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 انالئحت انذاخهيت نهذراساث اجلايعيت

 نكهيت اآلداب ـ جايعت طزابهس
 

 

انفصــــم األول 
ةػــامــامػعــكــأح

ــــادة   (1)يــــ 
ررابؾسذلـقلذدرجةذجامعةذالداردنيذبؽؾقةذاآلدابذرؾيةذالتدريذأحؽامذهذهذالالئحةذعؾىذ

.ذنظامذالػصلذ(الؾقدانسذذ)اإلجازةذاجلامعقةذاملًخصصةذ

ــــادة   (2)يــــ 
ضعظػاضدرادظػػ

اظؾغةماظعربقةمػلمظغةماظدرادةميفماظؽؾقةم،موجيقزماظؿدرؼسمبغريػامإذاماضؿضتماظضرورةمذظؽمبعدم

عقاصؼةماظؾفـةماظشعؾقةمظؾفاععةموصؼماظؿشرؼعاتماظـاصذة،موسؾكماظطؾؾةمشريماظعربماجؿقازماعؿقانم

م.ؼـؾتمضدرتفؿمسؾكماظؿقصقؾماظعؾؿلمباظؾغةماظعربقة

م

م

م
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ــــادة   (3)يــــ 
أعدافػاضصضغظػػ

تلعكمطؾقةماآلدابممإظلمهؼقؼمأػداصفامباتؾاعمأداظقبماظؿعؾقؿماىاععلمايدؼثماظذيمؼؿؿمعـم

خالظفمتؽقؼـماإلغلانماٌؿعؾؿماظؼادرمسؾكماظػفؿمواظؾقثمواظدرادةموادؿعدادهمظؿـؿقةموتطقؼرم

إعؽاغاتفموعقاػؾفموتطقؼرػاميفمذبالمدبصصفمواغػؿاحفمسؾكمذيقعمصروعماظعؾؿماٌرتؾطةممبفالم

دبصصفموإطلابفماٌفارةمواظـؼاصةماظعؾؿقةمايدؼـة،موذظؽمظؿزوؼدماجملؿؿعمباًرباءمظؾؿلاػؿةميفم

.ماظؿكطقطمواظؿـؿقة

: وتهدف كلية اآلداب خاصة إلي تحقيق اآلتي

إسدادماٌؿكصصنيميفمذباالتماظعؾقمماإلغلاغقةموصؼمبراعجمدرادقةمعؿؽاعؾةمتؽػؾمايصقلمسؾكم.أ

 .اإلجازةماظعؾؿقةماظيتممتـقفاماظؽؾقة

اظؿعاونمععماظؽؾقاتمواىاععاتماألخرىميفمتدرؼسماظعؾقمماإلغلاغقةممبامتلؿحمبفماإلعؽاغاتم.ب

 .اٌؿقاصرة

اظؼقاممباظؾققثمواظدراداتماظعؾؿقةموسؼدماٌؤمتراتمواظـدواتماظعؾؿقةموتقرقدماظصالتموتؾادلم.ج

 .اًرباتمععماهلقؽاتماظعؾؿقةماألخرىمداخؾماظؾالدموخارجفا

 .اٌلاػؿةميفمغشرماظـؼاصةماظعؾؿقة.د

 .اٌلاػؿةميفمتؼدؼؿماالدؿشاراتماظعؾؿقةمواظػـقةمظؾؿؤدلاتمواهلقؽاتماظعاعة.هـ
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ـــادة   (4)يــــ 
طدةػاضدرادظػباضصضغظػ
الربنامجذ)مثانقةذفصولذدرادقة،ذووًمذتوزوعذخطةذالدرادةذذ(8)تؽونذمدةذالدرادةذبالؽؾقةذ

:ذبؽلذقدمذعؾىذهذهذاملدةذوفؼًاذلًتيذ(الدرادي

تؽقنماظدرادةمباظؽؾقةموصؼًامظـظامماظػصقلماظدرادقةمبقاضعمصصؾنيمدرادقنيميفماظعام،مؼعرفمـ  1

