنتخبات الوطنٌة اللذٌن ٌمثلون األردن فً 2        

البطوالت الدولٌة والرسمٌة واإلللٌمٌة والعربٌة واالشتران فً المعسكرات 
التدرٌبٌة للمنتخبات "ؼٌر مكتمل" إذا شاركوا فً البطوالت خالل فترة 

.االمتحانات النهائٌة 
 ( . 3/9/2012بتارٌخ  126/2012رلم) ًعدلت بموجب لرار مجلس العمداء  

(،على الطالب أن ٌتمدم لالمتحان النهائً  2و 1. مع مراعاة ما ورد فً الفمرتٌن )ز/3
 على النحو التالً :فً المساق المذكور

( ساعة من 72أ . إذا كان الطالب متولع تخرجه لذلن الفصل فً مدة ألصاها )         
ة حسب التموٌم الجامعً  للفصول األول تارٌخ انتهاء االمتحانات النهائٌ

والثانً والصٌفً لٌتمكن من التخرج فً نفس الفصل ، وإذا لم ٌتمدم 
 لالمتحان خالل هذه المدة تطبك علٌه أحكام الفمرة )ب( أدناه .

ثالثة ب. إذا لم ٌكن الطالب متولع تخرجه فً ذلن الفصل فً مدة ألصاها          
تالً للفصل الذي حصل فٌه على عالمة "غٌر من بداٌة الفصل ال أسابٌع

فً الفصل الصٌفً . وأسبوعان مكتمل" فً الفصلٌن األول والثانً ، 
ً لهذا الغرض إذا درس فٌه الطالب .)  وٌعتبر الفصل الصٌفً فصالً دراسٌا

)ُعدلت المادة ٌموم مدرس المساق بإدخال العالمة التً حصل علٌها الطالب ( 

 .(22/03/2021بتارٌخ  12/2021م بمرار مجلس عمداء رل
ج. إذا لم ٌتمكن الطالب من تمدٌم االمتحان المذكور فً المدة الممررة اعتبرت          

 ( .7/3/2016تارٌخ  12/2016)لرار مجلس العمداء فً جلسته رلم عالمته صفراً. 

. ٌجوز للطالب الحاصل على عالمة ؼٌر مكتمل فً أحد المسالات تأجٌل إزالة 4  
 عالمة ؼٌر مكتمل لذلن المساق إلى الفصل الذي ٌلٌه  فً الحاالت التالٌة :

 أ . إذا أجل الطالب دراسته للفصل الالحك .   
 ب. إذا لم ٌسجل للفصل الصٌفً الالحك .  

ج . إذا لم ٌدرس عضو الهٌئة التدرٌسٌة خالل الفصل الالحك فعلى 
لب فً المساق الذي لدٌه رئٌس لسم المساق تشكٌل لجنة لعمد امتحان للطا

ً بذلن خالل المدة  فٌه عالمة ؼٌر مكتمل وإبالغ المبول والتسجٌل خطٌا
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بموجب لرار مجلس العمداء فً  4/ز/9.)ًعدلت المادة المنصوص علٌها فً التعلٌمات 

 ( .17/11/2014بتارٌخ  45/2014جلسته رلم 

%( والحد األدنى 50اق هو ). الحد األدنى لعالمة النجاح فً المس1د.                
 %(.35للعالمة النهائٌة للمساق هو )

 . تصنؾ عالمات المساق وفك الجدول التالً :2                
 الرمز باإلنجلٌزٌة الرمز بالعربٌة التمدٌر العالمة

90 -  100%  A أ ممتاز 

80 -  89%  B ب جٌد جداً  

70 -  79%  C ج جٌــد 

60 -  69%  D د ممبول 

50 -  59%  E هـ ضعٌف 

%50ألل من   F و راسب 

( ٌكون المعدل التراكمً معدل عالمات جمٌع 10. مع مراعاة أحكام المادة )3  
المسالات التً درسها الطالب نجاحاً أو رسوباً حتى تارٌخ حساب ذلن المعدل 
. وإذا حصل الطالب على نتٌجة "ؼٌر مكتمل" فً بعض المسالات ٌتم حساب 

ندما تكتمل عالمات هذه المسالات . وتعتبر المعدالت ذات أثر معدالته ع
رجعً من تارٌخ حصول الطالب على نتٌجة "ؼٌر مكتمل" وتطبك علٌه 
جمٌع اإلجراءات المترتبة على ذلن ما عدا تارٌخ استحماق الشهادة فال ٌكون 

 بأثر رجعً .
درسها بنجاح  . ٌحدد تمدٌر الطالب عند تخرجه على أساس معدل المسالات الت4ً

 ضمن الخطة الدراسٌة الممررة وفك الجدول التالً :

 التمدٌر المعدل التراكمً

84 -  100%  ممتاز 

%84ألل من  – 76  جٌد جداً  

%76ألل من  – 68  جٌـــد 

%68ألل من  – 60  ممبول 

.  المعدل الفصلً هو معدل عالمات جمٌع المسالات التً درسها الطالب فً ذلن 5
 الفصل .

( ٌجري حساب أي معدل من المعدالت السابمة 10.  مع مراعاة أحكام المادة )6
بضرب عالمة كل مساق داخل فً المعدل فً عدد ساعاته المعتمدة 
ولسمة مجموع حواصل الضرب الناتجة على مجموع الساعات 

 المعتمدة . 
 .  تحسب كل المعدالت أللرب منزلة عشرٌة واحدة .7 
%( فأكثر 84الطالب الذي ٌحصل على معدل فصلً ممداره ). ٌضع العمٌد أسم 8 

على الئحة شرؾ الكلٌة ، وٌثبت ذلن  فً سجله األكادٌمً ، ما لم ٌكن 
ً تحت المرالبة األكادٌمٌة ، وأن ال ٌمل عبؤه الدراسً  مفصوالً أو موضوعا

 ( ساعة تدخل فً حساب معدله التراكمً .12عن )
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دراسة أي مساق ، وتحسب له العالمة األعلى فً معدله  ٌسمح للطالب إعادة 10المادة :
ً فً العالمة األخٌرة للمساق، وتثبت  التراكمً ، شرٌطة أن ٌكون ناجحا
العالمات األخرى لذلن المساق فً سجله األكادٌمً وٌطبك على الطلبة الذٌن 

لرار مجلس عمداء رلم . )2022/2023سٌمبلون فً بداٌة العام الجامعً 

 (25/04/2022بتارٌخ  201/2022
 

 وضـع الطالـب تحـت المرالبــــة

 :11المادة

%( فً 60أ . ٌوضع الطالب تحت  المرالبة إذا نمص معدله التراكمً عن )            
نهاٌة أي فصل دراسً باستثناء أول فصل دراسً للطالب فً الجامعة 

طالب بذلن وكذلن الفصل الصٌفً . وتموم دائرة المبول والتسجٌل بإشعار ال
 على مولعه االلكترونً .

ب.على الطالب الذي وضع تحت المرالبة أن ٌزٌل األسباب التً أدت إلى            
وضعه تحت المرالبة فً مدة ألصاها فصالن دراسٌان )ولٌس منهما الفصل 

 صٌفً( بعد الفصل الذي وضع بسب نتائجه تحت المرالبة .

ب من إزالة األسباب التً أدت إلى وضعه تحت المرالبة ج . إذا لم ٌتمكن الطال           
 بموجب الفمرة )ب( من هذه المادة ٌفصل من لسم التخصص .

د.  ٌستثنى من الفصل من لسم التخصص تنفٌذاً إلحكام الفمرة )ج( من هذه        
 ( ساعة90المادة كل طالب أتم بنجاح )

دا كلٌة الحجاوي للهندسة التكنولوجٌة وكلٌة معتمدة فً كلٌات الجامعة ما ع                 
 ( ساعة معتمدة على األلل. 99الصٌدلة فٌشترط أن ٌكون الطالب لد أتم بنجاح )

هـ. ٌفصل من المسم وال ٌجوز له العودة كل طالب ٌحصل على معدل تراكمً            
فصل دراسً باستثناء الفصل األول اللتحاله فً  %( فً أي50ٌمل عن )

( ساعة 12امعة وكذلن الفصل الصٌفً وذلن بعد دراسة ما ال ٌمل عن )الج
معتمدة تدخل فً حساب معدله . )لرار مجلس العمداء فً  جلسته رلم 

 (.21/10/2019تارٌخ  40/2019
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 :  12المادة

( من هذه 11أكاديمياً من قسمه وفق أحكام المادة ) أ . يجوز للطالب المفصول         
التعليمات أن يتقدم بطلب انتقال إلى أقسام الجامعة األخرى قبل بداية الفصل الالحق، وال  

أحكام  لغاية اذا لم يسجل الطالب فيه وتطبق عليهيُعد الفصل الصيفي فصالً لهذه ا
 االنتقال التالية : 

الطالب المقبول تنافسيا : يجوز ان  ينقل الى تخصص آخر حسب معدل   (1

معدله الذي قُبل تنافسيا    عالماته في الثانوية العامة أو ما يعادلها بشرط أن يكون

االنتقال إليه  سنة التحاقه في  بناًء عليه مقبوالً في التخصص الذي يرغب في 

 الجامعة.

ا الطالب غير  المقبول تنافسياً: يجوز ان  ينقل الى تخصص آخر ذي معدل   (2

 تنافسي أدنى او مساٍو لمعدل تخصصه سنة التحاقه في الجامعة. 

ااذا لم يتم قبول الطالب في أي قسم آخر، يجوز له أن يتقدم بطلب جديد للقبول  (3

البرنامج الموازي او الموازي الدولي حسب جنسية  في تخصص آخر على 

 الطالب. 

 (.18ييطبق على الطالب أحكام الفقرة )و . ز . ح ( من المادة ) (4

ووفي جميع االحوال يجب األخذ بعين اإلعتبار أسس القبول المعمول بها في   (5

 وكذلك التخصصات المسموح اإلنتقال إليها.  الجامعة

( ساعة  15احد من الحد األعلى سنوات التخرج مقابل كل )ب.  يحسم فصل دراسي و         
 معتمدة تحسب للطالب.

( يفصل من 11ج . إذا فصل الطالب من التخصص الجديد مرة أخرى وفق أحكام المادة )         
بتاريخ   5/2014)قرار مجلس العمداء رقم الجامعة فصالً نهائياً ، وال يجوز له العودة إليها .

13/2/2014 . ) 
( ساعة معتمدة على  45د.     يحول  الطالب المفصول أكاديمياً الذي أنهى بنجاح دراسة )          

% 60% فأكثر وأقل من 59األقل تدخل في المعدل التراكمي وكان معدله التراكمي 
إلى الدراسة الخاصة ضمن نفس التخصص، لتصويب وضعه األكاديمي خالل سنة 

الفئة )الرسوم التي يدفعها الطالب(، حسب الجدول دراسية كحد أقصى وتغيير رسوم 
 (. 25/09/2019تاريخ  12/2019قرار مجلس األمناء في جلسته رقم ) التالي: .

 
 البرنامج الذي فُصل منه الطالب حسب فئة الرسوم الرقم

 )الفئة األولى( 
البرنامج الُمتاح للطالب للحصول 
على الفصل اإلضافي حسب فئة  

 )الفئة الثانية( الرسوم 

 %( 100عادي أبناء عاملين ) عادي أبناء عاملين.  01

 موازي. نصف موازي أبناء عاملين.  02

 عادي ضعف الرسوم. عادي. 03

 %( من الرسوم.150موازي ) موازي. 04

 %( من الرسوم.150دولي ) دولي. 05

15/08/2022بتاريخ  363/2022ُعدلت بموجب )قرار مجلس العمداء رقم   

 



 

57 

 

 

ئٙبكزٜبٝ أَُبهبد ٖٓ ااَٗؾبة  
 :                       13أُبكح
 ٓٔخهخص ٝاٟخكش ، ُٜخ ٓـَ ٓٔخهخص ٖٓ رخ٫ٗٔلخد ُِطخُذ ٣ٔٔق.  أ

 ٤ٛجش أػ٠خء ىٝحّ ريء ٖٓ ح٠ُٝ٧ أ٣خّ حُؤٔش ه٬ٍ ؿي٣يس
 حُؼخ٢ٗ أٝ ح٧ٍٝ حُيٍح٤٤ٖٓ حُل٤ِٜٖ ٖٓ( حُؼطَ أ٣خّ ىٕٝ) حُظي٣ٍْ

 حُظي٣ٍْ ٤ٛجش أػ٠خء ىٝحّ ريء ٖٓ ح٠ُٝ٧ أ٣خّ حُؼ٬ػش ٝه٬ٍ ،
 حُظ٢ حُٔٔخهخص طؼزض ٫ٝ.  ح٤ُٜل٢ حُلَٜ ٖٓ( حُؼطَ أ٣خّ ىٕٝ)

 حُؼٔيحء ٓـِْ روَحٍ ًػيٍ. ) ح٧ًخى٢ٔ٣ ٓـِٚ ك٢ ٜٓ٘خ أٗٔلذ
 ( 28/10/2013 طخ٣ٍن( 38/2013) ٍهْ

 ُِطخُذ ٣ٔٔق حُٔخىس ٌٛٙ ٖٓ( أ) حُلوَس ك٢ ٍٝى ٓخ َٓحػخس ٓغ. د          
 ح٠ُٝ٧ ػَ٘ ح٧ٍرؼش ح٧ٓخر٤غ ه٬ٍ ٔخمٓ ىٍحٓش ٖٓ رخ٫ٗٔلخد

 ح٠ُٝ٧ أٓخر٤غ حُٔظش ٝه٬ٍ ، ٝحُؼخ٢ٗ ح٧ٍٝ حُيٍح٤٤ٖٓ حُل٤ِٜٖ ٖٓ
 ٓـَ ك٢ حُٔٔخم ٣ؼزض حُلخُش ٌٛٙ ٝك٢ ، ح٤ُٜل٢ حُلَٜ ٖٓ

 ػيى ك٢ حُٔٔخم ٌٛح ٣يهَ ٫ٝ" ٓ٘ٔلذ" ٬ٓكظش ٝحُحإٙ حُطخُذ
 ٝٓظطِزخص ٝحَُٓٞد حُ٘ـخف ك٤غ ٖٓ حُطخُذ ىٍٜٓخ حُظ٢ حُٔخػخص
 حُٔخػخص ػيى ٣وَ إٔ ح٫ٗٔلخد ٌُٜح ٗظ٤ـش ٣ـُٞ ٫ٝ. حُظوَؽ
 حُٔيس ه٬ٍ حُطخُذ ٣٘ٔلذ ُْ ٝاًح  ٓخػخص 3 ػٖ ُٜخ حُٔٔـَ

 ً٘ق ك٢ حُطخُذ ٗظ٤ـش ٣ؼزض إٔ حُٔٔخم ٓيٍّ كؼ٠ِ حًٌٍُٔٞس
 ٍهْ ؿِٔظٚ ك٢ حُؼٔيحء ٓـِْ روَحٍ ػيُض. ) حُؼ٬ٓخص

 ( 30/6/2014 طخ٣ٍن 26/2014
ً  حُطخُذ حػظزَ اًحٝ. ؽ     كَٜ ك٢ ُٜخ ٓـَ حُظ٢ حُٔٔخهخص ؿ٤ٔغ ٖٓ ٓ٘ٔلزخ

 طٌٕٞ حُظؼ٤ِٔخص ٌٛٙ ٖٓ( 8) حُٔخىس ٖٓ( ى) حُلوَس رٔوظ٠٠ ٓخ
 حُظؤؿ٤َ ٓيس ٖٓ حُلَٜ ٌٛح ٣ٝلٔذ" ٓئؿِش" حُلَٜ ٌُُي ىٍحٓظٚ

 ، حُظؼ٤ِٔخص ٌٛٙ ٖٓ( 14) حُٔخىس ٖٓ( أ) حُلوَس ك٢ رٜخ حُٔٔٔٞف
 .ًخى٢ٔ٣ح٧ ٓـِٚ ك٢ ًُي ٣ٝؼزض
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 تأجٌل الدراسة واالنمطاع عنها واالنسحاب من الجامعة

 :14المادة

أ . ٌجوز للطالب أن ٌمدم طلب تأجٌل دراسته فً الجامعة الكترونٌا من خالل             
مولع الجامعة , وعلى اسم المستخدم الخاص به , مدة ال تزٌد عن خمسة 

ل نهاٌة األسبوع الرابع عشر فصول دراسٌة, سواء متمطعة او متصلة , ولب
من بداٌة الفصلٌن : األول والثانً  وال ٌعتبر الفصل الصٌفً فصالً دراسٌاً 

لهذا الؽرض, بحٌث ٌموم الطالب بإدخال حركة التأجٌل , وعلى مسجل الكلٌة 
المعنً فً دائرة المبول والتسجٌل النظر فً طلب التأجٌل الكترونٌا بعد 

تً تسمح للطالب بالتأجٌل , من حٌث األمور المالٌة االطالع على المبررات ال
, االبتعاث, وخدمة العلم )للذكور( ,والوضع األكادٌمً , والمسلكً , وأٌة 

بتارٌخ  12/2021.)ُعدلت المادة بمرار مجلس عمداء رلم أمور أخرى لها عاللة بالتأجٌل 

22/03/2021) 

لى لسنوات التخرج أو لؽاٌات إزالة ب . ال تحسب مدة التأجٌل من الحد األع           
 أسباب الوضع تحت المرالبة .

ج . إذا تجاوز الطالب مدة التأجٌل التً ووفك علٌها ٌفمد ممعده فً الجامعة ،           
وٌجوز له أن ٌتمدم بطلب جدٌـــــد لاللتحــاق بالجامعة فإذا لبل فً لسم 

ى أن ٌكمل متطلبات التخصص نفسه ٌحتفظ بسجله األكادٌمً  كامالً عل
التخرج ، وفً هــذه الحالة تحسب له مدة الدراسة السابمة ضمن الحد األعلى 
لسنوات التخرج .وإذا لبل فً لسم آخـــر تطبك علٌـه أحكـــام الفمرتٌن )ب( 

( من هذه التعلٌمات . وفً الحاالت التً ٌفمد فٌها 18و )ج( من المادة )
بعذر لهري فله أن ٌطلب من مجلس كلٌته الطالب ممعــده بسبــب التجـاوز

اعتبار مدة التجاوز ضمن الحد األعلى لمـدة التأجٌل المسموح بهــــا فـــً 
 ( من هذه التعلٌمات .14الفمرة )أ( من المادة )

أو ال تؤجل الدراسة للطالب الجدٌد فً الجامعة أو الطالب المنتمل إلٌها (  )د.         
الجامعة وأعاد لبوله وكذلن الطالب الذي فمد ممعده الطالب الذي أنسحب من 

، إال بعد  كان فً نفس التخصص أو فً تخصص آخر وأعاد لبوله سواء
 وتؤجلمضً فصل دراسً واحد على األلل على دراسته فً الجامعة 

الدراسة للطالب المنمول من تخصص إلى آخر أو فُصل وحًول إلى تخصص 
راسة وأعٌد لبوله فً تخصص آخر أو فً آخر والطالب الذي على ممعد الد

 (21/4/2014( تارٌخ 16/2014.)ًعدل بمرار مجلس العمداء رلم )نفس التخصص

هـ.  إذا رؼب طالب فً االنسحاب من الجامعة فعلٌه أن ٌتمدم بطلب على النموذج         
الممرر إلى دائرة المبول والتسجٌل ، وفً هذه الحالة تثبت له فً سجله 

"منسحب من الجامعة" وٌفمد ممعده فٌها . وإذا رؼب فً االلتحاق مالحظة 
ثانٌة بالجامعة فعلٌه أن ٌتمدم بطلب جدٌد وفً حالة لبوله فً لسم التخصص 
نفسه ٌحتفظ بسجله األكادٌمً كامالً على أن ٌكمل متطلبات التخرج وفك 

الدراسة  سب له مدةالخطة الدراسٌة المعمول بها عند عودته إلى  الجامعة، وتح
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السابمة ضمن الحد األعلى لسنوات التخرج . وإذا لبل فً لسم آخر تطبك علٌه أحكام 
أن ٌعود   وٌجوز للطالب( من هذه التعلٌمات ، 18الفمرتٌن )ب( و )ج( من المادة )

 للدراسة فً الجامعة إذا أنسحب خالل الفصل الثانً لوضعه تحت المرالبة .

منتظم فً الجامعة لفصل دراسً أو أكثر ، ولم ٌحصل على موافمة  و. إذا لم ٌسجل طالب         

فً هذه خطٌة من العمٌد المعنً بتأجٌل دراسته لهذه  المدة ٌفمد ممعده فً الجامعة و
الحالة ٌجوز له أن ٌتمدم بطلب جدٌد لاللتحاق بالجامعة. فإذا لبل فً لسم 

مل متطلبات التخصص نفسه ٌحتفظ بسجله األكادٌمً كامالً على أن ٌك
التخرج وفك الخطة الدراسٌة المعمول بها عند عودته إلى الجامعة ، وتحسب 
له مدة الدراسة السابمة ضمن الحد األعلى لسنوات التخرج. وإذا لبل فً لسم 

( من هذه 18أكادٌمً آخر تطبك علٌه أحكام الفمرتٌن )ب( و )ج( من المادة )
الطالب ممعده بسبب عدم تسجٌله لمدة  التعلٌمات . وفً الحاالت التً ٌفمد فٌها

فصل دراسً أو أكثر وبعذر لهري فله أن ٌطلب من مجلس كلٌته اعتبار هذه 
المدة ضمن الحد األعلى لمدة التأجٌل المسموح بها فً الفمرة )أ( من المادة 

 ات .( من هذه التعلٌم14)

اصلة دراسته فً الجامعة إذا ز . ال ٌجوز احتساب السجل األكادٌمً للطالب إلؼراض مو         
( تارٌخ 40/2020)عدلت بمرار مجلس عمداء رلم ) انمطع عن الدراسة سبع سنوات أو أكثر .

26/10/2020) 

ح . وفً جمٌع األحوال التً ٌفمد فٌها الطالب ممعده فً الجامعة لمرة ثالثة ال ٌجوز له أن          
 . ٌعود للدراسة فٌها

ُذ اًح ُْ ٣يكغ حَُّٓٞ حُـخٓؼ٤ش حُٔوٍَس ك٢ ٜٗخ٣ش ح٧ٓزٞع حُؼخُغ ٖٓ ٣ِـ٢ طٔـ٤َ حُطخط .     

حُل٤ِٜٖ ح٧ٍٝ ٝحُؼخ٢ٗ ٝح٧ٓزٞع حُؼخ٢ٗ ٖٓ حُلَٜ ح٤ُٜل٢ ، ٣ٝؼي ٓئؿ٬ً كٌٔخً 

كي ح٧ػ٠ِ ُِل٤ِٜٖ حُيٍح٤٤ٖٓ : ح٧ٍٝ ٝحُؼخ٢ٗ , ػ٠ِ إٔ ٣لٔذ كَٜ حُظؤؿ٤َ ٖٓ حٍ

  2/7/2012( تارٌخ 27/2012فً جلسته رلم ) )لرار مجلس العمداءُِظؤؿ٤َ حُٔٔٔٞف رٚ ". .

( ولرار مجلس العمداء فً 21/12/2015تارٌخ  41/2015ولرار مجلس العمداء فً جلسته رلم )
 (3/7/2017تارٌخ  24/2017جلسته رلم )
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 االنتمال من الجامعات األخرى

:15المادة  
إلى جامعة الٌرمون فً  أ. ٌجوز للطالب الذي ٌدرس فً جامعة رسمٌة أردنٌة االنتمال   

نفس التخصص الممبول به فً جامعته األصلٌة أو فً تخصص مناظر لذلن التخصص 
 -فً حال وجود شاؼر له وفمًا للشروط التالٌة: 

أن ٌكون الطالب ممبوال فً جامعته األصلٌة حسب أسس المبول العامة الصادرة   .1
 دراسته فٌها  عن مجلس التعلٌم العالً )البرنامج العادي(، وان تكون

 أن ٌكون أردنً الجنسٌة. .2
إٔ ٣ٌٕٞ ٓؼيُٚ ك٢ حُؼخ٣ٞٗش حُؼخٓش ٓوز٫ًٞ  ط٘خك٤ٔخ كٔذ هٞحثْ حُوزٍٞ حُٔٞكي ك٢  .3

 حُظوٜٚ حُٔ٘ظوَ ا٤ُٚ ك٢ ؿخٓؼش ح٤َُٓٞى ٓ٘ش هزُٞٚ ك٢ ؿخٓؼظٚ حُٔ٘ظوَ ٜٓ٘خ .

ٟٖٔ  ( ٓخػش ٓؼظٔـيس33إٔ ٣ٌٕٞ هي أ٠ٜٗ ر٘ـخف ك٢ ؿخٓؼظٚ ح٤ِٛ٧ش ٓخ ٫ ٣وَ ػٖ ) .4

هطظٚ حُيٍح٤ٓش، ٫ٝ طيهَ ػ٬ٓخص ٓخ ٣ؼخىٍ ٖٓ ٌٛٙ حُٔٔخهخص ك٢ كٔخد ٓؼيُٚ 

 حُظَح٢ًٔ ك٢ حُـخٓؼش.

 أ٫ ٣ٌٕٞ هي كَٜ ػ٠ِ أ٣ش ػوٞرش طؤى٣ز٤ش ك٢ ؿخٓؼظٚ حُٔ٘ظوَ ٜٓ٘خ. .5

٣ٌٕٞ طوي٣ْ ١ِزخص ح٫ٗظوخٍ ا٠ُ ؿخٓؼش ح٤َُٓٞى َٓس ٝحكيس ك٢ حُؼخّ حُيٍح٢ٓ كو٢، ب. 

ح٢ٓ ح٧ٍٝ، ٝطزيأ كظَس طوي٣ْ ١ِزخص ح٫ٗظوخٍ ك٢ َٜٗ آد ٖٓ ًَ ٝهزَ ريء حُلَٜ حُيٍ

 .ػخّ ك٢ حُظوٜٜخص حُظ٢ ٣ظٞكَ رٜخ ٗٞحؿَ

٣ظْ طوي٣ْ ١ِزخص ح٫ٗظوخٍ اٌُظ٤َٗٝخ كو٢ ك٢ حُظوٜٜخص حُٔظخكش ٬ُٗظوخٍ ٣ٝليى ػيى  ج . 

حُ٘ٞحؿَ ك٢ ًَ طوٜٚ ٣ٝظْ ح٩ػ٬ٕ ػٜ٘خ هزَ حٓظوزخٍ حُطِزخص، ٫ٝ ٣ـُٞ حُ٘ظَ ك٢ 

 حُطِزخص حُٔويٓش ٍٝه٤خ هزَ أٝ رؼي كظق رخد حُظويّ حٌُظ٤َٗٝخ.

 ٣ظْ حُزض رطِزخص ح٫ٗظوخٍ ك٢ ٓيس أهٜخٛخ أٓزٞػ٤ٖ رؼي حٗظٜخء طوي٣ْ حُطِزخص.د .    

ٛـ. ٣لٍٞ ٓي٣َ حُوزٍٞ ٝحُظٔـ٤َ حُطِزخص حُٔوزُٞش ا٠ُ ػ٤ٔي ح٤ٌُِش حُٔوظٚ ُلٔخد 

ء حُوطش حُيٍح٤ٓش ُِظوٜٚ ح١ٌُ حُٔخػخص حُظ٢ ىٍٜٓخ حُطخُذ ك٢ ؿخٓؼظٚ ك٢ ٟٞ

٤ٓ٘ظوَ ا٤ُٚ ٝطُلٔذ ُِطخُذ ؿ٤ٔغ حُٔٞحى حُظ٢ ٗـق ك٤ٜخ ك٢ ؿخٓؼظٚ حُٔٔخػِش ٝحُٔؼخىُش 

ُٔٔخهخص ك٢ حُوطش حُيٍح٤ٓش ُِظوٜٚ ح١ٌُ ٤ٓ٘ظوَ ا٤ُٚ ػ٠ِ إٔ ٫ ٣ُلٔذ ُٚ أًؼَ ٖٓ 

ذ حُٔ٘ظوَ ( ٓخػش ٓؼظٔيس.)ٝٓؼخىُش حُٔٞحى كظ٠ ٜٗخ٣ش حُلَٜ حُؼخ٢ٗ ٫ُظلخم حُطخ60ُ)

ا٠ُ حُـخٓؼش ٝكن هَحٍ ٓـِْ حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ك٢ ؿِٔظٚ حُؼخٓ٘ش حُٔ٘ؼويس رظخ٣ٍن 

 (.243هَحٍ ٍهْ  21/07/2014

ٝ. ٫ طيهَ ػ٬ٓخص حُٔٔخهخص حُظ٢ ٓزن إٔ ىٍٜٓخ حُطخُذ ك٢ ؿخٓؼظٚ/ؿخٓؼخص أهَٟ 

حُٔٔخهخص ٟٖٔ ٓؼي٫طٚ حُظَح٤ًٔش ك٢ ؿخٓؼش ح٤َُٓٞى، ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ حُلي ح٧ى٠ٗ ُؼ٬ٓخص 

حُظ٢ ىٍٜٓخ حُطخُذ ُيٍؿش حُزٌخ٣ٍُّٞٞ ك٢ حُـخٓؼخص هخٍؽ حٌُِٔٔش حَُحؿذ رخ٫ٗظوخٍ ا٠ُ 

%( أٝ ٓخ ٣ؼخىُٚ ٧ؿَحٝ 60ؿخٓؼش ح٤َُٓٞى ٫ٓظٌٔخٍ رخه٢ ىٍحٓظٚ ك٢ ٗلْ حُيٍؿش ٛٞ )

 حُٔؼخىُش.

ل ز. ٌحسم فصل دراسً واحد من الحد األعلى لسنوات التخرج للطالب المنتم            
.)جمٌع تعلٌمات االنتمال من جامعات ( ساعة معتمدة من الساعات  التً تحسب له 15ممابل كل )

 .(25/10/2021بتارٌخ  507/2021أخرى إلى جامعة الٌرمون ُعدلت بناًء على لرار مجلس العمداء رلم 
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 حساب ساعات معتمدة من خارج جامعة الٌرمون لطلبتها

 :16المادة

لطالب بموافمة العمٌد المعنً ومدٌر دائرة المبول والتسجٌل بناء على ٌجوز لأ.           

( ساعات معتمدة بحد ألصى فً 9تنسٌب  رئٌس المسم األكادٌمً دراسة )
الفصول الدراسٌة الصٌفٌة فً إحدى الجامعات األردنٌة الرسمٌة شرٌطة أن 

استها فً ال تكون من متطلبات الجامعة أو الكلٌة اإلجبارٌة وأن ال تكون در
الفصلٌن األخٌرٌن من دراسة الطالب فً جامعة الٌرمون . وٌحول مدٌر 
دائرة المبول والتسجٌل إلى عمٌد الكلٌة المعنً كشؾ عالمات بالمسالات التً 
درسها لحساب هذه الساعات وتسجل له عالماتها )معفى( إذا حصل على 

ك الفمرات )ج، %( فما فوق أو ما ٌعادلها فً كل مساق وذلن وف60عالمة )
( من هذه التعلٌمات على أن ال ٌزٌد ما ٌحسب للطالب 15د، هـ( من المادة )

 ( ساعة معتمدة.18بعد لبوله فً الجامعة وحتى تخرجه منها على )
)لرار مجلس 

(. 1/4/2013تارٌخ  11/2013العمداء فً جلسته رلم 
 

م بنجاح فً جامعة أخرى ب.إذا لبل الطالب فً جامعة الٌرمون ، وكان لد أت          
ساعات معتمدة، فٌجوز له أن ٌطلب من عمٌد الكلٌة حساب هذه المسالات 

شرٌطة ( من هذه التعلٌمات ،15وذلن وفك الفمرات )ج ، د، هـ( من المادة )
)عدلت أن ال ٌكون لد انمطع عن الدراسة فً جامعته سبع سنوات أو أكثر . 

 .(04/05/2021 بتارٌخ 18/2021بمرار مجلس عمداء رلم 

. ال ٌجوز احتساب ساعات أتم الطالب دراستها بنجاح فً جامعة أخرى فً 1ج .         
الفصلٌن األخٌرٌن من دراسته فً جامعة الٌرمون ، وكذلن أي فصل 

 صٌفً ٌمع بٌنهما .

.ٌستثنى من ذلن  الطالب المستفٌدون من اتفالٌات تبادل الطلبة المعمودة مع 2           
ات أخرى وتعرض أٌة حاالت استثنائٌة أخرى على مجلس العمداء جامع

 التخاذ المرار المناسب بشأنها .

 د.  ال ٌجوز للطالب  دراسة أي مساق فً جامعات أخرى خالل فترة التأجٌل .       

( من هذه التعلٌمات 16،  15ال ٌجوز فً جمٌع الحاالت الواردة فً المادتٌن ) :17المادة
موع عدد الساعات التً تحسب للطالب من خارج الجامعة أن ٌتجاوز مج

 ( ساعة معتمدة .60)
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 االنتمال من لسم إلى آخر فً الجامعة

 :( 1)18المادة 

أ. ٌُشكل رئٌس الجامعة لجنة تسمى "لجنة انتمال الطلبة " برئاسة أحد نواب             
نتمال إلٌها ( ومدٌر الرئٌس وعمٌد الكلٌة المعنً )الكلٌة التً ٌرؼب الطالب اال

المبول والتسجٌل للنظر فً طلبات انتمال الطلبة وتموم برفع توصٌاتها إلى 
 رئٌس الجامعة للمصادلة علٌها.

. ٌكون تمدٌم طلبات االنتمال مرة واحدة فمط فً العام الدراسً، ولبل بدء ب     

خصصات الفصل الدراسً األول، وتبدأ فترة تمدٌم طلبات الرونٌا فمط فً الت

المتاحة لالنتمال وٌحدد عدد الشواؼر فً كل تخصص وٌتم اإلعالن عنها ولبل 

استمبال الطلبات من لبل اللجنة المشار إلٌها فً الفمرة )أ(، وال ٌجوز النظر فً 

 .الطلبات الممدمة ورلٌا لبل أو بعد فتح باب التمدم الكترونٌا

 فً الجامعة .أن ال ٌكون لد سبك له أن انتمل من تخصص إلى آخر  .1
 أن ال ٌكون لد فُصل من التخصص الذي ٌرؼب فً االنتمال إلٌه. .2
 .أن ٌتوافر له ممعد شاؼر فً التخصص الذي ٌرؼب فً االنتمال إلٌه .3
أن ٌكون معدل عالماته فً الثانوٌة العامة أو ما ٌعادلها لد لُبل فً التخصص  .4

 لجامعة.الذي ٌرؼب فً االنتمال إلٌه)تنافسٌاً( سنة التحاله فً ا
(، ٌجوز انتمال الطالب من تخصص إلى آخر فً 4بالرؼم مما ورد فً )هـ/ .5

( ساعة معتمدة بنجاح وتدخل ضمن 33الجامعة إذا كان لد درس ما ال ٌمل عن )
خطته الدراسٌة الحالٌة فً الجامعة ولها عالمات رلماً وحصل فٌها على معدل 

طالب فً الثانوٌة عن ثالثة تراكمً ال ٌمل عن جٌد جداً، وأن ال ٌمل معدل ال
معدالت من أدنى معدل تنافسً لُبل فً التخصص الذي ٌرؼب فً االنتمال إلٌه 
سنة لبوله، مع مراعاة الحدود الدنٌا لمعدالت المبول فً التخصص المراد 

 االنتمال إلٌه.
ٌجوز للطالب الذي أُعٌد لبوله فً الجامعة بناًء على معدل ثانوٌة عامة جدٌد   .6

 د حول من تخصص آلخر أن ٌُحول مرة أخرى.وكان ل

              

باحتساب المسالات التً درسها الطالب فً  تموم دائرة المبول والتسجٌلو.          
ً أو رسوباً ضمن المتطلبات اإلجبارٌة فً الخطة الدراسٌة  الجامعة ، نجاحا

فٌها  للتخصص المنتمل إلٌه. وٌجوز له طلب احتساب مسالات درسها ونجح
ضمن المتطلبات االختٌارٌة للجامعة أو الكلٌة أو التخصص المنتمل إلٌه، وذلن 
لمرة واحدة فمط وتدخل عالمات جمٌع المسالات التً ُحسبت له فً حساب  

( من هذه التعلٌمات( ، وتُطبك 10معدله التراكمً )مع مراعاة أحكام المادة )
 ة انتماله .علٌه الخطة الدراسٌة للتخصص المنتمل إلٌه سن

ز. تطبك على الطالب أحكام الوضع تحت المرالبة والفصل الواردة فً المادة          
 ( من هذه التعلٌمات.11)
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( 15ح.ٌحسم فصل دراسً واحد من الحد األعلى لسنوات التخرج  ممابل كل )
فً المعدل التراكمً نجاحاً ورسوباً وكذلن عالمات ساعة معتمدة ُحسبت له 

 . )ناجح ، راسب(المسالات 

مالحظة : تم تحدٌد رسوم طلب التحاق التحوٌل من لسم إلى آخر فً                 
( من لرار مجلس األمناء الذي اتخذه فً جلسته 1الجامعة وفك البند )أوال/

 ، على النحو التالً :9/9/2013( المنعمدة بتارٌخ 5/2013رلم )

 نانٌر من الطلبة الممبولٌن على البرنامج العادي .( خمسة د5)                            

 ( عشرة دنانٌر من الطلبة الممبولٌن فً البرنامج الموازي .10)                            

تطبك هذه المواد المعدلة على الطلبة الذٌن سٌمبلون من بداٌة العام الجامعً  -
 فما بعد. 2021/2022

التسجٌل لمسالات خارج الخطة لجمٌع تخصصات فما بعد  2021ال ٌسمح لطلبة -
 .2021/2022الجامعة اعتباراً من بداٌة الفصل الدراسً األول 

فما لبل، وعلى  2020ال تُطبك هذه التعدٌالت على الطلبة الذٌن ٌحملون أرلاما جامعٌة  -
هؤالء الطلبة تحمٌك شروط االنتمال الحالٌة المعمول بها لبل التعدٌل بموعد 

 2020، وال ٌسمح لطلبة 2021/2022نهاٌة الفصل الدراسً الصٌفً ألصاه 
فما لبل التسجٌل لمسالات خارج الخطة اعتبارا من بداٌة العام الجامعً 

2022/2023. 

  

 507/2021)جمٌع تعلٌمات االنتمال من تخصص إلى آخر ُعدلت بناًء على لرار مجلس العمداء رلم           
 (. 25/10/2021تارٌخ 

وٌطبك اعتباراً من الفصل  9/9/2013بتارٌخ  2013)لرار مجلس أمناء الجامعة فً جلسته رلم                        
 (. 2013/2014الثانً 
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 متطلبات الحصول على درجة البكالورٌوس

 تمنح درجة البكالورٌوس للطالب بعد إتمام المتطلبات التالٌة :: 19المادة 

ح فً جمٌع المسالات المطلوبة حسب الخطة الدراسٌة الممررة النجا أ .              
لدرجة البكالورٌوس فً لسم التخصص والحصول على معدل فً هذه 

 %( .60المسالات ال ٌمل عن )

ب. عدم تجاوز الحد األعلى لسنوات التخرج المنصوص علٌها فً الفمرة )أ(              
 ( من هذه التعلٌمات .7من المادة )

ج . أن ٌسجل طالباً منتظماً فً آخر فصلٌن دراسٌٌن له فً الجامعة بما فٌهما              
 الفصل الذي ٌتخرج فٌه .

 ( من هذه التعلٌمات حٌثما ٌلزم .17د . التمٌد بأحكام الفمرة )              

 إحكــــام عامــــــــــــــــة
 :20المادة

ً فصل التخرج على مساق أو مسالٌن ، فلمجلس أ . إذا تولؾ تخرج الطالب ف            
المسم أن ٌوافك على دراسة مساق بدٌـل أو مسالٌن بدٌلٌن على أن ٌكون / 
ٌكونا فً مستوى مماثل أو أعلى وفً موضوع لرٌب من محتوى المساق 

 وذلـــن 
 فً إحدى الحاالت التالٌة :                 
 ً أي فصل بما فٌه الفصل الصٌفً .. عدم طرح المساق ف1                 
 . وجود تعارض ال ٌمكن حله فً برنامج الطالب الدراسً .2                 
 . . إذا رسب فً المساق ثالث مرات3                 
 (. 9/1/2012( تارٌخ 2/2012)لرار مجلس العمداء فً جلسته رلم )                 

(1)ب           
رج الطالب آلي سبب فال تعتبر المسالات البدٌلة التً نجح فٌها إذا لم ٌتخ.  

ً إال فً حالة الرسوب المتكرر، أو عدم طرح المساق األصٌل  ً مكتسبا حما
 الفصل الصٌفًبما فٌه فً الفصل الالحك، أو وجود تعارض ال ٌمكن حله 

مرار رلم تعدٌل ل 19/9/2011( تارٌخ 38/2011)لرار مجلس العمداء فً جلسته رلم ) .

 ( 22/8/2011( تارٌخ 34/2011( جلسة رلم )578/2011)

ج . إذا درس الطالب مسالاً ضمن المتطلبات اإلجبارٌة لمسم تخصصه 
الرئٌسً وكان هذا المساق ضمن المتطلبـات اإلجبارٌة لتخصصه الفرعً، 

فعلٌه دراسة مساق اختٌاري ٌحدده لسم تخصصه الرئٌسً على أن ٌكون 
عاللة بتخصصه وبحٌث أن ال ٌمل مستواه الرلمً عن  لهذا المســاق

 مستوى ذلن المساق وال ٌحسب المساق الواحد ألكثر مـن متطلب .
د.  ٌبلػ رئٌس المسم المختص عمٌد كلٌته خطٌاً بالمرار وٌتولى العمٌد إبالغ   

 مدٌر دائرة المبول والتسجٌل خطٌاً بذلن .
  



 

65 

 

( ساعة معتمدة فً فصل تخرجه فله أن 12من ) إذا احتاج الطالب إلى ألل: 21المادة 
 ٌسجل ما ٌحتاج إلٌه من ساعات .

 

أ . لسم التخصص مسؤول عن متابعة السٌر األكادٌمً للطالب المسجل فٌه :  22المادة 
 والتحمك من استٌفائه لشرط التخرج وعلٌه أن ٌبلؽه بذلن دورٌاً .

اٌة فصل ما أن ٌموم بتعبئة نموذج ب. على الطالب المتولع تخرجه فً نه             
خاص لدى دائرة المبول والتسجٌل  فً مدة  ألصاه أسبوعان  من بداٌة 
الفصلٌن األول والثانً ، وأسبوع  من بداٌة الفصل الصٌفً ، حٌث ٌموم 
المسجل بالتحمك من استٌفائه لشروط التخرج بالتنسٌك مع لسم التخصص  

. 

 :23المادة 

ل على درجة البكالورٌوس فً جامعة الٌرمون فً أ .إذا رؼب طالب حاص
تخصص ما ، فً الدراسة لدرجة البكالورٌوس فً تخصص آخر فً 
الجامعة، وكذلن الطالب الحاصل على درجة البكالورٌوس من جامعات 
أردنٌـــة أخرى ، فعلٌه أن ٌتمدم بطلب إلى مكتب المبول الموحد للحصول 

ٌحُول مدٌر المبول والتسجٌل كشؾ على لبول جدٌد ، وإذا لبل الطالب 
عالماته إلى عمٌد الكلٌة المختص لحساب المسالات التً نجح فٌها ، والتً 
تمع ضمن الخطة الخطة الدراسٌة للتخصص الجدٌد ، وال تدخل المسالات 
التً حسبت له فً احتساب معدالته ، وٌُحسم فصل دراسً واحد من الحد 

( ساعة معتمدة تُحسب له . وعلً 15األعلى لسنوات التخرج ممابل كل )
%( كحد أعلى من الساعات الممررة فً 50أن ال ٌُحسب له أكثر من )

خطة البكالورٌوس الجدٌدة التً ٌرؼب فً دراستها ، وأن ال ٌكون لد 
وال تحسب مدة التأجٌل من مضى على تخرجه أكثر من سبع سنوات ، 

جدٌد بكالورٌوس البكالورٌوس السابك للطالب الذي حصل على لبول 
 (. 19/8/2014تارٌخ  33/2014)ًعدلت بموجب لرار مجلس العمداء رلم آخر. 

ب. أما الطالب الحاصل على درجة البكالورٌوس من جامعات ؼٌر أردنٌة )انتظام( 
وٌرؼب فً الدراسة لدرجة البكالورٌوس فً تخصص آخر فً الجامعة فعلٌه 

ً البرنامج الموازي وتطبك علٌه التمدم بطلب التحاق إلى جامعة الٌرمون ف
على أن ال تمل العالمة ( فمرة )أ( كاملة باستثناء نوع البرنامج 23المادة )

بتارٌخ  26/2014)عدلت بموجب لرار مجلس العمداء فً جلسته رلم % . 60المحتسبة عن 

30/6/2014) 

بل فً إذا تمدم طالب منتظم فً جامعة الٌرمون بطلب جدٌد لاللتحاق بها ، ول  ج.
لسم التخصص نفسه ، ٌحتفظ بسجله األكادٌمً كامالً ، على أن ٌكمل 

متطلبات التخرج ، وفً هذه الحالة تحسب له مدة الدراسة السابمة ضمن 
الحد األعلى لسنوات التخرج ، وإذا لبل فً تخصص آخر تطبك علٌه أحكام 

 ( من هذه التعلٌمات 18الفمرتٌن )ب( و )ج( من المادة )
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احتساب ساعات معتمدة تتوافك مع متطلبات الجامعة فمط ، مضى على :  24 المادة
دراستها أكثر من سبع سنوات ، إلؼراض  الحصول على درجة علمٌة ، من 

بمرار مجلس العمداء  24أضٌؾ المادة ).  2014/2015بداٌة الفصل الدراسً الثانً 

  ( .3/11/2014بتارٌخ  43/2014فً جلسته رلم 
  

: على الطالب أن ٌحصل على نموذج براءة ذمة من الجامعة الستكمال 25المادة 
 إجراءات تخرجه .

 تحمل درجة البكالورٌوس تارٌخ استحمالها وتمنح فً نهاٌة كل فصل .  -أ : 26المادة 
ال ٌجوز ألي طالب أن ٌحتج بعدم علمه بهذه التعلٌمات أو بعدم إطالعه على  : 27المادة 

لجامعة، أو على ما ٌنشر على لوحة إعالناتها فٌما النشرات الصادرة عن ا
 ٌتعلك بهذا التعلٌمات .

 ٌبت مجلس العمداء فً اإلشكاالت التً لد تنشأ عن تطبٌك هذه التعلٌمات .  : 28المادة 
رئٌس الجامعة ، عمداء الكلٌات ، ومدٌر المبول والتسجٌل مكلفون بتنفٌذ   : 29المادة 

 أحكام هذه التعلٌمات.

ما  16/6/2014( التً انعمدت بتارٌخ 24/2014مجلس العمداء فً جلسته رلم )لرر 
 ٌلً :

إذا فصل طالب من طلبة الجامعة )كعموبة تأدٌبٌة( فً أي فصل دراسً ، ترصد له  -  
%( من الرسوم الجامعٌة المستحمة التً دفعها لذلن الفصل ولمرة واحدة ، وإذا 50)

 .فصل مرة أخرى فال ترد له الرسوم 
ً للطالب إذا لام بسحب مسالات سجلها من خارج خطته  -   إلؽاء ترصٌد الرسوم آلٌا

 الدراسٌة بعد انتهاء فترة السحب واإلضافة .
 21/12/2015( التً انعمدت بتارٌخ 41/2015لرر مجلس العمداء فً جلسته رلم )*

 ما ٌلً :
لسته رلم ( فً ج151/2010الموافمة على تعدٌل لرار مجلس العمداء رلم ) 
 : 15/3/2010( بتارٌخ 10/2010)
( comp 099.الموافمة على إعفاء الطلبة الناجحٌن فً امتحان المستوى لمساق )1

استدراكً ، من دراسة هذا المساق ، وإذا رسب الطالب فً  –مهارات حاسوب 
 االمتحان فعلٌه دراسة المساق .

و شهادة كامبردج ، بدل ( ، أICDL.ٌٌحسب للطالب الحاصل على أي من شهادتً )2
( ساعات معتمدة فً أول سنتٌن اللتحاله comp099()3مهارات استدراكً حاسوب )

( ساعة معتمدة فً حال 18فً الجامعة فمط، على أن ال ٌزٌد العبء الدراسً عن )
( ساعات معتمدة فً الفصل الصٌفً ، 12احتسابها فً الفصلٌن األول والثانً و)

( ساعة معتمدة فً الفصلٌن : األول والثانً إذا 21دراسً )وٌجوز أن ٌصل العبء ال
%( فأكثر ،)والعمل به من بداٌة العام الجامعً 80كان معدله التراكمً )

2016/2017.) 
  

. عدم السماح لطلبة الجامعة الهندسة واإلعالم بتسجٌل مسالات بالتزامن مع التدرٌب 3
أو خارجً (ولن تعتمد نتٌجة أي طالب المٌدانً وبؽض النظر عن مكان التدرٌب )داخلً 

درس مساق بالتزامن مع التدرٌب المٌدانً )لرار مجلس العمداء فً جلسة رلم 
 . 17/7/2017بتارٌخ  26/2017
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 تعلٌمات التخصص الفرعً

 

 (: 1المادة )

تسمى هذه التعلٌمات "تعلٌمات التخصص الفرعً فً جامعة الٌرمون" وٌعمل بها اعتباراً 

 .2017/2018عام الجامعً من بداٌة ال

 (: 2المادة )

ٌتمدم الطالب الراؼب بالحصول على تخصص فرعً إلى المسم الذي ٌطرح التخصص 
الفرعً بالنظر فً طلب التفرٌع ضمن التخصصات المسموح بها من لبل لسم التخصص 

 الرئٌسً.

 (:3المادة )

 لتالٌة:ٌموم لسم التخصص الفرعً بالنظر فً طلب التفرٌع ضمن الشروط ا 

 توفر الشاؼر فً التخصص الفرعً. .1
 أن ٌكون فرع الثانوٌة العامة ٌؤهله للمبول فً التخصص الفرعً. .2
 ( ساعة معتمدة على األلل.45أن ٌكون لد اجتاز بنجاح ) .3
 ال ٌشترط أي متطلب سابك للتخصص الفرعً. .4
ٌبلػ لسم التخصص الفرعً دائرة المبول والتسجٌل بالموافمة بموجب كتاب خطً  .5

 مرفك نموذج التخصص الفرعً.

 

 

فً حال فمدان الهوٌة الجامعٌة، سارع إلى لسم اإلعارة فً مكتبة   

الجامعة للتبلٌغ عنها حتى ال ٌستغلها الغٌر، وبعدها علٌن مراجعة 

 الدائرة المالٌة لدفع وصل مالً بدل فالد 
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ُطِجخ ٤ًِخ  ( PHAR 430) َٓبم  رؼ٤ِٔبد اُزله٣ت ا٤ُٖلا٢ٗ ا٤ُٔلا٢ٗ

 ا٤ُٖلُخ ك٢ عبٓؼخ ا٤ُوٓٞى
وتعدٌالتها وٌعمل بها من بداٌة الفصل  2227َُ٘خ ( 2) رؼ٤ِٔبد ههْ

 2222/2222ً ثانالدراسً ال
 (2)أُبكح 

) ٓٔخم   ذ ح٤ُٜي٢ٗ٫ ح٤ُٔيح٢ٗطؼ٤ِٔخص حُظي٣ٍ)ط٠ٔٔ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص     

PHAR 430  ) ح٤ُٜيُش ك٢ ؿخٓؼش ح٤َُٓٞى ٣ُٝؼَٔ رٜخ حػظزخٍحً  ُطِزش

 . 4145/ 4141 ريح٣ش حُلَٜ حُؼخ٢ٖٗٓ 

 (2)أُبكح 

٣ٌٕٞ ٌُِِٔخص حُظخ٤ُش ك٤ؼٔخ ٍٝىص ك٢ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص حُٔؼخ٢ٗ حُٔوٜٜش     

 :ُٜخ أىٗخٙ ٓخ ُْ طيٍ حُو٣َ٘ش ػ٠ِ ه٬ف ًُي

 ؿخٓؼش ح٤َُٓٞى             :حُـخٓؼش

 ٓـِْ حُؼٔيحء:             حُٔـِْ

 ٤ًِش ح٤ُٜيُش               :ح٤ٌُِش

 ػ٤ٔي ٤ًِش ح٤ُٜيُش:               حُؼ٤ٔي

ُـ٘ش حُظي٣ٍذ ح٤ُٔيح٢ٗ ٣ٌِٜ٘خ ػ٤ٔي ح٤ٌُِش ك٢ ريح٣ش حُؼخّ :              حُِـ٘ش

 حُيٍح٢ٓ حُـخٓؼ٢ .

 (2)أُبكح 

 طِزش حُزيء رخُظي٣ٍذ ح٤ُٜي٢ٗ٫ ح٤ُٔيح٢ٗ ٝكوخ  ١َُِٝ٘ حُظخ٤ُش:٣ٔٔق ُِ       

 ( ساعة معتمدة على األلل بنجاح .541إنهاء دراسة ) - أ

( ساعة معتمدة بنجاح , 541ٌجوز للعمٌد استثناء شرط إنهاء ) - د

( ساعة  معتمدة ، وٌنطبك هذا االستثناء على 51وبما ال ٌمل عن )

 . 4152/4151وطلبة  4153/4152طلبة 

 ( ٓخػش حٓزٞػ٤خً  21( أٓخر٤غ رٔخ ٣ؼخىٍ )٣5ظيٍد حُطخُذ ُٔيس ) -ص

 ( ٓخػش طي٣ٍذ ، ه٬ٍ حُلَٜ حُيٍح٢ٓ ح٤ُٜل٢ .341ٝرٞحهغ )      

 ٣ـُٞ ك٢ كخ٫ص هخٛش ٝرٔٞحكوش حُؼ٤ٔي حٓظٌٔخٍ كظَس حُظي٣ٍذ   -ع

 ك٢ حُلَٜ حُيٍح٢ٓ ح٧ٍٝ أٝ حُلَٜ حُيٍح٢ٓ حُؼخ٢ٗ رٔخ ٣ؼخىٍ       

 ( ٓخػش طي٣ٍذ ، ٝطوظَٜ ٌٛٙ 341( ٓخػش أٓزٞػ٤خ ٝرٞحهغ )43)      

 حُلخ٫ص ػ٠ِ حُطِزش حُٔظٞهغ طوَؿْٜ ه٬ٍ حُل٤ِٜٖ ح٣ًٌٍُٖٞٔ .      

 ٣٘ظ١َ إٔ ٣ظلَؽ حُطخُذ ُِظي٣ٍذ رٌَ٘ ًخَٓ ه٬ٍ حُلَٜ   -ؽ              

 ٗظ٣َش أٝ حُيٍح٢ٓ ح٤ُٜل٢ ، ٫ٝ ٣ـُٞ ُِطخُذ طٔـ٤َ ٓٔخهخص                    

 ػ٤ِٔش ه٬ٍ ًُي حُلَٜ .                  

 ( ٓخػخص ٓؼظٔيس  ٣6ـُٞ ُِطخُذ حُٔظٞهغ طوَؿٚ طٔـ٤َ ٓخ ٫ ٣ِ٣ي ػٖ ) -ف             

 . كو٢ ٓغ حُظي٣ٍذ ه٬ٍ حُلَٜ حُيٍح٢ٓ ح٧ٍٝ أٝ حُؼخ٢ٗ أٝ ح٤ُٜل٢                   
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 ش حُؼ٤ٔي حُٔٔخف ُِطخُذ طٔـ٤َ ٓخ ٫ ٣ِ٣ي ٣ـُٞ ك٢ كخ٫ص هخٛش ٝرٔٞحكو -م              

 ( ٓخػخص ٓؼظٔيس كو٢ ٓغ حُظي٣ٍذ ٝطوظَٜ ٌٛٙ حُلخ٫ص ػ٠ِ حُطِزش       7ػٖ )                   

 .حُٔظٞهغ طوَؿْٜ ه٬ٍ حُلَٜ حُيٍح٢ٓ ح٫ٍٝ أٝ حُؼخ٢ٗ أٝ ح٤ُٜل٢                    

 (2)أُبكح 

رَٜف ح٧ى٣ٝش  حُٔوظٜش٤ٜي٤ٗ٫ش ٣ٌٕٞ حُظي٣ٍذ ك٢ اكيٟ حُٔئٓٔخص حُ

أٝ ح٤ُٜي٤ُخص حُظخرؼش ُٔٔظ٘ل٤خص ُٝحٍس ٠َُِٟٔ ٓؼَ ٤ٛي٤ُخص حُٔـظٔغ 

حُٜلش أٝ حُويٓخص حُطز٤ش ح٤ٌُِٔش أٝ ٤ٛي٤ُخص حُٔٔظ٘ل٤خص حُوخٛش 

 .ٝحُٔؼظٔيس ٖٓ هزَ ح٤ٌُِش 

 (1)أُبكح 

ـــٖ  -5 ـــي٣ٍْ ٛـــ٤خىُش ٓ ـــش ط ـــيح٢ٗ أػ٠ـــخء ٤ٛج ـــي٣ٍذ ح٤ُٔ ـــ٠ حُظ  ٣٘ــــَف ػِ

ُٔخؿٔـــــظ٤َ ٝحُـــــيًظٍٞحٙ ٓـــــٖ ح٤ٌُِـــــش ٝرخُظؼـــــخٕٝ ٓـــــغ حُٜـــــ٤خىُش كِٔـــــش ح

 .حُٔٔج٤ُٖٞ ك٢ حُٔئٓٔخص ح٤ُٜي٤ٗ٫ش حُٔؼظٔيس 

ػِــــ٠ حُظــــي٣ٍذ ح٤ُٔــــيح٢ٗ ػِــــ٠ حُ٘لــــٞ  حُِـ٘ــــش حُٔ٘ــــَكشطٌــــٕٞ ٜٓــــخّ   -4

 :حُظخ٢ُ

ـــــيس  .5 ـــــغ حُٔئٓٔـــــخص حُٜـــــ٤ي٤ٗ٫ش حُٔؼظٔ ـــــش ٓـــــ٤َ  حُظ٘ٔـــــ٤ن ٓ ُٔظخرؼ

 ظي٣ٍذ .طي٣ٍذ حُطِزش ٝحُظؤًي ٖٓ ط٘ل٤ٌ رَٗخٓؾ حُ

ـــــيٙ  .4 ـــــي٣ٍز٢ ٝط٣ِٝ ـــــَ حُظ ـــــخٓؾ حُؼٔ ـــــيٍد ُزَٗ ـــــذ حُٔظ ـــــش حُطخُ ٓظخرؼ

رخ٫ٍٗــــخىحص ٝٓٔــــخػيطٚ كــــ٢ طــــٞك٤َ ًــــَ ٓــــخ ٣لظــــخؽ ا٤ُــــٚ ٠ُــــٔخٕ 

 .أًخرٚ حُٜٔخٍحص حُٞحٍىس ك٢ رَٗخٓـٚ حُظي٣ٍز٢

ـــ٠ حُٜـــؼٞرخص ٝحُٔ٘ـــ٬ٌص  .3 ـــذ ػِ ـــيٍد رخُظـِ ـــذ حُٔظ ٓٔـــخػيس حُطخُ

 .حُٔ٘خٓزش حُظ٢ طٞحؿٜٚ حػ٘خء كظَس حُظي٣ٍذ، ٝطوي٣ْ حُلٍِٞ

ـــذ ٝحُؼ٬ٓـــخص  .4 ـــ٤ْ حُطخُ ـــ٢ طو٤ ـــش حُٔظزؼـــش ك حػظٔـــخى ح٧ٗ٘ـــطش ح٧ًخى٤ٔ٣

حُٔوٜٜــــش ُٜــــٌٙ ح٧ٗ٘ــــطش كــــ٢ ريح٣ــــش حُلٜــــَ حُيٍحٓــــ٢ ػِــــ٠ إٔ 

ــــخس ،  ــــ٢ : حُٔلخً ــــَ ٝحكــــي ٓٔــــخ ٣ِ ــــ٠ ح٧ه ط٘ــــَٔ ٛــــٌٙ ح٧ٗ٘ــــطش ػِ

ك٤ـــي٣ٞٛخص ٜٓ٘ـــش حٌُٔظزـــش ح٩ٌُظ٤َٗٝـــش ، ػـــَٝٝ طوي٤ٔ٣ـــش ٓويٓـــش 

 . ٖٓ حُطخُذ

ـــخٍس ًـــَ ٓئٓٔـــش حُظؤًـــي ٓـــٖ إٔ ٣ .1 ـــي٣ٍذ ر٣ِ ـــ٠ حُظ ـــّٞ حُٔ٘ـــَف ػِ و

ـــيٍد  ـــذ حُٔظ ـــخطل٢  ُِٔـــئحٍ ػـــٖ حُطخُ ـــَ حطٜـــخٍ ٛ ٛـــ٤ي٤ٗ٫ش أٝػٔ

ٝحُظؤًـــي ٓـــٖ ٝؿـــٞىٙ ٓـــَط٤ٖ ػِـــ٠ ح٫هـــَ هـــ٬ٍ حُلٜـــَ حُيٍحٓـــ٢ 

 . ٣ٝظْ طٞػ٤ن ًُي ًظخر٤خ

حُؼٔـــَ ػِـــ٠ اػـــيحى ٝػوـــي ح٫ٓظلـــخٕ حُٜ٘ـــخث٢ ) حُ٘ظـــ١َ ٝحُ٘ـــل١ٞ (  .6

 اػ٬ٕ ٗظخثؾ حُظي٣ٍذٝحُٔٞكي ر٤ٖ ًخكش ٗؼزش حُظي٣ٍذ ٝ
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 (7)المادة 
 

 ( طالبا.41) ٌمسم الطلبة الى شعب ٌكون الحد األعلى للشعبة - أ

ٌُحسب العبء التدرٌسً لعضو هٌئة التدرٌس المشرؾ بوالع ثالث  - د

 ساعات معتمدة لكل شعبة .

 (7)أُبكح 
 ٌمأل الطالب النماذج اآلتٌة : - أ

د موضوووحاً نمووووذج بووودء التووودرٌب المٌووودانً المعتمووود مووون العمٌووو -5

فٌهووووا مكووووان وتووووارٌخ وسوووواعات التوووودرٌب مولعووووة حسووووب األصووووول 

 من المؤسسة الصٌدالنٌة لبل البدء بالتدرٌب 

نمووووذج سوووجل التووودرٌب المٌووودانً للطالوووب المعتمووود مووون العمٌووود  -2

موضوووووحاً فٌوووووه مكوووووان وتوووووارٌخ وسووووواعات التووووودرٌب التوووووً أتمهوووووا 

الطالوووب مولعوووة حسوووب األصوووول مووون المؤسسوووة الصوووٌدالنٌة تغطوووً 

 . ( ساعة222دد ساعات التدرٌب المعتمدة بوالع )ع

تمٌووووٌم مولووووع التوووودرٌب والصووووٌدالنً الموووودرب حسووووب النموووووذج  -3

 .المخصص لذلن

ٌلتزززززم الطالززززب بحضززززور المحاضززززرات التززززً تحززززددها اللجنززززة فززززً  - د

 بداٌة أول ٌوم من االسبوع وطٌلة مدة التدرٌب الممررة .

رٌوس فززززً ( مززززن تعلٌمززززات مززززنح درجززززة البكززززالو5تطبززززك المززززادة) - ص

 التً تتعلك بالمواظبة . 4115( لسنة 6جامعة الٌرمون رلم)

 

 (6)أُبكح 

 ٌتم تمٌٌم الطلبة فً نهاٌة مدة التدرٌب على النحو التالً : - أ

%(، وتمسم عالمة 12. االمتحان النهائً : وٌخصص له )5

%( على االمتحان النظري 22االمتحان النهائً على النحو التالً : )

المتحان الشفوي . وتموم لجنة التدرٌب بإعداد %( على ا22و )

 االمتحانٌن النظري والشفوي واالشراف علٌهما .

تمٌٌم الطالب فً األنشطة األكادٌمٌة المعتمدة من لجنة التدرٌب . 4

فً بداٌة الفصل الدراسً والتً تشمل على األلل واحد مما ٌلً : 

وض تمدٌمٌة المحاكاة ، فٌدٌوهات منصة المكتبة اإلكترونٌة ،عر

 . %(22ممدمة من الطالب : وٌخصص له )
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تمرٌر المؤسسة الصٌدالنٌة التً تدرب فٌها الطالب حسب . 3

 %(.22النموذج المخصص والمعتمد من العمٌد : وٌخصص له )

تمٌٌم عضو هٌئة التدرٌس المشرف على التدرٌب والذي ٌستند . 2

رٌب فً على اإلمتحانات المصٌرة ، مواظبة الطالب على التد
المؤسسة الصٌدالنٌة ، والتمرٌر األسبوعً الممدم من الطالب فً 

 %( .22بداٌة المحاضرة األسبوعٌة : وٌخصص له )

ترصد عالمة الطالب فً مساق التدرٌب وتكون عالمة النجاح  -ب
 %(، وتدخل ضمن المعدل التراكمً .11)

 (2)أُبكح 

مززززة الجامعززززة ٌلتزززززم الطالززززب خززززالل فتززززرة التززززدرٌب المٌززززدانً بأنظ - أ

والمؤسسزززززة الصزززززٌدالنٌة التزززززً ٌتزززززدرب فٌهزززززا وتعلٌماتهزززززا وأولزززززات 

 /أ(.9التدرٌب المحددة مسبما حسب ما ورد فً المادة )

البجززززززوز للطالززززززب المٌززززززام بالتززززززدرٌب المٌززززززدانً خززززززارج المملكززززززة  - ب

 األردنٌة الهاشمٌة .

 (22)أُبكح 
 . ماتٌبت المجلس فً الحاالت التى لم ٌرد فٌها نص ضمن  هذه التعلٌ

 (22)أُبكح  

 .العمٌد مسؤول عن تطبٌك هذه التعلٌمات 

 (22)أُبكح 

 السابمه. –تعلٌمات التدرٌب الصٌدالنً المٌدانً  –تلؽى هذه التعلٌمات 

 

 حٛ٘بى ٗٔبمط ُِزله٣ت ا٤ُٖلا٢ٗ ٓؼل

ٝٓؼزٔلح ٖٓ ػ٤ٔل ٤ًِخ ا٤ُٖلُخ ُزو٤٤ْ 

 اُطبُت ك٢ ٜٗب٣خ ٓلح اُزله٣ت
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 2015( َُ٘خ   4رؼ٤ِٔبد ههْ ) 

 رؼ٤ِٔبد ٓ٘ؼ كهعخ اُجٌبُٞه٣ًٞ ك٢ اُطت  ك٢ عبٓؼخ ا٤ُوٓٞى

 ٓ٘ؼ اُلهعبد اُؼ٤ِٔخ ٝاُْٜبكادٕبكهح ػٖ ٓغٌِ اُؼٔلاو ثٔٞعت ٗظبّ 

 1976( َُ٘خ 76ك٢ عبٓؼخ ا٤ُوٓٞى ههْ )

 

 (:1أُبكح) 

ط٠ٔٔ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص )طؼ٤ِٔخص ٓ٘ق ىٍؿش حُزٌخ٣ٍُّٞٞ ك٢ حُطذ  ك٢ ؿخٓؼش 

 .2013/2014ح٤َُٓٞى(، ٣ُٝؼَٔ رٜخ حػظزخٍحً ٖٓ ريء حُؼخّ حُـخٓؼ٢ 

اُحءٛخ، ٓخ ُْ طيٍ حُو٣َ٘ش ػ٠ِ  ٣ٌٕٞ ٌُِِٔخص ٝحُؼزخٍحص حُظخ٤ُش حُٔؼخ٢ٗ حُٞحٍىس

 ه٬ف ًُي:

 .حُـخٓؼش: ؿخٓؼش ح٤َُٓٞى 

 .حُؼ٤ٔي: ػ٤ٔي ٤ًِش حُطذ ك٢ حُـخٓؼش 

 .ح٤ٌُِش: ٤ًِش حُطذ ك٢ حُـخٓؼش 

 .حُٔـِْ: ٓـِْ ح٤ٌُِش 

 .حُؤْ: أ١ هْٔ ك٢ ح٤ٌُِش 

  ٖٓ ًَ حُٔ٘ش حُيٍح٤ٓش: ػ٬ػش كٍٜٞ اؿزخ٣ٍش )ح٧ٍٝ ٝحُؼخ٢ٗ ٝح٤ُٜل٢( ٓيس

ٝحُؼخ٢ٗ ٓظش ػَ٘ أٓزٞػخً طَ٘ٔ كظَس ح٫ٓظلخٗخص، ٝحُلَٜ  حُلَٜ ح٧ٍٝ

 ح٤ُٜل٢ ٓيطٚ ػٔخ٤ٗش أٓخر٤غ، طَ٘ٔ كظَس ح٫ٓظلخٗخص.

 ( ٓظش ػَ٘س 16حُٔخػش حُٔؼظٔيس: ٝكيس طو٣ْٞ أًخى٢ٔ٣ طؼ٢٘ ك٠ٍٞ حُطخُذ )

( ٓخػش طي٣ٍذ ػ٢ِٔ أٝ ٤ٓيح٢ٗ أٝ 32ٓلخَٟس ٗظ٣َش أٝ ٓخ ٫ ٣وَ ػٖ )

 % ٓخػش ٓؼظٔيس.1,125طي٣ٍذ ١َ٣َٓ ١َ٣َٓ، ٣ٝؼخىٍ ًَ أٓزٞع 

  َٜحُؼذء حُيٍح٢ٓ: ػيى حُٔخػخص حُٔؼظٔيس حُظ٢ ٣ٔٔق ُِطخُذ رظٔـ٤ِٜخ ك٢ حُل

 حُيٍح٢ٓ حُٞحكي أٝ حُٔ٘ش حُيٍح٤ٓش.

 
 

 ( :2أُبكح ) 

ططزن ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص ػ٠ِ ١ِزش ٤ًِش حُطذ حُٔٔـ٤ِٖ حُٔ٘ظظ٤ٖٔ ٤َُ٘ ىٍؿش 

 حُزٌخ٣ٍُّٞٞ ك٢ حُطذ  ك٢ حُـخٓؼش.
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 اُقطخ اُلها٤ٍخ 

 ( :3أُبكح )

٣وَ ٓـِْ حُؼٔيحء حُوطش حُيٍح٤ٓش حُظ٢ طئى١ ا٠ُ ٤َٗ ىٍؿش حُزٌخ٣ٍُّٞٞ ك٢  

 حُطذ رظ٤ٛٞش ٖٓ ٓـِْ ح٤ٌُِش ر٘خًء ػ٠ِ حهظَحكخص ٓـخُْ ح٧هٔخّ ك٤ٜخ.

 

 : (4أُبكح )

حُوطش حُيٍح٤ٓش ٤َُ٘ ىٍؿش حُزٌخ٣ٍُّٞٞ ك٢ حُطذ هطش ٣ٞ٘ٓش اؿزخ٣ٍش ك٢  .أ  

 ٓ٘ٞحص حُيٍحٓش.ؿ٤ٔغ 

  .ة 

٣وٜٚ ٌَُ ٓٔخم ٖٓ ٓٔخهخص حُوطش حُيٍح٤ٓش ٓخػخص ٓؼظٔيس هخٛش رٚ  .1

ٝٓز٤٘ش ك٢ حُوطش حُيٍح٤ٓش روَحٍ ٖٓ ٓـِْ حُؼٔيحء ر٘خًء ػ٠ِ ط٤ٛٞش ٖٓ 

 ٓـِْ ح٧هٔخّ ٝط٤ٔ٘ذ  ٓـِْ ح٤ٌُِش.

 ٣ُؼط٠ ًَ ٓٔخم ٖٓ ٓٔخهخص حُوطش حُيٍح٤ٓش ٍهٔخً هخٛخً رٚ. .2

طش حُيٍح٤ٓش ػيى حُٔخػخص حُٔؼظٔيس ٝػيى ٣ًٌَُ اُحء ًَ ٓٔخم ك٢ حُو .3

حُٔلخَٟحص أٝ ػيى ٓخػخص حُٔوظزَ ح٧ٓزٞػ٤ش أٝ ػيى ٓخػخص حُظي٣ٍذ 

ح٤ُٔيح٢ٗ أٝ ػيى أٓخر٤غ حُظي٣ٍذ ح١َ٣َُٔ، ٣ًٌَُٝ أ٠٣خً اُحء ًَ ٓٔخم ٓيس 

 ىٍحٓظٚ ك٢ حُٔ٘ش حُيٍح٤ٓش ٝطٌٕٞ ٗظخثؾ حُٔٔخم ك٤ِٜخً أٝ ٣ٞ٘ٓخً.

يس ٌَُ ٓٔخم ك٢ حُٔ٘ٞحص ح٠ُٝ٧ ٝحُؼخ٤ٗش ٝحُؼخُؼش ػ٠ِ ٣ظْ طو٣ْٞ حُٔخػخص حُٔؼظٔ .ط 

( أٓزٞػخً ٢ٛ ٓخػش 16أٓخّ إٔ حُٔلخَٟس أٝ حُ٘يٝس أٝ كِوش حُ٘وخٕ ُٔيس )

ٓؼظٔيس ٝحكيس، أٓخ ٓخػخص حُٔوظزَ ٝحُظطز٤ن حُؼ٢ِٔ َٝٓ٘ٝع حُزلغ ك٤ـ١َ 

 طو٤٤ٜٔخ ٌَُ ٓٔخم ػ٠ِ كيٙ ٝك٢ ؿ٤ٔغ حُلخ٫ص ٫ ٣وَ كٔخد حُٔخػش حُٔؼظٔيس

 ( أٓزٞػخً.16ػٖ ٓخػظ٤ٖ أٓزٞػ٤خً ُٔيس )

٣ظْ حكظٔخد حُٔخػخص حُٔؼظٔيس ك٢ حُٔ٘ٞحص حَُحرؼش ٝحُوخٓٔش ٝحُٔخىٓش ػ٠ِ  .ك 

 ( ٓخػش ٓؼظٔيس.1,125أٓخّ إٔ ًَ أٓزٞع ٝحكي طي٣ٍذ ١َ٣َٓ ٣ؼخىٍ )

 

 ( :5أُبكح )

٣ٌٕٞ حُلي ح٧ى٠ٗ ُِٔخػخص حُٔؼظٔيس حُٔطِٞرش ُِلٍٜٞ ػ٠ِ ىٍؿش حُزٌخ٣ٍُّٞٞ  . أ 

 ( ٓخثظخٕ ٝٓزغ ٝهٕٔٔٞ ٓخػش ٓؼظٔيس.257ك٢ حُطذ  ٛٞ )

 طُٞع حُٔخػخص حُٔؼظٔيس ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ: . د

 حُٔظطِزخص

 ػيى حُٔخػخص 

حُٔؼظٔيس 

 ح٩ؿزخ٣ٍش

 ػيى حُٔخػخص 

حُٔؼظٔيس 

 ح٫هظ٤خ٣ٍش

 حُٔـٔٞع

 27 12 15 ٓظطِزخص حُـخٓؼش

 39 0 39 ٓظطِزخص ح٤ٌُِش

 191 3 188 ٓظطِزخص حُظوٜٚ

 257 15 242 ع ح٢ٌُِحُٔـٔٞ
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 ٓلح اُلهاٍخ ٝاُؼتو اُلها٢ٍ 

 

 ( :6أُبكح )

 

 

ٓيس حُيٍحٓش ٤َُ٘ ىٍؿش حُزٌخ٣ٍُّٞٞ ك٢ حُطذ ٢ٛ ٓض ٓ٘ٞحص ىٍح٤ٓش ٝطز٤ٖ  .أ 

 حُوطش حُيٍح٤ٓش حُٔٞحى حُظ٢ طيٍّ ك٢ ًَ ٓ٘ش ىٍح٤ٓش.

( 8) حُلي ح٧ػ٠ِ ُٔيس حُيٍحٓش ُِلٍٜٞ ػ٠ِ ىٍؿش حُزٌخ٣ٍُّٞٞ ك٢ حُطذ  ٛٞ .ة 

 ػٔخ٢ٗ ٓ٘ٞحص ىٍح٤ٓش.

ٓغ َٓحػخس ٗٚ حُلوَس )د( ٖٓ ٌٛٙ حُٔخىس ٫ ٣ـُٞ إٔ ٣و٢٠ حُطخُذ أًؼَ ٖٓ  .ط 

ٓ٘ظ٤ٖ ىٍح٤ٓظ٤ٖ ك٢ أ١ ٖٓ حُٔ٘ٞحص حُؤْ ح٠ُٝ٧ ٝأًؼَ ٖٓ ػ٬ع ٓ٘ٞحص ك٢ 

 حُٔ٘ش حُٔخىٓش. 

٣ٌٕٞ حُلي ح٧ػ٠ِ ُؼيى حُٔخػخص حُٔؼظٔيس حُٔٔٔٞف حُظٔـ٤َ رٚ ك٢ حُل٤ِٜٖ  .ك 

( ٓخػخص ٓؼظٔيس ك٢ 10( ٓخػش ٓؼظٔيس ٝ)18ح٧ٍٝ أٝ حُؼخ٢ٗ ) حُيٍح٤٤ٖٓ

حُلَٜ حُيٍح٢ٓ ح٤ُٜل٢ ٖٓ حُٔ٘ٞحص ح٠ُٝ٧ ٝحُؼخ٤ٗش ٝحُؼخُؼش، ٣ٝـُٞ إٔ ٣َٜ 

حُؼذء حُيٍح٢ٓ حُٔٔٔٞف رٚ ك٢ حُٔ٘ٞحص حًٌٍُٔٞس ٝك٢ حُل٤ِٜٖ ح٧ٍٝ أٝحُؼخ٢ٗ 

س ًُٝي ( ٓخػش ٓؼظٔي12( ٓخػش ٓؼظٔيس ٝك٢ حُلَٜ حُيٍح٢ٓ ح٤ُٜل٢ )21)

 رلخ٫ص ٓزٍَس ٝرٔٞحكوش حُؼ٤ٔي.

حُٔ٘ش حُيٍح٤ٓش ك٬ٜٕ ىٍح٤ٓخٕ ٓيس ًَ ٜٓ٘ٔخ ٓظش ػَ٘ أٓزٞػخً، طَ٘ٔ كظَس  .ٙ 

 ( أٓخر٤غ رٔخ ك٢ ًُي ح٫ٓظلخٗخص.8ح٫ٓظلخٗخص، ٖٝٓ كَٜ ىٍح٢ٓ ٤ٛل٢ ٓيطٚ )

ط٠غ ٤ًِش حُطذ حُظو٣ْٞ حُـخٓؼ٢ حُوخٙ رٜخ ك٢ ريح٣ش ًَ ػخّ ؿخٓؼ٢ رؼي  .ٝ 

 حُؼٔيحء. اهَحٍٙ ٖٓ ٓـِْ

 

 أُٞاظجخ

 

 ( :7أُبكح )

تشززززززترط مواظبزززززززة الطالززززززب فزززززززً حضززززززور المحاضزززززززرات النظرٌزززززززة  - أ

والمنالشززززززات والتززززززدرٌب العملززززززً والسززززززرٌري والزٌززززززارات المٌدانٌززززززة 

الممززززررة لكززززل مسززززاق فززززً الخطززززة الدراسززززٌة، وٌمززززوم مززززدرس المسززززاق 

 بتسجٌل الحضور والؽٌاب وذلن على كشوفات خاصة.

%( مزززززن مجمزززززوع 15ب عزززززن أكثزززززر مزززززن )ال ٌسزززززمح للطالزززززب بالتؽٌززززز - ة

 الساعات لكل مساق.

