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 جدول الرتسيه  خاص باملتصزفني من الدرجة الثانية

 بزسه سنة ...............
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 املػطب١ٝاملًُه١ 

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

         

 األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........

  
  قشاس قشاس 

 

 إٕ ايػٝس)٠( َسٜط)٠( األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ................................

  ِ( 8908ؾرباٜط   24) 1377شعبإ   4بتاضٜذ  8..88088بٓاء ع٢ً ايعٗري ايشطٜـ ضق

 احملتٟٛ ع٢ً ايٓعاّ األغاغٞ ايعاّ يًٛظٝؿ١ ايع١َُٝٛ سػبُا ٚقع تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘ ؛

  ِ(  بتشسٜس 8933ٜٛيٝٛظ  8.) 8383صؿط  80بتاضٜذ  83.8322.بٓاء ع٢ً املطغّٛ ضق

 غاليِٝ األدٛض ٚشطٚط ايرتقٞ ملٛظؿٞ ايسٚي١ يف ايطتب١ ٚايسضد١ نُا مت تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘ ؛

 ً(  0...زدٓرب  .) 82.3شٛاٍ  9.ايضازض يف  ٢.8.088337 املطغّٛ ضقِ ٚبٓاء ع

 بتشسٜس َػطط٠ ايتٓكٝط ٚتكِٝٝ َٛظؿٞ اإلزاضات ايع١َُٝٛ ؛

  ّٛمبجاب١ ايٓعاّ األغاغٞ ارتاظ  .8..أنتٛبط9.بتاضٜذ  838377.ٚبٓاء ع٢ً املطغ

 بٗٝئ١ املتضطؾني املشرتن١ بني ايٛظاضات؛

  يًرتغِٝ بعس قغاء غ١ٓ َٔ ايتسضٜب ؛ رتسَٕٛكٚسٝح إٔ املعٓٝني باألَط 

 ....................... ٚبٓاء ع٢ً دسٍٚ ايرتغِٝ  بتاضٜذ 

  ّٛ( مبجاب١ 8933ٜٛيٝٛظ  8.) 8383صؿط  80ايضازض يف  83.8320.بٓاء ع٢ً املطغ

ايٓعاّ األغاغٞ ارتاظ بأغالى اإلزاضات املطنع١ٜ ٚاملٛظؿني املشرتنني باإلزاضات 

 ايع١َُٝٛ. 

 

 طض)ت( َا ًٜٞ ق

حيسز دسٍٚ ايرتغِٝ ارتاظ باملتضطؾني َٔ ايسضد١ ايجا١ْٝ بطغِ غ١ٓ  ؾضٌ ؾطٜس :    

 ٚؾل ايالئش١ ضؾكت٘  ................

 

 سطض ب .............بتاضٜذ ..............
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 املًُه١ املػطب١ٝ

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

         

 دت١ٗ ........األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ 

  
  حمضش اللجهُ اإلداسيُ املتظاويُ األعضاْ إصاْ إطاس املتصشفني حمضش اللجهُ اإلداسيُ املتظاويُ األعضاْ إصاْ إطاس املتصشفني 

ادتُعت ّٜٛ .............مبكط األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ  ، ايًذ١ٓ 

 اإلزاض١ٜ املتػا١ٜٚ األعغاء املدتض١ إظاء املتضطؾني. 

 ٚقس سغط أشػاٍ ٖصٙ ايًذ١ٓ :             

 

 ممجًٛ اإلزاض٠                                                     ممجًٛ املٛظؿني 

 ايػٝس٠)٠(                                                          ايػٝس٠)٠(   

 ايػٝس٠)٠(                               ايػٝس٠)٠(                 

 ايػٝس٠)٠(                                                        ايػٝس٠)٠(   

 ٚقس تغُٔ دسٍٚ األعُاٍ املكسّ إىل ايًذ١ٓ املصنٛض٠ أعالٙ :             

 الئش١ ايرتغِٝ خاص١ باملتضطؾني ايسضد١ ايجايج١ بطغِ غ١ٓ .......................              

بعس إٔ تبني ألعغاء ايًذ١ٓ إٔ ايرتشٝشات املعطٚع١ عًٝ٘ تػتٛيف ايشطٚط ايٓعا١َٝ ، ٚ 

تساٚيٛا ٚأبسٚا ضأِٜٗ بكبٍٛ االقرتاسات املتعًك١ باملٛظؿني املسضدني يف ادتسٍٚ املطؾل 

 بٗصا احملغط .

 ايطئٝؼ                األعغاء :                                                                        

- 

- 
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 دسٍٚ  تطغِٝ املتضطؾني َٔ ايسضد١ ايجايج١ بطغِ غ١ٓ ...............

 

 

 

 

 

 

 

تٛقٝع                                        *ٜطغِ  أٚ ٜؤدٌ                                          

 األقس١َٝ اإلغِ ٚايٓػب ضقِ ايتأدري ر.ث
 ايٛعع١ٝ ادتسٜس٠ ايٛعع١ٝ ايكسمي١

 ضأٟ ايًذ١ٓ *
 ايطتب١األقس١َٝ يف  ايطتب١ األقس١َٝ يف ايطتب١ ايطتب١

1    1  2   

2    1  2   

3    1  2   

4    1  2   

5    1  2   

6    1  2   

7    1  2   

8    1  2   

9    1  2   
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 جدول الرتسيه  خاص باملشاعدين التقنيني من الدرجة الزابعة

 بزسه سنة ...............
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 املًُه١ املػطب١ٝ

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

         

 األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........

  
  قشاس قشاس 

 إٕ ايػٝس)٠( َسٜط)٠( األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ................................

  ِؾرباٜط   24) 1377شعبإ   4بتاضٜذ  8..88088بٓاء ع٢ً ايعٗري ايشطٜـ ضق

( احملتٟٛ ع٢ً ايٓعاّ األغاغٞ ايعاّ يًٛظٝؿ١ ايع١َُٝٛ سػبُا ٚقع تػٝريٙ 8908

 ٚتتُُٝ٘ ؛

 (  8933ٜٛيٝٛظ  8.) 8383صؿط  80بتاضٜذ  83.8322.ع٢ً املطغّٛ ضقِ  بٓاء

بتشسٜس غاليِٝ األدٛض ٚشطٚط ايرتقٞ ملٛظؿٞ ايسٚي١ يف ايطتب١ ٚايسضد١ نُا مت 

 تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘ ؛

  ِ0...زدٓرب  .) 82.3شٛاٍ  9.ايضازض يف  8.088337.ٚبٓاء ع٢ً املطغّٛ ضق 

 َٛظؿٞ اإلزاضات ايع١َُٝٛ ؛( بتشسٜس َػطط٠ ايتٓكٝط ٚتكِٝٝ 

  ّٛمبجاب١ ايٓعاّ األغاغٞ ارتاظ بٗٝئ١ املػاعسٜٔ   .88.820.ٚبٓاء ع٢ً املطغ

 ايتكٓٝني املشرتن١ بني ايٛظاضات؛

 يًرتغِٝ بعس قغاء غ١ٓ َٔ ايتسضٜب ؛ٛٚسٝح إٔ املعٓٝني باألَط َكرتس ٕ 

 ....................... ٚبٓاء ع٢ً دسٍٚ ايرتغِٝ  بتاضٜذ 

 َا ًٜٞ  ()تقطض

 باملػاعسٜٔ ايتكٓٝني َٔ ايسضد١ ايطابع١ؾضٌ ؾطٜس : حيسز دسٍٚ ايرتغِٝ ارتاظ  

 ٚؾل ايالئش١ ضؾكت٘  ................ بطغِ غ١ٓ

 

سطض ب .............بتاضٜذ ..............
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 املًُه١ املػطب١ٝ

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

         

 ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ 

  
  املظاعذيو التكهًنياملظاعذيو التكهًنيتظاويُ األعضاْ إصاْ إطاس تظاويُ األعضاْ إصاْ إطاس حمضش اللجهُ اإلداسيُ املحمضش اللجهُ اإلداسيُ امل

              

ادتُعت ّٜٛ .............مبكط األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ  ، ايًذ١ٓ اإلزاض١ٜ   

 املتػا١ٜٚ األعغاء املدتض١ إظاء املػاعسٜٔ ايتكٓٝني. 

 ٚقس سغط أشػاٍ ٖصٙ ايًذ١ٓ :             

 ممجًٛ اإلزاض٠                                                     ممجًٛ املٛظؿني 

 ايػٝس٠)٠(                                                          ايػٝس٠)٠(   

 ايػٝس٠)٠(                               ايػٝس٠)٠(                 

 ايػٝس٠)٠(                                                        ايػٝس٠)٠(   

 

 ٚقس تغُٔ دسٍٚ األعُاٍ املكسّ إىل ايًذ١ٓ املصنٛض٠ أعالٙ :             

بطغِ غ١ٓ  الئش١ ايرتغِٝ خاص١ باملػاعسٜٔ ايتكٓٝني َٔ ايسضد١ ايطابع١              

....................... 

  

ٚبعس إٔ تبني ألعغاء ايًذ١ٓ إٔ ايرتشٝشات املعطٚع١ عًٝ٘ تػتٛيف ايشطٚط ايٓعا١َٝ ، تساٚيٛا 

 ٚأبسٚا ضأِٜٗ بكبٍٛ االقرتاسات املتعًك١ باملٛظؿني املسضدني يف ادتسٍٚ املطؾل بٗصا احملغط .

 

 األعغاء :                                                                                       ايطئٝؼ 

- 

- 

- 

- 
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 بطغِ غ١ٓ ............... دسٍٚ  تطغِٝ باملػاعسٜٔ ايتكٓٝني َٔ ايسضد١ ايطابع١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تٛقٝع  ٜطغِ  أٚ ٜؤدٌ                                                                                                                   *

 
 

 األقس١َٝ اإلغِ ٚايٓػب ضقِ ايتأدري ر.ث
 ايٛعع١ٝ ادتسٜس٠ ايٛعع١ٝ ايكسمي١

 ضأٟ ايًذ١ٓ *
 األقس١َٝ يف ايطتب١ ايطتب١ األقس١َٝ يف ايطتب١ ايطتب١

1    1  2   

2    1  2   

3    1  2   

4    1  2   

5    1  2   

6    1  2   

7    1  2   

8    1  2   

9    1  2   
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 جدول الرتسيه  خاص باملنونني من الدرجة األوىل واملنونني من  

 الدرجة الثانية  بزسه سنة ...............
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 املًُه١ املػطب١ٝ

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

         

 األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........

  
  قشاس قشاس 

 ................................إٕ ايػٝس)٠( َسٜط)٠( األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ 

  ِ( 8908ؾرباٜط   24) 1377شعبإ   4بتاضٜذ  8..88088بٓاء ع٢ً ايعٗري ايشطٜـ ضق

 احملتٟٛ ع٢ً ايٓعاّ األغاغٞ ايعاّ يًٛظٝؿ١ ايع١َُٝٛ سػبُا ٚقع تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘ ؛

  ِٜس (  بتشس8933ٜٛيٝٛظ  8.) 8383صؿط  80بتاضٜذ  83.8322.بٓاء ع٢ً املطغّٛ ضق

 غاليِٝ األدٛض ٚشطٚط ايرتقٞ ملٛظؿٞ ايسٚي١ يف ايطتب١ ٚايسضد١ نُا مت تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘ ؛

  ِ(  0...زدٓرب  .) 82.3شٛاٍ  9.ايضازض يف  8.088337.ٚبٓاء ع٢ً املطغّٛ ضق

 بتشسٜس َػطط٠ ايتٓكٝط ٚتكِٝٝ َٛظؿٞ اإلزاضات ايع١َُٝٛ ؛

   ّٛ(  3...ؾرباٜط  .8) 82.3ذتذ١  شٟ ا 8ايضازض يف   8802..8.ٚبٓاء ع٢ً املطغ

 بشإٔ ايٓعاّ األغاغٞ ارتاظ مبٛظؿٞ ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ نُا مت تػٝريٙ ٚ تتُُٝ٘ ؛

  يًرتغِٝ بعس قغاء غ١ٓ َٔ ايتسضٜب ؛ َكرتسٕٛٚسٝح إٔ املعٓٝني باألَط 

 ....................... ٚبٓاء ع٢ً دسٍٚ ايرتغِٝ  بتاضٜذ 

 

 قطض)ت( َا ًٜٞ 

 

باملُْٛني َٔ ايسضد١ األٚىل ٚاملُْٛني َٔ ايسضد١ حيسز دسٍٚ ايرتغِٝ ارتاظ  ؾضٌ ؾطٜس :    

 ٚؾل ايالئش١ ضؾكت٘  ........بطغِ غ١ٓ ........ايجا١ْٝ  

سطض ب .............بتاضٜذ ..............
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 املًُه١ املػطب١ٝ

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

         

 ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ 

  
  املمىنني املمىنني حمضش اللجهُ اإلداسيُ املتظاويُ األعضاْ إصاْ إطاس حمضش اللجهُ اإلداسيُ املتظاويُ األعضاْ إصاْ إطاس 

ادتُعت ّٜٛ .............مبكط األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ  ، ايًذ١ٓ اإلزاض١ٜ                

 املتػا١ٜٚ األعغاء املدتض١ إظاء املُْٛني. 

 ٚقس سغط أشػاٍ ٖصٙ ايًذ١ٓ :             

 

 ممجًٛ اإلزاض٠                                                     ممجًٛ املٛظؿني 

 ايػٝس٠)٠(                                                          ايػٝس٠)٠(   

 ايػٝس٠)٠(                               ايػٝس٠)٠(                 

 ايػٝس٠)٠(                                                        ايػٝس٠)٠(   

 

 ٚقس تغُٔ دسٍٚ األعُاٍ املكسّ إىل ايًذ١ٓ املصنٛض٠ أعالٙ :             

 الئش١ ايرتغِٝ خاص١ باملُْٛني َٔ ايسضد١ األٚىل بطغِ غ١ٓ .......................              

 الئش١ ايرتغِٝ خاص١ باملُْٛني َٔ ايسضد١ ايجا١ْٝ بطغِ غ١ٓ .......................             

ٚبعس إٔ تبني ألعغاء ايًذ١ٓ إٔ ايرتشٝشات املعطٚع١ عًٝٗا تػتٛيف ايشطٚط ايٓعا١َٝ ، 

بٗصا تساٚيٛا ٚأبسٚا ضأِٜٗ بكبٍٛ االقرتاسات املتعًك١ باملٛظؿني املسضدني يف ادتسٍٚ املطؾل 

 احملغط .

 األعغاء :                                                                                       ايطئٝؼ 

- 

- 

- 

- 
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 دسٍٚ  تطغِٝ املُْٛني َٔ ايسضد١ األٚىل بطغِ غ١ٓ ...............

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تٛقٝع ٜطغِ  أٚ ٜؤدٌ                                                                                                                 *

 األقس١َٝ اإلغِ ٚايٓػب ضقِ ايتأدري ر.ث
 ايٛعع١ٝ ادتسٜس٠ ايٛعع١ٝ ايكسمي١

 ضأٟ ايًذ١ٓ *
 األقس١َٝ يف ايطتب١ ايطتب١ األقس١َٝ يف ايطتب١ ايطتب١

1    1  2   

2    1  2   

3    1  2   

4    1  2   

5    1  2   

6    1  2   

7    1  2   

8    1  2   

9    1  2   
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 دسٍٚ  تطغِٝ املُْٛني َٔ ايسضد١ ايجا١ْٝ بطغِ غ١ٓ ...............

 

 

 

 

 

 

 

 تٛقٝع    * ٜطغِ  أٚ ٜؤدٌ                                                                                                                            

 
 

 األقس١َٝ اإلغِ ٚايٓػب ضقِ ايتأدري ر.ث
 ايٛعع١ٝ ادتسٜس٠ ايٛعع١ٝ ايكسمي١

 ضأٟ ايًذ١ٓ *
 األقس١َٝ يف ايطتب١ ايطتب١ األقس١َٝ يف ايطتب١ ايطتب١

1    1  2   

2    1  2   

3    1  2   

4    1  2   

5    1  2   

6    1  2   

7    1  2   

8    1  2   

9    1  2   



 

.. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 جدول الرتسيه  خاص بالتقنيني من الدرجة الثالثة و التقنيني من 

 الدرجة الزابعة بزسه سنة ...............
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 املًُه١ املػطب١ٝ

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

         

 األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........

  
  قشاس قشاس 

 ................................إٕ ايػٝس)٠( َسٜط)٠( األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ 

  ِؾرباٜط   24) 1377شعبإ   4بتاضٜذ  8..88088بٓاء ع٢ً ايعٗري ايشطٜـ ضق

( احملتٟٛ ع٢ً ايٓعاّ األغاغٞ ايعاّ يًٛظٝؿ١ ايع١َُٝٛ سػبُا ٚقع تػٝريٙ 8908

 ٚتتُُٝ٘ ؛

  ِ(  8933ٜٛيٝٛظ  8.) 8383صؿط  80بتاضٜذ  83.8322.بٓاء ع٢ً املطغّٛ ضق

ٜس غاليِٝ األدٛض ٚشطٚط ايرتقٞ ملٛظؿٞ ايسٚي١ يف ايطتب١ ٚايسضد١ نُا مت بتشس

 تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘ ؛

  ِ0...زدٓرب  .) 82.3شٛاٍ  9.ايضازض يف  8.088337.ٚبٓاء ع٢ً املطغّٛ ضق 

 ( بتشسٜس َػطط٠ ايتٓكٝط ٚتكِٝٝ َٛظؿٞ اإلزاضات ايع١َُٝٛ ؛

  ّٛمبجاب١ ايٓعاّ األغاغٞ ارتاظ بٗٝئ١ املػاعسٜٔ   .88.820.ٚبٓاء ع٢ً املطغ

 ايتكٓٝني املشرتن١ بني ايٛظاضات؛

 يًرتغِٝ بعس قغاء غ١ٓ َٔ ايتسضٜب ؛ٛٚسٝح إٔ املعٓٝني باألَط َكرتس ٕ 

 ....................... ٚبٓاء ع٢ً دسٍٚ ايرتغِٝ  بتاضٜذ 

 

 َا ًٜٞ  )ت(قطض

يج١ ٚايتكٓٝني َٔ  َٔ ايسضد١ ايجا تكٓٝنييحيسز دسٍٚ ايرتغِٝ ارتاظ با ؾضٌ ؾطٜس :    

 ٚؾل ايالئش١ ضؾكت٘  ........بطغِ غ١ٓ ........ ايسضد١ ايطابع١

 

 سطض ب .............بتاضٜذ ..............



 

.. 

 

 املًُه١ املػطب١ٝ

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

         

 األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........

  
  اإلزاض١ٜ املتػا١ٜٚ األعغاء إظاء إطاض ايتكٓٝني اإلزاض١ٜ املتػا١ٜٚ األعغاء إظاء إطاض ايتكٓٝني حمضش اللجهُ حمضش اللجهُ 

ادتُعت ّٜٛ .............مبكط األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ  ، ايًذ١ٓ اإلزاض١ٜ                

 املتػا١ٜٚ األعغاء املدتض١ إظاء ايتكٓٝني. 

 ٚقس سغط أشػاٍ ٖصٙ ايًذ١ٓ :             

 

 ممجًٛ املٛظؿني                                        ممجًٛ اإلزاض٠              

 ايػٝس٠)٠(                                                          ايػٝس٠)٠(   

 ايػٝس٠)٠(                               ايػٝس٠)٠(                 

 ايػٝس٠)٠(              ايػٝس٠)٠(                                             

 ٚقس تغُٔ دسٍٚ األعُاٍ املكسّ إىل ايًذ١ٓ املصنٛض٠ أعالٙ :             

 الئش١ ايرتغِٝ خاص١ بايتكٓٝني ايسضد١ ايجايج١ بطغِ غ١ٓ .......................              

 ...................الئش١ ايرتغِٝ خاص١ بايتكٓٝني ايسضد١ ايطابع١ بطغِ غ١ٓ ....              

ٚبعس إٔ تبني ألعغاء ايًذ١ٓ إٔ ايرتشٝشات املعطٚع١ عًٝٗا تػتٛيف ايشطٚط ايٓعا١َٝ ، تساٚيٛا ٚأبسٚا 

 ضأِٜٗ بكبٍٛ االقرتاسات املتعًك١ باملٛظؿني املسضدني يف ادتسٍٚ املطؾل بٗصا احملغط .

 

 األعغاء :                                                                                       ايطئٝؼ 

- 

- 

- 

- 
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 دسٍٚ  تطغِٝ ايتكٓٝني َٔ ايسضد١ ايجايج١ بطغِ غ١ٓ ...............

 

  تٛقٝع  ٜطغِ  أٚ ٜؤدٌ                                                                                                                

 األقس١َٝ اإلغِ ٚايٓػب ضقِ ايتأدري ر.ث
 ايٛعع١ٝ ادتسٜس٠ ايٛعع١ٝ ايكسمي١

 ضأٟ ايًذ١ٓ *
 األقس١َٝ يف ايطتب١ ايطتب١ األقس١َٝ يف ايطتب١ ايطتب١

1    1  2   

2    1  2   

3    1  2   

4    1  2   

5    1  2   

6    1  2   

7    1  2   

8    1  2   

9    1  2   



 

.2 

 

                                                    
 

 بطغِ غ١ٓ ............... ايطابع١دسٍٚ  تطغِٝ ايتكٓٝني َٔ ايسضد١ 

 

 تٛقٝع  ٜطغِ  أٚ ٜؤدٌ                                                                                                                

 األقس١َٝ اإلغِ ٚايٓػب ضقِ ايتأدري ر.ث
 ايٛعع١ٝ ادتسٜس٠ ايٛعع١ٝ ايكسمي١

 ضأٟ ايًذ١ٓ *
 األقس١َٝ يف ايطتب١ ايطتب١ األقس١َٝ يف ايطتب١ ايطتب١

1    1  2   

2    1  2   

3    1  2   

4    1  2   

5    1  2   

6    1  2   

7    1  2   

8    1  2   

9    1  2   



 

.0 

 

 

 

 

 

 

  

 جدول  جدول الرتسيه  خاص باملشاعدين اإلداريني  من الدرجة الثالثة

 واملشاعدين اإلداريني من الدرجة الزابعة  بزسه سنة ............... 



 

.3 

 

 

  
 املًُه١ املػطب١ٝ

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

         

 األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........

