
 جامعـــــــــة مصراتـــــــــة                                                   الالئحة الداخلية لكلية تقنية املعلومات                                                                         

 

1 

 

 

 ل االولـــــــــــــالفص

 أحكام متهيدية
 

 (( 1))ادة ــم

 تعريفـــــــــــــات
 

 .١ـــــ١ َؿساتــــَدٜٓٞ ـــايس٥ٝط اــــَٚكسٖ ,١ تــــَؿسا١ ـــداَع اتــد٣ نًٝــسٞ إــٖتك١ٝٓ املعًَٛات ن١ًٝ  :١ـــــــــــــــــهًٝاي-1

 دٚد  ـــ١ يف ســٚاملاي١ٝ ٚاإلدازٜ ١ـ أَٛزٖا ايعًُٝـ١ ٚتؿسٜـــٌ بايهًٝــــس ع٢ً ضري ايعُـــساف املباغـــ ايرٟ ٜتٛىل اإلغــٛ ايػدـــعُٝدايه١ًٝ: ٖ-2

 .ٚزتًظ ايه١ًٝ ايطٝاضات اييت ٜسمسٗا زتًظ ادتاَع١        

 .ٝكٗاضرتاتٝذٝات ٚارتطط ايهؿ١ًٝ بتشكٖٛ ادت١ٗ املدتؿ١ بسضِ ايطٝاضات ايعا١َ بايه١ًٝ ٚٚقع اإل :زتًظ ايه١ًٝ-3

 , ختؿـ َٔ ختؿؿـــات تك١ٝٓ املعًَٛات ٚعًـّٛ اذتاضــٛب ا يف ــــًا عايٝـــــــــاًل عًُٝـــ ايرٟ حيٌُ َؤٖــٖٛ ايػد :ظـــ١ ايتدزٜـــٛ ٦ٖٝـــعك-4

 ٚتسبط٘ عالق١ تعاقد١ٜ َع ادتاَع١. ستاقس َطاعد ١ ع١ًُٝ التكٌ عٔـــٌ دزدـــٚحيُ       

ُٜـــٛ َــــات ٖٚــــ١ املعًَٛـــتكٓٝاٍ ـــاد٠ يف زتـــالى غٗـ١ ٚاَتـــٍٛ ع٢ً املعسؾـــٌ اذتؿــدأ١ َٔ ـٞ يًهًٝـــٜٓتُ ـــٖٛ نٌ غد :بــايطاي -5  ٌ ــكبٔ 

        ُٜ  .َا بتدسد٘ أٚ إْطشاب٘ أٚ ؾؿً٘ َٔ ايه١ًٝإطذٌ بايه١ًٝ ابتدا٤ َٔ تازٜذ تطذًٝ٘ يًدزاض١ بٗا ٚست٢ شٚاٍ ايؿؿ١ عٓ٘ ٚ

 ١ بايطايب.ــ٘ بايه١ًٝ , ٚتتِ ع٢ً اضاض٘ مجٝع اإلدسا٤ات املتعًكــب عٓد بدا١ٜ تطذًٝـــِ ٜؿسف يًطايــــٖٛ زق :دــــٝزقِ ايك -6

ٞ ـٌ ؾٝؿـٚميهٔ عٓد اذتاد١ اضتشداخ ؾؿ,  اأضبٛع (( 61 )) ٘ـَٚدتا٤ احملاقسات ـ١ املدؿؿ١ إليكـس٠ ايصَٓٝـايؿؿٌ ايدزاضٞ: ٖٛ ايؿت-7

 أضابٝع ٚؾكا يًتػسٜعات ايٓاؾر٠. ( 8ال تكٌ َدت٘ عٔ )

 ْعس١ٜ أٚضاعتني عًُٝتني أضبٛعًٝا ط١ًٝ ايؿؿٌ ايدزاضٞ.ٖٞ ضاع١ تدزٜط١ٝ  :ايٛسد٠ ايدزاض١-8

 ١ ـ١ ختؿؿٝـٖٚٞ َكسزات ًٜتصّ بدزاضتٗا مجٝع ايطًب١ بايكطِ ايعًُٞ املدتـ, ٚتٓكطِ إىل َكسزات إيصاَٝ :املكسازات ايدزاض١ٝ اإليصا١َٝ-9

  ختؿؿ١ٝ.ٚغري       

 ري  ــ١ ٚغــ١ ختؿؿٝـِ إىل َكسزات اختٝازٜـدات , ٚتٓكطـٖٚٞ َكسزات خيتاز َٓٗا ايطايب زتُٛع١ َٔ ايٛس :املكسزات ايدزاض١ٝ اإلختٝاز١ٜ-11

 .ختؿؿ١ٝ        

 ادتاَع١. زتًظَٔ  قسازٖاإٚتدخٌ يف املعدٍ ايعاّ يًطايب سٝح ٜتِ ٖٚٞ املكسزات املًصّ ايطايب دزاضتٗا  :ايتعب١ٜٛاملكسزات -11

 ١.ـــــــدات ايدزاضٝــــدد ايٛســــ١ بعـــــــــ١ َسدشــــــــب ايؿؿًٝـــات ايطايـــٞ يدزدـــــط اذتطابـــٛ املتٛضـــٖ :ٞـــدٍ ايؿؿًـــاملع-12

 دد ــ١ بعـــب َسدشــا ايطايــٞ ضذٌ بٗـط اذتطابٞ جملُٛع دزدات املٛاد ايتــٖٛ املتٛض :دٍ ايرتانُٞــــاملع-13

 ايٛسدات ايدزض١ٝ.           

 .ؾٍٛ َاد١ٜ َٓكٛي١ ٚغري َٓكٛي١أٖٞ مجٝع َامتتًه٘ ايه١ًٝ َٔ  :املُتًهات-14

 

 -ة: ــــة الكليـــــرؤي

 ١ـــايٛاد١ٗ ــطٖرٙ املؤضؿبح تٕ أٞ ٚـات ع٢ً املطت٣ٛ احملًٞ ٚايدٚيــ١ املعًَٛـــٛب ٚتكٓٝـــتكدِٜ خد١َ تع١ًُٝٝ َتُٝص٠ يف زتاٍ عًّٛ اذتاض

اخ ـــعاأل ١ يفــاملطا١ُٖ, ٚـــ١ ايتعًُٝٝــ١ يًعًُٝـــٚايتُٓٝ س ــــ١ يف ايتطٜٛـــِ بؿعايٝــطاٖترا اجملاٍ ٚــات يف ٖــِ ٚارتدَــٞ ايعًـــ٢ يطايبـــٚياأل

ًٞ, ٚتكدِٜ ــدد٠ يًُذتُع احملــات املتذـــاملعًَٛ ١ــٌ تكٓٝــ١ يف ْكــــ١ عًُٝـــح َسدعٝـؿبت١, ٚـــ١ املدتًؿـــايعًُٝ

 ضتػازات ٚاالعاخ اييت تطاِٖ يف تكدّ اجملتُع.اإل
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 - رسالــــة الكليــــة:

ٛاد١ٗ مل١ ــٛادز ايعًُٝـداد ايهـعات ٚإـ١ املعًَٛــٛب ٚتكٓٝـ١ َتُٝص٠ يف عًّٛ اذتاضـر عًُٝــِ بساَــالٍ تكدٜـــًا َٔ خـــع تكٓٝــٛض باجملتُــايٓٗ

دٚز زا٥د ـــاّ بـــ, ٚايكٝرا اجملاٍــــع يف ٖـــ١ اجملتُـــات ٚضد سادـــ١ املعًَٛــاٍ تكٓٝـــع يف زتــري ٚايطسٜــدّ ايهبـايتك َٚٛانب١طتكبٌ حتدٜات امل

١ ــعاي١ٝ يف تُٓٝا٤ات تؿٌ إىل أقؿ٢ دزد١ َٔ ايؿـل نؿــٌ بٗا ٚحتكٝــس ايعُـات ٚتطٜٛــباملطا١ُٖ يف سٌ املػانٌ ايتك١ٝٓ ٚإدخاٍ أسدخ ايتكٓٝ

ٛد٠ يف ــ١ ادتــاز ٚعايٝــ١ اإلْتػـ١ باألعاخ ايع١ًُٝ ٚتبين ْػاطات ع١ًُٝ شتتًؿ١ عاملٝــ١ ايتعًُٝٝـسا٤ ايعًُٝــٚإث عـ١ ٚاجملتُـــ١ ايتعًُٝٝــايب٦ٝ

 س املطتُس ألعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ.ــ٢ ايتطٜٛـعًح ــ١ حتـــــ١ َٚٗٓٝــ١ عًُٝــــ١ ب٦ٝــات ٚخد١َ اجملتُع, ٚت٦ٝٗــ١ املعًَٛـــعًّٛ اذتاضٛب ٚتكٓٝ
 

 -أهــــداف الكليــــة: 

يٞ َٔ ادتٛد٠ متهِٓٗ َٔ ايتُٝص يف ايدزاضات ايعًٝا انٛادز ع١ًُٝ َتدؿؿ١ يف عًّٛ اذتاضٛب ٚتك١ٝٓ املعًَٛات ذات َطت٣ٛ ع إعداد .1

 ١.سد٣ ايتدؿؿات ايع١ًُٝ بايهًٝإٚايبشح ايعًُٞ َٚٓح غٗاد٠ ايبهايٛزٜٛع يف 

ْػط١ ايع١ًُٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚاإلدتُاع١ٝ ٚإعال٤ قِٝ املٓاؾط١ ايػسٜؿ١ ألتٛؾري ب١٦ٝ تع١ًُٝٝ تتٝح يًطايب املػازن١ ايؿعاي١ يف شتتًـ ا .2

 ايطالب ع٢ً ايتعًِ ايراتٞ املتٛاؾٌ ٚع٢ً ايعٌُ ادتُاعٞ. حتؿٝصٚ

 .ضظ ٚقِٝ اجملتُع احملًٞأتطٜٛس ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ َع احملاؾع١ ع٢ً َبادئ ٚ .3

  س املطتُس.ـــسع ثكاؾ١ ادتٛد٠ ٚايتطٜٛــــادز٠ ٚغــــ١ ٚاملبـــــ١ زٚح االضتكاليٝـــــتُٓٝ .4

 ٞ.ـــات ايبشح ايعًُـــالب ع٢ً عًُٝــعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚايطأٚتػذٝع  تبين .5

يعالق١ بتك١ٝٓ املعًَٛات يًٓٗٛض عداد ايدزاضات ٚاذتًٍٛ يف شتتًـ اجملاالت ذات اإايتعإٚ َع َؤضطات اجملتُع احملًٞ ٚاملطا١ُٖ يف  .6

 باجملتُع ٚاإلنتؿا٤ ايراتٞ ٚتؿعٌٝ دٚز ايه١ًٝ يف سسن١ ايتكدّ ٚايبٓا٤ َٔ خالٍ االضتػازات ٚاحملاقسات ايعا١َ ٚٚزؽ ايعٌُ.

 ًا.ــاإلتؿاٍ ٚايتٛاؾٌ ايعًُٞ َع ايهًٝات االخس٣ َٔ داخٌ ٚخازز ادتاَع١ ستًًٝا ٚدٚيٝ .7

 ٚاالضتؿاد٠ َٓٗا يف تطٜٛس ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚاجملتُع. ايتعسف ع٢ً ايتكٓٝات اذتدٜج١ .8

 .إبساش املٛاٖب ايع١ًُٝ ٚايدؾع ٚايسقٞ بٗا ستًًٝا ٚعاملًٝا .9

 ١      ـــ١ يف زتـاٍ تكٓٝــــس املؤًٖــع َٔ ايعٓاؾــ١ اجملتُـــات ذتادـــٚارتطط ٚاإلضرتاتٝذٝ اتــداد ايدزاضـــ١ يف اعــاملطاُٖ .11

 ب١ ايتطٜٛس.املعًَٛات ملٛان   

 ١.ــ١ ايتعًُٝٝــِ ٚايعًُٝــايتعًٝٛد٠ ـإ دـٞ يكُــِ ايداخًـــ١ ٚايتكٝٝـــايدٚزٜات ــط ٚايدزاضــٌ ع٢ً اعداد ارتطـــايعُ  .11

 ٔ.ــني املتُٝصٜـــر٠ ٚايباسجــ١ جتعًٗا ٚد١ٗ يًطالب ٚاألضاتـىل َها١ْ عامل١ٝ َسَٛقإ ٍٛـايتطٜٛس املطتُس يًه١ًٝ يًٛؾ .12

 (( 2))مــادة 

 :أقطاّ ع١ًُٝ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ((  7 )) تتهٕٛ ايه١ًٝ َٔ

 ــــــــاّ.                    ــــــــايكطـــــــــــــــــــــــــِ ايعـــــ .1

                     .ــــّٛ اذتاضــــــــٛبــقطـــــِ عًــــ .2

 ت.     ــــــاإلْرتْ ــــِـْعــــــــــ قطـــــِ .3

 .االتــيػبهات ٚاإلتؿاقطـــــِ  .4

 .اتـــــِ املعًَٛـــــــــــــْع قطـــــِ .5

 قطـــــِ ايٛضــــــا٥ط املتعـــدد٠. .6

  ـات.ـقطـــــِ ٖٓدضـ١ ايربزتٝـ .7

 

