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 الالئحة املنظمة للمرحلة التمهيدية باجلامعات الليبية

 الصادرة بموجب قرار معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 م2222( لسنة                         رقم )

 

 الفصل األول

 أحكام عامة

 ــــــــادة 1مــــــــ 

 نطاق تطبيق الالئحة

تمحظسلننسلذةحلة حنن ذحةحل ولسنن ذ تاننة ذل  ستم ننسذ حنن ذحة ح نن ذتُننم هذهننلالذحة نظنن ذل ننسةذحةل ح نن ذ حا

 حةلاجحونذةحل ح  ذبسةلة ح ذحةحل ولس ذةحعحوةذحةح  وقو ذ حة  و ذفيذحةجستمعسلذحةحو و .

 ــــــــادة 2مــــــــ 

 تللذحةلص حظسلذحةحسةو ذلسملسذ  دلذفيذهلالذحة نظ ذ ح ذحةللةوالذحةل وم ذقةسنذكلذتمم س:

 ستمعسلذحةحو و ذحةظ وتمو .حةجذالجامعة:

حةلة ح ذحةحيذسل سذفو سذحة سةبذحةلقة حلذحةل ح و ذحةلعحللة،ذ سُعلذحلجسزهنسذذالمرحلة التمهيدية:

ذجزءذتمنذتمح ح سلذتماو هذإة ذحة حوسلذحةلاح لف ذب لحذحة ةلستمج.

مسن،ذ تشللذحة حوسلذ)حة بذحة شة ،ذطبذ جةح  ذحةفهذ حأل ذالكليات المستهدفة بالعلوم الطبية:

حةصولة ،ذحة بذحة و ة ،ذحةحلةسض،ذحةحقمو ذحة  و ،ذحةصظ ذحةعستم ،ذحةعحوةذحةصظو ،ذبعضذحقانسةذ

ذكحوسلذحةعحوةذ كحوسلذحةز ح  (.

 تشللذحة حوسلذ)حة مل  ،ذحةمفطذ حةغنسز،ذتقمون ذحةلعحوتمنسل،ذذالكليات المستهدفة بالعلوم التطبيقية:

ذحةز ح  (. حةعحوةذحةلوح دذحة  وعو ،ذحةلوح دذحة ظةس ،ذ

تخحصذبحاووةذ تمحسبع ذتمفونلذحةشنن نذحةعحلون ذ حردح سن ذ حةفمون ذذاللجنة العليا للمرحلة التمهيدية:

 ةح ةلستمج.ذ

هيذحةحجمن ذحةحنيذت نحهذبشنن نذحةل ح ن ذ حاتمحظسلنسلذةحلة حن ذحةحل ولسن ذذلجنة المرحلة التمهيدية:

ذ ت ونذت عوح سذة حو ذحةعحوة.

ذةننهذحةخ ننةةذحة سفونن ذفننيذتننل سابسةجستمعنن ،ذ ذ ذحةحننل ساذحةقننس سنل ننلذل ءننسءذهو ننذمنسققا المقققر :

ذذحةلقة .

 حة سةبذحةلحفةغذةحل ح  ذفيذحةلة ح ذحةحل ولس ذكحوسًذتمنذتس سخذتاجوحه.ذالطالب النظامي:
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 حة سةبذحةل ذاذسظللذحةجماو ذحةحو و ذ تمقوهذإقستم ذدحنل ذل ذتمنقح ذبسةل ة ذحةحو و .ذالطالب الوافد:

تمقة ذد ح يذإةزحتميذتمعحللذتمننذحةج ن ذحةلخحصن ذسُحنزةذحة سةنبذبل ح نحهذ نلنذذي:المقر  الد اس

 بةلستمجهذحةل ح ي.

بسةلة حنن ذحةحل ولسنن ذذل ننسةذفصننحيذ سننلُ سذفوننهذحة سةننبذفصننحوونذد ح ننوونذتمححننسةونذنظققام الد اسققة:

 ةلة ح ذحةحل ولس ذةحعحوةذحةح  وقو .حوةذحة  و ذ فصلذد ح يذ ح لذفقطذبسةحع

  س  ذد ح و ذل ةس ذل ذ س حونذ)تلس سن(ذح  و وسًذطوح ذحةفصلذحةل ح ي.ذ:الوحدة الد اسية

(ذ1(ذ حةحغن ذحرلجحوزسن ذ)1هوذحتمحظسنذشستملذسُجةىذفيذتمقنة  ذحةحغن ذحةعةبون ذ)ذاالمتحان الشامل:

ةحةحغ ونذ ملذحةحظسق هذبسةل ح  ذ ق لذبلءذحةفصلذحةل ح يذ فيذ سة ذحةمجسحذفوهذسعف ذحة سةبذتمننذ

،ذ ساننة ذكةننىذ حنن ذح ذفننيذ سةنن ذلجس ننهذفقننطذ تظحاننبذد جحننهذحةلحظصننلذ حو ننسذد ح نن ذحةلقننة 

ذتمقة حلذلخةىذسقةهسذتمجحاذحةجستمع .

