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 و2008 لسية( 40) رقه الوسراء جملس رئيس قزار

 الينيية اجلامعات يف العليا الدراسات ىظاو بصأن

 

: ايٛشزا٤ زتًظ ز٥ٝظ

. اي١ُٝٓٝ ادتُٗٛز١ٜ دضتٛز ع٢ً االطالع بعد

. ٚتعدٜالت٘ اي١ُٝٓٝ ادتاَعات بػإٔ 1995ّ يط١ٓ( 17) زقِ بايكإْٛ ادتُٗٛزٟ ايكساز ٚع٢ً

. اي١ُٝٓٝ ادتاَعات يكإْٛ ايتٓفٝر١ٜ ايال٥ش١ بػإٔ 2007ّ يط١ٓ( 32) زقِ َٗٛزٟاجل ايكساز ٚع٢ً

. أعطا٥ٗا ٚتط١ُٝ اذته١َٛ بتػهٌٝ 2007ّ يط١ٓ( 50) زقِ ادتُٗٛزٟ ايكساز ٚع٢ً

. ايعًُٞ ٚايبشح ايعايٞ ايتعًِٝ ٚشٜس عسض ع٢ً ٚبٓا٤َ

. يًذاَعات األع٢ً اجملًظ َٛافك١ ٚبعد

// قــــــــــزار//

 األول لالفص

 واألهداف والتعاريف التسنية

(. اي١ُٝٓٝ ادتاَعات يف ايعًٝا ايدزاضات ْعاّ) بـ ايٓعاّ ٖرا ٜط٢ُ(: 1) َاد٠

 ايطٝام ٜدٍ َامل َُٓٗا نٌ إشا٤ ٠ٕامليب املعاْٞ اآلت١ٝ ٚايعبازات يًهًُات تهٕٛ ايٓعاّ ٖرا ألغساض(: 2) َاد٠

 .ذيو خالف ع٢ً ايكس١ٜٓأٚ 

. ٚتعدٜالت٘ اي١ُٝٓٝ ادتاَعات بػإٔ 1995ّ يط١ٓ( 17) قِز ايكإْٛ:  ايكإْٛ

. ايكإْٛ ألسهاّ ختطع سه١َٝٛ داَع١ نٌ:  ادتاَع١

. ادتاَع١ ز٥ٝظ:  اجملًظ

. ايعًُٞ ٚايبشح ايعًٝا ايدزاضات يػ٦ٕٛ ادتاَع١ ز٥ٝظ ْا٥ب: ايس٥ٝظ ْا٥ب

. ادتاَع١ تتبع ن١ًٝ نٌ:  ايه١ًٝ

. ايعًٝا ايدزاضات طايب:  ايطايب

 فرت٠ ضُٓٗا َٔ ضبٛعًاأ عػس ضت١ َُٓٗا ٚاسد نٌ َد٠ دزاضٝإ فصالٕ: ايدزاض١ٝ ٠ايطٔ

 .االَتشاْات

 اَتداد ع٢ً عًُٝتإ ضاعتإأٚ  ْعس١ٜ دزاض١ٝ ضاع١ َدتٗا أضبٛع١ٝ ع١ًُٝ ٚسد٠: املعتُد٠ ايطاع١

 .أضبٛعًا عػس ضت١ عٔ الٜكٌ ايرٟ ايٛاسد ايدزاضٞ ايفصٌ

 ايدزاضٞ ايفصٌ خالٍ دزاضتٗا يًطايب جيٛش اييت عتُد٠امل ايطاعات عدد: ايدزاضٞ ايعب٤

. َعتُدتني ضاعتني عٔ دزاضٞ َكسز ألٟ ايعب٤ ٜكٌ إ جيٛش ٚال، ايٛاسد
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 ٚايبشح ايعًٝا ايدزاضات يػ٦ٕٛ املٓع١ُ ٚاإلدسا٤ات ٚايكٛاعد األضظ تٛسٝد إىل ايٓعاّ ٖرا ٜٗدف(: 3) َاد٠

 :اآلتٞ قٝلتح إىل ٜؤدٟ مبا اي١ُٝٓٝ ادتاَعات يف ايعًُٞ

 ايع١ًُٝ باإلضافات ٚاالٖتُاّ اإلْطا١ْٝ املعسف١ ٚإثسا٤ ايعًُٞ ايبشح سسن١ يف اإلضٗاّ (1

 .بادتاَع١ ايتدزٜظ َطت٣ٛ ٚزفع ادتدٜد نتػافاٚ ٚاإلبداع ٚايتطبٝك١ٝ

 .ٚايتطبٝك١ٝ ايٓعس١ٜ املعسف١ زتاالت يف املتدصص١ ايع١ًُٝ ايهفا٤ات إعداد (2

 .ٚايجكاف١ٝ ٚاالقتصاد١ٜ االدتُاع١ٝ ايت١ُٝٓ اٜايكض ايع١ًُٝ املعادتات اقرتاح (3

 عًٝا دزاضات بساَر تأضٝظ ع٢ً ٚايعٌُ األٚىل ادتاَع١ٝ يًُسس١ً ايدزاض١ٝ ايرباَر تطٜٛس (4

