قرار يٍ وزٌر انتعهٍى انعانً وانبحث انعهًً وانتكنىنىجٍا
يؤرخ فً  55أوث ٌ 5996تعهق بضبط انًعاٌٍر انتً تسنذ عهى أساسها
يعادنت انشهاداث وانعناوٌٍ،
كًا وقع تنقٍحه وإتًايه بانقرار انًؤرخ فً  88يارش 8008

إٌ ٔوٚه انرؼهٛى انؼانٔ ٙانثؽس انؼهًٔ ٙانركُٕنٕظٛا،
تؼك اإلطالع ػهٗ انقإٌَ ػدكق  07نٍدُح  9191فد 89 ٙظٕٚهٛدح ٔ 9191انًرؼهد تدانرؼهٛى انؼدانٔ ٙانثؽدس
انؼهًدددددددددد ،ٙقًددددددددددا ٔدددددددددددغ ذُقٛؽددددددددددّ تانقددددددددددإٌَ ػددددددددددكق  988نٍددددددددددُح  9118انًدددددددددد نؾ
ف 81 ٙقًٍٚثه  ٔ ،9118انًرؼه تقإٌَ انًانٛح نٍُح .9111
تانُظاو انرهتٕ٘.

ٔػهٗ انقإٌَ ػكق  56نٍُح  9119انً نؾ ف 81 ٙظٕٚهٛح ٔ 9119انًرؼه
ٔػهٗ األيه ػكق  9981نٍُح  9111انً نؾ فدٌ 5 ٙدثرًثه ٔ 9111انًرؼهد
انشٓاقاخ انٕطُٛح نكناٌاخ انكقرٕنا.
ٔػهٗ األيه ػكق  691نٍُح  9115انً نؾ ف 86 ٙياني ٔ 9115انًرؼه
انشٓاقاخ ٔانؼُأٔ ٍٚـاصح انف م  8يُّ.

ترؽكٚدك ودهٔط انؽ دٕل ػهدٗ

تًهاظؼح انرهاذٛة انًرؼهقح تًؼاقنح

ٔتادرهاغ يٍ انهعُح انٕطُٛح نًؼاقنح انشٓاقاخ ٔانؼُأ.ٍٚ
دهن يا ٚه: ٙ

انقهان.

انفصم األول  :ضثطد انًؼاٛٚه انر ٙذٍُك ػهٗ أٌآٌا يؼاقنح انشدٓاقاخ ٔانؼُدأٔ ٍٚفقدا ألؼكداو ْدما

انفصم ًٚ : 8كٍ إٌُاق انًؼاقنح نشهادة ختى انتعهٍى األساسً إنٗ انم ٍٚذداتؼٕا تُعداغ ػهدٗ األددم
ذٍغ (ٌُٕ )1اخ قناٌٛح يررانٛح يٍ انرؼهٛى.
ًٚكٍ نهعُح انقطاػٛح نًؼاقنح انشٓاقاخ ٔانؼُدأ ٍٚانًؼُٛدح أٌ ذطهدة د دك قناٌدح انًهدج تدهايط يفرهدج
ٌُٕاخ انكناٌح.
انفصم ًٚ : 3كٍ إٌُاق انًؼاقندح نشههادة انباكانىرٌها إندٗ يدٍ ذؽ دم ػهدٗ تاقانٕنٚدا أظُثٛدح أٔ ػهدٗ
وددددددددددددٓاقج لاخ َفددددددددددددً انًٍددددددددددددرٕٖٔ ،انددددددددددددم٘ ٍٚددددددددددددرعٛة ألؼددددددددددددك انشددددددددددددهٔط
انرانٛح.
أٌ ٚكٌٕ :
 -5ذاتغ تُعاغ ػهٗ األدم اشُ ٙػشده (ٌ )98دُح قناٌدح يررانٛدح ٔؼدايال نشدٓاقج أظُثٛدح يرؽ دم ػهٓٛدا
ترددددددددددددددًَٕ َظًددددددددددددددد قنٌٔددددددددددددددٓا ٔايرؽاَاذٓددددددددددددددا فدددددددددددددد ٙإطددددددددددددددان ي ٌٍدددددددددددددداخ
ذؼهًٛٛح ػًٕيٛح يفرٕؼح ٔفقا الذفادٛاخ ٔيؼاْكاخ يثهيح يغ انكٔنح انرٍَٕٛح.
 -8ذاتغ تُعاغ ػهٗ األدم اشُ ٙػشه (ٌُ )98ح قناٌٛح يررانٛدح تانفدانض ٔؼدايال نشدٓاقج أظُثٛدح ٔ ،يصثردا
إدايددددددددددددددح يٍره ٌددددددددددددددهح يددددددددددددددغ األتددددددددددددددٕ ٍٚأٔ انددددددددددددددٕن ٙانشددددددددددددددهػ ٙـددددددددددددددالل
انٍُر )8( ٍٛاألـٛهذ ٍٛانهرٌ ٍٛثقرا انؽ ٕل ػهٗ انشٓاقج تانثهك انرٌ ٙهًٓا.
ًٔٚكٍ نهعُح انقطاػٛدح نهرؼهدٛى انصدإَ٘ يدُػ اٌدرصُا ـداق ٚرؼهد
انؼًٕي ٍٛٛانرٍَٕ ٍٛٛانًؼ ٍُٛٛتانفانض تاػرثان ٔظائفٓى.

