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 ) أ (   أقسام الكلية  و الدرجـات العلميــة 

 (  : 1مـادة  ) 

 تشمل كمية اآلداب األقسـام اآلتيـــة :

 قســـم المغـــة العربيــة .  (1

 قســـم المغـــة اإلنجميزيـة. (2

 قســـم المغـــة الفرنسيــة. (3

 قســـم الجغرافيـــــــا . (4

 قســـم التاريــــــــخ . (5

 ع .قســـم االجتمـــــــا (6

 قســـم الفمسفــــــــة . (7

 قســـم عمــم النفــــس . (8

 قســـم الدراسات اإلعالميـة . (9

 (  : 2مـادة  ) 

تمــــــــ ا جامعــــــــة الزقــــــــازيق آل ــــــــات  مــــــــ   مــــــــب مجمــــــــ  كميــــــــة اآلداب الــــــــد جات 
 العممية اآلتية :

ــــــــــل  قســــــــــام  (1 ــــــــــة ف ــــــــــل   ــــــــــد الت   ــــــــــات المتم م ــــــــــل افداأ ف درجــــــــــة الميســــــــــانس ف
 الكمية.

 اإلعالم من قسم الدراسات اإلعالميـة .درجة الدبموم فل  (2

 درجة الدبموم فل التنمية من قسم االجتمـاع . (3
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 درجة الدبموم فل االجتماع ال ناعــل . (4

درجــــــــــة الماجســــــــــتير فــــــــــل افداأ فــــــــــل   ــــــــــد الت   ــــــــــات المتم مــــــــــة فــــــــــل  قســــــــــام  (5
 الكمية .

درجـــــــــــة الـــــــــــدكتوراص فـــــــــــل افداأ فـــــــــــل   ـــــــــــد الت   ـــــــــــات المتم مـــــــــــة فـــــــــــل  قســـــــــــام  (6
 الكمية.

 (  : 3ة  ) مـاد

ــــــــــن  ــــــــــدن التخ ــــــــــ  م ــــــــــل  قســــــــــام  يآل ــــــــــ  ال ــــــــــالأ عم ــــــــــل ويــــــــــتم توزي الفرقــــــــــة اتول
 الكمية الم تمفة وفقًا لمنظام الذى يضعه مجمس الكمية .

 ) ب (   مراحل الدراسـة بالكليـــة 

 (  : 4مـادة  ) 

 ت قسم الد اسة آلالكمية إل  م حمتــين :

 ل افداأ .مر مة الدراسة الجامعية اتولل ) الميسانس ( ف -1

 مر مة الدراسات العميا فل افداأ . -2

 (  : 5مـادة  ) 

ــــــــــة الد اســــــــــة  ــــــــــل مــــــــــن يجتاز ــــــــــا بنجــــــــــا  لم  ــــــــــو   تؤهــــــــــل م حم الجامعيــــــــــة اتول
 عمل درجة الميسانس فل افداأ والميسانس الممتازة فل افداأ .

 (  : 6مـادة  ) 

ـــــــــــا  ـــــــــــة الد اســـــــــــات العمي ـــــــــــل  تؤهـــــــــــل م حم مـــــــــــن يجتاز ـــــــــــا بنجـــــــــــا  لم  ـــــــــــو  عم
 ت الدبموم والماجستير والدكتوراص فل افداأ .درجا
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 ) جـ (  أحكــــام عامـــــة 

 (  : 7مـادة  ) 

ـــــــــس الكميـــــــــة  ن ي ـــــــــدد فـــــــــل كـــــــــ  عـــــــــام اتقســـــــــام التـــــــــل يجـــــــــوز في ـــــــــا االنتســــــــــاأ  لمجم
. 

