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مت اعتُاد ٖر ٙايال٥ش َٔ ١قبٌ زتًظ أَٓا ٤اهل ١٦ٝايطعٛد١ٜ
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/١٣أٚ ٣٥/تازٜخ ٖ١٤٣٥/١١/٢٣ـ.



مت تعدٖ ٌٜر ٙايال٥ش ١بٓا ّ٤عً ٢قساز زتًظ أَٓا ٤اهل ١٦ٝزقِ
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/٠٤زَطإٖ١٤٣٨/ـ.
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1

ايباب األٍٚ

تعسٜؿات

الباب األول :تعريفات

املاد ٠األٚىل ٜ :كصد باأليؿاظ ايٛازد ٠يف ٖر ٙايال٥ش ١املعاْ ٞاملٛضش ١قس ٜٔنٌ َٓٗا:
اهل١٦ٝ

ٖ ٞاهل ١٦ٝايطعٛد ١ٜيًتدصصات ايصش.١ٝ

اجملًظ ايتٓؿٝرٟ
يًتعًٚ ِٝايتدزٜب

ٖ ٛزتًظ ٜعٓ ٢بايكسازات ايتٓؿٝرٚ ١ٜايكٛاعد ايتٓؿٝر ١ٜاملستبط١
باالعتُاد ٚايتدزٜب ٚايتك ِٝٝمبا ٜتٛاؾل َع أْعُ ١اهلٚ ١٦ٝيٛا٥شٗا
املعتُد َٔ ٠زتًظ األَُٓا.٤

ايًذٓ ١املسنص١ٜ
يًتدزٜب

ٖ ٞدتٓ ١ممجً َٔ ١زؤضا ٤اجملايظ ايعًُ ١ٝبػسض اإلغـساف ايعـاّ
ٚايتأند َٔ َطت ٣ٛادتٛد ٠يف ايتدزٜب.

اجملًظ ايعًُٞ

ٖــــ ٛاملسدــــع ايــــسٝ٥ظ يًتدصـــ ٚاملعتُــــد تػــــهَ ً٘ٝــــٔ اجملًــــظ
ايتٓؿٝر ٟيًتعًٚ ِٝايتدزٜب إلداز ٠غؤ ٕٚختص عًُ ٞعاّ.

ايًذٓ ١ايعًُ١ٝ

ٖــــ ٛاملسدــــع ايــــسٝ٥ظ يًتدصـــ ٚاملعتُــــد تػــــهَ ً٘ٝــــٔ اجملًــــظ
ايتٓؿٝر ٟيًتعًٚ ِٝايتدزٜب إلداز ٠غؤ ٕٚختص عًُ ٞدقٝل.

دتٓ ١اإلغساف احملً١ٝ

ٖ ٞدتٓ ١تتأيـ َٔ َدزا ٤ايرباَر يف املسانـص ايتدزٜبٝـ ١املػـازن١
باإلضاؾ ١إىل عطـ ٛميجـٌ املتـدزب ٚ ،تتبـع يًُذًـظ ايعًُـٖٚ ،ٞـٞ
املطــٛ٦ي ١عــٔ اإلغــساف املباغــس عًــ ٢ايتــدزٜب يف ايتدصـ يف نــٌ
َٓطك.١

دتٓ ١ايتدزٜب

ٖ ٞايًذٓ ١ايتـ ٞتػـسف عًـَ ٢تابعـ ١ايعًُٝـ ١ايتدزٜبٝـ ١بايكطـِ
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باملسنص ايتدزٜيب

دتٓ ١اإلغساف
األنادمي ٞباملسنص
ايتدزٜيب

املعٓـ ٞبايتدزٜب بس٥اضَ ١دٜس بسْاَر ايتدزٜب ٚعط ١ٜٛعدد َـٔ
أعطا ٤اهل ١٦ٝايتدزٜب ١ٝاملػازن بايعًُ ١ٝايتدزٜبٚ ١ٝممجٌ عٔ
املتدزب بايكطِ.
ٖ ٞايًذٓ ١املػسؾٚ ١امل طؤٚي ١عٔ ايتدزٜب يف نٌ َسنص تدزٜيب
ٚتتهـَ ٕٛــٔ َـدٜس اداز ٠ايتــدزٜب بــاملسنص أَ ٚـٔ ٜٝٓبــ٘ نــسٝ٥ظ
ٚعطَ ١ٜٛدزا ٤ايرباَر ايتدزٜب ١ٝاملعتُد َٔ ٠اهل٦ٝـٚ ١ممجـٌ عـٔ
املتدزب .

اهل ١٦ٝايتدزٜب١ٝ

ِٖ االضتػازٚ ٕٜٛاألخصا ٕٛٝ٥املٛدٛد ٕٚعً ٢زأع ايعٌُ باملسنص
ايتــدزٜيب املؤًٖــ ٕٛيًكٝــاّ بايتــدزٜب ٚايتعًــ ِٝايصــش ٞيف زتــاٍ
اختصاص نٌ َِٓٗ.

َسنص ايتدزٜب

ٖ ٛاملٓػأ ٠ايصش ١ٝاملؤًٖ ١يًُػازن ١يف بساَر ايتدزٜب املعـفف
بٗا َٔ قبٌ اهلٜٚ ١٦ٝػاز إي ٘ٝباملسنص يف ٖر ٙايال٥ش١

َسنص تدزٜيب
َػفى

املسنــص ايتــدزٜيب ايــرٜ ٟــتِ اعتُــاد بع ـ

دٚزاتــ٘ ٜٚػــفى َــع

َسانص تدزٜب ١ٝأخس ٣يته ٜٔٛزتُٛع ١تدزٜب ١ٝإلمتاّ َتطًبات
ايتدزٜب يف بسْاَر َع .

َسنص تدزٜيب
َهتٌُ

املسنص ايتدزٜيب اير ٟاضتٛؾَ ٢تطًبات االعتُاد ايهاٌَ بربْـاَر
َع َٔ ايرباَر ايعاَـ ١يػـٗاد ٠االختصـاص ايطـعٛد ،١ٜظُٝـع
دٚزات٘ ايتدزٜب.١ٝ

اجملُٛع ١ايتدزٜب١ٝ

عدد َٔ َسانص ايتدزٜب املػفن ١املعفف بٗا ٚاييت جتتُع ؾُٝا
بٗٓٝا الضتٝؿا ٤مجٝع َتطًبات ايتدزٜب يف ختص

بسْاَر ايتدزٜب
غٗاد ٠االختصاص
ايطعٛد١ٜ

ٖ ٛعدد َٔ األْػطٚ ١املػسٚعات ايتدزٜب ١ٝيًتدص
اجملًظ ايتٓؿٝر ٟيًتعًٚ ِٝايتدزٜب.

