جامعـــــــــة مصراتـــــــــة

الالئحة الداخلية لكلية تقنية املعلومات

الفصـــــــــــــل االول
أحكام متهيدية
مــادة ((1

))

تعريفـــــــــــــات
- 1ايهًٝـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ :١نً ١ٝتكٓ ١ٝاملعًَٛات ٖ ـ ٞإس ـد ٣نً ٝـات داَعـ ـَ ١ؿسات ـ ـَٚ , ١كسٖ ـ ـا ايسٝ٥طـ ـَ ٞد ٜٓـ ـَ ١ؿساتـ ـ ـ.١
- 2عُٝدايهًٖ :١ٝـ ـ ٛايػد ــ ايرٜ ٟتٛىل اإلغ ـساف املباغـ ـس عً ٢ضري ايعُ ـ ـٌ بايهًٝـ ـٚ ١تؿسٜــ أَٛزٖا ايعًُٚ ١ٝاملايٚ ١ٝاإلداز ٜـ ١يف سـ ـدٚد
ايطٝاضات اييت ٜسمسٗا زتًظ ادتاَعٚ ١زتًظ ايهً.١ٝ
- 3زتًظ ايهً ٖٛ :١ٝادتٗ ١املدتؿ ١بسضِ ايطٝاضات ايعاَ ١بايهًٚٚ ١ٝقع اإلضرتاتٝذٝات ٚارتطط ايهؿ ١ًٝبتشكٝكٗا.
- 4عكـ ـ٦ٖٝ ٛـ ـ ١ايتدزٜـ ـظ ٖٛ :ايػد ــ اير ٟحيٌُ َؤٖ ـالً عًُٝـ ـ ـ ـ ـاً عاي ٝـ ـا يف ختؿـ َٔ ختؿؿ ــات تكٓ ١ٝاملعًَٛات ٚعًـ ّٛاذتاضــٛب ,
ٚحيُـ ـٌ دزدـ ـ ١عًُ ١ٝالتكٌ عٔ ستاقس َطاعد ٚتسبط٘ عالق ١تعاقدَ ١ٜع ادتاَع.١
 - 5ايطاي ـب ٖٛ :نٌ غد ــ ٜٓتُـ ـ ٞيًهًٝـ َٔ ١أد ـٌ اذتؿـ ـ ٍٛعً ٢املعسؾـ ـٚ ١اَتـالى غٗـ ـاد ٠يف زتـ ـاٍ تكٓٝـ ـ ١املعً َٛـ ـات  ٖٚـ ـَ ٛـ ـٔ ُٜكب ـٌ
 ُٜٚطذٌ بايهً ١ٝابتدا َٔ ٤تازٜذ تطذ ً٘ٝيًدزاض ١بٗا ٚست ٢شٚاٍ ايؿؿ ١عٓ٘ إَا بتدسد٘ أ ٚإْطشاب٘ أ ٚؾؿً٘ َٔ ايهً.١ٝ
 - 6زقِ ايك ٝـ ـد ٖٛ :زق ـ ـِ ٜؿسف يًطايـ ـب عٓد بدا ١ٜتطذ ًٝـ٘ بايهًٚ , ١ٝتتِ عً ٢اضاض٘ مجٝع اإلدسا٤ات املتعًك ـ ١بايطايب.
- 7ايؿؿٌ ايدزاض ٖٛ :ٞايؿتـس ٠ايصَٓٝـ ١املدؿؿ ١إليكـا ٤احملاقسات َٚدتـ٘ ((  )) 61أضبٛعا ٚ ,ميهٔ عٓد اذتاد ١اضتشداخ ؾؿـٌ ؾٝؿـٞ
ال تكٌ َدت٘ عٔ ( )8أضابٝع ٚؾكا يًتػسٜعات ايٓاؾر.٠
- 8ايٛسد ٠ايدزاض ٖٞ :١ضاع ١تدزٜطْ ١ٝعس ١ٜأٚضاعتني عًُٝتني أضبٛعٝاً ط ١ًٝايؿؿٌ ايدزاض.ٞ
- 9املكسازات ايدزاض ١ٝاإليصاََ ٖٞٚ :١ٝكسزات ًٜتصّ بدزاضتٗا مجٝع ايطًب ١بايكطِ ايعًُ ٞاملدتـٚ ,تٓكطِ إىل َكسزات إيصاَٝـ ١ختؿؿٝـ١
ٚغري ختؿؿ.١ٝ
- 11املكسزات ايدزاض ١ٝاإلختٝازَ ٖٞٚ :١ٜكسزات خيتاز َٓٗا ايطايب زتُٛع َٔ ١ايٛسـدات ٚ ,تٓكطـِ إىل َكسزات اختٝازٜـ ١ختؿؿ ٝـٚ ١غ ـري
ختؿؿ.١ٝ
- 11املكسزات ايتعب ٖٞٚ :١ٜٛاملكسزات املًصّ ايطايب دزاضتٗا ٚتدخٌ يف املعدٍ ايعاّ يًطايب سٝح ٜتِ إقسازٖا َٔ زتًظ ادتاَع.١
- 12املعـ ـدٍ ايؿؿًـ ـٖ :ٞـ ـ ٛاملتٛضـ ـط اذتطابـ ـ ـ ٞيدزدـ ـات ايطايـ ـب ايؿؿً ٝـ ـ ـ ـَ ١سدشـ ـ ـ ـ ـ ١بع ـ ـدد ايٛس ـ ـدات ايدزاضٝـ ـ ـ ـ.١
- 13املع ـ ـدٍ ايرتانُ ٖٛ :ٞاملتٛض ـط اذتطاب ٞجملُٛع دزدات املٛاد ايتـ ٞضذٌ بٗ ـا ايطاي ـب َسدشـ ـ ١بع ـدد
ايٛسدات ايدزض.١ٝ
- 14املُتًهات ٖٞ :مجٝع َامتتًه٘ ايهً َٔ ١ٝأؾَ ٍٛادَٓ ١ٜكٛيٚ ١غري َٓكٛي.١

رؤيـــــة الكليــــة- :
تكد ِٜخدَ ١تعًَ ١ُٝٝتُٝص ٠يف زتاٍ عً ّٛاذتاضـ ـٛب ٚتكٓٝـ ـ ١املعً َٛـات عً ٢املطت ٣ٛاحملًٚ ٞايدٚيـٚ ٞإٔ تؿبح ٖر ٙاملؤضط ـ ١ايٛادٗـ ـ١
األٚيـ ـ ٢يطايبـ ـ ٞايعً ـِ ٚارتدَ ـات يف ٖ ـرا اجملاٍ ٚتطاٖ ـِ بؿعايٝـ ـ ١يف ايتط ٜٛـ ـس ٚايتُٓٝـ ـ ١يًعًُ ٝـ ١ايتعًُٝٝـ ـٚ ,١املطاُٖ ـ ١يف األعـ ـاخ
ايعًُٝـ ـ ١املدتًؿـ ـٚ ,١تؿبـح َسدعٝـ ـ ١عًُ ٝـ ـ ١يف ْك ـٌ تكٓ ٝـ ١املعًَٛـ ـات املتذ ـدد ٠يًُذتُع احمل ـًٚ ,ٞتكدِٜ
اإلضتػازات ٚاالعاخ اييت تطاِٖ يف تكدّ اجملتُع.
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رسالــــة الكليــــة- :
ايٓٗ ـٛض باجملتُ ـع تكٓٝـ ـاً َٔ خـ ـالٍ تكد ٜـِ بساَ ـر عًُٝـَ ١تُٝص ٠يف عً ّٛاذتاضـٛب ٚتكٓ ٝـ ١املعًَٛـات ٚإعـداد ايهـٛادز ايعًُ ٝـ ١ملٛادٗ١
حتدٜات املطتكبٌ َٛٚانب ١ايتكـدّ ايهب ـري ٚايطس ٜـع يف زتـ ـاٍ تكٓ ٝـ ١املعًَٛـ ـات ٚضد سادـ ـ ١اجملتُـ ـع يف ٖ ـ ـرا اجملاٍٚ ,ايكٝـ ـاّ بـ ـدٚز زا٥د
باملطاُٖ ١يف سٌ املػانٌ ايتكٓٚ ١ٝإدخاٍ أسدخ ايتكٓ ٝـات ٚتطٜٛـس ايعُ ـٌ بٗا ٚحتك ٝـل نؿـا٤ات تؿٌ إىل أقؿ ٢دزد َٔ ١ايؿعاي ١ٝيف تُٓ ٝـ١
ايب ٦ٝـ ١ايتعًُٝٝـ ـٚ ١اجملتُـع ٚإث ـسا ٤ايعًُٝـ ١ايتعً ُٝٝـ  ١باألعاخ ايعًُٚ ١ٝتبين ْػاطات عًُ ١ٝشتتًؿ ١عاملٝـ ١اإلْتػ ـاز ٚعاي ٝـ ١ادت ـٛد ٠يف
عً ّٛاذتاضٛب ٚتكٓٝـ ـ ١املعً َٛـات ٚخدَ ١اجملتُعٚ ,تٗ ٦ٝـ ١ب ٦ٝـ ـ ١عًُ ٝـ َٝٓٗٚ ١ــ ـ ١حت ـح عًـ ٢ايتط ٜٛـس املطتُس ألعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ.

أهــــداف الكليــــة- :
 .1إعداد نٛادز عًَُ ١ٝتدؿؿ ١يف عً ّٛاذتاضٛب ٚتكٓ ١ٝاملعًَٛات ذات َطت ٣ٛعاي َٔ ٞادتٛد ٠متهِٓٗ َٔ ايتُٝص يف ايدزاضات ايعًٝا
ٚايبشح ايعًَُٓٚ ٞح غٗاد ٠ايبهايٛزٜٛع يف إسد ٣ايتدؿؿات ايعًُ ١ٝبايهً.١ٝ
 .2تٛؾري ب ١٦ٝتعً ١ُٝٝتتٝح يًطايب املػازن ١ايؿعاي ١يف شتتًـ األ ْػط ١ايعًُٚ ١ٝايجكاؾٚ ١ٝاإلدتُاعٚ ١ٝإعال ٤ق ِٝاملٓاؾط ١ايػسٜؿ١
ٚحتؿٝص ايطالب عً ٢ايتعًِ ايرات ٞاملتٛاؾٌ ٚعً ٢ايعٌُ ادتُاع.ٞ
 .3تطٜٛس ايب ١٦ٝايتعًَ ١ُٝٝع احملاؾع ١عًَ ٢بادئ ٚأضظ ٚق ِٝاجملتُع احملً.ٞ
 .4تُٓٝـ ـ ـ ١زٚح االضتكاليٝـ ـ ـٚ ١املب ـ ـادزٚ ٠غ ـ ـسع ثكاؾ ١ادتٛدٚ ٠ايتطٜٛـ ـس املطتُس.
 .5تبين ٚتػذٝع أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ٚايط ـالب عً ٢عًُٝـ ـات ايبشح ايعًُـ ـ.ٞ
 .6ايتعاَ ٕٚع َؤضطات اجملتُع احملًٚ ٞاملطاُٖ ١يف إعداد ايدزاضات ٚاذتً ٍٛيف شتتًـ اجملاالت ذات ايعالق ١بتكٓ ١ٝاملعًَٛات يًٓٗٛض
باجملتُع ٚاإلنتؿا ٤ايراتٚ ٞتؿع ٌٝدٚز ايهً ١ٝيف سسن ١ايتكدّ ٚايبٓا َٔ ٤خالٍ االضتػازات ٚاحملاقسات ايعاَٚٚ ١زؽ ايعٌُ.
 .7اإلتؿاٍ ٚايتٛاؾٌ ايعًَُ ٞع ايهًٝات االخس َٔ ٣داخٌ ٚخازز ادتاَع ١ستًٝاً ٚدٚي ٝـاً.
 .8ايتعسف عً ٢ايتكٓٝات اذتدٜجٚ ١االضتؿادَٗٓ ٠ا يف تطٜٛس ايعًُ ١ٝايتعًٚ ١ُٝٝاجملتُع.
 .9إبساش املٛاٖب ايعًُٚ ١ٝايدؾع ٚايسق ٞبٗا ستًٝاً ٚعاملٝاً.
 .11املطاُٖ ـ ١يف اعـ ـداد ايدزاض ـات ٚارتطط ٚاإلضرتاتٝذٝـ ـات ذتادـ ـ ١اجملتُ ـع َٔ ايعٓاؾ ــس املؤًٖـ ــ ١يف زتـاٍ تكٓ ٝـ١
املعًَٛات ملٛانب ١ايتطٜٛس.
 .11ايعُـ ـٌ عً ٢اعداد ارتط ـط ٚايدزاض ـات ايدٚزٜـ ـٚ ١ايتكٝٝـ ـِ ايداخً ـ ٞيكُـإ دـٛد ٠ايتعً ٝـِ ٚايعًُ ٝـ ١ايتعً ُٝٝـ.١
 .12ايتطٜٛس املطتُس يًهً ١ٝيًٛؾـ ٍٛإىل َهاْ ١عاملَ ١ٝسَٛقـ ١جتعًٗا ٚدٗ ١يًطالب ٚاألضات ـرٚ ٠ايباسجـ ـني املتُٝصٜــٔ.

مــادة ((2

))

تته ٕٛايهً )) 7 (( َٔ ١ٝأقطاّ عًُ ١ٝعً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
.1

ايكط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــِ ايعـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاّ.

.2

قط ـ ــِ عً ـ ـ ــ ــ ّٛاذتاضـ ـ ـ ــٛب.

.3

قط ـ ــِ ْع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــِ اإلْرتْ ـ ـ ـت.

