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  (:21امل  ٠  

يؿشع / املشنض ايذساطةٞ َظة٪ٍٚ عةٔ َتابعة١ ايظةرل ا٭نةادميٞ يًطايةب املظةحٌ يف         َذٜش ا .أ

ايؿشع/ املشنض ايذساطٞ ، ٚايتركل َةٔ اطةتٝؿا٥٘ ػةشٚ  ايتخةشد، ٚعًٝة٘ إٔ ٜبًةؼ ايطايةب        

 بزيو دٚسًٜا.

ؿةشع / املشنةض ايذساطةٞ ٫طةتهُاٍ     ايع٢ً ايطايب إٔ وـٌ ع٢ً َـذق١ بةشا٠٤ رَة١ َةٔ     .ب

 إجشا٤ات ؽشج٘.

ديٌٝ اؾاَعة١   ٫ هٛص ٭ٟ طايب إٔ وتخ بعذّ عًُ٘ بٗزٙ ايتعًُٝات، أٚ بعذّ اط٬ع٘ ع٢ً .د

ايٓؼةةةشات ايـةةةادس٠ عةةةٔ اؾاَعةةة١، أٚ عًةةة٢ َةةةا ٜٓؼةةةش عًةةة٢ يٛذةةة١ إع٬ْاتٗةةةا يف ايؿةةةشٚع     أٚ

 َٚشانضٖا ايذساط١ٝ ؾُٝا ٜتعًل بٗزٙ ايتعًُٝات.

 تاسٜخ اطتركاقٗا. ايذبًّٛؼٌُ دسج١  .د

 ٜبت فًع اؾاَع١ يف اٱػها٫ت اييت قذ تٓؼأ عٔ تطبٝل ٖزٙ ايتعًُٝات (:21امل  ٠  

 . عًبدة شؤوٌ انطهبت4

تؼهٌ عُاد٠ ػ٪ٕٚ ايطًب١ يف اؾاَع١ ذًك١ ايٛؿٌ ايش٥ٝظ١ َا بني ايطايب ٚاٱداس٠، ؾٗٞ 

َٓظ١َٛ ٖذؾٗا َتابع١ ايؼ٪ٕٚ ايط٬ب١ٝ ٚايعٌُ ع٢ً تُٓٝتٗا ٚتؿعًٝٗا يف نٌ احملاؾٌ، ٚتؼشف 

 أقظاّ ػ٪ٕٚ ايطًب١ يف ؾشٚع اؾاَع١ َٚشانضٖا ايذساط١ٝ ناؾ١. ع٢ً

 ايسؤ١ٜ:

تٛؾرل خذَات َتها١ًَ يًطًب١ ٚاـشهني، يتركٝل َظت٣ٛ َٓاطب َٔ ايتهٝـ 

 ٚايذاؾع١ٝ ٚا٫ْتُا٤ ٚإعطا٤ ا٭ٚي١ٜٛ يًذٚس ايٛقا٥ٞ ٚايُٓا٥ٞ َٔ خ٬ٍ آي١ٝ عٌُ َتطٛس٠ َٚتحذد٠.

 ايسض ي١:

٠ دساطتِٗ عًًُٝا ٚتشبًٜٛا ٚاجتُاعًٝا ْٚؿظٝا،ٶ ٚؾل س١ٜ٩ تشب١ٜٛ سعا١ٜ ايطًب١ طٛاٍ ؾذل

ٚتك١ٝٓ، ٚتٗتِ بتٛؾرل ا٭جٛا٤ املٓاطب١ يًطًب١ كُٔ َتطًبات اؾٛد٠ ايؼا١ًَ، ٚتظع٢ أٜلًا إىل 

ت١ُٝٓ َٛاٖب ايطًب١، ٚإبشاص طاقاتِٗ اٱبذاع١ٝ َٔ خ٬ٍ سعا١ٜ أْؼطتِٗ بٗذف اطتهُاٍ 

ب ٚإعذادٙ يٝهٕٛ َٛاطًٓا إهابًٝا َٚعطا٤ٶ، ٜترٌُ َظ٪ٚي١ٝ تكذّ اؾاْب اٯخش يؼخـ١ٝ ايطاي

 فتُع٘ ٚسقٝ٘. 

 ايكِٝ: 
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  .اي٤٫ٛ ٚا٫ْتُا٤ يًحاَع١ 

  .ٞايتعإٚ ٚايعٌُ اؾُاع 

  .ايتُٝض يف ا٭دا٤ ٚاـذَات 

  .ايؼؿاؾ١ٝ ٚاملظاٚا٠ 

  .اطتُشاس١ٜ ايتطٛس ٚايترظني 

  .تطٜٛع ايتهٓٛيٛجٝا ـذ١َ ايطًب١ ٚاؾاَع١ 

 ٚز َٚٗ ّ اُ  ٠ غؤٕٚ ايطًب١: 

تٓؿز ايعُاد٠ أْؼطتٗا ٚت٪دٟ َٗاَٗا عدل أقظاّ ػ٪ٕٚ ايطًب١ يف ايؿشٚع ايتع١ًُٝٝ، ٚتتُثٌ 

 ٖزٙ املٗاّ يف 

 .ِٗسعا١ٜ ػ٪ٕٚ ايطًب١ يف اؾاَع١ َٚتابع١ قلاٜاِٖ َٚظاعذتِٗ يف ذٌ َؼه٬ت 

       ت ايط٬بٝةة١ اٱػةةشاف عًةة٢ أٚجةة٘ ايٓؼةةا  ايط٬بةةٞ غةةرل ا٭نةةادميٞ ٚدعةةِ ايٓؼةةاطا

 املختًؿ١ ٚتٛجٝٗٗا.

       اٱػشاف ٚاملـادق١ ع٢ً تكذِٜ املظاعذات ٚاملٓح ايط٬بٝة١ َةٔ خة٬ٍ ؿةٓذٚم ايطايةب

 َٚٓح املتؿٛقني ٚرٟٚ ايؼٗذا٤ ٚغرلٖا.

 .ا٫ٖتُاّ بايطايب َٔ خ٬ٍ ؿكٌ ػخـٝت٘ ٚتُٓٝتٗا ٚسعاٜتٗا 

 .ٙاٱػشاف ع٢ً بشْاَخ ايشعا١ٜ ايـر١ٝ يًطًب١ يف ذاٍ اعتُاد 

 ػشاف ع٢ً اْتخابات فايع ايطًبة١ ٚايٓةٛادٟ املختًؿة١ ٚتؼةهٌٝ اجملًةع ايكطةشٟ       اٱ

 يًطًب١.

 املظا١ُٖ املباػش يف إسػاد ايطًب١ ٚتٛجِٝٗٗ ْؿظًٝا ٚتشبًٜٛا ٚأنادميٝا.ٶ 

          عل١ٜٛ عُٝةذ ػة٪ٕٚ ايطًبة١ يف فًةع اؾاَعة١ ٚاجملًةع ا٭نةادميٞ َٚؼةاسنت٘ يف

 عٝع ايٓؼاطات املٛن١ً شلُا.

  ػ٪ٕٚ ايطًب١ ايش٥ٝظ١ يف ايًح١ٓ املؼشؾ١ ع٢ً ذؿٌ ؽشٜخ ايطًب١.عل١ٜٛ عُٝذ 

         املؼاسن١ يف عٝع ْؼةاطات إداس٠ اؾاَعة١ ايةيت ؽةف اؾظةِ ايط٬بةٞ يف اجملةا٫ت

 املختًؿ١.

         ٕٚ٪َتابع١ ايٓؼاطات ايط٬ب١ٝ ٚتكشٜش ايٓؼةاطات ايظةٟٓٛ َةٔ خة٬ٍ س٩طةا٤ أقظةاّ ػة

 ايطًب١.

  َع ايذا٥ش٠ املاي١ٝ ٚس٥اط١ اؾاَع١.َتابع١ ايكلاٜا ايط٬ب١ٝ املاي١ٝ 

    َتابعةةة١ اـةةةشهني ٚتكةةةذِٜ خةةةذَات ايتةةةذسٜب َٚظةةةاعذتِٗ يف اؿـةةةٍٛ عًةةة٢ ؾةةةشق

 ايتٛظٝـ ٚايذساطات ايعًٝا املتاذ١.
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 ٖٝه١ًٝ اُ  ٠ غؤٕٚ ايطًب١:

تتابع عُاد٠ ػ٪ٕٚ ايطًب١ َٗاَٗا عدل ٖٝه١ًٝ تتُثٌ يف أسبع١ أقظاّ َشنض١ٜ ٖٞ  َتابع١ 

ط١ ايط٬ب١ٝ ٚاملٓح ٚاملظاعذات املاي١ٝ ٚاٱسػاد ايٓؿظٞ ٚا٫جتُاعٞ إكاؾ١ إىل اـشهني ٚا٭ْؼ

 أقظاَٗا يف ايؿشٚع ايتع١ًُٝٝ.

  ٠عُادايٖٝه١ًٝ 

 

 قطِ َت بد١ ارتسجية 

تتُٝض اؾاَع١ بتكذِٜ خذَات َتابع١ ـشهٝٗا أهٓا٤ دساطتِٗ ٚبعذ ؽشجِٗ َٔ خ٬ٍ 

عُاد٠ ػ٪ٕٚ ايطًب١، ٜٗذف إىل بٓا٤ جظٛس ايثك١ إْؼا٤ قظِ َتخـف ملتابع١ اـشهني يف 
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ٚايتعإٚ بني خشهٞ اؾاَع١ ٚبني قطاعات ايعٌُ املختًؿ١، فظذًا س١ٜ٩ اؾاَع١ ٚدٚسٖا يف 

املظ٪ٚي١ٝ ا٫جتُاع١ٝ بؼهٌ ذكٝكٞ ٚعًُٞ، ذٝ  أبشّ ايعذٜذ َٔ ا٫تؿاقٝات ٚايؼشانات َع 

ؼذٜذ َتطًبات طٛم ايعٌُ ٚاذتٝاجات٘،  َ٪طظات اجملتُع احملًٞ َٔ أجٌ صٜاد٠ ايكذس٠ ع٢ً

كُٔ ع١ًُٝ ايشبط بني اذتٝاجات ايظٛم ٚقذسات اـشهني ايتٓاؾظ١ٝ. ٚتكّٛ خذَات َتابع١ 

اـشهني يف اؾاَع١ ع٢ً تٛؾرل ايعذٜذ َٔ ؾشق ايعٌُ ايذا١ُ٥ ٚاؾض١ٝ٥، ٚؾشق ايتذسٜب 

َٔ أٜاّ ايتٛظٝـ، ٚتٓظِٝ يًخشهني يف كتًـ امل٪طظات اؿه١َٝٛ ٚاـاؿ١، ٚعكذٵ طًظ١ً 

ايعذٜذ َٔ ايذٚسات ايتذسٜب١ٝ ايتأ١ًٖٝٝ ٚايذٚسات املتخــ١. نُا ٜتٛؾش يًخشهني بٛاب١ 

ايهذل١ْٝٚ ْٚظاّ قٛطب خاق بِٗ ٜظ٢ُ بٛاب١ "خشهٛ اؾاَع١" ٚتتلُٔ ايبٛاب١ إع٬ْات 

ٜب١ٝ املتخــ١، ١َٜٝٛ عٔ ؾشق ايعٌُ املتاذ١ يف ايظٛم ايؿًظطٝا، ٚطًظ١ً َٔ ايذٚسات ايتذس

 َٚٓح يًذساطات ايعًٝا ٚغرلٖا.

ٚملضٜذ َٔ املعًَٛات ٚاٱلاصات ميهٔ صٜاس٠ بٛاب١ اـشهني ع٢ً ؿؿر١ اؾاَع١ ايش٥ٝظ١ 

http:alumni.qou.edu( ٞٚؿؿر١ ايكظِ عدل َٛقع ايتٛاؿٌ ا٫جتُاع ،Facebook )

 ايـؿر١ ايشزل١ٝ(.-)خشهٛ جاَع١ ايكذغ املؿتٛذ١ 

 يطالب١ٝقطِ األْػط١ ا

ٜع٢ٓ ٖزا ايكظِ مبتابع١ أْؼط١ اجملايع ٚايهتٌ ايط٬ب١ٝ اييت تؿشصٖا ؾشٚع اؾاَع١ 

ٚإعذاد املٛاصْات ايؿـ١ًٝ ملخــات ا٭ْؼط١ ؾُٝع اجملايع احمل١ًٝ ٚاجملًع ايكطشٟ، 

َٚتابع١ املـشٚؾات املاي١ٝ شلا، ٚنزيو َتابع١ ْظاّ ايعٌُ ايتطٛعٞ ٚايٝات تطبٝك٘ ٚؾل ْظاّ 

، ٚأٜلًا َتابع١ ػها٣ٚ ايطًب١، َٚا ٜشتبط بٗزا املًـ َٔ َتابعات َع ايؿشٚع قٛطب

ايتع١ًُٝٝ. ٜٚع٢ٓ ايكظِ أٜلًا بإقا١َ ع٬قات َع اجملتُع احملًٞ َٚ٪طظات٘ ؾُٝا ٜتعًل 

بايٓؼاطات ايط٬ب١ٝ، ٚاملظا١ُٖ يف تعضٜض ايشٚابط ا٫جتُاع١ٝ بني ايطًب١ يف ؾشٚع اؾاَع١ َٔ 

حملًٞ َٚ٪طظات ايتعًِٝ ايعايٞ يف ايٛطٔ ٚاـاسد َٔ ج١ٗ أخش٣، باٱكاؾ١ إىل ج١ٗ، ٚاجملتُع ا

 َتابع١ قلاٜاِٖ ايعا١َ رات ايبعذ ا٫جتُاعٞ، ٚاملظا١ُٖ يف ذًٗا.

ٚتتُثٌ ٖزٙ ا٭ْؼط١ ؾُٝا تكذَ٘ أقظاّ ػ٪ٕٚ ايطًب١ َٔ أْؼط١ ٖادؾ١ َعدل٠، تظع٢ إىل 

، ٚتُٓٞ قذسات٘ ٚتهٝؿ٘ َع املٛقع ايتعًُٝٞ ؿكٌ ػخـ١ٝ ايطايب ْؿظًٝا ٚاجتُاعًٝا ٚتشبًٜٛا

 ٚاذتٝاجات٘.

ٜٚتابع ايكظِ ناؾ١ أْؼط١ فايع ايطًب١ ٚايهتٌ ايط٬ب١ٝ يف املٛاقع ايتع١ًُٝٝ، ٜٚظاِٖ 

يف تٛجٝٗٗا مٛ ٖذؾٗا ا٭طاغ )خذ١َ قطاع ايطًب١(، ٜٚظاِٖ أٜلًا يف تهاٌَ ا٭دٚاس 

 اّ ا٭خش٣ داخٌ اؾاَع١ ٚخاسجٗا.ٚايتٛاؿٌ ايؿعاٍ داخٌ اؾظِ ايط٬بٞ َع ا٭جظ
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 قطِ اإلزغ   ايٓدطٞ ٚاالدتُ اٞ

ٖٛ أذذ ا٭قظاّ اييت تلُٓتٗا ٖٝه١ًٝ ايعُاد٠، ٜٚٗذف إىل تكذِٜ خذَات اٱسػاد 

ناؾ١، َٚظاعذتِٗ يف منِٖٛ ايؼخـٞ  ايٓؿظٞ، ٚا٫جتُاعٞ املتخـف يطًب١ اؾاَع١

ٚايعٌُ ع٢ً تطٜٛش َٗاساتِٗ، ٚتؼحٝعِٗ ٚا٫جتُاعٞ، ٚاٱؾاد٠ مما يذِٜٗ َٔ قذسات رات١ٝ، 

ٚتٛجِٝٗٗ مٛ ايذساط١ ا٭نادمي١ٝ  ع٢ً ايتُٝض ٚاٱبذاع، َٚظاعذتِٗ يف ؾِٗ راتِٗ ٚقذساتِٗ،

 يف ايتخــات املختًؿ١ اييت تكذَٗا اؾاَع١.

 قطِ املٓح ٚاملط ادات امل ي١ٝ ٚايكسٚض

ظاعذات املاي١ٝ يًطًب١ تظع٢ جاَع١ ايكذغ املؿتٛذ١ بؼهٌ د٩ٚب ع٢ً تٛؾرل املٓح ٚامل

احملتاجني يف اؾاَع١، ٚتزيٌٝ ايعكبات املاي١ٝ اييت تٛاج٘ ٖزٙ ايؿ١٦ َٔ طًبتٓا، ٚغاؿ١ يف ظٌ 

ايظشٚف اؿاي١ٝ ايـعب١ اييت ميش بٗا ػعبٓا ايؿًظطٝا، َٚٔ ٖٓا دأبت عُاد٠ ػ٪ٕٚ ايطًب١ 

يًُٓح ٚاملظاعذات املاي١ٝ  ع٢ً إداس٠ ٖزٙ املٓح َٚتابع١ تٓؿٝزٖا، ٚريو َٔ خ٬ٍ تٛؾرل ْظاّ

ايذاخ١ًٝ ٚاـاسج١ٝ، ٚأٚجذات آيٝات َٚعاٜرل تلبط ٖزٙ املظاعذات، نُا ذشؿت ايعُاد٠ 

ع٢ً تطٜٛش ٖزٙ اٯيٝات يتتٛاؾل َع إجشا٤ات اؾٛد٠. ٚريو َٔ خ٬ٍ كبطٗا مبحُٛع١ َٔ 

ُظح ا٭ْظ١ُ ٚايكٛاْني اـاؿ١ بهٌ َٓر١ ٚذٛطبتٗا بؼهٌ ناٌَ، َٚشٚسٖا بآيٝتني يً

ا٫جتُاعٞ أ٫ُٖٚا تظتٓذ إىل َعاٜرل قٛطب١، ٚايثا١ْٝ إىل صٜاسات َٝذا١ْٝ َباػش٠، ٜٚكّٛ قظِ 

املٓح ٚاملظاعذات املاي١ٝ يف ايعُاد٠ مبتابع١ ٚتذقٝل ًَؿات املٓح ايذاخ١ًٝ ٚاـاسج١ٝ، ٚذٛطبتٗا 

 بؼهٌ ٜلُٔ ٚؿٍٛ ٖزٙ املٓح يًطًب١ املظتركني بذق١ ٚػؿاؾ١ٝ.

