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كػرار داوػػػػػػث طػراةنس
ركه ( ) لصٌث (7104م)

بشأن الحئث ًظام ادلراشث واالوتحاًات واتلأديب
ةكنيث امرتبيث جبزنور – داوػث طراةنس

دلنس داوػث طراةنس
ةػد االطالع ىلع/

 -اإلْبلف ادلـخ٬رم الهػػػادر ْ ٦املش٢ؿ الٌ٬ين اال٧خٜايل املؤٛػػػج.

 -اٜ١ا٧ػػػػػػػ٬ف ر )18( ٣ٛلف٨ث 2010ـ بلػػػػػػأف اتلٓ٢يػػػػػػػػػ. ٣

 -اٜ١ا٬٧ف ر )12( ٣ٛلف٨ث 2010ـ بلأف إنػار ٛا٬٧ف ْبلٛات ا ٠٥ٓ١كالحئخ ٩اتلٙ٨يؼيث.

 اٜ١ؽار ر )22( ٣ٛلف٨ث 2008ـ بلأف اهليلك اتلِ٨ييم ل٢شآ٤ات كمؤـفات اتلٓ٢ي ٣آ١ايل كحٓػي.٩٢ -اٜ١ؽار ر )501( ٣ٛالهادر ةخاريظ 2010/11/29ـ بلأف الحئث حِ٨ي ٣اتلٓ٢ي ٣آ١ايل.

 ٞخاب الفيػ /أ٥ْ .يػ لكيث ا١رتبيث جبزنكر (امللكٗ) ،ذك الؽ ٣ٛاإلكارم ( )295-1كاملؤرخ يف 2016/8/2ـ. ٛػؽار رئحؿ اجلآ٤ػث ( )1932لف٨ث 2016ـ بلػػػأف تلٟي ٠جل٨ػػث ملؽاسٓػػث الحئػث ِ٧ػاـ ادلراـػثكاال٤خطا٧ات كاتلأديب ةك٢يث ا١رتبيث جبزنكر.

((كػػػػػػرر))

ابلاب األول

األحاكم امػاوػػث
املػػػػػادة ()1
تطتيق الالحئػػػػث

حٍت ٚأضاكـ ٪ؼق البلحئث ىلع ِ٧اـ ادلراـث كاال٤خطا٧ات كاتلأديب ةك٢يث ا١رتبيث جبزنكر ،سآ٤ث

ٌؽاة٢ؿ ،كترسم أضاك٫٤ا ىلع ٌبلب مؽض٢ث اإلسازة املخغههث (ال٢حفانؿ ك ابلاكل٬ريؿ) ةاللكيث.
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املػػػػػادة ()2
اتلػريف ةاللكيػػث

لكيث امرتبيث جبزنور /يه إضػل لكيات سآ٤ث ٌؽاة٢ؿ كختخم ةإْػاد ادلارـني كحأ٪ي ٣٫٢كرّ٘
ٙٞاءح ٣٫يف املشاالت امل٨٫يث كا١رتب٬يث ،كي٨٥ص ادلارـ٬ف ةاللكيث درسث اإلسازة املخغههث (ال٢حفانؿ يف
اآلداب كا١رتبيث ،أك ابلاكل٬ريؿ يف ا٬٢ٓ١ـ كا١رتبيث) يف اتلغههات امل٬س٬دة ةاللكيث ةٓػ اـتيٙائ٣٫

ملخٍ٢تات احله٬ؿ ىلع املؤ.٠٪
الرؤيػػث/

اتل٥زي يف دلاؿ اتلٓ٢ي ٣ا١رتب٬م كحٜػي ٣ابلط٬ث ا٥٢ٓ١يث املخٍ٬رة ىلع الهٓيػ املطيل كاإل٢ٛييم كاإلـ٫اـ
ّ
ن
كحؽب٬يا ىلع مفخ٬يات ْ٥٢يث اعحلث يف ُٛ ٠ي ٣املشخّ٥
يف عػ٤ث املشخ ّ٥ك٤ػق ةال٬ٟادر املؤ٢٪ث ْ٥٢ينا
آ١ؽيب ال٢ييب املف.٣٢

الرشامث/

ن
ن
كحؽب٬يا ة٥ا ي٨اـب ضاسات ادلك١ث  ٦٤ال٬ٟادر
إْػاد عؽييج لكيث ا١رتبيث إْػادا أكادي٥ينا ك٨٫٤ينا
ا٥٢ٓ١يث كا١رتب٬يث املؤ٢٪ث كامل٢زت٤ث ةأعبلؽ املشخ ّ٥املف ٣٢كأْؽا٘ ٩كح٥٨يث الٟٙاءات ا٥٢ٓ١يث كابلطريث

ل٥٢ٓ٥٢ني كامل٥ارـني ا١رتب٬يني.

املػػػػػادة ()3
أهداؼ اللكيث

 .1ختؽيز ٥٢ٓ٤ني مؤ٢٪ني ل٢خػريؿ يف خمخ ٗ٢اتلغههات ل ٠٥ٓ٢ة٥ؽاض ٠اتلٓ٢ي ٣آ١اـ ٦٤
رياض األٌٙاؿ ،اتلٓ٢ي ٣األـايس كاملخ٬ـً ،إىا٘ث إىل ذكم االضخياسات اخلانث.

 .2حأ٪ي ٠املٓ٥٢ني كرّ٘ ٙٞاءح ٣٫لبلـخٙادة  ٦٤ختههاح ٣٫يف مؽاض ٠اتلٓ٢ي ٣املغخٙ٢ث.

 .3اإلـ٫اـ يف حٍ٬يؽ امل٨ا٪ز كالٟخب املػرـيث ٌْ ٦ؽي ٚإسؽاء األحباث كادلراـات ا٥٢ٓ١يث ا١يت
تف ٣٫يف دْ ٣الفياـات اتلٓ٢ي٥يث كا١رتب٬يث يف حلبيا.

 .4إْػاد دكرات حػريبيث كحجليٍيث ككرش ْ ٠٥ملٓ٢يم املؽاض ٠اتلٓ٢ي٥يث املغخٙ٢ث كحٍ٬يؽ٪ا
كحٙ٨يؼ٪ا.

 .5اتلٓاكف  ّ٤املؤـفات ا١رتب٬يث كاتلٓ٢ي٥يث كاثلٜا٘يث ك٤ا يف ض٫٥ٟا داع ٠حلبيا كعارس٫ا تلٍ٬يؽ
اتلٓ٢يٌ ٦ْ ٣ؽي ٚامللارًلث ةابلط٬ث ا١رتب٬يث كا٥٢ٓ١يث ،كضي٬ر املؤح٥ؽات ا٥٢ٓ١يث كاجلػكات

كاحلٜ٢ات ادلراـيث  ٦٤أس ٠حتادؿ املٓؽ٘ث كاخلربات.
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 .6إٛا٤ث ادلكرات امل٫٨شيث ٍ١بلب اتلٓ٢ي ٣ة٥ؽاض ٩٢املغخٙ٢ث كًلؼل ٝدكرات يف خمخ ٗ٢الٖ٢ات.

 .7حٜػي ٣االـتلارات كإْػاد ادلراـات ملؤـفات اتلٓ٢ي ٣آ١اـ كآ١ايل ة٫ػؼ كىّ احل٬٢ؿ
اإلـرتاحيشيث ا١يت  ٦٤كأ٫٧ا حٍ٬يؽ ٪ؼق املؤـفات.

 .8ح٫ػؼ اللكيث إىل سا٧ب ٤ا ح٨٥ط ٦٤ ٩درسات ْ٥٢يث (ال٢حفانؿ كابلاكل٬ريؿ) إىل ٨٤ص درسيت

اإلسازة آ١احلث (املاسفتري) كاإلسازة ادلٛيٜث (ادلٞخ٬راق) ك٘ ٚالرشكط امل٨ه٬ص ْ٢ي٫ا يف

الحئث ادلراـات ا٢ٓ١يا.

املػػػػػادة ()4

ادلردات امػنىيث
ْ ّ٤ػـ اإلعبلؿ ةالرشكط كاألـؿ امل٥ِ٨ث كامل٨ه٬ص ْ٢ي٫ا يف ٪ؼق البلحئث ح٨٥ص لكيث ا١رتبيث جبزنكر،
ة٨اء ىلع ح٬نيث اٜ١ف ٣املغخم ،درسث اإلسازة املخغههث (ال٢حفانؿ يف اآلداب كا١رتبيث ،أك

ابلاكل٬ريؿ يف ا٬٢ٓ١ـ كا١رتبيث).

املػػػػػادة ()5
مغث ادلراشث

الٖ٢ث آ١ؽبيث يه ٖ١ث ادلراـث كاتلٓ٢ي ٣ةك٢يث ا١رتبيث جبزنكر ،كاـتر٨اء  ٦٤ذل ٝجي٬ز اـخغػاـ ٖ١ث

أس٨بيث يف اتلػريؿ ةاللكيث لؤلٛفاـ ا١يت حخٍ٢ب ٌتيٓث ادلراـث ٘ي٫ا ذل٥ٞ ،ٝا جي٬ز حػريؿ الٖ٢ات
األس٨بيث ة٫ؼق اللكيث ضفب ٤ا حٜخيي ٩احلاسث ،كىلع ا٢ٍ١تث ٕري اجلاٌٜني ةالٖ٢ث آ١ؽبيث اسخياز ا٤خطاف

يثتج ٘يٛ ٩ػرح ٣٫ىلع اتلطهي ٠ا٢ٓ١يم ةالٖ٢ث آ١ؽبيث.

املػػػػػادة ()6
اتلػريفات

 .1امفطل ادلرايس٘ /هبلف رئحفياف يف آ١اـ ادلرايس ال٬اضػ ،حبيد حك٬ف ٤ػة لك ٘ه٠
ُ
ُ
ُ
ن
ن
درايس اذ٨ا ْرش أـت٬اع حػريفيا كيياؼ ل٥٢ػة الفاةٜث أـت٬اعف خيهم ٫٨٤ا أـت٬ع
ُ
لبلعختارات اٙ١ه٢يث األكىل كأـت٬ع لبلعختارات اٙ١ه٢يث اثلا٧يث كح٢ي٫ا اال٤خطا٧ات اجل٫ائيث
َ
ُ
ىلع أال ح ٦ْ ٠ٜأـتْ٬ني كال حخشاكز ذبلذث أـاةيّ.
ن
 .2امللرر ادلرايس٤ /ادة دراـيث حتتّ مفخ٬ل حمػدا ى ٦٥اخلٍث ادلراـيث املٓخ٥ػة للك ختهم،
كيك٬ف للك ٜ٤ؽر ر ٣ٛكرمؾ كاـ ٣ككنٗ ٙ٤ه ٠ملٙؽدات املٜؽر ي٥زيق ْ ٦ضيد املطخ٬ل

كاملفخ٬ل ْ ٦٥ـ٬اق  ٦٤املٜؽرات ادلراـيث األعؽل.
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 .3الوحدة ادلراشيث /ـاْث حػريفيث ِ٧ؽيث ،أك ـاْخاف ز٨٤حخاف ْ٢٥يخاف ىلع األ ٠ٛأـتْ٬ينا ٌي٢ث
اٙ١ه ٠ادلرايس.

 .4اإلًذار /اإلكٓار اذلم ي٬س ٩إىل اٍ١ا١ب بفتب اخنٙاض ٓ٤ػهل ا١رتاٞيم ْ ٦احلػ األدىن ك٬٪
.%50

 .5دردث أغىال امفطل /يه ادلرسث امل٬٨٥ضث لؤلْ٥اؿ ا١يت حبني اتلٖيري اذلم ضػث يف مفخ٬ل
اٍ١ا١ب عبلؿ اٙ١ه ٠ادلرايس كتل (٠٥اال٤خطا٧ات اتلطؽيؽيث ،الل٫ٙيث ،ا٢٥ٓ١يث أك ِ٧اـ
اتل٬ٜي ٣املفخ٥ؽ عبلؿ اٙ١ه ٠ادلرايس  ٦٤عبلؿ إْػاد اتلٜاريؽ أك ابلط٬ث ا٥٢ٓ١يث أك

اتلشارب أك اٜ١ياـ ةادلراـات امليػا٧يث أك اتلٍتيٜيث) كيف دميّ احلاالت يخ ٣إْبلـ اٍ١ا١ب

ةػرسخٛ ٩ت ٠ادلع٬ؿ إىل اال٤خطاف اجل٫ايئ.

 .6االوتحان اجلهايئ /ا٤خطاف يف املٜؽر يٜٓػ مؽة كاضػة يف ٫٧ايث اٙ١ه ٠ادلرايس.
ن
 .7ادلردث اجلهائيث /دل٬٥ع درسات أْ٥اؿ اٙ١ه ٠ميا٘ا إحل٫ا درسث اال٤خطاف اجل٫ايئ للك ٜ٤ؽر

درايس كحتفب ادلرسث ٤ ٦٤ائث ( ،)100برشط أال ح ٠ٜدرسث اال٤خطاف اجل٫ايئ ْ ٦نفتث

( ٦٤ )%40درسث اال٤خطاف اجل٫ايئ.

 .8اتللدير /كنٗ ل٢جفتث املئ٬يث أك الؽمؾ األجبػم لرلرسث ا١يت حته٢ْ ٠ي٫ا اٍ١ا١ب يف املٜؽر
ادلرايس.

ُ
ن
ٜ٤ف٤٬ا ىلع دل٬٥ع
 .9املػدل امفطيل /يفب املٓػؿ اٙ١هيل جبٜ٧ ّ٥اط املٜؽرات ادلراـيث
ُ
ال٬ضػات ا١يت درـ٫ا اٍ١ا١ب يف اٙ١ه ٠ادلرايس كال حتفب ى٫٨٥ا املٜؽرات ادلراـيث ا١يت
اغب ْ٫٨ا اٍ١ا١ب ةٓؼر رشيع أك ا١يت انفطب ٫٨٤ا ،كيك٬ف احلػ األدىن لٓ٥٢ػؿ آ١اـ
لٙ٢ه ٠ادلرايس .%50

 .10اجللاط /يه ضان ٠رضب ادلرسث اجل٫ائيث للك ٜ٤ؽر درايس يف ْػد كضػاح.٩

ن
ٍ٤ؽكضا ٫٨٤ا
 .11اجللاط امرتاكىيث /يه دل٬٥ع ٜ٧اط املٜؽرات ا١يت درـ٫ا اٍ١ا١ب يف لك اٙ١ه٬ؿ
اجلٜاط الفاةٜث لٜ٥٢ؽرات املٓادة.

ن
ٍ٤ؽكضا
 .12الوحدات امرتاكىيث /يه دل٬٥ع كضػات املٜؽرات ا١يت درـ٫ا اٍ١ا١ب يف لك اٙ١ه٬ؿ

٫٨٤ا كضػات املٜؽرات املٓادة.
ُ
 .13املػدل امرتاكيم امػام /يفب املٓػؿ ا١رتاٞيم آ١اـ ةٜف٥ث دل٬٥ع اجلٜاط ا١رتا٥ٞيث ا١يت
حته٢ْ ٠ي٫ا اٍ١ا١ب ىلع دل٬٥ع ال٬ضػات ا١رتا٥ٞيث ا١يت درـ٫ا عبلؿ ٘رتة دراـخ ٩ةاللكيث.

 .14الوحدات املٌذزة /يه دل٬٥ع كضػات املٜؽرات ا١يت حته٘ ٠ي٫ا اٍ١ا١ب ىلع حٜػيؽ ٜ٤ت٬ؿ ٘٥ا
٘٬ؽ عبلؿ دراـخ ٩ةاللكيث.
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 .15اتللدير امػام /كنٗ مفخ٬ل اتلٖري اذلم ضػث يف اجلا٧ب ا٢ٓ١يم لٍ٢ا١ب عبلؿ ٘رتة دراـخ٩
يف اللكيث.

 .16الصذل امػنيم أو األكادييم (ةطاكث امطامب ادلراشيث) /ةياف ي٬ىص ـري اٍ١ا١ب دراـينا

كيل ٠٥املٜؽرات ا١يت درـ٫ا اٍ١ا١ب يف اٙ١ه٬ؿ ادلراـيث ٨٤ؼ اتلطا ٩ٛةاللكيث كيخي٪ ٦٥ؼا
ابلياف اـ ٣املٜؽر ،رمؾق كرْ ،٩٥ٛػد كضػاح ،٩ادلرسث ا١يت حته٢ْ ٠ي٫ا اٍ١ا١ب كحٜػيؽق يف

املٜؽرْ ،بلكة ىلع املٓػؿ ا١رتاٞيم كاتلٜػيؽ آ١اـ تل ٝ٢املٜؽرات ،ةاإلىا٘ث إىل ٓ٤اد١ث

املٜؽرات ادلراـيث لٍ٢ا١ب امل٨خ ٦٤ ٠ٜاللكيات امل٨اُؽة أك ٕري٪ا.
 .17األكارب وي ادلردث األوىل /األب ،األـ ،كاألة٨اء ةادلـ أك ا١جفب.
 .18األكارب وي ادلردث اثلاًيث /األع٬ة ،اجلػ كاجلػة ةادلـ أك ا١جفب.
 .19الؾكج كالؾكسث ٙ٧ؿ ادلرسث.

ابلاب اثلاين

األكصام امػنىيث ةاللكيث وًظام ادلراشث واالوتحاًات ةها
امفطل األول
األكصام امػنىيث ةاللكيث
املػػػػػادة ()7
أكصام اللكيث

أ .حي ٣اللكيث ضاحلنا األٛفاـ ا٥٢ٓ١يث اآلحيث/
ٛ .1ف ٣الؽياىيات.
ٛ .2ف ٣اٙ١زيياء.

ٛ .3ف ٣الٟي٥ياء.

ٛ .4ف ٣الٖ٢ث اإلجن٢زييث.

ٛ .5ف ٣الٖ٢ث آ١ؽبيث كادلراـات اإلـبل٤يث.
ٛ .6ف ٣رياض األٌٙاؿ.
ٛ .7ف ٣٢ْ ٣االسخ٥اع.
ٛ .8ف٘ ٣٢ٓ٤ ٣ه.٠
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ُ
ب .جي٬ز أف يي ٣لك ٛف ٣دلْ٬٥ث  ٦٤اللٓب حتػد ةاٛرتاح  ٦٤اٜ١ف ٣املغخم كيهػر بلأ٫٧ا ٛؽار
 ٦٤دل٢ؿ اللكيث ،ىلع أف يٓخ٥ػ  ٦٤دل٢ؿ اجلآ٤ث٥ٞ ،ا ي ٚل٢لكيث اٛرتاح إىا٘ث أم ٛف٣

أك إٖ١ائ ٩أك ددل ٩ةٓػ احتاع اخلٍ٬ات ا١يت ح٨م ْ٢ي٫ا ا٬ٜ١ا٧ني اجلا٘ؼة.

امفطل اثلاين
اجلظام ادلرايس
املػػػػػادة ()8
ودة ادلراشث ةاللكيث

أ .حك٬ف ٤ػة ادلراـث ةاللكيث ذ٥ا٧يث ٘ه٬ؿ دراـيث ي٨٥ص اٍ١ا١ب ةٓػ٪ا درسث اإلسازة املخغههث
(ال٢حفانؿ يف اآلداب كا١رتبيث ،أك ابلاكل٬ريؿ يف ا٬٢ٓ١ـ كا١رتبيث) إذا اـخ٬ىف ٤خٍ٢تات اتلغؽجّ٤ ،
مؽااعة ٤ا يأيت يف ٪ؼق البلحئث  ٦٤أضاكـ.

