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قٛاْني ٚيٛا٥ح ٚأْعُ ١ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُٞ

قزار رئيس دللس الوسراء رقه ( )284لسية 2008و

بصأٌ اليظاو املوحد لصؤوٌ الطالب باجلـامعـات اليهىية (احلكومية)
ضٝ٥ؼ زتًؼ ايٛظضا: ٤
بعس االطالع عً ٢زغتٛض ادتُٗٛض ١ٜاي.١ُٝٓٝ
ٚعً ٢ايكطاض ادتُٗٛض ٟبايكاْ ٕٛضقِ()17يػٓ ّ 1995 ١بؿإ ادتاَعات ايٚ ١ُٝٓٝتعسٜالت٘.
ٚعً ٢اٍقطاض اجلَٗٛض ٟضقِ ( )32يػٓ ّ 2007 ١بؿإٔ ايال٥ش ١ايتٓؿٝص ١ٜيكاْ ٕٛادتاَعات اي.١ُٝٓٝ
ٚعً ٢ايكطاض ادتُٗٛض ٟضقِ()50يػٓ ّ 2007 ١بتؿه ٌٝاذتهٚ ١َٛتػُ ١ٝأعطاٗ٥ا.
ٚبٓا ً٤عً ٢عطض ٚظٜط ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُ.ٞ
ٚبعس َٛاؾك ١اجملًؼ األعً ٢يًذاَعات.

 //قــــــزر //
الفصل األول
التسنية والتعاريف وىطام السزياٌ
َازٜ :) 1( ٠ػُٖ ٢صا ايٓعاّ بـ (( ايٓعاّ املٛسس يؿؤ ٕ ٚايطالب بادتاَعات اي ١ُٝٓٝاذته.)١َٝٛ
َازٜ :) 2( ٠ه ٕٛيًهًُات ٚايعباضات ايٛاضز ٠أزْا ٙاملعاْ ٞاملب ١ٓٝإظا ٤نٌ َٓٗا سٝجُا ٚضزت يف ٖصا ايٓعاّ َامل
تسٍ ايكط ١ٜٓعً ٢خالف شيو:
اٍقاْ ٕٛضقِ ( )17يػٓ ّ 1995 ١بؿإٔ ادتاَعات ايٚ ١ُٝٓٝتعسٜالت٘.
ايكاْـ:ٕٛ
اجملًؼ األعً ٢يًذاَعات اي.١ُٝٓٝ
اجملًؼ األعً:٢
ٚظاض ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُ.ٞ
ايٛظاض:٠
ٚظٜط ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُ.ٞ
ايٛظٜط:
اجملًؼ األعً ٢يؿؤ ٕٚايطالب :اجملًؼ املتهْٛ َٔ ٕٛاب ضؤغا ٤ادتاَعات يؿؤ ٕٚايطالب  /عُسا ٤ؾؤٕٚ
ايطالب بادتاَعات اي.١ُٝٓٝ
نٌ داَع ١ميٓ ١ٝسه ١َٝٛختطع ألسهاّ ايكإْٛ
ادتاَع:١
زتًؼ نٌ داَع ١ميٓ ١ٝسه ١َٝٛختطع ألسهاّ ايكاْ.ٕٛ
زتًؼ ادتاَع:١
ضٝ٥ؼ نٌ داَع ١ميٓ ١ٝسه ١َٝٛختطع ألسهاّ ايكاْ.ٕٛ
ضٝ٥ؼ ادتاَع:١
زتًؼ ؾؤ ٕٚايطالب بهٌ داَع ١ميٓ ١ٝسه ١َٝٛختطع يًكإْٛ
زتًؼ ؾؤ ٕٚايطالب:
ْا٥ب ضٝ٥ؼ ادتاَع ١يؿؤ ٕٚايطالب/عُٝس ؾؤ ٕٚايطالب.
ْا٥ب ضٝ٥ؼ ادتاَع:١
نٌ نً ١ٝأَ ٚطنع عًُٚ ٞأنازمي ٞتابع أل َٔ ٟادتاَعات اي١ُٝٓٝ
ايهً ١ٝأ ٚاملطنع:
سه.١َٝٛ

-2-

ّ2008

قٛاْني ٚيٛا٥ح ٚأْعُ ١ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُٞ

زتًؼ ايهً ١ٝأ ٚاملعٗس أ ٚاملطنع:

زتًؼ نٌ نً ١ٝأَ ٚعٗس أَ ٚطنع عًُٚ ٞأنازميٜ ٞتبع ادتاَع١

ايكػِ:

نٌ قػِ عٌَ ٞيف ايهً ١ٝأ ٚاملطنع.

زتًؼ ايكػِ:

زتًؼ نٌ قػِ عًُ ٞيف نً ١ٝأَ ٚطنع.

ايكسض ٠االغتٝعاب:١ٝ

عسز املكاعس اييت حيسزٖا زتًؼ ايهًٜٛٚ ١ٝاؾل عًٗٝا زتًؼ ؾؤ ٕٚايطالب
ٚزتًؼ ادتاَعٚ ١اجملًؼ األعً ٢يؿؤ ٕٚايطالب ٜٚكطٖا اجملًؼ األعً٢
يًذاَعات غٜٓٛاً يًكب ٍٛيف نٌ داَعٚ ١نًٚ ١ٝختصص أَ ٚطنع ٜٚتٓاؾؼ
عً ٢ؾػًٗا املتكسَ ٕٛايص ٜٔتٓطبل عً ِٗٝايؿطٚط يف املٛاعٝس احملسز.٠

ايتٓػٝل:

املؿاضً ١بني املتكسَني يؿػٌ املكاعس احملسز ٠يف أ َٔ ٟايهًٝات

أٚ

ايتدصصات أ ٚاملطانع عػب ضغباتِٗ َٚعاٜرل املؿاضً ١احملسزٚٚ ٠ؾكاً
يػٝاغ ١ايتٓػٝل ٚايكب ٍٛايػٓ.١ٜٛ
ايكب:ٍٛ

تػًُِّ ًَؿات ايطالب ايص ٜٔاغتٛؾٛا ؾطٚط ٚإدطا٤ات قبٛشلِ بصٛضْٗ ٠ا ١ٝ٥يف
نٌ نً ١ٝأ ٚختصص أَ ٚطنع ٚؾل أْعَُٚ ١عاٜرل املؿاضً ١اييت حتسزٖا
غٝاغ ١ايتٓػٝل ٚايكب ٍٛايػٓ.١ٜٛ

ايتك ِٜٛادتاَع:ٞ

ايدلْاَر ايعَين ايص ٟتٓؿص ادتاَع ١مبٛدب٘ ْؿاطاتٗا خال

ٍ

ايعاّ ادتاَعٚ ٞؾكاً يًتك ِٜٛاملكط َٔ اجملًؼ األعً ٢يًذاَعات.
املػت ٣ٛايسضاغ:ٞ

ؾذل ٠زضاغ ١ٝتته َٔ ٕٛؾصًني زضاغٝني يف ايهًٝات اييت تطبل ْعاّ ايؿصٌ
ايسضاغ ٞأ َٔ ٚغٓ ١زضاغ ١ٝيف ايهًٝات اييت تطبل ْعاّ ايػٓ ١ايسضاغ.١ٝ

ايطغ ّٛايسضاغٚ ١ٝايٓؿاطات :املبايؼ اييت ٜسؾعٗا ايطايب غٜٓٛاً أ ٚملطٚ ٠اسس ٠عٓس ايكب.ٍٛ
املٓش ١ايسضاغ:١ٝ

املكعس ايسضاغ ٞايصٜ ٟتِ زؾع شتصصات٘ املاي َٔ ١ٝدٗ ١سه ١َٝٛأ ٚخاص١
أ ٚيًٛاؾس ٜٔمبٛدب ايدلٚتٛنٛالت ٚاالتؿاقٝات املعُ ٍٛبٗا.

ايطايب:

نٌ طايب ٚطايبَ ١ػذٌ بأسس ايتدصصات يف ايهً ١ٝأ ٚاملطنع يًشص ٍٚ
عً ٢ايسضد ١ادتاَع ١ٝاألٚىل َٚا ٜعاٍ َٛاصالً زضاغت٘ عػب ايٓعِ
ادتاَع.١ٝ

االتؿاقٝات (ايدلٚتٛنٛالت):

االتؿاقٝات ايعطب ١ٝأ ٚايسٚي ١ٝيًتعا ٕٚايجكايف ٚايعًُٚ ٞايتعً ُٞٝايػاض١ٜ
املؿعٚ ٍٛتعسٜالتٗا اييت ايتعَت بٗا ادتُٗٛض ١ٜاي١ُٝٓٝ

 ،أ ٚناْت أَٔ ٟ

ادتاَعات اي ١ْٝ ِٝططؾاً ؾٗٝا.
أْعُ ١ايتعً ِٝايػرل زتاْ:١ٝ

ايسضاغ ١بادتاَع ١عً ٢ايٓؿك ١ارتاص ١يًطايب أ ٚبايٓعاّ املٛاظ ٟأ ٚبايتعًِٝ
املٛد٘ (عٔ بُعس) ...ايـذٚ ،ؾل ايٓعِ ارتاص ١بصيو.

املطسً ١ادتاَع ١ٝاألٚي:ٞ

َطسً ١اذتص ٍٛعً ٢زضد ١ايبهايٛضٜٛؽ أ ٚايسبً ّٛبعس ايجاْ.١ٜٛ
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اٍْؿاط ايطالب:ٞ
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األْؿط ١ايطالب ١ٝايالصؿ ١ٝايين مياضغٗا ايطالب عدل األطط احملسز ٠شلصٙ
األْؿط ١غٛا ٤نإ شيو َٔ خالٍ االحتاز ايطالب ٞأ ٚادتُعٝات ايعًُ ١ٝأٚ
أغط ايٓؿاط ايطالب ١ٝأ ٚأْؿط ١ادتٛاي ١أ َٔ ٚخالٍ األْؿط ١ايطٜاضٚ ١ٝ
االدتُاعٚ ١ٝايجكاؾٚ ١ٝاإلبساع ١ٝاييت تضعاٖا ادتاَع. ١

َاز ) 3(٠تػط ٟأسهاّ ٖصا ايٓعاّ عً ٢طالب ادتاَعات اي ١ُٝٓٝاذته ١َٝٛاملػذًني يٓ ٌٝايسضد ١ادتاَع١ٝ
األٚىل.

الباب الجاىي
التيسيل والكبول وىكل الكيد والتحويل
الفصل األول
التيسيل والكبول
َاز :) 4( ٠حتسز غٝاغ ١ايكب ٍٛمبا خيسّ ساد ١ادتُٗٛض ١ٜاي َٔ ١ٜ ُٔٝايهٛازض يف شتتًـ ايتدصصات َع
االيتعاّ بايسٚض املعطيف ٚايتٜٓٛط ٟيًذاَعٚ ١تهاؾؤ ايؿطص ايتعً.١ُٝٝ
َازٜ :) 5( ٠كط زتًؼ ادتاَع ١غٜٓٛاً غٝاغ ١ايتٓػٝل ٚايكب ٍٛبٓا ً٤عًَ ٢كذلسات زتايؼ ايهًٝات ٚزتًؼ ؾؤٕٚ
ايطالب ٜٚطؾعٗا إىل اجملًؼ األعً ٢يؿؤ ٕٚايطالب ٜٚتِ اعتُا زٖا َٔ اجملًؼ األعً ٢يًذاَعاتٚ .جيب
إٔ تؿٌُ تًو ايػٝاغَ ١ا ٜأت-:ٞ
ايكسض ٠االغتٝعاب ١ٝيهٌ نً ١ٝأ ٚقػِ ٚختصص َٚطنع ٚٚؾل نٌ ْعاّ زضاغ.ٞأ
أ ٚايكب ٍٛيف نٌ نً١ٝ
اذتس األزْ ٢يًٓػب املٜٛ٦ـ ١يف ايجاْٜٛـ ١ايعاَـ ١املطًٛبـ ١يًُؿاضًـ١
ب
ٚختصص َٚطنع.
ز -تعٝني ايهًٝات ٚايتدصصـات ٚاملطانـع اييت ٜتطًب ايكبـ ٍٛبٗا إدـطا ٤املؿاضً ١بني املتكسَني
ٚحتسٜس َعاٜرل املؿاضً.١
حتسٜس َٛاعٝس ايتٓػٝل ٚايكب ٍٛبس٤اً ٚاْتٗا.ً٤ز
َاز :) 6( ٠حيسز ْعاّ املؿاضً ١بني املتكسَني يًتٓػٝل ٚايكب ٍٛيف ض ٤ٛاملعاٜرل اآلت:١ٝ
ايٓػب امل ١ٜٛ٦يف ايجاْ ١ٜٛايعاَ.١
أ
ار تباضات ايكب ٍٛايعاَ ١أ ٚادتع( ١ٝ٥يف َٛاز شتتاض.)٠ب
ز -املكابً ١ايؿدص.١ٝ
املعز بني أٖ َٔ ٟص ٙاملعاٜرل بعطٗا َع بعض يًٛص ٍٛإىل ْعاّ أؾطٌ عً ٢إٔ حيكل ايعساي١
ز
ٚاملػاٚا ٠بني مجٝع املتكسَني.
َازَ :) 7( ٠ع َطاعا ٠ؾطٚط َٚتطًبات ايكب ٍٛارتاص ١بهٌ نًٚ ١ٝأسهاّ ٖصا ايٓعاّ ٜؿذلط يكب ٍٛايطايب
بإسس ٣نًٝات ادتاَع ١ايؿطٚط ايطٝ٥ػ ١ٝاآلت-:١ٝ
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أ

-إٔ ٜه ٕٛساصـالً عً ٢ؾٗـاز ٠ايجاْٜٛـ ١ايعاَـ ١أَ ٚا ٜعازشلا.

ب

إٔ ٜه ٕٛعاّ اذتص ٍٛعً ٢ايجاْ ١ٜٛضُٔ األعٛاّ اييت ٜكبٌ اذتاصً ٕٛعًَ ٢ؤٖالت ايجاْ١ٜٛ
خالشلا ٚعٝح ال ٜتذاٚظ مخػ ١أعٛاّ.

ز

-إٔ ٜػتٛيف ايطايب ؾطٚط ايتٓػٝل ٚايكب ٍٛاحملسز ٠بادتاَع. ١

ز

-ادتٝاظ ْعاّ املؿاضً ١يف ايهًٝات ٚايتدصصات ٚاملطانع اييت تتطًب إدطا ٤املؿاضً.١

َازٜ :) 8( ٠تِ تكس ِٜطًبات ايتٓػٝل يًطالب باملٓح ٚاملكاعس ايسضاغ ١ٝإىل ايٛظاض ٠يٝتِ َٔ خالشلا تٛظٜع املتكسَني
عً ٢ادتاَعات إلدطا ٤ايكب ٍٛايٓٗاٚ ٞ٥عً ٢إٔ ٜتِ شيو قبٌ بسا ١ٜايعاّ ادتاَع.ٞ
َاز :) 9( ٠جيٛظ قب ٍٛعسز ستسز (ال ٜعٜس عٔ  َٔ %5ايكسض ٠االغتٝعاب ١ٝأل ١ٜنًٚ ١ٝختصص َٚطنع ) َٔ
ايُٝٓٝني اذتاصًني عً ٢زضد ١ايًٝػاْؼ أ ٚايبهايٛضٜٛؽ ايطاغبني يف اإليتشام بهًٝات أ ٚختصصات
أخط ٣بايؿطٚط اآلت:١ٝ
أ

-إٔ ٜه ٕٛاملتكسّ خطٜر داَعَ ١عذلف بٗا َٚعتُس ٠أنازميٝاً.

ب

إٔ ٜػتٛيف املتكسّ نٌ ؾطٚط ايكب ٍٛاملطًٛب ١يإليتشام بادتاَع ١يف ايػٓ ١اييت ٜطغب
اإليتشام بٗا عسا عاّ اذتص ٍٛعً ٢ؾٗاز ٠ايجاْ ١ٜٛايعاَ ١ؾٝشسز بٓا ً٤عً ٢تاضٜذ آخط ؾٗاز٠
داَع ١ٝسصٌ عًٗٝا املتكسّ إشا قُبٌ نطاٍب َػتذس.

ز

يف ساي ١قب ٍٛايطايب يف ختصص أ ٚنًَٓ ١ٝاظط ٠يًهً ١ٝأ ٚايتدصص ايػابل بجًح عسزاملكطضات عً ٢األقٌ جتط ٣ي٘ َكاص ١عًُٚ ١ٝميٓح ؾٗاز ٠زضدات ٚتكسٜطات باملكطضات اييت
اغتهًُٗا بايهً ١ٝأ ٚايتدصص األخرل.

