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املداة االوىل  :التعريفدات
تدٍ املصطًرات ايتاي ١ٝذٝجُا ٚزدت يف ٖر ٙايال٥ر ١عً ٢املديٛالت املد ١ْٚأَاّ نٌ َٓٗا عً ٢ايٓر ٛايتاي: ٞ
 .1اؾاَع :١جاَع ١ايطا٥ـ بؿسٚعٗا.
 .2ايطالب ٚايطايبات :مجٝع ايطًب ١املكٝد ٜٔيف اؾاَع.١
 .3ؾٓ ١ايتأدٜب  ٖٞ :ايًحٓ ١ايدا ١ُ٥يتأدٜب ايطالب ٚايطايبات يف جاَع ١ايطا٥ـ ٚاملػهً ١بكساز َعايَ ٞدٜس
اؾاَع.١
 .4ايًحٓ ١ايؿسع : ١ٝؾإ ايضبط ٚايتركٝل داخٌ ايهًٝات ا ٚايعُادات املطاْد ٠أ ٚايؿسٚع ٚاملػهً َٔ ١قبٌ ضعاد٠
ايعُدا. ٤
 .5املدايؿ ١ايتأدٜب :١ٝنٌ خسٚد عً ٢األْظُٚ ١ايًٛا٥ح ٚايتعًُٝات ٚايكٚ ِٝايتكايٝد اؾاَع ١ٝاملٓصٛص عًٗٝا
يف ٖر ٙايال٥ر.١
 .6ايهً ١ٝأ ٚايعُاد ٖٞ :٠اؾٗ ١اييت ٜٓتُ ٞإيٗٝا ايطايب أ ٚايطايب ١ايصادز ََٓ٘ٗٓ /ا املدايؿ.١
َٓ .7طٛب ٛاؾاَع :١نٌ َٔ ٜٓتُ ٞيًحاَع َٔ ١أعضا ٤أ ٚعضٛات ٖ ١٦ٝايتدزٜظ  َٔٚيف ذهُِٗٚ ،املٛفؿ،ن،
ٚاملٛفؿاتٚ ،ايطالب ٚايطايبات.
َ .8ساؾل اؾاَع :١نٌ َا ٜٛجد يف اؾاَعَ َٔ ١باْٚ ٞايطهٔ اؾاَع ٞأَ ٚا ٜتعًل بُٗا َٔ قتٜٛات تعً١ُٝٝ
ٚأثاثَٚ ،عداتٚٚ ،ضاْ ٌ٥كٌٚ ،يٛذات إزغاد...... ، ١ٜإخل
 .9ايعكٛب ٖٞ :١اؾصا ٤ايتأدٜب ١ٝاملٓصٛص عًٗٝا يف ٖر ٙايال٥ر. ١
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املداة الثدانية  :تشكيل اللجنة التأةيبية الدائمة
أ ُ -تػهٌ ؾٓ ١تأدٜب ايطالب بكساز َٔ َعايَ ٞدٜس اؾاَع ،١ملد ٠ضٓت،ن قابً ١يًتحدٜد .بٓا ٤عً ٢تسغٝح عُٝد غؤٕٚ
ايطالبٜٚ ،ه ٕٛتػهًٗٝا عً ٢ايٓر ٛايتاي:ٞ
 .1عُٝد غ ٕٛ٦ايطالب  -زٝ٥طاً.
ٚ .2ن ٌٝاـدَات ايطالب ١ٝبعُاد ٠غؤ ٕٚايطالب – ْا٥باً يًسٝ٥ظ.
ٚ .3ن ١ًٝاـدَات ايطالب ١ٝبعُاد ٠غؤ ٕٚايطايبات – عضٛا.
