و .تعهيًبث يُح درجت انبكبنــىريىس في انتخصصبث األكـــبديًيت
امل ةة  )1 ٠تظةةةةُٖ ٢ةةةةز ٙايتعًُٝةةةةات " تعًُٝةةةةات َةةةةٓح دسجةةةة ١ايبهةةةةايٛسٜٛغ يف ايتخــةةةةات
ا٭نادمي."١ٝ
امل  )2 ٠تظش ٟأذهاّ ٖز ٙايتعًُٝات عًة ٢ايطة٬ب املظةحًني يٓٝةٌ دسجة " ١ايبهةايٛسٜٛغ "
يف أ َٔ ٟايتخــات ا٭نادمي ١ٝاييت تكذَٗا اؾاَع.١

انخطح انذراطُح
امل ٜ )3 ٠كش فًع اؾاَع ١اـطط ايذساط ١ٝاييت ت٪د ٟإىل ْ ٌٝدسج " ١ايبهةايٛسٜٛغ " يف
أَ ٟةةةٔ ايتخــةةةات ا٭نادميٝةةة ١ايةةةيت تكةةةذَٗا اؾاَعةةةٚ ،١ريةةةو بٓةةةا٤ٶ عًةةة ٢تٛؿةةة ١ٝاجملًةةةع
ا٫نادمي ٚ ٞفًع ايهً.١ٝ

امل )4 ٠
أ .تٓظ ِٝاـط ١ايذساط ١ٝعٝة ٜهة ٕٛعةذد ايظةاعات املعتُةذ ٠املطًٛبة ١يًرـة ٍٛعًة ٢دسجة١
ايبهايٛسٜٛغ" يف أ َٔ ٟايتخــات نُا ٜأتٞ
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أ ً٫ٚايتخــات املٓؿشد٠
ايتخــات املٓؿشدٚ ٠عذد ايظاعات يهٌ ؽـف َٛصع ١ذظب ايهًٝات
الرقه
.1

الكلية

التدصص  /ميفرد

عدد الصاعات

أْعُ ١املدً َٛت اذت ضٛب١ٝ

122

تهٓٛيٛد ٝاملدً َٛت ٚاالتص الت

122

ايس ٜض ٝت

122

اإلْت ز ايٓب تٚ ٞايٛق ١ٜ

137

ايتُٓ ١ٝايسٜد١ٝ

125

ارتدَ ١االدتُ ا١ٝ

122

تُٓ ١ٝاجملتُع احملًٞ

122

زا  ١ٜايطدٌ

122

ايٓٛع االدتُ اٚ ٞقط  ٜايتُٓ١ٝ

122

.11

إ از ٠األاُ ٍ

123

.11

االقتص

123

.12

ايدً ّٛاإل از١ٜ

احمل ضب١

123

.13

ٚاالقتص ١ٜ

ايدً ّٛامل يٚ ١ٝاملصسف١ٝ

123

.14

ايتطٜٛل

123

.15

اإل از ٠ايصش١ٝ

124

.16

املسسً ١األض ض ١ٝاألٚىل

123

.17

تدً ِٝايرتب ١ٝاإلضالَ١ٝ

123

تدً ِٝاالدتُ ا ٝت

123

.19

ايرتب ١ٝارت ص١

124

.21

َص ز ايتدًِ ٚتهٓٛيٛد ٝايتدًِٝ

123

اإلاالّ ادتدٜد

123

ايًغ ١ايدسبٚ ١ٝآ ابٗ

122

ايًغ ١اإلصتًٝصٚ ١ٜآ ابٗ

122

.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8
.9

.18

.21
.22
.23

ايتهٓٛيٛدٝ
ٚايدً ّٛايتطبٝك١ٝ
ايصزاا١
ايتُٓ١ٝ
االدتُ ا١ٝ
ٚاألضس١ٜ

ايدً ّٛايرتب١ٜٛ

اإلعالم
اآلداب
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هاْٝاً ايتخــات املضدٚج( ١سٝ٥ع  /ؾشع)ٞ
ايتخــةةات املضدٚجةة( ١س٥ةةٝع  /ؾشعةةٚ )ٞعةةذد ايظةةاعات يهةةٌ ؽـةةف َٛصعةة ١ذظةةب
ايهًٝات
الرقه

الكلية

التدصص /
الرئيض

أْعُ١
املدً َٛت

.1

اذت ضٛب١ٝ
تهٓٛيٛدٝ
.2

ايتهٓٛيٛدٝ
ٚايدًّٛ

.3

ايتطبٝك١ٝ

املدً َٛت
ٚاالتص الت

امساء التدصات الفرعية

عدد
الصاعات

تهٓٛيٛد ٝاملدً َٛت ٚاالتص الت ,ايس ٜض ٝت,
تكٓ ٝت ايٜٛب ,اً ,ّٛأَٔ املدً َٛت ,مجٝع
ختصص ت نً ١ٝايدً ّٛاإل ازٚ ١ٜاإلقتص ,١ٜ

128

ايرتب ,١ٝايًغ ١االصتًٝصٚ ١ٜآ ابٗ
تطٜٛل ,تكٓ ٝت ايٜٛب ,أَٔ املدً َٛت  ,إ از٠
أاُ ٍ ,ست ضب ,١ايًغ ١االصتًٝصٚ ١ٜآ ابٗ

128

أْعُ ١املدً َٛت اذت ضٛب ,١ٝأَٔ املدً َٛت ,
اًّٛ

ايرتب ,١ٝتكٓ ٝت ايٜٛب ,ز ٜض ٝت ,ايًغ١

129

االصتًٝصٚ ١ٜآ ابٗ
أْعُ ١املدً َٛت اذت ضٛب ,١ٝاً ,ّٛتكٓ ٝت
ز ٜض ٝت

.4

ايٜٛب ,تهٓٛيٛد ٝاملدً َٛت ٚاالتص الت ,أَٔ
املدً َٛت ,ايرتب ,١ٝاقتص  ,ست ضب ,١ايًغ١

128

االصتًٝصٚ ١ٜآ ابٗ
مجٝع ختصص ت نً ١ٝايدً ّٛاال از١ٜ
ارتدَ١

.5

االدتُ ا١ٝ

االدتُ ا١ٝ
.6

مجٝع ختصص ت نً ١ٝاآل اب ,تسب ,١ٝمجٝع

128

ختصص ت نً ١ٝايتُٓ ١ٝاالدتُ اٚ ١ٝاألضس١ٜ
األخس٣

ايتُٓ١ٝ
ٚاألضس١ٜ

ٚاالقتص  ,١ٜز ٜض ٝت ,اً ,ّٛتكٓ ٝت ايٜٛب,

مجٝع ختصص ت نً ١ٝايدً ّٛاال از١ٜ
تُٓ١ٝ

ٚاالقتص  ,١ٜز ٜض ٝت ,اً ,ّٛتكٓ ٝت ايٜٛب,

اجملتُع

مجٝع ختصص ت نً ١ٝاآل اب ,تسب ,١ٝمجٝع

احملًٞ

ختصص ت نً ١ٝايتُٓ ١ٝاالدتُ اٚ ١ٝاألضس١ٜ

128

األخس٣
زا  ١ٜايطدٌ

مجٝع ختصص ت نً ١ٝايدً ّٛاال از١ٜ
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128

الرقه

الكلية

التدصص /
الرئيض

امساء التدصات الفرعية

عدد
الصاعات

ٚاالقتص  ,١ٜز ٜض ٝت ,اً ,ّٛتكٓ ٝت ايٜٛب,
مجٝع ختصص ت نً ١ٝاآل اب ,تسب ,١ٝمجٝع
ختصص ت نً ١ٝايتُٓ ١ٝاالدتُ اٚ ١ٝاألضس١ٜ
األخس٣
مجٝع ختصص ت نً ١ٝايدً ّٛاال از١ٜ
ٚاالقتص  ١ٜاألخس ,٣مجٝع ختصص ت نً١ٝ
.7

إ از ٠األاُ ٍ

.8

االقتص

اآل اب ,أْعُ ١املدً َٛت اذت ضٛب,١ٝ

129

ايس ٜض ٝت ,تكٓ ٝت ايٜٛب ,تُٓ ١ٝاجملتُع
احملً ,ٞايرتب١ٝ
مجٝع ختصص ت نً ١ٝايدً ّٛاال از١ٜ
ٚاالقتص  ١ٜاألخس ,٣مجٝع ختصص ت نً١ٝ
اآل اب ,أْعُ ١املدً َٛت اذت ضٛب,١ٝ

129

ايس ٜض ٝت ,تكٓ ٝت ايٜٛب ,تُٓ ١ٝاجملتُع
احملً ,ٞايرتب١ٝ
مجٝع ختصص ت نً ١ٝايدً ّٛاال از١ٜ
ايدً ّٛاإل از١ٜ
.9

ٚاالقتص ١ٜ

ٚاالقتص  ١ٜاألخس ,٣مجٝع ختصص ت نً١ٝ
احمل ضب١

اآل اب ,أْعُ ١املدً َٛت اذت ضٛب,١ٝ

129

ايس ٜض ٝت ,تكٓ ٝت ايٜٛب ,تُٓ ١ٝاجملتُع
احملً ,ٞايرتب١ٝ
مجٝع ختصص ت نً ١ٝايدً ّٛاال از١ٜ
.11

ايدً ّٛامل ي١ٝ
ٚاملصسف١ٝ

ٚاالقتص  ١ٜاألخس ,٣مجٝع ختصص ت نً١ٝ
اآل اب ,أْعُ ١املدً َٛت اذت ضٛب,١ٝ

129

ايس ٜض ٝت ,تكٓ ٝت ايٜٛب ,تُٓ ١ٝاجملتُع
احملً ,ٞايرتب١ٝ
مجٝع ختصص ت نً ١ٝايدً ّٛاال از١ٜ

ايتطٜٛل

ٚاالقتص  ١ٜاألخس ,٣مجٝع ختصص ت نً١ٝ
اآل اب ,أْعُ ١املدً َٛت اذت ضٛب,١ٝ
ايس ٜض ٝت ,تكٓ ٝت ايٜٛب ,تُٓ ١ٝاجملتُع
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129

