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عم ماا م ماحم عرم ياا حح1199 ساات حح233م مقاا بحبأل مااألتعلح لاانحح1191 ساات حح131مااألحكامااألنحلااألتعلحم تقمااينح لاانحيطبت

بهميا ححسافأل ماحعلتلاميألاحهمهع يا حملا حم ق بيا شا م حإ(حتاااحفا حم ااأل  حتاألأبتألؤ)قم حممتاألتاألاحت حم متفذةح هذمحم شألح

ح.)أبتألؤتألحف حم األ  (حبأل تتسيكحم حمإل م ةحم قألم ح المتاألتألاحن عبحم قأل 

 يىاػُذ ػقذ االيزحبَبد
ح-:حمآلتي ف حم معمعي حح ع يلحعم حح2111/2121م   مسيحقألنح متألحف حم األ  حؤقم حممتاألتألاحأبتألت ح

ح2121/حح4/حح11ح  ع حمكعبحمعتبأل محملحيعنحم سباحم معمفكححم –1

ح2121/حح7/حح11ححم سباحم معمفكححم  ع حم ثألتيحمعتبأل محملحيعن –2

أيحتقا يبحبهاذ ححيهاعرح مسافأل ماحعم متلاميألاحإها م حعذ نحطبمألح مه معبحم تيحستل  هألحمإل م ةحم قألم ح المتاألتألاحعال

حم ه معبحمهمألحمألتاحمكسبألبح.

 َظبو االيزحبَبد
حم ق ت ح حمل  حهمهع ي  حفي حت  س حم تي ح ممتألهج حعفمأل حم األ   حف  حأبتألؤتأل حممتاألتألا حم   مس حقم  حم قألن حف  بي 

ح.حعات حم ل حم ثألت حم ثألتعىحم قألنحملحم ل حمكعبحمالبت مئيحب  م حح2111/2121

حعبح:أعال:حممتاأللحم  ع حمك
بتظألنحهمي حم معم حمالمتاأللحف ححبأ م م ممي حبهحم   مسيحم ل حذماحأتنح  مس حم معم حم مم  ةحف ححم ذيسمحح مطأل بحي ح

حيالبحعميهألحف حمالمتاأللح.حم   ه حم فقمي حم تيحعم حألحتاتسبح مطأل بح2111/2121مسيح مقألنحم   ح(م متهجحمألمال ح)

 :حم ثألت :حممتاأللحم  ع حثألتيأل ح

 :(م ل حم  مب حمالبت مئيحعاتيحم ل حم ثألتيحم ثألتعي)ملححم ثألتيممتاأللحم  ع ححبأ م سمحح مفئألاحم تأل ي حي حح -

حم تم نحآل م ف ح(ح هحم اكحم مميح مابحأعحاأل  حم مهمععةحم   مسي حمألتاحم مأل سعم ح)حأمث حأعف حمأل ةححم  مسبم طأل بح .1

 %حملحم تهألي حم مب ىحم مم  ةح هذ حم معم .51ملححأمث اتسبح مطأل بحعالحت حح،م ثألتيم  ع حممتاأللح

حتا   حم سفأل ة،حله ي قذ ححمكعببأل  ع ححأعحبقضحم معم حتغيبحف حهمي حم معم حم ذيم طأل بح .2 أللحيؤ ىحممتاحطبمأل ح مأل

يالبحعميهألحف حح ه حم فقمي حم تيعياتسبح هحم  حم متهجحمألمال ححبتظألنحأعحم متغيبحعتهألحف حهمي حم معم ححم ثألتيم  ع ح

 .هذ حم معم 

ويف مجُغ األحىال ال حيك نهطبنت انزقذو اليزحبَبد انذور انثبٍَ يبمل َكٍ يزقذيًب اليزحبَبد انذور 
 اد انزؼهًُُخ يف يصر.األول املُؼقذح ثبنسفبرح أو إحذي اإلدار
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 انفئبد املسًىذ هلب ثذخىل االيزحبٌ
 األول االثزذائٍ إىل انثبنث اإلػذادٌ(انصف ايزحـبَبد يرحهـخ انزؼهُـى األسبسٍ )يٍ  : والً أ
    حعتلا أالحيمابحسالحم طأل ابحعالحاماسحساتعماحعتق يالتهحيشات طح متما نح المتااأللحح1191 ست حح131تطبيمألحكامألنحلألتعلحم تقمينح لنح

حبأل تسب ح مل حمكعبحمالبت مئي.ح2111/2121ع عحبيعنحعما حفيحأعبحأمتعب حملحم قألنحم   مسيحم األ يح

   عمكعبحعم ثاألتيحمإلعا م يحفا ححمالبتا مئيعم ثأل ثحعم  مب حعم األمسحعم ساأل سححعم ثألتيمكعبححع م طالبحم تألهاعلحبأل لف

اتا حم لا ححمالبتا مئيمالحم لا حمكعبححساميمأل ححلألتعتياأل حح م حم ق بيا حبشا طحألحيمعتاعمحمميا يلحلياحم م سحهمهع ي حملا 

يتممتااعمحماالحأ م حمالمتاااأللحماا حتظاا مئهنحبااأل عطلحتظاا م ح ظاا ع حسااف هنحماا حذعيهاانححنع ااحم تااعم يعماا ححم ثأل ااثحمإلعاا م ي

 ةحي فاكحم طأل ابحبألساتمألعما حألححعمياه،حم األلاميليميحم لا حم   مسايححم ذيبأل األ  حهذمحم قألنحك م حمالمتاأللحبأل ل ح

إ م ةحشاائعلحم طمباا حعمالمتاألتااألاحبااألإل م ةحماالحلاابحعميااهحألباارا حلاا ح  مساايحامقتماا حح  هااألاتم مااهح المتاااأللحبيااأللح

 ح.م تألب ح هألحم تقميمي 

   حعما حم معلا حمال مت عتا باأل  لنحم ماعميحلحفا حممتاألتاألاحأبتألؤتاألحفا حم ااأل  حيمتفا حباألحيساهبحم طأل ابح طالبحم تاألهاعم

