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مطؾؿةماظلقدمسؿقدماظؽؾقةماظؼاغقنماحملرتم

جلاععةمادللؿـصرؼةمواحدةمعـماظؽؾقاتماظعرؼؼةميفماظعراقم,موضدمداػؿتمتعدمطؾقةماظؼاغقنم/ما

ماالطادميلم ماجملاظني ميف ماظعزؼز مبؾدغا ميف ماظؼاغقغقة مواظـؼاصة ماظقسل مغشر ميف مسؼقد معدى وسؾك

مواظؾقـلم.

وأعامادلؤمتراتمواظـدواتمواحلؾؼاتماظـؼاذقةماظيتمتعؼدمصقفاماالمشقضمعـمصقضمسطائفاماظدائؿم

سـماظؾالمعامؼصدرمسـماداتذتفامعـمحبقثميفمخمؿؾػمصروعماظؼاغقنمواظيتمتؿقىلممدونمانمؼغرب

غشرهميفمجمؾةمسؾؿقةمحمؽؿةم,متعدمواحدةمعـمضؾةمضؾقؾةميفماجملالتماظؼاغقغقةمادلعطاءةم,مبؾمممانم

مدوائرماظدوظةمادلكؿؾػةمصضالمسـمعشارطةم متؼقؿفمعـمغشاراتممشؾتمصقفا غشاطماظؽؾقةماعؿدماىلمعا

ماميفمغشاراتمادلؤدلاتماظعؾؿقةمواالطادميقةموادلراطزماظؾقـقةمادلكؿؾػةم.اداتذتف

أنماحقلميفماداتذةماظؽؾقةماظروحمادلعطاةمواظرشؾةمدودمـميفمبداؼةمساممدرادلمجدؼدم,مأو

مواػـؽفؿمبؾدءماظعامماظدرادلماجلدؼدمسلكمانمؼؽقنمساعام اظدائؿةميفماالرتؼاءممبلؿقىماظؽؾقةم,

ممدلـؿل يماظؽؾقةمعـماداتذةموعقزػنيمورؾؾةموظعؿقمماظعراضقنيم.عؾقؽامباظعطاءمواخلري
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 األهداف والرؤي والرسالت
م

طؾقةةةةةماظؼةةةةاغقنمإىلمإسةةةةدادماظطؾؾةةةةةمصؽرؼةةةةًاموسؾؿقةةةةًاممبةةةةامؼؤػؾةةةةفؿمظؿقزقةةةةػمعةةةةامحصةةةةؾقامسؾقةةةةفمخةةةةاللممممم تهدددددف

ظدرادةةةةةةةمعةةةةةةـمععةةةةةةاراموخةةةةةةيتاتمضاغقغقةةةةةةةميفمادلقةةةةةادؼـماظةةةةةةيتممياردةةةةةةقنمصقفةةةةةةامسؿؾةةةةةةفؿمبعةةةةةةدممدةةةةةـقاتمام

اظؿكةةةةةرجمبؼةةةةةةدرمسةةةةةاظلمعةةةةةةـماظؽػةةةةةاءةموادلفةةةةةةارةمدةةةةةةقاءمطةةةةةانمذظةةةةةةؽميفماجملةةةةةالماظعةةةةةةدظلماومادلقةةةةةةدانمممممم

ماإلداريمضؿـمعؤدلاتماظدوظةمادلكؿؾػةم.

انمعةةةةةةـمجفةةةةةةةمأخةةةةةةرىمتفةةةةةةداماظؽؾقةةةةةةةمإىلمادللةةةةةةاػؿةميفماظؾـةةةةةةاءماظػؽةةةةةةريماظؼةةةةةةاغقغلمدةةةةةةقاءمطةةةةةةمم

ذظةةةةةةؽمسؾةةةةةةكمعلةةةةةةؿقىمتؼةةةةةةدؼؿماظةةةةةةرأيموادلشةةةةةةقرةمنةةةةةةاهماظؼةةةةةةقاغنيماظـاصةةةةةةذةماومعشةةةةةةروساتماظؼةةةةةةقاغنيم,مممممممم

وتعؿةةةةةؾمسؾةةةةةكمغشةةةةةرماظـؼاصةةةةةةماظؼاغقغقةةةةةةمعةةةةةـمخةةةةةاللمادلةةةةةؤمتراتماظعؾؿقةةةةةةمواحلؾؼةةةةةاتماظدرادةةةةةقةم,موحةةةةةدةممممممممم

ماظؿعؾقؿمادللؿؿرموادلؽؿبماالدؿشاريماظؼاغقغلم.

يفماظعةةةةةةةةراقمجلؿقةةةةةةةةعماظؾةةةةةةةةاحـنيممطؿةةةةةةةةامتفةةةةةةةةداماظؽؾقةةةةةةةةةمإىلماظؿعرؼةةةةةةةةػمبةةةةةةةةاظقاضعماظؼةةةةةةةةاغقغلممممم

وادلكؿصةةةةةنيميفمحؼةةةةةؾماظؼةةةةةاغقنمخةةةةةارجماظؾؾةةةةةدمعةةةةةـمخةةةةةاللمغشةةةةةرماظؾقةةةةةقثموادلؼةةةةةاالتموتةةةةةأظقػماظؽؿةةةةةبم,مممم

إضةةةةةاصةمإىلماظردةةةةةائؾمواالرةةةةةارؼلممادلؼدعةةةةةةمعةةةةةـمضؾةةةةةؾمرؾؾؿـةةةةةاميفماخلةةةةةارجميفمعقةةةةةدانماظؼةةةةةاغقنمادلؼةةةةةارنممممم

م.

ؾطاظةةةةةةبميفمعةةةةةةـمجفةةةةةةةمأخةةةةةةرىمالمتؼؿصةةةةةةرمأػةةةةةةدااماظؽؾقةةةةةةةمإىلماإلسةةةةةةدادماظةةةةةةذػ مواظػؽةةةةةةريمظممممم

اجلاغةةةةةبماظؼةةةةةاغقغلمبةةةةةؾممتؿةةةةةةدمإىلماجلقاغةةةةةبماظروحقةةةةةةموادلعـقؼةةةةةةمعةةةةةةـمخةةةةةاللمشةةةةةرسمروحمادلقارـةةةةةةةممممممممم

واإلخةةةةةةالصمواظؿػةةةةةةاغلميفمأداءماظعؿةةةةةةؾم,مواإلبةةةةةةداعميفماظعطةةةةةةاءماغطالضةةةةةةًامعةةةةةةـمانماظدوظةةةةةةةمواجملؿؿةةةةةةعمالممممم

ميؽةةةةةةـمانمؼشةةةةةةفدامتطةةةةةةقرًامعلةةةةةةؿؿرًاميفمجقاغةةةةةةبماحلقةةةةةةاةمادلكؿؾػةةةةةةةمإالمعةةةةةةـمخةةةةةةاللمجفةةةةةةقدمأبـائةةةةةةفممممممممممم

ماغقفؿميفمخدعؿفم.وتػ

غظةةةةاممتعؾقؿةةةةلمضةةةةادرمسؾةةةةكماسةةةةدادمعةةةةقاردمبشةةةةرؼةمعؤػؾةةةةةموعؿكصصةةةةةميفمحؼةةةةقلمادلعرصةةةةةمرؾؼةةةةًامممممممممالرؤيددددددت

مدلعاؼريماجلةةةقدةماظعادلقةمتؾ يماحؿقاجاتماجملؿؿعماحلاظقةموادللؿؼؾؾقةم.