الرقه

التدصص /
الرئيض

الكلية

عدد
الصاعات

امساء التدصات الفرعية

احملً ,ٞايرتب١ٝ
اإل از٠

.11

ايصش١ٝ
ايدً ّٛايرتب١ٜٛ

.12

أْعُ ١املدً َٛت اذت ضٛب ,١ٝتكٓ ١ٝايٜٛب,
ز ٜض ٝت ,تُٓ ١ٝاجملتُع احملً ,ٞاالقتص ,

131

احمل ضب ,١ايتطٜٛل

ايرتب١ٝ

ايًغ ١ايدسبٚ ١ٝآ ابٗ  ,ايًغ ١االصتًٝصٚ ١ٜآ ابٗ ,

ارت ص١

ايدً , ّٛايس ٜض ٝت

134

ايًغ ١ايدسبَ ١ٝسسً ١أض ض ١ٝأٚىل ,ايًغ ١االصتًٝص ,١ٜايًغ١

.13

ٚآ ابٗ
اآل اب

ايًغ١
اإلصتًٝص١ٜ

.14

ٚآ ابٗ

129

ايدسْط١ٝ
َسسً ١أض ض ١ٝأٚىل ,ايًغ ١ايدسب ,١ٝايًغ١

128

ايدسْط١ٝ

ب .تته ٕٛاـط ١ايذساط ١ٝ٭ ٟؽـف َٔ
َ )1تطًب ت ادت َد )21 ١ض اَ ١دتُدٚ ،٠تكظِ إىل ْٛعني

أ – َتطًب ت ادت َد ١االدب ز )18 ١ٜض اَ ١دتُد:ٖٞٚ ٠
رقه
املقرر

عيواٌ املقرر

الصاعات
املعتندة

الصاعات
األشبوعية
ىظري

عنلي

املتطلب الصابق

1111

تعًِ نٝـ تتعًِ

2

2

-

-

1112

اؿاطٛب

3

2

1

-

1114

تاسٜخ ايكذغ

3

3

-

-

1111

ايًػ ١ايعشب)1( ١ٝ

2

2

-

-

1113

ايًػ ١ا٫لًٝض)1( ١ٜ

2

2

-

-

1215

ؾًظطني ٚايكل ١ٝايؿًظط١ٝٓٝ

3

3

-

-

1216

ايثكاؾ ١ا٫ط* ١َٝ٬

3

3

-

-

18

17

1

-

اجملُٛع
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ب َ -تطًبةة ت ادت َد ةة ١االخت ٝز ٜةة ٜ :١ةةدزع ايط ي ةةب  )3ضةة ا ت َدتُ ةةدَٗٓ ٠ةة
:ٖٞٚ
رقه
املقرر

عيواٌ املقرر

الصاعات
املعتندة

الصاعات
األشبوعية
ىظري

عنلي

املتطلب الصابق

1217

اؿشن ١ا٭طرل٠

3

3

-

-

1211

ايًػ ١ايؿشْظ)1( ١ٝ

3

3

-

-

1311

اؿلاسات ايبؼشَٓٚ ١ٜحضاتٗا

3

3

-

-

1316

املظٚ٪ي ١ٝاجملتُع* ١ٝ

3

3

-

-

* ٜعتةةدل َكةةشس املظةةٚ٪ي ١ٝاجملتُعٝةةَ )1316( ١تطًةةب جاَعةة ١اجبةةاسٜٚ ، ٟعتةةدل َكةةشس ايثكاؾةة١
ا٫طةةَ )1216( ١َٝ٬تطًةةب جاَعةة ١اختٝةةاس ٟيطًبةة ١نًٝةة ١ايتُٓٝةة ١ا٫جتُاعٝةةٚ ١ا٫طةةش ١ٜؾكةةط.
َتطًب ة ت ايهًٝةة ١تةةذلاٚل بةةني ( )18 - 15طةةاعَ ١عتُةةذٖٚ ، ٠ةةَ ٞكةةشسات تؼةةهٌ قاعةةذ٠
عشٜل ١يتخــات ايهً.١ٝ
َ )2كسزات ختصصَٛ :١ٝصع ١طاعاتٗا املعتُذ ٠عً ٢ايٓر ٛا٫تٞ
أ .ايتخــات املٓؿشدٚ ٠عذد طاعاتٗا ( )92 – 77طاعَ ١عتُذ.٠
ب .ايتخــات املضدٚج( ١سٝ٥ظٚ )ٞعذد طاعاتٗا ( )66 – 65طاعَ ١عتُذ.٠
د .ايتخــات املضدٚج( ١ؾشعٚ )ٞعذد طاعاتٗا  27طاعَ ١عتُذ.٠
َ )3كسزات سس 6 ٖٞٚ :٠طاعات َعتُذ ٠ىتاسٖا ايطايب َةٔ أ ٟؽـةف َةٔ ايتخــةات
املطشٚذ ١يف اؾاَع ١خاسد اـط ١ايذساط ١ٝيتخــ٘  ،عًُةاً إٔ ٖٓةاى َكةشسات ٜ ٫ظةُح
بتظحًٗٝا نُكشسات ذش.٠
امل ة  :)5 ٠تـةةٓـ َكةةشسات اـطةة ١ايذساطةة ١ٝعًةة ٢أطةةاغ َظةةتٜٛات أسبعةةٚ ،١تةةشقِ ٚؾةةل ٖةةزٙ
املظتٜٛات عظب أطع تعتُذٖا اؾاَعٜٚ ١زنش أَاّ نٌ َكةشس َٓٗةا عةذد ايظةاعات املعتُةذ٠
ٚاملتطًبات ايظابك ١ي٘.

امل )6 ٠
أ  .تعشف ايظاع ١املعتُذ ٠ايٛاذذ ٠يف املكشس ايٓظش ٟظٗذ دساطَٓ ٞظِ ٜك ّٛبة٘ ايطايةب خةٍ٬
ا٫طبٛع ملذ ٠طت ١عؼش أطبٛعاً تٛصع عً ٢ايٓر ٛاٯتٞ

22

 )1طاعٚ ١ه٬ه ١أسباع ايظاع ١يكشا ٠٤املاد ٠ايعًُ ١ٝيف نتاب املكةشس ٚاٱجابة ١عةٔ أطة ١ً٦ايتكةِٜٛ
ايزاتٚ ٞتٓؿٝز ايتذسٜبات ٚايتطبٝكات املشاؾك.١
ْ )2ــ طاع ١ي٬طتعذاد يَ٬ترإ املكشس ٚاؾًٛغ إيٗٝا.
 )3سبع طاع ١يًكا٤ات ا٭طبٛعَ ١ٝع أعلا ١٦ٖٝ ٤ايتذسٜع.
ْ )4ــ طاع٫ ١لاص ايتعٓٝٝات ايذساطٚ ١ٝنتاب ١تكاسٜش ا٭عاث.
ب .تعةةشف ايظةةاع ١املعتُةةذ ٠ايٛاذةةذ ٠يف املكةةشس ايعًُةة ٞظٗةةذ دساطةةٚ ٞعًُةةَ ٞةةٓظِ ٜكةة ّٛبةة٘
ايطايب خ ٍ٬ا٫طبٛع ملذ ٠طت ١عؼش أطبٛعاً تٛصع عً ٢ايٓر ٛاٯتٞ
ْ )1ــ طاع ١يًكشاٚ ٠٤ايترلرل يًتحشبٚ ١ا٫يتكاَ ٤ع أعلا ١٦ٖٝ ٤ايتذسٜع.
 )2طاعتإ يًكٝاّ بايتحاسب ايعًُ.١ٝ
 )3سبع طاع٫ ١لاص ايتعٓٝٝات ٚنتاب ١تكاسٜش عٔ ْتا٥خ ايتحاسب.
 )4سبع طاع ١ي٬طتعذاد يَ٬تراْات املكشس.٠

انظُح انذراطُح
امل  :)7 ٠تته ٕٛايظٓ ١ايذساط َٔ ١ٝؾـًني دساطٝنيَ ،ةذ ٠نةٌ َُٓٗةا طةت ١عؼةش أطةبٛعاً
دساطٝاً َٔٚ ،دٚستني ؿٝؿٝتني َذ ٠نٌ َُٓٗا مثاْ ١ٝاطابٝع دساط.١ٝ

يذج انذراطح
امل  :)8 ٠اؿذ ا٭دْ ٢ملةذ ٠ايذساطة ١يٓٝةٌ دسجة ١ايبهةايٛسٜٛغ هة٬ث طةٓٛات دساطةٚ ،١ٝاؿةذ
 ٬دساطٝاً.
ا٭عً ٢أسبع ٚعؼش ٜٔؾـ ً

انمثـــىل
امل ٜ )9 ٠تِ قب ٍٛايطايب يف أذذ ايتخــات اييت تكذَٗا اؾاَعٚ ١ؾل اٱجشا٤ات اٯت١ٝ
أٜ .عبةة ٧ايطايةةب طًةةب ا٫يترةةام اـةةاق باؾاَعةة ١ايهذلْٝٚةاً َبٓٝةاً ؾٝةة٘ بٛكةةٛل ايتخـةةف ايةةزٟ
ٜشغب ا٫يترام ب٘.
بٜ .كةة ّٛايطايةةب بعةةذ قبٛيةة٘ ايهذلْٝٚةاً بتضٜٚةةذ ايؿةةشع  /املشنةةض ايذساطةة ٞايةةز ٟايترةةل بةة٘ بايٛهةةا٥ل
ايشزل ١ٝاييت تطًبٗا اؾاَع.١
دٜ .ـذس قشاس قب ٍٛايطايب يف ايتخـف َٔ ؾشع اؾاَعَ ١تلُٓاً ؽــٜ٘ٚ ،بًؼ ب٘ ايطايب.
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 .ٙوتؿظ قظِ ايكبٚ ٍٛايتظحٚ ٌٝاَ٫تراْات يف ايؿشع  /املشنض ايذساط ٞباملًؿات ٚايظح٬ت
ٚايبطاقات ٚغرل ريو َٔ ايٛها٥ل اييت تتعًل بكب ٍٛايطايب ٚطرل ٙيف ايذساط.١