تًدكج اإلدايدح تانفدانض تاتُدا األػدٕاٌ

 -3يرؽ ال ػهٗ وٓاقج أظُثٛح تانفانض تؼك أٌ اظراو يٍثقا ٔتكٌٔ َعاغ اـرثاناخ انثكانٕنٚا ترًَٕ.

انفصم ًٚ : 4كٍ إٌُاق انًؼاقنح نشهادة انذراسهاث اناايعٍهت نهًرةههت األونهى فد ٙانًدٕاق األقتٛدح
ٔانفُٛدددددددددددح ٔقدددددددددددمنل فددددددددددد ٙذهدددددددددددل انًرؼهقدددددددددددح تدددددددددددانؼهٕو األٌاٌدددددددددددٛح ٔانرقُٛدددددددددددح
ٔاإلٍَاَٛح ٔاإلظرًاػٛح ٔانكُٛٚح ،إنٗ انم٘ ٍٚرعٛة نهشهٔط انرانٛح :
أٌ ٚكٌٕ :
 -5يرؽ ال ػهٗ وٓاقج أٔ يصثرا يٍرٕٖ ًٍٚػ تانكـٕل إنٗ انرؼهٛى انؼان ٙتانثهدك اندم٘ ٌدهى انشدٓاقج
يٕضٕع يطهة انًؼاقنح.
 -8ذاتغ تُعاغ ٌُر ٍٛػهٗ األدم يٍ انرؼهٛى انؼان ٙفَ ٙفً انًاقج.
انفصم ًٚ : 5كٍ إٌُاق انًؼاقنح نشهادة األستارٌت ف ٙانًٕاق األقتٛح ٔانفُٛح ٔقمنل ف ٙذهل انًرؼهقدح
تدددددددددددددددانؼهٕو األٌاٌدددددددددددددددٛح ٔانرقُٛدددددددددددددددح ٔاإلٍَددددددددددددددداَٛح ٔاإلظرًاػٛدددددددددددددددح ٔانكُٛٚدددددددددددددددح
إنٗ انم٘ ٍٚرعٛة نهشهٔط انرانٛح :
أٌ ٚكٌٕ :
 -5يرؽ ال ػهٗ وٓاقج ٔيصثرا يٍرٕٖ ًٍٚط تانكـٕل إنٗ انرؼهدٛى انؼدان ٙتانثهدك اندم٘ ٌدهى انشدٓاقج
يٕضٕع يطهة انًؼاقنح.
 -8ذاتغ تُعاغ أنتغ (ٌُٕ )4اخ يٍ انكناٌاخ انؼهٛا غٛه أٌ ػكق انٍُٕاخ ًٚكٍ ذففٛضّ إندٗ شدالز ( )1فدٙ
انؽانددددددددددح انرددددددددددٚ ٙؼرثدددددددددده فٓٛددددددددددا ػددددددددددكق ٌدددددددددداػاخ انددددددددددكنٔي ٔانثددددددددددهايط قددددددددددا
نهًؼاقنح.
انفصم ًٚ : 6كٍ إٌُاق انًؼاقنح نشهادة فنً سايً إنٗ انم٘ ٍٚرعٛة نهشهٔط انرانٛح :
أٌ ٚكٌٕ :
 -5يرؽ ال ػهٗ وٓاقج أٔ يصثرا يٍرٕٖ ًٍٚػ تاإلنرؽدا
يٕضٕع يطهة انًؼاقنح.

