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 ا���ّ��� ا��� �� ا����� ا�����ص ���دة م
	 ������ت
 ا���&م ج�م�� �� وا�+��دات ا������ ا��رج�ت م
	 *(�م '�&ج� ا����اء م#�" !  ��درة

  ا.رد*�� وا��-
&�&ج��

������ص �����دة �ر������ �������ت( ا��������ت ھ��ذه ������ : 1 ا��//�دة�             ا����وم  #�����" ���� ا�ط��ب ���� ا������� ا

�� ا�������ت ھ�ذه أ3&��م ��ري و �ن ��ر�0 �دور /رار �#س ا���داء �ذ�ك، ا*���را ��� ���ل و  )"ا'رد�� ��&�و�و#��وا* 
 5��#"�� ��6د ا�درس 3�ن �دور ا�6رار و*� ا�ط�" ا���6و��ن ��د �دوره  ا�ط*.  

��ت �&ون :2 ةا���د&�� ا�6ر���" �دل �م �� أد��ه ��� ا�����" ا������ ���تا��� ھذه �� وردت 3��8� ا�����" وا����رات �* 
 .ذ�ك �:ف

 .ا'رد��" وا��&�و�و#�� موا�� #���" : ا�#�م��
� .ا���� ا�درا��ت &�" *��د : ا����
  .ا�طب &�" : ا�-���

س : ا��#�"#� "� .ا���� ا�درا��ت &
� ا����ص ا��6م : ا�123� "�  .ا�طب &

 . ءا���دا �#س �ن ا�����دة ا�درا��" ط"ا�� : ا��را��5 ا���4
�
� ا���� ا�درا��ت �#�" : ا�-��� �#� "� .ا�&
�
 . ما��6 �� ا���� ا�درا��ت �#�" : ا�123 �#

 #���" �5 ا��ر��ط" أو ا�����" ا��3�" وا��را&ز ا������" وا�����>��ت ا�#���� < *�د ا��ؤ�س ا��ك ����>� : ا��67+�2
 .ا��در�ب ABراض ا�#���" /�ل �ن وا�����دة ���" ���>�/��ت ا'رد��" &�و�و#��وا�� ا��وم

����ص ���دة �ر���� : ا�:9*�م8� .ا�طب �� ا����� ا
�
  .ا���3���ت �دة ���ل ��را *�ر ا�8�: ا��را��5 ا�2

  وا��2#�> ا�3:&ل

����ص �ر������   ا���3�ق ط��ت م�6د  :3ا���دة� ����رة ا���� ا�درا��ت &�" *��دة إ�� ا����� ا
 ا�طب &�" إ�� �3و���  ��م و ،ز�" ا�: ا��8و��" ا�وراق #��5 ��و�ا� إذا إ� طب أي �� ��ت و� �ذ�ك ��ص ��وذج �3ب
 نا��ر�3� /واHم B*:ن ا���� ا�درا��ت &�" *��دة �ا� ا��واAرا���و�رة �3ب ��6ول ا��ر�3�ن ���G�ء وا�����ب ���� ��ظر
�6ول�.  

  
� �� ا�ط��ب /�ول �� ���رط   : 4 ا���دة�:  

� ���د أو  #���" �ن ���د��� �� أو ا�طب �� ا��&��ور�وس در#" *� 3��: �&ون أن .أ� ��6ل � و���6د�ر ����� ����رف *
  .�����B�ب و��س �����ظ�م ا��&��ور�وس درا�" �&ون أن و���رط. ���د�I �� أو #�د *ن

 ��رط ��ن ا����8�ء ا�#����" ��� ا����� ا�درا���ت ��را�� �� )ا'رد���ن A�ر( ا�وا�د�ن ا�ط�" /�ول �� ���"ا�# رH�س و�>وض
  .ا��&��ور�وس �در#" ا��6د�ر �� ا��6ول

 .)زا���� ��"( ا�����دة ا�����>��ت �� �در�ب ��" أ�م /د �&ون أن .ب
� ا���3�ن ا#��ز /د �&ون أن. ج���#Bز ���" ا��6رر ا�����  .ا'رد��" A�ر ا�#����ت ��ر�#� ا