%( مزززن مجمزززوع السزززاعات الممزززررة 15إذا ؼزززاب الطالزززب أكثزززر مزززن ) - د

دون عزززذر لهززززري أو عزززذر مرضززززً ٌمبزززل بززززه مزززدرس المسززززاق، فعلززززى 

مزززززدرس المسزززززاق أن ٌحزززززرم الطالزززززب مزززززن التمزززززدم لجمٌزززززع االمتحانزززززات 

مسزززاق وهزززو الالحمزززة لزززذلن المسزززاق، وٌوضزززع لزززه الحزززد األدنزززى لعالمزززة ال

%( "محززززروم بسززززبب الؽٌززززاب"، وتززززدخل هززززذه النتٌجززززة فززززً حسززززاب 35)

 معدالت تلن السنة.
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%( مزززن مجمزززوع السزززاعات الممزززررة 15إذا ؼزززاب الطالزززب أكثزززر مزززن ) - س

لمسززاق مززا وكززان هززذا الؽٌززاب بعززذر لهززري ٌمبلززه عمٌززد الكلٌززة، أو بعززذر 

مرضزززً فٌسزززمح العمٌزززد للطالزززب االسزززتمرار فزززً المسزززاق، وال ٌجزززوز أن 

%( مزززززن السزززززاعات، وفزززززً الحزززززاالت 30جزززززاوز الؽٌزززززاب بمجموعزززززه )ٌت

التززززً ٌتجززززاوز فٌهززززا ؼٌززززاب الطالززززب بعززززذر لهززززري أو مرضززززً نسززززبة 

%(، فلمجلزززس الكلٌزززة اعتبزززاره منسزززحباً مزززن السزززنة الدراسزززٌة، وذلزززن 30)

لبزززل بداٌزززة االمتحانزززات النهائٌزززة فزززً الفصزززل، وٌبلزززػ عمٌزززد الكلٌزززة دائزززرة 

ترونٌلززززاً بززززذلن )وٌعتبززززر بززززذلن مززززؤجالً المبززززول والتسززززجٌل خطٌلززززاً أو الك

لدراسززززته تلززززن السززززنة( باسززززتثناء الفصززززل األول لمبولززززه، وٌسززززتثنى مززززن 

ذلزززن مسزززالات متطلبزززات الجامعزززة حٌزززث تطبزززك علٌهزززا التعلٌمزززات العامزززة 

 فٌما ٌخص االنسحاب من المسالات.

ٌشززززترط فززززً العززززذر المرضززززً أن ٌكززززون بتمرٌززززر طبززززً صززززادر مززززن  - ط

جامعزززة الٌرمزززون، وإذا تعزززذر ذلزززن فلعمٌزززد المرجزززع الطبزززً المعتمزززد فزززً 

الكلٌززززة أن ٌعتمززززد التمرٌززززر الممززززدم أو ٌرفضززززه، وعلززززى الطالززززب أن ٌمززززدم 

التمرٌزززر الطبزززً المطلزززوب إلزززى العمٌزززد خزززالل أسزززبوع مزززن تزززارٌخ زوال 

العززززذر وٌمززززوم العمٌززززد بززززإبالغ مدرسززززً المززززواد التززززً ٌدرسززززها الطالززززب 

 بمراره.

%( 25لفتززززرة ال تتجززززاوز )إذا انمطززززع الطالززززب عززززن التززززدرٌب العملززززً  - ػ

مزززن مزززدة التزززدرٌب، وكزززان االنمطزززاع لعزززذر لهزززري أو مرضزززً ٌمبزززل بزززه 

العمٌزززد، ٌجزززوز للعمٌزززد السزززماح للطالزززب بتعزززوٌض فتزززرة التزززدرٌب التزززً 

تؽٌزززززب عنهزززززا إذا رأى العمٌزززززد أن ذلزززززن ال ٌزززززؤثر علزززززى التزززززدرٌب مزززززن 

الناحٌزززززززة الفنٌزززززززة، وال ٌشزززززززمل التزززززززدرٌب العملزززززززً فزززززززً المستشزززززززفٌات 

 الذي ٌتم بإشراؾ أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة.والعٌادات 

 

 

 اآزؾبٗبد ٝاُؼالٓبد ٝأُؼلاد

 

 ( :8أُبكح )

 ( وأللرب رلم صحٌح.100تحسب العالمة النهائٌة لكل مساق من ) - أ

           العالمة النهائٌة لكل مساق هً مجموع عالمات االمتحان النهائً وعالمات .1 - ب

 ح٧ػٔخٍ حُل٤ِٜش.         

ح٫ٓظلـــخٕ حُٜ٘ـــخث٢ ٌُـــَ ٓٔـــخم ٓـــَس ٝحكـــيس كـــ٢ ٜٗخ٣ـــش حُلٜـــَ أٝ كـــ٢  .٣ؼوـــي2

ـــخً  ـــٌح ح٫ٓظلـــخٕ ًظخر٤ ـــٕٞ ٛ ـــش حُٔٔـــخم، ٣ٌٝ ـــي كٔـــذ ١ز٤ؼ ـــش حُٔـــ٘ش، ًُٝ ٜٗخ٣

ٝٗـــخ٬ًٓ ُٔوـــٍَ حُٔٔـــخم، ٣ٝــــُٞ إٔ ٣٘ـــَٔ ح٫ٓظلـــخٕ حُٜ٘ـــخث٢ ؿـــِءحً ٗـــل٣ٞخً 
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أٝ ػ٤ِٔــــخً أٝ طوــــخ٣ٍَ ُٜــــخ ٗٔــــزش ٓج٣ٞــــش ٓؼ٤٘ــــش ٓــــٖ حُؼ٬ٓــــش ٣لــــيىٛخ حُؤــــْ 

 ٢٘.حُٔؼ

 طَ٘ٔ ح٧ػٔخٍ حُل٤ِٜش ٌَُ ٓخىس ٓخ ٢ِ٣: .3

 ح٫هظزخٍحص حُ٘ل٣ٞش أٝ حُظوخ٣ٍَ أٝ حُزلٞع. . أ

ـــ٢  . د ـــش ك ـــخىس، طلـــيى ُِطِز ـــش حُٔ ـــخص كٜـــ٤ِش أٝ ٓـــ٣ٞ٘ش كٔـــذ ١ز٤ؼ حٓظلخٗ

 ريح٣ش حُلَٜ أٝ حُٔ٘ش.

ـــ١َ 4 ـــٌٍ هٜ ـــٚ رؼ ـــٖ ػ٘ ـــ١ٞ٘ ٓؼِ ـــخٕ كٜـــ٢ِ أٝ ٓ ـــٖ حٓظل ـــذ ػ ـــٖ ٣ظـ٤ ـــَ ٓ ً.

ــ٢ ط ــي ح٤ٌُِــش حُظ ــَ رــٚ ػ٤ٔ طــَف حُٔٔــخم، أٝ ػــٌٍ َٟٓــ٢، ػ٤ِــٚ إٔ ٣وــيّ ٣وز

ـــش  ـــ٢ ٛـــٌٙ حُلخُ ـــخ٣ٍن ُٝحٍ حُؼـــٌٍ، ٝك ـــض ػـــٌٍٙ هـــ٬ٍ أٓـــزٞع ٓـــٖ ط ـــخ ٣ؼز ٓ

 ٣ؼوي ٓيٍّ حُٔٔخم حٓظلخٗخً طؼ٤٠٣ٞخً ُِطخُذ رخٌَُ٘ ح١ٌُ ٣َحٙ ٓ٘خٓزخً.

ــٚ  .5 ــَ ر ــ١َ ٣وز ــيٕٝ ػــٌٍ هٜ ــٚ ر ــٖ ػ٘ ــخث٢ ٓؼِ ــذ ػــٖ حٓظلــخٕ ٜٗ ًــَ ٓــٖ ٣ظـ٤

ُــــٚ )ٛــــلَ( كــــ٢ ًُــــي ح٫ٓظلــــخٕ،  ػ٤ٔــــي ح٤ٌُِــــش أٝ ػــــٌٍ َٟٓــــ٢ ٣ٟٞــــغ

 ٣ٝلٔذ ُٚ ك٢ ػ٬ٓظٚ حُٜ٘خث٤ش.

ــــذ رؼــــي 6 ــــ٠ حُطخُ ــــٞع اُ ــــخص ٝحُظوــــخ٣ٍَ، ٝحُزل ــــغ أٍٝحم ح٫ٓظلخٗ ــــَى ؿ٤ٔ .ط

طٜـــل٤لٜخ ٝطٔــــ٤َ ػ٬ٓخطٜـــخ، أٓـــخ أٍٝحم ح٫ٓظلـــخٕ حُٜ٘ـــخث٢ كـــظللع ُـــيٟ 

 ٓيٍّ حُٔٔخم ُٔيس كَٜ ىٍح٢ٓ ٝحكي.

ـــخث٢ ُٔٔـــخم7 ـــخٕ حُٜ٘ ـــٖ ح٫ٓظل ـــذ ػ ـــذ حُطخُ ـــي،  .اًح طـ٤ ـــٚ حُؼ٤ٔ ـــٌٍ ٣وزِ ـــخ رؼ ٓ

٣زِــــؾ حُؼ٤ٔــــي هــــَحٍٙ روزــــٍٞ حُؼــــٌٍ اُــــ٠ ٓــــي٣َ ىحثــــَس حُوزــــٍٞ ٝحُظٔـــــ٤َ 

 ٝٓيٍّ حُٔٔخم ٤ُٔـَ ُٚ ػ٬ٓش 

ــــيّ ٬ُٓظلــــخٕ  ــــذ إٔ ٣ظو ــــ٠ حُطخُ ــــَ ٌٓظٔــــَ" اُحء ٛــــٌح حُٔٔــــخم، ٝػِ "ؿ٤

ـــش  حُٜ٘ـــخث٢ كـــ٢ حُٔٔـــخم حُٔـــًٌٍٞ كـــ٢ ٓـــيس حهٜـــخٛخ أٍرؼـــش أٓـــخر٤غ ٓـــٖ ريح٣

١ كٜــــَ ك٤ــــٚ ػِــــ٠ ػ٬ٓــــش "ؿ٤ــــَ ٌٓظٔــــَ" حُلٜــــَ حُظــــخ٢ُ ُِلٜــــَ حُــــٌ

٣ٝؼظزـــــَ حُلٜـــــَ حُٜـــــ٤ل٢ كٜـــــ٬ً ىٍحٓـــــ٤خً ُٜـــــٌح حُــــــَٝ اًح ىٍّ ك٤ـــــٚ 

ــيس  ــ٢ حُٔ ــًٌٍٞ ك ــي٣ْ ح٫ٓظلــخٕ حُٔ ــٖ طو ــذ ٓ ــظٌٖٔ حُطخُ ــْ ٣ ــخ اًح ُ ــذ، أٓ حُطخُ

 حُٔوٍَس حػظزَص ػ٬ٓظٚ ٛلَحً ك٢ ًُي ح٫ٓظلخٕ.

ـــَ ى8ٍ ـــَ ٌٓظٔـــَ" طؤؿ٤ ـــ٠ ٬ٓكظـــش "ؿ٤ ـــذ حُلخٛـــَ ػِ حٓـــظٚ .٫ ٣ــــُٞ ُِطخُ

ــــش ٛــــٌٙ ح٬ُٔكظــــش  ــــش ا٫ رؼــــي اُحُ كــــ٢ حُـخٓؼــــش ُِلٜــــَ/ حُلٜــــٍٞ ح٬ُكو

ٟـــٖٔ حُلظـــَس حُٔلـــيىس كـــ٢ ٛـــٌٙ حُٔــــخىس ٝهـــ٬ف ًُـــي طٔــــَ ُـــٚ ىحثــــَس 

ــــي  ــــ٢ ًُ ــــخٍ حُلٜــــ٤ِش ك ــــش حُٔٔــــظلوش ٓــــٖ ح٧ػٔ ــــٍٞ ٝحُظٔـــــ٤َ حُؼ٬ٓ حُوز

 حُٔٔخم.

 ؽ. ٣ٌٕٞ ح١٩خٍ حُؼخّ ٬ُٓظلخٗخص ٝٓٞحػ٤يٛخ ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ:

ـــش ٝحُلٜـــَ حُيٍحٓـــ٢ ح٧ٍٝ ٓـــٖ .ٓٔـــخهخ1 ـــش ٝحُؼخُؼ ص حُٔـــ٘ٞحص ح٧ُٝـــ٠ ٝحُؼخ٤ٗ

 حُٔ٘ش حَُحرؼش:

ــــخً:   أ.حُٔٔــــخهخص حُ٘ظ٣َــــش ٝحُٔٔــــخهخص حُ٘ظ٣َــــش حُظــــ٢ طلــــ١ٞ ؿــــِءحً ػ٤ِٔ

%( ك٤ـــــــغ ٣ــــــــَٟ حهظزـــــــخٍحٕ ٣50وٜـــــــٚ ٨ُػٔـــــــخٍ حُلٜـــــــ٤ِش )

ــخٍحص ػِــ٠ ٗــٌَ حٓظلخٗــخص  ــٕٞ ٛــٌٙ ح٫هظز ــَ ٝهــي طٌ كٜــ٤ِخٕ ػِــ٠ ح٧ه

ــــــخ٣ٍَ أٝ طل٣َ٣َــــــش، ٗــــــل٣ٞش، ػ ٤ِٔــــــش، أٝ رٞحٓــــــطش حُلخٓــــــٞد أٝ طو

ـــــخص  ـــــي ١ز٤ؼـــــش ح٫ٓظلخٗ ـــــ٠ إٔ ٣ـــــظْ طلي٣ رلـــــٞع ًِٜـــــخ أٝ رؼ٠ـــــٜخ ػِ

ـــٍَٙ  ـــخ ٣و ـــَ كٜـــَ ىٍحٓـــ٢ ٝكٔـــذ ٓ ـــش ً ـــ٢ ريح٣ ـــش ك ـــيٛخ ُِطِز ٝٓٞحػ٤
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ٓـِــــْ حُؤــــْ حُــــ١ٌ ٣طــــَف حُٔٔــــخم ٝط٘ــــخهٖ أٍٝحم ح٫ٓظلخٗــــخص ٓــــغ 

حُطِزــــش رؼــــي طٜــــل٤لٜخ ٝطؼِــــٖ ٗظــــخثؾ ح٧ػٔــــخٍ حُلٜــــ٤ِش ُِطِزــــش هزــــَ 

 %(.50ريح٣ش ح٫ٓظلخٕ حُٜ٘خث٢ ٣ٝوٜٚ ٬ُٓظلخٕ حُٜ٘خث٢ )

د.٣وـــــّٞ ٓـِـــــْ حُؤـــــْ حُـــــ١ٌ ٣طـــــَف حُٔٔـــــخم رز٤ـــــخٕ ٤ًل٤ـــــش ط٣ُٞـــــغ  

ـــــش حُلٜـــــَ  ـــــَ ريح٣ ـــــش هز ـــــخهخص حُؼ٤ِٔ ـــــ٢ طٟٞـــــغ ُِٔٔ ـــــخص حُظ حُؼ٬ٓ

 حُيٍح٢ٓ.

ــــخ٢ٗ( ٝحُٔــــ٘ش حُوخٓٔــــش، 2 ــــش )حُلٜــــَ حُيٍحٓــــ٢ حُؼ .ٓٔــــخهخص حُٔــــ٘ش حَُحرؼ

 ٢ طٟٞغ ٌَُ ٓٔخم ًٔخ ٢ِ٣:طُٞع حُؼ٬ٓخص حُٜ٘خث٤ش حُظ

%( ُظو٤ـــــ٤ْ ٓـــــيٍّ حُٔٔـــــخم أٝ ُٔؼـــــيٍ طو٤ـــــ٤ْ ٓيٍٓـــــ٢ حُٔٔـــــخم 10) أ. 

 أػ٘خء حُظي٣ٍذ ح١َ٣َُٔ.

ــــخء 40) د.  ــــي ح٫ٗظٜ ــــ١ٌ ٣ـــــ١َ رؼ ــــخث٢ حُ %( ٬ُٓظلــــخٕ حُٔــــ١َ٣َ حُٜ٘

 ٖٓ حُظي٣ٍذ ح١َ٣َُٔ.

%( ٬ُٓظلـــــخٕ حٌُظـــــخر٢ حُـــــ١ٌ ٣ؼوـــــي كـــــ٢ ٜٗخ٣ـــــش حُٔـــــ٘ش كٔـــــذ 50) ؽ. 

 ْ ح٤ٌُِش ك٢ ريح٣ش ًَ ػخّ ؿخٓؼ٢.ٓٞحػ٤ي ٣ليىٛخ ٓـِ

ـــخص 3 ـــش )ٓظطِز ـــش حُٔٔـــخهخص ح٫هظ٤خ٣ٍ ـــٕٞ ٗظ٤ـ ـــ٘ش حُٔخىٓـــش، طٌ .ٓٔـــخهخص حُٔ

ح٤ٌُِــــش ح٫هظ٤خ٣ٍــــش( ٗــــخؿق أٝ ٍحٓــــذ، ٝطــــُٞع حُؼ٬ٓــــخص حُٜ٘خث٤ــــش حُظــــ٢ 

 طٟٞغ ُزخه٢ ٓٔخهخص حُٔ٘ش حُٔخىٓش ًٔخ ٢ِ٣:

 %( ٨ُػٔخٍ حُل٤ِٜش ٝحُظ٢ طُٞع ًٔخ 40:٢ِ٣) . أ

٤ـــــــ٤ْ ٓـــــــيٍّ حُٔٔـــــــخم أٝ ٓيٍٓـــــــ٢ حُٔٔـــــــخم أػ٘ـــــــخء %( ُظو10) -

 حُظي٣ٍذ ح١َ٣َُٔ.

 %( ٬ُٓظلخٕ ح١َ٣َُٔ.30)-

 %( ٬ُٓظلخٕ حُٜ٘خث٢ ٝحُظ٢ طُٞع ًٔخ 60:٢ِ٣) . د

 %( ٬ُٓظلخٕ حٌُظخر٢.50)-

 %( ٬ُٓظلخٕ حُ٘ل١ٞ.10)-

٣لــــيى ػ٤ٔـــــي ح٤ٌُِــــش رخُظ٘ٔـــــ٤ن ٓــــغ ىحثـــــَس حُوزــــٍٞ ٝحُظٔــــــ٤َ ٓٞحػ٤ـــــي  .4

 ك٢ ٓطِغ ًَ ػخّ ىٍح٢ٓ. ح٫ٓظلخٗخص حُٜ٘خث٤ش

.طوـــّٞ ٓــــخُْ ح٧هٔـــخّ رظلي٣ـــي أٓـــِٞد طو٤ـــ٤ْ أ١ ٓٔـــخم ١ً ١ز٤ؼـــش هخٛـــش 5

ـــش  ـــخٕ ٤ًل٤ ـــ٤ٖ حُوـــخٍؿ٤٤ٖ، ٝر٤ ـــش حُٔٔظل٤٘ ـــي أػـــيحى ٝٗٞػ٤ أٝ رلؼ٤ـــش، ٝطلي٣

ط٣ُٞـــغ حُؼ٬ٓـــخص حُظـــ٢ طٟٞـــغ ُٜـــٌٙ حُٔـــٞحى ػِـــ٠ إٔ ٣ؼظٔـــي ٛـــٌح حُظ٣ُٞـــغ 

 ٖٓ ٓـِْ ح٤ٌُِش ك٢ ريح٣ش ًَ كَٜ أٝ ػخّ ىٍح٢ٓ.

 
 ( :9أُبكح )

ــَى ؿ٤ٔــغ  .أ  ــي طٜــل٤لٜخ، ٝط ــغ حُطِزــش رؼ ــخٍحص حُلٜــ٤ِش ٓ ــخهٖ أٍٝحم ح٫هظز ط٘

أٍٝحم ح٫ٓظلخٗخص ٝحُظوخ٣ٍَ ٝحُزلٞع اُـ٠ حُطخُـذ رؼـي طٜـل٤لٜخ، أٓـخ حٍٝحم 

 ح٫ٓظلخٕ حُٜ٘خث٢ كظللع ُيٟ ٓي٢ٍٓ حُٔٔخم ُٔيس كَٜ ىٍح٢ٓ ٝحكي.

خم ٓــخ كِــٚ إٔ ٣ظوــيّ اًح ٍؿــذ حُطخُــذ رــخ٫ػظَحٝ ػِــ٠ ػ٬ٓظــٚ حُٜ٘خث٤ــش ُٔٔــ .د 

رخػظَحٟٚ هـ٬ٍ أٓـزٞع ٓـٖ ظٜـٍٞ حُ٘ظ٤ــش حُٜ٘خث٤ـش ُـٌُي حُٔٔـخم اُـ٠ ٍثـ٤ْ 

هْٔ حُٔٔخم، ٣ٝوّٞ ٍث٤ْ حُؤـْ رظ٘ـ٤ٌَ ُـ٘ـش ٓـٖ ػ٠ـ٣ٖٞ ٓـٖ أػ٠ـخء ٤ٛجـش 

حُظي٣ٍْ ك٢ حُؤْ )رخٓظؼ٘خء ٓيٍّ حُٔٔخم( َُٔحؿؼـش حُؼ٬ٓـش ٝطَكـغ حُؼ٬ٓـش 
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ِؼَٝ ػ٠ِ ٓـِـْ ح٤ٌُِـش ٣ٝزِـؾ حُؼ٤ٔـي حُظ٢ ٣ٔظلوٜخ حُطخُذ ا٠ُ ػ٤ٔي ح٤ٌُِش ُ

ــخً هــ٬ٍ ٓــيس أهٜــخٛخ أٓــزٞػخٕ ٓــٖ حُ ــَس حُوزــٍٞ ٝحُظٔـــ٤َ هط٤ ــ٠ ىحث وــَحٍ اُ

ظٍٜٞ حُ٘ظ٤ـش ٝطََٓ ٗٔوش ٖٓ حُوَحٍ ا٠ُ ٍث٤ْ هْٔ حُطخُذ، ٣ٝؼَٝ ػِـ٠ 

ٓـِــْ حُؼٔــيحء أ١ طؼــي٣َ كــ٢ حُؼ٬ٓــش حُٜ٘خث٤ــش ١٧ ١خُــذ ٓــٖ حُطِزــش حُٔظٞهــغ 

 طوَؿْٜ

ٔٔـخم ٝٓ٘ٔـوٞٛخ ٓٔـئُٕٝٞ ػـٖ طٜـل٤ق ؿ٤ٔـغ أٍٝحم ٓيٍّ/ ٓيٍٓٞ حُ .ؽ  

ح٫هظزخٍحص ٝح٫ٓظلخٗخص ُِٔٔخهخص حُظ٢ ٣يٍٜٓٞٗخ، ٝػـٖ ٍٛـي ػ٬ٓخطٜـخ 

 رٌَ٘ ٛل٤ق ٜٝٗخث٢.

٣يكغ حُطخُذ ٓزِـخً هيٍٙ ػ٬ػش ىٗخ٤َٗ ػـٖ ًـَ ١ِـذ ٣ظوـيّ رـٚ َُٔحؿؼـش أ١  .ى 

 ػ٬ٓش ٖٓ ػ٬ٓخطٚ.

 ( :10المادة )
%( ٝحُلي ح٧ى٠ٗ ُِؼ٬ٓش حُٜ٘خث٤ش 50خم ٛٞ )حُلي ح٧ى٠ٗ ُؼ٬ٓش حُ٘ـخف ك٢ حُٔٔ . أ

 .%(60%(، ٝحُلي ح٧ى٠ٗ ُِ٘ـخف ك٢ حُٔ٘ش ٛٞ )35ُِٔٔخم ٛٞ )

 طٜ٘ق ػ٬ٓخص حُٔٔخم ٝكن حُـيٍٝ حُظخ٢ُ: . ة

 

٣ٌٕٞ حُٔؼيٍ حُظَح٢ًٔ ٓؼيٍ ػ٬ٓخص ؿ٤ٔغ حُٔٔخهخص حُظـ٢ ىٍٓـٜخ حُطخُـذ ؽ .

ٗـخكخً أٝ ٍٓٞرخً كظ٠ طخ٣ٍن كٔخد ًُي حُٔؼيٍ، ٝاًح كٜـَ حُطخُـذ ػِـ٠ 

ٗظ٤ـش "ؿ٤َ ٌٓظَٔ" ك٢ رؼٞ حُٔٔخهخص ٣ظْ كٔـخد ٓؼي٫طـٚ ػ٘ـيٓخ طٌظٔـَ 

ــٖ طــخ٣ٍن ػ٬ ــَ ٍؿؼــ٢ ٓ ــَ حُٔؼــي٫ص ًحص أػ ــٌٙ حُٔٔــخهخص، ٝطؼظز ــخص ٛ ٓ

كٍٜٞ حُطخُذ ػ٠ِ ٗظ٤ـش "ؿ٤َ ٌٓظٔـَ" ٝططزـن ػ٤ِـٚ ؿ٤ٔـغ ح٩ؿـَحءحص 

 حُٔظَطزش ػ٠ِ ًُي.

ر٠َد حُؼ٬ٓش حُٜ٘خث٤ش رؼـيى حُٔـخػخص  ُِٔ٘ش ح٠ُٝ٧ ٣لٔذ حُٔؼيٍ ح١ُٞ٘ٔ . ى

ٝهٔــٔش  ُٝــ٠ح٧ حُٔؼظٔــيس ػــٖ ًــَ ٓٔــخم ٣ؤهــٌٙ حُطخُــذ كــ٢ حُٔــ٘ش حُيٍحٓــ٤ش

 ٓـٔٞع كخَٛ ح٠َُد حُ٘خطؾ ػ٠ِ ٓـٔٞع ػيى حُٔخػخص حُٔؼظٔيس.

 

 اُوٓي ثبُؼوث٤خ اُزول٣و اُؼالٓخ

 اُوٓي ثباٗغ٤ِي٣خ

 A أ ٓٔزبى % 100 – 90

 B ة ع٤ل علا   89% – 80

 C ط ع٤ل % 79 – 70

 D ك ٓوجٍٞ % 69 – 60

 E ٛـ ٙؼ٤ق % 59 – 50

 F ٝ هاٍت % 50أهَ ٖٓ 
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طيهَ ٗظخثؾ ؿ٤ٔغ حُٔٔخهخص ٓـٖ ٓظطِزـخص حُـخٓؼـش ح٩ؿزخ٣ٍـش ٝح٫هظ٤خ٣ٍـش  .ٙ 

حُظ٢ ٣يٍٓـٜخ حُطخُـذ ٝحُٔ٘ـُٔٞٚ كـ٢ حُوطـش حُيٍحٓـ٤ش كـ٢ كٔـخد حُٔؼـيٍ 

 .ػ٘ي حُظوَؽ أٝ رؼي ح٫ٗظٜخء ٖٓ ىٍحٓظٜخ ح٠ُٝ٧ح١ُٞ٘ٔ ُِٔ٘ش 

٣لٔذ حُٔؼيٍ ح١ُٞ٘ٔ ُِٔ٘ٞحص حُؤْ حُظخ٤ُش )ٓـٖ حُٔـ٘ش حُؼخ٤ٗـش ٝكظـ٠ حُٔـ٘ش حُٔخىٓـش(  .ٝ 

ٌَُ ٓٔخم )ػيح ٓظطِزـخص حُـخٓؼـش ح٫هظ٤خ٣ٍـش ٝح٫ؿزخ٣ٍـش( رؼـيى ر٠َد حُؼ٬ٓش حُٜ٘خث٤ش 

حُٔخػخص حُٔؼظٔيس ٌَُ ٓٔخم ٓوٍَ ك٢ حُوطش حُيٍح٤ٓش ٝهٔٔش ٓـٔـٞع كخٛـَ ح٠ُـَد 

ُٔـخػخص حُٔؼظٔـيس ُظِـي حُٔـ٘ش حٝ رٔٞؿـذ ٗٔـذ ٓج٣ٞـش ٣لـيىٛخ حُ٘خطـش ػ٠ِ ٓـٔٞع ػيى ح

 ٓـِْ ح٤ٌُِش ٝطز٤ٖ ٌٛٙ حُ٘ٔذ ك٢ حُوطش حُيٍح٤ٓش .

  

٣ليى طوي٣َ حُطخُذ ػ٠ِ أٓخّ ٓؼيٍ حُٔٔخهخص حُظ٢ ٣يٍٓـٜخ ر٘ــخف ٟـٖٔ  .ُ 

 حُوطش حُيٍح٤ٓش حُٔوٍَس ٝكن حُـيٍٝ حُظخ٢ُ:

 حُظوي٣َ حُٔؼيٍ ح١ُٞ٘ٔ/ حُٔؼيٍ حُؼخّ

 ٓٔظخُ % 100 – 84

 ؿ٤ي ؿيحً  % 84أهَ ٖٓ   – 76

 ؿ٤ي % 76أهَ ٖٓ   – 68

 ٓوزٍٞ % 68أهَ ٖٓ   – 60

 طلٔذ ًَ حُٔؼي٫ص ٧هَد ُِٓ٘ش ػ٣َ٘ش ٝحكيس. . ف

%( ٠٣84غ حُؼ٤ٔي حْٓ حُطخُذ ح١ٌُ ٣لَٜ ػ٠ِ ٓؼيٍ ١ٞ٘ٓ ٓوـيحٍٙ ) . ١

كؤًؼَ ػ٠ِ ٫ثلش َٗف ح٤ٌُِش، ٣ٝؼزض ًُـي كـ٢ ٓــِٚ ح٧ًـخى٢ٔ٣، ٓـخ ُـْ 

، أٝ ٍٓذ ٓخروخً ك٢ أكـي حُٔٔـخهخص ٫ٝ ٣وـَ ػزجـٚ حُيٍحٓـ٢ ٣ٌٖ ٓل٫ًٜٞ 

( ٓخػش ٓؼظٔيس كـ٢ حُلٜـَ حُٞحكـي أٝ ٟٓٞـٞػخً طلـض حَُٔحهزـش 12ػ٘ي )

 ح٧ًخى٤ٔ٣ش.

 ػـخّ ٣ؼظزَ حُطخُذ ح٧ٍٝ ك٢ ح٤ٌُِش ٛٞ حُطخُـذ حُلخٛـَ ػِـ٠ أػِـ٠ ٓؼـيٍ . ١

 ػ٠ِ حُلٞؽ ح١ٌُ طوَؽ ٓؼٚ، ٗـ٣َطش إٔ ٫ ط٣ِـي ٓـيس حُيٍحٓـش حُلؼ٤ِـش ػـٖ

 ( ٓ٘ٞحص.6)

ٗؼذ كؤًؼَ( ٣ٝظـ٠ُٞ  ٣3ٌِق ٍث٤ْ حُؤْ ٓ٘ٔوخ ٌَُ ٓٔخم ٓظؼيى حُ٘ؼذ ) . ى

حُظ٘ٔـ٤ن ٓــغ ٓيٍٓــ٢ حُ٘ــؼذ ٓــٖ ك٤ــغ ٓلظــٟٞ حُٔٔــخم، ٝحٌُظــخد حُٔوــٍَ 

 ٝح٫ٓظلخٗخص ٝحُؼ٬ٓخص.

 ٣ظٌٕٞ حُٔؼيٍ حُؼخّ ُِطخُذ ك٢ ٤ًِش حُطذ ػ٘ي حُظوَؽ ٖٓ: .ٍ 

 ٠ُٝ رخُظٔخ١ٝ.%( ُِٔؼيٍ ح١ُٞ٘ٔ ٌَُ ٖٓ حُٔ٘ٞحص حُؤْ ح75٧) .1

 %( ُِٔؼيٍ ح١ُٞ٘ٔ ُِٔ٘ش حُٔخىٓش.25) .2

 4/1/2016( رظـخ٣ٍن 1/2016هَحٍ ٓـِْ حُؼٔيحء حُٔظوـٌ كـ٢ ؿِٔـظٚ ٍهـْ )ّ. 

حػظٔــخى ح٤ُــش حكظٔــخد حُٔؼــيٍ حُؼــخّ ُِطخُــذ حُٔ٘ظوــَ حُــ٠ ٤ًِــش حُطــذ كــ٢ 

 حُـخٓؼش ٝحُلي حُؼ٠ِ ُٔيس حُيٍحٓش كٔذ ح٧ْٓ حُظخ٤ُش:
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 ٘ش حُؼخ٤ٗشحُطخُذ حُٔ٘ظوَ ح٠ُ حُٔ -1

 %( ٌَُ ٓ٘ش ُِٔ٘ٞحص حُؼخ٤ٗش كظ٠ حُوخٓٔش15) 

 %( ُِٔ٘ش حُٔخىٓش ٣ٌٕٝٞ حُلي ح٧ػ٠ِ ُٔيس حُيٍحٓش ٓزغ ٓ٘ٞحص.40) 

   حُطخُذ حُٔ٘ظوَ ح٠ُ حُٔ٘ش حُؼخُؼش -2

 %( ٌَُ ٓ٘ش ٖٓ حُٔ٘ٞحص حُؼخُؼش ٝحَُحرؼش ٝحُوخٓٔش 20)

 ٓض ٓ٘ٞحص. %( ُِٔ٘ش حُٔخىٓش ٣ٌٕٝٞ حُلي ح٧ػ٠ِ ُٔيس حُيٍحٓش40)

   حُطخُذ حُٔ٘ظوَ ح٠ُ حُٔ٘ش حَُحرؼش -3

   %( ٌَُ ٓ٘ش ٖٓ حُٔ٘ظ٤ٖ حَُحرؼش ٝحُوخٓٔش30)

 %( ُِٔ٘ش حُٔخىٓش ٣ٌٕٝٞ حُلي ح٧ػ٠ِ ُٔيس حُيٍحٓش هْٔ ٓ٘ٞحص.40)

 

 االنتمال من سنة إلى أخرى

 ( :11المادة )

ك ٌنتمل الطالزب مزن سزنة دراسزٌة إلزى السزنة الدراسزٌة التزً تلٌهزا إذا حمز
 الشرطٌن التالٌٌن:

.النجاح فً كل مساق من المسالات العلمٌة التزً درسزها فزً تلزن السزنة  أ
 والممررة فً الخطة الدراسٌة.

%( فززأكثر حسززب تعرٌززؾ المعززدل 60.الحصززول علززى معززدل سززنوي ) ب
 (.10السنوي فً )المادة 

 ( :12المادة )  
 .شروط االنتمال من السنة األولى إلى السنة الثانٌة:أ

%( فزأكثر، والنجزاح فزً جمٌزع 60الحصول على معزدل سزنوي ) .1

 المسالات العلمٌة وهً: 

(Bio 111 ،Chem 103  ،Phys 108 ،Chem 215 ،
MED110  ،MED111 ،MED113 MED112. ) 

مسززاق أو مسززالٌن علمٌززٌن علزززى األكثززر مززن المسززالات العلمٌزززة  .2
حززان ( مززن هززذه المززادة، ٌحززك لززه تمززدٌم امت1المبٌنززة فززً الفمززرة )أ/

إكمال فً مساق أو مسالٌن علزى األكثزر، وذلزن لبزل بزدء الفصزل 
الدراسً األول من العزام الجزامعً التزالً فزً موعزد ٌحزدده عمٌزد 
الكلٌة التً تطرح المساق واذا رسب الطالب بعد امتحان االكمال 
فً أي منهما فال ٌنتمل الى السنة الثانٌزة وٌعتبزر راسزباً فزً السزنة 

 األولى.

الطالززب ناجحززاً فززً جمٌززع المسززالات العلمٌززة المبٌنززة فززً .إذا كززان 3
( مزززن هزززذه المزززادة، وحاصزززل علزززى معزززدل ألزززل مزززن 1الفمزززرة )أ/

%( ٌحك له التمدم إلزى امتحزان إكمزال فزً مسزاق أو مسزالٌن 60)

ٌختارهمززا الطالززب، وذلززن لبززل بززدء الفصززل الدراسززً األول مززن 
لتزً تطززرح العزام الجززامعً التزالً فززً موعزد ٌحززدده عمٌزد الكلٌززة ا

%( فزأكثر ال ٌنتمزل 60المساق وإذا اخفزك فزً رفزع المعزدل الزى )

 الى السنة الثانٌة وٌعتبر راسباً فً السنة األولى.
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 ٌعتبر الطالب راسباً فً السنة األولى إذا: ب. 

رسب فً أكثر من مسالٌن علمٌٌن من المسالات العلمٌة المبٌنة  -1

ه األولززى ، أو اذا ( مززن هززذه المززادة فززً محاولتزز1فززً الفمززرة )أ/

( مزن 2رسب فً امتحان االكمزال الزواردة فزً الفمزرة )أ(/ بنزد )

 هذه المادة.

إذا رسززب الطالززب بعززد امتحززان اإلكمززال فززً أي مززن المسززالات  -2

العلمٌززة فززال ٌنتمززل إلززى السززنة الثانٌززة وٌعتبززر راسززباً فززً السززنة 

 األولى.

%( فززأكثر بعززد 60إذا لززم ٌحصززل الطالززب علززى معززدل سززنوي )  -3

 جراء امتحان اإلكمال.إ

إذا رسزب الطالزب فزً السززنة األولزى ٌسزمح لززه بإعزادة دراسزتها لمززرة  ج. 
 واحدة فمط.

 فً حالة رسوب الطالب فً السنة األولى، ٌطبك علٌه ماٌلً: د. 

إعززادة دراسززة جمٌززع المسززالات التززً تطرحهززا كلٌززة الطززب وهززً:  *
( والفٌزٌولوجٌززززززززززا العامززززززززززة MED110التشزززززززززرٌح العززززززززززام )

(MED112( وبٌولوجٌززززززا خلوٌزززززززة وأنسزززززززجة ،)MED111 ،)
( والحاصزززل فٌهزززا علزززى MED113والكٌمٌزززاء الحٌوٌزززة العامزززة )

%(، وفزً حالزة اإلعزادة تحتسزب لزه العالمزة 60عالمة ألل مزن )

 الجدٌدة للمساق المعاد.

( Phys 108.أما المواد العلمٌة األخرى الممررة للسنة األولزى وهزً )ـه 
( Chem 215والكٌمٌزاء العضزوٌة)( Chem 103( و)Bio 111و)

%( فً تلن السنة ٌجوز 60والتً نجح فٌها الطالب بعالمة ألل من )

لززه إعززادة تلززن المسززالات أو عززدم إعادتهززا حسززب رؼبتززه، وفززً حالززة 
 اإلعادة تحسب له العالمة الجدٌدة للمساق المعاد.

 و.تحتسززب عالمززة امتحززان اإلكمززال بززدالً مززن العالمززة النهائٌززة المسززتحمة 
 للمساق العلمً.

 ز.الطلبة الراسبون فً السنة األولى بعد اإلكمال: 

( 6.ٌسمح للطلبة الراسبٌن فً السنة األولى بعد اإلكمال تسزجٌل )1

سززاعات معتمززدة مززن مسززالات السززنة الثانٌززة علززى األكثززر فززً 
الفصل الدراسً األول أو الثزانً مزع إبمزاء الطالزب فزً مسزتوى 

 لتالٌة:السنة األولى وفك الشروط ا

 %( فأكثر.60أن ٌكون معدل الطالب ) أ. 

أن ٌكون مجموع الساعات التزً ٌجزب علزى الطالزب إعادتهزا  ب. 
( ساعات معتمدة على األكثر من المسالات العلمٌزة المبٌنزة 6)

 /د(.12فً المادة )

ؽ.إٔ طٌــٕٞ حُٔــٞحى حُظــ٢ ٣َؿــذ حُطخُــذ رخُظٔـــ٤َ ُٜــخ ٓــٖ حُٔــ٘ش  

٣ٝٔـــظؼ٠٘ ٓـــٖ ًُـــي حُٔـــٞحى  حُؼخ٤ٗـــش ٟـــٖٔ حُوطـــش حُيٍحٓـــ٤ش
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خُ حُظ٘لٔـــــــــــــــــ٢(، حُـٜـــــــــــــــــ MED220حُظخ٤ُـــــــــــــــــش: ) 

(ٝMED221(ٝ ،)حُـٜــــخُ حُــــي١ٍٝMED222  ُحُـٜــــخ

 حُي١ٞٓ ٝحُِٔلخ١ٝ(.

د.ٌكون مجموع ما ٌسمح للطالب بتسجٌله خالل الفصل الدراسً  
( سززاعات معتمززدة كحززد أعلززى شززامالً ذلززن المززواد 9الواحززد )

 المعادة من السنة األولى.
( ساعات معتمزدة 9للطلبة المحولٌن للسنة األولى تسجٌل ).ٌسمح 2

من السنة الثانٌة على األكثر فً الفصل الدراسزً األول وكزذلن 
 الفصل الدراسً الثانً مع إبماء الطالب بمستوى السنة األولى.

.إذا رسب الطالب فً أي من مواد السنة الثانٌة ال ٌحزك لزه التمزدم 3

د فً هذه السنة وٌجزب علٌزه إعزادة إلى امتحان إكمال لهذه الموا
 دراسة هذه المواد.

.تطبك تعلٌمات النجزاح والرسزوب واإلكمزال علزى المزواد المعزادة 4

 من السنة األولى.

.ٌتحمل الطالب مسؤولٌة التسجٌل فً المواد من السزنة التالٌزة فزً 5

 حالة رسوبه فً السنة.
 

 لىشروط االنتمال فً السنوات الالحمة، بعد السنة األو 

 ( :13المادة )
ٌنتمل الطالب من سنة إلى السنة التزً تلٌهزا فزً السزنوات الالحمزة بعزد السزنة  .أ

 األولى إذا حمك ما ٌلً:

.النجززاح فززً جمٌززع المسززالات العلمٌززة الممززررة لتلززن السززنة حسززب الخطززة 1
 %( فأكثر.60والحصول على معدل سنوي )

( 9المعتمزززدة ).إذا رسزززب الطالزززب فزززً مسزززالات مجمزززوع عزززدد سزززاعاتها 2

سززاعات معتمززدة فالززل مززن مسززالات السززنة الثانٌززة أو الثالثززة أو الرابعززة أو 
الخامسزة كزل علزى حزده ٌحزك لزه التمزدم إلزى امتحزان إكمزال فزً المسززالات 
التً رسب بها وذلن لبل بدء الفصزل الدراسزً التزالً مزن العزام الجزامعً 

عززد امتحززان التززالً فززً موعززد ٌحززدده عمٌززد الكلٌززة وإذا رسززب الطالززب ب
اإلكمزال فززً أي منهزا فززال ٌنتمزل إلززى السززنة التالٌزة وٌعتبززر راسزباً فززً تلززن 

 السنة.

( سززاعات 9.إذا رسززب الطالززب فززً مسززالات مجمززوع سززاعاتها المتعمززدة )3

معتمدة فألل من مسالات السنة السادسة ٌحك له التمدم إلزى امتحزان إكمزال 
رٌب السززرٌري فززً فززً المسززالات التززً رسززب بهززا وذلززن بعززد إعززادة التززد

المسزالات التزً رسزب بهزا فزإذا نجزح فزً ذلزن االمتحزان ٌعتبزر ناجحزا فززً 
السزنة السادسززة وإذا رسزب ٌعتبززر راسزبا فززً السزنة السادسززة وعلٌزه إعززادة 

 %( فً تلن السنة.60دراسة جمٌع المسالات التً ٌمل عالمتها عن )

ت الثانٌززة .إذا كززان الطالززب ناجحززاً فززً جمٌززع المسززالات الممززررة للسززنوا4
والثالثزة والرابعزة والخامسزة والسادسزة، وحاصزل علزى معزدل سزنوي ألزل 

%( ٌحك له التمدم إلى امتحزان إكمزال فزً مسزالات مجمزوع عزدد 60من )
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( ساعات معتمدة علزى األكثزر، ٌختارهزا الطالزب مزن 9ساعاتها المعتمدة )

حزدده مسالات تلن السنة، وذلن لبل بدء العام الجزامعً التزالً فزً موعزد ٌ
%( فززأكثر ال 60عمٌززد الكلٌززة وإذا أخفززك فززً رفززع المعززدل السززنوي إلززى )

 ٌنتمل إلى السنة التالٌة وٌعتبر راسباً فً تلن السنة.

.مع مراعاة ما ورد فً الفمرة )أ( مزن هزذه المزادة، ٌعتبزر الطالزب راسزباً فزً ب 
 أي سنة من السنوات الثانٌة والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة:

( سززاعات 9إذا رسززب فززً مسززالات عززدد سززاعاتها المعتمززدة أكثززر مززن ).1

 معتمدة.

 %( فأكثر بعد إجراء امتحان اإلكمال.60.إذا لم ٌحصل على معدل )2

.إذا رسززب الطالززب بعززد امتحززان اإلكمززال فززً أي مسززاق فززال ٌنتمززل إلززى 3

 السنة التالٌة وٌعتبر راسباً فً تلن السنة.

ي مززن السززنوات الثانٌززة والثالثززة والرابعززة فززً حززال رسززوب الطالززب فززً أ .ج 
والخامسة ٌسمح له بإعادة دراستها لمرة واحدة فمط )شرٌطة عزدم تجزاوز 

 الحد األعلى المنصوص علٌه فً التعلٌمات(.

.إذا رسب الطالب فً السزنة السادسزة ٌسزمح لزه بإعزادة دراسزتها مزرتٌن علزى د 
ٌزززه فززززً األكثزززر شزززرٌطة عزززدم تجزززاوز الحززززد األعلزززى المنصزززوص عل

 التعلٌمات(.

.فً حال رسوب الطالب فً أي من السنوات )الثانٌة، الثالثة، الرابعة، ـه 
الخامسة، السادسة( ٌطبك علٌه ما ٌلً: إعادة دراسة جمٌع المسالات 
الممررة لتلن السنة من داخل كلٌة الطب والحاصل فٌها على عالمة 

 ٌدة.%( وفً حالة اإلعادة تحتسب العالمة الجد60ألل من )

و.إذا تمدم الطالب المتحان إكمال فً مسالات مجموع عدد ساعاتها المعتمدة  
( ساعات فألل تثبت له العالمة الجدٌدة التً ٌحصل علٌها بعد اإلكمال 9)

 مراعاة ما ٌلً:فً كشؾ العالمات مع 

%( ٌثبت له العالمة 60.إذا كان معدله السنوي لبل اإلكمال ألل من )1

ل علٌها فً كشؾ العالمات بما ال ٌتجاوز معدله فً تلن الجدٌدة التً ٌحص
 %( بعد اإلكمال إذا تجاوز معدله ذلن.60السنة )

%( فأكثر تثبت له العالمة الجدٌدة 60.إذا كان معدله السنوي لبل اإلكمال )2

التً ٌحصل علٌها فً كشؾ العالمات على أن ٌرصد له فً ذلن المساق 
%( كحد ألصى حتى لو 60السنة )ألؼراض معدله النهائً فً تلن 

 %(.60كانت عالمته فً امتحان اإلكمال تزٌد عن )

 

ال ٌجوز ان ٌنتمل الطالب الى مستوى السنة الرابعة مالم ٌكمل جمٌع  -ز
 متطلبات الجامعة االجبارٌة واالختٌارٌة.

 

*اذا لبل الطالب فً كلٌة الطب وكان لد درس مسالات فً جامعة  -ـه
التحاله بجامعة الٌرمون تحسب له المسالات التً  اردنٌة اخرى لبل

نجحبها وتدخل ضمن خطته الدراسٌة وال تدخل فً معدله التراكمً 
 وانما ٌعفى من دراستها.
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  ( :14المادة )
( من هذه التعلٌمات إذا أعاد الطالب 12مع مراعاة ما ورد فً المادة )

لجدٌدة فمط، وٌعٌد دراسة أي سنة من سنوات الدراسة تحسب له العالمة ا
%( فأكثر من المسالات 60فمط المسالات التً لم ٌحصل فٌها على عالمة )

 المطلوبة حسب الخطة الدراسٌة.

 الفصل من الكلٌة

 ( :15المادة )

 

 ٌُفصل الطالب من الكلٌة فً الحاالت التالٌة: أ.  

إذا رسب لمرتٌن فً أي سنة من السنوات الخمس .1

 األولى.
 ثالث سنوات دراسٌة خالل مدة الدراسة. إذا رسب بأي.2

( سنوات 8إذا لم ٌستطع إكمال دراسته خالل مدة ).3

 الممررة.
( فمرة )ب(و)ج( من هذه 6مع مراعاة ما ورد فً المادة )ب. 

التعلٌمات، لمجلس العمداء فً حاالت خاصة، النظر فً تمدٌد مدة 
كلٌة  الدراسة لسنة واحدة فمط لمن رسب فً السنة السادسة فً

الطب، واستنفذ الحد األعلى الممرر للدراسة وذلن بتنسٌب من 
 مجلس الكلٌة.

تصدر جمٌع لرارات الفصل سواء من المسم أو الكلٌة أو الجامعة ج. 
من لبل مجلس العمداء بناًء على تنسٌب من مدٌر دائرة المبول 

والتسجٌل، وتموم دائرة المبول والتسجٌل بإشعار الطالب الكترونٌاً 
 ( من خالل مولع الجامعة.SISعلى رابط نظام معلومات الطلبة )

 

 رأع٤َ اُلهاٍخ

 ( :16أُبكح )

ػ٠ِ حُطخُذ إٔ ٣ظويّ رطِذ طؤؿ٤َ ىٍحٓظٚ ا٠ُ ٌٓظذ حُؼ٤ٔي ك٢ ٓيس  .أ  

  .أهٜخٛخ ٓزؼش أ٣خّ ىٍح٤ٓش ٖٓ ريح٣ش حُؼخّ حُيٍح٢ٓ ح١ٌُ ٣ٞى طؤؿ٤ِٚ

ٓ٘ظ٤ٖ روَحٍ ٖٓ ٓـِْ  ٣ـُٞ ُِطخُذ إٔ ٣ئؿَ ىٍحٓظٚ ك٢ حُـخٓؼش ُٔيس .ة 

ح٤ٌُِش ُٝؼ٬ع ٓ٘ٞحص روَحٍ ٖٓ ٓـِْ حُؼٔيحء، ٓٞحء ًخٗض ٓظوطؼش أٝ 

ٓي٣َ ىحثَس حُوزٍٞ ٝحُظٔـ٤َ ٝػ٤ٔي ٗئٕٝ ٣ٝزِؾ حُؼ٤ٔي حُوَحٍ ح٠ُ  ٓظِٜش

 .حُطِزش ٍٝث٤ْ حُؤْ حُٔوظٚ ٝأ١ ؿٜش أهَٟ ٓؼ٤٘ش

ىٍؿش ٫ طلٔذ ٓيس حُظؤؿ٤َ ٖٓ حُلي ح٧ػ٠ِ حُٔٔٔٞف رٜخ ُِلٍٜٞ ػ٠ِ  .ط 

 حُزٌخ٣ٍُّٞٞ ك٢ حُطذ .

٫ ٣ـُٞ طؤؿ٤َ ىٍحٓش حُطخُذ حُـي٣ي أٝ حُٔ٘ظوَ ا٫ رؼي ٢٠ٓ ٓ٘ش ىٍح٤ٓش  .ك 

 ٝحكيس ػ٠ِ حُظلخهٚ رخ٤ٌُِش.
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اًح ٍؿذ ١خُذ ك٢ ح٫ٗٔلخد ٖٓ حُـخٓؼش كؼ٤ِٚ إٔ ٣ظويّ رطِذ ػ٠ِ  .ٙ 

حًُ٘ٔٞؽ حُٔوٍَ ا٠ُ ىحثَس حُوزٍٞ ٝحُظٔـ٤َ، ٝك٢ ٌٛٙ حُلخُش طؼزض ُٚ ك٢ 

٬كظش "ٓ٘ٔلذ ٖٓ حُـخٓؼش"، ٣ٝلوي ٓوؼيٙ ك٤ٜخ، ٝاًح ٍؿذ ك٢ ٓـِٚ ٓ

ح٫ُظلخم ػخ٤ٗش رخُـخٓؼش كؼ٤ِٚ إٔ ٣ظويّ رطِذ ؿي٣ي ٝك٢ كخُش هزُٞٚ ٣لظلع 

رٔـِٚ ح٧ًخى٢ٔ٣ ًخ٬ًٓ ػ٠ِ إٔ ٣ٌَٔ ٓظطِزخص حُظوَؽ ٝكن حُوطش 

حُيٍح٤ٓش حُٔؼٍٔٞ رٜخ ػ٘ي ػٞىطٚ ا٠ُ حُـخٓؼش ٝطلٔذ ُٚ ٓيس حُيٍحٓش 

ش ٟٖٔ حُلي ح٧ػ٠ِ ُٔ٘ٞحص حُظوَؽ ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ ١ِزٚ رخ٩ُظلخم حُٔخرو

 ٖٓ طخ٣ٍن حٗٔلخرٚ. ٞحصٓ٘ أٍرغ َٓس أهَٟ ك٢ ٓيس ٫ ط٣ِي ػٖ

%( ٖٓ ٣30ؼظزَ حُطخُذ ح١ٌُ ٣ظـخُٝ ٓـٔٞع ؿ٤خرٚ رؼٌٍ ٓوزٍٞ ) .ٝ 

ً ٖٓ حُٔ٘ش حُيٍح٤ٓش،  حُٔخػخص حُٔوٍَس ُـ٤ٔغ حُٔٞحى حُيٍح٤ٓش ٓ٘ٔلزخ

ش ٓ٘ٔلذ، ٝطؼظزَ ىٍحٓظٚ ُظِي حُٔ٘ش حُيٍح٤ٓش ٣ٝؼزض ك٢ ٓـِٚ ٬ٓكظ

 ٓئؿِش.

٫ طلٔذ حُٔ٘ش حُيٍح٤ٓش حُظ٢ ٣لَٜ ٜٓ٘خ حُطخُذ رٔزذ ػوٞرش طؤى٣ز٤ش ٖٓ  .ى 

 .٣ٝؼخَٓ حُلَٜ حُيٍح٢ٓ ٓ٘ش ىٍح٤ٓش ٟٖٔ حُلي ح٧ػ٠ِ ُٔيس حُيٍحٓش

اًح ُْ ٣ٔـَ ١خُذ ٓ٘ظظْ ك٢ حُـخٓؼش ُلَٜ ىٍح٢ٓ أٝ أًؼَ، ُْٝ ٣لَٜ  .ػ 

٣لوي ٓوؼيٙ ك٢  طِي حُٔ٘شش ٖٓ ػ٤ٔي ح٤ٌُِش رظؤؿ٤َ ىٍحٓظٚ ػ٠ِ ٓٞحكوش هط٤

حُـخٓؼش، ٝك٢ كخٍ ٝؿٞى ػٌٍ ه١َٜ كِٚ إٔ ٣طِذ ٖٓ ٓـِْ ح٤ٌُِش 

ؿ٤ٔغ ح٧كٞحٍ حُظ٢  ك٢ٝحػظزخٍ ٌٛٙ حُٔيس ٟٖٔ ٓيس حُظؤؿ٤َ حُٔٔٔٞف رٜخ 

٣لوي ك٤ٜخ حُطخُذ ٓوؼيٙ ك٢ حُـخٓؼش َُٔس ػخ٤ٗش ٫ ٣ـُٞ ُٚ إٔ ٣ؼٞى ُِيٍحٓش 

 .ك٤ٜخ

 ك٢ كخٍ حُٔٞحكوش ػ٠ِ طؤؿ٤َ حُيٍحٓش ٣ٌٕٞ ُِٔ٘ش حُيٍح٤ٓش رؤًِٜٔخ. .ٛ 

٣ُِـ٠ طٔـ٤َ حُطخُذ اًح ُْ ٣يكغ حَُّٓٞ حُـخٓؼ٤ش حُٔوٍَس ك٢ ٜٗخ٣ش  .١ 

ح٧ٓزٞع حُٔخىّ ٖٓ حُل٤ِٜٖ ح٧ٍٝ ٝحُؼخ٢ٗ ٝح٫ٓزٞع حُؼخُغ ٖٓ حُلَٜ 

ً ُٔ٘ش ًخِٓش ػ٠ِ إٔ طلٔذ ٓ٘ش حُظؤؿ٤َ ٓ ٖ ح٤ُٜل٢، ٣ٝؼي ٓئؿ٬ً كٌٔخ

 حُلي ح٧ػ٠ِ ُِظؤؿ٤َ .

%( كؤًؼَ ك٢ ٣60ؼظزَ حُطخُذ حُٔؼ٤ي رٔزذ حَُٓٞد ٝح١ٌُ كَٜ ػ٠ِ ػ٬ٓش ) .ى 

ؿ٤ٔغ حُٔٔخهخص حُٔطَٝكش ك٢ أكي حُلٍٜٞ حُيٍح٤ٓش أٝ حُطخُذ حُٔلٍٞ ٖٓ 

ً ٌُُي حُلَٜ  ؿخٓؼش أهَٟ ٝحػل٢ ٖٓ ىٍحٓش طِي حُٔٔخهخص ٣ؼي ٓئؿ٬ً كٌٔخ

 ُلي ح٧ػ٠ِ ُِظؤؿ٤َ .ٝػ٠ِ إٔ ٫ طلٔذ ٓيس حُظؤؿ٤َ ٖٓ ح
 

 اُزله٣ت اَُو٣و١

 ( :17أُبكح )

ً ك٢ ٓٔظ٘ل٠ حُظي٣ٍذ طِزش حُٔ٘ٞحص )حَُحرؼش، حُوخٓٔش، حُٔخىٓش( ُ ٣ٔٔق . أ ٣َ٣َٓخ

ً ُٔؼخ٤٣َ  أٝ ًَِٓ أٝ ٓؼٜي هخٙ رخُظ٘و٤ٚ ٝحُؼ٬ؽ ك٢ ح٧ٍىٕ ًُٝي ١زوخ

ٍث٤ْ  ط٠ؼٜخ ٤ًِش حُطذ ٣ٝظْ طلي٣ي حُٔٔظ٘ل٤خص ٝحَُٔحًِ ٝحُٔؼخٛي روَحٍ ٖٓ

 حُـخٓؼش ر٘خًء ػ٠ِ ط٤ٔ٘ذ ٓـِْ ٤ًِش حُطذ.

٣ٔٔق ُطِزش حُٔ٘ش حُٔخىٓش رو٠خء كظَس ٫ ط٣ِي ػٖ ح٣َُٜٖ٘ ٖٓ ٓيس حُظي٣ٍذ  . د

ح١َ٣َُٔ حُٔوٍَس ك٢ حُوطش حُيٍح٤ٓش ُظِي حُٔ٘ش ك٢ ٓٔظ٘ل٠ طؼ٢ٔ٤ِ ؿخٓؼ٢ أٝ 

 ٓؼٜي ١َ٣َٓ ىحهَ أٝ هخٍؽ ح٧ٍىٕ ٣ؼظٔيٙ ٓـِْ ح٤ٌُِش ٌُٜٙ حُـخ٣ش، ٣ٝظويّ



 

86 

 

حُطخُذ رطِذ هط٢ ا٠ُ ػ٤ٔي ح٤ٌُِش هزَ ٣َٜٖٗ ػ٠ِ ح٧هَ ٖٓ ريء حُظي٣ٍذ، 

٣ٜٝيٍ حُوَحٍ ػٖ ػ٤ٔي ح٤ٌُِش ر٘خًء ػ٠ِ ط٤ٔ٘ذ حُؤْ حُٔوظٚ ٫ٝ طظلَٔ 

 حُـخٓؼش أ٣ش ٗلوخص ٓخ٤ُش طظَطذ ػ٠ِ ًُي.

 ( :18المادة )
طظْ َٓحهزش حُظي٣ٍذ ح١َ٣َُٔ ُطِزش ٤ًِش حُطذ ك٢ حُٔ٘ٞحص ح٣َ٣َُٔش  . أ

َحرؼش، حُوخٓٔش، حُٔخىٓش( ٖٓ ه٬ٍ ٓـَ ٢ٓٞ٣ ُِظي٣ٍذ ح١َ٣َُٔ هخٙ )حُ

رٌَ هْٔ ٖٓ ح٧هٔخّ ح٣َ٣َُٔش، ٝػ٠ِ حُطخُذ اػخىطٚ ٝط٤ِٔٔٚ ا٠ُ ٍث٤ْ حُؤْ 

 ك٢ كخٍ حٗظٜخء كظَس حُظي٣ٍذ ح١َ٣َُٔ.

٣و٤ّْ حُطخُذ حٓظ٘خىحً ُِٔؼِٞٓخص حُٔيٝٗش ٝحُٞحٍىس ك٢ ٓـَ طي٣ٍزٚ ح١َ٣َُٔ  . د

 ٣ٍَ أهَٟ ٓطِٞرش.حُوخٙ رٚ ٝأ١ طوخ

 

 ااٗزوبٍ ٖٓ عبٓؼخ أفوٟ ا٠ُ ٤ًِخ اُطت

 (:19المادة )
٣ظْ طوي٣ْ ١ِزخص ح٫ٗظوخٍ ح٠ُ ىحثَس حُوزٍٞ ٝحُظٔـ٤َ ك٢ حُـخٓؼش ، ٣ٝزض ٓـِْ  . أ

 ح٤ٌُِش ك٢ حُطِزخص ٝكن ح١َُٝ٘ حُظخ٤ُش:

 إٔ ٣ظٞكَ ٗخؿَ ك٢ ٤ًِش حُطذ. -1

١ ١َٝٗ حهَٟ ططِزٜخ إٔ ٣ٔظٞك٢ حُطخُذ ١َٝٗ حُوزٍٞ ك٢ حُـخٓؼش ٝأ -2

 ح٤ٌُِش.

ً ك٢ ٤ًِش  -3 إٔ ٣ٌٕٞ ٓؼيُٚ ك٢ حُؼخ٣ٞٗش حُؼخٓش ، أٝ ٓخ٣ؼخىُٜخ، ٓوز٫ًٞ ط٘خك٤ٔخ

 حُطذ، ٓ٘ش كُٜٞٚ ػ٠ِ حُؼخ٣ٞٗش حُؼخٓش ، أٝ ٓ٘ش طوي٣ْ حُطِذ.

إٔ ٣ٌٕٞ حُطخُذ ٓ٘ظو٬ً ٖٓ ٤ًِش حُطذ ك٢ ؿخٓؼش،أٝ ٤ًِش ؿخٓؼ٤ش ، طؼظَف  -4

 رٜخ ؿخٓؼش ح٤َُٓٞى.

حٓظٚ حُٔخروش ك٢ ؿخٓؼش طؤهٌ رخِٓٞد ح٫ٗظظخّ ، ٝإٔ ٣ويّ ٝػ٤وش إٔ طٌٕٞ ىٍ -5

 %( ٖٓ حُيٝحّ حٌُخَٓ.80طؼزض أٗٚ ىحّٝ ٓخ ٫ ٣وَ ػٖ )

إٔ ٣ٌٕٞ ح٫ٗظوخٍ ُٔٔظٟٞ حُٔ٘ش حُؼخ٤ٗش أٝ حُؼخُؼش أٝ حَُحرؼش ، ٝإٔ ٫ ٣وَ  -6

%( ٓظش ٝٓزؼ٤ٖ )أٝ ٫ ٣وَ طوي٣َٙ ػٖ ؿ٤ي ؿيحً( ك٢  76ٓؼيُٚ ػٖ )

 حُظ٢ ىٍٜٓخ ك٢ ٤ًِش حُطذ ك٢ طِي حُـخٓؼش. ؿ٤ٔغ حُٔٞحى

٫ ٣ـُٞ ح٫ٗظوخٍ ح٠ُ أ١ ٓ٘ش كٞم حَُحرؼش، ٝػ٠ِ حُطخُذ حُٔ٘ظوَ ح٠ُ  -د

( ػ٬ع ٓ٘ٞحص ىٍح٤ٓش ٓظظخ٤ُش 3ح٤ٌُِش ك٢ حُـخٓؼش إٔ ٣يٍّ ػ٠ِ ح٧هَ )

 ك٢ ٤ًِش حُطذ رخُـخٓؼش هزَ طوَؿٚ.
 

 طت ٓزطِجبد اُؾٍٖٞ ػ٠ِ كهعخ اُجٌبُٞه٣ًٞ ك٢ ٤ًِخ اُ

 ( :20أُبكح )

 طٔ٘ق ىٍؿش حُزٌخ٣ٍُّٞٞ ك٢ حُطذ رؼي اطٔخّ حُٔظطِزخص حُظخ٤ُش: 

 حُٔوٍَس. حُ٘ـخف ك٢ ؿ٤ٔغ حُٔٞحى حُٔطِٞرش كٔذ حُوطش حُيٍح٤ٓش .أ 

 %(.60حُلٍٜٞ ػ٠ِ ٓؼيٍ ػخّ ٫ ٣وَ ػٖ ) .ة 

ػيّ طـخُٝ حُلي ح٧ػ٠ِ ُٔ٘ٞحص حُظوَؽ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢  .ط 

 حُظؼ٤ِٔخص.
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 أكٌخّ ػخٓش 
 

 ( :21ٔبكح )اُ

 

ىٍح٢ٓ، ٣ٌٕٝٞ  ػخّطٔ٘ق ٜٗخىحص حُظوَؽ ػ٘ي حٓظلوخهٜخ ك٢ ٜٗخ٣ش ًَ 

 .حُؼخّ حُيٍح٢ٓكلَ حُظوَؽ َٓس ٝحكيس ك٢ ٜٗخ٣ش 

٫ ٣ـُٞ ١٧ ١خُذ إٔ ٣ؼظَٝ ُؼيّ ػِٔٚ رٌٜٙ حُظؼ٤ِٔخص أٝ رؼيّ  ( :22أُبكح )

 ا٬١ػٚ ػ٠ِ حَُ٘٘حص حُٜخىٍس ػٖ حُـخٓؼش أٝ ح٤ٌُِش أٝ ٓخ ٣َ٘٘ ػ٠ِ

ُٞكش اػ٬ٗخطٜخ أٝ ػ٠ِ ٓٞهغ حُـخٓؼش أٝ ٓخ ٣ََٓ ا٠ُ ر٣َيٙ 

 ح٫ٌُظ٢َٗٝ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رٌٜٙ حُظؼ٤ِٔخص.

ػ٠ِ حُطخُذ إٔ ٣لَٜ ػ٠ِ ًٗٔٞؽ رَحءس ًٓش ٖٓ حُـخٓؼش  ( :22أُبكح )

 .٫ٓظٌٔخٍ حؿَحءحص طوَؿٚ

 .خّطلَٔ ىٍؿش حُزٌخ٣ٍُّٞٞ طخ٣ٍن حٓظلوخهٜخ ٝطٔ٘ق ك٢ ٜٗخ٣ش ًَ ػ ( :23أُبكح )

 .٣زض ٓـِْ حُؼٔيحء ك٢ حُلخ٫ص حُظ٢ ُْ ٣َى ػ٤ِٜخ ٗٚ ك٢ حُظؼ٤ِٔخص ( :24أُبكح )

ٝٓي٣َ ىحثَس حُوزٍٞ ٝحُظٔـ٤َ ٌِّٓلٕٞ  ٝػ٤ٔي ح٤ٌُِشٍث٤ْ حُـخٓؼش  ( :25أُبكح )

 رظ٘ل٤ٌ أكٌخّ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص.
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 رؼ٤ِٔبد اآزؾبٗبد أُؾٍٞجخ  ك٢ عبٓؼخ ا٤ُوٓٞى
 2222َُ٘خ 

طؼ٤ِٔخص ح٫ٓظلخٗخص حُٔلٞٓزش ك٢ ؿخٓؼش ح٤َُٓٞى )ط٠ٔٔ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص  (2)أُبكح

 .٣ٝؼَٔ رٜخ حػظزخٍح ٖٓ طخ٣ٍن ٛيٍٝ هَحٍ ٓـِْ حُؼٔيحء( 4152ُٔ٘ش 
٣ٌٕٞ ٌُِِٔخص ٝحُؼزخٍحص حُظخ٤ُش حُٞحٍىس ك٢ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص حُٔؼخ٢ٗ  (2)أُبكح

 .حُٔليىس اُحءٛخ ٓخ ُْ طيٍ حُو٣َ٘ش ػ٠ِ ه٬ف ًُي
 ؿخٓؼش ح٤َُٓٞى                          :خ اُغبٓؼ

 .ٍث٤ْ حُـخٓؼش                         :اُوئ٤ٌ 

 . ػ٤ٔي ح٤ٌُِش أٝ ٓي٣َ حًَُِٔ                          :اُؼ٤ٔل 

 .ٍث٤ْ حُؤْ ح٧ًخى٢ٔ٣ ك٢ حُـخٓؼش                  :هئ٤ٌ اُوَْ 

 .حُوزٍٞ ٝحُظٔـ٤َ ىحثَس                          :اُلائوح 

 ٢ٛ ؿ٤ٔغ ح٫ٓظلخٗخص حُظ٢ ٣ظْ ػويٛخ رٌَ٘ آ٢ُ      : اآزؾبٗبد أُؾٍٞجخ

 .ك٢ حُٔوظزَحص حُٔوٜٜش ٌُُي

ٛٞ حُٔيٍّ ح١ٌُ ٣ظْ ط٤ٔٔظٚ هط٤خ ٖٓ هزَ                        : أَُ٘ن

 .ٍث٤ْ حُؤْ أٝ حُؼ٤ٔي حُٔؼ٢٘ 

١ حٓظلخٕ ٓلٞٓذ ٣ظْ ػويٙ ٛٞ ًَ ٖٓ ٣و٠غ ٧                  :  اُطبُت

 .ٝكوخً ٌُٜٙ حُظؼ٤ِٔخص 

ٛٞ ًَ ٖٓ ٣ظْ ط٤ٔٔظٚ ُـخ٣خص َٓحهزش ح٫ٓظلخٗخص               : أُواهت

 ٌُٜٙ ً حُٔلٞٓزش ٟٝٔخٕ ػويٛخ رٌَ٘ ٤ِْٓ ٝكوخ

 .حُظؼ٤ِٔخص ٝكٔذ حُٞحؿزخص حًُِٔٞش ا٤ُٚ

ظ٢ ٛٞ ًَ ٖٓ ٣ٌِق رخ٩َٗحف ػ٠ِ حُٔوظزَحص حُ        :ْوف أُقزجوٓ

 ٝحُو٤خّ رخُٞحؿزخص رٜخ ٣ظْ ػوي ح٫ٓظلخٗخص حُٔلٞٓزش

ح٬ُُٓش  ٠ُٔخٕ ٤َٓ طِي ح٫ٓظلخٗخص رٌَ٘ ِْٓ 

ْ٤ِٓٝ. 

