نظام الدراسة ملرحلة الدراسات العليا
انًبدح ( :) 02
رُمغى انغُخ انذساعٛخ إنٗ فظه ٍٛسئٛغ ٍٛال رمم يذح كم يًُٓب
ػٍ خًغخ ػشش أعجٕػبًٔ ،ال رذخم ػًًُٓب فزشرب انزغجٛم
ٔاالخزجبسادٔ ،فظم دساع ٙطٛف ،ٙال رمم يذرّ ػٍ ثًبَٛخ أعبثٛغ،
رُؼبػف خالنٓب انًذح انًخظظخ نكم يمشس.
انًبدح ( :) 02
رزبح انذساعخ ف ٙانفظم انظٛف ٙإرا دػذ انذبخخ إنٗ رنك ،ثُبء ػهٗ
الزشاح يجهغ ٙانمغى ٔانكهٛخٔ ،رأٛٚذ يجهظ ػًبدح انذساعبد
انؼهٛب ٔيٕافمخ يجهظ انجبيؼخ.
انًبدح ( ) 00
ركٌٕ انذساعخ نهذثهٕو ثبنًمشساد انذساعٛخ ٔفمبً نًب ٚه:ٙ
ال رمم يذح انذساعخ ػٍ فظهٔ ،ٍٛال رضٚذ ػٍ أسثؼخ فظٕل دساعٛخ .
ال ٚمم ػذد انٕدذاد انذساعٛخ ػٍ (ٔ)02دذحٔ ،ال رضٚذ ػٍ ()63
ٔدذح.
انًبدح ( :) 06
ٚذذِّد يجهظ انجبيؼخ ثُبء ػهٗ الزشاح يجهغ ٙانمغى ٔانكهٛخ
انًخزظٔ ،ٍٛرٕطٛخ يجهظ ػًبدح انذساعبد انؼهٛب ،انًمشساد انًـهٕثخ
نهذظٕل ػهٗ انذثهٕو ٔيغًٗ انشٓبدحٔ ،رنك ثبنـشق انزبنٛخ:

(أ) رذذَّد يذح انذثهٕو ػًٍ انجشَبيح ػُذ إلشاسِ ،يغ يشاػبح أٌ ال رمم
ٔدذاد انفظم انٕادذ ػٍ رغغ ٔدذادٔ ،ال رضٚذ ػهٗ ثًبَٛخ ػششح
ٔدذح.
(ة) ٚذذَّد ػًٍ انجشَبيح اعى انذثهٕؤٔ ،طفّٔ ،اعى انشٓبدح
انًًُٕدخ.
انًبدح ( :) 02
ركٌٕ يزـهجبد َٛم دسخخ انًبخغزٛش ( )63عبػخ يؼزًذح ٔ ،رٕصع
ْزِ انًزـهجبد دغت انجشَبيج ٍٛانزبن:ٍٛٛ
(أ)

ثشَبيح انًمشساد انذساعٛخ ٔانشعبنخٚٔ ،كٌٕ يجًٕع انٕدذاد
انذساعٛخ (ٔ )63دذح دساعٛخ يٕصػخ كًب ٚه:ٙ
()2

ٔ 02دذح دساعٛخ نهًمشساد.

(ٔ 20 )0دذح دساعٛخ نهشعبنخ.
(ة) ثشَبيح انًمشساد انذساعٛخ فمؾٚٔ ،كٌٕ يجًٕع انٕدذاد
انذساعٛخ (ٔ )20دذح دساعٛخ يٕصػخ كًب ٚه:ٙ
()2

ٔ 63دذح دساعٛخ نهًمشساد.

(ٔ 3 )0دذاد دساعٛخ نهًششٔع انجذث.ٙ
(ج)

ػهٗ انـبنت أٌ ٚمذو ؿهجبً خـٛبً إنٗ يجهظ انمغى انًخزض
نزذذٚذ انجشَبيح انز٘ عٛهزذك ثّ ثؼذ أٌ  ُٙٓٚدساعخ ( )20عبػخ
يؼزًذح ػهٗ اٞلمٔ ،يٍ ثى ٚزى انجذ ف ٙؿهجّ يٍ ػًبدح كهٛخ
انذساعبد انؼهٛب ثؼذ رُغٛت يٍ سئٛظ انمغىٔ ،رؼهى ثزنك ػًبدح
انمجٕل ٔانزغجٛم.

انًبدح ( :) 02
ركٌٕ يزـهجبد َٛم دسخخ انذكزٕساِ (ٔ )25دذح دساعٛخٔ ،رٕصع ػهٗ
انشكم انزبن:ٙ
(أ) ٔ 02دذح دساعٛخ نهًمشساد.
(ة) رمذٚى اٞؿشٔدخٚٔ ،ذزغت نٓب (ٔ )02دذح دساعٛخ.
انًبدح ( :) 03
ال ٚذك  ٘ٞؿبنت ف ٙيشدهخ انذساعبد انؼهٛب انجذء ثكزبثخ انجذث
انؼهً ٙانًـهٕة يُّ إال ثؼذ َجبدّ ف ٙخًٛغ انًغبلبد انزذسٚغٛخ
انًـهٕثخ ئُّ ،اػزًبد انخـخ يٍ يجهظ انمغى.
انًبدح ( :) 04
ٚجٕص لجٕل انـبنت نذساعخ انًبخغزٛش أٔ انذكزٕساِ ف ٙغٛش يجبل
رخظظّ ،ثُبء ػهٗ رٕطٛخ يجهغ ٙانمغى ٔانكهٛخ انًخزظ،ٍٛ
ٔيٕافمخ يجهظ ػًبدح انذساعبد انؼهٛب.
انًبدح ( :) 05
ٚجٕص نهمغى انًخزض أٌ ٚشزشؽ نمجٕل انـبنت ف ٙيشدهزٙ
انًبخغزٛش أٔ انذكزٕساِ ،اخزٛبص ػذد يٍ انًمشساد انزكًٛهٛخ يٍ
يشدهخ عبثمخ ،ف ٙيذح ال رضٚذ ػهٗ فظه ٍٛدساع ٍٛٛيغ يشاػبح يب
ٚه:ٙ
(أ) اخزٛبص انًمشس انزكًٛه ٙف ٙانًشح أٞنٗ ثزمذٚش ال ٚمم ػٍ (خٛذ).
(ة) أالَّ ٚمم يؼذَّنّ انزشاكً ٙف ٙانًمشساد انزكًٛهٛخ ػٍ (خٛذ خذاً).