ب .امفرضث االشتحٌائيث /ح٨٥ص اٙ١ؽنث االـتر٨ائيث ل٢ٍ٢تث اذلي ٦أ٬٫٧ا دراـث اٙ١ه ٠اثلا ٦٤كبرشط ح٘٬ؽ
ن
الرشكط امل٨ه٬ص ْ٢ي٫ا ٘ي٥ا ةٓػ كٜ٘ا لآليت/
ا
أوال /امفرضث األوىل/

ي٨٥ص اٍ١ا١ب ٘ؽنث اـتر٨ائيث أكىل  ٦٤دل٢ؿ اللكيث ن
ة٨اء ىلع اٛرتاح اٜ١ف ٣املفش ٠ة ٩اٍ١ا١ب املٓين

كملػة ٘ه٢ني دراـحني ىلع األكرث كذل ٝك٘ ٚالرشكط اتلاحلث/
ن
 .1أف يك٬ف اٍ١ا١ب ٛػ أجنؾ ْػدا ال ي ٦٤ )%80( ٦ْ ٠ٜاملٜؽرات ادلراـيث ة٫٨ايث اٙ١ه٠
ادلرايس اثلا.٦٤

 .2ال يك٬ف اٍ١ا١ب ٛػ حته ٠ة٫٨ايث اٙ١ه ٠اثلا ٦٤ىلع ْػد يخشاكز إ٧ؼاري٤ ٦خخاحلني بفتب
حػين املٓػؿ آ١اـ.

ا
جاًيا /امفرضث اثلاًيث/

أ .ي٬ىص ة٨٥ص ٘ؽنث اـتر٨ائيث ذا٧يث  ٦٤دل٢ؿ اجلآ٤ث ل٢ٍ٢تث املفخٙيػي ٦٤ ٦اٙ١ؽنث االـتر٨ائيث
األكىل كملػة ٘ه ٠درايس كاضػ ٘ ،ًٜكذل ٝل٢ٍ٢تث اذلي ٦حٍ٨ت٢ْ ٚي ٣٫الرشكط اتلاحلث/
ا
 .1إماك٧يث أف يخغؽج اٍ١ا١ب عبلؿ ٘ه ٠درايس كاضػ وفلا لنىواد ( )01 ،76 ،73وي هذه
الالحئث.
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 .2أال يك٬ف اٍ١ا١ب ٛػ حته ٠ة٫٨ايث اٙ١ه ٠آ١ارش ىلع ْػد يخشاكز إ٧ؼاري٤ ٦خخاحلني
بفتب حػين املٓػؿ آ١اـ.

ب .ي٬ىص ة٨٥ص ٘ؽنث اـتر٨ائيث أعرية  ٦٤دل٢ؿ اجلآ٤ث ،ل٢ٍ٢تث اذلي ٦اـخٙادكا  ٦٤اٙ١ؽص
الفاةٜث ىلع أال يك٬ف اٍ١ا١ب ٛػ حته ٠ىلع ْػد يخشاكز إ٧ؼاري٤ ٦خخاحلني بفتب حػين
املٓػؿ آ١اـ ة٫٨ايث اٙ١ؽنث االـتر٨ائيث اثلا٧يث (أ).

املػػػػػادة ()9
ودة ادلراشث لنطالب املٌتلنني

ةا١جفتث ل٢ٍ٢تث امل٨خ٢ٜني ل٢لكيث حتفب املػة ا١يت ٛيا٪ا اٍ١ا١ب يف اللكيث امل٨خ٫٨٤ ٠ٜا ى ٦٥املػة
ادلراـيث املطػدة يف ٪ؼق البلحئث كال يفب إيٜاؼ اٜ١يػ ةاجل٫ث امل٨خ٫٨٤ ٠ٜا يف ٪ؼق املػة املطػدة .

املػػػػػادة ()11
ضفث ادلراشث

ن
نٙث ادلراـث ةاللكيث ٨٤خِ٥ث كٜ٘ا جلِاـ اٙ١ه٬ؿ ادلراـيث كب٬ا٘ ّٛه٢ني دراـحني يف آ١اـ ادلرايس،
يٓؽؼ األكؿ ةٙه ٠اخلريف كاثلاين ةٙه ٠الربيع.

املػػػػػادة ()11

امفطل ادلرايس

ُ
٤ػة ادلراـث ةاللكيث ٙ١هيل الؽبيّ كاخلؽيٗ اذ٨ا ْرش أُ ن
ـت٬اع حػريفينا كيياؼ ل٥٢ػة الفاةٜث أـت٬اعف
ُ
ُ
خيهم ٫٨٤ا أـت٬ع لبلعختارات اٙ١ه٢يث األكىل كأـت٬ع لبلعختارات اٙ١ه٢يث اثلا٧يث كح٢ي٫ا
َ
ُ
اال٤خطا٧ات اجل٫ائيث ىلع أال ح ٦ْ ٠ٜأـتْ٬ني كال حخشاكز ذبلذث أـاةيّ ،كيٍٓ٭ ل٢تفشي ٠ة٫ؼق اٙ١ه٬ؿ
ُ
٘رتة ال حؾيػ ْ ٦أـت٬ع كاضػ كال حػع ٠ى٤ ٦٥ػة اٙ١ه ٠ادلرايس ،كحك٬ف ةػايث ٘ه ٠اخلريف يف
األـت٬ع األكؿ  ٦٤ك٫ؽ (شبتىرب) ،كحك٬ف ةػايث ٘ه ٠الربيع يف مْ٬ػ ال يخشاكز األـت٬ع اثلا١د ٦٤

ك٫ؽ (٘ربايؽ).

املػػػػػادة ()12

امربًاوخ ادلرايس
ي٬زع ا١رب٧ا٤ز ادلرايس (اخلٍث ادلراـيث) للك ٛف ٦٤ ٣األٛفاـ ا٥٢ٓ١يث ةاللكيث ىلع ذ٥ا٧يث ٘ه٬ؿ

دراـيث ىلع أف يخي ٦٥ا١رب٧ا٤ز ادلرايس اك٘ث املٜؽرات ادلراـيث كح٬ني٫ٙا املٓخ٥ػة ٛ ٦٤ت ٠األٛفاـ
11

ا٥٢ٓ١يث ووا يتفق واملادتني ( 00و  )01وي هذه الالحئث ،كيخ َٙةا١جفظ األن٢يث ل٢رب٧ا٤ز ادلرايس

للك ٛف ٦٤ ٣األٛفاـ ا٥٢ٓ١يث ةاللكيث دلل األٛفاـ ا٥٢ٓ١يث ،كإدارة اللكيث ،كٛف ٣ادلراـث كاال٤خطا٧ات،
كمٟخب ا١تفشي ،٠ك٤٬ِ٨٤ث ا١تفشي ٠كاتل٬ذي ٚاملؽًلؾيث ةاللكيث.

املػػػػػادة ()13
امللرر ادلرايس

 ٬٪ .1املادة ا٥٢ٓ١يث ذات املطخ٬ل امل٫٨يج اتلٓ٢ييم املٓخ٥ػ  ٦٤اٜ١ف ٣املغخم كإداريت اللكيث
كاجلآ٤ث ى ٦٥اخلٍث ادلراـيث (ا١رب٧ا٤ز ادلرايس) لٜ٢ف ٣املٓين.
ُ
 .2يػد لك ٜ٤ؽر درايس ةٓػد  ٦٤ال٬ضػات كالفااعت ضفب ٌتيٓث لك ٜ٤ؽر.

 .3حٓادؿ ال٬ضػة ادلراـيث ـاْث حػريفيث ِ٧ؽيث ،أك ـاْخني ز٨٤حخني ْ٢٥يتني ىلع األ ٠ٛأـتْ٬ينا
ٌي٢ث اٙ١ه ٠ادلرايس للك ٘ ٦٤هيل اخلؽيٗ كالؽبيّ.

 .4يك٬ف للك ٜ٤ؽر درايس ٙ٤ؽدات ملطخ٬ياح( ٩ح٬نيٗ املٜؽر ادلرايس) كيخ َٙةا١جفظ
األن٢يث ْ ٦املٜؽرات ادلراـيث كح٬نيٙاح٫ا للك ٛف ٦٤ ٣األٛفاـ ا٥٢ٓ١يث ةاللكيث دلل األٛفاـ
ا٥٢ٓ١يث ،إدارة اللكيثٛ ،ف ٣ادلراـث كاال٤خطا٧ات ،مٟخب ا١تفشي ،٠ك٤٬ِ٨٤ث ا١تفشي٠

كاتل٬ذي ٚاملؽًلؾيث ةاللكيث ّ٤ ،نرش ٧تؼة خمخرصة ْ ٦املٜؽرات ادلراـيث للك ٛف ٣ةػحل ٠اللكيث

كًلؼل ٝامل ّٛ٬اإللٟرتكين ل٢لكيث كاجلآ٤ث.
ُ
 .5حٓػ املٜؽرات ادلراـيث ٤تف٢ف٢ث ك٤خاكم٢ث كهلا نٙث اتلػرج ا٢ٓ١يم امل٫٨يج ٘ي٥ا ةح٫٨ا
ن
أـاـا ىلع ٜ٤ؽرات ـاةٜث يخٓني ىلع اٍ١ا١ب اسخياز٪ا
كحك٬ف دراـث ةٓو املٜؽرات ٓ٤خ٥ػة
ة٨شاح  ،كحخ٬ىل أٛفاـ اللكيث ح٬ىيص لك ذل ٝيف عٍخ٫ا ادلراـيث (ا١رب٧ا٤ز ادلرايس).
ن
ن
كرم٬زا م٬ىطث للك ٛف٦٤ ٣
أرٛا٤ا
 .6حٍٓ٭ املٜؽرات ادلراـيث إىل سا٧ب مف٥ياح٫ا ا٥٢ٓ١يث

األٛفاـ ا٥٢ٓ١يث ةاللكيث ،كحخ٬ىل األٛفاـ املٓ٨يث حؽححت٫ا كح٬زيٓ٫ا ىلع اٙ١ه٬ؿ ادلراـيث

كأـتٜيخ٫ا يف ادلراـث.
ُ
 .7حٜفٙ٤ ٣ؽدات لك ٜ٤ؽر ىلع دل٬٥ع املطارضات األـتْ٬يث اجلِؽيث كا٢٥ٓ١يث املطػدة ذللٝ
املٜؽر.

 .8يك٬ف للك ٜ٤ؽر درايس/

أ .أـخاذ أك أكرث يك ٩ٙ٢اٜ١ف ٣املغخم  ٦٤ةني أْياء ٪يئث اتلػريؿ اٜ١اري ٦أك املخٓاك٧ني،

كألـخاذ املٜؽر االـخٓا٧ث ةاألٌ ٣ٜاملفاْػة ٓ٤ ٦٤يػي ٦ك٘٨حني ضفب احلاسث.
ن
بٞ .خاب ٫٨٤يج كًلخب مؽسٓيث كٜ٘ا ملا كرد ةخ٬نيٗ املٜؽر ادلرايس املٓخ٥ػ يف ا١رب٧ا٤ز
ادلرايس لٜ٢ف.٣
12

جٛ .اْث دراـيث أك ٠٥ٓ٤أك خمخرب (ضفب ٌتيٓث لك ٜ٤ؽر).
ن
ـ٬اء اك٧ج ِ٧ؽيث أك ْ٢٥يث.
د .سػكؿ أـت٬يع ة٬٥اْيػ املطارضات لٜ٥٢ؽر
َّ
٪ػ جي٬ز أف يك٬ف لٜ٥٢ؽر ال٬اضػ أكرث  ٦٤دلْ٬٥ث كيجتيغ أال يؾيػ ْػد ٌبلب املشْ٬٥ث ال٬اضػة
ْ )40( ٦ن
ٌابلا.

ك .ال جي٬ز ألم ٌا١ب دراـث أم ٜ٤ؽر ٤ا ل ٣يك ٦مفشبل ة ٩رـ٥ينا.

ز .ىلع اٍ١ا١ب املفش ٠ةٜ٥ؽر ٤ا احله٬ؿ ىلع درسث اجلشاح املٜؽرة إلجنازق.
ُ
 .9ح٬زع املٜؽرات ادلراـيث يف ا١رب٧ا٤ز ادلرايس للك ٛف ٣خمخم ة٥ا يت٨اـب كٌتيٓث املٜؽرات
ذلل ٝاٜ١ف ٣كعبلؿ ٤ػة ال حخشاكز ذ٥ا٧يث ٘ه٬ؿ دراـيث (أم أربّ ـ٬٨ات) ل٢طه٬ؿ ىلع

اإلسازة املخغههث.

املػػػػػادة ()14
تطٌيف امللررات ادلراشيث

ضاحلنا حٜ٨ف ٣املٜؽرات ادلراـيث ةاللكيث  ٦٤ضيد ٤ػل ا١زتاـ اٍ١ا١ب ةػراـخ٫ا ىلع/
ٜ٤ .1ؽرات أـاـيث إلؾا٤يث اع٤ث (٤خٍ٢تات اجلآ٤ث).
ٜ٤ .2ؽرات إلؾا٤يث اع٤ث كحؽب٬يث (٤خٍ٢تات اللكيث).

ٜ٤ .3ؽرات إلؾا٤يث مؽحتٍث ةاتلغهم ا٢ٓ١يم (٤خٍ٢تات اٜ١ف ٣املغخم).

ٜ٤ .4ؽرات اعخياريث ختههيث (خيخار ٫٨٤ا اٍ١ا١ب ٤ا يػدق اٜ١ف ٣املغخم ٜ٤ ٦٤ؽرات دراـيث
اعخياريث عبلؿ ٤ػة ادلراـث).

ٜ٤ .5ؽرات داْ٥ث (كيه ٜ٤ؽرات ٕري ختههيث كل٫٨ٟا رضكريث ل٢خغهم ة٨اء ىلع ةؽ٧ا٤ز اٜ١ف٣
اتلاةّ هل اٍ١ا١ب).

املػػػػػادة ()15
أشتاذ امللرر

 .1يخ٬ىل حػريؿ لك ٜ٤ؽر درايس ْي٪ ٬يئث حػريؿ ٤خغهم أك أكرث كجي٬ز أف يك٬ف ٦٤
املخٓاك٧ني رشيٍث ضه٬هل ىلع مؤ ٠٪اعؿ أ ٩٢ٛاإلسازة اتلغههيث آ١احلث (املاسفتري) يف ذات
ن
اتلغهم ،كي٬ٜـ أـخاذ املٜؽر ةتٙ٨يؼ ٤ا خيه ٩كٜ٘ا ملا ح٨م ْ٢ي٪ ٩ؼق البلحئث كا١ترشيٓات

اجلا٘ؼة.

 .2خيهم أـخاذ املٜؽر سؾء  ٦٤املطارضة األكىل يف ةػايث لك ٘ه ٠درايس لآليت/

أ .حٜػيٙ٧ ٣ف٢ٍ١ ٩تث املٜؽر كحتػيػ األياـ كالفااعت املٟخبيث ا١يت يخ٬اسػ ٘ي٫ا ل٥٢ؽاسٓث.
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ب .ح٬ىيص حمخ٬ل املٜؽر ادلرايس ةاإلىا٘ث إىل حتػيػ الٟخب كاملؽاسّ املخٜٓ٢ث ةاملٜؽر.

ج .حتػيػ أـ٬٢ب اتلٜيي ٣كاملخاةٓث أذ٨اء ادلراـث كًليٙيث ضفاب أْ٥اؿ اٙ١ه.٠
ن
د .حتػيػ م٬اْيػ االعختارات اٙ١ه٢يث كاال٤خطاف اجل٫ايئ كٜ٘ا ل٢شػكؿ الؾ٤ين املٓخ٥ػ ٦٤
ٛف ٣ادلراـث كاال٤خطا٧ات ةاللكيث ذلل ٝاٙ١ه ٠ادلرايس.

٪ػ .حجتي ٩اٍ١بلب لرضكرة اإلٌبلع ىلع الحئث ادلراـث كاال٤خطا٧ات ةاللكيث.

ك .حٙ٨يؼ اتلٓ٢ي٥ات املخٜٓ٢ث ةاملٜؽر الهادرة ْ ٦اٜ١ف ٣املٓين كًلؼلٛ ٝف ٣ادلراـث
كاال٤خطا٧ات.

املػػػػػادة ()16
يؽاىع ْ٨ػ كىّ اجلػكؿ ادلرايس ٤ا ييل/

اجلدول ادلرايس

ن
نتاضا كضىت الفاْث
 .1اـخٓ٥اؿ اٜ١ااعت ادلراـيث كاملٓام ٠كاملغخربات  ٦٤الفاْث اثلا٨٤ث
ن
مفاء.
الفادـث
 .2ح٬زيّ حمارضات املٜؽرات ادلراـيث ىلع أياـ األـت٬ع ادلرايس.
 .3جت٨ب حٓارض ٜ٤ؽرات املفخ٬ل ال٬اضػ.

٤ .4ػة املطارضة  ٦٤ـاْث كاضػة إىل ذبلث ـااعت ضفب ٌتيٓث لك ٜ٤ؽر ،ىلع أف ختهم
آ١رشة ادلٛائ ٚاألعرية ٫٨٤ا إـرتاضث ٍ١بلب املٜؽر كحٟ٥ي ٦٤ ٣٫٨اال٧خٜاؿ إىل ٛااعت أعؽل.

 .5ال يف٥ص ةأف يك٬ف ألم أـخاذ ٜ٤ؽر أكرث  ٦٤حمارضحني يف احل٬ـ ال٬اضػ ةاـتر٨اء املٜؽرات
املٓ٢٥يث أك ٤ا حخٍ٢ت ٩امله٢طث آ١ا٤ث.

 .6إْبلف اجلػكؿ ادلرايس ٛت ٠أـت٬ع ىلع األ ٦٤ ٠ٛةػايث ا١تفشي ٠كىلع اٍ١ا١ب اتلأكػ ٦٤

اجلػكؿ ادلرايس املٓٛ ٦٤ ٦٢ت ٠اٜ١ف ٣املغخم ٛت ٠رشكْ ٩يف تفشي ٠املٜؽرات ا١يت يؽٕب يف
دراـخ٫ا يف ذل ٝاٙ١ه ٠حٙادينا ألم حٓارض يف م٬اْيػ املطارضات.

 .7ال جي٬ز لٍ٢ا١ب ا١تفشي ٠يف ٜ٤ؽرات حخٓارض أكٛات حػريف٫ا  ّ٤ةٓي٫ا ابلٓو ،كيخط٠٥
اٍ١ا١ب اجلخائز املرتحتث ىلع خماٙ١ث ٪ؼا الرشط.

 .8جي٬ز حٖيري م٬اْيػ اجلػكؿ ادلرايس ألم ٜ٤ؽر ةٓػ م٬اٜ٘ث ادلراـث كاال٤خطا٧ات ةاٜ١ف٣
كًلؼلٛ ٝف ٣ادلراـث كاال٤خطا٧ات ةاللكيث  ّ٤مؽااعة االسؽاءات املرتحتث ىلع ذل.ٝ

14

املػػػػػادة ()17
الوشائل اتلػنيىيث

إىا٘ث إىل أـخاذ املٜؽر تفخغػـ اك٘ث ال٬ـائ ٠املفاْػة يف حٙ٨يؼ ا٢٥ٓ١يث اتلٓ٢ي٥يث كحتفني األداء ةاللكيث
كىلع األعم /

 .1األكغاص املفاْػكف  ٦٤املٓيػي ٦ك٘٨يي املٓام ٠ك٤ا يف ض.٣٫٥ٟ
 .2اٜ١اْث ادلراـيث ك املٓ ٠٥امل٨اـبني.

 .3األس٫ؾة ك املٓػات كاملٓام ٠كاملغخربات ك امل٬اد كٕري٪ا  ٦٤كـائ ٠اإليياح البلز٤ث تلٙ٨يؼ ا٢٥ٓ١يث
ُ
اتلٓ٢ي٥يث حٜػ٫٤ا اجلآ٤ث أك اللكيث إذا ـ٥طج م٬ارد٪ا ةؼل.ٝ
 .4املٟختػث ا٥٢ٓ١يث ة٥ا حت٬يٞ ٦٤ ٩خب كمؽاسّ كدكريات ْ٥٢يث كرٛيث كإلٟرتك٧يث.
 .5كتٟث املٓ٤٬٢ػػات ادلكحلث.
 .6املٟختث اإللٟرتك٧يث.

