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 الالئحة املوحدة للدراسات العليا

 الالئحة املوحدة للدزاضات العليا يف اجلامعات

تدر يف اؾًط١ )ايطادض١( جملًظ ايتعًِٝ ايعايٞ املعكٛد٠ بتازٜذ ( امل3/6/1417ايصادز٠ بكساز فًظ ايتعًِٝ ايعايٞ زقِ )

ز٥ٝظ فًظ ايتعًِٝ ايعايٞ بايتٛدٝ٘ ايربقٞ  -ز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤  -ٖـ ، املتٛز مبٛاؾك١ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني 26/8/1417

 ٖـ.17/6/1418ٚتازٜذ  8574/ب/7ايهسِٜ زقِ 

 ٍـ :1411( لعاو 6ة )( اجللط3ىص قساز دللظ التعليه العالي زقه )

إٕ فًظ ايتعًِٝ ايعايٞ بٓا٤ً ع٢ً أسهاّ ايؿكس٠ ايطادض١ َٔ املاد٠ اـاَط١ عػس٠ َٔ ْعاّ فًظ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚاؾاَعات اييت 

 تكطٞ بإٔ َٔ اختصاصات فًظ ايتعًِٝ ايعايٞ إصداز ايًٛا٥ح املػرتن١ يًذاَعات.

اؾاَعات َٔ ايًٛا٥ح املػرتن١ ٚضٛف ٜؤدٟ إقسازٖا إىل تٓعِٝ اؾٛاْب املتعًك١  ٚسٝح إٕ ايال٥ش١ املٛسد٠ يًدزاضات ايعًٝا يف

بايدزاضات ايعًٝا يف اؾاَعات. ٚبعد اإلطالع ع٢ً َرنس٠ األَا١ْ ايعا١َ جملًظ ايتعًِٝ ايعايٞ سٍٛ املٛضٛع،ٚع٢ً ْطد١ َٔ َػسٚع 

 عسض قسز اجملًظ َا ٜأتٞ :ايال٥ش١ املٛسد٠ يًدزاضات ايعًٝا يف اؾاَعات املسؾك١ مبرنس٠ اي

 فكة على الالئحة املوحدة للدزاضات العليا يف اجلامعة وفكا للصيػة املسفكة بالكساز "ا" املو
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 التعزيفات
 

 املواد اليت تتطنيَا املوضوعات األبواب

    األٚىل أٖداف ايدزاضات ايُعًٝا الباب األول
 

   ايجايج١ ايجا١ْٝ ١ايدزدات ايعًُٝ الباب الجاىي
 

  ايطادض١ اـاَط١ ايسابع١ تٓعِٝ ايدزاضات ايعًٝا الباب الجالح
 

 الباب الساب 
 ايرباَر املطتشدث١

 ايعاغس٠ ايتاضع١ ايجا١َٓ ايطابع١

    اؿاد١ٜ عػس٠
 

  ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ الباب اخلامظ

 غسٚط ايكبٍٛ

 اَط١ عػس٠اـ ايسابع١ عػس٠ ايجايج١ عػس٠ ايجا١ْٝ عػس٠

 ايتاضع١ عػس٠ ايجا١َٓ عػس٠ ايطابع١ عػس٠ ايطادض١ عػس٠

    ايعػسٕٚ

  ايجايج١ ٚايعػسٕٚ ايجا١ْٝ ٚايعػسٕٚ اؿاد١ٜ ٚايعػسٕٚ ايتأدٌٝ ٚاؿرف

    ايسابع١ ٚايعػسٕٚ االْطشاب

    اـاَط١ ٚايعػسٕٚ االْكطاع

   ١ ٚايعػسٕٚايطابع ايطادض١ ٚايعػسٕٚ إيػا٤ ايكٝد ٚإعادت٘

   ايتاضع١ ٚايعػسٕٚ ايجا١َٓ ٚايعػسٕٚ ايؿسص اإلضاؾ١ٝ

   اؿاد١ٜ ٚايجالثٕٛ ايجالثٕٛ ايتشٌٜٛ
 

 الباب الطادع
 ْعاّ ايدزاض١

 اـاَط١ ٚايجالثٕٛ ايسابع١ ٚايجالثٕٛ ايجايج١ ٚايجالثٕٛ ايجا١ْٝ ٚايجالثٕٛ

 ايتاضع١ ٚايجالثٕٛ جالثٕٛايجا١َٓ ٚاي ايطابع١ ٚايجالثٕٛ ايطادض١ ٚايجالثٕٛ
 

    األزبعٕٛ ْعاّ االختبازات الباب الطاب 
 

 الباب الجامً
 إعداد ايسضا٥ٌ

 ٚاإلغساف عًٝٗا

 ايسابع١ ٚاألزبعٕٛ ايجايج١ ٚاألزبعٕٛ ايجا١ْٝ ٚاألزبعٕٛ اؿاد١ٜ ٚاألزبعٕٛ

 بعٕٛايجا١َٓ ٚاألز ايطابع١ ٚاألزبعٕٛ ايطادض١ ٚاألزبعٕٛ اـاَط١ ٚاألزبعٕٛ

 ايجا١ْٝ ٚاـُطٕٛ اؿاد١ٜ ٚاـُطٕٛ اـُطٕٛ ايتاضع١ ٚاألزبعٕٛ

 َٓاقػ١ ايسضا٥ٌ

 ايطادض١ ٚاـُطٕٛ اـاَط١ ٚاـُطٕٛ ايسابع١ ٚاـُطٕٛ ايجايج١ ٚاـُطٕٛ

 ايطتٕٛ ايتاضع١ ٚاـُطٕٛ ايجا١َٓ ٚاـُطٕٛ ايطابع١ ٚاـُطٕٛ

    اؿاد١ٜ ٚايطتٕٛ
 

 الباب التاض 
 ّ عا١َأسها

 اـاَط١ ٚايطتٕٛ ايسابع١ ٚايطتٕٛ ايجايج١ ٚايطتٕٛ ايجا١ْٝ ٚايطتٕٛ

   ايطابع١ ٚايطتٕٛ ايطادض١ ٚايطتٕٛ
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  التعسيفات
 

 ٚدد. إٕ صٝؿٞ ٚؾصٌ دزاضٝإ ز٥ٝطإ ؾصالٕ الطية الدزاضية

 الفصل الدزاضي
 ٚال ايدزاض١ٝ، املكسزات َداٖا ع٢ً تدزع أضبٛعًا عػس مخط١ عٔ تكٌ ال ش١َٝٓ َد٠

 .ايٓٗا١ٝ٥ ٚاالختبازات ايتطذٌٝ ؾرتتا ضُٓٗا َٔ تدخٌ

 الفصل الصيفي
 ٚاالختبازات ايتطذٌٝ ؾرتتا ضُٓٗا َٔ تدخٌ ٚال أضابٝع مثا١ْٝ ع٢ً تصٜد ال ش١َٝٓ َد٠

 .َكسز يهٌ املدصص١ املد٠ خالهلا ٚتطاعـ ايٓٗا١ٝ٥،

 ملسس١ً ايدزاض١ٝ.ٖٞ ايؿرت٠ املتاس١ إلْٗا٤ َتطًبات ا املدة اليظامية

 املكسز الدزاضي

 (بسْاَر) ؽصص نٌ يف املعتُد٠ ايدزاض١ خط١ ضُٔ قددًا َطت٣ٛ تتبع دزاض١ٝ َاد٠

خالٍ ؾصٌ دزاضٞ، أٚ ض١ٓ دزاض١ٝ. ٜٚهٕٛ يهٌ َكسز زقِ، ٚزَص، ٚاضِ، ٚٚصـ 

َؿصٌ ملؿسدات٘ ميٝصٙ َٔ سٝح احملت٣ٛ، ٚاملطت٣ٛ عُا ضٛاٙ َٔ املكسزات، ًَٚـ خاص 

غ ب٘ ايكطِ يػسض املتابع١، ٚايتكِٝٝ، ٚايتطٜٛس. ٚهٛش إٔ ٜهٕٛ يبعض املكسزات وتؿ

 َتطًب، أٚ َتطًبات ضابك١، أٚ َتصا١َٓ َع٘.

 زمص املكسز
زَص ايه١ًٝ،  -َٔ ايٝطاز-ٜتهٕٛ َٔ أزبع خاْات، متجٌ اـاْتإ األٚىل ٚايجا١ْٝ

 ٚاـاْتإ ايجايج١ ٚايسابع١ زَص ايكطِ.

 زقه املكسز

َطت٣ٛ املكسز، ٖٚٛ  -َٔ ايٝطاز  -زقِ املكسز َٔ ثالخ خاْات ، متجٌ األٚىل  ٜتهٕٛ

، أٚ املتطًبات ايته١ًُٝٝ إىل مثا١ْٝ يًُطتٜٛات األخري٠يًُكسزات املطاعد٠  أزبع١ ؾأقٌَٔ 

تطًطٌ ايجايج١ ٚمتجٌ اـا١ْ ايجا١ْٝ احملٛز ايعًُٞ يًُكسز ضُٔ ايتدصص، ٚمتجٌ اـا١ْ 

ٚيف ساي١ ايطسٚز٠ تطاف خا١ْ زابع١ متجٌ اختالف املكسز  .ايعًُٞاملكسز ضُٔ احملٛز 

 ايٛاسد، َٔ سٝح عدد ايٛسدات، أٚ االضِ، أٚ احملت٣ٛ.

 الوحدة الدزاضية
احملاضس٠ ايٓعس١ٜ األضبٛع١ٝ اييت ال تكٌ َدتٗا عٔ مخطني دقٝك١، أٚ ايدزع ايعًُٞ، أٚ 

 املٝداْٞ ايرٟ ال تكٌ َدت٘ عٔ َا١٥ دقٝك١.

 ز األكادميياإلىرا
اإلغعاز ايرٟ ٜٛد٘ يًطايب بطبب انؿاض َعدي٘ ايرتانُٞ عٔ اؿد األد٢ْ املٛضح يف 

 ٖرٙ ايال٥ش١.

دزدة األعنال 

 أو الطيويةالفصلية 

ٖٞ َا ىصص َٔ ايدزد١ ايٓٗا١ٝ٥ يًُكسز ملا ٜكدَ٘ ايطايب َٔ اختبازات، ٚعٛخ، 

 ١َٝٓ قدٚد٠.ٚأْػط١ تع١ًُٝٝ تتصٌ باملكسز ايدزاضٞ خالٍ ؾرت٠ ش

 .ايدزاضٞ ايؿصٌ ْٗا١ٜ يف ٚاسد٠ َس٠ ٜعكد املكسز يف اختباز االختباز اليَائي

دزدة االختباز 

 اليَائي
 ٖٞ ايدزد١ اييت وصٌ عًٝٗا ايطايب يف نٌ َكسز يف االختباز ايٓٗا٥ٞ يًؿصٌ ايدزاضٞ.

 الدزدة اليَائية
تباز ايٓٗا٥ٞ يهٌ َكسز ، فُٛع دزدات األعُاٍ ايؿص١ًٝ َطاؾًا إيٝٗا دزد١ االخ

 ٚؼطب ايدزد١ َٔ َا١٥.
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  التعسيفات
 

 االختباز الػامل
قٝاع عاٍ يًكدزات ٜٓب٧ عٔ َطت٣ٛ َٔ ايتؿهري ٚايتشًٌٝ ٚاالضتٓباط ٜؤٌٖ ؿٌُ 

 ايدزد١ اييت متٓح يًػدص يف َطت٣ٛ َعني.

 التكديس
يف أٟ  ٚصـ يًٓطب١ امل١ٜٛ٦، أٚ ايسَص األظدٟ يًدزد١ ايٓٗا١ٝ٥ اييت سصٌ عًٝٗا ايطايب

 َكسز.

 تكديس غري ملتنل
تكدٜس ٜسصد َؤقتًا يهٌ َكسز ٜتعرز ع٢ً ايطايب اضتهُاٍ َتطًبات٘ يف املٛعد احملدد، 

 (.ICٜٚسَص ي٘ يف ايطذٌ األنادميٞ باؿسف )ٍ( أٚ )

 تكديس مطتنس
تكدٜس ٜسصد َؤقتًا يهٌ َكسز تكتطٞ طبٝع١ دزاضت٘ أنجس َٔ ؾصٌ دزاضٞ 

 (.IPيسَص )ّ( أٚ )الضتهُاي٘، ٜٚسَص ي٘ با

 تكديس ذلسوو

تكدٜس ٜسصد يهٌ َكسز وسّ ايطايب َٔ االضتُساز يف دزاضت٘ ٚدخٍٛ االختباز ايٓٗا٥ٞ 

ي٘ بطبب ػاٚش ايٓطب١ احملدد٠ يًػٝاب، ٜٚسَص ي٘ يف ايطذٌ األنادميٞ باؿسف )ح( أٚ 

(DN.) 

 تأديل أو حرف
ؾٝ٘ اعتراز ايطايب عٔ تكدٜس ٜسصد ؾُٝع َكسزات ايؿصٌ ايدزاضٞ ايرٟ ٜكبٌ 

 (Wاالضتُساز يف ايدزاض١ أٚ سرؾٗا، ٜٚسَص ي٘ يف ايطذٌ األنادميٞ باؿسف )ع( أٚ )

 (  Qالسمص )ق( أو )

زَص ٜسصد يف ايطذٌ األنادميٞ يًُكسز ايرٟ ٜتِ ضبط ايطايب ؾٝ٘ يف ساي١ غؼ يف 

باز، ٚيٝظ ي٘ ٚشٕ اختبازٙ ايٓٗا٥ٞ، أٚ غسٚع ؾٝ٘، أٚ كايؿ١ يتعًُٝات ٚقٛاعد إدسا٤ اخت

 َٔ ايٓكاط.

املعدل الفصلي أو 

 الطيوي

ع٢ً فُٛع ٚسدات املكسزات اييت  ساصٌ قط١ُ فُٛع ايٓكاط اييت سصٌ عًٝٗا ايطايب

دزضٗا يف أٟ ؾصٌ دزاضٞ أٚ ض١ٓ دزاض١ٝ، ُٚتشطب ايٓكاط بطسب ايٛسد٠ املكسز٠ يف 

ٌ عًٝ٘ ايطايب يف نٌ ؾصٌ دزاضٞ، ٚضعؿٗا يف ض١ٓ دزاض١ٝ يف ٚشٕ ايتكدٜس ايرٟ سص

 َكسز دزض٘.

 املعدل الرتاكني

َٓر مجٝع املكسزات اييت دزضٗا يف ساصٌ قط١ُ فُٛع ايٓكاط اييت سصٌ عًٝٗا ايطايب 

ايتشاق٘ بايربْاَر مبا يف ذيو املكسزات اييت تهسز زضٛب٘ ؾٝٗا، أٚ اييت أعاد دزاضتٗا. 

 ع٢ً فُٛع ايٛسدات املكسز٠ يتًو املكسزات.

 ملتطًبات بسْاَر ايدزد١ ايع١ًُٝقٝاع َطت٣ٛ ايتشصٌٝ ايعًُٞ يًطايب خالٍ ؾرت٠ دزاضت٘  العاو التكديس

 اضرتداد ايطايب ًَؿ٘ َٔ اؾاَع١ بػهٌ ْٗا٥ٞ. االىطحاب 

 االىكطاع

عدّ ايتطذٌٝ يف ايٛقت احملدد أٚ عدّ َباغس٠ ايدزاض١ بعد ايتطذٌٝ َد٠ ال تكٌ عٔ ثالث١ 

١ًٝ، أٚ ضت١ أضابٝع يف ايدزاض١ ايط١ٜٛٓ، ملٔ أَط٢ َا الٜكٌ عٔ أضابٝع يف ايدزاض١ ايؿص

 ؾصٌ دزاضٞ.

 طي الكيد
عدّ متهني ايطايب ايرٟ أَط٢ َا ال ٜكٌ عٔ ؾصٌ دزاضٞ َٔ ايتطذٌٝ أٚ ايدزاض١ 

 بطبب اْكطاع٘ دٕٚ َربز ْعاَٞ.
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  التعسيفات
 

 يف ايدزاض١. إْٗا٤ عالق١ ايطايب بايدزاضات ايعًٝا ٚعدّ ايطُاح ي٘ باالضتُساز إلػاء الكيد

 تأديل الكبول
َد٠ ال تتذاٚش ؾصًني متٓح يًطايب بعد قبٛي٘ ٜباغس بعدٖا ايدزاض١ ٚ ال ؼتطب ضُٔ 

 تأدٌٝ ايدزاض١.ضُٔ دزد١ نُا ال ؼتطب ايَد٠ اؿصٍٛ ع٢ً 

 احلرف 
ٖٛ طًب إيػا٤ دزاض١ َكسزات ؾصٌ دزاضٞ أٚ ض١ٓ دزاض١ٝ، قبٌ االختباز ايٓٗا٥ٞ، 

 دد ايتأدٌٝ ايدزاضٞ.ٚؼتطب َدت٘ ضُٔ َ
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  الباب األول 
 

  أٍداف الدراسات الُعليا 
 

  املادة األوىل
 

 تٗدف ايدزاضات ايعًٝا إىل ؼكٝل األغساض اآلت١ٝ :

 ايعٓا١ٜ بايدزاضات اإلضال١َٝ ٚايعسب١ٝ ٚايتٛضع يف عٛثٗا ٚايعٌُ ع٢ً ْػسٖا.-1

اإلْطا١ْٝ بهاؾ١ ؾسٚعٗا عٔ طسٜل ايدزاضات املتدصص١ ٚايبشح اؾاد يًٛصٍٛ إىل اإلضٗاّ يف إثسا٤ املعسؾ١ -2

 إضاؾات ايع١ًُٝ ٚتطبٝك١ٝ َبتهس٠ ٚايهػـ عٔ سكا٥ل ددٜد٠ .

 متهني ايطالب املتُٝصٜٔ َٔ مح١ً ايػٗادات اؾاَع١ٝ َٔ َٛاص١ً دزاضاتِٗ ايعًٝا قًٝا. -3

 ٚتأًِٖٝٗ تأٖٝاًل عايًٝا يف فاالت املعسؾ١ املدتًؿ١.إعداد ايهؿاٜات ايع١ًُٝ ٚامل١ٝٓٗ املتدصص١ -4

 تػذٝع ايهؿاٜات ايع١ًُٝ ع٢ً َطاٜس٠ ايتكدّ ايطسٜع يًعًِ ٚايتك١ٝٓ ٚدؾعِٗ إىل اإلبداع ٚاالبتهاز ٚتطٜٛس-5

 ايبشح ايعًُٞ ٚتٛدٝٗ٘ ملعاؾ١ قطاٜا اجملتُع ايطعٛدٟ.

 تؿاعٌ َع بساَر ايدزاضات ايعًٝا.اإلضٗاّ يف ؼطني َطت٣ٛ بساَر املسس١ً اؾاَع١ٝ يت -6
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  الباب الجاىي 
 

  الدرجات العلنية 
 

  املادة الجاىية
 

ميٓح فًظ اؾاَع١ ايدزدات ايع١ًُٝ اآلت١ٝ بٓا٤ً ع٢ً تٛص١ٝ فًظ ايكطِ ٚايه١ًٝ ٚتأٜٝد فًظ عُاد٠ ايدزاضات 

 ايعًٝا :

 ايدبًّٛ. -1

 املادطتري )ايعامل١ٝ(. -2

 ايدنتٛزاٙ )ايعامل١ٝ ايعاي١ٝ(. -3
 

  املادة الجالجة
 

 :تهٕٛ َتطًبات ايدزاض١ يًدزدات ايع١ًُٝ املٓصٛص عًٝٗا يف املاد٠ ايجا١ْٝ ٚؾل أسهاّ ٖرٙ ايال٥ش١ ٜٚطتج٢ٓ َٔ ذيو

 ايدبًَٛات ايطب١ٝ. -1

 ايصَاالت ايطب١ٝ. -2

 عد ٚايًٛا٥ح ايصادز٠ َٔ فًظ اؾاَع١.ؾٝطبل عًُٝٗا ايكٛا
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  الباب الجالح 
 

  تيظيه الدراسات الُعليا 
 

  املادة السابعة
 

ٜٓػأ يف نٌ داَع١ عُاد٠ يًدزاضات ايعًٝا تستبط بٛنٌٝ اؾاَع١ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٞ ٚتتٛىل اإلغساف 

ٝع بساَر ايدزاضات ايعًٝا باؾاَع١ ٚايتٓطٝل ؾُٝا بٝٓٗا، ٚايتٛص١ٝ باملٛاؾك١ عًٝٗا ٚتكٛميٗا ٚاملسادع١ ايدا١ُ٥ ع٢ً مج

 هلا.
 

  املادة اخلامطة
 

ٜهٕٛ يعُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا فًظ ىتص بايٓعس يف مجٝع األَٛز املتعًك١ بايدزاضات ايعًٝا باؾاَع١ ٚاؽاذ 

 أْٗا يف سدٚد اختصاص٘ ٚؾل َا تكطٞ ب٘ ٖرٙ ايال٥ش١، ٚي٘ ع٢ً األخص َا ٜأتٞ :ايكسازات ايالش١َ بػ

اقرتاح ايطٝاض١ ايعا١َ يًدزاضات ايعًٝا أٚ تعدًٜٗا، ٚتٓطٝكٗا يف مجٝع نًٝات َٚعاٖد اؾاَع١ َٚتابع١ تٓؿٝرٖا -1

 بعد إقسازٖا.

 ل بتٓعِٝ ايدزاضات ايعًٝا.اقرتاح ايًٛا٥ح ايداخ١ًٝ بايتٓطٝل َع األقطاّ ايع١ًُٝ ؾُٝا ٜتعً -2

 اقرتاح أضظ ايكبٍٛ يًدزاضات ايعًٝا ٚتٓؿٝرٖا ٚاإلغساف عًٝٗا. -3

 ايتٛص١ٝ بإداش٠ ايرباَر املطتشدث١ بعد دزاضتٗا ٚايتٓطٝل بٝٓٗا ٚبني ايرباَر ايكا١ُ٥. -4

 دٌٜ أٚ تبدٌٜ.ؾك١ ع٢ً َكسزات ايدزاضات ايعًٝا َٚا ٜطسأ عًٝٗا أٚ ع٢ً ايرباَر َٔ تعاايتٛص١ٝ باملٛ -5

 ايتٛص١ٝ مبطُٝات ايػٗادات ايعًٝا بايًػتني ايعسب١ٝ ٚاإللًٝص١ٜ بٓا٤ً ع٢ً تٛص١ٝ فايظ ايهًٝات. -6

 ايتٛص١ٝ مبٓح ايدزدات ايع١ًُٝ. -7

 ايبت يف مجٝع ايػؤٕٚ ايطالب١ٝ املتعًك١ بطالب ايدزاضات ايعًٝا يف اؾاَع١. -8

 قػ١ ايسضا٥ٌ ايع١ًُٝ.املٛاؾك١ ع٢ً تػهٌٝ ؾإ اإلغساف َٚٓا -9

ٚضع اإلطاز ايعاّ ـط١ ايبشح ٚايكٛاعد املٓع١ُ يهٝؿ١ٝ نتاب١ ايسضاي١ ايع١ًُٝ ٚطباعتٗا ٚإخسادٗا،  -10

 ٚتكدميٗا، ٚمناذز تكازٜس املٓاقػ١ ٚاؿهِ ع٢ً ايسضا٥ٌ.