ذحتمحظسنذسجةسهذحة سةبذخ لذكلذفصلذ سعلذتمنذتمح ح سلذحةلة ح ذحةحل ولس .ذاالمتحان النصفي:

 ــــــــادة 3مــــــــ 

 لغة الدراسة

حةحل ولس ذ سجوزذحةل ح  ذبسةحغ ذحرلجحوزس ذ فقذتمسذسح ح هذحةحغ ذحةعةبو ذهيذةغ ذحةل ح  ذبسةلة ح ذ

حةم سةذحةل ح يذ بإكنذتمنذتمجحاذحةجستمع ،ذذ  ح ذحة  بذغوةذحةمنسطقونذبسةحغن ذحةعةبون ذتقنلسهذتمنسذ

 سفولذحجسدت هذةحغ ذحةعةبو .

 ــــــــادة 4مــــــــ 

بسةلة ح ذحةحل ولس ذسل ننذذحةجستمعسلذحةحيذب سذكحو ذ ح لةذتمنذل ذتخصصذتمنذحةحخصصسلذحةلعمو 

حنذتمفلذحةلة ح ذحةحل ولس ذبلقةذحة حون ذ بنمفاذحةخ ن ذحةل ح نو ذةحلة حن ذحةحل ولسن ،ذتظن ذحشنةح ذ

إدح ةذحةجستمعن ذ تمنننذق ننلذل ءننسءذهو نن ذحةحننل ساذتمنننذحة حوننسلذحةحننيذسح ع ننسذحةلقننة ،ذفننيذ سةنن ذ ننلةذ

ذ جودذكحو ذ حوةذبسةجستمع .

 ــــــــادة 5مــــــــ 

ةذحةفصلذحةل ح يذهوذحةم سةذحةل ح يذحةلعحللذةحمفولذبةحتمجذحةل ح  ذبسةلة ح ذحةحل ولسن ،ذس ونذل س

 تُظلدذبلحس ذ ل سس ذكلذفصلذد ح يذ فقسًذةأل  سةذحةلقنة ةذبشن نذبلحسن ذ ل سسن ذحةل ح ن ذحةصنسد ةذ

ذ نذ زح ةذحةحعحوهذحةعسةيذ حة ظثذحةعحليذح ذحةجستمع ذ ابذحا وحل.

 
 



 

 11من  3الصفحة     الالئحة المنظمة للمرحلة التمهيدية بالجامعات الليبية 

 الفصل الثاني

 واألهداف وآليات التنفيذ المقاصد

 ــــــــادة 6مــــــــ 

 األهداف

 :حةحسةو تاع ذحةجستمعسلذتمنذخ لذبةحتمجذحةلة ح ذحةحل ولس ذب سذإة ذتظقوقذحألهلح ذ

تمعـسةجنـ ذحةفجنوةذبنونذحةلة حنـ ذحةوـسلوسنـ ذ حةلة حنـ ذحةجـستمعونـ ذ ننذطةسنقذتعزسنزذقنـل ةذ .1

 حةعحوةذحأل س و حة سةبذ ح ذف هذ ح حوعسبذتم س حلذ تمفسهوهذ

تمنننمرذفةــــنننـ ذةح ننن بذحةلاــــحجنننـلسنذخننن لذهنننـلالذحةلة حنننـ ذةححعنننة ذ حننن ذحةم نننـسةذ .2

 حألكسدسليذبـسةجـستمعـ ذ إتم سلو ذحخحوس ذحة حو ذحةل نل ذةقل حت هذ تمووة ه.

إ ننلحدذحة نن بذحةلاننـحجلسنذ حكحاننـسب هذحةل ننس حلذحة زتمنن ذ مننلذشننـة   هذفننيذد ح ننـ ذ .3

 فيذحة حوسلذحةعحلو ذتخصـصـست هذحألكسدسلو 

 إدح ةذ تم وهذح حخلحةذحةلوح دذحةلن او ذ حة شةس . .4

 .ةلفسهوهذحةعحوةذحا س و تعزسزذف هذ ح ــحوعسبذحة سةبذ .5

ت هوننلذحة نن بذةحل ح نن ذحةجستمعونن ذ نننذطةسننقذتز سننلههذبسةلعننس  ذحةظلسونن ذ حةل ننس حلذ .6

 حة  و .ذجسالذحةعحوةذحةح  وقو ذ حأل س و ذفيذتمة ح ذحةح  واذفيذتم

 ــــــــادة 7مــــــــ 

تمفلذحةلة ح ذحةحل ولس ذبسةجستمعسلذتظ ذإشةح ذحةحجم ذحةعحوسذةحلة ح ذحةحل ولس ذبسةجستمع ذ بسآلةوسلذ

 حةحيذتعحللهس.

