الالئحـــة الداخليـــة للدراســـة اجلامعيــــة
بكلية اللغة العزبية والدراسات اإلسالمية
اخلاصـة بالهظـام الفصـلي

 الفصــل األول :أحكــام عـامــة
1
نًٝةة١لليً ةة١للية وٝةة١لٚلي السةةيةلليسةةدَ١ٝلٖةةٞلجلذ ة ٣لنًٝةةيةللزبيَةةة١لل

ٜةة١لليسةةدَ ١ٝل

َٚك ٖيلَ ١ٜٓلزيٝنت.لل

2
ل

تٓعِلأذهيّلٖذٙلليد٥ر١للي الس١لوهً١ٝلليً ١للية وٝة١لٚلي السةيةلليسةدَ١ٝلويزبيَةة١لل

ٜة١ل

ليسدَ١ٝ؛ليٌٓٝلليجيز٠للزبيَة١ٝللملتدصصة١لاليًٝشةيْصا لٚتق ةللأذهيَٗةيلاًة٢لليقً ة١للي لاسة ل
وٗيللات يالًلَٔلليةيّللزبيَةٞل>.ّ810?/810لل

3
تعريفات:
-

-

ٜة١لليسةدَ ١ٝل

نً١ٝلليً ١للية و١ٝلٚلي السيةلليسدَ:١ٝلجلذ ٣لليهًٝيةلليتيوة١للزبيَةة١لل
َٚك ٖيلَ ١ٜٓلزيٝنت.
اُ ٝلليهً:١ٝلٖٛللملٓٛطلو٘لليط لفلاً٢لاسِلليشٝيس١للييتلتشريلاًٗٝيلليهً ١ٝلٚتص ٜفلأَٛاٖةيل
ٚجلدلا٠لطةةنْٗٚيلليةًُٝةة١لٚلملييٝةة١لٚليدلاٜةة١لللذ ة ٚدلليشٝيسةة١لليةةيتلت ٗةةيلا٥يسةة١للزبيَةةة ١ل ٚكةةيل
ذهيّلليكٛلْ لٚليًٛل٥حللملةٍُٛلوٗي.
اٝ٥صلليكشِلليةًُ:ٞلٖٛللملٓٛطلو٘لليط لفلاً٢لتشٝريلطنٕٚلليكشِلليةًُ١ٝلٚليدلاٜة١لللذة ٚدل
ليشٝيس١للييتلٗ ٜيلصبًصلليهً ١ٝل ٚكيل ذهيّلليكٛلْ لٚليًٛل٥حللملةٍُٛلوٗي.
اطٛلٖٝأ٠لليت اٜص:لٖٛلَٔلٜهًفلليت اٜصلوييهً.١ٝ
ليٛذ ٠للي الس:١ٝلٖٞلضبيض ٠لْع ١ٜلمل ٠لسيا١لٚلذ ٠لأٚلداضلاًُٞلمل ٠لسيات لخدٍلليفصةٌل
لي السٞلليٛلذ .
لملتقًةةالليشةةيول:للملكة الةلليةةيتللةةالاًةة٢لليقييةةاللجتٝيزٖةةي؛ليٝةةتُهٔلَةةٔلليتشةةحٌٝللللملكة الةل
لييتلٜهٕٛلٖذلللملتقًالط طيلهلي.
1

 لمل ط لليةًُ:ٞلٖٛلاطٛلٖٝأ٠لليت اٜصللملهًفلوإاطيدلليقييالٚتٛج٘ٗٝلاًُٝيلٚلجتُياٝيلْٚفشٝيلٚسًٛنٝي لَٚشيا ت٘لللربقٞلليةك يةلٚلملظهدةللييتلقة لٜتةة هللهلةيللللزبيَةة١لأٚلخياجٗةي ل
ٚنذيولليتٛج٘ٝلليةًُٞلٚلنتظيفلَٛٝي٘لٚق الت٘لٚنٝف١ٝلتٛظٝفٗيلليتٛظٝفلل َثٌ.
 لملة ٍلليفصً:ٞلَة ٍلداجيةلليقيياللللملك الةللييتلداسٗيليفصٌلدالسٞلَة . -لملة ٍلليرتلنُ:ٞلَة ٍلمجٝعللملك الةللييتلداسٗيلليقييالَٔلخقت٘للي الس(١ٝلظبيذًيلأٚلاسٛوًي).ل

4
ليً ةة١للية وٝةة١لٖةةٞلي ةة١للي السةة١لٚليتةًةةِٝلوييهًٝةة ١لٚلةةٛزلليتة اٜصلو ريٖةةيلجلعللتقًةةالل َة لعيةةولللوةة ل
لملك الةللي الس١ٝلوة لَٛل ك١لجٗيةللالختصيص.لل

5

أوالً /الزؤيـــــة:
لي ٜة ةةيد٠لللصبة ةةيٍلليتةًة ةةِٝللزبة ةةيَةٞلٚلي رة ةةيلليةًُة ةة ٞلضبً ًٝة ةةيلٚجلقًًُٝل ٝةةيلٚدٚي ًٝة ةةي ل ٚة ةةلللهلٜٛة ةة١للية وٝة ةة١ل
ليسدَ.١ٝل

ثانياً /الزسالة:

للتأٌٖٝلنفي٤لةلَتُٝز٠لللصبيالةلليً ١للية وٝة١لٚددلوٗةي لٚلي السةيةلليسةدَ١ٝلٚاًَٗٛةيللٚجلثة ل٤للي رةيل
ليةًُٞلمبيلخي ّلذيج١للجملتُع.لل

ثالجاً /األهداف:

 .1تك ِٜلو لَخلأنيدمي١ٝلايي١ٝللملشت٣ٛلللصبيالةلليً ١للية و١ٝلٚلي السيةلليسدَ.١ٝ
 .2ليسٗيّلللْظ لليثكي ١لليٛسق١ٝلدٕٚلجل لطلأٚلتف ٜط.
 .3لالٖتُيّلوييً ١للية و١ٝلٚلحملي ع١لاًٗٝيلٚتقٖ ٜٛيلٚتظحٝعلليتر ّثلوٗيلدلخٌللملنسش١لٚخياجٗي.
 .4جلا ة لدلليه ةةٛلدالليةًُ ٝةة١لٚليرتو ٜٛةة١للملنًٖ ةة١؛لتً  ٝةة١لسبيج ةة١للجملتُ ةةعلَ ةةٔللملتدصص ة لللليً ةة١للية و ٝةة١ل
ٚلي السيةلليسدَ١ٝليًت اٜصلمب ذًيتلليتةًِٝلل سيسٞلٚلملتٛسط(لمب لذٌلليتةًِٝللملدتًف.)١
 .5تأصةةٌٝلثكي ةة١للي رةةيلٚلالاتكةةي٤لمبشةةت٣ٛللي رةةٛثلوإاة لدلنةةٛلدالَتدصصةة١؛لملةيزبةة١لقطةةيٜيللجملتُةةعل
َٚظهدت٘ لٚتك ِٜللالستظيالةل لدٙلَٚنسشيت٘.
 .6ليس ةةٗيّللللحملي ع ةة١لاً ةة٢للمل ةةٛاٚثلليً ةةٟٛلٚليس ةةدَ ٞلٚجلقيَ ةة١للي الس ةةيةللملةُّك ةة١لذٛي ةة٘ لٚلي ر ةةيللل
لملصيدالٚلملدقٛطيةلٚليٛثي٥للٚجلخطياٗيلملٓيٖخللي ريلليةًُ.ٞ
 .7دب ٜٛلليةًُ١ٝلليتةً١ُٝٝلدلخٌللملنسش١لوأسييٝالت اٜصلذ ٜث ١لٚٚسيٌ٥لٚتكٓٝيةلايي.١ٝ
 .8تق ٜٛللملهت ١لمبيلٜٛلنةالليةصة لٚتزٜٚة ٖيلويملصةيدالٚلمل لجةعلخ َة١ليً رةيلليةًُة ٞلٚليشةةٞليْظةي٤ل
َهت ١لليهرت١ْٝٚلَٚشُٛا.١
ٚ .9ضةةعللشبقةةطللملشةةتك ً١ٝليتقةة ٜٛللملنسشةة١لأنيدميٝةةيلٚجلدلاٜةةيل ٚةةللَةةةيٜريللزبةةٛد ٠لٚليشةةةٞليًترشة ل
ليذلتٞلٚلملشتُ لٚلالْفتيحلاً٢للزبيَةيةللحملً١ٝلٚليقً١ُٝٝلٚلي ٚي١ٝلٚت يدٍللشبربلةل ُٝيلوٗٓٝي.
 .1:ليهظ ةةفلا ةةٔلَٛلٖ ةةالليق ةةداللٚقة ة التِٗللالولتهيا ٜةة ١لٚليةُ ةةٌلاً ةة٢لص ةةكًٗيلٚتُٓٝتٗ ةةيلوإقيَ ةة١لليٓة ة ٚلةل
ٚليفياًٝيةلليثكي .١ٝ
2