 .املتطازعني ايتكين ٚايتكدّ املعسيف ايرتانِ َٚٛانب١ َتطٛز٠

 ٜسٚتطٛ بٓا٤ يف ٜطِٗ ٚسطازٟ عًُٞ إغعاع َسنص باعتبازٖا ادتاَع١ َهاْ٘ تعصٜص (5

 ملؤضطات خرب٠ بٝت يتهٕٛ ٚاذتطازٟ ٚايجكايف ايتازخيٞ تساث٘ ٚإسٝا٤ ايُٝين اجملتُع

 .ارتاص ٚايكطاع ايدٚي١

 ٚاالْفتاح ايباسجني َتٓاٍٚ يف يتهٕٛ ٚتٝطريٖا ايعًٝا يًدزاضات احملًٞ ايعًُٞ اإلْتاز إتاس١ (6

 .ايعاملٞ اإلْتاز ع٢ً

 .ٚخازدًٝا داخًًٝا ١ٜايعًِ األْػط١ يف يًباسجني املػازن١ فسص تٛفري (7

 الثاىي الفصل

 إقزارها ليةآو العليا الدراسات بزامج إىصاء معايري

 (:4) َاد٠

 يًُتطًبات اضتٝفا٥ٗا بعد إال فٝٗا ايعًٝا يًدازضات بسْاَر/ بسْاَر تطسحأٚ  تٓػ٧ إٔ يًذاَع١ جيٛش ال -1

 :زتتُع١ اآلت١ٝ ايعا١َ( املعاٜري)

ٕ .أ  يإلعداد اإلمجايٞ َٔ أدْٞ نشد%( 70) فٝٗا ابتنيايح ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أعطا٤ عدد ٜبًؼ أ

 .ادتاَع١ َطت٣ٛ ع٢ً املطًٛب١

 ٚاملهتبات املباْٞ سٝح َٔ ايكا١ُ٥ يًتدصصات املطًٛب١ ايتشت١ٝ ايب١ٝٓ َٔ األد٢ْ اذتد تٛفري .ب

 األنادميٞ االعتُاد َعاٜري ٚفل، املعين ٚايكطِ ادتاَع١ َطت٣ٛ ع٢ً األخس٣ ٚاملسافل ٚاملعاٌَ

 .املكس٠

 ايكطِ يف األقٌ ع٢ً األٚيٞ ادتاَع١ٝ ايػٗاد٠ مح١ً َٔ ادتاَعٞ املطت٣ٛ يف دفع ثالخ ختسز .ت

 .املعين

 ايدزاضات يرباَر ٜػرتط، املاد٠ ٖرٙ َٔ( 1) ايفكس٠ يف عًٝٗا املٓصٛص ايعا١َ باملعاٜري اإلخالٍ عدّ َع -2

 :٢ًٜ َا ايعًٝا

 :ايعايٞ ٚايدبًّٛ املادطتري بسْاَر أٚاًل .أ
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 ٜهٕٛ إٔ غسٜط١ املعين ايكطِ يف مخط١ عٔ ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أعطا٤ ددع ٜكٌ ال إٔ .1

 دزدات االعتباز يف ٜؤخر إٔ ٚميهٔ، األقٌ ع٢ً َػازى ٚأضتاذ أضتاذ بِٝٓٗ َٔ

 .بايتدصص ايص١ً ذات األخس٣ األقطاّ يف ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أعطا٤

 .يكطٍِ االضتٝعاب١ٝ ايطاق١ عٔ ٜصٜد ٚال طالب مخط١ عٔ املكبٛيني عدد ٜكٌ ال إٔ .2

 :ايدنتٛزاٙ بسْاَر ثاًْٝا .ب

 .املادطتري مح١ً َٔ دفعات ثالخ ختسٜر مت قد ٜهٕٛ إٔ .1

 ايص١ً ذات ٚاألقطاّ املعين ايكطِ يف ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أعطا٤ عدد ٜكٌ ال إٔ .2

 .أضتاذ بستب١ اثٓإ َِٓٗ أعطا٤ مخط١ عٔ بايتدصص

 يف تدزٜظاٍ ١٦ٖٝ ألعطا٤ يإلغساف بٗا املطُٛح االضتٝعاب١ٝ ايطاق١ تهٕٛ إٔ .3

 املػاز ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أعطا٤ عدد سدٚد يف ايص١ً ذات ٣األخس ٚاألقطاّ ايكطِ

 .ايطابك١( ب) ايفكس٠ يف إيٝ٘

: اآلت١ٝ اإلدسا٤ات ٚيف عًٝا دزاضات بسْاَر إْػا٤ مبكرتح ايتكدّ يًكطِ جيٛش (:5) َاد٠

 .ايٓعاّ بٗرا ٚاملًشل عًٝا دزاضات بسْاَر بإْػا٤ ارتاص ايُٓٛذز تعب١٦ -1

 .ايربْاَر إْػا٤ ع٢ً ادتاَع١ ٚزتًظ ايعًُٞ ٚايبشح ايعًٝا ايدزاضات ٚزتًظ ايه١ًٝ زتًظ َٛافك١ -2