املػػػػػادة ()18
املرشؼ األكادييم

 ٬٪أـخاذ  ٦٤ةني أْياء ٪يئث اتلػريؿ اٜ١اري ،٦يُك ٩ٙ٢رئػحؿ اٜ١فػ ٣ةاتلجفػي٤ ٚػّ ٤جفػ ٚادلراـػث
ن
كاال٤خطا٧ات ةاٜ١ف ٣مرش٘ا ىلع دلْ٬٥ث  ٦٤اٍ١بلب ةاٜ١ف ٣املٓين حبيػد يػخ ٣ختهػيم ـػاْخني ىػ٦٥
الفااعت اتلػريفيث األـتْ٬يث ل٥٢رشؼ األكادييم ٜ٤اة٤ ٠خاةٓخٓ١ ٩ػػد  20ن
ٌابلػا ٤ػٌ ٦ػبلب ادلراـػات
اجلآ٤يث كال يؾيػ ْ ٦أربّ ـااعت ٜ٤اة ٠إرشا٘ ٩ىلع ْػد  40ن
ٌابلا ىلع أف يخ٬ىل امل٫اـ اتلاحلث/

 .1إْػاد كض َٙم٢ْ ٗ٢يم لٍ٢ا١ب حت َٙة ٩نفغث ٧ ٦٤خاجئ ٩ادلراـيث أكال ةأكؿ يؾكدق ة٫ا مٟخب
ا١تفشي ٠ةاللكيث كادلراـث كاال٤خطا٧ات ةاٜ١ف.٣

 .2ح٬سي ٩اٍ١ا١ب يف اعخيار املٜؽرات أذ٨اء ا١تفشي ٠كاإلرشاؼ ىلع ةؽ٧ادل ٩ادلرايس.

 .3حػكي ٦اك٘ث املٜؽرات ا١يت درـ٫ا اٍ١ا١ب ك٧خاجئ ٩كاملٓػؿ اٙ١هيل كا١رتاٞيم للك ٘ه ٠درايس
ةتٍاٛث اٍ١ا١ب ادلراـيث كاتلأكػ ٍ٤ ٦٤اةٜخ٫ا ة٤٬ِ٨٥ث ا١تفشي ٠كاتل٬ذي ٚاملؽًلؾيث ةاللكيث.

 .4حػكي ٦ضاالت اٍٜ٧اع اٍ١ا١ب كإيٜاؼ اٜ١يػ كإـٜاط كإىا٘ث املٜؽرات ،كًلؼل ٝا٬ٜٓ١بات ا١يت
ح ّٛ٬ىلع اٍ١ا١ب ةتٍاٛخ ٩ادلراـيث كإةبلٕ ٩ةؼل.ٝ

 .5حػكيْ ٦ػد مؽات الؽـ٬ب يف أم ٜ٤ؽر كٙ١ج ا٧تتاق اٍ١ا١ب ذلل.ٝ

 .6حػكي ٦اإل٧ؼارات وفق ًص املادة ( )34وي هذه الالحئث ةتٍاٛث اٍ١ا١ب ادلراـيث كٙ١ج ا٧تتا ٩٪ذلل.ٝ
 .7ح٬ىيص اجلٜاط أك امل٬اد امل٥٫ث ة٫ؼق البلحئث لٍ٢ا١ب كالؽد ىلع اـخٙفاراح.٩
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 .8إةبلغ اٜ١ف ٣املغخم ة٬ىّ ا٢ٍ١تث اخلاىٓني إلركادق مم/٦
أ .أجنؾكا املٜؽرات البلز٤ث ل٢خغؽج.

ب .اـتٙ٨ؼكا املػة اٜ١ا٧٬٧يث ك٘٪ ٚؼق البلحئث.

ج .حته٬٢ا ىلع حٜػيؽ ىٓيٗ سػا ٙ١ه٢ني ٤خخا١ني.

د .ل ٣ي٨شؾكا ال٬ضػات املٜؽرة يف أربٓث ٘ه٬ؿ.

 ـه .حته٬٢ا ىلع احلػ األ ٛى لئل٧ؼارات.
ك .ساكزكا احلػ األ ٛى لئل٧ؼارات.

ز .أم ضاالت أعؽل تفخ٢ؾـ اتلت٢ئ أك اإلسؽاء.

 .9إضا١ث ٌ٢تات ا٢ٍ١تث اخلاىٓني إلركادق ٤ػْ٥ث ةؽأي ٩إىل اٜ١ف ٣املغخم.
 .10احلي٬ر إىل اٜ١ف ٣املغخم أذ٨اء ٘رتة ا١تفشي.٠

٥ٞ .11ا يخ٬ىل املرشؼ األكادييم ةاتلجفي ّ٤ ٚاٜ١ف ٣املغخم حٍتي ٚالحئث ِ٧اـ ادلراـث
كاال٤خطا٧ات كاتلأديب كْ٢ي ٩إةبلغ اٍ١ا١ب ةؼل ٝرـ٥ينا.

امفطل اثلامث
ادلراشث واالوتحاًات ةاللكيث
املػػػػػادة ()19
جلٌث ادلراشث واالوتحاًات

ْ ّ٤ػـ اإلعبلؿ ة٫٥اـ دل٢ؿ اللكيث كرئحؿ ٛف ٣ادلراـث كاال٤خطا٧ات كمفش ٠اللكيث تللك ةاللكيث جل٨ث

تفىم جل٨ث ادلراـث كاال٤خطا٧ات ةاللكيث يؽأـ٫ا رئحؿ ٛف ٣ادلراـث كاال٤خطا٧ات ةاللكيث كحخ٬ٟف /٦٤
ن
(ٜ٤ؽرا ل٢ش٨ث).
أ .مفش ٠اللكيث

ب٤ .جف ٚادلراـث كاال٤خطا٧ات ةكٛ ٠ف ٦٤ ٣األٛفاـ ا٥٢ٓ١يث ةاللكيث ىلع أف يك٬ف  ٦٤ةػني أْيػاء
٪يئث اتلػريؿ اٜ١اري ٦ةاٜ١ف.٣

وتتوىل النذٌث املهام اآلتيث/

 .1اٛرتاح اجلػكؿ الؾ٤ين لرلراـث كاال٤خطا٧ات ةاللكيث للك ٘ه ٠درايس٘ ،ي٥ا ال يخٓارض  ّ٤اجلػػكؿ
ن
الؾ٤ين املٜرتح  ٦٤اجلآ٤ث ،كْؽى ٩ىلع دل٢ؿ اللكيث دلراـخ ٩كاْخ٥ػادق حبيػد يكػ٬ف ٤خيػ٨٥ا
مل٬اْيػ ةػايث ك٫٧ايث ادلراـث ،م٬اْيػ ا١تفشي ٠كإىا٘ث كإـٜاط املٜؽرات ادلراـيث كإيٜاؼ اٜ١يػ،
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ةاإلىا٘ث إىل م٬اْيػ اال٤خطا٧ات اجلهٙيث كاجل٫ائيث كإْبلف اجلخائز كًلػؼل ٝاملؽاسٓػث امل٬ىػْ٬يث
(ا٬ٍٓ١ف).

 .2دراـث ٌ٢تات اٍ١بلب املخٜٓ٢ث ةاٖ١ياب ْ ٦اال٤خطا٧ات ة٥ػربرات ٜ٤ت١٬ػث كٌ٢تػات ٤ػ٨ص ٘ػؽص
اـتر٨ائيث ل٢ٍ٢تث املخٓرثي ٦ضفب احلاالت ا١يت ح٨م ْ٢ي٫ا ٪ؼق البلحئث كإْػاد ٜ٤رتضات لٓ٢ؽض

ىلع دل٢ؿ اللكيث.

 .3دراـث دميّ اٜ١يايا املخٜٓ٢ث ةادلراـث كاال٤خطا٧ات ةاللكيث كإْػاد اتل٬نيات لٓ٢ػؽض ىلع دل٢ػؿ
اللكيث.

 .4اإلرشاؼ ىلع اال٤خطا٧ات اجلهٙيث كاجل٫ائيث ةاللكيث كاختاذ اتلػاةري البلز٤ث إلجناض٫ا.
 .5ابلج يف ٌ٢تات اجل ٠ٜةني األٛفاـ ةاتلجفي ّ٤ ٚاألٛفاـ املغخهث كمفش ٠اللكيث.

٤ .6ا ياؿ إحل٫ا أك يك٫ٙ٢ا ة ٩دل٢ؿ اللكيث ىلع أف حٓؽض ٪ؼق االٛرتاضػات كاتل٬نػيات ىلع دل٢ػؿ
اللكيث الختاذ اٜ١ؽار امل٨اـب بلأ٫٧ا.

املػػػػػادة ()21
وٌظووث امتصذيل واتلوجيق املركزيث
يك٬ف ةاللكيث ٤٬ِ٨٤ث تفشي ٠كح٬ذي ٚمؽًلؾيث حت َٙة٫ا ةيا٧ات اٍ١بلب كلك ٤ا يخٓ ٚ٢ةادلراـث

كاال٤خطا٧ات ةاتلجفي ّ٤ ٚمفش ٠اللكيث كىلع األعم /

 .1امل ٗ٢اللغيص لٍ٢ا١ب ك ٬٪م ٗ٢إدارم يخي ٦٥ابليا٧ات اللام٢ث ْ ٦اٍ١ا١ب ك٘٬٥٧ ٚذج
يُٓػ ٛ ٦٤ت ٠مٟخب ا١تفشي.٠
 .2امل ٗ٢ادلرايس كيخ٬م ىلع ةٍاٛث اٍ١ا١ب ادلراـيث ة٥ا ٘ي٫ا املٜؽرات املفش ٠ة٫ا ،كاملٜؽرات
ا١يت حٓ٤ ٣ادالح٫ا ك٪ؼا عاص ةا٢ٍ١تث امل٨خ٢ٜني ،كًلؼل ٝإيٜاؼ اٜ١يػ ،كٓ٤ػهل اٙ١هيل كاملٓػؿ

ا١رتاٞيم آ١اـ ،كاإل٧ؼارات ،كاتلطٜيٜات ،كٛؽارات اتلأديب ،كضاالت اٙ١ه ٦٤ ،٠حاريظ

تفشي ٩٢ةاللكيث إىل حاريظ ختؽس ٩أك ٘ه ٩٢أك ا٧خٜاهل ٫٨٤ا.

 .3ح٬ذ ٚابليا٧ات ةٓ٥ؽ٘ث مٟخب ا١تفشي ٠كاٜ١ف ٣املغخم كال يٓخػ ةأم كذيٜث نادرة ختم
اٍ١ا١ب ٤ا ل ٣حكٍ٤ ٦اةٜث بليا٧ات ٤٬ِ٨٤ث ا١تفشي ٠كاتل٬ذي ٚاملؽًلؾيث ةاللكيث.
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امفطل الراةع
امزتاوات امطالب
املػػػػػادة ()21
طالب اللكيث

ن
 .1يخٛ ٣ت٬ؿ اٍ١بلب ةاللكيث ٍٞبلب ِ٧ا٤يني كدميٓ٤ ٣٫خٙؽٕ٬ف لرلراـث بللك ٨٤خِ ٣كٜ٘ا جلِاـ

اٙ١ه٬ؿ ادلراـيث ةأضػ أٛفاـ اللكيث  ّ٤مؽااعة الرشكط كاألـؿ كالي٬اةً امل٨ه٬ص ْ٢ي٫ا

يف ٪ؼق البلحئث.

ن
 .2يخ٬ىل لك ٌا١ب يف ةػايث لك ٘ه ٠درايس جتػيػ ٛيػق كٜ٘ا ل٥٨٢اذج كاإلسؽاءات املٓخ٥ػة
ةاللكيث كْ٢ي ٩امل٬اُتث ىلع ضي٬ر املطارضات كادلركس املٜؽرة كإْػػاد ال٬استات كاألكراؽ
كاتلٜاريؽ ا٥٢ٓ١يث امللكٗ ة٫ا كإسؽاء االعختارات كاال٤خطا٧ات ضفب ٤ا يخ ٣إٛؽارق.

 .3ىلع اٍ١بلب اتلٜيػ ةال٬٢ائص كاجلِ ٣كاتلٓ٢ي٥ات امل٥ِ٨ث لفري ا٢٥ٓ١يث اتلٓ٢ي٥يث ةاللكيث،
كاضرتاـ أْياء ٪يئث اتلػريؿ كاملُٙ٬ني ،كاملطاِ٘ث ىلع ممخ٢اكت اللكيث ضىت ال ي ّٜحتج

ٌائ٢ث اٜ١ا٬٧ف .

املػػػػػادة ()22
حضور املحارضات

جيب ىلع اٍ١ا١ب ضي٬ر املطارضات ك٤خاةٓث ادلركس اجلِؽيث كا٢٥ٓ١يث ةاملٜؽرات املفش ٠ة٫ا ،كىلع
ن
ك٫ؽيا إىل
أـخاذ املٜؽر رنػ احلي٬ر كاٖ١ياب لٍ٢بلب يف لك حمارضة كتف٢ي ٣نفغث ْٕ ٦ياب اٍ١ا١ب

٤جف ٚادلراـث كاال٤خطا٧ات ةاٜ١ف ٣املغخم كًلؼل ٝاملرشؼ األكادييم ل٢خ٬ذي ٚكجيب ْ٢ي ٩إةبلغ
اٍ١ا١ب ةؼل ،ٝكإذا زادت نفتث ٕياب اٍ١ا١ب يف املٜؽر املفش ٠ة٤ ٦٤ %25 ٦ْ ٩ػة ادلراـث ،حٍتٚ

ْ٬ٜبث اٖ١ياب ةٓػ اْخ٥اد٪ا  ٦٤اٜ١ف ٣املغخم ةأف يٍٓ٭ اٍ١ا١ب درسث نٙؽ يف ذل ٝاملٜؽر كيخ٣
ُ
ضؽ٤ا ٦٤ ٩٧دع٬ؿ اال٤خطاف اجل٫ايئ ،ىلع أف حتفب نفتث اٖ١ياب  ٦٤ةػايث اٙ١ه ٠ادلرايس كيػع٘ ٠ي٫ا

اٖ١ياب اجل٥ايع لٍ٢بلب ،كال حػع٤ ٠ػة اٖ١ياب املرشكع كًلؼل٤ ٝػة اال٤خطا٧ات اٙ١ه٢يث كاجل٫ائيث

يف ضفاب ٪ؼق ا١جفتث.
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املػػػػػادة ()23
حضور االختتارات واالوتحاًات لنىلرر

ىلع لك ٌا١ب ضي٬ر املطارضات كاالعختارات اٙ١ه٢يث كاال٤خطا٧ات اجل٫ائيث لٜ٥٢ؽرات املفش ٠ة٫ا يف
لك ٘ه ٠درايس كاتلٜيػ ة٥ا ييل/

 .1انٍطاب ةٍاٛث اتلٓؽيٗ ا١يت ح٬ىص أ ٩٧مفش ٠يف ذل ٝاٙ١ه.٠

 .2يِؽ ىلع اٍ١ا١ب املخٜػـ لبل٤خطاف انٍطاب أم ٞخاب أك كرٛث كل ٬اك٧ج عاحلث  ٦٤الٟخاةث
ن
ـ٬اء اك٧ج كرٛيث أك إلٟرتك٧يث ْػا ٤ا يف٥ص ة٩
أك احلاـتات املربدلث أك ا٬ٜ١ا٤حؿ أك املٓاس٣
أـخاذ املٜؽر ةاتلجفي ّ٤ ٚاٜ١ف ٣املغخم٥ٞ،ا ي ّ٨٥انٍطاب اهل٬احٗ املط١٬٥ث كم٢طٜاح٫ا
ك٤ا يف ض٫٥ٟا داعٛ ٠اْث اال٤خطاف.

 .3يِؽ ىلع اٍ١ا١ب الالكـ أذ٨اء اال٤خطا٧ات أك اٜ١ياـ ةأم ْ ٦٤ ٠٥كأ ٩٧اإلعبلؿ ةِ٨اـ اال٤خطا٧ات.
 .4اتلٜيػ ةاتلٓ٢ي٥ات امل٥ِ٨ث لفري اال٤خطا٧ات كاملؽاٛتث الهادرة  ٦٤اللكيث أك جل٨ث اال٤خطا٧ات
كاملؽاٛتث كاملؽاٛتني ةٜاْث اال٤خطا٧ات كًلؼل ٝمبلضِات أـخاذ املٜؽر.

 .5اتلٜيػ ةا١ترشيٓات اجلا٘ؼة كامل٥ِ٨ث لفري ادلراـث كاال٤خطا٧ات ةاجلآ٤ات ال٢يبيث وع غدم اإلخالل
ةاملواد ( )34 ، 02 ، 72وي هذه الالحئث.

املػػػػػادة ()24
امنشاط امػام

جي٬ز لٍ٢ا١ب املٜيػ ةاللكيث ممارـث األنلٍث آ١ا٤ث ة٥ؽا٘ ٚا١جلاط آ١اـ ةاللكيث أك اجلآ٤ث يف أكٛات

٘ؽإ ٩كعارج أكٛات ادلركس ا٢٥ٓ١يث كاجلِؽيث ك ٦٤ةني األنلٍث آ١ا٤ث/
 .1إٛا٤ث املٓارض كاملفاةٜات ا٥٢ٓ١يث.
 .2األنلٍث الؽياىيث املغخٙ٢ث.
 .3األنلٍث ا٨ٙ١يث كاثلٜا٘يث.

 .4املغي٥ات ،كخيهم هلا ي٤٬اف ةٙه ٠الؽبيّ  ٦٤لك اعـ درايس ىلع أف يػد٥٪ا دل٢ؿ اللكيث.
كيف دميّ األض٬اؿ ال يف٥ص ةإٛا٤ث أم نلاط إال ةٓػ اتلجفي ّ٤ ٚاللكيث كاجلآ٤ث.
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امفطل اخلامس
ًظام املتول وامتصذيل وامليد واالًتلال وتغيري اتلخطص
املػػػػػادة ()25
رشوط املتول

يػد اٜ١ف ٣ا٢ٓ١يم املغخم كبٓػ م٬اٜ٘ث دل٢ؿ اللكيث أْػاد اٍ١بلب اجلػد اذلي ٦ي٥كٛ ٦ت٬هل٣
ن
لرلراـث ٛت ٠ةػايث لك ٘ه ٠درايس كٜ٘ا إلماك٧يات اللكيث ىلع كس ٩ا٬٥ٓ١ـ كًلؼل ٝإماك٧يات اٜ١ف٣
املٓين ىلع كس ٩اخله٬ص ،كيلرتط ٜ١ت٬ؿ  ٦٤يخٜػـ لرلراـث ةك٢يث ا١رتبيث جبزنكر ةاإلىا٘ث إىل

الرشكط ا١يت حتػد٪ا ا١ترشيٓات اجلا٘ؼة ٤اييل/
ن
 .1أف يك٬ف اٍ١ا١ب ضانبل ىلع الل٫ادة اثلا٬٧يث آ١ا٤ث أك الل٫ادة اثلا٬٧يث اتلغههيث أك أم

ك٫ادة أعؽل حٓادهلا ضفب ا١جفتث املئ٬يث املٓخ٥ػة لٜ٢ت٬ؿ ةاللكيث.
 .2أف يك٬ف اٍ١ا١ب ن
ٛادرا نطينا ىلع ٤خاةٓث ادلراـث يف اتلغهم اذلم يؽٕب يف دراـخ.٩
ن
 .3إذا اكف املخٜػـ لرلراـث ٕ ٦٤ري ال٢يبيني ٘حلرتط ٜ١ت٬هل أف يك٬ف ٜ٤ي٥ا ة٢يبيا إٛا٤ث اْخياديث
ن
ٌي٢ث ٤ػة ادلراـث ،كأف يؤدم ٜٙ٧ات ادلراـث كالؽـ٬ـ املٜؽرة كٜ٘ا ل٬٢ائص كاجلِ ٣املٓ٬٥ؿ ة٫ا يف
اجلآ٤ات ال٢يبيث كذل ٝدكف اإلعبلؿ ة٬ٜاْػ املٓام٢ث ةاملر ٠امل٨ه٬ص ْ٢ي٫ا يف االحٙاٛيات

املٓٛ٬ث ة٫ؼا اللأف ّ٤ ،مؽااعة األضاكـ امل٨ه٬ص ْ٢ي٫ا يف ٪ؼق املادة.

 .4حٜػي ٣املفت٨ػات األن٢يث املٍ٬٢بث ا١يت حتػد٪ا إدارة اجلآ٤ث.
ن
 .5أف يخٙؽغ لرلراـث ةاللكيث ٍٞا١ب ِ٧ايم كأال يك٬ف مفشبل ةإضػل مؤـفات اتلٓ٢ي ٣آ١ايل

األعؽل ،أك ـت٘ ٚه ٦٤ ٩٢ادلراـث  ٦٤اللكيات أك اجلآ٤ات األعؽل ألـتاب ْ٥٢يث أك

حأديبيث.