6
أ-لتةتُ لليهً١ٝلليٓعيّلليفصًٞللمل ًلللللي الس ١للوت ل٤لَٔلليةيّللزبيَة:ٞل> ّ810?/ّ810لٚالللٛزل
إٔ لتز ٜللمل ٠للييتلٜكطٗٝي لليقييالَشحد للللي الس ١ليٓ ٌٝلداج ١لليجيز (٠لليًٝشيْص) لاً ٢ل( )08للثينل
اظ ل صدلَٔلدٕٚلليخدٍلوأذهيّلٖذٙلليد٥ر.١
ب -لٜتر دللملشت٣ٛللي السٞلذ لٜشتهٌُلليقييال? 9لٚذ ٠لَةتُ ٠لذٝيلٜة لَهُدليًشٓ١لل ٚىللأٚل
لملشت ٣ٛلل  ٍٚل َٔٚل -:1ل?< ل ٚذ  ٠لَةتُ  ٠لل لليشٓ ١لليثيْ ١ٝلأ ٚللملشت ٣ٛلليثيْ ٞلٚذ لٜشتهٌُ لَٔل
 ?? -=1لٚذ  ٠ل َةتُ ٠لٜة لللليشٓ١للي الس١ٝلليثييث ١لأٚللملشت ٣ٛلليثييي ل َٔٚلَ -011ي لال لٜكٌ لأل
0:1لٚذ ٠لٜة لللليشٓ١للي الس١ٝللي لوة١لأٚللملشت٣ٛللي لوع.ل

7
ت لالنً١ٝلليً ١للية و١ٝلٚلي السيةلليسدَ١ٝلَٔلق ٌلصبًصلليهًٝة ١للملهةٕٛلَةٔلاُٝة لليهًٝة ١لٚا سةي٤ل
ل قشيّلليةًُ ١ٝلٚلٛزلدا٠ٛلنٌلَٔلسٝذن لالذكيلسبطٛاللجتُيايةللجملًصلجلعلليزّلل َ لِٖٚل:لَة  ٜل
َهتالأاطي٤لٖٝأ٠لليت اٜصلوييهً ١ٝلٚا٥ةٝصلقشةِللي السة١لٚلالَتريْةية لَٚشةحلٌلليهًٝة ١ل ٚةللليتظة ٜةيةل
ليٓي ذ٠لويشبصٛص.لل

8
تطِلنً١ٝلليً ١للية و١ٝلٚلي السيةلليسدَ١ٝلليتدصصيةلٚل قشيّلليةًُ١ٝلليتيي:١ٝلل
 )0قشِلليً ١للية و.١ٝل
 )8قشِللي السيةلليسدَ.١ٝ
 )9قشِلليتياٜذلٚلسبطيا٠لليسدَ.١ٝ
ٚلةةٛزليًهًٝةة١ل–لوٓةةيً٤لاًةة٢للقةةرتلحلَةةٔلصبًشةةٗيلَٛٚل كةة١لصبًةةصللزبيَةةة١ل–للسةةتر لثلأقشةةيّلاًُٝةة١ل
ج  ٠ ٜلأٚلجلي ي٤لوة لٖذٙلل قشيّ لنُيللٛزل–لوٓيً٤لاً٢للقةرتلحلصبًةصلليكشةِلَٛٚل كة١لصبًةصلليهًٝة١ل
–للستر لثلطةالدلخٌلل قشيّلليةًُ.١ٝللل
ل

ل

9
متٓحلنً١ٝلليً ١للية و١ٝلٚلي السةيةلليسةدَ١ٝلويزبيَةة١لل

ٜة١لليسةدَ١ٝلذييٝةيًلداجة١لليًٝشةيْصل

للليتدصصيةلليتيي:١ٝلل
 -0ليً ١للية و.١ٝلل
 -8لي السيةلليسدَ.١ٝلل
 -9لليتياٜذلٚلسبطيا٠لليسدَ.١ٝلل
ل
3

ل

الفصــل الثاني :القبول والقيد واالنتقال
أوالً /نظام القبول والقيد:

11

ٜظرتطليك ٍٛلَٔلٜتك ّليً الس١لوٗذٙلليهً١ٝليًرصٍٛلاً٢للي اج١للزبيَة١ٝلاليًٝشيْصالليظ ٚطلليتيي:١ٝلل

 )0إٔلٜهةةٕٛلليقييةةالذيص ةدًلاًةة٢لليظةةٗيد٠لليثيْٜٛةة١لَةةٔلجلذ ة ٣لَنسشةةيةلليتةًةةِٝلويي ٚيةة١لليًٝ ٝةة١لأٚلَةةيل
ٜةيدهليلَٔلليظٗيدلةللملةرتفلوٗيلَٔلجٗ١للالارتلفللملدتص.١ل
 )8إٔلٜهٕٛلال٥كيًلصرٝيًلٚقيدالًلاً٢لَٛلصً١لدالست٘لوييهً.١ٝل
 )9إٔلٜهٕٛلذيصدًلاً٢لليٓش ١للملةتُ ٠ليًك ٍٛلوييهً.١ٝ
 ):إٔلٜهٕٛلَنَٓيًلوكِٝللجملتُعلٚتٛجٗيت٘.ل
;) أاللٜهٕٛلضبهَٛيًلاً٘ٝلللجٓي١ٜلأٚلجٓر١لطبً١لوييظ فلَيلمللٜهٔلق لاُدّلجلي٘ٝللات يا.ٙل
<) إٔللتيزللَتريٕلليك ٍٛلأٚللملكيوً١لليظدص١ٝلوٓحيح.
=) جلعللنيٕللملتك ّلَٔلغريلليً ٝ ٝلٜظرتطل ٘ٝلإٔلٜهٕٛلَكُٝيًلويي ٚي١لليً١ٝ ٝلجلقيَ١للاتٝيدٜة١لطًٝة١لَة ٠ل
لي الس ١لٚإٔلٜندٟللي سةّٛلٚليٓفكةيةللي السة١ٝل ٚةللليًةٛل٥حلٚليةٓعِللملةُةٍٛلوٗةيللللزبيَةةيةلليًٝ ٝة ١لدٕٚل
ليخدٍلوكٛلا للملةيًَ١لويملثٌللملٓصٛصلاًٗٝيللللالتفيقٝيةللملربَ١لوٗذللليظإٔ.ل
>) إٔلًٜتزّللملتك ّلوييكٛلْ لٚليًٛل٥حللملةٍُٛلوٗيلللليهً.١ٝل
?) إٔلًٜتزّلوتك ِٜللملشتٓ لةللملقًٛو١لملهتالليتشحٌٝللللمل ٠للملةًٔلآٗي.ل
جملًصلليهً١ٝلجلضي ١لأٟلط طلدخ ل ٜلٙلَٓيس يً.لل

11
اًةة٢لليقييةةالليةةذٟلتٓق ةلللاًٝةة٘لليظ ة ٚطللملٓصةةٛصلاًٗٝةةيليًك ةةٍٛل ٜٚغةةاللللاليترةةيملويي السةة١للل
نً١ٝلليً ١للية و١ٝلٚلي السيةلليسدَ١ٝلإٔلٜتك ّلويملشتٓ لةلليتيي:١ٝلل
 -0لطًالنتيوٞلَٛج٘لجلىللَشحٌلليهً.١ٝلل