 ب١ يف ايدسٚعأقط ّ غؤٕٚ ايطً

متثٌ ٖزٙ ا٭قظاّ اْعهاطًا ٭ْؼط١ ايعُاد٠ َٝذاًْٝا يف ايؿشٚع ايتع١ًُٝٝ، َٔ خ٬ٍ 

تٓؿٝزٖا يًُٗاّ املٛن١ً بايعُاد٠، يف ناؾ١ فا٫تٗا  َتابع١ اـشهني، ٚا٭ْؼط١ ايط٬ب١ٝ، 

 ٚاملٓح ٚاملظاعذات املاي١ٝ.

 املط ادات امل ي١ٝ ٚاملٓح ٚايكسٚض

ايٛطا٥ٌ املُه١ٓ إىل تٛؾرل املٓح ٚاملظاعذات املاي١ٝ يًطًب١ احملتاجني تظع٢ اؾاَع١ بهٌ 

يف اؾاَع١، ٚتزيٌٝ ايعكبات املاي١ٝ اييت تٛاج٘ ٖزٙ ايؿ١٦ َٔ طًبتٓا، ٚخاؿ١ً يف ظٌ ايظشٚف 

اؿاي١ٝ ايـعب١ اييت ميش بٗا ػعبٓا ايؿًظطٝا، ٚريو َٔ خ٬ٍ تٛؾرل ْظاّ يًُٓح ٚاملظاعذات 

١ ٚاـاسج١ٝ، ٚإهاد آيٝات َٚعاٜرل تلبط ٖزٙ املظاعذات، ٚطعٝٗا ايذا٥ِ املاي١ٝ ايذاخًٝ

بؼهٌ َظتُش يتتٛاؾل َع إجشا٤ات اؾٛد٠ املعتُذ٠، ٚيتلُٔ  ايتطٜٛش ٖزٙ اٯيٝات ٚذٛطبتٗ

 .ٚؿٍٛ ٖزٙ املٓح يًطًب١ املظتركني بذق١ ٚػؿاؾ١ٝ
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  تكظِ املظاعذات املكذ١َ إىل ايطًب١ إىل ه٬ه١ أْٛاع س٥ٝظ١، ٖٚٞ

خاسجٝةة١ ٚ  ٖٚةةٞ َةةٓح دساطةة١ٝ داخًٝةة١ )تـةةشف َةةٔ َٛاصْةة١ اؾاَعةة١(،       املةةٓح ٚاٱعؿةةا٤ات  -

 .)تـشف َٔ خاسد َٛاص١ْ اؾاَع١(

  ٖٚٞ قشٚض دساط١ٝ َكذ١َ َٔ ؿٓذٚم إقشاض طًب١ َ٪طظات ايتعًِٝ ايعايٞ يف ايكشٚض -

ذ ؾًظطني، ٚاييت ٜظتؿٝذ َٓٗا ايطايب يف تظذٜذ جض٤ َٔ قظةط٘ اؾةاَعٞ، ٜٚكةّٛ بتظةذٜ    

 .ٖزٙ ايكشٚض ٚؾكًا يٰي١ٝ احملذد٠ ٚاملعتُذ٠ َٔ قبٌ إداس٠ ايـٓذٚم يف ٖزا ايؼإٔ

إىل قظةطني،  ايشطّٛ املظترك١ عًٝة٘   تكظٝطٜٛؾش ٖزا ايٓظاّ يًطايب إَها١ْٝ  :ايتكظٝط -

ايكظةط ايثةاْٞ قبةٌ بذاٜة١ ايؿـةٌ      عٓذ بذأ ع١ًُٝ ايتظحٌٝ، ٜٚتٛجب عًٝ٘ دؾةع   ٜظذد ا٭ٍٚ

ْٗاٜة١ ايؿـةٌ ايذساطةٞ ْؿظة٘، ٚوةل يًطايةب املكظةط ايتكةذّ ٭ٟ         ؼٗش ٚاذذ َةٔ  ب اي٬ذل

 َظاعذ٠ خاسج١ٝ يتظذٜذ قظط٘ ايثاْٞ.

 ٚتكظِ املٓح ٚاٱعؿا٤ات املكذ١َ يًطًب١ يف اؾاَع١ إىل قظُني 

ٖٚٞ املٓح املكذ١َ يًطًب١ احملتاجني َٔ َٝضا١ْٝ اؾاَع١، ٚؽلع ٖزٙ  أ٫ًٚ  املٓح ايذاخ١ًٝ 

يؼشٚ  ٚاملعاٜرل اـاؿ١ بهٌ َٓر١، َٚٓٗا املٓح اٯت١ٝ ) َٓر١ ؿٓذٚم املٓح جملُٛع١ َٔ ا

ايطايب احملتاد، َٓح ا٭خ٠ٛ، َٓر١ ا٭صٚاد، َٓح ايتؿٛم، َٓر١ أبٓا٤ ٚصٚجات ايؼٗذا٤، َٓر١ 

 َشك٢ ايث٬طُٝٝا ٚاشلُٝٛؾًٝٝا، َٓر١ ايطًب١ رٟٚ اٱعاق١(، ٚغرلٖا َٔ املٓح ايذاخ١ًٝ ا٭خش٣. 

ٖٚٞ املٓح املكذ١َ يًطًب١ احملتاجني َٔ خاسد َٝضا١ْٝ اؾاَع١، ٚتكذّ  ـاسج١ٝ هاَْٝا  املٓح ا

ٖزٙ املٓح َٔ جٗات َٚ٪طظات داخ١ًٝ ٚخاسج١ٝ، ٚؽلع ٖزٙ املٓح يًؼشٚ  ٚاملعاٜرل اييت 

تلعٗا اؾ١ٗ املام١. َٚٔ أِٖ ٖزٙ املٓح ) َٓر١ تأٌٖٝ ا٭طش٣ ٚاحملشسٜٔ، َٓر١ ايًح١ٓ ايكطش١ٜ 

ِ ايكذغ، َٓر١ اؾُع١ٝ اـرل١ٜ املترذ٠ يٮساكٞ املكذط١(، ٚغرلٖا َٔ املٓح ايذا١ُ٥ يذع

 ا٭خش٣.

 ملضٜذ َٔ املعًَٛات يف ايشابط ا٭تٞ  

http://www.qou.edu/arabic/studentsAffiars/pdfFiles/helpMechanism.pdf 

يًطًب١ كُٔ ا٭ْظ١ُ ايعا١َ املعٍُٛ بٗا يف  املٓح ٚا٫عؿا٤ات ٚايكشٚض ٚايتكظٝطتكذّ 

 َ٪طظات ايتعًِٝ ايعايٞ ايؿًظطٝا َٚٓٗا جاَع١ ايكذغ املؿتٛذ١، ٖٚٞ ناٯتٞ 

إرا َةةاسغ ايطايةةب ْظةةاّ ايتكظةةٝط ؾٝحةةٛص يةة٘ ايتكةةذّ ٭ٟ َظةةاعذ٠ خاسجٝةة١ أخةةش٣ يتظةةذٜذ   .1

 قظط٘ ايثاْٞ.

%( أٚ ايظًٛن١ٝ َٔ 60 ٜظتؿٝذ ايطايب ايٛاقع ؼت ايعكٛب١ ا٭نادمي١ٝ )املعذٍ أقٌ َٔ ٫ .2

 أٟ َٓٗا إرا ناْت ايعكٛب١ طاس١ٜ يف ايؿـٌ ايذساطٞ ايزٟ سػح ؾٝ٘ يًُظاعذ٠.

http://www.qou.edu/arabic/studentsAffiars/pdfFiles/helpMechanism.pdf
http://www.qou.edu/arabic/studentsAffiars/pdfFiles/helpMechanism.pdf
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٫ ٜظتؿٝذ ايطايب املظتحذ )ؾـٌ أٍٚ( َٔ أٟ َةٔ ٖةزٙ املظةاعذات إ٫ يف ذاية١ َٓرة١ أبٓةا٤        .3

اؾاَع١، َٚٓر١ علٛ فًع ا٭َٓةا٤، َٚٓرة١ أبٓةا٤ ايعةاًَني     ايؼٗذا٤، َٓر١ علٛ فًع 

 ، أٚ أٟ َٓر١ خاسج١ٝ.يف اؾاَع١ ٚصٚجاتِٗ

٫ هٛص إٔ هُع ايطايةب بةني أٟ َظةاعذتني َةٔ ٖةزٙ املظةاعذات يف ؾـةٌ دساطةٞ ٚاذةذ،           .4

ٚيف ذاٍ ذـٍٛ ريو ىرل ايطايب بني اذذاُٖا، باطتثٓا٤ قشٚض ايشطّٛ ايذساط١ٝ املكذ١َ 

 ٚ م اٱقةشاض يف ٚصاس٠ ايذلبٝة١ ٚايتعًةِٝ ايعةايٞ، ٚريةو باعتباسٖةا قشٚكةًا ٜظةتٛجب         َٔ ؿةٓذ

 .ع٢ً ايطايب طذادٖا ٚؾكًا ٯي١ٝ ايتظذٜذ احملذد٠ َٔ قبٌ ايـٓذٚم

، اطةةتٓهـ يف ايؿـةةٌ ايةةزٟ سػةةح ؾٝةة٘ يًُٓرةة١  ٫ ٜظةةتؿٝذ َةةٔ ٖةةزٙ املظةةاعذات أٟ طايةةب   .5

 يًؼشٚ  اـاؿ١ باؾ١ٗ املام١.ٜٚظتث٢ٓ َٔ ريو املٓح اـاسج١ٝ ذٝ  ؽلع ٖزٙ املٓح 

 املٓح ايذاخ١ًٝ املكذ١َ َٔ َٛاص١ْ اؾاَع١ ٫ تػطٞ سطّٛ ايظاعات املهتب١ٝ. .6

ًطًب١ َٔ قبٌ اٱداس٠ َٚةٔ خة٬ٍ س٥ةٝع قظةِ ػة٪ٕٚ ايطًبة١ عةٔ أٟ َةٔ ٖةزٙ          يهب اٱع٬ٕ  .7

   ِ ، إكةةاؾ١ املظةةاعذات بؼةةهٌ ٚاكةةح ٚقبةةٌ َةةذ٠ ناؾٝةة١ يٝتظةة٢ٓ يًةةشاغبني تشػةةٝح أْؿظةةٗ

 ٕ عٓٗا ع٢ً ؿؿر١ اؾاَع١ ايش٥ٝظ١.يٲع٬

تشؾةةع ايذلػةةٝرات إىل عُةةاد٠ ػةة٪ٕٚ ايطًبةة١ َةةٔ خةة٬ٍ إداس٠ ايؿةةشع/ املشنةةض ايذساطةةٞ بعةةذ     .8

اعتُادٖةا ٚتٛقٝعٗةا َةٔ ايًحٓةة١ املختـة١ ايةيت ٜهةةٕٛ فًةع ايطًبة١ ممةةث٬ً ؾٝٗةا َةٔ خةة٬ٍ          

 َٓظل ايًح١ٓ ا٫جتُاع١ٝ أٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘.

َةٔ ايشطةّٛ ٫ٚ ٜةتِ تكةذِٜ َبًةؼ       بإعؿةا٤  بأػهاشلا ناؾ١ ٜتِ تكذِٜ املظاعذات ناٱعؿا٤  .9

َٔ املاٍ يًطايب، ٚيف ذاٍ ٚؿٍٛ كــةاتٗا بعةذ اْتٗةا٤ َةذ٠ ايتظةحٌٝ تشؿةذ يًُظةتؿٝذ        

يًتظحٌٝ يًؿـٌ ايكادّ ٜٚتِ إؾادت٘ بٛهٝك١ َاي١ٝ سزل١ٝ تثبت ذك٘ ؿادس٠ عٔ قظِ احملاطب١ 

ملةةٓح ايذاخًٝةة١ ايةةيت تكةةذّ َةةٔ اؾاَعةة١  يف ايؿةةشع/ املشنةةض، ٫ٚ تٓطبةةل آيٝةة١ ايذلؿةةٝذ عًةة٢ ا 

 )َٓر١ ا٭خ٠ٛ، ا٭صٚاد، ٚأبٓا٤ ايؼٗذا٤ .....(. َثٌ  ،ٚتطشل يًُظتؿٝذ قبٌ ؾذل٠ ايتظحٌٝ

إدخاشلا إىل ًَـ ايطايب املايٞ ع٢ً بتشؿذ املبايؼ اـاؿ١ باملظاعذات املاي١ٝ املكذ١َ يًطًب١  .11

ٞ      ،ايٓظاّ احملٛغ بعةذ اعتُةاد املظةاعذ٠ َةٔ اؾٗة١       ٜٚتِ ريةو َةٔ خة٬ٍ ايباذة  ا٫جتُةاع

 .املع١ٝٓ

ميٓح ايطايب املظاعذ٠ املاي١ٝ املخــة١ بٓةا٤ٶ عًة٢ ٚكةع٘ ا٭نةادميٞ يف ذٝٓة٘، ٚبٓةا٤ٶ عًة٢          .11

 ٚكع٘ ايكا٥ِ.

ٖةةزٙ املظةةاعذات ٜهةةٕٛ ايعُةةٌ بٗةةا خةة٬ٍ ايؿـةةًني ا٭ٍٚ ٚايثةةاْٞ ٫ٚ تطبةةل بةةأٟ ذةةاٍ َةةٔ      .12

ٔ  ٤ َٓرة١ تأٖٝة  ا٭ذٛاٍ خ٬ٍ ايذٚس٠ ايـٝؿ١ٝ باطةتثٓا  ايةيت ٜظةتث٢ٓ َٓٗةا     ٌ ا٭طةش٣ ٚاحملةشسٜ

باٱكاؾ١ إىل بعض املٓح اـاسج١ٝ اييت تؼذل  َٔ خ٬شلا اؾ١ٗ املامة١   ،َظا١ُٖ اؾاَع١
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إٔ تهٕٛ إؾةاد٠ ايطًبة١ َةٔ املٓرة١ عًة٢ ايةذٚس٠ ايـةٝؿ١ٝ، ذٝة  ٜشؾةع ٖةزا ايطًةب بؼةهٌ             

 املع١ٝٓ.سزلٞ يش٥ٝع اؾاَع١ ٭خز املٛاؾك١ ٚاٱعتُاد ٚتعُُٝ٘ ع٢ً ايؿشٚع 

 نٝـ ميهٔ يًطايب اٱطتؿاد٠ َٔ ٖزٙ املٓح؟

 أ٫َٚ  طشٜك١ ايذلػح ي٬طتؿاد٠ َٔ ٖزٙ املٓح 

ٜتٛجب ع٢ً ايطايب ايزٟ ٜشغب بايذلػح شلزٙ املٓر١، َتابع١ اٱع٬ْات اـاؿ١ بايذلػح  

ـ١ يًُٓح ع٢ً ذظاب٘ ا٫يهذلْٚٞ ع٢ً ايبٛاب١ ا٭نادمي١ٝ، أٚ َٔ خ٬ٍ يٛذ١ اٱع٬ْات املخـ

املشنض ايذساطٞ ايزٟ ًٜترل ب٘،  /يزيو، َٚٔ هِ عًٝ٘ َشاجع١ قظِ ػ٪ٕٚ ايطًب١ يف ايؿشع

اـاق باملٓر١ َع كشٚس٠ إسؾام ا٭ٚسام ايثبٛت١ٝ اي٬ص١َ اييت  طًب ايذلػح اٱيهذلْٚٞٚتعب١٦ 

 .ت٪نذ ؿر١ ايبٝاْات املذسج١ يف ايطًب

 نٝؿ١ٝ إختٝاس ايطًب١ املظتؿٝذٜٔ   هاَْٝا

 بتذقٝل٥ِ ايطًب١ املظتؿٝذٜٔ بعذ قٝاّ ايباذ  ا٫جتُاعٞ يف قظِ ػ٪ٕٚ ايطًب١ ؼذد قٛا

، ٚريو َٔ خ٬ٍ اطتعشاض ٖزٙ ايطًبات املشػرني ايذلػح اٱيهذلْٚٞ اـاؿ١ بايطًب١ طًبات

 ا٫يهذل١ْٝٚ عظب ْٛع نٌ َٓر١ عدل ايٓظاّ احملٛطب اـاق باملٓح ٚاملظاعذات املاي١ٝ،

َٚكاسْتٗا با٭ٚسام ايثبٛت١ٝ  ،يهذل١ْٝٚيف ا٫طتُاس٠ اٱَٛات املذسج١ ٚايتأنذ َٔ ؿر١ املعً

ذٝ  ٜكّٛ ايٓظاّ احملٛطب بترذٜذ ايطًب١ املظتؿٝذٜٔ، ٚريو َٔ خ٬ٍ  اييت ٜشؾكٗا ايطايب،

ؾاد٠ ايطايب املشػح َٔ إَها١ْٝ إ ؼذد اييتَعاٜرل اؿاج١ املذسٚط١ بعٓا١ٜ فُٛع١ َٔ 

ٜٚكّٛ بعذٖا ايباذ   .شٚ  اـاؿ١ باملٓر١ اييت تشػح شلا ايطايبعذَٗا، ٚريو بٓا٤ٶ ع٢ً ايؼ

