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 إٕ صبًظ ايتعًِٝ ايعايٞ .

ايفكس٠ )ايطابع١ ( َٔ املاد٠ )اشباَط١ عػس٠ ( َٔ ْظاّ صبًـظ   أسهاّبٓا٤ً ع٢ً 

طــٞ بـلٕ يًُذًــظ إ ـداز  ايًــٛا٥ة  املٓظُـ١  يػــؤٕٚ     يتعًـِٝ ايعـايٞ ٚازباَعــات ايـ  تك   ا

٦ٖٝــ١  أعطــا٤مبــٔ فــِٝٗ َٓطــٛبٞ ازباَعــات  ايٛةٝفٝــ١ َــٔ ايطــعٛدٜني ي ٚاملتعاقــدٜٔ ي 

ايتدزٜظ ي ٜٚػٌُ ذيو َستباتِٗ ي َٚهافآتِٗ ي ٚبـدتتِٗ ي ٚذيـو بعـد إعـدادٖا َـٔ      

 يٚايــدٜٛإ ايعــاّ قبــٌ نــٌ َــٔ ٚشاز٠ ايتعًــِٝ ايعــايٞ ي ٚشاز٠ املايٝــ١ ٚاتقتصــاد ايــٛ     

 .يًدد١َ املد١ْٝ

ٛضـٛعي ٚعًـ٢   جملًـظ ايتعًـِٝ ايعـايٞ سـٍٛ امل     ٚبعد ات الع ع٢ً َـرنس٠ األَاْـ١ ايعاَـ١   

 أعطــا٤يػــؤٕٚ َٓطـٛبٞ ازباَعــات ايطـعٛدٜني َــٔ    ْطـد١ َــٔ َػـسٚع ايال٥شــ١ املٓظُـ١   

 :ٜلتٞمبرنس٠ ايعسض قسز اجملًظ َا  ١٦ٝ ايتدزٜظيَٚٔ يف سهُِٗ املسفك١ٖ



٦ٖٝـ١   ٕٚ َٓطـٛبٞ ازباَعـات ايطـعٛدٜني َـٔ أعطـا٤     ؤشـ١ املٓظُـ١ يػـ   "املٛافك١ ع٢ً ايال٥

 بٗرا ايكساز" . صٝغ١ املسفك١ًي ٚفكًاايتدزٜظيَٚٔ يف سهُِٗ ي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املاد٠ األٚىل

 

 -١٦ٖٝ ايتدزٜظ ِٖ: أعطا٤

 ـ األضاتر٠.1

 ـ األضاتر٠ املػازنٕٛ.2

 ـ األضاتر٠ املطاعدٕٚ.3



 

 املاد٠ ايجا١ْٝ

ّ ٦ٖٝـ١ ايتـدزٜظ يف    لعطـا٤ ًٜشل ب ٖـرٙ ايال٥شـ١ اضاضـسٕٚ ٚاملعٝـدٕٚ ي      أسهـا

 َٚدزضٛ ايًغاتي َٚطاعدٚ ايباسجني .

 

 ايتعٝني ٚ ايرتق١ٝ

 املاد٠ ايجايج١
 

نٌ داَع١ زب١ٓ دا١ُ٥ يػٛؤٕ املعٝدٜٔ ٚاضاضـسٜٔ َٚدزضـٞ ايًغـات َٚطـاعدٟ     يف تؤيف 

ــا ٚ ايبشــح ايعًُــٞ ٚ ٜصــدز بتهٜٛٓٗــا       ٚتعــٝني ايبــاسجني ٜسأضــٗا ٚنٝــٌ ازباَعــ١ يًدزاضــات ايعًٝ

ٗا قساز َٔ صبًظ ازباَع١ بٓا٤ ع٢ً تٛ ـ١ٝ َـٔ َـدٜس ازباَعـ١ ٚتسفـج ايًذٓـ١ تٛ ـٝاتٗا إىل        أعطا٥

 -اجملًظ ٜٚهٕٛ َٔ َٗاَٗا:

اقرتاح ايطٝاض١ ايعا١َ تختٝاز املعٝدٜٔ ٚ اضاضسٜٔ َٚدزضٞ ايًغـات َٚطـاعدٟ ايبـاسجني     .1

 ٚتٛشٜعِٗ ع٢ً األقطاّ ٚايهًٝات.

إبدا٤ ايسأٟ يف ايتٛ ٝات ايصادز٠ َٔ صبايظ ايهًٝات بػلٕ تعٝني املعٝدٜٔ ٚ اضاضسٜٔ  .2

 -:١يًُعاٜري اآلتٝ ًاٚفكَٚدزضٞ ايًغات َٚطاعدٟ ايباسجني 

عـــدد أعطـــا٤ ٦ٖٝـــ١ ايتـــدزٜظ ْٚطـــبتِٗ  هـــايٞ عـــدد أعطـــا٤ ٦ٖٝـــ١ ايتـــدزٜظ يف   (أ )

 ايكطِي ٚربصصاتِٗ ايدقٝك١ي ٚأعبا٥ِٗ ايتدزٜط١ٝ .

 اضسٜٔ ٚاملعٝدٜٔ َٚدزضٞ ايًغات َٚطاعدٟ ايباسجني يف ايكطِ.عدد اض (ب )

 .ٚايتٛازٜذ املتٛقع١ يعٛدتِٗ عدد املبتعجني َٔ ايكطِيربصصاتِٗ ايدقٝك١ي (ز )

اقــرتاح تٛشٜــج ٚةــا٥ف املعٝــدٜٔ ٚاضاضــسٜٔ َٚدزضــٞ ايًغــات َٚطــاعدٟ ايبــاسجني سطــ       .3

 ساد١ األقطاّ اسباي١ٝ ٚاملطتكب١ًٝ.

بٓكـٌ اضاضـسٜٔ ٚاملعٝـدٜٔ إىل ٚةـا٥ف إدازٜـ١ داخـٌ ازباَعـ١ أٚ        دزاض١ ايتٛ ٝات اشبا ١  .4

 إسايتِٗ إىل دٜٛإ اشبد١َ املد١ْٝ.

 



 املاد٠ ايسابع١

 -ٜػرتط يتعٝني املعٝد:

 إٔ ٜهٕٛ سا اًل ع٢ً ايػٗاد٠ ازباَع١ٝ َٔ داَع١ ضعٛد١ٜ أٚ داَع١ أخس٣ َعرتف بٗا.-1

 ا دًدا ع٢ً األقٌ .إٔ ٜهٕٛ تكدٜسٙ ايعاّ يف املسس١ً ازباَع١ٝ دًٝد-2

 َاٜصدزٙ صبًظ ازباَع١ َٔ غسٚط أخس٣.-3

 املاد٠ اشباَط١

 -ٜػرتط يتعٝني اضاضس َٚدزع ايًغ١ :

إٔ ٜهٕٛ سا اًل ع٢ً دزد١ املادطتري أَٚاٜعادهلـا َـٔ داَعـ١ ضـعٛد١ٜ اٚداَعـ١ أخـس٣        -1

 َعرتف بٗا.

2-      ٌ نـإ سا ـاًل عًٝٗـا َـٔ     )إذا  إٔ ٜهٕٛ تكدٜسٙ ايعـاّ يف املادطـتري دٝـًدا دـًدا عًـ٢ األقـ

 داَع١ متٓشٗا بتكدٜس(.

 َا ٜصدزٙ صبًظ ازباَع١ َٔ غسٚط أخس٣.-3

 

 املاد٠ ايطادض١

 -ٜػرتط يتعٝني َطاعد ايباسح :

 بايٓطب١ ملٔ ٜعني بدزد١ املادطتريي)ٜط٢ُ َطاعد باسح أ(:-1

 اسبصٍٛ ع٢ً دزد١ املادطتري  َٔ داَع١ ضـعٛد١ٜ أٚ داَعـ١ أخـس٣ َعـرتف بٗايبتكـدٜس      (أ )

عـاّ دٝـد دـًدا عًــ٢ األقـٌي إٕ نـإ سا ــاًل عًـ٢ املادطـتري َــٔ داَعـ١ متـٓة ايدزدــ١          

 بتكدٜس.

 أ١ٜ غسٚط أخس٣ تساٖا ازباَع١ َٓاضب١. (ب )

بايٓطب١ ملٔ ٜعني بايػٗاد٠ ازباَع١ٝ )ايبهايٛزٜٛع أٚ َاٜعادهلا(ي)ٜٚطـ٢ُ َطـاعد باسـح    -2

 ب(:

ٌ    (أ ) َــٔ داَعــ١ ضــعٛد١ٜ أٚ   اسبصــٍٛ عًــ٢ ايػــٗاد٠ ازباَعٝــ١ بتكــدٜس عــاّ دٝــد عًــ٢ األقــ

 داَع١ أخس٣ َعرتف بٗا.

 أ١ٜ غسٚط أخس٣ تساٖا ازباَع١ َٓاضب١. (ب )



 

 ايطابع١ املاد٠

ٜتِ تعٝني املعٝد ٚاضاضـس َٚـدزع ايًغـ١ بٓـا٤ً عًـ٢ تٛ ـ١ٝ صبًـظ ايكطـِ ايـرٟ ضـٝعٌُ بـ٘            

ٚصبًــظ ايهًٝــ١ ٚايًذٓــ١ ايدا٥ُــ١ يػــؤٕٚ املعٝــدٜٔ ٚاضاضــسٜٔ َٚدزضــٞ ايًغــات َٚطــاعدٟ      

 ايباسجني ٜٚصدز بايتعٝني قساز َٔ صبًظ ازباَع١.

 



 املاد٠ ايجا١َٓ

ٜتِ تعٝني َطاعد ايباسح بكساز َٔ َدٜس ازباَع١ بٓا٤ً ع٢ً تٛ ـ١ٝ صبًـظ ايكطـِ ٚصبًـظ     

ايهًٝـــ١ املدتصـــني ٚتٛ ـــ١ٝ ايًذٓـــ١ ايدا٥ُـــ١ يػـــؤٕٚ املعٝـــدٜٔ ٚاضاضـــسٜٔ َٚدزضـــٞ ايًغـــات 

 .َٚطاعدٟ ايباسجني

 

 املاد٠ ايتاضع١

  املعٝد ايًرٟ ٜبً  َعدٍ دزاضت٘ ازباَع١ٝ أزبج ضٓٛات يف أٍٚ دزد١ َٔ زتب١ َعٝد.ٜعني .1

ٜعني املعٝد ايرٟ ٜبً  َعدٍ دزاضت٘ ازباَع١ٝ مخظ ضـٓٛات يف ايدزدـ١ ايجاْٝـ١ َـٔ زتبـ١       .2

 َعٝد.

ٜعني املعٝد ايرٟ ٜبً  َعدٍ دزاضـت٘ ازباَعٝـ١ ضـس  ضـٓٛات يف ايدزدـ١ ايجايجـ١ َـٔ زتبـ١          .3

 َعٝد.

املعٝد ايرٟ ٜبً  َعدٍ دزاضـت٘ ازباَعٝـ١ ضـبج ضـٓٛات يف ايدزدـ١ ايسابعـ١ َـٔ زتبـ١         ٜعني  .4

 َعٝد.

 

 

 املاد٠ ايعاغس٠

تطبـل عًـ٢ َدزضــٞ ايًغـات ٚ َطــاعدٟ ايبـاسجني ت٥شــ١ ايٛةـا٥ف ايتعًُٝٝــ١ املعتُـد٠ بكــساز       

 ٖـ َٚا ٜطسأ عًٝٗا َٔ تعدٜالت.10/11/1401ٚتازٜذ  590صبًظ اشبد١َ املد١ْٝ زقِ 

 

 د٠ اسباد١ٜ عػس٠املا

ٜػرتط يًتعـٝني عًـ٢ زتبـ١ أضـتاذ َطـاعد اسبصـٍٛ عًـ٢ دزدـ١ ايـدنتٛزاٙ أٚ َاٜعادهلـا َـٔ            

 داَع١ ضعٛد١ٜ أٚ داَع١ أخس٣ َعرتف بٗا ي ٚجملًظ ازباَع١ إضاف١ غسٚط أخس٣.

