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الالئحة التنظيمية جلائزة الفهد
املادة األوىل :أٍــــــــــــــــــداف اجلازةة :
 – 1اإلضٗاّ يف خدَ ١نتاب اهلل.
 – 2تػذٝع ايطالب ٚايطايبات عً ٢ايعٓا ١ٜبهتاب اهلل سفعاً ٚتالٚ ً٠ٚجتٜٛداً ٚتدبساً .
 - 3إثاز ٠زٚح املٓافط ١ايػسٜف ١بني أبٓاٚ ٤بٓات احملافع ١يف تعًِ نتاب اهلل ٚتعً. ُ٘ٝ
 - 4تهس ِٜاملتُٝص ٜٔيف تعًِ ٚتعً ِٝنتاب اهلل ٚإدالهلِ .
 - 5اإلعاْ ١عً ٢إعداد د ٌٝصاحل َتدًل بأخالم ايكسإٓ ايهسَٚ ِٜتأدب بآداب٘ ًَٚتصّ بأسهاَ٘ .

املادة الثاىية :أقساو اجلــازـــــةة :
ٚتٓكطِ ٖر ٙاجلا٥ص ٠إىل مخط ١أقطاّ ٖ: ٞ
القسم األول  :جائزة الفهد للتميز وتتفرع إلى فرعين :

أ) املعًِ املتُٝص ٚاملعًُ ١املتُٝص.٠
ب) اإلداز ٠املتُٝص٠
القسم الثاني :جائزة الفهد لحفظ القرآن الكريم لألفراد وتتفرع إلى خمسة فروع :

ايـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ــسع األ : ٍٚسفغ ايكسإٓ ايهس ِٜناَالً َع ايتالٚ ٠ٚايتذٜٛد.
ايفسع ايـ ـج ـ ــاْـ ــ : ٞسفغ عػس ٜٔدص٤اً (َٔ بدا ١ٜاجلص ٤احلاد ٟعػس إىل ْٗا ١ٜاجلص ٤ايجالثني ) َع ايتال٠ٚ
ٚايتذٜٛد .
ايفسع اي ـج ــايـ ــح  :سفغ عػس ٠أدصا َٔ(٤بدا ١ٜاجلص ٤احلادٚ ٟايعػس ٜٔإىل ْٗا ١ٜاجلص ٤ايجالثني ) َع
ايتالٚ ٠ٚايتذٜٛد .
ايفسع ايـ ـ ـ ــساب ـ ــع  :سفغ مخط ١أدصا َٔ(٤ضٛز ٠األسكاف ست ٢ضٛز ٠ايٓاع) َع ايتالٚ ٠ٚايتذٜٛد (خاص
باملسسً ١ايجاْ ١ٜٛفأقٌ  -أقٌ َٔ تطع ١عػس عاَاً .)-
ايفسع اخلاَظ  :سفغ دصأ َٔ( ٜٔضٛز ٠املًو ست ٢ضٛز ٠ايٓاع) (خاص باملسسً ١االبتداٚ ١ٝ٥رنص
بايفٛش طايبإ َٔ ايصفٛف ايعًٝا  ٚطايب َٔ ايصفٛف ايدْٝا ) .
القسم الثالث  :جائزة الفهد للحلقات .
القسم الرابع :جائزة الفهد لمزامير آل داود للبنين .
القسم الخامس  :جائزة الفهد ألغصرر حافظ وحافظة .
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املادة الثالثة  :شزوط و ضوابط عـــامـــــة للنتسابل واملتسابكة :
 - 1إٔ ٜه ٕٛاملتكدّ ضعٛد ٟاجلٓط. ١ٝ
 - 2إٔ ٜهَٓ َٔ ٕٛطٛب ٞاجلُع ١ٝاخلري ١ٜيتشفٝغ ايكسإٓ ايهس ِٜمبشافع ١ايصيف ٞطايباً أَ ٚعًُاً أٚ
َدٜساً.
 - 3أال ٜصٜد عُس املتطابل ٚقت املطابك ١عٔ ( )25مخطٚ ١عػس ٜٔعاَاً ٚ ,ال ٜصٜد عُس املتطابك ١عٔ ()40
أزبعني عاَاً (عدا ايكطِ األ ) ٍٚفال سد ي٘ ٚ ,يف َطابك ١أصػس سافغ ٚسافع ١ال ٜصٜد عُس املتطابل
ٚاملتطابك ١عٔ مخط ١عػس ٠عاًَا ٜٚطُح يػري ايطعٛدٜني ايدخ ٍٛيف َطابك ١أصػس سافغ ٚسافعٚ ١ذندد
ضًٜٓٛا آخس َٛعد يًرتغٝح.
 - 4أال تهَ ٕٛػازنت٘ يف فسع ضبل إٔ فاش ف ٘ٝأ ٚاغرتى يف فسع أعً َ٘ٓ ٢يف ايتصفٝات ايٓٗا. ١ٝ٥
 - 5إٔ ذنطس َا ٜجبت اْتعاَ٘ ٚجناس٘ يف املستكٝات .
 - 6إٔ ًٜتصّ ايفا٥ص باضتعداد ٙيًُػازن ١يف أَ ٟطابك ١حلفغ ايكسإٓ ايهس ِٜأ ٚأَٓ ٟاضب ١تس ٣اجلُع١ٝ
تسغٝش٘ هلا.
 َٔ - 7فاش يف أسد أقطاّ املطابك ١ال ذنل ي٘ املػازن ١يف ايعاّ ايتايٜٚ ٞطتجٓ َٔ ٢ذيو :
أ /ايفا٥ص ٕٚيف قطِ َطابك ١احلًكات  ,فٝشل هلِ املػازن ١يف َطابك ١األفساد يف فسع ايعػس ٜٔدصً٤ا أ ٚأعً٢
َٓ٘.
ب /ايفا٥ص ٕٚيف قطِ سفغ ايكسإٓ ايهس ِٜيألفساد  ,فٝشل هلِ املػازن ١يف فسعٍ أعً َٔ ٢ايفسع ايرًٜ٘ٝ ٟ
َجاٍ تٛضٝش َٔ ( : ٞفاش يف فسع مخط ١أدصا ٤ال ذنل ي٘ املػازن ١يف فسع عػس ٠أدصاٚ ٤إمنا ٜطُح ي٘
باملػازن ١يف فسع ايعػس ٜٔدصً٤ا ٖٚهرا).
- 8ايطالب ايفا٥ص ٕٚيف دا٥ص ٠ايفٗد يًشًكات ال ذنل هلِ املػازن ١يف َطابك ١احلًكات َطتكبال .
 - 9ذنسّ َٔ املػازن ١يف املطابك َٔ ١اختٌ يد ٜ٘أسد ايػسٚط ايطابكٚ ١ايتدقٝل َٔ أَاْ ١اجلا٥ص ٠ضٝهٕٛ
يف املسسً ١ايٓٗاٚ ١ٝ٥إداز ٠اجملُع أ ٚايداز َطؤٚي ١عٔ تسغٝح َٔ ال تٓطبل عً ٘ٝايػسٚط.
 َٔ- 10فاش جبا٥ص ٠ايتُٝص (يإلداز ٠أ ٚاملعًِ) ال ذنل ي٘ ايدخ ٍٛيف ايطٓٛات ايجالخ ايتاي.١ٝ
ال .
 - 11ايطالب ايفا٥ص ٕٚيف َطابكَ ١صاَري آٍ داٚد ال ذنل هلِ املػازن ١يف املطابكْ ١فطٗا َطتكب ً
 - 12ذنل يًطايب املػازن ١يف أنجس َٔ قطِ (األفساد  -املصاَري  -احلًكات) ٚيف ساي ١فٛش ٙال دنُع بني
دا٥صتني بٌ رنري بايفٛش بأسدُٖا ٚتعط ٢دا٥ص ٠ايكطِ اير ٟمل رنرت ٙيًر ًٜ٘ٝ ٟيف األفساد ٚاملصاَري ٚيف
احلًكات تعط ٢يًطالب االستٝاطٝني اير ٜٔغازنٛا يف إسدَ ٣ساسٌ دا٥ص ٠ايفٗد يًشًكات فعًٝاً ٚإٕ مل
ٜػازى أسد حتذب اجلا٥ص.٠
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املادة الزابعة  :إجــــــزاءات اجلازةة للبيني والبيات :
أوالً :جائزة الفهد للتميز:
أ  /اإلدارة المتميزة :