 .ؿذاس تكشٜش ايهذلْٚٞ ٜؼٌُ ايكا١ُ٥ ايٓٗا١ٝ٥ يًطًب١ املظتؿٝذٜٔإا٫جتُاعٞ ب

 طشٜك١ إؾاد٠ ايطًب١ املظتؿٝذٜٔ َٔ املٓح   هايثًا

يهذلْٚٞ اـاق بايطايب دخاٍ املٓر١ ع٢ً اؿظاب اٱإٜكّٛ ايباذ  ا٫جتُاعٞ ب

ظتؿٝذ ع٢ً ايٓظاّ احملٛطب اـاق باملٓح ٚاملظاعذات املاي١ٝ، ذٝ  تظٗش ع٢ً ذظاب امل

نادمي١ٝ، يٝكّٛ بذٚسٙ باطتخشاد ْظخ١ َطبٛع١ َٔ إػعاس يطايب ا٫يهذلْٚٞ ع٢ً ايبٛاب١ ا٭ا

 .ايذؾع ٚايكٝاّ بباقٞ ا٫جشا٤ات اـاؿ١ بع١ًُٝ ايتظحٌٝ

 تكذَٗا اؾاَع١ أْٛاع املٓح ٚ املظاعذات ايذاخ١ًٝ اييت  

 َٓر١ ؿٓذٚم ايطايب احملتاد  .1

ٗا تبيذاخ١ًٝ اييت تكذَٗا اؾاَع١ يطًتعذ َٓر١ ؿٓذٚم ايطايب احملتاد َٔ أِٖ املٓح ا

 ١( طايب طًٜٓٛا، ٚتكظِ ٖزٙ املٓر,11114احملتاجني، ذٝ  ٜظتؿٝذ َٔ ٖزٙ َا ٫ ٜكٌ عٔ )

 ٖٞ ناٯتٞ ، ه٬ث ؾ٦اتإىل 
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 .( طاعات َعتُذ9٠ايؿ١٦ ا٭ٚىل  ٚتػطٞ سطّٛ ) -

 ( طاعات َعتُذ6.٠ايؿ١٦ ايثا١ْٝ  ٚتػطٞ سطّٛ ) -

 ( طاعات َعتُذ4.٠ايؿ١٦ ايثايث١  ٚتػطٞ سطّٛ ) -

ٚقذ أٚيت عُاد٠ ػ٪ٕٚ ايطًب١ شلزٙ املٓر١ اٖتُاًَا خاؿًا، ٚريو ــٛؿ١ٝ ٖزٙ املٓر١ 

ؽلع ؾكط باعتباسٖا َؿتٛذ١ أَاّ عٝع ايطًب١ ايزٜٔ ٜشغبٕٛ بايذلػح شلا، ٚريو بهْٛٗا 

يًؼشٚ  ايعا١َ يًُٓح ٚاملظاعذات املاي١ٝ، ٚتتٛهًا شلزا ا٫ٖتُاّ ؾكذ قاّ قظِ املٓح ٚاملظاعذات 

املاي١ٝ ٚايكشٚض ٚبايتٓظٝل َع ا٭خ٠ٛ املدلفني يف َشنض تهٓٛيٛجٝا املعًَٛات ٚا٫تـا٫ت يف 

اطتُاسات  اؾاَع١ بإعذاد ْظاّ َظح إيهذلْٚٞ كـف شلزا ايؼإٔ، ذٝ  ٜؿشؽ َٔ خ٬ي٘

املٓر١، ٚؾكًا ملعاٜرل قذد٠ َٚذسٚط١ بعٓا١ٜ، ؼذد َٔ خ٬ي٘ قٛا٥ِ ايطًب١ املظتؿٝذٜٔ ٚق١ُٝ 

ايبٝاْات املذخ١ً َٔ قبٌ ايطايب  إىلاٱؾاد٠ يهٌ َِٓٗ بؼهٌ ايهذلْٚٞ، ٚريو اطتٓادًا 

يطًب١ املشػح يف اطتُاس٠ املٓر١، ذٝ  ٜعذ ٖزا ايتكشٜش َ٪ػشًا ذكٝكًٝا ٜظاِٖ يف ؼذٜذ ا

 احملتاجني شلزٙ املٓر١.

ٚتهتٌُ ٖزٙ اٯي١ٝ بايتكـٞ عٔ ؿر١ ايبٝاْات اـاؿ١ بٗزٙ ا٫طتُاسات، ٚريو َٔ 

اييت ٜكّٛ بٗا باذ  ات عؼٛا١ٝ٥ َٔ ايطًب١ املشػرني خ٬ٍ ع١ًُٝ املظح املٝذاْٞ اؿكٝكٞ يعٝٓ

زٙ اجتُاعٞ َتخـف بٗذف ايٛقٛف ع٢ً ٚكعِٗ ا٫قتـادٟ ٚايتأنذ َٔ ذاجتِٗ شل

 .املظاعذ٠

 آي١ٝ ايتعاٌَ َع ٖزٙ املٓر١ 

اٱع٬ٕ عٔ ايذلػح يًُٓر١  ٜكّٛ قظِ ػ٪ٕٚ ايطًب١ يف نٌ ؾشع/ َشنض دساطٞ بةاٱع٬ٕ   .1

يًط٬ب عٔ املٓر١ َٔ خ٬ٍ يٛذ١ اٱع٬ْات/ إسطاٍ سطاي١ إيهذلْٚٝة١ إىل ذظةاب ايطايةب    

 ع٢ً ايبٛاب١ ا٭نادمي١ٝ.

اطةتُاس٠ ايذلػةح   ّٛ ايطايب ايزٟ ٜشغةب بايذلػةح بتعب٦ة١    تعب١٦ ا٫طتُاس٠ اـاؿ١ باملٓر١  ٜك .2

ٚإسؾةةام ناؾةة١ ا٭ٚسام ايثبٛتٝةة١ املطًٛبةة١، ايةةيت ت٪نةةذ ؿةةر١ ايبٝاْةةات  يًُٓرةة١ اٱيهذلْٚةةٞ

 املذسج١ يف اطتُاس٠ املٓر١. 

عًةةة٢ ايٓظةةةاّ احملٛطةةةب  ٜكةةةّٛ ايباذةةة  اٱجتُةةةاعٞ  ا٫يهذلْٚٝةةة١ ا٫طةةةتُاسات اطةةتعشاض   .3

تؿشٜةةؼ ريةةو عةةدل ػاػةة١ تظةة٢ُ "يهذلْٚٝةة١، ٚباٱطةةتُاسات اٱ اـاؿةة١ بٝاْةةاتاي بإطةةتعشاض

 منارد املظح".

ا٫طةةتُاسات املطابكة١ يًُعةةاٜرل يذساطةةتٗا   بترذٜةذ املظةح املٝةةذاْٞ  ٜكةّٛ ايباذةة  اٱجتُةةاعٞ    .4

ٚتٓؿٝز َظح اجتُاعٞ ذكٝكٞ ٜبني ٚاقع اؿاجة١ يهةٌ طايةب َةٔ خة٬ٍ ايضٜةاسات املٝذاْٝة١        

رني، ٚاتبةةاع ٚطةا٥ٌ أخةةش٣ نةةإجشا٤ اتـةةا٫ت ٖاتؿٝةة١ َةةع  يعٝٓة١ عؼةةٛا١ٝ٥ َةةٔ ايطًبةة١ املشػةة 
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اجملايع احمل١ًٝ، ٚأ١ٜ ٚطا٥ٌ ؼكل أخش٣ تظاعذ يف ايتأنذ َٔ ؿةر١ ايبٝاْةات ايةيت ٜكةّٛ     

 ايطًب١ بإدساجٗا يف ا٫طتُاس٠. 

 َٓر١ ا٭خ٠ٛ ٚا٭صٚاد  .2

إطتهُا٫ً يذٚسٖا ايشا٥ذ يف سعا١ٜ ايطًب١ ٚتزيٌٝ ناؾ١ ايـعاب اييت ؼٍٛ دٕٚ 

اييت تؼهٌ اشلِ  ٚنف بايزنش ٖٓا ايعٛا٥ل املاي١ٝتُشاسِٖ يف طًب ايعًِ ٚؼـًٝ٘، اط

١ اييت ميش بٗا ػعبٓا اؿ١ً يف ظٌ ايظشٚف ا٫قتـاد١ٜ ايـعبغا٭ندل ٭ٟ طايب عًِ، ٚ

اييت نإ شلا أهش يذٚسٖا  املًتركني ؾٝٗا،تكذّ اؾاَع١ َٓرًا يًطًب١ ا٭خ٠ٛ ٚا٭صٚاد ايؿًظطٝا،

 اطتهُاٍ ايطًب١ ملظرلتِٗ ايتع١ًُٝٝ. يف تظٌٗٝ

 َٓر١ ا٭خ٠ٛ  .أ 

تكذّ اؾاَع١ َٓرًا يًطًب١ ا٭خ٠ٛ ايزٜٔ ٜعٝؼٕٛ ؼت طكـ ٚاذذ ٜٚذسطٕٛ يف جاَع١  

 ٖٞ ناٯتٞ  تكظِ ٖزٙ املٓر١ إىل ه٬ه١ ؾ٦ات ؛، ٚايكذغ املؿتٛذ١ ) يف ايؿشع ْؿظ٘(

 %( َٔ ايظاعات ااملعتُذ51.٠ايؿ١٦ ا٭ٚىل  ٚتػطٞ سطّٛ ) -

 %( َٔ ايظاعات ااملعتُذ35.٠ايؿ١٦ ايثا١ْٝ  ٚتػطٞ سطّٛ ) -

 %( َٔ ايظاعات ااملعتُذ25.٠ايؿ١٦ ايثايث١  ٚتػطٞ سطّٛ ) -

 ٬َذظات ١َُٗ ذٍٛ َٓر١ ا٭خ٠ٛ 

ٜتٛجةةب عًةة٢ ناؾةة١ ايطًبةة١ ايةةشاغبني بايذلػةةح ملٓرةة١ ا٭خةة٠ٛ ايكٝةةاّ بتعب٦ةة١ طًةةب ايذلػةةح           -

ٚيف ذةاٍ  ١٦ طًب ايذلػح بؼةهٌ َٓؿـةٌ،   اٱيهذلْٚٞ، ٚريو َٔ خ٬ٍ قٝاّ نٌ أخ بتعب

قٝاّ أخ ٚاذذ َٔ ا٭خٜٛٔ ؾكةط بتعبة١ ايطًةب، ٫ ٜٓظةش يًطًةب إيهذلْٚٝةًا، ٚبايتةايٞ ٜؿكةذ         

 ا٭خٜٛٔ ذكُٗا يف اٱطتؿاد٠ َٔ ٖزٙ املٓر١.

ٜتٛجةةةب عًةةة٢ ايطًبةةة١ املشػةةةرني شلةةةزٙ املٓرةةة١ تظةةةًِٝ ناؾةةة١ ا٭ٚسام ايثبٛتٝةةة١، مبةةةا ؾٝٗةةةا       -

ذ٠ َةٔ احملهُة١ ايؼةشع١ٝ ذظةب ا٭ؿةٍٛ )أٚ ايهٓٝظة١ يًطًبة١        َؼشٚذات ايعضٚبٝة١ املعتُة  

 املظٝرٝني(، ٚيف ذاٍ عذّ إسؾام ٖزٙ املؼشٚذات ٫ ٜٓظش يف ٖزا ايطًب، ٜٚعتدل ٫غًٝا.

ٜؿكذ ايطايب ع١َ٬ أٟ َعٝاس يف ذاٍ عذّ إسؾام ا٭ٚسام ايثبٛت١ٝ املعضص٠ شلةزا املعٝةاس، َةث٬ً     -

أجش( ٚقاّ ايطايب بإختٝاس ملعٝاس ٚكع ايظهٔ يف ذاٍ نإ َظهٔ ايطايب املشػح )َظت

)إهةةاس(، ٜتٛجةةب إذلةةاس ؿةةٛس٠ عةةٔ عكةةذ اٱهةةاس، يٝةةتُهٔ َةةٔ اؿـةةٍٛ عًةة٢ ايع٬َةة١    

 اـاؿ١ بٗزا املعٝاس.
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٫ ٜظةةةتؿٝذ أٟ طايةةةب َةةةٔ املٓرةةة١ يف ذةةةاٍ   وـةةةٌ عًةةة٢ اؿةةةذ ا٭دْةةة٢ يع٬َةةة١ املظةةةح        -

١َ اييت ذـةٌ عًٝٗةا بعةذ قٝاَة٘     ا٫جتُاعٞ، ٚاييت ؼذد بؼهٌ إيهذلْٚٞ بٓا٤ٶ ع٢ً ايع٬

 بتعب١٦ طًب ايذلػح اٱيهذلْٚٞ، ٚاذلاس ا٭ٚسام ايثبٛت١ٝ املعضص٠ يًطًب.

 ٫ ميهٔ تػٝرل ؾ١٦ اٱطتؿاد٠ اييت ذـٌ عًٝٗا ايطايب إىل أٟ ؾ١٦ أخش٣ ٭ٟ طبب نإ. -

 َٓر١ ا٭صٚاد  .ب 

املٓر١ َا ْظبت٘  ٖزٙ اؾاَع١ َٚكذاسباملًتركني ٚاد )ايضٚد ٚصٚجت٘( تكذّ يًطًب١ ا٭ص 

%( َٔ سطّٛ ايظاعات املعتُذ٠ اييت ٜظحًْٛٗا، ٚع٢ً ايطايب تكذِٜ ؿٛس٠ عٔ عكذ ايضٚاد 51)

ي٬طتؿاد٠ َٔ ٖزٙ املٓر١، ؾل٬ً عٔ إهبات أْ٘ ٫ ٜعٌُ يف أٟ ١َٓٗ أٚ ٚظٝؿ١ مبشدٚد َايٞ، ؾإرا 

 ؾٝظتؿٝذ/ ؾٝظتؿٝذا َٔ املٓر١. ,هبت ريو ٭ٟ َٔ ايضٚجني أٚ ن٬ُٖا

 ا٭صٚاد  ١ُ ذٍٛ َٓر١َٗذظات ٬َ

%( 51ٜعؿ٢ نٌ َٔ ايضٚجني ايطًب١ يف اؾاَع١ ٚاملظحًني يًؿـٌ ايذساطةٞ ْؿظة٘ بٓظةب١ )    .1

إرا هبةةت باملظةةح ا٫جتُةةاعٞ إٔ نًُٝٗةةا ٫ ٜعُةة٬ٕ، ٖٚةةزٙ َظةة٪ٚي١ٝ تكةةع عًةة٢ عةةاتل ػةة٪ٕٚ   

ُٓةٛرد  ايطًب١ ٚخاؿ١ ايباذ  ا٫جتُاعٞ يف تأنٝذٖا ٚايتأنذ َٓٗا يٝتِ إقشاسٖا ذظب اي

 املشؾل ٚاعتُادٙ َٔ س٥ٝع ايكظِ.

إرا نإ أذذ ايضٚجني ٜعٌُ ٚاٯخش ٫ ٜعٌُ، ؾٝعؿ٢ ؾكةط ايةضٚد / ايضٚجة١ ايةيت ٫ تعُةٌ /       .2

 ٫ ٜعٌُ.

 ٜتٛجب ع٢ً ايضٚجني تعب١٦ اطتُاس٠ ايذلػح ا٫يهذلْٚٞ. .3

 ٫ ٜعؿ٢ أٟ َٔ ايضٚجني إرا نإ ن٬ُٖا ٜع٬ُٕ. .4

 يكشاس ع٢ً اؾُٝع كُٔ املعاٜرل يف ايبٓٛد ايظابك١.ٜطبل ا ،يف ذاٍ ٚجٛد أنثش َٔ صٚج١  .5

 آي١ٝ ايتعاٌَ َع َٓر١ ا٭خ٠ٛ ٚا٭صٚاد 

اٱع٬ٕ عٔ ايذلػح يًُٓر١  ٜكّٛ قظِ ػ٪ٕٚ ايطًب١ يف نٌ ؾشع/ َشنض دساطٞ بةاٱع٬ٕ   .1

إىل ذظةاب ايطايةب    سطاٍ سطاي١ إيهذلْٚٝة١ إاملٓر١ َٔ خ٬ٍ يٛذ١ ا٫ع٬ْات/ يًط٬ب عٔ 

 نادمي١ٝ. ا٭ع٢ً ايبٛاب١ 

بتعب٦ةة١ شلةةزٙ املةةٓح  بايذلػةةح  ٕٜٛشغبةة ٜٔايةةزايطًبةة١ تعب٦ةة١ ا٫طةةتُاس٠ اـاؿةة١ باملٓرةة١  ٜكةةّٛ     .2

ايةيت ت٪نةذ ؿةر١    اؾ١ ا٭ٚسام ايثبٛت١ٝ املطًٛب١، ًُٓر١، ٚإسؾام ني ٫طتُاس٠ ا٫يهذل١ْٝٚا

 ًتةةضّ خةة٬ٍ ايؿةةذل٠ احملةةذد٠ يةةزيو َٚةةٔ   ٫ ٜ  ٚريةةو ايبٝاْةةات املذسجةة١ يف اطةةتُاس٠ املٓرةة١،   

 .باملٛعذ احملذد ٜؿكذ ذك٘ يف ايذلػح يًُٓر١ يزيو ايؿـٌ

 اطةةةتعشاضؼذٜةةةذ ايطًبةةة١ املظةةةتؿٝذٜٔ َةةةٔ املٓرةةة١  بعةةةذ اْتٗةةةا٤ ايباذةةة  ا٫جتُةةةاعٞ َةةةٔ     .3

اطتُاسات ايطًب١ املشػرني ع٢ً ْظاّ املظح اٱجتُةاعٞ اٱيهذلْٚةٞ، ٜكةّٛ بطباعة١ تكشٜةش      
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ْتةةا٥خ ٖةةزا ايتكشٜةةش بٓةةا٤ٶ عًةة٢ ايٓتٝحةة١     ايطًبةة١ املظةةتؿٝذٜٔ َةةٔ ايٓظةةاّ احملٛطةةب، ٚتظٗةةش     

اٱعايٝةة١ ايةةيت ذـةةٌ عًٝٗةةا ايطايةةب بعةةذ إخلةةاع٘ يًُعةةاٜرل احملةةذد٠ يف ا٫طةةتُاس٠، ذٝةة   

ٜهٕٛ يهٌ َعٝاس ٚصٕ )دسج١ َع١ٓٝ(، ؼذد قُٝتٗا بٓا٤ٶ ع٢ً أ١ُٖٝ ٖةزا املعٝةاس، ٚٚكةعت    

 .ٖزٙ املعاٜرل بذق١ َٚٛكٛع١ٝ، تلُٔ ٚؿٍٛ ٖزٙ املظاعذ٠ ملظتركٝٗا

 َٓر١ أعلا٤ فًع ايطًب١  .3

ميٓح نٌ علٛ يف فًع ايطًب١ احملًٞ إعؿا٤ًا نا٬ًَ َٔ ايشطّٛ اؾاَع١ٝ يًظاعات 

املعتُذ٠ اييت ٜظحًٗا ٚايهتب غرل ايبذ١ًٜ يًُكشسات اييت ٜظحًٗا يف ريو ايؿـٌ بٓا٤ٶ ع٢ً قشاس 

بأزلا٤ أعلا٤  س٥اط١ اؾاَع١ ٜٚتِ ٖزا اٱجشا٤ َٔ خ٬ٍ قظِ احملاطب١ بعذ تٓظٝب قا١ُ٥

اجملًع ٚؿٛس٠ إٜـاٍ ايتظحٌٝ يًُكشسات اييت طحًٗا َٔ خ٬ٍ س٥ٝع قظِ ػ٪ٕٚ ايطًب١ 

 ٚاعتُادٖا َٔ َذٜش ايؿشع/ املشنض ايذساطٞ.