 الثالث الفصل

 باجلامعة العلني والبحث العليا الدراسات جملس

(:  6) َاد٠

 :اآلتٞ َٔ ايكإْٛ َٔ( 49) املاد٠ يٓص طبكًا اجملًظ ٜػهٌ (أ

 ز٥ٝطًا        ايس٥ٝظ ْا٥ب (1

 أعطا٤  ايعًُٞ ٚايبشح ايعًٝا ايدزاضات يػ٦ٕٛ ايهًٝات عُدا٤ ْٛاب (2

 َكسزًا    َكا١َ ٜكّٛ َٔأٚ  ايعًٝا ايدزاضات َطذٌ (3

 إٔ دٕٚ دًطات٘ ذتطٛز األنجس ع٢ً األضاتر٠ َٔ بجالث١ االضتعا١ْ ز٥ٝط٘ اقرتاح ع٢ً بٓا٤ يًُذًظ جيٛش (ب

 .ايتصٜٛت سل هلِ ٜهٕٛ

 اْعكادٙ ٜهٕٛ ٚال ايس٥ٝظ ْا٥ب َٔ بدع٠ٛ غٗس نٌ ّٕ ايجايح األضبٛع بدا١ٜ يف اجملًظ جيتُع(: 7)  َاد٠

 األصٛات تطا٣ٚ ٚعٓد يًشاضسٜٔ املطًك١ باألغًب١ٝ قسازات٘ ٚتصدز أعطا٥٘ عدد أغًب١ٝ حبطٛز إال صشٝشًا

. ادتًط١ ز٥ٝظ َع٘ ٜصٛت ايرٟ ادتاْب ٜسدح

. ايكإْٛ َٔ( 50) املاد٠ يف عًٝٗا املٓصٛص ٚاالختصاصات املٗاّ ممازض١ اجملًظ ٜتٛىل(: 8)َاد٠
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 الزابع الفصل

 العلنية الدرجات وميح الربامج فتح آلية

 ع٢ً بٓا٤ ايس٥ٝظ َٔ بكساز هلا ايتابع١ ايٛسدات َٚٗاّ االختصاصات بهاف١ ايدزاض١ٝ ايرباَر تفتح(: 9) َاد٠

. ٚايكطِ ايه١ًٝ ٚزتًطٞ اجملًظ يتٛصٝات ٚفكًا ايس٥ٝظ ْا٥ب عسض

 ايه١ًٝ ٚزتًطٞ اجملًظ يتٛصٝات ٚفكًا ايس٥ٝظ ْا٥ب َٔ عسض ع٢ً ا٤ًبٔ ادتاَع١ زتًظ ميٓح(: 10) َاد٠

: اآلت١ٝ ايع١ًُٝ ايدزدات ٚايكطِ

 .ايٓعاّ ٖرا َٔ( 13) املاد٠ َٔ( 1) ايفكس٠ ألسهاّ ٚفكًا: ايعًٝا ايدزاضات دبًّٛ (1

 (.ٚزضاي١ دزاض١ٝ مبكسزات) املادطتري (2

 (.ٚزضاي١ دزاض١ٝ مبكسزات) ايدنتٛزاٙ (3

 اخلامس الفصل

 الدراسة وىظا

 ولاأل الفزع

 الدراسة مدة

: اآلتٞ ايٓشٛ ع٢ً ايعًٝا ايدزاضات إلمتاّ ايص١َٝٓ ايفرت٠ حتدد (:11) َاد٠

 :املادطتري (1

 .دزاض١ٝ فصٍٛ ضت١ املادطتري ملد٠ األع٢ً اذتد -أ

 (.َعتُد٠ ضاع١ 30) دزاض١ٝ فصٍٛ أزبع١ املادطتري ملد٠ األد٢ْ اذتد -ب

 .َعتُد٠ ضاعات 6 هلا ٚحيطب ايطايب ٜعدٖا َادطتري زضاي١ -ت

 املكسزات َٔ نٌ يف تسانُٞ أضاع ع٢ً ايعاّ ايطايب تكدٜس حيطب األسٛاٍ مجٝع ٚيف -ث

 .زتتُع١ ٚايسضاي١

 :ايدنتٛزاٙ (2

 .دزاض١ٝ فصٍٛ( 8) املادطتري بعد ايدنتٛزاٙ ملد٠ األع٢ً اذتد -أ

 (.َعتُد٠ ضاع١ 30) دزاض١ٝ فصٍٛ( 6) املادطتري بعد ايدنتٛزاٙ ملد٠ األد٢ْ اذتد -ب

 .َعتُد٠ ضاع١ 12 هلا ٚحتطب ايػاٌَ االَتشإ ادتٝاشٙ بعد ايطايب ٜعدٖا دنتٛزاٙ زضاي١ -ت
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 الثاىي الفزع

 والتسجيل الكبول

 ايكبٍٛ غسٚط أٚاًل

(:  12)َاد٠

 :ٜأتٞ َا ايعًٝا ايدزاضات بسْاَر يف يًكبٍٛ ٜػرتط (أ

 ادتاَعات إسد٣ َٔ األٚيٞ ادتاَع١ٝ ايدزد١ ع٢ً ساصاًل املادطتري يدزد١ املتكدّ ٜهٕٛ إٔ (1

 .دٝد عٔ قٌٟال عاّ ٚمبعدٍ بٗا َعرتف داَع١أٚ  اي١ُٝٓٝ

 داَع١أٚ  اي١ُٝٓٝ ادتاَعات إسد٣ َٔ املادطتري دزد١ ع٢ً ساصاًل يًدنتٛزاٙ املتكدّ ٜهٕٛ إٔ (2