َاز :) 10( ٠ال جيٛظ قب ٍٛايطايب يف أ َٔ ٟنًٝات ادتاَعٚ ١ختصصاتٗا إال إشا نإ قس زضؽ يف ايجاْ ١ٜٛايعاَ١
املٛاز املؤًٖ ١يًكب ٍٛبايهً ١ٝأ ٚايتدصص ايصٜ ٟطغب ايطايب اإليتشام ب٘.
َازٜ :) 11( ٠ؿذلط يكب ٍٛايؿٗاز ٠ايصازض َٔ ٠خاضز اي ُٔٝايتصسٜل عًٗٝا َٔ ايػًطات املدتص ١يف بًس اإلصساض
ٚيف ايٚ ،ُٔٝإخطاعٗا يًُعازي َٔ ١دتٓ ١املعازالت بادتاَع.١
َاز :) 12( ٠تػذ ٌٝايطايب:
أ

ٜعس ايطايب َػذالً بادتاَع ١بعس اغتٝؿا ٤ايٛثا٥ل املطًٛبٚ ١ؾكاً يؿطٚط ٚضٛابط ايكبـٚ ٍٛزؾـعاملبايـؼ ٚايطغ ّٛاملكطضٚ ٠ميٓح ضقِ قٝس يف ايهً ١ٝاملعٓ.١ٝ

ب

حيؿغ ًَـ ايطايب يف أضؾٝـ ايتػذ ٌٝبايهً ١ٝأ ٚادتاَع ١عً ٢إٔ حيت ٟٛاملًـ عً ٢مجٝع ٚثا٥ل
ايكبٚ ٍٛتطاف إي ٘ٝنٌ ايٛثا٥ل املتعًك ١بايطايب ٚأسٛاي٘ ايسضاغٚ ١ٝاملاي ١ٝخالٍ َس ٠زضاغت٘
بادتاَع.١
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الفصل الجاىي
ىكل الكيد والتحويل
َاز :) 13( ٠جيٛظ يًطايب املػذٌ يف إسس ٣نًٝات ادتاَع ١إشا تعجط يف غٓت٘ ايسضاغ ١ٝاألٚىل ْكٌ قٝس ٙإىل
ختصص آخط يف إطاض ايهً.١ٝ
َاز :) 14( ٠جيٛظ يًطايب ايتش َٔ ٌٜٛنً ١ٝإىل نً ١ٝأخط ٣يف إطاض ادتاَعَ ١طٍٚ ٠اسس ٠ؾكط.
َاز :) 15( ٠جيٛظ يًطايب إٔ حي َٔ ٍٛداَع ١إىل أخطٚ ٣ؾل ايؿطٚط اآلت:١ٝ
إٔ ته ٕٛادتاَع ١احملَٗٓ ٍٛا َعذلؾاً بٗا َٚعتُس ٙأنازميٝاً.أ
أال ٜه ٕٛايطايب َؿصٛالً َٔ ادتاَع ١احملَٗٓ ٍٛا ألغباب تأزٜب.١ٝ
ب
ز -إٔ ٜه ٕٛايطايب قس صتح يف املػت ٣ٛاأل ٍٚعً ٢األقٌ بادتاَع ١احملَٗٓ ٍٛا.
إٔ ٜه ٕٛايطايب َػتٛؾٝاً يؿطٚط ايكب ٍٛيف ايهً ١ٝاحمل ٍٛإيٗٝا يف ْؿؼ غٓ ١ايتشاق٘ز
بادتاَع ١احملَٗٓ ٍٛا.
أال ٜه ٕٛايطايب قس اْكطع عٔ ايسضاغ ١يف ادتاَع  ٠احملَٗٓ ٍٛا أنجط َٔ عاَني داَعٝنيٙ
يف ايهًٝات ايٓعط ١ٜأ ٚأنجط َٔ عاّ داَع ٞيف ايهًٝات املعًُ.١ٝ
أ ٟؾطٚط أخط ٣حيسزٖا زتًؼ ادتاَع ١اييت ٜطغب ايطايب ايتش ٌٜٛإيٗٝا.ٚ
َاز ) 16( ٠أ ٜ .ك ّٛايكػِ املدتص بإدطا ٤املكاص ١يًُكطضات ايسضاغ ١ٝاييت غبل يًطايب (املٓك ٍٛقٝس ٙأ ٚاحمل)ٍٛ
ايٓذاح ؾٗٝا َع املكطضات ايسضاغ ١ٝيف ْعاّ ايكػِ ،مبا ال ٜتعاضض َع أسهاّ ٖصا ايٓعاّ ٚحتػب
عً ٢ايطايب املكطضات اييت غبل إٔ ضغب بٗا عً ٢أٍْٗا َكطضات ضغٛب إٕ ناْت ضُٔ ارتط١
ايسضاغ ١ٝيًتدصص ايصْ ٟكٌ ايطايب قٝس ٙأ ٚس ٍِٛإي ٘ٝنُا حتػب املس ٠اييت قطاٖا ايطايب قبٌ
ْكٌ ايكٝس أ ٚايتش ٌٜٛضُٔ املس ٠ايكص ٣ٛاحملسز ٠يًسضاغ ١بايتدصص ايصْ ٟكٌ ايطايب قٝس ٙأٚ
س ٍِٛإي.٘ٝ
ب .تجبت يف ايػذٌ األنازمي ٞيًطايب املٓك ٍٛاملكطضات اييت عٛزيت ي٘ عػب املكاص ١ايعًُ.١ٝ
َاز :) 17( ٠ال جيٛظ يًطالب املكبٛيني عً ٢املٓح ايسضاغْ ١ٝكٌ ايكٝس ٚايتش ٌٜٛإال بعس َٛاؾك ١ايٛظاض.٠
َاز :) 18( ٠ال جيٛظ ْكٌ ايكٝس أ ٚايتش ٌٜٛيًؿ٦ات اآلت:١ٝ
ايطايب املػتذس يف املػت ٣ٛاأل ٍٚاال يف ؾذل ٠ايكبٚ ٍٛايتػذٚ ٌٝملطٚ ٠اسس.٠أ
ايطايب املؿص َٔ ٍٛأ ١ٜنً - ١ٝأ ٚداَع -١أل ٟغبب َٔ األغباب.
ب
ز -ايطايب ايٓادح إىل املػت ٣ٛايجا ْ ٞؾأعً ٢إال إشا نإ ْكٌ قٝس ٙأ ٚحت ًٜ٘ٛإىل ختصص َٓاظط
يتدصص٘ ايػابل بـ  %50عً ٢األقٌ َٔ عسز املكطضات.
ايطايب ايص ٟتكطضت عً ٘ٝعكٛب ١تأزٜب ١ٝإال بعس اْتٗا ٤ايؿذل ٠املكطض ٠يتٓؿٝص ايعكٛب ١ايتأزٜب.١ٝز
َاز :) 19( ٠جتط ٣املكاص ١يًطايب احمل َٔ ٍٛداَع ١أخطٜٚ ٣ؿذلط أ ٕ ٜسضؽ  %50عً ٢األقٌ َٔ إمجايٞ
املكطضات يف ادتاَع ١احمل ٍٛإيٗٝا.
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الباب الجالح
الدراسة ووقف الكيد واالىسحاب والفصل مً الدراسة
الفصل األول
الدراسـة
َازٜ :) 20( ٠بسأ ايعاّ ادتاَع ٞيف ؾٗط غبتُدل َٔ نٌ غٓٚ ،١تػتُط ايسضاغ )32( ١أغبٛعاً يف ايعاّ ادتاَعٞ
بٛاقع ( )16أغبٛعاً يف ايؿصٌ ايسضاغٚ ٞته ٕٛعطًْ ١صـ ايعاّ أغبٛعني ٚؾكاً يًتك ِٜٛادتاَع.ٞ
َازْ :) 21( ٠عاّ ايسضاغ ١يف مجٝع نًٝات َٚطانع ادتاَعٜ ، ١ك ّٛعً ٢أغاؽ االْتعاّٚ ،حيطّ ايطايب َٔ
زخ ٍٛاالختباض ايٓٗا ٞ٥إشا قًت ْػب ١سطٛض ٙعٔ  َٔ % 75احملاضطات ايٓعطٚ ١ٜايسضٚؽ ا يعًُ١ٝ
يهٌ َكطض عػب ارتط ١ايسضاغٜٚ ١ٝعتدل ايطايب ايص ٟسطّ َٔ زخ ٍٛاالختباض ايٓٗا ٞ٥بػبب
ايػٝاب ضاغبا يف املكطض.
َازٜ :) 22( ٠بني زي ٌٝايهً ١ٝارتط ١ايسضاغَٚ ١ٝا تؿًُ٘ َٔ َكطضات زضاغَٛ ١ٝظع ١عً ٢ؾص ٍٛأ ٚغٓٛات
زضاغٚ ،١ٝجيب إٔ تؿٌُ ارتط ١ايسضاغ ١ٝيف ايسي ّ – ٌٝا ٜأت:ٞ
ضقُاً ٚضَعاً يهٌ َكطض عٝح ٜسٍ عً ٢ايهًٚ ،١ٝايكػِ ٚايؿعبٚ ١ايتدصص ٚاملػت.٣ٛ
عسز ايػاعات احملسز ٠يهٌ َكطض ٚتٛظٜعٗا عً ٢دٛاْب٘ (ايٓعطٚ – ٟاملعًُٚ – ٞايػطٟض.) ٟ
تٛصٝؿاً يهٌ َكطض َٔ سٝح األٖساف ٚاحملتٜٛات ٚايٓؿاطات ٚاملطادع ٚأغايٝب ايتك.ِٜٛ
تٛظٜع ٖص ٙاملقطضات عً ٢ايػٓٛات ٚايؿصٚ ٍٛاملػتٜٛات ايسضاغٚ ، ١ٝجيب إٔ حتت ٟٛارتطط
ايسضاغ ١ٝعًَ ٢كطضات َتطًبات ادتاَعٚ ١ايهًٚ ١ٝايتدصص.
َاز :) 23( ٠تبني أزي ١ايهًٝات اذتس األزْ ٢ملس ٠ايسضاغ ١ؾٗٝا يًشص ٍٛعً ٢ايسضد ١ادتاَع ١ٝاألٚىلُٜٚ ،عسٍ اذتس
األزْ ٢ظا٥ساً ْصـ َس ٠ايسضاؽ ٠سساً أقص ٢يبكا ٤ايطايب يف ايهً. ١ٝ
َاز :) 24( ٠ايطايب املٓك ٍٛمبكطضات أ ٚايباق ٞيإلعاز ٠يف املػت ٣ٛايسضاغْ ٞؿػ٘ ٜعٝس يف ايعاّ ايتايَ ٞباؾط٠
زضاغ ١املكطضات اييت تبكّ ٢بٗا ٚ ،إالّ عُسٍ غا٥باً ؾٗٝا ٚ ،يف ساي ١إدطا ٤أ ٟتػٝرل يف ارتط ١ايسضاغ١ٝ
ٜػط ٟعً ٢ايطايب اٍباق ٞيإلعاز ٠يف ْؿؼ املػت ٣ٛابتسا َٔ ً٤املػت ٣ٛايسضاغ ٞايص ٟتبك ٢ؾ.٘ٝ
َاز :) 25( ٠يف ايهًٝات اييت تسضٍؽ َكطضات اختٝاض ١ٜحيل يًطايب إشا ضغب بأسس ٖص ٙاملكطضات إٔ ٜسضؽ يف
ايػٓ ١ايتايَ ١ٝكطضاً اختٝاضٜاً آخط بعس َٛاؾك ١ايكػِ ٚ ،ال حيػب املكطض االختٝاض ٟايػابل ضُٔ
املعسٍ ايذلانُ ٞيًطايب.
َاز :) 26( ٠ال جيٛظ يًطايب إعاز ٠زضاغَ ١كطض غبل صتاس٘ ؾ.٘ٝ
َاز :) 27( ٠ال جيٛظ أل ٟطايب إٔ ٜهَ ٕٛػذالً يف ادتاَع ١يسضدتني عًُٝتني يف ٚقت ٚاسس.
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الفصل الجاىي
وقف الكيد وعدو أداء اإلختبارات بعذر
َاز :) 28( ٠جيٛظ يًطايب ٚقـ قٝسَ ٙؤقتاً ٚؾل ايكٛاعس ٚاإلدطا٤ات اآلت-:١ٝ
تكس ِٜطًب ٚقـ ايكٝس إىل عُٝس ايهً ١ٝيف َس ٠تػبل االختباضات ايٓٗا ١ٝ٥بأغبٛعني عً ٢األقٌ.
أ
ب إٜٔ -طؾل بايطًب عصضاً َػٍٛغاً يٛقـ ايكٝس.
ز ال-جيٛظ ٚقـ ايكٝس يف املػت ٣ٛاألْٗ ٍٚاٝ٥اً ٚنصا يًطايب املٓك ٍٛقٝس ٙأ ٚاحمل ٍٛإال بعس إٔ
جيتاظ ؽْ ١زضاغ ١ٝعً ٢األقٌ بٓذاح ٚجيٛظ جملًؼ ايهً ١ٝايٓعط يف بعض اذتاالت اإلغتجٓا١ٝ٥
يٛقـ ايكٝس بعس َط ٞؾصٌ زضاغ ٞبٓذاح.
ز ال-جيـٛظ ٚقـ ايكٝـس يًطايب ايٛاؾـس إشا ناْت يٛا٥ح املٓح أ ٚايكبـ ٍٛمبكاعس زضاغ ١ٝتؿذلط شيو.
 ٙال-حيل يًطايب ايباق ٞيإلعاز ٠يف املػتْ ٣ٛؿػ٘ ٚقـ مٜس. ٙ
اذتـس األعً ٢يٛقـ ايكٝس غٓتإ زضاغٝتـإ أ ٚأضبعـ ١ؾص ٍٛزضاغٝـ ١غٛا ٤أناْت َٓؿصً ١أّ
ٚ
َتصً ١خـالٍ زضاغت٘ يًشصـ ٍٛعً ٢ايسضدـ ١ادتاَع ١ٝاألٚىل َع َطاعـاَ ٠ا ٚضز يف ايؿكـط( ٠ز)
َٔ املـازٖ َٔ )32( ٠صا ايٓعاّ.
َاز ) 29( ٠أ .جيٛظ يًطايب ايص ٟأٚقـ قٝس ٙإعاز ٠ايكٝس بٓا ٤عً ٢طًب ٜكسَ٘ يعُٝس ايهًٚ ١ٝؾل ايُٓٛشز املعس
يصيو يف َس ٠أقصاٖا ثالث ١أغابٝع َٔ بسا ١ٜايؿصٌ ايسضاغ ٞايتاي ٞيٛقـ ايكٝس َباؾط ٠إشا نإ
ْعاّ ايسضاغ ١ؾصًٝاً ٚبسا ١ٜايعاّ ادتاَع ٞايتاي ٞإشا نإ ْعاّ ايسضاغ ١غٜٓٛاً.
ب .إشا مل ٜتكسّ ايطايب بطًب إعاز ٠قٞز ٙبعس اْتٗاَ ٤سٚ ٠قـ ايكٝس ُٜعسٍ غا٥باً بس ٕٚعصض َكب. ٍٛ
أ ٚغطاَات َكطض ٠عً ٘ٝقبٌ ٚقـ ايكٝس ٚيهٓ٘
َازٚ :) 30( ٠قـ ايكٝس ال ٜعؿ ٞايطايب َٔ أ ١ٜضغّٛ
حيؿغ ي٘ سك٘ ؾُٝا ٜػتشك٘ َٔ تكسٜطات ْتا٥ر اإلختباضات ٚ .ال حتتػب َسٚ ٠قـ ايكٝس ضُٔ اذتس
األعً ٢ملس ٠ايسضاغ ١املزلٛح بٗا يًشص ٍٛعً ٢ايسضد ١ادتاَع ١ٝاألٚىل .
َاز :) 31( ٠جيٛظ يعُٝس ايهً ١ٝقب ٍٛعصض ايطايب عٔ أزا ٤اختباض َكطض أ ٚأنجط َٔ َكطضات ايعاّ ادتاَع ٞأٚ
أَ ٚعتُس َٔ ٠طبٝب
ايؿصٌ ايسضاغ ٞإشا نإ غبب ايػٝاب عصضاً قٗطٜاً تؤنسٚ ٙثا٥ل ضزل١ٝ
ادتاَع ١أ ٚايهً ١ٝإشا نإ ايعصض بػبب املطض ،عً ٢إٔ تكسّ ايٛثا٥ل ايالظَ ١إىل عُاز ٠ايهً١ٝ
خالٍ َس ٠أقصاٖا أغبٛع قبٌ أ ٚبعس اإلختباض.
َازٜ :) 32( ٠ذلتب عً ٢قب ٍٛعصض ايطايب عػب املازٖ َٔ )31( ٠صا ايٓعاّ َا ٜأت-:ٞ
ٜس ٕٚأَاّ ازل٘ (غا٥ب بعصض) يف ايٛثا٥ل ٚايػذالت ناؾ.١أ
ٜعؿ ٢ايطايب بٓا ً٤عً ٢شيو َٔ غطاَ ١ايػٝاب.
ب
ز -عٓس إعاز ٠ايطايب اختباض املكطض أ ٚاملكطضات اييت عُسٍ ؾٗٝا غا٥باً بعصض حتػب ي٘ ايٓتٝذَٔ ١
ايسضد ١ايٓٗا.١ٝ٥
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إشا قُبٌََ عصض غٝاب ايطايب ظُٝع َكطضات ايؿصٌ ايسضاغ ٞأ ٚايعاّ ادتاَع ٞؾإٕ شيو ٜعسضُٔ اذتس األعً ٢ملسٚ ٠قـ ايكٝس املٓصٛص عًٗٝا يف ايؿكط َٔ )ٚ( ٠املازٖ َٔ )28( ٠صا
ايٓعاّ.