داخٌ أٚ خازز تكِٜٛ بساَر ايدزاضات ايعًٝا يف اؾاَع١ بصؿ١ دٚز١ٜ بٛاضط١ ؾإ أٚ ٦ٖٝات َتدصص١ َٔ  -11

 اؾاَع١ .

 دزاض١ ايتكازٜس ايدٚز١ٜ اييت تكدَٗا األقطاّ ايع١ًُٝ يف اؾاَع١. -12

 ايٓعس ؾُٝا وًٝ٘ إيٝ٘ فًظ اؾاَع١ أٚ ز٥ٝط٘ أٚ َدٜس اؾاَع١ يًدزاض١ ٚإبدا٤ ايسأٟ. -13
 

 

  الكواعد واإلدساءات التيظينية والتيفيرية للنادة اخلامطة )معدلة(
  

ٜتِ ايكبٍٛ يف بساَر ايدزاضات ايعًٝا بٓا٤ً ع٢ً ايكدز٠ االضتٝعاب١ٝ يهٌ قطِ، ع٢ً اعتباز احملاؾع١ ع٢ً  (5/3) 1
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( نشد أع٢ً متاغًٝا َع املاد٠ )ايجا١َٓ ٚاألزبعٕٛ( ٚؼطب ايٓطب١ ٚؾكًا يعدد طًب١ ايدزاضات ايرٜٔ 5:  1َعدٍ ال ٜصٜد )

اَظ عػس يًؿصٌ األٍٚ يهٌ عاّ دزاضٞ.  ٚذيو ٚؾكًا يًُجاٍ ٜػسف عًِٝٗ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ، يف األضبٛع اـ

 ايتايٞ :

 دنتٛزاٙ(-عدد ايطًب١ املكسز قبٛهلِ يف بساَر ايدزاضات ايعًٝا )َادطتري

عطٛ ١٦ٖٝ 

 ايتدزٜظ

 )االضِ زباعًٝا(

 ايستب١ ايع١ًُٝ ايٓٛع
عدد ايطًب١ 

 املػسف عًِٝٗ

 عدد ايطًب١ املسغشني يًكبٍٛ
 ايٓطب١

(1 :5) 
 دنتٛزاٙ َادطتري

 طايبات طالب طايبات طالب

 5 - - 2 - 3 أضتاذ َطاعد أْج٢ 1

 5 - - 1 2 2 أضتاذ َطاعد ذنس 2

 5 1 - 2 - 2 أضتاذ َػازى أْج٢ 3

 5 2 1 - 1 1 أضتاذ َػازى ذنس 4

 5 1 - 2 - 2 أضتاذ أْج٢ 5

 5 1 1 - - 3 أضتاذ ذنس 6

  5 2 7 3 اجملُٛع

 7 10 سطب املسس١ً )َادطتري، دنتٛزاٙ( اجملُٛع ايهًٞ

 17 اجملُٛع ايعاّ يعدد املسغشني يًكبٍٛ َٔ اؾٓطني

َع َالسع١ إٔ أعطا٤ اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ ايرنٛز ميهِٓٗ ايتدزٜظ ٚاإلغساف ع٢ً ايطًب١ َٔ اؾٓطني، بعهظ 

 أعطا٤ اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ َٔ اإلْاخ، يرا ٜتِ أخر ذيو يف االعتباز.

ايطًب١  اؿل يف تٛشٜع ايعدد اإلمجايٞ ايعاّ يًُسغشني يًكبٍٛ بني َسسًيت املادطتري ٚايدنتٛزاٙ، ٚبني ٚيهٌ قطِ

 ْٛع أعطا٤ اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ يف ايكطِ ٚزتبِٗ ايع١ًُٝ. )ذنٛز، إْاخ( َع َساعا٠ 

املسٚز باختبازات ايكبٍٛ، ، ايرٜٔ مت قبٛهلِ دٕٚ يف اؾاَعات ايطعٛد١ٜ نُا ٜتِ استطاب أعداد املعٝدٜٔ ٚاحملاضسٜٔ

 ، ٚال ٜعؿٕٛ َٔ غسٚط ايكبٍٛ )إٕ ٚددت(. ٚتهٕٛ هلِ األٚي١ٜٛ

( طالب أٚ طايبات يف 5( طالب أٚ طايبات يف املادطتري، ٚ )7ال ٜكٌ ايعدد عٓد اؾتتاح ايربْاَر عٔ ) -(5/3) 2

ضات ايُعًٝا سل االضتجٓا٤ َٔ ذيو بٓا٤ ايدنتٛزاٙ، ٜٚعترب ٖرا ايعدد ٖٛ اؿد األد٢ْ يؿتح اجملُٛعات، ٚيعُاد٠ ايدزا

 ع٢ً تٛص١ٝ فًطٞ ايكطِ ٚايه١ًٝ. 

( تطع عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا ايُٓاذز اإلدسا١ٝ٥ املٓاضب١ يهٌ اؿاالت األنادمي١ٝ اييت وتادٗا ايطايب، 5/3) 3

 طًع فًظ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا ع٢ً أٟ تػٝري بٗا.ُٚت
 

  املادة الطادضة
 

 : ايتايٞظ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا ع٢ً ايٓشٛ ٜؤيـ فً
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 عُٝد ايدزاضات ايعًٝا ٚي٘ ز٥اض١ اجملًظ. -1

 عُٝد ايبشح ايعًُٞ. -2

 ٚنٌٝ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا ٚي٘ أَا١ْ اجملًظ. -3

عطٛ ١٦ٖٝ تدزٜظ ٚاسد عٔ نٌ ن١ًٝ بٗا دزاضات ايعًٝا بدزد١ أضتاذ َػازى ع٢ً األقٌ ٜتِ تعِٝٝٓٗ بكساز َٔ  -4

فًظ اؾاَع١ بٓا٤ً ع٢ً تٛص١ٝ فايظ ايهًٝات َٚٛاؾك١ َدٜس اؾاَع١، ٜٚهٕٛ تعِٝٝٓٗ ملد٠ ضٓتني قاب١ً 

يًتذدٜد.ٚهتُع اجملًظ بدع٠ٛ َٔ ز٥ٝط٘ َس٠ نٌ غٗس ع٢ً األقٌ ٚال ٜصح االدتُاع إال عطٛز ثًجٞ أعطا٥٘ ٚتصدز 

دح اؾاْب ايرٟ ؾٝ٘ ايس٥ٝظ، ٚتعترب قسازات اجملًظ قسازات٘ باألغًب١ٝ ألصٛات األعطا٤ اؿاضسٜٔ ٚعٓد ايتطاٟٚ ٜس

ٚجملًظ ايعُاد٠  .ْاؾر٠ َا مل ٜسد عًٝٗا اعرتاض َٔ َدٜس اؾاَع١ خالٍ مخط١ عػس َٜٛا َٔ تازٜذ ٚصٛهلا إيٝ٘

 1 تػهٌٝ ؾإ دا١ُ٥ أٚ َؤقت١ َٔ بني أعطا٥٘ أٚ َٔ غريِٖ يدزاض١ َا ٜهًؿِٗ ب٘.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
ٖـ.  ع٢ً ػدٜد تعٝني أعطا٤ فًظ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا 14/2/1432( جملًظ اؾاَع١ يف دًطت٘ )ايجا١ْٝ( بتازٜذ 14. ْص ايكساز زقِ ) 1

 اؾدٜد ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ: يٝهٕٛ تػهًٝ٘

 عُٝد ايدزاضات ايعًٝا ٚي٘ ز٥اض١ اجملًظ. .أ 

 عُٝد ايبشح ايعًُٞ "عُٝد َعٗد ايبشٛخ ايع١ًُٝ ٚإسٝا٤ ايرتاخ اإلضالَٞ. عطًٛا .ب 

  . )ايعُٝد( اختٝاز أسد ايٛنال٤ يٝهٕٛ أًَٝٓا يًُذًظس٥ٝظ اجملًظ ي ٚولٚنال٤ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا أعطا٤  .ز 

 ٚنال٤ ايدزاضات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٞ باؾاَع١. أعطا٤. .د 
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  الباب الزابع 
 

  الربامج املستحدثة 
 

  املادة الطابعة
 

ٜطع فًظ اؾاَع١ املعاٜري ايتؿص١ًٝٝ إلقساز بساَر ايدزاضات ايعًٝا بٓا٤ً ع٢ً تٛص١ٝ فًظ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا 

 َع َساعا٠ َا ٜأتٞ :

ٚاألضاتر٠ املػازنني ، يتدزٜظ َٔ األضاتر٠ؾس يد٣ ايكطِ ايعدد ايهايف َٔ أعطا٤ ١٦ٖٝ ااإٔ ٜهٕٛ تٛ -1

املتدصصني يف فاٍ ايربْاَر، باإلضاؾ١ إىل تٛؾس اإلَهاْات ايبشج١ٝ َٔ َعاٌَ ٚكتربات ٚتطٗٝالت اؿاضٛب 

 ٚغريٖا، ٚذيو يطُإ لاح ايربْاَر َٔ سٝح ايتدزٜظ ٚاإلغساف ٚايبشح.

س١ً اؾاَع١ٝ إٕ نإ ايربْاَر يدزد١ املادطتري،أٚ إٔ ٜهٕٛ ايكطِ قد انتطب خرب٠ َٓاضب١ ع٢ً َطت٣ٛ املس -2

 دزد١ املادطتري إٕ نإ ايربْاَر يدزد١ ايدنتٛزاٙ.

 إٔ ٜهٕٛ عدد ايطالب املتٛقع قبٛهلِ يف ايربْاَر َٓاضبًا يطُإ اضتُسازٜت٘. -3
 

 

  الكواعد واإلدساءات التيظينية والتيفيرية للنادة الطابعة )معدلة(
 

َٔ ٓد إقساز أٟ بسْاَر يًدزاضات ايعًٝا إٔ ٜهٕٛ قد تٛاؾس يف ايكطِ املدتص َا ال ٜكٌ عٔ ثالث١ ( هب ع7/4) 1

أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٔ األضاتر٠ يربْاَر ايدنتٛزاٙ، ٚثالث١ َٔ األضاتر٠ املػازنني يربْاَر املادطتري يف فاٍ 

 ، ٚ ٚاؾل عًٝٗا فًظ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا.ٚميهٔ االضتجٓا٤ َٔ ٖرٙ ايٓطب١ إذا قدَت َربزات َٓطك١ٝ  ايتدصص.

ضٓٛات )إٕ  ضبعيبهايٛزٜٛع ال تكٌ عٔ ( هب عٓد إقساز بساَر املادطتري انتطاب ايكطِ خرب٠ يف فاٍ ا7/4) 2

 ضٓٛات. مخظٜٚساع٢ عٓد إقساز بساَر ايدنتٛزاٙ أال تكٌ خرب٠ ايكطِ يف فاٍ املادطتري عٔ ٚدد( 

 هاْات املاد١ٜ يًرباَر اييت ؼتاز إىل ذيو بػهٌ ناٍف ٚسدٜح.( ٜساع٢ تٛاؾس اإل7/4َ) 3

–بًّٛ، َادطتري، دنتٛزاٙ( يًتشهِٝ ( ؽطع مجٝع ايرباَر املطتشدث١ يف ايدزاضات ايعًٝا ضٛا٤ أناْت )د7/4) 4

 فًظ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا.ع٢ً  يعسضٗا-َٔ د١ٗ خازد١ٝ إٕ ٚددت

 يًذٛد٠ ٚاالعتُاد األنادميٞ ألٟ بسْاَر َطتشدخ. ( هب َساعا٠ املعاٜري ايعامل7/4١ٝ) 5
 

  املادة الجامية
 

 ( ٜتكدّ ايكطِ إىل فًظ ايه١ًٝ مبػسٚع تؿصًٝٞ عٔ ايربْاَر ٜٛضح َا ٜأتٞ :7َع َساعا٠ َا ٚزد يف املاد٠ )

 أٖداف ايربْاَر َٚد٣ استٝاز اجملتُع ايطعٛدٟ ي٘. -1

 ميٞ ٚاملٗين َٚٓٗذ٘ ايعًُٞ.طبٝع١ ايربْاَر َٔ سٝح تسنٝصٙ األناد-2

 ع٢ً َا تكدَ٘ األقطاّ األخس٣ داخٌ اؾاَع١ أٚ اؾاَعات اإلطالعأ١ُٖٝ ايربْاَر َٚطٛغات تكدمي٘، بعد  -3

 خس٣ يف املًُه١ يف فاٍ ايتدصص.األ



  يظينية والتيفيرية لالئحة املوحدة للدزاضات العليا يف اجلامعاتتطويس الكواعد واإلدساءات الت 

 

13 

 

صؿ١ خاص١ بايكطِ يتكدِٜ ايربْاَر ع٢ً َطت٣ٛ تعًُٝٞ َٚٗين زؾٝع، بتٛاؾسٖا اإلَهاْات املتٛاؾس٠، أٚ املطًٛب  -4

 ؼدٜد اجملاالت ايبشج١ٝ ايس٥ٝط١ بايكطِ.

 َعدٍ اضتكساز ١٦ٖٝ ايتدزٜظ بايكطِ ع٢ً َد٣ ايطٓٛات اـُظ املاض١ٝ. -5

 ايطري ايرات١ٝ ٚايع١ًُٝ ألعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ بايكطِ، ٚملٔ هلِ ص١ً مبذاٍ ايربْاَر يف اؾاَع١. -6
 

  دة الجامية )ذلدثة(الكواعد واإلدساءات التيظينية والتيفيرية للنا
 

 ( البد َٔ االضرتغاد برباَر عامل١ٝ ذات مسع١ أنادمي١ٝ )إٕ ٚددت( عٓد تكدِٜ أٟ بساَر َطتشدث١.8/4) 1

( ٜتطُٔ بٝإ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ )أمسا٥ِٗ، ؽصصاتِٗ ايدقٝك١، دٓطٝاتِٗ، تازٜذ َٝالدِٖ، تازٜذ 8/4) 2

ٚ ٚؾكًا يًُٓٛذز  زتبِٗ ايع١ًُٝ(-يػري ايطعٛدٜني-ٓػس، تازٜذ ايتعاقد َعِٗتعِٝٝٓٗ، أعاثِٗ املٓػٛز٠ أٚ املكبٛي١ يً

 عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا. اايرٟ تطعٗ

 

  املادة التاضعة
 

ٜدزع فًظ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا َػسٚع ايربْاَر، ٜٚتٛىل ايتٓطٝل بني َتطًبات٘ َٚتطًبات ايرباَر األخس٣ ايكا١ُ٥ 

 د١ٝ ؾُٝا بٝٓٗا، ٚيف ساٍ اقتٓاع٘ ٜٛصٞ ب٘ إىل فًظ اؾاَع١ العتُادٙ.إٕ ٚددت يتؿادٟ االشدٚا
 

 )ذلدثة( التاضعةالكواعد واإلدساءات التيظينية والتيفيرية للنادة 
 

إذا ٚددت بساَر مماث١ً أٚ َطابك١ يف ايهًٝات األخس٣ اييت تتبع اؾاَع١، ٜتِ دزاض١ إيػا٤ إسداٖا، أٚ ضُٗا  (9/4)1

 سد َػرتى. يف بسْاَر ٚا

، ٚمماثٌ ألسد ايرباَر املٛدٛد٠ يف اؾاَع١، ايتابع١ يًذاَع١إذا طًب اضتشداخ بسْاَر يف إسد٣ ايهًٝات  (9/4)2

 ؾٝطًب زأٟ ايه١ًٝ اييت ُٜكاّ ؾٝٗا ايربْاَر إلبدا٤ زأٜٗا ٚعسض٘ ع٢ً فًظ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا.  
 

  املادة العاغسة
 

بكساز َٔ فًظ اؾاَع١ بٓا٤ً ع٢ً تٛص١ٝ  ،، أٚ َتطًبات ايربْاَر، أٚ غسٚط ايكبٍٛاملكسزاتٜهٕٛ ايتعدٌٜ يف 

 فًظ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا بايتٓطٝل َع ايكطِ املدتص.
 

  (عدلةالكواعد واإلدساءات التيظينية والتيفيرية للنادة العاغسة )م
 

ٜتعازض َع ايػسٚط املٓصٛص عًٝٗا يف ايال٥ش١،  ( ٜتٛىل نٌ قطِ اقرتاح غسٚط ايكبٍٛ اـاص١ ب٘ مبا ال10/4)1

َٚا دا٤ يف ال٥شتٗا ايتٓؿٝر١ٜ، ع٢ً إٔ تسضٌ تًو ايػسٚط إىل عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا يًُصادق١ عًٝٗا، ٚ تطاف إىل 

 إعالٕ ايرتغح يرباَر ايدزاضات ايعًٝا، ٚتتٛىل األقطاّ ايع١ًُٝ املتدصص١ ايتأند َٔ تٛاؾسٖا يد٣ املتكدَني.
 

  ملادة احلادية عػسةا
 

هٛش إٔ تٓػأ يف اؾاَع١ بساَر َػرتن١ يًدزاضات ايعًٝا بني قطُني أٚ أنجس أٚ نًٝتني أٚ أنجس ٚؾل قٛاعد 
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 ٜطعٗا فًظ اؾاَع١ بٓا٤ً ع٢ً تٛص١ٝ فًظ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا بعد ايتٓطٝل َع األقطاّ املع١ٝٓ.
 

  ية للنادة احلادية عػسةالكواعد واإلدساءات التيظينية والتيفير
 

إذا اقتطت املصًش١ إهاد بسْاَر َػرتى بني ؽصصني أٚ أنجس يف ن١ًٝ ٚاسد٠ ٜسغح نٌ قطِ َٔ ( 11/4) 1

املتدصصني ؾٝ٘ عطٜٛٔ أٚ أنجس يٛضع تصٛز َػرتى يًربْاَر املكرتح ٚبعد دزاضت٘ يف نٌ قطِ ع٢ً سد٠ ٜعسض 

 ظ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا يدزاضت٘ ٚزؾع ايتٛص١ٝ ب٘ إىل فًظ اؾاَع١.ع٢ً فًظ ايه١ًٝ إلقسازٙ ثِ زؾع٘ إىل فً

إذا اقتطت املصًش١ إهاد بسْاَر َػرتى بني ؽصصني أٚ أنجس يف نًٝتني أٚ أنجس َٔ نًٝات ( 11/4) 2

 اؾاَع١ ٜسغح نٌ قطِ َٔ املتدصصني ؾٝ٘ عطٜٛٔ أٚ أنجس يٛضع تصٛز َػرتى يًربْاَر املكرتح ٚبعد دزاضت٘ يف

نٌ قطِ ع٢ً سد٠ ٜعسض ع٢ً فايظ ايهًٝات املع١ٝٓ ثِ ٜسؾع إىل فًظ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا يدزاضت٘ ٚزؾع 

 ايتٛص١ٝ ب٘ إىل فًظ اؾاَع١.

 ( ٚؾل ايطٛابط ايتاي2:١ٝ، 1ٜتِ َا يف )( 11/4) 3

 تهٕٛ إدسا٤ات ايكبٍٛ يف ايربْاَر َػرتن١ بني األقطاّ املع١ٝٓ يف ايربْاَر.-أ

 نٌ قطِ اإلغساف ع٢ً تٓؿٝر َا ىص٘ َٔ َتطًبات ايربْاَر. ٜتٛىل-ب

ٜهٕٛ ايطايب َٓتًُٝا إىل ايربْاَر ٜٚتٛىل ايكطِ ايرٟ ٜٛصٞ بتطذٌٝ َٛضٛع زضايت٘ ٚتعٝني َػسف ي٘، ايتٛص١ٝ -ز

 مبٓش٘ ايدزد١.

 نادمي١ٝ.تكرتح ايه١ًٝ أٚ ايهًٝات املع١ٝٓ َػسؾًا عاًَا ع٢ً ايربْاَر، ٚؼدد َٗاَ٘ اإلداز١ٜ ٚاأل-د

إذا نٔ ايربْاَر املػرتى بني ؽصصني َٔ ن١ًٝ ٚاسد٠ أٚ نًٝات َتعدد٠ ؾريغح املػسف ع٢ً ايربْاَر عطًٛا -ٖـ

 يف فًظ ايه١ًٝ أٚ ايهًٝات املع١ٝٓ.
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  الباب اخلامس 
 

  الكبول والتسجيل 
 

  شزوط الكبول
 

  املادة الجاىية عػسة
 

ع١ أعداد ايطالب ايرٜٔ ضٝتِ قبٛهلِ ضًٜٓٛا يف ايدزاضات ايعًٝا بٓا٤ً ع٢ً تٛص١ٝ فًظ عُاد٠ ودد فًظ اؾاَ

 ايدزاضات ايعًٝا ٚاقرتاح فايظ األقطاّ ٚايهًٝات.
 

  الكواعد واإلدساءات التيظينية والتيفيرية للنادة الجاىية عػسة
  

ل َع ايهًٝات يسؾع تٛصٝاتٗا بػإٔ أعداد ايطالب املكرتح تتٛىل عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا يف نٌ عاّ ايتٓطٝ( 12/5) 1

 .قبٛهلِ يف نٌ بسْاَر ٚؾل ايكٛاعد ايتٓؿٝر١ٜ يًُاد٠ اـاَط١
 

  املادة الجالجة عػسة

 ٜػرتط يًكبٍٛ يف ايدزاضات ايعًٝا بصؿ١ عا١َ َا ٜأتٞ :

 ٕ َٔ غري ايطعٛدٜني.إٔ ٜهٕٛ املتكدّ ضعٛدًٜا، أٚ ع٢ً َٓش١ زمس١ٝ يًدزاضات ايعًٝا إذا نا -1

 صاًل ع٢ً ايػٗاد٠ اؾاَع١ٝ َٔ داَع١ ضعٛد١ٜ أٚ َٔ داَع١ أخس٣ َعرتف بٗا.اإٔ ٜهٕٛ املتكدّ س -2

 إٔ ٜهٕٛ سطٔ ايطري٠ ٚايطًٛى ٚال٥كًا طبًٝا. -3

 نٝتني عًُٝتني َٔ أضاتر٠ ضبل هلِ تدزٜط٘.صإٔ ٜكدّ ت -4

 َٛاؾك١ َسدع٘ ع٢ً ايدزاض١ إذا نإ َٛظؿًا. -5

 ٚهٛش جملًظ اؾاَع١ االضتجٓا٤ َٔ ذيو َت٢ َا دعت اؿاد١ يريو.ايتؿسؽ ايتاّ ألصٌ يف دزاض١ ايدنتٛزاٙ ا-6

 ٚجملًظ نٌ داَع١ إٔ ٜطٝـ إىل ٖرٙ ايػسٚط ايعا١َ َا ٜساٙ ضسٚزًٜا.      