 



 املاد٠ ايجا١ْٝ عػس٠

ــ٢ تٛ ــ١ٝ َــٔ صبًــظ ايكطــِ         ــا٤ً عً ٚصبًــظ جيــٛش جملًــظ ازباَعــ١ يف ســاٍ ايطــسٚز٠ ٚ بٓ

صــني ٚاجملًــظ ايعًُــٞ ايتعــٝني عًــ٢ زتبــ١ أضــتاذ َطــاعد دٕٚ اغــرتاط اسبصــٍٛ عًــ٢ تدامل ايهًٝــ١

 -دزد١ )ايدنتٛزاٙ( يف ايتدصصات اي  ت متٓة فٝٗا دزد١ ايدنتٛزاٙ ٚفل ايطٛابط اآلت١ٝ:

ع٢ً دزد١ املادطـتري أٚ َـا ٜعادهلـا َـٔ داَعـ١ ضـعٛد١ٜ أٚ داَعـ١         إٔ ٜهٕٛ املسغة سا اًل .1

 َعرتف بٗا.أخس٣ 

 ٚةٝف١ ضباضس.األقٌ يف إٔ ٜهٕٛ قد أَط٢ ثالخ ضٓٛات ع٢ً  .2

ٕ ٜتكدّ  بإْتاز عًُٞ ت ٜكٌ عٔ ثالخ ٚسدات َٓػٛز٠ بعد سصٛي٘ عًـ٢ دزدـ١ املـا دطـتري     أ .3

. ٚإٔ ٜهٕٛ ا ْتـاز ايعًُـٞ املكـدّ َتفًكـا َـج َـا دـا٤ يف        قٌ فسد١َٜٓٗا ٚسد٠ ٚاسد٠ ع٢ً األ

 ( َٔ ٖرٙ ايال٥ش١ .29املاد٠ )

 

 ٠املاد٠ ايجايج١ عػس

 َج َساعا٠ أسهاّ املاد٠ ايجا١ْٝ عػس٠  ٜػرتط يًتعٝني ع٢ً زتب١ أضتاذ َػازى:

 اسبصٍٛ ع٢ً دزد١ ايدنتٛزاٙ َٔ داَع١ ضعٛد١ٜ أٚ داَع١ أخس٣ َعرتف بٗا . .1

ٚ ازباَعات األخـس٣ املعـرتف بٗـا ت تكـٌ عـٔ أزبـج       أخرب٠ يف عط١ٜٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ بازباَع١  .2

 يتعٝني ع٢ً زتب١ أضتاذ َطاعد.ضٓٛات بعد ا

إٔ تهٕٛ قد متس تسقٝت٘ عًًُٝا إىل زتب١ أضتاذ َٔ داَع١ ضعٛد١ٜ أٚ داَعـ١ أخـس٣ َعـرتف     .3

 بٗا.

 

 املاد٠ ايسابع١ عػس٠

 َج َساعا٠ أسهاّ املاد٠ ايجا١ْٝ عػس٠ ٜػرتط يًتعٝني ع٢ً زتب١ أضتاذ:

 َعرتف بٗا . اسبصٍٛ ع٢ً دزد١ ايدنتٛزاٙ َٔ داَع١ ضعٛد١ٜ أٚ داَع١ أخس٣ .1

خرب٠ يف عط١ٜٛ ٦ٖٝـ١ ايتـدزٜظ بازباَعـ١ أٚ داَعـ١ أخـس٣ َعـرتف بٗـا ي ت تكـٌ عـٔ  ـاْٞ            .2

 ضٓٛات ي َٓٗا أزبج ضٓٛات ع٢ً األقٌ أضتاذ َػازى.



إٔ تهٕٛ قد متس تسقٝت٘ عًًُٝا إىل زتب١ أضتاذ َػازى َٔ داَع١ ضعٛد١ٜ أٚ داَعـ١ أخـس٣    .3

 َعرتف بٗا.

 املاد٠ اشباَط١ عػس٠

تعٝني أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ بٓا٤ً ع٢ً تٛ ١ٝ َٔ صبًظ ايكطِ ٚ صبًظ ايهًٝـ١ املدتصـني   ٜتِ 

 ٚتٛ ١ٝ َٔ اجملًظ ايعًُٞ ٜٚصدز بايتعٝني قساز َٔ صبًظ ازباَع١.

 

 ٠املاد٠ ايطادض١ عػس

ٜصــٓف َــٔ ٜٓتكــٌ َــٔ أٟ َــٔ ايطـــال  ايٛةٝفٝــ١ إىل نــادز أعطــا٤ ٦ٖٝــ١ ايتـــدزٜظ           .1

زباَعــاتي  ــٔ شُــٌ غــٗاد٠ ايــدنتٛزاٙ عًــ٢ زتبــ١ أضــتاذ ٚاضاضــسٜٔ ٚاملعٝــدٜٔ يف ا

ٚميٓة أٍٚ دزدـ١ يف زتبـ١ أضـتاذ     .ع٢ً ايدنتٛزاٙ َطاعد يف ايتدصص ايرٟ سصٌ فٝ٘

فُٝـٓة زاتـ     ٚ ٜصٜد عًَٝ٘طاعد ي فإٕ نإ زاتب٘ عٓد ْك١ً ٜطاٟٚ زات  ٖرٙ ايدزد١ أ

أٍٚ دزد١ تتذاٚش زاتب٘ي ٚيف ساي١ دباٚش زاتبـ٘ خخـس َسبـٛط زتبـ١ أضـتاذ َطـاعد فُٝـٓة        

 ايفسم ع٢ً غهٌ َهلفا٠ ست٢ ٜتالغ٢ ايفسم بايرتق١ٝ ٚ ايعال٠ٚ.

ٝ ٔ عًــ٢ ايدزدــ١      .2 إذا نــإ َــٔ ٜــساد تصــٓٝف٘ َــٔ أعطــا٤ ٦ٖٝــ١ ايتــدزٜظ ايطــابكني فٝعــ

 ( أعالٙ.1ٜعاٌَ ٚفًكا يًفكس٠ ) ايع١ًُٝ اي  نإ ٜػغًٗا ضابًكا َٚٔ ثِ

إذا نإ يد٣ َٔ ُٜساد ْكً٘ خربات َهتطـب١ بعـد اسبصـٍٛ عًـ٢ املؤٖـٌ ايعًُـٞ ايـالشّ         .3

( َـٔ ٖـرٙ املـاد٠ أقـٌ  ـا ٜطـتشك٘ يف سـاٍ        1يًتعٝني ٚنإ زاتب٘ املطتشل ٚفـل ايفكـس٠)  

استطــاب اشبــرب٠ ي فتشتطــ  يــ٘ ٖــرٙ اشبــرب٠ عًــ٢ أضــاع نــٌ ضــ١ٓ خــرب٠ بعــال٠ٚ  إذا        

 س يف صباٍ ايتدصص.ناْ

املادطتري ٚ ( َٔ شٌُ دزد١ ايبهايٛزٜٛع أ3( ٚ)2( ٚ)1ٜٚكاع ع٢ً َا ٚزد يف ايفكسات )

 .يًتعٝني ع٢ً زتب١ َعٝد أٚ ضباضس

 

                                                 


( وتاريخ 23/55/2531تن تعديل الوادتين )السادسح عشزج، والساتعح عشزج( هن هذه الالئحح تووجة قزار هجلس التعلين العالي رقن )  

 هـ.37/2/2430/م ب ( وتاريخ 2107هـ الوتوج تالووافقح  الساهيح رقن )32/21/2531



 املاد٠ ايطابع١ عػس٠

ــاد٠ ايطادضــ١ عػــس٠ي خــربات            ــ٘ َــٔ اــري املػــُٛيني بامل ــساد تعٝٝٓ ــد٣ َــٔ ُٜ إذا نــإ ي

عًُــٞ ايــالشّ يًتعــٝني يفتشتطــ  يــ٘ ٖــرٙ اشبــرب٠ عًــ٢    َهتطــب١ بعــد اسبصــٍٛ عًــ٢ املؤٖــٌ اي  

 .أضاع نٌ ض١ٓ خرب٠ بعال٠ٚ إذا ناْس يف صباٍ ايتدصص

 

 املاد٠ ايجا١َٓ عػس٠

عــني دزدــ١ يف زتبــ١ ايٛةٝفــ١ ايــ  ٜ ميــٓة عطــٛ ٦ٖٝــ١ ايتــدزٜظ املعــني َٚــٔ يف سهُــ٘ أٍٚ  

ٜـد عًٝـ٘ ميـٓة زاتـ  أٍٚ     عًٝٗا . فـإذا نـإ زاتبـ٘ عٓـد ايتعـٝني ٜطـاٟٚ زاتـ  ٖـرٙ ايدزدـ١ أٚ ٜص         

دزد١ تتذاٚش زاتب٘ . نُا ميٓة عطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٚٔ يف سهُ٘ املسق٢ زاتـ  أٍٚ دزدـ١ يف   

فإذا نإ زاتب٘ عٓد ايرتقٝـ١ ٜطـاٟٚ زاتـ  ٖـرٙ ايدزدـ١ أٚ ٜصٜـد        . يٝٗاٝف١ اي  ٜسق٢ إزتب١ ايٛة

 عًٝ٘ ميٓة زات  أٍٚ دزد١ تتذاٚش زاتب٘.

 

 املاد٠ ايتاضع١ عػس٠

أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚاضاضسٕٚ ٚاملعٝدٕٚ َٔ سٝح ايبـدتت ٚ املهافـآت ٚاملصاٜـا     ٜعاٌَ

 ٚفًكا ملا ٜعاٌَ ب٘ َٛةفٛ ايدٚي١ ع٢ً أضاع املعادي١ اآلت١ٝ:

 ـ املعٝد                       املستب١ ايجا١َٓ.

 ـ اضاضس                   املستب١ ايتاضع١.

 املستب١ ايجا١ْٝ عػس٠.ـ األضتاذ املطاعد          

 ـ األضتاذ املػازى          املستب١ ايجايج١ عػس٠.

 ـ األضتاذ                      املستب١ ايسابع١ عػس٠.

 زٜات. 650ٜٚهٕٛ بدٍ اتْتكاٍ ايػٗسٟ يستب١ )أضتاذ( 

 

 املاد٠ ايعػسٕٚ



طـــا٤ ٦ٖٝـــ١ ت ٜرتتـــ  عًـــ٢ ٚ ـــٍٛ زاتـــ  األضـــتاذ إىل ايدزدـــ١ األخـــري٠ َـــٔ ضـــًِ زٚاتـــ  أع 

ايتدزٜظ عدّ َٓش٘ ايعال٠ٚ ايدٚز١ٜ ايط١ٜٛٓ بٌ ٜطتُس َٓشـ٘ ايعـال٠ٚي ٚت ٜٓطبـل ذيـو إت عًـ٢      

 زتب١ أضتاذ فكط.

 املاد٠ اسباد١ٜ ٚايعػسٕٚ

 -ٜػرتط يًتكدّ يًرتق١ٝ َٔ زتب١ أضتاذ َطاعد إىل زتب١ أضتاذ َػازى:

ٛد١ٜ أٚ داَعـ١ أخـس٣   خد١َ ت تكٌ عٔ أزبج ضٓٛات يف زتب١ أضتاذ َطاعد يف داَع١ ضـع  .1

 َعرتف بٗا ي ع٢ً أت تكٌ َد٠ اشبد١َ يف ازباَعات ايطعٛد١ٜ عٔ ض١ٓ ٚاسد٠.

اضتٝفا٤ اسبد األد٢ْ َـٔ ا ْتـاز ايعًُـٞ املطًـٛب يًرتقٝـ١ ٚفًكـا ألسهـاّ املـاد٠ ايجاْٝـ١ ٚ           .2

 ايجالثني َٔ ٖر٠ ايالس١.

غــغً٘ زتبــ١ أضــتاذ إٔ ٜهــٕٛ َــا تكــدّ بــ٘ َــٔ إْتــاز عًُــٞ قــد ْػــس أٚ قبــٌ يًٓػــس اثٓــا٤    .3

 َطاعد.

 

 املاد٠ ايجا١ْٝ ٚايعػسٕٚ

 -ٜػرتط يًتكدّ يًرتق١ٝ َٔ زتب١ أضتاذ َػازى إىل زتب١ أضتاذ:

ـ خد١َ ت تكٌ عٔ أزبج ضٓٛات يف زتب١ أضـتاذ َػـازى يف داَعـ١ ضـعٛد١ٜ أٚ داَعـ١ أخـس٣       1

 َعرتف بٗا ي ع٢ً أت تكٌ َد٠ اشبد١َ يف ازباَعات ايطعٛد١ٜ عٔ ض١ٓ ٚاسد٠.

ــ اضـتٝفا٤ اسبـد األدْـ٢ َـٔ ا ْتـاز ايعًُـٞ املطًـٛب يًرتقٝـ١ ٚفًكـا ألسهـاّ املـاد٠ ايجايجــ١ ٚ             2

 ايجالثني َٔ ٖرٙ ايال٥ش١.

ستبــ١ أضــتاذ يـــ إٔ ٜهــٕٛ َــا تكــدّ بــ٘ َــٔ إْتــاز عًُــٞ قــد ْػــس أٚ قبــٌ يًٓػــس أثٓــا٤ غــغً٘  3

 َػازى.

