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انرؼزيفاخ
ادلادج األوىل  :انرؼزيفاخ :
انسُح انذراسيح :
كظالٕ هئَُبٕ وكظَ طُلٍ ئٕ وعل.

انفصم انذراسي :ذؼثز
ٓلح ىُٓ٘خ ال روَ ػٖ مخَخ ػشو أٍجىػبً رُلّهً ػًِ ٓلاٛب ادلووهاد اُلهاٍُخ ،وال رلفَ
ٖٓ ػٔ٘هب كزورب اُزَغَُ واالفزجبهاد اُ٘هبئُخ.

انفصم انصيفي :
ٓلح ىُٓ٘خ ال ريَل ػًِ شببُٗخ أٍبثُغ و ال رلفَ ٖٓ ػٔ٘هب كزورب اُزَغَُ واالفزجبهاد
اُ٘هبئُخ ،ورؼبػق فالذلب ادللح ادلقظظخ ٌَُ ٓووه.

ادلسرىي انذراسي :
ٛى اُلاٍ ػًِ ادلوؽِخ اُلهاٍُخ ،وٌَىٕ ػلك ادلَزىَبد اُالىٓخ ُِزقوط شببُٗخ َٓزىَبد
أو أًضو ،وكوبًًً ُِقـؾ اُلهاٍُخ ادلؼزٔلح.

ادلقزر انذراسي :
ٓبكح كهاٍُخ رزجغ َٓزىي زللكاً ػٖٔ فـخ اُلهاٍخ ادلؼزٔلح يف ًَ زبظض (ثوٗبٓظ).
وٌَىٕ ٌَُ ٓووه ههْ وهٓي واٍْ ووطق ٓلظَ دللوكار ٚديُي ٖٓ ٙؽُش احملزىي وادلَزىي ػٔب
ٍىآ ٖٓ ٙووهاد ،وِٓق فبص حيزلظ ث ٚاُوَْ ُـوع ادلزبثؼخ واُزوىًن واُزـىَو .وجيىى إٔ
ٌَىٕ ُجؼغ ادلووهاد ٓزـِت أو ٓزـِجبد ٍبثوخ أو ٓزيآ٘خ ٓؼ.ٚ
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انىحذج انذراسيح :
احملبػوح اُ٘ظوَخ األٍجىػُخ اُيت ال روَ ٓلهتب ػٖ مخَني كهُوخ ،أو اُلهً اَُوَوٌ اُنٌ
ال روَ ٓلر ٚػٖ مخَني كهُوخ ،أو اُلهً اُؼٍِٔ أو ادلُلاين اُنٌ ال روَ ٓلر ٚػٖ ٓبئخ كهُوخ.

اإلَذار األكادميي :
اإلشؼبه اُنٌ َُىعُِ ٚـبُت ثَجت اخنلبع ٓؼلُ ٚاُزوأًٍ ػٖ احلل األكىن ادلىػؼ يف
ٛن ٙاُالئؾخ.

درجح األػًال انفصهيح :
اُلهعخ ادلٔ٘ىؽخ ُألػٔبٍ اُيت رجني ربظَُ اُؾ اُت فالٍ كظَ كهاٍٍ ٖٓ افزجبهاد
وحبىس وأٗشـخ رؼُُِٔخ رزظَ ثبدلووه اُلهاٍٍ.

االخرثار انُهائي :
افزجبه يف ادلووه َؼول ٓوح واؽلح يف هنبَخ اُلظَ اُلهاٍٍ.

درجح االخرثار انُهائي :
اُلهعخ اُيت حيظَ ػُِهب اُـبُت يف ًَ ٓووه يف االفزجبه اُ٘هبئٍ ُِلظَ اُلهاٍٍ.

انذرجج انُهائيح :
رلٔىع كهعبد األػٔبٍ اُلظُِخ ٓؼبكبً ئُُهب كهعخ االفزجبه اُ٘هبئٍ ٌَُ ٓووه ،وربَت
اُلهعخ ٖٓ ٓبئخ.

انرقذيز :
ٓووه.
-

وطق َُِ٘جخ ادلئىَخ أو اُوٓي األجبلٌ ُِلهعخ اُ٘هبئُخ اُيت ؽظَ ػُِهب اُـبُت يف أٌ
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ذقذيز غري يكرًم :
رولَو َُوطل ٓإهزبً ٌَُ ٓووه َزغ مه ػًِ اُـبُت اٍزٌٔبٍ ٓزـِجبر ٚيف ادلىػل احمللك،
وَُوٓي ُ ٚيف اَُغَ األًبكديٍ ثبحلوف (ٍ) أو (.)IC

ذقذيز يسرًز :
رولَو َوطل ٓإهزبً ٌَُ ٓووه روزؼٍ ؿجُؼخ كهاٍز ٚأًضو ٖٓ كظَ كهاٍٍ الٍزٌٔبُ،ٚ
وَُوٓي ُ ٚثبُوٓي (ّ) أو (.)IP

ادلؼذل انفصهي :
ؽبطَ هَٔخ رلٔىع اُ٘وب ؽ اُيت ؽظَ ػُِهب اُـبُت ػًِ رلٔىع اُىؽلاد ادلووهح جلُٔغ
ادلووهاد اُيت كهٍهب يف أٌ كظَ كهاٍٍ ،وربَت اُ٘وبؽ ثؼوة اُىؽلح ادلووهح يف وىٕ اُزولَو
اُنٌ ؽظَ ػُِ ٚيف ًَ ٓووه كهٍ ٚاُـبُت ،اٗظو ادلِؾن (ة).

ادلؼذل انرزاكًي :
ؽبطَ هَٔخ رلٔىع اُ٘وبؽ اُيت ؽظَ ػُِهب اُؾ اُت يف صبُغ ادلووهاد اُيت كهٍهب ٓ٘ن
اُزؾبه ٚثبجلبٓؼخ ػًِ رلٔىع اُىؽلاد ادلووهح ُزِي ادلووهاد ،اٗظو ادلِؾن (ة).

انرقذيز انؼاو :
وطق َٓزىي اُزؾظَُ اُؼٍِٔ ُِـبُت فالٍ ٓلح كهاٍز ٚيف اجلبٓؼخ.

احلذ األدىن يٍ انؼةء انذراسي :
أهَ ػلك ٖٓ اُىؽلاد اُلهاٍُخ اُيت َ٘تؿٍ ػًِ اُـبُت رَغُِهب دبب َز٘بٍت ٓغ ٓؼلُٚ
اُزوأًٍ وكوبً دلب َووه ٙرلٌِ اجلبٓؼخ.

-
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انقىاػذ انرُفيذيح نهًادج األوىل :
َ- 1زٌىٕ ههْ ادلووه ٖٓ اُزبيل :
 اخلبٗزبٕ األوىل واُضبُٗخ– ٖٓ اَُُبه– سبضالٕ هٓي اٌُُِخ.
 اخلبٗزبٕ اُضبُضخ واُواثؼخ سبضالٕ هٓي اُوَْ.
 اخلبٗخ اخلآَخ سبضَ َٓزىي ادلووه ،وٛى ٖٓ طلو ُِٔووهاد ادلَبػلح ؿري ادلؼرَجخ ئىل أهثغ
ُِٔواؽَ األفريح.
 اخلاٗخ اٍٍبك ًح سبضَ احملىه اُؼٍِٔ ُِٔووه ػٖٔ اُزقظض.
 اخلبٗخ اَُبثؼخ سبضَ رَََِ ادلووه ػٖٔ احملىه اُؼٍِٔ.
 اخلبٕربٕ اُضبٓ٘خ واُزبٍؼخ سبضالٕ ػلك وؽلاد ادلووه أو اُوَْ ادلَزلُل ٖٓ ادلووه.
- 2ال جيىى رٌواه ههْ ادلووه.
َ- 3زْ ربلَل ادلزـِجبد اَُبثوخ ُِٔووهاد ػٖٔ اخلـخ اُلهاٍُخ ادلؼزٔلح ٖٓ اجملبٌُ ماد اُؼالهخ،
وال جيىى رـُريٛب  ،أو ئُـبؤٛب ،أو ٓؼبكُزهب  ،أو ذببوىٛب ئال دبىاكوخ رلٌِ اٌُُِخ ث٘بءًً ػًِ رىطُخ
رلٌِ اُوَْ.
َ- 4ؼغ ًَ هَْ وطقاً ٓلظالً دللوكاد ًَ ٓووه ٖٓ ٓووهار ٚاُلهاٍُخ ديُي ٙػٔب ٍىآٖ ٙ
ّهوهاد ٖٓ ؽُش احملزىي  ،وادلَزىي ،وًنُي اٌُزت ادلووهح وادلواعغ.
- 5حيزلظ اُوَْ دبِق فبص ُيٍ ٓووه ٖٓ ٓووهار ٚاُلهاٍُخ ُـوع ادلزبثؼخ ،واُزوىًن ،واُزـىَو.
- 6جل٘خ اُزَُ٘ن األًبكديٍ  :جل٘خ كائٔخ رشٌَ ٍ٘ى َبً ثوواه ٖٓ ٓلَو اجلب ٓؼخ ثوئبٍخ ػُٔل اُوجىٍ
واُزَغَُ ،وػؼى َخ وًالء ػٔبكح اُوجىٍ واُزَغَُ ،وػؼى ُٛئخ رلهٌَ ٖٓ ًَ ًُِخ  ،أو
ٓؼهل َوشؾ ٚػُٔل اٌُُِخ أو ادلؼهل ثبُزَُ٘ن ٓغ ػُٔل اُوجىٍ واُزَغَُ ٓ ،هٔزهب اٍرَُ٘ن ثني
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ف يف ًبكخ أػٔبٍ اُوجىٍ
ػٔبكح اُوجىٍ واُزَغَُ  ،واألهَبّ ثبٌُُِبد ادلقزَ ح
واُزىعُ ٚواإلهشبك األًبكديٍ .وٌَىٕ ًٍَ "َٓ٘ن ًُِخ" وًُِخ دبوو اُـبُجبد.

واُزَغَُ

- 7ادلٌزت اإلهشبكٌ ٛ :ى ٌٓزت َ٘شأ يف ًَ هَْ ٖٓ أهٌ اّ ًَ ًُِخ وَزٌىٕ ٖٓ َٓ٘ن
ظٔبد
ُِوَْ ،وواؽل كأًضو ٖٓ َٓ٘ىيب اُوَْ األًبكًنَني (وٌٓزت شلبصَ دبوو اُـبُجبد ُِٔ٘ذ
وادل٘زَجبد) ،ومُي ثوواه ٖٓ ػُٔل اٌُُِخ ث٘بءًً ػًِ روشُؼ ٖٓ هئٌُ اُوَْ ُِوُبّ ثبدلهبّ
اُزبُُخ :
ٓ زبثؼخ اُـِجخ أًبكديُبً وهكغ روبهَو ػ٘هْ ُوئٌُ اُوَْ يف ؽبُخ ػلّ ربوُوهْ شووؽ
االٍزٔواه يف اُلهاٍخ ثبجلبٓؼخ.
ٓ زبثؼخ رؼلََ رٌعَُ اُـِجخ يف ادلووهاد اُلهاٍُخ
احلبٍت اِيل.

عٗل اُؼووهح  ،وٓزبثؼخ ئكفبذلب يف

 كهاٍخ ؽبالد اُزأعَُ واالػزناه ػٖ اُلهاٍخ.
ٓ واعؼخ رىطُخ زبوط اُـبُت وهكؼهب ُِغهخ ادلقزظخ الػزٔبكٛب.
ٓ زبثؼخ ئعواء ٓؼبكالد ادلووهاد.
 - 8اُوٓي (م)  :هٓي َوطل يف اَُغَ األًبكديٍ ُِٔووه اُنٌ َزْ ػجؾ اُـبُت يف ٙيف ؽبُخ ؿش
يف افزجبه  ،أو اٍشووع كُ ،ٚأو سلبُلخ ُزؼُِٔبد وهىاػل ئعواء االفزجبه  ،وٌُُ ُ ٚوىٕ ٖٓ
اُ٘وبؽ.
 - 9اُوٓي (ك : )2هٓي َوطل دلٖ َ٘غؼ يف افزجبه اُلوه اُضبين ثلالً ٖٓ رولَو اُوٍىة اَُبثن
(ٛـ).
- 10اُوٓي (ؽ)  :هٓي َوطل دلٖ َزـُت ػٖ االفزجبه اُ٘هبئٍ.

-
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قثىل انطالب ادلسرجذيٍ
ادلادج انثاَيح :
حيلك رلٌِ اجلبٓؼخ ث٘بءًً ػًِ اهزواػ رلبٌُ اٌُُِبد واجلهبد ماد اُؼالهخ يف اجلبٓؼخ ػلك
اُـالة اُنَٖ ديٌٖ هجىذلْ يف اُؼبّ اُلهاٍٍ اُوبكّ.