  
  قشاس قشاس 

 

 ايػٝس)٠( َسٜط)٠( األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ................................إٕ 

  ِؾرباٜط   24) 1377شعبإ   4بتاضٜذ  8..88088بٓاء ع٢ً ايعٗري ايشطٜـ ضق

( احملتٟٛ ع٢ً ايٓعاّ األغاغٞ ايعاّ يًٛظٝؿ١ ايع١َُٝٛ سػبُا ٚقع تػٝريٙ 8908

 ٚتتُُٝ٘ ؛

  (  8933ٜٛيٝٛظ  8.) 8383صؿط  80بتاضٜذ  83.8322.املطغّٛ ضقِ بٓاء ع٢ً

بتشسٜس غاليِٝ األدٛض ٚشطٚط ايرتقٞ ملٛظؿٞ ايسٚي١ يف ايطتب١ ٚايسضد١ نُا مت 

 تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘ ؛

  ِ0...زدٓرب  .) 82.3شٛاٍ  9.ايضازض يف  8.088337.ٚبٓاء ع٢ً املطغّٛ ضق 

 زاضات ايع١َُٝٛ ؛( بتشسٜس َػطط٠ ايتٓكٝط ٚتكِٝٝ َٛظؿٞ اإل

   ّٛأنتٛبط  9.) 8238َٔ شٟ ايكعس٠  ..ايضازض يف  2.10.453ٚبٓاء ع٢ً املطغ

 ( ارتاظ  بٗٝئ١ املػاعسٜٔ اإلزاضٜني  املشرتن١ بني ايٛظاضات ؛ .8..

  يًرتغِٝ  بعس قغاء غ١ٓ َٔ ايتسضٜب ؛ َكرتسٕٛٚسٝح إٔ املعٓٝني باألَط 

 ...... ٚبٓاء ع٢ً دسٍٚ ايرتغِٝ  بتاضٜذ................. 

 

 قطض)ت( َا ًٜٞ 

 يج١ َٚٔ ايسضد١ ايجااملػاعسٜٔ اإلزاضٜني  حيسز دسٍٚ ايرتغِٝ ارتاظ ب ؾضٌ ؾطٜس :    

 ٚؾل ايالئش١ ضؾكت٘  ........بطغِ غ١ٓ ........ املػاعسٜٔ اإلزاضٜني َٔ  ايسضد١ ايطابع١

 سطض ب .............بتاضٜذ ..............
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 املًُه١ املػطب١ٝ

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

         

 األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........

  
  املظاعذيو اإلداسينياملظاعذيو اإلداسيني  حمضش اللجهُ اإلداسيُ املتظاويُ األعضاْ إصاْ إطاسحمضش اللجهُ اإلداسيُ املتظاويُ األعضاْ إصاْ إطاس

ادتُعت ّٜٛ .............مبكط األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ  ، ايًذ١ٓ اإلزاض١ٜ                

 املتػا١ٜٚ األعغاء املدتض١ إظاء املػاعسٜٔ اإلزاضٜني  . 

 ٚقس سغط أشػاٍ ٖصٙ ايًذ١ٓ :             

 

 ممجًٛ املٛظؿني      ممجًٛ اإلزاض٠                                                

 ايػٝس٠)٠(                                                          ايػٝس٠)٠(   

 ايػٝس٠)٠(                               ايػٝس٠)٠(                 

 ايػٝس٠)٠(                                                        ايػٝس٠)٠(   

 

 ٚقس تغُٔ دسٍٚ األعُاٍ املكسّ إىل ايًذ١ٓ املصنٛض٠ أعالٙ :   

 الئش١ ايرتغِٝ خاص١ باملػاعسٜٔ اإلزاضٜني  ايسضد١ ايجايج١ بطغِ غ١ٓ .......................  

 الئش١ ايرتغِٝ خاص١ باملػاعسٜٔ اإلزاضٜني  ايسضد١ ايطابع١ بطغِ غ١ٓ .......................   

 

ألعغاء ايًذ١ٓ إٔ ايرتشٝشات املعطٚع١ عًٝٗا تػتٛيف ايشطٚط ايٓعا١َٝ ،  ٚبعس إٔ تبني

تساٚيٛا ٚأبسٚا ضأِٜٗ بكبٍٛ االقرتاسات املتعًك١ باملٛظؿني املسضدني يف ادتسٍٚ املطؾل بٗصا 

 احملغط .

 ايطئٝؼ      األعغاء :                                                                                  

- 

- 

- 

- 
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 دسٍٚ  تطغِٝ املػاعسٜٔ اإلزاضٜني  َٔ ايسضد١ ايجايج١ بطغِ غ١ٓ ...............
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 * ٜطغِ  أٚ ٜؤدٌ                                                                 تٛقٝع                                                 

 األقس١َٝ اإلغِ ٚايٓػب ضقِ ايتأدري ر.ث
 ايٛعع١ٝ ادتسٜس٠ ايٛعع١ٝ ايكسمي١

 ضأٟ ايًذ١ٓ *
 األقس١َٝ يف ايطتب١ ايطتب١ األقس١َٝ يف ايطتب١ ايطتب١

1    1  2   

2    1  2   

3    1  2   

4    1  2   

5    1  2   

6    1  2   

7    1  2   

8    1  2   

9    1  2   
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 دسٍٚ  تطغِٝ املػاعسٜٔ اإلزاضٜني  َٔ ايسضد١ ايطابع١ بطغِ غ١ٓ ...............

 

 

 

 

 

 

 

 ٜطغِ  أٚ ٜؤدٌ                                                                  تٛقٝع  * 

 األقس١َٝ اإلغِ ٚايٓػب ضقِ ايتأدري ر.ث
 ايٛعع١ٝ ادتسٜس٠ ايٛعع١ٝ ايكسمي١

 ضأٟ ايًذ١ٓ *
 األقس١َٝ يف ايطتب١ ايطتب١ األقس١َٝ يف ايطتب١ ايطتب١

1    1  2   

2    1  2   

3    1  2   

4    1  2   

5    1  2   

6    1  2   

7    1  2   

8    1  2   

9    1  2   



 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 
 

 جدول الرتسيه  خاص باحملزرين من الدرجة الزابعة

 بزسه سنة ...............
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 املًُه١ املػطب١ٝ

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

         

 األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........

  
  قشاس قشاس 

 

 إٕ ايػٝس)٠( َسٜط)٠( األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ................................

  ِ( 8908ؾرباٜط   24) 1377شعبإ   4بتاضٜذ  8..88088بٓاء ع٢ً ايعٗري ايشطٜـ ضق

 احملتٟٛ ع٢ً ايٓعاّ األغاغٞ ايعاّ يًٛظٝؿ١ ايع١َُٝٛ سػبُا ٚقع تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘ ؛

  ِ(  بتشسٜس 8933ٜٛيٝٛظ  8.) 8383صؿط  80بتاضٜذ  83.8322.بٓاء ع٢ً املطغّٛ ضق

 غاليِٝ األدٛض ٚشطٚط ايرتقٞ ملٛظؿٞ ايسٚي١ يف ايطتب١ ٚايسضد١ نُا مت تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘ ؛

  ِ(  0...زدٓرب  .) 82.3شٛاٍ  9.ايضازض يف  8.088337.ٚبٓاء ع٢ً املطغّٛ ضق

 بتشسٜس َػطط٠ ايتٓكٝط ٚتكِٝٝ َٛظؿٞ اإلزاضات ايع١َُٝٛ ؛

  ِمبجاب١ ايٓعاّ األغاغٞ ارتاظ بٗٝئ١ احملطضٜٔ  88.8202.ٚبٓاء ع٢ً املطغّٛ ضق

 املشرتن١ بني ايٛظاضات؛

  ًرتغِٝ بعس قغاء غ١ٓ َٔ ايتسضٜب ؛ي َكرتسٕٛٚسٝح إٔ املعٓٝني باألَط 

 ....................... ٚبٓاء ع٢ً دسٍٚ ايرتغِٝ  بتاضٜذ 

 

 َا ًٜٞ  )ت(قطض

بطغِ غ١ٓ  باحملطضٜٔ َٔ ايسضد١ ايطابع١ؾضٌ ؾطٜس : حيسز دسٍٚ ايرتغِٝ ارتاظ     

 ٚؾل ايالئش١ ضؾكت٘  ................

 

..............سطض ب .............بتاضٜذ 

  



 

3. 

 

 املًُه١ املػطب١ٝ

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

         

 األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........

  
  و و تظاويُ األعضاْ إصاْ إطاس احملشسيتظاويُ األعضاْ إصاْ إطاس احملشسيحمضش اللجهُ اإلداسيُ املحمضش اللجهُ اإلداسيُ امل

ادتُعت ّٜٛ .............مبكط األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ  ، ايًذ١ٓ اإلزاض١ٜ                

 املتػا١ٜٚ األعغاء املدتض١ إظاء احملطضٜٔ. 

 ٚقس سغط أشػاٍ ٖصٙ ايًذ١ٓ :             

 

 ٛظؿني ممجًٛ اإلزاض٠                                                     ممجًٛ امل

 ايػٝس٠)٠(                                                          ايػٝس٠)٠(   

 ايػٝس٠)٠(                               ايػٝس٠)٠(                 

 ايػٝس٠)٠(                                                        ايػٝس٠)٠(   

 

 دسٍٚ األعُاٍ املكسّ إىل ايًذ١ٓ املصنٛض٠ أعالٙ :ٚقس تغُٔ              

 الئش١ ايرتغِٝ خاص١ باحملطضٜٔ َٔ ايسضد١ ايطابع١ بطغِ غ١ٓ .......................              

ٚبعس إٔ تبني ألعغاء ايًذ١ٓ إٔ ايرتشٝشات املعطٚع١ عًٝ٘ تػتٛيف ايشطٚط ايٓعا١َٝ ،  

سات املتعًك١ باملٛظؿني املسضدني يف ادتسٍٚ املطؾل بٗصا تساٚيٛا ٚأبسٚا ضأِٜٗ بكبٍٛ االقرتا

 احملغط .

 

 األعغاء :                                                                                       ايطئٝؼ 

- 

- 

- 

- 
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 احملطضٜٔ َٔ ايسضد١ ايطابع١ بطغِ غ١ٓ ...............دسٍٚ  تطغِٝ 

 

 

 

 

 

 

 

تٛقٝع    * ٜطغِ  أٚ ٜؤدٌ                                                                                                              

 األقس١َٝ اإلغِ ٚايٓػب ضقِ ايتأدري ر.ث
 ايٛعع١ٝ ادتسٜس٠ ايٛعع١ٝ ايكسمي١

 ضأٟ ايًذ١ٓ *
 األقس١َٝ يف ايطتب١ ايطتب١ األقس١َٝ يف ايطتب١ ايطتب١

1    1  2   

2    1  2   

3    1  2   

4    1  2   

5    1  2   

6    1  2   

7    1  2   

8    1  2   

9    1  2   
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 من الدرجة الثالثةجدول الرتسيه  خاص بامللحقني االجتناعيني

 بزسه سنة ...............
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 املًُه١ املػطب١ٝ

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

         

 األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........

  
  قشاس قشاس 

 

 ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ................................ إٕ ايػٝس)٠( َسٜط)٠( األنازمي١ٝ

  ( 8908ؾرباٜط   24) 1377شعبإ   4بتاضٜذ  8..88088ايشطٜـ ضقِ   ع٢ً ايعٗريبٓاء

 احملتٟٛ ع٢ً ايٓعاّ األغاغٞ ايعاّ يًٛظٝؿ١ ايع١َُٝٛ سػبُا ٚقع تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘ ؛

  ِ(  بتشسٜس 8933ٜٛيٝٛظ  8.) 8383صؿط  80بتاضٜذ  83.8322.بٓاء ع٢ً املطغّٛ ضق

 غاليِٝ األدٛض ٚشطٚط ايرتقٞ ملٛظؿٞ ايسٚي١ يف ايطتب١ ٚايسضد١ نُا مت تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘ ؛

  ّٛ(  0...زدٓرب  .) 82.3شٛاٍ  9.ايضازض يف  8.088337.ضقِ  ٚبٓاء ع٢ً املطغ

 بتشسٜس َػطط٠ ايتٓكٝط ٚتكِٝٝ َٛظؿٞ اإلزاضات ايع١َُٝٛ ؛

 3...ؾرباٜط  .8) 82.3شٟ اذتذ١   8ايضازض يف   8802..8.املطغّٛ ضقِ   ع٢ً  ٚبٓاء 

 ( بشإٔ ايٓعاّ األغاغٞ ارتاظ مبٛظؿٞ ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ نُا مت تػٝريٙ ٚ تتُُٝ٘ ؛

  يًرتغِٝ بعس قغاء غ١ٓ َٔ ايتسضٜب ؛ َكرتسٕٛٚسٝح إٔ املعٓٝني باألَط 

 ............ ٚبٓاء ع٢ً دسٍٚ ايرتغِٝ  بتاضٜذ........... 

 

 ٜكطض َا ًٜٞ )ت(

بطغِ  باملًشكني االدتُاعٝني َٔ ايسضد١ ايجايج١حيسز دسٍٚ ايرتغِٝ ارتاظ  ؾضٌ ؾطٜس :    

 ٚؾل ايالئش١ ضؾكت٘  ........غ١ٓ ........

 سطض ب .............بتاضٜذ ..............
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 املًُه١ املػطب١ٝ

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

         

 ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........ األنازمي١ٝ

  
  امللخكني االجتماعًنيامللخكني االجتماعًنيحمضش اللجهُ اإلداسيُ املتظاويُ األعضاْ إصاْ إطاس حمضش اللجهُ اإلداسيُ املتظاويُ األعضاْ إصاْ إطاس 

ادتُعت ّٜٛ .............مبكط األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ  ، ايًذ١ٓ اإلزاض١ٜ                

 اعٝني. املتػا١ٜٚ األعغاء املدتض١ إظاء املًشكني االدتُ

 ٚقس سغط أشػاٍ ٖصٙ ايًذ١ٓ :             

 

 ممجًٛ اإلزاض٠                                                     ممجًٛ املٛظؿني 

 ايػٝس٠)٠(                                                          ايػٝس٠)٠(   

 ايػٝس٠)٠(                               ايػٝس٠)٠(                 

 ايػٝس٠)٠(                                                        ايػٝس٠)٠(   

 

 ٚقس تغُٔ دسٍٚ األعُاٍ املكسّ إىل ايًذ١ٓ املصنٛض٠ أعالٙ :  

 الئش١ ايرتغِٝ خاص١ باملًشكني االدتُاعٝني َٔ ايسضد١ ايجايج١ بطغِ غ١ٓ .......................  

  

ٚبعس إٔ تبني ألعغاء ايًذ١ٓ إٔ ايرتشٝشات املعطٚع١ عًٝٗا تػتٛيف ايشطٚط ايٓعا١َٝ ، 

ؾل بٗصا تساٚيٛا ٚأبسٚا ضأِٜٗ بكبٍٛ االقرتاسات املتعًك١ باملٛظؿني املسضدني يف ادتسٍٚ املط

 احملغط .

 األعغاء :                                                                                       ايطئٝؼ 

- 

- 

- 

- 
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 دسٍٚ  تطغِٝ املًشكني االدتُاعٝني َٔ ايسضد١ ايجايج١ بطغِ غ١ٓ ...............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تٛقٝع    * ٜطغِ  أٚ ٜؤدٌ                                                                                                                               

 األقس١َٝ ٚايٓػباإلغِ  ضقِ ايتأدري ر.ث
 ايٛعع١ٝ ادتسٜس٠ ايٛعع١ٝ ايكسمي١

 ضأٟ ايًذ١ٓ *
 األقس١َٝ يف ايطتب١ ايطتب١ األقس١َٝ يف ايطتب١ ايطتب١

1    1  2   

2    1  2   

3    1  2   

4    1  2   

5    1  2   

6    1  2   

7    1  2   

8    1  2   

9    1  2   
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 درجة الثالثةمن الجدول الرتسيه  خاص بامللحقني الرتبويني

 بزسه سنة ...............
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 املًُه١ املػطب١ٝ

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

         

 األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........

  
 ................................إٕ ايػٝس)٠( َسٜط)٠( األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ 

  ِ( 8908ؾرباٜط   24) 1377شعبإ   4بتاضٜذ  8..88088بٓاء ع٢ً ايعٗري ايشطٜـ ضق

 احملتٟٛ ع٢ً ايٓعاّ األغاغٞ ايعاّ يًٛظٝؿ١ ايع١َُٝٛ سػبُا ٚقع تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘ ؛

  ِبتشسٜس (  8933ٜٛيٝٛظ  8.) 8383صؿط  80بتاضٜذ  83.8322.بٓاء ع٢ً املطغّٛ ضق

 غاليِٝ األدٛض ٚشطٚط ايرتقٞ ملٛظؿٞ ايسٚي١ يف ايطتب١ ٚايسضد١ نُا مت تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘ ؛

  ِ(  0...زدٓرب  .) 82.3شٛاٍ  9.ايضازض يف  8.088337.ٚبٓاء ع٢ً املطغّٛ ضق

 بتشسٜس َػطط٠ ايتٓكٝط ٚتكِٝٝ َٛظؿٞ اإلزاضات ايع١َُٝٛ ؛

   ّٛ(  3...ؾرباٜط  .8) 82.3شٟ اذتذ١   8ايضازض يف   8802..8.ٚبٓاء ع٢ً املطغ

 بشإٔ ايٓعاّ األغاغٞ ارتاظ مبٛظؿٞ ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ نُا مت تػٝريٙ ٚ تتُُٝ٘ ؛

  يًرتغِٝ  بعس قغاء غ١ٓ َٔ ايتسضٜب ؛ َكرتسٕٛٚسٝح إٔ املعٓٝني باألَط 

 ....................... ٚبٓاء ع٢ً دسٍٚ ايرتغِٝ  بتاضٜذ 

 

 قطض)ت( َا ًٜٞ 

 

بطغِ غ١ٓ  باملًشكني ايرتبٜٛني َٔ ايسضد١ ايجايج١حيسز دسٍٚ ايرتغِٝ ارتاظ ؾضٌ ؾطٜس :     

 ٚؾل ايالئش١ ضؾكت٘  ................

 

 

  

 سطض ب .............بتاضٜذ ..............



 

2. 

 

 املًُه١ املػطب١ٝ

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

         

 ........األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ 

  
  الرتبىينيالرتبىينيامللخكني امللخكني حمضش اللجهُ اإلداسيُ املتظاويُ األعضاْ إصاْ إطاس حمضش اللجهُ اإلداسيُ املتظاويُ األعضاْ إصاْ إطاس 

ادتُعت ّٜٛ .............مبكط األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ  ، ايًذ١ٓ اإلزاض١ٜ                

 املتػا١ٜٚ األعغاء املدتض١ إظاء املًشكني ايرتبٜٛني. 

 ٚقس سغط أشػاٍ ٖصٙ ايًذ١ٓ :             

 

 ممجًٛ اإلزاض٠                                                     ممجًٛ املٛظؿني 

 ايػٝس٠)٠(                                                          ايػٝس٠)٠(   

 ايػٝس٠)٠(                               ايػٝس٠)٠(                 

 ايػٝس٠)٠(                                                        ايػٝس٠)٠(   

 ٚقس تغُٔ دسٍٚ األعُاٍ املكسّ إىل ايًذ١ٓ املصنٛض٠ أعالٙ :             

 .........الئش١ ايرتغِٝ خاص١ باملًشكني ايرتبٜٛني َٔ ايسضد١ ايجايج١ بطغِ غ١ٓ ..............              

ٚبعس إٔ تبني ألعغاء ايًذ١ٓ إٔ ايرتشٝشات املعطٚع١ عًٝٗا تػتٛيف ايشطٚط ايٓعا١َٝ ، تساٚيٛا ٚأبسٚا 

 ضأِٜٗ بكبٍٛ االقرتاسات املتعًك١ باملٛظؿني املسضدني يف ادتسٍٚ املطؾل بٗصا احملغط .

 

 األعغاء :                                                                                       ايطئٝؼ 
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 دسٍٚ  تطغِٝ املًشكني ايرتبٜٛني َٔ ايسضد١ ايجايج١ بطغِ غ١ٓ ...............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تٛقٝع    * ٜطغِ  أٚ ٜؤدٌ                                                                                                                               

 األقس١َٝ اإلغِ ٚايٓػب ضقِ ايتأدري ر.ث
 ايٛعع١ٝ ادتسٜس٠ ١ٝ ايكسمي١ايٛعع

 ضأٟ ايًذ١ٓ *
 األقس١َٝ يف ايطتب١ ايطتب١ األقس١َٝ يف ايطتب١ ايطتب١

1    1  2   

2    1  2   

3    1  2   

4    1  2   

5    1  2   

6    1  2   

7    1  2   

8    1  2   

9    1  2   



 

2. 

 

 

 

 

 

 

 
 األكادميية اجلووية للرتبية والتكوين جلوة ..........

 
 

 

 الثالثةجدول الرتسيه  خاص مبلحقي االقتصاد و اإلدارة من الدرجة 

 بزسه سنة ...............
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 املًُه١ املػطب١ٝ

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

         

 األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........

  
  قشاس قشاس 

 

 إٕ ايػٝس)٠( َسٜط)٠( األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ................................        

  ِ( 8908ؾرباٜط   24) 1377شعبإ   4بتاضٜذ  8..88088بٓاء ع٢ً ايعٗري ايشطٜـ ضق

 احملتٟٛ ع٢ً ايٓعاّ األغاغٞ ايعاّ يًٛظٝؿ١ ايع١َُٝٛ سػبُا ٚقع تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘ ؛

 ٓ(  بتشسٜس 8933ٜٛيٝٛظ  8.) 8383صؿط  80بتاضٜذ  83.8322.اء ع٢ً املطغّٛ ضقِ ب

 غاليِٝ األدٛض ٚشطٚط ايرتقٞ ملٛظؿٞ ايسٚي١ يف ايطتب١ ٚايسضد١ نُا مت تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘ ؛

   ّٛ(  3...ؾرباٜط  .8) 82.3شٟ اذتذ١   8ايضازض يف   8802..8.ٚبٓاء ع٢ً املطغ

 ؛ٛظؿٞ ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ نُا مت تػٝريٙ ٚ تتُُٝ٘ بشإٔ ايٓعاّ األغاغٞ ارتاظ مب

 ....................... ٚبٓاء ع٢ً حمغط ايًذ١ٓ اإلزاض١ٜ املتػا١ٜٚ األعغاء بتاضٜذ 

 

 ٜكطض َا ًٜٞ )ت(

 

 مبًشكٞ االقتضاز ٚ اإلزاض٠ َٔ ايسضد١ ايجايج١ؾضٌ ؾطٜس : حيسز دسٍٚ ايرتغِٝ ارتاظ     

 ٚؾل ايالئش١ ضؾكت٘  ........بطغِ غ١ٓ ........

 

 

 

 سطض ب .............بتاضٜذ ..............
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 املًُه١ املػطب١ٝ

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

         

 األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........