 (  : 8مـادة  ) 

ــــــــــــة   ويجــــــــــــوز  يكــــــــــــ ن ا متحــــــــــــان  ــــــــــــررات بكــــــــــــ  فرق ــــــــــــل جميــــــــــــ  المق ــــــــــــًا ف ت ريري
  مجمـــــــــس القســــــــم الم ـــــــــت   ن يضــــــــي  امت انـــــــــا  ـــــــــفويًا لمجمــــــــس الكميـــــــــة بنــــــــا  عمـــــــــل اقتــــــــرا

ــــــــه    ــــــــة الوا ــــــــدة مــــــــ  ت ديــــــــد درجات ــــــــرر وا ــــــــد فــــــــل الفرق ــــــــة فــــــــل مق ــــــــل االمت انــــــــات الت ريري إل
ولـــــــــه  ن يقـــــــــرر االستعاضـــــــــة عـــــــــن االمت ـــــــــان الت ريـــــــــرى فـــــــــل مقـــــــــرر وا ـــــــــد فـــــــــل كـــــــــ  فرقـــــــــة 

 بامت ان  فوى.

 (  : 9مـادة  ) 

ـــــــــ   ـــــــــ      ـــــــــالث ســـــــــاا متحـــــــــان التح ي ـــــــــه   ـــــــــرر مدت ـــــــــ   ـــــــــذص كـــــــــ  مق عات وت ف
ــــــــة الجمــــــــ  بــــــــين امت ــــــــان ت ريــــــــرى و  ــــــــر  ــــــــفوى فــــــــل مقــــــــرر  ــــــــل الن ــــــــ  فــــــــل  ال المــــــــدة إل

 وا د وت    لك  مقرر ع رون درجة .

 (  : 11مـادة  ) 

إلـــــــــل الفرقـــــــــة اتعمـــــــــل إذا نجـــــــــ  فـــــــــل جميـــــــــ  المقـــــــــررات  و رســـــــــأ  ي قـــــــــل ال الـــــــــب 
 فيما ال يزيد عن مقررين .

 (  : 11مـادة  ) 

فـــــــــل مقـــــــــرر  و مقـــــــــررين مـــــــــن مقـــــــــررات فرقـــــــــة ســـــــــابقة  يـــــــــؤد  ال الـــــــــب المتخمـــــــــ  
امت ـــــــــان المقـــــــــرر الـــــــــذى رســـــــــأ فيـــــــــه وفقـــــــــًا لممـــــــــن   الـــــــــذى تـــــــــم تدريســـــــــه لم ـــــــــالأ المقيـــــــــدين 

 فل الفرقة ال الية .

 (  : 12مـادة  ) 
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فــــــــل  ـــــــــ ر ســــــــبتمبر ل ـــــــــالأ الفرقـــــــــة الرابعــــــــة المت مفـــــــــين فيمـــــــــا ال  يعقـــــــــد امتحـــــــــان 
 يزيد عن مقررين من مقررات الدراسة .

 (  : 13 مـادة  )

ـــــــدي ات  ـــــــام آل حـــــــد التق ـــــــدي  الع ـــــــ  التق ـــــــ  ات    ـــــــ  المق ـــــــب   ـــــــد   جـــــــام ال ال يق
 اآلتية :

 % فأك ــــــر من مجموع الدرجــات .99ممتـــاز  -

 % من مجموع الدرجـات .99% إلل  ق  من 89 جيد جـدًا  -

 % من مجموع الدرجـات .89% إلل  ق  من 65 جيد مــن -

 مجموع الدرجـات .% من 65% إلل  ق  من 59 مقبو  مـن -

 نما  س ب ال الب  يقد  آل حد التقدي ين اآلتيين :

 % من مجموع الدرجـات .59% إلل  ق  من 35 ضعي  من -

 % من مجموع الدرجـات .35ضعي  جــدًا  ق  مـــن  -

 (  : 14مـادة  ) 

