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الفصل األول
أحكام عامة
مــــــادة ( )1
تختص أحكام ذه لالئحةا( ن امام لالسةلواااا( نلت تةامامي نلالتا يتصل ن م تت اااا ام
كلي( لالتر ي( زنتل( –جم ع( وااا م اللي لالااا مي لالجم عي( لألنالى في لالتر ي( نتساار
أحكم ذه لالئحة( على جميع لالسلةوين مالمرلح لالسةلوي( لالمختلف( مالكلي(.
مــــادة ( ) 2
مقدمة :
تعس كلي( لالتر ي( ؤواااسااا( تر تت( تختص اعسلي لالسلةواااين نت ذيل ا ت ذيئ عماليم في
لالمجامتي لالم ليا( نلالتر تتا( لالتي تةتامج ام لالمجتمع حيا تملح يةجا( لالاكامالتةتتف في
لالعلت نلالليسماس في لالتر ي( .
الرؤية والرسالة واألهداف:
تلاثق ةؤت( نةواااامال( نأذسلي كلي( لالتر ي( زنتل( ن ةؤت( نةواااامال( نأذسلي جم ع(
وا م.
رؤية الكلية:
لالتميز في جام لالتعليا لالتر ت نتةييق لالرتامي في جام ةاس ا( لالمجتمع عن رتق
لا( لالتاسةتس نلالخاس امي لاللفساااايا(
تزنتاس ام الكتلية لالمؤذلا( علميام ن ليام في جام
كمف( جمتت م  ,نلالملمفس( ةليم ً نإقليميم ً .
رسالة الكلية:
إعاسلي ةرتجي كليا( لالتر يا( إعاسليل أكاميتميام ن ليام نتر تتام نفق عامتير لالجتي ةليام
نإقليميام مام تلاموااااص وااااتب لالعما نتلاي حامجا( لالمجتمع لاللياي ن لالكتلية لالتر تتا(
لالمؤذل( نلالمسة ( تسةتام ً عماليمً.
أهدف الكلية :
لاطئقم ن ف ت لالتر ي( تعم لالكلي( علي تةييق لألذسلي لالتمالي( :
 -1إعسلي كتلية تعليمي( تخ ا اا( اللعم في جم تسةتس لالعلت لالمختلف( مسلةف
لالتعليا م قا لالجم عي نلتوموي نلالمتتوط ل.
 -2وس لحتيمجمي لالمجتمع لالمةلي ن لالمعلمين لالتر تتين.
 -3لإلو م في تطتتر لالمجتمع لالمةلي ن ةئ إقم ( ينةلي تسةتاي( خت (
 -4تزنتاس لالخرتجين م امةلي لالتخطيط نلالتلفياه نلالتيتتا لالئز ا( التةييق لالتميز في
جم لالتسةتس.
 -5لالعم علي تكتتن لتجمذمي لتجم ي( السى لالخرتجين اةت ل( لالتسةتس .

 -6ةفع سااااتت لالاةا لالعلمي في لالمجام لالتر ت إلتجامي حلت لالماااااامكا لالتي
تعترض جم سير لالتعليا في اليايم.
 -7لالمااااامةكا( في ةاس ا( لالمجتمع ن ةئ تياستا لتوااااتااااامةلي لالتر تتا( نلالفليا(
المؤوسمي لالمجتمع.
 -8تاسةتاص لالطامالاص م لالمعلا علي لالم امةلي لالمتعليا( كيفيا( إعاسلي نتطايق لتةتاامةلي
لاللفسي( نلالتة يلي(.
 -9تاامي لالخارلي نلالمعلت امي ع لال يتامي نلالمؤوااااساااامي لالتعليميا( نلالثيامفيا( لالليايا(
نلالعر ي( نلالسنالي( نلالتعمنن ع م المعمالج( لاليضمتم لالتر تت( لالماترك(.
 -10إعسلي كتلية ؤذل( في لالتخ ا ا ااامي لألي ي( نلإلاساااماي( نلالتطاييي( اللل تض
مالمجتمع في لالمجمتي لالتلمتت( .
 -11إعاسلي لالفري ليام ً الهواااا ام في لالتاسةتس نةفع سااااتتى لالتعليا نة طا امالثيامفا(
لالعر ي( نلإلوئ ي( نأذسلي لالمجتمع نقيم لاللايل(.
 -12إعسلي لإلاسااامن لالتلعي لالمثيل لالمتكم في امت لاللفساااي نلالعيلي نلتجتممعي
لاليمية على لالتكيل ع يتت لالمتطتة .
 -13ساااامذما( لالكليا( في تياستا لالخاس امي نلالخارلي نلالمعلت امي لالئز ا( عن رتق
لالسةلواامي نلأل ةما لالتي ن اا ا م تهالي لال ااعت مي نلالمااامك لالتي تتلج
لالمجتمع.
 -14إجرلء لالاةتا نلالسةلومي لالعلمي( في ختلل لالمجمتي نتت يس نتامي لالخارلي
ع لال يتمي لالعلمي( لألةرى يلة اليايم نةمةج م.
 -15لالمساامذم( في اااار لالثيمف( لالعلمي( في ختلل لالمجمتي مم تتلكص تطتة لالعلت
لالةستث( نتيستا لالخس مي نلتواااتاااامةلي لالعلمي( نلالفلي( اللمؤواااسااامي نلال يتمي
نلالمرلكز نلالج مي لالعم ( نلالخمص( ذلي لالعئق(.
 -16إقام ا( لتفامقيامي لالتتأ ا( ين لالكليا( نميرذام ن لالكليامي لالملامدر في لالاسلةا
نلالخمةج.
مــــادة ( )3
لاللغ( لالعر ي( ذي لاللغ( لالرواامي( اللسةلواا( نلالتعليا كلي( لالتر ي( زنتل(  -جم ع( وااا م
نتجتز لالتسةتس غيرذم في عض لالميرةلي ذلي لال ااغ( لالخمصا( عس تلفي( نزلة
لالتعليا لالعامالي نلالاةا لالعلميا ن ام في حكم ام نعلى لالطلاا( مير لالعرن لالاهتن تتا
قاتال ا اه لالكليا( لجتيامز ل تةامن تثاات قاسةت ا على لالتة اااايا لالعلمي اماللغا( لالعر يا(
قا لتاتمم في لالسةلو(.
مــــادة ( )4
تملح كلي( لالتر ي( زنتل(  -جم ع( وا م لالمؤذئي لالعلمي( لالتمالي( -:
 -1لالاكمالتةتتف في لالعلت لالتطاييي( نلالتر ي( نلالليسماس في لالعلت لإلاسماي( نلالتر ي(