َع .
املعتُدَٔ ٠

ٖ ٞأعً ٢غٗاد ١َٝٓٗ ٠تُُٓح َٔ اهل ١٦ٝيف ايتدصصات ايعاَ.١
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غٗاد ٠ايصَاي١
ايطعٛد١ٜ
َدٜس ايربْاَر

ٖ ٞأعً ٢غٗاد ١َٝٓٗ ٠تُُٓح َٔ اهل ١٦ٝيف ايتدصصات ايدقٝك.١
ٖ ٛاالضتػاز ٟاملدت
ايتدزٜيب.

املػـسف عًـ ٢بسْـاَر ايتـدزٜب يف املسنـص

املدزب

ٖــ ٛممــازع صــشٜ ٞػــازى يف ايعًُٝــ ١ايتدزٜبٝــ ١يف أســد بــساَر
اهل ١٦ٝاملعتُد.٠

املتدزب

ٖ َٔ ٛمت قبٛي٘ ٚايتشاق٘ بربْاَر ايتدزٜب املعتُد يد ٣اهل.١٦ٝ

ايطٓ ١ايتدزٜب١ٝ

ايفق١ٝ

ٖــ ٞؾــف ٠تدزٜبٝــَ ١ــدتٗا اثٓــا عػــس غــٗساد بــدد بــداٜتٗا ايًذٓــ١
املسنص ١ٜيًتدزٜب ٚتػٌُ اداش ٠ضَٓ ١ٜٛـدتٗا غـٗس ٚادـاش ٠أسـد
ايعٝد.ٜٔ
ٖــ ٞادتٝــاش املتــدزب َــٔ ضــٓت٘ ايتدزٜبٝــ ١إىل ايطــٓ ١ايــيت تًٗٝــا يف
بسْاَر ايتدزٜب.

ايطاق ١االضتٝعاب١ٝ

ٖـ ٞسذــِ اضـتٝعاب املسنــص ألعـداد املتــدزب يف مجٝـع املطــتٜٛات
خالٍ َد ٠اعتُاد ايربْاَر.

طاق ١ايكب ٍٛايطٟٓٛ

ايعدد املطُٛح ب٘ يكب ٍٛاملتكدَ يًربْاَر ايتدزٜيب يف نٌ َسنص
يف ايعاّ ايٛاسد.

ايتطذ ٌٝاألنادميٞ

ٖ ٛعًُ ١ٝتكٝٝد بٝاْات املتدزب يف ضذالت اهل ١٦ٝبصؿت٘ االعتباز١ٜ
نُتدزب.

ايتطذ ٌٝاملٗين

ٖ ٛعًُ ١ٝتكٝٝد بٝاْات املتدزب يف ضذالت اهل ١٦ٝبصؿت٘ االعتباز١ٜ
نُُازع صش.ٞ

إغعاز قبٍٛ

ٖ ٛخطاب تصدز ٙاهل ١٦ٝيًُتدزب بعد إدسا ٤عًَُ ١ٝؿاضً ١ب
اذتاصً عً ٢ايفغٝشات األٚي ١ٝيػػٌ َكعد تدزٜيب يف أسد
املسانص املعتُد.٠
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املطت ٣ٛاملبتدئ

املطت ٣ٛاملتكدّ

بــدد اجملًــظ ايعًُــ ٞاملطــت ٣ٛاملبتــدئ يًُتــدزب مبــا ال ٜكــٌ عــٔ
ايطٓ ١ايجاْ ١ٝيف ايربْاَر
بــدد اجملًــظ ايعًُــ ٞاملطــت ٣ٛاملبتــدئ يًُت ـدزب مبــا ال ٜكــٌ عــٔ
ايطٓ ١األخري ٠يف ايربْاَر

االْطشاب

ٖ ٛتسى ايربْاَر ايتدزٜيب بصؿْٗ ١ا.١ٝ٥

االْكطاع

ٖ ٛايتٛقـ عٔ ايتدزٜب بعرز ملدَ ٠ؤقت ١ال تصٜد عٔ ضٓ.١

ايتأدٌٝ

ٖ ٛايتٛقـ عٔ ايتدزٜب يف ايربْاَر ملد ٠ضٓ ١تدزٜب.١ٝ

ط ٞايكٝد

ٖ ٛؾصٌ املتدزب َٔ ايربْاَر ايتدزٜيب َٔ قِبٌَ اهل.١٦ٝ

ايتدص
ايتدص

ايعاّ
ايدقٝل

ٖ ٛايتدص ايسٝ٥ظ يف أ ٟؾسع َٔ ؾسٚع ايطـب أ ٚايتدصصـات
ايصش ١ٝاألخس.٣
ٖ ٛايتدص

املتؿسع َٔ ايتدص

اذتص ٍٛعً ٢غٗاد ٠يف ايتدص

ايعاّ ٜٚػفط يًتدص

ؾ٘ٝ

ايعاّ.

زتًظ املُازض١
املٗٓ١ٝ

ٖ ٛزتًظ ٜعٓ ٢بايكسازات ايتٓؿٝرٚ ١ٜايكٛاعد ايتٓؿٝر ١ٜاملستبط١
بايتصــٓٝـ ٚايتطــذ ٌٝمبــا ٜتٛاؾــل َــع أْعُــ ١اهل٦ٝــٚ ١يٛا٥شٗــا
املتعُد َٔ ٠زتًظ األَٓا.٤

ايعكٛبات ايتأدٜب١ٝ

ٖ ٞادتصا٤ات اييت تٛقع عً ٢املتدزب بعد ثبٛت ازتهاب٘ شتايؿ ١ختٌ
بايعًُ ١ٝايتدزٜب ١ٝأ ٚأص ٍٛاملُازض ١املٗٓ.١ٝ
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2

َتطًبات غٗاد ٠االختصاص  /ايصَاي١

ايباب ايجاْٞ

ايطعٛد١ٜ

الباب الثاني  :متطلبات ظهادة االختصاص  /السمالة الصعودية

ايؿصٌ األ : ٍٚغٗاد ٠االختصاص ايطعٛد ١ٜيف ايتدصصات ايعاَ١
املاد ٠ايجاَْ :١ٝتطًبات غٗاد ٠االختصاص ايطعٛد ١ٜيف ايتدصصات ايعاَ١
ٜتطًب اذتص ٍٛعً ٢غٗاد ٠االختصاص ايطعٛد ١ٜيف ايتدصصات ايعاََ ١ا :ًٜٞ
.1

ادتٝاش اختباز ادتص ٤األ ٍٚيًتدص

أَ ٚا ٜعادي٘.

