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 لوبقلاو بالطلا تامدخ ريدم ةلاسر

ا$حرم
&

,+ م() 
 م3لعتلل ةقراشلا ة3م1دا/أ -

A@ملل ،2023 - 2022 ة:م1دا/ألا ةنسلل ان3يم1دا/أ -إ م*مامضنا ان#" 
B امدق

E
 FA

B سمGHة:نهملا م*ت 
KملعمMHA ارود نوبعلتE اماه

E
 FA

B هجتGHA قتسملا لا:جأYنآلا تقولا .ل FA
B عيسوتو ملعتلل ة:مهألا ة1اغ 

FA انه نولصحتس .ةددعتم قرطa م*تاردق
B ع م:لعتلل ةقراشلا ة:م1دا/أj لخاد ملعتلل ةد1دع صرف 

G| FA}أ طاشyب نوكراش" نيذلا بالطلا نأ تاساردلا ترهظأ .اهجراخو ة:ساردلا فوفصلا
B ةا:حلا 

�A:ظولا مهراسم عافدنا نم نود~�~و لYقتسملل Eادادعتسا لضفأ نونوك1 ة:عماجلا
B. 

FA انع:مج
B ع م*تدعاسمل نورفوتم م:لعتلل ةقراشلا ة:م1دا/أj حاجنلا FA

B م*فادهأ قيقحت. FA
B نودجتس ،اذه بلاطلا ل:لد 

�A:ظولا ر~�طتلا صرفو ةكراشملا قرطو تامدخلا لوح ل:صافتو ةد1دع دراوم
B م*تاسارد نم هنوبس3كتس ام -إ ةفاضإ. 

اعساو ًالاجم انق~�ف معد1 .قحa ة:لوحت م:لعت ة��جت نم Eاءزج ة:ساردلا فوفصلا جراخ ة:نغلا ة��جتلا دعت
E

 تاطاشyلا نم 
 ةفاقث ة1اعر -إ بالطلا تامدخ لالخ نم �س� .نا*مإلا ردق Eارثؤم انعم هنوضقت يذلا تقولا لعجو م:لعتلا ة��جت ءارثإل
 حاجنلا نم ةا:حو �ABهملا كومن معدل ة:نهملا كتا|Gخو كتاسارد ه:لع �ABب3س يذلا ساسألاa ة:م1دا/ألا كدوG�Aس ث:ح
Kملعم.  

�¡ذتاسأ دحأ �ABكراش 
B اسلاaقMHA كتلحر نم لصحت ال" :هلوق FA

B ع الإ ا:لعلا تاساردلاj ت يذلا ردقلاYصرحاف ¤اهيف هلذ 
FA لما¥لاa طرخنت نأ jع

B ث¦لاGH راشأ ."نا*مإلا ردق لصاوتتو ملعتتل ملعتلا صرف نمK*نآلا ةم*حلا ەذه م ©B اتتaاوع 
FA .ة:م:لعتلا م*تلحر

B طارخنالا م*:لع ،ساسألا ªل*ش Kع لوصحلاو لماj م*ت��جت نم د~�ملا FA
B ا:لعلا تاساردلا ةلحرم 

FA رمألاa عاتمتسالاو
B هسفن تقولا.  

¬¡المز نع ةaا:ن
B، إف¡A

B متأ�A لضفألا م¥ل FA
B م*حاجن FA

B م*معدل انه اننأ اوفرعت نأ وجرأو م:لعتلل ةقراشلا ة:م1دا/أ FA
B 

  .مGHAKم1 ام وه م*تاراهمو م*فراعم MHAسحتو م*م:لعت ةعaاتم رارق نإ .كلذك جاهنملا جراخو B®1دا/ألا م*:عسو م*تاسارد

FA ءاضعأو ،ةا:حلا ىدم MHAملعتم نوكت نأو ،MHAملعمK ومنلاa م*ماG�Aلا jع م*:يحأ
B انعمتجم.  

 

 تا:حتلا ب:طأ
 د. تاد كروس 

  مدیرخدمات الطالب والقبول
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 بAح?<لا
FA م*a ًالهأ

B لا -°و ،م:لعتلل ةقراشلا ة:م1دا/أG|خا يذلا جمانGنومهم ءاضعأ متنأ .ةسرامملاو ةساردلل ەومت� FA
B راتخا عمتجم 

ا:م1دا/أ ةYعصو ةزفحمو ةعتمم ملعتلا ة��جت نودجتس م*نأa ةقث jع نحن .هل ةنهم م:لعتلا
E

 نوكتس ،نوجرختت امدنعو ،
FA عسوتلل Eاد:ج نيدعتسم

B سمGHة:نهملا م*ت FA
B م:لعتلا عاطق.  

اجاهنم ة:م1دا/ألا جمارب كل رفوت نأ ة1اغلل انمهي
E

ا:ملاع 
E

 ام ،ةسردملا لوح روحمتت اهل ل:ثم ال ة:لمع ب~ردت ة��جت بناج -إ 
FA كلعج1

B لا دنع ةرادصلاYةف:ظو نع ثح FA
B ³ردملا م:لعتلا عاطقB. اقرط م*تاسارد لالخ اوفش3كت نأ لمأن

E
 ما:قلل ةد1دج 

aحالا بسكو رومألاGة:فا� FA
B ³ردملا م:لعتلا نمض ةدا:قلا وأ ةرادإلاو م:لعتلاB.  

FA ةساردلا م¥ل رفوت
B ص:س ،ن~�خآ عم نواعتلل ةصرفلا ة:م1دا/ألاYقتسملا ةداق م¥لثم نوحYل FA

B م:لعتلا.  

 لالخ لضفألا م¥ل �Aمتنو ة:م1دا/ألا اهرفوت ��Bلا ةد~�فلا براجتلاو صرفلا نم ىوصقلا ةدافتسالا jع م*عجش� نحن 
  .YjBقتسملا م*:عسو م*تسارد

 بلاطلا ل3لد نم ضرغلا
FA ةساردلا لالخ اهتفرعم م*:لع بج��B 1لا رومألا نع ةGHن3سم ةحملa مKد~وزت -إ اذه بلاطلا ل:لد فدهي

B ة:م1دا/ألا.  

اقحلم اذه بلاطلا ل:لد دع1
E

 aلاو ،اهتاءارج°و اهتاسا:سو ة:م1دا/ألا ج�لاتك��B م*تدعاسمل تامولعملا نم ةلما*تم ةعومجم رفوت 
FA
B م*تاسارد.  

  .مNتاسارد; ةقلعتملا تاKلطتملاو تاعقوتلا لF مهف نم دCأتلاو ة<انع; قئاثولا ەذ4 ءارقل تقولا اوصصخت نأ مهملا نم

 بالطلا تامدخ عم لصاوتلا 
FA اود�Gت ال

B نإ لوبقلاو بالطلا تامدخ بتكم عم لصاوتلا Kتاراسفتسا يأ م*1دل نا.   

 لوبقلا            بالطلا تامدخ
A¡و�G¦لإلا د~|Gلا

B: studentservices@sea.ac.ae  لاG|~لإلا د¦Gو�¡A
B: admission@sea.ac.ae     

  +971 6 506 2350 :فتاه +971 6 506 2351  :فتاهلا مقر
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 مAلعتلل ةقراشلا ةAمFداDأ لوح
FA ةقراشلا رود جات رهوج م:لعتلل ةقراشلا ة:م1دا/أ دعت

B و رمتسملا روطتلل سا*عنا اهنإ .م:لعتلاËملعملا تاردق ة1اعرل �سMHA 
 رفوتس ،Ï هظفح ،B®ساقلا دمحم نب ناطلس روتكدلا خيشلا ومسلا بحاص ة~ؤر عم يزاوتلاa .اهءان�و G���~MHAلا ةداقلاو
GHA FAمتلا ة:م1دا/ألا

B تاعمتجملا روطت نامضل م:لعتلا.  

FA ةدا:قلل اهر~�طت نامضل MHAيملاعلاو MHAيلحملا ءاÐK#لا عم ة:م1دا/ألا لمعتس
B كمتو م:لعتلاMHA ةدئارلا نوكت نأ نم ةقراشلا FA

B 
FA .م:لعتلا عاطق

B ع ه:ف لمعت يذلا تقولاj قارمYع لمعتس اهنإف ،ة:م:لعتلا تاجرخملا لضفأ نامضل م:لعتلا ةدوج ةj 
ا:نهم سرادملا ةرداقو MHAملعملا ر~�طت

E
GHA FAمتلا MHAكمتو 

B لعت عمتجم:®B ع�نتم. 

 اهفادهأو اهتلاسرو م3لعتلل ةقراشلا ة3م1دا/أ ةLؤر

  ة~ؤرلا
FA يو��Gلا GHّAمتلا MHAكمتو را*تباو ةدا:ق

B لعت عمتجم:®B ع�نتم  

  ةلاسرلا
 .ثاحaألا jع ة:yبم ةركتبمو ةعونتم ة:م1دا/أو ة:نهم جمارب م1دقت لالخ نم ءا|Gخ MHA~���ت ر~�طت

  فادهألا
 نم ٍلاع ىوتسم jع ةداقو MHAملعم مضB، 1®لاعلاو jBحملا MHA~�تسملا jع هa ف�Gعم �ABهم B®لعت عمتجم ر~�طت .1

 .ةءاف¦لاو ب~ردتلا
FA تاGHغتلا ةدا:ق نم B®لعتلا انعمتجم MHAكمت فدهب MHAملعملا ىدل ة:ف:كتلا تاراهملا ر~�طت .2

B م:لعتلا لاجم. 
 .صاخلاو ÕBوكحلا MHAعاطقلا عم نواعتلا لالخ نم MHAملعملا ىدل ة~رارمتسالاو ةنورملا تاراهم ر~�طتو معد  .3
FA ثوحYلا ز~�عتو ر~�طت  .4

B م:لعتلا لاجم 
FA ة~را*تبا ةئ×ب GHفوت  .5

B عو ة:م1دا/ألا رقمG| نإلاGملعملا تاراهم ومن معدل تن�MHA.  
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 م3لعتلل ةقراشلا ة3م1دا/أ تاراسم
FA ة:م1دا/ألل ماعلا فدهلا لثمتي

B كمتMHA ملعملاMHA سحت نمMHA عأ -إ ًالوصو مهتاراهمj تا~�تسملا a³امتي امÐ لضفأ عم 
FA تاGHيغتلا ةراد°و ،B®:لعتلا ماظنلا روطتو ثاحaألاو تاسرامملا

B لعتلا ماظنلا:®B م:لعتلل ةقراشلا ة:م1دا/أ مدقتس .حاجنب 
FA سرادملا يريدمو MHAملعملا تاجا:تحا B|�لت B®لاعلا زارطلا نم ة:م:لعت جمارب

B ةدحتملا ة:��علا تارامإلا ةلودو ةقراشلا 
  ةقطنملاو

  :ة:لاتلا تاراسملا نم م:لعتلل ةقراشلا ة:م1دا/أ جذومن فلأتي

RSهملا رPQطتلا راس
T ألا راسملاWدا>YT تاساردلاو ثاح;ألا راسم 

 م:لعتلا تاعمتجم MHAكمتل جمارب .1
 تاسسؤمK سرادملا ر~�طتو �ABهملا

 MHAملعملا فدهتس�AB Ëهم ر~�طت جمارب .2
 دارفأG���~MHA Kلا ةداقلاو

 ا:لعلا تاساردلا مولaد .1
  GHتسجام  .2
 ەاروتكد  .3

 .يركف زكرم  .1
 لاجملا ةمدخل ة:م1دا/أ ثاحaأ .2

 .يو��Gلا
3. aلطت ثح�B ذلا -إ زكتريKءا 

 B®:لعت جذومن ءان�و ÛBانطصالا
 .رارقلا عانص معدل ؛د1دج

 ةفدهتسملا تاعومجملا 
 م:لعتلا تاعاطق عيمج نم نوملعملا .1
 م:لعتلا تاعاطق عيمج نم نو~���Gلا ةداقلا .2
 م:لعتلا تاعاطق عيمج نم نوينفلاو نويم:لعتلا نو~رادإلا .3
 نويملاعلاو نويلحملا نو~���Gلا نوثحاYلا .4
 م:لعتلا ةنهم لوخدل نوحماطلا بالطلا .5

  دامتعالاو ص3خUVلا
 مسقل ةعaاتلا B®1دا/ألا دامتعالا ةنجل نم ةدمتعم ەاندأ ةدراولا ة:ملعلا تاجردلا جمار�و ةصخرم م:لعتلل ةقراشلا ة:م1دا/أ نإ

FA م:لعتلاو ة:��Gلا ةرازوب B-اعلا م:لعتلا نوؤش
B ةدحتملا ة:��علا تارامإلا ةلود: 

FA ا:لعلا تاساردلا مولaد  •
B م:لعتلا. 
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افصو نودجت 1jB ام:ف E تخمÝا E وحلا نعKلا ة~رادإلا ةم��B Ë#Ðع فj ة:م1دا/ألا تاطاش�: 

 ءانمألا سلجم
 ة1ذ:فنتلا ةرادإلاو يذ:فنتلا ريدملا ءافو نامض jع لمع~و ،م:لعتلل ةقراشلا ة:م1دا/أل ة~رادإلا ةهجلا ءانمألا سلجم دع1
aلاو اهفادهأو اهتمهمل ة:م1دا/ألا قيقحتو مهتا:لوؤسمG�Aاهتاما aاعلا م:لعتلل ة:م1دا/أ اهتفص-B FA

B ةدحتملا ة:��علا تارامإلا ةلود. 

 ة1ذ3فنتلا ةرادإلا قL[ف 
 .ةمظنملل ة:م:لعتلا ةمهملا قيقحت jع نولمع~و ة:م1دا/ألا ة1ذ:فنتلا ةرادإلا ق~�فو يذ:فنتلا ريدملا ريد1

 :نم ة1ذ:فنتلا ةرادإلا ق~�ف فلأتي 

 يذ:فنتلا ريدملا ،ونامور Ŝ_نيج .د

 سسؤملا – م:لعتلا د:مع ،نوتdQeب دbت .د 

 ملعتلا ريدم ،ghنق ةدان4 .د

RSسوحلا ةلوخ ةدbسلا
T، تا:لمعلا ريدم 

 تامولعملا ا:جولونكت مسق ريدم ،هbسوخ وبا; دbسلا

  بالطلا تامدخو لوبقلا ريدم ،سورك دات .د

 جهانملاو -1cدا/ألا سلجملا 
 رفوي امK ،اهيلع ظافحلاو بسانملا ثحYلاو ملعتلاو م:لعتلا GHياعم jعأ عضو نع ةلوؤسملا ة:سàئرلا ة:م1دا/ألا ةئيهلا
FA ءانمألا سلجمل ةقوثوملا ةلقتسملا ةروشملا

B ة:م1دا/ألا لئاسملا عيمج. 

 سjردتلا ةئيه ءاضعأو جماUfلا ءاسؤر ،د3معلا
 :MHAيسàئرلا MHAيم1دا/ألا MHAفظوملل ة:سàئرلا تا:لوؤسملاو راودألل ل:صفت 1jB ام:ف

 م:لعتلا د:مع 
 MHAلوؤسمل ا GHبك هتفصa .م:لعتلا د:مع قتاع jع ةسالسª ة:م1دا/ألا جما|Gلا ةرادإ ة:لوؤسم عقت ،B®1دا/ألا ىوتسملا jع
 B|�~ردتلا قاسملا ىوتحم نأ نم د}أتلل ة:â~ردتلا اهتاقاسمو ة:م1دا/ألا جمارب عيمج دادتما jع ةدا:قلا د:معلا رفوي ،MHAيم1دا/ألا

 اهزاجنإ jع لمع~و ة:م1دا/ألا تارداYملا د:معلا دوق1 .ة:نهملاو ة:م1دا/ألا GHياعملا قيقحتل نوزهجم سãردتلا ةئيه ءاضعأو
aعأj ةدوجلا تا~�تسم FA

B ردتلا تاقاسملا ىوتحمو م:لعتلا~â:ة. 
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 جمان|Gلا سàئر
 جمان|Gلا سàئر لمع1 .ة:م1دا/ألا ىوتسم jع جمان|Gلا سàئر قتاع jع ةقحاللا ةرودلاو جمانرب ل¥ل ةلاعفلا ةرادإلا ة:لوؤسم عقت
aئرلا لاصتالا ةطقن هتفصàو م*ن×ب ة:س�MHA ة:م1دا/ألا F�

B لا رومألا��B قلعتت aردتلا قاسملا~�|B ئر لمع1 .هسردت يذلاàلا سG|جمان 
 دعاس" .ة:نهملاو ة:م1دا/ألا GHياعملا قفو MHAفظوملا فراعمو B|�~ردتلا قاسملا ىوتحم ث1دحت نم د}أت~و هتالاجم نمض دئاقك
FA د:معلا جمان|Gلا سàئر

B ع ظافحلا نم د}أتلاj عأj ةدوجلا تا~�تسم FA
B ردتلاãردتلا قاسملا ىوتحمو س~�|B. 

 سãردتلا ةئيه
ا~روضح ة:â~ردتلا تاقاسملا تاطاش�و ىوتحم م1دقتو دادعإ نع ةلوؤسم سãردتلا ةئيه دعت

E
 اهدارفأ لمع~و .تن�Gنإلا |Gع وأ 

Kيم1دا/أ ن~راش3سمMHA تكم لمع تاعاس مهيدلوâ:ع م*عجش�و .ة~رود ةj ا~رود م*:سردم عم ءاقللا
E. 

اض1أ ة:م1دا/ألا عجشË ،انه MHAجردملا MHAفظوملا -إ ةفاضإ
E

 تاسسؤملا نم فويض MHAفظومو سãردت ةئيه ءاضعأ ةكراشم jع 
 .ة:لاعفو ةع#ª م*1دل لاؤس يأ عم لماعتلا نكم:ل MHAلماعلا عيمج jع فرعتلا jع م*عجش� .اهعم نواعتن ��Bلا سرادملاو

 .ة:م1دا/ألا ج�لاتك -إ ةدوعلا |äري MHAيلاحلا سãردتلا ةئيه ءاضعأو جما|Gلا ءاسؤرب ةمئاق jع لوصحلل

 ة3م1دا/ألل يرادإلا زاهجلا
 :ة:سàئر تاعومجم عــ�رأ نم يرادإلا زاهجلا فلأتي

 ة1ذ:فنتلا ةرادإلا ق~�ف •
 نو~رادإلا •
 .)سãردتلا ودعاسم ،سãردتلا ةئيه ،ملعتلا سàئر ،جمان|Gلا سàئر ،م:لعتلا د:مع( نويم1دا/ألا •
 .)كلذ GHغ ،ةYتكملا MHAمأ ،تامولعملا ة:نقت معد لوؤسم ،ل:جس3لا ويئاصخأ( معدلا وفظوم  •

  ة3م1دا/ألا عقوم
 م:لعتلل ةقراشلا ة:م1دا/أ

 :ناونعلا

 E88 ق~�ط ،ة:��علا ةفاقثلا ةمصاع بصن فلخ 
 ةقراشلا ،ة:عماجلا ةنيدملا
 ةدحتملا ة:��علا تارامإلا 
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 عقوملا ةط~�خ

 

 

FA عقت MHAملعملا ب~ردتو م:لعتل ةسسؤم êB م:لعتلل ةقراشلا ة:م1دا/أ
B ة:م1دا/ألا تلصح .ةدحتملا ة:��علا تارامإلا ،ةقراشلا 

FA مهل:جسËو MHAحشرملا باطقتسال )B )CAA®1دا/ألا دامتعالا ة:ضوفم دامتعا jع
B د لوأaا:لع تاسارد مول FA

B م:لعتلا جمانرب. 
FA ة:م1دا/ألا همدقت يذلا B-وألا جاهنملا لثمتي

B دaا:لعلا تاساردلا مول FA
B هملا ب~ردتلا جمار�و م:لعتلا�AB ملعمللMHA ةدا:قلاو 

 .تاصصختلا نم د1دعلا |Gع ة:سردملا

 ةGHغصلا دادعألاو ،ةثيدحلا ملعتلا تا:نقتو ،جما|Gلاو بالطلل قيقدلا را:تخالاو ،اهيف سãردتلا ةئيه ةدوجa ة:م1دا/ألا رخفت 
FA
B ةصصخملا ةساردلا ططخو ة:ساردلا لوصفلا FA

B هملا ه:جوتلاو ،م:لعتلاو ملعتلا ةسرامم�AB 1دا/ألاو®B. 

اعساوو EاGHبك �Aبم م:لعتلل ةقراشلا ة:م1دا/أ B®ساقلا دمحم نب ناطلس روتكدلا خيشلا ومسلا بحاص حنم 
E

FA عق1 
B نا*م 

FA بسانم
B م ة:عماجلا ةنيدملا جراخ ةقراشلاYاïÐو ،ًةKاس مدختسُ" ناaاق

E
 مل ةحاسملا ەذه نأ مغرو .ثاحaألاو بتا*ملل 

Ëق نم مدختسYلل لG|بملا نأ الإ ،ة:م1دا/ألا جما�A 1بك ةحاسم مضGHنواعتلا تاحاسمو ة:ساردلا لوصفلا باع:3سال عسوتلل ة 
 لوصوب قطانملا عيمج حمسË امن×ب تاYلاطلاو بالطلا تاجا:تحا باع:3سال B-احلا �Aبملا ممص .ل:جس3لا تاهويدوتسأو
A¡اثلا قباطلا -إ لوصولل دعاصملاو لخادملا دنع تاردحنملا لالخ نم ممهلا يوذ صاخشألا

B. 
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 روجألاو موسرلا
ا:فرح ذوخأم ة:لاملا ةدعاسملاو روجألاو ة:ساردلا موسرلاa قلعتملا ىوتحملا :ةظحالم

E
 B-احلا ماعلل ة:م1دا/ألا ج�لاتك نم 

 .ه:لإ بالطلا لوصو ل:هس3ل

ا~�نس ءانمألا سلجم ددح1
E

 تاعاسلا ددعو جمان|Gلا jع ءانب بالطلا ةسارد موسر ددحُت .ةمداقلا ةنسلل ة:ساردلا موسرلا 
FA ةلجسملا ةدمتعملا

B ف ة1اهنG³ارد لصفل فذحلاو ةفاضإلا ة�B عمMHA، وË1 ام:ف .ةققدملا داوملل ةدمتعملا تاعاسلا ل*شjB 
  :ة:فاضإلا روجألاو ة:ساردلا موسرلاa لودج

 ةbساردلا موسرلا .1 لودج

 ل:جس3لا مسر

 ة:لامجإلا ةفل¥لا ةدمتعملا ةعاسلا ةفلK جمان|Gلا

 مهرد 24,000 مهرد 1,000  ا:لعلا تاساردلا مولaد

�¡ارامإلا مهردلاa( ة:ساردلا موسرلا
B( 

 غلYملا رتاوتلا نا:بلا

 مهرد 100 ةدحاو ةرم بلطلا مسر

 مهرد *600 ةدحاو ةرم )لوبقلا دنع( جمان|Gلا باسحل ةعفد

ا:لصف ا:جولونكتلا موسر
E

اناجم 
E

 

 ةرخأتملا ةعفدلا

-, – اهثودح دنع(
-, ة:ساردلا روجألاو موسرلا دادس مدع لاح .

