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 فهرس دنيم انكيت
 امعفحات املوضوؿات

 1 امكِة دمَل فِصس

ؿساد ادلمَل  2 جلية ا 

 2 املكَة َُلكَة

 2 لكمة ادلمَل

 2 وضب ة  املكَة 

 3 صـار املكَة

 3 رؤًة ورساةل املكَة

 3 أ ُساف املكَة

 4 والاهخلالهؼام املدول واملِس 

حصاءات  5 املِس وجتسًس امدسجَل ا 

 6 لكَةم امدسجَل اب ل متاماملسوغات واملسدٌسات املعووتة 

 6 والامذحاانتهؼام ادلراسة 

 7 امللصرات ادلراس َة 

 8 امللصرات اؾامتد

 8 ابملكَة  امـومَة ال كسام

 8 املكَة متيحِا اميت امـومَة ادلرخات

حعائَة امعالب ابملكَة  9 ا 

 11 مالحق ادلمَل

 11 ادلراس َة اخلعط

 12 لحئة املكَة
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 جلنت إعداد اندنيم
ؿساد ُشا ادلمَل جلية جلكَة امرشًـة واملاهون  ة ال سالمِة رمق لكفت اب  أ وابري  مبوحة كصار رئُس اجلامـة الامسًص

 م ومه :2121مس ية  156

 رئُس كسم املاهون ابملكَة    أ . فذحي دمحم ؿُىس                             

 رئُس كسم الاكذعاد الاساليم ابملكَة        أ . مععفى دمحم انووىت                      

 ؾضو َُئة امخسٌرس ابملكَة  أ . مععفى ؾحس امسالم امس يويس              

 

 انكهيت هيكهيت
 

 
 

 هًت اندنيمك

ىل  ف تًضب هتا ام هيسف ُشا ادلمَل ا  ف جلكَة امرشًـة واملاهون أ وابري ، من ذالل امخـًص ا ، خـًص هتا وصـاُر ورٍؤ

ف تيؼام ادلراسة   والاهخلالهؼام املدول واملِس والامذحاانت، و ورساههتا امـومَة ، وكشكل أ ُسافِا ، وأ ًضا امخـًص

حصاءات امدسجَل وجتسًس املِس ادلرايس وثوظَف امخرععات ومغة ادلراسة هبا ، ، وامفعل من ادلراسة ،  هبا ، ا 

حعائَة امعالب هبا. اميت ثسرس حامَا ابملكَة  ، وا 

 
 نشأة انكهيت

شؤون الظفين 
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( حتت مسمى لكَة 2117( مس ية ) 687ثب سست املكَة مبوحة كصار اجملوس امصئايس حبكومة اموفاق اموظين رمق )

ة ال سالمِة ، وثلؽ ُشٍ املكَة يف مٌعلة أ وابري ابجليوب  امرشًـة واملاهون أ وابري كجزء من لكَات اجلامـة ال مسًص

 م مت حلكَف معَس املكَة.2117مس ية  1768كصار وزٍص امخـومي رمق انوَيب، ومبوحة 

 شعار انكهيت
ن صـار املكَة مس خوىح من أ حس أ جصز مـامل مسًية أ وابري  ة ال سالمِة ، فا  ابل ضافة مصموز صـار اجلامـة ال مسًص

و ) اجلامؽ امـخَق( حِر ٍصمز ُشا اجلامؽ مضِصة مسًية أ وابري ؿرب امـعور امخارخيَة  اخملخوفة ، وحتخوي ظورة ُو

ىل امـساةل ، وذكل املزيان جتسٍ يف ػل خنةل وارفة امؼالل مما ًـكس احلَاة  اجلامؽ تساذوِا ؿىل ظورة املزيان مما ٍصمز ا 

شا امصمز ًـكس رؤًة املكَة مخكون كوـة نوـمل واملـصفة وامـعاء وذاظة يف امـووم امرشؾَة واملاهوهَة  وامامنء ، ُو

 والاكذعادًة.

شا ُو صـار املكَة  ُو

 

 
 رؤيت ورسانت انكهيت

ن  اهعالكا ة ال سالمِة ورساههتا ، فا  من رؤًة  وزارة امخـومي امـايل انوَخِة ورساههتا ، وكشكل رؤًة اجلامـة ال مسًص

 رؤًة  ورساةل لكَة امرشًـة واملاهون أ وابري ثخحسد  فامي ًًل :

 :رؤًة املكَة 

ىل أ ن حكون مؤسسة ابرزة ورائسة نوـووم واملـارف امرشؾَة واملاهوهَة ثخعوؽ لكَة امرشًـة واملاهون  أ وابري ا 

جيااب ؿىل  والاكذعادًة  ، وذكل  خلوق خشط ؿامل ومذفلَ يف امـووم امرشؾَة واملاهوهَة والاكذعادًة مما مما ًيـكس ا 

 كذعادي.اجملمتؽ انوَيب كلك وؿىل مسًية أ وابري ابخلعوص يف اجملال امرشؾي واحللويق والا

 : رساةل املكَة 

ثخجسس رساةل املكَة  يف ورش زلافة امـساةل وحٌلًة حلوق الاوسان  ، وارساء دؿامئ احلفاظ ؿىل احلصايت امـامة يف 

دلًَ من حلوق وما ؿوََ من امزتامات والاُامتم ابمححوث  يف اجملالت   اجملمتؽ  ورفؽ صان الاوسان ابمخوؾَة مبا

 سة يف  اجملمتؽ.جكذعادًة  نومسا ةة يف  مـاجلة املضااي واميوازل املس خامرشؾَة واملاهوهَة  والا

 

 أهداف انكهيت

ن املكَة جسـى مخحلِق  يف ضوء رؤًة املكَة ورساههتا ، ومتاص َا مؽ ال ُساف الاسرتاثَجَة امـامة نوجامـة، فا 

 ال ُساف امخامَة:
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ؿساد مذرععني أ كفاء ممتكٌني يف امـووم امرشؾَة  -1 َل وا  سِام يف سس حاخة ثبُ  واملاهوهَة والاكذعادًة مال 

 اجملمتؽ يف جمالت امخرعط املخيوؿة

 حمنَة املوكة امفلَِة دلى امعالب -2

 حصس َخ مهنج اموسعَة والاؾخسال، ومصاؿاة اخلالف -3

َوِم نومسا ةة يف تياء مٌؼومة ثـوميَة متخاز ابمصيق -4 اتحة فصص امخـومي اجلامـي ل تياء امليعلة اجليوتَة وثبُ   ا 

 وامخلسم.

 الاُامتم تًرش امـووم امرشؾَة واملاهوهَة والاكذعادًة. -5

 الاُامتم ابمححر امـومي ، وجضجَؽ امحاحثني ودمعِم نوهنوض ابمـموَة امخـوميَة والاسِام يف ذسمة اجملمتؽ. -6

ة الاسالمِة -7  ال سِام يف حتلِق رؤًة ورساةل وأ ُساف اجلامـة  ال مسًص

 

 واالنتقالنظاو انقبىل وانقيد 
 ٌضرتط ملدول من ًخلسم ندلراسة جلكَة امرشًـة واملاهون أ وابري امرشوط امخامَة :

ة امـامة أ و امخرععَة ذات امـالكة تخرعط اجلامـة أ و ما ًـادمِا  -1 أ ن ٍكون حاظال ؿىل امضِادة امثاهًو

اخملخعة  ، ؿىل أ ل ًلل مـسهل امـام ؾن حِس وجيوز رفؽ أ و دفغ  الاؿرتافمن امضِادات املـرتف هبا من هجة 

 اخملوةل تشكل. الادذعاصاملـسل املعووب وفق ال سس وامضواتط اميت ًلصرُا جموس املكَة أ و هجات 

ة وامـموَة. -2  أ ن ٍكون لئلًا حصًَا وذامًَا من ال مصاض املـسًة وكادرًا ؿىل مذاتـة ادلروس اميؼًص

ذا اكن املخلسم -3 كامة ؿادًة ظَةل مسة دراس خَ  ا  )) من غري انوَحُني (( ٌضرتط أ ن ٍكون ملامي توَخِا ا 

 ومس خوفِا ماكفة رشوط املدول امليعوص ؿوهيا يف ُشٍ امالحئة ، مك ٌضرتط موافلة جموس ؿام اجلامـة.

ول هبا يف ًخـِس امعامة املخلسم ندلراسة ابملكَة تسفؽ اكفة امصسوم وهفلات ادلراسة وفق انوواحئ املـم -4

 املوكـة ثضب ن املـامةل ابملثل فامي خيط امعوحة غري انوَحُني. الثفاكِاتاجلامـات انوَخِة ، مؽ مصاؿاة 

لدول وثًسُة امعالب يف تساًة لك م أ ن ثيعحق ؿوََ مجَؽ ال سس وامضواتط اميت ثضـِا اجلِات اخملخعة  -5

 ملـاُس امـوَا.ؿام درايس ثضب ن كدول وجسجَل امعوحة ابملكَات واجلامـات وا

جيوز كدول ظالب هؼامِني من دصجيي املـاُس ذات امـالكة واحلاظوني ؿىل ثلسٍص ؿام حِس خسا مفا فوق  -6

 ووفلا ل ماكهَات املكَة.

 أ ن جيخاز امعامة امذحان املدول أ و امللاتةل امضرعَة أ و لكهيٌل تيجاح. -7

ا من داذل مَخِا أ و ذارهجا ، ومبا ل جيوز نولكَة كدول ظالب مٌخلوني من لكَات أ دصى مٌاػصة مـرتف هب -8

واملخـولة ابمرشوط امـامة ملدول امعالب ندلراسة ادلراس َة نولكَة امالحئة ال حاكم امليعوص ؿوهيا يف ًخـارض مؽ 

ابملكَة ومبا ل ًخـارض مؽ أ ًة كصارات ظادرة ابخلعوص ، وحسة ال ماكهَات املخاحة نولكَة ، ووفلا نورشوط 

 ثَة :ال  
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س ؾن أ س حوؿني ًلسم ا - ىل مسجل املكَة يف مسة ل حًز  –ابمًس حة نويؼام امفعًل  –معامة ظوحًا كخاتًَا ا 

 من تساًة جتسًس املِس. –ابمًس حة نويؼام امس يوي  –وزالزة أ ساتَؽ 

ٍصفق مؽ امعوة امكذايب كضف درخات رمسي ومـمتس من املكَة امليخلل مهنا ، ؿىل أ ن ًوحض امكضف  -

س هتا وادلرخات اميت حتعل ؿوهيا وثلسٍصاهتا ، وجيوز نولكَة ظوة مفصدات لك مادة من املواد اميت متت درا

ن مزم ال مص.  املواد اميت درسِا ابملكَة امليخلل مهنا واملوحودة ابمكضف مللارىهتا ا 

 أ ل ٍكون كس س حق فعهل من أ ًة خامـة أ و لكَة ل س حاب ؿومَة أ و ثب دًخِة. -

هشارات امفعوَة املـمول هبا جلكَة امرشًـة واملاهون أ وابري.أ ل ٍكون كس حعل ؿىل امًسة احملس -  دة مال 

ة امللصرة نولدول هبشٍ املكَة وفق انوواحئ املـمول هبا. -  أ ل ٍكون مـسهل أ كل من امًس حة املئًو

ة امـامة أ و امخرععَة ذات امـالكة -  .أ ن ٍكون حاظال ؿىل امضِادة امثاهًو

ـِا اجلِات اخملخعة ابملدول وامخًسُة ؿىل مس خوى ادلوةل أ ن ثيعحق ؿوََ ال سس وامضواتط اميت ثض  -

انوَخِة تساًة لك ؿام درايس ) وكت اهخلال امعامة نولكَة ( ثضب ن كدول وجسجَل امعالب ابملكَات 

 واجلامـات واملـاُس امـوَا.

