الئحة القبول والدراسة واالمتحانات والتأديب
الفصل االول :أحكام عامة
مادة ()1
• تسري أحكام أذه ألالئحك ألي أالئ أريكي ألجامة ألالرتصصرصر ألالينسرم

أ

ولالبامالوينو أبمالامرع  .أ
• ف أراملألالديلسرم ألالامرعن أوب م ألي أتوصرن ألالمسر ألالرصتمأتر لألالامرع أ
لالينبن ألجامة ألالرتصصص ألالينسم

أولالبامالوينو  .أ

مادة ()2
• ف أراملألالديلسم ألالعينمأذهلألالروضوعأجحك أصمص أ .أ
الفصل الثاني :النظام الدراسي
مادة ()3
ن ديلسننأف
• تاون لالديلس بمالامرع وفممأ ال ظم لالفصولألالديلسن بولق أع فصين أ
لالعم لالديلس وأنعيف حوالهرم بفصل لالصينف ولالثم
إلدلي لالامرع إضمف فصل ديل أصنف

بفصلألاليبنع أو ناوة

ن
صئل لالعالي لالصنفن و ناو أ

ض رع لالبيلرج
لصتنمي أأللضم أذنح ألالتدين أو لالاليب بشيال حج أنتعمي أ
لالديلسن بمالامرع  .أ
• نتاون ال فص أل ديلس أرن( أ)18ثرم ن لشي أحسبولم برم أف أهالك فتيت
لالتسانل و لجرتكم م .
• نبدح فص أل لالصينف ر أع بدلن أ لجسبوعألالثمالث رن شهي سبتربيأون ته رع همن
شهيأن مني رن لالس لالتمالن .

• نبدأل فصل لاليبن أع ف ألجسبوعألجولأرنأشهي رمي

وأن ته ف ألالصمر

لشي

رن شهي نوالنوأ.
• تبدحألالي صف لالس بع أد همن فص أل لالصينف و قبلأبدلن فصل لاليبن أع الرد أ
حسبولننأ .أ
• ناوة الألقسم كس

لإلرام م

لالرتمك أإلدلد بيلرج أديلسن ليرن رندل ن

ن لد أد لالوكدل أببي مرجألالمس أ رسبممأ
صمص أف ألالعالي لالصنفن ليىأحنأندو أ
و لج أتتعميض ر أع بيلرج لالامرع لألصيى) ونعيف بمالفصل ألالصنف
لجصتنمي (.
• ناوة إلدلي لالامرع أو كمج

لضاليلين ادل تعدنلأبدلن و همن لالديلس أ

ف ال فصل ديلس بعد رولفم ألإلدلي بمالامرع وبرمأجأنؤثيألي ألالبي مرجأ
لالديلس أبمالامرع .
مادة ()4
• تاون رد لالديلس بمالامرع اليكصولأليى لإلامة ألالرتصصص ألالينسم

أسبع أ

فصولأديلسن ولالبامالوينو أ8أفصولأديلسن اكد د ى أ .أ
مادة ()5
• لاليغ لالعيبن ذ الغ لالديلس أف ألالامرع و ناوةأوالكمج أتمديذمأأإدلي أ
لالامرع ألستصدل أ أف أبعضألجقسم لالت أ تستدل رولدذم لالعيرن الغ حا بن أ
بمإلضمف إالى لالعيبن أ أو ليى لالالئ

ن غني ألالعي ألاتنمة لرتكمن نثب أ
رأ

قديته ليىألالتكصن أل لالعير أبماليغ لالعيبن  .أ أ
الفصل الثالث :نظام القبول والنقل
مادة ()6

• تكدد إدلي لالامرع لدلد لالالئ

لاليهنن نران قبواله أوفممأ إلرام نم

لالامرع

رع بدل ال فصل ديلس  .أ
مادة ()7
• ناوة اليارمرعر قبول لالاليبر لالرتمردرننأرن صينا ألالرعرمذرد لالرتوسررررالر و
ريلاة لالتاونن لالرتمدر ألي أكسررر أ إرام نم

قسرررم لالامرع و لالتواهم أ

لالعمر اليراترعأوحج نتعميض رع شيوال لالمبول الألقسم بمالامرع  .أ
مادة ()8
• إلدلي لالامرع لالكقأف ألالمبول اليب رن ا سرنم أغنيأالنبن أ(ولفدنن(أليىأح
ن تتوفي فنه شيوال لالمبولأ ( .)10،11،12أ
مادة ()9
• تتكدد تايف لالفصرل لالديلسر لالولكد وفممأ اليضرولبالألالت تضرعهم لالامرع ب م
ليى رتاليبم أ والبنع ألالرمد ) لمر ألوأتصصررصررن ألو رعرين (بال قس ر أرنأ
حقسم لالامرع أ
• ج نت تسررانل وقبول لالالمال

بمالديلسرر دلصل لالامرع أإج بعد دفع لاليسررو

لالرميي أاليرولد ويسو تادند لالمند.
• ج نت لالسررم اليالمال

بدصول لجرتكم م

لال صرفن أأل أفصرلأ ديلسر إج بعد

لستارمل دفع لاليسو لالديلسن ألالرميي أالهالكألالفصلأ.
• رعرمدالر ح

ررمد فررم فوقأنردفع لالالرمالر

ربيغ ) أ25دن رمي)أقرمبير اليةنرمد و

لال مصمن.
• نسرررل اليالمال

بسررك

ريفه بعد لالتسررانل أف أكمال ألد يغبته لجسررتريلي

بمالديلس لي أحن ج تياع لالمنر ألالرمالن ألالردفول أ رهرم ام

لجسبم .