تدانرؼهٛى انؼدان ٙتانثهدك اندم٘ ٌدهى انشدٓاقج

 -8ذاتغ تُعاغ ٌُر )8( ٍٛػهٗ األدم يٍ انرؼهٛى انؼان.ٙ
انفصم ًٚ : 7كٍ إٌُاق انًؼاقنح نشهادة انذراساث انتكنىنىجٍت انعهٍا إنٗ اندم٘ ٍٚدرعٛة نهشدهٔط
انرانٛح :
أٌ ٚكٌٕ :
 -5يرؽ ال ػهٗ وٓاقج أٔ يصثرا يٍرٕٖ ًٍٚػ تاالنرؽدا
يٕضٕع يطهة انًؼاقنح.

تدانرؼهٛى انؼدان ٙتانثهدك اندم٘ ٌدهى انشدٓاقج

 -8ذاتغ تُعاغ ـًً (ٌ )6كاٌٛاخ ػهٗ األدم يٍ انرؼهٛى انركُٕنٕظ.ٙ
انفصم ًٚ : 8كٍ إٌُاق انًعادنت نشهادة يهنذش إنٗ انم٘ ٍٚرعٛة نهشهٔط انرانٛح :
أٌ ٚكٌٕ :
 -5يرؽ ال ػهٗ وٓاقج أٔ يصثرا يٍرٕٖ ًٍٚػ تاالنر ؽدا
يٕضٕع يطهة انًؼاقنح.

تدانرؼهٛى انؼدان ٙتانثهدك اندم٘ ٌدهى انشدٓاقج

 -8ذاتغ تُعاغ ـًً (ٌُٕ )6اخ ػهٗ األدم يٍ انكناٌاخ انؼهٛا ف ٙيٕاق ػهٕو انُٓكٌح.
انفصم ًٚ : 9كٍ إٌُاق انًؼاقنح نشهادة ختى انذراساث نهًعاهذ انعهٍا نتكىٌٍ انًعهًٍٍ إنٗ انم٘
ٍٚرعٛة نهشهٔط انرانٛح :