 

 

 

 

 

 

 

م4

 

 

 

 

 

ؾقؼقةةةةمتفقؽةةةةمادلـةةةاخماظعؾؿةةةلمواظـؼةةةايفمالسةةةدادمرؾؾةةةةمعةةةزودؼـمبةةةادلؤػالتماالطادميقةةةةمواظؿطممممممممالرسدددالت

وتؼةةةةدؼؿمخةةةةدعاتمحبـقةةةةةموادؿشةةةةارؼةمعؾؾقةةةةةمحلاجةةةةاتماجملؿؿةةةةعماحلاظقةةةةةموادللةةةةؿؼؾؾقةمعةةةةعمتر ةةةةنيمممممممممم

 االخالضقاتماالطادميقةم.
 انُظاو اندراسي يف انكهيح 

مأوالم/معرحؾةماظؾؽاظقرؼقس

اظـظةةةةةامماظدرادةةةةةلميفمعرحؾةةةةةةماظؾؽةةةةةاظقرؼقسمإىلمأربعةةةةةةمدةةةةةـقاتمدرادةةةةةقةمؼةةةةةؿؿماحؿلةةةةةابم)ممممممممممؼؼلةةةةةؿممممم

لمظؽةةةةةؾمصصةةةةةؾمدرادةةةةةلموتؾةةةةةدأماظلةةةةةـةماظدرادةةةةةقةمعةةةةةـمذةةةةةفرمتشةةةةةرؼـما ولمومتـؿفةةةةةلميفم(مأدةةةةةؾقعمدرادةةةةة15

ذةةةةةفرمحزؼةةةةةرانمعةةةةةـمطةةةةةؾمسةةةةةامموؼؽةةةةةقنماظـظةةةةةامماالعؿقةةةةةاغلمدةةةةةـقيم,موؼةةةةةؿؿماحؿلةةةةةابمدرجةةةةةةمادلةةةةةقادممممممممممم

%معةةةةـماظدرجةةةةةمظؽةةةةؾمصصةةةةؾمدرادةةةةلمسؾةةةةكممممم20اظدرادةةةةقةمسؾةةةةكمأدةةةةاسماالعؿقاغةةةةاتماظػصةةةةؾقةماظةةةةيتمتؽةةةةقنممممم

م%م.50سؾؿًامانمدرجةماظـفاحمػلمم%مخمصصةمظالعؿقانماظـفائلم60انمتؽقنم

وتعؿةةةةةيتمطؾقةةةةةةماظؼةةةةةاغقنمذاتماظؼلةةةةةؿماظقاحةةةةةدمأيمانمادلةةةةةقادماظدرادةةةةةقةماظةةةةةيتمتةةةةةدرسمصقفةةةةةامخمؿؾطةةةةةةممممممممممممممم

بةةةةنيمعةةةةةقادماظؼةةةةاغقنماظعةةةةةاممواظؼةةةةاغقنماخلةةةةةاصمدونمنزئةةةةةمسؾةةةةةكمأدةةةةاسمدةةةةةـقاتماظدرادةةةةةم.مظةةةةةذامميةةةةةـلممممممم

 قنم.اظطاظبميفمغفاؼةماظلـةماظرابعةممذفادةماظؾؽاظقرؼقسميفماظؼاغ

(مومجمؿةةةةةةةقعمم32ةمادلؼةةةةةةةررةمظؾلةةةةةةـقاتماظدرادةةةةةةةقةما ربعةةةةةةةةمػةةةةةةةلم)ممةةةةةةةةةةقادماظدرادقةةةةةةةةةةقعمادلةةةةةةةةمانمجمؿممممم

(م75اظقحةةةةةةداتماظدرادةةةةةةقةماظةةةةةةيتمفةةةةةةبمسؾةةةةةةكماظطاظةةةةةةبمادةةةةةةؿقػائفامخةةةةةةاللمادلراحةةةةةةؾما ربعةةةةةةةمػةةةةةةلم)مممممم

م.موحدة
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مادلقادماظدرادقةمادلؼررةمظؾصػقاماظدرادقةما ربعة

م

مادلرحؾةما وىلمم

مادؿمادلادةمس/ومممم

ملمحقمرابتارؼخماظؼاغقنموذرؼعةمم3

معدخؾمظدرادةماظؼاغقنم3

ماظؼاغقنماظددؿقريم3

معؾادئماالضؿصادم2

مواظعؼابماإلجرامسؾؿمم2

مادلدخؾمظدرادةماظشرؼعةم2

ماظؾغةماظعربقةم2

مإغلانحؼققمم2

ماحلادقبم1

مادلرحؾةماظـاغقة

مادؿمادلادةمس/وممممم

مؿزاعات(اظؼاغقنمادلدغل)االظم3

مضاغقنماظعؼقباتم/اظؼلؿماظعامم3

ماإلدارياظؼاغقنمم3

ماظشكصقةمما حقالضاغقنمم2

ماظـظؿماظلقادقةم2

مادلاظقةماظعاعةم2

ماظؾغةماالغؽؾقزؼةم2

م
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م

مادلرحؾةماظـاظـةم

مادؿمادلادةمس/و

 اظؼاغقنماظدوظلماظعامم3

 ضاغقنماظعؼقبات/اظؼلؿماخلاصم3

 اظعؼقدمادلدغقةم3

 قنماظؿفارياظؼاغم3

 ضاغقنماظعؿؾمواظضؿانم2

 اظؼضاءماإلداريم2

مادلقارؼثم2

مدلرحؾةماظرابعةما

م

مادؿمادلادةمس/و

ماظؼاغقنماظدوظلماخلاصمم3

ماظؼاغقنمادلدغلم)احلؼققماظعقـقة(م3

ما وراقماظؿفارؼةمم2

مأ قلماظػؼفماإلدالعلم2

مضاغقنمادلراصعاتمواإلثؾاتمم3

مادلـظؿاتماظدوظقةم2

ماحملاطؿاتماجلزائقةمأ قلم2

 اظؿـػقذ م1

ماظؿقؼقؼماجلـائلم2
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معرحؾةمادلاجلؿري

ضؾةةةةةقلماظطاظةةةةةبميفمضلةةةةةؿمادلاجلةةةةةؿريمبـةةةةةاءامسؾةةةةةكمذةةةةةروطمؼةةةةةؿؿماسؿؿادػةةةةةامواإلسةةةةةالنمسـفةةةةةاممممممممممممؼةةةةةؿؿ     

عرطزؼةةةةةًام.مولضةةةةةعماظطاظةةةةةبماظةةةةةذيمتؿةةةةةقصرمصقةةةةةفمذةةةةةروطماظؿؼةةةةةدؼؿمإىلماخؿؾةةةةةارمتـاصلةةةةةلمؼؿؼةةةةةررممبقجؾةةةةةفممممممممممم

مائلم.اظؼؾقلماظـف

م

ظؼةةةةةةدمامصةةةةةةؿلماظدرادةةةةةةاتماظعؾقةةةةةةامسؾةةةةةةكمعلةةةةةةؿقىمادلاجلةةةةةةؿريميفمطؾقؿـةةةةةةامعـةةةةةةذماظعةةةةةةامماظدرادةةةةةةلممممممممممممممم

وطةةةةةةانمعؼؿصةةةةةةرًامسؾةةةةةةكمضلةةةةةةؿماظؼةةةةةةاغقنماظعةةةةةةاممدونماخلةةةةةةاصمبلةةةةةةؾبماظؽةةةةةةادرماظؿدرؼلةةةةةةلمممممممممممم2002/2003

إالماغةةةةةفمجةةةةةرىمتعؾقةةةةةؼماظدرادةةةةةةمصقةةةةةفمبعةةةةةدمدةةةةةـؿنيممم2005وبةةةةةاظرشؿمعةةةةةـمادةةةةةؿقداثماظؼلةةةةةؿماخلةةةةةاصمسةةةةةامم

مظذاتماظلؾبم.

عةةةةةةدةماظدرادةةةةةةةميفمادلاجلةةةةةةؿريمدةةةةةةـؿانمختصةةةةةةصما وىلمظؾلةةةةةةـةماظؿقضةةةةةةريؼةمؼةةةةةةؿؿمإسطةةةةةةاءمحماضةةةةةةراتممممممممم

يفمسةةةةةةددمعةةةةةةـمادلةةةةةةقادماظدرادةةةةةةقةماظؿكصصةةةةةةقةم,موتؼلةةةةةةؿماظلةةةةةةـةماظدرادةةةةةةقةمإىلمصصةةةةةةؾنيمدرادةةةةةةقنيمعةةةةةةدةمم

(مأدةةةةةؾقعمفةةةةةريميفمغفاؼؿفةةةةةاماخؿؾةةةةةاراتمحترؼرؼةةةةةةموذةةةةةػقؼةموؼؿؼةةةةةررمعصةةةةةريماظطاظةةةةةبمممممم16اظػصةةةةةؾماظقاحةةةةةدم)مم

ماظـؿائجماالعؿقاغقةمادلعؾـةم.كمضقءمةةسؾ

فةةةةريمحتدؼةةةةدماظدرجةةةةةمظؽةةةةؾمعةةةةادةمدرادةةةةقةمسؾةةةةكمأدةةةةاسمتأدؼؿةةةةفمظالعؿقةةةةانماظؿقرؼةةةةريموؼةةةةؿؿماحؿلةةةةابفمممممممممممم

م%محيؿلبمظالعؿقانماظشػقيم.30%مو70عـم

كمعرحؾةةةةةةمطؿابةةةةةةماظؾقةةةةةةةةثم)اظردةةةةةاظةم(مإذامطةةةةةانمععدظةةةةةفماظعةةةةةاممؼؼةةةةةؾمممةةةةةةةوالمفةةةةةقزمظؾطاظةةةةةبماالغؿؼةةةةةالمإظممممممم

