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َكدَ١

اْطالقا َٔ استٝادات املٝدإ ايرتب ٟٛإىل ديٜ ٌٝتطُٔ اإلداب ١عٔ
االضتفطازات ارتاص ١بكطاٜا اإلٜفاد ٚاالبتعاخ  ،فكد مجعت اإلداز ٠ايعاَ ١يًتدزٜب
ايرتبٚ ٟٛاالبتعاخ األض ١ً٦ايٛازد َٔ ٠إدازات ايتدزٜب ٚأقطاَ٘ يف املٓاطل ٚاحملافعات
يف ٖرا ايدي ٌٝاملٛدص يٝه ٕٛعْٛا يف تٝطري إدسا٤ات ايعٌُ.
ٚاإلداز ٠ايعاَ ١إذ تكدّ اإلصداز األ" َٔ ٍٚايٛدٝص يف إدابات قطاٜا اإلٜفاد
ٚاالبتعاخ تأٌَ َٔ مجٝع املدتصات يف اإلٜفاد ٚاالبتعاخ بتصٜٚدٖا بأ ٟاضتفطاز سٍٛ
"
قطاٜا اإلٜفاد ٚاالبتعاخ ،سٝح ضٝشدخ اإلصداز يٝتطُٔ َا ٜطتذد َٔ َعًَٛات ،
ٚذيو ٚفل ايعٓٛإ ايربٜد االيهرت ْٞٚايتاي:ٞ
training-scholarship@moe.gov.sa
ضاً٥ني اهلل يًذُٝع ايتٛفٝل ٚايطداد.
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احملتٜٛات
ايسقِ ايطؤاٍ
1

ٌٖ ميهٔ ايسفع ملٛظف ١دزضت ايدبً ّٛيفصٌ دزاض ٞحبٝح تػط ٢املد ٠املهًُ ١يًدزاض ١؟

2

يف ساي ١استٝاز املٛفد ٠ايتُدٜد يفصٌ دزاضٚ ٞمت إصداز قساز متدٜد يفصًني دزاضني ٌٖ البد َٔ
إخطاز اإلداز ٠ايعاَ ١يًتدزٜب بريو أّ ٜهتف ٢بسفع َباغس ٠املٛظف ١إلداز ٠غؤؤٕ املٛظفني بعد
إْتٗاَ ٤د ٠ايتُدٜد املطًٛب ١هلا؟

3

ٌٖ ميهٔ قطع اإلداش ٠ايدزاضَٚ ١ٝباغس ٠ايعٌُ ثِ ايعٛدٚ ٠إضتهُاٍ اإلداش٠؟

4

ٌٖ ميهٔ إٔ متدد اإلداش ٠ايدزاضَ َٔ ١ٝدٜس ايرتب ٚ ١ٝايتعً ، ِٝأّ البد َٔ زفع طًب ددٜد
يإلداش ٠يإلداز ٠ايعاَ ١يًتدزٜب؟
ٌٖ ميهٔ إصداز َٛافك ١يًدزاض ١املطا ١ٝ٥خازز ٚقت ايدٚاّ ايسمس ٞملٛظف ١دزضت دبً ّٛعاي ٞيف

5

ايرتب ١ٝارتاص( ١صعٛبات ايتعً ) ِٝملد ٠ضٓ ١يف نً ١ٝداز اذتهُٚ ١يدٜٗا َاٜجبت ذيو؟
6

نٝف حيطب األدا ٤ايٛظٝف ٞملٔ ناْت يف إداشَ ٠سافل ٌٖ حيطب َٔ أخس ضٓ ١يف دٚاَٗا؟

7

ٌٖ ميهٔ ملعًُ ١ايسٜاضٝات إٔ تدزع َادطتري تسب ١ٝخاص ١عٔ طسٜل االبتعاخ أ ٚاإلٜفاد أّ
ٜكتصس ختصص ايرتب ١ٝارتاص ١عًَ ٢عًُات ايرتب ١ٝارتاص ١؟

8

ٌٖ ميهٔ يًُٛفد ٠أ ٚاملبتعج ١إٔ تدزع ختصص َػاٜس يتدصصٗا ؟

9

املعًُ ١اييت تدزع اْتطاب خازز َٓطكتٗا ٌٖ تأخر إداش َٔ ٠أ ّٜٛ ٍٚآلخس  ّٜٛيف االختبازات ؟

10

ٌٖ ٖٓاى َد ٠ستدد ٠يإلٜفاد ٚنريو ايتُدٜد الحيل يًُٛفد ٠جتاٚشٖا؟

11

يف دزاضت٘ املٛاشٜ ٌٖ ٟتِ تصدٜس قساز املٛافك ١عً ٢ايدزاض ١املطا ١ٝ٥اذا ناْت املٓطك ١تبعد عٔ
 150نًِ  ٖٞٚتعترب أقسب داَعٚ ١ادتاَعات املٛدٛد ٠باملٓطك ١ال ٜٛدد بٗا
َكس ايدزاض ١أنجس َٔ
َٛاشٟ؟
ٌٖ حيل يًُعًُات اذتاصالت عً ٢املادطتري قبٌ ايتعٝني َٚعٓٝات عً ٢ايبهايٛزٜٛع ايتكد ِٜعً٢