�:ل �Gد���" *6و�" أ�" �I63 �در /د �&ون � أن .د I6" درا����ا�� � I�6ول �ؤھ� � .ا���� ا�درا��ت �
 ��ن �ر���� �&ون وأن ا'رد���ن �K�ر �ؤ/�� ��#�: أو �Jرد���ن دا�H� ��#�: ا'رد��" ا'ط��ء �6��" �� ��#: �&ون أن .ھ

  .&ط��ب ���ل ا'رد��" "ا��3 وزارة
 .ا��6رر ا�ط�� ا�>3ص أن �#��ز .و
   .إ��I ا���6دم ا����ص �ن ��ل /د نو�& � أن. ز
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  :ا����� ا�#دول �3بو ���د�I �� أو &3د أد�� )500( ��:�" �ل ا��و ا��3�ن ا#���ز .ح
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 و�����8. ا���رج /�ل ا��و�ل ���3�ن ��#���زھم ��روط� /�و� ا��و�ل �� ا��#�ح �رط �663ون � ذ�نا� ا�ط�" /�ول �&ون .ط

 TCF (Calibrated Test of ال ا���3�ن ��� � ا�����وى ا�����س*� ا�3����ن ا�>ر����" ا��K" ����6ون ا��ذ�ن ذ��ك ��ن

French) ن�3���  (Paper Based 500)  ا��و �ل ا����دل 
  .ا'رد���ن A�ر ا�ط�" ) د(  ا���د أ3&�م �ن �����8 .ي
  

  : 5 ا���دة
 و��3ب ا��#�س ��ن *�� �����ب ����ء وذ��ك ����ص �&�ل ا��ر����� ��� نو��6� ا��ذ�ن ا�ط��" أ*�داد ا���داء �#س �3دد .أ

� �و��"��#� "� .ا��6م وا�&
 ا���6ول و�3دة و��د�ر ا�ط���ب إ��� ا��6رار و��N ا�����د ،ا�&�" �#�" �ن ����ب *� ���ء ا����د �ن �6رار ا�ط��ب /�ول ��م .ب

  .وا�&�" وا���#�ل
 .و�در��I �درا��I ��>رA� �&ون أن ا���6ول ا�ط��ب �� ���رط . ج
  .وا���#�ل ا��6ول ��دھ� و3دة ���ذج و�ق درا��" ��" &ل ا�"�د �� ا��6ررة موا�ر� و�د�5 ��#ل أن ا�ط��ب *� .د
  

  وا���ر?� ا���ر?" ،ا��را��5 ���4ا
  

  :6 ا���دة

 و���م إ/رارھ�� .ا��#س ا�� ا�&�" �ن �#�" وا�����ب ا��6م �#�" �ن ��� و��م ا��و��" ا�درا��" ا��6م ا��ط" �#س ��6رح . أ
  .ا��#س �ن ����ب *� ���ء ا�#���" �� ا��ط" ا�درا��" �#�" �ن ��و��" ا���داء �#س /�ل �ن
�   ا��در���" أ*P�ء ا���H" أ3د إ�راف ا�ط��ب �3ت �I �6وم �ر�ري �3ث  *� ��3وي أن ا�درا��" ا��ط" �� ���رط .ب��
    ./د ��ر �83�ن *� ا'/لن *Pو ھ�H" ا��در�س ا���رف �&و ���صا�
�ر���� ا�درا��" ا���" ��دأ .ج� �  .ا���م ا�ذي ��I ن� 3ز�ران ��ر ا'��ر �ن ا��وم �� و����� ��وز ��ر �ن ا'ول ا��وم �
�����ص "ط���� ��3ب درا��" وذ�ك ��وات )6-4( ھ� ا��ر���� ��ط��ت ���&��ل ا�ط��ب �P6��� ا��� ا��دة .د� وو��ق ا