لللللل -8لالستُيا٠لل صً.١ٝل

 -9طٗيد٠لذشٔلليشري٠لٚليشًٛىلَٔلليثيْ.١ٜٛلل

لللللل -:لسبيي١للزبٓي.١ٝ٥ل

; -ليظٗيد٠لليصر.١ٝلل

ل

ل

للللللللللللللللل<-

= -ا دلا>الصٛالطدص١ٝلَكيضل.<×:لل ل
? -طٗيد٠لجلقيَ.١لل

ل

ل

ل

ل

صٛالَٔلنتٝالليةي١ً٥ل«االلل س ٠ل+لطٗيد٠للملٝدد».ل

للللل> -صٛا٠لَٔللي قيق١لليظدص.١ٝل
لللللًَ -01فلَةًللسبفغللملشتٓ لة.ل

ل
ل
4

لل
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ٜتِلق ٍٛلليقداللٚقِٖ ٝل ٚللليف٦يةلليتيي:١ٝلل
أ.لطداللْعيَٕٛٝ؛لتظٌُلٖذٙلليف١٦لمجٝعلليقدالللملتف غ ليً الس.١ل
ال.لطداللغريلْعيَ ٝ؛لِٖٚلليقداللليةذٜٔلذبةٍٛلظة ِٗ ٚلدٕٚللْتعةيَِٗ لٚذبة دلليهًٝة١لطة ٚطلق ةٛهلِ ل
ٚأا لدِٖلللنٌلايّلجيَة ٞل ٚكيًليَهيْيتٗيلٚق التٗيللالستٝةيو.١ٝل
د.لطداللٚل ٕٚ؛لٖٚةِلليقةداللغةريلليً ٝة ٝلليةذٜٔلٜةتِلَةٓرِٗلَكياة لدالسة ١ٝلتةٓعِلأٚضةياِٗلٚق ةٛهلِل
 ٚللليًٛل٥حلٚليك لالةلليصيدا٠لَٔللزبٗيةللملدتص.١

13
ميةةٓحلليقييةةالآة لق ٛيةة٘ليً السةة١لوييهًٝةة١لاقةةِلقٝة لٜة ٍللية قِلل ٍٚلَةةٔلليٝشةةيالاًةة٢لليهًٝةة ١لٚليثةةيْٞل
ٚليثييةةيلاًةة٢لليفصةةٌللي السةةٞلليةةذٟلليترةةللوةة٘لليقييةةالويي السةة ١لٚل اقةةيّلل اوةةة١لل خةةري٠لاًةة٢لتشًشةةٌل
ليقييا لٜٚهٕٛليًقييالَ ط لأنيدميٞلَٔلأاطي٤لٖ١٦ٝلليت اٜصلوييكشِلٜتٛىللتٛج٘ٗٝلَٚتيوةت٘.

14
ٜهةةٕٛليهةةٌلطييةةالًَةةفلاًُةةٞلَةةٔلْشةةدت لٚلذ ة ٠لأصةةٌ لذبفةةغلآ ة لَشةةحٌلليهًٝةة١للٚل خ ة ٣لصةةٛا٠ل
ذبفغلللليكشِلليةًُ.ٞلل

15
اً٢لليقييالدب  ٜلقٙ ٝلللو ل١ٜلنٌل صٌلدالس ٞلٚل ٣لدب  ٜلليك ٝلوييتٛقٝعلاًة٢لليُٓةٛعدللملةة ل
يذيو لَتطُٓيًللملٛلدللي الس١ٝليًفصٌللملك ٝلو٘لليقييا للٚعيولوإط لفللمل ط لل نيدمي ٞلٜٚتِلدب ٜة ل
ليكٝة للللملٛلاٝة لليةليتلذبة دٖيلليهًٝة ١لٚعيةةولخةدٍلل سة  ٛلليشةيوللي ة ٤للي السة ١ل ةةإعللمللٜكةِلليقييةةال
وييتح  ٜلاُ ّلَٓكقةيًليش الغريلَظ  ٚلَيلمللتك ٌلليهً١ٝلاذا ٙلٚتٛقفلقٙ ٝل ُٝيلوة .لل

16
أ.للٛزليًقييالَ ت لجلٜكيفلقٙ ٝلخدٍلطٗ لَٔلو ل١ٜلليفصةٌللي السة ٞلٚاللذبشةالَة ٠لجلٜكةيفلليكٝة ل
ضةةُٔلَة ٠للي السةة ١لٚلةةٛزلجملًةةصللزبيَةةة١لق ةةٍٛلٚقةةفلقٝة لليقييةةالوصةةٛا٠للسةةتثٓي١ٝ٥ليفصةةً لدالسةة ٝل
دخ ٜٔلجلعللتقً تلظ ٘ ٚلعيو.لل
ال.للٛزليًقيياللَ ت لت ٝريلصف١لقٙ ٝلخدٍلطٗ لَٔلو ل١ٜلليفصٌللي السٞلَةٔلْعةيَٞلجلىللَٓتشةال
للأٟل صٌللَٔل صٍٛلللي الس ١لٚتث تليًقييالللٖذٙللسبيي١لصف١لق ٝلَٓتشالللجل يد٠لليتد دلٚنظةفل
لي ة اجية لللذ ة لاللٜشةةُحلوت ٝريٖةةيلَةةٔلَٓتشةةالجلىللْعةةيَٞلجلالليقةةداللليفصةةً لل ٍٚلٚليثةةيْٞل كةةط ل
ٚتث تلهلِلللٖذٙللسبيي١لصف١لق ٝلْعيَٞلللجل يد٠لليتد دلٚنظفللي اجية.ل
ل
5

ل

ثانياً /نظام االنتقال:

17

 -0لٛزليًقيياللالْتكيٍلجلىللنً١ٝلليً ١للية و١ٝلَٔلنًٝيةلأخ ٣لدلخٌليٝ ٝيلأٚلخياجٗيل ٚللليظة ٚطل
ليتيي:١ٝلل
أ.لأاللٜهٕٛلليقيياللملٓتكٌلَفصٛالًلَٔلنًٝت٘لل صً١ٝل س ياللاًُ١ٝلأٚلتأد.١ٝ ٜل
ال.لإٔلًٜتزّلوتك ِٜللملشتٓ لةللملتطُٓ١ليًُك الةللييتلداسٗيلٚضبتٜٛيةلٖذٙللملك الة.ل
د.لإٔلتٓق للاً٢لليقيياللملٓتكٌلط ٚطلليك ٍٛللملٓصٛصلاًٗٝيلللٖذٙلليد٥ر.١لل
د.لإٔلته ةةٕٛللزبٗ ةة١للملٓك ةةٍٛلَٓٗ ةةيلليقيي ةةالليثًةةً١ليهً ٝةة١لليً ةة١للية و ٝةة١لٚلي الس ةةيةلليس ةةدَ١ٝلللْعيَٗ ةةيل
لي الس.ٞلل
ٖة.لإٔلٜك ٌلليقيياللملٓتكٌلجلج ل٤لةلزبٓ١للملةيدي١ل«لللذيي١للملةيدي١ل»لًٜٚتزّلوتٓفٝذلق لالتٗي.لل
 -8لٛزليًقييةا:للالْتكةيٍلَةٔلنًٝة١لليً ة١للية وٝة١لجلىللنًٝة١لأخة ٣لوةة لَٛل كة١لاُٝة لليهًٝة١لاًة٢لإٔل
ٜتِلٖذللليج ل٤ل ٚللليج ل٤لةللملت ة١لدلخٌلليهً.١ٝلل
 -9لةةٛزليًقييةةاللالْتكةةيٍلَةةٔلقشةةِلاًُةةٞلجلىللقشةةِلاًُةةٞلدخ ة لدلخةةٌلليهًٝةة١لمل ة ٠لٚلذ ة ٠ل لوة ة لَٛل كةة١ل
ليكشِللملٓكٍٛلَٓ٘لٚلملٓكٍٛلجلي٘ٝلَٚةيدي١للملك الةللي الس ١ٝلٚمل ٠لٚلذ ٠ل كط.للل