12

ايتفسغ يدزاض ١ايدنتٛزاٙ؟
13

ٌٖ ميهٔ تػٝري ايتدصص بعد بد ٤ايدزاض ١؟

14

يف ايفكس( ٠أقدَ ١ٝارتربٜ ٌٖ ) ٠تِ إستطاب ايتعٝني عً ٢ايعكد ضٛا ً٤نإ يف ايكطاع اذته َٞٛأٚ
 َٔ 105ضٓٛات ارتدَ ١؟
ارتاص أ ٚخدََ ١تصً ١أَ ٚتكطع ٌٖٚ ١حيتطب ايتعٝني عً ٢ايبٓد
َا األٚزام املطًٛب ٚ ١اإلدسا٤ات ايالشَ ١ملٔ ته ٕٛبدأت ايدزاض ١عٔ طسٜل إداش ٠ضٛا ٤ناْت

15

(دزاض ١ٝأ ٚاضتجٓا –-١ٝ٥اْتطاب ) عٓد زغبتٗا يف اإلٜفاد ٚنِ املد ٠اييت تٛفد هلا؟
16

ٌٖ ميهٔ اإلٜفاد يًدبً ّٛايرتب ٟٛملد ٠عاّ ْٚصف؟

17

َا ٖ ٞضٛابط ايدزاض ١اذتدٚد ١ٜ؟

18

َا ضٛابط ٚإدسا٤ات ايدزاض ١عٔ بعد ؟

19

-

ٌٖ ٜعتد مبؤٌٖ َٔ بدأت ايدزاض ١قبٌ ايتعٝني ثِ أنًُت ايدزاض ١بعد ايتعٝني عٔ طسٜل
اإلداش ٠االضتجٓا١ٝ٥؟

3

ايصفش١
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20

ٌٖ ٜعتد مبؤٌٖ َٔ بدأت ايدزاض ١قبٌ ايتعٝني ثِ أنًُت ايدزاض ٖٞٚ ١عً ٢زأع ايعٌُ دٕٚ
اذتاد ١إلداشات ْعاَ ١ٝسٝح أْٗا يف َسسً ١ايبشح؟

21

ٌٖ ٜهف ٞإٔ تكدّ املعًُ ١املٓتطب ١يدزاض ١ايبهايٛزٜٛع املٛافك َٔ ١ادتاَع ١يه ٞتتُتع بإداش٠
االَتشاْات؟

22

َاٖ ٞادتاَعات األًٖ ١ٝاملعرتف بٗا؟

23

َتٜ ٢بدأ استطاب فرت ٠االبتعاخ يًُبتعج ١؟

24

َٔ صدز هلا قساز إٜفاد  ٚإبتعاخ ٚمل تباغس ايدزاض ١نٝف ميهٔ ايتعاٌَ َعٗا ؟

25

َت ٢جيب عً ٢املبتعج ١إٔ تباغس عًُٗا بعد اْتٗا ٤ايبعج ١؟

26

ٌٖ ميهٔ زفع طًب َٔ مل تهٌُ ضٓتني يف ارتدَ١؟

27

َ-ا ٖ ٞضٛابط ايدزاض ١اذتدٚد ١ٜ؟

28

َٛظف ١سصًت عًَ ٢ؤٌٖ املادطتري عٔ طسٜل اإلٜفاد ٚتسغب يف دزاض ١ايدنتٛزاَ ٙباغس ٠فٌٗ
ميهٔ هلا ذيو أ ٚالبد إٔ ختدّ َد ٠إٜفادٖا ؟

29

ٌٖ حتتطب ايدزد ١ايعًُ ١ٝيًُٛظف ١إذا سصًت عًٗٝا عٔ طسٜل ايدزاض ١املطاَ ١٥جٌ َا حتتطب ملٔ
سصًت عًٗٝا عٔ طسٜل اإلٜفاد؟

30

َاٖ ٞإدسا٤ات نٌ َٔ :تػٝري ايتدصص ٚاإلْطشاب َٔ ايدزاضٚ ١غريٖا َٔ اذتاالت ايطاز ١٥اييت
تسد اإلدازات ؟

31

4

نٝف ١ٝايتعاٌَ َع املٛفد ٠أ ٚاملبتعج ١اييت أْٗت دزاضتٗا؟
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1

ٌٖ ميهٔ ايسفع ملٛظف ١دزضت ايدبً ّٛيفصٌ دزاض ٞحبٝح تعط ٢املد٠املهًُ ١يًدزاض ١؟

إٔ َٔ بدأت ايدزاض ١مبطتٓد ْعاَ( ٞإداش ٠دزاض ١ٝإداش ٠إضجٓا– ١ٝ٥دزاضَ ١طا١ٝ٥
َٓطبك ١ايػسٚط)ميهٔ زفع طًبٗا خالٍ ايعاّ يتعط ٢املد ٠املهًُ ١عً ٢إٔ تطبل
ٖر ٙايكاعد ٠عً ٢مجٝع ايدزدات ايعًُ(.١ٝايبهايٛزٜٛع – ايدبً – ّٛاملادطتري –
ايدنتٛاز)ٙ

2

يف ساي ١استٝاز املٛفد ٠ايتُدٜد يفصٌ دزاضٚ ٞمت إصداز قساز متدٜديفصًني دزاضٝني ٌٖ البد َٔ إخطاز اإلداز ٠ايعاَ ١يًتدزٜب بريو أّ ٜهتف٢
بسفع َباغس ٠املٛظف ١إلداز ٠غؤؤٕ املٛظفني بعد إْتٗاَ ٤د ٠ايتُدٜد املطًٛب١
هلا؟

إٕ َٔ ايطٛابط إٔ ٜتِ زفع طًب ايتُدٜد بٓاً٤ا عً ٢اذتاد ١ايفعً ١ٝيًُٛفدٚ ٠ذيو
ٚ )6املعبأ َٔ قبٌ ادتٗ ١ايتعًٚ ١ُٝٝيهٔ إذا أْٗت
سطب َا ٜسد يف منٛذز ايتُدٜد زقِ(
املٛفد ٠دزاضتٗا قبٌ إْتٗا ٤فرت ٠ايتُدٜد فتباغس بعد تٛدٗٗٝا َٔ قبٌ غؤ ٕٚاملعًُات.