حستمأل ةحم األل حبهحعتسميمهألح مسفأل ةح.حعم مهق حبيألتألتهحعطبألع حمال

   فاا ح ع اا حتماااحمتااألظ ةحم لاافع حم   مسااي حبهااألحبمثيالتهااألحفاا ح  مساايحم طااالبحم تااألهاعلحفاا حممتاااأللحم تماابحماالحلاا ح

م شااهأل ةحم   مسااي ححألاابم طأل اابحماالحهااذ حم فئاا حماا حمسااتمأل ةحتم مااهح المتاااأللححعماا حألحي فااكهمهع ياا حملاا حم ق بياا ح

حملحعرم تيحم ت بي حعم تقمينحعم األ هيا حفايحم  ع ا حم األلابحمتهاألحعما حم شاهأل ةحم   مساي حألعميهحم األلبحعميهألحمل ق

 عميهألحملحسفأل ةحهمهع ي حمل حم ق بي حف حتمنحم  ع  ح.حعمل لأل ح

   م طالبحم ماع علحملحم تقمينحمكره يحإ  حم تقمينحم قاألنحيشات طحمعمفما حمإل م ةحم م مريا ح  رها حم شا ي ،حاياثحي فاكح

 م حمستمأل ةحم تم نحمعمفم حمكره حعم حم تاعيبحم حتم ينحبيأللحلي حبإا ىحم م سحم تقمينحم قألنح.حم طأل ب

 بأل تسب ح طالبحم ل حمالعبحمالبت مئيحيمعنحع يحم طأل ابحبتاميابحمما حمالتشاط حمالحمعلا حأبتألؤتاألحفايحم ااأل  ححثانحيماعنحححح

 اايحمماا حم طأل اابحهااذمحم مماا حم اايحم ساافأل ةحأعحم ممتاابحم طأل اابحبقماابحمالتشااط حم مطمعباا حفيااهحبتفسااهحعباااطحياا  حثاانحيماا نحع

  مطأل بحب علحتم ينحهذمحم مم .ح(شهأل ة)م ثمألفيحبأل ي ح،حم حم قمنحبأتهح لحيتنحإل م حميحماطأل ح

 بأل تسب ح طالبحم لفيلحم ثاألتيحعم ثأل اثحمالبتا مئيحعمايهنحاااع حمالمتااأللحاتا حيتمابح ملا حم تاأل يح،حعمماأل حباألحم طأل ابحححح

متام حعلحااع حمالمتاأللحيقتب ح مسبحعبألقح إلعأل ةحفيحتفسحم ل حم قألنحم تأل يحاياثحالحيقما حممتاألتاألاحم غألئبحأعحم 

  ع حثأللح هذيلحم لفيل.

  انثبَىٌايزحبٌ انُقم يٍ انصف األول  : ثبَُبً 

 اابحهمهع ياا حملاا حم ق بياا حي فااكحم طألماالححمكسألساايعماا حشااهأل ةحإتمااألنحم   مساا حبم اماا حم تقمااينححم األلاامعلم طااالبحح 

إ م ةححمقتما ةحمالحمكسألسايبألستمأل ةحتم مهح المتاأللحشهأل ةحم تهألححفا حممتااأللحشاهأل ةحإتماألنحم   مسا حبم اما حم تقماينح

ححح.ألإل م ةحأعحم م ي ي حم تقميمي حم ماتل بحشئعلحم طمب حعمالمتاألتألا

 عما حم معلا حمال مت عتا ححباأل  لنحم ماعميم طأل ابححيساهبتاألحفا حم ااأل  حيمتفا حباألحؤلحفا حممتاألتاألاحأبتألاع طالبحم تاألهمح

حعم مهق حبيألتألتهحعطبألع حمالستمأل ةحم األل حبهحعتسميمهألح مسفأل ةح.ح

 بأل شاهأل ماحم ملا ي ححشاهأل متهألحمالح ع ا حتمااحمقأل  ا حم ل حم ثأل ثحمإلع م يح)م تألسا (عم حشهأل ةححم األلمعلم طالبحح

يمااعلحملاا لألحعميهااألحماالحعأللاابحعميهااألحم احي فااكحم طأل اابحبألسااتمأل ةحتم مااهح المتاااأللحألاابحم شااهأل ةحم   مسااي حعماا حأل

فأل ةحسااحعماا حم شااهأل ةحم   مسااي حعملاا لألحعميهااألحماالحعرم تاايحم ت بياا حعم تقمااينحعم األ هياا حفاا حم  ع اا حم األلاابحمتهااأل

 .ححهمهع ي حمل حم ق بي حف حتمنحم  ع  

   حمكعبحم ثاألتعيحم طالبحم ماع علحملحمكره حم شا ي حعم األلاميلحعما حشاهأل ةحمإلع م يا حمكره يا حياتنحلباع هنحبأل لا 

 عت حعع تهحك ضحم عطلح.ات حتهألي حم م ام ححم متألربعم حألحيستم حم طأل بحعم حتظألنح
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  انثبَىي انثبٍَايزحبٌ انُقم يٍ انصف :  ثبنثبً 

   م طالبحم تاألهاعلحفايحممتااأللحم تمابحمالحم لا حمكعبحم ثاألتعيحم ايحم لا حم ثاألتيحم ثاألتعيحفايحهمهع يا حملا حم ق بيا ح

إ م ةحشائعلحم طمبا حألستمأل ةحتم مهح المتاأللحشهأل ةحم تهألححف حممتاأللحم لا حمكعبحم ثاألتعيحمقتما ةحمالحي فكحم طأل بحب

حأعحم م ي ي حم تقميمي حم ماتل ح.عمالمتاألتألاحبألإل م ةح

 بااأل  لنحم مااعميحعماا حم معلاا حمال مت عتاا حم طأل اابححيسااهبتااألحفاا حم اااأل  حيمتفاا حبااألحؤلحفاا حممتاألتااألاحأبتألاع طااالبحم تااألهمح

  ق حبيألتألتهحعطبألع حمالستمأل ةحم األل حبهحعتسميمهألح مسفأل ةح.عم مه

 ي فاكححعم حألبأل شهأل ماحم مل ي ححشهأل متهألمتألظ ةحملح ع  حتماححم ثألتعيحمكعبعم حشهأل ةحم ل ححلعم األلمم طالبححح

م ت بياا حم األلاابحعميهااألحعيمااعلحملاا لألحعميهااألحماالحعرم تاايححم طأل اابحبألسااتمأل ةحتم مااهح المتاااأللحألاابحم شااهأل ةحم   مسااي 

ساافأل ةحهمهع ياا حملاا حم ق بياا حححعم تقمينحعم األ هي حف حم  ع  حم األلبحمتهألحعم حم شهأل ةحم   مسي حعمل لألحعميهألحمل

 ف حتمنحم  ع  .