عمــــــــــــل درجــــــــــــة الميســــــــــــانس فــــــــــــل افداأ  يجــــــــــــ ز قآلــــــــــــ ل ال ــــــــــــالب الحا ــــــــــــمين 
الفرقـــــــــــة ال ال ـــــــــــة بالكميـــــــــــة فـــــــــــل الت   ـــــــــــات المنـــــــــــاظرة  والتربيـــــــــــة مـــــــــــن كميـــــــــــة التربيـــــــــــة فـــــــــــل

ك ــــــــالأ منتســــــــبين فــــــــل اتقســــــــام التــــــــل يجــــــــوز االنتســــــــاأ إلي ــــــــا  و منتظمــــــــين فــــــــل اتقســــــــام 
ات ــــــــــرى   ويجــــــــــوز قبــــــــــو  ال ــــــــــالأ ال ا ــــــــــمين عمــــــــــل درجــــــــــة ليســــــــــانس افداأ فــــــــــل  يــــــــــر 
اتقســـــــــام التـــــــــل ت رجـــــــــوا من ـــــــــا فـــــــــل الفرقـــــــــة اتولـــــــــل ك ـــــــــالأ منتســـــــــبين فـــــــــل االقســـــــــام التـــــــــل 

 جوز االنتساأ إلي ا  و منتظمين فل اتقسام ات رى.ي
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 يمكـــــــن قآلـــــــ ل هـــــــد  الىئـــــــات  آلقـــــــا  ل  ـــــــداد التـــــــ  يحـــــــددها مجمـــــــ  الجامعـــــــة 
 :آلعد نخد  ن  مجم  الكمية   قا  لمش    اآلتية

 ال يقــــــــ  التقـــــــــدير العـــــــــام ال ا ـــــــــ  عميـــــــــه ال الــــــــأ فـــــــــل درجـــــــــة الميســـــــــانس فـــــــــل    -1
 جيـــد . افداأ والتربية   عن 

ـــــــــ  ال -2 ـــــــــل يكم ـــــــــرقتين  اتول ـــــــــل الف ـــــــــم يدرســـــــــ ا ف ـــــــــل ل ـــــــــررات الت ـــــــــأ بدراســـــــــة المق  ال
ـــــــــه  وال انيـــــــــة   مـــــــــ  اعفالـــــــــه مـــــــــن بعـــــــــ  مقـــــــــررات الفرقـــــــــة ال ال ـــــــــة التـــــــــل ســـــــــب  ل

 دراست ا والنجا  في ا إذا  بت  ن ا تعاد  مقررات  ذص الفرقة .
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 ) جـ (  الدراســـات العليـــــا 
 ] ن    : د جة دآلم م    اآلداب  [ 

 االعـــالم : دبلوم –أ 
 (  : 16مـادة  ) 

ــــــــــــل افداأ ) مــــــــــــن قســــــــــــم اإلعــــــــــــالم  ن  ــــــــــــدبموم ف ــــــــــــأ لدرجــــــــــــة ال ــــــــــــد ال ال ي ــــــــــــتر  لقي
ــــــــرة فــــــــل مجــــــــا  االعــــــــالم  ــــــــة  و مــــــــا يعادل ــــــــا ويعمــــــــ  لفت يكــــــــون  ا ــــــــاًل عمــــــــل درجــــــــة جامعي

 وف  ال رو  التل ي دد ا القسم ويعتمد ا مجمس الكمية .

 دبلوم التنميـة : –ب 
 (  : 17مـادة  ) 

ـــــــــــل ي ـــــــــــت ر  لقيـــــــــــد ال الـــــــــــأ لدرجـــــــــــة الـــــــــــدبموم فـــــــــــل التنميـــــــــــة  ن يكـــــــــــون  ا ـــــــــــاًل عم
الميســــــــــــانس فــــــــــــل افداأ مــــــــــــن   ــــــــــــد  قســــــــــــام الكميــــــــــــة  و اتقســــــــــــام المنــــــــــــاظرة مــــــــــــن الكميــــــــــــات 

 ات رى عمل  ن يكون من العاممين فل مجاالت التنمية .