ىل ُشٍ املكَة جية أ ن مييض امعامة ؿىل  الاهخلالؾيس املوافلة نوعامة ؿىل  - ال كل ) من لكَات مٌاػصة ا 

 أ رتـة فعول دراس َة أ و ؿامني دراس َني ( مليحَ درخة انوُساوس أ و امحاكمورًوس من ُشٍ املكَة.

  أ ن ًوزتم تخلسمي مسدٌسات أ ظوَة مـمتسة من اجلِة امليخلل مهنا حول امللصرات وحمخوايت املواد اميت درسِا. -

 

 إجراءاث انتسجيم وجتديد انقيد
ابمدسجَل يف لك فعل درايس ؿىل اميحو امخايل :حكون ال حصاءات املخـولة   

لة املـمتسة ٍ خجسًس كِست ًلوم امعامة يف تساًة لك فعل درايس  -1 يف املواؾَس اميت ثـوهنا املكَة ، ووفلا نوعًص

 .نوخجسًس ابملكَة

ذا اكهت ادلراسة وفق اميؼام امفعًل فـىل امعامة أ ن خيخار املواد ام -2 يف دراس هتا وجسجَوِا  يت ٍصغةا 

وذكل وفلا نومـسل املسموح تَ وأ س حلِات املواد احملسدة ابل كسام امـومَة ابملكَة مذحـا يف ذكل ال سامَة اميت 

ا وحتسدُا املكَة خبعوص جسجَل وادذَار املواد وفق ال ظار امزمين احملسد  .ثلُص

ًلاف كِسٍ ذالل صِص من -3 دارة املكَة ا  تساًة امفعل  جيوز نوعامة ل ي سخة من ال س حاب اميت ثلدوِا ا 

س ؾن س ية واحسة أ و فعوني  -حبسة ال حوال  –ادلرايس أ و زالزة أ صِص من تساًة امس ية ادلراس َة  ملسة ل حًز

ًلاف املِس مضن مسة ادلراسة ، وجيوز جملوس اجلامـة  دراس َني ظَةل فرتة دراس خَ ابملكَة ، ول حتسة مسة ا 

 ذا ثعوحت ػصوفَ ذكل. كدول وكف كِس امعامة تعورة اس خثٌائَة مس ية أ دصى ا  

حصاءات جتسًس املِس وجسجَل امللصرات ادلراس َة يف املواؾَس اميت ثـوهنا املكَة يف  -4 ذا مل ًخلسم امعامة اب  ا 

تساًة لك فعل درايس اؾخرب امعامة مٌلعـًا ؾن ادلراسة ثسخة غري مرشوع ما مل ًلسم ظوحًا موكف كِسٍ مدَيًا 

 ن ال ذالل ابمرشوط وال حاكم اميت ثلصرُا لحئة املكَة يف ُشا امضب ن.فَِ ال س حاب اميت دؾخَ ذلكل اموكف دو 
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 كهيتاناملسىغاث واملستنداث املطهىبت إلمتاو انتسجيم ب

ة ) وزَلة اميجاح الاظوَة (. -1  اس امترة امضِادة امثاهًو

 صِادة مِالد  -2

كامة. -3  صِادة ا 

 صِادة حصَة. -4

 صِادة احلاةل اجليائَة. -5

 ظور خشعَة. 6ؿسد  -6

 حلفغ املسدٌسات.موف مـوق  -7

 وااليتحاناثنظاو اندراست 
ة. ة مللصر انوغة ال جنوزًي  انوغة امـصتَة يه مغة امخسٌرس وامخـمل ابملكَة ، وجيوز امخسٌرس ابنوغة ال جنوزًي

املغوق و امساؿات املـمتسة هبا وحكون مسة ادلراسة  ميؼام امفعًلنويؼام امس يوي واحكون ادلراسة ابملكَة وفلا و 

 ؿىل اميحو امخايل :ابملكَة 

ىل هناًة صِص ًومَو. -1  ابمًس حة نويؼام امس يوي : ثحسأ  ادلراسة من مٌخعف صِص سخمترب ا 

ًهتيي جهناًة  -2 ف( يف مٌخعف صِص سخمترب ًو ابمًس حة نويؼام امفعًل : ًحسأ  امفعل ادلرايس ال ول )اخلًص

ًهتيي جهناًة  حسأ  امفعل ادلرايس امثاين ) امصتَؽ ( يف مٌخعف صِص فرباٍص ًو ال س حوع امثامر من صِص ًياٍص، ًو

وال س حوع امثاين تساًة احملارضات  ال س حوع امثامر من صِص ًوهَو ، ؿىل أ ن ٍكون ال س حوع ال ول نودسجَل

امفـوَة وال سلاط و ال ضافة ، ويف مجَؽ ال حوال ل جيوز أ ن حكون ادلراسة يف املكَة يف لك فعل درايس أ كل 

اههنائَة ، ما مل حتسد اموزارة أ و اجلِات  والامذحاانتمن س خة ؾرش أ س حوؿا ، مبا يف ذكل أ س حوؾي امدسجَل 

دارة اجلامـة   ؾن أ س حوع ملك مهنا. الامذحاانتتساًة وهناًة ادلراسة اجلامـَة أ و متسد فرتة امدسجَل و املـيَة أ و ا 

ل املواد ادلراس َة وفق الآمَة اميت  -3 ًلوم امعامة يف تساًة لك فعل درايس تخجسًس كِسٍ وادذَار وثزًن

دارة املكَة ول ٌسمح نوعامة ابمدسجَل يف أ كل من ) ساؿة دراس َة أ و ما ل ًلل ؾن  ة( ست ؾرش 16ثلصرُا ا 

ذا اكن امعامة يف فعل امخرصج واحذاز مجَؽ املواد ادلراس َة فِجوز هل امدسجَل يف  ةأ رتـ ل ا  ملصرات دراس َة ا 

ن ساؿة دراس َة )وحسة( ، ٍ( أ رتؽ وؾرش 24أ كل من احلس ال دىن ، كٌل ل ٌسمح نوعامة ابمدسجَل يف أ كرث من )

ذا اكن امعامة يف فعل امخرصج فِجوز هل امدسجَل مبا أ و س حـة ملصرات دراس َة تب ي حا ل ا  ل من ال حوال ، ا 

س ؾن)  ( مثان وؾرشٍن ساؿة )وحسة( كحس أ ؿىل ، وذكل وفق اهمنوذج املـس ذلكل.28ل ًٍز

 مسة ادلراسة ل ثلل ؾن س حـة فعول دراس َة. -4

 .لحئة املكَةمن  (31) دةثضاف أ رتـة فعول دراس َة نومسة امساتلة كحس أ كىص مخرصج امعامة وفلا نوٌل -5

 املكَة. يفمييح فعل اس خثٌايئ من كدل جموس املكَة ثرشط أ ن ٌس خفِس مٌَ امعامة مخرصخَ  -6



 0202  دليل كلية الشريعة والق انون أوباري

 

 
 

- 7 - 

ذن  الاس متصارل حيق نوعامة  -7 ل تـس احلعول ؿىل ا  ابدلراسة تـس دراس خَ ازين ؾرش فعال ابملكَة ا 

 مالس متصار من اجلِات املـيَة ابجلامـة أ و اموزارة اخملخعة.

ىل مٌدسة أ و امـكس ، ثرشط أ ن ٍكون تلي  جيوز -8 نوعامة ثغَري ظفة كِسٍ وملصة واحسة فلط من هؼايم ا 

 ؿىل ختصخَ زالزة فعول دراس َة.

 جيوز نوعامة املسجل يف املكَة ثغَري ختععَ مصة واحسة فلط ذالل مسة دراس خَ ظحلا نورشوط امخامَة : -9

ل املواد نو -أ     فعل.أ ن ًمت ثغَري امخرعط كدل امحسء يف ثزًن

مََ.  -ب   موافلة املسمني امليخلل مٌَ وامليخلل ا 

ا.  -ج  مََ واميت مل ٌس حق هل ادذَاُر وزتم تسراسة مجَؽ امللصرات ادلراس َة املعووتة ابملسم امليخلل ا   أ ن ًخـِس ًو

مََ امعامة ؿىل أ ن ثلوم ُشٍ انوجية تسراسة اموضؽ امـومي نوعامة  -د  جضلك جلية مـادةل من املسم امليخلل ا 

ا.وحتسد امل   خعوحات وامللصرات اميت جية ؿوََ املِام تسراس هتا واحذَاُز

مََ مهٌل املثوغى مجَؽ امللصرات اميت كام تسراس هتا امعامة ابملسم امليخلل مٌَ غري  -ه  عووتة ابملسم امليخلل ا 

مزامِة أ و ادذ  مََ سواء اكهت ا  س خثىن من ذكل مجَؽ امللصرات املعووتة ابملسم امليخلل ا  ة اكهت هدِجهتا ، ٌو َاًر

ة ابملسم امليخلل  ا ) يف حاةل كون املادة امصاسة هبا امعامة ادذَاًر ا أ و مل ٍمتكن من احذَاُز وسواء كام ابحذَاُز

ة أ دصى (. ا تيجاح ول جيوز اسددسامِا مبادة ادذَاًر حدارًا أ ن جيخاُز مََ فـوََ ا   ا 

 ة نوعامة ابملكَة.حتسة املسة اميت كضاُا امعامة ابملسم امليخلل مٌَ مضن املسة ادلراس َ -و 

ىل أ دص تـس احذَاز امعامة مواد أ رتـة فعول دراس َة ابملسم املسجل تَ. الاهخلالل جيوز  -ز   من ختعط ا 

 ًيشر امعامة يف احلالت ال ثَة : -11

ذا اهلعؽ امعامة ؾن ادلراسة  -أ     دون ؿشر مرشوع ملسة أ س حوؿني مذواظوني.من ا 

ذا كل مـسهل امرتامكي امـام ؾن  -ب   م ضـَف.% أ ي ثلسٍص ؿا51ا 

حسى احلالت ال ثَة : -11  ًفعل امعامة من املكَة يف ا 

ذا اهلعؽ  -أ     دون ؿشر مرشوع ؾن ادلراسة مسة س ية دراس َة اكمةل أ و فعوني دراس َني مذخامَني.من ا 

ذا اخنفغ مـسهل -ب   % يف أ رتـة فعول دراس َة مذخامَة أ و س يدني مذخامَخني.51امرتامكي امـام ؾن  ا 

ذا حتعل ؿىل مـسل حصامكي أ كل -ج  % ضـَف خسا يف هناًة أ ي من امس يدني ادلراس َدني ال ومني أ و 35من  ا 

 يف فعوني دراس َني مذخامَني من امفعول ال رتـة ال وىل.