مادة ()10
• نت قبول لالاليب اليديلس بمالامرع وفممأ اليفحم ألالتمالن  :أ
 .1اليب أ رسرتادنن  :ذ اليب ادد أال نسربقأاله لالديلسر برؤسرسر تعين
لمال سمبممأ ) ح أرتصيننأليى لالشهمد لالثم ون أحو رم نعمدالهم).
 .2اليب أر موالننأ ذ اليب أ سربق اله لالد يلسر أبرؤسرسر تعين لمال سرمبممأ
والدنه رمييلأ أتكتمج رعمدال و هالك ليى ج تتاموة سررررب ألالرعمدال
اليرمييل أ%50أرن راروعألالرولدأألالرميي اليمسرررر ألالريلدأ لالرعمدال
فنه بامرع ألالينبن .
 .3اليبر أرتكصررررريننأليى رؤذرل لرمال ) لالردبيو ألالعرمال

(ونيغبون أف أ

لسرتارمل لالديلسر ألالامرعن أأنت أ لكتسم لالرولدأولالرمييل لالت أديسهم
لالالمال

بشريالأ حن ج نمو أبتغننيألالتصصرصرم

ونضرمف لينه لدد رنأ

لالرولدألجسررررتديلان لالت تؤذيه اليكصررررولأليىألالديا لالامرعن ف أ
تصصصهأ.
أ
مادة ()11
• ناوة اليامرع بعد رولفم لالمسر ر لالرصتم قبولأاليب ر تميننأأرن امرعم
حصيى أف أكدود لإلرام م أ لالرتمك الألقسم و هالكأكس لالشيوال لالتمالن  :أ
 .1ن نيتة لالالمال

لاليلغ أف لج تمملأبتمدن ألالرسررت دل

رن اهم ألإلصتصررمم ليىأح ن تكتو ليى لالرمييل

لالراليوب رعترد
لالت أسرربق اله

أ

ديلسررتهم و رفيدل أأذه لالرمييل أ قبلأبدلن لالفصررل لالديلس ر بشررهي
ليى لجقل.
 .2ت شر لالامرع الا رصتصرأ الرعمدال لالرمييل أاليالئ
ارمرعرم أ ر رمظي أحصيى  ....وليى لاليا ر لالبر أف
وصئكن قبول بعض حو الألالرمييل

لالر تمينن إالنهم رنأ
لالاليبرم ألج تمرمل

و هالك كس فحم لالمبول لالوليد أ

ف ألالرمد أ()10أفمي أ2،3أولكمالتهمأاليرسررالألالعم أوهالكأف أرد ألقصررمذمأ
45أنورمأرنأتمدن ألالرعمدال أ.
 .3إهل واد

لاليامن لالرصتصر بمالرعمدال حن لالالمال أر مول رن امرعم

لالررؤسررررسررررم
لالرؤسرررسرررم

تعينرن صميجأالنبنم توا

حو

لينه لالتأاد رن للترمد ذه أ

و هالكأبريلسررري لالامرع الياهم أهل

لالعئق اليب أف أ

للترمد لالبيلرجألالعيرن أالهه ألالرؤسسم أرن لدره قبل لالب أف ألالرعمدال أ.
 .4نشرررررتيال لالالرمالر

لالر تمرل حن نردي

لالرمييل ألالت

ال نت أقبوالهرم وفمرم

اليبي مرج لالديلس لاله نمتيكه لالمس ألالرصتمأبامرع لالينبن أ.
 .5نكس ألالرعدلأ لالعم اليالمال لالر تمل اليامرع ل دأتصياه ليى لالرمييل
لالت ديسررررهم بامرع لالينبن بمإلضررررمف أإالى لالرمييل أ لالت ديسررررهم
بمالامرع لو لالرؤسس لالتعينر ألالر مولأر هم.
• ليى لالالمال

مادة ()12
لالرتمد اليديلس ر بمالامرع توفني لالرسررت دل ألجتن أإلترم لرين

لالتسانل ولالمبول :-أ
 .1لالشرررهمد لالثم ون و رم نعمدالهم ) لجصرررل ( ونت رعمدالتهمأرن لالاهم أ
لالرصتص أف أكملأكصولألالالمال ألينهمأرنأصميجأالنبنمأ.

