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جـــــــايؼــــح َجـــــــــزاٌ
كهُــــح انهُذســـــح

انًادج (:)1
رغًٗ ْزِ انزؼهًٛبد (رؼهًٛبد انزغدٛم ٔيؼبندخ اندذأل انذساعٛخ نغهجخ كهٛخ انُٓذعخ ف ٙخبيؼخ َدشاٌ)ٚٔ ،ؼًم ثٓب
اػزجبساً يٍ ثذاٚخ انفصم انثبَ ٙنهؼبو اندبيؼ.)1435/1434( ٙ

انًادج (:)2
ٚكٌٕ نهكهًبد انزبنٛخ زٛثًب ٔسدد فْ ٙزِ انزؼهًٛبد انًؼبَ ٙانًخصصخ نٓب فًٛب ٚه ،ٙيب نى رذل انمشُٚخ ػهٗ غٛش رنك:
انكهُـــح :كهٛخ انُٓذعخ ف ٙخبيؼخ َدشاٌ.
انقــسى :أ٘ لغى ػهً ٙف ٙكهٛخ انُٓذعخ.
انؼًــُذ :ػًٛذ كهٛخ انُٓذعخ.
انًزشذ األكادًٍَ :أزذ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ أٔ يٍ ف ٙزكًٓى انًكهف ثبإلسشبد األكبد ًٙٚنًدًٕػخ يٍ انغالة.
انطانة انًتىقغ تخزجه :أ٘ طبنت ٚكًم خًٛغ يزغهجبد انسصٕل ػهٗ انذسخخ فَ ٙفظ انفصم انًغدم ف ّٛزبنٛب.
اإلضافح :ػًهٛخ إضبفخ يمشس نى ٚغجك أٌ عدهّ انغبنت ٔرنك يٍ أخم رؼذٚم خذٔنّ انذساع ٙػُذ انضشٔسح.
انحذف :ػًهٛخ ززف يمشس عجك أٌ عدهّ انغبنت أثُبء فزشح انزغدٛم ،دٌٔ أٌ رشصذ نهغبنت ف ٙانغدم األكبدٔ ًٙٚرنك
يٍ أخم رؼذٚم اندذٔل انذساع ٙػُذ انضشٔسح.
االػتذار :ززف يمشس أٔ فصم دساع ٙعجك أٌ عدهّ انغبنتٔ ،رنك أثُبء انفصم انذساع ٙدٌٔ أٌ ٚؼذ انغبنت ساعجب
ٔٚشصذ نّ ف ٙانغدم األكبد ًٙٚرمذٚش (ع) أٔ (ٚٔ )Wسغت يٍ ضًٍ انًذح انالصيخ إلكًبل يزغهجبد انزخشج.
انتأجُم :رأخٛم دساعخ فصم لجم ثذاٚخ انفصم انذساعٔ ٙال ٚسغت يٍ ضًٍ انًذح انالصيخ إلكًبل يزغهجبد انزخشج.
انًستىي انصفزٌ :انًغزٕٖ انذساع ٙانسبن ٙنهغبنت.
انطانة انًُتظى :انغبنت انز٘ اخزبص خًٛغ يمشساد انًغزٕٖ انًسذد نّ ثُدبذ
انشؼثح انًغهقح :شؼت انًمشس انز٘ اكزًم ػذد انغالة فٔ ّٛانز٘ ٚزى رسذٚذِ ثُب ًء ػهٗ عؼخ ٔاعزٛؼبة انمبػخ انذساعٛخ أٔ
ثُب ًء ػهٗ طجٛؼخ انًمشس انزذسٚغٛخ.
انحذ األدًَ يٍ انؼةء انذراسٍ :ألم ػذد يٍ انٕزذاد انذساعٛخ انزُٚ ٙجغ ٙػهٗ انغبنت ثًب ٚزُبعت يغ يؼذنخ
انزشاكًٕٛفمب نًب ٚمشسِ يدهظ اندبيؼخ.