5
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3

ٌٖ ميهٔ قطع اإلداش ٠ايدزاضَٚ ١ٝباغس ٠ايعٌُ ثِ ايعٛدٚ ٠إضتهُاٍاإلداش٠؟

إذا اضتذد يًُٛظف ١ظسٚف دعت إىل قطع اإلداش ٠فُٝهٔ هلا ذيو ٜٚه َٔ ٕٛخالٍ
إصداز قساز بكطع اإلداش ٠ايدزاض َٔ ١ٝقبٌ غؤ ٕٚاملٛظفني بعد َٛافكَ ١دٜس ايرتب١ٝ
ٚايتعً ِٝعً ٢إٔ ٜتِ تصٜٚد اإلداز ٠ايعاَ ١يًتدزٜب ايرتب ٟٛبصٛزَٗٓ ٠ا ٚيف سني عٛد٠
املٛظف ١يًدزاضٚ ١سادتٗا يإلداش ٠ايدزاض ١ٝفٝتطًب األَس زفع طًب إداش ٠دزاض١ٝ
ددٜد يإلداز ٠ايعاَ ١يًتدزٜب ايرتبٟٛ
4

ٌٖ ميهٔ إٔ متدد اإلداش ٠ايدزاضَ َٔ ١ٝدٜس ايرتب ٚ ١ٝايتعً ، ِٝأّ البدَٔ زفع طًب ددٜد يإلداش ٠يإلداز ٠ايعاَ ١يًتدزٜب؟

عٓد ساد ١املٛظف ١يتُدٜد اإلداش ٠ايدزاض ١ٝفريفع طًب ايتُدٜد اإلداش ٠يإلداز ٠ايعاَ١
يًتدزٜب ايرتبَ ٟٛسفكاً َع ايطًب إفاد َٔ ٠ادتٗ ١ايتعً ١ُٝٝحباد ١ايدازض ١إىل ذيو .
5

ٌٖ ميهٔ إصداز َٛافك ١يًدزاض ١املطا ١ٝ٥خازز ٚقت ايدٚاّ ايسمسٞملٛظف ١دزضت دبً ّٛعاي ٞيف ايرتب ١ٝارتاص( ١صعٛبات ايتعً ) ِٝملد ٠ضٓ ١يف
نً ١ٝداز اذتهُٚ ١يدٜٗا َاٜجبت ذيو؟

إٕ َٔ ضٛابط االعتداد باملؤٌٖ ملٔ دزضت خازز ٚقت ايدٚاّ ايسمس ٞإٔ ٜسفل عٓد
تطذ ٌٝاملؤٌٖ َٛافك ١دٗ ١ايعٌُ عً ٢ايدزاض( ١قساز باملٛافك ١عً ٢ايدزاض ١املطا)١ٝ٥
عً ٢إٔ ته ٕٛادتٗ ١ايتعً( ١ُٝٝادتاَع – ١ايهًَ ) ١ٝعتُد ٠يف ايتعً ِٝايعايٞ

6
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6

نٝف حيطب األدا ٤ايٛظٝف ٞملٔ ناْت يف إداشَ ٠سافل ٌٖ حيطب َٔأخس ضٓ ١يف دٚاَٗا؟

إضتجٓا. ٞ٥
َسافل . . . –.
عٓد اذتاد ١الستطاب األدا ٤ايٛظٝف ٞملٛظف ١متتعت بإداش. - ( ٠
إخل) أ ٚناْت َٛفد ٠أَ ٚبتعج ١فإْ٘ ٜتِ استطاب دزد ١األدا ٤ايٛظٝف ٞيألعٛاّ اييت
ناْت فٗٝا املٛظف ١عً ٢زأع ايعٌُ .
7

ٌٖ ميهٔ ملعًُ ١ايسٜاضٝات إٔ تدزع َادطتري تسب ١ٝخاص ١عٔ طسٜلاالبتعاخ أ ٚاإلٜفاد أّ ٜكتصس ختصص ايرتب ١ٝارتاص ١عًَ ٢عًُات ايرتب١ٝ
ارتاص ١؟

إٕ َٔ ضٛابط اإلٜفاد ٚاالبتعاخ يدزاض ١ختصص ايرتب ١ٝارتاص ١إٔ ٜه ٕٛآخس
َؤٌٖ يًُسغش ١ختصص (تسب ١ٝخاص ) ١أ ٚمتازع ايعٌُ يف زتاٍ ايرتب ١ٝارتاص. ١
-8