  الكواعد واإلدساءات التيظينية والتيفيرية للنادة الجالجة عػسة  )معدلة(
 

ٕ تهٕٛ دزاض١ طايب املادطتري ٚايدبًّٛ ع٢ً ْعاّ ايتؿسؽ اؾص٥ٞ مبٛاؾك١ َٔ صاسب ايصالس١ٝ يف هٛش أ( 13/5) 1

 .-إٕ نإ َٛظؿًا-ايطايباؾ١ٗ ايتابع هلا 

 ايتؿسؽ ايتاّ يًدزاض١ ٜهٕٛ بٓا٤ ع٢ً أسد األَٛز ايتاي١ٝ:( 13/5) 2
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 يًشصٍٛ ع٢ً املؤٌٖ. عدّ االزتباط بعٌُ ٚظٝؿٞ َد٠ ال تكٌ عٔ أد٢ْ املد٠ املٓصٛص عًٝٗا-أ

ٞ ايكطِ َٛاؾك١ فًطتتِ عٔ طسٜل نٕٛ املتكدّ َعٝدا أٚ قاضسا يف ايكطِ ايرٟ ٜسغب ايدزاض١ ؾٝ٘ -ب

  2 .قطِ آخس داخٌ اؾاَع١ٚايه١ًٝ عٓد دزاضت٘ يف 

  االبتعاخ َٔ اؾ١ٗ ذات ايعالق١.-ز

 أّ ظاَع١ ايدنتٛزاٙ يدزاض١ يتاّا بايتؿسؽ اؿه١َٝٛ ايكطاعات ملٛظؿٞ ايصالس١ٝ صاسب مبٛاؾك١ خطاب-د

 نٕٛ ساٍ يف  ايداخًٞ االبتعاخ قساز أٚ املؤٌٖ، ع٢ً يًشصٍٛ عًٝٗا املٓصٛص املد٠ أد٢ْ عٔ تكٌ ال ملد٠ ايكس٣

  3.احملاؾعات اسد يف اؾاَع١ ؾسٚع أسد أٚ ايطعٛد١ٜ اؾاَعات أسد يف قاضسًا أٚ َعٝدًا املتكدّ

ايتؿسؽ بعض اؿاالت احملدٚد٠ بٓا٤ً ع٢ً تٛص١ٝ َٔ فًظ ايكطِ ٚايه١ًٝ، ٚتأٜٝد  ( هٛش إٔ ٜطتج٢ٓ َٔ قساز14/5) 3

زات ًَش١ ٚال تكتطٞ فًظ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا، َٚٛاؾك١ فًظ اؾاَع١ ع٢ً اؿاالت االضتجٓا١ٝ٥ اييت هلا َرب

 ايتؿسؽ ايتاّ، َع ضسٚز٠ َٛاؾك١ َسدع٘. 

يًدزاض١ باؾاَع١ ٚايساغبني يف إنُاٍ دزاضاتِٗ ايعًٝا بايتٓطٝل َع ( ٜتِ قبٍٛ مجٝع ايطًب١ ايٛاؾدٜٔ 14/5) 4

ايهًٝات ٚؾل اآلي١ٝ اييت ؼددٖا عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا ٜٚهٕٛ عددِٖ َطاؾًا ؾٛم األعداد احملدد٠ َٔ فًظ 

 4اؾاَع١ يهٌ قطِ. 
 

  املادة السابعة عػسة

 س )دٝد( ع٢ً األقٌ يف املسس١ً اؾاَع١ٝ.ٜػرتط يًكبٍٛ مبسس١ً ايدبًّٛ سصٍٛ ايطايب ع٢ً تكدٜ

  )معدلة(   الكواعد واإلدساءات التيظينية والتيفيرية للنادة السابعة عػسة
 

 تتِ املؿاض١ً بني املتكدَني ممٔ تٓطبل عًِٝٗ ايػسٚط ٚؾكا ملا ًٜٞ :( 14/5) 1

 %( .50َعدٍ املتكدّ يف َسس١ً ايبهايٛزٜٛع ٚىصص ي٘ )-أ

 %( .30%( عٝح ال تكٌ دزد١ االختباز ايتشسٜسٟ عٔ )50تشسٜس١ٜ ٚايػؿ١ٜٛ ٚىصص هلا )االختبازات اي-ب

 .%( َٔ دزد١ االختباز ايتشسٜس70ٟ)ٜػرتط يدخٍٛ االختباز ايػؿٟٛ سصٍٛ املتكدّ ع٢ً ْطب١ ال تكٌ عٔ -ز

 ّ. ٚؾكًا يًدربات ايطابك١ يًُتكدَٔ قبٌ ايكطِ املتكدَني تتِ املؿاض١ً  اتإذا تطاٚت دزد-د

 .احملدد غسٚط٘ ٚإدسا٤ات٘ سطب أؾطٌ دزد١ َهتطب١ ٚٚؾكا يًعددٜتِ ايكبٍٛ بعد اضتٝؿا٤ ( 14/5) 2
 

  املادة اخلامطة عػسة

ٚهٛش  ،ٜػرتط يًكبٍٛ مبسس١ً )املادطتري( سصٍٛ ايطايب ع٢ً تكدٜس )دٝد ددًا( ع٢ً األقٌ يف املسس١ً اؾاَع١ٝ

 .اصًني ع٢ً تكدٜس )دٝد َستؿع(جملًظ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا قبٍٛ اؿ

نُا هٛش جملًظ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا بٓا٤ ع٢ً تٛص١ٝ فًظ ايكطِ ٚتأٜٝد فًظ ايه١ًٝ قبٍٛ اؿاصًني ع٢ً  

                                     
2

ٖـ بإٔ َٔ " ٜتِ تعِٝٝٓٗ ع٢ً ٚظٝؿ١ )َعٝد أٚ قاضس( ضسٚز٠ 29/6/1431عكد٠ يف ( يف دًطتٗا ايطابع١ ٚامل3ٓ( ايؿكس٠ )4. ْص قساز اهل١٦ٝ االضتػاز١ٜ زقِ ) 

 ابتعاثِٗ يًدازز إىل داَعات عامل١ٝ َسَٛق١ يتطبٝل َعاٜري اؾٛد٠ ٚاالعتُاد األنادميٞ".
3
 .(ٖـ26/1/1431) بتازٜذ املٓعكد ايجا١ْٝ اؾًط١( 17) زقِ اؾاَع١ فًظ . بٓا٤ً ع٢ً قساز 
4
 (.4ٖـ ايكساز زقِ )29/6/1430قساز اهل١٦ٝ االضتػاز١ٜ يف دًطتٗا ايطابع١ املٓعكد يف  بٓا٤ً ع٢ً.  
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عٔ )دٝد يف نٌ األسٛاٍ ع٢ً أال ٜكٌ َعدٍ ايطايب تكدٜس )دٝد( يف بعض ايرباَر اييت وددٖا فًظ اؾاَع١، 

 .١ً ايبهايٛزٜٛعددًا( يف َكسزات ايتدصص ملسس

ٚجملًظ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا بٓا٤ً ع٢ً تٛص١ٝ فًظ ايكطِ ٚتأٜٝد فًظ ايه١ًٝ إضاؾ١ غسٚط أخس٣ ٜساٖا  

 ضسٚز١ٜ يًكبٍٛ.
 

  الكواعد واإلدساءات التيظينية والتيفيرية للنادة اخلامطة عػسة  )معدلة(
 

 ٜهٕٛ ايكبٍٛ ٚؾل االعتبازات ايتاي١ٝ :( 15/5) 1

 %( .50ٍ املتكدّ يف َسس١ً ايبهايٛزٜٛع ٚىصص ي٘ )َعد-أ

 %(.30%( عٝح ال تكٌ دزد١ االختباز ايتشسٜسٟ عٔ )50االختبازات ايتشسٜس١ٜ ٚايػؿ١ٜٛ ٚىصص هلا )-ب

 %( َٔ دزد١ االختباز ايتشسٜسٟ.70ٜػرتط يدخٍٛ االختباز ايػؿٟٛ سصٍٛ املتكدّ ع٢ً ْطب١ ال تكٌ عٔ )-ز

 ١ٝٓ، ايتأند َٔ تٛاؾس مجٝع ايٛثا٥ل قبٌ دخٍٛ االختباز ايػؿٟٛ ٚاضتٝؿا٤ مجٝع ايػسٚط.تتٛىل األقطاّ املع-د

 سطب أؾطٌ دزد١ َهتطب١ ٚٚؾكا يًعدد احملدد . دسا٤اتاإلٚ ػسٚطايٜتِ ايكبٍٛ بعد اضتٝؿا٤ (  15/5) 2

بٍٛ برباَر ايدزاضات ايعًٝا ؾٝٗا األٚي١ٜٛ يف ايك 5 )ايتابع١ يٛشاز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ( اتٜهٕٛ يًُعٝدٜٔ باؾاَع( 15/5) 3

 ٜٚتِ ذيو بعد تعب١٦ ايُٓٛذز املدصص هلِ. )إٕ ٚددت( ، ٚال ٜعؿٕٛ َٔ اغرتاطات ايكبٍٜٛٚعؿٕٛ َٔ اختبازات ايكبٍٛ

 ( هٛش قبٍٛ اؿاصًني ع٢ً تكدٜس دٝد ٚؾكًا يالغرتاطات ايتاي١ٝ :15/5) 5

 يب، ٜٚعتُدٖا فًظ ايه١ًٝ.إٔ ٜكدّ ايكطِ َربزات ع١ًُٝ ٚاضش١ تطُح بكبٍٛ ايطا-أ

 (.5/3) 1إٔ تهٕٛ األعداد املتكد١َ يًكطِ أقٌ مما سددت٘ ايكاعد٠ ايتٓؿٝر١ٜ ٚايتٓع١ُٝٝ: -ب

 إٔ ٜتِ ايٓعس إىل نٌ ساي١ ع٢ً سد٠، ٚتهٕٛ تًو اؿاالت اضتجٓا٤ً ٚؾكًا يًُربزات اييت ذنست يف )أ(.-ز
 

  املادة الطادضة عػسة
 

ع٢ً األقٌ يف َسس١ً املادطتري إذا ناْت َٔ  (دٝد ددًا)ايدنتٛزاٙ( اؿصٍٛ ع٢ً تكدٜس ٜػرتط يًكبٍٛ مبسس١ً )

  داَع١ متٓشٗا بتكدٜس.

ٚجملًظ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا بٓا٤ً ع٢ً تٛص١ٝ فًظ ايكطِ ٚتأٜٝد فًظ ايه١ًٝ إضاؾ١ غسٚط أخس٣ ٜساٖا 

 ضسٚز١ٜ يًكبٍٛ.
 

  للنادة الطادضة عػسة  )معدلة( الكواعد واإلدساءات التيظينية والتيفيرية
 

إذا نإ املتكدّ َٔ داَع١ %( 85)دٍ ال ٜكٌ عٔ مبعأٚ ( دٝد ددًا)بتكدٜس ٜػرتط ادتٝاش َكسزات املادطتري ( 16/5) 1

 ال متٓح املادطتري بتكدٜس، ٜٚػتٌُ بسْافٗا ع٢ً َكسزات دزاض١ٝ.

 ٜهٕٛ ايكبٍٛ ٚؾل االعتبازات ايتاي١ٝ :( 16/5) 2

 %(.50ملتكدّ يف َسس١ً ايبهايٛزٜٛع ٚىصص ي٘ )َعدٍ ا-أ

                                     
5
 (.4ٖـ ايكساز زقِ )29/6/1430بٓا٤ً ع٢ً قساز اهل١٦ٝ االضتػاز١ٜ يف دًطتٗا ايطابع١ املٓعكد يف  
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 %(.30%( عٝح ال تكٌ دزد١ االختباز ايتشسٜسٟ عٔ )50االختبازات ايتشسٜس١ٜ ٚايػؿ١ٜٛ ٚىصص هلا )-ب

 %( َٔ دزد١ االختباز ايتشسٜسٟ.70ٜػرتط يدخٍٛ االختباز ايػؿٟٛ سصٍٛ املتكدّ ع٢ً ْطب١ ال تكٌ عٔ )-ز

 دسا٤ات سطب أؾطٌ دزد١ َهتطب١ ٚٚؾكا يًعدد احملدد.اإلػسٚط ٚاياضتٝؿا٤ ٜتِ ايكبٍٛ بعد ( 16/5) 3

األٚي١ٜٛ يف ايكبٍٛ برباَر  6 )ايتابع١ يٛشاز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ( اتباؾاَع /يًُشاضسٜٜٔهٕٛ يًُعٝدٜٔ( 16/5) 4

ٜٚتِ ذيو بعد تعب١٦  )إٕ ٚددت( ، ٚال ٜعؿٕٛ َٔ اغرتاطات ايكبٍٛايدزاضات ايعًٝا ؾٝٗا ٜٚعؿٕٛ َٔ اختبازات ايكبٍٛ

 ايُٓٛذز املدصص هلِ
 

  املادة الطابعة عػسة
 

ايكطِ ٚايه١ًٝ  ٞع٢ً تٛص١ٝ فًطبٓا٤ً هٛش قبٍٛ ايطايب يدزاض١ املادطتري أٚ ايدنتٛزاٙ يف غري فاٍ ؽصص٘ 

 املدتصني َٚٛاؾك١ فًظ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا.

  املادة الجامية عػسة
 

ٕ ٜػرتط يكبٍٛ ايطايب يف َسسًيت املادطتري أٚ ايدنتٛزاٙ ادتٝاش عدد َٔ املكسزات ايته١ًُٝٝ هٛش يًكطِ املدتص أ

 َٔ َسس١ً ضابك١ يف َد٠ ال تصٜد ع٢ً ثالث١ ؾصٍٛ دزاض١ٝ َع َساعا٠ َا ٜأتـٞ :

 .(دٝد)ادتٝاش املكسز ايتهًُٝٞ يف املس٠ األٚىل بتكدٜس ال ٜكٌ عٔ -1

 . (دٝد ددًا)كسزات ايته١ًُٝٝ عٔ أال ٜكٌ َعدي٘ ايرتانُٞ يف امل-2

ال ٜتِ ايتطذٌٝ يف بسْاَر ايدزاضات ايعًٝا إال بعد ادتٝاش املكسزات ايته١ًُٝٝ، ٚهٛش يًكطِ اإلذٕ بايتطذٌٝ يف -3

 ا مل ٜبل عًٝ٘ ض٣ٛ َكسز أٚ َكسزٜٔ َٔ املكسزات ايته١ًُٝٝ.ذَكسزات ايدزاضات ايعًٝا إ

 كسزات ايته١ًُٝٝ ضُٔ املد٠ احملدد٠ يًشصٍٛ ع٢ً ايدزد١.ال ؼتطب املد٠ ايص١َٝٓ الدتٝاش امل-4

 ال تدخٌ املكسزات ايته١ًُٝٝ يف استطاب املعدٍ ايرتانُٞ ملسس١ً ايدزاضات ايعًٝا.-5
 

  الكواعد واإلدساءات التيظينية والتيفيرية للنادة الجامية عػسة  )معدلة(
 

 ١ًٝ ٚال ٜتُتع َٔ ٜدزع تًو املكسزات عكٛم ايطايب اؾاَعٞ.ال ٜػرتط ايتؿسؽ يدزاض١ املكسزات ايتهُٝ( 18/5) 1

ع َكسزات ته١ًُٝٝ َٔ َكسزات املسس١ً اؾاَع١ٝ زقِ داَعٞ َؤقت وطب َٔ خالي٘ دُزٜهٕٛ يهٌ َٔ َٜ( 18/5) 2

 املعدٍ ايؿصًٞ ٚايرتانُٞ بايتٓطٝل بني عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا ٚعُاد٠ ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ .

كطِ اإلذٕ بايتطذٌٝ يف َكسزات ايدزاضات ايعًٝا ملٔ اضتٛؾ٢ غسٚط ايكبٍٛ ٚمل ٜبل عًٝ٘ ض٣ٛ هٛش يً( 18/5) 3

 َكسز أٚ َكسزٜٔ َٔ املكسزات ايته١ًُٝٝ ٚؾل َا ًٜٞ :

 %( َٔ ٚسدات املكسزات ايته25.١ًُٝٝأال تػهٌ ٖرٙ املكسزات أنجس َٔ )-أ

 ٝد ددًا.أال ٜكٌ َعدي٘ ؾُٝا ادتاشٙ َٔ املكسزات ايته١ًُٝٝ عٔ د-ب

 هٛش ملٔ مل هتص املكسزات ايته١ًُٝٝ يعسٚف قٗس١ٜ ايتكدّ َس٠ أخس٣ يًكبٍٛ يف ايتدصص ْؿط٘.-ز

                                     
6
 ( .4زقِ )ٖـ ايكساز 29/6/1430بٓا٤ً ع٢ً قساز اهل١٦ٝ االضتػاز١ٜ يف دًطتٗا ايطابع١ املٓعكد يف  



  يظينية والتيفيرية لالئحة املوحدة للدزاضات العليا يف اجلامعاتتطويس الكواعد واإلدساءات الت 

 

19 

 

( هب إٔ ال تهٕٛ املكسزات ايته١ًُٝٝ ضبل يًطايب دزاضتٗا، ٚإال ع٢ً ايكطِ إٔ ٜطٛؽ ضبب إعاد٠ دزاضتٗا 18/5) 4

 َس٠ أخس٣.
 

  املادة التاضعة عػسة
 

 ضات ايعًٝا قبٍٛ ايطالب ٚتطذًِٝٗ بايتٓطٝل َع عُاد٠ ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ.تتٛىل عُاد٠ ايدزا
 

  الكواعد واإلدساءات التيظينية والتيفيرية للنادة التاضعة عػسة  )معدلة(
 

، ٚع٢ً األقطاّ األنادمي١ٝ تتٛىل عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا تطبٝل غسٚط ايكبٍٛ ايٛازد٠ يف َٛاد ٖرٙ ايال٥ش١( 19/5) 1

١ٝ بايكبٍٛ ايتأند َٔ اضتٝؿا٤ نٌ َتكدّ َٔ اضتهُاٍ ايػسٚط ٚتٛاؾسٖا ؿع١ االختبازٜٔ ايتشسٜسٟ املعٓ

 ٚايػؿٟٛ.

 تتٛىل عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا إعالٕ ْتا٥ر ايكبٍٛ ايٓٗا٥ٞ بعد اعتُادٖا َٔ عُٝد ايدزاضات ايعًٝا .( 19/5) 2

املادطتري بايتٓطٝل بني عُادتٞ ايدزاضات ايعًٝا ٚايكبٍٛ ٜتِ تطذٌٝ املكسزات ايته١ًُٝٝ اييت تطبل َسس١ً ( 19/5) 3

 ٚايتطذٌٝ .

 تتٛىل عُاد٠ ايكبٍٛ ٚايتطذٌٝ إصداز ايطذالت ايتع١ًُٝٝ يًُكسزات ايته١ًُٝٝ ملسس١ً املادطتري .( 19/5) 4

 ٛزاٙ .تتٛىل عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا إصداز ايطذالت ايتع١ًُٝٝ يًُكسزات ايته١ًُٝٝ ملسس١ً ايدنت( 19/4) 5
 

  املادة العػسوٌ
 

 .ال هٛش يًطالب إٔ ًٜتشل بربْافني يًدزاضات ايعًٝا يف ٚقت ٚاسد
 

  ً  )ذلدثة(يالكواعد واإلدساءات التيظينية والتيفيرية للنادة العػس
 

 ( إذا ثبت ايتشام ايطايب يف أٟ بسْاَر دزاضٞ آخس َٔ بساَر ايدزاضات ايعًٝا ٜطٟٛ قٝدٙ.20/5) 1
 

  التأجيل واحلذف
 

  املادة احلادية والعػسوٌ
 

هٛش مبٛاؾك١ فًظ ايكطِ املدتص ٚعُٝدٟ ايه١ًٝ ٚايدزاضات ايعًٝا تأدٌٝ قبٍٛ ايطايب ع٢ً أال تتذاٚش َد٠ 

 ايتأدٌٝ ؾصًني دزاضٝني، ٚال ؼتطب َد٠ ايتأدٌٝ ضُٔ اؿد األقص٢ ملد٠ اؿصٍٛ ع٢ً ايدزد١.
 

  ًييظينية والتيفيرية للنادة احلادية والعػسالكواعد واإلدساءات الت
 

ٜكّٛ ايطايب املكبٍٛ يف ساي١ زغبت٘ تأدٌٝ قبٛي٘ بتعب١٦ ايُٓٛذز املعد يريو ٚتكدمي٘ إىل ز٥ٝظ ايكطِ ( 21/5) 1

 املدتص قبٌ بد٤ ايدزاض١ يعسض٘ ع٢ً فًظ ايكطِ .
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  املادة الجاىية والعػسوٌ
 

 ص ٚعُٝدٟ ايه١ًٝ ٚايدزاضات ايعًٝا تأدٌٝ دزاض١ ايطايب ٚؾل َا ٜأتـٞ :هٛش مبٛاؾك١ فًظ ايكطِ املدت

 إٔ ٜهٕٛ ايطايب قد ادتاش ؾصاًل دزاضًٝا أٚ أنجس أٚ ألص قدزًا َٓاضبًا َٔ ايسضاي١.-1

 أال ٜتذاٚش فُٛع َد٠ ايتأدٌٝ أزبع١ ؾصٍٛ دزاض١ٝ )ضٓتني دزاضٝتني(.-2

 مبا ال ٜكٌ عٔ أضبٛعني.  ايدزاضٞايتأدٌٝ قبٌ بدا١ٜ ايؿصٌ إٔ ٜتكدّ بطًب -3

 ال ؼتطب َد٠ ايتأدٌٝ ضُٔ اؿد األقص٢ ملد٠ اؿصٍٛ ع٢ً ايدزدـ١.- 4

  ً  )معدلة(يالكواعد واإلدساءات التيظينية والتيفيرية للنادة الجاىية والعػس
 

، ٚذيو خالٍ يكطِ املدتصتعب١٦ ايُٓٛذز املعد يريو، ٚتكدمي٘ إىل ز٥ٝظ اتأدٌٝ ايدزاض١ بٜكّٛ َٔ ٜسغب ( 22/5) 1

 املد٠ ايص١َٝٓ األنادمي١ٝ املػاز إيٝٗا يف ايتكِٜٛ األنادميٞ اـاص بعُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا.