  
  ملخكٌ االقتصاد و اإلداسَملخكٌ االقتصاد و اإلداسَحمضش اللجهُ اإلداسيُ املتظاويُ األعضاْ إصاْ إطاس حمضش اللجهُ اإلداسيُ املتظاويُ األعضاْ إصاْ إطاس 

ادتُعت ّٜٛ .............مبكط األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ  ، ايًذ١ٓ 

 اإلزاض١ٜ املتػا١ٜٚ األعغاء املدتض١ إظاء ًَشكٞ االقتضاز ٚ اإلزاض٠. 

 ٚقس سغط أشػاٍ ٖصٙ ايًذ١ٓ :             

 

 ممجًٛ اإلزاض٠                                                     ممجًٛ املٛظؿني 

 ايػٝس٠)٠(                                                          ايػٝس٠)٠(   

 ايػٝس٠)٠(                               ايػٝس٠)٠(                 

 ايػٝس٠)٠(                                                        ايػٝس٠)٠(   

 

 ٚقس تغُٔ دسٍٚ األعُاٍ املكسّ إىل ايًذ١ٓ املصنٛض٠ أعالٙ : 

 الئش١ ايرتغِٝ خاص١ مبًشكٞ االقتضاز ٚ اإلزاض٠ َٔ ايسضد١ ايجايج١ بطغِ غ١ٓ .......................

  

يًذ١ٓ إٔ ايرتشٝشات املعطٚع١ عًٝٗا تػتٛيف ايشطٚط ايٓعا١َٝ ، ٚبعس إٔ تبني ألعغاء ا

تساٚيٛا ٚأبسٚا ضأِٜٗ بكبٍٛ االقرتاسات املتعًك١ باملٛظؿني املسضدني يف ادتسٍٚ املطؾل بٗصا 

 احملغط .

 ٝؼ األعغاء :                                                                                       ايطئ

- 

- 

- 

- 
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 زٍٚ  تطغِٝ ًَشكٞ االقتضاز ٚ اإلزاض٠ َٔ ايسضد١ ايجايج١ بطغِ غ١ٓ ...............

 

 

تٛقٝع                            * ٜطغِ  أٚ ٜؤدٌ                                                                       

 األقدميت اإلسم والنسب رقم التأجير ر.ث
 الوضعيت الجديدة الوضعيت القديمت

 رأي اللجنت *
 األقدميت في الرتبت الرتبت األقدميت في الرتبت الرتبت

1    1  2   

2    1  2   

3    1  2   

4    1  2   

5    1  2   

6    1  2   

7    1  2   

8    1  2   

9    1  2   
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 املًُه١ املػطب١ٝ

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

         

 األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........

 

  ((11قشاس مجاعٌ للرتطًم )قشاس مجاعٌ للرتطًم )

 يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ................................إٕ ايػٝس)٠( َسٜط)٠( األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ 

  ِ( 8908ؾرباٜط   24) 1377شعبإ   4بتاضٜذ  8..88088بٓاء ع٢ً ايعٗري ايشطٜـ ضق

 احملتٟٛ ع٢ً ايٓعاّ األغاغٞ ايعاّ يًٛظٝؿ١ ايع١َُٝٛ سػبُا ٚقع تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘ ؛

  ِ(  بتشسٜس 8933ٜٛيٝٛظ  8.) 8383صؿط  80بتاضٜذ  83.8322.بٓاء ع٢ً املطغّٛ ضق

 غاليِٝ األدٛض ٚشطٚط ايرتقٞ ملٛظؿٞ ايسٚي١ يف ايطتب١ ٚايسضد١ نُا مت تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘ ؛

  ِ(  0...زدٓرب  .) 82.3شٛاٍ  9.ايضازض يف  8.088337.ٚبٓاء ع٢ً املطغّٛ ضق

 بتشسٜس َػطط٠ ايتٓكٝط ٚتكِٝٝ َٛظؿٞ اإلزاضات ايع١َُٝٛ ؛

  ّٛ١ املتضطؾني املشرتن١ ئايٓعاّ األغاغٞ ارتاظ بٗٝ شإٔب 838377.ٚبٓاء ع٢ً املطغ

 بني ايٛظاضات؛

 ٚسٝح إٔ املعٓٝني باألَط َكرتسني يًرتغِٝ  بعس قغاء غ١ٓ َٔ ايتسضٜب ؛ 

 ....................... ٚبٓاء ع٢ً دسٍٚ ايرتغِٝ  بتاضٜذ 

 

 قطض)ت( َا ًٜٞ 

ايسضد١ ايجايج١  ٚؾل ادتسٍٚ املًشل  حيسز ايكطاض ادتُاعٞ يرتغِٝ املتضطؾني َٔ ؾضٌ ؾطٜس :

 بٗصا ايكطاض .

 سطض ب .............بتاضٜذ ..............

 تأشري٠ َضاحل ارتع١ٜٓ ايٛظاض١ٜ تٛقٝع اآلَط بايضطف

  

 بٗٝئ١ املتضطؾني ؛قطاض مجاعٞ يًرتغِٝ خاظ ( ( 11))
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 بطغِ غ١ٓ ..............املتضطؾني َٔ ايسضد١ ايجايج١   اإلمجاي١ٝ يرتغِٝايالئش١ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تٛقٝع                           * ٜطغِ  أٚ ٜؤدٌ                                                                       

 اإلغِ ٚايٓػب ضقِ ايتأدري ض.ت

 ايٛعع١ٝ ادتسٜس٠ ايٛعع١ٝ ايكسمي١

 غري ايرتقٞ 
 ض.إ.ح ايطتب١

 األقس١َٝ 
 يف ايطتب١

 ض.إ.ح ايطتب١
 األقس١َٝ 
 يف ايطتب١

1   1 275  2 333   

2   1 242  2 033   

3   1 242  2 033   

4   1 242  2 033   

5   1 242  2 033   

6   1 242  2 033   

7   1 242  2 033   

8   1 242  2 033   

9   1 242  2 033   

13   1 242  2 033   
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 املًُه١ املػطب١ٝ

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

         

 األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........

  
  ((22قشاس مجاعٌ للرتطًم )قشاس مجاعٌ للرتطًم )

 ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ................................إٕ ايػٝس)٠( َسٜط)٠( األنازمي١ٝ 

  ِ( 8908ؾرباٜط   24) 1377شعبإ   4بتاضٜذ  8..88088بٓاء ع٢ً ايعٗري ايشطٜـ ضق

 احملتٟٛ ع٢ً ايٓعاّ األغاغٞ ايعاّ يًٛظٝؿ١ ايع١َُٝٛ سػبُا ٚقع تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘ ؛

  ِ(  بتشسٜس 8933ٜٛيٝٛظ  8.) 8383ؿط ص 80بتاضٜذ  83.8322.بٓاء ع٢ً املطغّٛ ضق

 غاليِٝ األدٛض ٚشطٚط ايرتقٞ ملٛظؿٞ ايسٚي١ يف ايطتب١ ٚايسضد١ نُا مت تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘ ؛

  ِ(  0...زدٓرب  .) 82.3شٛاٍ  9.ايضازض يف  8.088337.ٚبٓاء ع٢ً املطغّٛ ضق

 بتشسٜس َػطط٠ ايتٓكٝط ٚتكِٝٝ َٛظؿٞ اإلزاضات ايع١َُٝٛ ؛

 أنتٛبط  9.) 8238َٔ شٟ ايكعس٠  ..ايضازض يف   .88.820.ّٛ  ٚبٓاء ع٢ً املطغ

 ( ارتاظ  بٗٝئ١ املػاعسٜٔ ايتكٓٝني املشرتن١ بني ايٛظاضات ؛ .8..

 ٚسٝح إٔ املعٓٝني باألَط َكرتسني يًرتغِٝ  بعس قغاء غ١ٓ َٔ ايتسضٜب ؛ 

 ....................... ٚبٓاء ع٢ً دسٍٚ ايرتغِٝ  بتاضٜذ 

 

 قطض)ت( َا ًٜٞ 

حيسز ايكطاض ادتُاعٞ يرتغِٝ املػاعسٜٔ ايتكٓٝني َٔ ايسضد١ ايطابع١ ٚؾل ادتسٍٚ  ؾضٌ ؾطٜس :

 املًشل بٗصا ايكطاض .

 سطض ب .............بتاضٜذ .............. 

 تأشري٠ َضاحل ارتع١ٜٓ ايٛظاض١ٜ تٛقٝع اآلَط بايضطف

  

 بٗٝئ١ املػاعسٜٔ ايتكٓٝني؛قطاض مجاعٞ يًرتغِٝ خاظ ( ( 22))



 

29 

 بطغِ غ١ٓ .............. املػاعسٜٔ ايتكٓٝني َٔ ايسضد١ ايطابع١ ايالئش١ اإلمجاي١ٝ يرتغِٝ

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                  

              

تٛقٝع                            * ٜطغِ  أٚ ٜؤدٌ                                            

 اإلغِ ٚايٓػب ضقِ ايتأدري ض.ت

 ايٛعع١ٝ ادتسٜس٠ ايٛعع١ٝ ايكسمي١

 غري ايرتقٞ 
 ض.إ.ح ايطتب١

 األقس١َٝ 
 يف ايطتب١

 ض.إ.ح ايطتب١
 األقس١َٝ 
 يف ايطتب١

1   1 137  2 141   

2   1 137  2 141   

3   1 137  2 141   

4   1 137  2 141   

5   1 137  2 141   

6   1 137  2 141   

7   1 137  2 141   

8   1 137  2 141   

9   1 137  2 141   

13   1 137  2 141   



 

0. 

 املًُه١ املػطب١ٝ

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

         

 ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ 

  
  ((33قشاس مجاعٌ للرتطًم )قشاس مجاعٌ للرتطًم )

 إٕ ايػٝس)٠( َسٜط)٠( األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ................................

  ِ( 8908ؾرباٜط   24) 1377شعبإ   4بتاضٜذ  8..88088بٓاء ع٢ً ايعٗري ايشطٜـ ضق

 احملتٟٛ ع٢ً ايٓعاّ األغاغٞ ايعاّ يًٛظٝؿ١ ايع١َُٝٛ سػبُا ٚقع تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘ ؛

  ِ(  بتشسٜس 8933ٜٛيٝٛظ  8.) 8383صؿط  80بتاضٜذ  83.8322.بٓاء ع٢ً املطغّٛ ضق

 غاليِٝ األدٛض ٚشطٚط ايرتقٞ ملٛظؿٞ ايسٚي١ يف ايطتب١ ٚايسضد١ نُا مت تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘ ؛

 ً(  0...زدٓرب  .) 82.3شٛاٍ  9.ايضازض يف  ٢.8.088337 املطغّٛ ضقِ ٚبٓاء ع

 بتشسٜس َػطط٠ ايتٓكٝط ٚتكِٝٝ َٛظؿٞ اإلزاضات ايع١َُٝٛ ؛

   ّٛ8..أنتٛبط  9.) 8238َٔ شٟ ايكعس٠  ..ايضازض يف  2.10.453ٚبٓاء ع٢ً املطغ. 

 ( ارتاظ  بٗٝئ١ املػاعسٜٔ اإلزاضٜني  املشرتن١ بني ايٛظاضات ؛

 إٔ املعٓٝني باألَط َكرتسني يًرتغِٝ  بعس قغاء غ١ٓ َٔ ايتسضٜب ؛ ٚسٝح 

 ....................... ٚبٓاء ع٢ً دسٍٚ ايرتغِٝ  بتاضٜذ 

 

 قطض)ت( َا ًٜٞ 

حيسز ايكطاض ادتُاعٞ يرتغِٝ املػاعسٜٔ اإلزاضٜني  َٔ ايسضد١ ايطابع١ ٚؾل  ؾضٌ ؾطٜس :

 ادتسٍٚ املًشل بٗصا ايكطاض .

 .......بتاضٜذ ..............سطض ب ...... 

 تأشري٠ َضاحل ارتع١ٜٓ ايٛظاض١ٜ تٛقٝع اآلَط بايضطف

  

 املػاعسٜٔ اإلزاضٜني  َٔ ايسضد١ ايطابع١ ؛قطاض مجاعٞ يًرتغِٝ خاظ ب( ( 33))



 

08 

 بطغِ غ١ٓ ..............املػاعسٜٔ اإلزاضٜني  َٔ ايسضد١ ايطابع١ ايالئش١ اإلمجاي١ٝ يرتغِٝ 

 

 

 
 

 

               

               

             

تٛقٝع                            * ٜطغِ  أٚ ٜؤدٌ                                               

 اإلغِ ٚايٓػب ضقِ ايتأدري ض.ت

 ايٛعع١ٝ ادتسٜس٠ ايٛعع١ٝ ايكسمي١

 غري ايرتقٞ 
 ض.إ.ح ايطتب١

 األقس١َٝ 
 يف ايطتب١

 ض.إ.ح ايطتب١
 األقس١َٝ 
 يف ايطتب١

1   1 137  2 141   

2   1 137  2 141   

3   1 137  2 141   

4   1 137  2 141   

5   1 137  2 141   

6   1 137  2 141   

7   1 137  2 141   

8   1 137  2 141   

9   1 137  2 141   

13   1 137  2 141   



 

0. 

 املًُه١ املػطب١ٝ

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

         

 األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........

  
  ((44مجاعٌ للرتطًم )مجاعٌ للرتطًم )قشاس قشاس 

 ................................إٕ ايػٝس)٠( َسٜط)٠( األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ 

  ِ( 8908ؾرباٜط   24) 1377شعبإ   4بتاضٜذ  8..88088بٓاء ع٢ً ايعٗري ايشطٜـ ضق

 احملتٟٛ ع٢ً ايٓعاّ األغاغٞ ايعاّ يًٛظٝؿ١ ايع١َُٝٛ سػبُا ٚقع تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘ ؛

  ِ(  بتشسٜس 8933ٜٛيٝٛظ  8.) 8383صؿط  80بتاضٜذ  83.8322.بٓاء ع٢ً املطغّٛ ضق

 غاليِٝ األدٛض ٚشطٚط ايرتقٞ ملٛظؿٞ ايسٚي١ يف ايطتب١ ٚايسضد١ نُا مت تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘ ؛

 ً(  0...زدٓرب  .) 82.3شٛاٍ  9.ايضازض يف  ٢.8.088337 املطغّٛ ضقِ ٚبٓاء ع

 بتشسٜس َػطط٠ ايتٓكٝط ٚتكِٝٝ َٛظؿٞ اإلزاضات ايع١َُٝٛ ؛

   ّٛ8..أنتٛبط  9.) 8238َٔ شٟ ايكعس٠  ..ايضازض يف  2.10.453ٚبٓاء ع٢ً املطغ. 

 ( ارتاظ  بٗٝئ١ املػاعسٜٔ اإلزاضٜني  املشرتن١ بني ايٛظاضات ؛

 إٔ املعٓٝني باألَط َكرتسٕٛ يًرتغِٝ  بعس قغاء غ١ٓ َٔ ايتسضٜب ؛ ٚسٝح 

 ....................... ٚبٓاء ع٢ً دسٍٚ ايرتغِٝ  بتاضٜذ 

 

 قطض)ت( َا ًٜٞ 

حيسز ايكطاض ادتُاعٞ يرتغِٝ املػاعسٜٔ اإلزاضٜني  َٔ ايسضد١ ايجايج١  ٚؾل  ؾضٌ ؾطٜس :    

 ادتسٍٚ املًشل بٗصا ايكطاض .

 .............بتاضٜذ ..............سطض ب 

 تأشري٠ َضاحل ارتع١ٜٓ ايٛظاض١ٜ تٛقٝع اآلَط بايضطف

  

 املػاعسٜٔ اإلزاضٜني  َٔ ايسضد١ ايجايج١ ؛قطاض مجاعٞ يًرتغِٝ خاظ ب( ( 44))
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 بطغِ غ١ٓ ..............املػاعسٜٔ اإلزاضٜني  َٔ ايسضد١ ايجايج١ ايالئش١ اإلمجاي١ٝ يرتغِٝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

      

 

 تٛقٝع                            * ٜطغِ  أٚ ٜؤدٌ                                                                    

 

 

 اإلغِ ٚايٓػب ضقِ ايتأدري ض.ت

 ايٛعع١ٝ ادتسٜس٠ ايٛعع١ٝ ايكسمي١

 غري ايرتقٞ 
 ض.إ.ح ايطتب١

 األقس١َٝ 
 يف ايطتب١

 ض.إ.ح ايطتب١
 األقس١َٝ 
 يف ايطتب١

1   1 177  2 193   

2   1 177  2 193   

3   1 177  2 193   

4   1 177  2 193   

5   1 177  2 193   

6   1 177  2 193   

7   1 177  2 193   

8   1 177  2 193   

9   1 177  2 193   

13   1 177  2 193   



 

02 

 املًُه١ املػطب١ٝ

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

 األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........

  ((55للرتطًم )للرتطًم )  قشاس مجاعٌقشاس مجاعٌ

 إٕ ايػٝس)٠( َسٜط)٠( األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ................................

  ِؾرباٜط   24) 1377شعبإ   4بتاضٜذ  8..88088بٓاء ع٢ً ايعٗري ايشطٜـ ضق

( احملتٟٛ ع٢ً ايٓعاّ األغاغٞ ايعاّ يًٛظٝؿ١ ايع١َُٝٛ سػبُا ٚقع تػٝريٙ 8908

 ٚتتُُٝ٘ ؛

  ِ(  8933ٜٛيٝٛظ  8.) 8383صؿط  80بتاضٜذ  83.8322.بٓاء ع٢ً املطغّٛ ضق

بتشسٜس غاليِٝ األدٛض ٚشطٚط ايرتقٞ ملٛظؿٞ ايسٚي١ يف ايطتب١ ٚايسضد١ نُا مت 

 تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘ ؛

 ً( 0...زدٓرب  .) 82.3شٛاٍ  9.ض يف ايضاز ٢.8.088337 املطغّٛ ضقِ ٚبٓاء ع

 بتشسٜس َػطط٠ ايتٓكٝط ٚتكِٝٝ َٛظؿٞ اإلزاضات ايع١َُٝٛ ؛

   ّٛ١ ايتكٓٝني ئبشإٔ ايٓعاّ األغاغٞ ارتاظ بٗٝ .8.087.ٚبٓاء ع٢ً املطغ

 املشرتن١ بني ايٛظاضات؛

  غ١ٓ َٔ ايتسضٜب ؛ٚسٝح إٔ املعٓٝني باألَط َكرتسني يًرتغِٝ بعس قغاء 

 ....................... ٚبٓاء ع٢ً دسٍٚ ايرتغِٝ  بتاضٜذ 

 قطض)ت( َا ًٜٞ 

حيسز ايكطاض ادتُاعٞ يرتغِٝ ايتكٓٝني َٔ ايسضد١ ايطابع١ ٚؾل ادتسٍٚ  ؾضٌ ؾطٜس :    

 املًشل بٗصا ايكطاض .

 سطض ب .............بتاضٜذ ..............

 َضاحل ارتع١ٜٓ ايٛظاض١ٜتأشري٠  تٛقٝع اآلَط بايضطف

  

 بٗٝئ١ ايتكٓٝني .   قطاض مجاعٞ يًرتغِٝ خاظ(5) 



 

00 

 بطغِ غ١ٓ ............... ايطابع١ايالئش١ اإلمجاي١ٝ يرتغِٝ ايتكٓٝني َٔ ايسضد١ 

              

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تٛقٝع                            * ٜطغِ  أٚ ٜؤدٌ                                                                      

 

 

 

 اإلغِ ٚايٓػب ضقِ ايتأدري ض.ت

 ادتسٜس٠ ايٛعع١ٝ ايٛعع١ٝ ايكسمي١

 غري ايرتقٞ 
 ض.إ.ح ايطتب١

 األقس١َٝ 
 يف ايطتب١

 ض.إ.ح ايطتب١
 األقس١َٝ 
 يف ايطتب١

1   1 237  2 224   

2   1 237  2 224   

3   1 237  2 224   

4   1 237  2 224   

5   1 237  2 224   

6   1 237  2 224   

7   1 237  2 224   

8   1 237  2 224   

9   1 237  2 224   

13   1 237  2 224   



 

03 

 املػطب١ٝاملًُه١ 

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

         

 األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........

  
  ((66قشاس مجاعٌ للرتطًم )قشاس مجاعٌ للرتطًم )

 ................................ ايػٝس)٠( َسٜط)٠( األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗإٕ 

  ِ( احملتٟٛ 8908ؾرباٜط   24) 1377شعبإ   4بتاضٜذ  8..88088بٓاء ع٢ً ايعٗري ايشطٜـ ضق

 ع٢ً ايٓعاّ األغاغٞ ايعاّ يًٛظٝؿ١ ايع١َُٝٛ سػبُا ٚقع تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘ ؛

  ِ(  بتشسٜس غاليِٝ 8933ٜٛيٝٛظ  8.) 8383صؿط  80بتاضٜذ  83.8322.بٓاء ع٢ً املطغّٛ ضق

 تُُٝ٘ ؛األدٛض ٚشطٚط ايرتقٞ ملٛظؿٞ ايسٚي١ يف ايطتب١ ٚايسضد١ نُا مت تػٝريٙ ٚت

  ِ( بتشسٜس  0...زدٓرب  .) 82.3شٛاٍ  9.ايضازض يف  8.088337.ٚبٓاء ع٢ً املطغّٛ ضق

 َػطط٠ ايتٓكٝط ٚتكِٝٝ َٛظؿٞ اإلزاضات ايع١َُٝٛ ؛

   ّٛ( ارتاظ  بٗٝئ١  0...زدٓرب  .) 82.3شٛاٍ  9.ايضازض يف   .8.087.ٚبٓاء ع٢ً املطغ

 ايتكٓٝني املشرتن١ بني ايٛظاضات ؛

 يًرتغِٝ  بعس قغاء غ١ٓ َٔ ايتسضٜب ؛ َكرتسٕٛعٓٝني باألَط ٚسٝح إٔ امل 

 ....................... ٚبٓاء ع٢ً دسٍٚ ايرتغِٝ  بتاضٜذ 

 قطض)ت( َا ًٜٞ 

حيسز ايكطاض ادتُاعٞ يرتغِٝ ايتكٓٝني َٔ ايسضد١ ايجايج١  ٚؾل ادتسٍٚ املًشل بٗصا  ؾضٌ ؾطٜس :    

 ايكطاض .