أٌ ٚكٌٕ :
 -5يرؽ ال ػهٗ وٓاقج أٔ يصثرا يٍرٕٖ ًٍٚػ تانكـٕل إنٗ انرؼهٛى انؼان ٙتانثهدك اندم٘ ٌدهى انشدٓاقج
يٕضٕع يطهة انًؼاقنح.
 -8ذاتغ تُعاغ ٌُر )8( ٍٛيٍ انرؼهٛى انؼان ٙف ٙياقج ذكٕ ٍٚانًؼهً.ٍٛ
انفصم ًٚ : 50كٍ إٌدُاق انًعادنهت نشههادة انهنذسهت انًعًارٌهت أو انتعًٍهر إندٗ اندم٘ ٍٚدرعٛة
نهشهٔط انرانٛح :
أٌ ٚكٌٕ :
 -5يرؽ ال ػهٗ وٓاقج أٔ يصثرا يٍرٕٖ ًٍٚػ تانكـٕل إنٗ انرؼهٛى انؼان ٙتانثهدك اندم٘ ٌدهى انشدٓاقج
يٕضٕع يطهة انًؼاقنح.ل
 -8يرؽ ال ػهٗ وٓاقج ف ٙانُٓكٌح انًؼًانٚح أٔ انرؼًٛه ذفرى ٌد (ٌُٕ )5اخ ػهٗ األدم يدٍ انرؼهدٛى
انؼان.ٙ
انفصم ًٚ : 55كٍ إٌُاق انًؼاقندح نشههادة دٌبههىو انذونهت نهصهٍذنً إندٗ اندم٘ ٍٚدرعٛة نهشدهٔط
انرانٛح :
أٌ ٚكٌٕ :
 -5يرؽ ال ػهٗ وٓاقج ذًٍػ تانكـٕل إنٗ انرؼهٛى انؼدان ٙتانثهدك اندم٘ ٌدهى انشدٓاقج يٕضدٕع يطهدة
انًؼاقنح.
 -8ذاتغ تُعاغ ـًً (ٌُٕ )6اخ ػهٗ األدم يٍ انكناٌاخ ان ٛكنٛح.
انفصم ًٚ : 58كٍ إٌُاق انًؼاقنح نذكتىر فً انطب إنٗ انم٘ ٍٚرعٛة نهشهٔط انرانٛح :
أٌ ٚكٌٕ :
 -5يرؽ ال ػهٗ وٓاقج ذًٍػ تانكـٕل إنٗ انرؼهٛى انؼدان ٙتانثهدك اندم٘ ٌدهى انشدٓاقج يٕضدٕع يطهدة
انًؼاقنح.

انطة.

 -8ذاتغ تُعاغ ٌثغ (ٌُٕ )0اخ ػهٗ األدم يٍ انرؼهٛى انؼانٔ ٙانركٕ ٍٚانطثَٔ ٙادش أطهٔؼح ققردٕنا فدٙ

انفصم ًٚ : 53كٍ إٌُاق انًؼاقنح نشهادة دكتهىر فهً بهب األسهناٌ إندٗ اندم٘ ٍٚدرعٛة نهشدهٔط
انرانٛح :
أٌ ٚكٌٕ :
 -5يرؽ ال ػهٗ وٓاقج ذًٍػ تانكـٕل إنٗ انرؼهٛى انؼدان ٙتانثهدك اندم٘ ٌدهى انشدٓاقج يٕضدٕع يطهدة
انًؼاقنح.
 -8ذاتغ تُعاغ ٌد (ٌُٕ )5اخ ػهٗ األدم يٍ انرؼهٛى ٔانركٕ ٍٚف ٙطة األٌدُاٌ َٔدادش أطهٔؼدح ققردٕنا
ف ٙطة األٌُاٌ.
انفصم ًٚ : 54كٍ إٌُاق انًؼاقنح نشهادة انطب انبٍطري إنٗ انم٘ ٍٚرعٛة نهشهٔط انرانٛح :
أٌ ٚكٌٕ :

 -5يرؽ ال ػهٗ وٓاقج ذًٍػ ت انكـٕل إنٗ انرؼهٛى انؼدان ٙتانثهدك اندم٘ ٌدهى انشدٓاقج يٕضدٕع يطهدة
انًؼاقنح.
 -8ذاتغ تُعاغ ـًً (ٌُٕ )6اخ ػهٗ األدم يٍ انرؼهٛى ٔانركٕ ٍٚف ٙانطة انثٛطه٘ َٔادش أطهٔؼح ققرٕنا
ف ٙانطة انثٛطه٘.
انفصم ًٚ : 55كٍ إٌُاق انًؼاقنح نشهادة انتخصض فً انطب ٔف ٙبهب األسهناٌ ٔفد ٙان دٛكنٛح
إنٗ انم٘ ٍٚرعٛة نهشهٔط انرانٛح :
 -5أٌ ٚكٌٕ يرؽ ال ػهدٗ ودٓاقج ققردٕن فد ٙانطدة ٔفد ٙطدة األٌدُاٌ أٔ ػهدٗ ودٓاقج قٚثهدٕو انكٔندح
نه ٛكن.ٙ
 -8ذاتغ ذؼهًٛا ٔذكُٕٚا نًكج أنتغ (ٌُٕ )4اخ يٍ قناٌاخ انرف ص ف ٙانطة ٔطة األٌُاٌ أٔ ف ٙان ٛكنح.
انفصم ًٚ : 56كدٍ إٌدُاق انًؼاقندح نهشههادة انىبنٍهت نخبٍهر فهً انًحاسهبت إندٗ اندم٘ ٍٚدرعٛة
نهشهٔط انرانٛح :
أٌ ٚكٌٕ :
 -5يرؽ ال ػهٗ األٌرالٚح ف ٙقناٌاخ انًؽاٌثح أٔ ػهٗ وٓاقج يؼره تًؼاقنرٓا ذًٍػ تاندكـٕل إندٗ
قناٌددددددددددداخ انفثدددددددددددهج فددددددددددد ٙانًؽاٌدددددددددددثح تانثهدددددددددددك اندددددددددددم٘ ٌدددددددددددهى انشدددددددددددٓاقج
يٕضٕع يطهة انًؼاقنح.