 َٓر١ أبٓا٤/ صٚجات ايؼٗذا٤  .4

تكذّ اؾاَع١ َٓرًا يًطًب١ املًتركني ؾٝٗا َٔ أبٓا٤ ايؼٗذا٤، ٚتػطٞ املٓر١ َا ْظبت٘ 

ظاعات املعتُذ٠ اييت ٜظحًٗا ايطايب، ٚؽلع يًؼشٚ  ايعا١َ يًُٓح َٔ سطّٛ اي )%(100

ٚايتعًِٝ ايعايٞ يف نتابٗا بتاسٜخ  ٚصاس٠ ايذلب١ٝٚاملظاعذات ا٭خش٣ ٚقذ جا٤ت بٓا٤ٶ ع٢ً نتاب 

، ٚنتاب س٥ٝع اؾاَع١ بتاسٜخ 436/16/1748رٟ ايشقِ ٚت ع/، 23/4/1997

اٱعؿا٤ ٭بٓا٤ ايؼٗذا٤ بٓا٤ٶ ع٢ً ايٛهٝك١  . ٚمتٓح اؾاَع3521/60١رٟ ايشقِ  1997/07/19

ايـادس٠ عٔ َ٪طظ١ سعا١ٜ اطش ايؼٗذا٤ ٚاؾشذ٢ املعتُذ٠ َٔ ايٛصاس٠ اييت متشس يًؿشع/ املشنض 

َٔ خ٬ٍ عُاد٠ ػ٪ٕٚ ايطًب١ ٚبؼهٌ ؾـًٞ ٚع٢ً ايطايب إذلاس ٚسق١ َؼشٚذات عضٚب١ٝ 

اٱعؿا٤ إرا ٚقعٛا ؼت ايترزٜش أٚ  ٚؿٛس٠ عٔ اشل١ٜٛ ايؼخـ١ٝ، ٜٚؿكذ أبٓا٤ ايؼٗذا٤ ذكِٗ يف

املشاقب١ ا٭نادمي١ٝ بظبب املعذٍ ايذلانُٞ، ٚتظتأْـ ٖزٙ املٓر١ مبحشد تـٜٛب ايٛكع 

ا٭نادميٞ ٚإصاي١ ٖزا ايظبب ذظب َا جا٤ يف نتاب ٚصٜش ايتعًِٝ ايعايٞ نتعذٌٜ ٫ذل، 

ش َٔ َش٠ )ٜعؿ٢ ذٝ  ٫ هٛص إٔ ٜظتؿٝذ ايطايب َٔ اٱعؿا٤ يشطّٛ ايظاع١ ايٛاذذ٠ أنث

ايطايب ؾكط َٔ ايشطّٛ اييت تػطٞ عذد َٔ ايظاعات ٜظاٟٚ عذد ايظاعات املطًٛب١ يًتخشد 

كُٔ بشْاف٘، ٜٚظتث٢ٓ ؾٝٗا َٔ ػشٚ  املظاعذات أْٗا تعط٢ يًطايب َٓز ايؿـٌ ايذساطٞ 

 .(ا٭ٍٚ ٫يتراق٘ باؾاَع١

ٌَ َٔ سطّٛ ايظاعات أَا ؾُٝا ٜتعًل مبٓر١ صٚجات ايؼٗذا٤، ؾكذ اعتُذت بإعؿا٤ نا

اييت ٜظحًٗا ايطايب ؾـًًٝا ٚكُٔ آي١ٝ َٓر١ أبٓا٤ ايؼٗذا٤ ٚريو ذظب قشاس فًع ايتعًِٝ 

ايزٟ ٜٓف ع٢ً " إعؿا٤ صٚج١ ايؼٗٝذ َٔ  2/9/2114( بتاسٜخ 17ايعايٞ يف ا٫جتُاع سقِ )

اَع١ إذلاس أقظا  اؾاَع١ َا   تتضٚد َٔ آخش".  ٚعًٝ٘ ؾإٕ ع٢ً صٚج١ ايؼٗٝذ ايطايب١ يف اؾ
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نتاب خاق َٔ َ٪طظ١ سعا١ٜ اطش ايؼٗذا٤ ٚاؾشذ٢/ ٚصاس٠ ايؼ٪ٕٚ ا٫جتُاع١ٝ، ٚؾـًًٝا 

، ٜٚؿكذ ايطايب ذك٘ ع أٚ إقشاس َٔ احمله١ُ ايؼشع١ٝ أْٗا ٫ صايت أس١ًَ ايؼٗٝذْٚسق١ خًٛ َٛا

١ً ( عاًَا، ٜٚظتث٢ٓ َٔ ٖزا اٱجشا٤ أس24َيف اٱطتؿاد٠ َٔ املٓر١ يف ذاٍ ػاٚص عُشٙ )

 ايؼٗٝذ.

 َٓر١ ايتؿٛم  .5

تكذٜشًا َٔ اؾاَع١ شلزٙ ايؼشو١ املُٝض٠ َٔ طًبتٗا، عُذت اؾاَع١ ع٢ً ؽـٝف    

ًُتؿٛقني يف دساطتِٗ يف ٚزلٝت املٓر١ بٗزا اٱطِ ٭ْٗا متٓح ي  َٓر١ نا١ًَ يطًبتٗا املتؿٛقني

ا ابتذا٤ َٔ ايؿـٌ ايزٜٔ تٓطبل عًِٝٗ ػشٚ  اٱطتؿاد٠ اـاؿ١ بٗا، ٚبذأ ايعٌُ بٗاؾاَع١،

، ٚطٛست آي١ٝ ٖزٙ املٓر١ ٚٚطعت ػشو١ ايطًب١ املظتؿٝذٜٔ َٓٗا، 2114/2115ا٭ٍٚ يعاّ 

يتٛانب ايترذٜثات اييت طشأت ع٢ً اؾاَع١ ٚاملتُث١ً يف صٜاد٠ عذد ايطًب١ املًتركني يف نٌ 

 .ؽـف باٱكاؾ١ ٱطترذاث ؽــات جذٜذ٠

 ػشٚ  َٓر١ ايتؿٛم 

ُٛع١ َٔ ايؼشٚ  ٚاملعاٜرل اييت وذد َٔ خ٬شلا قٛا٥ِ ايطًب١ ؽلع ٖزٙ املٓر١ جمل

 املظتؿٝذٜٔ، ٚػشٚ  املٓر١ ٖٞ ناٯتٞ 

إٔ ٜهٕٛ ايطايب قذ ذـٌ ع٢ً املعذٍ ايذلانُٞ ا٭عًة٢ بةني ايطًبة١ يف ايتخـةف كةُٔ       .1

 ايدلاَخ ا٭نادمي١ٝ اييت تطشذٗا اؾاَع١، ٚػشٜط١ أ٫ ٜكٌ تكذٜشٙ عٔ جٝذ جذًا.

طاع١ َعتُذ٠ عًة٢ ا٭قةٌ يف جاَعة١ ايكةذغ     12) يب قذ أ٢ْٗ بٓحال دساط١ )إٔ ٜهٕٛ ايطا .2

 املؿتٛذ١.

طاعات َعتُذ٠ ع٢ً ا٭قٌ يف ايؿـٌ ايذساطٞ ا٭خرل ايزٟ اطترل  10)إٔ ٜظحٌ ايطايب ) .3

 عًٝ٘ املٓر١.

إٔ ٜهٕٛ َعذٍ ايظاعات املعتُذ٠ ايةيت طةحًٗا ايطايةب يف ايؿـةٍٛ ايظةابك١ ذتة٢ ذـةٛي٘         .4

 طاعات َعتُذ٠ ؾأنثش . 10)ع٢ً املٓر١ )

 ؽلع ٖزٙ املٓر١ يًؼشٚ  ايعا١َ يًُٓح ٚاملظاعذات املاي١ٝ املكذ١َ يًطًب١. .5

  َٓر١ ايتؿٛمق١ُٝ 

تػطٞ املٓر١ ناؾ١ سطّٛ ايظاعات املعتُذ٠ اييت طٝظحًٗا املُٓٛل يف ايؿـٌ ايذساطٞ 

ٞ ايزٟ ذكل ؾٝ٘ ايتايٞ، ٚتهٕٛ ؾذل٠ املٓر١ يؿـٌ دساطٞ ٚاذذ ًٜٞ َباػش٠ ايؿـٌ ايذساط

ايطايب ايتؿٛم ايذساطٞ يف اؾاَع١، ٚػذد يًطايب عظب ٚكع٘ ا٭نادميٞ كُٔ ػشٚ  

 املٓر١.
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  َٔ َٓر١ ايتؿٛم املظتؿٝذٜٔ ًب١آي١ٝ ؼذٜذ عذد ايط

املشنض ايذساطٞ َٔ خ٬ٍ عذد  /وذد عذد املٓح املخــ١ يًتخـف ايٛاذذ يف ايؿشع 

يؿـٌ ايذساطٞ ايزٟ ؼذد بٓا٤ٶ عًٝ٘ املٓر١، ٚريو ذظب ايطًب١ املًتركني بٗزا ايتخـف يف ا

 اٯتٞ 

( طايةةب 111ذتةة٢ ) ( 12ؿةةشع إرا بًةةؼ عةةذد املًةةتركني )تكةةذّ َٓرةة١ ٚاذةةذ٠ يًتخـةةف يف اي .1

 ٚطايب١.

( 511( ذتة٢ ) 111تكذّ َٓرتإ اهٓتإ يًتخـف ايٛاذذ يف ايؿشع إرا بًؼ عذد املًتركني ) .2

 طايب ٚطايب١.

( 1111( ذتة٢ ) 511يٛاذةذ يف ايؿةشع إرا بًةؼ عةذد املًةتركني )     تكذّ ه٬ث َٓح يًتخـةف ا  .3

 طايب ٚطايب١.

 ( ؾأنثش.1111تكذّ أسبع َٓح يًتخـف ايٛاذذ يف ايؿشع إرا بًؼ عذد املًتركني ) .4

  َٓر١ ايتؿٛمآي١ٝ ايتعاٌَ َع 

 يف ؾةةٛس انتُةةاٍ ْتةةا٥خ ا٫َتراْةةات ايٓٗا٥ٝةة١ يًؿـةةٌ ايذساطةةٞ، ٜكةةّٛ قظةةِ ػةة٪ٕٚ ايطًبةة١       .1

بإطتخشاد تكشٜش ايطًب١ املشػرني َٔ ايٓظاّ احملٛطةب، ٚتذقٝكة٘ ٚايتأنةذ    نض ايؿشع/ املش

 َٔ تٛاؾل ايطًب١ املشػرني ؾٝ٘ َع ايؼشٚ  اـاؿ١ باملٓر١.

ٜعًٔ قظِ ػ٪ٕٚ ايطًب١ عٔ عذد املٓح املكذ١َ يهٌ ؽـف يف ايؿشع/ املشنض عظةب َةا    .2

 ٚاملٓح ايزٟ تٛؾشٙ اؾاَع١.جا٤ يف ايؿكش٠ كُٔ اٱع٬ٕ ايعاّ يٓظاّ املظاعذات املاي١ٝ 

ٜكةةّٛ قظةةِ ػةة٪ٕٚ ايطًبةة١ بتةةذقٝل ايهؼةةٛف ذظةةب ػةةشٚ  املٓرةة١ ٚآيٝاتٗةةا ٚإعةةذاد قا٥ُةة١     .3

 املشػرني ذظب ْظاّ ايذلػٝح املعتُذ ذايًٝا.

بعةةذ اْتٗةةا٤ ؾةةذل٠ ايتظةةحٌٝ يًؿـةةٌ اؾذٜةةذ ٜتةةٛىل قظةةِ ػةة٪ٕٚ ايطًبةة١ بشؾةةع املطايبةة١ املايٝةة١     .4

جعتٗةةا َٚتابعتٗةةا َةةع ايةةذا٥ش٠ املايٝةة١ ٱجةةشا٤ات ايـةةشف يًُٓرة١ إىل عُةةاد٠ ػةة٪ٕٚ ايطًبةة١ ملشا 

 تشؿذ َظتركات نٌ طايب يًتظحٌٝ يًؿـٌ ايكادّ بعذ اعتُاد املٓر١., إر املايٞ يًُٓر١ 

ٚتكِٝ اؾاَع١ يف نٌ ؾشع ذؿ٬ً ؾـًًٝا يتهشِٜ ايطًب١ املتؿٛقني ذظب ػشٚ  َٚعاٜرل 

يهٌ طايب َتؿٛم إكاؾ١ إىل إػعاس ايتؿٛم، ٜتِ َٔ خ٬ٍ ٖزا اؿؿٌ تكذِٜ ػٗاد٠ تهشِٜ 

 إطت٬ّ باملٓر١ يًؿـٌ ايذساطٞ ايكادّ.

 َٓر١ ايطًب١ رٟٚ ا٫عاق١  .6

ذشؿت اؾاَع١ ع٢ً سعا١ٜ ايطًب١ رٟٚ اٱعاق١، ٚخــت شلِ ايب١٦ٝ ٚايتظ٬ٝٗت اي٬ص١َ 

يف نثرل َٔ ايؿشٚع املٓؼأ٠ قذميًا، ٚذشؿت ع٢ً تٛؾرل عٝع َظتًضَاتِٗ ٚاذتٝاجاتِٗ يف 
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باْٞ اييت تكّٛ بإْؼا٥ٗا ذايًٝا، اييت َٔ ػأْٗا إٔ تظاعذِٖ ع٢ً ايتؿاعٌ ٚايتٓاغِ َع ص٥٬َِٗ امل

ٚاطتهُا٫ً شلزٙ ايشعا١ٜ ؾكذ خــت  .ؼـًِٝٗ ايعًُٞ َٔ ج١ٗ أخش٣تطٜٛش ٚ ،َٔ ج١ٗ

اؾاَع١ َٓر١ً دساط١ًٝ نا١ًَ يهاؾ١ ايطًب١ رٟٚ ا٫عاق١ املظحًني يف اؾاَع١، ٚريو بٓا٤ٶ ع٢ً 

، ذٝ  عذٍ ػش  املٓر١ 29/8/2112" بتاسٜخ 121ؿ١ٝ اجملًع ا٭نادميٞ يف تٛؿٝت٘ "تٛ

عٝ  ٜهٕٛ ػش  اؿـٍٛ ع٢ً املٓر١ َشتبط بترـٌٝ ايطايب يف اؾاَع١ ٚيٝع قبٌ ريو، 

ٜٚهٕٛ ػش  اؿـٍٛ ع٢ً املٓر١ ٖٛ إٔ وـٌ ايطايب ع٢ً َعذٍ تشانُٞ ؾـًٞ ٫ ٜكٌ عٔ 

%( ؾأع٢ً. ذٝ  61ٟ اٱعاق١ ايظُع١ٝ ؾٝكتـش شلِ ع٢ً َعذٍ )%(، باطتثٓا٤ ايطًب١ َٔ ر65ٚ)

( بتاسٜخ 421جا٤ت ٖزٙ ايتٛؿ١ٝ تعذ٬ًٜ ع٢ً َا ٚسد قٞ قشاس اجملًع املـػش يف جًظت٘ سقِ )

يزٟ نإ ٜٓف ع٢ً َٓح كشٚس٠ ؼكل ػشطني يًطايب املظتؿٝذ َٔ املٓر١، ا ،2011/10/10

%(، أَا ايؼش  ايثاْٞ 51ايطايب ٫ تكٌ عٔ )عٝ  نإ ايؼش  ا٭ٍٚ إٔ تهٕٛ ْظب١ إعاق١ 

 %( ؾأع71.٢ًؾٗٛ إٔ ٜهٕٛ َعذٍ ايثا١ْٜٛ ايعا١َ يًطايب املشػح )

ٚتػطٞ ٖزٙ املٓر١ نٌ سطّٛ ايظاعات اييت ٜظحًٗا ايطايب يف أٟ ؾـٌ َٔ ايؿـٍٛ  

١َ خ٬ٍ ؾذل٠ دساطت٘ يف اؾاَع١، ٚريو ٚؾكًا يًؼشٚ  اـاؿ١ باملٓر١ با٫كاؾ١ يًؼشٚ  ايعا

يًُٓح ايذاخ١ًٝ املعٍُٛ بٗا يف اؾاَع١، ٚع٢ً املشػح إذلاس نتاب َٔ ا٫ؼاد ايعاّ يًُعاقني 

 ٜؿٝذ بذلػٝح ا٫ؼاد ؿايت٘.