 ــــــــادة 8مــــــــ 

تُشّ لذحةحجم ذحةعحوسذةحلة ح ذحةحل ولس ذبسةجستمع ذبقةح ذتمنذتمجحاذحةجستمع ذ ح ذحةمظنوذحةحنسةي:ذ لونلذ

 و ذحةعحوةذ) نواسً(ذ بعءوس ذ للحءذحة حوسلذحةلاح لف ذ تماجلذ سةذحةجستمع .كح

 ــــــــادة 9مــــــــ 

تُش لذةجم ذحةلة ح ذحةحل ولسن ذبقنةح ذتمننذ ننواذحةجستمعن ذبمنسًءذ حن ذحقحنةححذحةحجمن ذحةعحونسذةحلة حن ذ

 ح  ذ حاتمحظسلسلذحةحل ولس ذ س ونذ لح سذتظ ذحشةح ذ نواذحةحجم ذحةعحوس،ذ تح ونذتمنذتمماقذحةل

 :حاتو بسةلة ح ذ تماجلذحةلة ح ذ تمماقذحةعحوةذحةح  وقو ذ تمماقذحةعحوةذحة  و ،ذ تحوة ذحةل سةذ

 .حقحةححذحة ةلستمجذحةل ح يذةحلة ح ذحةحل ولس  .1

 نذلحسنجننهذق ننلذحة ننلءذفننيذ إ ننذتمفوننلالذ  وننلذحاتمحظننسنذحةشننستملذ حرشننةح ذ حننتظلسننلذتموح .2

 .حةل ح  
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  حأل ستلةذ تمحسبعح ه.حقحةححذتمماقيذحةلقة حلذ .3

ح ننلحدذحةجننلح لذحةل ح ننو ذةحلقننة حلذ جننلح لذحاتمحظسلننسلذ  ة نن سذ حنن ذحةحجمنن ذحةعحوننسذ .4

 رقةح هسذ ح حلسدهس.

 تمحسبع ذذتمماقيذحةلقة حلذفيذ  عذحأل  ح . .5

 حقحةححذحةحجسنذحةفمو ذالجسزذحةعلل. .6

 و و .تمحسبع ذآةو ذحةحصظورذ تمةحجع ذحةمحسنجذ حةم ةذفيذطح سلذحةلةحجع ذحةلو  .7

 إ لحدذ تمفولذ إجةحءذحاتمحظسلسلذحةمصفو ذ حةم سنو . .8

 حرشةح ذ ح ذتم وهذ وةذحاتمحظسلسلذ إ  نذحةمحسنج. .9

 تجلوعذحة وسلسلذ ح لحدذحر صسنوسلذحةخسـ ذبسةمحسنج. .11

 ــــــــادة 10مــــــــ 

نذحةل ح نن ذةحلة حنن ذتحننوة ذحةحجمنن ذحةعحوننسذةحلة حنن ذبسةجستمعنن ذحةقوننسةذبسةل ننسةذحردح سنن ذحةلحعحقنن ذبشننن 

 حةحل ولس ،ذ ة سذ ح ذحألخص:

 إ لحدذخ طذحةل ح  ذةحلة ح ذحةحل ولس ذبسةجستمع ذ حرشةح ذ ح ذتمفولهس. .1

تحقيذتقس سةذتمحسبع ذتمفونلذخ نطذ بنةحتمجذحةلة حن ذتمننذةجمن ذحةلة حن ذحةحل ولسن ذ تظحوح نس،ذ .2

 ةوسل. حتخسكذحرجةحءحلذحة زتم ذةحلةولذتمسذسوحجهذتمفولهسذتمنذـعوبسلذ حش س

فننيذحةشننن نذحةحل ولسنن ذحةحماننوقذبننونذحة حوننسلذ حألقاننسةذحةل حفنن ذبسةحننل ساذ ةجمنن ذحةلة حنن ذ .3

 حةلحعحق ذبسةلة ح ذ تمحسبع ذتمفولذتمسذسخصذكلذقاهذتمنذحةقةح حلذحةصسد ةذ م س.

 إ لحدذتقس سةذفصحو ذ  موس ذ نذل لسلذحةحجم ذ إ سةح سذإة ذ نس  ذحةجستمع . .4

 ــــــــادة 11مــــــــ 

حننوة ذ نننواذحةحجمنن ذحةعحوننسذةحلة حنن ذبسةجستمعنن ذحةقوننسةذبسةل ننسةذحردح سنن ذحةلحعحقنن ذبشننن نذحةل ح نن ذس

 ةحلة ح ذحةحل ولس ،ذ ةهذ ح ذحألخص:

 د وةذل ءسءذحةحجم ذة جحلسعذةلمسقش ذحةشن نذحةلظسة ذتمنذةجم ذحةلة ح ذحةحل ولس .ذ .1

تم سلوننسلذحة زتمنن ذةحمفوننلذإخ ننس ذ نس نن ذحةجستمعنن ذبلننسذتح ح ننهذحةلة حنن ذتمنننذحةحج وننزحلذ حر .2

 حةعلحو ذحةحعحولو .