 

 املاد٠ ايجايج١ ٚايعػسٕٚ

قبـٌ انتُـاٍ املـد٠    ىل صبًـظ ايكطـِ بطًـ  ايرتقٝـ١     يعطٛ ١٦ٖٝ ايتـدزٜظ اسبـل يف ايتكـدّ إ   

 ا١َٝ مبد٠ أقصاٖا ضت١ اغٗس.ايٓظ

 



 املاد٠ ايسابع١ ٚايعػسٕٚ

 -ذبتط  َد٠ ا عاز٠ ٚايٓدب ٚا ٜفاد ألاساض ايرتق١ٝ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ :

ناٌَ املد٠ إذا ناْس ا عاز٠ أٚ ايٓـدب أٚ ا ٜفـاد إىل دٗـ١ عًُٝـ١ ٚنـإ ايعُـٌ يف صبـاٍ         .1

 . ايتدصص

تصــٓف املــد٠ إذا ناْــس ا عــاز٠ أٚ ايٓــدب أٚ ا ٜفــاد إىل دٗــ١ اــري عًُٝــ١ ٚنــإ ايعُــٌ يف   .2

 صباٍ ايتدصص .

 ت ذبتط  املد٠ يغسض ايرتق١ٝ إذا نإ ايعٌُ يف اري صباٍ ايتدصص. .3

 

 املاد٠ اشباَط١ ٚايعػسٕٚ

 تتِ تسق١ٝ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚفل املعاٜري اآلت١ٝ:ـ

 ا ْتاز ايعًُٞ. .1

 ٜظ.ايتدز .2

 خد١َ ازباَع١ ٚاجملتُج. .3

 املاد٠ ايطادض١ ٚايعػسٕٚ

 إدسا٤ات ايرتق١ٝ:ـ

 ٜكدّ عطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ  ً  ايرتق١ٝ إىل صبًظ ايكطِ املدتص ٜٚتطُٔ َا ٜلتٞ: .1

 بٝإ باملؤٖالت ايع١ًُٝ ٚايٛةٝف١ٝ ٚايتدزز ايٛةٝفٞ. (أ )

 بٝإ بايٓػا ات ايتدزٜط١ٝ. (ب )

 ٚاجملتُج.بٝإ بٓػا ٘ يف صباٍ خد١َ ازباَع١  (ز )

مخظ ْطذ ع٢ً األقٌ َٔ ا ْتـاز ايعًُـٞ املكـدّ يًرتقٝـ١ ٚ ايبٝاْـات املٛضـش١        (د )

 ي٘.

 أٟ َعًَٛات إضاف١ٝ يدعِ  ً  ايرتق١ٝ. (ٙ )

أٟ َعًَٛـــات أٚ ٚثـــا٥ل أخـــس٣ ٜطًبٗـــا صبًـــظ ايكطـــِ أٚ صبًـــظ ايهًٝـــ١ أٚ  (ٚ )

 اجملًظ ايعًُٞ.



دـسا٤ات ٜٚٛ ـٞ   ٜٓظس صبًظ ايكطِ يف  ً  ايرتق١ٝ ٜٚتشكل َٔ اضـتٝفا٤ ايػـسٚط ٚا    .2

بسفج ايطً  إىل صبًظ ايهًٝـ١ َـج اقـرتاح أ ـا٤ عـدد َـٔ اضهُـني املتدصصـني ت         

 ٜكٌ عٔ  ا١ْٝ.

ٜٓظــس صبًــظ ايهًٝــ١ يف ايطًــ  بٓــا٤ً عًــ٢ تٛ ــ١ٝ صبًــظ ايكطــِ ي ٜٚسغــة عــدًدا َــٔ      .3

 اضهُني املتدصصني ت ٜكٌ عٔ  ا١ْٝ  ٔ زغشِٗ صبًظ ايكطِ أٚ َٔ ضٛاِٖ.

ــظ   .4 ــدزع اجملًـ ــا٤ً   ٜـ ــ١ بٓـ ــ  ايرتقٝـ ــٞ  ًـ ــٞ ايكطـــِ     ايعًُـ ــ١ٝ صبًطـ ــ٢ تٛ ـ عًـ

 :ـٜلتٞي ٜٚكّٛ بعد ايدزاض١ مبا ٚايه١ًٝ

اختٝاز مخط١ ضبهُني يتكِٜٛ ايبشٛخ ي خيتازٕٚ َٔ املسغشني َٔ صبًظ  (أ )

ايه١ًٝ أٚ َٔ اريِٖ ثالث١ َِٓٗ أضاضٕٝٛ ٚايسابج فاسًصا استٝا ًٝا أًٚت 

ًٝا ًٜذل إي  ُٝٗا عٓد اسباد١ .ٚاشباَظ فاسًصا استٝا ًٝا ثاْ

َٔ خازز  -ع٢ً األقٌ-ٚجي  إٔ ٜهٕٛ إثٓإ  َٔ اضهُني ايجالث١ 

 ازباَع١.

إزضاٍ ايبشٛخ ٚ ايبٝاْات اشبا ١ بايرتق١ٝ إىل اضهُني بطسٜك١ ضس١ٜ  (ب )

 يتكٛميٗا ٚفل ايُٓٛذز ايرٟ ٜعد َٔ قبٌ اجملًظ ايعًُٞ.

ي ٚذيو ع٢ً تسقٝت٘ارباذ قساز برتق١ٝ عطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ أٚ بعدّ املٛافك١  (ز )

ي ٚايتكازٜس اشبا ١ بٓػاط املتكدّ يًرتق١ٝ يف س يف تكازٜس اضهُنيايٓظ بعد

 صباٍ ايتدزٜظ ٚخد١َ ازباَع١ ٚاجملتُج.

ي ٜٚكّٛ ايعًُٞ إذا قسز اجملًظ عدّ املٛافك١ ع٢ً ايرتق١ٝ يطعف ا ْتاز (د )

أخس٣ بتشدٜد َصري األحباخ املكد١َ َٚا ٜطتبعد َٓٗا َٚا ٜصة تكدمي٘ َس٠ 

ي ع٢ً إٔ ٜػتٌُ اسبد األد٢ْ يًرتق١ٝ يف ساٍ  ً  ايرتق١ٝ َس٠ أخس٣ ٚسد٠ 

ي َػازى يًُتكدّ يًرتق١ٝ إىل زتب١ أضتاذ-ع٢ً األقٌ -حبج١ٝ ددٜد٠

 يًُتكدّ يًرتق١ٝ إىل زتب١ أضتاذ . -ع٢ً األقٌ-ٚٚسدتني حبجٝتني ددٜدتني

 

 املاد٠ ايطابع١ ٚايعػسٕٚ



( َا٥ـ١ ْكطـ١ َكطـ١ُ    100ايتدزٜظ املتكدّ يًرتق١ٝ عًـ٢ أضـاع )  ٜتِ تكِٜٛ دٗٛد عطٛ ١٦ٖٝ 

 ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:ـ

 ضتٕٛ ْكط١ يإلْتاز ايعًُٞ . 60

 مخظ ٚعػسٕٚ ْكط١ يًتدزٜظ.25

 مخظ عػس٠ ْكط١ شبد١َ ازباَع١ ٚاجملتُج. 15

ٜٚطج صبًظ ازباَع١ َعاٜري تكـِٜٛ املػـازن١ يف ايتـدزٜظ ٚخدَـ١ ازباَعـ١ ٚاجملتُـج بٓـا٤        

 تٛ ١ٝ َٔ اجملًظ ايعًُٞ.ع٢ً 

 

 املاد٠ ايجا١َٓ ٚايعػسٕٚ

( ضـتني  60جي  أت ٜكٌ صبُٛع َاشصٌ عًٝ٘ عطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يهٞ تـتِ تسقٝتـ٘ عـٔ )   

(مخــظ ٚثالثــني ْكطــ١ يف صبــاٍ 35ْكطــ١ يعًــ٢ أت ٜكــٌ َــا شصــٌ عًٝــ٘ املسغــة يًرتقٝــ١ عــٔ ) 

عــني ْكطــ١ يًرتقٝــ١ إىل زتبــ١ أضــتاذ ي  ( أزب40ا ْتــاز ايعًُــٞ يًرتقٝــ١ إىل زتبــ١ أضــتاذ َػــازى ٚ ) 

ٚتتِ ايرتق١ٝ إىل زتب١ أضتاذ َػازى بلاًب١ٝ زأٟ اضهُني ايجالث١ يأَا ايرتق١ٝ إىل زتبـ١ أضـتاذ   

فتتِ بإهاع زأٟ اضهُني ايجالث١ يٚيف ساٍ َٛافك١ اثٓني َٔ اضهُـني عًـ٢ ايرتقٝـ١ ٚعـدّ     

ًٝا.َٛافك١ اضهِ ايجايحيشاٍ ا ْتاز ايعًُٞ إىل ضب  هِ زابج ٜٚهٕٛ زأٜ٘ ْٗا٥

 



 املاد٠ ايتاضع١ ٚايعػسٕٚ

 -ٜدخٌ ضُٔ اسبد األد٢ْ يإلْتاز ايعًُٞ املطًٛب يرت ق١ٝ عطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َا ٜلتٞ:

ايبشٛخ املٓػٛز٠ أٚ املكبٛي١ يًٓػـس يف صبـالت عًُٝـ١ ضبه١ُيٜٚطـج اجملًـظ ايعًُـٞ        .1

 َعاٜري قبٍٛ اجملالت اضه١ُ.

١َ يًُؤمتسات ٚايٓدٚات ايع١ًُٝ املتدصص١ اذا ناْس َٓػـٛز٠  ايبشٛخ اضه١ُ املكد .2

 بلنًُٗا أٚ َكبٛي١ يًٓػسي ٜٚكبٌ َٓٗا ٚسد٠ ٚاسد٠ فكط.

ــ١      .3 ــٛخ ازباَعٝــ ــص ايبشــ ــٔ َسانــ ــس َــ ــ١ يًٓػــ ــٛز٠ أٚ املكبٛيــ ــ١ املٓػــ ايبشــــٛخ اضهُــ

 املتدصص١.

 اضهِ َٔ ايهت  ازباَع١ٝ ٚاملسادج ايع١ًُٝي ٜٚكبٌ َٓٗا ٚسد٠ ٚاسد٠ فكط. .4

 كٝل ايهت  ايٓادز٠ اضهِيٜٚكبٌ َٓٗا ٚسد٠ ٚاسد٠ فكط.ذب .5

 ايرته١ اضه١ُ يًهت  ايع١ًُٝ املتدصص١ي ٜٚكبٌ َٓٗا ٚسد٠ ٚاسد٠ فكط. .6

ايهتــ  ٚايبشــٛخ املطبٛعــ١ َــٔ قبــٌ ٦ٖٝــات عًُٝــ١ ٜعتُــدٖا اجملًــظ ايعًُــٞ ٚتهــٕٛ  .7

 خاضع١ يًتشهِٝي ٜٚكبٌ َٓٗا ٚسد٠ ٚاسد٠ فكط.

   دزت هلا بـسا٤ات َـٔ َهاتـ  بـسا٤ات اتخـرتاع ايـ        اتخرتاعات ٚاتبتهازات اي .8

 ٜعرتف بٗا اجملًظ ايعًُٞ.

ايٓػــاط ا بــداعٞ املتُٝــص ٚفــل قٛاعــد ٜعتُــدٖا صبًــظ ازباَعــ١ بٓــا٤ً عًــٞ تٛ ــ١ٝ            .9

 اجملًظ ايعًُٞيٜٚكبٌ َٓ٘ ٚسد٠ ٚاسد٠ فكط.

 

 املاد٠ ايجالثٕٛ

جيــ  أتي ٜكــٌ َــا ٜٓػــس أٚ ٜكبــٌ يًٓػــس يف اجملــاتت ايعًُٝــ١ اضهُــ١ ضــُٔ اسبــد األدْــ٢     

املطًٛب يرتق١ٝ عطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ عـٔ ٚسـد٠ حبجٝـ١ يًُتكـدَني يًرتقٝـ١ إىل زتبـ١ أضـتاذ َػـازىي         

 ٚٚسدتني حبجٝتني ضُٔ اسبد اتدْٞ يًُتكدَني يًرتق١ٝ إىل زتب١ أضتاذ.

 



 ٕاملاد٠ اسباد١ٜ ٚايجالثٛ

جي  إٔ ٜهٕٛ ا ْتاز  ايعًُٞ  املتكدّ  ب٘ عطٛ  ١٦ٖٝ ايتـدزٜظ يًرتقٝـ١ َٓػـٛزًا أٚ َكبـًٛت     

يًٓػــس يف أنجــس َــٔ َٓفــر ْػــس ٚاســدي ٚ أتي تهــٕٛ هٝــج َٓافــر ايٓػــس تابعــ١ زباَعــ١ ٚاســد٠ أٚ   

 ملؤضط١ ع١ًُٝ ٚاسد٠.  