 .2اذتص ٍٛعً ٢غٗاد ٠إنُاٍ ايتدزٜب َٔ ايربْاَر ٚؾكاد ملا ٚزد يف ٖر ٙايال٥ش.١
 .3ادتٝاش االختباز ايٓٗا ٞ٥ايهتابٚ ٞايطسٜس/ٟايعًُ ٞيًتدص

.

املاد ٠ايجايجَ :١تطًبات غٗاد ٠ايصَاي ١ايطعٛد ١ٜيف ايتدصصات ايدقٝك١
ٜتطًب اذتص ٍٛعً ٢غٗاد ٠ايصَاي ١ايطعٛد ١ٜيف أسد ايتدصصات ايدقٝكَ ١ا :ًٜٞ
.1

اذتص ٍٛعً ٢غٗاد ٠االختصاص ايطعٛد ١ٜيف ايتدص

ايعاّ أَ ٚا ٜعادهلا.

.2

اذتص ٍٛعً ٢غٗاد ٠إنُاٍ ايتدزٜب يف ايتدص

.3

ادتٝاش االختباز ايٓٗا ٞ٥ايهتابٚ ٞايطسٜس/ٟايػؿ ٟٛيف ايربْاَر.
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3

ايباب ايجايح

َتطًبات ايتكد ِٜعً ٢ايرباَر ايتدزٜبٝـ١
يًتدصصات ايصش ١ٝايعاَٚ ١ايدقٝك١

الباب الثالث  :متطلبات التكديم على الربامج التدريبية للتخصصات الصحية العامة والدقيكة

ايؿصـــٌ األَ : ٍٚتطًبـــات ايتكـــد ِٜعًـــ ٢ايـ ـرباَر ايتدزٜبٝـــ ١يًتدصصـــات
ايصش ١ٝايعاَ١
املاد ٠ايسابع: ١
.1

اذتص ٍٛعً ٢غٗاد ٠ايبهايٛزٜٛع يف ختص

صش َٔ ٞإسد ٣ادتاَعات ايطعٛد ١ٜأَ ٚا

ٜعادهلا َٔ داَعات َعفف بٗا.
 .2إٔ ٜه ٕٛال٥كدا طبٝاد ٚؾكدا الستٝاز املٗٓ ١املتكدّ عًٗٝا.
 .3إٔ ٜتعٗد املتكدّ بتطدٜد ناٌَ زض ّٛايتدزٜب ٚاالختبازات ٚايػٗادات.
ال يف اهل ١٦ٝايطعٛد ١ٜيًتدصصات ايصش ١ٝعً ٢ايدزد ١املٗٓ ١ٝاملٓاضب.١
 .4إٔ ٜهَ ٕٛطذ د
 .5ادتٝاش اختباز زخص ١ممازض ١املٗٓ ١إٕ ٚدد أ ٚايكب ٍٛايػاٌَ اير ٟتعكد ٙاهل ١٦ٝأَ ٚا ٜعادي٘.
 .6اتباع ادسا٤ات ايكبٚ ٍٛؾل ايكٛاعد ايتٓؿٝر ١ٜاملعتُد َٔ ٠اجملًظ ايتٓؿٝر ٟيًتعًٚ ِٝايتدزٜب
يف ايٛقت احملدد.
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ايؿصــٌ ايجــاَْ : ٞتطًبــات ايتكــد ِٜعًــ ٢ايــرباَر ايتدزٜبٝــ ١يًتدصصــات
ايصش ١ٝايدقٝك١
املاد ٠ارتاَط: ١
.1

اذتص ٍٛعً ٢تصٓٝـ َٗين عً ٢دزدْ ١ا٥ب أ ٍٚيف ايتدص

ايعاّ ،أ ٚادتٝاش االختباز

ايهتاب ٞيػٗاد ٠االختصاص ايطعٛد ١ٜغس ٜـــــط ١اذتص ٍٛعً ٢غٗاد ٠االختصاص يف
ايتدص

ايعاّ قبٌ ادتًٛع يالختباز ايٓٗا ٞ٥يف ايتدص

ايدقٝل.

 .2إٔ ٜه ٕٛال٥كدا طبٝاد ٚؾكدا الستٝاز املٗٓ ١املتكدّ عًٗٝا.
 .3إٔ بطس َٛاؾك ١دٗ ١عًُ٘ عً ٢ايتشاق٘ ٚتؿسغ٘ بػهٌ ناٌَ يًتدزٜب يف بسْاَر
ايتدص

يهاٌَ َد ٠ايتدزٜب.

 .4إٔ ٜتعٗد املتكدّ بتطدٜد ناٌَ زض ّٛايتدزٜب ٚاالختبازات ٚايػٗادات.
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4

ايباب ايسابع

ايتطذ ٌٝيف بساَر ايدزاضات ايعًٝا

الباب الرابع :التصجيل يف برامج الدراشات العليا

املاد ٠ايطادض : ١قٛاعد عاَ١
.1

جيــب عًــ ٢نــٌ َتــدزب جتدٜــد تطــذ ً٘ٝاألنــادمي ٞيــد ٣اهل٦ٝــَ ١ــع بداٜــ ١نــٌ ضــٓ١
تدزٜب ١ٝيهاٌَ َد ٠ايربْاَر.