بحةشورذتمنذتمماقذذت حوفذل ءسءذهو  ذحةحل ساذحةقس سنذل ذحةلحعس لونذبحل ساذحةلقة حل .3

 حةلقة .

 تمحسبع ذ وةذحاتمحظسلسل. .4
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 ــــــــادة 12مــــــــ 

 سشنحةطذذعن  نواذحةحجمن ذحةعحونسذةحلة حن ذبسةجستمسحهذحخحوس ذتمماقذحةلقة ذتمنذق لذتمماقذحةلة ح ذ 

ذ:حةحسةو  سقوةذحةلماقذبسةل سةذنذت ونذةهذخ ةةذكسفو ذفيذتل ساه،ذفيذتمنذسقوةذبل سةذحةلماقذح

سحننوة ذحةلماننقذحةلظسف نن ذ حنن ذتماننحوىذحةلقننة ذ تمحسبعنن ذآدحءذحأل ننستلةذتمنننذ وننثذتم سبقنن ذ .1

لس ننسلذحةل  سنن ذبننونذل ننستلةذحةلظحننوىذتمننعذحةجننل لذحةزتممننيذبسر ننسف ذإةنن ذتماننوقذحاجح

ذ.حةلقة 

 نن ح ذ ذتماننسنلذتل س ونن ذةظصننصذحةحلننس سنذإكحذت حننبذحةلقننة ذكةننىذلوة ذحةلماننقذإ ننلحدذسحنن .2

ذبسةحعس نذتمعذل ستلةذحةلقة .

ذ  ح ذحاتمحظسلسلذحةمصفو ذ حةم سنو ذبسةحعس نذتمعذل ستلةذحةلقة .لسحوة ذحةلماقذإ لحدذ .3

ذة .قوحنهذحة ح  ذحةلاجحونذبسةلقة ذ ذتوزسع سذ ح ذل ستلةذحةلقذح ح ةسحوة ذحةلماقذ .4

تمنذق لذتمماقذذح حلسدهسحةمحسنجذتمنذحا ستلةذ ذتوقوع سذةغةضذذح ح ةسحوة ذحةلماقذتم ل ذ .5

بسر نسف ذإةن ذتمةحجعن ذحة عنونذحةلقلتمن ذذ نواذحةحجم ذحةعحوسذةحلة حن ذبسةجستمعن حةلة ح ذ 

 تمنذطح  ذحةلقة .

 الفصل الثالث

 والتسجيل القبول

 ــــــــادة 13مــــــــ 

 ح ذحةحل ولس ذبسر سف ذإة ذحةشة طذحةعستم ذةق نولذحة ن بذحةلمصنولذ حو نسذسُشحةطذةحق ولذبسةلة

 ة(ذتمسذسحي:2111(ذةام ذ)511ب نظ ذتم وهذحةحعحوهذحةعسةيذحةلةفق ذبسةقةح ذ قهذ)

لنذس ننونذحةلحقننلةذ سـنن ذً حنن ذشنن سدةذحةوسلوسنن ذحةعستمنن ذتخصننصذ حلننيذتمنننذحةلننلح سذ .1

ص ذل ذتمسذسعسدة سذتمنذحةش سدحلذحةلعحة ذحةظ وتمو ذل ذحةخسـ ذحةلعحللةذتمنذحةج سلذحةلخح

 ب سذتمنذحةج  ذحةلخحص ذبلعسدة ذحةش سدحلذ بسةءوحبطذحةل وم ذب لالذحة نظ .

 .بسةلة ح ذحةحل ولس ذةق ولذحةحاجولظلدذتمجحاذحةجستمع ذلا  ذحةمجسحذفيذحةوسلوس ذحةعستم ذس .2

ق وةننهذةحل ح نن ذذ حنن ذحة سةننبذحةوحفننلذتقننلسهذتمننسذسفوننلذإقستمحننهذإقستمنن ذح حوسدسنن ذفننيذةو وننسذ مننل .3

 بسةجستمع .

سُق لذحة  بذحألجسلبذحةلحظصحونذ ح ذتممرذد ح و ذ فقسًذةشة طذحاتفسقونسلذحةل ةتمن ذبنونذ .4

 د ة ذةو وسذ غوةهسذتمنذحةل لذ حةلم لسلذحرقحولو ذ حةل ةو ذحةحسبعونذة س.