 - 1تػهٌ جلٓ ١ثابتَ ١ه َٔ ١ْٛثالث ١ذلهُني َُٗتٗا َتابعٚ ١تك ِٝٝاملطابك (( ١سطب منٛذز ايتكِٝٝ
زقِ . )) 1
- 2ايتك ِٝٝغاٌَ جلُٝع اجملُعات ٚايدٚزٜٚ ,طتجٓ ٢ايفا٥ص ٕٚيف ايطٓٛات ايجالخ ايطابك. ١
ٜ- 3سضٌ يف بدا ١ٜنٌ عاّ بإذٕ اهلل ًَف خاص مبتطًبات املطابكٜٚ ١سصد ف ٘ٝنٌ َا حتتاد٘ املطابك١
ٜٛٚثل سطب عٓاصس ايتك.ِٝٝ
ٜ- 4تابع املػسف ٕٛعاَٚ ١ايًذٓ ١خاصًَ ١ف اإلداز ٠يف نٌ شٜاز. ٠
 - 5أقصَٛ ٢عد يسفع املًفات ْٗا ١ٜاألضبٛع ايجايح عػس َٔ ايفصٌ ايدزاض ٞايجاْ. ٞ
- 6يف ْٗا ١ٜايعاّ ٜتِ تك ِٝٝمجٝع اإلدازات ٚ ,اإلداز ٠املتُٝص ٖٞ ٠احلاصً ١عً ٢املسنص األٍٚ
- 7تتأند جلٓ ١ايتك َٔ ِٝٝصش ١ايبٝاْات َع اعتُادٖا َٔ األقطاّ املعٓ.١ٝ
- 8حتدد ايًذٓ ١اإلداز ٠ايفا٥صٚ ٠تعتُد َٔ دلًظ أَاْ ١اجلا٥ص.٠
ب /جائزة التميز للمعلم والمعلمة :

- 1تعب ١٦ايبٝاْات املطًٛب ١يًُعًِ ٚاملعًُ َٔ ١خالٍ زابط ايٓعاّ االيهرت.ْٞٚ
 - 2تعب ١٦بك ١ٝايبٝاْات عٔ طسٜل أقطاّ اجلُع ١ٝاملعَٓٚ ١ٝهتب اإلغساف ايٓطاٚ ٞ٥ايتأند َٔ صشتٗا .
- 3فسش اخلُط ١األٚا َٔ ٌ٥املعًُني املتُٝصٚ ٜٔاخلُظ األٚا َٔ ٌ٥املعًُات املتُٝصات .
- 4زفع ضذالت َٚػاٖد املعًُني اخلُط ١األٚا ٌ٥إىل قطِ املطابكات ٚاملعًُات إىل َهتب اإلغساف ايٓطاٞ٥
يتكُٗٝٝا(( سطب منٛذز ايتك ِٝٝزقِ . )) 2
ثانيا ً  :جائزة الفهد لألفراد لحفظ القرآن الكريم:

- 1تكاّ املطابك ١عً ٢ثالخ َساسٌ  :املسسً ١األٚىل  /داخٌ إداز ٠اجملُعات ٚايدٚز ايٓطا (١ٝ٥ايتصفٝات
األٚيٚ ) ١ٝتسغح نٌ إداز ٠املتُٝص ٜٔيدٜٗا سطب منٛذز تٛشٜع ايدزدات يًُطابك ١عً ٢إٔ ميجٌ نٌ ضبعني
طايبًا طايبٌ ٚاسدٌ (يف أقطاّ اجلا٥ص ٠ايجاْٚ ٞايسابع) .
- 2املسسً ١ايجاْ : ١ٝتكاّ تصفٝات عًَ ٢طت ٣ٛاجلُعٜٚ ١ٝسغح َٔ نٌ فسع عػسَ ٠تطابكني (أ ٚأقٌ
سطب ْطب ١جناح املتأًٖني) يًدخ ٍٛيف املسسً ١ايجايج( ١املٓافطات ايٓٗا )١ٝ٥عً ٢اجلا٥ص.٠
- 3تسفع أمسا ٤ايطالب َع بٝاْاتِٗ عً ٢ايٓعاّ االيهرت ْٞٚيف مجٝع ايفسٚع.
ٜ- 4تٛىل قطِ املطابكات َ ٚهتب اإلغساف ايٓطا ٞ٥يف اجلُع ١ٝاإلغساف عً ٢تٓع ِٝاملطابكات .
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- 5تُه ٍٕٛجلٓ ١حته ِٝيف اجلُعَ ١ٝه َٔ ١ْٛثالث ١أعطا ٤عً ٢األقٌ  َٔ ,املتدصصني يف ايكسإٓ ايهسِٜ
ٚعًَٚ َ٘ٛجًٗا يف ايكطِ ايٓطا ٞ٥يتشه ِٝاملطابك ١يف املسسًتني ايجاْ ٚ ١ٝايجايج (( ١سطب منٛذز ايتكِٝٝ
زقِ . )) 3
 - 6تك ّٛأَاْ ١اجلا٥ص ٠ـ بٛضع خط ١عاَ ١إلقاَ ١املطابك ١يف اإلدازات  ,ثِ يف اجلُع , ١ٝتػتٌُ عً٢
امل ٛاعٝد ٚ ,جلٓ ١اإلغساف ٚ ,جلٓ ١ايتشهٚ , ِٝايًذإ ايعاًَ ١األخسَ , ٣ع بٝإ أعُاهلا  ,يٗٝتد ٟبٗا
ايعاًَٚ , ٕٛتصٚد اإلدازات ٚاجلٗات ذات ايعالق ١قبٌ َٛاعٝد إقاَ ١املطابكات بٛقت ناف .
- 7متٓح اجلا٥ص ٠يًفا٥ص األٚ , ٍٚايجاْٚ , ٞايجايح  ,يف نٌ فسٚع ايكطِ ايجاْ ٚ ٞايجايح  ٚايسابع  ,أَا ايكطِ
األ ٚ ٍٚاخلاَظ فٝهتف ٢باملسنص األ.ٍٚ
ثالثاً :جائزة الفهد للحلقات في حفظ ستة أجزاء:
(َٔ ضٛز ٠ايػٛزٚ ٣ست ٢ضٛز ٠ايٓاع)
تسغح نٌ إداز ٠احلًكات اييت ٜسغب طالبٗا يف املػازنٚ ١تٓطبل عً ِٗٝايػسٚط ايعاَ ١إضاف ١إىل ايػسٚط
ايتاي:١ٝ
ٜ - 1ػرتط ادتٝاش املتطابل اختباز املطت ٣ٛاأل( ٍٚاملًو ) .
 - 2أال ٜهَ ٕٛعًًُا زمسٝاً يف اجلُع. ١ٝ
 - 3أال ٜه ٕٛادتاش اختباز احلفع.١
ٜ - 4طُح يًشًك ١ايٛاسد ٠إٔ تطذٌ ضت ١طالب ( ثالث ١طالب َػازنني ٚثالث ١طالب استٝاطٝني ) .
ٜ - 5طُح يًشًك ١االضتفاد َٔ ٠طايب ٚاسد فكط َٔ سًك ١أخسْ َٔ ٣فظ اإلدازٜٚ ٠ه ٕٛضُٔ ايعدد
املطُٛح ب٘.
 َٔ - 6اختٌ ف ٘ٝأسد ايػسٚط بعد إدسا ٤أَ ٟسسًَ َٔ ١ساسٌ املطابك ١فإْٗا تًػ ٢دزد ١ايطايب
ٚتعدٍ ايٓتا٥ر د ٕٚإعاد ٠املطابك.١
التقييم سيكون على :
- 1احلفغ  َٔ :ضٛز ( ٠ايػٛز ) ٣إىل ضٛز ( ٠ايٓاع ).

- 2ايرتتٚ : ٌٝضٛح ايكساٚ ٠٤سطٔ ايصٛت.
- 3ايتذٜٛد :أسهاّ 1 :ـ ايٓ ٕٛايطانٓٚ ١ايتٓ2 ٜٔٛـ امل ِٝايطانٓ3 ١ـ ايػْٓ ١عسًا  ٚتطبٝكًا (َٔ دفرت املتابع.)١

- 4ايتفطري َٔ :نتٝب َعاْ ٞنًُات ايكسإٓ ايهس ِٜيًػٓكٝط ٚ ٞذندد ضٜٓٛاً املكداز املطًٛب يهٌ َسسً.١
طريقة إجراء المسابقة :
املطابكَ ١ه َٔ ١ْٛثالخ َساسٌ - :

املسسً ١األٚىل ٜ :تِ فٗٝا اختباز مجٝع احلًكات املػازن. ١
املسسً ١ايجاْٜ : ١ٝتِ فٗٝا اختباز احلًكات ايعػس األٚا. ٌ٥
املسسً ١ايجايجٜ : ١تِ فٗٝا اختباز احلًكات ايجالخ األٚىل ٜٚه ٕٛاالختباز يف َهإ عاّ .
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رابعا ً  :جائزة الفهد لمزامير آل داود ( للبنين فقط )

 1ـ تكاّ ٖر ٙاملطابكٜٚ ١تِ تكُٗٝٝا ((سطب منٛذز ايتك ِٝٝزقِ  )) 4عًَ ٢طت ٣ٛإداز ٠اجملُعات ٜٚهٕٛ
ايرتغح بٓفظ ايٓطب ١ملطابك ١ايفسٚع(يهٌ ضبعني طايباً طايب ٚاسد)
 2ـ تكاّ املطابك ١ايٓٗا ١ٝ٥يف َكس اجلُع ١ٝاخلري ١ٜيتشفٝغ ايكسإٓ ايهس ِٜأ ٚيف َهإ عاّ.
خامسا ً  :جائزة الفهد ألغصرر حافظ وحافظة:

 1ـ تسفع نٌ إداز ٠أ ٚداز اضِ أصػس سافغ ٚأصػس سافع ١ممٔ تٓطبل عً ِٗٝايػسٚط َع إزضاٍ َطتٓد
زمس ( ٞصٛز ٠دفرت ايعا ) ١ً٥إلثبات عُس. ٙ
 2ـ إٔ ٜتِ سفغ ايكسإٓ ناَالً قبٌ آخس َٛعد يًرتغح ايٓٗاٚ ٞ٥اير ٟذندد ضٜٓٛاً َٔ قبٌ أَاْ ١اجلا٥صَ ٠ع
إسطاز غٗاد ٠جناح املستكٝني ايطادع  ٚايطابع .
 3ـ ٜه ٕٛعُس املتكدّ أ ٚاملتكدَ ١سني إمتاّ احلفغ أقٌ َٔ مخط ١عػس عاَاً .