.4

قط ـ ــِ ايػبهات ٚاإلتؿ ـاالت.

.5

قط ـ ــِ ْعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـِ املعًَٛـ ـ ـات.

.6

قط ـ ــِ ايٛضـ ـ ــا٥ط املتع ــدد.٠

.7

قط ـ ــِ ٖٓدضـ ١ايربزت ٝــات.

ٚجي ـ ـٛش إقاؾـ ـ ـ ١أقط ـ ـاّ عًُ ٝـ ـ ١أخ ـ ـس ٣أ ٚإيػ ـ ـا ٤أقطـ ـاّ ٚؾك ـ ـا يًتػسٜعـ ـات ايٓاؾــر.٠

مــادة (()) 3
تطب ـ ـل أسهـ ـ ـ ـاّ ٖـ ـ ـر ٙايال٥شـ ـ ـ ١عًـ ٢ايطًب ـ ـ ١ايدازض ـ ـ ـ ـني بهًٝـ ـ ـ ـ ـ ١تكٓ ٝـ ـ ـ ـ ١املعًَٛـ ـ ـ ـات ظاَعـ ـ ـ ـ ـَ ١ؿسات ـ ـ ـٚ ١ذيـو
يٓ ٝـ ـ ـٌ اإلدـ ـاش ٠املتدؿؿ ـ ـ (( ١ايبهايٛزٜٛع )) يف أسد ايتدؿؿات ايعًُ ١ٝبايهً.١ٝ
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مــادة ((4

))

ايًػــ ١ايعسبٝــٖ ١ــ ٞيػــ ١ايدزاضــٚ ١ايتعًــ ِٝبايهً ٝــٚ ,١مت إؾــداز قــساز َــٔ زتًــظ ادتاَعــ ١بـ ٕ تهــ ٕٛايدزاضــ ١بايًػــ ١اإلصتًٝصٜــ ١بايهًٝــ ١يـبعض
املكسزات ايدزاض ١ٝاييت تتطًب طبٝعتٗا ذيو بٓا ً٤عً ٢تٛؾ ١ٝايكطِ ايعًُ.ٞ

الفصل الجاني
القبـول والقيـد واالنتقـال
مــادة (( 5

))

حتـ ـدد ايهً ٝـ ـ ١ايكدز ٠اإلضتٝعاب ١ٝيكبـ ــ ٍٛطًب ـ ــ ١ددد يف بدا ١ٜنٌ عاّ داَع ـٚ ٞبداٜـ ـ ١ايؿؿٌ ايدزاضٚ ٞؾكـاً إلَهاْ ٝـات ايهً ٝـٚ ١األقطـاّ
ايعًُٝـ.١

مــادة (( 6

))

ٜػرتط يكبٜ َٔ ٍٛتكدّ يًدزاض ١بايهًَ ١ٝا :ًٜٞ
.1

إٔ ٜهـ ٕٛسا ؾــال عًــ ٢ايػــٗاد ٠ايجاْٜٛــ ١ايعاَــ ١أ ٚايػــٗاد ٠ايجاْٜٛــ ١ايتدؿؿـ ١ٝأَ ٚــا ٜعاد ــا َــٔ ايػــٗادات املعــرتف بٗــا َــٔ ادتٗــات
املدتؿٚٚ , ١ؾل ايٓطب ١امل ١ٜٛ٦املعتُد ٠يًكب ٍٛبايهً ١ٝيهٌ ضٓ.١

 .2إٔ ٜه ـًَ ٕٛتصَ ـا بكٝـ ـِ اجملتُ ـع ٚتٛدٗات ـ ـ٘.
 .3إٔ ٜهـ ـ ـ ـ ـ ـ ٕٛسط ـ ـ ـ ـٔ ايطـ ـ ـ ـ ـريٚ ٠ايطًـ ـ ـ ـ ـ ـ ـٛى.
 .4إٔ ٜه ـ ٕٛال٥كاً ؾشٝاًٚ ,خايٝاً َٔ األَساض املعدٚ , ١ٜقادزاً عًَ ٢تابع ١ايدزٚع ايٓعسٚ ١ٜايعًُٝـ.١
 .5إٔ جيتاش إَتشإ املكابً ١ايػدؿ ١ٝأ ٚغريٖا َٔ اإلَتشاْات اييت حيددٖا زتًظ ايهً.١ٝ
.6

إٔ ٜهَ ٕٛكُٝاً بايدٚي ١ايًٝب ١ٝإقاَ ١إعتٝاد ١ٜطَ ١ًٝد ٠ايدزاض.١

 .7إٔ ًٜتـصّ املتكـدّ يًدزاضــ ١يف ايهًٝـ ١بــدؾع زضـْٚ ّٛؿكـات ايدزاضــٚ ١ؾكـا ملــا تكـسز ٙادتٗـات املدتؿــ ١د ٕٚاإلخـالٍ بكٛاعــد املعاًَـ ١باملجــٌ
املٓؿٛف عًٗٝا يف اإلتؿاقٝات املٛقع ١بٗرا ايػ ٕ.
عً ٢إٔ ٜتِ تعب ١٦ايبٝاْات ٚؾكا يًُٓٛذز زقِ (ز ّ  )1- 12بايٓطـب ١يًطًبـ ١ايًٝبـٝني ٚ ,ايُٓـٛذز زقـِ (ز ّ  )3 - 12بايٓطـب ١يًطًبـ١
ايٛاؾد. ٜٔ

مــادة (( 7

))

ٜتِ قب ٍٛايطالب ٚقٝدِٖ ٚؾل ايؿ٦ات ايتاي:١ٝ
.1

طالب ْعاَٚ , ٕٛٝتػٌُ ٖر ٙايؿ ١٦مجٝع ايطالب املتؿسغني يًدزاض.١

.2

طالب ٚاؾد ِٖٚ ٕٚايطالب ايػري ايًٝبٝني اير ٜٔمت َٓشِٗ َكاعد دزاضٚ ١ٝتٓعِ أٚقاعِٗ ٚنٝؿ ١ٝقبٚ ِ ٛشاز ٠ايتعً. ِٝ

.3

مــادة (( 8

))

ميٓح ايطايب عٓد تطذٚ ً٘ٝقبٛي٘ يًدزاض ١بايهً ١ٝزقِ قٝد ٜته َٔ ٕٛمثاْ١ٝ
.1

ارتاْتني األٚىل ٚايجاْ ٝـ ١زقــِ ايهً.١ٝ

.2

ارتاْ ١ايجايجٚ ١ايسابع ١يًطٓ ١ايدزاض ١ٝاييت قبٌ ؾٗٝـ ـا ايطايب.

 .3ارتاْـ ـ ١ارتاَطـ ـ ١يًؿؿ ـٌ ايدزاض ـ ٞاي ـ ـر ٟقبـ ـٌ ؾٝـ ـ٘ ايطاي ـب.
.4

ارتاْات ايجالث ١األخري ٠متجٌ ايسقِ املتطًطٌ يًطايب يف دؾعت ـ٘.

أٚنُـ ـ ــــا تتطً ـ ـ ـب إداز ٠ادتاَعـ ـ ـ ــ ١يف س ـ ـ ـ ــاٍ ٚد ـ ــ ـ ــٛد أزقـ ـ ــاّ َٛس ـ ـد.٠

3

خاْات (( َٔ ايٝطاز إىل ايُٝني ))

ناآلت:ٞ
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مــادة (( 99

))

ٜتـ ـِ تٓطٝـ ـب ايط ـ ـالب يألقط ـ ـاّ ايعًُ ٝـ ـ ـ ١املٛدـ ـ ـ ـٛد ٠بايهًٝـ ـ ـ ـٚ ١ؾـ ـ ـ ـ ـل ايكٛابـ ــط ايتايٝـ ـ ـ- :١
1

-

مت ختؿٝــ ايؿؿـ ــ ٍٛايجالثـ ـ ـ ــ ١األٚىل يًدزاض ١بايكطـ ــِ ايعـ ـ ــاّ بايهً ٝــ.١

2

-

ٜب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأ ايتدؿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ٚذيو بعـ ـ ــد إضتهُ ـ ـ ـ ـ ـ ــاٍ مجٝــع َك ـ ـسزات ايكطـ ـِ ايع ـ ـاّ.

3

-

ٜتدؿـ ايطايب يف ايكطِ ايعًُ ٞايرٜ ٟسغب ايدزاض ١ب٘ بعد اضتٝؿا ٤املتطًبات عً ٢سطب ارتط ١ايدزاض ١ٝيألقطاّ ايعًُ.١ٝ

- 4يف سايــ ١ع ــدّ حتكــل ايػ ـسط يف ايؿكـ ــس ٠ايطابكـ ــ ١يًهًٝـ ـ ١اذتـ ـل يف تٓط ـٝب ايطًب ـ ١يألقط ـاّ ايعًُ ٝـ ١سط ـب َا تسآَ ٙاضب ـاً ٚمبـا
تكتك ٘ٝاملؿًش ١ايعاَٚ ١ضٛم ايعٌُ.

مــادة (( 19

))

عً ٢ايطايب جتدٜد قٝد ٙيف بداٜـ ١نـٌ ؾؿـٌ دزاضـٜ ٚ ٞهـ ٕٛجتدٜـد ايكٝـد بـايتٛقٝع عًـ ٢ايُٓـٛذز زقـِ (ز َّ )5- 12تكـُٓاً املـٛاد ايدزاضـ١ٝ
املكٝد بٗا ايطايب يف نٌ ؾؿٌ دزاضٜٚ ٞعد اختٝاز املٛاد جتدٜدًا يًكٝدٜٚ ,تِ جتدٜد ايكٝديف املٛاعٝد  ٚبايكٛابط اييت حتددٖا ايهًٝـ ٚ ,١جيـٛش
يًطايــب إقــاؾ ١أ ٚسـرف َــٛاد ٚؾكـاً يًُٓــٛذز زقــِ (ز ّ  )7- 12احملــدد يف املٛاعٝــد ايــيت حتــددٖا ايهًٝــ ١مبسعــا ٠اذتــد األدْــ ٚ ٢اذتــد األقؿــ٢
يًُكسزات اييت ًُٜصّ ايطايب بدزاضتٗا يف نٌ ؾؿٌ دزاضٜٚ ٞه ٕٛجتدٜد ايكٝد ٚؾكا يًُٓٛذز زقِ (ز ّ )7- 12بدؾع ايسض ّٛاحملدد َٔ ٠ادتٗ١
املدتؿٚ ١الجيٛش اضرتداد.ٙ

مــادة (( 11

))

إذا مل ٜك ـ ـِ ايطايـب بتذدٜـد قٝـد ٙيف املـد ٠احملـدد , ٠أعتـرب َٓكطع ـ ـا عـٔ ايدزاضـ ١يط ـ ـبب غـري َػ ـ ـسٚع َاي ـ ـ ـِ ٜتكـدّ بعـرز تكبًـ٘ ايهًٝـٚ ١تٛقـــ
قٝد. ٙ

مــادة (( 12

))

جيٛش يًطايب إٜكاف قٝد ٙخالٍ غٗس َٔ بدا ١ٜايؿؿٌ ايدزاضٚ , ٞذيو يؿؿًني دزاضٝني ٚال حتطب َد ٠إٜكاف ايكٝد َٔ قُٔ َد ٠ايدزاض, ١
ٚجيٛش جملًظ ادتاَع ١قبٚ ٍٛقـ قٝد ايطايب بؿٛز ٠إضتجٓا ١ٝ٥يؿؿًني دزاضٝني آخسٜني إذا تطًبت ظسٚؾ٘ ذيو.

