نرإعإلشإلرشو فو ح:
قفإليدرتعيإلة

إلدشتحر يإلشايحرعلىر ل حرأاوىروف عهرعلا رشلور فعيحر وف عحر
قفصإل ر د فحرادقلحر

شا مفويح:

ش تفوي رشا صفئيحرشوإلدشتح:

يعدددإلرشاد دددفإلرشوالتدددهراشوراويددد رشورد دددا ر دددنر
شورخصصددددفمرشو و ددددحراةددددجشرو فوددددحرشو ور دددد ر
ولعانراشو تفعإلةراورددشم رشو دم مرشااتدفايحر
،رلدددلرشو ور عدددفمرشوردددهررودددر ر رد يدددحرش ويدددفلر
خرلدددرر دش لودددفرا دددف خلر د لدددحرشووف عدددحر
،فوددجارشو د لددحررعر دددرةف ددحرفددهر يددفةرشو د ر
اودددفرا دددحرر دددالرشودددىرشلعر دددفإلرعلدددىرشودددجشمر
ا اشوودددحرشو يدددفةرشوفدددف حرفيصددد رشو فوددد ر
شوودف عهر الصد عرعدنرجشرد راعدنرش خددينر دف
يوعل د ر ررد ددفرالتدديف.ا فورددفوهرفددلنرإلوددلرري دؤثدر
علددىرراشف دد رشوإلدشتددهر.ةددجشر ددفراديددإلرشورعدددرر
عليددد ر دددنرخددد لرشوإلدشتدددحرشو فويدددح،ا فراديدددإلر
شمر ددفف ر ددنرخدد لرشورتددفؤلمرشو دا ددحرفددهر
ةجارشا مفويح.

شو ددإلرشعر ددإلافرفددهر عفووددحرشا صددفئيحرووددجار
شوإلدشتحر.
 *1عف دددلر يدتدددانرو عدفدددحرشوع قدددحر دددين
رريد رشوإلدشتح
 *2ر ليلرشور فين وللدفيفمرشووةئيح

أة يحراأةإلشررإلدشتحرشو افاع :

أة يحرشوإلدشتح:
ررولىرأة يحرةجارشوإلدشتحرفي فريله:
 -1عدفحر إلىرشار فدر فةدةرشل ردش رشوالتهرفهروف عحرقفصإل ر د فحرادقلح
 -2عدفددحر ددإلىرشوراشفدددرشوإلدشتددهروددإلىر ل ددحرشوتدداحرأاوددىرمليددحرشوعلددا رشااتددفايحر
اشلور فعيحر
 -3عإل راواإلرإلدشتفمرفدهر دإلاإلرعل ادفرررادفالرع قدحرشل رددش رشوالتدهر دفوراشفدر
شوإلدشته.
أةإلشررشوإلدشتح:
روإلررشوإلدشتحرشو فويحرشوى:
 عدفحرشوع قحرشو اواإلةر ينرشل ردش رشوالتهراشوراشفدرشوإلدشته
شوم ددررعددنرشولددداقر ددينرأفدددشإلرشوعياددحرفي ددفريخددلرشل ردددش رشوالتددهر تد ر
رريدرملر نرشووا را شاقف ح
شوم ددررعددنرشولددداقر ددينرأفدددشإلرشوعياددحرفي ددفريخددلرشوراشفدددرشوإلدشتددهر ت د ر
رريدرملر نرشووا را شاقف ح.
أإلاشمرشوإلدشتح

 يددف رشل ردددش رشوالتددهروددبرةددفاهرأ ددارعددف دة(:)2015
يرمددانرشو يددف ر ددنر 27اددإلشعر اةعددحرعلددىرأ عددفإلرشل ردددش ر
مملرايرف نر 3إلشئلر(إلشئ فر،أ يفاف،أ إلش) عإلررعإليل ر دنرق دلر
شو فو ح.
 يف رشوراشفدرشوإلدشتهروبرأتعإلراي ر(:)2010ايرمدانر
شو يدددف ر دددنر 49ادددإلشعرا 3دددإلشئلر( اشفددددر،لردأ روه ،يددددر
اشفد) عإلررعإليل ر نرق لرشو فو ح.
او ات رشوإلدشته2018/2017:

ر مرإ دشرر
إل/عاشدي شلخفد

رتفؤلمرشوإلدشتح :
(1ةدددلرراودددإلرع قدددحر دددينرشل رددددش رشوالتدددهر
اشوراشفدرشوإلدشتهروإلىرأفدشإلرعياحرشوإلدشتح؟
(2ةلرراوإلرفدداقرإلشودحرإ صدفئيفعرفدهرشل رددش ر
شوالتدددهرودددإلىرأفددددشإلرعيادددحرشوإلدشتدددحر دددفخر ر
شووا راشاقف ح؟(إقف حروف عيحرأارفهرشو يم).
(3ةلرراوإلرفداقرإلشودحرإ صدفئيفعر دينرشوواتدينر
فهرشوراشفدرشوإلدشتدهرودإلىرأفددشإلرعيادحرشوإلدشتدحر
فخر ررشووا راشاقف ح؟(إقف حروف عيحرأارفدهر
شو يم)
فدفيفمرشوإلدشتح:

1راوإلرع قحر دينرشل رددش رشوالتدهراشوراشفددرشوإلدشتدهر
وإلىرأفدشإلرعياحرشوإلدشتح.
(1لرراوإلرفداقرإلشوحرإ صفئيفعرفهرشل ردش رشوالتهروإلىر
أفدددشإلرعياددحرشوإلدشتددحر ددفخر ررشووددا راشاقف ددح(.إقف ددحر
وف عيحرأارفهرشو يم).
(2لرراوإلرفداقرإلشوحرإ صفئيفعر ينرشوواتينرفه شوراشفددر
شوإلدشتدددهرودددإلىرأفددددشإلرعيادددحرشوإلدشتدددحر دددفخر ررشوودددا ر
اشاقف ح(.إقف حروف عيحرأارفهرشو يم)

ور رشو ثراعياحرشوإلدشتح:
شو إلاإلرشو مفايح:وف عحرقفصإل ر د فحر
ادقلح
شو إلاإلرشوة ايح /15-14-13:فد ر
2018*2017
شو إلاإلرشو ديح :ل حرشوتاحرأاوىروف عهر
علا رشور فعيح.
.
شورعديلفمرشاودشئيح:

شل ردش رشوالته:
فودددحرالتددديحري دددعدرفيودددفرشو فوددد رشوودددف عهر فلالصدددفلرعدددنرالتددد رأار
ش خدددددينرأارمليو ددددفر ثددددلرف ددددإلشنرشو ددددعادر فلار ددددف راشور دمددددةر ددددالر
شوددجشم.ايرف د رجوددلر ددنرخ د لرشوإلدوددحرشورددهري صددلرعليوددفرشو فو د رفددهر
يف رشل ردش رشوالتهرشو ترخإل رفهرشوإلدشتح.
شوراشفدرشوإلدشته:
قدددإلدةرشو فوددد رعلدددىرر يددددرشلاتدددوف ر ددد رة ئددد راأتدددفرجر راشو ددداشإلر
شوإلدشتددددديحراإلوددددددلر ددددددنرخدددددد لررصدددددددففر ر عودددددد راشو اش ددددددحرعلددددددىر
شوإلدشتح.ايرفد رجودلر دنرخد لرشوإلدودحرشوردهري صدلرعليودفرشو فود رفدهر
شو يف رشو ترخإل رفهرشوإلدشتحر