 .2جيب عً ٢نٌ َتدزب إٔ ٜه ٕٛتطذ ً٘ٝاملٗين ضازٜاد طٛاٍ َد ٠ايتدزٜب.
 .3ال جيٛش يًُتدزب إٔ ٜطذٌ يد ٣اهل ١٦ٝيف أنجس َٔ بسْاَر َٔ بسازتٗا يف ٚقت ٚاسد.
ٜ .4تعٗ ــد املت ــدزب بايتصاَ ــ٘ بكٛاع ــد ٚأْعُ ــ ١ايت ــدزٜب ٚاالختبـ ـازات ايصـــادزَ ٠ـــٔ اهل ٦ٝــ، ١
ٚايكسازات ايصادز َٔ ٠اجملايظ أ ٚايًذإ ايعًُٚ ١ٝاملتطًبات املعتُد ٠يف ايربْاَر ايعًُـٞ
يًتدص ٚأْعُ ١املطتػؿ ٢ايرٜ ٟتدزب ؾ.٘ٝ
ًٜ .5تصّ املتدزب بتطدٜد ايسض ّٛاييت تكسٖا اهل ١٦ٝيف ايٛقت احملدد.
 .6عً ٢املتدزب ايتؿسؽ ٚااليتصاّ ايهاٌَ ٚاملطتُس بايتدزٜب طَ ١ًٝد ٠ايربْاَر.
ُٜ .7شعــس عًــ ٢املتــدزب خــالٍ ؾــف ٠ايربْــاَر ايعُــٌ خــازز املسانــص ايتدزٜبــ ١املعتُــد ٠يــد٣
اهل ١٦ٝيربْاَر غٗاد ٠االختصاص  /ايصَاي ١ايطعٛد.١ٜ
 .8جيب عًـ ٢املتـدزب إبـالؽ اهل٦ٝـ ١سـاٍ تػـٝري َسدعـ٘ ايـٛظٝؿٚ ٞتصٜٚـدٖا بصـٛزَ ٠ـٔ قـساز
إٜؿادٚ ٙتؿسغ٘ ادتدٜد.
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5

ايباب ارتاَظ

ايفقٚ ١ٝايتكَ ٚ ِٜٛد ٠ايتدزٜب

الباب اخلامض :الرتقية و التكويم ومدة التدريب

ايؿصٌ األ : ٍٚايفق١ٝ
املاد ٠ايطابع:١
تٗدف ايفق ١ٝايطٓ ١ٜٛإىل تك ِٜٛأدا ٤املتدزب َٔ ناؾ ١دٛاْب ايتدزٜب املعسؾٚ ١ٝايطًٛنٚ ١ٝ
املٗاز َٔ ١ٜخالٍ عدد َٔ أضايٝب ايتكٚ ،ِٜٛايتأند َٔ انتطاب٘ يًُٗازات ايعًُ١ٝ
ٚايطسٜس/١ٜايعًُ ١ٝاييت ٜٓبػ ٞعً ٘ٝانتطابٗا خالٍ ايطٓ ١ايتدزٜب.١ٝ

املاد ٠ايجآَ:١
-1

-2

ٜطتشل املتدزب ايفق َٔ ١ٝاملطت ٣ٛايتدزٜيب إىل املطت ٣ٛاير ًٜ٘ٝ ٟبػسط اثٓ :
أ.

اضتهُاٍ األًٖ ١ٝيًٓعس يف ايفق.١ٝ

ب.

ادتٝاش َعاٜري ايتك ِٜٛايطٓ.١ٜٛ

ٜػفط ألًٖ ١ٝاملتدزب عٓد ايٓعس يف تسقٝت٘ ايطٓ ١ٜٛاضتهُاي٘ ايػسٚط ايتاي:١ٝ
أ.

اضتهُاٍ إدسا٤ات ايتطذ ٌٝاألنادمي ٞايطٓ.١ٜٛ

ب.

إٔ ٜه ٕٛايتطذ ٌٝاملٗين ضاز ٟاملؿع.ٍٛ

ز.

ضداد ايسض ّٛايدزاض ١ٝايطٓ ١ٜٛارتاص ١بايتدزٜب.

د.

تكد ِٜغٗاد ٠اضتهُاٍ َتطًب املٛاضٝع املٛسد.)Universals Topics( ٠
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ايؿصٌ ايجاْ : ٞايتكِٜٛ
املاد ٠ايتاضع:١
جيب إٔ تػٌُ َعاٜري ايتك ِٜٛايطٓ ١ٜٛدٛاْب ايتدزٜب ايجالث ٖٞٚ ١عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
صٝؼ ايتكِٜٛ

دٛاْب ايتدزٜب

-1االختباز ايػؿٗ ٞاملٓعِ (*)SOE
املعسؾ١

-2االختبازات ايدٚي ١ٝيرات االختصاص
َٗ-3اّ أنادمي ١ٝستدد٠
-4اختباز ْٗا ١ٜايطٓ ١ايتدزٜب ١ٝايهتابٞ
-1االختباز ايطسٜس ٟاملٛضٛع(OSCE* ) ٞ

