
  

 

  
 

 و  7102رقه )      ( لسية  رئيس اجلامعةقرار 

 الئحة تيظيه االمتحاىات للنرحلة اجلامعية األوىل بشأن
 

 رئيس اجلامعة :      
       

 وانًعاهد انعهٍا وانكهٍات األههٍة. و بشأٌ انجايعات2005( نسنة 13بعد االطالع عهى انقانىٌ رقى ) -

 بشأٌ انالئحة انتنفٍذٌة. 2002نسنة ( 140وعهى انقزار انجًهىري رقى ) -

 بشأٌ إنشاء انجايعة. 2014( نسنة000320وعهى قزار وسٌز انتعهٍى انعانً وانبحث انعهًً رقى ) -

 و.2012وبعد يصادقة يجهس االيناء رقى )  ( وبتارٌخ    /   / -

 //  اـقررى//  

 الفصل األول
 انزسًٛخ ٔانزوبسٚف ٔاألْذاف

 

 .(ُِٔوؽِخ اُغبٓؼ٤خ األ٠ُٝ اُواى١الئؾخ ر٘ظ٤ْ االٓزؾبٗبد ك٢ عبٓؼخ )  رس٠ٔ ٛنٙ اُالئؾخ ( :1)مادة 

 رٌٕٞ ُألُلبف اُزب٤ُخ أُؼب٢ٗ أُوبثِخ ٓب ُْ رلٍ اُوو٣٘خ ػ٠ِ فالف مُي. :( 2)مادة 

 

 انشاص٘عبيوخ  انغبيوخ

 انشاص٘سئٛس عبيوخ  انغبيوخ سئٛس

 انشاص٘يغهس عبيوخ  يغهس انغبيوخ

 انشاص٘أ٘ كهٛخ يٍ كهٛبد عبيوخ  انكهٛخ

 يغهس انكهٛخ انكهٛخ يغهس

 هًٛذ انكهٛخ انوًٛذ

 انمسى انوهًٙ ثبنكهٛخ يغهس انمسى

 شٓبدح انجكبنٕسٕٚط نًشؽهخ انغبيوٛخ األٔنٗا

 انًًزؾٍ
انًسبهذح أٔ هؼٕ انٓٛئخ انزذسٚسٛخ ٔانزذسٚسٛخ 

 أسئهخ االيزؾبٌ. انشخض انًُزذة نهزذسٚس ٔٔػن

 انًشالت
فٙ   هؼٕ انٓٛئخ انًششفخ ههٗ سٛش هًهٛخ االيزؾبٌ

 لبهخ االيزؾبَبد.

 نغُخ انزؾمٛك
نغُخ خبطخ نهزؾمٛك فٙ رسشة األسئهخ رشكم ثمشاس 

 يٍ سئٛس انغبيوخ.



  

 

     

 
 الفصل الثاني

 ومكامكا لــجــان االمــتــحـــان
 

 تشكم انهجىخ انعهٍب نالختجبزاد ثبنجبمعخ فً كم فصم دزاسً أو عبو جبمعً ثقساز مه (:3مبدح)
زئٍس انجبمعخ أو مه ٌفىضه ثىبًء عهى اقتساح مه وبئت زئٍس انجبمعخ نهشؤون االكبدٌمٍخ 

 .وذنك عهى انىحى انتبنً:

 ٗبئت هئ٤س اُغبٓؼخ ُِشإٕٝ االًبك٤ٔ٣خ 

  ٝاُغٞكحٓسبػل هئ٤س اُغبٓؼخ ُِزـ٣ٞو 

 ٓسغَ ػبّ اُغبٓؼخ 

٣ٝؾن ُ٘بئت هئ٤س اُغبٓؼخ االًبك٢ٔ٣ اهزواػ ٖٓ ٣واٙ ٖٓ ا٤ُٜئخ االًبك٤ٔ٣خ ٝاالكاه٣خ ػ٠ِ 
 إ ال ٣زغبٝى ػلكْٛ ػٖ ػؼ٣ٖٞ.

 

 ثتىفٍر انمهبو انتبنٍخ: انهجىخ انعهٍب نالختجبزاد ثبنجبمعختقىو  ( :4مبدح )

 اُز٘س٤ن ث٤ٖ اُِغبٕ االٓزؾب٤ٗخ ٤ٌُِِبد -

 ػلك أُواهج٤ٖ ٝاُِغبٕ كأُٞاكوخ ٝاػزٔب -

 رش٤ٌَ ُغ٘خ ُألشواف ٝرو٤٤ْ ٝههخ االٓزؾبٕ -

 ٣وّٞ اُِغ٘خ ثبألشواف ػ٠ِ ر٘ل٤ن ًَ اُ٘ٔبمط اُقبطخ ثبالٓزؾبٗبد ٝرؼ٤ٔلٛب -

 أُظبكهخ ػ٠ِ اُِغبٕ أُشٌِخ -

 ثبُغبٓؼخرؼزٔل علاٍٝ االٓزؾبٗبد ٖٓ هجَ هئ٤س ُغ٘خ االٓزؾبٗبد  -

 بدٓزؾبٗاُقبطخ ثبالاطلاه اُزؼ٤ِٔبد  -

تشكم نجبن االختجبزاد وانكىتسوالد ثبنكهٍبد فً كم فصم دزاسً أو عبو جبمعً ثقساز مه  (: 5مبدح ) 
 عمٍد انكهٍخ وتكىن عهى انشكم انتبنً:

  هئ٤سًب                                   اُؼ٤ٔل 

 ػؼًٞا                              ٗبئت اُؼ٤ٔل 

      بءػؼا            هؤسبء االهسبّ اُؼ٤ِٔخ 

 ُٝاػؼبءاُشإٕ االًبك٤ٔ٣خ              ٢ٓسإ 

 ٝػؼٞا              اُوجٍٞ ٝاُزسغ٤َ ٍٓسإ 

 ٝػؼٞا ٝٓووهااٌُ٘زوٍٝ ثب٤ٌُِخ              ٢ُٓسإ 

مه أعضبء انهٍئخ انتدزٌسٍخ  ثالثخإنى  عضىٌهوٌجىش نسئٍس نجىخ االمتحبوبد إضبفخ 
 نعضىٌتهب.

 



  

 

 

 

 

 
 

 ثز٘ل٤ن أُٜبّ اُزب٤ُخ: اإلٓزؾب٤ٗخ ٝاٌُ٘زوٍٕٝ بغُِاروّٞ  ( :6مبدح )
 ُ٘ظٞص ٝكوًب ر٘ل٤نٛب ئعواءاد ٝٓواهجخ االٓزؾبٕ س٤و ػ٠ِ ٝاإلشواف ٝاُزؾؼ٤و اإلػلاك -

   .اُالئؾخ ٛنٙ
 ٓووه، ًَ افزجبهاد ٝأٓبًٖ أُووهاد أسٔبء ك٤ٜب ٓٞػؾب االٓزؾبٕ علٍٝ ٝػغ -

 االفزجبهاد ثلء ٓٞػل هجَ اُغلاٍٝ ٛنٙ ٝرؼِٖ ، ٝاُسبػخ ٝا٤ُّٞ ثبُزبه٣ـ ٝٓٞاػ٤لٛب
 ًبك٤خ ثّٔلح

 .االٓزؾبٕ هبػبد ػ٠ِ اُـالة رٞى٣غ ٝفبهؿخ أُواهجخ علٍٝٝػغ  -
 ك٢ االٓزؾبٗبد ٗظبّ ثؾست ٓورجخ رٌٖ ُْ ئٕ) ٝؿجبػزٜب ٝرور٤ت االٓزؾبٕ أسئِخ اسزالّ -

 .سو٣زٜب ٝػٔبٕ ٝؽلظٜب ٝرظو٣لٜب ٝسؾجٜب(  اُغبٓؼخ

 .ُنُي أُ٘بست أُ٘بؿ ٝرٞك٤و اُقبهع٤٤ٖ أُواهج٤ٖ ٓغ ٝاُز٘س٤ن ُالٓزؾبٕ اُوبػبد ر٤ٜئخ -

 ٝأُواهجخ االٓزؾبٕ علاٍٝ ؽست أُواهج٤ٖ ػ٠ِ االٓزؾبٕ أسئِخ ٓظبه٣ق رٞى٣غ -
 .اُوطل ُغ٘خ ئ٠ُ ٝرس٤ِٜٔب أُواهج٤ٖ ٖٓ اإلعبثخ ِٓلبد ٝاسزالّ

 اُؾؼٞه ا٠ُ اٌُ٘زوٍٝ هجَ ثلاء ىٖٓ االٓزؾبٕ ث٘ظق سبػخ . -

 –ٖٓ اٌُ٘زوٍٝ االٓزؾبٕ ٓلٕٝ ػ٤ِخ ًبكخ اُج٤بٗبد )اسْ أُبكح  اسزالّ اسئِخ االفزجبهاد -
ههْ  -أُسزٟٞ اُلهاس٢   –اُوسْ  –اُلظَ اُلهاس٢  –ههْ اُ٘ٔٞمط  –اسْ اُلًزٞه 

 سئِخ ٝػلك اٝهام االعبثخ (ػلك االٝهام األ –ههْ هبػخ االٓزؾبٕ  –اُِغ٘خ 

اُزأًل ٖٓ رزـبثن اُج٤بٗبد هجَ فوٝعٚ ٖٓ اٌُ٘زوٍٝ ٝاُزأًل ٖٓ ٝعٞك فزْ االٓزؾبٕ  -
 ػ٠ِ ًَ اٝهام االسئِخ ٝاٝهام االعبثخ .

اسزالّ ٖٓ ٓسإٍٝ اٌُ٘زوٍٝ ًبكخ اُ٘ٔبمط أُزؼِوخ ثس٤و االٓزؾبٕ ٓؾؼو كزؼ ٓظبه٣ق  -
ؾوٓبٕ ٝاُشـت ًٝشٞكبد رٞه٤غ االسئِخ ٝٓؾبػو االؿالم ٝٓؾبػو اُـش ٝاُ

 أُواهج٤ٖ .
ٝأُؾو٤ٖٓٝ ثسجت  اػلاك ًشق روو٣و اػلاك اُـالة اُؾبػو٣ٖ ثٌَ هبئٔخ ٝاُـبئج٤ٖ -

 اُـ. اُـش ٝاُشـت ..
 اُِغبٕ ٝاػؼبء ُغ٘خ االٓزؾبٗبد ٝأُواهج٤ٖ  ٢األشواف ػ٠ِ ٓشوك -
 األشواف ػ٠ِ ر٘ل٤ن ًَ اُ٘ٔبمط اُقبطخ ثبالٓزؾبٗبد ٝرؼ٤ٔلٛب -
ٖٓ اسٔبء ٝػلك أُواهج٤ٖ أُٞىػ٤ٖ ك٢ ُغ٘خ االٓزؾبٗبد ٝأُسبػلح ك٢ رٞى٣غ  اُزأًل -

 االٓزؾبٕ 
 .أُغِس ئ٠ُ ٣وكغ اإلٓزؾب٤ٗخ اُلٝهح ػٖ شبَٓ روو٣و ػلاكا -

 .اُوطل ُغ٘خ أسٔبء اهزواػ -

 .اُالئؾخ ُٜنٙ ٝكوًب ُٜب أُؾبُخ اُوؼب٣ب ك٢ اُجذ  -

 



  

 

 

 

 .انجبمعخ( : تتشكم نجىخ انسصد وفقًب نعدد انطالة فً 6مبدح )

 -( : تقىو نجىخ انسصد ثبنمهبو انتبنٍخ:7مبدح )

 اسزالّ ٗزبئظ أػٔبٍ اُلظَ اُلهاس٢ )اُس٘خ( ٝهطلٛب ك٢ اٌُشٞكبد اُقبطخ.  - أ

اإلعبثخ الٓزؾبٕ أُسبم ٖٓ ُغ٘خ االٓزؾبٗبد ٝر٘ل٤ن ٗظبّ األههبّ اُسو٣خ ٝرس٤ِٜٔب  ككبرواسزالّ  - ة

 ٔٔزؾٖ أُسبم.ُ

اإلعبثتتخ ثؼتتل رظتتؾ٤ؾٜب ٓتتٖ أُٔتتزؾٖ ٝهطتتل كهعتتبد االٓزؾتتبٕ كتت٢ اٌُشتتٞكبد     ككتتبرواستتزالّ   - د

 اُقبطخ.