ذا جتاوز املسة احملسدة ندلراسة امليعوص ؿوهيا يف امالحئة  -د  ما مل ثيط انوواحئ اميافشة ؿىل ادلراس َة نولكَة ا 

 غري ذكل.

مبلذىض أ حاكم  -حل اههنائَة أ و املفعومني ومه يف املصاحل اههنائَة تسراس هتم جيوز نوعالب املخـرٍثن يف املصا -ه 

 واذلٍن فلسوا ظفة امعامة اميؼايم امدسجَل كعالب مٌدس حني ابملكَة. -ادلراس َة نولكَة امالحئة 

 املقرراث اندراسيت 
 ثوزع امللصرات ادلراس َة ابملكَة وفلًا مل يت :

مزامِة وثيلسم ا   أ ول : ىل :ملصرات ا   
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مزامِة ؿامة.-1  ملصرات ا 

مزامِة ختععَة. -2  ملصرات ا 

مزامِة غري ختععَة. -3  ملصرات ا 

ىل : اثهَا : ة وثيلسم ا  ملصرات ادذَاًر  

ة ختععَة. -1  ملصرات ادذَاًر

ة غري ختععَة. -2  ملصرات ادذَاًر

 املقرراث اعتًاد

ق جموس املسم اخملخط ومبوافلة جموس املكَة واؾامتدُا من  اؾامتدًمت  امللصرات ادلراس َة امللرتحة نولكَة ؾن ظًص

ؿساد امللصرات  جموس اجلامـة، ؿىل أ ن ثوزتم الاكسام اخملخوفة ابملكَة ابملـاًري املخـارف ؿوهيا مخعممي ووظف وا 

جية أ ن ثخفق مؽ امللصرات ال ساس َة احملسدة أ و اميت ثلصرُا  ادلراس َة مبا ًخفق مؽ مـاًري اجلودة احملوَة وادلومَة، كٌل

 وزارة امخـومي امـايل وامححر امـومي.

 
 انكهيتانعهًيت بسقساو األ

 امخامَة :امـومَة ثخكون املكَة من ال كسام 

 كسم امرشًـة -1

 كسم املاهون-2

 واملاهون امرشًـة كسم-3

 ال ساليمكسم الاكذعاد -4

وضاء صـة ؿومَة داذل املسم ، كٌل هل ثلسمي ملرتحات جملوس وجيوز جملوس املكَة تياء ؿىل  اكرتاح املسم اخملخط ا 

وضاء أ كسام خسًسة.  اجلامـة اب 

 
 اندرجاث انعهًيت انتي متنحها انكهيت

 مذعوحاثَ من امللصرات ادلراس َة الاخازات امـومَة امخامَة : اس خكٌلهلمتيح املكَة امعامة املخرصج تـس 

 وُساوس.ال خازة املخرععة ان -1

 ال خازة املخرععة امحاكمورًوس.-2
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 إحصائيت انطالب بانكهيت
حعائَة نوعالب مٌش وضب ة املكَة امـام ادلرايس   م2121م / 2119م ا ىل تساًة امـام ادلرايس 2118م / 211ُشٍ ا 

 

 امـام اجلامـي

أ و امفعل 

 ادلرايس

 B A  امرشًـة واملاهون A امرشًـة

 

     

 B املاهون

 Cال ساليم الاكذعاد 

 

وع
ػػػػ

ػػػػ
مػػػ

اجمل
 

 ق. غات ق. امـوًيات ق. أ وابري

17  /18 31 15 - - 29 - 

18  /19 21 23 - - 22 51 

19 /21    13 14 - - 29 12 

21  /21 21 25 58 29 - 21 

 413 84 81 29 58 77 85 اجملموع
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 يـــــالحــــق انــــدنيــــم
 

م9191م / 9102الخطة الدراسية للعام الجامعي   

2121/  2119الخطة الدراسية لنظام الفصل )فصل الخريف( للعام الجامعي   

1  /9  /2119 .1 بداية القبول والتسجيل 
 

 

8  /9  /2119 .2 بداية تجديد القيد وتتزيل المواد 
 

 

13  /11  /2119 .3 بداية الدراسة الفعلية 
 

 

.4 البيان من إلى
 

 

19  /12  /2119  8  /12  /2119 .5 االمتحان النصفي األول 
 

 

31  /1  /2121  19  /1  /2121 .6 االمتحان النصفي الثاني 
 

 

4  /2  /2121  2  /2  /2121 .7 تسليم أعمال السنة 
 

 

21  /2  /2121  8  /2  /2121 .8 بداية االمتحانات النهائية 
 

 

24  /2  /2121 .9 إعالن النتائج لفصل الخريف 
 

 

26  /2  /2121  25  /2  /2121 .10 تقديم الطعون 
 
 

29  /2  /2121  27  /2  /2121 .11 النظر في الطعون 
 
 

2121/  2119الخطة الدراسية لنظام الفصل )فصل الربيع( للعام الجامعي   

26  /3  /2121  15  /3  /2121 .12 بداية القبول والتسجيل 
 
 

5  /4  /2121  29  /3  /2121 .13 بداية تجديد القيد وتتزيل المواد 
 
 

6  /4  /2121 .14 بداية الدراسة الفعلية 
 
 

.15 البيان من إلى
 
 

16  /4  /2121  11  /4  /2121 .16 االمتحان النصفي األول 
 
 

28  /5  /2121  23  /5  /2121 .17 االمتحان النصفي الثاني 
 
 

11  /6  /2121  7 /6  /2121 .18 تسليم أعمال السنة 
 
 

2  /7  /2121  21  /6  /2121 .19 بداية االمتحانات النهائية 
 
 

16  /7  /2121 .20 إعالن النتائج لفصل الربيع 
 
 

23  /7  /2121  21  /7  /2121 .21 تقديم الطعون 
 
 

26  /7  /2121  25  /7  /2121 .22 النظر في الطعون 
 
 

31  /7  /2121 .23 نهاية العام  الجامعي 
 
 

1  /8  /2121 .24 عطلة أعضاء هيئة التدريس 
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)نظام السنة(م 2121م / 2119الخطة الدراسية للعام الجامعي   

2121/  2119الخطة الدراسية لنظام السنة )قسم القانون( للعام الجامعي   

1  /9  /2119 .1 بداية القبول والتسجيل 
 

 

8  /9  /2119 .2 بداية تجديد القيد وتتزيل المواد 
 

 

13  /11  /2119 .3 بداية الدراسة الفعلية 
 

 

.25 البيان من إلى
 
 

31  /1  /2121  25  /1 /2121 النصفي األولاالمتحان    26.
 
 

27  /2  /2121  23  /2 /2121 .27 االمتحان النصفي الثاني 
 
 

31  /4  /2121  25  /4  /2121 .28 تسليم أعمال السنة 
 
 

28 /5  /2121  16  /5  /2121 .29 بداية االمتحانات النهائية 
 
 

13  /6  /2121 .30 إعالن نتائج الدور األول  
 
 

2  /7  /2121  21  /6  /2121 الثانيامتحانات الدور    31.
 
 

16  /7  /2121 .32 إعالن نتائج الدور الثاني 
 
 

31  /7  /2121 .33 نهاية العام  الجامعي 
 
 

1  /8  /2121 .34 عطلة أعضاء هيئة التدريس 
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  دونــــت نـــيـــبــــيــــا

 حكىيت انىفاق انىطني                  

 وزارة انتعهيى    

 اإلسالييت اجلايعت األمسريت     

 كهيت انشريعت وانقانىٌ أوباري

 
 

 (( والتأديب بالكلية متحاناتاإلالئحة نظام الدراسة و))  
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الشريعة والقانون أوباري لكليةالداخلية ئحة الال  

 الديباجة

 م وثـسًالثَ.23/8/2111هخلايل يف خوري امعادر ؾن اجملوس اموظين ال  ظالع ؿىل ال ؿالن ادلس  تـس ال   -

 م ثضب ن امَِلك امخيؼميي جلامـات ومؤسسات امخـومي امـايل. 2118مس ية  22ؿىل املصار رمق  ظالعال  وتـس  -

ظسار لحئة ثيؼمي امخـومي امـايل.2111مس ية  511وتـس الاظالع ؿىل املصار رمق  -  م ثضب ن ا 

ة نثضب ن ثغَري امس اجلامـة م 2113مس ية  444 رمق وزٍص امخـوميؿىل كصار  ظالعال  وتـس  - ـووم وال مسًص

 الاسالمِة. 

ة الاسالمِة.   ظالعال  وتـس  -  ؿىل امالحئة ادلاذوَة نوجامـة ال مسًص

وضاء لكَم ثضب ن 2117مس ية  687اجملوس امصئايس حلكومة اموفاق اموظين رمق ؿىل كصار  ظالعال  وتـس  - ة ا 

 .امرشًـة واملاهون أ وابري

لكَة امرشًـة واملاهون  م ثضب ن حلكَف معَس2117مس ية  1768 رمق ؿىل كصار وزٍص امخـومي ظالعال  وتـس  -

 .أ وابري

ثضب ن حلكَف  م2118مس ية .. ......ؿىل كصار معَس لكَة امرشًـة واملاهون أ وابري رمق .. ظالعال  وتـس   -

 جلية ل ؿساد امالحئة ادلاذوَة ملكَة امرشًـة واملاهون أ وابري.

ؿساد امالحئة ادلاذوَة ملكَة امرشًـة واملاهون أ وابري يف احامتؾِا )    - ( مس ية      وؿىل ما كصرثَ جلية ا 

 م.2118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 0202  دليل كلية الشريعة والق انون أوباري

 

 
 

- 14 - 

 

ــــــــــــــــــــــــــــررتق  

 
 امفعل ال ول

 أ حاكم ؿامة

(1مادة )  

 امخـًصفات

حسى لكَات اجلامـة  - ةلكَة امرشًـة واملاهون أ وابري : يه ا  ا مسًية أ وابري ال سالمِة ال مسًص  ، وملُص

 معَس املكَة : ُو معَس لكَة امرشًـة واملاهون أ وابري أ و من ٍلكف ابملِام هبشٍ املِمة. -

 خسٌرس : ُو لك من ٍلكف ابمخسٌرس داذل لكَة امرشًـة واملاهون أ وابري.ام ؾضو َُئة  -

ما امعامة : ُو املسجل هبشٍ املكَة اتخساء من اترخي جسجَهل ابدلراسة  - وحىت زوال ُشٍ امعفة ؾيَ ا 

مغاء جسجَهل.  تخرصخَ أ و اب 

ا من املمخواكت اجلامـَة. -  املمخواكت : يه ال موال واملصافق وال دوات واملـسات وامكذة وغرُي

 املصحةل ادلراس َة : يه هؼام ادلراسة ) فعًل أ و س يوي (. -

ة أ و ثعحَلِة ملسة ساؿوحسة دراس َة : يه حم -  ملصحةل ادلراس َة.ة واحسة ذالل اارضة هؼًص

ة : يه امللصرات املسرخة مضن اخلعة ادلراس َة اميت ًًدغي ؿىل امعامة دراس هتا لكِا  - املخعوحات ال حداًر

ة. ة ومذعوحات امخرعط الاحداًر  مثل مذعوحات اجلامـة ال حداًر

ة : يه امللصرات املسرخة يف اخلعة ادلراس َة اميت ٌسمح نوعامة أ ن خيخااملخعوحات ال   - من تُهنا  ردذَاًر

ة ومذعوحات املكَة ال  ُا مثل مذعوحات اجلامـة ال  جناز ا  ؿسد امساؿات املعووب  ة.دذَاًر  دذَاًر

رصاد امعامة فامي ًخـوق ابس خكٌلل وادذَار مذعوحات  - املصصس ال اكدميي : ُو ؾضو َُئة امخسٌرس امللكف اب 

 دعخَ ادلراس َة ومذاتـخَ حىت امخرصج.