 ح حم تظااألنحم فلااميحح ....حعمااألحيسااتا ثحماالححالحيااتنحلبااعبحم طااالبحم األلااميلحعماا حم لاا حمكعبحم ثااألتعيح)تظااألنحم مماا  ما

ح(ح. عبحبأل شهأل ماحم غي حمقأل   شهأل ماحغي حمقأل   ح)م فكحه

 ** نهصف انثبًَ انثبَىي اليزحبٌا** يىاد 
ح:حمألآلتيم معم حم قألم حعم تاللي ححممتاألتألاحهمي حم طالبحم متم ميلحالمتاأللحم ل حم ثألتيحم ثألتعييؤ ىح

 ميزحٍ فُهب طالة انشؼجزني: يخ انزٍ بانؼ ىاداملأوالً: 

ح(حمكهتبي حم ثألتي حم مغ ح–م مغ حمكهتبي حمكع يحح–)م مغ حم ق بي حح:ح ممهمععحم مميحأل     تاعألم حمعم ح*ح

ح(ح.مإلتسأللم معمطت حعامعقحح–)م ت بي حم  يتي حح: ممهمععحم مميحالحتاأل عألم حمعم ح*ح

 انكهٍ:  انزٍ رضبف نهًدًىع ُخخصصنزا ىاداملثبًَُب: 

ح.حشقب م سبحعم حاحم تأل ي عم حم طأل بحأ م حمالمتاأللحف حم معم ححيتقيل

ححشقب حم قممي :م 

ح(ح.م هب ح حم تفألابحعاسألبحم مثمثألاح حتطبيمألاحم  يألايألا)م  يألايألاحم بات حح م فيريأل حح مكايأل حح م ميميأل ح

ح:حم شقب حمك بي 

ح.(م تفألابحعاسألبحم مثمثألاح حم هب ) حم  يألايألاحم قألم ححم فمسف حعم متطكح عمنحم تفسحعمالهتمألعحح م هغ مفيألحح م تأل يخح

 ح حم تم ن حم تيحي غبحمال تاألقحبهألعم حألحي علحم طأل بحبألستمأل ة حعالحياكح مطأل بحتغيي حم شقب ححم شقب  حإالح، م تم نحبق 

 . حبطمبح سم ح مهت حم تظألنحعم م ملب حبمق ف حم ممتبحم ثمألف حبأل سفأل ة
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 االيزحبٌ فُهب أداءفً اخلبرج  نطالة أثُبئُباملسًىذ األخُجُخ انهغبد 
 األسبسً :ير حهخ انزؼهُى الة ط  أوال :

 ححح)مإلتهميري (حأعح)م ف تسي (يؤ علحمالمتاأللحف ح غ حأهتبي حعما ةحفمطحملحم مغتيلح:ححح

  وانثبٍَ انثبَىٌ : األولانصف  فًاليزحبٌ انُقم  األخُجُخانهغبد   ثبَُب :
  حتيلحممغ حأهتبي حأع  ح)مالتهميري ح حم ف تسي (.يشت طحألحيؤ ىحم طأل بحمالمتاأللحف حم ل حمكعبحعم ثألتيحم ثألتعيحف حإا ىحم مغ

 حإذمحمألتااااااحم مغااااا حمكهتبيااااا حمكع ااااا حمالتهميريااااا حياااااؤ ىحم طأل ااااابحمالمتااااااأللحفااااا حإاااااا ىحم مغاااااألاحم تأل يااااا حممغااااا حأهتبيااااا حثألتيااااا حح

 ح.)حم ف تسي ح حمك مألتي ح حماليطأل ي ح حمكسبألتي ح(ح

 ححمإلتهميري لحتمعلحم مغ حمكهتبي حم ثألتي حه حإذمحمألتاحم مغ حمكهتبي حمكع  حه حم ف تسي حفيشت طحأح. 

 م ثاألتعىح حأ ىحمالمتاأللحفيهاألحبأل لا حمالعبحم تبأل ل حم ثألت حم ثألتعىحبتفسحم مغ حيؤ ىحم طأل بحمالمتاأللحف حم مغ حمالهتبي حم ثألتي ححح

 أيحم اعري حعما ححممتابحم ا متع ح ئيسحلطألعمعمفم ح،حع2/1/2111عالحيهعرحتغيي هألحطبمأل ح معمفم ح ئيسحلطألعحم تقمينحم قألنحف ح

 .9/6/2117حفتعىحم شئعلحم مألتعتي حبتأل يخح

 نهصف انثبًَ انثبَىي . انهغخ األخُجُخ انثبَُخحبالد اإلػفبء يٍ 
 عفألئهنحملحمالمتاأللحفا حم مغا حيهعرحإحالحت  سحبهألحم مغ حمكهتبي حم ثألتي ح عبم طالبحم مل ييلحم ذيلحمألتعمحي  سعلحف ححح

حألتي حعذ نحعم حم تاعحم تأل  ح:مكهتبي حم ث

هتبيا حأم قألنحم مل ىحف ح ع هحالحت  سحفيهاألح غا ححعبحم ثألتعىهتألرحبتهألححم ل حم متألظ ح مل حمكألحيمعلحم طأل بحل حم

م م ساام ح مهتاا حم تظااألنححعفااأل حبألسااتمأل ةحم تماا نكحطماابحمإلبتألؤتااألحفاا حم اااأل  حعماا حألحي فااأ م حممتاألتااألاحعتماا نحكحثألتياا 

 عفأل حملحع مهح.أامي حم طأل بحف حمإل متظ حف ححم حملحع  حأم حم طأل بعإل حعم م ملب 

 