املٗاز٠

-2ايٓػاط ايبشجٞ
-3نتٝب اذتاالت (*)Log Book
-4األْػط ١اجملتُع١ٝ

ايطًٛى**

-1ايتكازٜس ايدٚز ١ٜاملطتُس)ITERs*( ٠

*شتتصساتStructured oral examination, OSCE: objective structured clinical ( :
)examination, ITER: in-training evaluation reports
**صٝؼ ايتكٖٓ ِٜٛا تػٌُ دٛاْب ضًٛن ١ٝباإلضاؾ ١دتٛاْب َعسؾَٗ ٚ ١ٝاز.١ٜ
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املاد ٠ايعاغس :٠قٛاعد عاَ:١
ٜ-1ك ّٛنٌ زتًظ /دتٓ ١عًُٚ ١ٝبٓا ّ٤عً ٢استٝادات ايربْاَر بتشدٜد َعاٜري ايتكِٜٛ
ارتاص ١بايربْاَر.
ٜ-2تِ تطبٝل َعاٜري ايتكٚ ِٜٛؾل ايكٛاعد ايتٓؿٝر ١ٜاملعتُد َٔ ٠اجملًظ ايتٓؿٝرٟ
يًتعًٚ ِٝايتدزٜب.
-3جيٛش يًُذايظ /ايًذإ ايعًُ ١ٝحتدٜد صٝؼ تك ِٜٛيهٌ َطتَ( ٣ٛبتدئ َ ،تكدّ) ٚ
بٓطب شتتًؿ َٔ ١ضٓ ١ألخس.٣
-4جيب اعتُاد آي ١ٝايفق ١ٝايطَٓٚ ١ٜٛعاٜري ايتك َٔ ِٜٛايًذٓ ١املسنص ١ٜيًتدزٜب
ابتداٚ ،ّ٤ال بل يًُذايظ/ايًذإ ايعًُ ١ٝتػٝري اآلي ١ٝإال بعد َٛاؾك ١ايًذٓ ١املسنص١ٜ
يًتدزٜب ٚاإلعالٕ عٓٗا خالٍ تطع َٜٛاد َٔ بد ٤نٌ ضٓ ١تدزٜب.١ٝ
-5تٓطبل أْعَُٚ ١عاٜري ايفق ١ٝايطٓ ١ٜٛعً ٢بساَر غٗاد ٠االختصاص  ٚايصَاي١
ايطعٛد ١ٜيًتدصصات ايدقٝكٚ ١بساَر االتؿاقٝات  ٚايدبًَٛات.
ْ-6تٝذ ١ايفق ١ٝايطٓ ١ٜٛصاذت ١يًطٓ ١اييت متت بٗاٚ ،ال تُسسٌ إىل ايطٓ ١اييت تًٗٝا يف
ساٍ عدّ ايفق ١ٝأ ٚاالْكطاع عٔ ايتدزٜب أ ٚايتذُٝد أَ ٚا يف سهُِٗ.
-7ال ٜتِ تسق ١ٝاملتدزب َٔ َطت ٣ٛإىل َطت ٣ٛأعً ٢إال إذا أمت َا ال ٜكٌ عٔ تطع ١أغٗس
تدزٜب ١ٝبٓذاح خالٍ ايطٓ ١اييت مت تسقٝت٘ ؾٗٝا.
-8ال جيٛش تسق ١ٝاملتدزب َٔ املطت ٣ٛاملبتدئ إىل املطت ٣ٛاملتكدّ يف ايربْاَر د ٕٚادتٝاشٙ
الختباز ادتص ٤األ ٍٚبٓذاح.
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-9ادتٝاش املتدزب الختباز ادتص ٤األ ٍٚخالٍ ضٓ ١تدزٜب ١ٝال ٜؤًٖ٘ تًكاٝ٥اد يًفق١ٝ
يًُطت ٣ٛايتاي ٞأثٓاْ ٤ؿظ ايطٓ ١ايتدزٜب ١ٝد ٕٚاضتهُاٍ َتطًبات ايفق ١ٝاألخس.٣
ُٜ-10عؿ ٢املتدزب اير ٟادتاش اختباز ادتص ٤األ ٍٚيف ايتدص

َٔ اختباز ْٗا ١ٜايطٓ١

ايتدزٜب ١ٝايهتاب ٞيف ضٓ ١ايتدزٜب األٚىل (ؾكط) يًرباَر ذات األزبع ضٓٛاتٚ ،ضٓ١
ايتدزٜب ايجاْ( ١ٝؾكط) يًرباَر ذات ارتُظ ضٓٛات أ ٚأنجس ،يف ساٍ نإ اختباز ْٗا١ٜ
ايطٓ ١ايتدزٜب ١ٝايهتابَ ٞدزددا ضُٔ َعاٜري ايفق ١ٝايطٓ.١ٜٛ

ايؿصٌ ايجايحَ :د ٠ايتدزٜب
املاد ٠اذتاد ١ٜعػس:٠
 .7اذتد األقص ٢ملد ٠ايتدزٜب يف أ ٟبسْاَر تدزٜيب ٖ ٛضِ ِعـ املد ٠املعتُد ٠يًربْاَر مبا ؾٗٝا
ؾفات االْكطاع أ ٚايتأد ٌٝأ ٚاالْطشاب-إٕ ٚددت ٜٚ -طتجٓ َٔ ٢ذيو ساالت ايتشَٔ ٌٜٛ
ختص

آلخس.

 .8اذتد األقص ٢يًُطت ٣ٛاملبتدئ ٖ ٛضِ ِعـ اذتد األدْ ٢يًُطتْ ٣ٛؿط٘ بٓا ّ٤عًَ ٢ا ٜكسزٙ
اجملًظ ايعًُ ٞيًتدص

.

 .9حتدد َد ٠ايتدزٜب ٚؾكدا ملا ٜٓ

عًَٗٓ ٘ٝر بسْاَر ايتدزٜب.

ٜ .10تشكل إنُاٍ ايتدزٜب باضتٝؿا ٤املتدزب ملتطًبات ايربْاَر ٚؾكاد يًكٛاعد ايتٓؿٝر ١ٜاملعتُد٠
َٔ اجملًظ ايتٓؿٝر ٟيًتعًٚ ِٝايتدزٜب.
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6

ايباب ايطادع

االْتكاٍ  ٚايتشٌٜٛ

ا لباب الصادط :االنتكال و التحويل و التحويل

املاد ٠ايجاْ ١ٝعػس:٠
.1

جيٛش يًُتدزب قطـا ٤ؾـف ٠تدزٜبٝـ ١خـازز املسنـص ايتـدزٜيب بعـد َٛاؾكـ ١اجملًظ/ايًذٓـ١
ايعًُ ١ٝيًتدص

مبا خيدّ ايعًُ ١ٝايتدزٜب.١ٝ

 .2جي ــٛش يًُت ــدزب طً ــب االْتك ــاٍ أثٓ ــا ٤ايط ــٓ ١ايتدزٜب ٝــ َ ١ــٔ َسنـــص َهتُـــٌ/زتُٛع ــ١
تدزٜب ٝـ ١إىل أخــسٚ ٣ايعهــظ يف ْؿــظ ايتدص ـ

ٚؾــل ايكٛاعــد ايتٓؿٝرٜــ ١املعتُــدَ ٠ــٔ

اجملًظ ايتٓؿٝر ٟيًتعًٚ ِٝايتدزٜب .
 .3جي ــٛش يًُتــدزب يف ب ــساَر غ ــٗاد ٠االختص ــاص ايط ــعٛد ١ٜيًتدصصـــات ايعاَـــ ٚ ١غ ــٗاد٠
ايصَايــ ١ايطــعٛد ١ٜيًتدصصــات ايدقٝكــ ١قطــا ٤ؾــف/٠ؾــفات تــدزٜب خــازز املًُهــ ،١مبــا ال
ٜتذاٚش َ َٔ % 50د ٠ايربْاَر ،بعد َٛاؾك ١اجملًظ ايعًُ/ٞايًذٓ ١ايعًُ ١ٝيًتدص

.