 .4أذد ٚنال ٤عُاد ٠ايكبٚ ٍٛايتطح – ٌٝعضٛاً.
 .5ممجٌ َٔ اإلداز ٠ايكاْ ١ْٝٛباؾاَع – ١عضٛاً.
 .6اذد اعضا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ .
َٛ .7فـ َٔ عُاد ٠ايكبٚ ٍٛايتطح – ٌٝعضٛاً.
َ .8دٜس قطِ ايتٛجٚ ٘ٝاإلزغاد بعُاد ٠غؤ ٕٚايطالب – َكسزاً.
 .9أذد َٛفؿ ٞعُاد ٠غؤ ٕٚايطالب – ضهسترياً.
ب  -ػتُع ؾٓ ١ايتأدٜب عٓد اؿاج ١بدع َٔ ٠ٛزٝ٥طٗاٚ ،ال ٜه ٕٛاجتُاعٗا ْظاَٝاً إال عضٛز ثًج ٞاألعضاٚ ،٤تصدز
قسازاتٗا باألغًبٚ ،١ٝعٓد ايتطاُٜ ٟٚسجح اؾاْب ايرَ ٟع٘ ايسٝ٥ظ.
ٖـ  -يًحٓ ١ايتأدٜب اضتدداّ صالذٝاتٗا مبٛجب ٖر ٙايال٥رٚ ،١هلا إٔ تتأند َٔ ايتركٝل اير ٟمت َع ايطايب
املدايـ ؾُٝا مبا َٖٓ ٛطٛب إي َٔ ٘ٝكايؿٚ ،١يًحٓ ١إٔ تعٝد مساع أقٛاي٘ يف ذيو .نُا هلا إٔ تطتدع َٔ ٞتدعٛ
اؿاج ١إىل مساع أقٛاي٘ َٔ أطساف املٛوٛع.
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املداة الثدالثة  :تشكيل اللجدان الفرعية الدائمة
أُ .تػهٌ ايًحٓ ١ايؿسع ١ٝبكساز َٔ ضعاد ٠عُٝد ايهً ،١ٝملد ٠ضٓ ١قابً ١يًتحدٜدٚ .ؾكاً يرتغٝح عُٝد غؤٕٚ
ايطالبٜٚ ،ه ٕٛتػهًٗٝا عً ٢ايٓر ٛايتاي:ٞ
ٜػهٌ يف نٌ نً ١ٝؾٓ ١خاص ١بايضبط ٚايتركٝلٜٚ ،تِ تػهًٗٝا نايتاي:ٞ
ال َٔ
 .1عُٝد ايهً ١ٝزٝ٥طاًٚ ،عض ١ٜٛن ً
 .2اذد ٚنال ٤ايهً ( ١ٝأَٓٝاً يًحٓ)١
ٚ .3ن ١ًٝايهً. ١ٝ
ٚ .4اذد زؤضا ٤االقطاّ
ٚ .5اذدْ ٣ا٥بات زؤضا ٤االقطاّ
َٚ .6دٜس اإلدازَ ٠كسزا.
ب  -ػتُع ؾٓ ١ايتأدٜب ايؿسع ١ٝعٓد اؿاج ١بدع َٔ ٠ٛزٝ٥طٗاٚ ،ال ٜه ٕٛاجتُاعٗا ْظاَٝاً إال عضٛز ثًجٞ
األعضاٚ ،٤تصدز قسازاتٗا باألغًبٚ ،١ٝعٓد ايتطاُٜ ٟٚسجح اؾاْب ايرَ ٟع٘ ايسٝ٥ظ.
د  -تسؾع ايًحٓ ١ايؿسع ١ٝقاوسٖا اىل زٝ٥ظ ايًحٓ ١ايدا ١ُ٥يًعسض عً ٢ؾٓ ١ايتأدٜب ايدا.١ُ٥