 ( هٛش يعُٝد ايدزاضات ايعًٝا اضتجٓا٤ املتأخسٜٔ عٔ ايتكِٜٛ ايصَين احملدد بعد تكدِٜ املربزات ايهاؾ١ٝ.22/5) 2

 عد َٛاؾك١ عُٝدٟ ايه١ًٝ ٚايدزاضات ايعًٝا.ال ٜعترب ايتأدٌٝ ْاؾرا إال ب( 22/5) 3

 .ًاتبًؼ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا د١ٗ ايعٌُ إذا نإ ايطايب َؿسغ( 22/5) 4

 ، ٚال ٜتُتع عكٛم ايطايب، ٚيٝظ عًٝ٘ ٚادبات.ال ٜعترب املؤدٌ خالٍ ؾرت٠ ايتأدٌٝ طايبا َٓتعُا( 22/5) 5

قطعٗا بطًب تسغٝح َػسف إذا ناْت قد متت املٛاؾك١ ع٢ً  ( ٜتكدّ ايطايب بعد اْتٗا٤ َد٠ ايتأدٌٝ أ22/5ٚ) 6

 َٛضٛع زضايت٘ قبٌ ايتأدٌٝ.

( ول يًطايب ايتأدٌٝ إذا تبك٢ ي٘ ؾصٌ دزاضٞ ع٢ً األقٌ خالٍ املد٠ ايٓعا١َٝ املػاز إيٝٗا يف املاد٠ ايطادض١ 22/5) 7

 ال ٜكٌ عٔ أضبٛعني. ٚايجالثٕٛ، ع٢ً إٔ ٜتكدّ بطًب ايتأدٌٝ قبٌ بدا١ٜ ايدزاضٞ )األخري( مبا

 

 

  املادة الجالجة والعػسوٌ

 هٛش إٔ ورف ايطايب مجٝع َكسزات ايؿصٌ ايدزاضٞ ٚؾل َا ٜأتٞ :

 إٔ ٜتكدّ بطًب اؿرف قبٌ االختباز ايٓٗا٥ٞ .-1

 َٛاؾك١ فًظ ايكطِ ٚعُٝدٟ ايه١ًٝ ٚايدزاضات ايعًٝا .-2

 .أال ٜهٕٛ ٖرا ايؿصٌ ايدزاضٞ ضُٔ ايؿسص اإلضاؾ١ٝ -3

 .( 22وتطب ٖرا ايؿصٌ ايدزاضٞ ضُٔ َدد ايتأدٌٝ املػاز إيٝٗا يف املاد٠ )-4
 

  )معدلة( ًيالكواعد واإلدساءات التيظينية والتيفيرية للنادة الجالجة والعػس
 

ٜكّٛ َٔ ٜسغب سرف املكسزات بتعب١٦ ايُٓٛذز املعد يريو ٚتكدمي٘ إىل ز٥ٝظ ايكطِ املدتص قبٌ بد٤ ( 23/5) 1

 .ايكطِتبازات ايٓٗا١ٝ٥ مبا ال ٜكٌ عٔ مخط١ أضابٝع يعسض٘ ع٢ً فًظ االخ

 تبًؼ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا د١ٗ ايعٌُ باؿرف إذا نإ ايطايب َؿسغًا.( 23/5) 2

 .أال ٜهٕٛ ايطايب قد اضتٓؿد َدد ايتأدٌٝ( 23/5) 3

 ( ال ٜتُتع ايطايب ايرٟ سرف َكسزات٘ عكٛم ايطايب اؾاَعٞ.23/5) 4
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  الىسحابا
 

  املادة السابعة والعػسوٌ
 

إذا اْطشب ايطايب َٔ ايدزاضات ايعًٝا بٓا٤ً ع٢ً زغبت٘ ثِ أزاد ايعٛد٠ إيٝٗا طبكت عًٝ٘ غسٚط االيتشام ٚقت ايتطذٌٝ 

 اؾدٜد.

  االىكطاع
 

  املادة اخلامطة والعػسوٌ
 

 ت١ٝ :ٜعترب ايطايب َٓكطعًا عٔ ايدزاض١ ٜٚطٟٛ قٝدٙ يف اؿاالت اآل

 إذا نإ َكبٛاًل يًدزاض١ ٚمل ٜطذٌ يف ايٛقت احملدد.-1

 يف ساٍ ايتطذٌٝ يف أسد ايؿصٍٛ ٚعدّ َباغست٘ يًدزاض١ هلرا ايؿصـٌ.-2
 

  ً  )معدلة(يالكواعد واإلدساءات التيظينية والتيفيرية للنادة اخلامطة والعػس
 

عًٝا بايطالب املكبٛيني يًدزاض١ ٚمل ٜطذًٛا خالٍ أزبع١ ( تتٛىل ايه١ًٝ املدتص١ إبالؽ عُاد٠ ايدزاضات اي25/5) 1

 أضابٝع َٔ بدا١ٜ ايدزاض١.

( تتٛىل ايه١ًٝ املدتص١ زؾع أمسا٤ ايطالب املطذًني ٚمل ٜباغسٚا ايدزاض١ بعد َطٞ أزبع١ أضابٝع َٔ بدا١ٜ 25/5)2

 ايؿصٌ ايدزاضٞ، أٚ ضت١ أضابٝع َٔ بدا١ٜ ايط١ٓ ايدزاض١ٝ.

ايدزاضات ايعًٝا قسازًا بطٞ قٝد ايطالب ايرٜٔ مل ٜطذًٛا يف ايٛقت احملدد، أٚ ضذًٛا ٚمل  ( ُٜصدز عُٝد25/5) 3

 ٜباغسٚا ايدزاض١.
 

 

 

 

  إلغاء الكيد وإعادتُ
 

  املادة الطادضة والعػسوٌ
 

 ًٜػ٢ قٝد ايطايب بكساز َٔ فًظ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا يف اؿاالت اآلتٝـ١ :

 ضات ايعًٝا ٚمل ٜطذٌ يف ايؿرت٠ احملدد٠ يًتطذٌٝ.إذا مت قبٛي٘ يف ايدزا-1

 (.18إذا مل هتص املكسزات ايته١ًُٝٝ ٚؾل ايػسٚط ايٛازد٠ يف املاد٠ )-2

 إذا اْطشب أٚ اْكطع عٔ ايدزاض١ ملد٠ ؾصٌ دزاضٞ دٕٚ عرز َكبٍٛ.-3

 ( َٔ ٖرٙ ايال٥شـ52.١د٠ )إذا ثبت عدّ ددٜت٘ يف ايدزاض١ أٚ أخٌ بأٟ َٔ ٚادبات٘ ايدزاض١ٝ ٚؾكًا ألسهاّ املا-4

 يف ؾصًني دزاضٝني َتتايٝني. (دٝد ددًا)إذا انؿض َعدي٘ ايرتانُٞ عٔ تكدٜس -5

 (.22إذا ػاٚش ؾسص ايتأدٌٝ احملدد٠ يف املاد٠ )-6

د يًسضاي١، أٚ قاّ بعٌُ ىٌ باألْع١ُ ٚايتكايٝ ١ٝٙ ضٛا٤ يف َسس١ً دزاضت٘ يًُكسزات أٚ إعدادًُإذا أخٌ باألَا١ْ ايع-7
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 اؾاَع١ٝ.

 بعد ايطُاح ي٘ بإعادت٘ َس٠ ٚاسد٠. -إٕ ٚدد  -إذا مل هتص االختباز ايػاٌَ -8

 إذا قسزت ؾ١ٓ اؿهِ ع٢ً ايسضاي١ عدّ صالسٝتٗا يًُٓاقػ١ أٚ عدّ قبٛهلا بعد املٓاقػ١.-9

 (.36إذا مل وصٌ ع٢ً ايدزد١ خالٍ اؿد األقص٢ ملدتٗا ٚؾكًا يًُاد٠ )-10
 

  ً  )معدلة(ياءات التيظينية والتيفيرية للنادة الطادضة والعػسالكواعد واإلدس
 

 ( ايطايب املٓكطع عٔ دزاضت٘ ملد٠ ؾصٌ دزاضٞ ٜط٣ٛ قٝدٙ إٕ مل ٜتكدّ بعرز َكبٍٛ.26/5) 1

( ًٜػ٢ قٝد َٔ انؿض َعدي٘ ايرتانُٞ عٔ )دٝد ددًا( يف ؾصًني دزاضٝني َتتايني، بعد َساعا٠ َا ٚزد يف 26/5)2

 ( ٚقٛاعدٖا ايتٓؿٝر28.١ٜاملاد٠ )

( ًٜػ٢ قٝد َٔ أخٌ باألْع١ُ ٚايتكايٝد اؾاَع١ٝ، َٚٔ ذيو اإلخالٍ بػ٤ٞ َٔ غسٚط ايكبٍٛ املٓصٛص عًٝٗا 26/5) 3

 (، أٚ أٟ غسٚط ٚضعٗا ايكطِ أثٓا٤ إعالٕ قبٍٛ ايطايب.13يف ايكٛاعد ايتٓؿٝر١ٜ يًُاد٠ )

ع٢ً ايسضاي١ عدّ صالسٝتٗا يًُٓاقػ١ أٚ عدّ قبٛهلا بعد ( ٜساع٢ يف إيػا٤ قٝد َٔ قسزت ؾ١ٓ اؿهِ 26/5)4

 ( َٔ ٖرٙ ايال٥ش58.١( َٚا ٚزد يف ايكٛاعد ايتٓؿٝر١ٜ يًُاد٠ )56، 55املٓاقػ١، ايػسط اـاَظ يف نٌ َٔ املادتني )

ادٙ يًسضاي١، ( ًٜػ٢ قٝد ايطايب إذا ٚزد يف تكسٜس أسد أعطا٤ ؾ١ٓ املٓاقػ١ أْ٘ أخٌ باألَا١ْ ايع١ًُٝ يف إعد26/5) 5

 بعد تأٜٝد فًظ ايكطِ َا ٚزد يف ايتكسٜس.

 ( تتٛىل عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا بايتٓطٝل َع األقطاّ ايع١ًُٝ سصس اؿاالت املٓصٛص عًٝٗا أعالٙ.26/5) 6

 طبل عًِٝٗ ؾكسات املاد٠ ٚقٛاعدٖا.( ٜصدز فًظ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا قسازًا بإيػا٤ قٝد ايطالب ايرٜٔ ت26/5ٓ)7
 

  املادة الطابعة والعػسوٌ
 

هٛش يف ساالت ايطسٚز٠ ايكص٣ٛ إعاد٠ قٝد ايطايب ايرٟ أيػ٢ قٝدٙ إذا نإ اؿا٥ٌ دٕٚ َٛاص١ً دزاضت٘ ظسٚف 

ٚبكساز ، قٗس١ٜ ٜكبًٗا فًطا ايكطِ ٚايه١ًٝ ٚتهٕٛ إعاد٠ ايكٝد بٓا٤ً ع٢ً تٛص١ٝ َٔ فًظ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا

 ساعا٠ َا ٜأتٞ :َٔ فًظ اؾاَع١ َع َ

س ايطايب ايرٟ َط٢ ع٢ً إيػا٤ قٝدٙ أنجس َٔ ضت١ ؾصٍٛ دزاض١ٝ ٜعاٌَ َعا١ًَ ايطايب املطتذد بصسف ايٓع -1

 ١.عُا قطع ضابكا َٔ َسس١ً ايدزاض

ايطايب ايرٟ َط٢ ع٢ً إيػا٤ قٝدٙ ضت١ ؾصٍٛ دزاض١ٝ أٚ أقٌ ٜعٝد دزاض١ بعض املكسزات اييت وددٖا ي٘ فًطا  -2

طب ايٛسدات اييت دزضٗا ضُٔ َعدي٘ ايرتانُٞ ته١ًٝ ٜٚٛاؾل عًٝٗا فًظ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا ٚؼايكطِ ٚاي

بعد اضت٦ٓاؾ٘ ايدزاض١ نُا ؼتطب املد٠ اييت قطاٖا ايطايب يف ايدزاض١ قبٌ إيػا٤ قٝدٙ ضُٔ املد٠ ايكص٣ٛ يًشصٍٛ 

 ع٢ً ايدزد١.
 

  ًيالطابعة والعػس الكواعد واإلدساءات التيظينية والتيفيرية للنادة
 

ٜتكدّ ايطايب ايرٟ أيػٞ قٝدٙ إىل ز٥ٝظ ايكطِ املدتص، بطًب إعاد٠ قٝدٙ َسؾكًا ب٘ قساز إيػا٤ ايكٝد َٚا ( 27/5) 1

 ٜجبت إٔ ذيو نإ بطبب ظسٚف قٗس١ٜ.
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ٓصٛص تطتهٌُ اإلدسا٤ات ايٓعا١َٝ ٚؾل َا دا٤ يف أصٌ املاد٠ َا مل ٜتدًـ غسط َٔ غسٚط ايكبٍٛ امل( 27/5) 2

 ( ٚقٛاعدُٖا ٚإدسا٤اتُٗا ايتٓع١ُٝٝ ٚايتٓؿٝر١ٜ. 16، 15عًٝٗا يف املادتني )
 

  الفزص اإلضافية
 

  املادة الجامية والعػسوٌ
 

( َٓح ايطايب ؾسص١ إضاؾ١ٝ ٚاسد٠ يؿصٌ دزاضٞ ٚاسد أٚ ؾصًني دزاضٝني 26( َٔ املاد٠ )5هٛش اضتجٓا٤ َٔ ايؿكس٠ )

 فًطٞ ايكطِ ٚايه١ًٝ َٚٛاؾك١ فًظ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا. سدًا أع٢ً بٓا٤ً ع٢ً تٛص١ٝ
 

  ًيالكواعد واإلدساءات التيظينية والتيفيرية للنادة الجامية والعػس
 

 ٜٛقـ تطذٌٝ ايطايب إذا انؿض َعدي٘ عٔ دٝد ددًا خالٍ ؾصًني دزاضٝني َتتايٝني، أٚ ض١ٓ دزاض١ٝ. ( 28/5) 1

 يس٥ٝظ ايكطِ املدتص تكسٜسًا َؿصاًل عٔ ايطايب املٛقـ تطذًٝ٘.ٜكدّ املسغد ايعًُٞ ( 28/5) 2

جملًظ ايكطِ إٔ ٜٛصٞ مبٓح ايطايب ؾسص١ ال تصٜد ع٢ً ؾصًني دزاضٝني يسؾع َعدي٘ ايرتانُٞ إىل دٝد ( 28/5) 3

 ددًا.

 )دٝد ددًا(. هٛش إعاد٠ َكسز أٚ أنجس مما سصٌ ؾٝ٘ ايطايب ع٢ً تكدٜس )دٝد( يسؾع َعدي٘ ايرتانُٞ إىل( 28/5) 4

تسؾع ايتٛص١ٝ َسؾك١ بتكسٜس املسغد ٚايطذٌ األنادميٞ يًطايب إىل فًظ ايه١ًٝ يًٓعس ٚاؽاذ ايتٛص١ٝ ( 28/5) 5

 املٓاضب١.

 .تسؾع تٛص١ٝ فًظ ايه١ًٝ إىل عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا الؽاذ ايكساز املٓاضب( 28/5) 6
 

  املادة التاضعة والعػسوٌ
 

( َٓح ايطايب ؾسص١ إضاؾ١ٝ ال تصٜد عٔ ؾصًني دزاضٝني بٓا٤ً ع٢ً تكسٜس 26( َٔ املاد٠ )10ؿكس٠ )هٛش اضتجٓا٤ َٔ اي

 َٔ املػسف ٚتٛص١ٝ فًطٞ ايكطِ ٚايه١ًٝ ٚفًظ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا َٚٛاؾك١ فًظ اؾاَع١.
 

  ًيالكواعد واإلدساءات التيظينية والتيفيرية للنادة التاضعة والعػس
 

 ٜتكدّ ايطايب إىل املػسف بطًب ؾسص١ إضاؾ١ٝ إلمتاّ َتطًبات اؿصٍٛ ع٢ً ايدزد١ ايع١ًُٝ.( 29/5) 1

ٜكدّ املػسف يس٥ٝظ ايكطِ املدتص تكسٜسًا َؿصاًل عٔ ضري ايطايب ايدزاضٞ َكرتسًا َد٠ ايؿسص١ ( 29/5) 2

 اإلضاؾ١ٝ.

 ١ إضاؾ١ٝ ال تصٜد ع٢ً ؾصًٝني دزاضٝني.جملًظ ايكطِ بٓا٤ ع٢ً اقرتاح املػسف إٔ ٜٛصٞ مبٓح ايطايب ؾسص( 29/5) 3

 ٜٛصٞ فًظ ايه١ًٝ مبا ٜساٙ َٓاضبًا سٝاٍ املٛضٛع.( 29/5) 4

تعسض تٛص١ٝ فًظ ايه١ًٝ َػؿٛع١ مبربزاتٗا ع٢ً فًظ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا الؽاذ ايتٛص١ٝ ( 29/5) 5

 املٓاضب١.

َدٜس اؾاَع١ إىل فًظ اؾاَع١ الؽاذ ايكساز  تسؾع تٛص١ٝ فًظ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا بعد َصادق١( 29/5) 6
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 ايالشّ.
 

  التحويل
 

  املادة الجالثوٌ
 

هٛش قبٍٛ ؼٌٜٛ ايطايب إىل اؾاَع١ َٔ داَع١ أخس٣ َعرتف بٗا بٓا٤ً ع٢ً تٛص١ٝ فًطٞ ايكطِ ٚايه١ًٝ َٚٛاؾك١ 

 َساعا٠ َا ٜأتٞ : فًظ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا َع

 ٍ يف ايطايب احملٍٛ ٚأٟ غسٚط أخس٣ ٜساٖا ايكطِ ضسٚز١ٜ.تٛؾس غسٚط ايكبٛ -1

 أال ٜهٕٛ ايطايب َؿصٛاًل َٔ اؾاَع١ احملٍٛ َٓٗا ألٟ ضبب َٔ األضباب. -2

 هٛش استطاب عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ اييت دزضٗا طبكا يآلتٞ : -3

 أال ٜهٕٛ قد َط٢ ع٢ً دزاضت٘ يًٛسدات املعادي١ أنجس َٔ ضت١ ؾصٍٛ دزاض١ٝ. -أ 

 إٔ تتؿل َٔ سٝح املٛضٛع َع َتطًبات ايربْاَر احملٍٛ إيٝ٘. -ب 

 أال تتعد٣ ْطب١ ٖرٙ ايٛسدات ثالثني يف املا١٥ َٔ ٚسدات ايربْاَر احملٍٛ إيٝ٘. -ز 

 أال ٜكٌ تكدٜسٙ يف ايٛسدات املعادي١ عٔ )دٝد ددًا(. -د 

 ال تدخٌ ايٛسدات املعادي١ ضُٔ سطاب املعدٍ ايرتانُٞ. -ٖـ 

 .ٕ املعادي١ بتٛص١ٝ َٔ فًظ ايكطِ ايرٟ ٜتبع٘ املكسز َٚٛاؾك١ فًظ ايه١ًٝ ٚعُاد٠ ايدزاضات ايعًٝاتهٛ -ٚ 
 

 

    )معدلة(نيالكواعد واإلدساءات التيظينية والتيفيرية للنادة الجالث
 

دزضٗا يف  ( ٜتكدّ ايطايب بطًب ايتشٌٜٛ إىل عُٝد ايدزاضات َسؾكًا بطًب٘ بٝإ َصدم ايٛسدات اييت30/5) 1

 اؾاَع١ املساد ايتشٌٜٛ َٓٗا، ٚٚصـ تؿصًٝٞ َعتُد ملؿسدات املكسزات اييت دزضٗا.

 ( واٍ ايطًب َٚسؾكات٘ إىل عُٝد ايه١ًٝ املدتص١ يعسض٘ ع٢ً فًطٞ ايكطِ ٚايه١ًٝ.30/5) 2

 ( تسؾع تٛص١ٝ فًظ ايه١ًٝ إىل عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا الؽاذ ايكساز املٓاضب.30/5) 3

إىل ايكطِ أٚ األقطاّ املدتص١ ملعاديتٗا  -إذا مت قبٍٛ ؼًٜٛ٘-( ُتشاٍ املكسزات اييت دزضٗا ايطايب ضابكًا30/5) 4

 ( َٔ أصٌ املاد3.٠ملا دا٤ يف ايؿكس٠ )

 ( تهٕٛ املعادي١ بتٛص١ٝ َٔ فًظ ايكطِ ايرٟ ٜبتع٘ املكسز، ٚمبٛاؾك١ فًظ ايه١ًٝ اييت ٜتبعٗا ايكطِ.30/5) 5

 األَس ع٢ً فًظ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا الؽرا ايكساز املٓاضب. ( ٜعسض30/5) 6

 ( تدزز ايٛسدات املعادي١ ضُٔ ضذٌ ايطايب، ٜٚصٚد ايكطِ احملٍٛ إيٝ٘ بعدد ايٛسدات احملتطب١.30/5) 7
 

  املادة احلادية والجالثوٌ
 

ايكطِ احملٍٛ إيٝ٘ ٚايه١ًٝ َٚٛاؾك١ هٛش ؼٌٜٛ ايطايب َٔ ؽصص إىل أخس داخٌ اؾاَع١ بٓا٤ً ع٢ً تٛص١ٝ فًطٞ 

 فًظ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا َع َساعا٠ َا ٜأتٞ :

 ؾس غسٚط ايكبٍٛ يف ايطايب احملٍٛ ٚأٟ غسٚط أخس٣ ٜساٖا ايكطِ ضسٚز١ٜ.اتٛ -1
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يًربْاَر  هٛش استطاب ايٛسدات ايدزاض١ٝ اييت ضبل دزاضتٗا يف اؾاَع١ إذا زأٟ ايكطِ املدتص أْٗا َطابك١ -2

 يرٟ ٜسٜد ايتشٌٜٛ إيٝ٘ ٚتدخٌ ضُٔ َعدي٘ ايرتانُٞ.ا

 ( َٔ ٖرٙ ايال٥ش26.١أال ٜهٕٛ ايطايب قد أيػ٢ قٝدٙ ألٟ َٔ األضباب ايٛازد٠ يف املاد٠ ) -3

 ؼتطب املد٠ اييت قطاٖا ايطايب يف ايربْاَر احملٍٛ َٓ٘ ضُٔ املد٠ ايكص٣ٛ احملدد٠ يًشصٍٛ ع٢ً ايدزد١. -4

 َس٠ ٚاسد٠ خالٍ املد٠ احملدد٠ يًشصٍٛ ع٢ً ايدزد١.اَر إىل آخس ٜهٕٛ ايتشٌٜٛ َٔ بسْ -5
 

  نيالكواعد واإلدساءات التيظينية والتيفيرية للنادة احلادية والجالث
 

 َا ًٜٞ:-إضاؾ١ إىل َا يف أصٌ املاد٠-أٚاًل/ غسٚط ايتشٌٜٛ داخٌ اؾاَع١

 .اؿرف نًٝت٘ ٚال ٜػٌُ ذيو ؾصٍٛ إٔ ٜهٕٛ ايطايب قد أَط٢ َا ال ٜكٌ عٔ ؾصٌ دزاضٞ يف( 31/5) 1

 إٔ تهٕٛ املد٠ املتبك١ٝ يًطايب ناؾ١ٝ يًشصٍٛ ع٢ً ايدزد١ ايع١ًُٝ يف ايربْاَر احملٍٛ إيٝ٘.( 31/5) 2

 ثاًْٝا/ إدسا٤ات ايتشٌٜٛ َا ًٜٞ:

 ٜكّٛ ايطايب بتعب١٦ ايُٓٛذز اـاص بايتشٌٜٛ يد٣ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا.( 31/5) 3

ًب إىل عُٝد ايه١ًٝ املع١ٝٓ، َسؾكا ببٝإ َصدم ايٛسدات اييت دزضٗا يف ايكطِ احملٍٛ واٍ ايط( 31/5) 4

 َٓ٘ يًعسض ع٢ً فًطٞ ايكطِ ٚايه١ًٝ.