مــادة (( 13

))

جيٛش يًطايب االْتكاٍ َٔ قطِ إىل آخس غسٜطَٛ ١اؾك ١ايكطُني ايعًُٝني َع َساعا ٠ايػسٚط ايتاي:١ٝ
 .1تبكـ ـ ٢مجٝـ ـع املكـ ـسزات ايدزاضٝـ ـ ١ايتـ ـ ٞدزضٗـ ـا ايطـ ـايب يف ايكطـ ـ ـِ ايطابـ ـل يف نػ ـ ــ دزدات ـ ـ ـ٘ يف ساي ـ ١إْتكاي ـ٘ إىل قطِ َٓاظس ي٘.
 .2ال حيتطب أ َٔ ٟاملكسزات ايدزاض ١ٝاييت أصتصٖا ايطايب يف ايكطِ ايطابل َٔ قُٔ عدد املكسزات املطًٛب ١يًتدسز بايكطِ ادتدٜد يف
ساي ١اختالف احملتٜٛات املٓٗذ ١ٝيًُكسزات ايدزاض ١ٝاملعٓٚ ١ٝايرٜ ٟتشدد مبعسؾـ ـ ـ ـ ١ايكطـ ـ ـ ـِ املٓتك ـ ـ ـ ـٌ اي ٝـ ـ ـ٘.
 .3جيٛش يًكطِ املٓتكٌ إ يَ ٘ٝعادي ١بعض املكسزات ايدزاض ١ٝاييت دزضٗا ايطايب يف ايكطِ ايطابل مبكسزات دزاض ١ٝيف ايكطِ ادتدٜد
ٚاعتبازٖا َكسزات بد.١ًٜ
 .4تػهٌ دتٓ ١عًُ ١ٝيف نٌ قطِ عًُ ٞملعاديَ ١كسزات ايطًب ١املٓتكًني إي ٘ٝيف بدا ١ٜنٌ ؾؿٌ دزاض.ٞ
 .5الجيٛش يًطايب اإلْتكاٍ َٔ قطِ آلخس بعد ختؿؿ٘ إال َسٚ ٠اسد ٠خالٍ ؾرت ٠دزاضت٘ بايهً.١ٝ

مــادة (( 14

))

جيٛش يًهً ١ٝقب ٍٛطالب َٓتكًني إيٗٝا َٔ نًٝات َٓاظس ٠ظاَعات أخسَ ٣عرتف بٗاٚ ,ذيو يف سدٚد اإلَهاْٝات املتاس ـ ـ ١بايهً ٝـ ـٚ ١االقطـ ـاّ
ايعًُ ٝـ ١ايتابع ـ ١ا ٚؾك ـ ًا يًػـ ـسٚط ايتايٝـ ـ:١
 .1أال ٜه ٕٛايطايب َؿؿٛال َٔ ايهً ١ٝاملٓكَٗٓ ٍٛا ألضباب ت دٜب ١ٝأ ٚعًُ.١ٝ
 .2إٔ ًٜتصّ ايطايـ ـب ايساغـ ـب يف االْتكـ ـاٍ بتكد ٜـِ املطتٓ ـدات َتكُٓـ ١يًُك ـسزات ايتـ ـ ٞدزضٗـ ـا ٚستت ٜٛـ ـات ٖ ـ ـر ٙاملكسزات.
 .3يًهً ١ٝؾالسَ ١ٝعادي ١بعض املكسزات اييت ضبل يًطايب دزاضتٗا أ ٚزؾكٗا بػسط إٔ التصٜد املكسزات
املعادي ١عٔ ((  َٔ )) %51املكسزات املطًٛب ١يًتدسز.
 .4جيب عً ٢ايطايب املٓتكٌ إٔ ٜدزع املكسزات اييت مل تتِ َعاديتٗا ٚذيو ٚؾكا يًربْاَر املطًٛب يًتدسز.
ٜ .5ػ ـرتط يًطاي ـ ـب املٓتكـٌ َـٔ ايهًٝـات األخــس ٣إٔ ٜطـتٛيف ايػ ـسٚط ايـ ـٛازد ٠يف املادتـ ـني (( َ )) 7–6ـٔ ٖــرٙ
ايال٥ش ١نالً ؾُٝا خيؿ٘.
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ٜ .6ت ـِ َعاديـ ـ ١نـ ـٌ املكسزات املتشؿـ ـٌ عًٗٝا ايطايب بتكدٜس أنجس َـٔ (( )) %51مبا ٜطابل َا ْطبت٘ ((  )) %75ؾُ ــا ؾ ــٛم يف ستتـ٣ٛ
املٛاد املساد املعادي ١إيٗٝا.
 .7حيطب َعدٍ ايطايب ايرتانُ ٞعٓدايتدسز عً ٢أضاع عدد ايٛسدات ٚاملكسزات اييت أصتصٖا بايهً ٚ ١ٝتدخٌ املٛاد املعاديـ ١يف سطـاب
املعدٍ.

مــادة (( 15

))

تػهٌ بايهً ١ٝدتٓ ١شتت ؿ ١ملعاديَ ١ؤٖالت ايطالب املٓتكًني إيٗٝا ٚعً ٢دتٓ ١املعادي ١ايبح يف طًبات ايطالب يف أدٌ ال ٜتذاٚش غٗساً َٔ
تازٜذ تكد ِٜايطًب ؾإذا ٚددت ٖر ٙايًذٓ ١إٔ طايب ايٓكٌ قد دزع ٚؾل أْعُ ١تعًَ ١ُٝٝػاٜس ٠نُا َٖ ٛعُ ٍٛب٘ يف داَعات ايدٚي ١ايًٝب١ٝ
تٛدب عًٗٝا إساي ١األَس يًذٓ ١امل دتؿ ١مبعادي ١املؤٖالت ايعًُ ١ٝبٛشاز ٠ايتعً ِٝيف األدٌ املٓؿٛف عً ٘ٝأعالٚ , ٙجيٛش إذتام ايطايب
بايدزاضٚ ١ؾل َعادي ١أٚيٚ ١ٝذيو إىل سني اضتهُاٍ إدسا٤ات املعادي ١ايٓٗاٚ ١ٝ٥الٜعد ايطايب َٓتكالً ؾعًٝاً إال بعد اضتٝؿا ٤ناؾ ١اإلدسا٤ات
املطًٛب.١

الفصـــل الجالـــح
نظــــــــــــــام الدراســـــــة
مــادة (( 16

))

ٜدزع ايطايـ ــب يًشؿــ ٍٛعً ٢اإلدـاش ٠ادتاَع ٝــ (( ١ايبهايٛزٜـ ــٛع )) َك ــسزات تعـ ــادٍ ((ٚ ))131سد ٠دزاض ١ٝعً ٢األقٌ ٜٚه َٔ ٕٛقُٓٗا َػسٚع
ايتدسز.

مــادة (( 17

))

ته ـ ــــ ٕٛايدزاض ـ ـ ١بايهًٝـ ـ ـٚ ١ؾكـ ــ ـ ـاً يٓعـ ـاّ ايؿؿ ـ ـٌ ايدزاضـ ـ ـ ٞاملؿتـ ـ ـٛح بٛاقـ ـع ؾؿً ـ ـ ـني دزاض ٝـ ـ ـني يف ايعـ ـ ـاّ ادتاَع ـ ـ (( ٞؾؿٌ ارتسٜــ  ٚؾؿـٌ
ايسبٝع )) سط ـب ايػـ ـسٚط  ٚايكٛابط اييت حتددٖـ ـا ايهً ,١ٝعً ٢أال ٜك ـٌ عدد ايؿؿ ٍٛايت ٢جيب عً ٢ايطايـب

دزاضتٗا قبٌ ايتدسز عٔ (( )) 7

ضبع ١ؾؿ ٚ ٍٛال تصٜد عً )) 11 (( ٢عػس ٠ؾؿٚ , ٍٛال تدخٌ يف استطاب عدد ايؿؿ ٍٛاملد ٠اييت ٜطُح ؾٗٝا يًطايب بٛقـ قٝد.ٙ

مــادة (( 18

))

تهَ ٕٛد ٠ايدزاض ١بهٌ ؾؿٌ دزاض ))14 (( ٞأزبع ١عػس أضبٛعا ٚأضبٛعإ يًتطذٚ ٌٝاإلقاؾ ١أ ٚاذترف ٜ ٚ ,تِ االعالٕ عٔ بدا ١ٜايعاّ ايدزاضٞ
ٚؾكا ملا حتدد ٙادتٗات املدتؿ.١

مــادة (( 19

))

عً ـ ٢عكـ ـ٦ٖٝ ٛـ ـ ١ايتدز ٜـظ تكد ٜـ ـِ تكسٜــ ـس غٗ ـس ٟعٔ ْطب ـ ١اإلصت ـ ـاش باملكـ ـسز إيـ ـ ٢ايكطـ ـ ـِ ايتاب ـع يـ٘ املكـسز ٚ ,يف ساي ـ ـ ١عدّ اضتهُ ـ ـ ـاٍ ْطبـ١
((  )) %75مخط ٚ ١ضبعني باملا٥ـ ـ َٔ ١املكسز ايدزاضـًٜ ٞـ ـصّ عكـ ـ٦ٖٝ ٛـ ـ ١ايتدزٜظ باعطا ٤ستاقسات تعٜٛك ١ٝيريو املك ـسز قبـٌ بد ٤دخـ ـٍٛ
َٛعـ ـد اإلَتشاْـ ـات ايٓٗا ١ٝ٥ايٓعس ٜـٚ , ١يف ساي ١تعرز ذيو ًٜصّ ايكطِ ايتابع ي٘ املكسز بٛقع َكرتح ذتٌ ٖر ٙاملػهًٚ ١تعسض إىل زتًظ
ايهً.١ٝ

مــادة (( 29

))

جيــٛش يًهًٝــ ١بعــد َٛاؾكــ ١زتًــظ اداز ٠ادتاَعــ ٚ ١سطــب اإل َهاْٝــات املتاســ ٚ ١مبــا تكتكــ ٘ٝاملؿــًش ١ايعًُٝــ ١تكــد ِٜبــساَر دزاضــ ٚ ١ٝعًُٝــ ١أٚ
َٝداْ ١ٝخالٍ ايؿرت ٠ايؿٝؿ ١ٝنؿؿٌ دزاض ٞؾٝؿَ ٞع َساعا ٠ايػسٚط ايتاي- :١ٝ
أ َٛ -اؾكـ ـ ـ ــ ١عك ـ ـ ـ ــ ٦ٖٝ ٛـ ـ ــ ١ايتدزٜـ ــظ.
ب -عـدد ايٛسـ ـدات املطُـ ــٛح بٗ ـا يًطايـ ـب بتطذًٗٝـ ــا التتذـ ـاٚش (( ٚ )) 7سـ ـدات.
ز -حتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدد املك ـ ـ ـ ـ ـ ـسزات َٔ قب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـٌ االقط ـ ـ ـ ـاّ ايعًُٝـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ١املدتؿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ.١
د -ال حتتطب ايؿؿ ٍٛايؿٝؿ َٔ ١ٝقُٔ غسٚط عدد ايؿؿ ٍٛايدزاض ١ٝاملػاز إيٗٝا يف ايؿكس.))17(( ٠
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مــادة (( 21

))

تعتُ ـد ارتط ـ ١ايدزاضٝـ ١عًَ ٢كسزات َتهٚ َٔ ١ْٛسدات دزاض ,١ٝختتًـ ٖـر ٙايٛسدات ضٛا ٤أناْت ْعس ١ٜأ ٚعًُ ١ٝعً ٢طبٝع ١نٌ َكسز.

مــادة (( 22

))

ٜتِ حتدٜد املكسزات ايدزاض ١ٝيهٌ ختؿـ َٔ قبٌ زتايظ األقطاّ ايعًُ ١ٝبايهًٚ ١ٝذيو مبساعا ٠املعاٜري ٚاألضظ ايعًُ ١ٝاملعتُد ٠يف ٖرا
اجملاٍ ٚ ,جيٛش إدخاٍ تعدٜالت عً ٢املكسزات ايدزاضٚ ١ٝايٛسدات ارتاؾ ١بٗا بعد َٛاؾك ١ادتٗات املدتؿٜ ٚ ,١تِ إعداد ددا ٍٚخاؾ ١باملكسازات
ايدزاض ١ٝيهٌ ختؿـ حيدد ؾٗٝا اضِ نٌ َكسز ٚعدد ٚسدات٘ ٚزقِ َتطًطٌ ٚاملكسز ايرٜ ٟطبك٘.

مــادة (( 24

))

ًٜتصّ ايطايب باختٝـ ــاز َكسازات دزاض ١ٝيف نٌ ؾؿ ـٌ دزاض ـ ٞال ٜك ـٌ زتُـ ـٛع ٚسداتٗـ ـا عٔ ((  ))14ازبع عػـ ـسٚ ٠سـ ـد ٠دزاض ٚ ,١ٝال تصٜد عً٢
((  )) 22اثٓا ٕ ٚعػـ ــسَ ,ٕٚع َساعا ٠املعـدٍ ايرتانُ ٞيًطايب ٚسطب ادتد ٍٚاملسؾــل ٚجيٛش إضتجٓا ٤املعدٍ ايرتانُٚ ٞذيو يف اذتاالت
اذتسد ١اييت تطتًــصّ ذيو َجٌ ايتدسز ٚذيو بعد َٛاؾكـ ١املسغد ايعًُٚ ٞزٝ٥ظ ايكطِ املدتـ ٚإعتُاد عُٝد ايهً- :١ٝ
ت

التقديــــــــــــــــــــــر

عــــدد الوحـــدات االقصـــى المسمـــوح بــه

91

قعٝـ ؾ قـ ـ ـ ـ ــٌ

ٚ 15سد ٠دزاض١ٝ

92

َكبـ ــ ٍٛؾ قـ ـ ـ ـ ــٌ

ٚ 17سد ٠دزاض١ٝ

93

دٝـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

ٚ 19سد ٠دزاض١ٝ

94

دٝد دداً ؾ عًـ ـ ـ٢

ٚ 22سد ٠دزاض١ٝ

مــادة (( 25

))

ال جيــٛش يًطاي ــب ايتط ــذ ٌٝيف املك ــسزات ذات املط ــت )) 311(( ٣ٛؾــ عً ٢إال إذا ادت ــاش مج ٝــع املك ــسزات ذات املط ــت , ))111(( ٣ٛنُ ــا ال ٜط ــُح يـ ـ٘
ايتطــذ ٌٝيف املكــسزات ذات املطــت ))400(( ٣ٛؾـ عً ٢إال إذا ادتــاش مجٝــع املكــسزات ذات املطــت )) 200 (( ٣ٛؾ قــٌٚ ,يًكطــِ ايعًُــ ٞاملدــتـ يف سايــ١
ايكسٚز ٠اإلضتجٓاٖ َٔ ٤را ايػسط أل ٟطايب.