مي لالمهكتة في لالممي ن5ل
في لالتخ
نتاااااتر الليا لالااااا امي لالجام عيا( لألنالى في لالتر يا( لجتيامز لالطامالاص اللميرةلي
لالمعتمس الليسا لالمختص.
مــــادة ()5
تةتت لالكلي( على لألقسم لالتمالي(
 -1قسا لاللغ( لتاجليزت(
 -2قسا لالةموتن
نتجتز مقترلح ن لالكلي( إضامف( أقسام أةرى تفيء متطلامي لالمجتمع على أن تعتمس
ن لالجم ع(  ،نتلما لالسةلومي لالعليم تحة( ةمص( ت سة يرلة ن لالجم ع( أن م في
حكم ام لامء على لقترلح ن لالكليا( في إ امة تحةا( لالاسةلوااااامي لالعليام لالمعمت ام
لال اااامية ن نزلة لالتعليا لالعامالي نلالاةا لالعلمي أن ن تيت يام ام في جام عامي
اليايم.
مـــــادة ()6
لالسةلوي ن ست م ثمماي ف ت يةلوي(  ،نت تطاق مالكلي( امم
تتاع لالكلي( امم لالف
لتاتسمن  .نت تتضمن ذه لالمس لالت ةير لاللمجا عن عس تمكن لألقسم ن تسةتس
عض لالميرةلي لالسةلوي( المرني قمذر على أت تتجمنز لالمس لالتي تيضي م لالطمالص
في لالكلي(  12ف ئً يةلويم ً كةس أق ى اللتخرج
مـــــادة ()7
 تملح يةج( كمالتةتتف تر ي( في لألقسم لالعلمي( على لن تجتمز لالطمالص متتي عن  133نحس نتتتعسى 160نحس .
 تملح يةج( اليسماس تر ي( في لألقسم لتي ي( على لن تجتمز لالطمالص م تتيعن  130نحس نتتتعسى  159نحس .
مـــادة ()8
تةسي لالميرةلي لالسةلوااي( ه لالكلي( نفيم ً المم أعست نزلة لالتعليا لالعمالي ااامن تتحيس
لالميرةلي كليمي لالتر ي( ليايم  ،نتجتز إضاامف( عض لالميرةلي أن لوااتاسلال م حسااص
م تيتضااي حمج( لالمجتمع مقترلح ن لاليسااا لالمختص ن تلفي( جلس لالكلي( على أن
ت اسة هال قرلة ن ةحيس لالجم ع( ،علي إن تلتز لألقسام لالمختلف( مالكلي( مالمعمتير
لالمختلف( الت ميا ننصل نإعسلي لالملمذج لالسةلوي( مم تتفق ع عمتير لالجتي لالمةلي(
نلالسنالي(.

الفصل الثاني
نظام القبول والقيد واالنتقال
مــــادةن9ل
شروط القبول
أ -تاتر في ن تتيس اللسةلو( مالكلي( متلي -:
 -1إن تكتن لتز اام ماااميم لالمجتمع لاللياي نتتج اامت ا نأةئق ا نعييااست ا
لتوئ ي(.
 -2أن تكتن لالطمالص حمصائً على لالاا مي لالثماتت( لالعم ( لاليساا لالعلمي أن لألي ي
أن ثاماتتا( لالعلت لالتخ اااا اااايا(  ،تياستر عام تتيا عن لاللساااااا( لالمةاسي
نلالمعتماس الليات كليامي لالتر يا( ليايام نلالمةاسي ن نزلة لالتعليا لالعامالي
نتيستر جيسل
 -3أن تتفرغ لالطمالص تفرمم ً كم ئً اللسةلو( .
 -4أن تلتز لالطمالص لالمتيس ن مير لالليايين سفع ةوات نافيمي لالسةلوا( نفق
لاللتلحح لالمعمت ام جام عا( وااااا ام  ،ع لألةاه عين لتعتاامة لتتفامقيامي
لالمتقع( اا ن لالمعم ل( مالمث  ،نلالطلا( لالتلفستن على لح يةلواي(  ،نتكتن
ييمم ً في اليايم لقم ( لعتيميت( يل( س لالسةلو( مالكلي(.
 -5أن تكتن حسن لالسير نلالسلتك
-6أن تكتن تحق صةيم ً نةماليم ً ن لأل رلض لالمعست( قميةل ً على تم ع( لالسةنف
لاللمرت( نلالعلمي(.
 -7أن تتكتن قس وااق لالةكا علي في جلمت( أن جرتم( خل( مالااري م الا تكن
قس ةي إالي لعتامة .
 -8تتتا تساااجي لالطلا( مير لالليايين أن لالةمصااالين على لالمؤذئي ن ةمةج
اليايم إت عس عميالت م نت اااستي م ن لالج مي لالمخت ااا( ليايم حساااص لاللما
لالمعمت م
 -9أن تةتر لالطمالص كمف( لاللتلحح نلاللما لالمعمت م في لالكلي(.
 -10تةسي لالكلي( عسي لالطئن لالهتن تتا قاتال ا نفيم ً إل كمايمي لالكلي( نلألقساااام
يةلوي
لالعلمي( في سلت( ك ف
 -11أن تجتمز لالميم ل( لالاااخ ااي( لاله تيرة لالكلي(  ،نتكتن قرلة الجل( لاليات
نلالميام لا( ا امحيام ً عاس لعتمامي ن عمياس لالكليا(  ،نتتضاااامن لالميام لا( لةتاامةلي
خ ي( نقسةلي علمي(  ،نتكتن لالميم ل( نفق لالمعمتير لالتمالي(:
 رلعم لالارن لال ةي( نلاللفسي(. وئ ( لاللطق ن خمةج لألالفمد. -حسن لالاست (.

 تيا لالليس ننج مي لاللمر. لتوتعسلي نلالمي الم ل( لالتسةتس. -13الكي تتا إجرلءلي لاليات تيت لالطمالص تسليا سج لالكلي( لتتي:
 لص لوتممة لاللجمحمي لالميئي
 لص مي لتقم ( مي لالتضع لالعمحلي  ،مي لالرقا لالت لي ن في حمال( لالطمالص الياي ل مي صةي( مي مالةمال( لالجلمحي(. مي حسن لالسير نلالسلتك . صتة خ ي( حستث(. صتة ن جتلز لالسفر ناللطئن لالتلفستنل. تع اس كتام ي تلتز فيا لالطامالاص لالميات اماللتلحح نلاللما لالمعمت ام فيلالكلي( .
 أ ااارن أةر تفرضا ا م ايع( لالسةلوااا( نتعتمس ن قا جلسلالكلي(.
 ء طمق( أن لوتممة لالمعلت مي لالخمص( مسج لالكلي(.المادة ()10
تجتز اللكلي( إالزل لالطئن مةتسلء زى عين نتااااتر في لالزى لالجم عي لالضاااتل ط
لالتمالي(-:
 .1أن ترلعي لالزى لالعميلي نلالتيماليس لإلواائ ي( ةي تكتن فضاافمضاام ت ت اال
نوااميكم ت تااال نتغطي ك سن لالمرأ معسل لالتج نلالكفين نلن تكتن ةماليم
ن لالعطتة نلالزتل( .
 .2تجاص على لالطئن عاس الاس لالزى لالاه تخاسا لالةيامء لالعام كلاس لالمئ س
لالي اااير أن لالتي تةتت على ةوااات مي أن كلممي أجلاي( تسااايء المجتمعلم
لالعر ي لالمسلا أن تمث يعمت( الج ( عيل(.
 .3تتجتز اللطمالامي نضاااع لالزتل( نلالعطتة نالاس لالةهلء ذن لالكعص لالعمالي لاله
تةسا صتتم تلفت لتاتام .
مــــادة ()11
تتا قيس نقات لالطئن نفق لألتي -:
 -1ئن لتممتن نذا لالطلا( لالمتفرمتن اللسةلوااا( نتتا قاتال ا نفق اللممي ن8ل ن
ذه لالئحة(.
 -2لالطئن لالتلفسنن نذا لالطئن مير لالليايين لالهتن تتا لة ا يمعس يةلوااي( ،تلما

أنضمع ا نقاتال ا يرلة ن نزلة لالتعليا لالعمالي نلالاة لالعلمي.