 .2شهمد رنئد و صوي رن اولة لالسفي الياليب لالولفدنن.
6 .3صوي شرسن .
 .4شهمد لالصيو رن لالسولبق.
 .5لالشهمد لالصكن .
 .6اشرف لالديام

لجصري و نعترد رن لالاه لالت ل تملأر هم لالالمال أف أ

كملأ ديلسرته برؤسرسر تعين لمال حصيىأقبل لالتكمقه بمالامرع ارم ذو
وليد بمالرمد يق ( )10فمي أ(.)2
 .7إيفمق إفمد لالتصيج واشرف ديامته أف أكمال لالالمال ألالرتكصرل ليى
شرهمد لالدبيو لالعمال ونيغ أف أ لسرتارملأديلسرته ب ف

صصرأم
لالت أ

ارم ذو وليد بمالرمد أ()10أفمي أ(.)3
إقيلي نفنرد برم ره أت ألجالئعألي أارنعأأالولحل لالارمرعر

 .8لالتوقنع لي

ورولفمته لينهم بمالامرل.
الفصل الرابع :نظام التسجيل واالرشاد والنقل
مادة ()13
• نر ل يق تسررانل حو قند اليالمال ل د قبوالهأاليديلسرر بمالامرع و نتاون ذهل
لاليق رن 7أصم م روضك ارم نيى :أ
.1

لالثئث ألجيقم ألجوال أرنألالنرننأتدلأ ليى لاليق ألالتسيسي اليالمال
بمالمس .

.2

لاليقرمن لاليلبع و لالصمر

ن ليى يق لالدفع لالت أن تر إالنهم
ندج أ

لالالمال بمالمس .
.3

لاليق لالسمد

ند أل ليى لالمس لالرسال به لالالمال  .أ

.4

لاليق لالسمبع ندل لي أ يق ررنة اليامرع و ذو ثمب أيق أ()3أ .أ

.5

كقأاله
ونر ل بهالك بالمق تادند لالمند وبالمق أدصول لجرتكم م ون أ
تسانل رولد أبمالر ظور .

مادة ()14
• وفق ظم لالفصرل لالديلسر لالرتبع بمالامرع أنيتة ال المال

رسرتاد بمالتسرانلأ

ف أبدلن ألالفصلألالديلس أ .أ
• نت إايل ل أتسررانل لالاليب لالادد اليفصررل لالديلس ر رنأقبل رات

رسررال

لالامرع صئلألجسرربوعألالسررمبقأالبد أ لالديلسرر و لالب أف ألالكمج ألالرتأصي أ
لن لالتسانل لالرسرو أبهم.
• ف أارنعألجكوللأ ج ناوة تسرانل ح أالمال أأبعد ل تهم ألجسربوعألالثمالثأرن
لالتسانل.
• نت لالتسررانلأف ال رميي ديلس ر ليى كدلأأوج نعالى لالالمال

تمدنيأف أ

لالرمييل أ لالت أال أنسال فنهم.
• لي لالالمال

تادند قند أف أبدلن ال فصرلأديلسر وناون تادند لالمند التعبح

لال روهجألالربدح أونت ألالتوقنعألينهأرنألالريشردألجامدنر أاليمسر أرتضرر مألالرولدأ
لالديلسرن ألالرمندأبهمألالالمال أونكملأالر ظور ألالتسرانلأإلترم ألجايل ل ألالرمالن أ
ولالديلسن أاليالمال أ.
• نا

ليى لالالمال

لالركددأ اليرمييل

لالتسررانلأف أ لالرمييل أحوجأبأولأوهالكأكسر

لالتسرريسررل

وألالرعينأرن قبل لالمس ر لالرصتم و ج ناوةألالتسررانلأف أ

لالرولدألالرتمدر أ قبل ديلس لالرمييل ألالترهندن .

• نران لالتعدنل أف أاشرررف ت ةنل رولد لالالمال أبمالكهفأحو لإلضرررمف البعض
لالرمييل

لالديلسن أبعد همن أحسبوع لالتسانلأوالرد أحسبوعأ ولكدأفمال.

• نسرال لالالمال

رشريوع لالتصيجأف آصيأفصرل ديلسر ولالرتوقعأ تصياه بهرم

و ناوةأف أكمال ةنمد لدد وكدل ألالرشرريوعألنأثئثأوكدل أنت أتوةنعهمأ
بننأفصينن.
• لالكدألألد أاليتسانلأ()15أصرس ألشيأوكد أديلسن أف أالأفصي ألاليبنعأ
ولالصينفأأإج إهلأال أنتبقأ اليالمال

ذهلأل لالعدد جستارملأال رمييل

أتصياهأ

ف أأهالك لالفصلأواهالك أف أكمال تعهي كصواله لي رمييل أرتمدر تنا
ن
التسيس أل لالرولد لالديلسن ارمأج ناوة لالتسانلأف أح اثي رن  21ولكدأولشيو أ
وكد ديلسن إج إهل امن رعداله لالعم أحاثي رن ( )75صرس وسبعنن بمالرمح
ليى حنأج نةند ليىألالكدألجصي أوذوأ()24أحيبع أولشيونأوكد أديلسن أ
بأ أكملأرنألجكوللأف ألالفصلألالديلس أ.
• نكددأف أفصلألالصنفأ) لجصتنمي (صرس ألشي وكد اكد لقصىأاليتسانل.
مادة ()15
• ناونأالالأالمال أ ريف لير رن سصتننأألال سص لجصين و تكفظأ برات
لالتسانل أبمالامرع  ،ونا