 نطالة املزقذيني ػهً َظبو انهغبدا
  مالحم لا حم ثاألتيحمالبتا مئيححم متما ميلحعما حتظاألنحم مغاألا مطاالبححع ا  مغ حمكهتبي حمكحقم حممتاأللحفيحم مستعيحم  في ي حح

حمستعيحم  في حبتفسح غ حممتاأللحم مغ حمكهتبي حمكع ي.م ثألتيحم ثألتعيحعم حألحيمعلحممتاأللحم م ل حعات ح

 ممتااأللحم مغا حمكهتبيا حم ثألتيا حفايحإاا ىحم مغاألاحم ثأل اثحمالعا م ىحم ل ح طالبحملحم ل حمكعبحمالع م يحعات حيؤ يحمحح

 .( حمإلتهميري ح حمكسبألتي حمآلتي ح:ح)م ف تسي ح حمك مألتي ح حمإليطأل ي 

 م مغ حمكهتي حم ثألتي حبأل ل حم ثاألتيحعم ثأل اثحمإلعا م يحباتفسحم مغا حم تايحأ ىحبهاألحفايحبأل لا حيؤ يحم طأل بحمالمتاأللحفيححح

 .)عالحيهعرح مطأل بحتغيي حم مغ حمكهتبي حم ثألتي (حمكعبحمإلع م ي

 مكهتبي حمكع  حهيحم ف تسي حفيشت طحألحتمعلحم مغ حمكهتبي حم ثألتي حهيحمإلتهميري ح.إذمحمألتاحم مغ ححح 
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 مهتياألرحمالاتباأل ححمكهتبيا (م ذيلحيؤ علحممتااأللحم قماعنحعم  يألاايألاحبأل مغاألاحالستم م حم طالبحعم حتظألنحم مغألاح)يشت طححح

إ اا حمهتيااألرحماتبااأل حم مغاا حبألالاااألف حح،مالبتاا مئيحعاتاا حم ثااألتيحم ثااألتعيحم ثأل ااثماالحم لاا حفاا حمااأل ةحم مسااتعىحم  فياا حباا  م ح

ح(295طبماااأل ح ممااا م حم اااعرم يح لااانح)حم ثأل اااثحمالعااا م ى يحعاتااا ح مطاااالبحمااالحم لااا حمكعبحمالعااا مهتبيااا حم ثألتيااا حمك

م  سامي ح غاألاحعم األلا حما م سحأل م اعطلحتطباكحعمايهنحلعمعا حتتسايكحم مباعبحبأ ضحعتا حعاع تهنحإ ا حعح،2114 ست 

 ملحايثحم سلحعم تيحتطبكحعم حم طالبحم مل ييلح مابحهمهع ي حمل حم ق بي . غألاح

 مميا يلحليا م حلألتعتياأل حبإااا ىححألحيمعتاعمحبتألؤتاألحفا حم ااأل  أفا حممتاألتااألاححتظاألنحم مغاألام طاالبح م  مسا حبحإل ااألقيشات طححح

اتباأل حم مساتعىحم  فيا حبأل تساب ح مم اما حمالبت مئيا حمبتهألحححمهتألرعمعحم  سمي ح غألام م م سححم م م سحم األل ح غألاحأع

 أل تسب ح مم ام حمالع م ي ح. حعماتبأل حم مستعىحم  في حعم مغ حمالهتبي حم ثألتي حبعم م ام حم ثألتعي ح

 ما حح،عميهاألحفماطحم األلابح  ها حم ماأل ةحتاتسابح اهحذ انفا حامي حأح هحمالمتاأللحبتظألنحم مغألاحع نحيملحيؤ ىحم ذىحم طأل بحح

اكحف حم تاعيبح تظاألنححأيألحيمسبهحذ نح علحتظألنحم   مس حبأل مغ حم ق بي حف حمأل ت حم  يألايألاحعم قمعنحمالستم م حعم ح

 .حم شئعلحم مألتعتي (م مغألاح)ل م ح

 حعبحعم ثاألت حم ثاألتعىعم لا حمكحم طأل بحم ذىحيؤ ىحمالمتاأللحف حمأل ةحم مستعىحم  فيا حفماطحبأل تساب ح مم اما حمالبت مئيا حح،

مااأل ت حم  يألااايألاحعم قمااعنحححيااؤ ىحممتاااأللع م ياا حع اانحتبياا حم ثألتياا حبأل تسااب ح مم اماا حمإلهم مسااتعىحم  فياا حعم مغاا حمكحأع

 هحمالمتاأللحف حتمنحم معم ح.ئ مأعم حتظألنحم   مس حبأل مغ حم ق بي حبغضحم تظ حعلححطأل بيقتب حم بأل مغألاح

 املذارس انذونُخ
 حبتألؤتاألحفا حم ااأل  ح معتهاألحشاهأل ماأح إلمتاأللحفا حهميا حم ماعم حعما حتظاألنغي حمسمعحح طالبحم م م سحم  ع ي حبأل تم نححح

حفايحهميا حم ماعم حتعىمتااأللحتا يا حمسامها م حإإالحبقا حح غي حمقأل   ح ممتألهجحم تيحت  سح مابحهمهع يا حملا حم ق بيا

تهاألححفايحبياأللححعما حألحيماعنحم طأل ابحبإاااأل ح طأل بحعمهتيألر ح هذمحمالمتااألل،محم تألب ح هألح م ةحم تقميمي تااحإش م حمإل

ااملحح  ع ي م  حلع ةحملحم شهأل ةحإبألالاألف ححلسنحشئعلحم طالبحعمالمتاألتألاحهمي حم معم حمقتم حملحمإل م ةحم تقميمي 

ح2113 سات حح(131)بتألؤتألحف حم األ  حتطبيمألح مما م حم اعرم ىحأمستت ماحم تم نحمذمحمألح غبحبأل تم نح إلمتاأللحعم حتظألنح

 .2114(ح ست ح294)عم م م حم عرم يح

 ح.ح15/7/2115(حبتأل يخح233ياكح مطالبحأ م حممتاأللحتا ي حم مستعىحبأل سفأل ةحطبمأل ح مم م ح لنح)حح