ٌٖ ميهٔ ايتكدّ بطًب اٜفاد أ ٚابتعاخ يف ختصص َػاٜس يتدصص
ايبهايٛزٜٛع ؟

ميهٔ ايتكدّ بطًب االٜفاد ٚاالبتعاخ يًدزاض ١يف ختصص َػاٜس يتدصص
ايبهايٛزٜٛع ٚيهٔ ٚفل ايتدصصات ايتاي: ١ٝ
عاَ١
اإلداز ٠ايرتب ١ٜٛبفسٚعٗا –ادتٛد ٠ايػاًَ( ١يًُادطتري) –َٓاٖر ٚطسم ايتدزٜظ /
أص ٍٛايرتب – ١ٝتعً ِٝايهباز –تسب ١ٝاملٖٛٛبني(يًُادطتري) – تكٓٝات ايتعًِٝ
ٚميهٔ دزاض ١غري ٖر ٙايتدصصات بػسط إٔ ته ٕٛمتازع ايعٌُ فَ: ٘ٝجاٍ َعًُ١
يػ ١عسب ١ٝتعٌُ َسغد ٠طالب ١ٝفُٝهٔ هلا إنُاٍ ايدزاض ١يف ختصص ايتٛدٚ ٘ٝ
اإلزغاد

7
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9

املعًُ ١اييت تدزع اْتطاب خازز َٓطكتٗا ٌٖ تأخر إداش َٔ ٠أ ّٜٛ ٍٚآلخس ّٜٛيف االختبازات ؟

جيٛش َٓح إداش ٠االَتشاْات داخٌ املًُه ١أ ٚخازز املًُهٚ ١تعترب أٜاّ ايطفس َٔ
 َٔ )9ايًٛا٥ح
/28
املد ٠ايالشَ ١ألدا ٤االَتشاْات ٚذيو مبا ٜتٛافل َع ْص املاد( ٠
ايتٓفٝر ١ٜيٓعاّ ارتدَ ١املدْ. ١ٝ
10

ٌٖ ٖٓاى َد ٠ستدد ٠يإلٜفاد ٚنريو ايتُدٜد الحيل يًُٛفد ٠جتاٚشٖا؟
-

متٓح دتٓ ١تدزٜب ٚإبتعاخ َٛظف ٞارتدَ ١املدْ ١ٝاملٛفد يًشص ٍٛعً ٢دزد ١املادطتري
أزبع ١فص ٍٛدزاض ١ٝمتدد حبد أقص ٢فصًني دزاضٝني  ٚيًشص ٍٛعً ٢دزد١
ايدنتٛزا ٙضت ١فص ٍٛدزاض ١ٝمتدد حبد أقص ٢فصًني دزاضٝني ٖٚر ٙايكاعد ٠عاَ١
تطبل عً ٢ادتُٝع ٚ.بإَهإ املٛفد ٠عٓد اْتٗاَ ٤د ٠ايتُدٜد ٚعدّ سصٛهلا عً٢
املؤٌٖ َٛاصً ١دزاضتٗا مبٛدب َا تطتشك٘ َٔ إداشات ْعاَ١ٝ
- 11

.

يف دزاض ١املٛاشٜ ٌٖ ٟتِ تصدٜس قساز املٛافك ١عً ٢ايدزاض ١املطا ١ٝ٥اذا
 150نًِ  ٖٞٚتعترب أقسب
ناْت املٓطك ١تبعد عٔ َكس ايدزاض ١أنجس َٔ
داَعٚ ١ادتاَعات املٛدٛد ٠باملٓطك ١ال ٜٛدد بٗا

َٛاش ٟ؟

إٕ َٔ ضٛابط املٛافك ١عً ٢ايدزاض ١املطا ١ٝ٥أال تبعد ادتٗ ١ايتعً( ١ُٝٝادتاَع– ١
ايتعً ِٝعٔ  150نًِ بػض ايٓعس
ايهً ) ١ٝعٔ َكس عٌُ املعًُٚ- ١يٝظ إداز- ٠
عٔ ٚدٛد داَعات يف املٓطك ١أ ٚاحملافعٚ ١ميهٔ يًُعًُ ١ايدزاض ١عٔ طسٜل
ايٓعاَ١ٝ
.
اإلداشات

8
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ٌٖ حيل يًُعًُات اذتاصالت عً ٢املادطتري قبٌ ايتعٝني َٚعٓٝات عً٢
-

12

ايبهايٛزٜٛع ايتكد ِٜعً ٢ايتفسغ يدزاض ١ايدنتٛزاٙ؟
ميهٔ ملٔ نإ آخس َؤٌٖ هلا َادطتري ٚعٓٝت مبؤٌٖ ايبهايٛزٜٛع إٔ تسغح
يدزاض ١ايدنتٛزا ٙبػسط إٔ ٜهَ ٕٛؤٌٖ املادطتري َطذٌ يف َسنص املعًَٛات
بٛشاز ٠ارتدَ ١املدْٚ ١ٝيف سني إٔ املؤٌٖ مل ٜهٔ َطذالً ٜتِ زفع طًب تطذً٘ٝ
يإلداز ٠ايعاَ ١يًتدزٜب ايرتب.ٟٛ
ٌٖ ميهٔ تػٝري ايتدصص بعد بد ٤ايدزاض١؟
-