انرظجُـم
امل : )11 ٠
أٜ .عتدل ايطايب َظح ً٬يًؿـٌ ايذساط ٞإرا طحٌ َا ٜ ٫كةٌ عةٔ أسبةع طةاعات َعتُةذ ٠يف ريةو
ايؿـٌ.
ب .اؿةةذ ا٭عًةة ٢يعةةذد ايظةةاعات املعتُةةذ ٠ايةةيت ٜظةةُح يًطايةةب بتظةةحًٗٝا يف ايؿـةةٌ ايذساطةةٞ
ايٛاذذ ( )18طاعَ ١عتُذ (9)ٚ ،٠طاعات َعتُذ ٠يف ايذٚس ٠ايـٝؿ ١ٝايٛاذذ. ٠
د  -هةةٛص يًطايةةب املتٛقةةع ؽشجةة٘ يف ؾـةةٌ دساطةة ٞإٔ ٜظةةحٌ يف ريةةو ايؿـةةٌ َةةا ٜ ٫ضٜةةذ عًةة٢
( )21طاعَ ١عتُذٜ ٫ٚ ٠ضٜذ عً )9( ٢طاعات َعتُذ ٠يف ايذٚس ٠ايـٝؿ.١ٝ

امل :)11 ٠
أٜ .ظتطٝع ايطايب اؿـ ٍٛعً ٢اٱسػاد ا٭نادمي َٔ ٞخ ٍ٬ايذخ ٍٛعًَٛ ٢قع اؾاَع ١قبٌ
إنُاية٘ يعًُٝة ١ايتظةةح ٌٝا٫يهذلْٚة ،ٞأَ ٚةةٔ خة ٍ٬املشػةةذ ا٫نةادمي ٞيف ايؿشع/املشنةةض
ايذساط. ٞ
بٜ .ظُح يًطايةب بتظةح ٌٝأَ ٟكةشس إرا نةإ قةذ دسغ املتطًةب ايظةابل ٚلةح ؾٝة٘ أٚ

ٜةٓحح

ؾٝةة٘ ،طةةٛا ٤يف اؾاَعةة ١أ ٚخاسجٗةةا ،أ ٚإرا نةةإ ؽشجةة٘ ٜتٛقةةـ عًةة ٢ايتظةةح ٌٝشلةةزا املكةةشس
َٚتطًب٘ ايظابل ،عً ٢إٔ ٜ ٫ه ٕٛيًُكشس أنثش َٔ َتطًب طابل .
امل  )12 ٠هٛص يًطايب إٔ ٜظحٌ ملكشسات خاسد خطت٘ ايذساط ١ٝمبةا ٜ ٫تعةاسض َةع ػةشٚ
دساط ١املكشس ٫ٚ ،ؼظةب ايظةاعات املعتُةذ ٠يتًةو املكةشسات َةٔ بةني ايظةاعات املعتُةذ ٠املطًٛبة١
يًتخشد.
امل :)13 ٠
أ.

ٜظةةُح يًطايةةب ،بعةةذ َٛاؾكةةَ ١ةةذٜش ايؿةةشع /املشنةةض ايذساطةة ٞإكةةاؾ ١أ ٚطةةرب أَ ٟكةةشس
دساط ٞخ ٍ٬أطبٛع قبٌ بذا ١ٜايؿـٌ ايذساطٚ ، ٞاطبٛع آخش َةٔ بذاٜة ١ايؿـةٌ ايذساطةٞ
ٚ ،ه٬ه ١أٜاّ قبٌ بذا ١ٜايذٚس ٠ايـٝؿٚ ١ٝه٬ه ١أٜاّ َٔ بذاٜتٗا.

24

ب.

ٜظُح يًطايب بعذ َٛاؾكَ ١ذٜش ايؿشع  /املشنض ايذساطة ٞاْ٫ظةراب َةٔ دساطة ١أَ ٟكةشس
قبةةٌ تةةاسٜخ عكةةذ اَ٫تراْةةات ايٓٗاٝ٥ةة ١بأطةةبٛع ٚاذةةذ عًةة ٢ا٭قةةٌ ،عًةة ٢إٔ ٜةةتِ إعةةَ ّ٬ةةذٜش
ايؿةشع /املشنةض خطٝةاً بةزيوٚ ،ؾةل ايُٓةٛرد املعتُةذٚ ،يف ٖةز ٙاؿايةٜ ١ثبةت يف ايظةةح٬ت
ايشزل ١ٝيف نؼـ عَ٬ات ايطايب َ٬ذظَٓ ( ١ظرب ) َكابٌ املكشس ايز ٟاْظرب َٓ٘.

امل ٜ )14 ٠ظُح يًطايب بإعاد ٠أَ ٟكشس نإ قةذ دسطة٘ٚ ،ؼظةب ايعَ٬ة ١ا٭خةرل ٠يًُكةشس
يف ذظاب املعةذٍ ايؿـةًٚ ٞاملعةذٍ ايذلانُة ،ٞنُةا وظةب عةذد طةاعات املكةشس املعتُةذَ ٠ةش٠
ٚاذذ ٠ؾكط ٭غشاض ايتخشد.

األػًال انفصهُح وااليرحاَاخ وانؼالياخ
امل  :)15 ٠ا٭عُاٍ ايؿـً ١ٝيًُكشس
أ.

ذلٛس ايعذد املطًٛب َٔ ايًكا٤ات يف ايؿشع  /املشنض ايذساط ٞايز ٟايترل ب٘.

ب .اٱجاب ١عٔ ايتعٓٝٝات املهتٛبٚ ١ايٓؼاطات ا٫يهذل.١ْٝٚ
د .إلاص ا٭عاث املطًٛب.١
د .ايكٝاّ با٭عُاٍ املخدل ١ٜأ ٚايتطبٝك.١ٝ
.ٙ

ايتكذّ يَ٬ترإ ايٓـؿ ٞيف ا٭طبٛعني ايثأَ ٚايتاطع َٔ ايؿـٌ ايذساط.ٞ

.ٚ

ايتكذّ يَ٬ترإ ايعًُ ٞقبٌ اَ٫تراْات ايٓٗا ١ٝ٥باطبٛع.

ص.

ايتكذّ يَ٬ترإ ايٓٗا ٞ٥خ ٍ٬ا٭طبٛع ا٭خرل ( ايظادغ عؼش ) َٔ ايؿـٌ ايذساط.ٞ

امل :)16 ٠
أ ٫ٚعذد ايًكا٤ات ايـؿ ١ٝاملطًٛب ذلٛسٖا
أ.

وةةةذد عةةةذد ايًكةةةا٤ات املطًةةةٛب ذلةةةٛسٖا يف ايؿـةةةٌ ايذساطةةة ٞيًُكةةةشسات ايٓظشٜةةٚ ١ؾةةةل
ايظاعات املعتُذ ٠عً ٢ايٓر ٛايتايٞ

عدد الصاعات املعتندة للنقرر

عدد اللقاءات املطلوب حضورٍا

مدة كل لقاء بالصاعة

1
2
3
4

4
8
8
8

1
1
1.5
2
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ب .وذد عذد ايًكا٤ات املطًٛب ذلٛسٖا يًُكشس ايعًُ ٞيف ايؿـةٌ ايذساطةٚ ٞؾةل ايظةاعات
املعتُذ ٠عً ٢ايٓر ٛايتايٞ
عدد الصاعات املعتندة للنقرر

عدد اللقاءات املطلوب حضورٍا

مدة كل لقاء بالصاعة

1
2
3
4

16
16
24
32

1
2
2
2

د.

وذد عةذد ايًكةا٤ات يًُكةشس ايٓظةش ٟايةزٜ ٟتلةُٔ جٛاْةب عًُٝة ١نُةا ٚسد يف ايؿكةش( ٠أ)
َٔ ٖز ٙاملاد ٠يًحاْب ايٓظش َٔ ٟاملكشسٚ ،نُا ٚسد يف ايؿكش( ٠ب) َةٔ ٖةز ٙاملةاد ٠يًحاْةب
ايعًُ َٔ ٞاملكشس.

هاْٝا ٜعتدل ذلٛس ايط٬ب يًكا٤ات ايـؿ ١ٝيف ايؿـةٌ ايذساطةٚ ٞؾةل َةا رنةش يف ايبٓةذ سقةِ (أ)٫ٚ
إيضاَٝا ٫ٚ ،هٛص ي٘ ايتػٝب عٔ أنثش َٔ  َٔ %25ايًكا٤ات ايـؿ ١ٝاملخــ ١يًُكشس .

انرؼُُُاخ انذراطُح
امل  )17 ٠وذد عذد ايتعٓٝٝات يًُكشس ٚصَٔ اٱجاب ١عٔ نٌ تعٝني َٓٗا ٚؾل طةاعات املكةشس
املعتُذ ٠عً ٢ايٓر ٛاٯتٞ
عدد الصاعات املعتندة للنقرر

عدد التعيييات

زمً اإلجابة عً كل تعيني بالصاعة

1
2
3
4

2
2
2
2

3
6
9
9

امل :)18 ٠
أ.

تكذّ اٱجابات عٔ ايتعٓٝٝات خَٜٛ )41( ٍ٬اً يًتعٝني ا٭ً َٜٛ )81(ٚ ٍٚا يًتعٝني ايثةاَْ ٞةٔ
بذا ١ٜايؿـةٌ ٚتكةذّ تكةاسٜش ا٭عةاث ٚتكةاسٜش ا٭عُةاٍ املخدلٜةٚ ١ايتطبٝكٝة ١إىل علة٦ٖٝ ٛة١
ايتذسٜع يف ايؿشع /املشنض ايذساط ٞايز ٟطحٌ ؾ ٘ٝايطايةب ٚؾةل املٛاعٝةذ ايةيت ؼةذدٖا
ايعُادٚ .٠إرا تعزس عً ٘ٝبعذ ريو تكذ ِٜأ ٟعٌُ ؾـةً ٞيف املٛعةذ احملةذد تعتةدل عَ٬تة٘ يف
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ٖةةزا ايعُةةٌ ( ؿةةؿشاً) ٚعًةة ٢أ ٟذةةاٍ عًةة ٢ايطايةةب إٔ ٜكةةذّ ا٫عُةةاٍ املطًٛبةةَٓ ١ةة٘ قبةةٌ بةةذ٤
اَ٫ترإ ايٓٗا.ٞ٥
بٜ .ك ّٛعل ١٦ٖٝ ٛايتذسٜع بتظًِ اٱجابةات عةٔ ايتعٓٝٝةات ايذساطةٚ ١ٝا٭ْؼةط ١اٱيهذلْٝٚة١
ٚتكاسٜش ا٭عاث ٚؾل َٛاعٝذٖا احملذد ، ٠نُا ٜك ّٛبتـرٝرٗا َٓٚاقؼةتٗا َةع ايطة٬ب
ٚسؿةةذ عَ٬اتٗةةا يف َةةذ ٫ ٠تضٜةةذ عًةة ٢اطةةبٛع َةةٔ تةةاسٜخ تظةةًُ٘ شلةةا ،أَةةا تكةةاسٜش ا٭عُةةاٍ
املخدلٚ ١ٜايتطبٝكات ؾٝك ّٛبتـرٝرٗا َٓٚاقؼةتٗا ٚسؿةذ عَ٬اتٗةا أ ٫ٚبةأٚ ٍٚيف َٛعةذ ٫
ٜتحاٚص ْٗا ١ٜاَ٫تراْات ايٓٗا ١ٝ٥بث٬ه ١أٜاّ.