طَ٘ٔ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص ًخكش ح٫ٓظلخٗخص حُٔلٞٓزش  حُظ٢ ٣ظْ ػويٛخ ك٢  (2)أُبكح

حُـخٓؼش ٝطِظِّ ًخكش أ١َحف ح٫ٓظلخٕ رـ٤ٔغ حُز٘ٞى ٝحُؼزخٍحص ٝح١َُٝ٘ 

خ ك٢ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص ٝؿ٤ٔغ طؼ٤ِٔخص حُـخٓؼش ح٧هَٟ ًحص حُظ٢ ٓظ٢ِ ٫كو

 .حُؼ٬هش ٝح٧ٗظٔش ٝحُوٞح٤ٖٗ ًحص حُِٜش
٣ظ٠ُٞ هْٔ ح٫ٓظلخٗخص حُٔلٞٓزش ك٢ حُيحثَس ٜٓٔش اىحٍس ح٫ٓظلخٗخص  (2)أُبكح

 .حُٔلٞٓزش ٟٝٔخٕ ط٘ل٤ٌٛخ رٌَ٘ آٖٓ
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ٓظلخٗخص طظ٠ُٞ ُـ٘ش ٓوظٜش ٣ٌِٜ٘خ حَُث٤ْ ح٩َٗحف ػ٠ِ ػوي ح (1)أُبكح

حُٔٔظٟٞ حُوخٛش رخُطِزش حُٔٔظـي٣ٖ ٝط٠ْ حُِـ٘ش ٓٔؼ٤ِٖ ػٖ حُيحثَس 

٤ًِٝش طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٞٓخص ٝػِّٞ حُلخٓٞد ٤ًِٝش ح٥ىحد ًَِٝٓ 

 .حُِـخص ٝػٔخىس ٗئٕٝ حُطِزش
طوّٞ ح٤ٌُِخص رظلي٣ي حُٔٞحى حَُٔحى كٞٓزش حٓظلخٗخطٜخ هزَ ريح٣ش حُؼخّ  (7)أُبكح

 .َ ىحثَس حُوزٍٞ ٝحُظٔـ٤َحُـخٓؼ٢ ٍٝكؼٜخ ا٠ُ ٓي٣
طظْ ؿيُٝش ػوي ح٫ٓظلخٗخص ٖٓ ه٬ٍ حُيحثَس ٣َٗطش ح٫ُظِحّ رٌخكش  (2)أُبكح

حُظؼ٤ِٔخص حُوخٛش رؼويٛخ رٔخ ك٢ ًُي ح٫ٓظلخٗخص حُظ٤ِ٤ٌٔش رٔٞؿذ ١ِذ 

هط٢ ٛخىٍ ػٖ ٍث٤ْ حُؤْ أٝ حُؼ٤ٔي هزَ كظَس ًخك٤ش ٖٓ حٗؼوخىٙ ٝطزض 

طؼط٠ ح٤ُٝ٧ش ُِٔٔخهخص ًحص حُؼيى ح٧ًزَ حُيحثَس  ك٢ ٌٛٙ حُطِزخص رل٤غ 

 .ٖٓ حُط٬د 
طزِؾ ح٧هٔخّ ح٧ًخى٤ٔ٣ش هْٔ ح٫ٓظلخٗخص حُٔلٞٓزش  ػٖ اُـخء أٝ طؤؿ٤َ  (6)أُبكح

 .ٓخػش ٖٓ حُٔٞػي حُٔوٍَ ٫ٗؼوخىٙ( 25)ح٫ٓظلخٕ هزَ 
٣ُٞع حُط٬د ػ٠ِ ح٧ؿِٜس ك٢ حُٔوظزَ رٔٞؿذ هٞحثْ ٣ؼيٛخ هْٔ  (2)أُبكح

حُٔلٞٓزش  ُظِي حُـخ٣ش ٝػ٠ِ حُٔ٘ٔن ٝحَُٔحهز٤ٖ ٝرخُظؼخٕٝ ٓغ ح٫ٓظلخٗخص 

 .َٓ٘ك٢ حُٔوظزَحص ٟٔخٕ ح٫ُظِحّ رظِي حُوٞحثْ
٣ظْ طو٤ٜٚ ؿٜخ٣ُٖ ك٢ ًَ ٓوظزَ ًؤؿِٜس حكظ٤خ٤١ش طٔظويّ ك٢ كخٍ  ( 22)أُبكح

 .طؼطَ حكي أؿِٜس حُط٬د
وظزَ أٝ أًؼَ ػ٘ي كٍٜٞ ػطَ ك٢٘ أٝ حٗوطخع رخُظ٤خٍ حٌَُٜرخث٢ ك٢ ٓ (22)أُبكح

٣لٍٞ ىٕٝ ػوي ح٫ٓظلخٕ  أٝ ح٫ٓظَٔحٍ ك٤ٚ ٝحٓظَٔ ًُي حُؼطَ ُلظَس 

 .ىه٤وش ٣ظْ اُـخء ح٫ٓظلخٕ ُِطِزش ٝاػخىس ؿيُٝظٚ ٫كوخ  41ط٣ِي ػٖ 
ػ٠ِ حُٔ٘ٔن ط٣ِٝي هْٔ ح٫ٓظلخٗخص حُٔلٞٓزش  روخثٔش رؤٓٔخء حُط٬د  (22)أُبكح

ش ٖٓ حٗؼوخىٙ ٫طوخً ٓخػ( 25)حُٔل٤َٖٓٝ ٖٓ حُظويّ ٬ُٓظلخٕ هزَ 

 .ح٩ؿَحءحص حُل٤٘ش حُٔ٘خٓزش
اًح طؤهَ ك٠ٍٞ حَُٔحهز٤ٖ ػٖ ٝهض ريح٣ش ح٫ٓظلخٕ ٓيس طظـخُٝ ٍرغ  (22)أُبكح

ٓخػش ٣ظْ اُـخء ح٫ٓظلخٕ ك٢ ًُي حُٔوظزَػ٠ِ إٔ ٣ؼخى ؿيُٝش ح٫ٓظلخٗخص 

 . حُِٔـخس ٫كوخ
ُيهٍٞ ا٠ُ ح٫ٓظلخٕ اًح ُِٔ٘ٔن أٝ حَُٔحهذ حُٔٔخف ُِط٬د حُٔظؤه٣َٖ ح (22)أُبكح

ىهخثن ح٠ُٝ٧ ٖٓ ح٫ٓظلخٕ ٣َٗطش ػيّ ( 51)ك٠َٝح ه٬ٍ حُؼَ٘ 

ٝك٢ كخٍ ػيّ حُٔٔخف ُِطخُذ . اػطخء ٝهض اٟخك٢ ُْٜ ٝاػ٬ْٜٓ رٌُي

" ك٠َ ٓظؤهَح"رخُيهٍٞ، ٣ٔـَ رـخٗذ حٓٔٚ ك٢ هخثٔش حُل٠ٍٞ رؤٗٚ 
 .ػٖ حُٞهض حُٔٔٔٞف رٚ

١ ١خُذ رخُوَٝؽ ٖٓ ح٫ٓظلخٕ هزَ ٍَٓٝ ػ٠ِ حَُٔحهذ ػيّ حُٔٔخف ٧ (21)أُبكح

 .ٜٗق  ٓيس ح٫ٓظلخٕ
ػ٠ِ حَُٔحهذ ػيّ حُٔٔخف ُِطخُذ رخُؼٞىس ا٠ُ هخػش ح٫ٓظلخٕ اًح  (27)أُبكح

 .ؿخىٍٛخ رؼي حُزيء حُلؼ٢ِ ٬ُٓظلخٕ
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اًح ؿخد حُطخُذ رؼٌٍ ٓوزٍٞ ػٖ ح٫ٓظلخٕ ٣وّٞ حُؼ٤ٔي رظلي٣ي ٓٞػي  (22)أُبكح

وزُٞش أػٌحٍْٛ ك٢ ح٧ٓزٞع ح١ٌُ ٢ِ٣ ٓٞػي ٓٞكي ُـ٤ٔغ  حُطِزش حُٔ

ح٫ٓظلخٕ ح٢ِٛ٧، ٝطزِؾ حُيحثَس رٌُي ٣ٝـَٟ ُْٜ ح٫ٓظلخٕ ٝكن ٌٛٙ 

 .حُظؼ٤ِٔخص
ًلي  ٤ٖحػ٘) ػ٠ِ حُٔ٘ٔن ح٫ُظِحّ رظ٤ِْٔ أًؼَ ٖٓ ًٗٔٞؽ ٖٓ ح٧ٓجِش  (26)أُبكح

ٝط٤ِٜٔٔخ ا٠ُ هْٔ %( 31)ػ٠ِ إٔ ٫ ط٣ِي ٗٔزش حُظوخ١غ ر٤ٜ٘ٔخ ػٖ ( أى٠ٗ 

 .ح٫ٓظلخٗخص حُٔلٞٓزش  رخ٤ُي ٝػيّ آٍخُٜخ رخُز٣َي ح٫ٌُظ٢َٗٝ
٣ظْ حُظز٤ِؾ ػٖ حُٔ٘خًَ حُل٤٘ش ٝهض كُٜٜٞخ ٓزخَٗس أػ٘خء ح٫ٓظلخٕ ٣ٝظْ  (22)أُبكح

ٓؼخُـظٜخ ٖٓ هزَ هْٔ ح٫ٓظلخٗخص حُٔلٞٓزش َٝٓ٘ف حُٔوظزَ رخُظ٤ٔ٘ن 

 :ٓغ حَُٔحهذ ٝػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ
ؿِٜس ح٫كظ٤خ٤١ش اًح طؼٌٍ ا٬ٛف ؿٜخُٙ كي ح٧أٗوَ حُطخُذ ا٠ُ  •

ٝٓلخُٝش اػخىس حُطخُذ ا٠ُ حُ٘وطش حُظ٢ َٝٛ ا٤ُٜخ ٝهض كٍٜٞ حُوَِ 

 .٫ٓظٌٔخٍ حٓظلخٗٚ
اًح ُْ ط٘ـق ٓلخُٝش حٓظٌٔخٍ ح٫ٓظلخٕ كٔذ ٓخ ٛٞ ٟٓٞق أػ٬ٙ  •

خىس ح٫ٓظلخٕ ُٔ٘ٔن ح٫ٓظلخٕ حطوخً حُوَحٍ آخ ربػطخء حُطخُذ كَٛش اػِ 

٣ش ك٢ ؿِٔش طخ٤ُش أٝ حُظويّ ٫ٓظلخٕ ط٢ِ٤ٌٔ ٫كوخ ٣ٝوّٞ ٖٓ ٗوطش حُزيح

 .حُل٢٘ ربر٬ؽ هْٔ ح٫ٓظلخٗخص حُٔلٞٓزش  رٞؿٞى ٓؼَ ٌٛٙ حُلخُش
ػ٠ِ حُطخُذ حُظؤًي ٖٓ اٜٗخء حٓظلخٗٚ ٝحػظٔخى اؿخرخطٚ ٖٓ ه٬ٍ ظٍٜٞ  (22)أُبكح

ٍٓخُش ػ٠ِ ؿٜخُٙ طل٤ي رٌُي أٝ ظٍٜٞ ٗظ٤ـظٚ كٍٞحً ٣ٝظلَٔ حُطخُذ 

 .٤ُش حٌُخِٓش ك٢ كخٍ ٓـخىٍٙ ٌٓخٕ ح٫ٓظلخٕ ىٕٝ حػظٔخى ح٩ؿخرخصحُٔٔئٝ
 :اًح طز٤ٖ ػيّ ط٤َٛي ػ٬ٓش حُطخُذ رؼي حٗظٜخء ح٫ٓظلخٕ   (22)أُبكح

٣وّٞ هْٔ ح٫ٓظلخٗخص حُٔلٞٓزش رخُظلون ٖٓ حُٔٔؤُش رخُظ٤ٔ٘ن ٓغ ح١٧َحف * 

َ ك٢٘ حُٔؼ٤٘ش ٝاًح ػزض إٔ ػيّ ط٤َٛي ٗظ٤ـش حُطخُذ ًخٕ رٔزذ ٝؿٞى هِ

 .كِِطخُذ حُلن رخُظويّ ٫ٓظلخٕ ط٢ِ٤ٌٔ ٝرخُط٣َوش حُظ٢ ٣وٍَٛخ حُٔ٘ٔن

٫ ٣ـُٞ ُؤْ ح٫ٓظلخٗخص حُٔلٞٓزش ح٩كٜخف ػٖ حُز٤خٗخص حُٔظؼِوش  (22)أُبكح

رخ٫ٓظلخٗخص ُلٍٜٞ ٓخروش ا٫ رٔٞؿذ ١ِذ هط٢ ٖٓ ٍث٤ْ حُؤْ 

 .ح٧ًخى٢ٔ٣ أٝ حُؼ٤ٔي حُٔؼ٢٘
وش ٖٓ ر٤خٗخص ح٫ٓظلخٗخص ٝٗظخثـٜخ ػ٠ِ حُ٘ظخّ ُٔيس ٣ظْ ح٫كظلخظ ر٘ٔ (22)أُبكح

 .ػخّ ىٍح٢ٓ ًلي أى٠ٗ
ططزن طؼ٤ِٔخص ٝأٗظٔش حُـخٓؼش ػ٠ِ كخ٫ص حُـٖ حُظ٢ ٣ظْ حًظ٘خكٜخ  (22)أُبكح

حُٔؼ٢٘ رخ٫ٓظلخٕ ٛٞ حُـٜش  أػ٘خء حٗؼوخى ح٫ٓظلخٗخص حُٔلٞٓزش ٣ٌٕٝٞ حُؼ٤ٔي

 :٢ِ٣حُٔوظٜش رخُظلو٤ن ك٢ حُٟٔٞٞع ، ٓغ َٓحػخس ٓخ 
٣ويّ حَُٔحهذ طو٣ََح ٣ظ٠ٖٔ ر٤خٕ ٝحهؼش حُـٖ ٓغ ًًَ رؼٞ أٓٔخء حُطِزش  •

 .حُٔـخ٣ٍٖٝ
 : ػ٘ي ح٫ٗظزخٙ رٞؿٞى كخُش حٗظلخٍ ٗو٤ٜش ٧كي حُطِزش •
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ٓيٍّ ٝأكي ٍؿخٍ ح٧ٖٓ حُـخٓؼ٢ هزَ /٣ظْ حٓظيػخء ٓ٘ٔن حُٔٔخم . أ

 .اٗؼخٍ حُطخُذ رخ٫ٗظزخٙ ٣ٝظْ حُظلون ٖٓ ٣ٞٛش حُطخُذ 
 .٣ظْ ط٘ظ٤ْ ٟز٢ ٖٓ هزَ حَُٔحهذ ٝحُٔ٘ٔن ٍٝؿَ ح٧ٖٓ حُـخٓؼ٢ . د
ٝك٢ كخٍ ػيّ ػزٞص ٣ٞٛش حُطخُذ ٝػيّ طؼخٕٝ حُ٘وٚ حُٔ٘ظزٚ رٚ  . ؽ

٣ظْ حُظوخ١ ٍٛٞس ٗو٤ٜش  ُِطخُذ  ُـخ٣خص حُظلو٤ن ٝطظِق رخٗظٜخء 

 .ؿَحء حُظؤى٣ز٩٢ح
 (21)أُبكح

 :٣ظٞؿذ ػ٠ِ حُطخُذ ٓخ ٢ِ٣  
ْ حُـٜخُ حُٔو٤ٜٜٖ ُٚ هزَ ٓٞػي ح٫ٓظلخٕ ر٤ّٞ حُظؤًي ٖٓ حٌُٔخٕ ٍٝه •

أٖٝٓ ه٬ٍ حُٔٞهغ ح٫ٌُظ٢َٗٝ ُؤْ  ػ٠ِ ح٧هَ ٖٓ ٓيٍّ حُٔٔخم

 .ح٫ٓظلخٗخص حُٔلٞٓزش 
ىهخثن ٖٓ حُٔٞػي  51حُل٠ٍٞ ا٠ُ حُٔوظزَ حُوخٙ رخ٫ٓظلخٕ هزَ  •

 .حُٔليى ٬ُٓظلخٕ
ُٛخ ػ٘ي حُطِذ اك٠خٍ حُزطخهش حُـخٓؼ٤ش أٝ رطخهش ح٧كٞحٍ حُٔي٤ٗش ٝارَح •

ػ٠ِ إٔ طٌٕٞ ٓخ٣ٍش حُٔلؼٍٞ ٝإٔ طٌٕٞ ٍٛٞس حُطخُذ ك٤ٜخ ٝحٟلش 

 .حُٔؼخُْ
 .ح٩ر٬ؽ كٍٞح ػٖ أ١ هَِ ك٢٘ ٝػيّ ح٫ٗظظخٍ ُل٤ٖ حٗظٜخء ح٫ٓظلخٕ •
ح٫ُظِحّ حُظخّ رٌخكش حُظؼ٤ِٔخص ٝح٩ٍٗخىحص حُظ٢ ٣ٜيٍٛخ ُٚ حُٔ٘ٔن  •

٤ِٔخص حُظ٢ طظَٜ ٝهض ريء ٝحَُٔحهزٕٞ أػ٘خء حٗؼوخى ح٫ٓظلخٕ ٝهَحءس حُظؼ

 .  ح٫ٓظلخٕ ٝح٫ُظِحّ رٜخ
 .حُظؤًي ٖٓ اٜٗخء ح٫ٓظلخٕ ٝحػظٔخى ح٩ؿخرخص رٌَ٘ ٛل٤ق  •
 (27)أُبكح

 :٣لظَ ػ٠ِ حُطخُذ ٓخ ٢ِ٣ 
حُظِحكْ ػ٠ِ ح٧رٞحد ٝحُيهٍٞ رٌَ٘ ؿ٤َٓ٘ظْ ٝحٓظويحّ ؿٜخُ  •

 حُلخٓٞد ؿ٤َ  حُٔوٜٚ ُٚ.
٣ش أٝ ٝٓخثَ ٓٔخػيس ا٫ ك٢ حُلخ٫ص اىهخٍ أٍٝحم أٝ ًظذ أٝ أؿِٜس هِٞ •

 .حُظ٢ ٣ٔٔق رٜخ حُٔ٘ٔن
ط٘خٍٝ حُطؼخّ أٝ حَُ٘حد ك٢ ٓوظزَحص حُلخٓٞد حُٔوٜٜش ُؼوي  •

 .ح٫ٓظلخٗخص
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 (22)أُبكح

 :٣ظٞؿذ ػ٠ِ حُٔ٘ٔن ٓخ ٢ِ٣ 
ح٧ٓجِش رخُظ٤ٔ٘ن ٓغ ٓي٢ٍٓ حُٔخىس ٟٝٔخٕ ط٤ِٜٔٔخ ُؤْ  حػيحى .أ 

ُٔؼظٔيس هزَ  ح٫ٓظلخٕ ر٢ٓٞ٤ ػَٔ ح٫ٓظلخٗخص حُٔلٞٓزش رخ٤ُٜـش ح

٢ٍٔٓ . 
 .ح٫ُظِحّ رٞهض ريح٣ش ح٫ٓظلخٕ ٜٝٗخ٣ظٚ حُٔـي٤ُٖٝ ٓٔزوخ  .د 

ح٬١٫ع ػ٠ِ ح٫ٓظلخٕ ر٤ٜـظٚ حُٜ٘خث٤ش ٝحػظٔخىٙ ٖٓ ه٬ٍ حُٞٓخثَ  •

 .حُظ٢ ٣ٞكَٛخ ُٚ حُ٘ظخّ ًُٝي ٝهض ط٤ِْٔ ح٧ٓجِش
أٝ ح٤ٌُِش /ْٔ ٟٝٔخٕ ٝؿٞى حُؼيى حٌُخك٢ ٖٓ حَُٔحهز٤ٖ ٖٓ هزَ حُو •

ً ١خُز 31ًُٝي رٔؼيٍ َٓحهذ ٌَُ   .ك٢ ح٧هَ خ
ػيّ حُطِذ ٖٓ هْٔ ح٫ٓظلخٗخص حُٔلٞٓزش  ربؿَحء أ١ طؼي٣َ أػ٘خء  •

 .ؿِٔش ح٫ٓظلخٕ أٝ اػخىس طَط٤ذ حُط٬د  ه٬ٍ ٝهض ػوي ح٫ٓظلخٕ
إ )ػَٔ طَط٤زخص هخٛش ٫ٓظلخٕ حُطِزش ١ًٝ ح٫كظ٤خؿخص حُوخٛش  •

 .ٓظلخٕ حُٔلٞٓذهخٍؽ ٝهض ح٫( ٝؿيٝح
 (26)أُبكح

 :٣ظٞؿذ ػ٠ِ هْٔ ح٫ٓظلخٗخص حُٔلٞٓزش  ٓخ ٢ِ٣ 
ؿيُٝش ح٫ٓظلخٗخص كٔذ ٓخ ٣َى ٖٓ ١ِزخص ٟٝٔخٕ كخَٛ ٢ُ٘ٓ  •

 .ٓ٘خٓذ ر٤ٖ ح٫ٓظلخٗخص حُٔظؼخهزش ك٢  حُٔوظزَ حُٞحكي
طلي٣يأٓخًٖ ح٫ٓظلخٗخص حُٔلٞٓزش ٌَُ ٓخىس ٝاػ٬ٕ ٓٞحػ٤يٛخ هزَ ريء  •

 .ع ػ٠ِ ح٧هَ ٝاػ٬ٜٗخ ػ٠ِ حُٔٞهغ ح٫ٌُظ٢َٗٝ ُِؤْط٘ل٤ٌٛخ رؤٓزٞ
اىحٍس ػَٔ ح٧ٗظٔش حُوخٛش رخ٫ٓظلخٗخص حُٔلٞٓزش  رط٣َوش آٓ٘ش ٝكؼخُش  •

 .ٝحُؼَٔ ػ٠ِ اىحٓش ٌٛٙ ح٧ٗظٔش
 .حطوخً ح٩ؿَحءحص ح٬ُُٓش ُِللخظ ػ٠ِ ٣َٓش ح٫ٓظلخٗخص •
خ ٩ؿَحء ٓظخرؼش ٬ٛك٤ش ح٧ؿِٜس ك٢ حُٔوظزَحص ٝحُظؤًي ٖٓ ًلخءطٜ •

 .ح٫ٓظلخٗخص ًُٝي رخُظؼخٕٝ ٓغ َٓ٘ك٢ حُٔوظزَحص
 .اٛيحٍ حُ٘ظخثؾ ٝط٤ِٜٔٔخ ُٔ٘ٔن ح٫ٓظلخٕ رط٣َوش ٤ٍٔٓش •
 (22)أُبكح

 :٣ظٞؿذ ػ٠ِ َٓ٘ف حُٔوظزَ ٓخ ٢ِ٣ 
 حُظؤًي ٖٓ ٬ٛك٤ش ح٧ؿِٜس حُٔٔظويٓش ك٢ ح٫ٓظلخٗخص هزَ ًَ •

 .حٓظلخٕ
ٔوظزَحص ٝاٍٗخىْٛ ا٠ُ حُٔٔخػيس ك٢ ػ٤ِٔش اىهخٍ حُط٬د ا٠ُ حُ •

 .حٌُٔخٕ حُٔوٜٚ ُْٜ
 .حُظؼخٕٝ حُظخّ ٓغ ٓ٘ٔن ح٫ٓظلخٕ ٝحَُٔحهز٤ٖ ٩ٗـخف ح٫ٓظلخٕ •
حُظؼخَٓ ٓغ ًخكش حُٔ٘خًَ حُل٤٘ش أػ٘خء حٗؼوخى ح٫ٓظلخٕ رخُظ٤ٔ٘ن ٓغ هْٔ  •

 ح٫ٓظلخٗخص حُٔلٞٓزش
 .                   ػيّ حُٔٔخف ُِطِزش ريهٍٞ حُٔوظزَ ا٫ رٞؿٞى حَُٔحهذ ػ٠ِ ح٫ٓظلخٕ •
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 (22)أُبكح
 

 :٣ظٞؿذ ػ٠ِ حَُٔحهذ ٓخ ٢ِ٣ 
حُل٠ٍٞ ا٠ُ هخػش ح٫ٓظلخٕ هزَ حُٔٞػي حُٔليى ٬ُٓظلخٕ رؼَ٘ ىهخثن  •

 .ك٢ ح٧هَ
ح٩َٗحف حُٔزخَٗ ػ٠ِ ػ٤ِٔش ىهٍٞ حُطِزش ٝهَٝؿْٜ ٟٖٔ حُلظَحص  •

 .ح٤ُِ٘ٓش حُٔٔٔٞف رٜخ
 . ٜٜش ُْٜ ٓٔزوخحُظؤًي ٖٓ ؿِّٞ حُط٬د ك٢ ح٧ٓخًٖ حُٔو •
حُظؤًي ٖٓ ٣ٞٛش حُطخُذ ٖٓ ه٬ٍ حٍُٜٞس حُظخَٛس ػ٠ِ ٗخٗظٚ ٝرطخهظٚ  •

حُـخٓؼ٤ش ٝك٢ كخٍ ػيّ ظٍٜٞ حٍُٜٞس طٞؿ٤ٚ حُطخُذ َُٔحؿؼش هْٔ 

 .ح٫ٓظلخٗخص حُٔلٞٓزش  ك٤ٔخ رؼي ُظل٤َٔ حٍُٜٞس
حُظؼخَٓ ٓغ ٓلخ٫ٝص حُـٖ ٝطٞػ٤وٜخ ٝحطوخً ح٩ؿَحءحص رلن َٓطٌز٤ٜخ  •

 .ن ٓغ ٓ٘ٔن ح٫ٓظلخٕرخُظ٤ٔ٘
 .ػيّ ٓـخىٍس حُٔوظزَ ٝحُظٞحؿي ك٤ٚ ُـخ٣ش هَٝؽ آهَ ١خُذ •
 .ػيّ حُٔٔخف ُِطِزش ربىهخٍ ح٧ؿِٜس حُو٣ِٞش ا٠ُ ٓوظزَحص ح٫ٓظلخٗخص •
 
٣زض ٓـِْ حُؼٔيحء ك٢ ح٧ٍٓٞ حُظ٢ ُْ ٣َى ػ٤ِٜخ ٗٚ ك٢ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص  (22)أُبكح

 .ٝك٢ ح٩ٌٗخ٫ص حُظ٢ ط٘٘ؤ ػٖ ططز٤وٜخ
 
ٍث٤ْ حُـخٓؼش ٝحُؼٔيحء ٝٓي٣َ حُوزٍٞ ٝحُظٔـ٤َ ٓٔئُٕٝٞ ػٖ ط٘ل٤ٌ  (22)أُبكح

 .ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص
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 رؼ٤ِٔبد ْٓبهًخ ِٛجخ عبٓؼخ ا٤ُوٓٞى ك٢ ثوآظ اُزجبكٍ اُطالث٢ ٓغ

 (2222َُ٘خ ( 2)رؼ٤ِٔبد ههْ ) أُإٍَبد ا ًبك٤ٔ٣خ اُْو٣ٌخ

٢ عبٓؼخ ا٤ُوٓٞى ههْ اٍز٘بكا ئ٠ُ ٗظبّ ٓ٘ؼ اُلهعبد اُؼ٤ِٔخ ٝاُْٜبكاد ك

 22هبٕٗٞ اُغبٓؼبد ااهك٤ٗخ ههْ ) ٖٓ( 22/ة/22)ٝأُبكح  2222َُ٘خ ( 226)

 ٝرؼل٣الرٚ( 2222َُ٘خ 

ططزن ٌٛٙ حُوٞحػي ٝحُ٘ـ١َٝ ػ٠ِ ١ِزش ؿخٓؼش ح٤َُٓٞى حُٔ٘ظظ٤ٖٔ ك٢  (2)أُبكح 

رَحٓؾ حُزٌخ٣ٍُّٞٞ ٝحُٔخؿٔظ٤َ ٝحُيًظٍٞحٙ ٣ٝؼَٔ رٜخ حرظيحًء ٖٓ 

42/6/4153. 

٣ٌٕٞ ٌُِِٔخص ٝحُؼزخٍحص حُظخ٤ُش ك٤ؼٔخ ٍٝىص ك٢ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص حُٔؼخ٢ٗ  (2)ُٔبكح ا

 :حُٔوٜٜش ُٜخ أىٗخٙ ا٫اًح  ىُض حُو٣َ٘ش ػ٠ِ ه٬ف ًُي 

 .ؿخٓؼش ح٤َُٓٞى             : اُغبٓؼـخ

 .أ١ ٤ًِش ك٢ حُـخٓؼش   :ا٤ٌُِــــخ

 .أ١ هْٔ ك٢ ح٤ٌُِش   :اُوَــــْ

 . غ حُؼ٢ِٔ ٝحُيٍحٓخص حُؼ٤ِخػٔخىس حُزل  : اُؼٔــبكح

 .حُطخُذ حُٔ٘ظظْ رخُيٍحٓش ك٢ حُـخٓؼش  :اُطبُــت

حُظلخم حُطِزش ُِيٍحٓش ك٢ ٓئٓٔخص أًخى٤ٔ٣ش ٣ٌَٗش    :اُزجبكٍ اُطالث٢

رٔٞؿذ ًٌَٓحص طلخْٛ  أٝ حطلخه٤خص ٓٞهؼش ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ 

حُـخٓؼش، رل٤غ ٣يكغ حُطخُذ حَُّٓٞ حُـخٓؼ٤ش ك٢ 

حُٔئٓٔش ح٧ًخى٤ٔ٣ش ح٣ٌَُ٘ش،  ٠حُـخٓؼش ٣ٝؼل٠ ٜٓ٘خ ك

ٝاٗٔخ ٓ٘ظظٔخ ريٍحٓظٚ ٝؿ٤َ  ٫ٝ ٣ؼظزَ حُطخُذ ٓئؿ٬ً 

 .ٓ٘وطغ ػٜ٘خ

 .ٝكيس حُٔ٘خ٣ٍغ حُوخٍؿ٤ش  :اُٞؽـلح

 :ططزن حُوٞحػي ٝح١َُٝ٘ حُظخ٤ُش ػ٠ِ ١ِزش حُزٌخ٣ٍُّٞٞ ك٢ حُـخٓؼش  (2)أُبكح 

٫اًح ٓخػش ٓؼظٔيس ر٘ـخف ًلي أى٠ٗ، ا( 36)إٔ ٣ٌٕٞ حُطخُذ هي أ٠ٜٗ  .5

 .ٜٗض ًٌَٓس حُظلخْٛ أٝ ح٫طلخه٤ش ٓغ حُٔئٓٔش ح٧ًخى٤ٔ٣ش ػ٠ِ ؿ٤َ ًُي

 .إٔ ٫ ٣وَ طوي٣َ حُطخُذ ػٖ ؿ٤ي .4

 .٫ ٣ـُٞ إٔ طٌٕٞ كظَس حُظزخىٍ ك٢ آهَ ك٤ِٜٖ ىٍح٤٤ٖٓ ٖٓ ىٍحٓش حُطخُذ .3

ػ٠ِ حَُؿْ ٓٔخ ٍٝى ك٢ طؼ٤ِٔخص ٓ٘ق ىٍؿش حُزٌخ٣ٍُّٞٞ حُ٘خكٌس ٣ـُٞ  .2

يس ُِطخُذ ًلـي أػ٠ِ رٔخ ٫ ٣ظؼخٍٝ ٓـغ ٓخػش ٓؼظٔـ ( 42) حكظٔخد

ُٔ٘ش ( 6)ٖٓ طؼ٤ِٔخص ٓ٘ق ىٍؿش حُزٌخ٣ٍُّٞٞ ٍهْ( ؽ/ 51) ح٧كٌخّ حُٔـخىس

4115. 
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ٝح١ٌُ ٣َ٘ٔ ػ٠ِ هخثٔش حُٔٞحى " حطلخه٤ش حُظؼِْ"ػ٠ِ حُطخُذ طؼزجش ًٗٔٞؽ  .1

حُظ٢ ٣ٔٔق ُِطخُذ ريٍحٓش ٓخ ٣٘خء ٜٓ٘خ ك٢ حُٔئٓٔش ح٧ًخى٤ٔ٣ش ح٣ٌَُ٘ش 

حُٔٞحى حُظ٢ طٌخكجٜخ ك٢ حُـخٓؼش، ٝحُلٍٜٞ ػ٠ِ ٓٞحكوش حُؤْ ٝهخثٔش 

ٝح٤ٌُِش ٝىحثَس حُوزٍٞ ٝحُظٔـ٤َ ٝطؼظزَ ٓٞحكوش حُؤْ ٝح٤ٌُِش ٓٞحكوش ٓٔزوش 

ػ٠ِ ٌٓخكؤس حُٔٞحى ُـخ٣خص ٓؼخىُظٜخ ٖٓ هزَ ىحثَس حُوزٍٞ ٝحُظٔـ٤َ رؼي 

 .ػٞىس حُطخُذ ٝكٔذ ح٧ٍٛٞ

ػٖ حُلَٜ ح١ٌُ ٣َؿذ رو٠خثٚ ك٢  إٔ ٣وّٞ حُطخُذ ريكغ حَُّٓٞ حُـخٓؼ٤ش .6

ٓخػخص ( 6)ٓخػش ٓؼظٔيس ُِلَٜ ح٧ٍٝ أٝ حُؼخ٢ٗ، ٝ( 54)حُوخٍؽ ، رٞحهغ 

ٕ هَ ػيى حُٔخػخص حُلؼ٤ِش اكظ٠ ٝ ٓؼظٔيس ُِلَٜ ح٤ُٜل٢ ًلي أى٠ٗ

ٝك٢ كخٍ ٍؿزش حُطخُذ رٔؼخىُش ػيى ٖٓ حُٔخػخص ٣ِ٣ي . حُٔؼخىُش ػٖ ًُي

غ رخه٢ حَُّٓٞ حُـخٓؼ٤ش حُٔظَطزش ػٖ حُلي ح٧ى٠ٗ ك٤ٖ ػٞىطٚ ، ٣وّٞ ريك

ػ٤ِٚ هزَ حػظٔخى حُٔؼخىُش ٖٓ هزَ ىحثَس حُوزٍٞ ٝحُظٔـ٤َ ك٢ حُـخٓؼش 

 .ٝكٔذ ح٧ٍٛٞ

9.  ً ١٧ ؿٜش ًخٗض، ػ٤ِٚ حُلٍٜٞ ػ٠ِ حُٔٞحكوش  اًح ًخٕ حُطخُذ ٓزؼٞػخ

 .حُٔٔزوش ٖٓ ؿٜش ح٩رظؼخع ػ٠ِ طلَٔ ٓخ طَطذ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص ػ٠ِ حُطخُذ

ذ ك٤ِٜٖ ىٍح٤٤ٖٓ ك٢ حُوخٍؽ ٣ظْ ىكغ حَُّٓٞ ك٢ كخٍ ه٠خء حُطخُ .5

حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ أػ٬ٙ ُلَٜ ٝحكي كو٢ ػ٠ِ إٔ ٣ظْ طل٤َٜ حَُّٓٞ ػٖ 

حُلَٜ حُؼخ٢ٗ رؼي ػٞىطٚ، ٝهزَ حػظٔخى حُٔؼخىُش ٖٓ هزَ ىحثَس حُوزٍٞ 

ٝحُظٔـ٤َ ك٢ حُـخٓؼش، ٝهزَ حُٔٔخف ُٚ رظٔـ٤َ حُلَٜ ح١ٌُ ٤ِ٣ٚ ك٢ 

 .حُـخٓؼش

ٖٓ حُؤْ ٝح٤ٌُِش رظ٤َٗق حُطخُذ كٔذ ح٧ٍٛٞ ٖٓ  طوّٞ حُٞكيس رظ٤ٔ٘ذ .7

 .ؿَ حُوزٍٞ ك٢ حُٔئٓٔش ح٧ًخى٤ٔ٣ش ح٣ٌَُ٘شأ

٣وّٞ حُطخُذ رخٓظ٬ّ ٍٓخُش حُوزٍٞ ٖٓ حُٔئٓٔش ح٧ًخى٤ٔ٣ش ح٣ٌَُ٘ش ٖٓ  .51

ػٖ حَُٞٛ حُٔخ٢ُ َُِّٓٞ  شحُٞكيس رؼي إٔ ٣وّٞ رظ٣ِٝي حُٞكيس ر٘ٔو

 .حُٔيكٞػش

٤َس حُٔلَ ١٧ ٓزذ ًخٕ، كخٕ ك٢ كخٍ ػيّ كٍٜٞ حُطخُذ ػ٠ِ طؤٗ .55

حَُّٓٞ حُـخٓؼ٤ش حُظ٢ هخّ ريكؼٜخ طَٛي ُٚ ٝطٔظويّ ٩طٔخّ اؿَحءحص 

 .حُظٔـ٤َ حُٔؼظخىس

ػ٠ِ حُطخُذ ط٣ِٝي حُٞكيس رخُٞػ٤وش حُٔؼظٔيس ٩ػزخص حٗظظخٓٚ رخُيٍحٓش ك٢  .54

 .حُـخٓؼش ح٣ٌَُ٘ش
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س طوّٞ حُٞكيس ربؿَحء ح٬ُُّ ُِلٍٜٞ ػ٠ِ ً٘ق ػ٬ٓخص حُطخُذ ٓزخَٗ .53

ٖٓ حُٔئٓٔش ح٧ًخى٤ٔ٣ش ٩ٍٓخُٜخ ا٠ُ ىحثَس حُوزٍٞ ٝحُظٔـ٤َ ك٢ حُـخٓؼش 

٫كظٔخد حُٔٔخهخص حُظ٢ ىٍٜٓخ اًح ًخٗض ٟٖٔ حُٔٔخهخص حًٌٍُٔٞس ك٢ 

حطلخه٤ش حُظؼِْ ٝؿ٤َ ًُي طََٓ ا٠ُ ٤ًِش حُطخُذ ٩ؿَحء حُٔؼخىُش كٔذ "

 .ح٧ٍٛٞ

حٗظظخٓٚ رخُيٍحٓش  ك٢ كخٍ ُْ ٣وْ حُطخُذ رظ٣ِٝي حُٞكيس رٞػ٤وش اػزخص -أ .52

 .طؼظزَ ىٍحٓظٚ ٓئؿِش ٝاًح ًخٕ هي حٓظ٘لي كظَس حُظؤؿ٤َ ٣ؼظزَ كخهيح ُٔوؼيٙ

اًح حٗظظْ حُطخُذ رخُيٍحٓش ٝىٍّ ٓٔخهخص ٫ طٌخكت أ١ ٖٓ حُٔٔخهخص  -د

رـخٓؼش ح٤َُٓٞى طؼظزَ ىٍحٓظٚ ٌُُي حُلَٜ ٓئؿِش ٝاًح ًخٕ هي حٓظ٘لي 

 .ُٔوؼيٙ كظَس حُظؤؿ٤َ ٣ؼظزَ كخهيحً 

 .ططزن حُوٞحػي ٝح١َُٝ٘ حُظخ٤ُش ػ٠ِ ١ِزش حُيٍحٓخص حُؼ٤ِخ ك٢ حُـخٓؼش (2)كحأُب

ٓخػخص ٓؼظٔيس ر٘ـخف ًلي أى٠ٗ، ا٫ اًح ( 6)إٔ ٣ٌٕٞ حُطخُذ هي أ٠ٜٗ  .5

ٜٗض ًٌَٓس حُظلخْٛ أٝ ح٫طلخه٤ش ٓغ حُٔئٓٔش ح٧ًخى٤ٔ٣ش ح٣ٌَُ٘ش ػ٠ِ 

 .ؿ٤َ ًُي

 .إٔ ٫ ٣وَ طوي٣َ حُطخُذ ػٖ ؿ٤ي ؿيح .4

حُلَٜ ح١ٌُ ٣َؿذ ك٢ ه٠خثٚ ك٢ حُوخٍؽ حُلَٜ ح٧ه٤َ ُٚ إٔ ٫ ٣ٌٕٞ  .3

 .رخُـخٓؼش

ػ٠ِ حَُؿْ ٓٔخ ٍٝى ك٢ طؼ٤ِٔخص ٓ٘ق ىٍؿش حُٔخؿٔظ٤َ ٝحُيًظٍٞحٙ حُ٘خكٌس  .2

ٓخػخص ٓؼظٔيس ُِطخُذ ًلي أػ٠ِ رل٤غ ٫ ٣ِ٣ي ػيى (  7) ٣ـُٞ حكظٔخد 

ٓخػش ( 54)حُٔخػخص حُٔلظٔزش ُِطخُذ ٤١ِش كظَس ىٍحٓظٚ رخُـخٓؼش ػٖ 

 .ؼظٔيسٓ

ٝح١ٌُ ٣٘ظَٔ ػ٠ِ هخثٔش حُٔٞحى " حطلخه٤ش حُظؼِْ"ػ٠ِ حُطخُذ طؼزجش ًٗٔٞؽ  .1

حُظ٢ ٣ٔٔق ُِطخُذ ريٍحٓش ٓخ ٣٘خء ٜٓ٘خ ك٢ حُٔئٓٔش ح٧ًخى٤ٔ٣ش ح٣ٌَُ٘ش 

ٝهخثٔش حُٔٞحى حُظ٢ طٌخكجٜخ ك٢ حُـخٓؼش، ٝحُلٍٜٞ ػ٠ِ ٓٞحكوش حُؤْ 

ْٔ ٝحُؼٔخىس ٓٞحكوش ٝحُؼٔخىس ٝىحثَس حُوزٍٞ ٝحُظٔـ٤َ ٝطؼظزَ ٓٞحكوش حُو

ٓٔزوش ػ٠ِ ٌٓخكؤس حُٔٞحى ُـخ٣خص ٓؼخىُظٜخ ٖٓ هزَ ىحثَس حُوزٍٞ ٝحُظٔـ٤َ 

 .رؼي ػٞىس حُطخُذ ٝكٔذ ح٧ٍٛٞ

٣وّٞ حُطخُذ ريكغ حَُّٓٞ حُـخٓؼ٤ش ػٖ حُلَٜ ح١ٌُ ٣َؿذ رو٠خثٚ ك٢  .6

أٝ حُؼخ٢ٗ أٝ ح٤ُٜل٢  ٓخػخص ٓؼظٔيس ُِلَٜ ح٧ٍٝ( 6)حُوخٍؽ ، رٞحهغ 

ٝك٢ كخٍ . ٕ هَ ػيى حُٔخػخص حُلؼ٤ِش حُٔؼخىُش ػٖ ًُياًٝلي أى٠ٗ كظ٠ 

ٍؿزش حُطخُذ رٔؼخىُش ػيى ٖٓ حُٔخػخص ٣ِ٣ي ػٖ حُلي ح٧ى٠ٗ ك٤ٖ 

ػٞىطٚ، ٣وّٞ ريكغ رخه٢ حَُّٓٞ حُـخٓؼ٤ش حُٔظَطزش ػ٤ِٚ هزَ حػظٔخى حُٔؼخىُش 

 .ٖٓ هزَ حُؼٔخىس ٝ ىحثَس حُوزٍٞ ٝحُظٔـ٤َ ك٢ حُـخٓؼش
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9.  ً ١٧ ؿٜش ًخٗض، ػ٤ِٚ حُلٍٜٞ ػ٠ِ حُٔٞحكوش  اًح ًخٕ حُطخُذ ٓزؼٞػخ

رظؼخع ػ٠ِ طلَٔ ٓخ طَطذ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص ػ٠ِ ٫حُٔٔزوش ٖٓ ؿٜش ح

 .حُطخُذ

ك٢ كخٍ ه٠خء حُطخُذ ك٤ِٜٖ ىٍح٤٤ٖٓ ك٢ حُوخٍؽ ٣ظْ ىكغ حَُّٓٞ  .5

حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ أػ٬ٙ ُلَٜ ٝحكي كو٢ ػ٠ِ إٔ ٣ظْ طل٤َٜ حَُّٓٞ ػٖ 

ػظٔخى حُٔؼخىُش ٖٓ هزَ ىحثَس حُوزٍٞ حُلَٜ حُؼخ٢ٗ رؼي ػٞىطٚ، ٝهزَ ح

ٝحُظٔـ٤َ ك٢ حُـخٓؼش، ٝهزَ حُٔٔخف ُٚ رظٔـ٤َ حُلَٜ ح١ٌُ ٤ِ٣ٚ ك٢ 

 .حُـخٓؼش

ؿَ حُوزٍٞ ك٢ أطوّٞ حُٞكيس رظ٤َٗق حُطخُذ رظ٤ٔ٘ذ ٖٓ حُؤْ ٝحُؼٔخىس ٖٓ  .7

 .حُٔئٓٔش ح٧ًخى٤ٔ٣ش ح٣ٌَُ٘ش

ٖٓ حُٞكيس رؼي  ٣وّٞ حُطخُذ رخٓظ٬ّ ٍٓخُش حُوزٍٞ ٖٓ حُٔئٓٔش ح٧ًخى٤ٔ٣ش .51

 .ػٖ حَُٞٛ حُٔخ٢ُ َُِّٓٞ حُٔيكٞػش شإٔ ٣وّٞ رظ٣ِٝي حُٞكيس ر٘ٔو

ٕ بك٢ كخٍ ػيّ كٍٜٞ حُطخُذ ػ٠ِ طؤ٤َٗس حُٔلَ ١٧ ٓزذ ًخٕ، ك .55

حَُّٓٞ حُـخٓؼ٤ش حُظ٢ هخّ ريكؼٜخ طَٛي ُٚ ٝطٔظويّ ٩طٔخّ اؿَحءحص 

 .حُظٔـ٤َ حُٔؼظخىس

٩ػزخص حٗظظخٓٚ رخُيٍحٓش ك٢ ػ٠ِ حُطخُذ ط٣ِٝي حُٞكيس رخُٞػ٤وش حُٔؼظٔيس  .54

 .حُـخٓؼش ح٣ٌَُ٘ش

طوّٞ حُٞكيس ربؿَحء ح٬ُُّ ُِلٍٜٞ ػ٠ِ ً٘ق ػ٬ٓخص حُطخُذ ٓزخَٗس  .53

ٖٓ حُٔئٓٔش ح٧ًخى٤ٔ٣ش ح٣ٌَُ٘ش ٩ٍٓخُٜخ ا٠ُ ىحثَس حُوزٍٞ ٝحُظٔـ٤َ ك٢ 

ٝؿ٤َ ًُي " حطلخه٤ش حُظؼِْ"حُـخٓؼش اًح ًخٗض ٟٖٔ حُٔٔخهخص حًٌٍُٔٞس ك٢ 

 .ىس  ٩ؿَحء حُٔؼخىُش كٔذ ح٧ٍٛٞطََٓ ا٠ُ حُؼٔخ

ك٢ كخٍ ُْ ٣وْ حُطخُذ رظ٣ِٝي حُٞكيس رٞػ٤وش اػزخص حٗظظخٓٚ رخُيٍحٓش  -أ .52

 .طؼظزَ ىٍحٓظٚ ٓئؿِش ٝاًح ًخٕ هي حٓظ٘لي كظَس حُظؤؿ٤َ ٣ؼظزَ كخهيح ُٔوؼيٙ

اًح حٗظظْ حُطخُذ رخُيٍحٓش ٝىٍّ ٓٔخهخص ٫ طٌخكت أ١ ٖٓ حُٔٔخهخص  -د

ىٍحٓظٚ ٌُُي حُلَٜ ٓئؿِش ٝاًح ًخٕ هي حٓظ٘لي  رـخٓؼش ح٤َُٓٞى طؼظزَ

 .كظَس حُظؤؿ٤َ ٣ؼظزَ كخهيح ُٔوؼيٙ

٣زض ٓـِْ حُؼٔيحء ك٢ حُلخ٫ص حُظ٢ ُْ ٣َى ػ٤ِٜخ ٗٚ ك٢ ٌٛٙ  (1)أُبكح 

 .ٌٗخٍ ٣٘ظؾ ػٖ ططز٤وٜخح حُظؼ٤ِٔخص، ٝك٢ أ١
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 اُلهاٍبد اُؼ٤ِـــــــــــــــــب
 :ًزٞهاٙ ٓٞىػخ ًب٥ر٢ثوٗبٓظ ك( 27)٣ٞعل ك٢ اُغبٓؼخ ؽب٤ُب  

 ػلك اُجوآظ اٍْ ا٤ٌُِخ
 2 ا٥كاة
 22 اُزوث٤خ
 2 اُْو٣ؼخ

 :ثوٗبٓظ ٓبعَز٤و ٓٞىػخ ًب٥ر٢( 22)ٝٛ٘بى 

 ٓالؽظبد ػلك اُجوآظ اٍْ ا٤ٌُِخ

  2 ا٥كاة
  22 اُزوث٤خ
  2 اُْو٣ؼخ
  22 اُؼِّٞ
  6 ااػٔبٍ

  2 اُزوث٤خ اُو٣ب٤ٙخ
العلوم  تم الغاء برنامج 1 ا٥صبه 

 التطبٌمٌة فً االثار

  2 ا٤َُبؽخ 
  2 رٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٞٓبد ٝػِّٞ اُؾبٍٞة

  1 اُؾغب١ٝ
بأربع مسارات كل  2 اُوبٕٗٞ

 برنامج بمسارٌن

  2 اُلٕ٘ٞ اُغ٤ِٔخ
  2 ااػالّ

لها٢ٍ: رطجن اُغبٓؼخ ٗظبّ اَُبػبد أُؼزٔلح ٝرْزوٛ اُ اُ٘ظبّ

ااُزياّ ك٢ اُلهاٍخ  ٝا روجَ ااٗزَبة ٝرزٌٕٞ اَُ٘خ اُلها٤ٍخ ٖٓ 

 ك٤ِٖٖ هئ٤٤َ٤ٖ ٝكَٖ ٤ٕل٢ افز٤به١

د ( اُز٢ اٗؼول45/2007* هوه ٓغٌِ اُؼٔلاو ك٢ عَِزٚ ههْ )

و ٓ٘ؼ عبئوح أكَٚ هٍبُخ ٓبعَز٤وو أٛوٝؽخ 19/10/2007ثزبه٣ـ 

ُضالصخ ٛالة ك٢ ٓوؽِخ اُجٌبُٞه٣ًٞ ك٢  ب  أًبك٤ٔ٣ ب  كًزٞهاٙو رلٞه

ٕ أاُغبٓؼخ ػ٠ِ َٓزٟٞ اَُ٘خ اُضب٤ٗخو اُضبُضخو اُواثؼخو ػِٔب ث

اٍزٌٔبٍ ئعواواد اُؾٍٖٞ ػ٠ِ ٛنٙ أُ٘ؾخ ٣زْ ػٖ ٛو٣ن ػٔلاو 

 ا٤ٌُِبد.
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 2222/2222 ثوآظ اُلهاٍبد اُؼ٤ِب ك٢ عبٓؼخ ا٤ُوٓٞى

 ؼخ ا٤ُوٓٞىاإلٛبه اُؼبّ ٤َُ٘ كهعخ اُلًزٞهاٙ ك٢ عبٓ
 اُوجٍّٞوٝٛ 

إٔ ٣ٌٕٞ حُٔظويّ كخ٬ًٛ ػ٠ِ ىٍؿش حُٔخؿٔظ٤َ أٝ ٓخ ٣ؼخىُٜخ ٖٓ ؿخٓؼش  .5

ٓؼظَف رٜخ ُيٟ ؿخٓؼش ح٤َُٓٞى ، ٝإٔ طٌٕٞ ٌٛٙ حُيٍؿش ٓٔزٞهش ريٍؿش 

 .حُزٌخ٣ٍُّٞٞ أٝ ٓخ ٣ؼخىُٜخ

 .إٔ طٌٕٞ ىٍحٓظٚ ك٢ َٓكِش حُٔخؿٔظ٤َ ٓ٘ظظٔش .4

 .ِْ حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُإٔ ٣لون ٓظطِزخص حُِـش ٝكن هَحٍ ٓـ .3

إٔ طٌٕٞ ىٍؿش حُزٌخ٣ٍُّٞٞ ٝحُٔخؿٔظ٤َ ك٢ ٟٓٞٞع ٣ئِٛٚ ُِيٍحٓش  .2

 .حُٔظوٜٜش ك٢ حُؤْ ح١ٌُ ٣َؿذ رخ٫ُظلخم رٚ

 اُؾل ا ػ٠ِ ٤َُ٘ كهعخ اُلًزٞهاٙ

حُلي ح٧ػ٠ِ ػَ٘س كٍٜٞ ىٍح٤ٓش، ٫ٝ ٣لٔذ حُلَٜ ح٤ُٜل٢ ٌُٜح  .2

 .حُـَٝ ا٫ اًح ًخٕ كَٜ هزٍٞ حُطخُذ

 .حُلي ح٧ػ٠ِ ك٢ كخ٫ص ٓٔٞؿش ك٤ِٜٖ ىٍح٤٤ٖٓ ٣ـُٞ طٔي٣ي .2

كٍٜٞ ىٍح٤ٓش ٓظِٜش أٝ ٓ٘لِٜش  (3)٣لن ُِطخُذ حُظؤؿ٤َ ُٔيس  .2

روَحٍ ٖٓ حُؼ٤ٔي ر٘خء ػ٠ِ ط٤ٛٞش ُـ٘ش ( رخٓظؼ٘خء حُلَٜ ح٤ُٜل٢)

 . حُيٍحٓخص حُؼ٤ِخ ك٢ حُؤْ

 ٓزطِجبد ٤َٗ كهعخ اُلًزٞهاٙ

 : ٣ؤط٢ طليى ٓظطِزخص حُلٍٜٞ ػ٠ِ ىٍؿش حُيًظٍٞحٙ رٔخ .5

ٓخػش ٓؼظٔيس ر٘ـخف ٝرٔؼيٍ طَح٢ًٔ ٫ ٣وَ  (36)٫ ٣وَ ػٖ  ىٍحٓش ٓخ  - أ

ٝكن حُوطش حُيٍح٤ٓش حُٔؼظٔيس ( 911)، ٖٓ ٓٔخهخص ٓٔظٟٞ %51ػٖ 

 : ُٓٞػش ًٔخ ٣ؤط٢

 (45 )ٓخػش ٓؼظٔيس ٓٔخهخص حؿزخ٣ٍش. 

 (51 )ٓخػش ٓؼظٔيس ٓٔخهخص حهظ٤خ٣ٍش. 

ً أ٬٤ًٛ ك٢ ػخُ  - د ْ حُٔؼَكش ٣وٜٚ ُٜخ طوــي٣ْ أ١َٝكٚ طل١ٞ آٜخٓخ

 .ٓخػش ٓؼظٔيس، ٝحُ٘ـخف ك٢ حٓظلخٕ ٓ٘خه٘ظٜخ( 55)

ح٧هَ ك٢ ٟٓٞٞع ح١٫َٝكٚ، ك٢  ػ٠ِهزٍٞ َٗ٘ رلغ ٝحكي / َٗ٘  - ؽ

 .ٓـ٬ص ػ٤ِٔش ٓلٌٔش

( 6)رخَُؿْ ٓٔخ ٍٝى ك٢ حُلوَط٤ٖ أ، د، أػ٬ٙ ٣ـُٞ ىٍحٓش ٓخ٣ِ٣٫ي ػ٠ِ  .4

ٓخص حُؼ٤ِخ ك٢ ، رظ٤ٔ٘ذ ٖٓ ُـ٘ش حُيٍح(611)ٓخػخص ٓؼظٔيس ٖٓ ٓٔظٟٞ 

حُؤْ ٝٓٞحكوش حُؼ٤ٔي، ٝطيهَ ػ٬ٓخص حُٔٔخهخص ك٢ ٓؼيٍ حُطخُذ 

 .حُظَح٢ًٔ، ٣َٗطش أ٫ طٌٕٞ هي ىهِض ٟٖٔ ٓظطِزخص ىٍؿش ػ٤ِٔش ٓخروش
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ػ٠ِ حُطخُذ إٔ ٣زيأ ريٍحٓش حُٔٔخهخص ح٫ٓظيٍح٤ًش ٝح٫ٗظٜخء ٜٓ٘خ ه٬ٍ  .3

ظَح٢ًٔ، حُٔ٘ش ح٠ُٝ٧ ٖٓ حُظلخهٚ رخُزَٗخٓؾ ٫ٝطلٔذ ك٢ ٓؼيُٚ حُ

٣٫ٝٔٔق ُِطخُذ رظٔـ٤َ ٓٔخهخص ٖٓ هطظٚ حُيٍح٤ٓش رؼي ًُي اًح ُْ ٣٘ٚ 

 .ىٍحٓش حُٔٔخهخص ح٫ٓظيٍح٤ًش ر٘ـخف

رٔخ ك٢ ًُي حُِـش حُظ٢ طٌظذ رٜخ )حٓظٌٔخٍ أ٣ش ٓظطِزخص اٟخك٤ش أهَٟ .2

، ط٢ٛٞ رٜخ ك٢ كخ٫ص هخٛش ُـ٘ش حُيٍحٓخص حُؼ٤ِخ ك٢ حُؤْ (ح١٧َٝكش

 .٣ٝوَٛخ حُٔـِْ

 اُؼتو اُلها٢ٍ

ٓخػخص ٓؼظٔيس، ٝحُلي ( 6)حُلي ح٧ى٠ٗ ُِؼذء حُيٍح٢ٓ ك٢ حُلَٜ حُٞحكي 

( 6)ٓخػش ٓؼظٔيس، ٝحُلي ح٧ه٠ٜ ك٢ حُلَٜ ح٤ُٜل٢ ٛٞ ( 54)ح٧ػ٠ِ 

 .ٓخػخص ٓؼظٔيس

 :رأع٤َ اُلهاٍخ 

٣ـُٞ ُِطخُذ إٔ ٣ئؿَ ىٍحٓظٚ ٓيس أهٜخٛخ ػ٬ػش كٍٜٞ ىٍح٤ٓش ٓظِٜش  - أ

، ًُٝي روَحٍ ٖٓ حُؼ٤ٔي، ر٘خًء ػ٠ِ (َٜ ح٤ُٜل٢رخٓظؼ٘خء حُل)أٝ ٓ٘لِٜش 

١ِذ ٖٓ حُطخُذ ٝط٤ٔ٘ذ ُـ٘ش حُيٍحٓخص حُؼ٤ِخ ك٢ حُؤْ ػ٠ِ إٔ ٣ظْ ًُي 

. ه٬ٍ ح٧ٓخر٤غ حُؼٔخ٤ٗش ح٠ُٝ٧ ٖٓ حُلَٜ ح١ٌُ ٣َؿذ طؤؿ٤َ ىٍحٓظٚ ك٤ٚ

٫ٝ طلٔذ ٓيس . ٣ٝزِؾ حُوَحٍ ا٠ُ ٓي٣َ حُوزٍٞ ٝحُظٔـ٤َ ٝحُؤْ حُٔؼ٢٘

  .لي ح٧ػ٠ِ ُٔ٘ٞحص حُيٍحٓشحُظؤؿ٤َ ٖٓ حُ

٫ طئؿَ حُيٍحٓش ُِطخُذ ك٢ حُلَٜ حُيٍح٢ٓ ح٧ٍٝ ح١ٌُ هزَ ك٤ٚ ك٢  - د

 .وٌنطبك ذلن على الطالب الذي ٌنتمل من برنامج إلى آخر، حُزَٗخٓؾ

 

 اإلٛبه اُؼبّ ٤َُ٘ كهعخ أُبعَز٤و ك٢ عبٓؼخ ا٤ُوٓٞى

 ّوٝٛ اُوجٍٞ

ّ أٝ ٓخ ٣ؼخىُٜخ ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ حُٔظويّ كخ٬ًٛ ػ٠ِ ىٍؿش حُزٌخ٣ٍُٞٞ .5

 .ؿخٓؼش، ٓؼظَف رٜخ ُيٟ ؿخٓؼش ح٤َُٓٞى 

 .إٔ طٌٕٞ ىٍحٓظٚ ك٢ َٓكِش حُزٌخ٣ٍُّٞٞ ٓ٘ظظٔش .4

 .إٔ ٣لون ٓظطِزخص حُِـش ٝكن هَحٍ ٓـِْ حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ .3

إٔ طٌٕٞ ىٍؿش حُزٌخ٣ٍُّٞٞ ك٢ ٟٓٞٞع ٣ئِٛٚ ُِيٍحٓش حُٔظوٜٜش ك٢  .2

 .حُؤْ ح١ٌُ ٣َؿذ رخ٫ُظلخم رٚ
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 ٤َُ٘ كهعخ أُبعَز٤واُؾل ا ػ٠ِ 

حُلي ح٧ػ٠ِ ٓظش كٍٜٞ ىٍح٤ٓش ٫ٝ ٣لٔذ حُلَٜ ح٤ُٜل٢ ٌُٜح حُـَٝ  .5

 .ا٫ اًح ًخٕ كَٜ هزٍٞ حُطخُذ

٣لن ُِطخُذ حُظؤؿ٤َ ُٔيس ٫ط٣ِي ػٖ ك٤ِٜٖ ىٍح٤ٖٓ ٓظِٜش أٝ ٓ٘لِٜش  .4

روَحٍ ٖٓ حُؼ٤ٔي ر٘خء ػ٠ِ ط٤ٛٞش ُـ٘ش (.رخٓظؼ٘خء حُلَٜ ح٤ُٜل٢)

 .ْ حُيٍحٓخص حُؼ٤ِخ ك٢ حُؤ

 .٣ـُٞ طٔي٣ي حُلي ح٧ػ٠ِ ك٢ كخ٫ص ٓٔٞؿش ك٤ِٜٖ ىٍح٤٤ٖٓ .3

 (.ٝكن هَحٍ ٓـِْ حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ)طلو٤ن ٓظطِزخص حُِـش  .2

 ٓزطِجبد ٤َٗ كهعخ أُبعَز٤و

 ٓٔخٍ حَُٓخُش ٝٓٔخٍ ح٫ٓظلخٕ حُ٘خَٓ: ٣ٌٕٞ ُزَٗخٓؾ حُٔخؿٔظ٤َ ٓٔخٍحٕ -

( 33)، ٝطٌٕٞ ٓظطِزخص حُلٍٜٞ ػ٠ِ ىٍؿش حُٔخؿٔظ٤َ (ىٕٝ ٍٓخُش)

 :ًٔخ ٣ؤط٢  ػ٬ػخً ٝػ٬ػ٤ٖ ٓخػش ٓؼظٔيس ك٢ ح٧هَ ُٓٞػش

 :ثوٗبٓظ أُبعَز٤و َٓبه اُوٍبُخ ٣َْٝٔ - أ

أٍرغ ٝػ٣َٖ٘ ٓخػش ٓؼظٔيس ٖٓ حُٔٔخهخص ( 42)٣وَ ػٖ  ٫ ىٍحٓش ٓخ .5

كٔخ كٞم ٝكن حُوطش حُيٍح٤ٓش حُٔؼظٔيس ك٢ حُؤْ،  611ٖٓ ٓٔظٟٞ 

طَح٢ًٔ ٫ ٣وَ ػٖ  ، ٝرٔؼيٍ(42)ٝحُ٘ـخف رٜخ رٔٞؿذ أكٌخّ حُٔخىس

 :ُٓٞػش ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ%( 91)

 (51 )ٓخػش ٓؼظٔيس ٓٔخهخص حؿزخ٣ٍش كيحً أى٠ٗ. 

 (7 ) ًه٠ٜأٓخػخص ٓؼظٔيس ٓٔخهخص حهظ٤خ٣ٍش كيح. 

ً أ٬٤ًٛ ك٢ ػخُْ حُٔؼَكش طوٜٚ ُٜخ  .4 ( 7)طوي٣ْ ٍٓخُش طل١ٞ آٜخٓخ

 .طٔغ ٓخػخص ٓؼظٔيس، ٝحُ٘ـخف ك٢ حٓظلخٕ ٓ٘خه٘ظٜخ

 :عَز٤و َٓبه اآزؾبٕ اُْبَٓ ٣َْٝٔثوٗبٓظ أُب -د

ػ٬ع ٝػ٬ػ٤ٖ ٓخػش ٓؼظٔيس ٖٓ حُٔٔخهخص ( 33)٣وَ ػٖ  ٫ ىٍحٓش ٓخ .2

حُؤْ،   كٔخ كٞم ٝكن حُوطش حُيٍح٤ٓش حُٔؼظٔيس ك٢ 611ٖٓ ٓٔظٟٞ 

، ٝرٔؼيٍ طَح٢ًٔ ٫ ٣وَ ػٖ (42)ٝحُ٘ـخف رٜخ رٔٞؿذ أكٌخّ حُٔخىس 

 :ُٓٞػش ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ%( 91)

 (42 ) ٓؼظٔيس ٓٔخهخص حؿزخ٣ٍش كيح أى٠ٗٓخػش. 

 (7 ) ه٠ٜأٓخػخص ٓؼظٔيس ٓٔخهخص حهظ٤خ٣ٍش كيح. 

ٖٓ  31-49حؿظ٤خُ حٓظلخٕ ٗخَٓ ًٔخ ٛٞ ٜٓ٘ٞٙ ػ٤ِٚ ك٢ حُٔٞحى  .2

 .ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص
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 :ّوٝٛ اُزولّ ُِزؾ٣َٞ ٖٓ َٓبه اُْبَٓ ئ٠ُ َٓبه اُوٍبُخ-ؽ

 %(.51)إٔ ٫ ٣وَ حُٔؼيٍ حُظَح٢ًٔ ػٖ  .5

 .ح٩َٗحك٢ ٣ٔٔق رخ٩َٗحف ٚجطٞحكَ َٓ٘ف، ٝػز .4

 .ٓخػش ٓؼظٔيس ٖٓ هطظٚ حُيٍح٤ٓش( 55)إٔ ٣ٌٕٞ هي أ٠ٜٗ ىٍحٓش  .3

 .اٟخكش أ١ ١َٝٗ أهَٟ ٣َحٛخ حُؤْ ٓ٘خٓزش .2

 :اُؼتو اُلها٢ٍ

ٓخػش ه٬ٍ حُلَٜ ح٧ٍٝ ( 54)ٓخػخص، ٝحُلي ح٧ػ٠ِ( 6)حُلي ح٧ى٠ٗ 

  .ٓخػخص ٓؼظٔيس( 6)ٝحُؼخ٢ٗ، ٝحُلي ح٧ه٠ٜ ك٢ حُلَٜ ح٤ُٜل٢ ٛٞ 

 :رأع٤َ اُلهاٍخ 

ك٤ِٜٖ  ٠َِ ىٍحٓظٚ ُٔيس ٫ ط٣ِي ك٢ ٓـٔٞػٜخ ػؿ٣ـُٞ ُِطخُذ إٔ ٣ئ -أ

، ًُٝي روَحٍ (رخٓظؼ٘خء حُلَٜ ح٤ُٜل٢ )ىٍح٤٤ٖٓ ٓظ٤ِٜٖ أٝ ٓ٘ل٤ِٜٖ 

ٖٓ حُؼ٤ٔي، ر٘خًء ػ٠ِ ١ِذ ٖٓ حُطخُذ ٝط٤ٔ٘ذ ُـ٘ش حُيٍحٓخص حُؼ٤ِخ ك٢ 

٠ُٝ٧ ٖٓ حُلَٜ ح١ٌُ حُؤْ ػ٠ِ إٔ ٣ظْ ًُي ه٬ٍ ح٧ٓخر٤غ حُؼٔخ٤ٗش ح

٣ٝزِؾ حُوَحٍ ا٠ُ ٓي٣َ حُوزٍٞ ٝحُظٔـ٤َ  .٣َؿذ ك٢ طؤؿ٤َ ىٍحٓظٚ ك٤ٚ

ٖٓ حُلي ح٧ػ٠ِ ُٔ٘ٞحص  ٝحُؤْ حُٔؼ٢٘ ، ٫ٝ طلٔذ ٓيس حُظؤؿ٤َ

 .حُيٍحٓش

ٍٝ ح١ٌُ هزَ ك٤ٚ ، ك٢ ٫٧ طئؿَ حُيٍحٓش ُِطخُذ ك٢ حُلَٜ حُيح٢ٍٓ ح - د

 .ظوَ ٖٓ رَٗخٓؾ ا٠ُ آهَحُزَٗخٓؾ ، ٣ٝ٘طزن ًُي ػ٠ِ حُطخُذ ح١ٌُ ٣٘

 هكبهٜب ثبُطِت ٝؿ٤و َٓزوكحئاُضجٞر٤خ اُٞاعت  ا ٝهام

 :أُزولٕٓٞ ا هك٤ٕٗٞ

  ٍّٞٛٞس ػٖ حُٜٔيهش حُـخٓؼ٤ش + ٍٛٞس ػٖ ً٘ق ػ٬ٓخص حُزٌخ٣ٍُٞ. 

 ُِطِزش ح٣ٌُٖ ) ٗـ٣ِ٤ِش ٓخ١ٍ حُٔلؼٍٞ ٩ٍٛٞس ػٖ حٓظلخٕ ٓويٍس حُِـش ح

، (طخ٣ٍن طوي٣ٔٚ ٬ُٓظلخٕ ٓيس ٓ٘ظ٤ٖحؿظخُٝح ح٫ٓظلخٕ ر٘ـخف ُْٝ ٣ٔٞ ػ٠ِ 

 ـ:ٕ ح٫ٓظلخٗخص حُٔؼظٔيس ٢ٛ أػِٔخ 
ٌمكن الحصول على النتٌجة من الرابط  – ح٫ٓظلخٕ ح٢٘١ُٞ -

 .(http://exam.heac.org.jo).التالً
 . iBtحٓظلخٕ   -
 . IELTSحٓظلخٕ   -
 .ٖٓ حُـخٓؼخص حُل٤ٌٓٞش كو٢  –ح٫ٓظلخٕ حُظؤ٢ِ٤ٛ  -
ٌمكن الحصول على النتٌجة من .ؼش ح٤َُٓٞى حٓظلخٕ حُٔٔظٟٞ حُوخٙ رـخٓ -

 .(http://online.yu.edu.jo/web5/yuexamresults)الرابط التالً:
  

http://exam.heac.org.jo/
http://online.yu.edu.jo/web5/yuexamresults
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  ْطو٣ََ ١ز٢ ُٖٔ ٣٘طزن ػ٤ِْٜ هَحٍ ٓـِْ حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ٍه

ػخهش حُز٣َٜش، ٩ح) حُوخٙ ر١ٌٝ ح٫كظ٤خؿخص حُوخٛش ( 51/5/5954)

ٖٓ حُِـ٘ش حُطز٤ش ك٢ ؿخٓؼش  ٓؼظٔي( ػخهش حُيٓخؿ٤ش٩ػخهش حُٔٔؼ٤ش، ح٩ح

 .ح٤َُٓٞى ًُٝي ٖٓ ه٬ٍ ًَِٓحُِـخص 

 ٍى٤ٗش حك٠خٍ ٓؼخىُش ٧ٍى٤٤ٖٗ ه٣َـ٢ حُـخٓؼخص ؿ٤َ ح٧ػ٠ِ حُطِزش ح

 .ٍى٤ٗش٧ٜٗخىس ٖٓ ُٝحٍس حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ح

  ح٣ُٜٞش/ حػزخص ٗو٤ٜش. 

 :أُزولٕٓٞ ؿ٤و ا هك٤٤ٖٗ  

  ّٜٞيهش ٍٛٞس ػٖ حُٔ+ ٍٛٞس ػٖ ً٘ق ػ٬ٓخص حُزٌخ٣ٍُٞ

 .حُـخٓؼ٤ش 

  ٍُِٞطِزش ) ٍٛٞس ػٖ حٓظلخٕ ٓويٍس حُِـش ح٫ٗـ٣ِ٤ِش ٓخ١ٍ حُٔلؼ

 ُٔ ٞ ػ٠ِ طخ٣ٍن طوي٣ٔٚ ٬ُٓظلخٕ ح٣ٌُٖ حؿظخُٝح ح٫ٓظلخٕ ر٘ـخف ُْٝ ٣

 ـ:، ػِٔخ حٕ ح٫ٓظلخٗخص حُٔؼظٔيس ٢ٛ (ٓيس ٓ٘ظ٤ٖ
ٌمكن الحصول على النتٌجة من الرابط  - ح٫ٓظلخٕ ح٢٘١ُٞ -

 .(http://exam.heac.org.jo).التالً
 . iBtحٓظلخٕ   -
 . IELTSحٓظلخٕ   -
 .ٖٓ حُـخٓؼخص حُل٤ٌٓٞش كو٢  –ح٫ٓظلخٕ حُظؤ٢ِ٤ٛ  -
ٌمكن الحصول على  .حٓظلخٕ حُٔٔظٟٞ حُوخٙ رـخٓؼش ح٤َُٓٞى -

 .(http://exam.heac.org.jo).النتٌجة من الرابط التالً
  ْطو٣ََ ١ز٢ ُٖٔ ٣٘طزن ػ٤ِْٜ هَحٍ ٓـِْ حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ٍه

ػخهش حُز٣َٜش، ٩ح) حُوخٙ ر١ٌٝ ح٫كظ٤خؿخص حُوخٛش ( 51/5/5954)

ٓؼظٔي ٖٓ حُِـ٘ش حُطز٤ش ك٢ ؿخٓؼش ( ػخهش حُيٓخؿ٤ش٩ػخهش حُٔٔؼ٤ش، ح٩ح

 .ح٤َُٓٞى ًُٝي ٖٓ ه٬ٍ ًَِٓحُِـخص 

 ٍٜٛٞس ػٖ ؿٞحُ حُٔلَ ٓخ١ٍ حُٔلؼٍٞ/ شحػزخص ٗو. 

 ش حك٠خٍ ٍى٧٤ٍٗى٤٤ٖٗ ٖٓ ه٣َـ٢ حُـخٓؼخص ؿ٤َح٧ػ٠ِ حُطِزش ؿ٤َ ح

 .ٝػ٤وش حػظَحف ٖٓ ىُْٜٝ رخُـخٓؼش حُٔخٗلش ُِٜ٘خىس 

  ًح ًخٗض ػ٤ِٔش حُيكغ ػٖ ٣َ١ن حُلٞحُش ا) ٍٛٞس ػٖ حُلٞحُش حُٔخ٤ُش

 (.ٖٓ هخٍؽ حٌُِٔٔش 

 (.ُٖٔ طظطِذ ِٓلو٤ظٚ حُٔٞحكوش حُٔٔزوش ُِيٍحٓش) ٓٞحكوش حُِٔلو٤ش حُؼوخك٤ش 

http://exam.heac.org.jo/
http://exam.heac.org.jo/
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 ثوآظ اُلًزٞهاٙ أُطوٝؽخ ك٢ عبٓؼخ ا٤ُوٓٞى

 اُزقٖٔ اُوَْ ٤ِخاٌُ

ة
كا
٥
ا

 

 وآدابها اُِـخ اُؼوث٤خ 

         ٓٔخٍ حُِـش ٝحُ٘لٞ -
 ٓٔخٍ ح٧ىد ٝحُ٘وي -
 

 اُزبه٣ـ 
 اُزبه٣ـ  -
 

ـخ
ـــ
٤ـ
وث
ُز
ا

 

  ٍٕٞاإلكاهح ٝأ

 اُزوث٤خ

 اإلكاهح اُزوث٣ٞخ -
 إٍٔٞ اُزوث٤خ -

 ُ٘لٌ ااهّبك١ ػِْ ا

 ٝاُزوث١ٞ

 ػِْ اُ٘لٌ اُزوث١ٞ -
 اُزو٣ْٞاُو٤بً ٝ -
 اإلهّبك اُ٘ل٢َ -

 ٌأُ٘بٛظ ٝاُزله٣ 

ٓ٘بٛظ اُلهاٍبد ااعزٔبػ٤خ  -

 ٝأٍب٤ُت رله٣َٜب
ٓ٘بٛظ اُِـخ اُؼوث٤خ ٝأٍب٤ُت  -

 رله٣َٜب
ٓ٘بٛظ اُِـخ ااٗغ٤ِي٣خ ٝأٍب٤ُت  -

 رله٣َٜب
 .ٓ٘بٛظ اُؼِّٞ ٝأٍب٤ُت رله٣َٜب -
 ٓ٘بٛظ اُو٣ب٤ٙبد ٝأٍب٤ُت رله٣َٜب -

د
ٍب
ها
ُل
ٝا
خ 
٣ؼ
ْو
اُ

 
إل
ا

٤خ
الٓ
ٍ

 

 ٖإٍٔٞ اُل٣ 
 اُزل٤َو ٝػِّٞ اُووإٓ -
 اُؾل٣ش اُْو٣ق ٝػِٞٓٚ -

  ااهزٖبك ٝأُٖبهف

 اإلٍال٤ٓخ
 ااهزٖبك ٝأُٖبهف اإلٍال٤ٓخ -

 اُزوث٤خ اإلٍال٤ٓخ - اُلهاٍبد اإلٍال٤ٓخ 
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 ثوآظ أُبعَز٤و أُطوٝؽخ ك٢ عبٓؼخ ا٤ُوٓٞى
  

 أَُبه اُزقٖٔ اُوَْ ا٤ٌُِخ
 بَّٓ هٍبُخ

ة
كا
٥
ا

 

 اُِـخ اُؼوث٤خ ٝآكاثٜب  َٞٓبه اُِـخ ٝاُ٘ؾ   

 َٓبه ا كة ٝاُ٘ول   

  

 ُِـخ ااٗغ٤ِي٣خ ٝآكاثٜبا

 أكة ٝٗول   

 ُـ٣ٞبد   

 اُزوعٔخ  اُزوعٔخ   

 اُِـبد اُؾل٣ضخ  اُِـخ اُلو٤َٗخ    

 اُزبه٣ـ  اُزبه٣ـ   

 اُغـواك٤ب  اُغـواك٤ب   

 ب٤ٍخاُؼِّٞ ا٤َُ  ااهزٖبك ا٤َُب٢ٍ اُل٢ُٝ   

 ػِْ ااعزٔبع  ػِْ ااعزٔبع   

ّٞ
ـــ
ـــ
ؼِـ
اُ

 

 اُل٤ي٣بو  ك٤ي٣بو   
 ك٤ي٣ب ٛج٤خ   
  ك٤ي٣بو ٣ٝٞٗخ   

 ا٤ٔ٤ٌُبو  ا٤ٔ٤ٌُبو  - 

 اُؼِّٞ اُؾ٤بر٤خ  اُؼِّٞ اُؾ٤بر٤خ  - 
 اُزوبٗبد اُؾ٣ٞ٤خ  - 

 اُو٣ب٤ٙبد  اُو٣ب٤ٙبد   

 ؽٖبواإل  اإلؽٖبو   
 اإلؽٖبو اُزطج٤و٢   

 ػِّٞ ا هٗ ٝاُج٤ئخ  ٗػِّٞ ا ه  - 
 ػِّٞ اُج٤ئخ  - 
 ٌٌاُغ٤ٞاٗلٞهٓبر  - 

د 
ٓب
ِٞ
ٔؼ
اُ
ب 
ع٤
ُٞ
ٞ
ٌ٘
ر

ة
ٍٞ
ؾب
اُ
 ّ
ِٞ
ػ
ٝ

 
 ػِّٞ اُؾبٍٞة  ػِّٞ اُؾبٍٞة 

 اُنًبو اإط٘بػ٢ 
 
 

 
- 

 ٗظْ أُؼِٞٓبد اإلكاه٣خ  ٗظْ أُؼِٞٓبد اإلكاه٣خ   

 ٗظْ أُؼِٞٓبد اُؾبٍٞث٤خ  ٗظْ أُؼِٞٓبد اُؾبٍٞث٤خ   

ا
ا

بٍ
ػٔ

 
  

 ااهزٖبك  اهزٖبك   

 ٍئكاهح ا ػٔب  ٍئكاهح ا٥ػٔب 

 اُو٣بكح ٝاُو٤بكح 
 
 

 
- 

 ئكاهح ػبٓخ  اإلكاهح اُؼبٓخ   

 ٍاهٖبك أُبٍ ٝا ػٔب  ئكاهح اُقلٓبد اُٖؾ٤خ -  

 أُؾبٍجخ  أُؾبٍجخ   

 ُٔب٤ُخ ٝأُٖوك٤خاُؼِّٞ ا  اُؼِّٞ أُب٤ُخ ٝأُٖوك٤خ   
 

 اُز٣َٞن اُوه٢ٔ  اُز٣َٞن اُوه٢ٔ  - 
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ـخ
ـــ
ـــ
٤ــ
وث
ُز
ا

 

 اإلكاهح ٝإٍٔٞ اُزوث٤خ  اإلكاهح اُزوث٣ٞخ   

 إٍٔٞ اُزوث٤خ   

 اإلّواف اُزوث١ٞ -  

 ػِْ اُ٘لٌ اإلهّبك١ ٝاُزوث١ٞ  ػِْ اُ٘لٌ اُزوث١ٞ   

 ئهّبك ٗل٢َ   

 ْاُو٤بً ٝاُزو٣ٞ   

 اُزوث٤خ اُقبٕخ   

 ٌأُ٘بٛظ ٝاُزله٣  ٓ٘بٛظ اُِـخ اُؼوث٤خ ٝأٍب٤ُت رله٣َٜب   

  ٓ٘بٛظ اُِـخ ااٗغ٤ِي٣خ  ٝأٍب٤ُت

 رله٣َٜب

  

 ٓ٘بٛظ اُؼِّٞ ٝأٍب٤ُت رله٣َٜب   

 ٓ٘بٛظ اُو٣ب٤ٙبد ٝأٍب٤ُت رله٣َٜب   

 ٓ٘بٛظ اُلهاٍبد ااعزٔبػ٤خ 

 ٝأٍب٤ُت رله٣َٜب

  

  ٓ٘بٛظ اُزوث٤خ ا٤ُٜ٘ٔخ ٝأٍب٤ُت

 رله٣َٜب
  

 ْرو٤٘بد اُزؼ٤ِ   

ـخ
ـــ
٣ؼ
ْو
اُ

 

 ٖإٍٔٞ اُل٣  ٖإٍٔٞ اُل٣   

 ُٕٚٞاُلوٚ ٝأ  ُٕٚٞاُلوٚ ٝأ   

 ااهزٖبك ٝأُٖبهف اإلٍال٤ٓخ  ااهزٖبك ٝأُٖبهف اإلٍال٤ٓخ   

 اُلهاٍبد اإلٍال٤ٓخ  ٤ٓخاُزوث٤خ  اإلٍال   

خ 
ث٤
زو
اُ

٤خ
ٙ
٣ب
ُو
ا

 

 ػِّٞ اُو٣بٙخ   ػِّٞ اُؾوًخ /ػِّٞ اُو٣بٙخ   

 اُزوث٤خ اُجل٤ٗخ  اُزوث٤خ اُجل٤ٗخ   

ٕ
ـٞ
ٗــ
وب
اُ

 

 ٓاُوبٕٗٞ اُقب   ٕٞٗرغبه١اُقبٓ َٓبه هبٕٗٞ اُوب   

  ٕٞٗٓل٢ٗاُقبٓ َٓبه هبٕٗٞ اُوب   

 ّاُوبٕٗٞ اُؼب   ٕٞٗئكاه١اُؼبّ َٓبه هبٕٗٞ اُوب 
 ُع٘بئ٢ اُؼبّ َٓبه هبٕٗٞ وبٕٗٞ ا 

 
 

 
 

خ 
ٍ
٘ل
ِٜ
ُ 
١
بٝ
غ
ؾ
اُ

٤خ
ع
ُٞ
ٞ٘
زٌ
اُ

 
 ٛ٘لٍخ اُؾبٍٞة  اارٔزخ اُٖ٘بػ٤خ   

 اُ٘ظْ أُٚٔ٘خ   

 ٛ٘لٍخ اارٖباد  ٛ٘لٍخ اارٖباد اُال٤ٌٍِخ   

 ٛ٘لٍخ اُوٟٞ اٌُٜوثبئ٤خ  ٛ٘لٍخ اُوٟٞ اٌُٜوثبئ٤خ   

  اُٜ٘لٍخ اُٖ٘بػ٤خ  ٍ٤خاإلكاهح اُٜ٘ل   

٤ب
ع
ُٞ
ٞ
ٝث
ضو
اٗ
 ا
ٝ
ه 
صب
٥
ا

 

 ا٥صبه   ا٥صبه 
 الدراسات المتحفٌة 

 
 

- 

- 

 ااٗضوٝثُٞٞع٤ب   ااٗضوٝثُٞٞع٤ب  - 

 ُٞاُ٘و  ُٞاُ٘و  - 

 ٤ٕبٗخ أُٖبكه اُزواص٤خ ٝئكاهرٜب  ئكاهح أُٖبكه اُزواص٤خ  - 
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 المسار التخصص المسم الكلٌة

 شامل رسالة

حة
ٌا
س

ال
 

  السٌاحة  لسٌاحة والسفرا   

لة
مٌ

ج
 ال

ن
نو

لف
ا

 

 الفنون التشكٌلٌة  الفنون التشكٌلٌة  - 

 الموسٌمى  الموسٌمى  - 

 

 التصمٌم  ًالتصمٌم التطبٌم   

الم
ع
إل
ا

 

 الصحافة  اإلعالم   

 

 

 

 

 

ٛ٘بى رؼ٤ِٔبد ْٝٗواد أفوٟ  

فبٕخ ثطِجخ اُلهاٍبد اُؼ٤ِب 

رغلٛب ك٢ ػٔبكح اُجؾش اُؼ٢ِٔ 

 ٝاُلهاٍبد اُؼ٤ِب
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ُطِجخ اُلهاٍبد اُؼ٤ِب اُوٍّٞ اُغبٓؼ٤خ  
 

 اُجوٗبٓظ

 
 ك٤٤ٖٗهٍّٞ اُطِجخ ؿ٤و ااه هٍّٞ اُطِجخ ااهك٤٤ٖٗ

 ى٫ٍٝ 225 70 ٓبعَز٤و /ااَٗب٤ٗبد

 ى٫ٍٝ 300 80 ٓبعَز٤و/ اُؼ٤ِٔخ

 ى٫ٍٝ 300 80 ٓبعَز٤و / ٛ٘لٍخ

 ى٫ٍٝ 350 100 كًزٞهاٙ /اَٗب٤ٗخ

هٍّٞ ِٛت اُزؾبم ُٔوح ٝاؽلح ك٢ أ١ ٖٓ ثوآظ 

 أُبعَز٤و ٝاُلًزٞهاٙ
 ى٫ٍٝ 50 ى٣٘خٍ 20

هٍْ اُزؾبم )ٓوح ٝاؽلح (ك٢ أ١ ٖٓ ثوآظ 

 ٔبعَز٤و/اَٗب٤ٗخاُ
 ى٫ٍٝ 925 ى٣٘خٍ 235

هٍْ اُزؾبم )ٓوح ٝاؽلح (ك٢ أ١ ٖٓ ثوآظ 

 أُبعَز٤و/ اُؼ٤ِٔخ
 ى٫ٍٝ 1035 ى٣٘خٍ 250

هٍْ اُزؾبم )ٓوح ٝاؽلح (ك٢ أ١ ٖٓ ثوآظ 

 أُبعَز٤و/ ٛ٘لٍخ
 ى٫ٍٝ 1035 ى٣٘خٍ 250

هٍْ اُزؾبم )ٓوح ٝاؽلح (ك٢ أ١ ٖٓ ثوآظ 

 اُلًزٞهاٙ/اَٗب٤ٗخ
 ى٫ٍٝ 980 خٍى٣٘ 265

 

  

 
ماجستٌر التخصصات 

 االنسانٌة
ماجستٌر التخصصات 

 العلمٌة

ماجستٌر 
التخصصات 

 الهندسٌة
 دكتوراه التخصصات االنسانٌة

 دوالر دٌنار دوالر دٌنار دوالر دٌنار دوالر دٌنار 

 ةرسوم الساع
 المعتمدة

91 441 51 311 51 311 511 311 

رسوم لبول تدفع 
 لمرة واحدة

التخصصات ماجستٌر 
 االنسانٌة

ماجستٌر التخصصات 
 العلمٌة

ماجستٌر 
التخصصات 

 الهندسٌة
 االنسانٌة التخصصات دكتوراه

 541 41 541 41 541 41 541 41 رسوم التحاق

 911 411 911 591 911 591 911 591 رسوم لبول

رسوم اتالف 
 مستردة

31 71 11 411 11 411 21 511 

رسوم الهوٌة 
 الجامعٌة

1 51 1 51 1 51 1 51 

 262 271 2221 212 2221 212 221 221 المجموع
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رسوم خدمات 
 تدفع كل فصل

ماجستٌر التخصصات 
 االنسانٌة

ماجستٌر التخصصات 
 العلمٌة

ماجستٌر التخصصات 
 الهندسٌة

دكتوراه 
التخصصات 

 االنسانٌة

 دوالر دٌنار دوالر دٌنار دوالر دٌنار دوالر دٌنار 

 61 51 61 51 61 51 61 51 تأمٌن صحً

 51 3 51 3 51 3 51 3 تأمٌن حٌاة

 11 31 11 41 11 41 61 41 مكتبة

 11 51 11 51 11 51 61 51 مطبوعات

 11 51 11 51 11 51 61 51 نشاط طالبً

خدمة 
تكنولوجٌا 
 المعلومات

41 41 41 11 41 11 41 11 

استخدام 
 مصادر تعلٌمٌة

11 311 91 111 91 111 511 111 

 511 11 511 11 511 11 511 21 انترنت خدمة

 622 222 622 226 622 226 722 222 المجموع

 