انًادج ( :)3انتسجُم اِنٍ نهطالب
ٚزى انزغدٛم انًجذئ ٙنهغبنت آنٛب (دٌٔ انسبخخ انٗ طهت يٍ انغبنت يب نى ٚكٍ يٕلٕفب أكبدًٛٚب) لجم ثذاٚخ كم فصم دساعٙ
ٔرنك ٔفمب نهخغخ انًثبنٛخ انًؼزًذح نهجشَبيح ثذءاً يٍ انًغزٕٚبد انذَٛب ف ٙانخغخ انذساعٛخٚٔ ،زى ززف انزغدٛم انًجذئٙ
نهغالة انز ٍٚنى ٚمٕيٕا ثزأكٛذ رغدٛهٓى خالل األعجٕع األٔل يٍ كم فصم دساع.ٙ

انًادج ( :)4يؼانجح انجذاول ػٍ طزَق انثىاتح االنكتزوَُح
ًٚكٍ نهغبنت انذخٕل ػهٗ انجٕاثخ االنكزشَٔٛخ ٔرؼذٚم رغدٛهّ يٍ خالل إضبفخ ٔززف انًمشساد انًزبزخ أثُبء انفزشح
انًسذدح ٔانًؼهٍ ػُٓب يٍ لجم ػًبدح انمجٕل ٔانزغدٛمٚٔ ،زسًم انغبنت َزٛدخ انًٕاد انًغدهخ ٔيذٖ رٕافمٓب يغ انخغخ
انذساعٛخ نزخصصّٔ ،إرا ٔلغ خغأ ف ٙرغدٛم يبدح يب ،رمغ يغؤٔنٛخ انخغأ ػهٗ انغبنت ٔزذِٚٔ .دت ػهٗ انغبنت
االززفبػ ثبنشلى انغش٘ انًًُٕذ نّ ٔػذو إفشبئّ أل٘ أزذ ،زفبػب ً ػهٗ يؼهٕيبرّ ٔانًمشساد ٔانشؼت انًغدهخ نّٚٔ .كٌٕ
رنك ٔفمب نضٕاثظ ٔرؼهًٛبد انسزف ٔاالضبفخ.
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انًادج ( :)5يؼانجح انجذاول ػٍ طزَق انكهُح
رزى يؼبندخ اندذأل انذساعٛخ ػٍ طشٚك انكهٛخ خالل انفزشح انًسذدح نزنك ٔانًؼهٍ ػُٓب يٍ ػًبدح انمجٕل ٔانزغدٛم ٔٚكٌٕ
رنك ٔفمب نهضٕاثظ انزبنٛخ:






ٚغهغ انغبنت ػهٗ اندذٔل انذساع ٙانًؼهٍ نهًمشساد ٔٚسذد انًمشساد انزٚ ٙشغت ثسزفٓب أٔ اضبفزٓب ٔرنك يغ
ضشٔسح االنزضاو ثزؼهًٛبد انغست ٔاالضبفخ زغت انًبدح (ٔ )9انًبدح ( )01يٍ ْزِ انالئسخ.
ٚزٕخّ انغبنت نهًششذ األكبد ًٙٚانًخصص نّ ٔٚمٕو انغبنت ثزؼجأح انًُٕرج انًخصص نًؼبندخ اندذأل انذساعٛخ
(ًَٕرج سلى د )0ثبنزُغٛك يؼّ ثؼذ اإلعالع ػهٗ انخغخ انذساعٛخ نهجشَبيح ٔانغدم األكبدٔ ًٙٚانًغزٕٖ
انذساعٔ ٙانؼتء انذساع ٙاألدَٗ ٔاألػهٗ انًسذد نّ.
ٚمٕو انًششذ األكبد ًٙٚيغ انغبنت ثبنزأكذ يٍ ػذو ردبٔص رؼهًٛبد انغست ٔاالضبفخ زغت انًبدح (ٔ )9انًبدح
( )01يٍ ْزِ انالئسخ ٔانزأكذ يٍ اكًبل خًٛغ انخبَبد ف ٙانغهت ٔانزأكذ يٍ اغالق انًُٕرج ،زٛث ال رزى يؼبندخ
انًُبرج انًخبنفخ نهزؼهًٛبد ٔٚزسًم انغبنت يغؤٔنٛخ رنك.
ٚزٕنٗ انًششذ األكبد ًٙٚػًهٛخ إسعبل انًُبرج نٕزذح انزغدٛم ٔااليزسبَبد ف ٙانكهٛخ أٔ األلغبو ارا دػذ انسبخّ
نًٕافمخ إداسح انكهٛخٔ ،ال ٚمٕو انغبنت ثبنًشاخؼخ انًجبششح نأللغبو أٔ ٔزذح انزغدٛم ٔااليزسبَبد ف ٙانكهٛخ ،اال ارا
دػذ انضشٔسح.
ٚمٕو انغبنت ثًشاخؼخ خذٔنّ انذساع ٙػٍ طشٚك انجٕاثخ االنكزشَٔٛخ نهزأكذ يٍ رُفٛز طهجّ خالل  24عبػخ ،فٙ
زبنخ ػذو رُفٛز انغهت ٚشاخغ انغبنت انًششذ األكبد ًٙٚنًؼشفخ أعجبة رنك .يغ انزأكٛذ ػهٗ ضشٔسح زضٕس
انغبنت ف ٙانًمشساد انًشاد اضبفزٓب أٔ ززفٓب انٗ أٌ ٚزأكذ يٍ ٔضغ رغدٛهّ.