املداة الرابعة :ةائر نطداق الالئحة
- 1

خيضع هلر ٙايال٥ر ١مجٝع ايطالب املكٝد ٜٔباؾاَع( ١اْتظاَاً ٚاْتطاباً)ٚ ،نريو املًترك،ن

برباَخ ايتدزٜب ٚايدٚزاتٚ ،طالب ايدزاضات ايعًٝا.
- 2

اؾٗ ١املدتص ١بتطبٝل أذهاّ ٖر ٙايال٥ر ٖٞ ١عُاد ٠غؤ ٕٚايطالب  ،بايتعاَ ٕٚع اؾٗات ذات

ايعالق ١باؾاَع َٔ ٖٞٚ ،١تك ّٛبإبالؽ ايكساز ايصادز بايعكٛب ١إىل ايطايب ٚايهً ١ٝاملعٓ ١ٝخالٍ أضبٛع َٔ
تازٜذ صدٚز ايكساز.
-3

يف ذاٍ ثبٛت املدايؿ ١املٓطٛب ١يًطايب ٚناْت تٓط ٟٛعً ٢جسمي ١جٓا ١ٝ٥ؾإٕ يًحٓ ١ايتأدٜب إٔ تسؾع ملدٜس
اؾاَع ١تٛصٝاتٗا بإذاي ١نٌ َا ٜتعًل باملدايؿَ َٔ ١طتٓدات ٚؼكٝكات اىل اؾٗات املدتصْ ١ظاَٝاً بٓظس
ٖر ٙاؾسميٚ ، ١يًحٓ ١ايتأدٜب إٔ تٛقـ إجسا٤اتٗا ايتأدٜب ١ٝإىل إٔ ٜصدز عك٘ ذهِ ْٗا.ٞ٥
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املداة اخلداسةة  :املخدالفدات
نٌ خسٚد عً ٢اآلداب ايعاَ ١املتبعٚ ،١األْظُٚ ، ١ايًٛا٥حٚ ،ايتعًُٝات اؾاَعٚ ،١ٝاألْظُ ١اؿهَٚ ،١َٝٛا ٜطبب
ايضسز يآلخسٚ ،ٜٔاملٓػآتٜ ،عد كايؿ ١تكتض ٞايعكٛب َٔٚ .١أَجً ١ذيو َا :ًٜٞ
 .1األعُاٍ املدً ١بأْظُ ١اؾاَعَٚ ،١ساؾكٗا.
نٌ ق ٍٛأ ٚؾعٌ ميظ ايػسف ٚايهساَ ،١أ ٚخيٌ عطٔ ايطريٚ ٠ايطًٛى ٚاالضتكاَ ١يف ايد ،ٜٔداخٌ اؾاَع،١
ُّ
.2
ٚخازجٗا.
غؼ يف االختباز ،أ ٚغسٚع ؾ ،٘ٝأ ٚقاٚي ١يًػؼ ،أ ٚاصطراب َا ي٘ صً ١باملكسزٚ ،ي ٛمل ٜطتؿد َٓ٘.
ٍّ
نٌ
ُّ
.3
 .4دخ ٍٛايطايب االختباز عٔ غري ،ٙأ ٚدخ ٍٛضٛا ٙعٓ٘.
 .5نٌُّ إخال ٍٍ بٓظاّ االختبازات ،أ ٚباهلد ٤ٚايٛاجب ي٘; بإذداث وحٝخ ٚحن.ٙٛ
 .6نٌُّ تٓظ ِٝيًحُعٝات ،أ ٚاألْػط ١داخٌ اؾاَع َٔ ١غري تسخٝص ضابل َٔ اؾٗات املدتص ١يف اؾاَع.١
 .7إضا ٠٤اضتعُاٍ َساؾل اؾاَعًَٚ ،١ركاتٗاٚ ،قتٜٛاتٗا.
نٌ إتالف ،أ ٚقاٚي ١إتالف يًُٓػآت اؾاَعٚ ،١ٝاألجٗص ،٠أ ٚاملٛاد ،أ ٚايهتبٚ ،مجٝع َكتٓٝات املهتبات
ُّ
.8
اؾاَع.١ٝ
 .9إصداز ْػسات أ ٚتٛشٜعٗا ،أ ٚمجع أَٛاٍ ،أ ٚتٛقٝعات ،قبٌ اؿص ٍٛعً ٢تسخٝص َٔ اؾٗات املدتص ١يف
اؾاَع َٔٚ ،١اؾٗات اؿه ١َٝٛاألخس.٣
 .10اضتدداّ أجٗص ٠اؾٛاٍ املصٚد ٠بهاَريا ،أ ٚأجٗص ٠ايتصٜٛس باؾاَع ،١يف األَانٔ غري املطُٛح باضتدداَٗا
ؾٗٝا.
 .11زؾع ايتكازٜس ٚاملطتٓدات ايػري ْظاَ ٘ٝبهٌ أغهاهلا ٚصٛزٖا املدتًؿ.١
 .12ايتدخ،ن داخٌ َباْ ٞاؾاَع ،١أ ٚعدّ احملاؾظ ١عً ٢ايٓظاؾ.١
 .13اـسٚد عٔ ذدٚد ايًٝاق ١يف تصسؾات٘ َع شَال ٘٥أ ٚاملٛفؿ،ن أ ٚأعضا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ باؾاَع ١أ ٚعُاٍ
ايػسنات ايكا ١ُ٥بايعٌُ يف اؾاَعَٛٚ ١فؿٗٝا ،أ ٚايتعد ٟعً ِٗٝبايك ٍٛأ ٚايؿعٌ.
 .14اصطراب املٛاد اـطسٚ ،٠املُٓٛعٚ ،١األضًر ١بهاؾ ١أْٛاعٗا ،داخٌ َباْ ٞاؾاَعَٚ ١ساؾكٗا.
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 .15االْكطاع عٔ ايطهٔ د ٕٚتبًٝؼ َطبل إلداز ٠ايطهٔ ألنجس َٔ أضبٛع،نٚ ،إدخاٍ ٚاضتضاؾ ١شٚاز د ٕٚإذٕ َطبل
َٔ اؾٗ ١املدتص.١
 .16نٌ َا خيايـ ايرٚم ايعاّ يف اهلٚ ١٦ٝايًباع ٚاملظٗس.
 .17نٌ كايؿ ١أخس ٣تس ٣اؾاَع ١أْٗا تػهٌ إخالال مبا تصدز َٔ ٙيٛا٥ح ٚتعًُٝات ٚمل ٜسد بػأْٗا ْص يف ٖرٙ
ايال٥ر.١