تقنلةذحةلانحملحلذحةل حوبن ذلـنحو ذ تمعحلنلةذتمننذج نسلذحاخحصنسلذإةن ذتمانجلذحةلة حنن ذ .5

  ذبسةجستمع ذ فقسًذةحلوح ولذحةلظلدةذتمنذإدح ةذحةجستمع .حةحل ولس
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تمنسذ ذ بونعذ انبذلسحهذق ولذحة ح  ذبسةلة ح ذحةحل ولس ذتمعذبلحسن ذحةفصنلذحةل ح نيذخةسنفذ .6

 سظلدالذتمجحاذحةجستمع .

 ــــــــادة 14مــــــــ 

 فقنسًذةحخ ن ذذد ح نيذفصنلسظلدذتمجحاذحةجستمع ذ لدذحة  بذحةجلدذحةلل ننذق نوة هذفنيذبلحسن ذكنلذ

حةحل ساو ذ حةحعحولو ذبسةجستمع ذحةلعحنذ م سذ حةلوح ونلذحةلعحلنلةذتمننذ زح ةذحةحعحنوهذحةعنسةيذ حة ظنثذ

 حةعحلي.

 ــــــــادة 15مــــــــ 

ت ونذتموح ولذحةق ولذبسةجستمع ذ حةحماوبذةح حونسلذ فقنسًذةحجنل لذحةزتممنيذحةلعحلنلذتمننذ زح ةذحةحعحنوهذ

ذجستمع ذ) ابذحأل وحل(.حةعسةيذ حة ظثذحةعحليذح ذحة

 ــــــــادة 16مــــــــ 

حزةذحة  بذبل ح  ذتمقة حلذحةلة ح ذحةحل ولس ذحةلعحللةذتمنذ زسةذحةحعحوهذحةعسةيذ حة ظثذحةعحلنيذسُذ

ذ سُعلذحلجسزالذة سذشةطسًذةحماو  هذةح حوسلذحةلاح لف ذبسة ةلستمج.

 :حةحسةو  فيذجلوعذحا وحلذسجبذتُمةح سةذحةءوحبطذ

 حلقة حلذحةل ح و ذحةلعحللةذبسةلة ح .ةة سةبذبعلذحجحوسزالذسحهذتمابذح .1

ذبسةلة ح ذحةحل ولس ذد ح حهحألكوةذخ لذفحةةذذ  حذد ح وونذسنتمقة ح سةبذح قسطذةسجوزذ .2

 .ةحعحوةذحة  و 

نذسُماننبذحة سةننبذحةننل ذةننهذسمجننزذتمقننة سنذل نننذلسذ(ذب ننلالذحةلننسدة،1)ذةح ننحومسًءذتمنننذحةفقننة .3

ذبمنسءذ حن ذتمنسذسقنةالذتمجحناذحة حون ذحةلعمون  كةنىذذ، حونسلحةن ذح نلذحةذ حن ذحألكونةد ح وونذ

ذ. ح حلسدذتمجحاذحةجستمع 

 تماوبذحة  بذحة ذحة حوسلذحةلخححف ذس ونذ نذطةسقذتمجحاذحةجستمع .  وحبطذشة طذ .4

سحهذح حاسبذحةلقة حلذحةل ح و ذحةمسجرذب سذحة سةبذفيذحةلة حن ذحةحل ولسن ذ)حةعحنوةذحة  ون ذ .5

 حو ذح ذحةقاهذحةلمابذحةوهذتم سشةة،ذ كنلةىذسنحهذتانجوح سذ حةح  وقو (ذتمنذ لنذتمح ح سلذحة

 بلحلذحةلالوسلذ حةو لحل،ذتمعذتغووةذ تموزذحةلقة حلذفقطذ ابذل سةذكلذكحو .

بعنلذحةحمانوبذذحةلاح لف ذبسةلة حن ذحةحل ولسن ذةحعحنوةذحة  ون ذسجوزذةألقاسةذحةعحلو ذبسة حوسل .6

فننيذذسظحننسلذة لننسذحةقاننهذاذطفقننذد ح ننوونذتمننسذاذسزسننلذ نننذتمقننة سنذ)حةغننسء(ذ ننلةذح حاننسب

 بةلستمجهذحةل ح ي.
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 ــــــــادة 17مــــــــ 

 سلمرذطسةبذحةلة ح ذحةحل ولس ذ قهذقولذسصل ذ نذإدح ةذحةلاجلذحةعسةذبسةجستمع . .1

سجوزذةح سةبذإخ ءذطةفهذ إ نقسطذقونلالذتمحن ذشنسءذكةنى،ذ اذسظنقذةنهذحةحانجولذبسةلة حن ذ .2

 حةحل ولس ذتمجلدح.