مـــادة ()12
تجديد القيد
 -1على جميع لالطلا( لالسلةواين كمف( لالمرلح لالسةلواي( مالكلي( تجستس قيسذا في تعس
تةسي لاللجل( لالعلمي( مالكلي( ع سلت( لالتساجي في لالف ا لالسةلواي نتكتن لالتجستس
مالتتقيع على لاللمتذج لالخمص لاله تتضااامن لالمتلي لالسةلواااي( اللف ااا لالمييس م
لالطمالص ،ةئ لالمتلعيس لالتي تعلل م إيلة لالكلي(.
لالسةلوي
 -2تعتار تتقيع لالطمالص على امتذج تلزت لالمتلي تجستسل اللييس الهال لالف
 -3إذل الا تيت لالطمالص اجرلءلي تسااجي لالمتلي في لالمتلعيس لالمةسي اللتسااجي تعتار
ممحام ً عن لالسةلوا( سااص مير اارنو .نت تةق ال تم ع( يةلوات مالكلي( في ذلي
لالف ا ا  ،نعلس يةلوااات مالف ا ا لاله تلي علي تيستا ارة ميم لن ت ةر عن
لالف اا لالساام ق  ،نفي حمال( عس تيستا ارة تةسااص ال ضاامن ف اات لالسةلواا(
لالميرة مالكلي(.
 -4إذل تا ةر لالطامالاص عن يفع ةواااات لاليياس لالف ااااليا( تطاق ااااا ا لاللتلحح لالماماليا(
مالخ تص.
 -5في جميع لألحتل ت تجتز تساجي لالطلا( لالجسي مالف ا لالسةلواي لألن في لالكلي(
عس لات مء لالمس لالمةسي ن قا لاللجل( لالعلمي( اللكلي( اللتسجي ننضع لعئن هال
مـــادة ()13
إيقاف القيد
تجتز اللطمالص إتيمي قيس المس ف الين يةلوايين يل( فتر يةلوات مالكلي( م الا تملة
جلس لالجم ع( لواااتثلمء الف ااا أةر نت تةتساااص فتر إتيمي لالييس ضااامن فتر
لالسةلو( ،نذال حسص لالارن لالتمالي(:
 -1أن تكتن لالطمالص قس تا إجرلءلي لالتساااجي ن ساااسيل اللروااات لالسةلواااي( إذل كمن
ستجسل أن قم تجستس قيس إذل كمن ييسل مالكلي(.
لالسةلوي.
 -2تجتز قات لامي إتيمي لالييس ةئ لالا ر لألن ن لالف
 -3تمأل لالطمالص لتوااتممة لالمعس إلتيمي لالييس ااافتع( وااامن يلع( الرحيس قساام(
لالعلمي.
 -4تعتمس ةحيس لاليسا لالطلص لالخمص متيمي لالييس عس لاللمر في درني لالطمالص.
 -5تخطر لالطمالص ماليرلة لالل محي نت تجتز ال لالتغيص عن لالسةلواااا( إت عس تساااالم
إةطمةل ً كتت م مالمتلفي( علي إتيمي لالييس.
لالسةلوي لالتمالي عس لات مء س لتيمي لالييس
 -6على لالطمالص تجستس قيس ع سلت( لالف

لالسةلوي لتن نلالثماي.
 -7تتةق اللطمالص لتيمي قيس في لالف
مـــادة ( )14
تتكتن لالف ا لالسةلوااي ن ن16ل لواااتعم على لتكثر ن لالسةلواا( لالفعلي( لالملتمم(
مام في ذالا لت تةاماامي ن تاسةا في حساااامن ذاه لالماس أ عطئي أن أتام أةرى
سنن يةلو( فعلي( ن أتم لالجمع(
مـــادة ( )15
 -1تاسأ لالسةلو( اللعم لالسةلوي ن لت ل ر واتمار
 -2تعطى عطل( ين لالف لين لالسةلويين اللطلا(  ،ن ست م أواتعمن عس ا مت( ل تةمامي
لالف اااا لالاسةلوااااي لتن نلالخرتلل  ،نتااسل تجاستاس لاليياس نلالتسااااجيا اللف اااا
لالثماينلالر يعل عس لعئن لاللتمحج .
 -3تجتز اللكلي( تعست تلعيس سء نلات مء لالسةلو( مم ت تتعمةض ع لالممي ن6ل
مــــادة ( ) 16
يةلوي متتي:
تيت قسا لالتسجي نلاليات في سلت( ك ف
أنتً :تسااجي لالطئن لالجسي في لألقساام لالعلمي( مالكلي( على أن ترلعى في ذال ةما(
أثلمء يةلوت لالثماتت( نإ كماي( لألقسم .
لالطمالص مم ت تتعمةض نتخ
ثامايام ً :لوااااتئ لاامي لالطلاا( لالرلماين في لتاتيام اللاسةلواااا( كليا( لالتر يا( زنتلا( ن
كليمي لالجم ع( لن لالجم عمي لتةرى نتةم لالى لتقسام ع رلعم تخ ا ا نحمج(
لتقسم لالعلمي( مالكلي(.
مــادة ( )17
تتا قات لالطلا( لالمليتالين ن لالكليمي لالملمدر في حسني لت كمايمي لالمتمح( الئقسااام
لالعلمي( نفيم ً اللارن لالتمالي( :
 -1أن تتيس لالطمالص لالملتي طلا اافتعم ً مالمساتلسلي لألصالي( في تعس ت تي عن
لالسةلوي لالمرلي لالتسجي في لالى سج لالكلي(.
رل ً قا سء لالف
 -2أن تتضاامن سااتلسلت كااافم ً سةجمت نعسي لالميرةلي ننحسلت م ن فريلت م نامم
لالسةلو( مالكلي( لالتي ترمص لتاتيم ل م .
 -3أت تي اسا( اجمح في لالثماتت( لالعم ( عن لاللسا( لالميرة الليات مالكلي(
 -4أن تلتز يضمء لة ع( ف ت على لألق قا تخرج ن لالكلي( .
 -5لتتي تيستر لالعم في لالميرةلي لالسةلوااااي( لالتي تسةف مالكلي( لالملتي ل م نلالتي
تاسةف كليا( لالتر يا( زنتلا( عن  %65نجياسل المتلي لالتخ ااااص ن  %50اللمتلي
لالعم ( نلالتر تت(.
 -6أت تكتن لالطمالص لالمتيس طلص لتاتيم ف اتتً ن لالجم ع( أن لالكلي( لالملتي ل م
أل وااااااص ن لألواااااامن لألكاميتميا( لن لالتا يتايا( نمير سااااتلفاسل ً اللماس لالميرة
اللسةلو( م.