حن نكو

ارنع لال سخ ألجصين أ رن ال رمهج

لالتسانل أو لال تمحجألال همحن الال فصلأ ديلس أحرم لال سص لالثم ن أرنألالريفأ أ
رن لالريف لالعير فتاون ل د ريشد لالالمال أبمالمس ولاله نتوالى إيشمد لالالمال
ليرنمأفنرم نصم لجصتنمي لجصل اليرمييل ألالديلسن أو هالك كس

لالصال و

لالادلولألالديلسن أ و لجرتكم م ألالرعي أ رن قبلألجقسم أ لالرصتص أ وفنرأم ج
نتعميض رع رولدأذه أ لالئحك  .أ

• نايفأ ا أل قس ريشدلأ ليرنمأ الالأالمال أأالإلشيلف ليى بي مراه لالديلس نشرلأ
لالتسانل لالربدح ولالرسملد أف أ لصتنمي ألالرمييل

لالديلسن وكسم

لالرعدلأ

لالفصي أولالعم أولصالمي أبمإل هليل ألنأواد أحوجأبأولأ ايرمأ أحرانأه الك أو
بمالتعمون رع رسالألالامرع .
ج
ن لالمس الا أل رمهج و تمح أ
• ليى لالالمال ريلاع ريشد أجستئ صوي أرعترد ر أ
ث
لالرمييل ألالديلسن همن ال فصل ديلس الإلكمال أبال لالرتغنيل لالت تكد أ
ليى سنيته لالعيرن أبمستريلي.
مادة ()16
• ناوة اليالمال لج تممل رن قس أ إالى قس آصيأأف أألالامرع بعد رولفم لالمس و
رسالألالامرع وتسي لين أه لكام (لالرمد أ10أفمي أ)2ف أكمال قبول لالالمال
بمالمس نت لالتسانل أبمالمس للتبميلأ رن بدلن لالفصل لالتمال التمدن ألالالي

و

لالرولفم لينه ليى للتبمي لالرمييل لالت أج تتالمبق ر أع لالصال لالديلسن اليمس
ج تكس أف ألالرعدلألالعم اليالمال  .أ
لالادندأ أ
• ناوةأوف أ المق ضنقأادل قبول لالالمال أاليديلس بمس أ رصتيفننأف أ ف
لالوق أبشيال لد واود تعميض أف ألالركمضيل أولجرتكم م أ.
الفصل الخامس :الغياب ووقف القيد
• نا

ليى لالالمال

مادة ()17
رتمبع ألالركمضريل أوألالديو

لالعيرن ولالتيتنبم ألالرتصه أأ

وجأنسررل لالدصول الئرتكمن لال همح أل رمد تةند سرب أغنمبه فنهم لن 25
%بدون لمي ونعالى ديا أصررفيأف ال حلرمل لالفصررل ولجرتكمن لال همح أ

التيك لالرمد ونمو ال لضررررو ذنح تدين أبرتمبع لالاليب أأف ألالرمييألاله أ
نديسهأوتالبنقأألموب لالغنم بعد للترمدذم رن لالمس وإدلي ألالامرع  .أ
• تكسرر

سررب لالغنم

رن بدلن لالفصررألألالديلسرر وندصلأف أ ذه ألال سرر أ

لالتسرررانلألالرتأصيأو لالغنم

لالرتيت

ليى أحكام تأدنبن وألالغنم

لالارمل

وتستث ى رنأ هالك فتي ألجرتكم م لال ظين و لال همحن وألإلامة .
• إهلأكمال أظيوفأصمصر أالميح دون تغالن أ %75رن لددلجسرمبنعألالرميي أ
الديلس الرميي رمأنيغى ذهلألالرميي ب م ليى لقتيل لالمس ألالرصتم.
• نكقأاليالمال ألج تسرم أف أبعضألجقسرأم أبمالامرع أبعدأتمدنر أالالي ألج تسرم أ
ولالرولفم ألين أرنأيحمس ألالمس أولالرسالألالعم أاليامرع أ.
• نكقأاليالمال

مادة ()18
إنممف قند أح اثي رن ري أصئلأديلسرته بمالامرع إهلأ تمد بعهي

تمبيهأإدلي لالامرع أحو رن تصواله بعد توصرررن حرننأألالمسررر لالرصتم وج
نكتس

ذهل لالفصل ضرنألالرد أألالةر ن لالراليوب اليتصيج .أ

• نكدد رات

رسرررال لالامرع آصي رولدأإلنممف لالمندأف بدلن ال فصرررأل

ديلسر ليىأأحن تمد لالاليبم أف أ رولد ألقصرأم شرهي قبلأبدلن لجرتكم م
لال همحن الهالك لالفصرأل وجأنعتبي لالالمال