طريقة التسجيل في المسابقات :

ٜتِ ايدخ ٍٛعً ٢ايٓعاّ االيهرت ْٞٚيًذُعٚ ١ٝتعب ١٦ايبٝاْات  َٔٚثِ طباعتٗا ٚايتأند َٔ صشتٗا
ٚسفعٗا يف ًَف خاص يًسدٛع إيٗٝا َتَ ٢ا استٝر هلا .

املادة اخلامسة  :اللجية التحضريية :
تته ٕٛايًذٓ ١ايتشطري َٔ ١ٜزٝ٥ظ ٚأعطا ٤دلًظ أَاْ ١اجلا٥صَٗ َٔٚ ٠اَٗا دزاض ١اخلط ١ايتٓفٝر١ٜ
يًُطابكٚ ١تأيٝف ايًذإ ٚاإلغساف ايعاّ عً ٢أعُاٍ ايًذإ ايتٓفٝر. ١ٜ

املادة السادسة :اللجاٌ التيفيذية :
زٝ٥ظ دلًظ أَاْ ١اجلا٥ص٠

زٝ٥طاً

َدٜس إداز ٠ايعالقات ايعاَٚ ١اإلعالّ

عطٛاً

زٝ٥ظ جلٓ ١اجلٛا٥ص

عطٛاً

زٝ٥ظ جلٓ ١املطابكات ٚغؤ ٕٚايتشهِٝ

عطٛاً

زٝ٥ظ جلٓ ١املطبٛعات

عطٛاً

زٝ٥ظ جلٓ ١بساَر احلفٌ

عطٛاً

زٝ٥ظ جلٓ ١ايدعٛات

عطٛاً

زٝ٥ظ جلٓ ١ايتذٗٝصات

عطٛاً
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املادة السابعة :جلية التحكيه:
ايػسٚط ايٛادب تٛفسٖا يف املسغشني يًتشه ِٝيف املطابك: ١
 - 1إٔ ٜه ٕٛاحملهِِّ سافع ًا يًكسإٓ ايهسَٚ ِٜتكٓاً يتذٜٛدٚ ٙسطٔ أدا. ٘٥
 - 2إٔ ال ٜكٌ عُس احملهَِّ عٔ مخطٚ ١عػس ٜٔعاَاً ٚال ٜصٜد عٔ ضتني عاَاً .
 - 3ضالَ ١احملهَِّ َٔ اإلعاقات ايبصس ١ٜأ ٚايطُعٚ ١ٝحنُٖٛا .
ٜٚتٛىل ايتشه ِٝيف َطابك ١ايبٓات ثالخ عطٛات ٜسغشٔ َٔ قبٌ َهتب اإلغساف ايٓطا , ٞ٥ممٔ تتٛافس
ف ٔٗٝايػسٚط املرنٛز ٠يًتشه. ِٝ

املادة الثامية  :ىظاو جلية التحكيه ويتكوٌ مما يلي :
- 1

تتأيف جلٓ ١ايتشه َٔ ِٝخنب َٔ ١املدتصني يف عًِ ايكسإٓ ٚعددِٖ ضت ١ذلهُني ٚذلهُات :

( ثالخ ) ( ذلهُني) ملطابك ١ايبٓني  (ٚ ,ثالخ) (ذلهُات) ملطابك ١ايبٓات ٜ ٚصاد سهِ زابع يهٌ جلٓ ١إلعطا٤
املكاطع .
ٜ - 2ه ٕٛايتطابل عًٓٝاً يف َكس اجلُع ١ٝأ ٚيف َهإ عاّ يًبٓني ٚ ,أَا ايبٓات فف ٞايدٚز ايٓطا. ١ٝ٥
 - 3تسغح األَاْ ١ايعاَ ١زٝ٥طاً يًذٓ ١ايتشهَ ِٝطؤٚالً عٔ اإلغساف عً ٢أعُاٍ ايًذٓٚ ١إداز ٠املطابك١
ٚتٛشٜع َٗاّ ايتشه ِٝيهٌ ذلهِ .
ٜ - 4ه ٕٛعدد األض ١ً٦نايتاي: ٞ
أ – يف ايفسع األ ) 5 ( ٍٚأض. ١ً٦
ب  -يف ايفسع ايجاْ ) 4 ( ٞأض. ١ً٦
ز  -يف ايفسع ايجايح (  ) 3أض. ١ً٦
د  -يف ايفسع ايسابع (  ) 3أض. ١ً٦
ٖـ  -يف ايفسع اخلاَظ (  ) 2ضؤاالٕ .
 - ٚيف َطابكَ ١صاَري آٍ داٚد رنتاز ايطايب ٚدٗ ًا يكسا٤ت٘ َٔ سفع٘ أثٓا ٤االختباز .
ًٜ- 5تصّ باألض ١ً٦املعدَ ٠طبكًا بدً٤ا ٚاْتٗا. ٤
ٜ - 6ه ٕٛايفتح عً ٢ايكازئ يف ساي ١اخلطأ يف احلفغ ٚسد. ٙ
 - 7رنفف عً ٢املتطابل يف َكداز األض ١ً٦إذا اتفل ثالث َٔ ١جلٓ ١ايتشه َِٗٓ – ِٝايسٝ٥ظ – عً ٢ضعف٘
ٚ ,ميٓح دزد ١د ٕٚايطبعني إذا خفف عٓ٘ يف أنجس َٔ ضؤاٍ .
 - 8إذا أخطأ املتطابل فُٝا بعد بدا ١ٜايطؤاٍ – َباغسٚ ٠ي ٛبهًُٚ ١اسدٜ – ٠عاٌَ نبك ١ٝاألضَٔ ١ً٦
سٝح ايتٓبٚ ٘ٝايفتح .