املداة الةداةسة  :إجراءات الضبط
أ  -عٓد ذص ٍٛكايؿ ١داخٌ ايهًٜ ١ٝتِ ؼسٜس قضس زمس ٞبريوٜ ،تضُٔ ايٓص عًٚ ٢قٛع املدايؿٚ ١طبٝعتٗا،
ٚإذاي ١املٛوٛع إىل ايًحٓ ١ايؿسع ١ٝيًضبط ٚايتركٝلٚ( ،ؾل منٛذد َعد يريو).
ب -

ؼسص ايًحٓ ١عً ٢تٛثٝل ناؾ ١إجسا٤اتٗا مبراوس زمسَ ،١ٝع ايتأنٝد عً ٢وسٚز ٠إبالؽ ايطايب أ ٚايطايب١

املدايـ مبٛعد ايتركٝل َٛٚعد اؾًط ١قبٌ تازخيٗا بأضبٛع عً ٢األقٌٜٚ ،تِ ايتأند َٔ ذيوٚ ،ال ٜتِ اضتعساض
ذايت٘ إال بعد ايتركٝل َع ايطايب ٚمساع أقٛاي٘ ؾُٝا ُْطب إيٜٚ ،٘ٝطكط ذك٘ يف ذيو ذاي ١ؽًؿ٘ عٔ اؿضٛز
ملٛعد ٜٔقدد ٜٔيًُكابً ١اييت قد مت إبالغ٘ بُٗا َطبكاًَ ،ا مل ٜهٔ يد ٜ٘عرز َكبٜ ٚ ،ٍٛتِ زؾع ايتٛص ١ٝذ٦ٓٝر
غٝابٝاًٚ(،ؾل منٛذد َعد يريو).
د -

ٜه ٕٛاضتدعا ٤أ ٚابالؽ ايطايب املدايـ يف اؿاالت املٓصٛص عًٗٝا يف ٖر ٙايال٥ر ١بسضاي ١يربٜد ٙااليهرتْٞٚ

أٖ ٚاتؿ٘ اؾٛاٍ املطحً،ن بامس٘ يد ٣اؾاَعٜٚ ،١ه ٕٛايطايب َطؤٚال عٔ تػٝري أ ٚتعدٖ ٌٜر ٙايبٝاْات املطحً ١عً٢
صؿرت٘ اإليهرت ١ْٝٚبايٓظاّ األنادمي.ٞ
د -

تسؾع قاوس ؾإ ايضبط ٚايتركٝل َٔ ؾإ ايهًٝات ٚايؿسٚع بعد اضتهُاٍ مجٝع احملاوس ٚايُٓاذد
املطًٛب ١إىل ؾٓ ١تأدٜب ايطالب ٚايطايباتٚ ،اييت بدٚزٖا ػتُع يالطالع عًٖ ٢ر ٙاحملاوس ٚتصدز ايكسازات املٓاضب١