 (ح ملفيلحم ثألت حعم ثأل اثحمالبتا مئ ،حعماعم حم ت بي حم  يتي ح–)م مغ حم ق بي ححم معمي حمعم م يسمحح هنحبأ م حمالمتاأللحفيحعحح

ح–حم ثأل اثحمالعا م ىمالبتا مئ حعاتا حم لا ححم  مبا مالحم لا ح(حم   مسألاحمالهتمألعي ح–م ت بي حم  يتي حح–)م مغ حم ق بي ح

أمألحم لا حم ثاألت ح(ح مل حمالعبحم ثألتعىحم ت بي حم معمي ح–حم هغ مفيألح–خحم تأل يح–  يتي حم ت بي حمح–عمعم ح)م مغ حم ق بي ح

ح–]ح مشاقب حمك بيا ح ححم هغ مفياألح–م تاأل يخحح–م ت بي حم  يتي حح–ف حمعم ح)حم مغ حم ق بي حمالمتاأللحم ثألتعىحفيؤ ىحم طالبح

عتاا حم تماا نحال م حمالمتاااأللحفاا حم مااعم حم معمياا حطح تشاايعحم معمطتاا حعامااعقحمالتسااألل(حعممااأل حبأتهااألحمااعم حتهااألححع سااعب،

ا حل ح  مسا حاأللابحعمياهحم طأل ابحعبياأللحتهاألححفا حلع ةحطبكحمكلبحملحم شهأل ةحم  ع ي حآلحإااأل م سألبكحذم هألح

 .م معم حم معمي حف حأا حل ح  مس 
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 ورسدُم االسزًبرح اإلنكرتوَُخ انزقذو ناليزحبَبد خطىاد

 

حح.أبتألؤتألحفيحم األ  ح-بعمب حم ا مألاحمال مت عتي حح-ح)www.moe.gov.eg(حعهع:  بي حعم تقمينمعل حعرم ةحم تعم ححم  اعب .1

عم حألحح،بق حشه يلحملحب مي حفتححم معل عيغمكحم معل ح،ح2111فيحاالبحشه حسبتمب حفتححم معل ح تسهيبحمالستمأل ماحيتنحح .2

،حعفيحاأل  حتأاي حفت ةحم تسهيبإتتهأل ححتأل يخم شه حم تأل يحملحفيحمعع حأللأل حتهألي ححستمأل ماحت سبحم سفأل ماحهمي حمال

 .إ سألبحمالستمأل ماحتم حم مسئع ي حمألمم حعم حم سفأل ةح

ةحبيألتألاحبألالستمأل م مألف ححعتسهيببأل  لنحم معميحملحعمل حشهأل ةحم ميال ح مطأل بحعحم طأل بحبأل  اعبحعم حم معل حيمعنحع يحمكم حأح .3

ح حعمطألبمأل حمال مت عتي  حم طأل بحمألمال حمسن حتسهيب حم تهألححعي مع  حعبيألل حم معمي( ح)م  لن حم ميال  حشهأل ة حمل حمب عطبألعتهأل،حح،في

حيفي حس م ح سنحمالمتاأللح حمألف حم مستت ماحم مطمعب حعمأل حباألتنحم سفأل ة،حم فمأل حبهأل ح مسفأل ةحالعتمأل هأل عم تعلي حعميهألحعتم يمهأل

حمسنحبأل سفأل ة،حم حعا حلع ةح شالي حا يث ح مطأل بحعم حمالستمأل ةحماتعم حبشقأل حم همهع ي حملحم سفأل ةحعم عتأل حعميهأل

 .ماتعم حعم حم ظه ح عاقهألحعم حشهأل ةحم تهألححع م يعلع ةحأا ىح طالبحم ل حم ثأل ثحمإلم طأل بح

حم تم نحعم مستت ماحم تيحتثباحأاح .4 ميتهحفيحم تم نح المتاألل،حعس م ح سنحالحيقتب حم طأل بحمتم نح المتاأللحإالحبق حتسمينحمستمأل ة

 .عمستا م ح لنحهمعسح همالمتاأللحإ  حم سفأل ةحم متم نح هألح

م مستت ماحم مطمعبا ،حععميهاألحم مهقا حمالساتمأل ةحألعبحتمعنحم سفأل ةحبألستالنحمستمأل ماحم تم نحملحأع يأل حمكمع حم فمأل حبهألحمألف حح .5

 .م حع نحلبعبحلع ح ممستت ماح المتاأللعم مستت ماحعم تأم حملحأامي حمبحطأل بحفيحم تم نح

 حتهمي حمستمأل ماحم تم نح مبحل ح  مسيحعم حا  حعتعا حف حمظ ع حااأل حيا علحعمياهحم قباأل ةحم تأل يا حمساتمأل ماحم طمبايتنحح .6

ألتيح،حأمااألحبأل تسااب ح ملاا حم ثاا.حم ااخح(نحمالمتاااأللح)م تماابحماالحم لاا ......ححإ اا حم لاا ح..........(حيااذم حمساام متماا ميلحالمتاااأللح)..

تاا عيلحمسانحم مغاا حمكهتبيا حم ثألتياا ح مطأل ابحعم تاايحتانح  مسااتهألححيهابم ثاألتعيحفياتنحإعاا م حمشاع حمسااتمم ح مابحشااقب حعما حااا ة،حع

ح.بأل ل حمكعبحم ثألتعي

تمتبحأسمأل حعبيألتألاحم متم ميلح المتاأللحبق حت تيبهألحأبه يألح]هألنحه م حفا حم مشاع حم مقا ةح اذ نحما حتالاي حمشا ح مابحلا حح .7

 .(تا ي حمشع حمستمم ح طالبحم مغألاح)عي مع حعما م ححا  حمهمألحمأللحع  حم متم ميلح هحات ح عحمأللحطأل بأل ح  مسيحعم ح

حح .8 ح المتاأللحبق  حم تم ن حبألكسبألبحم تيحأ احإ  حم تأاي حعلحمعع حح مت عت مإلحغالقحم معل إعالحيهعر ح مسفأل ة حم تم ن إالحبق 

عتسميمهألحسبألبحم تأاي ،حعفيحهذ حم األ  حتمعنحم سفأل ةحبطبألع حمستمأل ةحم تم نحم تم نح المتاألل،حعم حألحتمعنحم سفأل ةحبتم ي حأ