 دبلوم االجتماع الصناعى : –جـ 
 (  : 18مـادة  ) 

وم فـــــــــــــل االجتمــــــــــــاع ال ـــــــــــــناعل  ن يكـــــــــــــون ي ــــــــــــتر  لقيـــــــــــــد ال الـــــــــــــأ لدرجــــــــــــة الـــــــــــــدبم
 ا ـــــــــاًل عمـــــــــل الميســـــــــانس فـــــــــل افداأ مـــــــــن   ـــــــــد  قســـــــــام الكميـــــــــة  و اتقســـــــــام المنـــــــــاظرة مـــــــــن 

 الكميات ات رى .
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 ] ثا يا  : د جة الماجستــي     اآلداب  [

 (  : 19مـادة  ) 

ــــــــــــــد ال الــــــــــــــأ لدرجــــــــــــــة الماجســــــــــــــتير فــــــــــــــل افداأ  ن يكــــــــــــــون  ا ــــــــــــــاًل  ي ــــــــــــــتر  لقي
فـــــــــــل افداأ بتقـــــــــــدير عـــــــــــام جيـــــــــــد عمـــــــــــل اتقـــــــــــ   و عمـــــــــــل درجـــــــــــة  عمـــــــــــل درجـــــــــــة الميســـــــــــانس

معادلــــــــــة مــــــــــن مع ــــــــــد عممــــــــــل   ــــــــــر معتــــــــــر  بــــــــــه مــــــــــن الجامعــــــــــة ويجــــــــــوز قبــــــــــو  ال ــــــــــالأ 
ــــــــ  لاللت ــــــــا  بالســــــــنة  ــــــــل اتق ــــــــد جــــــــدًا عم ــــــــدير عــــــــام جي ــــــــوم االعــــــــالم بتق ــــــــل دبم ال ا ــــــــمين عم

 التم يدية لمماجستير بقسم االعالم .

 (  : 21مـادة  ) 

الدراســـــــــة لمــــــــــدة عـــــــــام جـــــــــامعل فـــــــــل المقـــــــــررات المعتمــــــــــدة يتـــــــــاب   الـــــــــأ الماجســـــــــتير 
ــــــــــر ال الــــــــــأ  ــــــــــ  وال يعتب ــــــــــدم لالمت ــــــــــان  ك ــــــــــر مــــــــــن مــــــــــرتين فق ــــــــــه التق بالالل ــــــــــة وال ي ــــــــــ  ل

% مـــــــــــــن مجمـــــــــــــوع الـــــــــــــدرجات فـــــــــــــل كـــــــــــــ  مقـــــــــــــرر مـــــــــــــن 79ناج ـــــــــــــا إال إذا   ـــــــــــــ  عمـــــــــــــل 
ــــــــل كــــــــ   ــــــــررات ف ــــــــ  المق ــــــــل جمي ــــــــأ ف ــــــــل  ــــــــدص ويكــــــــون امت ــــــــان ال ال المقــــــــررات الدراســــــــية عم

لالمت ــــــــــان و ي ـــــــــــرم ال الـــــــــــأ مـــــــــــن د ــــــــــو  االمت ـــــــــــان إذا قمـــــــــــت نســـــــــــبة مــــــــــرة يتقـــــــــــدم في ـــــــــــا 
ـــــــــدروس عـــــــــن  ـــــــــل  ضـــــــــور ال ـــــــــه عم ـــــــــررة لكـــــــــ  مـــــــــادة 75مواظبت % مـــــــــن عـــــــــدد الســـــــــاعات المق

عمـــــــــل  ـــــــــدص وي ـــــــــدر مجمـــــــــس الكميـــــــــة بنـــــــــا  عمـــــــــل اقتـــــــــرا  مجمـــــــــس القســـــــــم الم ـــــــــت  قـــــــــرار 
ـــــــــدم  ـــــــــدم لالمت ـــــــــان إال إذا ق ـــــــــم يســـــــــتو  نســـــــــبة ال ضـــــــــور مـــــــــن التق ـــــــــذى ل ـــــــــأ ال  رمـــــــــان ال ال