أوهلؿامبػصؾماًرؼػم،مواظـاغلمبػصؾماظربقعم،موجيقزمظؾفـةماظشعؾقةمظؾؽؾقةمإضاصةمصصؾم

درادلمصقػلمخاللماظعطؾةماظصقػقةم،موؼؽقنماخؿقارؼًامألسضاءمػقؽةماظؿدرؼسممبامالم

.مؼؿعارضمععماظربغاعجماظدرادل

 .دؿةمسشرمأدؾقساممباميفمذظؽمصرتةماالعؿقاغاتم(16)ؼؿؽقنمطؾمصصؾمدرادلمعـمـ  2

،موؼـؿفلمععمغفاؼةمذفرمم(دؾؿؿربمم)ؼؾدأمصصؾماًرؼػمععمبداؼةماألدؾقعماألولمعـمذفرمـ  3

 .عـماظلـةماظؿاظقةم(ؼـاؼرمم)

ــــادة   (5)يــــ 
أشدـــــــامػاضصضغـــــــــظػ

:  تتكون كلية اآلداب من األقسام اآلتية
انقسى و .رانقسى و .ر

اضتارغخػػ2اضضعظػاضطربغظػػ1
اضطصتباتػواضططضوطاتػػ4اضجعراسغاػػ3
ػاضغضدغظػ6اضضعظػاالظجضغزغظػػ5
رضـــــــــــــمػػ7

االجتطــــــــــاعػ
رضمػاضظغسػػ8

اضخدطـــــــظػػ9
االجتطارغــــــــظػ

اضدراداتػاإلدالطغظػػ10

اضدراداتػػ11
اضدغاحغـــــــــــظػ

اإلرذادػواضطالجػػ12
اضظغديػ
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وؼـلبماظطالبميفمبداؼةمدرادؿفؿمظؾػصؾماظدرادلماألولمإديمأحدماألضلامماٌذطقرةم 

ذروطماظؿـلقبمظؽؾممضلؿمعـماألضلامماظلابؼةموصؼًامالضرتاحاتمطؾمسؿادةماظؽؾقةأساله،موهددم

ضلؿ،مومؼـطؾؼمػذامسؾكماظطالبمشريماظـظاعقنيماظذؼـمهقلمزروصفؿمدونماغؿظاعفؿميفماظدرادة،م

 .ممواظطالبماظقاصدؼـموػؿماظطالبمشريماظؾقؾقني

ــــادة   (6)يــــ 
 :اضطػــــررػاضدرادـــــــيػ

ػقماٌادةمذاتماحملؿقىماظعؾؿلم،مواظذيمؼؼرهماظؼلؿمواظؽؾقةمضؿـماًطةماظدرادقةمأوماٌؼرراتم

،موحيددمطؾمعؼررمبعددمعـماظقحـــدات،محبــــــقثمتقضحمسددم(اظربغاعجماظدرادل)اظدرادقةم

ػ.احملاضرات،موتؼلؿمعػرداتمطؾمعؼررمسؾىؿفؿقسةماحملاضراتماحملددةمظذظؽماٌؼرر
وتؿؾعماظدرادةمباظؽؾقةمغظامماٌؼرراتمحلبماسؿؿادػامبعضفامسؾكمبعضموجيبمسؾكماظطاظبم

اظؿلفقؾميفماٌؼرراتمأواًلمبأولم،وذظؽمحلبماظؿلؾلؾماحملددمظؾؿؼرراتمواٌعؾـمعـمضؾؾماظؼلؿم

اٌكؿص،موالمجيقزماظؿلفقؾميفماٌقادماٌؿؼدعةمضؾؾمدرادةماٌؼرراتماظؿؿفقدؼة،موالمؼلؿحمظؾطاظبم