طاظةةةةةبميفمػةةةةةذهماحلاظةةةةةةمأنملؿةةةةةارمعةةةةةادةمدرادةةةةةقةمأومأطـةةةةةرمظغةةةةةر مإسةةةةةادةماعؿقاغةةةةةفمممم%م.موسؾةةةةةكماظ70سةةةةةـم

صقفةةةةةامعةةةةةـماجةةةةةؾمبؾقشةةةةةفمادلعةةةةةدلمادلطؾةةةةةقبمويفمحاظةةةةةةمردةةةةةقبماظطاظةةةةةبمبـصةةةةةػمادلةةةةةقادماظدرادةةةةةقةمأومممممممم

مأطـرمميفمايمصصؾمعـماظػصقلمؼصارمإىلمترضنيمضقدهم.
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 هفرداث شهادة املاجستري /قسن القاًىى العام واخلاص
 

 
 
 
 
 
 
 
 األقسام العلويت  

محتؿقيماظؽؾقةمسؾكمضلؿنيمسؾؿقنيمظؾدراداتماظعؾقام/مادلاجلؿريموػؿامضلؿماظؼاغقنماظعامموضلؿماظؼاغقنماخلاصم.م

مضلؿماظؼاغقنماظعامم

ما ماظؼاغقن مبؼقاسد ماخلا ة ماظؼاغقغقة مادلقاد متدرؼس ماظؼلؿ م,مؼؿقىل ماظددؿقري م, ماالداري ماظؼاغقن مظػروع موعؽقغف ظعام

مؼؽقنم ماظؿدرؼلقني معـ موسدد موعؼرره ماظؼلؿ مرئقس معـ ماظؼلؿ مػقؽؾقة موعؿؽقغة م. ماظعاعة مادلاظقة م, ماجلـائل م, اظدوظل

م(متدرؼللمعـمعرتؾةمعدرسمعلاسدمو عقدًام.41جمؿقسفؿم)

م

م

 القسم الخاص القسم العام
مسددماظقحداتمادلادةمسددماظقحداتمادلادة

م3ماظؼاغقنمادلدغلم3ماظؼاغقنماظددؿقري

م2ماظؼاغقنماظدوظلماخلاصم3ماظؼاغقنماإلداري

م2مأ قلماظػؼفمم2ماظؼاغقنماظدوظلماظعام

م3ماظؼاغقنماظؿفاريم2ماظؼاغقنماجلـائل

م2ماظؼاغقنماجلـائلم2ماظعؼقدماظدوظقة

م2ماظؾغةماالغؽؾقزؼةم2مزؼةاظؾغةماالغؽؾق

م1ماظلقؿـارمم1ماظلقؿـار
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مضلؿماظؼاغقنماخلاصم

ماظيت ماظؼاغقغقة مبادلقاد ماظؼلؿ مػذا معـفامؼعـك متؿؽقن مواظيت م, ماخلاص ماظؼاغقن ماذكاص مبني ماظؼاغقغقة ماظعالضات متـظؿ

مصروعماظؼاغقنمادلدغلم,ماظؿفاريم,ماالحقالماظشكصقةم,ماظؼاغقنماظدوظلماخلاصم,مضاغقنماظعؿؾمواظضؿانم.

ؾةمعدرسم(متدرؼللمعـمعرت21وتؿؽقنمػقؽؾقةماظؼلؿمعـمرئقسماظؼلؿمموعؼررهموسددمعـماظؿدرؼلقنيمؼؾؾغمجمؿقسفؿم)

معلاسدمو عقدًا.

م

 حمىر الطلبت /
مو ةةةةةةقؾفمؾنيموسؾةةةةةةكم ظةةةةةةفمدلردةةةةةةدما غؾقةةةةةةاءمواقسؾةةةةةةكمدةةةةةةممالماحلؿةةةةةةدملمربماظعةةةةةةادلنيمواظصةةةةةةالةمواظلةةةةةةمم

مأمجعني.

ادللؿـصةةةةةرؼةم/مطؾقةةةةةةمماععةةةةةةاجلبؿفـؽؿةةةةةؽزمسزؼةةةةةزيماظطاظةةةةةبمسؾةةةةةكمضؾقظةةةةةؽميفمماظؽؾقةةةةةةتؿؼةةةةةدممسؿةةةةةادةممبداؼةةةةةة

ـموتؿؿـةةةةكمظةةةةؽماظؿقصقةةةةؼمواظلةةةةدادميفمحتؼقةةةةؼمعةةةةمممماظؼةةةةاغقن ظؿؽةةةةقنمسـصةةةةرًاممميتة,ؿمواخلةةةةاظعؾةةةةمامتصةةةةؾقمإظقةةةةفمعةةةة

مورصعؿف.ماظؽرؼؿماظؾـاءموطؾمعاصقفمسزةمػذاماظقرـمريةصاساًلميفمعل

مضةةةةةةعمبةةةةةةنيمؼةةةةةةدؼؽمػةةةةةةذاماظةةةةةةدظقؾماظةةةةةةذيمامإسةةةةةةدادهمظققةةةةةةقيمأػةةةةةةؿمادلعؾقعةةةةةةاتمادلؿعؾؼةةةةةةةمغأنمماؼلةةةةةةرغ

مجلةةةةةةاععلا طادميقةةةةةةةمواإلجةةةةةةراءاتماظراقةةةةةةةموا غشةةةةةةطةمادلكؿؾػةةةةةةةماظةةةةةةيتمتفةةةةةةؿماظطاظةةةةةةبمامممممممباجلقاغةةةةةةب

ب,ماظطاظةةةةممادلكؿؾػةةةةةماظةةةةيتمتفةةةةؿمممماظؽؾقةةةةةمعلةةةةريتفماظدرادةةةةقة,مطؿةةةةامؼشةةةةؿؾماظةةةةدظقؾمتعرؼػةةةةًامبةةةةإداراتممممممممخةةةةالل

ضةةةةةدعًاميفممادلضةةةةةلمإضةةةةةاصةماىلماظعدؼةةةةةدمعةةةةةـماظؿقجقفةةةةةاتمواظـصةةةةةائلمادلفؿ ةةةةةةماظةةةةةيتمتعةةةةةنيماظطاظةةةةةبمسؾةةةةةكممم

ػقدمعةةةةـممصائؼةةةةةمظؿلةةةةؿممبعـاؼةةةةةماظدرادةةةةقةمبؼةةةةقةموسةةةةزم.مظةةةةذام عةةةةؾمعـةةةةؽمسزؼةةةةزيماظطاظةةةةبمأنمتؼةةةةرأهمممممممممريتفعلةةةة

مععؾقعاتفماظشاعؾةموتؿؼّقدمبؿعؾقؿاتفماهلاعة.
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وذةفدتماولمدصعةةمختةرجميفماظعةامماظدرادةلممممممم1998/1999بدأتمطؾقةةماظؼةاغقنمتلةؿؼؾؾمرالبفةامعـةذماظعةامماظدرادةلمممممممم

 . باظـلؾةمظؾدرادؿنيماظصؾاحقةموادللائقة2003/م2002

 االعتثار تُظز تؤخذ أٌ جية أيىر
ـم عـؼطعةام تعةدم طاعةؾم درادةلم صصةؾم بؿلةفقؾم تؼةقمم مل إذا  .1 ماظؽؾقةةم يف اظدرادةةموتعةدمرادةؾاًممم سة

 .اظلـة ظؿأجقؾ ادلكؿصة اجلفة إىل عؼؾقل بعذر تؼدعت إذا إال
ـم تغقؾةتم إذا .2 ـم أطـةرم سة ـم % 80 عة  ؼؼؾؾةفم سةذرم دون اظقاحةدةم ظؾؿةادةم ادلؼةررةم اظلةاساتم عة

 .صقفا  ػر سؾك وحتصؾ ادلادة ظؿؾؽ ظالعؿقان اظؿؼدم عـ حترم صاغؽ اظؽؾقة,مسؿقد
ـم االغلةقابم يف رشؾةتم ذاإ .3  اظلةـةم ظؿؾةؽم اظؿأجقةؾم ظةؽم فةقزم اظلةـةم يف ادلةقادم مجقةعم عة

 عقسةةد ضؾةةؾ ظةةذظؽ بطؾةةب اظؿؼةةدم ,وسؾقةةؽ اظؽؾقةةة جمؾةةس عقاصؼةةة وبعةةد ذةةرسلمبعةةذر
 .ا ضؾ سؾك بأدؾقسنيماالعؿقاغات