18
تظهٌلوييهً١ٝلزبٓ١لطبتص١لملةيدي١لَنٖدةلليقدالللملتٓكً لجليٗٝي لٚاً٢لزبٓ١للملةيدي١للي ةتلللطً ةيةل
ليقداللللَ ٠لاللتتحيٚزلطٗ لًلَٔلتياٜذلتكة ِٜلليقًةا ل ةإعللٚجة ةلٖةذٙلليًحٓة١لإٔلطييةالليٓكةٌلقة لداضل
 ٚةةللأْعُةة١لتةًُٝٝةة١لَ ةةي٠ ٜلملةةيلٖةةٛلَةُةةٍٛلوةة٘للللزبيَةةةيةلليًٝ ٝةة١لٚجةةالاًٗٝةةيلجلذييةة١لل َ ة لجلىللليًحٓةة١ل
لملدتصةة١لمبةيديةة١للملةةنٖدةلليةًُٝةة١لويي ٚيةة١لليًٝل ٝةة ١لٚلةةٛزليًهًٝةة١لجلسبةةيملليقييةةالويي السةة١ل ٚةةللَةيديةة١ل
أٚي ٝةة١لجلىللذة ة للس ةةتهُيٍلجلجة ة ل٤لةللملةيدي ةة١لليٓٗي ٝ٥ةة ١لٚت صة ة ليًُكة ة اللملة ةةيدٍللي اج ةة١للملث ت ةة١لللنظ ةةفل
لي ة اجيةلليةةذٟلتك ة ّلوةة٘لليقييةةالجلىللزبٓةة١للملةةةيدالة لط ة طلأاللتتحةةيٚزللملك ة الةللملةيديةة١لْش ة :١ل%;1لَةةٔل
صبُ ٛللملك الةللي الس ١ٝلٚاللُٜة لليقييالَٓتكدًلجلاللوة للستٝفي٤لليج ل٤لةللملقًٛو.١

6

الفصــل الثالث :نظام الدراسة واالمتحانات
أوالً /نظام الدراسة

19

تهٕٛلَ ٠لليفصٌللي السٞل(>)0لأس ٛاي لَكشُ١لنيآلت:ٞلل
َٓٗيل()0:لأس ٛايلدالس١ل ةً.١ٝ
ٚلةةٛزلجملًةةصلليهًٝةة١لتة ة ٌٜلأٚلتٛزٜةةعلل سةةيوٝعللي السةة١ٝلمبةةيلٜةةندٟلجلىللجلظبةةيزللشبقةة١للي السةة١ٝلوييهفةةي٠٤ل
لملقًٛوةة ١لٚيةة٘لجلضةةي ١ل صةةٌلصةةٝفٞلَ تةة٘(ل?)لأسةةيوٝعل:أسة  ٛلليًتشةةحٌٝل ٚس ة ة١لأسةةيوٝعليً السةة١لليفةًٝةة١ل
ٚأس  ٛليدَتريْية.ل

21
لٛزليًكشِلليةًُٞلجلضي ١لأٚلجلي ةي٤لأٚللسةت لٍلأٚلت ذٝةٌلأٟلَكة الَةٔللملكة الةللي السة ١ٝلٜٚةتِلجلقة لاٙلَةٔل
صبًصلليهً ١ٝلثِلصبًصللزبيَة.١لل

21
ٜهٕٛلليفصٌللي السٞلللليهًٝة١ل ٚةلللملٛلاٝة لليةيتلذبة دٖيلليهًٝة ١لٜٚةًةٔلآٗةيللليٛذة١لليادْةية لَةيلملل
ٜص الألصبًصللزبيَة١لأٚلٚزلا٠لليتةًِٝلَيلخيييفلعيو.

22
ًٜتزّلليقييالليٓعيَٞلحبطٛاللحمليض لةلٚليكٝيّلوهٌلَيلٜهًفلوة٘لَةٔلق ةٌلأسةتيعللملكة الَةٔلحبةٛثلٚأٚالمل
اٌُلٚغريلعيو.لل

23
ٜٓةةذالليقييةةالليٓعةةيَٞلجلعللوً ةةتلْش ة ١لغٝيوةة٘لغةةريللملظ ة  ٚلللأٟلَك ة الدالسةة:ٞل ل(; )%8لٚحي ة ّلَةةٔلدخةةٍٛل
لالَترةةيٕلليٓٗةةيٞ٥لجلعللوً ةةتلليٓشة :١ل( )%:1لٚت صة ليةة٘لداجةة١ل(صةةف )لللخةةيْيتلأاُةةيٍلليفصةةٌلٚلالَترةةيٕل
ليٓٗي.ٞ٥

24
ًٜتزّلاطٛلٖ١٦ٝلليت اٜصلوإودغلاٝ٥صلليكشِلليةًُٞلنتيوٝيًلألأٟلطييالْعيَٞلوً تلْش ١لغٝيوة٘لغةريل
لملظ لأللحمليض لة:ل( )%81لنُيلًٜتزّلوييودغلآة٘لَة ٠لثيْٝة١لجلعللدبةيٚزةلليٓشة :١ل(ل; )%8لٚاًة٢لا٥ةٝصل
ليكشِلليةًُٞلجلذيي١لل َ لاً٢لاٝ٥صلقشِللي الس١لٚلالَتريْيةللملٓٛطلو٘للربةيعلليجة ل٤لةلليدزَة١لوظةإٔل
جلْةةذلالليقييةةالاةةٔلط ٜةةلليٛذةة١لليادْةةيةللللمل ة ٠لل ٚىل لٚذ َيْةة٘لَةةٔلدخةةٍٛللالَترةةيٕلليٓٗةةيٞ٥للللمل ة ٠ل
ليثيْ ٝةة ١لٚالل ٜةةرباللي  ٝةةياللجلاللو ةةي ٚالمللي

 ٝةة ١لٚاللٜةتةة ّللو ةةييترب ٜلةلليظ ةةف ١ٜٛلٚتكةة ّلل ٚالملجلىللا ٥ةةٝصل
7

ليكشِلليةًُٞلليذٟلٜرتتةالاًٝة٘لللذةيٍلق ةٍٛلاةذالليقييةالجلوةدغلأسةتيعللملةيد٠لنتيوٝةيًلوةذيولجلعللملل ُٜرةٌل
ل َ ة لجلىللقشةةِللي السةة١لٚلالَتريْةةية.لأَةةيلجلعللأذٝةةٌلل َ ة ل ةًةة٢لا٥ةةٝصلليكشةةِلليةًُةةٞلجلوةةدغلا٥ةةٝصلقشةةِل
لي الس١لٚلالَتريْيةلٚأستيعللمليد٠لوك ٍٛلاذالليقييالٚترب ٜلغٝيو٘؛لق ٌلَٛا للالَتريْيةلليٓٗي١ٝ٥لوةظة ٠ل
أٜيّ.ل

ثانياً /نظام االمتحانات

25

دب ة ٣للَتريْةةيةلأاُةةيٍلليفصةةٌلوييق ٜكةة١لليةةيتل ٜلٖةةيلصبًةةصلليهًٝةة١ليج ة ل٤للالَترةةيٕل ٚةةلللزب ة ٍٚلأٚل
وييتٓشٝللو لاطٛلٖ١٦ٝلليت اٜصلٚليقدال.لل
ٚلةةٛزليًكشةةِلليةًُةةٞلوة ة لَٛل كةة١لصبًةةصلليهًٝةة١للسةةت لٍلٖةةذللليٓعةةيّلنً ٝةيًلأٚلجز ٝ٥ةيًلوٓعةةيّلليتكٝةةِٝل
لملشةتُ لاةةٔلط ٜةةللجلاة لدللي رةةٛثلأٚلأٚالملليةُةةٌلأٚلليكٝةةيّلو السةةيةلَ ٝلْٝةة١لأٚلغةةريلعيةةو ل ٚةةللليطةةٛلوطل
ليكيْ١ْٝٛللملةٍُٛلوٗيل.لل