 َٓر١ أعلا٤ فًع ا٭َٓا٤   .7

َع بذا١ٜ نٌ عاّ دساطٞ  طًٜٓٛا نييباتشػٝح ط ا٭َٓا٤فًع ول يهٌ علٛ َٔ أعلا٤ 

أٚ قذميًا(، ي٬طتؿاد٠ َٔ ٖزٙ املٓر١ اييت تػطٞ سطّٛ  )ٚهٛص إٔ ٜهٕٛ املشػح طايبًا َظتحذًا

َٔ سطّٛ ايظاعات اييت ٜظحًٗا املظتؿٝذ، ٜٚتِ ايذلػٝح  %(111املشػح ؾـًًٝا بإعؿا٤ َكذاسٙ )

ٜٛكح ؾٝ٘ اطِ ايطايب ٚايؿشع اييت  س٥ٝع اؾاَع١بٓا٤ٶ ع٢ً نتاب خطٞ َٔ علٛ اجملًع إىل 

  ٚاٯي١ٝ َٚٔ هِ اعتُادٙ.  ٚتظتُش ٖزٙ املٓر١ يًطايب ايترل بٗا، يٝتِ َطابك١ املشػح يًؼشٚ

ذت٢ ؽشج٘ َا داّ غرل كايـ يؼشٚ  املظاعذات ايٛاسد٠ يف ٖزا ايهتاب، ٖٚزٙ َظ٪ٚي١ٝ 

قظِ ػ٪ٕٚ ايطًب١ يًُـادق١ ع٢ً اطتُشاس املٓح أٚ عذَ٘ ذظب ايٓظاّ قبٌ اعتُادٖا ؾـًًٝا.  

، 31/7/2116( بتاسٜخ 219يف جًظت٘ سقِ ) ٚقذ ٚسدت ٖزٙ املٓر١ بكشاس َٔ فًع اؾاَع١

%( يف أٟ ؾـٌ 61بإٔ ايطايب ٜؿكذ ذك٘ ْٗا٥ًٝا يف ذاٍ تذ٢ْ َعذي٘ ايذلانُٞ عِ )ْٛد اٱػاس٠ 

 َٔ ايؿـٍٛ، ٫ٚ ول ي٘ ايذلػح يٓؿع املٓر١ َش٠ أخش٣.

 َٓر١ أعلا٤ فًع اؾاَع١  .8

َع بذا١ٜ نٌ عاّ  ول يهٌ علٛ َٔ أعلا٤ فًع اؾاَع١ تشػٝح طايب ٚاذذ طًٜٓٛا

دساطٞ )ٚهٛص إٔ ٜهٕٛ املشػح طايبًا َظتحذًا أٚ قذميًا(، ي٬طتؿاد٠ َٔ ٖزٙ املٓر١ اييت 



 

59 
 

%(  َٔ سطّٛ ايظاعات اييت ٜظحًٗا املظتؿٝذ، 111تػطٞ سطّٛ املشػح ؾـًًٝا بإعؿا٤ َكذاسٙ )

٘ اطِ ٜٛكح ؾٝ س٥اط١ اؾاَع١ٜٚتِ ايذلػٝح بٓا٤ٶ ع٢ً نتاب خطٞ َٔ علٛ اجملًع إىل 

ايطايب ٚايؿشع اييت ايترل ب٘، يٝتِ َطابك١ املشػح يًؼشٚ  ٚاٯي١ٝ َٚٔ هِ اعتُادٙ. ٚتظتُش 

ٖزٙ املٓر١ يًطايب ذت٢ ؽشج٘ َا داّ غرل كايـ يؼشٚ  املظاعذات ايٛاسد٠ يف ٖزا ايهتاب، 

ٖٚزٙ َظ٪ٚي١ٝ قظِ ػ٪ٕٚ ايطًب١ يًُـادق١ ع٢ً اطتُشاس املٓح أٚ عذَ٘ ذظب ايٓظاّ قبٌ 

( بتاسٜخ 135عتُادٖا ؾـًًٝا. ٚقذ ٚسدت ٖزٙ املٓر١ بكشاس َٔ فًع اؾاَع١ يف جًظت٘ سقِ )ا

بإٔ ايطايب ٜؿكذ ذك٘ ْٗا٥ًٝا يف ذاٍ تذ٢ْ َعذي٘ ايذلانُٞ عِ . ْٛد اٱػاس٠ 2002/06/01

 %( يف أٟ ؾـٌ َٔ ايؿـٍٛ، ٫ٚ ول ي٘ ايذلػح يٓؿع املٓر١ َش٠ أخش٣.61)

 صٚاجِٗ ٚصٚجاتِٗ إعؿا٤ أبٓا٤ ايعاًَني ٚأ .9

تكذّ اؾاَع١ َٓرًا ٭بٓا٤ املٛظؿني املًتركني يف اؾاَع١ ٚريو بٓا٤ٶ ع٢ً قشاس اجملًع 

 ، ٚريو ذظب اٯتٞ 2002/01/07( بتاسٜخ 11املـػش يف جًظ١ سقِ )

ٜعؿ٢ أبٓا٤ املٛظؿني َٔ سطّٛ ايظاعات املعتُذ٠ يًتعًةِٝ يف اؾاَعة١ يف ذةاٍ تةضآَِٗ نُةا       .1

 ًٜٞ 

 ٔ ا٭ٍٚ إعؿا٤ًا نا٬ًَ.ٜعؿ٢ ا٫ب -

 %.75ٜعؿ٢ ا٫بٔ ايثاْٞ بٓظب١  -

 %.50ٜعؿ٢ ا٫بٔ ايثاي  بٓظب١  -

 %.25ٜعؿ٢ ا٫بٔ ايشابع بٓظب١  -

 %51 املٛظؿ١ بٓظب١ نُا تكذّ اؾاَع١ إعؿا٤ٶ يًضٚد ايطايب أٚ ايضٚج١ ايطايب١ يًُٛظـ/

ٗذف تكشٜش َٔ سطّٛ ايظاعات املعتُذ٠، ٜٚشاجع ٚكع ايطشف املعؿ٢ نٌ ؾـٌ دساطٞ ب

ٚقذ أقشت  اطتُشاس اٱعؿا٤ ذظب ايؼشٚ  ايٛاسد٠ يف َكذ١َ ٖزا ايهتاب يتكذِٜ املظاعذات.

ٚٚكرت يف اؾًظ١ ، 2002/04/24( بتاسٜخ 17ٖزٙ ايبٓٛد يف جًظ١ اجملًع املـػش سقِ )

 ايثايث١ عٝ  أكٝـ إيٝٗا 

 ٟٛ.ميٓح اٱعؿا٤ ٭بٓا٤ املٛظـ املثبت يف اؾاَع١ أٚ املعني بعكذ طٓ -

 ميٓح اٱعؿا٤ ٭بٓا٤ املٛظـ املعني ؼت ايتحشب١ ؾكط إرا نإ ايتعٝني ملذ٠ ط١ٓ ع٢ً ا٭قٌ. -

 ميٓح اٱعؿا٤ يٮبٓا٤ غرل املتضٚجني ؾكط. -

ىلع ا٭بٓا٤ يؼشٚ  اطتُشاس١ٜ املٓح ٚاملظاعذات املعٍُٛ بٗا ٚايٛاسد٠ يف ٖزا ايهتاب َٔ  -

 املشنض ؾـًًٝا قبٌ إؾاد٠ ايطايب َٓٗا.خ٬ٍ سقاب١ َٚتابع١ ػ٪ٕٚ ايطًب١ يف ايؿشع / 
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 َٓح ٚصاس٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ ايعايٞ ايؿًظطٝا   .11

ٖٞ َٓح تكذَٗا ٚصاس٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ ايعايٞ َٔ اؾاَعات ايؿًظط١ٝٓٝ يًطًب١ املتؿٛقني يف 

( َٓر١ نا١ًَ، عؼشٕٚ َٓٗا كــ١ يًؿشٚع يف 31ايثا١ْٜٛ ايعا١َ، ذٝ  تكذّ اؾاَع١ )

ػشب١ٝ، ٚايباقٞ كــ١ يًؿشٚع يف قطاع غض٠، ذٝ  عذيت بكشاس َٔ س٥اط١ اؾاَع١ ايلؿ١ اي

( َٓر١ 25. بعذ إٔ ناْت )9/1935/13يف ايهتاب رٟ ايشقِ  11/8/2113بتاسٜخ 

طابكًا. ٜٚكّٛ ايطًب١ املشػرٕٛ بتعب١٦ طًبات ايذلػح يًُٓر١، ٚإسؾام ا٭ٚسام ايثبٛت١ٝ اي٬ص١َ، 

ٕ ايطًب١ يٛصاس٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ ايعايٞ، يتكّٛ بذٚسٖا بترذٜذ قٛا٥ِ ٚتشطٌ َٔ خ٬ٍ عُاد٠ ػ٪ٚ

ايطًب١ املظتؿٝذٜٔ ٚؾكًا يًؼشٚ  ٚاملعاٜرل اـاؿ١ باملٓر١. ٚتػطٞ ٖزٙ املٓر١ سطّٛ ايظاعات 

املعتُذ٠ ؾكط، ٖٚٞ َظتُش٠ ؿني ؽشد ايطايب املظتؿٝذ ػشٜط١ إٔ ٫ ٜكٌ َعذي٘ ايذلانُٞ 

 .عٔ دسج١ )جٝذ(

 َشك٢ ايث٬طُٝٝا ٚاشلُٝٛؾًٝٝا َٓر١  .11

يكذ أٚيت اؾاَع١ إٖتُاًَا نبرلًا بايؿ٦ات اـاؿ١ َٔ ايطًب١ املًتركني نايطًب١ املـابني 

مبشض ايث٬طُٝٝا ٚاشلُٝٛؾًٝٝا، ٚٚؾشت شلِ ايب١٦ٝ املٓاطب١ كُٔ ا٫َهاْات املتاذ١ بٗذف 

اّ يف تكذِٜ اؾاَع١ يًطًب١ ٚتٛد ٖزا ا٫ٖتُ .دفِٗ َٚظاعذتِٗ يف انُاٍ دساطتِٗ اؾاَع١ٝ

املـابني مبشض ايث٬طُٝٝا ٚاشلُٝٛؾًٝٝا َٓر١ً دساط١ًٝ نا١ًًَ تػطٞ سطّٛ ايظاعات اييت 

ٜظحًٗا ايطايب يف أٟ ؾـٌ َٔ ايؿـٍٛ خ٬ٍ ؾذل٠ دساطت٘ يف اؾاَع١، مبا ٜتٛاؾل َع ايؼشٚ  

س فًع اؾاَع١ يف جًظت٘ سقِ ايعا١َ يًُٓح ايذاخ١ًٝ املعٍُٛ بٗا يف اؾاَع١، ٚريو تطبٝكًا يكشا

 .6/12/2111( املٓعكذ٠ بتاسٜخ 373)

ٜٚؼذل  ع٢ً ايطايب املظتؿٝذ َٔ املٓر١ إذلاس تكشٜشًا طبًٝا َعتُذًا، ٚملش٠ ٚاذذ٠، ٜٛهل 

 ؾٝ٘ بإٔ ايطايب َـاب بٗزا املشض، ذٝ  إٔ املٓر١ تكذّ يًُشٜض ٚيٝع ٭ٟ َٔ رٜٚ٘.

ْؿٛغ ايطًب١ املـابني، يذٚسٖا يف ؼؿٝضِٖ  ٚنإ شلزٙ املٓر١ أهش إهابٞ نبرل يف

ٚتؼحٝعِٗ ع٢ً إنُاٍ دساطٝتِٗ اؾاَع١ٝ، ٚذشؿت ع٢ً َتابعتِٗ بؼهٌ دا٥ِ، ٚتكذِٜ 

 .ايذعِ املعٟٓٛ ٚاٱسػادٟ شلِ، يٝأخزٚا دٚسِٖ ايطبٝعٞ يف خذ١َ فتُعِٗ

 َٓر١ تأٌٖٝ ا٭طش٣ احملشسٜٔ  .12

يًطًب١ ا٭طش٣ كُٔ ػشٚ  ٚأْظ١ُ خاؿ١  تكذّ ٚصاس٠ ػ٪ٕٚ ا٭طش٣ احملشسٜٔ دعًُا َايًٝا

بايٛصاس٠ ٚتػطٞ ْظب كتًؿ١ َٔ ايشطّٛ اؾاَع١ٝ ايطايب املظتؿٝذ ٚذظب اٯتٞ، ٖٚزٙ ايؿ١٦ 

َٔ املٓر١ ٫ ؽلع يًؼشٚ  ٚا٭ْظ١ُ ايٛاسد٠ يف ٖزٙ اٯي١ٝ، إمنا ؽلع يًؼشٚ  اييت ؼذدٖا 

طتُشاسٜتٗا أٚ عذَ٘. ٚتظاِٖ اؾاَع١ ٚصاس٠ ػ٪ٕٚ ا٭طش٣ احملشسٜٔ ٚعًِٝٗ َظ٪ٚي١ٝ َتابع١ ا
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%( عٝ  تلاف إىل ايٓظب١ اييت 25بعذد َٔ املٓح شل٪٤٫ املظتؿٝذٜٔ َٔ ايدلْاَخ ْٚظبتٗا )

ٜكذَٗا ايدلْاَخ يًطايب.  ٜٚتِ ريو بعذ تكذِٜ ايطايب املظتؿٝذ َٔ املٓر١ يطًب خاق إىل 

تِ دساطت٘ ا٫طتُاسات يف عُاد٠ ػ٪ٕٚ ايطًب١ عدل اطتُاس٠ خاؿ١ َتٛؾش٠ يذ٣ ػ٪ٕٚ ايطًب١ يٝ

ػ٪ٕٚ ايطًب١ طبكًا ملعاٜرل َٚكاٜٝع تظتٓذ إىل َعطٝات ا٫طتُاس٠ ٚايتٛصٜع اؾػشايف يًُٓر١ 

َٔ تعًٝل ػ٪ٕٚ ايطًب١ يف  ؽًٛٚتٛؿ١ٝ ػ٪ٕٚ ايطًب١ يف ايؿشع ذٝ  ئ ٜٓظش يف أٟ اطتُاس٠ 

ل٬ً عٔ ايٛاسد٠ يف املًـ %( يؼشٚ  ٚأْظ١ُ إكاؾ١ٝ ؾ25ايؿشع/ املشنض، ٚؽلع ْظب١ اية )

ٚتكذّ ايٛصاس٠ ؾـًًٝا نؼؿًا إعايًٝا بايطًب١ املظتؿٝذٜٔ َٔ املٓر١، يٝتِ إدخاشلِ ع٢ً ْظاّ املٓح 

 ٚاملظاعذات املاي١ٝ يف اؾاَع١ بعذ تذقٝل ايؼشٚ  اييت ذذدتٗا ايٛصاس٠.

 ؿٓذٚم اٱقشاض املشنضٟ  .13

يٞ يف ؾًظطني قشٚكًا َظذلد٠ يًطًب١ ٜكذّ ؿٓذٚم إقشاض ايطًب١ يف َ٪طظات ايتعًِٝ ايعا

٫طتهُاٍ دساطتِٗ اؾاَع١ٝ ؾـًًٝا، ٚتعتدل قشٚض ايشطّٛ ايذساط١ٝ إذذ٣ املظاعذات املاي١ٝ 

املكذ١َ يًطًب١ َٔ جٗات خاسج١ٝ، ٚتكذّ يًطًب١ َٔ خ٬ٍ ؿٓذٚم اٱقشاض يف ٚصاس٠ ايذلب١ٝ 

يٲطتؿاد٠ َٔ ٖزٙ املخــات  ٚايتعًِٝ ايعايٞ، ٜٚظتذعٞ ريو َٓا تؼحٝع ايطًب١ ٚؼؿٝضِٖ

 بهٌ ايٛطا٥ٌ املتاذ١، ٚبتعإٚ َع فًع ايطًب١ أٜلًا.

 ايؼشٚ  ايٛاجب تٛؾشٖا يف ايطًب١ ايشاغبني يف ايذلػح يًكشٚض  

 إٔ ٜهٕٛ املتكذّ طايبا َٓتظُا يف اؾاَع١ ٚقتاجا َٔ ايٓاذ١ٝ املاد١ٜ.   .1

 إٔ ٜهٕٛ قذ اجتاص بٓحال ؾـ٬ دساطٝا ع٢ً ا٭قٌ. .2

 .(%61) ٫ ٜكٌ املعذٍ ايذلانُٞ يًطايب عٔإٔ  .3

إٔ ٫ ٜهٕٛ ايطايب َظتؿٝذًا أٚ ذاؿ٬ ع٢ً َٓر١ جاَع١ٝ أٚ َٓر١ تؿٛم أٚ َظاعذ٠ َايٝة١   .4

 % َٔ سطَٛ٘(.51َٔ أٟ َـذس آخش )تضٜذ عٔ 

(  طةةاع١ َعتُةةذ٠  يف ؾـةةٌ ايذلػةةةح    12إٔ ٜهةةٕٛ ايطايةةب املشػةةح َظةةح٬ً عًةة٢ ا٭قةةٌ )       .5

 ي٬طتؿاد٠ َٔ ايكشض.