الفصل الجالح
االىسحاب
َاز :) 33( ٠حيل يًطايب إٔ ٜٓػشب َٔ ايسضاغ ١يف ادتاَعٚ ١ؾل ايطٛابط اآلت-:١ٝ
أ -إٔ ٜتكسّ ايطايب ؾدصٝاً أٜٛ َٔ ٚنً٘ ضزلٝاً بطًب اإلْػشاب يعُٝس ايهً.١ٝ
ب -إٔ ٜػسز ايطايب َا عً َٔ ٘ٝايتعاَات َايٚ ١ٝع ١ٝٓٝيًذاَعٚ ،١إٔ خيً ٞططؾ٘ َٔ ادتٗات شات
ايعالق ١يف ادتاَعٚ ،١ؾل ايُٓٛشز املعس يصيو.
َاز :) 34( ٠ال حيل يًطايب املٓػشب َطايب ١ادتاَع ١بإعازَ ٠ا زؾع٘ إيٗٝا َٔ َبايؼ َايَ ١ٝامل ٜهٔ َػتذساً يف
إسس ٣املػتٜٛات ايسضاغٚ ١ٝمل تتذاٚظ ايسضاغ ١ؾٗطاً َٔ بسا ١ٜايعاّ ادتاَع.ٞ
َاز :) 35( ٠تُػًِ يًطايب املٓػشب ٚثا٥ك٘ ارتاص ١ب٘ اييت قسَٗا عٓس إيتشاق٘ بايهً ١ٝأ ٚاملطنع.
َاز :) 36( ٠حيل يًطايب املٓػشب اذتص ٍٛعًٚ ٢ثٝك ١باملٛاز اييت زضغٗا بادتاَع ١عً ٢إٔ ٜٛضح ؾٗٝا أْ٘
َٓػشب َٔ ادتاَعٚ ١تاضٜذ اإلْػشاب.
الفصل الزابع
الفصل مً الدراسـة
َازٜ :) 37( ٠ؿصٌ ايطايب َٔ ايسضاغ ١يف اذتاالت اآلت-:١ٝ
إشا أتطح إٔ قبٛي٘ ال ٜتؿل َع األسهاّ ايعاَ ١يًكب ، ٍٛأ ٚإشا أتطح بعس حت ٌٜٛايطايب أْ٘
أ
غبل ؾصً٘ ألغباب تأزٜبٜ ١ٝعتدل قٝسًَ ٙػٝا َٔ تاضٜذ قب ٍٛحت ًٜ٘ٛيًذاَع.١
ب إشا -تػٝب بس ٕٚعصض أنجط َٔ ( َٔ )%50املكطضات ايسضاغ ١ٝيف ايػٓ ١األٚىل.
إشا تبك ٢يف املػت ٣ٛايسضاغ ٞغٓتني زضاغٝتني ٚمل ٜٓتكٌ اىل املػت ٣ٛاألعًَ ٢ع َطاعا٠
ز -
املازٖ َٔ )29( ٠صا ايٓعاّ.
إشا جتاٚظ اذتس األقص ٢يًُس ٠املكطض ٠يسضاغت٘ ٚمل ٜتدطز مبا ال ٜتعاضض َع أسهاّ ٖصا
ز
ايٓعاّ.
إشا صسض قطاض بايؿصٌ نعكٛب ١تأزٜب ١ٝمبٛدب َاٚضز يف ايباب ارتاَؼ َٔ ٖصا ايٓعاّ .
ٙ
إشا تهطض غـ ايطايب أنجط َٔ َط ٠يف ايسٚض ٠اإلختباض ١ٜايٛاسس.٠
ٚ
َاز :) 38( ٠حيل يًطايب املؿص ٍٛغشب ٚثا٥ك٘ َٔ ادتاَع ،١عً ٢إٔ ٜٛضح يف ٚثا٥ك٘ ايصازض ٠عٔ ادتاَع ١بأْ٘
ؾصٌ َٔ ادتاَعٚ ، ١أغباب ايؿصٌ ٚتاضخي٘ ٚ ،عً ٢إٔ ٜسؾع َا عً َٔ ٘ٝايتعاَات َاي ١ٝأ ٚع١ٝٓٝ
يًذاَع.١
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َاز :) 39( ٠ال حيل يًُؿصٛيني ألغباب تأزٜب ١ٝااليتشام بادتاَعَ ١ط ٠أخط ٣إال عهِ قطا ٞ٥بات.

الباب الزابع
االختبارات والتكويه
الفصل األول
االختبار اليَائي
َاز :) 40( ٠حيل جملًؼ ايهً ١ٝتؿه ٌٝدتٓ ١خاص ١تك ّٛبتػٝرل أعُاٍ اإلختباض ايٓٗاٚ ٞ٥ضصس ايسضدات.
َازٜ :) 41( ٠طع َسضؽ املكطض أغ ١ً٦اإلختباضٚ ،جيٛظ عٓس اإلقتطا ٤بٓا ٤عً ٢إقذلاح ضٝ٥ؼ ايكػِ إٔ ٜطعٗا َٔ
خيتاض ٙزتًؼ ايهً.١ٝ
َازٜ :) 42( ٠صشح َسضؽ املكطض أٚضام اإلختباض ايٓٗا ٞ٥ملكطضٚ , ٙجيٛظ يطٝ٥ؼ ايكػِ عٓس اذتاد ١إٔ ٜؿطى ّ ع٘
َتدصصاً أ ٚأنجط يف ايتصشٝحٚ ,جيب إ ٜتِ ايتصشٝح خالٍ املس ٠احملسز ٠بايتك ِٜٛادتاَع.ٞ
َازٜ :) 43( ٠طصس َٔ ٜك ّٛبتصشٝح اإلختباض ايٓٗا ٞ٥ايسضدات اييت حيصٌ عًٗٝا ايطالب يف نؿٛف ضصس
ايسضدات املعس ٠يصيو ٜٛٚقع عًٗٝا ,ثِ ٜصازم عًٗٝا ضٝ٥ؼ ايكػِ.
َاز :) 44( ٠عً ٢دِ ٜع أغاتص ٠املكطضات إٔ ٜعًٓٛا ْتا٥ر أعُاٍ ايؿصٌ ٚزضدات ادتع ٤ايعًُٚ ٞأزلا ٤احملطَٚني
قبٌ بسا ١ٜاإلختباضات ايٓٗا ١ٝ٥بأغبٛعني عً ٢األقٌ َعتُس َٔ ٠ضٝ٥ؼ ايكػِ.
َاز :) 45( ٠ال جيٛظ إٔ ٜسخٌ َهإ اإلختباض أ ٟطايب بعس َطٚض ْصـ غاع ١عً ٢األنجط َٔ بس ٤املٛعس احملسز
ٍإلختباض  ،نُا ال ٜػُح يًطايب مبػازضَ ٠هإ اإلختباض إال بعس َطْ ٞصـ ظَٔ اإلختباض عً٢
األقٌ.
َازًٜ :) 46(٠تعّ ايطايب ايباق ٞيإلعاز ٠بػبب ضغٛب٘ أ ٚغٝاب٘ بس ٕٚعصض أ ٚذتطَاْ٘ َٔ زخ ٍٛاإلختباضات بأزا٤
ايػطاَات املكطض ٠بادتاَع.١
َاز :) 47( ٠ال جيٛظ ألغتاش املكطض تع ز ٌٜأ َٔ ٟبٝاْات ايٓتا٥ر بعس تػًُٗٝا َا مل ٜهٔ ٖٓاى خطأ َازٚ ٟاضح
مت اإلطالع عً َٔ ٘ٝقبٌ عُٝس ايهًٚ ١ٝؾل املازٖ َٔ )50( ٠صا ايٓعاّ
َاز :) 48( ٠حيل يًطايب ايتعًِ َٔ ْتٝذ ١أَ ٟكطض بعس زؾع َبًؼ َاي ٞنتأَني عٔ أسكٝت٘ يف ايتعًِ طبكاً
يًٓعاّ املاي ٞبادتاَعٚ ١شيو خالٍ أغبٛعني َٔ تاضٜذ إعالٕ ايٓتٝذ ١بعسٖا ٜػكط سك٘ يف ايتعًِ
ؾإ ثبت أسكٝت٘ يف ايتعًِ ٜعاز َبًؼ ايتأَني.
َاز :) 49( ٠تتِ عًُ ١ٝايتصشٝح يالختباضات ايٓٗا ١ٝ٥يف مجٝع ايهًٝات باغتدساّ األضقاّ ايػط.١ٜ
َازٜ :) 50( ٠كتصط اذتل يف ايتعًِ َٔ ْتٝذ ١اإلختباض عً ٢ايهؿـ عٔ نطاغات إداب ١ايطايب َٚطادع ١ضصس
ايسضدات أ ٚمجعٗا ؾكط ٚ ،إشا أتطح إٔ إداب ١أ َٔ ٟاألغ ١ً٦مل تصشح أ ٚمل تٛضع شلا زضدات
ؾٝػتسع ٞايهٓذل ٍٚاملدتص َصشح املكطض خطٝاً عٔ ططٜل عُاز ٠ايهً ١ٝيعطض اذتاي ١عً٘ٝ
ٚتصٜٛب ارتطأ إٕ ٚدس ٚ ،تجبت مجٝع ٖص ٙاذتاالت يف ستاضط ضزلَ ٠ ٞعتُس َٔ ٠ايعُٝس ٚتٛظع
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ْػذ َٓٗا َع احملاضط يًذٗات شات ايعالق ١بادتاَعٚ ١تعًٔ ْتٝذ ١ايتعًِ يًطالب خالٍ َس ٠أقصاٖا
ؾٗط َٔ تاضٜذ إعالٕ ايٓتٝذ.١
َاز :) 51( ٠ال جيٛظ ايؿطب أ ٚاذتصف أ ٚاإلضاؾ ١أ ٚايتعس ٌٜأ ٚايتػٝرل أ ٚاغتدساّ املٛاز املع ١ًٜيف أصٍٛ
نؿٛف ضصس ايسضدات بعس إقطاضٖا.
َاز :) 52( ٠حتؿغ نطاغات إدابات ايطالب بايهً ١ٝملس ٠عاَني داَعٝني عً ٢األقٌ ٚ ،حيل يًهً ١ٝبعس شيو
ايتدًص َٓٗا مبٛدب ستاضط ضزل.١ٝ
َازٜ :) 53( ٠عكس إختباض ايسٚض ايجاْ ٞيطالب املػت ٣ٛايٓٗا ٞ٥ؾكط ممٔ تبكّ ٢عً ٢ختطدِٗ َا ال ٜعٜس عً ٢ثالث١
َكطضات  ٚشيو يف املٛعس ايعَين احملسز بايتك ِٜٛادتاَعَ ٞع َطاعا ٠ايكٛاعس ارتاص ١بهًٝات
ايعً ّٛايطبٚ ١ٝبطاَر ايتعً ِٝاملٛد٘ (عٔ بُعس).
ايٓٗا ٞ٥عً٢
,
َاز :) 54( ٠حيسز زتًؼ ايهً -١ٝبٓا ٤عً ٢تٛص ١ٝزتًؼ ايكػِ املدتص َس ٠اإلختباض ايتشطٜطٟ
أال تكٌ عٔ غاعٚ ,١ال تعٜس عٔ ثالخ ؽاعات .
َاز :) 55( ٠تعاز ْتٝذ ١االختباض ألغتاش املكطض إشا أز ٣االختباض إىل ْتٝذ ١غرل َٓطك( ١ٝتؿ ٙٛايتٛظٜع االعتسايٞ
يًسضدات) ٚيف ٖص ٙاذتايٜ ١عٝس أغتاش املكطض ايٓعط يف ْتٝذ ١االختباض أٜ ٚكسّ تؿػرلاً َكبٛالً شلا ٜكطٙ
زتًؼ ايكػِ ٜٚعتُس ٙزتًؼ ايهً.١ٝ
َاز :) 56( ٠بغطض حتػني االختباضات ٚتطٜٛط أغايٝب ايتكٜ ِٜٛهًـ ضٝ٥ؼ ادتاَع ١أْ ٚا٥ب ١يؿؤ ٕٚايطالب
دتاْاً عًَُ ١ٝتدصص ١تك ّٛباختٝاض عٓٝات عؿٛا َٔ ١ٝ٥االختباضات ايٓٗا ١ٝ٥متجٌ ايتدصصات
املدتًؿ ١يف ايهًٝات ٚاألقػاّ ٚ ،تك ّٛبتشًًٗٝا ٚتكٛميٗا يف ضَ ٤ٛعاٜرل عًُٚ ، ١ٝتكسّ بؿأْٗا
املكذلسات املٓاغب. ٠

الفصل الجاىي
التكديزات
َاز :) 57( ٠حتػب ايتكسٜطات يًُكطضاتٚ ،نصا ايتكسٜطات ايػٓ ١ٜٛعً ٢ايٓش ٛاآلت-:ٞ
ٜٚطَع شلا (ّ)
َٔ  %90إىل %100
 ممتاظ -دٝس دسا

َٔ  %80إىل أقٌ َٔ %90

ٜٚطَع شلا (دـ دـ)

 -دٝس

َٔ  %65إىل أقٌ َٔ %80

ٜٚطَع شلا (دـ)//

َ -كبٍٛ

َٔ  %50إىل أقٌ َٔ %65

ٜٚطَع شلا (ٍ)

 -ضعٝـ

اقٌ َٔ %50

ٜٚطَع شلا (ض)

 -غا٥ب

صؿط

ٜٚطَع شلا (ؽ)

 -غا٥ب بعصض َكبٍٛ

غا٥ب بعصض

ٜٚطَع شلا (ؽ ب)

 -ستطّٚ

ستطّٚ

ٜٚطَع شلا (َح)
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عسا نًٝات ايطب ؾتشػب تكسٜطاتٗا عً ٢ايٓش ٛاآلت:ٞ
 -ممتاظ

َٔ  %90إىل %100

ٜٚطَع شلا (ّ)

 -دٝسدساً

َٔ  %80إىل أقٌ َٔ %90

ٜٚطَع شلا (دـ دـ)

 -دٝس

َٔ  %70إىل أقٌ َٔ %80

ٜٚطَع شلا (دـ)//

َ -كبٍٛ

َٔ  %65إىل أقٌ َٔ %70

ٜٚطَع شلا (ٍ)

 -ضعٝـ

اقٌ َٔ %65

ٜٚطَع شلا (ض)

 -غا٥ب

صؿط

ٜٚطَع شلا (ؽ)

 -غا٥ب بعصض َكبٍٛ

غا٥ب بعصض

ٜٚطَع شلا (ؽ ب)

 -ستطّٚ

ستطّٚ

ٜٚطَع شلا (َح)

َاز :) 58( ٠يتشػني ٚضع ايطايب ميٓح:
( َٔ )%2ايسضد ١ايٓٗا ١ٝ٥يًُكطض إشا استادٗا يًٓذاح يف املكطض.
( َٔ )%1ايسضد ١ايٓٗاٝ٥ـ ١يًُكـطض إشا استادٗـا يتشػٝـٔ ايتكسٜـط يف شيو املكطض.
( َٔ )%5ايسضد ١ايٓٗا ١ٝ٥ملكطض ٚاسس يف نًٝات ايعًّٛ

ايطب ١ٝإشا نإ ٖصا املكطض ايٛسٝس

ايطايب
.
الغتهُاٍ ختطد٘ ٚال حتػب ايسضد ١املطاؾ ١ضُٔ زتُٛع ايسضدات ايذلانُ ١ٝيتدطز
( َٔ )%10ايسضد ١ايٓٗا ١ٝ٥ملكطض ٚاسس ؾكط يف بك ١ٝايهًٝات إشا نإ ٖصا املكطض ايٛسٝس
الغتهُاٍ ختطد٘ ٚال حتػب ايسضدات املطاؾ ١ضُٔ زتُٛع ايسضدات ا

يذلانُ ١ٝيتدطز

ايطايب.
َاز :) 59( ٠حتسز ايسضد ١ايٓٗا ١ٝ٥يهٌ َكطض عػب ايػاعات املعتُسٚ ٠املدصص ١ي٘ بٛاقع مخػني زضد ١يهٌ
غاعْ ١عطَ ١ٜعتُسٚ ،٠نٌ غاعتني عًُٝتني تػا ٟٚغاعْ ١عطٚ ١ٜاسسَ ٠عتُس.٠
َاز :) 60( ٠تكطب نػٛض ايسضدات اذتاصٌ عًٗٝا ايطايب يف أَ ٟكطض ألقطب ضمّ صشٝح يصاحل ايطايب.
َاز :) 61( ٠إشا صتح ايطايب يف َكطض َا بعس إختباض ٙيًُط ٠ايجاْ ١ٝأ ٚأنجط ؾذلصس ي٘ ايسضد ١ايصػط ٣يًُكطض
( )%65يف نًٝات ايطب  )%50( ٚيف ايهًٝات األخطٜٚ ،٣ه ٕٛتكسٜطَ ٙكبٛال ،أَا ايطايب ايػا٥ب
بعصض َكب ٍٛأ ٚاملٛقـ قٝس ٙؾذلصس ي٘ ايسضدات اييت ح صٌ عًٗٝا ناًَ.١
َاز ) 62( ٠أ .حتػب زضدات أعُاٍ ايػٓ ١أ ٚايؿصٌ ايسضاغ ٞيًُكطض بٛاقع ( )%30عً ٢األقٌ َٔ ايٓٗا ١ٜايععُ٢
يسضد ١املكطض.
ب .حتػب زضدات اإلختباض ايٓٗا ٞ٥يًُكطض بٛاقع ( َٔ )%70ايٓٗا ١ٜايععُ ٢يسضد ١املكطض.
ز.