انًادج ( :)6اػتًاد انجذول انذراسٍ انُهائٍ نهطانة
ػهٗ انغبنت انزأكذ يٍ اندذٔل انذساع ٙثشكم دٔس٘ أثُبء فزشح انغست ٔاإلضبفخ ٔال ٚؼزجش خذٔل انغبنت َٓبئٛب إال ثؼذ
اَزٓبء فزشح انغست ٔاالضبفخ يغ ضشٔسح االنزضاو ثبنسضٕس ثذ ًء يٍ انًٕػذ انًؼهٍ نجذاٚخ انفصم انذساع ٙزٛث ٚزى سصذ
انسضٕس ٔانغٛبة ٚذٔٚب يٍ لجم يذسط انًمشسٚٔ .زسًم انغبنت يغؤٔنٛخ ػذو االنزضاو ثزنك.

انًادج ( :)7ضىاتط االَتقال يٍ يستىي دراسٍ ِخز
ُٚزمم انغبنت يٍ يغزٕٖ إنٗ آخش آنٛب ٔفمب نهضٕاثظ انزبنٛخ:




رٕصع انًمشساد انذساعٛخ ػهٗ يغزٕٚبد ٔرنك ٔفمب نهخغخ انذساعٛخ نكم ثشَبيحٚٔ ،سذد انًغزٕٖ انذساعٙ
نهغبنت ٔفمب ألدَٗ يغزٕٖ يٍ انًمشساد انذساعٛخ انًغدهخ.
ُٚزمم انغبنت يٍ يغزٕاِ انٗ انًغزٕٖ انز٘ ٚه ّٛارا اخزبص ثُدبذ خًٛغ يمشساد رنك انًغزٕٖ.
ٚؼذ انغبنت يزؼثشا إرا نى ُٚدر ف ٙخًٛغ يمشساد انًغزٕٖ انًمٛذ فٚٔ ّٛجمٗ ف ٙرنك انًغزٕٖ ززٗ  ُٙٓٚخًٛغ
يمشسارّ.

انًادج ( :)8انؼةء انذراسٍ
ٚزى رسذٚذ انؼتء انذساع ٙنهغبنت آنٛب يٍ لجم ػًبدح انمجٕل ٔانزغدٛم ثسٛث ٚكٌٕ نهغبنت انًُزظى كسذ أدَٗ  01عبػخ
يؼزًذح ٔانسذ األػهٗ  01عبػخ يؼزًذح ٔٚزى صٚبدح انؼتء انٗ  11عبػخ يؼزًذح فمظ نهغبنت انز٘ يؼذنخ انزشاكً 3 ٙأٔ
أكثش.
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انًادج ( :)9ضىاتط انحذف واالضافح وانتثذَم تٍُ انشؼة
رزى ػًهٛخ انسزف ٔاالضبفخ ٔانزجذٚم ث ٍٛانشؼت نهًمشساد ٔرنك تاستخذاو رقى انشؼثح ٔنٛظ سيض انًمشس ٔرنك زغت
انششٔط انزبنٛخ:
 شزوط انحذف
-