26
ٜتٛىللأستيعللمليد٠لجلادٕلْتي٥خللَتريْيةلأاُيٍلليفصٌ لٚاًٝة٘لجلاةيد٠لأٚالملليجيوة١لجلىللليقةدال؛ليدسةتفيد٠ل
َٓٗةةيلللَة ةة١لأٚجةة٘لليكصةةٛالللجلجيوةةيتِٗ لٚجلاةةدٕلداجةة١لأاُةةيٍلليفصةةٌلجلىللليقةةداللللصةةٛاتٗيلليٓٗيٝ٥ةة ١ل
ٚتش ةةًِلص ةةٛا٠لَٓٗ ةةيلجلىللا ٥ةةٝصلليكش ةةِللي ةةذٟلحي ًٝةةٗيلوةة ٚاٙلاً ةة٢لقش ةةِللي الس ةة١لٚلالَتريْ ةةيةلق ةةٌلو ل ٜةة١ل
لالَتري ْةيةلليٓٗيٝ٥ة١لمبة ٠لاللتكةٌلاةٔلأسة . ٛلأَةيلأٚالملجلجيوةيةللالَتريْةيةلليٓٗيٝ٥ة١ل ٝت ةعلوظةأْٗيلَةيلٚادل
ويمليد:٠ل()>0لَٔلليك لال;10لوظإٔلجلص لالال٥ر١للتٓعِٝلليتةًِٝلليةيي.ٞ

27
متٓحلداج١لغريلَهٌُليًقييا لٚاللت ص للي اج١للويملة ٍلليفصًٞلأٚلليرتلنُٞللللسبيالةللآلت:١ٝل
 ٚ .1ي٠لق ٜالَٔللي اج١لل ٚىللق ٌلأس  ٛلَٔلَٛا للالَتريٕ.
 .2تك ة ِٜلاةةذاللتك ًةة٘للزبٓةة١للالَتريْةةيةللأٚلاُ ٝة لليهًٝةة ١لٜٚف ٝة للسةةتريي١لدخةةٍٛلليقييةةاللالَترةةيٕللل
َٛا (:ٙلٚالد ٠لذيدثلٜةٝلللسب ن ١لدخٍٛللملشتظف٢للٚقتلجلج ل٤للالَتريٕ).
 .3اً٢لليقييالتك ِٜللملشتٓ لةللٚلسبصةٍٛلل اًة٢للداجة١لغةريللملهُةٌلللَٛاة لأقصةي ٙلٚقةتللجلجة ل٤للَترةيٕل
لمليد٠للملتك ّلهلي.
 .4الللةةٛزلليًقييةةاللسبصةةٍٛللاًةة٢لداجةة١لغةةريلَهُةةٌلللأنث ة لَةةٔلَك ة الٜةةٔللدالسةة ٝللخةةدٍللليفصةةٌل
لي السٞلليٛلذ .
 .5اللمتٓحلداج١للغريلَهٌُليًقييالجلالل اوعلَٛلدلغريلصبتُة١لللل صٌلدالسٞلٚلذة لطةٛلٍلَة ٠لدالسةت٘ل
وييهً.١ٝ
 .6دب ٣للَتريْيةلغريللملهٌُلزبُٝعللملٛلدلللَ ٠لأقصيٖيلأس ٛايٕلَٔلو ل١ٜللي الس١لوييفصٌلليثئَ.

8

28
أ.لتهٕٛللي اج١لليٓٗي١ٝ٥ل ٟلطييالْعيَٞلللأٟلَك الَي١٥لداج١لَٛزا١لاً٢لليٓرٛلليتيي:ٞلل
()%:1لَةةٔلصبُةة ٛللي اجةة١ل اُةةيٍلليفصةةٌلليةةيتلتظةةٌُللالَتريْةةيةلليٓصةةف١ٝلأٚللزبزٝ٥ةة١لسةةٛل٤لطةةف١ٜٛلأٚل
ذب  ١ٜ ٜلٚلسبطٛالٚلي ٝيال لٚليٓظيطلٚلي رٛثلٚأٚالملليةٌُللييتلٜهًفلوٗيلليقييا.لل
()%<1لَٔلصبُ ٛللي اج١ليدَتريٕلليٓٗيٞ٥لليذٟلٜةك لللْٗي١ٜلليفصٌللي الس.ٞلل
ال.لٜةةتِلتكٝةةِٝلليقييةةاللملٓتشةةالاةةٔلط ٜةةللجلج ة ل٤للالَترةةيٕلليٓٗةةيٞ٥ل كلةط لٜٚصةةرحليةة٘لَةةٔلَي٥ةة١لداجةة١ل
يًُك ا لٚاللُٜة ّلْيجريًلجلاللجلعللذبصٌلاً٢ل();1لداج١ل ُيل ٛملَٔلصبُ ٛلداجيةللملك ا.لل
د.لٜتِلتكِٝٝلليقدالللملهفٛ

لليٓعيَ ٝلألط ٜلللالَتريْيةلليظف١ٜٛللللَتريْةيةلأاُةيٍلليشةٓ.١لأَةيل

لالَتريْيةلليٓٗي١ٝ٥ليًُهفٛ

)ل تهةٕٛلاةٔلط ٜةلللالَتريْةيةلليتر ٜ ٜة ١لٚعيةول

ل(ْعيَ ٝلأٚلَٓتشة

وتهًٝفلَٔلت لٙلزبٓ١للالَتريْيةلٚلمل لق ١لَٓيس يًليًهتيو١ليًُةين لدٕٚلليخدٍللوٓصٛصلٖذٙلليد٥ر.١

29
ٜكّٛلطداللليفصٌللليثئَلليٓعيَٕٛٝلٚلملٓتش ٕٛلوإج ل٤لليتق ٝللليةًُةٞلملةيلداسةٙٛلَةٔلَكة الةلاًة:ّٛل
«ليرتو ١ٝلٚاًِلليٓفص لٚط ملليتة اٜصلليةيَة١لٚلشبيصة١ل» لحبٝةيلٜةتِللختٝةيالاة دلَةٔللملة لاض لٚليتٓشةٝلل
َةٗةةيل دل٤لٖةةنال٤لليقً ةة١ليًتق ٝةةللليةًُةةٞلمبة ة ٍلثدثةة١لأٜةةيّليًرتوٝةة١لليةًُٝلة١للملٓفصةةً ١لثةةِلأس ة ٛا ل
َتٛلصً لأٚلأنث ليًرتو١ٝلليةًُٝة١للملتصةً ١لحبٝةيلٜفة غلليقييةالخدهلةيلَةٔللي السة١للزبيَةٝة ١لٜٚتشةًِل
ج ٍٚللسبصصليةة دلَةٔللملةٛلدلليتدصصة١ٝلليةيتلٜكةّٛلوةييتق ٝللاًٗٝةيلٚت اٜشةٗيليقةدالللمل اسة١للملٛجة٘ل
جلي ٗٝةةي ل ٜٚةةتِلعي ةةولوإطة ة لفلٚتك ٝةةِٝلل س ةةيتذ٠لأاط ةةي٤لٖ٦ٝة ة١للليتة ة اٜصللملتدصصة ة لت وٜٛة ةيًلٚأنيدميٝة ةيً ل
ٚويالطرتلىلَعلجلدلا٠للمل اس١ل ٚللل سصلليةًُٝة١ليقة ملليتة اٜصلٚليرتوٝة ١لٜٚث ةتلعيةولللليُٓةٛعدللملةة ل
هلذلللي هل.لل
ٚت ص للي اجة١للملترصةٌلاًٗٝةيلليقييةالوٓتٝحتة٘لليٓٗيٝ٥ة ١لٚاللٜةة لْيجرة ًيلجلاللجلعللذبصةٌلليقييةالاًة٢ل
()%;1لَٔلصبُ ٛللي اج.١لأَيلجلعللقًتللي اج١لألعيول إْ٘لٜة لالس يً.ل

31

ٜةقةة٢لليقييةةالداجةة١ل(صةةف )لللأٟللَترةةيٕلجز٥ةةٞلأٚلْصةةفٞلت ٝةةالآةة٘لَةةيلمللٜتكة ّلوةةةذالقةةيٖ لٜك ًةة٘ل
ليكشِلوٓيً٤لاً٢للملشتٓ لةللملةتُ ٠للييتلٜك َٗي لٚلٛزلجلايد٠للالَتريٕلوةة لَٛل كة١لا٥ةٝصلليكشةِلليةًُةٞل
اً٢لإٔلذبفغلصٛا٠لَٔللملشتٓ لةلَٛٚل ك١لاٝ٥صلليكشِلمبًفلليقييا.لل

31
ٜةق٢لليقييالداج١ل(صف )لللأٟللَتريٕلْٗيٞ٥لت ّٝالآ٘ل ٟلس النيٕ لَيلمللميٓحلداج١لغريللملهٌُ.لل
ل
ل
9