 الفصل الرابع

 لدراسة واالمتحاناتنظام ا

 ــــــــادة 18مــــــــ 

سُعلذحةفصلذحةل ح يذل سةذتمفولذبةحتمجذحةل ح  ذبسةلة ح ذحةحل ولس ذبسةجستمعنسلذحةحو ون ذ س نونذ فقنسًذ

 ةآلتي:

:ذهلنستمححنسةوونذفصحونذد ح وونذذتمنذةحعحوةذحة  و تح ونذحةام ذحةل ح و ذةحلة ح ذحةحل ولس ذ .1

،ذ"فصننلذحةةبوننع"ذحةوننسلي:ذذحةل ح ننيذحةفصننل،ذحةخةسننف""فصننلذذحأل ل:حةل ح ننيذحةفصننلذ

 اننبذحةلقننة حلذ حةلفننةدحلذحةننوح دةذبننلةولذتو وننلذحةلة حنن ذحةحل ولسنن ذةح حوننسلذحةعحلونن ذ

 ة2122(ذةام ذ893بسةجستمعسلذحةحو و ذحةصسد ةذبقةح ذ زسةذحةحعحوهذحةعسةيذ قهذ)

 ح نلذفقنطذ،ذلذد ح نيذفصنتمنذةحعحوةذحةح  وقو ذحةل ح يذةحلة ح ذحةحل ولس ذحةفصلذح ونذس .2

 سل سذفوهذحة ن بذحلسدالذتمنذق لذ نواذحةحجم ذحةعحوس،ذحةخةسفذل ذحةةبوعذ ابذتمسذسحهذح 

ذIحةحغ ذحرلجحوزس ذذEL011  لحل،ذذ2 لدذذIحةحغ ذحةعةبو ذذAR011حةلقة حلذحةحسةو ذ)

 حهذحةظس وبذذCS011  لحل،ذذ3 لدذذIحةةسس وسلذحةعستم ذذMA011  لحل،ذذ2 لدذ

ذ3حر صننسءذحةعننسةذ ننلدذذST011  ننلحل،ذذ3 ننلدذذIحةفوزسننسءذذPH011ل،ذ  ننلحذ3 ننلدذ

،ذ اننبذحةلفننةدحلذحةننوح دةذبننلةولذتو وننلذحةلة حنن ذحةحل ولسنن ذةح حوننسلذحةعحلونن ذ  ننلحل(

 ة2122(ذةام ذ893بسةجستمعسلذحةحو و ذحةصسد ةذبقةح ذ زسةذحةحعحوهذحةعسةيذ قهذ)

(ذل ن و سً،ذشنستمح ذحاتمحظسلنسلذ16تملةذحةل ح  ذبسةفصلذحةل ح يذاذتقنلذ ننذ نح ذ شنةذ)ذ .3

 حةمصفو ذ حةم سنو .

ةحعحننوةذذفننيذجلوننعذحأل ننوحلذاذتحعننلىذفحننةةذحةل ح نن ذبسةلة حنن ذحةحل ولسنن ذفصننحونذد ح ننون .4

 حة  و ذ فصلذد ح يذ ح لذفقطذةحعحوةذحةح  وقو .

حأل لذةحعحنوةذذحةل ح نيذفيذ سة ذ  وبذحة سةبذفيذلكوةذتمنذتمقة سنذد ح وونذفيذحةفصل .5

،ذكشنفذد جننسلةنهذسلننمرذ حةونسليذةحلة حن ذذحةل ح ننيذجنوزذةننهذحالحقنسلذةحفصنلحة  ون ذاذس

ذةلة حن ذحةحل ولسن بس نحومسءذحة حونسلذحةلانح لف ذبسذ ذكحون ذفنيذحةجستمعن  حاةحظسقذبنساح وعذ

 بسةحماوقذتمعذتماجلذ سةذحةجستمع .
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،ذاذ بعلذحلح سءذحةلة ح ذحةحل ولسحةو لحلذحةل ح و ذحةل حوب ذفيذ سة ذ لةذحجحوسزذحة سةبذ .6

 ذكحون ذ حاةحظنسقذبن،ذسانح وعذكشنفذد جنسلةهذسلمرذسجوزذةهذح سدةذحةلة ح ذحةحل ولس ،ذ 

بسةحمانوقذتمنعذذةلة حن ذحةحل ولسن بس حومسءذحة حونسلذحةلانح لف ذبسذ)حكحذ للذكةى(ذفيذحةجستمع 

 تماجلذ سةذحةجستمع .

 ــــــــادة 19مــــــــ 

حةلة حن ذحةحل ولسن ذل نةحذةخصوـنو ذ ط وعن ذذد ح ن ذفحنةةسحعل ذ ح ذحة سةنبذإسقنس ذحةقونلذطوحن ذ

حةلة ح ،ذ فيذ سلذتقلسهذتم نة حلذقسلولون ذتق ح نسذحةحجمن ذحةعحونسذةعنلةذتموحـنححهذحةل ح ن ،ذسجنوزذةنهذ

ذحةعودةذةحل ح  .