ُو مـسل درخات امعامة يف امللصرات اميت درسِا مفعل درايس مـني املـسل امفعًل ) املخوسط ( :  -

 وحتسة ؿىل اميحو ال يت :

ثرضب اموحسة ادلراس َة ملك ملصر يف ادلرخة املخحعل ؿوهيا امعامة يف ذكل امللصر ، مث ًلسم ٍلوع اميلاط 

ة اميخ ىل أ كصب رمقني ؿىل امـسد املكي نووحسات اميت درسِا امعامة تيفس امفعل ادلرايس مؽ ثلًص اجئ ا 

 ؾرشًني.
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املـسل امرتامكي : ُو مـسل مجَؽ امللصرات اميت درسِا امعامة يف دعخَ ادلراس َة ) جناحا أ و رسواب ( ،  -

لة حساب املـسل امفعًل مؽ مصاؿاة ظصح وحسات امللصرات ، وذكل وفلا نومـادةل  وحيسة تيفس ظًص

 ال ثَة :

 ( ٍلوع اميلاط املـادة-َة )ٍلوع اميلاط امرتامك املـسل امرتامكي : 

 ( ٍلوع اموحسات املـادة-ٍلوع اموحسات املسجةل امرتامكَة )                      

 امالحئة : يه لحئة لكَة امرشًـة واملاهون أ وابري. -

(2مادة )  

ة ثعسر لحئة لكَة امرشًـة واملاهون أ وابري مض متةل ؿىل املواد املوحضة ل دارة ثيؼمي امـموَات  امخـوميَة وامرتتًو

ة مخحلِق أ ُساف املكَة وفق املواهني وانوواحئ امـامة وامـصف اجلامـي املـمول تَ  وال داًر

(3مادة )  

جرسي أ حاكم ُشٍ امالحئة ؿىل امعالب ادلارسني جلكَة امرشًـة واملاهون أ وابري ميَل درخة ال خازة املخرععة 

ا ُو : ) اميؼام امفعًل املغوق واميؼام امس يوي (.انوُساوس وامحاكمورًوس ، واميؼام املخحؽ فهي  

(4مادة )  

ذا ثعوة ال مص ذكل  ا ا  انوغة امـصتَة يه مغة ادلراسة وامخـومي جلكَة امرشًـة واملاهون أ وابري ، وجيوز امخسٌرس تغرُي

م ؿىل دذعاص ، وؿىل امعالب غري امـصب احذَاز امذحان ًثخت كسرهتغ امللصرات تـس موافلة هجات ال  يف تـ

زحات ذكل مبسدٌس رمسي.  امخحعَل امـومي ابنوغة امـصتَة وا 

(5مادة )  

ثسار لكَة امرشًـة واملاهون أ وابري من كدل جموس املكَة واملخكون من معَس املكَة و وكَل امضؤون امـومَة ابملكَة 

 و رؤساء ال كسام امـومَة وفق امدرشًـات اميافشة.

(6مادة )  

هون أ وابري من ال كسام امـومَة امخامَة :ثخكون لكَة امرشًـة واملا  

 كسم امرشًـة. -1

 كسم امرشًـة واملاهون. -2

 كسم املاهون. -3

 كذعاد ال ساليم. كسم ال   -4

وضاء صـة ؿومَة داذل املسم ، كٌل هل ثلسمي ملرتحات جملوس  وجيوز جملوس املكَة تياء ؿىل اكرتاح املسم اخملخط ا 

وضاء أ كسام خسًسة.  اجلامـة اب 

(7مادة )  
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ًخوىل املسم امـومي اخملخط وضؽ مفصدات وحمخوايت لك ملصر درايس من امللصرات اخلاظة ابملسم ؿىل أ ن ثـمتس من 

ا أ و اسددسامِا وذكل ابكرتاح من املسم امـومي اخملخط ؿىل أ ن ًمت  مغاُؤ ضافة ملصرات أ و ا  جموس املكَة ، وجيوز ا 

 اؾامتد ُشٍ امخـسًالت من كدل جموس املكَة.

 

 

امثاينامفعل   

هخلالال  هؼام املدول واملِس و   

(8مادة )  

 ٌضرتط ملدول من ًخلسم ندلراسة جلكَة امرشًـة واملاهون أ وابري امرشوط امخامَة :

ة امـامة أ و امخرععَة ذات امـالكة تخرعط اجلامـة أ و ما ًـادمِا  -1 أ ن ٍكون حاظال ؿىل امضِادة امثاهًو

خملخعة  ، ؿىل أ ل ًلل مـسهل امـام ؾن حِس وجيوز رفؽ أ و دفغ ؿرتاف اامضِادات املـرتف هبا من هجة ال   من

 اخملوةل تشكل. دذعاصال  املـسل املعووب وفق ال سس وامضواتط اميت ًلصرُا جموس املكَة أ و هجات 

ة وامـموَة. -2  أ ن ٍكون لئلًا حصًَا وذامًَا من ال مصاض املـسًة وكادرًا ؿىل مذاتـة ادلروس اميؼًص

ذا اكن املخلسم  -3 كامة ؿادًة ظَةل مسة دراس خَ ا  )) من غري انوَحُني (( ٌضرتط أ ن ٍكون ملامي توَخِا ا 

 ومس خوفِا ماكفة رشوط املدول امليعوص ؿوهيا يف ُشٍ امالحئة ، مك ٌضرتط موافلة جموس ؿام اجلامـة.

ل هبا يف ًخـِس امعامة املخلسم ندلراسة ابملكَة تسفؽ اكفة امصسوم وهفلات ادلراسة وفق انوواحئ املـمو  -4

 ثفاكِات املوكـة ثضب ن املـامةل ابملثل فامي خيط امعوحة غري انوَحُني.اجلامـات انوَخِة ، مؽ مصاؿاة ال  

لدول وثًسُة امعالب يف تساًة لك م واتط اميت ثضـِا اجلِات اخملخعة أ ن ثيعحق ؿوََ مجَؽ ال سس وامض -5

 واملـاُس امـوَا.ؿام درايس ثضب ن كدول وجسجَل امعوحة ابملكَات واجلامـات 

جيوز كدول ظالب هؼامِني من دصجيي املـاُس ذات امـالكة واحلاظوني ؿىل ثلسٍص ؿام حِس خسا مفا فوق  -6

 ووفلا ل ماكهَات املكَة.

 أ ن جيخاز امعامة امذحان املدول أ و امللاتةل امضرعَة أ و لكهيٌل تيجاح. -7

(9مادة )  

 ًمت كِس امعالب وكدوهلم وفق امفئات امخامَة :

 .ب مٌخؼمون : وجضمل ُشٍ امفئة مجَؽ امعالب املخفصغني ندلراسةظال  أ

ظالب غري مٌخؼمني ) مٌدس حني ( : وجضمل ُشٍ امفئة امعالب اذلٍن حتول ػصوفِم دون دراس هتم    ب

وفلا  مصحةل دراس َةؿساد امعالب املسموح تلدوهلم يف تساًة لك اخؼمني. وحيسد جموس املكَة رشوط و مكي 

ماكهَات واملسرة ال    سدِـاتَة نولكَة وحسة امرشوط امخامَة :مال 

 ابملواهني وانوواحئ واميؼم املـمول هبا يف املكَة. مزتامال   -
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 رساةل من هجة امـمل تـسم املٌلهـة من ادلراسة أ و ما ًفِس تب ن املخلسم ٍزاول معاًل حصًا. -

 امفئة من امعالب.جسسًس امصسوم واميفلات ادلراس َة امللصرة ؿىل ُشٍ  -

ظالب وافسون من غري انوَحُني وفق امرشوط امليعوص ؿوهيا يف انوواحئ امـامة سواء مبيح دراس َة أ و ؿىل   ت

ماكهَات وكسرات املكَة واملواؿس  حساهبم اخلاص ابمخًس َق مؽ جموس اجلامـة أ و من ًفوضَ تشكل وفق ا 

 وال سس اميت ًمت ؿىل ضوهئا كدوهلم.

(11مادة )  

ال حصاءات املخـولة ابمدسجَل يف لك فعل درايس ؿىل اميحو امخايل :حكون   

لة املـمتسة ٍ خجسًس كِست امعامة يف تساًة لك فعل درايس  ًلوم -أ  يف املواؾَس اميت ثـوهنا املكَة ، ووفلا نوعًص

 نوخجسًس ابملكَة.

ذا اكهت ادلراسة وفق اميؼام امفعًل فـىل امعامة أ ن خيخار املواد ام  -ب  يف دراس هتا وجسجَوِا  يت ٍصغةا 

مذحـا يف ذكل ال سامَة اميت سدة ابل كسام امـومَة ابملكَة وذكل وفلا نومـسل املسموح تَ وأ س حلِات املواد احمل

ا وحتسدُا املكَة خبعوص جسجَل وادذَار املواد وفق ال ظار امزمين احملسد ، ومبا ل ًخـارض مؽ هعوص  ثلُص

 (.26،  25املواد : )

(11مادة )  

ًلاف كِسٍ ذالل صِص من تساًة امفعل ادلرايس أ و جيو  دارة املكَة ا  ز نوعامة ل ي سخة من ال س حاب اميت ثلدوِا ا 

س ؾن س ية واحسة أ و فعوني دراس َني ظَةل  -حبسة ال حوال  –زالزة أ صِص من تساًة امس ية ادلراس َة  ملسة ل حًز

ًلاف املِس مضن مسة ادل راسة ، وجيوز جملوس اجلامـة كدول وكف كِس فرتة دراس خَ ابملكَة ، ول حتسة مسة ا 

ذا ثعوحت ػصوفَ ذكل.    امعامة تعورة اس خثٌائَة مس ية أ دصى ا 

(12مادة )  

حصاءات جتسًس املِس وجسجَل امللصرات ادلراس َة يف املواؾَس اميت ثـوهنا املكَة يف تساًة لك  ذا مل ًخلسم امعامة اب  ا 

ة ثسخة غري مرشوع ما مل ًلسم ظوحًا موكف كِسٍ مدَيًا فَِ ال س حاب فعل درايس اؾخرب امعامة مٌلعـًا ؾن ادلراس

 اميت دؾخَ ذلكل اموكف دون ال ذالل ابمرشوط وال حاكم اميت ثلصرُا لحئة املكَة يف ُشا امضب ن.

