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مقدمة

أم  علمية  أكانت  سواًء  أعمالها  في كل  التميز  إلى  الجامعة  تسعى   
إدارية، ولكن التميز لن يكون حاضًرا إال إذا حرصت الجامعة على حركة 
يكون  لوائحها، حتى  لكل  التنفيذية  القواعد  ومن ذلك وضع  أعمالها، 
العمل شفاًفا سهًال وسلًسا، وبخاصة لما تكون ذات حقوق فال بد أن تكون 

واضحة ال لبس فيها.
التدريب  لالئحة  التنفيذية  القواعد  وضع  على  الجامعة  لذا حرصت   
منسوبي  لشؤون  المنظمة  الالئحة  حسب  بيشة  جامعة  في  واإلبتعاث 

الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.
وتم إقرارها بالقرار رقم ٣٨/٣٧/٤/١ وتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٦ هـ في مجلس   

الجامعة الرابع.

 االبتعاخ ٚايتدزٜب ملٓطٛبٞ ادتاَعات

ٖـ ايصادز بكساز زتًظ ايتعًِٝ ايعايٞ زقِ 6/4/1417ْص قساز زتًظ ايتعًِٝ ايعايٞ زقِ 

ٍٛز 7/2/1417ٖـ( يف ادتًط١ )ايسابع١( جملًظ ايتعًِٝ ايعايٞ املعكٛد٠ بتازٜذ 6/4/1417) ٖـ ، ٚاملت

ز٥ٝظ زتًظ ايتعًِٝ ايعايٞ بايتٛدٝ٘ ايربقٞ مبٛاؾك١ خادّ اذتسَني ايػسٜؿني ز٥ٝظ زتًظ ايٛشزا٤ 

 ٖـ.14/11/1417( ٚتازٜذ 16785/ ب /7ايهسِٜ زقِ ) 

 

 ٖـ (6/4/1417ْص قساز زتًظ ايتعًِٝ ايعايٞ زقِ )

( َٔ املاد٠ )ارتاَط١ عػس٠( َٔ ْعاّ 7إٕ زتًظ ايتعًِٝ ايعايٞ بٓا٤ ع٢ً أسهاّ ايؿكس٠ )

طٞ بإٔ اختصاصات زتًظ ايتعًِٝ ايعايٞ إصداز ايًٛا٥ح زتًظ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚادتاَعات، ٚاييت تك

املٓع١ُ يػؤٕٚ َٓطٛبٞ ادتاَعات ايٛظٝؿ١ٝ َٔ ايطعٛدٜني ٚاملتعاقدٜٔ مبٔ ؾِٝٗ أعطا٤ ١٦ٖٝ 

ايتدزٜظ، ٜٚػٌُ ذيو َستباتِٗ، َٚهاؾآتِٗ، ٚبدالتِٗ، ٚذيو بعد إعدادٖا َٔ قبٌ نٌ َٔ: ٚشاز٠ 

 قتصاد ايٛطين، ٚايدٜٛإ ايعاّ يًدد١َ املد١ْٝ.ايتعًِٝ ايعايٞ، ٚٚشاز٠ املاي١ٝ ٚاال

ٚبعد االطالع ع٢ً َرنس٠ األَا١ْ ايعا١َ جملًظ ايتعًِٝ ايعايٞ سٍٛ املٛضٛع، ٚبعد االطالع 

ع٢ً َػسٚع ال٥ش١ االبتعاخ ٚايتدزٜب ملٓطٛبٞ ادتاَعات بصٝػتٗا املسؾك١ مبرنس٠ ايعسض قٍسز 

 اجملًظ:

 تدزٜب ملٓطٛبٞ ادتاَعات ٚؾكا يًصٝػ١ املسؾك١ بٗرا ايكساز"." املٛاؾك١ ع٢ً ال٥ش١ االبتعاخ ٚاي
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 االبتعاخ ٚايتدزٜب ملٓطٛبٞ ادتاَعات

ٖـ ايصادز بكساز زتًظ ايتعًِٝ ايعايٞ زقِ 6/4/1417ْص قساز زتًظ ايتعًِٝ ايعايٞ زقِ 

ٍٛز 7/2/1417ٖـ( يف ادتًط١ )ايسابع١( جملًظ ايتعًِٝ ايعايٞ املعكٛد٠ بتازٜذ 6/4/1417) ٖـ ، ٚاملت

ز٥ٝظ زتًظ ايتعًِٝ ايعايٞ بايتٛدٝ٘ ايربقٞ مبٛاؾك١ خادّ اذتسَني ايػسٜؿني ز٥ٝظ زتًظ ايٛشزا٤ 

 ٖـ.14/11/1417( ٚتازٜذ 16785/ ب /7ايهسِٜ زقِ ) 

 

 ٖـ (6/4/1417ْص قساز زتًظ ايتعًِٝ ايعايٞ زقِ )

( َٔ املاد٠ )ارتاَط١ عػس٠( َٔ ْعاّ 7إٕ زتًظ ايتعًِٝ ايعايٞ بٓا٤ ع٢ً أسهاّ ايؿكس٠ )

طٞ بإٔ اختصاصات زتًظ ايتعًِٝ ايعايٞ إصداز ايًٛا٥ح زتًظ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚادتاَعات، ٚاييت تك

املٓع١ُ يػؤٕٚ َٓطٛبٞ ادتاَعات ايٛظٝؿ١ٝ َٔ ايطعٛدٜني ٚاملتعاقدٜٔ مبٔ ؾِٝٗ أعطا٤ ١٦ٖٝ 

ايتدزٜظ، ٜٚػٌُ ذيو َستباتِٗ، َٚهاؾآتِٗ، ٚبدالتِٗ، ٚذيو بعد إعدادٖا َٔ قبٌ نٌ َٔ: ٚشاز٠ 

 قتصاد ايٛطين، ٚايدٜٛإ ايعاّ يًدد١َ املد١ْٝ.ايتعًِٝ ايعايٞ، ٚٚشاز٠ املاي١ٝ ٚاال

ٚبعد االطالع ع٢ً َرنس٠ األَا١ْ ايعا١َ جملًظ ايتعًِٝ ايعايٞ سٍٛ املٛضٛع، ٚبعد االطالع 

ع٢ً َػسٚع ال٥ش١ االبتعاخ ٚايتدزٜب ملٓطٛبٞ ادتاَعات بصٝػتٗا املسؾك١ مبرنس٠ ايعسض قٍسز 

 اجملًظ:

 تدزٜب ملٓطٛبٞ ادتاَعات ٚؾكا يًصٝػ١ املسؾك١ بٗرا ايكساز"." املٛاؾك١ ع٢ً ال٥ش١ االبتعاخ ٚاي
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 املاد٠ األٚىل :   

ٜٗدف االبتعاخ ٚايتدزٜب إىل تأٌٖٝ َٓطٛبٞ ادتاَعات عًُٝا يًشصٍٛ ع٢ً دزد١ ع١ًُٝ أٚ 

 تطٜٛس َٗازاتِٗ أنادميّٝا ٚ إدازّٜا ٚؾّٓٝا عٔ طسٜل ايتدزٜب سطب َا تكتطٝ٘ َصًش١ ادتاَع١.

 ايكٛاعد ايتٓؿٝر١ٜ يًُاد٠ األٚىل :

 االبتعاخ : -أٚاّل

ًٜصّ االبتعاخ يهٌ َٔ املعٝدٜٔ ٚ احملاضسٜٔ ٚ املعٝدات ٚ احملاضسات خالٍ َد٠ ال تتذاٚش 

 ثالخ ضٓٛات َٔ تازٜذ تعِٝٝٓٗ , ٚإال ُطبكت عكِٗ املاد٠ ايجالثٕٛ َٔ ٖرٙ ايال٥ش١ .

 ايتدزٜب :-ثاْٝا

ادتاَع١ ) أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٚٔ يف سهُِٗ َٚٛظؿني بهاؾ١ ؾ٦اتِٗ ٚ جيٛش سطٛز َٓطٛبٞ -

تعٝٝٓاتِٗ األخس٣( بساَر تدزٜب١ٝ ملد٠ ال تصٜد ع٢ً ثالث١ أضابٝع خالٍ ايؿصٌ ايدزاضٞ, ٚ ٜطتج٢ٓ َٔ 

ٚإذا نإ ايربْاَر ايتدزٜيب يًصَاالت ايطب١ٝ   املد٠ إذا نإ ايربْاَر ايتدزٜيب خالٍ اإلداش٠ ايصٝؿ١ٝ

    ٚمبا ال ٜتعازض َع املادتني:  اآلت١ٝ،ٚؾكّا يًطٛابط  مبا ال ٜصٜد عٔ ض١ٓ ٚاسد، يف ايتدصص ايدقٝل

 ( َٔ ٖرٙ ايال٥ش١ : 36، 35) 

 % َٔ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يف ايكطِ .10. أال ٜصٜد عدد املػازنني يف ايربْاَر ايتدزٜيب ع1ٔ

 َٔ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يف ايه١ًٝ .% 10. أال ٜصٜد عدد املػازنني يف ايربْاَر عٔ 2

. إٔ ٜهٕٛ ع٢ً زأع ايعٌُ يف ادتاَع١ , ٚال جيٛش سطٛز ايربْاَر ايتدزٜيب ملٔ ٜتِ ايتعاقد َع٘ بعد 3

 إسايت٘ يًتكاعد .

 . أال ٜؤثس ذيو ع٢ً احملاضسات األضاض١ٝ يًطالب .4

 د٠ ال تكٌ عٔ ثالث١ أغٗس .. إٔ ٜتكدّ بطًب٘ يس٥ٝط٘ املباغس قبٌ بدا١ٜ ايربْاَر ايتدزٜيب مب5

. إٔ ٜكدّ تكسٜسّا بعد ايربْاَر ايتدزٜيب إىل ز٥ٝط٘ املباغس مبد٠ ال تتذاٚش أزبع١ أضابٝع َٔ اْتٗا٤ 6

ايربْاَر , ٚيف ساٍ عدّ تكدمي٘ تكسٜسّا عٔ ايربْاَر ايتدزٜيب ايرٟ غازى ب٘ ال ٜطُح ي٘ باملػازن١ 

 َطتكباّل يف أٟ بسْاَر تدزٜيب .

 
 (مبا ال ٜصٜد عٔ ض١ٓ ٚاسد يف ايتدصص ايدقٝلنإ ايربْاَر ايتدزٜيب يًصَاالت ايطب١ٝ إضاؾ١ ٖرٙ ايؿكس٠ ) ٚإذا  مت    

 ٖـ 29/5/1439ٚتازٜذ  3/3/38/39بكساز زتًظ ادتاَع١ زقِ 

* 

* 

 دت١ٓ االبتعاخ ٚايتدزٜب

 املاد٠ ايجا١ْٝ : 

ٍْٛٗا زتًظ ادتاَع١ بس٥اض١ ٚنٌٝ  ُتٓػأ يف ادتاَع١ دت١ٓ دا١ُ٥ يالبتعاخ ٚ ايتدزٜب ٜه

 َٔ َدٜس ادتاَع١ .ادتاَع١ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٞ ٚتسؾع تٛصٝاتٗا إىل اجملًظ بعد اعتُادٖا 

 :  ايجايج١املاد٠ 

ختتص دت١ٓ االبتعاخ ٚ ايتدزٜب بايٓعس يف نٌ َا ٜتعًل بػؤٕٚ االبتعاخ ٚ ايتدزٜب ٚ هلا ع٢ً 

 األخص َا ٜأتٞ :

 . اقرتاح ايطٝاض١ ايعا١َ يالبتعاخ ٚايتدزٜب .1

ٗات ذات ايعالق١ يف . اقرتاح ارتط١ ايط١ٜٛٓ يالبتعاخ ٚ تدزٜب َٓطٛبٞ ادتاَع١ بعد ايتٓطٝل َع ادت2

 ادتاَع١.

. ايٓعس يف تٛصٝات زتايظ ايهًٝات ٚ املعاٖد ٚ َا يف سهُُٗا بابتعاخ املعٝدٜٔ ٚ احملاضسٜٔ , 3

 ٚايتٓطٝل ؾُٝا بٝٓٗا ٚ ايتٛص١ٝ مبا تساٙ َٓاضبّا يف ض٤ٛ ارتط١ ايط١ٜٛٓ يالبتعاخ َع َساعا٠ َا ٜأتٞ :

ِٗ إلمجايٞ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يف ايكطِ عدد أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ايطعٛدٜني ْٚطبت- أ

 ٚختصصاتِٗ ايدقٝك١ ٚ أعبا٥ِٗ ايتدزٜط١ٝ.

 عدد احملاضسٜٔ ٚ املعٝدٜٔ يف ايكطِ.- ب

 عدد املبتعجني َٔ ايكطِ ٚاملتٛقع عٛدتِٗ ٚختصصاتِٗ ايدقٝك١.- ز

 عتُد٠ يف ادتاَع١..ايتٛص١ٝ بابتعاخ َٓطٛبٞ ادتاَع١ َٔ اإلدازٜني ٚ ايؿٓٝني ٚ غريِٖ ٚؾكّا يًدط١ امل4

. ايتٛص١ٝ بتُدٜد أٚ إْٗا٤ االبتعاخ أٚ ايتدزٜب بٓا٤ً ع٢ً اقرتاح زتايظ ايهًٝات ٚ املعاٖد ٚادتٗات 5

 ذات ايعالق١.

 . ايتٛص١ٝ بتدزٜب َٓطٛبٞ ادتاَع١.6

ٚ املتدزب . َتابع١ أٚضاع املبتعجني ٚ املتدزبني بايتٓطٝل َع األقطاّ ايع١ًُٝ أٚ ادت١ٗ ايتابع هلا املبتعح أ7

 ع٢ً إٔ تسؾع جملًظ ادتاَع١ تكسٜسّا عٔ املبتعح املتعجس يف دزاضت٘ بعد َطٞ ْصـ املد٠ .

. إعداد تكسٜس ضٟٓٛ َؿصٌ عٔ ٚضع االبتعاخ ٚ ايتدزٜب ع٢ً َطت٣ٛ ايهًٝات ٚاألقطاّ ٚ اإلدازات 8

 ٚزؾع٘ إىل زتًظ ادتاَع١ .
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 دت١ٓ االبتعاخ ٚايتدزٜب

 املاد٠ ايجا١ْٝ : 

ٍْٛٗا زتًظ ادتاَع١ بس٥اض١ ٚنٌٝ  ُتٓػأ يف ادتاَع١ دت١ٓ دا١ُ٥ يالبتعاخ ٚ ايتدزٜب ٜه

 َٔ َدٜس ادتاَع١ .ادتاَع١ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٞ ٚتسؾع تٛصٝاتٗا إىل اجملًظ بعد اعتُادٖا 

 :  ايجايج١املاد٠ 

ختتص دت١ٓ االبتعاخ ٚ ايتدزٜب بايٓعس يف نٌ َا ٜتعًل بػؤٕٚ االبتعاخ ٚ ايتدزٜب ٚ هلا ع٢ً 

 األخص َا ٜأتٞ :

 . اقرتاح ايطٝاض١ ايعا١َ يالبتعاخ ٚايتدزٜب .1

ٗات ذات ايعالق١ يف . اقرتاح ارتط١ ايط١ٜٛٓ يالبتعاخ ٚ تدزٜب َٓطٛبٞ ادتاَع١ بعد ايتٓطٝل َع ادت2

 ادتاَع١.

. ايٓعس يف تٛصٝات زتايظ ايهًٝات ٚ املعاٖد ٚ َا يف سهُُٗا بابتعاخ املعٝدٜٔ ٚ احملاضسٜٔ , 3

 ٚايتٓطٝل ؾُٝا بٝٓٗا ٚ ايتٛص١ٝ مبا تساٙ َٓاضبّا يف ض٤ٛ ارتط١ ايط١ٜٛٓ يالبتعاخ َع َساعا٠ َا ٜأتٞ :

ِٗ إلمجايٞ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يف ايكطِ عدد أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ايطعٛدٜني ْٚطبت- أ

 ٚختصصاتِٗ ايدقٝك١ ٚ أعبا٥ِٗ ايتدزٜط١ٝ.

 عدد احملاضسٜٔ ٚ املعٝدٜٔ يف ايكطِ.- ب

 عدد املبتعجني َٔ ايكطِ ٚاملتٛقع عٛدتِٗ ٚختصصاتِٗ ايدقٝك١.- ز

 عتُد٠ يف ادتاَع١..ايتٛص١ٝ بابتعاخ َٓطٛبٞ ادتاَع١ َٔ اإلدازٜني ٚ ايؿٓٝني ٚ غريِٖ ٚؾكّا يًدط١ امل4

. ايتٛص١ٝ بتُدٜد أٚ إْٗا٤ االبتعاخ أٚ ايتدزٜب بٓا٤ً ع٢ً اقرتاح زتايظ ايهًٝات ٚ املعاٖد ٚادتٗات 5

 ذات ايعالق١.