 ــــــــادة 20مــــــــ 

تمننذذتمنم هحةلة ح ذحةحل ولس ذبلحسبع ذحةلظس ةحلذحةم ةس ذ حةحلس سنذ لدحءذتمنسذسُ حنبذذط بسححزةذ

 لننلذ غوننةذكةننىذتمنننذحةوحج ننسلذحةعحلونن ،ذ سظننةةذحة سةننبذتمنننذلدحءذحاتمحظننسنذحةم ننسنيذةحلقننة ذإكحذ

%(،ذ تةـنلذلحوجن ذحة سةنبذفنيذحةلقنة ذ فقنسًذةمحنسنجذ25تجس زلذلا  ذغوسبنهذ ننذحةلظس نةحلذ)

ذ(.ذ1حاتمحظسلسلذحةحيذلجةحهس،ذفيذ سة ذ لةذإجةحنهذأل ذحتمحظسنذتةـلذةهذد ج ذـفةذ)

 ــــــــادة 21مــــــــ 

بإت ننسعذبعننضذل ذكننلذحة ننةقذحةلاننحخلتم ذةححقوننوهذكساتمحظسلننسلذذتقوننوهذلدحءذحة سةننبذفننيذحةلقننة هذسننح

(ذبعنلذلدحننهذةجلونعذ111حةمصفو ذ حةم سنو ذ غوةهس،ذ سُظانبذتقنلسةذحة سةنبذفنيذحةلقنة ذتمننذتم ن ذ)

%(ذ41)حةلح ح ننسل،ذ حنن ذلنذتقاننهذد جننسلذتقوننوهذحة سةننبذفننيذحةلقننة ذبظوننثذتُخصننصذتمننسذلانن حهذ

 تمحظسنذحةم سني.%(ذةإل61فيذ ونذتُخصصذتمسذلا حهذ)ذأل لسلذحةفصل

 ــــــــادة 22مــــــــ 

تحوة ذةجم ذحةلة ح ذحةحل ولس ذإ ن ةذحة ن بذبمحنسنجذحاتمحظسلنسلذحةمصنفو ،ذ حر ن نذ ننذحةمحنسنجذ

تمعةفن ذل جنهذحةم سنو ذ  حو سذتل نونذحة سةنبذتمننذحاطن عذ حن ذل  حقذإجسبحنهذة  نحفسدةذتمم نسذفنيذ

 حةقصو ذإنذ جللذ كحلسذلتم نذكةى.ذ

 ــــــــادة 23مــــــــ 

%(ذ حن ذحألقنلذتمننذتمجلنوعذ51سعح ةذحة سةبذلسجظسذفيذحةلقة ذحةل ح يذحكحذتظصنلذ حن ذلان  ذ)

 د جسلذحةلقة .
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 ــــــــادة 24مــــــــ 

أل ذتمقنة ذد ح نيذخن لذسظقذةح سةبذتقلسهذطحبذتمةحجع ذحاتمحظنسنذحةمصنفيذ حاتمحظنسنذحةم نسنيذ

 ،ذ فيذكةىذسجبذتمةح سةذحاتي:تظلدذتمنذق لذتمماقذحةل ح  ذ حاتمحظسلسلذبسةلة ح فحةةذ

  ذثنهذفولسذاذسزسلذ نذتمقة سنذد ح وونذسُقلةذطحبذحةلةحجع ذ ابذحةاوسقذحةلح عذبسةلة ح،

 سظسلذإة ذتمماقيذحةلقة حلذحةل ح و .

 حةلقننة ذبةنس نن ذذفننيتلةذتمحخصصننونذسُشنن لذتمماننقذحةلة حنن ذةجمنن ذتمةحجعنن ذتمنننذث ثنن ذل ننس

 تمماقذحةلقة .ذ

 تحخلذحةحجم ذقةح هسذخ لذل  وعذتمنذت حوف س،ذفإكحذث  ذةحجم ذلنذحةمحوج ذبظسج ذةححعلسلذسحهذ

تعننلسح سذ إاذفإل ننسذت قنن ذ حنن ذ سة ننس،ذ سعحلننلذقننةح ذحةحجمنن ذةمحوجنن ذحةلقننة ذحةل ح ننيذ فقننسذ

ذةحاوسقذحردح  ذحةلح ع.