انقاػذج انرُفيذيح نهًادج انثاينج :
رؼل ػٔبكح اُوجىٍ واُزَغَُ ثبُزَُ٘ن ٓغ اٌُُِبد ػوػبً ئىل رلٌِ اجلبٓؼخ دهزوػ كُ ٚػلك
اُـِجخ اُنَٖ ديٌٖ هجىذلْ يف اُؼبّ اُلهاٍٍ اُزبيل.

ادلادج انثانثح :
َشزوؽ ُوجىٍ اُـبُت ادلَزغل يف اجلبٓؼخ اِيت :
أ  -إٔ ٌَىٕ ؽبطالً ػًِ شهبكح اُضبٗىَخ اُؼبٓخ أو ٓب َؼبكذلب ٖٓ كافَ ادلٌِٔخ أو ٖٓ
فبهعهب.
ة -أال ٌَىٕ هل ٓؼً ػًِ ؽظىُ ٚػًِ اُضبٗىَخ اُؼبّ ح أو ٓب َؼبكُ ٚا ٓلح ريَل ػًِ مخٌ
ٍ٘ىاد ،وجيىى جملٌِ اجلبٓؼخ االٍزض٘بء ٖٓ ٛنا اُشوؽ ئما رىاكود أٍجبة ٓو٘ؼخ.
ط -إٔ ٌَىٕ ؽَٖ اَُريح واَُِىى.
ك  -إٔ جيزبى ث٘غبػ أٌ افزجبه أو ٓوبثِخ شقظُخ َواٛب رلٌِ اجلبٓؼخ.
ٛـ -إٔ ٌَىٕ الئوبً ؿجُبً.
و -إٔ حيظَ ػًِ ٓىاكوخ ٖٓ ٓوعؼ ٚثبُلهاٍخ ئما ًبٕ َؼَٔ يف أٌ عهخ ؽٌىُٓخ أو فبطخ.
ى  -إٔ ََزىيف أٌ شووؽ أفوي حيلكٛب رلٌِ اجلبٓؼخ ورؼِٖ وهذ اُزولًن.

-
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انقىاػذ انرُفيذيح نهًادج انثانثح :
أ  -إٔ رٌىٕ ٓىاكوخ ادلوعغ ثبُلهاٍخ دلٖ َؼَٔ يف عهخ ؽٌىُٓخ  ،ؽَت اجللوٍ اُلهاٍٍ اُنٌ
رَٔؼ ث ٚئٌٓبٗبد اُوَْ.
ة -أال ٌَىٕ هل كظَ ٖٓ اجلبٓؼخ أو أٌ عبٓؼخ أفوي كظالً أًبكديُبً ،أو رأكَجُبً.
ط -يف اُ٘ظبّ اَُ٘ىٌ َشزوؽ ُوجىٍ اُـبُت ادلَزغل يف اجلبٓؼخ أال ٌَىٕ هل ٓؼً ػًِ ؽظىُٚ
ػًِ اُضبٗىَخ اُؼبٓخ أو ٓب َؼبكذلب ٓلح ريَل ػًِ ٍ٘زني ،وجيىى جملٌِ اٌُُِخ االٍزض٘بء ٖٓ ٛنا
اُشوؽ ٓب مل َزغبوى مخٌ ٍ٘ىاد ئ ما رىاكود أٍجبة ٓو٘ؼخ  .وََزضىن ٖٓ ٛنا اُشوؽ
اُـبُت ادل٘زَت ئما رىكود ٓوبػل شبؿوح.

ادلادج انزاتؼح :
رٌىٕ ادللبػِخ ثني ادلزولٓني شلٖ ر٘ـجن ػُِهْ صبُغ اُشووؽ وكوبً ُلهعبهتْ يف افزجبه
اُشهبكح اُضبٗىَخ اُؼبٓخ وادلوبثِخ اُشقظُخ وافزجبهاد اُوجىٍ ئٕ وُعلد.

انقاػذج انرُفيذيح نهًادج انزاتؼح :
روىّ ػٔبكح اُوجىٍ واُزَغَُ ثاعواء ادللبػِخ ثني ادلزولٓني اُنَٖ ر٘ـجن ػُِهْ صبُغ
شووؽ اُوجىٍ ومُي وكوبً ُلهعبهتْ يف افزجبه اُشهبكح اُضبٗىَخ اُؼبٓخ وادلوبثِخ اُشقظُخ
وافزجبهاد اُوجىٍ ،وُرؼُِِْ اُـِجخ ث٘زبئغهْ ثؼل اػزٔبك ٓلَو اجلآؼخ ٗزُغخ ادللبػِخ .

َظاو انذراسح
ادلادج اخلايسح َ :ظاو انذراسح :
أ  -رَري اُلهاٍخ يف ادلوؽِخ اجلبٓؼُخ ػًِ ٗظبّ ادلَزىَبد.
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ة  -رزٌىٕ اُلهاٍخ يف ادلوؽِخ اجلبٓؼُخ ٖٓ شببُٗخ َٓزىَبد ػًِ األهَ.
ط -رٌىٕ ٓلح ادلَزىي اُلهاٍٍ كظالً كهاٍُبً.
ك َ -زلهط اُـبُت يف اُلهاٍخ واُ٘غبػ يف ٓووهاد ادلَزىَبد اُلهاٍُخ وكوبً ألؽٌبّ االٗزوبٍ
ٖٓ َٓزىي ئىل آفو.

ادلادج انسادسح :
جيىى إٔ رٌىٕ اُلهاٍخ يف ثؼغ اٌُُِبد ػًِ أٍبً اَُ٘خ اُلهاٍُخ اٌُبِٓخ وكوبً ُِوىاػل
واإلعواءاد اُيت َووٛب رلٌِ اجلبٓؼخ ،وربزَت اَُ٘خ اُلهاٍُخ دبَزىَني.

انقىاػذ انرُفيذيح نميادج انسادسح :
جيىى إٔ رٌىٕ اُلهاٍخ يف ثؼغ اٌُُِبد ػًِ أٍبً اَُ٘خ اُلهاٍُخ اٌُبِٓخ وكوبً ُِوىاػل
واإلعواءاد يف ٛن ٙاُالئؾخ ثؼل ئؽالٍ ػجبهح "اَُ٘خ اُلهاٍُخ " زلَ "اُلظَ اُلهاٍٍ " ؽُضٔب
وهك ،دبب ال َزؼبهع ٓغ ٓب َأيت :
أ َ -ؼول االفزجبه اُ٘هبئٍ يف هنبَخ كزوح رولًن ادلووه.
ة َ-ؼول افزجبه اُلوه اُضبين هجَ ثلء اُؼبّ اُلهاٍٍ دبلح ال روَ ػٖ أٍجىػني وحيلك ٓىػلٙ
رلٌِ اٌُُِخ  .ؤََؼ ثلفىُ ٚدلٖ هٍت يف ٓووهاد حيلك رلٌِ اٌُُِخ ؿجُؼزهب ػًِ أ ال
ريَل رلٔىع ػلك وؽلاهتب ػٖ  ٖٓ %50رلٔىع ػلك وؽلاد ٓووهاد رِي اَُ٘خ
اُلهاٍُخ .وَوطل دلٖ َ٘غؼ يف افزجبه اُلوه اُضبين رولَو (ك )2ثلالً ٖٓ رولَو اُوٍىة
اَُبثن (ٛـ){ .كٗ : 2بعؼ يف اُلوه اُضبين ثزولَو ٓوجىٍ (ك)}.
ط -اُـبُت اُواٍت يف اُلوه األوٍ يف ٓووهاد َيَل رلٔىع ػلك وؽلاهتب ػٖ مخَني يف ادلبئخ
( ٖٓ )%50رلٔىع وؽلاد ٓووهاد اَُ٘خ اُلهاٍُخ ال ََٔؼ ُ ٚة كفىٍ اُلوه اُضبين
وَجوً يف ٗلٌ اَُ٘خ اُلهاٍُخ وَؼُل كهاٍخ ادلووهاد اُيت هٍت كُهب كوؾ ،وال ََٔؼ ُٚ
ثلهاٍخ ٓووهاد ّٕ اَُ٘خ اُزبُُخ.
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ك َ -جوً اُـبُت اُواٍت يف اُلوه اُضبين يف ٗلٌ اَُ٘خ اُلهاٍُخ وَؼُل كهاٍخ ادلووهاد اُيت
هٍت كُهب ،وجيىى جملٌِ اٌُُِخ أو ٖٓ َلىػ ٚإٔ ََٔؼ ُ ٚثلهاٍخ ٓووهاد ٖٓ اَُ٘خ اُزبُُخ
ػًِ إٔ رواػً اُ٘وبؽ اِرُخ :
- 1ػلّ اُزؼبهع يف اجللوٍ اُلهاٍٍ.
- 2اٍزُلبء ادلزـِجبد اَُبثوخ ُِٔووه أو ادلووهاد ادلواك رَغُِهب.
- 3ال َ٘وَ اُـبُت ئىل ادلَزىي اُزبيل ئال ثؼل صلبؽ ٚيف ادلووه أو ادلووهاد اُيت
أػبكٛب.
ٛـ  -اُـبُت اُواًة يف ٍ٘خ كهاٍُخ َؼل ؽبطالً ػًِ ئٗناهَٖ ٓززبُُني.
و  -ئما هٍت اُـبُت يف ٗلٌ اَُ٘خ اُلهاٍُخ ُؼبٓني ٓززبُُني َـىي هُل ٖٓ ٙاٌُُِخ وحيبٍ
ُؼٔبكح اُوجىٍ واُزَغَُ ُِ٘ظو يف ئٌٓبُٗخ ربىَِ ٚأو هجىُ ٚؿبُجبً َٓزغلاً يف ًُِخ أفوي.
ى  -ئما مل َزٌٖٔ اُـبُت ٖٓ ؽؼىه االفزجبه اُ٘هبب ٌ يف أٌ ٖٓ ادلووهاد ُؼنه ههوٌ ،عبى
جملٌِ اٌُُِخ هجىٍ ػنه ٙوأَُبػ ثاػـبئ ٚافزجبهاً ثلَالً فالٍ ٓلح ال رزغبوى كزوح اُلوه
اُضبين ،وَؼـً اُزولَو اُنٌ حيظَ ػُِ ٚثؼل أكائ ٚاالفزجبه اُجلََ.
ػ  -ئما مل َزٌٖٔ اُـبُت ٖٓ ؽؼىه افزجبه اُلوه اُضبين يف أٌ ٖٓ ادلووهاد ُؼنه م ٛوٌ ،عبى
جملٌِ اٌُُِخ هجىٍ ػنه ٙوئػـبئ ٚافزجبهاً ثلَالً ػٖ اُلوه اُضبين ُنُي ادلووه فالٍ كزوح ال
ريَل ػٖ أٍجىػني ٖٓ ثلء اُلهاٍخ.
ؽ  -حيزلظ ادلٌزت األًبكديٍ ثبٌُُِخ دبِق فبص جلُٔغ ٓووهاد اٌُُِخ َزؼٖٔ وطلبً ٓلظالً
دللوكاهتب ُـوع ادلزبةػخ واُزوىًن واُزـىَو ثبُزٌَ٘ن ٓغ األهَبّ ادلقزظخ.

ادلادج انساتؼح َ :ظاو ادلسرىياخ :
ٗظبّ كهاٍٍ َوَْ كُ ٚاُؼبّ اُلهاٍٍ ئىل كظِني هئَُني ،وجيىى إٔ ٌَىٕ ٘ٛبى كظَ
كهاٍٍ طُلٍ  ،ػًِ إٔ رؼرَت ٓلر ٚث٘ظق ٓلح اُلظَ اُوئٌُ  .ورىىع ٓزـِجبد اُزقوط َُُ٘
اُلهعخ اُؼُِٔخ ئىل َٓزىَبد وكوبً ُِقـخ اُلهاٍُخ اُيت َووٛب رلٌِ اجلبٓؼخ.
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انقاػذج انرُفيذيح نهًادج انساتؼح :
رؼل األهَبّ فــهب اُلهاٍُخ (أو رلٌِ اٌُُِخ ثبَُ٘جخ ُ٘ظبّ اَُ٘خ اُلهاٍُخ اٌُبِٓخ )
ثبُزَُ٘ن ٓغ ػٔبكح اُوجىٍ واُزَغَُ  ،ورَزٌَٔ ئعواءاهتب ٖٓ اجملٌِ اُؼٍِٔ هتُئخ إلهواهٛب ٖٓ
رلٌِ اجلبٓؼخ.