. 
 )ددحملا دعوملا

 مهرد **250 اهثودح دنع 

 نامتئا ةقاطa وأ ك:ش ضفر

-, – ةلجؤم ةعفد ةلماعم ل?ل( 
 ذ:فنت دنع نامتئالا ةقاطG ضفر لاح .

  )ةلماعملا

 مهرد **250 ةلماعم ل¥ل

 ج�خت مسر

 )ةع]قلاو جXختلا يز ف:لاSت لمشQ ال( 

 مهرد 350 ةدحاو ةرم

 مهرد 150 ةداهش ل¥ل  )ة:فاضإ( ج�ختلا ةداهش

FAاضإ( B®سر تاجرد فشك
B(  مهرد 30 تاجرد فشك ل¥ل 

 رمألا همهي نم -إ ةداهشõةلاسر

 )طقف جXختلا دعG موسرلا قبطنت(

 مهرد 20 ةلاسر ل¥ل

 ل#جس%لا موسرل ة#لامجإلا ةفل4لا نم ةعفدلا غل*م بس%ح#س*
 ةفاضملا ةم#قلا ة*FGH %5 قبطُت **

 



 بلاطلا ل'لد  م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ

8 | Page 
 

 ة:م1دا/أ ءانمأ سلجم ەددح1 امK ة:لاملا ةنسلاa %1 -إ ة:ساردلا موسرلا jع ة~�نسلا ةدا~�لل @قألا دحلا لص1 دق :ةظحالم
 .م:لعتلل ةقراشلا

 .ەاندأ عفدلا ةطخ مسق jع عالطالا |äري ،عفد ةطخل اهل~�حتو ة:ساردلا موسرلا ل:جأت لوح تامولعمل 

 ةضوفرملا تالماعملا وأ ةرخأتملا موسرلا 
 %5 عم GHخأتلا موسر قبطت دق .ة:م1دا/ألا اهددحت ��Bلا حئاوللاو دعاوقلاو ة:ئاهنلا د:عاوملاa ماG�Aلالا بالطلا عيمج jع بج1
 .ةضوفرملا تالماعملا وأ ةرخأتملا تاعفدلا jع ،اهقاYطنا دنع ،ةفاضملا ةÝA~Yلا ةم:ق

 عفدلا ب3لاسأ
 Ëُة:ساردلا روجألاو موسرلا قحتس aق لما¥لاYدعوم ل aلا ءدG|قت .جمانYا:لاح م:لعتلل ةقراشلا ة:م1دا/أ ل

E
 ةجردملا عفدلا ب:لاسأ 

  :ەاندأ

-  aنامتئالا تاقاطõمصخلا 
ÝFAملا ل~�حتلا -

B 
 تا*:شلا -
 Eادقن -

 عفدلا ةطخ
Ëروجألاو ة:ساردلا موسرلا قحتس aق وأ دنع لما¥لاYل aلا ءدG|بالطلا عتمتي .جمان aلام*تسا متي ث:ح عفدلا ةطخ بلط را:خ 
ا:طخ دادسلا ططخ jع ةقفاوملا بج1 .يرهش ساسأ jع موسرلا عفد

E
  .ة:ساردلا لوصفلا ءدa لYقو )بولطم بلاطلا عيقوت( 

FA تاعوفدملا دادس مدع يدؤيس 
B ة:ئازج موسر ضرف -إ ةلماعملا ضفر وأ ددحملا تقولا Kروكذم وه ام FA

B موسرلا لودج 
 .ة:ساردلا روجألاو

 ة3لاملا تا$لطتملاو باحسsالاrل3جسqلا
FA
B باحس�ا مدع لاحõجمانرب وأ ررقمل بلاطلا ل:جأت aاهنلا دعوملا لولح¡¬

B هنع نلعملا FA
B aة1اد K³ارد لصف لB ف وأGة� 

 د:عأ دق بلاطلا |Gتع1 ،كلذ -إ ةفاضإ .ة:ساردلا روجألاو موسرلل لما¥لا غلYملا دادس نع ًالوؤسم بلاطلا دع1 ،ة:سãردت
Ëا:ئاقلت هل:جس

E
 FA

B ³اردلا لصفلاB اتلا-B )ا:مسر لم*تس" مل ام )ل:جس3لا رارمتسا
E

اقفو ةمزاللا تا:لمعلا 
E

 ة:م1دا/ألا تاسا:سل 
  .باحس�الا تاءارج°و

FA
B غر لاحYبلاطلا ة FA

B ³اردلا لصفلا -إ هلوبق ل:جأت وأ ة:م1دا/ألا نم باحس�الاB اتلا-B ه:لع ،ة:لام ة:لوؤسم لمحت نود 
FA ل:جأتلاõباحس�الا ة:لمع لام*تسا

B اهنلا دعوملا" زواجتي ال دعوم¡¬
B ةفاضإللõ³اردلا ع�بسألا نم موي رخآ( "فذحلاB 

  .)B-احلا لصفلل لوألا
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FA ة:ساردلا موسرلا در متي نل
B باحس�ا لاحõبلاطلا ل:جأت aاهنلا دعوملا" دع¡¬

B ةفاضإللõفذحلا". FA
B فورظ ثودح لاح 

¬¡اهنلا دعوملا دعa لاومألا داد�Gسال ةصاخ تاYلط م1دقت بج1 ،ىوصق
B ا:باتك ددحملا

E
 ةمعادلا قئاثولاو ر~|Gتلا م1دقت عم 

  .اهتعجارمa ة:ساردلا موسرلا داد�Gسال نوعطلا ةسارد ةعومجم موقتل

FA ،ة:م1دا/ألا مدقت دق
B احنم ،ماع يأ

E
 وأ ،ة:م1دا/ألا ةرادجلا jع ًءانب لوبقلل MHAمدقتملا بالطلل ة:لام ةدعاسم وأ ة:سارد 

FA لثمتملا ة:م1دا/ألا فده
B تعا وأ ،ةعونتم ة:بالط ةئيه دوجوYاقم ة:ساردلا حنملا ەذه باس3حا مت×س .ىرخأ تاراaموسرلا ل 

B FA|�سانت ساسأ jع بلاطلا اهعفد��B 1لا
B K³ارد لصف لB. ع لوصحلا زوج1 الj ة~�نسلا ةحنملا aلما¥لا FA

B ³ارد لصفB 
 .دحاو

 -uاملا معدلا
 B-اتلا�و ،ة:لاملا تاجا:تحالا يوذ معدو MHAقوفتملا بالطلا بذجل م:لعتلل ةقراشلا ة:م1دا/أ اهمدقت ��Bلا ة:لاملا مزحلا تممُص

 ة:��علا تارامإلا ةلود �ABطاوم نم ل¥ل ا:لعلا تاساردلا حنم نم Eاددع اهئاïÐK عم ة:م1دا/ألا مدقت .انيدل ة:م1دا/ألا عمتجم ءارثإ
 .MHAلهؤملا بناجألاو نيدفاولا بالطلاو ةدحتملا

 y#Ðُت .)ة:م1دا/ألا د:مع ةحنم ،رختفأو ملعم جمانرب لثم( ة:لام زئاوج م1دقت لالخ نم ن~راتخملا بالطلا ة:م1دا/ألا معدت
 رفوي ،B®سر باطخ لالخ نم ةحنملا jع لوصحلاa راطخإلا يرج~و ،ة:م1دا/ألا عقوم jع حنملا ەذهل ة:لهألا GHياعم
 B®سرلا قافتالا jع عيقوتلاa ةحنملا لوبق نكم1 .تاعقوتلاa قلعتي ام:ف ةحنملا طوïÐ لوح ةحضاوو ةح~ù تامولعم
A¡وناقلا مسقلا ةعجارم دعa ة:م1دا/ألا هغوصت يذلا )دقعلا(

B. بسح تاض~�عتلا عفد يرج~و ïÐعقوملا دقعلا طو. 

 م:لعتلل ةقراشلا ة:م1دا/أ حنم
 ة:م1دا/ألا ددحت .بتار -إ ةفاضإ ة:ساردلا موسرلا ًةداع úBغتو ،بالطلل ة:م1دا/ألا اهحنمت ة:سارد حنم نع ةراYع 
 اوجرخت نيذلا ةدحتملا ة:��علا تارامإلا ةلود �ABطاوم نم بالطلا ة:ساردلا حنملا ەذه لمشËو .ح�نمملا غلYملاو نيد:فتسملا
FA نوم:ق~و B-اعلا م:لعتلا نم ةدمتعم ةهج نم Eارخؤم

B غ بالطلل ة:ساردلا حنملا نم دودحم ددع بناج -إ ،ةقراشلاGH 
 .ة��لطملا تاقفاوملا jع مهلوصح دعMHA aيتارامإلا

 :ةدحتملا ة:��علا تارامإلا ةلود �ABطاومل ة:ساردلا حنملا •
احنم م:لعتلل ةقراشلا ة:م1دا/أ مدقت 

E
 ةلود �ABطاوم نم MHAلهؤملا بالطلل ة:ساردلا موسرلا لماK لمشË ةلماK ة:سارد 

MHA FAم:قملا ةدحتملا ة:��علا تارامإلا
B لهؤملا بالطلل يرهش بتار بناج -إ ،ةقراشلا ةرامإMHA طاوم نم�AB تارامإلا ةلود 

 نم د~�ملا رفوتت .ةحاتملا ة:ساردلا حنملا ل:صافت 1jB ام:فو .مهب صاخلا B®/ا�Gلا لدعملا jع ًءانب ةدحتملا ة:��علا
FA ل:صافتلا

B رختفأو ملعم" جمانرب ةسا:س قئاثو".  
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اثيدح MHAلجسملا MHAيتارامإلا بالطلا
E

 

ا~�هش( بتارلا ةحنملا نا:بلا
E

( 

 ج�ختلا �ûBيدح ةدحتملا ة:��علا تارامإلا ةلود �ABطاومل
 "رختفأو ملعم" جمانرب ءاضعأو سو~رولا*Yلا جمارب نم

 Kمهرد 25,000 ة:ساردلا موسرلا لما 

 نولمع1 نيذلا ةدحتملا ة:��علا تارامإلا ةلود �ABطاومل
ا:لاح

E
 FA

B ردتلاãس FA
B ب ةصاخلا سرادملاüةقراشلا ةرام 

K0 ة:ساردلا موسرلا لما 

 ةدحتملا ة:��علا تارامإلا ةلود �ABطاوم نم نورخآلا بالطلا

 بتارلا ةحنملا نا:بلا

 – B 3.0®/ا�Gلا تاجردلا لدعم غلYي نيذلا نونطاوملا
4.0  

  ة:ساردلا موسرلا نم 50%
0 

 

RSطاوم _gغل حنم .1
T علا تارامإلا ةلودdtbةدحتملا ة  

 تافصلاو B®1دا/ألا ءادألا يوذ MHAنطاوملا GHغ نم بالطلل ةلما¥لا ة:ساردلا حنملا نم دودحم ددع رفوتي :ةلما¥لا حنملا
 ةحنملاa ظافتحاللو .ة:ساردلا موسرلا لماK لمشË اهنإ ث:ح ،ة1اغلل ة:سفانت ة:سارد حنم êBو ،ةGHAمملا ة:صخشلا
 ةحنملا ض:فخت يرج:س .jعأ وأ B 3.7®/ارت لدعم jع ظافحلا MHAنطاوملا GHغ نم بالطلا jع بج1 ،ةلما¥لا ة:ساردلا
B 3.7 FA®/ارت لدعم jع نوظفاح1 ال نيذلا بالطلاa ةصاخلا ة:ساردلا

B ³اردلا لصفلاB، اتلا�و-B س� ل:صحت مت×سYة 
اطïÐ تا:قافتالا طوïÐ لمشË .ة:ساردلا موسرلا نم ة~�ئم

E
��لتم ماG�Aلا jع صني 

B ة:ساردلا ةحنملا aردتلاãس FA
B سرادم 

 1jB ام:ف .ةملتسملا ة:ساردلا ةحنملا غلاYم دادس ةداعإ كلذa ما:قلا مدع �ABع~و .ج�ختلا دعa تاونس سمخ ةدمل ةقراشلا
 :ةحاتملا ة:ساردلا حنملا ل:صافت

 

 نيدفاولا نم ددجلا بالطلا ةحنم

ا~�هش( بتارلا ةحنملا نا:بلا
E

( 

 سو~رولا*Yلا جمارب نم ج�ختلا �ûBيدح MHAيتارامإلا GHغل
MHA FAم:قملا نم

B ملعم" جمانرب ءاضعأ وأ ةقراشلا ةرامإ 
 "رختفأو

Kة:ساردلا موسرلا لما 
0 

ا:لاح نوسّرد1 نيذلا MHAيتارامإلا GHغل
E

 FA
B سرادم ىدحإ 

 ةصاخلا ةقراشلا
 ة:ساردلا موسرلا نم 50%

0 
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 اهت:ش8مو ة7م6دا5ألا دراومل ةماعلا حئاوللا

 فويضلا ل:جسËو بلاطلا ة~�ه
FA اهؤادترا ك:لع ��Bلاو ،جمان|Gلا ءدa دنع بلاط ة~�ه ةقاطa ة:م1دا/ألا ردصتس 

B كدوجو لالخ تاقوألا عيمج FA
B بم�A 

 .ة~راس بلاط ة~�ه نود �Aبملا قفارم -إ لوصو jع لوصحلا نم نكمتت ال دق .ة:م1دا/ألا

اض1أ بالطلا نم عقوتُي .ة~راس بلاط ة~�ه م1دقت ك:لع بج1 ،تامدخلا وأ قفارملا -إ لوصولل 
E

 دنع ة~�هلا ةقاطa م1دقت 
 .كت~�ه راهظإ كنم بلط1 دق يذلا سãردتلا ةئيه نم وضع يأ بناج نم شàتفت ءارجإ

yY�Aي
B إلاaنادقف نع غال aلوبقلاو بالطلا تامدخ بتكم -إ ة~�هلا تاقاط aةنكمملا ةع#لا. 

 ل*شª ەؤادترا ه:لعو ،رئاز حــــ~Ýت jع لوصحلاو ة:م1دا/ألا �Aبم -إ كنوقفاري فويض يأ جورخو لوخد ل:جسË بلط1ُ
FA رئازلا ه:ضق:س يذلا تقولا لاوط رهاظ

B بم�A ع بج1 .ة:م1دا/ألاj هفويض ةقفارم لجسملا بلاطلا FA
B تاقوألا عيمج. 

�¡أت فويض يأ فÝت نامض نع لوؤسم تنأ
B بم -إ مهب�A ة:م1دا/ألا aسانملا ةق~�طلاYةحضوملا دعاوقلا عيمجل مهلاثتماو ة 

FA
B ت ةزا:ح فويضلا عيمج نم بلط1ُ ،كلذ -إ ةفاضإ .ب:ت¦لا اذهÝ~قتسالا بتكم دنع ەرادصإ يرج:س يذلا ،رئازلا حــــYلا. 

 ماعطلا تامدخ
انا*م ة:م1دا/ألا رفوت ال

E
اصصخم 

E
 ماعطلا ل:صوت تامدخ -إ لوصولاو ماعطلا لوانتل ةحاسم حي3ت اهن¦ل ،ةمعطألا عيبل 

 .بالطلل

 باÐ#لاو ماعطلا
 ةلازإ كنم بلطُ~و ،ضرغلا اذهل ةصصخم قطانم كانه .ة:م:لعتلا قفارملا نم يأ نمض باÐ#لاو ماعطلا لوان3ب حمسُ" ال
 .كنع ةجتانلا ةمامقلا

 jصملا
  .ة:م1دا/ألا �Aبم نمض ،ةدح jع تاد:سلاو لاجرلل ،ماع jصم رفوتي

 لطعلا ما1أو ة:م1دا/ألا لمع تاعاس 
FAو ة:م1دا/ألا عقوم jع لطعلا ما1أو ة:م1دا/ألا لمع تاعاس y#Ðُت

B ج�لات¦لا. 

 دراوملا عيمج لوح ةماع تاداشرإ
yY�Aي

B ع نوكت نأj عالطا aةصاخلا حئاوللاو دعاوقلا aاهتادعمو ة:م1دا/ألا قفارم مادختسا، aام FA
B تادعملا مادختسا كلذ 

 .ةحا�Gسالا قفارمو فوفصلاو ملعتلا رداصم زكرم لثم ةك�Gشملا لمعلا ن}امأو

 MHAخدتلا
FA ح�مسم MHAخدتلا

B اعتب حمسُ" ال .ةددحم ة:جراخ قطانم!B غ داوملاGH ملا#Ðةعو FA
B هجاويسو ة:م1دا/ألا لخاد نا*م يأ 

 .ةمراص بقاوع ةدعاقلا ەذهب نومG�Aل1 ال نيذلا بالطلا
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 ةعوÐ#ملا GHغ داوملا
 نمض ةعوÐ#م GHغ ةدام يأ كالهتسا وأõو ةزا:ح ،دوجو رظح1 .ة:م1دا/ألا -إ ةعوÐ#ملا GHغ داوملا راضحüب حمسُ" ال
FA امa ،ة:م1دا/ألا

B ناوق عيمج معدتو ة:م1دا/ألا لثتمت .تارا:سلا نكر ن}امأ كلذMHA لا ةدحتملا ة:��علا تارامإلاو ةقراشلا��B 
 .ةعوÐ#ملا GHغ داوملا وأ لوح¦لا عــــ~زوت وأ مادختسا وأ ،ةزا:ح رظحت وأ مظنت

 ةفاظنلا 
FA ەدوجو لالخ ةفاظنلا تاجرد jعأ jع ظافحلا بلاط لK بجاو نم

B بلاط يأل حمس" ال .ة:م1دا/ألا aعكس3لا FA
B ة:م1دا/ألا 

 .بالطلا ةحارل ةصصخم ةمامق تا~واح رفوتت .اهلوح وأ

 تاناويحلا باحطصا

 ة:م1دا/ألا -إ ةف:لألا تاناويحلا باحطصاa حمس" ال

 رامقلا
امامت روظحم رامقلا

E
 FA

B لا باعلألا نمضتي اذهو .ة:م1دا/ألا��B يyت اهنع جتYناوق عيمجل ة:م1دا/ألا لثتمت .لاومألا لداMHA ةقراشلا 
 .ةدحتملا ة:��علا تارامإلا ةلودو

 ةلومحملا فتاوهلا

امئاد ةلومحملا فتاوهلا ءافطإ بج1
E

FA .فوفصلا روضح لالخ 
B ري ،لومحملا فتاهلا مادختسا بلطتي ئراط ثودح لاحä| 

 .سردلا ءدa ل:بق ة:سãردتلا ةئيهلا وضعõسردملا عم رمألا ةشقانم

 .ة:صخشلا تادعملا
FA ةجردملا GHغ تادعملا ة:م1دا/ألاa ةصاخلا MHAماتلا صلاوب لمشË ال

B نم تادعم يأ راضحإ ة:لوؤسم عقتو ،ة:م1دا/ألا درج 
 ��Bلا تادعملا ن~�خت زوج1 ال ،ب$سلا اذهل .ة:صخشلا مهتيلوؤسم jع اهت#شyمõة:م1دا/ألا -إ فويضلا وأõو بالطلا بناج
 .ة:م1دا/ألا ت#شyم ةرادإ نم ةقYسملا ةقفاوملا jع لوصحلا نود ة:م1دا/ألا نمض كفويضل وأ كل دوعت

 ةYسوحلا قفارم

FA ةYسوحلا قفارم -إ لوصو jع لصحتس
B تاءارج°و تاسا:س ة:م1دا/ألا عضو .اهيف ه:ضقتس يذلا تقولا لالخ ة:م1دا/ألا 

 -إ ەا3Yنالا |äري .رمتسملا كمادختسال نكمم ىوتسم لضفأ دنع قفارملا ەذه ل:غشj Ëع ظافحلل اهعاYتا بج1 حئاولو
 :ة:لاتلا حئاوللاو دعاوقلا
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FA ةYسوحلا قفارم عيمج دعت •
B ا¥لم ة:م1دا/ألا E لجسملا بالطلا مادختسال رفوتتو ،اهلMHA طقف اهيف. 

 نم اهGHغ وأ ،ماظنلا جمارب وأ ،ل:غش3لا ةمظنأ وأ ،ةYسوحلا قفارم ةمالس ددهي دمعتم وأ دوصقم لمع يأ يدؤيس •
 .مادختسالا تازا:تما نادقف وأ تامارغ -إ ةنزخملا تامولعملا

امامت تافلملا ةكراشم تاق:بطت ل:غشË وأ تا:جم|Gلا خس� رظح1 • E. ناوق قبطتMHA لا ص:خرتG|تا:جم. 

FA قحلاa ة:م1دا/ألا ظفتحت •
B بوساحلا ةزهجأ ةئيهت ةداعإ ªلا ت:ب&ت ةداع°و يرود ل*شG|لوادج نم ءزجك جما 

 .ةروشyملا ةنا:صلا

 .بالطلاa ةصاخلا ة:مقرلا دراوملل دمألا ل~�ط ن~�ختلا وأ ة:طا:تحالا خسyلا نع ة:لوؤسم يأ ة:م1دا/ألا لمحتت ال •
ا~Ýح بلاطلا قتاع jع ة:سارد ماهم يأل B!ا:تحالا خسyلا ة:لوؤسم عقت E. ع لوصحلا ةدش)و 'ويj كرحم 
 .كa ةصاخلا ة:ساردلا ماهملا ن~�ختل لومحم صارقأ

FA ماهملل د1دمت حنم متي نل •
B تانا:بلا دقف ةلاح ªكقافخإ ب$س FA

B تاYلا تاءارجإ عاyا:تحالا خس!B قبطنت .ةح:حصلا 
اض1أ ةدعاقلا ەذه E FA

B ع نم تانا:بلا دقف لاحj ه¦لمت ال بساح زاهجõËة:م1دا/ألا هلغش. 

A¡و�G¦لإلا د~|Gلا تاaاسح
B بالطلل 

 د~|Gلا ناونع رادصإ مت×س .كتسارد ةدم لاوط اًحاتم نوك:س يذلاو sea.ac.ae @ باسح jع لوصحلل ًالهؤم نوكتس
A¡و�G¦لإلا

B دنع aلا ءدG|كتسارد ل:جأتب تمق اذإ .جمان aاسح قيلعت مت×سف ،ةزاجإ ذخأaام -إ ك aل:جس3لا ةداعإ دع. 