 . ايتٛص١ٝ بتدزٜب َٓطٛبٞ ادتاَع١.6

ٚ املتدزب . َتابع١ أٚضاع املبتعجني ٚ املتدزبني بايتٓطٝل َع األقطاّ ايع١ًُٝ أٚ ادت١ٗ ايتابع هلا املبتعح أ7

 ع٢ً إٔ تسؾع جملًظ ادتاَع١ تكسٜسّا عٔ املبتعح املتعجس يف دزاضت٘ بعد َطٞ ْصـ املد٠ .

. إعداد تكسٜس ضٟٓٛ َؿصٌ عٔ ٚضع االبتعاخ ٚ ايتدزٜب ع٢ً َطت٣ٛ ايهًٝات ٚاألقطاّ ٚ اإلدازات 8

 ٚزؾع٘ إىل زتًظ ادتاَع١ .
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 ابتعاخ احملاضسٜٔ ٚاملعٝدٜٔ

 املاد٠ ايسابع١ : 

 ٜهٕٛ االبتعاخ إىل داخٌ املًُه١ ٚخازدٗا ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ :

 يًُادطتري ؾكط. -1

 يًدنتٛزاٙ ؾكط. -2

 ( َٔ املاد٠ ايجايج7.١يًُادطتري ٚايدنتٛزاٙ َعا َع َساعا٠ َا ٚزد يف ايؿكس٠ ) -3

 غسٚط االبتعاخ :

 املاد٠ ارتاَط١ : 

 َا ٜأتٞ :ٜػرتط البتعاخ املعٝد أٚ احملاضس يف ايداخٌ ٚارتازز 

 إٔ ٜهٕٛ ضعٛدٟ ادتٓط١ٝ. -1

 إٔ ٜهٕٛ ساصال ع٢ً قبٍٛ َٔ داَع١ َعرتف بٗا أنادميٝا. -2

ٌّ هلا ط١ًٝ َد٠ ابتعاثٗا. -3  إٔ ٜساؾل املبتعج١َ يًدازز ستس

( عاَا يًُشاضس، ٚجملًظ ادتاَع١ االضتجٓا٤ َٔ 35( عاَا يًُعٝد ٚ )30أال ٜتذاٚش عُس املبتعح ) -4

 ٖرا ايػسط.

 ٕ ٜتعٗد بايعٌُ يف ادتاَع١ بعد عٛدت٘ َد٠ تعادٍ ؾرت٠ بعجت٘ ع٢ً األقٌ.أ -5

 

 ايكٛاعد ايتٓؿٝر١ٜ يًُاد٠ ارتاَط١ :

 ايطٛابط ايعا١َ يالبتعاخ :

. إٔ ٜهٕٛ االبتعاخ يف األصٌ إىل خازز املًُه١، ٜٚطتج٢ٓ َٔ ذيو ختصصات ايدزاضات اإلضال١َٝ 1

تدصصات إىل داخٌ املًُه١ , ٚميهٔ يًعٓصس ايٓطا٥ٞ ٚ ايًػ١ ايعسب١ٝ ؾُٝهٔ االبتعاخ هلرٙ اي

 اضتجٓا٤ االبتعاخ إىل داخٌ املًُه١ يف ادتاَعات ايعسٜك١ بٓا٤ً ع٢ً َطٛغات َكٓع١ .

. أال تصٜد ْطب١ املبتعجني ألٟ داَع١ ٚاذتاصًني ع٢ً ايدزدات ايع١ًُٝ َٓٗا َٔ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ 2

 ايتدزٜظ يف ايكطِ ايرٟ ٜتبع٘ املبتعح .%( َٔ زتُٛع أعطا٤ ١٦ٖٝ 30بايكطِ عٔ )

 . إٔ ٜهٕٛ َعٗد ايًػ١ ًَٛص٢ ب٘ َٔ ٚشاز٠ ايتعًِٝ .3

. اذتصٍٛ ع٢ً دزد١ سدٜج١ ال تتذاٚش ضٓتني يف أسد اختبازات ايًػ١ اإلصتًٝص١ٜ املعٝاز١ٜ ملبتعجٞ ايًػ١ 4

 أٚ َا ٜعادهلا . TOFEL( يف اختباز 350ال تكٌ دزدت٘ عٔ )

 قبٍٛ سدٜح .. اذتصٍٛ ع٢ً 5

 . إٔ ٜتٛاؾل ايكبٍٛ األنادميٞ يًربْاَر َع ختصص املبتعح .6

. إٔ تهٕٛ ايه١ًٝ ٚ ايكطِ مبط٢ُ ايتدصص ايرٟ ٜدزض٘ املبتعح َا مل تس ايًذ١ٓ َطٛغّا َكٓعّا 7

 الختالؾُٗا.

 . إٔ تهٕٛ ايدزاض١ يف َسس١ً املادطتري بربْاَر أنادميٞ ٚيٝظ َّٗٓٝا.8

( أٚ َا ٜعادهلا يف ايتدصصات PH.D َسس١ً ايدنتٛزاٙ بربْاَر أنادميٞ ). إٔ تهٕٛ ايدزاض١ يف9

 ايصش١ٝ ايطسٜس١ٜ )اإلنًٝٓٝه١ٝ( ؾال بد إٔ حيتٟٛ ايربْاَر ع٢ً تدزٜب ضسٜسٟ .

. أال تصٜد ْطب١ املبتعجني يف دٚي١ االبتعاخ ٚ اذتاصًني ع٢ً ايدزدات ايع١ًُٝ َٓٗا َٔ أعطا٤ ١٦ٖٝ 10

%( َٔ زتُٛع أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يف ايكطِ ايرٟ ٜتبع٘ املبتعح ٜٚطتج٢ٓ 30ايتدزٜظ بايكطِ عٔ )

َٔ ٖرا االبتعاخ إىل ايٛالٜات املتشد٠ األَسٜه١ٝ ٚ نٓدا; ؾاالبتعاخ هلُا ي٘ األؾط١ًٝ، ٚنرا 

( داَع١ سطب آخس تصٓٝـ دتاَع١ غٓػٗاٟ أٚ تصٓٝـ 200ادتاَعات اييت تهٕٛ ضُٔ أؾطٌ )

 ايعامل١ٝ .( يًذاَعات QSَؤضط١ )

) ادتاَعات  Group Of Eight. االبتعاخ إىل إضرتايٝا ستصٛز يف ادتاَعات املٓط١ٜٛ حتت 11

 ايجُاْٞ(.

( داَع١ سطب آخس 200َع ايبشح أؾطٌ ) New Route. إٔ تهٕٛ ايدزاض١ بٓعاّ املكسزات 12

 ( يًذاَعات ايعامل١ٝ .QSتصٓٝـ دتاَع١ غٓػٗاٟ أٚ تصٓٝـ َؤضط١ )

 

 اخ يدزاض١ ايًػ١ اإلصتًٝص١ٜ :ضٛابط االبتع

 . إٔ ٜهٕٛ ساصاّل ع٢ً قبٍٛ َٔ َعٗد يًػ١ ًَٛص٢ ب٘ َٔ ٚشاز٠ ايتعًِٝ.1

ََٔ ضبل ابتعاثِٗ َٔ ادتاَع١ يدزاض١ ايًػ١ ميهٔ ايٓعس يف ابتعاثِٗ َس٠ أخس٣ ع٢ً إٔ ال ٜتذاٚش 2  .

 ص١ٜ ٖٚٞ ضٓتإ.زتُٛع املد٠ ايطابك١ ٚاملطًٛب١ اذتد األقص٢ ملد٠ ابتعاخ ايًػ١ اإلصتًٝ
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 قبٍٛ سدٜح .. اذتصٍٛ ع٢ً 5

 . إٔ ٜتٛاؾل ايكبٍٛ األنادميٞ يًربْاَر َع ختصص املبتعح .6

. إٔ تهٕٛ ايه١ًٝ ٚ ايكطِ مبط٢ُ ايتدصص ايرٟ ٜدزض٘ املبتعح َا مل تس ايًذ١ٓ َطٛغّا َكٓعّا 7

 الختالؾُٗا.

 . إٔ تهٕٛ ايدزاض١ يف َسس١ً املادطتري بربْاَر أنادميٞ ٚيٝظ َّٗٓٝا.8

( أٚ َا ٜعادهلا يف ايتدصصات PH.D َسس١ً ايدنتٛزاٙ بربْاَر أنادميٞ ). إٔ تهٕٛ ايدزاض١ يف9

 ايصش١ٝ ايطسٜس١ٜ )اإلنًٝٓٝه١ٝ( ؾال بد إٔ حيتٟٛ ايربْاَر ع٢ً تدزٜب ضسٜسٟ .

. أال تصٜد ْطب١ املبتعجني يف دٚي١ االبتعاخ ٚ اذتاصًني ع٢ً ايدزدات ايع١ًُٝ َٓٗا َٔ أعطا٤ ١٦ٖٝ 10

%( َٔ زتُٛع أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يف ايكطِ ايرٟ ٜتبع٘ املبتعح ٜٚطتج٢ٓ 30ايتدزٜظ بايكطِ عٔ )

َٔ ٖرا االبتعاخ إىل ايٛالٜات املتشد٠ األَسٜه١ٝ ٚ نٓدا; ؾاالبتعاخ هلُا ي٘ األؾط١ًٝ، ٚنرا 

( داَع١ سطب آخس تصٓٝـ دتاَع١ غٓػٗاٟ أٚ تصٓٝـ 200ادتاَعات اييت تهٕٛ ضُٔ أؾطٌ )

 ايعامل١ٝ .( يًذاَعات QSَؤضط١ )

) ادتاَعات  Group Of Eight. االبتعاخ إىل إضرتايٝا ستصٛز يف ادتاَعات املٓط١ٜٛ حتت 11

 ايجُاْٞ(.

( داَع١ سطب آخس 200َع ايبشح أؾطٌ ) New Route. إٔ تهٕٛ ايدزاض١ بٓعاّ املكسزات 12

 ( يًذاَعات ايعامل١ٝ .QSتصٓٝـ دتاَع١ غٓػٗاٟ أٚ تصٓٝـ َؤضط١ )

 

 اخ يدزاض١ ايًػ١ اإلصتًٝص١ٜ :ضٛابط االبتع

 . إٔ ٜهٕٛ ساصاّل ع٢ً قبٍٛ َٔ َعٗد يًػ١ ًَٛص٢ ب٘ َٔ ٚشاز٠ ايتعًِٝ.1

ََٔ ضبل ابتعاثِٗ َٔ ادتاَع١ يدزاض١ ايًػ١ ميهٔ ايٓعس يف ابتعاثِٗ َس٠ أخس٣ ع٢ً إٔ ال ٜتذاٚش 2  .

 ص١ٜ ٖٚٞ ضٓتإ.زتُٛع املد٠ ايطابك١ ٚاملطًٛب١ اذتد األقص٢ ملد٠ ابتعاخ ايًػ١ اإلصتًٝ
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 َد٠ االبتعاخ

 املاد٠ ايطادض١ : 

ٜتِ االبتعاخ إىل داخٌ املًُه١ ٚخازدٗا بكساز َٔ زتًظ ادتاَع١ بٓا٤ ع٢ً تٛص١ٝ زتًطٞ 

ايكطِ ٚايه١ًٝ أٚ املعٗد َٚا يف سهُُٗا ٚدت١ٓ االبتعاخ ٚايتدزٜب، ٜٚتطُٔ ايكساز حتدٜد ايدزد١ 

ًٝٗا، ٚايتدصص ايعاّ، ٚايدقٝل، َٚد٠ االبتعاخ ٚؾكا ألسهاّ ايع١ًُٝ اييت ٜٛؾد املبتعح يًشصٍٛ ع

 املاد٠ ايطابع١ ٚادتاَع١ اييت ضٝدزع بٗا.

 

 ايكٛاعد ايتٓؿٝر١ٜ يًُاد٠ ايطادض١ :

 -آي١ٝ اإلدسا٤ يف طًب االبتعاخ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ: -

 . تكدِٜ طًب االبتعاخ إىل ز٥ٝظ ايكطِ .1

 . ايتٛص١ٝ َٔ زتًظ ايكطِ .2

 ايتٛص١ٝ َٔ زتًظ ايه١ًٝ , ٚاعتُاد َدٜس ادتاَع١ يريو .. 3

 . ايتٛص١ٝ َٔ ايًذ١ٓ ايدا١ُ٥ يالبتعاخ ٚ ايتدزٜب .4

 . قساز زتًظ ادتاَع١ .5

 . إصداز ايكساز ايتٓؿٝرٟ ) َٔ إداز٠ االبتعاخ ٚ ايتدزٜب (6

 . إخال٤ طسف املبتعح .7

تعاخ ) ع٢ً أال تصٜد املد٠ بني ٚصٍٛ املسغح إىل . َباغس٠ املبتعح يًبعج١ سطب ْص ايكساز يبدا١ٜ االب8

 .َكس ايبعج١ ٚ تازٜذ ايدزاض١ عٔ غٗس ٚاسد ؾكط (

 ايٛثا٥ل املطًٛب١ يًعسض ع٢ً ايًذ١ٓ ايدا١ُ٥ يالبتعاخ ٚ ايتدزٜب : -

 . َرنس٠ عسض املٛضٛع ع٢ً ايًذ١ٓ سطب ايُٓٛذز املكسز .1

 . صٛز٠ َٔ ستطس زتًظ يًه١ًٝ .2

 ايكطِ .. صٛز٠ َٔ زتًظ 3

 . صٛز٠ َٔ بطاق١ األسٛاٍ .4

 . صٛز٠ َٔ املؤٌٖ ايدزاضٞ .5

 . صٛز٠ َٔ قسز ايتعٝني يف ادتاَع١ .6

 

 املاد٠ ايطابع١ : 

 تهٕٛ َد٠ االبتعاخ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ :

 ض١ّٓ يدزاض١ ايًػ١، ٚجيٛش جملًظ ادتاَع١ إٔ جيعًٗا ضٓتني إذا تطًب األَس ذيو.-1

 ضٓتني يًُادطتري.-2

ثالخ ضٓٛات يًدنتٛزاٙ أٚ َا ٜعادهلا يف نٌ ايتدصصات َا عدا ايطب ؾتشدد َد٠ دزاضت٘ ٚؾكّا -3

 يٓعاّ ايبًد ايرٟ ٜدزع ؾٝ٘ املبتعح.

 

 ايكاعد٠ ايتٓؿٝر١ٜ يًُاد٠ ايطابع١ :

( أٚ َا ٜعادهلا يف IELTS( يف اختباز )5. ٜهٕٛ ايتُدٜد ملد٠ ضت١ أغٗس إذا سكل املبتعح دزد١ )1

( بعد َسٚز عػس٠ أغٗس َٔ بد٤ 4,5( دٕٚ إٔ تكٌ دزد١ أٟ دص٤ َٔ أدصا٤ االختباز عٔ)TOEFLاختباز )

 ايبعج١ .

( أٚ َا ٜعادهلا يف اختباز ايـ IELTS( يف اختباز ايـ)6. ٜهٕٛ ايتُدٜد ملد٠ ض١ٓ إذا سكل املبتعح دزد١ )2

(TOEFL.ً٘مل حيصٌ ع٢ً قبٍٛ يًربْاَر املبتعح َٔ أد ٚ ) 

بربْاَر ايصَاالت ايطب١ٝ جيٛش االبتعاخ ملد٠ ترتاٚح بني ض١ٓ ٚ ثالخ ضٓٛات سدّا أقص٢  . ؾُٝا ٜتعًل3

يًتشطري الختبازات ايسخص١ ايطب١ٝ األَسٜه١ٝ ٚايهٓد١ٜ اييت أصبشت َٔ أضاضٝات اذتصٍٛ ع٢ً 

قبٍٛ يربْاَر ايصَاي١ ايطب١ٝ ملٓطٛبٞ نًٝات ايطب ٚ طب األضٓإ ٚ ايصٝدي١ , ٚبٓا٤ً ع٢ً تٛص١ٝ 

ًطٞ ايكطِ ٚايه١ًٝ ٚ َا يف سهُُٗا, ٚ دت١ٓ االبتعاخ ٚ ايتدزٜب , ٜٚصدز بريو قساز إذتاقٞ َٔ زت

زتًظ ادتاَع١ يربْاَر ايصَاي١ ٜهٕٛ غاَاّل ملد٠ ايبعج١ : ) َد٠ اختبازات ايسخص١ ايطب١ٝ + َد٠ 

 ايصَاي١( .