(ج) ال ٚزى انزغجٛم ف ٙثشَبيح انذساعبد انؼهٛـب إالَّ ثؼـذ اخزٛـبص
انًمـشساد انزكًٛهٛخٚٔ ،جٕص نهمغى اإلرٌ ثبنزغجٛم ف ٙيمشساد
انذساعبد انؼهٛب إرا نى ٚجك ػه ّٛعٕٖ يمشس أٔ يمشس ٍٚيٍ انًمشساد
انزكًٛهٛخ .
(د) ال رُذزغت انًذح انضيُٛخ الخزٛبص انًمشساد انزكًٛهٛخ ػًٍ انًذح
انًذذدح نهذظٕل ػهٗ انذسخخ.
(ْـ) ال رذخم انًمشساد انزكًٛهٛخ ف ٙادزغبة انًؼذل انزشاكًٙ
نًشدهخ انذساعبد انؼهٛب.
انًبدح ( :) 06
ال ٚجٕص نهـبنت أٌ ٚهزذك ثجشَبيج ٍٛنهذساعبد انؼهٛب فٔ ٙلذ ٔادذ.
انًبدح ( :) 62
يذح انذساعخ:
(أ) انًذح انًمشسح نهذظٕل ػهٗ دسخخ انًبخغزٛش ال رمم ػٍ ثالثخ
فظٕل دساعٛخٔ ،ال رضٚذ ػٍ ثًبَٛخ فظٕل دساعٛخ يٍ ثذء اَزظبو
انـبنت ف ٙانجشَبيحٔ .ال رذغت انفظٕل انظٛفٛخ ػًٍ ْزِ انًذح،
ٔٚجٕص ثمشاس يٍ يجهظ انكهٛخٔ ،ػُذ انؼشٔسح انمظٕٖ ،أٌ رًذد
ْزِ انفزشح فظالً دساعٛبً ٔادذاً نهـهجخ انز ٍٚرغزذػ ٙدبنزٓى رنك.
(ة) انًذح انًمشسح نهذظٕل ػهٗ دسخخ انذكزٕساِ عزخ فظٕل
دساعٛخٔ ،ال رضٚذ ػٍ ػششح فظٕل دساعٛخ يٍ ثذء انزذبلّ ثبنجشَبيح.
ٔال رذغت انفظٕل انظٛفٛخ ػًٍ ْزِ انًذحٚٔ ،جٕص ثمشاس يٍ
يجهظ انكهٛخٔ ،ػُذ انؼشٔسح انمظٕٖ ،أٌ رًذد ْزِ انفزشح فظهٍٛ
دساع ٍٛٛنهـهجخ انز ٍٚرغزذػ ٙدبنزٓى رنك.

انًبدح ( :) 62
رُذغت انًذح انًمشسح نهذظٕل ػهٗ انذسخخ انؼهًٛخ ،يٍ ثذاٚخ
انزغجٛم ف ٙثشَبيح انذساعبد انؼهٛبٔ ،دزٗ ربسٚخ رمذٚى انًششف
ػهٗ انـبنت رمشٚشاً إنٗ سئبعخ انمغى يشفمبً يؼّ َغخخ يٍ انشعبنخ،
أٔ أ٘ يزـهجبد أخشٖ نجشَبيجّ.
انًبدح ( :) 60
(أ) ٚكٌٕ انذذ اٞػهٗ نهؼتء انذساع ٙنهـبنت ( )20عبػخ يؼزًذح
ف ٙانفظم انٕادذٔ ،انذذ اٞدَٗ ( )3عبػبد يؼزًذح.
(ة) ٚكٌٕ انذذ اٞػهٗ نهؼتء انذساع ٙف ٙانفظم انظٛف)3( ٙ
عبػبد يؼزًذح.
انًبدح ( :) 66
انذذ اٞدَٗ نهًؼذل انزشاكً ٙنهًغبلبد انزٚ ٙذسعٓب ؿبنت
انًبخغزٛش أٔ انذكزٕساِ ْٕ .%42
انًبدح ( :) 62
(أ) ٚغًخ نهـبنت ثئػبدح دساعخ يب ال ٚزجبٔص ( )6عبػبد يؼزًذح
ؿٕال يذح دساعزّ انًغًٕح ثٓب ف ٙثشَبيح انًبخغزٛش أٔ
انذكزٕسأِ ،رنك يٍ أخم سفغ يؼذنّ انزشاكً.ٙ
(ة) إرا أػبد انـبنت يغبلبً سعت ف ّٛادزغجذ نّ انؼاليخ انجذٚذح
فمؾ ػًٍ يؼذنّ انزشاكً.ٙ

انًبدح ( :) 62
ال ٚؼزجش انـبنت َبخذبً ف ٙانًمشس إال إرا دظم ف ّٛػهٗ رمذٚش (خٛذ)
ػهٗ اٞلم.
انًبدح ( ) 63
ال ٚزخـشج انــبنت إال ثـؼـذ إَٓـبء يزــهجبد انـذسخـخ انؼـهًـٛخ،
ٔثًؼذل رشاكً ٙال ٚمم ػٍ (خٛذ خذاً)ٔٔ ،فمبً نهؼٕاثؾ انزبنٛخ:
(أ) ٚكٌٕ انزمذٚش انؼبو ػُذ رخشج انـبنت ف ٙانًبخغزٛش ،ثُبءً ػهٗ
يؼذَّنّ انزشاكً ٙف ٙانًمشساد انذساعٛخ فمؾٔ ،ال رذخم انشعبنخ
ػًٍ انًؼذَّل انزشاكً.ٙ
(ة) ٚكٌٕ انزمذٚش انؼبو ػُذ رخشج انـبنت ف ٙانذكزٕساِ ،ثُبءً ػهٗ
يؼذَّنّ انزشاكً ٙف ٙانًمشساد انذساعٛخ فمؾ ف ٙدبل اٞخز ثأعهٕة
انًمشساد انذساعٛخ ٔانشعبنخٔ ،ثُبءً ػهٗ رمذٚشِ ف ٙانشعبنخ ف ٙدبل
اٞخز ثأعهٕة انشعبنخ ٔثؼغ انًمشساد.
(ج) رزٕنَّٗ ػًبدح انذساعبد انؼهٛب-ثبنزُغٛك يغ ػًبدح انمجٕل
ٔانزغجٛم-دغبة انًؼذَّل انفظهٔ ٙانزشاكً ٙنهـبنت.
(د) ٚزخشَّج انـبنت ثًٕخت شٓبدح رذًم رمذٚشِ انؼبو ٔيؼذَّنّ
انزشاكً ،ٙأٔ رمذٚشِ انؼبو فمؾ ف ٙيشدهخ انذكزٕساِ ف ٙدبل اٞخز
ثأعهٕة انشعبنخ.

