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دساستً انعهٍا تجايعح أتعهذ أَا انًىضحح تٍاَاتً أعالِ وانزي سٍتى اتتعاثً الستكًال 

: تأٌ أنتزو تًا ٌهً  ..................................فً  ..................................

 

أُ أمىُ ٍيضٍا تالئحح االترؼاز واىرذسَة ىَْسىتٍ اىجاٍؼاخ اىرٍ ذطثقها اىجاٍؼح وأَح ذغُُشاخ ذطشأ ػيُها  .1

 .خاله فرشج اترؼاشٍ 

انجايعح أو انًهك عثذانعزٌز وال أقىو تتغٍٍش  جايعحيىضع انزي وجهتًُ إنٍّ أدسس فً انًكاٌ وال أٌ .2

. تعثتً  إلَهاء عشضحيىافقح انجايعح وإال سأكىٌ عذ إال ب انتخصص

. أُ أّفز جَُغ اىرؼيَُاخ اىرٍ ذصذس ٍِ اىجاٍؼح ٍثاششج أو ػِ طشَق ٍَصيُها  .3

. ىً حساب اىجاٍؼحذٍ دسسرها عأُ أقىً تخذٍح اىذوىح ٍذج ذساوٌ اىسْىاخ اه .4

ال أقىً تأٌ ػَو َرْافٍ ٍغ ذؼاىٌُ اإلسالً أو َخو تسَؼح اىثالد أو َسٍء ُ أُ أمىُ حسِ اىسُشج واىسيىك وأ .5

  .إىً  اىىطِ 

. إال تًىافقح جهح االختصاص تانًًهكح انعشتٍح انسعىدٌح أجُثً/ أٌ ال أتزوج يٍ أجُثٍح .6

اىصقافٍ اىَششف ػيً دساسرٍ تأخز أَح  اىَيحقٍُح اىرٍ أدسط تها ترفىَض ٌػوخأُ أقىً تاىنراتح ىيَؤسسح اه .7

 .رىل فٍ ٍؼيىٍاخ ػِ وضؼٍ اىذساسٍ وٍرً ٍا سغة 

 .طيثهاخأٌ ٍؼيىٍاخ بتاىرقاسَش اىذساسُح تصفح دوسَح و ج اىسؼىدَحاىصقافٍ َحأُ أصود اىَيحق .8

 .(27َّىرض)ذفٍ داخو اىََينح وخاسجها أُ أصود إداسج اىثؼصاخ تؼْىاٍّ وتشَذٌ اإلىنرشوٍّ وأسقاً هىا .9

. خاطثاخ اىرٍ ذشد إىٍ ٍِ اىجاٍؼحأُ أقىً ترصفح تشَذٌ اإلىنرشوٍّ تصفح ٍسرَشج واىشد ػيً جَُغ اىٌ .10

إرا إٌقاف أَصاف سواتثً تعذ يضً شهش واحذ يٍ اَتهاء يذج اتتعاثً ب انًهك عثذانعزٌز جايعحأٌ تقىو   .11

 .تثالثح أشهش  ائهاقثم اَتّ، ونى أتقذو تطهة تًذٌذ انثعثح ث يٍ أجههاانذسجح انعهًٍح انًثتعنى أحصم عهى 

أّه فٍ حاىح ٍخاىفرٍ ىنو ٍا سثق أمىُ ػشضح ىرطثُق اىؼقىتاخ اىششػُح وٍا ّصد ػيُه األّظَح اىَحيُح  .12

ٍَ  .وٍيضٍا تئػادج جَُغ ٍا سثق أُ صشفره اىجاٍؼح ػي

 

ىل جشي اىرىقُغ ،،،، وػيً ر                                      

 .................................. :اسٌ اىَثرؼس 
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 .................................. :اىراسَــــــــخ 
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