م مستت ماحم مطمعب حعس م حألعبحبيألتألتهألحباطحم ي حعإعأل تهألحم ةحأا ىحإ  حم سفأل ةحالعتمأل هألحم فمأل حبهألح مطأل بحالستيفأل ح

 .م األل حعم تيحتم  هألحم سفأل ة(ح) ماألالاحم األل حذماحم ظ ع ح31/1/2121عذ نحفيحمعع حغأليتهحح سنحمالمتاألل

عميحم سفأل ةحم تأم حملحتعمه حم طأل بحبأل  ع  حأثتأل حفت ةحم تم ينحعات حمعع حمتتهأل حمالمتاألتألاحعذ نحملحاالبحتأل يخحتأشي ةح .1

  اعبحم طأل بحم  ع  حم مثباحبهعمرحسف حم طأل ب.

http://www.moe.gov.eg/
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 املسزُذاد املطهىثخ نهزقذو
 املسزُذاد انزبنُخ :أصىل انسفبرح املصرَخ يرفقًب ثهب أصم اسزًبرح انزقذو ناليزحبٌ يؼزًذح يٍ 

ح ل حمكعبحمالبت مئيمأعال :ح

حفمط:ح- حمل ييل ح مطالب ح ألبحبأل تسب  حم معمي( ح)م  لن حم ميال  حم سفأل ةح،شهأل ة حمل حمعتمأل هأل حيشت ط حتعثيمهألحعال ح،حعال

ححعهذ حم شهأل ةحالحيتنحمست  م هأل.

حهأل ةحم ميال حمقتم ةحعمعثم حملحم سفأل ةحأعحم ممتبحم ثمألفي.شحألبحبأل تسب ح مطالبحم غي حمل ييل:ح-

حبألليحم لفع حملحم ل حم ثألتيحمالبت مئيحعات حم ل حم ثألتيحم ثألتعيحثألتيأل ح:ح

ح طأل بحم ذيحالبحعميحآا حل ح  مسيح هحملحهمهع ي حمل حم ق بي م .1

حح  هألام تهألحح)بيأللححألبح- حتم ي ما( حم طأل بحأع حعميه حملحآلا حل ح  مسيحاأللب حشئعلحم طالبحبمقتم  حإ م ة أعحألإل م ة

ح.م تألب ح هألحم ماتل حم تقميمي م م ي ي ح

حححشهأل ةحميال حم طأل بح) لنحلعمي(.حألبح-

حلبحمش حم   هألاحآلا حل ح  مسيحاأللبأيشت طحتم ينححم  سمي ح غألابأل تسب ح طالبحم م م سحم األل ح غألاحأعحم م م سح -

حم طأل ب ححعميه حم م  س  حمسن حبه ح)األ ح غألاحمعااأل  حع غألاح سميح عتععيتهأل ح( حم مستعىحم  في  ح  ه  ) مم ام حم   حبه

عمقتم حم ثألتي ح)تععحم مغ حمكهتبي حمالبت مئي (،حع  ه حم مستعىحم  في حعم مغ حمكهتي حم ثألتي ح) مم ام حمإلع م ي (حم حتعايحح

ح.حم طأل بحم تم نحعم حتظألنحم مغألاح  غبحفيحاألبطأل بحم تقميمي حم تألب ح هألحم أعحم م ي ي حألإل م ةحإ م ةحشئعلحم طالبحبملح

ح)همهع ي حمل حم ق بي (ح طأل بحم ذيحالبحعميحآا حل ح  مسيح هحملحم .2

لبحعميهحم طأل بحبش طحألحتمعلحهذ حم شهأل ةحمتألظ ةح مشهأل ماحم مل ي حعم حألحألشهأل ةحتهألححبرا حل ح  مسيحاحألبح-

ح-تمعلحمل لأل حعميهألحملحم ههألاحم تأل ي :

ح)عرم ةحم ت بي حعم تقمينحععرم ةحم األ هي حعسفأل ةحهمهع ي حمل حم ق بي حفيحتمنحم  ع  (ح.

حملحشهأل ةحميال حم طأل بح) لنحلعمي(.حألبح-

حطأل بحأبتألؤتألحفيحم األ  حم ذيحالبحعميحآا حل ح  مسيح هحعم حتظألنحأبتألؤتألحفيحم األ  :ح .3

ح.)م  لنحم معمي(ملحشهأل ةحم ميال حعماا حلع ةح  حإاألف حبألإللع ةحملحمإلاطأل حم األلبحعميهحم طأل بح -

حم متم ميلح المتاألتألاحعم حتظألنحأبتألؤتألحفيحم األ  ح:م غي حمقأل   حعطالبحم م م سحم  ع ي ح .4

أعحم م ي ي حألإل م ةحإ م ةحشئعلحم طمب حعمالمتاألتألاحبمقتم ةحملحفيحهمي حم معم حشهأل ةحمهتيألرحممتاأللحتا ي حم مستعىححألبح-

ح.أل سفأل ةم ذيحتنحعم  حبمهتيألرحتا ي حم مستعىحبيأللححعأم تقميمي ح

ح.متهأللع ةحطبكحمكلبحم شهأل ةحم  ع ي حأعححألبح-

حشهأل ةحميال حم طأل بح) لنحلعمي(.حألبح-

حم متم ميلح م ع حم ثألت حعم حتظألنحأبتألؤتألحفيحم األ  :م ذيلحأ عمحممتاألتألاحم  ع حمكعبحبمل حع طالبحم .5

ح.معااأل حبهحم معم حم تيح سبحفيهألحم ماتل عبحمقتم حملحمإل م ةحم تقميمي ح  ع حمكمبيأللح  هألاححألبح-

ح.مقتم ةحملحم سفأل ةم  ع حم ثألتيحمستمأل ةحم تم نحالمتاأللححألبح-

يغ يالحظخ أَه ػهً انسفبرح ػذو اسزالو أٌ اسزًبرح رقذو غري يسزىفبح نهًسزُذاد انسبثك ركرهب ح
أو انفبكس حُث   خ سىاء كبَذ ػٍ طرَك انربَذ اإلنكرتوٍَوػذو إرسبل أٌ صىر نهًسزُذاد ثأٌ طرَق