13

ميهٔ يًُٛفد ٠أ ٚاملبتعج ١اييت صدز هلا قساز يًدزاض ١تػٝري ايتدصص ٚفل ايطٛابط
ايتاي: ١ٝ
َٛ افك ١دتٓ ١اإلٜفاد ٚاالبتعاخ بٛشاز ٠ايرتبٚ ١ٝايتعً ِٝعً ٢تػٝري ايتدصص.
 إٔ ٜه ٕٛايتدصص املطًٛب دزاضت٘ َٔ ضُٔ ايتدصصات ايٛازد ٠يف خط١
ايٛشاز ٠يًعاّ ذات٘.
 تٛفس َربزات تػٝري ايتدصص َدعُ ١بسأ ٟادتٗ ١ايتعً ١ُٝٝاييت أٚفدت هلا .
 اذتص ٍٛعً ٢قب ٍٛيًتدصص ادتدٜد اير ٟتسغب املٛفد ٠دزاضت٘ .
 أال ٜه ٕٛتػٝري ايتدصص ْاجتاً َٔ إُٖاٍ أ ٚتكصري َٔ داْب املٛفد ٠يف
ايدزاض. ١
- 14

يف فكس( ٠أقدَ ١ٝارترب ٠بُٓٛذز اضتُاز ٠ايرتغٝح) ٌٖ ٜتِ إستطاب ايتعٝني
عً ٢ايعكد ضٛا ً٤نإ يف ايكطاع اذته َٞٛأ ٚارتاص أ ٚخدََ ١تصً ١أٚ
 َٔ 105ضٓٛات
َتكطع ٌٖٚ ١حيتطب ايتعٝني عً ٢ايبٓد

ارتدَ ١؟

ايعٌُ يف قطاع خاص ال حيتطب إطالقاً أَا َٔ ناْت يدٜٗا خدَ ١يف أ ٟقطاع
سه َٞٛفتشتطب هلا ضٛا ٤ناْت َتصً ١أَ ٚتكطع. ١
9
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َا األٚزام املطًٛب ٚ ١اإلدسا٤ات ايالشَ ١ملٔ ته ٕٛبدأت ايدزاض ١عٔ طسٜل
-

15

إداش ٠ضٛا ٤ناْت (دزاض ١ٝأ ٚاضتجٓا -– ١ٝ٥اْتطاب ) عٓد زغبتٗا يف اإلٜفاد
ٚنِ املد ٠اييت تٛفد هلا؟
َٔ بدأت ايدزاض ١مبطتٓد ْعاَ ( ٞإداش ٠دزاض – ١ٝاضتجٓاَ – ١ٝ٥طا– ٞ٥اْتطاب
يًبهايٛزٜٛع)فُٝهٔ زفع طًب إٜفاد أ ٚابتعاخ هلا سطب ايطٛابط ٚفل ايتاي:ٞ
* إٔ ٜه ٕٛايتدصص ٚازد يف ارتط١
* أال ته ٕٛقد اضتٓفرت املد ٠احملدد ٠يًدزاض ٖٞٚ ١نايتاي:ٞ
-1ضت ١فص ٍٛدزاض ١ٝيًُادطتري
-2مثاْ ١ٝفص ٍٛدزاض ١ٝيًدنتٛزاٙ
-3مثاْ ١ٝفص ٍٛدزاض ١ٝيًبهايٛزٜٛع
عً ٢إٔ ٜتِ زفع ايطًب َهتُال جبُٝع َطٛغات٘ َٚسفل ب٘:
أ)املطتٓد اير ٟبدأت ب٘ ايدزاض١
ب)ايطذٌ األنادمي ٞيًفص ٍٛاييت أْٗتٗا
ز)املسغش ١إلٜفاد ايبهايٛزٜٛع إفاد ٠مبٛافك ١ادتاَع ١عً ٢ايتش َٔ ٌٜٛاْتطاب
إىل اْتعاّ

10
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 ٌٖ 1ميهٔ اإلٜفاد يًدبً ّٛايرتب ٟٛملد ٠عاّ ْٚصف؟
-6
إٕ ال٥ش ١ارتدَ ١املدْ ١ٝتٓص عًَٓ ٢ح املٛفد يدزاض ١ايدبًَ ّٛد ٠عاّ دزاض ٞفكط
ٚميهٔ يًُسغش ١إٔ تهٌُ َاٜتبكَ َٔ ٢د ٠ايدزاض ١عٔ طسٜل اإلداشات ايٓعاَ. ١ٝ
 ٌٖ-17ميهٔ زفع طًبات املتكدَات يًدزاض ١بعد اْتٗا ٤املد ٠احملدد ٠يسفع طًبات
اإلٜفاد  ٚاالبتعاخ ٚذيو يتأخس صدٚز ايكب ٍٛأ ٚاملٛافك ١عً ٢االضتػٓا٤؟
ميهٔ زفع طًبات املتكدَات يًدزاض٘ ايالت ٞتٓطبل عً ٔٗٝضٛابط اإلٜفاد أ ٚاالبتعاخ
بعد اْتٗا ٤ايفرت ٠احملدد ٠بػسط إٔ ٜسفل َع ايطًب َطتٓداً ْعاَٝاً تبدأ ب٘ ايدزاض١
(إداش ٠اضتجٓا ١ٝ٥التكٌ عٔ غٗس ٜٔأَٛ ٚافك ١عً ٢ايدزاض ١املطا ١ٝ٥ملٔ تٓطبل عًٗٝا
ضٛابط ايدزاض ١املطا.)١ٝ٥
َ 1ا ضٛابط ٚإدسا٤ات ايدزاض ١عٔ بعد ؟
-8
بايٓطب ١يدزاض ١املادطتري ٚايدنتٛزا ٙعٔ بعد فٗ ٞمل تكسز بعد َٔ دتٓ ١إٜفاد ٚ
إبتعاخ َٛظف ٞارتدَ ١املدْ ١ٝأَا بػإٔ االْتطاب املطٛز يًبهايٛزٜٛع (تعً ِٝعٔ
بعد)فكد صدزت ال٥ش ١ايتعً ِٝايعاي ٞعٔ ٖرا ايٓٛع َٔ ايدزاضٚ ١ضٝتِ تصٜٚد مجٝع
االدازات بطٛابط٘ بعد االْتٗاَٗٓ ٤ا اعتُادٖا َٔ ٚشاز ٠ايرتبٚ ١ٝايتعًِٝ