 يقبمه مجمس الكمية. عذراً 

 (  : 21مـادة  ) 

يعقـــــــــد امت ــــــــــان الدراســـــــــة المقــــــــــرر لمســـــــــنة التم يديــــــــــة لمماجســـــــــتير مــــــــــرتين فـــــــــل العــــــــــام 
وي ـــــــــدد مجمـــــــــس الكميـــــــــة موعـــــــــد كـــــــــ  امت ـــــــــان وتكـــــــــون مـــــــــدة االمت ـــــــــان الت ريـــــــــرى فـــــــــل كـــــــــ  
مقــــــــــرر  ــــــــــالث ســـــــــــاعات ويجــــــــــوز لمجمـــــــــــس الجامعــــــــــة بنـــــــــــا  عمــــــــــل اقتـــــــــــرا  مجمــــــــــس الكميـــــــــــة 

ل ات ــــــــــوا  ال ا ــــــــــة ويكــــــــــون امت ــــــــــان ال الــــــــــأ فــــــــــل جميــــــــــ  تعــــــــــدي  مــــــــــدة االمت ــــــــــان فــــــــــ
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المقـــــــــررات فـــــــــل كـــــــــ  مـــــــــرة إذا كـــــــــان راســـــــــبًا فـــــــــل  ك ـــــــــر مـــــــــن مـــــــــادتين    مـــــــــا إذا رســـــــــأ فـــــــــل 
 مادتين عمل اتك ر في   له التقدم لد و  امت ان الدور ال انل.

 (  : 22مـادة  ) 

ــــــــــة لمماجســــــــــتير ب عــــــــــداد  ــــــــــررات الســــــــــنة التم دي ــــــــــل مق ــــــــــأ بعــــــــــد نجا ــــــــــه ف يقــــــــــوم ال ال
ــــــــــرص مجمــــــــــس الدراســــــــــات العميــــــــــا والب ــــــــــوث بالجامعــــــــــة بنــــــــــا  عمــــــــــل ر  ســــــــــالة فــــــــــل موضــــــــــوع يق

ــــــــل  ــــــــس الكميــــــــة عم ــــــــل اتقــــــــ  مــــــــن تــــــــاريخ موافقــــــــة مجم ــــــــس الكميــــــــة لمــــــــدة ســــــــنة عم اقتــــــــرا  مجم
تســـــــــــجي  الموضـــــــــــوع وي ـــــــــــتر   ن يقـــــــــــيم ال الـــــــــــأ بجم وريـــــــــــة م ـــــــــــر العربيـــــــــــة لمـــــــــــدة ســـــــــــتة 

    ر عمل اتق  قب   ن يتقدم برسالته إلل لجنة ال كم .

 (  : 23ـادة  ) م

ـــــــــــم تناق ـــــــــــه في ـــــــــــا  ـــــــــــة ال كـــــــــــم   ـــــــــــه رســـــــــــالة تقبم ـــــــــــا لجن ـــــــــــال  ب   ـــــــــــأ بنت ـــــــــــدم ال ال يق
 مناق ة عمنية.