م،موالم100مإالمبعدماجؿقازماٌؼرراتمذاتماٌلؿقىم200اظؿلفقؾميفماٌؼرراتمذاتماٌلؿقىم

مصأضؾم200مإالمبعدماجؿقازماٌؼرراتمذاتماٌلؿقىم300ؼلؿحمبدرادةماٌؼرراتمذاتماٌلؿقىم

م300مإالمبعدماجؿقازماٌؼرراتمذاتماٌلؿقىم400،موالمؼلؿحمبدرادةماٌؼرراتمذاتماٌلؿقىم

صأضؾم،موؼلفؾماظطاظبميفمعشروعماظؿكرجميفمآخرمصصؾنيمدرادقنيمعؿقضعمدبرجفمصقفؿام،م

وجيقزميفمحاظةمزؼادةمسددموحداتماٌشروعمسـمثالثموحداتمؼؿؿمتقزؼعفامبنيمصصؾنيمدرادقنيم

موحدةمدرادقةميفمطؾمصصؾمدرادل،مإالمإذامملمؼؿؾؼمظؾطاظبم12،موؼؽقنمايدماألدغكمظؾؿلفقؾم

ػذاماظعددمالدؿؽؿالمطؾمعؼرراتمدبرجفميفمذظؽماظػصؾم،مطؿامالمجيقزماظؿلفقؾميفمأطـرمعـم

،مسؾكمأالمؼزؼدمسؾكمايدماألسؾكم%م75موحدةمدرادقةمإالمإذامطانمععدظفماظعاممأطـرمعـم18

موحدةمدرادقةمبأيمحالمعـماألحقالميفماظػصؾماظدرادلماظقاحدم،مويفمحاظةمتعذرمسؾكم21وػقم

موحدةمدرادقةمحيلبمسؾقفمجزءمعـماظػصؾماظدرادلمصؼطم12اظطاظبماظؿلفقؾميفمايدماألدغكم
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ععمضرورةمانمؼلفؾماظطاظبمغلؾةمإديمايدماألدغكمظؾقحداتماٌؼررمتلفقؾفاميفماظػصؾماظقاحد،

مسؾكمأالمتؿفاوزمعدةمدرادؿفمباظؽؾقةمذيقعماٌؼرراتماظدرادقةماظعاعةمصكماظػصؾنيماالولمواظـاغل

م:ووؽونذلؽلذمؼررذدرادياٌدةماحملددةمبفذهماظالئقة،م

أدؿاذماٌؼررماظذيمؼؽؾػفماظؼلؿموؼؽقنمعـمبنيمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمباظؽؾقةمأومعـمبنيم .1

 .اٌؿعاوغنيمعـمخارجفا،مأوماٌؿؼاسدؼـ

 .طؿابمعـففلموطؿبمعرجعقةمحيددػامأدؿاذماٌؼررموؼعؿؿدػاماظؼلؿ. 2

 .(حلبمرؾقعةمطؾمعؼرر)ضاسةمدرادقةموععؿؾمأومزبؿربم. 3

 .جدولمأدؾقسل. 4

مممجيقزمظؽؾمضلؿمتؼلقؿماظطالبماٌـلؾنيمإظقفمإظلمذبؿقساتمحبقثمالمؼزؼدمسددمرالبمطؾم

مراظؾًام،موجيقزمأنمؼؽقنمظؾؿؼررماظقاحدمأطـرمعـمذبؿقسة،مبشرطمأنمالمؼزؼدم40ذبؿقسةمسـم

مراظؾًامؼؾزممطؾمراظبمباظؿلفقؾميفماٌؼرر،موسؾقفمايصقلمسؾكم15سددمرالبمطؾمذبؿقسةمسـم

.ممدرجةماظـفاحماٌؼررةمإلنازه

ــــادة   (7)يــــ 
أدتــــــــــــاذػاضطػـــــــررػ

ممؼؿقديمتدرؼسماٌؼرراتماظدرادقةمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسماظؼارؼـمظؽؾمضلؿم،موجيقزمأنمؼؽقنمعـم