جتُع زضدات أعُاٍ ايػٓ ١أ ٚايؿصٌ اٍزضاغَ ٞع زضد ١اإلختباض ايٓٗا ٞ٥يتشػب يًطايب ايسضد١
ايهً ١ٝاييت ٜػتشكٗا يف شيو املكطض.
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ز -يف ساي ١املكطضات اييت شلا دٛاْب تطبٝك ١ٝأ ٚعًُ ١ٝجتُع زضد ١اإلختباضات ايتشطٜطَ ١ٜع زضد١
أعُاٍ ايؿصٌ باإلضاؾ ١إىل زضدات ادتع ٤ايتطبٝكٚ ٞايعًُٚ ،ٞحتسز يف ض ٤ٛشيو اجملُٛع ايسضد١
ايٓٗا ١ٝ٥يًطايب يف نٌ َكطض عً ٢ايٓش ٛاآلت-:ٞ
 ٜعس ايطايب ْادشاً يف املكطض إشا نإ اجملُٛع ايهً ٞيًسضدتني ال ٜكٌ عٔ ( َٔ )%50ايٓٗا١ٜايععُ ٢يسضدات املكطض ٚ ،بايٓػب ١يهًٝات ايطب ؾٝذب إٔ ال ٜكٌ زتُٛع ايسضدتني عٔ
( َٔ )%65ايٓٗا ١ٜايععُ ٢يسضدات املكطض  ٚيف نٌ األسٛاٍ ٜؿذلط أال تكٌ أ َٔ ٟايسضدتني
عٔ ( َٔ )%35ايسضد ١ايهً ١ٝيهٌ دع.ٞ٥
 -إشا ضغب ايطايب يف أسس دع ٞ٥املكطض – ادتع ٤ايعًُ ٞأ ٚادتع ٤ايٓعط- ٟ

ُٜعسٍ ضاغبا يف

املكطضٚ ،عً ٘ٝإعاز ٠ادتع ٤ايعًُٚ ٞادتع ٤ايٓعط ٟإشا نإ ايطايب باقٝاً يإلعاز ٠يف املػت٣ٛ
ايسضاغْ ٞؿػ٘.
َازٜ :) 63( ٠عس ايطايب غا٥باً يف ساي ١عسّ سطٛض اإلختباض ايٓٗا ٞ٥يًُكطض إال إشا نإ قس قُبٌََ عصض غٝاب٘
عػب املازٖ َٔ )33( ٠صا ايٓعاّ ؾذلصس ي٘ يف نؿٛؾات ايٓتا٥ر غٝاب بعصض.
َاز :) 64( ٠حيسز عسز املكطضات اييت جيٛظ يًطايب اإلْتكاٍ بٗا إىل َػت ٣ٛأعً ٢ب ثالثَ ١كطضات َع َطاعا٠
ايكٛاعس ارتاص ١بهًٝات ايعً ّٛايطب ١ٝاييت تؿذلط عسزا أقٌ َٔ ثالثَ ١كطضات أ ٚتؿذلط ايٓذاح
ظُٝع املكطضات يإلْتكاٍ إىل املػت ٣ٛاألعًٚ ٢يف نٌ األسٛاٍ ال ٜه ٕٛاإلْتكاٍ َٔ َػت ٣ٛإىل آخط
إال يف ْٗا ١ٜايعاّ ادتاَع( ٞأ ٚبعس ْتا٥ر ايسٚض ايجاْ ٞعػب املازٖ َٔ )53( ٠صا ايٓعاّ).
َازُٜ :) 65( ٠شسز ايتكسٜط ايػٓ ٟٛيًطايب عً ٢ايٓش ٛاآلت:ٞ
أ

ايطايب ايٓادح يف مجٝع املكطضات جتُع ايسضدات اذتاصٌ عًٗٝا ٚ ،تكػِ عً ٢زتُٛع ايسضدات
ايٓٗا ١ٝ٥يًُكطضاتٚ ،حتسِّز ايٓػب ُ١امل ُ١ٜٛ٦ايٓاجت ُ١عٔ شيو تكسٜطَ ايطايب ٚؾل املازٖ َٔ )57( ٠صا
ايٓعاّ.
ايطايب املٓكـ ٍٛإىل املػتـ ٣ٛاألعً ٢مبكـطضات ٚؾـل املازَ )64( ٠ـٔ ٖصا ايٓعاّ تهتب يـ٘ بـسالً
-

ب

عـٔ ايتكسٜـط نًُـَٓ( ١كٜٚ .)ٍٛصنط عسز املكطضات املتبك ٞبٗا.
ز

ايطايب ايباق ٞيإلعازٜ ٠هتب ي٘ بسالً عٔ ايتكسٜط عباض( ٠بام يإلعازٜٚ ) ٠صنط عسز املقطضات
املتبك ٞبٗا.

َاز :) 66( ٠حيػب تكسٜط ختطز ايطايب تطانُٝاً ظُع ايسضدات اييت سصٌ عًٗٝا يف مجٝع املكطضات ايسضاغ١ٝ
املطًٛب َٓ٘ إدتٝاظٖا يًتدطز (َٔ املػت ٣ٛاأل ٍٚست ٢املػت ٣ٛايٓٗاٚ ،) ٞ٥قػُْ ١اتر ادتُع عً٢
زتُٛع ايسضدات ايٓٗا ١ٝ٥يًُكطضات ايسضاغ ١ٝاملؿاض إيٖٞا آْؿاًٚ ،حيػب ايتكسٜط نُا ٚضز يف املاز٠
(ٖ َٔ )68صا ايٓعاّ َع َالسع ١عسّ دٛاظ ايتكطٜب.
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َازٜ :) 67( ٠كسض صتاح ايطايب يًشص ٍٛعً ٢زضد ١ايبهايٛضٜٛؽ ٚايًٝػاْؼ بإسس ٣ايتكسٜطات اآلت-:١ٝ
ممتاظ.
دٝس دساً.
دٝس.//
َكب.ٍٛ
َع َطاعاَ ٠ا ٚضز يف املازٚ )57( ٠املازٖ َٔ )68( ٠صا ايٓعاّ ٜٚ ،تِ إعساز نؿٛؾات ايتدطز بٓاً٤
عً ٢تطتٝب ايتكسٜطات املصنٛضٚ ، ٠عػب ايٓػب ١امل ١ٜٛ٦يًتدطز ٚشيو خالٍ املس ٠احملسز ٠يف
ايتك ِٜٛادتاَع.ٞ
َاز :) 68( ٠ميٓح ايطايب عٓس ختطد٘ َطتب ١ايؿطف ٚؾل ايكٛاعس اآلت-:١ٝ
أ

إشا -سصٌ عً ٢تكسٜط دٝس دساً عً ٢األقٌ يف مجٝع املػتٜٛات ايسضاغٚ ،١ٝأالّ ٜه ٕٛقس سصٌ
عً ٢تكسٜط َكب ٍٛيف أَ َٔ ٟكطضات ايتدصص بس٤اً َٔ املػت ٣ٛاألٚ ٍٚست ٢املػت ٣ٛايٓٗا.ٞ٥

ب

أ -الً ٜه ٕٛقس ضغب أ ٚسُطِّ أ ٚغاب بس ٕٚعصض َكب ٍٛيف أَ ٟكطض زضاغ ٞخالٍ َس ٠زضاغت٘
بادتاَع.١

ز

إٔ ٜه ٕٛقس أنٌُ َتطًبات ايتدطز خالٍ
-

اذتس األزْ ٢يػٓٛات ايسضاغ ١احملسز ٠يف

ختصص٘ َامل ٜهٔ قس أٚقـ قٝس ٙأ ٚغاب بعصض َكبٚ ٍٛؾكاً ملا ٚضز يف ٖصا ايٓعاّ.
ز

أال ٜه ٕٛقس صسضت ضس ٙأ ١ٜعكٛب ١تأزٜب.١ٝ
-

َاز :) 69( ٠حتسز ايٓعِ ايساخً ١ٝيًهًٝات قٛاعس ايتك ِٜٛارتاص باملكطضات ايبشج ١ٝأ ٚايذلب ١ٝايعًُ ١ٝأ ٚاٍٚغاٌ٥
ايتعً ١ُٝٝأ ٚايتطبٝك ١ٝأ ٚايتسضٜب ١ٝأ ٚاملؿطٚعات املعًُ ١ٝمبا ال ٜتعاضض َع ٖصا ايٓعاّ.

الباب اخلامس
احلكوم والضوابط التأديبية للطالب
َاز :) 70( ٠مجٝع ايطالب املػذًني يف ادتاَع ١مبدتًـ َػتٜٛاتِٗ ايسضاغ ١ٝخيطع ٕٛيًكٛاعس ٚايطٛابط
ايتأزٜب ١ٝاملب ١ٓٝيف ٖصا ايٓعاّ.
َازٜ :) 71( ٠عس سص ٍٛايطالب عً ٢ايعًِ ٚاملعطؾ ١اٚ ٍٚاِٖ سل َٔ سكٛقِٗ ٜٚطاؾل شيو زتُٛع َٔ ١اذتكٛم
متٝع ؾدص ١ٝايطايب ادتاَع ٞعٔ غرلٖ َٔٚ ، ٙص ٙاذتكٛم عً ٢غب ٌٝاملجاٍ – ال اذتصط – َا
ٜأت-:ٞ
إبسا ٤ايطأٚ ٟاملؿاضن ١ايؿعاي ١ؾُٝا تك ّٛب٘ ادتاَع َٔ ١بطاَر ع ملٚ ١ٝخطط زضاغٚ ١ٝتكِٝٝ
أ
األزاٚ ٤ؾل املعاٜرل ايعًُٚ ١ٝاألنازميٚ ١ٝاإلزاض.١ٜ
اذتص ٍٛعً ٢ايبطاق ١ادتاَع ١ٝباعتباضٖا ايٛثٝك ١اييت تجبت ٖ ١ٜٛايطايب زاخٌ اذتطّ
ب
ادتاَع.ٞ
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ايتهط ِٜإشا نإ ايطايب ضُٔ َٔ تٓطبل عً ٘ٝؾطٚط ايتهط َٔٚ ، ِٜشيو ظٗٛض ازل٘ يف
يٛس ١ايؿطف بادتاّ عٚ ١ؾل َادا ٤بٗص ٙايٓعاّ.

ز

االؾذلاى يف ادتُعٝات ايعًُٚ ١ٝاملػاُٖ ١يف تهٜٗٓٛا ٚايعٌُ ضُٔ أْؿطتٗا ٚؾل ايًٛا٥ح
املٓعُ ١يصيو.

ٙ

اغتدساّ املهتبات مبا حتتَ َٔ ٜ٘ٛطادع يالطالع أ ٚاإلعاضٚ ٠ؾل ايٓعِ احملسز.٠
-

ٚ

اغتدساّ املعاٌَ ارتاص ١بادتاَع ١إلثبات جتاضب٘ ٚإبساعات٘ ٚيتط ٜٚط َساضن٘ ايعًُٚ ١ٝؾل
ايٓعِ ارتاص ١بٗا.

ظ

املؿاضن ١يف إقاَ ١األْؿط ١املدتًؿ ١اييت تتبٓاٖا ٚتطعاٖا ادتاَع ١ناألْؿط ١ايطٜاض ١ٝأٚ
ايجكاؾ ١ٝأ ٚاالدتُاع.١ٝ

ح

ايطعا ١ٜايصش ١ٝاألٚيٚ ١ٝايطعا ١ٜاالدتُاع ١ٝزاخٌ اذتطّ ادتاَع ٞملػاعست٘ يف سٌ َؿهالت٘
اييت تعٝك٘ عٔ ايتشص ٌٝايعًُ ٞعٔ ططٜل املطؾسٚ ٜٔايباسجني االدتُاعٝني بادتاَعٚ ١ي٘ اذتل
ألدٌ شيو يف اذتص ٍٛعً ٢املػاعس ٠املازٚ ١ٜؾل ايًٛا٥ح املٓعُ ١شلا.

ط
ٟ

ايتعًِ أ ٚايتُاؽ إعاز ٠ايٓعط يف ايكطاضات ايصازض ٠ضس ٙبٓا ٤عًَ ٢ا دا ٤يف ٖص ٙايٓعاّ.
اذتص ٍٛعً ٢ايٛثا٥ل اييت متٓشٗا ادتاَع ١مبا يف شيو َٓش٘ ايسضد ١ايعًُ ١ٝبعس اغتهُاٍ
َتطًبات ايتدطز َٔ ادتاَع.١

ى

اغتؿػاض َسضغ ٘ٝزاخٌ اذتطّ ادتاَعَٓٚ ٞاقؿتِٗ املٓاقؿ ١ايعًُ ١ٝايال٥كٚ ١طًب املعٜس َٔ
تٛضٝح َامل ٜسضن٘ َٔ ايعًٚ ّٛاملعاضف ٚالضقاب ١عً ٘ٝأ ٚعكٛب ١يف شيو َامل خيٌ بايكٛاْني
ٚايًٛا٥ح ايٓاؾصٚ ٠اآلزاب ايعاَ.١

ٍ

يًطايب اذتكٛم ايٛاضز ٠يف ٖص ٙايٓعاّ مبا يف شيو سل ٚقـ ايكٝس ٚإعازت٘ ٚاالْػشاب َٔ
ادتاَعٚ ١ايتعًِ َٔ ْتا٥ر االختباضات ...اخل.

ّ

اذتص ٍٛعً ٢غٓس قبض ضزل ٞيهٌ َا ٜسؾع٘ رتع ١ٜٓادتاَع ، ١نُا ي٘ اذتل يف اغذلزاز
نٌ َا زؾع ١نتأَني يس ٣املدتصني بادتاَعٚٚ ١ؾل ايًٛا٥ح املٓعُ ١يصيو.

ٕ

املطايب ١عكٛق٘ زاخٌ اذتطّ ادتاَعَ ٞتُػها بايٓصٛص ٚايًٛا٥ح ايٓاؾص ٠يف ادتاَعٚ ١مجٝع
ايطًبَ ١تػا ٕٚٚيف اذتكٛم ٚايٛادبات بادتاَع.١

ؽ

اذتؿاظ عً ٢ستتٜٛات ًَؿ٘ زاخٌ اذتطّ ادتاَع ٞمبهإ آَٔ ٚبؿهٌ َٓعِ ٚبأٜس ٟأَ١ٓٝ
ٚعسّ تػً ِٝأ َٔ ٟستتٜٛات٘ (املًـ) إال يًطايب أٜٛ َٔ ٚنً٘ ضزلٝاًٚ ،نصا عسّ ْؿط أَٔ ٟ
ٖص ٙاحملتٜٛات َامل ٜهٔ ٖصا ايٓؿط ْاجتاً عٔ قطاض عكٛب ١ضس ايطايب نُا اْ٘ َٔ سل
ايطًب ١عً ٢ادتاَع ١احملاؾع ١عً ٢صٛضِٖ ايؿدص ١ٝزاخٌ ًَؿاتِٗ ٚعسّ إظٗاضٖا

أٚ

اغتدساَٗا إال ملا خصص٘ ي٘ ٚبايصات صٛض ايطايب ات باعتباض إٔ ٖص ٙايصٛض َٔ احملتٜٛات
اإليعاَ ١ٝيف ًَـ ايكب ٍٛبادتاَع ،١ؾال بس َٔ ضُإ سؿعٗا ْٚعاٖ ١ايتعاٌَ بٗا يف ادتاَع.١
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ع

ّ2008

أ ١ٜسكٛم مل تطز يف ٖص ٙايٓعاّ ٜتِ تطُٗٓٝا بايتعًُٝات ايصازض َٔ ٠قبٌ ادتاَع.١
-

َازُٜ :) 72( ٠عسٍ شتايؿ ً١نٌّ إخالٍ بايكٛاْني ٚايًٛا٥ح ٚايكطاضات ٚايك ِٝادتاَعٚ ،١ٝعً ٢األخص:
أ

تعط ٌٝايسضاغ ١أ ٚايتشطٜض عً ٘ٝأ ٚاإلَتٓاع املسبِط عٔ سطٛض ايسضٚؽ ٚاحملاضطات ٚاألْؿط١
ادتاَع ١ٝاألخط ٣اييت ًُٜعّ ايطايب باملٛاظب ١عًٗٝا ٚمبا ال خيايـ ايسغتٛض ٚايكٛاْني ايٓاؾص.٠

ب

نٌ ؾعٌ ٜتٓاؾَ ٢ع األخالم ٚاآلزاب ايعاَ ١زاخٌ ادتاَع.١
-

ز

نٌ إخالٍ بٓعاّ اإلختباضات أَ ٚا ميٓع اشلس ٤ٚايالظّ شلا.
-

ز

نٌ غـ يف اإلختباضات أ ٚايؿطٚع ؾ ٘ٝأ ٚستاٚي ١ايكٝاّ بصيو ٜعس شتايؿ.١
-

ايتدطٜب املتعُس يًُُتًهات ٚاملٓؿآت ادتاَع.١ٝ
ٙ
ٚ

إثاض ٠ايؿػب أ ٚستاٚي ١اإلعتسا ٤عً ٢أ ٟؾطز زاخٌ اذتطّ ادتاَع.ٞ
-

ظ

تٛظٜع املٓؿ ٛضات ٚاملًصكات ٚاجملالت ادتساض ١ٜأ ٚايٓؿطات بأ ١ٜصٛض ٠يف ايهًٝات بػرل
األَانٔ املدصص ١شلا ٚمبا ال ٜتعاضض َع ايسغتٛض ٚايكٛاْٝني ايٓاؾص.٠

ح

مجع ايتٛقٝعات اييت َٔ ؾأْٗا اإلغا ٠٤يًذاَعٚ ١ألعطا ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ ؾٗٝا.
-

ط

أ َٔ ٟقاعات ادتاَع١
ٍّ
ايتٓع ِٝأ ٚايسع ٠ٛإىل إقاَ ١سؿالت أ ٚستاضطات أْ ٚس ٚات عاَ ١يف
َٚباْٗٝا َٔ ز ٕٚإشٕ َػبل َٔ عُٝس ايهً ١ٝأْٝ َٔ ٚاب ١ض٥اغ ١ادتاَع ١يؿ ٕٛ٦ايطالب.