  ( ٖ120هٍّٞ اَُبػبد ُجوٗبٓظ اُز٣َٞن اُوه٢ٔ ُِطِجخ ا هك٤٤ٗ )ك٣٘به َُِبػخ اُٞاؽلح 

 كٝاه َُِبػخ اُٞاؽلح(. 300ٝؿ٤و ااهك٤٤ٖٗ )  

  هٍْ اَُبػبد ُجوآظ اُنًبو اإط٘بػ٢و اُو٣بكح ٝاُو٤بكحو اُلهاٍبد أُزؾل٤خو

 ك٣٘به َُِبػخ اُٞاؽلح (  100اُغ٤ٞاٗلٞهٓبرٌٌ اُزطج٤و٢ ُِطِجخ ا هك٤٤ٖٗ ) 

 كٝاه( 300ُٝـ٤و ااهك٤٤ٖٗ ) 

  ٖك٣٘به( 120) هٍّٞ اَُبػبد ُجوٗبٓظ ااكاهح اُٜ٘ل٤ٍخ ُِطِجخ ا هك٤٤ٗ 

 كٝاه(. 300ٝؿ٤و ااهك٤٤ٖٗ )  

  ( ٖ100هٍّٞ اَُبػبد ُجوٗبٓظ اُز٤ْٖٔ ُِطِجخ ا هك٤٤ٗ  )ك٣٘به 

 كٝاه.( 200ٝؿ٤و ااهك٤٤ٖٗ ) 

الغرامات 
 المالٌة

ماجستٌر 
التخصصات 

 االنسانٌة

ماجستٌر التخصصات 
 العلمٌة

ماجستٌر 
التخصصات 

 الهندسٌة

دكتوراه التخصصات 
 االنسانٌة

 دوالر دٌنار دوالر دٌنار دوالر دٌنار دوالر دٌنار 

ت تأخٌر غراما
دفع الرسوم 

 الجامعٌة
51 45 51 45 51 45 51 45 

غرامة تأخٌر 
 تسجٌل

51 45 51 45 51 45 51 45 

غرامة هوٌة 
بدل فالد/تغٌٌر 

 التخصص
 ( دنانٌر2لكافة المراحل )
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 ػٔبكح ّإٕٝ اُطِجخ

ط٠طِغ ػٔخىس ٗئٕٝ حُطِزش ك٢ ؿخٓؼش ح٤َُٓٞى ريٍٝ ًز٤َ ٤ِٔٓٝ ك٢ طلو٤ن ٍٓخُش 

ؼ٤ِٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش ٝحُظَر٣ٞش،ٛٞ ح٤ًَُِس ح٧ٓخ٤ٓش  حُـخٓؼش، كخُطخُذ رخػظزخٍٙ ٓلٍٞ حُ

حُظ٢ طوّٞ ػ٤ِٜخ كِٔلش حُـخٓؼش، ٝػ٤ِٚ كخُؼٔخىس طٜظْ ر٘و٤ٜش حُطخُذ رٌَ٘ ٓظٌخَٓ 

٣َ٘ٔ حُـٞحٗذ حُ٘ل٤ٔش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُٔخى٣ش كظويّ ًَ ٓخ ٣لظخؿٚ ٖٓ هيٓخص، ًٔخ 

ش، ٝحُٔـظٔغ طؼَٔ ًِٜٔس حَُٞٛ ر٤ٖ حُطخُذ ٝىٝحثَ حُـخٓؼش حُٔوظِلش ٖٓ ؿٜ

 .حُٔل٢ِ ٖٓ ؿٜش ػخ٤ٗش

 ً ٝحُٔ٘خ٤ًٍٖ  ٝطويّ حُـخٓؼش كٞحكِ ط٘ـ٤ؼ٤ش ٓخ٤ُش ٝػ٤٘٤ش ُِطِزش حُٔظ٣ِ٤ٖٔ أًخى٤ٔ٣خ

 .ك٢ حُ٘٘خ١خص ح٬ُٜٓ٘ـ٤ش حُل٤٘ش ٝح٣َُخ٤ٟش ٝحُؼوخك٤ش حُظ٢ طو٤ٜٔخ حُؼٔخىس

ا٠ُ  ًؼَ حُؼٔخىحص ٓٔخٓخ رخُطِزش ، ٢ٛٝ طٔؼ٠أإ ٌٛح حُيٍٝ ح٤ُِٔٔ ُِؼٔخىس ٣ـؼِٜخ 

ىٝحثَ ٍث٤ٔ٤ش  طلو٤ن ٍٓخُظٜخ ٖٓ ه٬ٍ ىٝحثَٛخ ٝأهٔخٜٓخ حُٔوظِلش، ٝط٠ْ أٍرغ

 : طؼَٔ ٟٖٔ ا١خٍ ٝحكي ٖٓ حُوط٢ ٝحُزَحٓؾ حُٔيٍٝٓش ٝحُٜخىكش ٢ٛٝ

 

 (2212/2272)ٛبرق ( 226)ٌٓزت ههْ/ كائوح اُقلٓبد اُطالث٤خ 
٣ش، ٝح٫ؿظٔخػ٤ش، طؼ٠٘ رظوي٣ْ حُويٓخص حُط٬ر٤ش رؤٌٗخُٜخ حُٔوظِلش حُٜل٤ش، ٝحُٔخى

 .ك٢ٜ حُظ٢ طٔظوزَ حُطِزش حُـيى ٝطويّ حُويٓخص ح٩ٍٗخى٣ش ُِطخُذ ١ٞحٍ كظَس ىٍحٓظٚ

 :ٝط٠ْ حُيحثَس ح٧هٔخّ حُظخ٤ُش 

 (2212/2272)ٛبرق (و222و 222) ٌٓزت/هَْ أؽٞاٍ اُطِجخ . 2

 :٣وّٞ ٌٛح حُؤْ رظوي٣ْ حُويٓخص حُظخ٤ُش    

   حُؼي٣ي ٖٓ حُٞػخثن حُظ٢ طٜٔٚ ٓؼَ   ػَٔ ٓـَ ٓؼِٞٓخص ُِطخُذ ٝاٛيحٍ. أ 

 . كٖٔ حُِٔٞى، ٝحُ٘لوش حُوخٛش

 ُـخ٣خص اٛيحٍ حُزطخهش حُـخٓؼ٤ش، ٣ل٠َ حُطخُذ ٍٛٞس ٗو٤ٜش ٝحػزخص. د   

 . ٗو٤ٜش

 ػ٠ِ حُطخُذ ح١ٌُ ٣لوي ح٣ُٜٞش حُـخٓؼ٤ش ار٬ؽ ىحثَس ح٧ٖٓ حُـخٓؼ٢ ٝهْٔ. ؽ  

 ٔخُٜخ ٓٔخ ٣ظَطذ ػ٤ِٚ طلَٔح٩ػخٍس ك٢ ٌٓظزش حُـخٓؼش، كظ٠ ٫ ٣ٔخء حٓظؼ

 .ٓٔئ٤ُٝش ٓٞء ح٫ٓظويحّ

 (.2272و2267و2216)ٛبرق (222ٝ222ٝ222ٝ221)أههبّ  ٌٓبرت/هَْ اُزأ٤ٖٓ. 2
 :٣وّٞ ٌٛح حُؤْ رظوي٣ْ حُويٓخص حُظخ٤ُش ٝكن طؼ٤ِٔخص حُظخ٤ٖٓ حُٜل٢     

٤ٖٓ حُٜل٢ ٖٓ ه٬ٍ طٞك٤َ حُٔؼخُـش ك٢ حُؼ٤خىحص حُوخٛش ؤحُظ .أ 

ص حُل٤ٌٓٞش ٝٓٔظ٘ل٤خص حُوٞحص حُِٔٔلش ٝٓٔظ٘ل٤خص ٝحُٔٔظ٘ل٤خ

 .ٍى٤ٗش ٝٓٔظ٘ل٤خص حُوطخع حُوخٙ حُٔظؼخهي ٓؼٜخ٧حُـخٓؼخص ح
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ى٣٘خٍ أٍى٢ٗ ( 3111) ٤ٖٓ ػ٠ِ ك٤خس حُطخُذ رٔزِؾ كيٙ ح٧ػ٠ِ ؤحُظ. د 

ػٖ  حُٞكخس ، ٝػ٠ِ ٢ُٝ أَٓ حُطخُذ َٓحؿؼش حُؼٔخىس ُ٪ر٬ؽ ك٢ كخُش

 .ٓؼَ ٌٛٙ حُلخ٫ص

 (2217/2216)ٛبرق(222و222)ٌٓزت/ٗ ٝأَُبػلادهَْ اُووٝ .2

طوي٣ْ  طوي٣ْ حُٔٔخػيحص ٝحُوَٝٝ ُِطِزش حُٔلظخؿ٤ٖ ريٕٝ كٞحثي، ٣ٌٕٝٞ ٓٞػي. أ 

حُطِزخص ك٢ ٜٗخ٣ش حُلَٜ ح٤ُٜل٢ ٖٓ ًَ ػخّ ؿخٓؼ٢ ُِلَٜ ح٧ٍٝ ح١ٌُ 

٤ِ٣ٚ، ٝه٬ٍ حُلَٜ ح٧ٍٝ رؼي ٛيٍٝ ٗظخثؾ ٛ٘خى٣ن ىػْ حُطخُذ ح١ٌُ طويٓٚ 

والفصل الصٌفً فً نهاٌة  ؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ٝحُزلغ حُؼ٢ِٔ ُِلَٜ حُؼخ٢ُٗٝحٍس حُظ

 .الفصل الثانً

طٞك٤َ كَٙ ط٘ـ٤َ ُطِزش حُزٌخ٣ٍُّٞٞ ك٢ َٓحكن حُـخٓؼش حُٔوظِلش .د 

 ٖٓ أٓزٞػ٤ٖ أػ٘خءحُيٝحّ ح٢َُٔٓ ُِطِزش، ٣ٌٕٝٞ ٓٞػي طوي٣ْ حُطِزخص ك٢ أٍٝ

 .حُلَٜ ح٧ٍٝ ٝحُلَٜ حُؼخ٢ٗ ٖٓ ًَ ػخّ ؿخٓؼ٢

 .ح٧ًخى٤ٔ٣ش كٔذ حُٔؼيٍ حُظَح٢ًٔ ح١ُٞ٘ٔ ٘ق أٝحثَ حُطِزش ك٢ ح٧هٔخّٓ. ؽ

 حُظ٤ٔ٘ن ٓغ ُٝحٍس حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ روٜٞٙ طوي٣ْ رؼؼخص ٧ٝحثَ حُطِزش ك٢.  ى

ح٧ًخى٤ٔ٣ش حُظ٢ طٔ٘ق حُيٍؿش حُـخٓؼ٤ش ح٠ُٝ٧ كٔذ حُٔؼيٍ حُظَح٢ًٔ  ح٧هٔخّ

يٍح٤ٓش حُظ٢ ٓـِٜخ  ك٢ ٜٗخ٣ش حُلَٜ حُؼخ٢ٗ رل٤غ طـط٢ ٍّٓٞ حُٔخػخص حُ

٣ٝظْ اػيحى حُوٞحثْ ( حُل٤ِٜٖ ح٧ٍٝ ٝحُؼخ٢ٗ ٖٓ ًَ ػخّ ؿخٓؼ٢) حُطخُذ ك٢ 

ح٤ُٝ٧ش ك٢ ٜٗخ٣ش حُلَٜ ح٤ُٜل٢ ٝطؼِن ػ٠ِ ُٞكخص ح٤ٌُِخص ٬١٫ع حُطِزش 

 .ػ٤ِٜخ ُـخ٣خص ح٫ػظَحٝ

 طوي٣ْ حُلٞحكِ ُِطِزش حُٔ٘خ٤ًٍٖ ك٢ ح٧ٗ٘طش حُط٬ر٤ش حُظ٢ ط٘ظٜٔخ ػٔخىس. ٛـ

ً ٗئٝ  ٕ حُطِزش، أٝ ط٘خٍى ك٤ٜخ حُـخٓؼش ٓٞحء ىحهَ ح٧ٍىٕ أٝ هخٍؿٚ، ػِٔخ

 .رؤٕ ٛ٘خى طؼ٤ِٔخص طلٌْ ٌٛح حُٟٔٞٞع

حُزلغ ػٖ ٜٓخىٍ ط٣َٞٔ ٛ٘يٝم حُطخُذ حُٔلظخؽ ٖٓ ه٬ٍ أر٘خء حُٔـظٔغ . ٝ

 حُٔل٢ِ ٝحُٔئٓٔخص ٝحًَُ٘خص ٝحُؼخ٤ِٖٓ ك٢ حُـخٓؼش ُـخ٣خص طوي٣ْ حُٔٔخػيس

 .ُِطِزش حُلوَحء

 ُظ٤ٔ٘ن ٓغ حُٜ٘يٝم ح٧ٍى٢ٗ حُٜخ٢ٔٗ ُِظ٤ٔ٘ش حُز٣َ٘ش ُـخ٣خص ىػْ حُطِزشح. ُ

 حُلوَحء، ٣ٌٕٝٞ طوي٣ْ حُطِزخص ك٢ ٌٓخطذ حُٜ٘يٝم ك٢ ٓلخكظخص حٌُِٔٔش

 . حُٔوظِلش

ً طوي٣ْ ٓٔخػيحص ٓخ٤ُش ١خٍثش ُِطخُزخص حُٔلظخؿخص . ف  .شهرٌا

 (2222)ٛبرق ( 222)ٌٓزت ههْ /هَْ اإلٌٍبٕ. 4

رظ٘ل٤ٌ كِٔلش حُـخٓؼش حُٔظؼِوش رظؤ٤ٖٓ ٌٖٓ ٓ٘خٓذ ُِطخُزخص  ٣وّٞ ٌٛح حُؤْ

(  ًحص حُ٘طخه٤ٖ ) حُوخىٓخص ٖٓ هخٍؽ ٓي٣٘ش حٍري ٣ٝزؼي ٌٛح حٌُٖٔ ح٠ُٔٔٔ 
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ٓظَ ػٖ حُزٞحرش حُ٘ٔخ٤ُش ُِـخٓؼش ٤ٛٝؤص ك٤ٚ ٓزَ حَُحكش (  511) كٞح٢ُ 

 .ًٝخكش حُويٓخص ح٣ٍَٝ٠ُش

رٌخكش حُٔٔظِِٓخص ح٣ٍَٝ٠ُش ٝٓـِٜس  شؿَكش ٓئػؼ(  61)٣ظؤُق حٌُٖٔ ٖٓ 

 .ِٝٓىٝؿش ٝ ػ٬ػ٤ش ٝ ٍرخػ٤ش سؿَكش ٓلَى: ٝٓؤٔش ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ

 :٣ٝٞكَ حٌُٖٔ حُويٓخص حُظخ٤ُش

هيٓخص حُظيكجش ٝحُٔخء . 3. هخػش ُٔ٘خٛيس حُظِلخُ. 4. هخػش هخٛش ُِٔطخُؼش .5

 .ح٫طٜخ٫ص حُٜخطل٤ش. 2. حُٔخهٖ

 .٤َُٟٔش حُطخٍثشهيٓش آؼخف ٝػ٬ؽ حُطخُزخص ك٢ حُلخ٫ص ح .4

٣َٝ٘ف ػ٠ِ حٌُٖٔ َٓ٘كخص ٓظوٜٜخص ٣ٔؼ٤ٖ ُظوي٣ْ أك٠َ حُويٓخص    

ىحثَس حُويٓخص /حُٔطِٞرش ٝٓظخرؼش ٓخ ٣ِِّ ٌُُي ٓغ ػٔخىس ٗئٕٝ حُطِزش

 .حُط٬ر٤ش كٔذ ح٩ٌٓخٗخص حُٔظخكش

 :طليى اؿَحءحص حُوزٍٞ ٝح٩هخٓش رخٌُٖٔ ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ

ٓؼش ٝحَُحؿزش ك٢ ح٫ُظلخم رخٌُٖٔ ًٗٔٞؿخ طؼزت حُطخُزش حُٔوزُٞش ك٢ حُـخ .5

هخٛخ ك٢ ػٔخىس ٗئٕٝ حُطِزش هزَ أٓزٞػ٤ٖ ػ٠ِ ح٧هَ ٖٓ ريح٣ش حُلَٜ 

حُيٍح٢ٓ رل٠ٍٞ ٢ُٝ أَٓٛخ ٝطَكن ٍٛٞس ػٖ ؿٞحُ ٓلَٛخ أٝ ٍٛٞس 

ػٖ ىكظَ حُؼخثِش ٍٝٛٞط٤ٖ ٗو٤ٜظ٤ٖ ُِطخُزش ٜٝٗخىس هِٞ ٖٓ ح٧َٓحٝ 

 .حُٔؼي٣ش

خُزش ك٢ حٌُٖٔ ٖٓ هزَ حُِـ٘ش حُٔوظٜش رؼٔخىس رؼي حُٔٞحكوش ػ٠ِ اهخٓش حُط .4

ٗئٕٝ حُطِزش طؤهٌ اٗؼخٍ حُوزٍٞ ُيكغ حُو٢ٔ حُٔطِٞد ك٢ حُيحثَس حُٔخ٤ُش 

ُِلٍٜٞ ػ٠ِ ٣ٞٛش حٌُٖٔ ٝرؼيٛخ  ٝطل٠َ ا٣ٜخ٫ رٌُي ُؤْ ح٩ٌٓخٕ

 .خٌُٖٔر٣لن ُٜخ ح٫ُظلخم 

 
٤ٔبد ٣ْٝزوٛ ُوجٍٞ اُطبُجبد أٝ اٍزٔواهٖٛ ك٢ اٌَُٖ ااُزياّ ثبُزؼِ

 .اُلاف٤ِخ ٌَُِٖ ٝأُوزوٗخ ثزٞه٤غ ٢ُٝ أٓوٛب

 

ٛابرق ئٍاٌبٕ اُطبُجابد ) هٍّٞ اإلهبٓخ اُل٤ِٖخ ك٢ ٓ٘يٍ اُطبُجبد ثبُل٣٘به ا هك٢ٗ

رؾلك هٍّٞ اإلهبٓخ اُل٤ِٖخ ؽَت ٗٔاٞمط اَُاٌٖ اُان١ (  2222222/2222212

ؼاخ هَاْ ُٝٔي٣ال ٓاٖ أُؼِٞٓابد رَازط٤غ اُطبُجاخ ٓواع. روؿت اُطبُجاخ اإلهبٓاخ ك٤اٚ

 . اإلٌٍبٕ ك٢ اُؼٔبكح ُالٛالع ػ٠ِ رلب٤َٕ رؼ٤ِٔبد اٌَُٖ
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 (2222و 2226ٛبرق )كائوح اُوػب٣خ اُطالث٤خ 

ؿخء اٗ٘خء ىحثَس حَُػخ٣ش حُط٬ر٤ش ك٢ ػٔخىس ٗئٕٝ حُطِزش رٜيف طلو٤ن ىٍؿش 

ٓ٘خٓزش ٖٓ حُظ٤ٌق ح١ُٞٔ ُطِزش حُـخٓؼش رٌَ٘ ػخّ ٝحُطِزش حُٞحكي٣ٖ ٝحُو٣َـ٤ٖ 

ٙ، رخ٩ٟخكش ا٠ُ ٛوَ ٗو٤ٜخطْٜ ٝط٤ٔ٘ش هيٍحطْٜ ٝٓٞحٛزْٜ ٝطٞك٤َ رٌَ٘ هخ

 .حُويٓخص ح٩ٍٗخى٣ش ٝحُظٞؿ٤ٜ٤ش ُز٘خء ٓٔظوزَ ٝحػي ُْٜ

أهٔخّ ٍث٤ٔش ٢ٛ هْٔ ٍػخ٣ش  ػ٬ػشٝطؼَٔ حُيحثَس ػ٠ِ طلو٤ن ٌٛٙ ح٧ٛيحف ٖٓ ه٬ٍ 

 .حُطِزش حُٞحكي٣ٖ، ٝهْٔ ح٩ٍٗخى، ٝهْٔ ٍػخ٣ش حُطِزش حُٔؼٞه٤ٖ

 ( 2222ٛبرق )اُطِجخ اُٞاكل٣ٖ هَْ هػب٣خ  -2

طلظ٠ٖ ؿخٓؼش ح٤َُٓٞى ٓـظٔؼخ ً ٬١ر٤خ ً ٖٓ ػَد ٝأؿخٗذ ٣٘ظٕٔٞ ا٠ُ  

ْٝٛ ٓغ ٗظَحثْٜ ٖٓ حُطِزش ح٧ٍى٤٤ٖٗ ٣ٌِٕ٘ٞ . كٞح٢ُ هْٔ ٝأٍرؼ٤ٖ ؿ٤ٔ٘ش

ٓـظٔؼخ ً ؿ٤٘خً رخُظ٘ٞع حُؼوخك٢ ٓٔخ ٣ظطِذ طٞك٤َ حُز٤جش ح٧ًخى٤ٔ٣ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش 

٤ش كخكِس ُ٪ريحع ٝحُظط٣َٞ، ٝكَٛخ ً ٖٓ اىحٍس حُـخٓؼش ح٬ُٔثٔش ُل٤خس ؿخٓؼ

ػ٠ِ ح٫ٓظؼٔخٍ ح٧ٓؼَ ٌُٜح حُظ٘ٞع كوي هٍَص اٗ٘خء هٔٔخ ً هخٛخ ً  َُػخ٣ش 

حُطِزش حُٞحكي٣ٖ ٣ظ٠ُٞ طوي٣ْ حُويٓخص حُٔظٌخِٓش ٖٓ ٍػخ٣ش ٝطٞؿ٤ٚ طٌْٜٔ٘ ٖٓ 

ك٢ حُيٍحٓش ٝحُزلغ حُؼ٢ِٔ ٍٝكغ ٓٔظٟٞ طل٤ِْٜٜ ح٧ًخى٢ٔ٣، ٝٓٔخػيطْٜ 

كَ ٬ٌ٘ٓطْٜ ٝط٤ٌَُ حُٜؼٞرخص حُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ طؼظَٝ ٤َٔٓطْٜ حُـخٓؼ٤ش، 

رخ٩ٟخكش ا٠ُ اٍٗخىْٛ أػ٘خء حهظ٤خٍحطْٜ ُِظوٜٜخص ح٧ًخى٤ٔ٣ش ٝط٤ٌْٜٔ٘ ٖٓ 

حُٔٞحءٓش ٓخ ر٤ٖ ٓظطِزخص حُـخٓؼش ٖٓ ؿٜش ٍٝؿزخطْٜ ٤ُْٜٓٝٞ ٖٓ ؿٜش 

ؼوخك٤ش أهَٟ ٖٓ ه٬ٍ حُظ٤ٔ٘ن ٓؼْٜ ٝط٤ٌْٜٔ٘ ٖٓ ٓٔخٍٓش أٗ٘طظْٜ حُ

ٝحُظَحػ٤ش ٝطزخىٍ حُوزَحص ٝحُظلخػَ ح٣٩ـخر٢ ٓغ ٓوظِق ٌٓٞٗخص حُٔـظٔغ 

 .حُـخٓؼ٢

رخ٩ٟخكش ا٠ُ ًُي كبٕ حُؤْ ٣ٔؼ٠ ا٠ُ ٍكغ ٓٔظٟٞ حُظلخػَ ح٫ؿظٔخػ٢ 

ُِطِزش ٓغ حُٔـظٔغ ح٧ٍى٢ٗ ٝر٘خء ٛيحهخص ٓغ ح٧َٓ ح٧ٍى٤ٗش ٖٓ ه٬ٍ 

٬ر٤ش، ٝح٤ُٜجخص ح٫ؿظٔخػ٤ش ط٘ظ٤ْ حُزَحٓؾ حُوخٛش رخُظؼخٕٝ ٓغ ح٤ُٜجخص حُط

ح٧ٍى٤ٗش ًحص حُؼ٬هش، ٣ٝوّٞ حُؤْ رخٓظٌٔخٍ ح٩ؿَحءحص ح٬ُُٓش ُِلٍٜٞ 

 .ػ٠ِ ح٩هخٓش ٝطؤ٤َٗحص حُيهٍٞ ٖٓ ُٝحٍس حُيحه٤ِش

ًٔخ ٣َ٘ف حُؤْ ػ٠ِ ٗخى١ حُطِزش حُؼَد ٝح٧ؿخٗذ ح١ٌُ طْ اٗ٘خإٙ ك٢ 

ِ٘خى١ ٖٓ ٓ٘ــَك٢ ػٔخىس ٗئٕٝ حُطِزش ك٤غ ٣ظْ حٗظوخد ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش ُ

حُـخ٤ُخص، ٣ٜٝيف ا٠ُ طوي٣ْ حُويٓخص حُط٬ر٤ش ُِطِزش حُؼَد ٝح٧ؿخٗذ 

ٓؼَٝ حُظَحع )رخ٩ٟخكش ا٠ُ طوي٣ْ أٗ٘طش طَ٘ٔ اهخٓش حُٔؼخٍٝ حُظَحػ٤ش 

، ٝحُؼ٘خء حُ٘ؼز٢، ٝػوي حُٔلخَٟحص (ُِـخ٤ُخص حُؼَر٤ش ٝح٧ؿ٘ز٤ش ح٢٘١ُٞ

ش حُٞحكي٣ٖ ٝط٘ظ٤ْ ح٣ُِخٍحص ٝحُ٘يٝحص ٝح٧ٗ٘طش ح٣َُخ٤ٟش حُظ٢ طْٜ حُطِز

حُؼ٤ِٔش ا٠ُ ٓوظِق حُُٞحٍحص ٝحُٔئٓٔخص ك٢ ح٧ٍىٕ، اٟخكش ا٠ُ ط٘ظ٤ْ 
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حَُك٬ص حُظَك٤ٜ٤ش ىحهَ ح٧ٍىٕ ٬١٩ع حُطِزش حُٞحكي٣ٖ ػ٠ِ ٓؼخُْ ح٠ُٜ٘ش 

حُل٠خ٣ٍش ٝح٫هظٜخى٣ش حُظ٢ ٣ٜ٘يٛخ ح٧ٍىٕ ٝطؼ٣َلْٜ رخُٔٞحهغ حُظخ٣ٍو٤ش 

حُ٘خى١ حُـخٓؼش حكظلخ٫طٜخ رخُٔ٘خٓزخص حُي٤٘٣ش ٝح٧ػ٣َش ٝح٤ُٔخك٤ش، ٣ٝ٘خٍى 

ٝح٤٘١ُٞش ٝك٢ حَُٜٔؿخٗخص ٝحُ٘يٝحص ٝحُِوخءحص حُط٬ر٤ش حُؼ٤ِٔش،ًٔخ ٣ؼَٔ 

حُؤْ ػ٠ِ ط٘ظ٤ْ ح٫كظلخ٫ص رخُٔ٘خٓزخص ح٤٘١ُٞش حُوخٛش ريٍٝ حُطِزش 

 .حُٞحكي٣ٖ

ر٤ش ٣ٝوّٞ حُؤْ  ربٛيحٍ ى٤َُ اٍٗخى١ هخٙ رخُطِزش حُٞحكي٣ٖ رخُِـظ٤ٖ حُؼَ 

ٝح٫ٗـ٣ِ٤ِش ٣ظ٠ٖٔ حُظؼ٣َق رخُـخٓؼش ٝحُظؼ٤ِٔخص حُظ٢ طْٜ حُطِزش ك٢ أٍٓٞ 

ك٤خطْٜ حُـخٓؼ٤ش رٌَ٘ هخٙ ٝحُل٤خس ك٢ ح٧ٍىٕ رٌَ٘ ػخّ، ًٔخ ٣وّٞ حُؤْ 

رخُظٞحَٛ ٓغ حُِٔلو٤خص حُؼوخك٤ش ك٢ ٓلخٍحص ٝه٤ِٜ٘خص حُيٍٝ حُظ٢ ُٜخ ١ِزش 

ِِٔلو٤ٖ حُؼوخك٤٤ٖ ٓغ ١ِزش ٝط٘ظ٤ْ حُِوخءحص حُي٣ٍٝش ُ. ىح٤ٍٖٓ ك٢ حُـخٓؼش

 .ىُْٜٝ

 ( 2226ٛبرق )هَْ اإلهّبك  -2

ط٘ل٤ًٌح ُلِٔلش حُـخٓؼش حُٜخىكش ا٠ُ طلو٤ن ىٍؿش ٓ٘خٓزش ٖٓ حُظ٤ٌق ح١ُٞٔ 

ٝاطخكش حُلَٙ ُظ٤ٔ٘ش حُ٘و٤ٜش ٝٛوَ حُويٍحص ٝح٩ريحػخص ىأرض حُـخٓؼش 

وخ ً ػ٠ِ طٞك٤َ هيٍ ٓ٘خٓذ ٖٓ حُويٓخص حُظٞؿ٤ٜ٤ش ٝح٩ٍٗخى٣ش ُطِزظٜخ طلو٤

َُٓخُظٜخ ك٢ اػيحى ًلخءحص ػ٤ِٔش ٓظٌٔ٘ش حؿظٔخػ٤خ ً ٝٗل٤ٔخ ً ، ك٤غ ٣ٔؼ٠ حُؤْ 

 -: ا٠ُ طلو٤ن ح٧ٛيحف حُظخ٤ُش

اعطاء دورات متخصصة وورش عمل تدرٌبٌة تساهم فً اكساب الطلبة  -

 مهارات التواصل .

 االرشاد االلكترونً . -

٩ٍٗخى حُظَر١ٞ ػوي حُٔلخَٟحص ٝحُيٍٝحص ُطِزش حُـخٓؼش ك٢ ٓـخ٫ص ح  -

ٝح٢ُٜ٘ٔ ٖٓ أؿَ ٓٔخػيطْٜ ك٢ حُظ٤ٌق ح١ُٞٔ ك٢ ك٤خطْٜ حُـخٓؼ٤ش 

 .ٝحُٔٔظوز٤ِش

حُٔ٘خًٍش ك٢ ح٧ٗ٘طش حُٔظؼِوش رظٞؿ٤ٚ حُطِزش حُٔٔظـي٣ٖ ٝطؼ٣َلْٜ   -

رخُٔٔئ٤ُٖٝ ك٢ حُـخٓؼش ٝحَُٔحكن حُظ٢ ٣ظؼخِٕٓٞ ٓؼٜخ أػ٘خء ىٍحٓظْٜ ك٢ 

 .حُـخٓؼش

٤ًش حُِٔز٤ش ُِطِزش ىحهَ حُـخٓؼش ٝحُؼَٔ ػ٠ِ ٍٛي ٝٓظخرؼش حُٔظخَٛ حُِٔٞ  -

 طوي٣ْ حُلٍِٞ حُٔ٘خٓزش ُٜخ 

اٛيحٍ َٗ٘حص اٍٗخى٣ش ٝرٞٓظَحص طٞؿ٤ٜ٤ٚ ٝط٣ُٞؼٜخ ػ٠ِ حُطِزش  -

 .حُٔٔظـي٣ٖ

ٝحُـٔؼ٢ ُطِزش حُـخٓؼش ٖٓ ه٬ٍ  ١طوي٣ْ هيٓخص حُظٞؿ٤ٚ ٝح٩ٍٗخى حُلَى -

كَ ٬ٌ٘ٓطْٜ، ؿَ ٓٔخػيس حُطِزش ك٢ أطوي٣ْ ؿِٔخص اٍٗخى٣ش ٓ٘ظٔش ٖٓ 

 -:ٝك٢ ٌٛح حُٔـخٍ ٣ويّ حُؤْ هيٓخطٚ ٟٖٔ ػ٬ػش ٓ٘خٛؾ ٢ٛ
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٣ٝؼ٢٘ رظؼ٣ِِ ط٤ٔ٘ش حُلَى حُؼخى١ ٝح٫ٍطوخء رويٍحطٚ  :أُٜ٘ظ اإلٗٔبئ٢  -أ 

 .كي ٌٖٓٔ ٠ٝٓٞحٛزٚ ٣ُٝخىس ًلخءطٚ ا٠ُ أهٜ

٣ٝؼ٠٘ رخُظٜي١ ٌُِِٔ٘ش حُ٘ل٤ٔش أٝ حُظخَٛس  :أُٜ٘ظ اُٞهبئ٢  -د

٘خٍٛخ، ٝكٍٞ ظٍٜٞ رٞحىٍ أٝ ٓئَٗحص ح٤ًُِٞٔش هزَ حٗظ

 .ُٞؿٞىٛخ

٣ٝؼ٠٘ رلَ حٌُِٔ٘ش حُوخثٔش ٝػ٬ؿٜخ ػ٠ِ أٓخّ  :أُٜ٘ظ اُؼالع٢  -ؽ

ٜٓ٘ـ٢ ٝػ٢ِٔ كظ٠ ٣ظٌٖٔ حُلَى ٖٓ حُؼٞىس ا٠ُ كخُش 

 .حُظٞحكن ٝحُٜلش حُ٘ل٤ٔش

 -:٣ٝوّٞ حُؤْ رظوي٣ْ هيٓخطٚ ٖٓ ه٬ٍ حُٔـخ٫ص حُظخ٤ُش   -

 :أُغبٍ اُ٘ل٢َ

رخص حُظ٤ٌق حُ٘ل٢ٔ ٓؼَ ٌِٓ٘ش حُ٘ؼٍٞ رخُ٘وٚ أٝ حُوِن أٝ ٜٓ٘خ ٛؼٞ

حُوـَ أٝ ح٫ًظجخد أٝ حُؼيٝح٤ٗش أٝ ح٫ٗطٞحء ًٌُٝي ػيّ حَُٟخ ػٖ حٌُحص 

 .ُٜٝٞٓخ حُٔٔظَٔ أٝ ح٫ٓظـَحم ك٢ أك٬ّ ح٤ُوظش ٍٝكٞ حُٞحهغ

 :أُغبٍ ااعزٔبػ٢

٣ٝظٔؼَ ك٢ ٟؼق هيٍس حُطخُذ ػ٠ِ ر٘خء ػ٬هخص ٓغ أهَحٗٚ حُطِزش 

ٝٗؼٍٞٙ رخُـَرش ٝػيّ حُويٍس ػ٠ِ ٓـخٍحس أٛيهخثٚ أٝ حُللخظ ػ٠ِ 

ٛيحهخطْٜ ًٌُٝي ٌِٓ٘ش حُـَٜ رؤٓخ٤ُذ حُظلخػَ حُٜل٢ حُـ٤ي ٓغ ح٧ٓخطٌس 

ٝحٓظَٔحٍ ٌٛٙ حُؼ٬هش رٍٜٞس كخػِش ًٌُٝي ٌِٓ٘ش حُلَٜ ٓخ ر٤ٖ حُل٤خس 

 .حُـخٓؼ٤ش ٝحٓظيحىحطٜخ ك٢ حُٔـظٔغ

 :أُغبٍ ا ًبك٢ٔ٣
رخص حُظ٢ ٣ٞحؿٜٜخ حُطِزش ػ٘ي ريء ٝأػ٘خء ىٍحٓظْٜ حُـخٓؼ٤ش ٣ٝظٔؼَ رخُٜؼٞ

٬ًٌ٘ٔص حُظل٤َٜ ٝحٌُٔحًَس ٝٓلذ حُٔٔخهخص حُٔظٌٍَ ٝهِن ح٫ٓظلخٕ 

 .ٝحُظل٣َٞ ٖٓ طوٜٚ ا٠ُ آهَ

 :أُغبٍ ا ٍو١

٣ٝظٔؼَ رٜؼٞرش حُظ٤ٌق ٓغ أكَحى ح٧َٓس ٬ًٌ٘ٔص ػيّ حُظٞحكن ٓغ 

ٝحُظلٌي ح١َٓ٧ أٝ ػيّ طٞك٤َ ؿٞ  حُٞحُي٣ٖ أٝ أكيٛٔخ أٝ ح٩هٞس ٝح٧هٞحص

أ١َٓ ٣َٓق ُِطخُذ ًٌُٝي ػ٬هش ٌٛٙ ح٧َٓس ٝطلخػِٜخ ٓغ حُٔـظٔغ 

 .حُٔل٢٤
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 :أُغبٍ اُقل٢ٓ

٣ظٔؼَ رظوي٣ْ ٓؼِٞٓخص ُِطِزش طَٜٔ ػ٤ِْٜ حُظٞؿٚ ا٠ُ حُـٜش ًحص حُؼ٬هش 

رٌِٔ٘ش حُطخُذ ًُٝي رظ٤ٟٞق ح٩ؿَحءحص ٝحُوطٞحص حُٞحؿذ ػِٜٔخ ػ٘ي 

 .حُلٍٜٞ ػ٤ِٜخك٢ ُطخُذ ٌِٓ٘ش أٝ حٗـخُ ٓؼخِٓش ٣َؿذ ٓٞحؿٜش ح

 :أُغبٍ ا٢ُٜ٘ٔ

حهظ٤خٍ طوٜٚ ٓ٘خٓذ ُٜٔ٘ش حُٔٔظوزَ ٣ٝويّ  ك٣٢ٜيف ا٠ُ ٓٔخػيس حُطِزش 

حُؤْ ح٫ٓظ٘خٍحص ح٩ٍٗخى٣ش ُطِزش حُـخٓؼش ٝأكَحى حُٔـظٔغ حُٔل٢ِ ك٤غ 

٢ أٝ ٣ٌْٜٔ٘ ح٫ٓظلخىس ٖٓ هيٓخطٚ رخُل٠ٍٞ ٓزخَٗس ه٬ٍ حُيٝحّ حَُٓٔ

 .ٓ٘خٓذٍ  ٞػيٍ خ ً  ُظلي٣ي ٤ٓح٫طٜخٍ ٛخطل

 (2262أٝ  2222ٛبرق )هَْ هػب٣خ اُطِجخ أُؼٞه٤ٖ  -2

حٗٔـخٓخ ٓغ ٜٗٞٙ حُيٓظٍٞ ح٧ٍى٢ٗ ح١ٌُ ًلَ كوٞم حُٔٞح٤٘١ٖ ح٧ٍى٤٤ٖٗ 

ك٢ حُٔـخ٫ص ًخكش، ٝطِز٤ش ُظطِؼخص حُٔـِْ ح٧ػ٠ِ ُ٘ئٕٝ ح٧ٗوخٙ 

خ٣ش حُطِزش حُٔؼٞه٤ٖ ك٢ حُؼٔخىس ػخّ حُٔؼٞه٤ٖ ، هٍَص حُـخٓؼش اٗ٘خء هْٔ ٍػ

روَحٍ ٖٓ ٓـِْ حُـخٓؼش، ًُٝي رٜيف طوي٣ْ حُويٓخص ح٬ُُٓش ٌُٜٙ  4151

 -:حُلجش ٖٓ حُطِزش، ٣ٝوّٞ حُؤْ رخُٜٔخّ ح٥ط٤ش

ٓٔخػيس حُطِزش حُٔؼٞه٤ٖ ٝحُٞهٞف ا٠ُ ؿخٗزْٜ أػ٘خء ح٤َُٔ ك٢ اطٔخّ  -5

 .اؿَحءحص حُوزٍٞ ٝحُظٔـ٤َ

حُِٞؿٔظ٤ش ُِطِزش حُٔؼٞه٤ٖ حُظ٢ ٖٓ ٗؤٜٗخ طؤ٤ٖٓ طٞك٤َ حُويٓخص حُل٤٘ش ٝ -4

٬ٓٓظْٜ ٝط٤َٜٔ كًَظْٜ ىحهَ حُلَّ حُـخٓؼ٢ ًُٝي رخُظؼخٕٝ ٓغ حُـٜخص 

 .حُٔؼ٤٘ش ك٢ حُـخٓؼش

حُؼَٔ ػ٠ِ ط٤ٌَُ ح٬ٌُ٘ٔص حُٔؼ٣ٞ٘ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ٝح٫هظٜخى٣ش حُظ٢ هي  -3

ـظٔغ طؼظَٝ ٤َٔٓطْٜ ح٧ًخى٤ٔ٣ش، اٟخكش ا٠ُ حُؼَٔ ػ٠ِ ىٓـْٜ  ٓغ حُٔ

حُـخٓؼ٢ ٖٓ ه٬ٍ ػوي حُيٍٝحص حُظي٣ٍز٤ش ٝحُظؤ٤ِ٤ٛش، ٝط٤ٌَ٘ حُلَم 

ح٣َُخ٤ٟش ك٢ ٓـخ٫ص طظ٘خٓذ ٓغ أٟٝخػْٜ حُٜل٤ش، ٝط٘ظ٤ْ ُوخءحص 

ى٣ٍٝش ٓغ اىحٍس حُـخٓؼش ُِٞهٞف ػ٠ِ حكظ٤خؿخطْٜ ٝططِؼخطْٜ ٝحُؼَٔ ػ٠ِ 

 .ط٤ٌُِٜخ

ء رٜخ ك٢ طز٢٘ حُطِزش حُٔٞٛٞر٤ٖ ٝحُٔزيػ٤ٖ ٝٛوَ ٛٞح٣خطْٜ ٝح٫ٍطوخ -2

 .حُٔـخ٫ص حُل٤٘ش ٝح٫ىر٤ش ٝح٣َُخ٤ٟش ٝؿ٤َٛخ

  



 

117 

 

 (2222/2272ٛبرق ) كائوح اُْ٘بٛ اُو٣ب٢ٙ 

طوّٞ حُيحثَس ربػيحى حُوط٢ حُل٤ِٜش ٝح٣ُٞ٘ٔش ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُ٘٘خ١خص ح٣َُخ٤ٟش 

ٝحُٔؼٌَٔحص ٝرَحٓؾ ؿخثِس ح٤ٓ٧َ حُلٖٔ ُِ٘زخد ( حُـٞحُش)ٝحُ٘٘خ١خص حٌُ٘ل٤ش

يى ٌٖٓٔ ٖٓ حُطِزش، ٓٞحء أًخٗٞح ٖٓ حُلَم ح٣َُخ٤ٟش أّ ٖٓ ٝطؼ٤ٜٔٔخ ػ٠ِ أًزَ ػ

حُطِزش ح٧ه٣َٖ حَُحؿز٤ٖ ك٢ ٓٔخٍٓش ٗ٘خ١ْٜ ح٣َُخ٢ٟ ٝحٌُ٘ل٢، ٝطؼَٔ ػ٠ِ 

٣ُخىس طلخػَ حُـخٓؼش ٓغ حُٔـظٔغ ٝحُٔئٓٔخص حُ٘زخر٤ش ٝحُظَر٣ٞش ٝح٣َُخ٤ٟش ٖٓ 

رخُظي٣ٍذ ه٬ٍ ٌٛٙ ح٧ٗ٘طش، ٝطٔؼ٠ ا٠ُ ػوي حُ٘يٝحص ح٣َُخ٤ٟش حُظ٢ طظؼِن 

َُِٔ٘ك٤ٖ ح٣َُخ٤٤ٟٖ ٝحُٔـظٔغ حُٔل٢ِ روٜي ٍكغ ًلخءس حُظي٣ٍذ ح٣َُخ٢ٟ، ٝطوّٞ 

 .رويٓش حُٔئٓٔخص ح٣َُخ٤ٟش ٝح٧ٗي٣ش ٝحَُٔحًِ ك٢ حُٔلخكظخص

ٝطَ٘ف حُيحثَس ػ٠ِ حُؼي٣ي ٖٓ ح٧ٗ٘طش حُظ٢ طوخّ رخُٔ٘خٓزخص ٝح٧ػ٤خى ح٤٘١ُٞش ٝرٔخ 

ٗوَ ٗؼِش ح٤َُٓٞى ٖٓ ٓٞهغ  ٣وظٚ رخُـخٗذ ح٣َُخ٢ٟ ٜٓ٘خ، ًٔخ طَ٘ف ػ٠ِ

 .ٓؼًَش ح٤َُٓٞى ا٠ُ حُلَّ حُـخٓؼ٢ ًٌُٝي كل٬ص حُظو٣َؾ ُطِزش حُـخٓؼش ًَ ػخّ

 :ٝط٠ْ حُيحثَس ح٧هٔخّ حُظخ٤ُش

 (2272ٛبرق ) هَْ اُزله٣ت اُو٣ب٢ٙ .5
 :ٌٛح حُؤْ رظوي٣ْ حُ٘٘خ١خص حُظخ٤ُش ٣وّٞ

َٗحف ػ٠ِ ط٘ل٤ٌٛخ ٟٝغ هط٢ حُظي٣ٍذ ح٣َُخ٢ٟ حُؼخٓش ُطِزش حُـخٓؼش ٝح٩. أ

ٝاكٔخف حُٔـخٍ ٧ًزَ ػيى ٌٖٓٔ ٖٓ حُطِزش ُِٔ٘خًٍش رزَٗخٓؾ حُظي٣ٍذ 

 .ح٣َُخ٢ٟ
ٓظخرؼش حُوط٢ حُوخٛش ٫هظزخٍحص حُٔٔظٟٞ ُِلَم ح٣َُخ٤ٟش ك٢ حُـخٓؼش . د

 .ٝحُؼَٔ ػ٠ِ طط٣َٞٛخ
 حٗظظخْٜٓ ٓظخرؼش حُطِزش حُٔوز٤ُٖٞ ػ٠ِ ٗظخّ حُظلٞم ح٣َُخ٢ٟ ٖٓ ك٤غ. ؽ

حُٔزخ٣ٍخص ٝحُزط٫ٞص ح٣َُخ٤ٟش ٝط٤ٔ٘ذ ك٢ ٣َخ٢ٟ ٝح٫ٗظَحى رخُظي٣ٍذ حُ

 .حُؼوٞرخص ح٬ُُٓش ُِٔوخُل٤ٖ ْٜٓ٘
ٟٝغ ؿيحٍٝ حُظي٣ٍذ ح٣َُخ٢ٟ ُِلَم ح٣َُخ٤ٟش رخُظ٤ٔ٘ن ٓغ حَُٔ٘ك٤ٖ . ى

 .ٝحُٔيٍر٤ٖ حُٔؼ٤٤ٖ٘
اهخٓش حُِوخءحص ح٣َُخ٤ٟش ٝح٩َٗحف ػ٠ِ ط٘ظ٤ْ حُيٍٝحص ح٣َُخ٤ٟش ك٢ . ٛـ

 .ح٤ٌُِخص ٝح٧هٔخّ
ىٍح٢ٓ  ػخّ ح٩َٗحف ػ٠ِ حهظزخٍحص حُظلٞم ح٣َُخ٢ٟ حُظ٢ طؼوي هزَ ريح٣ش ًَ. ٝ

 .١خُزخً ١ٝخُزش( 21)ُوزٍٞ حُطِزش حُٔظلٞه٤ٖ ٣ٍخ٤ٟخً ٝػيىْٛ 
ط٘ظ٤ْ حُيٍٝحص ٝحُزط٫ٞص ح٣َُخ٤ٟش حُيحه٤ِش ٝحُوخٍؿ٤ش ك٢ ح٧ُؼخد . ُ

 .حُٔوظِلش
ُؼخد حُـٔخػ٤ش ح٫كظلخظ رٔـَ هخٙ ُِطِزش ح٣َُخ٤٤ٟٖ ك٢ ؿ٤ٔغ ح٧. ف

 .ٝحُلَى٣ش
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 (2222ٛبرق ) هَْ أُؼٌَواد ٝاُغٞاُخ ٝعبئيح اُؾَٖ ُِْجبة . 4
 :٣وّٞ ٌٛح حُؤْ رظوي٣ْ حُ٘٘خ١خص حُظخ٤ُش

ٓؼٌَٔحص )ٟٝغ هطش ػَٔ ٣ٞ٘ٓش ٩هخٓش حُٔؼٌَٔحص حُط٬ر٤ش ٝطَ٘ٔ . أ    

حُٔؼٌَٔحص ٝحُٔؼٌَٔحص حُظي٣ٍز٤ش، ٝ حُٔؼٌَٔحص حُظ٣َٝل٤ش،ٝحُؼَٔ، 

رل٤غ ط٘ٔـْ  ٓغ أٛيحف ٝكِٔلش ( ٓؼٌَٔحص ؿخثِس حُلٖٔ ُِ٘زخد٣َُٝخ٤ٟش، ح

 .ؿخٓؼش ح٤َُٓٞى
حُٔٔخروخص حٌُ٘ل٤ش  ط٤ٌَ٘ ػ٘خثَ حُـٞحُش ٝحُـٞح٫ص ٖٓ ١ِزش حُـخٓؼش، ٝط٘ظ٤ْ. د  

حُوخٛش رَٔكِش حُـٞحُش ك٢ ٓـخٍ هيٓش ٝط٤ٔ٘ش حُٔـظٔغ ٝحَُك٬ص ح٫ٓظٌ٘خك٤ش 

 .٤َٓحً  ػ٠ِ ح٧هيحّ
ش ٓؼٌَٔحص ػَٔ ططٞػ٢ ىحهَ حُلَّ حُـخٓؼ٢ ٝهخٍؿٚ روٜي حُٔٔخٛٔش اهخٓ. ؽ

 .ك٢ هيٓش ٝط٤ٔ٘ش ٝطط٣َٞحُٔـظٔغ
ٝط٘ظ٤ْ حٗظٔخد ( حُٔٔظٟٞ حٌُٛز٢ )َٗحف ػ٠ِ رَٗخٓؾ ؿخثِس حُلٖٔ ُِ٘زخد ٩ح. ى  

ٟٝٝغ هطش ُِظي٣ٍذ ٝحُٔظخرؼش ٌَُ ١خُذ ١ٝخُزش ٝطلي٣ي حَُٔ٘ك٤ٖ .حُطِزش ا٤ُٚ

 .ػ٠ِ حُزَٗخٓؾ
اهخٓش حُظـٔؼخص حٌُ٘ل٤ش َُٔكِش حُـٞحُش ٝحُٔؼٌَٔحص حُط٬ر٤ش ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ . ٛـ  

 .حُٔل٢ِ ٝحُؼَر٢
ط٘ظ٤ْ كَم ػَٔ ططٞػ٢ ٝكَم ١ٞحٍة ٝطظز٠٘ حُٔزخىٍحص حُٔوظِلش حُظ٢ طِز٢ . ٝ  

 .أكظ٤خؿخص حُٔـظٔغ حُٔل٢ِ
 .حُٔ٘خًٍش ك٢ حُلل٬ص ٝحُٔ٘خٓزخص ح٤٘١ُٞش حُظ٢ طو٤ٜٔخ حُـخٓؼش.ُ
ً حُؼَٔ ك٢ رَٗخٓؾ حُـخثِس ططٞػ٤:حُلٖٔ ُِ٘زخد ؿخثِس . ف   ) ُٜٝخ ػ٬ع ٓٔظ٣ٞخص خ

 (.حُز٣َِٗٝش، ٝحُل٤٠ش، ٝحٌُٛز٤ش
ً ػخٓ 41-52ٝطظـٔي كٌَس حُـخثِس اطخكش حُلَٛش ُِ٘زخد ح٧ٍى٢ٗ ٖٓ ٖٓ   خ

: رخ٫ٗوَح١ ك٢ حُٔ٘خًٍش حٌُحط٤ش ك٢ أٍرؼش رَحٓؾ ٗزخر٤ش طَر٣ٞش ٫ ٜٓ٘ـ٤ش ٢ٛ
ًٌُٝي ٓ٘ــَٝع ح٩هخٓش . حُ٘٘خ١ ح٣َُخ٢ٟٝحَُك٬ص، ٝحُٜٔخٍحص، ٝحُويٓخص، 

٣ؼظٔي ٗـخف . حُوخٍؿ٢ ُٔٔظٟٞ حُـخثِس حٌُٛز٤ش حُظ٢ ط٘طزن ػ٠ِ ١ِزش حُـخٓؼخص

ٜٗخ طـٔي ٓلخ٤ْٛ حُل٣َش، احُـخثِس ػ٠ِ طلْٜ حُٔ٘خ٤ًٍٖ ٤ٔٛ٧ش حُزَحٓؾ ك٤غ 

ًٌُٝي  .حُؼيحُش، حُظؼخٕٝ ٝحُٔ٘خًٍش، حُٔلزش ٝطلَٔ حُٔٔئ٤ُٝش ٝهيٓش حُٔـظٔغ

 ٣ٌٖٝٔ . طخكش كَٛش ُطِزش حُـخٓؼش رخُٔ٘خًٍش ك٢ رَٗخٓؾ ٓخرِش حُلٖٔ ًَ ػخّ ا

 

ُطِزش حُـخٓؼش حُلٍٜٞ ػ٠ِ َٗ٘حص هخٛش طظؼِن رخُـخثِس ك٢ هْٔ حُٔؼٌَٔحص 

 .ٝحُـٞحُش
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 (2262ٛبرق ) هَْ اُز٘ظ٤ْ اُو٣ب٢ٙ . 3

 :٣وّٞ ٌٛح حُؤْ رظوي٣ْ حُ٘٘خ١خص حُظخ٤ُش

 .ُظـ٣ٌش ح٬ُُٓش ُِلَم ح٣َُخ٤ٟش٤ٖٓ حُٔٞح٬ٛص ٝحؤط . أ

 .ٓظخرؼش ح٤ُٜخٗش حُٔٔظَٔس رٌخكش أٌٗخُٜخ ُٔز٠٘ حُـٔ٘خ٣ُّٞ . د

اػيحى حُٜخُش ُلل٬ص حُظو٣َؾ ٝؿ٤ٔغ حُٔ٘خٓزخص ٝح٫كظلخ٫ص حُظ٢ طوخّ ك٢ . ؽ

 .ٓز٠٘ حُـٔ٘خ٣ُّٞ

 :ح٫كظلخظ رخُٔـ٬ص حُظخ٤ُش. ى

 .ٓـَ حُلَم ح٣َُخ٤ٟش ٝأٓٔخء ح٬ُػز٤ٖ. 5

 .ط٫ٞص ٝحُٔٔخروخص ح٣َُخ٤ٟش ح٤َُٔٓشٓـَ حُز. 4 

 . ٓـَ حُِوخءحص ٝح٣٧خّ ح٣َُخ٤ٟش حُٞى٣ش. 3 

 .ٓـَ حُ٘ظخثؾ ُِزط٫ٞص ٝحُٔٔخروخص ح٣َُخ٤ٟش. 2

ح٤ُٝ٧ش ُِلَم ح٣َُخ٤ٟش ه٬ٍ حُٔزخ٣ٍخص ٝحُزط٫ٞص  طؤ٤ٖٓ ح٩ٓؼخكخص. ٛـ

 .ح٣َُخ٤ٟش

 ٝحُٔئٓٔخص ي٣شُِوخػش ٝح٬ُٔػذ حَُٔحكوش ُِطِزش ٝح٧ٗ حُلـُٞحص طٞك٤َ. ٝ

 ٣ٝٔظط٤غ حُطخُذ إٔ ٣ٔخٍّ ٣ٍخٟظٚ حُٔل٠ِش ك٢ ح٫ُؼخد حُـٔخػ٤ش .ح٤٘١ُٞش

ًَس ًَٝس حُطخثَس، ًَٝس ح٤ُي، ًَٝس حُِٔش، ًَٝس حُويّ، : )ٝحُلَى٣ش حُظخ٤ُش

حُـٔزخُ، ٝحٌُخٍحط٤ٚ، ٝحُظخ٣ٌٞحٗيٝ، ٝح٫ٌٓٞحٕ، ٝ ح٢ٍٟ٧، حُظْ٘ٝحُطخُٝش، 

 (.ح٢َُٓٝحُٞػذ، ٝ حُـ١َ،)حُؼخد حُوٟٞٝحُٔزخٍُس، ٝحُ٘طَٗؾ، ٝحُٔزخكش، ٝ

 

 اُوجٍٞ ؽَت اُزلٞم اُو٣ب٢ٙ ٝاُل٢٘
طوٜٚ حُـخٓؼش ػيىح ٖٓ حُٔوخػي ًَ ػخّ ُِطِزش حُٔظلٞه٤ٖ ٣ٍخ٤ٟخ ً ٝك٤٘خ ً ك٤غ  

٣ظْ حهظ٤خٍْٛ ك٢ ريح٣ش ًَ ػخّ ٖٓ ه٣َـ٢ حُؼخ٣ٞٗش حُؼخٓش ح٣ٌُٖ ٣ظٔظؼٕٞ رويٍحص 

ك٢ % 51ؼيٍ حُطخُذ ك٢ حُؼخ٣ٞٗش حُؼخٓش ػٖ ٣ٍخ٤ٟش ٝك٤٘ش ٓظلٞهش ػ٠ِ إٔ ٫ ٣وَ ٓ

ك٢ ٤ًِخص ح٣َُ٘ؼش ٝحُوخٕٗٞ % ٤ًِ91ش حُلـخ١ٝ ُِٜ٘يٓش حُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش،ٝػٖ 

ٝٛ٘خى ٫ثلش ُِظلٞم ح٣َُخ٢ٟ ٝحُل٢٘ ٣ظْ . ك٢ رو٤ش حُظوٜٜخص% 61ٝح٫ػ٬ّ ، ٝ 

حهظ٤خٍ ٛئ٫ء حُط٬د رٔٞؿزٜخ ػ٠ِ أٓخّ ط٘خك٢ٔ ٝكن ٗظخّ ٗوخ١ ٓليى ٝٓؼظٔي ٖٓ 

٣وزَ حُطخُذ رؼي حؿظ٤خُٙ حٓظلخٕ حُويٍحص حُل٤٘ش ٝح٣َُخ٤ٟش . ْ حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُٓـِ

ح١ٌُ طؼويٙ ػٔخىس ٗئٕٝ حُطِزش ٌُٜٙ حُـخ٣ش ٫ٝ ٣ِحى حُطخُذ ػ٬ٓخص ػ٠ِ ٓؼيُٚ ك٢ 

 .حُؼخ٣ٞٗش حُؼخٓش
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 ( 2221ٛبرق ) كائوح اُْ٘بٛ اُضوبك٢ ٝاُل٢٘ 
ؼش أٗ٘طش ٓوظِلش ٛيكٜخ طط٣َٞ حٗط٬هخ ٖٓ ح١٧َ حُظَر٣ٞش حُلي٣ؼش طٞكَ حُـخٓ

حُطخُذ، ٝحٗٔـخٓخ ٓغ ٌٛح حُٜيف حُظَر١ٞ طوّٞ حُيحثَس ك٢ ػٔخىس  ٤شٝٛوَ ٗوٜ

ٗئٕٝ حُطِزش رظٞك٤َ أٗ٘طش ػوخك٤ش، ٝك٤٘ش، ٝحؿظٔخػ٤ش ُِطِزش، ٝطوّٞ رَػخ٣ش ِٓٞى 

١ِزش حُـخٓؼش ٖٓ ه٬ٍ رَحٓؾ ٓيٍٝٓش ُظ٤ٔ٘ش ٍٝف حُٔٔئ٤ُٝش ٝح٫ٗظٔخء ُيٟ 

جش ٓ٘خم ؿخٓؼ٢ ٓ٘خٓذ ُِطِزش ٖٓ ه٬ٍ حُٔ٘خًٍش حُلؼخُش ك٢ ٓوظِق حُطخُذ، ٝط٤ٜ

ح٧ٗ٘طش حُؼوخك٤ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُل٤٘ش، ًٌُٝي ح٫ٛظٔخّ رخ٤ُٜجخص ٝح٧ٗي٣ش حُط٬ر٤ش 

ٝاطخكش حُلَٛش ٧ًزَ ػيى ٌٖٓٔ ٖٓ حُطِزش ُظلو٤ن ٍؿزخطْٜ ٝٛٞح٣خطْٜ رؤٗٞحػٜخ 

٣َ١ن حطلخى حُطِزش ٝح٤ُٜجخص حُٔوظِلش ٝحًظ٘خف ٓٞحٛذ حُطِزش ٝهيٍحطْٜ ػٖ 

حػَف "  رَٗخٓؾ ،حُ٘٘خ٤١ش ٝحُ٘ٞحى١ حُط٬ر٤ش،ٝط٘ظْ ىحثَس حُ٘٘خ١ حُؼوخك٢ ٝحُل٢٘

ح١ٌُ ٣ٜيف ا٠ُ ح٬١ع ١ِزش حُـخٓؼش ػ٠ِ حُلؼخ٤ُخص ح٤ُٔخ٤ٓش ٝح٫هظٜخى٣ش " ١ٝ٘ي 

ٝحُؼ٣ٌَٔش ٝحُظؼ٤ٔ٤ِش ك٢ حٌُِٔٔش ػٖ ٣َ١ن ح٣ُِخٍحص ح٤ُٔيح٤ٗش ًُٝي رـ٤ش ح٬١ػْٜ 

٠ِ حُٔؼخُْ حُل٠خ٣ٍش ٝح٫ُظوخء ٓغ أٛلخد حُوَحٍ ٖٓ أؿَ ط٤١ٞي أٝحَٛ حُظؼخٕٝ ػ

 .ٝحُٔلزش ر٤ٖ حُـخٓؼش ٝحُٔئٓٔخص ح٤٘١ُٞش ح٫ٍى٤ٗش

 :ٝرٖٚٔ اُلائوح ااهَبّ اُزب٤ُخ

 (2727) هَْ اُْ٘بٛ اُل٢٘ ٛبرق . 5
٣َ٘ف حُؤْ حُل٢٘ ػ٠ِ ًخكش حُ٘٘خ١خص ًحص حُطخرغ حُل٢٘ ٝحُظ٣َٝل٢ ٖٓ ه٬ٍ 

َٗحكٚ ػ٠ِ حُلَم ح٤ُٓٞٔو٤ش ٝحُل٣ٌٍِِٞش ٝحَُْٔٓ حُـخٓؼ٢، ٝٓظي٣ٞ حُ٘لض ا

ٝحُل٤ٔلٔخء، ٝٓظي٣ٞ حُوِف، ٝحُٔٔــَف، ٝهخػخص حُ٘طَٗؾ، ٝحُز٤ِخٍىٝ، 

 .ٝحًَُٔ٘ٞ، ٝحُظْ٘
 :اُْ٘بٛبد اُل٤٘خ ٝاُزو٣ٝؾ٤خ اُز٢ ٣٘ظٜٔب اُوَْ

 . ؿٜخحُٔؼخٍٝ حُل٤٘ش ىحهَ حُـخٓؼش ٝهخٍ .5
 . ؿٜخل٣ٌٍِِٞش ىحهَ حُـخٓؼش ٝهخٍحُلل٬ص ح٤ُٓٞٔو٤ش ٝحُ .4
 .رط٫ٞص حُ٘طَٗؾ ٝحُز٤ِخٍىٝ، ٝحًَُٔ٘ٞ، ٝحُظْ٘، .3
 .حَُٔٔك٤خص حُٜخىكش ىحهَ ٝهخٍؽ حُـخٓؼش .2
حُظ٣َٜٞ حُلٞطٞؿَحك٢، ٝحُو٢ حُؼَر٢، ٝحَُْٓ، ) حُٔٔخروخص حُل٤٘ش ٓؼَ  .1

ٝحُـ٘خء حُلَى١  ،حُؼِفٝ، (حُِٜٔن)ط٤ْٜٔ ؿَحك٤يٝحٌُخ٣ٌٍخط٤َ، ٝ

 (.ؼَٝ حَُٔٔك٢حُٝٝحُـٔخػ٢،  
 .ػوي ىٍٝحص ك٢ كٖ حَُْٓ حُظ٢ِ٤ٌ٘ ٝحُوِف ٝحُل٤ٔلٔخء ُطِزش حُـخٓؼش .6

٣ٞكَ حُؤْ ًخكش حُٔٔظِِٓخص ٝح٧ىٝحص ح٬ُُٓش ٌُٜٙ ح٧ٗ٘طش َُِحؿز٤ٖ ٖٓ 

 ١ِزش حُـخٓؼش ٓٔخٍٓش ٌٛٙ حُ٘٘خ١خص ك٢ هخػخص َٝٓحْٓ ٓـِٜس ٌُٜٙ حُـخ٣ش 

 .حُؼخّٝربَٗحف ًخىٍ ك٢٘ ٓظوٜٚ ك٢ حُؤْ ػ٠ِ ٓيحٍ 
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 (2222)هَْ  اُْ٘بٛ اُضوبك٢ ٝااػال٢ٓ ٛبرق . 2
٢ٛٝ ؿ٣َيس اهزخ٣ٍش " ١ِزش ح٤َُٓٞى" ٣َٝ٘ف حُؤْ ػ٠ِ اٛيحٍ ؿ٣َيس      

ػوخك٤ش ٣َٜٗش طٜيف ا٠ُ ط٤ٔ٘ش حُ٘ؼٍٞ رخ٫ٗظٔخء ٝح٫ُٞء ػ٘ي حُطِزش ُـخٓؼظْٜ 

ك٢ ٓوظِق  ٝه٤خىطْٜ ٝرِيْٛ،ٝارَحُ ٓٞحٛزْٜ ٝٗ٘ــَ ٗظخؿْٜ ح٩ريحػ٢ ٝحُل١ٌَ

حُٔـخ٫ص ح٧ىر٤ش ٝحُؼوخك٤ش ٝحُؼ٤ِٔش ٝحُل٤٘ش ٝطٞكَ كَٙ حُظؼز٤َ ػٖ أٍحثْٜ، ًٔخ 

 .طٜيف ا٠ُ حُظـط٤ش ح٩ػ٤ٓ٬ش٧ٗ٘طظْٜ حُـخٓؼ٤ش
ا٠ُ ًُي ٣َ٘ف حُؤْ ػ٠ِ حُٔٔخروخص حُؼوخك٤ش ػ٠ِ ٓٔظٟٞ ١ِزش  رخ٩ٟخكش

٣َْ ٝط٬ٝطٚ ك٢ ػيس كوٍٞ ٜٓ٘خ كلع حُوَحٕ حٌُ ٝحُـخٓؼخص ح٫ٍى٤ٗش حُـخٓؼش

 .ٝحُ٘ؼَ ٝحُوٜش حُو٤َٜس ٝحَُٔٔك٤ش ٝحُٔوخُش ٝحُظلو٤ن حُٜلل٢
٣َٝ٘ف حُؤْ ػ٠ِ اٛيحٍ حٌُظخد ح١ُٞ٘ٔ حُوخٙ رطِزش حُـخٓؼش ٝط٣ُٞؼٚ ػ٠ِ 

حُطِزش حُو٣َـ٤ٖ ٣ٝ٘ظْ حُؤْ رَٗخٓؾ حػَف ١ٝ٘ي ٩طخكش حُلَٛش أٓخّ ١ِزش 

يٛخ ح١ُٖٞ اٟخكشا٠ُ حُـخٓؼش ٬١٬ُع ػ٠ِ ٓؼخُْ ح٠ُٜ٘ش حُ٘خِٓش حُظ٢ ٣ٜ٘

ط٘ظ٤ْ ٣ُخٍحص طظزغ ُٔٔخٍ حُؼٍٞس حُؼَر٤ش حٌُزَٟ، ٣ُٝخٍحص ا٠ُ حُٔئٓٔخص 

 .حُل٤ٌٓٞش ٝحُوخٛش

 هَْ اُز٣ٖٞو ٝا هّلخ .2
 ٣وّٞ حُؤْ رظ٣َٜٞ ؿ٤ٔغ أٗ٘طش حُطِزش حُؼوخك٤ش ٝح٣َُخ٤ٟش ٝحُل٤٘ش اٟخكش     

ٍٛٞ حُؼخ٤ِٖٓ ا٠ُ ط٣َٜٞ كل٬ص طو٣َؾ حُطِزش ٝح٩َٗحف ػ٤ِٜخ، ًٌُي طـ٤ِٜ 

١ِٝزش حُـخٓؼش ُـخ٣خص حٌُظخد ح١ُٞ٘ٔ، ًٔخ ٣ؼَٔ حُؤْ ػ٠ِ طٞػ٤ن حٍُٜٞ 

ٝح٧ك٬ّ حُٔظؼِوش رخُطِزش ٝأٗ٘طظْٜ ٝكن أْٓ ػ٤ِٔش ك٢ حُلَٜٓش ٝحُظ٤ٜ٘ق 

ًٔخ ٣وّٞ . ك٬٠ ً ػٖ اَٗحف حُؤْ ػ٠ِ حُطِزش ٖٓ ٛٞحس حُظ٣َٜٞ ك٢ حُؼٔخىس

 .ُِو٣َـ٤ٖ( حُٔ٘خرَ)١ٞ٘ حُؤْ ربػيحى ٝٓظخرؼش حٗـخُ حٌُظخد حُٔ

 (2222) هَْ ا٤ُٜئبد اُطالث٤خ ٛبرق . 2
ػٔخٍ حطلخى ١ِزش ؿخٓؼش ح٤َُٓٞى ٝح٧ٗي٣ش حُط٬ر٤ش أ٣ٝظ٠ُٞ ح٩َٗحف ػ٠ِ 

ا٠ُ  رؼٔخىس ٗئٕٝ حُطِزش ٣ٝ٘ـَف ػ٠ِ حَُك٬ص حُيحه٤ِش ٝحُوخٍؿ٤ش اٟخكش

 .٣ش حُط٬ر٤ش ك٤ٜخحُ٘٘خ١خص حُؼوخك٤ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُل٤٘ش حُوخٛش رخُؼٔخىس ٝح٧ٗي

 ارؾبك ِٛجخ عبٓؼخ ا٤ُوٓٞى
ُٝٚ ٗو٤ٜش حػظزخ٣ٍش، ٝٓوَٙ  5774طؤْٓ حطلخى ١ِزش ؿخٓؼش ح٤َُٓٞى ػخّ 

حُلَّ حُـخٓؼ٢ ٣ٝؼَٔ ػ٠ِ ر٘خء حُ٘و٤ٜش حُط٬ر٤ش حُٔظٌخِٓش حُٞحػ٤ش ُو٠خ٣خ 

 أٓظٜخ ٝطؼ٣ِِ ح٫ٗظٔخء ُِـخٓؼش ٝح١ُٖٞ ٝح٧ٓش ٣ٝٞػن حُِٜش ر٤ٖ حُطِزش ٝح٤ُٜجش 

 
حُظي٤ٔ٣ٍش ٝحُؼخ٤ِٖٓ ك٢ حُـخٓؼش، ٣ٝٔؼَ حُطِزش أٓخّ حُـخٓؼش ٣ٝظز٠٘ ه٠خ٣خْٛ 

 ٬ً ُظلو٤ن ٜٓخُلْٜ ٝكن ط٣َ٘ؼخص ٝطؼ٤ِٔخص حُـخٓؼش، ٣ٝؼظزَ ًَ ١خُذ ٓٔـ

ك٢ حُـخٓؼش ػ٠ٞحً  ك٢ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ٬ُطلخى ٣ٝ٘خٍى ك٢ حٗظوخرخص ٓـِْ حطلخى 

 .حُطِزش حُظ٢ طـ١َ ًَ ػخّ
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 ـخا ٗل٣خ اُطالث٤ــ

 

 

طٞكَ ٌٛٙ ح٧ٗي٣ش ٣ِٓيح ً ٖٓ حُلَٙ ُ٘٘خ١خص ٓظوٜٜش طٌٖٔ حُطِزش ٖٓ 

ٓٔخٍٓش ٓوظِق ٗ٘خ١خطْٜ ٝٛٞح٣خطْٜ حُٔوظِلش ٖٓ ه٬ُٜخ، ك٤غ طٜظْ ٌٛٙ ح٧ٗي٣ش 

رظوي٣ْ حُويٓخص ح٩ٗٔخ٤ٗش ُطِزش حُـخٓؼش ٝحُٔـظٔغ حُٔل٢ِ، ًٔخ طٜظْ رٔ٘خه٘ش 

ذ ػ٠ِ حُلٞحٍ حُي٣ٔوَح٢١ ٝحُ٘وي ٝٓؼخُـش حُو٠خ٣خ حُل٣ٌَش ٝحُؼوخك٤ش ٝحُظي٣ٍ

 .حُز٘خء، ٝطٜظْ ًٌُي رٜوَ حُٔٞحٛذ حُٔوظِلش ُِطِزش

 ــ:ٖٝٓ ح٧ٗي٣ش حُوخثٔش كخ٤ُخ ً 

حُ٘خى١ ،  ٗخى١ ح٩ػ٬ّ ٣وٜٚ ُطِزش ٤ًِش ح٩ػ٬ّ  ، ٗخى١ حُلٞحٍ ٝحُلٌَ

 ٗخى١ حُظَحع حُ٘ؼز٢، وش ، ٗخى١ أٛيهخء حُطِزش ١ًٝ ح٫كظ٤خؿخص حُوخٛ ح٧ىر٢

،  ٗخى١ ح٧ٍىٕ أ٫ٝٝ ، ٗخى١ حُؼوخكش حُـخٓؼ٤ش، و خى١ حُؼٍٞس حُؼَر٤ش حٌُزَٟٗٝ، 

ٗخى١ ح٫ٌُظ٤َٗٝخص ، و ٣وٜٚ ُطِزش ٤ًِش حُطذ ٤ًِٝش ح٤ُٜيُش حُ٘خى١ حُطز٢ٝ

 .٣وٜٚ ُطِزش ٤ًِش حُلـخ١ٝ ٤ًِٝش طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٞٓخص 

 

ٓؼش ٣ٝظْ طؤ٤ْٓ ٌٛٙ ح٧ٗي٣ش رٔٞؿذ طؼ٤ِٔخص هخٛش روَحٍ ٖٓ ٍث٤ْ حُـخ

١خُذ ( 411)ٝط٤ٔ٘ذ ٖٓ ػ٤ٔي ٗئٕٝ حُطِزش، ر٘خء ػ٠ِ ١ِذ ٣ظويّ رٚ أًؼَ ٖٓ 

٣يكؼٕٞ ٍٓٞٓخ ً ٓليىٙ طَكي ٤ِٓح٤ٗش حُ٘خى١ ٣ٝٔظؼ٠٘ ٖٓ ًُي ٗخى١ ١ًٝ 

 .١خُذ( 511)ح٫كظ٤خؿخص حُوخٛش، اً ٣ٌظل٢ ُظؤ٤ٓٔٚ رؼيى 
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ٕ٘لٝم أُِي ػجل   / ٌٓزت اإلهّبك اُٞظ٤ل٢ ٝٓزبثؼخ اُقو٣غ٤ٖ 

ضب٢ٗ ُِز٤ٔ٘خاُ  
حُِٔي ػزي هللا حُؼخ٢ٗ حرٖ حُل٤ٖٔ   حٓظـخرش َُؿزش ٝطٞؿ٤ٜخص ٛخكذ حُـ٬ُش

ٝطٞؿ٤ٜخطٚ رخٓظليحع ٌٓظذ ُ٪ٍٗخى حُٞظ٤ل٢ ٝٓظخرؼش حُو٣َـ٤ٖ ك٢ حُـخٓؼخص 

ح٧ٍى٤ٗش، هخٓض ؿخٓؼش ح٤َُٓٞى رخٓظليحع هْٔ ُظ٘ل٤ٌ ٌٛٙ حَُؿزش حُٔخ٤ٓش ك٢ ػٔخىس 

٤ُظ٠ُٞ هيٓخص " ٍٗخى حُٞظ٤ل٢ ٝٓظخرؼش حُو٣َـ٤ٖ ٌٓظذ ح٩" ٗئٕٝ حُطِزش رخْٓ 

ح٫طٜخٍ ٝ ١َم حُلٍٜٞ   حٍُٔ٘ٞس حُل٤٘ش ٝ ح٩ٍٗخى ح٢ُٜ٘ٔ ك٢ ٓـخ٫ص ٜٓخٍحص

رل٤غ ٣ٌٕٞ ٌٛح حٌُٔظذ . ػ٠ِ كَٙ حُؼَٔ رٔخ ٣ؼُِ حُلَٙ حُظ٣ٞٔو٤ش ُِو٣َـ٤ٖ

كِوش َٝٛ ر٤ٖ حُٔـظٔغ حُط٬ر٢ ٝٓئٓٔخص حُوطخع حُؼخّ ٝحُوخٙ ٤ٛٝجخص 

 غ حُٔي٢ٗ ٓل٤ِخ ٝاه٤ٔ٤ِخحُٔـظٔ

  

  ا ٛلاف

٣ظٔلٍٞ حُٜيف حَُث٢ٔ٤ ٌُٔظذ ح٩ٍٗخى رخُٔٔخٛٔش ك٢ طٞك٤َ ر٤جش ؿخٓؼ٤ش ٓ٘خٓزش 

. ُِطِزش ُِظؼِْ ٝحًظٔخد حُوزَحص ٝحُٜٔخٍحص حُظ٢ طَكغ ٖٓ هخر٤ِظْٜ ُِظ٘ـ٤َ

 :٣ٝظلَع ػٖ ٌٛح حُٜيف، ح٧ٛيحف حُلَػ٤ش حُظخ٤ُش

ِزش ٖٓ ه٬ٍ طوي٣ْ حٍُٔ٘ٞس ٝحُٜ٘ق طٞك٤َ هيٓخص ح٩ٍٗخى ح٬ُُٓش ُِط .5

ُٔٔخػيطْٜ ػ٠ِ كْٜ حُٔئ٬ٛص ٝح٫كظ٤خؿخص حُٔظؼِوش رٔٔخٍحطْٜ حُٞظ٤ل٤ش 

 .ٝكن ٓظطِزخص ٓٞم حُؼَٔ ك٢ ح٧ٍىٕ

طٞك٤َ كَٙ ُطِزش حُـخٓؼخص ٝحُو٣َـ٤ٖ ُز٘خء هيٍحطْٜ ٜٝٓخٍحطْٜ ٖٓ  .4

 .ه٬ٍ حُيٍٝحص حُظي٣ٍز٤ش حُٔظ٘خٓزش ٓغ ٓظطِزخص ٓٞم حُؼَٔ

حُٔٞح١٘ش حُلخػِش ػ٘ي ١ِزش حُـخٓؼخص ػزَ ٓ٘خًٍظْٜ ك٢ رَحٓؾ طؼ٣ِِ  .3

 .ٝٓ٘خ٣ٍغ ططٞػ٤ش ًحص أػَ ح٣ـخر٢ ػ٠ِ ٓـظٔؼخطْٜ حُٔل٤ِش

طؼ٣ِِ حَُ٘حًخص ر٤ٖ حُوطخع حُؼخّ ٝحُوخٙ ٝحُـخٓؼخص ٝحُٔ٘ظٔخص ؿ٤َ  .2

 .حُل٤ٌٓٞش ٝحُي٤ُٝش

 

 اُقلٓبد اُز٢ رٞكوٛب ٌٓزت اإلهّبك
ُوخٛش ح٫ٓظلخىس ٖٓ هيٓخص ٌٓخطذ ح٩ٍٗخى ٣لن ُطِزش حُـخٓؼخص حُل٤ٌٓٞش ٝح

 :حُٞظ٤ل٢ ٝحُظ٢ طَ٘ٔ

كـِ ٓٞحػ٤ي ٓليىس ُطِزش حُـخٓؼخص ٖٓ أؿَ ػوي ؿِٔخص اٍٗخى٣ش كَى٣ش  .5

 .ُظلي٣ي ٗو٤ٜخطْٜ ٜٝٓخٍحطْٜ ١ٝٔٞكخطْٜ ٝحٛظٔخٓخطْٜ
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طٞك٤َ ٓـٔٞػش ٖٓ حٍُٕٞ ٝحُزَحٓؾ حُظي٣ٍز٤ش حُل٤خط٤ش ٝحُظو٤٘ش ك٢ ػيس  .4