انًبدح ( :) 64
انذؼٕس ٔانغٛبة:
يغ يشاػبح يب ٔسد ف ٙانًبدح ( )02يٍ "دنٛم دساعخ انـبنت فٙ
انًشدهخ انجبيؼٛخ":
(أ) رشزشؽ انًٕاظجخ نجًٛغ انـهجخ ف ٙكم انًذبػشاد ٔانًُبلشبد
نهًغبلبد انز ٙعجهٓب انـبنت ٔفك َظبو انًٕاظجخ انًؼزًذ فٙ
انجبيؼخ.
(ة) إرا رجبٔص غٛبة انـبنت ثؼزس يمجٕل ( )02يٍ يجًٕع انغبػبد
انًمشسح نًغبق يبٚ ،ؼزجش يُغذجبً يٍ رنك انًغبقٚٔ ،جهغ يذسط
انًغبق رنك خـٛبً إنٗ ػًبدح انمجٕل ٔانزغجٛم يٍ خالل سئٛظ
انمغى ٔرثجذ ف ٙعجم انـبنت كهًخ "يُغذت"ٔ .ارا اػزجش انـبنت
يُغذجبً يٍ خًٛغ انًغبلبد ،فئَّ ٚؼزجش يؤخالً رنك انفظم.
(ج) كم يٍ ٚزغٛت ػٍ االيزذبٌ انُٓبئ ٙانًؼهٍ ػُّ  ٘ٞيغبق ثؼزس
ٚمجهّ يذسط انًغبق ٔػًٛذ انكهٛخ رغجم نّ ػجبسح غٛش يكزًم،
ٔٚـهت انؼًٛذ يٍ يذسط انًغبق إخشاء ايزذبٌ ثذٚم نهـبنت فٙ
يذح ألظبْب أعجٕػبٌ يٍ ثذاٚخ انفظم انزبن ٙنهفظم انز٘ نى ٚزمذو
ف ّٛناليزذبٌ.
(د) ٚغًخ نهـبنت ثبالَغذبة يٍ يغبلبد عجم نٓبٔ ،اػبفخ
يغبلبد خذٚذح ػهٗ انًُٕرج انخبص انظبدس ػٍ ػًبدح انمجٕل
ٔانزغجٛم خالل أعجٕػ ٍٛيٍ انفظم انذساع ٙأٞل أٔ انثبَٔ ،ٙخالل
أعجٕع يٍ ثذاٚخ انفظم انظٛفٔ ،ٙال رثجذ انًغبلبد انز ٙاَغذت
يُٓب ف ٙعجهّ اٞكبد.ًٙٚ

(د) يغ يشاػبح يب ٔسد ف ٙانفمشح (أ) يٍ ْزِ انًبدحٚ ،غًخ
نهـبنت االَغذبة يٍ دساعخ يغبق يب خالل اٞعبثٛغ اٞسثؼخ أٞنٗ
يٍ ثذء انفظم انذساع ٙأٞل أٔ انثبَٔ ،ٙخالل اٞعجٕػ ٍٛأٞن ٍٛيٍ
ثذء انفظم انظٛفٔ ،ٙرنك ػهٗ انًُٕرج انخبص انظبدس ػٍ ػًبدح
انمجٕل ٔانزغجٛمٔ .فْ ٙزِ انذبنخ ٚثجذ انًغبق ف ٙعجم انـبنت،
ٔرثجذ إصاءِ كهًخ يُغذتٔ ،ال ٚذخم ْزا انًغبق ف ٙػذاد
انًغبلبد انز ٙدسعٓب يٍ دٛث انُجبح ٔانشعٕة ٔيزـهجبد انزخشج.
(ْـ) ارا نى ُٚغذت انـبنت خالل انًذح انًزكٕسح ف ٙانفمشح (د)
يٍ ْزِ انًبدح ٚؼزجش يهزضيبً ثبنًغبقٔ ،فْ ٙزِ انذبنخ ػه ّٛأٌ
ُٚزى يزـهجبرّ ٔاال اػزجش يذشٔيبً فْ ٙزا انًغبق.
(ٔ) ٚجٕص نشئٛظ انمغى انًٕافمخ ػهٗ اَغذبة انـبنت يٍ انفظم
()2

انذساع ٙف ٙانًذح انًذذدح نالَغذبة

ثُبءً ػهٗ رُغٛت سئٛظ

انمغى انًخزضٔ ،فْ ٙزِ انذبنخ رؼزجش دساعخ انـبنت ف ٙرنك
انفظم يؤخهخ ٔٚثجذ رنك ف ٙعجهّ اٞكبد.ًٙٚ
(ص) ال ٚغًخ نهـبنت ثزغجٛم عبػبد يؼزًذح ألم يٍ انذذ اٞدَٗ ،أٔ
ثبالعزًشاس ف ٙدساعخ ػذد يٍ انغبػبد ٚمم ػٍ انذذ اٞدَٗ َزٛجخ
الَغذبثّ يٍ ثؼغ انًغبلبد ،إال ف ٙدبالد يجشسح فمؾٔٔ ،فك
رمشٚش انًششذ اٞكبدٔ ،ًٙٚثزُغٛت يٍ يجهظ انمغى انًخزض،
ٔثًٕافمخ سئٛظ انمغى ٔػًٛذ انكهٛخ ،ػهٗ أٌ ٚهزضو انـبنت ثبنًذح
انمبََٕٛخ انًغًٕح ثٓب نهذساعخ ف ٙانجشَبيحٔ ،الٚذزغت رنك
انفظم ٞغشاع اإلَزاس أٔ انفظم اٞكبد ًٙٚأ ادزغبة ػذد انفظٕل
انذساعٛخ.