االيرحاَاخ انُهائُح
امل :)19 ٠
أ.

ٜؼذل يذخ ٍٛايطايب اَ٫ترإ ايٓٗا ٞ٥يهٌ َكشس إٔ ٜه ٕٛقذ ذلةش اؿةذ ا٭دْةَ ٢ةٔ
ايًكا٤ات ايٛاسد ٠يف املادٖ َٔ )16( ٠ز ٙايتعًُٝات.

بٜ .عكةةةذ اَ٫ترةةةإ ايٓٗةةةا ٞ٥يهةةةٌ َكةةةشس يف ْٗاٜةةة ١ايؿـةةةٌ ايذساطةةةٚ ٞؾةةةل تشتٝبةةةات ايتكةةةِٜٛ
ا٭نادمي َٔ ٞعُاد ٠ايكبٚ ٍٛايتظحٚ ٌٝاَ٫تراْات.
د.

ٜعًةةٔ ايؿةةشع /املشنةةض ايذساطةة ٞبشْةةاَخ اٱَتراْةةات ايٓٗاٝ٥ةة ١ايـةةادس عةةٔ عُةةاد ٠ايكبةةٍٛ
ٚايتظحٚ ٌٝاٱَتراْات نُا ٜعًٔ تٛصٜع ايط٬ب عً ٢قاعات اَ٫تراْاتٖ ،ةزا إكةاؾ ١إىل
ٚكع ْظخ َٔ ١اٱع ٕ٬يف َهإ باسص َةٔ يٛذة ١اٱعْ٬ةات يف ايؿةشع  /املشنةض ايذساطةٞ
ٚعً ٢ايبٛاب ١ا٭نادميٚ ،١ٝريو قبٌ ػٗش عً ٢ا٭قٌ َٔ تاسٜخ عكذ اَ٫ترإ ايٓٗا ،ٞ٥مبةا
يف ريو إعذاد ايذلتٝبات اـاؿ ١بعكذ ٙيًط٬ب َٔ ر ٟٚا٫ذتٝاجات ٚاؿا٫ت اـاؿ.١

امل :)21 ٠
ؼظب َذ ٠اَ٫ترإ ايٓٗا ٞ٥يًُكشس عظب عذد طاعات٘ املعتُذ ٠ع ٝؽـف ْـةـ طةاع١
اَترإ يهٌ طاعَ ١عتُذ ٠عً ٢إٔ  ٫تضٜذ َذ ٠اَ٫ترإ عً ٢طاعْٚ ١ــ يًُكشسات ايٓظش،١ٜ
ٜٚعذ اَ٫ترإ عٜ ٝظتٛيف ايؼش ٚاٯت١ٝ
أ.

إٔ تظتػشم اٱجاب ١عٔ أطً٦ت٘ املذ ٠ايضَٓ ١ٝاملخــ ١ي٘.

ب .إٔ ٜه ٕٛػاَ ً٬يًٛذذات املطًٛب ١يف اٱَترإ يًُكشس ٚبؼهٌ َتٛاصٕ.
د.

إٔ ٜشنةةةض عًةةة ٢اطةةةتٝعاب ايطةةة٬ب يًُؿةةةاٖٚ ِٝايتعُُٝةةةات ٚاملٗةةةاسات ا٭طاطةةة ١ٝيًُكةةةشس،
ٚقذستِٗ عًة ٢اطةتخذاّ َٗةاسات ايةتؿهرل ايعًٝةا يف ايتعاَةٌ َةع ٖةز ٙاملؿةاٖٚ ِٝايتعُُٝةات
ٚاملٗاسات .
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امل َ :)21 ٠سادد ١تصشٝح فرت االد ب:١
أ.

هٛص يًطايب خ ٍ٬ه٬ه ١اطابٝع َٔ اْتٗا ٤اَ٫تراْات ايٓـةؿٚ ١ٝايٓٗاٝ٥ة ١تكةذ ِٜطًةب اىل
َذٜش ايؿشع/املشنض ايذساط ٞٱعاد ٠تـرٝح دؾذل إجابت٘ يف اٱَترإ.

بٜ .ذؾع ايطايب سزلة ًا قةذس ٙعؼةش ٠دْةاْرل أسدْٝة ( ١أَ ٚةا ٜعادشلةا ) ،عةٔ نةٌ طًةب ٜتكةذّ بة٘
ملشاجع ١أ ٟع َٔ ١َ٬عَ٬ات٘.
د.

تكةة ّٛؾٓةة ١يف ايؿةةشع َهْٛةة٘ َةةٔ املظةةاعذ ا٭نةةادميٚ ٞس٥ةةٝع قظةةِ ايتظةةحَٛٚ ٌٝظةةـ
اٱَتراْات ٚعل ١٦ٖٝ ٛتذسٜع كتف مبشاجع ١دؾذل إجاب ١ايطايب ٚريو َٔ خَ ٍ٬كاسْ٘
دؾذل اٱجابَ ١ع ٚسق ١اٱجاب ١يٲَترإ .

د.

ؼؿظ أٚسام اَ٫ترإ يذ ٣ايؿشع/املشنةض ايذساطة ٞإىل ْٗاٜة ١ايؿـةٌ ايذساطة ٞايةزًٜ ٟةٞ
ايؿـٌ ايز ٟعكذ فيه االمتحان النهائي ،ثم تتلف بعد ذلك.

امل :)22 ٠
أ.

عًةة ٢ايطايةةب تكةةذ ِٜاَترةةاْني (ْـةةؿْٗٚ ٞةةاٚ ،)ٞ٥تعٝٝةةٓني (أٚ ٍٚهةةاْ )ٞيًُكةةشس ايةةزٟ
ٜظحٌ ي٘ٚ ،اَترإ عًُ ٞيًُكشسات رٚات اؾٛاْب ايعًُ.١ٝ

ب.

ميهٔ يًطايب ايتػٝب ٚعذّ تكذ ِٜاَ٫ترةإ ايٓـةؿ ٞأ ٚايٓٗةا ٞ٥ملكةشسْ( ٜٔـةؿٞ
ْـةةةؿ ٞأْ ٚـةةةؿْٗ ٞةةةا ٞ٥أْٗ ٚةةةاْٗ ٞ٥ةةةا )ٞ٥نرةةةذ أقـةةة ٢يف ايؿـةةةٌ ايذساطةةةٞ
ايٛاذةةةذٜٚ ،ةةةذ ٕٚيةةة٘ يف خاْةةة ١ايعَ٬ةةةات عبةةةاس( ٠غةةةرل َهتُةةةٌ) ،ػةةةشٜط ١إٔ ٜتكةةةذّ
يَ٬ترةةإ ايٓٗةةا ٞ٥ا٭ؿةة ٌٝإرا
يَ٬ترإ ايٓـؿ ٞا٭ؿ ٌٝإرا

ٜتكةةذّ يَ٬ترةةإ ايٓـةةؿٚ ،ٞإٔ ٜهةة ٕٛقةةذ تكةةذّ
ٜتكذّ يَ٬ترإ ايٓٗا.ٞ٥

د .ايطًب ١ايز ٜٔيذ ِٜٗأعزاس قةاٖشٜ ٠طبةل عكٗةِ َةا ٚسد يف بٓةذ (ب) ػةشٜط ١إٔ ٜ ٫ضٜةذ
ذةةذٖا ا٭قـةة ٢عةةٔ أسبعةة ١اَتراْةةات (ْـةةؿ ١ٝأْٗ ٚاٝ٥ةةٚ ،)١قةةذ ذةةذدت ٖةةز ٙا٭عةةزاس
ايطاس ٘٥مبا ًٜٞ
 .1اي٫ٛد ٠أهٓا ٤اَ٫تراْات أ ٚقبٌ اَ٫تراْات بأطبٛع (ٜشؾل َع طًب ا٫طةتثٓا٤
تكشٜش أ ٚػٗاد ٠اي٫ٛد.)٠
 .2ذايٚ ١ؾا َٔ ٠ايذسج ١ا٭ٚىل (أب أ ٚأّ أ ٚأخ أ ٚأخةت أ ٚإبةٔ أ ٚإبٓة٘ أ ٚصٚد أٚ
صٚج٘ أ ٚجذ أ ٚجذ.)ٙ
.3

عًُ ١ٝجشاذ ١ٝطاسٜ( ٘٥شؾل َع طًب ا٫طتثٓا ٤تكشٜش طيب َٔ َظتؼؿ)٢
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.4

ذادث طرل أطةؿش عٓة٘ إقاَة ١يف َظتؼةؿٜ( ٢شؾةل َةع طًةب ا٫طةتثٓا ٤تكشٜةش
طيب َٔ َظتؼؿ.)٢

.5

طؿش طةاس ٤٣اكةطشاس ٟيةذٚس ٠عظةهش ١ٜأ ٚيتطةٜٛش َٗةا (ٜشؾةل َةع طًةب
ا٫طتثٓا ٤نتاب َٔ املظ ٍٚ٪ا٭عً ٢يًُ٪طظ.)١

 .6ا٫طتثٓا٤ات ايطاس ١٥ا٭خش ٣املشتبطة ١باؿةا٫ت اـُظة ١ايةٛاسدٜ ،ٙبةت ؾٗٝةا
َٔ قبٌ عُٝذ ايكبٚ ٍٛايتظحٚ ٌٝاَ٫تراْات.
.7

صٚاد ايطايةةب أ ٚايطايبةة ١أهٓةةا ٤اَ٫تراْةةات يف ؾةةذل ٠متتةةذ اىل  5أٜةةاّ قبةةٌ
ذتةة 5 ٢أٜةةاّ بعةةذ ايةةضٚاد (ػةةشٜط ١إذلةةاس ؿةةٛس ٠عةةٔ عكةةذ ايةةضٚاد ٚبطاقةة١
ايعشغ).