 ًشٞكبد اُ٘ز٤غخ اُؼبٓخ. ئػلاك ًشق ٗز٤غخ آزؾبٕ أُسبم ٝ  - س

 الٓزؾبٗبد.ُؼ٤ِب ُغ٘خ ُِااالٓزؾبٗبد ٝرس٤ِٔٚ ئ٠ُ هئ٤س ئػلاك روو٣و ٜٗبئ٢ ػٖ ٗزبئظ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 الثالثالفصل 

 إجراءات وضوابط الدورة اإلمتحانيظ

 ك٢ أُٞاػ٤ل أُؾلكح ُٜب ك٢ اُزو٣ْٞ اُغبٓؼ٢ ٝال ٣غٞى اإلٓزؾب٤ٗخرغوٟ اُلٝهح   (:7يبدح )

 إال ثوواه ٖٓ أُغِس ٝٓصبكهخ اُوئ٤س، ًٔب ال ٣غٞى ػول آزؾبٕ أ١  رؼل٣ِٜب 

 آزؾب٤ٗٚ، ُٝٔغِس اُغبٓؼخ اُؾن ك٢ ػول كٝهح اإلٓزؾب٤ٗخاُلٝهح  ٓسبم فبهط 

 ث٘بء ػ٠ِ رٞص٤خ ٖٓ أُغِس ،اسزض٘بئ٤خ إما كػذ اُضوٝهح 

 

٤و٣خ ُالٓزؾبٕ ٝربه٣ـ ثلء ٣ؼِٖ اُؼ٤ٔل ربه٣ـ اٗزٜبء اُلصَ اُلهاس٢ ٝاإلعبىح اُزؾض (:8يبدح )
 هجَ أسجٞػ٤ٖ ٖٓ اٗزٜبء اُلصَ اُلهاس٢. اإلٓزؾب٤ٗخ اُلٝهح

ظبّ األههبّ اُسو٣خ، ًٔب ٣غٞى رغوٟ االٓزؾبٗبد رؾو٣و٣ب ٣ٝزْ رصؾ٤ؾٜب ٝكوًب ُ٘  (:01يبدح )
)إما ًبٗذ عج٤ؼخ أُبكح اٝ عج٤ؼخ ثؼض أُسبهبد ضل٣ًٞب أٝ رغج٤و٤ًب  آزؾب٣ٕغوٟ  إٔ

هكغ رٞص٤خ ثنُي ٖٓ ٓغِس اُوسْ ٝٓصبكهخ   ضو٣غخاُغالة رسزلػ٢ مُي(، 
 .ُٔضَ ٛنٙ اُؾبالد أُغِس ػ٠ِ إٔ رؾلك آ٤ُخ ر٘ظ٤ٔٚ

ع روكغ ٗز٤غخ أػٔبٍ اُلصَ اُلهاس٢ )اُس٘خ( إ٠ُ هئ٤س اُوسْ ك٢ ٓٞػل أهصبٙ أسجٞ  (:00يبدح )
اُلصَ اُلهاس٢ ػ٠ِ إٔ رؾلك أسٔبء أُؾو٤ٖٓٝ ٖٓ االٓزؾبٕ ثسجت  هجَ اٗزٜبء

 سٞة ٝكوًب ُِ٘ظبّ اُلهاس٢ أُٞؽلاُـ٤بة أٝ اُو

 أسٔبء، أهص٠ٖٓ اٗزٜبء اُلصَ اُلهاس٢ ًؾل  اسجٞع٣ؼِٖ هئ٤س اُوسْ هجَ  (:01يبدح )
أُؾو٤ٖٓٝ ٖٓ آزؾبٕ اُلٝه األٍٝ ٝمُي ثؼل ٓصبكهخ ٓغِس اُوسْ. ٝروكغ ٗسقزبٕ 

هئ٤س اُِغ٘خ ٖٓ ٗز٤غخ أػٔبٍ اُلصَ اُلهاس٢ )اُس٘خ( ٝأسٔبء أُؾو٤ٖٓٝ إ٠ُ 
 .اإلٓزؾب٤ٗخ

ٝأُواهجخ ُِلٝه األٍٝ ثصٞهرٜب علاٍٝ االٓزؾبٕ  هئ٤س اُِغ٘خ اإلٓزؾب٤ٗخ٣ؼِٖ  (:02يبدح )
اُٜ٘بئ٤خ، ًٝنا فبهعخ رٞى٣غ اُغالة ػ٠ِ هبػبد االٓزؾبٕ ك٢ ٓٞػل أهصبٙ صالصخ 

 أ٣بّ ٖٓ اٗزٜبء اُلصَ اُلهاس٢ ػ٠ِ إٔ ٣واػ٢ ك٢ علٍٝ االٓزؾبٕ ٓب ٢ِ٣:
غبُت ك٢ األ٣بّ األ٠ُٝ ُجلء اُؼلك األًجو ٖٓ اُ س٤ٔزؾٜ٘بٝضغ أُسبهبد اُز٢  - أ

 .اإلٓزؾب٤ٗخ اُلٝهح

ٖٓ ٓسبم كهاس٢ ثؾ٤ش ر٘سغْ  ألًضوعلُٝخ آزؾبٗبد ػضٞ ٤ٛئخ اُزله٣س  - ة

   ٖٓ ٛنٙ اُالئؾخ( 99ٓغ أُبكح )

     

        
 



  

 

 
 
 

 ( : اهذاد عذأل االيزؾبَبد :03يبدح )
                  

 ذؼذ جذاول االيرحاَاخ انُهائُح حسة انرمىَى انجايؼٍ ووفمًا نالئحح انرُظًُُح ناليرحاَاخ.  •

 ذؼذ جذاول االيرحاَاخ يٍ لثم يسئول انشئوٌ االكادًَُح وسإساء االلساو.  •

 انًسجم انؼاو وسئُس انكُرشول ال تذاء أٌ ذؼذَم او يالحظاخ. يغجذاول االيرحاَاخ  ذُالش •

 .الػرًادهاااليرحاَاخ انً ػًُذ انكهُح ذشفغ جذاول  •

 .تانجايؼحذؼرًذ جذاول االيرحاَاخ يٍ لثم سئُس نجُح االيرحاَاخ  •

 

 أسلبو انغهٕط ٔثـبئك انـالة :  ( :04يبدح )
 

 َرى ػًم اسلاو انجهىط ناليرحاَاخ يٍ لثم انكُرشول )انُآ ( فٍ انُظاو االنٍ •

 نهطانة )انُآ (ذؼذ اسلاو انجهىط حسة انشلى انجايؼٍ  •

 ذؼهك اسًاء انطالب يغ اسلاو انجهىط فٍ تاب كم لاػح ايرحاٌ لثم تذاء االيرحاَاخ تؤسثىع ػهً االلم •

 حسة انًُىرج انًؼرًذ.َثثد سلى انجهىط يغ اسى انطانة ػهً انًماػذ انًخصصح نهى فٍ كم لاػاخ االيرحاَاخ  •

 انجايؼُح .ًَُغ دخىل انطانة فٍ االيرحاَاخ تذوٌ انثطالح  •

 

  : ٔانًششفٍٛ انًشالجٍٛ ( : 05يبدح )
 

يٍ لثم سئُس نجُح االيرحاَاخ تؼذ انشفغ يٍ لثم انكُرشول تؼذد  انفشػُح او انًششفٍُ َرى ذؼٍُ سإساء انهجاٌ 

 انهجاٌ .

 َرى ذؼٍُ ػضىٍَ يساػذٍَ نكم سئُس نجُح ايرحاٌ .  •

لثم انًسجم انؼاو تؼذ انشفغ يٍ لثم انكُرشول تؼذد انطالب َرى ذحذَذ ػذد انًشالثٍُ ناليرحاَاخ كاياًل يٍ  •

 انًرمذيٍُ ناليرحاٌ وػذد انهجاٌ وػذد لاػاخ االيرحاَاخ .

 َرى ذىصَغ يشالثٍُ نكم لاػح ايرحاٌ او يشالة نكم ػششج طالب . •

 .ج االيرحاَاخ لثم َىو يٍ يىػذ االيرحاَاخ .َرهمً كم انًشالثٍُ نهرؼهًُاخ انراتؼح نهجٍ •

 

 رٕصٚن انـالة ههٗ لبهبد االيزؾبَبد  انٛخ  ( : 06يبدح )
 

 َرى ذحذَذ ػذد لاػاخ االيرحاَاخ يٍ لثم انكرُشول تؼذ اػرًاد سئُس نجُح االيرحاَاخ . •

َرى ذشذُة انًماػذ فٍ لاػاخ االيرحاَاخ ػم اٌ ذكىٌ انًسافح تٍُ كم يمؼذ وانًمؼذ االخش تًمذاس يُاسة يٍ  •

 .جًُغ االذجاهاخ 

 َرى ذثثُد اسلاو انجهىط ػهً كم انًماػذ حسة انرىصَغ يٍ لثم انكُرشول )اػضاء نجُح االيرحاَاخ( . •

 َرى ذحذَذ انطالح االسرُؼاتُح نكم لاػح ايرحاٌ يٍ لثم انكُرشول . •

 ضشوسج ذُىع االلساو وانًسرىَاخ انذساسُح داخم انماػح انىاحذج . •

كافح انطهثح فٍ كم تاب لاػح ايرحاٌ لثم تذاء االيرحاٌ تُىو وذؼهٍ فٍ انهىحح ذؼهك ذؼهًُاخ نجُح االيرحاَاخ ن •

 انشسًُح نهجايؼح .

 ذؼهك اسًاء انطالب يغ اسلاو انجهىط فٍ كم تاب لاػح ايرحاٌ لثم تذاء االيرحاٌ تساػح . •

 .ًَُغ انًشالثٍُ دخىل أٌ طانة لاػح االيرحاٌ اال ارا كاٌ اسًه يؼهك ػهً تاب انماػح  •

 َرى جهىط انطالب فٍ يماػذ االيرحاٌ كاًل حسة سلى جهىسه . •



  

 

 

 
 

ًَُغ اسرخذاو انرهفىَاخ واالجهضج اإلنكرشوَُح اثُاء االيرحاٌ وارا حذز اٌ احذ انطالب ػًم خالف رنك  •

 .فُحك نشئُس انهجُح اذخار االجشاءاخ انالصيح 

انًالصو او انًحاضشاخ او أٌ اوساق او يسرهضياخ ًَُغ دخىل انطالب لاػاخ االيرحاَاخ تاٌ يٍ انكرة او  •

 ياػذ االلالو و انًسطشج او االنح انحاسثح ارا كاَد يطهىتح .