ٜ ٌٖ 1عتد مبؤٌٖ َٔ بدأت ايدزاض ١قبٌ ايتعٝني ثِ أنًُت ايدزاض ١بعد ايتعٝني
-9
عٔ طسٜل اإلداش ٠االضتجٓا١ٝ٥؟
إٕ َٔ بدأت ايدزاض ١قبٌ ايتعٝني ثِ أنًُت بعد ايتعٝني بإداش ٠اضتجٓا ١ٝ٥أ ٚمبٛافك١
عً ٢ايدزاض ١املطا ١ٝ٥فُٝهٔ زفع طًب اعتداد مبؤًٖٗا بعد اذتص ٍٛعً. ٘ٝ
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ٜ ٌٖ-20عتد مبؤٌٖ َٔ بدأت ايدزاض ١قبٌ ايتعٝني ثِ أنًُت ايدزاض ٖٞٚ ١عً٢
زأع ايعٌُ د ٕٚاذتاد ١إلداشات ْعاَ ١ٝسٝح أْٗا يف َسسً ١ايبشح؟
َٔ بدأت ايدزاض ١قبٌ ايتعٝني  ٚأْٗت ايطٓٛات املٓٗذٚ ١ٝمل تتطًب دزاضتٗا االْتعاّ
يف ادتاَع ١نْٗٛا يف َسسً ١ايبشح فُٝهٔ زفع طًب اعتداد مبؤًٖٗا عً ٢إٔ ٜسفع
ايطًب ٚفل منٛذز االعتداد باملؤٌٖ املسفل بتعُْ ِٝا٥ب ٚشٜس ايرتبٚ ١ٝايتعًِٝ
ٖ143/0ـ بػإٔ االعتداد باملؤٖالت ايدزاض ١ٝعً ٢إٔ
3
ٚ 301192تازٜذ/24
زقِ
77
ٜسفل ب٘ َٛافكَ ١دٜس ايرتبٚ ١ٝايتعً ِٝعً ٢إنُاال املٛظف ١ايدزاض ٖٞٚ ١عً ٢زأع
ايعٌُ .
ٜ ٌٖ-21هف ٞإٔ تكدّ املعًُ ١املٓتطب ١يدزاض ١ايبهايٛزٜٛع املٛافك َٔ ١ادتاَع١
يه ٞتتُتع بإداش٠

االَتشاْات؟

تتطًب اذتص ٍٛعً ٢إداش ٠االَتشاْات إٔ تكدّ املعًَُ ١ا ٜجبت أداٗ٥ا االَتشاْات
(دد ٍٚاالختبازات) ٚصٛز َٔ ٠قساز املٛافك ١عً ٢االْتطاب .