 

 املاد٠ ايجا١َٓ : 

ايتٓؿٝرٟ البتعاث٘، ًُٜٚػ٢ ايكساز إذا مل ٜتِ ضؿس املبتعح إىل َكس دزاضت٘ بعد صدٚز ايكساز 

 ٜصٌ إىل َكس دزاضت٘ بعد َط٢ ثالث١ أغٗس َٔ ايتازٜذ احملدد يف ايكساز.
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 املاد٠ ايطابع١ : 

 تهٕٛ َد٠ االبتعاخ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ :

 ض١ّٓ يدزاض١ ايًػ١، ٚجيٛش جملًظ ادتاَع١ إٔ جيعًٗا ضٓتني إذا تطًب األَس ذيو.-1

 ضٓتني يًُادطتري.-2

ثالخ ضٓٛات يًدنتٛزاٙ أٚ َا ٜعادهلا يف نٌ ايتدصصات َا عدا ايطب ؾتشدد َد٠ دزاضت٘ ٚؾكّا -3

 يٓعاّ ايبًد ايرٟ ٜدزع ؾٝ٘ املبتعح.

 

 ايكاعد٠ ايتٓؿٝر١ٜ يًُاد٠ ايطابع١ :

( أٚ َا ٜعادهلا يف IELTS( يف اختباز )5. ٜهٕٛ ايتُدٜد ملد٠ ضت١ أغٗس إذا سكل املبتعح دزد١ )1

( بعد َسٚز عػس٠ أغٗس َٔ بد٤ 4,5( دٕٚ إٔ تكٌ دزد١ أٟ دص٤ َٔ أدصا٤ االختباز عٔ)TOEFLاختباز )

 ايبعج١ .

( أٚ َا ٜعادهلا يف اختباز ايـ IELTS( يف اختباز ايـ)6. ٜهٕٛ ايتُدٜد ملد٠ ض١ٓ إذا سكل املبتعح دزد١ )2

(TOEFL.ً٘مل حيصٌ ع٢ً قبٍٛ يًربْاَر املبتعح َٔ أد ٚ ) 

بربْاَر ايصَاالت ايطب١ٝ جيٛش االبتعاخ ملد٠ ترتاٚح بني ض١ٓ ٚ ثالخ ضٓٛات سدّا أقص٢  . ؾُٝا ٜتعًل3

يًتشطري الختبازات ايسخص١ ايطب١ٝ األَسٜه١ٝ ٚايهٓد١ٜ اييت أصبشت َٔ أضاضٝات اذتصٍٛ ع٢ً 

قبٍٛ يربْاَر ايصَاي١ ايطب١ٝ ملٓطٛبٞ نًٝات ايطب ٚ طب األضٓإ ٚ ايصٝدي١ , ٚبٓا٤ً ع٢ً تٛص١ٝ 

ًطٞ ايكطِ ٚايه١ًٝ ٚ َا يف سهُُٗا, ٚ دت١ٓ االبتعاخ ٚ ايتدزٜب , ٜٚصدز بريو قساز إذتاقٞ َٔ زت

زتًظ ادتاَع١ يربْاَر ايصَاي١ ٜهٕٛ غاَاّل ملد٠ ايبعج١ : ) َد٠ اختبازات ايسخص١ ايطب١ٝ + َد٠ 

 ايصَاي١( .

 

 املاد٠ ايجا١َٓ : 

ايتٓؿٝرٟ البتعاث٘، ًُٜٚػ٢ ايكساز إذا مل ٜتِ ضؿس املبتعح إىل َكس دزاضت٘ بعد صدٚز ايكساز 

 ٜصٌ إىل َكس دزاضت٘ بعد َط٢ ثالث١ أغٗس َٔ ايتازٜذ احملدد يف ايكساز.
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 ايكاعد٠ ايتٓؿٝر١ٜ يًُاد٠ ايجا١َٓ :

. ٜصدز ايكساز ايتٓؿٝرٟ بعد صدٚز قساز زتًظ ادتاَع١ باملٛاؾك١ ع٢ً االبتعاخ ٚ تهٕٛ بدا١ٜ 1

 .ايدزاض١ ستدد٠ يف ايكساز 

 . ٜصدز ايكساز ايتٓؿٝرٟ قبٌ أضبٛعني ع٢ً األقٌ َٔ تازٜذ بد٤ دزاضت٘.2

. ٜتِ إخال٤ طسؾ٘ َٔ ايه١ًٝ بعد صدٚز ايكساز ايتٓؿٝرٟ مبد٠ ال تكٌ عٔ أضبٛع ع٢ً األقٌ َٔ بدا١ٜ 3

 دزاضت٘.

 

 املاد٠ ايتاضع١ : 

د٠ بني تازٜذ ٚصٛي٘ ٜبدأ ايصسف ع٢ً املبتعح َٔ تازٜذ ٚصٛي٘ إىل َكس بعجت٘ ع٢ً أال تصٜد امل

 ٚبدا١ٜ دزاضت٘ عٔ غٗس ٚاسد.

 

 ايكاعد٠ ايتٓؿٝر١ٜ يًُاد٠ ايتاضع١ :

تعتُد ادتاَع١ يف استطاب َد٠ ايبعج١ َٔ تازٜذ بد٤ ايصسف ع٢ً املبتعح يف َكس بعجت٘ ٚ تعتُد 

ذسٟ َٚا ناؾ١ سطابات إداز٠ االبتعاخ ألٟ َبتعح َٔ َبتعجٞ ادتاَع١ بٗرا ايتازٜذ بهتاب١ ايتازٜذ اهل

 ٜكابً٘ بايتازٜذ املٝالدٟ ٚؾل تكِٜٛ أّ ايكس٣.

 

 ايتُـدٜد

 املاد٠ ايعاغس٠ : 

جيٛش جملًظ ادتاَع١ متدٜد ؾرت٠ االبتعاخ األص١ًٝ يف ايداخٌ ٚارتازز ض١ٓ ٚاسد٠ يًُادطتري، 

ايطب١ٝ، بٓا٤ ع٢ً اقرتاح املػسف ع٢ً دزاض١ ايطايب ٚتٛص١ٝ زتًطٞ  ٚضٓتني يًدنتٛزاٙ ٚايصَاالت

ايكطِ ٚايه١ًٝ، أٚ املعٗد َٚا يف سهُُٗا، ٚدت١ٓ االبتعاخ ٚايتدزٜب، نُا جيٛش جملًظ ادتاَع١ 

بٓا٤ ع٢ً اقرتاح املػسف ع٢ً دزاض١ ايطايب ٚتٛص١ٝ زتًطٞ ايكطِ ٚايه١ًٝ، أٚ املعٗد َٚا يف 

خ ٚايتدزٜب إضاؾ١ ض١ٓ أخس٣ سدا أقص٢ يهٌ َسس١ً بعد تكدِٜ املطٛغات سهُُٗا، ٚدت١ٓ االبتعا

املكٓع١ يريو، ٚبايٓطب١ يالبتعاخ يًدازز ًٜصّ إٔ ٜصادم زأ٣ املػسف ع٢ً دزاض١ ايطايب َٔ املًشل 

 ايجكايف.

 

 ايكاعد٠ ايتٓؿٝر١ٜ يًُاد٠ ايعاغس٠ :

 أ. ضٛابط متدٜد االبتعاخ :

دٜد إىل ادتاَع١ قبٌ اْتٗا٤ ابتعاث٘ مبا ال ٜكٌ عٔ غٗسٜٔ، ٚال . جيب ع٢ً املبتعح تكدِٜ طًب مت1

 حتتطب ؾٝٗا اإلداش٠ ايسمس١ٝ .

. ًٜصّ َٛاؾا٠ إداز٠ االبتعاخ يف ادتاَع١ بتكسٜس تؿصًٝٞ َٔ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا يف ايداخٌ َٚٔ 2

 املًشك١ٝ يف ارتازز َتطُّٓا َطٛغات ايتُدٜد ٚ ايتازٜذ املتٛقع يًتدسز 

 زؾام ضذٌ أنادميٞ سدٜح .. إ3

. جيٛش إٔ ٜعٛض املبتعح مبا ال ٜصٜد عٔ ض١ٓ ٚاسد٠ يف ساالت اضتجٓا١ٝ٥ ٚ ملطٛغات قاٖس٠ عٔ املد٠ 4

 اييت مل ٜطتؿد ؾٝٗا خالٍ ؾرت٠ االبتعاخ .

 

 ب. ضٛابط تسق١ٝ االبتعاخ :

 . إٔ حيصٌ ع٢ً قبٍٛ أنادميٞ ْٗا٥ٞ يًربْاَر  ُٚتٛاَؾ٢ ادتاَع١ بصٛز٠ َٓ٘.1

 . َٛاؾك١ املػسف ايدزاضٞ يف املًشك١ ايجكاؾ١ٝ يف بًد االبتعاخ.2

 . أال تتذاٚش املد٠ بني اذتصٍٛ ع٢ً املؤٌٖ ايطابل ٚ بدا١ٜ ايدزاض١ يًُؤٌٖ األع٢ً ثالث١ أغٗس 3

إٔ ٜهٕٛ ايكبٍٛ يف ايتدصص ْؿط٘ ايٛازد يف قساز االبتعاخ إذا ناْت ايرتق١ٝ َٔ َسس١ً ايًػ١ أٚ  4

 دصص إذا ناْت ايرتق١ٝ َٔ َسس١ً املادطتري يًدنتٛزاٙ .اَتدادّا يًت

 . بٝإ تؿصًٝٞ يًربْاَر ٚ املكسزات اييت ضٝدزضٗا املبتعح .5

 . ص٠ٛ َٔ آخس َؤٌٖ  .6

 . ٜطبل يف تسق١ٝ ايبعج١ ايطٛابط ايٛازد٠ يف ايكٛاعد ايتٓؿٝر١ٜ يًُاد٠ ارتاَط١ .7

 خطٛات تٓؿٝر اإلدسا٤ :

( 60بٛاب١ ضؿري يًًُشك١ٝ ببًد االبتعاخ قبٌ بد٤ ايربْاَر مبد٠ ال تكٌ عٔ ). تكدِٜ ايطًب َٔ خالٍ 1

 َٜٛا.

 . طًب تٛص١ٝ زتًطٞ ايكِٝ ٚ ايه١ًٝ .2

 . عسض ايطًب ع٢ً ايًذ١ٓ ايدا١ُ٥ يالبتعاخ ٚ ايتدزٜب .3

. إصداز ايكساز َٔ ٚنٌٝ ادتاَع١ يًدزاضات ايعًٝا ٚ ايبشح ايعًُٞ بعد اعتُاد ستطس ايًذ١ٓ َٔ 4

 صاسب ايصالس١ٝ .
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 ايكاعد٠ ايتٓؿٝر١ٜ يًُاد٠ ايعاغس٠ :

 أ. ضٛابط متدٜد االبتعاخ :

دٜد إىل ادتاَع١ قبٌ اْتٗا٤ ابتعاث٘ مبا ال ٜكٌ عٔ غٗسٜٔ، ٚال . جيب ع٢ً املبتعح تكدِٜ طًب مت1

 حتتطب ؾٝٗا اإلداش٠ ايسمس١ٝ .

. ًٜصّ َٛاؾا٠ إداز٠ االبتعاخ يف ادتاَع١ بتكسٜس تؿصًٝٞ َٔ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا يف ايداخٌ َٚٔ 2

 املًشك١ٝ يف ارتازز َتطُّٓا َطٛغات ايتُدٜد ٚ ايتازٜذ املتٛقع يًتدسز 

 زؾام ضذٌ أنادميٞ سدٜح .. إ3

. جيٛش إٔ ٜعٛض املبتعح مبا ال ٜصٜد عٔ ض١ٓ ٚاسد٠ يف ساالت اضتجٓا١ٝ٥ ٚ ملطٛغات قاٖس٠ عٔ املد٠ 4

 اييت مل ٜطتؿد ؾٝٗا خالٍ ؾرت٠ االبتعاخ .

 

 ب. ضٛابط تسق١ٝ االبتعاخ :

 . إٔ حيصٌ ع٢ً قبٍٛ أنادميٞ ْٗا٥ٞ يًربْاَر  ُٚتٛاَؾ٢ ادتاَع١ بصٛز٠ َٓ٘.1

 . َٛاؾك١ املػسف ايدزاضٞ يف املًشك١ ايجكاؾ١ٝ يف بًد االبتعاخ.2

 . أال تتذاٚش املد٠ بني اذتصٍٛ ع٢ً املؤٌٖ ايطابل ٚ بدا١ٜ ايدزاض١ يًُؤٌٖ األع٢ً ثالث١ أغٗس 3

إٔ ٜهٕٛ ايكبٍٛ يف ايتدصص ْؿط٘ ايٛازد يف قساز االبتعاخ إذا ناْت ايرتق١ٝ َٔ َسس١ً ايًػ١ أٚ  4

 دصص إذا ناْت ايرتق١ٝ َٔ َسس١ً املادطتري يًدنتٛزاٙ .اَتدادّا يًت

 . بٝإ تؿصًٝٞ يًربْاَر ٚ املكسزات اييت ضٝدزضٗا املبتعح .5

 . ص٠ٛ َٔ آخس َؤٌٖ  .6

 . ٜطبل يف تسق١ٝ ايبعج١ ايطٛابط ايٛازد٠ يف ايكٛاعد ايتٓؿٝر١ٜ يًُاد٠ ارتاَط١ .7

 خطٛات تٓؿٝر اإلدسا٤ :

( 60بٛاب١ ضؿري يًًُشك١ٝ ببًد االبتعاخ قبٌ بد٤ ايربْاَر مبد٠ ال تكٌ عٔ ). تكدِٜ ايطًب َٔ خالٍ 1

 َٜٛا.

 . طًب تٛص١ٝ زتًطٞ ايكِٝ ٚ ايه١ًٝ .2

 . عسض ايطًب ع٢ً ايًذ١ٓ ايدا١ُ٥ يالبتعاخ ٚ ايتدزٜب .3

. إصداز ايكساز َٔ ٚنٌٝ ادتاَع١ يًدزاضات ايعًٝا ٚ ايبشح ايعًُٞ بعد اعتُاد ستطس ايًذ١ٓ َٔ 4

 صاسب ايصالس١ٝ .
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 تػٝري ايتدصص ٚايتشٌٜٛ

 املاد٠ اذتاد١ٜ عػس : 

ال جيٛش يًُبتعح تػٝري ختصص٘ ايعاّ أٚ ايدقٝل ايرٟ ابتعح َٔ أدً٘ إال مبٛاؾك١ زتًظ 

ادتاَع١ بٓا٤ ع٢ً تٛص١ٝ زتًطٞ ايكطِ ٚايه١ًٝ، أٚ املعٗد َٚا يف سهُُٗا، ٚ دت١ٓ االبتعاخ ٚ 

 ايتدزٜب.

 قبٌ صدٚز املٛاؾك١، تٛقـ مجٝع شتصصات املبتعح ٜٚٓعس يف إْٗا٤ بعجت٘. ٚيف ساٍ تػٝري ايتدصص

 

 ايكاعد٠ ايتٓؿٝر١ٜ يًُاد٠ اذتاد١ٜ عػس :

ال جيٛش يًُبتعح تػٝري ايتدصص املبتعح َٔ أدً٘ إاّل بعد َٛاؾك١ زتًظ ادتاَع١ ٚؾل 

 ايطٛابط اآلت١ٝ :

 اد١ ايدزاض١ٝ يًُبتعح ٚ ادتاَع١.. إٔ ٜهٕٛ ايتػٝري َبّٓٝا ع٢ً َطٛغات ٚاضش١ تكتطٝٗا اذت1

. اذتصٍٛ ع٢ً قبٍٛ بايتدصص ادتدٜد ايرٟ ٜسغب املبتعح دزاضت٘ َٔ داَع١ َٛص٢ بٗا, ٚ إٔ 2

 ٜهٕٛ ايتدصص ضُٔ ايتدصصات اييت حتتادٗا ادتاَع١ .

 . أال ٜهٕٛ ٖٓاى إُٖاٍ أٚ تكصري َٔ داْب املبتعح يف دزاضت٘ .3

ري ادتاَع١ ايرٟ ٜؤدٟ إىل ايتؿسٜل يف َكس اإلقا١َ بني املبتعج١ . أال ٜرتتب ع٢ً تػٝري ايتدصص تػ4ٝ

ََشسَٗا . ٚ 

 . أال ٜرتتب ع٢ً تػٝري ايتدصص شٜاد٠ َد٠ االبتعاخ .5

 . إزؾام ضذٌ أنادميٞ سدٜح .6

 

 املاد٠ ايجا١ْٝ عػس : 

 ال جيٛش يًُبتعح إٔ ٜٓتكٌ َٔ داَع١ إىل أخس٣ أٚ َٔ بًد إىل آخس إال بعد َٛاؾك١ زتًظ  

ادتاَع١ املب١ٝٓ ع٢ً تٛص١ٝ زتًطٞ ايكطِ ٚايه١ًٝ، أٚ املعٗد َٚا يف سهُُٗا، أٚ ادت١ٗ ايتابع هلا 

 املبتعح، ٚدت١ٓ االبتعاخ ٚايتدزٜب، ٚتأٜٝد املًشل ايجكايف بايٓطب١ يًُبتعجني يًدازز.