مــادة (( 26

))

جيٛش يًطايب االْطشاب َٔ َكسز دزاضٚ ٞاسد ؾكط خالٍ ايؿؿٌ ايدزاضَ ٞع َساعا ٠ايػسٚط ايتاي:١ٝ
َٛ- 1اؾك ١املسغد ايعًَُٚ ٞطذٌ ايهً.١ٝ
ٜ- 2ه ٕٛاإلْطشاب خالٍ َد ٠التتذاٚش (( ))15مخط ١عػس َٜٛا قبٌ بدا ١ٜاإلَتشاْات ايٓٗا ١ٝ٥يًدزاض.١
ًٜ- 3ـتـ ـصّ ايطاي ـ ـب بدزاضـ ـ ١املكـ ـسز اير ٟاْطشب َٓ٘ يف ايؿؿ ـٌ اي ـ ـر ًٜٝ ٟـ٘.
- 4أال ٜكٌ عدد ايٛسدات املطذٌ بٗا ايطايب عٔ اذتد األدْ ٢عٓد اإلْطشاب.
- 5أال ٜه ـ ٕٛقد زضب أ ٚاْطشب َٔ املك ـسز اي ـُساد اإلْطشـاب َٓ٘.
ًٜ- 6تصّ ايطايب بإعاد ٠املكسز اير ٟزضب ب٘ َباغس ٠يف ايؿؿٌ اير.ًٜ٘ٝ ٟ
- 7أال تهَٛ َٔ ٕٛاد ايؿؿٌ اال.ٍٚ

مــادة (( 27

))

ٜػرتط يًدزاض ١بايهًَٛ ١ٝاظب ١ايطايب عً ٢اذتكٛز يف مجٝع املكسزات ايدزاض ١ٝاملطذٌ بٗا (( احملاقسات ايٓعس ,١ٜايدزٚع ايعًُ ,١ٝايصٜـازات
املٝداْ ٝــ ,١املٓاقػ ــات ايعًُ ٝــٜ ٚ )) ...١ك ــ ّٛقط ــِ ايدزاض ــٚ ١االَتشاْ ــات بايتٓط ــٝل َ ــع أعك ــا ٦ٖٝ ٤ــ ١ايت ــدزٜظ مبتابع ــ ١سك ــٛز ايطًب ــٚ ١تك ــدِٜ
نػٛؾـ ـ ـات ايٓؿـ غٗس ١ٜإىل قطِ ايتطذٚ , ٌٝال ٜطُح يًطايب بإدسا ٤اإلَتشاْات ايٓٗا ١ٝ٥يًُكسز ايدزاض ٞاير ٟجتـ ـاٚشت ْطـب ١غٝابـ٘ ؾٝـ٘
عٔ ((  )) % 25بد ٕٚعرز.

6

جامعـــــــــة مصراتـــــــــة

الالئحة الداخلية لكلية تقنية املعلومات

الفصل الرابع
نظام التقييم و االمتحانات
مــادة (( 28

))

ٜتـِ تكٝٝـِ ايطالب يف نٌ َكسز دزاض ٞعٔ طس ٜـل ايتك ِٝٝاملطتُس أ ٚإع ـداد ايبشٛخ أ ٚأٚزام ايعٌُ أ ٚايتذازب أ ٚايكٝـ ـاّ بايدزاض ـ ـات املٝداْ١ٝ
أ ٚايتطبٝك ٝـ ـ ١أٚاإلَتشاْ ـ ـ ـات اييت جتـ ـس ٣خالٍ ايؿؿـ ـٌ ايدزاضٚ ٞاالَتشاْ ـات ايٓٗا ٚ ,١ٝ٥ذيو عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
- 1دزدـ ـ ١أعُـ ـاٍ ايؿؿ ـ ـ ـٌ ٚ ,خيؿــ ـ ـا ((  )) 41أزبع ـ ـ ٕٛدزدـ ـ ٚ ١تكطـ ـِ إي ـ ـ- :٢
أ  -يف ساي ـ ١املـك ـسز َه ـَ ٕٛـٔ غك ـني (( عًُ ـ ـ ـ ـ ـ ـْ + ٞعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس )) ٟتهـ ـ ـ ـ ـ:ٕٛ
*  )) 11 ((-عػـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس دزد ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـات عـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـٔ ايػـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ايعًُـ ـ ـ ـ ـ.ٞ
*  )) 31 ((-ثالث ـ ٕٛدزدـ ١ألعُ ـ ـاٍ ايؿؿ ـ ـٌ  ٚاالَتشاْ ـ ـ ـات ادتصٝ٥ـ ـ ـ.١
ب  -يف ساي ١املكسز َه َٔ ٕٛغل ٚاسد ؾكط ته )) 41 (( ٕٛأزبع ٕٛدزد ١ألعُاٍ ايؿؿٌ  ٚاالَتشاْات ادتص.١ٝ٥
 – 2دزد ـ ١اَتشـإ ْٗا ٜـ ١ايؿؿٌ ايدزاضٚ , ٞخيؿــ ا ((  )) 61ضتـ ٕٛدزد ـ ـ ١ؾإذا نـإ املكسز ايدزاض ـ ٞيـ ـ٘

داْب عًُـ ٞؾتدؿ ــ (( )) 41

أزبع ـني دزدــ ١يالَتشاْــات ايٓعسٜــٚ ))21 (( ٚ ١عػ ــس ٕٚدزد ـ ـ ١يالَتشاْ ـ ـات ايعًُٝــٚ .١نُــا جي ــٛش إ تكطــِ دزدــ )) 61 (( ١ضتـ ـ ٕٛايٓٗا ٝ٥ــ١
يًُكسزات ايدزاض ١ٝذات ايطبٝع ١ايبشج ١ٝإىل ((  )) 41أزبع ٕٛدزد ١يالَتشاْ ــات ايٓعسٜـ ـ ــٚ ))21 (( ٚ ١عػس ٕٚدزد ـ ــ ١يًُػازٜع ا ٚايبشٛخ.

مــادة (( 29

))

جت ـس ٣االَتشاْات ادتص ١ٝ٥خ ـالٍ ايؿؿـ ـ ـٌ ايدزاضٚ ٞؾك ـا يًُٛاعٝـد  ٚاإلدـ ـسا٤ات ايت ـ ٞحتددٖ ـا ادتٗ ١املدتؿٚ ١ؾكاً يًتػسٜعات ايٓاؾر.٠ٜ-عًــِ ايطاي ــب بدزدـ ـ ـ ١االَتش ـإ ايٓٗا ٥ـ ـ ٞايعًُـ ـ (( ٞيًُك ـــسزات ذات ايػ ـ ـ ــل ايعًُـ ـــ )) ٞقبٌ دخ ـ ـٛي ـ٘ يالَتشاْـ ـات ايٓٗا٥ـ ٝـ ١ايٓعس ٜـ.١

مــادة (( 39

))

ٜػرتط يًطايب سؿٛي٘ عً َٔ )) %31 (( ٢دزد ١اعُاٍ ايؿؿٌ يًدخ ٍٛإ ىل االَتشاْات ايٓٗاٜٚ ,١ٝ٥عترب ايطايب ْادشا يف أَ ٟكسز دزاضٞ
اذا حتؿٌ عًْ ٢طب ١ايٓذاح ((  َٔ )) %51ايدزد ١ايٓٗاٚ ,١ٝ٥حتطب ٖر ٙايٓطب ١يًطايب ظُع دزدت٘ املتشؿٌ عًٗٝا يف أعُاٍ ايؿؿٌ ٚدزد١
ْٗا ١ٜايؿؿٌ.

مــادة (( 31

))

ٜتـٛىل أضـتاذ املـاد ٠إعـالٕ ْتــا٥ر االَتشاْـات ادتصٝ٥ـٚ ١عًٝـ٘ إعــاد ٠أٚزام اإلدابـ ١يًطـالب يالضـتؿادَٗٓ ٠ــا يف َعسؾـ ١أٚدـ٘ ايكؿـٛز يف إدابـاتِٗ,
ٚعً ٘ٝتكد ِٜنػـ ايٓتا٥ر ناَال إل داز ٠ايهً ١ٝقبٌ بدا ١ٜاالَتشاْات ايٓٗا ١ٝ٥بٛقت نـاف ,أَـا أٚزام إدابـات االَتشاْـات ايٓٗاٝ٥ـ ١تطـًِ إىل
إداز ٠ايهًٚ ١ٝالجيٛش إتالؾٗا إال بعد َسٚز ضٓ َٔ ١إعـ ـالٕ ايٓتا٥ر.

مــادة (( 32

))

حيطب تكدٜس ايطايب يف نٌ َكسز ٚؾكا يًٓطب ايتاي:١ٝ
زّ.

ايٓطبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ١امل ٜٛ٦ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ١املطًٛب ـ ـ ـ ـ ـ ــ١

ايتكدٜـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس

1

ممت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاش

أنرب َٔ أ ٚتطاٚ )) %85 (( ٟٚأقٌ َٔ أ ٚتطا)) %111 ((ٟٚ

2

دٝـ ـ ـ ــد ددا

أنرب َٔ أ ٚتطاٚ )) %75 (( ٟٚأقٌ َٔ (( )) %85

3

دٝـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

أنرب َٔ أ ٚتطاٚ )) %65 (( ٟٚأقٌ َٔ (( )) %75

4

َكب ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــٍٛ

أنرب َٔ أ ٚتطاٚ )) %51 (( ٟٚأقٌ َٔ (( )) %65

5

قعٝـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـــ

أنرب َٔ أ ٚتطاٚ )) %35 (( ٟٚأقٌ َٔ (( )) %51

6

قعٝـ ددا

أقٌ َٔ (( )) %35
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ٜٚتِ سطاب املعدٍ ايؿؿًٚ ٞايرتانُ ٞيًطايب بكسب ايٛسدات ايدزاض ١ٝيهٌ َكسز يف ايدزد ١املتشؿٌ عًٗٝا يف املكـسز ثـِ بكطـُ ١ساؾـٌمجع ْتا٥ر ايكسب عً ٢ايعدد ايهً ٞيًٛسدات اييت دزضٗا ايطايب َع طسح ايتك ِٝٝايطابل ٚعدد ايٛسدات ايدزاضٝـ ١يًُكـ ـسز اير ٟت ـِ إعادت ـ٘.
ٜتِ استطاب املكسزات ايتُٗٝدٚ ١ٜاالضتدزانٚ ١ٝاإلدباز َٔ ١ٜقُٔ عدد املكسزات املطًٛب ١يًتدسز َـٔ ايهًٝـٜٚ ١ـدخٌ تكُٗٝٝـا يف استطـاباملعدالت ايدزاض ١ٝيًطايب ٜٚطتجٓ َٔ ٢ذيو املكسازات ايتعب ١ٜٛاملػاز إيٗٝا يف املاد "1" ٠ايؿكس.)) 11 (( ٠

مــادة (( 33

))

ٜتـ ــٛىل أضـ ــتاذ نـ ــٌ َكـ ــسز دزاضـ ــ ٞإعـ ــداد دزدـ ــات أعُـ ــاٍ ايؿؿـ ــٌ يهـ ــٌ طايـ ــب سطـ ــب ْتا٥ذـ ــ٘ املتشؿـ ــٌ عًٗٝـ ــا يف ايؿؿـ ــٌ ايدزاضـ ــ ٞعًـ ــ٢
ايهػـ ــٛؾات املعـ ــد ٠يـ ــريو ٚتكـ ــدميٗا إىل قطـ ــِ ايدزاضـ ــٚ ١اإلَتشاْـ ــات عـ ــٔ طسٜـ ــل ز٥ـ ــٝظ ايكطـ ــِ ايعًُـ ــ ٞاملدـ ــتـ العتُادٖـ ــاٚ ,تعًـ ــٔ ٖـ ــرٙ
ايٓت ـ ــا٥ر بع ـ ــد اعتُادٖ ـ ــا إىل ايط ـ ــالب قب ـ ــٌ بدا ٜـ ــ ١االَتشاْ ـ ــات ايٓٗا ٝ٥ـ ــ ١يف َٛع ـ ــد اقؿ ـ ــا ٙأض ـ ــبٛع قب ـ ــٌ ب ـ ــداٜتٗا  ٜٚـ ــتِ تط ـ ــً ِٝأؾ ـ ــٌ ٖ ـ ــرٙ
ايهػٛؾات إىل قطِ ايدزاضٚ ١االَتشاْات بايهً ١ٝمتٗٝدا الضتهُاٍ إدسا٤ات زؾدٖا يف ايٓتا٥ر ايٓٗا.١ٝ٥

مــادة (( 34

))

ٜتٛي ـ ـ ٢قط ـ ـِ ايدزاض ـ ـٚ ١االَتشاْ ـ ـ ـات بايهًٝـ ـ ـ ١إع ـ ـداد د ـ ـدا ٍٚايدزاضٚ ١االَتشاْ ـ ـ ـ ـات

مــادة (( 35

بايتٓط ٝـ ـ ـل َع األقط ـ ـ اّ ايعًُٝـ ـ ـ.١

))

ٜػـ ـ ـ ــهٌ زتًـ ـ ـ ــظ إداز ٠ايهًٝـ ـ ـ ــ ١يف ْٗاٜـ ـ ـ ـ ـ ــ ١نـ ـ ـ ــٌ ؾؿ ـ ـ ـ ـٌ دزاضـ ـ ـ ــ ٞدتٓـ ـ ـ ــ ١يتطـ ـ ـ ــٝري االَتشاْـ ـ ـ ــات ايٓٗاٝ٥ـ ـ ـ ــٚ ١اإلغ ـ ـ ـ ـ ـ ـساف عًٗٝـ ـ ـ ــا تطـ ـ ـ ــُ٢
(( دتٓـ ١االَتشاْـ ـات ٚاملساقبـ ـ )) ١تتٛىل ناؾ ١األَٛز املتعًك ١بطري اإلَتشاْات ٚتٓعُٗٝا ٚعً ٢األخـ َا- :ًٜٞ
1

َ -تابع ـٚ ١تٛؾري ٚجتٗٝـ ـص املطتًصَات ٚاألدٚات ايكسٚز ١ٜيالَتشاْ ـات بايتٓطٝل َع ادتٗات املدتؿ ـ ١بايهً.١ٝ

2

 اإلغـ ـساف عً ٢إدسا ٤االَتشاْ ـ ـات ٚإعداد د ـدا ٍٚاملساقب ـٚ ١تٛش ٜـع ايطالب عً ٢ايكاع ـات ٚقبط َٓٚع نٌ َا َٔ غ ْ٘ اإلخالٍ بٓعـ ـاّاالَتشاْات.