ذؼرثش انرهفىَاخ واالجهضج االنكرشوَُح تًخرهف اَىاػها وسائم غش نزا ًَُغ اصطحاتها انً داخم انماػح يٍ لثم  •

 انطالب

 نرجُة أٌ ضشف طاسئ . َرى احرساب اثٍُُ يماػذ اضافُح فٍ كم لاػح •
 

 -( : ٚهضو انًًزؾٍ ثًب ٚهٙ:07يبدح )
 

ك٢ ٓٞػل أهظبٙ ا٤ُّٞ  اٌُ٘زوٍٝ أُقزض ٓسإٍٝئ٠ُ  ( ٝهه٢ ٝاٌُزو٢ٗٝ)رس٤ِْ ٗٔٞمع٤ٖ ٖٓ أسئِخ االٓزؾبٕ - أ

 األف٤و ُِلظَ اُلهاس٢.

 –اسْ اُلًزٞه  –٣غت إ  ٣سِْ كًزٞه أُبكح االٓزؾبٕ ك٢ ػوف ًب٢ً ٓلٕٝ ػ٤ِخ ًبكخ اُج٤بٗبد )اسْ أُبكح  - ة

 اُزبه٣ـ ( -أُسزٟٞ اُلهاس٢  –اُوسْ  –اُلظَ اُلهاس٢  –ههْ اُ٘ٔٞمط 

 % ٖٓ أُلوكاد.08ٝػغ أسئِخ شبِٓخ ُِٔسبم ثؾ٤ش رــ٢ ٓبال ٣وَ ػٖ  - د

 قـؾٖ االٓزؾبٕ ثؾ٤ش ال ٣وَ ػٖ سبػز٤ٖ ٝال ٣ي٣ل ػٖ صالس سبػبد ٝكوًب ُِإٔ رٌٕٞ األسئِخ ٓزٞاكوخ ٓغ ىٓ - س

 اُي٢٘ٓ ُِٔسبم.

 اُؾؼٞه ٣ّٞ آزؾبٕ أُسبم ُزظؾ٤ؼ أ٣خ أفـبء ئٕ ٝهكد ٝمُي فالٍ هثغ اُسبػخ األ٠ُٝ ٖٓ ثلء االٓزؾبٕ. - ط

 اإلعبثخ ٖٓ ُغ٘خ اُوطل ك٢ ٓٞػل أهظبٙ ا٤ُّٞ اُزب٢ُ الٓزؾبٕ أُسبم. ككبرواسزالّ  - ػ

٣غت إ ٣ؼل  كًزٞه أُبكح االٓزؾبٕ ؽست اُزؼ٤ْٔ االًبك٢ٔ٣ إلػلاك االٓزؾبٕ اُٜ٘بئ٢ ِٓزيٓب ثقـٞاد اػلاك  - ؿ

 االٓزؾبٕ .

( : ال ٚغٕص نهًًزؾٍ روذٚم أسئهخ ٔصيٍ االيزؾبٌ أصُبء سٛش االيزؾبٌ ٔإرا الزؼذ انؼشٔسح 08يبدح )

 ٚكٌٕ ْزا انزوذٚم يششٔؿًب ثًٕافمخ نغُخ االيزؾبَبد.
 

 ( : ٚهضو انًشالت ثًب ٚهٙ:11يبدح )
 

 .اُٞصبئن ٝاسزالّ ُِزؾض٤و االٓزؾبٕ ثلء ٖٓ سبػخ ٗصق هجَ اُؾضٞه .9

 .االٓزؾبٕ ثلء ٖٓ كهبئن ػطو هجَ االٓزؾبٕ هبػخ إ٠ُ اُلفٍٞ .2

 .أُواهجخ علٍٝ ك٢ أُؾلكح اُوبػخ ك٢ أُواهجخ ثٜٔٔخ اُو٤بّ .3

 .ثبُغالة اُقبصخ اإلٓزؾب٤ٗخ اُضٞاثظ ر٘ل٤ن .4

 اُغِجخ ٌُبكخ االٓزؾبٗبد س٤و رؼ٤ِٔبد ثز٘ل٤ن االُزياّ .5

 . صؾ٤ؼ ثطٌَ أُوبػل ػ٠ِ اُغالة رٞى٣غ ٖٝٓ االٓزؾبٕ أُٞػل ٖٓ اُزؾون .6

  ؽست االٓزؾبٗبد ُغ٘خ هئ٤س رٞع٤ٚ االثؼل االٓزؾبٕ اسئِخ رٞى٣غ ثؼل االٓزؾبٕ هبػخ ا٠ُ عبُت أ١ كفٍٞ ٓ٘غ .7

 . اُالئؾخ

 ٝرٞه٤غ اسْ صْ اُـبئج٤ٖ اسٔبء ٝسغَ اُوبػخ ًٝطق ثغبئوْٜ ٖٓ) اُغِجخ اسٔبء ٖٓ اُزؾون ٣زْ االسئِخ رٞى٣غ ثؼل .8

 (. اُلهاس٤خ اُس٘خ – أُووه – اُلزوح – اُزبه٣ـ – اُوبػخ اسْ) ًبِٓخ اُوبػخ ٝث٤بٗبد أُواهت

 . رقصْٜ اُز٢ االٓزؾبٗبد ُغ٘خ رؼ٤ِٔبد الئؾخ ٝرغج٤ن االٓزؾبٗبد ككزو ؿالف ك٢ اُزؼ٤ِٔبد ُوواءح اُغِجخ ر٘جٚ .9



  

 

 

 

 

 . االعبثخ ككزو رس٤ِْ ٝثؼل االٓزؾبٗبد س٤و ٝاص٘بء اُؾضٞه رٞه٤غ ًطق ػ٠ِ ٣ٞهغ عبُت ًَ عؼَ .91

 اُوبػخ ٖٓ ٝاُقوٝط كٞهًا اُغبُت اعبثخ ككزو ثزس٤ِْ اُغبُت ٖٓ ثبُغِت أُواهت ٣وّٞ ؿص هصل ٓؾبُٝخ ػ٘ل .99

 اُغبُت هكض ٝػ٘ل  االٓزؾبٗبد ُِغ٘خ سِٔٚ صْ اُوبػخ ٓواهج٢ ع٤ٔغ ٓغ ػ٤ِخ ٝاُزٞه٤غ ؿص ٓؾضو ٣ؾوه ٝإ

 .اُِغ٘خ اٝ أُطوف اثالؽ أُواهت ػ٠ِ ُنُي

 . اُس٤ِٔخ أُواهجخ ٝضوٝط اُوبػخ ُضجظ اٗست مُي ًبٕ اما اُغبُت ٓوؼل رـ٤٤و  ُِٔواهت ٣ٌٖٔ .92

 .اُٞهذ ٗصق ٓض٢ هجَ اُوبػخ ٖٓ ثبُقوٝط عبُت أل١ ٣سٔؼ ال .93

 . االسجبة ٖٓ سجت أل١ ٜٓ٘ب فوٝعٚ ثؼل اُوبػخ ا٠ُ ٝاُلفٍٞ ثبُؼٞكح عبُت أل١ ٣سٔؼ ال .94

 . ػبك١ ؿ٤و ثطٌَ ٓزٞرو عبُجٚ اٝ عبُت أ١ هٝع ٖٓ ٝٛلء اُوبػخ ٛلٝء ػ٠ِ اُؾوظ .95

 إلًٔبٍ هؿت اما االٓزؾبٕ ا٠ُ اػلٙ صْ اُوبػخ ثغبٗت ث٘لسي ٝاسؼلٚ اُوبػخ فبهط ثٜلٝء آسٌٚ عبُت أ١ اؿٔبء ؽبُخ ك٢ .96

 . كهبئن ػطو ػٖ ٣ي٣ل ال ثٔب اُضبئغ اُٞهذ كبهم اُغبُت ُٔ٘ؼ االٓزؾبٗبد ُغ٘خ ٝثِؾ آزؾبٗٚ

 .اُيائلح أُِلبد ٓغ االٓزؾبٗبد ُغ٘خ إ٠ُ ٝرس٤ِٜٔب اُؾضٞه ًطق ٓغ اُغالة ٖٓ أُسزِٔخ اإلعبثخ ِٓلبد ػلك ٓغبثوخ .97

 ؽبالد أ١ أٝ اُـص ؽبالد ٓزضٔ٘ب االٓزؾبٗبد ُغ٘خ إ٠ُ ٝرس٤ِٜٔب اُوبػخ ك٢ االٓزؾبٕ س٤و ػٖ ا٤ٓٞ٤ُخ أُؾبضو إػلاك .98

 ٝعلد إٕ أفوٟ

 

 ( : ال ٚغٕص نهًشالت انمٛبو ثًب ٚهٙ:10يبدح )
 

 . هجَ ٣ّٞ ؿ٠ِ االهَ ُغ٘خ االٓزؾبٗبد اثالؽاُزـ٤ت ػٖ أكاء أُواهجخ ئال ثؼل  - أ

 االسزؼبٗخ ثأ١ شقض آفو ثؼل كفُٞٚ هبػخ االٓزؾبٕ. - ة

 اُقوٝط أُإهذ ٖٓ اُوبػخ ئال ثؼل ٓٞاكوخ ُغ٘خ االٓزؾبٗبد. - د

 ِٓلبد اإلعبثخ ٖٓ اُـِجخ هجَ اٗزٜبء اُٞهذ أُؾلك ُالٓزؾبٕ ٓب ُْ ٣قَ اُـبُت ثؼٞاثؾ االٓزؾبٕ. سؾت - س

 االٗشـبٍ ثؾل٣ش اٝ اُوواءح. –اسزؼٔبٍ اُٜبرق   –اُزلف٤ٖ  - ط

 االعبثخ ػ٠ِ اسزلسبه اُـبُت ػٖ اسئِخ االٓزؾبٗبد ثَ ٣غت اسزلػبء إ آٌٖ اسزبم أُووه  ػٖ ؿو٣ن اُِغ٘خ. - ػ

 .االٓزؾبٕ اال ثأٓو فغ٢ ٖٓ هئ٤س ُغ٘خ االٓزؾبٗبد رٔلك  ىٖٓ - ؿ

 

 انزمٛذ ثًب ٚهٙ: انـبنت أصُبء أداء االيزؾبٌههٗ ( : 11)  يبدح
 

 .أُب٢ُاسز٤لبء شوٝؽ اُغًِٞ ُالٓزؾبٕ اُٞاهكح ك٢ اُ٘ظبّ  - أ

 اُغبٓؼ٢. اُيٟ أُ٘بست ُِؾوّاهرلاء  - ة

 اُٜلٝء ٝاُ٘ظبّ ٝػلّ اُزلف٤ٖ ٝٓؼؾ اُوبد ٝؽَٔ اُسالػ. - د

 ٤ٓٞ٣ب ٝئثواىٛب ػ٘ل اُـِت.ٝٓب ٣ضجذ رسل٣لٙ ُِوسّٞ أُسزؾوخ ئؽؼبه ثـبهزٚ اُغبٓؼ٤خ  - س