ادلادج انثايُح :
َؼغ رلٌِ اجلبٓؼخ اُوىاػل اُزلظُُِخ ادل٘ظٔخ ُالٗزوبٍ ٖٓ َٓزىي ئىل آفو ٓغ ٓواػبح
اِيت-:
أ  -رىىع ادلووهاد اُلهاٍُخ ٌَُ زبظض ػًِ َٓزىَبد ،وحيلك ٌَُ َٓزىي ػلك اُىؽلاد
اُلهاٍُخ ؽَت ٓب روزؼُ ٚاخلـؾ اُلهاٍُخ ادلووّح.
ة -اُـالة اُنَٖ مل َزؼضووا ثَجت اُوٍىة يف ادلووهاد َزْ رَغُِهْ يف ٓووهاد ادلَزىي
ثبُزلهط ثلءاً ٖٓ ادلَزىَبد اُلُٗب ،وكن اخلـؾ اُلهاٍُخ ادلؼزٔلح.
ط -اُـالة ادلزؼضووٕ كهاٍُبً َزْ رَغُِهْ يف ادلووهاد دبب َؼٖٔ ذلْ احلل األكىن ٖٓ اُؼتء
اُلهاٍٍ يف ًَ كظَ ػًِ إٔ رواػً اُ٘وبؽ اِرُخ -:
 .1ػلّ اُزؼبهع يف اجللوٍ اُلهاٍٍ.
 .2اٍزُلبء ادلزـِجبد اَُبثوخ ُِٔووه أو ادلووهاد ادلواك رَغُِهب.
 .3ػلّ أَُبػ ثأفن ٓووهاد ٖٓ ادلَزىَبد اُزبُُخ ئال إلًٔبٍ احلل األكىن ٖٓ اُؼتء
اُلهاٍٍ.

انقىاػذ انرُفيذيح نهًادج انثايُح :
- 1اُـِجخ ادلِزيّوٕ ثبخلـخ اُلهاٍُخ َزْ رَغُِهْ رِوبئُبً.
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َ- 2زؾلك احلل األهظً ُِؼتء اُلهاٍٍ ُِـِجخ ؿري ادلزؼضوَٖ دبب ال َزغبوى  ٖٓ %15وؽلاد
اخلـخ اُلهاٍُخ.
َ- 3زؾلك احلل األهظً ُِؼتء اُلهاٍٍ ُِـِجخ ادلزؼضوَٖ كهاٍُبً دبب ٍَِ :
 12 وؽلح كهاٍُخ دبب يف مُي ٓىاك اُوٍىة دلٖ َوَ ٓؼلُ ٚاُزوأًٍ ػٖ (.)1.5
 15 وؽلح كهاٍُخ دبب يف مُي ٓىاك اُوٍىة دلٖ ٌَىٕ ٓؼلُ ٚاُزوأًٍ ( )1.5ئىل أهَ ٖٓ
(.)1.75
 18 وؽلح كهاٍُخ دبب يف مُي ٓىاك اُوٍىة دلٖ ٌَىٕ ٓؼلُ ٚاُزوأًٍ ( )1.75ئىل أهَ
ٖٓ (.)2.75
 ٖٓ %15 اخلـخ اُلهاٍُخ دلٖ ٌَىٕ ٓؼلُ ٚاُزوأًٍ ( )2.75أو أًضو.
- 4اُـالة ادلزؼضووٕ كهاٍُّب َزْ رَغُِهْ يف ادلووهاد ّع ٓواػبح ٓب ٍَِ:
1ـ ػلّ اُزؼبهع يف اجللوٍ اُلهاٍٍ
2ـ اٍزُلبء ادلزـِجبد اَُبثوخ ُِٔووه أو ادلووهاد ادلواك رَغُِهب
ُ-َ 5ؼل اخنلبع ادلؼلٍ اُزوأًٍ ُِـبُت ػٖ ٓ( 1.00وجىٍ) ئٗناهاً أًبكديُبً ٓىعهبً ُ ،ٚوَشبه
ئىل مُي يف اجللوٍ اإلهشبكٌ ُِـبُت.
َ- 6ؼل اُوَْ (أو ادلٌزت ا ألًبكديٍ يف ٗظبّ اَُ٘خ اُلهاٍُخ اٌُبِٓخ ) اجللوٍ اُلهاٍٍ ؽَت
اخلـؾ اُلهاٍُخ ثبُزَُ٘ن ٓغ ػٔبكح اُوجىٍ واُزَغَُ.
َ- 7واػٍ رلٌِ اُوَْ (أو ادلٌزت األًبكديٍ يف ٗظبّ اَُ٘خ اُلهاٍُخ اٌُبِٓخ ) اُزىاىٕ يف رىىَغ
احملبػواد وادلىاػُل ػ٘ل ئػلاك اجللوٍ اُلهاٍٍ ٌَُ َٓزىي ٖٓ ا دلَزىَبد اُلهاٍُخ دبب
ٌَلَ ؽَٖ األكاء ورَُري ٍري اُؼَٔ ،وريوك ػٔبكح اُوجىٍ واُزَغَُ ثأمسبء ٓلهٍٍ
ادلووهاد هجَ ثلء اُلظَ اُلهاٍٍ.
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- 8ال جيىى دػلٌٍ اجللوٍ اُلهاٍٍ ثؼل اػزٔبكُ ٙلي ػٔبكح اُوجىٍ واُزَغَُ ئال دبىاكوخ ػُٔل
اٌُُِخ يف احلبالد اُؼووهَخ علاً ،وثبُزَُ٘ن ٓغ ػٔبكح اُوجىٍ واُزَغَُ.
- 9رؼغ جل٘خ اُزَُ٘ن األًبكديٍ فـخ اُزَغَُ ،وفـىاد رَغَُ اُـِجخ يف ادلووهاد ٌَُ كظَ
كهاٍٍ ،واُ٘ٔبمط اخلبطخ ثنُي.
َِ - 10زيّ ًَ هَْ ثزـجُن رؼُِٔبد اُزَغَُ ،واٍزقلاّ اُ٘ٔبمط ادلقظظخ اُيت َزْ ريوَل ٙهبب
ػٖ ؿوَن َٓ٘ن اٌُُِخ ،واٍزُلبء صبُغ اُيباٗبد ادللهعخ ػُِهب .
َ - 11زىىل َٓ٘ن اٌُُِخ ٓزبثؼخ َٓ٘وٍ األهَبّ ،وَوىّ َٓ٘ن اُوَْ ثبإلشواف ػًِ ادلٌزت
اإلهشبكٌ يف أكاء ٓهبٓ ٚادلىػؾخ يف اُوىاػل اُز٘لُنَخ ُِٔبكح األوىل اخلبطخ ثـ (اُزؼوَلبد).
 - 12حيزلظ ًَ هَْ (أو ادلٌزت األًبكديٍ يف ٗظبّ اَُ٘خ اُلهاٍُخ اٌُبِٓخ) دبِق حيزىٌ اِيت:
 طىهاً ٖٓ اَُغَ اإلهشبكٌ ٌَُ كظَ كهاٍٍ ومنبمط االػزناه واُزأعَُ واالَٗؾبة
اٌٍُِ ٖٓ اجلبٓؼخ وادلؼبكالد ورىطُخ اُزقوط واُوواهاد األًبكديُخ ،واُزأكَجُخ ئٕ وعلد.
 أٌ ٓهبّ أو أٗشـخ أفوي َشبهى هبب اُـبُت.

ادلىاظثح واالػرذار ػٍ انذراسح
ادلادج انراسؼح:
ػًِ اُـبُت ادل٘زظْ ؽؼىه احملبػواد واُلهوً اُؼُِٔخ ،وحيوّ ٖٓ كفىٍ االفزجبه
اُ٘هبئٍ كُهب ئما هِذ َٗجخ ؽؼىه ٙػٖ اَُ٘جخ اُيت حيلكٛب رلٌِ اجلبٓؼخ ،ػًِ أال روَ ػٖ
( ٖٓ )%75احملبػواد واُلهوً اُؼُِٔخ احمللكح ٌَُ ٓووه فالٍ اُلظَ اُلهاٍٍ ،وَُؼل اُـبُت
اُنٌ ؽوّ ٖٓ كفىٍ االفزجبه ثَجت اُـُبة هاٍجبً يف ادلووه ،وَوطل ُ ٚرولَو زلووّ
(.)DN
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(ػ) أو

انقىاػذ انرُفيذيح نهًادج انراسؼح :
 - 1حيوّ اُـبُت ٖٓ االٍزٔواه يف كهاٍخ ادلووه وكفىٍ االفزجبه اُ٘هبئٍ (واُلوه اُضبين ثبَُ٘جخ
ُ٘ظبّ اَُ٘خ اُلهاٍخ اٌُبِٓخ ) ،ئما ىاكد َٗجخ ؿُبث ٚثؼنه أو ثلوٕ ػنه ػٖ ٖٓ %25
رلٔىع احملبػواد واُلهوً اُؼُِٔخ ،وادلُلاُٗخ ،واَُوَوَخ ،وَُؼل اُـبُت احملووّ ٖٓ
االٍزٔواه يف كهاٍخ ٓووه هاٍجبً كُ ،ٚوَوطل ُ ٚاُزولَو (ػ) يف فبٗخ اُلهعخ يف ًشق
ٓووه هاٍجبً كُ ،ٚوَوطل ُ ٚاُزولَو (ػ) يف فبٗخ اُلهعخ يف ًشق اُ٘زُغخ  .وََزضىن ٖٓ
ٛن ٙادلبكح اُـبُت ادل٘زَت
َ - 2شؼو ٓلهً ادلووه اُـبُت ثبحلوٓبٕ يف ؽُ٘ ،ٚوَوكغ رووَواً ُوئٌُ اُوَْ اُنٌ َ٘زٍٔ ئُُٚ
ادلووه َىػؼ كُ ٚؽوٓبٕ اُـبُت ٖٓ االٍزٔواه يف كهاٍخ ادلووه ،ورىاهَـ احملبػواد،
واُلهوً اُؼُِٔخ اُيت رـُت كُهب اُـبُت.
َ - 3شؼو هئٌُ اُوَْ اُنٌ َٖ سبٍ ئُُ ٚادلووه (أو ادلٌزت اإلهشبكٌ ثبَُ٘جخ ُ٘ظبّ اَُ٘خ
اُلهاٍُخ اٌُبِٓخ ) ػٔبكح اُوجىٍ واُزَغَُ ،وَشؼو هئٌُ اُوَْ اُنٌ َ٘زٍٔ ئُُ ٚاُـبُت
حبوٓبٗ ٖٓ ٚاالٍزٔواه يف كهاٍخ ادلووه.

ادلادج انؼاشزج:
جيىى جملٌِ اٌُُِخ أو ٖٓ َلىػ – ٚاٍزض٘بء  -هكغ احلوٓبٕ وأَُبػ َُ ؿبُت ثلفىٍ
االفزجبه ،شوَـخ إٔ َولّ اُـبُت ػنهاً َوجِ ٚاجملٌِ ،وحيلك رلٌِ اجلبٓؼخ َٗجخ احلؼىه ػًِ أال
روَ ػٖ ( ٖٓ )%50احملبػواد واُلهوً اُؼُِٔخ احمللكح ُِٔووه.

انقاػذج انرُفيذيح نهًادج انؼاشزج :
جيىى جملٌِ اٌُُِخ اُيت َ٘زٍٔ ئُُهب ادلووه ،أو ٖٓ َلىػ ٚث٘بءًً ع ىل رووَو ٓولّ ٖٓ هئٌُ
اُوَْ اُنٌ َولّ ادلووه (أو ادلٌزت األًبكديٍ ثبَُ٘جخ ُ٘ظبّ اَُ٘خ اُلهاٍخ اٌُبِٓخ ) هكغ احلوٓبٕ
ػٖ اُـبُت ،ئما رولّ ُوئٌُ اُنٍْ ثؼنه َوجِ ٚرلٌِ اٌُُِخ ػًِ أ ال ريَل َٗجخ اُـُبة ػٖ %40
ٖٓ رلٔىع احملبػواد ،واُلهوً اُؼُِٔخ ،وادلُلاُٗخ ،واَُوَوَخ ،احمللكح ُِٔووه.
-
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ادلادج احلاديح ػشزج:
اُـبُت اُنٌ َزـُت ػٖ االفزجبه اُ٘هبئٍ رٌىٕ كهعز ٚطلواً يف مُي االفزجبه ،وحيَت
رولَو ٙيف مُي ادلووه ػًِ أٍبً كهعبد األػٔبٍ اُلظُِخ اُيت ؽظَ ػُِهب.

انقاػذج انرُفيذيح نهًادج احلاديح ػشزج :
ئما رـُت اُـبُت ػٖ االفزجب ه اُ٘هبئٍَ ،وطل ُ ٚاُوٓي (ؽ) ورىػغ ػجبهح "ؿبئت ػٖ
االفزجبه اُ٘هبئٍ" يف ًشق اُ٘زُغخ.

ادلادج انثاَيح ػشزج:
ئما مل َزٌٖٔ اُـبُت ٖٓ ؽؼىه االفزجبه اُ٘هبئٍ يف أٌ ٖٓ ٓىاك اُلظَ ُؼنه ههوٌ عبى
جملٌِ اٌُُِخ ،يف ؽبالد اُؼووهح اُوظىي ،هجىٍ ػنه ٙوأَُبػ ثاػـبئ ٚافزجبه اً ثلَالً فالٍ
ٓلح ال رزغبوى هنبَخ اُلظَ اُلهاٍٍ اُزبيل ،وَؼـً اُزولَو اُنٌ حيظَ ػُِ ٚثؼل أكائ ٚاالفزجبه
اُجلََ.