 )1حيق للطالب التقدم بطلب االنصحاب مو الفصل الدراشي خالل أشبوعني مو بداية الفصل األول أو الثاني ،وخالل عشرة أيام مو
بداية الفصل الصيفي.

انًبدح ( :) 65
انزأخٛم:
(أ) ٚغًخ نهـبنت ف ٙثشايح انذساعبد انؼهٛب أٌ ٚؤخم دساعزّ فظهٍٛ
دساع ٍٛٛيزظه ٍٛأٔ يُفظهٔ .ٍٛال رذزغت يذح انزأخٛم ػًٍ انذذ
اٞلظٗ نًذح انذظٕل ػهٗ انذسخخ.
(ة) ٚزمذو انـبنت انز٘ ٚشٚذ رأخٛم دساعزّ ثزؼجئخ انًُٕرج انخبص
ثبنزأخٛم إنٗ لغًّ انًخزض ف ٙيذح ألظبْب اٞعجٕع انثبَ ٙيٍ
ثذء انفظم انذساعٔ ،ٙف ٙدبل يٕافمخ يجهظ انمغى ٔيٕافمخ
ػًٛذ انكهٛخُٚ ،ظذس ػًٛذ انذساعبد انؼهٛب لشاس انزأخٛمٔ ،رخجش ػًبدح
انمجٕل ٔانزغجٛم ثبنًٕافمخ ػهٗ انزأخٛم.
(ج) إرا رجبٔص انـبنت يذح انزأخٛم انًغًٕح ثٓب ف ٙانجُذ "أ" يٍ
ْزِ انًبدح ،ثبعزثُبء انزأخٛالد االػـشاسٚخ انزٕٚ ٙافك ػهٓٛب
يجهظ انجبيؼخ ،فئَّ ٚؼزجش يفظٕالً يٍ انجبيؼخ.
(د) إرا نى ٚغجم انـبنت انجذٚذ انًششخ نهمجٕل ف ٙأدذ ثشايح
انذساعبد انؼهٛب ػًٍ انفزشح انضيُٛخ انًذذدح نهزغجٛم فئَّ ٚفمذ
يمؼذِ ف ٙانجشَبيح.
(ْـ) ال ٚجٕص نهـبنت انجذٚذ ف ٙأٔل فظم دساع ٙنّ ف ٙانجبيؼخ أٌ
ٚؤخم دساعزّ نهفظم انز٘ انزذك ف ّٛثبنجشَبيح إال إرا كبٌ انزأخٛم
اػـشاسٚبً ٕٚافك ػه ّٛيجهظ انجبيؼخ.
(ص) ال ُٚؼذُّ انًؤخم خالل فزشح انزأخٛم ؿبنجبً يُزظًبً.

انًبدح ( :) 66
انذزف:
ٚجٕص أٌ ٚذزف انـبنت خًٛغ يمشساد انفظم انذساعٔ ٙفك يب ٚأر:ٙ
(أ) ٚمٕو يٍ ٚشغت ف ٙدزف انًمشساد ثزؼجئخ انًُٕرج انًؼذ نزنك
ٔرمذ ًّٚإنٗ سئٛظ انمغى انًخزض ،لجم ثذء االخزجبساد انُٓبئٛخ
ثخًغخ أعبثٛغ ػهٗ اٞلم؛ نؼشػّ ػهٗ يجهظ انمغى.
(ة) ٚجت أالَّ ٚكٌٕ انـبنت لذ اعزُفذ يذد انزأخٛم.
(ج) يٕافمخ يجهظ انمغى ٔػًٛذ٘ انكهٛخ ٔانذساعبد انؼهٛب.
انًبدح ( :) 22
االَمـبع:
ٚؼذ انـبنت يُمـؼبً ػٍ انذساعخ ف ٙانذبالد انزبنٛخ:
(أ) ف ٙدبل انزغجٛم ف ٙأدذ انفظٕلٔ ،ػذو يجبششرّ نهذساعخ نٓزا
انفظم.
(ة) إرا أنغ ٙرغجٛم انـبنت ثغجت رأخشِ ف ٙدفغ انشعٕو انجبيؼٛخ.
(ج) إرا رجبٔص اَمـبع انـبنت ،ثذٌٔ ػزس لغش٘ ،فظه ٍٛدساعٍٛٛ
يزظه ٍٛأٔ يُمـؼُٚ ٍٛؼذُّ يفظٕالً يٍ انجشَبيح انز٘ ٚذسط ف.ّٛ

انًبدح ( ) 22
االَغذبة:
إرا اَغذت انـبنت يٍ انذساعبد انؼهٛب ثُبء ػهٗ سغجزّ ،ثى أساد انؼٕدح
إنٓٛب ؿجمذ ػه ّٛششٔؽ االنزذبق ٔلذ انزغجٛم انجذٚذٔ ،رنك ٔفمبً
نهؼٕاثؾ انزبنٛخ:
(أ) ٚزمذو انـبنت ثـهت االَغذبة إنٗ ػًبدح انذساعبد انؼهٛب لجم
ربسٚخ ثذء االيزذبَبد انُٓبئٛخ.
ال يٍ ػًبدح انمجٕل ٔانزغجٛم
(ة) رخـش ػًبدح انذساعبد انؼهٛب ك ً
ٔانمغى انًخزض ثزنك خالل أعجٕػ ٍٛيٍ ربسٚخ إكًبل إخشاءاد
االَغذبة.
انًبدح ( :) 20
اإلَزاس ٔانفظم:
ُٚزس انـبنت يٍ لجم ػًبدح انمجٕل ٔانزغجٛمٚٔ ،ؼهى ثزنك خـٛبً
ٔف ٙانٕعبئم اإلػالَٛخ انخبطخ ثبنجبيؼخ ،ف ٙانذبالد انزبنٛخ:
(أ) إرا نى ٚذظم ػهٗ انذذ اٞدَٗ نهُجبح ف ٙيغبق يب خالل دساعزّ
نهًبخغزٛش أٔ انذكزٕساِ.
(ة) إرا نى ٚذظم ػهٗ انذذ اٞدَٗ ف ٙانًؼذل انزشاكً ٙنهًغبلبد
ف ٙأ٘ فظم دساع.ٙ
(ج) إرا سأٖ انًششف أٌ انـبنت يمظش ف ٙإػذاد اٞؿشٔدخ.
(د) إرا نى ٚذذد ػُٕاٌ أؿشٔدخ انًبخغزٛش ٔرؼ ٍٛٛيششف ػهٓٛب ٔنى
ٚغجم اٞؿشٔدخ ثؼذ اَمؼبء أسثؼخ فظٕل دساعٛخ يٍ ربسٚخ انزذبلّ