   .��*" ����دة 12، *�� �Gن *دد ا���*�ت ا�����دة ���م ا�درا�� ا�وا3د ھ� ا��6رة ا�درا��" ا��ط"
���ص �&�ل ا�درا���" ا���6رة ا��ط�" ��3ب ا����وات *�دد ھ�و ا���در�ب /"ا�درا� ���وات ا'*� ا�3د .ھ� "���Pا��� إ "��� 

  .�6ط وا3دة درا��"
��م �در�ب ا�ط��ب �� ا�����>� ط�" �دة ا��3�I/ ����ر���� و*�I أن ��6�د �#��5 ا������ت ا���ظ�" ا��� �3ددھ� ا�/��م �� . و

�ت ���" �3ددھ� �#�" ا��6م ا��3 �ط��ب �P6�ء ��رة �3ددة �� �ؤ���ت �����" أو �در���" ا�&�" وا�����>� و�� Wـ��� ����
ا��در�ــب /'Aراض ا��در�ب ��دة � �ز�د *ن ��" ��ور �� أي ��" درا��" و� �ز�د *ن ا�8� *�ر ��را �:ل �دة ا�درا�ـ"

" وذ�ك ��وا�6" ا��#س ���ء *� ����ب �ن �#�" ا�&�" و�و��" �ن �#�" ا��6م��&.  
  
   

  وا��وام ا��&اظ:�
  

  :7 ا���دة

����ص ا�����   ��ر�� ا��6م رH�س ���ن . أ���ص �&ل ا��در�س ھ�H" أ*P�ء ��ن �ن�ط�" ا� � و �6وم ا���رف ا��6م �
I�#و�� "�  .���م &ل درا�" ��رة ط�" ا��ر���� �� مدرا��� ��ر �� ا�ط

وا�K���ب  ���#�ل ا��P3ور *� ا��در�ب ا���رف و�6وم �"ا�درا� ا��ط" �3ب ا���وات #��5 �� ا�ط��ب �واظ�" ���رط .ب
����" &�وف * ���� ا���3�ن /�ل درا��" ��" &ل �� ����" ا��6م رH�س ا�� و��H�ا���.  
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� .ج W��� ب��ط" أو ��6ط�" أ����5 ���" �ن أ&8ر ����K�ب ����� � ا����و�" اB#��زة ����� ���� ا�درا���" ا�وا�3دة ا����" ��
 .ا�����>� �ن ا����و3"

� /��ري *�ذر دون ا�وا3دة ا�درا��" ا���" �� أ����5 ���" �ن أ&8ر ا�ط��ب A�ب إذا .د�P��6ل أو �ر� I�� د���* "�� �I��Y ا�&
  .��I ا�ذي �#ل ا����ص �ن و�>�ل ا���" �ك �� را��� ����ر

 أو /�ري ��ذر ا�وا3دة ا�درا��" ا���" �� أ����5 ا���رة ��#�وز و� أ����5 ا����" *ن �ز�د ز���" �>�رة ا�ط��ب A�ب إذا . ھ
�P�6ل �ر� I� د��* "�� ا�ط��ب ��� ا�&P6� رة أن��دل �در���" �ب �دة ����Kف ا��P� ء ��د�رة ا���" ا������در�ب ا'�. 

� ا��ذر �� ���رط . وPن أن ا��ر�P�� دة�درة ���ا��ر&ز *ن � � أن ا�ط���ب و*�� ،���I أو �����دة ا�#���" �� ا��3
 ا'�رى ا�6�ھرة ا�3��ت و��اB#�زة ا��رP�"  �دء  ��ر�0 �ن ���#�وز أ��و* � �دة �:ل ا�&�" *��د ا�� ا����دة ھذه 6دم�

  .ا�K��ب أ���ب زوال ��ر�0 �ن أ��و*�ن �:ل ا��6ري *ذره ��8ت �� �6دم ا�ط��ب
  
  