 ة~راجت ضارغأل ة:م1دا/ألا دراوم مادختسا
 بسا*م قيقحتل ة:م1دا/ألا قفارم مادختساa كل حمسُ" ال ،ماع ل*شª .طقف ة:م:لعتلا ضارغألل ةصصخم ة:م1دا/ألا قفارم
 لوصحلا ك:لعف ،)كلذ GHغ وأ ة~راجت بسا*م قيقحتل( ،ة:م1دا/ألا دراوم مادختساa اهتجتنأ داوم رادصإ يونت تنك اذإ .ة1دام
 .ة:طخ تاYلطلا ەذه نوكت نأ بج1 .ة:م1دا/ألا ةرادإ نم كلذa ما:قلل نذإ jع

 MHAمأتلاو ثداوحلا 
ا:مسر MHAلجسملا بالطلا عيمج نمؤي

E
 FA

B مهدوجو ءانثأ ثداوحلا دض ة:م1دا/ألا FA
B كنأ كردت نأ بج1 .ة:م1دا/ألا ة:¦لم 

 وأ كلYق نم امإ( لوقعم لعف لافغإ وأ لعف ةج:3ن ة:م1دا/ألا تا¥لتممل ثدح1 لامهإ وأ ةقï وأ رùA يأ عفد نع لوؤسم
 ةسلج ءانثأ ثدحت ��Bلا لاطعألا نع غالaإلا مدع يدؤي دق .ةح:حصلا ل:غش3لا تاءارجüب ماG�Aلالا مدع وأ ،)كف:ض لYق نم
 .لاد3Yسالا õ حالصإلا ف:لا*ت نع ة:لوؤسملا بلاطلا اذه ل:محت -إ اًض1أ بلاطلا

 ة:صخشلا تاaاصإلاو ثداوحلا نع غالaإلاو ةمالسلاو ةحصلا
FA ةئ×بلاو ةمالسلاو ةحصلا تاYلطتمل لاثتمالا ضرغل

B يوتحت ،ةدحتملا ة:��علا تارامإلا ةموكح نع ةرداصلاو لمعلا نا*م 
FA ة:ساسألا ة:لوألا تافاعسإلا تادعم نزخت .ةجاحلا دنع اهمادختسال ة:لوأ تافاعسإ تادعم jع ة:م1دا/ألا

B ة:م1دا/ألا. FA
B 

FA كدوجو ءانثأ ةaاصإل كضرعت ةلاح
B 3نا تفل ك:لع بج1 ،ة:م1دا/ألاYفظوملا ەاMHA عj روفلا. 

 ئراوطلا تاءارجإ

FA ق~�ح جراخم كانه :ق~�حلا جراخم •
B بملا نم ةددحم ن}امأ�A. سأل .ح�ضوب ةملعم اهع:مجوYنوكت دق ،ة:نمأ با 

aالإ اهمادختسا زوج1 الو راذنإ ماظنب ةدوزم جراخملا ضع FA
B ئراوطلا تالاح. 
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 عم لماعتلا تاY~ردت ءارجüب ة:م1دا/ألا موقتس ،ة:نعملا ةمالسلاو ةحصلا تاع~Ð#3ل ًالاثتما :ق~�حلا عم لماعتلا تاY~ردت •
¬¡اوشع رتاوتب ق~�حلا

B. تاءارجإلا ەذه دعاس3س FA
B فظوملاو بالطلا عيمج عالطا نامضMHA aةح:حصلا تاءارجإلا FA

B 
��:قح ئراط ع�قو لاح

B. 

اقفو ق~�ح ع�قو نع بذا¥لا غالaإلا jع بقاع:س :ةئطاخلا ق~�حلا تاراذنإ •
E

 وأ ةنس نع لقت ال ةدمل س$حلاa نوناقلل 
aح نم نوناقلا تال1دعت بسحو ،مهرد فالآ 10 -إ لصت ةمارغMHA رخآ -إ. 

FA ةعYتملا تاءارجإلا •
B ق~�ح فاش3}ا لاح: FA

B ما:قلا ك:لع ،ق~�حلا فش3ك1 نم لوأ تنك لاح a1 امjB: 
o نYظوم ه�A

B اروف ة:م1دا/ألاE 
o نإ "جاجزلا #}ا" ةحول لالخ نم ق~�حلا راذنإ لغش Kةرفوتم تنا FA

B ه:ف تنأ يذلا نا*ملا. 
o نإ قدحم رطخل ضرعتي صخش يأ دعاس Kانمآ كلذ نا

E
 .طقف كل 

o اهلفقت ال ن¦ل باوبألا قلغأ. 
o نإ ق~�حلا ءافطإ لواح Kانمآ كلذ نا

E
 .طقف كل 

o ءالخإلا تاءارجإ عبتا FA
B ملا ئراوطلا لاحyةروش FA

B ة:م1دا/ألا ءاحنأ عيمج. 

 :ق~�حلا ءافطإ ةزهجأ مادختسا دنع ك:لع :ق~�حلا ءافطإ ةزهجأ مادختسا •
o ا¥لاس كفلخ ئراوطلا ج�خم قبا

E
امود 

E. 
o اضفخنم قبا

E
 .ناخدلاو ةرارحلا بنجتل 

o بهللا ةدعاق -إ ءافطإلا زاهج قفدت هجو 
o ءافطإلا زاهج هجو aرخآ -إ بناج نم ةكرح 
o بت نإMHA حجنت مل كنأ كل FA

B لا قلغأو عجارت ،رانلا ءافطإYبا. 

FA ءالخإلا •
B اتلا ءارجإلا قبطني ئراوطلا تالاح-B FA

B راجفنا وأ ق~�ح )1 :لثم ئراوطلا تالاح FA
B بملا�A وأ FA

B بم�A رواجم، 
2( Ë#دملا نا:صعلا )5 وأ ،ة:ع:بطلا ثراو¦لا )4 ،ة~�هتلا ماظن ثولت )3 ،زاغ ب¡A

B. FA
B ءالخإلا لاح FA

B ئراوطلا تالاح، 
 :ة:لاتلا تاءارجإلاa ماG�Aلالا بج1

o بصت ال aرعذلا 
o بملا لخأ�A اروق E 
o ة:صخشلا ضارغألا عمجل رخأتت ال 
o ةرفوتملا ئراوطلا جراخم عيمج مدختسا 
o ال Ëدعاصملا مدختس 
o ددحملا عمجتلا طاقن -إ هجوت aاد:ع E بملا نع�A 
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FA لصاوتلا ماقرأ •
B لا بلطل ئراوطلا تالاح#Ðلومحم فتاه يأ نم 999 مقرلا بلطا ،فاعسإلاو ءافطإلا مسق ،ةط 

 ،فاعسإ ،اهجاتحت ��Bلا ةمدخلا نع مسقملا لماع كلأسàس ،999 مقرلا بلط دنع .)ةمدخلا قاطن جراخ ناK ول ��ح(
ïÐءافطإ وأ ةط. FA

B ط ئراط ع�قو لاح�|B، فاعسإلا بلطا. FA
B لا بلطا ةم~�ج ع�قو لاح#Ðو ،ةطFA

B وأ ق~�ح ع�قو لاح 
FA ءالخإ

B ءافطإلا مسق بلطاف ئراوطلا تالاح. 

 تارا:سلا فقاومو تارا:سلا لوصو
 jع ،اهرفوت دنع ،تارا:سلا فقاوم مادختسا كنكم1 .تالصاوملاو لقنلل ةقراشلا ةئيه دعاوق عاYتا بالطلا عيمج نم بلط1ُ
FA ةرا:سلا فاق1إ كنم بلط1ُ .طقف ة:م1دا/ألا نمض كدوجو لالخو ةصاخلا كتيلوؤسم

B اهنيمأتو كلذل ةصصخملا ن}امألا. 
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 بالطلا تامدخ
FA اهبجاو م:لعتلل ةقراشلا ة:م1دا/أ كردت

B موقتو ،ههاجت ة:لوؤسملاو بلاطلا ة1اعر aع كلذG| ةعومجم Kبناوج نم ةلما 
FA ةدعاسملاa كد~وG�Aل معدلا تامدخ نم ةعومجم ر~�طتب انمق .ة:بالطلا ةا:حلا

B تاراهم لثم ةلمتحملا تاجا:تحالا تالاجم 
 ،ة:جراخلا معدلا تامدخ -إ كتلاحإ تمت اذإ .ة:صخشلا ةراش3سالا تاجا:تحاو م:ظنتلا ا1اضقو ة:م1دا/ألا ا1اضقلاو ةساردلا
 .اهتيطغت -إ جاتحتسو ،كل ةمدقملا ة:جراخلا تامدخلاa ةطYترم موسر كانه نوكت دق ،كلذ عمو ؛ةلاحإلا ةفل*ت لمحتت نلف

 كدعاسàس يذلاو كل MHAعملا بالطلا تامدخ راش3سمa لاصتالا ك:لعف ،B@خشلا كهافر نأشª فواخم يأ ك1دل ناK اذإ 
 .كفواخم ةجلاعمل ةYسانملا ةعaاتملا تاءارج°و ه:جوتلاو معدلا م1دقت لالخ نم

FA لوبقلاو بالطلا تامدخ بتكم مهاس" 
B ةمهاسملاو ز~�عت لالخ نم ة:م1دا/ألا ةمهم قيقحت FA

B لوح روحمتت ةئ×ب ءاش�إ 
 :1jB ام:ف بالطلا تامدخ مسق ةمهم لثمتت .مهحاجنو بالطلا ملعت

 .بلاطلل ةلماشلا ة:منتلا لوان3ت ��Bلا ةك�Gشملاو ة:فصاللا تامدخلاو ةطش�ألا م1دقت  •
 .ةصصخملا بالطلا تامدخ لالخ نم اهل ةaاجتسالاو بالطلا تاجا:تحا د1دحت  •
  .اهيلع ةظفاحملاو بالطلا ر~�طتو ظافتحالاو ف:ظوتلا jع ظفاحتو معدت ةنمآو ة:حص ةئ×ب ءاش�إ  •
 .درف ل¥ل ما�Gحالاو ةسا:¦لا ما�Gحاو ريدقت متي ث:ح تافاقثلا ددعتمو ع�نتمو لماش عمتجم ز~�عت •
 .بلاط ل¥ل ة:نهملاو ة:صخشلا تامولعملا ة~ï نامض  •

FA لوبقلاو بالطلا تامدخ بتكم �س" 
B تحن نحن .لضفأ تارا:خ ذاختا نم كنيكمت -إ ة:م1دا/ألا�A

B aعجش�و تافالتخالا 
FA ةماعلا انتفسلف لثمتت .ة1دا:قلا تاراهملا ة:منت معدنو عادaإلا

B ة:لوؤسملا لوبقل كف:قثتو ك1دحت ءانثأ كلالقتسا ز~�عت 
 تامدخ رفوتت .ف�GحمK ملقأتلا تاراهمو ة:صخشلا كتاقالعو كتاذل كما�Gحاو كرارقتساو كسفنب كتقث ر~�طت ءانثأ ة1درفلا
FA امa لئاسولا نم ةعونتم ةعومجم لالخ نم بالطلا معد

B ملا كلذyلإلاو ةعوبطملا تاروش¦Gتامولعملا تامدخو ،ة:نو� 
 .ة:مسرلا GHغو ة:مسرلا تاعومجملاو ،بالطلا تاعومجمو ،�Bماجلا مرحلا ةطش�أõجمار�و ،ب~�لا -إ ةدن3سملا

اجهن ة:م1دا/ألا عب3ت 
E

ا:لما*ت 
E

 MHAب نزاوتلا قيقحتو ،سرادملا MHAب تاوجفلا دس لجأ نم ³Bاردلا لصفلا جراخ بالطلا كاïÐإل 
FAاقثلا ع�نتلاو ،تامظنملاو بالطلا تاعومجم ززعتو .jBحملا عمتجملا عم B|¡اج1إلا طارخنالاو ،ةا:حلاو لمعلا

B د:لاقتلاو 
FA بالطلا ةكراشم دعت .ةدا:قلاو ،را*تبالاو ،لامعألا ةدا~رو ،بالطلل ةطشyلا ةكراشملاو ،ة:لحملا

B ةسرامملا ەذه م:مص. 
FA امa ة:بالطلا تامدخلا بناوج فلتخم بلاطلا ل:لد فص1

B ظولا ط:طختلاو ،داشرإلاو ،ةطش�ألاو ة:بالطلا ةا:حلا كلذ:�A
B، 

  .B®1دا/ألا داشرإلا -إ ةفاضإ ،ة:حصلا تامدخلاو

 بالطلا تامدخ جمارب
FA بالطلا تامدخ جما|Gل لماشلا فدهلا لثمتي

B فوتGH خو تامدخG|ع زكرت تاj هتردق ر~�طتب بلاط ل¥ل حامسلل بالطلا 
 :ة:سàئر تالاجم عــ�رأ jع جمان|Gلا زكري .فداهلا �ABهملاو B@خشلا ومنلل صرف GHفوت عم �ABهملاو B®1دا/ألا حاجنلا قيقحت jع
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 بسح ة:فاضإ معد ل/ا:ه رفوتو بالطلا ملعت بثك نع ة:م1دا/ألا بقارت ث:ح ،بالطلا jع ظافحلاو B®1دا/ألا معدلا  .1
FA ةدعاسملل بلاط ل¥ل راش3سم MHAعُ:س .ة:م:لعتلا مهتانا*مإ jعأل بالطلا عيمج قيقحت نامضل ،ةجاحلا

B ه:جوتلا 
 ةساردلا تاعاس جراخ ة:فاضإ B®1دا/أ معد تاسلج ة:م1دا/ألا رفوت .بلاطلا حاجن ةلحر معدو دادعإلا ة:لمع لالخ
FA نولمع1 نيذلا بالطلا معدل

B نوموق1 نيذلا وأ ،ة1درف عــــ~راشم aمهتاراهم لقص. Kلوصولاو ملعتلا رداصم زكرم نأ ام 
 .MHAلجسملا بالطلل ناحاتم تن�Gنإلا |Gع ىوتحملا -إ

FA طقف سàل بالطلا كراش" نأ مهملا نم ذإ ،بالطلا ةكراشم  .2
B ³اردلا فصلاB، اض1أ هجراخ ن¦لو E سرادم عمو K-12 

FA ةكراشملا لالخ نم �ABهملا ومنلل ةصرف بالطلا تامدخ رفوت .ة:لحملا
B لاو ةفدهتسملا ةطش�ألاو تا:لاعفلا#Ðعم ة}ا 

FA ةكراشملا jع بالطلا عجشُ" .لامعألا ةدا~رو را*تبالاو ةدا:قلا لثم تالاجم |Gع �ABهملا ر~�طتلا راسم
B ع�طتلا FA

B سرادم 
K-12 تاشقانملا ةدا:قو ،ة:لحملا FA

B ةمهاسملاو ةد1دجلا را*فألا فاشكتساو ،سرادملا FA
B حملا عمتجملاjB.  

A'ا�Gفالا عمتجملا نم ًالما*تم Eاءزج ة:مقرلا ةصنملا دعت .B®قرلا عمتجملا .3
B وأ لئاسرلل تاحاسم رفوتو ة:م1دا/ألل 

FA ةكراشملا
B تلا وأ لمعلا شروYشم لولح داج1°و تاحاجنلا ةكراشمل ةهجاو رفوت اهنإف ،كلذ -إ ةفاضإ .ىرخألا تالداGةك� 

 .ة:م1دا/ألا عمتجم -إ ءامتنالاa روعشلا ز~�عتل نا*مK امهالK لمع~و .تارودلا عيمجa ةصاخ تن�Gنإلا |Gع تا1دحتلل

FA مهدوجو ة�Gف لالخ همعدت ��Bلا ةطش�ألا م1دقتو بالطلا ەافر دصرل Eاراطإ جمان|Gلا اذه رفوي .بالطلا ەافر ةرداYم  .4
B 

ارمأ بلاطلا ەافر دع1 .ة:م1دا/ألا E a1دا/ألا حاجنلل ة:مهألا غلا®B هملاو�AB. ب3ت�A مYاجذومن ەافرلل ة:م1دا/ألا ةردا E انمùا E 
 GHفوت ةرداYملا لمع راطإ نمضتي .ة:صخشو ،ة:عامتجاو ،ة1دسجو ،ة:فاقثو ة:فطاعو ة~�كف :داعaأ ةتس نمضتتو ،ەافرلل
FA بالطلا معدت ��Bلا ةطش�ألاو جما|Gلاو تامدخلا -إ لوصولا

B Kألا نم لaفوت عم ةتسلا داعGH بالطلا د1دحتل تا:لآ 
 عاYتا نكم:س .لاعف ل*شª مهتاسارد م1دقت نم اونكمتيل رطخلل MHAضرعم مهراYتعا نكم1 وأ معدلا -إ نوجاتح1 دق نيذلا
 نأa ة:م1دا/ألا رقت .بالطلا ةدعاسمل ةركYملا لحارملا لالخ لخدتلا نم ة:م1دا/ألاو ة:بالطلا تامدخلا لما*تم جهن
FA هنأو ةقهرم نوكت نأ نكم1 ة:بالطلا ةا:حلا

B aلاو تال*شملا لح نكم1 ال نا:حألا ضعGAAلا تاعا��B بلاطلا اههجاوي دق 
ªامئاد ةلوهس E، اتلا�و-B سGH ُAبالطلا دو ªسYل aمعدلل ةل1د aام FA

B دنع ة:جراخلا تامدخلاو ة:م1دا/ألا -إ تالاحإلا كلذ 
 .ةجاحلا
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FA مهدوجو ة�Gف لاوط 
B بلاطلل -وألا لاصتالا ةطقن لثمتت ،ة:م1دا/ألا FA

B ة:م1دا/ألا رومألا FA
B ردتلا ةئيه وضعãوأ س 

 وضع -إ اهلح متي مل ��Bلا رومألا ةلاحüب B®1دا/ألا دشرملا موق:س ،ةروÝAلا دنعو .رمألا ةع:بط بسح B®1دا/ألا راش3سملا
FA معدلا ق~�ف نم بسانم

B امأ .ة:م1دا/ألا aلاyسYبالطلا تامدخ ريدم ةراش3سا نكم:ف ،ة~#لا وأ ة:صخشلا لئاسملل ة 
 .ةïÐاYم بالطلا حاجن راش3سم وأ لوبقلاو

 B+يجوتلا جمان|Gلا
FA كمعدل ددجلا بالطلل لماش ه:جوت جمانرب GHفوت ة:مهأ ة:م1دا/ألا كردت

B aق .كتسارد ءدYل aبحرن ،كجمانرب ءد aك FA
B 

FA كراش3س .انبالط تاعقوتو حئاوللاو ةطش�ألاو تا:لمعلل ةمهملا بناوجلا jع كفرعنسو م:لعتلل ةقراشلا ة:م1دا/أ
B ةسلج 

 ة��لطملا ة:م:ظنتلاو ة~رادإلا تامولعملا عيمج نمضتت ��Bلا دراوملا -إ عجارمو ةلماش داوم م1دقت مت×سو ة:مسر ه:جوت
 ،تاءارجإلاو تاسا:سلاو ،جمان|Gلا jع ةماع ةرظنو ،بلاطلا ل:لد jع فرعتلا كلذ نمضتي .كجمان|Gب ةقلعتملا قئاثولاو
 قفارم مادختساو ،تا:عمجلاو يداونلاو ،ة:بالطلا ةطش�ألاو ،تا:قالخألل ةماعلا ةنودملاو ،بالطلا كولس دعاوق ةنودمو
FA ةمالسلاو ةحصلاو ،ملعتلا رداصم زكرمو ،تامولعملا ا:جولونكت

B ردتلا ةئيه "ءاقل"و ،لمعلا نا*مãفظوملاو سMHA ةدا:قلاو. 

 ةماقإلا
 نا*سإلا تامدخ يراش3سم -إ تالاحإ ة:م1دا/ألا ةرادإ مدقت دقف كلذ عمو ،بالطلل ةرفوتم GHغ ة:م1دا/ألا لخاد ةماقإلا
 .بلطلا دنع MHAبسانملا

 ةحا�Gسالا قفارم
ا:لاح

E
FA سàل ،

B ة:ضا~ر قفارم ة:م1دا/ألا Kة:فاقثلا قفارملا نأ ام FA
B ع ة:م1دا/ألا نإف ،كلذ عمو .ةدودحم ة:م1دا/ألاj لاصتا 

FA ة:ك~�مألا ةعماجلاو ةقراشلا ةعماج( لثم ةY~�قلا تاسسؤملا عم
B ةطش�ألا ن}امأو ةضا~�لا صرف فاشكتسال )ةقراشلا 

 .بالطلل ةحاتملا ن}امألاو ة:فاقثلاو ة:هيف�Gلا

FAاضإلا ³Bاردلا معدلا
B 

 .ك1دل ة:م:لعتلا تانا*مإلا jعأ قيقحت نامضل ،ةجاحلا بسح ة:فاضإ معد فوفص رفوتو بثك نع كملعت ة:م1دا/ألا عباتت
FA نولمع1 نيذلا بالطلا معدل سردلا تاعاس جراخ ة:فاضإ ة:م:لعت تاسلج ة:م1دا/ألا رفوت

B نوموق1 نيذلا وأ ،ة1درف عــــ~راشم 
aع ىوتحملاو ملعتلا رداصم زكرم .مهتاراهم لقصG| نإلاGلجسملا بالطلل ناحاتم تن�MHA رداصم زكرم لمع تاعاس لالخ 
 .ملعتلا
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 ة:بالطلا تاراش3سالا

FA هنأو ةقهرم نوكت نأ نكم1 ة:بالطلا ةا:حلا نأa ة:م1دا/ألا رقت
B aلا تال*شملاو تال*شملا لح نكم1 ال نا:حألا ضع��B دق 

FA .ةددحملا تاءارجإلاو تاسا:سلا مادختساa ةلوهسª بلاطلا اههجاوي
B فوت متي ةلاحلا ەذهGH سYل aاهنم بالطلا معدل ةل1د 

 بالطلا حاجن راش3سمو بالطلا تامدخ وفظوم رفوتي .MHAلهؤملا MHAيجراخلا ن~راش3سملا وأ ة:م1دا/ألا يراش3سم -إ ةلاحإلا
FA ةدعاسملل

B ترتàو ةراش3سالا تاجا:تحا بËةدعاسملا -إ لوصولا ل:هس ª#~ةمات ة. 