ٍّ َٔ املباْ ٞأ ٚاملهاتب ادتاَع ١ٝأ ٚاإلدتُاعات ايطزل ١ٝبادتاَع ١اييت ال حيل
اقتشاّ أٟ
ٟ
يًطايب إٔ ٜه ٕٛؾٗٝا أ ٚسطٛضٖا.
ايػع ٞيته ٜٔٛاحتازات أ٦ٜ ٙ ٚات أ ٚمجعٝات خاضز إطاض ايكٛاْني ٚايًٛا٥ح املٓعُ ١يصيو.
ى
ٍ

ٍّ َٔ ايعاًَني يف
ٍّ َٔ أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ أَ ٚػاعس ِٜٗأ ٚألٟ
أ ١ٜإٖاْ ١أ ٚإغا َٔ ٠٤ايطايب ألٟ
ادتاَع.١

ّ

ٍّ َٔ ايعاًَني يف
ٍّ َٔ أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ أَ ٚػاعس ِٜٗأ ٚأٟ
ايتٗسٜس املباؾط باإلعتسا ٤عً ٢أٟ
ادتاّ ع.١

ٕ

ٍّ َٔ أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ أَ ٚػاعس ِٜٗأ ٚأ َٔ ٟايعاًَني يف
اعتسا ٤ايطايب دػسٜاً عً ٢أٟ
ادتاَعٚ ١املؿطؾني ٚاملالسعني يف اإلختباضات بايهً.١ٝ

ؽ
ع
ف

أ ١ٜإٖاْ ١أ ٚإغا ٠٤أ ٚإعتسا ٤عً ٢طايب آخط يف اذتطّ ادتاَع.ٞ
أ َٔ ٟاألعُاٍ ادتاَع.١ٝ
ٍّ
ايتعٜٚط يف ايٛثا٥ل ادتاَع ١ٝأ ٚاغتعُاٍ ايٛثا٥ل أ ٚاألٚضام املعٚض ٠يف
ٍّ َٔ األعُاٍ ادتاَع ١ٝاييت تػتٛدب إثبات
اْتشاٍ ايؿدص ١ٝأثٓا ٤اإلختباضات أ ٚيف أٟ
ايؿدص.١ٝ

ص

محٌ أ ٚسٝاظ ٠ايػالح أ ٚإخؿا( ٘٥أٜاً نإ ْٛع٘) زاخٌ اذتطّ ادتاَع.ٞ
-

م

-شتايؿ ١ايٓعِ ٚايكٛاعس املٓعُ ١يًٓؿاط ايطالب ٞزاخٌ ادتاَع.١
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َاز :) 73( ٠ايعكٛبات ايتأزٜب:ٖٞ ١ٝ
أ-

ايتٓب ٘ٝؾؿاٖاً أ ٚنتاب.١

ب -اإلْصاض ايهتاب.ٞ
ز -اذتطَإ َٔ بعض ارتسَات أ ٚاإلَتٝاظات ايطالب.١ٝ
ز -اذتطَإ َٔ ستاضطات أسس املكطضات  ،أ ٚعسز َٔ احملاضطات عً ٢ضت ٛال ٜؤثط عًٚ ٢ضع
ايطايب يف اإلختباض.
ٖـ -إيػا ٤إختباض ايطاٍب يف أَ ٟكطض.
 -ٚاذتطَإ َٔ اإلختباض يف َكطض أ ٚأنجط.
ظ -اذتطَإ َٔ ْتٝذ ١إختباضات ؾصٌ زضاغ ٞأ ٚأنجطٜٚ ،ه ٕٛبكطاض َٔ زتًؼ ؾؤ ٕٚايطالب
بٓا ً٤عً ٢تٛص َٔ ١ٝزتًؼ ايهً.١ٝ
ح -اذتطَإ َٔ ايسضاغ ١أ ٚاإلختباض يؿصٌ زضاغ ٞأ ٚأنجطٜٚ ،ه ٕٛبكطاض زتًؼ ؾؤ ٕٚايطالب
بٓا ً٤ع ىل تٛص َٔ ١ٝزتًؼ ايهً.١ٝ
ط -ايؿصٌ ايٓٗا َٔ ٞ٥ادتاَعٜٚ ،١ه ٕٛبكطاض َٔ ضٝ٥ؼ ادتاَع ١بعس َٛاؾك ١زتًؼ ادتاَع.١
َاز :) 74( ٠جيٛظ األَط بإعالٕ ايكطاض ايصازض بايؿصٌ ايٓٗا ٞ٥زاخٌ ادتاَعٚ ١إبالؽ ايطايب بصيو ٚحتؿغ
ايكطاضات ايصازض ٠بايعكٛبات ايتأزٜب ١ٝيف ًَـ ايطايب.
ّ از :) 75( ٠تٛد٘ يًطايب عكٛب ١ايتٓب ٘ٝايؿؿٗ ٞأ ٚاإلْصاض ايهتاب ، ٞإشا اضتهب أٜاً َٔ املدايؿات ايٛاضز ٠يف
ايؿكطات ( ،ٚظ ،ح ،ط ،ٟ ،ى ،ص) َٔ املازٖ َٔ )72( ٠صا ايٓعاّ ٚيف ساي ١تهطاض املدايؿ١
تتسضز ايعكٛبٚ ١صٛالً إىل عكٛب ١ايؿصٌ ايٓٗا.ٞ٥
َاز :) 76( ٠تٛقع يف سل ايطايب عكٛب ١اذتطَإ َٔ ستاضطات أسس املكطضات أ ٚعسز َٓٗا إشا اضتهب أٜاً َٔ
املدايؿات ايٛاضز ٠يف ايؿكطات (أ ،ّ ،ٍ ،ؽ) َٔ املازٖ َٔ )72( ٠صا ايٓعاّ.
َازًٜ :) 77( ٠ػ ٢إختباض ايطايب يف َكطض ٚاسس إشا أخٌِ بٓعاّ اإلختباضات زاخٌ قاع ١اإلختباضات أ ٚخاضدٗا إشا
نإ شيو اإلخالٍ ي٘ عالق ١باإلختباض.
ؿاً يف اإلختباض ٚضبط
َاز :) 78( ٠حيطّ ايطايب َٔ َكطض ٚاسس إشا ؾطع يف ايػـ أثٓا ٤اإلختباضٚ ،إشا اضتهب غ ٍ
َتًبٍػاً ب٘ ؾٝشطّ َٔ َكطض ٜٔأ ٚأنجط عػب طبٝع ١ايػـ.
َازٜ :) 79( ٠عاقب ايطايب بايؿصٌ ايٓٗا ٞ٥إشا ثبت اضتهاب٘ أٜاً َٔ املدايـات ايٛاضز ٠يف ايؿكطات (بٖ ،ـ،ٕ ، ،
ع ،ف) َٔ املازٖ َٔ )72( ٠صا ايٓعاّ.
َازٜ :) 80( ٠ػكط سل ايطايب يف مماضغ ١ايٓؿاط ايطالب ٞأ ٚيف اذتص ٍٛعً ٢أ َٔ ٟارتسَات ٚاإلَتٝاظات
ايطالب ١ٝاييت تكسَٗا ادتاَع ١يف ساٍ قٝاَ٘ بأ ٟؾعٌ أ ٚغًٛى خيايـ ايكٛاعس ٚايًٛا٥ح املٓعُ١
يٌْؿاط ايطالب.ٞ
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َاز :) 81( ٠ادتٗات املدتص ١بتٛقٝع ايعكٛبات ٖ:ٞ
أ-

أغتاش ايطايبٚ :ي٘ سل تٛقٝع ايعكٛبات األضبع األٚىل املب ١ٓٝيف املازٖ َٔ )73( ٠صا ايٓعاّ ٚشيو
عٓسَا ٜكع ايطايب يف شتايؿات تأزٜب ١ٝأثٓا ٤ايسضٚؽ ٚاحملاضطات أ ٚايٓؿاطات ايطالب ١ٝاملدتًؿ١
املهًـ ب٘ا َع إبالؽ ضٝ٥ؼ ايكػِ عٔ ايعكٛبات اييت ٜتدصٖا األغتاش.

ب -عُٝس ايهًٚ :١ٝي٘ سل تٛقٝع ايعكٛبات ايػت األٚىل املب ١ٓٝيف املازٖ َٔ )73( ٠صا ايٓعاّ  ،عً٢
أال تكع ايعكٛبتإ ارتاَػٚ ١ايػازغ ١إال بعس إدطا ٤حتكٝل نُا ٚضز يف ٖصا ايٓعاّ ٚبعس َٛاؾك١
زتًؼ ايهً.١ٝ
ز -ضٞ٥ؽ ادتاَعٚ : ١ي٘ سل تٛقٝع مجٝع ايعكٛبات املب ١ٓٝيف املاز )73( ٠بٓا ٤عً ٢تٛص ١ٝزتًؼ
تأزٜب ايطالب يف ادتاَع..١
َاز ) 82( ٠أ .تُؿهٌّ بكـطاض َٔ عُٝـس ايهً ١ٝدتٓ ١يًتشكٝل يف مجٝـع املدايؿات اييت حتسخ َٔ ايطالب زاخٌ
ايهًٚ ١ٝتصسض بؿأْٗا ايتٛصٝات بايعكٛبات ايالظَٚ ١تته ٕٛايًذٓ َٔ ١نٌ َٔ:
ْا٥ب عُٝس ايهً ١ٝيؿؤ ٕٚايطالب (أٜ َٔ ٚؿٛض٘)
ضٝ٥ؼ ايكػِ ايعًُ ٞايصٜ ٟسضؽ ؾ ٘ٝاحملكل َع٘ أ ٚغايب ١ٝاحملكل َعِٗ

ضٝ٥ػاً
عطٛاً

أسس أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ بايهً١ٝ

عطٛاً

َسٜط ؾؤ ٕٚايطالب بايهًَ( ١ٝػذٌ ايهً)١ٝ

عطٛاً َٚكطضاً

ضٝ٥ؼ ؾطع احتاز ايطالب بايهً١ٝ

عطٛاً

ب .تُؿهٌّ بكطاض َٔ ضٝ٥ؼ ادتاَع ١دتٓ ١يًتشكٝل يف املدايؿات اييت حتسخ َٔ قَبٌَ ايطالب زاخٌ
ادتاَعٚ ١تته ٕٛايًذٓ َٔ ١نٌ َٔ:
ْا٥ب عُٝس نً ١ٝايؿطٜعٚ ٠ايكاْ ٕٛيؿؤ ٕٚايطالب أ ٚاسس أقسّ األغاتص٠
يف ادتاَعات اييت ال ٜٛدس ؾٗٝا نً ١ٝؾطٜع ١أ ٚسكٛم

ضٝ٥ػاً

أسس أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ بادتاَع١

عطٛاً

أسس شتتص ٞايؿؤ ٕٚايكاْ ١ْٝٛبادتاَع١

عطٛاً

ْائب َسٜط عاّ ايكبٚ ٍٛايتػذٌٝ

عطٛاً َٚكطضاً

أَني عاّ احتاز طالب ادتاَع١

عطٛاً

زُٜ .ؿهٌّ بكطاض َٔ ضٝ٥ؼ ادتاَع ١زتًؼ تأزٜيب يف ادتاَع ١يًٓعط يف ايعكٛبات املٛص ٢بٗا َٔ قبٌ
دتإ ايتشكٝل يف املدايؿات ايتأزٜب ١ٝايطالبٚ ١ٜتطؾع تٛصٝات اجملًؼ ايتأزٜيب يطٝ٥ؼ ادتاَع١
ٜٚته ٕٛاجملًؼ ايتأزٜيب يف ادتاَع َٔ ١نٌ َٔ:
ْا٥ب ضٝ٥ؼ ادتاَع ١يؿؤ ٕٚايطالب /عُٝس ؾؤ ٕٚايطالب

ضٝ٥ػاً

عُٝس نً ١ٝايؿطٜعٚ ١ايكاْ( ٕٛاذتكٛم) أ ٚأقسّ ايعُسا٤

عطٛاً

عط ١٦ٖٝ ٛتسضٜؼ بسضد ١أؽتاش

عطٛاً
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َسٜط عاّ ايكبٚ ٍٛايتػذٌٝ

عطٛاً َٚكطضاً

َسٜط عاّ ايؿؤ ٕٚايكاْ ١ْٝٛبادتاَع١

عطٛاً

ضٝ٥ؼ احتاز ايطالب بادتاَع١

عطٛاً

ز .حيسز ْعاّ ؾـؤ ٕٚايـطـالب بادتاَعـ ١اختصاصات ٖـص ٙايًذإ ٚإدـطا٤ات أعُاشلا ٚنـصا
إدـطا٤ات ايتشكٝل ٚايتأزٜب يًطالب ٚنـٌ َا ٜتعًل بـصيو ٚ ،ال جيٛظ يًعط ٛاملهًـ ضُٔ دتٓ١
ايتشكٝل َع ايطايب إٔ ٜه ٕٛعطٛاً يف زتًؼ ايتأزٜب.
ٖـ .تكع ايعكٛبات اييت ٟسلًٗا ٖصا ايٓعاّ عسا ايعكٛبات األضبع األٚىل املٓصٛص عًٗٝا يف املاز)73( ٠
َٔ ٖصا ايٓعاّ بتٛصٝات َطؾٛع َٔ ١دتإ ايتشكٝل أ ٚاجملًؼ ايتأزٜيب نٌ ؾُٝا خيص٘.
َازٜ :) 83( ٠بًؼ ايطايب نتابٝاً أ ٚباإلعالٕ يف يٛس ١اإلعالْات بايهً ١ٝيًشطٛض ٚاملج ٍٛأَاّ دتٓ ١ايتشكٝل
خال ٍ َس ٠أقصاٖا ثالث ١أٜاّ َٔ ٚقٛع املدايؿ ١املتِٗ بٗاٚ ،جيب عً ٢ايًذٓ ١زلاع أقٛاٍ احملكل َع٘
ٚزؾاع٘ عٔ ْؿػ٘ ٚ ،تس ٜٔٚشيو يف ستاضط ضزلٚ ١ٝإشا مل حيطط ايطايب يًتشكٝل يف املٛاعٝس املبًؼ
عٓٗا نتاب ١أ ٚباإلعالٕ يف يٛس ١اإلعالْات بايهًٜ ١ٝػكط سك٘ يف زلاع أقٛاي٘ ٚاٍزؾاع عٔ ْؿػ٘ .
َاز :) 84( ٠جيب إٔ ٜبت يف املدايؿ ١ايتأزٜب ١ٝخالٍ َس ٠ال تتذاٚظ ثالثني َٜٛاً َٔ تاضٜذ عًِ ادتاَع ١بٗا

.