ٌُح.

 -8يرؽ ال ػهٗ وٓاقج انكناٌاخ انؼهٛا نهًهاظؼح ف ٙانًؽاٌدثح ال ذقدم يدكج انرؼهدٛى ٔانركدٕ ٍٚتٓدا ػدٍ

 -3أظهٖ ذهت ا ذطثٛقٛا نًكج ال ذقم ػٍ شالز ٌُٕاخ يغ ٔظٕب ذقكٚى يمقهج.
انفصم ًٚ : 57كٍ إٌُاق انًعادنت نشهادة انذراساث انعهٍا انًتخصصت إنٗ انم٘ ٍٚرعٛة نهشهٔط
انرانٛح :
أٌ ٚكٌٕ :
 -5يرؽ ال ػهٗ وٓاقج ظايؼٛح ال ذقم يكذٓا ػٍ أنتغ (ٌُٕ )4اخ أٔ ػهٗ وٓاقج يؼره
 -8ذاتغ تُعاغ ذؼهًٛا ٔذكُٕٚا يرف

تًؼاقنرٓا.

ا نًكج ال ذقم ػٍ انٍُح.

انفصم ًٚ : 58كٍ إٌُاق انًؼاقنح نشهادة انذراساث انًعًقت إنٗ انم٘ ٍٚرعٛة نهشهٔط انرانٛح :
أٌ ٚكٌٕ :
 -5يرؽ ال ػهٗ األٌرالٚح أٔ ػهٗ وٓاقج لاخ يٍرٕٖ ذًٍػ تانكـٕل إنٗ قناٌاخ انكقرٕنا تانثهك اندم٘
ٌهى انشٓاقج يٕضٕع يطهة انًؼاقنح.
 -8ذاتغ تُعاغ ذؼهًٛا ٔذكُٕٚا ف ٙانثؽس نًكج ٌُح ػهٗ األدم يغ ٔظٕق ذقكٚى يمقهج تؽس.
انفصم ًٚ : 59كٍ إٌُاق انًؼاقنح نهتبرٌس إنٗ انًرؽ ده ٍٛػهدٗ األددم ػهدٗ ودٓاقج األٌدرالٚح ذٍدًػ
تاإلػددددددددددددكاق نًُدددددددددددداظهج انرثهٚددددددددددددى تانثهددددددددددددك انددددددددددددم٘ ٌددددددددددددهى انرثهٚددددددددددددى يٕضددددددددددددٕع
يطهة انًؼاقنح.
انفصم ًٚ : 80كٍ إٌُاق انًؼاقنح نشهادة انذكتىرا إنٗ انم٘ ٍٚرعٛة نهشهٔط انرانٛح :
أٌ ٚكٌٕ :