3

ٚ -قع آيٝـ ــ ١يتطًٝــِ ٚاضتـ ـ ـالّ أٚزام اإلداب ــٚ َٔ ١إىل أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ يعًُٝــ ١ايتؿشٝــح مبا ٜكُ ـٔ ضريٖ ـا بػه ـٌ دق ٝـل ٚآَ ـٔ.

4

 -ايعُ ـ ـ ـٌ عً ـ ـ ـ ٢زؾد ايدزدـ ـ ـ ـات يهٌ طايبٚ ,إعداد ايٓتا٥ـ ـ ـ ـر ايٓٗا ٝ٥ـ ـ ـ ـٚ ,١إعالْٗ ـا يًطـ ـالب بعد اعتُادٖ ـ ـا.

5

 تػه ٌٝايًذإ ايؿسع ١ٝيتطٝري االَتشاْـات ايٓٗاٝ٥ـٚ ,١يًذٓـ ١إٔ تطتعني مبٔ تس ٣قسٚز ٠إالضتعاْ ١ب ـ٘ َٔ أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظٚاملعٝدٚ ٜٔايعاًَني بايهً.١ٝ
ٜ-ػـ ـرتط أال ٜكٌ شَٔ االَتشإ ايٓٗا ٞ٥ايٓعس ٟألَ ٟكسز دزاض ٞعٔ ضاع ـْٚ ١ؿ ــ ٚالٜصٜـد عــٔ ثالخ ضاع ـات مبا ٜتٓاضب َع

6

خؿٛؾ ١ٝاملكسزٚ ,إٔ تتٓاضب أض ١ً٦االَتشإ َع ايٛعا ٤ايصَين املدؿـ ي٘.

مــادة (( 36

))

ٜتِ إعالٕ دد ٍٚاالَتشاْات بًٛس ١اإلعالْات بايهً ١ٝيف َد ٠ال تكٌ عٔ ثالثـ ١أٜـاّ قبـٌ َٛعـد إدـسا ٤االَتشاْـات ًٜٚتـصّ ايطايـب بايتعًُٝـات
اييت حتددٖا ايهً ١ٝيف ٖرا ايػ ٕ ٚعً ٢األخـ- :
1

 -اذتكٛز إىل قاع ١االَتشإ يف ايٛقت احملدد ٚإسكاز بطاق ١ايتعسٜـ ادتاَع.١ٝ

2

 االَتٓـ ـ ـاع عٔ أ ٟعٌُ َٔ أعُـ ـاٍ ايػؼ ناؾطش ـاب ايهتـ ـب ٚاألٚزام ٚإٕ ناْ ـت خايٝـ ـ َٔ ١ايهتابـ ـ ١أ ٚأ ٜـ ـ ١أدٚات ال تطُـ ـح دتٓ ـ١االَتشاْـات ٚاملساقبـ ـ ـ ـ ١باضتعُا ـ ـ ـ ـا أ ٚإظٗازٖـ ـ ـ ـ ـ ـا.

3

 -ايتشدخ أ ٚإؾداز أؾٛات أثٓا ٤االَتشاْات ,أ ٚايكٝاّ ب  ٟعٌُ َٔ غ ْ٘ اإلخالٍ بٓعاّ االَتشاْات.

4

 ال ٜطُح يًطايـ ـب بدخـ ـ ـ ٍٛاالَتش ـ ـإ إذا ت خس عٔ املد ٠ايت ـ ـ ٞحتددٖا دتٓ ١االَتشاْـ ـات ٚاملساقب َٔ ١ب ـد ٤االَتش ـإٚ ,ال ٜطُح ي٘بارتسٚز إال بعد َسٚز ثًح ايصَٔ املدؿـ الَتشإ املكسز ايدزاض.ٞ

5

ًٜ -ت ــصّ ايطايــب بايتكٝد بتعًُٝات دتٓ ١اإلَتشاْات ٚاملساقب ١داخٌ ايهً.١ٝ

8
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مــادة (( 37

))

إذا قبًـ ـت دتٓ ـ ١االَتشاْ ـ ـات ٚاملساقبـ ـَ ١ب ـسز ايطاي ـ ـب يف غٝاب ـ ـ٘ عٔ االَتش ـإ ايٓٗا٥ـ ٞألَ ٟكـسز َٔ املكـ ـسزات املطذـ ـٌ بٗا ميٓح ؾسؾ ـ ١ثاْٝـ١
ٚؾكـا يًكٛابط ايتاي:١ٝ
أ ٜ -سؾ ـد يًطاي ـب (( تهُ )) ًٞٝيف ْتٝذ ١املكسز خالٍ ايؿؿـٌ اذتايـ ٞنُـا ٜجبت ذيـو يف نػـ ــ ايدزدـ ـات عٓد ختسد٘.
ب  -حتؿغ دزدـات أعُاٍ ايؿؿٌ يًطايبٚ ,عً ٘ٝيف ٖــر ٙاذتاي ١إٔ ٜؤد ٟاالَتشإ ايٓٗا ٞ٥عً ٢ايدزدـ ١املتبك ١ٝخالٍ ايتطذٝـٌ ايتاي.ٞ
ز  -جيـٛش َٓح ؾسؾ ١تهُ ًٞٝؾُٝا ال ٜصٜد عٔ َكسز.ٜٔ
د  -حيـرف املكسز َٔ ايتهُ ًٞٝعٓد استطاب املعدٍ ايؿؿًـٚ ٞايرتانُ ٞخـالٍ ايؿؿٌ ايرَٓ ٟح ؾ ٘ٝايطايب ؾسؾ ١ايتهُٚ ًٞٝحتطب
بعد زؾد ايٓتٝذ.١
ٜ- ٙسؾــد س ــسف " ّ " يًُكــسز املٓطشب َٓ٘ ايطايب.

مــادة (( 38

))

تٛقــع ايهػــٛؾات األؾــً ١ٝيٓتــا٥ر االَتشاْــات ايٓٗاٝ٥ــَ ١ــٔ أعكــا٦ٖٝ ٤ــ ١ايتــدزٜظ ايــر ٜٔقــاَٛا بسؾــدٖا َٚسادعتٗــا َٚــٔ ز٥ــٝظ َٚكــسز دتٓــ١
االَتشاْات ٚاملساقبٜٚ ١تِ إعالٕ ْتا٥ر االَتشاْات بًٛس ١اإلعالْات بايهً ١ٝأ ٚعٔ طسٜل غبه ١املعًَٛات ايدٚيٚ ١ٝغريٖا َٔ ٚضا ٌ٥اإلعالٕ.

مــادة (( 39

))

حيل يًطايب ايساضب طًب املسادع ١ؾُٝا الٜصٜد عٔ َكسزٜـ ـ ـٔ دزاضٝنيٚ ,تػهٌ دتٓ ١تتبع يًذَٓ ١سادعْ ١تا٥ر ايطالب ايتابع ١يًذٓ١
ايسٝ٥ط ١ٝاملك ـ ـسز ٠بامل ـ ـ ـادٖ َٔ )) 35 (( ٠ر ٙايال٥شٚ , ١ختتـ مبسادعـ ـ ١إدابـات ايطالب املتكدَـني بايتعً ـ ـِ عٔ ْتا٥ذٗـِ يًت ند َٔ
عًُٝـ ١ايتك ٝٝـِ ٚ ,تته ـ َٔ ٕٛثالث ـ ـ ١أعكا٦ٖٝ ٤ـ ١تدزٜظ ِ إختؿاف يف زت ـاٍ املكـسز َٛقٛع املسادع ـٚ , ١عكٛز ايطايب املعٓـ ..ٞؾـإذا
ثبـ ـ ـت ؾشـ ١إدعـا ٤ايطايـب ٜت ـ ـِ تعد ٜـٌ ايٓتٝذـٚ ١إذا مل ٜجبت ؾش ١إدعا ٘٥تبك ٢ايٓتٝذ ـ ١املطع ـ ـ ٕٛؾٗٝا عً ٢سا ا ٚ ,جيب إٔ ٜتـ ـِ ْعس
ايطعٔ ٚايبح ؾ ٘ٝعًٚ ٢د٘ ايطسع.١
ٜعًٔ َٛع ـد إدسا ٤املسادع ١بٚ ّٛٝاسد قبٌ إدـساٗ٥ا عً ٢األقٌٚ ,جتس ٣عكٛز ايطايب أ ٚغٝاب٘ ٚحتتؿغ ايهً ١ٝب ٚزام اإلداب ١يمإَتشاْاتايٓٗا ١ٝ٥يًؿؿٌ ايدزاض ٞملد ٠ضٓ ١ناًَ َٔ ١تازٜذ إعالٕ ايٓتٝذ.١

مــادة (( 49

))

 حيـل يًطايـب ايساضب إعاد ٠دزاضــَ ١كسز دزاض ٞضبل ايٓذاح ؾٚ ٘ٝذيو ملسٚ ٠اسد ٠يتشطـني َعدي ـ٘ ايرتانُـٚ ٞب ـُ ـا ال ٜتذـ ـاٚش َكسز ٜـٔدزاضٝـ ـني يًؿؿ ـٌ ايدزاض ـ ـ ٞايٛاسد ٚذيو سطب إَهاْٝات ٚغــسٚط ايهًَ ١ٝع عدّ اإلخالٍ بايٓكاط ايتاي- :١ٝ
أ ٜ -تِ إع ـ ــاد ٠املكـ ـ ـ ــسز يف َـ ــد ٠التتذ ـ ـ ــاٚش ؾؿً ـ ــني دزاضٝـ ـ ـ ــني َٔ إصتــاش .ٙ
ب ٜ -تـ ـ ــِ إيػـ ــا ٤ايدزد ـ ــ ١ايطابكـ ــ ١يًُكـ ــسز َُٗا ناْـت ايدزد ١ادتدٜــد.٠
ز  -الحيل إعادَ ٠كسز َا يف ساي ١اصتاش َكسز َعتُد عًـ ــ ٢املكسز املساد إعادت٘.
د  -يف نـ ــٌ األس ـٛاٍ الجيـ ـٛش إعاد ٠أَ ٟكـ ـسز يف ساي ١إٔ ايطايب قد إضتٛؾ ــَ ٢تطًب ـات ايتدـ ـسز َٔ َٓاقػــَ ١ػ ـسٚع ايتدسز ٚإضتٝؿا٤
ع ـ ـ ـ ـدد ايٛس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدات املطًٛب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ.١

مــادة (( 41

))

ال جيٛش يًطايب تطذَ ٌٝكسز َػسٚع ايتدـسز إال بعـد اصتـاش َـاال ٜكـٌ عـٔ (( ٚ )) 111سـد ٠دزاض ٝـ ١إذا نـإ َعديـ٘ ايرتانُـ ـ ـَ ٞكبـ ٍٛأ ٚأقـ ــٌ,
َٚاال ٜكـ ــٌ عـٔ (( ٚ )) 98سـ ــد ٠دزاضـ ١ٝإذا نـإ َعديـ٘ ايرتانُـ ٞدٝـدَٚ ,ـاال ٜكـٌ عـٔ (( ٚ )) 95سـد ٠دزاضـ ١ٝإذا نـإ َعديـ٘ ايرتانُـ ٞدٝـد
ددا أ ٚممتاشٜٚ ,تِ تطذ ً٘ٝب عد َٛاؾك ١املسغد ايعًُ ٞيًطايب ٚايكطِ ايعًُ ٞاملدتـ ٜٚه ٕٛملـد ٠ال تكـٌ عـٔ ؾؿـًني َتتـايٝني ٚتسؾـد دزدـ١
املػسٚع يًؿؿٌ األ َٔ ٍٚايتطذ ٌٝت (( تهُ ,ًٞٝغري َهٌُ )).