د .إرا تػٝةةةب ايطايةةةب بعةةةزس عةةةٔ أنثةةةش َةةةٔ اَترةةةاْني ؼةةة ٍٛاملكةةةشسات ايةةةيت تضٜةةةذ عةةةٔ
اَتراْٝني ،املزنٛس ٙيف "ب" " ٚد" إىل نًَُٓ ١ظرب بعذ إسطاٍ سطاي ١إىل ايطايةب
ؽدل ٙبلشٚس ٠اختٝاس املكةشس ايةزٜ ٟةٛد ؼٜٛةٌ ذايتة٘ إىل غةرل َهتُةٌ إيهذلْٝٚةاً ،أٚ
باؿلٛس إىل ؾشع َ /شنةض اؾاَعة ١خة ٍ٬أطةبٛع َةٔ اْتٗةا ٤اَ٫تراْةات ايٓـةؿ ١ٝأٚ
ايٓٗاٝ٥ةٚ .١يف ذاية ١عةذّ اختٝةاس ايطايةب يًُكةشس ٜٔايًةزٜ ٜٔةٛد ؼٜٛةٌ ذايتُٗةا إىل غةرل
َهتٌُ ،و ٍٛأَ ٍٚكشس ٜٔعً ٢بشْةاَخ اَ٫تراْةات إىل غةرل َهتُةٌٚ ،ؼة ٍٛبةاقٞ
املكشسات إىل نًَُٓ ١ظرب ايهذلْٝٚاً.
.ٙ

ايطايب ايةز ٟتػٝةب عةٔ اَترةاْٝني ْـةؿٝني ٚأؿةبح يذٜة٘ عةزسًا قةاٖشًا يف اَ٫تراْةات
ايٓٗاٝ٥ةٜ ١ظةُح ية٘ بايتػٝةب عةٔ اَترةاْني ْٗةاٝ٥ني ؾكةط ،نُةا  ٫هةٛص يًطايةب ايةةزٟ
تػٝب عٔ أسبع ١اَتراْات ْـؿ ١ٝبظبب عزس قاٖش ايتػٝب عٔ أ ٟاَترإ ْٗا.ٞ٥

 .ٚتضٚد أقظاّ ايكبٚ ٍٛايتظةح ٌٝيف ؾةشٚع َ /شانةض اؾاَعة ،١عُةاد ٠ايكبةٚ ٍٛايتظةحٌٝ
ٚاَ٫تراْةةةةات بأزلةةةةا ٤ايطًبةةةةٚ ١املكةةةةشسات ايةةةةيت سؿةةةةذت ذايتٗةةةةا غةةةةرل َهتُةةةةٌ (يف
اَ٫تراْات ايٓـؿٚ ١ٝايٓٗا )١ٝ٥خ ٍ٬أطبٛع َٔ اْتٗا ٤اَ٫تراْات ايٓٗا.١ٝ٥
ص.

املكشس احملاٍ إىل غرل املهتٌُٜ ٫ ،شتبط ب٘ َعذٍ ايطايب ايذلانُة ٞاملعتُةذ يف ذةاٍ
تشػح ايطايب ٭َٓ ٟر٘ َ /ظةاعذَ ٠ايٝة٪ٜٚ ،١خةز باملعةذٍ ايذلانُة ٞايظةاٖش ؿظة١
اعتُاد ايكشاس يًُٓر/١املظاعذ.٠

لٜ .عكذ اَترإ بذ ٌٜيف ايؿـٌ ايذساط ٞا ٍٚ٫يف َٜٛني يَ٬ترةإ ايٓـةؿَٛ ٞصعة ١عًة٢
 3جًظةةات يف ايٝةةٚ ،ّٛيف ٜةةَٛني يَ٬ترةةإ ايٓٗةةاَٛ ٞ٥صعةة ١عًةة 3 ٢جًظةةات يف ايٝةة،ّٛ
ٚريةةو خةة ٍ٬ػةةٗش َةةٔ اْتٗةةا ٤اَ٫تراْةةات ايٓٗاٝ٥ةة ١يًؿـةةٌ ا٭ٜٚ ،ٍٚعكةةذ اَ٫ترةةإ
ايٓـؿ ٞايبذ ٌٜيًؿـٌ ايثاْةةةَ ٞةةةةةةع اَ٫تراْةات ايٓـؿٝةةةةةة ١يًةةةةذٚس ٠ايـٝؿٝةةةةة ١ا٭ٚىل
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ٚاَ٫تراْةةات ايٓٗاٝ٥ةة ١ايبذًٜةة ١يًؿـةةٌ ايثةةاَْ ٞةةع اَ٫تراْةةات ايٓٗاٝ٥ةة ١يًةةذٚس ٠ايـةةٝؿ١ٝ
ا٭ٚىل.
 .تطبةل ايبٓةةٛد املةزنٛس ٠أعةة ٙ٬عًةة ٢ايؿـةًني (ا٭ٚ ٍٚايثةةاْ )ٞأَةا غـةةٛق ايةةذٚستني
ايـٝؿٝتنيٜ ،عتُذ ا٫تٞ
ٜظتطٝع ايطايب ايتػٝب عٔ اَترإ ملكشس ٚاذذ (ْـؿ ٞأْٗ ٚا )ٞ٥يف ايةذٚس٠

.1

ايـٝؿ ١ٝايٛاذذ.٠
ٜعكذ اَترإ بذٚ ٌٜاذذ يًذٚستني ايـٝؿٝتني ا٭ٚىل ٚايثاْ ١ٝخ ٍ٬ػةٗش َةٔ

.2

اْتٗا ٤اَ٫تراْات ايٓٗا ١ٝ٥يًةذٚس ٠ايـةٝؿ ١ٝايثاْٝةَ ،١ةا ٜعةا عكةذ اَتراْةات
غرل املهتٌُ َشٚ ٠اذذ ٠يًذٚستني ايـٝؿٝتني.
ٜٛ ٫ .ٟجذ اَترإ بذ( ٌٜغرل َهتٌُ) يًحاْب ايعًُ.ٞ
املة َ :)23 ٠ع َشاعاَ ٠ةا ٚسد يف املةادَ )14( ٠ةٔ ٖةز ٙايتعًُٝةات ٜ،عٝةذ ايطايةب املكةشس ايةزٟ
س طةب ؾٝة٘ ،أ ٚاملكةشس ايةةزٜ ٟشغةب يف ؼظةني عَ٬تةة٘ ؾٝة٘ٚ ،ؼظةب يةة٘ يف ٖةز ٙاؿاية ١ايعَ٬ةة١
ا٭خرل ٠يف املعذٍ ايؿـًٚ ٞايذلانُ.ٞ

امل :)24 ٠
أ.

هش ٟاذتظاب ايعَ٬ات ٚتظحًٗٝا يهٌ َكشس َٔ َاَ ١٥ع بٝإ ايظاعات املعتُذ ٠ي٘.

بَ .ذٜش ايؿشع  /املشنض ايذساطَ ٞظ ٍٚ٪عٔ َتابعة ١أدا ٤ايطايةب ،بايتعةاَ ٕٚةع علة٦ٖٝ ٛة١
ايتذسٜع املعاٚ ،تظح ٌٝعَ٬ات٘ أهٓا ٤ايؿـٌ ايذساطٚ ،ٞتضٜٚذ قظةِ ايكبةٚ ٍٛايتظةحٌٝ
ٚاَ٫تراْات بعَ٬ات عٝع ايط٬ب املظحًني يف ايؿشع  /املشنض ايذساط.ٞ
د .اؿذ ا٭دْ ٢يع ١َ٬ايٓحال يهٌ َكشس ٖ.)111( َٔ )51( ٛ
د .ايطايب ايز ٟوـٌ عًة ٢عَ٬ةْٗ ١اٝ٥ة ١يف املكةشس ايذساطة ٞتكةٌ عةٔ ايعَ٬ةٜ )35( ١عطة٢
ع ١َ٬ايـؿش اؾاَع ٖٞٚ ٞع.)35( ١َ٬
.ٙ

املعذٍ ايؿـًَ ٖٛ ٞعذٍ عَ٬ات عٝع املكشسات اييت دسطةٗا ايطايةب يف ايؿـةٌ ايذساطةٞ
ايٛاذذ لاذاً ٚسطٛباً.

َ .ٚع َشاعاَ ٠ا ٚسد يف املادٖ َٔ )14( ٠ز ٙايتعًُٝات ،املعذٍ ايذلانُةٖ ٞةَ ٛعةذٍ عَ٬ةات
عٝع املكشسات اييت دسطٗا ايطايب لاذاً أ ٚسطٛب ًا ذت ٢تاسٜخ اذتظاب ريةو املعةذٍ كةُٔ
خط ١ؽــ٘.
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ص.

هةةش ٟاذتظةةاب أَ ٟةةٔ املعةةذ٫ت ايظةةابك ١بلةةشب ايعَ٬ةةَ ١ةةٔ َا٥ةة ١يهةةٌ َكةةشس داخةةٌ يف
املعذٍ بعذد ايظاعات املعتُذ ٠ي٘ ،هِ قظُ ١فُٛع ذٛاؿةٌ ايلةشب ايٓاػة ١عًة ٢فُةٛع
عذد ايظاعات املعتُذ ٠كُٔ خط ١ؽــ٘ َكشب ١إىل أقشب خاْتني عؼشٜتني.

امل : )25 ٠
أ.

