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 المداحة إدارة - سلطة األراضي

 التاريخ:           الرفحة:        رقم الهثيقة:
 حدب المعاملةزمن العملية:  صدار وتجديد رخص المداحين المرخرينإاسم الهثيقة: 

 شيكل تجديد. 033شيكل رخرة جديدة،  033الرسهم:  اعتماد المدير العام:
 

 العملية )اإلجراء( .1
 ودفع رسهم طمهبة تقديم طمب لمحرهل عمى الرخرة لدى دائرة االستقبال مرفقًا معو السدتشدات الس   

 .شيكل( 011)
  فرز الطمبات من قبل لجشة مخترة وترشيح السقبهلين لدخهل االمتحان الشظري. 
 عقد االمتحان الشظري وترشيح الشاجحين السقبهلين لالمتحان العسمي. 
 عقد االمتحان العسمي وفرز الشاجحين لمحرهل عمى الرخرة. 
  يكل(ش 011رسهم الرخرة الجديدة ألول مرة )دفع. 

 

 :يتم اصدار رخص المداحين وفق الذروط التالية 
o .أن يكهن عسر الستقدم لالمتحان ال يقل عن ثالثة وعذرون عام 
o يشدسة السدنية وحاصل عمى دورات ال أن يكهن حاصل عمى شيادة بكالهريهس ىشدسة السداحة أو

دق عمييا من وزارة التربية ، عمى أن تكهن الذيادة مرامهم ىشدسة السداحة)سشتين فأكثر(مداحية أو دب
 والتعميم العالي.

o ن مثبتة بذيادة من جية العسل.يأن يكهن لديو خبرة مثبتة في العسل السداحي بسا ال يقل عن سشت 
o .أن يكهن الستقدم حاصل عمى عزهية الشقابة التي يتبع ليا سارية السفعهل 
o  وىي سشتان. أن يكهن الستقدم قد أنيى مدة التدريب التي نص عمييا القانهن 

 .يتم تجديد رخص المداحين الحاصلين على رخص سابقة 
 

 :ات المطلهبة. المدتند7
  شيكل غير مدتردة 011إيرال دفع رسم التقدم المتحان مزاولة ميشة السداحة مقداره. 
 صهرة اليهية. 
 صهر مردقة عن الذيادة الجامعية. 
 شيادات الخبرة الالزمة. 
 صهرة عن بطاقة عزهية الشقابة. 
 شيادات الدورات. 
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 مخطط سير العملية .8
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 100)يقدم السداح الطمب مرفقًا بو جسيع الذيادات السطمهبة، ودفع 
 رسهم غير مدتردة لمتقدم لالمتحان( شيكل

يتم مراجعة الطمبات من خالل لجشة مذكمة من االدارة العامة لمسداحة 
 والذؤون القانهنية

السداح الذي تشطبق عميو الذروط يتقدم لالمتحان الشظري والذي 
أساسيات عمم السداحة، السداحة التذريعية )يتكهن من ثالث أجزاء 

 (الفمدطيشية، أخالقيات السيشة

بعد اجتياز االمتحان الشظري بشجاح يتقدم السداح لالمتحان العسمي 
 بذقيو السيداني والسحهسب

يحرل الشاجحين في االمتحان الشظري والعسمي عمى رخرة مزاولة 
 (شيكل 200)ميشة السداحة، ودفع رسهم 