ٚجيٛظ يًطايب ايتعًِ نتابٝاً إىل ضٝ٥ؼ ادتاَع َٔ ١أ ٟقطاض تأزٜيب ٚشيو خالٍ َس ٠ال تعٜس عٔ
مخػ ١عؿط َٜٛاً َٔ تاضٜذ تٛقٝع ايعكٛب ١ايتأزٜب١ٝ

ٚ ،حي ٌٝضٝ٥ؼ ادتاَع ١ايتعًِ إىل اجملًؼ

ايتأزٜيب بادتاَع ١إشا مل ٜهٔ ٖصا اجملًؼ قس أبس ٣ضأٜاً يف ٖص ٙاملدايؿ.١
أَا إشا نإ اجملًؼ ايتأزٜيب قس أبس ٣ضأٜاً يف املدايؿ ، ١ؾٝعطض ضٝ٥ؼ ادتاَع ١ايتعًِ عً ٢زتًؼ
ادتاَع ١يًٓعط ؾٜٚ ٘ٝه ٕٛقطاضْٗ ٙاٝ٥اً ٚ ،ال جيٛظ إعاز ٠ايٓعط ؾ ٘ٝإال أَاّ احملهُ ١االغتٓ٦اؾ١ٝ
املدتص.١
َاز :) 85( ٠حيل يًٛظٜط بٓا ً٤عً ٢عطض َٔ ضٝ٥ؼ ادتاَعٚ ١قـ ايسضاغ ١يف أ ٟداَع ١يف ساي ١سسٚخ اضططاب
أ ٚإخالٍ بايٓعاّ ٜتػبب عٓ٘ أ ٚخيؿ َ٘ٓ ٢عسّ إْتعاّ ايسضاغ ١أ ٚاإلختباض عً ٢إٔ ٜعطض األَط
عً ٢اجملًؼ األعً ٢يًذاَعات خال ٍ أغبٛعني عً ٢األنجط َٔ تاضٜذ ٚقـ ايسضاغ.١
َاز :) 86( ٠ادتٌٗ بٓعِ ادتاَعٚ ١يٛا٥شٗا ال ُٜعسٍ عصضا ُٜعؿ َٔ ٞتطبٝل ايعكٛبات.
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الباب السادس
اليصاط الطالبي
َاز :) 87( ٠تهؿٌ ادتاَع ١يطالبٗا سل مماضغ ١أْؿطتِٗ ايطالبٚ ١ٝته ٜٔٛنٝاْاتِٗ ايٓكاب ١ٝممجً ١باحتاز
ايطالب ٚؾل ايكاْ ٕٛارتاص بصيو ٚ ،نصا ته ٜٔٛادتُعٝات ايعًُ . ١ٝنُا تسعِ ادتاَعٖ ١صٙ
األطط ايطالبَ ١ٝازٜاً َٚعٜٓٛاً ٚتطصس ادتاَع ١يصيو َبايؼ زعِ َاي ١ٝضُٔ َٝعاْ ١ٝاألْؿط ١ايطالب١ٝ
حتسز يف ايًٛا٥ح املاي ١ٝبادتاَع.١
َاز :) 88( ٠تٓؿأ يف ادتاَع ١مجعٝات طالب ١ٝتػٍُ ٢ادتُعٞات ايعًُ ١ٝايطالبُٜ ١ٝبني ْعاّ ادتُعٝات بادتاَع١
أٖساف (َٗاّ) ٖص ٙادتُعٝات ٚتهٜٗٓٛا ٚإدطا٤ات إْتدابٗا ٚغبٌ قٝاَٗا بتشكٝل أٖساؾٗا.
َاز :) 89( ٠تؿذع ادتاَع ١تٓع ِٝأطط أ ٚدتإ ْؿاط طالب ٞعًَ ٢ػت ٣ٛادتاَع ١أ ٚايهًٜ ١ٝه ٕٛقازلٗا
املؿذلى ٖٛاٜات ايطالب ٚاٖتُاَات٘ ّ َٛٝٚشلِ ايجكاؾٚ ١ٝايؿٓٚ ١ٝاألزبٚ ١ٝايبٚ ١ٝ٦ٝاإلدتُاعٚ ١ٝعً ٢إٔ
حيسز ْعاّ ايٓؿاط ايطالب ٞبادتاَعَ ١ا ٜتعًل بٗص ٙاألطط ايطالب َٔ ١ٝسٝح أٖساؾٗا ٚتهٜٗٓٛا
ٚإدطا٤ات إْتدابٗا ٚغبٌ قٝاَٗا بتشكٝل أٖساؾٗا.
َاز :) 90( ٠خيتاض زتًؼ ايهً ١ٝضا٥ساً يًؿباب َٔ بني أعطا ١٦ٜ ٙ ٤ايتسضٜؼ يف ايهً ١ٝتهَُٗ ٕٛت٘ ايتٓػٝل
يألْؿط ١بني ادتُعٝات ايعًُٚ ١ٝأطط ايٓؿاط ايطالبَٚ ٞع ضٚاز ادتُعٝات يف ايهً.١ٝ
َاز :) 91( ٠تػاِٖ ادتاَع ١يف ْؿكات ادتُعٝات ايعًُٚ ١ٝأطط األْؿط ١ايطالبٚ ١ٝؾل َا تٓص عً ٘ٝايٓعِ
ارتاص ١بصيو.
َازٜ :) 92( ٠صسض ضٝ٥ؼ ادتاَع ١ايٓعاّ ارتاص بادتُعٝات ايعًُٚ ١ٝأطط ايٓؿاط ايطالب ٞمبا ؾٗٝا ايًٛا٥ح
ايتٓع ١ُٝٝارتاص ١باإلْتدابات ٚمبا ال خيايـ ايكٛاْني ايٓاؾصٚ ٠أسهاّ ٖصا ايٓعاّ.
َاز :) 93( ٠حيل يًذاَعٚ ١بكطاض َٔ ضٝ٥ػٗا إْؿا ٤صٓسٚم أ ٚأنجط يسعِ ايطايب أ ٚيًتهاؾٌ اإلدتُاعٞ
ايطالب ٞأ ٚيسعِ ايطالب املتؿٛقني ٚاملبسعني ٜٚتطُٔ ايكطاض ايكٛاعس املٓعُ ١يهٌ َا ٜتعًل
بايصٓسٚم.
َازٜٓ :) 94( ٠ؿأ يف ادتاَع ١إحتاز طالب ٞطٛع ٞمياضؽ ْؿاطات٘ ٚؾكاً يٓعاَ٘ األغاغٚ ٞيٛا٥ش٘ ايساخًٚ ١ٝمبا
ال ٜتعاضض َع ايكٛاْني ٚايًٛا٥ح ايٓاؾص.٠
َاز :) 95( ٠تٓؿأ يف ادتاَع ١عؿا٥ط اجل ٍٚاي ١بؿهٌ طٛع ٞمتاضؽ ْؿاطاتٗا ٚؾكاً يٓعاَٗا ٚيٛا٥شٗا ايساخً١ٝ
ٚمبا ال ٜتعاضض َع ايكٛاْني ٚايًٛا٥ح ايٓاؾص.٠
َاز :) 96( ٠تعٌُ ؾؤ ٕٚايطالب بادتاَع ١عً ٢ايتٓػٝل بني ايٓؿاطات ايطالب ١ٝاييت تطعاٖا ادتاَع.١
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الباب السابع
أحكاو ختامية
َازٜ :) 97( ٠تٛىل زتًؼ ؾؤ ٕٚايطالب َتابعَٚ ١طاقب ١تٓؿٝص ٖصا ايٓعاّ ٜٓٚعط يف نٌ َا ٜصسض َٔ قطاضات
ٚتٛصٝات َٔ زتايؼ ايهًٝات بؿإٔ قطاٜا ايطالب.
َاز :) 98( ٠ضٝ٥ؼ ادتاَعْٚ ١ا٥ب٘ يؿؤ ٕٚايطالب ٚعُٝس ؾؤ ٕٚايطالب ٚعُسا ٤ايهًٝات ٚضؤغا ٤األقػاّ ٚنٌ
املدتصني بادتاَعَ ١هًؿ ٕٛبتٓؿٝص أسهاّ ٖصا ايٓغاّ  ،نٌٌ ؾُٝا خيص٘.
َازٜ :) 99( ٠تٛىل ايكػِ املػذٌ ؾ ٘ٝايطايب بايتٓػٝل َع إزاض ٠ايكبٚ ٍٛايتػذَ ٌٝتابع ١ايػرل األنازميٞ
يًطايبٚ ،عٌُ غذٌ أنازمي ٞعاّ يهٌ طايبٚ ،ايتشكل َٔ إغتٝؿا ٘٥يؿطٚط ايتدطز.
َاز :) 100( ٠تكط ْتا٥ر املتدطدني َٔ زتًؼ ايهً ١ٝبٓا ً٤عً ٢عطض األمغاّ املدتصٚ ١تكط بؿهٌ ْٗأَ ٞ٥
زتًؼ ادتاَع ١باملٛعس احملسز يف ايتك ِٜٛادتاَعٚ ٞتػًِ ْػد ١طبل األصٌ َٓٗا يًٛظاض.٠
َاز :) 101( ٠تصسض ادتاَع ١ايؿٗازات يًُتدطدني بايًػ ١ايعطبٚ ،١ٝجيٛظ إٔ تصسض ْػداً َٓٗا بايًػ ١اإلصتًٝع.١ٜ
َاز :) 102( ٠حتسز أزٚاض ايتدطز بسٚض ٜٔؾلط يف ايػٓٚ ١عػب املٛاعٝس احملسز ٠يف ايتك ِٜٛادتاَع.ٞ
َاز :) 103( ٠تُعسٍ ايٓعِ ارتاص ١بأْعُ ١ايتعً ِٝايػرل زتاْ ١ٝبادتاَع( ١عًْ ٢ؿك ١ايطايب) دع٤اً َٔ ٖصا ايٓعاّ.
إٔ ٜطًب
َاز :) 104( ٠ايطايب ايص ٟقُبٌََ بادتاَع ١عًْ ٢ؿكت٘ بأ َٔ ٟأْعُ ١ايتعً ِٝايػرل زتاْ ١ٝال حيل ي٘
إعؿا َٔ ٙ٤ايطغ ّٛاحملسز ٠يًسضاغ ١يف ايهً ١ٝأ ٚايتدصص ايص ٟقُبٌََ ؾٚ ٘ٝؾل ٖصا ايٓعاّ ست٢
ختطد٘
َازٜ :) 105( ٠صسض ضٝ٥ؼ اجملًؼ األعً ٢ايكطاضات املٓؿصٚ ٠املؿػط ٠ألسهاّ ٖصا ايٓعاّ.
َاز :) 106( ٠جيٛظ جملًؼ ادتاَع ١بٓا ٤عً ٢إقذلاح ايهًٝات األخص مببسأ ايسضا غ ١عًْ ٢عاّ ايتعً ِٝعٔ بعس يف
بعض ايهًٝات ٚايتدصصات اييت تػُح طبٝع ١ايسضاغ ١ؾٗٝا بصيو يف زاخٌ ٚخاضز ادتُٗٛض١ٜ
ؾطٜط ١اإليتعاّ بايال٥ش ١ايصازض ٠عٔ ايٛظاض ٠اييت تٓعِ ايتعً ِٝعٔ بعس.
َازٜ :) 107( ٠طع زتًؼ ادتاَع ١ايتٓعُٝات ارتاص ١بإدطا٤ات اإلختباض ايٓٗا.ٞ٥
َاز :) 108( ٠تػط ٟأسهاّ ٖصا ايٓعاّ عً ٢مجٝع ادتاَعات اي ١ُٝٓٝاذتهٚ ١َٝٛنًٝاتٗا َٚطانعٖا ايعًُ١ٝ
ٚعً ٢مجٝع املػتٜٛات ايسضاغ ١ٝايتاي ٞيتاضٜذ صسٚض ٖصا ايٓعاّ ٚتًػ ٢أ ١ٜيٛا٥ح أ ٚأْعُ ١أ ٚقٛاعس
أ ٚتعًُٝات تتعاضض َعٗا.
َازٜ :) 109( ٠عٌُ بٗصا ايكطاض َٔ تاضٜذ صسٚضٜٓٚ ٙـض يف ادتطٜس ٠ايطزل. ١ٝ
صسض بط٥اغ ١زتًؼ ايٛظضا٤
بتاضٜذ / 11ؾعبإٖ 1429/ـ
املٛاؾل  / 12أغػطؼ ّ 2008/
د.علٌ حممد جمـــىر
د.صاحل علٌ باصره
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رئًـس جملس الىزراء

وزير التعلًم العالٌ والبحث العلمٌ
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الئحة تيظيه امليح الداخلية
لطلبة الدراسات اجلامعية والعليا
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قزار رئيس دللس الوسراء رقه ( )418لسية 2008و
بصأٌ الئحة تيظيه امليح الداخلية لطلبة الدراسات اجلامعية والعليا
الفصل األول
( التسنية والتعاريف واألٍداف )
َاز :) 1(٠تػُٖ ٞص ٙايال٥ش ١بـ ( ال٥ش ١تٓع ِٝاملٓح ايساخً ١ٝيطًب ١ايسضاغات ادتاَعٚ ١ٝايعًٝا).
َاز :) 2(٠ألغطاض تطبٝل أسهاّ ٖص ٙايال٥شٜ ١ه ٕٛيًهًُات ٚايعباضات ايتاي ١ٝاملعاْ ٞاحملسز ٠قط ٜٔنٌ َٓٗا
َا مل ٜكتضِ غٝام ايٓص َعٓ ٢آخط-:
ادتُٗٛض ١ٜاي.١ُٝٓٝ
ادتُٗٛض:١ٜ
ٚظاض ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُ.ٞ
ايــــــــٛظاض:٠
ٚظٜط ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُ.ٞ
ايٛظٜــــــــط:
ال٥ش ١تٓع ِٝاملٓح ايساخً ١ٝيطًب ١ايسضاغات ادتاَعٚ ١ٝايعًٝا.
ايال٥شـــ:١
نٌ ؾدص طبٝع ٞساصٌ عً ٢ؾٗاز ٠ايجاْ ١ٜٛايعاَ ١أ ٚايؿٗاز ٠ادتاَع ١ٝاألٚىل
ايطـــــايب:
أ ٚزضد ١املادػترل تكسّ يًذلؾٝح إلسس ٣املٓح ايساخًٚ ١ٝؾكاً يًؿطٚط احملسز ٠يف
ٖص ٙايال٥ش.١
ٖ ٞادتاَعات اذتهٚ ١َٝٛنصا ادتاَعات ارتاص ١املًتعَ ١باملعاٜرل ايعًُ١ٝ
ادتاَعات:
ٚبٓؿؼ ايطغ ّٛيًذاَعات اذته.١َٝٛ
املٓش ١ايساخً ٖٞ :١ٝزتُٛع ايٓؿكات اييت تسؾع يًطايب يًسضاغ ١يف إسس ٣ادتاَعات نطغّٛ
زضاغَٚ ١ٝػاعسَ ٠اي ١ٝأ ٚإسساُٖا ٚاييت تصطف َٔ ايٛظاض ٠أ ٚأ ٟدٗ ١أخط.٣
َاز :) 3( ٠تٗسف ٖص ٙايال٥ش ١إي ٞحتسٜس األغؼ ٚايكٛاعس ايعاَ ١اييت ٜتِ عً ٢ضٗ٥ٛا ايذلؾٝح يًُٓح ايساخً١ٝ
ٚحتسٜس ارتطٛات اإلدطا ١ٝ٥يعًُ ١ٝايتٓاؾؼ ٚاملؿاضً ١بني املتكسَني ٚاييت ميهٔ َٔ خالشلا حتكٝل
أٖساف اعتُاز املٓح ايساخًٚ ١ٝاملتُجً ١يف-:
 )1تٛؾرل ؾطص يًسضاغات ادتاَعٚ ١ٝايسضاغات ايعًٝا يف ايساخٌ ْعطاً يؿش٘ املٓح ارتاضد١ٝ
ٚاضتؿاع نًؿتٗا.
 )2أعطا ٤متٝع يًطًب ١املتؿٛقني بتٛؾرل اذتس األزَْ َٔ ٢تطًبات ايسضاغ.١
 )3تؿذٝع ايؿيت ات عًَٛ ٢اصً ١زضاغتٗٔ ٚخصٛصاً ايؿتٝات ايالت ٞتٓطبل عً ٔٗٝؾطٚط
اإلبتعاخ يًسضاغ ١يف ارتاضز.
 )4إعطاٚ ٤ضع خاص ألبٓا ٤ادتعض اي ١ُٝٓٝبتدصٝص عسز َٔ املٓح ايسضاغ ١ٝاملدتًؿ ١غٜٓٛاً.
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الفصل الجاىي
(األسس والكواعد العامة للرتشيح )
َازٜ :) 4( ٠تِ ايذلؾٝح يف املٓح ايساخً ١ٝاييت تكسّ َٔ ايٛظاض ٠أ ٚأ ٟدَٗ ١اضت ١أخطٚ ٣ؾكاً يًطٛابط اييت
حتسزٖا ٖص ٙايال٥ش ١يف إسس ٣ادتاَعات ٚؾكاً ملا ًٜـــــ-:ٞ
 -1خط ١غٜٓ ١ٜٛصازم عًٗٝا َٔ زتًؼ ايٛظضا ٤بعس إقطاضٖا َٔ قبٌ ايًذٓ ١ايعًٝا يًبعجات ٚاملٓح
ايسضاغٚ ١ٝحتسز ؾٗٝا-:
 ايٓػب يهٌ ستاؾع ١عػب خصٛصٞتٗا.
 اجملاالت ٚايتدصصات ايعًُٚ ١ٝؾكاً الستٝادات َٚتطًبات خطط ايتُٓٚ ١ٝغٛم ايعٌُ.
 عسز املٓح ارتاضع ١يًتٓاؾؼ ٚآي ١ٝاختٝاض ايطًب ١املتكسَني.
 ادتاَعات اييت غٝتِ ايتشاقِٗ يًسضاغ ١ؾٗٝا.
 ايتهًؿ ١ايتكسٜط ١ٜايػٓ ١ٜٛيًُٓح َٚصازض متًٜٗٛا.
 اعتُاز َعاٜرل املؿاضً ١ايكا بً ١يًكٝاؽ املكط َٔ ٠ايًذٓ ١ايعًٝا يًبعجات ٚاملٓح ايسضاغ.١ٝ
 -2اإلعالٕ عٔ ؾتح باب ايذلؾٝح يف ٚغا ٌ٥اإلعالّ املدتًؿ ١قبٌ بس ٤ايعاّ ادتاَع ٞبٛقت نافُ.
 -3إدطا ٤املؿاضً ١بني املتكسَني ٚاعتُاز ايٓتا٥ر َٔ ايًذٓ ١ايعًٝا يًبعجات ٚاملٓح ايسضاغٚ ١ٝإعالْٗا
عدل ٚغا ٌ٥اإلعالّ ايطزل.١ٝ
َاز :) 5(٠تك ّٛايٛظاض ٠بايتٓػٝل َع ٚظاض ٠املاي ١ٝبإزضاز اإلعتُازات املاي ١ٝيًُٓح ايساخً ١ٝضُٔ َٛاظْ ١ايٛظاض٠
عً ٢ض ٤ٛارتط ١ايعاَ ١يإلٜؿاز املكط َٔ ٠زتًؼ ايٛظضا.٤
َاز :) 6(٠تٓتٗ ٞعًُ ١ٝايذلؾٝح يف ْٗا ١ٜؾٗط ٜٛي َٔ ٛٝنٌ عاّ بايٓػب ١يًسضاغا ت ادتاَعٚ ١ٝيف ْٗا ١ٜؾٗط
أنتٛب َٔ نٌ عاّ بايٓػب ١يًسضاغات ايعًٝا ٚال ٜتِ ايٓعط يف أ ٟطًب ٜكسّ بعس ٖص ٜٔاملٛعسٜٔ
ض
َُٗا ناْت األغباب ٚاملدلضات.
َاز :) 7(٠تصسض ايٛظاض ٠قطاض اإلٜؿاز ايساخًَ ٞتطُٓاً ناؾ ١ايبٝاْات املتعًك ١مبس ٠ايسضاغٚ ١ادتاَع ١املٛؾس إيٗٝا
ٚاملذ صص املاي ٞاملعتُس ٚايتاضٜذ املتٛقع يًتدطز ٚتطغٌ ْػد َ٘ٓ ١يًذاَع ١املًتشل يًسضاغ ١ؾٗٝا.