دٜٓاس أسدْٞ بأٟ ذةاٍ   (1000)تحاٚص ق١ُٝ ايكشض أٚ املظاعذ٠ اييت تكذَٗا ايٛصاس٠ عٔ ٫ ت .6

َةةٔ ا٭ذةةٛاٍ يًطايةةب ايٛاذةةذ يف ايؿـةةٌ ايذساطةةٞ ايٛاذةةذ )اؿةةذ ا٭عًةة٢ يٓظةةب١ ايكةةشض أٚ   

 َٔ سطّٛ ايطايب.  %(75)املظاعذ٠ 

 آي١ٝ ايتعاٌَ َع قشٚض ايشطّٛ ايذساط١ٝ 

 ا٫يهذلْٚٞ عدل املٛقع ا٫يهذلْٚٞ يـٓذٚم ا٫قشاض.ٜكّٛ ايطايب بتعب١٦ طًب ايذلػح  .1

ٜذقل ايطًب ٜٚعتُةذ َةٔ قبةٌ قظةِ ػة٪ٕٚ ايطًبة١ يف ايؿةشع/ املشنةض ايذساطةٞ، ٜٚشؾةل بة٘             .2

 ا٭ٚسام ايثبٛت١ٝ اي٬ص١َ.
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ٜكةّٛ ا٭خةة٠ٛ يف ؿةةٓذٚم اٱقةشاض باختٝةةاس ايطًبةة١ املظةةتؿٝذٜٔ، ٚريةو ٚؾكةةًا ملعةةاٜرل اؿاجةة١     .3

 املعٍُٛ بٗا يف ايـٓذٚم.

ٜكّٛ ايطايب املظتؿٝذ بتٛقٝع عًة٢ ايهُبٝاية١ ٚعًة٢ إػةعاس ايةذؾع اـةاق بةايكشض ٚايةزٟ          .4

 %( َٔ ق١ُٝ ايكشض.16ٜؼهٌ َا ْظبت٘ )

 تكّٛ عُاد٠ ػ٪ٕٚ ايطًب١ بإدخاٍ ايكشٚض يف ذظابات ايطًب١ املظتؿٝذٜٔ بؼهٌ َشنضٟ. .5

6.         ٚ كتَٛة١ عظةب   تشطٌ ايهُبٝةا٫ت ٚإػةعاسات ايةذؾع يًةٛصاس٠ بعةذ ٚؿةٛشلا يًعُةاد٠ َٛقعة١ 

 ا٭ؿٍٛ ٚايؼشٚ  احملذد٠ َٔ قبٌ ايٛصاس٠.

 آي١ٝ تظذٜةذ ايكةشٚض 

أقش ؿٓذٚم اٱقشاض آيٝات يتظذٜذ قشٚض ايشطّٛ ايذسط١ٝ اييت ٜظتؿٝذ َٓٗا ايطايب 

%( ػٗشًٜا َٔ قشض ايطايب عٓذ 4خ٬ٍ ؾذل٠ إيتراق٘ يف اؾاَع١، ذٝ  تظذد َا قُٝت١ )

%( َٔ ق١ُٝ قشض ايطايب 16يذساطٞ أٟ مبا ٜعادٍ )ذـٛي٘ ع٢ً قشض ط١ًٝ أػٗش ايؿـٌ ا

 ( أػٗش.4باعتباس إ َذ٠ ايؿـٌ ايذساطٞ ٖٞ )

ٜتٛجب ع٢ً ايطايب املكذلض عٓذ ايتخشد اذلاس نؿٌٝ َعتُذ يذ٣ ايـٓذٚم يًتٛقٝع ع٢ً 

منٛرد ايتعٗذ ٚاٱيتضاّ ايـادس َٔ بشْاَخ إداس٠ ايهُبٝا٫ت، عٝ  ٜتعٗذ يف ايطايب بظذاد 

كشٚض بعذ ايتخشد، ٫ٚ ٜظتطٝع ايطايب اؿـٍٛ ع٢ً ػٗادات٘ اؾاَع١ٝ ٚاطتهُاٍ ناٌَ اي

 إجشا٤ات ايتخشد، إ٫ بعذ تٛقٝع ٖزا ايُٓٛرد.

ٜتِ جذٚي١ بك١ٝ املبًؼ بعذ ؽشد ايطايب ٚؾل آي١ٝ َاي١ٝ ص١َٝٓ تتٛاؾل َع ايٛكع ا٫قتـادٟ 

 .ب بعذ ؽشج٘يًطايب، ٚريو ذظب ايؼشا٥ح املعتُذ٠ يًظذاد ايؼٗشٟ َٔ ايطاي

 ْظاّ ايتكظٝط يًشطّٛ اؾاَع١ٝ  .14

( املٓعكذ٠ بتاسٜخ 115ٖٛ ْظاّ ؿذس بٓا٤ٶ ع٢ً قشاس فًع اؾاَع١ يف جًظت٘ سقِ )

( 200103، ا٭خز با٫عتباس ايتكظٝط يًشطّٛ اؾاَع١ٝ يًؿـٌ ايذساطٞ )2001/02/25

 عُاد٠ ػ٪ٕٚ ايطًب١ ٚفًع اطتثٓا٤ًا ٚعًْٛا يًطًب١ احملتاجني ٚؾل ايؼشٚ  اييت اتؿل عًٝٗا بني

ايطًب١ ايكطشٟ، ٚقذ اتؿل يف ايؿـٌ اي٬ذل ٚبكشاس َٔ س٥ٝع اؾاَع١ إٔ ٜتِ اطتُشاس ايعٌُ 

مببذأ ايتكظٝط َا داَت ايظشٚف اؿاي١ٝ قا١ُ٥، ٚول يًطايب ا٫طتؿاد٠ َٔ ْظاّ ايتكظٝط، 

عٓذ  ظطني، ٜظذد ا٭ٍٚإىل قايشطّٛ املظترك١ عًٝ٘  تكظٝطٜٛؾش ٖزا ايٓظاّ يًطايب إَها١ْٝ 

ؼٗش ٚاذذ َٔ ب ايكظط ايثاْٞ قبٌ بذا١ٜ ايؿـٌ اي٬ذلبذأ ع١ًُٝ ايتظحٌٝ، ٜٚتٛجب عًٝ٘ دؾع 

ْٗا١ٜ ايؿـٌ ايذساطٞ ْؿظ٘، ٚول يًطايب املكظط ايتكذّ ٭ٟ َظاعذ٠ خاسج١ٝ يتظذٜذ قظط٘ 

 ٚريو كُٔ ايؼشٚ  ٚاٯي١ٝ ايتاي١ٝ  ،ايثاْٞ
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 ت أٟ عكٛب١ أنادمي١ٝ أٚ طًٛن١ٝ.إٔ ٫ ٜهٕٛ املظتؿٝذ ٚاقعًا ؼ .1

 إٔ ٫ ٜهٕٛ َظتؿٝذًا أٚ ذاؿ٬ً ع٢ً أٟ َٓر١ داخ١ًٝ. .2

 ( طاعات َعتُذ9.٠إٔ ٜهٕٛ عذد ايظاعات اييت طحًٗا يًؿـٌ ٫ ٜكٌ عٔ ) .3

 ( طاع١ َعتُذ٠ ؾأنثش.12إٔ ٜهٕٛ قذ أنٌُ بٓحال ) .4

 .%(61إٔ ٫ ٜكٌ َعذي٘ ايذلانُٞ عٔ ) .5

شطّٛ املظةترك١ عًٝة٘ عًة٢ ا٭قةٌ عٓةذ ايتظةحٌٝ ٜٚةتِ دؾةع         إٔ ٜكّٛ ايطايب بتظذٜذ ْــ اي .6

 ايباقٞ دؾع١ ٚاذذ٠ ذت٢ َا قبٌ ػٗش ٚاذذ َٔ ْٗا١ٜ ايؿـٌ ايذساطٞ ْؿظ٘.

 يف ذاٍ عذّ طذاد ايطايب يًذؾع١ ايثا١ْٝ وشّ َٔ ايتظحٌٝ يًؿـٍٛ ايذساط١ٝ اييت تًٝ٘. .7

 املٓح اـاسج١ٝ اييت متش عدل اؾاَع١   .15

 ت اـاسج١ٝ املكذ١َ يًطًب١ احملتاجني يف اؾاَع١ آي١ٝ املٓح ٚاملظاعذا

تتكذّ جاَع١ ايكذغ املؿتٛذ١ ممث١ً بش٥ٝظٗا بايؼهش ٚايعشؾإ إىل نٌ َٔ طاِٖ يف  

تزيٌٝ ايعكبات املاي١ٝ اييت تٛاج٘ ايعذٜذ َٔ طًبتٓا يف ظٌ ايظشٚف اؿاي١ٝ اييت ٜعاْٞ َٓٗا أبٓا٤ 

تٓٛٙ إىل اٯي١ٝ املعتُذ٠ يذٜٗا ذٍٛ نٝؿ١ٝ تشؿٝذ ػعبٓا ايؿًظطٝا، نُا استأت اؾاَع١ بإٔ 

أٟ َبًؼ خاق بايطًب١، ا٭َش ايزٟ طٝظٌٗ ع٢ً اؾاَع١ ٚايطًب١ يف إٓ ٚاذذ يف املتابع١ ٚتتُثٌ 

 يف إذذ٣ ايطشٜكتني 

تشؿذ اؾ١ٗ املام١ املبًؼ يف ذظاب اؾاَع١، ٚتكّٛ اؾاَع١ بذٚسٖا باختٝاس  ا٭ٚىل 

تِٗ َٔ املبًؼ ذظب َعاٜرل املظاعذات املاي١ٝ املعٍُٛ بٗا يف اؾاَع١ ايطًب١ ايزٜٔ طٝتِ إؾاد

ٚايٛاسد٠ ع٢ً ؿؿر١ اؾاَع١ ا٫يهذل١ْٝٚ كُٔ صا١ٜٚ عُاد٠ ػ٪ٕٚ ايطًب١، ٚميهٔ يًح١ٗ 

املام١ اؿـٍٛ ع٢ً اٱٜـا٫ت أٚ تٛاقٝع يًطًب١ املظتؿٝذٜٔ، عًًُا بإٔ ذظاب اؾاَع١ ايش٥ٝع 

 ٖٛ ناٯتٞ 

 

 عُإ / ؾشع أسوا  – بٓو ايكاٖش٠

 11 - 398551 - 511-11  .)ْٞدٜٓاس أسد( 

 11 - 398551 - 511-12  .)ٞد٫ٚس أَشٜه( 

 11 - 398551 - 511-13 .)ًٞٝػٝكٌ إطشا٥( 
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تكّٛ اؾ١ٗ املام١ باختٝاس ايطًب١، ٚتشؿذ املبًؼ يف ذظاب اؾاَع١ املزنٛس أع٬ٙ  ايثا١ْٝ 

ع١ بأزلا٤ ايطًب١ ايزٜٔ ذٛيت املبايؼ بأزلا٥ِٗ يتكّٛ شل٤٫ٛ ايطًب١. َع كشٚس٠ إع٬ّ اؾاَ

 اؾاَع١ باٱجشا٤ات املاي١ٝ اي٬ص١َ ٱؾادتِٗ َٔ كــاتِٗ.

ٚميهٔ يًح١ٗ املام١ إٔ تكذّ ػٝهًا باملبًؼ بإطِ اؾاَع١ يٝٛدع يف ذظاب اؾاَع١ 

املظتؿٝذٜٔ ٚاملبًؼ  املزنٛس. ٚيف نًتا اؿايتني ٜشطٌ يعُاد٠ ػ٪ٕٚ ايطًب١ نتابًا بأزلا٤ ايطًب١

املخـف يهٌ َِٓٗ َع ؿٛس٠ عٔ ٚهٝك١ اٱٜذاع أٚ ؼٌٜٛ املبًؼ ؿظاب اؾاَع١ أٚ ايؼٝو 

يشبط املبًؼ باملظتؿٝذٜٔ، ٚذت٢ ٜتظ٢ٓ يًعُاد٠ إدخاٍ ٖزٙ املبايؼ يًرظابات ا٫يهذل١ْٝٚ 

١ٝٓ اييت ًٜترل بٗا املشانض املع /يًُظتؿٝذٜٔ بعذ كاطب١ ايذا٥ش٠ املاي١ٝ يترٌٜٛ املبايؼ يًؿشٚع

ايطايب، َٚٔ هِ اعتُادٖا َايًٝا يذ٣ قظِ احملاطب١ يف ايؿشع املعا. ٚميهٔ تضٜٚذ اؾ١ٗ 

املام١ بإػعاس َٔ ايطايب ٜؿٝذ باطت٬َ٘ ملخــات٘ عدل ذظاب٘ ا٫يهذلْٚٞ، ٚبعذ اعتُادٖا 

أٚسام هبٛت١ٝ ٚختُٗا َٔ قظِ ػ٪ٕٚ ايطًب١ يف ؾشع٘ َٚٔ ايذا٥ش٠ املشنض١ٜ، إكاؾ١ إىل أ١ٜ 

 تطًبٗا اؾ١ٗ املام١.

إْٓا إر ْكذس أهش نٌ جٗذ يف فاٍ تٝظرل إنُاٍ ايطايب ملظرلت٘ ايتع١ًُٝٝ ْٚؼهشٙ، 

ؾإْٓا ْش٣ إٔ ٖزٙ اٯي١ٝ تلُٔ سكا املامني ٚتؼحعِٗ ع٢ً ا٫طتُشاس١ٜ يف تكذِٜ َظاعذتِٗ 

 اض تظذٜذ ايشطّٛيًطًب١، ٖٚٞ أٜلًا تلُٔ ٚؿٍٛ املبايؼ املخــ١ ملظتركٝٗا، ٚ٭غش

 املظترك١ ع٢ً ايطايب بؼهٌ خاق.

 ملضٜذ َٔ املعًَٛات ٜشج٢ ايذخٍٛ يًشابط ا٭تٞ  

http://www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageId=354 

  ْبر٠ أ أْع١ُ اُ  ٠ غؤٕٚ ايطًب١ احملٛضب١

 املظاعذات املاي١ٝ ْظاّ املٓح ٚ .1

دأبت عُاد٠ ػ٪ٕٚ ايطًب١ ع٢ً إداس٠ ٖزٙ املٓح َٚتابع١ تٓؿٝزٖا، ٚريو َٔ خ٬ٍ تٛؾرل ْظاّ 

يًُٓح ٚاملظاعذات املاي١ٝ ايذاخ١ًٝ ٚاـاسج١ٝ، ٚأٚجذت آيٝات َٚعاٜرل تلبط ٖزٙ املظاعذات، 

و َٔ خ٬ٍ نُا ذشؿت ايعُاد٠ ع٢ً تطٜٛش ٖزٙ اٯيٝات يًتٛاؾل َع آيٝات اؾٛد٠، ٚري

كبطٗا مبحُٛع١ َٔ ا٭ْظ١ُ ٚايكٛاْني اـاؿ١ بهٌ َٓر١ ٚذٛطبتٗا ابتذا٤ َٔ تعب١٦ طًبات 

ايذلػح اٱيهذل١ْٝٚ، َٚا ٜتبعٗا َٔ إختٝاس ايطًب١ املظتؿٝذٜٔ بؼهٌ إيهذلْٚٞ، ٚتظتٓذ 

 ع١ًُٝ إختٝاس ايطًب١ املظتؿٝذٜٔ إىل عذ٠ َعاٜرل أطاط١ٝ ؼذد َٔ خ٬شلا َذ٣ ذاج١ ايطايب

املشػح يٲطتؿاد٠ َٔ ٖزٙ املظاعذات، ذٝ  ؼذد ايذسج١ اـاؿ١ بهٌ َعٝاس ٚؾكًا يًُعًَٛات 

اييت عب٦ٗا ايطايب املشػح يف ا٫طتُاس٠ اٱيهذل١ْٝٚ، ٚتعتدل ْتٝح١ ٖزٙ املعاٜرل ػشطًا أطاطًٝا 

http://www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageId=354
http://www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageId=354
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وذد َٔ خ٬ي٘ ذـٍٛ ايطايب ع٢ً َٓريت ا٭خ٠ٛ ٚا٭صٚاد أّ ٫، ٚأَا يف َٓر١ ؿٓذٚم 

طايب احملتاد تعتدل ٖزٙ ايٓتا٥خ اطذلػاد١ٜ تظاعذ ؾ١ٓ املظح ا٫جتُاعٞ ع٢ً اختٝاس ايطًب١ اي

املظتؿٝذٜٔ. ٜٚظتهٌُ ٖزا اؾٗذ بع١ًُٝ َظح َٝذاْٞ دقٝل َٔ خ٬ٍ صٜاسات َٝذا١ْٝ َباػش٠ 

ّ يعٝٸ١ٓ َٔ ايطًب١ املشػرني يًتأنذ َٔ ؿر١ املعًَٛات املعب١٦ يف ا٫طتُاس٠، نُا ٜظاعذ ايٓظا

 احملٛطب َٛظؿٞ أقظاّ ػ٪ٕٚ ايطًب١ ع٢ً اطتخشاد تكاسٜش املٓح املختًؿ١ بظشع١ ٚدق١.

 ْظاّ ايعٌُ ايتطٛعٞ  .2

(، 365دأبت جاَع١ ايكذغ املؿتٛذ١ ٚبٓا٤ٶ ع٢ً قشاس فًع اؾاَع١ يف جًظت٘ سقِ ) 

١ بذٕٚ ، باعتُاد )ايعٌُ ايتطٛعٞ( َتطًبًا إجباسًٜا يتخشد ايطًب14/16/2111املٓعكذ٠ بتاسٜخ 

( طاع١ عٌُ فتُعٞ خ٬ٍ 50طاعات َعتُذ٠، إر ٜطًب َٔ نٌ طايب إٔ ٜٓؿز َا فُٛع٘ )

ؾذل٠ ٚجٛدٙ يف اؾاَع١، كُٔ آيٝات ٚإجشا٤ات ٚكعت يتٓؿٝز ايظاعات املطًٛب١ َٔ ايعٌُ 

ايتطٛعٞ، عٝ  ٜبذأ تٓؿٝز ٖزٙ ايظاعات ايتطٛع١ٝ َٔ ايؿـٌ ا٭ٍٚ ٫يترام ايطايب باؾاَع١ 

ٌ ايتخشد، ٚإدخاٍ ٖزٙ ايظاعات دٚسًٜا إىل ًَـ ايطايب يذ٣ عُاد٠ ايكبٍٛ ٚايتظحٌٝ ٚذت٢ ؾـ

ٚا٫َتراْات، ٚتؼشف ع٢ً ٖزا ايٓؼا  ٚتذٜشٙ عُاد٠ ػ٪ٕٚ ايطًب١ َٔ خ٬ٍ أقظاَٗا يف ؾشٚع 

 اؾاَع١ ايتع١ًُٝٝ. 