 .6ل٢لكيث احل ٚيف حتػيػ رشكط كم٬انٙات ٓ٤ي٨ث لٜ٢ت٬ؿ٥ٞ ،ا ي ٚلؤلٛفاـ ةاللكيث إسؽاء
ا٤خطاف ٛت٬ؿ ختهيص أكادييم لٙ٥٢اى٢ث ةني املخٜػ٤ني  ّ٤مؽااعة ٤ا جيب أف يخ٘٬ؽ يف املٓ٣٢

 ٦٤رشكط كم٬انٙات.

املػػػػػادة ()26
تصذيل امللررات

ي٢زتـ اٍ١ا١ب ةا١تفشي ٠لك ٘ه ٠درايس كِ٘٧ ٚاـ ادلراـث املختّ ةاللكيث٥ٞ ،ا يتارش إسؽاءات
ا١تفشي٬٘ ٠ر إْبلف اللكيث ةػء اٙ١ه ٠ادلرايس كًلؼل ٝتفشي ٠املٜؽرات ادلراـيث ٛ ٦٤ت ٠اٜ١ف٣
20

املغخم ،كىلع اٍ١بلب اال٤خراؿ تلٓ٢ي٥ات اٜ١ف ٣املٓين ٘ي٥ا يخٓ ٚ٢ةآحلث إسؽاءات تفشي ٠املٜؽرات
ادلراـيث  ّ٤مؽااعة عه٬نيث لك ٛف.٣

املػػػػػادة ()27

تصذيل امطنتث اجلدد

ا
حخ ٣إسؽاءات تفشي ٠ا٢ٍ١تث اجلػد ،مم ٦حٍ٨ت٢ْ ٚي ٣٫رشكط اٜ١ت٬ؿ وفلا لنىادة ( )72وي هذه الالحئث،

لٙ٢ه ٠ادلرايس ٛ ٦٤ت ٠مٟخب مفش ٠اللكيث عبلؿ اٙ١رتة املطػدة ١تفشي ٠ا٢ٍ١تث اجلػد.

املػػػػػادة ()28
امتصذيل املتأخر

حٍٓ٭ اٙ١ؽنث ل٢تفشي ٠املخأعؽ ل٢طاالت االـتر٨ائيث أك اِ١ؽكؼ اٜ١ا٪ؽة أك ضاالت اٖ١ياب املرشكع

وفق املادة ( )02وي هذه الالحئث ىلع أف ييف اٍ١ا١ب ةالرشكط ا١يت حتػد٪ا إدارة اللكيث ،كيف دميّ
األض٬اؿ ال جي٬ز تفشي ٠أم ٌا١ب ةٓػ ا٧خ٫اء األـت٬ع اثلا١د  ٦٤ةػايث ا١تفشي ٠يف ذل ٝاٙ١ه ٠إال

ة٬٥اٜ٘ث  ٦٤دل٢ؿ اللكيث .

املػػػػػادة ()29
احلد األىلع واألدىن لوحدات امتصذيل

 .1يف٥ص لٍ٢ا١ب ةتفشيْ ٠ػد ( )70إحدى وغرشيي كضػة دراـيث ٞطػ أىلع ك ( )07واجنيت

غرشة كضػة دراـيث ٞطػ أدىن يف لك ٘ه ٠درايس ،كيفترىن  ٦٤ذل ٝاٍ١بلب املؤ٬٢٪ف

ل٢خغؽج ة٬ضػات أ ٦٤ ٠ٛاحلػ األدىن يف ذل ٝاٙ١ه ،٠كجي٬ز لٍ٢بلب املخطه٢ني ىلع ٓ٤ػؿ
ا
اعـ (ديد ددا فىا فوؽ) تصذيل ( )70جالث وغرشيي كضػة دراـيث يف اٙ١ه ٠ادلرايس
ال٬اضػ.

ِ١ .2ؽكؼ اـتر٨ائيث يٜت٫٢ا اٜ١ف ٣جي٬ز لٍ٢ا١ب تفشي ٠أ ٦٤ ٠ٛاحلػ األدىن ألم ٘ه ٠درايس
كال يتفب ٪ؼا اٙ١ه ٦٤ ٠ى٤ ٦٥ػة ادلراـث ا١يت ياـب ْ٢ي٫ا اٍ١ا١ب ك٘ ٚالحئث ادلراـث

كاال٤خطا٧ات ،ىلع أف يهػر ٛؽار ةؼل ٦٤ ٝدل٢ؿ اللكيث.
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املػػػػػادة ()31
آحلث تصذيل امللررات ادلراشيث

ن
 .1جيب ىلع اٍ١ا١ب تفشي ٠املٜؽرات ادلراـيث أكال ةأكؿ ك٘ ٚا١رب٧ا٤ز ادلرايس للك ٛف٦٤ ٣
ن
ن
أٛفاـ اللكيث ،كال جي٬ز ألم ٌا١ب دراـث أم ٜ٤ؽر ٤ال ٣يك ٦مفشبل ة ٩تفشيبل رـ٥ينا.
 .2ال جي٬ز لٍ٢ا١ب تفشي ٠املٜؽرات ادلراـيث لٙ٢ه ٠الؽاةّ ،إال إذا اسخاز ٜ٤ؽرات اٙ١ه٢ني
األكؿ كاثلاين ،كًلؼل ٝال جي٬ز هل ا١تفشي ٠يف ٜ٤ؽرات اٙ١ه ٠الفادس إال إذا اسخاز ٜ٤ؽرات
اٙ١ه٢ني اثلا١د كالؽاةّ ،كىلع اجل٫ات املٓ٨يث ةاللكيث ٤خاةٓث ٪ؼا امل٬ى٬ع كحٙ٨يؼق.

 .3ي ٚلٍ٢ا١ب ا١تفشي ٠يف املٜؽر ادلرايس مرشوع اتلخرج يف آعؽ ٘ه٢ني دراـحني تلغؽسّ٤ ٩
مؽااعة ٤خٍ٢تات املٜؽر كعه٬نيث لك ٛف.٣

 .4ال جي٬ز لٍ٢ا١ب تفشيٜ٤ ٠ؽر امرتبيث امػىنيث إال إذا اكف يف ٘ه ٠درايس يؤ ٩٢٪ل٢خغؽج ٦٤
ضيد املٜؽرات ادلراـيث ّ٤ ،مؽااعة ٤خٍ٢ب ٪ؼا املٜؽر كعه٬نيث األٛفاـ ا٥٢ٓ١يث ،كجي٬ز أف
يك٬ف ةؽ٧ا٤ز ا١رتبيث ا٢٥ٓ١يث ٌ٬ي ٠املػل يتػؤق اٍ١بلب  ٦٤اٙ١ه ٠الفادس كيك٬ف

تفشي ٠املٜؽر ل٢خ٬ٜي ٣يف ٘ه ٠اتلغؽج.

 .5ي ٚلٍ٢ا١ب اذلم حتًف هل ٜ٤ؽراف دراـياف خمخٙ٢اف ٞطػ أىلع ،تفشي٪ ٠ؼي ٦املٜؽري ٦إىا٘ث
إىل تفشي٤ ٠اديت امرتبيث امػىنيث ومرشوع اتلخرج٥ٞ ،ا جي٬ز هل حزنيٜ٤ ٠ؽري ٦يرتحب
أضػ٥٪ا ىلع االعؽ رشط أف يك٬ف ٛػ درس املٜؽر األكؿ ة٬ن٤ ٩ٙخٍ٢تنا لٜ٥٢ؽر اثلاين كرـب
ن
٘ي ،٩كب٫ؼا يك٬ف اٍ١ا١ب مؤ٪بل ل٢خغؽج ،كيف احلا١ث األعرية ي٢ؾ ٩٤م٬اٜ٘ث دل٢ؿ اٜ١ف٣
كدل٢ؿ اللكيث.

املػػػػػادة ()31
إضافث امللررات ادلراشيث

جي٬ز لٍ٢ا١ب إىا٘ث املٜؽرات ادلراـيث املف٬٥ح ة٫ا ةٓػ م٬اٜ٘ث اٜ١ف ٣املغخم عبلؿ اٙ١رتة املطػدة
ذلل ٝكك٘ ٚاإلسؽاءات املٓ٬٥ؿ ة٫ا يف ٪ؼا اللأف.

املػػػػػادة ()32
إشلاط امللررات ادلراشيث

جي٬ز لٍ٢ا١ب اذلم ـش ٠ةٜ٥ؽرات دراـيث يؾيػ دل٬٥ع كضػاح٫ا ْ ٦احلػ األدىن أف يف٤ ًٜا زاد ْ٦
ذل ٝاحلػ ،ةٓػ م٬اٜ٘ث اٜ١ف ٣املغخم عبلؿ اٙ١رتة املطػدة ذلل ٝكك٘ ٚاإلسؽاءات املٓ٬٥ؿ ة٫ا يف ٪ؼا

اللأف.
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املػػػػػادة ()33
جتديد امليد

ىلع اٍ١ا١ب جتػيػ ٛيػق يف ةػايث لك ٘ه ٠درايس كيك٬ف جتػيػ ٛيػق ةاتلٛ٬يّ ىلع اجل٬٥ذج املغهم
ن
ذلل ٝأك ح٬ذي ٚاـخ٥ارة حزني ٠امل٬اد يف املْ٬ػ املطػد ل٢خزني٤ ٠خي٨٥ا امل٬اد ادلراـيث املٜيػ ة٫ا اٍ١ا١ب

يف ذل ٝاٙ١ه ،٠كيف امل٬اْيػ ا١يت حتػد٪ا اللكيث٘ ،إذا ل ٣ي ٣ٜاٍ١ا١ب ةاتلشػيػ عبلؿ اٙ١رتة املطػدة
ن
ذلل ٝيُٓػ ٍٜٓ٨٤ا ْ ٦ادلراـث لفتب ٕري مرشكع ٤ا ل ٣حٜت ٠اللكيث ْؼرق كيخ ٣إيٜاؼ ٛيػق.

املػػػػػادة ()34
إيلاؼ امليد

ن
جي٬ز لٍ٢ا١ب إيٜاؼ ٛيػق عبلؿ ك٫ؽ  ٦٤ةػايث اٙ١ه ٠ادلرايس كٜ٘ا جل٬٥ذج ٓ٤ػ  ٦٤ذبلذث نفظ
ن
يك٬ف ٓ٤خ٥ػا  ٦٤املرشؼ األكادييم ،رئحؿ اٜ١ف ٣املغخم كْ٥يػ اللكيث ،كجي٬ز ملش٢ؿ اللكيث يف
احلاالت االـتر٨ائيث امل٬اٜ٘ث ىلع إيٜاؼ ٛيػ اٍ١ا١ب ن
ة٨اء ىلع ٌ٢تٛ ٩ت ٠ةػء اال٤خطا٧ات اجل٫ائيث٥ٞ ،ا

ي ٚلٍ٢ا١ب إيٜاؼ ٛيػق ٙ١ه٢ني دراـحني ٌي٢ث ٘رتة دراـخ ،٩كال حتتفب ٤ػة إيٜاؼ اٜ١يػ ى٤ ٦٥ػة
ادلراـث ،كجي٬ز ٛت٬ؿ كٛ ٗٛيػ اٍ١ا١ب ةه٬رة اـتر٨ائيث أعؽل إذا حٍ٢تج ُؽك٘ ٩ذل ٝةٓػ م٬اٜ٘ث

دل٢ؿ اللكيث.

املػػػػػادة ()35
االًلطاع غي ادلراشث

ن
يُٓػ اٍ١ا١ب ٍٜٓ٨٤ا ْ ٦ادلراـث يف احلاالت اآلحيث/

 .1إذا ل ٣يخٜػـ اٍ١ا١ب ل٢تفشيٙ١ ٠ه ٠درايس كاضػ ،كل ٣يك ٦هل ْؼر يٜت ٩٢اٜ١ف ٣ا٢ٓ١يم
يُ٥ك ٦اٍ١ا١ب  ٦٤ادلراـث يف اٙ١ه ٠اذلم ي٢ي ،٩كيفب اٙ١ه ٠اذلم اغب ٘ي ٩ى ٦٥املػة
املطػدة لرلراـث ةاللكيث.

 .2إذا ل ٣يخٜػـ اٍ١ا١ب ل٢تفشيٙ١ ٠ه ٠درايس أك ٘ه٢ني دراـحني ٞطػ أ ٛى كٌلف هل ْؼر
مرشكع حٜت ٩٢إدارة اللكيث ،يُ٥ك ٦اٍ١ا١ب  ٦٤ادلراـث دكف أف يفب اٖ١ياب ى٤ ٦٥ػة
ادلراـث ةاللكيث ،كبؼل ٝيفتٙ٨ؼ اٍ١ا١ب ٘ؽص إيٜاؼ ٛيػق إذا اكف ٕياة ٩ألكرث ٘ ٦٤ه٠

درايس كاضػ ،كال ترسم ٪ؼق اٜٙ١ؽة ىلع اٍ١بلب اذلي ٦اـتٙ٨ؼكا ٘ؽص إيٜاؼ اٜ١يػ.

 .3إذا ل ٣يخٜػـ اٍ١ا١ب ل٢تفشيٙ١ ٠ه ٠درايس آعؽ عبلؿ دراـخ ٩ةاللكيث ةػكف ْؼر مرشكع،
يٙه ٠اٍ١ا١ب  ٦٤اللكيث كيجخيه ض ٩ٜيف االـخ٥ؽار يف ادلراـث.
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ن
مرشكاع إال يف احلاالت اتلاحلث/
 .4اليٓخرباالٍٜ٧اع ْ ٦ادلراـث ٕياةنا
أُ .ؽكؼ مؽىيث ٛا٪ؽة حٓي ٚحتهي ٩٢ا٢ٓ١يم ٤ربخث رـ٥ينا.
ب .ك٘اة أضػ األٛارب ضىت ادلرسث اثلا٧يث.

جُ .ؽكؼ اـخػْخ٫ا امله٢طث آ١ا٤ث ،أك ُؽكؼ عارسث ْ ٦إرادح.٩

املػػػػػادة ()36

رشوط االًتلال إىل اللكيث
جي٬ز لٍ٢ا١ب اال٧خٜاؿ  ٦٤اللكيات امل٨اُؽة أك ٕري٪ا داع ٠سآ٤ث ٌؽاة٢ؿ ،أك  ٦٤سآ٤ات أعؽل

داع ٠حلبيا ،أك  ٦٤سآ٤ات ٓ٤رتؼ ة٫ا  ٦٤عارس٫ا ،إىل لكيث ا١رتبيث جبزنكر يف ضػكد اإلماك٧ات املخاضث
ن
لؤلٛفاـ ،وع مرااعة اكفث األحاكم املٌطوص غنيها يف املادة ( )72وي هذه الالحئث ككٜ٘ا ملا ييل/
 .1أف ي٢زتـ اٍ١ا١ب الؽإب يف اال٧خٜاؿ ةخٜػي ٣املفت٨ػات املٍ٬٢بث ٓ٤خ٥ػة  ٦٤س٫ات
االعخهاص إىل مٟخب ا١تفشي ٠ةاللكيث يف مْ٬ػ ال ي ٦ْ ٠ٜـخث أـاةيّ ٛت ٠مْ٬ػ ةػايث
اٙ١ه ٠ادلرايس املؽاد ا١تفشي ٠ة.٩

 .2أف حخي ٦٥مفت٨ػاح٤ ٩اييل/

أ .ك٫ادة أن٢يث م٬ذٜث  ٦٤اجل٫ث امل٨خ٫٨٤ ٠ٜا حٙيػ ةإٔ ٩٧ري ٙ٤ه٬ؿ ،كٕري م٬ٛ٬ؼ ْ٦
ن
ا١تفشي ،٠كأال يك٬ف حماال ل٢ش٨ث حتٜي ٚأك حأديب أذ٨اء حٜػي ٩٥ل٢ٍ٢ب ألم ـتب
اكف.

ب .كذيٜث أكاـخ٥ارة أن٢يث إلح٥اـ املؽض٢ث اثلا٬٧يث أك ٤ا يٓادهلا ةا١جفتث املئ٬يث املٓخ٥ػة

لٜ٢ت٬ؿ ةك٢يث ا١رتبيث جبزنكر.
ن
ن
ن
جٞ .لٙا أن٢يا ٓ٤خ٥ػا  ٦٤اجل٫ث امل٨خ٫٨٤ ٠ٜا ىلع أف ي٬م ٪ؼا الٟلٗ ىلع املٜؽرات
كادلرسات كْػد ال٬ضػات ٤ػْ٥ث ةٙ٥ؽدات لك ٜ٤ؽر ـت ٚهل دراـخ ٩كِ٧اـ ادلراـث

كاتلٜيي ٣ةخ ٝ٢اللكيث.

 .3أف ي٢زتـ اٍ١ا١ب امل٨خ ٠ٜةػراـث  % 75ىلع األ ٦٤ ٠ٛاملٜؽرات البلز٤ث ل٢خغؽج ةاٜ١ف ٣اذلم
يؽٕب يف اال٧خٜاؿ إحل ٩ةك٢يث ا١رتبيث جبزنكر.

 .4أاليك٬ف ٛػ أميض أكرث ٧ ٦٤هٗ املػة ادلراـيث ةاللكيث امل٨خ٫٨٤ ٠ٜا.
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املػػػػػادة ()37
إدراءات االًتلال إىل اللكيث

 .1يي ٠مٟخب ا١تفشي ٠ةاللكيث ٌ٢تات اال٧خٜاؿ املفخ٘٬يث ل٢رشكط امل٨ه٬ص ْ٢ي٫ا يف املادتني
( 72و  )03وي الالحئث إىل اٜ١ف ٣املغخم ل٢تج ٘ي٫ا.

 .2تللك ةاٜ١ف ٣املغخم جل٨ث ْ٥٢يث خمخهث حكٛ ٦٤ ٗ٢ت ٠رئحؿ اٜ١ف ٣املٓين ملٓاد١ث
مؤ٪بلت اٍ١بلب الؽإتني يف اال٧خٜاؿ إحل ،٩كىلع ال٢ش٨ث املغخهث ابلج يف ٌ٢تات اٍ١بلب يف

أس ٠ال يخشاكز أـتْ٬ني ٛت ٠ةػايث اٙ١ه ٠ادلرايس ليك يتفىن مل ٦يخٛ ٣ت٬هل ٣االتلطاؽ
ةادلراـث ةػايث اٙ١ه ٠ادلرايس املؽاد ا١تفشي ٠ة.٩

 .3جي٬ز لٜ٢ف ٣املغخم ٛت٬ؿ املٜؽرات ا١يت ـت ٚلٍ٢ا١ب دراـخ٫ا أك ر٘ي٫ا لكينا أك سؾئينا ،برشط
أف ال حؾيػ املٜؽرات ا١يت حٓادؿ لٍ٢ا١ب ىلع ٧هٗ املٜؽرات البلز٤ث ل٢خغؽج ةاٜ١ف ٣املغخم.

 .4يخ ٣حػكي ٦اك٘ث املٜؽرات ال٬اردة يف ةؽ٧ا٤ز اٜ١ف ٣امل٨خ ٩٨٤ ٠ٜاٍ١ا١ب يف ٬٥٧ذج ٓ٤اد١ث ٓ٤ػ
ن
ذلل٤ ٝخي٨٥ا ةيا٧ات اٍ١ا١ب اكم٢ث ،كًلؼل ٝةيا٧ات املٜؽرات ا١يت ح ٣دراـخ٫ا ةاٜ١ف ٣امل٨خ٠ٜ
 ٩٨٤ةٓػد كضػاح٫ا كدرساح٫ا ،كحتفب هل املٜؽرات امل٨شؾة ٘ ًٜا١يت ح٥ج ٓ٤ادتل٫ا يف اٜ١ف٣
امل٨خ ٠ٜإحل ٩كيٍ٢ب  ٦٤اٍ١ا١ب إاعدة املٜؽرات املخطه٘ ٠ي٫ا ىلع أ %50 ٦٤ ٠ٛإذا اك٧ج ٦٤

املخٍ٢تات البلز٤ث ل٢خغؽج ةاٜ١ف ٣امل٬ٜ٨ؿ إحل.٩

 .5ةٓػ إسؽاء املٓاد١ث ا٥٢ٓ١يث ح٬دع نفغث ٫٨٤ا يف م ٗ٢اٍ١ا١ب كنفغث لٜ٢ف ٣كأعؽل تف٣٢
لٍ٢ا١ب.