رمبوجأ إج بعد إبئغ لالالمال أبمالرولفم

رن قبل رات رسالألالامرع .
الفصل السادس :التقييم واالمتحانات
• نعتبيألالالمال

مادة ()19
كصررأل ليى راوع ديام أ
ماكمأف ألالرمييأ لالديلسر إه لأأت أ

%50أصرسننأبمالرمح ليى لجقلأف ألالرمييأ .أ

• تكسر

تمدنيل ال رميي ليى ديام أحلرملألالالمال

صئلألالفصرلألالديلسر أ

ب سب أ()%40أو همن ألالفصلأب سب أ(.)%60
• نسرتث ى رن أحكام لالفمي ()2أرنأذه ألالرمد ألالرمييل ألالعيرن أورمأف أكارهمأ
تكدندذمأوأكسم أتمدنيلتهمأاليمس ألالرصتمأ.
• تشررررل حلرملأ لالفصرررأل لالديلسر ر لرتكم م أدوين ج نمل لددذم لن لث ننأ
كضوي
وتدصل لالشفهن أو لالتمميني و لجرتكم م ألالريكم أغنيألالرعينأل همأ ولال أ
ولالغنم أف أحلرمل لالفصلألالديلس .
• ف كمال لد لسرتارمل لالالمال أ الرشريوعألالتصيج ب همن لالفصرأل لجولألالرسرالأ
كصررأل لينهمأب همن لالفصررأل
بهأ،ديا أ"رسررتري " و حن تيصررد لالديا لالرت أ
لالثم .
• رد رشريوع لالتصيجأف لجقسرم لج سرم ن أفصرأل ديلسر ولكد وأف لجقسرم
لالعيرن فصرأيننأديلسرنن رتتمالننأوف أكمال ال نسرتارل لالالمال أرشريوله صئلأ
لالرد ألالركدد أوهالكأألسرربم أليرن أبرولفم أ ولفم لالمسرر نت تردند لالرشرريوعأ
الفصلأديلس أثمالثأولصنيأولدلأهالكأفعي ألالالمال أت ةنلألالرشيوعأرنأادندأ.

• نكسر

مادة ()20
لالرعدلألالفصرري أاليالمال أ بضرري ألالوكدل

لالديلسررن الال رمييأف أ

لال سرررب لالرحون أألالرتكصرررلألينهمألالالمال أف أهالكألالرمييأث أبمسرررر أراروعأ
لال ممالألي ألالعددألالاي أاليوكدل ألالت أديسررهمألالالمال أب ف ألالفصررلألالديلس ر أ
رعأتمين ألال تمحجألال ألقي أيقرننألشرررينننأوندصلأضررررنأكسرررم ألالرعدلأ
لالعم أارنعألالرمييل ألالت أديسهمألالالمال أ .أ

• تمدي ديام لالالمال

واهالك لالتمدني لالعم أب م أليى لالرعدل لالعم امجت :-

.1

ررتمةأأرنأ85ألال أ .100أ

.2

اندأادلأرنأ75ألال ألقلأرنأ85أ .أ

.3

اندأرنأ65ألال ألقلأرنأ .75أ

.4

رمبولأرنأ50ألال ألقلأرنأ65أ .أ

.5

ضعنفأرنأ35ألال ألقلأرنأ50أ .أ

.6

ضعنفأادلألقلأرنأ35أ .أ

رستريأبدونأ ممالأ(صمص أبرشيوعألالتصيجأ) .أ
• تالي لال ممال و لالوكدل

لالسرمبم اليرمييل ألالرعمد أوتسرتبدلأبمالوكدل أولال ممالأ

لالادند أوهالكأل دأكسم ألالرعدلألالعم أوتوضعألئر أ( )ألرمرهمأ.
أ
مادة ()21
• تشررال الا الألشرريلف ليى لجرتكم م ألال همحن رع همن الأفصررأل ديلس ر
تسرى الا لجرتكم م ألالريلقب أ ورن ولابمتهم :أ
.1

وضع لالادلول لالصمص بمجرتكم م بمالت سنقأرع لجقسم أ.

.2

إلدلد قولح لالاليب لالرتمدرننأالئرتكمنأأوتوةنعه ليى لالمملم أ

.3

توةنعألالرئكظننأوتالبنقألالئحك ألالتأدنبن ألالرتعيم أبمجرتكمن

.4

تسين أ ولستئ ايلسم لإلامب .

.5

ن لضو ذنح لالتدين أويصدذم بمالر ظور .
لستئ لال تمحج ر أ

.6

للئنألال تمحج بعد للترمدذم رن يحن

لالامرع .

مادة ()22
• تر ل لالامرع ديات لالشررريف لجوالى و لالثم ن أالصيانهم لالكمصرررينن ليى
لإلامة لالرتصصص ألالينسم
.1

أأولالبامالوينو

وفممأ اليضولبال لالتمالن  :أ

ديا لالشرريف لجوالى وتر ل اليكمصررينن ليىأتمدني لم ررتمة رد ج
تتاموة لشي فصولأديلسن .

.2

ديا لالشريف لالثم ن وتر لأاليكمصريننأليىأتمدني لم ررتمة رد أحاثي
رن لشري أفصرأول ديلسرن واليكمصرينن ليى تمدني لم اندأادلأ رد ج
تتاموة لشي فصولأديلسن .

.3

ارم ناوة ر ل اولحةأتمدنين أالارنعألالصيناننألالكمصريننألي أتمدنيأ
لم ررتمة.