 .ٓـخ٫ص

رل٠ٍٞ ٓـٔٞػش ٖٓ حًَُ٘خص ٖٓ ٓوظِق حُوطخػخص  ػوي ٗيٝحص .3

 .ُظٞػ٤ش ٝط٤ٌٖٔ حُطِزش ٖٓ حُظوط٢٤ ُٔٔخٍحطْٜ حُٞظ٤ل٤ش

ُطِزش حُـخٓؼخص ُظ٤ِٔلْٜ  (internship) طٞك٤َ رَحٓؾ حُظي٣ٍذ حُؼ٢ِٔ .2

رخُوزَس حُؼ٤ِٔش ٝحُٜٔخٍحص حُٔطِٞرش ك٢ ٓوظِق حُوطخػخص حُٔظٞكَس ك٢ 

 .ٓٞم حُؼَٔ

حُطِزش ٝحُو٣َـ٤ٖ ٓغ  َُر٢ُٞظ٤ل٢ ك٢ حُـخٓؼخص ط٘ظ٤ْ كؼخ٤ُخص ح٤ُّٞ ح .1

 .ٓئٓٔخص حُوطخع حُؼخّ ٝحُوخٙ

١ِزش حُـخٓؼخص حُلخ٤٤ُٖ ٓغ حُو٣َـ٤ٖ ٓٔخ ٣للِ حُطِزش ػ٠ِ ر٘خء  ٍر٢ .6

 .ٓٔخٍحطْٜ حُٞظ٤ل٤ش رط٣َوش ٓ٘خٓزش

ٓغ  ٍرطْٜطٞك٤َ كَٙ حُؼَٔ حُظطٞػ٢ ُطِزش حُـخٓؼخص ٖٓ ه٬ٍ  .9

 .ؿ٤َ حَُرل٤ش ٓئٓٔخص حُٔـظٔغ حُٔي٢ٗ ٝحُٔ٘ظٔخص

 :ثوآظ أٌُزت 

 :ثوٗبٓظ كهة . 2

ٝٛٞ رَٗخٓؾ طي٣ٍذ ٓل٢ِ ، ٖٓ هزَ ٛ٘يٝم حُِٔي ػزيهللا "  Drab"٣طزن 

ٝريػْ ٖٓ ُٝحٍس حُظوط٢٤ ٝحُظؼخٕٝ "  LOYAC" حُؼخ٢ٗ ُِظ٤ٔ٘ش ٣ٌَٗٝٚ ًَِٓ 

حُي٢ُٝ، ُِطِزش ح٫ٍى٤٤ٖٗ ك٢ حُـخٓؼخص ح٫ٍى٤ٗش، ك٤غ ٣وٕٞٓٞ رخ٠ٗ٫ٔخّ ح٠ُ 

ػخّ أٝ ٓئٓٔش ؿ٤َ ك٤ٌٓٞش طٔظ٤٠لْٜ ًٔظيٍر٤ٖ ٍ /ٖٔ هطخع هخًَٙٗش ٟ

 .أٓخر٤غ ٓيكٞػش ػ٠ِ ح٧هَ  5

  ثوٗبٓظ كػْ اَُلو .2 

  هخّ ٛ٘يٝم حُِٔي ػزيح هلل حُؼخ٢ٗ ُِظ٤ٔ٘ش رب٬١م رَٗخٓؾ ىػْ حُٔلَ حُي٢ُٝ

، رٜيف ىػْ ١ِزش حُـخٓؼخص ح٧ٍى٤ٗش ُِٔ٘خًٍش ك٢ ح٧ٗ٘طش 4116ك٢ حُؼخّ 

٣ـط٢ ٌٛح حُزَٗخٓؾ طٌخ٤ُق طٌحًَ حُٔلَ . وظِلش ك٢ أٗلخء حُؼخُْحُ٘زخر٤ش حُٔ

( ً ً أٝ ٤ًِخ ، ٝطٌخ٤ُق حُل٤ِح ُِطِزش حُٔظ٣ِّ٤ٖٔ ك٢ ح٧ٗ٘طش ح٬ُٜٓ٘ـ٤ش (ؿِث٤خ

إ حُٜيف ٖٓ ٌٛح حُزَٗخٓؾ ٛٞ حُلي ٖٓ أ٣ش ػوزخص أٝ ٛؼٞرخص . حُٜخىكش

خص ٖٓ حُ٘يٝحص، ٓخ٤ُش هي طٔ٘غ حُطِزش ح٧ٍى٤٤ٖٗ ٖٓ حُٔ٘خًٍش ك٢ طِي حُلؼخ٤ُ

. رَحٓؾ طزخىٍ حُط٬د، حُٔئطَٔحص، حُزَحٓؾ حُظي٣ٍز٤ش ٝحُ٘٘خ١خص ح٧هَٟ

 ٣ُخٍس ٣َؿ٠ حُطِذ، طؼزجش ُٔؼَكش ح٣ُِٔي ػٖ ١َٝٗ حُزَٗخٓؾ ٝػ٤ِٔش

 .حُٔٞهغ ح٫ٌُظ٢َٗٝ ُِٜ٘يٝم
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 ثوٗبٓظ كػْ ْٓبه٣غ اُزقوط .2

ؽ ٛيف ٌٛح حُزَٗخٓؾ ا٠ُ ط٣َٞٔ طٌخ٤ُق حُزلغ ٝحُظط٣َٞ ُٔ٘خ٣ٍ َّ غ حُظو

ُط٬د حُـخٓؼخص، ٖٓ ه٬ٍ ٛ٘يٝم حُِٔي ػزيح هلل حُؼخ٢ٗ ُِظ٤ٔ٘ش، ٝٛٞ 

٣ٔظٜيف حُٔ٘خ٣ٍغ حُظ٢ ٣٘لٌٛخ حُط٬د ك٢ حُـخٓؼخص ح٧ٍى٤ٗش، ًُٝي حٓظـخرش 

َُإ٣ش ؿ٬ُش حُِٔي ػزيح هلل حُؼخ٢ٗ حُٔؼظْ ك٢ ىػْ ح٩ريحع ٝحُٔزيػ٤ٖ 

ظَٝف ٝحُز٤جش ح٬ُٔثٔش ٝحُٔظ٣ِ٤ٖٔ ٖٓ ١ِزش حُـخٓؼخص، ٖٓ ه٬ٍ ط٤ٜجش حُ

ٌّْٜ٘ ٖٓ ارَحُ اريحػخطْٜ حُل٣ٌَش  ٝٓ٘لْٜ ح٩ٌٓخ٤ٗخص ٝحُٞٓخثَ حُظ٢ طٔ

ٝحُل٤٘ش، ُٔٔخػيس ٤َٔٓس ح٧ٍىٕ ك٢ ػ٤ِٔش حُظطٍٞ ٝحُظويّ ٝطلو٤ن ٗظخثؾ 

 .ا٣ـخر٤ش ِٝٓٔٞٓش

 
 

 
 
 
 

 
 
 

٣ٞٛزي اُغبٓؼ٤خ فبٕخ ثيو ٝا رَٔؼ ُِـ٤و ثبٍزؼٔبُٜب كافَ اُؾوّ 

 ُخ ٝاُؼوٞثخ واُغبٓؼ٢ أٝ فبهعٚ ؽز٠ ا رؼوٗ ٗلَي َُِٔب

  

 ُٔي٣ل ٖٓ أُؼِٞٓبد ٣وع٠ اارٖبٍ أٝ ٓواعؼخ
لٝم أُِي اإلهّبك اُٞظ٤ل٢ ٝٓزبثؼخ اُقو٣غ٤ٖ/ ٌٕ٘ٓزت 

 ػجل  اُضب٢ٗ ُِز٤ٔ٘خ
 2222/2262كوػ٢  2222222ػٔبكح ّإٕٝ اُطِجخ ٛبرق 
 2222227كبًٌ 
 KAFD@yu.deu.joثو٣ل اٌُزو٢ٗٝ    

 ت :اُطبُ أف٢

ٗٓ٘ؾخ ٕ٘لٝم كػْ اُطبُت رـط٢ هٍّٞ اُلَٖ اُضب٢ٗ هو/

 اُن١ ٤ِ٣ٚ. بٓؼ٢ٝا٤ُٖل٢ ٖٓ اُؼبّ اُغبٓؼ٢ ٝا ٍٝ ٖٓ اُؼبّ اُغ

ّاُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ  حع٤ٔغ ِٛجبد ٕ٘بك٣ن كػْ اُطبُت / ٝىاه رول

 ٌٔزت أَُزْبه اُضوبك٢.اٌُزو٤ٗٝب ٝرَِْ ا ٝهام ُ

mailto:KAFD@yu.deu.jo
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٤ٖٓ اُٖؾ٢ ُطِجخ عبٓؼخ ا٤ُوٓٞىأبد اُزرؼ٤ِٔ  
 2222َُ٘خ ( 22)ههْ 

ط٠ٔٔ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص طؼ٤ِٔخص حُظؤ٤ٖٓ حُٜل٢ ُطِزش ؿخٓؼش ح٤َُٓٞى (2) أُبكح

 .4151/ 5  / 3ٖٓ  ريءح٣ٝؼَٔ رٜخ 

٣ٌٕٞ ٨ُُلخظ ٝحُؼزخٍحص حُٞحٍىس ك٢ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص حُٔؼخ٢ٗ حُٔليىس ُٜخ  (2) أُبكح

 .ىُض حُو٣َ٘ش ػ٠ِ ؿ٤َ ًُي  اًح  ا٫ ك٤ٔخ ٣ؤط٢
 .ؿخٓؼش ح٤َُٓٞى:  حُـخٓؼـــش
 .ٍث٤ْ حُـخٓؼش: حَُث٤ـــْ
 . ػ٤ٔي ٗئٕٝ حُطِزش: حُؼ٤ٔـــــي
 .ُـ٘ش حُظخ٤ٖٓ حُٜل٢ : حُِـ٘ـــــش

 .حُطخُذ حُٔٔـَ ح١ٌُ ٓيى ٍّٓٞ حُظؤ٤ٖٓ حُٜل٢ حُٔوٍَس  : َىظحُٔ٘ـ
 .حُؼخّ حُيٍح٢ٓ كٔذ حُظو٣ْٞ حُـخٓؼ٢: حُٔ٘ـــــش
 ١ز٢ أٝػ٤خىٙحُويٓخص حُطز٤ش حُظ٢ طويّ ك٢ ٓٔظ٘ل٠ أٝ ًَِٓ: حُٔؼخُــش

 .٣ٜيف حُظؤ٤ٖٓ حُٜل٢ ا٠ُ طوي٣ْ حُٔؼخُـش حُطز٤ش ُِٔ٘ظ٤ًَٖ(2) أُبكح

 :طظؤُق حُِـ٘ش ٖٓ (2) أُبكح
 خـــــٍث٤ٔ     ػ٤ٔي ٗئٕٝ حُطِزـــــــش      -5
 َِٔأ٤ٓ٘خ ُ   حُطِزش ٍث٤ْ هْٔ حُظؤ٤ٖٓ ك٢ ػٔخىس ٗئٕٝ -4
 ـٞحــػ٠    أكي أػ٠خء ٤ٛجش حُظي٣ٍْ ٣ؼ٤٘ٚ ٍث٤ْ حُـخٓؼش ُٔيس ٓ٘ظ٤ٖ      -3
 ػ٠ـــٞح     ٓي٣َ حُيحثَس حُٔخ٤ُش   -2
 ػ٠ـــٞح               ٓي٣َ ىحثَس حُويٓخص حُط٬ر٤ش            -1
 ػ٠ـــٞح   ١خُذ ٣وظخٍٙ حُؼ٤ٔي ُٔيس ٓ٘ش                  -6

  -: ٘ش حُٜٔٔخص ح٥ط٤شطظ٠ُٞ حُِـ(1) أُبكح

 .ٟٝغ ح٤ُٔخٓش حُؼخٓش ُظلو٤ن أٛيحف حُظؤ٤ٖٓ   -5
 .        طوي٣ْ حُظوخ٣ٍَ حُي٣ٍٝش ٝح٣ُٞ٘ٔش ػٖ ٟٝغ حُظؤ٤ٖٓ حُٜل٢ ا٠ُ حَُث٤ْ  -4
حُ٘ظَ ك٢ حُو٠خ٣خ حُظ٢ ط٘ـْ ػٖ ططز٤ن ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص ٝح٧ٍٓٞ حُظ٢ ُْ ٣َى   -3

 . ٗٚ ك٤ٜخ ٝحُظ٤ٔ٘ذ رٜخ َُِث٤ْ ُِزض ك٤ٜخ

٣يهن هْٔ حُظخ٤ٖٓ ٝحُٔٔخػيحص حُٔطخُزخص حُطز٤ش ػْ طََٓ ا٠ُ حُيحثَس (7) أُبكح

 .حُٔخ٤ُش رٌ٘ٞف  ٤ٍٔٓش ٓؼظٔيس ٖٓ حُؼ٤ٔي 
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 ااّزواى ك٢ اُزب٤ٖٓ اُٖؾ٢
حُٔٔـ٤ِٖ ك٢  ٤ٖٓ حُٜل٢ اُِح٢ٓ ُـ٤ٔغ حُطِزشؤح٫ٗظَحى ك٢ حُظ -أ(2) أُبكح

ٝحُيرِّٞ  حُظَر١ٞ ٝحُظؤ٤َٛ حُيٍحٓخص حُٔٔخث٤ـش ح ١ِزشٓخ ػي حُـخٓؼش

ٝحُيٍحٓخص حُؼ٤ِخ حُؼخ٤ِٖٓ اًح حػزظٞح أْٜٗ ُٕٓ٘ٔٞٞ رخُظخ٤ٖٓ حُٜل٢ ُيٟ 

 .ك٤ٜخحُـٜخص حُظ٢ ٣ؼِٕٔٞ 
٣ٔظٞك٠ ٍْٓ حُظؤ٤ٖٓ حُٜل٢ حُٔوٍَ ٓغ حَُّٓٞ حُـخٓؼ٤ش ك٢ ًَ كَٜ   -د

 .ىٍح٢ٓ
 ٤ٖٓؤ٣ـُٞ ُِطخُذ ؿ٤َ حُٔٔـَ ُِلَٜ حُيٍح٢ٓ ح٤ُٜل٢ ح٫ٗظَحى ك٢ حُظ -ؽ

ٕ أًحطٜخ ٝ حُيٍح٤ٓش إٔ ٣ٌٕٞ هي ٓـَ ُِلَٜ حُؼخ٢ٗ ُِٔ٘ش شحُٜل٢ ٣َٗط

٤ٖٓ حُٜل٢ حُٔوٍَ ُِلَٜ ح٤ُٜل٢ ك٢ حُٞهض حُٔليى ُيكغ ؤ٣يكغ ٍْٓ حُظ

 .ٝطٔي٣ي حَُّٓٞ حُـخٓؼ٤ش هزَ أٓزٞػ٤ٖ ٖٓ ريح٣ش حُلَٜ حَُّٓٞ حُـخٓؼ٤ش
لَٜ ح١ٌُ ٓـَ ١َٔ٣ حُظؤ٤ٖٓ حُٜل٢ ُِٔ٘ظَى حرظيحء ٖٓ ريح٣ش حُيٍحٓش ُِ -ى

٤ٖٓ حُٜل٢ ٣ٝٔظَٔ كظ٠ ريح٣ش حُيٍحٓش ك٢ حُلَٜ ؤػ٘ٚ ٍْٓ حُظ ك٤ٚ ٝىكغ

 . ح١ٌُ ٤ِ٣ٚ كٔذ حُظو٣ْٞ حُـخٓؼ٢
٣َ٘ٔ حُظخ٤ٖٓ حُٜل٢ حُطِزش ح٣ٌُٖ ٣ليٕٝ ا٠ُ حُـخٓؼش ػ٠ِ كٔخد حُظزخىٍ  -ٛـ 

حُؼوخك٢ ٓغ ُٝحٍس حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ أٝ ح٣ٌُٖ ٣ظْ حٓظوطخرْٜ رٞحٓطش ًَِٓ 

ٝح٫طلخه٤خص حُؼوخك٤ش ر٤ٖ ؿخٓؼش ح٤َُٓٞى ٝ حُـخٓؼخص ح٧ؿ٘ز٤ش ٫ حُِـخص 

رٜيف حُلٍٜٞ ػ٠ِ ىٍؿش ػ٤ِٔش ػ٠ِ إٔ طٌٕٞ ٓؼخُـظْٜ ك٢ ٓٔظ٘ل٤خص 

 . ُٝحٍس حُٜلش ٝ حَُٔحًِ حُٜل٤ش حُظخرؼش ُٜخ

٣وٜٚ ك٢ ٤ِٓح٤ٗش حُـخٓؼش ٓزِؾ ١ٞ٘ٓ ُظـط٤ش ٗلوخص ٓؼخُـش  (6) أُبكح

 .ٔخصٌٛٙ حُظؼ٤ِ حُٔ٘ظ٤ًَٖ رٔٞؿذ

 اَُ٘ت أُئ٣ٞخ اُز٢ رزؾِٜٔب اُغبٓؼخ ٖٓ ٗلوبد أُؼبُغخ
 :طظلَٔ حُـخٓؼش حُ٘ٔذ حُٔج٣ٞش حُظخ٤ُش ٖٓ ٗلوخص حُٔؼخُـش (2) ُٔبكحا

ٖٓ ٗلوخص حُٔؼخُـش ك٢ ػ٤خىحص َٝٓحًِ ٝٓٔظ٘ل٤خص ُٝحٍس  ( %511)-أ

 .حُٜلش 
ٓخص ٖٓ ٗلوخص حُٔؼخُـش ك٢ ٓٔظ٘ل٤خص حُـخٓؼخص ح٧ٍى٤ٗش ٝحُوي (% 51) -د

حُوطخع  حُطز٤ش ح٤ٌُِٔش ٝٓٔظ٘ل٤خص حُوطخع حُوخٙ حُٔظؼخهي ٓؼٜخ ٝػ٤خىحص

 .حُوخٙ
ٖٓ ٗلوخص حُٔؼخُـش ك٢ ٓٔظ٘ل٤خص حُوطخع حُوخٙ ؿ٤َ حُٔظؼخهي  (% 31 ) -ؽ

ٖٓ ٗلوخص حُٔؼخُـش ( % 51)ٓؼٜؤٓخ ك٢ حُلخ٫ص حُطخٍثش كظظلَٔ حُـخٓؼش 

٣ََ ١ز٢ ٣ؼظٔي ٖٓ ٝرٔٞؿذ طو ٝكن أٓؼخٍ حُٔٔظ٘ل٤خص  حُٔظؼخهي ٓؼٜخ

 .حُـٜش حُطز٤ش حُظ٢ طَحٛخ حُِـ٘ش
ٖٓ أؿٍٞ حُٔوظزَحص حُطز٤ش ٝحُظ٘و٤ٚ أُ٘ؼخػ٢ اًح طٔض  %(61) -ى

 .حُٔؼخُـش ك٢ حُوطخػخص ح٧هَٟ ؿ٤َ ُٝحٍس حُٜلش
طؼخَٓ حُؼ٤ِٔخص حُـَحك٤ش حُٜـَٟ حُظ٢ ٫ طلظخؽ ا٠ُ اهخٓش ك٢   -ٛـ 

 .حُٔٔظ٘ل٠  ٓؼخِٓش  ح٩هخٓش ك٢ حُٔٔظ٘ل٠
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ٖٓ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص ٫ طظلَٔ حُـخٓؼش (  7) ك٢ حُٔخىس  رخَُؿْ ٓٔخ ؿخء. أ( 22) أُبكح

 :أًؼَ ٖٓ حُٔزخُؾ حُٔز٤٘ش طخ٤ُخ ٖٓ ٗلوخص حُٔؼخُـش اُحء حُلخ٫ص حُظخ٤ُش
ى٣٘خٍ ريٍ ػٖٔ حُؼ٬ؽ حُٔٞٛٞف ٖٓ ػ٤خىحص َٝٓحًِ (51) .2

وطخع ٝٓٔظ٘ل٤خص ُٝحٍس حُٜلش ؿ٤َ حُٔظٞحكَ ك٤ٜخ ٣ٝظْ َٗحإٙ ٖٓ حُ

 .  حُوخٙ
ريٍ أؿٍٞ ١ز٤ذ ح٫هظٜخٙ ٓغ ػٖٔ حُيٝحء ٣ُِِخٍس  حً ى٣٘خٍ(41) .2

 . حُٞحكيس
 .حُٞحكيس ىٗخ٤َٗ ريٍ أؿٍٞ حُطز٤ذ حُؼخّ ٓغ ػٖٔ حُيٝحء ٣ُِِخٍس ( 51)  .2
  ريٍ أؿٍٞ حُطز٤ذ ٓغ ػٖٔ حُيٝحء ك٢ حُؼ٤خىحص حُ٘ل٤ٔش حً ى٣٘خٍ( 41) .2

 حكيحُٞ ٣ُِِخٍس
ؼ٢ رؤٔش ىٗخ٤َٗ ُِـِٔش حُٞحكيس ُِطز٤ذ ٣ليى ٓوق أؿٍٞ حُؼ٬ؽ حُطز٤ -د

 .ٝػ٬ػش ىٗخ٤َٗ ُِل٢٘
٣ليى حُٔوق ح١ُٞ٘ٔ ٧ؿَس حُطز٤ذ ٝػٖٔ حُيٝحء ك٢ حُؼ٤خىحص حُوخٍؿ٤ش  -ؽ

 . ٓخثش ى٣٘خٍ( 511) رٔخ٫ ٣ِ٣ي ػ٠ِ 
ى٣٘خٍ  ٓزؼٔخثش(  911) ٝك٢ ؿ٤ٔغ ح٧كٞحٍ ٫ طظلَٔ حُـخٓؼش أًؼَ ٖٓ  -ى  

َى ك٢ حُٔ٘ش، ٣ٝـُٞ ُِـ٘ش ك٢ حُلخ٫ص ٗلوخص حُٔؼخُـش ُِٔ٘ظ ُـ٤ٔغ

 .ح٣ٍَٝ٠ُش حُظ٤ٔ٘ذ َُِث٤ْ ر٣ِخىس ٌٛح حُٔوق

طـط٢ حُـخٓؼش ًخَٓ ٗلوخص حُٔؼخُـش اًح طؼَٝ حُٔ٘ظَى ُ٪ٛخرش  (22) أُبكح

أػ٘خءٓٔخٍٓظٚ حُ٘٘خ١ حُط٬ر٢ ح١ٌُ ط٘ظٔٚ حُـخٓؼش أٝ أػ٘خء ه٤خٓٚ رخ٧ػٔخٍ 

 .ٌِلٚ رٜخ ط  حُظ٢

 اُؼالط أٌُوه
٣ليى ٓوق حُؼ٬ؽ حٌٍَُٔ ك٢ حُٔ٘ش ٌَُ ٓ٘ظَى ٣ظِو٠ ػ٬ؿخ  - أ (22) حأُبك

ى٣٘خٍ ًُٝي روَحٍ ٖٓ حُِـ٘ش ( 311)ٌٍَٓح ٨َُٓحٝ حُِٔٓ٘ش ٝحُٔٔظؼ٤ٜش رـ

 .ر٘خء ػ٠ِ طو٣ََ ١ز٢ ٣ز٤ٖ حُلخُش ح٤َُٟٔش
٣ـُٞ َُِث٤ْ ك٢ كخ٫ص حٓظؼ٘خث٤ش ر٘خء ػ٠ِ ط٤ٔ٘ذ حُِـ٘ش ٣ُخىس ٓوق  -د 

 .حُؼ٬ؽ  حٌٍَُٔ
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 ٤ٖٓ اُٖؾ٢أُؾباد ؿ٤و أُُْٔٞخ ثبُزا
 -: ُلخ٫ص ؿ٤َ حُُٔ٘ٔٞش رخُظخ٤ٖٓ حُٜل٢ ٢ٛٝح (22) أُبكح

ٗلوخص ٓؼخُـش حُٔ٘ظَى حُ٘خطـش ػٖ حُلٞحىع حُو٠خث٤ش ا٫ اًح ػزض ػيّ  -أ 

ػٖ طـط٤ظٜخ، ٝك٢ ٌٛٙ حُلخُش طؼَٝ ػ٠ِ حُِـ٘ش  شٓٔئُٝ ٝؿٞى ؿٜش

 .ُظَكغ ط٤ٛٞظٜخ ا٠ُ حَُث٤ْ ُِزض ك٤ٜخ
 .ٝحُٔئػَحص حُؼو٤ِشخُـش اىٓخٕ حٌُلٍٞ ٝحُٔويٍحص ٓؼ -د 
 .حُؼ٤ِٔخص حُظـ٤ِ٤ٔش ؿ٤َ حُؼ٬ؿ٤ش -ؽ 
ح٧ؿِٜس حُطز٤ش حُٔٔخػيس ٝح١٧َحف حُٜ٘خػ٤ش ٓخ ُْ طٌٖ حُلخؿش ا٤ُٜخ  -ى 

ٗخؿٔش ػٖ  اٛخرش حُٔ٘ظَى أػ٘خء ٓٔخٍٓظٚ حُ٘٘خ١ حُط٬ر٢ ح١ٌُ طٌِلٚ رٚ 

 . حُـخٓؼش
 .ٓخ ٣٘ظؾ ػ٘ٚ ٖٓ ٫ٝىس أٝ اؿٜخٝأ٣ش ٓؼخُـش طظؼِن رخُؼوْ أٝ حُلَٔ ٝ -ٙ 
ٓؼـٕٞ ح٧ٓ٘خٕ ٝحُ٘خٓزٞ ٝحُٜخرٕٞ ٝح٣ٌَُٔخص َٝٓحْٛ حُـِي ُِٞهخ٣ش ٖٓ  -ٝ 

 .حُْ٘ٔ  ٝكذ حُ٘زخد 
 .حُٔؼخُـش هخٍؽ ح٧ٍىٕ   -ُ 
 . حُٔطخػ٤ْ رؤٗٞحػٜخ ا٫ ٓخ طوٍَٙ حُـخٓؼش -ف 

 أؽٌبّ ػبٓخ
 :أكٌخّ ػخٓش  (22) أُبكح

٢ ٫ثلش ح٧ؿٍٞ حُطز٤ش حُٜخىٍس ػٖ طؼظٔي أٓؼخٍ حُلي ح٧ى٠ٗ حُظ٢ طَى ك -أ 

ٝحُٔؼظٔيس ٖٓ هزَ ُٝحٍس حُٜلش ٧ؿَحٝ كٔخد ٓخ  ح١٧زخء ٗوخرش

 .طظلِٔٚ حُـخٓؼش ٖٓ ٓطخُزخص حُٔؼخُـش
طٌٕٞ ح٩هخٓش ك٢ حُٔٔظ٘ل٠ ُِٔ٘ظَى ك٢ حُيٍؿش حُؼخُؼش ٝاًح ٍؿذ ك٢  -د 

 .ٗٚ ٣ظلَٔ كَم ح٧ؿٍٞبح٩هخٓش ريٍؿش أػ٠ِ  ك
ٓ٘خٕ ك٢ ػ٤خىحص ُٝحٍس حُٜلش ٝطـط٢ حُـخٓؼش ط٘لَٜ ٓؼخُـش ح٧ -ؽ 

 .ٗلوخص حُٔؼخُـش ًخِٓش رخٓظؼ٘خء ط٤ًَذ ح٧ٓ٘خٕ ٝطِز٤ٜٔخ ٝطو٣ٜٞٔخ
ٍث٤ْ حُـخٓؼش ٝػ٤ٔي ٗئٕٝ حُطِزش ٝٓي٣َ حُيحثَس حُٔخ٤ُش ٓٔئُٕٝٞ  (21) أُبكح

 ػٖ ط٘ل٤ٌٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص

زش ؿخٓؼش ح٤َُٓٞى ٍهْ ٤ٖٓ حُٜل٢ ُطِؤطِـ٢ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص طؼ٤ِٔخص حُظ (27) أُبكح

 .ٝأ١ هَحٍحص ٓخروش ػ٠ِ اٛيحٍٛخ 5759ُٔ٘ش (  1)
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 2013(َُ٘خ 5ههْ )رؼ٤ِٔبد 

 رؼ٤ِٔبد ا ٗل٣خ اُطالث٤خ ك٢ عبٓؼخ ا٤ُوٓٞى 
( ٖٓ ٗظبّ اُْ٘بٛبد ٝأَُبػلاد ٝا عواواد 3ٕبكه ثٔٞعت أُبكح )

 1976( َُ٘خ 68اُزأك٣ج٤خ ُِطِجخ ك٢ عبٓؼخ ا٤ُوٓٞى ههْ )

 

ط٠ٔٔ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص ح٧ٗي٣ش حُط٬ر٤ش ك٢ ؿخٓؼش ح٤َُٓٞى ٣ٝؼَٔ رٜخ  (2)كحأُب

 .35/51/4153حػظزخٍحً ٖٓ 
٣ٌٕٞ ٌُِِٔخص ٝحُؼزخٍحص حُظخ٤ُش حُٞحٍىس ك٢ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص حُٔؼخ٢ٗ  (2)أُبكح

 .حُٔليىس اُحءٛخ ٓخ ُْ طيٍ حُو٣َ٘ش ػ٠ِ ه٬ف ًُي
 .حٌُِٔٔش ح٧ٍى٤ٗش حُٜخ٤ٔٗش: حٌُِٔٔش -
 .ؿخٓؼش ح٤َُٓٞى: ـخٓؼشحُ -
 .ٍث٤ْ ؿخٓؼش ح٤َُٓٞى: حَُث٤ْ -
 .ػٔخىس ٗئٕٝ حُطِزش ك٢ ؿخٓؼش ح٤َُٓٞى: حُؼٔخىس -
 .ػ٤ٔي ٗئٕٝ حُطِزش ك٢ ؿخٓؼش ح٤َُٓٞى: حُؼ٤ٔي -
 .ؿ٤ٔغ حُطِزش حُٔ٘ظٔز٤ٖ ُِ٘خى١ ح٣ٌُٖ ٓيىٝح حٗظَحًخطْٜ: ح٤ُٜجش حُؼخٓش -
 .ي٣َ ٗئٕٝ حُ٘خى١ح٤ُٜجش حُظ٘ل٣ٌ٤ش حُظ٢ ط: ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش -
 .كؤًؼَ 5% +11: ح٧ؿِز٤ش  -
طئْٓ ك٢ حُـخٓؼش أٗي٣ش ٬١ر٤ش ربَٗحف حُؼٔخىس روَحٍ ٖٓ حَُث٤ْ ر٘خء  (2)أُبكح

 .ػ٠ِ ط٤ٔ٘ذ ٖٓ حُؼ٤ٔي ٣ٌٕٝٞ ًَِٓٛخ حُـخٓؼش
ُِؼ٤ٔي رٔٞحكوش حَُث٤ْ ط٤ٌَ٘ ح٧ٗي٣ش حُط٬ر٤ش ٣َٗطش إٔ ٫ ٣وَ ػيى  (2)أُبكح

ٓجظ٤ٖ ١خُذ ، ٣ٝٔظؼ٠٘ ٖٓ ( 411)١ِذ حُظؤ٤ْٓ ػٖ حُطِزش حُٔٞهؼ٤ٖ ػ٠ِ 

ٓخثش ( 511)ًُي ٗخى١ ١ًٝ ح٫كظ٤خؿخص حُوخٛش، حً ٣ٌظل٢ ُظؤ٤ٓٔٚ رؼيى 

 .١خُذ
 :طٜيف ح٧ٗي٣ش حُط٬ر٤ش ا٠ُ طلو٤ن حُـخ٣خص حُظخ٤ُش (1)أُبكح
ط٘ـ٤غ ح٧ػٔخٍ حُظطٞػ٤ش ٝحُويٓش حُؼخٓش ٝحُؼَٔ حُـٔخػ٢ ر٤ٖ ١ِزش  .أ

 .حُـخٓؼش
 .حُٔٞحٛذ ٝحُٜٞح٣خص ٝط٘ـ٤ؼٜخ ط٤ٔ٘ش.د
اطخكش حُلَٛش ُطِزش حُـخٓؼش ُِٔ٘خًٍش ك٢ حُ٘٘خ١خص حُظ٢ طظ٘خٓذ ٓغ . ؽ

 .٤ُْٜٓٞ ٝهيٍحطْٜ
ح٫ٛظٔخّ رخُظَحع حُل٠خ١ٍ ك٢ ح٧ٍىٕ ٝح١ُٖٞ حُؼَر٢ ٝحُؼخُْ ح٢ٓ٬ٓ٩ . ى

 .ٝحُؼ٘خ٣ش رخُؼوخكش حُٔل٤ِش ٝحُؼخ٤ُٔش
   ٓخ ٖٓ ٗؤٗٚ اػخٍس حُ٘ؼَحص حُطخثل٤ش ٝح٩ه٤ٔ٤ِش ٣لٌٍ ػ٠ِ ح٧ٗي٣ش حُو٤خّ رٌَ  (7)أُبكح

 .ٜخٗظٔش حُـخٓؼش ٝطؼ٤ِٔخطأٝحُؼ٣َٜ٘ش ٝحُـ٣ٜٞش ٝٓوخُلش 
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 :طٔخٍّ ح٧ٗي٣ش حهظٜخٛخطٜخ ٝطؼَٔ ػ٠ِ طلو٤ن أٛيحكٜخ ٖٓ ه٬ٍ (2)أُبكح
 .الهٌئة اإلدارٌة.ب    .الهٌئةالعامة . أ

حُٔ٘ظٔز٤ٖ ا٠ُ حُ٘خى١ ػ٠ِ إٔ ٫ طظٌٕٞ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ٖٓ ؿ٤ٔغ ح٧ػ٠خء  .أ (6)أُبكح

٣ٝٔظؼ٠٘ ٖٓ ًُي ٗخى١ ١ًٝ . ٓجظ٤ٖ ١خُذ( 411)٣وَ ػيىْٛ ػٖ 

 .ٓجش ١خُذ( 511)ح٫كظ٤خؿخص حُوخٛش،اً ٣ٌظل٢ ُظؤ٤ٓٔٚ رؼيى 
 :طٔخٍّ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ح٫هظٜخٛخص حُظخ٤ُش .د

 .حٗظوخد ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش ٖٓ ر٤ٖ أػ٠خثٜخ. 5
٢ُ ٝح٩ىح١ٍ ح١ٌُ طويٓٚ ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش ٓ٘خه٘ش حُظو٣ََ ح١ُٞ٘ٔ حُٔخ. 4

 .ٝاهَحٍٙ
 .اهَحٍ هطش حُؼَٔ ح٣ُٞ٘ٔش. 3
 . كَ ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش ر٘خًء ػ٠ِ ١ِذ أؿِز٤ش ػِؼ٢ ح٧ػ٠خء. 2
حُٔ٘خًٍش حُلؼخُش ك٢ ٗ٘خ١خص حُ٘خى١ ٖٓ ه٬ٍ حُِـخٕ حُٔئُلش ٌُٜح . 1

 .حُـَٝ
أػ٠خء ط٘ظوزْٜ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ٖٓ طظٌٕٞ ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش ٌَُ ٗخى ٖٓ ٓزؼش .أ (2)أُبكح

ر٤ٖ أػ٠خثٜخ رط٣َوش ح٫هظَحع ح١َُٔ ه٬ٍ َٜٗ ط٣َٖ٘ حُؼخ٢ٗ ٖٓ ًَ 

ػخّ ؿخٓؼ٢ ٝكن طَط٤زخص طؼيٛخ حُؼٔخىس، َُِٝث٤ْ طؤؿ٤َ ٓٞػي ح٫ٗظوخرخص 

 .اًح ٍأٟ ك٤ٚ ِٜٓلش حُـخٓؼش
٣٘ظ١َ ُوخ٤ٗٞٗش ٌٛٙ ح٫ٗظوخرخص إٔ طٔخٍّ ػ٤ِٔش ح٫هظَحع ح٧ؿِز٤ش ٖٓ .د

 .٤ُٜجش حُؼخٓش ٌَُ ٗخىٍ ح
ك٢  كخٍ ػيّ حًظٔخٍ حُٜ٘خد حُوخ٢ٗٞٗ ٬ُٗظوخرخص طٔيى ح٫ٗظوخرخص ُٔيس  .ؽ

ٓخػش ٝحكيس كو٢ ٝروَحٍ ٖٓ ػ٤ٔي ٗئٕٝ حُطِزش ٝرؼيٛخ طؼظزَ هخ٤ٗٞٗش ٜٓٔخ 

 .رِؾ ػيى حُٔوظَػ٤ٖ ٖٓ ح٤ُٜجش حُؼخٓش
ىح٣ٍش ك٢ أ١ ٗخى ٣٘ظ١َ ك٢ حُطخُذ ح١ٌُ ٣َٗق ٗلٔٚ ُؼ٣ٞ٠ش ح٤ُٜجش ح٫ (22)أُبكح

 :ٓخ ٢ِ٣ 
ى٠ٗ حُٔليى ك٢ طؼ٤ِٔخص ٓ٘ق ىٍؿش ٧إٔ ٫ ٣وَ ٓؼيُٚ حُظَح٢ًٔ ػٖ حُلي ح.  أ

 .حُزٌخ٣ٍُّٞٞ 
 .ٓخػش ػ٠ِ ح٧هَ( 36)إٔ ٫ طوَ حُٔيس حُٔظزو٤ش ُظوَؿٚ ٖٓ حُـخٓؼش ػٖ . د
إٔ ٣ٌٕٞ هي ٠٠ٓ ػ٠ِ حُظلخهٚ رخُـخٓؼش ك٬ٜٕ ىٍح٤ٓخٕ ٓظٞح٬ٕٛ ػ٠ِ . ؽ

 .ح٧هَ 
 . شطؤى٣ز٤ش إٔ ٫ طٌٕٞ هي ٛيٍص رلوٚ أ١ ػوٞر  .ى

 .٫ ٣ٔٔق ُِطخُذ رخ٫ٗظٔخد ٝحُظ٤َٗق ٧ًؼَ ٖٓ ٗخى ٝحكي . ٛـ
طزيأ ػ٤ِٔش حٗظٔخد ١ِزش حُـخٓؼش ٨ُٗي٣ش حُط٬ر٤ش ك٢ ح٧ٓزٞع ح٧ٍٝ ٖٓ .أ(22)أُبكح

 .َٜٗ ط٣َٖ٘ ػخ٢ٗ ٖٓ ًَ ػخّ ؿخٓؼ٢
ٗي٣ش رؼي ٍَٓٝ أٓزٞػ٤ٖ ػ٠ِ طـَٟ ػ٤ِٔش حٗظوخرخص ح٤ُٜجخص ح٩ىح٣ٍش ٨ُ.د

 .اؿ٬م ػ٤ِٔش ح٫ٗظٔخد ٨ُٗي٣ش
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ط٘ظوذ ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش ٖٓ ر٤ٖ أػ٠خثٜخ ك٢ أٍٝ حؿظٔخع طؼويٙ ٍث٤ٔخً ُٜخ .أ(22)أُبكح

ً ُِٜ٘يٝم ًُٝي رط٣َوش ح٫هظَحع ح١َُٔ  ً َُِٔ ٝأ٤ٓ٘خ ً َُِث٤ْ ٝأ٤ٓ٘خ ٝٗخثزخ

 .٣وش ح٫هظَحعٝطُٞع ح٫هظٜخٛخص ح٩ىح٣ٍش ح٧هَٟ ػ٠ِ أػ٠خثٜخ رطَ
ً )٣ؼ٤ٖ حُؼ٤ٔي ٌَُ ٗخٍى .د ٖٓ أػ٠خء ح٤ُٜجش حُظي٤ٔ٣ٍش أٝ ٖٓ حُؼخ٤ِٖٓ ( َٓ٘كخ

ك٢ حُـخٓؼش ٣ظ٠ُٞ ح٩َٗحف ػ٠ِ أػٔخٍ ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش ُِ٘خى١ ٝطٞؿ٤ٜٜخ، 

 .ىٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ُٚ كن حُظ٣ٜٞض
٤ش ٣ٝيهَ طظ٠ُٞ ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش ٌَُ ٗخٍى ٗئٝٗٚ ح٩ىح٣ٍش ٝحُٔخ٤ُش ٝحُظ٘ظ٤ٔ (22)أُبكح

 :ٟٖٔ حهظٜخٜٛخ ط٣َٜق ح٧ٍٓٞ حُظخ٤ُش
 .حطوخً حُوَحٍحص ٝح٩ؿَحءحص ح٬ُُٓش ُظلو٤ن أٛيحف حُ٘خى١ .أ

ط٤ٌَ٘ حُِـخٕ حُط٬ر٤ش ُِ٘٘خ١خص حُٔوظِلش ٖٓ أػ٠خء ح٤ُٜجش حُؼخٓش .د

 .ٝح٩َٗحف ػ٠ِ أػٔخُٜخ
طوي٣ْ هطش ٣ٞ٘ٓش ا٠ُ ػٔخىس ٗئٕٝ حُطِزش ه٬ٍ أٓزٞػ٤ٖ ٖٓ ط٣ُٞغ  .ؽ

 ذ ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍشٓ٘خٛ
ٍَ  .ى ٣ظْ طـ٤ٔي  ىٍح٢ٍٓ  ك٢ كخٍ ػيّ ط٘ل٤ٌ حُوطش حُٔويٓش ُِ٘خى١ رؼي ٍَٓٝ كٜ

ٗ٘خ١خص حُ٘خى١ روَحٍ ٖٓ ػ٤ٔي ٗئٕٝ حُطِزش ُِٔيس حُٔظزو٤ش ٖٓ ح٤ُٜجش 

 .ح٩ىح٣ٍش
 .طوي٣ْ حُظو٣ََ حُٔخ٢ُ ٝح٩ىح١ٍ ح١ُٞ٘ٔ ا٠ُ ح٤ُٜجش حُؼخٓش .ٙ
 .ط٘ل٤ٌ هَحٍحص ح٤ُٜجش حُؼخٓش .ٝ
حُ٘ظَ ك٢ ١ِزخص ح٠ٗ٫ٔخّ ا٠ُ حُ٘خى١، ٝحُزض ك٤ٜخ، ٝك٢ كخٍ ٍكٞ أ١  .ُ

ٖٓ ٌٛٙ حُطِزخص ٣لن ُٔويّ حُطِذ حٓظج٘خف هَحٍ ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش ا٠ُ حُؼ٤ٔي 

 .ه٬ٍ ٓيس أٓزٞع ٖٓ طخ٣ٍن طز٤ِـٚ حُوَحٍ
 .هزٍٞ حٓظوخُش أػ٠خء ح٤ُٜجش حُؼخٓش .ف
 .ح٩َٗحف ػ٠ِ حؿظٔخػخص ح٤ُٜجش حُؼخٓش .١
 .ي٣ي حُٞٓخثَ حُٔ٘خٓزش ُظلو٤ن أٛيحف حُ٘خى١طل .١
٣ظ٠ُٞ أػ٠خء ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش حُو٤خّ رخُٜٔخّ حُظ٢ طوٍٞ ا٤ُْٜ ًَ كٔذ  (22)أُبكح

حهظٜخٛٚ ًٔخ ٣ظ٠ُٞ ٍث٤ْ ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش طٔؼ٤َ حُ٘خى١ أٓخّ حُـٜخص حُٔوظٜش 

 .ك٢ حُـخٓؼش

 أٌٍ ر٘ظ٤ٔ٤خ

 ػ٣ٞ٠ش ح٧ٗي٣ش حُط٬ر٤ش(21)أُبكح

ٛٞ حُطخُذ حُٔٔـَ ٝحُٔ٘ظظْ ك٢ حُـخٓؼش ٤َُ٘ ىٍؿش : ؼخَٓحُؼ٠ٞ حُ

 حُزٌخ٣ٍُّٞٞ ٝطٞحكن ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش ػ٠ِ ١ِزٚ ح٠ٗ٫ٔخّ ُِ٘خى١ ػ٠ِ إٔ ٣ٔيى 

 .حٗظَحًٚ ح١ُٞ٘ٔ ٣ِٝظِّ رٔٔخٍٓش حُ٘٘خ١ حُوخٙ رٌُي حُ٘خى١

 :طٍِٝ ػ٣ٞ٠ش ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش ٨ُٗي٣ش حُط٬ر٤ش ك٢ حُلخ٫ص حُظخ٤ُش (27)أُبكح

 .حُٞكخس .أ

 .ح٫ٓظوخُش حُوط٤ش .د

 (.51)كوي أكي ١َٝٗ حُؼ٣ٞ٠ش حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىس  .ؽ
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طوِق حُؼ٠ٞ ػٖ ك٠ٍٞ ؿِٔخص ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش ػ٬ع َٓحص ٓظظخ٤ُش أٝ  .ى

 .ٓظخً ٓظوطؼش ىٕٝ ػٌٍ طوزِٚ ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش

 .اًح ٛيٍص رلوٚ أ٣ش ػوٞرش أًخى٤ٔ٣ش أٝ ٤ٌِٔٓش .ٙ

 .حُـخٓؼش أٝ طًَٜخ أٝ حٗظوَ ٜٓ٘خاًح كَٜ ٖٓ  .ٝ

ٓيس ػ٣ٞ٠ش ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش ػخّ ؿخٓؼ٢ ٝحكي طزيأ ٖٓ َٜٗ ط٣َٖ٘  (22)أُبكح

 :حُؼخ٢ٗ ٖٓ ًَ ػخّ ٝط٘ظ٢ٜ ك٢ ريح٣ش حُلَٜ حُيٍح٢ٓ ح٧ٍٝ حُظخ٢ُ

طؼظزَ حؿظٔخػخص ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش هخ٤ٗٞٗش اًح ك٠َٛخ ٓخ ٣ِ٣ي ػ٠ِ ٜٗق  (26)أُبكح

حُوَحٍحص رؤؿِز٤ش أٛٞحص حُلخ٣َٟٖ ٝك٢ كخٍ طٔخ١ٝ  ػيى ح٧ػ٠خء ٝطٜيٍ

 ً  .ح٧ٛٞحص ٣ٌٕٞ ٛٞص ٍث٤ْ ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش َٓؿلخ

اًح ه٬ ٜٓ٘ذ ػ٠ٞ ٖٓ أػ٠خء ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش ١٧ ٓزذ ًخٕ، ٣لَ  (22)أُبكح

ٓلِٚ حُطخُذ ح١ٌُ ٤ِ٣ٚ ك٢ طَط٤ذ ػيى ح٧ٛٞحص ك٢ آهَ حٗظوخرخص أؿَطٜخ 

ٍ ًُي طوّٞ ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش رخهظ٤خٍ ػ٠ٞ ُِٜٔ٘ذ ح٤ُٜجش حُؼخٓش، ٝك٢ كخُش طؼٌ

 .حُ٘خؿَ ٖٓٔ ط٘طزن ػ٤ِْٜ ١َٝٗ ػ٣ٞ٠ش ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش

 .طزِؾ ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش هَحٍحطٜخ ٝهَحٍحص ح٤ُٜجش حُؼخٓش ُِؼ٤ٔي (22)أُبكح

طـظٔغ ح٤ُٜجش حُؼخٓش َٓس ٝحكيس ك٢ ًَ ػخّ ٣ٝـُٞ ىػٞطٜخ ٫ؿظٔخػخص  (22)أُبكح

ٍ ٖٓ ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش، أٝ ر٘خًء ػ٠ِ ١ِذ ٓخ ٣ِ٣ي ػ٠ِ ٜٗق ؿ٤َ ػخى٣ش روَح

 .ػيى أػ٠خء ح٤ُٜجش حُؼخٓش

٣ٌٕٞ حؿظٔخع ح٤ُٜجش حُؼخٓش هخ٤ٗٞٗخ اًح ك٠َٙ ٓخ ٣ِ٣ي ػ٠ِ ٜٗق ػيى  (22)أُبكح

ح٧ػ٠خء ٝاًح ُْ ٣ٌظَٔ حُٜ٘خد ٣ئؿَ ح٫ؿظٔخع ُٔيس أٓزٞع ٝحكي ٣ٝؼظزَ رؼي 

 .ًٍُي هخ٤ٗٞٗخً، ٜٓٔخ رِؾ ػيى حُل٠ٞ

٣ـذ إٔ طٌٕٞ هَحٍحص ح٤ُٜجش حُؼخٓش ٝح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش ٓ٘ٔـٔش ٓغ ٤ٓخٓش  (22)أُبكح

ٖٓ ٌٛٙ ( 1،2)حُـخٓؼش ٝأٛيحكٜخ ِٜٝٓلظٜخ ٝٓغ ٓخ ٍٝى ك٢ حُٔخىط٤ٖ 

 .حُظؼ٤ِٔخص

طزيأ حُٔ٘ش حُٔخ٤ُش ٨ُٗي٣ش رؼي حٗظوخد ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش ٨ُٗي٣ش ٝط٘ظ٢ٜ ك٢  (22)أُبكح

 .ح٧ٍٝ حُظخ٢ُريح٣ش حُلَٜ حُيٍح٢ٓ 

طٞىع أٓٞحٍ ح٧ٗي٣ش رخٜٓٔخ ك٢ أ١ ر٘ي ك٢ حُلَّ حُـخٓؼ٢ ٝطٔلذ  (21)أُبكح

 .رظٞه٤غ ًَ ٖٓ حُؼ٤ٔي أٝ ٖٓ ٤٘٣زٚ ٝأ٤ٖٓ حُٜ٘يٝم

٣ظْ حَُٜف ٖٓ أٓٞحٍ حُ٘خى١ روَحٍ ٖٓ ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش ك٢ حؿظٔخع  (27)أُبكح

 .هخ٢ٗٞٗ ٝرٔٞحكوش حُؼ٤ٔي

ط٤ش ٗلوخص ح٧ٗي٣ش ٝكن ٓخ ط٘ٚ ػ٤ِٚ حُظؼ٤ِٔخص طْٜٔ حُؼٔخىس ك٢ طـ (22)أُبكح

حُوخٛش رٌُي، ٣ٝـُٞ ُِؼ٤ٔي ٣ُخىس ٓٔخٛٔش حُؼٔخىس ك٢ ٗلوخص ح٧ٗي٣ش اًح 

 .حٓظيػ٠ ح٧َٓ ًُي ًُٝي رٔٞحكوش حَُث٤ْ رظ٤ٔ٘ذ ٖٓ حُؼ٤ٔي
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 :طظٌٕٞ ا٣َحىحص ح٧ٗي٣ش حُط٬ر٤ش ٖٓ (26)أُبكح

ذ ٓ٘ظٔذ ١٧ ٗخٍى ػٖ ًَ حٗظَحًخص ح٧ػ٠خء ٝه٤ٔظٜخ ى٣٘خ٣ٍٖ ٌَُ ١خُ .أ

 .ؿخٓؼ٤ششٓ٘

 .ٓٔخٛٔش حُـخٓؼش ك٢ ىػْ ٗ٘خ١خص حُ٘خى١ .د

٣ٍغ حُ٘٘خ١خص حُظ٢ ٣وّٞ رٜخ حُ٘خى١ ٣ٝٞحكن ػ٤ِٜخ حَُث٤ْ ر٘خًء ػ٠ِ ط٤ٔ٘ذ  .ؽ

 .حُؼ٤ٔي

حُظزَػخص ٝحُٜزخص ٝأ٣ش ا٣َحىحص أهَٟ ٣ٞحكن ػ٤ِٜخ حَُث٤ْ ر٘خًء ػ٠ِ  .ى

 .ط٤ٔ٘ذ حُؼ٤ٔي

ً ٣وّٞ رظيه٤ن حُلٞحط٤َ ط٘ظيد حُي (22)أُبكح حثَس حُٔخ٤ُش ك٢ حُـخٓؼش ٓلخٓزخ

 .ٝحُٔ٘ظ٣َخص ٝح٧ٍٓٞ حُٔخ٤ُش حُوخٛش رخ٧ٗي٣ش ٝطَكغ طو٣ََحً رٌُي ا٠ُ حُؼ٤ٔي

 أؽٌبّ ػبٓخ

٫ طؼظزَ هَحٍحص ح٤ُٜجش حُؼخٓش ٝح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش ٗخكٌس حُٔلؼٍٞ ا٫ رؼي  (22)أُبكح

 .حهظَحٜٗخ رٔٞحكوش حُؼ٤ٔي

حَُٔكِش حُظؤ٤ٔ٤ٓش حُظ٢ طٔزن ط٤ٌَ٘ ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش ١٧ ٗخٍى ٝكوخً  ك٢ (22)أُبكح

ٖٓ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص ٣ظ٠ُٞ حُؼ٤ٔي ٬ٛك٤خص ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش ( 5)٧كٌخّ حُٔخىس 

رٔخ ك٤ٜخ حُ٘ظَ ك٢ حُطِزخص حُٔويٓش ٠ٗ٬ُٔخّ ُِ٘خى١، ٝحطوخً حُوَحٍ حُٔ٘خٓذ 

 .ر٘ؤٜٗخ

ٔز٤٘ش ك٢ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص ؿ٤ٔؼٜخ أٝ رؼ٠ٜخ ُِؼ٤ٔي إٔ ٣لٞٝ ٬ٛك٤خطٚ حُ (22)أُبكح

 .ا٠ُ حكي ٗٞحرٚ أٝ ٓٔخػي٣ٚ أٝ حكي حُٔي٣َ٣ٖ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ حُؼٔخىس

٣لَ حُ٘خى١ روَحٍ ٖٓ حَُث٤ْ ر٘خًء ػ٠ِ ط٤ٔ٘ذ حُؼ٤ٔي، ٝك٢ ٌٛٙ حُلخُش  (22)أُبكح

 .طئٍٝ أٓٞحٍ حُ٘خى١ ٝٓٞؿٞىحطٚ ا٠ُ حُـخٓؼش

 .٢ ُْ ٣َى ك٤ٜخ ٗٚ ك٢ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخصَُِث٤ْ حُزض ك٢ حُلخ٫ص حُظ (22)أُبكح

َُِث٤ْ إٔ ٣ٜيٍ حُوَحٍحص حُظ٘ل٣ٌ٤ش ٝح٩ؿَحث٤ش حُظ٢ ٣َحٛخ ٣ٍَٟٝش  (21)أُبكح

 .ُظ٘ل٤ٌ أكٌخّ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص

 .حَُث٤ْ ٝحُؼ٤ٔي ٓٔئ٫ٕٝ ػٖ ط٘ل٤ٌ أكٌخّ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص (27)أُبكح

 .5771ُٔ٘ش ( 3)ٍهْٗي٣ش حُط٬ر٤ش ٧طِـ٠ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص طؼ٤ِٔخص ح (22)أُبكح
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 2222( َُ٘خ 2رؼ٤ِٔبد ههْ )

  رؼ٤ِٔبد ارؾبك ِٛجخ عبٓؼخ ا٤ُوٓٞى

 ٖٓ هبٕٗٞ اُغبٓؼبد ا هك٤ٗخ( 27)اُٖبكهح ثٔٞعت أُبكح 

 2226َُ٘خ ( 26)ههْ

٣ٝؼَٔ رٜخ "طؼ٤ِٔخص حطلخى ١ِزش ؿخٓؼش ح٤َُٓٞى"ط٠ٔٔ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص  (2)أُبكح 

 .45/5/4141ٖٓ  حرظيحء
٣ٌٕٞ ٌُِِٔخص ٝحُؼزخٍحص حُٞحٍىس ك٢ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص حُٔؼخ٢ٗ حُٔوٜٜش  (2)أُبكح 

 :ُٜخ أىٗخٙ ا٫ اًح ىُض حُو٣َ٘ش ػ٠ِ ه٬ف ًُي
 .ؿخٓؼش ح٤َُٓٞى : حُـخٓؼش
 .ٍث٤ْ حُـخٓؼش : حَُث٤ْ
 .ػ٤ٔي ٗئٕٝ حُطِزش :  حُؼ٤ٔي

 نائب العمٌد      : نائب عمٌد شؤون الطلبة 
 اد الطلبة رئٌس المجلس   : رئٌس مجلس اتح

 . حطلخى ١ِزش ؿخٓؼش ح٤َُٓٞى : ح٫طلخى
   ؿ٤ٔغ حُطِزش ح٧ٍى٤٤ٖٗ حُٔ٘ظظ٤ٖٔ ٝحُٔٔـ٤ِٖ ٤َُ٘ : ح٤ُٜجش حُؼخٓش

  ىٍؿش حُزٌخ٣ٍُّٞٞ ك٢ حُـخٓؼش ٓخػيح ١ِزش حُزَحٓؾ 

 .حُوخٛش
 .ح٧ػ٠خء حُٔ٘ظوزٕٞ ٖٓ ح٤ُٜجش حُؼخٓش ٌَُ ػخّ: ٓـِْ ح٫طلخى
ُظ٘ل٣ٌ٤ش حُٔ٘ظوزش ٖٓ ٓـِْ ح٫طلخى ٝحُظ٢ ٢ٛ ح٤ُٜجش ح: ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش

 . ٝط٘لٌ هَحٍحص ٓـِْٔٚ طي٣َ ٗئٜٝٗ
ُـ٘ش ح٤ٌُِش حُٔئُلش ٖٓ ح٧ػ٠خء حُٔ٘ظوز٤ٖ ٖٓ ح٤ُٜجش : حُِـ٘ش

 . حُؼخٓش ك٢ ًَ  هْٔ ك٢ ح٤ٌُِش
 اللجنة العلٌا      : هً لجنة مشكلة إلدارة االنتخابات 
ر الرئٌس األسس   االنتخاب     : ورلً و/ أو الكترونً ) ٌصد

 واالجراءات المناسبة لها (
 واحد والكسر ٌجبر لألعلى+  ه٤ٖٔٔ رخُٔجش : المطلمه  ح٧ؿِز٤ش

  موازنة االتحاد  : هً مخصصات مالٌة تمرها الجامعة
٣ٔظٔي ٝؿٞىٙ ٖٓ اٍحىس حُطِزش ػٖ ٛٞ ط٘ظ٤ْ ٬١ر٢ :طؼ٣َق ح٫طلخى (2)أُبكح

ٗو٤ٜش حػظزخ٣ٍش ٝٓوٜٜخص ٓخ٤ُش ٣َ١ن ح٫ٗظوخرخص حُلَس حُٔزخَٗس ُٝٚ 

ػٔخىس ٗئٕٝ حُطِزش أٝ حٌُٔخٕ  –طوَٛخ حُـخٓؼش ٝٓوَٙ ىحهَ حُلَّ حُـخٓؼ٢ 

 ح١ٌُ طوَٙ حُؼٔخىس .
 :أٛلاف اارؾبك (2)أُبكح

حُٔ٘خًٍش ك٢ ر٘خء حُ٘و٤ٜش حُط٬ر٤ش حُٔظٌخِٓش حُٞحػ٤ش ُو٠خ٣خ أٓظٜخ  .أ

ٍ ػو٤يس ح٧ٓش ٝػوخكظٜخ ٝطؼ٣ِِ ح٫ٗظٔخء ُِـخٓؼش ٝح١ُٖٞ ٝح٧ٓش ٟٖٔ ا١خ

 .حُؼَر٤ش ٝح٤ٓ٬ٓ٩ش
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طٔؼ٤َ حُط٬د ُيٟ حُـخٓؼش ٝطز٢٘ ه٠خ٣خْٛ ُظلو٤ن ٜٓخُلْٜ ٝكن .د

 .ط٣َ٘ؼخص حُـخٓؼش
 .طٞػ٤ن حُِٜش ر٤ٖ حُطِزش ٖٓ ؿٜش ٝحُؼخ٤ِٖٓ ك٢ حُـخٓؼش ٖٓ ؿٜش أهَٟ .ؽ
 حُٔ٘خًٍش ك٢ ٗ٘خ١خص حُـخٓؼش حُؼوخك٤ش ٝحُؼ٤ِٔش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ٝح٣َُخ٤ٟش .ى

ٝحُ٘٘خ١خص حُوخٍؿ٤ش ٓغ حُـخٓؼخص ح٧ٍى٤ٗش رخُظؼخٕٝ ٓغ ح٤ُٜجخص حُط٬ر٤ش 

حُٔ٘ظوزش ك٤ٜخ رٔخ ٣ظلن ٝأٛيحف ح٫طلخى ٝحُٔٔخٛٔش ك٢ حُٜ٘ٞٝ رخُؼ٤ِٔش 

 .حُظَر٣ٞش ك٤ٜخ
حُؼَٔ ػ٠ِ ٝكيس حُٜق ٝطٞػ٤ن ػَٟ حُٞكيس ح٤٘١ُٞش ٝٗزٌ حُ٘ؼَحص  .ٛـ

 .حُـ٣ٜٞش ٝحُطخثل٤ش ٝح٩ه٤ٔ٤ِش ٝحُؼ٣َٜ٘ش
ط٤ٔ٘ش ٍٝف حُلٞحٍ ٝحكظَحّ حَُأ١ ح٥هَ ٝطؼ٣ِِ ٍٝف حُظؼخٕٝ ٝٓلّٜٞ .ٝ

 .حُؼَٔ حُـٔخػ٢
حُٔؼ٢ ٓغ ح٤ُٜجخص حُط٬ر٤ش ح٧هَٟ ٗلٞ طؤ٤ْٓ حطلخى ػخّ ُِطِزش ك٢ . ُ

 .ح٧ٍىٕ
طوي٣ْ هيٓخص ُِٔـظٔغ حُٔل٢ِ رخُظؼخٕٝ ٓغ حُٔئٓٔخص ح٤َُٔٓش ٝحُ٘ؼز٤ش .ف

 .وش ًُٝي رٔٞحكوش حُؼ٤ٔي حُٔٔزػ٘ي حُلخؿش 
 .طٞػ٤ن ح٬ُٜص ٓغ حُٔ٘ظٔخص حُط٬ر٤ش حُؼَر٤ش ٝح٤ٓ٬ٓ٩ش ٝحُؼخ٤ُٔش.١
 .ٓ٘خَٛس ه٠خ٣خ ح٧ٓظ٤ٖ حُؼَر٤ش ٝح٤ٓ٬ٓ٩ش.١
٣ؼي ًَ ١خُذ أٍى٢ٗ ٓٔـَ ك٢ حُـخٓؼش ٤َُ٘ ىٍؿش حُزٌخ٣ٍُّٞٞ ػ٠ٞحً  (1)أُبكح

 .ػخ٬ًٓ ك٢ ح٫طلخى ٓخ ُْ ٣ٌٖ ٓٔـ٬ً ك٢ رَٗخٓؾ هخٙ
حُؼخَٓ حُظ٤َٗق ٝحُظ٣ٜٞض ٝح٫ٗظوخد ٝحُٔ٘خًٍش ك٢ ٣لن ُِؼ٠ٞ  (7)أُبكح

 .ٝكوخ ُٔخ ًلِظٚ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص ٗ٘خ١خص ح٫طلخى ًخكش
ٌَُ ػ٠ٞ ػخَٓ ك٢ ح٤ُٜجش حُؼخٓش كن ط٤َٗق ٗلٔٚ ٫ٗظوخرخص ٓـِْ  (2)أُبكح

 :ح٥ط٤ش ح٫طلخى ػ٠ِ إٔ ٣ٔظٞك٢ ح١َُٝ٘ 
 % .61إٔ ٫ ٣وَ ٓؼيُٚ حُظَح٢ًٔ ػٖ .  أ

زخ ٓ٘ظظٔخ ك٢ ىٍحٓظٚ ك٢ حُـخٓؼش ػ٘ي طوي٣ٔٚ ١ِذ حُظ٤َٗق إٔ ٣ٌٕٞ ١خُ. د

٣ٌٕٝٞ ح٫ٗظظخّ ك٢ حُـخٓؼش ) ٤١ِٝٚ كظَٙ ػ٣ٞ٠ظٚ ك٢ ٓـِْ ح٫طلخى 

رظٔـ٤َ حُطخُذ ُِلي ح٧ى٠ٗ ٖٓ حُٔخػخص حُٔؼظٔيس رخٓظؼ٘خء حُلَٜ 

 (.ح٤ُٜل٢ ، ٝكَٜ حُظوَؽ 

ٞح٬ٕٛ إٔ ٣ٌٕٞ هي ٠٠ٓ ػ٠ِ حُظلخهٚ رخُـخٓؼش ك٬ٜٕ ىٍح٤ٓخٕ ٓظ. ؽ

( ٓخػش ىح٤ٍٓش ٓؼظٔيس ك٢ 36ػ٠ِ ح٧هَ ٝحٕ ٣ٌٕٞ هي رو٢ ػ٠ِ طوَؿٚ )

  . حُليّ ح٧ى٠ٗ
ك٢ كخٍ ٝؿٞى رٔـِٚ ح٧ًخى٢ٔ٣ ؿ٤َ ٌٓظَٔ ٣ؼظٔي ٓؼيُٚ ك٢ حُلَٜ . ى 

حُٔخرن رٞػ٤وش ٖٓ حُوزٍٞ ٝحُظٔـ٤َ ػ٠ِ إٔ ٣ٜٞد ٟٝؼٚ هزَ اػ٬ٕ 

 أٓٔخء حَُٔٗل٤ٖ حُٜ٘خث٢ .
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رلوٚ أ١ ػوٞرش ٖٓ حُؼوٞرخص حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ إٔ ٫ ٣ٌٕٞ هي ٛيٍ . ٛـ

طؼ٤ِٔخص ح٫ؿَحءحص حُظؤى٣ز٤ش ُِطِزش ، أٝ حٍطٌذ أ١ ٓوخُلش طوَ رخَُ٘ف 

 . ٝحُٔٔؼش ٝأُى٣ٖ رٜخ ٖٓ حُو٠خء
( 41( تسعة عشر عاما وال ٌزٌد عن )57و. أن ال ٌمل عمر الطالب عن )

 خمسة وعشرٌن عاما عند إؼالق باب الترشٌح .
( دٌنارا أردنٌاً 41لب المتمدم للترشٌح دفع مبلػ نمدي ولدره )ز. على الطا

لدى الدائرة المالٌة بحساب خاص ٌدفع فٌه وٌصرؾ إلدارة عملٌة 
 االنتخابات لهذه الؽاٌة وؼٌر مسترده ألي سبب .

ح. على كل طالب ٌرؼب بترشٌح نفسه النتخابات مجلس اتحاد الطلبة 
 -بنود السابمة من المادة نفسها :احضار الوثائك التالٌة بناًء على ال

. هوٌة جامعٌة واضحة المعالم ، أو هوٌة األحوال المدنٌة مع وثٌمة 5    

 اثبات طالب من دائرة المبول والتسجٌل .

 . وصل مالً بمٌمة المبلػ المطلوب .4    

. شهادة عدم محكومٌة من لصر العدل بناًء على الفمرة )هـ ( من نفس 3    

 المادة .

 (6)ٔبكحاُ
ٖٓ حُلَٜ  حَُحرغطظْ ػ٤ِٔش ح٫هظَحع ٫ٗظوخد ٓـِْ ح٫طلخى ك٢ ح٧ٓزٞع .أ

حُيٍح٢ٓ حُؼخ٢ٗ ٖٓ ًَ ػخّ ٝطؼِٖ ػٔخىس ٗئٕٝ حُطِزش حُٔٞحػ٤ي حُٔليىس 

 .ٌُُي
كخٍ طؼٌٍ اؿَحء ح٫ٗظوخرخص ك٢ ٝهظٜخ حُٔليى ٗظ٤ـش ظَٝف حٓظؼ٘خث٤ش  ك٢.د

جش ح٩ىح٣ٍش ك٢ أىحء ٜٓخْٜٓ كظ٠ ٣ويٍٛخ حَُث٤ْ، ٣ٔظَٔ ٓـِْ ح٫طلخى ٝح٤ُٜ

 .ُٝحٍ طِي حُظَٝف ٝحٗظوخد ٓـِْ ح٫طلخى ٤ٛٝجش اىح٣ٍش ؿي٣يس
 (2)أُبكح
ح٧ٓزٞع حُؼخ٢ٗ ٖٓ حُلَٜ ٖٓ حُِـ٘ش حُؼ٤ِخ ك٢  ٣ظْ كظق رخد حُظ٤َٗق روَحٍ.أ

٫ٝ ٣ـُٞ حُظٔي٣ي أٝ هزٍٞ أ١ أ٣خّ ىٍح٤ٓش كو٢  ػ٬ػشحُيٍح٢ٓ حُؼخ٢ٗ ُٝٔيس 

ٝطويّ ١ِزخص حُظ٤َٗق ٖٓٔ طظٞحكَ حٗظٜخء كظَس حُظَٗق ١ِذ رؤ١ ػٌٍرؼي 

ٖٓ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص ك٢ ح٧ٓخًٖ ( 9)ك٤ْٜ ١َٝٗ حُؼ٣ٞ٠ش حُٞحٍىس ك٢ حُٔخىس 

 .حُٔليىس ٫ٝ ٣ـُٞ حُظ٤ًَٞ ك٢ حُظ٤َٗق٣َ١ٝوش حُظوي٣ْ ٝحُٔٞحػ٤ي 
 هزَ أٍرؼش ح٣خّ ىٍح٤ٓش ٖٓ ٓٞػي ح٫ٗ٘ظوخرخص .طؼِٖ أٓٔخء حَُٔٗل٤ٖ .د

يػخ٣ش ح٫ٗظوخر٤ش رؼي اػ٬ٕ أٓٔخء حَُٔٗل٤ٖ ٝطوّٞ ػٔخىس ٗئٕٝ طزيأ حُ .ؽ

 . حُطِزش رٟٞغ ح١َُٝ٘ ٝحُٔٞحٛلخص حُوخٛش رخُٔٞحى حُيػخث٤ش
٣ظؼٜي ؿ٤ٔغ حَُٔٗل٤ٖ هط٤خً رؼيّ ٟٝغ ح٩ػ٬ٗخص حُيػخث٤ش ا٫ ك٢ ح٧ٓخًٖ . ى

حُٔوٜٜش حُظ٢ طليىٛخ ػٔخىس ٗئٕٝ حُطِزش هخٍؽ ٓزخ٢ٗ ح٤ٌُِخص ًَٝ ٖٓ 

 . ًُي ٣ؼَٝ ٗلٔٚ ُِٔٔئ٤ُٝش حُظؤى٣ز٤ش ٣وخُق
هـ. فً حال انسحاب المرشح أثناء فترة الترشح ال ٌجوز إعادة ترشٌحه مرة 

 أخرى وال ٌحك له المطالبة برسوم الترشح .
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٣لن َُِٔٗق إٔ ٣ٔلذ ط٤َٗلٚ هط٤خً ك٢ ٓٞػي ٫ ٣ظـخُٝ ٜٗخ٣ش حُيٝحّ  (22)أُبكح

 .ح٢َُٔٓ ك٢ ح٤ُّٞ حُٔخرن ٬ُٗظوخرخص
 :طظْ حٗظوخرخص حُٔـِْ ك٢ ح٤ٌُِخص حُٔوظِلش ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ (22)ٔبكحاُ

 .٣ؼي ًَ هْٔ أًخى٢ٔ٣ ىحثَس حٗظوخر٤ش ٝحكيس . أ
٣ٌَ٘ ٓـِْ ح٫طلخى ٖٓ ٓـٔٞػش حُطِزش حُٔ٘ظوز٤ٖ ك٢ ًَ هْٔ كٔذ  .د

 :حُظٔؼ٤َ حُظخ٢ُ
ػيى ٖٓ ح٧ػ٠خء ٣ظ٘خٓذ ٓغ أػ٠خء ح٤ُٜجش حُؼخٓش ك٢ حُؤْ رل٤غ .  5

١خُذ ٝكن هخػيس ( 111)ٌَُ  حً ٝحكي زش حُظٔؼ٤َ ٓٔؼ٬ً طٌٕٞ ٗٔ

 (.411)حُظو٣َذ ا٠ُ 
ً ١خُز( 411)ػ٠ٞ ٝحكي ٌَُ هْٔ ٣وَ ١ِزظٚ ػٖ . 4  .خ
 .ك٢ ؿ٤ٔغ ح٧كٞحٍ ٣ـذ إٔ ٫ ٣وَ ػيى ٓٔؼ٢ِ ح٤ٌُِش ػٖ ػ٬ػش.  3
. ك٢ كخٍ أُؿِن رخد حُظَٗق ُْٝ ٣ٌظَٔ حُؼيى حُٔطِٞد ٖٓ حَُٔٗل٤ٖ أٝ 2

أٝ ُْ ط٘طزن ػ٤ِْٜ ١َٝٗ حُظَٗق ك٢ حُؤْ أٝ ح٤ٌُِش، ُْ ٣ظَٗق أكي 

٣٘ٔذ ػ٤ٔي ح٤ٌُِش حُٔؼ٤٘ش رؤٓٔخء حُطِزش ح٧ٝحثَ ك٢ حُلَٜ حُيٍح٢ٓ 

حُٔخرن ػ٠ِ حُؤْ أٝ ح٤ٌُِش حُٔؼ٤٘ش كٔذ حُظَط٤ذ , ٖٓٔ ط٘طزن 

ػ٤ِْٜ ١َٝٗ حُظَٗق ٤ٌُظَٔ حُؼيى حُٔطِٞد كٔذ حُظؼ٤ِٔخص, ػ٠ِ 

 ٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش ٬ُطلخى ًَٓٗق أٝ ٗخهًذ.إٔ ٫ ٣٘خٍى ك٢ حٗظوخرخص ح

أػيحى حُطِزش حُٔٔـ٤ِٖ ك٢ ًَ هْٔ ٝػيى ٓٔؼ٤ِْٜ  طليى حُِـ٘ش حُؼ٤ِخ. ؽ

ح٣ٌُٖ ٤ٓ٘ظوزٕٞ رٔٞؿذ حُوٞحثْ ح٤َُٔٓش حُظ٢ طَى ٖٓ ىحثَس حُوزٍٞ 

٫ٝ طَ٘ٔ ٌٛٙ ح٧ػيحى حُطِزش حُٔٔـ٤ِٖ ك٢ حُزَحٓؾ . ٝحُظٔـ٤َ

 .حُوخٛش
أٝ ح٫ٗظوخرخص رخ٫هظَحع ح١َُٔ حُٔزخَٗ طرٌمة إجراءتحدد اللجنة العلٌا  .ى

٣ٝ٘ظ١َ ٫ػظٔخىٛخ إٔ ٣٘خٍى ك٢ ح٫هظَحع ح٧ؿِز٤ش  ح٫هظَحع ح٩ٌُظ٢َٗٝ

ٖٓ ٓـٔٞع حُطِزش ح٣ٌُٖ ٣لن ُْٜ ح٫ٗظوخد ك٢ ًُي حُؤْ، ٝطٔيى ٖٓ هزَ 

ُٔيس ٫ ط٣ِي ػ٠ِ ٓخػظ٤ٖ ك٢ حُؤْ ح١ٌُ ُْ ٓخػش كٔخػش ٝحُِـ٘ش حُؼ٤ِخ 

٤ٚ حُٜ٘خد ٝطؼي ػ٤ِٔش ح٫ٗظوخد ك٤٘جٌ هخ٤ٗٞٗش ٜٓٔخ رِؾ ػيى ٣ٌظَٔ ك

 .حُٔوظَػ٤ٖ
هـ. االنتخاب ٌكون بهوٌة جامعٌة واضحة المعالم, أو هوٌة األحوال المدنٌة 

 مع وثٌمة اثبات طالب من دائرة المبول والتسجٌل.

روَحٍ  طٌَ٘اىحٍس ح٫ٗظوخرخص رِـ٘ش ػ٤ِخ  ط٘خ١ ػ٤ِٔشُـخٕ ح٫ٗظوخرخص :  (22)أُبكح

 :ٖٓ حَُث٤ْ ٝطٌٕٞ رَثخٓش حُؼ٤ٔي أٝ ٗخثذ حُؼ٤ٔي ٝػ٣ٞ٠ش ًَ ٖٓ

 مدٌر دائرة النشاط الثمافً والفنً. -  

 مدٌر المبول والتسجٌل . - 
 مدٌر مركز الحاسب والمعلومات. - 
 رئٌس لسم الهٌئات الطالبٌة. - 
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 ب    اثنٌن من أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة ٌوافك علٌهم األستاذ الرئٌس بتنسٌ - 
 من رئٌس اللجنة العلٌا لالنتخابات .   
 طالب وطالبة ٌوافك علٌهم األستاذ الرئٌس بتنسٌب من رئٌس اللجنة - 
 العلٌا لالنتخابات على أال ٌكونوا من بٌن المرشحٌن لالنتخابات.  

ُِؼ٠ٞ حُؼخَٓ ح٩ى٫ء رٜٞطٚ ك٢ ىحثَطٚ ح٫ٗظوخر٤ش كو٢ َُٝٔس ٝحكيس  (22)أُبكح

 .٤ًَ ك٢ حُظ٣ٜٞض٫ٝ ٣ـُٞ حُظٞ
 (22)أُبكح
 :ٜٓخّ حُِـ٘ش حُؼ٤ِخ ٬ُٗظوخرخص. أ

ك٢ ًَ ىحثَس حٗظوخر٤ش ػ٠ِ حُ٘لٞ ٝحُلَُ ٬هظَحع ُط٤ٌَ٘ ُـخٕ كَػ٤ش  .5

 : حُظخ٢ُ
 .ٓٔؼَ ػٖ ػٔخىس ٗئٕٝ حُطِزش -
أكي أػ٠خء ح٤ُٜجش حُظي٤ٔ٣ٍش ك٢ حُؤْ حُٔؼ٢٘ ر٘خء ػ٠ِ ط٤ٔ٘ذ ػ٤ٔي  -

 .ح٤ٌُِش
ع ٌَُ ىحثَس حٗظوخر٤ش أٝ أ٣ش أٍٓٞ أهَٟ طظؼِن ػظٔخى َٓحًِ ح٫هظَحح .4

 .رخُؼ٤ِٔش ح٫ٗظوخر٤ش
حٗظوخرخص ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش ُٔـِْ ٣٘ظ٢ٜ ػَٔ حُِـ٘ش حُؼ٤ِخ ٬ُٗظوخرخص رؼي  .3

 . ح٫طلخى
 تشكٌل لجنة فنٌة إلدارة انتخابات الهٌئة اإلدارٌة على النحو التالً: .2

 رئٌس اللجنة العلٌا أو من ٌنوبه. . أ
 نشاط الثمافً والفنً.مدٌر دائرة ال . ب
 عضو هٌئة تدرٌس من أعضاء اللجنة العلٌا. . ج
تموم اللجنة الفنٌة بإدارة عملٌة االلتراع والفرز النتخابات الهٌئة  . د

اإلدارٌة لمجلس اتحاد الطلبة, على أن تموم اللجنة بختم أوراق 
االلتراع بالخاتم المعتمد وتحرٌر محضري االلتراع والفرز, 

 ها.وتولٌعها من أعضائ
طظوٌ حُِـ٘ش حُؼ٤ِخ هَحٍحطٜخ ك٢ حُو٠خ٣خ حُٔطَٝكش أٓخٜٓخ رٔٞحكوش أؿِز٤ش . د

 ً  .أػ٠خثٜخ ٝك٢ كخٍ طٔخ١ٝ ح٧ٛٞحص ٣ٌٕٞ ٛٞص ٍث٤ْ حُِـ٘ش َٓؿلخ
٣لن َُِٔٗل٤ٖ طوي٣ْ أٓٔخء ٓ٘يٝر٤ْٜ ٌَُ ًَِٓ حهظَحع ا٠ُ حُِـ٘ش  (21)أُبكح

 .حُلَػ٤ش ُيحثَطْٜ ح٫ٗظوخر٤ش
 (27)أُبكح
ُِـ٘ش حُلَػ٤ش ُِيحثَس ح٫ٗظوخر٤ش روظْ أٍٝحم ح٫هظَحع رخُوخطْ حُٔؼظٔي، طوّٞ ح.أ

ٝطل٣ََ ٓل١َ٠ ح٫هظَحع ٝحُلَُ ٣ٝٞهؼٜٔخ ًخكش أػ٠خثٜخ رخ٩ٟخكش ا٠ُ 

ا٠ُ حُِـ٘ش حُؼ٤ِخ  أػ٠خء حُِـ٘ش حُٔل٠َ ٣ٝويّ. حَُٔٗل٤ٖ أٝ ٖٓ ٣٘ٞد ػْٜ٘

 .َحع ٝحُل٬َُُٗظوخرخص ػ٠ِ إٔ ٣ظ٠ٔ٘خ ِٓوٜخً ُٔـ٣َخص ػ٤ِٔظ٢ ح٫هظ
ك٢ كخٍ كيٝع ٓخ ٣ؼ٤ن ٤َٓ ػ٤ِٔش ح٫هظَحع ك٢ أ١ ًَِٓ طظ٠ُٞ حُِـ٘ش  . ة

حُلَػ٤ش  ٓؼخُـظٚ ٝحطوخً حُوَحٍ حُٔ٘خٓذ ر٘ؤٗٚ ٝك٢ كخٍ طؼٌٍ ًُي ٣لخٍ 

 .ح٧َٓ ا٠ُ حُِـ٘ش حُؼ٤ِخ ُِزض ك٤ٚ
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 (22)أُبكح

 .طؼي أٍٝحم ح٫هظَحع رخ١ِش اًح ًخٗض ؿ٤َ ٓوظٞٓش روخطْ حُِـ٘ش حُلَػ٤ش.أ

اًح كَٜ ٣ُخىس أٝ ٗوٜخٕ ك٢ ػيى أٍٝحم ح٫هظَحع ىحهَ حُٜ٘يٝم ػٖ  . د

 ً  .أػيحى حُٔوظَػ٤ٖ ٣لخٍ ح٧َٓ ُِـ٘ش حُؼ٤ِخ ُِزض ك٤ٚ ٣ٝؼظزَ هَحٍٛخ هطؼ٤خ

ك٢ كخٍ طٔخ١ٝ ح٧ٛٞحص ر٤ٖ َٓٗل٤ٖ أٝ أًؼَ ٣لخٍ ح٧َٓ ا٠ُ حُِـ٘ش . ؽ

 .ِـ٤ٔغحُؼ٤ِخ ٩ؿَحء حُوَػش ر٤ْٜ٘ ٝطؼي ٗظ٤ـش حُوَػش هطؼ٤ش ِِٝٓٓش ُ

د. فً حال وجود خطأ فً فرز أحد صنادٌك االلتراع ٌعاد فرز ذلن 

ً الصندوق فمط من لبل اللجنة العلٌا لالنتخابات وٌكون لرارها لطعٌ  ا

  وملزماً بعد إعالن النتٌجة.