 اُغًِٞ ك٢ أُوؼل أُؾلك ُٚ ك٢ فو٣ـخ رٞى٣غ اُـالة. - ط

 اُزٞه٤غ ك٢ ًشق اُؾؼٞه ٝاُـ٤بة ػ٘ل اُلفٍٞ ٝاالٗظواف. - ػ

 ؾ.ك٢ أُسبؽخ أُقظظخ كو اإلعبثخ لكزوًزبثخ ًبكخ اُج٤بٗبد ػ٠ِ اُٞههخ أُِظوخ ث - ؿ

 ًزبثخ اسٔٚ ػ٠ِ ٝههخ األسئِخ. - ك

 ػ٠ِ األٝهام اُلاف٤ِخ ُِٔلبد اإلعبثخ ًٔب ٣ٔ٘غ ٖٓ ٝػغ أ١ هٓٞى أٝ ػالٓبد ٤ٔٓيح ك٤ٜب. اسٔٚػلّ ًزبثخ  - م



  

 

 

 

 ػلّ اطـؾبة ًَ ٓبُٚ ػالهخ ثبُٔسبم ئ٠ُ هبػخ االٓزؾبٕ. - ه

ٝ ئما اسزلػ٠ األٓو  ٔواهتاإلعبثخ أُٞىػخ ٖٓ هجَ اُ ككزوػلّ اسزقلاّ أ١ أٝهام ئػبك٤خ ك٢ اإلعبثخ ػلا  - ى

اسزقلاّ أٝهام ئػبك٤خ ٣زْ رٞى٣ؼٜب ٖٓ هجَ ُغ٘خ أُواهجخ ػ٠ِ إٔ رٌٕٞ ٓقزٞٓخ ثقزْ اٌُ٘زوٍٝ ٝٓنًٞهح ك٢ 

 .اُزوو٣و اُٜ٘بئ٢ ُِوبػخ اإلٓزؾب٤ٗخ

ٗظق اُٞهذ ػلّ كفٍٞ هبػخ االٓزؾبٕ ثؼل ٓوٝه ٗظق سبػخ ٖٓ ثلء االٓزؾبٕ، أٝ ٓـبكهرٜب ئال ثؼل ٓوٝه  -ً 

 .أُؾزست ُِٔبكح

ال ٣سٔؼ ُِـبُت ثبُؼٞكح ئ٠ُ ٌٓبٕ االفزجبه ثؼل اُقوٝط ٓ٘ٚ ئال ئما ًبٕ اُقوٝط هل رْ ألسجبة هٜو٣خ ثٔٞاكوخ  - ش

 .هئ٤س ُغ٘خ االفزجبه ، ًٝبٕ اُـبُت ك٢ أص٘بء اُقوٝط رؾذ ٓواهجخ ٓزظِخ ٖٓ أؽل أػؼبء ُغ٘خ االفزجبه

 ػخ االٓزؾبٗبد.ػلّ كفَ هبػخ االٓزؾبٕ ثؼل فوٝط أ١ ؿبُت ٖٓ هب - ظ

 .ثًغشد اسزاليٓب نُزبئظ أهًبل انفظم انذساسٙ   ( : رجبشش نغُخ انشطذ يٓبيٓب12يبدح )
 

( : رزٕنٗ نغُخ انشطذ هًهٛخ َضم انٕسلخ انًهظمخ ثًهفف اجعبثفخ ٔاسفزجذانٓب ثبألسلفبو انسفشٚخ      13يبدح )

اجعبثخ فٙ يٕهذ ألظبِ انٕٛو انزبنٙ فٙ يؾؼش ػجؾ ٚشفًم رؾذٚفذ    دفبرشٔرسهٛى انًًزؾٍ 
 -يظؾؾخ إنٗ نغُخ انشطذ ؽست انًٕاهٛذ انًؾذدح انزبنٛخ: انذفبرشانًٕهذ انُٓبئٙ جهبدح 

 

 08      ئما ًبٕ ػلكٛب ال ٣ي٣ل ػٖ ُلكبرو اإلعبثخأ٣بّ ٖٓ ربه٣ـ اسزالّ  ٤ٓٞ٣ٖ -

 088................................. ..................................اهثؼخ ا٣بّ     -

 088............................................ ......................      أ٣بّ  سزخ -

 088اًضو ٖٓ  ........................................…… ........ا٣بّ      صٔب٤ٗخ -

 

اجعبثخ إنٗ انشطذ ٔفمًب نهزشرٛت انز٘ أسزهًّ يُٓب يسزٕفًٛب  دفبرشٚسهى انًًزؾٍ  ( :14يبدح )
 االسزًبساد انًشفمخ ين دفبرش كم يبدح. انجٛبَبد انًكزٕثخ ههٗ كم

اجعبثخ ثوذ رظؾٛؾٓب ثئهذاد كشف  دفبرشرمٕو نغُخ انشطذ فٕس اسزاليٓب  ( :15يبدح )
شئٌٕ انـالة  ٔإداسحيسبق يٍ صالس َسخ يوًذح نكم يٍ انمسى  نكم  انذسعبد

ٔانضبنضخ رؾزفق ثٓب نزوذ يُٓب انكشف انوبو  )شئٌٕ انـالة فٙ انغبيوخ( فٙ انكهٛخ
 نُزبئظ االيزؾبٌ.

يغهس انمسى + يغهس ال ٚغٕص إهالٌ أسًبء انشاسجٍٛ إال ثوذ إلشاس انُزٛغخ  فٙ  ( :16يبدح )
 انكهٛخ.

انكشف انوبو نُزبئظ االيزؾبٌ ٔانزمشٚش انُٓبئٙ انًزؼًٍ   رسهى نغُخ انشطذ ( :17يبدح )
ٔاجهبدح إنٗ انوًٛذ فٙ يٕهذ ألظبِ صالصخ أسبثٛن نهذٔس األٔل  انؾشيبٌلشاساد 

 ٔأسجٕهٍٛ نهذٔس انضبَٙ يٍ آخش ٕٚو فٙ االيزؾبٌ.
 

انًسبلبد انزبثوخ نّ ُٚبلش يغهس انمسى فٙ اعزًبم اسزضُبئٙ َزبئظ ايزؾبَبد  ( :18يبدح )
 ٔرنك لجم اعزًبم انًغهس.

 

 



  

 

 

 -رشفن نغُخ االيزؾبَبد رمشٚشْب انشبيم إنٗ انًغهس يزؼًًُب: ( :21يبدح )
     .تقسٌس نجىخ انسصد 

     اإلمتحبوٍختقسٌس حىل سٍس اندوزح. 
        

ٗ   سئٛس انهغُخ اجيزؾبَٛفخ رمذو ؿهجبد انزأعٛم إنٗ  ( :20يبدح ) انًغهفس ههفٗ أٌ     نوشػفٓب ههف
ٚزى إشوبس انـالة ثمجٕنٓب أٔ سفؼٓب فٙ فزشح ألظبْب صالصخ أٚفبو يفٍ رفبسٚخ اَومفبد     

 انًغهس.
ُٚبلش ٔٚمش انًغهس رمشٚش نغُخ االيزؾبَبد ٔرٕطٛبد يغبنس األلسبو فٙ يٕهذ  ( :21يبدح )

أسبثٛن يٍ آخش ألظبِ أسثوخ أسبثٛن يٍ آخش ٕٚو فٙ ايزؾبٌ انذٔس األٔل ٔصالصخ 
 ٕٚو فٙ ايزؾبٌ انذٔس انضبَٙ.

 

ٚوهٍ انوًٛذ انُزٛغخ انُٓبئٛخ ٔلشاساد انًغهس انخبطخ ثمشاساد انفظم ٔاجهبدح  ( :22يبدح )
 فٙ يٕهذ ألظبِ صالصخ أٚبو يٍ ربسٚخ اَومبد انًغهس ثٓزا انشأٌ.

 

عذٔل االيزؾبٌ ٔانًشالجخ نهذٔس انضبَٙ ٔكزا خبسؿخ رٕصٚن  انهغُخ اجيزؾبَٛخوهٍ ر ( :23يبدح )
انـالة ههٗ لبهبد االيزؾبٌ فٙ يٕهذ ألظبِ أسجٕهٍٛ يٍ إهالٌ َزبئظ ايزؾبٌ 

انذٔس األٔل نهفظم انضبَٙ ههٗ أٌ رشاهٙ فٙ رنك انًسبلبد انزٙ رخهف فٛٓب 
 انـبنت يٍ انذٔساد انسبثمخ.

 

 ئعشاءاد ٔػٕاثؾ ْزِ انالئؾخ.يٍ خبسط انغبيوخ ث ٚهزضو انًًزؾٍ انًُزذة ( :24يبدح )

ثًًبسسخ يٓبيٓب فٙ انذٔس انضبَٙ ثُفس  اجيزؾبَٛخرهضو كبفخ أؿشاف انوًهٛخ  ( :25يبدح )
 انكفبءح ٔاألداء انز٘ رًبسسّ فٙ انذٔس األٔل.

 

 فٙ انكهٛخ انكُزشٔل لنًسؤٔرسهى نغُخ انشطذ يهفبد اجعبثخ ثًؾؼش رسهٛى  ( :26يبدح )
دساسٙ كبيم صى رؾشق ثؾؼٕس نغُخ ٚشكهٓب  هبيٍٛٔرؾزفق ثٓب نًذح  )انغبيوخ(

 انوًٛذ.
 

 -انٛخ اهذاد َزبئظ االيزؾبَبد :( : 27يبدح )

a- : ادخال اننتائج انى اننظاو- 

ثؼل استزالّ اٝهام االٓزؾبٗتبد اُٜ٘بئ٤تخ ناُ٘ظو٣تخ نٓتٖ ٓلهست٢ أُتٞاك ٣تزْ اػتبكح االههتبّ اُستو٣خ اُت٠ ٝهم              .9

 االٓزؾبٗبد.

ػ٘تتل اُجتتلء ثوصتتل اُتتلهعبد ٣تتزْ ٓزبثؼتتخ هوستتبء االهستتبّ ٝ اُطتتعٕٝ االًبك٤ٔ٣تتخ ُِوكتتغ ثلهعتتخ اػٔتتبٍ اُستت٘خ     .2

 ٝاُ٘صل٢ ٝ اُؼ٢ِٔ ثٞهذ ًبك٢ هجَ االٓزؾبٗبد اُٜ٘بئ٤خ ػ٠ِ االهَ ثأسجٞع .