 .٠ــرات ايٓاؾـــا يًتػسٜعــــٚؾكاّ ـــقطا٤ أــــإيػ ٚأس٣ ــــ١ أخــــاّ عًُٝــــ١ أقطـــــٛش إقاؾــــٚجي 
 

 (( 3))مــادة                                                         

ـــ اّ ٖـــ ــــل أسهــــتطب ـــ رٙ ايال٥شــ ـــ ايطًب١ عًـ٢  ــ ـــ ـ١ ايدازضـ ـــ ـــبهًٝ نيــــ ـــ ١ تكٓٝـــ ـــ ١ املعًَٛـــــ ـــ ـــــات ظاَعــــ ٚذيـو  ١ ــــــ َؿسات١ ـ

 ايع١ًُٝ بايه١ًٝ. تدؿؿاتاي سدأ يف (( ايبهايٛزٜٛع ))١ ــــاش٠ املتدؿؿـــدٌ اإلــــــيٓٝ
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 (( 4))مــادة 

ٝ  ايعسبٝــ١ايًػــ١   بعضيــبايهًٝــ١ ايدزاضــ١ بايًػــ١ اإلصتًٝصٜــ١  ٕ تهــٕٛزتًــظ ادتاَعــ١ بــ  إؾــداز قــساز َــٔٚمت , ١ــــبايهًٝ ِٖــٞ يػــ١ ايدزاضــ١ ٚايتعًــ

  .تٛؾ١ٝ ايكطِ ايعًُٞبٓا٤ً ع٢ً املكسزات ايدزاض١ٝ اييت تتطًب طبٝعتٗا ذيو 

 الفصل الجاني

 الـد واالنتقـول والقيـالقب
 

 (( 5 ))مــادة 

١ ٚاألقطـاّ ــات ايهًٝــًا إلَهاْٝـدزاضٞ ٚؾكايؿؿٌ اي١ ـــٞ ٚبداٜــعاّ داَع نٌ يف بدا١ٜ يكبــــٍٛ طًبـــــ١ دددايكدز٠ اإلضتٝعاب١ٝ  ١ــــايهًٝ ددـــحت

 يعًُٝـ١.ا
  

 (( 6 ))مــادة 
 

 َا ًٜٞ: ٜػرتط يكبٍٛ َٔ ٜتكدّ يًدزاض١ بايه١ًٝ

ايػــٗادات املعــرتف بٗــا َــٔ ادتٗــات   َــٔأٚ َــا ٜعاد ــا  ١ٝتدؿؿــيؾــال عًــ٢ ايػــٗاد٠ ايجاْٜٛــ١ ايعاَــ١ أٚ ايػــٗاد٠ ايجاْٜٛــ١ ا اإٔ ٜهـٕٛ س  .1

 , ٚٚؾل ايٓطب١ امل١ٜٛ٦ املعتُد٠ يًكبٍٛ بايه١ًٝ يهٌ ض١ٓ.املدتؿ١

 ٘.ــــع ٚتٛدٗاتــِ اجملتُـــا بكٝــٕٛ ًَتصَــإٔ ٜه .2

 ٛى.ـــــــــــــري٠ ٚايطًـــــــــٔ ايطــــــــٕٛ سطـــــــــــإٔ ٜه .3

 ١.ـ, ٚقادزًا ع٢ً َتابع١ ايدزٚع ايٓعس١ٜ ٚايعًُٝ املعد١ٜ األَساض َٔ ٕٛ ال٥كًا ؾشًٝا, ٚخايًٝاــإٔ ٜه .4

 .اييت حيددٖا زتًظ ايه١ًٝ َتشاْاتغريٖا َٔ اإلايػدؿ١ٝ أٚ  إَتشإ املكاب١ً إٔ جيتاش .5

 ايدزاض١.َد٠ ايًٝب١ٝ إقا١َ إعتٝاد١ٜ ط١ًٝ إٔ ٜهٕٛ َكًُٝا بايدٚي١  .6

دٕٚ اإلخـالٍ بكٛاعــد املعاًَـ١ باملجــٌ    إٔ ًٜتـصّ املتكـدّ يًدزاضــ١ يف ايهًٝـ١ بــدؾع زضـّٛ ْٚؿكـات ايدزاضــ١ ٚؾكـا ملــا تكـسزٙ ادتٗـات املدتؿــ١          .7

 املٓؿٛف عًٝٗا يف اإلتؿاقٝات املٛقع١ بٗرا ايػ ٕ.

( بايٓطـب١ يًطًبـ١   3 -12( بايٓطـب١ يًطًبـ١ ايًٝبـٝني , ٚايُٓـٛذز زقـِ )ز ّ      1-12)ز ّ  ع٢ً إٔ ٜتِ تعب١٦ ايبٝاْات ٚؾكا يًُٓٛذز زقِ

 ايٛاؾدٜٔ .

 (( 7 ))ــادة م

 ايتاي١ٝ: ٜتِ قبٍٛ ايطالب ٚقٝدِٖ ٚؾل ايؿ٦ات
 

 طالب ْعإَٝٛ , ٚتػٌُ ٖرٙ ايؿ١٦ مجٝع ايطالب املتؿسغني يًدزاض١. .1

 . دزاض١ٝ ٚتٓعِ أٚقاعِٗ ٚنٝؿ١ٝ قبٛ ِ ٚشاز٠ ايتعًِٝ  دَٓشِٗ َكاع ني ايرٜٔ متًٝٝباي ػريايطالب ٚاؾدٕٚ ِٖٚ ايطالب  .2

3.  

 (( 8 ))مــادة 

 ناآلتٞ:  (( ىل ايُٝنئَ ايٝطاز إ )) خاْات مثا١ْٝميٓح ايطايب عٓد تطذًٝ٘ ٚقبٛي٘ يًدزاض١ بايه١ًٝ زقِ قٝد ٜتهٕٛ َٔ 
 

 .زقــِ ايه١١ًٝ ــارتاْتني األٚىل ٚايجاْٝ .1

  ا ايطايب.ـــيًط١ٓ ايدزاض١ٝ اييت قبٌ ؾٝٗع١ ايجايج١ ٚايساب ارتا١ْ .2

  ب.ــ٘ ايطايـــٌ ؾٝـــرٟ قبــــٞ ايــٌ ايدزاضــ١ يًؿؿـــارتاَط ١ـــارتاْ .3

 ٘.ــطًطٌ يًطايب يف دؾعتتارتاْات ايجالث١ األخري٠ متجٌ ايسقِ امل .4

 د٠.ـــأزقــــــاّ َٛسـ ـــٛدـــــــــــاٍ ٚدـــــب إداز٠ ادتاَعــــــــ١ يف ســا تتطًـــــــأٚنُـــــ  
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 (( 99 ))مــادة 

 -:١ـــــايتايٝــــط ٛابكل ايـــــــــٚؾ١ ـــــــبايهًٝ ٛد٠ـــــــٛدامل ١ــــــايعًُٝاّ ــــقطيألالب ــــايط بـــتٓطِٝ ـــٜت

  ًٝـــ١.ٚىل يًدزاض١ بايكطــــِ ايعــــــاّ بايهايؿؿــــٍٛ ايجالثــــــــ١ األـ ـمت ختؿٝ   - 1

 .اّــــِ ايعـــسزات ايكطــــٚذيو بعــــــد إضتهُـــــــــــــاٍ مجٝــع َكٜبـــــــــــــــــــــــــدأ ايتدؿـــــــــــــــــــــ    -2   

     .ايع١ًُٝ يألقطاّ زاض١ٝدا٤ املتطًبات ع٢ً سطب ارتط١ ايٝؿبعد اضتٜسغب ايدزاض١ ب٘  ايكطِ ايعًُٞ ايرٟايطايب يف  ٜتدؿـ  -3         

     ا ـٚمب ًا ــَٓاضب ب َا تساٙــ١ سطــاّ ايعًُٝــ١ يألقطــٝب ايطًبــل يف تٓطـــ١ اذتــــ١ يًهًٝــــس٠ ايطابكـــسط يف ايؿكــيف سايــ١ عـــدّ حتكــل ايػ-4      

  . ٚضٛم ايعٌُ تكتكٝ٘ املؿًش١ ايعا١َ            

 (( 19 ))مــادة 

ّ عًـ٢ ايُٓـٛذز    ٜهـٕٛ جتدٜـد ايكٝـد بـايتٛقٝع    جتدٜد قٝدٙ  يف بداٜـ١ نـٌ ؾؿـٌ دزاضـٞ ٚ     ايطايب  ع٢ً َتكـًُٓا املـٛاد ايدزاضـ١ٝ     (5-12زقـِ )ز 

ايهًٝـ١, ٚ جيـٛش    حتددٖا اييتايكٛابط باملٛاعٝد ٚ ٜٚتِ جتدٜد ايكٝديف , ًكٝدي ًاٜٚعد اختٝاز املٛاد جتدٜد دزاضٞ يف نٌ ؾؿٌ املكٝد بٗا ايطايب

يف املٛاعٝــد ايــيت حتــددٖا ايهًٝــ١ مبسعــا٠ اذتــد األدْــ٢ ٚ اذتــد األقؿــ٢      ( احملــدد7-12ٚؾكــًا يًُٓــٛذز زقــِ )ز ّ   َــٛاد فرســؾ١ أٚ يًطايــب إقــا 

ُٜ َٔ ادت١ٗ  ٠احملددايسضّٛ ( بدؾع 7-12ٚؾكا يًُٓٛذز زقِ )ز ّٜٚهٕٛ جتدٜد ايكٝد  ًصّ ايطايب بدزاضتٗا يف نٌ ؾؿٌ دزاضٞيًُكسزات اييت 

 .اضرتدادٙ املدتؿ١ ٚالجيٛش

 (( 11 ))مــادة 

ـــ ذا مل ٜكإ ـــ عتـرب َٓكطع أ,  يف املـد٠ احملـدد٠  ٙ تذدٜـد قٝـد  بِ ايطايـب  ـ ـــ يط ا عـٔ ايدزاضـ١  ـ ـــ بب غـري َػ ـ ـــ َاي سٚعـ ٘ ٜتكـدّ بعـر   ِـــ ٚتٛقـــ ايهًٝـ١   ز تكبًـ

 قٝدٙ .
 

 (( 12 ))مــادة 
َٔ قُٔ َد٠ ايدزاض١ , َد٠ إٜكاف ايكٝد ٚال حتطب  دزاضٝني ًنييؿؿ, ٚذيو  قٝدٙ خالٍ غٗس َٔ بدا١ٜ ايؿؿٌ ايدزاضٞ كافٜإجيٛش يًطايب 

 .ظسٚؾ٘ ذيو تإذا تطًبجٓا١ٝ٥ يؿؿًني دزاضٝني آخسٜني تقبٍٛ ٚقـ قٝد ايطايب بؿٛز٠ إض ادتاَع١ جملًظٚجيٛش 
 

 (( 13 ))مــادة 
 :ايتاي١ٝ ايػسٚط َع َساعا٠ ايعًُٝني نيجيٛش يًطايب االْتكاٍ َٔ قطِ إىل آخس غسٜط١ َٛاؾك١ ايكطُ

 

 .٘ إىل قطِ َٓاظس ي٘ــ١ إْتكايــيف ساي ٘ـــــــ دزداتــــل يف نػـــِ ايطابـــــايب يف ايكطـــا ايطـــٞ دزضٗـــ١ ايتـــسزات ايدزاضٝـــع املكـــ٢ مجٝـــتبك .1

ًٛب١ يًتدسز بايكطِ ادتدٜد يف أٟ َٔ املكسزات ايدزاض١ٝ اييت أصتصٖا ايطايب يف ايكطِ ايطابل َٔ قُٔ عدد املكسزات املط بال حيتط .2

 ٘.ــــــٌ ايٝــــــــِ املٓتكـــــــ١ ايكطـــــــساي١ اختالف احملتٜٛات املٓٗذ١ٝ يًُكسزات ايدزاض١ٝ املع١ٝٓ ٚايرٟ ٜتشدد مبعسؾ

 ايكطِ ادتدٜد يٝ٘ َعادي١ بعض املكسزات ايدزاض١ٝ اييت دزضٗا ايطايب يف ايكطِ ايطابل مبكسزات دزاض١ٝ يفإجيٛش يًكطِ املٓتكٌ  .3

 ٚاعتبازٖا َكسزات بد١ًٜ.