أٌ ال ٚمم ػذد انغبػبد انذساعٛخ ػٍ انسذ األدَٗ يٍ انؼتء انذساع ٙانًسذد نكم طبنت.
ارا كبٌ انًمشس انًغهٕة ززفّ يزغهت يزضايٍ يغ يمشس آخش ،فال ٚسك نهغبنت ززفّ إال ثسزف انًمشسٍٚ
يؼب.
ال ٚغًر ثسزف يمشس يٍ انًغزٕٖ انصفش٘ انًسذد نهغبنت ٔٚغزثُٗ يٍ رنك انسبالد انخبصخ ثضًبٌ انسذ
األدَٗ نهؼتء انذساع ٙإرا ٔخذ رؼبسض ف ٙيٕػذ رنك انًمشس يغ انًمشساد األخشٖ .زٛث أٌ ػذو االنزضاو
ثزنك لذ ٚزغجت ف ٙرؼثش رغدٛم انغبنت نهًمشساد ف ٙانفصٕل انالزمخ ٔ ثبنزبن ٙرؼثش رخشخّ.

 شزوط االضافح
 ػذو ٔخٕد رؼبسض ف ٙخذٔل انغبنت. رٕفش يمبػذ ف ٙانشؼجخ انًغهٕثخ (انشؼجخ غٛش يغهمخ). ال ٚغًر نهغبنت أٌ ٚغدم أل٘ يمشس دٌٔ إرًبو انًزغهت انغبثك نّ ثُدبذ. ال ٚغًر نهغبنت ثزغدٛم ػتء دساع ٙصٚبدح ػهٗ انؼتء انًسذد نّ. ارا كبٌ انًمشس ٚسزٕ٘ ػهٗ خضئَ( ٍٛظش٘ ٔػًه )ٙفؼهٗ انغبنت انزأكذ يٍ إضبفخ اندضء انُظش٘ أٔال ثىاندضء انؼًهٚٔ ،ٙزى آنٛب ً انغبء انًمشس كبيال ف ٙزبنخ رغدٛم أزذًْب دٌٔ اٜخش.
 ٚسذد ػذد انًغزٕٚبد انزبنٛخ انًغًٕذ ثزغدٛم يمشساد يُٓب ثًغزٕٖ ٔازذ فمظ نهًغزٕٖ انًمٛذ ف ّٛانغبنتٔٚغزثُٗ يٍ رنك يمشساد االػذاد انؼبو (انثمبفخ االعاليٛخ ٔانهغخ انؼشثٛخ).
 شزوط اضافح انتذرَة انًُذاٍَ أويشزوع انتخزج
 ف ٙزبنخ رغدٛم انغبنت نًمشس انزذسٚت انًٛذاَ ٙأٔ يششٔع انزخشج ٚدت انزأكذ يٍ ػذو يخبنفخ رؼهًٛبدانالئسخ انًؼزًذح نكم يًُٓب ٔٚزى انغبء رغدٛهّ فٓٛب ف ٙزبنخ يخبنفخ انزؼهًٛبد ٔٚزسًم انغبنت يغؤٔنٛخ رنك.
 شزوط انتثذَم تٍُ انشؼة
 ػذو ٔخٕد رؼبسض ف ٙخذٔل انغبنت. ٔخٕد يمؼذ نهغبنت ف ٙانشؼجخ انًشاد انُمم انٓٛب (انشؼجخ غٛش يغهمخ). -أٌ ال ٚمم ػذد انغالة ف ٙانشؼجخ انًشاد االَزمبل يُٓب ػٍ انسذ األدَٗ انًسذد نكم شؼجخ.