-26-

ّ2008

قٛاْني ٚيٛا٥ح ٚأْعُ ١ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُٞ

الفصل الجالح
( شزوط وإجزاءات التكدو للحصول على ميحة داخلية)
َاز :)8(٠جيب إٔ تتٛؾط يف املتكسّ يًذلؾٝح عًَٓ ٢ش ١زاخً ١ٝايؿطٚط اآلتٝـــ-:١
أٚالً  :ؾطٚط ايتكسّ يًذلؾٝح يًشص ٍ ٛعًَٓ ٢ش ١زاخً ١ٝيًسضاغ ١ادتاَع-:١ٝ
 1إٜٔ -ه ٕٛميين ادتٓػ.١ٝ
 2إٜٔ -ه ٕٛساصالً عً ٢ؾٗاز ٠ايجاْ ١ٜٛايعاَ َٔ ١إسسَ ٣ؤغػات ايتعً ِٝايعاّ ايٚ ١ُٝٓٝال ٜل ٍ
َعسي ١عٔ املعسٍ املطًٛب َٔ ايًذٓ ١ايعًٝا يًبعجات ٚاملٓح ايسضاغ ١ٝيكب ٍٛايذلؾٝح.
 3إٔ -ال ٜه ٕٛقس َط عً ٢سصٛي٘ عً ٢املؤٌٖ أنجط َٔ عاَني زضاغٝني.
 4إٜٔ -هَ ٕٛػتٛؾٝاً يؿطٚط املؿاضًٚ ١ايتدصصات املعًٔ عٓٗا َٔ قبٌ ايًذٓ ١ايعًٝا يًبعجات
ٚاملٓح ايسضاغ.١ٝ
 5إٔ -ال ٜه ٕٛقس غبل إٜؿاز ٙيف أَٓ ٟش ١خاضد ١ٝأ ٚزاخً.١ٝ
 6إٜٔ -كسّ ناؾ ١ايٛثا٥ل األصً ١ٝعٓس ايذلؾٝح َع ْػد ١طبل األصٌ َٔ ٖص ٙايٛثا٥ل.
 7إٔ -ال ٜهَٛ ٕٛظؿاً.
 8إٔ -ال ٜه ٕٛستهَٛاً عً ١ٝبعكٛب ١يف دطمي ١شتً ١بايؿطف ٚاألَاَْ ١ا مل ٜهٔ قس ضز إي٘ٝ
اعتباض.ٙ
ثاْٝاً -:ؾطٚط ايتكسّ يًذلؾٝح يًشص ٍٛعًَٓ ٢ش ١زاخً ١ٝيًسضاغات ايعًٝا-:
(أ) ايؿطٚط املتعًك ١بسضاغ ١املادػترل-:
 -1إٔ ٜه ٕٛميين ادتٓػ.١ٝ
أَ ٚا
 -2إٔ ٜه ٕٛح اصالً عً ٢ايسضد ١ادتاَع ١ٝاألٚىل بتكسٜط عاّ دٝس دساً عً ٢األقٌ
ٜعازشلا.
 -3إٔ ٜه ٕٛقس أْٗ ٢زضاغت٘ ادتاَع ١ٝيف املس ٠احملسز ٠يًسضاغ.١
 -4إٔ ٜهَ ٕٛػتٛؾٝاً يؿطٚط املؿاضًٚ ١ايتدصصات املعًٔ عٓٗا َٔ ايًذٓ ١ايعًٝا يًبعجات
ٚاملٓح ايسضاغ.١ٝ
 -5إٔ ال ٜه ٕٛقس ؽبل إٜؿاز ٙيسضاغ ١املادػترل يف أَٓ ٟش ١خاضد ١ٝأ ٚزاخً.١ٝ
 -6سصٛي٘ عً ٢ايذلؾٝح َٔ دٗ ١ايعٌُ ٚإٔ ٜه ٕٛختصص٘ أسس ايتدصصات اييت حتتادٗا
ايٛسس ٠اإلزاض ١ٜبايٓػب ١يًُٛظؿني ًٜٚيب َتطًبات خطط ايتُٓٚ ١ٝغٛم ايعٌُ بايٓػب ١يػرل
املٛظؿني.
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(ب) ايؿطٚط املتعًك ١بتشطرل زضد ١اٍزنتٛضا-: ٙ
 -1إٔ ٜه ٕٛميين ادتٓػ.١ٝ
 -2إٔ ٜه ٕٛساصالً عً ٢زضد ١املادػترل بتكسٜط عاّ دٝس دساً عً ٢أألقٌ أَ ٚا ٜعازشلا َٔ
داَعَ ١عذلف بٗا زٚيٝاً يف ساي ١سصٛي٘ عً ٢املؤٌٖ َٔ خاضز ايٚ ُٔٝيس ١ٜؾٗازَ ٠عازي٘ َٔ
دتٓ ١املعازالت يف ايٛظاض.٠
 -3إٔ ٜه ٕٛقس أز ٣خسَ ١ؾعيَ ١ٝستٗا أضبع غٓٛات َٓص تجبٝت٘ عًٚ ٢ظٝؿ ١زا ١ُ٥بعس ايتدطز
بايٓػب ١يًُٛظؿني.
 -4إٔ ٜه ٕٛقس أْٗ ٢زضاغت٘ ادتاَع ١ٝأ ٚاملادػترل يف املس ٠احملسز ٠قاْْٛاً يًسضاغ.١
 -5إٔ ال ٜه ٕٛقس غبل إٜؿاز ٙيف أَٓ ٟش ١خاضد ١ٝأ ٚزاخً ١ٝيسضاغ ١ايسنتٛضا. ٙ
 -7سصٛي٘ عً ٢ايذلؾٝح ّ ٕ دٗ ١ايعٌُ ٚإٔ ٜه ٕٛختصص٘ أسس ايتدصصات اييت حتتادٗا
ايٛسس ٠اإلزاض ١ٜبايٓػب ١يًُٛظؿني ًٜٚيب َتطًبات خطط ايتُٓٚ ١ٝغٛم ايعٌُ بايٓػب ١يػرل
املٛظؿني.

الفصل الزابع
(احلكوم والواجبات واحملظورات والعكوبات )
أوال :احلكـــــ ـوم
أ -سكٛم ايطايب املًتشل بايسضاغ ١ادتاّ ع ١ٝاألٚي:ٞ
َاز :) 9( ٠ميٓح ايطايب املعتُس يف إطاض املٓح ايساخً ١ٝخالٍ َس ٠زضاغت٘ املػاعس ٠املايٚ ١ٝايطغ ّٛايسضاغ١ٝ
املكطض َٔ ٠قبٌ ايًذٓ ١ايعًٝا يًبعجات ٚاملٓح ايسضاغ ١ٝأ ٚأسسُٖا عػب قطاض اعتُاز املٓشٚ ١يًػٓٛات
اييت ٜٓذح ؾٗٝا ايطايب ؾكط باغتجٓا ٤تعجط ٙيف ا يػٓ ١األخرلٚ ٠يف ٖص ٙاذتايٜ ١ػتشل ايطايب ْصـ
املػاعس ٠املاي ١ٝؾكط.
ب -سكــــــٛم طايب يسضاغات ايعًٝا :
َازٜ :) 10(٠ػتشل طايب ايسضاغات ايعًٝا املعتُس يف إطاض املٓح ايساخً ١ٝاذتكٛم ٚاالَتٝاظات ايتاي-:١ٝ
املػاعس ٠املاي ١ٝاملكط َٔ ٠ايًذٓ ١ايعًٝا يًبعجات ٚاملٓح ايسضاغ.١ٝ
1
ايطغ ّٛايسضاغ ١ٝاملػتشك ١ملؤغػ ١ايتعً ِٝايعاي ٞاملكٝس ؾٗٝا ٚمبا ال ٜتذاٚظ ايػكـ احملسز.
2
بسٍ عح َٝساْ ٞإشا ناْت طبٝع ١ايطغاي ١أ ٚاألططٚس ١اييت ٜك ّٛبإعسازٖا ٚتكتطٗٝا ضطٚض٠
3
ؽ
ايبشح  ،بٓا ً٤عً ٢تكطٜط األغتاش املؿطف َٛٚاؾك ١زتًؼ ايكػِ ٚعُاز ٠ايهًٚ ١ٝزتٌ
ايسضاغات ايعًٝاٚٚ ،ؾكاً يًطٛابط ٚاملعاٜرل اييت تكطٖا ايًذٓ ١ايعًٝا يًبعجات ٚاملٓح ايسضاغ.١ٝ
بسٍ طباع ١ايطغاي ١أ ٚاألططٚس ١ايعًُ ١ٝاييت قاّ بإعسازٖا.
4
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َاز :) 11(٠حيسز َكساض املػاعس ٠املاي ١ٝاييت تصطف ؾٗطٜاً يًطالب املعتُس ٜٔيف أطاض املٓح ايساخًٚ ١ٝنصا
بسال ت ايبشح املٝساْٚ ٞتهايٝـ طباع ١ايطغاٚ ٌ٥األططٚسات بٓا ً٤عً ٢أغؼ ٜطاع ٢ؾٗٝا تػط١ٝ
اذتس األزْ ٢يًُتطًبات ايسضاغٚ ١ٝاملعٝؿ ١ٝيًطالب أملعتُس ٙشلِ ٜٚتِ َطادعتٗا بؿهٌ زٚضٟ
باالتؿام ٚايتٓػٝل َع ٚظاض ٠املايٜٚ ١ٝتِ إقطاضٖا َٔ ايًذٓ ١ايعًٝا يًبعجات ٚاملٓح ايسضاغٚ ١ٝ

َٛاؾك١

زتًؼ ايٛظضا.٤
َاز :) 12(٠حيسز َكساض ايطغ ّٛايسضاغ ١ٝيًسضاغات ايعًٝا َٔ قبٌ اجملًؼ األعً ٢يًذاَعات.
َاز :) 13(٠تك ّٛايٛظاض ٠بتش ٌٜٛايطغ ّٛاملكطض ٠يًطالب املعتُس ٜٔيف إطاض املٓح ايساخً ١ٝإىل سػاب ادتاَعات
املكٝس ٜٔؾٗٝا َباؾطٚ ً٠عٓس تكس ِٜإخطاض َٔ ادتاَع

 ٠باغتشكام ايطغ ّٛعً ٢ايطًب ١املٛؾسٜٔ

يًسضاغ ١ؾٗٝا ٚحيطط َطًكاً تػًُٗٝا يألؾداص مبدتًـ صؿاتِٗ ٜساً بٝس َُٗا ناْت األغباب
ٚاملدلضات.

ثاىياً -:الواجبــــــات
َاز :) 14( ٠عً ٢ايطايب املعتُس ضُٔ املٓح ايساخً( ١ٝزضاغات داَع ١ٝأ ٚزضاغات عًٝا ) االيتعاّ بايٛادبات
ايتاي-:١ٝ
 )1ايتٛد٘ إىل ادتاَع ١اييت مت قبٛي٘ ؾٗٝا الغتهُاٍ إدطا٤ات تػذٚ ً٘ٝؾكا يٓعاَٗا.
 )2إخطاض ايٛظاض ٠مبا ٜؿٞز ايتشاق٘ بايسضاغ.١
 )3االْتعاّ يف ايسضاغ ١غٜٓٛاً ٚتكسَ ِٜا ٜجبت شيو إىل ايٛظاض.٠
َٛ )4اؾا ٠ايٛظاض ٠بُٓػذ َعَُس َٔ ٙايٛثا٥ل املتعًك ١عٔ غرل زضاغت٘ ٚايٓتا٥ر اٍ ت ٞحتصٌ عًٗٝا
غٜٓٛاً.
 )5تكس ِٜايطايب ضُاْ ١جتاضَ ١ٜعُس َٔ ٠ايػطؾ ١ايتذاض ١ٜبسؾع ناؾ ١ايٓؿكات ٚاملبايؼ ايٓكس١ٜ
اييت صطؾت عً ١ٝأثٓا ٤زضاغت٘ يف ساي ١ايتعجط أ ٚاالْكطاع عٔ ايسضاغ ١أ ٚاإلخالٍ بايٛادبات
احملسز ٠يف ٖص ٙايال٥ش ١أ َٔ ٚدٗ ١ايعٌُ بايٓػب ١يًُٛظؿني.
ثالثاً :احملظــــورات
َاز :)15( ٠حيطط عً ٢ايطايب املعتُس ضُٔ املٓح ايساخً ١ٝاآلتــــ-:ٞ
تػٝرل زتاٍ ايتدصص ايص ٟأٚؾس َٔ أدً ١أ ٚادتاَع ١اييت ايتشل يًسضاغ ١ؾٗٝا إال مبٛاؾك ١ايٛظاضٚ ٠يف
ٖص ٙاذتاي ١حتػب املس ٠ايػابك ١يًتشَٚ ٌٜٛس ٠اإلٜؿاز.
االْكطاع عٔ ايسضاغ ١أ ٚايتدًـ عٔ االيتشام بايدلاَر ايسضاغ ١ٝيف املٛاعٝس احملسز ٠يصيو.
ايكٝاّ بأ ٟأعُاٍ شتً ١بايكٛاْني ٚايٓعِ ٚايًٛا٥ح ادتاَع.١ٝ
ايتؿطؽ ايهاٌَ يًسضاغٚ ١عسّ مماضغ ١أ ٟعٌُ أثٓا ٤ؾذل ٠ايسضاغَُٗ ١ا ناْت األغباب ٚاملدلضات.
َاز :) 16(٠حيطط َطًكاً ادتُع بني أنجط َٔ َػاعسَ ٠اي َٔ ١ٝأنجط َٔ دٗٚ ١يف ساي ١ثبٛت تكاض ٞايطايب
أَ ٟػاعس َٔ ٠أ ٟدٜٗٓ ١عٍ ْٗاٝ٥اً ٜٚطايب بإعازَ ٠ا صطف ي٘ َٔ قبٌ ايٛظاض.٠
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رابعــاً  :العكـــــــوبات
َاز :) 17(٠حيل يًٛظاض ٠إٜكاف صطف املػاعس ٠املايٚ ١ٝايطغ ّٛايسضاغ ١ٝاملعتُس ٠يًطايب يف اذتاالت اآلت-:١ٝ
 عٓس تكصٜط ٙيف أسس ايٛادبات املٓصٛص عًٗٝا يف املازٖ َٔ )9( ٠ص ٙايال٥ش.١1
 عٓس مماضغت٘ أل ٟغًٛى ستعٛض مبٛدب ايكٛاْني ٚاألْعُٚ ١ايًٛا٥ح املكط ٠ملؤغػات2
ايتعً ِٝايعاي.ٞ
َاز :) 18(٠يًٛظاض ٠سل سطَإ ايطايب دعٝ٥اً أ ٚنًٝاً َٔ اذتكٛم ٚاالَتٝاظات املعتُس ٠ي٘ يف إسس ٣اذتاالت
ايتاي-:١ٝ
 .1اْكطاَ ٤س ٠ثالث ١أؾٗط َٔ تاضٜذ تٛقٝع عكٛبٚ ١قـ صطف املػتشكات املاي ١ٝاملكطض ٠ز ٕٚقٝاَ٘
بتصشٝح ٚضع٘ بإظاي ١األغباب اييت أٚدبت إٜكاف تًو اذتكٛم.
 .2إشا تبني أْ٘ سصٌ عً ٢تًو اذتكٛم ٚاالَتٝاظات زٚ ٕٚد٘ سل أ ٚبٓا ً٤عًَ ٢ؤٖالت أٚ ٚثا٥ل غرل
قاْٚ ،١ْٝٛيف مجٞع األسٛاٍ ال جيٛظ صطف أ َٔ ٟاذتكٛم اييت تكطض سطَاْ٘ َٓٗا ٚؾكاً ملا سسزٙ
قطاض اذتطَإ.
 .3عٓس تعجط ٙيف أ ٟغٓ ١زضاغ.١ٝ
 .4يف ساي ١عسّ سص ٍٛايطايب عً ٢املؤٌٖ املطًٛب ٜتِ اغتعاض ١أَ ٟبايؼ صطؾت عً ١ٝمبٛدب
ايطُاْ ١ايتذاض ١ٜاملكسَ َ٘ٓ ١بصيو أ ٚضُاْ٘ دٗ ١ايعٌُ يًُٛظؿني.
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الفصل اخلامــس
(أحكـــــــاو عامة وختاميــــــة )
َازٜ :) 19(٠كتصط اإلٜؿاز ايساخً ٞيًسضاغات ادتاَع ١ٝعً ٢ادتاَعات اذتهٚ ١َٝٛبايطغ ّٛايسضاغ ١ٝاملكط ٠يتًو
ادتاَعات.
َاز :) 20(٠يف ساي ١متٝع ايطايب خالٍ زضاغت٘ ادتاَعٚ ١ٝسصٛي٘ عً ٞتكسٜط عاّ اَتٝاظ ميٓح َكعس زتإ ٟ
ملٛاصً٘ ايسضاغ ١ايعًٝا ْعرل تؿٛق٘.
َاز :) 21(٠حيل ايتأد ٌٝؾصًني زضاغٝني يطالب ايسضاغات ادتاَع ٚ ١ٝايعًٝا (َادػترل ــ زنتٛضا ) ٙؾطٜط١
َٛاؾك ١ايًذٓ ١ايعًٝا يًبعجات عًَ ٢دلضات ايتأدٚ ٌٝيف ساي ١ايططٚض ٠ايكصٚ ٣ٛبس ٕٚاغتشكام
ايطايب ألَ ٟػتشكات َاي ١ٝأثٓا ٤ؾذل ٠ايتأد.ٌٝ
َاز :) 22(٠حيطط اإلٜؿاز ايساخً ٞبصٛض ٠ؾطز ١ٜخاضز ْطام ارتط ١ايعاَ ١يإلٜؿاز ايساخً ٞاملٛاؾل عًٗٝا َٔ
زتًؼ ايٛظضاَُٗ ٤ا ناْت األغباب ٚاملدلضات.
َاز :) 23(٠حيل يًطًب ١املتؿٛق َٔ ٕٛخطجي ٞنً ١ٝاجملتُع ٚاملعاٖس ايؿٓ ١ٝايتكٓ ١ٝايعًٝا ٚاذتاصً ٕٛعً ٢تكسٜط
عاّ إَتٝاظ اذتص ٍٛعًَ ٢كعس زتاْ ٞيف إسس ٣ادتاَعات اذته ١َٝٛمبػاعسَ ٠اي ١ٝؾكط عً٢
ْؿك ١ايسٚي.١
َاز :) 24(٠تصطف املػتشكات املصنٛض ٠يف املازتني (ٖ َٔ )8 -7ص ٙايال٥ش ١مبٛدب بطاق ١متٓشٗا ايٛظاض٠
يًطالب املعتُس ٜٔيف إطاض املٓح ايساخًٜ ١ٝتِ جتسٜسٖا غٜٓٛاً.
َاز :) 25(٠تطايب ايٛظاض ٠مبػتشكات ايطالب املعتُس ٜٔبصٛض ٠مجاع ١ٝيف بسا ١ٜنٌ ثالث ١أؾٗط (ضبع غٓ) ١ٜٛ
ٚتطايب بايطغ ّٛايسضاغ ١ٝبصٛض ٠مجاع ١ٝيًطالب املعتُس ٜٔبسا ١ٜنٌ عاّ زضاغٜٚ ٞتِ صطؾٗا
بٓؿؼ اآلي ١ٝايػابك.١
َازٜ :) 26(٠صسض ايٛظٜط ايكطاضات ٚاألٚاَط اإلزاضٚ ١ٜايتعًُٝات املٓـش ٠شلص ٙايال٥ش. ١
َازٜ :) 27( ٠عٌُ بٗصا ايكطاض َٔ تاضٜذ صسٚضٜٓٚ ٙؿط يف ادتطٜس ٠ايطزل.١ٝ
صسض بط٥اغ ١زتًؼ ايٛظضا٤
بتاضٜذ/ 28ش ٚايكعــــسٖ 1429/٠ـ
املٛاؾل ْٛ/ 26ؾُبـــــطّ 2008/
د .علٌ حممد جمىر
د .صاحل علٌ باصرة
رئًس جملس الىزراء