ثِ ٜتِ ايسؾع مبراوس ؾٓ ١ايتأدٜب اىل َعايَ ٞدٜس اؾاَع ١يًُصادق ١عًٗٝا.
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املداة الةدابعة  :اإلجراءات التنظيمية
 .1ايكسازات اييت تصدز َٔ ؾٓ ١ايتأدٜب ايدا ١ُ٥بتٛقٝع ايعكٛبات تهْٗ ٕٛاًَٚ ١ٝ٥صَْٚ ١اؾر ٠بعد َصادقَ ١دٜس
اؾاَع ١عً ٢قضس اجملًظ.
ٜ .2ك ّٛزٝ٥ظ ؾٓ ١ايتأدٜب بسؾع قاوس ايًحٓ ١إىل َعايَ ٞدٜس اؾاَع ١يًُصادق ١عً ٢تٛصٝات ايًحٓ َٔٚ ،١ثِ
ٜتِ إصداز ايكسازات ايتأدٜب ١ٝعً ٢املدايؿ،ن.
 .3ؼؿظ ايكسازات ايصادز ٠بايعكٛبات ايتأدٜب ١ٝيف ًَـ ايطايب.
 .4تك ّٛعُاد ٠غؤ ٕٚايطالب بإبالؽ ايكساز ايصادز بايعكٛب ١إىل ايطايب ٚٚي ٞأَس ٙخالٍ أضبٛع،ن َٔ تازٜذ صدز.ٙٚ
 .5ال ُٜعؿ ٢ايطايب عح ١عدّ عًُ٘ بًٛا٥ح ٚأْظُ ١اؾاَعٚ ١مبا ؾٗٝا َٔ تعًُٝات.
 .6فًظ اؾاَع ٖٛ ١اؾٗ ١املدتص ١بتؿطري ٖر ٙايال٥ر.١
ُٜ .7عٌُ بٗر ٙايال٥رَ ١ع ًَرل ايعكٛبات ايتؿص ١ًٝٝاعتبازاً َٔ تازٜذ اعتُادٖا َٔ فًظ اؾاَعًُٜٚ ،١ػَ ٢ا
ضبكٗا َٔ يٛا٥ح ٚأْظُ ١خاص ١بتأدٜب ايطالبٚ ،تُٓػس عًَٛ ٢قع اؾاَع ١اإليهرت.ْٞٚ

املداة الثداسنة  :العقوبدات
أ  -ايعكٛبات:
( انعـقُتاخ انتأديثيح انتي يجُص تُقيعٍا عهّ انطانة) ٌي:

 .1ايتٓب ٘ٝايػؿ ٟٛأ ٚايهتابٚ ،ٞحيؿظ يف ًَـ ايطايب.
 .2اإلْراز نتابٜٚ ،١طًِ األصٌ يًطايب.
 .3ذسَإ ايطايب َٔ ايتُتع ببعض املصاٜا اؾاَع ١ٝاـاص ١بايطالب ،أ ٚنًٗا (اإلضهإ،
ايتػر ،١ٜاملػازن ١يف األْػط ،١ؽؿٝضات ترانس ايطؿس).
 .4إيػا ٤اختباز ايطايب يف َكسز ،أ ٚأنجس.
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 .5اإلٜكاف عٔ ايدزاض ١يؿصٌ دزاض ،ٞأ ٚأنجس.
 .6ايؿصٌ ايٓٗا َٔ ٞ٥اؾاَعٚ ،١ؽتِ ٚثا٥ك٘ غتِ (َؿص ٍٛتأدٜبٝا).
 .7إٜكاع عكٛبات بد ١ًٜذطب اؿايٚ ١زأ ٟايًحٓٚ ،١ؾل ال٥ر ١خاص ١بايعكٛبات ايبد.١ًٜ
ٚ .8يف مجٝع األذٛاٍ ٜترٌُ ايطايب قَ ١ُٝا أتًؿَ٘ ،ضاؾا إي ٘ٝتهًؿ ١اإلصالح ،أ ٚايرتنٝبَٚ ،ا ٜرتتب عً٢
ذيو َٔ تبعات ،مبا ؾٗٝا اؿكٛم اـاص.١
ب  -ايكٛاعد اإلجسا ١ٝ٥يًعكٛبات:
َ .1ع َساعا ٠طبٝع ١املدايؿ ١املب ١ٓٝيف املاد( ٠ايسابعُٜ ،)١ساع ٢تٓاضب ايعكٛبَ ١ع دزج ١املدايؿَ ١ع أخر ايطٛابل
ٚايظسٚف ٚاملالبطات باالعتباز ذاٍ تٛقٝع ايعكٛب ١املٓاضب.١
ٜ .2ساع ٢يف تٛقٝع ايعكٛبات ايطابك ١عً ٢املدايـ ،ايتدزد ٚأال ته ٕٛضبباً يف ط ٞقٝد ايطايب أ ٚايطايبَٔ ١
اؾاَع ،١إال يف ذاٍ ْصت ايعكٛب ١عً ٢ذيو .
 .3عً ٢ؾٓ ١ايتأدٜب إعالٕ ايكساز ايتأدٜيب ٚإغٗاز ٙداخٌ اؿسّ اؾاَعٚ( ٞؾسٚع اؾاَع.)١
 .4عٓد وبط أنجس َٔ كايؿ ١يرات املدايـ يف ْؿظ ايٛاقعٜ ،١تِ تٛقٝع عكٛب ١املدايؿ ١األغد.
 .5تطكط املدايؿ ١املستهب ١مبض ٞضٓ ١عًٚ ٢قٛعٗا ٚعًِ املطؤ ٍٚبٗا ٚعدّ اؽاذ االجسا٤ات ايٓظاَ ١ٝذٝاهلا.
 .6تطكط ايعكٛب ١املٛقع ١عً ٢املدايـ مبض ٞضت ١أغٗس َٔ تازٜذ إقسازٖا إذا تساخت اؾاَع ١يف تطبٝكٗا عً٢
املدايـ.
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ًَرل جد ٍٚايعكٛبات ايتؿصًٞٝ
انتسهسم

1

انمخانفح

االيقاف فصم دساسي
مع تكهيفً تأعمال
األعُاٍ املدً ١بأْظُ ١اؾاَع،١
اجتماعيح تطُعيح
َٚساؾكٗا.
نمذج فصم دساسي
نٌ ق ٍٛأ ٚؾعٌ ميظ ايػسف
ُّ

2

ٚايهساَ ،١أ ٚخيٌ عطٔ ايطري٠
ٚايطًٛى ٚاالضتكاَ ١يف ايد،ٜٔ
داخٌ اؾاَعٚ ،١خازجٗا.
نٌُّ تٓظ ِٝيًحُعٝات ،أٚ

3

نهمشج األَنّ

األْػط ١داخٌ اؾاَع َٔ ١غري
تسخٝص ضابل َٔ اؾٗات
املدتص ١يف اؾاَع.١

نهمشج انثاويح

نهمشج انثانثح

االيقاف فصهيه دساسيح
مع تكهيفً تأعمال
اجتماعيح تطُعيح نمذج
نفصهيه دساسييه

انفصم انىٍائي مه
انجامعح

االيقاف فصم دساسي
مع تكهيفً تأعمال
اجتماعيح تطُعيح نمذج
فصم دساسي

االيقاف فصهيه دساسيح
مع تكهيفً تأعمال
اجتماعيح تطُعيح نمذج
نفصهيه دساسييه

االيقاف فصم دساسي
مع تكهيفً تأعمال
اجتماعيح تطُعيح نمذج
فصم دساسي

االيقاف فصهيه دساسيح
مع تكهيفً تأعمال
اجتماعيح تطُعيح نمذج
نفصهيه دساسييه

انفصم انىٍائي مه
انجامعح

انفصم انىٍائي مه
انجامعح

ذسَإ ايطايب َٔ
ايتُتع ببعض املصاٜا
اؾاَع ١ٝاـاص١
4

إضا ٠٤اضتعُاٍ َساؾل اؾاَع،١
ًَٚركاتٗاٚ ،قتٜٛاتٗا.

بايطالب ،أ ٚنًٗا
(اإلضهإ ،ايتػر،١ٜ
املػازن ١يف
األْػط ،١ؽؿٝضات
ترانس ايطؿس).