مــادة (( 42

))

ًٜتــصّ ايطايــب عٓــد ختسدــ٘ بإعــداد َػــسٚع ختــسز ٜتكــُٔ دزاضــ ١أســد املٛقــٛعات ايعًُٝــ ١أ ٚايتكٓٝــ ١ايــيت ــا
عالق ١بتدؿؿـ٘ ٜٚـتِ حتدٜـد ٖـر ٙاملٛقـٛعات بايتٓطـٝل بـني األقطـاّ ايعًُٝـٜٚ ١ـتِ اإلعـالٕ عٓٗـا بٛقـت نـاف
ٚعًــ ٢ايطايــب اختٝــاز أســد ٖــر ٙاملٛقــٛعات ٚؾكــا يًكــٛابط املــرنٛزٚ ٠ايكٝــاّ ببشجٗـا ٚإعــدادٖا يتهــَ ٕٛػــسٚع
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ايتدسزٜ ,تٛىل ايكطِ ايعًُـ ٞاملدـتـ تعـٝني َػـسف يهـٌ َػـس ٚع عٝـح ال ٜتذـاٚش عـدد طًبـ ١املػـسٚع عـٔ طـايبني ٜٚطـتجَٓ ٢ـٔ ذيـو سـاالت
ايكسٚز ٠ايكؿٚ ,٣ٛحتطب دزد ١ايطايب يف َػسٚع ايتدسز عً ٢ايٓش ٛايتاي- :ٞ
1

2

3

4
5

6

ـ ـا (( َٔ ))%31

عُـٌ ايطايب ْٚػاط٘ ايعًُٚ ٞزتٗٛدات٘ خـالٍ ؾـرت ٠إعـ ـداد املػـ ـسٚع ٚجتُ ٝـع املعًَٛـ ـات ارتاؾ ـ ١ب ـ٘ ٚخيؿ ــزتُٛع دزد ١املػسٚعٜٚ ,تِ تكدٜس ايدزد َٔ ١قبٌ املػسف ٚؾكـا يًُعاٜرياييت حيددٖا ايكطِ.
ٜتِ تك ِٝٝاملػسٚع َٔ سٝـح املٛقٛع ٚاإلعداد ٚايتٓطٝل ٚنريـو طسٜك ١ايطايب يف عسق٘  َٚـد ٣ؾُٗ٘ ٚاضتٝعابٗـا يـ٘ ٚخيؿــا ((  َٔ )) % 31زتُـٛع دزدات املػـسٚع ٜٚ ,تِ تكدٜس ايدزد َٔ ١قبٌ دتٓ ١ممتشٓـ ١بٓا ٤عً ـَٓ ٢اقػ ـ ١ايطاي ـب خالٍ ادتًط ـ١
احملدد ٠يريو.
ايٓتا٥ـ ـر ايعًُ ٝـ (( ١ادت ـص ٤ايعًُ ـ ـ )) ٞايت ـ ـ ٞتٓا ٚـ ـا ايطاي ـب أ ٚتٛؾـ ـٌ إيٗٝـ ـا َ ـ ـٔ خـ ـالٍ َػسٚع ـ٘ ٚخيؿـ ا (( َ )) % 31ـٔزتُٛع دزدـات املػسٚع ٜٚ ,ت ـِ تك ُ٘ٝٝعٔ طس ٜـل دتٓ ـ ١املٓاقػـٜٚ ١كَ ِٝػسٚع٘ ٚؾك ـا يًُعاٜري املعتُد ٠بايهً.١ٝ
ختؿـ ((  )) % 11يًكطِ املدتـ. ٜتـ ـِ َٓاقػ ـ ١ادتص ٤ايعًُ ٞيًُػ ـسٚع إٕ ٚد ـد قب ـٌ َٛعـ ـد َٓاقػ ـ ١ادتـص ٤ايٓعـس َٔ ٟقب ـٌ دتٓ ـ ـ١املٓاقػ ١احمل ـدد َٔ ٠قب ـ ـٌ ايكط ـ ـِ املدتـ.
ًٜتصّ ايطًب ١بتكد ِٜعسٚض َس ١ٝ٥ملػازٜع ختسدِٗ سطب ايتكط ِٝايتاي- :ٞ* عـسض َس ٞ٥أٚيـٜ ٞت ـِ ؾٝـ ـ٘ اضتع ــساض ؾهــ ـس ٠املػ ـ ـسٚع (( أٖداؾ ـ٘ َ ,تطًبات ـ ـ٘ ٚ )) ,ذيــو يف بدا ١ٜؾؿ ـ ـٌ تٓص ٌٜاملك ـرتح نشد
أقؿ ٢أزبع ١أضابٝع َٔ بدا ١ٜايؿؿٌ.

7

* عـسض َس ٥ـ ٞثاْـٜ ٞت ـِ ؾٝـ٘ اضتعـساض َا تـ ـِ إصت ـاشٚ ٙبٓطبـ ـٚ )) % 41 (( ١ذيو يف بداٜـ ـ ١ايؿؿـ ـٌ ايتاي ـ.ٞ
* عـسض ْٗا ٞ٥يًُػ ـسٚع ٜٚتِ ؾ ٘ٝايتك ٝٝـِ ٚاستطاب ايدزدات نُا ذنس يف ايؿكسات ايطابكٖ َٔ ١ر ٙاملاد.٠
 -ال ٜت ـ ــِ ايتك ٝٝــِ إال مبٛاؾكـ ـ ـ ــ ١املػ ـ ـسف ٚ ,جيـ ــٛش إد ــسآَ ٤اقػـ ـ ـَ ١بد ٝ٥ـ ــٚ ١ذيو بطً ـ ـب َٔ املػ ـ ـسف ٚايكط ـِ ايعًُ.ٞ

8

 حتـ ـدد دتٓ ـ ـ ١املٓاقػـ ـ ١امل ـ ـد ٠ايصَٓ ٝـ ـ ١ايهاؾ ٝـ ـ ١إلدـسا ٤ايتعدٜـ ـالت باملػ ـ ـسٚع ع ٝـ ـح ال تتذ ـاٚش (( )) 3أضابٝع أ ٚميٓـح ؾسؾـ ـ ـ ١ؾؿـ ـٌناٌَ إذا ناْت ايتعدٜالت دٖٛس.١ٜ

9

 ال ٜطُح يًطايب بتطً ِٝاملػسٚع بؿٝػت٘ ايٓٗا ٝ٥ـ ١إال بعد استٛا ٘٥عً ٢منـٛذز حيت ٟٛتٛقٝعات املػـسف ٚايًذٓ ـ ١املُتشٓـ ـٜٚ ١كـ ـافٖرا ايُٓٛذز يف بدا ١ٜاملػسٚع.

11

 ًٜت صّ ايطايب بايػسٚط ايٛادب إتباعٗا يف تطً ِٝاملػسٚع بؿٛزت٘ ايٓٗاٚ ١ٝ٥ؾكا يًػسٚط ايتاي:١ٝأ ٜ -هْٛ ٕٛع ايتذًٝد يًُػسٚع َٔ ايٓٛع ايؿاخـس ٚيه ـٌ قط ـِ يـ ـَ ٕٛع ـني ٜكـ ـرتح َٔ ايكطـ ـِ املدتـ ٜٚعتُ ـد َٔ زتً ـظ ايهً ٝـ.١
ب -ع ـدد ايٓط ـذ يًُػ ـسٚع ايٛاسد ((ْ )) 2طذ َع تطً ٝـِ ْطدـ ١إيهرتْٝٚـ ١بػكٗٝا ايٓعسٚ ٟايعًُ.ٞ

11

يف ساي ١ثبٛت ضسقـ ـَ ١ػ ـسٚع ايتدـ ـسز َٔ سٝح احملت ـًٜ ٣ٛػ ٢املػـ ـسٚع ٚحياٍ ايطايـ ـب جملًظ ت دٜبـ ـٜٚ ,ٞك ّٛايطايب بايتطذ ٝـٌ يفَػسٚع ختسز ددٜد يؿؿًني دزاضٝني.

12

 -تكرتح َػازٜع ايتدسز يف بدا ٜـ ١نـ ـٌ ؾؿـٌ دزاضـ ـ َٔ ٞقب ـٌ ايكط ـ ـ ـِ املدت ـ ــ

أ ٚايطايـب ْؿط٘ (( بعد َٛاؾكـ ـ ١ايكط ـِ املدتـ ))

مبا ٜتُاغـَ ٢ع أٖداف ايهً ٝـٚ , ١ته ٕٛأٚيٜٛـ ١اإلغساف عً ٢املػ ـسٚع ألعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ بايكطِ املدتـ ثِ األقطاّ األخس ٣ثِ
َٔ خازز ايهً.١ٝ
- 13عـ ـدد املػاز ٜـع ايت ـٜ ٞػـ ـسف عًٗٝـ ـا عك ـ ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ يف ايؿؿ ـٌ ايٛاس ـد ال ٜتذـ ـاٚش (( )) 3
14

َػازٜع.

تسدع املًهٝـ ١ايؿهس ١ٜملػازٜع ايتدسز يهً ١ٝتكٓ ١ٝاملعًَٛات ؾال جيٛش إعاد ٠طباعتٗا أٚاضتد ـداّ أ ٟدصَٗٓ ٤ـا إال بايسدـٛع ٚأخر إذٕنتاب َٔ ٞايهً.١ٝ
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الفصل اخلامس
إعادة التهسيب – والفصل مو الدراسة
مــادة (( 43

))

ٜعاد تٓطٝب ايطايب إىل نً ١ٝأَ ٚعٗد عاي ٞآخس يف اذتاالت ايتاي:١ٝ

1ـ إذا حتؿٌ عً ٢تكدٜس عاّ قعٝـ ددا يف ؾؿًٝني دزاضٝني َتتايٝني يف ايؿؿ ٍٛاألزبع ١األٚىل.
 2ـ إذا زضـ ـب ايطاي ـ ـب أزبع ـ ـ ١ؾؿ ـ ـ ٍٛدزاض ٝـ ـ ـ ـَ ١تتاي ٝـ ـ ـ ١أٜا نـ ـ ـإ َتٛض ـ ـ ـط تكد ٜـ ـ ـ ـس ٙايعـ ـ ـاّ.
 3ـ إذا حتؿـٌ عً٢اذت ـ ـد األعً َٔ ٢اإلْ ـ ـرازت غري َتتاي ٝـ ٖٞٚ ,١مخط ١إْـرازات َتؿسق ١خـالٍ َـد ٠ايدزاض ـ ١بايهً.١ٝ
 .4إذا حتؿٌ عً ٢ثالث ١إْدازات َتتاي.١ٝ
 5ـ إذا جتاٚش املد ٠املكسز ٠يف ايهًٚ ١ٝمل ٜٓذص ْؿـ ٚسدات ايتدسز.
ٚجي ـ ـ ـٛش يًطاي ـ ـب املتع ـج ـ ـ ـس يف ايؿؿ ـ ـ ٍٛايٓٗا ٝ٥ـ ـ َٔ ١ايدزاض ـ ـٚ ١اذتايتـ ـ ـني املٛقشت ـ ـ ـني يف ايؿكست ـني (( ٖ َٔ )) 3 – 2ـ ـر ٙاملـ ـ ـ ـ ـاد ٠االضتُساز
يف ايدزاض ١بٓؿظ ايهًَ ١ٝكابـ ـ ـٌ دؾـ ـ ـ ـع ايسض ـ ـ ـ ـ ـ ّٛايدزاضٝـ ـ ـ ١ايهاًَـ ـ ١يًتدؿ ــ ٜٚتِ حتدٜد ٖر ٙايسض َٔ ّٛادتٗ ١املدتؿ.١
نُا جيٛش إعاد ٠ايتٓطٝب إىل نً ١ٝأَ ٚعٗد عايٜ ٞهَ ٕٛعدٍ ايكب ٍٛب٘ أقٌ َٔ ايهً ١ٝاييت اضتٓؿر ايطايب بٗا ضٓٛات ايسضٛب ٚذيو ملس٠
ٚاسد ٠ؾكط.

مــادة (( 44

))

ٜؿؿ ـ ـ ـ ـٌ ايطايـ ـ ـ ـب ٜٓٚتٗ ـ ـ ـ ـ ـ ٞسكـ ـ ـ ــ ـ ـ٘ يف ايدزاضـ ـ ـ ـ ـ ١يف ٖ ـ ــ ـ ـ ـ ـر ٙايهً ٝـ ـ ـ ـ ـ ١يف اذتـ ــ ـ ـ ـاالت اآلت ٝـ ـ ــ ـ ـ:١
1ـ إذا اْكطع عٔ ايدزاض ١يؿؿًٝـ ـني دزاض ٝـني َتتاي ٝـ ـني بـ ـ ـد ٕٚضب ـب َػ ـ ـسٚع ٜكبً ـ ـ٘ زتً ـ ـظ إداز ٠ايهً.١ٝ
2ـ إذا أعٝـ ـد تٓطٝب ـ٘ ٚحتؿـٌ عً ٢تكدٜس عاّ قعٝـ ددا يف أ ٟؾؿًٝني دزاضٝني َٔ ايؿؿ ٍٛاألزبع ـ ـ ١األٚي ـ ـ.٢
3ـ إذا أعٝد تٓطٝب٘ ٚزضب أزبع ١ؾؿ ٍٛأٜا نإ َتٛضط تكدٜس ٙايعاّ أ ٚإذا سؿٌ عً٢اذتـد األعًـ َٔ٢اإلْ ـ ـرازات.
4ـ إذا قك ٢قعـ املد ٠املكسز ٠بايٓطب ١يًطايب اير ٟاختاز االضتُساز يف ايدزاض ١عٔ طسٜل دؾع ايسض ّٛايدزاض ١ٝيًتدؿـ.
 -5إذا حتؿٌ عً ٢ثالث ١إْدازات َتتاي.١ٝ

الفصل السادس
أوال :املخالفات التأديبية
مــادة (( )) 45

عً ٢ايطاي ـ ـب االيتصا ّ ب داٚ ٤ادبات٘ ايتعً ١ُٝٝعً ٢أسطٔ ٚد٘ ٚاذتؿاظ عً ٢نساَ ١ادتاَع ـ ١أ ٚايهً ١ٝب ٕ ٜطًو يف تؿسؾات٘ َطًه ـا ٜتؿل
َع ٚقع٘ باعتباز ٙطايبا داَعٝا ٚإٔ تتؿل تؿسؾات٘ َع ايكٛاْني ٚايًٛا ٥ـح ٚايٓعـ ـِ املعُ ٍٛبٗا يف َؤضطـ ـات ايتعً ِٝايعاي ـٚ ٞاألؾٍٛ
ٚايتكايٝـ ـد ادتاَع ١ٝاملطتكس.٠

مــادة (( 46

))