 

 

 

 ايكاعد٠ ايتٓؿٝر١ٜ يًُاد٠ ايجا١ْٝ عػس :

أخس٣ أٚ بًد إىل أخس إاّل بعد َٛاؾك١ زتًظ ادتاَع١ ال جيٛش يًُبتعح إٔ ٜٓتكٌ َٔ داَع١ إىل 

 ٚؾل ايطٛابط اآلت١ٝ:

 أ. ضٛابط تػٝري ادتاَع١ :

 . إٔ تهٕٛ ادت١ٗ اييت قبًت٘ ) داَع١ , ن١ًٝ , َعٗد ( َعرتؾّا بٗا .1

 . أاّل ٜهٕٛ قد ضبل ي٘ تػٝري ادتاَع١ يف املسس١ً ايدزاض١ٝ ْؿطٗا .2

 َد٠ االبتعاخ .. أال ٜرتتب ع٢ً ذيو شٜاد٠ يف 3

. تٛؾس املطٛغات ايالش١َ ٚ تهٕٛ يف أضٝل اذتدٚد ٚيف ظسٚف قاٖس٠ اقتطتٗا ساد١ املبتعح 4

 ايدزاض١ٝ أٚ املسض١ٝ أٚ ايعا١ًٝ٥ .

 . أال ٜرتتب ع٢ً تػٝري ادتاَع١ ايتؿسٜل يف َكس اإلقا١َ بني املبتعج١ ٚستسَٗا .5

  قساز االبتعاخ .. أال ٜرتتب ع٢ً االْتكاٍ تػٝري ايتدصص احملدد يف6

 . إزؾام ضذٌ أنادميٞ سدٜح .7

 . إٔ تهٕٛ ادتاَع١ يف َطت٣ٛ ايتصٓٝـ يًذاَع١ ايطابك١ أٚ أؾطٌ َٓٗا.8

 

 ب. ضٛابط تػٝري ايدٚي١ :

 . إٔ ٜهٕٛ ايتػٝري َبّٓٝا ع٢ً َطٛغات ٚاضش١ .1

 خ .. أال تهٕٛ ايدٚي١ اييت ٜسغب االْتكاٍ إيٝٗا ضُٔ ايدٍٚ املٛقٛف عٓٗا االبتعا2

 . أال تهٕٛ ادتاَع١ اييت ٜسغب االْتكاٍ إيٝٗا يف ايدٍٚ ادتدٜد٠ املٛقٛؾ١ أٚ غري املَٛص٢ بٗا .3

 . أال ٜهٕٛ قد ضبل ي٘ تػٝري ادتاَع١ أٚ االْتكاٍ َٔ دٚي١ ألخس٣ يف املسس١ً ايدزاض١ٝ .4

 . أال ٜرتتب ع٢ً ايتػٝري شٜاد٠ يف َد٠ االبتعاخ.5

 ٢ قبٍٛ أنادميٞ يف ايدزد١ ايع١ًُٝ ْؿطٗا املبتعح ألدًٗا .. إٔ ٜهٕٛ املبتعح ساصاّل ع6ً

 . أال ٜرتتب ع٢ً تػٝري ايدٚي١ تػٝري ايتدصص احملدد يف قساز االبتعاخ .7

 . أال ٜؤدٟ االْتكاٍ إىل ايتؿسٜل يف َكس اإلقا١َ بني املبتعج١ ٚ ستسَٗا .8

 . إزؾام ضذٌ أنادميٞ سدٜح .9
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 ايكاعد٠ ايتٓؿٝر١ٜ يًُاد٠ ايجا١ْٝ عػس :

أخس٣ أٚ بًد إىل أخس إاّل بعد َٛاؾك١ زتًظ ادتاَع١ ال جيٛش يًُبتعح إٔ ٜٓتكٌ َٔ داَع١ إىل 

 ٚؾل ايطٛابط اآلت١ٝ:

 أ. ضٛابط تػٝري ادتاَع١ :

 . إٔ تهٕٛ ادت١ٗ اييت قبًت٘ ) داَع١ , ن١ًٝ , َعٗد ( َعرتؾّا بٗا .1

 . أاّل ٜهٕٛ قد ضبل ي٘ تػٝري ادتاَع١ يف املسس١ً ايدزاض١ٝ ْؿطٗا .2

 َد٠ االبتعاخ .. أال ٜرتتب ع٢ً ذيو شٜاد٠ يف 3

. تٛؾس املطٛغات ايالش١َ ٚ تهٕٛ يف أضٝل اذتدٚد ٚيف ظسٚف قاٖس٠ اقتطتٗا ساد١ املبتعح 4

 ايدزاض١ٝ أٚ املسض١ٝ أٚ ايعا١ًٝ٥ .

 . أال ٜرتتب ع٢ً تػٝري ادتاَع١ ايتؿسٜل يف َكس اإلقا١َ بني املبتعج١ ٚستسَٗا .5

  قساز االبتعاخ .. أال ٜرتتب ع٢ً االْتكاٍ تػٝري ايتدصص احملدد يف6

 . إزؾام ضذٌ أنادميٞ سدٜح .7

 . إٔ تهٕٛ ادتاَع١ يف َطت٣ٛ ايتصٓٝـ يًذاَع١ ايطابك١ أٚ أؾطٌ َٓٗا.8

 

 ب. ضٛابط تػٝري ايدٚي١ :

 . إٔ ٜهٕٛ ايتػٝري َبّٓٝا ع٢ً َطٛغات ٚاضش١ .1

 خ .. أال تهٕٛ ايدٚي١ اييت ٜسغب االْتكاٍ إيٝٗا ضُٔ ايدٍٚ املٛقٛف عٓٗا االبتعا2

 . أال تهٕٛ ادتاَع١ اييت ٜسغب االْتكاٍ إيٝٗا يف ايدٍٚ ادتدٜد٠ املٛقٛؾ١ أٚ غري املَٛص٢ بٗا .3

 . أال ٜهٕٛ قد ضبل ي٘ تػٝري ادتاَع١ أٚ االْتكاٍ َٔ دٚي١ ألخس٣ يف املسس١ً ايدزاض١ٝ .4

 . أال ٜرتتب ع٢ً ايتػٝري شٜاد٠ يف َد٠ االبتعاخ.5

 ٢ قبٍٛ أنادميٞ يف ايدزد١ ايع١ًُٝ ْؿطٗا املبتعح ألدًٗا .. إٔ ٜهٕٛ املبتعح ساصاّل ع6ً

 . أال ٜرتتب ع٢ً تػٝري ايدٚي١ تػٝري ايتدصص احملدد يف قساز االبتعاخ .7

 . أال ٜؤدٟ االْتكاٍ إىل ايتؿسٜل يف َكس اإلقا١َ بني املبتعج١ ٚ ستسَٗا .8

 . إزؾام ضذٌ أنادميٞ سدٜح .9
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 املطتشكات املاي١ٝ

 املاد٠ ايجايج١ عػس : 

ٜصسف يًُبتعح إىل ارتازز املطتشكات املاي١ٝ اييت تصسف ملٛظؿٞ ايدٚي١ املبتعجني يًدازز، 

 ٜٚعاٌَ ستسّ املبتعج١ )غري املبتعح( َعا١ًَ شٚد١ املبتعح يف أسهاّ االبتعاخ. 

 

 املاد٠ ايسابع١ عػس : 

١ أخس٣ ْصـ َستب٘ َٔ ادت١ٗ ٜصسف يًُبتعح إىل ارتازز اذتاصٌ ع٢ً َٓش١ دزاض١ٝ َٔ دٗ

اييت ٜعٌُ يدٜٗا، ٚإذا ْكصت شتصصات املٓش١ أٚ ايصَاي١ عٔ املدصصات ٚاملصاٜا املكسز٠ يػريٙ َٔ 

 املبتعجني ٜصسف ي٘ ايؿسم.

 

 ايكاعد٠ ايتٓؿٝر١ٜ يًُاد٠ ايسابع١ عػس :

املاي١ٝ سطب ٜصسف يًُبتعح ْصـ َستب٘ َٔ ادتاَع١ , ٚ ٜعاٌَ َٔ سٝح املدصصات ٚ املصاٜا 

 20/8/1390( ٚتازٜذ -/17752/3إقسازٙ يف ال٥ش١ ابتعاخ املٛظؿني ايصادز باملٛاؾك١ ايطابك١ زقِ )

ٖـ بػإٔ املٛاؾك١ ع٢ً ستطس ايًذ١ٓ املػه١ً 20/8/1401ٚ تازٜذ  19851ٚايتٛدٝ٘ ايطاَٞ زقِ 

  .)ًَشل بايال٥ش١(يدزاض١ ايتكازٜس عٔ أٚضاع ايطًب١ ايطعٛدٜني املبتعجني يًدزاض١ يف أَسٜها 

 

 ايسسالت ايع١ًُٝ

 املاد٠ ارتاَط١ عػس : 

جيٛش يًُبتعح إىل ارتازز ايكٝاّ بسس١ً ع١ًُٝ أثٓا٤ إعداد ايسضاي١ ٚملس٠ ٚاسد٠ خالٍ املسس١ً 

 ايدزاض١ٝ ايٛاسد٠ إىل املًُه١ أٚ غريٖا خازز َكس ايبعج١ ٚؾكا يًطٛابط اآلت١ٝ :

 عاد١ ايباسح إىل ايسس١ً ايع١ًُٝ.إٔ ٜٛصٞ املػسف ع٢ً دزاض١ ايطايب -1

 تأٜٝد املًشل ايجكايف.-2

َٛاؾك١ زتًطٞ ايكطِ ٚايه١ًٝ، أٚ املعٗد َٚا يف سهُُٗا، ٚدت١ٓ االبتعاخ ٚايتدزٜب يف -3

 ادتاَع١ املبتعح َٓٗا.

 أال تصٜد َد٠ ايسس١ً ايع١ًُٝ عٔ ثالث١ أغٗس سدا أقص٢.-4

٢ املبتعح إٔ ٜباغس أعاث٘ حتت إغساف ايكطِ ايتابع ي٘ إذا ناْت ايسس١ً ايع١ًُٝ إىل املًُه١ ؾعً-5

 ٜٚكّٛ ايكطِ بإعداد تكسٜس ٚاٍف عٔ ايسس١ً.

إذا ناْت ايسس١ً ايع١ًُٝ خازز َكس ايبعج١ ٚإىل غري املًُه١ ؾٝتِ زؾع تكسٜس عٔ ايسس١ً إىل املًشل -6

 ايتابع هلا املبتعح بصٛز٠ َٓ٘. ايجكايف َٔ قَبٌ املػسف ع٢ً دزاض١ املبتعح ٜٚكّٛ املًشل بتصٜٚد ادتاَع١

 

 ترانس ايطؿـس

 املاد٠ ايطادض١ عػس : 

 تصسف يًُبتعح يًدازز ترنس٠ ضؿس بايطا٥س٠ بايدزد١ ايطٝاس١ٝ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ :

 املبتعح األعصب أٚ املتصٚز ايرٟ ال تساؾك٘ أضست٘ :-1

 بايبعج١.أ( ترنس٠ ضؿس ٚسٝد٠ االجتاٙ َٔ املًُه١ إىل َكس دزاضت٘ ياليتشام  

 ب( ترنس٠ ذٖابّا ٚإٜابّا َٔ َكس دزاضت٘ إىل املًُه١ بعد َطٞ ض١ٓ دزاض١ٝ يكطا٤ إداشت٘ ايط١ٜٛٓ. 

 ز( ترنس٠ ضؿس ذٖابّا ٚإٜابّا َٔ َكس دزاضت٘ يًكٝاّ بايسس١ً ايع١ًُٝ. 

أدا٤  د( ترنس٠ ضؿس ذٖابّا ٚإٜابّا داخٌ ايدٚي١ َكس ايبعج١ ٚملس٠ ٚاسد٠ يًكٝاّ بإدسا٤ األعاخ أٚ 

 ( َا١٥ نِ.100االختبازات بػسط إٔ تصٜد املطاؾ١ عٔ )

ٖـ( ترنس٠ ضؿس ذٖابّا ٚإٜابّا َٔ َكس دزاضت٘ إىل املًُه١ يف ساٍ ٚؾا٠ أسد ٚايدٟ املبتعح أٚ شٚد٘ أٚ  

 أسد أٚالدٙ.

 ٚ( ترنس٠ ضؿس ٚسٝد٠ االجتاٙ َٔ َكس دزاضت٘ إىل املًُه١ بعد ايتدسز أٚ إْٗا٤ ايبعج١.  

 ح املتصٚز ايرٟ تسؾك٘ أضست٘ :املبتع-2

ٜطتشل املبتعح ٚشٚد٘ ٚأٚالدٙ ايكصس َُٗا نإ عددِٖ ٚبٓات٘ غري املتصٚدات ٚٚايدت٘ إذا نإ ٜعٛهلا 

( َٔ ٖرٙ 1غسعا ٚزاؾكت٘ إىل َكس دزاضت٘، ايترانس املػاز إيٝٗا يف " أ ، ب، ز، ٖـ، ٚ" َٔ ايؿكس٠ )

 املاد٠.
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٢ املبتعح إٔ ٜباغس أعاث٘ حتت إغساف ايكطِ ايتابع ي٘ إذا ناْت ايسس١ً ايع١ًُٝ إىل املًُه١ ؾعً-5

 ٜٚكّٛ ايكطِ بإعداد تكسٜس ٚاٍف عٔ ايسس١ً.

إذا ناْت ايسس١ً ايع١ًُٝ خازز َكس ايبعج١ ٚإىل غري املًُه١ ؾٝتِ زؾع تكسٜس عٔ ايسس١ً إىل املًشل -6

 ايتابع هلا املبتعح بصٛز٠ َٓ٘. ايجكايف َٔ قَبٌ املػسف ع٢ً دزاض١ املبتعح ٜٚكّٛ املًشل بتصٜٚد ادتاَع١

 

 ترانس ايطؿـس

 املاد٠ ايطادض١ عػس : 

 تصسف يًُبتعح يًدازز ترنس٠ ضؿس بايطا٥س٠ بايدزد١ ايطٝاس١ٝ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ :

 املبتعح األعصب أٚ املتصٚز ايرٟ ال تساؾك٘ أضست٘ :-1

 بايبعج١.أ( ترنس٠ ضؿس ٚسٝد٠ االجتاٙ َٔ املًُه١ إىل َكس دزاضت٘ ياليتشام  

 ب( ترنس٠ ذٖابّا ٚإٜابّا َٔ َكس دزاضت٘ إىل املًُه١ بعد َطٞ ض١ٓ دزاض١ٝ يكطا٤ إداشت٘ ايط١ٜٛٓ. 

 ز( ترنس٠ ضؿس ذٖابّا ٚإٜابّا َٔ َكس دزاضت٘ يًكٝاّ بايسس١ً ايع١ًُٝ. 

أدا٤  د( ترنس٠ ضؿس ذٖابّا ٚإٜابّا داخٌ ايدٚي١ َكس ايبعج١ ٚملس٠ ٚاسد٠ يًكٝاّ بإدسا٤ األعاخ أٚ 

 ( َا١٥ نِ.100االختبازات بػسط إٔ تصٜد املطاؾ١ عٔ )

ٖـ( ترنس٠ ضؿس ذٖابّا ٚإٜابّا َٔ َكس دزاضت٘ إىل املًُه١ يف ساٍ ٚؾا٠ أسد ٚايدٟ املبتعح أٚ شٚد٘ أٚ  

 أسد أٚالدٙ.

 ٚ( ترنس٠ ضؿس ٚسٝد٠ االجتاٙ َٔ َكس دزاضت٘ إىل املًُه١ بعد ايتدسز أٚ إْٗا٤ ايبعج١.  

 ح املتصٚز ايرٟ تسؾك٘ أضست٘ :املبتع-2

ٜطتشل املبتعح ٚشٚد٘ ٚأٚالدٙ ايكصس َُٗا نإ عددِٖ ٚبٓات٘ غري املتصٚدات ٚٚايدت٘ إذا نإ ٜعٛهلا 

( َٔ ٖرٙ 1غسعا ٚزاؾكت٘ إىل َكس دزاضت٘، ايترانس املػاز إيٝٗا يف " أ ، ب، ز، ٖـ، ٚ" َٔ ايؿكس٠ )

 املاد٠.
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 املاد٠ ايطابع١ عػس : 

يًُبتعح ترنس٠ ضؿس ذٖابّا ٚإٜابّا ملس٠ ٚاسد٠ ذتطٛز املؤمتسات, ٚايٓدٚات ايع١ًُٝ، أٚ ٜصسف 

 ايدٚزات ايكصري٠ ٚذيو خالٍ املسس١ً ايدزاض١ٝ ايٛاسد٠ ٚؾل ايطٛابط اآلت١ٝ :

 إٔ ٜهٕٛ يًُؤمتس، أٚ ايدٚز٠ عالق١ َباغس٠ بتدصص٘ أٚ َٛضٛع عج٘. -1

دتاَع١ بٓا٤ ع٢ً تٛص١ٝ املػسف ع٢ً دزاض١ ايطايب ٚتأٜٝد َٛاؾك١ دت١ٓ االبتعاخ ٚايتدزٜب يف ا -2

 املًشل ايجكايف بايٓطب١ يالبتعاخ يًدازز.