(13مادة )  

ًخـارض  جيوز نولكَة كدول ظالب مٌخلوني من لكَات أ دصى مٌاػصة مـرتف هبا من داذل مَخِا أ و ذارهجا ، ومبا ل

( من ُشٍ امالحئة واملخـولة ابمرشوط امـامة ملدول امعالب ندلراسة ابملكَة ومبا ل ًخـارض مؽ أ ًة 8مؽ فلصات املادة )

ثَة :ملخاحة نولكَة ، ووفلا نورشوط ال  كصارات ظادرة ابخلعوص ، وحسة ال ماكهَات ا  

س ؾن - ىل مسجل املكَة يف مسة ل حًز  –ابمًس حة نويؼام امفعًل  –أ س حوؿني  ًلسم امعامة ظوحًا كخاتًَا ا 

 من تساًة جتسًس املِس. –ابمًس حة نويؼام امس يوي  –وزالزة أ ساتَؽ 
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ٍصفق مؽ امعوة امكذايب كضف درخات رمسي ومـمتس من املكَة امليخلل مهنا ، ؿىل أ ن ًوحض امكضف  -

نولكَة ظوة مفصدات لك مادة من املواد اميت متت دراس هتا وادلرخات اميت حتعل ؿوهيا وثلسٍصاهتا ، وجيوز 

ن مزم ال مص.  املواد اميت درسِا ابملكَة امليخلل مهنا واملوحودة ابمكضف مللارىهتا ا 

 أ ل ٍكون كس س حق فعهل من أ ًة خامـة أ و لكَة ل س حاب ؿومَة أ و ثب دًخِة. -

هشارات امفعوَة املـمول هبا جلكَة امرشًـة وا -  ملاهون أ وابري.أ ل ٍكون كس حعل ؿىل امًسة احملسدة مال 

ة امللصرة نولدول هبشٍ املكَة وفق انوواحئ املـمول هبا. -  أ ل ٍكون مـسهل أ كل من امًس حة املئًو

ة امـامة أ و امخرععَة ذات امـالكة وفق املادة ) -  ( من ُشٍ امالحئة.8أ ن ٍكون حاظال ؿىل امضِادة امثاهًو

ابملدول وامخًسُة ؿىل مس خوى ادلوةل أ ن ثيعحق ؿوََ ال سس وامضواتط اميت ثضـِا اجلِات اخملخعة  -

انوَخِة تساًة لك ؿام درايس ) وكت اهخلال امعامة نولكَة ( ثضب ن كدول وجسجَل امعالب ابملكَات 

 واجلامـات واملـاُس امـوَا.

ىل ُشٍ املكَة جية أ ن مييض امعامة ؿىل ال كل ) ؾيس املوافلة نوعامة ؿىل ال   - هخلال من لكَات مٌاػصة ا 

 دراس َة أ و ؿامني دراس َني ( مليحَ درخة انوُساوس أ و امحاكمورًوس من ُشٍ املكَة.أ رتـة فعول 

  أ ن ًوزتم تخلسمي مسدٌسات أ ظوَة مـمتسة من اجلِة امليخلل مهنا حول امللصرات وحمخوايت املواد اميت درسِا. -

(14مادة )  

حصاء املـادلت امالزمة ملؤُالت امعالب امليخلوني نولكَة ، وذكل ؾن ق جلية ؿومَة مذرععة جسمى جلية  ًمت ا  ظًص

املـادلت ًمت جضكِوِا ذلكل امغصض من رئُس املسم امـومي اخملخط و وكَل امضؤون امـومَة ابملكَة وكسم ادلراسة 

و مسجل املكَة وثخزش كصاراهتا ابل غوحَة يف ثلومي مس خوى امعامة امـومي و مـادةل امللصرات  مذحاانتال  و 

مت اؾامتد كصاراهتا من معَس ا يف ظوحات امعالب تلصارات مفعةل  تملكَة ، وؿىل جلية املـادلت امحادلراس َة هل ، ًو

ا امعامة من ذالل املـادةل مصفلة تسرخة مدَيًا فهيا املصحةل ادلراس َة اميت ًلِس فهيا امعامة مؽ تَان امل واد اميت أ جنُز

لك مادة واملواد املخحلِة اميت جية ؿىل امعامة دراس هتا يف أ خل ل ًخجاوز أ س حوؿني يف اميؼام امفعًل وزالزة أ ساتَؽ 

 يف اميؼام امس يوي من اترخي اس خالم ظوة املـادةل ، وذكل وفلًا نومنوذج املـس ذلكل.

من كصارات انوجية دلى امس َس معَس املكَة ، ويف حال كدول امعامة تيدِجة املـادةل ًخوىل مسجل ونوعامة امخؼمل  

حصاءات املِس وامدسجَل وفلا ملا هعت ؿوََ املادة ) متام ا  ( من ُشٍ امالحئة.11املكَة ا   

(15مادة )  

احملسدة يف ُشٍ امالحئة ، و ل  حتسة املسة ادلراس َة اميت كضاُا امعامة يف املكَة امليخلل مهنا مضن مسة ادلراسة

ًلاف املِس ابملكَة امليخلل مهنا امعامة مضن املسة.  حتسة مسة ا 

(16مادة )  

% يف هؼام 65ثمت املـادةل دلَؽ امللصرات ادلراس َة املخلسم هبا امعامة واملخحعل فهيا ؿىل مـسل ل ًلل ؾن 

هَ جيوز مـادههتا مبـسل ل ًلل ؾن ادلرخات أ و ثلسٍص )ج( يف هؼام امخلسٍصات ، ما ؿسا امللصر ات ادلراس َة امـامة فا 
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هَ 51 ذا ثلسم امعامة مبسدٌسات مـمتسة من املكَة امليخلل مهنا حول امللصرات اميت درسِا تيؼام امخلسٍصات فا  % ، وا 

 ًـامل ابحلس ال دىن نوخلسٍص.

( 17مادة )  

ل يف حال حسة املوف ثضلك هنايئ.مغري اخلص  مـمتس درخاتال من ال حوال مٌح كضف ل جيوز تب ي ح جيني ا   

 

مفعل امثامرا  

مذحاانتال  هؼام ادلراسة و   

(18مادة )  

املغوق و امساؿات املـمتسة هبا وحكون مسة ادلراسة  ميؼام امفعًلنويؼام امس يوي واحكون ادلراسة ابملكَة وفلا 

 ابملكَة ؿىل اميحو امخايل :

 مسة ادلراسة ل ثلل ؾن س حـة فعول دراس َة.  -1

 من ُشٍ امالحئة. (31) ثضاف أ رتـة فعول دراس َة نومسة امساتلة كحس أ كىص مخرصج امعامة وفلا نوٌلدة -2

 املكَة. يفط أ ن ٌس خفِس مٌَ امعامة مخرصخَ مييح فعل اس خثٌايئ من كدل جموس املكَة ثرش  -3

ذن س متصار ابدلراسة تـس ل حيق نوعامة ال   -4 ل تـس احلعول ؿىل ا  دراس خَ ازين ؾرش فعال ابملكَة ا 

 مالس متصار من اجلِات املـيَة ابجلامـة أ و اموزارة اخملخعة.

ىل مٌدسة أ و امـكس ، ثرشط أ ن ٍكون تلي  -5 جيوز نوعامة ثغَري ظفة كِسٍ وملصة واحسة فلط من هؼايم ا 

 ؿىل ختصخَ زالزة فعول دراس َة.

(19مادة )  

( 144ال خازة املخرععة )انوُساوس أ و امحاكمورًوس( تـس احذَاٍز تيجاح ما ل ًلل ؾن ؿسد )مييح امعامة درخة 

 ساؿة دراس َة وفلا ملخعوحات لك كسم موزؿة وفلا جلسول امللصرات ادلراس َة مل كسام امـومَة اخملخعة

(21مادة )  

حبَر حكون مواؾَس تسء وهناًة ادلراسة ثددؽ لكَة امرشًـة واملاهون أ وابري اميؼام امس يوي واميؼام امفعًل املغوق 

 جلك مصحةل دراس َة وفق امخايل:

ىل هناًة صِص ًومَو. -12  ابمًس حة نويؼام امس يوي : ثحسأ  ادلراسة من مٌخعف صِص سخمترب ا 

ًهتيي  -13 ف( يف مٌخعف صِص سخمترب ًو ابمًس حة نويؼام امفعًل : ًحسأ  امفعل ادلرايس ال ول )اخلًص

ًهتيي  جهناًة ال س حوع امثامر من صِص حسأ  امفعل ادلرايس امثاين ) امصتَؽ ( يف مٌخعف صِص فرباٍص ًو ًياٍص، ًو

جهناًة ال س حوع امثامر من صِص ًوهَو ، ؿىل أ ن ٍكون ال س حوع ال ول نودسجَل وال س حوع امثاين تساًة احملارضات 

يف لك فعل درايس أ كل امفـوَة وال سلاط و ال ضافة ، ويف مجَؽ ال حوال ل جيوز أ ن حكون ادلراسة يف املكَة 
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اههنائَة ، ما مل حتسد اموزارة أ و اجلِات  مذحاانتال  من س خة ؾرش أ س حوؿا ، مبا يف ذكل أ س حوؾي امدسجَل و 

دارة اجلامـة تسا  ؾن أ س حوع ملك مهنا. مذحاانتال  ًة وهناًة ادلراسة اجلامـَة أ و متسد فرتة امدسجَل و املـيَة أ و ا 

(21مادة )  

ضافة ادلراسة لكٌل اكذضت امرضورة ذكل جيوز ل دارة املكَة ثـسًل مواؾَس  دارة اجلامـة ، كٌل جيوز ا  تـس موافلة ا 

 فعل درايس ظَفي وفلا ل ماكهَات املكَة وحسة امرشوط اميت حيسدُا جموس املكَة.

(22مادة )  

ىل خاهة أ سٌلهئا رموزًا رمقَة من زالزة ذاانت )أ حاد ، ؾرشات ، مئات(.  ثـعى امللصرات ادلراس َة ا   

 ذاهة املئات : ثـرب ؾن مس خوى امللصر حِر ًوخس ابملكَة مخسة مس خوايت.

 ذاهة امـرشات : ثـرب ؾن امصمز امصمقي مل كسام امـومَة ابملكَة.

 ذاهة ال حاد : ثـرب ؾن جسوسل امللصر ) ال س حلِات (.