 .ددًا دٝد عٔ ٜكٌ ال عاّ ٚمبعدٍ بٗا َعرتف

 .اجملًظ حيددٖا اييت املفاض١ً اَتشاْإ املتكدّ جيتاش إٔ (3

 ثالث١ َٔ َه١ْٛ دت١ٓ قبٌ َٔ ذيو تػرتط اييت يًرباَر ايػدص١ٝ املكاب١ً املتكدّ شجيتا إٔ (4

 .ايكطِ تٛصٝ٘ ع٢ً بٓا٤ ايه١ًٝ عُٝد َٔ قساز بِٗ ٜصدز ايتدزٜظ ١٦ٖٝ َٔ أعطا٤

 يف دزد١( 480) ع٢ً ٚاذتصٍٛ ايػسض هلاذ خصٝصًا املعد ايعسب١ٝ ايًػ١ اَتشإ املتكدّ جيتاش إٔ (5

 .ايهُبٝٛتس اضتدداّ َٗازات اَتشإ ٚادتٝاش ٜص١ٜاالجنٌ يًػ١ ايتٛفٌ

 أسهاّ َع تعازضٗا عدّ غسٜط١ اجملًظ ٜٚكسٖا ٚايه١ًٝ ايكطِ َٔ خاص١ غسٚط أٟ اضتٝفا٤ (6

 .ايٓعاّ ٖرا

 .تأدٜب١ٝ ألضباب ٣أخس داَع١ أٟ َٔ فصٌ قد  املتكدّ ٜهٕٛ ال إٔ (7

 .املكسز٠ ايدزاض١ٝ ايسضّٛ ٜطدد إٔ (8

 .ٚاسد إٓ يف دزاضٝني بسْازتني يف ايكبٍٛ جيٛش ال (ب

: ايتطذٌٝ غسٚط:  ثاًْٝا

 يتطذٌٝ ٜػرتط ايٓعاّ ٖرا َٔ( 12) املاد٠ َٔ( أ) ايفكس٠ يف عًٝٗا املٓصٛص ايػسٚط َساعا٠ َع(: 13) َاد٠

: ٜأتٞ َا ايدنتٛزاٙأٚ  املادطتري زضاي١

، ايعالَات َٔ%( 75) دٝد عٔ ٜكٌ ال عاّ ٚمبعدٍ بٓذاح ايربْاَر يف احملدد٠ ايدزاض١ٝ املكسزات ادتٝاش (1

 دزاضات ايدبًّٛ دزد١ ايطايب فُٝٓح%( 75 دٕٚ) ايدزد١ ٖرٙ َٔ اقٌ ع٢ً ايطايب سصٍٛ ساي١ ٚيف

 .املادطتري بسْاَر يف قٝدٙ ٜٚٓتٗٞ عًٝا

 َٔ يًتكدّ ٚاسد دزاضٞ فصٌ خالٍ فسص١ ٜعطٞ اإلخفام ساٍ ٚيف يًدنتٛزاٙ ايػاٌَ االَتشإ ادتٝاش (2

 .قٝدٙ ًٜػٞ ايجا١ْٝ ٠املس يف إخفاق٘ ٚعٓد ددٜد

 .بٓذاح( ته١ًُٝٝ) االضتدزان١ٝ املكسزات إْٗا٤ (3
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 الثالث الفزع

 الكيد وتوقيف واالىسحاب االىتكال

 االْتكاٍ أٚاًل

(: 14) َاد٠

 .بايبشح ايبدا١ٜأٚ  بايدزاض١ اْتعاَ٘ بعد ادتاَع١ ْفظ يف آخس إىل بسْاَر َٔ االْتكاٍ يًطايب جيٛش (1

 غسٚط اضتٝفا٥٘ بعد باجملاَع١ يًربْاَر مماثٌ بسْاَر إىل ادتاَع١ خازز اَربسٕ َٔ ايطايب اْتكاٍ جيٛش (2

 .إيٝ٘ املٓتكٌ ايربْاَر يف ايػٛاغس ٚتٛافس ٚايتطذٌٝ ايكبٍٛ

 َا بٗا َعرتف أخسٟ داَع١أٚ  اي١ُٝٓٝ ادتاَعات إسد٣ َٔ املٓتكٌ يًطايب املكسزات استطاب يف ٜساع٢ (3

ًٜٞ: 

ٕ .أ أٚ  غٗاد٠ ع٢ً مبٛدبٗا ٚسصٌ ضابكًا دزضٗا اييت املكسزات َٔ أٟ املٓتكٌ يًطايب حيطب ال أ

 .أخس٣ ع١ًُٝ دزد١

 املكسز٠ ايدزاض١ٝ ارتط١ يف املكس٠  يًُكسزات َعادي١ فٝٗا جناس٘ ضبل تٍٞا املكسزات تهٕٛ إٔ .ب

 .ايربْاَر ْفظ يف ايدزاض١ٝ املكسزات عدد َٔ% 30 عٔ ي٘ حيطب َا ٜصٜد ال إٔ ٚع٢ً

 .ايٓعاّ ٖرا يف عًٝ٘ املٓصٛص يًٓذاح األد٢ْ اذتد عٔ َكسز نٌ يف ايطايب تكدٜس ٜكٌ ال إٔ .ت

: ايكٝد ٚتٛقٝف االْطشاب:  ثاًْٝا

(: 15) َاد٠

 َٔ عًٝ٘ َا تطدٜد بعد زغبت٘ ع٢ً بٓا٤ً االْطشاب ايعًٝا ايدزاضات بساَر َٔ بأٟ املًتشل يًطايب حيل (1