الالئحة التنظينية جلائزة الفهد  9331- 9341هـ

 - 9إذا تدازى ايكازئ خطأ ٙقبٌ إٔ ٜٓب٘ عً ٘ٝأ ٚنإ ايتدازى َتصآَاً َع ايتٓب ٘ٝال ذنطِ عً ٘ٝغ ٤ٞفإذا
تٓب٘ بعد ايتٓب ٘ٝاأل ٍٚذنطِ عًْ ٘ٝصف دزدٚ ١إذا تٓب٘ بعد ايتٓب ٘ٝايجاْ ٞذنطِ عًْ ٘ٝصف دزد ١أخس, ٣
ثِ ٜفتح عً ٚ ٘ٝال ذنطِ عً ٘ٝيف املٛضع ايٛاسد أنجس َٔ دزد ١ايفتح ٚيف ساي ١تهساز اخلطأ ذات٘ ٜهسز
احلطِ بعدد َسات اخلطأ بٓفظ ايٓطب.١
- 10ذنطِ عٔ نٌ خطأ يف احلفغ دزدٚ ١اسد ٠ناًَ. ١
 - 11ذنطِ عٔ نٌ خطأ يف ايتذٜٛد زبع دزدٚ , ١يف ساي ١تهساز اخلطأ ذات٘ ٜهسز احلطِ بعدد َسات اخلطأ
بٓفظ ايٓطب. ١
ٜٓ- 12ب٘ املتطابل عً ٢ايًشٔ اجلً ٞنتبد ٌٜسسف َهإ سسف ٚسسنَ ١هإ سسن ١أ ٚضهٜٚ , ٕٛعاٌَ
َعاًَ ١اخلطأ يف احلفغ .
 - 13إذا طًَُب َٔ املتطابل ايكسا َٔ ٠٤أ ٍٚايطٛز ٠اييت ٜتِ تطُٝتٗا فعً ٢املتطابل َعسف ١ذيو بٓفط٘ ٚ ,يف
ساي ١اخلطأ ٜفتح عًٚ ٘ٝذنطِ عً ٘ٝدزد ١اخلطأ .
- 14إذا أغفٌ املتطابل قسا ٠٤ايبطًُ ١يف أ ٍٚايطٛز ٠فٓٝب٘ عًٗٝا ٚال ذنطِ عً ٘ٝغ. ٤ٞ
 - 15املساد بايتذٜٛد تطبٝل قٛاعد ايتذٜٛد َٚساعا ٠أسهاّ ايٛقف ٚاالبتدا , ٤حبٝح إذا ٚقف املتطابل ٚقفا
قبٝش ًا سطِ َٓ٘ زبع دزدٚ , ١نريو االبتدا. ٤
- 16إذا أخطأ املتطابل يف ايتذٜٛد ٚفطٔ خلطٚ ٘٦أصًش٘ ال ذنطِ عً ٘ٝغ. ٤ٞ
- 17إذا أخطأ املتطابل يف احلفغ ْٚب٘ ثِ عاد فعً ٘ٝإٔ ٜساع ٞأسهاّ ايتذٜٛد ٚإال سطِ عً ٘ٝيف خط٘٦
اير ٟأسدث٘ يف اإلعاد.٠
ُٜ- 18عط ٞنٌ ذلهِ ايدزد ١اييت ٜطتشكٗا املتطابل يف نٌ سكٌ َٔ سك ٍٛاضتُاز ٠املتطابل زقًُا ٚنتاب. ١

- 19ايدزد ١اييت سصٌ عًٗٝا املتطابل َٖ ٞتٛضط دزدات احلهاّ.
- 20احلد األدْ ٢يًٓذاح . % 80
 - 21ته ٕٛدزدات سك ٍٛاضتُاز ٠ايتطابل يف ايكطِ األ (( ٍٚأ -اإلداز ٠املتُٝص )) ٠سطب منٛذز ايتك ِٝٝزقِ ()1
 - 22ته ٕٛدزدات سك ٍٛاضتُاز ٠ايتطابل يف ايكطِ األ(( ٍٚب – املعًِ املتُٝص )) سطب منٛذز ايتك ِٝٝزقِ

() 2
 - 23ته ٕٛدزدات سك ٍٛاضتُاز ٠ايتطابل يف فسٚع ايكطِ ايجاْ , ٞسطب منٛذز ايتك ِٝٝزقِ ()3
 - - 24ته ٕٛدزدات سك ٍٛاضتُاز ٠ايتطابل يف فسٚع ايكطِ ايسابع  ,سطب منٛذز ايتك ِٝٝزقِ ()4
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اضتُاز ٠ايتطابل يف ايكطِ األ (( ٍٚأ  -اإلداز ٠املتُٝص)) ٠

(( منٛذز ايتك ِٝٝزقِ )) 1
الدرجة

و

البيد

1

انًظٓش انؼبو نإلداسح

3

2

ثشايح رطٌٕشٌخ أٔ رحفٍضٌخ*

6

3

انذٔساد انزذسٌجٍخ

8

4

انُبخحٌٕ فً ثشَبيح االسرمبء

21

الكلية

الشزح

املطلوب

دسخخ نكم يٍ -1 :نٕحخ اإلداسح انخبسخٍخ ٔانذاخهٍخ  -2رفؼٍم
نٕحخ انششف  - 3يظٓش اإلداسح ٔانحهمبد.
نكم ػًم رطٌٕشي أٔ رحفٍضي دسخزٍٍ .