وزير التعلًم العالٌ والبحث العلمٌ
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الضوابط العامة للتعليه
املفتوح والتعليه عً بُعد
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قزار وساري رقه ( )170لسية 2007و
بصأٌ الضوابط العامة للتعليه املفتوح والتعليه عً بُعد

ٚظٜط ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُٞ
 بعس اإلطالع عً ٢ايكطاض ادتُٗٛض ٟضقِ ( )105يػٓ ّ 2003 ١بؿإٔ تؿه ٌٝاذتهٚ ١َٛتػُ ١ٝأعطاٗ٥ا ٚعً ٢ايكطاض ادتُٗٛض ٟضقِ( )8يػٓ ّ 2006 ١بؿإٔ ايتعس ٌٜاذته.َٞٛ ٚعً ٢ايكاْ ٕٛضقِ ( )18يػٓ ّ 1995 ١بؿإٔ ادتاَعات ايٚ ١ُٝٓٝتعسٜالت٘. ٚعً ٢ايكاْ ٕٛضقِ ( )13يػٓ ّ 2005 ١بؿإٔ ادتاَعات ٚاٍنًٝات ٚاملعاٖس ايعًٝا األًٖ. ١ٝ ٚعً ٢ايكطاض ادتُٗٛض ٟضقِ (  )173يػٓ ّ 2004 ١بؿإٔ ايال٥ش ١ايتٓع ١ُٝٝيًٛظاض.٠ ٚملا تكتط ٘ٝاملصًش ١ايعاَ١قــــــــــــــــــــــرر
مادة أوىلٜ :ػُٖ ٢صا ايٓعاّ بـ ( ْعاّ ايطٛابط ايعاَ ١يًتعً ِٝاملؿتٛح ٚايتعً ِٝعٔ بُعس)
مادة ثانًة  :ضٛابط عاَ :١عًَ ٢ؤغػات ايتعًِ املؿتٛح ايعٌُ عً: ٢
اذتص ٍٛعً ٢تطخٝص خاص يًعٌُ بٓعاّ ايتعًِ املؿتٛح َٔ ٚظاض ٠ايتعً ِٝايعاي ٞؾطٜط ١إٔ تهٕٛ
-

1

ادتاَع ١قس َط ٢عً ٢تأغٝػٗا مخؼ غٓٛات عً ٢األقٌ.
2

تٛؾط يٛا٥ح يتٓع ِٝايعًُ ١ٝايتعًٚ ١ُٝٝاإلزاض ١ٜعً ٢إٔ تتطُٔ ضغايٚ ١أٖساف ٖصا ايٓٛع َٔ ايتعً.ِٝ
-

3

تٛؾط ادتاَع ١املٝعاْ ١ٝايهاؾ ١ٝيطُإ سػٔ غرل ٠ايعٌُ.
-

4

تٛؾرل َٛقع ايهذل ْٞٚيتػٗ ٌٝعًُٝات االتصاٍ ٚتكس ِٜارتسَات ايتعً ١ُٝٝيًطًب.١
-

مادة ثالثة  :إجياز ايبٓ ١ٝايتٓع : ١ُٝٝتك ّٛادتاَع ١بتٛؾرل بٓ ١ٝتٓعٚ ١ُٝٝأنازميٚ ١ٝإزاض ١ٜعً ٢ايٓش ٛاآلت:ٞ
زتًؼ أنازمي ٞيٝهَ ٕٛػٛ٦الً عٔ حتسٜس أٖساف ْعاّ ايتعً ِٝاملؿتٛح ٚايتعًِ عٔ بُعس ٚضغِ
-

1

غٝاغت٘ ٚغرل ايعٌُ شلصا ايٓعاّ ٚتٛؾرل املتطًبات املاي.١ٝ
2

َػٛ٦الً إزاضٜاً  ٚأنازميٝاً ٜتٛىل اإلؾطاف عًٖ ٢صا ايُٓط َٔ ايتعًٚ ِٝايتعًِ.
-

3

َػٛ٦الً يًُٓاٖر ٚايتك.ِٜٛ
-

4

َػٛ٦الً يًؿ ٕٛ٦املايٚ ١ٝاإلزاض.١ٜ
-

5

َسٜطاً يهٌ َطنع تعً ُٞٝخاضز املطنع ايطٝ٥ػ ٞيًذاَع.١
-

6

أقػاّ أنازمي ١ٝملتابع ١غرل ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝبصٛض ٠دٝس ٠يف املهتب ايطٝ٥ػ ٞيف ادتاَع.١
-

7

ٚسسات ٚظٝؿٚ ١ٝؾٓ ١ٝتؿٌُ :
أ

ٚ-سس ٠تأيٝـ ٚتطٜٛط املٛاز ايتعً.١ُٝٝ
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ب

ٚسس ٠يًشاغٛب ٚاالتصاالت.
-

ز

ٚ-سس ٠يًتصُٚ ِٝاإلْتاز.

ز

ٚ-سس ٠ايكبٚ ٍٛايتػذ.ٌٝ

ٙ

ٚ-سس ٠يؿ ٕٛ٦االختباضات ٚايتكِٜٛ

ّ2008

مادة رابعة :إجياز ايبٓ ١ٝايتعً : ١ُٝٝتًتعّ ادتاَع ١اييت تكسّ بطاَر ايتعً ِٝاملؿتٛح ٚايتعً ِٝعٔ بعس باألت: ٞ
أ

-ايعٌُ عً ٢تٛؾرل َطدع ضٝ٥ؼ ٟيهٌ َكطض َعس بططٜكَٓ ١اغب ١يًتعً ِٝاملؿتٛح.

ب

تٛؾرل تعً / ِٝتسضٜؼ عً ٢ؾهٌ يكا٤ات تعًَ ِٝباؾطَ ٠ع اشل ١٦ٝايتسضٜػ ١ٝمبا ال ٜكٌ عٔ %30
َٔ زتُٛع غاعات ايتسضٜؼ يهٌ َكطض.

ز

تٛؾرل ٚغا٥ط تعً ١ُٝٝشتتًؿ ١يهٌ َكطض _ َػُٛعَٚ ١طَ _ ١ٝ٥جٌ األقطاص املُػٓط)CDs( ١تطؾل َع ايهتاب املكطض.

ز

اغتدساّ ْعاّ ضقُ ٞإلزاضْ ٠عاّ ايتعًِ اإليهذل )LMS( ْٞٚيتٛص ٌٝاملٛاز ايتعًٚ ١ُٝٝايدلاَرٚادتساٚ ٍٚايتعًُٝات ٚاالتصاالت َع ايساضغني سٝح ٜتٛادس.ٕٚ

مادة خامسة :إجياز ايبٓ ١ٝايتكٓ : ١ٝجيب عً ٢ادتاَع ١تٛؾرل األت: ٞ
 .1عسز َٓاغب َٔ اذتٛاغٝب ٚضبطٗا بؿبه ١املعًَٛات ( االْذلْت ).
 .2خازّ إيهذل ْٞٚش ٚنؿاٚ ٠٤ز ٚز ٠عاي.١ٝ
 .3ايطبط ايؿبه ٞيتػٗ ٌٝعًُ ١ٝايتعًٚ ِٝايتعًِ عٔ بعس.
مادة سادسة  :تك ِٝٝايساضغني:
ٜتِ تبين تك ِٝٝاألزا ٤نايتسضٜبات ٚايتهًٝؿات باإلضاؾ ١إىل أغ ١ً٦ايتك ِٝٝايصاتٚ ٞاألغ١ً٦
املٛضٛعٚ ١ٝاألغ ١ً٦املكاي ١ٝشات اإلدابات ايكصرلٚ ، ٠االَتشاْات ايٓٗاٜٚ ،١ٝ٥ؿطف ع ىل ٖصا ايٓٛع ٚسس٠
االَتشاْات املطنع ١ٜيتٛؾرل ضُاْات غطٚ ١ٜعساي ١االَتشاْات ٚدٛزتٗا.
مادة سابعة :إجياز ايبٓ ١ٝايتشت :١ٝعً ٢ادتاَع ١تٛؾرل أَانٔ َٚهاتب َٓاغب ١باملطنع ايطٝ٥ػ:ٖٞٚ ٞ
 َهتب ايػهطتاضٚ ١ٜاألضؾٝـ. َهتب يتػذ ٌٝايساضغني ٚسؿغ ًَؿاتِٗ ٚغذالتِٗ األنازمي. ٠ٞ َهاتب املؿطؾني. َطنع اذتاغٛب. إغتس ٜٛايتػذ.ٌٝ َهتب يًتصُٚ ِٝايطباع.١مادة ثامنة :ارتسَات ايطالبٚ :١ٝتٓكػِ إىل :
 .1خسَات أنازميٚ : ١ٝتؿٌُ ارتسَات األنازمي ١ٝعسزاً َٔ األْؿطَٗٓ ١ا :
َ .1از ٠ايتعًِ ايصات ( ٞايهتاب املكطضٚ CD ،غرل شيو )
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 .2املطانع ايسضاغ ١ٝاييت غتػتدسّ يًتعً ِٝاملباؾط Face to Face
 .3ايٛغا٥ط ايتعً.١ُٝٝ
 .4ايتكٓٝات ٚاالختباضات.
 .2ارتسَات اإلزاضٚ : ١ٜتؿٌُ ارتسَات اإلزاض ١ٜعسزاً َٔ األْؿطَٗٓ ١ا :
 .1تعٜٚس ايطًب ١قبٌ ايتشاقِٗ بادتاَع ١بسي ٌٝايتعً ِٝاملؿتٛح ٚايتعً ِٝعٔ بُعس ٜؿتٌُ عً٢
املعًَٛات ارتاص ١بػٝاغ ١ايكبٚ ٍٛاإلدطا٤ات املتبع ١يف شيوٚ ،تٛضٝح ايدلاَر ٚاملكطضات
ايسضاغ ١ٝشلِ.
 .2ايطز عً ٢اغتؿػاضات ايطًبٚ ١اغتالّ االغتُاضات ٚنصيو اغتٝؿا ٤ضغ ّٛايتػذٌٝ
َهتبٝاً ٚايهذلْٝٚاً.
 .3حتسٜس َٛاعٝس ايًكا٤ات ايعًُ١ٝ
 .4إعالٕ ايٓتا٥ر بايططم املدتًؿٚ ١تكسْ ِٜػدَٗٓ ١ا يٛظاض ٠ايتعٌ ِٜايعايٚ ٞايبشح ايعًُ. ٞ
 .5إصساض ايٛثا٥ل ايساي ١عً ٢ايتدطز ٚؾكاً يًٛا٥ح املٓعُ ١شلصا ايُٓط َٔ ايتعً.ِٝ
مادة تاسعة :إجياز ضُإ ادتٛزٚ ٠ايتطٜٛط  :تك ّٛادتاَع ١بإْؿاٚ ٤سس ٠يطُإ ادتٛزٚ ٠ايتطٜٛط األنازميٞ
ٜهَٗ َٔ ٕٛاَٗا:
1

تطبٝل َعاٜرل ضُإ ادتٛز ٠يف املؤغػ.١
-

2

ايتسقٞم ايسٚض ٟيًدلاَر ايتعً ١ُٝٝاييت تكسَٗا املؤغػ.١
-

3

ايتسضٜب املػتُط يًكاُ٥ني بايتسضٜؼ ٚاإلزاضٜني ٚايؿٓٝني.
-

4

إعساز ٚثا٥ل ضُاْات ادتٛز ( ٠تكاضٜط ايتك ِٝٝايصات ٞشل ١٦ٝاالعت َاز ٚضُاْات ادتٛز ٠نٌ عاّ
زضاغ.)ٞ

مادة عاشرة :تًتعّ ادتاَعات اي( ١ُٝٓٝاذتهٚ ١َٝٛاألًٖ )١ٝمبا ٚضز بٗصا ايكطاض  َٔٚخيايـ شيو ٜتشٌُ املػٛ٦ي١ٝ
ايكاْ.١ْٝٛ
مادة أحدى عشرٜ :عٌُ بٗصا ايكطاض َٔ تاضٜذ صسٚضٚ ٙعً ٢مجٝع ادتاَعات اذتهٚ ١َٝٛاألًٖ ١ٝتٓؿٝص.ٙ
بسٜـــــــــٛاعــــــــاّ ايــــــــــــٛظاض٠
ٕ
صــــــــــــسض
بتاضٜذ/ 24صؿـــــــطٖ 1428 /ـ
املٛاؾل َ/ 14ـــــــاضؽّ 2007 /
أ.د .صاحل علٌ باصره
وزير التعلًم العالٌ والبحث العلمٌ
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قواىني ولوائح وأىظنة قيد اإلصدار

 .1قاْ ٕٛايتعً ِٝايعايٞ
 .2ال٥ش ١زتًؼ االعتُاز األنازميٞ
 .3ايٓعاّ األغاغ ٞيالحتاز ايطٜاض ٞيًذاَعات اي١ُٝٓٝ
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