ِ ٜٚأخز تطبٝل ٚتٓؿٝز ايعٌُ ايتطٛعٞ يف جاَع١ ايكذغ املؿتٛذ١ َظاسٜٔ، أٚشلُا تكذٜ

خذَات تطٛع١ٝ بايتعإٚ ٚايتٓظٝل َع َ٪طظات اجملتُع احملًٞ بكطاعاتٗا ايعا١َ ٚا٭١ًٖٝ، 

إطٗاًَا َٓٗا يف ؼكٝل ايتهاؾٌ ٚايتهاٌَ َعٗا، ٚؼكٝكًا ملبذأ ايتؿاعٌ اٱهابٞ بني املٛاطٓني 

اٯخش ٚايب١٦ٝ اجملتُع١ٝ، ٚمبا ٜلُٔ ايظعٞ يتكذِٜ خذَات ممٝض٠ ٚرات طابع إْظاْٞ. ٚاملظاس 

تكذِٜ خذَات ٚأْؼط١ تطٛع١ٝ داخٌ أسٚق١ اؾاَع١ ناملؼاسن١ يف امل٪متشات ٚايٓذٚات 

ٚاملٗشجاْات، إكاؾ١ إىل مح٬ت ايتدلع بايذّ، ٚقطـ ايضٜتٕٛ، ٚمح٬ت محا١ٜ ايب١٦ٝ 

اييت تٓؿز بؼهٌ ؾشدٟ أٚ عاعٞ خ٬ٍ مح٬ت ْٚؼاطات ايضساع١ ٚايتؼحرل، .... ٚغرلٖا، ن

كُٔ إجشا٤ تكٛميٞ ٭دا٤ ايطايب ٜٓعهع ع٢ً اذتظاب ايعٌُ نظاعات  َع١ٓٝ، اييت تٓؿز

عٌُ تطٛعٞ. ٚول يًطايب املٛظـ َٚٔ ٖٛ ع٢ً سأغ عًُ٘، إٔ ٜٓؿز طاعات ايعٌُ ايتطٛعٞ 

يف َهإ عًُ٘ نإكاؾ١ ع٢ً ايتضاَات٘ خاسد طاعات ايعٌُ ايشزلٞ، ٚ يف فاٍ َػاٜش جملاٍ 

 عًُ٘ بايتٓظٝل َع َ٪طظت٘.

 ١ ػها٣ٚ ايطًب١ ٚاقذلاذاتِٗ احملٛطب  ْظاّ َتابع .3

َٔ َٓطًل ايؼؿاؾ١ٝ يف تكذِٜ اـذَات يًطًب١ ٚايٛقٛف ع٢ً دسج١ ايشكا يذِٜٗ ػاٙ ٖزٙ 

اـذَات، َٚا قذ ٜٛاجِٗٗ َٔ َعٛقات أٚ َؼه٬ت، ذشؿت عُاد٠ ػ٪ٕٚ ايطًب١ ع٢ً تٛؾرل 

، ٚاٱداس١ٜ، ٚاملاي١ٝ، خذ١َ تكذِٜ ايؼه٣ٛ َٔ ايطايب يف فا٫ت اـذ١َ ناؾ١، ا٭نادمي١ٝ
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عٝ  ٜتظ٢ٓ يًطايب تكذِٜ ايؼه٣ٛ عدل ايبٛاب١ ا٭نادمي١ٝ أُٜٓا نإ َتٛاجذًا ٚكُٔ آيٝات 

قذد٠ ؽلع ٱجشا٤ات اؾٛد٠، تٓتٗٞ بإؾاد٠ ايطايب باملع١ًَٛ املتها١ًَ، أٚ ؼكٝل َطًب٘ إرا 

ٚػها٣ٚ ايطًب١، نإ ريو ذكًا َٔ ذكٛق٘. ٚتٗذف ٖزٙ اـذ١َ إىل كبط َٚتابع١ آسا٤ 

ٚايعٌُ ع٢ً ؼكٝل َتطًباتِٗ ٚذٌ َؼه٬تِٗ يف ايؿشٚع ٚاملشانض ايذساط١ٝ ناؾ١، مبا وكل 

َـًرتِٗ اييت ٖٞ اشلذف ا٭زل٢ يًحاَع١ ٚطٛاقُٗا اٱداس١ٜ ٚا٭نادمي١ٝ. ذٝ  ٜتِ ريو كُٔ 

ادميٞ يًحاَع١. إطاس َٓظِ، ٚٚؾكًا يٮطع ٚاملٓاٖخ ايع١ًُٝ ايظ١ًُٝ اييت تٓظحِ َع ايٛاقع ا٭ن

اْط٬قًا َٔ ٚاقع اتظاع  2116/2117ؾٗٞ خذ١َ اطترذهت َع بذا١ٜ ايؿـٌ ا٭ٍٚ َٔ ايعاّ 

سقع١ اؾاَع١ ٚايضٜاد٠ املطشد٠ يف أعذاد ايطًب١، َٚا ٜؿشك٘ ٖزا ايٛاقع َٔ ؼذٜات َٚظ٪ٚيٝات 

ذات، ع٢ً اؾاَع١ ٚطٛاقُٗا املختًؿ١ ٚنزيو ع٢ً ايطًب١، ٚتؼٌُ عٝع اٯسا٤، ٚاملكذل

ٚاملظتًضَات ٚايؼها٣ٚ اييت ٜشغب ايطايب بإٜـاشلا يزٟٚ ا٫ختـاق، ٚريو َٔ أجٌ ايشقٞ 

بايٛاقع ايط٬بٞ ٚا٭نادميٞ ع٢ً ذذ طٛا٤، ٚطرل ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ نُا ٜٓبػٞ شلا إٔ تهٕٛ، 

 ٚعذّ اٱغؿاٍ أٚ ايتػاكٞ عٔ أٟ َٔ اؿٝثٝات اييت تٛاج٘ ايطًب١.

 ي٬َٓٗح١ٝ ْظاّ ا٭ْؼط١ ايط٬ب١ٝ ا .4

قاّ قظِ ا٭ْؼط١ ايط٬ب١ٝ باطترذاث ْظاّ خاق با٭ْؼط١ ايط٬ب١ٝ اي٬َٓٗح١ٝ َٚا  

ٜٓذسد كُٔ َظ٪ٚيٝات٘ اـاؿ١ نـشٚؾات فايع ايطًب١ املاي١ٝ، ٚأعلا٤ فايع ايطًب١، 

ٚاملٛاٖب ايط٬ب١ٝ، ٚرٟٚ اٱعاق١، ٚاشلادؾ١ إىل تٓظِٝ ع١ًُٝ ٚإداس٠ ا٭ْؼط١ ايط٬ب١ٝ يف ناؾ١ 

 ؾشٚع اؾاَع١ ٚاؿـٍٛ ع٢ً ناؾ١ املعًَٛات بذق١، ٚأطشع ٚقت ممهٔ.

 ْظاّ َتابع١ اـشهني احملٛطب   .5

اْط٬قًا َٔ س١ٜ٩ جاَع١ ايكذغ املؿتٛذ١ ٚؾًظؿتٗا يف إداس٠ َٚتابع١ اـشهني ٚيف ظٌ 

ايتطٛس ايتهٓٛيٛجٞ ايهبرل ايزٟ ٜؼٗذ ايعـش اؿذٜ ، ناْت اؾاَع١ ايشا٥ذ٠ ٚايظباق١ يف 

ْؼا٤ ٚتطٜٛش ْظاّ قٛطب ٱداس٠ َٚتابع١ خشهٝٗا َٔ بني اؾاَعات ايؿًظط١ٝٓٝ، إر متتًو إ

ْظاًَا قٛطبًا ٱداس٠ َٚتابع١ اـشهني كُٔ بٛاب١ "خشهٛ اؾاَع١" ع٢ً املٛقع ا٫يهذلْٚٞ 

ايش٥ٝع، إر تكذّ ايعذٜذ َٔ اـذَات املتُٝض٠ يًخشهني، َٔ اٱع٬ٕ عٔ ايذٚسات ايتذسٜب١ٝ 

ملتخــ١، ٚايٛظا٥ـ ايؼاغش٠ يف ايظٛم احملًٞ، َٚٓح ايذساطات ايعًٝا يف فاٍ املاجظترل ا

ٚايذنتٛساٙ، ْٚؼش ايعذٜذ َٔ املكا٫ت ٚايذساطات اييت تظِٗ إطٗاًَا ؾاع٬ً يف صٜاد٠ ايٛعٞ 

 يذ٣ خشهٞ اؾاَع١.

ٌ د٩ٚب ٚتكّٛ ٚذذ٠ َتابع١ اـشهني بترذٜ  بٝاْات ايتٛاؿٌ َع خشهٞ اؾاَع١ بؼه

َٚظتُش َٔ خ٬ٍ ذظاب كـف يهٌ خشٜخ ميهٓ٘ ؼذٜ  بٝاْات٘ ٚايذخٍٛ إىل بٛاب١ 

"خشهٛ اؾاَع١" ٚا٫طتؿاد٠ َٔ اـذَات املكذ١َ يًخشهني، ٚإؿذاس نؼٛؾات بٝاْات 
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اـشهني َٚعًَٛات ايتٛاؿٌ َعِٗ ٚإسطاشلا يًُ٪طظات اجملتُع عٓذ ايطًب يًُظا١ُٖ يف تٛؾرل 

ٚ جض١ٝ٥ أٚ ؾشق تذسٜب١ٝ شلِ، ٚنُا ٚتكّٛ َٔ خ٬ٍ ايٓظاّ احملٛطب ؾشق عٌُ دا١ُ٥ أ

بإؿذاس ايعذٜذ َٔ ايتكاسٜش ذٍٛ إذـا٥ٝات اـشهني ٚأعذادِٖ يًحٗات رات ا٫ختـاق 

 ٚأؿراب ايكشاس.

نُا ٜٛؾش ايٓظاّ احملٛطب ايعذٜذ َٔ اـذَات املُٝض٠ يف فاٍ َتابع١ أعُاٍ َٓظكٞ 

 ، ٚديٌٝ َتهاٌَ يًُ٪طظات ٚبٝاْات ايتٛاؿٌ َعٗا َٚشاطًتٗا.َتابع١ اـشهني يف ايؿشٚع

 زا ١ٜ ذٟٚ اإلا ق١:

ٜكبةةٌ ايطًبةة١ رٟٚ اٱعاقةة١ ذظةةب ْظةةاّ ايكبةةٍٛ يف اؾاَعةة١ أطةة٠ٛ ببكٝةة١ املتكةةذَني    ايكبةةٍٛ  -

 بطًبات ا٫يترام يف اؾاَع١.

طايةب  ٜكّٛ قظِ ػة٪ٕٚ ايطًبة١ يف ايؿةشع ٚبايتعةإٚ َةع قظةِ ايتظةحٌٝ بإسػةاد اي         ايتظحٌٝ  -

املعام ٫ختٝاس ايتخـف املٓاطب ية٘ ٚيٛكةع٘، َٚؼةاسنت٘ ايةشأٟ يف ٖةزا اجملةاٍ ٚقاٚية١        

ايتعشف ع٢ً َٝٛي٘، باٱكاؾ١ إىل ايتظشٜع يف تكذِٜ املعًَٛات اـاؿ١ بِٗ َٚظةاعذتِٗ يف  

اختٝةةاس َكةةشساتِٗ ايؿـةة١ًٝ ذظةةب اـطةة١ ايذساطةة١ٝ اـاؿةة١ بهةةٌ َةةِٓٗ، َةةع ايعًةةِ إٔ          

ا بةةةإٔ ٜكَٛةةةٛا بايتظةةةحٌٝ عةةةدل ايبٛابةةة١ ا٭نادميٝةةة١ يف أٟ َهةةةإ  اؾاَعةةة١ ٚؾةةةشت يطًبتٗةةة

ٜتٛاجذٕٚ ؾٝ٘ طٛا٤ أنإ ريو داخٌ اؾاَع١ أّ خاسجٗا، َٚا ػهٌ ريو َٔ تظٌٗٝ ع٢ً 

ايطايب َٔ رٟٚ اٱعاق١ يف ايهثرل َٔ ا٭َٛس ٚايٓٛاذٞ اييت ناْت تؼهٌ عا٥كًا بايٓظب١ 

 ي٘.

اؾاَع١ َٓر١ رٟٚ اٱعاق١ شلةزٙ ايؿ٦ة١ َةٔ ايطًبة١     تكذّ  املٓح ٚاملظاعذات املاي١ٝ ٚايكشٚض  -

%( ؾةأع٢ً باطةتثٓا٤ رٟٚ اٱعاقة١ ايظةُع١ٝ، ايةزٟ      65ػشٜط١ إٔ ٜهٕٛ َعذي٘ ايذلانُةٞ ) 

%( ؾةأع٢ً، إكةاؾ١ً إىل ا٭ٚسام ايثبٛتٝة١ ايـةادس٠     61ٜؼذل  إٔ ٜهةٕٛ َعذية٘ ايذلانُةٞ )   

 َٔ اؾٗات رات ا٫ختـاق، اييت تؿٝذ بٓظب١ اٱعاق١ ْٚٛعٗا.

تٛؾش اؾاَع١ يةزٟٚ اٱعاقة١ ناؾة١ املظةاعذات ٚايتظة٬ٝٗت باٱكةاؾ١ إىل تةٛؾرل         املكشسات  -

املكةشسات ايذساطةة١ٝ، ٚايةةيت تهةةٕٛ َظةةح١ً عًةة٢ أقةةشاق َذفةة١، ٜظةةتؿاد َٓٗةةا َةةٔ خةة٬ٍ  

كتدل ايٛطا٥ط ايتعًُٝٝة١، أَةا بايٓظةب١ يًطًبة١ َةٔ رٟٚ اٱعاقة١ ايبـةش١ٜ، ؾٝظةتعاض عةٔ          

باد٨ اٱذـا٤( مبكشسٜٔ اختٝةاسٜني نةٕٛ إٔ تًةو املكةشسات ٫     َكشسٟ )َباد٨ اؿاطٛب، َ

 ( طاعات.6طاع١( بذٍ ) 12ٜظتطٝعٕٛ دساطتٗا، ٚتهٕٛ شلِ املكشسات ا٫ختٝاس١ٜ )

تعٌُ اؾاَع١ َةٔ خة٬ٍ ؾشٚعٗةا َٚشانضٖةا ايذساطة١ٝ عًة٢ َظةاعذ٠ ايطًبة١          احملاكشات  -

ٙ احملاكةشات يف ايكاعةات   رٟٚ اٱعاق١ ؾُٝا ٜتعًل علةٛس احملاكةشات َةٔ خة٬ٍ عكةذ ٖةز      

ايتذسٜظ١ٝ اييت تكةع يف ايطٛابةل ا٭سكة١ٝ، ٚإرا ناْةت بعةض ايًكةا٤ات يف ايكاعةات ايعًٜٛة١         
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ٜتِ َا ًٜٞ  تٛؿةٌٝ ايطايةب رٟٚ اٱعاقة١ ايبـةش١ٜ أٚ اؿشنٝة١ مبظةاعذ٠ أذةذ املةٛظؿني،         

قةة١ ٚايطًةةب َةةٔ علةةٛ ٦ٖٝةة١ ايتةةذسٜع بعةةذ اْتٗةةا٤ احملاكةةش٠ ايتٛجةة٘ إىل ايطايةةب رٟٚ اٱعا    

ٚايزٟ متٓع٘ إعاقت٘ َٔ ايتٛج٘ يًكاعات ايعًٜٛة١ )خاؿة١ إٕ نةإ عًة٢ نشطةٞ َترةشى(،       

ًٜٚتكٞ ب٘ بـٛس٠ َٓؿشد٠ يف إذذ٣ ايكاعات املٛجٛد٠ يف ايطابل ا٭سكٞ أٚ يف أذذ َهاتب 

 املؼشؾني ؾٝظتكبٌ َٓ٘ ا٭ط١ً٦ ٚهٝب٘ عًٝٗا.

ساطٞ ع٢ً َظةاعذ٠ ايطًبة١ رٟٚ   ٜكّٛ قظِ ػ٪ٕٚ ايطًب١ يف ايؿشع أٚ املشنض ايذ ايتعٝٝٓات  -

اٱعاقة١ يف اطةةت٬ّ تعٝٝٓةةاتِٗ َةةٔ قظةةِ ايتعٝٝٓةةات ٚطباعة١ بعلةةٗا عًةة٢ طابعةة١ بشٜةةٌ يًطًبةة١   

املهؿٛؾني، َٚٔ هِ اطةت٬ّ إجابةاتِٗ ٚتظةًُٝٗا يكظةِ ايتعٝٝٓةات. باٱكةاؾ١ إىل أْة٘ ٜ٪خةز         

  ٌ َةا ٚريةو    مب٬ذظاتِٗ َٚتابعتٗا َع علٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ع٢ً ٚج٘ ايظشع١ ذاٍ ٚجةٛد خًة

ْظشًا يـعٛب١ ايتٓكٌ ٚاؿشن١ يذِٜٗ. َع ايعًِ إٔ اؾاَع١ أٜلًا ٚؾشت َٚٔ عًة٢ ؿةؿرتٗا   

اٱيهذلْٚٝةةة١ ؾُٝةةةع طًبتٗةةةا ايتعٝٝٓةةةات اٱيهذلْٚٝةةة١ ٚايةةةيت طةةةًٗت عًةةة٢ ايعذٜةةةذ َةةةِٓٗ        

 اطتخشاجٗا َٔ أٟ َهإ ٜتٛاجذٕٚ ؾٝ٘.