انقىاػذ انرُفيذيح نهًادج انثاَيح ػشزج :
َ - 1زولّ اُـبُت ادلزـُت ػٖ االفزجبه اُ٘هبئٍ ثؼنه ٙئىل هئٌُ اُوَْ ادلولّ ُِٔووه (أو ادلٌزت
األًبكديٍ يف ٗظبّ اَُ٘خ اُلهاٍُخ اٌُبِٓخ) ٓغ ثلاَخ اُلظَ اُلهاٍٍ اُزبيل ؿبُجبً أَُبػ ُٚ
ثبفزجبه ثلََ فالٍ ٓلح ال رزغبوى هنبَخ مُي اُلظَ اُلهاٍٍ.
 - 2حيَُ هئٌُ اُوَْ (أو ادلٌزت األًبكديٍ يف ٗظبّ اَُ٘خ اُلهاٍُخ اٌُبِٓخ ) اُـِت ادلولّ ٖٓ
اُـبُت ئىل رلٌِ اٌُُِخ ٓىػؾبً هأَ ،ٚويف ؽبُخ هجىٍ اُؼنه ٖٓ اجملٌِ َؼـً اُـبُت
االفزجبه اُجلََ ،واُزولَو اُنٌ ؽظَ ػُِ ٚاُـبُت ثؼل أكائٓ ٚزؼٔ٘بً كهعبر ٚيف األػٔبٍ
اُلظُِخ.
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 - 3رجِؾ ػٔبكح اُوجىٍ واُزَغَُ ثبُزولَو اُنٌ ؽظَ ػُِ ٚاُـبُت ثؼل أكائ ٚاالفزجبه اُجلََ،
ومُي ػٖ ؿوَن اُ٘ٔىمط اخلبص ثنُي.

ادلادج انثانثح ػشزج:
جيىى ُِـبُت االػزناه ػٖ االٍزٔواه يف كهاٍخ كظَ كهاٍٍ كوٕ إٔ َؼل هاٍجبً ئما رولّ
ثؼنه ٓوجىٍ ُلي اجلهخ اُيت حيلكٛب رلٌِ اجلبٓؼخ ومُي هجَ ثلاَخ االفزجبهاد اُ٘هبئُخ خبَٔخ
أٍبثُغ ػًِ األهَ ،وجملِـٌ اجلبٓـؼخ  -يف ؽبالد اُؼــووهح اُوظـىي  -االٍــزضٖاء
ٖٓ ٛن ٙاُـٔلح ،وَوطل ُِـبُت رولَو (ع) أو ( )Wوحيزَت ٛنا اُلظَ ٖٓ ادللح اُالىٓخ
إلهنبء ٓزـِجبد اُزقوط.

انقىاػذ انرُفيذيح نهًادج انثانثح ػشزج :
 - 1جيىى ُِـبُت االػزناه ػٖ االً سبواه يف كهاٍخ كظَ كهاٍٍ ػًِ أ ال َزغبوى ػلك كظىٍ
االػزناه صالصخ كظىٍ كهاٍُخ.
َ - 2زولّ اُـبُت ثبالػزناه ػٖ االٍزٔواه يف كهاٍخ كظَ كهاٍٍ ئىل هئٌُ اُوَْ اُنٌ َ٘زٍٔ
ئُُ ٚفالٍ اُلزوح ٖٓ ثلاَخ األٍجىع األوٍ ئىل هنبَخ األٍجىع اُؼبشو ُِلهاٍخٓ ،وكوبً منىمط
االػزناه واألوهام اُضجىرُخ ُؼنه ،ٙوثبَُ٘جخ ُـالة ٗظبّ اَُ٘خ اُلهاٍُخ اٌُبِٓخ َزولّ
اُـبُت ثـِت االػزناه ػٖ اُلاهٍخ ئىل ادلٌزت األًبكديٍ ٓوكوبً منىمط االػزناه واألوهام
اُضجىرُخ ُؼنه ،ٙوَزْ اُزؼبَٓ ٓغ ؿِج ٚػًِ اُ٘ؾى اُزبيل :
 ئما هجَ اػزناه اُـبُت ػٖ كهاٍخ اُلظَ اُلهاٍٍ األوٍ كُؼل اُلظَ اُضبين كظالً
ٓإعالً ُِـبُت.
 ئما هجَ اػزناه اُـبُت ػٖ كهاٍخ اُلظَ اُلهاٍٍ اُضبين كُؼل اُـبُت ٓؼزنهاً يف
ٛنا اُلظَٓ ،غ اؽزَبة ادلووهاد اُيت أهنً كهاٍزهب يف اُلظَ اُلهاٍٍ األوٍ.
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 - 3يف ٗظبّ اَُ٘خ اُلهاٍُخ اٌُبِٓخ َشزوؽ ٓىاكوخ ادلٌزت األًبكديٍ ػًِ االػزناه وال جيىى
االػزناه َُ٘زني ٓززبُُزني.
َ - 4زولّ اُـبُت ث٘ٔىمط ؿِت االػزناه ثؼل اػزٔبك ٖٓ ٙهئٌُ اُوَْ (أو ادلٌزت األًبكديٍ
يف ٗظبّ اَُ٘خ اُلهاً حٌ اٌُبِٓخ ) ئىل ػٔبكح اُوجىٍ واُزَغَُ الٍزٌٔبٍ ئعواءاد االػزناه
ػٖ اُلهاٍخ.
َ - 5وطل ُِـبُت رولَو َٓ٘ؾت ثؼنه (ع) ( )Wيف ؽبُخ هجىٍ ػنه ٙيف صبُغ ٓووهاد مُي
اُلظَ اُلهاٍٍ.
ُ - 6ؼٔبكح اُوجىٍ واُزَغَُ ؿِت ٓىاكوخ ويل أٓو اُـبُجخ ػ٘ل رولٓهب ثـِت االػزناه ػٖ
كهاٍخ كظَ كهاٍٍ.
 - 7جيىى ُِـبُت االَٗؾبة ثؼنه ٖٓ ٓووه كهاٍٍ كأًضو وكن اُشووؽ اُزبُُخ:
 _1اُزولّ ثـِت االَٗؾبة فالٍ اُلزوح ٖٓ ثلاَخ األٍجىع اخلبٌٓ ئىل هنبَخ األٍجىع
اَُبثغ ٖٓ اُلظَ اُلهاٍٍ.
أًضو ٖٓ ٓووهَٖ كهاٍُني يف اُلظَ اُلهاٍٍ
2ـ ػلّ االَٗؾبة ٖٓ
3ـ إٔ ال َوَ علوٍ اُـبُت ادلَ٘ؾت ثؼل االَٗؾبة ٖٓ ٓووه أو أًضو ػٖ ٗظق ػلك
اُىؽلاد ادلَغِخ ُِـبُت يف مُي اُلظَ.
4ـ ٓىاكوخ هئٌُ اُوَْ ادلولّ ُِٔووه ػًِ اَٗؾبة اُـبُت.
5ـ ال جيىى االَٗؾبة ٖٓ ٓووه كهاٍٍ يف اُلظَ اُظُلٍ.

-
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انرأجيم واالَقطاع ػٍ انذراسح
ادلادج انزاتؼح ػشزج:
جيىى ُِـبُت اُزولّ ثـِت رأعَُ اُلهاٍخ ُؼنه روجِ ٚاجلهخ اُيت حيلكٛب رلٌِ اجلبٓؼخ ػًِ
أال رزغبوى ٓلح اُزأعَُ كظَ َٖ كهاٍُني ٓززبُُني أو صالصخ كظىٍ كهاٍُخ ؿري ٓززبُُخ ؽلاً أهض ي
ؿُِخ ثوبئ ٚيف اجلبٓؼخ مث َـىي هُل ٙثؼل مُي ،وجيىى جملٌِ اجلبٓؼخ يف ؽبٍ اُؼووهح االٍزض٘بء ٖٓ
مُي ،وال ربزَت ٓلح اُزأعَُ ػٖٔ ادللح اُالىٓخ إلهنبء ٓزـِجبد اُزقوط.

انقىاػذ انرُفيذيح نهًادج انزاتؼح ػشزج :
َ - 1زولّ اُـبُت ثـِت رأعَُ اُلهاٍخ ئىل هئٌُ اُوَْ اُنٌ َٖسبٍ ئُُ( ٚأو ادلٌزت األًبكديٍ
يف ٗظبّ اَُ٘خ اُلهاٍُخ اٌُبِٓخ ) هجَ ثلاَخ اُلظَ اُلهآٍٍ ،وكوبً منىمط اُزأعَُ وا ألوهام
املؿِىثخ.
ٌ - 2رولّ اُـبُت ث٘ٔىمط اُزأعَُ ثؼل اػزٔبك ٖٓ ٙهئٌُ اُوَْ (أو ادلٌزت األًبكديٍ يف ٗظبّ
اَُ٘خ اُلهاٍُخ اٌُبِٓخ ) ئىل ػٔبكح اُوجىٍ واُزٌ عَُ الٍزٌٔبٍ ئعواءاد رأعَُ اُلهاٍخ
يف ٓىػل أهظب ٙهنبَخ األٍجىع األوٍ ٖٓ ثلء اُلظَ اُلهاٍٍ.
ُ - 3ؼٔبكح اُوجىٍ واُزَغَُ ؿِت ٓىاكوخ ويل أٓو اُـبُجخ ػ٘ل رولديهب ؿِت اُزأعَُ.
 - 4يف ٗظبّ اَُ٘خ اُلهاٍُخ اٌُبِٓخ جيىى ُِـبُت اُزولّ ثـِت رأعَُ اُلهاٍخ َُ٘زني ؿري
ٓززبُُزني ًؾل أهظً ؿُِخ ثوبئ ٚيف اجلبٓؼخ ،ويف ؽبُخ ٓىاكوخ رلٌِ اجلبٓؼخ ػًِ هجىٍ
رأعَُ اُلهاٍخ َُ٘زني ٓززبُُزني جيىى جملٌِ اٌُُِخ وػغ ػىاثؾ إلػبكح اٗزظبٓ ٚيف اُلهاٍخ.

-

- 19

ادلادج اخلايسح ػشزج:
ئما اٗوـغ اُـبُت ادل٘زظْ ػٖ اُلهاٍخ ٓلح كظَ كهاٍٍ كوٕ ؿِت اُزأعَُ َـىي هُلٙ
ّٕ اجلبٓؼخ ،وجملٌِ اجلبٓؼخ ؿٍ هُل اُـبُت ئما اٗوـغ ػٖ اُلهاٍخ دللح أهَ ،وثبَُ٘جخ ُِـبُت
ادل٘زَت َزْ ؿٍ هُل ٙئما رـُت ػٖ صبُغ االفزجبهاد اُ٘هبئُخ ُنُي اُلظَ كوٕ ػنه ٓوجىٍ.

ادلادج انسادسح ػشزج:
ال َُؼل اُـبُت ٓ٘وـؼبً ػٖ اُلهاٍخ ُِلظىٍ اُيت َلهٍهب ىائواً يف طآؼخ أفوي .

انقىاػذ انرُفيذيح نهًادج انسادصج ػشزج :
ديٌٖ إٔ َزْ اُزلهَت ادلُلاين دلبكح (اُزوثُخ اُؼُِٔخ) ُِـبُت ادل٘زَت يف عبٓؼخ أفوي ثبػزجبهٙ
ؿبُجّب ىائوّا  .وٖٓ مث َزْ ريوَل ػٔبكح اُوجىٍ واُزَغَُ ث٘زُغز ٚيف ادلبكح.

إػادج القيذ
ادلادج انساتؼح ػشزج:
ديٌٖ ُِـبُت ادلـىٌ هُل ٙاُزولّ ثـِت ئػبكح هُل ٙثوهٔ ٚوٍغِ ٚهجَ االٗوـبع وكن
اُؼىاثؾ اِرُخ:
أ  -إٔ َزولّ ثـِت ئػبكح اُوُل فالٍ أهثؼخ كظىٍ كهاٍُخ ٖٓ ربهَـ ؿٍ اُوُل.
ة -إٔ َىاكن رلٌِ اٌُُِخ ادلؼُ٘خ واجلهبد ماد اُؼالهخ ػًِ ئػبكح هُل اُـبُت.
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ط  -ئما ٓؼً ػًِ ؿٍ هُل اُـبُت أهثؼخ كظىٍ كهاٍُخ كأًضو ،كجآٌبٗ ٚاُزولّ ُِغبٓؼخ ؿبُجبً
َٓزغلاً كوٕ اُوعىع ئىل ٍغِ ٚاُلهاٍٍ اَُبثن ػًِ إٔ ر٘ـجن ػُِ ٚى اكخ شووؽ اُوجىٍ
ادلؼِ٘خ يف ؽُ٘ ،ٚوجملٌِ اجلبٓؼخ االٍزض٘بء ٖٓ مُي وكوبً ُؼىاثؾ َظلهٛب اجملٌِ.
ك  -ال جيىى ئػبكح هُل اُـبُت أًضو ٖٓ ٓوح واؽلح ،وجملٌِ اجلبٓؼخ  -يف ؽبٍ اُؼووهح -
االٍزض٘بء ٖٓ مُي.
ٛـ -ال جيىى ئػبكح هُل اُـبُت ادلـىٌ هُل ٙئما ًبٕ ّكظىالً أًبكديُبً.