 -5يرؽ ال ػهٗ ودٓاقج انكناٌداخ انًؼًقدح أٔ ػهدٗ ذثهٚدى أٔ ػهدٗ يٍدرٕٖ ٍٚدًػ تاندكـٕل نكناٌداخ
انكقرٕنا تانثهك انم٘ ٌهى انشٓاقج يٕضٕع يطهة انًؼاقنح.
َ -8ادش تُعاغ أطهٔؼح ققرٕنا ال ذقم يكج اػكاقْا ػٍ شدالز (ٌ )1دُٕاخ ذرضدًٍ يٍداًْح يثركدهج ؼدٕل
يٕضدددددددددٕع تؽدددددددددس يدددددددددغ اشثددددددددداخ ايدددددددددرال انًرهودددددددددػ نًدددددددددا ٚهدددددددددىو يدددددددددٍ شقافدددددددددح
ػايح ٔؼم نهًُاْط انؼهًٛح ٔانرفكٛه انرؽهٛهٔ ٙانرانٛف.ٙ
ًٚ -3كٍ نهعُح انقطاػٛح نًؼاقندح انشدٓاقاخ ٔانؼُدأ ٍٚأٌ ذطهدة يدٍ انًؼُٛد ٍٛذقدكٚى األطهٔؼدح تاؼدكٖ
انهغدددددددددددداخ انؼهتٛددددددددددددح أٔ انفهٍَددددددددددددٛح أٔ األَعهٛىٚددددددددددددحٔ ،ػُددددددددددددك االدرضددددددددددددا ٚعددددددددددددة
ذقكٚى ذهظًح نهعُح.
انفصم ًٚ : 85كٍ إٌُاق انًعادنت نهتأهٍم اناايعً إنٗ انم٘ ٍٚرعٛة نهشهٔط انرانٛح :
أٌ ٚكٌٕ :
 -5يرؽ ال ػهٗ وٓاقج انكقرٕنا ٔذاْٛم أظُثٙ
 -8يرؽ ال ػهٗ نذثح أٌرال يٍاػك أٔ نذثح يؼاقنح ترًَٕ أٔ تانفانض.
 -3يغ ذقكٚى يهج ٚرضًٍ يعًم أتؽاشّ ٔٚشرًم تاإلضافح إنٗ أطهٔؼح ققرٕنا ػهٗ يعًٕػح أػًال يثركهج
يُشدددددددددددددددددٕنج ( ي نفددددددددددددددددداخ ،قردددددددددددددددددة قناٌدددددددددددددددددٛح ،يقددددددددددددددددداالخ تًعدددددددددددددددددالخ
ػهًٛح ،تها اخ ،اـرهاع إنؿ )..ذصثد إذقاٌ ذقُٛاخ انثؽدس ٔذشدكم إضدافح لاخ تدال فد ٙانًٛدكاٌ انؼهًدٙ
انًؼُ.ٙ
قًا ٚعة أٌ ٚشًم ْما انًهج ػهٗ ذقهٚه ذانٛف ٙيف م ؼٕل أػًال انثؽس ٔػُك االدرضا ػهٗ ذقهٚده شداٌ
ؼٕل انُشاط انثٛكاغٕظٔ ٙانراطٛه٘.
انفصم ًٚ : 88كٍ إٌُاق انًؼاقنح نشهادة انذكتىرا انًُ دٕق ػهٓٛدا تانف دم  86يدٍ األيده ػدكق 9981
نٍدددددددددددُح  9111انًشدددددددددددان إنٛدددددددددددّ أػدددددددددددالِ إندددددددددددٗ اندددددددددددم٘ ٍٚدددددددددددرعٛة نهشدددددددددددهٔط
انرانٛح :
أٌ ٚكٌٕ :
 -5يٍعال ف ٙذانٚؿ يفؼٕل األيه ػكق  9981نٍُح  9111انًشان إن ّٛأػالِ إلػكاق انشٓاقج يٕضٕع يطهة
انًؼاقنح.
 -8أذى إػكاق انشٓاقج يٕضٕع يطهة انًؼاقنح ف ٙأظم ال ٚرعأو ػشه (ٌُٕ )97اخ اتركا يٍ ذانٚؿ يفؼدٕل
األيه ػكق  9981نٍُح  9111انًشان إن ّٛأػالِ.
 -3يرؽ ال ػهٗ وٓاقج انًهؼهح انصانصدح أٔ ػهدٗ ودٓاقج لاخ يٍدرٕٖ يؼداقل ذٍدًػ تانرٍدعٛم إلػدكاق
ٔيُادشح ققرٕنا قٔنح.
َ -4ادش أطهٔؼح ققرٕنا قٔنح تُعاغ.
انفصم ًٚ : 83كٍ إٌُاق انًؼاقنح نشهادة دكتىرا اختصاص انًُ ٕق ػهٓٛا تانف م  86يٍ األيه ػدكق
 9981نٍدددددددددددددُح  9111انًشدددددددددددددان إنٛدددددددددددددّ أػدددددددددددددالِ إندددددددددددددٗ اندددددددددددددم٘ ٍٚدددددددددددددرعٛة
نهشهٔط انرانٛح :
أٌ ٚكٌٕ :
 -5يٍعال ف ٙذانٚؿ يفؼٕل األيه ػكق  9981نٍُح  9111انًشان إن ّٛأػالِ إلػكاق انشٓاقج يٕضٕع يطهة
انًؼاقنح.
 -8أذى إػكاق انشٓاقج يٕضٕع يطهة انًؼاقنح ف ٙأظم ال ٚرعأو شالز (ٌُٕ )1اخ إتردكا يدٍ ذدانٚؿ يفؼدٕل
األيه ػكق  9981نٍُح  9111انًشان إن ّٛأػالِ.