 دزاضٞ.ؾؿٌ  ٌدي١ َكسزات ايطًب١ املٓتكًني إيٝ٘ يف بدا١ٜ نعًُٞ ملعاقطِ  ٌتػهٌ دت١ٓ ع١ًُٝ يف ن .4

 الجيٛش يًطايب اإلْتكاٍ َٔ قطِ آلخس بعد ختؿؿ٘ إال َس٠ ٚاسد٠ خالٍ ؾرت٠ دزاضت٘ بايه١ًٝ. .5
 

 

 (( 14 ))مــادة 
اّ ـــ١ ٚاالقطــــبايهًٝ ١ــــيف سدٚد اإلَهاْٝات املتاس , ٚذيواَعات أخس٣ َعرتف بٗانًٝات َٓاظس٠ ظَٔ  إيٝٗا ٓتكًنيَ بقبٍٛ طاليًه١ًٝ جيٛش 

 :١ـــسٚط ايتايٝـــًػي ًاــٚؾك ١  اــ١ ايتابعــايعًُٝ

 .أٚ ع١ًُٝ ألضباب ت دٜب١ٝاملٓكٍٛ َٓٗا ايه١ًٝ ٜهٕٛ ايطايب َؿؿٛال َٔ  الأ .1

 رٙ املكسزات.ــــات ٖــــا ٚستتٜٛـــٞ دزضٗـــسزات ايتــ١ يًُكـُٓكتَدات ــِ املطتٓــاٍ بتكدٜـــب يف االْتكـــايساغ بـــإٔ ًٜتصّ ايطاي .2

 املكسزاتًطايب دزاضتٗا أٚ زؾكٗا بػسط إٔ التصٜد يبعض املكسزات اييت ضبل  َعادي١ؾالس١ٝ يًه١ًٝ  .3

 كسزات املطًٛب١ يًتدسز.امل َٔ (( %51 )) عٔ املعادي١

 يًتدسز.تتِ َعاديتٗا ٚذيو ٚؾكا يًربْاَر املطًٛب ايطايب املٓتكٌ إٔ ٜدزع املكسزات اييت مل  جيب ع٢ً .4

ـــ ًطاييرتط ـٜػـ  .5 َـٔ ٖــرٙ   (( 7–6 ))ني ـــ ٛازد٠ يف املادتـــ سٚط ايـَـٔ ايهًٝـات األخــس٣ إٔ ٜطـتٛيف ايػـ    ب املٓتكـٌ  ـ

 .ؾُٝا خيؿ٘ ناًل ايال٥ش١
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يف ستتـ٣ٛ  ؾُـــا ؾـــٛم    (( %75 ))مبا ٜطابل َا ْطبت٘  (( %51)) ٔـَ أنجسٌ عًٝٗا ايطايب بتكدٜس ـــتشؿت املاٌ املكسزـــن١ ـــعاديِ َــٜت .6

 .املٛاد املساد املعادي١ إيٝٗا

بايه١ًٝ ٚ تدخٌ املٛاد املعاديـ١ يف سطـاب    حيطب َعدٍ ايطايب ايرتانُٞ عٓدايتدسز ع٢ً أضاع عدد ايٛسدات ٚاملكسزات اييت أصتصٖا .7

 املعدٍ.
 

 (( 15 ))ـادة مـ

ؿ١ ملعادي١ َؤٖالت ايطالب املٓتكًني إيٝٗا ٚع٢ً دت١ٓ املعادي١ ايبح يف طًبات ايطالب يف أدٌ ال ٜتذاٚش غٗسًا َٔ تشتبايه١ًٝ دت١ٓ  تػهٌ

ايًٝب١ٝ  ١ٚيتازٜذ تكدِٜ ايطًب ؾإذا ٚددت ٖرٙ ايًذ١ٓ إٔ طايب ايٓكٌ قد دزع ٚؾل أْع١ُ تع١ًُٝٝ َػاٜس٠ نُا ٖٛ َعٍُٛ ب٘ يف داَعات ايد

دتؿ١ مبعادي١ املؤٖالت ايع١ًُٝ بٛشاز٠ ايتعًِٝ يف األدٌ املٓؿٛف عًٝ٘ أعالٙ , ٚجيٛش إذتام ايطايب املتٛدب عًٝٗا إساي١ األَس يًذ١ٓ 

ناؾ١ اإلدسا٤ات ؿا٤ ٝؾعًًٝا إال بعد اضت بايدزاض١ ٚؾل َعادي١ أٚي١ٝ ٚذيو إىل سني اضتهُاٍ إدسا٤ات املعادي١ ايٓٗا١ٝ٥ ٚالٜعد ايطايب َٓتكاًل

 املطًٛب١.

 حـــل الجالـــالفص

 ةـــــــام الدراســــــــــــــنظ

 (( 16 ))مــادة 

ٚسد٠ دزاض١ٝ ع٢ً األقٌ ٜٚهٕٛ َٔ قُٓٗا َػسٚع  ((131)) َكـــسزات تعــــادٍ (( ايبهايٛزٜــــٛع )) ٜدزع ايطايــــب يًشؿــٍٛ ع٢ً اإلدـاش٠ ادتاَعٝـــ١

 ايتدسز.

                                                                                                                                                                                                                                                                       (( 17 ))مــادة                                                                                                                                    

 ٌـٚ ؾؿـ ـؾؿٌ ارتسٜ ))ٞ ــــاَعاّ ادتـــــني يف ايعــــــني دزاضٝــــــع ؾؿًـــٛح بٛاقـــــٞ املؿتـــــٌ ايدزاضــــاّ ايؿؿـــًا يٓعــــــــ١ ٚؾكـــــ١ بايهًٝــــٕٛ ايدزاضـــــــته

  (( 7 ))ب دزاضتٗا قبٌ ايتدسز عٔ ـٌ عدد ايؿؿٍٛ ايت٢ جيب ع٢ً ايطايــا ايه١ًٝ, ع٢ً أال ٜكـــسٚط  ٚ ايكٛابط اييت حتددٖـــب ايػــسط (( ايسبٝع

 يف استطاب عدد ايؿؿٍٛ املد٠ اييت ٜطُح ؾٝٗا يًطايب بٛقـ قٝدٙ. ٚال تدخٌ , ٍٛ ؾؿ ٠عػس (( 11 )) ؾؿٍٛ ٚ ال تصٜد ع٢ً ضبع١

 (( 18 ))مــادة 

, ٚ ٜتِ االعالٕ عٔ بدا١ٜ ايعاّ ايدزاضٞ  فرأٚ اذت ٚأضبٛعإ يًتطذٌٝ ٚاإلقاؾ١ عػس أضبٛعا  أزبع١ ((14 )) بهٌ ؾؿٌ دزاضٞتهٕٛ َد٠ ايدزاض١ 

 ٚؾكا ملا حتددٙ ادتٗات املدتؿ١.
 

 (( 19 ))مــادة 

١ ـاٍ ْطبــــــاضته١ُ عدّ ــــسز , ٚيف سايـ٘ املكـع يــِ ايتابـــــ٢ ايكطـــسز إيـــاش باملكــــ١ اإلصتــسٟ عٔ ْطبــس غٗــــِ تكسٜــــظ تكدٜــ١ ايتدزٜـــٛ ٦ٖٝـــ٢ عكــعً

ٍٛ ـــٌ بد٤ دخـسز قبــطا٤ ستاقسات تعٜٛك١ٝ يريو املك١ ايتدزٜظ باعـــٛ ٦ٖٝـــصّ عكـــٞ ًٜـاملكسز ايدزاضَٔ  ١ـــباملا٥ ضبعنيمخط١ ٚ  (( 75% ))

إىل زتًظ ٚتعسض املػه١ً  ٖرَٙكرتح ذتٌ  بٛقع ًٜصّ ايكطِ ايتابع ي٘ املكسز ١ , ٚيف ساي١ تعرز ذيوــات ايٓٗا١ٝ٥ ايٓعسٜـــد اإلَتشاْـــَٛع

 ايه١ًٝ.

 (( 29 ))مــادة 

َهاْٝــات املتاســ١ ٚ مبــا تكتكــٝ٘ املؿــًش١ ايعًُٝــ١ تكــدِٜ بــساَر دزاضــ١ٝ ٚ عًُٝــ١ أٚ   دتاَعــ١ ٚ سطــب اإلاداز٠ ا زتًــظ جيــٛش يًهًٝــ١ بعــد َٛاؾكــ١

 -نؿؿٌ دزاضٞ ؾٝؿٞ َع َساعا٠ ايػسٚط ايتاي١ٝ: ١ْٝ خالٍ ايؿرت٠ ايؿٝؿ١ٝاَٝد

 َٛاؾكــــــــ١ عكـــــــــٛ ٦ٖٝـــــــ١ ايتدزٜــــظ. -أ    

 دات.ـــٚس (( 7 ))اٚش ـــتذبتطذًٝٗــــا الت بـــا يًطايـــٛح بٗـــدات املطُـــعـدد ايٛس-ب   

 ١.ـــــــــــــــ١ املدتؿـــــــــــــــــاّ ايعًُٝــــــــٌ االقطــــــــــــــــــــسزات َٔ قبــــــــــــدد املكـــــــــــــحت-ز   

 .((17)) ايؿكس٠ ال حتتطب ايؿؿٍٛ ايؿٝؿ١ٝ َٔ قُٔ غسٚط عدد ايؿؿٍٛ ايدزاض١ٝ املػاز إيٝٗا يف-د    
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 (( 21 ))مــادة 

 .رٙ ايٛسدات ضٛا٤ أناْت ْعس١ٜ أٚ ع١ًُٝ ع٢ً طبٝع١ نٌ َكسزـختتًـ ١ٖ ع٢ً َكسزات َته١ْٛ َٔ ٚسدات دزاض١ٝ, ـ١ ايدزاضٝــد ارتطــتعتُ

 (( 22 )) مــادة    

ضظ ايع١ًُٝ املعتُد٠ يف ٖرا ألٚاساعا٠ املعاٜري قطاّ ايع١ًُٝ بايه١ًٝ ٚذيو مبألايظ ازتاملكسزات ايدزاض١ٝ يهٌ ختؿـ َٔ قبٌ  دٜدحتٜتِ 

عداد دداٍٚ خاؾ١ باملكسازات إٚ ٜتِ  ,بعد َٛاؾك١ ادتٗات املدتؿ١, ٚجيٛش إدخاٍ تعدٜالت ع٢ً املكسزات ايدزاض١ٝ ٚايٛسدات ارتاؾ١ بٗا  اجملاٍ

 .طًطٌ ٚاملكسز ايرٟ ٜطبك٘تَ زاض١ٝ يهٌ ختؿـ حيدد ؾٝٗا اضِ نٌ َكسز ٚعدد ٚسدات٘ ٚزقِايد
 

 (( 24 ))مــادة     

دزاض١ٝ, ٚ ال تصٜد ع٢ً د٠  ـــٚس ٠ ســـعػع ازب ((14 ))ا عٔ ـــٛع ٚسداتٗـــٌ زتُــٞ ال ٜكــٌ دزاضــًٜتصّ ايطايب باختٝــــاز َكسازات دزاض١ٝ يف نٌ ؾؿ

ٚذيو يف اذتاالت  ايرتانُٞ ٕ ٚعػــــسٕٚ, َع َساعا٠ املعـدٍ ايرتانُٞ يًطايب ٚسطب ادتدٍٚ املسؾــل  ٚجيٛش إضتجٓا٤ املعدٍااثٓ (( 22 ))

 -:بعد َٛاؾكـ١ املسغد ايعًُٞ ٚز٥ٝظ ايكطِ املدتـ ٚإعتُاد عُٝد ايه١ًٝ َجٌ ايتدسز ٚذيوذيو اييت تطتًــصّ اذتسد١ 
 

 

 عــــدد الوحـــدات االقصـــى المسمـــوح بــه ــــرالتقديــــــــــــــــــ ت

 ٚسد٠ دزاض١ٝ   15 قعٝـ ؾ قـــــــــٌـ 91

 ٚسد٠ دزاض١ٝ   17 َكبــــٍٛ ؾ قـــــــــٌـ 92

 ٚسد٠ دزاض١ٝ   19 دٝــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 93

 ٚسد٠ دزاض١ٝ   22 ٢ـــــعًؾ دٝد ددًا  94

 

 (( 25 ))مــادة 

ــسزات ايتطـــذٌٝ يف امل يًطايـــب ٛشال جيـــ  ــاش إال إؾـــ ع٢ً  (( 311))ذات املطـــت٣ٛ كـ ــسزات امل مجٝـــعذا ادتـ  ٘يـــال ٜطـــُح , نُـــا  ((111))املطـــت٣ٛ  ذاتكـ

ـ  , قــٌؾ((  200 ))ذات املطــت٣ٛ كــسزات امل مجٝــعذا ادتــاش إال إؾــ ع٢ً  ((400))ذات املطــت٣ٛ كــسزات ايتطــذٌٝ يف امل يف سايــ١  ٚيًكطــِ ايعًُــٞ املدــت

 ايكسٚز٠ اإلضتجٓا٤ َٔ ٖرا ايػسط ألٟ طايب.
 