9

االيقاف فصم دساسي
مع تكهيفً تأعمال
اجتماعيح تطُعيح نمذج
فصم دساسي

انفصم انىٍائي مه
انجامعح
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إصداز ْػسات أ ٚتٛشٜعٗا ،أ ٚمجع
5

أَٛاٍ ،أ ٚتٛقٝعات ،قبٌ اؿص ٍٛااليقاف فصم دساسي
مع تكهيفً تأعمال
عً ٢تسخٝص َٔ اؾٗات
اجتماعيح تطُعيح
املدتص ١يف اؾاَعَٔٚ ،١
نمذج فصم دساسي
اؾٗات اؿه ١َٝٛاألخس.٣

االيقاف فصهيه دساسيح
مع تكهيفً تأعمال
اجتماعيح تطُعيح نمذج
نفصهيه دساسييه

انفصم انىٍائي مه
انجامعح

6

االيقاف فصم دساسي
مع تكهيفً تأعمال
اجتماعيح تطُعيح
نمذج فصم دساسي

االيقاف فصهيه دساسيح
مع تكهيفً تأعمال
اجتماعيح تطُعيح نمذج
نفصهيه دساسييه

انفصم انىٍائي مه
انجامعح

اضتدداّ أجٗص ٠اؾٛاٍ املصٚد٠
بهاَريا ،أ ٚأجٗص ٠ايتصٜٛس
باؾاَع ،١يف األَانٔ غري
املطُٛح باضتدداَٗا ؾٗٝا.
اـسٚد عٔ ذدٚد ايًٝاق ١يف
تصسؾات٘ َع شَال ٘٥أ ٚاملٛفؿ،ن
أ ٚأعضا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ
7

باؾاَع ١أ ٚعُاٍ ايػسنات
ايكا ١ُ٥بايعٌُ يف اؾاَع١

االيقاف فصم دساسي
مع تكهيفً تأعمال
اجتماعيح تطُعيح
نمذج فصم دساسي

االيقاف فصهيه دساسيح
مع تكهيفً تأعمال
اجتماعيح تطُعيح نمذج
نفصهيه دساسييه

انفصم انىٍائي مه
انجامعح

َٛٚفؿٗٝا ،أ ٚايتعد ٟعًِٗٝ
بايك ٍٛأ ٚايؿعٌ.

8

ُّ
نٌ إتالف ،أ ٚقاٚي ١إتالف االيقاف فصم دساسي
مع تكهيفً تأعمال
يًُٓػآت اؾاَعٚ ،١ٝاألجٗص ،٠أٚ
اجتماعيح تطُعيح
املٛاد ،أ ٚايهتبٚ ،مجٝع َكتٓٝات
نمذج فصم دساسي
املهتبات اؾاَع.١ٝ

االيقاف فصهيه دساسيح
مع تكهيفً تأعمال
اجتماعيح تطُعيح نمذج
نفصهيه دساسييه

انفصم انىٍائي مه
انجامعح

االيقاف فصم دساسي
مع تكهيفً تأعمال
اجتماعيح تطُعيح
نمذج فصم دساسي

االيقاف فصهيه دساسيح
مع تكهيفً تأعمال
اجتماعيح تطُعيح نمذج
نفصهيه دساسييه

انفصم انىٍائي مه
انجامعح

اصطراب املٛاد اـطس،٠
9

ٚاملُٓٛعٚ ،١األضًر ١بهاؾ١
أْٛاعٗا ،داخٌ َباْ ٞاؾاَع١
َٚساؾكٗا.
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ذسَإ ايطايب َٔ
ايتُتع ببعض املصاٜا

11

االْكطاع عٔ ايطهٔ د ٕٚتبًٝؼ

اؾاَع ١ٝاـاص١

َطبل إلداز ٠ايطهٔ ألنجس َٔ

بايطالب ،أ ٚنًٗا

أضبٛع،نٚ ،إدخاي٘ ٚاضتضاؾ ١شٚاز

(اإلضهإ ،ايتػر،١ٜ

د ٕٚإذٕ َطبل َٔ اؾٗ١

املػازن ١يف

املدتص.١

األْػط ،١ؽؿٝضات

االيقاف فصم دساسي
مع حشمان مه انسكه
انجامعي َ ،تكهيفً
تأعمال اجتماعيح
تطُعيح نمذج فصم
دساسي

انفصم انىٍائي مه
انجامعح

ترانس ايطؿس).