انًادج ( :)11انطانة انًتىقغ تخزجه
ٚغزثُٗ يًب ٔسد ف ٙانًبدح ( )9انسبالد انزبنٛخ فمظ:
ٚ -0غًر نهغبنت انًزٕلغ رخشخّ فمظ أٌ ٚغدم يمشس دساعٔ ٙازذ ػهٗ األكثش يغ يزغهجّ انغبثك فَ ٙفظ فصم
انزخشج ،أٔ يمشس ٍٚدساع ٍٛٛػهٗ األكثش إرا كبٌ لذ دسط انًزغهت انغبثك ألزذًْب ٔنى ُٚدر فٚٔ ،ّٛكٌٕ رنك
ف ٙكال انسبنز ٍٛثًٕافمخ ػًٛذ انكهٛخ  -أٔ يٍ ٚفٕضّ -ثزنكٚٔ ،كٌٕ رنك ثزمذٚى طهت خغ ٙنهمغى انًؼُٚٔ ،ٙزسًم
انغبنت يغؤٔنٛخ رنك.
ٚ -1غًر نهغبنت انًزٕلغ رخشخّ فمظ ثزدبٔص انسذ األػهٗ نهؼتء انذساع ٙانًسذد نّ زغت يؼذنّ انزشاكً ٙثًب ال
ٚضٚذ ػٍ ثالث ساػاخ يؼزًذح فمظ ٔٚكٌٕ رنك ثًٕافمخ يؼبن ٙيذٚش اندبيؼخ  -أٔ يٍ ٚفٕضّ  -ػهٗ أٌ ال ٚضٚذ
انؼتء ثأ٘ زبل ػٍ  13عبػخ يؼزًذحٚٔ ،كٌٕ رنك ثزمذٚى طهت خغ ٙنهمغى انًؼُٚٔ ،ٙزسًم انغبنت يغؤٔنٛخ
رنك.
 -2ػهٗ خًٛغ انغالة انًزٕلغ رخشخٓى يشاخؼخ ٔزذح انزغدٛم ٔااليزسبَبد ف ٙانكهٛخ فَٓ ٙبٚخ انفصم انز٘ ٚغجك
فصم انزخشج (ٔززٗ َٓبٚخ االخزجبساد انُٓبئٛخ نزنك انفصم)ٔ ،رنك نزسذٚذ انًٕاد انًزجمٛخ نذٓٚى ف ٙفصم انزخشج
ززٗ رزًكٍ انكهٛخ يٍ اػذاد اندذأل يغجمب ،ثسٛث ٚزًكٍ انغبنت يٍ رغدٛم انًٕاد انًزجمٛخ دٌٔ ٔخٕد رؼبسض
ف ٙاندذٔلٚٔ ،زسًم انغبنت ٔزذِ يغؤٔنٛخ ػذو االنزضاو ثزنك.
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جـــــــايؼــــح َجـــــــــزاٌ
كهُــــح انهُذســـــح

انًادج ( :)11ضىاتط االػتذار ػٍ يقزر دراسٍ
ثؼذ اَزٓبء فزشح انسزف ٔاالضبفخ انًؼهٍ ػُٓب يٍ لجم ػًبدح انمجٕل ٔانزغدٛم ،رجذأ ػًهٛخ االػززاس ػٍ انًمشساد ثسٛث
ٚدٕص نهغبنت االػززاس ػٍ االعزًشاس ف ٙدساعخ يمشس دٌٔ أٌ ٚؼذ ساعجب فٚٔ ّٛشصذ نّ رمذٚش (ع) أٔ ( )Wف ٙرنك انًمشس
ٔٚكٌٕ رنك ضًٍ انششٔط انزبنٛخ:
-0
-1
-2
-3
-4
-5