 بالطلا ةحص تامدخ
FAاB K,ص MHAمأتو ة:بط ة:طغت jع لوصحلا اهبالط عيمج نم ة:م:لعتلا ةقراشلا ة:م1دا/أ بلطت 

B )مأتMHA اذ¡�
B( aعم قفاوتي ام 

FA اهب لومعملا MHAناوقلا
B قو ،ةدحتملا ة:��علا تارامإلا ةلودYسوردلا روضح لõةطش�ألا FA

B لا داهجإلا نم دحلل ة:م1دا/ألاYد¡A
B 

FA بلاطلا ل:جسË ءانثأ ،ةلص تاذ )تالاح( ةلاح وأ ضرم نع مجني نأ نكم1 يذلا B-املاو jBقعلاو
B رفوتت   .ة:م1دا/ألا 

 .رمألا مزل اذإ ب~�قلا ةقراشلا ةعماج �Aش3سم وأ نيدقاعتملا بالطلا ةحص تامدخ يدوزم لالخ نم بالطلا ةحص تامدخ
 .لوبقلاو بالطلا تامدخ بتكمa لاصتالا |äري ،ة:حصلا تامدخلا لوح تامولعم jع لوصحلل

 ةصاخلا ملعتلا تاجا:تحا وأ ممهلا يوذ بالطلل تامولعم 
 تا:ج:تا�Gسا ز~�عتو ةصاخلا ة:م:لعتلا تاجا:تحالا يوذ وأ ممهلا باحصأ صاخشألل ةئفا*تم صرف GHفوتب ة:م1دا/ألا مG�Aلت
 .بالطلا نم ةعونتم ةعومجم تاجا:تحا ة:بلت اهنكم1 ةنرم ة~���تو ة:م:لعت ةئ×ب ر~�طت

 حاجن راش3سم وأ لوبقلاو ة:بالطلا تامدخلا ريدم عم كتاYلطتم ةشقانم jع كعجش� نحنف ،ةصاخ ةجاح ك1دل تناK اذإ
FA امa( تامولعملاa اند~وزتو بالطلا

B قلعتي ام:ف )ىرخألا ة:نهملا وأ ة:بطلا ةروشملا كلذ aتاجا:تحا وأ ةقاعإ يأ ةع:بط 
FA ةصاخ

B ل:جس3لاو م1دقتلا ة:لمع ءانثأ لوبقلا بلط aلا فاشكتسا نكم1 ث:حGت�×Yتلا تاàسGH~ترت لثمت .ةلوقعملا ة×Yتا 
 ةقاعإلا يوذ نم فظوملا وأ بلاطلا نكمت ةأشyم وأ طاش� وأ ةف:ظو وأ ةمدخ وأ جمانرب وأ ،قاسم jع ل1دعت يأ ةمئاوملا
FAاضإ تقو )أ :Ýحلا ال لاثملا ل:âس jع ةمئاوملا تاY×ترت لمشË .ةاواسملا مدق jع ةكراشملا نم ةلهؤملا

B تامهملا مامتإل، 
 ،ةمج�Gلا تامدخ õ ة:توصلا فاصوألا )د( ،ةدعاسملا ا:جولونكتلا )ج( ،ةعوبطملا ة:â~ردتلا ةرودلا داومل ةل1دa تاق:سyت )ب(
FA تقولا د1دمت )ز( ،ةق:ثولا ةغ:ص ل~�حت )و( ،ة:ساردلا فوفصلا ن}امأ GHيغت )ه(

B ح( ،تاناحتمالا( قارمYناحتمالا ة، )ط( 
 تاY×ترت -إ لوصولا ة:نا*مإ م:يقت يرج1 .ل:جسË زاهج مادختسا )ك( ،تاظحالملا ن~ودت تامدخ )ي( ،قفارملا تال1دعت
  .ة:م1دا/ألا تا:نا*مإ ساسأ jعو ةدح jع ةلاح لK ساسأ jع ددحم ةمئاوم

FA ل:صافتلا ەذهب ة:م1دا/ألا دوزت نأ مهملا نم
B ةصاخلا معدلا تاجا:تحا م:يقت نم نكمتن ��ح نكمم تقو برقأ aد}أتلاو ك 

FA حاجنلا jع كتردق نم
B لا ة:ساردلا ةرودلا��B خاGاهت�. 
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 تامولعملا ة:نقت تامدخ

 رفوتي .كجمانرب لالخ ،تن�Gنإلا -إ نمآ لوصوو ةعاYطلا قفارمو بالطلا ةكYشو لمعلا تاطحم -إ لوصو ك1دل نوك:س
 .تامولعملا ا:جولونكت معد

 لالخ نم جما|Gلاو تاق:بطتلا مظعم مدختسB Ë-اتلا�و B|¡احسلا مادختسالا jع مئاقلا �Bماجلا مرحلاa ة:م1دا/ألا نمؤت
اض1أ رفوتت .ة:نواعتلا لمعلا تاحاسمو نمآلا لوخدلا ل:جسËو )WiFi( ياف ياولا ةكYش -إ لوصولا

E
 ة:م:لعتلا جما|Gلا 

 .كهجوت نم ءزجك جما|Gلاو ةكYشلل لاعفلا مادختسالاa ةقلعتملا

FA ةعaاطلاõر~�صتلا ةلآ -إ لوصولا كنكم1
B ملعتلا رداصم زكرم )LRC( ىرخأ ةفلتخم عقاوم وأ )قيبطت متي دق aف:لا*تلا ضع 

FA
B ري معدلاو تامولعملا نم د~�مل .)قفارملا ەذهä| معدلا ق~�ف عم ثدحتلا 

 تن�Gنإلا -إ ةدن3سملا تامولعملا تامدخ
A¡و�G¦لإلا عقوملا رفوي 

B يلاحلا بالطلل تامولعم ة:م1دا/أللMHA لمتحملاوMHA خأو اهخ~رات لوح سانلا ةماعوYاهتا:لاعفو اهرا 
 بالطلا اهبلط1 دق ��Bلا بالطلا تامدخ نم د1دعلل طaاور رفوي امK .ل:جس3لا تامولعمو تارودلا موسرو ةضورعملا جما|Gلاو
 ملعتلا رداصمو ة:مقرلا تانا:بلا دعاوقو تاءارجإلاو تاسا:سلاو بلاطلا ل:لد لثم ،ة:م1دا/ألا جراخ نونوك1 امدنع نولجسملا
 .ىرخألا

 لوادجلا لثم ةلماش ة:م:ظنتو ة:م1دا/أ تامولعم GHفوت لالخ نم كملعت معدتو MHAلجسملا بالطلا عيمجل بالطلا ةaاوب حاتت
 ل:جس3لا ل:صافتو ةرادإلا ةمظنأو ملعتلا تاق:بطت -إ لوصولاو ناونعلا GHيغتو ثادحألاو بالطلا تاراعش°و ة:نمزلا

لعتلا رداصم زكرم -إ طaاورو تاظحالملاو جئاتنلاو ةساردلا رداصمو ة:م1دا/ألاa لاصتالا تامولعمو
3

 .تاسا:سلاو تاY×ت¦لاو م
A¡و�G¦لإلا د~|Gلا ل:صافت عيمج اهيدل ةرادإلا نأ نم د}أتلا ك:لع بج1

B لإ د~�ب لاسرإ متي ث:ح ،ة:لاحلا¦Gو�¡A
B aمدختسملا مسا 

 .بلاطلا ةaاوب -إ لوخدلا ل:جسËو لوبقلا ءدa دنع كa صاخلا

  بالطلل ة~راYخإلا مالعإلا لئاسو
 êB خأ يأYم وأ ،ةلاقم وأ ،راyردصت ة:عامتجا طئاسو وأ ،تاجاتنإ وأ ،ة:هيفرت تاروش aو ،اهل~�مت�و ة:م1دا/ألا مسا~yاهجت 

 .ة:تارامإلا تالاصتالا حئاولل ة:نوناقلا تاYلطتملل ة:م1دا/ألاa ة:م:لعتلا ة~راYخإلا مالعإلا لئاسو عضخت .B®:لعت جمانرب بالط
Ëةقلعتملا تارارقلا دن3س aعم ىوتحمMHA FA

B ردتلا ةئيه ءاضعأ م:يقت بسح ة:م:لعتلا تاجا:تحالا -إ لوألا ماقملاãنمضتت .س 
MHA FAلجسملا بالطلا نم تالخدم ةجم|Gلا وأ طئاسولا ىوتحمل ة~�ناثلا تاددحملا

B ترملا فوفصلاYةط aبلاطلا ةد~�ج، 
 ،ة:م1دا/ألا ة~�حلا GHياعم قبطنت .ة:لحملا ةماعلا نوؤشلاو ،ة:م1دا/ألا ثادحألاو ة1اعدلاو ،هa ظافتحالاو روهمجلا باس3}او
 ةلود نوناق وأ ،ة:م1دا/ألا ةعمسو ةروص معدت ��Bلا كولسلا GHياعم بالطلا قيبطت بوجوب لئاقلا أدYملا زواجتت ال اهن¦لو
 .ةدحتملا ة:��علا تارامإلا
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 ةراتخم ة:طغتب تاروشyم م1دقت لالخ نم هلم/أa ة:م1دا/ألا عمتجم ة:م1دا/ألاa ة:م:لعتلا ة~راYخإلا مالعإلا لئاسو مدخت
Ëع ،لمشj سâ:حلا ال لاثملا لÝ، فوت لالخ نم ؛اهتطش�أو ة:م1دا/ألا تا:لاعفGH و دقنلاو قيلعتلل ىدتنمËة~�ح عيجش 
FA ةروشyملا ة:نالعإلاو ة~�~�حتلا داوملا دعت .GHبعتلا

B Kة:م1دا/أ ةل:سو ل، aام FA
B بعتلا متي ءارآ يأ كلذGH مقاط ة:لوؤسم ،اهنع 

 نع نو|Gع1 دق نيذلا كئلوأ وأ ؛ررحملا -إ ةلاسر وأ ةماعلا نوؤشلا جمانرب نم ءزجك نوقلع1 دق نيذلا سانلا ةماع وأ بالطلا
FA مهئارآ

B 1دا/أ عمجت يأ وأ ةرادإلا سلجم عامتجا®B و رخآ~y#Ðاقحال اهنو
E

 ةرادإ وأ MHAفظوملا وأ سãردتلا ةئيه ءاضعأ سàلو ؛
 .ل*K اهئانمأ سلجم الو ؛ة:م1دا/ألا

 ة3بالطلا تامظنملاو يداونلا 
FA ةطش�ألاو يداونلا نم د1دعلا بالطلا مظني

B بحرن .ة:م1دا/ألا aة:فاضإ ة1دنأ م:ظنتل بالطلا aتامدخ ريدم ةدعاسم 
MHA FAفظوملا راش3سم وأ سãردتلا ةئيه ءاضعأ دحأل عبات دان يأ قاثيم jع قفاوي نأ بج1 يذلا ،لوبقلاو بالطلا

B ة:م1دا/ألا. 
 ءاوس ،بالطل كولس دعاوق ةنودمو ة:م1دا/ألا ة~�حلاa ةقلعتملا تاسا:سلا صاصتخا نمض ة:بالطلا ةطش�ألاو ة1دنألا عقت
Kماقتس ةطش�ألا تنا FA

B وأ ة:م1دا/ألا FA
B ىرخأ عقاوم. 

 بالطلا سلجم
Ëبالطلا لثمت بالطلا سلجمل ة:مسر ةئيه لالخ نم ة1دا:قلا تاراهملا ة:منتو ة:لوؤسملا م:لعتلل ةقراشلا ة:م1دا/أ عجش 
FA مهتامامتهاو

B اهتاعامتجاو ةسسؤملا تا1دتنم. Kاض1أ لمعتس ام
E

 aاثمaبلاطلا توص" ة" FA
B وحKعم اهتراد°و ةسسؤملا ةم 

MHA FAلثمم
B سانملا رارقلا عنص تائيهYة:م1دا/ألا لخاد ة. 

FA بالطلا ل:ثمتو ،بالطلا نع ةaا:ن ةطش�ألا ةماقإ -إ بالطلا سلجم فدهي
B فوتو ،ة:مسرلا تائيهلاGH رواش3لل مظنم ساسأ 

 .بالطلاو م:لعتلل ةقراشلا ة:م1دا/أ ةرادإ MHAب

FA بالطلا سلجم رفوي
B ب لعافتلا ززعت ل:ثمت ةصنم بالطلل م:لعتلل ةقراشلا ة:م1دا/أMHA ظومو بالطلا�A

B ءاضعأو ة:م1دا/ألا 
 .ةرادإلاو سãردتلا ةئيه

 فدهي .ماجس�الاو مهافتلاو عمتجملا حور ز~�عتل لوبقلاو بالطلا تامدخ بتكم عم قيثو ل*شª بالطلا سلجم لمع1 
 ةطش�ألا م:ظنت لالخ نم ة1دا:قلا تافصلاو ةا:حلا ىدم ملعتلا تاراهم ر~�طتل صرفa بالطلا د~وزت -إ اًض1أ سلجملا

 .بالطلا مهت ��Bلا ثادحألا ةفاضتساو
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 MHAملعملا نم لK عيجشË متي .ةعومجم لK نم دحاو لثمم كانه نوك1 ام ةداعو ،MHAبختنم بالط نم بالطلا سلجم فلأتي
FA
B لحرم��B ق امYةمدخلا ءانثأو ل، aزج ماود¡¬

B ماود�و Kع ،لماj ُي .ةكراشملاyق نم نوحشرملا بختYددحتو ،مهنارقأ ل 
FA ةرادإلاو MHAلثمملا MHAب تاعامتجالا

B ع نولثمملا نوك1 نأ بج1 .ةمظتنم د:عاومj ما:قلل دادعتسا a1 امjB: 

FA اهتلودجو ،مهتاداقتناو مهتاحا�Gقاو بالطلا فواخمa ةقلعتملا تامولعملا عمج •
B ة:م1دا/ألا ةرادإ عم تاعامتجا 

 .ن~�خآلا MHAيسàئرلا اهيلثممو
FAو B|¡الطلا مسجلا لخاد جامدنالا jع بالطلا ةدعاسم •

B ماجلا مرحلا�B. 
 .عسوألا م:لعتلا عاطق عم كلذكو اً:لخاد ة:م:لعتلاو ة:عامتجالا ةطش�ألا نم ةعونتم ةعومجم ذ:فنتو ط:طخت •
 .)ة:مقرلا( ة:عمتجملا ةكراشملل ع�طتلا صرف ذ:فنتو ط:طخت •
 .بالطلا عمتجم ة:قYل ةد:ج ةودق اونوك1 نأ •
 .تاعامتجالا جئاتن لوح مهنارقأل ةعجارلا ة1ذغتلا م1دقت •

 -1cدا/ألا داشرإلا
�Aظومو سãردتلا ةئيه ءاضعأو بلاطلا MHAب ةك�Gشم ة:لوؤسمو B®1دا/ألا مدقتلا نم أزجتي ال ءزج وه B®1دا/ألا داشرإلا

B 
��تل1 .لقألا jع دحاو B®1دا/أ دشرم ج�ختلا ��ح هقاحتلا تقو نم بلاط ل¥ل MHAع1 .ة:بالطلا تامدخلا

B دشرملاو بلاطلا 
FA لقألا jع ةدحاو ةرم

B K³ارد لصف لB رملا مدقتلا نامضل'A
B FA

B ج�ختلا وحن بسانملا تقولا. 

 بسح( ةرودلا را:تخال هتح:صن jع لوصحلاو B®1دا/ألا كجمانرب ةشقانمل ماظتناB a®1دا/ألا كدشرم ةلaاقم ك:لع بج1
 .ةداهشلا جمان|Gل ج�ختلا تاYلطتم ة:بلتل حيحصلا راسملا jع كنأ ة:لمعلا ەذه نمضت .حاجنلا تا:ج:تا�Gساو )ةجاحلا

Ëيم1دا/ألا ن~راش3سملا تا:لوؤسم لمشMHA، عj سâ:حلا ال لاثملا لÝ: 
 .ة:ملعلا ةجردلا jع لوصحلل ة:م1دا/ألا تاYلطتملا نع تامولعم GHفوت •
FA امa ،ج�ختلا وحن بلاطلا مدقت ةYقارم •

B كلذ ïÐة:م1دا/ألا تاءارجإلاو تاسا:سلا ح. 
FA بالطلا ةدعاسم  •

B ع ظافحلاj لا ا1اضقلا د1دحت :ةد:ج ة:م1دا/أ ةنا*م��B ع رثؤتj 1دا/ألا ءادألا®B ؛بلاطلل 
 .معدلا ةطش�أو تامدخو �Bماجلا مرحلا لخاد ةحاتملا دراوملا -إ بالطلا ه:جوتو

FA امa ،ىرخألا ا:لعلا تاساردلا وأ õ و ة:نهملا ططخلا نأشª بالطلل ةروشملا م1دقت •
B ةروشملا م1دقت كلذ ªنأش 

  .ةلaاقملل GHضحتلاو ة:تاذلا ةGHسلا ةaات¦ل ةمزاللا دراوملاو ة:ف:ظولا تاراسملا
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Ëيلمعلا ن~راش3سملا تا:لوؤسم لمشMHA )ردتلا ةئيه ءاضعأãع ،)سj سâ:حلا ال لاثملا لÝ: 
 jBمعلا ب~ردتلا لالخ ة~�ظنلل لاعفلا ذ:فنتلا ز~�عتل ة:لمعلا مهت��جت لالخ بالطلا معد •

 Ëع ،بالطلا تامدخ تا:لوؤسم لمشj سâ:حلا ال لاثملا لÝ: 

 .MHAيم1دا/ألا نيدشرملل ەالعأ ةحضوملا ùانعلا •
�A:ظولا ومنلاو ةكراشملاو بالطلا ةحصو داشرإلاa ةقلعتملا تامدخلا م1دقت •

B. 

Ëع ،بالطلا تا:لوؤسم لمشj سâ:حلا ال لاثملا لÝ: 

 .مهتا:لوؤسمو ،بالطلا قوقحو ،ةجردلا تاYلطتمو ،ة:سسؤملا ة:م1دا/ألا تاسا:سلا jع فرعتلا •
FA دشرملا ةراش3سا •

B ةقلعتملا ا1اضقلا ªة:م1دا/ألا ةنا*ملاو ل:جس3لا لجس. 
 .B®1دا/ألا مهجمانرب جراخو لخاد ن~�خآلا دارفألاو راش3سملا نم ه:جوتلا بلط •
 م:لعتلا وأ õ و ة:نهملا ططخلا وأ õ و ج�ختلا وحن B®1دا/ألا مدقتلا ةشقانمل راش3سملا عم ةمظتنم د:عاوم بلط •

 و ؛B-اعلا
 .B®1دا/ألا مدقتلا jع رثؤت ��Bلا تاءارجإلاو تارارقلا نع ة:لوؤسملا لمحت  •

 

FA ن~راش3سمK نولمع1 نيذلا سãردتلا ةئيه ءاضعأ عضخ1
B 1دا/ألا داشرإلا جمانرب®B سرلا®B للG|مهتفرعم ز~�عتل ب~ردتلل جمان 

aلا ةروشملا ةنراقم ة:نا*مإ نامضلو ،ةحاتملا دراوملا��B 1قلعتي ام:ف بالطلل اهنومدق aداوملا را:تخاو صصختلا را:تخا 
 .ة:لYقتسملا تارودلاو ة~را:تخالا

 .ةلصلا يذ جمان|Gلا نم وأ لوبقلاو بالطلا تامدخ بتكم لYق نم بالطلل B®1دا/أ راش3سم MHAيعت متي 

 ة:نهملا صرفلاو �ABهملا راسملا تامدخ 
FA بالطلا ةدعاسمMHA aفل*م MHAفظومa لوبقلاو بالطلا تامدخ بتكم ظفتح1

B ظولا ط:طختلا:�A
B سانملا فئاظولا داج1°وYة. 

�A:ظولا ر~�طتلا تامدخ م1دقت نع ًالوؤسم بتكملا دع1
B ةدعاسملاو ،ة:نهملا تامولعملا لثم FA

B معلا ف:ظوتلاjB شروو 
 jع ة:م1دا/ألا ظفاحت .Ýحلا ال لاثملا ل:âس jع ،ة:تاذلا ةGHسلا ةaاتكو تالaاقملا لثم تاعوضوم لوح تاراهملا لمع
FA ة:م:لعتلا تاراش3سالا تامظنمو ة:م:لعتلا تامدخلاو سرادملا jBغشم عم ةلاعف تاطاYترا

B فوت فدهب عمتجملاGH لاقتنا 
MHA FAج~�خلا عيمج حاجن -إ ة:م1دا/ألا فدهت .MHAج~�خلل لمعلا نا*م -إ سلس

B ع روثعلل مهدوهجj لمع FA
B عاطق K-12. 
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Ëلمتحملا لمعلا باحصأ اًض1أ ة:م1دا/ألا عجشMHA عj لاو ،لمعلا صرف ف:صوت لاسرإ��B متي �#Ðع اهj تانالعإلا تاحول 
 اًض1أ بالطلا عجش" .مظتنم ل*شª تاراعشإلا ەذه ةعaاتم jع لمع نع MHAثحاYلا بالطلا عيجشË متي .ةلصلا تاذ ة:مقرلا

 ةنكمملا لمعلا صرف لضفأ jع روثعلل مهتسارد ة�Gف لاوط ة:نهملا ةروشملا jع لوصحلل MHAفظوملا عم لصاوتلا jع
�Aظومو بالطلا MHAب عمجلا ة:لمع ة:م1دا/ألا لهسË .مهتامامتهاو مهتاراهمل

B اثلا فصلا ��حو لافطألا ضا~ر نم سرادملا¡A
B 

 .م:لعتلا عاطقل ة:لYقتسملا تاهجوتلاو تاجا:تحالا مهف jع مهنم لK دعاس" ام ،Ð#ع

 امK بلاطلل ة:لYقتسملا ة:ف:ظولا تاراسملا معدل ة:م:لعتلاو ة~�منتلا ةطش�ألا õ جما|Gلا نم د1دعلا ف:ظوتلا بتكم مدق1
1jB عj سâ:حلا ال لاثملا لÝ: 

 لمع شرو õ تاودن  •
 ب~ردتلاو ف:ظوتلا ضراعم •
 ة:سãردت ةYيقح ءاش�إ •
 ص:خ�Gلا تاYلطتم •
 B®:لعت ويد:ف ضرع ءاش�إ •
FA جهانملا •

B تارامإلا 
 و ؛ة:تاذلا ةGHسلا ةaاتك •
 .ة~روص ضورعو تالaاقم •

 عاطق jBثمم لYق نم �Bماجلا مرحلا لخاد تارا~ز لالخ نم بلاطلل B®1دا/ألا جمان|Gلا لاوط ة:نهملا ةروشملا م1دقت رمتس"
 .ة:لمعلا ة|Gخلا -إ ةفاضإ ن~زراMHA a~���ت ةداق لYق نم تاودنو م:لعتلا

 لمعلاو ةساردلا
¬¡زج ماودa انبالط نم د1دعلا لمع لامتحا ة:م1دا/ألا كردت

B وأ Kلما FA
B لعت نا:ك:®B، اتلا�و-B ةسارد تارا:خ م1دقتل �س� اننإف 

 كتاماG�Aلاa ة1ارد jع كنأ نم د}أتلا -إ جاتحت .ةساردلاو لمعلا MHAب عمجلا نوراتخ1 نيذلا بالطلا ةدعاسمل نكمأ امثيح ةنرم
FA كمدقت رثأتي ال ��ح كتساردل ة~�لوألا ءاطعإ -إ اهيف جاتحتس فورظ كانه نوكت دقو لماK ماودa بلاطك

B ردتلا قاسملا~�|B. 

FA ،ەÐ#� درجمÛB aوبسألا ³Bاردلا لودجلا jع تاGHيغت ءارجإ بنجتل نيدهاج �س� اننأ مغرو
B aبنجت نكم1 ال نا:حألا ضع 

نرم نوكت نأ بج1 كنأ �ABع1 اذه .تاGHيغتلا
ً

FA ا
B لاG�Aع ظافحلا يونت تنك اذإ كتاماj ةف:ظو aزج ماود¡¬

B ةضراع ةف:ظو وأ. 
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 ,}zجL[خلا
 MHAج~�خلاو MHAيلاحلا بالطلا مالعإل MHAج~�خلا ةكراشم ةطش�أ مظنتو MHAج~�خلل تانا:ب ةدعاقa ة:م1دا/ألا ظفتحتس
aتالاصتا ةماق°و مهم:لعت ز~�عتب ةقلعتملا ةحاتملا تامدخلا FA

B ج~�خلل ة:عمج ة:م1دا/ألا مظن3س .م:لعتلا عاطقMHA Ëعجش 
�A:ظولاو �ABهملا ر~�طتلا

B عم ةقالعلاو اهتطش�أ لالخ نم معدلا مدقتو اهيج~�خل ïÐKم:لعتلا عاطق ءا. 