 ..............سطض ب .............بتاضٜذ 

 تأشري٠ َضاحل ارتع١ٜٓ ايٛظاض١ٜ تٛقٝع اآلَط بايضطف

  

 بٗٝئ١ ايتكٓٝني؛قطاض مجاعٞ يًرتغِٝ خاظ ( ( 66))
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 بطغِ غ١ٓ ...............ايتكٓٝني َٔ ايسضد١ ايجايج١  ايالئش١ اإلمجاي١ٝ يرتغِٝ 

 

 

 
 

 تٛقٝع                            * ٜطغِ  أٚ ٜؤدٌ                                                                      

 اإلغِ ٚايٓػب ايتأدريضقِ  ض.ت

 ايٛعع١ٝ ادتسٜس٠ ايٛعع١ٝ ايكسمي١

 غري ايرتقٞ 
 ض.إ.ح ايطتب١

 األقس١َٝ 
 يف ايطتب١

 ض.إ.ح ايطتب١
 األقس١َٝ 
 يف ايطتب١

1   1 235  2 253   

2   1 235  2 220   

3   1 235  2 220   

4   1 235  2 220   

5   1 235  2 220   

6   1 235  2 220   

7   1 235  2 220   

8   1 235  2 220   

9   1 235  2 220   

13   1 235  2 220   
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 املًُه١ املػطب١ٝ

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

         

 األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........

 ايػٝس)٠( َسٜط)٠( األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ................................إٕ 

  ِ( 8908ؾرباٜط   24) 1377شعبإ   4بتاضٜذ  8..88088بٓاء ع٢ً ايعٗري ايشطٜـ ضق

 احملتٟٛ ع٢ً ايٓعاّ األغاغٞ ايعاّ يًٛظٝؿ١ ايع١َُٝٛ سػبُا ٚقع تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘ ؛

  ِ(  بتشسٜس 8933ٜٛيٝٛظ  8.) 8383صؿط  80بتاضٜذ  83.8322.بٓاء ع٢ً املطغّٛ ضق

 تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘ ؛غاليِٝ األدٛض ٚشطٚط ايرتقٞ ملٛظؿٞ ايسٚي١ يف ايطتب١ ٚايسضد١ نُا مت 

  ِ(  0...زدٓرب  .) 82.3شٛاٍ  9.ايضازض يف  8.088337.ٚبٓاء ع٢ً املطغّٛ ضق

 بتشسٜس َػطط٠ ايتٓكٝط ٚتكِٝٝ َٛظؿٞ اإلزاضات ايع١َُٝٛ ؛

  ِ١ احملطضٜٔ ئمبجاب١ ايٓعاّ األغاغٞ ارتاظ بٗٝ 88.8202.ٚبٓاء ع٢ً املطغّٛ ضق

 املشرتن١ بني ايٛظاضات؛

  باألَط َكرتسني يًرتغِٝ بعس قغاء غ١ٓ َٔ ايتسضٜب ؛ٚسٝح إٔ املعٓٝني 

 ....................... ٚبٓاء ع٢ً دسٍٚ ايرتغِٝ  بتاضٜذ 

 َا ًٜٞ  )ت(قطض

حيسز ايكطاض ادتُاعٞ يرتغِٝ احملطضٜٔ َٔ ايسضد١ ايطابع١ ٚؾل ادتسٍٚ املًشل  ؾضٌ ؾطٜس :    

 بٗصا ايكطاض .

 ....سطض ب .............بتاضٜذ ..........

 تأشري٠ َضاحل ارتع١ٜٓ ايٛظاض١ٜ تٛقٝع اآلَط بايضطف

  

  .احملطضٜٔبٗٝئ١   قطاض مجاعٞ يًرتغِٝ خاظ(7) 



 

09 

 بطغِ غ١ٓ ...............احملطضٜٔ َٔ ايسضد١ ايطابع١ ايالئش١ اإلمجاي١ٝ يرتغِٝ 

 

 

 
 

 تٛقٝع                            * ٜطغِ  أٚ ٜؤدٌ                                                                      

 اإلغِ ٚايٓػب ضقِ ايتأدري ض.ت

 ايٛعع١ٝ ادتسٜس٠ ايٛعع١ٝ ايكسمي١

 غري ايرتقٞ 
 ض.إ.ح ايطتب١

 األقس١َٝ 
 يف ايطتب١

 ض.إ.ح ايطتب١
 األقس١َٝ 
 يف ايطتب١

1   1 237  2 224   

2   1 237  2 222   

3   1 237  2 222   

4   1 237  2 222   

5   1 237  2 222   

6   1 237  2 222   

7   1 237  2 222   

8   1 237  2 222   

9   1 237  2 222   

13   1 237  2 222   



 

3. 

 املػطب١ٝاملًُه١ 

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

         

 األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........

  ((88قشاس مجاعٌ للرتطًم )قشاس مجاعٌ للرتطًم )

 إٕ ايػٝس)٠( َسٜط)٠( األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ................................

  ( 8908ؾرباٜط   24) 1377شعبإ   4بتاضٜذ  8..88088ايشطٜـ ضقِ   ايعٗريبٓاء ع٢ً

 احملتٟٛ ع٢ً ايٓعاّ األغاغٞ ايعاّ يًٛظٝؿ١ ايع١َُٝٛ سػبُا ٚقع تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘ ؛

  ِ(  بتشسٜس 8933ٜٛيٝٛظ  8.) 8383صؿط  80بتاضٜذ  83.8322.بٓاء ع٢ً املطغّٛ ضق

 ي١ يف ايطتب١ ٚايسضد١ نُا مت تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘ ؛غاليِٝ األدٛض ٚشطٚط ايرتقٞ ملٛظؿٞ ايسٚ

  ّٛ(  0...زدٓرب  .) 82.3شٛاٍ  9.ايضازض يف  8.088337.ضقِ  ٚبٓاء ع٢ً املطغ

 بتشسٜس َػطط٠ ايتٓكٝط ٚتكِٝٝ َٛظؿٞ اإلزاضات ايع١َُٝٛ ؛

 3...ؾرباٜط  .8) 82.3شٟ اذتذ١   8ايضازض يف   8802..8.املطغّٛ ضقِ   ع٢ً  ٚبٓاء 

 يٓعاّ األغاغٞ ارتاظ مبٛظؿٞ ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ نُا مت تػٝريٙ ٚ تتُُٝ٘ ؛( بشإٔ ا

 ٚسٝح إٔ املعٓٝني باألَط َكرتسني يًرتغِٝ بعس قغاء غ١ٓ َٔ ايتسضٜب ؛ 

 ....................... ٚبٓاء ع٢ً دسٍٚ ايرتغِٝ  بتاضٜذ 

 

 قطض)ت( َا ًٜٞ 

 

يرتغِٝ املًشكني االدتُاعٝني َٔ ايسضد١ ايجايج١ ٚؾل  ٞحيسز ايكطاض ادتُاع ؾضٌ ؾطٜس :    

 ادتسٍٚ املًشل بٗصا ايكطاض.

 سطض ب .............بتاضٜذ ..............

 تأشري٠ َضاحل ارتع١ٜٓ ايٛظاض١ٜ تٛقٝع اآلَط بايضطف

  

  .املًشكني االدتُاعٝنيبؿئ١   قطاض مجاعٞ يًرتغِٝ خاظ(8) 
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 بطغِ غ١ٓ ...............املًشكني االدتُاعٝني َٔ ايسضد١ ايجايج١ ايالئش١ اإلمجاي١ٝ يرتغِٝ 

 

 

 
 

 تٛقٝع                            * ٜطغِ  أٚ ٜؤدٌ                                                                      

 اإلغِ ٚايٓػب ضقِ ايتأدري ض.ت

 ايٛعع١ٝ ادتسٜس٠ ايٛعع١ٝ ايكسمي١

 غري ايرتقٞ 
 ض.إ.ح ايطتب١

 األقس١َٝ 
 يف ايطتب١

 ض.إ.ح ايطتب١
 األقس١َٝ 
 يف ايطتب١

1   1 235  2 253   

2   1 235  2 220   

3   1 235  2 220   

4   1 235  2 220   

5   1 235  2 220   

6   1 235  2 220   

7   1 235  2 220   

8   1 235  2 220   

9   1 235  2 220   

13   1 235  2 220   



 

3. 

 املػطب١ٝاملًُه١ 

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

         

 األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........

  ((99قشاس مجاعٌ للرتطًم )قشاس مجاعٌ للرتطًم )

 إٕ ايػٝس)٠( َسٜط)٠( األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ................................

  ِ( 8908ؾرباٜط   24) 1377شعبإ   4بتاضٜذ  8..88088بٓاء ع٢ً ايعٗري ايشطٜـ ضق

 احملتٟٛ ع٢ً ايٓعاّ األغاغٞ ايعاّ يًٛظٝؿ١ ايع١َُٝٛ سػبُا ٚقع تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘ ؛

  ِ(  بتشسٜس 8933ٜٛيٝٛظ  8.) 8383صؿط  80بتاضٜذ  83.8322.بٓاء ع٢ً املطغّٛ ضق

 غاليِٝ األدٛض ٚشطٚط ايرتقٞ ملٛظؿٞ ايسٚي١ يف ايطتب١ ٚايسضد١ نُا مت تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘ ؛

 ً(  0...زدٓرب  .) 82.3شٛاٍ  9.ايضازض يف  ٢.8.088337 املطغّٛ ضقِ ٚبٓاء ع

 بتشسٜس َػطط٠ ايتٓكٝط ٚتكِٝٝ َٛظؿٞ اإلزاضات ايع١َُٝٛ ؛

   ِ(  3...ؾرباٜط  .8) 82.3زٟ اذتذ١   8ايضازض يف   8802..8.ٚبٓاء ع٢ً املطغّٛ ضق

 تػٝريٙ ٚ تتُُٝ٘ ؛ بشإٔ ايٓعاّ األغاغٞ ارتاظ مبٛظؿٞ ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ نُا مت

 ٚسٝح إٔ املعٓٝني باألَط َكرتسني يًرتغِٝ بعس قغاء غ١ٓ َٔ ايتسضٜب ؛ 

 ....................... ٚبٓاء ع٢ً دسٍٚ ايرتغِٝ  بتاضٜذ 

 قطض)ت( َا ًٜٞ 

 َٔ ايسضد١ ايجايج١ ٚؾل رتبٜٛنييرتغِٝ املًشكني اي ٞحيسز ايكطاض ادتُاع ؾضٌ ؾطٜس :    

 ايكطاض. ادتسٍٚ املًشل بٗصا

 سطض ب .............بتاضٜذ ..............

 تأشري٠ َضاحل ارتع١ٜٓ ايٛظاض١ٜ تٛقٝع اآلَط بايضطف

  

  .رتبٜٛنياملًشكني ايبؿئ١   قطاض مجاعٞ يًرتغِٝ خاظ(9) 
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 بطغِ غ١ٓ ...............املًشكني ايرتبٜٛني َٔ ايسضد١ ايجايج١  ايالئش١ اإلمجاي١ٝ يرتغِٝ

 

 

 
 

 تٛقٝع                            * ٜطغِ  أٚ ٜؤدٌ                                                                      

 اإلغِ ٚايٓػب ضقِ ايتأدري ض.ت

 ايٛعع١ٝ ادتسٜس٠ ايٛعع١ٝ ايكسمي١

 غري ايرتقٞ 
 ض.إ.ح ايطتب١

 األقس١َٝ 
 يف ايطتب١

 ض.إ.ح ايطتب١
 األقس١َٝ 
 يف ايطتب١

1   1 235  2 253   

2   1 235  2 220   

3   1 235  2 220   

4   1 235  2 220   

5   1 235  2 220   

6   1 235  2 220   

7   1 235  2 220   

8   1 235  2 220   

9   1 235  2 220   

13   1 235  2 220   
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 املػطب١ٝاملًُه١ 

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

         

 األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........

  ((1100قشاس مجاعٌ للرتطًم )قشاس مجاعٌ للرتطًم )

 يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ................................إٕ ايػٝس)٠( َسٜط)٠( األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ 

  ِ( 8908ؾرباٜط   24) 1377شعبإ   4بتاضٜذ  8..88088بٓاء ع٢ً ايعٗري ايشطٜـ ضق

 احملتٟٛ ع٢ً ايٓعاّ األغاغٞ ايعاّ يًٛظٝؿ١ ايع١َُٝٛ سػبُا ٚقع تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘ ؛

  ِ(  بتشسٜس 8933ٜٛيٝٛظ  8.) 8383صؿط  80بتاضٜذ  83.8322.بٓاء ع٢ً املطغّٛ ضق

 غاليِٝ األدٛض ٚشطٚط ايرتقٞ ملٛظؿٞ ايسٚي١ يف ايطتب١ ٚايسضد١ نُا مت تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘ ؛

  ِ(  0...زدٓرب  .) 82.3شٛاٍ  9.ايضازض يف  8.088337.ٚبٓاء ع٢ً املطغّٛ ضق

 بتشسٜس َػطط٠ ايتٓكٝط ٚتكِٝٝ َٛظؿٞ اإلزاضات ايع١َُٝٛ ؛

   ِ(  3...ؾرباٜط  .8) 82.3شٟ اذتذ١   8ايضازض يف   8802..8.ٚبٓاء ع٢ً املطغّٛ ضق

 بشإٔ ايٓعاّ األغاغٞ ارتاظ مبٛظؿٞ ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ نُا مت تػٝريٙ ٚ تتُُٝ٘ ؛

 ٚسٝح إٔ املعٓٝني باألَط َكرتسني يًرتغِٝ بعس قغاء غ١ٓ َٔ ايتسضٜب ؛ 

 ....................... ٚبٓاء ع٢ً دسٍٚ ايرتغِٝ  بتاضٜذ 

 قطض)ت( َا ًٜٞ 

يرتغِٝ ًَشكٞ االقتضاز ٚ اإلزاض٠ َٔ ايسضد١ ايجايج١  ٞحيسز ايكطاض ادتُاع ؾضٌ ؾطٜس :    

 ٚؾل ادتسٍٚ املًشل بٗصا ايكطاض.

 سطض ب .............بتاضٜذ ..............

 تأشري٠ َضاحل ارتع١ٜٓ ايٛظاض١ٜ تٛقٝع اآلَط بايضطف

  

  . ًَشكٞ االقتضاز ٚاإلزاض٠بؿئ١   قطاض مجاعٞ يًرتغِٝ خاظ(10) 
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 بطغِ غ١ٓ ...............ايتكٓٝني َٔ ايسضد١ ايجايج١  ايالئش١ اإلمجاي١ٝ يرتغِٝ 

 

 

 
 

 تٛقٝع                            * ٜطغِ  أٚ ٜؤدٌ                                                                      

 اإلغِ ٚايٓػب ضقِ ايتأدري ض.ت

 ايٛعع١ٝ ادتسٜس٠ ايٛعع١ٝ ايكسمي١

 غري ايرتقٞ 
 ض.إ.ح ايطتب١

 األقس١َٝ 
 يف ايطتب١

 ض.إ.ح ايطتب١
 األقس١َٝ 
 يف ايطتب١

1   1 235  2 253   

2   1 235  2 220   

3   1 235  2 220   

4   1 235  2 220   

5   1 235  2 220   

6   1 235  2 220   

7   1 235  2 220   

8   1 235  2 220   

9   1 235  2 220   

13   1 235  2 220   
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 املػطب١ٝاملًُه١ 

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

         

 ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........األنازمي١ٝ 

  ((1111قشاس مجاعٌ للرتطًم )قشاس مجاعٌ للرتطًم )

 إٕ ايػٝس)٠( َسٜط)٠( األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ................................

  ِ( 8908ؾرباٜط   24) 1377شعبإ   4بتاضٜذ  8..88088بٓاء ع٢ً ايعٗري ايشطٜـ ضق

 احملتٟٛ ع٢ً ايٓعاّ األغاغٞ ايعاّ يًٛظٝؿ١ ايع١َُٝٛ سػبُا ٚقع تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘ ؛

  ِ(  بتشسٜس 8933ٜٛيٝٛظ  8.) 8383صؿط  80بتاضٜذ  83.8322.بٓاء ع٢ً املطغّٛ ضق

 غاليِٝ األدٛض ٚشطٚط ايرتقٞ ملٛظؿٞ ايسٚي١ يف ايطتب١ ٚايسضد١ نُا مت تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘ ؛

 ً(  0...زدٓرب  .) 82.3شٛاٍ  9.ايضازض يف  ٢.8.088337 املطغّٛ ضقِ ٚبٓاء ع

 بتشسٜس َػطط٠ ايتٓكٝط ٚتكِٝٝ َٛظؿٞ اإلزاضات ايع١َُٝٛ ؛

  ِ(  3...ؾرباٜط  .8) 82.3شٟ اذتذ١   8ايضازض يف   8802..8.ٚبٓاء ع٢ً املطغّٛ ضق

 تػٝريٙ ٚ تتُُٝ٘ ؛بشإٔ ايٓعاّ األغاغٞ ارتاظ مبٛظؿٞ ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ نُا مت 

 ٚسٝح إٔ املعٓٝني باألَط َكرتسني يًرتغِٝ بعس قغاء غ١ٓ َٔ ايتسضٜب ؛ 

 ....................... ٚبٓاء ع٢ً دسٍٚ ايرتغِٝ  بتاضٜذ 

 

 قطض)ت( َا ًٜٞ 

يرتغِٝ املُْٛني َٔ ايسضد١ ايجا١ْٝ  ٚؾل ادتسٍٚ املًشل  ٞحيسز ايكطاض ادتُاع ؾضٌ ؾطٜس :    

 بٗصا ايكطاض.

 سطض ب .............بتاضٜذ ..............

 تأشري٠ َضاحل ارتع١ٜٓ ايٛظاض١ٜ تٛقٝع اآلَط بايضطف

  

  . املُْٛنيبؿئ١   قطاض مجاعٞ يًرتغِٝ خاظ(11) 
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 بطغِ غ١ٓ ...............املُْٛني َٔ ايسضد١ ايجا١ْٝ  ايالئش١ اإلمجاي١ٝ يرتغِٝ 

 

 

 
 

 تٛقٝع                            * ٜطغِ  أٚ ٜؤدٌ                                                                      

 اإلغِ ٚايٓػب ضقِ ايتأدري ض.ت

 ايٛعع١ٝ ادتسٜس٠ ايٛعع١ٝ ايكسمي١

 غري ايرتقٞ 
 ض.إ.ح ايطتب١

 األقس١َٝ 
 يف ايطتب١

 ض.إ.ح ايطتب١
 األقس١َٝ 
 يف ايطتب١

1   1 275  2 333   

2   1 242  2 033   

3   1 242  2 033   

4   1 242  2 033   

5   1 242  2 033   

6   1 242  2 033   

7   1 242  2 033   

8   1 242  2 033   

9   1 242  2 033   

13   1 242  2 033   
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 املػطب١ٝاملًُه١ 

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

         

 األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........

  ((1122قشاس مجاعٌ للرتطًم )قشاس مجاعٌ للرتطًم )

 ................................إٕ ايػٝس)٠( َسٜط)٠( األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ 

  ِ( 8908ؾرباٜط   24) 1377شعبإ   4بتاضٜذ  8..88088بٓاء ع٢ً ايعٗري ايشطٜـ ضق

 احملتٟٛ ع٢ً ايٓعاّ األغاغٞ ايعاّ يًٛظٝؿ١ ايع١َُٝٛ سػبُا ٚقع تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘ ؛

  ِبتشسٜس (  8933ٜٛيٝٛظ  8.) 8383صؿط  80بتاضٜذ  83.8322.بٓاء ع٢ً املطغّٛ ضق

 غاليِٝ األدٛض ٚشطٚط ايرتقٞ ملٛظؿٞ ايسٚي١ يف ايطتب١ ٚايسضد١ نُا مت تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘ ؛

  ِ(  0...زدٓرب  .) 82.3شٛاٍ  9.ايضازض يف  8.088337.ٚبٓاء ع٢ً املطغّٛ ضق

 بتشسٜس َػطط٠ ايتٓكٝط ٚتكِٝٝ َٛظؿٞ اإلزاضات ايع١َُٝٛ ؛

   ّٛ(  3...ؾرباٜط  .8) 82.3شٟ اذتذ١   8ايضازض يف   8802..8.ٚبٓاء ع٢ً املطغ

 بشإٔ ايٓعاّ األغاغٞ ارتاظ مبٛظؿٞ ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ نُا مت تػٝريٙ ٚ تتُُٝ٘ ؛

 ٚسٝح إٔ املعٓٝني باألَط َكرتسني يًرتغِٝ بعس قغاء غ١ٓ َٔ ايتسضٜب ؛ 

 ....................... ٚبٓاء ع٢ً دسٍٚ ايرتغِٝ  بتاضٜذ 

 قطض)ت( َا ًٜٞ 

يرتغِٝ املُْٛني َٔ ايسضد١ األٚىل  ٚؾل ادتسٍٚ املًشل  ٞحيسز ايكطاض ادتُاع ؾطٜس : ؾضٌ    

 بٗصا ايكطاض.

 سطض ب .............بتاضٜذ ..............

 تأشري٠ َضاحل ارتع١ٜٓ ايٛظاض١ٜ تٛقٝع اآلَط بايضطف

  

.املُْٛنيبؿئ١   قطاض مجاعٞ يًرتغِٝ خاظ(12) 
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 بطغِ غ١ٓ ...............املُْٛني َٔ ايسضد١ األٚىل   ايالئش١ اإلمجاي١ٝ يرتغِٝ

 

 

 

 تٛقٝع                            * ٜطغِ  أٚ ٜؤدٌ                                                                      

 اإلغِ ٚايٓػب ضقِ ايتأدري ض.ت

 ايٛعع١ٝ ادتسٜس٠ ايٛعع١ٝ ايكسمي١

 غري ايرتقٞ 
 ض.إ.ح ايطتب١

 األقس١َٝ 
 يف ايطتب١

 ض.إ.ح ايطتب١
 األقس١َٝ 
 يف ايطتب١

1   1 336  2 369   

2   1 003  2 033   

3   1 003  2 033   

4   1 003  2 033   

5   1 003  2 033   

6   1 003  2 033   

7   1 003  2 033   

8   1 003  2 033   

9   1 003  2 033   

13   1 003  2 033   



 

    



 

  

  

  

  

 اإلسم حغيير
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 املًُه١ املػطب١ٝ

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

         

 األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........
 