 

 إىل ايداخـٌ االبتعاخ

 املاد٠ ايجا١َٓ عػس : 

 ٜهٕٛ االبتعاخ إىل ايداخٌ يف اذتاالت اآلت١ٝ :

 َٔ َؤضط١  تع١ًُٝٝ إىل َؤضط١ تع١ًُٝٝ أخس٣ يف َهاْني شتتًؿني. -1

 تع١ًُٝٝ إىل َؤضط١ تع١ًُٝٝ أخس٣ يف املد١ٜٓ ْؿطٗا.  َٔ َؤضط١ -2

 َٔ ؾسع إىل ؾسع داخٌ املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ ايٛاسد٠ ٚ يهٔ َٔ َكسٜٔ شتتًؿني. -3

 

 املاد٠ ايتاضع١ عػس : 

ٜهًـ املعٝد أٚ احملاضس املبتعح يًدزاضات ايعًٝا يف ايداخٌ بأعُاٍ إداز١ٜ أٚ تدزٜط١ٝ 

ال ٜؤثس ذيو ع٢ً حتصًٝ٘ ايعًُٞ ٚؾكّا ملا ٜكسزٙ زتًظ ايكطِ املبتعح َٓاضب١ يتدصص٘ ايدزاضٞ ع٢ً أ

 إيٝ٘.

 

 ايكاعد٠ ايتٓؿٝر١ٜ يًُاد٠ ايتاضع١ عػس :

ٜهٕٛ ايٓصاب ايتدزٜطٞ يًُعٝد أٚ احملاضس املبتعح إىل داَع١ بٝػ١ َٔ داخٌ املًُه١ 

دا أقص٢ ع٢ً أال ٜؤثس يًدزاضات ايعًٝا يف ايداخٌ أزبع ٚسدات تدزٜط١ٝ يف َسس١ً ايبهايٛزٜٛع س

 (. 26ذيو ع٢ً حتصًٝ٘ ايعًُٞ .       ) ٜٚطبل نُا ٚزد يف املاد٠ 

 

 

 

 املاد٠ ايعػسٕٚ : 

جيٛش يًُبتعح ايكٝاّ بسس١ً ع١ًُٝ أثٓا٤ إعداد ايسضاي١ ٚملس٠ ٚاسد٠ خالٍ املسس١ً ايدزاض١ٝ 

 ٚؾكا يًطٛابط اآلت١ٝ :ايٛاسد٠ خازز َكس ايدزاض١ ضٛا٤ٌ أنإ ايطؿس داخٌ املًُه١ أّ خازدٗا 

 إٔ ٜٛصٞ املػسف ع٢ً دزاض١ ايطايب عاد١ ايبشح إىل ايسس١ً ايع١ًُٝ.-1

َٛاؾك١ زتًطٞ ايكطِ ٚايه١ًٝ، أٚ املعٗد َٚا يف سهُُٗا، ٚدت١ٓ االبتعاخ ٚ ايتدزٜب يف -2

 ادتاَع١ املبتعح َٓٗا.

 أال تصٜد َد٠ ايسس١ً ايع١ًُٝ عٔ ثالث١ أغٗس سدّا أقص٢.-3
 

 اذتاد١ٜ ٚايعػسٕٚ : املاد٠ 

ٜتكاض٢ املبتعح ٚاملًتشل برباَر ايدزاضات ايعًٝا يف ايداخٌ ; زاتب٘ ناَال ٚبدٍ االْتكاٍ املطتشل -1

غٗسٜا مبا يف ذيو بدٍ ايتؿسؽ يألطبا٤ ٚايصٝدي١ ٚاألخصا٥ٝني ٚايؿٓٝني ٚاملعٝدٜٔ ٚاحملاضسٜٔ بهًٝات 

 ١ٝ ايتطبٝك١ٝ ٚاملطتػؿٝات ادتاَع١ٝ .ايطب ٚطب األضٓإ ٚايصٝدي١ ٚايتُسٜض ٚايعًّٛ ايطب

إٔ ٜتِ صسف بدٍ ايتؿسؽ ٚبدٍ ضاعات ؾسم ايعٌُ يًعاًَني يف اجملاٍ ايصشٞ أثٓا٤ االبتعاخ -2

 يًدزاض١ بايداخٌ يف ض٤ٛ ايطٛابط ٚايػسٚط اييت أقستٗا دت١ٓ تدزٜب ٚابتعاخ َٛظؿٞ ارتد١َ املد١ْٝ.
 

 املاد٠ ايجا١ْٝ ٚايعػسٕٚ : 

إىل َؤضط١ تع١ًُٝٝ يف َد١ٜٓ أخس٣ بدٍ تسسٌٝ ٜعادٍ زاتب غٗس إذا ناْت ٜصسف يًُبتعح 

 املطاؾ١ بني املدٜٓتني متاثٌ املطاؾ١ املكسز٠ يصسف االْتداب.
 

 املاد٠ ايجايج١ ٚايعػسٕٚ : 

ٜصسف يًُبتعح ٚيصٚد٘ ٚأٚالدٙ ايكٍصس ٚبٓات٘ غري املتصٚدات، ٚيٛايدت٘ اييت ٜعٛهلا غسعّا 

 ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ :ترانس ضؿس بايطا٥س٠ 

 ترانس ضؿس ع٢ً ايدزد١ ايطٝاس١ٝ ٚسٝد٠ االجتاٙ َٔ َكس عًُ٘ إىل َكس دزاضت٘.-1

ترنس٠ ضؿس ع٢ً ايدزد١ ايطٝاس١ٝ يف ْٗا١ٜ نٌ عاّ دزاضٞ ذٖابّا ٚ إٜابّا َٔ َكس دزاضت٘ إىل -2

 َكس عًُ٘.

 ايع١ًُٝ .ترنس٠ ضؿس ع٢ً ايدزد١ ايطٝاس١ٝ ذٖابّا ٚ إٜابّا عٓد قٝاَ٘ بايسس١ً -3

إذا تعرز ايطؿس بايٓكٌ ادتٟٛ بني َكس عًُ٘ إىل َكس دزاضت٘ أٚ عٓد قٝاَ٘ بايسس١ً ايع١ًُٝ ُٜعٛض -4

 تعٜٛطا ٜعادٍ ق١ُٝ ايطؿس بٛضا٥ٌ ايٓكٌ ايعا١َ.
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 املاد٠ ايعػسٕٚ : 

جيٛش يًُبتعح ايكٝاّ بسس١ً ع١ًُٝ أثٓا٤ إعداد ايسضاي١ ٚملس٠ ٚاسد٠ خالٍ املسس١ً ايدزاض١ٝ 

 ٚؾكا يًطٛابط اآلت١ٝ :ايٛاسد٠ خازز َكس ايدزاض١ ضٛا٤ٌ أنإ ايطؿس داخٌ املًُه١ أّ خازدٗا 

 إٔ ٜٛصٞ املػسف ع٢ً دزاض١ ايطايب عاد١ ايبشح إىل ايسس١ً ايع١ًُٝ.-1

َٛاؾك١ زتًطٞ ايكطِ ٚايه١ًٝ، أٚ املعٗد َٚا يف سهُُٗا، ٚدت١ٓ االبتعاخ ٚ ايتدزٜب يف -2

 ادتاَع١ املبتعح َٓٗا.

 أال تصٜد َد٠ ايسس١ً ايع١ًُٝ عٔ ثالث١ أغٗس سدّا أقص٢.-3
 

 اذتاد١ٜ ٚايعػسٕٚ : املاد٠ 

ٜتكاض٢ املبتعح ٚاملًتشل برباَر ايدزاضات ايعًٝا يف ايداخٌ ; زاتب٘ ناَال ٚبدٍ االْتكاٍ املطتشل -1

غٗسٜا مبا يف ذيو بدٍ ايتؿسؽ يألطبا٤ ٚايصٝدي١ ٚاألخصا٥ٝني ٚايؿٓٝني ٚاملعٝدٜٔ ٚاحملاضسٜٔ بهًٝات 

 ١ٝ ايتطبٝك١ٝ ٚاملطتػؿٝات ادتاَع١ٝ .ايطب ٚطب األضٓإ ٚايصٝدي١ ٚايتُسٜض ٚايعًّٛ ايطب

إٔ ٜتِ صسف بدٍ ايتؿسؽ ٚبدٍ ضاعات ؾسم ايعٌُ يًعاًَني يف اجملاٍ ايصشٞ أثٓا٤ االبتعاخ -2

 يًدزاض١ بايداخٌ يف ض٤ٛ ايطٛابط ٚايػسٚط اييت أقستٗا دت١ٓ تدزٜب ٚابتعاخ َٛظؿٞ ارتد١َ املد١ْٝ.
 

 املاد٠ ايجا١ْٝ ٚايعػسٕٚ : 

إىل َؤضط١ تع١ًُٝٝ يف َد١ٜٓ أخس٣ بدٍ تسسٌٝ ٜعادٍ زاتب غٗس إذا ناْت ٜصسف يًُبتعح 

 املطاؾ١ بني املدٜٓتني متاثٌ املطاؾ١ املكسز٠ يصسف االْتداب.
 

 املاد٠ ايجايج١ ٚايعػسٕٚ : 

ٜصسف يًُبتعح ٚيصٚد٘ ٚأٚالدٙ ايكٍصس ٚبٓات٘ غري املتصٚدات، ٚيٛايدت٘ اييت ٜعٛهلا غسعّا 

 ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ :ترانس ضؿس بايطا٥س٠ 

 ترانس ضؿس ع٢ً ايدزد١ ايطٝاس١ٝ ٚسٝد٠ االجتاٙ َٔ َكس عًُ٘ إىل َكس دزاضت٘.-1

ترنس٠ ضؿس ع٢ً ايدزد١ ايطٝاس١ٝ يف ْٗا١ٜ نٌ عاّ دزاضٞ ذٖابّا ٚ إٜابّا َٔ َكس دزاضت٘ إىل -2

 َكس عًُ٘.

 ايع١ًُٝ .ترنس٠ ضؿس ع٢ً ايدزد١ ايطٝاس١ٝ ذٖابّا ٚ إٜابّا عٓد قٝاَ٘ بايسس١ً -3

إذا تعرز ايطؿس بايٓكٌ ادتٟٛ بني َكس عًُ٘ إىل َكس دزاضت٘ أٚ عٓد قٝاَ٘ بايسس١ً ايع١ًُٝ ُٜعٛض -4

 تعٜٛطا ٜعادٍ ق١ُٝ ايطؿس بٛضا٥ٌ ايٓكٌ ايعا١َ.
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 املاد٠ ايسابع١ ٚايعػسٕٚ : 

ٜصسف يًُبتعح ضّٜٓٛا بدٍ نتب َٚسادع ٜعادٍ زاتب غٗس ٚاسد ع٢ً إٔ ٜكتصس صسؾ٘ ع٢ً 

 ٠ األضاض١ٝ يالبتعاخ دٕٚ ايتُدٜد. املد

 

 ايكاعد٠ ايتٓؿٝر١ٜ يًُاد٠ ايسابع١ ٚايعػسٕٚ :

 حيطب ايساتب ع٢ً أضاع ايساتب األضاضٞ يًدزد١ ٚ جيٛش صسؾ٘ يف بدا١ٜ ايعاّ ايدزاضٞ.

 

 املاد٠ ارتاَط١ ٚايعػسٕٚ : 

( 3000قدزٙ ) ٜصسف يًُبتعح ٚملس٠ ٚاسد٠ بدٍ طباع١ ٚجتًٝد ايسضاي١ يدزد١ املادطتري َبًؼ

 ( أزبع١ آالف زٜاٍ.4000ثالث١ آالف زٜاٍ، ٚيدزد١ ايدنتٛزاٙ َبًؼ قدزٙ )

 

 ايكاعد٠ ايتٓؿٝر١ٜ يًُاد٠ ارتاَط١ ٚايعػسٕٚ :

 ميهٔ إٔ ٜصسف بعد  إثبات َا ٜؿٝد املٓاقػ١ .

 

 املاد٠ ايطادض١ ٚايعػسٕٚ : 

ٝا داخٌ املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ ٜعاٌَ املعٝد أٚ احملاضس ايرٟ ًٜتشل بأسد بساَر ايدزاضات ايعً

 ايٛاسد٠ يف املكس ْؿط٘، َعا١ًَ املبتعح داخًّٝا.

 

 إٜكاف املدصصات ٚإْٗا٤ ايبعج١

 املاد٠ ايطابع١ ٚايعػسٕٚ : 

تٛقـ شتصصات املبتعح عصٛي٘ ع٢ً ايدزد١ ايع١ًُٝ أٚ إذا غري َكس دزاضت٘ أٚ ختصص٘ أٚ 

 داَعت٘ دٕٚ َٛاؾك١ زتًظ ادتاَع١. 

 

 

 

 

 ايتٓؿٝر١ٜ يًُاد٠ ايطابع١ ٚايعػسٕٚ :ايكاعد٠ 

. ٜجبت ختسز املبتعح عصٛي٘ ع٢ً ٚثٝك١ زمس١ٝ صادز٠ َٔ َهتب ايتطذٌٝ يف املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ 1

اييت ايتشل بٗا , تػٗد ٖرٙ ايٛثٝك١ بإٔ املبتعح قد أ٢ْٗ َتطًبات ايدزاض١ , ٚ تٛثل َٔ املٛظـ املدتص 

 ٝٗا َٔ املًشك١ٝ ايجكاؾ١ٝ .يف املؤضط١ اييت ختسز ؾٝٗا، ُٜٚصادم عً

. ٜعترب تازٜذ إْٗا٤ َتطًبات ايدزاض١ ٖٛ ايتازٜذ ايؿعًٞ يًتدسز , ٚال ٜؤخر بتازٜذ صدٚز ايٛثٝك١ أٚ 2

 تازٜذ اْتٗا٤ ايؿصٌ ايدزاضٞ إذا دا٤ السكّا يتازٜذ اْتٗا٤ َتطًبات ايدزاض١ .

صاٜا ٚ االضتشكاقات اييت نإ ٜتُتع بٗا . ٜرتتب ع٢ً ختسز املبتعح إْٗا٤ ايبعج١ ٚ إْٗا٤ اضتشكاق٘ ي3ًُ

أثٓا٤ دزاضت٘ ست٢ ٚإٕ مت ختسد٘ قبٌ اْتٗا٤ املد٠ املكسز٠ ي٘ ْعاَّا , ٜٚتِ ايتكدّ بطًب ايتدسز َٔ 

 املًشك١ٝ ايجكاؾ١ٝ َٔ خالٍ بسْاَر ضؿري .

٤ات . ٜعط٢ املبتعح يف ارتازز غٗسّا ناَاّل ع٢ً األنجس َٔ تازٜذ ختسد٘ يهٞ ٢ٜٗٓ خالي٘ إدسا4

 ايطؿس ٚ ايعٛد٠ إىل املًُه١ .