َ-22اٖ ٞادتاَعات األًٖ ١ٝاملعرتف بٗا؟
ملعسف ١ادتاَعات األًٖ ١ٝاملعتُد ٠يف املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد ١ٜايسدٛع إىل املٛقع
االيهرت ْٞٚيٛشاز ٠ايتعً ِٝايعاي. ٞ
َ-23تٜ ٢بدأ استطاب فرت ٠االبتعاخ يًُبتعج ١؟
ٜبدأ استطاب فرت ٠االبتعاخ يًُبتعجَٓ ١ر دخٛهلا يبًد ايدزاضٚ ١تطذًٗٝا يف املًشل
ايجكايف ببًد ايدزاض ١عًُاً بأْ٘ ٜطُح يًُبتعج ١باالْكطاع عٔ ايعٌُ قبٌ ايطفس بطبع١
أٜاّ .
12
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 َٔ 2صدز هلا قساز إٜفاد  ٚإبتعاخ ٚمل تباغس ايدزاض ١نٝف ميهٔ ايتعاٌَ
-4
َعٗا ؟
إٕ صالس ١ٝقساز دتٓ ١تدزٜب  ٚإبتعاخ َٛظف ٞارتدَ ١املدْ ٖٞ ١ٝضت ١أغٗس َٔ تازٜذ
صدٚز ايكساز ٚعً ٘ٝفإْ٘ يف ساي ١عدّ َباغس ٠املٛفد ٠أ ٚاملبتعج ١يًدزاض ١خالٍ ٖرٙ
ايفرت ٠فإٕ ايكساز ٜعترب الغً ٝا مما ٜتطًب زفع طًب إٜفاد أ ٚابتعاخ ددٜد.
َ-25ت ٢جيب عً ٢املبتعج ١إٔ تباغس عًُٗا بعد اْتٗا ٤ايبعج ١؟
عً ٢املبتعج ١إٔ تعٛد إىل املًُه ١خالٍ غٗس عً ٢األنجس َٔ تازٜذ اْتٗا ٤ايكساز
ٚعًٗٝا إٔ تباغس عًُٗا خالٍ عػس ٠أٜاّ َٔ ٚصٛهلا  َٔٚاْتٗت َد ٠ابتعاثٗا ٚمتدٜدٖا
يًدزاضٚ ١مل حتصٌ عً ٢املؤٌٖ فُٝهٔ هلا إنُاٍ ايدزاض ١عٔ طسٜل َاتطتشك٘
َٔ إداشات ْعاَ. ١ٝ
 ٌٖ-26ميهٔ زفع طًب َٔ مل تهٌُ ضٓتني يف ارتدَ ١؟
َٔ ضٛابط ال٥ش ١اإلٜفاد إٔ تهٌُ املسغش ١ضٓتني يف ارتدَٜٚ ١دخٌ َٔ ضُٔ
ايطٓتني ايفرت ٠اييت عًُت بٗا يف أ ٟقطاع سه َٞٛعً ٢إٔ ٜه ٕٛايصسف هلا َٔ
تعاقد.-بٓد). .
خص ١ٜٓايدٚي ١بػض ايٓعس عٔ ايٓعاّ اير ٟخيطع ي٘ (َعًُ ١بد. .– .١ًٜ
َ-27ا ٖ ٞضٛابط ايدزاض ١اذتدٚد ١ٜ؟
ٜ-1تِ َٓح املٛافك ١عً ٢ايدزاض ١اذتدٚد ١ٜيًُٓاطل ايتاي ١ٝفكط:
 ايكسٜات بايٓطب ١يألزدٕ
 املٓطك ١ايػسق ١ٝبايٓطب ١يًبشسٜٔ
 سفس ايباطٔ ٚارتفذ ٞبايٓطب ١يًهٜٛت
ٜػسط إٔ ٜه ٕٛايكبَ ٍٛصدقا َٔ املًشك ١ٝايجكاف ١ٝايطعٛد ١ٜيف بًد ايدزاض١
13
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َٛ -28ظف ١سصًت عًَ ٢ؤٌٖ املادطتري عٔ طسٜل اإلٜفاد ٚتسغب يف دزاض١
ايدنتٛزاَ ٙباغس ٠فٌٗ ميهٔ هلا ذيو أ ٚالبد إٔ ختدّ َد ٠إٜفادٖا ؟
املٛفد ٠أ ٚاملبتعج ١اييت سصًت عً ٢قب ٍٛيدزد ١عًُ ١ٝأعً ٢ميهٔ إٔ ٟزفع هلا طًب
متدٜد إٜفاد يًشص ٍٛعًَ ٢ؤٌٖ أعً ٢إذا ناْت مل تباغس أ ٚطًب إٜفا ٤ددٜد
يًشص ٍٛعً ٢دزد ١عًُ ١ٝعًُ ًا اذا ناْت قد باغست يًدزاضَ ١باغس ٠سٝح إٔ
املكصٛد يف (إٔ ختدّ َد ٠إٜفادٖا) ٖ ٛأال تطتك َٔ ٌٝارتدَ ١يف ايدٚي ١إال بعد إٔ
تعٌُ مبكداز فرت ٠إٜفادٖا سٝح إٔ املاد ٠ايجاْْٛ ١ٝد االفاد ٠بإٔ املاد ٠ايجآَ َٔ ١ال٥ش١
االٜفاد تٓص عً ( ٢إٔ ٜعٌُ املٛفد بايدٚيَ ١د ٠تعادٍ إٜفاد )ٙسٝح ٜكصد بريو إٔ
الٜتِ قب ٍٛاضتكاي ١أَٛ ٟظف َٔ ايعٌُ د ٕٚإٔ ميط ٞاملد ٠قطاٖا يف االٜفاد أٚ
االبتعاخ يف ايدٚي١
........................................................................................................................................
 ٌٖ -29حتتطب ايدزد ١ايعًُ ١ٝيًُٛظف ١إذا سصًت عًٗٝا عٔ طسٜل ايدزاض ١املطا١٥
َجٌ َا حتتطب ملٔ سصًت عًٗٝا عٔ طسٜل اإلٜفاد؟
إٕ أ ٟدزد ١عًُ ١ٝمت اذتص ٍٛعًٗٝا مبطتٓد ْعآََ ٞطبل عً ٘ٝايػسٚطً ميهٔ
االعتداد ب٘ ٚاستطاب ايدزدٚ ١اييت حتصٌ عً ٢املؤٌٖ عٔ طسٜل ايدزاض ١املطا١٥
مبؤًٖٗا
.
150نِ فُٝهٔ االعتداد
ٚاْطبل عًٗٝا ضابط املطاف١
........................................................................................................................................
َ -30اٖ ٞإدسا٤ات نٌ َٔ :تػٝري ايتدصص ٚاإلْطشاب َٔ ايدزاضٚ ١غريٖا َٔ
اذتاالت ايطاز ١٥اييت تسد اإلدازات ؟
ايتايٞ
إدسا٤ات ايعٌُ يف اإلٜفاد ٚاإلبتعاخ ختتًف َٔ ساي ١إىل أخس ٖٞٚ ٣عً ٢ايٓش: ٛ
ددٜد