 :ة:لاتلا تازا:تمالا وأ تامدخلا وأ جما|Gلا لالخ نم ةïÐاYم ا1ازم jع نوج~�خلا لصح:س 
 ،ة:م1دا/ألاa بالطلا تالاصتا معد - MHAج~�خلا ةطaار ة~�ضع •
A¡و�G¦لإلا د~|Gلا ناونع •

B ج~�خللMHA ة~�هلا ةقاط�و، 
 ،رمتسملا م:لعتلا جما|Gل )رفاوتلاو قيبطتلاa انهر( ة:ساردلا حنملاو ة~Ýحلا MHAج~�خلا تاموصخ •
 ،)كلذ -إ امو ،فئاظولا تانالع°و ،ةلaاقملا تاراهمو ،ةظفحملا ءان�و ة:تاذلا ةGHسلا لثم( ة:نهملا تامدخلا معد •
 شرو لثم( ةفدهتسملا MHAج~�خلا وأ بالطلا ةطش�أو �ABهملا ر~�طتلا ة:م1دا/أ جمارب لالخ نم - �ABهملا ر~�طتلا •

 ،)تاودنلاو لمعلا
 .ة:لحملا ة:م:لعتلا تالاصتالاو MHAج~�خلا تا*Yش ز~�عتل ةطش�أو معد •

ªلا بصني ،ماع ل*شGك�GHA عj تYب ةفرعملا لداMHA ج~�خلل ةحاتملا صرفلاو فئاظولا د1دحتو ،ءاضعألاMHA اهنع نالعإلاو، 
FA يزكرم رود بعل jع MHAج~�خلا عيجشË متي .MHAج~�خلل معدلا م1دقتو ،م:لعتلا عاطقa تالاصتا ءاش�°و

B قرلا عمتجملا®B 
FA امa ،ة:م1دا/ألل تن�Gنإلا |Gع

B هملا ر~�طتلا راسم كلذ�AB 1دا/ألاو®B. 

  



 بلاطلا ل'لد  م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ

26 | Page 
 

  ة7م6دا5ألا رداصملا

 ملعتلا دراوم زكرم

 ةماع تامولعم
 نم ةعومجم -إ لوصولا كنكم1 .ملعتلاو ةساردلا تاجا:تحا معدل تامدخلا نم ةعومجم )LRC( ملعتلا رداصم زكرم رفوي
A¡واعتلا لمعلا وأ ،ةئداهلا ةساردلا ضعa ءارج°و ،ة:مقرلاو ةعوبطملا دراوملا

B، طلا ماهم وأYسالا درجم وأ ةعاGءاخ� FA
B ەذه 

لعتلا رداصم زكرم تالوج كحنمتس .رتويبم¥لا لمع تاطحم نم د1دعلا نمضتت ��Bلا تاحاسملا
3

 ءانثأ تامولعملا تاسلجو م
 .دراوملاو تامدخلا -إ ةمدقم ه:جوتلا

 ملعتلا رداصم زكرم حئاول
yY�Aي .ملعتلا رداصم زكرم -إ باÐ#لاو ماعطلا لاخدüب حمسُ" ال هنأ -إ ەا3Yنالا |äري

B ع ةلومحملا فتاوهلا عضوj عضولا 
 .ملعتلا رداصم زكرم -إ لوصولاa ة:بالطلا مهتا~�ه نولمح1 ال نيذلا بالطلل حمس" نل .تماصلا

 لمعلا تاعاس
احاYص 9 ةعاسلا MHAب ح�تفم ملعتلا رداصم زكرم

E
احاYص 9 ةعاسلا نمو ءاع�رألا -إ دحألا نم ،ًءاسم 9و 

E
 ما1أ ًءاسم 5 -إ 

 .سàمخلا

 ىرخألا دراوملاو تالجملاو بت¦لا jع روثعلا ة:ف:ك 

FA ىرخألا دراوملاو بت¦لا jع روثعلل تن�Gنإلا jع ج�لات¦لا مدختسا •
B لعتلا رداصم زكرم ةعومجم

3
 .م

FA ة:سàئرلا تامل¥لا õ ةمل¥لا بت}ا مث ،ةلدسyملا ةمئاقلا نم ثحa ةئف �Gخا •
B لا لقحYع طغضاو ثحj لاخدإ. 

 تن�Gنإلا jع ة:نو�G¦لإلا رداصملا
 زكرم تانا:ب دعاوق لالخ نم م:لعتلاa ةقلعتملا تاعوضوملا نم ةعساو ةعومجم لوح تالجملا تالاقم -إ لوصولا كنكم1
لعتلا رداصم

3
�Aظوم نم بلطا .MHAفظوملاو بالطلل اًض1أ ةحاتم ة:نو�G¦لإلا بت¦لا .تا/ا�Gشالاو م

B لعتلا رداصم زكرم
3

 ل:صافت م
Ëل:لدو لوخدلا ل:جس ï~ع دراوملا -إ لوصولل .دراوملا ەذه مادختسال عــــG| نإلاGترالا عبتا ،تن�Yرداصم زكرم -إ تاطا 
 .بلاطلا ةaاوب نم ملعتلا
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 بت¦لا ةراعإ

 بت¦لا ةراعتسال كa ةصاخلا ة~�هلا ةقاطa -إ جاتحتس •
FA اهتراعتسا نكمù 1انع ةثالثل @قأ دح كانه •

B دحاو تقو 
 دحاو ع�بسأ ةدمل ةماعلا ةعومجملا بتك ةراعتسا نكم1 •
لعتلا رداصم زكرم لخاد مادختسالل ةداع êB ة1داملا تانا:بلا دعاوقو ةعوبطملا تالجملا •

3
 طقف م

 لخاد ةزوجحملا بت¦لا مدختسË .زجحلا ةلاح نمض اهيلع بلطلا دادزي ��Bلا تاءارقلاو بت¦لا ضعa عضو مت×س •
لعتلا رداصم زكرم

3
FA ةGHصقلا ةراعإلل وأ ،م

B aفورظلا ضع. 
 .لعفلاa ةراعملا بت¦لا زجح نكم1  •

FA رخأتلا
B تا��قعلاو بت¦لا ةداعإ 

FA ترخأت بتك ك1دل ناK اذإ .قاقحتسالا خــــ~رات لYق كYتك ةراعتسا ددج ،تامارغلا بنجتل
B تازا:تما قلعت دقف ،اهتداعإ 

 ضرف مت×س .ةرخأتملا داوملا عيمج jع تامارغ ضرف مت×س .ىرخألا ة:لمعلا دراوملا -إ لوصولا د:يقت متي دقو ةراعتسالا
 .عيباسأ ةع�رأ اهرخأت درجمa ةدوقفم ùانعلا |Gتعت .ةفلاتلا وأ ةدوقفملا ùانعلا jع ةمارغ -إ ةفاضإ لما¥لا لاد3Yسالا رعس
 لوصحلل .ىرخألا زئاوجلاو تاداهشلاو تاراYتخالا جئاتن رادصإ متي نلف ،ةرودلا نم ءاهتنالا دعa ةداعم GHغ تاراعإلا ت:قa اذإ

 .ةلصلا تاذ ة~رادإلا تاءارجإلا عجار ةلصلا تاذ تامارغلا ةمئاق jع

FA ةدعاسملا
B ةساردلا تاراهمو ملعتلا 

FA ةدوجوملا ةساردلا ةلدأ أرقا ،كتقو ةرادإ وأ لاقم ةaاتك ة:ف:ك لوح تاداشرإ jع لوصحلل
B ة:قرو ةخس� FA

B رداصم زكرم 
لعتلا

3
 لوح ةمهم تاداشرüب كد~وزتو ةد:جلا ةساردلا تا:ج:تا�Gساو تاراهم ر~�طت jع كتدعاسم -إ ةلدألا ەذه فدهت .م

 .عجارملاو ثحYلاو ة:م1دا/ألا تا:قافتالا

 معدو ةدعاسم
�Aظومa لصتا

B ع ،اً:صخش ملعتلا رداصمG| لاG|~لإلا د¦Gو�¡A
B ع لوصحلل ةشدردلا وأ فتاهلا وأj وأ تامدخلا لوح تامولعم 

FA ةدعاسملا وأ قفارملا
B ع روثعلاj ةصاخلا ب~�لا تاحفص نم معدلا داومو تامولعملا نم د~�ملا رفوتت .ماهملل تامولعم 

aترملاو ملعتلا رداصم زكرمYاوبب ةطaبلاطلا ة. 
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 مهتا7لوؤسمو بالطلا قوقح
FA مهئارآو مهسفنأ نع GHبعتلاو ملعتلا ة~�ح ةسرامم قحa بالطلا عتمتي ،B®1دا/ألا عمتجملا -إ مهمامضنا دنع

B ة:م1دا/أ ةئ×ب 
  كلذ ة:لوؤسم نوكراش3~و ةحوتفم

 بالطلا قوقح
yY�Aي

B ع لوصحلا ة:م1دا/ألا بالط عقوتي نأj اع م:لعت-B ردتلا ةئيه ءاضعأ نم صصختم ق~�ف نم معد تامدخو ةدوجلاãس 
 .ة:لاتلا ةماعلا قوقحلاa ة:م1دا/ألا بالط عتمتي .MHAكراشملا MHAفظوملاو

 Ëع ،قوقحلا ەذه لمشj سâ:حلا ال لاثملا لÝ: 
FA قحلا  •

B ع ةلماعملاj ةاواسملا مدق FA
B ة:عامتجالاو ة:م1دا/ألا طاسوألا. 

FA قحلا  •
B سوردلا روضح FA

B ا1دسج ةنمآ ةئ×ب E. 
FA قحلا  •

B يمتلل ضرعتلا مدعGHA شرحتلاو. 
FA قحلا  •

B بعتلاGH ةعونتملا ءارآلا نع. 
FA قحلا  •

B عاطقنا نود ملعتلا. 
FA قحلا •

B ةلداع ةم/احم. 
FA قحلا  •

B لا معدلاو ة:م1دا/ألا تامدخلا -إ لوصولا��B بالطلا ملعت ززعت. 
FA قحلا  •

B اهروطتو ة:صخشلا ومن فاشكتسا. 
FA قحلا  •

B ةكراشملا FA
B ةفرعملا ءاش�إ. 

FA قحلا  •
B لطتملا ةفرعمYاهم:يقتو ة:م1دا/ألا تا ªلداع ل*ش. 

FA قحلا  •
B ع عالطالاj لا رومألا��B ع رثؤتj تو ة:م1دا/ألا عمتجمYءارآلا لدا ªاهنأش. 

FA قحلا  •
B ةدا:قلا ر~�طت صرف -إ لوصولا. 

FA قحلا  •
B طارخنالا FA

B لا ة:م:لعتلا صرفلا��B ماجلا مرحلا عمتجم جراخو لخاد ،ملعتلا جئاتن ززعت�B. 
FA قحلا •

B Ëلسلا عمجتلاو ة:بالطلا تامظنملا ل:كش®B FA
B ماجلا مرحلا تا¥لتمم�B اقفو E اهيلع صوصنملا تاداشرإلل 

FA
B ة:م1دا/ألا ةسا:س. 

 بالطلا تا3لوؤسم
FA لوبقلا دع1 .ة:م1دا/ألا عمتجم ءاضعأa ةطYترم تا:لوؤسم م:لعتلل ةقراشلا ة:م1دا/أ بالط عيمج لمحتي

B ازا:تما ة:م1دا/ألاE، 
اعوط ل:جس3لاو اهلوبقõهلوبق دنع اهتاءارج°و اهتاسا:سو اهم:قو ة:م1دا/ألا ةلاسر لوبق بلاط لj Kعو

E
اقحال 

E. بلاطلا لمحتي 
 ة:م1دا/ألا بالط عيمج نأو ،هلم/أa ة:م1دا/ألا عمتجم jعو MHAينعملا دارفألا jع سكعنت بالطلا تافÝت نأ كاردإ ة:لوؤسم
 .ة~�نعملاو ة:قالخألا ة:لوؤسملا GHياعم jعأ ز~�عتو ة:م1دا/ألا تاسا:س معد نع نولوؤسم
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Ëع ةماعلا تا:لوؤسملا لمشj سâ:حلا ال لاثملا لÝ: 
 .درفلا لاعفأ نع ةلءاسملاو ة:صخشلا ة:لوؤسملا •  •
 .اهقفارمو ة:م1دا/ألا تا¥لتمم jع ظافحلا ة:لوئسم •  •
 .بالطلا مهئالمزو MHAفظوملاو سãردتلا ةئيه ءاضعأل ما�Gحالا راهظإ ة:لوؤسم • •
 .اهر~�طتو ة:صخشلا ة:منت نع ة:لوؤسملا •  •
 .ةYسانملا ب:لاسألا مادختساa ةل*شملا لح jع لمعلاو لصاوتلا ة:لوؤسم •  •
 .ةردق نم ه1دل ام لضفأa ة:م:لعتلا صرفلا ةعaاتم نع ة:لوؤسملا •  •
�A:ظولا ط:طختلاو B®1دا/ألا مدقتلا نع ة:لوؤسملا •  •

B. 
FA ةكراشملا ة:لوؤسم •  •

B ة:عماجلا ةا:حلا. 
 .حتفتم لقعa ةعونتملاو ةفلتخملا رظنلا تاهجو ة�راقم ة:لوؤسملا •  •
 .ة:م1دا/ألا عمتجم لخاد را*فألا لداYتو ع�نتلا ةم:ق jع فرعتلا ة:لوئسم •  •
 .عمتجملا ەاجت ة:لوؤسملا •  •
 .اهل لاثتمالاو )ة:عامتجالاو ة:م1دا/ألا( ةمظنألاو دعاوقلاa ماملإلا نع ة:لوؤسملا •  •
 .ة:م1دا/ألل ة:باج1إ ةروص jع ظافحلا ة:لوئسم •  •

FA ةحضوم كولسلا GHياعم :ەا3Yنالا |äري 
B بلاطلا كولس دعاوق مسق. 

 
اقفو بالطلا فÝتي نأ عقوتُي

E
 مهنأش معادو نمآ B®:لعت عمتجم GHفوتو ة:م:لعتلا اهضارغأ ةمادإل ةممصملا ة:م1دا/ألا GHياعمل 

 نم ل*ش يأa ةكراشملاو بالطلا كولس دعاوق ةنودمa ماG�Aلالا بالطلا jع بج1 .ن~�خآلا B®1دا/ألا عمتجملا ءاضعأ نأش
 .اهتامدخو اهجمار�و ة:م1دا/ألا لخاد MHAلوؤسم MHAغلاYك لا*شألا

FA بالطلا كولس دعاوق ةنودم حضوت
B ياعمو ،مهتا:لوؤسمو بالطلا قوقح ة:م1دا/ألاGH 1دا/ألا كولسلا®B غوGH 1دا/ألا®B، 

 .كولسلا ةنودم كاهتنا تا��قعو

,�اUVفالا ملعتلا تاعقوت 
- 

 ةساردلا تاعاس
 .ةساردلا طمن بسح ة:عوبسألا ةساردلا تاعاس فلتخت

 لودجلا jع تاGHيغتلا
FA ،ەÐ#� درجمÛB aوبسألا ³Bاردلا لودجلا jع تاGHيغت ءارجإ بنجتل نيدهاج �س� اننأ مغرو

B aبنجت نكم1 ال نا:حألا ضع 
FAو .تاGHيغتلا

B ق قبسم راعشإ كلص:س ،كلذ ثودح لاحYتقو ل Kةد1دجلا ة:نمزلا لوادجلا عم ٍفا. 
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 فوفصلا لخاد كولسلا

FA ةدوجوملا تاداشرإلل اًقفو فÝتت نأ بج1 •
B كولسلا دعاوقو ة:م1دا/ألا تاسا:سل اًقفوو ،ل:لدلا اذه. 

FA بÐ#لاو ل/ألا رظح1 •
B تخمو ة:ساردلا فوفصلا عيمجG|تاهويدوتسألاو بوساحلا تا. 

FA ةحضوملا ةYسوحلا قفارم تاYلطتمa مG�Aلت نأ بج1 •
B ب:ت¦لا اذه. 

 تن�Gنإلا |Gع بادآلا تاداشرإ
FA ة:م1دا/ألا بغرت 

B فظوملا عم ة:مقرلا كتالعافت نم ةدافتسا @قأ قيقحتل كدادعإMHA ت تنك ءاوس .بالطلاوy#Ð FA
B 

FA كراشË وأ ،تن�Gنإلا |Gع تا1دتنم
B ردت ةسلجãفا سGنأ بج:ف ،ةماع وأ ةصاخ ةشدرد ةعومجم -إ لئاسر لسرت وأ ،ة:ضا� 

 انك ول امK بدأتلاو ما�Gحالا سفنب ضعYلا انضعa عم لماعتن نأو ،ة:م1دا/ألاa ةصاخلا كولسلا دعاوق ةنودم معدل اًعم لمعن
اهجو ³Bاردلا فصلا ÝAحن

E
 .هجول 

 .تن�Gنإلا |Gع د:جلا كولسلا دعاوق -إ )"تن�Gنإلا بادآ" ـل راصتخا( "Netiquette" حلطصم GHش"

اهجو ةثداحملا ئداYم عم تن�Gنإلا |Gع لصاوتلا ئداYم هaاش3ت
E

 jع داتعم انم GHثك .اًض1أ ةمهم تافالتخا كانه ن¦لو ،هجول 
A¡و�G¦لإلا د~|Gلا مادختساa تن�Gنإلا |Gع لصاوتلا

B غو ةصاخلا تاصنملاوGH ة:مسرلا. FA
B حMHA تي نأ اًدج ردانلا نم هنأÝيأ ف 

GH FAكفتلا ردج1 كلذل ،دوصقم GHغ اًرùA ب$سË دق تافÝتلا ضعa نأ الإ ،تن�Gنإلا |Gع قئال GHغ ل*شª دمع نع صخش
B 

 .تن�Gنإلا |Gع ة:لوؤسمa لصاوتلاa ةصاخلا GHياعملاو تاعقوتلا

FA ركفتل قالطنا ةطقن ەاندأ ةماعلا تاداشرإلا دعت
B لا ةق~�طلا��B تت نأ عقوتُيÝع اهب فG| نإلاGكحنم1 دق ؛بلاطك تن� 

 .كطاYضناa ةصاخلا تاداشرإلا نم اًد~�م كمسق وأ كجمانرب

FA ك:لع هنأ ةد:جلا لماعتلا بادآ �ABعت .كم:لعت نم اًمهم اًءزج كئالمز عم اهتشقانمو كرا*فأ م1دقت ةصرف دعت êBو
B ەذه 

 ،ه:لع ءانبلا وأ ام صخش لمع MHAسحت jع ةدعاسملا حورب اهم1دقتو ،ةءان�و ةم�Gحم كتاق:لعت ءاقaإ تاراوحلا وأ تاشقانملا
 .B@خشلا دقنلاa ةعومجم وأ درف فادهتسال سàلو

 دقف ،كلذ رركت ن°و .ب$سلا حيضوتل صاخ ل*شª كa لاصتالاو روشyملا فذحa سردملا موق1 دقف ،قئال GHغ اًئ×ش تÐ#� اذإ
 .تا��قعل ضرعتت

 تن�Gنإلا jع د:جلا ماعلا كولسلا
ªع د:جلا كولسلا نمضتي ،ماع ل*شG| نإلاGتن�: 

 تنأو نجهتسË وأ مس3بت وأ كسأر زهت تنأو كت~ؤر مهنكم1 ال سانلا نأ ركذت - مهمعدو مهب فا�Gعالاو سانلا ركش  •
 اهنإ .|G}أ ل*شª ةمهاسملا نم طاYحإلاو لهاجتلاa نورعش" دقف ،فا�Gعا jع اولصح1 مل اذإ ،كلذل .مهلئاسر أرقت

A@ملاو رخآلا صخشلا رظن ةهجوب فا�Gعالاو ،تاKراشملا jع ءانب ل*شª درلل ةد:ج ةداع
B اًمدق aةثداحملا. 



 بلاطلا ل'لد  م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ

31 | Page 
 

 .ةصاخلا كتامل*a رخآلا صخشلا رظن ةهجو ص:خلت لواح ،ام صخش عم فالتخالا لYق - فالتخالا لYق فا�Gعالا •
 .دجلا لمحم jع كرظن ةهجو اوذخأ1 نأ حجرملا نمو مهمهف لواحت كنأ نوملع:س اهدنع

الاجم ك�Gت ال اهنأل "... ةق:قح اهنإ" لثم تاراYع بنجت •
ً

 "... دقتعأ" ـa أدYت ال اذامل ،اذل .رخآ صخش يأ رظن ةهجول 
FA بغرت دق

B اذإ ؛ رخآ صخش ءارآ م1دقت Kتقالا ق~�ط نع ام�ر ، مه نم لق ، كلذك رمألا ناYرارقإلاو سا. 

 "لاسرإ" jع طغضلاو عــــ~ï در ةaاتك اًدج يرغملا نمف ،كجعزي وأ ك:لإ ء7B" اًئ×ش تأرق اذإ - "يرانلا درلا" بنجت •
 وأ ةحارلا نم اًطسق ذخ وأ كتلاسر ظفحاف ،ةaات¦لا ءانثأ بضغلاa ترعش اذإ ،اذل ¤كلذ لعفت ال ن¦لو - GHكفت نود
 ."لاسرإ" jع طغضت ال - تقولا ضعa رظتنا

 بنجتو ةشقانملا د:ق ةلأسملا jع GHAك�Gلا ركذت ن¦لو ،عقوتم فالخلا - صخشلا عم سàلو ،قيلعتلا عم قافتالا مدع •
 .ن~�خآلا صاخشألا نع ة:بلسلا تاق:لعتلا

 ،مهتاراهمو ،ن~�خآلل ة1داصتقالاو ة:م1دا/ألاو ة:نهملاو ة:yيدلاو ة:فاقثلا تا:فلخلا ما�Gحا - فالتخالا ما�Gحا •
 .مهتاماهس°و ،مهتاردقو

 حــــ~ù نذإ jع لوصحلا نود اهجاتنإ د:عت وأ ة:صخشلا مهتامولعم وأ ن~�خآلا تاق:لعت مدختسË ال - نذإلا بلط •
 .مهنم

FA تن�Gنإلا |Gع د:جلا كولسلا
B ة��تكملا تاشقانملا 

FA لاثملا ل:âس jع(
B تا1دتنم Canvas وأ Virtual Common Rooms تاثداحم وأ MS Teams(: 

 ةءارق اًمامت لوبقملا نم .ف:كو هتشقانم متت ام ى�Gل كتقو ذخ ،ةلاسر بتكت نأ لYق - y#Ðلا لYق اًتقؤم فقوت •
 .ةكراشملل ةعاجشلا نوبس3ك1 امن×ب كلذa صاخشألا موق1 ام اYًلاغ - كسفنب اهنم يأ Ð#� نود لئاسرلا

 .ةلاسر ل¥ل دحاو ع�ضومa ظفتحاو ،ةGHصق كلئاسر لعجا •

 .مهفرعت ال صاخشأ عم ًةداع اهكراشË نل ة:صخش تامولعم يأ ِطعت ال •

FA ركف •
B ثأتلاGH aظف نوكت نأ دصقت مل ول ��ح :ة:نلا نم ًالدEركذت .ةق~�طلا ەذهب ه:لإ رظنُي دقف ،اً:مادص وأ اًضفار وأ ا 

��لتملل مئاد GHكذت êBو ة:نلاو قا:سلا دقفت نأ نكم1 ة��تكملا ةمل¥لا نأ
B aت نوك1 دق امYالدا

ً
 ï~اًع. 