ته ٕٛايتكذٜشات اٯت ١ٝملكشس َشادؾ ١يًعَ٬ات املٛكر ١أَاَٗا
التقدير

العالمة مً مائة

ممتاص

َٔ  91إىل 111

جٝذ جذاً

َٔ  81إىل 89

جٝذ

َٔ  71إىل 79

َكبٍٛ

َٔ  61إىل 69

كعٝـ

َٔ  51إىل 59

ساطب

أقٌ َٔ 51

ب .ته ٕٛايتكذٜشات اٯتَ ١ٝشادؾ ١يًُعذ٫ت ايؿـًٚ ١ٝايذلانُ ١ٝاملٛكر ١أَاَٗا
التقدير

العالمة مً مائة

ممتاص

َٔ  85إىل 111

جٝذ جذاً

َٔ  75إىل 84.9

جٝذ

َٔ  65إىل 74.9

َكبٍٛ

َٔ  61إىل 64.9

ساطب

أقٌ َٔ 61

انرُثُه واإلَذار وانفصم األكادًٍَ
امل :)26 ٠
أٜٓ .ب٘ َذٜش ايؿشع  /املشنض ايذساط ٞخطٝاً نٌ طايب وـٌ عًَ ٢عةذٍ تشانُةٜ ٞكةٌ عةٔ
( ،)%61بعةةذ دساطةةَ ١ةةا فُٛعةة٘ ( )15طةةاعَ ١عتُةةذ ٠يف اؾاَعةةٜٛٚ ١كةةع " ؼةةت املشاقبةة١
ا٭نادمي." ١ٝ
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بٜٛ .جة٘ َةذٜش ايؿةشع  /املشنةض ايذساطة ٞإْةزاسًا أٚيٝةاً ،يهةٌ طايةب ْبة٘ ٚٚكةع" ؼةت املشاقبةة١
ا٭نادميٝةةةٚ ،" ١أخؿةةةل يف سؾةةةع َعذيةةة٘ ايذلانُةةة ٞإىل ( )%61ؾُةةةا ؾةةةٛم ،بعةةةذ دساطةةةَ ١ةةةا
فُٛع٘ ( )31طاعَ ١عتُذ ٠يف اؾاَعٜٚ ١بك"٢ؼت املشاقب ١ا٭نادمي." ١ٝ
دٜٛ .جة٘ َةةذٜش ايؿةشع  /املشنةةض ايذساطة ٞإْةةزاساً ْٗاٝ٥ةاً يهةةٌ طايةب أْةةزس إْةزاسًا أٚيٝةاً ٚٚكةةع "
ؼت املشاقب ١ا٭نادميٚ " ١ٝأخؿل يف سؾع َعذي٘ ايذلانُ ٞإىل ( )%61ؾُا ؾٛم ،بعذ دساط١
َا فُٛع٘ ( )45طاعَ ١عتُذ ٠يف اؾاَعٜٚ ،١بك ٢ؼت املشاقب ١ا٭نادمي. ١ٝ
دٜ .ؿـٌ َٔ ايتخـف نةٌ طايةب أخؿةل يف سؾةع َعذية٘ ايذلانُة ٞإىل ( )%59ؾُةا ؾةٛم بعةذ
دساط )61( ١طاعَ ١عتُذ ٠يف اؾاَع.١
ٖة .هٛص يًطايب املؿـ ٍٛأنادميً ٝا مبٛجةب ايؿكةش( ٠د) إرا سغةب يف اٱبكةا ٤عًةًَ ٢ؿة٘ اْ٫تكةاٍ
َٔ ايتخـف ايز ٟؾـٌ َٓ٘ ٚإعاد ٠قٝذ ٙيف ؽـف آخةش جذٜةذ بعةذ اطةتٝؿا ٤سطةِ إعةاد٠
قٝذ قذس 31 ( ٙدٜٓاساً أسدْٝاً ) ٚريو َع َشاعا ٠ايتخـف يف ايؼٗاد ٠ايثاْ ١ٜٛايعاَٚ ١ػشٚ
ايكب ٍٛيف ذٚ ،٘ٓٝعً ٢إٔ  ٫تضٜذ عذد َشات اْ٫تكاٍ شلةز ٙايػاٜة ١عًةَ ٢ةشتني ٚ ،ؼتظةب ية٘
املكشسات اييت تذخٌ يف خطت٘ ذظب ا٭طةع املعُة ٍٛبٗةا يف ذٓٝة٘ ،عٝة  ٫تكةٌ عَ٬ة ١أٟ
َٓٗةةا عةةٔ ( )%61مبةةا ؾٗٝةةا ( )6طةةاعات َعتُةةذ ٠ذةةشٚ ٠تةةذخٌ يف ذظةةاب َعذيةة٘ ايذلانُةةٞ
اؾذٜذ.
ٜ .ٚظُح يًط ايب ايز ٟؾـٌ َٔ ه٬ث ؽــات كتًؿ ١يف اؾاَع ١بايعٛد ٠اىل اؾاَع ١بشقِ
جاَع ٞجذٜذ ( طايب جذٜذ) عً ٢إٔ ٜعةٛد اىل ؽـةف جذٜةذ غةرل ايتخــةات ايةيت ؾـةٌ
َٓٗا ٜ ٫ٚ ،ظُح ي٘ بةايعٛد ٠اىل أ ٟؽـةف ؾـةٌ َٓة٘ طةابك ًا ٚ ،ؼتظةب ية٘ املكةشسات ايةيت
تذخٌ يف خطت٘ ذظب ا٭طع املعُ ٍٛبٗ ا يف ذٓٝة٘ ٚ.يف ذةاٍ ؾـةً٘ يًُةش ٠ايثايثة ١عًة ٢ايةشقِ
اؾذٜذ ٜ ٫ظُح ي٘ بايعٛد ٠يًذساط ١يف اؾاَع َٔ ١جذٜذ.
ص .إرا سغةةب ايطايةةب املؿـةة ٍٛأنادمي ٝةاً ايعةةٛد ٠إىل اؾاَعةة ١مبًةةـ جذٜةةذ عًٝةة٘ اْ٫تكةةاٍ َةةٔ
ايتخـف ايز ٟؾـٌ َٓ٘ ٚإعاد ٠قٝذ ٙيف ؽـةف آخةش جذٜةذٚ ،ؼتظةب ية٘ املكةشسات ايةيت
تةةذخٌ يف خطتةة٘ ذظةةب ا٭طةةع املعُةة ٍٛبٗةةا يف ذٓٝةة٘  ،ع ٝة  ٫تكةةٌ عَ٬ةة ١أَٗٓ ٟةةا عةةٔ
( )%61مبا ؾٗٝا ( )6طاعات َعتُذ ٠ذشَ ،٠ةع َشاعةا ٠إٔ ٜ ٫هة ٕٛقتة ٣ٛاملكةشسات اؿةش٠
ا٫ختٝاس ١ٜاييت طترظب ي٘ َؼابٗاً نُاً ٚنٝؿاً حملتَٚ ٣ٛلَُ ٕٛكةشسات ايتخـةف ايةزٟ
ٜذسطةة٘ ٚعًةة ٢عُٝةةذ ايهًٝةة ١املعةةا ؼذٜةةذ ٚإعةةٖ ٕ٬ةةز ٙاملكةةشسات كةةُٔ نًٝتةة٘ يتحٓةةب
اذتظابٗا يًط٬ب.
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لٜ ٫ .ؿـٌ َٔ ايتخـف نٌ طايب أمت بٓحال ( )91طاعَ ١عتُذ.٠
 .سغةةِ َةةا ٚسد يف ايؿكةةش( ٠ل) َةةٔ ٖةةز ٙاملةةادٜ ٠ؿـةةٌ ايطايةةب َةةٔ اؾاَعةة ١إرا صادت املةةذ ٠ايةةيت
 ٬دساطٝاً ٚ ،وـٌ عًة ٢دسجة" ١بهةايٛسٜٛغ"
قلاٖا َظح ً٬يف اؾاَع ١عً )24( ٢ؾـ ً
َٔ اؾاَعٚ ،١هٛص يف ٖز ٙاؿاي ١إعطا ٙ٩ػٗاد ٠باملكشسات اييت دسطٗا ٚايٓتا٥خ ايةيت ذـةٌ
عًٗٝا يف نٌ َكةشس .نُةا هةٛص ية٘ ا٫يترةام باؾاَعة ١مبًةـ جذٜةذ ٚؾةل ػةش ٚايكبة ٍٛيف
ذ.٘ٓٝ

ذأخُم انذراطح واالَمطاع ( االطرُكاف )ػُها
امل :)27 ٠
أ .هةةٛص تأجٝةةٌ ايذساطةة ١يًطايةةب املظةةتحذ يف اؾاَعةة ،١أ ٚايطايةةب املٓتكةةٌ إيٗٝةةا ،بعةةذ إمتاَةة٘
دساطَ ١ا ٜ ٫كٌ عٔ طاعتني َعتُذتني بٓحال.
ب .هٛص يًطايب إٔ ٜتكذّ بطًب تأج ٌٝايذساطة ١عًة ٢ايُٓةٛرد املكةشس إىل َةذٜش ايؿةشع  /املشنةض
ايذساط ٞخ ٍ٬ػٗش َٔ بذا ١ٜايؿـٌ ايذساطةَ ،ٞبٓٝةاً ؾٝة٘ أطةباب ايتأجٝةٌ َٚذتة٘ٚ ،وةاٍ
ايطًب إىل َذٜش ايؿشع /املشنض ايذساط٫ ٞؽار ايكشاس املٓاطب ٚإب٬ؽ عٝع اؾٗةات املعٓٝة١
بزيو ٫ٚ ،هٛص تأج ٌٝايذساط ١ملذ ٠تضٜذ عً ٢طت ١ؾـ ٍٛدساط.١ٝ
د .بايشغِ مما ٚسد يف ايؿكش( ٠ب) َٔ ٖز ٙاملاد ٠تعتدل املذ ٠اييت ميلةٗٝا ايطايةب يف املعتكةٌ َةذ٠
تأج ٌٝيًذساط ١يف اؾاَعَُٗ ١ا بًػت ٖز ٙاملذٚ ،٠عًٚ ٢ي ٞأَش ايطايب إب٬ؽ اؾاَع ١خطٝةاً
بتاسٜخ ا٫عتكاٍ يف َذ ٫ ٠تتحاٚص ايؼٗش َٔ ٜٔاعتكاي٘.
د ٫ .ؼتظب َذ ٠ايتأج َٔ ٌٝاؿذ ا٭عً ٢يًُذ ٠املظُٛل بٗا يًرـ ٍٛعً ٢ايذسج ١اؾاَع.١ٝ
ھ .إرا