 

 املاد٠ ايجا١ْٝ ٚايجالثٕٛ

تكـدّ يًرتقٝـ١ إىل زتبـ١ أضـتاذ َػـازى أزبـج ٚسـدات        اسبد األد٢ْ يإلْتـاز ايعًُـٞ املطًـٛب  يً   

عُـٌ َٓفـسد ي ٚجملًـظ ازباَعـ١ بٓـا٤ عًـ٢        –عًـ٢ األقـٌ    -َٓػٛز٠ أٚ َكبٛي١ يًٓػس ي اثٓتإ َٓٗـا 

تٛ ــ١ٝ َــٔ اجملًــظ ايعًُــٞ اتضــتجٓا٤ َــٔ ٖــرا ايػــسط بايٓطــب١ يــبعق ايتدصصــات عًــ٢ أتي ٜكــٌ   

 املٓػٛز فعاًل عٔ ٚسد٠ ٚاسد٠ .

 

 ايجالث١ ٚايجالثٕٛاملاد٠ 

اسبد األد٢ْ يإلْتاز ايعًُٞ املطًٛب يًتكدّ يًرتق١ٝ إىل زتبـ١ أضـتاذ ضـس ٚسـدات َٓػـٛز٠ أٚ      

عٌُ َٓفسد ي ٚجملًظ ازباَع١ بٓـا٤ عًـ٢ تٛ ـ١ٝ     –ع٢ً األقٌ  –َكبٛي١ يًٓػسي َٓٗا ثالخ ٚسدات 

ٜكــٌ املٓػــٛز  َــٔ اجملًــظ ايعًُــٞ اتضــتجٓا٤ َــٔ ٖــرا ايػــسط بايٓطــب١ يــبعق ايتدصصــات عًــ٢ أتي 

 .فعاًل عٔ ثالخ ٚسدات

 

 املاد٠ ايسابع١ ٚايجالثٕٛ

شتط  ايعٌُ ايعًُٞ بٛسـد٠ ٚاسـد٠ إذا نـإ املؤيـف َٓفـسدًا بتليٝفـ٘ ي ٚبٓصـف ٚسـد٠ إذا         

اغـرتى يف تليٝفــ٘ اثٓــإ ي ٚإذا نــإ حبجــًا َػــرتنًا بـني أنجــس َــٔ اثــٓني فٝشطــ  بٓصــف ٚســد٠   

بسبج ٚسد٠ ي ٚإذا نإ عُـاًل َػـرتنًا خخـس بـني أنجـس       يًباسح ايس٥ٝظ ٚيهٌ ٚاسد َٔ ايباقني

 َٔ اثٓني فٝشط  يهٌ ٚاسد َِٓٗ زبج ٚسد٠. 

 



 املاد٠ اشباَط١  ٚايجالثٕٛ

جي  أتي ٜهٕٛ ا ْتاز ايعًُٞ املكدّ يًرتق١ٝ َطتاًل َـٔ زضـا٥ٌ املادطـتري أٚ ايـدنتٛزاٙ أٚ     

َٔ إٔ ٖٓاى َا ٖـٛ َطـتٌ  َـٔ ذيـو  ي     َٔ َؤيفات ضابك١ يًُتكدّ . ٚيف ساٍ تجبس اجملًظ ايعًُٞ 

فٝشــسّ  املتكــدّ يًرتقٝــ١ َــٔ ايتكــدّ بطًــ  خخــس يًرتقٝــ١ َــد٠  عــاّ َــٔ تــازٜذ  ــدٚز قــساز اجملًــظ    

 ايعًُٞ بريو .

  

 املاد٠ ايطادض١ ٚ ايجالثٕٛ

ٜػرتط يف اضهُني يًرتقٝـات إٔ ٜهْٛـٛا َـٔ األضـاتر٠ ي ٚ جيـٛش إذا ناْـس ايرتقٝـ١ إىل        

 .اضهُني َٔ األضاتر٠ املػازنني إٔ ٜهٕٛ أسدزتب١ أضتاذ َػازى 

 

 املاد٠ ايطابع١ ٚ ايجالثٕٛ

تــتِ تسقٝــ١ عطــٛ ٦ٖٝــ١ ايتــدزٜظ عًُٝــًا َــٔ تــازٜذ  ــدٚز قــساز اجملًــظ ايعًُــٞ بــريوي أَــا   

تسقٝت٘ ٚةٝفًٝا فتعترب َٔ تازٜذ  دٚز ايكـساز ايتٓفٝـرٟ إذا تـٛافست ٚةٝفـ١ غـااس٠ ميهـٔ ايرتقٝـ١        

 عًٝٗا .

 

 ايٛادبات

 

 ايجا١َٓ ٚ ايجالثٕٛ املاد٠

 

 -جي  إٔ ٜتصف عطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ بايصفات اآلت١ٝ :         

األَا١ْ ٚ اشبًل ايكِٜٛ ٚ إٔ ًٜتصّ باألْظ١ُ ٚ ايتعًُٝات ٚ قٛاعد ايطًٛى ٚ اآلداب  .1

 املسع١ٝ . ٚ إٔ ٜرتفج عٔ نٌ َا ٖٛ طبٌ بػسف ايٛةٝف١ .

َٔ خالٍ ْػا ٘ ايعًُٞ يف َتابع١ َا ٜطتذد يف صباٍ ربصص٘ ي ٚ إٔ ٜطِٗ  .2

 تطٛز ربصص٘ .



إٔ ٜٓكٌ يطالب٘ أسدخ َا تٛ ٌ إيٝ٘ ايعًِ يف صباٍ ربصص٘ ي ٚ ٜجري فِٝٗ س   .3

 ايعًِ ٚ املعسف١ ٚ ايتفهري ايعًُٞ ايطًِٝ .

إٔ ٜػازى بفعاي١ٝ يف أعُاٍ صبًظ ايكطِ ٚ يف اريٙ َٔ اجملايظ ٚ ايًذإ اي   .4

. نُا ٜػازى بفعاي١ٝ ٚ ازباَع١يه١ًٝ ٜهٕٛ عطًٛا فٝٗا ع٢ً َطت٣ٛ ايكطِ ٚ ا

 يف أْػط١ ايكطِ ٚ ايه١ًٝ ٚ ازباَع١ يف خد١َ اجملتُج .

إٔ ٜتفسغ يعًُ٘ يف ازباَع١ ي ٚ ت جيٛش ي٘ ايعٌُ خازز ازباَع١ إتي بعد أخر َٛافك١  .5

 َطبك١ ٚفل األْظ١ُ ٚ ايًٛا٥ة .

 

 املاد٠ ايتاضع١ ٚ ايجالثٕٛ

ايٓظاّ داخٌ ايكاعات ٚ املدتربات ٚ ٜكدّ إىل ٜتٛىل عطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ سفظ 

 ز٥ٝظ ايكطِ تكسٜسًا عٔ نٌ سادخ َٔ غلْ٘ ا خالٍ بايٓظاّ .

 

  



 املاد٠ األزبعٕٛ

     

 ٜهٕٛ اسبد األع٢ً ألْصب١ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚ َٔ يف سهُِٗ نُا ٜلتٞ :  (أ )

 ٚسدات تدزٜط١ٝ. 10األضتاذ                    .1

 ٚسد٠ تدزٜط١ٝ. 12   األضتاذ املػازى      .2

 ٚسدٙ تدزٜط١ٝ. 14األضتاذ املطاعد         .3

         ٚسد٠ تدزٜط١ٝ ٚ ربفف عٓ٘ ايٛسدات  16    اضاضس            .4

 .فرت٠ دزاضت٘ ايتدزٜط١ٝ أثٓا٤

 ٚسد٠ تدزٜط١ٝ ٚ ربفف ع١ٓ ايٛسدات  16املعٝد                        .5

 ايتدزٜط١ٝ أثٓا٤ فرت٠ دزاضت٘ .

 ٚسد٠ تدزٜط١ٝ . 18يًغ١                َدزع ا .6

ت تكٌ َدتٗا عٔ مخطني  ب ـ ايٛسد٠ ايتدزٜط١ٝ ٖٞ اضاضس٠ ايٓظس١ٜ األضبٛع١ٝ اي 

ي ٚتطتُس ايرٟ ت تكٌ َدت٘ عٔ َا١٥ دقٝك١ ي أٚ ايدزع ايعًُٞ أٚ املٝداْٞ األضبٛعٞدقٝك١

 ايٛسد٠ ايتدزٜط١ٝ فصاًل دزاضًٝا.

 

 املاد٠ اسباد١ٜ ٚاألزبعٕٛ

 

ٜؤدٟ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٚٔ يف سهُِٗ مخًطا ٚثالثني ضاع١ عٌُ أضبٛعًٝا ـ 

ٚجيٛش زفعٗا إىل أزبعني ضاع١ عٌُ أضبٛعًٝا بكساز َٔ صبًظ ازباَع١ ـ ٜكطْٛٗا يف 

ايتدزٜظ ٚايبشح ٚ ا زغاد األنادميٞ ٚايطاعات املهتب١ٝ ٚايًذإ ايع١ًُٝ ٚاألعُاٍ 

 ازبٗات املدتص١ يف ازباَع١.األخس٣ اي  ٜهًفٕٛ بٗا َٔ 

 

  



 املاد٠ ايجا١ْٝ ٚاألزبعٕٛ

َٔ ٜهًفٕٛ بلعُاٍ إداز١ٜ نٛنال٤ ازباَع١ ٚايعُدا٤ ٚٚنال٥ِٗ َٚدٜسٟ 

املسانص ايع١ًُٝ ٚزؤضا٤ األقطاّ ايع١ًُٝ خيفف عِٓٗ ايع ٤ ايتدزٜطٞ ع٢ً أتي ٜكٌ َا 

 ٜكَٕٛٛ ب٘ عٔ ثالخ ٚسدات تدزٜط١ٝ.

 

 ٕاملاد٠ ايجايج١ ٚاألزبعٛ

ٜكدّ ز٥ٝظ ايكطِ َٚٔ يف سهُ٘ تكسًٜسا ضًٜٓٛا إىل عُٝد ايه١ًٝ َٚٔ يف سهُ٘ 

نُا ٜكدّ عُٝد ايه١ًٝ َٚٔ يف  عٔ ضري ايعٌُ يف ايكطِ ٚعٔ ايٓػاط ايعًُٞ ألعطا٥٘.

 سهُ٘ تكسًٜسا ضًٜٓٛا إىل َدٜس ازباَع١.

 ايسٚات  ٚاملهافآت ٚايبدتت

 

 املاد٠ ايسابع١ ٚاألزبعٕٛ

ايسٚات  ٚايعالٚات املسافل هلرٙ ايال٥ش١ ع٢ً أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚاضاضسٜٔ ٜطبل ضًِ 

 ٚاملعٝدٜٔ.

 

 املاد٠ اشباَط١ ٚاألزبعٕٛ

 ثالث١ ختف زٜاٍ . (3000ٜصسف يٛنٌٝ ازباَع١ َهافل٠ غٗس١ٜ َكدازٖا)

 

 املاد٠ ايطادض١ ٚ األزبعٕٛ

( أيف زٜاٍ ٚ حبد أقص٢  1000ٜصسف يًعُٝد أٚ َٔ سهُ٘ َهافل٠ غٗس١ٜ َكدازٖا )      

( عػس٠ ختف زٜاٍ ضًٜٓٛا ي نُا ٜصسف يٛنٌٝ ايعُٝد َهافل٠ غٗس١ٜ َكدازٖا  10000قدزٙ ) 

(  ا١ْٝ ختف زٜاٍ ضًٜٓٛا ٚ ٜصسف يس٥ٝظ  8000ٙ )(  امنا١٥ زٜاٍ ٚ حبد أقص٢ قدز 800) 

( مخطُا١٥ زٜاٍ ٚ حبد أقص٢ قدزٙ  ٠500 غٗس١ٜ َكدازٖا )نص ايعًُٞ َهافلايكطِ أٚ املس

 (مخط١ ختف زٜاٍ ضًٜٓٛا .5000)

 



 املاد٠ ايطابع١ ٚ األزبعٕٛ

( عػس٠ ختف زٜاٍ إذا نإ  10000ٜصسف ألَني اجملًظ ايعًُٞ َهافل٠ ض١ٜٛٓ َكدازٖا )      

ٔ اري أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ فٝعاٌَ ٚفل َٔ أعطا٤ ٦ٖٝ٘ ايتدزٜظ يف ازباَع١ ي أَا إذا نإ َ

 َا شددٙ ْظاّ اشبد١َ املد١ْٝ ٚ يٛا٥ش٘.