 . ٜعط٢ املبتعح بعد ايعٛد٠ إىل املًُه١ عػس٠ أٜاّ ع٢ً األنجس يًُباغس٠ يف ادتاَع١ .5

 

 املاد٠ ايجا١َٓ ٚايعػسٕٚ : 

جيٛش جملًظ ادتاَع١ إٔ ٜٓٗٞ بعج١ املبتعح بٓا٤ً ع٢ً تٛص١ٝ زتًطٞ ايكطِ ٚايه١ًٝ، أٚ املعٗد 

 عاخ ٚايتدزٜب يف اذتاالت اآلت١ٝ :َٚا يف سهُُٗا، ٚدت١ٓ االبت

 عدّ قدزت٘ ع٢ً َٛاص١ً ايدزاض١ ٚؾكا يًتكازٜس املتعًك١ بطري دزاضت٘. -1

 طًب٘ إْٗا٤ ايبعج١ ٚ ايعٛد٠ إىل املًُه١. -2

 إذا خايـ األْع١ُ ٚ ايتعًُٝات أٚ اَتٓع عٔ تٓؿٝرٖا. -3

 إذا مل حيصٌ ع٢ً املؤٌٖ املطًٛب يف املد٠ احملدد٠. -4

 ثبت تٛقؿ٘ عٔ ايدزاض١ دٕٚ عرز َكبٍٛ.إذا  -5

 

 املاد٠ ايتاضع١ ٚايعػسٕٚ : 

ال جيٛش يًُبتعح يف ايداخٌ أٚ ارتازز ايرٟ ٜسغب يف إْٗا٤ ابتعاث٘ قبٌ اذتصٍٛ ع٢ً املؤٌٖ 

 املطًٛب تسى َكس دزاضت٘ قبٌ َٛاؾك١ زتًظ ادتاَع١.
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 ايتٓؿٝر١ٜ يًُاد٠ ايطابع١ ٚايعػسٕٚ :ايكاعد٠ 

. ٜجبت ختسز املبتعح عصٛي٘ ع٢ً ٚثٝك١ زمس١ٝ صادز٠ َٔ َهتب ايتطذٌٝ يف املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ 1

اييت ايتشل بٗا , تػٗد ٖرٙ ايٛثٝك١ بإٔ املبتعح قد أ٢ْٗ َتطًبات ايدزاض١ , ٚ تٛثل َٔ املٛظـ املدتص 

 ٝٗا َٔ املًشك١ٝ ايجكاؾ١ٝ .يف املؤضط١ اييت ختسز ؾٝٗا، ُٜٚصادم عً

. ٜعترب تازٜذ إْٗا٤ َتطًبات ايدزاض١ ٖٛ ايتازٜذ ايؿعًٞ يًتدسز , ٚال ٜؤخر بتازٜذ صدٚز ايٛثٝك١ أٚ 2

 تازٜذ اْتٗا٤ ايؿصٌ ايدزاضٞ إذا دا٤ السكّا يتازٜذ اْتٗا٤ َتطًبات ايدزاض١ .

صاٜا ٚ االضتشكاقات اييت نإ ٜتُتع بٗا . ٜرتتب ع٢ً ختسز املبتعح إْٗا٤ ايبعج١ ٚ إْٗا٤ اضتشكاق٘ ي3ًُ

أثٓا٤ دزاضت٘ ست٢ ٚإٕ مت ختسد٘ قبٌ اْتٗا٤ املد٠ املكسز٠ ي٘ ْعاَّا , ٜٚتِ ايتكدّ بطًب ايتدسز َٔ 

 املًشك١ٝ ايجكاؾ١ٝ َٔ خالٍ بسْاَر ضؿري .

٤ات . ٜعط٢ املبتعح يف ارتازز غٗسّا ناَاّل ع٢ً األنجس َٔ تازٜذ ختسد٘ يهٞ ٢ٜٗٓ خالي٘ إدسا4

 ايطؿس ٚ ايعٛد٠ إىل املًُه١ .

 . ٜعط٢ املبتعح بعد ايعٛد٠ إىل املًُه١ عػس٠ أٜاّ ع٢ً األنجس يًُباغس٠ يف ادتاَع١ .5

 

 املاد٠ ايجا١َٓ ٚايعػسٕٚ : 

جيٛش جملًظ ادتاَع١ إٔ ٜٓٗٞ بعج١ املبتعح بٓا٤ً ع٢ً تٛص١ٝ زتًطٞ ايكطِ ٚايه١ًٝ، أٚ املعٗد 

 عاخ ٚايتدزٜب يف اذتاالت اآلت١ٝ :َٚا يف سهُُٗا، ٚدت١ٓ االبت

 عدّ قدزت٘ ع٢ً َٛاص١ً ايدزاض١ ٚؾكا يًتكازٜس املتعًك١ بطري دزاضت٘. -1

 طًب٘ إْٗا٤ ايبعج١ ٚ ايعٛد٠ إىل املًُه١. -2

 إذا خايـ األْع١ُ ٚ ايتعًُٝات أٚ اَتٓع عٔ تٓؿٝرٖا. -3

 إذا مل حيصٌ ع٢ً املؤٌٖ املطًٛب يف املد٠ احملدد٠. -4

 ثبت تٛقؿ٘ عٔ ايدزاض١ دٕٚ عرز َكبٍٛ.إذا  -5

 

 املاد٠ ايتاضع١ ٚايعػسٕٚ : 

ال جيٛش يًُبتعح يف ايداخٌ أٚ ارتازز ايرٟ ٜسغب يف إْٗا٤ ابتعاث٘ قبٌ اذتصٍٛ ع٢ً املؤٌٖ 

 املطًٛب تسى َكس دزاضت٘ قبٌ َٛاؾك١ زتًظ ادتاَع١.
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 1َا ٚزد يف إسد٣ ايؿكستني )ٚ يف ساي١ عٛد٠ املبتعح قبٌ َٛاؾك١ زتًظ ادتاَع١ ٜطبل بػأْ٘ 

 ( َٔ املاد٠ ايجالثني َٔ ٖرٙ ايال٥ش2.١أٚ 

 

 ايكاعد٠ ايتٓؿٝر١ٜ يًُاد٠ ايتاضع١ ٚايعػسٕٚ :

ٜساع٢ يف تطبٝل ٖرٙ املاد٠ ْعاّ اهلذس٠ يف بًد االبتعاخ سٝح ال جتٝص بعُض قٛاْنِي اهلذس٠ بكا٤ 

 املبتعح دٕٚ دزاض١ .

 

 املاد٠ ايجالثٕٛ : 

١ زتًظ ادتاَع١ ع٢ً إْٗا٤ بعج١ املبعح ٚؾكّا ألسهاّ املاد٠ ايجا١َٓ ٚايعػسٜٔ ؾًًُذًظ يف ساٍ َٛاؾك

 َا ٜأتٞ:

ٍٞ قٝدٙ يف َد٠ ال تتذاٚش ايط١ٓ َٔ تازٜذ إْٗا٤ ابتعاث٘.-1  اختاذ قساز بط

 أٚ إسايت٘ إىل ٚظٝؿ١ إداز١ٜ إذا ناْت ادتاَع١ يف ساد١ رتدَات٘.-2

د٠ ايالش١َ الضت٦ٓاؾ٘ دزاضت٘ ايعًٝا ع٢ً إٔ ال تتذاٚش تًو املد٠ أٚ إبكاؤٙ ع٢ً ٚظٝؿت٘ ٚحتدٜد امل-3

 ( َٔ ٖرٙ املاد2.٠أٚ  1ايطٓتني، ٚيف ساٍ جتاٚشٙ هلا ٜطبل بػأْ٘ َا ٚزد يف إسد٣ ايؿكستني )

 

 ايكاعد٠ ايتٓؿٝر١ٜ يًُاد٠ ايجالثـٕٛ :

 أ. ضٛابط طًب إْٗا٤ ايبعج١ يف أثٓا٤ َد٠ االبتعاخ :

 ا ٜؿٝد اضتشاي١ قدزت٘ ع٢ً َٛاص١ً ايدزاض١ يف َكس ايبعج١ اذتايٞ .. تكدِٜ املبتعح 1َ

 . تكسٜس املػسف ايدزاضٞ يف ادتاَع١ َتطُّٓا ساد١ املبتعح إلْٗا٤ ايبعج١ .2

. إذا نإ املبتعح يف َسس١ً ايًػ١ ؾٝتِ إزؾام تكسٜس دزاضٞ سدٜح َٔ املعٗد ْٚتٝذ١ سدٜج١ ألسد 3

 اختبازات ايًػ١ املعٝاز١ٜ .

ال ٜرتى املبتعح َكس دزاضت٘ قبٌ َٛاؾك١ زتًظ ادتاَع١ ٚ يف ساٍ عٛد٠ املبتعح قبٌ َٛاؾك١ زتًظ . أ4

( َٔ املاد٠ ايجالثني َٔ ال٥ش١ االبتعاخ ٚايتدزٜب 2أ1ٚادتاَع١ ٜطبل بػأْ٘ َا ٚزد يف إسد٣ ايؿكستني )

 ملٓطٛبٞ ادتاَعات .

 . إزؾام ضذٌ أنادميٞ سدٜح .5

 

 خطٛات تٓؿٝر اإلدسا٤ :

. تكدِٜ ايطًب َٔ خالٍ بٛاب١ ضؿري ببًد االبتعاخ، أَا املبتعح يف داخٌ املًُه١ ؾٝتكدّ بطًب٘ إىل 1

 ز٥ٝظ ايكطِ ايعًُٞ .

( َٔ ال٥ش١ 30. طًب تٛص١ٝ زتًطٞ ايكطِ ٚ ايه١ًٝ يتطبٝل َا تساٙ عك٘ َٔ ؾكسات املاد٠ )2

 االبتعاخ.

 زٜب .. دزاض١ ايطًب َٔ ايًذ١ٓ ايدا١ُ٥ يالبتعاخ ٚ ايتد3

. إصداز قساز اْٗا٤ االبتعاخ َٔ قبٌ ٚنٌٝ ادتاَع١ يًدزاضات ايعًٝا ٚ ايبشح ايعًُٞ بعد اعتُاد 4

 ستطس ايًذ١ٓ َٔ صاسب ايصالس١ٝ ٚ َٛاؾك١ زتًظ ادتاَع١ أٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘ .

 خ .. زؾع َباغس٠ املبتعح َٔ قبٌ عُٝد ايه١ًٝ إلداز٠ االبتعاخ ٚ ايتدزٜب  َتط١ُٓ قساز قطع االبتعا5

 

 ب. ضٛابط طًب إْٗا٤ ايبعج١ الْتٗا٤ املد٠ دٕٚ اذتصٍٛ ع٢ً املؤٌٖ :

 . تكدِٜ املبتعح َطٛغات َكٓع١ الْتٗا٤ َد٠ االبتعاخ دٕٚ اذتصٍٛ ع٢ً املؤٌٖ .1

 . إزؾام ضذٌ انادميٞ سدٜح .2

 . إزؾام تكسٜس َٔ املػسف ايدزاضٞ يف ادتاَع١ .3

إزؾام تكسٜس دزاضٞ سدٜح َٔ املعٗد ٚ ْتٝذ١ سدٜج١ ألسد . إذا نإ االبتعاخ يدزاض١ ايًػ١ ؾٝتِ 4

اختبازات ايًػ١ املعٝاز١ٜ َع إزؾام َا ٜجبت َساضًت٘ رتُظ داَعات ع٢ً األقٌ بطًب قبٍٛ مبا يف ذيو 

 خطابات ايسؾض .

. إذا نإ املبتعح داخٌ املًُه١ يف َسس١ً إعداد ايسضاي١ ٚال ٜسغب بايتُدٜد ؾًٝصّ إزؾام تكسٜس َٔ 5

 ػسف ع٢ً ايسضاي١ َتطُّٓا املسس١ً اييت ٚصٌ إيٝٗا املبتعح يف زضايت٘ ٚ ايتازٜذ املتٛقع يًتدسز.امل

. ًٜصّ املبتعح ايرٟ اْتٗت َد٠ ابتعاث٘ دٕٚ اذتصٍٛ ع٢ً املؤٌٖ إٔ ٜعٛد إىل املًُه١ خالٍ غٗس سدّا 6

صٛي٘ إىل املًُه١، أَا أقص٢ َٔ اْتٗا٤ َد٠ االبتعاخ، ٚع١ًٝ إٔ ٜباغس خالٍ عػس٠ أٜاّ َٔ تازٜذ ٚ

 املبتعح يًداخٌ ؾعًٝ٘ إٔ ٜباغس باْتٗا٤ َد٠ االبتعاخ َباغس٠ّ، ٚعد أقص٢ عػس٠ أٜاّ .
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 خطٛات تٓؿٝر اإلدسا٤ :

. تكدِٜ ايطًب َٔ خالٍ بٛاب١ ضؿري ببًد االبتعاخ، أَا املبتعح يف داخٌ املًُه١ ؾٝتكدّ بطًب٘ إىل 1

 ز٥ٝظ ايكطِ ايعًُٞ .

( َٔ ال٥ش١ 30. طًب تٛص١ٝ زتًطٞ ايكطِ ٚ ايه١ًٝ يتطبٝل َا تساٙ عك٘ َٔ ؾكسات املاد٠ )2

 االبتعاخ.

 زٜب .. دزاض١ ايطًب َٔ ايًذ١ٓ ايدا١ُ٥ يالبتعاخ ٚ ايتد3

. إصداز قساز اْٗا٤ االبتعاخ َٔ قبٌ ٚنٌٝ ادتاَع١ يًدزاضات ايعًٝا ٚ ايبشح ايعًُٞ بعد اعتُاد 4

 ستطس ايًذ١ٓ َٔ صاسب ايصالس١ٝ ٚ َٛاؾك١ زتًظ ادتاَع١ أٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘ .

 خ .. زؾع َباغس٠ املبتعح َٔ قبٌ عُٝد ايه١ًٝ إلداز٠ االبتعاخ ٚ ايتدزٜب  َتط١ُٓ قساز قطع االبتعا5

 

 ب. ضٛابط طًب إْٗا٤ ايبعج١ الْتٗا٤ املد٠ دٕٚ اذتصٍٛ ع٢ً املؤٌٖ :

 . تكدِٜ املبتعح َطٛغات َكٓع١ الْتٗا٤ َد٠ االبتعاخ دٕٚ اذتصٍٛ ع٢ً املؤٌٖ .1

 . إزؾام ضذٌ انادميٞ سدٜح .2

 . إزؾام تكسٜس َٔ املػسف ايدزاضٞ يف ادتاَع١ .3

إزؾام تكسٜس دزاضٞ سدٜح َٔ املعٗد ٚ ْتٝذ١ سدٜج١ ألسد . إذا نإ االبتعاخ يدزاض١ ايًػ١ ؾٝتِ 4

اختبازات ايًػ١ املعٝاز١ٜ َع إزؾام َا ٜجبت َساضًت٘ رتُظ داَعات ع٢ً األقٌ بطًب قبٍٛ مبا يف ذيو 

 خطابات ايسؾض .

. إذا نإ املبتعح داخٌ املًُه١ يف َسس١ً إعداد ايسضاي١ ٚال ٜسغب بايتُدٜد ؾًٝصّ إزؾام تكسٜس َٔ 5

 ػسف ع٢ً ايسضاي١ َتطُّٓا املسس١ً اييت ٚصٌ إيٝٗا املبتعح يف زضايت٘ ٚ ايتازٜذ املتٛقع يًتدسز.امل

. ًٜصّ املبتعح ايرٟ اْتٗت َد٠ ابتعاث٘ دٕٚ اذتصٍٛ ع٢ً املؤٌٖ إٔ ٜعٛد إىل املًُه١ خالٍ غٗس سدّا 6

صٛي٘ إىل املًُه١، أَا أقص٢ َٔ اْتٗا٤ َد٠ االبتعاخ، ٚع١ًٝ إٔ ٜباغس خالٍ عػس٠ أٜاّ َٔ تازٜذ ٚ

 املبتعح يًداخٌ ؾعًٝ٘ إٔ ٜباغس باْتٗا٤ َد٠ االبتعاخ َباغس٠ّ، ٚعد أقص٢ عػس٠ أٜاّ .
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 خطٛات تٓؿٝر اإلدسا٤ :

. تكدِٜ طًب إْٗا٤ االبتعاخ الْتٗا٤ املد٠ دٕٚ اذتصٍٛ ع٢ً املؤٌٖ َٔ خالٍ بٛاب١ ضؿري يًًُشك١ٝ ببًد 1

 االبتعاخ 

ًـ املبتعح ٚبٝإ آخس َا مت صسؾ٘ ي٘، أَا املبتعح يف داخٌ املًُه١ ؾٝتكدّ بطًب٘ . اإلؾاد٠ بإغالم 2َ

 إىل ز٥ٝظ ايكطِ ايعًُٞ .

( َٔ ال٥ش١ 30. طًب تٛص١ٝ زتًطٞ ايكطِ ٚ ايه١ًٝ يتطبٝل َا تساٙ عك٘ َٔ ؾكسات املاد٠ )3

 االبتعاخ.

 . دزاض١ ايطًب َٔ ايًذ١ٓ ايدا١ُ٥ يالبتعاخ ٚايتدزٜب .4

قساز إْٗا٤ االبتعاخ َٔ قبٌ ٚنٌٝ ادتاَع١ يًدزاضات ايعًٝا ٚ ايبشح ايعًُٞ بعد اعتُاد  . إصداز5

 ستطس ايًذ١ٓ َٔ صاسب ايصالس١ٝ ٚ َٛاؾك١ زتًظ ادتاَع١ أٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘ .

. زؾع َباغس٠ املبتعح َٔ قبٌ عُٝد ايه١ًٝ يعُاد٠ غؤٕٚ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َتط١ُٓ قساز قطع 6

 االبتعاخ .