 -3يرؽ ال ػهٗ وٓاقج انكناٌاخ انًؼًقح أٔ ػهٗ وٓاقج لاخ يٍرٕٖ يؼاقل ذًٍػ تانرٍدعٛم إلػدكاق
ققرٕنا اـر اق.
َ -4ادش تُعاغ أطهٔؼح ققرٕنا إـر اق.
انفصم ًٚ : 84كٍ إٌُاق انًؼاقنح نشهادة انتعًق فً انبحث انًُ ٕق ػهٓٛدا تانف دم  86يدٍ األيده
ػددددددددددكق  9981نٍددددددددددُح  9111انًشددددددددددان إنٛددددددددددّ أػددددددددددالِ إنددددددددددٗ انددددددددددم٘ ٍٚددددددددددرعٛة
نهشهٔط انرانٛح :
أٌ ٚكٌٕ :
 -5إظراو تُعاغ ايرؽاَاخ انٍُح األٔنٗ نهشٓاقج يٕضٕع يطهة انًؼاقنح ف ٙذانٚؿ يفؼٕل األيده ػدكق 9981
نٍُح  9111انًشان إن ّٛأػالِ.
 -8أذى إػكاق انشٓاقج يٕضٕع يطهة انًؼاقنح ف ٙأظم ال ٚرعاو شدالز (ٌ )1دُٕاخ اتردكا يدٍ ذدانٚؿ يفؼدٕل
األيه ػكق  9981نٍُح  9111انًشان إن ّٛأػالِ.
 -3يرؽ ال ػهٗ وٓاقج انكفا ج ف ٙانثؽس أٔ ػهٗ وٓاقج لاخ يٍرٕٖ يؼاقل ذًٍػ تانرٍدعٛم إلػدكاق
وٓاقج انرؼً ف ٙانثؽس.
َ -4ادش تُعاغ نٌانح انرؼً

ف ٙانثؽس.