 .6يفب يف املخ٬ـً ا١رتاٞيم آ١اـ لٍ٢ا١ب امل٨خ ٠ٜاملٜؽرات ا١يت درـ٫ا ةاللكيث امل٨خ٫٨٤ ٠ٜا،
كا١يت حٓ٤ ٣ادتل٫ا ٛ ٦٤ت ٠اٜ١ف ٣املغخم ةك٢يث ا١رتبيث جبزنكر .

 .7جي٬ز لٜ٢ف ٣كيف ضاالت اـتر٨ائيث إحلاؽ اٍ١ا١ب اذلم حخ٘٬ؽ ٘ي ٩رشكط اال٧خٜاؿ امل٨ه٬ص
ن
ْ٢ي٫ا ٛا٧٬٧ا ةادلراـث ك٘ٓ٤ ٚاد١ث أكحلث ،ىلع أف تفخ ٠٥ٟاملفت٨ػات املٍ٬٢بث لبل٧خٜاؿ
ن
كإسؽاءات املٓاد١ث اجل٫ائيث ٛت ٠دع٬ؿ اال٤خطا٧ات اجلهٙيث ،كال يُٓػ اٍ١ا١ب ٨٤خٜبل ٘ٓ٢ينا إال
ةٓػ اـتيٙاء اإلسؽاءات املٍ٬٢بث اك٘ث.

 .8حتاؿ مفت٨ػات اٍ١بلب الؽإتني يف اال٧خٜاؿ ةٓػ إسؽاء املٓاد١ث كاْخ٥اد٪ا هل ٣مؽٜ٘ث ةؽأم
اٜ١ف ٣املغخم ةاٜ١ت٬ؿ أك الؽ٘و إىل مٟخب ا١تفشي ٠ةاللكيث ،كاذلم ةػكرق ي٬ٜـ ةاـخ٥ٟاؿ

ةٜيث اإلسؽاءات املٍ٬٢بث ةا١جفتث ل٢ٍ٢تث املٜت١٬ني.
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املػػػػػادة ()38
تنصيب امطنتث اجلدد

ي ُف ٣٢ا٢ٍ١تث اجلػد املٜت٬ل٬ف لرلراـث ةاللكيث لك ال٬ذائ ٚكاملفت٨ػات الؽـ٥يث ا١يت يهػر بلأ٫٧ا إْبلف

إىل مٟخب ا١تفشي ٠ةاللكيث ،ذ ٣ي٬ٜـ لك ٌا١ب ة٠٥ء ٬٥٧ذج الؽٕتات املٓػ ذلل ٝكيف ٩٥٢إىل مٟخب
ا١تفشي ٠اذلم يخ٬ىل حجفحت ٩إىل أضػ األٛفاـ ضفب اجلِاـ املختّ ةاللكيث كضفب اٜ١ػرة االـتيٓاةيث
ن
ن
لؤلٛفاـ املطػدة مفتٜا ،كال يٓخرب ٪ؼا اتلجفيب رـ٥يا ٤ا ل ٣يخ ٣اْخ٥ادق  ٦٤دل٢ؿ اللكيث كإدراس٩

ة٤٬ِ٨٥ث ا١تفشي ٠كاتل٬ذي ٚاملؽًلؾيث ةاللكيث كجي٬ز لؤلٛفاـ إسؽاء اعختارات اٜ١ت٬ؿ كاملٜاة٢ث اللغهيث
ل٢خأكػ  ٦٤اـخٓػاد اٍ١ا١ب لرلراـث ةاٜ١ف.٣

املػػػػػادة ()39

تغيري اتلخطص
جي٬ز لٍ٢ا١ب حٖيري ختهه( ٩حٖيري املفار) مؽة كاضػة ٘ ًٜعبلؿ ٘رتة دراـخ ٩ةاللكيث ،يف ضػكد
اإلماك٧ات املخاضث لؤلٛفاـ ،وع مرااعة اكفث األحاكم املٌطوص غنيها يف املادة ( )72وي هذه الالحئث
ن
كٌتٜا ل٢رشكط اتلاحلث/
 .1أال يك٬ف ٛػ ٛىض أكرث  ٦٤ذبلذث ٘ه٬ؿ دراـيث يف اٜ١ف ٣امل٨خ.٩٨٤ ٠ٜ
ن
ن
 .2أال يك٬ف ٙ٤ه٬ال  ٦٤اٜ١ف ٣امل٨خ ٩٨٤ ٠ٜأك م٘٬ٛ٬ا ْ ٦ا١تفشي.٠

 .3أف يخ٪ ٣ؼا اإلسؽاء يف اٙ١رتة املغههث ل٢تفشي ٠كبٓػ م٬اٜ٘ث اٜ١ف٥ني املٓ٨حني.

 .4جتؽل ٓ٤اد١ث ْ٥٢يث لٜ٥٢ؽرات ا١يت ح ٣دراـخ٫ا يف اٜ١ف ٣امل٨خٛ ٦٤ ٩٨٤ ٠ٜت ٠جل٨ث املٓاد١ث
املغخهث لٜ٢ف ٣امل٨خ ٠ٜإحل ،٩حبيد يخ ٣حػكي ٦لك املٜؽرات امل٨شؾة ال٬اردة يف ا١رب٧ا٤ز ادلرايس

لٜ٢ف ٣امل٨خ ٩٨٤ ٠ٜاٍ١ا١ب ،كحتفب هل املٜؽرات ا١يت ح٥ج ٓ٤ادتل٫ا ٘ ًٜيف اٜ١ف ٣امل٨خ٠ٜ

إحل ،٩كح٬دع نفغث ٫٨٤ا يف م ٗ٢اٍ١ا١ب كنفغث لٜ٢ف ٣املغخم كأعؽل تف ٣٢لٍ٢ا١ب املٓين.
ن
ن
 .5ال يٓخرب ٪ؼا اتلٖيري ٧ا٘ؼا رـ٥يا إال ةٓػ إعبلء ٌؽؼ اٍ١ا١ب  ٦٤اٜ١ف ٣امل٨خ ٩٨٤ ٠ٜكإح٥اـ
إسؽاءاح ٩ةاٜ١ف ٣امل٨خ ٠ٜإحل ٩كتفشي ٩٢ة٤٬ِ٨٥ث ا١تفشي ٠كاتل٬ذي ٚاملؽًلؾيث ةاللكيث.

 .6يفب املخ٬ـً ا١رتاٞيم آ١اـ اجلػيػ لٍ٢ا١ب امل٨خٛ ٦٤ ٠ٜف ٣إىل آعؽ داع ٠اللكيث ٦٤

ال٬ضػات امل٨شؾة لٜ٥٢ؽرات ادلراـيث ال٬اردة يف ا١رب٧ا٤ز ادلرايس لٜ٢ف ٣امل٨خ ٠ٜإحل ٩إىا٘ث إىل
ن
املٜؽرات ا١يت درـ٫ا اٍ١ا١ب ةاٜ١ف ٣امل٨خ ٩٨٤ ٠ٜكا١يت ح٥ج ٓ٤ادتل٫ا كٜ٘ا ل٢رب٧ا٤ز ادلرايس

لٜ٢ف ٣امل٨خ ٠ٜإحل ،٩أ٤ا ٤ا ْػا ذل٘ ٝيط َٙيف ةٍاٛث اٍ١ا١ب ادلراـيث كيف ٞلٗ ادلرسات
ْ٨ػ إنػارق.
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املػػػػػادة ()41
اشتىراريث امطالب املتػرثيي يف ادلراشث

ن
٤خٓرثا يف احلاالت اتلاحلث /
يُٓػ اٍ١ا١ب

ن
 .1إذا ضه ٠اٍ١ا١ب ىلع حٜػيؽ اعـ ىٓيٗ سػا يف ٫٧ايث اٙ١ه٢ني ادلراـحني  ٦٤اٙ١ه٬ؿ
األربٓث األكىل.

 .2إذا ضه ٠ىلع احلػ األىلع  ٦٤اإل٧ؼارات.
ا
ٌ .3بلب املؽاض ٠اجل٫ائيث اذلي ٦اـتٙ٨ػكا اٙ١ؽص االـتر٨ائيث وفلا لنىادة ( )5امفلرة (ب) وي
هذه الالحئث.
جي٬ز لٍ٢بلب املخٓرثي ٦يف احلاالت امل٬ىطث أْبلق ٪ ٦٤ؼق املادة االـخ٥ؽار يف ادلراـث ةٙ٨ؿ اللكيث

رشط اٜ١ياـ ةػّ٘ الؽـ٬ـ ادلراـيث املٍ٬٢بث كا١يت حتػد٪ا اٜ١ؽارات اخلانث ةؼل ،ٝكيف دميّ األض٬اؿ حخ٣

إسؽاءات اـخ٥ؽاريث اٍ١بلب املخٓرثي ٦يف ادلراـث ٛ ٦٤ت ٠املفش ٠آ١اـ ل٢شآ٤ث كذل ٝضفب الرشكط
ال٬اردة ةالبلحئث آ١ا٤ث ل٢خٓ٢ي ٣آ١ايل.

امفطل الصادس
ًظام االوتحاًات واجلتائخ
املػػػػػادة ()41
جلٌث االوتحاًات واملراكتث

ن
ة٨اء ىلع اٛرتاح  ٦٤رئحؿ ٛف ٣ادلراـث كاال٤خطا٧ات ةاللكيث جل٨ث ١تفحري
ي ُللك دل٢ؿ اللكيث
اال٤خطا٧ات كاإلرشاؼ ْ٢ي٫ا تفىم جل٨ث اال٤خطا٧ات كاملؽاٛتث  ،حخ٬ىل األم٬ر املخٜٓ٢ث بفري اال٤خطا٧ات

كحِ٨ي٫٥ا كىلع األعم ٤ا ييل /

 .1إنػار سػكؿ املبلضِني (املؽاٛتني) يف اال٤خطا٧ات ،ةاتلجفي ّ٤ ٚاألٛفاـ ا٥٢ٓ١يث ،كضرص
ٕياة.٣٫

 .2تف٢ي ٣كاـخبلـ ٞؽاـات اإلساةث ك٘ ٚاجل٥اذج املٓػة ذلل.ٝ
ُ
 .3أم ٫٤اـ أعؽل حك ٗ٢ة٫ا ٛ ٦٤ت ٠دل٢ؿ اللكيث.
كل٢ش٨ث أف تفخٓني ةأْياء ٪يئث اتلػريؿ كٕري ٣٪يف كىّ اجلػاكؿ كمؽاٛتث ـري اال٤خطا٧ات.
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املػػػػػادة ()42
املالحظث (املراكتث) يف االوتحاًات

 .1حخ٬ىل جل٨ث تفحري اال٤خطا٧ات ةاتلجفي ّ٤ ٚاألٛفاـ ا٥٢ٓ١يث إنػار سػكؿ املبلضِني (املؽاٛتني) يف

اال٤خطا٧ات كضرص ٕياة ٣٫كا١يت حخأ ٦٤ ٗ١أْياء ٪يئث اتلػريؿ اٜ١اري ٦كاملخٓاك٧ني٥ٞ ،ا ي٫٨ٟ٥ا

االـخٓا٧ث ةٙين املٓام ٠كاملغخربات كاملُٙ٬ني األكٙاء إذا دْج احلاسث ذلل.ٝ
 .2يخ٬ىل رئحؿ اجلآ٤ث ن
ة٨اء ىلع اٛرتاح ٥ْ ٦٤يػ اللكيث إنػار ٛؽار ةاملاك٘أة املاحلث اخلانث ةاملبلضِث
(املؽاٛتث) يف اال٤خطا٧ات.

املػػػػػادة ()43
غدم اشتكىال حمتويات امللرر

ال يخ ٣إسؽاء اال٤خطاف اجل٫ايئ لٜ٥٢ؽر إذا ل ٣يخ ٣إجناز  ٦٤ %75حمخ٬ياح ٩ىلع األ٥٫٤ ٠ٛا اك٧ج األـتاب
كىلع أـخاذ املٜؽر إضا١ث حٜؽيؽ ُٙ٤ه ٠ةاخله٬ص إىل اٜ١ف ٣املغخم كياؿ األمؽ إىل دل٢ؿ اللكيث كذلٝ
الختاذ ٛؽار ةإٖ١اء املٜؽر أك حك٢٥خ ٩ة٨اء ىلع اِ١ؽكؼ ا١يت أدت إىل ٪ؼا األمؽ.

املػػػػػادة ()44
إاعدة امللرر

ىلع اٍ١ا١ب أف يٓيػ دراـث أم ْػد  ٦٤املٜؽرات ا١يت حته٘ ٠ي٫ا ىلع حٜػيؽ ىٓيٗ ٘أ ٠ٛيف ٘ه٠

درايس ـاة ٚحبيد ال يخشاكز دراـخ ٩ذلل ٝاملٜؽر ْ ٦ذبلث مؽات.

املػػػػػادة ()45
أغىال امفطل
 .1ادلرسث امل٬٨٥ضث لؤلْ٥اؿ ا١يت حبني اتلٖيري اذلم ضػث يف مفخ٬ل اٍ١ا١ب عبلؿ اٙ١ه ٠ادلرايس
كتل (٠٥اال٤خطا٧ات اتلطؽيؽيث ،الل٫ٙيث ،ا٢٥ٓ١يث أك ِ٧اـ اتل٬ٜي ٣املفخ٥ؽ عبلؿ اٙ١ه ٠ادلرايس

 ٦٤عبلؿ إْػاد اتلٜاريؽ أك ابلط٬ث ا٥٢ٓ١يث أك اتلشارب أك اٜ١ياـ ةادلراـات امليػا٧يث أك

اتلٍتيٜيث) كيف دميّ احلاالت يخ ٣إْبلـ اٍ١ا١ب ةػرسخٛ ٩ت ٠ادلع٬ؿ إىل اال٤خطاف اجل٫ايئ.

 .2يخ٬ىل أـخاذ املٜؽر اٌبلع اٍ١بلب ىلع ٧خائز لك اإلعختارات أك ٤ا يف ض٫٥ٟا كتف٢ي ٣٫٥أكراؽ
اإلساةث ٘٬ر حهطيط٫ا ،كإْبلف ٧خائز ٪ؼق اإلعختارات ةٓػ رنػ٪ا كتف٢ي ٣نفغث  ٦٤أْ٥اؿ
اٙ١ه ٠لٜ٢ف ٣املغخم ٛت ٠ةػايث اإل٤خطا٧ات اجل٫ائيث.
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 .3حتفب درسث أْ٥اؿ اٙ١ه ٠ةجفتث  %40لٜ٥٢ؽرات اجلِؽيث ،ك٘ي٥ا يخٓ ٚ٢ةاملٜؽرات ا٢٥ٓ١يث
٘خ٬ٟف درسث أْ٥اؿ اٙ١ه ٠ةجفتث .%60

املػػػػػادة ()46

االوتحاًات اجلهائيث
 .1يخ٬ىل ٛف ٣ادلراـث كاال٤خطا٧ات ةاللكيث اإلْبلف ْ ٦سػكؿ ا٤خطا٧ات املٜؽرات ادلراـيث آ١ا٤ث
كا١رتب٬يث لاك٘ث أٛفاـ اللكيث ،ةح٥٨ا حخ٬ىل األٛفاـ املغخهث اإلْبلف ْ ٦سػكؿ ا٤خطا٧ات املٜؽرات

ادلراـيث اتلغههيث ةٓػ اْخ٥ادق ٛ ٦٤ف ٣ادلراـث كاال٤خطا٧ات ةاللكيث ،كجي٬ز للك ٛف ٣ةاتلجفيٚ

ٛ ّ٤ف ٣ادلراـث كاال٤خطا٧ات ةاللكيث إىا٘ث ةٓو  ٦٤املٜؽرات ادلراـيث اتلغههيث يف األـت٬ع
املغهم ال٤خطا٧ات املٜؽرات ادلراـيث آ١ا٤ث كا١رتب٬يث كيؽاىع يف ذل ٝاٍ١اٛث االـتيٓاةيث ل٢لكيث

ةاإلىا٘ث إىل ْػـ اتلٓارض ةني املٜؽرات ادلراـيث.

 .2حخ٬ىل األٛفاـ ا٥٢ٓ١يث اإلرشاؼ ىلع لك ٤ا هل ْبلٛث ةاال٤خطا٧ات اجل٫ائيث ةاتلجفي ّ٤ ٚجل٨ث تفحري
اال٤خطا٧ات.

ن
 .3حك٬ف م٬اْيػ اال٤خطا٧ات اجل٫ائيث اجلِؽيث كا٢٥ٓ١يث كٜ٘ا خلٍث اجلػكؿ الؾ٤ين املٓخ٥ػ كاملٓ٦٢
ْ ٩٨ةػايث لك ٘ه ٠درايس ٛ ٦٤ف ٣ادلراـث كاال٤خطا٧ات ةاللكيث ،كيف ضاالت اىٍؽاريث جي٬ز

ملش٢ؿ اللكيث حٓػي ٠ةػايث اال٤خطا٧ات ك٫٧ايخ٫ا ْ ّ٤ػـ اإلعبلؿ ةاملػة اتلػريفيث ذلل ٝاٙ١ه.٠

 .4حتفب درسث اال٤خطاف اجل٫ايئ لٜ٥٢ؽرات اجلِؽيث ةجفتث  ،%60ك٘ي٥ا خيم املٜؽرات ا٢٥ٓ١يث
٘خ٬ٟف درسث اال٤خطاف اجل٫ايئ  ،%40كجيب ىلع اٍ١ا١ب دع٬ؿ اال٤خطا٧ات اجل٫ائيث لٜ٥٢ؽرات

ا٢٥ٓ١يث ضىت كإف حته ٠ىلع درسث ٥٘ %50ا ٘٬ؽ يف أْ٥اؿ اٙ١ه.٠

املػػػػػادة ()47
تلويه امطالب

أ .يخ ٣ح٬ٜي ٣اٍ١بلب يف لك ٜ٤ؽر درايس ىلع ضػة ،كحتفب ادلرسث اجل٫ائيث لٜ٥٢ؽرات اجلِؽيث

ىلع أـاس أْ٥اؿ اٙ١ه ٠ةجفتث  %40كدرسث اال٤خطاف اجل٫ايئ ةجفتث  ،%60ك٘ي٥ا خيم

املٜؽرات ا٢٥ٓ١يث ٘خ٬ٟف درسث أْ٥اؿ اٙ١ه ٠ةجفتث  %60كدرسث اال٤خطاف اجل٫ايئ .%40
ن
٧اسطا يف املٜؽر ادلرايس إذا حته ٠ىلع نفتث  ٦٤ %50دل٬٥ع درسات أْ٥اؿ
ب .يُٓػ اٍ١ا١ب
ن
٧اسطا ٘ي٫ا ٤ا ل ٣يػع٠
اٙ١ه ٠كاجل٫ايئ يف املٜؽر ،أ٤ا املٜؽرات ا٢٥ٓ١يث ٘بل يُٓػ اٍ١ا١ب
اال٤خطاف اجل٫ايئ ضىت كإف حته ٠ىلع درسث ٥٘ %50ا ٘٬ؽ يف أْ٥اؿ اٙ١ه.٠
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املػػػػػادة ()48
كراشات اإلداةث

 .1يخ٬ىل أـخاذ املٜؽر ادلرايس ح٬ٜيٞ ٣ؽاـات إساةث اال٤خطا٧ات اجلهٙيث كحهطيط٫ا كإاعدح٫ا

لٍ٢ا١ب ليك يفخٙيػ ٫٨٤ا يف ٓ٤ؽ٘ث أكس ٩اٜ١ه٬ر يف إساةخٛ ٩ت ٠إسؽاء اال٤خطا٧ات اجل٫ائيث ٞطػ

أ ٛى ،أ٤ا ٞؽاـات إساةث اال٤خطا٧ات اجل٫ائيث ٘ي٬ٜـ أـخاذ املٜؽر ةخ٬ٜي٫٥ا يف مْ٬ػ أٛهاق أـت٬ع
 ٦٤حاريظ إسؽاء اال٤خطاف اجل٫ايئ لٜ٥٢ؽر ،كْ٢ي ٩إاعدة ٞؽاـات اإلساةث لٜ٢ف ٣املغخم كال جي٬ز

إحبلؼ ٞؽاـات اإلساةث إال ةٓػ مؽكر ٘ه٢ني دراـحني  ٦٤إْبلف اجلخائز.