اإلجازةم)ؼؿقديمتدرؼسمبعضماٌؼرراتمعـماٌؿعاوغنيم،مذرؼطةمحصقظفمسؾكمعؤػؾمسالمم

.مماٌاجلؿريمأوماظدطؿقراهمم(اظؿكصصقةماظعاظقةمأوماإلجازةماظدضقؼة

ويخصص أستاذ المقرر جزءاً من المحاضرة األولى في بداية كل فصل 
:  دراسي لآلتي

 .تؼدؼـــــؿمغػلــــــفمظطؾؾةماٌؼررموهدؼدماألؼاممواظلاساتماٌؽؿؾقـــــــة .1

 .تقضقحمربؿقؼاتماٌؼررموعقاسقدماالخؿؾاراتماظػصؾقةمواالعؿقانماظـفائل .2
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 .هدؼدماظؽؿبمواٌراجعماٌلؿكدعةمظؾؿؼررماظدرادل .3

 .مهدؼدمأدؾقبماظؿؼققؿمواٌؿابعةميفمأثـاءماظـــــدرادة .4

 .طقػقةمحلابمأسؿالماظلـةمظؾـظامماظػصــــــــؾل .5

.  وجيقزميفماظدرادةمإجراءماظؿطـــــؾقؼاتماظعــــؿؾقة .6

ــــادة   (8)يــــ 
األدتـــــــاذػاضطذـــــــــرفػ

عـمبنيمأسضاءمػقؽةمم(راظبمم)مؼؽؾػمعـلؼماظدرادةمواالعؿقاغاتمباظؼلؿمأدؿاذًامعشرصامظؽؾم

:ماظؿدرؼسمؼؿقديماٌفامماظؿاظقة

إسدادمعؾػمظؽؾمراظبميػظمغؿائففمواٌؼرراتماظيتمدردفاموحلابماٌعدلماظػصؾلم .1

 .واظرتاطؿلمبؾطاضؿفمحيػظمبفمغؿائجماظطاظبمؼزودهمبفمعؽؿبماظؿلفقؾمأوماظؼلؿماٌكؿص

 .عؿابعةمغؿائجماظطاظبمسؾكمعدارمطؾمصصؾمدرادل .2

تدوؼـمحاالتماغؼطاعماظطاظبموإؼؼافماظؼقد،موطذظؽماظعؼقباتماظيتمتقضعمسؾكمبطاضؿفم .3

 .اظدرادقةموإبالغماظطاظبماٌعينمبذظؽ

 .متدوؼـمسددمعراتماظردقب .4

 .تدوؼـماإلغذاراتمبؾطاضةماظطاظبماظدرادقةموظػتماغؿؾاهماظطاظبمظذظؽ .5

 .تقضقحماظـؼاطمأوماٌقادماٌفؿةمبفذهماظالئقةمظؾطاظبمواظردمسؾكمادؿػلاراتف .6

 :إبالغماظؼلؿماٌكؿصمبقضعماظطؾؾةماًاضعنيمإلذراصفمممـ .7

.ممممممأنزواماٌؼرراتماظالزعةمظؾؿكـــــــــرج.مأ

م.ادؿـػدواماٌدةماظؼاغقغقةم.مب
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.مممممممممحصؾقامسؾكمتؼدؼرمساممضعقػمجدًا.ممج

.مملمؼـفزواماظقحداتماٌؼررميفمأربعةمصصقل.ممد

.ممواوزوامسددمعراتماظردقبميفمأيمعؼرر.مػـ

.محصقهلؿممسؾكمايدماألضصكمظإلغذاراتموشريػؿمممـمحيؿاجقنمإديمادباذمأيمإجراء.مو

 .إحاظةمرؾؾاتماظطؾؾةماًاضعنيمإلذراصفمعدسؿةمبرأؼفمظؾؼلؿماٌكؿص .8

طؿامؼؿقديماألدؿاذماٌشرفمواظؼلؿماٌكؿصموعؽؿبماظؿلفقؾمباظؽؾقةمتطؾقؼمالئقةمغظامم. 9

تقضقعمالمبامخيصفا،مطؿامؼؼقممبسؿادةاظؽؾقةاظدرادةمواالعؿقاغاتمواظؿأدؼب،موسؾقفؿمإبالغم