 



  

 

 

 

 -٣زْ اكفبٍ اُلهعبد ا٠ُ اُ٘ظبّ  ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ : .3

 -نز٘ ال ٚشزًم ههٗ عضء هًهٙ ؽست رٕصٚن دسعبد انزمٛٛى:رٕصٚن انذسعبد نهًمشس انُلش٘ ا - أ

          كهعبد 5ٓٞاظجخ ؽضٞه 

    كهعبد 5رٌب٤ُق ٝاسئِخ رؾل٤ي 

           كهعخ 21آزؾبٕ ٗصل٢ 

            كهعخ 71آزؾبٕ ٜٗبئ٢ 

      كهعخ 911ٓغٔٞع اُلهعبد 

 

 -رٕصٚن انذسعبد نهغبَت انُلش٘ انز٘ ٚشزًم ههٗ عضء هًهٙ : - ة

     :  َرٌب٤ُق ٝاسئِخ كهعبد 5كهعبد ٓٞاظجخ       5اػٔبٍ كص 

      كهعخ 91آزؾبٕ ٗصل٢ 

        كهعخ 41  آزؾبٕ ٜٗبئ٢ 

      كهعخ 61ٓغٔٞع اُلهعبد 

 

 -رٕصٚن انذسعبد نهغبَت انوًهٙ : - د

   كهعبد 5كهعبد   صوبه٣و  5سِٞى ٓؼ٢ِٔ    كهعبد 5اػٔبٍ اُلصَ: ٓٞاظجخ 

  كهعبد 5ًزبث٢(          –)ضل١ٞ آزؾبٕ ٗظو١ ػ٢ِٔ 

     كهعبد 21آزؾبٕ ٜٗبئ٢ ػ٢ِٔ 

      كهعخ 41ٓغٔٞع اُلهعبد 

 

 -يشاعوخ  انُزبئظ: - س

% ٓتٖ كهعتتخ االٓزؾتبٕ اُؼِٔت٢ ال ٣تزْ اضتتبكخ اُلهعتخ ٝاُغٔتغ ُتٚ ٓتتغ        25كت٢ ؽبُتخ ُتْ ٣ؾصتتَ اُغبُتت ػِت٠       .9

ٕ اُٜ٘تبئ٢ اُ٘ظتو١ ال رضتبف    % ٓتٖ كهعتخ االٓزؾتب   31اُ٘ظو١ ، ًٝنُي ك٢ ؽبُخ ػلّ ؽصٍٞ اُغبُت ػ٠ِ 

 .و اُغبُت هاسجًب ك٢ أُووهجؼزهعخ ٣ُٝٚ اُل

 ثؼل اكفبٍ ع٤ٔغ اُ٘زبئظ ٝ اُزأًل ٜٓ٘ب ٣زْ سؾت ٗسقخ ٝاُوكغ ثٜب ُووسبء االهسبّ ُٔواعؼزٜب ٝرؼ٤ٔلٛب . .2

 ٜبئ٤خ .ػ٘ل اػبكح اٌُطٞكبد ٖٓ هجَ االهسبّ ثؼل ٓواعؼزٜب ٝ رؼل٣َ االفغبء ٣زْ اكفبُٜب ك٢ اُ٘ظبّ ثصٞهح ٗ .3
 

 -روًٛذ  انُزبئظ ٔاهالَٓب نهـالة: - ط

هوستبء االهستبّ ٝ    -(( ٗسـ ٖٓ اٌُطتٞكبد اُ٘زتبئظ ٌُتَ هستْ ٝ ٣تزْ رؼ٤ٔتلٛب ٓتٖ هجتَ اٌُ٘زتوٍٝ          ٣4زْ سؾت )) .9

 أُسغَ اُؼبّ.

 رسِْ اُ٘زبئظ ُِؼٔبكح ٢ٌُ ٣زْ رؼ٤ٔلٛب ٝاهواهٛب ٖٓ هجَ ٓغِس ا٤ٌُِخ .  .2

 ثؼل اهواه اُ٘زبئظ ٣زْ اػالٜٗب ُِغالة . .3

 

 



  

 

 

 

 -االرشفة اننتائج :

 -َخصص يهف نكم لسى و َرى كراتح انًحرىَاخ ػهُه وَفصم كم يسرىي تفاصم وسلٍ :

 (ع٤ٔغ ٗٔبمط االٓزؾبٗبد ٌُبكخ االهسبّ) ٓؾز٣ٞبرٚ ِٓق ٗٔبمط االٓزؾبٗبد .9

 (ع٤ٔغ اُزوبه٣و ٝ رجٞة ؽست اُزوو٣و)                   ِٓق اُزوبه٣و  .2

 (ٓؾبضو اُـص ٝاُطـت ٝاالٗناهاد)    ِٓق ٓؾبضو اُـص ٝاُطـت .3

 (ع٤ٔغ رٞع٤ٜبد اُؼٔبكح ُِغالة )       ِٓق رٞع٤ٜبد اُؼٔبكح .4

 (ع٤ٔغ رٞه٤ؼبد أُواهج٤ٖ فالٍ كزوح االٓزؾبٗبد)       ِٓق رٞه٤ؼبد أُواهج٤ٖ .5

ع٤ٔتتغ رٞه٤ؼتتبد أُلهستت٤ٖ الستتزالّ ٝرستت٤ِْ ٗٔتتبمط االٓزؾبٗتتبد   رستت٤ِْ اٝهام       )      ِٓق رٞه٤ؼبد أُلهس٤ٖ .6

 (االٓزؾبٗبد اُٜ٘بئ٤خ 

 (ًطٞكبد رٞه٤ؼبد اُغالة ٝرجٞة ثؾست اُوسْ ٝأُسزٟٞ) ِٓق ًطٞكبد ؽضٞه اُغالة ُالٓزؾبٗبد .7

ٜٗتتبئ٢ -ػِٔتت٢-ٗصتتل٢–ٗزتتبئظ االٓزؾبٗتتبد ٓلصتتِخ ٌُتتَ هستتْ ٝٓستتزٟٞ ناػٔتتبٍ ستت٘خ     ) ِٓق ٗزبئظ االٓزؾبٗبد .8

 (ٗظو١ن

 

 :ٍٛٚزى اسشفخ انٕصبئك انسبثمخ ثـشٚمز 

 اال٠ُٝ / ٝهه٤ب . .9

 اُضب٤ٗخ / ٗسقخ اٌُزو٤ٗٝخ. .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

 الفصل الرابع

 حقوق أطراف الطمليظ االمتحانيظ

  ثوذ كم دٔسح  اجيزؾبَٛخ( : ٚؾك نهـبنت انؾظٕل ههٗ ثٛبٌ دسعبد ٔفمًب نُلبو انجـبلخ 28يبدح )

 .ايزؾبَّٛ                

 اٜرٛخ:( : ٚؾك نهـبنت رأعٛم االيزؾبٌ فٙ انؾبالد 31يبدح )

 
ك٢  ثبالسزٔواهئما رأًل ُِغ٘خ االٓزؾبٗبد ث٘بء ػ٠ِ روو٣و أُواهت ثبٕ ظوكًب ٓٞػٞػ٤ًب ال ٣سٔؼ ُِـبُت  - أ

 االٓزؾبٕ.

ئما أط٤ت اُـبُت ثٞػٌخ طؾ٤خ ٝٗوَ ػ٠ِ ئصوٛب ئ٠ُ أُسزشل٠ ػ٠ِ إٔ ٣ولّ روو٣وًا ؿج٤ب طبكهًا ٖٓ  - ة

 ٓٞػل أهظبٙ صالصخ أ٣بّ ٖٓ اٗزٜبء ئعبىرٚ اُـج٤خ.اإلكاهح اُـج٤خ ك٢ اُغبٓؼخ أٝ ٓؼزٔلًا ٖٓ هجِٜب. ك٢ 

ٓغ ئعبىح ٝػغ أٝ أسجبة هٜو٣خ ) ٝكبح أؽل األهبهة، ًبهصخ ؿج٤ؼ٤خ،  اإلٓزؾب٤ٗخئما ريآ٘ذ اُلٝهح  - د

( ػ٠ِ إٔ ٣زْ رول٣ْ ٝص٤وخ هس٤ٔخ ٓؼٔلح ٖٓ ألسجبة هب٤ٗٞٗخ، ؽبكس ٓوٝه١، ...ٓواكوخ ٓو٣غ، اؽزغبى 

 .اإلٓزؾب٤ٗخاُغٜخ أُؼ٤٘خ ك٢ ٓٞػل أهظبٙ أسجٞع ٖٓ اٗزٜبء اُلٝهح 

 ( : ٚؾك نهـبنت رمذٚى رلهى كزبثٙ يٕػؾب انًجشساد فٙ انؾبالد اٜرٛخ:30يبدح )

 
ئما ارقن ك٢ ؽوٚ هواه ثبُؾوٓبٕ ٖٓ االٓزؾبٕ ٝمُي ثٔب ٣قبُق أُٞاك أُ٘ظٔخ ُِؾوٓبٕ ك٢ اُ٘ظبّ   - أ

اُلهاس٢ أُٞؽل، ػ٠ِ إٔ ٣ولّ رظِٔٚ ك٢ ٓٞػل أهظبٙ ا٤ُّٞ األف٤و ُِلظَ اُلهاس٢ ئ٠ُ هئ٤س اُوسْ 

 اُـبُت ثنُي. ٝئشؼبه اإلٓزؾب٤ٗخهجَ ثلء اُلٝهح  اُِغ٘خ اإلٓزؾب٤ٗخاُن١ ثلٝهٙ ٣ؼبُظ األٓو ٓغ 

ثٔب ال ٣زؼبهع ٓغ ٓٞاك ٛنٙ اُالئؾخ ػ٠ِ إٔ رولّ ٛنٙ اُؾبُخ  ككزوٙئما ؽوّ ٖٓ ئًٔبٍ االٓزؾبٕ أٝ أُـ٢  - ة

 كٞهًا ئ٠ُ ُغ٘خ االٓزؾبٗبد ُٔؼبُغزٜب.

ٓب ُْ ٣زقن ك٢ ؽوٚ هواه اُلظَ، ػ٠ِ إٔ ٣ولّ ؿِجٚ ئ٠ُ  ككزوٙئما شٌي ك٢ ٗز٤غخ االٓزؾبٕ ٝؿِت كزؼ  - د

 أهظبٙ أسجٞع ٖٓ ئػالٕ اُ٘زبئظ.  ك٢ ٓٞػل اٌُ٘زوٍٝ

 ٔٚوزجش لشاسِ َبفذًا،  اسزضُبئٛخ( : ُٚبلش انًغهس انزلهًبد فٙ دٔسح 31يبدح )  

 ٔفٙ انؾبالد انزٙ رزـهت إهبدح فزؼ يهفبد اجعبثخ ٚزخز فٙ رنك اجعشاءاد اٜرٛخ:                
 

 كٝهرٚرش٤ٌَ ُغ٘خ ٖٓ صالصخ أػؼبء ٖٓ ا٤ُٜئخ اُزله٣س٤خ ٣زوأسٜب هئ٤س اُوسْ رولّ روو٣وًا ُِٔغِس ك٢   - أ

 اُزب٤ُخ.