انقىاػذ انرُفيذيح نهًادج انساتؼح ػشزج :
َ - 1زولّ اُـبُت ادلـىٌ هُل ٙثـِت ئػبكح هُل ٙثوهٔ ٚاجلبٓؼٍ وٍغِ ٚئىل ػٔبكح اُوجىٍ
واُزَغَُ هجَ ثلء اُلهاٍخ ثضالصخ أٍبثُغ ػًِ األهَٓ ،وكوبً األوهام اُضجىرُخ.
 - 2حيبٍ اُـِت ئىل اٌُُِخ ادلؼُ٘خ ورزْ كهاٍز ٚيف رلٌِ اٌُُِخ الزببم هواه ثوجىٍ اُـِت ،أو
هكؼ ،ٚثؼل ٓىاكوخ ا جلهبد ماد اُؼالهخ ،ورجِؾ ػٔبكح اُوجىٍ واُزَغَُ ثوواه رلٌِ اٌُُِخ
هجَ ثلء اُلهاٍخ.
 - 3يف ٗظبّ اَُ٘خ اُلهاً حٌ اٌُبِٓخ َزولّ اُـبُت ثـِت ئػبكح هُل ٙفالٍ ٍ٘زني ٖٓ ربهَـ ؿٍ
اُوُل.
 - 4ئما ٓؼً ػًِ ؿٍ هُل اُـبُت أهثؼخ كظىٍ كهاٍُخ كأًضو كجآٌبٗ ٚاُزولّ ُِغبٓؼخ إلػبكح
هُل ٙػًِ ٍغِ ٚاُلهاٍٍ اَُبثن وكن اُؼىاثؾ اُزبُُخ :
أ -أال ريَل كزوح االٗوـبع ػٖ ٍذح كظىٍ كهاٍُخ وََزضىن ٖٓ مُي ىوط أو ىوعخ
ادلجزؼش وٖٓ يف ؽٌٔهٔب.
ة -إٔ ٌَىٕ اُـبُت هل اعزبى  ٖٓ %50ػلك وؽلاد اخلـخ اُلهاٍُخ.
ط -أال َوَ ٓؼلُ ٚاُزوأًٍ ػٖ .2.00
-

- 21

ك ٓ -ىاكوخ اُوَْ اُنٌ َ٘زٍٔ ئيل ٙاُـبُت ثؼل كهاٍخ أٍجبة االٗوـبع.

ادلادج انثايُح ػشزج:
ال جيىى ئػبكح هُل اُـبُت اُنٌ كظَ ٖٓ اجلبٓؼخ ألٍجبة رؼَ ديُخ أو رأكَجُخ ،أو اُنٌ
كظَ ٖٓ عبٓؼخ أفوي ألٍجبة رأكَجُخ ،وئما ارؼؼ ثؼل ئػبكح هُل ٙأٍٗ ٚجن كظِ ٚدلضَ ٛنٙ
األٍجبة كُؼل هُلِٓ ٙـً ٖٓ ربهَـ ئػبكح اُوُل.

انرخزج
ادلادج انراسؼح ػشزج:
َزقوط اُـبُت ثؼل ئهنبء ٓزـِجبد اُزقوط ث٘غبػ ؽَت اخلـخ اُلهاٍُخ ،ػًِ أال َوَ
ٓؼلُ ٚاُزوأًٍ ػٖ ٓوجىٍ ،وجملٌِ اٌُُِخ ث٘بء ػًِ رىطُخ رلٌِ اُوَْ ادلقزض ربلَل ٓووهاد
ٓ٘بٍجخ َلهٍهب اُـبُت ُوكغ ٓؼلُ ٚاُزوأًٍ ومُي يف ؽبٍ صلبؽ ٚيف ادلووهاد وهٍىث ٚيف
ادلؼلٍ.

انقىاػذ انرُفيذيح نهًادج انراسؼح ػشزج :
 - 1ريوك ػٔبكح اُوجىٍ واُزَغَُ األهَبّ ثزىطُبد اُزقوط يف ٓلح ال رزغبوى األٍجىع
اخلبٌٓ ٖٓ ثلء اُلهاٍخ ،وَزىىل اُوَْ ٓواعؼزهب ،واػزٔبكٛب ٖٓ هجَ ادلوشل األًبكًن ٌ،
وهئٌُ اُوَْ .أو وًَُ االٗزَبة ثبَُ٘جخ ُِـبُت ادل٘زَت.
 - 2روٍَ األهَبّ رىطُبد اُزقوط ادلؼزٔلح ئىل ػٔبكح اُوجىٍ واُزَغَُ يف ٓلح ال رزغبوى
األٍجىع اُضبٖٓ ٖٓ ثلء اُلهاٍخ ،يف اُلظَ ادلزىهغ زبوط اُـبُت كُ.ٚ
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 - 3رلهن ػٔبكح اُوجىٍ واُزَغَُ رىطُبد اُزقوط ،ورواعغ ٗزبئظ كظَ زبوط اُـبُت ُِزأًل
ٖٓ ئًٔبُٓ ٚزـِجبد اُزقوط ث٘غبػ ودبؼلٍ روأًٍ ال َوَ ػٖ ٓ( 1.00وجىٍ).
 - 4رؼل ػٔبكح اُوجىٍ واُزَغَُ ٓنًوح جملٌِ اجلبٓؼخ ثبُـِجخ ادلزىهغ زبوعهْ ٖٓ ًبكخ ًُِبد
اجلبٓؼخ.
 - 5رزىىل ػٔبكح اُوجىٍ واُزَغَُ ئػلاك وئطلاه اُىصبئن واُشهبكاد ُِقوجيني.

انفصم يٍ اجلايؼح
ادلادج انؼشزوٌ:
َلظَ اُـبُت ٖٓ اجلبٓؼخ يف احلبالد اِرُخ:
أ -ئما ؽظَ ػًِ صالصخ ئٗناهاد ٓززبُُخ ػًِ األًضو الخنلبع ٓؼلُ ٚاُزوأًٍ ػٖ (ٖٓ 2.0
 5أو  )4 ٖٓ 1.0وجملٌِ اجلبٓؼخ ث٘بءًً ػًِ رىطُخ رلٌِ اٌُُِخ ئػـبء كوطخ ها ثؼخ دلٖ
ٌَُٔ٘ ٚهكغ ٓؼلُ ٚاُزوأًٍ ثلهاٍزُِٔ ٚووهاد ادلزبؽخ.
ة -ئما مل َ٘ٓ ٚزـِجبد اُزقوط فالٍ ٓلح أهظبٛب ٗظق ادللح ادلووهح ُزقوع ٚػالوح ػًِ ٓلح
اُربٗبٓظ ،وجملٌِ اجلبٓؼخ ئػـبء كوطخ اٍزض٘بئُخ ُِـبُت إلهنبء ٓزـِجبد اُزقوط حبل أهظً
ال َزغبوى ػؼق ادللح األطُِخ ادلؼككح ُِزقوط .
ط -جيىى جملٌِ اجلبٓؼخ يف احلبالد االٍزض٘بئُخ ٓؼبجلخ أوػبع اُـالة اُنَٖ ر٘ـجن ػُِهْ
أؽٌبّ اُلوورني اَُبثوزني ثاػـبئهْ كوطخ اٍزض٘بئُخ ال رزغبوى كظِني كهاٍُني ػًِ األًضو.

-
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انقىاػذ انرُفيذيح نهًادج انؼشزيٍ :
 - 1رظله ػٔبكح اُوجىٍ واُزَغَُ ٓغ ثلاَخ اُلظَ اُلهاٍٍ اَُغَ اإلهشبكٌ ُِـبُت واُنٌ
اُلهاٍُخ ،وػلك اإلٗناهاد
رظهو كُٗ ٚزبئظ ادلووهاد اُيت كهٍهب اُـبُت ٖٓ فـزٚ
األًبكديُخ.
َ - 2لظَ اُـبُت ٖٓ اجلبٓؼخ ثوواه ٖٓ ػٔبكح اُوجىٍ واُزَغَُ يف أٌ ٖٓ احلبُزني اُزبُُزني:
أ  -ئما ؽظَ ػًِ صالصخ ئٗناهاد ٓززبُُخ الخنلبع ٓؼلُ ٚاٍ روأًٍ ػٖ ٓ( 1.00وجىٍ)،
وجملٌِ اٌُُِخ -ثبُزَُ٘ن ٓغ ػٔبكح اُوجىٍ واُزَغَُ -إٔ َىطٍ رلٌِ اجلبٓؼخ
ثاػـبء كوطخ هاثؼخ ثؼل كظَ كهاٍٍ دلٖ ديٌ٘ ٚهكغ ٓؼلُ ٚا ُزوأًٍ ثلهاٍزٚ
ُِٔووهاد وكن ػىاثؾ اُزَغَُ.
ة -ئما مل َ٘ٓ ٚزـِجبد اُزقوط فالٍ ٓلح أهظبٛب ٗظق ادللح ادلووهح ُزقوع ٚػالوح ػًِ
ٓلح اُربٗبٓظ ،وجملٌِ اٌُُِخ -ثبُزَُ٘ن ٓغ ػٔبكح اُوجىٍ واُزَغَُ -إٔ َىطٍ رلٌِ
اجلبٓؼخ ثاػـبء كوطخ اٍزض٘بئُخ ُِـبُت إلهنبء ٓزـِجبد اُزقوط حبل أهظً ال َزغبوى
ػؼق ادللح األطُِخ ُِزقوط.

االَرساب
ادلادج احلاديح وانؼشروٌ:
جيىى جملٌِ اجلبٓؼخ ث٘بءًً ػًِ اهزواػ اٌُُِبد األفن دبجلأ اُلهاٍخ ػٖ ؿوَن االٗزَبة يف
ثؼغ اٌُُِبد واُزقظظبد اُيت رَٔؼ ؿجُؼخ اُلهاٍخ كُهب ثنُي ،وَؼغ رلٌِ اجلبٓؼخ اُوىاػل
واإلعواءاد ادل٘ظٔخ ُنُي وكن اُؼىاثؾ اِرُخ:

-
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أ -أال َوَ ػلك اُىؽلاد اُلهاٍُخ ادلـِىثخ ٍ زبوط اُـبُت ادل٘زَت ػٖ ػلك اُىؽلاد
اُلهاٍُخ ادلـِىثخ ُزقوط اُـبُت ادل٘زظْ يف اُزقظظبد ادلزبؽخ ُالٗزَبة.
ة َ-ؼبَٓ اُـبُت ادل٘زَت ٖٓ ؽُش اُوجىٍ وهطل اُزولَواد واُزؾىََ واُلظَ وئػبكح اُوُل
وؿريٛب ٓؼبِٓخ اُـبُت ادل٘زظْ ػلا ؽؼىه احملبػواد.
ط -جملٌِ اجلبٓؼخ ث٘بءًً ػًِ اهزواػ رلبٌُ اٌُُِبد وػغ اُؼىاثؾ اُالىٓخ ُزوى ًن أكاء اُـالة
ادل٘زَجني.
ك َ -ضجذ يف اَُغَ األًبكديٍ ووصُوخ اُزقوط واُشهبكح ٓب َلُل ثإٔ كهاٍخ اُـبُت
(ثبالٗزَبة).

انقاػذج انرُفيذيح نهًادج احلاديح وانؼشزيٌ :
ال رأفن اجلبٓؼخ ث٘ظبّ اُلهاٍخ ػٖ ؿوَن االٗزَبة ؽبُُبً.

االخرثاراخ وانرقذيزاخ
ادلادج انثاَيح وانؼشزوٌ:
حيلك رلٌِ اٌُُِخ اُيت َزجؼهب ادلووه -ث٘بءًً ػًِ اهزواػ رلٌِ اُوَْ  -كهعخ ُألػٔبٍ
اُلظُِخ ال روَ ػٖ ( ٖٓ )%30اُلهعخ اُ٘هبئُخ ُِٔووه.

انقاػذج انرُفيذيح نهًادج انثاَيح وانؼشزيٌ :
حيلك رلٌِ اٌُُِخ ث٘بءًً ػًِ اهزواػ رلٌِ اُوَْ اُنٌ َزىىل رلهٌَ ادلووه كهعخ األػٔبٍ
اُلظُِخ ٖٓ  %40ئىل  ٖٓ %50اُلهعخ اُ٘هبئُخ ُِٔووه.
-
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ادلادج انثانثح وانؼشزوٌ:
ربزَت كهعخ األػٔبٍ اُلظُِخ ٍٍٓووه ثاؽلي اُـوَوزني اِرُزني :
أ -االفزجبهاد اُشلهُخ أو اُؼُِٔخ أو اُجؼ وس أو أٗىاع اُ٘شبؽ اُظلٍ األفوي أو ٓ٘هب
صبُؼبً أو ٖٓ ثؼؼهب وافزجبه ربوَوٌ واؽل ػًِ األهَ.
ة -افزجبهَٖ ربوَوَني ػًِ األهَ.