خيكع ايطايب يًت دٜب إذا ازتهب ؾعال ٜػهٌ شتايؿ ١يًكٛاْني ٚايًٛا٥ح ٚاألْعُ ١املعُ ٍٛبٗا يف ادتاَع ١ضٛا ٤مت ايؿعٌ داخًٗا أ ٚيف أَ ٟهـإ
َٔ ًَشكاتٗاٚ ,تكع املدايؿ ١بازتهاب ؾعٌ ستعٛز قاْْٛا ٜٚ ,عٌ ايطايب خاقعا ألسهاّ ايت دٜب َـٔ تـازٜذ تطـذ ً٘ٝبايدزاضـٚ ١ستـ ٢شٚاٍ ٖـرٙ
ايؿؿ ١بتدسد٘ أ ٚإيػا ٤تطذ.ً٘ٝ
ال جيٛش يًطايب ازتهاب املدايؿات ايتاي:١ٝ

مــادة (( 47

))

أ -االعتدا ٤عً ٢أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ أ ٚايطالب أ ٚايعاًَني بادتاَع.١
ب -االعتدا ٤عً ٢أَٛاٍ ادتاَع ١أ ٚاملساؾل ايتابع ١ـا.
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ز -االخ ـ ـ ـ ـ ـالٍ بٓع ـ ـ ـ ـ ـ ـاّ ايدزاض ـ ـ ـ ـ ـ ـٚ ١االَتشاْـ ـ ـ ـ ـ ـات.
د -ازتهاب أ ٟضًٛى َٓاف يألخالم أ ٚميظ ايٓعاّ ايعاّ ٚاآلداب ايعاَ.١

مــادة (( 48

))

ُٜعد َٔ شتايؿات االعتدا ٤عً ٢أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ أ ٚايعاًَني أ ٚايطالب أعُاٍ ايػذاز أ ٚايكسب أ ٚاإلٜـرا ٤أ ٚايطـب أ ٚايكـرف أ ٚايتٗدٜـد
ٜٚ ,تشكل اإلعتدا ٤إذا مت بؿٛز ٠عًٓٚ ١ٝعكٛز املعتد ٣عً ٘ٝضٛا ٤ازتهب ايؿعٌ غؿاٖ ١ا ٚنتاب ١أ ٚباإلغاز.٠

مــادة (( 49

))

ُٜعد َـٔ شتايؿـات االعتـدا ٤عًـ ٢أَـٛاٍ ادتاَعـ ١نـٌ اضـتٝال ٤أ ٚإتـالف يًُعـدات أ ٚاألدٚات ايتابعـ ١يًذاَعـ ١أ ٚإسـد ٣املساؾـل ايتابعـ ١ـا ممـا
جيعًٗا غري ؾاذت ١يالضتعُاٍ نًٝا أ ٚدصٝ٥ا ٚتكع املدايؿ ١ضٛاٚ ٤قعت بؿٛز ٠عُد ١ٜأ ٚغري عُد.١ٜ

مــادة (( 59

))

ُٜعد َٔ شتايؿات اإلخالٍ بٓعاّ ايدزاضٚ ١اإلَتشاْات َا :ًٜٞ
أ  -تصٜٚـ ـس احملـ ـسزات ايسمسٝـ ـَ ١جـ ـٌ ايػٗـ ـ ـادات ٚاإلؾادات ٚايٛثا٥ل ضـ ـٛا ٤ناْ ـت ؾ ـ ـادز ٠عٔ ادتاَع ـ ـ ١أ ٚعـ ـٔ غريٖ ـا إذا ناْـ ـت ذات
ؾًـ ـ ١بإدسا٤ات ايدزاض.١
ب -اْتش ـ ـاٍ ايػدؿٝـ ـ ١ضـ ـٛا ٤يتشك ٝـ ـل َؿًش ١يًؿاع ـ ـٌ أ ٚيػريُٜٚ , ٙعـ ـد اْتشـ ـاال يًػدؿ ٝـ ـ ١دخـ ـ ٍٛطايـ ـب بـدالً عٔ طايـ ـب آخـس
ألدا ٤اإلَتشـ ـإ ٚتط ـ ـ ـس ٟايعكٛب ـ ـ ١عً ٢ايطايبـ ـني ٚنٌ َٔ نإ غسٜهـ ـا ؾٗٝا َـٔ ايط ـ ـالب.
ز -إثــ ـاز ٠ايؿٛقـ ـ ٢أ ٚايػػـ ـب ٚعسقًـ ـ ـ ١ضـ ـ ـري ايدزاض ـ ـ ـ ـ ـ ١أ ٚاالَتشاْـ ـ ـ ـات ب ٜــّ ـ ـ ـ ـ ١ؾ ـ ـٛز ٠ناْـ ـت.
د -ايت ثـري عً ٢األضاتـر ٠أ ٚايعاًَني ؾُٝا خيـ ضري االَتشاْـات أ ٚايتكٝٝـ ـِ أ ٚايٓتا٥ر أ ٚغريٖـا مم ـا ٜتعًل بػـؤ ٕٚايدزاض١
ٚاالَتشاْ ـات.
ٖـ -ممازضـ ـ ١أعُـ ـاٍ ايػـ ـؼ يف االَتشاْـ ـات أ ٚايػسٚع ؾٗٝا ب  ٜـّـ ـ ـ ــ ١ؾـٛز َٔ ٠ايؿٛز ٜٚ ,عترب َٔ قب ٌٝايػـسٚع يف ايػؼ إدخ ـ ـاٍ ايطاي ـ ـب
 ٟأٚزام أ ٚأدٚات أ ٚأدٗ ـ ـص ٠ذات عالقـ ـ ـ ١باملٓٗـ ـر ايدزاض ـَٛ ٞق ـٛع االَتشاْـ ـات َا مل ٜهٔ َسخؿا بإدخا ا
إي ـ ـ ـ ٢قاعـ ـ ـ ١االَتشاْـ ـ ـات أ ّ
َٔ قبٌ دتٓ ١االَتشاْات.
- ٚاالَتٓ ـ ـاع عـٔ اإلدال ٤بايػٗـ ـاد ٠أَاّ دتـ ـإ ايتشك ٝـل أ ٚزتايظ ايت د ٜـب املُػهًٚ ١ؾكاً ألسهاّ ٖر ٙايال٥ش.١
 ٟشتايؿـ ١يًكٛاْني ٚايًٛا٥ح ٚايٓع ـ ـِ املتعًك ١بايتعً ِٝايعاي.ٞ
ش -أ ّ

مــادة (( 51

))

ُٜعد ضًٛناً َٓاؾٝاًيألخالم ٚايٓعاّ ايعاّ ٚاآلداب ايعاَ ١األؾعاٍ اآلت:١ٝ
أ

-االعتدا ٤عً ٢ايعـ ـسض ٚي ٛمت بسق ـ ٢ايطـ ـسف اآلخس ٚيف سايـ ـ ١ايسقُٜ ٢عد ايط ـسف اآلخ ـس غسٜهاً يف ايؿعٌ.

ب -خـ ـ ـ ـ ـدؽ اذتٝـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ٤ايع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاّ.
 ٟؾٛز َٔ ٠ايؿٛز.
دـ -تعاطـ ـ ٞاملدـ ـدزات أ ٚاملطه ـسات أ ٚايتعاَـٌ ؾٗٝا ب ّ
د  -ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدا ٍٚاألغٝـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ٤ايؿاقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ١أ ٚتٛشٜعٗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا أ ٚعسقٗ ـ ـ ـ ـا.
ٖـ -ايعٗـٛز مبعٗ ـس غـ ـري ال٥ـ ـل داخٌ املؤضط ـ ١ايتعً ُٝٝـ ١أ ٚإسـ ـدَ ٣هْٛاتٗ ـا أ ٚازتـ ـدا ٤األش ٜـ ـا ٤املٓاؾ ٝـ ـ ١يًشػُ ـ ١أٚاملبايػـ ـ ١يف ايص ٜٓـ,١
ٜٚػرتط يف ايص ٟادتاَع ٞنُا َٖ ٛبني باآلت.ٞ
(أ ) -الطالبـات- :
 .1إزتدا ٤ايص ٟايسمس ٖٛٚ ٞادتًباب أ ٚايعباٚ ١ٜاذتذاب ,نُا ُٜطُح بإزتـداَ ٤البـظ أخس ٣بايػسٚط ايتاي.١ٝ
أ -أال ته ٕٛاملالبظ الؾك ــ ١تبــني تؿاؾ ٝــٌ ادتط ــِ
ب -أال ته ٕٛاأليبطـ ١ذات أي ـ ــٛإ ؾاقع ـ ــًَٚ ١ؿت ١يًٓعس.
ز -أال ته ٕٛاأليبطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ١غؿاؾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ.١
 .2حيعس يبظ األسر  ٜـ ـ ــ ١ايعاي ٝـ ــَ ١جـ ـ ـ ـ ــٌ َاٜطُ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ٢ايهعـ ـ ـ ــب ايعايـ ـ ــ.ٞ
12
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 .3حيعس ٚقع َطاسٝــل ايتذُٝـٌ بهـٌ أْٛاعٗــا ٜ ٚ ,طتجٓ ــ َٔ ٢ذيـو املطاس ٝــل ايعالدٝـ ١بػـسط إسكـاز تكسٜـس طـ ٜهـ ــَ ٕٛعتُـد َـٔ
ايٓكاب ــ ١ايعاَـ ـ ــ ١يألطبــا.٤
 .4حيعس ٚقع ايسٚا٥ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح.
(ب ) -الطلبـــــــــــــة- :
ٜ .1طُح يًطًب ١بإزتدا ٤األشٜا ٤اييت تعهـظ اذتكـاز ٠املدْٚ ١ٝاألؾايــ ١يف بالدْ ـ ــا ٚحيع ــس عً ٗٝــِ اآلت- :ٞ
أ

 -األيبطـ ـ ــ ١ايعطهسٜـ ـ ـ ــ ١ظُٝـ ـ ـ ـ ـ ــع اْٛاعٗـ ـ ــا.

ب

 -يب ـ ـ ـ ــظ ايكبع ـ ـ ـ ـ ـ ــات ظُ ٝـ ـ ـ ـ ــع اْٛاعٗـ ـ ـ ـ ــا.

ج

 -يبـ ـ ـ ــظ ايبٓطً ْٛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

ايكؿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري.٠

د

-يبـظ املالبظ ايػسٜب ١اييت ال متجـٌ ثكاؾ ١اجملتُعَ ...جٌ َاٜطُ (( ٢بايطسٚاٍ ايطاٜح /

ٚايطسا ٜٚــٌ املُصق ــ)) ١

ٚغريٖا.

 .2حيع ـ ـ ــس يبـ ـ ـ ـ ـ ــظ ايطالض ـ ـ ـ ـ ـ ــٌ َٚاؾـ ـ ـ ـ ــ ٞسهُٗـ ـ ـ ـ ـا.
 .3حيع ـ ـس ايتػب ـ ـ٘ بايٓطـ ـ ــا ٤بـ ـ ـ ـ َ ٟعٗـ ـ ـسَٔ املع ـاٖـس.
 -4حيعس تؿؿٝـ ايػعس ٚحتًٝك٘ ٚقؿ٘ بايكؿات ايػسٜبَ ١جٌ ايكسع.
-نٌ َا َٔ غ ْ ـ٘ اإلخـ ـالٍ بايػ ـسف أ ٚاملطـ ـاع باآلداب ايعاَـ ـٚ ١األخ ـالم املسع ٝـٚ ١ؾك ـاً يًتػسٜع ـات ايٓاؾ ـر.٠

و

ٚيف مج ٝـع األسٛاٍ إذا غهٌ ايطًٛى دسمي ١دٓا ١ٝ٥تٛدّب عً ٢ايهً ١ٝإبالؽ ادتٗات املدتؿ.١

ثانياً :العقوبات التأديبية
مــادة (( 52

))

ٜعاقــب ايطايــب باإلٜك ـ ـ ـ ـاف عــٔ ايدزاضــ ١مل ـ ـد ٠ال تكــٌ عــٔ ضــٓتني دزاضــٝتني إذا ازتهــب أســد األؾعــاٍ املٓؿــٛف عً ٗٝـا يف املــادَ )) 48 (( ٠ــٔ ٖــرٙ
ايال٥شُٜٚ ,١ؿؿٌ ايطايب َٔ ايهً ١ٝإذا نإ عا٥داً.