 

 ضٛابط طًب إْٗا٤ االبتعاخ يًشصٍٛ ع٢ً ايدزد١ ايع١ًُٝ : -ز

. ُٜعد تازٜذ إْٗا٤ َتطًبات ايدزاض١ سطب إؾاد٠ ادتاَع١ بريو بٓا٤ ع٢ً ايتازٜذ املعتُد يف ايطذٌ 1

األنادميٞ أٚ يف خطاب ادتاَع١ ٖٛ ايتازٜذ ايؿعًٞ يًتدسز، ٚال ٜؤخر بتازٜذ صدٚز ايٛثٝك١ أٚ َٛعد 

ٚضتٛ ذيو أٚ اْتٗا٤ املٛعد ايسمسٞ يًؿصٌ ايدزاضٞ إذا دا٤ السكّا يتازٜذ اْتٗا٤  سؿٌ ايتدسز ايسمسٞ

َتطًبات ايدزاض١ ٚ ٜرتتب ع٢ً ختسز املبتعح إْٗا٤ ايبعج١ ست٢ ٚ إٕ مت ختسد٘ قبٌ اْتٗا٤ َد٠ ايبعج١ 

 املكسز٠ ي٘ ْعاَّا.

ت ايعًٝا تؿٝد بتدسد٘ . إزؾام ٚثٝك١ إْٗا٤ ايدزاض١ صادز٠ َٔ َطذٌ ادتاَع١ أٚ عُٝد ايدزاضا2

 ٚايتازٜذ ايؿعًٞ إلنُاي٘ َتطًبات ايدزد١ .

. إزؾام ايطذٌ األنادميٞ يًدزدات َصدقا َٔ ادتاَع١ ٚ َٛضشا ؾٝ٘ املسس١ً ايدزاض١ٝ اييت 3

 أنًُٗا ٚتازٜذ إنُاهلا .

 . ايتصاّ املبتعح ظُٝع ايكسازات ايصادز٠ ي٘ َٔ ايًذ١ٓ ايدا١ُ٥ يًتدزٜب ٚ االبتعاخ .4

ميهٔ يًُبتعح إىل خازز املًُه١ تكدِٜ طًب إْٗا٤ االبتعاخ ذتصٛي٘ ع٢ً ايدزد١ ايع١ًُٝ َٔ . 5

 خالٍ ايكطِ ايعًُٞ يًذاَع١ .

. ًٜصّ املبتعح اذتاصٌ ع٢ً ايدزد١ املبتعح َٔ أدًٗا إٔ ٜعٛد إىل املًُه١ خالٍ غٗس سدّا أقص٢ َٔ 6

ٔ تازٜذ ٚصٛي٘ إىل املًُه١، أَا املبتعح إىل اْتٗا٤ دزاضت٘، ٚعًٝ٘ إٔ ٜباغس عًُ٘ خالٍ عػس٠ أٜاّ َ

 ايداخٌ ؾعًٝ٘ إٔ ٜباغس باْتٗا٤ دزاضت٘ َباغس٠ ٚ عدٍّ أقص٢ عػس٠ أٜاّ.

 

 خطٛات تٓؿٝر اإلدسا٤ :

. تكدِٜ طًب إْٗا٤ االبتعاخ يًشصٍٛ ع٢ً املؤٌٖ املطًٛب َٔ خالٍ بٛاب١ ضؿري يًًُشك١ٝ أٚ عٔ طسم 1

 ايكطِ ايعًُٞ .

 ًطٞ ايكطِ ٚ ايه١ًٝ .. طًب تٛص١ٝ زت2

 . عسض ايطًب ع٢ً ايًذ١ٓ ايدا١ُ٥ يالبتعاخ ٚ ايتدزٜب .3

 . إصداز قساز إْٗا٤ االبتعاخ َٔ قبٌ ٚنٌٝ ادتاَع١ يًدزاضات ايعًٝا ٚ ايبشح ايعًُٞ .4

 . زؾع َباغس٠ املبتعح َٔ قبٌ عُٝد ايه١ًٝ إلداز٠ االبتعاخ ٚ ايتدزٜب  َتط١ُٓ قساز قطع االبتعاخ .5

 

 -ب تأدٌٝ االبتعاخ:طً-د

. إٔ تٛاؾل املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ أٚ املػسف يف بًد االبتعاخ ع٢ً ايتأدٌٝ, َٚدت٘, ٚ تازٜذ بداٜت٘ ٚتازٜذ 1

ْٗاٜت٘, ٚاملد٠ املتبك١ٝ َٔ املسس١ً ايدزاض١ٝ, ٚايتازٜذ املتٛقع يًتدسز بعد ايتأدٌٝ َػؿٛعّا بتكسٜس 

 أنادميٞ َؿصٌ عٔ املبتعح .

ايتأدٌٝ َكٓع١ َٚٛضٛع١ٝ ) ايعسٚف ايكا١ْْٝٛ , األنادمي١ٝ , ايصش١ٝ  . إٔ تهٕٛ َطٛغات2

 ,االدتُاع١ٝ( َع إزؾام املطتٓدات ايالش١َ .

 . تأٜٝد املًشل ايجكايف ع٢ً ايتأدٌٝ بايٓطب١ ملبتعجٞ ارتازز .3

 . إٔ ٜهٕٛ املبتعح َٓتعُّا يف ايدزاض١ ٚ أداؤٙ دٝدّا .4

) عطب املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ يف بًد ايبعج١ ( قاب١ً يًتذدٜد  . ال تكٌ َد٠ ايتأدٌٝ عٔ ؾصٌ دزاض5ٞ

 يؿصٌ دزاضٞ آخس عٝح ال ٜصٜد زتُٛع ايتأدٌٝ عٔ عاّ دزاضٞ ٚاسد خالٍ ؾرت٠ ابتعاث٘ .

 . إٔ ال تهٕٛ ؾرت٠ ايتأدٌٝ يؿرت٠ ش١َٝٓ ضابك١ .6

 . ال حتتطب ؾرت٠ ايتأدٌٝ اييت متت املٛاؾك١ عًٝٗا َٔ َد٠ ابتعاث٘ .7

 س املبتعح يف ساٍ املٛاؾك١ ع٢ً تأدٌٝ عًُ٘ يف ايكطِ .. ٜباغ8

 . تتٛىل دت١ٓ االبتعاخ ٚ ايتدزٜب املٛاؾك١ ع٢ً ايتأدٌٝ , ٜٚػعس ايكطِ ٚ ايه١ًٝ بريو .9
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. ًٜصّ املبتعح اذتاصٌ ع٢ً ايدزد١ املبتعح َٔ أدًٗا إٔ ٜعٛد إىل املًُه١ خالٍ غٗس سدّا أقص٢ َٔ 6

ٔ تازٜذ ٚصٛي٘ إىل املًُه١، أَا املبتعح إىل اْتٗا٤ دزاضت٘، ٚعًٝ٘ إٔ ٜباغس عًُ٘ خالٍ عػس٠ أٜاّ َ

 ايداخٌ ؾعًٝ٘ إٔ ٜباغس باْتٗا٤ دزاضت٘ َباغس٠ ٚ عدٍّ أقص٢ عػس٠ أٜاّ.

 

 خطٛات تٓؿٝر اإلدسا٤ :

. تكدِٜ طًب إْٗا٤ االبتعاخ يًشصٍٛ ع٢ً املؤٌٖ املطًٛب َٔ خالٍ بٛاب١ ضؿري يًًُشك١ٝ أٚ عٔ طسم 1

 ايكطِ ايعًُٞ .

 ًطٞ ايكطِ ٚ ايه١ًٝ .. طًب تٛص١ٝ زت2

 . عسض ايطًب ع٢ً ايًذ١ٓ ايدا١ُ٥ يالبتعاخ ٚ ايتدزٜب .3

 . إصداز قساز إْٗا٤ االبتعاخ َٔ قبٌ ٚنٌٝ ادتاَع١ يًدزاضات ايعًٝا ٚ ايبشح ايعًُٞ .4

 . زؾع َباغس٠ املبتعح َٔ قبٌ عُٝد ايه١ًٝ إلداز٠ االبتعاخ ٚ ايتدزٜب  َتط١ُٓ قساز قطع االبتعاخ .5

 

 -ب تأدٌٝ االبتعاخ:طً-د

. إٔ تٛاؾل املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ أٚ املػسف يف بًد االبتعاخ ع٢ً ايتأدٌٝ, َٚدت٘, ٚ تازٜذ بداٜت٘ ٚتازٜذ 1

ْٗاٜت٘, ٚاملد٠ املتبك١ٝ َٔ املسس١ً ايدزاض١ٝ, ٚايتازٜذ املتٛقع يًتدسز بعد ايتأدٌٝ َػؿٛعّا بتكسٜس 

 أنادميٞ َؿصٌ عٔ املبتعح .

ايتأدٌٝ َكٓع١ َٚٛضٛع١ٝ ) ايعسٚف ايكا١ْْٝٛ , األنادمي١ٝ , ايصش١ٝ  . إٔ تهٕٛ َطٛغات2

 ,االدتُاع١ٝ( َع إزؾام املطتٓدات ايالش١َ .

 . تأٜٝد املًشل ايجكايف ع٢ً ايتأدٌٝ بايٓطب١ ملبتعجٞ ارتازز .3

 . إٔ ٜهٕٛ املبتعح َٓتعُّا يف ايدزاض١ ٚ أداؤٙ دٝدّا .4

) عطب املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ يف بًد ايبعج١ ( قاب١ً يًتذدٜد  . ال تكٌ َد٠ ايتأدٌٝ عٔ ؾصٌ دزاض5ٞ

 يؿصٌ دزاضٞ آخس عٝح ال ٜصٜد زتُٛع ايتأدٌٝ عٔ عاّ دزاضٞ ٚاسد خالٍ ؾرت٠ ابتعاث٘ .

 . إٔ ال تهٕٛ ؾرت٠ ايتأدٌٝ يؿرت٠ ش١َٝٓ ضابك١ .6

 . ال حتتطب ؾرت٠ ايتأدٌٝ اييت متت املٛاؾك١ عًٝٗا َٔ َد٠ ابتعاث٘ .7

 س املبتعح يف ساٍ املٛاؾك١ ع٢ً تأدٌٝ عًُ٘ يف ايكطِ .. ٜباغ8

 . تتٛىل دت١ٓ االبتعاخ ٚ ايتدزٜب املٛاؾك١ ع٢ً ايتأدٌٝ , ٜٚػعس ايكطِ ٚ ايه١ًٝ بريو .9
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 املاد٠ اذتاد١ٜ ٚايجالثٕٛ : 

ٜطبل يف اإلذتام بايبعج١ بايٓطب١ يًصٚدات ٚاألبٓا٤ املساؾكني يًُبتعح ايتعًُٝات ايٛازد٠ يف 

 ايكسازات ٚايًٛا٥ح املٓع١ُ يريو.

 

 ايكاعد٠ ايتٓؿٝر١ٜ يًُاد٠ اذتاد١ٜ ٚايجالثٕٛ :

 ٖـ.20/8/1391ٜطبل يف ذيو ال٥ش١ ابتعاخ املٛظؿني يف أسهاّ إذتام ايصٚد١ ٚ األٚالد ايصادز٠ يف 

 

 ابتعاخ ٚ تدزٜب َٓطٛبٞ ادتاَع١

 َٔ غري أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚ احملاضسٜٔ ٚاملعٝدٜٔ

 املاد٠ ايجا١ْٝ ٚايجالثٕٛ : 

 ٜػرتط ؾُٝٔ ٜبتعح َٔ املٛظؿني يًشصٍٛ ع٢ً دزد١ ع١ًُٝ اآلتٞ :

 إٔ ٜهٕٛ ضعٛدٟ ادتٓط١ٝ.-1

 ( عاَّا ٚجملًظ ادتاَع١ االضتجٓا٤ َٔ ٖرا ايػسط.40أال ٜتذاٚش عُسٙ )-2

 أاّل ٜكٌ تكدٜسٙ ايعاّ يف ايػٗاد٠ ادتاَع١ٝ أٚ املعادي١ هلا عٔ تكدٜس "دٝد".-3

إٔ ٜهٕٛ قد أَط٢ يف خد١َ ادتاَع١ َد٠ ال تكٌ عٔ ضٓتني َٔ تازٜذ تعٝٝٓ٘، ٜٚطتج٢ٓ َٔ ذيو -4

 األطبا٤ ايرٜٔ جيٛش ابتعاثِٗ بعد انُاٍ ض١ٓ َٔ تازٜذ تعِٝٝٓٗ.

إٔ تهٕٛ ٖٓاى عالق١ َباغس٠ بني ايتدصص ايرٟ ضٛف ٜبتعح إيٝ٘ ٚطبٝع١ ايعٌُ ايرٟ ٜعد -5

 يًكٝاّ ب٘.

 األدا٤ ايٛظٝؿٞ يًطٓتني األخريتني عٔ تكدٜس "دٝد ددّا".أاّل ٜكٌ تكِٜٛ -6

 إٔ ٜهٕٛ ساصاّل ع٢ً قبٍٛ َٔ َؤضط١ ع١ًُٝ َعرتف بٗا عًُّٝا.-7

ٌّ هلا ط١ًٝ َد٠ ابتعاثٗا.-8  إٔ ٜساؾل املبتعج١ يًدازز ستس

 

 

 

 

 

 ُاد٠ ايجا١ْٝ ٚايجالثٕٛ : ايكاعد٠ ايتٓؿٝر١ٜ يً

ايبهايٛزٜٛع ٚاملادطتري داخٌ ادتاَع١ أٚ خازدٗا أٚ ابتعاخ املٛظؿني ٚ املٛظؿات يدزاض١   

 خازز املًُه١ ٚؾكّا يًُعاٜري اآلت١ٝ :

 . إٔ ال ٜهٕٛ قد ضبل ي٘ االيتشام ع٢ً ايدزد١ ْؿطٗا.1

 . إٔ ال ٜهٕٛ قد ختًٌ ايطٓتني األخريتني تهًٝـ يًُٛظـ دت١ٗ أخس٣ خازز ادتاَع١ .2

داش٠ اضتجٓا١ٝ٥ أٚ إداش٠ أ١ََٛ بايٓطب١ يًُٛظؿات أنجس . إٔ ال ٜهٕٛ قد ختًٌ ايطٓتني األخريتني إ3

 َٔ ضت١ أغٗس .

 . إٔ ٜهٕٛ يًذ١ٗ اييت ٜعٌُ بٗا ساد١ يًتدصص ايرٟ ضٛف ٜدزض٘ .4

ٌٍ تكِٜٛ األدا٤ ايٛظٝؿٞ يًطٓتني األخريتني عٔ تكدٜس ) ممتاش (5  . إٔ ال ٜك

 يطٓتني األخريتني .. إٔ ال ٜهٕٛ قد صدز عك٘ قساز سطِ أٚ عكٛب١ تأدٜب١ٝ خالٍ ا6

 . إٔ ال ٜؤثس ايتشاق٘ بايدزاض١ ع٢ً ضري ايعٌُ يف د١ٗ عًُ٘) ن١ًٝ أٚ َعٗد أٚ قطِ أٚ إداز٠  .....اخل(7

%( َٔ إمجايٞ عدد املٛظؿني يف تًو ادت١ٗ ضٛا٤ٌ 10. إٔ ال تتذاٚش ْطب١ ايدازضني يف نٌ د١ٗ عٔ )8

 أناْٛا ٜدزضٕٛ داخٌ ادتاَع١ أّ خازدٗا .

 ٜهٕٛ ساصاّل ع٢ً قبٍٛ أنادميٞ غري َػسٚط ٚ ضازٟ املؿعٍٛ .. إٔ 9

 . إٔ ٜٛقع تعٗدّا خطّٝا بإٔ ال ٜطايب ادتاَع١ بتعٝٝٓ٘ ع٢ً ٚظٝؿ١ أنادمي١ٝ .10

.12أال ٜهٕٛ ًَتشكّا بأسد بساَر ايدزاضات ايعًٝا بادتاَع١ أٚ أٟ داَع١ أخس٣ داخٌ املًُه١ . .11

 ادطتري يًُعٝٓني ع٢ً املستب١ ايطابع١ ؾُا ؾٛم .ٜكتصس االبتعاخ يًشصٍٛ ع٢ً دزد١ امل 

إذا نإ االبتعاخ يًدزاض١ خازز املًُه١ ؾاألصٌ إٔ ٜهٕٛ ايكبٍٛ َباغسّا يًدزاض١ ) ال ٜتطُٔ  .13

ايكبٍٛ دزاض١ ايًػ١ ( أَا إذا نإ ايكبٍٛ َػسٚطّا بايًػ١ ؾٝذب إٔ ٜهٕٛ املٛظـ ساصاّل يف اَتشإ 

ت أٚ َا ٜعادهلا َٔ االختبازات األخس٣ يف ايًػ١ االصتًٝص١ٜ أٚ َا ٜعادهلا ( دزدا5ع٢ً ) IELTSاآلًٜتظ 

يف ايًػات األخس٣ إذا ناْت طبٝع١ ايدزاض١ يٝطت ايًػ١ اإلصتًٝص١ٜ، ٚإٔ ال تتذاٚش ؾرت٠ ايًػ١ ض١ٓ 

 ٚاسد٠ عد أقص٢ .