  ا���3� و�3�ان وا��Eج�> ا�*�D2ب
  :8ا���دة

� ا�ط��ب رAب إذا .أ� �� و�� ،وا���#�ل ا��6ول و3دة ا�� ا���د �ذ�ك ا���وذج *� �طب ��6دم أن ���I ا�#���" �ن �3�با
� �I ��8ت ا�3��" ھذه� I#� � ور�H�س ا�&��" و*���د ا�����د و���N ����� ��6ده و�>6د  )ا�#���" �ن ���3ب(�:3ظ"  ا'&�د��

  .�ذ�ك ا��6م
� ��د ا'و�� �"ا�درا� ا���" �ن ا���3�ب �ط��ب �#وز � .بP� "أر�� ���ن 5أ�� �دا����.  
 و/��ل ��دا���� ���د ا������" ��ن أي ��ن ا����وات ا�درا���" ا���3�ب ��#�ح ا'و�� ا�درا��" ا���" أ��� ا�ذي �ط��ب �#وز  .ج

� ا���3�ن *6د ��ر�0H�ا���� "��� ا���6م �#��" ��ن �و���" *�� ����ء ا�����د ��ن ��6رار وذ��ك *�� ا'/�ل ����Gو*�ن ا������" �
 ا�ط���ب ��ؤ#: وا����#�ل و�����ر ا���6ول و�3دة و��د�ر ا�&��" و*��د ا�ط��ب ا�� ا�6رار ا����د و ��N ا�&�" �#�" �ن ����بو

"��  .ا�����" �
  

  :9 ا���دة
 �درا���"ا ا����" �دا��" /��ل �&�ون ذ��ك أن *�� ا�درا�" �دة ��رة ط�" وا3دة درا��" ��" ��دة درا��G� I#�ل �ط��ب �#وز .أ

�� ا��راد�#G�. 
 .��#�ح ا����I6 ا�درا��" ا���" /د أ��� �&ون أن درا��I �ؤ#ل ���ن ���رط ا�درا�" و �ن ا'و�� ���" ا��G#�ل �#وز � .ب
 �#��" ��ن �و���" *�� ����ء �ن ا�����د ا�6رار و��در ا���� ا�درا��ت &�" �ن ��ص ��وذج *� ا��G#�ل طب �6د�م ��م .ج

 .وا���#�ل ا��6ول و3دة و�د�ر  ا�&�" و*��د ا�� ا�ط��ب ا�6رار ا����د و��N ا�&�" �#�" �ن ����بو ا��6م
 .ا��را/�" ا�و5P �3ت أ���ب إزا�"  �K��"  أو ا�درا�" ���وات ا'*� ا�3د �ن ا��G#�ل ��" ��3ب � .د
 �>��رة ا ��Pن ��د إزا��" ھ�ذه ا��:3ظ�" إ� ��"ا�#� �� درا��G� I#�ل �&��ل A�ر �:3ظ" *� ا�3��ل �ط��ب �#وز � .ھ

� ا�>���" ا'*���ل ��ن ا�����63" ا��:��" وا����#�ل ا���6ول �I و3دة ��#ل ذ�ك و�:ف ) ھ�6رة / 15(ا���دة  �� ا��3ددة�� 
   .ا����ق ذ�ك

  
 :10   ا���دة

����ظ�م ا�ط��ب *ودة *�د ا��G#�ل أو ا���3�ب *� ا��وا�6" ��&ل �� � ا�#�����" ا�ر��وم ��د�5 ������>� إ�زا�� ��ا��ر�� �
  .ا�����>� �" �واز �� وا������ت ا��واAر �ر��و ذ�ك ��5P وإ��� �ط��ب ��ري ورا�ب

  
  :11 ا���دة

  : ا�����" ا�3��ت �� ���6ده ��/دا ا�ط��ب ����ر .أ
  . ا��3ددة ا��وا*�د �� درا��" ��" "'� ��#ل �م إذا. 1  