11

نٌ َا خيايـ ايرٚم ايعاّ يف
اهلٚ ١٦ٝايًباع ٚاملظٗس.

االيقاف فصم دساسي
مع تكهيفً تأعمال
اجتماعيح تطُعيح
نمذج فصم دساسي

االيقاف فصهيه دساسيح
مع تكهيفً تأعمال
اجتماعيح تطُعيح نمذج
نفصهيه دساسييه

انفصم انىٍائي مه
انجامعح

غؼ يف االختباز ،أ ٚغسٚع
ٍّ
نٌ
ُّ
ؾ ،٘ٝأ ٚقاٚي ١يًػؼ ،أٚ
12

اصطراب َا ي٘ صً ١باملكسزٚ ،يٛ

انشسُب في انمادج

مل ٜطتؿد َٓ٘.

انشسُب في انمادج
تاإلضافح اني مادج
اخشِ

انفصم انىٍائي مه
انجامعح

يف اختباز دٚز ٟا ٚعًُٞ

غؼ يف االختباز ،أ ٚغسٚع
ٍّ
نٌ
ُّ
انشسُب في انمادج
تاإلضافح اني مادي
ؾ ،٘ٝأ ٚقاٚي ١يًػؼ ،أٚ
اخشِ مع ايقاف فصم
انشسُب في انمادج
اصطراب َا ي٘ صً ١باملكسزٚ ،يٛ
13
تاإلضافح اني مادج اخشِ دساسي َ تكهيفً تأعمال
مل ٜطتؿد َٓ٘.
اجتماعيح تطُعيح نمذج
فصم دساسي
يف اختباز ْٗاٞ٥

11

انفصم انىٍائي مه
انجامعح
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دخ ٍٛايطايب االختباز عٔ غري،ٙ
14

أ ٚدخ ٍٛضٛا ٙعٓ٘ ،ضٛا ٤أنإ
ذيو داخٌ اؾاَع ١أّ خازجٗا.
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انفصم انىٍائي مه
انجامعح

نٌُّ إخال ٍٍ بٓظاّ االختبازات ،أٚ
15

باهلد ٤ٚايٛاجب ي٘; بإذداث

انشسُب في انمادج

وحٝخ ٚحن.ٙٛ

16

17

سسُب في انمادج انتي
قذو نٍا انعزس ،مع
االيقاف فصم دساسي َ
تكد ِٜتكازٜس غري صرٝر٘
تكهيفً تأعمال اجتماعيح
تطُعيح نمذج فصم
دساسي
ايتدخ،ن داخٌ َباْ ٞاؾاَع ،١أ ٚاْراز خطٜٚ ٞطحٌ يف
عدّ احملاؾظ ١عً ٢ايٓظاؾ.١
نٌ كايؿ ١أخس ٣تس ٣اؾاَع١

18

أْٗا تػهٌ إخالال مبا تصدزَٔ ٙ
يٛا٥ح ٚتعًُٝات ٚمل ٜسد بػأْٗا
ْص يف ٖر ٙايال٥ر.١

املٓظ١َٛ

انشسُب في انمادج
تاإلضافح اني مادي
اخشِ مع ايقاف فصم انفصم انىٍائي مه
انجامعح
دساسي َ تكهيفً تأعمال
اجتماعيح تطُعيح نمذج
فصم دساسي
االيقاف فصهيه دساسيح
مع تكهيفً تأعمال
اجتماعيح تطُعيح نمذج
نفصهيه دساسييه

انفصم انىٍائي مه
انجامعح

ايقاف فصم دساسي
َاحذ

إحذِ انعقُتاخ انُاسد ركشٌا في الئحح انتأدية مع
مشاعاخ ما يهي :
وُع انمخانفح – مقذاس خطُستٍا – سيشج سهُك
انمخانف – االطشاف انمتعهقح انمخانفح

انفصم انىٍائي مه
انجامعح

 حيل يًحٓ ١ايتأدٜب االْتكاٍ اىل ايعكٛبات االغد د ٕٚايتدزد يف ذيو ذطب طبٝع ١اؿايٚ ١ذٝجٝاتٗا
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