
 

 تسى هللا انرحًٍ انرحٛى     

 يذٚرٚح انرأْٛم انفُٙ ٔذًُٛح انمٕٖ انثشرٚح انخذياخ انطثٛح انًهكٛح /يذٚرٚح               

                  

  ــالٌــالٌــــــــــــــــــــــإعإع                            

    

 

 

ب انرسدٛم نثرَايح فرح تاعٍ  ٔذًُٛح انمٕٖ انثشرٚح انفُٙانرأْٛم / يذٚرٚح  ذعهٍ يذٚرٚح انخذياخ انطثٛح انًهكٛح 

تًسرشفٛاخ انخذياخ انطثٛح انًهكٛح فٙ انرخصصاخ انطثٛح انرانٛح نذٔرِ ) ترَايح االلايّ( ذذرٚة االغثاء انًذٍَٛٛ 

  : 0202/ ذًٕز
 

 

 

 

  

      

  شرٔغ ٔ ذعهًٛاخ انرمذو اليرحاٌ لثٕل االلايح  نهطة انثشر٘ ٔ غة االسُاٌ  ) نهًذٍَٛٛ (شرٔغ ٔ ذعهًٛاخ انرمذو اليرحاٌ لثٕل االلايح  نهطة انثشر٘ ٔ غة االسُاٌ  ) نهًذٍَٛٛ (
  
 

 

  ٍأ يا ٚعادنٓا يٍ انشٓاداخ االخرٖ 57اٌ ال ٚمم يعذل انثإَٚح انعايح ع % 

  انحصٕل عهٗ يسأنح انًُٓح انذائًح 

  ٍَٛٛانععٕٚح انذائًح نذٖ َماتح االغثاء االردٍَٛٛ تانُسثح نالغثاء االردٍَٛٛ ، ايا تانُسثح نؽٛر االرد

 ٚطهة انرسدٛم نذٖ ٔزارج انصحح نهحصٕل عهٗ يسأنح انًُٓح تعذ انمثٕل .

 . نطة االسُاٌ : تاإلظافح انٗ يا ٔرد اعالِ ، احعار شٓادج خثرج سُح عهٗ االلم تعذ االيرٛاز 

 نرساو ترعهًٛاخ انٕلاّٚ يٍ فاٚرٔش وٕرَٔا األCOVID-19 ًانكًايّ ٔانمفازاخ  ارذذاءعًٍ ران

 . ٔانرثاعذ األخرًاعٙ

 . أٌ ال ٚكٌٕ انًرمذو يرٚعاً أ يحدٕراً أ يخانطاً نًرٚط وٕرَٔا 
 

 

 انطة انثشــــــــــــــــــــــــــــــــــــر٘
شٕٓر تعذ  6ٚشررغ آَاء  انثاغُٛح انعايح 

 سُح االيرٛاز 

يًٍ إَٓا سُح )الٚمثم غهة 

 (2/2/0202االيرٛاز تعذ 

ٚشررغ آَاء سُرٍٛ  حانرشخٛصٛ حاالشع

االيرٛاز ) ال  سُّ تعذ

ٚمثم غهة يًٍ إَٓا 

سُح االيرٛاز تعذ 

2/5/0222 

انعالج انفٛسٚائٙانراْٛم ٔ  غة االغفال  

 خراحح انذياغ ٔ االعصاب انعُاّٚ انًروسِانرخذٚر ٔ 

 ٌ ٔانحُدرِرَف ٔاالاال انُسائٛح ٔ انرٕنٛذ

 خراحح انعظاو ٔانًفاصم غة االسرج

 غة يخرثراخ / انًُاعّ غة انطٕارئ

ٚشررغ آَاء سُّ تعذ سُح  اندراحح انعايح

 االيرٛاز

 سُح ال ٚمثم غهة يًٍ إَٓا

 2/5/0202االيرٛاز تعذ 

 غة انًخرثراخ/احٛاء دلٛمّ

 انذو غة انًخرثراخ/ ايراض انًسانك انثٕنٛحخراحح 

 غة ٔخراحح انعٌٕٛ

 غة االسُاٌ

خراحّ انفى ٔانٕخّ 

 ٔانفكٍٛ

ٚشررغ سُّ خثرِ تعذ آَاء 

االيرٛاز ٔاحعار شٓادِ 

 خطّٛ ذثثد انخثرِ

تعذ  خثرِٚشررغ سُّ  ذمٕٚى االسُاٌ

آَاء االيرٛاز ٔاحعار 

شٓادِ خطّٛ ذثثد 

 انخثرِ
 انًعاندّ انرحفظّٛ ايراض انهثّ

 انرروٛثاخ انسُّٛ اسُاٌ اغفال

  انًعاندّ انهثّٛ



 

 

 

 

 :االٔراق انًطهٕتح

 

 يعادنح انشٓادِ ؼٛر االردَّٛ صٕرج يصذلح عٍ شٓادج انثإَٚح انعايح ٔ  

 ٔيعادنّ نهشٓادِ يٍ خارج االردٌ ج يصذلح عُٓاشٓادج انطة ) تكانٕرٕٚش( صٕر 

 ًّيصذلّ يسأنّ يُّٓ دائ  

  يعرًذخهٕ يٍ االيراض يٍ يروس غثٙ شٓادج 

 صٕرِ شخصّٛ نهًرمذو  

  )ذذفع   اخٕر ايرحاٌ ؼٛر يسرردجصٕرج عٍ انٕصم انًانٙ تًثهػ  )خًسٌٕ دُٚار (

 تًانّٛ انخذياخ انطثّٛ انًهكّٛ تعذ ذذلٛك انٕثائك انًطهٕتّ(

 
  

 .  تصبصبد انطت انجشر٘انخبصخ نهًتقذو الخٚرجٗ انُظر فٙ انشرٔط    -

  

 ثالث صفحبدٚق انًٕقع االنكترَٔٙ نهخذيبد انطجٛخ انًهكٛخ ٔانًكٌٕ يٍ سحت انطهت عٍ طرٚتى  -

ٔتعجئتّ كبيالً ٔتسهًّٛ نًذٚرٚخ  طهت االَتسبة نذخٕل االقبيخ )ج(نغٛر االردٍَٛٛٔ)ة(  نالردٍَٛٛ )أ(

               فٙ انًٕعذ انًحذد ادَبِ :. ٚخ ٙ ٔتًُٛخ انقٕٖ انجشرانتبْٛم انفُ
  

ُٚظر ثب٘ طهت ثعذ رنك ال 02/40/0408ٔنغبّٚ  81/40/0408 سٛتى استقجبل انطهجبد خالل انفترح  -

 .انتبرٚخ

 

 ٔانُصفانثبيُخ يٍ انسبعخ)) ----- ثًذٚرّٚ انتذرٚت انفُٙ ٔانتخطٛط يٕعذ استالو انطهجبد -

 ظٓراً(( انثبَّٛصجبحبً ٔنغبٚخ انسبعخ 

 

 نٍ ٚتى استالو ا٘ طهت غٛر يستٕفٙ كبفخ انشرٔط انًطهٕثخ . -
 

 
 