 ٣ـِت ٖٓ اُـبُت ككغ اُوسّٞ أُسزؾوخ. - ة

 ٣ـِت ٖٓ أُٔزؾٖ اإلعبثخ اُ٘ٔٞمع٤خ ُِٔسبم أُؼ٢٘. - د



  

 

   
 
 
 ( : ال ٚغٕص رمذٚى انزلهًبد ثظٕسح عًبهٛخ.43يبدح )   

 

 نهُلبو ثذل يشالجّ هٍ كم فزشح يشالجّ ٔفمب انًُزذة يٍ خبسط انغبيوخ  نهًشالت ًُٚؼ( : 33يبدح )   

 .انخبص ثزنك                 

  ٔفمب نهُلبو انخبص إعبثخ ٚظؾؾّ  دفزش( : ًُٚؼ انًًزؾٍ يكبفأح يبنٛخ نكم 34يبدح )     

 .ثزنك                   

ٙ        ٔانكُزفشٔل   ( : رًفُؼ نغُفخ االيزؾبَفبد   30يبدح )  ٔفمفب   ٔنغُفخ  انشطفذ يكبففأح يبنٛفخ ههفٗ انُؾفٕ انزفبن

 :نهُلبو انخبص ثزنك
 

 ٌَُ كٝهح ئٓزؾب٤ٗخ ك٢ آزؾبٗبد اُلٝه األٍٝ. - أ

 الٓزؾبٗبد اإلػبكح. ه٣بٍ - ة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 الفصل الخامس

 الــــــطـــقـــوبـــــات

، رزخز فٙ ؽك انـبنت نشئٌٕ انـالة( يٍ انُلبو 35، 34، 31( : ين يشاهبح انًٕاد )31يبدح )

 انومٕثبد انزبنٛخ:
 

 ٌفصم انطبنت مه انكهٍخ وال ٌقجم فً كهٍبد انجبمعخ. انفصم:  - أ

 ئما أصجزذ ُغ٘خ اُزؾو٤ن ئكاٗزٚ ُٔسبٛٔزٚ ثبإلؿواء أٝ اُزٜل٣ل إلكشبء أسئِخ االٓزؾبٕ. .9

أص٘بء أكاء االٓزؾبٕ ٝرسو١ اُؼوٞثخ ٗلسٜب ػ٠ِ اُـبُت اُن١ اٗزؾِذ  ئما اٗزؾَ طلخ ؿبُت آفو .2

 شقظ٤زٚ ُ٘لس اُـوع.
 

انطبنت إججبزٌب وتحست ضمه انفتسح انمقسزح نىٍم اإلجبشح   ٌىقف قٍد وقف انقٍد اإلججبزي: - ة

 وانحبالد اَتٍخ: انجبمعٍخ األونى نهمدد

 

 ُٔلح س٘خ ئما كفَ االٓزؾبٕ ٓزؾل٣ب ُوواهاد اُؾوٓبٕ. .9

 ُٔلح س٘ز٤ٖ ئما كفَ االٓزؾبٕ ٓزؾل٣ب ُوواهاد اإلػبكح. .2

 ُإلعبثخ ٝٛٞ ٣إك١ االٓزؾبٕ ٖٓ فبهط هبػخ االٓزؾبٕ. ككزؤُلح س٘ز٤ٖ ئما ػجؾ ُل٣ٚ  .3
 

 ٌعتجس انطبنت زاسجًب فً انمسبق فً انحبالد اَتٍخ: انتسسٍت فً انمسبق: - ط

 ئما ػجؾ ٓزِجسب ثبُـش أٝ اُشوٝع ك٤ٚ أٝ أُسبٛٔخ ك٤ٚ. .9

 أٝ ههْ ه٤لٙ أٝ أ١ ػالٓبد ٤ٔٓيح. أسٔٚ ًزبثخ ئعبثزٚ ككزوئما صجذ ك٢  .2

ئما ؽوّ ٖٓ ئًٔبٍ االٓزؾبٕ ُٔسبم ٓب ثسجت ئفالُٚ ثبُٜلٝء ٝاُ٘ظبّ أٝ ػلّ اُزيآٚ ثبُؼٞاثؾ  .3

 ك٢ هبػخ االٓزؾبٕ.

 ئما رـ٤ت ػٖ آزؾبٕ أُسبم ثلٕٝ ػنه. .4

 اما اصبه اُطـت ك٢ هبػخ االٓزؾبٕ. .5

 هٍ:إرا رأخش دٌٔ هزس يمجٕل نًًزؾٍ إَٓبء انزوبلذ ين اٚزى ( : 32يبدح )

 

رس٤ِْ ٗز٤غخ أػٔبٍ اُلظَ اُلهاس٢ )اُس٘خ( ٓغ هبئٔخ ثأسٔبء أُؾو٤ٖٓٝ ٖٓ االٓزؾبٕ ٝكوًب ُؼٞاثؾ  - أ

 .ٓٔب ٣إك١ ئ٠ُ ئهثبى ػَٔ اُِغبٕ اإلٓزؾب٤ٗخ  ٛنٙ اُالئؾخ

 رس٤ِْ األسئِخ ٝكوًب ُؼٞاثؾ ٛنٙ اُالئؾخ. - ة

نًًزؾٍ انز٘ ٚؾزفق ثـجبهخ ٔسؾت أسئهزّ ثُفسّ ٔال ٚؾؼشْب ٕٚو َٓبء انزوبلذ ين اٚزى إ( : 33يبدح )

 ايزؾبٌ يسبلخ ٔٚسجت إسثبكًب هبيب ناليزؾبٌ.

 



  

 

 

 

 
انًٕكف فٙ  ٚخظى سارت ٕٚيٍٛ أسبسٙ هٍ كم ٕٚو غٛبة غٛش يجشس نهًشالت ( :34يبدح )

 .انغبيوخ

اجعبثخ انًظؾؾخ إنٗ نغُخ  دفبرشزأخش فٙ رسهٛى ان هذو ٚغت ههٗ انًًزؾٍ ( :35يبدح )

 انشطذ ٔفمًب نؼٕاثؾ ْزِ انالئؾخ.

ٚؾبل هؼٕ انٓٛئخ انزذسٚسٛخ انز٘ رضجذ نغُخ انزؾمٛك إداَزّ فٙ رسشٚت األسئهخ  ( :36يبدح )

إرا كبٌ يٍ أهؼبء انٓٛئخ انًزفشغخ  أٔ انًسبًْخ فٙ رنك إنٗ انًغهس انزأدٚجٙ

 .ٔإؽبنزّ إنٗ انغٓبد انًخزظخ إرا كبٌ يزوبلذ

ٚفظم يٍ انوًم هٍ انكهٛخ ٔانغبيوخ انًٕكف انز٘ رضجذ نغُخ انزؾمٛك رٕسؿّ  ( :37يبدح )

 فٙ رسشٚت األسئهخ أٔ انًسبًْخ فٙ رنك.

فٙ انغبيوخ إنٗ  انًزفشغخ ٚؾٛم انًغهس انًًزؾٍ هؼٕ انٓٛئخ انزذسٚسٛخ ( :38يبدح )

انًغهس انزأدٚجٙ ثوذ أٌ ٚزأكذ يٍ ركشاس روًذ ٔلٕم انلهى ههٗ انـبنت انًزمذو 

ٔ ُٚٓٙ انًغهس روبلذ هؼٕ ْٛئخ انزذسٚس انًزوبلذ نُفس  اجعبثخ دفزشثفزؼ 

 .انسجت انًزكٕس ثبنُسجخ نهٓٛئخ انًزفشغخ

إعبثزّ إنٗ نغُخ انزأدٚت فٙ انكهٛخ ففٙ   شدفزٚؾٛم انًغهس انـبنت انز٘ رمذو ثفزؼ  ( :41يبدح )

 ؽبنخ ركشاس ثـالٌ رلهًّ.

 رؾبل انًخبنفبد األخشٖ ٔفمًب نٓزِ انالئؾخ إنٗ انًغهس الرخبر يب ٚهضو. ( :40يبدح )

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 الدادسالفصل 

 ٔانزمذٚشاد انزُلًٛٛخ ناليزؾبَبد ٔانزلهى انؼٕاثؾ
 

 

 .:( : َلبو االيزؾبَبد41يبدح )
 

 رغش٘ االيزؾبَبد ؽست انزمٕٚى انغبيوٙ -1

ٚغٕص دخٕل انـبنت ايزؾبٌ ا٘ يمشس َغؼ فّٛ أرًذ يوبدنزّ ثب٘ ؽبنّ يٍ االؽٕال ٔارا ؽظم رانك رهغٗ  ال -2

 دسعخ االيزؾبٌ

ارا رغٛت انـبنت هٍ االيزؾبٌ انُٓبئٙ انًوهٍ ٚشطذ نّ )ى( ٔٚوذ ساسجًب فٙ رنك انًمشس اال ارا لذو هزسًا يمجٕاَل  -3

ل اسجٕم يٍ االيزؾبٌ فٛؾك نًغهس انكهٛخ اؽزسبة دسعخ انذٔس انزكًٛهٙ يؾبٔنخ أنٗ يٍ انُبؽٛخ خال

 االكبدًٚٛخ

ارا اخزجش انـالة فٙ يمشس سست فّٛ يٍ لجم ٔؽظم فّٛ ههٗ دسعخ عذٚذح الم يٍ انذسعخ انسبثمخ روزًذ نّ  -4

انذسعخ انغذٚذح اال ارا كبٌ انـبنت لذ دخم انًمشس اكضش يٍ صالس يشاد فٛؾك نًغهس انكهٛخ اهزًبد انذسعخ 

 االههٗ اٌ كبٌ رانك ٚؤد٘ انٗ رخشعّ

ثوذ دخٕنّ  –ههٗ دسعخ رؤد٘ انُغبؽخ فٙ يمشس ٚؾٕل دٌٔ رخشعّ ثوذ فٙ ؽبنخ فشم انـالة فٙ انؾظٕل  -5

ٚؾك نًغهس انكهٛخ ركهٛفّ ثغٓذ اكبدًٚٙ ٚخض انًمشس ثوذ رؾذٚذِ يٍ  –االيزؾبٌ صالس يشاد ههٗ االلم 

 يغهس انمسى انًوُٙ

زوزجش ال ٚغٕص نهـبنت اخزجبس يمشساد يٍ انًسزٕٖ االههٗ يٍ انًسزٕٖ انًسغم فّٛ ٔارا ؽظم رانك ف -6

 ايزؾبَبرّ نًٕاد انًسزٕٖ االههٗ يهغبِ

يمشس ٚؾشو ايزؾبٌ اهًبل انفظم  أل٘فٙ ؽبنخ ػجؾ انـبنت يزهجسًب ثبنغش فٙ ايزؾبٌ اهًبل انفظم  -7

 ٔااليزؾبٌ انُٓبئٙ 

 ثبنغش فٙ االيزؾبَبد انُٓبئٛخ ٚزخز فٙ ؽمخ االعشاءاد انزبنٛخ: فٙ ؽبنخ ػجؾ انـبنت يزهجسًب -8

 ضجغٚ ٓزِجسًب ثبُـص صلوًا ك٢ أُووه اُن١ ؿص ك٤ٚ ٝأُووه اُن١ ٤ِ٣ٚ ٣ؼغ٠ اُغبُت اُن١ رْ - أ

 ٝاما ًبٕ أُووه اُن١ ؿص ك٤ٚ ٛٞ أُووه االف٤و ك٢ علٍٝ االٓزؾبٕ ك٤ؾوّ ك٤ٚ ٝأُووه اُن١ هجِٚ - ة

٣ٝوكغ االٓو ا٠ُ ٓغِس ا٤ٌُِخ  خأُسع٤ُٝٓورٌجٚ ٖٓ  ٠ال ٣ؼلاًزطبف اُـص ك٢ ٝهذ الؽن ُالٓزؾبٗبد  - د

 وواه اُٜ٘بئ٢ الرقبم اُ

ك٢ ؽبُٚ ه٤بّ اُغبُت ثبصبهح ا١ كٞض٠ اٝ ضـت ك٢ ٌٓبٕ االٓزؾبٕ ٣ؾوّ ٖٓ ع٤ٔغ ٓووهاد اُلصَ  - س

 ُٝٔغِس ا٤ٌُِخ اُؾن ك٢ اُ٘ظو ك٢ أُٞضٞع ٝارقبم هواه اُلصَ اما هاٟ مُي



  