  اإلطماإلطم  تػًريتػًري  قشاسقشاس
 ...................................:. االظزٜاز تاضٜذ ........................................:  ايعائًٞ ٚ ايشدضٞ اإلغِ

 .....................: املايٞ ايطقِ ..................: ًتعطٜـي ايٛط١ٝٓ طاق١ايب ضقِ  ................. ايعائ١ًٝ اذتاي١

 ..........................:  املايٞ املٓضب  ..................:   ايطتب١  ..............:  ايسضد١  ....................:  اإلطـاض

 

 األنازمي١ٝ،( ٠)َسٜط إٕ

 بتٓؿٝص( .... أنتٛبط 3) 82.3 ضدب 0. يف صازض 8.39..88 ضقِ ايشطٜـ ايعٗري ع٢ً بٓاء 

 ؛ املس١ْٝ باذتاي١ املتعًل 37899 ضقِ ايكإْٛ

 ايكإْٛ يتطبٝل( .... أنتٛبط 9) 82.3 شعبإ . يف صازض 8998330. ضقِ املطغّٛ ع٢ً بٓاء 

 ؛ املس١ْٝ باذتاي١ املتعًل 37899 ضقِ

 (  ٠)املعين اغِ تػٝري شإٔ يف ايضازض........................  بتاضٜذ............  ضقِ ايكغائٞ اذتهِ ع٢ً بٓاء

 باألَط؛

 ؛ باألَط( ٠)املعين ططف َٔ ب٘ املسىل االظزٜاز عكس ع٢ً بٓاء 

 ؛  ............................يف املؤضر باألَط( ٠)املعين طًب ع٢ً بٓاء 

 : ًٜـٞ َـا ( ت)قـطض

 باألَط( ٠)املعين اغِ أصبح ٚايٛثائل ايكطاضات مجٝع ٚيف.........................  َٔ ابتساء : ؾطٜس ؾضٌ

 :.....................................  َٔ بسال:........................................  ٖٛ 1ادتسٜس

 .(ؾٝ٘ تػٝري ال ايباقٞ)

   :........................................ املايٞ االْتػاب

      ........................: . يف.............. ب سطض

  تأشري٠ َضاحل ارتع١ٜٓ ايٛظاض١ٜتأشري٠ َضاحل ارتع١ٜٓ ايٛظاض١ٜ  إَغاء َسٜط)٠( األنازمي١ٝ إَغاء َسٜط)٠( األنازمي١ٝ 

  ضقِ :.....................................ضقِ :.....................................  

  بتاضٜذ :..................................بتاضٜذ :..................................

                                                 
1 
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 املػطب١ٝاملًُه١ 

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

         

 األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........

 

  شاسشاســــــــــــقق
 ايػٝس ٚظٜط ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓإٕ 

( 8908 ؾرباٜط 2.) شعبإ  2بتاضٜذ  8...8.08ضقِ   ايعٗري ايشطٜـبٓاء ع٢ً -

 احملتٟٛ ع٢ً ايٓعاّ األغاغٞ ايعاّ يًٛظٝؿ١ ايع١َُٝٛ سػبُا ٚقع تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘.

 8../.8/.8ضؾكت٘ ٚع٢ً َطغّٛ ايٛظٜط األٍٚ املؤضر يف  بٓاء ع٢ً عكس االظزٜاز.  

 ...........................................؛ ايػٝسَٔ ططف  ُااملسىل بٗ

  باألَط  املعينطًب بٓاء ع٢ً. 

 ٕتاضٜذ ٚالز٠ املعين باألَط املضطح ب٘ عٓس ايتٛظٝـ ٖٛ ................... ٚسٝح أ 

 :ـٞ ـــَـا ًٜ ـطضــــكٜ

.......................  ٚيف مجٝع ايكطاضات املتعًك١ باملعين ٜتعني اعتباض االغِ ابتساء َٔ : األٍٚؿضٌ اي

 .............................  بسال َٔ ...................دسٜس...........ايعائًٞ  

 ايؿضٌ ايجاْٞ : ٜبك٢ تاضٜذ َٝالز .................... داضٟ ب٘ ايعٌُ 

 ٚايباقٞ بسٕٚ تػٝري.                       

     ............................االْتػاب املايٞ :

 ..........................:يف  ب..............سطض 

              

  تأشري٠ َضاحل ارتع١ٜٓ ايٛظاض١ٜتأشري٠ َضاحل ارتع١ٜٓ ايٛظاض١ٜ  إَغاء َسٜط األنازمي١ٝ إَغاء َسٜط األنازمي١ٝ 

  ..........................................................................ضقِ :ضقِ :  

  ....................................................................بتاضٜذ :بتاضٜذ :



 

 

 

 

 الخقبعد  الىسبي
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 املًُه١ املػطب١ٝ

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

         

 األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........

 
  إلـــِإلـــِ

  ))    س:ت............س:ت............  ((      ........................الظًذالظًذ
  ................... ...................   ::  اإلطاساإلطاس

  ................    الىصاسَالىصاسَ ََنآبنآب ََالظًذالظًذ  إششافإششاف  حتتحتت
 

  ..الهظيبالهظيب  التكاعذالتكاعذ  علــِعلــِ  اإلحالــُاإلحالــُ: :   املىضىعاملىضىع
 م بتازيخ ..................طوبل  :املسجـــــــع 
 

ٚمبا أْهِ قغٝتِ  ،املشاض إيـ٢ َٛعٛع٘ َٚطدع٘ أعـــالٙ ٚبعــس، ؾذٛابا عًـــ٢ طًبهِ

 باإلزاض٠، ٜشطؾين إخباضنِ أْ٘ تكطض املٛاؾك١ ع٢ً إسايتهِغ١ٓ َٔ ارتس١َ ايؿع١ًٝ  .3أنجط َٔ 

 ع٢ً ايتكاعس ايٓػيب ابتساء َٔ ........................

 عُا االَتٓــإ ٚععٝـــِ ايشهـط ظـعٜـــٌ ِإيٝه أتكــسّ إٔ يٞ ٜطٝب املٓاغب١، ٚبٗصٙ 

 زٚاّ ِيه َتُٓٝــا خاصــ١ ٚايتهٜٛــٔ ايرتبٝــــ١ ٚيكطـــاع عاَــ١ ِيٛطٓه دًًٝـ١ خسَــات َٔ ِقسَت

 األنازمي١ٝ هلصٙ ١ـاإلزاضٜ املضاحل بإٔ ايٛقت ْؿؼ يف ِيه َؤنسا ايعُط، ٚطٍٛ ٚايعاؾٝـ١ ايضشـ١

 يف أبٛابٗا ؾاحت١ ٚزٜتٗا، َطز حتػني يف ايؿعاي١ َِٚػاُٖاته ايٛاؾط، ِبعطائه ِيه َس١ٜٓ غتعٌ

 .ِٚجتطبته ِخربته َٔ يالغتؿاز٠ ِٚدٗه

 

 
 : إيــــــــــــ٢ اإلخباض قضس ْػد١

 .االْتشاض ٚإعاز٠ ايبشط١ٜ املٛاضز ت١ُٝٓ قػِ ضئٝؼ ايػٝس -

 ضئٝؼ قػِ ايتسبري املٓسَر........................ايػٝس:  -

 ايػٝس)٠( ْائب)٠( ايٛظاض٠.........................................  -

  .يًتكاعس املػطبٞ ايضٓسٚم َسٜط ايػٝس -
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 املًُه١ املػطب١ٝ

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

         

 األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........

  
  إلـــِإلـــِ

  ))      ..........................ست :    ست :      ((    ............................    ::َ َ الظًذالظًذ
  ......................................::  اإلطاساإلطاس

  نآب)َ( الىصاسَ .............نآب)َ( الىصاسَ .............  ::)َ(  )َ(  الظًذالظًذ  إششافإششاف  حتتحتت
 

  ..الهظيبالهظيب  التكاعذالتكاعذ  علــِعلــِ  اإلحالــُاإلحالــُ: :   املىضىعاملىضىع
  ..................................................................  بتاسيخبتاسيخ    طلبمطلبم    ::املشجـــــــعاملشجـــــــع  

  

املشاض إيـ٢ َٛعٛع٘ َٚطدع٘ أعـــالٙ، ٚمبا أْو قغٝت أنجط  ٚبعــس، ؾذٛابا عًـــ٢ طًبو

ع٢ً ايتكاعس  غ١ٓ َٔ ارتس١َ ايؿع١ًٝ باإلزاض٠، ٜشطؾين إخباضى أْ٘ تكطض املٛاؾك١ ع٢ً إسايتو .3َٔ 

 ايٓػيب ابتساء َٔ ........................

 قسَت عُا االَتٓــإ ٚععٝـــِ ايشهـــط ظـعٜـــٌ وإيٝ أتكــسّ إٔ يٞ ٜطٝب املٓاغب١، ٚبٗصٙ 

 ايضشـ١ زٚاّ يو َتُٓٝــا خاصــ١، ٚايتهٜٛــٔ ايرتبٝــــ١ ٚيكطـــاع عاَــ١ يٛطٓو دًًٝـ١ خسَــات َٔ

 غتعٌ األنازمي١ٝ  هلصٙ ١ـاإلزاضٜ املضاحل بإٔ ايٛقت ْؿؼ يف يو َؤنسا ايعُط، ٚطٍٛ ٚايعاؾٝـ١

 ٚدٗو يف أبٛابٗا ؾاحت١ ٚزٜتٗا، َطز حتػني يف ايؿعاي١ َٚػاُٖاتو ايٛاؾط، بعطائو يو َس١ٜٓ

 .ٚجتطبتو خربتو َٔ يالغتؿاز٠

 

 
 : إيــــــــــــ٢ اإلخباض قضس ْػد١

 .االْتشاض ٚإعاز٠ ايبشط١ٜ املٛاضز ت١ُٝٓ قػِ ضئٝؼ ايػٝس -

 ضئٝؼ قػِ ايتسبري املٓسَر........................ ايػٝس:  -

 ْائب )٠( ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ ..................... )٠(ايػٝس -

 .يًتكاعس املػطبٞ ايضٓسٚم َسٜط ايػٝس -
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 املًُه١ املػطب١ٝ

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

         

 دت١ٗ ........ األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ

  
  إلــــــِإلــــــِ

  ))      ست :    .............ست :    .............  ((    ............................    ::َ َ الظًذالظًذ
  ......................................::  اإلطاساإلطاس

  الىصاسَ .............الىصاسَ .............  ((نآب)َنآب)َ  ::    (()َ)َالظًذالظًذ  إششافإششاف  حتتحتت
 

  ..الهظيبالهظيب  التكاعذالتكاعذ  علــِعلــِ  اإلحالــُاإلحالــُ: :   املىضىعاملىضىع
  ..................................................................  بتاسيخبتاسيخ    طلبمطلبم:  :  املشجـــــــعاملشجـــــــع  

 َٛاؾك١ ع٢ً ٚبٓاء ،املشاض إيـ٢ َٛعٛع٘ َٚطدع٘ أعـــالٙ  ٚبعــس، ؾذٛابا عًـــ٢ طًبو

ايتكاعس ع٢ً  ، ٜشطؾين إخباضى أْ٘ تكطض املٛاؾك١ ع٢ً إسايتو ْائب)٠( ايٛظاض٠ ..................... )٠(ايػٝس

 ايٓػيب ابتساء َٔ ...............................

 قسَت عُا االَتٓــإ ٚععٝـــِ ايشهـــط ظـعٜـــٌ إيٝو أتكــسّ إٔ يٞ ٜطٝب املٓاغب١، ٚبٗصٙ 

 ايضشـ١ زٚاّ يو َتُٓٝــا خاصــ١، ٚايتهٜٛــٔ ايرتبٝــــ١ ٚيكطـــاع عاَــ١ يٛطٓو دًًٝـ١ خسَــات َٔ

 غتعٌ األنازمي١ٝ  هلصٙ ١ـاإلزاضٜ املضاحل بإٔ ايٛقت ْؿؼ يف يو َؤنسا ايعُط، ٚطٍٛ ٚايعاؾٝـ١

 ٚدٗو يف أبٛابٗا ؾاحت١ زٚزٜتٗا،طَ حتػني يف ايؿعاي١ َٚػاُٖاتو ايٛاؾط، بعطائو يو َس١ٜٓ

 .ٚجتطبتو خربتو َٔ يالغتؿاز٠

 

 : إيــــــــــــ٢ اإلخباض قضس ْػد١

 ايػٝس ضئٝؼ قػِ ايتسبري املٓسَر يٛظؿٞ  .....................-

 .االْتشاض ٚإعاز٠ ايبشط١ٜ املٛاضز ت١ُٝٓ قػِ ضئٝؼ ايػٝس -

 ايٛظاض٠....................  ()٠ : ْائب ()٠ايػٝس -

 .يًتكاعس املػطبٞ ايضٓسٚم َسٜط ايػٝس -



 

  8.                                                       

  
 املًُه١ املػطب١ٝ

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

         

 األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........

  إلـــِإلـــِ
  ))  ست : .............ست : .............  ((    ............................  ::  الظًذالظًذ

  ......................................::اإلطاساإلطاس
  نآب)َ( الىصاسَ .............نآب)َ( الىصاسَ .............  ::)َ()َ(الظًذالظًذ  إششافإششاف  حتتحتت

 

  ..الهظيبالهظيب  التكاعذالتكاعذ  علــِعلــِ  اإلحالــُاإلحالــُ: :   املىضىعاملىضىع
  ..................................................................  بتاسيخبتاسيخ    ممطلبلطلبل:  :  املشجـــــــعاملشجـــــــع  

 َٛاؾك١ ع٢ً ٚبٓاء ،املشاض إيـ٢ َٛعٛع٘ َٚطدع٘ أعـــالٙ ٚبعــس، ؾذٛابا عًـــ٢ طًبهِ

ع٢ً ايتكاعس  إخباضنِ أْ٘ تكطض املٛاؾك١ ع٢ً إسايتهِ، ٜشطؾين  ايٛظاض٠ ..........  (ْائب)٠ ()٠ايػٝس

 ايٓػيب ابتساء َٔ ........................

 عُا االَتٓــإ ٚععٝـــِ ايشهـــط ظـعٜـــٌ ِإيٝه أتكــسّ إٔ يٞ ٜطٝب املٓاغب١، ٚبٗصٙ 

 زٚاّ ِيه تُٓٝــاَ خاصــ١ ٚايتهٜٛــٔ ايرتبٝــــ١ ٚيكطـــاع عاَــ١ ِيٛطٓه دًًٝـ١ خسَــات َٔ ِقسَت

 األنازمي١ٝ هلصٙ ١ـاإلزاضٜ املضاحل بإٔ ايٛقت ْؿؼ يف ِيه َؤنسا ايعُط، ٚطٍٛ ٚايعاؾٝـ١ ايضشـ١

 يف أبٛابٗا ؾاحت١ ٚزٜتٗا، َطز حتػني يف ايؿعاي١ َِٚػاُٖاته ايٛاؾط، ِبعطائه ِيه َس١ٜٓ غتعٌ

 .ِٚجتطبته ِخربته َٔ يالغتؿاز٠ ِٚدٗه

 : إيــــــــــــ٢ اإلخباض قضس ْػد١

 ضئٝؼ قػِ ايتسبري املٓسَر........................ ايػٝس:  -

 .االْتشاض ٚإعاز٠ ايبشط١ٜ املٛاضز ت١ُٝٓ قػِ ضئٝؼ ايػٝس -

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ .....................   (ْائب)٠   ()٠ايػٝس -

 .يًتكاعس املػطبٞ ايضٓسٚم َسٜط ايػٝس -
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 املًُه١ املػطب١ٝ

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

         

 األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........

  
  مزكـشَمزكـشَ

  إلـِإلـِ  
  الظًذ اخلاصى الىصاسٍ املعتمذالظًذ اخلاصى الىصاسٍ املعتمذ  

  --الشباطالشباط  --  لذّ وصاسَ الرتبًُ الىطهًُ لذّ وصاسَ الرتبًُ الىطهًُ 
 

 تٛقٝـ أزاء األدط٠. املٛعٛع :

 .8938888.7بتاضٜذ  90/3ٚاملٓشٛض ضقِ   890.8282بتاضٜذ  32املٓشٛض ضقِ   املطدـع :

 

  

 ٚبعس ٜشطؾين إٔ أْٗٞ إىل عًُهِ إٔ :

 ............................................................................................ ضقِ ايتأدري : ..............................ايػٝس)٠( : 

 ......................... ...........اإلطـاض : ............................................... َكط ايعٌُ : ............................................

 ايعٓٛإ : ..................................................................................................... 

طًب بػبب ايتكاعس ايٓػيب يصا، أ قس تٛقـ)ت( عٔ ايعٌُ بتاضٜذ........................................................

َٓهِ ايعٌُ ع٢ً تٛقٝـ ضاتب٘)ٖا( ايشٗطٟ ايصٟ )ت(ٜتكاعاٙ َٔ َٝعا١ْٝ ايسٚي١ ابتساء َٔ 

....................... 

  

 ْػد١ قضس اإلخباض إىل :

 ايػٝس)٠( ْائب)٠( ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ ..................... -

 .....................ايػٝس ضئٝؼ قػِ ايتسبري املٓسَر يٛظؿٞ   -

 .ايػٝس ضئٝؼ قػِ ت١ُٝٓ املٛاضز ايبشط١ٜ ٚ إعاز٠ االْتشاض -

    



 

  8.                                                       

  
  

  قشاس اإلحالُ علِ التكاعذ الهظيبقشاس اإلحالُ علِ التكاعذ الهظيب

 األنازمي١ٝ، )٠(إٕ َسٜط

( 8908ؾرباٜط  2.) 8377شعبإ  2ايضـازض يف  8..88088مبكتغ٢ ايعٗٝـط ايشطٜــ ضقِ 

 ٚتتُُٝ٘ ؛مبجاب١ ايٓعاّ األغاغٞ ايعاّ يًٛظٝؿ١ ايع١َُٝٛ نُا ٚقع تػٝريٙ 

احملسخ مبٛدب٘ ْعاّ ضٚاتب  8978زدٓرب  .3املؤضر يف  88878.ٚبٓاء ع٢ً ايكإْٛ ضقِ 

 َٓ٘ ؛  27ايتكاعس املس١ْٝ، سػبُا ٚقع تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘ ٚالغُٝا ايؿضٌ 

 بٓاء ع٢ً طًب إساي١ ايػٝس)٠(....................  ع٢ً ايتكاعس ايٓػيب املؤضر يف  ...............

املعين)٠( باألَط املعزاز)٠( يف  ...........    )ت(ٜتٛؾط إىل غا١ٜ ................ ع٢ً األقس١َٝ  ٚسٝح إٔ

 املشاض إيٝ٘ أعالٙ. 88878.َٔ ايكإْٛ ضقِ  2ايغطٚض١ٜ املٓضٛظ عًٝٗا يف ايؿضٌ 

  َـا ًٜـٞ َـا ًٜـٞ   )ت()ت(قـطضقـطض

ايػٝس)٠(.......................................... ايسضد١ ابتساء َٔ................. )ت(حيصف : : ايؿضٌ األٍٚ ايؿضٌ األٍٚ 

.............................   ايطتب١  ...............   َٔ األغالى اإلزاض١ٜ يًٛظاض٠ ٚ)ت(حياٍ ع٢ً ايتكاعس ايٓػيب 

 بٓاء ع٢ً طًب٘)ٖا(.

 عين)٠( باألَط َٔ سكٛق٘)ٖا( يف املعاش.ابتساء َٔ........................... )ت(ٜػتؿٝس املايؿضٌ ايجاْٞ : ايؿضٌ ايجاْٞ : 

 ...............................سطض يف ايطباط بتاضٜذ : 

إَغاء َسٜط)٠( إَغاء َسٜط)٠( 

  األنازمي١ٝاألنازمي١ٝ

تأشري٠ ايضٓسٚم املػطبٞ تأشري٠ ايضٓسٚم املػطبٞ 

  يًتكاعسيًتكاعس
  تأشري٠ َضاحل ارتع١ٜٓ ايٛظاض١ٜتأشري٠ َضاحل ارتع١ٜٓ ايٛظاض١ٜ

  ..........................................................................ضقِ :ضقِ :    

  ....................................................................بتاضٜذ :بتاضٜذ :

  

…………………………  

  



 

  

  

  

  

 الىفبة
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 املًُه١ املػطب١ٝ

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

 ........األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ 

  
  إلـِإلـِ

  الظًذ)َ( نآب)َ( الىصاسَ الظًذ)َ( نآب)َ( الىصاسَ 

  --نًابُ ...........  نًابُ ...........        --

 تضؿ١ٝ ًَؿٞ ضصٝس ايٛؾا٠ َٚعاش شٟٚ سكٛم املطسّٛ)٠( ................ ضت ..... املٛعٛع :

 َطاغًتهِ بتاضٜذ.................................................... املطدـع :

ٚبعس، بٓاء ع٢ً َا داء يف املطاغًـ١ املشـاض إيٝٗا أعالٙ، ٜشطؾين إٔ أطًب َٓهـِ َٛاؾا٠ ٖصٙ 
األنازمي١ٝ يف أقطب اآلداٍ بايٛثائل امله١ْٛ يًًُؿني املشاض إيُٝٗا أعالٙ سػب اذتاي١ ايعائ١ًٝ 

 يًُطسّٛ)٠(.

 اإشا نإ املطسّٛ)٠( عاظب إشا نإ املطسّٛ)٠( َتعٚدا

 أصٍٛ( 3شٗاز٠ ايٛؾا٠ ) أصٍٛ( 7شٗاز٠ ايٛؾا٠ )

 ْػد١ َٔ ايبطاق١ ايٛط١ٝٓ يًُطسّٛ)٠( ْػد١ َٔ ايبطاق١ ايٛط١ٝٓ يًُطسّٛ)٠(

 ْػد١ َٔ عكس اظزٜاز ايٛايسٜٔ ْػد١ َٔ عكس ايعٚاز َضازم عًٝٗا

 ايٛايسٜٔ(عكس ٚؾا٠ األب أٚ األّ )يف ساي١ ٚؾا٠ أسس  عكس اظزٜاز األض١ًَ )األِٜ( يف ْػدتني

 شٗاز٠ أزاء أٚ عسّ أزاء ايغطائب )األّ ٚاألب( عكس اظزٜاز نٌ طؿٌ يف ثالخ ْػذ

 شٗاز٠ ايععٚب١ يًُطسّٛ)٠( طًب َعاش........................................

 طًب ضصٝس ايٛؾا٠  طًب ضصٝس ايٛؾا٠ 

83.8.

 3.

 3.00

 والظالم .
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 املًُه١ املػطب١ٝ

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

 األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........

  
 

 تٛقٝـ أزاء األدط٠. املٛعٛع :

 

 

 ٚبعس، ٜشطؾين إخباضنِ إٔ :

 ايػٝس)٠( :...............................................ضقِ ايتأدري :............................

 :......................................................اإلطـاض :..........................................َكط ايعٌُ 

 قس ٚاؾت٘)ٖا( امل١ٝٓ ّٜٛ :...............................................................

يصا، أطًب َٓهِ ايتؿغٌ بإٜكاف صطف ضاتب٘)ٖا( ايشٗطٟ ابتساء 

ازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ َٔ.............................  َع ايطداء َٛاؾا٠ األن

............. بشٗاز٠ اْتٗاء أزاء ضاتب املطسّٛ)٠( يف ْػدتني يٝتػ٢ٓ تضؿ١ٝ ًَؿٞ ضصٝس 

 ايٛؾا٠ َٚعاش شٟٚ اذتكٛم.