  

 املاد٠ ايجا١َٓ ٚ األزبعٕٛ

ايرٜٔ تطتعني  -َٔ داخٌ ازباَع١  -ذبدد َهافآت أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚ َٔ يف سهُِٗ 

ط١ٝ ع٢ً بِٗ ازباَع١ يف إعداد ٚ إيكا٤ ايٛسدات ايتدزٜط١ٝ اري املٓٗذ١ٝ عٔ نٌ ٚسد٠ تدزٜ

  -ايٓشٛ اآلتٞ :

 ثال ا١٥ زٜاٍ .   300األضتاذ                                 .1

 َا٥تإ ٚ مخطٕٛ زٜاًت. 250األضتاذ املػازى                     .2

 َا٥تا زٜاٍ. 200األضتاذ املطاعد                     .3

 َا١٥ ٚ مخطٕٛ زٜاًت. 150اضاضس ٚ َدزع ايًغ١            .4

 َا١٥ زٜاٍ . 100املعٝد                                  .5

 

 املاد٠ ايتاضع١ ٚ األزبعٕٛ

ٜصسف ملٔ ٜهًف بعًُ٘ أثٓا٤ ا داش٠ ايصٝف١ٝ َٔ ايٛنال٤ ٚ ايعُدا٤ ٚ ٚنال٥ِٗ ٚ 

زؤضا٤ األقطاّ ٚ املسانص ايع١ًُٝ ٚ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ تعٜٛطًا ٜعادٍ َد٠ ايتهًٝف مبا ت 

 ات  غٗسٜٔ .ٜتذاٚش  ايف ز

 

 اشبُطٕٛ املاد٠

ٜصسف يهٌ َٔ ٜػرتى يف إسد٣ ايًذإ ايدا١ُ٥ اي  تػهٌ يف ازباَعات َهافل٠  .1

( 300( َا٥تا زٜاٍ عٔ نٌ دًط١ إذا متس خالٍ ٚقس ايدٚاّ ايس ٞ ٚ )  200قدزٖا ) 

ثال ا١٥ زٜاٍ عٔ نٌ دًط١ إذا متس خازز ٚقس ايدٚاّ ايس ٞ ٚ حبد أقص٢ قدزٙ ضت١ 

 زٜاٍ يف ايط١ٓ املاي١ٝ ايٛاسد٠.ختف 



 -ٜهٕٛ تٛ ٝف ايًذإ ايدا١ُ٥ ناآلتٞ : .2

 إٔ ٜتِ تليٝفٗا ٚفل أسهاّ ْظاّ صبًظ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚ ازباَعات ٚ يٛا٥ش٘ . (أ )

 إٔ ت تهٕٛ َٔ  بٝع١ عٌُ َطؤٍٚ ٚاسد ٚ َطؤٚيٝات٘ مبفسدٙ . (ب )

 إٔ ٜهٕٛ ذات  بٝع١ َطتُس٠ . (ز )

 ازباَع١ . إٔ تهٕٛ  بٝع١ عٌُ ايًذ١ٓ ع٢ً َطت٣ٛ (د )

إٔ ٜهٕٛ بعق أعطا٥ٗا َٔ أعطا٤ ٦ٖٝ٘ ايتدزٜظ أٚ َٔ ذٟٚ املسات  ايعًٝا ايرٜٔ  (ٙ )

 ت ميهٔ َعاًَتِٗ مبٛد  َهافآت خازز ٚقس ايدٚاّ .

ٚ ٜعاٌَ أعطا٤ ايًذإ ايع١ًُٝ ٚ ايتٓظ١ُٝٝ يًُؤمتسات ٚ ايٓدٚات ايع١ًُٝ اي  تٓظُٗا 

 ازباَع١ َعا١ًَ أعطا٤ ايًذإ ايدا١ُ٥ .

 

 

  



 املاد٠ اسباد١ٜ ٚ اشبُطٕٛ

إذا شادت ايٛسدات ايتدزٜط١ٝ ألعطا٤ ٦ٖٝ٘ ايتدزٜظ ٚ َٔ يف سهُِٗ َٔ داخٌ ازباَع١ 

هلِ قدزٙ )  ٠عٔ ايٓصاب املكسز جيٛش بكساز َٔ صبًظ ايه١ًٝ  سف بدٍ ٚسدات تدزٜط١ٝ شا٥د

 ( َا١٥ ٚ مخطٕٛ زٜاًت عٔ ايٛسد٠ ايٛاسد٠ . 150

 

 املاد٠ ايجا١ْٝ ٚ اشبُطٕٛ

جيٛش إٔ ٜصسف ألعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚ اضاضسٜٔ ٚ املعٝدٜٔ املتدصصني يف صباٍ 

اسباض  اآليٞ ايعاًَني يف صباٍ ربصصِٗ َهافل٠ شددٖا صبًظ ازباَع١ مبا ت ٜتذاٚش ْطب١ 

 % َٔ أٍٚ َسبٛط ايدزد١ املجبتني عًٝٗا . 25

 

 املاد٠ ايجايج١ ٚ اشبُطٕٛ

أعطا٤ ٦ٖٝ٘ ايتدزٜظ ٚ اضاضسٜٔ ٚ املعٝدٜٔ ايعاًَني يف جيٛش إٔ ٜصسف يًصٝادي١ َٔ      

% َٔ أٍٚ َسبٛط ايدزد١ املجبتني  50صباٍ ربصصِٗ بدٍ تفسغ ٚ ضاعات عٌُ إضايف ٜعادٍ 

 عًٝٗا .

     

 املاد٠ ايسابع١ ٚ اشبُطٕٛ

"جيٛش إٔ ٜصسف يأل با٤ َٔ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚ اضاضسٜٔ ٚ املعٝدٜٔ ايعاًَني يف 

%( َٔ أٍٚ َسبٛط ايدزد١ املجبتني  70صباٍ ربصصِٗ بدٍ تفسغ ٚ ضاعات عٌُ إضايف ٜعادٍ )

عًٝٗا . ٚ فُٝا خيص األ با٤ ايبٝطسٜني َٔ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚ اضاضسٜٔ ٚ املعٝدٜٔ 

 25ايعاًَني يف صباٍ ربصصِٗ  فٝذٛش إٔ ٜصسف هلِ بدٍ تفسغ ٚ ضاعات عٌُ إضايف ٜعادٍ )

 ٛط ايدزد١ املجبتني عًٝٗا" .%( َٔ أٍٚ َسب
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 املاد٠ اشباَط١ ٚ اشبُطٕٛ

جيٛش إٔ ٜصسف يغري األ با٤ َٔ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚ اضاضسٜٔ ٚ املعٝدٜٔ ايرٜٔ   

ميازضٕٛ ايعٌُ يف ربصصِٗ ا نًٝٓٝهٞ يف املطتػفٝات بدٍ تفسغ ٚ ضاعات عٌُ إضايف 

 . % َٔ أٍٚ َسبٛط ايدزد١ املجبتني عًٝٗا 20ٜعادٍ 

 

 ا داشات

 املاد٠ ايطادض١ ٚاشبُطٕٛ

تعترب ايعط١ً ايصٝف١ٝ يعطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚاضاضس ٚاملعٝد َٚدزع ايًغ١ مبجابــ١ ا داش٠      

ايط١ٜٛٓ ٚشدد صبًظ ازباَع١ َٛاعٝد عٛد٠ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ع٢ً أت تبدأ  ايعط١ً 

 ايٓتا٥ر .ايصٝف١ٝ إت بعد اْتٗا٤ أعُاٍ اتختبازات ٚإعالٕ 

 

 املاد٠ ايطابع١ ٚاشبُطٕٛ

ملدٜس ازباَع١ تهًٝف عطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚاضاضس ٚاملعٝد َٚدزع ايًغ١ بايتدزٜــظ       

أثٓا٤ ا داش٠ ايط١ٜٛٓ ٜٚتِ تعٜٛط٘ عٔ املد٠ اي  ٜهًف بايعٌُ خالهلا بسات  إضايف ٜعادٍ زاتب٘ 

 عٔ ٖرٙ املد٠ ع٢ً أت تصٜد املد٠ اي  ٜعٛض عٓٗا عٔ ضتني ًَٜٛا يف ايعاّ. 

 

 ٚاشبُطٕٛ املاد٠ ايجا١َٓ

ملدٜس ازباَع١ بٓا٤ ع٢ً َكتطٝات َصًش١ ايعٌُ املٛافك١ ع٢ً تلدٌٝ متتج عطٛ ١٦ٖٝ      

 ايتدزٜظ َٚٔ يف سهُ٘ بإداشت٘ ايط١ٜٛٓ أٚ دص٤ َٓٗا .

 

 املاد٠ ايتاضع١ اشبُطٕٛ

 متٓة ا داشات األخس٣ ٚفكًا ألسهاّ ْظاّ اشبد١َ املد١ْٝ ٚيٛا٥ش٘ ايتٓفٝر١ٜ .

  



 املاد٠ ايطتٕٛ

جيٛش بكساز َٔ َدٜس ازباَع١ َٓة عطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٚٔ يف سهُ٘ ألضباب َعكٛي١  

تصٜد َدتٗا ع٢ً ضت١ أغٗس ٚخالٍ ثالخ ضٓٛات بال زات  ي ٚجيٛش جملًظ  إداش٠ اضتجٓا١ٝ٥ ت

 ازباَع١ عٓد اتقتطا٤ اتضتجٓا٤ َٔ ٖرا ايػسط ع٢ً أت تصٜد َد٠ ا داش٠ عٔ ض١ٓ .

 

 إداش٠ ايتفسغ ايعًُٞ

 املاد٠ اسباد١ٜ ٚايطتٕٛ

جيٛش بكساز َٔ صبًظ ازباَع١ بٓا٤ ع٢ً تٛ ١ٝ َٔ صبًطٞ ايه١ًٝ ٚايكطِ  

ني ٚاجملًظ ايعًُٞ إٔ شصٌ عطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ع٢ً إداش٠ تفسغ عًُٞ ملد٠ عاّ ــــــــــــــــــاملدتص

ملد٠ فصٌ دزاضٞ بعد َطٞ مخظ ضٓٛات َٔ تعٝٝٓ٘ أٚ متتع٘ بإداش٠ تفسغ عًُٞ ضابك١ ي أٚ 

ٞ ٚاسد بعد َطٞ ثالخ ضٓٛات َٔ تعٝٝٓ٘ أٚ متتع٘ بإداش٠ تفسغ عًُٞ ضابك١ ي ع٢ً أت ـــــــــــــدزاض

 ري ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ . ٚت ذبتط  َد٠ ا عاز٠ ضُٔ املد٠ املطًٛب١ .ــــــٜؤثس ذيو ع٢ً ض

رتاح اجملًظ ٓا٤ ع٢ً اقٜٚطج صبًظ ازباَع١ ايكٛاعد املٓظ١ُ  داش٠ ايتفسغ ايعًُٞ ب

     .ٞايعًُـ

 املاد٠ ايجا١ْٝ ٚايطتٕٛ

   ٜػرتط ملٓة عطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ إداش٠ ايتفسغ ايعًُٞ َا ٜلتٞ :       

           ا٤ ـــــــ%َٔ أعط10أت ٜسخص يف إداش٠ ايتفسغ ايعًُٞ ألنجس َٔ عطٛ ١٦ٖٝ تدزٜظ ٚاسد أٚ -1

 ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يف نٌ قطِ يف ايط١ٓ ايٛاسد٠ .

 إٔ ٜتكدّ عطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ بربْاَر عًُٞ ٜٟٓٛ إظباشٙ خالٍ إداش٠ ايتفسغ ايعًُٞ .-2

 

 املاد٠ ايجايج١ ٚايطتٕٛ

 ٜصسف يًُسخص ي٘ بإداش٠ تفسغ عًُٞ َا ٜلتٞ :    

 َستب٘ ناَاًل ٚبدٍ اتْتكاٍ ايػٗسٟ عٔ ناٌَ املد٠ . .1

 ٚيبٓات٘ ايالتٞ ٜعٛهلٔ . ترانس ضفس بايطا٥س٠ ي٘ ٚيصٚد٘ ٚأبٓا٥٘ دٕٚ ضٔ ايجا١َٓ عػس٠ .2

 طبصص ايهت  ايرٟ ٜصسف ملبعٛثٞ ازباَع١ يًدزاضات ايعًٝا . .3



 َصازٜف ايبشح ايعًُٞ ي ٚتكدز سط  نٌ ساي١ ع٢ً سد٠ بكساز َٔ اجملًظ ايعًُٞ . .4

َصازٜف ايعالز ملٔ ٜكطٞ إداشت٘ خازز املًُه١ ي٘ ٚيعا٥ًت٘ يف سدٚد مخط١ ختف زٜاٍ  .5

زٜاٍ إذا ناْس تسافك٘ عا٥ًت٘ ْٚصف ذيو ملٔ َٓة إداش٠  إذا نإ مبفسدٙ ٚعػس٠ ختف

 ملد٠ فصٌ دزاضٞ ٚاسد .