ـم أي يف ادلةزورةمماالوراق ادةؿعؿالم أو اجلاععةةم وئةائؼم بؿزوؼةرم ضقاعةؽم .4 مماجلاععةةم اشةرا م عة

 .اجلاععقة اظشفادة عـقؽ ضرار إظغاء إىل ؼعرضؽ
ـم اظصةادرةم واظؿعؾقؿةاتم اإلرذةاداتم .5  ادلعؾقعةاتم أعةام واظراقةة,م ادلعؿؿةدةم ػةلم اجلاععةةم سة

 .دضقؼة شري صفل أخرى بطرق أو اظـؼؾ ررؼؼ سـ تصؾؽماظيت
 .سؾؿل ظصرح احلضاري اظقجف ظؿعؽس سؾقفا حاصظ رالبفا غظاصة تعؽس اجلاععة غظاصة .6
 .جعةارظؾؿ ادلكصصة ادلؽؿؾقة اظلاسات خالل عدردؽ جعةراع يف ترتدد ال .7
 .اظػصؾ خالل ادلـادبماظقضت يف اظدرادقة خطؿؽ يف راجعفو كمبرذد ادؿعـ  .8
 عـفةام اإلصةادةم يف تةرتددم صةالمباصضةؾماظعـةاوؼـماظؼاغقغقةةموشريػةاممممم وجمفةزم حةدؼثم  ةرحم ادلؽؿؾةةم .9

 راغاظػ أوضاتموادؿغالل
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ـم االرةالعم سؾةقؽؿم ظةذام ب,اظطةالم عةعم اظرئقلةةم االتصةالم ودةقؾةم ػةقم اإلسةالنم .10 مسؾةكم بةؿؿع

 اظؽؾقةم. يف ادلـؿشرة اإلسالن ظقحات
 وسـةةد بادةةؿؿرار ععةؽم ومحؾةفام سؾقفةام احملاصظةةة سؾقةةؽ عفؿةةم وثقؼةةم اجلاععقةةم ػقؼؿةؽم .11

 بؾغمسـفاماظؼلؿمادلكؿصمبا دارػامصؼداغفا

 :نهطهثح يهًح عايح تعزيفاخ
متؼةةدعفامسؾةةكمماظةةيتماظؾقةةقثمسؾةةكمدرؼباظؿةةمأوماظؿأػقةةؾمأوماظدرادةةاتمأغةةقاعمطاصةةة:ماظعةةاظلماظؿعؾةةقؿ .1

يفممادلكؿصةةةةةماظلةةةؾطاتممتعةةةرتاممأخةةةرىممتعؾقؿةةةةممعؤدلةةةةاتمأومجاععةةةاتمماظـةةةاغقيممبعةةةدممادللةةةؿقىم

م.اجلاععلمظؾؿعؾقؿمدلاتمعؤمبأغفاماظدوظة

مبةةاظؿعؾقؿمتعـةةكمضؾةةؾماظدوظةةة,ممعةةـمبفةةامععةةرتامعلةةؿؼؾةمسؾؿةةلمسةةاظلموحبةةثممتعؾةةقؿمعؤدلةةة:ماجلاععةةة .2

معةةةـمؼعادهلةةةامعةةةامأومدةةةـقاتمأربةةةعمسةةةـمصقفةةةاماظدرادةةةةمعةةةدةمؾتؼةةةمالمبةةةراعجموتؼةةةدؼؿماظـةةةاغقيمبعةةةد

مومتةةةةـل.مدوظقةةةةامبفةةةةامادلعؿةةةةقلماظةةةةـظؿمعراسةةةةاةمعةةةةعماالوىلماجلاععقةةةةةمظؾؿرحؾةةةةةمععؿؿةةةةدةمدةةةةاسات

م(م.ؼعادهلامعامأوماظدطؿقراهموموادلاجلؿريماظؾؽاظقرؼقس)مماجلاععقةماظدرجاتمإحدى

مجمؿقسةةةمتظةةؿمعلةةؿؼؾمسؾؿةةلمنطقةةاموػةةلماجلاععةةةموحةةداتمعةةـمرئقلةةةمأطادميقةةةموحةةدة:ماظؽؾقةةة .3

مسؾؿقةةةمطةةقادرموختةةرجماظؽؾقةةةميفماظعؾؿقةةةماظؿكصصةةاتمرؾقعقةةةمعةةعمسةةددػامؼؿـادةةبمسؾؿقةةةمأضلةةام

م.اظؿكصصاتمػذهميف

مادلعرصةةةمحؼةةقلمعةةـمعلةةؿؼؾمحبؼةةؾمخمؿصةةةماجلةةاععلماظؾـةةاءميفمأدادةةقةمأطادميقةةةموحةةدة:ماظؼلةةؿ .4

م.واظؾقـقةماظدرادقةمجاظيتاعموتـػقذمتـظقؿمعفؿةموؼؿقىلمطؾقةمعـمجزءاماظؼلؿموؼشؽؾ

م(م.ادلاجلؿريمأوماظدطؿقراهممحؾة)مادلدردقنموػؿ:ماظؿدرؼسمػقؽةمأسضاء .5

ميفمبفةةةةامادلعؿةةةةقلمغظؿةةةةةاالموصةةةةؼمسؾؿقةةةةةمدرجةةةةةمظـقةةةةؾمادللةةةةفؾماظشةةةةكص:مععلاجلةةةةاماظطاظةةةةب .6

م.ادلعـقةماجلاععات
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ماحملاضةةةراتموضاسةةةاتماظؿةةةدرؼسمضاسةةةاتمعةةةـمطاصقةةةامسةةةددماجلاععةةةةمختصةةةص:ماظؿةةةدرؼسمضاسةةةات .7

ماالضةةاءةممصقفةةاموتؿةةقاصرمسؿؾةةفاموخطةةةمماجلاععةةةموعفةةامماظطؾؾةةةمإسةةدادممعةةعمتؿـادةةبمجملفةةزةاماظعاعةةة

ممبةةامبقةةـفؿمظؾؿػاسةةؾماظػر ةةةمتؿةةقلمواظؿدرؼلةةقنيمظؾطؾؾةةةماظراحةةةموتةةقصرماظعةةر ,موأدةةاظقبمواظؿفقؼةةة

م.هلؿماظؼصقىماالدؿػادةمحيؼؼ

معةةةدىمكةةةةةةةسؾمأدةةةؾقسقامدةةةاسؿنيمأومدةةةاسةمدلةةةدةمباظدرادةةةةماظطاظةةةبماغؿظةةةام:مادلعؿؿةةةدةماظلةةةاسة .8

مدةةةةاسؿنيمأومدةةةةاسةماظطاظةةةةبمدواممأخةةةةرىموبعؾةةةةارة(مادةةةةؾقسا81-81م)ممؾةةةةةةةةةةةةطاعمدرادةةةةلمصصةةةةؾ

م.اجلاععةمتطؾؼفاماظيتمادلعاؼريمحلبمصقفامواظـفاحمععقـةمعدةميفمأدؾقسقا

موبداؼةةةةمواغؿفائفةةةاماظدرادةةةةمبداؼةةةةمتةةةقارؼخمحيةةةددماظةةةذيماظشةةةاعؾماظؿؼةةةقؼؿمػةةةق:ماجلةةةاععلماظؿؼةةةقؼؿ .9

م.بفامواالظؿزاممماظؿقارؼخمػذهمعراساةماظطؾؾةممجقعمعـمؼرجك.ماغاتاالعؿقموغفاؼة

 شعبت التسجيل 
معرحؾامبؽمسزؼزيماظطاظبميفمرحابمطؾقةماظؼاغقن

لةةصماظطاظةةبمخةةاللمعلةةريتفممممتعؿةةيتمذةةعؾةماظؿلةةفقؾمواحةةدةمعةةـمأػةةؿمذةةعبماظؽؾقةةةماظةةيتمتعـةةكمبؽةةؾمعةةاممممممم

عـفةةةا.مإنمذةةةعؾةماظؿلةةةفقؾمتؽةةةقنممخترجةةةفعـةةةذمتلةةةفقؾفمواظؿقاضةةةفمباظةةةدمامردةةةةميفماظؽؾقةةةةمحؿةةةكممماظدرادةةةقة

متـةةةؾماظشةةةرؼانمم.اظعؾؿقةةةةاظعؿقةةةدمظؾشةةةؤونمموعرتؾطةةةةمعةةةعمععةةةاونمماظؼةةةاغقنضةةةؿـماهلقؽةةةؾماظؿـظقؿةةةلمظؽؾقةةةةمم

احلةةةةلمظؾؽؾقةةةةةمصفةةةةلممتـةةةةؾماولمعراحةةةةؾماظق ةةةةقلماظؽؾقةةةةةمظؾطاظةةةةبماظةةةةذيمؼةةةةردمااةةةةفمضةةةةؿـمضةةةةقائؿماظؼؾةةةةقلمم