 -7أت تكتن قس أوتلفه ولتلي لالروتن في لالكلي( لالتي ترمص في لتاتيم ل م.
 -8أن تلتز سةلو( ن%50ل ن لالميرةلي لالسةلوي( في لاليسا لالملتي إالي .
 -9أن تخضع لالطمالص لالملتي الارن لاليات لالمل تص علي م في ذه لالئحة(.
 -10أن تخضع لالميرةلي لالتي يةو م لالطمالص لالملتي اللمعميال( عن رتق لألقسم كئً
فيمم تخ ااا ةي ت تعتار لجزل ً إت م تتا عميالت نكمن امجةم ً في  ،نحساااص
لالفير ن5ل ن ذه لالممي .
 -11تتا عرض لالطلص لاله تيس لالطمالص الللي إالي لالكلي( عس تلفي( لاليسااا لالمعلي
على جلس لالكلي( تعتمميذم.
 -12تةي لاليساااا لالروااامال( لالمتضااامل( اللميرةلي لالسةلواااي( لالتي يةواا م لالطمالص في
لالجام عا( لالملتيا ل ام إالي الجلا( لالمعاميتي إلجرلء لالمعاميتي لالئز ا( نت تعتار
لالطمالص ليتت ف( ا محي( إت عس إجرلء لالمعميال(.
 -13تاااك الجل( السةلواا( لامي لتاتيم رحمواا( ةحيس لاليسااا لالمختص نعضااتت(
ثئث( ن أعضامء ذيت( لالتسةتس ماليساا نتكتن قرلة لاللجل( ا محيم ً عس لعتممي ن
عميس لالكلي( على أن تفرغ لاللجل( ن أعممال م ةئ لواتو ن سلت( لالسةلو(.
 -14إذل ةأي الجلا( لالمعاميالا( أن لالطامالاص قاس يةف نفق أامما( ن عامتير خامالل المام ذت
تاع في لالكلي( فيجص علي م عرض لأل ر على نكي لالكلي( اللاؤنن لالعلمي( إلحمال(
لإلجرلء إالى الجل( لالمعميتي لالعلمي( مالجم ع(.
مـــادة ()18
 -1على لالطمالص في كمف( رلح لالسةلوااا( لتالتزل متم ع( نحضاااتة لالمةمضااارلي
لاللمرتا( نلالعمليا( نأيلء لالاةتا لالتي تكلل ام نتلاهة لالطامالاص إذل زليي اساااااا(
ميم على  %15في أ يرة يةلوي.
 -2تتةق اللطامالاص يةت لت تةاماامي لالل امحيا( في أ يرة تجامنز ميام ا فيا %25
سنن عهة رعي نترصس ال نصفرل في لالميرة.
مـــادة ()19
على عضاات ذيت( لالتسةتس أن تيت رصااس لالةضااتة نلالغيمن في ك لالمةمضاارلي
نإحمالت إالي لاليسا لالعلمي لالتم ع إالي عضت ذيت( لالتسةتس رتم اليتتالي تتثيي .
مـــادة ()20
تيت لالكلي( اجرلء ل تةمامي جزحي( تةرترت( أن اف ي( في ك ف ا يةلواي تةسي ال م
ن%40ل أة عتن يةج( .نتجتز أن تساتاس لت تةمامي لالجزحي( كل م أن عضا م لمم
لالتيييا نلالمتم ع( لالمساتمر أن عن رتق إعسلي أنةلب عم أن لالييم سةلوامي يسلاي(
أن إعاسلي ةتا كمام تتتالى أوااااتامذ لالمامي إعئن اتامحج لت تةاماامي لالجزحيا( نإعامي
أنةلق ام إالى لالطئن التمكيل ا ن رلجعت ام المعرفا( نجا لالي ااااتة في ام نعليا تياستا
يةج مت م رصاااتي في صاااتةت م لالل محي( إالى لاليساااا لالمختص ،قا سلت( لت تةمامي

لالل محي(.
مــــادة ()21
تجرى لت تةمامي لالل محي( نالمر نلحس في ا مت( ك ف اا يةلوااي في تعس تةسي
لالكلي( نتعتمس لالجم ع(.
مــادة ()22
يةلوي على لاللةت
تتا عيس لت تةمامي لالجزحي( لالتةرترت( لن لالاف ي( في ك ف
لالتمالي -:
 حسص لالمتعس لالمةسي ن قا إيلة لاللجل( لالعلمي( مالكلي( لمء على لالتيتتا لألكميتميلالمعتمس ن قا لالتزلة نلالجم ع( نلاله تاري على تطايي الجل( لت تةمامي
نلالمرلقا( .
 تجتز ألوتمذ لالممي لن تستخس امم لالتيييا لالمستمر عن رتق إعسلي لالاةتا أنأنةلب لالعم أن لالتجمةن أن لالييم مالسلةومي لالميسلاي( أن لالتطاييي( التيييا لالطمالص
.%10
ماللسا( السةجمي أعمم لالف
 في حمال( تعهة حضتة مالص الئ تةمامي لالتييييمي( نلالسنةت(ل تجتز ألوتمذ لالميرةلالسةلوي إتجمي آالي( لةرى التيييا لالطمالص .
 تتتالي أوتمذ لالممي تيستا كال لاللتمحج كم ئ اليسا لالسةلو( نلت تةمامي قا سلت(لت تةمامي لالل محي( تقت كمفي.
مــادة ()23
يةلوي الجل( تسمى "الجل( لت تةمامي
تاك جلس لالكلي( في ا مت( ك ف
نلالمرلقا(" التسيير لت تةمامي لالل محي( نلإل رلي علي م ناللجل( لالةق أن تستعين
عضمء ذيت( لالتسةتس نميرذا في نضع جسن لت تةمامي نلالمرلقا( نوير
لت تةمامي نتلميم م نعلى نج لالخ تص على لاللجل( لالييم متتي:
 لعسلي قتلحا لالطئن لالممتةلين نجسلن لالمرلقا( مالتلسيق ع سج لالكلي( . لوتئ لنةلب لتوتل( ن تطلامي لت تةمن ع كال أعمم لالسل( ن أوتمذلالميرة لالسةلوي في مرني غلق قا تعس لإل تةمن ة ع نعارتن
ومع( على لتق .
 تسليا أنةلب لتوتل( ن تطلامي لت تةمن ع كرلومي لتجم ( إالى الجمنلالمرلقا( ام ر قا سلت( لت تةمن نلوتئ كرلومي لتجم ( حم لات مء
ز ن لت تةمن
 لوتئ لتجم ( لاللمتذجي( نتسليم م توتمذ لالميرة فتة لات مء لت تةمننلوتئ اتيج( لت تةمن في ز ن تتلموص ع عسي أنةلب لألوتل( في لالميرة.
 تم ع( وير قمعمي لت تةمامي نلالا في لالمخمالفمي لالتلةي ن الجمن لالمرلقا(مالتلسيق ع عميس لالكلي( .

 حسمن يةجمي لالطئن ن نلقع أنةلب لتجم ( ن رلجعت م. إعسلي قتلحا لاللتمحج نقتلحا لالخرتجين نلالمف تالين. تسلا أنةلب إجم مي لت تةمامي لالل محي( عس ةصس يةجمت م ن الجل(لت تةمامي إالى إيلة لالكلي( الةفم م نت تجتز لتئف م إت عس ضي ول( ن
تمةتخ إعئن لاللتيج(.
 تتجتز اللطمالص لالسةت ت تةمن في مي واق ال لاللجمح في م إت إذل لصمير ذال ي س لالرفع ن عسال لالعم نتتةم م تترتص على ذال ن تغيير
لاللتيج( نتتا لضمف( لةر اتيج( اللسج لالسةلوي.
 ت تسمح اللطمالص لالمت ةر ن يةت قمع( لت تةمن عس ضي عارنن يقيي(ن ز ن لت تةمن ناللجل( لالمرلقا( تغيير لالز ن مم تتلموص ع درني
لت تةمامي نةحيس لاليمع( ذت لالمسؤن عن نقت سء لت تةمن لالفعلي
نحسمن لالز ن اللممي .
مالص مغمية قمع( لت تةمامي إت عس ضي ا ل لالتقت
 تتسمح أللالمةسي الئ تةمن مالا ترى ةحيس قمع( لت تةمن مير ذال .
لالسةلوي في لجتممو جلس لالكلي(،
 تعتمس لاللتمحج لالل محي( ت تةمامي لالفنتعتمس لاللتمحج لالل محي( اللخرتجين ن قا ةحيس لالجم ع( عس لالت ستق علي م
ن لاليسا لالعلمي نلعتمميذم ن جلس لالكلي(.
 ت تجتز إعئن لاللتمحج لالل محي( ت تةمامي لالف ت لالسةلوي( إت عس رلجعت من قا ةحيس لاليسا لالعلمي نلاللجل( لالعلمي( نلعتمميذم ن عميس لالكلي(
ننةحيس لالجم ع( ماللسا( اللخرجينل
 لالطمالص لالمتغيص عن لت تةمامي عهة مير يات تعتار ةلوام تيستر ضعيلجسل ً
مــادة ()24
تجتز إويم لالممي في لالةمتي لالتمالي( في لت تةمامي لالل محي(:
-1إذل تخلل لالطمالص عن يةت لت تةمامي عهة يات نفق ستلسلي
تيال م جلس لالكلي( عس تيستا لص كتم ي هال ن تلفي( لاللجل(
 -2لالتغيص عن حضتة لت تةمامي ساص لالتفم الألقمةن ن لالسةج(
لألنالى نلألن  ,لأل  ,لأل لمء  ,لإلةت  ,لالزنج  ,لالزنج(  ,لالجس  ,لالجس
ل الثئث( أتم فيط .
 -3ح ت لالطمالص على مي رضي( لن لةرى  ،على لن تتا لةطمة
لالكلي( قا رنة  48ومع( ن تعس لت تةمامي اللطلص لاله تغيص
عن لت تةمامي لالمعلي
مــادة ()25