ٜظح ٌ طايب َٓتظِ يف اؾاَعة ١يؿـةٌ دساطة ٚ ،ٞوـةٌ عًةَٛ ٢اؾكة ١خطٝةَ ١ةٔ

َذٜش ايؿشع  /املشنةض ايذساطة ٞبتأجٝةٌ دساطةت٘ شلةز ٙاملةذٜ ،٠ؿكةذ َكعةذ ٙيف اؾاَعةٜٚ ١عتةدل
َظةةتٓهؿا عةةٔ ايذساطةةٚ ، ١يف ٖةةز ٙاؿايةة ١هةةٛص يةة٘ إٔ ٜتكةةذّ بطًةةب جذٜةةذ ي٬يترةةام يف
اؾاَعةة ،١ؾةةإرا قبةةٌ ؾٗٝةةا وةةتؿظ بظةةحً٘ ا٭نةةادمي ٞنةةاَ ،ً٬إٕ سغةةب يف ريةةو ،عًةة ٢إٔ
ٜهٌُ َتطًبات ايتخشد ٚؾل اـط ١ايذساط ١ٝاملعُ ٍٛبٗا عٓذ عٛدتة٘ إىل اؾاَعةٚ ،١ؼظةب
يةة٘ َةةذ ٠ايذساطةةَٚ ١ةةذ ٠اْ٫كطةةاع عةةٔ ايذساطةة( ١ا٫طةةتٓهاف) كةةُٔ اؿةةذ ا٭عًةة ٢يًؿـةةٍٛ
ايذساط ١ٝيًتخشدٚ ،يف اؿا٫ت اييت ٜؿكذ ؾٗٝا ايطايب َكعذ ٙبظبب عذّ تظح ً٘ٝملكشسات أٚ
تأجًٝةةة٘ يؿـةةةٌ دساطةةة ٞأ ٚأنثةةةش بعةةةزس قٗةةةشٜ ، ٟتكةةةذّ بطًةةةب يعُٝةةةذ ايكبةةةٚ ٍٛايتظةةةحٌٝ
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ٚاٱَتراْات ٱعتباس ٖز ٙاملذ ٠كُٔ اؿذ ا٭عً ٢ملذ ٠ايتأج ٌٝاملظُٛل بٗا يف ايؿكش( ٠ب) َٔ
ٖز ٙاملاد. ٠
 .ٚإرا سغب ايطايب املظةتٓهـ عةٔ ايذساطة ١ا٫يترةام باؾاَعةَ ١ةٔ جذٜةذ ؾعًٝة٘ إٔ ٜتكةذّ إىل
اؾاَع ١بطًب ايترام جذٜذ ذظب ا٭ؿ ٍٛاملشعٚٚ ١ٝؾل ػشٚ ٚتعًُٝات ايكبٚ ٍٛايتظةحٌٝ
يف ذ ،٘ٓٝؾإرا قبٌ يًذساط ١يف اؾاَعٚ ١أعط ٞسقُاً جاَعٝاً جذٜذاً ،جاص ي٘ إٔ ٜتكةذّ بطًةب
اذتظاب يًُكشسات ايذساط ١ٝاييت لح ؾٗٝا َٔ دساطت٘ ايظةابك ١ممةا ٜةذخٌ َٓٗةا يف َكةشسات
اـطةة ١ايذساطةة ١ٝيًتخـةةف اؾذٜةةذ ايةةز ٟايترةةل بةة٘ ،مبةةا ؾٗٝةةا ( )6طةةاعات َعتُةةذ ٠ذةةش،٠
ػشٜط ١إٔ  ٫تكٌ ايعَ٬ة ١ايٓٗاٝ٥ة ١٭َ ٟكةشس َةٔ ٖةز ٙاملكةشسات عةٔ (ٚ )%61تةذخٌ عَ٬ةات
ٖز ٙاملكشسات يف املعذٍ ايذلانُ.ٞ
صٜ .ذؾع ايطايب سطِ اطتٓهاف عٔ ايذساطَ ١كذاس 31 ٙدٜٓاساً أسدْٝاً عٔ املش ٙا٭ٚىل أ ٚايثاْٝة١
ٜٚ ،تِ صٜاد ٠ايشط ّٛمبكذاس  31دٜٓاساً أسدْٝاً عٔ نٌ اطتٓهاف بعذ املش ٙايثاْ. ١ٝ

االَظحاب يٍ انفصم انذراطٍ
امل :)28 ٠
أٜ .ظةةُح يًطايةةب خةة ٍ٬ا٭طةةابٝع ا٭سبعةة ١ا٭ٚىل باْ٫ظةةراب َةةٔ ايؿـةةٌ ايذساطةةٚ ، ٞخةةٍ٬
ا٭طبٛعني ا٭ٚيني َٔ ايذٚس ٠ايـٝؿ.١ٝ
بٜ .ظُح يًطايب اْ٫ظراب َٔ ايؿـٌ ايذساط ٞبعذ املذ ٠املزنٛس ٠يف ايؿكش( ٠أ) َٔ ٖز ٙاملاد٠
ٚقبٌ َٛعذ عكذ اَ٫ترةإ ايٓٗةا ٞ٥بأطةبٛع  ،مبٛاؾكةَ ١ةذٜش ايؿةشع  /املشنةض ايذساطة ٞعًة٢
ايُٓٛرد ايزٜ ٟتكةذّ بة٘ ايطايةبٚ ،يف ٖةز ٙاؿاية ١تثبةت يف طةحٌ ايطايةب ٚنؼةـ عَ٬اتة٘
َ٬ذظَٓ " ١ظرب " ؾُٝع املكشسات اييت طحٌ شلا يف ريو ايؿـٌ.
د .إرا

ٜتكذّ ايطايب يَ٬تراْات ايٓٗاٝ٥ة ،١تٛكةع ية٘ نًُةَٓ ١ظةرب أَةاّ عٝةع املكةشسات

اييت طحٌ شلا يف ريو ايؿـٌ.

االَرمال يٍ كهُح أكادًَُح  /ذخصص إنً آخز
امل ة  :)29 ٠ارا سغةةب ايطايةةب اْ٫تكةةاٍ َةةٔ ؽـةةف إىل آخةةش د ٕٚإ ٜهةةَ ٕٛؿـةةَٓ ٫ٛةة٘
انادميٝةةا ،عًٝةة٘ تكةةذ ِٜطًةةب " تػةةٝرل ؽـةةف " سزلةة ٞبةةذ ٕٚدؾةةع سطةةٚ ّٛوةةتؿظ بشقُةة٘ يف

34

ايتخـف ايظابل ٚتذخٌ املكشسات اييت دسطٗا بٓحال ٚاييت تكع كُٔ اـط ١اؾذٜذ ٠يف َعذية٘
ايذلانُ ،ٞعً ٢إٔ ٜ ٫ضٜذ عذد َشات اْ٫تكاٍ عًَ ٢شتني ط ١ًٝؾذل ٠ايذساط ١يف اؾاَع.١

االَرمال يٍ انجايؼاخ وانًؼاهذ انؼهُا األخزي وحظاب انظاػاخ
انًؼرًذج يٍ خارج انجايؼح
امل :)31 ٠
أٜ .ةةةتِ تكةةةذ ِٜطًبةةةات اْ٫تكةةةاٍ إىل قظةةةِ ايكبةةةٚ ٍٛايتظةةةحٚ ٌٝاَ٫تراْةةةات يف ايؿشع/املشنةةةض
ايذساطٚ ،ٞتشؾع اىل عُاد ٠ايكبٚ ٍٛايتظحٚ ٌٝاٱَتراْات.
بٜ .ظُح باْتكاٍ ايط٬ب إىل اؾاَع ١ذظب ايؼش ٚاٯت١ٝ
 .1إٔ ٜظتٛيف ايطايب ػش ٚايكب ٍٛيف اؾاَع.١
 .2إٔ ٜه ٕٛايطايب َٓتك َٔ ً٬جاَع ١أَ ٚعٗذ عاٍٍ تعذلف ب٘ اؾاَع.١
 .3إٔ ٜهٌُ ايطايب بٓحال يف جاَعة ١ايكةذغ املؿتٛذةَ ١ةا ٜ ٫كةٌ عةٔ ( )61طةاعَ ١عتُةذ٠
ؿني ؽشج٘.
 .4ؼظةةب يًطايةةب عٝةةع املكةةشسات ايةةيت ذـةةٌ ؾٗٝةةا عًةة ٢عَ٬ةة %61 ١ؾةةأعًٚ ٢تةةذخٌ يف
خطت٘ ايذساط ١ٝاؾذٜذ. ٠

اإلحرظاب
امل :)31 ٠
أ.

إرا أمت ايطايب دساط ١طاعات َعتُذ ٠بٓحال يف جاَع ١أ ٚنً ١ٝجاَع ١ٝأَ ٚعٗذ عاٍ آخةش
بعذ قبٛي٘ يف اؾاَع ١ؾٝحٛص ي٘ إٔ ٜطًب اذتظاب ٖز ٙايظاعات ٚؾل اٱجةشا٤ات املتبعة ١يف
املةةادَ )31( ٠ةةٔ ٖةةز ٙايتعًُٝةةاتٚ ،مبةةا ٜ ٫تعةةاسض َةةع َةةا جةةا ٤يف املةةادَ )10( ٠ةةٔ ٖةةزٙ
ايتعًُٝات.

ب .إرا أمت ايطايةةب دساطةةت٘ بٓحةةال يف جاَعةة ١أ ٚنًٝةة ١أَ ٚعٗةةذ عةةاٍ أَ ٚتٛطةةط ٚذـةةٌ عًةة٢
دسج ١ايبهايٛسٜٛغ أ ٚدبً ّٛأنادمي ٞقبٌ ايتراق٘ باؾاَع ١ؾٝحٛص ي٘ إٔ ٜطًب اذتظةاب
بعض ايظاعات املعتُذ ٠اييت أمت دساطتٗا بٓحال ٚؾل اٱجشا٤ات اٯت١ٝ
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 .1تكذّ طًبات اذتظاب ايظاعات املعتُذ ٠إىل قظِ ايكبٚ ٍٛايتظحٚ ٌٝاَ٫تراْات يف ايؿشع
/املشنض ايذساطٚ ٞتشؾع اىل عُاد ٠ايكبٚ ٍٛايتظحٚ ٌٝاٱَتراْات.
ٜ .2كةةة ّٛقظةةةِ اٱذتظةةةاب يف عُةةةاد ٠ايكبةةةٚ ٍٛايتظةةةحٚ ٌٝاٱَتراْةةةات باذتظةةةاب ايظةةةاعات
املعتُةةذ ٠ايةةيت دسطةةٗا ايطايةةب يف كةة ٤ٛاـطةة ١ايذساطةة ١ٝيًتخـةةف املًترةةل بةة٘ٚٚ ،ؾةةل
ا٭طع اييت تعتُذٖا اؾاَع ١شلز ٙايػا.١ٜ
ٜ .3ؼذل يف عٝع اؿا٫ت ذـ ٍٛايطايب عً ٢دسج " ١ايبهايٛسٜٛغ " َا ٜأتٞ
أ.