مــادة (( 53

))

ٜعاق ـ ــب ايطاي ـ ــب باإلٜك ـ ــاف عــٔ ايدزاضـ ـ ــ ١ملـ ـ ـ ـد ٠ال تك ـ ـ ـٌ عــٔ ضــٓ ١دزاضــ ١ٝإذا ازتهــب أســد األؾعــاٍ املٓؿـ ــٛف عً ٗٝـا يف املــادَ )) 49 (( ٠ــٔ ٖــرٙ
اي ال٥شٚ , ١تكاعـ ايعكٛب ١عٓد ايعٛدٚ ,يف مجٝع األسٛاٍ ال جيٛش عٛد ٠ايطايب ملٛاؾً ١ايدزاض ١إال إذا دؾع قُٝـ ١األقـساز ايـيت أسـدثٗا بـ َٛاٍ
ادتاَع.١

مــادة (( 54

))

ٜعاقب ايطايب عٓد ازتهاب٘ إسد ٣املدايؿــات املٓؿٛف عًٗٝــا يف املادٖ َٔ )) 51 (( ٠ر ٙايال٥ش ١بايعكٛبات ايتاي:١ٝ
أ  -ايٛقـ ــ عٔ ايدزاض ـ ١ملـ ـ ـد ٠ال تكـٌ عٔ ضٓ ١دزاض ٝـ ـ ـٚ ١ال تصٜد عً ٢ضٓتـ ـ ـني دزاضٝت ـني نٌ َٔ ازتهب املدايؿـ ـ ـات ايـ ـٛازد ٠يف ايؿكستني
(( أ  ,ب )) َٔ املاد ٠املرنٛزٜٚ ,٠ؿؿٌ ايطايب َٔ ايدزاض ١ؾؿالً ْٗاٝ٥اً عٓد ايعٛد.
ب -اذتسَـ ـإ َٔ دخـ ٍٛاالَتشاْات نًٝاً أ ٚدص ٝ٥ـاً إذا ازتهـ ـب املدايؿـ ـات احملدد ٠يف ايؿكست ـ ـني (( ز  ,د )) َٔ املـاد ٠املرنٛزٚ , ٠يف مجٝع
األسٛاٍ ٜعترب اَتشاْ٘ ًَػٝاً يف املاد ٠اييت ازتهب ؾٗٝا املدايؿ.١
ز -إيػـ ـاْ ٤تٝذـ ـ  ١اَتشإ ايطايب يف دٚز ٚاسد عً ٢األقٌ إذا ازتهب املدايؿ ١ايٛازد بٝاْٗ ـا يف ايؿكـ ـسٖ (( ٠ـ
َٔ املـ ـ ـاد ٠املرن ـ ـٛزٚ ,٠جي ـ ـٛش
جملًظ ايت دٜب إيػا ٤اَتشاْ٘ يطٓ ١ناًَٜٚ ١ؿؿٌ ايطايب ؾؿالً ْٗاٝ٥اً عٓد ايعٛد.
د -اذتسَ ـ ـإ َٔ سكٛم ايطاي ـ ـ ـ ـب ايٓعاَ ٞأ ٚاإلٜكـاف عٔ ايدزاض ـ ـ ـ ـَ ١د ٠ال تصٜد عً ٢ضٓـ ـ ـ ١دزاضٝـ١
ٚاسد ٠إذا ازتهـ ـ ـب إس ـد ٣املدايؿـ ـات
13
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املٓؿٛف عًٗٝا يف ايؿكستني ((  .ٚش )) َٔ املاد ٠املرنٛز.٠

مــادة (( 55

))

جيٛش يًذٓ ١املساقب ١أ ٚاملػسؾني عً ٢قاع ١االَتشإ تؿتٝؼ ايطايب إذا ٚددت قسا ٔ٥تـدع ٛيالغـتبا ٙبـ ٕ يف سٝاشتـ٘ أٚزاقـاً أ ٚأدٚات أ ٚأدٗـص ٠ـا
عالق ١باملكسز َٛقٛع االَتشإ .نُا جيٛش ِ إخساز ايطايب َـٔ قاعـ ١االَتشـإ إذا خـايـ تعًُٝـات دتٓـ ١االَتشـإ أ ٚبـدأ يف ازتهـاب أعُـاٍ
ايػؼٚ ,يف مجٝع األسٛاٍ ٜعترب اَتشاْ٘ ًَػٝاً.

مــادة (( 56

))

ٜعاقب بايٛقـ عٔ ايدزاض ١ملد ٠ال تكٌ عٔ ضٓٚ ١ال تصٜد عً ٢ضٓتني نٌ طايب ازتهب إسد ٣األؾعاٍ املٓؿٛف عًٗٝـا يف املـادَ )) 51 (( ٠ـٔ ٖـرٙ
ايال٥شــٜٚ , ١ؿؿــٌ ايطايــب ْٗاٝ٥ــا عٓــد ايعــٛدٜٚ ,تٛدــب عًــ ٢عُٝــد ايهًٝــ ١عٓــد ازتهــاب املدايؿــ ١املٓؿــٛف عً ٗٝـا يف ايؿكــس (( ٠هـــ )) َــٔ املــاد٠
املرنٛز ,٠اضتدعاٚ ٤ي ٞأَس ايطايب ٚيؿت ْعس ٙإىل ضًٛن٘ ٚحترٜسَ َٔ ٙػبٖ ١را ايطًٛى ,ؾإذا أؾس ايطايب عًَ ٢طًه٘ تٛدب االضتُساز يف
إدسا ٤ايت دٜب.

مــادة (( 57

))

يف تطبٝـ ـل األسه ـ ـاّ ايت دٜبٝـ ـ ١املٓؿ ـٛف عًٗٝا يف ٖر ٙايال٥ش ـ ١حيطب نٌ ؾؿًـ ـني دزاضٝني ضٓ ١دزاضٚ ١ٝاسد.٠

مــادة (( 58

))

ٜرتتب عً ٢اإلٜكاف عٔ ايدزاض ١سسَإ ايطايب َٔ ايتكدّ إىل االَتشاْات طَ ١ًٝد ٠ايٛقـٚ ,ال جيٛش يًطايب االْتكاٍ إىل نً ١ٝأخس ٣أثٓا٤
َد ٠ضسٜإ ايعكٛب.١

ثالجا :إجراءات التأديب
مــادة (( 59

))

عً ٢نٌ َٔ عًِ بٛقٛع شتايؿ ١يًكٛاْني ٚايًٛا٥ح ٚاألْعُ ١املعُ ٍٛبٗا يف ايهً ١ٝأ ٚادتاَع ١إٔ ٜكدّ بالغاً عٔ ٖر ٙاملدايؿٜ ,١تكُٔ تكسٜساً
َهتٛباً عٔ ايٛاقع ١إىل زتًظ إداز ٠ايهً ١ٝأ ٚادتاَع.١

مــادة (( 69

))

ٜتعني عً ٢عُٝد ايهً ١ٝؾٛز إبالغ٘ عٔ ازتهاب إسد ٣املدايؿات تهًٝـ دتٓ ١يًتشكٝل َٔ ثالث ١أعكا ١٦ٖٝ َٔ ٤ايتدزٜظ ٜه ٕٛأسدِٖ َكسزاً
يًذٓ.١

مــادة (( 61

))

ٜتِ إعالّ ايطايب بايتشكٝل َع٘ قبٌ َٛعد ٙب ّٛٝناٌَ عً ٢األقٌٚ ,ال حيتطب اي ّٛٝاير ٟمت ؾ ٘ٝإعالَ٘ ٚجيٛش إٔ ٜتِ ايتشكٝل ؾٛزاً يف
ساالت ايكسٚزٚ ٠االضتعذاٍ.

مــادة (( 62

))

ٜك ـ ـدّ املهًـ بايتشكٝل تكسٜس ٙبعد االْتٗا َٔ ٤ايتشكٝل ,أ ٚعدّ سك ـ ـٛز ايطايب يًتشكٝل بايسغ ـ ـِ َٔ إعالَ ـ ـ٘ ب٘ إىل ايًذٓ ١اييت نًؿتـ٘.

مــادة (( 63

))

إذ ا َا اْتٗت دتٓ ١ايتشكٝل إىل ايسأ ٟمبعاقب ١ايطايب ت دٜبٝاً ٜتِ تػه ٌٝزتًظ يًت دٜب بكساز َٔ عُٝد ايهًٜٚ ,١ٝته َٔ ٕٛثالث ١أعكا٤
ٖ ١٦ٝتدزٜظ َٔ ذ ٟٚارتربٚ ٠ايدزاٚ ١ٜعك ٛعٔ املهتب ايكاْ ْٞٛبادتاَعَٓٚ ١دٚب عٔ ايسابط ١ايطالب١ٝ
ٜٚسأع اجملًظ أقدّ أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظٜٚ .تِ اعالٕ َٔ تكسز إسايت٘ عً ٢اجملًظ املرنٛز باملٛعد ايرٟ
ٜٓبػ ٞؾ ٘ٝاملج ٍٛأَاَ٘ ٚذيو خالٍ َد ٠ال تكٌ عٔ ثالث ١أٜاّٚ ,ال حيتطب اي ّٛٝاير ٟمت ؾ ٘ٝاالعالٕ َٔ بٗٓٝا,
ٚيف ساٍ عدّ اذتكٛز ٜؿدز اجملًظ قساز ٙغٝابٝاٜٚ ,تِ إعالٕ ايطايب عٔ طسٜل يٛس ١اإلعالْات بايهًٚ ,١ٝال
جيٛش ملٔ اغرتى يف دتٓ ١ايتشكٝل إٔ ٜه ٕٛعكٛا مبذًظ ايت دٜب.
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مــادة (( 64

))

ٜؿ ـ ـدز زتًظ ايت دٜب قساز ٙبعد مسـ ـاع أق ـ ـٛاٍ ايطايـ ـ ـبٚ ,جيـ ـٛش يًُذًظ اضتدع ـ ـا ٤ايػـٗـ ـٛد نُا جيٛش ي٘ اضتدعـ ـ ـا َٔ ٤ق ـ ـاّ بايتشك ٝـل.

مــادة (( 65

))

ٜتٛيـ ـ ٢زٝ٥ظ ادتاَع ١تػه ٝـ ـٌ دتإ ايتشكٝل أ ٚزتاي ـ ـظ ايت دٜـ ـب ؾُٝا ٜتعًل بايككا ٜـ ـا اييت ختـ ــ أنجس َٔ نً ٝـ ـ ١يف إطـ ـاز ادتاَعـ ـ.١

مــادة (( 66

))

ٜتِ اإلعـالٕ عٔ َٛعد ايتشك ٝـ ـ ـل أ ٚايت دٜب بًٛس ١اإلعالْ ـ ـ ـ ـات يف ايهً ٝـ ـ ١املطذ ـ ـ ـ ـٌ بٗـ ـ ـا ايطاي ـ ـبٜٚ ,عترب ذيو قس ٜٓـ ـ ـ ـ ١عًـ ـ ٢ايعً ـ ـِ ب ـ٘.

مــادة (( 67

))

ٜؿدز زتًظ ايت دٜب قسازات٘ ب غًب ١ٝأؾٛات األعكاٚ ,٤ال تُعد ْاؾر ٠إال بعد اعتُادٖا َٔ زتًظ إداز ٠ايهً ,١ٝأَا ايكسازات ايؿادز ٠عٔ
اجملًظ بايؿؿٌ ؾال تعد ْاؾر ٠إال بعد اعتُادٖا َٔ زتًظ إداز ٠ادتاَعٚ ,١تبًؼ ناؾ ١ادتاَعات ٚاملعاٖد ايعًٝا داخٌ يٝبٝا بايكساز ٚذيو
يًشًٛٝي ١د ٕٚتطذ ٌٝايطايب املؿؿ ٍٛيف أَٗٓ ٟا.

مــادة (( 68

))

ُٜعً ـ ـٔ ق ـ ـ ـساز زتًظ ايت د ٜـ ـ ـ ـب بًٛسـ ـ ـ ـ ١اإلعالْـ ـ ـ ـات يف ايهً ٝـ ـ ـ ـ ١املطذ ـ ـ ـٌ بٗا ايطايـ ـ ـ ـبٚ ,ت ـ ـٛدع ْطد ـ ١ثاْٝـ ـ ١باملً ــ ايػدؿـ ـ ٞيًطاي ـب.

مــادة (( 69

))

تٓكك ٞايدع ٠ٛايت دٜب ١ٝبٛؾا ٠ايطايب أ ٚاْطشاب٘ َٔ ايهًٚ ١ٝال ٜؤثس اْككا ٤ايدع ٣ٛايت دٜب ١ٝأ ٚاذتهِ ؾٗٝا عً ٢ايدع ٣ٛادتٓا ١ٝ٥أ ٚاملدْ١ٝ
ايٓاغ ١٦عٔ ايٛاقع.١

مــادة (( 79

))

تعترب قسازات اجملايظ ايت دٜب ١ٝاييت تؿدز طبكاً ألسهاّ ٖر ٙايال٥شْٗ ١ا ١ٝ٥بعد اعتُادٖا ٚال جيٛش االعرتاض عًٗٝا إال بايطعٔ ؾٗٝا أَاّ
احملهُ ١املدتؿ.١

الفصل السابع
أحكــــام عامـــة وختاميـــة
مــادة (( 71

))

ٜعترب إيؿام ارتطابات ٚاإلعالْات املٛدٗـ ١إىل ايطايـب يف يٛسـ ١اإلعالْـات بايهًٝـ ١ايٛضـ ١ًٝايسمسٝـ ١إلعالَٗـِ ٚقسٜٓـ ١قاطعـ ١ال تكبـٌ إثبـات
ايعهظ عًـ ٢ايعًـِ يف زتـاٍ تطبٝـل ٖـر ٙايال٥شـٚ ,١جيـٛش اضـتدداّ ايٛضـا ٌ٥أ ٚاملٛاقـع االيهرتْٝٚـ ١يف زتـاٍ اإلعـالٕ عـٔ ْعـِ ايدزاضـْٚ ١تـا٥ر
االَتشاْات.

مــادة (( 72

))

جيٛش تعد ٌٜاألسهاّ ايٛازد ٠يف ٖر ٙايال٥ش ١باإلقاؾ ١أ ٚاإليػاٚ ٤ؾكاً يًتػسٜعات ايٓاؾر.٠

مــادة (( 73

))

تطـ ــس ٟأسه ـ ــاّ ٖـ ـ ـ ــر ٙايال٥ش ــ ١اعتبـ ـ ـ ــازاً َـٔ تاز ٜـ ــذ اعتُادٖـ ـ ــا ٚتطس ٣أسهاّ ال٥ش ١تٓع ِٝايتعً ِٝايعاي ٞايؿادز ٠بكساز ايًذٓ ١ايػعب١ٝ
ايعاَ" ١ضابكاً " زقِ ((  )) 511يطٓ2111 ١م عً ٢نٌ َامل ٜسد بػ ْ٘ ْـ يف ٖر ٙايال٥شٚ ,١ال ٜطس ٟأ ٟسهِ خيايؿٗا.
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