ٚدٕص نهغبنت االػززاس ػٍ يمشس دساعٔ ٙازذ ف ٙانفصم انذساعٔ ،ٙثًب ال ٚزدبٔص يب يدًٕػخ أسثؼخ يمشساد
دساعٛخ كسذ ألصٗ طٛهخ ثمبء انغبنت ف ٙاندبيؼخ.
أٌ ال ٚمم انؼتء انذساع ٙػٍ انسذ األدَٗ انًسذد.
ال ٚدٕص االػززاس ػٍ يمشس فَ ٙفظ انًغزٕٖ انذساع ٙنهغبنت أٔ يمشس يزغهت نًمشس آخش زٛث أٌ رنك لذ
ٚؤد٘ انٗ رؼثش انغبنت ٔرأخش رخشخّ ٔف ٙزبنخ ضشٔسح رنك ٚدت يٕافمخ انؼًٛذ أٔ يٍ ٚفٕضّ يٍ خالل رؼجأح
انًُٕرج انًخصص نزنك (ًَٕرج سلى دٔ )1رغه ًّٛنهمغى انًؼُ.ٙ
أٌ ٚزمذو ثغهت االػززاس لجم ثذاٚخ االخزجبساد انُٓبئٛخ ثخًغخ أعبثٛغ ػهٗ األلمٔ ،نًذٚش اندبيؼخ – ف ٙزبالد
انضشٔسح انمصٕٖ – االعزثُبء يٍ ْزِ انًذح.
ٚكٌٕ رمذٚى انغهت آنٛب ػٍ طشٚك انجٕاثخ االنكزشَٔٛخ دٌٔ انسبخخ نًشاخؼخ انكهٛخٔ ،ال ٚؼزجش االػززاس َٓبئٛب ززٗ
صذٔس انًٕافمخٚٔ ،زأكذ انغبنت يٍ رنك ػجش انجٕاثخ االنكزشَٔٛخ خالل ثالثخ أٚبو يٍ ربسٚخ رمذٚى انغهتٔ ،ػهٗ
انغبنت انًٕاػجخ ف ٙانسضٕس ززٗ صذٔس رنك.
ػهٗ انغبنت ضشٔسح االَزجبِ انٗ اَّ ف ٙزبنخ االػززاس ػٍ أكثش يٍ يمشس فبَّ لذ ٚزدبٔص انًذح انًسذدح إلَٓبء
يزغهجبد انزخشج ٔثبنزبن ٙلذ رٕلف انًكبفأح انزٚ ٙسصم ػهٓٛب انغبنت.

انًادج ( :)12ضىاتط االػتذار ػٍ فصم دراسٍ
ٚدٕص نهغبنت االػززاس ػٍ االعزًشاس ف ٙدساعخ فصم يؼ ٍٛدٌٔ أٌ ٚؼذ ساعجب إرا رمذو ثؼزس يمجٕل لجم ثذاٚخ االخزجبساد
انُٓبئٛخ ثخًغخ أعبثٛغ ػهٗ األلمٔ ،نًذٚش اندبيؼخ – ف ٙزبالد انضشٔسح انمصٕٖ – االعزثُبء يٍ ْزِ انًذح ػهٗ أٌ ال
رزدبٔص ثذاٚخ االخزجبساد انُٓبئٛخ نًمشساد اإلػذاد انؼبوٚٔ ،كٌٕ رمذٚى انغهت آنٛب ػٍ طشٚك انجٕاثخ االنكزشَٔٛخ دٌٔ انسبخخ
نًشاخؼخ انكهٛخٔ ،ال ٚؼزجش االػززاس َٓبئٛب ززٗ صذٔس انًٕافمخٚٔ ،زأكذ انغبنت يٍ رنك ػجش انجٕاثخ االنكزشَٔٛخ خالل ثالثخ
أٚبو يٍ ربسٚخ رمذٚى انغهتٔ ،ػهٗ انغبنت انًٕاػجخ ف ٙانسضٕس ززٗ صذٔس رنكٚٔ .شصذ نهغبنت رمذٚش (ع) أٔ ()W
ٔٚسزغت ْزا انفصم يٍ انًذح انالصيخ إلَٓبء يزغهجبد انزخشجٚٔ .دت أٌ ال رزدبٔص فصٕل االػززاس فصه ٍٛدساعٍٛٛ
يززبن ٍٛأٔ ثالثخ فصٕل غٛش يززبنٛخٔ .ػهٗ انغبنت ضشٔسح االَزجبِ انٗ اَّ ف ٙزبنخ االػززاس فصم دساع ٙفبَّ لذ ٚزدبٔص
انًذح انًسذدح إلَٓبء يزغهجبد انزخشجٔ ،ثبنزبن ٙلذ رٕلف انًكبفأح انزٚ ٙسصم ػهٓٛب انغبنت.