اخلا ةةةمبفةةؿموتةةقزؼعفؿمسؾةةةةةكماظشةةعبماظدرادةةقةممممممادلرطةةزيمم,محقةةثمؼةةؿؿمادةةؿؼؾالماظطؾؾةةةماجلةةددموصةةؿلمادلؾػةةاتمممممممم

.موؼؼلةةةةؿماظعؿةةةةؾميفمذةةةةعؾةماظؿلةةةةفقؾماىلمضلةةةةؿنيم:ماظؼلةةةةؿماخلةةةةاصمباظدرادةةةةاتماظصةةةةؾاحقةمواظؼلةةةةؿماخلةةةةاصممممممم

باظدرادةةةاتمادللةةةائقةموػـةةةاكمضلةةةؿمخةةةاصمبإ ةةةدارموثةةةائؼماظؿأؼقةةةدمماخلا ةةةةمباظطؾؾةةةةماخلةةةرفنيمظؾلةةةـقاتماظلةةةابؼةمممم

مظؾدراداتماظصؾاحقةموادللائقة.
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بةةةاظؼؾقلمأوماالغؿؼةةةالموطةةةؾمعةةةامممممادلؿعؾؼةةةةادللةةةؿؿرؼـمباظدرادةةةةمومبشةةةؤونماظطؾؾةةةةمممتعـةةةكاظطؾؾةةةة:ممذةةةؤون

طؿةةةبمتأؼقةةةدماظؿكةةةرجموتزوؼةةةدػؿمممما ةةةدارطةةةذظؽماخلا ةةةةمبفؿ.ومادلرادةةةالتواإلجابةةةةمسؾةةةكمممبفةةةؿؼؿعؾةةةؼم

حقةةةاتفؿماظعؿؾقةةةةمبعةةةدمختةةةرجفؿمعةةةـممبؽاصةةةةماظؽؿةةةبمواظقثةةةائؼمادلدردةةةقةمواظشةةةفاداتماظةةةيتمحيؿاجقغفةةةاميف

مقة.اظؽؾ

 تقدييها يٍ قثم انطانة: انزمسيح املطهىب املستًسكاخ
معصدضةموخمؿقعة.ماالسدادؼة.موثقؼةماظدرادةم1

ادلؿكصصةموادلقزسةمسؾكمماظطاظبمظؾدرادةمواظصادرمعـمإحدىماظؾفانماظطؾقةم الحقةاظػقصماظط يماظذيمؼؤؼدم.م2

مطاصةماجلاععاتماظعراضقة.

مغلكةمعصقرةمعؾقغة..مذفادةماجلـلقةماظعرماضقةمظؾطاظبمععم3

مادلدغقةمظؾطاظبمععمغلكةمعصقرةمعؾقغة.ماالحقال.مػقؼةم4

م.ماظؾطاضةماظؿؿقؼـقةمععمغلكةمعصقرةمعؾقغة.5

م.مبطاضةماظلؽـمععمغلكةمعصقرةمعؾقغة.6

م.9.م قرمعؾقغةمظؾطاظبمسددم7

 اجلددآنيح تسجيم انطهثح 
م ماظؼؾقل مضقائؿ ميف مااف موجقد معـ ماظؿأطد ماظطبعد مؼراجع مذطرهماظبادلرطزي ما معا معلؿصقؾا مادلعـقة عـمماظؽؾقة

م:طاالتلمعراحؾمتلفقؾفممسـف.موتؽقنماالغابةمفقزممالادللؿؿلؽاتماظراقةموؼؽقنمحضقرماظطاظبمإظزاعقامحقثم

ماظؽؾقة.جلـةمادلرحؾةماالوىلميفمؼلؿؾؿماظطاظبمادؿؿارةماظؿلفقؾمعـم -

مو ؾمادلؾاذرةمعـمذعؾةماحللاباتمظؾؽؾقة.مادؿالمم-

مم- مبعد مذعؾةماالدؿؿاراتعؾئمطاصة متؼقم مباظطاظب ماخلا ة مواظدضقؼة ماظصقققة ممباظؾقاغات ععمطاصةممبادؿالعفااظؿلفقؾ

موردمصقفا.مادللؿؿلؽاتماظراقةمظؾطاظبمظغر متدضقؼفامو قةمعا
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مموالؼؿقمجبمسؾكماظطاظبماحلضقرمبشؽؾمذكصلمم- علؿؾزعاتمتلفقؾفمادلذطقرةممسـفمظغر مادؿؽؿالماالغابةفقز

ممخاللمدابؼا ممالصرتة م دورماالدؾقسنيتؿفاوز متارؼخ معؾغقاممعـ ماظطاظب مضؾقل مؼعؿيت موبعؽلف مادلرطزي ماظؼؾقل ضقائؿ

موؼلؼطمحؼفميفماظدرادة.

ذعبمادلرحؾةمالوىلم.مبعدماغؿفاءمادلدةماحملددةمبأدؾقسنيمظؾؿلفقؾمتؼقممذعؾةماظؿلفقؾمبؿقزؼعماظطؾؾةماجلددمم-

ملفؾنيمظغر مادلؾاذرةمباظدرادة.ضقائؿمبأااءماظطؾؾةمادلموتؼقممبا دار

 تىسيع انكتة جلُح
م مؼؿـادبمععمماظؼاغقنتؼقممطؾقة ماظدرادقةممبا معـاػففا مبؿطقؼر ماظؼقاغنياحلا ؾماظؿغقرياتدـقؼا محرؼصةممةميف واظؽؾقة

مؼؿـادبمعمسؾكمتقصريماظؽؿبموادلصادرماظعؾؿقةماحلدؼـةماظيتمحيؿاجفامػذا عماظؿطقرموجعؾفاميفمعؿـاولماظطاظبمومبا

مػذهاال م,تصـػ مظؾؽؾقة مادلؿقصرة مرصدػاممعؽاغقات مظغر  ماظؽؾقة معؽؿؾة مإىل منفز ماحدػؿا مجمؿقسؿني مإىل اظؽؿب

مبادلراجعمواظؽؿبماظعؾؿقة

اجملؿقسةماظـاغقةمصإغفامتضؿممضؿفمػذهمادلؽؿؾةمعـمادلراجعماظعؾؿقةماحلدؼـةماظيتمتعـكمبفاماظؽؾقة.مأعاؿسؾكمعامتمصضال

اظؽاصقةموادلػرداتماظيتمتغطلمماالسدادسؾكمتقصريمماظؽؿبمادلـففقةمصؿقزعمسؾكماظطؾؾةمواظؽؾقةمحرؼصةمطؾماحلرص

ماظعؾؿقةمووضعفاميفمعؿـاولماظطؾؾة.مطاصةماظصػقاماظدرادقةموجبؿقعمعقادػا

 هىيح انطانة
ظغر مادؿكداعفامداخؾماحلرممميفماظؽؾقةمؼزودمطؾمراظبمبفقؼةمعـمدرادؿفموبعدمعؾاذرتفمباظدرادةماالؼامماالوىليفم

حلنيمخترجماظطاظبمعـماظؽؾقةمحقثمتلقبمظؾلـقاتماظدرادقةماالربعةماجلاععلموتؽقنمػذهماهلقؼةمدارؼةمادلػعقلم

معـفمػذهماهلقؼة.

 تاب انتأييدك
مإ معـماظؽؾقةموعقجفا ماظطاظبميفمحاظةمحاجؿفمإظقفم ادرا ماظراقةماظيتمحيددػاممىلػقمطؿابمرالمؼزودمبف اجلفة

معـؾؿا ماظدرادة مسؾك ما موعلؿؿر ماظؽؾقة ميف مراظؾا مطقغف مؼؤؼد متزوؼدمماظطاظب موؼؿؿ ماظطاظب. مإظقف مؼـؿلب ماظذي ماظصػ صقف

ماظعؾؿقةم.اظلقدمععاونماظعؿقدمظؾشؤونمماظطاظبمبؽؿابماظؿأؼقدمادلطؾقبمسـمررؼؼ
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 انداخهيح االقساو
وذظؽمبإدؽاغفؿميفممبغدادمؼؾمظطؾؾةماحملاصظاتموادلـارؼماظؾعقدةمسـمعدؼـةتلعكماجلاععةمإىلمتاعنيماظلؽـماظؾد

ماالضلامإنممهلؿ.ماالعانظؾدرادةموتقصريممادلالئؿةماظظروامموتفقؽةمعالئؿاظداخؾقةماظيتمتعؿؾمسؾكمتقصريمعلؽـمماالضلام

م ماظظروا مػذه ميف ماظطاظب معلاسدة مذاغف معـ معا مبؽؾ مثـة معؤ ماداءاظداخؾقة مذويموؼمواجؾاتفمسؾك معـ مسؾقفا شرا

مماالخؿصا اتماالغلاغقة

تزوؼدػؿمعـمذعؾةماظؿلفقؾميفمطؾقاتفؿمبؽؿابمماظداخؾقةمبعدماالضلاميفممبغدادوؼؿؿمتلفقؾماظطؾؾةمعـمخارجمعدؼـةم

إىلمحاظؿفماظدرادقةمماالذارةصقفمادؿماظطاظبموعرحؾؿفماظدرادقةمععمماظداخؾقةمؼـؾتماالضلاممتأؼقدمعقجفمإىلمعدؼرؼةم

مماالضلاميفماحدممدؼدمدؽـماظطاظبظغر محت مظؾطاضة مماالدؿقعابقةاظداخؾقةموصؼا متؼقممعدؼرؼة مطؿا ماالضلامظؽؾمضلؿ.