٨ْ .2ػ الرضكرة جي٬ز لٜ٢ف ٣املغخم ةاتلجفيٛ ّ٤ ٚف ٣ادلراـث كاال٤خطا٧ات ةاللكيث كبٓػ م٬اٜ٘ث

دل٢ؿ اللكيث أف يف٨ػ حهطيص ٞؽاـات اإلساةث لبل٤خطا٧ات اجلهٙيث كاجل٫ائيث إىل أضػ أْياء
٪يئث اتلػريؿ عبلؿ ٘رتة ال حؾيػ ْ ٦أـت٬ع  ٦٤حاريظ اـخبل ٩٤لٟؽاـات اإلساةث.

املػػػػػادة ()49
امغياب غي االوتحان اجلهايئ

 .1جي٬ز إاعدة اال٤خطاف اجل٫ايئ يف ضا١ث اٖ١ياب لِ٢ؽكؼ اٜ١ا٪ؽة ،كحك٬ف إاعدة اال٤خطاف ةٜؽار
ن
 ٦٤دل٢ؿ اللكيث ن
ة٨اء ىلع ح٬نيث ٛ ٦٤ف ٣ادلراـث كاال٤خطا٧ات كًلؼل ٝاٜ١ف ٣املغخم كٜ٘ا
ل٢رشكط اآلحيث/

أُ .ؽكؼ مؽىيث ٛا٪ؽة حٓي ٚضي٬ر اٍ١ا١ب لبل٤خطاف.
ب .ك٘اة أضػ األٛارب ضىت ادلرسث اثلا٧يث.

جُ .ؽكؼ اـخػْخ٫ا امله٢طث آ١ا٤ث ،أك ُؽكؼ عارسث ْ ٦إرادح.٩

 .2ىلع اٍ١ا١ب أف يخٜػـ ةٍ٢ب ٞخايب مؽ٘ ٚةاملفت٨ػات ا١يت حثتج ُؽكؼ ٕياة ٩كيف مْ٬ػ أٛهاق
ن
أـت٬اع  ٦٤حاريظ إسؽاء ذل ٝاال٤خطاف ذلل ٝاٙ١ه ،٠كيف ضا١ث امل٬اٜ٘ث ىلع إاعدة اال٤خطاف
جيب أف يك٬ف مْ٬ػ إسؽاءق ٛت ٠اإلْبلف ْ٧ ٦خائز ذل ٝاٙ١ه ٠ادلرايس.

 .3إذا ل ٣يٜػـ اٍ١ا١ب ٤ا يربر ةٕ ٩ياة ٩أك يف ضا١ث ْػـ ٛت٬ؿ املربر يف املػة املطػدة ٘رتنػ هل
درسث (نٙؽ) يف اال٤خطاف اجل٫ايئ ذلل ٝاملٜؽر.

املػػػػػادة ()51
تلدير اغئب (غ)
يٍٓ٭ اٍ١ا١ب ْبل٤ث (غ) إذا اغب ْ ٦ضي٬ر اال٤خطاف اجل٫ايئ كل ٣يربر ٕياة ،٩كيفتتػؿ ٪ؼا اتلٜػيؽ

ةخٜػيؽ ٧اٛم(ف) إذا ٤ا حٛ ٣ت٬ؿ حربيؽق يف ٤ػة أٛها٪ا أـت٬ع  ٦٤حاريظ إسؽاء ذل ٝاال٤خطاف٘ ،إذا ل٣
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يٜػـ ٤ا يربر ةٕ ٩ياة ٩أك يف ضا١ث ْػـ ٛت٬ؿ املربر يف املػة املطػدة ٘حفتتػؿ اتلٜػيؽ يف املٜؽر ةاتلٜػيؽ

اجلاحز ْ ٦درسث أْ٥اؿ اٙ١ه ٠كحؽنػ لٍ٢ا١ب درسث (نٙؽ) يف اال٤خطاف اجل٫ايئ.

املػػػػػادة ()51

تلدير ًاكص (ن) بصتب امغياب
يٍٓ٭ اٍ١ا١ب حٜػيؽ ٧اٛم (ف) يف ٜ٤ؽر ٤ا إذا ضا١ج ُؽكؼ ٛا٪ؽة دكف م٬ان٢خ ٩ادلراـث أك أداء
اال٤خطا٧ات اجل٫ائيث ك٘ ٚالرشكط اتلاحلث/

 .1أف يك٬ف اٍ١ا١ب ضان ٠ىلع نفتث ( )%50ىلع األ ٦٤ ٠ٛدرسث أْ٥اؿ اٙ١ه ٠يف ذل ٝاملٜؽر.
 .2أف حك٬ف اِ١ؽكؼ اٜ١ا٪ؽة ا١يت أدت إىل ٌ٢ب ٨٤ط ٩حٜػيؽ ٧اٛم ٛػ أملج ة ٩عبلؿ

األـتْ٬ني األعريي ٦٤ ٦ادلراـث أك عبلؿ ٘رتة اال٤خطا٧ات اجل٫ائيث ،كحخ٥ر٪ ٠ؼق اِ١ؽكؼ يف
ن
إاعٛث نطيث ٤ربخث أك يك٬ف ٧ؾيبل ةاملفتلىف ،أك ُؽكؼ اـخػْخ٫ا امله٢طث آ١ا٤ث ،أك
ُؽكؼ عارسث ْ ٦إرادح ،٩أك ك٘اة أضػ األٛارب ضىت ادلرسث اثلا٧يث ،ىلع أف يخ ٣إذتات ذلٝ
ن
رـ٥يا.

 .3أال يك٬ف اٍ١ا١ب ٛػ اـتٙ٨ػ ٤ػة اٖ١ياب املف٬٥ح ة٫ا.
 .4يَتج دل٢ؿ اللكيث ن
ة٨اء ىلع ح٬نيث ٛ ٦٤ف ٣ادلراـث كاال٤خطا٧ات ةاللكيث كًلؼل ٝاٜ١ف٣
املغخم يف ٌ٢تات ٨٤ص حٜػيؽ ٧اٛم (ف) ،كي٬ٜـ ٛف ٣ادلراـث كاال٤خطا٧ات ةاللكيث ةتت٢ئ

ٛؽار دل٢ؿ اللكيث ةاخله٬ص ملٟخب ا١تفشي ٠ةاللكيث كًلؼل ٝاٜ١ف ٣املغخم كاذلم ةػكرق
يت ٔ٢اٍ١ا١ب املٓين كاملرشؼ األكادييم ةؼل.ٝ

املػػػػػادة ()52
تلدير ًاكص (ن) بصتب غدم اكتىال وتطنتات امللرر

ن

يٍٓ٭ اٍ١ا١ب حٜػيؽ ٧اٛم (ف) يف ٜ٤ؽر ٍ٤ا١ب ٘ي ٩ةخٜؽيؽ أك دراـث أك حبد يخٍ٢ب كٛخا أك إماك٧يات
ٕري ٤خ٘٬ؽة أذ٨اء حػريؿ ذل ٝاملٜؽر عبلؿ اٙ١ه ٠ادلرايس ،ىلع أف يك٬ف ن
ة٨اء ىلع ح٬نيث  ٦٤أـخاذ
ن
املٜؽر لٜ٢ف ٣املغخم ٤خي٨٥ا أـتاب ذل.ٝ

املػػػػػادة ()53
اشتتدال تلدير ًاكص (ن)
يفتتػؿ حٜػيؽ ٧اٛم (ف) ةاتلٜػيؽ اجلػيػ اذلم يخطه٢ْ ٠ي ٩اٍ١ا١ب ةٓػ أف ي٬ٜـ ةأداء اال٤خطاف

اجل٫ايئ أك يٜػـ ٧خائز ْ ٩٢٥اجل٫ايئ يف الٛ٬ج اذلم يػدق أـخاذ املٜؽر ،ىلع أال يخشاكز املْ٬ػ ٫٧ايث
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األـت٬ع اثلا١د  ٦٤اٙ١ه ٠ادلرايس اتلايل كإذا ل ٣يٗ اٍ١ا١ب ةاال١زتا٤ات املٍ٬٢بث يف الٛ٬ج املطػد،
يفتتػؿ اتلٜػيؽ (ف) ةاتلٜػيؽ اجلاحز ْ ٦درسث أْ٥اؿ اٙ١ه ًٜ٘ ٠كحؽنػ لٍ٢ا١ب درسث (نٙؽ) يف

اال٤خطاف اجل٫ايئ.

املػػػػػادة ()54
رفع املػدل امػام

يف٥ص لٍ٢ا١ب اذلم يؽيػ رّ٘ ٓ٤ػؿ حٜػيؽق آ١اـ ةإاعدة دراـث ةٓو املٜؽرات ة٥ا ال يؾيػ ْٜ٤ ٦ؽري٦
دراـحني يف اٙ١ه ٠ال٬اضػ كملؽة كاضػة لٜ٥٢ؽر ،كح٢ىغ ادلرسث الفاةٜث كي ٠حم٫٢ا ادلرسث اجلػيػة ٥٫٤ا

اك٧ج ادلرسث.

املػػػػػادة ()55
اتللديرات

يخ ٣حٜػيؽ حتهي ٠اٍ١ا١ب يف لك ٜ٤ؽر ك٘ ٚادلرسات أك ا١جفتث املئ٬يث كاتلٜػيؽات اتلاحلث ىلع أف حٜؽب
ٞف٬ر ادلرسث اجل٫ائيث إىل أٛؽب ْػد نطيص ،كبا١جفتث لٓ٥٢ػؿ اٙ١هيل كاملٓػؿ آ١اـ ٘خٜؽب ادلرسث

إىل أٛؽب ر٥ٛني ْرشيني.
ر .ت.

ادلردث أو امنصتث املئويث

اتللدير

.1

 %58 ٦٤إىل %011

ممخاز

.2

 %58 ٦٤إىل أ%58 ٦٤ ٠ٛ

ن
سيػ سػا

.3

 %58 ٦٤إىل أ%58 ٦٤ ٠ٛ

سيػ ًٜ٘

.4

أ%58 ٦٤ ٠ٛ

ٜ٤ت٬ؿ

.5

 %58 ٦٤إىل أ%81 ٦٤ ٠ٛ

ىٓيٗ

.6

 %1 ٦٤إىل أ%58 ٦٤ ٠ٛ

.7

ف

٧اٛم

.8

غ

اغئب
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ن
ىٓيٗ سػا

املػػػػػادة ()56
إغالن اجلتائخ

 .1يٓ ٦٢أـخاذ (أـاحؼة) لك ٜ٤ؽر درايس ٧خائز اال٤خطا٧ات اجلؾئيث كًلؼل ٝأْ٥اؿ اٙ١ه٠
لٍ٢بلب املفش٢ني دلي ٩ةاملٜؽر ،كْ٢ي ٩رنػ درسات أْ٥اؿ اٙ١ه ٠يف ن٬رح٫ا اجل٫ائيث كحٜػي٣
نفغث ْ٫٨ا لٜ٢ف ٣املغخم ٛت ٠ةػايث اال٤خطا٧ات اجل٫ائيث ةٛ٬ج اكؼ ليك يتفىن رنػ٪ا يف

ةٍاٛات اٍ١بلب ادلراـيث ك٤٬ِ٨٤ث ا١تفشي ٠كاتل٬ذي ٚاملؽًلؾيث ةاللكيث.

ْٜ .2ب ح٬ٜيٞ ٣ؽاـات إساةث اال٤خطا٧ات اجل٫ائيث لٍ٢بلب كحهطيط٫ا ،يخ٬ىل أـخاذ املٜؽر
ن
ن
ةإاعدة ٞؽاـات اإلساةث إىل اٜ١ف ٣املغخم مهط٬بث ةكلٗ ٧خائز اكمبل ٤خي٨٥ا درسات
أْ٥اؿ اٙ١ه ٠ةاإلىا٘ث إىل درسات اال٤خطاف اجل٫ايئ ذلل ٝاملٜؽر.

 .3حتاؿ نفغث ٧ ٦٤خائز لك ٜ٤ؽر درايس ٤ ٦٤جف ٚادلراـث كاال٤خطا٧ات ةاٜ١ف ٣املغخم إىل
٤٬ِ٨٤ث ا١تفشي ٠كاتل٬ذي ٚاملؽًلؾيث ةاللكيث إلدعاهلا ك ٦٤ذ ٣مؽاسٓخ٫ا ٛ ٦٤ت ٠األـخاذ املٜؽر،

كبٓػ إح٥اـ اتلػٛي ٚكاملؽاسٓث يخ٬ىل اٜ١ف ٣املغخم اْخ٥اد كإْبلف اجلخائز اجل٫ائيث للك

املٜؽرات ادلراـيث يف ن٬رح٫ا اجل٫ائيث ك٘ ٚاإلسؽاءات املختٓث يف ٤ػة ال حخشاكز أـتْ٬ني ٦٤

٫٧ايث اال٤خطا٧ات ،كحت َٙنفظ أن٢يث ْ ٦اجلخائز األن٢يث لٟل٘٬ات املٜؽرات ادلراـيث يف

ن٬رح٫ا اجل٫ائيث ةٓػ املؽاسٓث كاالْخ٥اد ٛ ٦٤ت ٠أـخاذ املٜؽر كاٜ١ف ٣املغخم ،دلل ٛف٣

ادلراـث كاال٤خطا٧ات ةاللكيث كًلؼل ٝاٜ١ف ٣ا٢ٓ١يم املغخم.

 .4يؾكد ٛف ٣ادلراـث كاال٤خطا٧ات ةاللكيث ٤جفٌف ادلراـث كاال٤خطا٧ات ةاألٛفاـ املغخهث ةجفغث
كرٛيث كًلؼل ٝإلٟرتك٧يث ْ٧ ٦خائز اك٘ث املٜؽرات ادلراـيث ذلل ٝاٙ١ه ٠ادلرايس اكم٢ث
كٓ٤خ٥ػة  ٦٤رئحؿ اٜ١ف ٣املغخم كْ٥يػ اللكيث.

 .5يؾكد ٛف ٣ادلراـث كاال٤خطا٧ات ةاللكيث ٤جفٌف ادلراـث كاال٤خطا٧ات ةاألٛفاـ املغخهث ةجفظ
٧خائز لك ٌا١ب يف املٜؽرات املفش ٠ة٫ا يف ذل ٝاٙ١ه ٠ادلرايس تل٬ذي٫ٜا ةتٍاٛخ ٩ادلراـيث.

املػػػػػادة ()57
اغتىاد اجلتائخ اجلهائيث

حٓخ٥ػ اجلخائز اجل٫ائيث لٜ٥٢ؽرات ادلراـيث يف ذل ٝاٙ١ه ٠ادلرايس  ٦٤اٜ١ف ٣املغخم ،كحٓخ٥ػ اجلخائز

اجل٫ائيث ل٢غؽجيني ٛ ٦٤ت ٠رئحؿ اجلآ٤ث ،كتف ٣٢نفغث كرٛيث ٓ٤خ٥ػة كإلٟرتك٧يث للك  ٦٤اٜ١ف٣
املغخم ،كٛف ٣ادلراـث كاال٤خطا٧ات ككضػة اخلؽجيني ةاللكيث كًلؼل ٝإدارة اجلآ٤ث ضفب املٓ٬٥ؿ ة.٩
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املػػػػػادة ()58
املرادػث املوضوغيث (امطػون)

 .1جي٬ز لٍ٢ا١ب اتلٜػـ ةٍ٢ب املؽاسٓث امل٬ىْ٬يث (ا٬ٍٓ١ف) ألكراؽ إساةخ ٩يف اال٤خطاف اجل٫ايئ
ن
ةٓػ اإلْبلف ْ ٦اجلخائز اجل٫ائيث ذلل ٝاٙ١ه ٠ادلرايس ةٜ٥اة٤ ٠ايل كٛػرق مخف٬ف دي٨ارا حٓاد

إحل ٩يف ضاؿ ح ٣حٓػي ٠اجلتيشث ةالؾيادة ،ىلع أف ال حؾيػ ىلع ٜ٤ؽري ٦دراـحني ك٘ ٚاإلسؽاءات

كالي٬اةً اتلاحلث/

أ .أف يخٜػـ اٍ١ا١ب ةٍ٢ب املؽاسٓث امل٬ىْ٬يث إىل اٜ١ف ٣املغخم عبلؿ اٙ١رتة املطػدة
تلٜػي٢ٌ ٣تات املؽاسٓث امل٬ىْ٬يث كاملٓ٫٨ْ ٦٢ا ٛ ٦٤تٛ ٠ف ٣ادلراـث كاال٤خطا٧ات ةاللكيث.

ب .يخ٬ىل رئحؿ اٜ١ف ٣أك  ٦٤ي٬٨ب ْ ٩٨يف ٫٧ايث لك ٘ه ٠درايس تلٟي ٠جل٨ث ل٥٢ؽاسٓث
امل٬ىْ٬يث حخ٬ٟف  ٦٤ذبلذث أْياء ٤خغههني ٪ ٦٤يئث اتلػريؿ ةاٜ١ف ٣ىلع أف يك٬ف

أـخاذ املٜؽر  ٦٤ةح ،٣٫٨كحخ٬ىل ٪ؼق ال٢ش٨ث مؽاسٓث إساةات اٍ١بلب املخٜػ٤ني ل٥٢ؽاسٓث
امل٬ىْ٬يث ل٢خأكػ  ٦٤دٛث ْ٢٥يث اتل٬ٜي ،٣ىلع أف يخ٪ ٣ؼا اإلسؽاء حبي٬ر اٍ١ا١ب املٓين أك

 ٦٤ي٬٨ب ْ.٩٨

ج .إذا ذتج نطث اداعء اٍ١ا١ب يخ ٣حٓػي ٠اجلتيشث كي٬دع نفغث  ٦٤اتلٜؽيؽ يف م ٗ٢اٍ١ا١ب
ةاٜ١ف ٣املغخم ،كإذا ل ٣يثتج نطث اداعئ٘ ٩ختًف اجلتيشث املٍٓ٬ف ٘ي٫ا ىلع ضاهلا.
ن
حربيؽا ْ ٦ذل ٝل٢ش٨ث املغخهث ،كإذا حكؽر
د .إذا ح ٣حٖيري ادلرسث جيب أف يٜػـ أـخاذ املٜؽر
٪ ٩٨٤ؼا األمؽ ،ي٬ىّ ذل ٝيف االْختار ْ٨ػ إـ٨اد أم ٜ٤ؽر درايس هل.