 (( 26 ))مــادة 

 َكسز دزاضٞ ٚاسد ؾكط خالٍ ايؿؿٌ ايدزاضٞ َع َساعا٠ ايػسٚط ايتاي١ٝ:جيٛش يًطايب االْطشاب َٔ 

 َٛاؾك١ املسغد ايعًُٞ َٚطذٌ ايه١ًٝ.-1

 اإلَتشاْات ايٓٗا١ٝ٥ يًدزاض١.١ بداٜ قبٌمخط١ عػس َٜٛا  ((15))ذاٚش ْطشاب خالٍ َد٠ التتٜهٕٛ اإل-2

 ٘.ــرٟ ًٜٝــــٌ ايــيف ايؿؿْطشب َٓ٘ اايرٟ سز ـــ١ املكـــب بدزاضــــصّ ايطايـــتـًٜ-3

 د٢ْ عٓد اإلْطشاب.ألٜكٌ عدد ايٛسدات املطذٌ بٗا ايطايب عٔ اذتد ا الأ-4

 اب َٓ٘.ـُساد اإلْطشــسز ايــاملك َٔ اْطشبأٚ  قد زضبٕٛ ــأال ٜه-5

 إعاد٠ املكسز ايرٟ زضب ب٘ َباغس٠ يف ايؿؿٌ ايرٟ ًٜٝ٘.بايطايب صّ تًٜ-6

 أال تهٕٛ َٔ َٛاد ايؿؿٌ االٍٚ.-7

 (( 27 ))مــادة 

احملاقسات ايٓعس١ٜ, ايدزٚع ايع١ًُٝ, ايصٜـازات   ))ٗا بٜػرتط يًدزاض١ بايه١ًٝ َٛاظب١ ايطايب ع٢ً اذتكٛز يف مجٝع املكسزات ايدزاض١ٝ املطذٌ 

ايطًبـــ١ ٚتكـــدِٜ ٚ ٜكـــّٛ قطـــِ ايدزاضـــ١ ٚاالَتشاْـــات بايتٓطـــٝل َـــع أعكـــا٤ ٦ٖٝـــ١ ايتـــدزٜظ مبتابعـــ١ سكـــٛز    (( ...ٓاقػـــات ايعًُٝـــ١املٝداْٝـــ١, امل

٘  ـــ إىل قطِ ايتطذٌٝ , ٚال ٜطُح يًطايب بإدسا٤ اإلَتشاْات ايٓٗا١ٝ٥ يًُكسز ايدزاضٞ ايرٟ جت ١ٓؿـ غٗسٜايات ـــــنػٛؾ ٘  اٚشت ْطـب١ غٝابـ  ؾٝـ

 ٕٚ عرز.بد ((%  25 )) عٔ
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 الرابعالفصل 

 نظام التقييم و االمتحانات                                                         

 (( 28 ))مــادة                                                              

ات املٝدا١ْٝ ــــاّ بايدزاضـــأٚ ايكٝ د ايبشٛخ أٚ أٚزام ايعٌُ أٚ ايتذازبداــأٚ إع ِٝ املطتُسٝل ايتكــعٔ طسِٜ ايطالب يف نٌ َكسز دزاضٞ ـِٝٝ تكـٜت

 ات ايٓٗا١ٝ٥, ٚ ذيو ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:ــٌ ايدزاضٞ ٚاالَتشاْـــس٣ خالٍ ايؿؿـــات اييت جتــــــَتشاْإلٚاأ١ ــــايتطبٝكٝ أٚ

 -٢:ــــيإِ ـــ١ ٚ تكطـــٕ دزدٛــــزبعأ (( 41 )) اــــ  ـٌ, ٚ خيؿــــــاٍ ايؿؿـــ١ أعُـــدزد-1

 ٕٛ:ـــــــــته (( سٟـــــــــــــ+ ْع ٞــــــــــــعًُ ))ني ــٔ غكـٕٛ َــسز َهــكـ١ املــيف ساي - أ

 ٞ.ـــــــــل ايعًُـــــــــــــــــٔ ايػــــــــــــــــــات عـــــــــــــــــس دزدـــــــــــــــــــعػ (( 11 ))-*    

 .١ـــــات ادتص٥ٝــــــٌ ٚ االَتشاْــــاٍ ايؿؿــــعُأل١ ـٕٛ دزدــثالث (( 31 ))-*    

 .ادتص١ٝ٥ عُاٍ ايؿؿٌ ٚ االَتشاْاتألدزد١ أزبعٕٛ  (( 41 )) يف ساي١ املكسز َهٕٛ َٔ غل ٚاسد ؾكط تهٕٛ - ب

ٞ ٘ داْب ـــٞ يــإ املكسز ايدزاضـ١ ؾإذا نــــٕٛ دزدـضت (( 61 ))ـ  ا ـ, ٚخيؿ ١ ايؿؿٌ ايدزاضٞــإ ْٗاٜـ١ اَتشــدزد – 2  (( 41 ))ـ ـؾتدؿـ  عًُـ

ـــ يالَتشاْ ١ــــ دزد ٕٚٚعػـــس ((21 ))دزدــ١ يالَتشاْــات ايٓعسٜــ١ ٚ     نيأزبعــ  ٕٛ ايٓٗا٥ٝـــ١ ضتـــ  (( 61 )) نُــا جيـــٛش إ تكطــِ دزدــ١   ٚ .ًُٝــ١ ايعات ـ

 يًُػازٜع اٚ ايبشٛخ.ٚعػسٕٚ دزدـــــ١  ((21 ))عسٜــــــ١ ٚ أزبعٕٛ دزد١ يالَتشاْـــات ايٓ (( 41 )) ىلإ١ ذات ايطبٝع١ ايبشج١ٝ ايدزاضٝ اتًُكسزي

 (( 29 ))مــادة 

 .ادت١ٗ املدتؿ١ ٚؾكًا يًتػسٜعات  ايٓاؾر٠ا ــددٖحتٞ ــسا٤ات ايتـــدإلد ٚ اـا يًُٛاعٝــٌ ايدزاضٞ ٚؾكـــــالٍ ايؿؿــس٣ االَتشاْات ادتص١ٝ٥ خــجت-

 ١.ــ١ ايٓعسٜــٝـات ايٓٗا٥ــ٘ يالَتشاْـــٛيــــقبٌ دخ (( ــٞـــــــل ايعًُـــــسزات ذات ايػــيًُك )) ٞـــايعًُ ٞــــيٓٗا٥إ اــ١ االَتشـعًــِ ايطايـــب بدزدــــٜ-

 (( 39 ))مــادة 

ضٞ ىل االَتشاْات ايٓٗا١ٝ٥, ٜٚعترب ايطايب ْادشا يف أٟ َكسز دزاإَٔ دزد١ اعُاٍ ايؿؿٌ يًدخٍٛ  (( %31 ))ٜػرتط يًطايب سؿٛي٘ ع٢ً 

َٔ ايدزد١ ايٓٗا١ٝ٥, ٚحتطب ٖرٙ ايٓطب١ يًطايب ظُع دزدت٘ املتشؿٌ عًٝٗا يف أعُاٍ ايؿؿٌ ٚدزد١  (( %51 ))اذا حتؿٌ ع٢ً ْطب١ ايٓذاح 

 ْٗا١ٜ ايؿؿٌ.

 (( 31 ))مــادة 

تِٗ, اايكؿـٛز يف إدابــ أٚدـ٘    َعسؾـ١ ٠ َٓٗــا يفدضـتؿا الٜتـٛىل أضـتاذ املـاد٠ إعـالٕ ْتــا٥ر االَتشاْـات ادتص٥ٝـ١ ٚعًٝـ٘ إعــاد٠ أٚزام اإلدابـ١ يًطـالب ي         

داز٠ ايه١ًٝ قبٌ بدا١ٜ االَتشاْات ايٓٗا١ٝ٥ بٛقت نـاف, أَـا أٚزام إدابـات االَتشاْـات ايٓٗا٥ٝـ١ تطـًِ إىل       إلٚعًٝ٘ تكدِٜ نػـ ايٓتا٥ر ناَال 

 الٕ ايٓتا٥ر.ـــض١ٓ َٔ إع َسٚز إداز٠ ايه١ًٝ ٚالجيٛش إتالؾٗا إال بعد
 

 (( 32 ))مــادة 

 س ايطايب يف نٌ َكسز ٚؾكا يًٓطب ايتاي١ٝ:حيطب تكدٜ

 ايٓطبــــــــــــــــــــــــ١ امل٦ٜٛـــــــــــــــ١ املطًٛبـــــــــــــ١ ايتكدٜــــــــــــــــــــــــــس ز.ّ

 % ((111 ))ٚ تطاٟٚأقٌ َٔ أٚ (( %85 ))ٚ تطاٟٚ أنرب َٔ أ ممتـــــــــــــــــــــــاش 1

 % ((85 ))قٌ َٔ أٚ % ((75 ))ٚ تطاٟٚ أنرب َٔ أ دادٝــــــــد د 2

 % ((75 ))قٌ َٔ أٚ % ((65 ))ٚ تطاٟٚ أنرب َٔ أ ـــــدــــــدٝـــــــــــــــــ 3

 % ((65 ))قٌ َٔ أٚ % ((51 ))ٚ تطاٟٚ أنرب َٔ أ ــــــــــٍٛــــَكبــــــ 4

 % ((51 ))قٌ َٔ أٚ % ((35 ))ٚ تطاٟٚ أنرب َٔ أ ــــــــــقعٝـــــــــ 5

 % ((35 ))قٌ َٔ أ قعٝـ ددا 6
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ِ بكطـ١ُ ساؾـٌ   ثـ  املكـسز ٜٚتِ سطاب املعدٍ ايؿؿًٞ ٚايرتانُٞ يًطايب بكسب ايٛسدات ايدزاض١ٝ يهٌ َكسز يف ايدزد١ املتشؿٌ عًٝٗا يف -

 .٘ــِ إعادتــايرٟ تسز ـــ١ يًُكـد ايٛسدات ايدزاضٝمجع ْتا٥ر ايكسب ع٢ً ايعدد ايهًٞ يًٛسدات اييت دزضٗا ايطايب َع طسح ايتكِٝٝ ايطابل ٚعد

ٜـدخٌ تكُٝٝٗـا يف استطـاب    َٚٔ قُٔ عدد املكسزات املطًٛب١ يًتدسز َـٔ ايهًٝـ١    ٚاإلدباز١ٜ ٜتِ استطاب املكسزات ايتُٗٝد١ٜ ٚاالضتدزان١ٝ-

 .(( 11 ))ايؿكس٠  "1" ٜٚطتج٢ٓ َٔ ذيو املكسازات ايتعب١ٜٛ املػاز إيٝٗا يف املاد٠ املعدالت ايدزاض١ٝ يًطايب

 

 (( 33 ))مــادة                                                                            

ــٌ ايدزاضــــٞ عًــــ٢                  ــ٘ املتشؿــــٌ عًٝٗــــا يف ايؿؿــ ــٌ طايــــب سطــــب ْتا٥ذــ ــات أعُــــاٍ ايؿؿــــٌ يهــ ــسز دزاضــــٞ إعــــداد دزدــ ــٛىل أضــــتاذ نــــٌ َكــ ٜتــ

عــــٔ طسٜــــل ز٥ــــٝظ ايكطــــِ ايعًُــــٞ املدــــتـ العتُادٖــــا, ٚتعًــــٔ ٖــــرٙ     ايدزاضــــ١ ٚاإلَتشاْــــات قطــــِايهػــــٛؾات املعــــد٠ يــــريو ٚتكــــدميٗا إىل  

ٜٚـــــتِ تطـــــًِٝ أؾـــــٌ ٖـــــرٙ   ضـــــبٛع قبـــــٌ بـــــداٜتٗا أيف َٛعـــــد اقؿـــــاٙ ايٓتـــــا٥ر بعـــــد اعتُادٖـــــا إىل ايطـــــالب قبـــــٌ بداٜـــــ١ االَتشاْـــــات ايٓٗا٥ٝـــــ١    

 زؾدٖا يف ايٓتا٥ر ايٓٗا١ٝ٥. ايهػٛؾات إىل قطِ ايدزاض١ ٚاالَتشاْات بايه١ًٝ متٗٝدا الضتهُاٍ إدسا٤ات
 

 (( 34 ))مــادة 
 .١ـــــايعًُٝ اّــــل َع األقطــــــات بايتٓطٝــــــــاالَتشاْٚ ايدزاض١ داٍٚــــداد دــــ١ إعـــــات بايهًٝــــــ١ ٚاالَتشاْــــِ ايدزاضــــ٢ قطــــٜتٛي

 

 (( 35 ))مــادة 
ــ١   ــهٌ زتًــــــــظ إداز٠ ايهًٝــــــ ـــ   ٜػــــــ ــٌ ؾؿـــــ ــٞيف ْٗاٜــــــــــــ١ نــــــ ــ١ ٚاإلغ   دتٓــــــــ١  ٌ دزاضــــــ ــٝري االَتشاْــــــــات ايٓٗا٥ٝــــــ ـــ يتطــــــ ــا تطــــــــ٢ُ  ـــــــــ ساف عًٝٗــــــ

 -َتشاْات ٚتٓعُٝٗا ٚع٢ً األخـ َاًٜٞ:تتٛىل ناؾ١ األَٛز املتعًك١ بطري اإل (( ١ـــات ٚاملساقبـــ١ االَتشاْـدتٓ ))

 ١ بايه١ًٝ.ــل َع ادتٗات املدتؿات بايتٓطٝــص املطتًصَات ٚاألدٚات ايكسٚز١ٜ يالَتشاْـــتٛؾري ٚجت١ٚٝٗ ــَتابع - 1   

 اّ ـــَٔ غ ْ٘ اإلخالٍ بٓع َا ات ٚقبط َٚٓع نٌــع ايطالب ع٢ً ايكاعــ١ ٚتٛشٜــداٍٚ املساقبــات ٚإعداد دــــساف ع٢ً إدسا٤ االَتشاْـــاإلغ -2

 االَتشاْات.        