 .ايتصاَات

 .فكط ٚاسد٠ ٚملس٠ فصًني أٚ فصٌ ملد٠ قٝدٙ تٛقٝف بطًب ٜتكدّ إٔ يًطايب حيل (2

 الزابع الفزع

 والفصل ىذاراإل

: اإلْراز:  أٚاًل

: اآلت١ٝ اذتاالت ّ ساي١ أٟ يف ايطايب ٜٓرز (:16) َاد٠

 .ايٛاسد ايدزاضٞ يًُكسز املعتُد٠ ايطاعات عدد إمجايٞ َٔ% 20 غٝاب٘ جتاٚش إذا (1

 .ايسضاي١ إجناش يف ٚإُٖاي٘ تكاعط٘ إىل تػري عًٝ٘ ايعًُٞ يًُػسف ايفص١ًٝ ايتكازٜس ناْت إذا (2

 %(.75) عٔ ايرتانُٞ ايطايب َعدٍ قٌ إذا (3

 .األٍٚ ايدزاضٞ ايفصٌ اَتشإ ْٗا١ٜ قبٌ املطتشك١ ايسضّٛ ٜطدد مل إذا (4
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: ايفصٌ ثاًْٝا

: اآلت١ٝ اذتاالت َٔ ساي١ أٟ يف ايطايب  ٜفصٌ (:17) َاد٠

 .يًتطذٌٝ احملدد٠ ايفرت٠ يف ٜطذٌ ٚمل قبٛي٘ مت إذا (1

 .َكبٍٛ عرز دٕٚ دزاضٞ فصٌ ملد٠ ايدازض١ عٔ ايطايب عاْكط إذا (2

 ايربْاَر يف زتددا االيتشام ي٘ حيل ٚال يًدنتٛزاٙ ايػاٌَ يالَتشإ ايجا١ْٝ احملاٚي١ يف ايطايب فػٌ إذا (3

 .ذات٘

 .ايع١ًُٝ ايدزد١ عًٞ حيصٌ ٚمل( ٣األعٌ اذتد) يًدزاض١ احملدد٠ املد٠ اضتٓفر إذا (4

 .ايجا١ْٝ يًُس٠ يًُٓاقػ١ صالسٝتٗا بعدّ ايسضاي١ ع٢ً نِاحل املٓاقػ١ دت١ٓ قسزت إذا (5

 .ٚتعًُٝاتٗا ادتاَع١ يٛا٥ح حبطب ايكٝد إيػا٤ تٛدب خمايف١ ازتهب إذا (6

 .ايٛاسد ايدزاضٞ ايفصٌ يف َكسزٜٔ َٔ أنجس يف زضب إذا (7

 .األٍٚ اإلْراز بعد% 75 إىل يٝصٌ ايرتانُٞ َعدي٘ ايطايب حيطٔ مل إذا (8

 اخلامس الفزع

 تالعالما

: ٜأتٞ نُا ٚايسضٛب يًٓذاح استطابٗا ٜتِ اييت ايعالَات تهٕٛ (:18) َاد٠

 ايعال١َ  ايتكدٜس

 %100 ـــــــ% 90 َٔ ممتاش

 %90 َٔ أقٌ إىل ـــــــ% 80 َٔ ددًا دٝد

 %80 َٔ أقٌ إىل ـــــــ% 75 َٔ دٝد

 %75 َٔ أقٌ إىل ـــــــ% 65 َٔ َكبٍٛ

 %65 َٔ أقٌ زاضب
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 دسالسا الفزع

 االمتحاىات

(: 19) َاد٠

 .ايعًٝا بايدزاضات ارتاص ادتاَعٞ ايتكِٜٛ يف احملدد٠ ايتٛازٜذ يف املطًٛب١ االَتشاْات ايطايب ٜؤدٟ (1

 ايكادّ ايعاّ يف ايتهًُٝٞ االَتشإ بدخٍٛ ي٘ ٜطُح قص٢أ نشد َكسزٜٔأٚ  َكسز يف ايطايب زضب إذا (2

 .ايعًٝا يًدزاضات ادتاَعٞ ايتكِٜٛ ٚفل

 ساي١ ٚيف املػسف حيددٙ شَين َٛعد ٚفل( غفٗٞ+  حتسٜسٟ) ايػاٌَ االَتشإ ايدنتٛزاٙ طايب ٜؤدٟ (3

 ٜفصٌ ايجا١ْٝ يًُس٠ زضٛب٘ ٚعٓد، دزاضٞ فصٌ خالٍ ايجا١ْٝ يًُس٠ االَتشإ بإعاد٠ ي٘ ٜطُح زضٛب٘

 .ايربْاَر َٔ

: ٢ًٜ َا ايدنتٛزاٙأٚ  املادطتري يربْاَر ايػاٌَ االَتشإ يف ٜػرتط (:20) َاد٠

 زبط َٔ ٚمتهٓ٘ ايع١ًُٝ ايطايب قٝاع ايس٥ٝظ غسض٘ ٚايتهاٌَ بايػٍُٛ ايػاٌَ االَتشإ ٜتُٝص إٔ (1

 سٌ يف تٛظٝفٗا ع٢ً ٚايعٌُ، املعسف١ زتاالت ناف١ يف ٚاملتكد١َ األضاض١ٝ ايع١ًُٝ ٚاذتكا٥ل املفاِٖٝ