 

 ايعٓٛإ ايشدضٞ
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 املًُه١ املػطب١ٝ

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

 يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ 

 

 إلـِ
 الظًذ وصيش االقتصاد واملالًُ 

 قظم املًضانًُ واحملاطبُ
 الشباط

8 
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  قشاس احلزف بظبب الىفاَقشاس احلزف بظبب الىفاَ
 إٕ َسٜط)٠( األنازمي١ٝ،

( 8908ؾرباٜط  2.) 8377شعبإ  2ايضـازض يف  8..88088مبكتغ٢ ايعٗٝـط ايشطٜــ ضقِ 

 مبجاب١ ايٓعاّ األغاغٞ ايعاّ يًٛظٝؿ١ ايع١َُٝٛ نُا ٚقع تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘ ؛

احملسخ مبٛدب٘ ْعاّ ضٚاتب  8978زدٓرب  .3املؤضر يف  88878.ٚبٓاء ع٢ً ايكإْٛ ضقِ 

 َٓ٘ ؛  27ايتكاعس املس١ْٝ، سػبُا ٚقع تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘ ٚالغُٝا ايؿضٌ 

 ٚسٝح إٔ املعين)٠( باألَط قس تٛيف)ت( يف طٛض ايعٌُ بتاضٜذ..............................

 ٔ ضغِ ايٛؾا٠ ضقِ......................بتاضٜذ....................ٚبٓاء ع٢ً ايٓػد١ املٛدع٠ َ

  قـطض)ت( َـا ًٜـٞ قـطض)ت( َـا ًٜـٞ 

ابتساء َٔ............................. )ت(حيصف ايؿضٌ األٍٚ : ايؿضٌ األٍٚ : 

................................................  ب ايػٝس)٠(.................................................................... ايسضد١ 

ايرتب١ٝ  ................................................. املتٛؾ٢ بتاضٜذ ..............................  َٔ أغالى ٚظاض٠

 ايٛط١ٝٓ. 

 املسْٞ.ٜػتُط أزاء املطتب املُٓٛح عٔ َعاٚي١ ايعٌُ إىل ْٗا١ٜ ايشٗط ايؿضٌ ايجاْٞ : ايؿضٌ ايجاْٞ : 

 ٜبتسئ أزاء ضاتب شٟٚ اذتكٛم يف ايّٝٛ األٍٚ َٔ ايشٗط املٛايٞ.ايؿضٌ ايجايح : ايؿضٌ ايجايح : 

 ............................بتاضٜذ : ............................سطض يف 

  تأشري٠ َضاحل ارتع١ٜٓ ايٛظاض١ٜتأشري٠ َضاحل ارتع١ٜٓ ايٛظاض١ٜ  إَغاء ايػٝس)٠( َسٜط)٠( األنازمي١ٝ إَغاء ايػٝس)٠( َسٜط)٠( األنازمي١ٝ 

  ..........................................................................ضقِ :ضقِ :  

  ....................................................................بتاضٜذ :بتاضٜذ :

  

…………………………  
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 املًُه١ املػطب١ٝ

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

 األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........

 
 إلــِ

 الظًذ مذيش الصهذوق املػشبٌ للتكاعذ
 قظم املعاشات املذنًُ ملىظفٌ الذولُ

 923صهذوق الربيذ سقم 
 الشباط

 َالسعات عسز املطؾكات ْٛع املطاغالت ٚتًدٝط َٛعٛعٗا

 ًَـ َعاش شٟٚ سكٛم املطسّٛ)٠( :
 ضقِ ايتأدري :

 اإلطـاض :
 َكط ايعٌُ :

 ٜشتٌُ ع٢ً ايٛثائل ايتاي١ٝ :
 ْػد١ َٔ قطاض سصف املطسّٛ)٠( .8
 ْػد١ َٔ عكس ايٛؾا٠ ..

 طًب املعاش .3

 ْػد١ َٔ عكس اظزٜاز األض١ًَ )األِٜ( .2

 يًبطاق١ ايٛط١ٝٓ يألض١ًَصٛض٠  .0

 شٗاز٠ اذتٝا٠ ادتُاع١ٝ يألطؿاٍ .3

 ْػد١ َٔ عكس اظزٜاز نٌ طؿٌ .7

 شٗاز٠ َسضغ١ٝ .8

 ْػد١ َٔ عكس ايعٚاز .9

 ْػد١ َٔ عكس اإلضاث١ ..8

 ْػد١ َٔ عكس ايتكسِٜ .88

 بٝإ خسَات املطسّٛ)٠( ..8

 ْػد١ َٔ قطاضات تطقٝات٘)ٖا( .83

 شٗاز٠ اْتٗاء أزاء ايطاتب .82

يؿائس٠ َطبٛع املٛاؾك١ ع٢ً االقتطاعات  .80
 ايتعاعس١ٜ

 يالختضاظ. 

 

 

 

 

ايعٓٛإ ايشدضٞ يصٟٚ 

 :سكٛم املطسّٛ)٠(

 ْػد١ قضس اإلخباض إىل شٟٚ سكٛم املطسّٛ)٠(.               



 

 

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ت بدون أجرالرخص
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 املػطب١ٝاملًُه١ 

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

 األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........

  إلــــــــِإلــــــــِ
  ))      ست :    .............ست :    .............  ((    )َ(    ..............)َ(    ..............الظًذالظًذ

  ......................................  ::اإلطاساإلطاس
  )َ(   .............)َ(   .............الظًذالظًذ  إششافإششاف  حتتحتت

 

 زخصُ بدوى أجس. املىضـىع :

 طوبم)م(بتازيخ ............املسجــــع : 

 

 

جىابا عوِ زضاهتم)م( املشاز إهًها يف املسجع أعاله، واهيت تطوبىى بىاضطتها  وبعد،

إخبازن)م( أنه  مهحم)م( زخصُ بدوى أجس ملدَ شهس ابتداء مو .......................، يشسفين

 تقسز املىافقُ عوِ طوبم)م(.

بتازيخ  وعوًه، يتعني عوًم)م( إخباز األكادميًُ اجلهىيُ هورتبًُ واهتلىيو

 واهطالم. .اضتئهافم)م( هوعمى بعد نهايُ مدَ اهسخصُ املركىزَ
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منىرج مكشس سخصُ بذوى أجش منىرج مكشس سخصُ بذوى أجش 

 …………………………ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ايتهٜٛٔ دت١ٗإٕ ايػٝس)٠( َسٜط)٠( األنازمي١ٝ         

(  8980/../2.) 8377شعبإ  2ايضازض يف  8..88088مبكتغ٢ ايعٗري ايشطٜـ ضقِ  -

 بايٓعاّ األغاغٞ ايعاّ يًٛظٝؿ١ ايع١َُٝٛ سػبُا ٚقع تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘.املتعًل 

( بشإٔ 3...ؾرباٜط  .8) 82.3شٟ اذتذ١  8بتاضٜذ  8802..8.بٓاء ع٢ً املطغّٛ ضقِ  -

 ايٓعاّ  األغاغٞ ايعاّ يًٛظٝؿ١ ايع١َُٝٛ سػبُا ٚقع تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘.

( بتشسٜس ....َاٟ  .8) 82.8صؿط  3بتاضٜذ  89988.80.بٓاء ع٢ً  املطغّٛ ضقِ  -

 8..88088املتعًل بايطخط بسٕٚ أدط َٔ ايعٗري ايشطٜـ ضقِ  23نٝؿ١ٝ تطبٝل ايؿضٌ 

( املتعًل بايٓعاّ األغاغٞ ايعاّ يًٛظٝؿ١  8980/../2.) 8377شعبإ  2ايضازض يف 

 ايع١َُٝٛ سػبُا ٚقع تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘.

 .بتاضٜذبٓاء ع٢ً طًب ايػٝس )٠(  -

 مبا ًٜٞ )ت(قطض

: متٓح ضخض١ بسٕٚ أدط٠ ملس٠ شٗط ٚاسس ابتساء َٔ............ إىل........................  ايؿضٌ األٍٚ

 اإلطاض................ َكط ايعٌُ .............................. ...................يًػٝس 

إعالّ املعين)٠( باألَط باملٛاؾك١ ع٢ً ايطخض١ املصنٛض٠ بٛاغط١ ايطغاي١  : متايؿضٌ ايجاْٞ 

 ضقِ ............ بتاضٜذ ................

…………………………  

 َضاحل ارتع١ٜٓ ايٛظاض١ٜتأشري٠  َسٜط)٠( األنازمي١ٝ

 ايتاضٜذ :

 ايتٛقٝع :

 ............بتاضٜذ :.              ............ ضقِ :.

 :ايتٛقٝع 



 

  

  

  

  

 االسخيداع

 ( الخىقيف المؤقج عه العمل )
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 املًُه١ املػطب١ٝ

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

 األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........

 

 طلب سخصُ االطتًذاع

..........................................................ـــــي
1 

 : املٛقع أغؿً٘ أْا 

 ................................................. اإلغِ ايشدضٞ :.............................................      اإلغِ ايعائًٞ :

 .................................................................ضقِ ب.ت.ٚ :.............................................     ايطقِ املايٞ :

 .................................... ايطتب١ :.................................       ايسضد١ :.............................        اإلطـاض :

 .......................................................  امل١ُٗ :.....................................................................   َكط ايعٌُ :

 .................................................................................................... ايٛعع١ٝ ايعائ١ًٝ :

 ................................................................................................:  2ايعٓٛإ ايهاٌَ

 : 3أطًب املٛاؾك١ ع٢ً َٓشٞ ضخض١ االغتٝساع

 ...................................... إىل :................................   ابتساء َٔ :......................      ملس٠

 ..........................ايتٛقٝع :       

 زأٍ اهطًد)َ( مديس)َ( األكادميًُ زأٍ اهطًد)َ( اههائب)َ( زأٍ اهسئًظ)َ( املباشس)َ(

                                                 
1

 نىع االضتًداع )أضباب االضتًداع( .
 

2
 باملغسب إذا كاى اهطوب هالهتحاق باهصوج أو اهصوجُ خازج اهىطو .اإلشازَ إىل اهعهىاى باخلازج باإلضافُ إىل اهعهىاى 

 

3
 باههطبُ هلًئُ اهتدزيظ يعتمد يف االضتفادَ مو اهسخصُ بدايُ املىضم اهدزاضٌ )فاتح شتهرب( .
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 املًُه١ املػطب١ٝ

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

 األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........

 إلــــــــــِإلــــــــــِ

 ((................... ................... : :   ستست)) ...................................................... ((ََ))  الظًذالظًذ

 ......................................................اإلطـاس : اإلطـاس : 

 ......................................((ََ))حتت إششاف الظًذ حتت إششاف الظًذ 

  : االطتًـذاع.: االطتًـذاع.  املىضىعاملىضىع
  املشجـع : طلبم)م( املؤسخ يف .................املشجـع : طلبم)م( املؤسخ يف .................

ٚبعس، ؾذٛابا ع٢ً طًبو)ّ( املشاض إيٝ٘ يف املطدع أعالٙ، ٜشطؾين إخباضى)ّ( أْ٘ تكطض 

 ................................. ابتساء َٔ ..............................َٓشو)ّ( ضخض١ االغتٝساع ....................... ملس٠ 

ٖصا، ٚأْبٗو)ّ( إىل عطٚض٠ َٛاؾا٠ ٖصٙ األنازمي١ٝ شٗطٜٔ ع٢ً األقٌ قبٌ اْتٗاء ايؿرت٠  

َٔ ايعٗري ايشطٜـ ضقِ  .3بطًب جتسٜس ضخض١ االغتٝساع أٚ بطًب ايطدٛع إىل ايعٌُ طبكا يًؿضٌ 

( املتعًل بايٓعاّ األغاغٞ ايعاّ يًٛظٝؿ١ 8.2..89088) 8377شعبإ  2زض يف ايضا 8..88088

 ايع١َُٝٛ.

ٚيف ساي١ عسّ ايتعاَو)ّ( باآلداٍ املصنٛض٠ ؾػٝتِ سصؾو)ّ( َٔ أغالى ٖصٙ ايٛظاض٠ عٔ 

 َٔ ْؿؼ ايعٗري. 33ططٜل اإلعؿاء تطبٝكا ملكتغٝات ايؿضٌ 

٢ ض١ٖٓٝ بتٛؾط َٓضب َايٞ شاغط َالئِ ٚجتسض اإلشاض٠ إىل إٔ عٛزتو)ّ( إىل ايعٌُ غتبك

يٛظٝؿتو)ّ( اإلزاض١ٜ. ٚيف اْتعاض سضٍٛ ٖصا ايؿطاؽ ؾػتبكٕٛ يف ٚعع١ٝ االغتٝساع ٚشيو طبكا 

 َٔ ايعٗري ايشطٜـ املصنٛض أعالٙ،  .3ملكتغٝات ايؿضٌ 

 ْػد١ قضس اإلخباض :

 ايٛظاض٠  )٠(ْائب )٠(ايػٝس -

 ز ايبشط١ٜ ٚإعاز٠ االْتشاضايػٝس ضئٝؼ قػِ ت١ُٝٓ املٛاض -

)ايتعًِٝ االبتسائٞ أٚ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ َٚؤغػات  ايػٝس ضئٝؼ قػِ ايتسبري املٓسَر ملٛظؿٞ -

    ايتهٜٛٔ(.
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 املًُه١ املػطب١ٝ

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

 األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........

  
 إلــــــــــِإلــــــــــِ

 ................... ................... : :   ستست ...................................................... ََالظًذالظًذ

 ...................................................... الــتعلــًمالــتعلــًم  ))ََ((أطـتــارأطـتــار

 ...................................... الىصاسَالىصاسَََنآبنآب  ََحتت إششاف الظًذحتت إششاف الظًذ

  : سخصُ االطتًذاع.: سخصُ االطتًذاع.  املىضـــىع املىضـــىع 
  ..................................................: طلبلم املؤسخ يف  : طلبلم املؤسخ يف    املشجـــــــعاملشجـــــــع

  
ؾذٛابا ع٢ً طًبهِ املشاض إيٝ٘ يف املطدع أعالٙ،  يف َٛعٛع َٓشهِ ضخض١  ،ٚبعـس

 ، ٜؤغؿين إخباضنِ أْ٘  ..................إىل ..................ابتساء َٔ  .................. االغتٝساع ملس٠

 ايطأٖ يضعٛب١  تعٜٛغهِ  يف َٗاَهِ ايرتبٜٛــ١ . ٜتعصض االغتذاب١ يطًبهِ  يف ايٛقت

 

 ْػد١ قضس اإلخباض إىل :

 ايػٝس)٠( ْائب)٠(  ايٛظاض٠ .......................... -
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 املًُه١ املػطب١ٝ

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

 األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........

  
  حمضش اجتماع اللجهُ اإلداسيُ املتظاويُ األعضاْحمضش اجتماع اللجهُ اإلداسيُ املتظاويُ األعضاْ

املختصُ سقم املختصُ سقم 
إصاْ إطـاس إصاْ إطـاس 

ض................ بتاضٜذ ............... ادتُعت ايًذ١ٓ اإلزاض١ٜ املتػا١ٜٚ األعغاء املدتض١ إظاء إطـا

 ( ............. تكسّ ب٘ ايػٝس)٠(...............*قضس اغتشاضتٗا خبضٛظ طًب ضخض١ االغتٝساع )

  إى اللجهُإى اللجهُ
 َٔ ايعٗري ايشطٜـ 33ٚايؿضٌ  08بٓاء ع٢ً َكتغٝات ايؿكط٠ األخري٠ َٔ ايؿضٌ 

 ( ٚبٓاء ع٢ً املطغّٛ 8908ؾرباٜط  2.) 8377شعبإ  2ايضازض يف  8..88088ضقِ  

َٔ ايعٗري  88( ارتاظ بتطبٝل ايؿضٌ 8909َاٟ  0) 8378شٛاٍ  3.املؤضر يف  ....8098.ضقِ 

ع٢ً َٓح ايػٝس)٠( ....................... ضخض١ االغتٝساع ايشطٜـ املصنٛض أعالٙ، ٚبعس ايتساٍٚ ٚاؾكت

 ٠ ابتساء َٔ......................)ايػطض(......................ملس

 

 ٚبعس اْتٗاء دسٍٚ األعُاٍ ضؾعت ادتًػ١.

 تٛقٝعات ايػاز٠ أعغاء ايًذ١ٓ

 ممجًٛ املٛظؿني ممجًٛ اإلزاض٠

 ......................... بضؿت٘ ضئٝػا ؛ ايػٝس -

 ........................ بضؿت٘ عغٛا ؛ ايػٝس -

 ........................ بضؿت٘ عغٛا ؛ ايػٝس -

 

 

 ....................... بضؿت٘ عغٛا ؛ ايػٝس -

 ........................ بضؿت٘ عغٛا ؛ ايػٝس -

 ....................... بضؿت٘ عغٛا. ايػٝس -

 

                                                 
 ميهٔ إٔ ٜٓتٗٞ ايتساٍٚ إىل عسّ املٛاؾك١ ع٢ً َٓح ضخض١ االغتٝساع .1

)*( حتسٜس ايػطض 
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 املًُه١ املػطب١ٝ

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

 ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ 

 

 طلب جتذيذ سخصُ االطتًذاع

 أْا املٛقع أغؿً٘ :................................................................................................

 :.....................................  اإلغِ ايشدضٞ :...................................اإلغِ ايعائًٞ 

 ايطقِ املايٞ : ......................................  ضقِ ب.ت.ٚ : ...........................................

 ........................  ايطتب١ : ......................اإلطـاض : ..................................  ايسضد١ : 

 َكط ايعٌُ : ......................................  امل١ُٗ : .................................................... 

 ..............................ايٛعع١ٝ ايعائ١ًٝ : ................................................................

 : ........................................................................................... 2ايعٓٛإ ايهاٌَ

 :3أطًب املٛاؾك١ ع٢ً جتسٜس ضخض١ االغتٝساع 

 .....................................ملس٠ ................... ابتساء َٔ : ............................ إىل :..

         

 ............................... : ايتٛقٝع   

 

                                                 
 .االغتٝساع )أغباب االغتٝساع( ْٛع 1
إىل ايعٓٛإ بارتاضز باإلعاؾ١ إىل ايعٓٛإ باملػطب إشا نإ ايطًب ياليتشام بايعٚز أٚ ايعٚد١ خاضز  اإلشاض٠ 2

 ايٛطٔ .
 هلٝئ١ ايتسضٜؼ ٜعتُس يف االغتؿاز٠ َٔ ايطخض١ بسا١ٜ املٛغِ ايسضاغٞ )ؾاتح شتٓرب( . بايٓػب١ 3
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  قشاس اإلحالُ علِ االطتًذاعقشاس اإلحالُ علِ االطتًذاع
  --تشبًُ طفل يكل عمشه عو مخع طهىات  تشبًُ طفل يكل عمشه عو مخع طهىات    

  

 إٕ َسٜط)٠( األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ

  ِ( مبجاب١ 8501ؾرباٜط  24) 8711شعبإ  4ايضـازض يف  1..88018بٓاء ع٢ً ايعٗري ايشطٜــ ضق

 ايٓعاّ األغاغٞ ايعاّ يًٛظٝؿ١ ايع١َُٝٛ نُا ٚقع تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘ ؛

  ِبشإٔ ( 7..2ؾرباٜط  .8) 8427شٟ اذتذ١  1صازض يف  28.28104ٚبٓاء ع٢ً املطغّٛ ضق

 ايٓعاّ األغاغٞ ارتاظ مبٛظؿٞ ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ نُا مت تعسًٜ٘ ٚتتُُٝ٘ ؛ 

  ٘ٚبٓاء ع٢ً طًب اإلساي١ ع٢ً االغتٝساع املؤضر يف ................................. ايصٟ تكسَت ب

 ٛات ؛ايػٝس٠........................................... قضس تطب١ٝ طؿٌ ٜكٌ عُطٙ عٔ مخؼ غٓ

 ...........................................ٌٚبٓاء ع٢ً عكس اظزٜاز ايطؿ 

 ...............................َٔ ٚسٝح إٔ املع١ٝٓ باألَط قس اْكطعت عٔ ايعٌُ ابتساء 

  قـطض)ت( َـا ًٜـٞ قـطض)ت( َـا ًٜـٞ 

............................. ايسضد١.............. ايػًِ........ ابتساء َٔ ............................ حتاٍ ايػٝس٠ املاز٠ األٚىل : املاز٠ األٚىل : 

قضس تطب١ٝ طؿٌ ٜكٌ عُطٙ عٔ مخؼ ايطتب١.............)ضاح................( ع٢ً االغتٝساع ملس٠...........................

 غٓٛات.

 َس٠ إسايتٗا ع٢ً االغتٝساع.تٓكطع سكٛم املع١ٝٓ باألَط يف ايرتق١ٝ ٚايتكاعس ط١ًٝ املاز٠ ايجا١ْٝ : املاز٠ ايجا١ْٝ : 

َٔ ايٓعاّ األغاغٞ ايعاّ يًٛظٝؿ١ ايع١َُٝٛ،  33ٚ  .3ٚ  08تطبٝكا ملكتغٝات ايؿضٍٛ املاز٠ ايجايج١ : املاز٠ ايجايج١ : 

ؾإٕ ع٢ً املٛظؿ١ املع١ٝٓ باألَط تكسِٜ طًب ايطدٛع إىل ايعٌُ أٚ جتسٜس االغتٝساع شٗطٜٔ ع٢ً األقٌ 

                                              ألغالى عٔ ططٜل اإلعؿاء.قبٌ اْضطاّ ؾرت٠ االغتٝساع، ٚإال حتصف َٔ ا

  سطض يف ......... بتاضٜذ :............................سطض يف ......... بتاضٜذ :............................                                                         

  ايٛظاض١ٜايٛظاض١ٜتأشري٠ َضاحل ارتع١ٜٓ تأشري٠ َضاحل ارتع١ٜٓ   إَغاء َسٜط)٠( األنازمي١ٝإَغاء َسٜط)٠( األنازمي١ٝ

  
  ............................ضقِ :  ضقِ :  

  ............................بتاضٜذ :  بتاضٜذ :  

 
    



 

8.3 

  ((**))  ..……………………………………قشاس جتذيذ اإلحالُ علِ االطتًذاعقشاس جتذيذ اإلحالُ علِ االطتًذاع
  
  

 إٕ َسٜط)٠( األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ

  ِ( 8501ؾرباٜط  24) 8711شعبـإ  4ايضـازض يف  1..88018بٓـاء عًـ٢ ايعٗٝـط ايشطٜــ ضقـ

 مبجاب١ ايٓعاّ األغاغٞ ايعاّ يًٛظٝؿ١ ايع١َُٝٛ نُا ٚقع تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘ ؛

  ِ( بشإٔ 7..2ؾرباٜط  .8) 8427شٟ اذتذ١  1صازض يف  28.28104ٚبٓاء ع٢ً املطغّٛ ضق

 ايٓعاّ األغاغٞ ارتاظ مبٛظؿٞ ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ نُا مت تعسًٜ٘ ٚتتُُٝ٘ ؛ 

  يف............................يف شإٔ إساي١ ايػٝس)٠(............... ع٢ً االغتٝساع ٚبٓاء ع٢ً ايكطاض املؤضر

 يـ.......................... ملس٠.......................... ابتساء َٔ.................... ؛

 .بٓاء ع٢ً ايطًب ايصٟ تكسّ ب٘ املعين)٠( باألَط يتذسٜس إسايت٘)ٖا( ع٢ً االغتٝساع يؿرت٠ ....................