صٌبسح انهدُخ نزمٍٍى
انجُذ
رؼجئخ ًَٕرج ( ) 1
صفحخ ( ) 2

حضٕس  %111يٍ انؼذد انًطهٕة فً انذٔساد =8
حضٕس  ، 7= %95حضٕس 6 = %91
حضٕس  ، 5= %85حضٕس ْٔ 4 = %81كزا ) ...
َدبذ  %75فًب فٕق يٍ أػذاد طالة انًشرمٍبد = 21دسخخ
5= %45 11= %55 ، 15= %65

اجلَة
املكينة
انهدُخ
اإلششاف

رمشٌش يٍ لسى انزذسٌت

انزذسٌت

رمشٌش يٍ لسى االسرمبء

االسرمبء

5

انطالة انًسزحمٍٍ نسهى انجشاػى

5

حصٕل  %81يٍ أػذاد طالة انجشاػى ػهى خٕائض سهى انجشاػى
( يٍ نٍس نذٌٓى ثشاػى رشحم انذسخخ نالسرمبء )

إسفبق صٕسح يٍ
كشٕفبد اسزالو ثشَبيح
انجشاػى

االسرمبء

6

ٔخٕد ٔرفؼٍم انسدالد ٔانًهفبد

5

دسخخ نٕخٕد ٔرفؼٍم كم يٍ  -1 :سدم انحضٕس ٔاالَصشاف
 -2يهفبد انًؼهًٍٍ  -3يهفبد انطالة  -4سدم غٍبة انطالة
 – 5سدم صٌبسح انًذٌش نهًؼهًٍٍ

صٌبسح انهدُخ نزمٍٍى
انجُذ

انهدُخ

7

خٕدح انخطخ انؼبيخ نإلداسح ،
ٔدلخ رُفٍزْب

4

دسخزٍٍ نكم يٍ  -1:رفؼٍم انخطخ  -2 .دلخ رُفٍزْب .

8

رفؼٍم يسبثمخ انفٓذ

11

9

حضٕس اخزًبػبد ٔنمبءاد
اندًؼٍخ**

4

11

انزفبػم يغ ألسبو اندًؼٍخ

12

11

انفٕص ثدٕائض اندًؼٍخ

11

كم يؼهى أٔ طبنت فبئض دسخخ ٔكم حهمخ فبئضح دسخزبٌ

12

ػمذ اخزًبػٍٍ سٌٍٍُٕ ثًُسٕثً
انًدًغ

2

كم اخزًبع دسخخ ثششط ٔخٕد يحضش

13

انزٕاصم يغ انجٍئخ انًحٍطخ

2

دسخخ نهزٕاصم يغ كم يٍ :خًبػخ انًسدذ  ،أٔنٍبء األيٕس.

14

َسجخ حضٕس انطالة يٍ
انًسدهٍٍ

3

َسجخ انحضٕس انٍٕيً  %85يٍ انطالة =دسخخ ،
=%91دسخزبٌ  %95فأكثش= ثالس دسخبد.

15

ػذد انحبفظٍٍ نٓزا انؼبو

3

دسخخ ػٍ كم طبنت يدزبص اخزجبس انحفظخ

16

انزمشٌش ألػًبل اإلداسح

3

ٌسزحك انذسخخ انكبيهخ يٍ ٌشفغ انزمشٌش فً ٔلزّ يكزًم انؼُبصش .

انًدًٕع

دسخزٍٍ نكم يٍ  -1:إلبيخ انًسبثمخ انذاخهٍخ -2 .ركشٌى انفبئضٌٍ.
 -3سفغ األسًبء فً ٔلزٓب -4 .حضٕس انطالة نهًسبثمخ فً
اندًؼٍخ -5 .سفغ رمشٌش ػٍ انًسبثمخ.
حضٕس %111يٍ انؼذد انًطهٕة فً االخزًبػبد ٔانهمبءاد =4
حضٕس  ، 3= %95حضٕس  2 = %91حضٕس 1= %85
دسخزٍٍ نهزفبػم يغ كم يٍ  -1 :اإلششاف  -2انزذسٌت
 -3االسرمبء  -4انًبنٍخ  -5انؼاللبد  -6انًسبثمبد .

إسفبق انخطخ يغ
رٕاسٌخ رُفٍزْب
إسفبق صٕسح يٍ رمشٌش
انزصفٍبد األٔنٍخ داخم
اإلداساد
رمشٌش يٍ لسًً
اإلششاف ٔانزذسٌت
رمشٌش يٍ األلسبو
انًؼٍُخ
رؼجئخ ًَٕرج ( ) 2
صفحخ ( ) 3
إسفبق صٕسح يٍ
يحضش االخزًبع
رؼجئخ ًَٕرج ( ) 3
صفحخ ( ) 3
كشف انحضٕس
انًشفٕع نإلششاف
رؼجئخ ًَٕرج ( ) 4
صفحخ ( ) 3
رؼجئخ ًَٕرج () 6
صفحخ ( ) 4

اإلششاف
انًسبثمبد
اإلششاف
ٔانزذسٌت
انهدُخ
انًسبثمبد
اإلششاف
اإلششاف
اإلششاف
انحفظخ
اإلششاف

111

مواطً قوة :
17
18
19

صٌبدح ػذد انطالة ػٍ انؼبو
انسبثك
رًثٍم اندًؼٍخ فً انًسبثمبد
انخبسخٍخ
انزًٍض فً انثالثخ أػٕاو انًبضٍخ

2
5
6

كم صٌبدح  %5يٍ انطالة دسخخ إنى %11
كم يؼهى أٔ طبنت يًثم نهدًؼٍخ دسخزٍٍ ٔ 3دسخبد ػُذ رأْهّ
نهًشحهخ انُٓبئٍخ ٔ 5دسخبد ػُذ فٕصِ ثبنًشحهخ انُٓبئٍخ
دسخخ ٔاحذح نًٍ حصم ػهى  %75فأكثش ٔدسخزٍٍ نهحصٕل ػهى
 %85فأكثش ػٍ كم ػبو .

أخز األػذاد يٍ انُظبو
اإلنكزشًَٔ
رؼجئخ ًَٕرج ( ) 5
صفحخ ( )4
رمشٌش يٍ لسى
انًسبثمبد

اإلششاف
انًسبثمبد
انهدُخ
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اضتُاز ٠ايتطابل يف ايكطِ األ(( ٍٚب – املعًِ املتُٝص ))

((منٛذز ايتك ِٝٝزقِ )) 2
اندُسٍخ
انحهمخ
انٓبرف انثبثذ

االسى
انؼًم
اندٕال

انسدم انًذًَ
ربسٌخ انًٍالد
اسى انًدًغ

و

البيود

التفسري

1

دزدات األدا ٤ايٛظٝفٞ

دزد ١تك ِٝٝاملػسف × 10 ÷ 2

2

ْطب ١ايٓذاح يف املستكٝات أ ٚضًِ ايرباعِ

3

املػازن ١يف املطابكات ايداخً١ٝ

4

ْتا٥ر املطابكات ايداخً١ٝ

5

سطٛز ايدٚزات ايتدزٜب ١ٝيف اجلُع١ٝ

ربسٌخّ
يكبٌ انًٍالد

الدرجة

الدرجة

الكلية

املستحكة

20

مسؤول التكييه
اإلغساف

عدد جناح طالب٘ يف املستكٝات ×  ÷ 20عدد طالب٘
أٚ

20

املستكٝات

(عدد جناح طالب٘ يف ضًِ ايرباعِ ×  ÷20عدد طالب٘ )÷ 2
املػازن ١يف َطابك ١األفساد = 2
املػازن ١يف َطابك ١احلًل = 4