 (  : 24مـادة  ) 

مـــــــــــدة القيـــــــــــد لم  ـــــــــــو  عمـــــــــــل درجـــــــــــة الماجســـــــــــتير ال تزيـــــــــــد عمـــــــــــل  مـــــــــــس ســـــــــــنوات 
ـــــــــس القســـــــــم الم ـــــــــت   ـــــــــة مجم ـــــــــل تقريـــــــــر الم ـــــــــر  وموافق ـــــــــا  عم ـــــــــة بن ـــــــــس الكمي ويجـــــــــوز لمجم

 ت نالية الستمرار القيد ال تزيد عن سنتين. ن يمن  ال الأ مدة اس

 (  : 25مـادة  ) 

ــــــــــب  م  ــــــــــ   ال ســــــــــالة  ــــــــــ  شــــــــــضادة الماجســــــــــتي  تخ ــــــــــ  ال ال يآلــــــــــين  
  التقدي  الد   اله  تم ا د جة الماجستي     اآلداب آل حد التقدي ات اآلتية:

 بتقديــر ممتـــاز  ماجستــير فل افداأ  (1

 د جـدابتقديــر جيـ  ماجستــير فل افداأ  (2
 بتقديــر جيــــد   ماجستــير فل افداأ  (3
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 بتقديــر مقبـــو   ماجستــير فل افداأ  (4

 (  : 26مـادة  ) 

ــــــــــــأى قســــــــــــم مــــــــــــن اتقســــــــــــام إال  ــــــــــــة لمماجســــــــــــتير ب ــــــــــــد  الدراســــــــــــة بالســــــــــــنة التم يدي ال تب
ــــــــــ  وبقــــــــــرار مــــــــــن الجامعــــــــــة  ــــــــــل اتق بعــــــــــد تــــــــــوفر عــــــــــدد  ســــــــــتاذين  و  ســــــــــتاذين مســــــــــاعدين عم

 مس الكمية .بنا  عمل اقترا  مج

 ] ثالثا  : د جة الدكتـــ  ا     اآلداب  [

 (  : 27مـادة  ) 

ـــــــــــل  ـــــــــــل افداأ ان يكـــــــــــون  ا ـــــــــــاًل عم ـــــــــــدكتوراص ف ـــــــــــأ لدرجـــــــــــة ال ـــــــــــد ال ال ي ـــــــــــتر  لقي
درجــــــــــة الماجســــــــــتير فــــــــــل افداأ بتقــــــــــدير جيــــــــــد عمــــــــــل اتقــــــــــ   و عمــــــــــل درجــــــــــة معادلــــــــــة ل ــــــــــا 

 من مع د عممل   ر معتر  به من الجامعة .

 : (  28مـادة  ) 

ــــــــــذى   ــــــــــ  منــــــــــه عمــــــــــل درجــــــــــة الماجســــــــــتير وال  يقيــــــــــد  الــــــــــأ الــــــــــدكتوراص بالقســــــــــم ال
 يجوز  ن يقيد بقسم   ر سواص 

 (  : 29مـادة  ) 

ــــــــــــا  ــــــــــــس الدراســــــــــــات العمي ــــــــــــل موضــــــــــــ  يقــــــــــــرص مجم ــــــــــــأ بب ــــــــــــث مبتكــــــــــــر ف يقــــــــــــوم ال ال
ــــــــــة لمــــــــــدة ســــــــــنتين عمــــــــــل  ــــــــــس الكمي ــــــــــل اقتــــــــــرا  مجم ــــــــــا  عم ــــــــــة بالجامعــــــــــة بن ــــــــــات ال قافي والعالق

افقــــــــــة مجمــــــــــس الكميــــــــــة عمــــــــــل تســــــــــجي  الموضــــــــــوع وي ــــــــــتر   ن يقــــــــــيم اتقــــــــــ  مــــــــــن تــــــــــاريخ مو 
ــــــــــل اتقــــــــــ   قبــــــــــ   ن يتقــــــــــدم برســــــــــالته  ال الــــــــــأ بجم وريــــــــــة م ــــــــــر العربيــــــــــة لمــــــــــدة ســــــــــنة عم

 إلل لجنة ال كم .

 (  : 31مـادة  ) 
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ـــــــــــم تناق ـــــــــــه في ـــــــــــا  ـــــــــــة ال كـــــــــــم   ـــــــــــه رســـــــــــالة تقبم ـــــــــــا لجن ـــــــــــال  ب   ـــــــــــأ بنت ـــــــــــدم ال ال يق
 مناق ة عمنية.