٣ـذ ػ٠ِ حَُٔٗل٤ٖ أٝ ٖٓ ٣٘ٞد ػْٜ٘ حُظٞه٤غ ػ٠ِ ٓلخَٟ ح٫هظَحع  (26)أُبكح

ٕ ٝؿيص ٝك٢ كخٍ ٍكٞ أكي ا٣َ٣يٜٝٗخ  ٝحُلَُ ٓغ ًًَ طللظخطْٜ حُظ٢

 .حَُٔٗل٤ٖ أٝ ٖٓ ٤٘٣زٚ حُظٞه٤غ ٣ؼزض ًُي ٖٓ هزَ حُِـ٘ش ك٢ حُٔلخَٟ

٣لن ١٧ َٓٗق طوي٣ْ حُطؼٖ ك٢ ٗظخثؾ ح٫ٗظوخرخص ك٢ ىحثَطٚ ٌُٔظذ  (22)أُبكح

ٖٓ طخ٣ٍن ىٍح٤ٓش ه٬ٍ ٓيس ػ٬ػش أ٣خّ  ٍث٤ْ حُِـ٘ش حُؼ٤ِخ ٬ُٗظوخرخص

ّ حُٔـِْ رخُظلو٤ن حٌُخَٓ ك٢ حُطؼٖ ٣ٝؼَٝ ح٧َٓ ح٫ٗظوخرخص ، ك٤غ ٣وٞ

ٍث٤ْ حُِـ٘ش حُؼ٤ِخ ٬ُٗظوخرخص ٍث٤ٔخ ٝػ٣ٞ٠ٖ  ػ٠ِ ُـ٘ش ١ؼٕٞ ٓئُلش ٖٓ

ٖٓ حُِـ٘ش ٝرل٠ٍٞ ٛخكذ ١خُذ حُطؼٖ, ٣ٌٕٝٞ هَحٍ ُـ٘ش حُطؼٕٞ ٜٗخث٤خ 

 ٝهطؼ٤خ.  

 :٣ظ٠ُٞ ٓـِْ ح٫طلخى ح٬ُٜك٤خص حُظخ٤ُش (22)أُبكح

 . ىح٣ٍش رخ٫هظَحع ح١َُٔ حُٔزخَٗحٗظوخد ح٤ُٜجش ح٩. أ 

ٍْٓ ح٤ُٔخٓش حُؼخٓش ٬ُطلخى ٝحطوخً حُوَحٍحص ٝحُظ٤ٛٞخص ٟٖٔ أٛيحف . د 

ح٫طلخى ٝطؼ٤ِٔخطٚ ،ٝحُٜٔخىهش ػ٠ِ هطش ػَٔ ح٫طلخى ٝٓٞحُٗظٚ حُِظ٤ٖ 

 .طؼيٛٔخ ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش

 اٜٗخء ػ٣ٞ٠ش ػ٠ٞ ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش اًح حٍطٌذ ػ٬ًٔ ٓلظٍٞحً أٝ ٓوخُلش. ؽ

٣و٬ٕ رخَُ٘ف ٝحُٔٔؼش ٝأى٣ٖ رؤ١ ٜٓ٘ٔخ ٖٓ حُو٠خء أٝ ٖٓ حُـٜخص 

 .حُٔوظٜش ك٢ حُـخٓؼش، ٝك٢ ٌٛٙ حُلخُش ٣لوي ػ٣ٞ٠ظٚ

 . حُزض ك٢ حٓظوخُش ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش. ى
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 :حؿظٔخػخص ٓـِْ ح٫طلخى (22)أُبكح

٣يػٞ ػ٤ٔي ٗئٕٝ حُطِزش ٓـِْ ح٫طلخى حُـي٣ي ٬ُٗؼوخى ه٬ٍ هٔٔش أ٣خّ  .أ

ش ػ٠ِ ح٧ًؼَ ٖٓ حٗظوخرٚ، ٝطؼوي أ٠ُٝ ؿِٔخطٚ رَثخٓش حُؼ٤ٔي، ٣ٝظْ ىٍح٤ٓ

 5% + 11بحضور  ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش حُـي٣يس رخه٢ أػ٠خء أػ٘خءٛخ حٗظوخد

ٖٓ هزَ ٝك٢ كخُش هزٍٞ حٓظوخُش ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش رٌخِٜٓخ  والكسر ٌجبرلألعلى,

ْ ١٧ ٓزذ ًخٕ ٣ـظٔغ حُٔـِحَُث٤ْ رظ٤ٔ٘ذ ٖٓ ػ٤ٔي ٗئٕٝ حُطِزش 

 .  رَثخٓش حُؼ٤ٔي ٫ٗظوخد ٤ٛجش اىح٣ٍش ؿي٣يس

ً ػ٬ع َٓحص ه٬ٍ حُلَٜ حُيٍح٢ٓ حُٞحكي .د ً ػخى٣خ ٣ؼوي حُٔـِْ حؿظٔخػخ

 .ُٔ٘خه٘ش حُٟٔٞٞػخص حُٔيٍؿش ػ٠ِ ؿيٍٝ أػٔخُٚ

 :٣ـُٞ ىػٞس ٓـِْ ح٫طلخى ا٠ُ حؿظٔخع حٓظؼ٘خث٢ ك٢ حُلخ٫ص حُظخ٤ُش.ؽ

 .ريػٞس ٖٓ ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش. 5

ط٢ ٓويّ ٖٓ ػِغ أػ٠خء ٓـِْ ح٫طلخى ػ٠ِ ح٧هَ ٟٓٞلخً ك٤ٚ رطِذ ه.4

أٓزخد حُطِذ ٝك٢ ٌٛٙ حُلخُش ٣ـذ ػ٠ِ ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش ىػٞس ٓـِْ 

 .ح٫طلخى ٬ُٗؼوخى ه٬ٍ أٓزٞع ٖٓ طوي٣ْ حُطِذ

  . ريػٞس ٖٓ حُؼ٤ٔي ر٘خء ػ٠ِ ٓٞحكوش حَُث٤ْ.   3

خى ٌٝٓخٗٚ هزَ ػ٬ػش أ٣خّ طؼِٖ ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش ػٖ ٓٞػي حؿظٔخع ٓـِْ ح٫طل .ى

ىٍح٤ٓش ػ٠ِ ح٧هَ ٖٓ حٗؼوخىٙ، ٣ٝظْ حُلٍٜٞ ػ٠ِ ٗٔن ؿيٍٝ ح٧ػٔخٍ ٖٓ 

 .أ٤ٖٓ حَُٔ

 .ك٢ كخُش ؿ٤خد ٍث٤ْ ٓـِْ ح٫طلخى طؼوي حُـِٔخص رَثخٓش ٗخثزٚ .ٛـ

٣ؼي حؿظٔخع حُٔـِْ هخ٤ٗٞٗخً رل٠ٍٞ أؿِز٤ش أػ٠خثٚ، ٝك٢ كخٍ ػيّ حًظٔخٍ  .ٝ

ٓٞػي ح٫ؿظٔخع حُوخىّ ٌٝٓخٗٚ ه٬ٍ ٓيس ٫  حُٜ٘خد ٣ليى ٍث٤ْ حُـِٔش

طظـخُٝ أٓزٞػخً، ٣ٝؼي ح٫ؿظٔخع ػ٘يثٌ هخ٤ٗٞٗخً اًح ك٠َ ػِغ ح٧ػ٠خء ػ٠ِ 

 .ح٧هَ

طؼوي ح٫ؿظٔخػخص ك٢ ؿ٤ٔغ حُلخ٫ص ىحهَ حُلَّ حُـخٓؼ٢ ك٢ ح٣٧خّ  .ُ

  .حُيٍح٤ٓش حُظ٢ ٣يحّٝ ك٤ٜخ حُطِزش

٣لَ ٌٓخٗٚ ٖٓ ٤ِ٣ٚ ك٢ طَط٤ذ اًح ُحُض ػ٣ٞ٠ش أكي أػ٠خء ٓـِْ ح٫طلخى  .ف

ح٧ٛٞحص ك٢ ىحثَطٚ ح٫ٗظوخر٤ش ٖٓ ؿ٤َ أػ٠خء ٓـِْ ح٫طلخى ك٢ آهَ 

ٝاًح هَ ػيى . حٗظوخرخص ا٠ُ ػخُغ ٓ٘ظوذ، ٝاًح طؼٌٍ ًُي ٣زو٠ حُٔوؼي ٗخؿَحً 

أػ٠خء ٓـِْ ح٫طلخى ػٖ حُٜ٘ق ٣ؼظزَ ٓـِْ ح٫طلخى ٓٔظو٬٤ً ٣ٝيػ٠ ا٠ُ 

 .ليىٙ حَُث٤ْاؿَحء حٗظوخرخص ؿي٣يس ك٢ ٓٞػي ٣

ً ٝحكيحً  .١ طٌٕٞ ٓيس ػ٣ٞ٠ش ٓـِْ ح٫طلخى ٝػ٣ٞ٠ش ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش ػخٓخ

ً ك٢ ٜٗخ٣ش حُلَٜ ح٧ٍٝ . ٣ٝؼظزَ حُٔـِْ ٝح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش ٓٔظو٤ِ٤ٖ كٌٔخ
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٣ٌَٝ٘ حُؼ٤ٔي ُـ٘ش هخٛش طوّٞ رخٓظ٬ّ ٓٞؿٞىحص ح٫طلخى ٝٓـ٬طٚ ُل٤ٖ 

 .ط٤ِٜٔٔخ ُِٔـِْ حُـي٣ي ػ٘ي ٓزخَٗطٚ ٬ٛك٤خطٚ

 :٣ظوٌ ٓـِْ ح٫طلخى  هَحٍحطٚ ًخ٥ط٢.  ١

رؤؿِز٤ش ػِؼ٢ ح٧ػ٠خء حُلخ٣َٟٖ ك٢ كخُش كـذ حُؼوش ػٖ ح٤ُٜجش . 5

 . ح٩ىح٣ٍش أٝ أكي أػ٠خثٜخ

 .رؤؿِز٤ش ح٧ػ٠خء حُلخ٣َٟٖ ك٢ رخه٢ حُوَحٍحص.  4

 (22)أُبكح

رخ٫هظَحع ح١َُٔ حُٔزخَٗ ٖٓ ر٤ٖ ٤ٛجش حىح٣ٍش ٣٘ظوذ ٓـِْ ح٫طلخى .  أ

٣ٌٕٝٞ رخه٢  ٝأ٤ٓ٘خً ُِٜ٘يٝم ٚ ٍث٤ٔخً ُٚ،ٝٗخثزخ َُِث٤ْ، ٝأ٤ٓ٘خً َُِٔأػ٠خث

 .ٍإٓخء حُِـخٕ أػ٠خء ك٢ ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش

ك٢ كخُش ػيّ كٍٜٞ أكي حَُٔٗل٤ٖ ُٜٔ٘ذ ٍث٤ْ ٓـِْ ح٩طلخى ػ٠ِ  . د

ٖٓ أٛٞحص ح٧ػ٠خء حُلخ٣َٟٖ،  ٝحٌَُٔ ٣ـزَ ٨ُػ٠ِ %5 + 11

٬ ػ٠ِ أػ٠ِ ح٧ٛٞحص ٣ٝؼي طـ١َ ؿُٞش ػخ٤ٗش ر٤ٖ حَُٔٗل٤ٖ ح٣ٌُِٖ كٜ

 .حُلخثِ ٜٓ٘ٔخ ٖٓ كَٜ ػ٠ِ أػ٠ِ ح٧ٛٞحص ك٢ حُـُٞش حُؼخ٤ٗش

أٝ ٖٓ ٣ئى١ ٍث٤ْ ٝأػ٠خء حُٔـِْ حُؤْ حُظخ٢ُ أٓخّ ٍث٤ْ حُـخٓؼش .  ؽ

هزَ حُزيء ك٢ ٓٞػي أهٜخٙ أٓزٞع ٝحكي ٖٓ حٗظوخد حُٔـِْ ٣٘ٞرٚ 

ٓوِٜخً ُِِٔي ٝح١ُٖٞ  أهْٔ رخهلل حُؼظ٤ْ إٔ إًٔٞ) رخٗظوخرخص ح٤ُٜجش ح٫ىح٣ٍش

ٝحُـخٓؼش ٝإٔ أكخكع ػ٠ِ هٞح٤ٖٗ حُـخٓؼش ٝأٗظٔظٜخ ٝطؼ٤ِٔخطٜخ ٝإٔ أػَٔ 

 (. رٌَ ؿٜي ُظلو٤ن أٛيحف ح٫طلخى

طظٌٕٞ ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش ٖٓ ٍإٓخء ُـخٕ ح٤ٌُِخص ح٣ٌُٖ ٣ظْ حٗظوخرْٜ ك٢ . أ (22)أُبكح

َ أػ٠خء أٍٝ ؿِٔش ُٔـِْ ح٫طلخى رَثخٓش حُؼ٤ٔي ٣ٝظْ حٗظوخرْٜ ٖٓ هز

 . حُٔـِْ ٖٓ ٤ًِخطْٜ رخ٫هظَحع ح١َُٔ حُٔزخَٗ

 :طُٞع حُٔ٘خٛذ ح٩ىح٣ٍش ٖٓ أػ٠خء ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ. د

 ٍث٤ٔخً  ٍث٤ْ ٓـِْ ح٫طلخى. 5

 ٗخثزخً َُِث٤ْ ٗخثذ ٍث٤ْ ٓـِْ ح٫طلخى. 4

 أ٤ٓ٘خً َُِٔ أ٤ٖٓ َٓ ٓـِْ ح٫طلخى. 3

ً  أ٤ٖٓ ٛ٘يٝم ٓـِْ ح٫طلخى. 2  ُِٜ٘يٝم أ٤ٓ٘خ

 رو٤ش ٍإٓخء ُـخٕ ح٤ٌُِخص  أػ٠خء. 1

 .ٝحكيس َٔس٣٘ـَ ٍث٤ْ حُٔـِْ ٝٗخثزٚ ٜٓ٘ز٤ٜٔخ ُ (22)أُبكح

٣لوي ػ٠ٞ ٓـِْ ح٫طلخى ػ٣ٞ٠ظٚ ك٢ حُلخ٫ص حُظخ٤ُش ٫ٝ ٣لن ُٚ  (21)أُبكح

 :حُؼٞىس ا٠ُ ػ٣ٞ٠ٚ حُٔـِْ  رؼي ُٝحٍ حُٔزذ ك٢ حُيٍٝس ٗلٜٔخ

 (.9)ٜٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىس كويحٕ أكي ١َٝٗ حُؼ٣ٞ٠ش حُٔ٘.5
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 .ٓوخُلش طؼ٤ِٔخص ح٫طلخى روَحٍ ٛخىٍ ػٖ ٓـِْ ح٫طلخى.4
 .حُٞكــــخس.3
  .ح٫ٓظوخُش حُوط٤ش ا٠ُ ٓـِْ ح٫طلخى.2
ؿ٤خد حُؼ٠ٞ ػ٬ع َٓحص ٓظظخ٤ُش ػٖ ك٠ٍٞ حُـِٔخص أٝ هْٔ ؿِٔخص  .1

 . ٓظلَهش ىٕٝ ػٌٍ ٣وزِٚ ٓـِْ ح٫طلخى
 ان العضوٌة بأي طرٌمة ٌختارها العمٌد.ٌبلػ عضو مجلس االتحاد بفمد. 6

 (27)أُبكح
اًح هخُق ػ٠ٞ ٓـِْ ح٫طلخى أكٌخّ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص طٞهغ ػ٤ِٚ اكيٟ .  أ 

 .حُؼوٞرخص حُظخ٤ُش رؼي حُظلو٤ن ٓؼٚ ٖٓ هزَ حُٔـِْ ٝرٔٞحكوش حُؼ٤ٔي
 . حُظ٘ز٤ٚ روَحٍ ٛخىٍ رؤؿِز٤ش ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش. 5
 .ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍشح٩ٌٗحٍ روَحٍ ٛخىٍ رؤؿِز٤ش . 4
ػ٠ِ . طـ٤ٔي حُؼ٣ٞ٠ش روَحٍ ٛخىٍ رؤؿِز٤ش ػِؼ٢ أػ٠خء ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش. 3

ً ٓغ ر٤خٕ ح٧ٓزخد حُٔٞؿزش ُٚ ه٬ٍ ٓيس ٫  إٔ ٣زِؾ حُؼ٠ٞ رٌُي هط٤خ

 .ط٣ِي ػ٠ِ أٓزٞػ٤ٖ ٖٓ ٛيٍٝ حُوَحٍ
ػ٠ِ . حُلَٜ ٖٓ ػ٣ٞ٠ش حُٔـِْ رؤؿِز٤ش ػِؼ٢ أػ٠خء ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش. 2

ً ٓغ ر٤خٕ ح٧ٓزخد حُٔٞؿزش ُٚ ه٬ٍ ٓيس ٫ إٔ ٣زِؾ ح ُؼ٠ٞ رٌُي هط٤خ

 . ط٣ِي ػ٠ِ أٓزٞػ٤ٖ ٖٓ ٛيٍٝ حُوَحٍ

٣لن ُِؼ٠ٞ ح١ٌُ حطوٌص رلوٚ أ١ ػوٞرش ٖٓ حُؼوٞرخص حُٞحٍىس ك٢ حُلوَس  .د 

ً ػٖ ٣َ١ن أ٤ٖٓ َٓ حُٔـِْ ه٬ٍ ٓيس ٫ ط٣ِي ػ٠ِ ( أ) حُظظِْ هط٤خ

زض حُٔـِْ ك٢ حُظظِْ ه٬ٍ أٓزٞع ٖٓ طخ٣ٍن ار٬ؿٚ هَحٍ حُؼوٞرش ٣ٝ

ٓيس ٫ ط٣ِي ػ٠ِ أٓزٞػ٤ٖ ٣ٝؼي هَحٍٙ هطؼ٤خً ٝطٞىع ٗٔوش ٖٓ حُظظِْ 

 .ُيٟ ٌٓظذ حُؼ٤ٔي

 (22)أُبكح

 :ٜٓخّ ٬ٛٝك٤خص ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش. أ
ط٘ل٤ٌ هَحٍحص ٓـِْ ح٫طلخى رٔخ ٣ْٜٔ ك٢ حُو٤خّ رخُلؼخ٤ُخص ٝحُ٘٘خ١خص .5

 .حُظ٢ طلون أٛيحف ح٫طلخى
 كٔذ حُٔوٜٜخص حُٔخ٤ُش حُظ٢ طوَٛخ حُـخٓؼش  ش ح٫طلخىاػيحى ٓٞحُٗ.4

وتكون مخصصة لؽاٌات االنشطة  ٝحُظ٤ٔ٘ذ ا٠ُ ٓـِْ ح٫طلخى ٩هَحٍٛخ

 . الالمنهجٌة فمط
ال ٌحك للهٌئة اإلدارٌة االنفاق من الموازنة على البنٌة التحتٌة للجامعة . 3

لة أو عمل أي مجسم أو شراء مالبس ومخالفة ذلن ٌكون تحت طائ
 المساءلة التأدٌبٌة.

ٟٝغ هطش ػَٔ طظَؿْ أٛيحف ح٫طلخى ٖٓ ه٬ٍ ٗ٘خ١خص ٓليىس . 2

 .ٝػَٟٜخ ػ٠ِ ٓـِْ ح٫طلخى ٩هَحٍٛخ
 .طز٢٘ حُو٠خ٣خ حُط٬ر٤ش حُظ٢ ططَأ ٝحهظَحف حُلٍِٞ حُٔ٘خٓزش ُٜخ. 1

 .ىػٞس ٓـِْ ح٫طلخى ٬ُؿظٔخع ك٢ حُلخ٫ص حُؼخى٣ش ٝح٫ٓظؼ٘خث٤ش. 6 
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ظَحكخص ٝحُظوخ٣ٍَ حُٔويٓش ٖٓ أػ٠خء ٓـِْ ح٫طلخى أٝ ٖٓ حُ٘ظَ ك٢ ح٫ه.9

 .حُِـخٕ حُٔ٘زؼوش ػ٘ٚ
ػِؼ٢ أػ٠خء هخٍؽ حُوطش رٔٞحكوش ٫ٜٓ٘ـ٤ش ٣ـُٞ حُو٤خّ رؤ٣ش ٗ٘خ١خص . د

 .حُٔـِْ رظ٤ٔ٘ذ ٖٓ حُؼ٤ٔي ٝٓٞحكوش حَُث٤ْ

 (26)أُبكح

حُؼوخك٢  ػٖ ٣َ١ن ىحثَس حُ٘٘خ١ طزِؾ ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش هَحٍحطٜخ ا٠ُ حُؼ٤ٔي،. أ

ٝطؼظزٌَٛٙ حُوَحٍحص ٗخكٌس حُٔلؼٍٞ رؼي ٓٞحكوش حُؼ٤ٔي حُوط٤ش  ٝحُل٢٘

ػ٤ِٜخ، ٝك٢ كخٍ ػيّ حُٔٞحكوش طَى ٌٛٙ حُوَحٍحص ا٠ُ ٖٓ أٛيٍٛخ 

 . ُظ٣ٜٞزٜخ
طليى ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش ٓٞحػ٤ي ػخرظش ٫ؿظٔخػخطٜخ َٓط٤ٖ ٣َٜٗخ ٝطزِؾ  .د

 .حُؼ٤ٔي رٌُي

أػ٠خء ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش ٣لَ ٌٓخٗٚ ٖٓ ٤ِ٣ٚ  ك٢ كخٍ ُٝحٍ ػ٣ٞ٠ش أكي (22)أُبكح

 . رؼيى ح٧ٛٞحص ك٢ ىحثَطٚ ح٫ٗظوخر٤ش ٝك٢ كخٍ طؼٌٍ ًُي ٣زو٠ حُٔوؼي ٗخؿَحً 

ك٢  ح٧ػ٠خءٖٓ  5% + 11طظوٌ هَحٍحص ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش رٔٞحكوش  (22)أُبكح

ً . حؿظٔخع هخ٢ٗٞٗ  .ٝك٢ كخُش طٔخ١ٝ ح٧ٛٞحص ٣ٌٕٞ ٛٞص حَُث٤ْ َٓؿلخ

 .ٜخّ ٬ٛٝك٤خص أػ٠خء ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍشٓ (22)أُبكح

 .اُوئ٤ٌ.2

 .ٍثخٓش حؿظٔخػخص ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش ُٔـِْ ح٫طلخى .أ

 .حُظٞه٤غ ػ٠ِ هَحٍحص ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش .د

 .حُ٘لوخص رؼي هَحٍ ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش ِٓلش أٝحَٓ َٛفحُظٞه٤غ ػ٠ِ  .ؽ

ر٤ش ٓـِْ ح٫طلخى أٓخّ حُـٜخص حُٔٔئُٝش ٝح٤َُٔٓش ٝحُط٬ طٔؼ٤َ .ى

 .ٝحُ٘ؼز٤ش

 .حُيػٞس ٫ؿظٔخػخص ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش .ٛـ

 و. استالم ختم االتحاد وحفظه.

 :ٗبئت اُوئ٤ٌ.2

 .حُو٤خّ رٜٔخّ حَُث٤ْ أػ٘خء ؿ٤خرٚ أٝ ط٤ًَٞ حَُث٤ْ ُٚ .أ

 .حُو٤خّ رخُٜٔخّ حُظ٢ ٣ٔ٘يٛخ ا٤ُٚ حَُث٤ْ .د

 :أ٤ٖٓ اَُو.2
 ظٔخػخص ٓـِْ طٞؿ٤ٚ حُيػٞس ا٠ُ حؿظٔخػخص ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش ٝحؿ  .أ

 .أػٔخُٜخ ٝحُظٞه٤غ ػ٠ِ ٓلخَٟ حؿظٔخػخطٜخؿيٍٝ ح٫طلخى ٝطل٤٠َ 
 .طي٣ٖٝ ٝهخثغ ؿِٔخص ٓـِْ ح٫طلخى ٤ٛٝجظٚ ح٩ىح٣ٍش  .د
 .ٓظخرؼش ط٘ل٤ٌ هَحٍحص ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش  .ؽ
  ٜخ.حٓظ٬ّ حَُٔح٬ٓص حُظ٢ طَى رخْٓ ٓـِْ ح٫طلخى ٝكلظ  .ى

 ه الرئٌس .هـ. المٌام بالمهام التً ٌسندها إلٌ
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 .أ٤ٖٓ اُٖ٘لٝم.2

طَٜف ِٓلش حُ٘لوخص رخٓٔٚ ٝطٔيى كٔذ ح٧ٍٛٞ ٝحُظ٣َ٘ؼخص حُٔخ٤ُش ك٢  .أ

 .حُـخٓؼش رٔٞؿذ أٝحَٓ حَُٜف ٝروَحٍ ٖٓ ح٤ُٜجش ح٫ىح٣ٍش

 .اػيحى حُظوخ٣ٍَ حُٔخ٤ُش حُٔويٓش ُٔـِْ ح٫طلخى .د

 حُو٤خّ رخُٜٔخّ حُظ٢ ٣ٔ٘يٛخ ا٤ُٚ حَُث٤ْ . .ؽ

 (22)أُبكح

زَ ح٧ػ٠خء حُٔ٘ظوزٕٞ ُِٔـِْ ك٢ ًَ ٤ًِش ُـ٘ش طِي ح٤ٌُِش ك٢ ٓـِْ ٣ؼظ .أ

 . االنتخاب بااللتراع السري  ،ح٫طلخى

َٓس  ك٢ كخٍ طؼخىٍ أًؼَ ٖٓ َٓٗق َُثخٓش ُـ٘ش ح٤ٌُِش طؼخى ح٫ٗظوخرخص. د

 . ٝحكيس ر٤ْٜ٘ ٝحًح طٌٍَ حُظؼخىٍ ٣لْٔ ح٧َٓ رخُوَػش ر٤ٖ حُٔظؼخى٤ُٖ

لً المسم أو ممثلً الكلٌة التً ال ٌوجد بها السام ج. فً حال تؽٌب جٌع ممث

ٌعطى تمثٌل الكلٌة للعضو الذي حصل على أعلى عدد من االصوات فً 

 االنتخابات، مع مراعاة ما سٌرد فً البند التالً .

د. فً حال حضور ممثل المسم الحاصل على ممعد تزكٌة فً الكلٌة وتؽٌب 

 ل الكلٌة.بمٌة ممثلً االلسام, ٌعطى من حضر تمثٌ

هـ. فً حال فوز ممثلً الكلٌة كاملة بالتزكٌة وتؽٌبوا عن ٌوم االلتراع, تؤجل 

إعطاء تمثٌل الكلٌة من لبل اللجنة العلٌا وال ٌحك لهم االعتراض أو الطلب 

 بإعادة االنتخابات فً مناصب الهٌئة االدارٌة.

لتمثٌل الكلٌة  و. إذا أبدى جمٌع ممثلً األلسام فً الكلٌة عدم الرؼبة بالترشح

ٌتم تجمٌد عضوٌة هذه الكلٌة فً الهٌئة اإلدارٌة وٌفمدوا حمهم فً 

 التصوٌت فً انتخابات الهٌئة اإلدارٌة.

 :طظ٠ُٞ ُـ٘ش ح٤ٌُِش حُٜٔخّ حُظخ٤ُش .ُ

ٟٝغ هطش حُؼَٔ ح٣ُٞ٘ٔش ُِـ٘ش ح٤ٌُِش ٝػَٟٜخ ػ٠ِ ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش . 5

 . ٫ػظٔخىٛخ

خٛٔش ُـ٘ش ح٤ٌُِش ك٢ رَٗخٓؾ حُؼَٔ ٟٝغ هطش حُؼَٔ ح٣ُٞ٘ٔش ُٔٔ. 4

 . أػ٬ٙ( 49)ح١ُٞ٘ٔ ٤ُِٜجش ح٩ىح٣ٍش ُٔ٘خه٘ظٚ كٔذ أكٌخّ حُٔخىس 

 . اػيحى حُظو٣ََ ح١ُٞ٘ٔ ٧ٗ٘طش حُِـ٘ش ػ٠ِ ٓٔظٟٞ ح٤ٌُِش. 3

 . ٓظخرؼش حُ٘٘خ١خص حُظ٢ ٣وَٛخ ٓـِْ ح٫طلخى ػ٠ِ ٓٔظٟٞ ح٤ٌُِش. 2

لٍِٞ ُٜخ ٍٝكغ ٌٛٙ حُلٍِٞ ىٍحٓش ه٠خ٣خ حُطِزش ك٢ ح٤ٌُِش ٝحهظَحف حُ. 1

 . ا٠ُ ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش

 . ط٘ل٤ٌ هَحٍحص ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش حُٔظؼِوش ر٘ئٕٝ ١ِزش ح٤ٌُِش. 6
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 :طظٌٕٞ ٓٞحٍى ح٫طلخى ٖٓ (22)أُبكح

 .حُـخٓؼش ٓ٘لش ٓخ٤ُش ٣ٞ٘ٓش طويٜٓخ .5

حُٜزخص ٝحُظزَػخص ٝحُٔ٘ق حُظ٢ ٣وَٛخ حُٔـِْ ٣ٝٞحكن ػ٤ِٜخ حَُث٤ْ ر٘خًء  .4

 .ط٤ٔ٘ذ حُؼ٤ٔي ٝكن حُوٞح٤ٖٗ ٝح٧ٗظٔش حُٔؼٍٔٞ رٜخػ٠ِ 

 .٣ٍغ حَُٜٔؿخٗخص ٝح٫كظلخ٫ص ٝٗ٘خ١خص ح٫طلخى .3

أ٣ش ٓٞحٍى أهَٟ ٣وَٛخ حُٔـِْ ٣ٝٞحكن ػ٤ِٜخ ٓـِْ حُـخٓؼش ٝكن حُوٞح٤ٖٗ  .2

 .ٝح٧ٗظٔش حُٔؼٍٔٞ رٜخ

حىحص طوّٞ حُيحثَس حُٔخ٤ُش روزٞ حُٔزخُؾ ٝحُظزَػخص ٝحُٜزخص ٝح٣٩َ (22)أُبكح

 .حُٔوظِلش َٝٛف حُ٘لوخص ٬ُطلخى ٝكوخً ُظ٣َ٘ؼخص حُـخٓؼش

٣ظْ َٛف ح٧ٓٞحٍ ٖٓ ٓٞحُٗش ح٫طلخى روَحٍ ٖٓ ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش  (21)أُبكح

 . ٝحػظٔخى حُؼ٤ٔي

طوّٞ حُيحثَس حُٔخ٤ُش ر٘خء ػ٠ِ ط٤ٔ٘ذ حُٔـِْ رَٜف ِٓلش ٗلوخص  (27)أُبكح

إٔ ٫ طظـخُٝ ػ٬ػٔخثش ى٣٘خٍ ك٢ ٓويحٍٛخ ٓجش ى٣٘خٍ ك٢ حَُٔس حُٞحكيس ٝػ٠ِ 

حُيٍٝس ٣لظلع رٜخ أ٤ٖٓ حُٜ٘يٝم ُـخ٣خص طـط٤ش حُٜٔخ٣ٍق حُ٘ؼ٣َش ٝحُطخٍثش 

٫ٝ طَٜف أ٣ش ِٓلٚ ك٢ حُـخٓؼش حُٔخ٤ُش  ٝحُظ٣َ٘ؼخص كٔذ ح٧ٍٛٞ ٝطٔيى

 .أهَٟ ُل٤ٖ ٓيحى حُِٔلش حُٔٔ٘ٞكش كٔذ ح٧ٍٛٞ

٠ُ حُٔـِْ ه٬ٍ َٜٗ ٖٓ حٗظوخرٚ ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش ٓٞحُٗش ح٫طلخى ا طويّ (22)أُبكح

ػ٠ِ إٔ طَ٘ٔ  ٝحػظٔخى حُؼ٤ٔي أػ٠خء ٓـِْ ح٫طلخىرٔٞحكوش ػِؼ٢  طوَٝ

 .ح٫ٗ٘طش ح٬ُٜٓ٘ـ٤ش كو٢

 (26)أُبكح

ًخٕٗٞ أٍٝ ٖٓ ًَ  5طٞهق هَحٍحص حَُٜف حُٜخىٍس ٖٓ ح٫طلخى رظخ٣ٍن . أ

 .ػخّ

خّ حُٔخ٢ُ ٝاًح طؼٌٍ طٔيى ؿ٤ٔغ حُٔٔظلوخص حُٔخ٤ُش ػ٠ِ ح٫طلخى هزَ حٗظٜخء حُؼ. د

 ًُي طَٛي ٓزخُؾ طؼخىٍ ه٤ٔش ح٫ُظِحٓخص حُٔظَطزش ػ٠ِ ح٫طلخى ُِٔ٘ش حُوخىٓش

 .من موازنة السنة الحالٌة فً حالت توفر مخصصات ذلن

 .٣يٍٝ حُلخثٞ حُٔخ٢ُ ٖٓ ٓٞحُٗش ح٫طلخى ك٢ ٜٗخ٣ش حُؼخّ حُٔخ٢ُ ُِؼخّ ح١ٌُ ٤ِ٣ٚ . ؽ

 (22)أُبكح

َ٘حء حُِٞحُّ  ٬ُطلخى ٝكن ح٧ٗظٔش ر ثمافً والفنًتموم دائرة النشاط ال. أ 

ٝحُظؼ٤ِٔخص ٝح٩ؿَحءحص حُٔؼٍٔٞ رٜخ ك٢ حُـخٓؼش رطِذ ٓويّ ٖٓ ٍث٤ْ 

 .ٝأؿِز٤ش أػ٠خء ح٤ُٜجش ح٩ىح٣ٍش ٝٓٞحكوش حُؼ٤ٔي

طوّٞ ىحثَس حُ٘٘خ١ حُؼوخك٢ ٝحُل٢٘ ٝهْٔ ح٤ُٜجخص حُط٬ر٤ش رؤػٔخٍ حٌَُٔطخ٣ٍخ  . د

٤ٔن ٓغ حُيحثَس حُٔخ٤ُش رخ٧ػٔخٍ حُٔلخٓز٤ش ٝٓٔي ٝحُطزخػش ٬ُطلخى ٝحُظ٘
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حُيكخطَ ٝكلع حُو٤ٞى ٝحُٔـ٬ص رٔٞؿذ ح٧ٗظٔش حُٔخ٤ُش حُٔؼٍٔٞ رٜخ ك٢ 

 . حُـخٓؼش

حُـخٓؼش رطزخػش ؿ٤ٔغ حُٔٞحى حُظ٢ ٣َؿذ ح٫طلخى رطزخػظٜخ ك٢ ٓطزؼش طوّٞ . ؽ

٣لخٍ حُـخٓؼش ٝك٢ كخٍ ػيّ طٞكَ حُٔٞحٛلخص حُٔطِٞرش ُيٟ ٓطزؼش حُـخٓؼش 

حُطِذ ا٠ُ ىحثَس حُِٞحُّ ُظ٘ل٤ٌٙ كٔذ ح٧ٗظٔش ٝحُظؼ٤ِٔخص حُٔؼٍٔٞ رٜخ ك٢ 

 .حُـخٓؼش

د. تموم الجامعة بتوفٌر جمٌع متطلبات الطعام والشراب من خالل دائرة 

الخدمات العامة وفً حال عدم توفر المواصفات المطلوبة لدى دائرة 

دائرة اللوازم لتنفٌذه  الخدمات العامة برد خطً من لبلهم ٌحال الطلب إلى

 حسب األنظمة والتعلٌمات المعمول بها فً الجامعة.

ك٢ حُـخٓؼش طيه٤ن ؿ٤ٔغ  ٝحُظيه٤ن حُيحه٢ِحَُهخرش  ٝكيس طظ٠ُٞ (22)أُبكح

 . حُٔٔظ٘يحص حُٔخ٤ُش حُوخٛش رخ٫طلخى ٝحُظلون ٖٓ هخ٤ٗٞٗظٜخ 

٫طلخى حٓظ٘خىح ُٔـِْ حُـخٓؼش ر٘خء ػ٠ِ ط٤ٔ٘ذ ٖٓ حَُث٤ْ كَ ٓـِْ ح (22)أُبكح

 .ا٠ُ ظَٝف حٓظؼ٘خث٤ش ٣ويٍٛخ ٓـِْ حُـخٓؼش

ُٔـِْ حُـخٓؼش حُزض ك٢ حُلخ٫ص حُظ٢ ُْ ٣َى ٗٚ ػ٤ِٜخ ك٢ ٌٛٙ  (22)أُبكح

 .حُظؼ٤ِٔخص

ُٕٞ ػٖ ٍٝٝث٤ْ حُٔـِْ  ٓٔئٝحُٔي٣َ حُٔخ٢ُ ٍث٤ْ حُـخٓؼش ٝحُؼ٤ٔي  (22)أُبكح

 .ط٘ل٤ٌ أكٌخّ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص

( ُٔ٘ش 5ُظؼ٤ِٔخص طؼ٤ِٔخص حطلخى ١ِزش ؿخٓؼش ح٤َُٓٞى ٍهْ )طِـ٠ ٌٛٙ ح(  22أُبكح)

4116. 

 

 

 ......أف٢ اُطبُت  /أفز٢ اُطبُجخ

ٛ٘بى ٖٓ ٣ؼَٔ ػ٠ِ هاؽزي ٝر٤ََٜ أٓٞهى اُغبٓؼ٤خ كال 

 اإلكبكح ٖٓ فلٓبد هَْ اإلهّبك اُغبٓؼ٢ ك٢ ك٢ رزوكك

 .اُطِجخّإٕٝ  ػٔبكح
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 بٓؼخ ا٤ُوٓٞىرؼ٤ِٔبد اإلعواواد اُزأك٣ج٤خ ُِطِجخ ك٢ ع

 2022( َُ٘خ 4ههْ )
 

طٔـ٠ٔ ٛـٌٙ حُظؼ٤ِٔـخص "طؼ٤ِٔـخص ح٩ؿـَحءحص حُظؤى٣ز٤ـش ُِطِزـش كـ٢ ؿخٓؼـش  (:1) أُبكح

ــــْ ) ح٤َُٓــــٞى ــــخ٣ٍن 2022( ُٔــــ٘ش 4ٍه ــــيءحً ٓــــٖ ط ــــَ رٜــــخ ر " ٣ٝؼٔ

29/3/2022 

طٔــ١َ أكٌــخّ ٛــٌٙ حُظؼ٤ِٔــخص ػِــ٠ ؿ٤ٔــغ حُطِزــش كــ٢ ؿخٓؼــش ح٤َُٓــٞى،  (:2أُاابكح )

ــِ ح ــش حَُٔحً ــش ىحهــَ ١ِٝز ــخد حُٔوخُل ــي حٍطٌ ــش، ػ٘ ــش ُِـخٓؼ ــش حُظخرؼ ُؼ٤ِٔ

حُـخٓؼــش، ٓــخ ُــْ ٣ــَى ٗــٚ ػِــ٠ ٓــ٣َخٜٗخ ػِــ٠ ٓوخُلــخص َٓطٌزــش هــخٍؽ 

 حُـخٓؼش.

  (:3أُبكح )
 

اًح حٍطٌذ حُطخُذ أ٣خً ٖٓ حُٔوخُلخص حُٜٔ٘ـٞٙ ػ٤ِٜـخ كـ٢ ٛـٌٙ حُظؼ٤ِٔـخص كظٞهـغ  أ.

ى٣ز٤ـش ح٥ط٤ـش، ٝكوـخً ُـٔـخٓش ػ٤ِٚ رؼي حُظلو٤ن ٓؼٚ أٝ حٓظـٞحرٚ اكيٟ حُؼوٞرـخص حُظؤ

 حُٔوخُلش ٝظَٝف حٍطٌخرٜخ:

 حُظ٘ز٤ـــٚ حُوط٢. .1

 ح٩ٌٗحٍ ح٧ٍٝ أٝ ح٩ٌٗحٍ حُٜ٘خث٢.  .2

 حُظـ٣َْ رٔخ ٫ ٣وَ ػٖ ٓؼ٢ِ حُؼٖٔ حُلخ٢ُ ٢ُِ٘ء أٝ ح٤ٗ٧خء حُٔظِلش.  .3

حُلَٓخٕ ُٔيس ٓليٝىس ٖٓ ح٫ٓظلخىس ٖٓ حُويٓخص حُظ٢ ٣ويٜٓخ َٓكن أٝ أًؼَ   .4

 ؼش حُظ٢ طَطٌذ ك٤ٜخ حُٔوخُلش.ٖٓ َٓحكن حُـخٓ

حُلَٓخٕ ُٔيس ٓلـيٝىس ٓـٖ ٓٔخٍٓـش ٗ٘ـخ١ أٝ أًؼـَ ٓـٖ حُ٘٘ـخ١خص حُط٬ر٤ـش   .5

 حُظ٢ طَطٌذ ك٤ٜخ حُٔوخُلش.

ا٣وخف حُـَح٣ـش أٝ حُٔ٘لـش أٝ حُلَٓـخٕ ٓـٖ حُوـَٝٝ ٓـغ حٓـظَىحى أ١ ٓزـخُؾ   .6

 ىكؼض ُِطخُذ.

حُٔوخُلـش  ٓٔـخهخص حُلٜـَ حُـ١ٌ طوـغ ك٤ـٚ اُـخء حُظٔــ٤َ ُٔٔـخم أٝ أًؼـَ ٓـٖ  .7

 ىٕٝ ط٤َٛي حَُّٓٞ.

اُـــخء ح٫ٓظلخٗــخص كــ٢ ٓٔــخم أٝ أًؼــَ ٓــٖ ٓٔــخهخص كٜــَ ىٍحٓــ٢ ٝحكــي   .8

 ٝاػطخء حُطخُذ ٛلَحً ك٢ حُٔٔخهخص حُظ٢ أُـ٤ض حٓظلخٗخطٚ ك٤ٜخ.

حُلَٜ حُٔئهض ٖٓ حُـخٓؼش ُٔيس طظَحٝف ر٤ٖ كَٜ ٝأٍرؼش كٍٜٞ ىٍحٓـ٤ش،   .9

 .٣ٝؼي حُلَٜ ح٤ُٜل٢ ك٬ٜ ىٍح٤ٓخ ٌُٜٙ حُـخ٣ش

 لَٜ ٜٗخث٤خً ٖٓ حُـخٓؼش.حُ .11

طؼ٤ِــن ٓــ٘ق حُيٍؿــش رٔــخ ٫ ٣ظـــخُٝ كٜــ٤ِٖ ىٍحٓــ٤٤ٖ اًح ًــخٕ حُطخُـــذ  .11

 ه٣َـخً.

 اُـخء حُٜ٘خىس. .12
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٣ـُٞ ُٔـِـْ حُؼٔـيحء، اًح ًخٗـض حُؼوٞرـش حُظـ٢ أٝهؼـض ػِـ٠ حُطخُـذ حُلٜـَ ٓـٖ  -د

حُـخٓؼــش ُٔــيس ػ٬ػــش كٜــٍٞ كــؤًؼَ، حٓــظزيحٍ حُلٜــَ ح٧ه٤ــَ كوــ٢ ٓــٖ ػوٞرــش حُطخُــذ 

 حؿظٔخػ٤ش ىحهَ حُـخٓؼش ىٕٝ أؿَ ُٔيس ٫ طوَ ػٖ ٓخػظ٤ٖ ٤ٓٞ٣خً.رويٓش 

 

  (:4أُبكح )
٣ؼخهذ رخُظ٘ز٤ٚ حُوطـ٢، أٝ رخ٩ٗـٌحٍ ح٧ٍٝ، أٝ رخ٩ٗـٌحٍ حُٜ٘ـخث٢، "ٓـخ ُـْ ٣ـَى     . أ

 -ٗٚ هخٙ" ًَ ١خُذ ٣وّٞ رـ:

ــخع  .1 ــيٍّٝ، ٝح٧ٗ٘ــطش حُٔــيرَ ػــٖ ح٫ٓظ٘ ك٠ــٍٞ حُٔلخٟــَحص، ٝحُ

رخُٔٞحظزــش ػ٤ِٜــخ، أٝ حُظلــ٣َٞ ػِــ٠ حُـخٓؼ٤ــش حُظــ٢ طو٠ــ٢ ح٧ٗظٔــش 

 رَٜف حُ٘ظَ ػٖ ح٤ُِٓٞش حُٔٔظويٓش.و ًُي

حٓظؼٔخٍ ٓزخ٢ٗ حُـخٓؼش، َٝٓحكوٜخ، ِٝٓلوخطٜخ، ٝحُز٤ٞص حُٔؼيس ٩هخٓـش  .2

حُطِزش ٝح٧ٗي٣ش حُٔ٘٘ؤس ُـ٤َ ح٧ؿَحٝ حُظ٢ أػيص ُٜخ ىٕٝ إً ٓٔزن 

 ٖٓ حُـٜخص حُٔوظٜش ك٢ حُـخٓؼش.

ـــش أ .3 ـــخص، ح٩هـــ٬ٍ رخُوٞحػـــي حُٔظزؼ ـــي ح٫ٓظلخٗ ـــخء حُٔلخٟـــَحص ٝػو ػ٘

ُٝٔيٍّ حُٔٔخم إٔ ٣وَؿٚ ٖٓ حُوخػش ٝحٓظيػخء ح٧ٖٓ حُـخٓؼ٢ ػ٘ـي 

ــٌُي  ــي أٝ حُٔــي٣َ حُٔوــظٚ ر ــْ حُؼ٤ٔ ــٚ إٔ ٣ؼِ ح٠ُــٍَٝس ٩هَحؿــٚ، ُٝ

 حُٔٔخم ٫طوخً ح٩ؿَحءحص حُٔ٘خٓزش رلوٚ.

حٓــظويحّ أؿٜــِس حُٜٞحطــق حُ٘وخُــش، ٝٓــخثَ ح٧ؿٜــِس ح٫ٌُظ٤َٗٝــش ىحهــَ  .4

 خص أٝ هخٍؿٜخ رٌَ٘ ٣ئػَ ػ٠ِ ٤َٓ حُؼ٤ِٔش حُظي٤ٔ٣ٍش.حُوخػ

( ًــَ ١خُــذ 8/د/5( ٝحُٔــخىس )7/أ/5ٓــغ َٓحػــخس ٓــخ ٍٝى كــ٢ حُٔــخىس ) .5

٣وــّٞ رخٓــظؼٔخٍ ٣ٞٛــش ؿ٤ــَ ؿخٓؼ٤ــش ُِــيهٍٞ اُــ٠ حُـخٓؼــش، ٝط٘ــَٔ 

حُؼوٞرش ٬ً حُطخُز٤ٖ حُٔٔـظويّ ٝٛـخكذ ح٣ُٜٞـش، ٝاًح ًـخٕ حُٔٔـظوِيّ 

 ذ ح٣ُٜٞش ػٖ اٌٗحٍ ٜٗخث٤ُ.٢ْ ١خُزخً ك٬ طوَ ػوٞرش ٛخك

ٍكٞ ارَحُ ح٣ُٜٞش حُـخٓؼ٤ـش ػ٘ـي ١ِزٜـخ ٓـٖ هزـَ حَُٔحؿـغ حُٔوظٜـش  .6

 ك٢ حُـخٓؼش.

ــن كٔــذ   . ة ــَ حُٔٞػ ــ٢ ؿ٤ ــ٢، أٝ حُـِث ــ٢ حٌُِ ــَ حُلَك ــّٞ رخُ٘و ــذ ٣و ًــَ ١خُ

حُٜٔ٘ـ٤ـــــش حُؼ٤ِٔـــــش ح٤ُِٔٔـــــش )حُٔـــَهش حُؼ٤ِٔـــش( ػ٘ـــي اػـــيحى حُظوـــخ٣ٍَ أٝ 

ُي حُظو٣ََ أٝ حُزلغ، أٝ حُـخء طٔـ٤ِٚ ح٧رلخع ٣َٛي ُٚ ػ٬ٓش ٛلَ ك٢ ً

كــ٢ حُٔٔـــخم ىٕٝ طَٛــ٤ي حَُٓـــّٞ. ٝاًح طؼِـــن ح٧ٓــَ رخَُٓـــخثَ حُـخٓؼ٤ـــش 

)ٓخؿٔـظ٤َ أٝ ىًظــٍٞحٙ( كــ٬ طوـَ حُؼوٞرــش ػــٖ حُلٜـَ حُٔئهــض ٓــٖ حُـخٓؼــش 

ُٔيس ك٤ِٜٖ ىٍح٤٤ٖٓ ك٢ كخٍ حُ٘وَ حُلَكـ٢ حُـِثـ٢ ؿ٤ـَ حُٔٞػـن أٝ حُـ١ٌ 
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، ٝػوٞرـش حُلٜـَ حُٜ٘ـخث٢ كـ٢ كـخٍ حُ٘وـَ %30طظـخُٝ ك٤ٚ ٗٔـزش ح٫هظزـخّ 

 حُلَك٢ ح٢ٌُِ ٌُخَٓ حَُٓخُش.

 (:5أُبكح )
٣ؼخهذ ربُـخء حُظٔـ٤َ ُٔٔخم أٝ أًؼَ، أٝ رخُلَٜ حُٔئهض ُٔيس كَٜ ىٍح٢ٓ  .أ 

 -ٝحكي ًَ ١خُذ ٣وّٞ رـ:

حٓــظويحّ ٝٓــخثَ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤ــخ ٧ؿــَحٝ هخٍؿــش ػــٖ ح٧هــ٬م أٝ ك٤ٜــخ  .1

 ك٢ ًُي.طؼٍي ػ٠ِ حُو٤ٜٛٞش، أٝ حُٔ٘خًٍش 

ٍٝه٤ـش ط٣ُٞغ حَُ٘٘حص، أٝ اٛـيحٍ حُـَحثـي، أٝ حُِٜٔـوخص ح٩ػ٤ٗ٬ـش  .2

ــش، ــغ حُظٞحه٤ــغ، أٝ حُظزَػــخص هزــَ حُلٜــٍٞ ػِــ٠  أٝ اٌُظ٤َٗٝ أٝ ؿٔ

ٓٞحكوــش حُـٜــخص حُـخٓؼ٤ــش حُٔوظٜــش، أٝ آــخءس حٓــظؼٔخٍ ٓــخ ًًــَ رؼــي 

 حُلٍٜٞ ػ٠ِ حُٔٞحكوش.

ــ .3 ــيحء ػِ ٠ حُٔٔظٌِــخص ح٩هــ٬ٍ أٝ حُؼزــغ كــ٢ َٓحكــن حُـخٓؼــش أٝ ح٫ػظ

حُؼخٓش ٝحُ٘و٤ٜش ىحهَ حُلَّ حُـخٓؼ٢ أٝ ِٓلوخطٚ، ٫ٝ ٣ٔ٘غ ًُي ٖٓ 

ــغ  ــؼٖٔ حُلــخ٢ُ ُِ٘ــ٢ء حُٔظِــق اًح ٝه ــ٢ حُ طـ٣َٔــٚ رٔــخ ٫ ٣وــَ ػــٖ ٓؼِ

 ح٫ػظيحء ػ٠ِ ٓٔظٌِخص حُـخٓؼش.

كؼــَ ٣ٔــْ حُ٘ــَف، أٝ حٌَُحٓــش، أٝ ٣ٔــت اُــ٠ ح٧هــ٬م، أٝ ٣ظ٘ــخك٠  .4

حُؼــخ٤ِٖٓ أٝ  ؼش حُـخٓؼـش أٝٝكٔـٖ حُٔـ٤َس ٝحُٔـِٞى، أٝ ٣ٔــت اُـ٠ ٓـٔ

أٝ هخٍؿٜخ اًح حٍطٌذ ك٢ ٓ٘خٓزخص ط٘ظَى  حُطِزش ك٤ٜخ ىحهَ حُـخٓؼش،

ك٤ٜخ حُـخٓؼش أٝ ٗ٘خ١ طوـّٞ رـٚ، أٝ رخٓـظويحّ أ١ ٓـٖ ٝٓـخثَ حُظٞحٛـَ 

 ح٫ؿظٔخػ٢.

 ح٩ى٫ء رٜ٘خىس ٍُٝ أٓخّ ُـخٕ حُظلو٤ن. .5

ـــظؼٔخُٜخ ٧ؿـــَحٝ  .6 ـــَ ٫ٓ ـــش ١٧ ٗـــوٚ آه ـــٚ حُـخٓؼ٤ اػطـــخء ٣ٞٛظ

 وخد، ٝطَ٘ٔ حُؼوٞرش ٓٔظؼَٔ ح٣ُٜٞش اًح ًخٕ ١خُزخً.ح٫ٗظ

ٓــٖ ٓٞحكوــش ٓٔــزوش حُٔ٘ــخًٍش كــ٢ أ١ طـٔــغ ىحهــَ حُـخٓؼــش ٓــٖ ؿ٤ــَ  .7

حُـٜخص حُـخٓؼ٤ش حُٔوظٜش، أٝ ح٫ٗـظَحى كـ٢ أ١ ٗ٘ـخ١ ؿٔـخػ٢ ٣وـَ 

 رخُوٞحػي حُظ٘ظ٤ٔ٤ش حُ٘خكٌس ك٢ حُـخٓؼش أٝ حُظل٣َٞ ػ٤ِٚ.

 .حُيهٍٞ ا٠ُ كَّ حُـخٓؼش رطَم ؿ٤َ َٓ٘ٝػش .8

 حَُ٘ٝع ك٢ حُـٖ. .9

 ٗظْ أ١ ٖٓ حُؼخ٤ِٖٓ رخُـخٓؼش، أٝ حُظٜي٣ي ر٠َرٚ. .10
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٣ؼخهذ رخُلَٜ حُٔئهض ٖٓ حُـخٓؼش ٖٓ ك٤ِٜٖ ا٠ُ ػ٬ػـش كٜـٍٞ ىٍحٓـ٤ش ًـَ   .ة 

 -١خُذ ٣وّٞ رـ :

ك٤ـخُس ٓ٘ــَٝرخص ٓٔــٌَس، أٝ طؼخ٤١ٜـخ، أٝ حُظــ٣َٝؾ ُٜــخ، أٝ حُل٠ــٍٞ  .1

 ا٠ُ حُـخٓؼش ٝٛٞ طلض طؤػ٤َٛخ.

ــٚحُـــٖ كــ٢ ح٫ٓظلــخٕ أٝ  .2 ــش أٝ  ح٫ٗــظَحى ك٤ ــش حُظو٤ِي٣ ٓــٞحء رخُط٣َو

رخٓظويحّ ح٧ؿٜـِس ح٩ٌُظ٤َٗٝـش، ٣ُٝؼطـ٠ ٛـلَ كـ٢ حُٔٔـخم حُـ١ٌ 

 ؿٖ ك٤ٚ.

كؼَ أٝ هٍٞ ٣ٔـْ حُ٘ـؼخثَ حُي٤٘٣ـش، أٝ ٓؼظوـيحص حُـز٬ى، أٝ ٣ٔـ٢ء اُـ٠  .3

 حُٞكيس ح٤٘١ُٞش، أٝ ٣َٝؽ ٧كٌخٍ ١خثل٤ش أٝ اه٤ٔ٤ِش.

ٔٔـَٝهش كـ٢ ك٤ـخُس َٓهش أٓٞحٍ ح٥ه٣َٖ ٓـٞحء ًخٗـض ح٧ٓـٞحٍ حُ .4

ـــخ أٝ  حُـخٓؼـــش أٝ ٓـــٖ حُٔٔظٌِـــخص حُوخٛـــش رٜـــخ أٝ رخُؼـــخ٤ِٖٓ ك٤ٜ

رطِزظٜخ أٝ رِٝحٍٛخ، ٝك٢ ٛـٌٙ حُلخُـش ٫ طوـَ حُؼوٞرـش ػـٖ حُلٜـَ 

حُٔئهض ُٔـيس كٜـ٤ِٖ ىٍحٓـ٤٤ٖ، ٝطٜـزق حُؼوٞرـش حُلٜـَ حُٔئهـض 

ُٔــيس ػ٬ػــش كٜــٍٞ ىٍحٓــ٤ش اًح ٝهؼــض حُٔــَهش ػــٖ ٣َ١ــن حٌُٔــَ 

 ُي.ٝحُوِغ أٝٓخ ٗخرٚ ً

ح٫ػظيحء رخ٠َُد ػ٠ِ أ١ ٖٓ ١ِزش حُـخٓؼش ٓـٞحء ىحهـَ حُـخٓؼـش أٝ  .5

هخٍؿٜخ ك٢ ٓ٘خٓزخص ط٘ظَى ك٤ٜخ حُـخٓؼش أٝ ٗ٘خ١ طوّٞ رٚ، أٝ رٔـزذ 

ِٗحع ر٤ٜ٘ٔخ رخػظزخٍْٛ ١ِزش ك٢ حُـخٓؼش، أٝ ح٫ػظيحء ػ٠ِ أ١ ٗوٚ 

 ٖٓ ؿ٤َ حُؼخ٤ِٖٓ ك٤ٜخ ىحهَ حُـخٓؼش.

ي حُؼوٞرش ػٖ حُلٜـَ حُٔئهـض ُٔـيس حُظ٣َِٝ، أٝ حُٔ٘خًٍش ك٤ٚ، ٫ٝ ط٣ِ .6

كَٜ ىٍح٢ٓ ٝحكـي اًح طٞهـق ح٧ٓـَ ػ٘ـي كـي ح٩ى٫ء رٔؼِٞٓـخص ؿ٤ـَ 

 ٛل٤لش ك٢ حُ٘ٔخًؽ ٝح٫ٓظٔخٍحص حُٜخىٍس ػٖ حُـخٓؼش.

ــق، أٝ ٗـــذ أٝ ٓ٘ــخؿَحص، أٝ حُظلــ٣َٞ  .7 ــخٍ ػ٘ ــ٢ أػٔ ح٫ٗــظَحى ك

أٗــوخٙ آهــ٣َٖ ىحهــَ حُـخٓؼــش أٝ هخٍؿٜــخ كــ٢  ػ٤ِٜــخ ٟــي ١ِزــش أٝ

 .ظَى ك٤ٜخ حُـخٓؼش أٝ ٗ٘خ١ طوّٞ رٚٓ٘خٓزخص ط٘

ح٫طلخم ٓغ ١خُذ آهَ، أٝ ٗوٚ آهَ ػ٠ِ حُيهٍٞ ُظؤى٣ـش حٓظلـخٕ أٝ  .8

حهظزخٍ ٝىهَ ُظؤى٣ظٚ ٤ٗخرش ػ٘ٚ ٝطَ٘ٔ حُؼوٞرش ك٢ ٛـٌٙ حُلخُـش حُطخُـذ 

ح١ٌُ ىهَ ح٫ٓظلخٕ ٝحُطخُذ ح١ٌُ أىٟ ح٫ٓظلخٕ ٤ٗخرش ػ٘ـٚ، ٝاًح ًـخٕ 

ــَ ١ِ ــٖ ؿ٤ ــ١ٌ ىهــَ ح٫ٓظلــخٕ ٓ ــ٠ حُ٘ــوٚ حُ ــش ك٤لــخٍ اُ ــش حُـخٓؼ ز

 حُـٜخص حُٔوظٜش.
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٣ؼخهــذ رخُلٜــَ حُٔئهــض ٓــٖ حُـخٓؼــش ُٔــيس أٍرؼــش كٜــٍٞ ىٍحٓــ٤ش ًــَ       . ط

 -١خُذ ٣وّٞ رـ :

ــش، أٝ  .1 ــَ ٓــَهٚ، أٝ ٓــٞحى كخٍه ــخ١ٍ ٓــَهٚ أّ ؿ٤ ــخُس ٓــ٬ف ٗ ك٤

ــي رٜــخ، ــش، أٝ ٣وــّٞ ربٗــٜخٍٛخ، أٝ رخُظٜي٣ ــش ػــٖ  ًخ٣ٝ ــي حُؼوٞر ٫ٝ ط٣ِ

ُ أٝ حٓـظؼَٔ أٝ أٗـَٜ أٝ ٛــيى ػ٬ػـش كٜـٍٞ ىٍحٓــ٤ش ٌُـَ ٓـٖ كــخ

ٝاًح ًـخٕ حُٔـ٬ف ى٤ٓـش أٝ  ر٬ٔف آهـَ ؿ٤ـَ ح٧ٓـِلش ٓـخروش حُـًٌَ.

٬ٓكخ ٛٞط٤خ، كبٕ ٓيس حُؼوٞرش ٫ ط٣ِي ػٖ حُلَٜ حُٔئهض ُٔيس كَٜ 

 ىٍح٢ٓ ٝحكي.

ـــ٠ أ١ ٓـــٖ  .2 ـــيحء رخ٠ُـــَد ىحهـــَ حُـخٓؼـــش، أٝ هخٍؿٜـــخ ػِ ح٫ػظ

 ظ٤لظٚ.حُؼخ٤ِٖٓ ك٤ٜخ رٔزذ ٓخ هخّ رٚ ٖٓ أػٔخٍ طظؼِن رٞ
 

 (: 6أُبكح )

 -ك٢ حُلخ٫ص ح٥ط٤ش: رخُلَٜ حُٜ٘خث٢ ٖٓ حُـخٓؼش ُطخُذ ا ٣ؼخهذ . أ

 حٓظؼٔخٍ ٬ٓف ٗخ١ٍ، أٝ ٓٞحى كخٍهش، أٝ ًخ٣ٝش. .1

 ك٤خُس ٓٞحى ٓويٍس، أٝ طؼخ٤١ٜخ، أٝ حُظ٣َٝؾ ُٜخ. .2

 حؿظٜخد كظخس ىحهَ حُلَّ حُـخٓؼ٢. .3

ـــخثن ٍٓـــ٤ٔش هخ .4 ـــخص أٝ ٝػ ـــش ر٤خٗ ـــخص أٝ ح٣ ٛـــش ٓـــَهش حٍٝحم ح٫ٓظلخٗ

 رخُـخٓؼش.

 رلٌْ ه٠خث٢ ٜٗخث٢ رخُلزْ ُٔيس ٓ٘ظ٤ٖ كؤًؼَ.اىحٗظٚ  .5

ػوٞرش طؤى٣ز٤ش ٓخروش رلوٚ ُٔـيس أٍرؼـش كٜـٍٞ ىٍحٓـ٤ش، ػـْ ػـخى  ا٣وخع  .6

 ٝحٍطٌذ ٓوخُلش ٓٔخػِش ك٢ حُـٔخٓش ُِٔوخُلش حُٔخروش حٝ حٗي ٜٓ٘خ.

( ٓــٖ ٛــٌٙ حُظؼ٤ِٔــخص، كبٗــٚ اًح 5( ٝ )4ػِــ٠ حُــَؿْ ٓٔــخ ٍٝى كــ٢ حُٔــخىط٤ٖ )   . ة

حٍطٌذ حُطخُذ ٓوخُلش ٓٔخػِش ك٢ حُـٔخٓش ُٔوخُلش ٓخروش أٝ حٗـي ٜٓ٘ـخ طٞهـغ ػ٤ِـٚ 

 ػ٤ِٚ. ػوٞرش حٗي ٖٓ حُؼوٞرش أٝ حُؼوٞرخص حُظ٢ ٓزن ح٣وخػٜخ

 

٣ؼخهذ حُطخُذ ربُـخء حُٜ٘خىس اًح ػزض ٝؿٞى ػ٤ِٔش ط٣َِٝ، أٝ حكظ٤ـخٍ، أٝ (: 7أُبكح )

ىس، كـ٢ أ١ َٓكِـش أ١ أَٓ ٣ظَطذ ػ٠ِ ػزٞطٚ كـ٢ ك٤ٜ٘ـخ ػـيّ ٓـ٘ق حُ٘ـٜخ

ٖٓ َٓحكَ حُلٍٜٞ ػ٤ِٜخ ا٠ُ ٓـخ هزـَ حٓـظٌٔخٍ اؿـَحءحص رـَحءس حٌُٓـش 

 ٖٓ حُـخٓؼش.
  



 

153 

 

 

 :ئعواواد اُزؾو٤ن 

 أ٫ٝ: ط٤ٌَ٘ حُِـخٕ:: (8أُبكح )

  .أ 

٣ٌَ٘ ٓـِْ ح٤ٌُِش أٝ حًَُِٔ كـ٢ ٓطِـغ ًـَ ػـخّ ىٍحٓـ٢، ُـ٘ـش   .1

ــش  ــش ٝ/أٝ حًَُٔــِ ٓــٖ ػ٬ػ ــخص حُطِزــش كــ٢ ح٤ٌُِ ُِظلو٤ــن كــ٢ ٓوخُل

 ٠خء ٖٓ أػ٠خء ٤ٛجش حُظي٣ٍْ، ٝػ٠ٞ حكظ٤خ١ ْٜٓ٘.أػ

٢ٔٔ٣ حُٔـِْ ٍث٤ٔخً ٌُٜٙ حُِـ٘ش ٖٓ ر٤ٖ أػ٠خثٜخ، ٣ٝزِؾ ٍثـ٤ْ   .2

 حُـخٓؼش ٝػ٤ٔي ٗئٕٝ حُطِزش رؤٓٔخء أػ٠خثٜخ.

٣ٌَ٘ ٍث٤ْ حُـخٓؼش ر٘خء ػ٠ِ ط٤ٔ٘ذ ٓـِْ حُيٍحٓخص حُؼ٤ِخ كـ٢  .ة 

ٓـخص ٓطِغ ًَ ػخّ ىٍح٢ٓ، ُـ٘ش ُِظلو٤ن ك٢ ٓوخُلخص ١ِزش حُيٍح

 حُؼ٤ِخ ػ٠ِ حُ٘لٞ ح٥ط٢:

  ػ٤ٔي حُزلغ حُؼ٢ِٔ ٝحُيٍحٓخص حُؼ٤ِخ، أٝ ٖٓ ٤٘٣زٚ   -

 ٍث٤ٔخً.    

 ػ٤ٔي ٗئٕٝ حُطِزش، أٝ ٖٓ ٤٘٣زٚ ػ٠ٞحً.  -

 ػ٠ٞ ٤ٛجش طي٣ٍْ ٖٓ ٤ًِش حُوخٕٗٞ ػ٠ٞحً.  -

 ػ٠ٞ ٤ٛجش طي٣ٍْ رَطزش أٓظخً ػ٠ٞح حكظ٤خ٤١خ.  -

  .ط 

ي ٗـئٕٝ حُطِزـش كـ٢ ٓطِـغ ٣ٌَ٘ ٍث٤ْ حُـخٓؼش ر٘خء ػِـ٠ ط٘ٔـ٤ذ ػ٤ٔـ .1

)ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ أكيْٛ ًَ ػخّ ىٍح٢ٓ ُـ٘ش أٝ أًؼَ ٖٓ ػ٬ػش أػ٠خء 

 ك٢ ٓوخُلخص حُطِزش.ٝػ٠ٞ حكظ٤خ١، ُِظلو٤ن هخ٤ٗٞٗخ( 

ُٜـــٌٙ حُِـ٘ـــش ٓـــٖ رـــ٤ٖ  ٣ٔـــ٢ٔ ٍثـــ٤ْ حُـخٓؼـــش ٍث٤ٔـــخ ٝٗخثزـــخً ُِـــَث٤ْ .2

 أػ٠خثٜخ.

ـــش أٝ ٛـــيحهش .ك  ـــٖ أػ٠ـــخثٜخ رٜـــِش هَحر ـــش أٝ أ١ ٓ ـــ٤ْ حُِـ٘ ـــز٢ ٍث  اًح حٍط

ػيحٝس رخُٔ٘ظ٠ٌ ػ٤ِٚ أٝ أ١ ٖٓ أهخٍرٚ، أٝ ًخٕ ٛٞ ٓويّ حُ٘ـٌٟٞ كؼ٤ِـٚ  أٝ

ــش حُظ٘لــ٢ ػــٖ حُ٘ظــَ كــ٢ حُ٘ــٌٟٞ،  ٝاًح ًــخٕ ٓــٖ ط٘لــ٠ ٛــٞ ٍثــ٤ْ حُِـ٘

 ك٤َأّ حُـِٔخص ٗخثزٚ.
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 (: صب٤ٗب : اافزٖب9ٓأُبكح )
اًح ٝهؼض حُٔوخُلش ك٢ أكي حُٔزخ٢ٗ حُظخرؼش ٤ٌُِش ٖٓ ح٤ٌُِخص، أٝ ًَِٓ  .أ 

ِ، ٣ٌٕٞ ح٫هظٜخٙ ك٢ ٗظَ ٌٛٙ حُٔوخُلش ُِـ٘ش حُظلو٤ن ٖٓ حَُٔحً

حُظخرؼش ٤ٌُِِش أٝ حًَُِٔ. ٝك٢ كخٍ ػيّ ٝؿٞى ُـ٘ش طلو٤ن، ٣ٌٕٞ 

ح٫هظٜخٙ ك٢ ٗظَ ٌٛٙ حُٔوخُلش ُِـخٕ حُظلو٤ن حٌُِٔ٘ش ك٢ ػٔخىس 

 ٗئٕٝ حُطِزش.

  اًح طؼِن ح٧َٓ ربكيٟ حُٔوخُلخص حَُٔطٌزش ىحهَ حُٔلخَٟحص )هخػخص  .ة 

 ظي٣ٍْ ٝح٫ٓظلخٗخص(، ٣ٌٕٞ ح٫هظٜخٙ ُِـ٘ش حُظلو٤ن ك٢ ح٤ٌُِش حُ      

 أٝ حًَُِٔ حُظخرغ ُٜخ حُٔٔخم ح١ٌُ ٝهؼض ك٤ٚ حُٔوخُلش.       

 ًح حٍطٌزض حُٔوخُلش هخٍؽ ٓزخ٢ٗ ح٤ٌُِخص أٝ حَُٔحًِ أٝ هخٍؽ ا .ط 

 حُـخٓؼش، ٣ٌٕٞ ح٫هظٜخٙ ُِـخٕ حُظلو٤ن ك٢ ػٔخىس ٗئٕٝ حُطِزش.      

 خٟٝ ـــو٤ن ك٢ ػٔخىس ٗئٕٝ حُطِزش رخُ٘ظَ ك٢ حٌُ٘طوظٚ ُـخٕ حُظل .ك 

 حُٔظوخرِش حُوخٟؼش ُِـخٕ طلو٤ن ٓوظِلش.      

 خص ـــطوظٚ ُـخٕ حُظلو٤ن ك٢ ػٔخىس ٗئٕٝ حُطِزش رخُ٘ظَ ك٢ حُٔوخُل .ٙ 

 حُٔظ٘خُع ػ٠ِ حهظٜخٜٛخ.      

 خٟٝ ــض ٌٗـــق، أٝ ط٠ٔ٘ــاًح حٍطٌزض حُٔوخُلش ٖٓ هزَ ١خُذ ٝٓٞظ .ٝ 

 ش ــِش ر٤ٖ ١خُذ ٝٓٞظق، كظوظٚ حُِـ٘ش حٌُِٔ٘ش ٖٓ هزَ ٍثخٓٓظوخر      

 حُـخٓؼش رخُ٘ظَ ك٢ حُو٤٠ش رَٓظٜخ.      

 خٙ ــيّ حهظٜــن رؼـــغ ٣ظؼِـاًح أى٠ُ حُٔ٘ظ٠ٌ ػ٤ِٚ أػ٘خء حُظلو٤ن ريك .ى 

 ٜخ ـحُِـ٘ش ر٘ظَ حٌُٟ٘ٞ، أٝ رؼيّ ؿٞحُ ٓٔخػٜخ رٔزذ ٓزن حُلَٜ ك٤      

 ـذ ػ٠ِ حُِـ٘ش إٔ طلَٜ ك٢ حُيكغ أ٫ٝ، ٖٝٓ ٖٓ هزَ ُـ٘ش أهَٟ، ٣      

 ػْ ٓظخرؼش اؿَحءحص حُظلو٤ن كٔذ ح٧ٍٛٞ.      

 حهظٜخٜٛخػيّ ٜخ ؿ٤َ ٓوظٜش ر٘ظَ حُٔوخُلش طوٍَاًح طز٤ٖ ُِـ٘ش رؤٗ .ػ 

  اكخُش حٌُٟ٘ٞ  ٝطَكغ ح٧ٍٝحم ا٠ُ حُؼ٤ٔي أٝ حُٔي٣َ حُٔوظٚ ٖٓ حؿَ      

 ا٠ُ حُِـ٘ش ٛخكزش ح٫هظٜخٙ.      

 ٍٞس ــٟٞ حُٔ٘ظـــٞع حٌُ٘ــز٤ٖ ُِـ٘ش حٗٚ هي ٓزن حُلَٜ ك٢ ٟٓٞاًح ط .ٛ 

 ٓخٜٓخ رخُ٘ٔزش ُِ٘وٚ حُٔويٓش ٟيٙ طوٍَ كلع ح٧ٍٝحم.      

 اًح طز٤ٖ ُِـ٘ش حُظلو٤ن أػ٘خء ح٩ؿَحءحص إٔ حُطخُذ حُٔ٘ظ٠ٌ ػ٤ِٚ، أٝ  .١ 

 ؿ٤َٙ ٖٓ حُطِزش هي حٍطٌذ ٓوخُلش أهَٟ ؿ٤َ ٝحٍىس ك٢ ٫ثلش      

 هزَ طخ٣ٍن حٌُٟ٘ٞ حُٔويٓش أٝ أػ٘خء اؿَحءحص حُظلو٤ن كِٜخ إٔ حٌُٟ٘ٞ      

 كٔذ ح٧ٍٛٞ.طزِؾ حُـٜش حُٔوظٜش ُظ٤َٔ ربؿَحءحص ؿي٣يس       
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 (: صبُضب : اُزج٤ِـبد10أُبكح )
رؼي اكخُش حٌُٟ٘ٞ ا٠ُ ُـ٘ش حُظلو٤ن ٖٓ هزَ حُـٜش حُٔوظٜـش، طوـّٞ حُِـ٘ـش  .أ 

 رظ٘ظ٤ْ ِٓق طلو٤و٢.

٤ن رظز٤ِؾ حُٔ٘ظ٠ٌ ػ٤ِٚ هط٤خً أٝ ٛخطل٤ـخً أٝ حٌُظ٤َٗٝـخً ٣وّٞ ٍث٤ْ ُـ٘ش حُظلو .ة 

أٝ رخ٩ػ٬ٕ ػ٠ِ ُٞكش اػ٬ٗخص ح٤ٌُِش أٝ حًَُِٔ، أٝ رٞحٓـطش ػٔـخىس ح٤ٌُِـش 

أٝ اىحٍس حًَُٔــِ حُٔؼ٘ــ٢، ُِٔؼــٍٞ أٓــخّ حُِـ٘ــش كــ٢ ٓٞػــي ٓلــيى، ٝكــ٢ كــخٍ 

ٍكٞ حُطخُـذ حُٔؼـٍٞ أٓخٜٓـخ، أٝ طوِـق ػـٖ حُٔؼـٍٞ أٓـخّ حُِـ٘ـش ىٕٝ ػـٌٍ 

 ِٚ حُِـ٘ش، ٣ـ١َ حٓظٌٔخٍ حُظلو٤ن ٝٓؼخهزظٚ ؿ٤خر٤خً.طوز

٣وّٞ ٍث٤ْ ُـ٘ش حُظلو٤ـن رـيػٞس ح٧ػ٠ـخء ٬ُؿظٔـخع ػِـ٠ إٔ ٫ ٣وـَ ػـيى  .ط 

حُلخ٣َٟٖ رٖٔ ك٤ْٜ حَُث٤ْ ػٖ حػ٘ـ٤ٖ، ٣ٌٝـٕٞ ٓٔـئ٫ٝ ػـٖ اىحٍس ؿِٔـخص 

 حُِـ٘ش ٝػٖ طٔـ٤َ ٓلخَٟٛخ ٝاػيحى حُظوخ٣ٍَ حُٔئٍهش كٔذ ح٧ٍٛٞ.

 

 ب : اُزؾو٤ن ٓغ أُْز٠ٌ ػ٤ِٚ:(: هاثؼ11أُبكح )

ــش  .أ  ــخ٣ٍن اكخُ ــٖ ط ــٚ هــ٬ٍ أٓــزٞػ٤ٖ ٓ ــغ حُٔ٘ــظ٠ٌ ػ٤ِ ــن ٓ ــيأ حُظلو٤ ٣ز

ؽ ١٩خُش ٌٛٙ حُٔيس. ّٞ  حٌُٟ٘ٞ ا٠ُ حُِـ٘ش ٓخ ُْ ٣ٞؿي ٓٔ

ػ٘ي ٓؼٍٞ حُطخُذ حُٔ٘ظ٠ٌ ػ٤ِٚ أٓـخّ حُِـ٘ـش، ٣ـظْ حُظؼزـض ٓـٖ ٣ٞٛظـٚ ٝأهـٌ  .ة 

٢، ٝطوٜٜـــٚ، ًخكــش حُٔؼِٞٓـــخص حُٔظؼِوـــش رـــٚ ٝحُظــ٢ ط٘ـــَٔ ح٫ٓـــْ حَُرـــخػ

٤ًِٝظٚ، ٍٝهٔٚ حُـخٓؼ٢، ٌٝٓخٕ اهخٓظٚ، ٍٝهـْ ٛخطلـٚ ٝك٤ٔـخ اًح ًـخٕ هـي ٓـزن 

 إٔ ٛيٍ رلوٚ ػوٞرخص طؤى٣ز٤ش أّ ٫ ٣ٝيٕٝ ًُي ك٢ حُٔل٠َ.