 تسؾع تٛص١ٝ فًظ ايه١ًٝ إىل فًظ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا الؽاذ ايكساز املٓاضب.( 31/5) 5

 اضات ايعًٝا اإلدسا٤ات ايالش١َ يًتشٌٜٛ.يف ساي١ املٛاؾك١ ع٢ً ايتشٌٜٛ تطتهٌُ عُاد٠ ايدز( 31/5) 6

ودد ايكطِ احملٍٛ إيٝ٘ ايٛسدات ايدزاض١ٝ اييت ميهٔ استطابٗا مما دزض٘ ايطايب يف ايكطِ ( 31/5) 7ثايجًا/ 

 احملٍٛ َٓ٘، ٚتدٍ تكدٜساتٗا ضُٔ َعدي٘ ايرتانُٞ َٚا ال وتطب َٓٗا ٜبك٢ يف ضذً٘ ٚال ٜدخٌ ضُٔ َعدي٘.
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  لباب السادسا 
 

  ىظاو الدراسة 
 

  املادة الجاىية والجالثوٌ
 

 تهٕٛ ايدزاض١ يًدبًّٛ باملكسزات ايدزاض١ٝ ٚاألعُاٍ املٝدا١ْٝ ٚايتطبٝك١ٝ ٚاملع١ًُٝ ٚؾل َا ٜأتٞ :

 ال تكٌ َد٠ ايدزاض١ عٔ ؾصًني ٚال تصٜد عٔ أزبع١ ؾصٍٛ دزاض١ٝ. -1

 ( ٚسد٠. 36( ٚسد٠ ٚال تصٜد عٔ )24ال ٜكٌ عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ عٔ ) -2

ٚودد فًظ اؾاَع١ بٓا٤ً ع٢ً اقرتاح فًطٞ ايكطِ ٚايه١ًٝ املدتصني ٚتٛص١ٝ فًظ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا 

 ع٢ً ايدبًّٛ َٚط٢ُ ايػٗاد٠. املكسزات املطًٛب١ يًشصٍٛ
 

  لة(  )معدنيالكواعد واإلدساءات التيظينية والتيفيرية للنادة الجاىية والجالث
 

( ؼدد َد٠ ايدبًّٛ ضُٔ ايربْاَر عٓد إقسازٙ َع َساعا٠ أال تكٌ ٚسدات ايؿصٌ ايٛاسد عٔ تطع ٚسدات، ٚال 32/6) 1

 تصٜد ع٢ً مخظ عػس٠ ٚسد٠.

( ودد ضُٔ ايربْاَر اضِ ايدبًّٛ، ٚٚصؿ٘، ٚاضِ ايػٗاد٠ املُٓٛس١، ٜٚتطُٔ ايبٝاْات ايتاي١ٝ )أٖداف 32/6) 2

، ٚ ٛصٝـ املكسزات ٜٚػٌُ أٖداف نٌ َكسز ٚاحملت٣ٛ ٚاألْػط١ ٚطسم ايتكِٜٛ، ٚايؿ١٦ املطتٗدؾ١(ايربْاَر ايعا١َ، ت

 يًُٓٛذز ايرٟ تعدٙ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا.ٚؾكًا 
 

  املادة الجالجة والجالثوٌ
 

 تهٕٛ ايدزاض١ يًُادطتري بأسد األضًٛبني اآلتٝني :

 عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ عٔ أزبع ٚعػسٜٔ ٚسد٠ َطاؾا إيٝٗا ايسضاي١. باملكسزات ايدزاض١ٝ ٚايسضاي١ ع٢ً أال ٜكٌ -1

باملكسزات ايدزاض١ٝ يف بعض ايتدصصات ذات ايطبٝع١ امل١ٝٓٗ، ع٢ً أال ٜكٌ عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ عٔ اثٓتني  -2

 ٢ األقٌ.ٚأزبعني ٚسد٠ َٔ َكسزات ايدزاض١ٝ ايعًٝا، ع٢ً إٔ ٜهٕٛ َٔ بٝٓٗا َػسٚع عجٞ وطب بجالخ ٚسدات عً

إٔ تتطُٔ اـط١ ايدزاض١ٝ يًُادطتري ع٢ً َكسزات دزاضات عًٝا ذات عالق١ بايتدصص َٔ أقطاّ أخس٣  ٢ٜٚساع

 نًُا أَهٔ ذيو.

    )معدلة(نيالكواعد واإلدساءات التيظينية والتيفيرية للنادة الجالجة والجالث
 

َٔ  %(40)ألضًٛب األٍٚ بتشدٜد َا ال ٜصٜد ع٢ً ْطب١ ( تهٕٛ دزاض١ املادطتري يف اؾاَع١ يف ساي١ اختٝاز ا33/6) 1

( 36َتطًبات ايدزد١ يًسضاي١ ٚع٢ً ض٤ٛ ذيو ٜتِ ؼدٜد عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ مبا ال ٜتعازض َع َا دا٤ يف املاد٠ )

 ٚقٛاعدٖا ايتٓؿٝر١ٜ. 

ْاَر ايدزاضٞ ٚاْطذاًَا َع ( ٜٛشع ايعب٤ ايدزاضٞ يف دزاض١ املكسزات يف نال األضًٛبني مبا ٜتٓاضب َع ايرب33/6) 2

 ( ٚقٛاعدٖا ايتٓؿٝر35.١ٜاملاد٠ )
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  املادة السابعة والجالثوٌ
 

 تهٕٛ ايدزاض١ يًدنتٛزاٙ بأسد األضًٛبني اآلتٝني :

باملكسزات ايدزاض١ٝ ٚايسضاي١ ع٢ً أال ٜكٌ عدد ايٛسدات املكسز٠ عٔ ثالثني ٚسد٠ َٔ َكسزات ايدزاضات ايعًٝا بعد  -1

 َطاؾا إيٝٗا ايسضاي١. املادطتري

بايسضاي١ ٚبعض املكسزات ع٢ً أال ٜكٌ عدد ايٛسدات املكسز٠ عٔ اثٓيت عػس٠ ٚسد٠ ؽصص يًدزاضات املٛد١ٗ،  -2

 أٚ ايٓدٚات، أٚ سًكات ايبشح، سطب ايتهٜٛٔ ايعًُٞ يًطايب ٚؽصص٘ ايدقٝل.
 

    )معدلة(نيالكواعد واإلدساءات التيظينية والتيفيرية للنادة السابعة والجالث
 

%( َٔ َتطًبات 30( تهٕٛ دزاض١ ايدنتٛزاٙ يف ساي١ اختٝاز األضًٛب األٍٚ بتشدٜد َا ال ٜصٜد ع٢ً ْطب١ )34/6) 1

( ٚقٛاعدٖا 36ايدزد١ يًسضاي١ ٚع٢ً ض٤ٛ ذيو ٜتِ ؼدٜد عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ مبا ال ٜتعازض َع َا دا٤ يف املاد٠ )

 ايتٓؿٝر١ٜ. 

%( يًسضاي١ ٚع٢ً ض٤ٛ ١70 ايدنتٛزاٙ يف ساي١ اختٝاز األضًٛب ايجاْٞ بتشدٜد َا ال ٜكٌ عٔ )( تهٕٛ دزاض34/6) 2

 ( ٚقٛاعدٖا ايتٓؿٝر١ٜ. 36ذيو ٜتِ ؼدٜد عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ مبا ال ٜتعازض َع َا دا٤ يف املاد٠ )

ايربْاَر ايدزاضٞ ٚاْطذاًَا َع  ( ٜٛشع ايعب٤ ايدزاضٞ يف دزاض١ املكسزات يف نال األضًٛبني مبا ٜتٓاضب َع34/6) 3

  ( ٚقٛاعدٖا ايتٓؿٝر35.١ٜاملاد٠ )
 

  املادة اخلامطة والجالثوٌ
 

ط١ٓ ايدزاض١ٝ إىل ؾصًني ز٥ٝطني ال تكٌ َد٠ نٌ َُٓٗا عٔ مخط١ عػس أضبٛعًا ٚال تدخٌ ضُُٓٗا ؾرتتا ايتٓكطِ 

ضابٝع تطاعـ خالهلا املد٠ املدصص١ يهٌ ايتطذٌٝ ٚاالختبازات، ٚؾصٌ دزاضٞ صٝؿٞ ال تكٌ َدت٘ عٔ مثا١ْٝ أ

 َكسز.

ٚهٛش إٔ تهٕٛ ايدزاض١ يف بعض ايهًٝات ع٢ً أضاع ايط١ٓ ايدزاض١ٝ ايها١ًَ ٚؾكا يًكٛاعد ٚاإلدسا٤ات اييت 

 ٜكسٖا فًظ اؾاَع١ مبا ال ٜتعازض َع أسهاّ ٖرٙ ايال٥ش١.
 

  نيلجالثالكواعد واإلدساءات التيظينية والتيفيرية للنادة اخلامطة وا
 

تتاح ايدزاض١ يف ايؿصٌ ايصٝؿٞ إذا دعت اؿاد١ إىل ذيو، بٓا٤ ع٢ً اقرتاح فًظ ايكطِ ٚايه١ًٝ ٚتأٜٝد ( 35/6) 1

 فًظ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا َٚٛاؾك١ فًظ اؾاَع١.

٢ً أضاع ايط١ٓ ٜكرتح فًظ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا ايكٛاعد ٚاإلدسا٤ات ايتٓع١ُٝٝ ٚايتٓؿٝر١ٜ يًدزاض١ ع( 35/6) 2

  ايدزاض١ٝ ايها١ًَ عٓد ٚدٛد ايرباَر ملكتط١ٝ يريو.
 

  املادة الطادضة والجالثوٌ
 

املد٠ املكسز٠ يًشصٍٛ ع٢ً دزد١ املادطتري ال تكٌ عٔ أزبع١ ؾصٍٛ دزاض١ٝ ٚال تصٜد عٔ مثا١ْٝ ؾصٍٛ دزاض١ٝ، ٚال  -1
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 ؼطب ايؿصٍٛ ايصٝؿ١ٝ ضُٔ ٖرٙ املد٠.

ؾصٍٛ دزاض١ٝ، ٚال تصٜد عٔ عػس٠ ؾصٍٛ دزاض١ٝ،  ١شصٍٛ ع٢ً دزد١ ايدنتٛزاٙ ال تكٌ عٔ ضتاملد٠ املكسز٠ يً -2

 ٚال ؼطب ايؿصٍٛ ايصٝؿ١ٝ ضُٔ ٖرٙ املد٠.
 

    )معدلة(نيالكواعد واإلدساءات التيظينية والتيفيرية للنادة الطادضة والجالث
 

ؾصٍٛ أٚ ثالخ ضٓٛات دزاض١ٝ، ٚاييت يف ض٥ٛٗا ٜتِ  ( ٜهٕٛ َتٛضط املد٠ يًشصٍٛ ع٢ً دزد١ املادطتري ضت36/6١) 1

سطاب سصٍٛ ايطايب ع٢ً َساتب ايػسف، ٖٚٛ َا ٜػاز إيٝ٘ بـ )َتٛضط املد٠( يف املاد٠ ايجالثٕٛ َٔ َٛاد ال٥ش١ 

 ايدزاض١ ٚاالختبازات يًُسس١ً اؾاَع١ٝ ايؿكس٠ )ب(.

ؾصٍٛ أٚ أزبع ضٓٛات دزاض١ٝ، ٚاييت يف ض٥ٛٗا ( ٜهٕٛ َتٛضط املد٠ يًشصٍٛ ع٢ً دزد١ ايدنتٛزاٙ مثا١ْٝ 36/6) 2

ٜتِ سطاب سصٍٛ ايطايب ع٢ً َساتب ايػسف، ٖٚٛ َا ٜػاز إيٝ٘ بـ )َتٛضط املد٠( يف املاد٠ ايجالثٕٛ َٔ َٛاد ال٥ش١ 

 ايدزاض١ ٚاالختبازات يًُسس١ً اؾاَع١ٝ ايؿكس٠ )ب(.
 

  املادة الطابعة والجالثوٌ
 

ايدزد١ ايع١ًُٝ َٔ بدا١ٜ ايتطذٌٝ يف َكسزات ايدزاضات ايعًٝا ٚست٢ تازٜذ تكدِٜ  ؼطب املد٠ ايكص٣ٛ يًشصٍٛ ع٢ً

 املػسف ع٢ً ايطايب تكسٜسا إىل ز٥ٝظ ايكطِ َسؾكا ب٘ ْطد١ َٔ ايسضاي١، أٚ أٟ َتطًبات أخس٣ يربْاف٘.
 

    )معدلة(نيالكواعد واإلدساءات التيظينية والتيفيرية للنادة الطابعة والجالث
 

( ُتشطب املد٠ ايكص٣ٛ يًشصٍٛ ع٢ً ايدزد١ َٔ بدا١ٜ ايؿصٌ ايدزاضٞ ايرٟ ٜطذٌ ؾٝ٘ ايطايب ٚست٢ تازٜذ 37/6) 1

 املٛاؾك١ ع٢ً إذٕ ايطباع١ ايصادز َٔ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا.
 

  املادة الجامية والجالثوٌ
 

ع١ اييت ضتُٓش٘ ايدزد١ ايع١ًُٝ عٔ ضبعني كٌ عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ اييت ٜدزضٗا طايب ايدزاضات ايعًٝا يف اؾاَٜال 

 يف املا١٥ َٔ عدد ايٛسدات املطًٛب١، نُا هب إٔ ٜكّٛ باإلعداد ايهاٌَ يسضايت٘ ؼت إغساؾٗا.
 

    )معدلة(نيالكواعد واإلدساءات التيظينية والتيفيرية للنادة الجامية والجالث
 

( ٚقٛاعدٖا 30احملٍٛ َٔ داَع١ أخس٣ ٚؾل َا دا٤ يف املاد٠ )( ٜتِ استطاب عدد ايٛسدات ايدزاض١ٝ يًطايب 38/6) 1

 ايتٓؿٝر١ٜ.

ضسٚز٠ دزاض١ َا ال اييت ُتػري إىل (  40/7) 9( ايؿكس٠ 40( هب َساعا٠ َا ٚزد يف ايكٛاعد ايتٓؿٝر١ٜ يًُاد٠ )38/6) 2

 %( َٔ َتطًبات ايتدسز يف اؾاَع١ يًشصٍٛ ع٢ً َساتب ايػسف.85ٜكٌ عٔ )
 

  اضعة والجالثوٌاملادة الت
 

 .(دٝد ددًا)ال ٜتدسز ايطايب إال بعد إْٗا٤ َتطًبات ايدزد١ ايع١ًُٝ، ٚمبعدٍ تسانُٞ ال ٜكٌ عٔ 
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    )معدلة(نيالكواعد واإلدساءات التيظينية والتيفيرية للنادة التاضعة والجالث
 

عدٍ ايؿصًٞ ٚايرتانُٞ يًطايب، ٚسطاب طاب املٖٞ اؾ١ٗ املطؤٚي١ ٚاملدٛي١ ؿعُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا ( 39/6) 1

 َساتب ايػسف.

ٚثٝك١ ؽسز بايًػتني )ايعسب١ٝ ٚااللًٝص١ٜ( ؼٌُ امس٘ ايسباعٞ، )املادطتري أٚ ايدنتٛزاٙ( طايب ( ُُٜٓح 39/6) 2

 ٚتكدٜسٙ ايعاّ َٚعدي٘ ايرتانُٞ، ٚايكطِ ٚايه١ًٝ ٚايتدصص، ٚايط١ٓ ايدزاض١ٝ، ٚتٛقٝعٞ عُٝد ايدزاضات ايعًٝا،

 ٚتٛقٝع عُٝد ايدزاضات ايعًٝا ؾكط يٛثا٥ل ايدبًّٛ. َٚعايٞ َدٜس اؾاَع١.
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  الباب السابع 
 

  ىظاو االختبارات 
 

  املادة األزبعوٌ
 

كدٜسات، ٜتِ إدسا٤ االختبازات يف َكسزات ايدزاضات ايعًٝا يٌٓٝ دزد١ ايدبًّٛ، أٚ املادطتري أٚ ايدنتٛزاٙ، ٚزصد ايت

ٚؾكا يال٥ش١ ايدزاض١ ٚاالختبازات يًُسس١ً اؾاَع١ٝ ايصادز٠ َٔ فًظ ايتعًِٝ ايعايٞ يف دًطت٘ ايجا١ْٝ املعكٛد٠ بتازٜذ 

 ٖـ، ؾُٝا عدا َا ٜأتٞ :11/6/1416

 ع٢ً األقٌ. (دٝد)ال ٜعترب ايطايب ْادشا يف املكسز إال إذا سصٌ ؾٝ٘ ع٢ً تكدٜس  -1

ايبد١ًٜ ٚاملكسزات اييت تتطًب دزاضتٗا أنجس َٔ ؾصٌ دزاضٞ ٜتدر فًظ  ؾُٝا ٜتعًل باالختبازات -2

 ؾك١ فًظ ايه١ًٝ املدتص١.اايدزاضات ايعًٝا َا ٜساٙ سٝاهلا بٓا٤ً ع٢ً تٛص١ٝ فًظ ايكطِ َٚٛ عُاد٠

سزات ٚطايب ايدنتٛزاٙ بعد إْٗا٥ُٗا مجٝع املك -إذا اقتط٢ بسْاَر دزاضت٘ ذيو  -إٔ هتاش طايب املادطتري  -3

املطًٛب١ اختبازًا ؼسٜسًا ٚغؿًٜٛا ٚغاَاًل تعكدٙ ؾ١ٓ َتدصص١ ٚؾل قٛاعد ٜكسٖا فًظ اؾاَع١ بٓا٤ً ع٢ً تٛص١ٝ 

فًظ ايكطِ َٚٛاؾك١ فًظ ايه١ًٝ املدتص١ ٚفًظ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا، ٜٚهٕٛ ٖرا االختباز يف ايتدصص 

ايب َسغشا يٌٓٝ ايدزد١ إذا ادتاش االختباز َٔ املس٠ ايس٥ٝظ يًطايب ٚايتدصصات ايؿسع١ٝ إٕ ٚددت، ٜٚعد ايط

 األٚىل، أَا إٕ أخؿل ؾٝ٘ أٚ يف دص٤ َٓ٘ ؾٝعط٢ ؾسص١ ٚاسد٠ خالٍ ؾصًني دزاضٝني، ؾإٕ أخؿل ًٜػ٢ قٝدٙ.
 

  مواد الئحة الدراسة واالختبارات للنزحلة اجلامعية احملال إليَا يف املادة األربعوٌ 

 .زاتاالختبارات والتكديأواًل: 

 المادة الثانية والعشرون : 
من الدرجة النهائية  (%33درجة األعمال الفصلية ال تقل عن ) -بناًء على اقرتاح رللس القسم الذي يتوىل تدريس ادلقرر  -حيدد رللس الكلية 

 للمقرر.
 المادة الثالثة والعشرون : 

ضمن االختبار النهائي يف أي مقرر، اختبارات عملية أو شفوية وحيدد أن ي -بناًء على توصية رللس القسم ادلختص  -جيوز جمللس الكلية 
 الدرجات اليت ختصص ذلا من درجات االختبار النهائي.

 المادة الرابعة والعشرون : 
الدراسي جيوز جمللس القسم الذي يتوىل تدريس ادلقرر بناًء على توصية مدرس ادلادة السماح للطالب باستكمال متطلبات أي مقرر يف الفصل 

( وال حيسب ضمن ادلعدل الفصلي أو الرتاكمي إال التقدير الذي حصل ICالتايل، ويرصد يف سجلو األكادديي تقدير غري مكتمل )ل( أو )
( يف سجل الطالب ICعليو الطالب بعد استكمال متطلبات ذلك ادلقرر وإذا مضى فصل دراسي واحد ومل يغري تقدير غري مكتمل )ل( أو )

 ( وحيسب ضمن ادلعدل الفصلي والرتاكمي.Fالو، فيستبدل بو تقدير راسب )ىـ( أو )لعدم استكم
 المادة الخامسة والعشرون : 

 حتتسب درجة األعمال الفصلية بإحدى الطريقتني اآلتيتني :
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 األقل. ختبار حتريري واحد علىاالختبارات الشفهية أو العملية أو البحوث أو أنواع النشاط الصفي األخرى أو منها مجيعاً أو من بعضها وا -أ
 اختبارين حتريريني على األقل.-ب

 المادة السادسة والعشرون : 
( أو بعضها 4/25، 2/23، 1/22جيوز استثناء مقررات الندوات واألحباث وادلقررات ذات الصبغة العملية، أو ادليدانية من أحكام ادلواد )

لس القسم الذي يتوىل تدريس ادلقرر، وحيدد رللس الكلية قياس حتصيل الطالب يف ىذه بقرار من رللس الكلية، بناًء على توصية رلوذلك 
 ادلقررات.