مععقـةماظداخؾقة معؾاظغ مادؿقعاب مأو مإسػاء محقث معـ ماظداخؾقة ماأظؼلام مرؾؾة متلفقؾ متعؾقؿات مضؾؾممبإ دار معـ حتدد

مادلدؼرؼة.

 انكهياخ تني االَتقال
درادلمأخرموصؼامدللؿفداتممؾقاتميفماجلاععاتماظعراضقةمعـمساممدرادلمإىلمسامبنيماظؽماالغؿؼالختؿؾػمضقابطمم

سددمممؽـمعـماظطؾؾةممالطيتاظػر ةمماتاحةاظطاظبممادلرحؾةماظيتمحتددػاماظقزارةموبشؽؾمعرطزيمعراسقةمصقفامعصؾقة

واظصعقباتمماالسؾاءعـممإىلمحمؾمدؽـاػؿموػذامعـمذاغفماظؿؼؾقؾماظؼرؼؾةمباظدرادةميفماظؽؾقاتموادلعاػدمباالظؿقاق

ظذظؽممعلؿقاهماظعؾؿلمعظؾرتطقزمسؾكمدرادؿفموحتصقؾفماظدرادلمورصماالصضؾممامؼؿقلمظفماظػر ةمماظيتمتقاجفماظطاظب

م.باالغؿؼالاظطؾؾةمادلشؿقظنيمالتمتدرجمبشؽؾمصؼراتمعصـػةمحلبمحاماالغؿؼالتضعماظقزارةمضقابطمواظقاتمظؿـظقؿم

 انرتشيح إعادج 
ـمماالوىلكمظطؾؾةةةةماظصةةةػقاموػةةةقماعؿقةةةازمؼعطةةةمم ميؽةةةـفؿمعقا ةةةؾةماظدرادةةةةمممالاظةةةذؼـمميفمطؾقةةةاتموععاػةةةدماظؼطةةةرمعةةة

ظغةةةر مإسةةةادةمترذةةةققفؿممًايفماظصةةةػقامحصةةرممرادةةةؾنياظميفمختصصةةفؿماحلةةةاظلمعةةةـمادلةةةؤجؾنيمظؾعةةامماظدرادةةةلمأومم

مدةةةاتاظدراعؾاذةةةرمعةةةـمدائةةةرةممباذةةةرااضرؼؾةةةًامعـفةةةاموتةةةؿؿمػةةةذهماظعؿؾقةةةةمممدةةةةمأخةةةرىميفمحمةةةؾمدةةةؽـاػؿمأومراإىلمد
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يفماظةةةةقزارةمحقةةةةثمؼةةةةؿؿمتؼةةةةدؼؿمادةةةةؿؿاراتمتعةةةةدؼؾماظرتذةةةةقلمعةةةةـماظؽؾقةةةةاتموممممواظؿكطةةةةقط/ماظؼؾةةةةقلمادلرطةةةةزي

موحتدؼدمختصصمجدؼدمظؾطاظبموصؼًامظرشؾؿفمومبامؼؤػؾفمبفمجمؿقسفماظؿػاضؾل.مدرادؿفامادلعاػدمإظقفامظغر 

 انغياتاخ:احلضىر و
ماظعراق موععاػد مجاععات ميف مصقف مادلعؿقل ماظدرادل ماظـظام ماظدرادةمالمإن مأدؾقب ممؼعؿؿد مبعد مؼؾزمممارالضًاسـ بؾ

%معـم60تؼؾمسـممالاظققعلموأنمحيؼؼمغلؾةمحضقرماظطاظبمادلؼؾقلميفماظؽؾقةمأومادلعفدمباظؿػرغمظؾدرادةمععماحلضقر

تشؿؾمبذظؽمطاصةمادلقادماظـظرؼةمواظعؿؾقةمواظؿطؾقؼقةمحقثمؼؼلؿماظعامماظدرادلممداساتماظدواممادلكصصةمظدرادؿف

جمؿقسةمعـممأدؾقسام(دقاءمطاغتماظدرادةمصصؾقةمأممدـقؼةمؼؿكؾؾمطؾمصصؾم81م)مدرادقنيمعدةمطؾمصصؾمصصؾنيإىلم

مباالعؿقاغاتلؿؿمطؾمصصؾمدرادلمماظلعلماظلـقيمظؾطاظبمثؿمخالهلااظققعقةمواظشفرؼةماظيتمحيددمعـمماالعؿقاغات

م ماظطاظبواظـفائقة. كماظدوامموسـدمناوزمشقابماظطاظبميفمأيمعادةموادؿؿرارهمسؾمتؼقممإدارةماظؽؾقةممبؿابعةمحضقر

مطاغتمشقاباتماظطاظبمبعذرمرالمعقثؼمإالماذاؼعؿيتماردؾًامباظغقابمبؿؾؽمادلادة.مم%معـماظلاساتماظلـقؼة80

مبادللؿؿلؽات.مؼؿؿمحلابمشقاباتماظطؾؾةمعـمضؾؾمتلفقؾماظؽؾقةمباظؿـلقؼمععمعدرسمادلادة.

اظصػماظدرادلموتؾؼلماظعؾؿمماظطاظبمحيؼؼماطيتمضدرمممؽـمعـماظؿقاجدميفأنماهلدامعـمحتدؼدمػذهماظـلبمجلعؾم

مظقؿؿؽـماظطاظبمعـمتؾؼل ماظؽايفمعـمادلعؾقعاتمعـمأداتذتفمعؾاذرةممواظؿؼؾقؾمعـماهلدرميفماظقضتمواجلفد. اظؼدر

ماظصػماظؿاظل.الئؼمظالغؿؼالماىلموبعؽلفمؼعؿيتمشريمم

 تأجيم انعاو اندراسي:
م ماظطاظب مسؾك متعذر موإذا مظؾدرادة ماحلضقر معـماليادؿؿرارؼة موعـعا مطان مسؾكممدؾب موحر ا مباظغقاب مرادؾا اسؿؾاره

حقاتمإىلماجلاععاتمواظؽؾقاتمالوضدمأسطتماظقزارةم ماظالحؼمعصؾقؿفمأتاحتمظفماظؼقاغنيمتأجقؾمدرادؿفمإىلماظعام

ماظيتمدسؿفماالدؾابارحامصقفماظدرادلمظؾطاظبمبعدمتؼدعفمبطؾبمإىلمجماظسمتؾؽماظؽؾقاتمذموادلعاػدمبؿأجقؾماظعام

مإىلمرؾؾفمػذامعقثؼامرؾؾفمبؽاصةمادللؿؿلؽاتمواظقثائؼماظيتمتؤؼدمادساءهموحيؼمجملؾسماظؽؾقة

موتأجقؾماظدرادةمأومرصضفا.ماالدؾاببفذهمماالخذ
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 :(انعثىر) تعهيًاخ َظاو انتحًيم 
مدلادةمأومعادتنيمصؼط.م(اظعؾقرم)اظعؿؾمبـظامماظؿقؿقؾم.م1

م%ميفمغفاؼةماظلـة.800اظطاظبميفمادلادةمعـممؼؽقنماعؿقانم.2

مبـفاح.معؿقانميفمادلادةماحملؿؾمبفااالبعدماجؿقازهممإالؼرضكماظطاظبمإىلماظصػماظذيمؼؾقفممال.3