 ٫ ٣ـُٞ طل٤ِق حُٔ٘ظ٠ٌ ػ٤ِٚ ح٤ٔ٤ُٖ طلض ١خثِش رط٬ٕ ح٩ؿَحءحص. .ط 

طـ٬ٝس ػ٠ِ حُِـ٘ش اكٜخّ حُٔ٘ـظ٠ٌ ػ٤ِـٚ حُٔوخُلـش حُٔ٘ٔـٞرش ا٤ُـٚ ػـٖ ٣َ١ـن  .ك 

 حٌُٟ٘ٞ حُٔويٓش رلوٚ ١ِٝذ اؿخرظٚ ػٜ٘خ.

اًح حػظـَف حُٔ٘ـظ٠ٌ ػ٤ِــٚ رخُٔوخُلـش حُٔ٘ٔـٞرش ا٤ُــٚ طٔــَ حُِـ٘ـش حػظَحكــٚ  .ٙ 

رٌِٔخص أهَد ٓخ طٌٕٞ ا٠ُ ح٧ُلخظ حُظ٢ حٓظؼِٜٔخ، ٣ٝـُٞ ُٜخ ػ٘ي ح٫هظ٘ـخع 

رٌُي ح٫ػظَحف ح٫ًظلخء رٚ ٝطٜيٍ هَحٍٛخ حُٔ٘خٓذ ٝكوخ ُِظؼ٤ِٔخص ٓـخ٣ٍش 

 .حُٔلؼٍٞ

اًح أٌَٗ حُٔ٘ظ٠ٌ ػ٤ِٚ حُٔوخُلش حُٔ٘ٔٞرش ا٤ُٚ، أٝ ٍكـٞ ح٩ؿخرـش ػٜ٘ـخ، أٝ  .ٝ 

 ُْ طوظ٘غ حُِـ٘ش رخػظَحكٚ، طَ٘ع حُِـ٘ش رٔٔخع ر٤٘خص ح٩ػزخص ٝحُيكخع.

طزــيأ حُِـ٘ــش رٔــٔخع ر٤٘ــخص ح٩ػزــخص رٔــخ كــ٢ ًُــي حٓــظيػخء حُٔ٘ــظ٢ٌ ُٔــٔخع  .ى 

ــش، ٝأ١ ٗــٜٞى أ ــٚ ح٤ُٔــ٤ٖ حُوخ٤ٗٞٗ ــٚ ً٘ــخٛي رؼــي طل٤ِل ــخص أهــَٟ أهٞحُ ٝ ر٤٘

 ٣ويٜٓخ ٩ػزخص ٓخ ٍٝى ك٢ ٌٗٞحٙ.
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ــ٤ٖ ُِـ٘ــش رؼــي ٓــٔخع ر٤٘ــش ح٩ػزــخص ػــيّ ٝؿــٞى ٓوخُلــش ط٘ٔــذ اُــ٠  .ػ  اًح طز

 حُٔ٘ظ٠ٌ ػ٤ِٚ طوٍَ كلع ح٧ٍٝحم.

أٓـخ اًح ٝؿـيص إٔ ٛ٘ـخى ٓوخُلـش، طٔـؤٍ حُٔ٘ـظ٠ٌ ػ٤ِـٚ اًح ًـخٕ ٣َؿـذ كــ٢  .ٛ 

ًُــي ١ِــذ اػطــخء اكــخىس ىكخػ٤ــش، ُِٝٔ٘ــظ٠ٌ ػ٤ِــٚ طوــي٣ْ أ١ ر٤٘ــخص رٔــخ كــ٢ 

حُٜ٘ٞى، ُِٝـ٘ش حُلن ك٢ ػيّ ٓٔخع أٝ هزٍٞ أ١ ر٤٘ش ٣ظٔٔـي رٜـخ حُٔ٘ـظ٠ٌ 

 ػ٤ِٚ ك٢ كخٍ طوي٣َ ػيّ اٗظخؿ٤ش ٌٛٙ حُز٤٘ش،

 (: فبَٓب : ٍٔبع اُْٜٞك12أُبكح )
٣ٔظيػ٢ ٍث٤ْ حُِـ٘ش حُٜ٘ٞى ح٣ًٌٍُٖٞٔ ك٢ حٌُٟ٘ٞ، ًٌُٝي حُ٘ـٜٞى  .أ 

ٓـٖ طـَحٙ ٓ٘خٓـزخً ح٣ٌُٖ ٣ليىْٛ حُٔ٘ظ٠ٌ ػ٤ِٚ، ًٔخ ٣ــُٞ ُِـ٘ـش ىػـٞس 

 ٩ريحء ٓؼِٞٓخص كٍٞ ٟٓٞٞع حٌُٟ٘ٞ.

٣ٞؿٚ ٍثـ٤ْ ُـ٘ـش حُظلو٤ـن حُؤـْ حُوـخ٢ٗٞٗ ُِ٘ـخٛي هزـَ ح٫ٓـظٔخع اُـ٠  .ة 

ٗــٜخىطٚ، ٣ٝلِلــٚ رــخهلل حُؼظــ٤ْ رــخٕ ٣وــٍٞ حُلــن ىٕٝ ٣ُــخىس أٝ ٗوٜــخٕ 

٣ٝيٕٝ ًُي ك٢ حُٔل٠َ، ٝاًح ًخٕ حُ٘خٛي ٤ُْ ِٓٔٔخ أٝ ًظخر٤خ ٣ـ١َ 

 ويٙ ح١ٌُ ٣ئٖٓ رٚ.طل٤ِلٚ حُؤْ ٝكوخ ُٔؼظ

٣ٔؤٍ ٍث٤ْ حُِـ٘ش ًَ ٗـخٛي هزـَ ح٫ٓـظٔخع ٩كخىطـٚ ػـٖ حٓـٔٚ حٌُخٓـَ  .ط 

ٝػٔــَٙ، ٝػ٘ٞحٗــٚ، ٝٛخطلــٚ إٔ ٝؿــي، ٌٝٓــخٕ ػِٔــٚ، أٝ ٤ًِظــٚ، ٍٝهٔــٚ 

حُـخٓؼ٢، ٝك٤ٔخ اًح ًخٕ ٣ؼَف حُٔ٘ظ٠ٌ ػ٤ِٚ أّ ٫، أٝ اًح ًـخٕ ر٤ٜ٘ٔـخ 

 هَحرش أٝ ٛيحهش أٝ ػيحٝس، ٣ٝيٕٝ ًُي ك٢ حُٔل٠َ.

 َ ٗخٛي ٜٗخىطٚ ٓ٘لَىح رؼي ٓؼُٞٚ أٓخّ ُـ٘ش حُظلو٤ن.٣ئى١ ً .ك 

ــيٕٝ  .ٙ  ــخ٢ٗٞٗ ٣ ــٍَ ه ــيٕٝ ٓز ــش ر ــق ح٤ُٔــ٤ٖ حُوخ٤ٗٞٗ اًح ٍكــٞ حُ٘ــخٛي كِ

ــؤٕ  ــَكٞ ٓــغ اكٜخٓــٚ ر ــيٕٝ ًــٌُي ٓــزذ حُ ــ٢ حُٔل٠ــَ، ٣ٝ ٍك٠ــٚ ك

ــ٠ ػــيّ  ــ٢ كــخٍ اٛــَحٍٙ ػِ ــش. ٝك ــش حُوخ٤ٗٞٗ ٍك٠ــٚ ٣ؼَٟــٚ ٬ُِٔكو

ٝ ح٫ٓـظج٘خّ ٌُٝـٖ حُلِق ٣ـُٞ ٓٔخع ٜٗخىطٚ ػ٠ِ ٓز٤َ ح٫ٓـظي٫ٍ أ

 ٫ ٣ـُٞ ح٫ػظٔخى ػ٤ِٜخ ٝكيٛخ ٓخ ُْ طٌٖ ٓئ٣يس رز٤٘ش أهَٟ.

ٓــ٘ش ٓــٖ  15طٔــٔغ ػِــ٠ ٓــز٤َ ح٫ٓــظي٫ٍ اكــخىس حُ٘ــخٛي حُــ١ٌ ُــْ ٣زِــؾ  .ٝ 

 حُؼَٔ ىٕٝ كِق ح٤ٔ٤ُٖ ا٫ اًح ًخٕ ٣يٍى ً٘ٚ ح٤ٔ٤ُٖ حُوخ٢ٗٞٗ.

رؼــي حٗظٜــخء حُ٘ــخٛي ٓــٖ أىحء ٗــٜخىطٚ طظِــ٠ ػ٤ِــٚ أٝ طظــخف ُــٚ كَٛــش  .ى 

طٜخ اًح ٍؿذ رٌُي، ٖٝٓ ػْ ٣ٜخىم ػ٤ِٜخ رب٠ٓخثٚ، ٝاًح طٔ٘ـغ أٝ هَحء

 طؼٌٍ ح٧َٓ ػ٤ِٚ ٣٘خٍ ا٠ُ ًُي ك٢ حُٔل٠َ ٓغ ر٤خٕ ٓزذ حَُكٞ.

اًح ٍكٞ حُ٘خٛي ح٩ى٫ء رٜ٘خىطٚ ريٕٝ ػٌٍ هخ٢ٗٞٗ ٣ـيٕٝ ٍك٠ـٚ كـ٢  .ػ 

حُٔل٠َ ٓغ ر٤خٕ ٓزذ حَُكٞ ٣ٜٝـخىم ػِـ٠ ًُـي ٓـٖ هزـَ أػ٠ـخء 

ــْ ــٌُي كــ٢  ُـ٘ــش حُظلو٤ــن ٝحُ٘ــخٛي ٓــخ ُ ــغ ك٤ــغ ٣٘ــخٍ ُ ٣ــَكٞ حُظٞه٤

 حُٔل٠َ ٓغ اكٜخٓٚ رؤٕ ٍك٠ٚ ٣ؼَٟٚ ٬ُِٔكوش حُوخ٤ٗٞٗش.
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 (: ٍبكٍب : اُج٤٘بد ا فو13ٟأُبكح )
ػ٘ي طوي٣ْ ر٤٘خص هط٤ش ٖٓ هزَ حُٔ٘ـظ٢ٌ، أٝ حُٔ٘ـظ٠ٌ ػ٤ِـٚ ط٠ـْ اُـ٠  .أ 

 ِٓق حُظلو٤ن ٣ٝئَٗ ػ٤ِٜخ رظٞه٤غ ٍث٤ْ حُِـ٘ش.

١ ٝػ٤وـــش، أٝ ٓٔــظ٘ي، أٝ ٗــ٢ء ُـــٚ اًح ٍأص حُِـ٘ــش ٟــٍَٝس ٩رــَحُ أ .ة 

ػ٬هــش رخُ٘ــٌٟٞ ٟٓٞــٞع حُظلو٤ــن، ٣ـــُٞ ُٜــخ إٔ طوخ١ــذ ٓــٖ طؼظوــي 

رٞؿـــٞى طِـــي حُٞػ٤وـــش أٝ حُٔٔـــظ٘ي أٝ حُ٘ـــ٢ء كـــ٢ كُٞطـــٚ ػـــٖ ٣َ١ـــن 

حُـٜخص حُٔوظٜش، ٝططِذ ا٤ُـٚ طٔـ٤ِٜٔخ حُٞػ٤وـش أٝ حُٔٔـظ٘ي، أٝ ٗٔـوش 

 ٜٓيهش ػٖ طِي حُٞػ٤وش أٝ ًُي حُٔٔظ٘ي.

ــش إٔ .ط  ــ٢  طٔــظط٤غ حُِـ٘ ــ٢ حٓــظويٓض ك ط٠ــز٢ ح٧ٗــ٤خء، أٝ ح٧ىٝحص حُظ

حٍطٌخد حُٔوخُلش، أٝ ٗظـض ػٜ٘خ، ٝطزو٤ٜخ ك٢ كُٞطٜخ حُٔيس حُظ٢ طَحٛخ 

ٓ٘خٓزش ُـخ٣خص حٓظٌٔخٍ اؿَحءحص حُظلو٤ـن ػِـ٠ إٔ طَىٛـخ اُـ٠ ٓخٌُٜـخ 

ــْ طٌــٖ ح٧ٗــ٤خء أٝ ح٧ىٝحص ح٠ُٔــز١ٞش ؿ٤ــَ  رؼــي ح٫ٗظٜــخء ٜٓ٘ــخ، ٓــخ ُ

 ٜخ، ُٜٝخ اكخُظٜخ ُِـٜخص حُٔوظٜش.َٓ٘ٝػش، ك٤ـذ ػ٘يثٌ ٜٓخىٍط

اًح طٞهق حُظؼزض ٖٓ ٝهٞع حُٔوخُلش ػ٠ِ اؿَحء هزَس ٓؼ٤٘ـش، طٔـظط٤غ  .ك 

حُِـ٘ش إٔ طوخ١ذ حُـٜخص حُٔوظٜش ك٢ حُـخٓؼش ٖٓ أؿَ حُظ٘ٔـ٤ن ٓـغ 

حُوز٤َ ٝط٤َٜٔ ٜٓٔظٚ رؤؿَحء حُوزَس، ٝطوي٣ْ طو٣ََٙ ًظخرش ٟـٖٔ ٓـيس 

 ٓؼوُٞش.

طٌزـش ه٬كـخ ُوـٞح٤ٖٗ ٝأٗظٔـش ٝطؼ٤ِٔـخص طوخّ حُز٤٘ش ػ٠ِ حُٔوخُلـخص حَُٔ .ٙ 

حُـخٓؼــش رـ٤ٔــغ ١ــَم ح٩ػزــخص، رٔــخ كــ٢ ًُــي حُ٘ــٜخىس، ٝح٫ػظــَحف، 

 ٝحُز٤٘ش حُوط٤ش، ٝحُوَحثٖ.

 

 

 (: ٍبثؼب : ر٘ظ٤ْ أُؾٚو14أُبكح )

طــيٕٝ اكــخىس حُطخُــذ حُٔوــخُق، ٝاكــخىس ًــَ ٗــخٛي ٣ــي٢ُ ر٘ــٜخىطٚ كــٍٞ  .أ 

ٚ ىٕٝ ٣ُـخىس ٟٓٞٞع حٌُٟ٘ٞ ك٢ ٓل٠َ ٣ظ٠ٖٔ ٓـخ ٍٝى ػِـ٠ ُٔـخٗ

 أٝ ٗوٜخٕ.

ــٚ أٝ حُ٘ــخٛي  .ة  ــخىس حُٔ٘ــظ٠ٌ ػ٤ِ ــ٠ اك ــش اؿــَحءحص ح٫ٓــظٔخع اُ ــيأ حُِـ٘ طز

رؼزخٍس " ك٠َ حُطخُذ حُٔ٘ظ٠ٌ ػ٤ِٚ ]ٝطـًٌَ ر٤خٗخطـٚ حُ٘وٜـ٤شأ، أٝ 

ٖٝٓ ػـْ ط٘ـَع رخ٫ٓـظٔخع ]ٝطًٌَ ر٤خٗخطٚ حُ٘و٤ٜشأ، ك٠َ حُ٘خٛي 

 ا٠ُ اكخىطٚ.
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َ حُظلو٤ـن، ٫ٝ ٫ ٣ـُٞ إٔ ٣لَٜ ٗطذ، أٝ كي، أٝ ٓلٞ ك٢ ٓل٠ .ط 

إٔ ٣ظوِــَ ٓــطٍٞٙ طل٘ــ٤ش ٝاًح حهظ٠ــ٠ ح٧ٓــَ طؼــي٣َ حُٔل٠ــَ ٝؿــذ 

ــ٤ٖ  ــش رظؼــي٣ِٜخ أٝ كــٌكٜخ ر ــخٍس أٝ حٌُِٔــش حُظــ٢ طَؿــذ حُِـ٘ ٟٝــغ حُؼز

 ه٤ٖٓٞ ٝطظزؼٜخ رٌِٔش "٫ رَ"، ك٤غ ٣ؼي ٓخ ٍٝى ر٤ٖ حُو٤ٖٓٞ ٫ؿ٤خً.

٣ـــذ إٔ طٌــٕٞ ٓلخٟــَ حُظلو٤ــن ٓٞهؼــش ٓــٖ أػ٠ــخء ُـ٘ــش حُظلو٤ــن،  .ك 

ي، أٝ حُٔ٘ـــظ٠ٌ ػ٤ِـــٚ، َٝٓهٔـــش ر٘ـــٌَ ٓظِٔٔـــَ، ٝاًح أٓظ٘ـــغ ٝحُ٘ـــخٛ

حُٔ٘ظ٠ٌ ػ٤ِٚ، أٝ حُ٘خٛي ػٖ حُظٞه٤غ ٣٘خٍ ا٠ُ ًُي ك٢ حُٔل٠َ ىٕٝ 

 إٔ ٣ئػَ ًُي ػ٠ِ حػظٔخىٛخ رخ٩ػزخص.

 (: صبٓ٘ب : ئٕلاه اُوواهاد15أُبكح )
رؼــي إٔ ط٘ظٜــ٢ حُِـ٘ــش ٓــٖ ٓــٔخع حُز٤٘ــخص حُٔويٓــش كــ٢ حُ٘ــٌٟٞ، طوــٍَ  .أ 

 ٝطَكغ حُـِٔش ُـخ٣خص اٛيحٍ ط٤ٛٞظٜخ حُٔ٘خٓزش. هظخّ حُظلو٤ن

٣ـذ ػ٠ِ ُـ٘ش حُظلو٤ن إٔ طٜيٍ ط٤ٛٞظٜخ رٟٔٞـٞع حُٔوخُلـش ٓلـَ  .ة 

ٓـٖ طـخ٣ٍن هظـخّ حُظلو٤ـن، ٓـخ ُـْ أهٜـخٛخ أٓـزٞع حٌُٟ٘ٞ هـ٬ٍ ٓـيس 

ؽ ٣زٍَ ا١خُش حُٔيس. ّٞ  ٣ٞؿي ٓٔ

 طٜيٍ حُِـ٘ش ط٤ٔ٘زٜخ رخ٩ؿٔخع، أٝ ح٧ؿِز٤ش. .ط 

وــخع حُؼوٞرــش حُٔ٘خٓــزش ػ٘ــي ػزــٞص حُٔوخُلــش، ط٘ٔــذ حُِـ٘ــش رخ٩ىحٗــش ٝا٣ .ك 

ٝط٘ٔــذ رــبػ٬ٕ حُزــَحءس ػ٘ــي حٗظلــخء ح٧ىُــش أٝ ػــيّ ًلخ٣ظٜــخ ػِــ٠ ه٤ــخّ 

حُطخُــذ رخٍطٌــخد حُٔوخُلــش، ٝط٘ٔــذ رؼــيّ حُٔٔــئ٤ُٝش ٝكلــع أٍٝحم 

حُظلو٤ن اًح ًـخٕ حُلؼـَ حُٔ٘ٔـٞد اُـ٠ حُٔ٘ـظ٠ٌ ػ٤ِـٚ ٫ ٣٘ـٌَ ٓوخُلـش 

 طؤى٣ز٤ش.

حُظ٢ طَحٛخ ٓظلوـش ٝأكٌـخّ حُوـخٕٗٞ ػِـ٠  ٣ـذ إٔ ط٘ظَٔ ط٤ٛٞش حُِـ٘ش .ٙ 

 ح٥ط٢:

 حْٓ حُٔ٘ظ٢ٌ حٌُخَٓ ٝٛلظٚ. .1

حْٓ حُٔ٘ظ٠ٌ ػ٤ِٚ حٌُخَٓ، ٤ًِٝظٚ ٍٝهٔٚ حُـخٓؼ٢، ٝك٤ٔخ اًح ًخٕ هـي    .2

 ٓزن ٝإٔ ٛيٍ رلوٚ ػوٞرخص طؤى٣ز٤ش أّ ٫.

 ِٓوٚ ػٖ حُٞهخثغ ٝح٧ىُش ٝح٧ٓزخد حُٔٞؿزش ُ٪ىحٗش أٝ ػيٜٓخ.  .3

ُِـ٘ش ٓ٘خٓزش، ٝك٢ كخٍ حُظ٘ٔـ٤ذ رخ٩ىحٗـش ٣ــذ حُظ٤ٛٞش حُظ٢ طَحٛخ ح  .4

إٔ ط٘ــظَٔ حُظٞٛــ٤ش ػِــ٠ ٝٛــق حُٔوخُلــش، ٝحُٔــخىس حُوخ٤ٗٞٗــش حُظــ٢ 

ــ٠  ــ٠ ٗــٞع حُؼوٞرــش حُظــ٢ طــَٟ ا٣وخػٜــخ ػِ ط٘طزــن ػ٤ِٜــخ، رخ٩ٟــخكش اُ

 حُطخُذ حُٔوخُق، ٍٝهْ حُٔخىس حُوخ٤ٗٞٗش حُظ٢ طـ٤ِ كَٟٜخ.
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 (: ربٍؼب : ؽلع أُِلبد16أُبكح )
ُـ٘ش حُظلو٤ن ٜٓٔش اػيحى ٓـَ هخٙ طيٕٝ ك٤ٚ حٌُ٘خ١ٝ حُظ٢ طلخٍ  طظ٠ُٞ .أ 

ا٤ُٜـــخ، ٣ظ٠ـــٖٔ ر٤ـــخٕ حٓـــْ حُٔ٘ـــظ٢ٌ ٝحُٔ٘ـــظ٠ٌ ػ٤ِـــٚ، ٝٗـــٞع حُ٘ـــٌٟٞ، 

 ٝه٬ٛش حُظ٤ٛٞش حُظ٢ طٜيٍٛخ ر٘ؤٕ حُٔوخُلش ٟٓٞٞع حٌُٟ٘ٞ.

اًح ُــْ طــظٌٖٔ ُـ٘ــش حُظلو٤ــن حُظــ٢ أك٤ِــض حُ٘ــٌٟٞ ا٤ُٜــخ ٓــٖ كٜــِٜخ رٔــزذ  .ة 

ش حُؼـخّ حُيٍحٓــ٢ طــظْ ٓظخرؼظٜــخ ٓـٖ هزــَ حُِـ٘ــش حُظــ٢ ط٘ـ٤ٌَ ؿ٤َٛــخ كــ٢ ريح٣ــ

 ط٤ِٜخ.

رؼي ح٫ٗظٜـخء ٓـٖ ًخكـش اؿـَحءحص حُظلو٤ـن ٓـٖ هزـَ حُِـ٘ـش ٝاٛـيحٍ حُؼ٤ٔـي   .ط 

حُٔوظٚ، أٝ حُٔي٣َ حُٔوظٚ هَحٍٙ رٟٔٞٞع حٌُٟ٘ٞ ٣للع أَٛ حُوَحٍ 

ٓغ ِٓق حُ٘ـٌٟٞ كـ٢ ى٣ـٞحٕ حُؼٔـخىس أٝ حُـيحثَس حُظخرؼـش ُٜـخ ُـ٘ـش حُظلو٤ـن، 

 ٍَٟٝس طز٤ِؾ ُـ٘ش حُظلو٤ن رخُوَحٍ حُٜخىٍ رخٌُٟ٘ٞ. ٣َٝحػ٠

 

رؾاالك ٕااالؽ٤بد ئ٣واابع اُؼوٞثاابد اُزأك٣ج٤ااخ ػِاا٠ اُطِجااخ ػِاا٠ اُ٘ؾااٞ (: 17أُاابكح )

 اُزب٢ُ:

( 3,2,1)ُؼ٤ٔـي ٗئٕٝ حُطِزش ا٣وخع أ١ ٓـــٖ حُؼوٞرخص حُـٞحٍىس كـ٢ حُز٘ـٞى  .أ 

حُٔوخُلــخص ( ٓـٖ ٛــٌٙ حُظؼ٤ِٔـخص ػِــ٠ حُطِزـش حُــ٣ٌٖ ٣َطٌزـٕٞ 3ٓـٖ حُٔــخىس )

 حُظؤى٣ز٤ش حُظ٢ طٌٕٞ ٖٓ حهظٜخٙ ُـخٕ حُظلو٤ن ك٢ ػٔخىس ٗئٕٝ حُطِزش.

ُؼ٤ٔـي حٌُِـ٤ـــــش، أٝ ٓــــي٣َ حًَُٔــِ حُٔوـظٚ ا٣وـــــــخع أ١ ٓـــــٖ حُؼوٞرــخص  .ة 

( ٓــٖ 3ٓـٖ حُٔـخىس ) (8, 7,  6, 5,  4,  3,  2,  1حُـٞحٍىس كـــــــ٢ حُز٘ــٞى )

ــ٣ٌٖ طوــظٚ ر٘ ــش حُ ــ٠ حُطِز ــْ ٛــٌٙ حُظؼ٤ِٔــخص، ػِ ظــَ حُ٘ــٌخٟٝ حُٔٞؿــٚ ُٜ

 حُِـخٕ حُظخرؼش ٌُحص ح٤ٌُِش أٝ حًَُِٔ.

ُؼ٤ٔي حُزلغ حُؼ٢ِٔ ٝحُيٍحٓخص حُؼ٤ِـخ ا٣وـخع أ١ ٓـٖ حُؼوٞرـخص حُـٞحٍىس كـ٢  .ط 

( ٓــٖ ٛــٌٙ حُظؼ٤ِٔــخص، 3ٓــٖ حُٔــخىس ) (8, 7,  6, 5,  4,  3,  2,  1حُز٘ــٞى )

ش ُؼٔـخىس ػ٠ِ حُطِزش ح٣ٌُٖ طوظٚ ر٘ظَ حٌُ٘خٟٝ حُٔٞؿٚ ُْٜ حُِــخٕ حُظخرؼـ

 حُزلغ حُؼ٢ِٔ ٝحُيٍحٓخص حُؼ٤ِخ.

,  6, 5,  4,  3,  2,  1َُث٤ْ حُـخٓؼش ا٣وخع حُؼوٞرخص حُٞحٍىس كـ٢ حُز٘ـٞى ) .ك 

 ( ٖٓ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص.3ٖٓ حُٔخىس ) (9، 8,  7

ٓــٖ ( 12، 11، 10)ُٔـِــْ حُؼٔــيحء ا٣وــخع حُؼوٞرــخص حُــٞحٍىس كــ٢ حُز٘ــٞى  .ٙ 

وخع حُؼوٞرخص حُـٞحٍىس كـ٢ حُز٘ـٞى ( ٖٓ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص، ُٝٚ أ٠٣خ ا3٣حُٔخىس )

 ًحص حُٔخىس. ٖٓ( 9, 8 , 7,  6, 5,  4,  3,  2,  1)
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ه٬ٍ أٓزٞع ٓـٖ طـخ٣ٍن ا٣وـخع حُؼوٞرـش، ٣زِؾ هَحٍ ا٣وخع حُؼوٞرش حُظؤى٣ز٤ش  .ٝ 

ٗـئٕٝ حُطِزـش، ٝحُـ٠  ا٠ُ حُطخُـذ رخُـٌحص، ٝحُـ٠ ُٝـ٢ حٓـَٙ رٞحٓـطش ػ٤ٔـي

حُظؤى٣ز٤ـش كـ٢  س رخُؼوٞرـخصىحثَس حُوزٍٞ ٝحُظٔـ٤َ، ٝطللع حُوَحٍحص حُٜخىٍ

ِٓـــق حُطخُـــذ كـــ٢ ػٔـــخىس ٗـــئٕٝ حُطِزـــش، أٝ كـــ٢ ػٔـــخىس حُزلـــغ حُؼِٔـــ٢ 

 ٝحُيٍحٓخص حُؼ٤ِخ، ٝك٢ ح٤ٌُِش حُٔؼ٤٘ش ك٢ حُلخُظ٤ٖ ٝكٔذ ٝحهغ حُلخٍ.

ُــَث٤ْ حُـخٓؼــش أٝ ٓــٖ ٤٘٣زــٚ كــ٢ حُلــخ٫ص ح٫ٓــظؼ٘خث٤ش أٝ حُطخٍثــش حُظــ٢ ٫  .ى 

ـــش  طظلٔـــَ ـــخص حُظؤى٣ز٤ ـــخع حُؼوٞر ـــؤه٤َ ا٣و ـــش كـــ٢ حهظٜخٛـــٚ ىٕٝ حُظ حُيحهِ

حَُؿٞع ا٠ُ ُـخٕ حُظلو٤ن، ٗـ٣َطش طز٤ِـؾ حُطخُـذ حُٔ٘ـظ٠ٌ ػ٤ِـٚ ٝاكٜخٓـٚ 

ٝٓـٔخع أهٞحُـٚ، ٣ٝ٘ٔـذ حُـَث٤ْ ُٔـِـْ حُؼٔـيحء  حُٔوخُلخص حُٔ٘ٔٞرش ح٤ُٚ،

 حهظٜخٛٚ. رخُؼوٞرخص حُظ٢ طوَؽ ػٖ

 (:18أُبكح )

ُٔز٤٘ـش كـ٢ طٌٕٞ ؿ٤ٔغ حُوَحٍحص حُظؤى٣ز٤ش حُٜـخىٍس ػـٖ حُـٜـخص حُٔوظٜـش ح  .أ 

أٓـخّ ٓـِـْ حُؼٔـيحء، ُٔـَس ٝحكـيس كوـ٢  ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص هخرِش ُِـظظِْ ح٩ىح١ٍ

هـ٬ٍ هٔٔـش ػ٘ـَ ٣ٞٓـخً ٓـٖ ح٤ُــّٞ حُظـخ٢ُ ُظـخ٣ٍن حُظز٤ِـؾ رخٓـظؼ٘خء حُؼوٞرــخص 

 ( ٖٓ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص.3ٖٓ حُٔخىس ) (3, 2, 1حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُلوَحص )

 َس )أ( ٖٓ ط٘ل٤ٌ حُؼوٞرش.٫ ٣ٔ٘غ حُظظِْ حُٔويّ ٖٓ حُطخُذ ٝكوخ ُِلو .ة 

ػ٠ِ حَُؿْ ٓٔخ ٍٝى ك٢ حُلوَس )أ( ٖٓ ٌٛٙ حُٔخىس، كبٕ ُٔـِْ حُؼٔيحء  .ط 

٬ٛك٤ش حُ٘ظَ ك٢ طول٤ٞ حُؼوٞرش أٝ طَك٤ِٜـخ اُـ٠ أ١ كٜـَ ٝكـ٢ أ١ 

 ٝهض.

ك٢ كـخٍ ا٣وـخع ػوٞرـش حُلٜـَ حُٔئهـض أٝ حُلٜـَ حُٜ٘ـخث٢ ٓـٖ حُـخٓؼـش (: 19أُبكح )

غ ٖٓ حُيهٍٞ ا٠ُ حُلَّ حُـخٓؼ٢ ا٫ رـبًٕ طٔلذ ٣ٞٛش حُطخُذ حُٔلٍٜٞ ٣ٝٔ٘

 ٖٓ حُـٜخص حُٔوظٜش رخُـخٓؼش.

 (:20أُبكح )

٫ ٣لــن ُِطخُــذ حُٔلــخٍ اُــ٠ حُظلو٤ــن إٔ ٣٘ٔــلذ ٓــٖ حُيٍحٓــش هزــَ حٗظٜــخء  . أ

 حُظلو٤ن ٓؼٚ.

طٞهـق اؿـَحءحص طوـ٣َؾ حُطخُـذ اُــ٠ كـ٤ٖ حُزـض كـ٢ ٟٓٞـٞع حُٔوخُلــش  . ة

 حُظ٢ حٍطٌزٜخ.

ن حُزـض كـ٢ حُو٠ـخ٣خ حُٔلخُـش ا٤ُٜـخ ك٤ٔـخ ٣ظؼِـن رخُطِزـش ػ٠ِ ُـخٕ حُظلو٤(: 21أُبكح )

٣ٞٓــخً ٓــٖ طــخ٣ٍن اكخُظٜــخ، ُٝؼ٤ٔــي ح٤ٌُِــش  30ٓــيس ٫ طظـــخُٝ هــ٬ٍ  حُوــ٣َـ٤ٖ

 طٔي٣يٛخ إ حهظ٠ض حُظَٝف ًُي.
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٫ ٣ــُٞ ١٧ ١خُـذ إٔ ٣لـظؾ رؼـيّ ػِٔـٚ روـخٕٗٞ حُـخٓؼـش، ٝأٗظٔظٜـخ، (: 22أُبكح )

٬ػٚ ػِـ٠ ٓـخ ٣٘٘ـَ كـ٢ ُٞكـخص ح٩ػ٬ٗـخص ٝطؼ٤ِٔخطٜخ، ٝهَحٍحطٜخ، أٝ رؼيّ ح١

 ك٤ٜخ.

ُِـخٓؼش ح٫ٓظَٔحٍ كـ٢ اؿَحءحطٜـخ حُظؤى٣ز٤ـش حُٜٔ٘ـٞٙ ػ٤ِٜـخ كـ٢ ٛـٌٙ  (:23أُبكح )

حُظؼ٤ِٔــخص كظــ٠ ُــٞ ًخٗــض حُٔوخُلــش ٓ٘ظــٍٞس أٓــخّ حُو٠ــخء، أٝ ٛــيٍ رٜــخ كٌــْ 

 ه٠خث٢.

 

 أؽٌبّ ػبٓخ (:24أُبكح )

ــ٠ حُــَؿْ ٓٔــخ ٍٝى كــ٢ حُٔــٞحى )  .أ  ــش أ١ ١خُــذ  (،6ٝ  5ٝ  4ػِ ٣ـــُٞ ٓؼخهز

( ٣وــّٞ رلؼــَ ٓوــخُق ُِظ٘ــ٣َؼخص 3ربكــيٟ حُؼوٞرــخص حُٔوــٍَس كــ٢ حُٔــخىس )

 ٗلخً ٖٓ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص.آٝح٧ٗظٔش ؿ٤َ ٝحٍى ك٢ حُٔٞحى حًٌٍُٔٞس 

اًح ٝؿيص ك٢ حُو٤٠ش أٓزخد ٓوللش طوي٣َ٣ش ٣ـُٞ ُِـ٘ـش حُظلو٤ـن حُظ٘ٔـ٤ذ   .ة 

ٞرــش حُظؤى٣ز٤ــش ح٧ىٗــ٠ ٜٓ٘ــخ رظول٤ــق حُؼوٞرــش حُظؤى٣ز٤ــش حُٔو٠ــ٢ رٜــخ اُــ٠ حُؼو

 ىٍؿش.

ــخً   .ط  ــخ٢ٗٞٗ ك٤ئهــٌ ٝؿٞر ــٚ ه ــٖ ٗ ــَ ٓ ــش حُٞحكــيس أًؼ ــ٠ حُٔوخُل ــن ػِ اًح حٗطز

 رخُؼوٞرش ح٧ٗي.

اًح ٗـْ ػٖ حُٔوخُلش أ١ ٍَٟ ُِـخٓؼش، أٝ ٓٔظٌِخطٜخ، كؼِـ٠ ُـ٘ـش حُظلو٤ـن   .ك 

 طؼز٤ض ًُي ٝٓوخ١زش حُـٜخص ًحص حُؼ٬هش ك٢ حُـخٓؼش ٫ٓظ٤لخء حُظؼ٣ٞٞ.

طٌخد حُطِزـش حُٜـخىٍس رلوٜـْ ػوٞرـخص طؤى٣ز٤ـش ٓـخروش ُٔوخُلـخص ك٢ كخٍ حٍ  .ٙ 

ــن حُٔوظٜــش ٓزخٗــَس  ــش، ٣لــن ُِـــخٕ حُظلو٤ ــٌ حُؼوٞر ــيس ط٘ل٤ ــخء ٓ ــيس أػ٘ ؿي٣

 حُظلو٤ن ك٢ ٌٛٙ حُٔوخُلخص حُـي٣يس ٝاٛيحٍ حُوَحٍحص حُٔ٘خٓزش رلوْٜ.

ُؼ٤ٔي ٗـئٕٝ حُطِزـش، أٝ ػ٤ٔـي حُزلـغ حُؼِٔـ٢ ٝحُيٍحٓـخص حُؼ٤ِـخ، أٝ ػ٤ٔـي  .ٝ 

ش، أٝ ٓي٣َ حًَُِٔ حُٔوظٚ ا٣وخف حُطخُذ حُٔلـخٍ اُـ٠ ُـ٘ـش حُظلو٤ـن ح٤ٌُِ

ػــٖ ٓٔخٍٓــش ٗ٘ــخ١ أٝ أًؼــَ ٓــٖ حُ٘٘ــخ١خص حُط٬ر٤ــش، أٝ ح٫ٓــظلخىس ٓــٖ 

حَُٔحكن ٝحُويٓخص حُط٬ر٤ش حُظ٢ حٍطٌزـض ك٤ٜـخ حُٔوخُلـش، اُـ٠ كـ٤ٖ حُلٜـَ 

 ك٢ ٟٓٞٞع طِي حُٔوخُلش.

 ك٢ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص. ٫ طظوخىّ حُٔوخُلخص ٝحُؼوٞرخص حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ .ى 
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 آصبه اُؼوٞثخ: .ػ 

ٓغ َٓحػخس ٓخ ٍٝى ك٢ حُلوَس )ٝ( ٖٓ ٌٛٙ حُٔخىس، طٔو٢ آػخٍ حُؼوٞرـخص  .1

 ( ٖٓ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص، ٝكوخً ٦ُط3:٢حُظؤى٣ز٤ش حُٞحٍىس ك٢ حُٔخىس )

رؼـي ٓـٍَٝ ٓـظش أٗـَٜ  (8-1)حُؼوٞرخص حُٞحٍىس كـ٢ حُلوـَحص  . أ

 ٖٓ طخ٣ٍن ٛيٍٝ حُؼوٞرش.

رؼـي ٓـٍَٝ طٔـؼش أٗـَٜ ٓـٖ  (9)كـ٢ حُلوـَس حُؼوٞرـش حُـٞحٍىس   . ة

 طخ٣ٍن ٜٗخ٣ش ط٘ل٤ٌ حُؼوٞرش.

 ٣ُؼي حُلَٜ ح٤ُٜل٢ ك٬ٜ ىٍح٤ٓخ ُـخ٣خص حُلَٜ حُٔئهض ٖٓ حُـخٓؼش. .2

٫ طلظٔذ حُٔٔخهخص حُظ٢ ٣يٍٜٓخ حُطخُذ ك٢ أ١ ٓؼٜـي أٝ ؿخٓؼـش  .3

 أػ٘خء ٓيس حُؼوٞرش.

ض رـٚ طُ٘لٌ ػوٞرش حُلَٜ حُٔئهـض ٓـٖ حُـخٓؼـش كـ٢ حُلٜـَ حُـ١ٌ حٍطٌزـ .4

حُٔوخُلش ٝىٕٝ ط٤َٛي حَُّٓٞ، ُِٝـ٘ش حُظلو٤ن طَك٤َ ػوٞرش حُلٜـَ 

حُٔئهض ا٠ُ حُلَٜ ح٬ُكن اًح ٛيٍ حُظ٤ٔ٘ذ رخُؼوٞرش رؼـي طـخ٣ٍن رـيء 

 حُطخُذ حُو٣َؾ.ٖٓ طَك٤َ حُؼوٞرش ح٫ٓظلخٗخص حُٜ٘خث٤ش، ٣ٝٔظؼ٠٘ 

  : اُْوٝع .ٛ 

وٞرــش اًح طٞهــق حُلؼــَ حُٔؼخهــذ ػ٤ِــٚ رخُظ٘ز٤ــٚ ػ٘ــي كــي حُ٘ــَٝع كــ٬ ػ .1

 ػ٤ِٚ.

ــَحص .2 ــٚ رٔٞؿــذ حُلو ــذ ػ٤ِ ــَ حُٔؼخه ــق حُلؼ ــٖ ( 3،4،5، 2) اًح طٞه ٓ

( ٖٓ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص ػ٘ي كي حَُ٘ٝع ك٤ؼخهذ رخُؼوٞرش حُٔخروش 3حُٔخىس )

 حُٔوٍَس ُِلؼَ حَُٔطٌذ.

ٓـٖ حُٔـخىس ( 10، 9)اًح طٞهق حُلؼـَ حُٔؼخهـذ ػ٤ِـٚ رٔٞؿـذ حُلوـَحص  .3

ذ رٜ٘ــق حُؼوٞرــش ( ٓــٖ ٛــٌٙ حُظؼ٤ِٔــخص ػ٘ــي كــي حُ٘ــَٝع ك٤ؼخهــ3)

 حُٔوٍَس، ٝاًح طؼٌٍ ًُي ك٤ؼخهذ رؼِؼ٢ حُؼوٞرش.

اًح طٞهق حُلؼَ حُٔؼخهذ ػ٤ِٚ رخُلَٜ حُٔئهض ٖٓ حُـخٓؼش ُٔـيس كٜـَ  .4

ىٍحٓــ٢ ٝحكــي ػ٘ــي كــي حُ٘ــَٝع ك٤ؼخهــذ ربُـــخء ٓٔــخه٤ٖ ىٍحٓــ٤٤ٖ ٓــٖ 

 حُٔٔخهخص حُظ٢ ىٍٜٓخ حُطخُذ.
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 اُز٘بىع اُؾو٤و٢ ُِٔقبُلبد: .١ 

ُلش حُٞحكيس أًؼـَ ٓـٖ ٗـٚ هـخ٢ٗٞٗ ك٤ئهـٌ ٝؿٞرـخً اًح حٗطزن ػ٠ِ حُٔوخ .1

 رخُؼوٞرش ح٧ٗي.

ــش  .2 اًح حٍطٌــذ حُطخُــذ أًؼــَ ٓــٖ ٓوخُلــش، كِِـ٘ــش حُظلو٤ــن ا٣وــخع حُؼوٞر

ح٧ٗــي أٝ حُـٔــغ رــ٤ٖ حُؼوٞرــخص حُٔوــٍَس، ػِــ٠ إٔ ٫ ٣ِ٣ــي ٓـٔـــٞع 

 حُؼوٞرخص ػٖ حُؼوٞرش ح٧ٗي + حُٜ٘ق.

رؤٕ حُطخُذ هي ٛيٍ رلوٚ ٓخروخً  ط٘يى ػوٞرش حُطخُذ اًح ػزض ُِـ٘ش حُظلو٤نى. 

 ( ٖٓ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص.3ػوٞرش ٖٓ حُؼوٞرخص حُٞحٍىس ك٢ حُٔخىس )

 ٫ ط٬كن حُٔوخُلش حُٞحكيس ا٫ َٓس ٝحكيس.ٍ. 

٣زض ٓـِْ حُؼٔيحء ك٢ حُلخ٫ص ؿ٤َ حُٜٔ٘ـٞٙ ػ٤ِٜـخ أٝ ح٩ٗـٌخ٤ُخص  (:25أُبكح )

 حُظ٢ طظَٜ ػ٘ي ططز٤ن ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص.

ـــ٢ ٛــٌٙ حُظؼ٤ِٔــخص طؼ٤ِٔــخص ح٩ؿــَحءحص حُظؤى٣ز٤ــش ُِطِزــش كــ٢ ؿخٓؼــش طِ (:26أُاابكح )

 ٝطؼي٬٣طٜخ. 2018ُٔ٘ش ( 8)ح٤َُٓٞى ٍهْ 

ٍثــ٤ْ حُـخٓؼــش، ٝحُؼٔــيحء، ٝٓــي٣َٝ حَُٔحًــِ كــ٢ حُـخٓؼــش، ٓٔــئُٕٝٞ  (:27أُابكح )

 ػٖ ط٘ل٤ٌ أكٌخّ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص.
 

 

 

 

 أػيائ٢ اُطِجخ ......

 ُزأك٣ج٤خ ك٢ اُغبٓؼخ  ا ٣ؼل٢ ئٕ اُغَٜ ثزؼ٤ِٔبد اإلعواواد ا

 ٖٓ اُؼوٞثخ

مالحظة : ترسل نسخة من العموبات إلى معالً وزٌر التعلٌم 

 العالً والبحث العلمً
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 اُقلٓبد أُغزٔؼ٤خ اُجل٣ِخ أٌٍ

 

رٜــــيف طـ٘ــــذ ح٥ػــــخٍ حُٔــــِز٤ش ، ُِؼوٞرــــخص حُظؤى٣ز٤ــــش ػِــــ٠ 

ـــش  ـــغ حُـخٓؼ ـــخثْٜ ٟـــٖٔ ٗٔـــ٤ؾ ٓـظٔ ـــش ، ٝحٓـــظَٔحٍ رو حُطِز

ــــيّ ا ــــخص حُلٜــــَ ، ٝػ ــــن رؼوٞر ــــخ ك٤ٔــــخ ٣ظؼِ ٗوطــــخػْٜ ػٜ٘

حُٔئهـــض ٓــــٖ حُـخٓؼــــش ، ٝاػـــخىس طــــؤ٤ِْٜٛ ٝطوــــ٣ْٞ ٓــــًِْٜٞ 

 . ٟٖٔ حُٔٔخٍ حُٜل٤ق ُظلو٤ن ح٬ٛ٩ف حُٔـظٔؼ٢

ـــش  ـــش ُِطِز ـــخص حُظؤى٣ز٤ ـــش ػـــٖ حُؼوٞر ـــش حُزي٣ِ أٓـــْ حُوـــيٓخص حُٔـظٔؼ٤

 ك٢ ؿخٓؼش ح٤َُٓٞى

 

 اُزؼو٣لبد ( :1أُبكح )

 ؿخٓؼش ح٤َُٓٞى.                    :    اُغبٓؼخ             

 :                       ٍث٤ْ ؿخٓؼش ح٤َُٓٞى. اُوئ٤ٌ             

 :                       ٓـِْ حُؼٔيحء ك٢ ؿخٓؼش ح٤َُٓٞى. أُغٌِ             

 :         ػٔخىس ٗئٕٝ حُطِزش ك٢ ؿخٓؼش ح٤َُٓٞى. ػٔبكح ّإٕٝ اُطِجخ           

 :                  هْٔ ح٩ٍٗخى رؼٔخىس ٗئٕٝ حُطِزش. هَْ اإلهّبك             

:                       ٛٞ حُ٘وٚ حٌُِٔق ٖٓ هْٔ ح٩ٍٗخى /ػٔخىس ٗئٕٝ  أُوّل

 حُطِزش رٔظخرؼش َٝٓحهزش ط٘ل٤ٌ حُويٓخص حُٔـظٔؼ٤ش .

حُطِزش رؼي ػزٞص    :            ٢ٛ حُؼوٞرش حُظؤى٣ز٤ش حُٜخىٍس رلن  اُؼوٞثخ اُزأك٣ج٤خ

اٍطٌـــــخرْٜ  ٓوخُلـــــخص ىحهـــــَ أٝ هـــــخٍؽ حُـخٓؼـــــش 

ـــخىس ) ـــ٢ حُٔ ـــخ ك ـــخص 3حُٜٔ٘ـــٞٙ ػ٤ِٜ ـــٖ طؼ٤ِٔ ٓ )

 ح٩ؿَحءحص حُظؤى٣ز٤ش
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 .2018( َُ٘خ 8ُِطِجخ ك٢ عبٓؼخ ا٤ُوٓٞى ههْ )

:٢ٛ حُِحّ حُطخُذ ح١ٌُ ٝهؼض ػ٤ِٚ ػوٞرش طؤى٣ز٤ش رخُو٤خّ رؼَٔ ؿ٤َ اُقلٓبد أُغزٔؼ٤خ

 ويٓش حُٔـظٔغ ىحهَ حُـخٓؼش أٝ هخٍؿٜخ ُؼيى ٓخػخص ٣ليىٛخ حُٔـِْ .ٓيكٞع ح٧ؿَ ُ

:ٛٞ حُظو٣ََ ح١ٌُ ٣ؼيٙ هْٔ ح٩ٍٗخى رؼٔخىس ٗئٕٝ حُطِزش ُٔـِْ حُؼٔيحء كٍٞ روو٣و اُؾبُخ

 حُطخُذ حَُٔحى ططز٤ن هيٓخص ٓـظٔؼ٤ش ػ٤ِٚ هزَ هَحٍ ٓـِْ حُؼٔيحء رطِذ ح٩ٓظزيحٍ. 

 

ْٓ ػ٠ِ ١ِزش حُـخٓؼش ح٣ٌُٖ طٜيٍ رلوْٜ حُؼوٞرخص ططزن أكٌخّ ٌٛٙ ح٧ ( :2أُبكح )

( ٖٓ  طؼ٤ِٔخص ح٩ؿَحءحص حُظؤى٣ز٤ش ُِطِزش ك٢ 3حُظؤى٣ز٤ش حُٞحٍىس ك٢ حُٔخىس )

ؿخٓؼش ح٤َُٓٞى ، ٣ٝطخُزٕٞ ػ٘ي طوي٣ْ ١ِذ حُظظِْ ٝهق ط٘ل٤ٌ حُؼوٞرش 

حُظؤى٣ز٤ش ٝآظزيحُٜخ أٝ أ١ ؿِء ٜٓ٘خ رويٓخص ٓـظٔؼ٤ش ك٢ حُؼوٞرخص حُوخرِش 

ِظظِْ ُيٟ حُٔـِْ ، أٝ طوي٣ْ ١ِذ آظزيحٍ حُؼوٞرش ك٢ حُؼوٞرخص حُـ٤َ هخرِش ُ

 ُِظظِْ أٓخّ ٓـِْ حُؼٔيحء. 

 

٣٘ظ١َ ػ٠ِ حُطخُذ ح١ٌُ ٣طخُذ ربٓظزيحٍ حُؼوٞرش حُظؤى٣ز٤ش رويٓش ٓـظٔؼ٤ش (:3أُبكح )

 ٓخ ٢ِ٣ :

 إٔ ٫ ٣ٌٕٞ هي ٛيٍ رلوٚ ػوٞرخص طؤى٣ز٤ش ٓخروش. . أ

ُذ ُٖ ٣ؼٞى اُـ٠ ٓوخُلـش حُوـٞح٤ٖٗ ٝح٧ٗظٔـش ٝحُظؼ٤ِٔـخص إٔ ٣ظْ حُظلون رؤٕ حُطخ . د

ٝحُوَحٍحص حُٜخىٍس ػٖ حُـخٓؼش أٝ ٓخ ٣زؼغ ػ٠ِ ح٩ػظوـخى رؤٗـٚ ُـٖ ٣ؼـٞى اُـ٠ 

 اٍطٌخد حُٔوخُلخص

 ؽ. إٔ طٌٕٞ هي ٛيٍص رلوٚ حُؼوٞرش حُظؤى٣ز٤ش ٖٓ حَُٔؿغ حُٔوظٚ ربٛيحٍٛخ.
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رٞهق ط٘ل٤ٌ حُؼوٞرش حُظؤى٣ز٤ش حُظ٢  َُِث٤ْ اكخُش حُطِذ حُٔويّ ٖٓ حُطخُذ ( :4أُبكح )

ٛيٍص رلوٚ ٝآظزيحُٜخ رويٓخص ٓـظٔؼ٤ش ا٠ُ ػٔخىس ٗئٕٝ حُطِزش ٩ؿَحء ىٍحٓش ػٖ 

 ٟٝغ حُطخُذ ٝطوي٣ْ طو٣ََ حُلخُش  ر٘ؤٗٚ.

 

( 3طوّٞ ػٔخىس ٗئٕٝ حُطِزش رَٔحؿؼش ٝطيه٤ن ح١َُٝ٘ حُٞحٍىس ك٢ حُٔخىس ) ( :5أُبكح )

حُلخُش ُِطخُذ ، ٝر٤خٕ ك٤ٔخ اًح ًخٕ ططز٤ن  ٖٓ ٌٛٙ ح٧ْٓ ، ٝاؿَحء ىٍحٓش

حُويٓخص حُٔـظٔؼ٤ش ٣ـي١ ٗلؼخً ، ٝإٔ حُطخُذ ُٖ ٣ؼٞى ا٠ُ اٍطٌخد حُٔوخُلخص 

ٓٔظوز٬ً،ٝطلي٣ي حُٔـخ٫ص ٝح٧ٗ٘طش حُظ٢ ٣َؿذ حُطخُذ حُٔ٘خًٍش رٜخ 

 ٝحُٜٔخٍحص حُظ٢ ٣ٔظٌِٜخ،ٍٝكؼٜخ ا٠ُ حَُث٤ْ.

/هْٔ ح٩ٍٗخى ٓظخرؼش َٝٓحهزش حُظِحّ حُطخُذ طظ٠ُٞ ػٔخىس ٗئٕٝ حُطِزش  ( :6أُبكح )

 ٝك٠ٍٞٙ ك٢ حُزَحٓؾ ٝح٧ٗ٘طش حُظ٢ ٣ِِّ حُو٤خّ رٜخ ٝطوي٣ْ حُظوخ٣ٍَ رٌُي.

طليى ٬ٛك٤خص اٛيحٍ هَحٍ آظزيحٍ حُؼوٞرش حُظؤى٣ز٤ش ُِطِزش رويٓخص  ( :7أُبكح )

 ٓـظٔؼ٤ش ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ :

( ٖٓ  18ظِْ ُي٣ٚ ٝكن أكٌخّ حُٔخىس )ُِٔـِْ ك٢ حُؼوٞرخص حُظؤى٣ز٤ش حُوخرِٚ ُِظ . أ

 طؼ٤ِٔخص ح٩ؿَحءحص حُظؤى٣ز٤ش ُِطِزش ك٢ ؿخٓؼش ح٤َُٓٞى.

 َُِث٤ْ ك٢ حُؼوٞرخص حُظؤى٣ز٤ش حُـ٤َ هخرِش ُِظظِْ أٓخّ حُٔـِْ . . د

 طظ٠ُٞ ػٔخىس ٗئٕٝ حُطِزش ٝرخُظ٤ٔ٘ن ٓغ حَُث٤ْ ٓخ ٢ِ٣ : ( :8أُبكح )

حُٔـظٔغ حُٔل٢ِ ) حُوطخع  اهخٓش ػ٬هخص ط٘خ٤ًٍش ر٤ٖ حُـخٓؼش ٝٓئٓٔخص . أ

 حُل٢ٌٓٞ ٝٓئٓٔخص حُوطخع حُوخٙ ٝٓ٘ظٔخص حُٔـظٔغ حُٔي٢ٗ(.

 ط٘ظ٤ْ ٝاػيحى رَحٓؾ هيٓش حُٔـظٔغ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُـخٓؼش ٝحُٔـظٔغ حُٔل٢ِ. . د

حُظ٤ٔ٘ن ٓغ ٓئٓٔخص حُٔـظٔغ حُٔي٢ٗ ُظٞك٤َ ح٩ٌٓخٗخص ٝحُلَٙ ُظ٘ل٤ٌ أٗ٘طش  . ؽ

 هيٓش حُٔـظٔغ.

 ك٢ حُـخٓؼش ُظوي٣ْ حُويٓخص ُِٔـظٔغ حُٔل٢ِ.آظؼٔخٍ ح٩ٌٓخٗخص حُٔظخكش  . ى
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طَ٘ٔ حُويٓخص حُٔـظٔؼ٤ش حُظ٢ ٣ٌٖٔ ططز٤وٜخ ًزي٣َ ٩ٓظزيحٍ حُؼوٞرش حُظؤى٣ز٤ش ( : 9أُبكح )

 ٓخ ٢ِ٣ : 

 ٓغبٍ اُزؼ٤ِْ : . أ

 طوي٣ْ كٜٚ طو٣ٞش ُِطِزش ٟؼ٤ل٢ حُظل٤َٜ ك٢ حُٔيحٍّ حُل٤ٌٓٞش ٝحُوخٛش  -

د حُٔيحٍّ ٟٖٔ حُظوٜٚ طوي٣ْ ٓلخَٟحص طٞػ٣ٞش ٝطؼو٤ل٤ش ُط٬ -

 ح٫ًخى٢ٔ٣ ُِطخُذ.

حُٔ٘خًٍش ك٢ رَحٓؾ ٓلٞ ح٤ٓ٫ش ٖٓ ه٬ٍ طؼ٤ِْ ػيى ٓؼ٤ٖ ٖٓ ح٤٤ٓ٧ٖ حُوَحءس  -

 ٝحٌُظخرش ك٢ َٓحًِ ُٝحٍس حُظَر٤ش ٝحُظؼ٤ِْ حٝ حَُٔحًِ حُوخٛش.

 ك٠ٍٞ ٗيٝحص ٝٓلخَٟحص ًٝظخرش طو٣ََ ػٜ٘خ. -

 ٓغبٍ اُٖؾخ : . ة

 ٝحُـخٓؼخص.حُظٞػ٤ش حُٜل٤ش ُِطِزش ك٢ حُٔيحٍّ  -

 حُٔ٘خًٍش ك٢ حُـٔؼ٤خص حُطز٤ش حُو٣َ٤ش. -

 حُؼَٔ ك٢ حُٔٔظ٘ل٤خص ٝحَُٔحًِ حُٜل٤ش. -

حُٔ٘خًٍش ك٢ حُزَحٓؾ حُٜل٤ش ح٤٘١ُٞش )رَحٓؾ ٌٓخكلش حُٔويٍحص ، حُٞهخ٣ش ٖٓ  -

 ح٫َٓحٝ حُِٔٓ٘ش(.

 ٓغبٍ اُز٤ٔ٘خ : . ط

ًِ حُؼَٔ ك٢ َٓحًِ حَُػخ٣ش حُٔوظِلش )ح٤٤ُٖ٘ٔٔ،ح٣٧ظخّ ، هَٟ ح١٧لخٍ،َٓح -

 ح٧كيحع(.

حُؼَٔ ك٢ حُـٔؼ٤خص حُو٣َ٤ش )َٓحًِ حُظَر٤ش حُوخٛش ، ؿٔؼ٤خص ح٧َٓ  -

 ٝحُطلُٞش(.

 ك. اُو٤بّ ثأؽل ا ػٔبٍ اُزب٤ُخ كافَ اُغبٓؼخ أٝ فبهعٜب :

حُٔ٘خًٍش ك٢ حٓظوزخٍ حُطِزش حُٔٔظـي٣ٖ ٝطٞػ٤ظْٜ رَٔحكن حُـخٓؼش ٝحُويٓخص  -

ش ك٢ حُـخٓؼش ًخَُٔٔف ، حٌٍُٞحٍ ، حُٔويٓش ، أٝ ح٠ٗ٫ٔخّ ا٠ُ أكي حُلَم حُل٤٘

 ٝؿ٤َٙ اًح ًخٕ ُي٣ٚ ٛٞح٣ش ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ.

حُٔ٘خًٍش ك٢ حُٔؼٌَٔحص حُظي٣ٍز٤ش حُٔؼيس ٌُٜٙ حُـخ٣ش ٝحُٔ٘ظٔش ٖٓ هزَ ػٔخىس  -

ٗئٕٝ حُطِزش /هْٔ حُٔؼٌَٔحص ٝحُـٞحُش ٝك٠ٍٞ حُٔلخَٟحص حُظٞػ٣ٞش 

 ٝحُظؼو٤ل٤ش ىحهَ حُٔؼٌَٔ. 

 حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ) حُٔئطَٔحص ، ح٤َُٔٔحص ح٤٘١ُٞش(.حُٔ٘خًٍش ك٢ حُِـخٕ  -

كلع أؿِحء ٖٓ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ ٝرٔخ ٫ ٣وَ ػٖ ؿِء ٝحكي ٝرخُظ٤ٔ٘ن ٓغ ٤ًِش  -

 ح٣َُ٘ؼش ٝحُيٍحٓخص ح٤ٓ٬ٓ٩ش.
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( ٛللش ك٢ ٓـخٍ حُٔوخُلش أٝ أ١ ٓـخٍ 50ًظخرش رلغ ػ٢ِٔ ٝرٔخ ٫ ٣وَ ػٖ ) -

 آهَ ٓل٤ي ُِلخُش ٝربَٗحف حًخى٢ٔ٣ ٖٓ حُـخٓؼش.

ػش ػيى ٓؼ٤ٖ ٖٓ ح٧ٗـخٍ حُلَؿ٤ش أٝ حُٔؼَٔس ىحهَ حُـخٓؼش أٝ هخٍؿٜخ ٍُح -

أٝ حُو٤خّ رؤػٔخٍ حُليحثن ٝطَ٘ٔ ٓوخ٣ش ح٧ٗـخٍ ٝحُ٘زخطخص ٝطو٤ِْ ح٧ٗـخٍ 

ٝحُظؼ٤٘ذ ٝحُظ٤ٔٔي ٌٖٝٗ ح٧ٍٝ ًٝخكش حُؼ٤ِٔخص حٍُِحػ٤ش ، ٝرخُظ٤ٔ٘ن ٓغ 

 ىحثَس حُويٓخص حُؼخٓش.

ق حُ٘ٞحٍع  ٝرخُظ٤ٔ٘ن ٓغ حُـٜخص ًحص حُو٤خّ رل٬ٔص ط٘ظ٤ق ٝىٛخٕ ح١خ٣ٍ -

 حُؼ٬هش.

 طوي٣ْ حُويٓخص حُٔٔخٗيٙ )ك٢٘ ط٣َٜٞ ٝ َٓح٤ِٖٓ(. -

حُـِّٞ ك٢ حٌُٔظزش ٝهَحءس ػيى ٖٓ حٌُظذ ٝحُٔـ٬ص ٝربَٗحف ٓوظ٤ٜٖ ٖٓ  -

 حٌُٔظزش.

طوي٣ْ هيٓخص ُِطِزش ١ًٝ ح٩ػخهش ك٢ حُـخٓؼش ٝرخُظ٤ٔ٘ن ٓغ ػٔخىس ٗئٕٝ  -

 ١ًٝ ح٩ػخهش.حُطِزش / هْٔ ٍػخ٣ش حُطِزش 

حُؼَٔ ػ٠ِ اهخٓش أ٣خّ ١ز٤ش ٓـخ٤ٗش ىحهَ حُـخٓؼش أٝ هخٍؿٜخ ٝرخُظؼخٕٝ ٓغ  -

 ٤ًِظ٢ حُطذ ، ٝح٤ُٜيُش ، ك٢ حُـخٓؼش.

ػَٔ َٓ٘ٝع ٍُحػ٢ ٓ٘ظؾ ىحهَ حُـخٓؼش ، أٝ هخٍؿٜخ ، ٝرخُظؼخٕٝ ٓغ ىحثَس  -

 حُويٓخص حُؼخٓش ك٢ حُـخٓؼش.

 

 

يحٍ حُويٓش حُٔـظٔؼ٤ش ٝططز٤ن حُؼوٞرش ٣ٜيٍ حُٔـِْ هَحٍ ربُـخء آظز ( :10أُبكح )

 حُظؤى٣ز٤ش ح٤ِٛ٧ش ك٢ حُلخ٫ص حُظخ٤ُش :

حًح اٍطٌذ حُطخُذ ٓوخُلش طؤى٣ز٤ش ؿي٣يس ٣ظَطذ ػ٤ِٜخ ػوٞرش طؤى٣ز٤ش هخرِٚ  . أ

 ُِظظِْ ُيٟ حُٔـِْ.

 اًح ُْ ٣ِظِّ حُطخُذ ك٢ رَٗخٓؾ حُويٓش حُٔـظٔؼ٤ش حُٔوٍَ ُٚ . . د

 

ص حُظ٢ طِِّ حُطخُذ رخُويٓش حُٔـظٔؼ٤ش ٟٖٔ حُزَحٓؾ ٣ليى حُٔـِْ حُٔخػخ ( :11أُبكح )

( 200( ٓخػش ػَٔ ٫ٝ ط٣ِي ػٖ )40ٝح٧ٗ٘طش حُٔوٍَس رل٤غ ٫ طوَ ػٖ )

 ٓخػش ػَٔ.

 

٣وّٞ هْٔ ح٩ٍٗخى ربػيحى حُٔـ٬ص ٝحُ٘ٔخًؽ ح٬ُُٓش ُِطِزش ح٣ٌُٖ ط٘طزن  ( :12أُبكح )

 ػ٤ِْٜ ٌٛٙ ح٧ْٓ ٝح٫كظلخظ رٜخ.
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ُِٔـِْ اهَحٍ هيٓخص ٓـظٔؼ٤ش ؿ٤َ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ ٌٛٙ  ٣ـُٞ ( :13أُبكح )

 ح٧ْٓ ٣َحٛخ ٓ٘خٓزش ُِطخُذ.

 

٣ـُٞ ُؼٔخىس ٗئٕٝ حُطِزش ٓ٘ق حُطخُذ ح١ٌُ أ٠ٜٗ طوي٣ْ حُويٓخص حُٔـظٔؼ٤ش  ( :14أُبكح )

ٜٗخىس ُٖٔ ٣ٜٔٚ ح٧َٓ رخُويٓخص حُظ٢ هيٜٓخ ٝػيى حُٔخػخص حُظ٢ ػَٔ ك٤ٜخ 

 ك٢ ًُي حُٔـخٍ.

 

طِحٍ حُؼوٞرش حُظؤى٣ز٤ش ح٤ِٛ٧ش ٖٓ ٓـَ حُؼوٞرخص ُِطِزش ػ٠ِ ٗظخّ  ( :15أُبكح )

ٓؼِٞٓخص حُطِزش رؼي اطٔخْٜٓ حُويٓش حُٔـظٔؼ٤ش ، ٣ٝو٤ي ري٫ً ٜٓ٘خ هَحٍ 

 حُؼوٞرش حُٔـظٔؼ٤ش.

 

 ٣زض ٓـِْ حُؼٔيحء ك٢ حُلخ٫ص ؿ٤َ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ ٌٛٙ ح٧ْٓ . ( :16أُبكح )

 

ٓؼش ٝحُؼٔيحء ٝػٔخىس ٗئٕٝ حُطِزش  ٝحُٔي٣َٕٝ ٓٔئُٕٝٞ ػٖ ٍث٤ْ حُـخ ( :17أُبكح )

 ط٘ل٤ٌ أكٌخّ ٌٛٙ ح٧ْٓ.
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 2222َُ٘خ ( 7)رؼ٤ِٔبد ٓ٘غ اُزلف٤ٖ ك٢ عبٓؼخ ا٤ُوٓٞى ههْ 
 ٖٓ هبٕٗٞ اُغبٓؼبد ا هك٤ٗخ( 27)ٕبكهح ثٔٞعت أُبكح 

 2222َُ٘خ ( 22)ههْ 

 :(2)أُبكح 

٣ٝؼَٔ رٜخ ريءحً ٖٓ  ( حُظيه٤ٖ ك٢ ؿخٓؼش ح٤َُٓٞىطؼ٤ِٔخص ٓ٘غ )ط٠ٔٔ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص  

3   /5 /4117 . 

 :(2)أُبكح 

 :طٌَ٘ روَحٍ ٖٓ ٍث٤ْ حُـخٓؼش ُـ٘ش ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ . أ 

 هئ٤َب               ػ٤ٔل ّإٕٝ اُطِجخ   

 ػٚٞا   ٓل٣و كائوح اُْ٘بٛ اُضوبك٢ ٝاُل٢٘ 

 ػٚٞا              ٓل٣و كائوح اُقلٓبد اُطالث٤خ 

 ػٚٞا    ل٣و كائوح ا ٖٓ اُغبٓؼ٢ٓ 

 ػٚٞا    ٓل٣و كائوح اُؼالهبد اُؼبٓخ 

 ػٚٞا    ٓل٣و كائوح أُٞاهك اُجْو٣خ  

 ػٚٞا     هئ٤ٌ ارؾبك اُطِجخ 

 .طظ٠ُٞ ٌٛٙ حُِـ٘ش َٗ٘ حُٞػ٢ ُ٪ه٬ع ػٖ حُظيه٤ٖ ُيٟ حُـْٔ حُط٬ر٢ .د

  ػ٬ٗخص طظ٠ُٞ ػوي حُ٘يٝحص ٝحُٔلخَٟحص ٝح٣٧خّ حُؼ٤ِٔش ٝط٣ُٞغ ح٩. ؽ

 .ٝحَُ٘٘حص ٝحُِٜٔوخص رٜيف حُظٞػ٤ش ر٠ٔخٍ حُظيه٤ٖ ٝٓزَ ح٩ه٬ع ػ٘ٚ

 

 :(2)أُبكح 

 .٣ٔ٘غ حُظيه٤ٖ ك٢ ؿ٤ٔغ حُٔزخ٢ٗ حُٔـِوش ك٢ حُـخٓؼش  

 

 :( 2)أُبكح 

ط٘ظَ ُـخٕ حُظلو٤ن حُٔوظٜش ١زوخً ُظؼ٤ِٔخص ح٩ؿَحءحص حُظؤى٣ز٤ش ُِطِزش ك٢  -أ 

 .حُظيه٤ٖ  ٓ٘غ ٓوخُلخص طؼ٤ِٔخص

 :طلَٝ حُؼوٞرخص حُظؤى٣ز٤ش حُظخ٤ُش ػ٠ِ ٓوخُلخص ٓ٘غ حُظيه٤ٖ . د

ىٗخ٤َٗ ك٢ كخٍ ه٤خّ حُطخُذ رخُظيه٤ٖ َُِٔس ح٠ُٝ٧ ( 51)حُـَحٓش رو٤ٔش  .5

 ك٢ ح٧ٓخًٖ ؿ٤َ حُٔٔٔٞف ك٤ٜخ 

ى٣٘خٍحً ك٢ كخٍ ه٤خّ حُطخُذ رخُظيه٤ٖ ك٢ ًَ َٓس ( 41)حُـَحٓش رو٤ٔش  .4

 . ٫كوش ك٢ ح٧ٓخًٖ ؿ٤َ حُٔٔٔٞف ك٤ٜخ
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طٟٔٞ أٍٓٞ حُطِزش حُٔخ٤ُش حُٔظؼِوش رخُـَحٓخص حُٔ٘خٍ ا٤ُٜخ أػ٬ٙ ػ٘ي ػ٤ِٔش . ؽ

 .حُظٔـ٤َ ُِلَٜ ح٬ُكن أٝ هزَ ٓ٘لْٜ رَحءس حٌُٓش 

٣وظٚ حُؼ٤ٔي أٝ ٓي٣َ حًَُِٔ أٝ حُيحثَس رب٣وخع ٌٛٙ حُؼوٞرخص ر٘خًء ػ٠ِ . ى

ً ٖٓ هزَ  أ١ ٖٓ ط٤ٔ٘ذ ُـ٘ش حُظلو٤ن حُٔوظٜش ، ٝك٢ كخُش ٟزطٚ ٓظِزٔخ

حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ حُـخٓؼش ٣ـُٞ ُِؼ٤ٔي أٝ ٓي٣َ حًَُِٔ أٝ ٓي٣َ حُيحثَس ا٣وخع 

 .ٌٛٙ حُؼوٞرش رؼي حٓظـٞحد حُطخُذ ٝىٕٝ ح٩كخُش ا٠ُ ُـ٘ش طلو٤ن 

طََٓ ٗٔوش ٖٓ حُؼوٞرش ا٠ُ ػ٤ٔي ٗئٕٝ حُطِزش، ٝٓي٣َ حُيحثَس حُٔخ٤ُش،  . ٛـ 

 .ٝٓي٣َ ح٧ٖٓ حُـخٓؼ٢ ٝٓي٣َ حُيحثَس حُوخ٤ٗٞٗش ، ٝٓي٣َ حُوزٍٞ ٝحُظٔـ٤َ،

 .٣زِؾ ػ٤ٔي ٗئٕٝ حُطِزش ١ًٝ حُطخُذ حُٔوخُق رخُؼوٞرش  -ٝ

 

 :(1)أُبكح 

٣ؼي حُظيه٤ٖ ك٢ ح٧ٓخًٖ ؿ٤َ حُٔٔٔٞف ك٤ٜخ ٓوخُلش ُـخ٣خص ططز٤ن ح٩ؿَحءحص 

 .حُظؤى٣ز٤ش حُوخٛش رٌُي ٧ػ٠خء ح٤ُٜجظ٤ٖ حُظي٤ٔ٣ٍش ٝح٩ىح٣ٍش 

 

 :(7)أُبكح 

 .حَُٔحًِ ٝحُيٝحثَ ٓٔئُٕٝٞ ػٖ ط٘ل٤ٌ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص  حَُث٤ْ ٝحُؼٔيحء ٝٓي٣َٝ 

 

 

ع٤ٔغ ا ٓٞاٍ اُز٢ ٣زْ رؾ٤ِٖٜب ٖٓ ؿوآبد رؼ٤ِٔبد ٓ٘غ 

اُزلف٤ٖ ك٢ عبٓؼخ ا٤ُوٓٞى ٣زْ ئ٣لاػٜب ُٖبُؼ ٕ٘لٝم 

 اُطبُت أُؾزبط
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 ٌٓزجخ اُؾ٤َٖ ثٖ ٛالٍ

ّ  ٓغ طؤ٤ْٓ حُـخٓؼش، ٝهي ٓؼض 5796طؤٓٔض ٌٓظزش ؿخٓؼش ح٤َُٓٞى ػخّ 

ك٢ حٓظ٬ى ٝطٞك٤َ ٜٓخىٍ حُٔؼِٞٓخص  سٌٓ٘ ًُي حُل٤ٖ، ُظٌٕٞ ٍحثي سؿخٛي

هيٓش ، ؼَكش ٔٝحُزلغ ػٖ ًَ ٓخ ٛٞ ؿي٣ي ك٢ ٓـخٍ حُ، رٔوظِق أٗٞحػٜخ 

ُـخ٣خص ح٫ٍطوخء رخُؼ٤ِٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش  ، ُِزخكؼ٤ٖ ٝأػ٠خء ح٤ُٜجش حُظي٤ٔ٣ٍش ٝحُطِزش

ص حُـخٓؼ٤ش ٝحُٔئٓٔخص ٝحُٔٔظٟٞ ح٧ًخى٢ٔ٣، اٟخكش ا٠ُ حُظؼخٕٝ ٓغ حٌُٔظزخ

حُظؼ٤ٔ٤ِش ػ٠ِ ؿ٤ٔغ حُٔٔظ٣ٞخص حُٔل٤ِش ٝحُؼَر٤ش ٝحُؼخ٤ُٔش، ٍٝكغ ٓٔظٟٞ 

 .حُؼخ٤ُٔشحٌُٔظز٤ش هيٓخص حُزلغ ٝحُظي٣ٍْ رلٔذ حُٔٞحٛلخص 

 (55)ّ طْ حكظظخف حُٔز٠٘ حُـي٣ي ٌُِٔظزش، ح١ٌُ ط٣ِي ٓٔخكظٚ ػ٠ِ 4114ٝك٢ ػخّ 

ٍ ط٤ٔ٘خ رخْٓ ؿ٬ُش حُٔـلٍٞ ُٚ ٌٓظزش حُل٤ٖٔ رٖ ٤ٔٓٝ٬١ض أُق ٓظَ َٓرغ، 

 .حُِٔي حُل٤ٖٔ رٖ ٬١ٍ ٤١ذ هللا ػَحٙ 

ٝطَط٤ذ  ,ٝٓؼخُـش ,ٝٛٞ ٗظخّ ٌٓظزخص ٓظٌخَٓ ُظ٘ظ٤ْ ,كن٧طٔظويّ حٌُٔظزش ٗظخّ ح

 .حُٔؼخ٤٣َ حُٔؼظٔيس ػخ٤ُٔخ ٜٓخىٍ حُٔؼِٞٓخص ٝكن أكيع

ظ٘ٞع أُق ٝػخء ٓؼِٞٓخص ٓظ٘ٞع ٝرِـخص ػيس، ٝط( 611) ٣وخٍدط٠ْ حٌُٔظزش ٓخ 

 ،ٝحُٔٞٓٞػخص  ،٠ُ ٍه٤ٔش، كٜ٘خى حٌُظذاٌٛٙ ح٧ٝػ٤ش ٝحُٜٔخىٍ ٖٓ ٍٝه٤ش 

٫ف ٖٓ ٓـِيحص أػيحى حُي٣ٍٝخص اٟخكش ا٠ُ ح٥ ،ٝحُظوخ٣ٍَ حُٔوظِلش ,ٝحُٔؼخؿْ

هَحٙ حُٔيٓـش ُؼيى ٖٓ حُٔوط١ٞخص ٝحُٜلق ح٤ٓٞ٤ُش حُٔل٤ِش حُٔخروش، ٝح٧

ٗخص أؿ٘ز٤ش ٝروخػيط٢ ر٤خٗخص ٝط٘ظَى حٌُٔظزش رظٔغ ػَ٘س هخػيس ر٤خ،  ٝحُؼَر٤ش

ػَر٤ش طٞكَ حُ٘ٚ حٌُخَٓ ُٔجخص ح٧ُٞف ٖٓ ٓوخ٫ص حُي٣ٍٝخص ٝحٌُظذ ٝحَُٓخثَ 

 ح٧ؿ٘ز٤ش ٝحُؼَر٤ش حُظ٢ ٣ٌٖٔ حٍُٞٛٞ ا٤ُٜخ ٖٓ ىحهَ حُلَّ حُـخٓؼ٢ ٝهخٍؿٚ .