 المادة السابعة والعشرون : 
( وبعد انتهاء الطالب من دراسة ادلقرر IPإذا كانت دراسة مقررات األحباث تتطلب أكثر من فصل دراسي فريصد للطالب تقدير مستمر )م( )

صل عليو، وإذا مل يستكمل ادلقرر يف الوقت احملدد، فيجوز جمللس القسم الذي يتوىل تدريسو ادلوافقة على رصد تقدير غري دينح التقدير الذي ح
 ( يف سجل الطالب.ICمكتمل )ل( )

 المادة الثامنة والعشرون : 
 حتسب التقديرات اليت حيصل عليها الطالب يف كل مقرر كما يلي :

 (4وزن التقدير من ) تقديررمز ال التقدير الدرجة المئوية

 4.3 أ + ممتاز مرتفع 55-133

 5..3 أ ممتاز 55إىل أقل من  53

 3.5 + ب جيد جداً مرتفع 53إىل أقل من  55

 3.3 ب جيد جداً  55إىل أقل من  53

 2.5 ج + جيد مرتفع 53إىل أقل من  5.

 2.3 ج جيد 5.إىل أقل من  3.

 3 ىـ راسب 3.أقل من 

 عة والعشرون : المادة التاس
 يكون التقدير العام للمعدل الرتاكمي عند خترج الطالب بناًء على معدلو الرتاكمي كاآليت :

 .(3.5))ممتاز( : إذا كان ادلعدل الرتاكمي ال يقل عن    -أ
 .(3.5)إىل أقل من  (5..2))جيد جداً( : إذا كان ادلعدل الرتاكمي من  -ب
 .(5..2)إىل أقل من  (2)كمي من )جيد( : إذا كان ادلعدل الرتا   -ج

 المادة الثالثون : 
ودتنح مرتبة الشرف الثانية للطالب  ،( عند التخرج4.33( إىل )5..3دتنح مرتبة الشرف األوىل للطالب احلاصل على معدل تراكمي من )

 الشرف األوىل أو الثانية :ويشرتط للحصول على مرتبة . ( عند التخرج5..3( إىل أقل من )3.25احلاصل على معدل تراكمي من )
 أال يكون الطالب قد رسب يف أي مقرر درسو يف اجلامعة، أو يف جامعة أخرى. -أ

 كليتو.للبقاء يف  أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج يف مدة أقصاىا متوسط ادلدة بني احلد األدىن واحلد األقصى يف -ب
 ثاىيًا: إجزاءات االختبار اليَائي.

 :  الثالثونو  حاديةالالمادة 
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جيوز جمللس الكلية تكوين جلنة تتعاون مع األقسام يف تنظيم أعمال االختبار النهائي وتكون مهامها مراجعة كشوف رصد الدرجات وتسليمها 
 للجنة ادلختصة خالل مدة ال تزيد عن ثالثة أيام من تاريخ اختبار أي مقرر.

 المادة الثانية والثالثون : 
 لية أن يقرر تطبيق السرية يف إجراءات االختبارات النهائية.جيوز جمللس الك

 المادة الثالثة والثالثون : 
 يضع مدرس ادلقرر أسئلة االختبار وجيوز عند االقتضاء بناًء على اقرتاح رئيس القسم أن يضعها من خيتاره رللس الكلية.

 المادة الرابعة والثالثون : 
وجيوز لرئيس القسم عند احلاجة أن يشرك معو متخصصًا أو أكثر يف التصحيح وجيوز  ،لنهائي دلقررهيصحح مدرس ادلقرر أوراق االختبار ا

 إىل من يراه.التصحيح جمللس الكلية عند الضرورة أن يسند 
 المادة الخامسة والثالثون : 

ات ادلعدة لذلك، ويوقع عليها مث يرصد من يقوم بتصحيح االختبار النهائي الدرجات اليت حيصل عليها الطالب يف كشوف رصد الدرج
 يصادق عليها رئيس القسم.

 المادة السادسة والثالثون : 
 وجمللس اجلامعة االستثناء من ذلك. ،ال جيوز اختبار الطالب يف أكثر من مقررين يف يوم واحد

 المادة السابعة والثالثون : 
كما ال يسمح لو باخلروج من االختبار قبل مضي نصف ساعة   ،دايتوال يسمح للطالب بدخول االختبار النهائي بعد مضي نصف ساعة من ب

 من بدايتو.
 المادة الثامنة والثالثون :

الغش يف االختبار أو الشروع فيو أو خمالفة التعليمات وقواعد إجراء االختبار أمور يعاقب عليها الطالب وفق الئحة تأديب الطالب اليت 
 يصدرىا رللس اجلامعة.

 ة والثالثون : المادة التاسع
ت جمللس الكلية اليت تتوىل تدريس ادلقرر يف حاالت الضرورة ادلوافقة على إعادة تصحيح أوراق اإلجابة خالل فرتة ال تتعدى بداية اختبارا

 .الفصل التايل
 المادة األربعون : 

على أال تقل عن ساعة وال تزيد على ثالث حيدد رللس الكلية بناًء على توصية رللس القسم ادلختص مدة االختبار التحريري النهائي 
 ساعات.

 

   )معدلة(نيالكواعد واإلدساءات التيظينية والتيفيرية للنادة األزبع
 

 أواًل/ االختبازات والتكديسات:

( ٜعترب إدسا٤ االختباز ايٓٗا٥ٞ يهٌ املكسزات سكًا َٔ سكٛم ايطايب، ٜٚػعس ؾٝ٘ مبٛعد االختباز َٔ بدا١ٜ 40/7) 1

ٌ أٚ ايط١ٓ ايدزاض١ٝ أٚ بٛقت ناٍف ال ٜكٌ عٔ أضبٛعني، إال إذا ناْت طبٝع١ املكسز تكتطٞ إدسا٤ دزاضات أٚ ايؿص

 َٔ فًظ اؾاَع١.املٛاؾل عًٝ٘ صادم ٚضُٔ اـط١ ايدزاض١ٝ يًربْاَر املعٛخ ع١ًُٝ أٚ َع١ًُٝ 
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%( َٔ ايدزد١ 60%( ٚال ٜصٜد عٔ )30عٔ )ؼدد دزد١ األعُاٍ ايؿص١ًٝ يطايب ايدزاضات ايعًٝا مبا ال ٜكٌ ( 40/7) 2

 ( َٔ ال٥ش١ ايدزاضات ٚاالختبازات يًُسس١ً اؾاَع26.١ٝايٓٗا١ٝ٥ يًُكسز، َع َساعا٠ َا ٚزد يف املاد٠ )

وسّ ايطايب َٔ االضتُساز يف دزاض١ املكسز ٚدخٍٛ االختباز ايٓٗا٥ٞ، إذا شادت ْطب١ غٝاب٘ بعرز أٚ بدٕٚ ( 40/7) 3

فُٛع احملاضسات ٚايدزٚع ايع١ًُٝ ٚاملٝدا١ْٝ، ٜٚعترب ايطايب احملسّٚ زاضبًا يف ذيو املكسز  %( 25َٔعرز عٔ )

 ٜٚسصد ي٘ ايتكدٜس)ح( يف خا١ْ ايدزد١ يف نػـ ايٓتٝذ١.

( ٜػعس َدزع املكسز ايطايب باؿسَإ يف سٝٓ٘، ٜٚسؾع تكسٜسًا يس٥ٝظ ايكطِ ايرٟ ٜٓتُٞ إيٝ٘ املكسز ٜٛضح 40/7) 4

 طايب َٔ االضتُساز يف دزاض١ املكسز، ٚتٛازٜذ احملاضسات، ٚايدزٚع ايع١ًُٝ اييت تػٝب ؾٝٗا ايطايب. ؾٝ٘ سسَإ اي

( ٜػعس ز٥ٝظ ايكطِ ايرٟ ٜٓتُٞ إيٝ٘ املكسز عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا، ٚز٥ٝظ ايكطِ ايرٟ ٜٓتُٞ إيٝ٘ ايطايب 40/7) 5

 كسز.عسَاْ٘ َٔ االضتُساز يف دزاض١ امل-إذا نإ ٜٓتُٞ يكطِ آخس-

( هٛش جملًظ ايه١ًٝ اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا املكسز، أٚ َٔ ٜؿٛض٘ بٓا٤ً ع٢ً تكسٜس َكدّ َٔ ز٥ٝظ ايكطِ )ايرٟ 40/7) 6

ٜكدّ املكسز( زؾع اؿسَإ عٔ ايطايب ، إذا تكدّ يس٥ٝظ ايكطِ بعرز ٜكبً٘ فًظ ايه١ًٝ، ع٢ً أال تصٜد ْطب١ ايػٝاب 

 ايع١ًُٝ، ٚاملٝدا١ْٝ، احملدد٠ يًُكسز.%( َٔ فُٛع احملاضسات، ٚايدزٚع 40ع٢ً )

(  إذا مل ٜتُهٔ ايطايب َٔ سطٛز االختباز ايٓٗا٥ٞ يف أٟ َٔ َٛاد ايؿصٌ يعرز قٗسٟ، داش جملًظ ايه١ًٝ 40/7) 7

قبٍٛ عرزٙ ٚايطُاح بإعطا٥٘ اختبازًا بدٜاًل خالٍ َد٠ ال تتذاٚش ايؿصٌ ايدزاضٞ -يف ساالت ايطسٚز٠ ايكص٣ٛ–

 تكدٜس ايرٟ وصٌ عًٝ٘ بعد أدا٥٘ االختباز ايبدٌٜ.ايتايٞ، ٜٚعط٢ اي

 (  هٛش إعاد٠ دزاض١ أٟ َكسز زضب ؾٝ٘ ايطايب َس٠ ٚاسد٠ ؾكط ٚتدخٌ ايٓتٝذتإ يف املعدٍ ايرتانُٞ.40/7) 8

%( َٔ َتطًبات 85( ٜطاف إىل غسٚط اؿصٍٛ ع٢ً َستب١ ايػسف األٚىل أٚ ايجا١ْٝ : دزاض١ َا ال ٜكٌ عٔ )40/7) 9

 يف اؾاَع١. ايتدسز

 ثاىيًا/االختباز اليَائي:

( إذا غؼ ايطايب يف االختباز أٚ غسع يف ايػؼ أٚ خايـ ايتعًُٝات ٚقٛاعد إدسا٤ االختباز ٜتدر عك٘ َا 40/7) 10

:ًٜٞ 

ٜكّٛ َدزع املكسز، أٚ عطٛ ؾ١ٓ املساقب١ مبٓع ايطايب َٔ االضتُساز يف االختباز، ٚنتاب١ قطس ٜبني ؾٝ٘ -أ

 ق١، ثِ وًٝ٘ إىل ز٥ٝظ ايكطِ ايرٟ ٜٓتُٞ إيٝ٘ املكسز.َا سدخ بد

ٜسؾع ز٥ٝظ ايكطِ إىل عُٝد نًٝت٘ عٔ ساي١ ايػؼ أٚ املدايؿ١ ثِ واٍ املٛضٛع إىل ؾ١ٓ تػهٌ َٔ قبٌ -ب

 فًظ ايه١ًٝ أسد أعطا٥ٗا عُٝد ايدزاضات ايعًٝا.

 (.Qد ي٘ ايسَص )م( أٚ )تٛقـ ْتٝذ١ ايطايب يف ذيو املكسز إىل سني صدٚز قساز ايًذ١ٓ ٜٚسص-ز

 ٜتِ إبالؽ اؾٗات املع١ٝٓ بكساز ايًذ١ٓ يتٓؿٝرٙ.-د

( َٔ َٛاد ال٥ش١ ايدزاض١ ٚاالختبازات يًُسس١ً 39( تهٕٛ إعاد٠ تصشٝح أٚزام اإلداب١ املرنٛز٠ يف املاد٠ )40/7) 11

يف سل ايطايب أبد٣ تعًُ٘ اؾاَع١ٝ، بٓا٤ ع٢ً تٛص١ٝ َٔ فًظ ايكطِ ٚذيو يف ساي١ ٚدٛد تطاٌٖ كٌ، أٚ إدشاف 

 إىل ز٥ٝظ ايكطِ ٚواٍ إىل ايًذ١ٓ املرنٛز٠ يف )ب( َٔ ايؿكس٠ ايطابك١ إذا ثبت عدّ َصداق١ٝ دعٛاٙ.  

 ثالجًا/ االختباز الػامل:

( تهٕٛ ؾ١ٓ االختباز ايػاٌَ يف بدا١ٜ نٌ عاّ دزاضٞ بكساز َٔ فًظ ايكطِ، َٔ ثالث١ أعطا٤ ع٢ً 40/7) 12
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 ؾِٝٗ غسٚط اإلغساف ٚاملٓاقػ١، ع٢ً إٔ ٜسأع ايًذ١ٓ أضتاذ إذا نإ االختباز يف َسس١ً ايدنتٛزاٙ. األقٌ َٔ تتٛؾس

 ( ٜكّٛ نٌ قطِ باإلعالٕ عٔ َٛعد االختباز ايػاٌَ بٛقٍت ناٍف.40/7) 13

 ( ٜهٕٛ االختباز ايػاٌَ َٔ املساسٌ ايتاي١ٝ:40/7) 14

 اختباز ؼسٜسٟ يف ايتدصص ايس٥ٝظ.-أ

 ٜسٟ يف ايتدصص ايؿسعٞ )إٕ ٚدد(.اختباز ؼس-ب

 اختباز ؼسٜسٟ يف َٗازات ايبشح )إٕ ٚددت(.-ز

 اختباز غؿٟٛ. -د

ٜٚػرتط ادتٝاش املسس١ً ايطابك١ يدخٍٛ املسس١ً ايالسك١. ٚهٛش يف ساي١ إقسازٙ يف َسس١ً املادطتري االنتؿا٤ 

 بايتدصص ايس٥ٝظ.

ٛع َٔ َساسٌ االختباز اييت ىترب ؾٝٗا ايطايب اختبازًا ( ؼدد نٌ ؾ١ٓ فاٍ ٚأٖداف ٚإدسا٤ات نٌ 40/7ْ) 15

 غاَاًل، َع اؿسص ع٢ً ايطس١ٜ يف ناٌَ خطٛاتٗا، ٜٚطع فًظ ايكطِ اإلطاز ايعاّ يإلدسا٤ات املطًٛب١ َٔ ايًذ١ٓ.

( ؼدد َسادع َٚصادز ايبشح ٚايكسا٤ات ايطسٚز١ٜ يف نٌ فاٍ بتٛص١ٝ َٔ ؾ١ٓ االختباز ايػاٌَ، 40/7) 16

 ادق١ فًظ ايكطِ، ٚتهٕٛ ٖٞ احملٛز األضاع يالختباز.َٚص

( ٜكدّ االختباز ايػاٌَ َس٠ يف نٌ عاّ دزاضٞ ع٢ً األقٌ، ع٢ً إٔ ُٜشدد نٌ قطِ َٛعد إدسا٤ٙ قبٌ 40/7) 17

 ؾصٌ دزاضٞ ع٢ً األقٌ.

عٝح ال تكٌ عٔ ( ٜهٕٛ ادتٝاش أٟ َسس١ً َٔ َساسٌ االختباز ايػاٌَ بٓا٤ ع٢ً َتٛضط ايدزدات املعطا٠ 40/7) 18

 (.40/7) 14%(، يهٌ َسس١ً َٔ املساسٌ ايٛازد٠ يف 70)

( تعًٔ ْتا٥ر االختباز ايػاٌَ بعد اعتُادٖا َٔ فًظ ايكطِ يف َٛعد ال ٜتذاٚش غٗسًا َٔ تازٜذ عكد آخس 40/7) 19

 .َٗا(َسس١ً َٓ٘، ٚتطًِ صٛز٠ َٔ ايٓتٝذ١ إىل عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا ؾٛز صدٚزٖا )باالدتٝاش أٚ عد

( يف ساي١ عدّ ادتٝاش ايطايب أٟ َسس١ً َٔ َساسٌ االختباز ايػاٌَ، ٜعط٢ ؾسص١ ٚاسد٠ إلعادتٗا يف َد٠ ال 40/7) 20

 تتذاٚش ؾصًٝني دزاضٝني.
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  الباب الجامً 
 

  الزسائل العلنية 
 

  إعداد الزسائل واإلشزاف عليَا
 

  األزبعوٌاملادة احلادية و
 

از ٜٝهٕٛ يهٌ طايب دزاضات عًٝا َسغد عًُٞ َع بدا١ٜ ايتشاق٘ بايربْاَر يتٛدٝٗ٘ يف دزاضت٘ َٚطاعدت٘ يف اخت

َٛضٛع ايسضاي١ ٚإعداد خط١ ايبشح ٚؾل ايكٛاعد املعتُد٠ َٔ فًظ اؾاَع١ بٓا٤ً ع٢ً تٛص١ٝ فًظ عُاد٠ 

 ايدزاضات ايعًٝا.
 

   )معدلة(نيوالتيفيرية للنادة احلادية واألزبع الكواعد واإلدساءات التيظينية
 

تٛشع فايظ األقطاّ ١َُٗ اإلزغاد ايعًُٞ يًطالب املطتذدٜٔ ع٢ً أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ، خالٍ َد٠ ال ( 41/8) 1

 ، ٚتسضٌ صٛز٠ َٔ ذيو ايتٛشٜع إىل عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا.تتذاٚش أزبع١ أضابٝع َٔ بد٤ ايدزاض١

سغد ايعًُٞ تٛدٝ٘ ايطايب يف إعداد ددٚي٘ ايدزاضٞ َٚتابع١ خطٛات تطذٌٝ َٛضٛع ايسضاي١، أٚ ٜتٛىل امل( 41/8) 2

 املػسٚع ايبشجٞ.

ٜكدّ املسغد ايعًُٞ إىل ز٥ٝظ ايكطِ املدتص، تكسٜسَا َؿصاًل عٔ ضري ايطايب يف ْٗا١ٜ نٌ ؾصٌ دزاضٞ ( 41/8) 3

 ايدزاضات ايعًٝا. عُٝدتسضٌ صٛز٠ َٓ٘ إىل 

ٌ إٔ ٜهٕٛ املسغد ايعًُٞ، ٖٛ املػسف ع٢ً زضاي١ ايطايب بعد تطذًٝٗا َا مل ٜتعازض ذيو َع ٜؿط( 41/8) 4

 ( َٔ ٖرٙ ايال٥ش48.١، 45يف املادتني ) دا٤ؽصص٘، َٚع َا 
 

  املادة الجاىية واألزبعوٌ
 

ألقٌ َٔ َكسزات ايدزاض١ٝ ع٢ً طايب ايدزاضات ايعًٝا بعد إْٗا٤ مجٝع َتطًبات ايكبٍٛ ٚادتٝاشٙ مخطني يف املا١٥ ع٢ً ا

إىل ايكطِ، يف ساٍ ايتٛص١ٝ باملٛاؾك١  -إٕ ٚددت  -ٚمبعدٍ تسانُٞ عٔ )دٝد ددًا( ايتكدّ مبػسٚع ايسضاي١ 

أٚ أمسا٤ أعطا٤ ؾ١ٓ اإلغساف  -إٕ ٚدد  -عًٝ٘ ٜكرتح فًظ ايكطِ اضِ املػسف ع٢ً ايسضاي١ ٚاملػسف املطاعد 

ًظ ايه١ًٝ، ٚفًظ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا يًُٛاؾك١ عًٝ٘ بٓا٤ً ع٢ً تأٜٝد َع ؼدٜد ز٥ٝطٗا، ٜٚسؾع بريو إىل ف

 فًظ ايه١ًٝ.
 

   )معدلة(نيالكواعد واإلدساءات التيظينية والتيفيرية للنادة الجاىية واألزبع
 

 ( يهٞ ٜكدّ ايطايب َػسٚع ايسضاي١ )خط١ ايبشح( هب إٔ ٜتِ ذيو ٚؾكًا يإلدسا٤ات ايتاي١ٝ :42/8) 1

قٌ، أٚ ادتٝاش االختباز ايػاٌَ )إٕ %( َٔ املكسزات ايدزاض١ٝ ع٢ً األ50إٔ ٜهٕٛ ايطايب قد ادتاش أنجس َٔ )-أ

 نإ غسطًا يتطذٌٝ املٛضٛع(
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 بًػ١ ع١ًُٝ ض١ًُٝ تتطُٔ ايعٓاصس ايس٥ٝط١ ـط١ ايبشح.  ايطايب َػسٚع ايسضاي١ َهتٛبًاٜكدّ -ب

 عًٝٗا متٗٝدًا يعسضٗا يف سًك١ دزاض١ٝ. ١يًُٛاؾكتكدّ إىل املسغد ايعًُٞ يًدزاضات ايعًٝا، -ز

٣ قبٌ عسض َٛضٛع٘ ع٢ً فًظ ( ُتذسseminarايطايب َٛضٛع٘ يف سًك١ دزاض١ٝ )إٔ ٜكدّ  ُٜؿطٌ-د

 ايكطِ، أٚ ُتعتُد خطت٘ َٔ ؾ١ٓ َتدصص١ ٜكسزٖا ايكطِ.

عطا٤ َػسؾًا ع٢ً ايسضاي١، ، ٜعني أسد األٚيف ساي١ املٛاؾك١ عًٜٝ٘كدّ ايطايب َٛضٛع٘ إىل فًظ ايكطِ، -ٖـ

 .-إٕ ٚدد-َٚػسؾًا َطاعدًا 

 يه١ًٝ يًُصادق١ ع٢ً قساز ايكطِ أٚ إبدا٤ ايسأٟ.اُٜسؾع بريو إىل فًظ -ٖـ

 ُٜدزز َٛضٛع ايسضاي١ ٚ اإلغساف يف فًظ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا ألخر املٛاؾك١.-ٚ
 

  املادة الجالجة واألزبعوٌ
 

املادطتري باؾد٠ ٚاألصاي١، نُا هب إٔ تتُٝص َٛضٛعات زضا٥ٌ ايدنتٛزاٙ  هب إٔ تتُٝص َٛضٛعات زضا٥ٌ

 ٚاالبتهاز ٚاإلضٗاّ ايؿاعٌ يف إمنا٤ املعسؾ١ يف ؽصص ايطايب. باألصاي١
 

  )معدلة( نيالكواعد واإلدساءات التيظينية والتيفيرية للنادة الجالجة واألزبع
 

ايك١ُٝ ايع١ًُٝ يف فاٍ ايتدصص، َٛضٛعًا يًسضاي١ َع ايتكدِٜ ي٘ ٜكبٌ ؼكٝل ايهتب ايرتاث١ٝ ذات ( 43/8) 1

 يف إسد٣ املسسًتني )املادطتري أٚ ايدنتٛزاٙ(. ، ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ذيوبدزاض١ داد٠

ٜكبٌ تسمج١ ايهتب ذات ايك١ُٝ ايع١ًُٝ يف فاٍ ايتدصص َٛضٛعًا يًسضاي١ َع ايتكدِٜ ي٘ بدزاض١ داد٠. ( 43/8) 2

 املادطتري أٚ ايدنتٛزاٙ(.يف إسد٣ املسسًتني )

ٜساع٢ عٓد إقساز املٛضٛعات أال ٜصٜد سذِ ايسضاي١ بعد نتابتٗا عٔ أيـ صؿش١ يًدنتٛزاٙ، ٚمخطُا١٥ ( 43/8) 3

 صؿش١ يًُادطتري.
 