  .ا'و�� ا�درا��" ا���" �دء �ن ا��و*�ن �:ل ا�����>� �� ا��Iدو ��3ق �م إذا. 2  

� إذا. 3  Kأ� I  .ا�#����" ا�ر�وم د�5 ��دم ��#�

  .��� ا����وح ا��G#�ل �دة �#�وز إذا.4  
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� *�ذر ����ب ا�وا3دة ا�درا��" ا���" �:ل ا����5 ا���رة *ن �ز�د ��دة ا��واظ�" *ن ا�ط��ب ا�6ط5 إذا. 5  �Pر� 

 ا�>�6رة 7( ا����دة ��3ب و ا�&��" *���د /��ل ��ن *��I �وا��6� و �����دا ا���ذر �&�ون أن *�� ا����د �I ��6ل /�ري أو

  ) .) و�6رة /
�6ول #د�د �طب ��6دم أن ��6ده �6د ا�ذي �ط��ب �#وز ا�3��ت #��5 و�� .ب� � /د �&ون � أن �ر�ط" ا��ر���� �

5Pد ا��را/�" �3ت و�* I6دا��و ���6ده،  �� 3"�� I�3>ظ /�و�� I#�� � ا�درا��" ا��ط" *�I �ط�ق و &��: ا'&�د��
� ا����ذة ا������ت و� I��3 ب ��&ن و�ا���وات ا��3 � ����ء ا�����د ��ن ��6رار ا'و��� درا���I ���رة �:ل أ&��� ا��

�  .ا�درا�" ات���و ا'*� ا�3د �ن ا��دة ھذه ���3ب و ا�&�" �#�" �ن ����ب و ا��6م �#�" �ن �و��" *
 

JK&ا� LD� �:Mا�:9*�م8 م  وا��7> ا��9ا  
  :12 ا���دة

  : ا�����" ا�3��ت �� ا��را/�" �3ت ا�ط��ب �و5P .أ  
  %.75 *ن درا��" ��" "أ� �� ا���وي ��د�I /ل إذا. 1     

 ا�3���" ھ�ذه ��� و ����م ��ن إ���I �و&�ل ���� ���زم A��ر ا�ط���ب ��Gن ا����وي ا��ر����� ���رف �6ر�ر أ��د إذا. 2     

5Pب �و��6" ا��را/�" �3ت ا�ط�ء ا����د ��وا��� � اط:*��� ���د ا���6م �#��" ��ن �و��" و ا�&�" �#�" �ن ����ب *
�  .ا���رف �6ر�ر *

 وI��P ا�� أدت ا��� ا'���ب �ز�ل أن ا���دة ھذه �ن) أ( ا�>6رة ���P�6 ا��را/�" �3ت و5P ا�ذي ا�ط��ب *� .ب
� ���ء ا��را/�" �3ت* �H��� ر�ر و�" ا�درا��" ا���" �6���ا�� "��� �  .ا��را/�" �3ت ������ و5P ا��

  
  :13 ا���دة 

  : ا�����" ا�3��ت �� ا��ر���� �ن ا�ط��ب �>�ل .أ 
  %).70( *ن درا��" ��" "أ� �� ا���وي ��د�I /ل إذا. 1    

  %).75( إ�� ����دةا ا'��رة ا���" ����" �� ا���م ��د�I ر�5 ���ط5  �م إذا. 2    

  .ا������ت ھذه �ن ب �6رة/12 ا���دة ���P�6 ا��را/�" �3ت ا�و5P إزا�" �ن ���&ن �م إذا .3    

  .ا�����>� �ن ��I �م إذا. 4    

  .ا�#���" �� ��� ا����ول ا������ت و ا'�ظ�" �3ب ��I �و#ب ����>" ار�&ب إذا. 5    

 ���ن ا����و��3" ا�����و�" اB#���زة ذ���ك ���� ����� ا�وا��3دة ا�����" ���� *��ذر ���دون 5أ������ �����" �A����I �#���وز إذا. 6    

  .ا�����>�
����ص ���دة *� ا��3ول ��ط��ت ��#�ح ��م �م إذا. 7    � �&�ل ا���3دد و �درا�" ا'*� ا�3د �Pن ا����� ا