 ملس٠.............................. ابتساء َٔ.............................

 

 َـا ًٜـٞ )ت(قـطض

ابتساء َٔ ....................... ٜتِ جتسٜس إساي١ ايػٝس)٠(.............. ايسضد١..............  : املاز٠ األٚىل

 ايطتب١..........)ضاح..........................( ع٢ً االغتٝساع ملس٠......................................................

 ألَط يف ايرتق١ٝ ٚايتكاعس ط١ًٝ َس٠ إسايت٘)ٖا( ع٢ً االغتٝساع.تٓكطع سكٛم املعين)٠( با : املاز٠ ايجا١ْٝ

َٔ ايٓعاّ األغاغٞ ايعاّ يًٛظٝؿ١ ايع١َُٝٛ،  33ٚ  .3ٚ  08تطبٝكا ملكتغٝات ايؿضٍٛ   املاز٠ ايجايج١ :

ؾإٕ ع٢ً املٛظـ )املٛظؿ١( املعين)٠( باألَط تكسِٜ طًب ايطدٛع إىل ايعٌُ أٚ جتسٜس االغتٝساع شٗطٜٔ 

  .قٌ قبٌ اْضطاّ ؾرت٠ االغتٝساع، ٚإال حيصف )حتصف( َٔ األغالى عٔ ططٜل اإلعؿاءع٢ً األ

 سطض يف ........... بتاضٜذ :.....................          

  اتٛظاض١ٜاتٛظاض١ٜتأشري٠ َضاحل ارتع١ٜٓ تأشري٠ َضاحل ارتع١ٜٓ   إَغاء َسٜط)٠( األنازمي١ٝ إَغاء َسٜط)٠( األنازمي١ٝ 

  ضقِ :................................................ضقِ :................................................  

  :............................................:............................................بتاضٜذ بتاضٜذ 

    



 

8.2 

 املًُه١ املػطب١ٝ

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

 األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........

 
  إلــِإلــِ

س.تس.تالظًذ)َ(الظًذ)َ(
اإلطـاساإلطـاس

العهـىاى :العهـىاى :

عٔ ضغبتو)ّ( يف جتسٜس ضخضـ١ االغتٝـساع أٚ  اٚبعس، ْعطا يهْٛو)ّ( مل تعربٚ

ايطدٛع إىل ايعٌُ شٗطٜٔ ع٢ً األقٌ قبٌ اْضطاّ ؾرت٠ االغتٝساع اييت اغتؿـست)ّ( َٓٗا 

ملس٠..................... ابتساء َٔ................، ٜؤغؿين إخباضى)ّ( أْ٘ تكطض اختاش قطاض اإلعؿاء يف 

َٔ ايٓعاّ األغاغٞ  33............... ٚشيو طبكا ملكتغٝات ايؿضٌ سكو)ّ( اعتباضا َٔ ...............

 ايعاّ يًٛظٝؿ١ ايع١َُٝٛ نُا ٚقع تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘. 

 ْػد١ قضس اإلخباض :

 )ايتعًِٝ االبتسائٞ أٚ ايتعًِٝ ايجاْٟٛ َٚؤغػات ايػٝس ضئٝؼ قػِ ايتسبري املٓسَر ملٛظؿٞ -

 تهٜٛٔ( .اي

 االْتشاض ٚإعاز٠ ايبشط١ٜ املٛاضز ت١ُٝٓ قػِ ضئٝؼ ايػٝس -

ْائب)٠( ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ ..................... )٠(ايػٝس -



 

  

  

  

  

 االقخطبع مه الراحب

 



 

 

  



 

 

  

  

  

  



 

 



 

8.9 

 املًُه١ املػطب١ٝ

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

 األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........

 
  إلــــــِإلــــــِ

  الظًذ)َ( :................................)س.ت: ................(الظًذ)َ( :................................)س.ت: ................(                                    
  اإلطــــاس :  اإلطــــاس :                                                              

 

   

 اغتؿػاض املٛعٛع:

 ايشٗاز٠ ايطب١ٝ املؤضخ١ يف .................. املطدــــع:

 

 
ٚبعس، يكس بًؼ إىل عًُٞ أْو )ّ( أزيٝت )ّ( بشٗاز٠ طب١ٝ خاضز اآلداٍ ايكا١ْْٝٛ،            

 ايشٞء ايصٟ ٜتٓاؾ٢ ٚايكٛاْني ادتاضٟ بٗا ايعٌُ.

 

يصا، ٚقبٌ اختاش اإلدطاءات ايالظ١َ يف سكو )ّ(، ٜشطؾين إٔ أطًب َٓو )ّ( َٛاؾاتٞ           

ؾك١ بايٛثائل املربض٠ عٓس االقتغاء ٚشيو مبذطز تٛصًو ببٝاْاتو )ّ( املؿض١ً يف املٛعٛع، َط

 )ّ( بٗصا ايهتاب، ٚايػالّ. 
 

 
 

 إشعاض باغتالّ:       

 ٜشٗس ايػٝس)٠(: 

 أْ٘ )ٖا( تٛصٌ )ت( بٗصا االغتؿػاض

 بتاضٜذ:

 ايتٛقٝع:

 



 

88. 

 املًُه١ املػطب١ٝ

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

 ........األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ 

 
  إلــــــِإلــــــِ

  الظًذ)َ( :................................)س.ت: ................(الظًذ)َ( :................................)س.ت: ................(                                    
  اإلطــــاس :  اإلطــــاس :                                                              

                        حتت إششاف :                                              حتت إششاف :                                                                                                
  

  إشعاس باالقتطاع مو األجشَ بظبب التػًب عو العمل بصفُ غري مششوعُ.إشعاس باالقتطاع مو األجشَ بظبب التػًب عو العمل بصفُ غري مششوعُ.: : املىضـىعاملىضـىع
                                          

                                                         

 غالّ تاّ بٛدٛز َٛالْا اإلَاّ املؤٜس باهلل
 

( يف ....َاٟ  .8) 82.8صؿط  3ايضازض يف  89988.83.تطبٝكا يًُطغّٛ ضقِ  -

شإٔ االقتطاعات َٔ ضٚاتب املٛظؿني ٚأعٛإ ايسٚي١ ٚادتُاعات احمل١ًٝ املتػٝبني عٔ 

 ايعٌُ بضؿ١ غري َشطٚع١.

 بٓاء ع٢ً ايشٗاز٠ ايطب١ٝ  بتاضٜذ .............؛ -

ٚسٝح أْ٘ مت اغتؿػاضى)ّ( عٔ إزالئو )ّ( بايشٗاز٠ ايصنٛض٠ أعالٙ خاضز اآلداٍ  -

 ايكا١ْْٝٛ ؛

 ْو)ّ( مل جتٝيب )ٚا( عٔ االغتؿػاض املٛد٘ إيٝو)ّ(بتاضٜذ........ٚسٝح أ -

ؾكس تكطض َباشط٠ االقتطاع َٔ أدطتو)ّ( ايشٗط١ٜ عٔ ايؿرت٠ اييت تػٝبتِ ؾٝٗا بضؿ١             

 غري َشطٚع١ خالٍ ايؿرت٠ املرتاٚس١ َابني ..............ٚ....................

 

تهطاض ٖصٙ ايتضطؾات اييت تغط بٛععٝتو)ّ( اإلزاض١ٜ ٚتؤثط  ٚإش أٖٝب بو)ّ( عسّ           

غًبا ع٢ً تػٝري املطؾل اإلزاضٟ ايصٟ تٓتُني )ٕٚ( إيٝ٘، ؾإْ٘ يف ساي١ ايعٛز٠، غأنٕٛ َغططا 

 ٚايػالّ.الختاش إدطاءات إزاض١ٜ ٚتأزب١ٝ أنجط صطا١َ يف سكو)ّ(، 

 

  



 

888 

 املًُه١ املػطب١ٝ

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

 ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........األنازمي١ٝ 

  
  إلــــــِإلــــــِ

  الظًذ)َ( :................................)س.ت: ................(الظًذ)َ( :................................)س.ت: ................(                                    
  اإلطــــاس :  اإلطــــاس :                                                      

                        حتت إششاف :                                              حتت إششاف :                                                                          
 

  
  إشعاس باالقتطاع مو األجشَ بظبب التػًب عو العمل بصفُ غري مششوعُ.إشعاس باالقتطاع مو األجشَ بظبب التػًب عو العمل بصفُ غري مششوعُ.  املىضـىع:املىضـىع:

                                           
                                                         

 غالّ تاّ بٛدٛز َٛالْا اإلَاّ املؤٜس باهلل
 

( يف شإٔ ....َاٟ  .8) 82.8صؿط  3ايضازض يف  89988.83.تطبٝكا يًُطغّٛ ضقِ  -

االقتطاعات َٔ ضٚاتب املٛظؿني ٚأعٛإ ايسٚي١ ٚادتُاعات احمل١ًٝ املتػٝبني عٔ ايعٌُ 

 بضؿ١ غري َشطٚع١.

 بٓاء ع٢ً ايشٗاز٠ ايطب١ٝ  بتاضٜذ .............؛ -

ٍ ٚسٝح أْ٘ مت اغتؿػاضى)ّ( عٔ أغباب إزالئو )ّ( بايشٗاز٠ ايطب١ٝ خاضز اآلدا -

 ايكا١ْْٝٛ؛

ٚسٝح إٔ املربضات ٚايسٚاؾع املكس١َ يف دٛابو)ّ( عٔ االغتؿػاض ال ميهٔ قبٛهلا يعسّ  -

 ثبٛت ٚدٛز ظطف قاٖط.
 

ؾكس تكطض َباشط٠ االقتطاع َٔ أدطتو)ّ( ايشٗط١ٜ عٔ ايؿرت٠ اييت تػٝبتِ ؾٝٗا             

 ...................بضؿ١ غري َشطٚع١ خالٍ ايؿرت٠ املرتاٚس١ َابني..............ٚ.
 

ٚإش أٖٝب بو)ّ( عسّ تهطاض ٖصٙ ايتضطؾات اييت تغط بٛععٝتو)ّ( اإلزاض١ٜ ٚتؤثط            

غًبا ع٢ً تػٝري املطؾل اإلزاضٟ ايصٟ تٓتُني )ٕٚ( إيٝ٘، ؾإْ٘ يف ساي١ ايعٛز٠، غأنٕٛ َغططا 

 ٚايػالّ.الختاش إدطاءات إزاض١ٜ ٚتأزب١ٝ أنجط صطا١َ يف سكو)ّ(، 

 

 



 

 

  

  

  

  



 

 

  



 

 



 

880 

 املًُه١ املػطب١ٝ

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

 األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........

  
  إلــــــِإلــــــِ

  الظًذ)َ( :................................)س.ت: ................(الظًذ)َ( :................................)س.ت: ................(                                    
  اإلطــــاس :  اإلطــــاس :                                                      
 

  
 .اغتؿػاض املٛعٛع:

 ..................بتاريخ ضغاي١ َضاحل ايضش١ ايع١َُٝٛ ٍضقِ ............... املطدــــع: 

 

 بٛدٛز َـٛالْا اإلَـاّ املـؤٜس باهلل،غالّ تـاّ 

 
ٚبعس، يكس بًؼ إىل عًُٞ أْهِ )ى( مل تػتذٝبٛا )بٞ( الغتسعاء ايًذ١ٓ           

ايطب١ٝ قضس إدطاء ايؿشط ايطيب املغاز بٓاء ع٢ً ايشٗاز٠ ايطب١ٝ املؤضخ١ يف 
 ............... ، ايشٞء ايصٟ ٜتٓاؾ٢ ٚايكٛاْني ادتاضٟ بٗا ايعٌُ.

 
يصا، ٚقبٌ اختاش اإلدطاءات ايالظ١َ يف سكهِ)ى(، ٜشطؾين إٔ أطًب           

َٓهِ)ى( َٛاؾا٠ ٖصا ايكػِ ببٝاْاتهِ)ى( املؿض١ً يف املٛعٛع، َطؾك١ بايٛثائل 
 املربض٠ عٓس االقتغاء ٚشيو مبذطز تٛصًهِ)ى( بٗصا ايهتاب، ٚايػالّ. 

 
 

  

 

 إشعاض باغتالّ:

 ٜشٗس ايػٝس)٠(:  

 تٛصٌ )ت( بٗصا االغتؿػاضأْ٘ )ٖا( 

 بتاضٜذ:

 ايتٛقٝع:

 



 

883 

 املًُه١ املػطب١ٝ

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

 األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........

  
  إلــــــِإلــــــِ

  الظًذ)َ( :................................)س.ت: ................(الظًذ)َ( :................................)س.ت: ................(
  اإلطــــاس :اإلطــــاس :

 حتت إششاف :حتت إششاف :
 

  باالقتطاع مو األجشَ بظبب التػًب عو العمل بصفُ غري مششوعُ.باالقتطاع مو األجشَ بظبب التػًب عو العمل بصفُ غري مششوعُ.املىضـىع: إشعاس املىضـىع: إشعاس 
                                           

 غالّ تاّ بٛدٛز َٛالْا اإلَاّ املؤٜس باهلل
 

( يف شإٔ ....َاٟ  .8) 82.8صؿط  3ايضازض يف  89988.83.تطبٝكا يًُطغّٛ ضقِ  -

١ ٚادتُاعات احمل١ًٝ املتػٝبني عٔ ايعٌُ االقتطاعات َٔ ضٚاتب املٛظؿني ٚأعٛإ ايسٚي

 بضؿ١ غري َشطٚع١.

 بٓاء ع٢ً َطاغ١ً َضاحل ايضش١ ايع١َُٝٛ ضقِ.......بتاضٜذ .............؛ -

ٚسٝح أْ٘ مت اغتؿػاضى)ّ( عٔ عسّ اغتذابتو)ّ( يسع٠ٛ َضاحل ايضش١ ايع١َُٝٛ   -

 بتاضٜذ ...........قضس إدطاء ايؿشط ايطيب املغاز ؛

 مل جتٝيب )ٚا( عٔ االغتؿػاض املٛد٘ إيٝو)ّ(بتاضٜذ........ ٚسٝح أْو)ّ( -

ؾكس تكطض َباشط٠ االقتطاع َٔ أدطتو)ّ( ايشٗط١ٜ عٔ ايؿرت٠ اييت تػٝبتِ ؾٝٗا 

 بضؿ١ غري َشطٚع١ خالٍ ايؿرت٠ املرتاٚس١ َابني ..............ٚ....................

بٛععٝتو)ّ( اإلزاض١ٜ ٚإش أٖٝب بو)ّ( عسّ تهطاض ٖصٙ ايتضطؾات اييت تغط 

ٚتؤثط غًبا ع٢ً تػٝري املطؾل اإلزاضٟ ايصٟ تٓتُني )ٕٚ( إيٝ٘، ؾإْ٘ يف ساي١ ايعٛز٠، غأنٕٛ 

 ٚايػالّ.َغططا الختاش إدطاءات إزاض١ٜ ٚتأزب١ٝ أنجط صطا١َ يف سكو)ّ(، 

 

 

 

 



 

887 

 املًُه١ املػطب١ٝ

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

 دت١ٗ ........األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ 

  
  إلــــــِإلــــــِ

  الظًذ)َ( :................................)س.ت: ................(الظًذ)َ( :................................)س.ت: ................(
  اإلطــــاس :اإلطــــاس :

 حتت إششاف :حتت إششاف :
 

 
  املىضـىع: إشعاس باالقتطاع مو األجشَ بظبب التػًب عو العمل بصفُ غري مششوعُ.املىضـىع: إشعاس باالقتطاع مو األجشَ بظبب التػًب عو العمل بصفُ غري مششوعُ.

                                           
                                                         

 غالّ تاّ بٛدٛز َٛالْا اإلَاّ املؤٜس باهلل
 

( يف شإٔ ....َاٟ  .8) 82.8صؿط  3ايضازض يف  89988.83.تطبٝكا يًُطغّٛ ضقِ  -

االقتطاعات َٔ ضٚاتب املٛظؿني ٚأعٛإ ايسٚي١ ٚادتُاعات احمل١ًٝ املتػٝبني عٔ ايعٌُ 

 بضؿ١ غري َشطٚع١.

 بٓاء ع٢ً َطاغ١ً َضاحل ايضش١ ايع١َُٝٛ ضقِ.......بتاضٜذ .............؛ -

ٚسٝح أْ٘ مت اغتؿػاضى)ّ( عٔ عسّ اغتذابتو)ّ( يسع٠ٛ َضاحل ايضش١ ايع١َُٝٛ   -

 بتاضٜذ ...........قضس إدطاء ايؿشط ايطيب املغاز ؛

قبٛهلا يعسّ ٚسٝح إٔ املربضات ٚايسٚاؾع املكس١َ يف دٛابو)ّ( عٔ االغتؿػاض ال ميهٔ  -

 ثبٛت ٚدٛز ظطف قاٖط .
 

ؾكس تكطض َباشط٠ االقتطاع َٔ أدطتو)ّ( ايشٗط١ٜ عٔ ايؿرت٠ اييت تػٝبتِ             

 ؾٝٗا بضؿ١ غري َشطٚع١ خالٍ ايؿرت٠ املرتاٚس١ َابني ..............ٚ....................
 

ٚإش أٖٝب بو)ّ( عسّ تهطاض ٖصٙ ايتضطؾات اييت تغط بٛععٝتو)ّ(            

اإلزاض١ٜ ٚتؤثط غًبا ع٢ً تػٝري املطؾل اإلزاضٟ ايصٟ تٓتُني )ٕٚ( إيٝ٘، ؾإْ٘ يف ساي١ ايعٛز٠، 

 ٚايػالّ. غأنٕٛ َغططا الختاش إدطاءات إزاض١ٜ ٚتأزب١ٝ أنجط صطا١َ يف سكو)ّ(،



 

 

  
  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 االقتطاع من الراتب بناء على

عدم املصادقة على الشهادة الطبية



 

 



 

8.8 

 املًُه١ املػطب١ٝ

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

 ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ 

  
  إلــــــِإلــــــِ

  الظًذ)َ( :................................)س.ت: ................(الظًذ)َ( :................................)س.ت: ................(
  اإلطــــاس :اإلطــــاس :

 حتت إششاف :حتت إششاف :
 

 
  املىضـىع: إشعاس باالقتطاع مو األجشَ بظبب التػًب عو العمل بصفُ غري مششوعُ.املىضـىع: إشعاس باالقتطاع مو األجشَ بظبب التػًب عو العمل بصفُ غري مششوعُ.

                                           
                                                         

 غالّ تاّ بٛدٛز َٛالْا اإلَاّ املؤٜس باهلل
 

( يف شإٔ ....َاٟ  .8) 82.8صؿط  3ايضازض يف  89988.83.تطبٝكا يًُطغّٛ ضقِ  -

االقتطاعات َٔ ضٚاتب املٛظؿني ٚأعٛإ ايسٚي١ ٚادتُاعات احمل١ًٝ املتػٝبني عٔ ايعٌُ 

 بضؿ١ غري َشطٚع١.

 بٓاء ع٢ً عسّ َضازق١ ايًذ١ٓ ايطب١ٝ ع٢ً ايشٗاز٠ ايطب١ٝ املؤضخ١ يف................؛ -
 

ؾكس تكطض َباشط٠ االقتطاع َٔ أدطتو)ّ( ايشٗط١ٜ عٔ ايؿرت٠ اييت تػٝبتِ ؾٝٗا 

 بضؿ١ غري َشطٚع١ خالٍ ايؿرت٠ املرتاٚس١ َابني ..............ٚ....................

ٚإش أٖٝب بو)ّ( عسّ تهطاض ٖصٙ ايتضطؾات اييت تغط بٛععٝتو)ّ( اإلزاض١ٜ 

ٚتؤثط غًبا ع٢ً تػٝري املطؾل اإلزاضٟ ايصٟ تٓتُني )ٕٚ( إيٝ٘، ؾإْ٘ يف ساي١ ايعٛز٠، غأنٕٛ 

 ٚايػالّ.َغططا الختاش إدطاءات إزاض١ٜ ٚتأزب١ٝ أنجط صطا١َ يف سكو)ّ(، 

  

  



 

8.. 

 املًُه١ املػطب١ٝ

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

 .......األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ....

  
  إلــــــِإلــــــِ

  الظًذ)َ( :................................)س.ت: ................(الظًذ)َ( :................................)س.ت: ................(
  اإلطــــاس :اإلطــــاس :

 حتت إششاف :حتت إششاف :
 

 
  األجشَ بظبب التػًب عو العمل بصفُ غري مششوعُ.األجشَ بظبب التػًب عو العمل بصفُ غري مششوعُ.املىضـىع: إشعاس باالقتطاع مو املىضـىع: إشعاس باالقتطاع مو 

                                           
                                                         

 غالّ تاّ بٛدٛز َٛالْا اإلَاّ املؤٜس باهلل
 
 

شإٔ ( يف ....َاٟ  .8) 82.8صؿط  3ايضازض يف  89988.83.تطبٝكا يًُطغّٛ ضقِ  -

االقتطاعات َٔ ضٚاتب املٛظؿني ٚأعٛإ ايسٚي١ ٚادتُاعات احمل١ًٝ املتػٝبني عٔ ايعٌُ 

 بضؿ١ غري َشطٚع١.

 بٓاء ع٢ً عسّ َضازق١ ايًذ١ٓ ايطب١ٝ ع٢ً دعء َٔ  ايشٗاز٠ ايطب١ٝ املؤضخ١ يف................؛ -
 

تػٝبتِ ؾٝٗا بضؿ١ ؾكس تكطض َباشط٠ االقتطاع َٔ أدطتو)ّ( ايشٗط١ٜ عٔ ايؿرت٠ اييت 

 غري َشطٚع١ خالٍ ايؿرت٠ املرتاٚس١ َابني ..............ٚ....................