ثبنجشَبيح ،يغ يشاػبح يب ٔسد ف ٙانفمشح (أ) يٍ انًبدح ( )62يٍ ْزا
انذنٛم.
(ْـ) إرا نى ٚذذد ػُٕاٌ أؿشٔدخ انذكزٕساِ ٔرؼ ٍٛٛيششف ػهٓٛب ٔنى
ٚغجم اٞؿشٔدخ ثؼذ اَمؼبء خًغخ فظٕل دساعٛخ يٍ ربسٚخ انزذبلّ
ثجشَبيح انذكزٕساِ يغ يشاػبح يب ٔسد ف ٙانفمشح (أ/ة) يٍ انًبدح
(.)62
(ٔ) ُٚزس انـبنت إَزاساً َٓبئٛبً يٍ لجم ػًبدح انمجٕل ٔانزغجٛم،
ُٔٚؼهى ثزنك خـٛبً ،إرا نى ٚذظم ػهٗ يٕافمخ يجهظ انكهٛخ ػهٗ
رذذٚذ ػُٕاٌ أؿشٔدزّ ٔرؼ ٍٛٛيششف ػهٓٛب يغ َٓبٚخ انفظم انشاثغ
نـبنت انًبخغزٛشٔ ،يغ َٓبٚخ انفظم انخبيظ نـبنت انذكزٕساِ.
انًبدح ( :) 26
ٚفظم انـبنت يٍ ثشَبيح انًبخغزٛش أٔ انذكزٕساِ يٍ لجم ػًبدح
انمجٕل ٔانزغجٛم ف ٙانذبالد انزبنٛخ:
إرا نى ٚذظم ػهٗ انذذ اٞدَٗ نهُجبح ف ٙيغبق إخجبس٘ نًشر.ٍٛ
إرا نى ٚشفغ انذذ اٞدَٗ نهًؼذل انزشاكً ٙنهًغبلبد ف ٙانفظهٍٛ
انذساع ٍٛٛانزبن ٍٛٛنإلَزاس.
إرا اَمؼذ انًذح انضيُٛخ انًغًٕح ثٓب إلَٓبء يزـهجبد انذظٕل
ػهٗ انًبخغزٛش أٔ انذكزٕساِ ٔفك يب َظذ ػه ّٛانًبدح (/6أ) يغ
يشاػبح يب خبء ف ٙانًبدح (.)62
إرا سعت ف ٙيُبلشخ اٞؿشٔدخ أٔ االخزجبس انشبيم نًشر.ٍٛ

إرا رجبٔص اَمـبع انـبنت ثذٌٔ ػزس لغش٘ رمجهّ انجبيؼخ ( فظهٍٛ
دساع ٍٛٛيزظه ٍٛأٔ يُمـؼ.ٍٛ
إرا اسركت يخبنفخ رٕخت فظهّ دغت اَٞظًخ انًؼًٕل ثٓب فٙ
انجبيؼخ.
انًبدح ( :) 22
إنغبء انمٛذ ٔإػبدرّ:
ُٚهغٗ لٛذ انـبنت ثمشاس يٍ يجهظ ػًبدح انذساعبد انؼهٛب فٙ
انذبالد اٜرٛخ:
(أ) إرا رى لجٕنّ ف ٙانذساعبد انؼهٛب ٔنى ُٚغجِّم ف ٙانفزشح انًذذدح
نهزغجٛم ،أٔ عجم ٔنى ٚجبشش انذساعخ خالل ثالثخ أعبثٛغ يٍ ثذاٚخ
انفظم.
(ة) إرا نى ٚجزض انًمشساد انزكًٛهٛخ ٔفك انششٔؽ انٕاسدح ف ٙانًبدح
(.)3
(ج) إرا اَغذت أٔ اَمـغ ػٍ انذساعخ ،نًذح فظم دساع ٙدٌٔ ػزس
يمجٕل.
(د) إرا ثجذ ػذو خذٚزّ ف ٙانذساعخ أٔ أخم ثبَٞظًخ ٔانزمبنٛذ
انجبيؼٛخ.
(ْـ) إرا اَخفغ يؼذَّنّ انزشاكً ٙػٍ رمذٚش (خٛذ خذاً) ف ٙفظهٍٛ
دساع ٍٛٛيززبن.ٍٛ
(ٔ) إرا رجبٔص انذذ اٞلظٗ نفشص انزأخٛم انًذذدح ف ٙانًبدح(.)6
(ص) إرا أخم ثبٞيبَخ انؼهًٛخ ،عٕاء ف ٙيشدهخ دساعزّ نهًمشساد أٔ
إػذادِ نهشعبنخ.