 أَه نٍ َزى رسدُم أٌ طبنت ثبيزحبَبد أثُبئُب يف اخلبرج ثصىر املسزُذاد.
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 :رُجُـهبد و أحكبو هــبيخ
عتطباكحعمايهنحشا عطحعلعمعا حم مباعبحبأل ما م سححبحمتألربطالم طالبحم متم معلحالمتاألتألاحأبتألئتألحف حم األ  حيقتب علح .1

 .ي حعت حعع تهنحإ  حمل م مل 

ي قفاا حم طااالبحم متماا معلح هااذ حمالمتاألتااألاحماالح  هااألاحأعمااألبحم ساات حعمكتشااط حم ت بعياا حم متلااع حعميهااألحفاايحم ماا م ح .2

 .حعتق يالتهح2111 ست حح313م عرم ىح لنح

 -مآلتي:حم األ  حعميحم تاعتألحف حئ حف حهمي حم لفع حم   مسي حكبتألقم حممتاأللحف حمعم حم مهألالاحم قمميالحي ح .3

 حفايحم م اما حمالبت مئيا حعم لافيلحمكعبححم ت بي حم فتي ح ،حعمأل ةح]ح]حم ت بي حم معسيمي ح حم األسبحمآل  ح همي حم لفع 

 ح طمباااااا حم لاااااا حمكعبحح(ر معاااااا حلتألع ح حتهأل ىح حم مهألبح)م تمتع عهيألح حملتلأل حمتر  ح ححعم ثألتيحم ثألتعي،حعمعم ح]

 عم ثألتيحم ثألتعى.

 .ق بي حه ح غ حأسئم حمالمتاأللحعمإلهألب حف حهمي حم معم ح)ع محم مغألاحمكهتبي (حتمعلحم مغ حم  .4

م م عتا حم تايحي  ساهألحم طأل ابحعحع ا هتبيا حمكطبمألح مغا حمكممتاأللحم قمعنحعم  يألايألاححأمألحبأل تسب ح طالبحم مغألاحفيؤ عل .5

 (ح.حح)مإلتهميري حأعحم ف تسي حفمطستمأل ةحم تم نحبأل

م مغ حمكهتبي حم ثألتي حبألستمأل ةحم تم نحك م حممتاألتألاحم ل حم ثألتيحم ثألتعي،حع لحيتنحعحتعيهبحتسهيبحم شقب حع .6

ح.حم تيحأ مهألحبأل ل حمكعبحم ثألتعيم مغ حمكهتبي حم ثألتي حعلبعبحمالستمأل ةحب علحتا ي حم شقب ح

حم ثاااألتعىحعم ثاااألتيحم لااا حمكعبعم تقماااينحمكسألسااايحم امااا ححتشااامبحمالمتاألتاااألاحفااا م تااايححم ساااألبم حمكااااعمبهميااا ححفاااي .7

لا ححباأيمالحم م  سا حأعحمالح هتا حم تظاألنحعم م ملبا ححم لاأل  تهاألححم أعحبياأللحم  ساعبحأعحبياأللحبشاهأل ةحم ميا ححقت الحي ح

إ م ةحشائعلحم طمبا ححمقتما حمالبأل تم ي ماحأعحبأل تسب حم مئعي ححعأبأل   هألاحبيأللحتهألحححألبحيشت طحتم ينحعإتمأل،ح  مسي

يشااات طحبياااأللحبأل ااا  هألاح مطاااالبحم متمااا ميلحك م حععذ ااانح مااا ع حمكعب،ححم ي يااا حم تقميميااا م حألإل م ةحأععمالمتاألتاااألاحبااا

ح.ممتاألتألاحم  ع حم ثألتي

ح.م  مسبحفيهم   مسيحم ل حف ححبألإلعأل ةسمحح مطأل بحم  مسبحي حح .9

م مستت ماحألبحهألحتألحف حم األ  حإالحبق حمعمفألتتألحبألستمأل ةحم تم نحم فمأل حببتألؤأكيحطأل بحبأل تم نحالمتاألتألاحسمححالحي حح .1

م قألم ح تمعنحمإل م ةم تيحتقطيهحم اكحفيحم تم نح المتاألل،حعف حاأل  حع ع حأىحمستمأل ةحغي حمستعفأل ح ش عطحم تم نح

 المتاألتألاحبإعالنحم سفأل ةحبق نحأامي حم طالبحفيحم تم نح المتاألل،حعتم حم مسئع ي حمألمم حعم حم سفأل ةحفيحاأل  ح

حغي حم طالب حتم ن حمستمأل ما حلبعب حإعأل ة حعيتن حم تم ن، ح ش عط حم مستعفيل حع  حم تم ن حم األل حمستمأل ما م مستت ما

ععم حم سفأل ةحس ع حإاطأل حع يحح،بهؤال حم طالبحإ  حم سفأل ةح علحأ ت حمسئع ي حعم حمإل م ةحم قألم ح المتاألتألا

حبذ ن حاهمكم  حيتن حات حال حم مستت ماحم مطمعب  حبهمي  حمكمع  حأع يأل  حإبالغ حم سفأل ة حععم  حم طالبحفيح، بحتتيه 

 مالمتاألل.

  مطالبحم ذيلحيؤ علحممتاأللحم قمعنحعم  يألايألاحبأل مغ حم ق بي حبأ م حممتاأللحمأل ةحم مستعىحم  في ح. الحي سمحح .11

حعغياا ب مياا حماالحم لاا حم اااألمسحمالبتاا مئيحمساامعححبألسااتا منحمآل اا حم األسااب حفاا حممتاألتااألاحمااعم حم  يألااايألاحعم قمااعنح .11

 األسب حم مب مه ح.مسمعححبألستا منحمآلالاحم 

ح

ح



 

 

 moe.edu.gov@sonsabroad mail:-E           69906610تيليفاكس   – 61009961 /  ثالسيذة زينب بجىار عمارة العرائس          –المنيرة  –ش أميه سامي 61

11 

ح

بمثيالتهاألحبهمهع يا ح(حمقأل  ا حمكهتبيا ح)م غيا م ما م سحم ق بيا حأعححعم حم سفأل ماحع نحلباعبحأىحشاهأل ماحلاأل  ةحمال .12

حمل حم ق بي حات حعإلحمألتاحتتنحمقأل  تهألح مابحم  ع  حم ممينحبهألحم طأل بح.