ماظطاظب.م.تدخؾمعادةماظعؾقرميفماحؿلابمغصػمادلقادمسؾكمسددمادلقادمظؾصػماظذيمصقف4

ميفمحاظةمردقبماظطاظبميفمعادةماظعؾقرمؼرضـمضقده.م.5

م

 :اجلايعحيكتثح انكهيح ويكتثح 
مخوعؽؿؾةماظؽؾقةمؿعارةمعـمعؽؿؾةماجلاععةمادلرطزؼةماالدبإعؽانماظطاظبم دـقاتمماللاظؽؿبمادللاغدةمواظيتمحيؿاجفا

معلؤول ماظطاظب ممبراجعة مذظؽ موؼؿؿ مإ دارممدرادؿف, مظغر  معؾقغة مو قرة ماظطاظب مػقؼة مععف معلؿصقؾا ماظؽؾقة عؽؿؾة

م.ةمظلـةمواحدةمونددمدـقؼًا.مظؾطاظبماحلؼمادؿعارةمطؿابنيمدلدةمأدؾقعمضابؾةمظؾؿفدؼدمغاصذمسارةباالػقؼةمخا ةم

 َظاو االرشاد انرتتىي واالكادميي
مطػؤمعـماظـاحقةماظعؾؿقةمضاغقغلؼؼؿصرمسؾكمبـاءمماظؼاغقنمالإنمدورمطؾقةم

معلؿ مادلؤثرة مذكصقؿف مبـاء مإىل مذظؽ مؼؿفاوز مبؾ مباجملؿؿعمؼؾالواظعؿؾقة ماغدعاجف معـمميف مؼؿطؾب موػذا مطان, أؼـؿا

جؿؿاسقةموتؼدؼؿماظـصلماالادلشاطؾماظيتمضدمؼقاجففاميفمحقاتفممعراحؾماظدرادةموتذظقؾماللاظؽؾقةمعؿابعةماظطاظبمخ

معرحؾةظؽؾمأداتذةماظؽؾقةمظطؾؾةممعرذدمتربقيمظؽؾمجمؿقسةمعـماظطؾؾةمعـحترصماظؽؾقةمسؾكمختصقصممذاد.مظذاواالر

مةميفمبداؼةماظعامماظدرادل.درادقةموؼعؾـمذظؽمسؾكماظطؾؾ

 :يف االيتحاٌ املشاركحتعهيًاخ 
مؿدةمطاصقةاحملددمضؾؾمادلقسدمبةمؿزاممباحلضقرميفماظؿارؼخالظعؿقانموااالسؾكماظطاظبماظؿأطدمعـمتارؼخموعقسدمم.1
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معؿقانمدونمإبرازمػقؼةماجلاععة.االؼلؿلمظؾطاظبمبدخقلمضاسةممالم.2

معؿقان.ظالمؿقاغقةمبعدمعرورمأطـرمعـمربعماظقضتمادلكصصعاالؼلؿلمظؾطاظبمبدخقلماظؼاسةممال.3

غصػماظقضتمادلكصصممبعدمعرورمصرتةمأطـرمعـمإالعؿقاغقةماالعؿقانممبغادرةماظؼاسةماالؼلؿلمظؾؿشارطنيميفممالم.4

معؿقان.االظذظؽم

مأومعؾكصاتاالؼلؿلمظؾؿشارطنيميفممالم.5 مأوراق,معذطرات, اوممؿقاغقة,معاالختصمادلادةممعؿقانمبإدخالمأيمطؿب,

معيتجمةمإالممبقاصؼاتمخا ةمم.حادؾاتمأومماظؽرتوغلمععفؿم

م.حماوظةمظؾغشممعؿقانموؼعدمإدخالماهلاتػممبـابةاالامبإدخالماهلقاتػماظـؼاظةمداخؾمضاسةمالضؼلؿلمإرمالم.6

م7 مأثـاء محيؿاجفا ماظيت مواظردؿ ماظؽؿابة معلؿؾزعات مإحضار ماظطاظب موظـاال.سؾك ممعؿقاغات مبؿؾادل مبنيماالؼلؿل دوات

ماظطؾؾة.

مؼلؿلمظؾطؾؾةمادلؿؿقـنيمباظؿقدثمععمبعضفؿماظؾعض.المم.8

مخرؼـ.الؼلؿلمظؾطاظبمادلؿؿقـمأنمؼـظرميفمأوراقموعقادمامالم.9

ويفمحاظةمضقاعفمبذظؽمدقاممعؿقانمأومإثارةماظشغباالؼلؿلمظؾطاظبمادلؿؿقـمبلؾقكمأيمعلؾؽمععققمظلريممال.م10

معؿقاغقة.االلرجمعـماظؼاسةم

عـماظؼاسةمعؾاذرةموحيالمإىلممعؿقانمولرجاالباظغشمدققرممعـمعقا ؾةممأومعؿؾؾلًاماًلسـدمضؾطمأيمراظبمحماوم.11

مرادؾاميفمذظؽمادلقضقع.مجلـةمحتؼقؼقفمواظيتمدؿـظرميفمأعرماسؿؾارهمرادؾاموؼعد

 انُتائج وانتقديزاخ
محقثماظدرجات:تعؾـماظـؿائجمباظؿؼدؼرماتماظؿاظقةمظؿقدؼدمعلؿقىماظطاظبماظـاجلمعـمم

معؽة-تلعقن/مماعؿقازمؼؼابؾفمباظدرجاتم -

متلعمومثاغقن-مثاغقنم/مجقدمجقدامؼؼابؾفمباظدرجات -
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متلعمودؾعقن-دؾعقنم/مجقدمؼؼابؾفمباظدرجات -

متلعمودؿقن-دؿقن/ممعؿقدطمؼؼابؾفمباظدرجاتم -

مومخلقنمتلع-مخلقن/ممعؼؾقلمؼؼابؾفمباظدرجاتم -

 دونمتلعموأربعقنمصؿام/ممرادبمؼؼابؾفمباظدرجاتم -

م

 احلاالخ انتانيحقح انطانة تانكهيح أو املعهد يف إحدي التُتهي ع
م:مإذامردبماظطاظبمدـؿنيمعؿؿاظقؿنيميفم ػف.أواًل

حتؿلبمضؿـمذظؽممالاظردقبمومثاغقا:مإذامناوزماظطاظبمعرةموغصػمادلرةمادلدةمادلؼررةميفمختصصفممبامصقفامدـقات

مدـقاتماظؿأجقؾموسدمماظردقبم

 انعهًي  وانثحث يليؤسساخ وسارج انتعهيى انعا يفانطهثح  تعهيًاخ اَضثاط
مؼؾؿزمماظطاظبممبامؼؾل:م-1-ادلادةم

اظؿعؾةةةةقؿماظعةةةاظلمواظؾقةةةةثمممواعةةةةرماظةةةيتمتصةةةدرػاموزارةمماالغظؿةةةةةماظداخؾقةةةةمواظؿعؾقؿةةةاتموممماال.اظؿؼقةةةدمبةةةاظؼقاغنيمومم1

م.(ادلعفد-اظؽؾقة-اهلقؽة-اجلاععات)اظعؾؿلموعؤدلاتفام

إثةةةةارةماظػةةةة ممداتماظدؼـقةةةةةمأوماظقحةةةةدةماظقرـقةةةةةمأومادلشةةةةاسرماظؼقعقةةةةةمبلةةةةقءمأومتعؿةةةةد.مسةةةةدممادللةةةةاسمبادلعؿؼةةةة2

ماظطائػقةمأوماظعرضقةمأوماظدؼـقةمصعالمأومضقال.