لاللممذج ن لالتيمةتر لالطاي( ن لالا ميلي لالمرضي( في فتر لت تةمامي :
 -1تتا لوتئ امتذج لالعيمي لالطاي( ن سج لالكلي( في لنقمي لالسنل
لالرومي.
 -2تتيا امتذج لن لالا مي لالمرضي( لن لالتيرتر لالطاي مير صمية لن مير
عتمس ن سج لالكلي(.
 -3في حمال( يةت لالمستافى تالغ لالطمالص لالكلي( عن رتق لال متل أن
لالفمكس أن لالارتس لتالكترناي لتتمي .
 -4في حمال( لالمرض ةمةج لالمستل( لن ةمةج اليايم تةضر لالطمالص ع
لالمستلسلي لالتي تتا رلجعت م تلوط( لالتحس لال ةي( ن ن تا لعتمميذم
أن ةفض م .
 -5ت تةق اللطمالص تلصل( لت تةمامي يل( فتر لإلجمزلي لالمرضي( .
مــادة ()26
تعتار لالطمالص امجةم ً في لالميرة لالسةلواااي لاله تتة ا ا في على  %50ن جمتو
لالسةج( لالميرة نذي  100يةج( في لالميرة لالسةلوي.

مــادة ()27
تكتن لالسةج( :
أ -في لالميرةلي لاللمرت( تزع( على لاللةت لالتمالي-:
لالسةلوي نلألعمم لاليت ي( .ن%30
 % 40 -1الئةتامةلي لالسنةت( أثلمء لالف
الئ تةمن لالل في ن %10اللةضتة نلالفمعلي( نلاللام نلتالتزل ل
يةلوي نفي جميع
 %60 -2الئ تةمامي لالل محي( لالتي تجرى في ا مت( ك ف
لالطمالص على  %35ن يةج( لت تةمن لالل محي ترصس
لألحتل إذل الا تتة
علي في لت تةمن
ال يةج( أعمم لالسل( في لالميرة نتتتا جمع م تة
لالل محي.
ن -في لالميرةلي لالعملي( تكتن على لاللةت لالتمالي -:
لالسةلوي نلألعمم لاليت ي(.
 %40 -1الئةتامةلي لالسنةت( لالعملي( أثلمء لالف
نفي ك لألحتل إذل
 % 60 -2الئ تةمن لالل محي لاله تجرى قي ا مت( لالف
لالطمالص على  %35ن يةج( لت تةمن لالل محي ترصس ال يةج(
الا تتة
علي في لت تةمن لالل محي .
أعمم لالسل( في لالميرة نتتتا جمع م تة
ج -في لالميرةلي لاللمرت( لالمامتال( مالعملي تكتن لالسةج( تزع( على لاللةت لالتمالي:
 اسااا(  % 50ن لالل محي( لالعممى التيييا لالف االي تزع( على لاللمرنلالعملي.

 اسااا(  % 50ن لالل محي( لالعممى على نةق( لت تةمن لاللمر لالل محياللف ا نترصاس اللطمالص أعمم لالسال( فيط في حمال( تة ال على اساا(
أق ن  %35ن يةج( لت تةمن لالل محي.
ي  -في لالميرةلي لاللمرتا( لالمااااامتالا( امالعملي لن لالميرةلي لالعمليا( لالروااااتن في
لت تةمن لالعملي تةر لالطمالص ن لالسةت الئ تةمن لالل محي.
ن
ذااااا ا تةسااص يةجمي أعمم لالف اا لالسةلوااي ماللسااا( اللميرةلي لاللمرت(
لألينلي لالتمالي( أن جميع م:
لت تةمن لالتةرتر .
لالةليمي لالسةلوي(.
إجرلء لالاةتا.
لألنةلب نلالتيمةتر لالعلمي(.
لالمامةك( نلالتيمةتر لالعلمي( في أثلمء لالمةمضرلي.
مــادة ()28
تةسص تيستر لالطمالص في ك مي على لاللةت لالتمالي-:
تكتن لالتيستر لالف الي عامة عن امتج قسام( جمتو حمصا ضارن لالسةجمي في
عسي لالتحسلي الك يرة يساات م ً على لالعسي لإلجممالي اللتحسلي لالمسةنواا( ةئ
لالف .
نتةساص لالمعس لالعم لفس لالطرتي( ن يسام( جمتو حمصا ضارن لالسةجمي في
لالتحسلي الك لالميرةلي لالمسةنوا( ةئ لالف ا نلالف ات لالسام ي( يسات م ً على
جمتو لالتحسلي لالمسةنواا( ةئ لالف اا نلالف اات لالساام ي(ل ،ع رلعم إن
تكتن لالمعس ير م ً تقرن ةقمين عارتين.
مــادة ()29
تةساص تيستر يةجمي لالطمالص في ك يرة ن صافر إالى مح( يةج( نتةساص تيستر
حسص لالجسن لآلتي:

متاااااااامز
جيسجااااااسل ً
جياااااااااااس
يااااااااات
ضعياااااال
ضعيل جسلً

لق

ن 85
ن 75
ن 65
ن 50
ن 35
ن 35

إالى
إالى لق
إالى لق
إالى لق
إالى لق

ن
ن
ن
ن

100
85
75
65
50

مــادة ()30
تتزو لالميرةلي في لقسم لالكلي( لألي ي( نلالعلمي( حسص لاللسص لالتمالي(-:
تلي عم ( ن تر تت(  ، %31تلي أوموي( ن سمعس %69
مــادة ()31
تُةمر على لالطمالص لالمتيس الئ تةمن متلي-:
 -1لصااطةمن أ كتمن أن نةق( نالت كمات ةمالي( ن لالكتم ( عسل م تساامح أوااتمذ
لالممي  ،لن رلقص قمع( لت تةمن.
عم ن ا لإلةئ لما لت تةمن.
 -2تةمر لالكئ أن لالييم
 -3لوتخسل لال تلتل لالليم
 -4لآلتي لالةموا( لالمار ج( م الا تتصي لوتمذ لالممي هال .
مــادة ()32
تعتمس لاللتمحج لالل محي( ت تةمامي لاللي ن قا عميس لالكلي( عس لالتتقيع علي م ن الجل(
لت تةمامي نلالمرلقا( مالكلي( نتعتمس لاللتمحج لالل محي( اللخرتجين نلالةمصلين على لإلجمز
لالجم عي( لألنالى لالليسماس – لالاكمالتةتتف ن قا ةحمو( لالجم ع( عس لالتتقيع علي م ن
سج لالكلي( نلالت ستق علي م ن قا عميس لالكلي( نةحيس لالجم ع(.
مــــــادة ()33
ع رلعم وارت( لت تةمامي تجتز اللطمالص لالتيس طلص كتم ي اللمرلجع( لالمتضاتعي(
ألنةلب أجام تا في لالمتلي ن امي نلحاس لن اميتينللالتي ةواااااص في ا م على أت تزتاس
جمتو لالمتلي لالرلوااااص في ام لالطامالاص على ثئا تلي نفق لإلجرلءلي نلالضااااتل ط
لالتمالي(:
أ -أن تيس لام ً كتم يم ً إالى ةحيس لاليسااا لالعلمي ةئ س ت تزتس عن لواااتو ن
إعئن لاللتمحج .
ن -أن ترفق مالطلص كفمال( مالي( قسةذم ن50ل ةمستن يتلمةل ً اللميرة لالتلحس.
ج -تتتالى إيلة لالكلي( تااكي الجل( اللمرلجع( ن ثئث( أعضامء ن ذيت( لالتسةتس
على أن تكتن ن يل ا أوااااتمذ لالميرة تضااااتو لص لالمرلجع( في حمال(
نجتي  ،ن ةضااتة لالطمالص أن ن تكلف ستئً عل أثلمء ميم نعلى لاللجل(
إعاسلي تيرتر امالخ ااااتص نتياستما العمياس لالكليا( في دري ثئثا( أتام ن
تمةتخ لالتكليل.
ي -إذل ثاتت صة( ليعمء لالطمالص تتا ت ةيح لاللتيج( نتتيو اسخ( ن لالتيرتر في
لل لالطمالص نتعمي إالي قيم( لالكفمال( نتس عضت ذيت( لالتسةتس العس يقت
في لالت ةيح نتيس عضت ذيت( لالتسةتس تارترل ً كتت م ً العس يقت في
لالت ةيح ..

ذااا ا  -إذل الا تثات صة( ليعمء لالطمالص فيترتص على ذال أتلتال( قيم( لالكفمال( لالممالي(
إالى لالكلي( ،نعلى إيلة لالكلي( إةطمة لالطمالص ه لإلجرلءلي نلالضاااتل ط
علس لص لالمرلجع(.
الفصل الثالث
المخالفات التأديبية
مــادة ()34
اإلنذارات والفصل
االنذار:
تلهة لالطمالص في لالةمتي لالتمالي(-:
 إذل أايطع عن لالسةلو( أل واص ن لألوامن س تزتس على لواتعين ةئلالسةلوي لالتلحس.
لالف
 إذل تة ا على تيستر عم ضاعيل أن ضاعيل جسل ً في أ ف ا ن ف اتلالسةلو(.
إذل تيس اللمر لالثماي( طلص اللمرلجع( لالمتضااااتعي( ألنةلب إجم ت نالا تثاتصة( ليعمح .
الفصل من الكلية:
تف ااا لالطمالص نتلت ي حي في لتواااتمرلة في لالسةلوااا( مالكلي( على حسااامن
لالمجتمع في إحسى لالةمتي لالتمالي(-:
 إذل لايطع عن لالسةلو( سنن واص ارنو س ف لين يةلويين تتماليينعلى لالةس لألعلى الهاهلةلي مالكلي(.
 إذل أعيس تلسيا نتة إذل تة ا على تيستر عم ضاعيل جسل ً في ف الين يةلوايين ن لالف اتلتة ع( لتنالى.
على تيستر عم ضعيل في ثئث( ف ت يةلوي( تتمالي(.
 إذل تةعلى ثئث( لاهلةلي لن نص عسال لالعم إالى م ينن %35
 لذل تة إذل لوتلفه س لالسةلو( لالميرة مالكلي( نالا تملح ال فرص( لوتثلمحي( . لذل ةوص لالطمالص في يرة تة ع رلي. إذل قضااى ضااعل لالمس لالميرة ماللسااا( اللطمالص لاله لةتمة لتوااتمرلة فيلالسةلو( عن رتق يفع لالروت لالسةلوي( .
مــادة ()35
نلألامم (
ا
تخضااااع لالطامالاص اللتا يتاص إذل لةتكاص فعئً تاااااكا خامالفا( الليتلاين نلاللتلحح
لالمعمت م في لالكلي( واتلء كمن سلةل م أن في ل كمن ن لةيمت م ،نتم لالطمالص
ةمضاااعم ً ألحكم لالت يتص ن تمةتخ تساااجيل مالسةلوااا( نحتى زنل ذه لال اااف( عل

تخرج أن إالغمء تسجيل ا محيمً.
مــادة()36

تُعس ن لالمخمالفمي لالت يتاي( لألتي-:
 -1لتعتسلء على أعضمء ذيت( لالتسةتس أن أحس لالعم لين نلالطئن مالكلي(.
 -2لتعتسلء على لأل تل نلالمرلفق لالتم ع( اللكلي(.
 -3لإلةئ لمم وير لالسةلو( نلت تةمامي مالكلي(.
 -4لالسلتك لالملمفي اللخلق لاليتتا لاله تلاغي أن تكتن علي لالطمالص لالجم عي.
 -5لالتسةين يلة لالماماي لإليلةت( نقمعمي لالكلي(.
 -6لالجرلحا لالمخل( مالاري.
 -7لثمة لالاغص في لاليمعمي لن لالممرلي لن لالسمحمي مالكلي(.
مـــادة ()37
تُعس ن خمالفمي لتعتسلء على أعضمء ذيت( لالتسةتس أن أحس لالعم لين أن لالطئن:
لعمم لالااااجمة لن لالضااارن أن لإلتهلء أن لالساااص أن لاليهي أن لالت ستس لن لإلذما( ،
نتتةيق لتعتسلء إذل تا اااتة عللي( أن ميرذم ةضاااتة لالمعتس أن في ميم
نوتلء لةتكص لتعتسلء فمذ( لن كتم ( أن ل مة .
مــادة ()38
تُعس ن خمالفمي لتعتسلء على لأل تل لالعم ( أن لالمرلفق لالتم ع( اللكلي(-:
 -1إتئي أن إفساامي لألينلي أن لالمعسلي المرلفق لالكلي( وااتلء جعل م مير صاامالة(
الئوااتعمم أن تغير نج لوااتعممال م كليم ً أن جزحيم ً إذل كمن ذهل لالفساامي ي ااس
جلمحي كسرق( لأل تل أن لألينلي أن لالمعسلي أن لالكتص أن ميرذم ن متلكمي
لالكلي( أن لتوتيئء علي م.
 -2لتحتفمد مم ولا اللطمالص على واي لأل ما( أن لإلعمة نعس إةجمع م.
مــادة ()39
تُعس ن خمالفمي لإلةئ لمم وير لالسةلو( نلت تةمامي -:
 -1تزنتر لإلفميلي أن لالااا ميلي أن لالتثمحق لالرواامي( وااتلء كمات لال اامية عن
لالكلي( أن ن ةمةج م ميل ت ذلي صل( اجرلءلي لالسةلو( أن لإلاتفمو مرلفق
لالكلي(.
 -2إاتةم لالااخ اي( واتلء التةييق لفع( اللفمع أن الغير نتعس لاتةمتً اللااخ اي(
يةت امالاص ةا أةر في لت تةاماامي نتعتار ن أتفق عا أن واااا ا الا ذالا
رتكم ً ال تخضع اللعيت (.
 -3إثمة لالفتضى نعرقل( لالمةمضرلي أن لالسةنف لالعلمي( ت( صتة كمات.
 -4لالت ثير على لألوااامته أن لالعم لين فيمم تخص واااير لالسةلوااا( أن لت تةمامي أن
لالتيييا أن ميرذم مم تتعلق مالعملي( لالتعليمي(.