FA كنأ نم ققحت •
B لا نم د}أت - حيحصلا نا*ملاy#Ð FA

B ةشقانملا ةحول وأ ىدتنملا نم ةح:حصلا ةقطنملا. 
 عيضاوم ةشقانمل تاونق وأ ،"تاثداحملا لسالس" تاثداحمل ة:لآ ةشقانملا تاحول وأ تا1دتنملا مظعم نمضتت 
 .اهيلع درلا وأ اهتءارق متت نأ حجرملا GHغ نمف ،أطخلا نا*ملا -إ كتكراشم تلقتنا اذ°و ،ةفلتخم

 ¤خÝت كنأKو ود3Yس - ةGHبك فرحأa ةaات¦لا بنجت ¤لما¥لاa ةGHب¦لا فرحألاa ةaات¦لا بنجت •
 

FA تن�Gنإلا |Gع د:جلا كولسلا
B ة:حلا ة:لعافتلا تاسلجلا 

 )تن�Gنإلا |Gع ة:حلا تاودنلا وأ تاùAاحملا لثم(
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FA .مهبالط عم لعافتلا نوملعملا بح1 •
B ³اردلا فصلا ةئ×بB، 1غ تاراشإ طاقتلا كنكمGH ةئيه ءاضعأ نم ة:ظفل 

ال:لق وأ اGHًثك مهاسË تنك اذإ MHAملعتملا كئالمزو سãردتلا
ً

 ةYقارملا تا:نقت ر~�طت -إ جاتحتس ،تن�Gنإلا |Gع ن¦ل .اًدج 
 .ة:تاذلا

FA طاشyب مهاسË ال كلعجت ��Bلا باYسألا نم د1دعلا كانه نوك1 دق •
B ة:ح ةشقانم، aام FA

B ة:صخشلا كتال:ضفت كلذ 
 مجح نوك1 امدنع ةصاخ - تقولا لاوط اًتماص ءاقYلا ن¦لو ،هتشقانم متت ام مهف مدع ةطاس$ب وأ ة:لقعلا كتحص وأ
FA صاخشألا ضعYل اًمامت حــــ~�م GHغ رعش" نأ نكم1 - اGHًغص ةعومجملا

B نإلا ةئ×بGك:لإ .تن� aلا ءا:شألا ضع��B 1كنكم 
 :ة:باج1إ Gû}أ ة��جت jع لوصحلل اهب ما:قلا

 نورخآلا نكمتي ��ح ،ةردقلاa ترعش اذإ ءودهلاa كماG�Aلا ب$س ةفرعمa صاخشألل حامسلل ةشدردلا ةف:ظو مدختسا •
 .بسانم ل*شª ةaاجتسالا نم

FA كتكراشم -إ ةراشإلل ةد:ج ةق~�ط ل:غش3لا د:ق اGHما¥لا ءاقaإ نوك1 نأ نكم1 •
B ن~�خآلا ءاطع°و ام ةسلج aضع 

 نأ نكم1 ن¦لو ،اGHما¥لا ل:غشË فاق1إل كGHغ وأ تنأ كرا:تخا ءارو ةهيجو باYسأ كانه .ة:ظفللا GHغ تاراشإلا
FA اذه كدعاس"

B ترعش اذإ ةد:ج ةقالع ةماقإ aع ةردقلاj Ëع ،اهل:غشj ل لقألاYتقولا ضع. 

FA نوفورك:ملا ءاقaإ د:جلا نم ،ىرخأ ة:حان نم •
B ة:فلخلا ءاضوض رثؤت ال ��ح ثدحتت ال امدنع توصلا متك عضو 

FA لاثملا ل:âس jع - ه:ف ثدحتلا د~�ت يذلا تقولا -إ ةراشإلل قرط كانه .ن~�خآلا بالطلا jع
B MS Teams 

 .)¤ىرخأ ةرم ةراشإلا ةلازإ ركذت ن¦لو( كد1 عفر كنكم1

Kن~�خآلل حامسلا عم( ةءانبلا كتكراشم تداز امل aلا تاق:لعتلا تداز ،)لعافتلاو ثدحتلا��B كرا*فأ لوح اهاقلت3س. Kت:قلت امل 
 .كم:يقتل لضفأ ل*شE ªادعتسم حبصتس ،تاق:لعتلا نم د~�ملا
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 بالطلا كولس ةنودم
FA كولسلا دعاوق ةنودم دكؤت

B ع ة:م1دا/ألاj لاG�Aكما aعأj ياعمGH قلعتي ام:ف كولسلا aدألا دحلا ددحتو كتاسارد¡A نم 
FA ءاضعأ مهنوك ءانثأ مهكولس نع نولوؤسم دارفألا عيمج .اهب ماG�Aلالا ك:لع MHAعتي ��Bلا تاماG�Aلالاو GHياعملا

B ة:م1دا/ألا عمتجم. 
 .هجراخو �Bماجلا مرحلا لخاد مهكولس نع ة:لوؤسملا دارفألا لمحتي .راوزلا وأ õ و فويضلاو بالطلا لمش" اذهو

 .ةسا:سلل كاهتنا با*ترا jع Eادمع نوعجش" وأ نوضرح1 نيذلا ن~�خآلا تافÝت ة:لوؤسم اًض1أ بالطلا لمحتي

FA امa ،ب1دأتلل اًد:ج اâYًس B-اتلا كولسلا ل*ش"
B ع كلذj سâ:حلا ال لاثملا لÝ إaقيلعت وأ بلاطلا داع Ëەدرط وأ هل:جس. 

 ؛ة:م1دا/ألا -إ دصق نع ةئطاخ تامولعم م1دقتو ،لاحتنالاو ،شغلا لثم ،ةنامألا مدع  •

 ؛ة~�هلا وأ تالجسلا وأ ة:م1دا/ألا قئاثو مادختسا ةءاسإ وأ GHيغتلا وأ ر~وG�Aلا •

 ؛ىرخألا ة:م1دا/ألا تا:لمع وأ ،ةطش�أ وأ ،تام:لعتلا ل:طعت وأ ،ةلقرع •

 ؛راجشلاa وأ ،لاتقلا يدحت وأ ،راجشلا وأ ،ة:ظفللا ةءاسإلا لثم كولسª د1دهتلا لالخ نم �Bماجلا مرحلا نمأa لالخإلا •

�Aظوم ةطلس يدحت •
B ؛مهيلإ ةءاسإلا وأ ة:م1دا/ألا 

�Aظوم وأ بالطلا دض فنعلا وأ ةوقلاa رخآ د1دهت يأ وأ ع�ن يأ نم ءادتعالا •
B ؛ة:م1دا/ألا 

FA وضعل ةق1اضملا لا*شأ نم ل*ش يأ •
B ؛رئاز وأ ة:م1دا/ألا عمتجم 

FA ب$س3لا •
B ùA؛ة:م1دا/ألا عمتجم ءاضعأ وأ ة:م1دا/ألل ةكولمم ة:صخش وأ ة:ق:قح تا¥لتمم يأل ر 

• ïات تا¥لتمم يأ ةقaوضعل وأ ة:م1دا/ألل ةع FA
B وأ ؛ة:م1دا/ألا عمتجم 

FA اهتزا:ح وأ اهع:ب وأ ةعوÐ#م GHغ ةدام مادختسا •
B ماجلا مرحلا�B، دجاوتلا وأ FA

B ماجلا مرحلا�B ثأت تحتGH غ ةدامGH 
 .ة:موكحلا حئاوللاو MHAناوقلا ف:yصت بسح ةعوÐ#م

 ؛مهتاYجاو ءادأ ءانثأ ة:م1دا/ألا B-وؤسمل ة:نوناقلا تاهيجوتلل لاثتمالا مدع •

FA ةتيمم ةحلسأ وأ ةرطخ ة:ئا:م:ك داوم وأ ةرجفتم داوم مادختسا وأ ةزا:ح •
B وأ ة:م1دا/ألا تا¥لتمم FA

B تا:لاعف ىدحإ 
 وأ ؛ة:م1دا/ألا B-وؤسم نم قبسم نذإ نود ة:م1دا/ألا

FA حيحصتلاو داشرإلل ىرخألا لئاسولا تلشف ث:ح GHطخلاو رمتسملا كولسلا ءوس •
B م:لسلا كولسلا قيقحت. 

  



 بلاطلا ل'لد  م'لعتلل ةقراشلا ة'م%دا"أ

34 | Page 
 

 كولسلا حئاول

 هل:غشËو ة:م1دا/ألا مرحa مامتهالا 
 تاق1اضملا وأ õ و ،ب:ه�Gلاو ،تاد1دهتلاو ،تاق1اضملاو ،ة:ظفللا ةءاسإلاو ،ةنامألا مدع :يداملا GHغ كولسلا ءوس  .1

 وأ ة:فطاعلا وأ ة1دسجلا ةحصلا ضرع1 رخآ يدسج GHغ كولس يأ وأ õ و تن�Gنإلا ÛB õامتجالا لصاوتلا لئاسو |Gع
 .رطخلل صخش يأ ةمالس

FA ب$س3ي يذلا لاصتالا وأ ،مئالملا GHغ يدسجلا لاصتالاو ،تاد1دهتلاو ،ة1دسجلا ةءاسإلا :يداملا كولسلا ءوس  .2
B 

 صخش يأ ةمالس وأ ة:فطاعلا وأ ة1دسجلا ةحصلا رطخلل ضرع1 رخآ كولس يأ وأ õ و ەار}إلا وأ õ و ،يدسج ىذأ
FA
B قيلعتلل تا/اهتنالا ەذه عضختس .ة:م1دا/ألا نم ةدمتعم ة:لاعف نمض وأ ة:م1دا/ألا õ ة:م1دا/ألا نم يروفلا درطلا 
 .قيقحتلا راظتناa )أطخلا نع رظنلا ضغa( ة:ساردلا فوفصلا وأ

 هتحص وأ ،صخش يأ ةمالس رطخلل ضرع1 نأ هنأش نم ام ،هa د1دهتلا وأ لمعa ما:قلا :رطخلل ضِّرعملا كولسلا  .3
FA ب$س3ي وأ ،هتا:ح وأ ،ة:لقعلا وأ ،ة:ندYلا

B لامهإلا وأ روهتلل ةج:3ن وأ دصق نع ءاوس ،لعفلا اذه نم لوقعم فوخ 
 .م:سجلا

FA رخآ صخش ةق1اضم وأ لالذإ وأ داهطضا :بلاقملا  .4
B ماجلا مرحلا�B. رمألا قلعتي امدنع ةصاخ aة:لمع aةعومجم ءد 

FA ةمظنم وأ
B ماجلا مرحلا�B. 

 .¬!اخ ل*شª اهل:عفت وأ اهب ثYعلا وأ اهتلازإ وأ ةمالسلاو ق~�حلا تادعم مادختسا ةءاسإ :قئارحلاa ةصاخلا حئاوللا  .5
FA ةرطخ داوم وأ ق~�ح نع اaًذاK غالaإلا

B ماجلا مرحلا�B، ةمالسلاو ق~�حلا ةمظنأل لاثتمالا مدع وأ. 

 ةaاقرلل ةعضاخلا داوملا نم اهGHغ وأ ةعوÐ#م GHغ داوم عــــ~زوت وأ ةزا:ح وأ مادختسا دع1 :ةaاقرلل ةعضاخلا داوملا  .6
/اهتنا

E
 .ةدحتملا ة:��علا تارامإلاو ةقراشلا ةرامإ نوناقل ا

 ىرخألا ةحلسألاو تارجفتملاو ة~رانلا ةحلسألل اهب حÝملا GHغ وأ ة:نوناقلا GHغ ةزا:حلا :ةرطخلا داوملاو ةحلسألا  .7
FA ةرطخلا داوملا وأ داوملا نم اهGHغ وأ ةرطخلا ة:ئا:م:¦لا داوملاو

B مYا¡A
B ة:م1دا/ألا، FA

B سانملاYلا تا��B وأ اهاعرت 
Ëغ داوملا مادختسا عم اًقلطم حماس3لا مدع ةسا:س ة:م1دا/ألا عب3ت .ة:م1دا/ألا اهيف كراشGH ملا#Ðةحلسألاو ةعو 
 دعاوقل تا/اهتنالا ەذه لثم عضخت .ةدمتعم ة:لاعف يأ وأ �Bماجلا مرحلا -إ اهراضحإ متي ��Bلا ةرطخلا داوملاو
FA ة:م1دا/ألا نم يروفلا درطلا õ قيلعتلل كولسلا

B قيقحتلا راظتنا. 

FA ةلماعملا توافت :GHAيمتلا  .8
B لاG|ع ةلصلا تاذ معدلا تامدخو ة:م:لعتلا جماj ة~�ضعلا ساسأ FA

B ةدحاو ةعومجم 
 .ة~�هلا نم ةفلتخم لا*شأ وأ Gû}أ وأ

�¡ارامإلا عمتجملاو ةفاقثلا د:لاقتو م:قa ماG�Aلالا ة:م1دا/ألا بالط نم عقوتي :ساYللا دعاوق ةنودم .9
B. 1ءادترا رظح 

 تاموسر وأ ةغل لمحت ��Bلا سªالملا ،Ýحلا ال لاثملا ل:âس jع ،لمش" اذهو .ثانإلاو روكذلل ةYسانملا GHغ سªالملا
 .رهظلا وأ Ýخلا فشكت وأ دلجلا نم GHث¦لا رهظت ��Bلا ةحضافلا سªالملاو ةئ×سم وأ ة:حوم
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 ة:م1دا/ألا تاعقوت كهتyي وأ ؛ة:مالسإلا تادقتعملاو تاسرامملاو م:قلا كهتyي يذلا كولسلا :مئالملا GHغ كولسلا  .10
ªخشلا كولسلا نأش@B ءاوس FA

B مYا¡A
B وأ ة:م1دا/ألا FA

B لا تا:لاعفلا��B وأ اهاعرت Ëة:م1دا/ألا اهيف كراش. 

 GHبدت وأ ض~�حت وأ ةدعاسم وأ ،نمألا قالقإ ؛قئاللا GHغ وأ ءيذYلا وأ طYضنملا GHغ كولسلا :طYضنملا GHغ كولسلا .11
FA نمألا قرخل رخآ صخش

B مYا¡A
B وأ ة:م1دا/ألا FA

B وأ اهاعرت تا:لاعف Ëة:م1دا/ألا اهيف كراش. 

FA امa( ةئ×سم ةع:بط تاذ داوم لقن وأ كالتما وأ ن~�خت وأ ضرع وأ ،جاتنإ بالطلل زوج1 ال :ةنيهملا داوملا  .12
B كلذ 

 -إ رظنُي هنأ الإ ،فلتخت دق اًئ×سم |Gتع1 امa قلعتي ام:ف ة:صخشلا ءارآلا نأ نم مغرلا jع .)ةشحافلا وأ ةق1اضملا
FA ةنيهم وأ ة~GHAيمت |Gتعت ùانعو ،حضاف وأ ة1اغلل ف:نع ىوتحمو ،ةئيذa روص :ةئ×سم اهنأ jع ة:لاتلا ùانعلا

B 
 .ىوتحملا

 امa ،ة:م1دا/ألا ةطش�أ وأ ة:âيدأتلا تاءارجإلا وأ ةرادإلا وأ ثحYلا وأ سãردتلا ةقاعإ وأ ،ل:طعت :تاaارطضا ثادحإ  .13
FA
B ماجلا مرحلا لخاد ةماعلا ةمدخلا تا:لاعف كلذ�B غ وأ ،هجراخ وأGHملا ةطش�ألا نم اهÝغ اهب حGH ةقلعتملا 
aة:م1دا/ألا مرح نمض لعفلا ع�قو دنع ،ة:م1دا/ألا. 

 يذلا وحنلا jع بسانملا كولسلا GHياعمل لاثتمالا نوع:طتس" ال نيذلا بالطلا وأ بلاطلا وه :برخملا بلاطلا  .14
FA لخدتلا زوج1 ال .ة:م1دا/ألا ه:لع صنت

B ن~�خآلا بالطلا قح FA
B م:لعتلا -إ لوصولا. 

 ءادأa نوموق1 نيذلا نوناقلا ذافنإ طاYض وأ ة:م1دا/ألا B-وؤسم تاهيجوتل لاثتمالا مدع :تاهيجوتلل لاثتمالا مدع .15
 .كلذa ما:قلا مهنم بلط1ُ امدنع صاخشألا ءالؤهل هسفنب ءرملا ف~�عت مدع وأ õ و مهتاYجاو

FA بلاط ة~�ه ةقاطa م1دقت وأ õ و فاK ل*شª كت~�هب ف~�عتلا مدع :B®1دا/ألا ف~�عتلا  .16
B لوؤسمل ةحلاص ة:م1دا/ألا 

FA امa ،بلطلا دنع هنع بوني نم وأ ة:م1دا/ألا
B ماجلا مرحلا نمأ كلذ�B. مت×س aلذ Kلالل دوهجلا لG�Aما aياعملاGH 

 .بلاطلا ة~�ه د1دحت بلط دنع ة:فاقثلا

 ة:لوؤسم بالطلا لمحتي .راوزلاو فويضلاa قلعتي ام:ف ة:م1دا/ألا حئاولل لاثتمالا مدع :اهراوزو ة:م1دا/ألا فويض .17
FA مهدجاوت ءانثأ مهفويض تافÝت عيمج

B ماجلا مرحلا�B. 

 حÝم GHغ داوم عــــ~زوت وأ ةصاخلا لامعألل جــــ~و�Gلا وأ عيب وأ ،سامتلا |Gتع1 :هa حÝملا GHغ داوملا عــــ~زوت وأ بلط  .18
FA ةمظنم وأ ةعومجم وأ درف يأ لYق نم اهب

B وأ ة:م1دا/ألا رقم aوأ هنم برقلا FA
B ة:م1دا/أ ةف:ظو وأ ثدح يأ aنود 

/اهتنا حــــ~Ýت
E

 .بالطلا كولس دعاوقل ا

 .ةروشyملا ة:م1دا/ألا حئاول وأ دعاوق وأ تاءارجإ õ تاسا:س كاهتنا  .19

FA فظومل تامدخلا نم ع�ن يأ وأ لاومأ م1دقت وأ ضرع :ةوشرلا  .20
B ة:م1دا/ألا aع لوصحلا ةلواحم ضرغj ةدعاسم 

 .كلذ الول مدقُتل نكت مل

 اهدراومو ة:م1دا/ألا قفارم
 وأ ،ةقفاوم نود اهتا¥لتمم وأ ،ة:م1دا/ألا قفارم مادختسا وأ ،لوخد :ة:م1دا/ألا قفارمل هa حÝملا GHغ مادختسالا  .21

 .حــــ~Ýت
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 تاق:بطت وأ اهب حÝم GHغ تاطاشyل ة:م1دا/ألا دراوم مادختسا :ة:م1دا/ألا دراومل هa حÝملا GHغ مادختسالا  .22

yY�Aي .ةروظحم
B اقفاوتم دراوملا مادختسا نوك1 نأ

E
FA هتا:لوؤسمو صخشلا رود عم 

B ة:م1دا/ألا. Ëدراوم لمش 
 بوساحلا ةزهجأ لثم اهتادعم مادختساو ،ة:م1دا/ألا ةمظنأ مادختسا ،Ýحلا ال لاثملا ل:âس jع ،ة:م1دا/ألا

 ةئيه ءاضعأ هلذYي يذلا دهجلاو تقولاو ؛ة~Gûنلا تافوÝملا مادختساو ؛تا¥لتمملا نم اهGHغو ،ة:فرطلا ةزهجألاو
FA مهGHغو بالطلاو سãردتلا

B ة:م1دا/ألا. 
 

 لجس وأ دن3سم يأ مادختسا ةءاسإ ة:م1دا/ألل حيحصلا GHغ ل:ثمتلا õ ة:م1دا/ألا داومل هa حÝملا GHغ مادختسالا  .23
 ضرغلا GHغ ىرخأ ةق~�طa ة:م1دا/ألا ف~�عت قئاثو مادختسا مدع اًمامت رظح1ُ .ة:م1دا/ألاa ة:سسؤم ف~�عت ةادأ وأ
FA امù، aانعلا ەذه نم يأ مادختسا بلطتي .اهنم دوصقملا

B سم ةقفاوم ،اهزمرو اهمتخو ة:م1دا/ألا راعش كلذYةق. 
 

 تا¥لتمم وأ ة:م1دا/ألا تا¥لتممa رÝAلا قاحلإ وأ õ و ة:لعفلا ةق#لا وأ ةق#لا ةلواحم :تا¥لتمملاa راùAإلا وأ ةق#لا  .24
FA وضع

B ىرخأ ةماع وأ ة:صخش تا¥لتمم يأ وأ اهعمتجم. 
 

A¡اYم حيتافم نم يأل هa حÝملا GHغ مادختسا وأ خس� وأ ةزا:ح :حاتفملا مادختساو هa حÝملا GHغ لوخدلا  .25
B 

A¡اYم -إ هa حÝملا GHغ لوخدلا وأ ة:م1دا/ألا
B اهمادختسا وأ ة:م1دا/ألا. 

 
FA تاYكرملا وأ ةاشملا رورم ةكرحل رحلا قفدتلا ةقاعإ :ةكرحلا ةقاعإ .26

B م يأYا¡A
B وأ ة:م1دا/ألا FA

B لا تا:لاعفلا��B اهاعرت 
 .اهيلع فË#Ð وأ

 
FA ةYسوحلا ةمظنأ مادختسا رظح1ُ :بوساحلا مادختسا  .27

B قلعتت ال ضارغأل ة:م1دا/ألا aنكم1 هنأ مغر ،اهتمهم 
FA ةYسوحلا تامدخو ةمظنأ مادختسا

B ة:صخشلا ضارغألل ة:م1دا/ألا ïÐمادختسالا اذه لخادتي الأ ط ªم ل*شYاïÐ 
 كهتyي وأ ،ة:م1دا/ألا وحن بوساحلا مدختسم تاماG�Aلا عم لخادتي وأ ،ةYسوحلا قفارم ل:غشË عم ïÐاYم GHغ وأ

 .ةدحتملا ة:��علا تارامإلا ةلود MHAناوق وأ ة:م1دا/ألا تاسا:س
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 م3كحتلا تاءارجإ 
¬¡اضق ءارجإ ذاختا متي دق

B يدأت وأ�|B 1 ام:ف .ة:م1دا/ألا تاسا:س كاهتناو بلاطلا كولس ءوسل ةج:3نjB ةض~�علا طوطخلا 
 .اهيف لصفلاو ر~راقتلا عفر تا:لمعل

  كولسلا ءوس نع غالaإلا
FA فظوم وأ سãردت ةئيه وضع وأ بلاط يأ لYق نم بلاطلا كولس ءوس ةثداح ر~�قت م1دقت نكم1 .1

B ة:م1دا/ألا. 
 GHغ كولس ءوس ةثداح يأ لوح ر~�قت م1دقت بج1 .لوبقلاو بالطلا تامدخ بتكم -إ ثداحلا ر~�قت م1دقت بج1
B FA®1دا/أ

B ع نوضغ#Ðكولسلا ءوس ثودح وأ موعزملا لعفلا نم لمع ما1أ )10( ة.  