انفصم ًٚ : 85كٍ إٌُاق انًؼاقنح نشهادة دكتىرا انًرةهت انثانثت انًُ دٕق ػهٓٛدا تانف دم  85تداأليه
ػكق  9981نٍُح  9111إنٗ ٍٚرعٛة نهشهٔط انرانٛح :
أٌ ٚكٌٕ :
 -5يٍعال ف ٙذانٚؿ يفؼٕل األيه ػكق  9981نٍُح  9111انًشان إن ّٛأػالِ إلػكاق انشٓاقج يٕضٕع يطهة
انًؼاقنح.
 -8أذى إػكاق انشٓاقج يٕضٕع يطهة انًؼاقنح ف ٙأظم ال ٚرعأو شالز (ٌُٕ )1اخ اتردكا يدٍ ذدانٚؿ يفؼدٕل
األيه ػكق  9981نٍُح  9111انًشان إن ّٛأػالِ.
 -3يرؽ ال ػهٗ وٓاقج انكناٌاخ انًؼًقح أٔ ػهٗ وٓاقاخ لاخ يٍرٕٖ يؼاقل ذًٍػ تانرٍعٛم إلػكاق
ققرٕنا انًهؼهح انصانصح.
َ -4ادش تُعاغ أطهٔؼح انًهؼهح انصانصح.
انفصم ًٚ : 86كٍ نهعُح انقطاػٛح نًؼاقنح انشٓاقاخ ٔانؼُأ ٍٚانًؼُٛح أٌ ذطهدة يدٍ انًؼُٛد ٍٛأٌ ذكدٌٕ
يددددددددددددددمقهاذٓى ٔأطهٔؼدددددددددددددداذٓى ٔيُشددددددددددددددٕناذٓى ت ؼددددددددددددددكٖ انهغدددددددددددددداخ انؼهتٛددددددددددددددح أٔ
انفهٍَٛح أٔ األَعهٛىٚح ٔػُك اإلدرضا ٚعة ذقكٚى ذهظًح نهعُح.
انفصههم ًٚ : 87كددٍ إٌددُاق انًؼاقنددح نًفرهددج انشددٓاقاخ انًُ ددٕق ػهٓٛددا تٓددما انقددهان ٔانردد ٙذٍددهًٓا
يؤسسههههههههههاث انتعهههههههههههٍى عهههههههههههٍ بعههههههههههذ ت ددددددددددُفٓٛا انصدددددددددددإَ٘ ٔانؼددددددددددان ٙطثقدددددددددددا
نهشهٔط انرانٛح :
أٌ ٚكٌٕ :
 -5ؼايم انشٓاقج انعايؼٛح نهرؼهٛى ػٍ تؼك يرؽ ال ػهٗ وٓاقج انثكانٕنٚا أٔ ػهٗ وٓاقج يؼاقنح نٓا.
 -8أٌ ٚكٌٕ ؼايم انشٓاقج يٍعال إقانٚا ٔتٛكاغٕظٛا ت فح دإََٛح.
 -3أٌ ٚكٌٕ انركٕ ٍٚانًرثغ ذكُٕٚا يرعاًَ اإلـر اق.

 -4أٌ ذكٌٕ انثهايط انًقكيح يطاتقح نهثهايط انرٍَٕٛح ف ٙؼكٔق .%57

انفصم ًٚ : 88كٍ نهعُح انٕطُٛح ٔانهعاٌ انقطاػٛح نًؼاقنح انشٓاقاخ ٔانؼُدأ ٍٚأٌ ذطهدة يدٍ انًؼُٛدٍٛ
ذقدددددددددددكٚى تددددددددددددانيط ٔػدددددددددددكق ٌدددددددددددداػاخ انكناٌدددددددددددداخ انًُثؼدددددددددددحٔ ،قددددددددددددمنل قددددددددددددم
ٔشٛقح يفٛكج نكناٌح يهج انًؼاقنح.
انفصم ًٚ : 89كٍ أٌ ٚطهة يٍ ؼايم قم وٓاقج يٕضٕع يطهدة انًؼاقندح ذكُٕٚدا إضدافٛا ٚرؼهد
تًؽرٕٖ انثهايط.

تًدكج أٔ

انفصههم ًٚ : 30كددٍ نهعُددح انقطاػٛددح نًؼاقنددح انشددٓاقاخ ٔانؼُددأ ٍٚانًؼُٛددح أٌ ذٍددرؼ ٍٛتددهأ٘ انعٓدداخ
انًفر دددددددددددح ؼدددددددددددٕل نٌدددددددددددانح تؽدددددددددددس أٔ أطهٔؼدددددددددددح ققردددددددددددٕنا يٕضدددددددددددٕع يطهدددددددددددة
انًؼاقنح ٔلنل دثم اذفال انًقهناخ انًُاٌثح.
انفصم ُٚ : 35شه ْما انقهان تانهائك انهًٌ ٙنهعًٕٓنٚح انرٍَٕٛح.