  املادة السابعة واألزبعوٌ
 

صصات بكساز َٔ تهتب زضا٥ٌ املادطتري ٚايدنتٛزاٙ بايًػ١ ايعسب١ٝ، ٚهٛش إٔ تهتب بًػ١ أخس٣ يف بعض ايتد

فًظ اؾاَع١ بٓا٤ً ع٢ً تٛص١ٝ فًظ ايكطِ ٚايه١ًٝ ٚفًظ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا، ع٢ً إٔ ؼتٟٛ ع٢ً ًَدص 

 ٚاف هلا بايًػ١ ايعسب١ٝ.
 

  نيالكواعد واإلدساءات التيظينية والتيفيرية للنادة السابعة واألزبع
 

ٞ ؽصص٘ نتاب١ ايسضا٥ٌ ايع١ًُٝ ؾٝ٘ بًػ١ غري ايعسب١ٝ ع٢ً ٜٓص يف أصٌ ايربْاَر املكرتح ايرٟ ٜطتدع( 44/8) 1

 ذيو.

إذا مل ٜٓص يف أصٌ ايربْاَر ع٢ً نتاب١ ايسضا٥ٌ ايع١ًُٝ ؾٝ٘ بػري ايعسب١ٝ، ٚاقتطت املصًش١ نتاب١ زضاي١ ( 44/8) 2

 يف أصٌ املاد٠.يف َٛضٛع َعني بًػ١ أخس٣ ٜكرتح املػسف ذيو ع٢ً ايكطِ املدتص ثِ تطتهٌُ إدسا٤ات املٛاؾك١ نُا 
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  املادة اخلامطة واألزبعوٌ
 

ٜػسف ع٢ً ايسضا٥ٌ ايع١ًُٝ األضاتر٠ ٚاألضاتر٠ املػازنٕٛ َٔ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ باؾاَع١، ٚهٛش إٔ ٜػسف 

 -األضتاذ املطاعد ع٢ً زضا٥ٌ املادطتري إذا َط٢ ع٢ً تعٝٝٓ٘ ع٢ً ٖرٙ ايدزد١ ضٓتإ، ٚنإ يدٜ٘ عجإ ع٢ً األقٌ 

 َٔ األعاخ املٓػٛز٠ أٚ املكبٛي١ يًٓػس يف ف١ً ع١ًُٝ قه١ُ. -ٍ ؽصص٘ يف فا
 

  (ذلدثة) نيواألزبع امطةالكواعد واإلدساءات التيظينية والتيفيرية للنادة اخل

 

املكد١َ َٔ األضاتر٠ املطاعدٜٔ يف  األعاخ املٓػٛز٠ أٚ املكبٛي١ يًٓػس يف ف١ً ع١ًُٝ قه١ُُتشهِ ( 45/8) 1

 عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا. فًظ

ميٓح األضاتر٠ املطاعدٕٚ اإلذٕ باإلغساف ٚاملٓاقػ١ ع٢ً ايسضا٥ٌ ايع١ًُٝ ملد٠ ضٓتإ، ٜٚػرتط يتذدٜد اإلذٕ  (45/8) 2

 ْػس عجني آخسٜٔ، أٚ ايرتق١ٝ ع٢ً دزد١ أضتاذ َػازى. 
 

  املادة الطادضة واألزبعوٌ
 

١ٝ َػسؾٕٛ َٔ ذٟٚ اـرب٠ املتُٝص٠ ٚايهؿا١ٜ ايع١ًُٝ يف فاٍ ايبشح َٔ هٛش إٔ ٜكّٛ باإلغساف ع٢ً ايسضا٥ٌ ايعًُ

غري أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ باؾاَع١ ٚذيو بكساز َٔ فًظ اؾاَع١ بٓا٤ً ع٢ً تٛص١ٝ فًظ ايكطِ املدتص ٚفًظ 

 ايه١ًٝ املع١ٝٓ ٚفًظ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا.
 

  نيادة الطادضة واألزبعالكواعد واإلدساءات التيظينية والتيفيرية للن
 

ترنس املربزات ايع١ًُٝ ايهاؾ١ٝ يف ساي١ اقرتاح فًظ ايكطِ َػسؾًا َٔ غري أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يف ( 46/8) 1

 اؾاَع١.
 

  املادة الطابعة واألزبعوٌ
 

بٝع١ ايسضاي١، هٛش إٔ ٜكّٛ باملطاعد٠ يف اإلغساف ع٢ً ايسضاي١ أسد أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٔ أقطاّ أخس٣ سطب ط

 ع٢ً إٔ ٜهٕٛ املػسف ايس٥ٝظ َٔ ايكطِ ايرٟ ٜدزع ب٘ ايطايب.
 

  نيالكواعد واإلدساءات التيظينية والتيفيرية للنادة الطابعة واألزبع
 

 ٜكرتح َسغد ايطايب أٚ َػسؾ٘ املػسف املطاعد إذا اقتطت طبٝع١ َٛضٛع ايسضاي١ ذيو.( 47/8) 1

 اعد املكرتح َٔ خازز ايكطِ َٚٔ داخٌ اؾاَع١، ؾٝهٌُ اآلتٞ:إذا نإ املػسف املط( 47/8) 2

 ٜتِ ايتٓطٝل بني ايكطِ ايرٟ ٜدزع ب٘ ايطايب ٚايكطِ ايرٟ ٜٓتُٞ إيٝ٘ املػسف املطاعد.-أ

يف ساٍ َٛاؾك١ فًظ ايكطِ ايرٟ ٜٓتُٞ إيٝ٘ املػسف املطاعد تطتهٌُ اإلدسا٤ات ٚؾل َا دا٤ يف -ب

 ( َٔ ٖرٙ ايال٥ش42.١املاد٠ )

 إذا نإ املػسف املطاعد املكرتح َٔ خازز اؾاَع١ ؾٝهٌُ اآلتٞ:( 47/8) 3
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 ٜتِ ايتٓطٝل بني ايكطِ ٚاؾ١ٗ اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا املػسف املطاعد.-أ

 .( َٔ ٖرٙ ايال٥ش46١، 42يف ساٍ َٛاؾك١ د١ٗ املسغح تطتهٌُ اإلدسا٤ات ٚؾل املادتني )-ب
 

  املادة الجامية واألزبعوٌ
 

ٛا٤ نإ َٓؿسدًا أٚ َػرتنًا َع غريٙ إٔ ٜػسف عد أقص٢ ع٢ً أزبع زضا٥ٌ يف ٚقت ٚاسد، ٚهٛش يف يًُػسف ض

ساالت ايطسٚز٠ ايكص٣ٛ بتٛص١ٝ َٔ فًظ ايكطِ َٚٛاؾك١ فًطٞ ايه١ًٝ املع١ٝٓ ٚعُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا شٜاد٠ عدد 

عطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ إذا نإ َػسؾا  ايسضا٥ٌ إىل مخظ ٚوتطب اإلغساف ع٢ً نٌ زضاي١ بطاع١ ٚاسد٠ َٔ ْصاب

 َٓؿسدًا أٚ َػسؾًا ز٥ٝطًا.
 

  نيالكواعد واإلدساءات التيظينية والتيفيرية للنادة الجامية واألزبع
 

ٜتِ اإلغساف ع٢ً ايسضا٥ٌ َٔ املػسف املٓؿسد أٚ املػسف ايس٥ٝظ يف املهإ املعد يريو ضاع١ يف نٌ ( 48/8) 1

 أضبٛع.

 اإلغساف بأسد أَسٜٔ : تٓتٗٞ ؾرت٠( 48/8) 2

 إعطا٤ اإلذٕ بطباع١ ايسضاي١.-أ

 .( َٔ ٖرٙ ايال٥ش36١، 29اْتٗا٤ َد٠ ايطايب ٚؾكًا يًُادتني )-ب
 

  املادة التاضعة واألزبعوٌ
 

يف ساٍ عدّ متهٔ املػسف َٔ االضتُساز يف اإلغساف ع٢ً ايسضاي١ أٚ اْتٗا٤ خدَت٘ باؾاَع١، ٜكرتح ايكطِ َػسؾًا 

 كّٛ َكاَ٘ ٜٚٛاؾل عًٝ٘ فًظ ايه١ًٝ املع١ٝٓ ٜٚكسٙ فًظ ايعُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا.بدٜاًل ٜ
 

  املادة اخلنطوٌ
 

تكسٜسًا َؿصاًل إىل ز٥ٝظ ايكطِ عٔ َد٣ تكدّ ايطايب يف دزاضت٘  -يف ْٗا١ٜ نٌ ؾصٌ دزاضٞ  -ٜكدّ املػسف 

 ٚتسضٌ صٛز٠ َٔ ايتكسٜس إىل عُٝد ايدزاضات ايعًٝا.
 

   )ذلدثة(نيواإلدساءات التيظينية والتيفيرية للنادة اخلنطالكواعد 
 

( هب تعب١٦ ايتكسٜس ٚؾكُا يًُٓٛذز ايرٟ أعدت٘ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا، ٜٚصادم عًٝ٘ َٔ قبٌ ز٥ٝظ ايكطِ، 50/8) 1

 د٠. ٜٚسضٌ قبٌ َٛعد اْتٗا٤ االختبازات ايٓٗا١ٝ٥ يًؿصٌ ايدزاضٞ، ٚذيو ٚؾكًا يًتكِٜٛ األنادميٞ يًعُا
 

  املادة احلادية واخلنطوٌ
 

ٜكدّ املػسف ع٢ً ايسضاي١، بعد اْتٗا٤ ايطايب َٔ إعدادٖا، تكسٜسًا عٔ انتُاهلا إىل ز٥ٝظ ايكطِ، متٗٝدًا 

 الضتهُاٍ اإلدسا٤ات اييت وددٖا فًظ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا.
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  نينطالكواعد واإلدساءات التيظينية والتيفيرية للنادة احلادية واخل
 

 ايتكسٜس ايٓٗا٥ٞ إٜراًْا بإٔ ايسضاي١ َهت١ًُ يف صٛزتٗا ايٓٗا١ٝ٥.( 51/8) 1

 ٜػرتط يإلذٕ بطباع١ ايسضاي١ اؿصٍٛ ع٢ً تكسٜس عٔ ايطايب َٔ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا.( 51/8) 2

 ( إىل ز٥ٝظ ايكطِ املدتص.2، 1ٜكدّ املػسف ايتكسٜسٜٔ املرنٛزٜٔ يف )( 51/8) 3

 ض املٛضٛع ع٢ً فًظ ايكطِ الؽاذ ايكساز ايالشّ.ٜعس( 51/8) 4

 ؼاط عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا بكساز فًظ ايكطِ.( 51/8) 5

ؼدد َد٠ طبع ايسضاي١ مبا ال ٜصٜد ع٢ً أزبع١ أغٗس، ؼطب ضُٔ املد٠ ايكص٣ٛ يًشصٍٛ ع٢ً ايدزد١ ( 51/8) 6

 ايع١ًُٝ.

عًك١ بإداشتٗا َٚٓاقػتٗا اضِ املػسف ايرٟ قدّ ايتكسٜس ايٓٗا٥ٞ ٜجبت ع٢ً غالف ايسضاي١، ٚيف احملاضس املت( 51/8) 7

 عٓٗا ٚال عرب٠ يتػٝريٙ بعد ذيو ألٟ طاز٨.

تكسٜسًا إىل ز٥ٝظ ايكطِ عٔ -إذا ناْت ايدزاض١ يًُادطتري باملكسزات ايدزاض١ٝ-ٜكدّ املسغد ايعًُٞ( 51/8) 8

ٞ ٚايدزد١ املعتُد٠ ي٘ متٗٝدًا الضتهُاٍ إدسا٤ات َٓح اْتٗا٤ ايطايب َٔ َتطًبات بسْاف٘ َسؾكًا ب٘ املػسٚع ايبشج

  ايدزد١ ايع١ًُٝ.
 

  املادة الجاىية واخلنطوٌ
 

إذا ثبت عدّ دد١ٜ ايطايب يف ايدزاض١ أٚ أخٌ بأٟ َٔ ٚادبات٘ ايدزاض١ٝ بٓا٤ً ع٢ً تكسٜس َٔ املػسف ع٢ً دزاضت٘ ٜتِ 

يب َستني ٚمل ٜتالف أضباب اإلْراز ؾًُذًظ عُاد٠ إْراز ايطايب غطاب َٔ ايكطِ املدتص، ٚإذا أْرز ايطا

 ايدزاضات ايعًٝا بٓا٤ً ع٢ً تٛص١ٝ فًظ ايكطِ إيػا٤ قٝدٙ.
 

  نيالكواعد واإلدساءات التيظينية والتيفيرية للنادة الجاىية واخلنط
 

 ٜتِ إْراز ايطايب يف اؿاالت ايتاي١ٝ:( 52/8) 1

 %( َٔ فُٛع ضاعات اإلغساف احملدد٠ يف نٌ ؾصٌ دزاضٞ.25ع٢ً ) إذا شادت ْطب١ غٝاب٘ بعرز أٚ بدٕٚ عرز-أ

 إذا مل ٜطتذب يتٛدٝٗات املػسف ايع١ًُٝ.-ب

 إذا مل ٜتُهٔ َٔ ايهتاب١ ايع١ًُٝ اييت تتٓاضب َع املسس١ً اييت ٜدزع بٗا.-ز

ؿغ ايتكسٜس يف ٜتٛىل ز٥ٝظ ايكطِ املدتص إْراز ايطايب غطاب ضسٟ بٓا٤ ع٢ً تكسٜس َٔ املػسف، ٚو( 52/8) 2

 ًَـ ايطايب.

ٜتِ عسض األَس ع٢ً فًظ ايكطِ إذا مل ٜتذاٚب ايطايب بعد إْرازٙ َستني يف ؾصًني دزاضٝني كتًؿني ( 52/8) 3

 ٚنإ ضبب اإلْراز ٚاسدًا.

تسؾع تٛص١ٝ فًظ ايكطِ إىل فًظ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا الؽاذ ايكساز املٓاضب يف ض٤ٛ أسهاّ ( 52/8) 4

 . ايال٥ش١
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  مياقصة الزسائل
 

  املادة الجالجة واخلنطوٌ
 

 تهٕٛ ؾ١ٓ املٓاقػ١ بكساز َٔ فًظ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا بٓا٤ً ع٢ً تٛص١ٝ فًطٞ ايكطِ ٚايه١ًٝ املدتصني.
 

   نيالكواعد واإلدساءات التيظينية والتيفيرية للنادة الجالجة واخلنط
 

ٚطايب -إذا اقتط٢ بسْاَر دزاضت٘ ذيو-ٓاقػ١ ادتٝاش طايب املادطتريٜػرتط يتهٜٛٔ ؾ١ٓ امل( 53/8) 1

 ايدنتٛزاٙ االختباز ايػاٌَ. 

 ٜكرتح فًظ ايكطِ املدتص أعطا٤ ؾ١ٓ املٓاقػ١، ٚي٘ إٔ ٜكرتح عطًٛا أٚ عطٜٛٔ استٝاطًٝا.( 53/8) 2

ٟ تػٝري نٌ أٚ بعض أعطا٤ ٜٛصٞ فًظ ايه١ًٝ بتهٜٛٔ ايًذ١ٓ ع٢ً ض٤ٛ َا ٜسدٙ َٔ ايكطِ، ٚإذا زأ( 53/8) 3

 ايًذ١ٓ ؾٝعاد املٛضٛع إىل فًظ ايكطِ.

 تسؾع تٛص١ٝ فًظ ايه١ًٝ إىل فًظ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا الؽاذ ايكساز ايالشّ.( 53/8) 4

ال ٜتِ تٛشٜع ْطذ ايسضاي١ ع٢ً أعطا٤ ؾ١ٓ املٓاقػ١ إال بعد َصادق١ َدٜس اؾاَع١ ع٢ً قساز فًظ عُاد٠ ( 53/8) 5

 اضات ايعًٝا.ايدز

ٜكدّ نٌ عطٛ َٓاقؼ إىل عُٝد ايه١ًٝ املدتص١ تكسٜسًا َؿصاًل عٔ ايسضاي١ ٚؾل ايُٓٛذز املعد يريو، ( 53/8) 6

ع٢ً أال تصٜد املد٠ َٔ تازٜذ إزضاٍ ايٓطد١ إىل تازٜذ املٓاقػ١ املكرتح عٔ غٗسٜٔ يًُادطتري، ٚثالث١ أغٗس يًدنتٛزاٙ، 

 َٔ ايسضاي١.اعتبازًا َٔ تازٜذ إزضاٍ ايٓطد١ 

إذا تأخس أسد أٚ نٌ أعطا٤ ايًذ١ٓ عٔ املٛعد احملدد يتكدِٜ ايتكسٜس ٜتِ عسض األَس ع٢ً فًظ ايكطِ ( 53/8) 7

 املدتص الؽاذ َا ٜساٙ َٓاضبًا.
 

  املادة السابعة واخلنطوٌ
 

 ٜػرتط يف ؾ١ٓ املٓاقػ١ ع٢ً زضا٥ٌ املادطتري َا ٜأتٞ :

 ًا ٜٚهٕٛ املػسف َكسزًا هلا.إٔ ٜهٕٛ عدد أعطا٥ٗا ؾسدٜ -1

أال ٜكٌ عدد أعطا٤ ايًذ١ٓ عٔ ثالث١ َٔ بني أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚال ميجٌ املػسف ٚاملػسف املطاعد )إٕ ٚدد( -2

 أغًب١ٝ ؾٝٗا.

 إٔ تٓطبل غسٚط اإلغساف ع٢ً ايسضا٥ٌ ع٢ً أعطا٤ ايًذ١ٓ. -3

 املػازنني، ع٢ً األقٌ.إٔ ٜهٕٛ َٔ بني أعطا٤ ايًذ١ٓ أسد األضاتر٠، أٚ األضاتر٠  -4

 .إٔ تتدر قسازاتٗا مبٛاؾك١ ثًجٞ األعطا٤ ع٢ً األقٌ-5
 

  املادة اخلامطة واخلنطوٌ
 

 ٜػرتط يف ؾ١ٓ املٓاقػ١ ع٢ً زضا٥ٌ ايدنتٛزاٙ َا ٜأتٞ :
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 إٔ ٜهٕٛ عدد أعطا٥ٗا ؾسدًٜا، ٚال تكٌ إٔ ثالث١، ٜٚهٕٛ املػسف َكسزًا هلا. -1

قػ١ ع٢ً األضاتر٠ ٚاألضاتر٠ املػازنني، ٚال ميجٌ املػسف ٚاملػسف املطاعد )إٕ ٚدد( تكتصس عط١ٜٛ ؾ١ٓ املٓا -2

 أغًب١ٝ بِٝٓٗ .

 إٔ ٜهٕٛ بني أعطا٤ ايًذ١ٓ أسد األضاتر٠ ع٢ً األقٌ. -3

 إٔ ٜهٕٛ أسد أعطا٤ ايًذ١ٓ َٔ خازز اؾاَع١. -4

 ؾك١ ثًجٞ األعطا٤ ع٢ً األقٌ.اإٔ تتدر قسازاتٗا مبٛ -5

  )معدلة(نيدساءات التيظينية والتيفيرية للنادة اخلامطة واخلنطالكواعد واإل
 

 .اُسدٖإ ٚمل ٜٓاقؼ ا( هب إٔ ال ٜهٕٛ ايعطٛ املٓاقؼ قد أضٓدت ي٘ زضايت55/8) 1

 ( إٔ ٜهٕٛ ايعطٛ اـازدٞ َٓاقػًا.55/8) 2

يف َٛعد ال ٜكٌ عٔ أضبٛع َٔ ( هب اإلعالٕ عٔ املٓاقػ١ يف ايكطِ ٚايه١ًٝ ٚاملٛقع االيهرتْٚٞ يًذاَع١ 55/8) 3

املٓاقػ١، ٜٚتِ تطًِٝ ْطد١ َٔ اإلعالٕ إىل ٚنٌٝ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا يًػ٦ٕٛ األنادمي١ٝ قبٌ أضبٛع َٔ املٓاقػ١ 

 ع٢ً األقٌ.
 

  املادة الطادضة واخلنطوٌ
 

خدَت٘ أٚ يتٛاددٙ يف ١َُٗ  ٤اْتٗايف ساٍ عدّ متهٔ املػسف ع٢ً ايسضاي١ َٔ املػازن١ يف ؾ١ٓ املٓاقػ١ يٛؾات٘ أٚ 

خازز ايبالد يؿرت٠ ط١ًٜٛ، ٜكرتح ايكطِ بدٜاًل عٓ٘ ٜٚٛاؾل عًٝ٘ فًظ ايه١ًٝ املع١ٝٓ ٜٚكسٙ فًظ عُاد٠ ايدزاضات 

 ايعًٝا.
 

   نيالكواعد واإلدساءات التيظينية والتيفيرية للنادة الطادضة واخلنط
 

ساي١ ٚدٛدٙ يف ١َُٗ خازز ايبالد إذا ناْت َد٠ امل١ُٗ ضتصٜد ع٢ً ٜكرتح فًظ ايكطِ ايبدٌٜ عٔ املػسف ( 56/8) 1

 أزبع١ أغٗس َٔ تازٜذ تهٜٛٔ ؾ١ٓ املٓاقػ١.

 ٜعترب ايبدٌٜ عٔ املػسف عطًٛا يف ؾ١ٓ املٓاقػ١ َٔ سٝح اؿكٛم املاي١ٝ، ٖٚٛ َكسز ايًذ١ٓ.( 56/8) 2
 

  املادة الطابعة واخلنطوٌ
 

قع َٔ مجٝع أعطا٥ٗا، ٜكدّ إىل ز٥ٝظ ايكطِ خالٍ أضبٛع َٔ تازٜذ املٓاقػ١، َتطُٓا سًا ٜٜٛتعد ؾ١ٓ املٓاقػ١ تكس

 إسد٣ ايتٛصٝات اآلت١ٝ :

 قبٍٛ ايسضاي١ ٚايتٛص١ٝ مبٓح ايدزد١. -1

بايتٛص١ٝ  قبٍٛ ايسضاي١ َع إدسا٤ بعض ايتعدٜالت، دٕٚ َٓاقػتٗا َس٠ أخس٣ ٜٚؿٛض أسد أعطا٤ ؾ١ٓ املٓاقػ١ -2

ٚجملًظ اؾاَع١  يتأند َٔ األخر بٗرٙ ايتعدٜالت يف َد٠ ال تتذاٚش ثالث١ أغٗس َٔ تازٜذ املٓاقػ١مبٓح ايدزد١ بعد ا

 االضتجٓا٤ َٔ ذيو.