ادلادج انزاتؼح وانؼشزوٌ:
جيىى جملٌِ اٌُُِخ اُيت َزجؼهب ادلووه -ث٘بءًً ػًِ رىطُخ رلٌِ اُوَْ  -إٔ َُؼَّٖٔ االفزجبه
اُ٘هبئٍ يف أٌ ٓووه افزجب هاد ػُِٔخ أو شلىَخ ،وحيلك اُلهعبد اُيت زبظض ذلب ٖٓ كهعبد
االفزجبه اُ٘هبئٍ.

انقاػذج انرُفيذيح نهًادج انزاتغج وانؼشزيٍ :
ديٌٖ إٔ َُؼَّٖٔ االفزجبه اُ٘هبئٍ ُالٗزَبة يف أٌ

ٓووه افزجبهاد ػُِٔخ أو شلىَخ ،ورؼ كك

اُلهعبد اُيت زبظض ذلب ٖٓ كهعبد االفزجبه اُ٘هبئٍ.

ادلادج اخلايسح وانؼشزوٌ:
جيىى جملٌِ اُوَْ اُنٌ َزىىل رلهٌَ ادلووه ث٘بءًً ػًِ رىطُخ ٓلهً ادلبكح أَُبػ ُِـبُت
ثبٍزٌٔبٍ ٓزـِجبد أٌ ٓووه يف اُلظَ اُلهاٍٍ اُزبيل وَوطل ُِـبُت يف ٍغِ ٚاألًبكديٍ رولَو
ؿري ٌٓزَٔ (ٍ) أو ) (ICوال حيَت ػٖٔ ادلؼلٍ اُلظٍِ أو اُزوأًٍ ئال اُزولَو اُنٌ َؼطَ
ػُِ ٚاُـبُت ثؼل اٍزٌٔبٍ ٓزـِجبد مُي ادلووه ،وئما ٓؼً كظَ كهاٍٍ واؽل ومل َُـَري رولَو
ؿري ٌٓزَٔ (ٍ) أو ) (ICيف ٍغَ اُـبُت ُؼلّ اٍزٌٔبُ ٚكَُزجلٍ ث ٚرولَو هاٍت (ٛـ) أو
) (Fوحيَت ػٖٔ ادلؼلٍ اُلظٍِ واُزوأًٍ.
-
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انقاػذج انرُفيذيح نهًادج اخلايسح وانؼشزيٍ :
ريوك ػٔبكح اُوجىٍ واُزَغَُ األهَبّ ث٘ٔىمط رؼلََ اُزولَو (ٍ) ( ؿري ٌٓزَٔ ) ،ورُلِفََ
اُ٘زُغخ ادلؼلُخ يف احلبٍت اِيل ،أو َُوِطَل اُزولَو (ٛـ) ( هاٍت) يف ؽبُخ ٓووه كظَ كهاٍٍ
واؽل كوٕ ئعواء اُزؼلََ.

ادلادج انسادسح وانؼشزوٌ:
جيىى اٍزض٘بء ٓووهاد اُ٘لوا د واألحببس وادلووهاد ماد اُظجـخ اُؼُِٔخ أو ادلُلاُٗخ ٖٓ
أؽٌبّ ادلىاك ( )24 ،23 ،22أو ثؼؼهب ،ومُي ثوواه ٖٓ رلٌِ اٌُُِخ ث٘بءًً ػًِ رىطُخ رلٌِ
اُوَْ اُنٌ َزىىل رلهٌَ ادلووه ،وحيلك رلٌِ اٌُُِخ هُبً ربظَُ اُـبُت يف ٛن ٙادلووهاد.

انقاػذج انرُفيذيح نهًادج انسادسح وانؼشزيٍ :
يف ٗظبّ اَُ٘خ اُلهاٍُخ اٌُبِٓخ ادلووهاد اُلهاٍُخ اُيت رزؼٖٔ كهٍبً ٍوَوَبً َزْ اٍزض٘بؤٛب
ٖٓ أؽٌبّ ادلىاك ( )24 ،23 ،22أو ثؼؼهب وحيلك رلٌِ اٌُُِخ هُبً ربظَُ اُـبُت يف ٛنٙ
ادلووهاد.

ادلادج انساتؼح وانؼشزوٌ:
ئما ًبٗذ كهاٍخ ٓووهاد األحببس رزـِت أًشه ٖٓ كظَ كهاٍٍ كريطل ُِـبُت رولَو
َٓزٔو (ّ) أو ) ،(IPوثؼل اٗزهبء اُـبُت ٖٓ كهاٍخ ادلووه دي٘ؼ اُزولَو اُنٌ ؽظَ ػُِ ،ٚوئما مل
ََزٌَٔ ادلووه يف اُىهذ احمللك كُغىى جملٌِ اُوَْ اُنٌ َزىىل رلهََ ٚادلىاكوخ ػًِ هطل رولَو
ؿري ٌٓزَٔ (ٍ) أو ) (ICيف ٍغَ اُـبُت.
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ادلادج انثايُح وانؼشزوٌ:
ربَت اُزولَواد اُيت حيظَ ػُِهب اُـبُت يف ًَ ٓووه ًٔب ٍَِ:
اُلهعخ ادلئىَخ

اُزولَو

هٓي اُزولَو

وىٕ اُزولَو ٖٓ ( )5وىٕ اُزولَو ٖٓ ()4

100-95

شلزبى ٓورلغ

أ+

5.0

4.0

 90ئىل أهَ ٖٓ 95

شلزبى

أ

4.75

3.75

 85ئىل أهَ ٖٓ 90

عُل علاً ٓورلغ

ة+

4.5

3.5

 80ئىل أهَ ٖٓ 85

عُل علاً

ة

4.0

3.0

 75ئىل أهَ ٖٓ 80

عُل ٓورلغ

ط+

3.5

2.5

 70ئىل أهَ ٖٓ 75

عُل

ط

3.0

2.0

 65ئىل أهَ ٖٓ 70

ٓوجىٍ ٓورلغ

ك+

2.5

1.5

60ئىل أهَ ٖٓ 65

ٓوجىٍ

ك

2.0

1.0

أهَ ٖٓ 60

هاٍت

ٛـ

1.0

0.0

انقاػذج انرُفيذيح نهًادج الثايٍج وانؼشزيٍ :
رـجن اجلبٓؼخ وىٕ اُزولَو ٖٓ (.)4

ادلادج انراسؼح وانؼشزوٌ:
ٌَىٕ اُزولَو اُؼبّ ُِٔؼلٍ اُزوأًٍ ػ٘ل زبوط اُـبُت ث٘بءًً ػًِ ٓؼلُ ٚاُزوأًٍ ًبِيت:
(- 1شلــزبى) :ئما ًبٕ ادلؼلٍ اُزوأًٍ ال َوَ ػٖ

 5.00 ٖٓ 4.50أو ٖٓ 3.50

.4.00
(- 2عُل علاً ) :ئما ًبٕ ادلؼلٍ اُزوا ًٍٔ ٖٓ  3.75ئىل أهَ ٖٓ  5.00 ٖٓ 4.50أو ٖٓ
 2.75ئىل أهَ ٖٓ .4.00 ٖٓ 3.50
-
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(- 3عــُل) :ئما ًبٕ ادلؼلٍ اُزوأًٍ ٖٓ  2.75ئىل أهَ ٖٓ  5.00 ٖٓ 3.75أو ٖٓ
 1.75ئىل أهَ ٖٓ .4.00 ٖٓ 2.75
ٓ(- 4وـجىٍ) :ئما ًبٕ ادلؼلٍ اُزوأًٍ ٖٓ  2.00ئىل أهَ ٖٓ  5.00 ٖٓ 2.75أو ٖٓ
 1.00ئىل أمٍ ٖٓ .4.00 ٖٓ 1.75

انقاػذج انرُفيذيح نهًادج الذاصػح وانؼشزيٍ :
ٌَىٕ اُزولَو اُؼبّ ُِٔؼلٍ اُزوأًٍ ػ٘ل زبوط اُـبُت ث٘بءًً ػًِ ٓؼلُ ٚاُزوأًٍ ًبِيت:
( - 1شلزبى)  :ئما ًبٕ ادلؼلٍ اُزوأًٍ ال َوَ ػٖ .3.50
( - 2عُل علاً)  :ئما ًبٕ ادلؼلٍ اُزوأًٍ ٖٓ  2.75ئىل أهَ ٖٓ .3.50
( - 3عُل)  :ئما ًبٕ ادلؼلٍ اُزوأًٍ ٖٓ  1.75ئىل أهَ ٖٓ .2.75
ٓ( - 4وجىٍ)  :ئما ًبٕ ادلؼلٍ اُزوأًٍ ٖٓ  1.00ئىل أهَ ٖٓ .1.75

ادلادج انثالثىٌ:
سب٘ؼ ٓورجخ اُشوف األوىل ُِـبُت احلبطَ ػًِ ٓؼلٍ روأًٍ ٖٓ ( )4.75ئىل ()5.00
ٖٓ ( )5.00أو ٖٓ ( )3.75ئىل ( )4.00( ٖٓ )4.00ػ٘ل اُزقوط ،وسب٘ؼ ٓورجخ اُشوف اُضبُٗخ
ُِـبُت احلبطَ ػًِ ٓؼلٍ روأًٍ ٖٓ

( )4.25ئىل أهَ ٖٓ ( )5.00( ٖٓ )4.75أو ٖٓ

( )3.25ئىل أهَ ٖٓ ( )4.00( ٖٓ )3.75ػ٘ل اُزقوط.
وَشزوؽ ُِؾظىٍ ػًِ ٓورجخ اُشوف األوىل أو اُضبُٗخ ٓب ٍَِ:
أ -أال ٌَىٕ اُـبُت هل هٍت يف أٌ ٓووه كهٍ ٚيف اجلبٓؼخ أو يف عبٓؼخ أفوي.
ة -إٔ ٌَىٕ اُـبُت هل أًَٔ ٓزـِجبد اُزقوط يف ٓلح أهظبٛب ٓزىٍؾ ادللح ثني احلل األكىن
واحلل األهظً ُِجوبء يف ًُِز.ٚ
-
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ط -إٔ ٌَىٕ اُـبُت هل كهً يف اجلبٓؼخ اُيت ٍُزقوط ٓ٘هب ٓب ال َوَ ػٖ

(ٖٓ )%60

ٓزـِجبد اُزقوط.

إجزاءاخ االخرثار انُهائي
ادلادج احلاديح وانثالثىٌ:
جيىى جملٌِ اٌُُِخ رٌىَٖ جل٘خ رزؼبوٕ ٓغ األهَبّ يف ر٘ظُْ أػٔبٍ االفزجبه اُ٘هبئٍ،
ورٌىٕ ٓهبٓهب ٓواعؼخ ًشىف هطل اُلهعبد ورَُِٔهب ُِغ٘خ ادلقزظخ فالٍ ٓلح ال ريَل ػٖ
صالصخ أَبّ ٖٓ ربهَـ افزجبه أٌ ٓووه.

انقىاػذ انرُفيذيح نهًادج احلاديح وانثالثني :
ٌَ - 1ىّٕ رلٌِ اٌُُِخ -ؽَت االؽزُبط -جل٘خ رزؼبوٕ ٓغ األهَبّ يف ر٘ظُْ أػٔبٍ
االفزجبهاد اُ٘هبئُخ ورٌىٕ ٓهبٓهب :
أ ٓ -زبثؼخ ٍري االٓزؾبٗبد يف ٓىاػُلٛب وأٓبً٘هب.
ة ٓ-زبثؼخ ورَََُِّْ ًشىف هطل اُلهعبد ٖٓ األهَبّ ثؼل اُزأًل ٖٓ اٍزُلبب
ُإلعواءاد اُ٘ظبُٓخ ورَُِْ ٛن ٙاٌُشىف ُؼٔبكح اُوجىٍ واُزَغَُ فالٍ ٓلح ال
ريَل ػٖ صالصخ أَبّ ٖٓ ربهَـ افزجبه ادلووه.

ٛب

 - 2رَََُِّْ أوهام ئعبثبد اُـالة ػًِ االفزجبه اُ٘هبئٍ ئىل هئٌُ اُوَْ اُنٌ َ٘زٍٔ ئُُ ٚادلووه
وربلظ ٓلح حيلكٛب رلٌِ اُوَْ ػًِ أال روَ ػٖ كظِني ك هاٍُني مث رزِق دبؾؼو .
وثبَُ٘جخ ُالٗزَبة رَِْ ئىل وًَُ االٗزَبة.
ً" ََََُِّْ - 3شق اُلهعبد وادلزبثؼخ " ئىل هئٌُ اُوَْ اُنٌ َ٘زٍٔ ئُُ ٚادلووه وحيلظ ثٚ
وثبَُ٘جخ ُالٗزَبة رَِْ ئىل وًَُ االٗزَبة.