 

 

 

رٕلٛوّ فٙ كشف هُذ فمذاٌ دفزش اعبثخ انـبنت ثوذ رسهٛى انذفبرش كبيهخ يٍ نغُخ االيزؾبَبد ٔثوذ صجٕد  -9

انؾؼٕس نزنك االيزؾبٌ ٚزى انزؾمٛك فٙ انًٕػٕم ٔارخبر االعشاءاد انالصيخ فٙ ؽك يٍ رسجت فٙ فمذاٌ 

انذفزش ٔفٙ ؽبنخ صجٕد هذو رسجت انـبنت فٙ اخفبء أ فمذاٌ دفزش االعبثخ ٚخٛش ثٍٛ اهبدح اخزجبس انًبدح يٍ 

 غبػ يٍ انذسعخ انُٓبئٛخ نهًمشس ثذٌٔ اهبدح اخزجبسِانذسعخ انُٓبئٛخ أ ؽظٕنّ ههٗ انؾذ االدَٗ نذسعخ انُ

ارا كبَذ االيزؾبَبد رؾشٚشٚخ  ٔٔعذد كشٔف طؾٛخ رًُن انـبنت يٍ انكزبثخ فهوًٛذ انكهٛخ انؾك فٙ ٚكهف   -10

يٍ ٚشاِ يُبسجًب نزذٍٔٚ اعبثخ انـبنت انزٙ ٚذنٙ ثٓب شخظًٛب فٙ دفزش االعبثخ انخبص ثّ ايبو نغُخ خبطخ 

 .ثزنك

َلبو االيزؾبَبد ٚومذ ايزؾبٌ َٓبئٙ نهـهجخ فٙ عًٛن انًسزٕٚبد ٔرنك فٙ َٓبٚخ كم فظم دساسٙ ٔٚزى رٕصٚن  -11

  -انذسعبد ههٗ انًمشساد ههٗ انُؾٕ انزبنٙ :

 

 ؿشٚمخ انزوٍٛٛ 3 انذسعخ 2 و 1

 حضىر 5 5 4  .1

 تكانٍف 7 10 6  .2

 كىٌش 9 5 8  .3

4.  10 20 
ايتحاٌ نصف  11

 انفصم

 ايتحاٌ نهائً 13 60 12  .5

 

 انغبَت انُلش٘ فٛزى رٕصٚن انذسعبد ههٗ انُؾٕ انزبنٙ :ايب انًٕاد راد      

 ؿشٚمخ انزوٍٛٛ 16 انذسعخ 15 و 14

 حضىر  18 5 17  .6

 تكانٍف  20 10 19  .7

 كىٌش 22 5 21  .8

9.  23 20 
ايتحاٌ نصف  24

 انفصم 

 ايتحاٌ نهائً 26 60 25  .10
 

 

 % ههٗ االلم يٍ دسعخ انُغبػ انًؾذدح 50ٚوزجش انـبنت َبعؾًب فٙ ا٘ يمشس دساسٙ ارا ؽظم ههٗ  -12

( ٔألغشاع انزمذٚش فبٌ انذسعخ انؾذٚخ 48؛49ألغشاع انُغبػ فٙ انًمشس رمزظش ههٗ )انذسعخ انؾذٚخ  -13

 ( ٔٚزى يوبنغخ رنك ثشيغًٛب89؛79؛64رزؼًٍ )

 ( اال ثمشاس يٍ يغهس انكهٛخ أ هًٛذ انكهٛخ100ال ٚغٕص رظؾٛؼ دفزش انـبنت يٍ انذسعخ انُٓبئٛخ ) -14

ا٘ عض يٍ اعضاء االيزؾبٌ ) انُلش٘ ٔانوًهٙ ( ٔال ٚمجم  ٚوزجش انـبنت ساسجًب فٙ انًمشس كبياًل ارا رغٛت هٍ -15

 اهبدح ايزؾبٌ ا٘ عضء يٍ اعضاء االيزؾبٌ ثوذ اَزٓبء ايزؾبٌ انًمشس

% نًمشس ٔاؽذ فمؾ ارا كبَذ رؤد٘ انٗ رخشعّ ششٚـخ اٌ الد رغًن ػًٍ 5ٚوـٗ انـبنت انخشٚظ   -16

 انذسعبد انزشاكًٛخ.

 % ُِؼِّٞ االكاه٣خ10 



  

 

 

 

 

 .:َلبو ايزؾبَبد انذٔس انزكًٛهٙ( : 42يبدح )
 

ال ٚؾك نهـبنت انًؾشٔو ) ثسجت انغش أ انغٛبة ( فٙ يمشس دخٕل ايزؾبٌ انذٔس انزكًٛهٙ نزنك انًمشس ٔارا  -1

 ؽظم رنك ٔدخم االيزؾبٌ رهغٗ دسعزّ

ٚومذ ايزؾبٌ انذٔس انزكًٛهٙ خالل انفزشح انًؾذدح فٙ انزمٕٚى انغبيوٙ ٔٚغٕص دخٕل ْزا نًٍ ٚشغت فٙ   -2

 نذٖ اداسح انمجٕل ٔانزسغٛم ٔثوذ رسذٚذ انشسٕو انًمشسح. انًمشسادااليزؾبٌ ششؽ رسغم 

% 30هٍ  مخ ال رمٚزى اهبدح االيزؾبٌ انُلش٘ فمؾ ٔرؾست نّ دسعخ انوًهٙ انسبثمخ ارا كبٌ َبعؾًب فٛخ ثُسج -3

 .يٍ دسعخ انغضء انوًهٙ 

ارا كبٌ انًمشس نّ ايزؾبٌ َظفٙ فزهغٗ هاليخ االيزؾبٌ انُظفٙ ٔٚزى رظؾٛؼ االيزؾبٌ انُلش٘ نهذٔس انزكًٛهٙ  -4

 -ثؾٛش ركٌٕ انواليخ ههٗ انُؾٕ انزبنٙ :

 00. اسئِخ كؼ٤ِخ   اسئِخ افزجبه ٓزؼلكح % 

 20. كهعخ االٓزؾبٕ اُؼ٢ِٔ % 
 

 نهـبنت دخٕل االيزؾبٌ انزكًٛهٙ االثوذ رسذٚذ انشسٕو انذساسٛخ كبيهًخال ٚؾك  -5

 ٚسًؼ نهـبنت دخٕل ايزؾبٌ انذٔس انزكًٛهٙ فٙ ا٘ هذد يٍ انًمشساد انزٙ سست فٛٓب . -6

ٚغٕص نًغهس انكهٛخ انسًبػ ثزأدٚخ االخزجبساد فٙ غٛش يٕلن انغبيوخ أ انكهٛخ انزٙ ٚذسط فٛٓب انـبنت فٙ  -7

 ٔثًمشس ٔاؽذ فمؾ ٚزٕفك ههٛخ رؾشط ْزا انـبنت .انسُخ انُٓبئٛخ 

ال روزًذ دسعبد اهًبل انفظم فٙ ايزؾبٌ انذٔس انزكًٛهٙ ثوزس ) يؾبٔنخ أانٗ (أ ثذٌٔ يؾبٔنخ صبَٛخ .  -8

( ، فًٛب هذا انًمشساد راد انـجٛوخ انخبطخ فٛزى رؾذٚذ َلبو 100ٔرؾست نهـبنت فٙ انذسعخ انُٓبئٛخ يٍ )

 خ ثٓب يٍ لجم يغهس انمسى ٔثوذ يٕافمخ يغهس انكهٛخ .رٕصٚن انذسعبد انخبط

ٚؾشو انـبنت انز٘ ٚؼجؾ يزهجسًب ثبنغش يٍ انًمشس انز٘ غش فّٛ ٔاخش يمشس فٙ عذٔل االيزؾبَبد ٔال ٚسًؼ  -9

 نّ ثذخٕل انذٔس انزكًٛهٙ فٙ انًمشسٍٚ .

جهّ ٔنهغُخ االَؼجبؿٛخ انشفن ارا كبٌ انًمشس انز٘ غش فّٛ انـبنت ْٕ االخٛش فٛؾشو يُّ ٔيٍ انًمشس انز٘ ل  -10

 انٗ يغهس انكهٛخ ثزشذٚذ انومٕثخ ارا كبٌ رنك يجشسًا

 ارا َغؼ انـبنت فٙ ايزؾبٌ انذٔس انزكًٛهٙ رؾست نّ انذسعخ انز٘ ؽظم ههٛٓب كبيهًخ . -11

ًُٚن دخٕل انـبنت انًؾشٔو ثسجت انغٛبة يٍ دخٕل ايزؾبٌ انذٔس انزكًٛهٙ ٔال ٚسًؼ نّ ثبنذخٕل فٙ انوبو   -12

 زبنٙ اال ثوذ دساسخ انًمشس .ان

ٚؾشو انـبنت انز٘ دخم ايزؾبٌ انذٔس انزكًٛهٙ يٍ يشرجخ انششف اال ارا لذ كبٌ غبة ايزؾبٌ انًمشس فٙ  -13

 انذٔس االٔل ثوش يمجٕل .
 

 

 .:( : َلبو انزلهى43يبدح )
 

 

ٚؾك نهـبنت انزلهى فٙ َزٛغخ ا٘ يمشس خالل اسجٕهٍٛ ههٗ االكضش يٍ كٕٓس َزٛغخ انًمشس ؽست انزمٕٚى  -1

انذساسٙ ٔثوذ رسذٚذ انشسٕو انخبطخ ثبنزلهى ٔٚؾك نًغهس انكهٛخ رًذٚذ انًذح اٌ ٔعذد يجشساد نزنك ٔثًب ال 

 يٍ ْزا انُلبو. (50ٚزوبسع ين انًبدح) 

اليزؾبَبد )انكُزشٔل( أ يٍ ٚخٕنّ ههٗ اٌ روزًذ َزٛغخ انزلهى يٍ لجم سئٛس ُٚلش فٙ انزلهى يٍ لجم نغُخ ا -2

 نغُخ االيزؾبَبد فٙ انكهٛخ

 



  

 

 

 

 

ٚمزظش انؾك فٙ انزلهى يٍ َزٛغخ االيزؾبٌ ههٗ انكشف هٍ دفزش اعبثخ انـبنت ٔيشاعوخ سطذ انذسعبد أ  -3

عًوٓب فمؾ ٔارا ارؼؼ اٌ ا٘ يٍ األسئهخ نى رظؾؼ أ نى رٕػن نٓب دسعبد فٛسزذهٙ انًذسط ثٕاسـخ ؿهت 

 يٍ سئٛس انهغُخ 

أ اسزخذاو انًٕاد انًضٚهخ فٙ اطٕل كشٕفبد ال ٚغٕص انشـت أ انؾزف أ انزوذٚم أ االػبفخ أ انزغٛش  -4

 سطذ انذسعبد ثوذ الشاسْب ٔفك َزبئظ انزلهًبد .