 ٔ.ــل ٚآَــٌ دقٝــا بػهــٔ ضريٖــ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يعًُٝــ١ ايتؿشٝــح مبا ٜكُ أعكا٤ َٔ ٚإىلالّ أٚزام اإلدابـــ١ ـــــآيٝــــ١ يتطًٝــِ ٚاضت عٚق -3

 ا.ــــالب بعد اعتُادٖـــا يًطــ١, ٚإعالْٗــــــــر ايٓٗا٥ٝـــــــات يهٌ طايب, ٚإعداد ايٓتا٥ـــــــ٢ زؾد ايدزدــــــٌ عًــــــايعُ -4

٘ َٔ أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ــالضتعا١ْ بإمبٔ تس٣ قسٚز٠  إٔ تطتعني١ ـٚيًذٓ, ١ـٝات ايٓٗا٥ـتػهٌٝ ايًذإ ايؿسع١ٝ يتطٝري االَتشاْ -5

 ٚاملعٝدٜٔ ٚايعاًَني بايه١ًٝ.

 ٜتٓاضب َع  مبا اتــضاع خثال د عــٔــ ٚالٜصٜــ١ ْٚؿــعٔ ضاع شَٔ االَتشإ ايٓٗا٥ٞ ايٓعسٟ ألٟ َكسز دزاضٞ أال ٜكٌرتط ـــٜػ-6

 خؿٛؾ١ٝ املكسز, ٚإٔ تتٓاضب أض١ً٦ االَتشإ َع ايٛعا٤ ايصَين املدؿـ ي٘.     
 

 

 (( 36 ))مــادة 
 

 بايتعًُٝـات بايه١ًٝ يف َد٠ ال تكٌ عٔ ثالثـ١ أٜـاّ قبـٌ َٛعـد إدـسا٤ االَتشاْـات  ًٜٚتـصّ ايطايـب          اتٜتِ إعالٕ ددٍٚ االَتشاْات بًٛس١ اإلعالْ

 -ألخـ:ع٢ً اٚايه١ًٝ يف ٖرا ايػ ٕ اييت حتددٖا 

 اذتكٛز إىل قاع١ االَتشإ يف ايٛقت احملدد ٚإسكاز بطاق١ ايتعسٜـ ادتاَع١ٝ. -1

 ١ ــح دتٓـــأدٚات ال تطُ ١ــــ١ أٚ أٜـــ١ َٔ ايهتابـــت خايٝــب ٚاألٚزام ٚإٕ ناْـــاب ايهتــاٍ ايػؼ ناؾطشـــاع عٔ أٟ عٌُ َٔ أعُـــــاالَتٓ -2

 ا.ـــــــــــا أٚ إظٗازٖـــــــ١ باضتعُا ـــــــات ٚاملساقبـاالَتشاْ       

 ايتشدخ أٚ إؾداز أؾٛات أثٓا٤ االَتشاْات, أٚ ايكٝاّ ب ٟ عٌُ َٔ غ ْ٘ اإلخالٍ بٓعاّ االَتشاْات. -3

        إ, ٚال ٜطُح ي٘ ــاالَتش د٤ــات ٚاملساقب١ َٔ بـــٞ حتددٖا دت١ٓ االَتشاْــــإ إذا ت خس عٔ املد٠ ايتــــٍٛ االَتشـــــب بدخـــال ٜطُح يًطاي -4

 بارتسٚز إال بعد َسٚز ثًح ايصَٔ املدؿـ الَتشإ املكسز ايدزاضٞ.        

 .ايه١ًٝداخٌ  املساقب١ٚ دت١ٓ اإلَتشاْات ًٜتـــصّ ايطايــب بايتكٝد بتعًُٝات -5
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 (( 37 ))مــادة 
 ثاْٝـ١ ١ــٌ بٗا ميٓح ؾسؾـــسزات املطذـــسز َٔ املكـٞ ألٟ َكـإ ايٓٗا٥ــ٘ عٔ االَتشــــب يف غٝابــــز ايطايســ١ َبـــات ٚاملساقبــــ١ االَتشاْــت دتٓـــإذا قبً

 ا يًكٛابط ايتاي١ٝ:ـٚؾك

 عٓد ختسد٘.  اتــــ ايدزدـــذيـو يف نػ ا ٜجبت ـٌ اذتايـٞ نُـيف ْتٝذ١ املكسز خالٍ ايؿؿ (( تهًُٝٞ ))ب ــد يًطايــٜسؾ -أ

 ايتايٞ. ٌـٚعًٝ٘ يف ٖــرٙ اذتاي١ إٔ ٜؤدٟ االَتشإ ايٓٗا٥ٞ ع٢ً ايدزدـ١ املتبك١ٝ خالٍ ايتطذٝ ,زدـات أعُاٍ ايؿؿٌ يًطايبحتؿغ د -ب

 .َكسزٜٔؾُٝا ال ٜصٜد عٔ  تهًُٝٞؾسؾ١  َٓحجيـٛش  -ز

    ٚحتطب  ايتهًُٝٞيطايب ؾسؾ١ ا ٞ ٚايرتانُٞ خـالٍ ايؿؿٌ ايرٟ َٓح ؾٝ٘ـاملعدٍ ايؿؿًاستطاب  َٔ ايتهًُٝٞ عٓد حيـرف املكسز  -د

 .ايٓتٝذ١ بعد زؾد        

 ٜسؾــد ســـسف " ّ " يًُكــسز املٓطشب َٓ٘ ايطايب.-ٙ
 

                                            

 (( 38 ))مــادة   
ٖا َٚسادعتٗــا َٚــٔ ز٥ــٝظ َٚكــسز دتٓــ١   تٛقــع ايهػــٛؾات األؾــ١ًٝ يٓتــا٥ر االَتشاْــات ايٓٗا٥ٝــ١ َــٔ أعكــا٤ ٦ٖٝــ١ ايتــدزٜظ ايــرٜٔ قــاَٛا بسؾــد      

 غبه١ املعًَٛات ايدٚي١ٝ ٚغريٖا َٔ ٚضا٥ٌ اإلعالٕ. طسٜل عٔبايه١ًٝ أٚ  اتٜٚتِ إعالٕ ْتا٥ر االَتشاْات بًٛس١ اإلعالْٚاملساقب١  االَتشاْات
 

     (( 39 ))مــادة 

يًذ١ٓ  ايتابع١تتبع يًذ١ٓ َسادع١ ْتا٥ر ايطالب هٌ دت١ٓ ٚتػ ,دزاضٝنئ ـــــطًب املسادع١ ؾُٝا الٜصٜد عٔ َكسزٜ ايساضب يًطايب حيل

ِ يًت ند َٔ ـِ عٔ ْتا٥ذٗــــني بايتعًـات ايطالب املتكدَـ١ إدابـــٚختتـ مبسادع  , َٔ ٖرٙ ايال٥ش١((  35 ))اد٠ ــــــبامل  سز٠ــــايس٥ٝط١ٝ املك

إذا ـؾ ٞ..ـٚعكٛز ايطايب املعٓ  ١ ,ــاملسادع سز َٛقٛعـاٍ املكــيف زت إختؿاف ِ ١ تدزٜظ ـ١ أعكا٤ ٦ٖٝــــٕٛ َٔ ثالثــِ , ٚتتهــ١ ايتكٝٝـعًُٝ

ِ ْعس ـــٕٛ ؾٝٗا ع٢ً سا ا , ٚجيب إٔ ٜتــــ١ املطعــ١ ٚإذا مل ٜجبت ؾش١ إدعا٥٘ تبك٢ ايٓتٝذـٌ ايٓتٝذــِ تعدٜــــب ٜتـا٤ ايطايـ١ إدعـؾشت ـــــبث

 .ايطعٔ ٚايبح ؾٝ٘ ع٢ً ٚد٘ ايطسع١

 كٛز ايطايب أٚ غٝاب٘ ٚحتتؿغ ايه١ًٝ ب ٚزام اإلداب١ يمإَتشاْات ٣ عسع٢ً األقٌ, ٚجت٥ٗا ساـٚاسد قبٌ إد  د إدسا٤ املسادع١ بّٝٛــعٜعًٔ َٛ-

 .عالٕ ايٓتٝذ١إَٔ تازٜذ  ايٓٗا١ٝ٥ يًؿؿٌ ايدزاضٞ ملد٠ ض١ٓ نا١ًَ     

 (( 49 ))مــادة 
ٔ ــاٚش َكسزٜـــا ال ٜتذــُــٞ ٚبـ٘ ايرتانُــٚذيو ملس٠ ٚاسد٠ يتشطـني َعديل ايٓذاح ؾٝ٘ ضبإعاد٠ دزاضــ١ َكسز دزاضٞ  ساضباي حيـل يًطايـب -

 -:ايٛاسد ٚذيو سطب إَهاْٝات ٚغــسٚط ايه١ًٝ َع عدّ اإلخالٍ بايٓكاط ايتاي١ٝ ٞ ــــٌ ايدزاضــني يًؿؿـــدزاضٝ
 

 ـــــاٚش ؾؿًـــــني دزاضٝــــــــني َٔ إصتــاش ٙ. ٜتِ إعـــــاد٠ املكــــــــسز يف َــــد٠ التتذــ  - أ           

 ٜتــــــِ إيػــــا٤ ايدزدـــــ١ ايطابكــــ١ يًُكــــسز َُٗا ناْـت ايدزد١ ادتدٜــد٠.  - ب          

 عادت٘.إعاد٠ َكسز َا يف ساي١ اصتاش َكسز َعتُد عًــــ٢ املكسز املساد إالحيل  - ز          

 سٚع ايتدسز ٚإضتٝؿا٤ ــَػ سز َٔ َٓاقػــ١ـــات ايتدــضتٛؾـــ٢ َتطًبإسز يف ساي١ إٔ ايطايب قد ـــٛش إعاد٠ أٟ َكـــٛاٍ الجيــسألنــــٌ ا يف - د           

 ١.ــــــــــــــدات املطًٛبــــــــــــــدد ايٛســــــــع              
 

 (( 41 ))مــادة 
 

ٝـ   (( 111 ))يتدـسز إال بعـد اصتـاش َـاال ٜكـٌ عـٔ       ال جيٛش يًطايب تطذٌٝ َكسز َػسٚع ا ُ  ـٚسـد٠ دزاض ـــ ١ إذا نـإ َعديـ٘ ايرتان ٞ َكبـٍٛ أٚ أقــــٌ,   ــ

ٚسـد٠ دزاضـ١ٝ إذا نـإ َعديـ٘ ايرتانُـٞ دٝـد        (( 95)) ٚســــد٠ دزاضـ١ٝ إذا نـإ َعديـ٘ ايرتانُـٞ دٝـد, َٚـاال ٜكـٌ عـٔ           (( 98 ))َٚاال ٜكــــٌ عـٔ  

عد َٛاؾك١ املسغد ايعًُٞ يًطايب ٚايكطِ ايعًُٞ املدتـ ٜٚهٕٛ ملـد٠ ال تكـٌ عـٔ ؾؿـًني َتتـايٝني ٚتسؾـد دزدـ١        ددا أٚ ممتاش, ٜٚتِ تطذًٝ٘ ب

 .((غري َهٌُ  تهًُٝٞ, ))املػسٚع يًؿؿٌ األٍٚ َٔ ايتطذٌٝ ت 

 

 (( 42 ))مــادة 
 

 ــا كٓٝــ١ ايــيت  ختسدــ٘ بإعــداد َػــسٚع ختــسز ٜتكــُٔ دزاضــ١ أســد املٛقــٛعات ايعًُٝــ١ أٚ ايت     عٓــد ًٜتــصّ ايطايــب 

املٛقـٛعات بايتٓطـٝل بـني األقطـاّ ايعًُٝـ١ ٜٚـتِ اإلعـالٕ عٓٗـا بٛقـت نـاف           عالق١ بتدؿؿـ٘ ٜٚـتِ حتدٜـد ٖـرٙ     

ـٗـ      ا ٚإعــدادٖا يتهــٕٛ َػــسٚع  ٚعًــ٢ ايطايــب اختٝــاز أســد ٖــرٙ املٛقــٛعات ٚؾكــا يًكــٛابط املــرنٛز٠ ٚايكٝــاّ ببشج
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ٚ       تٛىلايتدسز, ٜ ٜٚطـتج٢ٓ َـٔ ذيـو سـاالت      ع عٝـح ال ٜتذـاٚش عـدد طًبـ١ املػـسٚع عـٔ طـايبني       ايكطِ ايعًُـٞ املدـتـ تعـٝني َػـسف يهـٌ َػـس