مادة ()23
• ج نسررلأأل أالمال أبجايل لجرتكمن لال همح أاليرميي إه ل تغن

لن لجرتكمن

لال همح ونر ل ديا أصفي أف أهالك لجرتكمن .أ
مادة ()24
• نت لإللئن لن لال تمحج و هالك بعد للترمدذم رنأقسرر لالديلسرر ولإلرتكم م أ
ولرند لالامرع  .أ
• ونسرري اليالمال

همن ال فصررأل تمينيلأ بتمدنيلتهأورعداله لالفصررأي ولالتيلار أ

ونعتبي هالك إصالميلأأاله لن وضعه لالديلس أ.
مادة ()25

• ناوة اليالمال

حن نعند لجرتكمن أف أرميي تكصررررلأفنه ليى تمدني رمبول

التكسننألالرتوسالألالتيلار وهالك بعد رولفم لالمس لالرصتمأولالرسالألالعم  .أ
مادة ()26
• ناوة اليارمرعر قبولأاليبر أرنأهوىألجكتنرمارم ألالصرمصرررر وتوفنيألالظيوف
لالرئحر الشررال و ولن أوالينم ألجرتكمن لالر مسرر

اله وهالك بتشررانلأالا

رصتص بهالكأال فصل ديلس  .أ
مادة ()27
• رع ريللرم سرررررينر لجرتكرم رم ناوة اليالرمالر

لالتمرد أبالير

اليريلاعر

لالروضولن أألويلقأ إامبته وفقألإلايل ل لالتمالن  :أ
.1

ح ن نمد المال

لالريلاع إالى رسرررال لالامرع أصئل رد ج تةند لنأ

لسبولننأرنأللئنألال تمحجأ.
.2

حن تتوالى إدلي لالمس لالرع

تشانل الا أاليريلاع رنأثئث أأللضم أ

رن ذنح لالتدين أليى أحن ناون رن بن ه أ أحستمه لالرميي روضوعأالي أ
لالريلاع أ،ولي ألاليا أللدلدأتمينيأبمالصصومأوتمدنرهأالمس ألالديلس أ
ولجرتكم م أف أظيفأثئث أحنم أأ.
.3

حن تيفق بمالالي

افمال رمالن رمدليذمأ(أ50دألأ)أاليرميي لالولكد قمبي

اليةنمد وألال مصمنأ.
.4

إه ل تب

صرك لدلم لالالمال

لالتمينيأف ريفألالالمال

نت تصركنلأ لال تنا و توضرع سرص رن

،وتعمد إالنه قنر لالافمال .

.5

حرم إه ل ال أنثب

لدلم لالالمال

فنتيت

ليىأهالك حنيوال قنر لالافمال إالىأ

لالاررمرعر وليىأإدلي لالاررمرعر إصالررمي لالالررمالر

بهرره لإلايل ل أوأ

لالضولبال ل د تمدنره الي أ لالريلاع .
.6

ج نسرررل اليالمال

لالرالمالب بريلاع ويق أإامبته الئرتكمن لال همح أل

رميي إ هلأتب ألد صرك لدلمحه بمالريلاع أالريتننأصئلأفتي أديلسرته
بمالامرع .
مادة ()28
• ناوة تمنن لالاليب لالرتعثينن ولالهنن ال أنتبمىأاله سروى رمد لو رمدتنن اليتصيجأ
بالينم لجرتكمن لالشرفو لو للدلد بكوثألرين وديلسرم

رندل ن تغ

لن

لجرتكمنألالتميند لال همح بشريال لنأناون لالالمال قدأتايي يسروبه أف ألالرمييأ
حاثيأرنأثئث أريل أونصرديألالمسر أيسرمال تةان رسرتول ألالديلسر وتكصرنيه
لالعير ذهل رم نصمأبمالعيو لج سم ن  ،لرم رم نكم بمالعيو ألالتالبنمن فم ه نت
وضع آالن تت مس رعأالبنع لالرولد والينم تمننرهم .أ
الفصل السابع :المخالفات التأديبية
مادة ()29
• إه ل حقد لالالمال ليى ليتام رصمالف اليولحل وألج ظر ألالرعرولأ بهم سرول أأت أ
ه الك دلصيهم حو ف أح أرن ريكممتهم تالبقأبشرررأ هألكام أجحك أتأدن ألالالئ أ
لالر صومألينهمأف ألالرولدألالتمالن أ :أ
.1

نظلألالالمال

صمضعمأ ألكام لالتأدن أرنأتمينخأتسانيه بمالديلس وتةول

ذه ألالصف أل دأتصياهأحوأبجالغم أتسانيهأ.

.2

نعد رصمالف تأدنبن أ الال فعل سررول حصدأصرروي لنامبن ح امن رايد
لرت مع إهل شالأرصمالف اليولحلأولج ظر ألالرعرولأبهمأف ألالامرع أ.

.3

ج تصرل حكارم لالترأدنر ألالر صررررروم لينهرمأبهره ألالئحكر أبرمالعموبرم أ
لالر صررومألينهمأبمالتشررينعم ألال مفه أولهلأشررالأسرريوكألالالمال أاينر أ
ا رمحنر أتعننألي ألالارمرعر ألبئغأاهرم ألجصتصرررررممألالمضرررررمح أفويلأ
بمالولقع دون أحنأنؤثيأهالكألي أسنيألجايل ل ألالتأدنبن أف أرولاهتهأ.