ل

32
ل
تظةةهٌلوك ة لالَةةٔلاُ ٝة لليهًٝةة١لوٓةةيً٤لاًةة٢للقةةرتلحلَةةٔلصبًةةصلليهًٝةة١لللْٗيٜةة١لنةةٌل صةةٌللدالسةةٞلزبٓةة١ل
يتش ةةٝريللالَتريْ ةةيةلليٓٗي ٝ٥ةة١لٚليطة ة لفلاً ٗٝةةيلتش ةةُ٢ل«زبٓ ةة١للالَتريْ ةةيةلٚلمل لق ة ة١ل» لرب ةةتصلوتش ةةٝريل
لالَتريْيةلٚتٓعُٗٝيلاً٢لليٓرٛللآلت:ٞلل
أ.لجلا لدلقٛلِ٥لليقدالللملُترٓ لٚج لٍٚللملدذع١لوييتٓشٝللَعلا سي٤لل قشيّلليةًُ.١ٝلل
ال.لتشةةًِلأٚالملل سةة١ً٦لَصةةرٛو١لوييجيوةة١لليُٓٛعجٝةة ١لٚليتأن ة لَةةٔلَقيوكتٗةةيليًظ ة ٚطلليفٓٝةة١ليا ة لدل
ليٛاق١للالَتريْ١ٝل ل ٚللليطٛلوطلليصيدا٠ل للٚنذيولنظفلأاُيٍلليفصٌلَٔلأستيعللملك ا.لل
د.لتشًِٝلأٚالملل س١ً٦لَٚتقً يةللالَترةيٕلَةعلل ن لسةيةلليجيوة١لجلىللزبةيٕللملدذعة١لَ يطة ٠لق ةٌلو لٜة١ل
لالَتريٕ لٚتشًِلن لسيةلليجيو١لذيٍللْتٗي٤لزَٔللالَتريٕ.لل
د.لتشًِٝلليه لسيةل ستيعللملك ال ٛاللْتٗي٤للالَتريٕ لٚتشًُٗيلَك١ُٝلللَٛا لاللٜتحيٚزلأس ٛايً.لل
ٖة.لَتيوة١لسريلقيايةللالَتريْيةلٚلي تللللملدييفيةلليٛلاد٠لهليلَٔلزبيٕللملدذع١ل ٚللليًٛل٥حلٚليكةٛلْ ل
لملةٍُٛلوٗي.لل
.ٚلجلا لدلقٛلِ٥لْتي٥خللالَتريْيةلٚجلذييتٗيليداتُيد.لل
ز.لاص لٚذشياللَتٛسطلداجيةلنٌلطييا.لل
ح.لحيلليًحٓ١للالَتريْ١ٝلٚضعلليطٛلوطل ُٝيلملل ٜدل ٘ٝلْص لٚاللخيييفلليًٛل٥حلمبيلٜهفٌلسريلليةًُٝة١ل
لالَتريْ١ٝلٚجلادّلليقييالوٗي.لل
ى.لتشةةًِلن لسةةيةلليجيوةة١ليدَتريْةةيةلليٓٗيٝ٥ةة١لزبُٝةةعللملكة الةللي السةة١ٝلٚنةةٌلَةةيلٜتةًةةللوٗةةيلجلىللقشةةِلل
لي الس١لٚلالَتريْية؛لسبفعٗيل ٚللَيلٖٛلَك الوييك لا:ا;10اليشٓ١لّ8101ليتٓعِٝلليتةًِٝلليةيي.ٞل

33
ٜترٌُلَ لق ٛلليًحٓ١لللقيا١للالَتريٕلَيل:ًٜٞلل
أ.للملشنٚي١ٝلليهيًَ١لألنٌلَيلٚ ٜالوييكيا١لَٔلذٝةي:لتٛزٜةعللملدذعة لٚنٝفٝة١لتٛزٜةعلليقةدال لٚجلسةٓيدل
ليٛلج ية لٚض طلليكيا١لمبيلٜطُٔلسريلليةًُ١ٝللالَتريْ.١ٝلل
ال.ل تحلَعياٜفلل س ١ً٦لٚض طلليزَٔ لٚلذتشيالللملكتقعلَٓ٘ل ٟلظ فلطيائ.لل
د.لتشًِلأٚالملليجيو١لٚتشًُٗٝي.لل
د.لليط لفلاً٢لتٛقٝةيةلذطٛالليقداللٚنتيو١لليتكيا ٜلألسريللالَتريٕ.لل
ٖة.لَشنٚي١ٝلليتركللَٔلٖ١ٜٛلليقداللَشتة ٓٝلمبشحٌلليهً.١ٝلل
ل
ل
1:

34
لحيللي ٝ٥صلزبٓ١للالَتريْيةلٚلمل لق ة ١ل َٚلقةالليًحٓة ١لللقياة١للالَترةيٕللَ يطة ٠لأٚلوٓةيً٤لاًة٢لطًةال
أٟلَدذغ لإٔلٜفتعلليقييا لأٚلإٔلٜأَ لوتفتٝظ٘لجلعللُٚج ةلق لٔ٥لق١ٜٛلت اٛلجلىلللالطت يٙلللذٝيز٠لعيةول
ليقييالأٚالملأٚلأدٚلةلأٚلأجٗز٠لهليلادق١لويملك الَٛض ٛللالَتريٕ لٚجلعللا

لليقييالليتفتةٝعل ُٜةة لعيةول

ق  ٜٓةة١لضة ة  ٙلٚجلعللن ةةيٕللملظ ةةت ٘ل  ٝةة٘لطيي ة ةل١لل ةةاللالس ةةتةيْ١لوإذة ة ٣لل س ةةتيعلةلأٚللملظة ة يةلللاًُ ٝةة١ل
ليتفتٝع.لل

35
ُٜرع لاً٢لليقيياللملتك ّلجلىلللالَتريٕلَيل:ًٜٞلل
أ.للي خٍٛلجلىللقيا١للالَتريٕلوة لليزَٔللحمل دلَٔلق ٌلزبٓ١للالَتريْيةلٚلمل لق .١لل
ال.للصةةقرياللأٟلَةةيد٠لَهتٛوةة١لأٚلٚاقةة١لغةةريلَص ة حلوٗةةي لٚجلٕلنيْةةتلخييٝةة١لَةةٔلليهتيوةة ١لٚلآلالةللسبيس ة ١ل
لملربصب ١لٚأجٗز٠للالتصيٍ لَيلمللٜهٔلَ خصيًلوإدخيهليلَٔلق ٌلزبٓ١للالَتريْية.لل
د.لليتر ثلَعلغريللمل لق

لٚلملدذع لأٚلليكٝيّلوأٟلاٌُلَٔلطأْ٘لليخدٍلوٓعِللالَتريْية.لل

د.للستةيا٠لأٟلط٤ٞلَٔلَتقً يةللالَتريٕلٚل طٝي٤لليظدص١ٝلَُٗيلنيْتلل س يال.لل

ٍّلَٔللمل لق
ٖة.لليتر ثلَعلأٟ

لأٚللملدذع لَ يط ٠لٚق ٌللالست٦ذلٕلو عللي. ٝلل

.ٚلطًاللالستفشيالألْصلأس١ً٦للالَتريٕلوة لَ ٚالْصفلليٛقت.لل
ز.لَ يدا٠لقيا١للالَتريٕلوصف١لْٗي١ٝ٥لق ٌللْكطي٤لْصفلليٛقتلجلاللوإعٕلَٔلأذ للمل لق

.لل

36
حيةةللي ة ٝ٥صلزبٓةة١للالَتريْةةيةلٚلمل لق ةة ١لأٚلأذ ة لَ لق ٗٝةةي لإٔلخي ة دلَةةٔلقياةة١للالَترةةيٕلنةةٌلطييةةال
خيييفلَيلٚادللللمليد٠ل(.)9:لل

37

نةةٌلطييةةالخيةةييفلتةًُٝةةيةلزبٓةة١للالَتريْةةيةلٚلمل لق ةة١لتق ةةللاًٝةة٘لليًةةٛل٥حلٚليك ة لالةللملتةًكةة١لوٗةةذلل
ليظإٔ.لل