(23مادة )  

امخامَة :ثـعى ال كسام امـومَة ابملكَة امصموز امصمقَة   

امللصرات امـامة...................................  1  

ملصرات كسم امرشًـة. .................................. 1  

ملصرات كسم امرشًـة واملاهون. .................................. 2  

ملصرات كسم املاهون. .................................. 3  

كذعاد الاساليم.ملصرات كسم ال   .................................. 4  

(24مادة )  

دارة  ل املواد ادلراس َة وفق الآمَة اميت ثلصرُا ا  ًلوم امعامة يف تساًة لك فعل درايس تخجسًس كِسٍ وادذَار وثزًن

ملصرات  ةساؿة دراس َة أ و ما ل ًلل ؾن أ رتـ ةؾرش  ( ست16عامة ابمدسجَل يف أ كل من )املكَة ول ٌسمح نو

ذا اكن امعامة يف فعل امخرصج واحذاز مجَؽ املواد ادلراس َة فِجوز هل امدسجَل يف أ كل من احلس  ل ا  دراس َة ا 

ن ساؿة دراس َة )وحسة( ، أ و س حـة ٍ( أ رتؽ وؾرش 24ال دىن ، كٌل ل ٌسمح نوعامة ابمدسجَل يف أ كرث من )

س ملصرات دراس َة تب ي حا ذا اكن امعامة يف فعل امخرصج فِجوز هل امدسجَل مبا ل ًٍز ل ا  ل من ال حوال ، ا 

( مثان وؾرشٍن ساؿة )وحسة( كحس أ ؿىل ، وذكل وفق اهمنوذج املـس ذلكل.28ؾن)  

(25مادة )  

ال سس وامضواتط امخامَة :( 24) ٍصاؾى يف ثيفِش أ حاكم املادة  

ت ؿسد امساؿا ؿسد امللصرات اميت ل ًخجاوزُا

اميت ل 

 ًخجاوزُا

املـسل امرتامكي املخحعل ؿوََ  امخلسٍص

 امعامة

 ت

س ؾن أ رتـ ملصرات )مواد( ةل ًٍز ساؿة 16  %65أ كل من  ملدول   1.  
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س ؾن مخسة ملصرات )مواد( ساؿة 18 ل ًٍز ىل أ كل من 65من  حِس  %75% ا   2.  

س ؾن س خة ملصرات )مواد( ساؿة 22 ل ًٍز ىل أ كل من 75من  حِس خساً   %85% ا   3.  

س ؾن س حـة ملصرات )مواد( ساؿة 24 ل ًٍز ىل 85من  ممخاز  %111% ا   4.  

 

ؿادة املواد )امللصرات( اميت رسة فهيا يف امفعل ادلرايس امخايل.  وؿىل امعامة أ ن ًوزتم اب 

(26مادة )  

 ثوزع امللصرات ادلراس َة ابملكَة وفلًا مل يت :

ىل :أ ول :  مزامِة وثيلسم ا  ملصرات ا   

مزامِة ؿامة.ملصرات   أ  ا 

مزامِة ختععَة.   ب  ملصرات ا 

مزامِة غري ختععَة.   ت  ملصرات ا 

ة وث  اثهَا : ىل :ي ملصرات ادذَاًر لسم ا   

ة ختععَة. -أ   ملصرات ادذَاًر

ة غري ختععَة.  -ب   ملصرات ادذَاًر

(27مادة )  

ت احملسدة جلك ًلوم امعامة ابدذَار امللصرات ادلراس َة اميت ٌسجل فهيا يف لك فعل درايس وفلا ل س حلِات امللصرا

وفلا نورشوط ال دصى اميت حتسدُا امالحئة. و كسم من ال كسام امـومَة اخملخعة  

(28مادة )  

وزم امعامة ابمدسجَل فهيا مجَـا.  حيسد املسم امـومي املواد اميت ًسرسِا امعامة يف امفعل ادلرايس ال ول ًو

(29)مادة    

حسة فلط ذالل مسة دراس خَ ظحلا نورشوط امخامَة :جيوز نوعامة املسجل يف املكَة ثغَري ختععَ مصة وا  

ل املواد نوفعل. -أ     أ ن ًمت ثغَري امخرعط كدل امحسء يف ثزًن

مََ.  -ب   موافلة املسمني امليخلل مٌَ وامليخلل ا 

ا.  -ج  مََ واميت مل ٌس حق هل ادذَاُر وزتم تسراسة مجَؽ امللصرات ادلراس َة املعووتة ابملسم امليخلل ا   أ ن ًخـِس ًو

مََ امعامة ؿىل أ ن ثلوم ُشٍ انوجية تسراسة اموضؽ امـومي نوعامة جضلك جلية  -د  مـادةل من املسم امليخلل ا 

ا.  وحتسد املخعوحات وامللصرات اميت جية ؿوََ املِام تسراس هتا واحذَاُز

مََ مهٌل املغري س هتا امعامة ابملسم امليخلل مٌَ ثوغى مجَؽ امللصرات اميت كام تسرا -ه  عووتة ابملسم امليخلل ا 

ة اك مزامِة أ و ادذَاًر مََ سواء اكهت ا  س خثىن من ذكل مجَؽ امللصرات املعووتة ابملسم امليخلل ا  هت هدِجهتا ، ٌو
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ة ابملسم امليخلل  ا ) يف حاةل كون املادة امصاسة هبا امعامة ادذَاًر ا أ و مل ٍمتكن من احذَاُز وسواء كام ابحذَاُز

ا تيجاح ول جيوز اسد  حدارًا أ ن جيخاُز مََ فـوََ ا  ة أ دصى (.ا   دسامِا مبادة ادذَاًر

 حتسة املسة اميت كضاُا امعامة ابملسم امليخلل مٌَ مضن املسة ادلراس َة نوعامة ابملكَة. -و 

ىل أ دص تـس احذَاز امعامة مواد أ رتـة فعول دراس َة ابملسم املسجل تَ.ل جيوز ال   -ز   هخلال من ختعط ا 

(31مادة )  

كون ذكل يف ال س حوع اذلي حيق نوعامة أ ن ٌسلط مواد كام تدسجَوِا أ و ا   ضافة مواد أ دصى تـس اىهتاء امدسجَل ٍو

و ال س حوع ال ول ندلراسة ابملكَة ( ثرشط موافلة  ًًل اىهتاء موؿس جسجَل املواد )أ س حوع ال سلاط وال ضافة ُو

ابملكَة. مذحاانتال  اخملخط واؾامتد رئُس ادلراسة و املصصس ال اكدميي نوعامة ورئُس املسم امـومي   

(31مادة )  

حيق نوعامة اذلي جسل يف ملصرات أ ؿىل من احلس ال دىن ) أ رتـة ملصرات دراس َة ( أ ن ًًسحة من تـضِا ) 

اجلزئَة ) اوسحاب من مادة واحسة لك مصة ( ذالل دراس خَ  وسحاابتال  اوسحاب حزيئ ( ؿىل أ ل ًخجاوز ؿسد 

حصاءات امخامَة :  ابملكَة أ كرث من مخسة اوسحاابت وفلا مال 

وذكل وفلا نومنوذج  مذحاانتال  وافلة أ س خاذ امللصر ورئُس املسم امـومي اخملخط ورئُس كسم ادلراسة و م -1

 املـس ذلكل.

ٌسمح نوعامة ابلوسحاب اجلزيئ من املواد اؾخحارًا من تساًة ال س حوع امثاين من تساًة ادلراسة امفـوَة  -2

ـ  ىل هناًة ال س حوع امسادس من ادلراسة امف  وَة )احملارضات( .)احملارضات( و ا 

(32مادة )  

حاب لكي ( ؿىل أ ل حيق نوعامة اذلي جسل ندلراسة ذالل امفعل ادلرايس أ ن ًًسحة من اكمل امللصرات ) اوس

ضرتط أ ن ًمت ذكل كدل تساًة  وسحاابتال  ًخجاوز ؿسد  املكَة اوسحاتني فلط ظَةل فرتة دراسة امعامة ابملكَة ، ٌو

اههنائَة ، مؽ مصاؿاة امرشوط امخامَة : مذحاانتال    

مت ذكل وفلًا نومنوذج املـس مِشا امغصض.  -1  موافلة جموس املكَة ًو

ملصرات  ةاماكمل من امللصرات اميت ثلل ؾن احلس ال دىن ) أ رتـ وسحابال  جيوز جملوس املكَة املوافلة ؿىل  -2

 ( دراس َة يف حاةل اكذياؾِا ابملربرات اميت ًلسمها امعامة.

(33مادة )  

 مذحانال  يف تـغ امللصرات ادلراس َة يف حاةل ثغَحَ ؾن حضور  ( غري ممكل) حيق نوعامة احلعول ؿىل هدِجة 

 اههنايئ وفلًا نوضواتط امخامَة :

أ ن ٍكون مـشر ملدول مبوافلة أ س خاذ املادة ورئُس املسم امـومي اخملخط ومعَس املكَة ، وذكل وفلًا نومنوذج  -1

 املـس ذلكل.
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س ؿسد امللصرات امأ ل  -2 فهيا ؾن ملصرٍن دراس َني يف   ( غري ممكل)  يت جيوز نوعامة احلعول ؿىل هدِجةًٍز

( ملصرات ذالل مسة 6) ةس خ ( غري ممكل)  لك فعل ، ؿىل أ ن ل ًخجاوز ؿسد مصات احلعول ؿىل هدِجة 

ذلؾخحار أ هَ اب ملكَة مؽ ال ذشدراسة امعامة اب ؾن ملصرٍن  ( غري ممكل)  هدِجةا جتاوز امعامة احلعول ؿىل ا 

يف ذكل  ( غري ممكل) دراس َني نوفعل ادلرايس امواحس ًـخرب راس حًا يف مجَؽ املواد اميت حتعل فهيا ؿىل درخة 

 امفعل ادلرايس.

صمز مِا ابمصمز )غ . م( يف امللصرات ادلراس َة اميت متت املوافلة ؿوهيا  ( غري ممكل)  حصظس نوعامة هدِجة -3 ٍو

 عل ادلرايس وحتسة مضن املـسل امفعًل.يف هفس امف

حصاء امذحان هنايئ نوملصر غري املمكل يف امفعل ادلرايس امخايل مدارشة وذكل ابمخًس َق  -4 ًوزتم أ س خاذ املادة اب 

 مؽ املسم امـومي اخملخط.

يف امفعل امخايل مدارشة ؿىل  ( غري ممكل)  هدِجة نوٌلدة املخحعل فهيا امعامة ؿىل مذحانحصظس هدِجة ال   -5

أ ن ثسرج هدِجة املادة مضن كضوف امفعل ادلرايس احلايل نوعامة وثـس اميدِجة يف كضوف مٌفعةل مـسة ذلكل 

تلاء ؿىل امخلسٍص املسمي يف امسجالت دون أ ن  امغصض وحيسة نوعامة امخلسٍص اجلسًس يف املـسل امرتامكي مؽ ال 

 ًسذل يف حساب املـسل امرتامكي.

حصاء امذحانيف -6 مذحاانت امفعل ادلرايس امخايل ًـخرب ا  ذالل مسة أ كعاُا هناًة  ( غري ممكل)   حاةل ؿسم ا 

 امعامة راس حًا يف املادة وثـعى هل درخة راسة )ر(.