.4

تسررري حكام لالتأدن

ليى لالالمال

سرررول أحقد ليى ليتام

لالرصمالف

بصرررفته فملئأح صرررينمأحو امن شرررينامأ ،أونأصهألالشررريوعأف أليتام أ
لالرصمالف أكا ألالرصمالف ألالتمر أكتى و إن امنأقد حوقف و صم

أحثي أج

دصل إليلد لالالمال أفنهم.
• تمس لالرصمالفم

مادة ()30
لالتأدنبن ألال ألجقسم ألالتمالن  :أ

.1

لجلتدل أليى حلضم ذنح لالتدين

.2

لجلتدل ليىألجروللأولالريلفقأ لالتمبع اليامرع .

.3

لجصئل ب ظم سنيألالديلس و لجرتكم م أبمالامرع أ.

.4

لالسيوكألالر مف أاليصيقألالمون ألاله أن بغ أحنأناونألينهألالالمال .أ

.5

لالايلح لالرصي بمالشيف.

• نعد رن رصمالفم

و لالعمريننأولالالئ بمالامرع .

مادة ()31
للتدل لي ذنح لالتدين أحوألالعمريننأ حو لالالئ

بصرروي

لي ن حو غنيذمأ،أبكضررويألالرعتد ألينه أحو غنمبه وسررول ليتا أاتمب حو

رشرمفه حو إشرمي رن صئل ) لالضري أ حوألإل ممه حو لالتهدند /لالسر

حو لالمهف

/لإلذم  ( .أ
مادة ()32
• تعد رن رصمالفم لجلتدل لي لجروللأولالريلفقأ لالتمبع اليامرع  :أ
.1

إتئف و تصين

لجدول أحوألالرعدل

لالتمبع الريلفقألالامرع سرررول أ

باعيهم غنيأصمالك أالئستعرملأحوأبتغننيأواهألستعرمالهمأاينمأحوأاةحنمأ.
.2

سريق لجروللأحوألجدول أحوألالرعدل أحوألالات أحوأغنيذمأرن ررتيام

أ

لالامرع حو لجستنئ لينهم.
.3

لجكتفمظأبرم سي اليالمال لي سبنل لجرم أوألإللمي ولد إياملهم.أ

• نعد رن لالرصمالفم ألجصئلأ ب ظم سنيألالديلس وألجرتكم م  :أ
.1

تةوني لإلفمدل أ حو لالشرهمدل أحو لالوثمحقأألاليسررن سرول ام

صرمدي

لن لالامرع حوأصمياهم رم دلر أهل أصرري بمإلايل ل ألالديلسررن و
لج تفمعأبريلفقألالامرع .
.2

ل تكملألالشرررصصرررن سرررول التكمنق ر فع أاليفملل حو الغني  ،نعدأل تكمج
اليشصصن أدصول لالالمال أركلألصيأف ألجرتكم م أونعتبيأرنألتفقأرعهأ
حوأسهلأالهأهالكأشينامأالهأونصضعأاليعموب أ.

.3

لثمي لالفوضرى وليقي سرنيألالركمضريل أحوألالديو ألالعيرن بأن أصروي أ
ام أ.

.4

تأثنيألي ألجسرمته أحوألالعمريننأفنرمأنصمأسرنيألالديلسر ولجرتكم م أحوأ
لالتمنن حو غنيذمأررم نتعيق بمالعرين لالتعينرن .

.5

لالغشأف لجرتكم م أ حو لالشيوعأ فنهأبأ أ صوي رن لالصوي ونعتبيأ
رن قبنل لالشرريوعأف أألالغشأرايدألدصملألالالمال

إال قمل ألجرتكم م

ال رم اله لئق بمالر هج لالديلس أ.
.6

لن أرصمالف اليولحلأولال ظ لالرتعيم ب ظم ألالعرلأف لالامرع و ف ألالريلفقأ
لالتمبع أالهم.

.7

لجرت معألن لإلدج بمالشهمد حرم اليامنألالتكمنقأحوألالتأدن ألالرشاي أوفممأ
ألكام أذه ألالئحك أ.

مادة ()33
• نعد سررريوام ر مفنم اليصيق لالمون لاله ن بغ ألنأناونألين ألالالمال ألالامرع أ،أ
ال رم رن شأ هألإلسم إال لالامرع وال رمأنتعميض رعألآلدل أولجصئقأ .أ
مادة ()34
• تعد رن لالايلح لالرصي بمالشيف :أ
.1

ايلح لجلتدل لي لالعيضأ والوأتر أ بيضم ألالرعتد ألين أوف أذه أ
لالكمال أناونألالاليفألجصيأشينامأف ألالاينر ألهلأامنأالمالبمأحوأالمالب أ.

.2

تدلولألالرصديل أولالرسايل أحو لالتعمرل فنهمأبم أ صوي ر نألالصوي.

.3

تدلولألجشنم أ لالفمضك أحو توةنعهم حو ليضهم.

.4

امف لالايلح لالركدد بههل لالوصف البممأاليتشينعم ألالا محن ألال مفد أ.

.5

ال رم رن شم هأحن نصل بمالشيف وألآلدل ألالعمر وفممأاليمول ننأولاليولحلأ
لال مفه أ.