(ح) إرا لشَّسد نجُخ انذكى ػهٗ انشعبنخ ػذو طالدٛزٓب نهًُبلشخ ،أٔ
ػذو لجٕنٓب ثؼذ انًُبلشخ.
(ؽ) ُٚهْغَٗ لٛذ انـبنت إرا ٔسد ف ٙرمشٚش أدذ أػؼبء نجُخ انًُبلشخ،
أَّ أخم ثبٞيبَخ انؼهًٛخ ف ٙإػذادِ نهشعبنخ ،ثؼذ رأٛٚذ يجهظ
انمغى يب ٔسد ف ٙانزمشٚش.
انًبدح ( ) 22
رزٕنَّٗ ػًبدح انذساعبد انؼهٛب دظش انـالة انًمجٕن ،ٍٛانز ٍٚنى
ٚغجهٕا خالل أعجٕػ ٍٛيٍ ثذاٚخ انذساعخ.
انًبدح ( :) 23
رزٕنَّٗ انكهٛخ انًخزظخ سفغ أعًبء انـالة انًغجهٔ ٍٛنى ٚجبششٔا
انذساعخ ،ثؼذ يؼ ٙثالثخ أعبثٛغ يٍ ثذاٚخ انفظم انذساع.ٙ
انًبدح ( :) 24
ُٚظذس يجهظ ػًبدح انذساعبد انؼهٛب ،لشاساً ثئنغبء لٛذ انـالة انزٍٚ
رُـجك ػهٓٛى انًبدح (ٔ )22فمشارٓب فَٓ ٙبٚخ كم فظم دساع.ٙ
انًبدح ( :) 25
إػبدح انمٛذ:
ٚجٕص ف ٙدبالد انؼشٔسح انمظٕٖ ،إػبدح لٛذ انـبنت انز٘ أُنغ ٙلٛذِ،
إرا كبٌ انذبئم دٌٔ يٕاطهخ دساعزّ ظشٔف لٓشٚخ ٚمجهٓب يجهغب
انمغى ٔانكهٛخٔ ،ركٌٕ إػبدح انمٛذ ثُبء ػهٗ رٕطٛخ يٍ يجهظ
ػًبدح انذساعبد انؼهٛبٔ ،ثمشاس يٍ يجهظ انجبيؼخٔ ،فك انؼٕاثؾ
انزبنٛخ:

(أ) ٚزمذَّو انـبنت انز٘ أُنغ ٙلٛذِ إنٗ سئٛظ انمغى انًخزض ،ثـهت
إػبدح لٛذِ ،يشفمبً ثّ لشاس إنغبء انمٛذٔ ،يب ٚثجذ أٌَّ رنك كبٌ ثغجت
ظشٔف لٓشٚخ.
(ة) انـبنت انز٘ يؼٗ ػهٗ إنغبء لٛذِ أكثش يٍ أسثؼخ فظٕل
دساعٛخٚ ،ؼبيم يؼبيهخ انـبنت انًغزجذ ،ثظشف انُظش ػًب لـغ
عبثمبً يٍ يشدهخ انذساعخ.
انًبدح ( ) 26
انفشص اإلػبفٛخ:
ٚجٕص اعزثُبءً يٍ انفمشح (ْـ) يٍ انًبدح ( ،)22يُخ انـبنت فشطخ
إػبفٛخ ٔادذح نفظم دساعٔ ٙادذ أٔ فظه ٍٛدساع ٍٛٛدذاً أػهٗ ،ثُبء
ػهٗ رٕطٛخ يجهغ ٙانمغى ٔانكهٛخ ٔيٕافمخ يجهظ ػًبدح
انذساعبد انؼهٛبٔ ،فك انؼٕاثؾ انزبنٛخ:
(أ) ُُٚزس انـبنت إرا اَخفغ يؼذَّنّ ػٍ خٛذ خذاً خالل فظم دساعٙ
ٔادذ.
(ة) ُٕٚلف رغجٛم انـبنت إرا اَخفغ يؼذَّنّ ػٍ خٛذ خذا خالل
فظه ٍٛدساع ٍٛٛيززبن ،ٍٛٛأٔ عُخ دساعٛخ.
(ج) ٚمذِّو انًششذ اٞكبد ًٙٚنشئٛظ انمغى انًخزض ،رمشٚشاً يفظالً
ػٍ انـبنت انًٕلف رغجٛهّ.
(د) نًجهظ انمغى أٌ ُٕٚط ٙثًُخ انـبنت فشطخ ال رضٚذ ػهٗ فظهٍٛ
دساع ،ٍٛٛنشفغ يؼذَّنّ انزشاكً ٙإرا كبٌ يًكُبً.
(ْـ) ٚجٕص إػبدح دساعخ يمشس أٔ أكثش يًب دظم ف ّٛانـبنت ػهٗ
رمذٚش (خٛذ) ،نشفغ يؼذَّنّ انزشاكً ٙإنٗ (خٛذ خذاً).

(ٔ) رُشفغ انزٕطٛخ يشفمخ ثزمشٚش انًششذ ٔانغجم اٞكبد ًٙٚنهـبنت
إنٗ يجهظ انكهٛخ؛ نهُظش ٔارخبر انزٕطٛخ انًُبعجخ.
(ص) رُشفغ رٕطٛخ يجهظ انكهٛخ إنٗ يجهظ ػًبدح انذساعبد انؼهٛب،
الرخبر انمشاس انًُبعت.
انًبدح ( :) 22
االَزمبل ٔانزذٕٚم:
ٚجٕص لجٕل رذٕٚم انـبنت يٍ ثشَبيح يبخغزٛش أٔ دكزٕساِ يٍ خبيؼخ
أخشٖ يؼزشف ثٓب إنٗ انجبيؼخ اإلعاليٛخ ثًُٛغٕرب ،ثُبء ػهٗ رٕطٛخ
يجهغ ٙانمغى ٔانكهٛخٔ ،يٕافمخ يجهظ ػًبدح انذساعبد انؼهٛب يغ
يشاػبح يب ٚأر:ٙ
(أ) أٌ ٚكٌٕ يغزٕفٛبً نششٔؽ انمجٕل ف ٙانجشَبيحٔ ،أ٘ ششٔؽ أخشٖ
ٚشاْب انمغى ػشٔسٚخ .
(ة) أٌ ٚكٌٕ يؼذنّ انزشاكً ٙف ٙثشَبيح انًبخغزٛش انًُزمم يُّ
خٛذ خذاً أٔ يب ٚؼبدنّ.
(ج) أالَّ ٚكٌٕ انـبنت يفظٕالً يٍ انجبيؼخ انًذَّٕل يُٓب  ٘ٞعجت
يٍ اٞعجبة .
انًبدح ( :) 22
ٚجٕص ادزغبة ػذد انٕدذاد انذساعٛخ انز ٙدسعٓب عبثمبً ٔفمبً نٝر:ٙ
(أ) أٌ ركٌٕ يُبظشح يٍ دٛث انًغزٕٖ ٔانًذزٕٖ نهًغبلبد
انًؼزًذح ف ٙانخـخ انذساعٛخ انًمشسح.
(ة) أٌ ال ٚمم رمذٚش انـبنت ف ٙانًغبق ػٍ .%42