 .4جيـٛش يًُذًــظ /ايًذٓـ ١ايعًُٝــْ ١كــٌ املتـدزب أثٓــا ٤ايربْــاَر َـٔ زتُٛعــ ١تدزٜبٝــ ١إىل
أخس ٣يف ْؿظ املٓطك ١أ ٚإىل َٓطك ١أخس.٣
 .5جيٛش يًُتدزب ايتش َٔ ٌٜٛختص

إىل آخس غسٜط ١إٔ ٜهَٓ ٕٛتعُاد يف ايربْـاَر املـساد

االْتكاٍ َٓ٘ ٚؾل ايكٛاعد ايتٓؿٝر ١ٜاملعتُد َٔ ٠اجملًظ ايتٓؿٝر ٟيًتعًٚ ِٝايتدزٜب.
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7

ايباب ايطابع

ايتأدٚ ٌٝاالْطشاب  ٚاالْكطاع عٔ
ايتدزٜب ٚاإلداشات

الباب الصابع :التأجيل و االنصحاب و االنكطاع عن التدريب و اإلجازات

ايؿصٌ األ : ٍٚايتأدٚ ٌٝاالْطشاب ٚاالْكطاع عٔ ايتدزٜب
املاد ٠ايجايج ١عػس:٠

.1

جيٛش يًُتدزب ايتأد ٌٝضٓ ١تدزٜب ١ٝملسٚ ٠اسد ٠خالٍ َد ٠ايربْاَر.

 .2ال جيٛش يًُٓطشب االيتشام بأ ٟبسْاَر تدزٜيب أل ٟختص

آخس َٔ بـساَر اهل٦ٝـ ١ملـد٠

ضٓ ١تدزٜب ١ٝاعتبازاد َٔ تازٜخ اْطشاب٘.
 .3جيٛش يًُتدزب االْكطاع عٔ ايتدزٜب بعرز تكبً٘ ادتٗ ١املدٛي.١
ٜ .4ــتِ تطبٝــل ايكٛاعــد ايتٓؿٝرٜــ ١املعتُــدَ ٠ــٔ اجملًــظ ايتٓؿٝــر ٟيًتعًــٚ ِٝايتــدزٜب عًــ٢
املتدزب املؤدٌٚ ،املٓطشبٚ ،املٓكطع.

ايؿصٌ ايجاْ : ٞاإلداشات
املاد ٠ايسابع ١عػس:٠
.1

ميٓح املتدزب إداش ٠ضَٓ ١ٜٛدتٗا أزبع ١أضابٝع باإلضاؾ ١إىل إداش ٠أسد ايعٝد.ٜٔ

 .2جيــٛش َــٓح املتــدزب إدــاش ٠عًُٝــ ١ذتطــٛز (َــؤمتس أْ ٚــدٚات عًُٝــ ١يف ذات ايتدص ـ
حن ٛذيو) عد أقص ٢ال ٜصٜد عٔ ضبع ١أٜاّ عٌُ يف ايطٓ ١ايتدزٜب.١ٝ
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 .3جيٛش يألطبا ٤ايعطهس ٜااليتشـام بايدٚزات ايعطهس ١ٜاييت حتددٖا دٗـاتِٗ خـالٍ ؾـف٠
ايتشاقِٗ برباَر اهل.١٦ٝ
 .4تطس ٟأْعُ ١االْكطاع عً ٢إداشات ايٛضع ٚاملسضٚ ١ٝغريٖا.
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8

ايباب ايجأَ

اإلغساف عً ٢ايتدزٜب

الباب الثامن :اإلظراف على التدريب

املاد ٠ارتاَط ١عػس:٠
.1

تكــ ّٛدتٓــ ١اإلغــساف احملًٝــ ١يف نــٌ َٓطكــ ١باإلغــساف املباغــس عًــ ٢ايتــدزٜب َٚتابعــ١
تٓؿٝر ايربْاَر ايتدزٜيب يف املسانص ايتدزٜب ١ٝاملػازنٚ ١ؾـل ايكٛاعـد ايتٓؿٝرٜـ ١املعتُـد٠
َٔ اجملًظ ايتٓؿٝر ٟيًتعًٚ ِٝايتدزٜب.

.2

إٔ ال ٜتعــازض ذيــو َــع َٗــاّ َٚطــؤٚيٝات دتٓــ ١ايتــدزٜب يف املسانــص املهتًُــٚ ١ايــٛازد٠
باملاد ٠ايجايج ١عػس َٔ ايؿصٌ ايجاْ ٞايباب ايجأَ َٔ ال٥ش ١االعفاف باملسانص ايتدزٜب١ٝ
(صالسٝات َٚطؤٚيٝات).

املاد ٠ايطادض ١عػس:٠
تتٛىل دتٓ ١اإلغساف األنادمي ٞيف املسنص املهتٌُ ايصالسٝات ٚاملطٛ٦يٝات ايتاي:١ٝ
أ-

االيتصاّ بإدسا٤ات ايكبٚ ٍٛايتطذٚ ٌٝؾل آي ١ٝايكب ٍٛاملعتُد َٔ ٠قبٌ اهل.١٦ٝ

ب-

االيتصاّ بتطبٝل أْعُ ١ايتدزٜب املعتُد ٠يف ايال٥ش ١ايعاَ ١يًتدزٜب.

ز-

اإلغــساف عًــ ٢املتــدزب ناَــٌ َــد ٠ايربْــاَر ٚزؾــع تكــازٜس ايتكــا ِٜٚايطــٓ ١ٜٛيًُتــدزب
يإلداز ٠ايتٓؿٝر ١ٜيًتدزٜب باهل.١٦ٝ
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د-

تسقٝــ ١املتــدزب َــٔ ضــٓ ١إىل ضــٓ ١أخــس ٣بٓــا ّ٤عًــَ ٢ع ـاٜري ايفقٝــ ١ايطــٓ ١ٜٛاملعتُــد ٠يف
ايال٥ش ١ايعاَ ١يًتدزٜب يف بساَر ايدزاضات ايعًٝا.

-ٙ

زؾع ايتٛصٝات عاالت ط ٞايكٝد ٚؾل َا ٚزد يف ٖر ٙايال٥ش( ١املاد ٠ايطادض ١عػــس ،ايؿصـٌ
األ ،ٍٚايباب اذتاد ٟعػس) يًُذًظ  /ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝباهل ١٦ٝالعتُادٖا.

-ٚ

إصداز غٗاد ٠إنُاٍ ايتدزٜب ٚؾل ايُٓٛذز املعد َٔ قبٌ اهل ١٦ٝملٔ أمت ؾف ٠ايتدزٜب بٓذـاح
ٚؾل ايكٛاعد ايتٓؿٝر ١ٜاملعتُد َٔ ٠اجملًظ ايتٓؿٝر ٟيًتعًٚ ِٝايتدزٜب.