38
ٜكةةّٛلنةةٌلاطةةٛلٖ٦ٝةة١لتة اٜصلوإاة لدلٚتكٝةةِٝللَتريْةةيةللملكة الةلليةةيتلٜكةةّٛلوت اٜشةةٗي لٚللذييةة١لتةةذُال
عيةةولٜتةةٛىللصبًةةصلليكشةةِلليةًُةةٞللملدةةتصلتهًٝةةفلاطةةٛلأٚلأنث ة لَ ةٔللأاطةةي٤لٖ٦ٝةة١لليت ة اٜصلَةةٔلعٟٚل
لالختصيصلوييكشِلوٗذٙللملٗيّ.لل
ل

11

ل

39
تك الداجيةلليقييالللنً١ٝلليً ١للية و١ٝل ٚللليٓشالليتيي:١ٝلل
لت ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةيزلل ل َة ة ة ة ةةٔل;>%ل ل جلية ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة٢ل%011ل
ل

ل

ل

ج ٝة ةة لج ة ةة لًل ل َة ة ة ة ةةٔل;=%ل ل جلي ةة٢لأقةةٌلَةةٔل;>%ل
ل

ل

ل

جٝة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ل ل َة ة ة ة ةةٔل;<%ل ل جلي ةة٢لأقةةٌلَةةٔل;=%ل
ل

ل

ل

َك ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةٍٛل ل َة ة ة ة ةةٔل%;1ل ل جلي ةة٢لأقةةٌلَةةٔل;<%ل
ل

ل

ل

ضة ة ة ة ة ة ة ة ةةةٝفل ل َة ة ة ة ةةٔل;%9ل ل جلي ةة٢لأقةةٌلَةةٔل%;1ل
ل

ل

ضةٝفلجة ًلل ل ل
ل

ل

ل

ل أقة ة ة ة ةةٌلَ ة ة ة ة ةٔل;9ل%ل
ل

ٚاللُٜة ُّلليقييالْيجريًلجلاللجلعللذبصٌلاً٢ل();1لداج١ل ُيل ٛملَٔلصبُ ٛلداجيةللملك ا.

41

لأ.

حيشالتك  ٜلليقييالللْٗي١ٜلنٌل صٌلدالسٞلاً٢لَة ٍللملك الةللييتلداسٗيلظبيذيلأٚل
اسٛوي لوط ال لا د لٚذ لة لنٌ لَك ا لدالس ٞلل لليٓش  ١للمل ١ٜٛ٦للملترصٌ لاًٗٝي لل لعيول
لملك ا لٚقشُ ١لصبُ ٛل لذٛلصٌ لليط ال لاً ٢لصبُ ٛلا د لٚذ لة للملك الة للي الس ١ٝلٚالل
ذبشالَٔلضُٓٗيللملك الةللييتلت ٝالآٗيليقييالوةذالَك ٍٛلأٚللييتللْشرالَٓٗي.

ال.
ل

حيشا لليتك  ٜلليةيّ ليًقييا لوط ال لا د لٚذ لة لنٌ لَك ا لَٔ للملك الة للي الس ١ٝللييتل
داسٗيلللليفصٍٛللي الس١ٝللملدتًف١لللليٓش ١للمل١ٜٛ٦للييتلذبصٌلاًٗٝيلللنٌلَك ا لثِل
قشُ١لذٛلصٌللجملُ ٛلاً٢لصبُ ٛلا دلٚذ لةلٖذٙللملك الة.ل

41
تةتُ لْتي٥خللالَتريْيةلليٓٗي١ٝ٥لزبُٝعل صٍٛلليٓكةٌلَةٔلاُٝة لليهًٝة١لوةة لليتٛقٝةعلاًٗٝةيلَةٔلا٥ةٝصل
زبٓ١للالَتريْيةلٚلمل لق .١لل
أَةةيلليٓتةةي٥خلليٓٗيٝ٥ةة١ليًفصةةٌلليثةةئَللا صةةٌلليتد ة دالٚلسبصةةٍٛلاًةة٢لداجةة١لليجةةيز٠للزبيَةٝةة١لل ٚىلل
ليًٝشيْصل تةتُ لَٔلاٝ٥صللزبيَة١لوة لليتٛقٝعلاًٗٝيلَٔلزبٓة١للالَتريْةيةلٚلمل لق ة١لٚليتصة ٜللاًٗٝةيل
َٔلاُ ٝلليهً .١ٝل

12

42
 ٜك ٢لليقييا لل لليفصٌ للي الس ٞلٚال لٜٓتكٌ لجلىل ل صٌ لدالس ٞلج  ٜلجلعل لنيٕ لا د لَك الة للي سٛالل
ٚلملك الةللملقييالو الستٗيلأنث لَٔلَك ا ٜٔلٜٚة ٝلَك الةللي سٛالللٚلملقييالو الستٗيل كطلَعلَ لاي٠ل
ل س ك.١ٝل

43
ٜٓتكٌلليقييالجلىلل صٌلدالسٞلج  ٜلجلعلللجتيزللَك الةلليفصٌللي السٞللسبييٞلوٓحيح لٚللذيٍلاسال
ليقييالللَك الأٚلَك أٜلدالس ٝلحيٌُلوٗيليًفصٌلليتيي ٞلَعلَ لاي٠لأس ك١ٝللملك الةللي الس ١ٝلذٝيل
اللٜشُحليًقييالو الس١لأٟلَك الللليفصٌللي السٞللزب  ٜلَيلمللٜٓحزللملك الليشيوللي٘.لل

44
الللٛزلليًقييالليتشحٌٝلللَك الةلليفصً للي الس ٝللشبيَصلٚليشيدضلجلال لجلعلللجتيزلمجٝعلَك الةل
ليفصً للي الس ٝلل ٍٚلٚليثيْ ٞلٚالللٛزلي٘لليتشحٌٝلللَك الةلليفصً لليشيوعلٚليثئَلجلاللجلعلللجتيزل
مجٝعلَك الةلليفصٌللي السٞلليثيييلٚلي لوع.لل

45
أ.لاًةة٢لليقييةةاللملشةةحٌلوييفصةةٌلليٓٗةةيٞ٥لإٔلٜك ة ّلحبةةيلرب جةة٘لق ةةٌلليظ ة  ٚلللجلا ة لدلْتٝحةة١للالَترةةيٕل
ليٓٗيٞ٥ل لٚجلاللاص ةلي٘لداج١ل(صف )لللَك ال«حبيلليتد د» لٚا ّلالس يًلللٖذلللملك ا.للل
ال.لٜتِلتكِٝٝلحبٛثلليتد دل ٚللليُٓٛعدللملة ليذيولَٔلليكشِلليةًُٞللملدتص لٜٚشًِلٖذللليتكٝةِٝلجلىلل
زبٓ١للالَتريْية لاً٢لإٔلٜهةٕٛلدخة لَٛاة ليتشةحٌٝللي رةٛثلٚتشةًُٗٝيلحبشةالَةيلتةًةٔلآة٘لجلدلا٠لليهًٝة ١ل
ٚإٔلٜتِلتشًِٝلثدثلْشذلجلىللليكشِلليةًُٞللملدتص لٜٚتِلاص لداجتٗيلق ٌللاتُيدلليٓتٝح.١لل