بدٍ ايتفسغ يأل با٤ َٔ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚذيو َكابٌ تفساِٗ ٚأدا٥ِٗ يطاعات َٔ  .6

ايعٌُ ا ضايف تتكٌ عٔ ثالخ ضاعات ًَٜٛٝا مبا فٝٗا دٚاّ اشبُٝظ حبٝح تٜكٌ عٔ ثالث١ 

 ناْس ا داش٠ يف املطتػفٝات اسبه١َٝٛ داخٌ املًُه١ . ختف زٜاٍ سدًا أد٢ْ إذا

 

 املاد٠ ايسابع١ ٚايطتٕٛ 

ت جيٛش إعاز٠ أٚ ْدب اسبا ٌ ع٢ً إداش٠ تفسغ عًُٞ نُا تجيٛش ي٘ اتزتباط بعكد عٌُ أٚ 

 اضتػاز٠ .

 املاد٠ اشباَط١ ٚايطتٕٛ

ًظ ازباَع١ . ٚعًٝ٘ خالٍ َد٠ ًٜتصّ املتفسغ بتٓفٝر َا تفسغ ي٘ ٚفل ايربْاَر ايعًُٞ املكس َٔ صب

َفصاًل  ًاايفصٌ ايدزاضٞ ايتايٞ تْتٗا٤ إداش٠ ايتفسغ إٔ ٜكدّ جملًظ ايكطِ تكسٜسْٗا١ٜ أقصاٖا 

عٔ إظباشات٘ خالٍ ايتفسغ ٜٚسفل َج ايتكسٜس ْطدًا َٔ األعُاٍ ايع١ًُٝ اي  أظبصٖا متٗٝدًا 

 يعسضٗا ع٢ً صبًظ ايه١ًٝ ثِ اجملًظ ايعًُٞ .

 ايع١ًُٝ اتضتػازات

 املاد٠ ايطادض١ ٚايطتٕٛ

جيٛش اتضتفاد٠ َٔ خدَات عطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يف ازباَع١ نُطتػاز اري َتفسغ يف 

ايكطاع اشباص أٚ املٓظُات ا ق١ًُٝٝ أٚ ايدٚي١ٝ اي  تهٕٛ املًُه١ َكسًا  ٚأازب١ٗ اسبه١َٝٛ 

 هلا ٚفل َا ٜلتٞ:

 إٔ ٜعٌُ َطتػازًا يف صباٍ ربصص٘. .1

 زًا يف أنجس َٔ د١ٗ ٚاسد٠ .أت ٜعٌُ َطتػا .2

 ٜهٕٛ اسبد األقص٢ ملد٠ اتضتػاز٠ ض١ٓ قاب١ً يًتذدٜد . .3



ٜكدّ ايطً  َٔ ايٛشٜس املدتص بايٓطب١ يًذٗات اسبه١َٝٛ أٚ َٔ ز٥ٝظ ازبٗاش أٚ  .4

املؤضط١ بايٓطب١ يًكطاعات اشبا ١ ٚاملٓظُات ا ق١ًُٝٝ أٚ ايدٚي١ٝ إىل ٚشٜس ايتعًِٝ 

 .يٞايعا

اتضتػاز٠ ٚايتذدٜد خبطاب َٔ ٚشٜس ايتعًِٝ ايعايٞ بٓا٤ ع٢ً تٛ ١ٝ  تتِ املٛافك١ ع٢ً .5

 صبًطٞ ايكطِ ٚايه١ًٝ ٚتلٜٝد َدٜس ازباَع١ .

ع٢ً املطتػاز إٔ ٜكدّ يٛشٜس ايتعًِٝ ايعايٞ تكسٜسًا ضًٜٓٛا ٚنريو عٓد اْتٗا٤ َد٠  .6

 .ٓطد١ َٓ٘ز٠ ٜٚصٚد َدٜس ازباَع١ باضتػازت٘ عٔ األعُاٍ اي  أظبصٖا خالٍ فرت٠ اتضتػا

أت ٜؤثس عٌُ عطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َطتػازًا اري َتفسغ ع٢ً أدا٥٘ يعًُ٘ األ ًٞ ٚخبا ١  .7

 فُٝا ٜلتٞ :

 ايع ٤ ايتدزٜطٞ يعطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ . (أ )

ٚاملدتربات َٚسانص  ايتٛادد يف َهتب٘ خالٍ ضاعات٘ املهتب١ٝ ٚيف ايعٝادات (ب )

 ناْس تكتطٞ ذيو .اسباض  إذا 

 ذإ اي  تس٣ ازباَع١ سادتٗا إيٝ٘ فٝٗا .ا ضٗاّ يف اجملايظ ٚايً (ز )

 الهدب واإلعارة

 املادة التاسعة و الستوى

جيٛش ْدب عطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚ َٔ يف سهُ٘ يًعٌُ يد٣ ازبٗات اسبه١َٝٛ بكساز َٔ 

صبًظ ازباَع١ بٓا٤ً ع٢ً تٛ ١ٝ صبًطٞ ايكطِ ٚ ايه١ًٝ املدتصنيي ٚتتشٌُ ازباَع١ زاتب٘ ٚبدٍ 

   ٜتِ اتتفام ع٢ً خالف ذيو.ايٓكٌ ايػٗسٟ َا 

 

 املادة السبعوى

٠ خدَات عطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٚٔ يف سهُ٘ بكساز َٔ صبًظ ازباَع١ بٓا٤ً زجيٛش إعا

ع٢ً تٛ ١ٝ صبًطٞ ايكطِ ٚ ايه١ًٝ املدتصني. نُا جيٛش جملًظ ازباَع١ إيغا٤ قساز ا عاز٠ 

 قبٌ اْتٗا٤ املد٠.



 

 املادة احلادية و السبعوى

 -ز٠ عطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٚٔ يف سهُ٘ َا ٜلتٞ:ٜػرتط  عا

إٔ ٜهٕٛ قد أَط٢ ثالخ ضٓٛات ع٢ً األقٌ يف ازباَع١. ٚجملًظ ازباَع١ يف ساتت  .1

 ايطسٚز٠ اتضتجٓا٤ َٔ ذيو.

% َٔ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يف 10أتي ٜصٜد عدد املعازٜٔ عٔ عطٛ ١٦ٖٝ تدزٜظ ٚاسد أٚ  .2

 نٌ قطِ يف ايط١ٓ ايٛاسد٠.

 عازت٘ ايطابك١.إإٔ ميطٞ َٔ ضبل إٔ أعريت خدَات٘ َد٠ يف ايعٌُ بازباَع١ ت تكٌ عٔ َد٠  .3

 أتي ٜرتت  ع٢ً ا عاز٠ إخالٍ بطري ايدزاض١ خالٍ َد٠ ا عاز٠. .4

 أٟ غسٚط أخس٣ ٜساٖا صبًظ ازباَع١. .5

 املادة الثانية و السبعوى

 -تهٕٛ ا عاز٠ يًذٗات اآلت١ٝ:

 ١ يف ايداخٌ ٚ اشبازز.ازباَعات ٚ ايهًٝات ازباَعٝ .1

 ايٛشازات ٚ ازبٗات اسبه١َٝٛ. .2

 املؤضطات ايعا١َ أٚ اشبا ١. .3

 اسبهَٛات ٚ اهل٦ٝات ا ق١ًُٝٝ أٚ ايدٚي١ٝ. .4

 

 املادة الثالثة و السبعوى

تهٕٛ ا عاز٠ ملد٠ ض١ٓ قاب١ً يًتذدٜد َد٠ أٚ َددًا ت تصٜد نٌ َٓٗا عٔ ض١ٓي ٚت جيٛش 

جملًظ ازباَع١ اضتجٓا٤ً دباٚش ٖرٙ املد٠ ات َتص١ً ٚ جيٛش إٔ تصٜد َد٠ ا عاز٠ عٔ مخظ ضٓٛ

حبد أقص٢ قدزٙ ضٓتإي ع٢ً أتي ٜصٜد صبُٛع فرتات ا عاز٠ عٔ عػس ضٓٛات  ٛاٍ فرت٠ عٌُ 

 عطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٚٔ يف سهُ٘ بازباَع١ أٚ أٟ داَع١ أخس٣.



 

 املادة الزابعة و السبعوى

ت٘ َٔ تازٜذ املباغس٠ يدٜٗا ٜٚعاٌَ بدتت٘ َٚهافآعري٠ زات  املعاز ٚ تتشٌُ ازب١ٗ املطت

املعاز فُٝا خيتص بلقدَٝت٘ ٚايعالٚات املطتشك١ ي٘ نُا يٛ نإ يف ازباَع١ ع٢ً إٔ ٜؤدٟ 

خالهلا اسبطُٝات ايتكاعد١ٜ ٚ إٔ ٜتِ تكِٜٛ ٚ استطاب َد٠ ا عاز٠ ألاساض ايرتق١ٝ ٚفكًا يًُاد٠ 

 ( َٔ ٖرٙ ايال٥ش١.24)

  



 و السبعوى املادة اخلامسة

األعُاٍ بعق جيٛش إٔ ٜتطُٔ قساز املٛافك١ ع٢ً ا عاز٠ تهًٝف املعاز با ضٗاّ يف 

تتشٌُ ازباَع١ أٟ  ًُٞ أٚ ايتدزٜ  أٚ اري ذيو ع٢ً أتاألنادمي١ٝ َجٌ ايتدزٜظ أٚ ا غساف ايع

  ْفكات ْتٝذ١ يريو.

 االتصال العلني

 املادة الساسة و السبعوى

ٚ تٛ ١ٝ صبًطٞ ايكطِ ٚ  ايعًُٞ ع٢ً تٛ ١ٝ اجملًظ اَع١ بٓا٤ًجيٛش بكساز َٔ صبًظ ازب

خازز َكس ازباَع١ ملد٠ ت تصٜد عٔ ايه١ًٝ املدتصني إٜفاد عطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يف ١َُٗ ع١ًُٝ 

زبع١ أغٗسي ٚجيٛش يف ساٍ ايطسٚز٠ َدٖا إىل ض١ٓ ٜٚعاٌَ املٛفد َعا١ًَ املٓتدب إذا   تصد املد٠ أ

 عٔ ذيو فٝعاٌَ َعا١ًَ املٛةف املبتعح يًتدزٜ  يف اشبازز. عٔ غٗس فإٕ شادت املد٠

 

 املادة السابعة و السبعوى

َج َساعا٠ ايتعًُٝات املطبك١ جيٛش بكساز َٔ صبًظ ازباَع١ بٓا٤ً ع٢ً تٛ ١ٝ صبًطٞ 

ايكطِ ٚ ايه١ًٝ املدتصني إٜفاد عطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يًتدزٜظ خازز املًُه١ ٜٚعاٌَ َعا١ًَ 

 فاد أزبج ضٓٛات.ٜز ًٝا يف اشباززي ع٢ً أتي تتذاٚش َد٠ ا املٛفدٜٔ يًعٌُ 

 املادة الثامهة و السبعوى

ملدتصني ٚ اجملًظ جيٛش بكساز َٔ َدٜس ازباَع١ بٓا٤ً ع٢ً تٛ ١ٝ صبًطٞ ايكطِ ٚ ايه١ًٝ ا

عطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ بايطفس  دسا٤ حبٛخ يف داَع١ اري داَعت٘ خالٍ ايعط١ً ايعًُٞ ايطُاح ي

 -ٚفل َا ٜلتٞ:ايصٝف١ٝ 

 ايبٝاْات املؤٜد٠ ي٘. ٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ  ً  ايطفس َتطًُٓاإٔ ٜكدّ عط .1

تِ زفع٘ إىل ٜظ ايكطِ املدتص مبا أظبص َٔ حبٛخ ٚإٔ ٜكدّ تكسٜسًا بعد عٛدت٘ جملً .2

 اجملًظ ايعًُٞ.

 ٜصسف ي٘ ترنس٠ ضفس بايطا٥س٠. .3

 الهقل .4



 املادة التاسعة والسبعوى .5

يف سهُ٘ يف ْطام ربصص٘ ايعًُٞ َٔ قطِ إىل خخس  جيٛش ْكٌ عطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٚٔ .6

داخٌ ايه١ًٝ ذاتٗا بكساز َٔ َدٜس ازباَع١ بٓا٤ً ع٢ً تٛ ١ٝ َٔ اجملًظ ايعًُٞ ٚصبًظ 

 ايه١ًٝ ٚصبًطٞ ايكطُني املدتصني.