ؿني دزٜظ ٚاملٛظإٔ ال ٜبدأ ايدزاض١ إال بعد أخر َٛاؾك١ َطبك١ َٔ عُاد٠ غؤٕٚ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايت .14

 .ٚإصداز قساز اإلداش٠ ايسمس١ٝ
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 ُاد٠ ايجا١ْٝ ٚايجالثٕٛ : ايكاعد٠ ايتٓؿٝر١ٜ يً

ايبهايٛزٜٛع ٚاملادطتري داخٌ ادتاَع١ أٚ خازدٗا أٚ ابتعاخ املٛظؿني ٚ املٛظؿات يدزاض١   

 خازز املًُه١ ٚؾكّا يًُعاٜري اآلت١ٝ :

 . إٔ ال ٜهٕٛ قد ضبل ي٘ االيتشام ع٢ً ايدزد١ ْؿطٗا.1

 . إٔ ال ٜهٕٛ قد ختًٌ ايطٓتني األخريتني تهًٝـ يًُٛظـ دت١ٗ أخس٣ خازز ادتاَع١ .2

داش٠ اضتجٓا١ٝ٥ أٚ إداش٠ أ١ََٛ بايٓطب١ يًُٛظؿات أنجس . إٔ ال ٜهٕٛ قد ختًٌ ايطٓتني األخريتني إ3

 َٔ ضت١ أغٗس .

 . إٔ ٜهٕٛ يًذ١ٗ اييت ٜعٌُ بٗا ساد١ يًتدصص ايرٟ ضٛف ٜدزض٘ .4

ٌٍ تكِٜٛ األدا٤ ايٛظٝؿٞ يًطٓتني األخريتني عٔ تكدٜس ) ممتاش (5  . إٔ ال ٜك

 يطٓتني األخريتني .. إٔ ال ٜهٕٛ قد صدز عك٘ قساز سطِ أٚ عكٛب١ تأدٜب١ٝ خالٍ ا6

 . إٔ ال ٜؤثس ايتشاق٘ بايدزاض١ ع٢ً ضري ايعٌُ يف د١ٗ عًُ٘) ن١ًٝ أٚ َعٗد أٚ قطِ أٚ إداز٠  .....اخل(7

%( َٔ إمجايٞ عدد املٛظؿني يف تًو ادت١ٗ ضٛا٤ٌ 10. إٔ ال تتذاٚش ْطب١ ايدازضني يف نٌ د١ٗ عٔ )8

 أناْٛا ٜدزضٕٛ داخٌ ادتاَع١ أّ خازدٗا .

 ٜهٕٛ ساصاّل ع٢ً قبٍٛ أنادميٞ غري َػسٚط ٚ ضازٟ املؿعٍٛ .. إٔ 9

 . إٔ ٜٛقع تعٗدّا خطّٝا بإٔ ال ٜطايب ادتاَع١ بتعٝٝٓ٘ ع٢ً ٚظٝؿ١ أنادمي١ٝ .10

.12أال ٜهٕٛ ًَتشكّا بأسد بساَر ايدزاضات ايعًٝا بادتاَع١ أٚ أٟ داَع١ أخس٣ داخٌ املًُه١ . .11

 ادطتري يًُعٝٓني ع٢ً املستب١ ايطابع١ ؾُا ؾٛم .ٜكتصس االبتعاخ يًشصٍٛ ع٢ً دزد١ امل 

إذا نإ االبتعاخ يًدزاض١ خازز املًُه١ ؾاألصٌ إٔ ٜهٕٛ ايكبٍٛ َباغسّا يًدزاض١ ) ال ٜتطُٔ  .13

ايكبٍٛ دزاض١ ايًػ١ ( أَا إذا نإ ايكبٍٛ َػسٚطّا بايًػ١ ؾٝذب إٔ ٜهٕٛ املٛظـ ساصاّل يف اَتشإ 

ت أٚ َا ٜعادهلا َٔ االختبازات األخس٣ يف ايًػ١ االصتًٝص١ٜ أٚ َا ٜعادهلا ( دزدا5ع٢ً ) IELTSاآلًٜتظ 

يف ايًػات األخس٣ إذا ناْت طبٝع١ ايدزاض١ يٝطت ايًػ١ اإلصتًٝص١ٜ، ٚإٔ ال تتذاٚش ؾرت٠ ايًػ١ ض١ٓ 

 ٚاسد٠ عد أقص٢ .

ؿني دزٜظ ٚاملٛظإٔ ال ٜبدأ ايدزاض١ إال بعد أخر َٛاؾك١ َطبك١ َٔ عُاد٠ غؤٕٚ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايت .14

 .ٚإصداز قساز اإلداش٠ ايسمس١ٝ
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 املاد٠ ايجايج١ ٚايجالثٕٛ : 

( تطبل األسهاّ ايٛازد٠ يف ابتعاخ احملاضسٜٔ ٚاملعٝدٜٔ ع٢ً ابتعاخ 32,36َع َساعا٠ َا ٚزد يف املٛاد )

 بك١ٝ َٓطٛبٞ ادتاَع١.

 

 املاد٠ ايسابع١ ٚايجالثٕٛ : 

يًدزاضات ايعًٝا يف ٚقت ٚاسد , ٚجيٛش جملًظ ادتاَع١ االضتجٓا٤ ال جيٛش يًُبتعح إٔ ًٜتشل بربْازتني 

 َٔ ذيو.

 

 املاد٠ ارتاَط١ ٚايجالثٕٛ : 

 ٜػرتط ؾُٝٔ ٜبتعح يًتدزٜب َا ٜأتٞ :

 إٔ ٜهٕٛ ضعٛدٟ ادتٓط١ٝ.-1

إٔ ٜهٕٛ قد أَط٢ يف خد١َ ادتاَع١ َد٠ ال تكٌ عٔ ضٓتني َٔ تازٜذ تعٝٝٓ٘, ٚ ٜطتج٢ٓ َٔ ذيو -2

 ٔ جيٛش ابتعاثِٗ يًتدزٜب بعد إنُاٍ ض١ٓ َٔ تازٜذ تعِٝٝٓٗ .األطبا٤ ايرٜ

إٔ تهٕٛ ٖٓايو عالق١ َباغس٠ بني ايتدصص ايرٟ ضٛف ٜبتعح إيٝ٘ ٚ طبٝع١ ايعٌُ ايرٟ ُٜعد -3

 يًكٝاّ ب٘.

 أال ٜكٌ تكِٜٛ األدا٤ ايٛظٝؿٞ يًطٓتني األخريتني عٔ تكدٜس "دٝد ددّا".-4

 تدزٜب١ٝ َعرتف بٗا.إٔ ٜهٕٛ ساصال ع٢ً قبٍٛ َٔ َؤضط١ -5

 إٔ جيٝد ايًػ١ اييت ٜكدّ بٗا بسْاَر ايتدزٜب.-6

 إٔ ٜٗدف ايربْاَر إىل إنطاب املتدزب َٗازات ددٜد٠ تتطًبٗا ساد١ ايعٌُ اذتايٞ أٚ املطتكبًٞ.-7

إٔ ٜهٕٛ ايرتغٝح يًتدزٜب َٔ ادت١ٗ ايتابع هلا املسغح َع حتدٜد ْٛع١ٝ ايربْاَر ٚايعٌُ ايرٟ ٜعد -8

 ٘ بعد االْتٗا٤ َٔ ايربْاَر.يًكٝاّ ب

ٌّ هلا ط١ًٝ َد٠ ابتعاثٗا.-9  إٔ ٜساؾل املبتعج١َ يًدازز ستس

 إٔ ٜهٕٛ املتدزب ٜػػٌ إسد٣ ايٛظا٥ـ ايسمس١ٝ اإلداز١ٜ أٚ ايصش١ٝ أٚ األنادمي١ٝ يف ادتاَع١.-10

 إٔ تٓطبل عًٝ٘ غسٚط ايدٚز٠ ايتدزٜب١ٝ املسغح هلا.-11

 ٘ َٔ د١ٗ ايتدزٜب.سصٍٛ املٛظـ ع٢ً إؾاد٠ تسغٝش-12

 

 املاد٠ ايطادض١ ٚايجالثٕٛ : 

ٜتِ االبتعاخ ٚايتدزٜب بكساز َٔ زتًظ ادتاَع١ بٓا٤ ع٢ً تٛص١ٝ ادت١ٗ اييت ٜتبعٗا املٛظـ 

ٚدت١ٓ االبتعاخ ٚ ايتدزٜب ٚ ٜتطُٔ قساز االبتعاخ ايدزد١ ايع١ًُٝ اييت ٜبتعح املٛظـ يًشصٍٛ عًٝٗا، 

 زاض١ ٚاملؤضط١ ايع١ًُٝ اييت تتِ ايدزاض١ بٗا.ٚايتدصص ايدقٝل ٚايعاّ، َٚد٠ ايد

 

 ايكاعد٠ ايتٓؿٝر١ٜ يًُاد٠ ايطادض١ ٚايجالثٕٛ :

ٖٓدضٝني ... بهاؾ١ ايؿ٦ات –صشٝني  –ؾٓٝني  –ٜصدز ايكساز بابتعاخ َٛظؿٞ ادتاَع١ ) إدازٜني -

ايٛظٝؿ١ٝ املٛدٛد٠ بادتاَع١ َٔ غري األنادمي١ٝ ( يًشصٍٛ ع٢ً دزد١ ع١ًُٝ ٚاسد٠ )ايبهايٛزٜٛع أٚ 

ٍٍ بعد ايبهايٛزٜٛع أٚ املادطتري أٚ ايدنتٛزاٙ ( ٚجيٛش بٓا٤ً ع٢ً َٛاؾك١      د١ٗ عٌُ املٛظـ دبًّٛ عا

ٚايعُٝد أٚ َٔ يف سهُُٗا ( ٚ دت١ٓ االبتعاخ ٚ ايتدزٜب ايطُاح باضتُساز بعج١  ) ايس٥ٝظ املباغس

املبتعح يًشصٍٛ ع٢ً َؤٌٖ أع٢ً يف ساٍ صدٚز قساز ابتعاث٘ األضاضٞ يًشصٍٛ ع٢ً دزد١ أدْٞ َٔ 

زتًظ ادتاَع١ ٚؾكّا يٓص املاد٠ اييت ضٛف ٜطُح ي٘ باالضتُساز يًشصٍٛ عًٝٗا, ٜٚصدز بريو قساز َٔ 

( َٔ ٖرٙ 32( يًُاد٠ )1( َٔ ٖرٙ ايال٥ش١ َع َساعا٠ َا دا٤ يف ايكاعد٠ ايتٓؿٝر١ٜ زقِ )36زقِ )

 ايال٥ش١ بايٓطب١ يًتدصصات املطُٛح بٗا يدزد١ ايبهايٛزٜٛع.

 

 املاد٠ ايطابع١ ٚايجالثٕٛ : 

يًتدزٜب املٝصات املاي١ٝ اييت تصسف ٜصسف ملٓطٛبٞ ادتاَع١ ٚاإلدازٜني ٚايؿٓٝني ٚاملبتعجني 

 يػريِٖ َٔ َٛظؿٞ ايدٚي١ املدْٝني.

 األسهـاّ ايعاَـ١

 املاد٠ ايجا١َٓ ٚايجالثٕٛ : 

 ٜصدز زتًظ نٌ داَع١ ايكٛاعد ايتٓؿٝر١ٜ ايالش١َ يتٓؿٝر أسهاّ ٖرٙ ايال٥ش١.

 

 املاد٠ ايتاضع١ ٚايجالثٕٛ : 

بػأْ٘ األْع١ُ ٚايكسازات ٚايًٛا٥ح ايٓاؾر٠ نٌ َا مل ٜسد ؾٝ٘ ْص خاص يف ٖرٙ ايال٥ش١ تطبل 

 يف املًُه١.
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 املاد٠ ايطادض١ ٚايجالثٕٛ : 

ٜتِ االبتعاخ ٚايتدزٜب بكساز َٔ زتًظ ادتاَع١ بٓا٤ ع٢ً تٛص١ٝ ادت١ٗ اييت ٜتبعٗا املٛظـ 

ٚدت١ٓ االبتعاخ ٚ ايتدزٜب ٚ ٜتطُٔ قساز االبتعاخ ايدزد١ ايع١ًُٝ اييت ٜبتعح املٛظـ يًشصٍٛ عًٝٗا، 

 زاض١ ٚاملؤضط١ ايع١ًُٝ اييت تتِ ايدزاض١ بٗا.ٚايتدصص ايدقٝل ٚايعاّ، َٚد٠ ايد

 

 ايكاعد٠ ايتٓؿٝر١ٜ يًُاد٠ ايطادض١ ٚايجالثٕٛ :

ٖٓدضٝني ... بهاؾ١ ايؿ٦ات –صشٝني  –ؾٓٝني  –ٜصدز ايكساز بابتعاخ َٛظؿٞ ادتاَع١ ) إدازٜني -

ايٛظٝؿ١ٝ املٛدٛد٠ بادتاَع١ َٔ غري األنادمي١ٝ ( يًشصٍٛ ع٢ً دزد١ ع١ًُٝ ٚاسد٠ )ايبهايٛزٜٛع أٚ 

ٍٍ بعد ايبهايٛزٜٛع أٚ املادطتري أٚ ايدنتٛزاٙ ( ٚجيٛش بٓا٤ً ع٢ً َٛاؾك١      د١ٗ عٌُ املٛظـ دبًّٛ عا

ٚايعُٝد أٚ َٔ يف سهُُٗا ( ٚ دت١ٓ االبتعاخ ٚ ايتدزٜب ايطُاح باضتُساز بعج١  ) ايس٥ٝظ املباغس

املبتعح يًشصٍٛ ع٢ً َؤٌٖ أع٢ً يف ساٍ صدٚز قساز ابتعاث٘ األضاضٞ يًشصٍٛ ع٢ً دزد١ أدْٞ َٔ 

زتًظ ادتاَع١ ٚؾكّا يٓص املاد٠ اييت ضٛف ٜطُح ي٘ باالضتُساز يًشصٍٛ عًٝٗا, ٜٚصدز بريو قساز َٔ 

( َٔ ٖرٙ 32( يًُاد٠ )1( َٔ ٖرٙ ايال٥ش١ َع َساعا٠ َا دا٤ يف ايكاعد٠ ايتٓؿٝر١ٜ زقِ )36زقِ )

 ايال٥ش١ بايٓطب١ يًتدصصات املطُٛح بٗا يدزد١ ايبهايٛزٜٛع.

 

 املاد٠ ايطابع١ ٚايجالثٕٛ : 

يًتدزٜب املٝصات املاي١ٝ اييت تصسف ٜصسف ملٓطٛبٞ ادتاَع١ ٚاإلدازٜني ٚايؿٓٝني ٚاملبتعجني 

 يػريِٖ َٔ َٛظؿٞ ايدٚي١ املدْٝني.

 األسهـاّ ايعاَـ١

 املاد٠ ايجا١َٓ ٚايجالثٕٛ : 

 ٜصدز زتًظ نٌ داَع١ ايكٛاعد ايتٓؿٝر١ٜ ايالش١َ يتٓؿٝر أسهاّ ٖرٙ ايال٥ش١.

 

 املاد٠ ايتاضع١ ٚايجالثٕٛ : 

بػأْ٘ األْع١ُ ٚايكسازات ٚايًٛا٥ح ايٓاؾر٠ نٌ َا مل ٜسد ؾٝ٘ ْص خاص يف ٖرٙ ايال٥ش١ تطبل 

 يف املًُه١.
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الرؤيـــة | منظومة معرفية إبداعية لمجتمع منتج.

الرسـالة | بناء مجتمع معرفي تنافسي من خالل؛ بيئة تعليمية متطورة 
                           وبحــوث علميـــة، ومبـــادرات وشــراكات مجتمعيــة فاعلــة.

األهداف | 
> تنويع مصادر الدخل وتنميتها.

> رفع كفاءة الموارد المادية والبشرية والتقنية.
> تطوير العمل المؤسسي الجاذب والمحفز.

> تصميم برامج تعليمية نوعية تلبي احتياجات سوق العمل.
> بناء منظومة بحثية علمية متطورة.

> تعزيز القيم واالنتماء والفكر المعتدل لدى الطلبة.
> تقديم مبادرات مجتمعية فاعلة تعزز دور الجامعة ومكانتها.

القيــــم | اإلتقان، المسؤولية، المؤسسية، روح الفريق، اإلبداع، التنافسية، الفاعلية.