صاااتة ن لال اااتة نتعس ن قا
 -5لالغش في لت تةمامي أن لالاااارنو في
لالاااارنو في لالغش جري إيةم لالطمالص إالى قمع( لت تةمامي ك م ال عئق(
مالمل ج لالسةلوي تضتو لت تةمن.
 -6لت تلامو عن لإليتء امالااااا امي أ ام الجامن لالتةييق أن لالتا يتاص نفيام ً ألحكام ذاه
لالئحة(.
 -7أ خامالفا( الليتلاين نلاللتلحح نلاللما لالمتعليا( امالتعليا لالعامالي ن لمام لالعما في
لالكلي( نلالمرلفق لالتم ع( ال م.
مــادة ()40
تُعس واااالتكم ً لمفيم ً اللخلق لاليتتا لاله تلاغي أن تكتن علي لالطمالص لالجم عي ك م ن
ا ا لإلوامء إالى لالكلي( نك م تتعمةض ع لآليلن نلألةئب لالمرعي( ن ل م لتفعم
لتتي(:
 -1جرلحا لتعتاسلء على لالعرض نالت تمات رضاااام لالمعتاس عليا نفي ذاه لالةامالا(
تكتن لالطري لألةر رتكم ً في لالجرتم(.
صتة ن لال تة.
 -2تعم ي لالمخسةلي نلالمسكرلي أن لالتعم في م
 -3تسلن لأل ايمء لالفمضاة( أن تتزتع م أن عرضا م.نعلى وااي لالمثم ت لالة ار
عن رتق لال متل لالمةمت عرض لأل ايمء لالفمضاة( نلواتعمم لاللغممي مير
لألةئقي( في يلة لاليمعمي أن لالممرلي نلالسمحمي مالكلي(.
 -4ك م ن ا أن تخ مالاري نفيم ً الليتلاين نلاللتلحح لاللمفه .
 -5لالم تة مم ر مير تحق يلةا لالكليا( تخامالل ام تلص عليا لالئحةا(  ،نتعاس ام
تهكر ل في ذه لالئحة( على واي لالمثم ت لالة ر.
 -6ةسا لالةيمء لالعم .
الفصل الرابع
العقوبات التأديبية
مــادة ()41
ك والتك تااك إحسى لالمخمالفمي لالمل اتص علي م في لالممي ن37ل ن ذه لالئحة(
تعامقاص رتك ا امإلتيامي عن لالاسةلواااا( اس تتزتاس عن ف اااالين يةلواااايين نإذل كامن
ن لالكلي( ا محيمً.
لالمخمالل عمحسل ً تف
مــادة ()42
ك والتك تااك إحسى لالمخمالفمي لالمل اتص علي م في لالممي ن38ل ن ذه لالئحة(
تعمقص رتكا مإلتيمي عن لالسةلوااا( س ف ااالين يةلوااايين ،نإذل كمن عمحسل ً تكتن
لالعيت ( لإلتيمي عن لالسةلو( س تتي عن لة ع( ف ت يةلوي( ،نفي جميع لتحتل
تتجتز عتي لالطمالص المتلصال( لالسةلوا( لت لذل يفع قيم( لتضارلة لالتي لحسث م م تل

لالجم ع(.
مــادة ()43
تعمقص لالطمالص على لالمخمالفمي لالمل تص علي م في لالممي ن39ل على لاللةت لالتمالي-:
 -1لالمخمالفمي لالمل ااااتص علي م في لالفيرتين ن2،1ل ن لالممي لالمهكتة  ،تعمقص
علي م مإلتيمي عن لالسةلوا( س تتي عن ف الين يةلوايين نتتزتس عن لة ع
ا محيم ن لالكلي(.
ف ت نإذل كمن عمحسل ً تف
 -2لالمخمالفمي لالمل تص علي م في لالفيرتين ن4،3ل ن لالممي لالمهكتة تعمقص علي م
لالسةلوي لاله نقعت في م لالمخمالف(
ةر من لالطمالص ن يةت لت تةمامي في لالف
نإذل كمن لالطمالص قس ية تل لت تةمامي كليم ً أن جزحيم ً فيعتار ل تةما لغيمً.
 -3لالمخمالف( لالمل تص علي م في لالفير ن5ل ن لالممي لالمهكتة تتخه ا ا م
لإلجرلءلي لالتمالي(:
 تةق الرحيس الجلا( لت تةاماامي نلالمرلقاا( أن عمياس لالكليا( أن ةحيس قامعا(لت تةاماامي اام اااار أن لامء علي لاص أ رلقاص ن ئح ل أن تفتش
لالطمالص إذل نجسي قرلحن قتت( تسعت الئ ااتام ةيمزت أنةلقم لن لينلي لن
لالماااااتا ام امالاا( تجاص
ا
لج ز ال ام عئقا( مامي لت تةامن ن لذل كاماات
لتوتعما( اثى في عملي( لالتفتيش.
 تةق العميس لالكلي( ن ن في حكم أن ةحيس الجل( لت تةمامي نلالمرلقا( أن نتكلل اهالا أن تخرج ن لت تةامن كا امالاص خامالل التعليمامي الجلا(
لت تةاماامي نلالمرلقاا( نتعتار ل تةاماا لغيام ً في لالمامي لالتي لةتكاص في ام
لالمخمالف( نتعطي ال يةج( صفر .
صاااتة كمات أن تتجس ع مال عئق( مالميرة
 ك مالص تةمن لالغشع نةق( لألواتل( تضاتو لت تةمن تعتار ل تةما
عسل م ذت سامتح
لغيام ً في لالميرة لالاه لةتكاص فيا لالمخامالفا( نتملح يةجا( صاااافر في جميع
لالسةلوي.
لالميرةلي لالمسجل( في ذال لالف
-4أ ام في لألحتل لألةرى فتلغي لت تةاماامي يرلة ن الجلا( لالتا يتاص نتترتاص علي
إالغمء لت تةمن طئن لالاا ا مي إذل كمات قس لةت اللطمالص قا لكتاااامي حمال(
لالغش .
ن لالكلي( ذال لالطمالص لاله تسلن مالغش اللمر لالثماي( .
 - 5تف
 -6تعامقاص علي لالمخامالفامي لالمل ااااتص علي ام في لالفيرتين ن 7 ، 6ل ن لالمامي
لالمهكتة مإلتيمي عن لالسةلوااا( س تتي عن ف ااا يةلواااي نت تزتس عن
ف لين يةلويين .
مـــادة ( )44
تعمقص على لالمخمالفمي لالمل اااتص علي م في لالممي ن 40ل مإلتيمي عن لالسةلوااا(
س تتي عن ف االين يةلواايين تتماليين نتتزتس عن لة ع( ف اات تتمالي( نإذل كمن