ه ـ .جيب أف يخِ٧ ٣ؽ ٌ٢ب املؽاسٓث كابلج ٘ي ٩ىلع كس ٩الرسْث.
ن
ن
ُ
ن
ن
حٜؽيؽا ٙ٤هبل ْ ٦املؽاسٓث امل٬ىْ٬يث كٜ٘ا ل٬٥٨٢ذج املٓػ ذلل٤ ٝخي٨٥ا
 .2حٜػـ ال٢ش٨ث املغخهث
اتلٖري يف اجلتيشث أك ةٜائ٫ا ةػكف حٖيري إىل رئحؿ اٜ١ف ٣املغخم أك  ٦٤ي٬٨ب ْ.٩٨

 .3يخ ٣اْخ٥اد ٧تيشث املؽاسٓث امل٬ىْ٬يث  ٦٤رئحؿ اٜ١ف ٣املغخم.
 .4ي ُف٤ ٣٢جف ٚادلراـث كاال٤خطا٧ات ةاٜ١ف ٣املغخم ٧تيشث املؽاسٓث امل٬ىْ٬يث املٓخ٥ػة إىل ٛف٣
ا
ادلراـث كاال٤خطا٧ات ةاللكيث إلح٥اـ اإلسؽاءات املٓ٬٥ؿ ة٫ا وفلا لنىادتني ( 23و ٪ ٦٤ )24ؼق
البلحئث.
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املػػػػػادة ()59
املػدل امفطيل

ُ
ن
ٜ٤ف٤٬ا ىلع دل٬٥ع ال٬ضػات ا١يت درـ٫ا اٍ١ا١ب
يفب املٓػؿ اٙ١هيل جبٜ٧ ّ٥اط املٜؽرات ادلراـيث
ُ
يف اٙ١ه ٠ادلرايس كال حتفب ى٫٨٥ا املٜؽرات ادلراـيث ا١يت اغب ْ٫٨ا اٍ١ا١ب ةٓؼر رشيع أك ا١يت
انفطب ٫٨٤ا ،كيك٬ف احلػ األدىن لٓ٥٢ػؿ آ١اـ لٙ٢ه ٠ادلرايس .%50

املػػػػػادة ()61
حصاب املػدل امرتاكيم امػام

يخ ٣ضفاب املٓػؿ ا١رتاٞيم آ١اـ ىلع اجلط ٬اتلايل/
ا
أوال /ادلردث املحتصتث/

٨ْ .1ػ دراـث ٜ٤ؽر ملؽة كاضػة حٓخرب ادلرسث املطتفتث يه ادلرسث املخطه٢ْ ٠ي٫ا يف ذل ٝاملٜؽر.
٨ْ .2ػ إاعدة املٜؽر حت ٠آعؽ درسث حته٢ْ ٠ي٫ا اٍ١ا١ب حم ٠ادلرسث الفاةٜث يف ذل ٝاملٜؽر.

ا
جاًيا /اجللاط /يه ضان ٠رضب ادلرسث اجل٫ائيث للك ٜ٤ؽر درايس يف ْػد كضػاح.٩
ا
ن
ٍ٤ؽكضا ٫٨٤ا
جاثلا /اجللاط امرتاكىيث /يه دل٬٥ع ٜ٧اط املٜؽرات ا١يت درـ٫ا اٍ١ا١ب يف لك اٙ١ه٬ؿ
اجلٜاط الفاةٜث لٜ٥٢ؽرات املٓادة.
ا
ن
ٍ٤ؽكضا
راةػا /الوحدات امرتاكىيث  /يه دل٬٥ع كضػات املٜؽرات ا١يت درـ٫ا اٍ١ا١ب يف لك اٙ١ه٬ؿ

٫٨٤ا كضػات املٜؽرات املٓادة.
ا
ُ
خامصا /املػدل امرتاكيم امػام /يفب املٓػؿ ا١رتاٞيم آ١اـ ةٜف٥ث دل٬٥ع اجلٜاط ا١رتا٥ٞيث ا١يت

حته٢ْ ٠ي٫ا اٍ١ا١ب ىلع دل٬٥ع ال٬ضػات ا١رتا٥ٞيث ا١يت درـ٫ا عبلؿ ٘رتة دراـخ ٩ةاللكيث.
ا
شادشا /الوحدات املٌذزة /يه دل٬٥ع كضػات املٜؽرات ا١يت حته٘ ٠ي٫ا اٍ١ا١ب ىلع حٜػيؽ ٜ٤ت٬ؿ ٘٥ا
٘٬ؽ عبلؿ دراـخ ٩ةاللكيث.

املػػػػػادة ()61

املػدل امرتاكيم امػام غٌد تغيري اتلخطص أو االًتلال

ُ
حتفب ال٬ضػات امل٨شؾة كاملٓػؿ ا١رتاٞيم آ١اـ اجلػيػ لٍ٢ا١ب امل٨خٛ ٦٤ ٠ٜف ٣إىل آعؽ داع ٠اللكيث،
أك اللكيات امل٨اُؽة أك ٕري٪ا داع ٠سآ٤ث ٌؽاة٢ؿ ،أك  ٦٤سآ٤ات أعؽل داع ٠حلبيا ،أك  ٦٤سآ٤ات

ٓ٤رتؼ ة٫ا  ٦٤عارس٫ا ٦٤ ،املٜؽرات ا١يت حٓ٤ ٣ادتل٫ا  ٦٤اٜ١ف ٣امل٨خ ٩٨٤ ٠ٜكاملٜؽرات ا١يت درـ٫ا
ةاٜ١ف ٣امل٨خ ٠ٜإحل ،٩أ٤ا املٜؽرات ا١يت درـ٫ا يف اٜ١ف ٣امل٨خ ٩٨٤ ٠ٜكل ٣يخٓ٤ ٣ادتل٫ا ٘خط َٙيف ةٍاٛث
ُ
اٍ١ا١ب ادلراـيث كيف ٞلٗ ادلرسات ْ٨ػ إنػارق كال حتفب يف املٓػؿ ا١رتاٞيم آ١اـ.
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املػػػػػادة ()62

الوحدات املطنوبث لنتخرج

َّ
جيب أال ي ٠ٜدل٬٥ع ال٬ضػات املٍ٬٢بث ل٢خغؽج ْ )120( ٦كضػة ٞطػ أدىن ،كىلع لك ضاؿ جيب ىلع
اٍ١ا١ب اإليٙاء ة٥خٍ٢تات األٛفاـ ا٥٢ٓ١يث ل٢خغؽج إذا زادات ْ ٦ذل ٝكٌل٧ج ٓ٤خ٥ػة  ٦٤دل٢يس

اللكيث كاجلآ٤ث.

املػػػػػادة ()63

رشوط احلطول ىلع دردث اإلدازة املتخططث
(النيصانس يف اآلداب وامرتبيث ،أو ابلاكلوريس يف امػنوم وامرتبيث)
ل٢طه٬ؿ ىلع درسث اإلسازة املخغههث (ال٢حفانؿ يف اآلداب كا١رتبيث ،أك ابلاكل٬ريؿ يف ا٬٢ٓ١ـ كا١رتبيث)

جيب/

ن
 .1أف يك٬ف اٍ١ا١ب مفشبل ة٤٬ِ٨٥ث ا١تفشي ٠كاتل٬ذي ٚاملؽًلؾيث ةاللكيث.
ن
 .2أف ي٨شؾ اٍ١ا١ب ة٨شاح ٤خٍ٢تات اإلسازة املخغههث ٌتٜا ل٢رب٧ا٤ز ادلرايس لٜ٢ف ٣املفش ٠ة٩
اٍ١ا١ب املٓين كاملٓخ٥ػ  ٦٤إدارة اللكيث كاجلآ٤ث.
 .3أال يك٬ف اٍ١ا١ب ُ ٤ن
ٜػ٤ا إىل جل٨ث حتٜي ٚأك حأديب كل ٣يخغؼ ٛؽار يف كأ ٩٧ةٓػ.
 .4أال يك٬ف ٛػ نػر ٛؽار ةٙه ٦٤ ٩٢اللكيث أك اجلآ٤ث.

املػػػػػادة ()64

اإلفادات وكشف ادلردات
حٓػ اللكيث ٥٧اذج عانث ةػ /

ُ
أ .إ٘ادات ختؽج حك٬ف مفخ٘٬يث لاك٘ث ةيا٧ات اٍ١ا١ب حٓخ٥ػ  ٦٤مفش ٠اللكيث كْ٥يػ٪ا.
بٞ .لٗ درسات مفخ٘٬ينا لاك٘ث ةيا٧ات اٍ١ا١ب ىلع أف يك٬ف ٤ا ٘ي ٦٤ ٩ةيا٧ات كغهيث أك
دراـيث ْ ٦اٍ١ا١ب ٍ٤اة ٚملا  ٬٪م٬س٬د ةتٍاٛخ ٩ادلراـيث ةاٜ١ف ٣املغخم ك٤٬ِ٨٤ث ا١تفشي٠

كاتل٬ذي ٚاملؽًلؾيث ةاللكيث ،كيبني ٘ي ٩اـ ٣كحٛ٬يٓات  ٦٤أْػق ك ٦٤راسٓ ،٩كيٓخ٥ػ ٛ ٦٤ت٠
رئحؿ اٜ١ف ٣املٓين كمفش ٠اللكيث كًلؼل٥ْ ٝيػ اللكيث.
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املػػػػػادة ()65
احتفاالت اتلخرج

ح ٣ِ٨اللكيث ْٜب ٫٧ايث لك ٘ه ٠درايس ض٢ٙث ختؽج يخ ٦٤ ٣عبلهلا/

 .1ح٬زيّ الل٫ادات كحكؽي ٣املخٛ٬ٙني كاملخ٥زيي ٦٤ ٦ا٢ٍ١تث .

 .2حكؽي ٣أْياء ٪يئث اتلػريؿ املل٬٫د هل ٣ةتؼؿ اجل٫ػ كحتفني األداء .
 .3حكؽي ٣آ١ام٢ني املخ٥زيي. ٦

يػد دل٢ؿ اللكيث مْ٬ػ كحاريظ احل ٠ٙةاتلجفي ّ٤ ٚدل٢ؿ اجلآ٤ث.

املػػػػػادة ()66
مرتتث الرشؼ

ُ
ح٨٥ص مؽحتث الرشؼ للك ٌا١ب يخطه ٠ىلع درسث اإلسازة املخغههث (ال٢حفانؿ يف اآلداب كا١رتبيث ،أك
ابلاكل٬ريؿ يف ا٬٢ٓ١ـ كا١رتبيث)  ٦٤اللكيث ك٘ ٚاملخٍ٢تات اآلحيث/

 .1أجنؾ اٍ١ا١ب ٤خٍ٢تات اتلغؽج يف ٤ػة ال حخشاكز ذ٥ا٧يث ٘ه٬ؿ دراـيث.
 .2ل ٣يفت ٚإدا٧خ ٩حأديبينا ٌ٬اؿ ٤ػة دراـخ ٩ةاللكيث.
 .3ضه٬هل ىلع ٤خ٬ـً حؽاٞيم اعـ ال ي.%95 ٦ْ ٠ٜ

امفطل الصاةع
اإلًذار وامفطل وي ادلراشث
املػػػػػادة ()67
اإلًذار

أ .ي٨ؼر اٍ١ا١ب يف احلاالت اآلحيث/

 .1إذا ل ٣ي٨شؾ أم كضػة دراـيث عبلؿ أم ٘ه ٠درايس كاضػ.

 .2إذا ل ٣ي٨شؾ ة٫٨ايث اٙ١ه ٠ادلرايس اثلاين أربٓث ْرش (  ) 14كضػة دراـيث.

 .3إذا ل ٣ي٨شؾ (  ) 35كضػة دراـيث ىلع األ ٠ٛيف اٙ١ه٬ؿ ادلراـيث األربّ األكىل.

 .4إذا ل ٣ي٨شؾ (  ) 88كضػة دراـيث عبلؿ ذ٥ا٧يث ٘ه٬ؿ دراـيث  ٦٤ةػايث دراـخ ٩يف اللكيث،

ك٘ي٥ا خيم اٍ١ا١ب املخ ٠ٜ٨ل٢لكيث حك٬ف (  ) 88كضػة دراـيث مفاكيث ملش٬٥ع ٤ا ضفب
ن
هل ْ٨ػ اال٧خٜاؿ ةاإلىا٘ث إىل لك ٤ا أجنؾق  ٦٤املٜؽرات ادلراـيث ةاٜ١ف ٣املفش ٠ة ٩ضاحلا.
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ن
 .5إذا  ٠ٛاملخ٬ـً ا١رتاٞيم آ١اـ لٍ٢ا١ب ْ( %35 ٦ىٓيٗ سػا).
 .6إذا  ٠ٛاملٓػؿ اٙ١هيل ْ ٦احلػ األدىن  %50يف أم ٘ه ٠درايس.
 .7إذا رـب يف أم ٜ٤ؽر ذبلث مؽات عبلؿ دراـخ ٩ةاللكيث.

 .8إذا ا٤ ٦ْ ٍّٜ٧خاةٓث دراـخ ٩لفتب ٕري مرشكع ٤ػة حؾيػ ْ ٦أـتْ٬ني يف اٙ١ه٠
ن
ادلرايس ،ىلع أف يك٬ف االٍٜ٧اع م٬ذٜا دلل أـاحؼة املٜؽرات ادلراـيث املفش ٠ة٫ا
اٍ١ا١ب يف ذل ٝاٙ١ه.٠

ب .يف ضاالت الف٬٢ؾ اتلاحلث ي٨ؼر اٍ١ا١ب/
 .1إذا حٓارض ٫ِ٤ؽق آ١اـ ٤ ّ٤ا يجتيغ أف يك٬ف ْ٢ي ٩اٍ١ا١ب اجلا٤يع.
ن
 .2إذا اـخغػـ أٙ١اُا ٕري حؽب٬يث يف حٓام ٩٢داع ٠اللكيث.

 .3إذا ل ٣ي٢زتـ ةأكامؽ اإلدارة خبه٬ص اجلِاـ كادلع٬ؿ كاخلؽكج كأ٤اك ٦اتل٬اسػ.
كي٬ٜـ مٟخب ا١تفشي ٠ةاللكيث كاملرشؼ األكادييم ةخػكي ٦اإل٧ؼارات ة٤٬ِ٨٥ث ا١تفشي ٠كاتل٬ذيٚ
ن
املؽًلؾيث ةاللكيث كيف ابلٍاٛث ادلراـيث لٍ٢ا١ب أكال ةأكؿ ،كإةبلغ اٍ١ا١ب ٞخاةينا ة٫ا.

املػػػػػادة ()68
امفطل وي ادلراشث ةاللكيث

ن
يُٓػ اٍ١ا١ب ٙ٤ه٬ال حٜ٢ائينا ،كيلٍب ٛيػق كيجخيه ض ٩ٜيف ادلراـث ةاللكيث ك٘ ٚاجلِ ٣كال٬٢ائص املٓ٬٥ؿ

ة٫ا يف اجلآ٤ث يف إضػل احلاالت اآلحيث/

 .1إذا ا ٦ْ ٍّٜ٧ادلراـث لفتب ٕري مرشكع ٘ه٢ني دراـحني ٤خخاحلني عبلؿ ٤ػة دراـخ ٩ةاللكيث،
ن
مرشكاع إال يف احلاالت اآلحيث/
كال يُٓػ االٍٜ٧اع ٕياةنا
أُ .ؽكؼ مؽىيث ٛا٪ؽة حٓي ٚحتهي ٩٢ا٢ٓ١يم.
ب .ك٘اة أضػ األٛارب ضىت ادلرسث اثلا٧يث.

جُ .ؽكؼ اـخػْخ٫ا امله٢طث آ١ا٤ث ،أك ُؽكؼ عارسث ْ ٦إرادح.٩
ن
 .2إذا حته ٠ىلع ٤خ٬ـً حؽاٞيم اعـ (ىٓيٗ سػا) مؽحني ٙ١ه٢ني دراـحني ٤خخاحلني٤ ،ال٣
يك٪ ٦ؼا اتلٜػيؽ بفتب تٌفيذ امفلرة (ج) لنىادة ( )41وي هذه الالحئث.

 .3إذا حته ٠ىلع احلػ األىلع  ٦٤اإل٧ؼارات اخلانث ةِ٨اـ اٙ١ه( ٠كيه ذبلث إ٧ؼارات).
ُ
 .4إذا اـتٙ٨ؼ احلػ األ ٛى ملػة ادلراـث املٜؽرة ة٥ا ٘ي٫ا اٙ١ؽص االـتر٨ائيث ا١يت ح٨٥ص لٍ٢ا١ب
ا
وفلا لنىادة (٪ ٦٤ )5ؼق البلحئث.
 .5إذا حته ٠ىلع ذبلث إ٧ؼارات ٤خخاحلث ةخٜػيؽ اعـ ىٓيٗ.
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ن
 .6إذا أْيػ حجفحت ٩كحته ٠ىلع حٜػيؽ اعـ ىٓيٗ سػا يف ٫٧ايث أم ٘ه٢ني دراـحني ٤خخاحلني ٦٤
اٙ١ه٬ؿ األربٓث األكىل.

 .7إذا أْيػ حجفحت ٩كحته ٠ىلع احلػ األىلع  ٦٤اإل٧ؼارات.

 .8إذا نػر بلأٛ ٩٧ؽار ٘ه ٦٤ ٠اللكيث ة٨اء ىلع ٛؽار ٓ٤خ٥ػ نادر  ٦٤جل٨ث اتلأديب.

امفطل اثلاوي

املخامفات اتلأديبيث
املػػػػػادة ()69
ىلع اٍ١ا١ب اال١زتاـ ةأداء كاستاح ٩اتلٓ٢ي٥يث ىلع أضف ٦كس ٩كاحلٙاظ ىلع ـٓ٥ث ك٪يتث اجلآ٤ث كاللكيث
ن
ن
ٌابلا سآ٤ينا كأف حخ ٚٙحرص٘اح ّ٤ ٩ا٬ٜ١ا٧ني
ةأف يف ٝ٢يف حرص٘اح ٩مف٢اك يخ ّ٤ ٚٙكىٓ ٩ة٬ن٩ٙ
كال٬٢ائص كاجلِ ٣املٓ٬٥ؿ ة٫ا يف مؤـفات اتلٓ٢ي ٣آ١ايل كاألن٬ؿ كاتلٜاحلػ اجلآ٤يث املفخٜؽة.

املػػػػػادة ()71

ن
خييّ اٍ١ا١ب ل٢خأديب إذا ارحكب ٘ٓبل يللك خماٙ١ث ل٬ٜ٢ا٧ني كال٬٢ائص كاأل٥ِ٧ث املٓ٬٥ؿ ة٫ا يف

مؤـفات اتلٓ٢ي ٣آ١ايل ـ٬اء ح ٣ا ٠ٓٙ١داع٫٢ا أك يف أم ماكف  ٦٤م٢طٜاح٫ا كح ّٜاملغاٙ١ث ةارحكاب
ن
ن
عاىٓا ألضاكـ اتلأديب  ٦٤حاريظ تفشي ٩٢ةادلراـث كضيت زكاؿ ٪ؼق
٘ٓ ٠حمِ٬ر ٛا٧٬٧ا ،كيِ ٠اٍ١ا١ب
الهٙث ةخغؽس ٩أك إٖ١اء تفشي.٩٢

املػػػػػادة ()71
ال جي٬ز لٍ٢ا١ب ارحكاب املغاٙ١ات اتلاحلث/

أ .االْخػاء ىلع أْياء ٪يئث اتلػريؿ أك اٍ١بلب أك آ١ام٢ني ةاللكيث.
ب .االْخػاء ىلع أم٬اؿ اللكيث أك املؽا٘ ٚاتلاةٓث هلا.

ج .اإلعبلؿ ةِ٨اـ ادلراـث كاال٤خطا٧ات.

د .ارحكاب أم ـ٬٢ؾ ي٨ايف األعبلؽ أك ي٥ؿ اجلِاـ آ١اـ كاآلداب آ١ا٤ث.

املػػػػػادة ()72

يُٓػ  ٦٤خماٙ١ات االْخػاء ىلع أْياء ٪يئث اتلػريؿ أك آ١ام٢ني أك اٍ١بلب/
أ .أْ٥اؿ اللشار أك الرضب أك اإليؼاء.
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ب .الفب أك اٜ١ؼؼ أك اتل٫ػيػ.

ج .يخط ٜٚاالْخػاء إذا ح ٣ةه٬رة ْ٨٢يث كحبي٬ر املٓخػل ْ٢ي ٩ـ٬اء ا ُ ْرحُك َ
ب ا ٠ٓٙ١كٙا٪ث
ِ
أك ٞخاةث أك ةاإلكارة.

املػػػػػادة ()73

يُٓػ  ٦٤خماٙ١ات االْخػاء ىلع أم٬اؿ اللكيث اآليت/

أ .لك اـتيبلء أك إحبلؼ لٓ٥٢ػات أك األدكات اتلاةٓث ل٢لكيث أك إضػل املؽا٘ ٚاتلاةٓث هلا مما جيٓ٫٢ا
ٕري ناحلث لبلـخٓ٥اؿ ن
لكيا أك سؾئينا.
ب .ح ّٜاملغاٙ١ث ـ٬اء ح٥ج ةه٬رة ٤خٓ٥ػة أك ٕري ٤خٓ٥ػة.