انًادج ( :)13ضىاتط تأجُم فصم دراسٍ
ٚدٕص نهغبنت انزمذو ثغهت رأخٛم انذساعخ نفصم دساع ٙيؼ ٍٛلجم َٓبٚخ األعجٕع األٔل يٍ ثذء انذساعخٚٔ ،كٌٕ رنك يٍ
خالل انجٕاثخ اإلنكزشَٔٛخ ،ػهٗ أٌ ال رزدبٔص يذح انزأخٛم فصه ٍٛدساع ٍٛٛيززبن ٍٛأٔ ثالثخ فصٕل دساعٛخ غٛش يززبنٛخ كسذ
ألصٗ طٛهخ فزشح ثمبئّ ف ٙاندبيؼخ ،ثى ٚغٕٖ لٛذِ ثؼذ رنكٚٔ ،دٕص نًدهظ اندبيؼخ ف ٙزبل انضشٔسح االعزثُبء يٍ رنك،
ٔال رسزغت يذح انزأخٛم ضًٍ انًذح انالصيخ إلَٓبء يزغهجبد انزخشجٚٔ ،مٕو ػًٛذ انكهٛخ ثبرخبر انمشاس خالل ثالثخ أٚبو يٍ
ربسٚخ رمذٚى انغهت ػجش انجٕاثخ اإلنكزشَٔٛخٔ ،إرا نى ٚجذ ػًٛذ انكهٛخ ف ٙانغهت خالل انفزشح انًسذدح ُٚفز انزأخٛم آنٛب.

انًادج ( :)14اػذاد انجذاول انذراسُح






ٚؼذ انمغى اندذٔل انذساع ٙزغت انخغخ انذساعٛخ انًؼزًذح ٔثبنزُغٛك يغ ٔزذح انزغدٛم ٔااليزسبَبد ف ٙانكهٛخ.
ٚشاػ ٙانمغى انزٕاصٌ ف ٙرٕصٚغ انًسبضشاد ٔانًٕاػٛذ نكم يغزٕٖ يٍ انًغزٕٚبد انذساعٛخ ثًب ٚكفم زغٍ
األداء ٔرٛغٛش عٛش انؼًم.
ٚمٕو انمغى ثزضٔٚذ ٔزذح انزغدٛم ٔااليزسبَبد ف ٙانكهٛخ ثُغخخ َٓبئٛخ يٍ اندذٔل انذساع( ٙشبيهخ نًٕاػٛذ خًٛغ
انًمشساد ٔيذسعٓٛب) لجم أعجٕػ ٍٛػهٗ األلم يٍ ثذء االيزسبَبد انُٓبئٛخ ف ٙكم فصم دساعٔ ،ٙرنك إلكًبل
إدخبل اندذأل ػهٗ انُظبو لجم ثذء انزغدٛم انزدشٚج ٙنهغالة.
ال ٚزى رؼذٚم اندذٔل انذساع ٙثؼذ اػزًبدِ ٔإدخبنّ ػهٗ انُظبو إال ثًٕافمخ ػًٛذ انكهٛخ -أٔ يٍ ٚفٕضّٔ -فمذ فٙ
انسبالد انضشٔسٚخ خذا.
ٚهزضو كم لغى ثزغجٛك رؼهًٛبد انزغدٛم ٔيؼبندخ اندذأل انذساعٛخ ٔاعزخذاو انًُبرج انًخصصخ نزنك ٔانزٚ ٙزى
رضٔٚذِ ثٓب يٍ لجم ٔزذح انزغدٛم ٔااليزسبَبد ف ٙانكهٛخٔ ،اعزٛفبء خًٛغ انجٛبَبد انًذسخخ فٓٛب.
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