46
لٛزليًقيياللي لساللللَتريٕلْٗي١ٜلليفصٌللليتك ّلوقًةالمل لجةة١لأٚالملليجيوة١للللملةٛلدلليةيتلاسةال
ٗٝيلوظ طلأاللتز ٜلألَيدت ل ٚللليج ل٤لةلليتيي:١ٝللل
ٜ -0ك ة ّلطًةةاللمل لجةةة١لنتيو ٝة ًيلجلىللا٥ةةٝصلقشةةِللي السةة١لٚلالَتريْةةيةلوييهًٝةة١لخةةدٍلَ ة ٠لاللتز ٜة لاةةٔل
أس  ٛلَٔلجلادٕلْتٝح١لْٗي١ٜلليفصٌللي الس.ٞللل
ٜ -8ظةةهٌلاُ ٝة لليهًٝةة١لوٓةةيً٤لاًةة٢للقةةرتلحلا٥ةةٝصلزبٓةة١للالَتريْةةيةلأٚلا٥ةةٝصلليكشةةِلليةًُةةٞللملشةةحٌلوةة٘ل
ليقييالزبٓ١ليًُ لجة١لَه١ْٛلَٔلثدث١لأاطي٤لٖ١٦ٝلت اٜصلَٔلعٟٚللالختصيصلللصبيٍللملك الَٛضة ٛل
لمل لجة١لَٔلوِٗٓٝلأستيعللملك لأٚلَٔلٜهًف٘لاٝ٥صلليكشِلليةًُٞللملةينلو ٜدًلآ٘.للل
 -9تتِللمل لجة١لحبطٛالليقيياللملةينلللليزَيٕلٚلملهيٕللحمل دٜٔلَٔلق ةٌلليهًٝة ١لٚجلعللمللحيطة لليقييةال
تتِللمل لجة١لَٔلق ٌلليًحٓ١للملظهً١لدٕٚلتأج.ٌٝلل
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 -:اً٢لليًحٓ١للملظهً١لجلا لدلتك ٖ ٜيلويشبصٛصلٚتك مي٘لجلىللاُ ٝلليهً١ٝلخةدٍللملة ٠للملٓصةٛصلاًٗٝةيل
للاسيي١لليتهًٝف.لل
; -جلعللث تتلصر١للداي٤لليقييالتصرحلْتٝحت٘ لٚتٛد لْشد١لَٔلتك  ٜلليًحٓة١لللًَةفلليقييةا لٚلةٛزل
جملًصلليهً١ٝلَقيي ١لاطٛلٖ١٦ٝلليت اٜصلترب ٜلَشًه٘لنتيوٝيً.لل
< -جلعللمللتث تلصر١للداي٤لليقييالتث تللي اج١للييتلذبصٌلاًٗٝي.للل
= -اًةة٢لا٥ةةٝصلقشةةِللي السةة١لٚلالَتريْةةيةلأٚلا٥ةةٝصلليكشةةِلليةًُةةٞللملدةةتصلجلخقةةيالليقييةةالوهةةٌلٖةةذٙل
ليج ل٤لةلٚليطٛلوطلآة لتك مية٘ليقًةاللمل لجةة ١لٚوييٓتٝحة١لليةيتلصلليتٛصةٌلجليٗٝةيلوظةهٌلَ يطة لأٚلاةٔل
ط ٜلليٛذ١لليادْية.لل

الفصــل الزابع :اإلنذار والفصل
أوالً /اإلنذار:

47

ٜٓذالليقيياللللسبييت لليتييٝت :لل
 -0جلعلللْكقعلأللي الس١لدٕٚلس الَظ  ٚلمل ٠لطٗ لَتٛلصٌلاً٢لل قٌلللليفصٌللي الس.ٞلل
 -8جلعللوً تلْش ١لغٝيو٘لغريللملظ  ٚلللأٟلَك الدالس:ٞل()%81لَٔلصبُ ٛللحمليض لة.لل
ٚللنًتيللسبييت لٜهٕٛلجلودغلليقييالوييْذلالألط ٜلليٛذ١لليادْية لٚتٛد لْشد١لَٓ٘لمبًف٘.لل

ثانياً /الفصل:

48

ٜفصٌلليقييالَٔللي الس١لٜٓٚتٗٞلذك٘ل ٗٝيللاً٢لذشيالللي ٚي١للللسبيالةلليتيي:١ٝلل
أ.لجلعلللْكقعلأللي السة١لدٕٚلسة الَظة  ٚلَة ٠لسةٓ١لدالسة١ٝلنيًَ (١صةً لدالسة ) ٝلسةٛل٤لقةيّلوتح ٜة ل
قٙ ٝلأّلال لٜٚة لدبيٚزلْش ١لغٝيو٘لغريللملظ : ٚل(;=)%للْكقيايًلأللي الس.١ل
ال.لجلعللأا ٝلتٓش٘ ٝلٚذبصٌلاً٢لتك  ٜلايّلضةٝفلج لًلللْٗي١ٜلأٟلَٔلليفصً لل ٚي .ل
د.لجلعللأا ٝلتٓش٘ ٝلٚاسال صً لدالس ٝلَتتيي ٝلأٜيًلنيٕلَتٛسطلتك ٙ ٜلليةيّ.لل
د.لجلعللقط٢لضةفللملة ٠للملكة ا٠لوييٓشة ١ليًقييةالليةذٟللختةياللالسةتُ لاللللي السة١لاةٔلط ٜةللد ةعللي سةّٛل
لي الس١ٝلنيًَ.١لل
ٚلةٛزليًقةدالللملتةثة ٜٔللللمل لذةٌلليٓٗيٝ٥ة١لأٚللملفصةةٛي لمبكتطة٢لأذهةيّلٖةذٙللملةيد٠لليتشةحٌٝلوصةةف١ل
طداللَٓتشة

لوهًٝةيتِٗلأٚلنًٝةيةلأخة  ٣لٚعيةولاًة٢لليٓرةٛلليةذٟلٜصة الوظةأْ٘لقة لالَةٔلٚزلا٠لليتةًة ِٝل

نُيللٛزلهلِللالخن لطللل«ْعيّلليتةًِٝللملفتٛح».لل
ٚاللُٜة ة لليقييةةالليةةذٟل َُ ةلٓحل صةة١للسةةتثٓي١ٝ٥لملتيوةةة١لدالسةةت٘لوة ة ل صةةً٘لَشةةتح لً لٚجل ةةيلٜرتتةةالاًٝةة٘ل
خبصٛصلليْذلالٚليفصٌلَيلٜرتتالاً٢لليقيياللملشتُ لللدالست٘.لل
14

الفصــل اخلامس :املخالفات التأديبية ,والعقوبات وإجزاءات التأديب
49
تق للأذهيّلليك لا;10ليشٓ١لّ8101لوظإٔلجلص لالال٥ر١لتٓعِٝلليتةًِٝلليةييٞلاً٢لليفصٌللشبيَصلَٔل
ٖذٙلليد٥ر.١ل

الفصــل الجامو :أحكام ختامية
51
لالطةةد لاًةة٢لٖةةذٙلليد٥رةة١لٚليملةةيّلهُٝةةعلأذهيَٗةةيلٚتة ة ٜدتٗيللملةتُ ة ٠لَشةةنٚي١ٝلنةةٌلطييةةالآ ة ل
ليتريق٘لوييهً ١ٝلذٝيلتق للٖذٙلل ذهيّلاًٝة٘لطةٛلٍلدالسةت٘لوييهًٝة ١لٚاللٜةفةٞللزبٗةٌلوٗةذٙلل ذهةيّلَةٔل
تق ٝكٗيلللمجٝعلل ذٛلٍ.لل

51
تُة ة ّلليًةةٛل٥حلليتٓعُٝٝةة١لٚلملةةذن لةلليتفشةةري١ٜلهلةةذٙلليد٥رةة١لليةةيتلٜص ة اٖيلصبًةةصلليهًٝةة١لٜٚةتُ ة ٖيل
صبًصللزبيَة١لجز٤لًلاللٜتحزألَٔلٖذٙلليد٥ر ١لنُيلُٜة لصبًصلليهً١ٝللمل جعلل سيضلللتفشريلأذهةيّل
َٛلدلٖذٙلليد٥ر.١لل

52
تق للأذهيّلٖذٙلليد٥ر١لاً٢لمجٝعلليقدالللي لاس لوييهً١ٝلللنٌلَ لذٌللي الس.١لل

53
ٜةٌُلوأذهيّلٖذٙلليد٥ر١لَةٔلتةياٜذللاتُيدٖةي لٜٚتةيحلزبُٝةعلأاطةي٤لٖ٦ٝة١لليتة اٜصلٚليقةدالللالطةد ل
اًٗٝي لٚتةُِلاً٢للملهيتالٚل قشيّلوييهً.١ٝلل

54
ُٝيلملل ٜدلو٘لْصلللٖذٙلليد٥ر١لتش ٟلاً٘ٝلل ذهيّلليةيَة١لوييد٥رة١لليةيَة١لليصةيدا٠لوكة لالليًحٓةل١ل
ليظ ة ةةة ١ٝلليةيَ ة ةة١ل(س ة ةةيوكيً)لاق ة ةةِل(ل);10ليش ة ةةٓ١ل>=ّ09ل.ٚا لّ8101لليص ة ةةيداللل89لعٟللسبح ة ةة١للملٛل ة ةةلل
?09=>/00/8ل.ٚال–ل.ّ8101لل
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