ٚإش أٖٝب بو)ّ( عسّ تهطاض ٖصٙ ايتضطؾات اييت تغط بٛععٝتو)ّ( اإلزاض١ٜ ٚتؤثط 

غًبا ع٢ً تػٝري املطؾل اإلزاضٟ ايصٟ تٓتُني )ٕٚ( إيٝ٘، ؾإْ٘ يف ساي١ ايعٛز٠، غأنٕٛ َغططا 

ٚايػالّ.الختاش إدطاءات إزاض١ٜ ٚتأزب١ٝ أنجط صطا١َ يف سكو)ّ(، 



 

 

 
 

 

  
  

  

  

  

  

  الخدريساإلعفبء مه مهبم 
  



 

 

 

  



 

8.0 

 

 املًُه١ املػطب١ٝ

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

 األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........

 
 إلــــــــــِإلــــــــــِ

 ................... ................... : :   ستست ...................................................... ََالظًذالظًذ

 ...................................................... اإلطاس :اإلطاس :

 ...................................... الىصاسَالىصاسَََنآبنآب ََإششاف الظًذإششاف الظًذحتت حتت 
 

 اضتفطــــاز.  : املىضـىع

 ......................بتازيخ ........... زضاهُ اجملوظ اهصحٌ عدد   املسجـــــع :

                 

 

ا املطدع أعالٙ، ٚاييت خيرب ؾٝٗا اجملًؼ  ٚبعـس، تبعا يًطغاي١ املشاض إيٝٗا يف    

املٛد٘ إيٝو )ّ( َٔ ططف ايًذ١ٓ ايطب١ٝ اإلق١ًُٝٝ  ءايضشٞ بعسّ اغتذابتو)ّ( يالغتسعا

ايؿشط ايطيب املغاز، ٜشطؾين إٔ اطًب َٓو )ّ( إخباضٟ  ءبــــ................................ قضس إدطا

 َجٛيو )ّ (أَاّ ايًذ١ٓ املصنٛض٠.يف أقطب اآلداٍ باألغباب اييت سايت زٕٚ 

ات املٓضٛظ عًٝٗا يف ٖصا ايضسز، يف ءٖصا، ٚأشري إىل أْ٘ غٝتِ اختاش اإلدطا

 َٜٛا َٔ تاضٜذ تٛصًو )ّ (ب٘.  80ساي١ عسّ تٛصًٞ بأٟ دٛاب ع٢ً ٖصا االغتؿػاض يف ظطف 

 

 إشعاض باغتالّ :

بتاضٜذ : ٜشٗس ايػٝس )٠( أْ٘ تٛصٌ )ت( بٗصا االغتؿػاض 

..................................................... 

 ايتٛقٝع : ..........................................................                            

 يف ..........................                                      

  



 

8.3 

 

 املًُه١ املػطب١ٝ

 ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓٚظاض٠ 

 األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........

 
  إلـــِإلـــِ

  الىصاسَالىصاسَ ََنآب نآب    ََالظًذالظًذ  
  --نًابُ ........   نًابُ ........     --

 

 اإلعفاء مو مهام اهتدزيظ ألضباب صحًُ.  املىضـىع :

بتطبًق كـى  مــــو  .22.دجهرب  2.اهصادز يف  972.79.2املسضىم زقم -: املسجــع 

 اهقانىى

 1.729واهقانىى زقم   .1872زقم  

ــدد     -                ــُ عــ ــا  اهعامــ ــديا اهقطاعــ ــاهُ وشازَ  ــ ــازيخ  ./8م.و.ع/ 1119280زضــ بتــ

91187157.0                             
               

املشاض إيٝ٘ أعالٙ، ٚايكاعٞ بتطبٝل ايكاْْٛني املتعًكني ٚبعـس، تطبٝكا ألسهاّ املطغّٛ           

بايطعا١ٜ االدتُاع١ٝ يًُهؿٛؾني ٚععاف ايبضط ٚاألشداظ املعاقني، ْٚعطا يهٕٛ 

ايػٝس)٠(............................  )ض.ت : ..........( أغتاش)٠( ايتعًِٝ........................ 

.. ، أزىل)ت( مبًـ طيب ٜجبت إصابت٘ )ٖا( بإعاق١ .....................  ..…….....…… بٓٝاب١

متٓع٘)ٖا( َٔ مماضغ١ عًُ٘)ٖا( املعتاز،ٚايصٟ متت املضازق١ عًٝ٘ َٔ ططف اجملًؼ ايضشٞ 

بتاضٜذ .............. حتت عسز................ ،ٜشطؾين  إٔ أطًب َٓو)ّ(  ايتؿغٌ بإخباض املعين)٠( باألَط 

ٛاؾك١ ع٢ً طًب إعؿائ٘)ٖا( َٔ َٗاّ ايتسضٜؼ ألغباب صش١ٝ، ٚتهًٝؿ٘)ٖا( بعٌُ آخط ٜتالءّ بامل

 ٚاإلعاق١  اييت )ت( ٜعاْٞ َٓٗا. 

 

 



 

8.7 

 

 املًُه١ املػطب١ٝ

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

 األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........

 
  إلـــِإلـــِ

  الىصاسَالىصاسَ ََنآب نآب    ََالظًذالظًذ  
  --نًابُ ........   نًابُ ........     --

 

 اإلعفاء مو مهام اهتدزيظ ألضباب صحًُ  املىضـىع :

 ......................   بتازيخ ......................   : مقسز اجملوظ اهصحٌ عدد املسجــع 

               

 

ٚبعـس، ؾعالق١ باملٛعٛع املشاض إيٝ٘ اعالٙ ، ٜشطؾين إخباضنِ إٔ     

ايػٝس)٠(......................   )ض.ت................( أغتاش)٠( .................. بايٓٝاب١ اييت تشطؾٕٛ  عًٝٗا قس 

 تكسّ )ت( بطًب ًٜتُؼ َٔ خالي٘ إعؿاءٙ)ٖا( َٔ َٗاّ ايتسضٜؼ بػبب إعاق١  بضط١ٜ .

غري أْ٘ عٓس عطض املًـ ايطيب ع٢ً أْعاض قػِ َطاقب١ صش١ املٛظؿني بٛظاض٠   

ايضش١ ، قطض ٖصا األخري مبٛدب َكطضٙ املشاض إيٝ٘ أعالٙ قسض٠ املعين)٠(  باألَط ع٢ً َعاٚي١ 

 َٗاّ ايتسضٜؼ.

 يصا ، ؾايطداء ايتؿغٌ بإخباض املعين)٠(  باألَط بٓتٝذ١ ايؿشط ايطيب املغاز.

 

 

 
  



 

8.8 

 

 املًُه١ املػطب١ٝ

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

 األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........

 
 إلـــى 

 السيـد رئيس قسم مراقبت صحت الموظفين

 بوزارة الصحت

 الربــاط

 

 ورقــــــت اإلرســـــال             

 

 المراســـــــالثنوع 

عدد 

 المرفقاث

 

 مالحظــــــــاث

 

ًَـ طيب يإلعؿاء َٔ َٗاّ ايتسضٜؼ 

 بػبب إعاق١  

ـــل    *............................      ٜتعًـــــــــــــــ

.............................         )٠(بايػــــــــــــــــــــــٝس

 ( ..………)ض.ت : 

 :....................................................اإلطاض 

 َكط ايعٌُ :......................................

 

 ْػد١ قضس اإلخباض إىل :

 ايػٝس)٠( ْائب)٠(  ايٛظاض٠ .......... -

  

ٜشطؾين  إ أبعج٘ إيٝهِ َٔ ، 

قضس  إسايت٘ ع٢ً أْعاض اجملًؼ 

ايضشٞ يًبت ؾٝ٘، َٚٛاؾا٠ قػِ 

تسبري املٓسَر ملٛظؿٞ ايتعًِٝ )**( اي

 ..................... بٓتٝذ١ شيو. 

ٚتكبًٛا أظن٢ ايتشٝات،              

 ٚايػالّ

 

 
(*) 

 إعاق١  بضط١ٜ عُٝك١ ٚزائ١ُ ؛ -     

 إعاق١  سطن١ٝ َتٛغط١ ٚ زائ١ُ ؛ -     

 إعاق١  بضط١ٜ عُٝك١ َٚتطٛض٠ ؛ -     

 ٚزائ١ُ ؛إعاق١  سطن١ٝ  عُٝك١  -     

 إعاق١  بضط١ٜ خؿٝؿ١ َٚتطٛض٠ ؛-    

 إعاق١  بضط١ٜ خؿٝؿ١ ٚزائ١ُ. -     

             8االبتسائٞ ٚايتعًِٝ ايجاْٟٛ َٚؤغػات ايتهٜٛٔ )**(



 

 

  
 
 
 
 
 

 الخكىيه المسخمر
 
  



 

 

  



 

131 

 

  

      قشاس مبتابعُ التلىيو املظتمشقشاس مبتابعُ التلىيو املظتمش  
 قصري األمذقصري األمذ

 

 ٚظٜط ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ إٕ 

  ِ( 8908ؾرباٜط  2.)  8377شعبإ  2بتاضٜذ  8..88088بٓاء ع٢ً ايعٗري ايشطٜـ ضق

 نُا مت تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘ ؛ املتعًل بايٓعاّ األغاغٞ ايعاّ يًٛظٝؿ١ ايع١َُٝٛ

 ِ( 0...زدٓرب  ..)  82.3َٔ شٛاٍ  29بتاضٜذ   2.05.1366ٚع٢ً املطغّٛ ضق

 ؛املتعًل بايتهٜٛٔ املػتُط يؿائس٠ َٛظؿٞ ٚأعٛإ ايسٚي١ 

  .سٝح إٔ املعين)٠( باألَط  )ت(ٜػتؿٝس )أٚال( َٔ َٓش١ زضاغ١ٝ 

 

 قرر ما يلي

 

ابتساء َٔ .................... ٜعني ايػٝس)٠( ............................ ايسضدـ١ ......... ،  املاز٠ األٚىل :

ايطتب١.............. ايطقِ االغتساليٞ.................. بٓٝاب١................... ملتابع١ 

 إىل  ....................... تهٜٛٔ............................... ابتساء َٔ ....................... 

)ت( ٜػتؿٝس املعين )٠( باألَط ط١ًٝ ؾرت٠ ايتسضٜب َٔ َكتغٝات املطغّٛ املؤضر يف  املاز٠ ايجا١ْٝ :

../8./...0. 

 ...........بتاضٜذ  ...........  سطض يف

  

 املًُه١ املػطب١ٝ  

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

 األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ 

 ……………………دت١ٗ 

 …………………ايٓٝاب١ 

 ضقِ ايتأدري .......................  

 ضقِ ب ٚ ت ...................... 
 

 تأشري٠ َضاحل ارتع١ٜٓ ايٛظاض١ٜ إَغاء اآلَط بايضطف

 

 

 ………………ضقِ 

   ……………… بتاضٜذ
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      قشاس مبتابعُ التلىيو املظتمشقشاس مبتابعُ التلىيو املظتمش  
  طىيل األمذطىيل األمذ

 إٕ ٚظٜط ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ،

  ِ( 8908ؾرباٜط  2.) 8377شعبإ  2بتاضٜذ  8..88088مبكتغ٢ ايعٗري ايشطٜـ ضق

 مبجاب١ ايٓعاّ األغاغٞ ايعاّ يًٛظٝؿ١ ايع١َُٝٛ سػبُا ٚقع تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘؛

  ِ( 0...زدٓرب  ..) 82.3َٔ شٛاٍ  9.بتاضٜذ  8.088333.بٓاء ع٢ً املطغّٛ ضق

 ايسٚي١ ؛ املتعًل بايتهٜٛٔ املػتُط يؿائس٠ َٛظؿٞ ٚأعٛإ

  ِ؛ بإسساخ ٚتٓعِٝ .......................املتعًل  .................بتاضٜذ  ...............بٓاء ع٢ً املطغّٛ ضق 

 ....................... ٚع٢ً شٗاز٠ تػذٌٝ ايػٝس)٠( ................................. بـ 

  ملس٠ مثإ غٓٛات ع٢ً األقٌ ابتساء َٔ ٚسٝح إٔ املعين )٠( باألَط تعٗس )ت( خبس١َ اإلزاض٠

 تاضٜذ اْتٗاء ايتهٜٛٔ .

 يكشس ما يلٌيكشس ما يلٌ

ابتساء َٔ ....................... ٜعني ايػٝس)٠( .............................. ايسضدـ١ ........... ،  املاز٠ األٚىل :

............. ملتابع١ ايطتب١.............. ايطقِ االغتساليٞ.................. بٓٝاب١......

 تهٜٛٔ............................... ابتساء َٔ .......................  إىل  .......................

)ت( ٜػتؿٝس املعين )٠( باألَط ط١ًٝ ؾرت٠ ايتسضٜب َٔ َكتغٝات املطغّٛ املؤضر يف  املاز٠ ايجا١ْٝ :

../8./...0. 

 ...........بتاضٜذ  ...........  سطض يف

 املًُه١ املػطب١ٝ  

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

 األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ 

 ……………………دت١ٗ 

 …………………ايٓٝاب١ 

 ضقِ ايتأدري .......................  

 ضقِ ب ٚ ت ...................... 
 

 تأشري٠ َضاحل ارتع١ٜٓ ايٛظاض١ٜ إَغاء اآلَط بايضطف

 

 

 ………………ضقِ 

   ……………… بتاضٜذ
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  إنهاْ التذسيبإنهاْ التذسيب  قـــــــشاسقـــــــشاس

 إٕ ٚظٜط ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ،

  ِ( 8908ؾرباٜط  2.) 8377شعبإ  2ايضازض يف  8..88088مبكتغ٢ ايعٗري ايشطٜـ ضق

 املتعًل بايٓعاّ األغاغٞ ايعاّ يًٛظٝؿ١ ايع١َُٝٛ نُا مت تػٝريٙ ٚتتُُٝ٘ ؛

  ِ( املتعًل 0...زدٓرب  ..) 82.3َٔ شٛاٍ  9.بتاضٜذ  8.088333.بٓاء ع٢ً املطغّٛ ضق

 بايتهٜٛٔ املػتُط يؿائس٠ َٛظؿٞ ٚأعٛإ ايسٚي١ ؛

  ّبٓاء ع٢ً ايكطاض املؤشط عًٝ٘ حتت عسز ......... بتاضٜذ .............. ايكاعٞ مبٓح ضخض١ يًكٝا

 .... ابتساء َٔ .............. إىل غا١ٜ ..............؛بتسضٜب زضاغٞ بـ .............. يًػٝس)٠( .....................

 ................ سٝح إٔ املعين)٠( باألَط ايتشل)ت( بعًُ٘)ٖا( بتاضٜذ 

 

  يكشس ما يلٌيكشس ما يلٌ
 

ابتساء َٔ................... تٓتٗٞ ضخض١ ايتسضٜب ايسضاغٞ ب................. املُٓٛس١  ؾضٌ ؾطٜس : 

يًػٝس)٠( ................. اإلطاض.............. ايسضد١.............. ايطتب١.............. ايطقِ 

 .            االغتساليٞ.............. ٚ)ت(ٜعني مبكط عًُ٘)ٖا( ايػابل بٓٝاب١ .............

 سطض يف ..............بتاضٜذ  ..............

 املًُه١ املػطب١ٝ  

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

 األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ 

 ……………………دت١ٗ 

 …………………ايٓٝاب١ 

 ضقِ ايتأدري .......................  

 ضقِ ب ٚ ت ...................... 

 

 تأشري٠ َضاحل ارتع١ٜٓ ايٛظاض١ٜ إَغاء اآلَط بايضطف

 

 

 ………………ضقِ 

   ……………… بتاضٜذ
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 املًُه١ املػطب١ٝ

 ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓٚظاض٠ 

 األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ

 ……………………دت١ٗ 

 …………………ايٓٝاب١ 

 

 

ٚبعس، دٛابا ع٢ً طًبو )ّ( املشاض إيٝ٘ يف املطدع أعالٙ،  ٜشطؾين إخباضى               

 )ّ(أْ٘ متت املٛاؾك١ َبسئٝا ع٢ً ايرتخٝط يو )ّ( بادتٝاظ َباضا٠ ............................. .

عاٚي١ ٖصا ٚيف ساي١ جناسو )ّ( يف املباضا٠ املصنٛض٠ ٜتعني عًٝو )ّ( االغتُطاض يف َ       

 َٗاَو )ّ( ٚإخباض ٖصٙ  األنازمي١ٝ بصيو إىل سني تٛصًو )ّ( برتخٝط ْٗائٞ . 
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 املًُه١ املػطب١ٝ

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

 األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ

 ……………………دت١ٗ 

 …………………ايٓٝاب١ 

 

 

 

  

يف  ............................................بتاضٜذ  ..................ضقِ  تطخٝط األنازمي١ٝبٓاء ع٢ً     

.بطغِ ايػ١ٓ شإٔ ادتٝاظ َباضا٠ ٚيٛز ........................................................ 

 ادتاَع١ٝ............................

 َطاغ١ً املعٗس/ املسضغ١  بتاضٜذ ................................بٓاء ع٢ً ٚ

تكسَت )ّ ( ب٘ ؾإْ٘   ٟايطًب املؤضر يف .............................................، ٚايصبٓاء ع٢ً ٚ

س /املسضغ١، شطٜط١ ايتٛؾط ع٢ً ايشطٚط ايٓعا١َٝ ٜطخط يو )ّ( مبتابع١ ايسضاغ١ باملعٗ

  املٓضٛظ عًٝٗا يٛيٛز املعٗس/املسضغ١ املصنٛض)٠(. 

 

 ســـطض يف ...................... بتاضٜذ:..............................                                          
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 املًُه١ املػطب١ٝ

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

 مي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔاألناز

 ……………………دت١ٗ 

 …………………ايٓٝاب١ 

 

 

 

ٚبعس، عالق١ باملٛعٛع املشاض إيٝ٘ أعالٙ، أخربى )ّ( أْ٘ قس مت تعٝٝٓو )ّ( ملتابع١ تهٜٛٔ 

 ..............................  إىل غا١ٜ..........................  ابتساء ََٔػتُط 

االغتؿاز٠ َٔ َكتغٝات أسٝطو )ّ( عًُا أْو )ّ( غتػتُطٜٔ )ٕٚ( يف  ٚيف ٖصا ايضسز،   

( املتعًل 0...زدٓرب  ..) 82.3شٛاٍ  9.ايضازض بتاضٜذ  8.088333.املطغّٛ ضقِ 

  بايتهٜٛٔ املػتُط .

 

 
 

  



 

 

 
 
 
 

 االسخقبلت
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 املًُه١ املػطب١ٝ

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ

 األنازمي١ٝ ادت١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ دت١ٗ ........

 
 إلــــــــــِإلــــــــــِ

 ................... ................... : :   ستست ...................................................... ََالظًذالظًذ

 ...................................................... الــتعلــًمالــتعلــًم  ))ََ((أطـتــارأطـتــار

 ...................................... الىصاسَالىصاسَََنآبنآب  ََإششاف الظًذإششاف الظًذحتت حتت 

 

  .املــىضـىع :   اضــتـقـاهــُ

املسجــــــع :  زضاهتم)م(  بتازيخ

 سالم تام بوجود موالنا الامام املؤيد باهلل
 

ٚاعتباضا ٚبعـس، ؾذٛابـا ع٢ً ضغايتو)ّ( املشاض إىل َٛعٛعـٗا َٚطدـعـٗا أعـالٙ، 

 سـعـٞ بـُٛاؾـكـ١ ايػـٝـس ْائب ايٛظاض٠ .................................       يهٕٛ طًـبو   قــس

 بـتاضٜذ 8..88088.َـٔ ايـعــٗري ايشطٜـ ضقـِ  77ٚاغتٓازا إىل َكتغٝات ايـؿضٌ 

سٌٜ ٚتتُُٝ٘، مبـجابــ١ ايٓعاّ األغاغٞ ايعاّ يًٛظٝؿ١ ايع١َُٝٛ نُا تـِ تـعـ 8908ؾرباٜط  2. 

ٜشطؾين إخـباضى بأْ٘ متت املـٛاؾـك١ ع٢ً طًب اغـتكايتو)ّ( َـٔ ايـٛظٝؿ١ اييت تشػًـْٛٗا بـٛظاض٠ 

 ايرتبـ١ٝ ايـٛط١ٝٓ ابتساء َٔ ........................

َٔ ايعٗري ايشطٜـ ايػايـ ايصنط  78ٖـصا، ٚجتسض اإلشاض٠ إىل أْ٘ طبكا يًؿضٌ 

  ٚايػـــــــــــــالّ.اي١ جيعًٗا غري قاب١ً يالغتسضاى أٚ ايرتادع، ؾإٕ املٛاؾكـــ١ ع٢ً االغتك

 ْػد١ قضس اإلخباض إىل :

 ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ ..................... )٠(ْائب )٠(ايػٝس -

 ايػٝس ضئٝؼ قػِ ايتسبري املٓسَر يٛظؿٞ  ..................... -
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  مبوقع تدبري املوارد البشزيةمبوقع تدبري املوارد البشزيةميكن االطالع على حمتويات هذا الدليل ميكن االطالع على حمتويات هذا الدليل 

  املوجود على العنوان اإللكرتوني التالي :املوجود على العنوان اإللكرتوني التالي :

    
www..mmeenn..ggoovv..mmaa//ggrrhh    

  

  

  

******  
  

  

  هذا الدليل موجى إىل املكلفني بتدبري املوارد البشزيةهذا الدليل موجى إىل املكلفني بتدبري املوارد البشزية

  على صعيد اإلدارة املزكزية واألكادمييات والنياباتعلى صعيد اإلدارة املزكزية واألكادمييات والنيابات  

  واملؤسشات التعلينية ومزاكز التكوينواملؤسشات التعلينية ومزاكز التكوين  

 

    

https://www.men/
https://www.men/
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  هيأة التحزيز هيأة التحزيز 
  

  رؤشاء وموظفو أقصاو ومصاحل التدبري املندمج للنوظفنيرؤشاء وموظفو أقصاو ومصاحل التدبري املندمج للنوظفني  

  مبديرية املوارد البشرية وتكوين األطرمبديرية املوارد البشرية وتكوين األطر  

  

  

  

  
  جتنيع املادة والنصوص والصياغة واملعاجلة جتنيع املادة والنصوص والصياغة واملعاجلة 

  

  أطر املصلحة املكلفة بقيادةأطر املصلحة املكلفة بقيادة

  مشروع دعه الالمركسية والالمتركسمشروع دعه الالمركسية والالمتركس  

  جمال تدبري املوارد البشريةجمال تدبري املوارد البشريةيف يف 

  

  

  
  

  
  الشحبالشحب

  مطبعة وزارة الرتبية الوطنيةمطبعة وزارة الرتبية الوطنية
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