6

املطابكات

دزد ١يهٌ طايب تأٌٖ يًُسسً ١ايٓٗا ١ٝ٥ست 4 ٢دزدات
فٛش طايب باملسسً ١ايٓٗا ١ٝ٥باألفساد = 4

10

املطابكات

ايفٛش مبطابك ١احلًكات = 6
دٚز ٠اجلصز5 = ١ٜ
حتف ١األطفاٍ = 3

10

ايتدزٜب

دٚز ٠تطٜٛس ١ٜهلرا ايعاّ ( أزبع ضاعات ) = 2
6

7

سطٛز االدتُاعات ٚايًكا٤ات ٚتفعٌٝ

عدد سطٛز االدتُاعات ٚايًكا٤ات ×  ÷ 5ايعدد ايهًٞ

بساَر اجلُع١ٝ

يالدتُاعات ٚايًكا٤ات

اضتدداّ َٓٗذ ١ٝحلفغ ايطالب
َٚسادعتِٗ

8
9
10

سفع٘ يًكسإٓ ايهس* ِٜ
املػازن ١يف ايرباَر ايتعً ( ١ُٝٝغفا٤
ايصدٚز ,زتٌَ ,ا ٜطتذد َٔ بساَر ) ...

اضتدداّ َٓٗذ ١ٝاجلُع ١ٝأ ٚأعًَٗٓ ٢ا = 7
يهٌ َستك ٢دزد١
غٗاد ٠إمتاّ احلفغ = 12
سطٛز أ ٟبسْاَح تعً5 = ُٞٝ

املػازن ١يف ايدٚزات ايتدزٜب )1(١ٝايطابك١

مجٝع ايدٚزات ايداخًٚ ١ٝاخلازد ١ٝيف ايطٓتني ايطابكتني

أ ٚاخلازد*١ٝ

يهٌ مخظ ضاعات تدزٜب دزد ١إىل  25ضاع١

ايعالقات
5

ايتدزٜب
اإلغساف

7

اإلغساف

12

ايًذٓ ١املك١ُٝ

5
5

ايرباَر
ايتعً١ُٝٝ
ايًذٓ ١املك١ُٝ

مواطً الكوة :
1

اضتدداّ فهس ٠ددٜد ٠حتكل أٖدافًا

نٌ فهس ٠دزد١

2

ايًذٓ ١املك١ُٝ

2

ساصٌ عً ٢إداش ٠يف سفغ ايكسإٓ *

َع٘ إداش2 = ٠

2

ايًذٓ ١املك١ُٝ

3

ساصٌ عً ٢ايػاطب*١ٝ

َع٘ ايػاطب3 = ١ٝ

3

ايتدزٜب

متج ً٘ٝأ ٚأسد طالب٘ اجلُع ١ٝيف

يهٌ َػازن ١دزد١

املطابكات اخلازد١ٝ

ايفٛش باملسسً ١ايٓٗا3 = ١ٝ٥

3

املطابكات

4

تسب*١ٜٛ

* ذنطس َا ٜجبت ذيو.
( )1ايدٚزات ايتدزٜب ١ٝاملطًٛب ١يف ( ايكسإٓ ٚعً َ٘ٛأ ٚايرتب ١ٝأ ٚطسم ايتدزٜظ).
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اضتُاز ٠ايتطابل يف فسٚع ايكطِ ايجاْٞ

((منٛذز ايتك ِٝٝزقِ )) 3
ايفسع

ايرتتٌٝ

احلفغ

اجملُٛع

ايتذٜٛد

األٍٚ
ايجاْٞ
ايجايح

10

70

100

20

ايسابع
اخلاَظ

اضتُاز ٠ايتطابل يف فسٚع ايكطِ ايجاْٞ

((منٛذز ايتك ِٝٝزقِ )) 3
ايفكس٠

اخلصِ

ايفكس٠

االضتشكام

األخطا٤

2

تطبٝل ايتذٜٛد

3

1

ايرتتٌٝ

3

ايتذٜٛد ايٓعسٟ

2

ايتفطري

2

خطأ احلسن١
أ ٚضاعد ٙشَالٙ٤
ايرتدد

5

,

اجملُٛع ايهً ٞيًطايب َٔ 25

اضتُاز ٠ايتطابل يف فسٚع ايكطِ ايسابع

((منٛذز ايتك ِٝٝزقِ )) 4
ايفكس٠

ايدزد ١ايٓٗا١ٝ٥

مجاٍ ايصٛت

20

زفع ايصٛت ٚخفط٘ َٚا بُٗٓٝا

5

ٚضٛح ايكساٚ ٠٤بٝإ احلسٚف

10

صش ١ايكساٚ ٠٤دٛد ٠احلفغ

10

ايتذٜٛد

5

اجملُٛع

50
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املادة التاسعة :اجلوازة :
ٜصسف يًفا٥ص َٔ ٜٔايبٓني ٚايبٓات يف نٌ قطِ َٔ أقطاّ املطابك ١دٛا٥ص ْكدٚ ١ٜفل اجلد ٍٚاآلت:ٞ
ايكطِ
األٍٚ

ايفا٥ص

ايفا٥ص

ايجاْٞ

ايجايح
- - -

 24000زٜاٍ

- - -

 10000زٜاٍ

تفص ٌٝايكطِ

ايفا٥ص األٍٚ

أ -اإلداز ٠املتُٝص  /٠اإلداز ٠املتُٝص٠

 12000زٜاٍ

- - -

ب -املعًِ املتُٝص  /املعًُ ١املتُٝص٠

 5000زٜاٍ

- - -

اجملُٛع

تكطِ عً ٢دلُٛع عدد طالب ٚطايبات
املبًؼ املدصص إلقاَ ١ايتصفٝات األٚي١ٝ
داخٌ اجملُعات ايكسآْٚ ١ٝايدٚز ايٓطا١ٝ٥