ا امعامة يف امفعل اذلي ًًل  ( غري ممكل) ل حتدسة املادة املصظودة تسرخة  -7 مضن املواد اميت خيخاُر

 فعل حعوهل ؿوهيا.

(34ة )ماد  

 اههنايئ، الامذحان ودرخة امس ية اؾٌلل ٍلوع من ؿوهيا املخحعل ندلرخات وفلاً  درايس ملصر لك ثلسٍصات حتسة) 

 درخة اىل اههنايئ اجملموع من% 61و امس ية، أ و امفعل اؾٌلل اىل اههنايئ اجملموع من% 41 ختعط ان ؿىل

 خسول ثوضَحي مخوزًؽ ادلرخات دلَؽ امللصرات ادلراس َة:  (.امس ية أ و نوفعل اههنايئ الامذحان

  ثوزًؽ درخات اؾٌلل امفعل/امس ية 

 

درخة 

 الامذحان اههنايئ

 

 

 اجملموع اههنايئ

 

 احلضور واملضاركة

 

 وركة امـمل

 

 الامذحان اميعفي

11 11 21 

 111 61 41 اجملموع
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 وحتسة ادلرخة املخحعل ؿوهيا امعامة وفق الايت:

ذا حتعل ؿىل  -1 درخة يف وركة الامذحان  61درخة مفا فوق من أ ظل  21ًـس امعامة انحج يف الامذحان اههنايئ ا 

رضب اجملموع يف ؿسد  اههنايئ، يف ُشٍ احلاةل جتمؽ درخة اؾٌلل امس ية او امفعل مؽ درخة الامذحان اههنايئ ًو

 اموحسات.

ذا حتعل ؿىل -2 درخة يف وركة الامذحان  61درخة من أ ظل  21 اكل من ًـس امعامة راس حًا يف الامذحان اههنايئ ا 

رضب اجملموع  اههنايئ، ويف ُشٍ احلاةل ثعحح درخة الامذحان ظفصًا ، وجتمؽ درخة اؾٌلل امس ية او امفعل مؽ امعفص ًو

 يف ؿسد اموحسات.

ذا حتعل ؿىل  -3  % مفا فوق من اجملموع اههنايئ نوملصر.51ًـس امعامة انحج يف امللصر ادلرايس ا 

ذا حتعل ؿىل اكل من  -4  % من اجملموع اههنايئ نوملصر.51ًـس امعامة راس حًا يف امللصر ادلرايس ا 

%( من ادلرخات مالمذحان 111امعالب غري امليخؼمني )مٌدس حني( فذرعط هلم ادلرخة ابماكمل أ ي تًس حة أ مػ ) -5

ة.  اههنايئ ابمًس حة نوملصرات اميؼًص

(35مادة )  

ة وامـموَة نوملصرات ادلراس َة  مزتامال  ميؼايم يف مجَؽ مصاحل ادلراسة ؿىل امعامة ا ابحلضور ومذاتـة ادلروس اميؼًص

متامَ وؿىل أ س خاذ امللصر مذاتـة  ؿساد امححوث وادلروس امـموَة واملخعوحات ال دصى اميت ٍصاُا أ س خاذ امللصر لزمة ل  وا 

ذا زادت وس حة غَاب امعامة ؾن  امساؿات  % من25احلضور وامغَاب نوعالب يف امللصر اذلي ًلوم تخسٌرسَ وا 

امللصرة نوٌلدة )امللصر( ذالل امفعل ادلرايس ًفلس امعامة احلق يف امخلسم مالمذحان اههنايئ يف ثكل املادة )امللصر(  

ـعى درخة ظفص يف أ ؾٌلل امس ية أ   هبشٍ املادة ، ول جيوز  ( غري ممكل)  ًضا ول جيوز هل احلعول ؿىل درخةًو

اب.ال ؾفاء من ُشٍ امرشوط مهٌل اكهت ال س ح  

(36مادة )   

حتسة وس حة امغَاب ؾن ادلروس امـومَة من تساًة ادلراسة امفـوَة نوفعل ادلرايس واميت ثيط ؿوهيا ُشٍ امالحئة 

ق رئُس  وؿىل أ س خاذ امللصر )املادة( مذاتـة احلضور وامغَاب ملك حمارضة وفلا نوامنذج املـسة ذلكل وجسوميَ ؾن ظًص

ىل مسجل ا تالغ امعالب ابل هشارات ومفت املسم امـومي امخاتؽ هل ا  ملكَة صِصاي واذلي تسورٍ ًخوىل معوَة ثوزَلَ وا 

لة املياس حة ل تالغ امعالب تشكل.  هؼصمه مـسم حكصار امغَاب وال اثر املرتثحة ؿىل ذكل ونومسجل اختاذ امعًص

(37مادة )  
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ذا مت  مذحانال  ل جيصى  ل ا  % من مفصداثَ ؿىل ال كل ويف حاةل ؿسم ثغعَة ُشٍ امًس حة 75جناز ا  اههنايئ ل ي ملصر ا 

شٍ احلاةل ، ويف سخِل ذكل ؿىل  ق املسم امـومي اخملخط لختاذ ما ًدٌاسة ُو ىل جموس املكَة ؾن ظًص حيال ال مص ا 

لصر وأ س حاب امل جنازا  اههنائَة موحضا تَ وس حة  مذحاانتال  أ س خاذ لك ملصر ثلسمي ثلٍصص هناًة لك فعل درايس وكدل 

ن وخست وكشكل امعـوابت اميت كس حكون واهجخَ يف ثسٌرسَ ، ؿىل أ ن ًلسم ُشا امخلٍصص مصئُس  جنازؿسم ال   ا 

حاههتا تخلٍصص جملوس املكَة.  املسم واذلي تسورٍ ًخوىل جتمَؽ ثلاٍرص مجَؽ املواد )امللصرات( ابملسم وا 

(38مادة )  

ؿالن هخاجئ  ؿادة أ وراق ال خاتة نوعالب ملـصفة أ وخَ املعور يف  مذحاانتال  ًخوىل أ س خاذ املادة ا  اجلزئَة وؿوََ ا 

خاابهتم وؿوََ كشكل ثلسمي كضف اميخاجئ اكمال نولسم امـومي اخملخط كدل تساًة  اههنائَة توكت اكف ، أ ما  مذحاانتال  ا 

خاتة  ىل كسم ادلراسة و  مذحاانتال  أ وراق ا  حصاءات ووفق الآمَة اميت  مذحاانتال  اههنائَة فدسمل ا  ثلصرُا املكَة ل متام ا 

ؿالن اميخاجئ أ و حسة ما ثيط ؿوََ انوواحئ امعادرة ابخلعوص من  ل تـس س ية من ا  ثالفِا ا  امدسومي ، ول جيوز ا 

 اجلِات ذات امـالكة ابدلوةل.

( 39مادة )  

رشاف ؿىل  ملصاكدة ، وثخوىل ُشٍ وا مذحاانتال  اههنائَة تلصار من جموس املكَة جسمى جلية  مذحاانتال  جضلك جلية مال 

ا مبا ًخفق مؽ املادة  يف امالحئة امـامة ، ونوجية أ ن  (21)انوجية ال رشاف اماكمل ؿىل ال ؿساد مالمذحاانت وسرُي

جس خـني تب ؾضاء َُئة ثسٌرس أ و غريمه يف أ داء مهامها ، وجيوز كشكل ؾيس احلاخة أ ن حكون ملك كسم ؿومي جلية 

 امذحاانت ومصاكدة ذاظة تَ.

(41) مادة  

مؽ ؿسم ال ذالل تلصارات وزارة امخـومي امـايل واجلِات ذات امـالكة تدس َري امـموَة امخـوميَة ابجلامـات واملـاُس امـوَا 

واملصاكدة امليعوص ؿوهيا يف ُشٍ امالحئة جلك ما  مذحاانتال  وامخب دًة ، ختخط جلية  مذحاانتال  ثضب ن هؼام ادلراسة و 

ِا ومِا ؿىل وخَ اخلعوص :وثيؼمي  مذحاانتال  ًخـوق ثسري   

ؿساد وجتِزي املاؿات ال مذحاهَة.  أ  ا 

ابمخًس َق مؽ ال كسام امـومَة دعوظا فامي خيط تـغ املواد اميت كس واملصاكدة  مذحاانتال  وضؽ خساول   ب

ىل ثوحِس   هبا. مذحاانتال  حتخاج ا 

ؿساد وجسومي واس خالم أ وراق ال خاتة.  ت  جتِزي وا 

 امليؼمة مالمذحاانت واملصاكدة.ثيفِش امخـواميت وال رصادات   ث

 املِام اميت حلكف هبا من كدل جموس املكَة.  ج

ص املخـولة اب  ح ؿساد ال ركام امرسًة وال رشاف ؿىل امعحاؿة وامسحة وامخعٍو  .مذحاانتل  ا 

 ثحُِغ كضوفات اميخاجئ واؾامتدُا.  خ
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وال وراق املخـولة مذحاانت اههنائَة نوملصرات وأ وراق ال خاتة مال  حفغ أ وراق كضوفات أ ؾٌلل امس ية   د

ىل مكذة ادلراسة و  مذحاانتل  اب ىل حني جسوميِا ا  حبَر حتفغ ملسة س ية دراس َة ؿىل ال كل أ و  مذحاانتال  ا 

حسة ما ثيط ؿوََ انوواحئ امعادرة ابخلعوص من اجلِات ذات امـالكة ابدلوةل ؿىل أ ن ًمت امخزوط مهنا حبصكِا 

 .مذحاانتال  ادلراسة و تـس اهلضاء ُشٍ املسة مبحرض من كدل املسجل و 

(41مادة )  

اههنايئ نوفعل. مذحانال  ثـعى نوعامة درخة )غ / ظفص( يف حاةل ثغَحَ ؾن   

(42مادة )  

ممارسة أ ؾٌلل امغش ، وذكل ابظعحاب امكذة أ و ال وراق أ و ال دوات  مذحاانتال  حيؼص ؿىل امعامة أ زياء 

ًِة ( اميت ل ج  ةاملساؿسة ) مثل امِاثف اميلال أ و الآةل احلاس حة أ و املـسات ال مكرتوهَة ذات امسـ  سمحامخرًز

، وذكل مبا ًخفق  مذحاانتال  واملصاكدة كٌل حيؼص ؿوهيم لك ما من صب هَ ال ذالل تيؼام  مذحاانتال  تسدومِا جلية 

 وامالحئة امـامة.