 ىرخألا ةمعادلا قئاثولاو دوهشلا ءامسأو ءاعدالا نا:�و بلاطلا ة~�ه مقرو مسا ثداحلا ر~�قت نمضتي نأ بج1 .2
FA قحلا اهل õ هل .موعزملا كولسلا ءوسMHA ªطروتملا )بالطلا( بلاطلا راطخإ مت×س .ةلدألا وأ õ و ةلصلا تاذ

B 
  .ءاعدالاa ةقلعتملا تامولعملا -إ لوصولا

 لمشË دق .ة:م1دا/ألا عمتجم ةمالسو ةحص ة1امحل بلاطلا jع ةتقؤم دويق عضوت دق ،رارقلا ذاختاو قيقحتلا لYق .3
 وأ ة:جهنماللا ةطش�ألا نم قيلعتلا وأ �ABكسلا عمتجملا لخاد هلقن وأ بلاطلا داعaإ وأ تازا:تمالا ةلازإ دويقلا ەذه
  .ة:م1دا/ألا نم قيلعتلا

4. FA
B ةفلاخم با*ترا ةلاح ªلوبقلاو بالطلا تامدخ بتكم نم كولسلا ءوس ة��قع ردصت ،ةط:س. aلاyسYءوسل ة 
 MHAب تالوادملا jع ًءانب ءاضتقالا بسح بالطلا فانئ3ساو ىوا*ش ةنجل -إ ة:ضقلا ةلاحإ بج1 ،م:سجلا كولسلا
 .ة��قعلاa ة:صوتلاو لوبقلاو بالطلا تامدخ ريدم

  :مهيلع ،ة:ضقلل ددحملا لمعلا ق~�ف وأ ة:بالطلا فانئ3سالاو تاملظتلا ةنجل مالتسا دنع  .5
 بالطلا تامدخ ريدم عم اًعامتجا مهنع بوني نم وأ بالطلا فانئ3ساو ىوا*ش ةنجل ءاضعأ دقع:س .1

 .ةلص تاذ فارطأ وأ دوهش يأ باوجتساو ةلدألا صحف ضرغل ،ةجاحلا دنع ،)بالطلا( بلاطلاو ،لوبقلاو
FA قحلا )بالطلا( بلاطلل

B ع لوصحلاj ماحملل حمسُ" ال .ماحم ةدعاسمMHA يجراخلاMHA aةكراشملا FA
B يأ 

  .فانئ3سا وأ ملظت ة:ضق

اصاخشأ ةنجللا GHش3سË دق .2
E

 FA
B ئر ة~رادإ فئاظوàفظوم وأ ،ىرخأ ة:سMHA، بخ وأGHاE )عj سâ:ط ،لاثملا ل�|B، 

 .ةلدألاa قلعتت ةلأسم يأ نأشª ةروشملا jع لوصحلل )خلإ ،7Bفن

/اهتنا بكترا دق بلاطلا نأ ةنجللا تررق اذإ ،ةلدألا jع ًءانب  .3
E

 .ةYسانملا ة��قعلاB a'وتسف ،كولسلا دعاوقل ا
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FA امa ،لماK ر~�قت م1دقت كلذ دعa لوبقلاو بالطلا تامدخ ريدم jع بج1 .4
B إ ،اهب 'وملا ة��قعلا كلذ- 

¬¡اهن رارق ذاختال لوبقلاو بالطلا تامدخ ريدم
B. لح1 ام وأ ،ل:جس3لا بتكم -إ رارقلا اذه لثم لاسرإ مت×س 

  .هلحم

 بج1 ،لوبقلاو بالطلا تامدخ بتكم اهب 'وأ ��Bلا كلت GHغ ة��قع ضرف بالطلا سلجم ررق1 امدنع .5
¬¡اهنلا رارقلا غالa°و B|¡اتك ر~|Gت م1دقت

B بلاطلل.  

 دوجو رارمتسا نأ jع ل:لد كانه ناK نإ قبسم راعشإ نود روفلا jع اً~راس حبص~و ة:م1دا/ألا نم تقؤم قيلعت ضرف متي دق
  .م:لعتلل ةقراشلا ة:م1دا/أ عمتجم jع وأ هل اً~روفو اً~�هوج اًد1دهت ل*ش" بلاطلا

 زوج1 ن¦لو ،تقؤم قيلعت ب$سª )قاروأ( ةقرو م1دقت وأ )تاراYتخا( ناحتما يأ ءارجإ نم بلاطلا عنم1ُ ،ءاضتقالا دنع
  .لمعلا اذه زاجنإل نا*ملاو تقولاa قلعتي ام:ف ةصاخ تاY×ترت ذاختا ة:م1دا/ألل

  .لمع ما1أ )10( لالخ رارقلاa بلاطلا راطخ°و ةج:3نلاو قيقحتلا لام/إ بج1 ،نكمأ امثيح

  تا��قعلا
  :1jB ام ،Ýحلا ال لاثملا ل:âس jع ،ةط:س$لا تافلاخملا jع تا��قعلا لمشË دق 

 .B+فش ريذحت •

  .úBخ ريذحت •

 .قيلعتلا •

  .لصفلا •

 فاق1إلا وأ هa فل*ملا لمعلا وأ ،رÝAلا نع ة��لطملا تاض~�عتلا عفد ى|G¦لا تافلاخملا jع ةضورفملا تا��قعلا لمشË دق
 ةلaاقملا تا��قعلاو ةفلاخملا ةروطخو مهتافلاخم حضوي ر~�قت jع تافلاخم مهقحa تردص نيذلا بالطلا لصح1 .لصفلا وأ
FA ة~#ª ةج:3نلل لجسª ظافتحالا بج1 .ةئ|Gتلاa اًر~�قت MHAلوؤسم GHغ مهراYتعا مت نيذلا بالطلا ��لتي نأ بج1 .اهل

B فلم 
  .بلاطلا

  تافانئ3سالا
FA قحلا بلاطلل

B نم اهيف رظنلا متي مل ةد1دج تامولعم مدقت نأو ة��تكم نوعطلا عيمج نوكت نأ بج1 .رارقلا فانئ3سا 
  .ة��قعلاa لوبقلاو ة:بالطلا تامدخلا ريدم راطخإ خــــ~رات نم لمع ما1أ )10( لالخ فانئ3سالا م1دقت بج1 .لYق
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 فانئqسالاو ملظتلا
 نم ةعونتم ةعومجم لمشË اهبالط عيمجل ةرمثمو ةفصنمو ةلداع ة:م:لعت ةئ×ب GHفوت -إ م:لعتلل ةقراشلا ة:م1دا/أ فدهت
FA رظنلا اهلالخ نم متي ��Bلا لئاسولا

B اًقحال اهلحو بالطلا ىوا*ش FA
B بلاطلا قح ة:م1دا/ألا ةسا:س ددحت .بسانملا تقولا 

FA
B ما:قلا تاءارج°و ،م*ح وأ رارق فانئ3سا وأ ىوكش م1دقت aملاظملا عيمج عم ة:م1دا/ألا لماعتت .كلذ aلتو ة1دجG�Aم aنامض 
  .ملاظملا لحل ةفافش ة:لمع -إ بالطلا لوصو

��لت ة:لوؤسم م:لعتلا د:مع -وتي
B ت مت~و ،ة:م1دا/ألا ىوا*شلاyق نم بالطلا قوقح كاهتنا قيسYة:بالطلا تامدخلا ريدم ل 

 .قيقحتلا قيسyت نع لوؤسم MHAعم صخش لK .ة~Ð#$لا دراوملا ريدم لYق نم MHAفظوملا قوقح تا/اهتنا قيسyت مت~و ، لوبقلاو
FA قيقحتلا دانسإ متي دق

B فظوم -إ ىوا*شلاMHA ة:جراخ تامظنم وأ صاخشأ -إ وأ ن~�خآ. 

A@قت 
B ة:م1دا/ألا ةسا:س aع اولصح مهنأ نودقتع1 نيذلا بالطلا عيمج نأj غ ةلماعمGH غ وأ ةلداعGH قحلا مهل ،مهب ةقئال 

FA
B غ لامعأ وأ لمعل مهبا*ترا موعزملا )صاخشألا( صخشلا دض ىوكش عفرGH بلاطلا دض ةلداع. 

 عاGAAلا لح ةلواحم ًالوأ بلاطلا jع بج1 ، ة~رادإلا تاءارجإلا نم ءزجك ،كلذ عمو ؛بالطلا ملظتل ة:مسر ة:لمع عضو مت 
 .ة:لمعلا ءد�و B®سرلا ملظتلا م1دقت لYق )صاخشألا( صخشلا عم

FA بلاطلا بغري امدنع
B قلعتت ةلأسم ةشقانم aه:جوت بلاطلل زوج1 ،ةلص تاذ ىرخأ ة:م1دا/أ ا1اضق وأ سردم وأ قاسم 

�AB. FAعملا لوبقلاو بالطلا تامدخ بتكم -إ هفواخم
B اذإ ،مهيأر Kثأت هلحل نوك:س وأ ةروطخلا ەذهب ملظتلا ناGH بكGH عj 

FA ة:نهملا تا:لوؤسملا كولس jع وأ ماع ل*شª بالطلا ة:هافر
B ة:م1دا/ألا aة:مسرلا تانامضلا نم د~�ملا بلطتت ث:ح 

 �Bسلاو رظنلا م:لعتلا د:مع عم قيسyتلا لوبقلاو بالطلا تامدخ ريدم jع ،�ABعملا سãردتلا ةئيه وضعو ملظتملا بلاطلل
 .ةروÝAلا بسح |G}أ ل*شª ةل*شملا لح -إ

 Ëانعلا لمشù لا��B 11 ام اهيلع م*حلا نكمjB: 
A¡وناقلا GHغ GHAيمتلا وأ بالطلا لوصو ا1اضق •

B ؛موعزملا 
 و ؛نوناقلا بجومa ة:محملا تالاجملا نم اهGHغ وأ ةق1اضملا لا*شأ نم ل*ش يأ  •
 .فظوملا وأ بلاطلا jع B|�لس GHثأت لعفلل نوك1 ث:ح ةلداعلا GHغ تافÝتلا •
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Ëانعلا لمشù لا��B 1 ام اهيلع م*حلا نكم1 الjB: 
 :ثودح تY&ي ام ءانث3ساa ،تاجردلا •
 .بردملا بناج نم دوصقم GHغ أطخ - أطخ •
 .ة:بلس ةج:3ن -إ يدؤي امم ،قئاقحلا لK وأ يأل دمعتملا ف~�حتلا - لا:تحالا •
 ؛بلاطلا ةجرد jع اYًلس رثؤي امم ،ملعملا لYق نم رخآ دمعتم لعف يأو لا:تحالا لمش" - ة:نلا ءوس  •
 ؛)بلاطلا كولس دعاوق ةنودم رظنا( كولسلا ةسا:سل تا/اهتنا دعت ��Bلاو رخآ بلاط اهب موق��B 1لا لاعفألا  •
 ةلaاقلا GHغ ا1اضقلا MHAب نم .بلاطلا jع ددحم B|�لس GHثأت اهل سàل ،ةلداع GHغ اهراYتعا نم مغرلا jع ،��Bلا لاعفألا  •

 و ؛�ABعملا بلاطلا jع GHبك B|�لس GHثأت اهل سàل وأ ةهفات |Gتعت ��Bلا فقاوملا ،ملظتلل
 ةaا:ن م1دقتلا بلاطلل زوج1 ال .ىوكش م1دقت هنكم1 ام لعفa رثأتملا بلاطلا طقف :رخآ بلاط jع رثؤت ��Bلا لاعفألا  •

 .رخآ بلاط نع

 ملظتلا ة:لمع
 GHAيمتلا وأ دارفألا خي��ت يرج1 نل .اهلم/أa ة:لمعلا لاوط ةقثومو ة~ï ىوكشلاa ةقلعتملا تالاصتالا عيمج ��Yت نأ بج1

 .مهقلق نع مهGHبعت ب$سª مهدض

 بتكم -إ ة��تكم ىوكش م1دقت بلاطلا jع بج1 ،ملظتلا ةعقاول ضرم لح نع ة:لوألا ةشقانملا رفسË مل اذإ . .1
احضوم ،لوبقلاو بالطلا تامدخ

E
B FA|¡ات¦لا ملظتلا م1دقت بج1 .بولطملا جالعلاو ملظتلا باYسأ 

B ةسمخ نوضغ 
 ريدملا -إ ىوكشلا لوبقلاو بالطلا تامدخ بتكم لسري .ملظتلا -إ ىدأ يذلا ثدحلا ع�قو نم لمع ما1أ )5(
 .)مسقلا سàئرو ،جمان|Gلا سàئر ،لاثملا ل:âس jع( ةلصلا يذ ïÐاYملا

2. FA
B ات¦لا ملظتلا م1دقت نم لمع ما1أ )5( ةسمخ نوضغ¡|B، عj ملا ريدملا عم عامتجالا بلاطلاYاïÐ ەاوكش م1دقتل 

ا:هفش
E

 هa 'وملا رارقلاو اهيلإ لصوت ��Bلا جئاتنلا قيثوت ïÐاYملا ريدملا jع بج1 .ة:فاضإ قئاثو يأ م1دقتو ،
FA .ةaاتك

B مل اذإ .ىرخأ تاءارجإل ةجاح كانه نوكت نلف ملظتلا لح لاح Ëةعقاول ضرم لح نع ةشقانملا رفس 
ïÐ FAاYملا ەريدم -إ داوملاو تادن3سملا عيمج لاسرüب ïÐاYملا ريدملا موق:سف ،ملظتلا

B ما1أ )5( ةسمخ نوضغ 
 .لمع

3.  FA
B ع بج1 ،ملظتلا داوم مالتسا نم لمع ما1أ )5( ةسمخ نوضغj صتخملا د:معلا وأ ريدملا، aدع 
FAاضإ حيضوت بلط ،ةYحاصم تادن3سم يأو ملظتلل اهم:يقتõهم:يقت

B رمألا مزل اذإ ،ة:نعملا فارطألا نم. FA
B لاح 

 موق1 ،ملظتلا ةعقاول لح نع ةشقانملا رفسË مل اذإ .رخآ ءارجإ يأ ذاختال ÛBاد الف ،ملظتلل لح -إ لصوتلا مت
ةaاتك اهيلإ لصوت ��Bلا تا:صوتلاو جئاتنلا قيثوتب �ABعملا د:معلا وأ ريدملا

ً
 -إ ملظتلا داوم عيمج ملس" كلذ دع�و ،

FA يذ:فنتلا ريدملا
B لمع ما1أ )5( ةسمخ نوضغ. 
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4. FA
B س ،ملظتلا داوم عيمج مالتسا نم لمع ما1أ )5( ةسمخ نوضغàىوا*ش عامتجا دقع -إ يذ:فنتلا ريدملا �س 
 فارطألا عم تالaاقم ءارج°و ةلصلا تاذ قئاقحلا عيمج عمجa ةنجللا موقت .رمألا مزل اذإ بالطلا تافانئ3ساو
ا:ئاهن مهرارق نوك~و - يذ:فنتلا ريدملا -إ ة:ئاهن ة:صوت مهنم لK مدق1 .ملظتلاa ة:نعملا

E. 

 تافانئvسالا 

 :ة:لاتلا ما*حألا ةاعارم عم ضورفملا B-املا م*حلا وأ ة:م1دا/ألا GHغ ة��قعلا وأ ة:م1دا/ألا ة��قعلا فانئ3سا بلاطلل قح1
 .لYق نم اهيف رظنلا متي مل ةد1دج تامولعم مدقت نأو ة��تكم تافانئ3سالا عيمج نوكت نأ بج1 •

ا:مسر لجسم ةجرد فانئ3سا بلاطلل زوج1 • E ع ل:جس3لا بتكم -إ "ةجردلا فانئ3سا" جذومن م1دقت لالخ نمG| 
FA ،لوبقلاو بالطلا تامدخ بتكم

B اتلا ف~�خلا وأ عي��لا لصف نم لوألا مويلا زواجتي ال دعوم-B )موي وأ )ًالوأ امهيأ 
 ةمهملا ءاهتنا دعa )لما³B Kارد لصف نم لقألا تاعامتجالا تا�Gفل( تاجردلا نالعإ 1jB يذلا Ð#ع يداحلا لمعلا
 .اهيلع ض�Gعملا ةجردلاa ة صاخلا

FA تافانئ3سالا عيمج م1دقت بج1 •
B ع ةضورفملا ة��قعلاj لا كاهتناGAAم:لعتلا د:مع -إ ة:م1دا/ألا ةها FA

B نوضغ 
 .رارقلا خــــ~رات نم لمع ما1أ )10( ةÐ#ع

FA م:لعتلا د:مع -إ ف:عضلا B®1دا/ألا ءادألا ب$سª لصفلاa ةقلعتملا تافانئ3سالا عيمج م1دقت بج1  •
B نوضغ 

 .رارقلا خــــ~رات نم لمع ما1أ )5( ةسمخ

 ة:بالطلا تامدخلا ريدم -إ كولسلا دعاوق ةنودم ةفلاخم jع ةضورفملا ة��قعلا تاسامتلا عيمج م1دقت بج1  •
FA ،لوبقلاو

B ع نوضغ#Ðرارقلا خــــ~رات نم لمع ما1أ )10( ة. 

FA ةفاضإلاو فذحلا ة�Gف نم GHخألا مويلا لولحB" a-املا ريدملا" -إ ة:لاملا تافانئ3سالا م1دقت بج1  •
B لصفلا 

 .B-احلا ³Bاردلا

 .ةدش Gû}أ وأ ،ةقaاطتم وأ ،لقأ ةجرد وأ ،ة��قع قيبطت -إ فانئ3سالا يدؤي دق •

FA رظنلا دنع
B اري ،فانئ3سالاÛ 1 امjB: 

 .لمعلا ق~�ف õ سلجملا õ قيقحتلا ةنجل •

 .ةمدقملا قئاثولا ضارعتسا •

 .ةروÝAلا دنع ة:فاضإ تامولعم عمج •

FA ذخأ1 •
B تعالاY1دا/ألا مدقتلا را®B ةصاخلا فورظلا وأ بلاطلل. 

 .دشأ وأ ةقaاطتم وأ فخأ ة��قعà7B aئرلا B®1دا/ألا لوؤسملا B'وي •

 .ة:ئاهن ةلصلا تاذ فانئ3سالا ةنجل ة:صوت jع ًءانب يذ:فنتلا ريدملاو م:لعتلا د:مع تارارق دعت

¬¡اهنلا رارقلا نم ةخس� عم ل:جس3لا بتكم لYق نم اً:باتك بلاطلل B®1دا/ألا فانئ3سالا جئاتن م1دقت مت×س
B عضويس يذلا FA

B 
  .بلاطلا فلم
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 )بلاطلل ة7م6دا5ألا ةهاMNNلاو حئاوللا( ة7م6دا5ألا تاسا7سلا
اع~ï اهيلغ ةدوعلل ة:ساسألا تامولعملا ضعa مسقلا اذه رفوي

E
 ةدراولا ة:م1دا/ألا ةهاGAAلا ةسا:سو ة:م1دا/ألا تاسا:سلا لوح 

FA
B ج�لات¦لا. 

FA هسفن ناونعلا -إ ةدوعلا |äري "اهحئاولو ة:م1دا/ألا تاسا:س" لوخ ةلما*تم تامولعمل
B ل:صافت رفوتت .ة:م1دا/ألا ج�لاتك 

FA اهGHغو )فاïÐإلا تحتو لصفلا( ة:م1دا/ألا ةنا*ملاو تاجردلاو لوبقلا لوح
B ج�لات¦لا. 

 B+يجوتلا جمان|Gلا

FA مهتدعاسمو ة:م1دا/ألاa ةصاخلا حئاوللاa بالطلا ف~�عتل ة:هيجوت ةسلج جمانرب لKو بالطلا تامدخ بتكم دقع1
B 

 لثمتو ،ثاحaألاو ،ة:لاحلا دراوملاa بالطلا ف~�عت -إ تاسلجلا ەذه فدهت امK .ة:ساردلا لوصفلا ءدa لYق قاحتلالا تا:لمع
  .ة:م1دا/ألا حئاوللاو تاسا:سلل ةمدقم ةaاثمa دعتو ،سãردتلا ةئيه ءاضعأõجمان|Gلا سàئر ءاقلل ةصرف

 فذحلاو ةفاضإلا
FA تاررقم فذح وأõو ةفاضüب بالطلل حمسُ"

B aة1اد K³ارد لصف لB. تYف أدGةفاضإلاو فذحلا ة� FA
B لصفلا نم لوألا مويلا، 

FA ة:لعفلا خــــ~راوتلا y#Ðُتو ،رخآل لصف نم فلتختو
B 1دا/ألا م~�قتلا®B. نل Ëُلا تاررقملا لجس��B ف ءانثأ اهطاقسإ ىرجGة� 

FA فذحلاو ةفاضإلا
B ³اردلا لصفلل ة:ساردلا موسرلا باس3حا داع1ُ .بلاطلا تاجرد فشكB اقفو

E
 .تامارغ ضرف نود كلذل 

MHA FAبغارلا بالطلا jع بج1 ي
B و ةفاضإõيم1دا/ألا مهــ~راش3سم عم رواش3لا تاررقملا فذح وأMHA و ًالوأ°Kتا:لمع لام 

 .ة��لطملا ل:جس3لا ءاغلإõل:جس3لا

 باحس�الاو رخأتلاو روضحلا
FA ةكراشملاو روضحلا دع1 

B ءاوس( لمعلا شروو ة:فصلا تاسلجلا عيمج Kفا وأ ة:صخش تناGة:ضا�( ùAا~رو
E

 ة:م:لعتلا ة:لمعلل 
FA
B و .ة:م1دا/ألاãاحملا نم بالطلا د:فتسùAروضح بالطلا نم عقوتُي ،اذهل .بالطلا مهئالمزو مهتذتاسأ عم تاراوحلاو تا 
 .ماظتناa سوردلا

 .ماعلا ³Bاردلا ل:صحتلا jع رثؤي ام ،لصفلاو درفلا مدقت GHخأتلا وأ با:غلا قوع1

FA دري امK مهراش3سم عم تارواشملاو ةلودجملا ة:ساردلا لوصفلا روضح بالطلا jع بج1 
B ردتلا قاسملا جهنم~�|B ةلدأو 

  .ةساردلا تادحو عيمجل %90 ةYسyب Eاروضح ة:م1دا/ألا بلطتت .ةدحولا

FA قحلاa م:لعتلل ةقراشلا ة:م1دا/أ ظفتحت
B ءاغلإ Ëيدأت تاءارجإ ذاختا وأ بلاطلا ل:جسâ:لا بسح ىرخأ ةÝAنوك1 امدنع ةرو 

اضرعم بلاطلا
E

FA الإ تاءانث3سالا حنمًت نل .بولطملا A¡دألا دحلا نود ام -إ عجا�Gلا رطخل 
B ثم ةففخم فورظ دوجو لاحâةت، 

اجتان با:غلا ناK ن°و
E

 روضح مدع يدؤي دق .ةYسانملا ة:بطلا تاداهشلا م1دقت بالطلا نم بلطُ:سف ،ة:بط باYسأ نع 
FA ة:لمعلا دراوملا مادختسا jع دويق -إ ة~�ظنلا لوصفلا

B ةنيعم فورظ.  