ؿ٦ة١ َةٔ ايطًبة١، ؾكةذ ؾةشص      َٔ س١ٜ٩ اؾاَع١ ٚإذظاطٗا اٱْظةاْٞ ػةاٙ ٖةزٙ اي    ا٫َتراْات  -

َٛظؿني ٚأذٝاًْا َؼةشؾني يًكٝةاّ بعًُٝة١ ايكةشا٠٤ ٚايهتابة١ شلةِ بؼةهٌ عةاّ، ٚاملهؿةٛؾني          

َِٓٗ بؼهٌ خاق ْٝاب١ عٔ ايطايب ؿاذب اٱعاقة١، ٖٚٓةاى بعةض ايطًبة١ ايةزٜٔ ٜعةإْٛ       

َٔ كعـ يف ايبـش ؾايزٜٔ وتاجٕٛ يع١ًُٝ تهبرل يٮط١ً٦ املهتٛب١، ؾتهدل شلِ ا٭ط١ً٦ 

( يٝتظ٢ٓ شلِ ايكشا٠٤ ٚايؿِٗ بايؼهٌ املٓاطب َع َشاعا٠ ايضَٔ ي٬َتراْةات  A3ع٢ً ٚسم )

بإعطا٤ ٚقت إكايف كُٔ املعكٍٛ، خاؿ١ يبط٦ٝٞ ايهتابة١ َةِٓٗ ٚبعةذ ايتٓظةٝل َةع عُٝةذ       

ايكبٍٛ ٚايتظحٌٝ ٚا٫َتراْةات. نُةا ٚؾةشت اؾاَعة١ َذلعةًا َشاؾكةًا يًطًبة١ رٟٚ اٱعاقة١         

  اَتراْاتِٗ، ٚقاكشاتِٗ، ٚأ١ٜ اذتٝاجات أخش٣.ايظُع١ٝ، ٜظاعذِٖ يف

اؾتترةةةت اؾاَعةةة١ ه٬هةةة١ كتةةةدلات ذاطةةةٛب خاؿةةة١     كتةةةدلات اؿاطةةةٛب يًُهؿةةةٛؾني   -

باملهؿٛؾني يف ه٬ه١ ؾشٚع عًًُا أْ٘ جاس ايعٌُ عًة٢ تةٛؾرل كتةدلات يًُهؿةٛؾني يف عٝةع      

بةدلاَخ خاؿة١    ؾشٚع اؾاَع١، ذٝ  إٔ ٖزٙ املختدلات تؼٌُ عًة٢ أجٗةض٠ ذٛاطةٝب فٗةض٠    

(، َٚظاطش بشٌٜ يةتُهني املهؿةٛؾني َةٔ قةشا٠٤ ايٓـةٛق      JAWSباملهؿٛؾني )بشْاَخ 

ايظاٖش٠ ع٢ً ػاػ١ اؿاطٛب، ٚأٜلًا طابع١ بشٌٜ اييت تكّٛ بايطباع١ عًة٢ ٚسم خةاق َةٔ    

خ٬ٍ إذذاث هكٛب تعدل عٔ ذشٚف يػ١ بشٌٜ يًُهؿةٛؾني.  ٜٚعُةٌ كتةدل املهؿةٛؾني عًة٢      

١ يًطًب١ املهؿٛؾني، نُةا ٜكةّٛ بطباعة١ ايتعٝٝٓةات عًة٢ طابعة١ بشٜةٌ        إقا١َ دٚسات ذاطٛبٝ

َٚظاعذ٠ ايطًب١ يف تظًِٝ تعٝٝٓاتِٗ عدل ايبٛاب١ ا٭نادمي١ٝ يف املختدل، نُا ٜعٌُ جاٖذا 

 .SOFT COPYع٢ً تٛؾرل َعظِ ايهتب اييت وتاجْٛٗا ٚتضٜٚذِٖ بٗا نٓظخ١ 
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تٗةا اؿذٜثة١ إىل تةٛؾرل نةٌ َةا ًٜةضّ رٟٚ       يكذ طعت اؾاَع١ َٚٔ خ٬ٍ أبٓٝ املشاؾل ايعا١َ  -

اٱعاق١ يتظٌٗٝ تٓك٬تِٗ ٚؼشناتِٗ دٕٚ املع مبؼةاعشِٖ ٚإْظةاْٝتِٗ َةٔ ذٝة  املةذاخٌ      

، ٚقةةذ سٚعةةٞ يف تـةةُِٝ  ٚا٭َةةانٔ اـاؿةة١ بٗةةِ، ٚاملـةةاعذ ايهٗشبا٥ٝةة١، ٚدٚسات املٝةةاٙ  

ـاؿةة١ بةةزٟٚ  املبةةاْٞ املًُٛنةة١ يًحاَعةة١ ناؾةة١ إٔ تتٛاؾةةل َةةع املتطًبةةات ٚا٫ذتٝاجةةات ا      

 اٱعاق١، نُا ذذدتٗا ْكاب١ املٗٓذطني.

 املٓح ٚايبدج ت ايدزاض١ٝ ٚايبشج١ٝ ٚايتدزٜب١ٝ يًطًب١:

تٛؾش ايعُاد٠ يًطًب١ ؾشؿ١ املؼاسن١ يف أْؼط١ ٚؾعايٝات اجملًع ايعشبٞ ٫ؼاد اؾاَعات 

شبٞ ايعشب١ٝ كُٔ قٛسٜٗا ايثٓا٥ٞ، ؾهإ ا٭ٍٚ َؼاسن١ اؾاَع١ يف أْؼط١ اجملًع ايع

يتذسٜب ط٬ب اؾاَعات ايعشب١ٝ، ذٝ  تتٝح يطًبتٗا ؾشق ايتذسٜب ايعًُٞ يف ا٭قطاس ايعشب١ٝ 

مبا ٜتٛاؾل َع ؽــاتِٗ ٚبشافِٗ ا٭نادمي١ٝ، بٗذف تطٜٛش َٗاساتِٗ ٚخدلاتِٗ، إكاؾ١ إىل 

َظاُٖتٗا يف سؾع َظت٣ٛ ايتبادٍ املعشيف ٚايثكايف بني ايطًب١ ايؿًظطٝٓٝني ْٚظشا٥ِٗ يف 

ؾاَعات ايعشب١ٝ املظتلٝؿ١ يعشٚض ايتذسٜب، ٚبٓا٤ ع٬ق١ إهاب١ٝ َع ايعذٜذ َٔ اؾاَعات ا

ايعشب١ٝ. أَا ايثا١ْٝ، ؾٗٞ املؼاسن١ يف املًتكٝات ايط٬ب١ٝ اٱبذاع١ٝ، ذٝ  بذأت َؼاسن١ 

، ٚاييت تعضصت باملؼاسنات اٱبذاع١ٝ ٚايبرث١ٝ 2111اؾاَع١ يف ٖزٙ املًتكٝات َٓز ايعاّ 

١ َٔ ايطًب١، ٚتأٌٖ اؾاَع١ ٚذـٛشلا ع٢ً املشاتب ا٭ٚىل يف ٖزٙ املؼاسنات ذٝ  املكذَ

ؽلع ايبرٛث املؼاسن١ إىل إجشا٤ات ؼهِٝ عًُٞ َٚٓٗحٞ َٔ خ٬ٍ ؾإ ؼهِٝ 

َتخــ١ َٔ أطاتز٠ اؾاَعات ايعشب١ٝ، ٚعدل َشاذٌ َتتاي١ٝ ٜكّٛ ايطايب يف ْٗاٜتٗا بعشض 

( جاَع١ عشب١ٝ طًٜٓٛا َٔ 91تؼاسى يف ٖزا املًتك٢ أنثش َٔ )ايبر  ع٢ً ايًح١ٓ َٚٓاقؼتٗا، ٚ

ناؾ١ ا٭قطاس، َٚٔ بٝٓٗا َعظِ اؾاَعات ايؿًظط١ٝٓٝ، إكاؾ١ إىل إؾاد٠ ايطًب١ ٚاـشهني إىل 

ايعذٜذ َٔ املٓح ٚايبعثات ايذساط١ٝ ٚايبرث١ٝ ٚايتذسٜب١ٝ اييت تشد إىل اؾاَع١ َٔ خ٬ٍ ع٬قاتٗا 

 ًُٝٝا ٚدٚيًٝا.ٚػشاناتٗا قًًٝا ٚإقً

 ايٓع ّ ٚايطبط ايطالبٞ دت١ٓ

تظع٢ ؾ١ٓ ايٓظاّ ٚايلبط ايط٬بٞ إىل احملاؾظ١ ع٢ً ايٓظاّ يف اؾاَع١، ٚإٔ ٜتُتع 

ايطايب بظًٛى طٟٛ، ٚريو َٔ خ٬ٍ اٱجشا٤ات اشلادؾ١ ٚايهؿ١ًٝ بتعذٌٜ ايظًٛى ايظًيب، 

 لبط ايط٬بٞ بش٥اط١ َذٜش ايؿشع/ٚإسػادٙ إىل إتباع ايظًٛى ايكِٜٛ. ٚتتؼهٌ ؾ١ٓ ايٓظاّ ٚاي

َٓظل ػ٪ٕٚ ايطًب١،  َذٜش املشنض ٚعل١ٜٛ املظاعذ اٱداسٟ، ٚس٥ٝع قظِ ػ٪ٕٚ ايطًب١/

ٚس٥ٝع قظِ ايكبٍٛ ٚايتظحٌٝ، ٚأعلا٤ ١٦ٖٝ تذسٜع َتؿشغني، ٚس٥ٝع فًع ايطًب١ أٚ َٔ 

ات احملاي١ إيٝٗا، ٚتتٛىل ؾ١ٓ ايٓظاّ ٚايلبط ايط٬بٞ تؿرف املخايؿ .ٜٓٛب عٓ٘ علًٛا َشاقبًا

ٚايتركٝل ؾٝٗا، ٚعع املعًَٛات ذٛشلا، ٚاخز إؾادات ايؼٗٛد مبا ؾِٝٗ املؼتهٞ عًِٝٗ، 
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ٚإؿذاس ايكشاسات ٚايتٛؿٝات بؼإٔ تًو املخايؿات ٚايؼها٣ٚ بايظشع١ املُه١ٓ، إكاؾ١ 

ع ٶيذساط١ ايٛكع ايعاّ يًٓظاّ يف َشاؾل ايؿشع ٚسؾع ايتٛؿٝات اييت تشاٖا َٓاطب١ إىل فً

 اؾاَع١.

ٚملضٜذ َٔ املعًَٛات ذٍٛ اي٥٬ر١ ايذاخ١ًٝ يًح١ٓ ايٓظاّ ٚايلبط ايط٬بٞ، ٜشج٢ ايلػط 

 http://www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageId=342ع٢ً ايشابط  

 زتًظ ايطًب١ احملًٞ:

ٛٶا عؼش( أعلا٥٘ )أذذ ٚعذد اؾاَع١ نٌ ؾشع تعًُٝٞ يف يف يًطًب١ ممثً٘ ٖٛ ١٦ٖٝ  عل

 أٚ ايؿشع يف بؼهٌ َباػش ايط٬ب١ٝ ايكاعذ٠ َٔ املٓتخب احملًٞ امل٪متش ١٦ٖٝ َٔ تظُٝتِٗ ٜتِ

 اشل٦ٝات ناؾ١ َٔ ٜتؼهٌ ايزٟ ايعاّ اشلٝهٌ مبثاب١ ايطًب١ فًع ايذساطٞ، ٜٚعتدل املشنض

 ايـ٬ذٝات َعٝاس خ٬ٍ َٔ ايبعض بعلٗا َع اشل٦ٝات زٖٙ ٚتشابط ت٬ذِ عٔ َعدلًا ايط٬ب١ٝ

 مٛ باطتُشاس ٚدؾعٗا ايط٬ب١ٝ ايٓؼاطات ٚتٓظِٝ تشتٝب ع٢ً ٜعٌُ ٚايزٟ ؾ١ٓ أٚ ١٦ٖٝ يهٌ

 يف ايط٬ب١ٝ املؼاسن١ قاعذ٠ ٜٚٗذف فًع اؼاد ايطًب١ احملًٞ إىل تعضٜض ٚايشؾع١، ايشقٞ

طًِٝ،  َٓٗخ ٚؾل ذًٗا يف ٚاٱطٗاّ يطًب١ا َـاحل عٔ ايذقٝل ايكشاسات، ٚايتعبرل ؿٓع

 ٚاملعتكذات، ٚانتؼاف اٯسا٤ تعذد ٚاذذلاّ ايتعاٌَ يف ايذميكشاط١ٝ سٚل ٚنزيو تعُٝل

 ايطًب١، إكاؾ١ً إىل سؾع يذ٣ ٚايشٜاك١ٝ ٚايؿ١ٝٓ ٚايع١ًُٝ ايثكاؾ١ٝ ٚايكذسات املٛاٖب ٚت١ُٝٓ

 ٚاملظتك١ً، ٚتٛهٝل املظ٪ٚي١ ايطايب ػخـ١ٝ بٓا٤ يف ٚاٱطٗاّ اؾاَع١ طًب١ عٓذ ايٛعٞ َظت٣ٛ

ايٛط١ٝٓ املختًؿ١،  ٚامل٪طظات ٚاملعاٖذ اؾاَعات َع املؼذلن١ ايٓؼاطات ٚصٜاد٠ ايع٬قات

 ع٢ً ؼشق مل٪طظ١ باْتُا٥٘ ايطايب ٚإػعاس ٚاؾاَع١ ايطايب بني ايع٬ق١ باٱكاؾ١ إىل تعضٜض

ايطًب١، نُا  بني ا٫جتُاعٞ ايتهاٌَ َؿّٗٛ ٚتطٜٛش ت١ُٝٓ ع٢ً َـاؿ٘ ٚقلاٜاٙ، ٚايعٌُ

 ٫ عٝ  ا٭خش٣ ٚامل٪طظات اشل٦ٝات ٚباقٞ ايطًب١ بني ايع٬قات ٜٗذف أٜلًا إىل تٓظِٝ

 .اؾاَع١ داخٌ يف بٗا املعٍُٛ ٚا٭ْظ١ُ ٚايكٛاْني تتعاسض

فًع ايطًب١ َٔ عذد َٔ ايًحإ ٜٚهٕٛ يهٌ ؾ١ٓ َٗاّ َٚظ٪ٚيٝات تتابع  ٜٚتؼهٌ

 ؾشع تعًُٝٞ.عٌُ فًع ايطًب١ يف نٌ 

  ايكطسٟ(: املدتٛس١ ايكدع د َد١ طًب١ زتًظ

 )أذذ املؿتٛذ١ يف ؾًظطني، ٚعذد أعلا٥٘ ايكذغ جاَع١ يطًب١ متث١ًٝٝ ١٦ٖٝ أع٢ً ٖٛ 

ٛٶا عؼش( ملتابع١ عٌُ  املخٛي١ اشل١٦ٝ احمل١ًٝ،  ٖٚٛ اجملايع س٩طا٤ ١٦ٖٝ بني َٔ َٓتخبني عل

 .احمل١ًٝ ايطًب١ فايع ٚٚاجبات

http://www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageId=342
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املعًَٛات ع٢ً دطتٛس فًع ايطًب١، ٜشج٢ ايلػط ع٢ً ايشابط  ٚملضٜذ َٔ 

http://www.qou.edu/arabic/studentsAffiars/pdfFiles/stdCouncil.pdf  

 سدٌ تهسِٜ ايطًب١ املتدٛقة:

َع١ بايطًب١ املتؿٛقني ٚتهشميِٗ، ٚؼؿٝضًا يض٥٬َِٗ ٚدؾعِٗ مٛ اْط٬قًا َٔ اٖتُاّ اؾا

ايترـٌٝ ايعايٞ، ؾإٕ عُاد٠ ػ٪ٕٚ ايطًب١ َٚٔ خ٬ٍ أقظاَٗا يف ايؿشٚع ايتع١ًُٝٝ ناؾ١ تٓظِ 

ذؿ٬ً تهشميًٝا شل٪٤٫ ايطًب١ ٫عتُاد املٓح شلِ ؼت َظ٢ُ "ذؿٌ تهشِٜ املتؿٛقني"، ذٝ  تكذّ 

ٗاد٠ خاؿ١ تهشميًا سَضًٜا َٚعًٜٓٛا ٚتطبٝكًا ملا ٚسد يف آي١ٝ املظاعذات خ٬ي٘ يًطايب املتؿٛم ػ

 املاي١ٝ ملٓر١ ايتؿٛم.

ٚهشٟ ٖزا اؿؿٌ كُٔ ؿبػ١ ٚآي١ٝ َٛذذ٠ يؿشٚع اؾاَع١ ناؾ١، إر أْ٘ أذذ ا٭ْؼط١ 

ايعا١َ اييت تٓظُٗا عُاد٠ ػ٪ٕٚ ايطًب١، ٚاشلادؾ١ إىل صٜاد٠ َظاذ١ ايتؿاعٌ َع اؾظِ ايط٬بٞ 

 املظا١ُٖ يف ؿكٌ ػخـ١ٝ ايطايب ٚتُٓٝتٗا.ٚ

 االتص ٍ َع اُ  ٠ غؤٕٚ ايطًب١:

 س٥اط١ اؾاَع١ –جاَع١ ايكذغ املؿتٛذ١

 خًـ ب٬صا ٍَٛ -ايبايٛع –ايبرل٠ -

 12 2426168ؾانع   12 2426167تًؿٕٛ  

 saffairs@qou.eduايدلٜذ اٱيهذلْٚٞ    1814ق.ب  

ملضٜذ َٔ املعًَٛات، بشجا٤ صٜاس٠ صا١ٜٚ ايعُاد٠ ع٢ً ايـؿر١ ايش٥ٝظ١ يًحاَع١ عدل ايشابط 

 http://www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageId=355 ا٭تٞ 

http://www.qou.edu/arabic/studentsAffiars/pdfFiles/stdCouncil.pdf
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