.مماظطاظبمسؾكمطاصةماٌلؿـدات

موتدخؾمعفامماألدؿاذماٌشرفمضؿـمععدالتماألداءمبقاضعمداسؿنيم،مإذامطاغتماجملؿقسةمالم.10

 .ممراظؾًا،مصإذامزادتمسؾكمذظؽمجيقزمتعقنيمعشرصنيمآخرؼـم(15)تزؼدمسـم

ــــادة   (9)يــــ 
اضبــــــرظاطجػاضــــــدرادــــــيػ

ؼقضعماظربغاعجماظدرادلمظؽؾمضلؿمعـمضؾؾمذبؾسماظؼلؿ،مسؾكمأنمؼؿضؿـمبرغاعجماإلجازةم

مداسة،ممباميفمذظؽم120داساتمدرادقةمالمؼؼؾمسددػامسـم"مماظؾقلاغس"ماىاععقةماٌؿكصصةم

اٌؼرراتماظعاعةماظيتمتطؾؾفاماظؽؾقةموماىاععةم،موالمجيقزماظؿعدؼؾميفمػذاماظربغاعجمإالمبعدم

.مممسؿادةماظؽؾقةعقاصؼة

،واألضلام،موعؽؿبماظؿلفقؾمسؿادةاظؽؾقةوهػظماظـلخماألصؾقةمظرباعجماألضلامماٌعؿؿدةمظدىم

م.واظؿقثقؼ،موؼؿؿمإسدادمربؿقؼاتماٌؼرراتموتعدؼؾفامواسؿؿادػامعـمذبؾسماظؼلؿماٌكؿص

م
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ــــادة   (10 )يــــ 
تصظغفػاضطػرراتػػ

:ممتـؼلؿماٌؼرراتماظيتمتدّرسمباألضلاممبؽؾقةماآلدابمإدي

:ػطػرراتػطتطضباتػاضجاططظ:ػأواًل
.مممممموػلمعؼرراتمإظزاعقةمتؼررػاماىاععةمظؿدرؼلفامباظؽؾقاتماظؿابعةمهلام

:ػوعذهػاضطػرراتػعيػ

انقسى و .رانقسى و .ر
ضعظػاظجضغزغظػػ1

ػ(أ)
ضعظػاظجضغزغظػػ2

ػ(ب)
ػ(ب)ضعظػرربغظػػ8ػ(أ)ضعظػرربغظػػ2
(ػ2)حادبػآضيػػ10(ػ1)حادبػآضيػػ3

ػ

طػرراتػطتطضباتػاضصضغظ،ػػ:ػثاظغًا

وػلمعؼرراتمإظزاعقةمتؼررماظؽؾقةمتدرؼلفامتقزعمػذهماٌؼرراتماظقاردةميفماظػؼراتمأواًلموثاغقًاموثاظـًام

سؾكماظربغاعجماظدرادل،مظؾقصقلمسؾكماإلجازةماٌؿكصصة،ممبامؼؿػؼموخطةمطؾمضلؿ،مومبامالم

.مم(مثاغقةمصصقلمدرادقة)ؼؿفاوزمعدةم

:ػوعذهػاضطػرراتػعيػ

انقسى و .رانقسى و .ر
تارغخػاضحضارةػاإلدالطغظػػ2رضمػاضظغسػاضطامػػ1
جعراسغظػضغبغاػػ4اضثػاسظػاإلدالطغظػػ3

:ػػطػرراتػتخصصغظػغػررعاػاضػدمػاضذيػغظتطيػإضغهػاضطاضبػوتذطل:ػثاضثًاػ
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.ممعؼرراتمدرادقةمغظرؼةموسؿؾقة .مأ

.معؼرراتماظدرادةمايؼؾقةمأوماٌقداغقةموعشارؼعماظؿكرج .مب

وػلماٌؼرراتماظيتمتّدرسمباألضلامماألخرىمشريماظذيمؼـؿؿلمإظقفمطػرراتػدارطظ :ػػرابطًا