الفصل الثامن :العقوبات التأديبية
مادة ()35
• ارل رن نصرمالف لاليولحلأولج ظرر ألالرعرولأبهرمأنعرمقر ألي أهالركأرنأصئلأ
لجايل ل ألالتمالن أ :أ
.1

نكق اليحن

الا ر لجرتكرم رم

ربرمشررررري حو ب رم ألي

ولالريلقبر حوأيحن أقرملر لجرتكرم رم
حن نفتشألالالرمالر

الير أح أأريلقر

حوأنرأريأ

بتفتنشررره إهل أواد أ قيلحن قون تدلو إال لجشرررتبم بمن كنمة أهالك
لالالمال
.2

ال المال

حويلق الهم لئق بمالرميي روضوعألجرتكمن.
نكمول لالغش بأ صروي ام

وأنعثي رعه لي رم اله لئق

بمالرميي لد رم ذوأرسررروكم به رع ويق لجسررحي روضرروعألجرتكمنأ
نعتبي لرتكرم ره ريغنرمأف ألالرمييألالره أ ليتار

فنرهألالرصرمالفر أونكي رن

دصولألرتكمن لالرمييل ألالت أتينهم ونعال فنهم ارنعهم ديا صفي.
.3

لررمأف ألجكوللألألصيىأ تيغ
ونتيتر
اليالمال

.4

لجرتكرم رم

بميليأرن الا ر لالترأدنر

لينره إالغرم لجرتكرمنأوبالئن لالشررررهرمد إه ل ارم ر
قبلألاتشمف كمال لالغش.

نفصلأرن لالامرع أهالك لالالمال لاله ندلنأبمالغش اليري لالثم ن
أ
مادة ()36

قرد ر كر أ

• لي

ارل رنأنعي بوقوع رصرمالفر لالمول ننأولاليولحلأولج ظرر ألالرعرولأبهرمأف أ

لالارمرعر ألنأنمرد أبئغرمألنأذره ألالرصرمالفر أنتضررررررنأتمينيلأراتوبرمألنألالولقعر أ
نمدرهألال ألدلي ألالامرع أحوأرنأالهأصئكنتهمأ .أ
مادة ()37
• فوي إبئغ لن لالولقعر نتعننألي إدلي لالارمرعر أتاينف الا ر تكمنق رن
حلضررررم ذنح لالتدين أناون لكدذ رمييل اليا

أف أظيف ثئث أحنم أرنأ

تمينخألجبئغأ .أ
• نت إلئن لالالمال

مادة ()38
بمالتكمنق قبل رولد بنو أامرل لي لجقل وإج نكسررر

لالنو لاله أت أأفنه لإللئن وناوة حن نت لالتكمنق فويلألهلأامن نصشر ضرنمعأ
لألدال أاليرسمحل لالعماي أبشال لم  .أ
مادة ()39
• بعد لج تهم رن لالتكمنقأح و لد كضررويألالالمال

اليتكمنق يغ إلئ ه نمد

لالرايف بهأتمينيل رشفولم بمالركمضي لالت حلدذم إال إدلي ألالامرع  .أ
مادة ()40
اي أاليتأدن
• ف أكمال لج تهم رن لالتكمنق نت تشررررانلأ ر أ

بميلي رن إدلي

لالامرع لي حن نتاون رنألضرررونن رن حلضرررم ذنح لالتدين

رن هو

لالصبي أولالديلن ولضرو رن لإلدلي لالمم و ن لي حن ناو ول رنألضروننأرنأ
ح لضررررم الا

لالتكمنق ونت إلئن رن تر

إكمالتهألي لاليا

لالرهاوي

بمالرولد لاله أن بغ فنه رثواله فنهأحرمره و هالك صئلأ رد ج تمل لن رد أ

ثئث أحنم وجأنكتسرر

لالنو لاله أت أفنه لإللئن رن بن هرم وأف أكمال ألد

كضوي نكما غنمبنم .أ
لال أ
مادة ()41
• نصرررررديأراي ألالترأدنر أقيليلترهأبعردأسررررررمعألقوللألالالرمالر أوناوةأاليراي أ
لستدلم ألالشهود .أ
مادة ()42
• تتوال ألدلي ألالامرع أتشرانلأالامنألالتكمنقأرامال ألالتأدن أفنرمأنتعيقأبمالمضرمنمأ
لالت أتصمألاثيأرنأقس أف ألالمجألالامرع  .أ
مادة ()43
• نت ألجلئنألنأرولردألالتكمنقأحوألالترأدنر أبيوكر ألجلئ رم أف ألالارمرعر أ
ونعتبيأهالكأقين ألي ألالعي أبه .أ
مادة ()44
• نصررديأراي ألالتأدن أقيليلتهأبأغيبن حصررول ألأللضررم أوج تعتبيأقيليل
لالراي أ مفه إج بعد للترمدذم رن إدلي ألالامرع أ
اي
• نعين قيلي ر أ

مادة ()45
لالتأدن أ بيوك لإللئ م أف لالامرع أوتسري اله سرص ر ه

تودع سص ثم ن ر ه

صص اليالمال  .أ
لالريفألالش أ

مادة ()46
• تعتبيأ قيليل أراي ألالتأدن ألالت أتصديأالبممأأألكام أذهأ لالئحك أ أ همحن
بعد للترمدذم وج ناوة لالالعن فنهم ألج بمالاليق لالمضمحن لالرميي أوا
لالتشينعم لال مفه  .أ