وتضم المكتبة لاعتً دراسة جماعٌة, ولاعة مخصصة للمداولة الدراسٌة, 

ضاء الهٌئة التدرٌسٌة وطلبة الدراسات العلٌا, وفٌها وؼرفاً بحثٌه مخصصة ألع

مصلى للطالب وآخر للطالبات, وفُعللت مؤخراً شبكة اتصاالت الواي فاي فً 

المكتبة لجمٌع روادها. وفً مسعى من المكتبة لالنفتاح على المجتمعٌن 

نٌة الجامعً والمحلً، فمد أتاحت المكتبة بهوها لألنشطة الثمافٌة والتعلٌمٌة والف

ولمعارض الكتب لمجتمع الجامعة وألبناء المجتمع المحلً, كما ٌتاح ألبناء 

 المجتمع المحلً االشتران بالمكتبة .
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 رؼ٤ِٔبد ٌٓزجخ اُؾ٤َٖ ثٖ ٛالٍ ك٢ عبٓؼخ ا٤ُوٓٞى

 وتعدٌالته 2222َُ٘خ ( 2)ههْ 

( 9)هْ ك٢ ؿخٓؼش ح٤َُٓٞى ٍ حٌُٔظزش"طؼ٤ِٔخص "ط٠ٔٔ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص، : (2)أُبكح 
 .وتعدٌالتها  4155/  5/ ٣ٝ51ؼَٔ رٜخ حػظزخٍح ٖٓ   " 4159ُٔ٘ش 
 ( :2)أُبكح 
٣ٌٕٞ ٌُِِٔخص ٝحُؼزخٍحص ح٥ط٤ش ك٤ؼٔخ ٍٝىص ك٢ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص حُٔؼخ٢ٗ  -أ 

 :حُٔوٜٜش ُٜخ أىٗخٙ ٓخ ُْ طيٍ حُو٣َ٘ش ػ٠ِ ؿ٤َ ًُي
 .ؿخٓؼش ح٤َُٓٞى  :             اُغبٓؼخ
 .ٍث٤ْ حُـخٓؼش   :             اُوئ٤ٌ
 .ٌٓظزش حُل٤ٖٔ رٖ ٬١ٍ ك٢ حُـخٓؼش   :              أٌُزجخ
 .ٓي٣َ حٌُٔظزش   :               أُل٣و
 .ك٢ ؿخٓؼش ح٤َُٓٞى حُٔؼٍٔٞ رٚٗظخّ حُِٞحُّ              :    اُ٘ظبّ

ح٧ٝػ٤ش حٍُٞه٤ش ٖٓ حٌُظذ ٝحُي٣ٍٝخص ٝحَُٓخثَ  :أٝػ٤خ أُؼِٞٓبد

ٝحُٔوط١ٞخص ٝحُوَحث٢ ٝؿ٤َٛخ حُـخٓؼ٤ش ٝحُٞػخثن 

ٖٓ حُٜٔـَحص ح٤ٌَُٔٝك٤ِْ ٝح٤ٌَُٔٝك٤ٖ ٝحَُ٘حثق 

ٝٗزٌخص ( DVD ،CD)ٝح٧ك٬ّ ٝح٧هَحٙ حُٔيٓـش 

حُٔؼِٞٓخص ٝهٞحػي حُز٤خٗخص ح٫ٌُظ٤َٗٝش ٝأ١ أٝػ٤ش 

 .ُِٔؼِٞٓخص ح٧هَٟ ٝٗزٌخطٜخ
 .ح٫ٓظ٘خ٣ٍش ٫هظ٤خٍ أٝػ٤ش حُٔؼِٞٓخصحُِـ٘ش :               اُِغ٘خ
 :طؼ٢٘ ًِٔش حُٔٔظل٤ي:            َُٔزل٤لا

) ك٢  ١ِزش حُـخٓؼش ح٣ٌُٖ ْٛ ػ٠ِ ٓوخػي حُيٍحٓش -

 .رَٗخٓـ٢ ىٍؿش حُزٌخ٣ٍُّٞٞ ٝحُيٍحٓخص حُؼ٤ِخ
 حُؼخِٕٓٞ ك٢ حُـخٓؼش ح٣ٌُٖ ْٛ ػ٠ِ ٍأّ ػِْٜٔ ك٤ٜخ -

وهم) أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة والموظفٌن االدارٌٌن 

 .والفنٌٌن(
ٓخص حٌُٔظزش ٖٓ هخٍؽ حُـخٓؼش حُٔ٘ظًَٕٞ ك٢ هي -

 .ٟٖٔ ١َٝٗ حٗظَحًْٜ
٣ٌٕٞ ٌُِِٔخص ٝحُؼزخٍحص حُٔٔظويٓش ك٢ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص ىٕٝ طؼ٣َلٜخ  -د

ُٔ٘ش ( 55)حُٔؼخ٢ٗ حُٔوٜٜش ُٜخ ك٢ هخٕٗٞ حُـخٓؼخص ح٧ٍى٤ٗش ٍهْ 

 .حُ٘ظخّك٢ ٝ 4155
ٔظل٤ي٣ٖ أٝ طٞكَ حٌُٔظزش أٝػ٤ش حُٔؼِٞٓخص ر٘خء ػ٠ِ حهظَحكخص ٖٓ حُٔ : (2)أُبكح 

 .حٌُٔظزش رٔزخىٍس ٖٓ
٣ئُق حُٔي٣َ ُـ٘ش حٓظ٘خ٣ٍش ٖٓ ػ٬ػش ٖٓ حُؼخ٤ِٖٓ رخٌُٔظزش ، ُيٍحٓش  : (2)أُبكح 

١ِزخص ٝاكظ٤خؿخص حُٔٔظل٤ي٣ٖ ٝحٌُٔظزش ٖٓ أٝػ٤ش حُٔؼِٞٓخص، ٝطوي٣ْ 

 .ط٤ٛٞخطٜخ ُِٔي٣َ ٫طوخً حُوَحٍ حُٔ٘خٓذ
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 :ِـ٘ش ٣ـُٞ ُِٔي٣َ ر٘خء ػ٠ِ ط٤ٔ٘ذ حُ:   (1)أُبكح 
 .َٗحء ٖٓ ٗٔوٚ ا٠ُ ػ٬ع ٗٔن ٖٓ ًَ ًظخد -أ 
َٗحء ػَ٘ ٗٔن ًلــي أه٠ٜ ٖٓ حٌُظذ حُظ٢ ٣ئُلٜخ حُؼخِٕٓٞ  ك٢ حُـخٓؼـش،  -د 

 .ًُٝي ٧ؿَحٝ ح٩ٛيحء ٝحُظزخىٍ
ح٫ٗظَحى ك٢ حُي٣ٍٝخص ٝهٞحػي حُز٤خٗخص رٔوظِق أٌٗخُٜخ، َٝٗحء ح٧ػيحى . ؽ

 .حُٔخروش ٖٓ حُي٣ٍٝخص رخُظ٤ٔ٘ن
 : (7)أُبكح 

رخٓظؼ٘خء أٝػ٤ش حُٔؼِٞٓخص حُظ٢ ٫ طـُٞ اػخٍطٜخ ٝٓغ َٓحػخس ٓيى ح٩ػخٍس  -أ 

 :حُوخٛش رزؼٞ أٝػ٤ش حُٔؼِٞٓخص

  ٓؼِٞٓخص ًلي أه٠ٜ  ٝػخءػَ٘ هٔٔش ُؼ٠ٞ ٤ٛجش حُظي٣ٍْ حٓظؼخٍس

ُٝٔيس كَٜ ىٍح٢ٓ ٝحكي ٌَُ ٝػخء، ٝط٘ظ٢ٜ ٓيس ح٩ػخٍس رخٗظٜخء حُلَٜ 

 .٣ٍن ريء ح٩ػخٍسحُيٍح٢ٓ ح١ٌُ ريأص ك٤ٚ رـٞ حُ٘ظَ ػٖ طخ

  ُِٔٞظق ح٫ىح١ٍ ٝحُل٢٘  حٓظؼخٍس هٔٔش أٝػ٤ش ٓؼِٞٓخص ًلي أه٠ٜ

 .ٌَُ ٝػخء (52ّٞ٣) ُٝٔيس أٓزٞػ٤ٖ
  ُطخُذ حُيٍحٓخص حُؼ٤ِخ حٓظؼخٍس ػَ٘س أٝػ٤ش ٓؼِٞٓخص ًلي أه٠ٜ

 .ٌَُ ٝػخء ( 52ّٞ٣)ُٝٔـيس أٓزٞػ٤ٖ

 ُٔٝ يس ُطخُذ حُزٌخ٣ٍُّٞٞ حٓظؼخٍس هٔٔش أٝػ٤ش ٓؼِٞٓخص ًلي أه٠ٜ

 .ٌَُ ٝػخء(  52ّٞ٣) أٓزٞػ٤ٖ
٣ؼي حُٔـِي حُٞحكي ٖٓ حُؼ٘ٞحٕ ٓظؼيى ح٧ؿِحء ٝػخء رلي ًحطٚ ٧ؿَحٝ   -د 

 .ح٩ػخٍس
٫ ٣ـُٞ ُِٔٔظل٤ي حٓظؼخٍس أًؼَ ٖٓ ٗٔوش ٝحكيس ٖٓ حُٞػخء ًحطٚ ك٢ ٓيس . ؽ

 .ح٩ػخٍس ٗلٜٔخ
ذ كو٢ ر٘خء ػ٠ِ ١ِط٤ٖ ٣ٌٖٔ طـي٣ي اػخٍس أ١ ٝػخء ٓؼِٞٓخص َُٔ : (2)أُبكح 

ٓطِٞرخ ُٔٔظل٤ي آهَ ٓخ ُْ طٌٖ اػخٍس ٝػخء  حُٞػخء حُٔٔظؼ٤َ اًح ُْ ٣ٌٖ

حُٔؼِٞٓخص حُٔطِٞد طـي٣ي اػخٍطٚ ٓٞهٞكش أٝ ؿ٤َ ٓظخكش ١٧ ٓزذ ٝكوخ 

 .٧كٌخّ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص ٝحُوَحٍحص حُٜخىٍس رٔوظ٠خٛخ
 : (6)أُبكح 

طٟٞغ أٝػ٤ش حُٔؼِٞٓخص ػ٠ِ ٍف حُلـِ اًح ٓٔق ٗٞػٜخ رٌُي رطِذ ٖٓ  -أ 

 .أػ٠خء ٤ٛجش حُظي٣ٍْ أٝ ٓزخىٍس ٖٓ حٌُٔظزش
طؼخٍ أٝػ٤ش حُٔؼِٞٓخص حُٟٔٞٞػش ػ٠ِ ٍف حُلـِ ُٔيس ٓخػظ٤ٖ ىحهَ .  د

حٌُٔظزش ٣ٝ٘ظْ ٟٝغ أٝػ٤ش حُٔؼِٞٓخص ػ٠ِ ٍف حُلـِ ٝحٓظؼٔخُٜخ ىحهَ 

 .حٌُٔظزش رٔوظ٠٠ اؿَحءحص ط٘ل٣ٌ٤ش ٣ٜيٍٛخ حُٔي٣َ
 : (2)أُبكح 
ح٣ش أٝػ٤ش ٓؼِٞٓخص ٤ٔٔ٣ٜخ حُٔي٣َ ٖٓ ك٤ٖ  ٣طزن ٗظخّ ح٩ػخٍس ح٤ِ٤ُِش ػ٠ِ -أ 

٥هَ ٖٓ أٝػ٤ش حُٔؼِٞٓخص حُظ٢ ٫ طؼخٍ اػخٍس ػخى٣ش رخٓظؼ٘خء أٝػ٤ش 

 .حُٔؼِٞٓخص حُٔلظٍٞس

 



 

175 

 

طزيأ ح٩ػخٍس ح٤ِ٤ُِش هزَ ٜٗخ٣ش حُيٝحّ ح٢َُٔٓ ٌُِٔظزش رٔخػش ٝحكيٙ رٔخ ك٢  . د

 .طخًٍُي ٣ّٞ حُٔزض، ٝط٘ظ٢ٜ رؼي ٓخػظ٤ٖ ٖٓ ريح٣ش ىٝحّ أٍٝ ٣ّٞ ػَٔ 
 : (22)أُبكح 

٤ٛجش حُظي٣ٍْ كو٢ ٝٝكن ٗظخّ ح٩ػخٍس ح٤ِ٤ُِش  ا٢ُ أػ٠خء طؼخٍ أػيحى حُي٣ٍٝخص -أ 

ٕ ٫ ٣ِ٣ي ٓـٔٞع ٓخ ٣ؼخٍ ػٖ ػ٬ػش ٖٓ أػيحى حُي٣ٍٝخص ك٢ ٓيس ح٫ػخٍس أػ٠ِ 

حُٞحكيس، ٝطلٔذ ٖٓ حُلي ح٫ه٠ٜ ٬ُٓظؼخٍس حُٔٔٔٞف رٚ ُؼ٠ٞ ٤ٛجش 

 .حُظي٣ٍْ
١ِٝزش حُيٍحٓخص حُؼ٤ِخ ٝٓٞظل٢ ٠خء ٤ٛجش حُظي٣ٍْ طؼخٍ حَُٔحؿغ ا٠ُ أػ.  د

ٝطلٔذ ٖٓ حُلي ح٧ه٠ٜ ٬ُٓظؼخٍس حُٔٔٔٞف ، ػخٍس ح٤ِ٤ُِش٩ٝكن ٗظخّ ححٌُٔظزش 

 .ُِٔٔظل٤ي حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٚ ك٢ ٌٛح حُز٘يرٚ 
 : (22)أُبكح 
ٍؿخع حٌُظذ حُٔٔظؼخٍس روَحٍ ٖٓ حَُث٤ْ رظ٤ٔ٘ذ اص طؤه٤َ طليى ٓزخُؾ ؿَحٓخ -أ 

 .ٖٓ حُٔي٣َ
اًح طوِق حُٔٔظل٤ي ػٖ اٍؿخع ٝػخء ٓؼِٞٓخص ٓٔظؼخٍ ك٢ حُٔٞػي حُٔليى  -ة 

ً ٣ٞٓ 551)ٝطـخُٝص ٓيس حُظؤه٤َ ٓظش حَٜٗ  ػٖ ٓٞػي ح٩ٍؿخع ك٤ؼي حُٞػخء  ( خ

ٖٓ ( أٝ دأ، /52)ٓلوٞىح، ٝططزن ػ٤ِٚ حُـَحٓش حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىس 

 .ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص
ٍؿخع ٝػخء ٓؼِٞٓخص طٔض حٓظؼخٍطٚ حٓظؼخٍس ٤ِ٤ُش ك٢ احًح طوِق حُٔٔظل٤ي ػٖ  -ط 

ً 31ٞ٣) ًخ٬ًٓ  حً حُٔٞػي حُٔليى ٝطـخُٝص ٓيس حُظؤه٤َ َٜٗ ػٖ ٓٞػي ( ٓخ

ح٫ٍؿخع ك٤ؼي حُٞػخء ٓلوٞىح، ٝططزن ػ٤ِٚ حُـَحٓش حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىس 

 .ٔخصٖٓ ٌٛٙ حُظؼ٤ِ( أ، أٝ د/52)
( أ) ػ٠ِ حُٔي٣َ ٓوخ١زش حُيحثَس حُٔخ٤ُش ٫هظطخع ه٤ٔش حُـَحٓش حُٔوٍَس ك٢ حُلوَس -ك 

ٖٓ ٌٛٙ حُٔخىس ٖٓ ٍحطذ حُٔٔظل٤ي ُيٟ حُـخٓؼش رخُ٘ٔزش ُِؼخ٤ِٖٓ ك٤ٜخ، أٝ ح٣٩ؼخُ 

رظل٤ِٜٚ ٟٖٔ ري٫ص حُويٓخص حُٔٔظٞكخس ػ٘ي حُظٔـ٤َ ح٧ًخى٢ٔ٣ رخُ٘ٔزش ُطِزش 

حُٔظَطزش ػ٠ِ حُٔ٘ظ٤ًَٖ ٖٓ ٓزخُؾ ح٧ٓخٗخص حُظ٢ حُـخٓؼش، ٝطوظطغ حُـَحٓخص 

ٝك٢ ًَ ح٧كٍٞ ٣ظْ حَُؿٞع ػ٠ِ حُٔٔظل٤ي رخُٔزخُؾ حُٔظزو٤ش حُظ٢ . ٣ويٜٓٞٗخ

 .٣ظؼٌٍ حهظطخػٜخ أٝ طل٤ِٜٜخ
اًح ٛخىف حُٔٞػي حُٔوٍَ ٩ٍؿخع ٝػخء حُٔؼِٞٓخص حُٔٔظؼخٍ ٣ّٞ ػطِش . ٛـ

خٍة ٫ ٣لٔذ ًُي ح٤ُّٞ ٤ٍٔٓش أٝ ٣ّٞ طٞهق ك٤ٚ حُؼَٔ ك٢ حٌُٔظزش ُظَف ١

 .ٖٓ ٓيس حُظؤه٤َ
 : (22)أُبكح 

ُِٔي٣َ ٬ٛك٤ش اُـخء حُـَحٓش حُ٘خطـش ػٖ هَِ ك٢٘ أٝ أػطخٍ ٓلخؿجش ؿ٤َ    

 . ٓزَٓـش ك٢ ٗظخّ ح٩ػخٍس
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 : (22)أُبكح 
ه٤َ اٍؿخع ٝػخء ٓؼِٞٓخص ًخٕ هي حٓظؼخٍٙ أٝ طـخَٛ اًح أٓظَٔ حُٔٔظل٤ي رظؤ -أ 

ً ٣ٞٓ 551)١ِذ حٌُٔظزش ٩ٍؿخػٚ ُٔيس ٓظش حَٜٗ ، كَِِث٤ْ رظ٤ٔ٘ذ ٖٓ حُٔي٣َ (خ

 .ٖٓ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص( أ، أٝ د/52)ططز٤ن حُٔخىس 
طٔ٘غ اػخٍس ًَ ٖٓ طَطذ ػ٤ِٚ ؿَحٓش طؤه٤َ أٍؿخع حٝػ٤ش ٓٔظؼخٍس أٝ اط٬ف . د

 .ٔزخُؾ حُٔٔظلوش ػ٤ِٚأٝ كويحٕ ا٠ُ إٔ ٣يكغ حُ
 : (22)أُبكح 

هٔٔش اًح كوي ٓٔظل٤ي ٝػخء ٓؼِٞٓخص ٣ـَّ ػ٬ػش أٓؼخٍ ه٤ٔظٚ، رخ٩ٟخكش ا٠ُ ٓزِؾ  -أ 

ًِلش حُظـ٤ِي، رخ٩ٟخكش ا٠ُ ؿَحٓخص حُظؤه٤َ حُظ٢ طظَطذ ػ٠ِ طؤهَ  ىٗخ٤َٗ

اٍؿخع حُٞػخء حُٔؼخٍ ٝطلٔذ حُـَحٓخص كظ٠ طخ٣ٍن اطٔخّ ط٣ٞٔش حٌُٓش حُٔخ٤ُش 

 .زش ػ٠ِ حُٔٔظل٤يحُٔظَط
اًح كوي ٓٔظل٤ي ؿِءح ٖٓ ٓـٔٞػش أؿِحء، ٣ـَّ ػٖ حُـِء حُٔلوٞى طؼ٠٣ٞخ  -د 

ًِلش  هٔٔش ىٗخ٣َ٤ٗؼخىٍ ػ٬ػش أٓؼخٍ ه٤ٔش حُٔـٔٞػش ًخِٓش، رخ٩ٟخكش ا٠ُ ٓزِؾ 

حُظ٢ طظَطذ ػ٠ِ طؤهَ ؿَحٓخص حُظؤه٤َرخ٫ٟخكش ا٢ُ حُظـ٤ِي ٌَُ ٓـِي ٓلوٞى، 

َحٓخص كظ٠ طخ٣ٍن اطٔخّ ط٣ٞٔش حٌُْٓ حُٔخ٤ُش اٍؿخع حُـِء حُٔؼخٍ ٝطلٔذ حُـ

 .حُٔظَطزش ػ٠ِ حُٔٔظل٤ي
ٖٓ ٌٛٙ حُٔخىس ( د)٫ ٣لن ُِٔٔظل٤ي رؼي ىكغ حُـَحٓش حُٔ٘خٍ ا٤ُٜخ ك٢ حُلوَس  -ؽ 

أو أي من المواد  حُلٍٜٞ ػ٠ِ رو٤ش أؿِحء حُٔـٔٞػش حُظ٢ كوي أكي أؿِحثٜخ

 .المرافمة لها
 ك٤ظْ طوي٣َ  ش ػ٠ِ ٓز٤َ ح٩ٛيحء ٝحُظزخىٍ،اًح كوي حُٔٔظؼ٤َ ًظخرخ طِٔٔظٚ حٌُٔظز -ى 

، ٣ٝطزن رلــن حُٔٔظؼ٤َ ٓخ ٝكن ح٤ُ٥ش حُٔؼظٔيس ُيٟ هْٔ حُظ٣ِٝي ػٖٔ حٌُظخد

 .ٖٓ ٌٛٙ حُٔخىس( أ، د، ؽ، ى)ؿخء ك٢ حُلوَحص 
 :٣ـُٞ ُِٔي٣َ. ٛـ 

هزٍٞ ٗٔوش ري٣ِش أ٤ِٛش ٝٛخُلش ُٞػخء حُٔؼِٞٓخص حُٔلوٞى ١َٗ ططخرن *     

ه٤ٔش حُظـ٤ِي ٝحُـَحٓش  هٔٔش ىٗخ٤َِ٤ٗٞؿَحك٤ش، رخ٩ٟخكش ا٠ُ حُز٤خٗخص حُزز

 .حُٔظَطزش ػ٠ِ حُظؤه٤َ
لبول نسخة بدٌلة أصٌلة أحدث من النسخة المفمودة وصالحة لوعاء *       

المعلومات المفمود، باالضافة إلى خمسة دنانٌر لٌمة التجلٌد والؽرامة 
 المترتبة على التأخٌر.

 : (21)أُبكح 
ٍ ــق ٓٔظل٤ــي أ١ ٝػخء ٓؼِٞٓخص ٓظؼٔيح ك٤ـَّ حُٔٔظل٤ي طؼ٠٣ٞخ ٣ؼخىاًح أطِ -أ 

ًِلش حُظـ٤ِي، ٫ٝ ٣لن ُٚ  هٔٔش ىٗخ٤َٗأٓؼخٍ ه٤ٔظٚ، رخ٩ٟخكش ا٠ُ  هٔٔش 

٣ٝلَّ ٖٓ ىهٍٞ حٌُٔظزش ٝحُلٍٜٞ ػ٠ِ  حُلٍٜٞ ػ٠ِ حُ٘ٔوش حُٔظِلش،

 .هيٓخطٜخ ُٔيس كَٜ ىٍح٢ٓ ًخَٓ
ظـخُٝ هِغ حُـِيس، ك٤ـَّ حُٔٔظل٤ي ٓزِؾ اًح ًخٕ طِق ٝػخء حُٔؼِٞٓخص ٫ ٣.د

٣َٗطش إٔ ٫ ٣طخٍ ( ى٣٘خٍ ُِظ٤َْٓ ٝى٣٘خ٣ٍٖ ًِلش اػخىس حُظـ٤ِي)ػ٬ػش ىٗخ٤َٗ 

 حُظِق ٓخىس حُٞػخء ٝإٔ ٫ ٣ٌٕٞ ك٤ٚ أ١ ػ٤ذ أٝ ٗوٚ ٗخطؾ ػٖ حُظِق
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طلٔذ ه٤ٔش  ٖٓ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص( 51)ٝ( 52)ُٔوخٛي ططز٤ن أكٌخّ حُٔخىط٤ٖ : (27)أُبكح 

  ٓش كويحٕ أٝ اط٬ف ًظخد ٝكن ح٤ُ٫ش حُٔؼظٔيس ٌُُي ه٢ هْٔ حُظ٣ِٝي.ؿَح
٣ٔٔق رخٓظويحّ أٝػ٤ش حُٔؼِٞٓخص حُٔلظٍٞس ٧ؿَحٝ حُزلغ حُؼ٢ِٔ   .أ: (22)أُبكح 

رؼي ٓٞحكوش حُٔي٣َ حُوط٤ش، ٓغ َٓحػخس حُظ٣َ٘ؼخص ٝحُوَحٍحص ح٤َُٔٓش 

 .حُٔؼٍٔٞ رٜخ
ٍس ىحهَ حُوخػش حُٔوٜٜش ٣و٤ي حٓظويحّ أٝػ٤ش حُٔؼِٞٓخص حُٔلظٞ. د

ُٜخ، ٫ٝ ٣ٔٔق رخٓظؼخٍطٜخ أٝ ط٣َٜٞ أ١ ؿِء ٜٓ٘خ أٝ حٓظ٘ٔخهٚ رؤ٣ش 

 .٣َ١وش ا٫ رٔٞحكوش حُٔي٣َ
ُِٔي٣َ اػخٍس أٝػ٤ش حُٔؼِٞٓخص حُٔلظٍٞس ٌُٔظزخص حُـخٓؼخص ح٤َُٔٓش  .ؽ

ح٧ٍى٤ٗش ٟٖٔ حطلخه٤ش ح٩ػخٍس حُٔظزخىُش ػ٠ِ إٔ ٣ظْ ط٤ِٜٔٔخ ُٔ٘يٝد 

 .ؼش ح٤َُٔٓش حُٔٔظؼ٤َس ٓوخرَ ا٣ٜخٍ حٓظ٬ّٓلٞٝ ػٖ حُـخٓ
طويّ هيٓخص حُظ٣َٜٞ ٝحُطزخػش ٝحُ٘ٔن حُؼخى١ ٝح٩ٌُظ٢َٗٝ ك٢ حٌُٔظزش . أ:( 26)أُبكح 

ٓوخرَ حُظؼَكش حُظ٢ ٣وٍَٛخ حَُث٤ْ رظ٤ٔ٘ذ ٖٓ حُٔي٣َ، ٣ٝظْ َٓحؿؼش 

 .حُظؼَكش ٝطؼي٣ِٜخ ٖٓ ك٤ٖ ٥هَ
حُٔوظِلش ٝكجخص حُٔٔظل٤ي٣ٖ  ٣ـُٞ حُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ أٗٞحع أٝػ٤ش حُٔؼِٞٓخص. د

ٖٓ ٌٛٙ حُٔخىس، ٣ٝـُٞ ( أ)ٖٓ ك٤غ حُظؼَكش حُٔ٘خٍ ا٤ُٜخ ك٢ حُلوَس 

كَٝ ريٍ هيٓش اٟخك٢ ك٢ كخُش ط٣ِٝي ١خُذ حُويٓش رخُ٘ٔوش 

 .حُٔطِٞرش رخُز٣َي حُؼخى١ أٝ ح٣َُٔغ
 :( 22)أُبكح 
ٓخثظخ ٛللش طٍٜٞ أٝ ط٘ٔن أٝ ططزغ ٓـخٗخ ٖٓ أٝػ٤ش ( 411)٣وٜٚ -أ 

. خص ُؼ٠ٞ ٤ٛجش حُظي٣ٍْ ك٢ حُـخٓؼش ه٬ٍ حُؼخّ حُيٍح٢ٓ حُٞحكيحُٔؼِٞٓ
ٝط٘٘ت حٌُٔظزش ٓـ٬ هخٛخ ٌُٜح حُـَٝ ٣ٞهغ ػ٤ِٚ ػ٠ٞ ٤ٛجش حُظي٣ٍْ، ٝكوخ 

 :٩ؿَحءحص ط٘ل٣ٌ٤ش ٣ٜيٍٛخ حُٔي٣َ، ٣ٝ٘ظ١َ ُِلٍٜٞ ػ٠ِ ٌٛٙ حُويٓش
  ٝإٔ ٫ ٣ٌٕٞ ٝػخء حُٔؼِٞٓخص حُٔطِٞد حُظ٣َٜٞ ٓ٘ٚ ٓظخكخ ُ٪ػخٍس أ

ظؼٌٍ حٓظؼخٍطٚ ٫ٓظ٘لخً ػ٠ٞ ٤ٛجش حُظي٣ٍْ حُلي ح٧ه٠ٜ إٔ ٣

 .٬ُٓظؼخٍس حُٔٔٔٞف رٚ ُٚ ٝهض ١ِذ حُويٓش

  أ٫ طٌٕٞ حُٔخىس حُٔطِـٞد ط٣َٜٞٛخ ٓظٞكـَس رٜـٍٞس حٌُظ٤َٗٝـش هخرـِش

ُِظوـ٣ِٖ ك٢ حٌُٔظزــش ٓخ ُْ ٣ٌٖ ػ٠ٞ ٤ٛجـش حُظي٣ٍْ حٓظ٘لـٌ حُلـي 

ٖٓ ( د)حُٔٔٔٞف رٜخ ُٚ ٝكن حُلوَس ح٧ه٠ٜ ُِ٘ٔن ح٫ٌُظ٤َٗٝش حُٔـخ٤ٗش 

 .ٌٛٙ حُٔخىس

  ٓخ ٣ٌَ٘ أػظيحء ػ٠ِ كوٞم أ٫ ٣ظـخُٝ ٓخ ٣ظْ ط٣َٜٞٙ ك٢ حَُٔس حُٞحكيس

 .ح٤ٌُِٔش حُل٣ٌَش ُِٔئُق
ُؼ٠ٞ ٤ٛجش حُظي٣ٍْ ك٢ حُـخٓؼش حُلٍٜٞ ٓـخٗخ ػ٠ِ ٗٔن حٌُظ٤َٗٝش ٖٓ  -د 

ػي ر٤خٗخص حَُٓخثَ حُـخٓؼ٤ش ٝحُٔوخ٫ص حٍُٔ٘٘ٞس ك٢ ٓـ٬ص ٓظٞكَس ك٢ هٞح

 :حٌُٔظزش ٟٖٔ حُليٝى حُوٜٟٞ حُظخ٤ُش

 ٍَ٘ٓخثَ ؿخٓؼ٤ش ك٢ حُلَٜ حُيٍح٢ٓ حُٞحكي ػ٠ِ أ٫ ٣ظـخُٝ حُؼيى  ػ

 .ك٢ حُؼخّ حُـخٓؼ٢ حُٞحكي ٍٓخُش ٣َٖػ٘
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 ٕٞٔٔٓوخٍ  ٓجشٓوخ٫ ك٢ حُلَٜ حُيٍح٢ٓ حُٞحكي ػ٠ِ أ٫ ٣ظـخُٝ حُؼيى  ه

 .ك٢ حُؼخّ حُـخٓؼ٢ حُٞحكي
ٖٓ ٌٛٙ حُٔخىس ( د)ٝ( أ)ٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُلوَط٤ٖ طلٔذ حُليٝى حُوٜٟٞ حُ -ؽ 

 .ػ٠ِ أٓخّ حُويٓش حُظ٢ ٣لَٜ ػ٤ِٜخ ػ٠ٞ ٤ٛجش حُظي٣ٍْ ٖٓ ىحهَ حٌُٔظزش
٣ـُٞ طـخُٝ حُليٝى حُوٜٟٞ ُؼيى حَُٓخثَ ٝحُٔوخ٫ص ح٫ٌُظ٤َٗٝش حُٔليىس ك٢ .  ى

ٖٓ ٌٛٙ حُٔخىس ر٘خء ػ٠ِ ١ِذ هط٢ ٓزٍَ ٖٓ ػ٠ٞ ٤ٛجش حُظي٣ٍْ ( د)حُلوَس 

 .ُٔؼ٢٘ ٝرٔٞحكوش حُٔي٣َح
٣ِظِّ ١خُزٞ هيٓخص حُظ٣َٜٞ ٝح٫ٓظ٘ٔخم رٞٓخثِٚ حُٔوظِلش رظ٣َ٘ؼخص  : (22)أُبكح 

 .كٔخ٣ش ح٤ٌُِٔش حُل٣ٌَش حُٔؼٍٔٞ رٜخ ك٢ حٌُِٔٔش
طليى طؼَكٚ حُظ٣َٜٞ ٝحُ٘ٔن ٝحُطزخػش ُٔوظِق أٝػ٤ش حُٔؼِٞٓخص  : (22)أُبكح 

طلخه٤خص حُٔؼوٞىس ٓغ ٌٛٙ ُِـخٓؼخص ح٧ٍى٤ٗش رٔوظ٠٠ ر٘ٞى ١َٝٗٝ ح٫

 .ٖٓ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص( 41)حُـخٓؼخص ٓغ َٓحػخس حُٔخىس 
 :( 22)أُبكح 
 ١َٝ٘٢ حُيهٍٞ ٝح٫ٓظويحّ حُظُطٔظويّ هخػيس حٌُٔظزش حُؼَر٤ش حَُه٤ٔش ٝكن  -أ 

 .طلي روَحٍص ٣ٜيٍٛخ حُٔي٣َ
َحى ح٧كَحى ٝحُٔئٓٔخص ٖٓ هخٍؽ حُـخٓؼش ٬ُٓظلخىس ٖٓ هيٓخص ظ٣ـُٞ اٗ -ة 

رٔخ ك٢ ًُي حٌُٔظزش حُؼَر٤ش حَُه٤ٔش رخ١َُٝ٘ ٝحُزي٫ص حُظ٢ طليى  حٌُٔظزش

 .رظ٤ٔ٘ذ ٖٓ حُٔي٣َ ٝٓٞحكوش حَُث٤ْ
طليى ٗٔخًؽ ١ِزخص ح٫ٗظَحى ك٢ هيٓخص حٌُٔظزش ٨ُكَحى ٝحُٔئٓٔخص . ؽ

ٝحُزي٫ص حُٔٔظٞكخس ػٖ طوي٣ْ حُطِذ ٝري٫ص ح٫ٗظَحًخص ٝحُويٓخص حُٔظؼِوش 

 .ٝري٫طٜخ رظ٤ٔ٘ذ ٖٓ حُٔي٣َ ٝٓٞحكوش حَُث٤ْ رٚ ٓؼَ اٛيحٍ رطخهش حُٔ٘ظَى
 : (22)أُبكح 
٣ظْ حُيهٍٞ ا٠ُ حٌُٔظزش ٝح٫ٓظؼخٍس ٜٓ٘خ ربرَحُ ٣ٞٛش حُـخٓؼش حُٔؼظٔيس ُِطِزش  -أ 

 .ٝحُؼخ٤ِٖٓ ك٤ٜخ
ٖٓ ؿ٤َ ١ِزش حُـخٓؼش ٝحُؼخ٤ِٖٓ ك٤ٜخ ا٠ُ ( حُٔ٘ظًَٕٞ)٣يهَ حُٔٔظل٤يٕٝ . د

 .خٛش طٜيٍٛخ حٌُٔظزش ُْٜحٌُٔظزش ٝطظْ اػخٍطْٜ ٜٓ٘خ رٔٞؿذ ٣ٞٛش ه
اًح أٓخء ٓٔظل٤ي حُِٔٞى أٝ هخُق طؼ٤ِٔخص حٌُٔظزش كِِٔي٣َ إٔ ٣ٔ٘ؼٚ ٖٓ  : (22)أُبكح 

ىهٍٞ حٌُٔظزش ٝحٕ ٣لَٓٚ ٖٓ حٓظؼخٍس أ١ ٝػخء ٖٓ أٝػ٤ش حُٔؼِٞٓخص 

 .ُٔيس ٫ ط٣ِي ػ٠ِ كَٜ ىٍح٢ٓ ٝحكي
ر٤خٕ أٝ اػـ٬ٕ أٝ  ٫ ٣لن ١٧ ٗوٚ إٔ ٣ِٜن أٝ ٣ؼزـض أ١ ٛـٍٞس أٝ : (21)أُبكح 

أ١ ٌٓخٕ رخٌُٔظزش ا٫ ربًٕ ٓٔزن ٖٓ حُٔي٣َ رخُظ٤ٔ٘ن ٓـــغ  ٗ٘ـَس ك٢

 .حُـٜخص حُٔؼ٤٘ش ك٢ حُـخٓؼش
 حُٔٔظل٤ي٣ٖ ٝٓٞظل٢ حٌُٔظزش ػَٝ ٓخ رلُٞطْٜ ػ٠ِ َٓحهذ ٓيهَ ػ٠ِ : (27)أُبكح 

، ٣ٝلن َُِٔحهذ أٝ أ١ ٓٔئٍٝ ك٢ حٌُٔظزش طلظ٤ٖ حُلوخثذ حٌُٔظزش

ٗخرٜٜخ، ًٌُٝي حُظلظ٤ٖ حُ٘و٢ٜ اًح طٞكَص ظَٝف طؼ٤َ  ٝح٤ً٧خّ ٝٓخ

ً أٝ ًٌٗٞ/حُ٘زٜش ٝ ػ٠ِ )ؿي٣ش كٍٞ ٝؿٞى حػظيحء ػ٠ِ ٓوظ٤٘خص حٌُٔظزش  خ

 (.إٔ طوّٞ ٓٞظلش ٖٓ حٌُٔظزش أٝ ح٧ٖٓ حُـخٓؼ٢ رٌُي رخُ٘ٔزش ُ٪ٗخع
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َس ُِٔي٣َ اطوخً ح٩ؿَحءحص ح٬ُُٓش ٫ٓظويحّ ؿ٤ٔغ أٗٞحع ح٧ؿِٜس حُٔظٞك: (22)أُبكح

 .ك٢ حٌُٔظزش
ُِٔي٣َ إٔ ٣ٔظؼ٢٘ أ١ ٝػخء ٓؼِٞٓخص ٖٓ هيٓش ح٩ػخٍس حُؼخى٣ش ٝح٤ِ٤ُِش أٝ  :(26)أُبكح

إٔ ٣ٔ٘غ حٓظؼٔخُٚ رٌَ٘ ػخّ ىحهَ حٌُٔظزش اًح ٍأٟ إٔ كخُش ٝػخء 

 .حُٔؼِٞٓخص أٝ حُِٜٔلش حُؼخٓش طوظ٢٠ حطوخً طِي ح٩ؿَحءحص
خ آٌخ٤ٗخطٜخ ٝظَٝكٜخ ؿَكخ رلؼ٤ش طٞكَ حٌُٔظزش ك٢ كيٝى ٓخ طٔٔق رٜ. أ:(22)أُبكح

ٓ٘لِٜش ٝهخرِش ُ٪ؿ٬م طوٜٚ ٧ػ٠خء ٤ٛجش حُظي٣ٍْ ١ِٝزش 

حُيٍحٓخص حُؼ٤ِخ ٝح٧ٓخطٌس ٝحُزخكؼ٤ٖ حُِحث٣َٖ ح٣ٌُٖ ٣ٍِٕٝٝ حُـخٓؼش 

 .رٔٞحكوش حَُث٤ْ
طوٜٚ حُـَف حُزلؼ٤ش ُطخُز٤ٜخ ٖٓ حُٔٔظل٤ي٣ٖ ٝكن أ٣ُٞٝخص ٣ليىٛخ . د

حٓظويحّ حُـَكش حُزلؼ٤ش ٝاٜٗخء طو٤ٜٜٜخ،  حُٔي٣َ، ٓغ ح٩ُظِحّ ر١َٝ٘

ًٔخ ٣ـُٞ إٔ طظ٠ٖٔ ٌٛٙ ح٩ؿَحءحص حٓظ٤لخء ري٫ص ٓخ٤ُش ػٖ هيٓش 

 .حُـَكش حُزلؼ٤ش ٝحُظ٢ طليى رظ٤ٔ٘ذ ٖٓ حُٔي٣َ ٝٓٞحكوش حَُث٤ْ
٣ؼخَٓ أػ٠خء ح٤ُٜجش حُظي٤ٔ٣ٍش ح٣ٌُٖ حٗظٜض هيٓخطْٜ ك٢ حُـخٓؼش رٔزذ  :(22)أُبكح

ش ٓؼخِٓش أػ٠خء ح٤ُٜجش حُظي٤ٔ٣ٍش حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ رِٞؿْٜ حُٖٔ حُوخ٤ٗٞٗ

حُـخٓؼش ٖٓ ك٤غ ح٫ٓظلخىس ٖٓ حُويٓخص حُظ٢ طويٜٓخ حٌُٔظزش ٝط١َٔ 

ٝك٢ كخُش . ػ٤ِْٜ حُظِحٓخص حُٔٔظل٤ي حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص

١ِذ ح٩ػخٍس ٣ظْ ىكغ ٓزِؾ طؤ٤ٖٓ ٓٔظَى ٣ليى رظ٤ٔ٘ذ ٖٓ حُٔي٣َ 

 .ٝٓٞحكوش حَُث٤ْ
 .٣زض حَُث٤ْ ك٢ حُٔٔخثَ حُظ٢ ُْ ٣َى ك٤ٜخ ٗٚ ك٢ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص :(22)أُبكح
ُٔ٘ش ( 9)طِـ٠ طؼ٤ِٔخص ٌٓظزش حُل٤ٖٔ رٖ ٬١ٍ ك٢ ؿخٓؼش ح٤َُٓٞى ٍهْ  :(22)أُبكح

، ٫ٝ ٣ؼَٔ رؤ١ ٗٚ ٍٝى ك٢ أ٣ش طؼ٤ِٔخص أٝ هَحٍحص أهَٟ ا٠ُ 4159

 .حُٔيٟ ح١ٌُ ٣ظؼخٍٝ ك٤ٚ ٓغ أكٌخّ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخص
  .كٌخّ ٌٛٙ حُظؼ٤ِٔخصأث٤ْ حُـخٓؼش ٝٓي٣َ حٌُٔظزش ٓٔئ٫ٕٝ ػٖ ط٘ل٤ٌ ٍ (22)أُبكح
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 كائوح ا ٖٓ اُغبٓؼ٢

 

أٗ٘جض ىحثَس ح٧ٖٓ حُـخٓؼ٢ ًٞكيس ٓٔظوِش َٓطزطش رَثخٓش حُـخٓؼش رظخ٣ٍن  

، ٢ٛٝ طؼَٔ ػ٠ِ طلو٤ن ح٧ٖٓ ٝح٧ٓخٕ ٝح٬ُٔٓش حُؼخٓش ىحهَ حُلَّ 1/9/1991

خ٤ًٍٖ ك٢ حُٔئطَٔحص ٝحُ٘يٝحص ٝحُيٍٝحص حُظ٢ حُـخٓؼ٢ ُِطِزش ٝحُٔٞظل٤ٖ ٝحُٔ٘

طؼوي ك٢ حُـخٓؼش ُظٞك٤َ ر٤جش ؿخٓؼ٤ش آٓ٘ش هخ٤ُش ٖٓ حُؼ٘ق ٠ُٔخٕ ٤َٓ حُؼ٤ِٔش 

ً ػ٠ِ  حُظي٤ٔ٣ٍش رٌَ٘ ؿ٤ي ٝطٞك٤َ حُلٔخ٣ش ٌُٖٔ حُطخُزخص . ٝطؼَٔ حُيحثَس أ٠٣خ

د أػ٘خء حُظيه٤ن ػ٠ِ ىهٍٞ حُطِزش ٝحُؼخ٤ِٖٓ ٝحُِٝحٍ ُِـخٓؼش ٝط٘ظ٤ْ ٟٝز٢ حُط٬

ػ٤ِٔخص حُظٔـ٤َ ك٢ ريح٣ش حُلٍٜٞ حُيٍح٤ٓش ٝح٩َٗحف ػ٠ِ كل٬ص طو٣َؾ حُطِزش 

 ٝؿ٤َ ًُي ٖٓ ح٧ٍٓٞ حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ح٧هَٟ. 

 

  



 

181 

 

 فلٓـــــخ  اُؼِـــــــــْ

 

 

 (2222و 2222اُطبثن اُضب٢ٗ  ههْ اُٜبرق / ػٔبكح ّإٕٝ اُطِجخ ) 

 

ٓٞه اُطالة ماد ّو ُٔزبثؼخ أ2262رأٌٍ ٌٓزت ّإٕٝ فلٓخ اُؼِْ ػبّ 

 .اُؼالهخ ثقلٓخ اُؼِْ ٖٓ فالٍ

 

 

هيٓش حُؼِْ ُِطِزش ح٣ٌُٖ ُْ ٣ئىٝح هيٓش حُؼِْ ٝٓخ ُحُٞح ػ٠ِ حُٔوخػي ىكظَ طؤؿ٤َ  .5

 .حُيٍح٤ٓش

  هظْ ١ِزخص حُظؤؿ٤َ ُلَٜ ىٍح٢ٓ أٝ أًؼَ ُِطِزش حًٌٍُٞ ٖٓ ٓٞح٤ُي .4

5754-4113 

أٝ حٗٔلخرٚ أٝ أٗظوخُٚ  هظْ ١ِذ رَحءس حٌُٓش ًٌٍُِٞ ك٢ كخُش طوَؿٚ ٖٓ حُـخٓؼش .3

 .ح٠ُ ؿخٓؼخص أهَٟ

 رسوم تأجيل دفتر خدمة العلم ديناران .  .2

 

 

 

ًِ٘ب ُألهكٕ ٝا٤ُوٓٞى ٓ٘ب ٝئ٤ُ٘ب ُٝزجو٠ 

 ثٌْ ٓ٘بهح ّبٓقخ
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 أٌُزــــت اُضوبكــــــــ٢
 (2222و 2222اُطبثن اُضب٢ٗ ههْ اُٜبرق / ػٔبكح ّإٕٝ اُطِجخ ) 

 ..ٜٓبّ أٌُزت اُضوبك٢

ذ حُؼوخك٢ رخُٜٔخّ ح٥ط٤ش ٝكوخ ً ُظٞؿ٤ٜخص ُٝحٍس حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ٝحُزلغ ٣وّٞ حٌُٔظ

 :حُؼ٢ِٔ 

كٔذ  ح٤َُٔٓش ٝحُوخٛشحُٜٔخىهش ػ٠ِ حُٜ٘خىحص حُٜخىٍس ػٖ حُـخٓؼخص ح٧ٍى٤ٗش 

ح٧ٍٛٞ حُٔؼٍٔٞ رٜخ ك٢ حُُٞحٍس، ٝٓظخرؼش ٓؼخ٬ٓص حُطِزش حُٞحكي٣ٖ ح٣ٌُٖ ٣يٍٕٓٞ 

حُزلغ حُؼ٢ِٔ ٟٖٔ ح٫طلخه٤خص حُؼوخك٤ش حُٔزَٓش ٓغ ػ٠ِ ٗلوش ُٝحٍس حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ٝ

حُيٍٝ حُؼَر٤ش ٝحُيٍٝ ح٧ؿ٘ز٤ش ٝٓظخرؼش ح٤َُٔس حُيٍح٤ٓش ٌَُ ١خُذ ٝكوخ ً ُِظؼ٤ِٔخص 

حُٔؼٍٔٞ رٜخ ك٢ ٗظخّ ح٫رظؼخع، حٓظ٬ّ ١ِزخص حُطِزش حُٔظوي٤ٖٓ ُِٜ٘خى٣ن حُٔؼظٔيس 

 :ٔ٘ق ٝحُوَٝٝ حُيٍح٤ٓش ٢ٛٝك٢ ُٝحٍس حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ٝحُزلغ حُؼ٢ِٔ حُظ٢ طويّ حُ

 

 ٕ٘لٝم كػْ اُطبُت اُل٣ٞإ ا٢ٌُِٔ اُؼبٓو

 ٕ٘لٝم أٝائَ ا ٣ُٞخ ٓ٘ؼ عبئيح اُؾَٖ ُِْجبة

 ٕ٘لٝم ع٤ٞة اُلوو هك٢ٗ اُٜب٢ّٔ اُٖ٘لٝم ا

 ٕ٘لٝم كػْ اُزلٞم اُو٣ب٢ٙ ٓ٘ؼ أٝائَ أٌُِٔخ

 

ن، اىهخٍ أٓٔخء حُطِزش ٝٓظخرؼش حُٔطخُزخص حُٔخ٤ُش ُِطِزش حُٔٔظل٤ي٣ٖ ٖٓ طِي حُٜ٘خى٣

حُٔزؼٞػ٤ٖ ػ٠ِ ٗظخّ حُوزٍٞ ٝحُظٔـ٤َ ك٢ حُـخٓؼش، ٝٓظخرؼش ٤َٓطْٜ حُيٍح٤ٓش، ٍكغ 

حُٔطخُزخص حُٔخ٤ُش ُِطِزش حُٞحكي٣ٖ ُِٝطِزش حُٔٔظل٤ي٣ٖ ٖٓ حُٜ٘خى٣ن حُٔؼٍٔٞ رٜخ ك٢ حُُٞحٍس 

 َُٜف حُٔوٜٜخص حُٔخ٤ُش ٝريٍ ٍّٓٞ، ٍكغ هٞحثْ رؤٓٔخء حُطِزش أٝحثَ ح٣ُٞ٧ش

 .ٝحُٔلخكظخص ٝحٌُِٔٔش ٝٓظخرؼش ح٤َُٔس حُيٍح٤ٓش ُْٜ

ػ٘اال ٕاالٝه اُوااٞائْ ا ٤ُٝااخ ٝاُٜ٘بئ٤ااخ ُٖاا٘بك٣ن كػااْ اُطبُاات اُزبثؼااخ :أفاا٢ اُطبُاات

ُٞىاهح اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔو ٙوٝهح ٓواعؼاخ أَُزْابه اُضوابك٢ ٓجبّاوح 

إلعواواد رلوال اٍزٌٔبٍ اإلعواواد اُقبٕخ ثنُيو ٝك٢ ؽبُخ رأفوى ػٖ اٍزٌٔبٍ ا

 ؽوي ٝرؼزجوَٓزٌ٘لب

 :ٓٞهغ ٝىاهح اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ ااٌُزو٢ٗٝ 

WWW.MOHE.GOV .JO 

  

https://www.mohe.gov/
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 هًــٖ اُجؼضبد اُؼٌَو٣خ

 

 (2271/ 2272ٛبرق –اُطبثن اُضب٢ٗ  –ػٔبكح ّإٕٝ اُطِجخ ) 

ٖٓ أُوبػل % 22ثزق٤ٖٔ   2262ٕلهد اإلهاكح ا٤ٌُٔخ اَُب٤ٓخ ك٢ رْو٣ٖ أٍٝ 

هك٤ٗخ  ث٘بو ٙجبٛ ٝأكواك اُوٞاد أَُِؾخ  ا٤ًِبد أُغزٔغ لها٤ٍخ ك٢ اُغبٓؼبد ٝاُ

هك٤ٗخ ٝأُقبثواد اُؼبٓخ ٝا ٖٓ اُؼبّ و ٝأٌُوٓخ ا٤ٌُِٔخ اَُب٤ٓخ ف٤و ٛل٣خ  ث٘بو  ا

اُٖٞٛ ٖٓ هبئلْٛ ا ػ٠ِ عالُخ أُـلٞه ُٚ أُِي اُؾ٤َٖ ثٖ ٛالٍ ٤ٛت   صواٙ عبود 

 .ُِؼِْ ٖٓ ه٤ٔخ ٝأ٤ٔٛخ ثبُـخ ئكهاًب   ٓ٘ٚ ُٔب

رْ رأ٤ٌٍ ٌٓزت اُجؼضبد ك٢ عبٓؼخ ا٤ُوٓٞى ٝاُن١ ٣ورجٜ ثوئ٤ٌ  21/2/2262ثزبه٣ـ 

 .كوع أٌُوٓخ ا٤ٌُِٔخ اَُب٤ٓخ ثٔل٣و٣خ اُزوث٤خ ٝاُزؼ٤ِْ ٝاُضوبكخ اُؼٌَو٣خ

٤ِْ هك٤ٗخ ٓل٣و٣خ اُزوث٤خ ٝاُزؼ ٝٛٞ ؽِوخ إَُٞ ٓب ث٤ٖ اُو٤بكح اُؼبٓخ ُِوٞاد أَُِؾخ ا

ٝاُضوبكخ اُؼٌَو٣خ ٝاُغبٓؼخ ك٤ٔب ٣زؼِن ثبُز٤ََٜ ٝأُزبثؼخ ٖٓ اُ٘ٞاؽ٢ اُلها٤ٍخ 

 .ٝأُب٤ُخ ٝا٤ًَُِٞخ
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 ٓؼِٞٓبد ٝؽوبئن ٙوٝه٣خ
 ٓؼِٞٓبد ػبٓـــخ 

 .حٌُِٔٔش ح٧ٍى٤ٗش حُٜخ٤ٔٗش: ح٫ْٓ ح٢َُٔٓ  
 .كٞح٢ُ طٔؼش ٤٣٬ٖٓ ٝػٔخٗٔخثش أُق ٗٔٔش:حٌُٔخٕ           

 .ػٔخٕ:   حُؼخٛٔش      
ػٔخٕ، حٍري، حٍُِهخء، حُؼوزش، حٌَُى، ؿَٕ، ػـِـٕٞ، :حُٔيٕ حَُث٤ٔش  

 .ح٢ُِٔ، حُطل٤ِش، حُٔلَم، ٓؼخٕ، ٓؤىرخ
 .حُؼَر٤ــــش:حُِـش ح٤َُٔٓش  

 اُزأ٤ّواد
٣ٌٖٔ حُلٜـٍٞ ػِـ٠ ٛـٌٙ حُظؤٗـ٤َس حُل٤ـِح ٓـٖ حُٔـلخٍحص ٝحُوٜ٘ـ٤ِخص 

ـ  ػٔـخىس ٗـئٕٝ ح٧ٍى٤ٗـش هزـَ حُٔـلَ، رٔٔـخػيس هٔـْ ٍػخ٣ـش حُٞحكـي٣ٖ 

 (. 4433)  حُطِزش طِلٕٞ 
ــش ــش حُٔظيحُٝ ــ٠   حُؼِٔ ــ٢ ٣ٝؤــْ اُ ــي٣٘خٍ ح٧ٍىٗ ــش ) كِــْ 5111حُ أٝ ٓخث

 (.هَٕ 
، حً ى٣٘خٍ، هٔٔش ىٗخ٤َٗ، ػَ٘س ىٗخ٤َٗ، ػَٕ٘ٝ ى٣٘ـخٍ:  حُؼِٔش حٍُٞه٤ش 

 .حً هٕٔٔٞ ى٣٘خٍ

 اٌُٜوثــــــبو
 كُٞض  441

 اُزٞه٤ـــــذ
 (.3+ؿ٣َ٘ظٖ )٤ٛٝلخ ً ( 4+ؿ٣َ٘ظٖ  )٣ٌٕٞ حُظٞه٤ض ك٢ ح٧ٍىٕ ٗظخًء 

 اُطوــــــٌ
ٝأٓخ كٜـَ . ٣ٔظخُ ك٢ِٜ حَُر٤غ ٝحُو٣َق رخػظيحٍ حُطوْ ٝٛلخء حُـٞ

حُ٘ظخء ك٤ٔظي ٖٓ ٗـَٜ ط٘ـ٣َٖ حُؼـخ٢ٗ اُـ٠ ٗـَٜ آًحٍ، ٌُٝـٖ حُطوـْ كـ٢ 

 .حُؼوزش ٝحُزلَ ح٤ُٔض ٝٝحى١ ح٧ٍىٕ ٣زو٠ ىحكجخ ً ك٢ كَٜ حُ٘ظخء

 كهعــبد اُؾـــواهح
 ٕػٔب اهثل 

 كهعخ اُؾواهح كهعخ اُؾواهح

 6.2 22.2 ًبٕٗٞ اُضب٢ٗ

 27.2 22.1 ٤َٗبٕ

 21.2 22.2 رٔٞى

 21.2 22.2 رْو٣ٖ اُضب٢ٗ
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 فبهٛخ ااهكٕ
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 ٓل٣٘ــــــخ اهثــــــــــل

 

ٍى٤ٗش حُٜخ٤ٔٗش، رؼي حُؼخٛٔش ػٔخٕ ٖٓ ٧طؼزَ ٓي٣٘ش حٍري حُٔي٣٘ش حُؼخ٤ٗش ك٢ حٌُِٔٔش ح

٣ش ٝحٌُٔخ٤ٗش ٝح٫هظٜخى٣ش، ٢ٛٝ كخَٟس حُ٘ٔخٍ ًَِٝٓ ك٤غ ح٤ٔٛ٧ش ح٩ىحٍ

حُٔلخكظش ك٤غ ٣ظٞحؿي ك٤ٜخ ٓوَ حُلخًْ ح٩ىح١ٍ ُِٔلخكظش ٝحُيٝحثَ ح٤َُٔٓش، ًٔخ 

طظٞكَ ك٤ٜخ حُؼي٣ي ٖٓ حُويٓخص حُظـخ٣ٍش ٝحُظؼ٤ٔ٤ِش ٝحٍُِحػ٤ش ٝحُٜل٤ش، ٝطوغ 

ٜخ٣ش حُطَف ٖٓ حُؼخٛٔش، ٝطوغ ك٢ ٗ( 51ًْ)حُٔي٣٘ش ك٢ ٗٔخٍ ح٧ٍىٕ ػ٠ِ رؼي 

 .حُـ٘ٞر٢ ٍُٜٔٞ كٍٞحٕ ك٤غ طل٢٤ رٜخ حٍُٜٔٞ ٝحُلوٍٞ ٝحُزٔخط٤ٖ

طظوٌ ٓي٣٘ش حٍري حًَُِٔ ح٧ٍٝ ك٢ حُٔلخكظش ًُٝي رٔزذ ٓٞهؼٜخ حُٔظ٢ٓٞ ر٤ٖ حُوَٟ 

ٗٔٔش، ٝطوغ ؿخٓؼش (  5111111)ٝحُٔيٕ حُٔـخٍٝس، ٣ٝزِؾ ػيى ٌٓخٜٗخ كخ٤ُخ كٞح٢ُ 

هي أ١ِن ػ٤ِٜخ ٌٛح ح٫ْٓ ُٔخ ُٚ ٖٓ ٓي٫ُٞص ح٤َُٓٞى ك٢ حُـٜش حُـ٘ٞر٤ش ٖٓ حٍري، ٝ

ا٤ٓ٬ٓش ٍحثؼش ك٢ طخ٣ٍو٘خ، ٝط٠ْ حُٔي٣٘ش حُؼي٣ي ٖٓ حُٔئٓٔخص ٝحُـخٓؼخص 

 .ٝحُٔؼخٛي حُٔظٞٓطش ح٧ًخى٤ٔ٣ش ٝح٤ُٜ٘ٔش

ٝػ٠ِ ٓوَرش ٖٓ ٓي٣٘ش حٍري ٣ٞؿي ًؼ٤َ ٖٓ حُٔٞحهغ ح٧ػ٣َش ٝحُٔ٘خ١ن ح٤ُٔخك٤ش ك٤غ 

ٝحُظ٢ طل٢٤ رٜخ حُـخرخص ( 31ًْ)ٍري رلٞح٢ُ طوغ ٓي٣٘ش ػـِٕٞ ا٠ُ حُـ٘ٞد ٖٓ ح

حٌُؼ٤لش طؼِٞٛخ هِؼش ػـِٕٞ حُظ٢ طؼٞى ا٠ُ ػٜي حُوخثي ح٢ٓ٬ٓ٩ حُؼظ٤ْ ٬ٛف حُي٣ٖ 

 .ح٣٧ٞر٢

ٝطوغ ٓي٣٘ش ؿَٕ حَُٝٓخ٤ٗش رآػخٍٛخ حُؼـ٤زش ا٠ُ حُـ٘ٞد حَُ٘ه٢ ٖٓ ٓي٣٘ش حٍري 

 .ػ٠ِ حُط٣َن حُٔئى١ ا٠ُ ػٔخٕ حُؼخٛٔش( 21ًْ)رلٞح٢ُ 

حُـَد ٖٓ ٓي٣٘ش حٍري ٣ٔظي ؿٍٞ ح٧ٍىٕ، حرظيحء ٖٓ ٓي٣٘ش أّ ه٤ْ ٝحٗظٜخء ٠ُ اٝ

رخُزلَ ح٤ُٔض، ك٤غ طٌؼَ ك٢ ٌٛٙ حُٔ٘خ١ن حُٔٞحهغ حُظخ٣ٍو٤ش ٝح٧ٓخًٖ ح٤ُٔخك٤ش 

ٝح٧ػ٣َش، ًٌَٗ ٜٓ٘خ ٓي٣٘ش أّ ه٤ْ ح٧ػ٣َش حُٔطِش ػ٠ِ َٜٗ ح٤َُٓٞى، ١ٝزوش كلَ 

ٍٞ حُو٠َحء ػ٠ِ ؿ٘زخص َٜٗ ح٧ٍىٕ ٝه٘خس ٍى٤ٗش ٝحُزٔخط٤ٖ حٌُؼ٤لش ٝحُلو٧ٝحُلٔش ح

حُـٍٞ حَُ٘ه٤ش، ٝك٤غ أَٟكش ٛلخرش ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ًٌَٗ ْٜٓ٘ ٓؼخً رٖ ؿزَ، 

ػز٤يس ػخَٓ رٖ حُـَحف، َٝٗكز٤َ رٖ كٔ٘ش ٍٟٞحٕ هللا  خٝهخٙ،ٝأر ٝػخَٓ رٖ أر٢

 .ػ٤ِْٜ ؿ٤ٔؼخ ً
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 أ٣ــــبّ اُؼطـــَ اُو٤ٍٔــــخ

 

ٝاَُااجذ ػطِااخ هٍاا٤ٔخ ٓااٖ ًااَ أٍااجٞعو ٝٛ٘اابى أ٣اابّ ػطااَ  ٣اا٢ٓٞ اُغٔؼااخ

و (أ٣ااابه 21)و ٝػ٤ااال اٍااازوالٍ أٌُِٔاااخ (أ٣ااابه 2)هٍااا٤ٔخ ٜٓ٘اااب ػ٤ااال اُؼٔااابٍ 

ػ٤ااال اُلطاااو ٝػ٤اال ا ٙاااؾ٠ ٝهأً اَُااا٘خ ) ثبإلٙاابكخ ئُااا٠ ا ػ٤ااابك اُل٤٘٣ااخ 

و (اُٜغو٣خو ٝػ٤ل أُُٞل اُ٘جا١ٞ اُْاو٣ق ٝٛا٢ رؼِاٖ ٛجواب ُِزوا٣ْٞ اُٜغاو١

الك٣اخو ٝػ٤ال أُا٤الك أُغ٤الو ٝٛ٘ابى أػ٤ابك هٍا٤ٔخ ٤٘ٛٝاخ ٝهأً اَُ٘خ ا٤ُٔ

٣ؾزلااَ ك٤ٜااب كٕٝ إٔ رؼطااَ ك٤ٜااب اُااٞىاهاد ٝاُاالٝائو اُوٍاا٤ٔخ ٝأُإٍَاابد 

ًاابٕٗٞ  22)     ػ٤ال ٓاا٤الك عالُاخ أُِاي ػجاال  اُضاب٢ٗ  اُؼبٓاخ أػٔبُٜاب ٝٛاا٢

٣ٝاّٞ ( رْو٣ٖ اُضب٢ٗ 22)ٝمًوٟ ٤ٓالك أُـلٞه ُٚ اُؾ٤َٖ ثٖ ٛالٍ (اُضب٢ٗ 

اُغ٤ِو ٣ٝاّٞ اُضاٞهح اُؼوث٤اخ اٌُجاوٟو ٝمًاوٟ عِاًٞ عالُاخ أُِاي ػجال  

 .ٍواو ٝأُؼواطإلاُضب٢ٗ ثٖ اُؾ٤َٖ ػ٠ِ اُؼوُ ٝمًوٟ ا
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 أُواكــــــن اُؼبٓـــــــخ

 :َٓغل عبٓؼخ ا٤ُوٓٞى
٤ًِخ اُْو٣ؼخ  ئ٠ُ ٝٓٞهؼخ ك٢ اُؾوّ اُغبٓؼ٢و ٣ٝزجغ أَُغل ٝاُؼبِٕٓٞ ك٤ٚ

ٍال٤ٓخ اُز٢ روّٞ ثلٝهٛب اٌُبَٓ ك٢ اإلّواف ػ٤ِٚ ٖٓ ؽ٤ش ئهبٓخ ٝاُلهاٍبد اإل

 ئ٠ُ وئٙبكخ(اُلطو ٝا ٙؾ٠ ) اُِٖٞاد ٝفطجخ ٝكهً اُغٔؼخ ٝفطجز٢ اُؼ٤ل٣ٖ 

ئهبٓخ اُلهًٝ ٝأُٞاػع اُل٤٘٣خ فالٍ ّٜو هٓٚبٕ اُل٤َٚ ٝأُ٘بٍجبد اُل٤٘٣خ 

 . ا فوٟ

 أُطبػـــــــــْ
ٝعجبد اُطؼبّ ٝأُوٛجبد ثأٍؼبه ٓؼزلُخو روغ رٞكو اُغبٓؼخ ػلح ٓوبٕق ُزول٣ْ 

 .أُوبٕق ك٢ أٓبًٖ ٓقزِلخ كافَ اُؾوّ اُغبٓؼ٢

 اُجو٣ــــــــــــل
اُوٍبئَو اُطوٝكو اُجو٣ل ) ٣ٞكو فلٓخ ئهٍبٍ ٝاٍزوجبٍ اُجو٣ل ثغ٤ٔغ أٗٞاػٚ 

٣ٝٞكو اُٖ٘بك٣ن اُجو٣ل٣خ ٝككغ كٞار٤و اٌُٜوثبو ٝأُبو ٝاُٜبرق ا ه٢ٙ ( اَُو٣غ

وٌمع  فلٓخ ئهٍبٍ ٝاٍزوجبٍ اُؾٞااد أُب٤ُخ ٝفلٓخ اُلبًٌ ٝاُجوه٤بد ٣ٝٞكو

 .فً عمادة شؤون الطلبة الطابك األول

 اُج٘ـــــــــــــي
ػٔبٕ فلٓخ ٖٓوك٤خ  ػٚبو ا٤ُٜئخ / رٞكو اُغبٓؼخ ثبُزؼبٕٝ ٓغ ث٘ي اُوبٛوح

٣زٞكو اُزله٤َ٣خ ٝاإلكاه٣خ ٝاُطِجخ ٖٓ فالٍ كوع ُِج٘ي كافَ اُؾوّ اُغبٓؼ٢و ٝ

 .اُوبٛوحو ٝػٞكٙوٝاإلٍال٢ٓ: ثٜب أعٜيح ٕواف آ٢ُ ُج٘ٞى

 اُغٔؼ٤خ ااٍزٜال٤ًخ
رٞكو اُغٔؼ٤خ اَُِغ ٝأُٞاك اُز٤٘٣ٞٔخ ٝاُؾبعبد اُٚوٝه٣خ ُِطِجخ ٝروغ ك٢ 

 .اُطبثن ا ٍٝ/ ٓج٠٘ ػٔبكح ّإٕٝ اُطِجخ 

 ٓغٔغ ٣وٓٞى ٍٓٞ ااٍزضٔبه١
ُضالصخو ٣ٝٔزبى ثقلٓبد ٓقيٕ ك٢ ٛٞاثوٚ ا( 77)ٍٞم اٍزضٔبه١ ٣زٌٕٞ ٖٓ 

ٓزٌبِٓخ ٍززبػ َُِٔزضٔو٣ٖ ُزٞك٤و ًبكخ اُقلٓبد اُز٢ رْٜ اُطِجخ ٝأُٞا٤ٖ٘ٛ 

 .ثٌبكخ ّوائؾْٜ

 ٓوًي ٕؾ٢ عبٓؼخ ا٤ُوٓٞى اُْبَٓ
٣ٞعل ك٢ اُغبٓؼخ ٓوًي ٕؾ٢و ٝمُي ُزول٣ْ اُقلٓبد اُٖؾ٤خ ُٔٞظل٢ اُغبٓؼخ 

هح اُٖؾخ ٝعبٓؼخ ا٤ُوٓٞى ٝٓ٘زلؼ٤ٖ ٝٛالة اُغبٓؼخو ٝرْ ئثواّ ارلبه٤خ ث٤ٖ ٝىا

 .ٝمُي رؾو٤وب   ُوؤ٣خ ٝهٍبُخ ٝىاهح اُٖؾخ ُزول٣ْ اُقلٓبد اُؼالع٤خ ٌَُ ٓٞاٖٛ
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2222/2222اُزو٣ْٞ اُغبٓؼ٢ ُِؼبّ   

 2222/2222اُلٖـــَ اُلها٢ٍ ا ٍٝ

 ٓالؽظـــبد اإلعــــــواو / أُ٘بٍجــــخ اُزبه٣ـــــــــــ ا٤ُـــــــّٞ

  رَغ٤َ اُطِجخ اُولا٠ٓ  18/09/2022 ااؽـــــــل

  )رول٣وا (ثلو ئعواواد هجٍٞ اُطِجخ أَُزغل٣ٖ ٝرَغ٤ِْٜ  18/09/2022 ااؽـــــــل

   )رول٣وا (كزوح ػول آزؾبٗبد أَُزٟٞثلو  25/09/2022 ا ؽـــل

  ثلو اُؼبّ اُغبٓؼ٢ ٝكٝاّ أػٚبو ٤ٛئخ اُزله٣ٌ 02/10/2022 ا ؽـــل

  اإلَٗؾبة ٝاإلٙبكخكزوح و ثل 02/10/2022 ا ؽـــل

 08/10/2022 اَُجذ
ٛـ 1444هث٤غ أٍٝ  12مًوٟ أُُٞل اُ٘ج١ٞ اُْو٣ق  

ا(  )رول٣و 

 ػطِٚ*

  ثلو اُلهاٍخ ُطِجخ اُجوآظ اُز٢ ٣زطِت كٝآٜب ٣ّٞ اَُجذ 08/10/2023 اَُــجذ

  ُغ٤ٔغ اُطِجخثلو اُلهاٍخ  09/10/2022 ا ؽـــــــــل

  ُطِجخ اُجٌبُٞه٣ًٞآفو ٓٞػل إلعواو آزؾبٕ ؿ٤و ٌٓزَٔ  27/10/2022 اُق٤ٔـــٌ

 11/12/2022 ا ؽـــــــــل
آفو ٓٞػل ُز٤َِْ اُغلاٍٝ اُلها٤ٍخ ُِلَٖ اُلها٢ٍ 

 جَ ا٤ٌُِبدٖٓ ه   2022/2023اُضب٢ٗ

 

  )رول٣وا (2022/2023ثلو اُزَغ٤َ ُِلَٖ اُلها٢ٍ اُضب٢ٗ  18/12/2022 ا ؽـــــــــل

 ػطِٚ ػ٤ل ا٤ُٔالك أُغ٤ل 25/12/2022 ا ؽـــــــل

 29/12/2022 اُق٤ٔـــٌ
 آزؾبٗبد ٓ٘زٖق اُلَٖػالٓبد زٔبك ػفو ٓٞػل اآ

 ُطِجخ اُجٌبُٞه٣ًٞ

 

 ػطِٚ هأً اَُ٘خ ا٤ُٔالك٣خ 01/01/2023 ا ؽـــــــل

  )رول٣وا (كزؼ ثبة اُزول٣ْ ُالُزؾبم ثجوآظ اُلهاٍبد اُؼ٤ِب  02/01/2023 اإلص٤٘ــــــــٖ

 10/01/2023 اُضالصبو
 آفو ٓٞػل اػزٔبك ػالٓبد ا ػٔبٍ اُل٤ِٖخ ٝا ْٗطخ

 ُطِجخ اُجٌبُٞه٣ًَُِٞٔبهبد اُ٘ظو٣خ 

 

  اٗزٜبو كزوح ااَٗؾبة ُطِجخ اُجٌبُٞه٣ًٞ 12/01/2023 اُق٤ٔـــٌ

 12/01/2023 اُق٤ٔـــٌ
 ؤَُبهبد اُؼ٤ِٔخًَ ا افو ٓٞػل اػزٔبك ػالٓبد

 بد اُلهاٍبد اُؼ٤ِبَبهُٔٝا ػٔبٍ اُل٤ِٖخ 

 

  أفو ٓٞػل ُٔ٘بهْخ اُوٍبئَ اُغبٓؼ٤خ  ؿواٗ اُزقوط 12/01/2023 اُق٤ٔـــٌ

  اٗزٜبو كزوح ااَٗؾبة ُطِجخ اُلهاٍبد اُؼ٤ِب 19/01/2023 اُق٤ٔـــٌ

  أُؾٍٞجخ ُٔزطِجبد اُغبٓؼخ  اُٜ٘بئ٤خاآزؾبٗبد ثلو  21/01/2023 اَُجذ

 -ا هثؼبو 

 اَُجذ
 ؿ٤و أُؾٍٞجخ  اُٜ٘بئ٤خاآزؾبٗبد ثلو   25/1-4/02/2023

 

  ٤ٓالك ٕبؽت اُغالُخ أُِي ػجل  اُضب٢ٗ أُؼظْ مًوٟ 30/01/2023 اإلص٤ٖ٘

 07/02/2023 اُضالصبو
أفو ٓٞػل اػزٔبك اُ٘زبئظ اُٜ٘بئ٤خ ٖٓ هجَ أػٚبو ٤ٛئخ 

 اُزله٣ٌ

 

 09/02/2023 اُق٤ٌٔ
هعبد اُؼ٤ِٔخ آفو ٓٞػل ُز٤َ٘ت ٓغبٌُ ا٤ٌُِبد ثٔ٘ؼ اُل

 )رول٣وا (

 

  ثلو ئعبىح أػٚبو ٤ٛئخ اُزله٣ٌ 12/02/2023 ا ؽل

  جَ ٓغٌِ اُؼٔلاو)رول٣وا (ئهواه اُقو٣غ٤ٖ ٖٓ ه   13/02/2023 ااص٤ٖ٘

  ٣ّٞ اُزقو٣ظ  
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 2022/2023اُلٖـــَ اُلها٢ٍ اُضب٢ٗ 

 ٓالؽظـــبد ــــخاإلعــــــواو / أُ٘بٍج حُظخ٣ٍــــــــــن ا٤ُـــــــــّٞ

  اٍزٌٔبٍ ػ٤ِٔخ اُزَغ٤َ ُِلَٖ 19/02/2023 ا ؽـــــــــل

  ثلو كٝاّ أػٚبو ٤ٛئخ اُزله٣ٌ  19/02/2023 ا ؽـــــــــل

  كزوح ااَٗؾبة ٝاإلٙبكخ 23/02/2023-19 اُق٤ٌٔ -ا ؽل

   )رول٣وا ( كزوح ػول آزؾبٗبد أَُزٟٞثلو  20/02/2023 ااص٤ٖ٘

  ثلو اُلهاٍخ ُطِجخ اُجوآظ اُز٢ ٣زطِت كٝآٜب ٣ّٞ اَُجذ 25/02/2023 اَُــجذ

  ُِطِجخ  ثلو اُلهاٍخ 26/02/2023 ا ؽـــــــــل

  ُطِجخ اُجٌبُٞه٣ًٞ أفو ٓٞػل إلعواو آزؾبٕ ؿ٤و ٌٓزَٔ 16/03/2023 اُق٤ٌٔ

ا( 24/04/2023-21 اإلص٤ٖ٘ - اُغٔؼخ  ػطِٚ * ػ٤ل اُلطو اَُؼ٤ل ) رول٣و 

 27/04/2023 ٌاُق٤ٔ
آفو ٓٞػل ُز٤َِْ اُغلٍٝ اُلها٢ٍ ُِلَٖ 

 ٖٓ هجَ ا٤ٌُِبد2022/2023ا٤ُٖل٢

 

 ػطِٚ ػ٤ل اُؼٔبٍ 01/05/2023 اإلص٤ٖ٘

 18/05/2023 اُق٤ٔـــٌ
افو ٓٞػل اػزٔبك ػالٓبد آزؾبٗبد ٓ٘زٖق اُلَٖ 

 ُطِجخ اُجٌبُٞه٣ًٞ

 

  )ٓزٞهغ(2022/2023ثلو اُزَغ٤َ ُِلَٖ ا٤ُٖل٢  21/05/2023 ا ؽـــــــــل

 ػطِٚ ػ٤ل ااٍزوالٍ 25/05/2023 اُق٤ٔـــٌ

 30/05/2023 اُضالصبو
آفو ٓٞػل اػزٔبك ػالٓبد ا ػٔبٍ اُل٤ِٖخ ٝا ْٗطخ 

 َُِٔبهبد اُ٘ظو٣خ ُطِجخ اُجٌبُٞه٣ًٞ

 

  اٗزٜبو كزوح ااَٗؾبة ُطِجخ اُجٌبُٞه٣ًٞ 01/06/2023 اُق٤ٔـــٌ

 01/06/2023 اُق٤ٔـــٌ
 وأَُبهبد اُؼ٤ِٔخ ًَ اػزٔبك ػالٓبد افو ٓٞػل

 ٝا ػٔبٍ اُل٤ِٖخ َُٔبهبد اُلهاٍبد اُؼ٤ِب
 

  آفو ٓٞػل ُٔ٘بهْخ اُوٍبئَ اُغبٓؼ٤خ إلؿواٗ اُزقـوط 01/06/2023 اُق٤ٔـــٌ
  اٗزٜبو كزوح ااَٗؾبة ُطِجخ اُلهاٍبد اُؼ٤ِب 08/06/2023 اُق٤ٔـــٌ

  أُؾٍٞجخ ُٔزطِجبد اُغبٓؼخ  ٤خاُٜ٘بئاآزؾبٗبد ثلو  10/06/2023 اَُجذ

  ؿ٤و أُؾٍٞجخ  اُٜ٘بئ٤خاآزؾبٗبد  24/06/2023-14 اَُجذ-ا هثؼبو

 27/06/2023 اُضالصبو
آفو ٓٞػل اػزٔبك اُ٘زبئظ اُٜ٘بئ٤خ ٖٓ هجَ أػٚبو ٤ٛئخ 

 اُزله٣ٌ

 

ا( 01/07/2023- 27/06 اَُجذ - اُضالصبو  ػطِٚ* ػ٤ل ااٙؾ٠ أُجبهى ) رول٣و 

 02/07/2023 ا ؽل
اُن٣ٖ ٤ٍؼِٕٔٞ ك٢ ثلو ئعبىح أػٚبو ٤ٛئخ اُزله٣ٌ 

 2022/2023اُلَٖ ا٤ُٖل٢ 

 

 4/07/2023 اُضالصبو
 آفو ٓٞػل ُز٤َ٘ت ٓغبٌُ ا٤ٌُِبد ثٔ٘ؼ اُلهعبد اُؼ٤ِٔخ

 )رول٣وا (

 

  )رول٣وا (ئهواه اُقو٣غ٤ٖ ٖٓ هجَ ٓغٌِ اُؼٔلاو 10/07/2023 اإلص٤٘ـــٖ

  )رول٣وا (جوآظ اُلهاٍبد اُؼ٤ِبُة اُزول٣ْ ُالُزؾبم كزؼ ثب 16/07/2023 ا ؽل

 30/07/2023 ا ؽل
اُن٣ٖ ُٖ ٣ؼِٔٞا ك٢ ثلو ئعبىح أػٚبو ٤ٛئخ اُزله٣ٌ 

 2022/2023اُلَٖ ا٤ُٖل٢ 

 

  ٣ّٞ اُزقو٣ظ  
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 ٤ًِخ اُؼِّٞ  ٓظ

 ٤ًِخ اُزوث٤خ اُو٣ب٤ٙخ  عْ

 ٤ًِخ ا٥كاة  أ ك

 ٤ٕلُخ+ٛت/٤ًِخ ااهزٖبك هل٣ْ  أ م

 ٤ًِخ اُزوث٤خ  د

 ٤ًِخ ا٥صبه  أ س

 ٤ًِخ اُْو٣ؼخ  ُ

 ٓج٠٘ اُقٞاهى٢ٓ  في

 ٤ًِخ رٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٞٓبد/ ٓج٠٘ أُول٢ٍ   ٓن

 أُوٖق اُوئ٢َ٤/ ٓج٠٘ اُلبهاث٢   م

 خ اُوب٤ًِٕٞٗ  ؽن 

 اُوو٣خ ااٗغ٤ِي٣خ  ه

 هَْ ا٤ٔ٤ٌُبو/ ٓج٠٘ ا٤ٔ٤ٌُبو   ٓي

 ٤ًِخ اُؾغب١ٝ  ٛـ

 ٓج٠٘ ا٤ٔ٤ٌُبو  ى

A   ٓج٠٘ عل٣ل/  ااػٔب٤ًٍِخ 

B   ٓج٠٘ عل٣ل/  ااػٔب٤ًٍِخ 

 ؽغب١ٝ عل٣ل   ٛظ

 (اثٖ ٤ٍ٘بو اُول٣ْ ) ع٤ُٞٞع٤ب   ط

BHU   ٓغٔغ اا٤ٓو اُؾ٤َٖ ثٖ ػجل 

 

 اُغبٓؼخهٓٞى هبػبد أُؾبٙواد ك٢ ٓجب٢ٗ ٤ًِٝبد 
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 هئبٍخ اُغبٓؼخ
 

 2222 -  2226كوػ٢  22272-2-2222222برق ٛ
 22272-2-2222221كبًٌ 

 
 www.yu.edu.joٓٞهغ اُغبٓؼخ         
  sis.yu.edu.joٓٞهغ فلٓخ اُطِجخ      

 
 

 ػٔبكح ّإٕٝ اُطِجخ
 2212 – 2212كوػ٢   22272-2-2222222ٛبرق 

 22272-2-2222222كبًٌ 
 
 
 

 كائوح اُوجٍٞ ٝاُزَغ٤َ
 2222كوػ٢  22272-2-2222222ٛبرق  

 22272-2-2222222كبًٌ  
 adm_reg@yu.edu.joاُجو٣ل ااٌُزو٢ٗٝ   

 
 
 
 

https://www.yu.edu.jo/
https://sis.yu.edu.jo/
mailto:adm_reg@yu.edu.jo
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