 -ٚحتطب دزد١ ايطايب يف َػسٚع ايتدسز ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: ايكسٚز٠ ايكؿ٣ٛ,
 

  َٔ  ((%31 ))ا ـــ   ـــ٘ ٚخيؿــ١ بــات ارتاؾـــع املعًَٛــسٚع ٚجتُٝـــداد املػـــرت٠ إعـالٍ ؾـٌ ايطايب ْٚػاط٘ ايعًُٞ ٚزتٗٛدات٘ خـعُ-1        

  يكطِ.ا ُعاٜرياييت حيددٖاًا يـٜٚتِ تكدٜس ايدزد١ َٔ قبٌ املػسف ٚؾك املػسٚع,  زتُٛع دزد١               

  ٚخيؿـ   ٘ـا يـٚاضتٝعابٗ د٣ ؾُٗ٘ ــَٚ و طسٜك١ ايطايب يف عسق٘ ـٚاإلعداد ٚايتٓطٝل ٚنري  ح املٛقٛعـسٝ ِ املػسٚع َٔٝكٝت ٜتِ-2 

   ١ ــب خالٍ ادتًطــايطاي ١ــ٢ َٓاقػــ١ بٓا٤ عًـممتشٓ دت١ٓ , ٜٚتِ تكدٜس ايدزد١ َٔ قبٌ سٚعـٛع دزدات املػـَٔ زتُ (( % 31 )) ا ــ         

 يريو. احملدد٠       

 ٔ ــَ (( % 31)) ٚخيؿـ  ا ٘ــالٍ َػسٚعـــخٔ ــــا َـــٌ إيٝٗـــب أٚ تٛؾــا ايطايــــٞ تٓاٚ ــــايت (( ٞــــص٤ ايعًُــادت ))١ ــر ايعًُٝـــايٓتا٥- 3

 ا يًُعاٜري املعتُد٠ بايه١ًٝ.ــَػسٚع٘ ٚؾك ٜك١ِٝ ٚـ١ املٓاقػــل دتٓــعٔ طسٜ ِ٘ تكُٝٝــٜٚت , ات املػسٚعـزتُٛع دزد        

 يًكطِ املدتـ.  (( % 11 )) ختؿـ - 4

  ١ ــــٌ دتٓــسٟ َٔ قبـص٤ ايٓعـ١ ادتــد َٓاقػـــعٌ َٛــد قبــسٚع إٕ ٚدــ١ ادتص٤ ايعًُٞ يًُػــِ َٓاقػـــتٜ -5

 ِ املدتـ.ــــٌ ايكطــــَٔ قب دد٠ــاملٓاقػ١ احمل        

 -:ايتايٞايتكطِٝ  سطبتكدِٜ عسٚض َس١ٝ٥ ملػازٜع ختسدِٗ بايطًب١  ًٜتصّ- 6

نشد  رتحــتٓصٌٜ املك ٌــــؾؿ دا١ٜ ب  ٚذيــو يف (( ٘ ,ــــ٘ , َتطًباتــأٖداؾ )) سٚعــــس٠ املػـــــساض ؾهــ٘ اضتعـــِ  ؾٝــٞ ٜتـعـسض َس٥ٞ أٚي *               

 .ابٝع َٔ بدا١ٜ ايؿؿٌأض ١أقؿ٢ أزبع

 .ٞــايتايٌ ـــ١ ايؿؿـــٚذيو يف بداٜ (( % 41 ))١ ـــاشٙ ٚبٓطبــصتإِ تـــساض َا ـ٘ اضتعـِ ؾٝــٞ ٜتـٞ ثاْــسض َس٥ـع *                 

 ٙ املاد٠.رَٔ ٖ ايطابك١ نس يف ايؿكساتذنُا  ايدزدات ٚاستطابِ ــٜٚتِ ؾٝ٘ ايتكٝٝ  سٚعــسض ْٗا٥ٞ يًُػعـ *              

 ِ ايعًُٞ.ــسف ٚايكطــــب َٔ املػــــ١ َبد٥ٝـــــ١ ٚذيو بطًـــــدـــسا٤ َٓاقػإسف , ٚجيــــٛش ـــــــ١ املػــــــــِ ايتكٝٝـــِ إال مبٛاؾكــال ٜت -7

 ٌ ـــ١ ؾؿـــــح ؾسؾـميٓ أضابٝع أٚ (( 3))اٚش ــح ال تتذــــسٚع عٝــــالت باملػـــسا٤ ايتعدٜـ١ إلدــــ١ ايهاؾٝــــد٠ ايصَٓٝــــ١ املـــ١ املٓاقػــــدد دتٓـــحت -8

 ناٌَ إذا ناْت ايتعدٜالت دٖٛس١ٜ.        

 اف ـــٜٚك ١ـــ١ املُتشٓــٚايًذٓ سف ـٟٛ تٛقٝعات املػتٛذز حيـتٛا٥٘ ع٢ً من١ إال بعد اســال ٜطُح يًطايب بتطًِٝ املػسٚع بؿٝػت٘ ايٓٗا٥ٝ -9

 ٖرا ايُٓٛذز يف بدا١ٜ املػسٚع.        

 صّ ايطايب بايػسٚط ايٛادب إتباعٗا يف تطًِٝ املػسٚع بؿٛزت٘ ايٓٗا١ٝ٥ ٚؾكا يًػسٚط ايتاي١ٝ:تًٜ -11

 ١.ــظ ايهًٝــَٔ زتً دــٜٚعتُ  ِ املدتــــرتح َٔ ايكطـــني ٜكــٕٛ َعـــِ يــقط ٌــس ٚيهـٜهٕٛ ْٛع ايتذًٝد يًُػسٚع َٔ ايٓٛع ايؿاخ -أ 

 .يهرتْٚٝـ١ بػكٝٗا ايٓعسٟ ٚايعًُٞإِ ْطدـ١ ــَع تطًٝ ْطذ (( 2)) سٚع ايٛاسدــذ يًُػــدد ايٓطــع-ب               

 ٌ يف ــٞ, ٜٚكّٛ ايطايب بايتطذٝـــب جملًظ ت دٜبـــسٚع ٚحياٍ ايطايـــػ٣ٛ ًٜػ٢ املــسز َٔ سٝح احملتـــسٚع ايتدــ١ َػـــيف ساي١ ثبٛت ضسق-11

 َػسٚع ختسز ددٜد يؿؿًني دزاضٝني.          

  (( ِ املدتـــايكط ١ـــَٛاؾك بعد )) ب ْؿط٘ــ أٚ ايطايــــِ املدتــــــٌ ايكطــٞ َٔ قبـــٌ دزاضـٌ ؾؿـــ١ نــٜاتكرتح َػازٜع ايتدسز يف بد -12

 ِ املدتـ ثِ األقطاّ األخس٣ ثِ طبايك ايتدزٜظ ١٦ٖٝ ألعكا٤  سٚعــ١ اإلغساف ع٢ً املػـ, ٚتهٕٛ أٚيٜٛ ١ــ٢ َع أٖداف ايهًٝـمبا ٜتُاغ         

 َٔ خازز ايه١ًٝ.         

 َػازٜع.  (( 3  ))اٚش ـــد ال ٜتذــٌ ايٛاســٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يف ايؿؿــا عكـــسف عًٝٗـــٞ ٜػــع ايتــدد املػازٜـــع-13

 إذٕ  أخرٛع ٚـبايسد َٓٗـا إال دص٤ داّ أٟــاضتد تسدع املًهٝـ١ ايؿهس١ٜ ملػازٜع ايتدسز يه١ًٝ تك١ٝٓ املعًَٛات ؾال جيٛش إعاد٠ طباعتٗا أٚ-14      

  نتابٞ َٔ ايه١ًٝ.                 
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 الفصل اخلامس

 الفصل مو الدراسةو –إعادة التهسيب 
 

 (( 43 ))مــادة 
 

 خس يف اذتاالت ايتاي١ٝ:آ أٚ َعٗد عايٞ تٓطٝب ايطايب إىل ن١ًٜٝعاد 

 َتتايٝني يف ايؿؿٍٛ األزبع١ األٚىل. دزاضٝني ؿٌ ع٢ً تكدٜس عاّ قعٝـ ددا يف ؾؿًٝنيحتـ إذا 1

 اّ.ـــــسٙ ايعــــــــط تكدٜــــــإ َتٛضـــــن ا١ أٜــــــَتتايٝ ١ــــــــٍٛ دزاضٝــــ١ ؾؿــــب أزبعــــب ايطايـــزضـ إذا  2

 ايه١ًٝ.ب ١ــد٠ ايدزاضـالٍ َـرازات َتؿسق١ خـمخط١ إْ ٖٚٞ  ,١ــَتتايٝ رازت غريــــْاإل َٔ األع٢ً  دــــاذت ٌ ع٢ًــ إذا حتؿ 3

 . إذا حتؿٌ ع٢ً ثالث١ إْدازات َتتاي١ٝ.4

 ـ إذا جتاٚش املد٠ املكسز٠ يف ايه١ًٝ ٚمل ٜٓذص ْؿـ ٚسدات ايتدسز. 5

اد٠ االضتُساز ـــــــــرٙ املـــٖ َٔ (( 3 – 2 )) نيــني يف ايؿكستــــــني املٛقشتـــــ١ ٚاذتايتــــ١ َٔ ايدزاضــــٍٛ ايٓٗا٥ٝــــس يف ايؿؿــــــجــب املتعــــٛش يًطايــــــٚجي

 .ٜٚتِ حتدٜد ٖرٙ ايسضّٛ َٔ ادت١ٗ املدتؿ١ ـــتدؿ١ يًـــايهاًَ ١ـــــّٛ ايدزاضٝــــــــــع ايسضـــــــٌ دؾـــــيف ايدزاض١ بٓؿظ ايه١ًٝ َكاب

س٠ ملايطايب بٗا ضٓٛات ايسضٛب ٚذيو  رؿٓنُا جيٛش إعاد٠ ايتٓطٝب إىل ن١ًٝ أٚ َعٗد عايٞ ٜهٕٛ َعدٍ ايكبٍٛ ب٘ أقٌ َٔ ايه١ًٝ اييت اضت

 ٚاسد٠ ؾكط.

 

 

 (( 44 ))مــادة 
 

 ١:ـــــــــــاالت اآلتٝــــــــــ١ يف اذتــــــــــرٙ ايهًٝـــــــــــــ١ يف ٖـــــــــ٘ يف ايدزاضــــــــــــٞ سكــــــــــب ٜٚٓتٗـــــــٌ ايطايــــــــٜؿؿ

 ايه١ًٝ. إداز٠ ظــــ٘ زتًــــسٚع ٜكبًــــب َػــدٕٚ ضبـــــني بــــَتتايٝ نيــدزاضٝني ـــإذا اْكطع عٔ ايدزاض١ يؿؿًٝ ـ1

 ٢.ــــ١ األٚيــــَٔ ايؿؿٍٛ األزبع دزاضٝني كدٜس عاّ قعٝـ ددا يف أٟ ؾؿًٝنيٌ ع٢ً تـ٘ ٚحتؿــد تٓطٝبـــإذا أعٝ ـ2

 رازات.ــــَٔ اإلْ ٢ـاألعً  دـاذت ع٢ً َتٛضط تكدٜسٙ ايعاّ أٚ إذا سؿٌنإ  أٜا  ؾؿٍٛ ١زضب أزبعٚأعٝد تٓطٝب٘   إذا ـ3

 .ًتدؿـيضّٛ ايدزاض١ٝ سزاض١ عٔ طسٜل دؾع ايإذا قك٢ قعـ املد٠ املكسز٠ بايٓطب١ يًطايب ايرٟ اختاز االضتُساز يف ايد ـ4

 إذا حتؿٌ ع٢ً ثالث١ إْدازات َتتاي١ٝ. -5

 

 

 الفصل السادس

 أوال: املخالفات التأديبية

 (( 45 ))مــادة 

ا ٜتؿل ــَطًه١ أٚ ايه١ًٝ ب ٕ ٜطًو يف تؿسؾات٘ ــّ ب دا٤ ٚادبات٘ ايتع١ًُٝٝ ع٢ً أسطٔ ٚد٘ ٚاذتؿاظ ع٢ً نسا١َ ادتاَعاب االيتصــــع٢ً ايطاي

ٞ ٚاألؾٍٛ ــات ايتعًِٝ ايعايـــِ املعٍُٛ بٗا يف َؤضطـــح ٚايٓعــَع ٚقع٘ باعتبازٙ طايبا داَعٝا ٚإٔ تتؿل تؿسؾات٘ َع ايكٛاْني ٚايًٛا٥

 د ادتاَع١ٝ املطتكس٠.ـــيتكايٝٚا

 (( 46 ))مــادة 
ٚاألْع١ُ املعٍُٛ بٗا يف ادتاَع١ ضٛا٤ مت ايؿعٌ داخًٗا أٚ يف أٟ َهـإ   خيكع ايطايب يًت دٜب إذا ازتهب ؾعال ٜػهٌ شتايؿ١ يًكٛاْني ٚايًٛا٥ح

ٚتكع املدايؿ١ بازتهاب ؾعٌ ستعٛز قاْْٛا , ٜٚعٌ ايطايب خاقعا ألسهاّ ايت دٜب َـٔ تـازٜذ تطـذًٝ٘ بايدزاضـ١ ٚستـ٢ شٚاٍ ٖـرٙ        َٔ ًَشكاتٗا,

 ايؿؿ١ بتدسد٘ أٚ إيػا٤ تطذًٝ٘.