.ماظطاظبمبـاءمسؾكمبرغاعجماظؼلؿماظؿابعمظفماظطاظبم

ــــادة   (11 )يــــ 
رطـــــزػاضطػـــــررػوطحتوغــــــاتهػػ

.مذ(مذعذ)املؼرراتذالعامةذوورمزذهلاذبالرمزذ-ذ

وؼرعزمظؽؾقةماآلدابم،مم(دمم)اٌؼرراتماظؿكصصقةمتؿؽقنمعـمثالثةمحروفم،مأوهلامحرفم-

ؼؾقفمحرصانمآخرانمؼرعزانمظؾؼلؿماٌكؿصم،مؼؾلمػذهمايروفمرضؿمممقزمظؾؿؼررماظدرادلم

 .احملددمميقزهمعـمبؼقةماٌؼرراتماظدرادقةمباظؼلؿمغػلفم

.ممتعادلماظقحدةماظدرادقةمداسةمواحدةمظؾؿقاضرةمأومداسؿنيمإديمثالثمداساتمععؿؾقة -1

ؼؽقنمظؽؾمعؼررمأػدافموعػرداتموربؿقؼاتمهػظميفماظؼلؿماٌكؿصموعؽؿبماظؿلفقؾم -2

.ممواظؿقثقؼمععمغشرمغؾذةمزبؿصرةمسـماٌؼررمبدظقؾماظؽؾقة

هلبماظقحداتماظدرادقةمٌشارؼعماظدرادةمواظؾقثموماظؿكرجمعؼررًامعـماظقحداتم -3

 .وحداتمدرادقةم(4)حبقثمالؼؿفاوزم

ػظظامػاضػبولػواضػغدػواالظتػال

ــــادة   (12 )يــــ 
اضػبولػواضػغدػواالظتػالػػ

إسدادماظطالبماظذؼـمميؽـمضؾقهلؿموصؼًامإلعؽاغقاتماألضلاممضؾؾمبداؼةمطؾمسؿادةاظؽؾقةممهددم

.ممصصؾمدرادلمجدؼد
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ممموؼشرتطمظؼؾقلمعـمؼؿؼدممظؾدرادةمبؽؾقةماآلدابمظؾقصقلمسؾكماإلجازةماٌؿكصصةم

ظلـةمم(501)مرضؿمسؿقدماظؽؾقةاظعاعةددػامؼحباإلضاصةمإظلماظشروطماظيتم(اظؾقلاغس)

:معامؼؾلم.مف2010

أنمؼؽقنمحاصالمسؾكماظشفادةماظـاغقؼةماظعاعةمأوماظـاغقؼةماظؿكصصقةمأومعاؼعادهلامعـم. 1

.ماظشفاداتماٌعرتفمبفامعـمجفةماالسرتافماٌكؿصة

أنمؼؿػرغماظطاظبماظـظاعلمظؾدرادةمباظؽؾقة،موأالمؼؽقنمعلفاًلمبأؼةمطؾقةمأومععفدمآخر،مومأنم.2

.مخيضعماظطاظبمشريماظـظاعلمظشروطماظؼلؿماٌكؿصممبامؼؿـادبمبإعؽاغاتفموضدرةمادؿقعابف

ماظعاعةمأالمؼؼؾمتؼدؼرهمبشفادةماظـاغقؼةماظؿكصصقةمسـماظـلؾةماظيتمهددػااظؾفـةماظشعؾقة. 3

ماظيتمتعؾـمدـقؼًامصقرماإلسالنمسـمغؿائجماعؿقاغاتماظـاغقؼةماظؿكصصقةمظؾؿعؾقؿمواظؾقثماظعؾؿل

 .بدورؼفاموعاميفمحؽؿفا

جيقزمضؾقلماظطالبماظقاصدؼـممبـحمدرادقةمسؾكمغػؼةماجملؿؿعموصؼًامظألدسمواظؼقاسدماظيتم. 4