ش-

ًٜتــصّ َسنــص ايتــدزٜب املهتُــٌ باضــتكباٍ َتــدزب َــٔ زتُٛعــات تدزٜبٝــ ١أخــس ٣يكطــا٤
بع

ايدٚزات ايتدزٜب ١ٝيف ساٍ دعت اذتاد ١إلنُاٍ زتُٛع ١تدزٜب.١ٝ
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9

املدايؿات

ايباب ايتاضع

الباب التاشع  :املخالفات

املاد ٠ايطابع ١عػس:٠
.1

تٓعس دتٓ ١ايتدزٜب يًتدص

بـاملسنص ايتـدزٜيب يف املدايؿـات املتعًكـ ١باملتـدزب َجـٌ ايػٝـاب

ٚاإلُٖــاٍٚ ،ؾــل ايكٛاعــد ايتٓؿٝرٜــ ١املعتُــدَ ٠ــٔ اجملًــظ ايتٓؿٝــر ٟيًتعًــٚ ِٝايتــدزٜبٚ ،إٜكــاع
إسد ٣ايعكٛبات ايتأدٜب ١ٝايتاي:١ٝ
أ.

تٛد ٘ٝيؿت ْعس نتاب.ٞ

ب.

تٛد ٘ٝإْراز نتاب.ٞ

ز.

تٛد ٘ٝإْراز نتابْٗ ٞاَ ٞ٥ع ٚضع املتدزب حتت املالسع.١

د.

ايتٛصــ ١ٝبإعــاد ٠ؾــف ٠ايتــدزٜب ملــد ٠ال تتذــاٚش اثٓــ ٢عػــس غــٗساد خــالٍ ناَــٌ ؾــف٠
ايربْاَر.

.ٙ
.2

تعتُد ايتٛصٝات (د  ٖ ,ـ) املـرنٛز ٠يف (املـاد ٠ايطـابع ١عػـس ايؿكـس ٠األٚىل) َـٔ اجملًـظ ايعًُـٞ
يًتدص

.3

ايتٛص ١ٝبط ٞقٝد املتدزب.

.

ال ٜػفط ايتدزز عٓد تطبٝل ايعكٛبات.
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.4

تٓعس ايًذٓ ١ايدا ١ُ٥يًٓعس يف شتايؿات املتدزب يف املدايؿـات ايـيت ختـٌ بايطـًٛى أ ٚايػـسف
أ ٚاألَاْــ ١أ ٚأخالقٝــات ممازضــ ١املٗٓــٚ ،١تكــ ّٛايًذٓــ ١بعــد دزاضــ ١اذتايــ ١بسؾــع تٛصــٝاتٗا إىل
ايًذٓ ١املسنص ١ٜيًتدزٜب الختاذ ايكساز ايٓٗا.ٞ٥
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10

ايباب ايعاغس

ط ٚ ٞإعاد ٠ايكٝد

الباب الباب العاظر :طي و إعادة الكيد :طي وإعادة الكيد

ايؿصٌ األ : ٍٚط ٞايكٝد
املاد ٠ايجآَ ١عػس:٠
ٜتِ ط ٞقٝد املتدزب يف اذتاالت ايتاي: ١ٝ
.1

عدّ ادتٝاش ايتك ِٜٛايطٓ ٟٛاملطًٛب يًفقَ ١ٝد ٠ثالخ ضٓٛات َتتاي.١ٝ

 .2اضتٓؿاد ؾسص دخ ٍٛاختباز ادتص ٤األ ٍٚيًتدص

سطب َا ٚزد يف ايال٥ش ١ايعاَ١

يًتك.ِٝٝ
 .3جتاٚش ضعـ َد ٠اذتد األدْ ٢يًُطت ٣ٛاملبتدئ أ ٚاإلمجاي ٞاملكسز يًربْاَر أُٜٗا نإ
أط.ٍٛ
 .4ايتػٝب عٔ ايتدزٜب بد ٕٚعرز َكب ٍٛتسا ٙاهل ١٦ٝملد ٠ثالث

َٜٛاد َتصً ١أ ٚمخط١

ٚأزبع َٜٛاد َتؿسق ١أثٓا ٤ناٌَ َد ٠ايتدزٜب.
 .5االْكطاع عٔ ايتدزٜب ملد ٠تتذاٚش اثٓا عػس غٗساد َتصً ١أ ٚمثاْ ١ٝعػس غٗساد َتكطع١
خالٍ ناٌَ َد ٠ايتدزٜب.
 .6االْطشاب َٔ ايربْاَر.
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 .7عدّ َباغس ٠ايتدزٜب خالٍ غٗس بعد اْتٗاَ ٤د ٠االْكطاع أ ٚايتأد ٌٝاملطُٛح بٗا ْعاَا.
 .8ايؿػٌ يف االيتصاّ بكٛاعد ٚأْعُ ١ايتدزٜب يربْاَر ايتدص

أ ٚيٛا٥ح ايعٌُ ارتاص١

باملسنص ايتدزٜيب بعد سصٛي٘ عً ٢إْراز ٜٔنتاب ٝأ ٚإْراز نتابْٗ ٞا.ٞ٥
 .9صدٚز سهِ قطآٜ ٞ٥

عً ٢إيػاَ ٤صاٚيت٘ ٚتطذ ً٘ٝاملٗين.

 .10إصابت٘ بأسد األَساض اييت متٓع َٔ املُازض ١املٗٓٚ ١ٝؾكاد ملا ٚزد يف ْعاّ ممازض ١املٗٔ
ايصش ١ٝباملًُه.١

ايؿصٌ ايجاْ : ٞإعاد ٠ايكٝد
املاد ٠ايتاضع ١عػس:٠
.1

جيــٛش يًُذًظ/ايًذٓــ ١ايعًُٝــ ١زؾــع تٛصــ ١ٝإعــاد ٠قٝــد املتــدزب إىل ايًذٓــ ١املسنصٜــ١
يًتــدزٜب العتُــاد ٙيف ْؿــظ ايربْــاَر ايتــدزٜيب (َــع حتدٜــد املطــت ٣ٛاملٓاضــب الضــتٓ٦اف
ايتــدزٜب) بعــد َــسٚز عــاّ عًــْٗ ٢اٜــ ١ايطــٓ ١ايــيت مت طـ ّٞقٝــد ٙؾٗٝــاٚ ،ذيــو إذا نــإ طــٞ
ايكٝد مت ألسد األضباب ايتاي:١ٝ
أ.

ايػٝاب عٔ ايتدزٜب بد ٕٚعرز.

ب.