-
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.

 - 4رَِْ ًشىف هطل اُلهعبد ُؼٔبكح اُوجىٍ واُزَغَُ فالٍ ٓلح ال ريَل ػٖ صالس ح أَبّ
ٖٓ ربهَـ افزجبه ادلووه ثؼل اػزٔبكٛب ٖٓ هئٌُ اُوَْ (أو ادلٌزت األًبكديٍ يف ٗظبّ اَُ٘خ
ػزٔل ٖٓ وًَُ االٗزَبة.
اُلهاٍُخ اٌُبِٓخ) .وثبَُ٘جخ ُالٗزَبة د

ادلادج انثاَيح وانثالثىٌ:
جيىى جملٌِ اٌُُِخ إٔ َووه رـجُن اَُوَخ يف ئعواءاد االفزجبهاد اُ٘هبئُخ.

ادلادج انثانثح وانثالثىٌ:
َؼغ ٓلهً ادلووه أٍئِخ االفزجبه ،وجيىى ػ٘ل االهزؼبء ث٘بءًً ػًِ اهزواػ هئٌُ اُوَْ إٔ
َؼؼهب ٖٓ خيزبه ٙرلٌِ اٌُُِخ.

ادلادج انزاتؼح وانثالثىٌ:
َظؾؼ ٓلهً ادلووه أوهام االفزجبه اُ٘هبئٍ دلووه ،ٙوجيىى ُوئٌُ اُوَْ (ػ٘ل احلبعخ) إٔ
َشوى ٓؼٓ ٚزقظضاً أو أًضو يف اُزظؾُؼ ،وجيىى جملٌِ اٌُُِخ ػ٘ل اُؼووهح إٔ ََ٘ل اُزظؾُؼ
ئىل ٖٓ َوا.ٙ

ادلادج اخلايسح وانثالثىٌ:
َوطل ٖٓ َوىّ ثزظؾُؼ االفزجبه اُ٘هبئٍ اُلهعبد اُيت حيظَ ػُِهب اُـالة يف ًشىف
هطل اُلهعبد ادلؼلح ُنُي وَىهغ ػُِهب ،مث َظبكم ػُِهب هئٌُ اُوَْ.

انقىاعد انرُفيذيح نهًادج اخلاوسح وانثالثني :
َوطل ٖٓ َوىّ ثزظؾُؼ االفزجبه اُ٘هبئٍ اُلهعبد اُيت حيظَ ػُِهب اُـالة يف ًشىف
هطل اُلهعبد ادلؼلح ُنُي وَىهغ ػُِهب ،مث َظبكم ػُِهب هئٌُ اُوَْ  .وثبَُ٘جخ ُالٗزَبة رزْ
ادلظبكهخ ٖٓ وًُِخ االٗزَبة.
-
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ادلادج انسادسح وانثالثىٌ:
ال جيىى افزجبه اُـبُت يف أًضو ٖٓ ٓووهَٖ يف َىّ واؽل ،وجملٌِ اجلبٓؼخ االٍزض٘ب

ء ٖٓ

مُي.

انقواػذ انرُفيذيح نهًادج انسادسح وانثالثني :
 - 1ريوك األهَبّ ػٔبكح اُوجىٍ واُزَغَُ دبىاػُل افزجبهاد ادلووهاد اُيت روؿت يف ربلَلٛب
ومُي يف ٓلح ال روَ ػٖ أٍجىػني هجَ ثلاَخ اٍكظَ اُلهاٍٍ .
 - 2ربلك ػٔبكح اُوجىٍ واُزَغَُ ٓىاػُل افزجبهاد ادلووهاد يف علوٍ اُـبُت.
 - 3يف ؽبُخ وعىك أًضو ٖٓ افزجبهَٖ يف َىّ واؽل ديٌٖ ُِـبُت رؼلََ علوُ ٚثبحلنف أو
رجلََ اُشؼت.

ادلادج انساتؼح وانثالثىٌ:
ال ََٔؼ ُِـبُت ثلفىٍ االفزجبه اُ٘هبئٍ ثؼل ٓؼٍ ٗظق ٍبػخ ٖٓ ة كاَزًٔ ،ٚب ال
ََٔؼ ُ ٚثبخلووط ٖٓ االفزجبه هجَ ٓؼٍ ٗظق ٍبػخ ٖٓ ثلاَز.ٚ

ادلادج انثايُح وانثالثىٌ:
اُـش يف االفزجبه أو اُشووع كُ ٚأو سلبُلخ اُزؼُِٔبد وهىاػل ئعواء االفزجبه أٓىه َؼبهَت
ػُِهب اُـبُت وكن الئؾخ رأكَت اُـالة اُيت َظلهٛب رلٌِ اجلبٓؼخ.

َفيذيح نهًادج انثايُح وانثالثني :
انقواػذ اند
 - 1ئما ؿش اُـبُت يف االفزجبه ،أو شوع يف اُـش ،أو فبُق اُزؼُِٔبد وهىاػل ئعواء
االفزجبهَ ،وىّ ٓلهً ادلووه ،أو ػؼى جل٘خ ادلواهجخ دب٘غ اُـبُت ٖٓ االٍزٔواه يف االفزجبه،
وًزبثخ زلؼو َجني كُٓ ٚب ؽلس ثلهخ ،مث حيُِ ٚئىل هئٌُ اُوَْ اُنٌ َ٘زٍٔ ئُُ ٚادلووه.
-
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َ - 2وكغ هئٌُ اُوَْ ئىل ػُٔل ًُِز ٚػٖ ؽبُخ اُـش ،أو ادلقبُلخ ،مث حيبٍ ادلىػىع ئىل جل٘خ
رأكَت اُـالة الزببم اُوواه ادل٘بٍت.
 - 3رىهق ٗزُغخ اُـبُت يف مُي ادلووه ئىل ؽني طلوه هواه جل٘خ اُزأكَت وَوطل ُ ٚاُوٓي
(م).
َ - 4زْ ئثالؽ اجلهبد ادلؼُ٘خ ثوواه جل ٗخ اُزأكَت ُز٘لُن ،ٙوئما مل َظله هواه جل٘خ اُزأكَت ثؼل
ٓؼٍ كظَ كهاٍٍ واؽل كَُزجلٍ اُوٓي (م) ثبُزولَو هاٍت (ٛـ).

ادلادج انراسؼح وانثالثىٌ:
جملٌِ اٌُُِخ اُيت رزىىل رلهٌَ ادلووه ،يف ؽبالد اُؼووهح ،ادلىاكوخ ػًِ ئػبكح رظؾُؼ
أوهام اإلعبثخ فالٍ كزوح ال رزؼلي ثلاَخ افزجبهاد اُلظَ اُزبيل.

انقواػذ انرُفيذيح نهًادج الاخسغج وانثالثني :
 - 1حيَُ هئٌُ اُوَْ ٗزبئظ ادلووه اُنٌ َوي كُ ٚئعؾبكبً ،أو رَبٛالً سلالً ،أو رظِٔبً ٖٓ ؿبُت،
ئىل رلٌِ اُوَْ ُلهاٍز ٚا  ،وػ٘ل احلبعخ ئىل ئػبكح رظؾُؼ أوهام اإلعبثخ َىطً ثبُوكغ ئىل
رلٌِ اٌُُِخّ ،ع ٓواػبح ادللح احمللكح يف ادلبكح.
 - 2حيبٍ ئىل جل٘خ رأكَت اُـالة ًَ ؿبُت َزٌوه ٓ٘ ٚاُزظِْ ٖٓ ٗزبئغ ٚثؼل صجىد ػلّ أؽوُزٚ
كُ.ٚ

ادلادج األرتؼىٌ:
حيلك رلٌِ اٌُُِخ ث٘بء ػًِ رىطُخ رلٌِ اُوَْ ادلقزض ٓلح االفزجبه اُزؾوَوٌ اُ٘هبئٍ
ػًِ أال روَ ػٖ ٍبػخ وال ريَل ػًِ صالس ٍبػبد.

-
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ادلادج احلاديح واألرتؼىٌ:
ٓغ ػلّ اإلفالٍ ثبألؽٌبّ اُىاهكح يف ادلىاك ٖٓ (َ )40-31ؼغ رلٌِ اجلبٓؼخ اُز٘ظُٔبد
اخلبطخ ثاعواءاد االفزجبهاد اُ٘هبئُخ.

انرحىيم
انرحىيم يٍ جايؼح إىل جايؼح أخزي
ادلادج انثاَيح واألرتؼىٌ:
جيىى هجىٍ ربىََ اُـبُت ٖٓ فبهط اجلبٓؼخ وكن اُؼىاثؾ اِرُخ:
أ -إٔ ٌَىٕ اُـبُت هل كهً يف ًُِخ أو عبٓؼخ ٓؼزوف هبب.
ة -أال ٌَىٕ ٓلظىالً ٖٓ اجلبٓؼخ احملىٍ ٓ٘هب ألٍجبة رأكَجُخ.
ط -إٔ ر٘ـجن ػُِ ٚشووؽ اُزؾىََ اُيت حيلكٛب رلٌِ اجلبٓؼخ.

انقىاػذ انرُفيذيح نهًادج انثاَيح واألرتؼني :
 - 1أال ٌَىٕ ٓلظىالً ٖٓ اجلبٓؼخ احملىٍ ٓ٘هب ألٍجبة رأكَجُخ أو أًبكديُخ.
 - 2أال ٌَىٕ هل ٓؼً ػًِ كهاٍز ٚيف اجلبٓؼخ احملىٍ ٓ٘هب أًضو ٖٓ ٍزخ كظىٍ كهاٍُخ.
َ - 3لهً اُـبُت احملىٍ ٓب ال َوَ ػٖ  ٖٓ %60ادلووهاد يف عبٓؼخ أّ اُووي.
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َ - 4زولّ اُـب ُت ثـِت اُزؾىََ ئىل ػٔبكح اُوجىٍ واُزَغَُ ،وحيبٍ اُؾ ٍة ٓغ طىه ٖٓ
ًبَٓ ِٓق اُـبُت ئىل ػٔبكح اٌُُِخ ادلقزظخ ،ثؼل اٍزُلبء شووؽ ػٔبكح اُوجىٍ
واُزَغَُ.
 - 5رـجن ػًِ اُـبُت احملىٍ شووؽ اُزؾىََ ٌُُِِخ اُيت َوؿت اُزؾىََ ئُُهب.
 - 6رشزوؽ ٓىاكوخ هئٌُ اُوَْ وػُٔل اٌُُِخ ادلؼوٍ ئُُهب.

ادلادج انثانثح واألرتؼىٌ:
َوىّ رلٌِ اٌُُِخ دبؼبكُخ ادلووهاد اُيت كهٍهب اُـبُت فبهط اجلبٓؼخ ث٘بء ػًِ رىطُخ
األهَبّ اُيت رولّ ٛن ٙادلووهاد ،ورضجذ يف اَُغَ األًبكديٍ ُِـبُت ادلووهاد اُيت ػىكُذ ُ،ٚ
وال رلفَ يف اؽزَبة ٓؼلُ ٚاُزوأًٍ.

انرُفيذي نهًادج انثانثح واألرتؼني :
ج
انقىاػذ
َ - 1ولّ اُـبُت ئىل ػٔبكح اُوجىٍ واُزَغَُ ؿِجبً دلؼبكُخ ادلووهاد اُيت كهٍهب فبهط اجلبٓؼخ
ٓوكوبً ثأطَ اَُغَ اُزؼٍُِٔ ،ووطق رلظٍُِ ٓؼزٔل دللوكاد ادلووهاد اُيت كهٍهب.
 - 2حيبٍ اُـِت ئىل األهَبّ ادلؼُ٘خ ُززىىل ٓؼبكُخ ادلووهاد.
 - 3ال رؼبكٍ املهوهاد اُيت ؽظَ كُهب اُـبُت ػًِ رولَو أهَ ٖٓ عُل .
َ - 4ؼُل اُوَْ ٗزُغخ ادلؼبكالد ئىل ػٔبكح اُوجىٍ واُزَغَُ ثؼل ئهواهٛب ٖٓ رلٌِ اٌُُِخ.

ادلادج انزاتؼح واألرتؼىٌ:
ئما ارؼؼ ثؼل ربىََ اُـبُت أ ٍٕ ٙجن كظِ ٚألٍجبة رأكَجُخ كُُؼلّ هُلُِْٓ ٙـًّ ٖٓ ربهَـ
هجىٍ ربىَُِِ ٚغبٓؼخ.