 ال ٚغٕص انزلهى فٙ َزبئظ انذٔس انزكًٛهٙ  -5

 ال ٚغٕص انزلهى فٙ اكضش يٍ صالس يٕاد نكم فظم دساسٙ . -6
 

 .: انزمذٚشاد ( :44يبدح )
 

  -ههٗ انُؾٕ انزبنٙ : زمذٚشادانرؾست  .1

 

 : نزؾسٍٛ ٔػن انـبنت ًُٚؼ .2

 (2.يٍ انذسعخ انُٓبئٛخ نهًمشس إرا اؽزبعٓب نهُغبػ فٙ انًمشس )% 

 (1.يٍ انذسعخ انُٓبئٛـخ نهًمـشس إرا اؽزبعٓـب نزؾسٛـٍ انزمذٚـش فٙ رنك انًمشس )% 

 (5  ٙيٍ انذسعخ انُٓبئٛخ نًمشس ٔاؽذ ف )%إرا كبٌ ْزا انًمشس انٕؽٛذ السزكًبل  كهٛخ انوهٕو انـجٛخ

 رخشعّ ٔال رؾست انذسعخ انًؼبفخ ػًٍ يغًٕم انذسعبد انزشاكًٛخ نزخشط انـبنت.

 (10 ٙيٍ انذسعخ انُٓبئٛخ نًمشس ٔاؽذ فمؾ ف )%َٛإرا كبٌ ْزا انًمشس  خكهٛخ انوهٕو االداسٚخ ٔاجَسب

 ٕم انذسعبد انزشاكًٛخ نزخشط انـبنت.انٕؽٛذ السزكًبل رخشعّ ٔال رؾست انذسعبد انًؼبفخ ػًٍ يغً
 

رؾذد انذسعخ انُٓبئٛخ نكم يمشس ثؾست انسبهبد انًوزًذح ٔانًخظظخ نّ ثٕالن خًسٍٛ دسعخ نكم سبهخ  .3
 َلشٚخ يوزًذح، ٔكم سبهزٍٛ هًهٛزٍٛ رسبٔ٘ سبهخ َلشٚخ ٔاؽذح يوزًذح.

 نظبنؼ انـبنت.رمشة كسٕس انذسعبد انؾبطم ههٛٓب انـبنت فٙ أ٘ يمشس أللشة سلى طؾٛؼ  .4

 ٔٚشيض نٓب )و( %100إنٗ % 90يٍ  يًزبص

 ٔٚشيض نٓب )عـ عـ( %90% إنٗ ألم يٍ 80يٍ  عذًا عٛذ

 ٔٚشيض نٓب )عـ//( %80% إنٗ ألم يٍ 70يٍ  عٛذ

 ٔٚشيض نٓب )ل( %70% إنٗ ألم يٍ 65يٍ  يمجٕل

 ٔٚشيض نٓب )ع( %65الم يٍ  ػوٛف

 ٔٚشيض نٓب )ى( طفش غبئت

 ة(ٔٚشيض نٓب )ى  غبئت ثوزس غبئت ثوزس يمجٕل

 ٔٚشيض نٓب )يؼ( يؾشٔو يؾشٔو



  

 

 

 

%( 50إرا َغؼ انـبنت فٙ يمشس يب ثوذ اخزجبسِ نهًشح انضبَٛخ أٔ أكضش فزشطذ نّ انذسعخ انظغشٖ نهًمشس ) .5

ٔٚكٌٕ رمذٚشِ يمجٕال، أيب انـبنت انغبئت ثوزس يمجٕل أٔ انًٕلف لٛذِ فزشطذ نّ انذسعبد انزٙ ؽظم ههٛٓب 

     كبيهخ.

%( ههٗ األلم يٍ انُٓبٚخ انولًٗ 30انذساسٙ نهًمشس ثٕالن )رؾست دسعبد أهًبل انسُخ أٔ انفظم  - أ

 نذسعخ انًمشس.

 %( يٍ انُٓبٚخ انولًٗ نذسعخ انًمشس.70انُٓبئٙ نهًمشس ثٕالن ) االخزجبسرؾست  دسعبد  - ة

انُٓبئٙ نزؾست نهـبنت انذسعخ  االخزجبسرغًن دسعبد أهًبل انسُخ أٔ انفظم انذساسٙ ين دسعخ  - د

 ٙ رنك انًمشس.انغبيوخ انزٙ ٚسزؾمٓب ف

انزؾشٚشٚخ ين دسعخ أهًبل  االخزجبسادفٙ ؽبنخ انًمشساد انزٙ نٓب عٕاَت رـجٛمٛخ أٔ هًهٛخ رغًن دسعخ  - س

انفظم ثبجػبفخ إنٗ دسعبد انغضء انزـجٛمٙ ٔانوًهٙ، ٔرؾذد فٙ ػٕء رنك انًغًٕم انذسعخ انُٓبئٛخ 

 نهـبنت فٙ كم يمشس ههٗ انُؾٕ اٜرٙ:

  ( ٍيٍ انُٓبٚخ 50ٚوذ انـبنت َبعؾًب فٙ انًمشس إرا كبٌ انًغًٕم انكهٙ نهذسعزٍٛ ال ٚمم ه )%

%( يٍ انذسعخ 35انولًٗ نذسعبد انًمشس، ٔفٙ كم األؽٕال ٚشزشؽ أال رمم أ٘ يٍ انذسعزٍٛ هٍ )

 انغبيوخ نكم عضئٙ.

  ُٚوّذ ساسجب فٙ انًمشس،  -انغضء انوًهٙ أٔ انغضء انُلش٘  -إرا سست انـبنت فٙ أؽذ عضئٙ انًمشس

ٔههّٛ إهبدح انغضء انوًهٙ ٔانغضء انُلش٘ إرا كبٌ انـبنت ثبلًٛب نإلهبدح فٙ انًسزٕٖ انذساسٙ 

 َفسّ.

 انالئؾخانُٓبئٙ نهًمشس إال إرا كبٌ لذ ُلِجَم هزس غٛبثّ ثؾست  االخزجبسٚوذ انـبنت غبئجًب فٙ ؽبنخ هذو ؽؼٕس  -7

 زس.فزشطذ نّ فٙ كشٕفبد انُزبئظ غٛبة ثو

ٚؾذد هذد انًمشساد انزٙ ٚغٕص نهـبنت االَزمبل ثٓب إنٗ يسزٕٖ أههٗ ثضالصخ يمشساد ٔٚغٕص يشاهبح انمٕاهذ  -8

 انخبطخ ثغبيوبد انوهٕو االَسبَٛخ انزٙ رشزشؽ هذدا ألم يٍ صالصخ يمشساد أٔ رشزشؽ انُغبػ ثغًٛن انًمشساد

زمبل يٍ يسزٕٖ إنٗ آخش إال فٙ َٓبٚخ انوبو نالَزمبل إنٗ انًسزٕٖ األههٗ ٔفٙ كم األؽٕال ال ٚكٌٕ االَ

 انغبيوٙ )أٔ ثوذ َزبئظ انذٔس انضبَٙ 

 نهـبنت ههٗ انُؾٕ اٜرٙ: (انسُٕ٘ –) انفظهٙ ُٚؾذد انزمذٚش -9

  انـبنت انًُمـٕل إنٗ انًسزـٕٖ األههٗ ثًمـشساد ركزت نـّ ثـذاًل هـٍ انزمذٚـش كهًـخ )يُمٕل(. ٔٚزكش

 هذد انًمشساد انًزجمٙ ثٓب. 

  ٙانـبنت انجبلٙ نإلهبدح ٚكزت نّ ثذاًل هٍ انزمذٚش هجبسح )ثبق نإلهبدح( ٔٚزكش هذد انًمشساد انًزجم

 ثٓب.

 



  

 

 

 

    -ٚمذس َغبػ انـبنت نهؾظٕل ههٗ دسعخ انجكبنٕسٕٚط فٙ ألسبو انغبيوخ ثئؽذٖ  انزمذٚشاد : يًزبص.      -10

   يمجٕل. -عٛذ//.          -عٛذ عذًا.   

 -خشعّ يشرجخ انششف ٔفك انمٕاهذ اٜرٛخ:ًُٚؼ انـبنت هُذ ر -11

  ؽظم ههٗ رمذٚش عٛذ عذًا ههٗ األلم فٙ عًٛن انًسزٕٚبد انذساسٛخ، ٔأاّل ٚكٌٕ لذ ؽظم ههٗ ارا

 رمذٚش يمجٕل فٙ أ٘ يٍ يمشساد انمسى ثذءًا يٍ انًسزٕٖ األٔل ٔؽزٗ انًسزٕٖ انُٓبئٙ.

  ٙأ٘ يمشس دساسٙ خالل يذح دساسزّ أاًل ٚكٌٕ لذ سست أٔ ُؽِشو أٔ غبة ثذٌٔ هزس يمجٕل ف

 ثبنغبيوخ.

  ٍأٌ ٚكٌٕ لذ أكًم يزـهجبد انزخشط خالل انؾذ  األدَٗ نسُٕاد انذساسخ انًؾذدح فٙ لسًّ يب نى ٚك

 لذ أٔلف لٛذِ أٔ غبة ثوزس يمجٕل ٔفمًب نًب ٔسد فٙ ْزا انُلبو.

 أال ٚكٌٕ لذ طذسد ػذِ أٚخ همٕثخ رأدٚجٛخ 

 (  12ٕنٍٛ انٗ انكهٛخ رُـجك ههٛٓى انششٔؽ انًزكٕسح ثبنفمشح )ٔكزنك ثبنُسجخ نهـالة انًؾ  

رؾذد انُلى انذاخهٛخ نهغبيوخ لٕاهذ انزمٕٚى انخبص ثبنًمشساد انجؾضٛخ أٔ انزشثٛخ انوهًٛخ أٔ انٕسبئم انزوهًٛٛخ أٔ  

 انزـجٛمٛخ أٔ انزذسٚجٛخ أٔ انًششٔهبد انًوًهٛخ ثًب ال ٚزوبسع ين ْزا انُلبو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 الدابعالفصل 

 أحـــــكــــام عـــــــامــــظ

 

 .نشئٌٕ انـالةرسش٘ أؽكبو ْزِ انالئؾخ ثًب ال ٚزوبسع ٔأؽكبو انُلبو  (:45يبدح )

رأعٛم انوًم ثُلبو األسلبو انسشٚخ ٔنغبٌ انشطذ فٙ ثوغ انكهٛبد  انغبيوخ ٚغٕص نهشئٛس (:46يبدح )

 انؼشٔسح. رفزؼّٛ ٔفمًب نًب 

فٙ ؽبنخ رأعٛم انوًم ثُلبو األسلبو انسشٚخ ٔنغبٌ انشطذ فٙ انكهٛبد ٚمٕو انًًزؾٍ ثُفسّ  (:47يبدح )

ثئهذاد كشف َزٛغخ ايزؾبٌ انًسبق ٔرُبؽ ثذائشح انمجٕل ٔانزسغٛم ثبنكهٛخ يًٓخ إهذاد 

 كشف انُزٛغخ انوبيخ ين االؽزفبف ثكبفخ انًٕاهٛذ ٔاجعشاءاد ٔانؼٕاثؾ فٙ ْزِ انالئؾخ.

 انًشفمخ انخبطخ ثباليزؾبَبد. انكشٕفبدرهضو انكهٛبد ثزٕؽٛذ  (:48يبدح )

 (:51يبدح )
يغهس انغبيوخ  سئٛس انغبيوخرٕطٛخ  ثًٕعتٚغٕص روذٚم ْزِ انالئؾخ أٔ ثوغ أؽكبيٓب 

 .انٗ يغهس االيُبء نهًٕافمخ ههٛٓب ٔاهزًبدْب
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