 (  : 31مـادة  ) 

ضادة د جــــــــة الــــــــدكت  ا  تخ ــــــــ  ال الــــــــب  م  ــــــــ   ال ســــــــالة يآلــــــــين  ــــــــ  شــــــــ
  التقدي  الد   اله  تم ا د جة الدكت  ا     اآلداب آل حد التقدي ات اآلتية:

 دكتـوراص فل افداأ بمرتبـة ال ر  اتولل . -1

 دكتـوراص فل افداأ بمرتبـة ال ر  ال انية. -2

 دكتـوراص فل افداأ . -3

 (  : 32مـادة  ) 

ــــــــــــم مــــــــــــدة القيــــــــــــد لم  ــــــــــــ ذا ل ــــــــــــدكتوراص  مــــــــــــس ســــــــــــنوات فقــــــــــــ  وا  ــــــــــــل درجــــــــــــة ال و  عم
ي  ــــــــــ  ال الــــــــــأ  الل ــــــــــا عمــــــــــل الدرجــــــــــة يســــــــــق  تســــــــــجيمه ويجــــــــــوز لمجمــــــــــس الكميــــــــــة بنــــــــــا  
ــــــــــــأ مــــــــــــدة  ــــــــــــس القســــــــــــم الم ــــــــــــت   ن يمــــــــــــن  ال ال ــــــــــــل تقريــــــــــــر الم ــــــــــــر  وموافقــــــــــــة مجم عم

 است نالية الستمرار القيد ال تزيد عمل سنتين .

 (  : 33مـادة  ) 

 ا  مــــــن تـــــــا يو ا تمــــــاد ن.د  زيـــــــ  التعمــــــيم العـــــــال  ت آلــــــق هـــــــد  الالئحــــــة ا تآلـــــــا
ــــــــ  ال حــــــــ   ــــــــ  األ مــــــــ  لمجامعــــــــات نن ت آلــــــــق الق ا ــــــــد ا  تقاليــــــــة  م   ئــــــــي  المجم

 التال :

ــــــــــل المــــــــــواد الممغــــــــــاة  -1 ــــــــــون مــــــــــن  دا  االمت ــــــــــان ف ــــــــــاقون لالعــــــــــادة يعف ال ــــــــــالأ الب
 وتقرر عمي ا المواد المست د ة.

ـــــــــــــ -2 ـــــــــــــل  ـــــــــــــ رين يمت ن ـــــــــــــل مـــــــــــــادة  ـــــــــــــ رت إل ون فيمـــــــــــــا ال ـــــــــــــالأ الراســـــــــــــبون ف
 ان  رت إليه المادة .
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ال ــــــــــالأ الراســــــــــبون فــــــــــل مــــــــــادتين  و عــــــــــدة مــــــــــواد   ــــــــــب تا  و   ــــــــــب ت مــــــــــادة  -3
 وا دة يمت نون فل  ذص المادة الوا دة .

ـــــــــــــل بمـــــــــــــادة ممغـــــــــــــاة يعفـــــــــــــون مـــــــــــــن  دا   -4 ـــــــــــــل فرقـــــــــــــة  عم ـــــــــــــون إل ال ـــــــــــــالأ المنقول
االمت ـــــــــــان في ـــــــــــا ويعفـــــــــــون مـــــــــــن  دا  االمت ـــــــــــان فـــــــــــل المـــــــــــواد المســـــــــــت د ة فـــــــــــل 

 قة .الفرقة الساب

ال ـــــــــالأ المنقولـــــــــون بمـــــــــادة مت مفــــــــــة نقمـــــــــت إلـــــــــل فرقــــــــــة   ـــــــــرى يمت نـــــــــون فــــــــــل  -5
  ذص المادة المت مفة م   الأ الفرقة التل نقمت إلي ا  ذص المادة .