-
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انقاػذج انرُفيذيح نهًادج انزاتؼح واألرتؼني:
ئما ارؼؼ ثؼل ربىََ اُـبُت أٍٗ ٚجن كظِ ٚألٍجبة رأكَجُخ أو أًبكديُخ كُؼل هُلِٓ ٙـً ٖٓ
ربهَـ هجىٍ ربىَُِِ ٚغبٓؼخ.

ادلادج اخلايسح واألرتؼىٌ:
َزْ ربىََ اُـبُت يف أٌ كظَ كهاٍٍ ٖٓ عبٓؼخ ئىل أفوي وكوبً ُإلعواءاد

وادلىاػُل

ادلؼِ٘خ يف اجلبٓؼخ احملىٍ ئُُهب يف ػىء اُؼىاثؾ اُؼبٓخ ُِزؾىََ.

انرحىيم يٍ كهيح إىل أخزي داخم اجلايؼح
ادلادج انسادسح واألرتؼىٌ:
جيىى ربىََ اُـبُت ٖٓ ًُِخ ئىل أفوي كافَ اجلبٓؼخ وكوبً ُِؼىاثؾ اُيت َووٛب رلٌِ
اجلبٓؼخ.

انقىاػذ انرُفيذيح نهًادج انسادسح واألرتؼني :
 - 1جيىى ربىََ اُـبُت ٖٓ ًُِخ ئىل أفوي وكوبً دلب ٍَِ :
أ  -إٔ ٌَىٕ اُـبُت هل أٓؼً ٓب ال َوَ ػٖ كظَ كهاٍٍ يف ًُِز ،ٚوال َشَٔ مُي
كظىٍ اُزأعَُ ،أو االػزناه ػٖ اُلهاٍخ.
ة -أال ٌَىٕ هل ٍجن ُِـبُت اُزؾىََ فالٍ كهاٍز ٚيف اجلبّ
األًبكديٍ االٍزض٘بء ٖٓ مُي.

-
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ػخ ،وُِغ٘خ اُزَُ٘ن

ط  -إٔ رٌىٕ ادللح اُ٘ظبُٓخ ادلزجوُخ ٖٓ كهاٍخ اُؾ اُت ًبكُخ إلًٔبٍ ٓزـِجبد اُزقوط،
وربَت وكوبً ُزقظظ ٚاَُبثن.
ك  -إٔ َىاكن هئٌُ اُوَْ وػُٔل اٌُُِخ احملىٍ ئُُ ٚاُـبُت.
َ - 2وىّ اُـبُت ثزؼجئخ اُ٘ٔىمط اخلبص ثبُزؾىََ ٖٓ هَْ ِؿ ه مث َؼُل ٙثؼل اٍزٌٔبُ ٚئىل
ػٔبكح اُوجىٍ واُزَغَُ إلًٔبٍ ئعواءاد ربىَِ.ٚ

ادلادج انساتؼح واألرتؼىٌ:
رُضجذ يف اَُغَ األًبكديٍ ُِـبُت احملىٍ ٖٓ ًُِخ ئىل أفوي صبُغ ادلىاك اُيت ٍجن ُٚ
كهاٍزهب ،وَشَٔ مُي اُزولَواد وادلؼلالد اُلظُِخ واُزوأًُخ ؿىاٍ كهاٍز ٚيف اجلآؼخ .

انرحىيم يٍ ختصص إىل آخز داخم انكهيح
ادلادج انثايُح واألرتؼىٌ:
جيىى ُِـبُت ثؼل ٓىاكوخ ػُٔل اٌُُِخ اُزؾىََ ٖٓ زبظض ئىل زبظض آفو كافَ اٌُُِخ
وكن ػىاثؾ َؼؼهب رلٌِ اجلبٓؼخ.

انقىاػذ انرُفيذيح نهًادج انثايُح واألرتؼني :
َظوى ربىََ اُـبُت ٖٓ زبظض ئىل آفو كافَ ًُِز ٚوكوبً دلب
ُِٔبكح (.)46
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وهك يف اُوىاػل اُز٘لُنَخ

ادلادج انراسؼح واألرتؼىٌ:
رُضجذ يف اَُغَ األًبكديٍ ُِـبُت احملىٍ ٖٓ زبظض ئىل آفو صبُغ ادلىاك اُيت ٍجن ُٚ
كهاٍزهب ،وَشَٔ مُي اُزولَواد وادلؼلالد اُلظُِخ واُزوأًُخ ؿىاٍ كهاٍز ٚيف اجلبٓؼخ.

انطانة انشائز
ادلادج اخلًسىٌ:
اُـبُت اُيائو ٛى اُنٌ َوىّ ثلهاٍخ ثؼغ ادلووهاد يف عبٓؼخ أفوي أو يف كوع ٖٓ كووع
اجلبٓؼخ اُيت َ٘زٍٔ ئُُهب كوٕ ربىَِ ،ٚورؼبكٍ ُ ٚادلىاك اُيت كهٍهب وكوبً ُِؼىاثؾ اِرُخ:
أ ٓ-ىاكوخ اٌُُِخ اُيت َلهً كُهب َٓجوبً ػًِ اُلهاٍخ.
ة -إٔ رٌىٕ اُلهاٍخ يف ًُِخ أو عبٓؼخ ٓؼزوف هبب.
ط -إٔ ٌَىٕ ادلووه اُنٌ َلهٍ ٚاُـبُت فبهط اجلبٓؼخ ٓؼبكالً أو (ٌٓبكئبً) يف ٓلوكار ٚألؽل
ادلووهاد اُيت رزؼٔ٘هب ٓزـِجبد اُزقوط.
ك -ئما ًبٗذ كهاٍــخ اُــبُت اُيائو يف كوع ٖٓ كوو ع اجلبٓــؼخ اُيت َ٘زـٍٔ ئُُهب
اُـــبُت كززْ ادلؼبِٓخ ؿجوبً ُِٔبكح (.)47
ٛـ -حيلك رلٌِ اجلبٓؼخ احلل األهظً َُ٘جخ اُىؽلاد اُلهاٍُخ اُيت ديٌٖ اؽزَبهبب ٖٓ فبهط
اجلبٓؼخ ُِـبُت اُيائو.
و -ال ربزَت ٓؼلالد ادلووهاد اُيت رزْ ٓؼبكُزهب ُِـبُت اُيائو ٖٓ اجلبٓؼخ األفوي ػٖٔ
ٓغكُ ٚاُزوأًٍ ،ورُضجذ ادلووهاد يف ٍغِ ٚاألًبكديٍ .
ى -أٌ شووؽ أفوي َؼؼهب رلٌِ اجلبٓؼخ.
-
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انقىاػذ انرُفيذيح نهًادج اخلًسني :
 - 1ال ََٔؼ ُِـبُت ثبُلهاٍخ ىائواً ألًضو ٖٓ ( ٖٓ )%20ػلك وؽلاد ٓزـِجبد اُزقوط.
َ - 2زولّ اُـبُت ثـِج ٚئىل اُوَْ ادلولّ ُِٔووه.
َ - 3وىّ اُوَْ ثزؼجئخ اٍمنىمط اخلبص ثنُي وحيُِ ٚئىل ػٔبكح اُوجىٍ واُزَغَُ .
 - 4روىّ ػٔبكح اُوجىٍ واُزَغَُ ثبُزَُ٘ن ٓغ ػٔبكح اُوجىٍ واُزَغَُ يف اجلبٓؼخ األفوي يف
ػىء اُشووؽ ادل٘ظىص ػُِهب يف ٛن ٙادلبكح.
 - 5ؿبُت اجلبٓؼخ اُنٌ َلهً ىائواً يف كوع اجلبٓؼخ ،أو يف عبٓؼخ أفوي َؼزرب ٓ٘زظٔبً يف
كهاٍز .ٚأو ٓ٘زَجّب ئما ًبٗذ كهاٍز ٚث٘ظبّ االٗزَبة.

أحكاو ػايح
ادلادج احلاديح واخلًسىٌ:
رِـٍ ٛن ٙاُالئؾخ ٓب ٍجوهب ٖٓ ُىائؼ ُز٘ظُْ اُلهاٍخ واالفزجبهاد ادلؼٔىٍ هبب يف ادلوؽِخ
اجلبٓؼُخ.

ادلادج انثاَيح واخلًسىٌ:
جملٌِ اجلبٓؼخ وػغ هىاػل ر٘لُنَخ دبب ال َزؼبهع ٓغ أؽٌبّ ٛن ٙاُالئؾخ.

ادلادج انثانثح واخلًسىٌ:
جملٌِ اُزؼُِْ اُؼبيل ؽن رلَري ٛن ٙاُالئؾخ.

-
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ادلالحق
يهحق (أ)
انسجم األكادميي وريىس انرقذيزاخ
انسجم األكادميي:
ٛى ثُبٕ َىػؼ ٍري اُـبُت اُلهاٍٍ ،وَشَٔ ادلووهاد اُيت َلهٍهب يف ًَ كضٍ كهاٍٍ
ثوٓىىٛب وأههبٓهب وػلك وؽلاهتب ادلووهح واُزولَواد اُيت ؽظَ ػُِهب وهٓىى وهُْ رِي
اُزولَوادًٔ ،ب َىػؼ اَُغَ ادلؼلٍ اُلظٍِ وادلؼلٍ اُزوأًٍ وثُبٕ اُزولَو اُؼبّ ثبإلػبكخ ئىل
ادلووهاد اُيت أُػلٍ ٓ٘هب اُـبُت احملىٍ.

ريىس انرقذيزاخ
اُوٓي
ثبُؼوثُخ
أ+
أ
ة+
ة
ط+
ط
ك+
ك
ٛـ
ّ

ٍ
ػ
ٗل
ٛل
ع

-

اُوٓي
ثبإلصلُِيَخ
A+
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
IP
IC
DN
NP
NF
W

ؽلوك اُلهعخ
100 – 95
 - 90ئىل أهَ ٖٓ 95
 - 85ئىل أهَ ٖٓ 90
 - 80ئىل أهَ ٖٓ 85
 - 75ئىل أهَ ٖٓ 80
 - 70ئىل أهَ ٖٓ 75
 - 65ئىل أهَ ٖٓ 70
 - 60ئىل أهَ ٖٓ 65
أهَ ٖٓ 60
 60أو أًضو
أهَ ٖٓ 60
-

اُ٘وبؽ
5.00
4.75
4.50
4.00

4.0
3.75
3.5
3.0

3.50

2.50

3.00
2.50
2.00
1.00
1.00
-
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2.0
1.5
1.0
0
0
-

ادللُىٍ ثبُؼويب

ادللُىٍ ثبإلصلُِيٌ

شلزبى ٓورلغ

Exceptional

شلزبى
عُل علاً ٓورلغ
عٍك علاً
عُل ٓورلغ
عُل
ٓوجىٍ ٓورلغ
ٓوجىٍ
هاٍت
َٓزٔو
ؿري ٌٓزَٔ
زلووّ
ٗبعؼ كوٕ كهعخ
هاٍت كوٕ كهعخ
َٓ٘ؾت ثؼنه

Excellent
Superior
Very Good
Above Average
Good
High- Pass
Pass
Fail
In-Progress
Incomplete
Denile
Nograde Pass
Nograde Fail
Withdrewn

يهحق (ب)
يثال حلساب ادلؼذل انفصهي وانرزاكًي
اُلظَ األوٍ:
ادلووه
ٍِْ 301
ًُْ 324
 235هَغ
 312كُي
اجملٔىع

ػلك
اُىؽلاد
2
3
3
4
12

ٓؼلٍ اُلظَ األوٍ

اُلهعخ ادلئىَخ

هٓي اُزولَو

85
70
92
80

ة+
ط
أ
ة

رلٔىع اُ٘وبؽ ()48.25
= ـــــــــــ = 4.02
رلٔىع اُىؽلاد ()12

وىٕ
4.50
3.00
4.75
4.00

اُزولَو
3.50
2.00
3.75
3.00

اُ٘وبؽ 
9.00
9.00
14.25
16.00
48.25

7
6
11.25
12
36.25

رلٔىع اُ٘وبؽ ()36.25
أو ــــــــــــ = 3.02
رلٔىع اُىؽلاد ()12

اُلظَ اُضبين:
ادلووه
ٍِْ 104
ًُْ 327
 314هَغ
 326كُي
اجملٔىع

ػلك
اُىؽلاد
2
3
4
3
12

ٓؼلٍ اُلظَ اُضبين

اُلهعخ ادلئىَخ

هٓي اُزولَو

96
83
71
81

أ+
ة
ط
ة

46
= ــــــ = 3.83
12

رلٔىع اُ٘وبؽ ()46 +48.25
ادلؼلٍ اُزوأًٍ = ___________________ = 3.93
رلٔىع اُىؽلاد ()12 +12
رلٔىع اُ٘وبؽ ()34 +36.25
ـــــــــــــــ = 2.93
رلٔىع اُىؽلاد ()12 +12
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وىٕ
5.00
4.00
3.00
4.00

أو

أو

اُزولَو
4.00
3.00
2.00
3.00

اُ٘وبؽ 
10
12
12
12
46

8
9
8
9
34

34
ــــــــ = 2.83
12