املػػػػػادة ()74

يُٓػ  ٦٤خماٙ١ات اإلعبلؿ ةِ٨اـ ادلراـث كاال٤خطا٧ات ٤ا ييل/

أ .حؾكيؽ املطؽرات الؽـ٥يث ٤ر ٠الل٫ادات كاإل٘ادات كال٬ذائ ٚـ٬اء اك٧ج نادرة ْ ٦اجلآ٤ث،
أك اللكيث أك ْٕ ٦ري٪ا إذا اك٧ج ذات ن٢ث ةإسؽاءات ادلراـث.
ن
ب .ا٧خطاؿ اللغهيث ـ٬اء تلطٜي ٚمه٢طث لٙ٢اْ ٠أك ٖ١ريقُ ،
كيٓػ ا٧خطاال ل٢لغهيث دع٬ؿ
ن
ن
ٌا١ب ةػال ٌْ ٦ا١ب آعؽ ألداء اال٤خطاف كترسم ا٬ٜٓ١بث ىلع اٍ١ابلني كلك  ٦٤اكف رشيكا

٘ي ٦٤ ٩اٍ١بلب ،كإذا اكف ٨٤خط ٠اللغهيث  ٦٤عارج اللكيث حخ ٣إضاتل ٩إىل س٫ات اليتً
اٜ١يايئ املغخهث ٥ٞا يٓاٛب اٍ١ا١ب ك٘٪ ٚؼق البلحئث.

ج .إذارة ا٬ٙ١ىض أك اللٖب كْؽ٢ٛث ـري ادلراـث أك اال٤خطا٧ات ةأم ن٬رة اك٧ج.

د .اتلأذري ىلع األـاحؼة أك آ١ام٢ني ٘ي٥ا خيم ـري اال٤خطا٧ات أك اتل٬ٜي ٣أك اجلخائز أك ٕري٪ا مما
يخٓ ٚ٢بلؤكف ادلراـث كاال٤خطا٧ات.

ه ـ .ممارـث أْ٥اؿ اٖ١ق يف اال٤خطا٧ات أك الرشكع ٘ي ٩ةأم ن٬رة  ٦٤اله٬رُ ،
كيٓػ ٛ ٦٤تي ٠الرشكع

يف اٖ١ق إدعاؿ اٍ١ا١ب إيل ٛاْث اال٤خطػاف أيث أكراؽ أك ٞخب أك أدكات أك أس٫ؾة ذات ْبلٛػػث
ةامل٫٨ز ادلرايس م٬ى٬ع اال٤خطاف ٤ر ٠احلاـتات املربدلػث أك ا٬ٜ١ا٤حؿ أك املٓاس ٣ـػ ن
٬اء اك٧ج

كرٛيػث أك إلٟرتك٧يػث ْػػا ٤ا يف٥ص ةػ ٩أـخاذ املٜؽر ةاتلجفي ّ٤ ٚاٜ١ف ٣املغخم كًلؼل ٝس٫از

اهلاحٗ اجلٜاؿ كم٢طٜاحػ ٩ك٤ا يف ض.٩٥ٟ

ن
ك .اال٤خ٨اع ْ ٦اإلدالء ةالل٫ادة أ٤اـ جلاف اتلطٜي ٚأك دلالؿ اتلأديب ُ
ال٥للكث كٜ٘ا ألضاكـ ٪ؼق
البلحئث.

ز .ايث خماٙ١ث ل٬ٜ٢ا٧ني كال٬٢ائص كاجلِ ٣املخٜٓ٢ث ةاتلٓ٢ي ٣آ١ايل.
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املػػػػػادة ()75

ن
يُٓػ ـٌ٬٢ل ٨٤ا٘ينا لؤلعبلؽ كاجلِاـ آ١اـ كاآلداب آ١ا٤ث األ٘ٓاؿ اآلحيث/

ن
أ .االْخػاء ىلع آ١ؽض كل ٬ح ٣ةؽىض اٍ١ؽؼ اآلعؽ كيف ضا١ث الؽىض يُٓػ اٍ١ؽؼ اآلعؽ رشيكا
يف ا.٠ٓٙ١

ب .عػش احلياء آ١اـ.

ج .حٓايط املغػرات أكاملفٟؽات أك اتلٓام٘ ٠ي٫ا ةأيث ن٬رة  ٦٤اله٬ر.

د .حػاكؿ األكياء اٙ١اىطث أك ح٬زيٓ٫ا أك ْؽى٫ا.

ه ـ .ا٬٫ِ١ر ة٫ِ٥ؽ ٕري الئ ٚداع ٠املؤـفث اتلٓ٢ي٥يث أك إضػل م٧٬ٟاح٫ا أك ارحػاء األزياء امل٨ا٘يث

ل٢طل٥ث (ك٫٨٤ا الرساكي ٠اٜ١هرية كاملبلبؿ اللٙا٘ث كالييٜث كامل٨ا٘يث لزلكؽ آ١اـ) أك املتاٖ١ث

يف الؾي٨ث.

ن
ك .لك ٤ا  ٦٤كأ ٩٧اإلعبلؿ ةالرشؼ أك املفاس ةاآلداب آ١ا٤ث كاألعبلؽ املؽْيث كٜ٘ا ل٢ترشيٓات
اجلا٘ؼة.

كيف دميّ األض٬اؿ جيب ىلع إدارة اللكيث ٤خاةٓث حٙ٨يؼ أضاكـ ٪ؼق املادة كإضا١ث املغاٙ١ني ل٢خأديب،
َ
كإذا كلك الف٬٢ؾ سؽي٥ث س٨ائيث ح٬سب ىلع اللكيث إةبلغ اجل٫ات املغخهث.

امفطل اتلاشع
امػلوبات اتلأديبيث
املػػػػػادة ()76

يُٓاٛب اٍ١ا١ب ةاإليٜاؼ ْ ٦ادلراـث ملػة ال ح ٦ْ ٠ٜأربٓث ٘ه٬ؿ دراـيث إذا ارحكب أضػ األ٘ٓاؿ
ن
امل٨ه٬ص ْ٢ي٫ا يف املادة (٪ ٦٤ )47ؼق البلحئث ،كيٙه ٠اٍ١ا١ب  ٦٤اللكيث إذا اكف اعئػا.

املػػػػػادة ()77

يُٓاٛب اٍ١ا١ب ةاإليٜاؼ ْ ٦ادلراـث ملػة ال ح٘ ٦ْ ٠ٜه٢ني دراـحني إذا ارحكب أضػ األ٘ٓاؿ
ُ
امل٨ه٬ص ْ٢ي٫ا يف املادة ( )40كحياْٗ ا٬ٜٓ١بث ْ٨ػ ا٬ٓ١د.
كيف دميّ األض٬اؿ ال جي٬ز ْ٬دة اٍ١ا١ب مل٬ان٢ث ادلراـث إال إذا دّ٘ ٛي٥ث األرضار ا١يت أضػذ٫ا ةأم٬اؿ

اللكيث.
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املػػػػػادة ()78

يُٓاٛب اٍ١ا١ب ْ٨ػ ارحكاة ٩إلضػل املغاٙ١ات امل٨ه٬ص ْ٢ي٫ا يف املادة (٪ ٦٤ )41ؼق البلحئث

ةا٬ٜٓ١بات اآلحيث/

أ .ال ٦ْ ٗٛ٬ادلراـث ملػة ال ح٘ ٦ْ ٠ٜه٢ني دراـحني كال حؾيػ ْ ٦أربٓث ٘ه٬ؿ دراـيث لك ٦٤
ارحكب املغاٙ١ات ال٬اردة يف اٜٙ١ؽحني (أ  -ب)  ٦٤املادة املؼ٬ٞرة ،كيٙه ٠اٍ١ا١ب ٦٤
ن
ادلراـث ٘هبل ٫٧ائينا ْ٨ػ ا٬ٓ١د.

ب .احلؽ٤ػاف  ٦٤دع٬ؿ اال٤خطا٧ات لكينا أك سؾئينا إذا ارحكػب املغاٙ١ات املطػدة يف اٜٙ١ؽحني
(ج  -د)  ٦٤املادة املؼ٬ٞرة ،كيف دميّ األض٬اؿ يُٓػ ا٤خطا ٩٧مٖ٢ينا يف املادة ا١يت ارحكب ٘ي٫ا
املغاٙ١ث.

ج .إٖ١اء ٧تيشث ا٤خطاف اٍ١ا١ب ٙ١ه ٠درايس كاضػ ىلع األ ٠ٛةأف حؽنػ هل درسث نٙؽ يف أْ٥اؿ
اٙ١ه ٠كاال٤خطاف اجل٫ايئ للك املٜؽرات املفش ٠ة٫ا يف ذل ٝاٙ١ه ٠إذا ارحكب املغاٙ١ث

ال٬ارد ةيا٫٧ا يف اٜٙ١ؽة (٪ػ)  ٦٤املادة املؼ٬ٞرة ،كجي٬ز ملش٢ؿ اتلأديب إٖ١اء ا٤خطاٙ١ ٩٧ه٢ني
ن
دراـحني اكم٢ني كيٙه ٠اٍ١ا١ب ٘هبل ٫٧ائينا ْ٨ػ ا٬ٓ١د.

د  .احلؽ٤اف  ٦٤ض٬ٜؽ اٍ١ا١ب امل٨خِ ٣أك اإليٜاؼ ْ ٦ادلراـث ٤ػة ال حؾيػ ىلع ٘ه٢ني دراـحني
إذا ارحكب إضػل املغاٙ١ات امل٨ه٬ص ْ٢ي٫ا يف اٜٙ١ؽحني (ك  -ز)  ٦٤املادة املؼ٬ٞرة.

املػػػػػادة ()79

َّ
جي٬ز ل٢ش٨ث املؽاٛتث أك املرش٘ني ىلع ٛاْث اال٤خطاف حٙخحق اٍ١ا١ب إذا كسػت ٛؽائ ٦حػْ ٬لبلكتتاق ةأف
ن
يف ضيازح ٩أكراٛا أك أدكات أك أس٫ؾة هلا ْبلٛث ةاملٜؽر م٬ى٬ع اال٤خطاف٥ٞ ،ا جي٬ز هل ٣إعؽاج اٍ١ا١ب
ٛ ٦٤اْث اال٤خطاف إذا عا ٗ١حٓ٢ي٥ات جل٨ث اال٤خطاف أك ةػأ يف ارحكاب أْ٥اؿ اٖ١ق ،كيف دميّ
األض٬اؿ يُٓػ ا٤خطا ٩٧مٖ٢ينا.

املػػػػػادة ()81

يُٓاٛب ةال ٦ْ ٗٛ٬ادلراـث ملػة ال ح٘ ٦ْ ٠ٜه٢ني دراـحني كال حؾيػ ْ ٦أربٓث ٘ه٬ؿ دراـيث لك
ٌا١ب ارحكب أضػ األ٘ٓاؿ امل٨ه٬ص ْ٢ي٫ا يف املادة (٪ ٦٤ )42ؼق البلحئث ،كيٙه ٠اٍ١ا١ب ٫٧ائينا
ْ٨ػ ا٬ٓ١د ،كيخ٬سب ىلع ْ٥يػ اللكيث ْ٨ػ ارحكاب املغاٙ١ث امل٨ه٬ص ْ٢ي٫ا يف اٜٙ١ؽة (هػ)  ٦٤املادة
املؼ٬ٞرة اـخػاعء كيل أمؽ اٍ١ا١ب كٙ١ج ِ٧ؽاٍ١ا١ب لفً٬٢ل ٩كحتؼيؽق ٖ٤ ٦٤تث ٪ؼا الف٬٢ؾ٘ ،إذا أرص
اٍ١ا١ب ىلع مف ٩ٟ٢ح٬سب االـخ٥ؽار يف إسؽاءات اتلأديب.
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املػػػػػادة ()81
يرتحب ىلع اإليٜاؼ ْ ٦ادلراـث ضؽ٤اف اٍ١ا١ب  ٦٤اتلٜػـ إىل اال٤خطا٧ات ٌي٢ث ٤ػة الٗٛ٬
ُ
كاضتفاب ٘رتة ال ٦٤ ٗٛ٬ى٤ ٦٥ػة دراـخ ٩اجلآ٤يث ،كال جي٬ز هل اال٧خٜاؿ إىل أم لكيث أعؽل أذ٨اء ٤ػة
رسياف ا٬ٜٓ١بث.

امفطل امػارش

إدراءات اتلأديب
املػػػػػادة ()82

ن
ىلع لك  ٣٢ْ ٦٤ة٬ٛ٬ع خماٙ١ث ل٬ٜ٢ا٧ني كال٬٢ائص كاأل٥ِ٧ث املٓ٬٥ؿ ة٫ا يف اللكيث أف يٜػـ ةبلاغ ْ٪ ٦ؼق
ن
ن
مٟخ٬با ْ ٦ال٬آٛث إىل دل٢ؿ اللكيث أك اجلآ٤ث.
حٜؽيؽا
املغاٙ١ث ،يخي٦٥

املػػػػػادة ()83

يخٓني ىلع ْ٥يػ اللكيث ٘٬ر إةبلٕ ٦ْ ٩ارحكاب إضػل املغاٙ١ات حك٢يٗ جل٨ث ل٢خطٜي ٦٤ ٚذبلذث
ن
ٜ٤ؽرا ل٢ش٨ث.
أْياء ٪ ٦٤يئث اتلػريؿ يك٬ف أضػ٣٪

املػػػػػادة ()84

يخ ٣إْبلـ اٍ١ا١ب ةاتلطٜيٛ ٩ٓ٤ ٚت ٠مْ٬ػق ةي٬ـ اكم ٠ىلع األٌ ٦ْ ٠ٛؽي ٚل٬ضث اإلْبل٧ات ةاللكيث،
كال يتفب احل٬ـ اذلم ح٘ ٣ي ٩إْبل ،٩٤كجي٬ز أف يخ ٣اتلطٜي ٚن
٘٬را يف ضاالت الرضكرة كاالـخٓشاؿ.

املػػػػػادة ()85

يٜػـ ُ
ال٥لكٗ ةاتلطٜي ٚحٜؽيؽق إىل اجل٫ث ا١يت لكٙخ ٩ةٓػ اال٧خ٫اء  ٦٤اتلطٜي ،ٚأك ْ٨ػ ْػـ ضي٬ر
اٍ١ا١ب ل٢خطٜي ٚةٓػ إْبل.٩٤

املػػػػػادة ()86

إذا ٤ا ا٧خ٫ج جل٨ث اتلطٜي ٚإىل الؽأم ةٓ٥اٛتث اٍ١ا١ب حأديبينا يخ ٣تلٟي ٠دل٢ؿ ل٢خأديب ةٜؽار ٦٤

ْ٥يػ اللكيث ،كيخ٬ٟف  ٦٤ذبلذث أْياء ٪يئث حػريؿ  ٦٤ذكم اخلربة كادلرايث ،كْي ٦ْ ٬املٟخب

اٜ١ا٬٧ين ةاجلآ٤ث ك٨٤ػكب ْ ٦إحتاد ا٢ٍ١تث ةاللكيث ،كيؽأس املش٢ؿ أٛػـ أْياء ٪يئث اتلػريؿ ،كيخ٣

إْبلف  ٦٤حٜؽر إضاتل ٩إىل املش٢ؿ املؼ٬ٞر ةاملْ٬ػ اذلم يجتيغ ٘ي ٩املر٬ؿ أ٤ا ٩٤كذل ٝعبلؿ ٤ػة ال ح٠ٜ
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ْ ٦ذبلذث أياـ ،كال يتفب احل٬ـ اذلم ح٘ ٣ي ٩اإلْبلف  ٦٤ةح٫٨ا ،كيف ضاؿ ْػـ احلي٬ر يهػر املش٢ؿ
ن
ْي٬ا ة٥ش٢ؿ اتلأديب.
ٛؽارق ٕياةينا ،كال جي٬ز مل ٦اكرتؾ يف جل٨ث اتلطٜي ٚأف يك٬ف

املػػػػػادة ()87

يخ ٣إْبلـ اٍ١ا١ب ْ ٦مْ٬ػ اتلطٜي ٚأك اتلأديب ٌْ ٦ؽي ٚل٬ضث اإلْبل٧ات ةاللكيث ،كيٓخرب ذلٛ ٝؽي٨ث

ىلع ا ٣٢ٓ١ة.٩

املػػػػػادة ()88

يهػر دل٢ؿ اتلأديب ٛؽارق ةٓػ ـ٥اع أ٬ٛاؿ اٍ١ا١ب ،كجي٬ز ل٥٢ش٢ؿ اـخػاعء الل٬٫د٥ٞ ،ا جي٬ز هل

اـخػاعء ٛ ٦٤اـ ةاتلطٜي.ٚ

املػػػػػادة ()89

ُ
يهػر دل٢ؿ اتلأديب ٛؽاراح ٩ةإٔ٢تيث أن٬ات األْياء ،كال حٓػ ٧ا٘ؼة إال ةٓػ اْخ٥اد٪ا  ٦٤دل٢ؿ
ُ
اللكيث ،أ٤ا اٜ١ؽارات الهادرة ْ ٦املش٢ؿ ةاٙ١ه٘ ٠بل حٓػ ٧ا٘ؼة إال ةٓػ اْخ٥اد٪ا  ٦٤دل٢ؿ اجلآ٤ث،

كحت ٔ٢اجلآ٤ات كاملٓا٪ػ ا٢ٓ١يا يف حلبيا ةاٜ١ؽار كذل ٝل٢طي١٬٢ث دكف تفشي ٠اٍ١ا١ب املٙه٬ؿ يف أم ٫٨٤ا.

املػػػػػادة ()91

ُ
يٓٛ ٦٢ؽار دل٢ؿ اتلأديب ة٬٢ضث اإلْبل٧ات يف اللكيث ،كح٬دع نفغث ذا٧يث ةامل ٗ٢اللغيص لٍ٢ا١ب.

املػػػػػادة ()91

حٜ٨يض ادلْ٬ل اتلأديبيث ة٘٬اة اٍ١ا١ب أك انفطاة ٦٤ ٩اللكيث ،كال يؤذؽ اٜ٧ياء ادلْ٬ل اتلأديبيث

أك احلك٘ ٣ي٫ا ىلع ادلْ٬ل اجل٨ائيث أك املػ٧يث اجلاكئث ْ ٦ال٬آٛث.

املػػػػػادة ()92

ن
حٓػ ٛؽارات املش٢ؿ اتلأديبيث ا١يت حهػر ٌتٜا ألضاكـ ٪ؼق البلحئث ٫٧ائيث ةٓػ اْخ٥اد٪ا كال جي٬ز
االْرتاض ْ٢ي٫ا إال ةا٘ ٦ٍٓ١ي٫ا أ٤اـ املط٥ٟث املغخهث.
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ابلاب اثلامث
أحاكم ختاويث
املػػػػػادة ()93

ترسم أضاكـ اٜ١ا٬٧ف ر )12( ٣ٛلف٨ث 2010ـ بلأف ْبلٛات ا ٠٥ٓ١كالحئخ ٩اتلٙ٨يؼيث ،كاٜ١ا٬٧ف ر٣ٛ

( )18لف٨ث 2010ـ بلأف حِ٨ي ٣اتلٓ٢ي ٣آ١ايل ،كاٜ١ؽار ر )501( ٣ٛلف٨ث 2010ـ بلأف إنػار الحئث
حِ٨ي ٣اتلٓ٢ي ٣آ١ايل٘ ،ي٥ا ل ٣يؽد يف كأ٧ ٩٧م يف ٪ؼق البلحئث.

املػػػػػادة ()94

يُٓ ٠٥ةأضاكـ ٪ؼق البلحئث اةخػاء  ٦٤حاريظ اْخ٥اد٪ا  ٦٤دل٢ؿ اجلآ٤ث كترسل أضاك٫٤ا ىلع اٍ١بلب
املفش٢ني ةك٢يث ا١رتبيث جبزنكر ةٓػ نػكر٪ا كاإلْبلف ْ٫٨ا ةاٍ١ؽؽ الؽـ٥يث.

نػرت يف ٌؽاة٢ؿ/
ةخاريظ/ / /

٪

امل٬ا٘2019 / / /ٚ
يٓخ٥ػ

دل٢ؿ سآ٤ث ٌؽاة٢ؿ
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