وجيقزمظؾفـةماظشعؾقةمظؾؽؾقةموضعمذروطمخبصقصمضؾقلم.متؼررمبشأنمضؾقلماظطالبماظؾقؾقني

وؼشرتطمأنمؼؽقنم.ماظطالبمشريماظؾقؾقنيمظؾدرادةمسؾكمحلابفؿماًاصموصؼماظؿشرؼعاتماظـاصذةم

اٌؿؼدممعـمشريماظعربماظؾقؾقنيمعؼقؿًامبفذاماظؾؾدمإضاعةماسؿقادؼةمرقالمعدةمدرادؿفمباظؽؾقةموعلؿقصقًام

ظؽاصةماظشروطماٌؿعؾؼةمباٌؤػؾ،موذظؽمدونماإلخاللمبؼقاسدماٌعاعؾةمباٌـؾماٌـصقصمسؾقفاميفم

 .ماالتػاضقاتماٌقضعةمبفذاماظشأن

أنمؼؿعفدماظطاظبماٌؿؼدممعـمشريماظعربماظؾقؾقنيمبدصعماظردقمموغػؼاتماظدرادةموصؼماظؾقائحم. 5

.مواظؼراراتمواظؿشرؼعاتماظصادرةمواٌعؿقلمبفاميفماىاععة

أنمؼؽقنمالئؼًامصققًاموخاظقًامعـماألعراضماٌعدؼةموضادرًامسؾكمعؿابعةماظدروسماظـظرؼةم.مم6

.مواظعؿؾقة

.ماجؿقازماعؿقانماٌؼابؾةماظشكصقةمبـفاحميفماألضلامماظيتمتشرتطممذظؽ.م7
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ــــادة   (13 )يــــ 
ذــــــروطػاالظتػــــــالػإضـــــىػاضصضغــــظػ

 

ذذذذذذذذجيوزذلؾطالبذاالنًؼالذإىلذكؾقةذاآلدابذمنذجامعاتذوكؾقاتذأخرىذمعرتفذبفا،ذحقثذ

:ذذوًوىلذمؽًبذالًدجقلذباجلامعةذذتؾؼىذرؾياتذاالنًؼالذعؾىذأنذتؽونذمدًوفقةذالشروطذاآلتقة

.معـمػذهماظالئقةم(12)أنمتـطؾؼمسؾقفماظشروطماظقاردةميفماٌادةم.أ

أنمؼؼدممراظبماالغؿؼالمعلؿـداتفميفمعقسدمالمؼؼؾمسـمدؿةمأدابقعمضؾؾمعقسدمبداؼةماظػصؾم.ب

 .ماظدرادلماٌرادماظؿلفقؾمبف

أنمتؿضؿـمعلؿـداتفمذفادةمأصؾقةمتػقدمبأغفمشريمعػصقلمألدؾابمسؾؿقةمأومتأدؼؾقةموطشػًام.ج

أصؾقًامععؿؿدًامعـماىفةماظيتمغؼؾمعـفامسؾكمأنمحيؿقيمػذاماظؽشػمسؾكماٌؼرراتمواظدرجاتم

.مموسددماظقحداتمعدسؿةممبػرداتمطؾمعؼررمدؾؼمظفمدرادؿفموغظامماظدرادة

.ممباىفةماٌـؿؼؾمعـفام%م50أالمؼؼؾمعؿقدطمتؼدؼرهماظرتاطؿلمسـم.د

.ممأنمتؿضؿـمعلؿـداتفموثقؼةمأومادؿؿارةمأصؾقةمإلمتامماٌرحؾةماظـاغقؼةماظؿكصصقةموعامؼعادهلا.ممػـ