اضتهُاٍ أٚد٘ ايٓكص يف ايسضاي١، ٚإعاد٠ َٓاقػتٗا خالٍ ايؿرت٠ اييت وددٖا فًظ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا  -3
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 عٔ ض١ٓ ٚاسد٠ َٔ تازٜذ املٓاقػ١. بٓا٤ً ع٢ً تٛص١ٝ فًظ ايكطِ املدتص ع٢ً أال تصٜد

 عدّ قبٍٛ ايسضاي١.  -4

ٚيهٌ عطٛ َٔ ؾ١ٓ املٓاقػ١ ع٢ً ايسضاي١ اؿل يف إٔ ٜكدّ َا ي٘ َٔ َس٥ٝات َػاٜس٠ أٚ ؼؿعات يف تكسٜس َؿصٌ، 

 إىل نٌ َٔ ز٥ٝظ ايكطِ، ٚعُٝد ايدزاضات ايعًٝا، يف َد٠ ال تتذاٚش أضبٛعني َٔ تازٜذ املٓاقػ١.
 

   )معدلة(نيواإلدساءات التيظينية والتيفيرية للنادة الطابعة واخلنط الكواعد
 

 ( ُتشدد املد٠ ايص١َٝٓ ايتاي١ٝ ملٓاقػ١ ايسضا٥ٌ ايع١ًُٝ نايتايٞ:57/8) 1

 ْصـ ضاع١ يًُػسف ٚايطايب يًتكدِٜ.-أ

 . ضاع١ يهٌ عطٛ َٔ أعطا٤ ؾ١ٓ املٓاقػ١، ضٛا٤ نإ عدد أعطا٤ ايًذ١ٓ ثالثًٝا أٚ مخاضًٝا-ب

 االيتصاّ بايٛقت احملدد.-إٕ ٚدد-ٜتٛىل َكسز ايًذ١ٓ ٚاملػسف ع٢ً ايسضاي١، ٚاملػسف املطاعد -ز

 إذا مل ٜطتٓؿر املٓاقؼ األٍٚ ايطاع١ املدصص١ ي٘، داش ملكسز ايًذ١ٓ َٓح ايٛقت املتبكٞ يًُٓاقؼ اآلخس.-د

 اضات ايعًٝا.( ٜهٕٛ تكسٜس ؾ١ٓ املٓاقػ١ ٚؾل منٛذز ٜعدٙ فًظ عُاد٠ ايدز57/8) 2

 ( البد َٔ إمجاع ايًذ١ٓ عٓد ايتٛص١ٝ بطبع ايسضاي١ ع٢ً ْؿك١ اؾاَع١.57/8) 3

( َٔ أصٌ املاد٠، ٜٚهٕٛ تكدٜس ايطايب 2، 1( ؼطب ايدزد١ ايٓٗا١ٝ٥ يًسضاي١ َٔ َا١٥ يف ساٍ قبٛهلا ٚؾل )57/8) 4

 يف ايسضاي١ بٓا٤ ع٢ً َتٛضط َا ٜكدزٙ أعطا٤ ؾ١ٓ املٓاقػ١ َٔ دزدات.

َتابع١ -َا أَهٔ-( ؼدد ؾرت٠ اضتهُاٍ أٚد٘ ايٓكص يف ايسضاي١ مبا ال ٜصٜد عٔ ض١ٓ ٜٚتٛىل املػسف57/8) 5

 عٌُ ايطايب.

( َٔ أصٌ املاد٠، ٜٚهتؿ٢ 3( ؼطب ايدزد١ ايٓٗا١ٝ٥ يًسضاي١ َٔ مثاْني دزد١ يف ساي١ قبٛهلا ٚؾل ايؿكس٠ )57/8) 6

 اد٠ َٓاقػتٗا.بإعالٕ إداش٠ ايسضاي١ يف ساي١ قبٛهلا بعد إع

( إذا قدّ أسد أعطا٤ ايًذ١ٓ َس٥ٝات َػاٜس٠ أٚ ؼؿعات تعسض ع٢ً فًظ ايكطِ خالٍ أضبٛعني َٔ تازٜذ 57/8) 7

 تطًِ ز٥ٝظ ايكطِ هلا الؽاذ ايتٛص١ٝ املٓاضب١.

 ضب.( ٜعسض ع٢ً فًظ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا َا اؽرٙ فًظ ايكطِ سٝاٍ ايتكسٜس الؽاذ ايكساز املٓا57/8) 8
 

  املادة الجامية واخلنطوٌ
 

ٜسؾع ز٥ٝظ ايكطِ املدتص تكسٜس ؾ١ٓ املٓاقػ١ إىل عُٝد ايدزاضات ايعًٝا يف َد٠ ال تتذاٚش ثالث١ أضابٝع َٔ تازٜذ 

 املٓاقػ١.

   )معدلة(نيالكواعد واإلدساءات التيظينية والتيفيرية للنادة الجامية واخلنط
 

تطُٓٗا تكسٜس ؾ١ٓ املٓاقػ١ ٜات ايعًٝا تٓؿٝر اإلدسا٤ات ايالش١َ ٚاملٓاضب١ يًتٛص١ٝ اييت ( تتٛىل عُاد٠ ايدزاض58/8) 1

 ٚؾل َا دا٤ يف ٖرٙ ايال٥ش١ ٚقٛاعدٖا ايتٓؿٝر١ٜ.

( ٜسؾع ز٥ٝظ ايكطِ ايتٛص١ٝ مبٓح 57( َٔ أصٌ املاد٠ )2( إذا تطُٔ تكسٜس ؾ١ٓ املٓاقػ١ ايتٛص١ٝ زقِ )58/8) 2

 أضبٛعني َٔ تازٜذ تطًُ٘ ايسضاي١ َعدي١. ايدزد١ يف َد٠ ال تتذاٚش
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  املادة التاضعة واخلنطوٌ
 

 ٜسؾع عُٝد ايدزاضات ايعًٝا ايتٛص١ٝ مبٓح ايدزد١ إىل فًظ اؾاَع١ الؽاذ ايكساز.
 

  نيالكواعد واإلدساءات التيظينية والتيفيرية للنادة التاضعة واخلنط
 

يدزاضات ايعًٝا بأمسا٤ ٚأزقاّ ايطالب املتٛقع ؽسدِٗ َع بدا١ٜ نٌ ؾصٌ تصٚد األقطاّ ايع١ًُٝ عُاد٠ ا( 59/8) 1

 دزاضٞ.

تصٚد عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا األقطاّ ايع١ًُٝ بايطذالت ايتع١ًُٝٝ يًطالب يف َد٠ ال تتذاٚش األضبٛع ايطادع ( 59/8) 2

 اضٞ.َٔ بد٤ ايدزاض١ ملسادعتٗا ٚإعادتٗا قبٌ ْٗا١ٜ األضبٛع ايعاغس َٔ ايؿصٌ ايدز

تعد عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا ايتكازٜس ايٓٗا١ٝ٥ ملٓح ايدزدات ايع١ًُٝ بعد انتُاٍ َتطًبات ايتدسز يف نٌ ( 59/8) 3

 َسس١ً مبا يف ذيو ؼدٜد َستب١ ايػسف ٚتعٝدٖا إىل ايهًٝات املع١ٝٓ.

ش١َ ٚزؾعٗا إىل عُاد٠ ٜتِ عسض ايتكازٜس ع٢ً فايظ األقطاّ ٚايهًٝات املدتص١ الؽاذ ايتٛصٝات ايال( 59/8) 4

 ايدزاضات ايعًٝا.

متٓح ايدزد١ ايع١ًُٝ بكساز َٔ فًظ اؾاَع١، بٓا٤ ع٢ً تٛص١ٝ َٔ فًظ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا َٚصادق١ ( 59/8) 5

 َدٜس اؾاَع١.

غ صٛز تتٛىل عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا إعداد ٚإصداز ايٛثا٥ل ٚايػٗادات ايسمس١ٝ يًدسهني ٚاـسهات ٚسؿ ( 59/8) 6

 َٓٗا.
 

 7 املادة الطتوٌ

( مخط١ اآلف 5000ٜصسف يًُػسف ع٢ً زضاي١ املادطتري َٔ خازز اؾاَع١ َهاؾأ٠ َكطٛع١ َكدازٖا ) .1

 ( اآلف زٜاٍ.7000زٜاٍ، نُا ٜصسف يًُػسف ع٢ً زضاي١ ايدنتٛزاٙ َٔ خازز اؾاَع١ َهاؾأ٠ َكطٛع١ َكدزاٖا )

١ً األضتاذ املػسف اـازدٞ يًطًب١ املػسف عًِٝٗ ٚمبٛاؾك١ هٛش عٓد ايطسٚز٠، إذا اضتدع٢ األَس َكاب .2

فًظ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا يًذاَع١ اييت ٜتبع هلا عطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ، بٓا٤ً ع٢ً طًب َٔ اؾاَع١ اييت ٜتبع هلا 

 ايطايب أٚ ايطايب١ اْتداب املػسف اـازدٞ ع٢ً زضا٥ٌ املادطتري ٚايدنتٛزاٙ ٚؾل ايرتتٝب ايتايٞ :

 ٚاسد٠ نٌ ؾصٌ دزاضٞ يهٌ داَع١ خازد١ٝ ٜػسف ع٢ً زضا٥ٌ طًب١ ؾٝٗا.  َس٠ .أ 

 أال ٜتذاٚش عدد اؾاَعات اييت ٜٓتدب هلا داَعتني نٌ ؾصٌ دزاضٞ.  .ب 

 ( أٜاّ. 3أال تتذاٚش َد٠ االْتداب يف نٌ َس٠ ) .ز 

 أال ٜتذاٚش فُٛع أٜاّ االْتداب عػس٠ أٜاّ يف ايعاّ ايدزاضٞ ايهاٌَ ؾُٝع اؾاَعات. .د 

عطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ املٓتدب يإلغساف ع٢ً زضا٥ٌ طًبتٗا ٚؾل َا ٖٛ ٌ اؾاَع١ املطتؿٝد٠ ْؿكات تتشُ .ٙ 

 َكسز ْعاًَا ي٘ سطب زتبت٘. 
 

                                     
7

( يف 15/62/1431بٓا٤ ع٢ً قساز فًظ ايتعًِٝ ايعايٞ زقِ )ٖـ. 11/2/1432/أ( ٚتازٜذ 309( بٓا٤ً ع٢ً خطاب ٚشٜس ايتعًِٝ بايٓٝاب١،  زقِ )60مت تعدٌٜ املاد٠ ) 

 ٖـ. 29/12/1431دًطت٘ )ايجا١ْٝ ٚايطتني( املعكٛد٠ بتازٜذ 
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  نيالكواعد واإلدساءات التيظينية والتيفيرية للنادة الطت
 

َٔ تطذٌٝ املٛضٛع ست٢  تٛشع املهاؾأ٠ يف ساي١ تعدد املػسؾني ع٢ً زضاي١ املادطتري أٚ ايدنتٛزاٙ بد٤ًا( 60/8) 1

 ٚؾكًا ملا ًٜٞ:-إٕ ٚددت-تهٜٛٔ ؾ١ٓ املٓاقػ١، َا مل تتذاٚش املد٠ ايٓعا١َٝ َٚد٠ ايؿسص اإلضاؾ١ٝ

 %( ؼتطب يًُد٠ اييت ٜكطٝٗا املػسف َع ايطايب بعد تطذٌٝ املٛضٛع.50)-أ

 %( ؼتطب باعتباز َكداز َا ألص َٔ ايسضاي١ َع نٌ َػسف.50)-ب

كط سل املػسف يف املهاؾأ٠ املكسز٠ إذا مل وصٌ ايطايب ع٢ً ايدزد١ ألٟ ضبب يٝظ املػسف طسؾًا ال ٜط( 60/8) 2

  (.1ؾٝ٘ ٚؼتطب املهاؾأ٠ عطب ايؿكس٠ )
 

  املادة احلادية والطتوٌ

( أيـ زٜاٍ إذا نإ 1000ٜصسف ملٔ ٜػرتى يف َٓاقػ١ زضاي١ َادطتري أٚ دنتٛزاٙ َهاؾأ٠ َكطٛع١ َكدازٖا )

 ؼ عطٛا يف ١٦ٖٝ ايتدزٜظ بٓؿظ اؾاَع١ اييت تكدّ هلا ايسضاي١. املٓاق

أَا إذا نإ املٓاقؼ َٔ غري أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يف اؾاَع١ اييت تٓاقؼ ؾٝٗا ايسضاي١ ضٛا٤ نإ َٔ َٛظؿٞ تًو 

ٚ زٜاٍ ملٓاقػ١ زضاي١ ايدنتٛزاٙ 1500اؾاَع١ أٚ َٔ ٜدع٢ َٔ خازدٗا ؾتصسف ي٘ َهاؾأ٠ َكطٛع١ َكدازٖا 

 زٜاٍ إذا نإ املٓاقؼ َٔ خازز املًُه١. 2500زٜاٍ ملٓاقػ١ زضاي١ املادطتري ٚتصاد املهاؾأ٠ يتصبح 1000

ٚإذا نإ املٓاقؼ َٔ خازز املد١ٜٓ اييت بٗا َكس اؾاَع١ اييت تٓاقؼ ؾٝٗا ايسضاي١ ضٛا٤ نإ َٔ داخٌ املًُه١ أٚ 

أعالٙ ترنس٠ إزناب َٔ َكس إقاَت٘ ٚإيٝ٘ ٚأدس٠ ايطهٔ خازدٗا ؾٝصسف ي٘ باإلضاؾ١ إىل املهاؾأ٠ املػاز إيٝٗا 

املٓاضب ٚاإلعاغ١ ٚعد أقص٢ ال ٜتذاٚش يًٝتني، نُا تصسف ترنس٠ إزناب ملساؾل املٓاقؼ إذا نإ املٓاقؼ 

  نؿٝؿًا ٚحملسّ املٓاقػ١ باإلضاؾ١ إىل أدس٠ ايطهٔ املٓاضب عد أقص٢ ال ٜتذاٚش يًٝتني.

ا إضاؾ١ ي١ًٝ أٚ يًٝتني يف ساالت ايطسٚز٠، ٚإذا َا اقتطت ذيو طبٝع١ ايدزاض١، ٚذيو ٚهٛش جملًظ ايدزاضات ايعًٝ

 بٓا٤ ع٢ً تٛص١ٝ َٔ فًظ ايكطِ ٚايه١ًٝ املدتصني َع إٜطاح املربزات يًبكا٤ َد٠ تصٜد عٔ يًٝتني.
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  الباب التاسع 
 

  أحكاو عامة 
 

  والطتوٌاملادة الجاىية 
 

ٜطع فًظ اؾاَع١ ايكٛاعد املٓع١ُ يتكِٜٛ بساَر ايدزاضات ايعًٝا بٓا٤ً ع٢ً اقرتاح فًظ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا، 

 ع٢ً إٔ تسؾع ْتا٥ر ايتكِٜٛ جملًظ اؾاَع١.
 

   )معدلة(نيالكواعد واإلدساءات التيظينية والتيفيرية للنادة الجاىية والطت
  

 ىل نٌ قطِ إعداد ايتكازٜس ايالش١َ يًتكِٜٛ ايدٚزٟ يرباف٘ ايدزاض١ٝ، ع٢ً إٔ ٜتطُٔ ايتكسٜس :( ٜت62/9ٛ) 1 

أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ: )أمسا٥ِٗ، ؽصصاتِٗ، زتبِٗ ايع١ًُٝ، ٚضعِٗ )َعاز، َتؿسؽ، ..(، أمسا٤ ايطالب -أ

 ايرٜٔ ٜػسف عًِٝٗ، ٚعٓاٜٚٔ زضا٥ًِٗ ايع١ًُٝ، ٚتازٜذ تعٝني اإلغساف(.

ايطالب: )املتكدَني يًرباَر املدتًؿ١،املكبٛيني،املتدسدني، املؤدًني، املؿصٛيني، املٓكطعني،  عدد -ب

 املٓطشبني، املطٟٛ قٝدِٖ، املعاد قٝدِٖ(.

ايسضاي١ ايع١ًُٝ: )فٌُ عٓاٜٚٔ ايسضا٥ٌ املطذ١ً، ٚايسضا٥ٌ اييت ْٛقػت، ٚايسضا٥ٌ املٛص٢ بطباعتٗا، -ز

 ضا٥ٌ ايػري َكبٛي١(.ٚايسضا٥ٌ املعاد َٓاقػتٗا، ٚايس

 تتطُٔ اضتُاز٠ تكِٝٝ ايرباَر َا ًٜٞ :-1

 عدد أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ املتدصصني َٔ دزد١ أضتاذ، ٚأضتاذ َػازى.-أ

 اإلَهاْات املتٛاؾس٠ املطًٛب١ هلرا ايتدصص.-ب

 عدد ايطالب املتكدَني يًربْاَر، ٚعدد املكبٛيني.-ز

 ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يف ايربْاَر. عدد ايبشٛخ ٚاملؤيؿات اييت أْتذٗا أعطا٤-د

 أضًٛب إزغاد ايطالب، ٚسٌ َػهالتِٗ َٚتابعتِٗ.-ٖـ

 َػازن١ طالب ايربْاَر  يف املطاعد٠ يف تدزٜظ َٛاد يف ايتدصص َٔ املسس١ً اؾاَع١ٝ.-ٚ

 إضٗاّ طالب ايربْاَر يف ايٓدٚات ٚسطٛز املؤمتسات ٚتؿاعًِٗ َع أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يف فاهلِ.-ش

 ب املتدسدني يف ايعاّ ْؿط٘ ٚاملتٛقع ؽسدِٗ.عدد ايطال-ح

 ْطب١ عدد اـسهني يف املد٠ ايٓعا١َٝ إىل احملتادني يًؿسص١ اإلضاؾ١ٝ.-ط

 ْطب١ املتعجسٜٔ إىل عدد املكبٛيني يف نٌ دؾع١.-ٟ

 عدد ايسضا٥ٌ املٛص٢ بطبعٗا.-ى

 صالت ايكطِ ٚأعطا٥٘ باؾاَعات ٚاملؤضطات ايع١ًُٝ ْٚٛعٝتٗا.-ٍ

 ٛع١ٝ االضتػازات املكد١َ َٔ ايكطِ يًذٗات ٚاملصاحل املدتًؿ١.عدد ْٚ-ّ

 طسٜك١ ػدٜد املعًَٛات، ٚأضايٝب ؼدٜجٗا، َٚتابع١ ايتطٛزات ايع١ًُٝ.-ٕ
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 آزا٤ ايطالب ٚاألضاتر٠ غصٛص ؾاع١ًٝ املكسزات يف ايربْاَر َٚد٣ ؼكٝكٗا ألٖداؾٗا ٚمٛ ذيو. اضتٝطاح-ع

يعًٝا ؼًٌٝ اضتُاز٠ ايتكِٝٝ ضًٜٓٛا يًتأند َٔ احملاؾع١ ع٢ً اؿد األد٢ْ َٔ تتٛىل عُاد٠ ايدزاضات ا( 62/9) 2

 %( َٔ ايك١ُٝ ايهرب٣ أٚ ايٓٗا١ٝ٥ يالضتُاز70.٠املطت٣ٛ املطًٛب يًٓطب١ ٖٚٞ )

 تعسض ْتا٥ر ايتكِٝٝ ع٢ً فًظ ايدزاضات ايعًٝا.-3

 ١ بعد َصادق١ َدٜس اؾاَع١ عًٝٗا.  تسؾع تٛص١ٝ فًظ ايدزاضات ايعًٝا سٝاٍ ايربْاَر إىل فًظ اؾاَع-4
 

  املادة الجالجة والطتوٌ
 

ٜكدّ ز٥ٝظ ايكطِ إىل نٌ َٔ عُٝد ايه١ًٝ املع١ٝٓ ٚعُٝد ايدزاضات ايعًٝا يف ْٗا١ٜ نٌ عاّ دزاضٞ تكسٜسًا عٔ ضري 

 ايدزاضات ايعًٝا ؾٝ٘.
 

  املادة السابعة والطتوٌ
 

ٜطبل بػأْ٘ ْعاّ فًظ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚاؾاَعات ٚيٛا٥ش٘ ايتٓؿٝر١ٜ  َا مل ٜسد ؾٝ٘ ْص خاص يف ٖرٙ ايال٥ش١

 ٚاألْع١ُ ٚايًٛا٥ح ٚايكسازات املعٍُٛ بٗا يف املًُه١.
 

  املادة اخلامطة والطتوٌ
 

تًػ٢ ٖرٙ ايال٥ش١ َا ضبكٗا َٔ يٛا٥ح ايدزاضات ايعًٝا يف اؾاَعات، ٜٚطس٣ ايعٌُ بٗا اعتبازًا َٔ أٍٚ ض١ٓ دزاض١ٝ 

 ي١ٝ يتازٜذ إقسازٖا، ٚجملًظ اؾاَع١ َعاؾ١ ساالت ايطالب املًتشكني يف ظٌ ايًٛا٥ح ايطابك١ يٓؿاذ ٖرٙ ايال٥ش١.تا
 

  املادة الطادضة والطتوٌ
 

جملايظ اؾاَعات ٚضع ايكٛاعد ٚاإلدسا٤ات ايتٓع١ُٝٝ ٚايتٓؿٝر١ٜ يطري ايدزاضات ايعًٝا بٗا مبا ال ٜتعازض َع أسهاّ 

 ٖرٙ ايال٥ش١.
 

  نيالكواعد واإلدساءات التيظينية والتيفيرية للنادة الطادضة والطت
 

جملًظ اؾاَع١ سل تؿطري ٖرٙ ايكٛاعد ٚاإلدسا٤ات ايتٓع١ُٝٝ ٚايتٓؿٝر١ٜ املصاسب١ هلرٙ ايال٥ش١ ٚتعدٌٜ َا ( 66/9) 1

 وتاز َٓٗا.
 

  املادة الطابعة والطتوٌ
 

كِٜٛ بساَر ايدزاضات ايعًٝا بٓا٤ً ع٢ً اقرتاح فًظ عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا، ٜطع فًظ اؾاَع١ ايكٛاعد املٓع١ُ يت

 ع٢ً إٔ تسؾع ْتا٥ر ايتكِٜٛ جملًظ اؾاَع١.
 

 