 50000زٜاٍ

ال ثِ تٛشع عً ٢إدازات
اجلُع ١ٝإمجا ً
اجملُعات ٚايدٚز سطب عدد طالب ٚطايبات
نٌ إداز. ٠

ايجاْٞ

ايفسع األ : ٍٚايكسإٓ ناَالً

 5000زٜاٍ

 4500زٜاٍ

 4200زٜاٍ

 27400زٜاٍ

ايفسع ايجاْ 20 : ٞدص٤

 4000زٜاٍ

 3500زٜاٍ

 3200زٜاٍ

 21400زٜاٍ

ايفسع ايجايح  10 :أدصا٤

 3000زٜاٍ

 2500زٜاٍ

 2200زٜاٍ

 15400زٜاٍ

ايفسع ايسابع  5 :أدصا٤

 2000زٜاٍ

 1700زٜاٍ

 1500زٜاٍ

 10400زٜاٍ

ايفسع اخلاَظ  :دصإٓ

 1000زٜاٍ

 800زٜاٍ

 600زٜاٍ

 4800زٜاٍ

ايجايح

احلًكات

 5000زٜاٍ

 3000زٜاٍ

 2000زٜاٍ

 20000زٜاٍ

ايسابع

َصاَري آٍ داٚد

 2000زٜاٍ

 1700زٜاٍ

 1500زٜاٍ

 5200زٜاٍ

اخلاَظ

أصػس سافغ  /أصػس سافع١

2000زٜاٍ

- - -

- - -

 4000زٜاٍ
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ايربْاَر ايصَين جلا٥ص ٠ايفٗد ( سطب أضابٝع ايتك ِٜٛايدزاض ٞاملدزضٚ ) ٞحتدد ايتٛازٜذ ضٜٓٛاً

املسسً١

املطابك١

ايبدا١ٜ

تٛشٜع ًَفات اإلداز ٠املتُٝص ٠عً ٢إدازات احلًكات

اإلداز ٠املتُٝص٠

األضبٛع األٍٚ

ايتطذ ٌٝعٔ طسٜل ايٓعاّ االيهرت ْٞٚيف َطابك١
ايفٗد يًشًكات

يف سفغ ضت ١أدصا َٔ( ٤ضٛز ٠ايػٛز٣
ٚست ٢ضٛز ٠ايٓاع)َ .ع َعاْ ٞنًُات

إدسا ٤ايتصفٝات األٚي ١ٝملطابك ١ايفٗد يألفساد

األضبٛع
ايجايح

األضبٛع

األضبٛع

ايسابع

ايطابع

األضبٛع

َٚصاَري آٍ داٚد

خاص ١بفسٚع َطابك ١ايفٗد يألفساد

ايسابع

األضبٛع ايجاْٞ

تطذ ٌٝأمسا ٤املسغشني يف ايتصفٝات األٚي ١ٝيف

َٚطابكَ( ١صاَري آٍ داٚد)

األضبٛع

عػس

ايٓعاّ االيهرتْٞٚ
ايتطذٚ ٌٝحتدٜح ايبٝاْات جلُٝع املعًُني
ٚاملعًُات عٔ طسٜل ايٓعاّ االيهرتْٞٚ

ايجأَ
املعًِ ٚاملعًُ ١املتُٝصٜٔ
يف سفغ ضت ١أدصا َٔ( ٤ضٛز ٠ايػٛز٣

األضبٛع
ايسابع

األضبٛع
ايطادع َٔ
ايفصٌ ايجاْٞ

ايتاضع

ايجايح عػس

إقاَ ١تصفٝات املسسً ١ايجاْ ١ٝبني َسغش ٞإدازات

خاص ١بفسٚع َطابك ١ايفٗد يألفساد

األضبٛع

األضبٛع

احلًكات يف اجلُع١ٝ

يتشدٜد ايعػس ٠األٚا ٌ٥يف نٌ فسع

ايجاْٞ

اخلاَظ

تصفٝات املسسً ١ايجاْٚ ١ٝايجايج ١ملطابك١

خاص ١بفسٚع َطابك ١ايفٗد ملصاَري آٍ

األضبٛع

األضبٛع

َصاَري آٍ داٚد

داٚد يتشدٜد ايجالث ١األٚاٌ٥

اخلاَظ

ايطادع

األضبٛع

األضبٛع

ايطادع

ايجأَ

األضبٛع

األضبٛع

ايجأَ

احلاد ٟعػس

األضبٛع

األضبٛع ايجاْٞ

احلاد ٟعػس

عػس

زفع ًَف اإلداز ٠املتُٝص٠

اإلداز ٠املتُٝص٠

األضبٛع

األضبٛع

زفع ًَفات ٚضذالت املسغشني اخلُط ١األٚاٌ٥

املعًِ ٚاملعًُ ١املتُٝصٜٔ

احلاد ٟعػس

ايجايح عػس

إقاََ ١طابك ١احلًكات

بعض ايطٛز

فسش بٝاْات املتأًٖني يًُسسً ١ايٓٗا١ٝ٥
َٔ قبٌ قطِ املطابكات َٚهتب اإلغساف
تطذ ٌٝأمسا ٤املسغشني يف ايكطِ اخلاَظ عٔ
طسٜل ايٓعاّ االيهرتْٞٚ
إقاَ ١املسسً ١ايٓٗا ١ٝ٥ملطابك ١ايفٗد يألفساد

اعتناد نتائج املشابقة وإعالنها

خاص ١بفسٚع َطابك ١ايفٗد يألفساد

أصػس سافغ ٚسافع١
خاص ١بفسٚع َطابك ١ايفٗد يألفساد
يتشدٜد ايجالث ١األٚا ٌ٥يف نٌ فسع

الفصل الدراسي الثاني

األضبٛع

األضبٛع

ٚست ٢ضٛز ٠ايٓاع)َ .ع َعاْ ٞنًُات

الفصل الدراسي األول

بعض ايطٛز

ايٓٗا١ٜ

بعد أسبوعني من نهاية الفصل الدراسي الثاني