 .ٚايدقٝل ايعاّ ختصص٘ َٝدإ يف ٚايٓعسٟ ايعًُٞ ببعدٜٗا املػهالت

 ايعًِٝ بايكطِ ايعًٝا ايدزاضات دت١ٓأٚ  املتدصصني َٔ دت١ٓ قبٌ َٔ ايػاٌَ االَتشإ ّتٓعٞ ٜتِ إٔ (2

 ٚبٛد٘ ايًذ١ٓ ٖرٙ تتٛىل إٔ ع٢ً املُتش١ٓ ايًذ١ٓ َٗاّ ٚحتدٜد، ايتدصص َساعا٠ غسٜط١، املعين

 :اآلت١ٝ املٗاّ خاص

 .ايػاٌَ االَتشإ ٜػًُٗا اييت املعازفأٚ  اجملاالت حتدٜد .أ 

 .االَتشإ َٔ اهلدف يتشكٝل ايالش١َ تايكسا٤ا اقرتاح .ب 

 األض١ً٦ بٛضع يًكٝاّ االَتشإ مبٛضٛع املتدصصني َٔ ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أعطا٤ اختٝاز .ز 

 .اإلداباتسٝح  صت

 .إلقسازٖا اجملًظ إىل بػأْٗا ٚايتٛص١ٝ يدزاضتٗا ايه١ًٝ يًذ١ٓ نا١ًَ االَتشإ ْتا٥ر تكدِٜ .د 

 .ايطايب يتدصص ٚفكًا ضاعات 3 زتاٍ نٌ ٠َد تهٕٛ زتايني َٔ ايػاٌَ االَتشإ ٜتهٕٛ إٔ (3

 ٚفل، دزاضٞ فصٌ نٌ يف ايٓٗا١ٝ٥ يالَتشاْات ايتايٝني األضبٛعني خالٍ ايػاٌَ االَتشإ ٜعكد إٔ (4

 :اآلت١ٝ ايػسٚط

 ٚفكًا ايدزاض١ٝ املكسزات دزاض١ أنٌُ قد ٜهٕٛ إٔ بعد ايػاٌَ االَتشإ بطًب ايطايب ٜتكدّ -أ 

  دٝد عٔ املكسزات ٖرٙ يف ايرتانُٞ َعدي٘ ٜكٌ ال إٔ غسٜط١ ،ايع١ًُٝ بدزدت٘ ارتاص يًربْاَر

 .%75 ْطب١ عٔ ٜكٌ ال بتكدٜس أٟ

 اَتشاْ٘ ًٜٞ ايرٟ ايفصٌ يف ثا١ْٝ َس٠ ايتكدّ ميهٓ٘ ايػاٌَ االَتشإ يف ايطايب زضب إذا -ب 

 املادطتري بسْاَر يف َطذٌ طايب نإ  ٚإذا، ايربْاَر َٔ ٜفصٌ فٝ٘ زضب ٚإذا، األٍٚ

 .َٓكطع عًٝا دزاضات دبًّٛ ْحِٜ إٔ ميهٔ
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 .ايه١ًٝ ايدزد١ َٔ% 80 عٔ اجملايني يف ايػاٌَ االَتشإ دزد١ تكٌ ال إٔ جيب -ز 

 .فكط زاضبأٚ  ْادح ٠زبعبا ايتكدٜسات نػف يف ايػاٌَ االَتشإ يف ايطايب دزد١  تطذٌ -د 

 

 السادس الفصل

 ومياقصتوا وتسجيلوا الزسالة على واإلشزاف التدريس ىظاو

 ولاأل الفزع

 التدريس ىظاو

(:  21) َاد٠

 .ايدنتٛزاٙ غٗاد٠ مح١ً َٔ املػازنني ٚاألضاتر٠ األضاتر٠ ايدنتٛزاٙ بسْاَر يف ايتدزٜظ َٗاّ ٜتٛىل (1

 مح١ً َٔ املطاعدٜٔ ٚاألضاتر٠ املػازنني ٚاألضاتر٠ األضاتر٠ املادطتري بسْاَر يف ايتدزٜظ َٗاّ ٜتٛىل (2

 .ايدنتٛزاٙ غٗاد٠

 

 الثاىي الفزع

 ومياقصتوا وتسجيلوا الزسالة على اإلشزاف

(: 22) َاد٠

 ايكطِ زتايظ تٛص١ٝ ع٢ً بٓا٤ً ايس٥ٝظ ْا٥ب َٔ ايسضاي١ ع٢ً ٚايجاْٞ األٍٚ املػسف تعٝني قساز ٜصدز (1

 .ٚاجملًظ ٚايه١ًٝ

 .ذيو ايسضاي١ َٛضٛع تطًب إذا أخس قطِ َٔ ايجاْٞ املػسف ٜهٕٛ إٔ جيٛش (2

 ايعًٝا ٚايدزاضات ٚايه١ًٝ ايكطِ زتايظ تٛصٝات ع٢ً بٓا٤ً ايس٥ٝظ ْا٥ب َٔ ايسضاي١ خط١ تعتُد (3