(ج) أٌ ال رزؼذٖ َغجخ ْزِ انٕدذاد  %62يٍ ٔدذاد انجشَبيح
انًذٕل إنٔ ،ّٛال رذخم أٚخ ػاليخ أدشصْب انـبنت خبسج انجبيؼخ
اإلعاليٛخ ثًُٛغٕرب ف ٙيؼذنّ انزشاكً.ٙ
(د) أٌ ال ٚكٌٕ لذ يؼٗ ػهٗ دساعزّ نهٕدذاد انًؼبدنخ أكثش يٍ
عزخ فظٕل دساعٛخ ٔٚجٕص نًجهظ ػًبدح انذساعبد انؼهٛب االعزثُبء
يٍ رنك.
انًبدح ( :) 20
إخشاءاد انزذٕٚم:
(أ) ٚزمذَّو انـبنت ثـهت رذٕٚم إنٗ ػًبدح انذساعبد انؼهٛب ،يشفمبً
ثٛبَبً يظذلبً (كشف دسخبد) نهٕدذاد انز ٙدسعٓب ف ٙانجبيؼخ انًشاد
انزذٕٚم يُٓبٔٔ ،طفبً رفظٛهٛبً يؼزًذاً نًفشداد انًمشساد انزٙ
دسعٓب.
(ة) ُٚذبل انـهت ٔيشفمبرّ إنٗ انكهٛخ انًخزظخ ،نؼشػّ ػهٗ
يجهغ ٙانمغى ٔانكهٛخ.
(ج) رُشفغ رٕطٛخ يجهغ ٙانمغى ٔانكهٛخ ،إنٗ ػًبدح انذساعبد انؼهٛب
الرخبر انمشاس انًُبعت.
انًبدح ( :) 26
ادزغبة انٕدذاد انذساعٛخ:
(أ) رُذبل انًمشساد انز ٙدسعٓب انـبنت عبثمبً – إرا رى لجٕل رذٕٚهّ –
إنٗ انمغى انًخزض ،نًؼبدنزٓب ؿجمب نًب خبء ف ٙانًبدح ( )22يٍ
ْزا انذنٛم.

(ة) ركٌٕ انًؼبدنخ ثزٕطٛخ يٍ يجهظ انمغى انز٘ ٚزجؼّ انًمشس،
ٔثًٕافمخ يجهظ انكهٛخ انزٚ ٙزجؼٓب انمغى.
(ج) ُٚؼشع اٞيش ػهٗ يجهظ ػًبدح انذساعبد انؼهٛب ،الرخبر انمشاس
انًُبعت.
(د) رُذسج انٕدذاد انًؼبدنخ ػًٍ عجم انـبنتٚٔ ،ضَّٔد انمغى
انًذَّٕل إن ّٛثؼذد انٕدذاد انًذزغجخ.
انًبدح ( :) 22
(أ) انذذ اٞدَٗ نهًذح انًـهٕثخ انزٚ ٙمؼٓٛب انـبنت انًُزمم إنٗ
ثشَبيح انًبخغزٛش إلَٓبء يزـهجبد انذظٕل ػهٗ دسخخ انًبخغزٛش
ْٕ فظالٌ دساعٛبٌ ،أيب انذذ اٞػهٗ فٕٓ أسثؼخ فظٕل دساعٛخ يُز
اَزمبنّ.
(ة) انذذ اٞدَٗ نهًذح انًـهٕثخ انزٚ ٙمؼٓٛب انـبنت انًُزمم إنٗ
ثشَبيح انذكزٕساِ إلَٓبء يزـهجبد انذظٕل ػهٗ دسخخ انذكزٕساِ ْٕ
أسثؼخ فظٕل دساعٛخ ،أيب انذذ اٞػهٗ فٕٓ عزخ فظٕل دساعٛخ.
انًبدح ( :) 22
ٚجٕص رذٕٚم انـبنت يٍ رخظض إنٗ رخظض آخش داخم انجبيؼخ ،ثُبءً
ػهٗ رٕطٛخ يجهغ ٙانمغى انًذَّٕل إنٔ ّٛانكهٛخ ٔيٕافمخ يجهظ
ػًبدح انذساعبد انؼهٛب ،يغ يشاػبح يب ٚأر:ٙ
(أ) رٕافش ششٔؽ انمجٕل ف ٙانـبنت انًذِّٕلٔ ،أ٘ ششٔؽ أخشٖ ٚشاْب
انمغى ػشٔسٚخ.

(ة) ٚجٕص ادزغبة انٕدذاد انذساعٛخ انز ٙعجك دساعزٓب ف ٙانجبيؼخ،
إرا سأٖ انمغى انًخزض أََّٓب يـبثمخ نهجشَبيح انز٘ ٚشٚذ انزذٕٚم إنّٛ
ٔرذخم ػًٍ يؼذَّنّ انزشاكً. ٙ
(ج) أٌ ال ٚكٌٕ انـبنت لذ أُنغ ٙلٛذِ ٘ٞ ،يٍ اٞعجبة انٕاسدح فٙ
انًبدح ( )22يٍ ْزِ انالئذخ .
(د) رُذزغت انًذح انز ٙلؼبْب انـبنت ف ٙانجشَبيح انًذَّٕل يُّ،
ػًٍ انًذح انمظٕٖ انًذذدح نهذظٕل ػهٗ انذسخخ.
(ْـ) ٚكٌٕ انزذٕٚم يٍ ثشَبيح إنٗ ثشَبيح آخش ،نًشح ٔادذح خالل
انًذح انًذذدح نهذظٕل ػهٗ انذسخخ.
انًبدح ( :) 23
أٔالً :ششٔؽ انزذٕٚم داخم انجبيؼخ:
إػبفخ إنٗ يب ٔسد ف ٙانًبدح (:)22
أٌ ٚكٌٕ لذ أيؼٗ يب ال ٚمم ػٍ فظم دساع ٙف ٙرخظظّ أٞلٔ ،ال
ٚشًم رنك فظٕل انزأخٛم أٔ انذزف.
أٌ ركٌٕ انًذح انًزجمٛخ نهـبنت ،كبفٛخ نهذظٕل ػهٗ انذسخخ
انؼهًٛخ ف ٙانجشَبيح انًذٕل إن.ّٛ