 (( 47 ))مــادة 
 زتهاب املدايؿات ايتاي١ٝ:ال جيٛش يًطايب ا

 االعتدا٤ ع٢ً أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ أٚ ايطالب أٚ ايعاًَني بادتاَع١.-أ

 ا.ــاالعتدا٤ ع٢ً أَٛاٍ ادتاَع١ أٚ املساؾل ايتابع١  -ب  
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 ات.ـــــــــــ١ ٚاالَتشاْــــــــــــاّ ايدزاضــــــــــــالٍ بٓعــــــــــاالخ-ز  

 يألخالم أٚ ميظ ايٓعاّ ايعاّ ٚاآلداب ايعا١َ. ازتهاب أٟ ضًٛى َٓاف-د   

 (( 48 ))مــادة 
يتٗدٜـد  ُٜعد َٔ شتايؿات االعتدا٤ ع٢ً أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ أٚ ايعاًَني  أٚ ايطالب أعُاٍ ايػذاز أٚ ايكسب أٚ اإلٜـرا٤ أٚ ايطـب أٚ ايكـرف أٚ ا   

  زتهب ايؿعٌ غؿا١ٖ اٚ نتاب١ أٚ باإلغاز٠.عًٝ٘ ضٛا٤ ا ٣, ٜٚتشكل اإلعتدا٤ إذا مت بؿٛز٠ ع١ًٝٓ ٚعكٛز املعتد
   

 (( 49 ))مــادة 
 

ممـا   ُٜعد َـٔ شتايؿـات االعتـدا٤ عًـ٢ أَـٛاٍ ادتاَعـ١ نـٌ اضـتٝال٤ أٚ إتـالف يًُعـدات أٚ األدٚات ايتابعـ١ يًذاَعـ١ أٚ إسـد٣ املساؾـل ايتابعـ١  ـا                

 .ؿٛز٠ عُد١ٜ أٚ غري عُد١ٜبٚقعت املدايؿ١ ضٛا٤  تكعٚدص٥ٝا  ٚأجيعًٗا غري ؾاذت١ يالضتعُاٍ نًٝا 
 

 (( 59 ))مــادة 

 ُٜعد َٔ شتايؿات اإلخالٍ بٓعاّ ايدزاض١ ٚاإلَتشاْات َا ًٜٞ:

ذات  تـــا إذا ناْــٔ غريٖـــ١ أٚ عــــادز٠ عٔ ادتاَعــــت ؾــٛا٤ ناْـــض ٚايٛثا٥ل ادات ٚاإلؾاداتـــــٌ ايػٗـــ١ َجـــسزات ايسمسٝـــس احملـــتصٜٚ - أ

 ا٤ات ايدزاض١.١ بإدســـؾً

 

ُٜعــــل َؿًش١ يًؿاعــــٛا٤ يتشكٝـــ١ ضـــاٍ ايػدؿٝــــاْتش-ب س ـخآب ـــعٔ طاي داًلـب بـــٍٛ طايـــ١ دخــــاال يًػدؿٝـــد اْتشـــٌ أٚ يػريٙ , ٚ

 الب.ــــٔ ايطـَ اا ؾٝٗـــني ٚنٌ َٔ نإ غسٜهـــ١ ع٢ً ايطايبــــسٟ ايعكٛبــــــإ ٚتطـــألدا٤ اإلَتش

 ت.ـــٛز٠ ناْــــ١ ؾـــــــــــّات ب ٜـــــــالَتشاْٚ اأ١ ــــــــــري ايدزاضـــــ١ ضـــــب ٚعسقًـــ٢ أٚ ايػػـــاز٠ ايؿٛقــــإث-ز

ؤٕٚ ايدزاض١ ـبػ ٜتعًل اــا ممـِ أٚ ايٓتا٥ر أٚ غريٖـــات أٚ ايتكٝٝـر٠ أٚ ايعاًَني ؾُٝا خيـ ضري االَتشاْـري ع٢ً األضاتـايت ث-د

 ات.ــَتشاْٚاال

ب ــــاٍ ايطايــــإدخ سٚع يف ايػؼـٛز٠ َٔ ايؿٛز , ٜٚعترب َٔ قبٌٝ ايػـؾ ــــــــ١ب ٜـــّات أٚ ايػسٚع ؾٝٗا ـــؼ يف االَتشاْـــاٍ ايػـــ١ أعُـــممازض-ٖـ

ات َا مل ٜهٔ َسخؿا بإدخا ا ـــاالَتشاْ ٛع ــٞ َٛقــدزاضر ايـــ١ باملٓٗـــــص٠ ذات عالقــــأٚزام أٚ أدٚات أٚ أدٗ ّٟات أـــــ١ االَتشاْـــــ٢ قاعــــــإي

 َٔ قبٌ دت١ٓ االَتشاْات. 

 ب امُلػه١ً ٚؾكًا ألسهاّ ٖرٙ ايال٥ش١.ــل أٚ زتايظ ايت دٜــإ ايتشكٝـــاد٠ أَاّ دتـــٔ اإلدال٤ بايػٗـاع عــــاالَتٓ-ٚ

 ِٝ ايعايٞ.ِ املتعًك١ بايتعًــــ١ يًكٛاْني ٚايًٛا٥ح ٚايٓعـشتايؿ ّٟأ -ش

 

 (( 51 ))مــادة 
 ُٜعد ضًٛنًا َٓاؾًٝايألخالم ٚايٓعاّ ايعاّ ٚاآلداب ايعا١َ األؾعاٍ اآلت١ٝ:

 س غسٜهًا يف ايؿعٌ.ــسف اآلخــُٜعد ايط ١٢ ايسقـــسف اآلخس ٚيف سايـــايط ٢ــسض ٚيٛ مت بسقـــاالعتدا٤ ع٢ً ايع-أ  

 اّ.ــــــــــــــــــــــــــــا٤ ايعـــــــــــــــــــدؽ اذتٝـــــــــخ-ب 

 ؾٛز٠ َٔ ايؿٛز. ٌّٟ ؾٝٗا ب ـسات أٚ ايتعاَــدزات أٚ املطهـــٞ املدـــتعاط- دـ

 ا.ــــــــا أٚ عسقٗــــــــــــــ١ أٚ تٛشٜعٗـــــــــــا٤ ايؿاقشـــــــــــــــــداٍٚ األغٝــــــــــــــــــت   - د

   ,١ــ١ يف ايصٜٓـــٚاملبايػأ١ ــ١ يًشػُــــا٤ املٓاؾٝــــدا٤ األشٜـــا أٚ ازتــد٣ َهْٛاتٗـــ١ أٚ إســ١ ايتعًُٝٝــل داخٌ املؤضطـــري ال٥ـــس غــٛز مبعٗـايعٗ- ٖـ

 .ٜٚػرتط يف ايصٟ ادتاَعٞ نُا ٖٛ َبني باآلتٞ        

 -الطالبـات:  -)أ (

 .ايتاي١ٝط ٚػسايخس٣ بأبإزتـدا٤ َالبـظ طُح ُٜ , نُااذتذابٚادتًباب أٚ ايعبا١ٜ إزتدا٤ ايصٟ ايسمسٞ ٖٚٛ  .1

 املالبظ الؾكـــ١ تبــني تؿاؾٝـــٌ ادتطـــِ أال تهٕٛ -أ         

 .ًَٚؿت١ يًٓعس يـــــٛإ ؾاقعـــــ١أيبطـ١ ذات ألاأال تهٕٛ - ب        

 أال تهٕٛ األيبطــــــــــــــــــــــــ١ غؿاؾـــــــــــــــ١.- ز        

 ٜـــــــ١ ايعايٝـــــ١ َجــــــــــٌ  َاٜطُـــــــــــــ٢ ايهعــــــــب ايعايــــــٞ.راألسبظ حيعس ي .2
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ٔ  هــــٕٛ  ٜ تكسٜـس طـ    إسكـاز بػـسط   عالدٝـ١ ٜطتجٓـــ٢ َٔ ذيـو املطاسٝـــل اي   , َٚطاسٝــل ايتذُٝـٌ بهـٌ أْٛاعٗــا ٚقع   حيعس .3  َعتُـد َـ

 .ايٓكابـــ١ ايعاَــــــ١ يألطبــا٤

 ايسٚا٥ــــــــــــــــــــح.ٚقع   حيعس .4
 

 -الطلبـــــــــــــة:  -)ب (

 -ـــس عًٝٗـــِ اآلتٞ:عشٜا٤ اييت تعهـظ اذتكـاز٠ املد١ْٝ ٚاألؾايــ١ يف بالدْـــــا ٚحيألٜطُح يًطًب١ بإزتدا٤ ا  .1

 .األيبطــــــ١ ايعطهسٜــــــــ١ ظُٝــــــــــــع اْٛاعٗــــــا -أ

 ـــــــظ ايكبعـــــــــــــات ظُٝـــــــــــع اْٛاعٗــــــــــا.يبــ  -ب     

 .ـــــــات ايكؿـــــــــــــــــــــري٠ـــيبــــــــظ ايبٓطًْٛـــــــــــ -ج     

 ٚغريٖا.  ((ملُصقـــ١ ٚايطساٜٚـــٌ ا   بايطسٚاٍ ايطاٜح / ))... َجٌ َاٜط٢ُ اجملتُعايػسٜب١ اييت ال متجـٌ ثكاؾ١  املالبظيبـظ -د      

 ا.ـيبــــــــــــظ ايطالضـــــــــــــٌ َٚاؾــــــــــٞ سهُٗــــــــ  حيعـــــــس .2

 اٖـس.ــعاملسَٔ ـــ ٟ َعٗــبـــــــ ــا٤ــــ٘ بايٓطــــايتػبس عــــ. حي3

  .َجٌ ايكسع ايػسٜب١حيعس تؿؿٝـ ايػعس ٚحتًٝك٘ ٚقؿ٘ بايكؿات  -4

 .ر٠ــات ايٓاؾــًا يًتػسٜعــ١ ٚؾكــالم املسعٝــ١ ٚاألخـــاع باآلداب ايعاَـــسف أٚ املطــالٍ بايػـــ٘ اإلخــنٌ َا َٔ غ ْ-و 

  ع٢ً ايه١ًٝ إبالؽ ادتٗات املدتؿ١. بايطًٛى دسمي١ دٓا١ٝ٥ تّٛد غهٌ ع األسٛاٍ إذا ــٚيف مجٝ 

 
 

 

       
 

 ثانيًا: العقوبات التأديبية     

 

 (( 52 ))مــادة 

ـــاقــب ايطايــب باإلٜك ٜع ـــاف عــٔ ايدزاضــ١ مل ـــــ ـٗـ     ـ ٖــرٙ َــٔ  (( 48 ))يف املــاد٠  اد٠ ال تكــٌ عــٔ ضــٓتني دزاضــٝتني إذا ازتهــب أســد األؾعــاٍ املٓؿــٛف عًٝ

ُٜؿؿٌ ايطايب َٔ ايه١ًٝ إذا نإ عا٥دًا. ,ايال٥ش١ ٚ 

 (( 53 ))مــادة 

ـــ١ مل    ـــاف عــٔ ايدزاضـــ ـــب باإلٜكــ ـــب ايطايــ ـــٜعاقــ ـــكد٠ ال تــــ ـٗـ     ـــ ـــٛف عًٝ ٖــرٙ َــٔ  (( 49 ))يف املــاد٠  اٌ عــٔ ضــ١ٓ دزاضــ١ٝ إذا ازتهــب أســد األؾعــاٍ املٓؿـ

ايطايب ملٛاؾ١ً ايدزاض١ إال إذا دؾع قُٝـ١ األقـساز ايـيت أسـدثٗا بـ َٛاٍ       ٠دال٥ش١ , ٚتكاعـ ايعكٛب١ عٓد ايعٛد, ٚيف مجٝع األسٛاٍ ال جيٛش عٛاي

 ادتاَع١.