 .يًدنتٛزاٙ بايٓطب١ ايػاٌَ االَتشإ ايطايب ادتٝاش ٚبعد، يًُادطتري بايٓطب١

 ايتعدٜالت إدسا٤ ٚجيٛش بٗا ايسضاي١ إقساز مت اييت يإلدسا٤ات ايسضاي١ عٓٛإ يف تعدٌٜ أٟ خيطع(: 23) َاد٠

. ايسضاي١ عٓٛإ َع ضٜتعاز ال مبا ايبشح خط١ ع٢ً املٓاضب١

 أٍٚ نُػسف عًٝٗا اإلغساف املػازى ٚاألضتاذ يألضتاذ حيح اييت يًسضا٥ٌ األع٢ً اذتد ٜهٕٛ (:24) َاد٠

 أزبع قط٢ قد ٜهٕٛ إٔ بعد ثإ نُػسف املطاعد األضتاذ ٜعني إٔ ٚجيٛش فكط زضا٥ٌ مخظ

. دزدت٘ يف ضٓٛات

 ٜطتُس إٔ ايعًٝا ٚايدزاضات ٚايه١ًٝ ايكطِ زتايظ َٔ ٚصٝ٘ت ع٢ً بٓا٤ً ايس٥ٝظ ْا٥ب َٔ بكساز جيٛش (:25) َاد٠

 فٝٗا املػازن١أٚ  ايطايب زضاي١ ع٢ً اإلغساف يف املٓتدبأٚ  املعازأٚ  اجملاش ايتدزٜظ ١٦ٖٝ عطٛ

 .اإلغساف مبٗاّ ايكٝاّ َٛاص١ً ع٢ً قادزًا ٜهٕٛ إٔ غسٜط١
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: اآلت١ٝ ارتطٛات ٚفل ٚاملتابع١ ٚايتطذٌٝ ايسضاي١ َٛضٛع حتدٜد ٜتِ (:26) َاد٠

 .ايبشح خط١ َػسٚع ٜٚكدّ ايسضاي١ َٛضٛع األٍٚ املػسف َع ايتػاٚز بعد ايطايب خيتاز .أ 

 زتًظ ع٢ً ايعسض ٜتِ عًٝٗا املٛافك١ ٚبعد اإلغساف دت١ٓ َع ارتط١ َػسٚع ايطايب ٜٓاقؼ .ب 

 .ايكطِ

 بعد ايبايط ٜكّٛ إٔ ع٢ً ايكطِ ٜعكدٖا َفتٛس١ َٓاقػ١ دًط١ يف ايبشح َػسٚع ايطايب ٜكدّ .ز 

 .ايكطِ جملًظ ٚتكدميٗا ايالش١َ ايتعدٜالت بإدسا٤ ذيو

 .ٚايه١ًٝ ايكطِ زتًظ تٛصٝات ع٢ً بٓا٤ ٚخطت٘ ايبشح َػسٚع ع٢ً اجملًظ ٜصادم .د 

 َد٣ عٔ َفصاًل تكسٜسًا  ايبشح بد٤ تازٜذ َٔ دزاضٞ فصٌ نٌ ْٗا١ٜ ايس٥ٝطٞ املػسف ٜكدّ .ٙ 

 .يًطايب ألخس٣ٚا يًكطِ إسداُٖا ْطدتني َٔ فٝبشج٘ ايطايب تكدّ

 .ايكطِ زتًظ َٛافك١ تازٜذ َٔ بد٤ا ايسضاي١ إعداد فرت٠ حتطب .ٚ 

: اآلت١ٝ ايػسٚط اضتٝفا٤ بعد يًُٓاقػ١ ايسضاي١ تكدِٜ ٜتِ (:27) َاد٠

 .ايكطِ بريو َٓ٘ نتابٞ تكسٜس ٚزفع يًُٓاقػ١ داٖص٠ ٚاعتبازٖا يًسضاي١ ايس٥ٝطٞ املػسف إداش٠ (أ

 إىل ٚزفعٗا ايٓاقػ١ دت١ٓ أعطا٤ عدد ضعف ٜطاٟٚ ا٤األضِ َٔ عددًا األٍٚ املػسف اقرتاح (ب

 .بِٝٓٗ َٔ املٓاقػ١ دت١ٓ الختٝاز ايكطِ زتًظ

 َتطًبات ايطايب باضتٝفا٤ ايكطِ إىل ايعًٝا بايدازضات ٚايتطذٌٝ ايكبٍٛ إداز٠ َٔ إفاد٠ تكدِٜ (ج

 .ايسضاي١ َٓاقػ١

(: 28) َاد٠

 زتايظ تٛص١ٝ ع٢ً بٓا٤ ايس٥ٝظ ٥بْا َٔ قساز َٛعدٖا ٚحتدٜد املٓاقػ١ دت١ٓ بتػهٌٝ ٜصدز (أ