إٔ ٜهُةةٌ ايطايةةب بٓحةةال يف جاَعةة ١ايكةةذغ املؿتٛذةةَ ١ةةا ٜ ٫كةةٌ عةةٔ ( )61طةةاع١
َعتُذ ٠ؿني ؽشج٘.

ب .إٔ ٜكل ٞايطايب َذ ٠أسبع ١ؾـ ٍٛدساط ١ٝعً ٢ا٭قٌ.
إرا سغب خشٜخ َةٔ جاَعة ١ايكةذغ املؿتٛذة ١ايتظةح ٌٝفةذدًا يًرـة ٍٛعًة ٢دسجة١

ت.

جاَعٝةة ١أخةةش ٣يف ؽـةةف جذٜةةذ ٚمت قبٛيةة٘ ٚؾةةل ا٭طةةع املشعٝةة ،١ؾترتظةةب يةة٘
عٝع املكشسات اييت أمتٗا بٓحال َٔ ؽــ٘ ايظابلٚ ،تذخٌ كُٔ خطة ١دساطةت٘
اؾذٜذ ٠مبا ٜ ٫تعاسض َع َتطًبةات اؿـة ٍٛعًة ٢دسجة ١ايبهةايٛسٜٛغ ( َةاد٠
ٖ َٔ )34ز ٙايتعًُٝات.

انرجظُز
امل :)32 ٠
هةةةةٛص يًطًبةةةة ١ايةةةةزٜ ٜٔشغبةةةة ٕٛيف ا٫يترةةةةام بدلْةةةةاَخ ايتحظةةةةرل اؿـةةةة ٍٛعًةةةة ٢دسجةةةة١
ايبهايٛسٜٛغ إٔ ٜظتٛؾٛا ايؼش ٚايتاي١ٝ
 - 1إْٗا ٤دساط ١ايذبً ّٛاملتٛطط مبعذٍ تشانُ %61 ٞؾأعً.٢
 - 2ايٓحال باَ٫ترإ ايؼاٌَ بتكذٜش ْاجح  %61ؾأعً.٢
 - 3إٔ ٜكذّ ايطايب ػةٗاد ٠خةدلَ ٠عتُةذ ٠ملةذ ٠طةٓ ١عًة ٢ا٭قةٌ بعةذ ايتخةشد يف فةاٍ
ايتخـف.
 - 4إرا تعزس ؼكٝل ػش اـدلٜ ٠عط ٢ايطايب يف اؾاَعَ ١ظاقات اطةتذسان ١ٝشلةا
ع٬ق ١بايتخـف ،عً ٢إٔ وكل يف ٖز ٙاملظاقات ع %71 ١َ٬ؾأعً.٢
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 - 5وظب يطايب ايتحظةرل املةٛاد ايةيت لةح ؾٗٝةا يف ايةذبً ّٛاملتٛطةط مبعةذٍ %71
ؾأعًٚ ٢تتٛاؾل َع اـط ١ايذساط ١ٝيتخـف ايبهايٛسٜٛغ.
ٜ - 6كبٌ ذاًَ ٞػٗاد ٠ايذبً ّٛيف اؾاَع ١إرا تٛؾشت ؾ ِٗٝايؼش ٚاملزنٛس ٠أعٙ٬
د ٕٚايٓظش إىل املعذٸٍ يف ايثاْ ١ٜٛايعاَ.١

املاد)33( ٠

ٜكبٌ ايط٬ب ايز ٜٔوًُ ٕٛػٗاد ٠ايبهايٛسٜٛغ ٜٚ ،شغب ٕٛاٱيترام باؾاَع١

يف إذذ ٣ايذبًَٛات اييت تطشذٗا اؾاَع ١د ٕٚايٓظش اىل املعذٍ يف ايثاْ ١ٜٛايعاَ.١

يرطهثاخ انحصىل ػهً درخح انثكانىرَىص فٍ ذخصصاخ انكهُاخ
األكادًَُح
امل  :)34 ٠متٓح دسج ١ايبهايٛسٜٛغ يًط٬ب بعذ إمتاّ املتطًبات اٯت١ٝ
أ.

ايٓحال يف عٝع املكشسات املطًٛب ١يًتخشد ،ذظب اـط ١ايذساط ١ٝاملكشس ٠يذسج ١ايبهةايٛسٜٛغ
يف ايهً ١ٝا٭نادمي.١ٝ

ب .اؿـ ٍٛعًَ ٢عذٍ تشانُٜ ٫ ٞكٌ عٔ (.)%61
د .قلةةا ٤امل ة ذ ٠ايةةذْٝا املطًٛبةة ١يًرـةة ٍٛعًةة ٢دسجةة ١ايبهةةايٛسٜٛغ ٚعةةذّ ػةةاٚص املةةذ ٠ايكـةة٣ٛ
املٓـٛق عًٗٝا يف املادٖ َٔ )8( ٠ز ٙايتعًُٝات.
د .قلاَ ٤ذ ٠أسبع ١ؾـ ٍٛدساط ١ٝيف اؾاَع ١بايٓظب ١يًطايب املٓتكةٌ َةٔ َعٗةذ أ ٚجاَعة ١أخةش،٣
عً ٢إٔ ٜه َٔ ٕٛكُٓٗا ايؿـ ٕ٬ا٭خرلإ َٔ دساطةت٘ٚ ،عًة ٢إٔ ٜهة ٕٛقةذ أمت دساطةَ ١ةا ٫
ٜكٌ عٔ ( )61طاعَ ١عتُذ ٠يف اؾاَع.١

أحكـاو ػايــح
امل :)35 ٠
أَ .ذٜش ايؿشع  /املشنض ايذساطَ ٞظ ٍٚ٪عٔ َتابعة ١ايظةرل ا٭نةادمي ٞيًطايةب املظةحٌ يف ايؿةشع
/املشنض ايذساطٚ ،ٞايتركل َٔ اطتٝؿا ٘٥ػش ٚايتخشدٚ ،عً ٘ٝإٔ ٜبًؼ ايطايب بزيو دٚسٜاً.
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ب .عًةة ٢ايطايةةب إٔ وـةةٌ عًةةَ ٢ـةةذق ١بةةشا ٠٤رَةةَ ١ةةٔ ايؿةةشع  /املشنةةض ايذساطةة٫ ٞطةةتهُاٍ
إجشا٤ات ؽشج٘.
د ٫ .هٛص ٭ ٟطايب إٔ وتخ بعذّ عًُة٘ بٗةز ٙايتعًُٝةات ،أ ٚبعةذّ اط٬عة٘ عًة ٢ديٝةٌ اؾاَعة ١أٚ
ايٓؼشات ايـادس ٠عٔ اؾاَع ،١أ ٚعًَ ٢ا ٜٓؼش عً ٢ؿؿر ١اؾاَعٚ ١ايبٛاب ١ا٭نادميٝةٚ ١عًة٢
يٛذات اٱعْ٬ات يف ايؿشٚعٚ /املشانض ايذساط ١ٝؾُٝا ٜتعًل بٗز ٙايتعًُٝات.
د .ؼٌُ دسج ١ايبهايٛسٜٛغ تاسٜخ اطتركاقٗا.
امل ٜ :)36 ٠بت فًع اؾاَع ١يف اٱػها٫ت اييت قذ تٓؼأ عٔ تطبٝل ٖز ٙايتعًُٝات.

ز .تعهيًبث يُح انذبهىو
امل  :)1 ٠تظُٖ ٢ز ٙايتعًُٝات " تعًُٝات َٓح ايذبً ّٛيف جاَع ١ايكذغ املؿتٛذ.١
امل ٜ :)2 ٠ه ٕٛيًهًُات ٚايعبةاسات اٯتٝة ١ذٝثُةا ٚسدت يف ايتعًُٝةات املعةاْ ٞاملخــة ١شلةا
أدْاَ ٙا

تذٍ ايكش ١ٜٓعً ٢غرل ريو.

ايذبًّٛ

 - 1دبً ّٛتأٖ ٌٝتشبٟٛ
- 2دبً ّٛايتأٖ ٌٝايذلب ٟٛيف فاٍ ايذلب ١ٝاـاؿ. ١
- 3دبً ّٛايتأٖ ٌٝايذلب ٟٛيف فاٍ ا٫سػاد ايذلبٚ ٟٛايٓؿظ. ٞ

امل  :)3 ٠تظش ٟأذهاّ ٖز ٙايتعًُٝات عً ٢ايط٬ب املظحًني يٓ ٌٝدسج ١ايذبً.ّٛ

امل :)4 ٠
أٜ .1 .تأيـ دبً ّٛايتأٖ ٌٝايذلب )31( َٔ ٟٛطاعَ ١عتُذ.٠
ٜ .2تأيـ دبً ّٛايتأٖ ٌٝايذلب ٟٛيف فاٍ ايذلب ١ٝاـاؿ )31( َٔ ١طاعَ ١عتُذ.٠
ٜ .3تأيـ دبً ّٛايتأٖ ٌٝايذلب ٟٛيف فاٍ ا٫سػاد ايٓؿظٚ ٞايذلب )31( َٔ ٟٛطاعَ ١عتُذ.٠
ب.

ٜهةةَ ٕٛكةةشس "  " 1111تعًةةِ نٝةةـ تةةتعًِ " ٚيةة٘ طةةاعتإ َعتُةةذتإ َكةةشساً اطةةتذسانٝاً
يًزٜٔ

ٜظبل شلِ دساطت٘.
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