
  
  ا�����م

  
  ����م �� ��ل ا��در	�

����� �#�رات ا"ط �ل �ن  ��ما������ ھ� �ؤ		� ������� ��دأ ��ل ا��در	� ��ث . ا���ول ��� ا�����م ��دأ �ن ا���ت أو ا������
  .()ل ا"���ب وا"&��� وا"�%ط� ا$�دا��� وا����م

 7و�%0ل ��م ����ق �������� ا"ط �ل �ن 	ن ��م و��ف إ�� . ����- ا������ ,� إ	�و��� ا���#* ا�وط�� ������م ��ل ا��در	
ھم ,� ا�����#م ؤإ����#� ا$داري وا�ذ�ن �ر&ب آ�����5 �د��� ��ر�و ھذه ا� ر�� �3��- ا"ط �ل ا�ذ�ن ���%ون �� � دا1�� ,� . أ�وام

  .�������� أو �ؤ		� ر���� أط �ل أ(رى
ا<����ق ��ؤ		� . �:��ل ر	وم و��زم أ�ً�� د,- ;�ن ا�و��3ت ا��� ��م �:د��#� ھ��ك��م ا	�(دام ��0ن ,� �ؤ		� ر���� ا"ط �ل 

  .ر���� ا"ط �ل < �0ون إ�زا�ً��، إ< أ�A ���5 �@��ء وا"�#�ت �%�ر�0 �%ط� ,� 	وق ا���ل
  

�  ا�����م ا"	�	
ا�ذ�ن ����ون �3	�� دو�� أ����3 أو أ���ب ��� ,� ذ�ك ا"%(�ص (أ�%Gت إ	�و��� �ظ�م ا<����ق ا$��3ري ����دارس �D%(�ص 

�(�- 3��- ا"%(�ص �%رط ا<����ق . ا�ذ�ن ��Hوا 	ن 	�- 	�وات ��ل ا"ول �ن أ�0و�ر �ن ا���م ا�����) ا��3	��ت ا��3#و��
 �	�ب و���م ,� إ	�و���، ��م ا�0. 	�� 17أو ��� ��وغ 	ن ) 9ا���وذج (ا$��3ري ����در	� ��� ����ون ��� ا�����م ا"	�	

��ً�3� �  .�واد ا�����م ا"	�	
  

�و,ر �د��� ��ر�و �Dط �ل ا�(����ن �%رط ا<����ق ا$��3ري، وا�ذ�ن ���%ون ,� �د��� ��ر�و، ��0ً�� ,� ا��در	� ����ول ��� 
�� �دارس ��ر�و ا�;��و�� ����0ر �D%(�ص ا�. ا�����م ا"	�	, � K��17 أ���رھم �ذ�ن 0�� ���5 ,ر�� ����ول ��� ا�����م ا"	�	

  .��ً�� أو أ�0ر �ن ذ�ك ��ن �م ����وا ��� ا�����م ا"	�	� ��ر �ظ�م ا�����م �ن ُ��د
  

  ا�درا	�ت ا"	�	�� ��� ��د ا��در	�
و��0ن ا<(���ر ). 	�وات 3�دة ا�درا	� ا<����ر�� (��د ا���ول ��� ا�����م ا"	�	� ��ق ��ط��ب ا���ول ��� ا�����م ا�;��وي 

  .و��ط�ق ذ�ك ��� ا�درا	� ,� ا��دارس ا��#�ر��، وا����م �ن ُ��د. ن ا��دارس ا�;��و�� ا��(�� � ,� �د��� ��ر�و��
  

� ��ر�و، ��ث ��م ا���ول ��� ا�����م ا�;��وي إ�� ��3ب �(�ص ���	ب , �و��0ن أ�ً�� �وا��� ا�درا	� ,� �ر0ز ا�����م ا��#�
  .�(رج �ن �دارس ا�����م ا"	�	� أو ا�����م ا�;��ويأو ��م ا���ول ��� ا��(�ص ,:ط ��د ا�

  
�ن ا������ وا��در	�، �3ب ��� ا���;ل ا�:��و�� ��ط ل �:د�م ط�ب ��ر � �� ا�و�ب  ����ول ��� ��0ن ,� 0لٍ 
www.tartu.ee/arno/ .وإذا �زم ا"�ر، ��0ن ا���ول ��� د�م ��:د�م ط �		ب �ن إدارة ا�����م ��0و�� ا��د���، أو �ن �ؤ�

����:�. 
  

وزارة ا�ر,�ھ�� ا<�3����� وا�ر���� ا����� ��0و�� �د��� ��ر�و ����دل "��ت �ر3�� ا���0ب ,� إط�ر �%روع 
���و�ل �ر���� وزارة ا�ر,�ھ�� ا<�3����� وا�ر���� ا����� ��0و�� �د��� ��ر�و و" ا����و��ت �ول ا�(د��ت ا�����

  .�%�رك ��ن ا<���د ا"ورو�� �ن ()ل ��دوق ا��3وء وا�#3رة وا���0�ل و��ن وزارة ا�دا(��� ,� 3�#ور�� إ	�و���
 

  
  

                                

 