FA مهروضحل �ABعملا فظوملا ل:جسË نم د}أتلا ة:لوؤسم بالطلا قتاع jع عقت
B ة~�ظنلا لوصفلا عيمجل بسانملا لجسلا 

ا~رود روضحلا بقارُي ام ةداع .ة:لمعلاو
E

 ،لصفلا روضح jع رداق GHغ بلاطلا ناK اذإ .روضحلا تالجس نم ققحتلا لالخ نم 
 سردلل تاظحالملاو تاy#Ðلا نم خس� jع لوصحلل بسانملا سãردتلا ةئيه وضع عم لصاوتلا ة:لوؤسم هقتاع jع عقت
  .هتاف يذلا
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 بسحو ،كلذ -إ ةفاضإ .بلاطلا با:غ ةففخم فورظ نود قئاقد )5( سمخ نم Gû}أa لصفلا -إ Eارخأتم لوصولا �ABع1
 ،لصفلا نع رارمتساa بلاطلا رخأت اذإ .ةYسانم تاءارجإ ذ:فنت ��ح لصفلا نم بلاطلا داع3Yسا متي دقف ،سãردتلا ةئيه ريدقت
  هتسارد راسم قيلعت زوج:ف

ا~رود روضحلا ةYقارم يرجت
E

 لمع1 ،هتيهافرو بلاطلل B®1دا/ألا مدقتلا معد ضرغلو .روضحلا تالجس نم ققحتلا لالخ نم 
 تالجس ث:ح نم بلاطلا عم مظتنم لصاوت jع ءاقYلل تا:لمعلاو ةمظنألاو تاءارجإلا قيبطت ةلع بالطلا تامدخ مسق
  .ة:لمعلا دراوملا مادختسا jع دويق -إ با:غلا رارمتسا يدؤي دق .روضحلا

FA ٪90 نع مهروضح ةYس� لقت نيذلا بالطلا بلاط1ُ
B ررقملا a1 امjB:  

 ررقملا تاسلج نم د~�ملا روضحa مهل حامسلا لYق بالطلا تامدخ وأõو ةرودلا قسyمùAõاحملا عم عامتجالا •
  .ة:لمعلا دراوملا -إ لوصولا د1دجتو

 لYق بالطلا تامدخ وأõو ةرودلا قسyمùAõاحملا -إ )كلذ GHغو رفسلا تاYثإ ،ة:بط ةداهش( ةمعادلا قئاثولا لاسرإ •
  .ة:لمعلا دراوملا -إ لوصولا د1دجتو ررقملا تاسلج نم د~�ملا روضحa مهل حامسلا

 MHAح -إ ملعتلا ةرادإ ةمظنأو ملعتلا رداصم زكرم -إ لوصولا لاطaإ متي دق هنأ ملع jع بلاطلا نوك1 نأ بج1 •
  .بالطلا تامدخ وأõو ررقملا قسyم عم بلاطلا عامتجا

 MHAح -إ تن�Gنإلاو ة:لخادلا تا*Yشلا -إ لوصولاو بلاطلا ة~�ه لاطaإ متي دق هنأa ملع jع بلاطلا نوك1 نأ بج1 •
  .بالطلا تامدخ وأõو ررقملا قسyم عم بلاطلا عامتجا

 قسyم عم بلاطلا عامتجا MHAح -إ تاجردلا -إ لوصولا ة:نا*مإ لاطaإ متي دق هنأa ملع jع بلاطلا نوك1 نأ بج1 •
  بالطلا تامدخ وأõو ررقملا

FA قحلاa ة:م1دا/ألا ظفتحت
B ءاغلإ Ëلا بسح ىرخأ ة:جالع تاءارجإ يأ ذاختا وأ بلاطلا ل:جسÝAبلاطلا حبص1 امدنع ةرو 

اضرعم
E

 نم باحس�الا وأ ررقملا كرت نع ةلما¥لا ة:لوؤسملا بالطلا لمحتي .بولطملا A¡دألا دحلا نود ام -إ عجا�Gلا رطخل 
 .اهنوÝAح1 ال ��Bلا تاررقملا
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 ة��لطملا ل:جس3لا تا:لمع لام*تسا لالخ نم تاجرد ة��قع نودa ة:ساردلا تاررقملا نم باحس�الا بلاطلل نكم1
FA ررقم نم باحس�الل

B اع1 بلاط جاتحا اذإ .ةصاخ فورظ¡A
B ةماقإ ،ة:لمع لثم( ةقثوم ة:بط ةلاح نم FA

B ش3سملا�A، ضرم 
¬¡اهنلا دعوملا دعa ة:â~ردتلا ةرودلا نم باحس�الا -إ )كلذ -إ امو ،GHطخ

B ةفاضإللõم1دقت بلاطلل نكم:ف ،ددحملا فذحلا 
 قفاو~و تاءاعدالا نم لوبقلاو بالطلا تامدخ بتكم ققحت×س .ةYسانملا ة:لصألا ة:بطلا تادن3سملا عم B®سر úBخ بلط
 MHAح -إ ة:م1دا/ألا ةهاGAAلل ةفلاخم ه:ف بكترا ررقم نم باحس�الا بلاطلل زوج1 ال .)W( "بحسyم" -إ ةلاحلا GHيغت jع
FA لصفلا ة:لمع لامت}او ةلاحلا ةعجارم

B ة:ضقلا. 

 
MHA FAبغارلا بالطلا jع بج1 - ة:م1دا/ألا نم باحس�الا

B ة��لطملا ل:جس3لا تا:لمع لام/إ ة:م1دا/ألا نم باحس�الا 
FA .باحس�الل

B ف ءانثأ لما¥لا باحس�الا لاحGالو تاررقملا فذحًت ،فذحلاو ةفاضإلا ة� Ëُلجس FA
B بلاطلا تاجرد فشك.. 

 ،كلذ دعa باحس�الا ثدح نإ امأ
FA بلاطلل )W( "بحسyم" ةجرد MHAيعت متي 

B ددحملا ررقملا 

 -1cدا/ألا مدقتلا

  بالطلا ءادأ مbيقت
 .بالطلا ملعت م:يقت ة:م1دا/ألا ةسا:س هجوت ،ماع ل*شª ن¦ل .³Bاردلا لصفلا لالخ رمتسم ل*شª بالطلا ءادأ م:يقت يرج1

FA بالطلا ءادأ م:يقت نمضتي ام ًةداع
B تخالا نم ةعومجم قاسملاYامثيح جهانملا عــــ~راشمو ة:ساردلا لامعألاو تارا Kكلذ نا 

اYسانم
E. اسمو ماهم ة:ساردلا لامعألا نمضتت دقف ،قاسملا بسحوaقاروأو تاق aكلذ -إ امو عــــ~راشمو ة:ثح. 

FA تاجردلا حضوت 
B ³اردلا جهنملاB Kإ بج1 امaبالطلا غال aمهلمع م:يقت ة:ف:ك aضلاYقحلا بالطلل .ررقملا لاوط ط FA

B 
FA ه:بyت jع لوصحلاو مهتاررقم لالخ مهم:يقت ة:ف:ك مهف

B تاجردلا م1دقت بج1 .لشفلا رطخل مهضرعت وأ مهلشف ةلاح 
aاهنلا دعوملا لولح¡¬

B ³ارد لصف ل¥لB. 

 لالخ ل:صفتلاa ررقملا تام:يقت حËُ#Ð .ءادألا تاïÐؤمو ةددحملا ملعتلا جئاتنل مهل:صحت سا:ق jع بالطلا ف:yصت دمتع1 
FAو -وألا ةùAاحملا

B ع ملعتلا ةئ×بG| نإلاGتخا -إ ةفاضإ رغصأ ماهم ةدع نم لمتكملا ررقملا فلأتي دق .ررقملل تن�Yةمهم وأ را 
FA لمتكملا ررقملل طقف ة:ئاهنلا ةجردلا لجسË .ررقملا لام*تسال ماهملا عيمج لام/إ بج1 .ىرخأ ة:م:لعت

B بالطلا تالجس.  

Kارت تاجرد لدعم قيقحت بج1 ام/®B 3.0 GPA رملا مدقتلل'A
B. 
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Ëب بالطلل ة:م1دا/ألا حمسüسم ةقفاوم نود ةدحاو ةرمل تاررقملا ةداعYم:لعتلا د:مع ةقفاوم بلطتت ة:ناثلا ةداعإلا ن¦ل .ةق. 
FA .)ريدقت لضفأ( ررقم ل¥ل طقف ةدحاو ةرم تاجردلا بس3حُت

B بلاطلا بوسر لاح FA
B ذخأ متي نلف ،حاجنب ەداعأو ام ررقم 

FA بوسرلا ريدقت
B تعالاYريدقتلا ةجرد طسوتم باسح دنع را. 

 بالطلا تالجس
 -إ ىرخألا تاسسؤملا نم بالطلا نم ةمدقملا ةلصلا تاذ قئاثولاو ،تاجردلا تافوشكو ،تاجردلاو ،بالطلا تالجس دعت
ا¥لم جمانرب وأ قاسمل مدقتلا دنع ،م:لعتلل ةقراشلا ة:م1دا/أ

E
 بالطلا تامدخ بتكم ةرادإل اهع:مج عضختو ،ة:م1دا/ألل 

 تاجردلا تافوشك ةداعإ نكم1 ال .تادن3سملا ەذه نم خس� )لمعa حامسلا وأ( م1دقتب ةYلاطم ة:م1دا/ألا دعت ال .لوبقلاو
 ىرخأ تاسسؤم -إ اهلاسرإ وأ بلاطلا -إ ةدمتعملا تاعاسلا ل~�حت وأ لوبقلا ضرغل ة:م1دا/ألا -إ ةمدقملا

 بلاطلا ج�خت دعa تاونس سمخ اهاصقأ ةدمل يدرفلا بلاطلل B®1دا/ألا لجسلاa لوبقلاو بالطلا تامدخ بتكم ظفتح1
FA ةدوجوملا تادن3سملا ةرادإ متت ،ةدملا ەذه -إ ةفاضإ .ة:م1دا/ألل هكرت وأ

B ة:م1دا/ألا تاسرامم لضفأل اًقفو بلاطلا لجس 
 .تادن3سملا ەذه ضعYل مئاد فالتإ -إ يدؤي دق ام ،تافلملاa ظافتحالاa ةقلعتملا

 تامولعملا نع حاصفإلاو بالطلا ة:صوصخ
 .بالطلا تالجس ة:صوصخa قلعتي ام:ف اهب لومعملا MHAناوقلل اًقفو بالطلا تالجس jع ظافحلا ة:م1دا/ألا نمضت

 تالجس -إ لوصولا ة:نا*مإ مدع نامضل ةYسانملا تانامضلا ذ:فنت ه:جوت لوبقلاو بالطلا تامدخ بتكم jع بج1 
  .هل حÝم GHغ صخش يأ لYق نم اهل1دعت وأ بالطلا

اقaاس وأ اً:لاح لجسم بلاط يأل قح1
E

 FA
B ع عالطالا م:لعتلل ةقراشلا ة:م1دا/أj مهب ةصاخلا ة:م:لعتلا بالطلا تالجس. 

A¡و�G¦لإلا د~|Gلا ناونعو تالسارملا ناونعو فتاهلا مقر لثم ،ة:صخشلا مهتانا:ب ث1دحت بالطلل قح1
B، لاو��B 1ع بجj 

  .اهGHيغتب لوبقلاو بالطلا تامدخ بتكم راطخإ بلاطلا

 نم ةقYسم ة:طخ ةقفاوم نود روهمجلا نم درف يأل بلاطلا لجس تا~�تحم نع حاصفإلا ة:م1دا/ألا نع لثمم يأل زوج1 ال
FA الإ ،بلاطلا

B ة:لاتلا تالاحلا: 

  Ûرت ��Bلا ةماعلا وأ ةصاخلا ةطلسلل بالطلا تالجس نع فش¦لا .1

  .نكمأ نإ ،بلاطلا  .2

A¡وناق ل*شª رداص بلط وأ ةم*حم رمأ بجومa ة��لطملا تامولعملا نع فش¦لا .3
B ةرازو وأ ةطلس وأ ةئيه يأ نع 

FA ةم/اح
B امل اًقفو وأ ،ةدحتملا ة:��علا تارامإلا ةلود Ëحمس aناوقلا هMHA اهب لومعملا  

 ة:م1دا/ألا تاجردلا تافوشك
MHA FAلجسملا بالطلا عيمجل ة:م1دا/ألا تالجسلاa لوبقلاو بالطلا تامدخ بتكم ظفتح1

B راشُ" .اهثيدحتب موق~و ة:م1دا/ألا 
FA هتسارد ة�Gف لاوط بلاط ل¥ل ة:م1دا/ألا تازاجنإلا سكع1 يذلا مئادلا لجسلا -إ

B ع ة:م1دا/ألاj ة:م1دا/أ تاجرد فشك هنأ 
 .تاجرد فشك وأ
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FA
B ة1اهن K³ارد لصف لB لجسملا بالطلل ة:م1دا/ألا تالجسلا ث1دحت متيMHA FA

B ³اردلا لصفلا كلذB. 1لوصولا بالطلل نكم 
 بالطلا عيجشË متي .تن�Gنإلا |Gع نمآلا بالطلا تامولعم ماظن لالخ نم مهب ةصاخلا ة:مسرلا GHغ تاجردلا تافوشك -إ

 .يرود ل*شª تن�Gنإلا |Gع مهتالجس ةعجارم jع

 نم عقوم بلطa الإ اهرادصإ متي نل ��Bلاو ،مهب ةصاخلا ة:م1دا/ألا تاجردلا تافوشك نم خس� jع لوصحلا بالطلل نكم1 
افوشك ة:م1دا/ألا ردصتس .ة~�مر موسر قيبطت متي دق .�ABعملا بلاطلا

E
 Kلو ،طقف ةلماàبلاطلا لجس نم ًءازجأ س. 

FA جردُم jB:صفتلا حÐ#لا اذه .B®سر تاجرد فشك لK عم ة:م1دا/ألاa تاجردلا ماظنل زجوم حïÐ مدق1
B تاجردلا مسق 

 .انه ة:م1دا/ألا ةنا*ملاو

 بلاطلل ة3م1دا/ألا ةها,,Uلا
FA اوفÝتي نأ بالطلا عيمج نم عقوتُي .B®1دا/ألا قدصلاو ةق:قحلا ئداYمa ة:م1دا/ألا ماG�Aلا ة:م1دا/ألا تاسا:س حضوت

B 
FA ةقدa ن~�خآلا لمعa فا�Gعالا مهنم عقوت~و ،قالخأو ةنامأa ة:م1دا/ألا مهتاسارد

B حاو ة:م1دا/ألا ةطش�ألا عيمجGقوقح ما� 
 .ة~�كفلا ة:¦لملا

 لاحتنالاو شغلا 
FA بالطلا رطخُ:س 

B K³ارد قاسم لB a1دا/ألا قدصلا نأ®B 1دا/ألا عمتجملل ة:ساسألا دعاوقلا دحأ وه®B. ة1اغلا ەذهل اق:قحت، 
Ëبالطلا ة:م1دا/ألا دعاس FA

B ياعم د1دحتGH قلعتي ام:ف ة:م1دا/ألا ةنامألا نم ةلوبقم aات¦لا لمعلا¡|B. ع فرعتلا مهملا نمj 
 لمع مادختسا وأ B@خش لمعك هم1دقتو رخآ صخش لمع ذخأ هنأa لاحتنالا فّرع1 .قاروألا ةaاتك دنع ةمدختسملا رداصملا
 .ة:م1دا/ألا ةنامألا مدع لا*شأ دحأ لثم1 ام ،رخآ صخش را*فأ وأ

 :1jB امم ا1ًأ لاحتنالا نوك1 دق
FAرحلا خسyلا  •

B حيحصلا رارقإلا نود. 
 .بسانملا فا�Gعالا نود ةغا:صلا ةداعإ •
 .رداصملا ەذهب حيحصلا فا�Gعالا نود ،ةعونتم رداصم نم "ط:لخ" ةقرو عيمجت  •
 .رخآ صخش را*فأل وأ تامولعملل هa ف�Gعملا GHغ ءال:3سالا  •

 ةYساحملا تا:لآ
 بالطلل ة:م1دا/ألا ةهاGAAلا ةسا:سª لماK ل*شª مG�Aل:س بلاطلا نأa د:فGH 1صق نا:ب نع ةراYع )دهعتلا( فÐ#لا نوناق 
aعقويس .ة:م1دا/ألا Kهلوبق مت بلاط ل FA

B ع ة:م1دا/ألاj لا نوناق#Ðلإ ف¦Gا:نو�
E

 بلاطلا تامولعم ماظنõملعتلا ةرادإ ماظن |Gع 
FA ل:جس3لا لYق

B ة:ساردلا فوفصلا.  

FA سãردتلا ةئيه ءاضعأ
B ع نورداق ة:م1دا/ألاj لاحتنالا ققدم تاودأ مادختسا õ اش3لاaع هG| حي3ي .ملعتلا ةرادإ ماظن ةصنم 

FA مهتامهاسمو jBصألا بالطلا لمع م:يقتل اً:فاضإ اًدروم سãردتلا ةئيه ءاضعأل "Turn-it-In" مادختسا
B ملعتلا ة:لمع. 

 بلاطلل ة:م1دا/ألا ةهاGAAلاa قلعتت ةفلاخم ىوكشª مدقتلا 
 :MHAسردملا jع بج:ف ،شغلا وأ لاحتنالا لامعأ نم ًالمع بلاطلا بكترا اذإ
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a.  لا كاهتنا" جذومن لام/إGAAبلاطلا لمع حضوي يذلا "ة:م1دا/ألا ةها. 
b.  ع ،ةلصلا تاذ قئاثولا عيمج قافرإj سâ:كلذ -إ امو رداصملاو قرولا لاثملا ل. 
c. Ëم:لعتلا د:مع -إ تادن3سملا م:لس. 

 جمان|Gلا جهنم jع ةYت�Gملا بقاوعلاو ةسا:سلاa اودهش3ساو ،لعفلاa بلاطلاa سãردتلا ةئيه ءاضعأ لصتي نأ ض�Gفملا نم
/اهتنا دع1 لعفلا اذه نأa ەوغلaأو

E
FA .هنع غالaإلا متو بلاطلا كولسل ا

B ب بردملا موق1 ،ةم:سجلا تافلاخملا تالاحüaد:مع غال 
 .ة:م1دا/ألاو جهانملا سلجم لYق نم ةفلاخملا ةعجارم مت×سو م:لعتلا

ةaاتك بلاطلا كولس دعاوق تافلاخم نع غالaإلا ة:م1دا/ألا jع بج1
ً

 FA
B لمع ما1أ 5 زواجتي ال دعوم aنم ثداحلا ع�قو دع 

 .ددحملا جذومنلا م1دقت لالخ

 لصت ةدمل اهلم/أa ة:م1دا/ألا نم بلاط فاق1إ بلط1 نأ سردملل زوج1 ،ة1اغلل ةGHطخ تا/اهتنا ثودح دنع وأ ه:جو ب$سل 
 اً:ئاهن بلاطلا لصف زوج1 ال .بسانملا جذومنلا مادختساa بلاطلا كولس دعاوق لوح ىوكش م1دقت ق~�ط نع ما1أ 10 -إ
 .ةYجاولا ة:نوناقلا تاءارجإلا ل:عفت نود ة:م1دا/ألا وأ ³Bاردلا لصفلا نم

 MHAيعت دمتع1 نأ بج1 .ةYجاولا ة:نوناقلا تاءارجإلا ل:عفت نود لصفلا نم مهطاقسإ وأ مئاد ل*شª بالطلا لصف نكم1 ال
 شغلا وأ õ و ة:بدألا ةق#لا jع ة:م1دا/ألا تا��قعلا لمشË ؛بردملل ةلماشلا تاجردلا تاءارجإ jع لصفلل بوسر ةجرد
 .ةمهملل طاقن رفص وأ ةمهملل بوسر ةجرد MHAيعت ملعملا اهقYط1 دق ��Bلا

aخ ريذحت رادصإ مت×س ،ەالعأ ةروكذملا تادن3سملا م:لعتلا د:مع ��لتي نأ درجمúB اراركت دنع تا��قع نمضتي بلاطلل 
 .ًالYقتسم ثداوحلا
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 ة:âيدأتلا تاءارجإلا

 :ة:لاتلا تا��قعلا ةعومجم ة:م1دا/ألا ولوؤسم ضرف1 دق .ة:م1دا/ألا ةهاGAAلا تاسا:س ةفلاخم ةج:3ن ة:âيدأت تاءارجإ ذختت دق

اâYس نوك1 دق فلاخملا كولسلا رارمتسا نأB a|¡اتك وأ B+فش :ريذحتلا •
E

 .ة:فاضإ ة:âيدأت تاءارجإ ذاختال 

 ض:فخت اهنم ،ةدش Gû}أ ة:âيدأت تاءارجإ ذاختا ة:نا*مإ نمضت~و حئاوللا ىدحإ ةفلاخمa بوتكم نا:ب :خي��تلا •
 .ةجردلا

 لمش" دقو ،ةددحم ة:نمز ة�Gفل ىرخألا ةطش�ألاو تازا:تمالا ءاغل°و ة:ساردلا لوصفلا نم داع3Yسالا :قيلعتلا •
 .�Bماجلا مرحلا نم داع3Yسالا

احومسم كلذ ناK اذإ ،لوبقلا ةداعإ طوïÐ د1دحت بج~و .®سم GHغ لجأ -إ بلاطلا باس3نا فقو :لصفلا •
E

، FA
B 

 .لصفلا رمأ
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  بالطلا تاظحالمو م7يقتلا

 رمتسملا ةدوجلا MHAسحت
Ëع اهبالط ة:م1دا/ألا عجشj ةقلعتملا تاظحالملا م1دقت aاون نم يأäB ەوضق يذلا تقولا FA

B ارظن .م:لعتلل ةقراشلا ة:م1دا/أE 
 لالخ م*:لع م:يقتلا تانا:ب3سا عــــ~زوت يرج:س ،نا*مإلا ردق لضفألا انبالط ة��جت لعج انتلواحمل ةمهم م*تاق:لعت نأل
اYلاط كنوك ة��جتو ةدوجلا لوح رظنلا تاهجو jع لوصحلا -إ ەذه ةعجارلا ة1ذغتلا ة:لمع فدهت .ة:â~ردتلا تاقاسملا

E
 FA

B 
 ةددحم ةلئسأ ح�طتو ة:ساردلا كتا|Gخو ةماعلا كتا|Gخ لوح ةماع تاق:لعت تانا:ب3سالا بلطتس .ة:م1دا/ألا جمارب نم يأ
FA .ةساردلا نم ةنيعم تالاجمa ةلص تاذ

B aح:س .ر~راقتلا دادعإ ضارغأل ة:فاضإ تاق:لعت بلط مت×س ،تالاحلا ضعúA 
 .كلذ فالخ jع صني مل ام GHبك ريدقتب كت~�ه نع فش¦لا مدع

FA اهد1دحت متي تال*شم يأ حمس3س
B نوك:س .دح @قأ -إ تارودلا ة:لاعف ةدا~زو تاءارجإلا د:حوتب ةرادإلل تانا:ب3سالا ەذه 

 ة:لمع لالخ ،ةروÝAلا دنع ،هنع غالaإلا مت×سو ةدا:قلا تاعامتجا ءانثأ ةشقانملل احورطم بالطلا تاق:لعتب صاخلا ر~�قتلا
FA ةلاعف اهنأ نم د}أتلل مظتنم ساسأ jع اهلم/أa تاق:لعتلا ة:لمع ةعجارم اًض1أ مت3س .ة~�نسلا ةYقارملا

B ةدعاسملا FA
B فوتGH 

 .كل ةد:ج ة��جت
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