لالطامالاص عامحاسل ً تف اااا ن لالاسةلواااا( امالكليا(  ،نفي حامالا( لةتكامن لالطامالاص لالمخامالفا(
لالمل ااااتص علي ام في لالفير ن5ل ن لالمامي لالماهكتة تتتجاص لوااااتاسعامء نالى ل ر
لالطمالص نالفت امر لالى واالتك نتةهتر ن غا( لالساالتك ،فمذل لصاار لالطمالص على
سلك تتجص لتوتمرلة في إجرلءلي لالت يتص.
مـــادة ( )45
تترتص على لالتقل عن لالسةلو( حر من لالطمالص ن :
 -1لالتيس الئ تةمامي لالتي تجرى أثلمء واارتمن س لإلتيمي مم في ذال لت تةمامي
لالل محي(
 -2لتاتيم لالى ل كلي( لةرى  ،نتةت لالف اا ن لالسةلواا( مالكلي( ينن إ كماي(
تسجي لالطمالص ن جستس في أ كلي( أةرى .
 -3لالملة( لالممالي( لالميرة اللطمالص.
مــادة ()46
تُعس ن لالمخمالفمي لالت يتاي( ك فع أن وااالتك واااتلء أةه اااتة إتجم ي( أن جري
ل تلمو إذل ك ذهل خمالف( اللتلحح نلألامم( لالمعمت م في لالكلي(.
مــادة ()47
ت تخ أحكم لالت يتص لالمل ااااتص علي م ه لالئحة( مالعيت مي لالمل ااااتص علي م
مالتااارتعمي لاللمفه  ،نإذل ااك واالتك لالطمالص جرتم( جلمحي( تعين على لالكلي( إ ئغ
ج مي لتةت مص فتةل ً مالتلقع( ينن أن تؤثر ذال على وير لإلجرلءلي لالت يتاي( في
تلج ت .
مــادة()48
تسااار أحكم لالت يتص على لالطمالص واااتلء أقس على لةتكمن لالمخمالف( ااافت فمع
أصااليم أن كمن اارتكم ً نت ةه لالااارنو في لةتكمن لالمخمالف( حكا لالمخمالف( لالتم ( حتى
نإن كمن قس أنقل أن ةمن أثر ألوامن تية إلةلي لالطمالص م.
مـــادة ()49
تُعس م نةي في لالمتلي ن40 ، 39 ، 38 ، 37 ، 36 ، 35ل لمفيم السير لالسةلو( مالكلي(
ااك ايعي نلعتيمي كمم تعتار والتكم ً كتام ً أل ن لالمخمالفمي نلالجرلحا لالمهكتة
في لالمتلي لالسم ي( ميل خمالفم ً اللتارتعمي نلاللما لالمعمت م نتتلمفي ع لاللمم لالعم
نلآليلن.
الفصل الخامس
إجراءات التأديب
مــادة ()50
على كا ن تعلا تقتو خامالفا(ً الليتلاين نلاللتلحح نلألامما( لالمعمت ام في لالكليا( أن
تيس ئمم ً عن ذه لالمخمالف( تتضمن تيرترل ً كتت م ً عن لالتلقع( إالى عميس لالكلي(.
مـــادة ()51

فتة لإل ئغ عن لالتلقعا( تتعين على عمياس لالكليا( ةئ ثئثا( أتام ن تامةتخ لإل ئغ
تكليل الجل( تةييق ن ثئث( ن أعضمء ذيت( لالتسةتس تكتن أحسذا يرة لاللجل( .
مـــادة ()52
تتا أعئ لالطامالاص امالتةييق ن ةئ التحا( لتعئاامي امالكليا( قاا تعاس يت على
لألقا نت تةساااااص لاليت لالاه ثا فيا لإلعئ  ،نتجتز أن تتا لالتةييق فتةل ً إذل كامن
تخاى ضيمو لأليال( اللمسمح لالعمجل( اك عم .
مــادة ()53
عاس لتات امء ن لالتةييق ع لالطامالاص أن علاس عاس حضااااتة تياس الجلا( لالتةييق لالمكلفا(
تيرترل ً عن عمل م لالى لالج ( لالتي كلفت م.
مـــادة ()54
فتة لتات امء ن لالتةييق تتا تاااااكيا جلس تا يتاص يرلة ن عمياس لالكليا( على أن
تكتن ن عضااتتن ن أعضاامء ذيت( لالتسةتس ن ذن لالخار نلالسةلت( نعضاات ن
لإليلة لاليماتاي( مالجم ع( على أن تكتن ن مير أعضامء الجل( لالتةييق نتتا إعئ ن
تمات أحامالتا على لاللجلا( لالماهكتة امالمتعاس لالاه تلاغي فيا ثلت أ ام ا نذالا ماس
تتي عن ثئث( أتم نت تةسص لاليت لاله تا في لإلعئ .
نفي حمال( عس لالةضتة تةيق في لالمتضتو في ميم .
مــادة ()55
ت سة جلس لالت يتص قرلة عس وممو أقتل لالطمالص نتجتز اللمجلس لوتسعمء لالا تي
.
مـــادة ()56
تتا لإلع ئن عن تعاس لالتةييق أن لالتا يتاص لتحا( لإلعئاامي في لالكليا( نتعتار ذالا
قرتل( على لالعلا .
مــادة ()57
ت سة جلس لالت يتص قرلةلت ملاي( أصتلي لألعضمء تعتار قرلةلي لالمجلس
امفه عس لعتمميذم ن جلس لالكلي( .
مــادة ()58
تعلن قرلة جلس لالت يتص لتح( لإلعئامي في لالكلي( نتساااالا اللطمالص اسااااخ( نتتيو
اسخ( ل في لالملل لالاخ ي اللطمالص .
مـــادة ()59
تعتار قرلةلي جلس لالتا يتاص لالتي ت اااااسة ايام ً ألحكام ذاه لالئحةا( ا امحيا( عاس
لعتماميذم نت تجتز لالطعن في ام إت مالطرب لاليضاااامحي( لالميرة متجص لالتااااارتعمي
لاللمفه .

الفصل السادس
أحكام ختامية

مـــادة ()60
تسر أحكم ذه لالئحة( على جميع لالطلا( مالمرلح لالمختلف( مالكلي( .
مـــادة (.)61
اللج مي لالمهكتة أيام صئحي( إحمال( لالطمالص إالى الجل( لالت يتص نلالج مي ذي:
 -1عميس لالكلي( لن نكيل م .
 -2ةؤومء لألقسم لالعلمي( ن ن في حكم ا .
 -3أوتمذ لالممي .
 -4سج لالكلي( .
مـــادة ()62
تعم حكم تحة( امم لالسةلوااا( نلت تةمامي نلالت يتص مالجم عمي لال ااامية يرلة
ن لاللجل( لالااعاي( لالعم ( وام يم -ةقا ن501ل السال( ن2010ل فيمم الا تري اا ا اص
في ذه لالئحة( .
مـــادة ()63
التح( لإلعئامي مالكلي( ذي لالتوايل( لالروامي( الهعئن في ك م تتعلق تة لالسةلوا(
نتعتار علت م ً ك م اار في م ن ومع( اار .
مـــادة ()64
لاللت لحح لالتلميميا( نلالماهكرلي لالتفساااايرتا( لالملةيا( اه لالئحةا( جزء ت تتجزلء ن
لالئحة( .
مـــادة ()65
تعم ه لالئحة( لعتامةل ن تمةتخ صااااسنةذم نتعما على لالطئن نأعضاااامء ذيت(
لالتسةتس.
يعتمد
رئيس اللجنة التسييرية بكلية التربية زويلة