7.  

 املادة الثنانوى .0

جيٛش ْكٌ عطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٚٔ يف سهُ٘ َٔ ن١ًٝ إىل أخس٣ يف ازباَع١ بكساز َٔ   .1

اَع١ بٓا٤ً ع٢ً تٛ ١ٝ َٔ اجملًظ ايعًُٞ ٚصبًطٞ ايكطِ ٚايه١ًٝ املٓكٍٛ َُٓٗا َدٜس ازب

 ٚ صبًطٞ ايكطِ ٚايه١ًٝ املٓكٍٛ إيُٝٗا.

01.  

  املادة احلادية والثنانوى .22

جيٛش بكساز َٔ صبًظ ازباَع١  بٓا٤ً ع٢ً تٛ ١ٝ صبًظ ايكطِ ٚصبًظ ايه١ًٝ املدتصني  .12

 سهُ٘ إىل ٚةٝف١ خازز ازباَع١. املٛافك١ ع٢ً ْكٌ عطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٚٔ يف

 التأديب

 املادة الثانية والثنانوى

َّ ٕ زب١ٓ تلدٜ  عطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٚٔ يف سهُ٘ بكساز َٔ َدٜس ازباَع١ ٚذيو ع٢ً ته

 -ايٓشٛ ايتايٞ:

 ز٥ٝطًا      أسد ٚنال٤ ازباَع١  .1

 عطًٛا          دا٤ اري ايرٟ تٛىل ايتشكٝلأسد ايعُ .2

 عطًٛا   بت٘ عٔ أضتاذٌ زتتك تدزٜظ تعطٛ ١٦ٖٝ  .3

 عطًٛا   صني يف ايػسٜع١ أٚ األْظ١ُ أسد املتدص .4

 

 املادة الثالثة والثنانوى



َج َساعا٠ أسهاّ ْظاّ تلدٜ  املٛةفني إذا  دز َٔ أسد أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٚٔ يف 

َدٜس سهُِٗ َا ٜعتكد أْ٘ طبٌ بٛادبات٘ي ٜتٛىل أسد ايعُدا٤ َباغس٠ ايتشكٝل َع٘ بتهًٝف َٔ 

ازباَع١ ٜٚكدّ يًُدٜس تكسٜسًا عٔ ْتٝذ١ ايتشكٝل. ٚشٌٝ َدٜس ازباَع١ اضكل َع٘ إىل زب١ٓ 

 ايتلدٜ  إذا زأ٣ َٛدبًا يريو.

 

 املادة الزابعة والثنانوى

ملدٜس ازباَع١ إٔ ٜصدز قسازًا بإٜكاف أٟ َٔ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٚٔ يف سهُِٗ عٔ 

جيٛش إٔ تصٜد َد٠ ا ٜكاف عٔ ثالث١ أغٗس إت  ذيوي ٚت ايعٌُ إذا اقتطس َصًش١ ايتشكٝل َع٘

 بكساز َٔ زب١ٓ ايتلدٜ .

ٚجيٛش متدٜد َد٠ أٚ َدد ا ٜكاف َد٠ أٚ َددًا أخس٣ سطبُا تكتطٝ٘ ةسٚف ايتشكٝل بػسط أت 

 تصٜد َد٠ ا ٜكاف يف نٌ َس٠ عٔ ض١ٓ ٚاسد٠.

 املادة اخلامسة والثنانوى

 زاتب٘ فإذا بس  أٚ عٛق  بغري ايفصٌ ٜصسف ي٘ ٜصسف يًُٛقٛف عٔ ايعٌُ ْصف  ايف 

  تكسز ازب١ٗ اي    سف ي٘ َا عٛق  بايفصٌ فال ٜطتعاد َٓ٘ َا ايباقٞ َٔ زاتب٘ي أَا إذا

 أ دزت ايعكٛب١ اري ذيو.

 

 املادة السادسة والثنانوى

اضاٍ إىل زب١ٓ ايتلدٜ   -َٚٔ يف سهُ٘-ٜبً  َدٜس ازباَع١ عطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ

س ايتشكٝل ٚذيو خبطاب َطذٌ قبٌ َٛعد ازبًط١ اضدد٠ املٛد١ٗ إيٝ٘ ٚ ٛز٠ َٔ تكسٜايتِٗ ب

 يًُشان١ُ خبُط١ عػس ًَٜٛا ع٢ً األقٌ.

 

 املادة السابعة والثنانوى

يعطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٚٔ يف سهُ٘ اضاٍ إىل زب١ٓ ايتلدٜ  ات الع ع٢ً ايتشكٝكات 

 اي  أدسٜس يف األٜاّ اي  ٜعٝٓٗا املدٜس.

 



 املادة الثامهة والثنانوى

 -ٜلتٞ : تٓظس زب١ٓ ايتلدٜ  يف ايكط١ٝ اضاي١ إيٝٗا ٚفل َا

 ٜتٛىل ضهستاز١ٜ ايًذ١ٓ َٛةف خيتازٙ ز٥ٝظ ايًذ١ٓ. .1

اتٗا بٓا٤ً ع٢ً دع٠ٛ ايس٥ٝظ ٜٚبً  امُلَشكل َع٘ نتاب١ خبطاب َطذٌ تعكد ايًذ١ٓ ادتُاع .2

 باسبطٛز أَاّ ايًذ١ٓ يطُاع أقٛاي٘ ٚدفاع٘.

ايًذ١ٓ دًطاتٗا حبطٛز امُلَشكل َع٘ أٚ ٚنٌٝ عٓ٘ي فإذا   شطس أٚ ٚنًٝ٘ داش تعكد  .3

 ايٓظس يف ايكط١ٝ ٚتتِ إدسا٤ات ايتشكٝل ٚايٓظس يف ايكط١ٝ بطس ١ٜ.

 ٚيًذ١ٓ اسبل يف إٔ تطتُج ألقٛاٍ ايػٗٛد عٓد اتقتطا٤.

ٗا. ٚتسفج ا٥دتُاعاتٗا إت إذا سطس هٝج أعطتتدر قسازات ايًذ١ٓ باألاًب١ٝي ٚت تصة ا .4

ايًذ١ٓ قسازاتٗا إىل َدٜس ازباَع١ ضُٔ ضبطس َسفل ب٘ ًَف ايكط١ٝ خالٍ َد٠ ت تتذاٚش 

ايػٗسٜٔ َٔ تازٜذ إساي١ اضكل َع٘ إيٝٗا يًُصادق١ عًٝ٘ ٚيف ساٍ عدّ َصادق١ َدٜس 

ازباَع١ ع٢ً قساز ايًذ١ٓي ٜعاد يًذ١ٓ َس٠ أخس٣ فإذا بكٝس ايًذ١ٓ ع٢ً زأٜٗا ٜسفج األَس 

 صبًظ ازباَع١ ٚقسازٙ يف ذيو ْٗا٥ٞ. إىل

فٛز  دٚزٙ إىل عطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٚٔ يف  دٜس ازباَع١ بإبالغ قساز ايًذ١ٜٓكّٛ َ .5

 سهُ٘ بهتاب َطذٌ. 

جيٛش يعطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٚٔ يف سهُ٘ ايطعٔ يف ايكساز خبطاب ٜسفع٘ إىل َدٜس  .6

ازباَع١ يف َد٣ ثالثني ًَٜٛا ع٢ً األنجس َٔ إبالا٘ بكساز ايًذ١ٓ ٚإت أ بة ايكساز ْٗا٥ٝاًً. 

ٚيف ساٍ ٚ ٍٛ ايطعٔ قبٌ اْتٗا٤ املد٠ اضدد٠ ٜعٝد َدٜس ازباَع١ ايكط١ٝ إىل زب١ٓ 

ا َس٠ أخس٣ فإذا بكٝس ايًذ١ٓ ع٢ً زأٜٗا ٜتِ ايسفج إىل صبًظ ازباَع١ي ايتلدٜ  يًٓظس فٝٗ

 ٜٚهٕٛ قساز صبًظ ازباَع١ ْٗا٥ًٝا.

 املادة التاسعة والثنانوى



ب١ٝ اي  جيٛش ٜ  املٛةفني تهٕٛ ايعكٛبات ايتلد( َٔ ْظاّ تلد32َج َساعا٠ أسهاّ املاد٠ )

 -إٜكاعٗا ع٢ً عطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٚٔ يف سهُ٘:

 ا ْراز. .1

 ايًّٛ. .2

اسبطِ َٔ ايسات  مبا ت ٜتذاٚش  ايف زات  ثالث١ أغٗس ع٢ً أت ٜتذاٚش اضطّٛ غٗسًٜا  .3

 ثًح  ايف ايسات  ايػٗسٟ.

 اسبسَإ َٔ عال٠ٚ دٚز١ٜ ٚاسد٠. .4

 تلدٌٝ ايرتق١ٝ َد٠ عاّ. .5

ا بعاد عٔ ايعٌُ األنادميٞي ٚايتهًٝف بعٌُ خخس ملد٠ مخظ ضٓٛات نشد أقص٢ي  .6

٠ ا بعاد ضُٔ املد٠ اضطٛب١ يًرتق١ٝٚت ذبط  َد

. 

 ايفصٌ. .7

 املادة التسعوى 

 ايٓاغ١٦ عٔ ايٛاقع١ ذاتٗا.األخس٣ ت تلثري يًدع٣ٛ ايتلدٜب١ٝ يف ايدعا٣ٚ ايكطا١ٝ٥ 

 املادة احلادية والتسعوى

ٌ  بٛ ٘ دباتاملدٜس ازباَع١ إٔ ٜٛد٘ تٓبًٝٗا إىل عطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٚٔ يف سهُ٘ ايرٟ خي

غفًٜٛا أٚ نتابًٝا ٚملدٜس ازباَع١ تٛقٝج عكٛب  ا ْراز ٚايًّٛ ع٢ً عطٛ ١٦ٖٝ  ايتٓبٜٝ٘ٚهٕٛ 

ايتدزٜظ ٚذيو بعد ايتشكٝل َع٘ نتاب١ ٚ اع أقٛاي٘ ٚذبكٝل دفاع٘ ٜٚهٕٛ قسازٙ يف ذايو 

 َطببًا ْٚٗا٥ًٝا. 

َا ٜصًِٗ َٔ زؤضا٤ األقطاّ أٚ  ٚع٢ً ايعُدا٤ إٔ ٜبًغٛا َدٜس ازباَع١ بٓا٤ً ع٢ً َا

َٔ إخالٍ بايٛادبات  َٔ عطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٚٔ يف سهُ٘ ٜكج ٜالسظْٛ٘ ِٖ  عٔ نٌ َا

 املطًٛب١ أٚ أٟ طبايفات أخس٣.

 

             

                                                 


( الوتوج تالووافقح الساهيح تالتوجيه الثزقي رقن 25/31/2534تن تعديل هذه الوادج وإضافح هذه الفقزج تووجة قزار هجلس التعلين العالي رقن )  
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 إنًاء اخلدمة

 املادة الثانية و التسعوى

 -ت٢ٗٓ خد١َ عطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ بلسد األضباب اآلت١ٝ:

 اتضتكاي١. .1

 كاعد.تايطٔ ايٓظا١َٝ سط  ْظاّ اي ً  ا ساي١ ع٢ً ايتكاعد قبٌ بًٛغ  .2

 إيغا٤ ايٛةٝف١. .3

 ايعذص ايصشٞ. .4

 ايغٝاب بغري عرز َػسٚع أٚ عدّ تٓفٝر قساز ايٓكٌ. .5

 ايفصٌ ألضباب تلدٜب١ٝ. .6

 ايفصٌ بلَس ًَهٞ أٚ بكساز َٔ صبًظ ايٛشزا٤. .7

 

 املادة الثالثة و التسعوى

ازباَع١ إذا أمت  شاٍ عطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٚٔ يف سهُ٘ إىل ايتكاعد بكساز َٔ َدٜس

 ضتني ض١ٓ ٖذس١ٜ َٔ ايعُس.

ٚجيٛش بكساز َٔ َدٜس ازباَع١ متدٜد خد١َ َٔ بً  ضتني ض١ٓ أثٓا٤ ايعاّ ايدزاضٞ إىل 

ْٗاٜت٘. ٚجملًظ ايتعًِٝ ايعايٞ بٓا٤ً ع٢ً تٛ ١ٝ َدٜس ازباَع١ متدٜد خد١َ َٔ ٜبً  ايطتني ض١ٓ 

 يفرت٠ أٚ فرتات ست٢ بًٛا٘ ضٔ اشباَط١ ٚ ايطتني.