(43مادة )  

وثعحح من كدل ؾضو َُئة امخسٌرس اذلي كام تخسٌرس امللصر ويف حاةل ثـشر كِامَ تشكل ؿىل  مذحاانتال  ثـس 

املسم اخملخط حلكَف ؾضو َُئة ثسٌرس أ دص يف ذات امخرعط نولِام هبشٍ املِمة وابمخًس َق مؽ املسم امـومي 

مل كسام امـومَة امخًس َق ل حصاء امذحاانت هنائَة موحسة نومجموؿات اخملخوفة ابملادة امواحسة ، اخملخط ، كٌل جيوز 

وذكل ابلثفاق مؽ من ًلوم تخسٌرسِا من ال ساثشة ، ويف مجَؽ ال حوال جية أ ن ًمت جسومي اميخاجئ اههنائَة ذالل زالزة 

ٌس مصاؿاة ال يت :أ ايم من هناًة امذحان لك ملصر درايس ، وؿىل ؾضو َُئة امخسر   

 أ ن ثوضؽ توركة ال س ئةل مالمذحان اههنايئ ثوزًؽ ادلرخات ملك سؤال. -

اههنايئ نوٌلدة  مذحانال  أ ن ٌسمل أ س خاذ املادة )امللصر( ال خاتة اهمنوذحِة مؽ أ وراق ال خاتة ؾيس جسوميَ ميدِجة  -

 )امللصر(.

(44مادة )  

خاتة  مذحاانتال  مؽ مصاؿاة رسًة  اههنايئ  مذحانال  جيوز نوعامة امصاسة امخلسم تعوة نومصاحـة املوضوؾَة ل وراق ا 

س ؾن مادثني وفق  امخامَة : ال حصاءات) اميؼام امفعًل ، ادلور امثاين نويؼام امس يوي ( ومبا ل ًٍز  

ىل مكذة ادلراسة و   أ ابملكَة ، وذكل ؿىل اهمنوذج املـس مِشا امغصض  مذحاانتال  ًلسم امعامة ظوحا كخاتَا ا 

س ؾن أ س حوؿني أ و املسة اميت حتسدُا املكَة ذلكل ) ؿالن اميخاجئ  أ هيٌل أ كرص يف املسة ذالل مسة ل حًز ( من ا 

 املصاد املصاحـة فهيا.

 ًخوىل جموس املكَة جضكِل جلية نومصاحـة من زالزة أ ؾضاء َُئة ثسٌرس من املسم اخملخط.  ب

ذا رغة امعامة يف ذكل وؿىل انوجية رفؽ ؿىل   ت حصاء املصاحـة حبضور امعامة أ و من ًيوب ؾيَ ا  انوجية ا 

ىل جموس املكَة يف غضون زالزة أ ايم من اس خالمهم نوخلكَف. ا اههنايئ مسخدا ا   ثلٍصُص
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ذا زخت حصة ما ًسؾََ امعامة ًمت ثعحَح اميدِجة مبوحة كصار من معَس املكَة وثودع وسزة مٌَ يف   ث ا 

 موف امعامة.

آةل   ج ًخوىل معَس املكَة جضكِل جلية ملساءةل أ س خاذ املادة اذلي مت ثـسًل درخة ملصرٍ ؿىل أ ن حكون املسب

ق معَس املكَة  مثحخة ؿىل منوذج ذاص ًـس مِشا امغصض وحتفغ مبوفَ امضريص ، وجيوز جملوس املكَة ؾن ظًص

 معامحة ؾضو َُئة امخسٌرس تخرٍبص مسوكَ كخاتَا.

وامضواتط امليعوص ؿوهيا يف ُشٍ  ال حصاءاتابملكَة امعامة هبشٍ  مذحاانتال  ادلراسة و  خيعص مكذة  ح

 املادة وذكل ؾيس ثلسمي ظوة املصاحـة. 

(45مادة )  

 مذحاانتال  ثـمتس اميخاجئ اههنائَة نوملصرات ادلراس َة من أ س خاذ املادة ورئُس املسم اخملخط ورئُس كسم ادلراسة و 

 ومعَس املكَة يف هناًة لك فعل درايس ، وثـمتس دلى رئُس اجلامـة هخاجئ اخلصجيني.

(46مادة )  

ل حسة  اميت ًـمتسُا جموس املكَة  ال حصاءاتل جيوز مصاحـة أ و ثـسًل هدِجة أ ي ظامة يف أ ي ملصر درايس ا 

 وفلا نولواؿس وانوواحئ اميافشة ابخلعوص.

(47مادة )  

ادلراس َة وفلا ميؼام امخلومي امخايل : حتسة ثلسٍصات امللصرات  

 ادلرخات امصمز امخلسٍص اميلاط

ىل  1من  ر ضـَف خسا 11 34ا   

ىل  35من  ر ضـَف 11 من ٍلوع ادلرخات 49ا   

ىل أ كل 51من  د ملدول 1.11 % من ٍلوع ادلرخات65% ا   

ىل أ كل من 65من  ج حِس 2.11 % من ٍلوع ادلرخات75% ا   

ىل أ كل من 75من  ب حِس خسا 3.11 % من ٍلوع ادلرخات85% ا   

ىل 85من  أ   ممخاز 4.11 % من ٍلوع ادلرخات111% ا   

 غري ممكل )غ . م( ع غري ممكل ******

 مًسحة س مًسحة ******

 

(48مادة )  

 حيسة املـسل امفعًل نوعامة يف هناًة امفعل ادلرايس ؿىل اميحو امخايل :

 يف ؿسد اموحسات )امساؿات( ادلراس َة نوملصر.)×( امللصر مرضوتة ادلرخة املخحعل ؿوهيا امعامة يف   أ
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ؿسد وحسات امللصر دلَؽ املواد اميت درسِا امعامة يف امفعل ادلرايس × مجؽ ) حاظل رضب درخة امللصر   ب

 املـين(.

 جتمؽ اموحسات ادلراس َة دلَؽ امللصرات اميت درسِا امعامة يف امفعل ادلرايس املـين.  ت

 (. ت) ؿىل امفلصة ( ب ) مفعًل نوعامة انجت كسمة امفلصة ٍكون املـسل ا  ث

 حيسة املـسل امـام ؿىل اميحو امخايل :

 يف ؿسد اموحسات ادلراس َة نوملصر.)×( ادلرخة املخحعل ؿوهيا امعامة يف امللصر مرضواب   أ

ول فعيف ؿسد وحسات امللصر يف مجَؽ ام)×( مجؽ حاظل رضب ادلرخة نوملصر اذلي متت دراس خَ مرضواب   ب

 ادلراس َة اميت درسِا امعامة.

 ول ادلراس َة اميت درسِا امعامة.جتمؽ اموحسات ادلراس َة نوملصرات يف مجَؽ امفع  ت

شا ُو ، (  ت ( امساتلة ؿىل انجت امفلصة ) ب ) امفلصة ٍكون املـسل امـام ) امرتامكي ( حاظل ثلس مي  ث ُو

ذا اخنفغ مـسهل امـام ) امرتامكي ( ؾن املـسل امـام ) امرتامكي ( اذلي حتعل ؿوََ امعامة ،  يشر امعامة ا  ًو

51.% 

( 49مادة )  

ذا أ هنيى مجَؽ اموحسات وامللصرات ادلراس َة املـمتسة واملعووتة نوخرصج ابملسم املخرعط تَ  ًـخرب امعامة مذرصخا ا 

 تيجاح.

(51مادة )  

ؿادة امللصر ادلرايس اذلي حتعل فَِ ؿىل ثلسٍص ) راسة  ( يف امفعل امخايل مدارشة ، وجيوز جية ؿىل امعامة ا 

ا  ؿادة أ ي مادة دراس َة احذاُز نوعامة ) يف اميؼام امفعًل أ و امس يوي ( كدل احلعول ؿىل مسدٌسات امخرصج ا 

مصفؽ مـسهل امرتامكي ، مبا ل ًخجاوز أ رتؽ مواد ظَةل فرتة دراس خَ، وحتسة نوعامة  %65تيجاح ثلل درحذَ فهيا ؾن 

تلاء ؿىل امخلسٍص املسمي يف امسجالت دون أ ن ادلرخة اجلسًسة يف امل ـسل امرتامكي ومو اكهت أ كل من امساتلة ، مؽ ال 

 ًسذل يف حساب املـسل امرتامكي.

(51مادة )  

هشاٍرن مفا فوق ؿادة دراسة امللصرات امصاسة  جية ؿىل امعامة املخحعل ؿىل ا  ؿادة  فهياا  وهل يف سخِل رفؽ مـسهل ا 

صى أ هنا سرتفؽ مـسهل ول ًمت امدسجَل هل يف ملصرات خسًسة  ا تيجاح ٍو دراسة تـغ امللصرات اميت س حق هل احذَاُز

ذا اكن يف امفعل ادلرايس ال ذري ومبا ل ًخـارض مؽ أ حاكم املادة ل ا  .(27) ا   

(52مادة )  

 ًيشر امعامة يف احلالت ال ثَة :

ذا اهلعؽ امعامة ؾن ادلراسة  -أ     دون ؿشر مرشوع ملسة أ س حوؿني مذواظوني.من ا 

ذا كل مـسهل امرتامكي امـام ؾن  -ب   % أ ي ثلسٍص ؿام ضـَف.51ا 
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(53مادة )  

حسى احلالت ال ثَة :  ًفعل امعامة من املكَة يف ا 

ذا اهلعؽ  -أ     .ؿشر مرشوع ؾن ادلراسة مسة س ية دراس َة اكمةل أ و فعوني دراس َني مذخامَني دونمن ا 

ذا اخنفغ مـسهل -ب   % يف أ رتـة فعول دراس َة مذخامَة أ و س يدني مذخامَخني.51امرتامكي امـام ؾن  ا 

ذا حتعل ؿىل مـسل حصامكي أ كل من  -ج  % ضـَف خسا يف هناًة أ ي من امس يدني ادلراس َدني ال ومني أ و 35ا 

 دراس َني مذخامَني من امفعول ال رتـة ال وىل.يف فعوني 

ذا جتاوز املسة احملسدة ندلراسة امليعوص ؿوهيا يف املادة -د  من ُشٍ امالحئة ما مل ثيط انوواحئ اميافشة  (19) ا 

 ؿىل غري ذكل.

أ حاكم مبلذىض  -جيوز نوعالب املخـرٍثن يف املصاحل اههنائَة أ و املفعومني ومه يف املصاحل اههنائَة تسراس هتم  -ه 

 واذلٍن فلسوا ظفة امعامة اميؼايم امدسجَل كعالب مٌدس حني ابملكَة. -ُشٍ املادة 

 

مفعل امصاتؽا  

حصاءات اخلاظة ابمخب دًةامفات وامـلوابت امخب دًخِة وال  اخمل  

(54مادة )  

ا ىل   33 )اخلاظة ابمخب دًة ما ورد من أ حاكم يف املواد  ال حصاءات ًعحق يف صب ن اخملامفات وامـلوابت امخب دًخِة و

م.2111مس ية  ( 511 )من لحئة ثيؼمي امخـومي امـايل امعادرة مبوحة املصار رمق  ( 58  

(55مادة )  

 ًـمل تب حاكم ُشٍ امالحئة اؾخحارا من اترخي اؾامتدُا من جموس املكَة وجموس اجلامـة.

 

 

يعتمــــــــد :                                                                    يعتمــــــــــد :  

مجلـــــس الجــــــامعـــــــة                                           ـــــلية    مجلــــــــس الك  

 

 

 

 