االْكطاع عٔ ايتدزٜب.

ز.

االْطشاب َٔ ايربْاَر.

د.

عدّ َباغس ٠ايتدزٜب بعد االْكطاع أ ٚايتأد.ٌٝ
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املاد ٠ايعػس:ٕٚ
 .2جيــٛش يًُذًظ/ايًذٓــ ١ايعًُٝــ ١زؾــع تٛصــ ١ٝإعــاد ٠قٝــد املتــدزب إىل ايًذٓــ ١املسنصٜــ١
يًتدزٜب العتُادٚ ٙقبٛي٘ يف بسْاَر تـدزٜيب آخـس (َـع حتدٜـد املطـت ٣ٛاملٓاضـب الضـتٓ٦اف
ايتــدزٜب) بعــد َــسٚز عــاّ عًــْٗ ٢اٜــ ١ايطــٓ ١ايــيت مت ط ـ ّٞقٝــد ٙؾٗٝــا بٓــا ٤عًــ ٢األضــباب
ايتاي:١ٝ
أ-

ايػٝاب عٔ ايتدزٜب بد ٕٚعرز.

ب-

االْكطاع عٔ ايتدزٜب.

ز-

االْطشاب َٔ ايربْاَر.

د-

عدّ املباغس ٠يًتدزٜب بعد االْكطاع أ ٚايتأد.ٌٝ

-ٙ

عدّ ادتٝاش ايتك ِٜٛايطٓ ٟٛاملطًٛب يًفقَ ١ٝد ٠ثالخ ضٓٛات َتتاي.١ٝ
.

-ٚ

اضتٓؿاد ؾسص دخ ٍٛاختباز ادتص ٤األ ٍٚيًتدص

ش-

جتاٚش ضعـ َد ٠اذتد األدْ ٢يًُطت ٣ٛاملبتدئ أ ٚاإلمجاي ٞاملكسز
يًربْاَر أُٜٗا نإ أط.ٍٛ

ح-

ايؿػٌ يف االيتصاّ بكٛاعد ٚأْعُ ١ايتدزٜب يربْاَر ايتدص

أ ٚيٛا٥ح

ايعٌُ ارتاص ١باملسنص ايتدزٜيب بعد سصٛي٘ عً ٢إْراز ٜٔنتابٝ
املاد ٠ايجآَ ١عػس ،٠ايؿكس ٠ايجآَ )١أ ٚإْراز نتابْٗ ٞا.ٞ٥
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11

ايباب اذتاد ٟعػس

سكٛم املتدزب ٚ ٚادبات٘

الباب احلادي ععر :حكوق املتدرب و واجباته

ايؿصٌ االٚ : ٍٚثٝكٚ ١ادبات املتدزب ٚسكٛق٘
املاد ٠اذتاد ٚ ١ٜايعػس:ٕٚ
جيب عً ٢املتدزب ايتشً ٞباألخالم ٚايك ِٝايطاَ ١ٝيف تعاَالت٘ٚ ،االيتصاّ بهاؾ ١األْعُ ١املعٍُٛ
بٗا يف املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد َٔٚ ،١ٜضُٓٗا أْعُ ١اهلٚ ١٦ٝيٛا٥شٗا ٚقٛاعدٖا ايتٓؿٝر ١ٜايصادز٠
َٔ اجملًظ ايتٓؿٝر ٟيًتعًٚ ِٝايتدزٜب.

ايؿصٌ ايجاْ :ٞسل املتدزب يف ايتعًِ َٔ ط ٞايكٝد
املاد ٠ايجاْٚ ١ٝايعػس:ٕٚ
يًُتـدزب ســل ايـتعًِ يألَـ ايعــاّ ضـد قــساز طــ ٞايكٝـد ايــر ٟاختـر عكــ٘ خــالٍ ثالثـ َٜٛـاد َــٔ
تبًٝػ٘ ايكسازٚ ،بل يألَ ايعاّ تػه ٌٝدتٓ ١دا ١ُ٥أَ ٚؤقت ١يًٓعس يف ايتعًِ ٚايسؾـع بتٛصـٝاتٗا
إي ٘ٝالختاذ ايكساز ايٓٗا.ٞ٥
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ايؿصٌ ايجايح :سل املتدزب يف االعفاض  ٚايتعًِ
املاد ٠ايجايجٚ ١ايعػس:ٕٚ
.1

إذا سدثت املدايؿ ١يف املٓػأ ٠ايصش( ١ٝاملسنص ايتدزٜيب) أ ٚنإ أسد َٓطٛبٗٝا طسؾاد
ؾٗٝا ؾٝتكدّ املتدزب بتعًُ٘ َٔ ايكساز اير ٟصدز بطببٗا إىل دتٓ ١ايتدزٜب ٚايػؤٕٚ
األنادمي ١ٝيف ذات املٓػأ.٠

 .2إذا سدثت املدايؿ ١يف ْػاط تعً ُٞٝتعكد ٙاهل ١٦ٝيف َٓػآتٗا ؾٝتكدّ املتدزب بتعًُ٘ َٔ
ايكساز اير ٟصدز بطببٗا إىل اإلداز ٠ايتٓؿٝر ١ٜيًتدزٜب باهل.١٦ٝ
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12

ايباب ايجاْ ٞعػس

االضتجٓا٤

الباب الثاني ععر  :االشتثناء

املاد ٠ايسابعٚ ١ايعػسٕٚ
جيٛش يًذٓ ١املسنص ١ٜيًتدزٜب َٓح اضتجٓا - ٤يف قطاٜا املتدزب اييت تتٛؾس ؾٗٝا ظسٚف اضتجٓا١ٝ٥
َع َٔ -١ٓٝاملٛاد املتعًك ١بايتأدٚ ٌٝاالْطشاب ٚاالْكطاع (املاد ٠ايجايج ١عػسٚ )٠ط ٞايكٝد (املاد٠
ايجآَ ١عػسَ )٠اعدا َا ٚزد يف ( ايؿكس ٠ايجآَٚ ١ايتاضع َٔ ١املاد ٠ارتاَط ١عػس) ٚملسٚ ٠اسد٠
ؾكط بٓا ّ٤عًَ ٢ا ٜسؾع٘ إيٗٝا املدٜس ايتٓؿٝر ٟيًتدزٜب أ ٚاجملًظ ايعًُ ٞاملدت
ٚتكٚ ِٜٛضع املتدزب َٔ ناؾ ١ادتٛاْب.

28

بعد دزاض١