مغا ح حمالحهها حفا حم قاألنحم   مسا حم عماا ،حعي حيتنحم تتبيهحعم حم طاالبحبأتاهحغيا حمسامعحح هانحباأ م حمالمتااأللحفايحأمثا .13

.ح)طبمااألحكامااألنحم ماا م حمالمتاألتااألاحفاا حتفااسحم قااألنحم   مساا مالمتاااأللحمكاياا حإذمحثباااحألحم طأل اابحساابكح ااهحألحأ ىحهااذ ح

ع يحمكما حباألحم طأل ابحم متما نح الحياؤ ىحمالمتااأللحفا حهمهع يا حملحم حأاذحإل م ح،ح(1191 ست حح12م عرم ىح لنح

  ،حعإذمحثباحعمسحذ نحيقتب حممتاألتهحالغيأل ح.مل حم ق بي

 إ فألقحلع ةحمإليلألبحم  مبحعم حس م ح سعنحم تم نح المتاأللحم حمستمأل ةحم تم نح.حيشت ط .14

 .عتق يالته(ح313الحيقم حممتاأللحفيحم  ع حم ثألتيح ملفيلحمكعبحعم ثألتيحمالبت مئيحتطبيمأل ح مم م حم عرم يح لنح) .15

إذمح غبحم طأل بحفيحم تاعيابحإ ا حتظاألنحم تقماينحم قاألنحعمياهحتما ينحبياأللحتهاألحححأره ي ح:حم طالبحم األلميلحعم حشهأل ما .16

آا حل ح  مسيحاأللبحعميهحمقتم حملحمإل م ةحم م مري ح  رها ح ممتطما حم تاألب ح هاأل،حما حتما ينحبياأللحليا حمقتما حمالح

اتا ح،حعذ انحبحإ ا حتظاألنحم تقماينحم قاألنتاعيابحم طأل اعمعمفما حمإل م ةحم م مريا ح  رها حعما حمإل م ةحم تقميمي حم ماتل ح

 حح.م ل حم ثأل ثحمإلع م ي

 حافظحم م آلحم م ينح.حمسألبم الحت مببحتاعيالاحم طالبحم األلميلحعم ح .17

 ميكٍ االسزفسبر واملراسهخ ػٍ طرَك انربَذ االنكرتوٍَ اخلبص ثبإلدارح انؼبيخ ناليزحبَبدو
broad@yahoo.comsonsa  أوsonsabroad@moe.edu.gov 

 أوراق االخبثخ
تمعنحمإل م ةحم قألم ح المتاألتألاحبإ سألبحم مسألاحمالهألب حم  حهمي حم سفأل ماحبأع م حتري حعلحأع م حم طالبحم متما ميلحتاسابأل ح

عمبحال حبهمي حم مساألاح،حععم حهمي حم سفأل ماحا ع ةح)مكعبحعم ثألتي(حايثحأتهألحتستا نح م ع يلح،كي حظ ع حطأل ئه

 ملحشأل حهللاحتقأل  ح.حم تأل يمالهألب حم تيحتنحمستا ممهألحعأع م حم م مسألاحم متبمي حات حيتنحالمهألحملحم  لي حف حم قألنح

 انذراسُخاملُبهح 
ححhttp://portal.moe.gov.egم متاألهجحم   مساي حمألمما حعما حمعلا حعرم ةحم ت بيا حعم تقماينحم ملا ي حاط حيتنحإعاللح

   عطبألعتهألحعت حم األه .حيهألم سفأل ةحمالطالعحعمحععم 

 انكزت انذراسُخ
  -الجهت التي يمكه للسفاراث مخاطبتها مباشرة بشأن الكتب الذراسيت هى :

 وزارة التربيت والتعليم ( -اإلدارة العامت إلعذاد أصىل الكتب  -) قطاع الكتب 

 61077002فاكس :              61071071تليفىن : 

 سفبرح إػالٌ رنك يف يكبٌ ظبهر ألونُبء األيىروػهً ان
 

mailto:sonsabroad@yahoo.com
mailto:sonsabroad@yahoo.com
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 رســـىو االيزحبَبد
ح حعم تقمين حم ت بي  حبعرم ة حم األل  حمالمتاألتألا ح سعن حس م  حا ةيتن حعم  ح ع  حعتمعيبحح مب ح عن حلت عق  لأل ح

ح-م مش ععألاحم تقميمي حعم حم اسألبحم تأل يح:

ح1543161416711111114ح لنحم اسألبحم  عال يحبأل بتنحمكهميحم مل ي

ح1543171416711111114ح لنحم اسألبحبأل هتيهحم مل يحبأل بتنحمكهميحم مل ي

    NBEGEGCXحم سعيفاحمع حم األ حبأل بتنحمكهميحم مل يح

ح-عيتنحس م حم  سعنحعفمأل ح آلتيح:

حبأل هتيهحم مل يحم  سعنحم مم  ةحبأل  عال حمكم يميحم  سعنحم مم  ةحم  ل     

ح1162ح61حم سأل سحمالبت مئيحمكعبحمالبت مئيحعات 

ح1151ح65حعات حم ثأل ثحمإلع م يحيع م إلممكعبح

ح1231ح71حم ثألتعيعم ثألتيحم ل  حمكعبح

 

ح(حهتيه91)ح(ح عال 5)حتممف حطب حعتا ي حشهأل ةحإتمألنحم   مس حبم ام حم تقمينحمكسألسيح)م ثأل ثحمإلع م ي(

ح(حهتيه19)ح)عما (ح عال حطألب حمهلحتقميمي 

ح(حهتيه53)ح(ح عال 3)حتل يكحعم حإاطأل ح  هألاحم طأل بحباألتنحشقأل حم همهع ي  سنحم 

 مدير عام االمتحانات                                           إدارة أبناؤنا في الخارجر ـديـم

 

 قطاع التعليم العامرئيس 

 ،،،يعتمد 

 م الفينيوالتعل  رتبية والتعليمزير الو

 