مداءةمإىلماعةماظقزارةمأومعؤدلاتفامباظؼقلمأوماظػعؾمداخؾفامأومخارجفا.اال.مسدمم3

اظؿةةدرؼسموادلةةقزػنيمممدارةموػقؽةةةاالمم.منـةةبمطةةؾمعةةامؼؿـةةاصكمعةةعماظلةةؾقكماجلةةاععلمعةةـماغضةةؾاطمسةةالمواحةةرتامممممممم4

مضاتماظزعاظةمواظؿعاونمبنيماظطؾؾة.الوس
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مواظزعااظتماظدرادقة.م.ماظلؾقمكمادلـضؾطماظؼقؼؿماظذيمدقؤثرمإفابامسؾقفمسـدماظؿعقنيمواظرتذقلمظؾؾعـات5

ظؽؾقةةةةمأومام)اجلةةةاععلمباظـظةةةاممواظطؿأغقـةةةةمواظلةةةؽقـةمداخةةةؾماحلةةةرمماالخةةةاللؿـةةةاعمسةةةـمأيمسؿةةةؾمعةةةـمذةةةاغفماالع.م6

مأومادلشارطةمواظؿقرؼضمسؾقفمأوماظؿلرتمسؾكماظؼائؿنيمبف.(مادلعفد

م.ماحملاصظةمسؾكمادللؿؾزعاتماظدرادقةموممؿؾؽاتماجلاععةمأوماهلقؽةمأوماظؽؾقةمأومادلعفد.7

محبلـمدريماظدرادةميفماظؽؾقةمأومادلعفد.ماالخالل.مسدمم8

مػقؽةمسؾكمحدة.مخصق قةمطؾمجاععةمأوم.ماظؿؼقدمباظزىمادلقحدمادلؼررمظؾطؾؾةمسؾكمأنمتراسل9

ـم10 ضةةةةطفادماال ةةةةـقامم.منـةةةةبماظةةةةدسقةمإىلمتـظقؿةةةةاتمعةةةةـمذةةةةأغفامتعؿقةةةةؼماظؿػرضةةةةةمأوممماردةةةةةمأيم ةةةةـػمعةةةة

مجؿؿاسل.االاظلقادلمأوماظدؼ مأوم

دةةةقاءمطةةةانميفمتعؾقةةةؼمممحةةةزبمأومتـظةةةقؿمدقادةةةلمأومجمؿقسةةةةمسرضقةةةةمأومضقعقةةةةمأومرائػقةةةةممماىل.منـةةةبماظدساؼةةةةم11

مؼاتمأومإضاعةماظـدوات.اظصقرموادلؾص

داخؾماحلرمماجلاععلمحػازاممحماضراتمأومإضاعةمغدواتمحزبقةمأومدؼـقةمدسائقةمالظؼاء.مسدممدسقةمذكصقاتمحزبقةم12

مسؾكماظقحدةماظقرـقة.

م

م:االتقةإذامارتؽبمإحدىمادلكاظػاتمماالغذارؼعاضبماظطاظبمبم-2-ادلادة

مؿفمبعؼقبةماظؿـؾقف..مصعالمؼلؿقجبمادلعاضؾةمباظؿـؾقفمععمدؾؼمععاضؾ1

مباظـظاممواظطؿأغقـةمواظلؽقـةميفماجلاععةمأوماهلقؽةمأوماظؽؾقةمأومادلعفد.مخالظف.مإ2

ماالتقةؼعاضبماظطاظبمباظؿـؾقفمإذامارتؽبمإحدىمادلكاظػاتمم-3-ادلادة

م.مسدمماظؿؼققدمباظزيمادلقحدمادلؼررميفماجلاععةمأوماهلقؽة.1

مطؾؾةمأومناوزهمباظؼقلمسؾكماحدماظطؾؾة.اظزعاظةمبنيماظمسالضاتاءةمإىلماالد.م2
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م:االتقةادلكاظػاتممإذامارتؽبمإحدىامؼقعمم30اؼامماىلمم10ؼعاضبماظطاظبمباظػصؾمدلدةمم-4-ادلادة

مغذار.الععمدؾؼمععاضؾؿفمبعؼقبةمامباالغذار.مصعالمؼلؿقجبمادلعاضؾةمسؾقفم1

ماظؿدرؼلقة..مناوزهمباظؼقلمسؾكماحدمعـؿل يماجلاععةمعـمشريمأسضاءماهلقؽةم2

مأومخارجفؿا.م.مضقاعفمباظؿشفريمبأحدمأسضاءماهلقؽةماظؿدرؼلقةممبامؼللءمإظقفمداخؾماظؽؾقةمأومادلعفد3

ماظيتمختؾمباظـظامماظعاممواأظدب.م–داخؾماحلرمماجلاععلم–.مضقاعفمبقضعمادلؾصؼاتم4

م مارتؽبمإحدىممدرادقةمتزؼدمسؾكمدـةالؼعاضبماظطاظبمباظػصؾمادلؤضتمعـماجلاععةمدلدةمم-5–ادلادة واحدةمإذا

م:االتقةادلكاظػاتم

معـمػذهماظؿعؾقؿات.م(4)المادلـصقصمسؾقفاميفمادلادةماالصع.مإذامتؽررمارتؽابفماحدم1

مداخؾماحلرمماجلاععل.ماظطائػقةمأوماظعرضقةمأوماظؿفؿعاتماظلقادقةمأوماحلزبقةمالت.معارسمأومحر مسؾكماظؿؽؿ2

معةمعـمشريمأسضاءماهلقؽةماظؿدرؼلقة..ماسؿدائفمباظػعؾمسؾكماحدمعـؿل يماجلاع3

م.مادؿعؿاظفماظعـػمضدمزعاظؽفمعـماظطؾؾة.4

م.متفدؼدهمباظؼقاممبإسؿالمسـػمعلؾقة.5

محمبأغقاسفمبإجازةمأومبدونمداخؾماحلرمماجلاععل.ال.ممحؾفماظل6

م.مإحداثفمسؿدامأومبإػؿاظفماجللقؿمأضراراميفمممؿؾؽاتماجلاععةمأوماهلقؽةمأومادلعفدمأواظؽؾقة.1

م.مإداءتفمإىلماظقحدةماظقرـقةمأومادلعؿؼداتماظدؼـقة.2

م.مناوزهمباظؼقلمسؾكمأسضاءماهلقؽةماظؿدرؼلقةميفمداخؾماظؽؾقةمأومادلعفدمأومخارجفؿا.6

مإىلماعةماجلاععةمأوماهلقؽةمباظؼقلمأوماظػعؾ.ماالداءة.م7

مادلؿعؿدمحبلـمدريماظدرادة.مخالظف.مإ8

مؾكمزعاظؽفماظطؾؾةموعـؿل يماظؽؾقةمأومادلعفد..مثؾقتمارتؽابفماظـصبموااحلؿقالمس9
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ماجلاععةم-6-مادلادة معـ موبؼرار مادلعفد مأو ماظؽؾقة معـ ماظـفائل مباظػصؾ ماظطاظب مإحدىممؼعاضب مارتؽب مإذا ماهلقؽة أو

م:االتقةادلكاظػاتم

معـمػذهماظؿعؾقؿات.م(1).متؽرارهمإحدىمادلكاظػاتمادلـصقمصمسؾقفاميفمادلادةم1

ماهلقؽةمأوماظؽؾقةمأومادلعفد.ماحدمأسضاءماهلقؽةماظؿدرمؼلقةمأوماحملاضرؼـميفماجلاععةمأوم.ماسؿدائفمباظػعؾمسؾك8

ماظعاعة.مواالدابمظالخالقعشقـاموعـاصقاممؾ.مإتقاغفمصع3

م.متؼدميفمأؼةمعلؿـداتمأومطؿبمأوموثائؼمعزورةمععمسؾؿفمبؽقغفامعزورة4

مأومطقغفمعـماحملرضنيمسؾكماظؿزوؼر.

مادللاسدةمسؾقف.مواظطؿأغقـةمداخؾماحلرمماجلاععلمأوماذرتاطفمصقفمأومالعـؾمبالمسؿؾ.مثؾقتمارتؽابفم1

ممدـة.م.مسـدماحلؽؿمسؾقفمجبـاؼةمأومجـقةمخمؾةمباظشرامتزؼدمعدةمحمؽقعقؿفمصقفامأظؽـرمعـ9

 :املىحدانشي 
م ادلطؾقبممماالحؿشايفمإرارالئؼمظطاظبماجلاععلمواظطاظؾةماجلاععقةمبشؽؾماذرعماظزيمادلقحدمعـماجؾمأنمؼظفر

وتؼدؼرامظظرواماظطؾؾةمصؼدمطانمػـاكمتقدقعميفماخلقاراتممظؾطاظؾةموادلـادبمظؾطاظبموبشؽؾمؼـلفؿمواجلقماجلاععل.

مباالظقانم:صؼدمالمماالظقانوخا ةم

م مواظؾقن ماظؿـقرة مأو مظؾؾـطؾقن مماالبقضاظر ا ل مظؾؼؿقص مواظـقؾل مواظؾقفل ماجلقزي ماالظقان ماىل مالمباالضاصة طؿا

م.اظيتمتـادبماظزيمادلقحدم(موباالظقاناجلؾةممبارتداءظؾطاظؾاتم

 (م.عـذماظققمماأظقلمظؾعامماظدرادلم)موؼطؾؼماظزيمادلقحد
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 تقسيى اندرجاخ

مؼؽقنمتؼلقؿماظدرجاتمظؾػصؾنيماالولمواظـاغلمواالعؿقانماظـفائلمطؿامؼؾلم

م

مم

م

 االعؿقانماظـفائل اظػصؾماظدرادلماظـاغل اظػصؾماظدرادلماالول

نماالعؿقا

ماالول

 

ماظـشاط

5 

االعؿقانم

ماالول

 

ماظـشاط
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