 (( 54 ))مــادة 

 ايتاي١ٝ: ال٥ش١ بايعكٛباتاي ٖرٙ َٔ (( 51 ))ب٘ إسد٣ املدايؿــات املٓؿٛف عًٝٗــا يف املاد٠ اعٓد ازتهٜعاقب ايطايب 

 ٛازد٠ يف ايؿكستني ـــات ايـــــني نٌ َٔ ازتهب املدايؿــني دزاضٝتـــــ١ ٚال تصٜد ع٢ً ضٓتــــــٌ عٔ ض١ٓ دزاضٝـد٠ ال تكـــــ١ ملـــ عٔ ايدزاضـــايٛق  -أ

 َٔ املاد٠ املرنٛز٠, ٜٚؿؿٌ ايطايب َٔ ايدزاض١ ؾؿاًل ْٗا٥ًٝا عٓد ايعٛد. (( ب ,  أ ))         

 مجٝع  اد٠ املرنٛز٠ , ٚيف ـامل َٔ ((ز , د  ))ني ــــات احملدد٠ يف ايؿكستـــب املدايؿـــًا إذا ازتهــٍٛ االَتشاْات نًًٝا أٚ دص٥ٝـإ َٔ دخـــاذتسَ-ب

 ٘ ًَػًٝا يف املاد٠ اييت ازتهب ؾٝٗا املدايؿ١.األسٛاٍ ٜعترب اَتشاْ       

 ((ٖـ  ))س٠ ـــا يف ايؿكــ١ اَتشإ ايطايب يف دٚز ٚاسد ع٢ً األقٌ إذا ازتهب املدايؿ١ ايٛازد بٝاْٗـــا٤ ْتٝذـــإيػ-ز

 ٛش ــــٛز٠, ٚجيــــاد٠ املرنـــــَٔ امل

 ب ؾؿاًل ْٗا٥ًٝا عٓد ايعٛد.جملًظ ايت دٜب إيػا٤ اَتشاْ٘ يط١ٓ نا١ًَ ٜٚؿؿٌ ايطاي       

١ ـ١ دزاضٝـــــ١ َد٠ ال تصٜد ع٢ً ضٓــــــــاف عٔ ايدزاضـب ايٓعاَٞ أٚ اإلٜكــــــــإ َٔ سكٛم ايطايــــاذتسَ-د

 ات ـــد٣ املدايؿــب إســـــٚاسد٠ إذا ازته
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 َٔ املاد٠ املرنٛز٠. (( ٚ. ش )) يف ايؿكستني ااملٓؿٛف عًٝٗ       

 (( 55 ))مــادة 

ٚ أدٚات أٚ أدٗـص٠  ـا   أجيٛش يًذ١ٓ املساقب١ أٚ املػسؾني ع٢ً قاع١ االَتشإ تؿتٝؼ ايطايب إذا ٚددت قسا٥ٔ تـدعٛ يالغـتباٙ بـ ٕ يف سٝاشتـ٘ أٚزاقـًا      

اب أعُـاٍ  عالق١ باملكسز َٛقٛع االَتشإ. نُا جيٛش  ِ إخساز ايطايب َـٔ قاعـ١ االَتشـإ إذا خـايـ تعًُٝـات دتٓـ١ االَتشـإ أٚ بـدأ يف ازتهـ         

 ايػؼ, ٚيف مجٝع األسٛاٍ ٜعترب اَتشاْ٘ ًَػًٝا.

 (( 56 ))مــادة 

ٖـرٙ  َـٔ  ((  51 ))ٜعاقب بايٛقـ عٔ ايدزاض١ ملد٠ ال تكٌ عٔ ض١ٓ ٚال تصٜد ع٢ً ضٓتني نٌ طايب ازتهب إسد٣ األؾعاٍ املٓؿٛف عًٝٗـا يف املـاد٠   

ـٗـ    ٜٚؿؿــٌ ايطايــب ْٗا٥ٝــا عٓــد ايعــٛد, ٜٚتٛدــب عًــ٢ عُٝــد      ال٥شــ١ , اي َــٔ املــاد٠   (( هـــ ))يف ايؿكــس٠  اايهًٝــ١ عٓــد ازتهــاب املدايؿــ١ املٓؿــٛف عًٝ

اضتدعا٤ ٚيٞ أَس ايطايب ٚيؿت ْعسٙ إىل ضًٛن٘ ٚحترٜسٙ َٔ َػب١ ٖرا ايطًٛى, ؾإذا أؾس ايطايب ع٢ً َطًه٘ تٛدب االضتُساز يف , املرنٛز٠

 إدسا٤ ايت دٜب.

 (( 57 ))مــادة 

 ني دزاضٝني ض١ٓ دزاض١ٝ ٚاسد٠.ـــ١ حيطب نٌ ؾؿًــٛف عًٝٗا يف ٖرٙ ايال٥شــ١ املٓؿـــبٝاّ ايت دٜــــل األسهـــيف تطبٝ

 (( 58 ))مــادة                                                             

ب االْتكاٍ إىل ن١ًٝ أخس٣ أثٓا٤ ٜرتتب ع٢ً اإلٜكاف عٔ ايدزاض١ سسَإ ايطايب َٔ ايتكدّ إىل االَتشاْات ط١ًٝ َد٠ ايٛقـ, ٚال جيٛش يًطاي

 َد٠ ضسٜإ ايعكٛب١.
 

 ثالجا: إجراءات التأديب

 (( 59 )) مــادة

أٚ ادتاَع١ إٔ ٜكدّ بالغًا عٔ ٖرٙ املدايؿ١, ٜتكُٔ تكسٜسًا  ايه١ًٝع٢ً نٌ َٔ عًِ بٛقٛع شتايؿ١ يًكٛاْني ٚايًٛا٥ح ٚاألْع١ُ املعٍُٛ بٗا يف 

 ايه١ًٝ أٚ ادتاَع١. زتًظ إداز٠عٔ ايٛاقع١ إىل َهتٛبًا 

 (( 69 ))مــادة 

 ٜتعني ع٢ً عُٝد ايه١ًٝ ؾٛز إبالغ٘ عٔ ازتهاب إسد٣ املدايؿات تهًٝـ دت١ٓ يًتشكٝل َٔ ثالث١ أعكا٤ َٔ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٜهٕٛ أسدِٖ َكسزًا

 يًذ١ٓ.

 (( 61 ))مــادة 

ايّٝٛ ايرٟ مت ؾٝ٘ إعالَ٘ ٚجيٛش إٔ ٜتِ ايتشكٝل ؾٛزًا يف ٜتِ إعالّ ايطايب بايتشكٝل َع٘ قبٌ َٛعدٙ بّٝٛ ناٌَ ع٢ً األقٌ, ٚال حيتطب 

 ساالت ايكسٚز٠ ٚاالضتعذاٍ.

 (( 62 ))مــادة 

 ٘.ـ٘ ب٘ إىل ايًذ١ٓ اييت نًؿتــــِ َٔ إعالَــــٛز ايطايب يًتشكٝل بايسغــــدّ املهًـ بايتشكٝل تكسٜسٙ بعد االْتٗا٤ َٔ ايتشكٝل, أٚ عدّ سكــــٜك

 (( 63 ))مــادة 

ا َا اْتٗت دت١ٓ ايتشكٝل إىل ايسأٟ مبعاقب١ ايطايب ت دٜبًٝا ٜتِ تػهٌٝ زتًظ يًت دٜب بكساز َٔ عُٝد ايه١ًٝ, ٜٚتهٕٛ َٔ ثالث١ أعكا٤ إذ

 ايسابط١ ايطالب١٦ٖٝ١ٝ تدزٜظ َٔ ذٟٚ ارترب٠ ٚايدزا١ٜ ٚعكٛ عٔ املهتب ايكاْْٛٞ بادتاَع١ َٚٓدٚب عٔ 

ٜٚتِ اعالٕ َٔ تكسز إسايت٘ ع٢ً اجملًظ املرنٛز باملٛعد ايرٟ  ٜٚسأع اجملًظ أقدّ أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ.

ٜٓبػٞ ؾٝ٘ املجٍٛ أَاَ٘ ٚذيو خالٍ َد٠ ال تكٌ عٔ ثالث١ أٜاّ, ٚال حيتطب ايّٝٛ ايرٟ مت ؾٝ٘ االعالٕ َٔ بٝٓٗا, 

١, ٚال ٚيف ساٍ عدّ اذتكٛز ٜؿدز اجملًظ قسازٙ غٝابٝا, ٜٚتِ إعالٕ ايطايب عٔ طسٜل يٛس١ اإلعالْات بايهًٝ

 ذًظ ايت دٜب.مبجيٛش ملٔ اغرتى يف دت١ٓ ايتشكٝل إٔ ٜهٕٛ عكٛا 
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 (( 64 ))مــادة 

 ل.ــاّ بايتشكٝــــا٤ َٔ قـــــٛد نُا جيٛش ي٘ اضتدعـــٗـا٤ ايػــــٛش يًُذًظ اضتدعـــب, ٚجيـــــٛاٍ ايطايــــاع أقـــدز زتًظ ايت دٜب قسازٙ بعد مســــٜؿ

 (( 65 ))مــادة 

 ١.ـــاز ادتاَعـــ١ يف إطـــــ أنجس َٔ نًٝـــا اييت ختــــب ؾُٝا ٜتعًل بايككاٜـــظ ايت دٜــــٌ دتإ ايتشكٝل أٚ زتايــــ٢ ز٥ٝظ ادتاَع١ تػهٝـــٜتٛي

 (( 66 ))مــادة 

 ٘.ــِ بــــ٢ ايعًـــ١ عًــــــــب, ٜٚعترب ذيو قسٜٓــــا ايطايـــــٌ بٗــــــــ١ املطذــــات يف ايهًٝــــــــل أٚ ايت دٜب بًٛس١ اإلعالْــــــالٕ عٔ َٛعد ايتشكٝـٜتِ اإلع

 (( 67 ))مــادة 

ايه١ًٝ, أَا ايكسازات ايؿادز٠ عٔ  إداز٠ ٜؿدز زتًظ ايت دٜب قسازات٘ ب غًب١ٝ أؾٛات األعكا٤, ٚال ُتعد ْاؾر٠ إال بعد اعتُادٖا َٔ زتًظ

ايعًٝا داخٌ يٝبٝا بايكساز ٚذيو  ٚاملعاٖد زتًظ إداز٠ ادتاَع١, ٚتبًؼ ناؾ١ ادتاَعات اجملًظ بايؿؿٌ ؾال تعد ْاؾر٠ إال بعد اعتُادٖا َٔ

 يًشًٝٛي١ دٕٚ تطذٌٝ ايطايب املؿؿٍٛ يف أٟ َٓٗا.
 

 (( 68 ))مــادة 

 ب.ــٞ يًطايــــ ايػدؿــ١ باملًـــ١ ثاْٝــٛدع ْطدــــب, ٚتـــــــٌ بٗا ايطايــــــ١ املطذــــــــات يف ايهًٝـــــــ١ اإلعالْـــــــب بًٛســــــــساز زتًظ ايت دٜــــــٔ قــــُٜعً

 (( 69 ))مــادة                                                          

ٓا١ٝ٥ أٚ املد١ْٝ تٓككٞ ايدع٠ٛ ايت دٜب١ٝ بٛؾا٠ ايطايب أٚ اْطشاب٘ َٔ ايه١ًٝ ٚال ٜؤثس اْككا٤ ايدع٣ٛ ايت دٜب١ٝ أٚ اذتهِ ؾٝٗا ع٢ً ايدع٣ٛ ادت

 ايٓاغ١٦ عٔ ايٛاقع١.

 (( 79 ))مــادة 

إال بايطعٔ ؾٝٗا أَاّ  اٝٗبعد اعتُادٖا ٚال جيٛش االعرتاض عً ١ْٗا٥ٝ ٖرٙ ايال٥ش١يظ ايت دٜب١ٝ اييت تؿدز طبكًا ألسهاّ اتعترب قسازات اجمل

 احمله١ُ املدتؿ١.

 الفصل السابع

 أحكــــام عامـــة وختاميـــة

 (( 71 ))مــادة 

قاطعـ١ ال تكبـٌ إثبـات     ايٛضـ١ًٝ ايسمسٝـ١ إلعالَٗـِ ٚقسٜٓـ١     ٜعترب إيؿام ارتطابات ٚاإلعالْات املٛدٗـ١ إىل ايطايـب يف يٛسـ١ اإلعالْـات بايهًٝـ١     

         ٌ ر االيهرتْٚٝـ١ يف زتـاٍ اإلعـالٕ عـٔ ْعـِ ايدزاضـ١ ْٚتـا٥       أٚ املٛاقـع   ايعهظ عًـ٢ ايعًـِ يف زتـاٍ تطبٝـل ٖـرٙ ايال٥شـ١, ٚجيـٛش اضـتدداّ ايٛضـا٥

 االَتشاْات.

 (( 72 ))مــادة 

 .يًتػسٜعات ايٓاؾر٠جيٛش تعدٌٜ األسهاّ ايٛازد٠ يف ٖرٙ ايال٥ش١ باإلقاؾ١ أٚ اإليػا٤ ٚؾكًا 

 (( 73 ))مــادة 

يعايٞ ايؿادز٠ بكساز ايًذ١ٓ ايػعب١ٝ ٚتطس٣ أسهاّ ال٥ش١ تٓعِٝ ايتعًِٝ ا تطــــسٟ أسهـــــاّ ٖــــــــرٙ ايال٥شـــ١ اعتبــــــــازًا َـٔ تازٜـــــذ اعتُادٖــــــا

 , ٚال ٜطسٟ أٟ سهِ خيايؿٗا.ع٢ً نٌ َامل ٜسد بػ ْ٘ ْـ يف ٖرٙ ايال٥ش١ م2111يط١ٓ  (( 511 ))ايعا١َ "ضابكًا " زقِ 
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