 

  



 املادة الزابعة و التسعوى

إذا ثبس عذص أسد أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚ َٔ يف سهُ٘ عٔ ايكٝاّ بٛادبات٘ بطب  

 املسضي فٝكدّ َدٜس ازباَع١ تكسٜسًا عٔ ذيو إىل صبًظ ازباَع١ يًٓظس يف إْٗا٤ خدَت٘.

 

 املادة اخلامسة و التسعوى

ًظ ايعًُٞ املدتصني ٚ اجمل بٓا٤ً ع٢ً تٛ ١ٝ صبًطٞ ايكطِ ٚ ايه١ًٝ ١جملًظ ازباَع

سايت٘ إىل ايتكاعد املبهس بٓا٤ً ٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚ َٔ يف سهُ٘ أٚ إعط ايٓظس يف قبٍٛ اضتكاي١

 ع٢ً  ًب٘.

 قواعد االستعانة باألساتذة غري املتفزغني

 املادة السادسة و التسعوى

١٦ ايتدزٜظ جيٛش يًذاَع١ اتضتعا١ْ باألضتاذ اري املتفسغ بػسط إٔ ٜهٕٛ َٔ أعطا٤ ٖٝ

ايطابكني أٚ َٔ ايعًُا٤ املتُٝصٜٔ ذٟٚ اشبرب٠ ايط١ًٜٛ يف ايتدصص ايرٟ ضٝتٛىل تدزٜط٘. ٚ ت 

 جيٛش تهًٝف٘ بلٟ عٌُ إدازٟ.

 

 املادة السابعة و التسعوى

تهٕٛ اتضتعا١ْ باألضاتر٠ اري املتفساني ملد٠ ت تصٜد عٔ ضٓتني قاب١ً يًتذدٜد بكساز َٔ 

صبًطٞ ايه١ًٝ ٚ ايكطِ ازباَع١ ٚ تٛ ١ٝ اجملًظ ايعًُٞ َٚدٜس ازباَع١ بٓا٤ً ع٢ً َٛافك١ صبًظ 

 املدتصني.

 

 املادة الثامهة و التسعوى

 نإ عًٝٗاي فإٕ ١ ايع١ًُٝ اي يستبميٓة األضتاذ اري املتفسغ َهافل٠ تعادٍ أٍٚ َسبٛط ا

  ٜهٔ َٔ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ايطابكني فٝشدد صبًظ ازباَع١ َكداز املهافل٠ بٓا٤ً ع٢ً 

تٛ ١ٝ َٔ اجملًظ ايعًُٞ ٚ صبًطٞ ايكطِ ٚ ايه١ًٝ مبا ت ٜتذاٚش أٍٚ َسبٛط زتب١ أضتاذ 

 َطاعد.



 

  



 املادة التاسعة و التسعوى

( َٔ ٖرٙ ايال٥ش١ جي  ع٢ً األضتاذ اري املتفسغ إٔ ًٜتصّ 96َج َساعا٠ أسهاّ املاد٠ )

بٛادبات عطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ املٓصٛص عًٝٗا يف ٖرٙ ايال٥ش١ ٚ ٜعاٌَ َٔ سٝح ايٛسدات 

 ( َٔ ٖرٙ ايال٥ش51.١ايتدزٜط١ٝ ايصا٥د٠ عٔ ايٓصاب ٚفكًا ألسهاّ املاد٠ )

 

 املادة املائة

دبات٘ تطبل بػلْ٘ األسهاّ اشبا ١ بتلدٜ  عٓد إخالٍ األضتاذ اري املتفسغ بلٟ َٔ ٚا

 أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ املٓصٛص عًٝٗا يف ٖرٙ ايال٥ش١.

 القواعد املهظنة لتشجيع الكفاءات السعودية

 املتوفزة خارج اجلامعة للقيام بالتدريس يف كليات اجلامعة ومعايديا

 املادة األوىل بعد املائة

ايتدزٜظ بازباَع١ يف إيكا٤ ايٛسدات ايتدزٜط١ٝ ٜصسف ملٔ ٜطتعإ بِٗ َٔ اري أعطا٤ ١٦ٖٝ 

 -املٓٗذ١ٝ املعتُد٠ ضُٔ اشبطط ايدزاض١ٝ َهافل٠ عٔ نٌ ٚسد٠ تدزٜط١ٝ ٚفل َا ٜلتٞ:

 أيف زٜاٍ. 1000ايٛشزا٤ي ْٚٛابِٗي ٚأ شاب املستب١ املُتاش٠  .1

 -أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ايرٜٔ ٜطتعإ بِٗ َٔ ازباَعات األخس٣: .2

 أزبعُا١٥ زٜاٍ. 400   األضتاذ (أ )

 ثال ا١٥ ٚ مخطٕٛ زٜاًت. 350  األضتاذ املػازى  (ب )

 ثال ا١٥ زٜاٍ. 300  األضتاذ املطاعد (ز )

 -َٔ ِٖ ع٢ً َسات  ضًِ املٛةفني: .3

 أزبعُا١٥ زٜاٍ. 400   15ي 14املستبتإ  (أ )

 ثال ا١٥ ٚ مخطٕٛ زٜاٍ. 350   13املستب١  (ب )

 ثال ا١٥ زٜاٍ. 300   12املستب١  (ز )

 َا٥تإ ٚ مخطٕٛ زٜاًت. 250  11ي 10ي 9املسات   (د )



 -َٔ ِٖ ع٢ً ضًِ ايٛةا٥ف ايتع١ًُٝٝ: .4

 َا٥تإ ٚمخطٕٛ زٜاًت. 250  ع داملطت٣ٛ ايطا (أ )

 َا٥تإ زٜاٍ. 200  املطت٣ٛ اشباَظ (ب )

 َا١٥ ٚمخطٕٛ زٜاًت. 150  املطت٣ٛ ايسابج (ز )

 -ايعطهسٜٕٛ: .5

 أيف زٜاٍ. 1000   فسٜل أٍٚ   -أ

 ٍ.أزبعُا١٥ زٜا 400   فسٜل ٚ يٛا٤  -ب

 ثال ا١٥ ٚ مخطٕٛ زٜاًت. 350   عُٝد ٚ عكٝد -دـ

 ثال ا١٥ زٜاٍ. 300   َكدّ ٚ ْكٝ  -د

 َا٥تإ ٚمخطٕٛ زٜاًت. 250  َالشّ أٍٚ ٚ َالشّ -ٖـ

داتِٗ ايع١ًُٝي أٚ َساتبِٗ ايٛةٝف١ٝي أٚ زتبِٗ ايعطهس١ٜ املتكاعدٕٚ: سط  دز  (د )

 قبٌ ايتكاعد.

ازباَع١ املب١ٝٓ ع٢ً تٛ ١ٝ صبًظ ايكطِ اري املٛةفني: جيٛش مبٛافك١ صبًظ  (ٙ )

املدتصي ٚ ايه١ًٝ املع١ٝٓي اتضتعا١ْ بايهفا٤ات ايطعٛد١ٜ املتُٝص٠ خازز ازباَع١ 

َٔ اري اسباتت املػاز إيٝٗا يف ايفكسات ايطابك١ يًكٝاّ بايتدزٜظ يف نًٝات 

 تِٗ مبا ت ٜتذاٚش زات  ايدزد١َعاٖدٖاي َٚسانصٖاي ٚذبدٜد َهافآ ازباَع١ ٚ

 األٚىل َٔ زتب١ أضتاذ َطاعد.

 املادة الثانية بعد املائة

إذا نإ َٔ ٜطتعإ ب٘ َٔ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظي أٚ َٔ اريِٖ َٔ خازز َكس ازباَع١ أٚ َٔ 

( َٔ 101خازز َكس أسد فسٚعٗا فٝصسف ي٘ با ضاف١ إىل املهافل٠ املٓصٛص عًٝٗا يف املاد٠ )

ًا ٚإٜابًاي ٚ بدٍ اتْتداب املكسز ألَجاي٘ي أٚ إٔ تتشٌُ ٖرٙ ايال٥ش١ ترنس٠ ضفس بايطا٥س٠ ذٖاب

 ازباَع١ ْفكات إضهاْ٘ ٚ َٛا الت٘ ٚ إعاغت٘ َد٠ إقاَت٘.

  

 األحكام العامة



 املادة الثالثة بعد املائة

 تطج صبايظ ازباَعات ايكٛاعد ايتٓفٝر١ٜ ٚ ا دسا١ٝ٥ هلرٙ ايال٥ش١ مبا ت ٜتعازض َعٗا.

 

 املائةبعة بعد ااملادة الز

 َا   ٜسد ب٘ ْص يف ٖرٙ ايال٥ش١ تطبل بػلْ٘ األْظ١ُ ٚ ايكسازات ايٓافر٠ يف املًُه١.

 

 املادة اخلامسة بعد املائة

 جملًظ ايتعًِٝ ايعايٞ سل تفطري ٖرٙ ايال٥ش١.

 

 املادة الساسة بعد املائة

 ٜعٌُ بٗرٙ ايال٥ش١ بعد َطٞ ضت١ أغٗس َٔ إقسازٖا.

 

 

 

 

 

 أعضاء لشؤوى املهظنة الالئخة مو الزابعة املادة مو( 2) الفقزة مو االستثهاء ملخق

 اجلامعات يف السعوديني التدريس ييئة

 ٖـ( املتدر يف ازبًط3/21/1422١ضبل جملًظ ايتعًِٝ ايعايٞ إٔ أ دز قسازٙ زقِ )

 ٖـ ايكاضٞ مبا ٜلتٞ:28/2/1422املعكٛد٠ بتازٜذ  (اسباد١ٜ ٚ ايعػسٜٔ)

ازباَع١ ع٢ً يتدصصات ايطب١ٝ اي  شددٖا صبًظ تعٝني خسجيٞ بعق ا"املٛافك١ ع٢ً اضتجٓا٤ 

أت ٜٓكٌ َٔ ٜتِ تعٝٝٓ٘ بتكدٜس )دٝد( إىل  ٢عً (دٝد)ٚةٝف١ َعٝد َٔ اسبا ًني ع٢ً تكدٜس 

ربصص ٜتطً  ايتعٝني عًٝ٘ تكدٜس )دٝد ددًا( ٚتهٕٛ َد٠ اتضتجٓا٤ مخظ ضٓٛات ع٢ً إٔ ٜعاد 

 تطبٝل ايتذسب١ يتكُٝٝٗا". ايعسض ع٢ً اجملًظ بعد ضٓتني َٔ



ٖـ نُا  دز قساز صبًظ ايتعًِٝ 2/4/1422ٚ تازٜذ  363/8ٚتٛز باملٛافك١ ايطا١َٝ زقِ 

ٖـ 26/11/1424( املتدر يف ازبًط١ )ايجا١ْٝ ٚ ايجالثني( املعكٛد٠ بتازٜذ 9/32/1424ايعايٞ زقِ )

 ايكاضٞ مبا ٜلتٞ:

املتطُٔ اضتجٓا٤ تعٝني خسجيٞ بعق  (3/21/1422اتضتُساز بايعٌُ بكساز اجملًظ زقِ )

ايتدصصات ايطب١ٝ اي  شددٖا صبًظ ازباَع١ ع٢ً ٚةٝف١ )َعٝد( َٔ اسبا ًني ع٢ً تكدٜس 

 )دٝد( ٚفكًا ملا مت ذبدٜدٙ بايكساز املػاز إيٝ٘.

افك١ ع٢ً ٖـ بامل18/1/1425ٛٚتازٜذ  1551/ب/7ٚقد قط٢ ايتٛدٝ٘ ايطاَٞ ايهسِٜ زقِ 

 ٖرا ايكساز.

( املتدر يف ازبًط١ )ايسابع١ ٚ 10/44/1427قساز صبًظ ايتعًِٝ ايعايٞ زقِ )نُا  دز 

 ٖـ ايكاضٞ مبا ٜلتٞ:21/10/1427األزبعني( املعكٛد٠ بتازٜذ 

فك١ ع٢ً متدٜد َد٠ اتضتجٓا٤ يتعٝني خسجيٞ بعق ايتدصصات ايطب١ٝ اي  شددٖا ااملٛ

)دٝد( َد٠ مخظ ضٓٛات أخس٣ صبًظ ازباَع١ ع٢ً ٚةٝف١ )َعٝد( َٔ اسبا ًني ع٢ً تكدٜس 

 ٖـ.28/2/1422( ٚتازٜذ 3/21/1422ٚفكًا ملا مت ذبدٜدٙ بايكساز زقِ )

ٖـ. باملٛافك١ 26/1/1428( ٚتازٜذ 1086ٚقد قط٢ ايتٛدٝ٘ ايطاَٞ ايهسِٜ زقِ )ّ/ب/

 ع٢ً ٖرا ايكساز. 

 

 

 

 

 