 .ايعًٝا ٚايدزاضات ٚايه١ًٝ ايكطِ

 :ايتايٞ ايٓشٛ ع٢ً املٓاقػ١ دت١ٓ تتهٕٛ (ب

 .األٍٚ املػسف (1

 .بايكطِ اإلغساف غسٚط عًِٝٗ تٓطبل ممٔ تدزٜظ ١٦ٖٝ عطٛ (2

 غسٚط عًٝ٘ ٚتٓطبل ايسضاي١ مبٛضٛع عالق١ ذا ختصص٘ ٜهٕٛ ادتاَع١ خازز َٔ عطٛ (3

 .ايع١ًُٝ ايدزد١ يف أقدَِٗ د١ٓايٌ ٜٚسأع اإلغساف

: اآلتٞ ايٓشٛ ع٢ً ايسضاي١ َٓاقػ١ تتِ (:29) َاد٠

 .املٓاقػ١ دت١ٓ ع٢ً يسضايت٘ ًَدصًا ايطايب ٜعسض (1

 .املػسف ٖٛ نإ إذا فٝٗا ٜػرتى ٚال املٓاقػ١ إداز٠ املٓاقػ١ دت١ٓ ز٥ٝظ ٜتٛىل (2

 :اآلت١ٝ ايٓتا٥ر إسد٣ ٥ٗاأعطا بأغًب١ٝ ٚتكسز املٓاقػ١ دت١ٓ تتداٍٚ املٓاقػ١ اْتٗا٤ بعد (3

 .ايسضاي١ إداش٠ (أ

 .املػسف مبعسف١ ايالش١َ ايتعدٜالت إدسا٤ َع ايسضاي١ إداش٠ (ب
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 .املٓاقػ١ دت١ٓ َٚٛافك١ املػسف مبعسف١ ايالش١َ ايتعدٜالت إدسا٤ َع ايسضاي١ إداش٠ (ج

 .ايسضاي١ إداش٠ عدّ (د

 يف ايعًٝا ايدزاضات زتًظ إىل ايه١ًٝٚ ايكطِ زتًطٞ َٔ اعتُادٙ بعد املٓاقػ١ دت١ٓ قساز ٜسضٌ(: 30) َاد٠

 إذا ايسضاي١ تعدٌٜ بعد إال ايدزد١ ايطايب ميٓح ٚال املٓاقػ١ اْتٗا٤ تازٜذ َٔ أضبٛعني أقصاٙ َٛعد

. ايطابك١ يًُاد٠ ٚفكًا ذيو تتطًب ناْت

: ايتايٞ ايٓشٛ ع٢ً يًطايب ايرتانُٞ املعدٍ حيطب (:31) َاد٠

 املادطتري طايب (1

 ايدزاض١ٝ املطاقات ْتٝذ١% 60

 .أقص٢ نشد املادطتري زضاي١ َٚٓاقػ١ تكِٜٛ ْتٝذ١% 40

 :ايدنتٛزاٙ طايب (2

 .ايدزاض١ٝ ٚاملطاقات ايػاٌَ االَتشإ ْتٝذ١% 50

. ايػٗاد٠ َٓح ايدنتٛزاٙ زضاي١ َٚٓاقػ١ تكِٜٛ ْتٝذ١% 50

 

 السابع الفصل

 ختامية أحكاو

 ٚيًتبادٍ ايعًُٞ ايبشح يػا١ٜ ٚذيو دص٥ًٝاأٚ  يًٝاى ايسضاي١ تصٜٛس سل ادتاَع١ خطًٝا ايطايب ٜفٛض(: 32) َاد٠

. ايعالق١ ذات ٚادتاَع١ٝ ايتع١ًُٝٝ املؤضطات َع

. ٚارتازدٞ ايداخًٞ ايع١ًُٝ ايسضاي١ َٚعٗس بػهٌ ارتاص١ ايتعًُٝات اجملًظ ٜصدز (:33) َاد٠

 يف أدْٞ نشد%75 ع٢ً اذتصٍٛ َٔ ٜتُهٔ ٚمل ايدزاض١ٝ املكسزات جيتاش ايرٟ ايطايب ميٓح (:34) َاد٠

. ْٗا١ٝ٥ ندزد١ عًٝا دزاضات دبًّٛ ايرتانُٞ املعدٍ

 ايٛشٜس ٜٚصدز عاّ ملد٠ األٚىل ادتاَع١ٝ ايدزاضات بعد ١َٝٓٗ دبًَٛات بساَر إْػا٤ يًذاَع١ جيٛش (:35) َاد٠

 ادتاَعات يف األٚىل ادتاَع١ ايػٗاد٠ بعد ١َٝٓٗ دبًَٛات بساَر إلْػا٤ املٛسد٠ ايال٥ش١ َٓ٘ بكساز

. مي١ٝٓاٍ
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(: 36) َاد٠

 .ايدنتٛزاٙ غٗاد٠ مح١ً َٔ املػازنني ٚاألضاتر٠ األضاتر٠ ايدنتٛزاٙ بسْاَر يف ايتدزٜب َٗاّ ٜتٛىل (1

 غٗاد٠ مح١ً َٔ املطاعدٜٔ ٚاألضاتر٠ املػازنني األضاتر٠ املادطتري بسْاَر يف ايتدزٜب َٗاّ ٜتٛىل (2

 .ايدنتٛزاٙ

 َع ٜتعازض ال ٚمبا ايٓعاّ ٖرا يف ْص بػأْٗا ٜسد مل اييت االتاحل يف ايبت ادتاَع١ جملًظ جيٛش(: 37) َاد٠

. أسهاَ٘

. ايسمس١ٝ ادتسٜد٠ يف ٜٚٓػس صدٚزٙ تازٜذ َٔ ايكساز بٗرا ٜعٌُ(: 38) َاد٠

 ايٛشزا٤ زتًظ بس٥اض١ صدز

 ٖـ1492/صفس/9 بتازٜذ

 2008ّ/فرباٜس/16 املٛافل
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