ثبَٛبً– إخشاءاد انزذٕٚم:
ٚمٕو انـبنت ثزؼجئخ انًُٕرج انخبص ثبنزذٕٚم نذٖ ػًبدح انذساعبد
انؼهٛب.
ُٚذبل انـهت إنٗ انكهٛخ انًؼُٛخ يشفمبً ثّ ثٛبٌ يظذق (كشف
دسخبد) نهٕدذاد انز ٙدسعٓب ف ٙانمغى انًذَّٕل يُّ ،نهؼشع ػهٗ
يجهغ ٙانمغى ٔانكهٛخ.
رُشفغ رٕطٛخ يجهظ انكهٛخ إنٗ يجهظ ػًبدح انذساعبد انؼهٛب،
الرخبر انمشاس انًُبعت.
ف ٙدبل انًٕافمخ ػهٗ انزذٕٚم ،رغزكًم ػًبدح انذساعبد انؼهٛب
اإلخشاءاد انالصيخ نهزذٕٚم.
ٚذذِّد انمغى انًذَّٕل إن ،ّٛانٕدذاد انذساعٛخ انزًٚ ٙكٍ ادزغبثٓب
يًب دسعّ انـبنت ف ٙانمغى انًذَّٕل ئُّ ،رذخم رمذٚشارٓب ػًٍ
يؼذَّنّ انزشاكًٔ ،ٙيب ال ٚذزغت يُٓب ٚجمٗ ف ٙعجهّ ٔال ٚذخم
ػًٍ يؼذَّنّ.
انًبدح ( :) 24
ٚزى إخشاء االخزجبساد ف ٙيمشساد انذساعبد انؼهٛب نُٛم دسخخ انذثهٕو ،أٔ
انًبخغزٛش ،أٔ انذكزٕسأِ ،سطذ انزمذٚشادٔ ،فمبً نالئذخ انذساعخ
ٔاالخزجبساد نهًشدهخ انجبيؼٛخ انزٔ ٙسدد ف ٙانجبة أٞل يٍ ْزا
انذنٛم.

انًبدح ( ) 25
رُذغت انزمذٚشاد انزٚ ٙذظم ػهٓٛب انـبنت ف ٙكم يمشس كًب ٚه:ٙ
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أدكبو ػبيخ يزؼهمخ ثبنذساعبد انؼهٛب:
انجُذ أٞل:
ٚؼغ يجهظ انجبيؼخ انمٕاػذ انًُظًخ نزمٕٚى ثشايح انذساعبد
انؼهٛب ثُبءً ػهٗ الزشاح يجهظ ػًبدح انذساعبد انؼهٛب ،ػهٗ أٌ رشفغ
َزبئح انزمٕٚى نًجهظ انجبيؼخ.

انجُذ انثبَ:ٙ
رهغْ ٙزِ انالئذخ يب عجمٓب يٍ نٕائخ انذساعبد انؼهٛب ف ٙانجبيؼخ
ٔٚغش٘ انؼًم ثٓب اػزجبسا يٍ أٔل عُخ دساعٛخ ربنٛخ نزبسٚخ إلشاسْب.

انجُذ انثبنث:
ٚمذو سئٛظ انمغى إنٗ كم يٍ ػًٛذ انكهٛخ انًؼُٛخ ٔػًٛذ
انذساعبد انؼهٛب فَٓ ٙبٚخ كم ػبو دساع ٙرمشٚشا ػٍ عٛش انذساعبد
انؼهٛب ف.ّٛ

انجُذ انشاثغ:
ال ٚجٕص أٌ ٚمم انذذ االدَٗ نؼذد انـهجخ ف ٙانًغبق انٕادذ ػٍ خًغخ
ؿالةٔ ،أٌ ال ٚضٚذ انذذ االػهٗ ػٍ خًغ ٍٛؿبنجبً ،اال ثزٕطٛخ ٕٚافك
ػهٓٛب يجهظ ػًبدح انذساعبد انؼهٛب ،ثُبء ػهٗ رُغٛت يٍ يجهظ
انمغى انًخزضٔ ،ف ٙخًٛغ االدٕال ال ٚجٕص أٌ ٚمم انؼذد فٙ
انًغبق انٕادذ ػٍ ثالثخ ؿالة.

انجُذ انخبيظ:
ال ٚجٕص اٌ ٚغزخذو ا٘ ًَٕرج ٚزؼهك ثشؤٌٔ ؿهجخ انذساعبد انؼهٛب،
أًُٚب ٔسد ركشِ فْ ٙزِ انزؼهًٛبد يبنى ٚكٍ طبدساً ػٍ ػًبدح
انذساعبد انؼهٛب ػذا ًَبرج انمجٕل ٔاالَزمبل دٛث ركٌٕ طبدسح ػٍ
ػًبدح انمجٕل ٔانزغجٛم.

انجُذ انغبدط:
ال ٚذك نهـبنت انًفظٕل يٍ ثشَبيح أٌ ٚزمذو ثـهت نالنزذبق
نهجشَبيح َفغّ يشح اخشٖ.

انجُذ انغبثغ:
ارا رٕلف ادزًبل رخشج ؿبنت ػهٗ يغبق ٔادذ اخجبس٘ٔ ،كبٌ ْزا
انًغبق غٛش يـشٔح ف ٙانفظم انز٘ ٚزخشج ف ّٛانـبنت فهًجهظ
انكهٛخ اٌ ٕٚافك ػهٗ أٌ ٚذسط انـبنت يغبلبً آخش ثذٚالً ٚكٌٕ يٍ
لغى انزخظض َفغّ.

انجُذ انثبيٍ:
ػًٛذ انذساعبد انؼهٛب ٔػًٛذ انمجٕل ٔانزغجٛم يغؤٔالٌ ػٍ رُفٛز
ْزِ انزؼهًٛبد.