  .ھ�6رة /6ا���دة ، و��� � ����رض �5 ا��ر���� �ن ���ص

 ��ن �����ب *�� ����ء ا����داء �#�س /��ل ��ن ا�#���" أو ا�&�" أو ا��6م �ن �واء لا�>� /رارات #��5 ��در .ب
 ��دى ��I *��وان آ��ر *�� ��ذ�ك �ط��� ا�ط���ب ����Y�ر ا���#�ل و ا��6ول و3دة و�6وم ا���#�ل، و ا��6ول و3دة �د�ر

  .ا�#���"
  

  وا��N�4 ا�*��3ل
  :14 ا���دة

 �ر�����A�ر #���" ا��وم وا��&�و�و#�� ا�رد��" ا���  #���"�� �ن إ����ص *� �ر���� �ن ا�ط��ب ا��6�ل �#وز .أ 
������ص ا�B��8لا��� � ا��������ت ھ��ذه ���ن���6رة ب / 5وا�����دة  4 ا�����دة ���� ا����6ول ���روط �63���ق ����د ا�#�����" ���

����د ��6رار ��ن ا� وذ��ك���P��" ا�� �63�ق �روط ا�����س �ذ�ك ا����ص �� ا���م ا�درا�� ا�ذي /�ل ��I ا�ط��ب 
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 �#�وز ا�3���" ھ�ذه و�� ا�&�" �#�" �ن �و��" *� ���ء�"����" وا�3دة &�3د أ/��� �در��/  "����در� "���إ���3�ب  &
ط��ب ا����6ل �ن #���" أ�رى ��Kض ا��ظ�ر *�ن *�دد ا����وات ا���� أ���ھ�� ��� ا��ر����� ا�����6ل ���I، و� ��د�ل �

 .*:�" ھذه ا���" �� ا���دل ا���م

����ص �ر���� �Pن آ�ر ���ص ا�� ���ص �ن ا���6�ل �ط��ب �#وز � .ب�  .ا�#���" �� ا����� ا
����ص ا�����  .ج��6دم �ط�ب ا���3�ق �����ص آ��ر �� ا����" ا�و��� ا�� ا�ذي ا��3ق ���درا�" � �#وز �ط��ب ا

����ص ا���ن �ر���� ا�#���"�� ا� �ك ا ��� ���� أو �� ا���" ���"�� �   .ا��
  

  �م��D*�توا ا��Oم�ت
  :15 ا���دة

  .�W�3 *دد '/رب ��H" �ن درا��" ��" �&ل ا����H�" ا��:�" ��3ب .أ
� ا����3�ن *:��ت �#�وع ھ� ا��در���" ا�درا��" ���" ا����H�" ا��:�" .بH�ت و ا�����ب ا��6���م *:�����ط��:ل � 

  .���� ا��:��ت وز�5و� ا��6��م و ا���3���ت ا#راء &�>�" ا��6م �3دد و ا�درا��"، ا���"
  : �ن ا�درا��" ا���" ����" �� ا����H�" ا�ط��ب *:�" ��&ون .ج
  %.I� 20 و���ص ا�درا��" ا���" �:ل ا��6��م.1  

� ا���3�ن.2  H�ص و ا������ I� 80 %ف�G��ن و� :  

        .i ا�#زء ���ص و ا�&���� I� 40.%  

        .ii ص و ا��ر�ري ا�#زء��� I� 30.%  

        .iii ص و ا��>وي ا�#زء��� I� 10.%  

�:�" ا'د�� ا�3د و% 70 ا��#�ح ��:�" ا'د�� ا�3د .د� "�H�35 ا���.%  

� ا���3�ن *ن ا�ط��ب �K�ب إذا .ھH�ذر ا����� �Pري أو �ر�/ I" �&���ل A��ر" �:3ظ�" �I ��#ل ا�&�" *��د ��6
� ا��3�ن �I و��6د �����" أ/���ھ� ��دة ��:ل ا�����ص ��� ا�ط���ب *�� ا����رف و ا��6م رH�س �5 �������ق �&��

  .ا�����" ا��در���" ا�درا��" ا���" �دء �ن ا'ول ا'��وع
� ا���3�ن *ن ا�ط��ب �K�ب إذا .وH�ذر دون ا���* I  %).35( ا�#���" �>ر �I �و5P ا�&�" *��د ��6

  
  :16 ا���دة

  .ا�درا��" ا���" ����" �� ا�ط��ب *��� �3ل ا��� ا��:��ت #��5 ��دل ھو:  ا���وي ا���دل.أ
  .ا�درا��" ا���وات #��5 �� ا�ط��ب *��� �3ل ا��� ا���و�" ا���د�ت #��5 ��دل ھو:  ا���م ا���دل .ب
  .ج

�#�ح ا'د�� ا�3د. 1  � �  %).70( ��وي ��دل *� ا�ط��ب �3ول ھو درا��" ��" &ل �

�#�ح ا'د�� ا�3د. 2  � �  %).75( ھو ما��� ا���دل �

ط���ب ����W ا'���رة ا��در����" ا�درا���" ا����" ����" ��%) 75( *ن ا���م ا���دل /ل إذا. 3  � 

  .ا��را/�" �3ت &�ن �و ��3 �6ط وا3دة و��رة ا���" �Y*�دة
 

 م
	 ���دة ا�����ص ا����� �� ا���
: 17 ا���دة  

����ص ���دة ��W ��ط��ت �&ون .أ  �� &�� ا�طب �� ا����� ا� :  
.ا�����دة ا�درا��" ا��ط" �3ب ا���وات #��5 �� ا��#�ح. 1       

.ا������ت و ا�درا��" ����ط" ا��6ررة و ا��3ددة ا��دة ���مإ. 2       
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� ا��#�ح. 3     � �  ا���" ا��3�ن و�&ون درا��" ��" &ل ����" �� ��6دا�ذي  ��ويا� ��3�نا

.���: ا'��رة  
%).75( *ن �6ل � *�م �دل� *� ا��3ول. 4       

�� أو ا��و�ل ا��3�ن �� ���د��� أو�� أد�� &3د) 500( *:�" *� ا�ط��ب �3ول. 5       

.���د���        
.إ��&��ل ا��3ث ا��ر�ري و���/��I وإ/راره �ن /�ل �#س ا��6م. 6        

����ص ���دة �� ا�ط��ب �6د�ر ���ف .ب�� ���ء ا�طب �� ا����� ا* Iم ��د��ق ا���و 
�: ا_�  

ا���د�ر                   ا���م ا���دل                   

����ز                                  88  - 100  

#دا #�د              88 �ن أ/ل – 80                     

#�د                80 �ن أ/ل – 75                     

  
: 18 ا���دة  

 .ا���داء �#س �ن �6رار وذ�ك ا���رج ��ط��ت #��5 ا���>�ء ��د �ط��ب ���دةا� ���W .أ
� �ن ��و��" و ا��#س �ن ����ب *� ���ء�#� "�.ا��6م و ا�&  
.ا�#���" �� ا����دات ���W ا��6ررة ا��وا*�د �� ا����دات ���W. ب  

 
:19 ا���دة  

���ت �� ا��ذ&ورة �:3����� ا�� ��PB��" ا�����" ا��:3��ت ا�&�" �#�" ��و�� �� "�& 
: ا���� ا�درا��ت  

>" ا'/��م ��ن ا�����ق .أ��� ا��� "�.����ر���� ���ق �� �� ا�&  
>" ا'/��م �� ا�ط�" �در�ب و �وز�5 آ��" .ب��� ا��� "�.ا�&  
.ا��#س ��� �>وض ا���� ���درا��ت ���ق ا�رى أ�ور أ�" .ج  

 
:20 ا���دة  

.ا������ت ھذه �ط��ق *ن ���G ا��� ا�B&����ت �� ا���داء �#س ��ت  
 

:21 ا���دة  

ھذه �ط��ق *ن ��وؤ�ون وا���#�ل ا��6ول و3دة و�د�ر ا�&�" و*��د وا����د ا�#���" رH�س   

.ا������ت  