طًب إٜفاد :
ايتاي١ٝ
بعد إْطبام ايطٛابط عً ٢املسغشٜ ١تِ زفع املطتٓدات :
• منٛذز طًب إٜفاد َعبأ مجٝع اذتكَ ٍٛا عدا زابعاً ٚاير ٟحي16ٟٛفكس ٠فٝرتى سٝح
زتاي٘
إٔ ٖرا يٝظ .
•صٛزَ ٠صدق ١آلخس َؤٌٖ يًُسغش١
• قب ٍٛصسٜح َٔ ادتاَع ١ستدد ف ٘ٝايتدصص ٚٚقت ايدزاض ١غري َػسٚط بانتُاٍ
ايكطِ
.
ايعدد أ ٚاْفتاح
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•اضتُاز ٠ايرتغٝح َهتًُ ١ايبٝاْات ٚزتُٛع َا سصًت عً ٘ٝاملسغش َٔ ١دزدات
ايرتغٝح
.
•بطاق ١ايطذٌ املدْٞ
........................................................................................................................................
ددٜد
طًب ابتعاخ :
•منٛذز ابتعاخ َعبأ مجٝع اذتكَ ٍٛا عدا زابعاً ٚاير ٟحي16ٟٛفكس ٠فٝرتى
• صٛزَ ٠صدق ١آلخس َؤٌٖ
•اختباز دزد ١ايتٛفٌ ملٔ ختصصٗا غري ايًػ ١اإلجنًٝص١ٜ
•ايكبٜ ٍٛهَ ٕٛصدم َٔ املًشل ايجكايف يف بًد ايدزاض١
املدْٞ
•بطاق ١ايطذٌ .
........................................................................................................................................
ايدزاض١
:
ايرتغٝح ملٛظف ١بدأت
َعٗا
مجٝع املطتٓدات املرنٛز ٠يف طًب اإلٜفاد ٜٚسفل :
•املطتٓد ايٓعاَ ٞاير ٟبدأت ب٘ ايدزاض١
دزاض ١ٝقساز بايدزاض ١املطا) ١ٝ٥
/
(إداش ٠اضتجٓا/ ١٥إداش٠
• ايطذٌ األنادميَٛ ٞضشاً ف ٘ٝمجٝع ايفص ٍٛايدزاض ١ٝاييت اْٗتٗا املسغش١
........................................................................................................................................
ايتدصص
:
طًب تػٝري
منٛذز طًب إٜفاد َعبأ مجٝع اذتكٚ ٍٛفكس ٠زقِ11فكط يف زابعاً .
•صٛزَ ٠صدق ١آلخس َؤٌٖ يًُسغش١
• قب َٔ ٍٛادتاَع ١يًتدصص املطًٛب ايتػٝري إي ٘ٝستدد ف ٘ٝايتدصص ٚٚقت ايدزاض١
ايكطِ
.
غري َػسٚط بانتُاٍ ايعدد أ ٚاْفتاح
األنادميٞ
.
• .ايطذٌ
•صٛز َٔ ٠قساز اإلٜفاد.
املدْٞ
•بطاق ١ايطذٌ .
........................................................................................................................................
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أخس٣
ْكٌ ايدزاض َٔ ١دٗ ١تعً ١ُٝٝإىل دٗ: ١
•منٛذز طًب إٜفاد َعبأ مجٝع اذتكٚ ٍٛفكس ٠زقِ12فكط يف زابعاً .
•صٛزَ ٠صدق ١آلخس َؤٌٖ يًُسغش١
• قب َٔ ٍٛادتاَع ١اييت ضٝتِ االْتكاٍ هلا بايتدصص ستدد ف ٘ٝايتدصص ٚٚقت
ايكطِ
.
ايدزاض ١غري َػسٚط بانتُاٍ ايعدد أ ٚاْفتاح
• ايطذٌ األنادمي ٞيًفرت ٠اييت دزضتٗا
•إخال ٤طسف َٔ ادتاَع١اييت ناْت َٛفد ٠إيٗٝا.
املدْٞ
•بطاق ١ايطذٌ .
اإلٜفاد
.
•صٛز َٔ ٠قساز
........................................................................................................................................
االْطشاب َٔ ايدزاض:١
منٛذز طًب إٜفاد َعبأ مجٝع اذتكٚ ٍٛفكس ٠زقِ10فكط يف زابعاً .
•صٛزَ ٠صدق ١آلخس َؤٌٖ يًُسغش١
ايتعً١ُٝٝ
.
•إخال ٤طسف َٔ ادتٗ١
االْطشاب
.
•َربزات طًب
اإلٜفاد
.
•صٛز َٔ ٠قساز
_______________________________
 -31نٝف ١ٝايتعاٌَ َع املٛفد ٠أ ٚاملبتعج ١اييت أْٗت دزاضتٗا؟
حت ٍٛاملٛظف َٔ ١قبٌ إداز ٠ايتدزٜب إىل غؤ ٕٚاملعًُات يتٛدٗٗٝا ملهإ عٌُ سطب
استٝاز املٓطك ١أ ٚاحملافع١
ٜتِ زفع طًب تطذَ ٌٝؤٌٖ املٛظف ١يإلداز ٠ايعاَ ١يًتدزٜب ايرتبَ ٟٛسفكاً ب٘ املطتٓدات
ايتاي١ٝ
:
املٛظف١
.
•صٛز َٔ ٠املؤٌٖ اير ٟسصًت عً٘ٝ
ٚايتُدٜد
.
•صٛز َٔ ٠قساز اإلٜفاد أ ٚاالبتعاخ
املدْٞ
•صٛز َٔ ٠بطاق ١ايطذٌ .
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ْطعد بتًك ٞأ ٟأض ١ً٦عً ٢عً ٢بسٜد اإلداز ٠األيهرتْٞٚ

سفعهِ اي٘ ٚزعانِ ٚضدد خطانِ
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