 ادةــــــــ 25مــــــــ 

ةح حون ذحةلظنلدةذتمننذق نلذذبفيذ سلذحلجزذحة  بذجلونعذحةو نلحلذ تظصنحوحذ حن ذحةلعنللذحةل حنو

ذتمجحاذحةجستمع ذسحهذتماو  هذ فقذحاتي:

ذ غ  ذحة سةب .1

ذحةقل ةذحا حوعسبو ذةح حو . .2

حكحذزحدذ لدذحة  بذحةلسنذتم  قذ حو هذشة طذحالحاسبذحة ذحة حو ذ نذحةقل ةذحا حوعسبو ذة س،ذتحهذ

ذفس ح ذبونذحة  بذحةلحقلتمونذ كةىذبسخحوس ذحة  بذحةلسنذتظصحوحذ ح ذحةلعللذحأل ح .حةل

 ــــــــادة 26مــــــــ 

سُ حفذل ءسءذهو  ذحةحل ساذبحل ساذتمقة حلذحةلة ح ذحةحل ولس ذ فقسًذةلسذلص ذ حونهذتمنوحدذانظن ذ

حذحةخصنولذتمنعذ نة  ةذة(ذب نل2111(ذةانم ذ)511تم وهذحةحعحنوهذحةعنسةيذحةلةفقن ذبنسةقةح ذ قنهذ)

ذت حوفذتمماقذة لذتمقة ذد ح يذفيذحة ةلستمج.

 ــــــــادة 27مــــــــ 

سل نذح حلسدذحةحل ساذ نذبُعلذة عضذحةلقة حلذحةحيذاذسحوفةذب سذحةعنلدذحة نس ذتمننذل ءنسءذهو ن ذ

ذل ذإقحء ذحةظسج ذةلةى.ذحةحل سا
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 ــــــــادة 28مــــــــ 

ظصولذ ح ذكشفذد جسلذةلقة حلذحةلة ح ذحةحل ولس ذحةحنيذد  ن س،ذسظقذةح سةبذحةحقلةذب حبذحة

حةح  وقونن ذح ذحة  ونن ذ) اننبذذتمماننقذحةلة حنن ذتمماننقذحةل ح نن ذ حاتمحظسلننسلذبسةلة حنن ذ تمعحلننلذتمنننذ

حعنس ضذتمنعذحةءنوحبطذ حةحنوحنرذحةلعلنولذب نسذفنيذحةجستمعنسلذسلنسذاذفةغةضذح حخلحتمهذذحأل وحل(،

 حةحو و .

 ةــــــــاد 29مــــــــ 

تعلذقسنل ذب  لسءذحة ح  ذحةلحفوقونذ سعحنذ م سذفنيذحةصنفظ ذحةخسـن ذبسةلة حن ذحةحل ولسن ذ حةلوقنعذ

 : حةة ليذةحجستمع ذإكحذتوفةلذفو هذحةشة طذحةحسةو

 .ةحعحوةذحة  و بسةما  ذفيذفصحونذد ح وونذ  لةذد ح و ذ ح ذحألقلذذ26قلذحلجزذحنذس ونذ .1

فيذفصلذد ح يذ ح لذبسةما  ذةحعحنوةذحةلقة ةذحةو لحلذحةل ح و ذحنذس ونذقلذحلجزذجلوعذ .2

 حةح  وقو 

ةحلة حننن ذذ"فننن كوةذ%85"ذتةحكلنننيذلعنننللتقنننلسةذ"تملحنننسز"ذبذتظصنننلذ حننن حنذس نننونذقنننلذ .3

 حةحل ولس .

 سةلة ح ذحةحل ولس .بد ح حهذفحةةذذطوح  يذحفيذل ذتمقة ذد ذقلذ  بلاذس ونذ .4

بسةلة حن ذذفحةةذد ح نحهذطوح  ذ  طذبلظءةذغشذللاذس ونذقلذـل ذبظقهذقةح حًذت دس وسًذ .5

 .حةحل ولس 

 اخلامسالفصل 

 المخالفات التأديبية

 ــــــــادة 30مــــــــ 

تاة ذفيذش نذط بذحةلة حن ذحةحل ولسن ذحةعستمن ذل  نسةذ إجنةحءحلذحةح دسنبذحةلقنة ةذ حن ذطن بذ

قةح ذ قنهذحةجستمعسلذ حةلمصولذ حو سذفيذحة سبذحةوسليذتمنذانظ ذتم وهذحةحعحوهذحةعسةيذحةلةفقن ذبنسة

 ة(.2111(ذةام ذ)511)

 السادسالفصل 

 أحكــام ختامية

 ــــــــادة 31مــــــــ 

 ةحجسنذحةلش ح ذ فقسًذة لالذحة نظ ذبقةح ذتمنذ نواذحةجستمع .ذتمسةو ذتظلدذتم سفآل
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 ــــــــادة 32مــــــــ 

ةذ2111ةانم ذذ511 قنهذحةظسالذحةحيذةهذسةدذ  ل سذسحهذفو سذت  قذح  سةذحةحجمن ذحةشنع و ذ" نسبقسً"ذ

بش نذحـلح ذانظ ذحةل ح  ذ حاتمحظسلسلذ حةح دسنبذبسةجستمعنسلذ تمن انسلذحةحعحنوهذحةعنسةيذفنيذكنلذ

 حةظسالذحةحيذةهذتمصذ حو سذحة نظ .

ذ

ذ

 الالئحة انتهت  