سؾكممم%م50ؼشرتطمسؾكماظطاظبماٌـؿؼؾمظؾقصقلمسؾكمدرجةماإلجازةماٌؿكصصةمدرادةم.ممو

.ماألضؾمعـماٌؿطؾؾاتماظالزعةمظؾؿكرجمباظؼلؿماٌـؿؼؾمإظقف

.مإظقفاأنمؼؾؿزممبؼضاءمأربعةمصصقلمسؾكماألضؾمباظؽؾقةماٌـؿؼؾم.ممز

ــــادة  (14 )يــــ 
إجراءاتػاالظتػالػإضىػاضصضغظػ

حيقؾمعؽؿبماظؿلفقؾمباىاععةممرؾؾاتماالغؿؼالماٌلؿقصقةمظؾشروطماٌـصقصمسؾقفاميفم

عـماظالئقةمإديماألضلامماٌعـقةمظؾؾتمصقفاموإحاظةمرأيماظؼلؿماٌكؿصمباظرصضمأومم(12)اٌادة
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اظؼؾقلمإديمىـةماٌعادالتميفماظؽؾقةمإلبداءماظرأيموإحاظؿفامإديمعؽؿبماظؿلفقؾمالدؿؽؿالمبؼقةم

ؼقعًامعـمبدءماظدرادةمباظؽؾقةموذظؽمم(15)اإلجراءاتمباظـلؾةمظؾطؾؾةماٌؼؾقظنيميفمعدةمالمتؿفاوزم

:ممسؾكماظـققماآلتل

تلفؾمظؾطاظبمطؾماٌؼرراتماظقاردةميفمبرغاعجماظؼلؿماٌـؿؼؾمإظقفموؼطؾبمعـماظطاظبمإسادةم .مأ

إذامطاغتمعـماٌؿطؾؾاتماظالزعةمظؾؿكرجمباظؼلؿمم%م50اٌؼرراتماٌؿقصؾمصقفامسؾكمأضؾمعـم

.مماٌـؼقلمإظقفماظطاظب

مبـاًءمسؾكمعؼرتحمعـماظؼلؿماٌكؿصم،موالمسؿقدماظؽؾقةتشؽؾمىـةمإلجراءماٌعادالتمبؼرارمعـم .مب

 .سؿقدماظؽؾقةتؿؿمػذهماإلجراءاتمإالمبعدماسؿؿادػامعـم

ــــادة   (15 )يــــ 
طدةػاضدرادظػضضطالبػاضطظتػضغنػػ

هلبماٌدةماظدرادقةماظيتمضضاػاماظطاظبماٌـؿؼؾميفماظؽؾقةماٌـؿؼؾمعـفامضؿـماٌدةماظدرادقةم

.مماحملددة،موالمحيلبمصصؾماظصقػموإؼؼافماظؼقدمباىفةماٌـؿؼؾمعـفاميفمػذهماٌدةماحملددة

ــــادة   (16 )يــــ 
اضــــــتظدغبػضألشدـــــامػػ

ؼؼقمماظطاظبماٌؼؾقلمظؾدرادةمباظؽؾقةمبإحضارمطؾماٌؿطؾؾاتمواٌلؿـداتماظرمسقةماظيتمؼصدرم

بشأغفامإسالن،مثؿمؼؼقمممبؾءممنقذجماظرشؾاتماٌعدمظذظؽ،موؼلؾؿفمإديمعؽؿبماظؿلفقؾمظقؿؿم

تـلقؾفمإديمأحدماألضلاممحلبماظـظامماٌؿؾعمباظؽؾقةمعـمضؾؾمعؽؿبماظؿلفقؾموحلبماظؼدرةم

سؿقدماالدؿقعابقةمظألضلامماحملددةمعلؾؼًام،موالمؼعؿربمػذاماظؿـلقبمرمسقًامعامملمؼؿؿماسؿؿادهمعـم

،موإدراجفميفمدفؾماظؼقدماٌرطزي،موجيقزمظألضلاممإجراءماخؿؾارمضؾقلموعؼابؾةمذكصقةماظؽؾقة

م.مظؾؿأطدمعـمادؿعدادماظطاظبمظؾدرادةمباظؼلؿ

م
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ــــادة   (17 )يــــ 
تعغغرػاضتخصصػ

معذمراعاةذاملادةذالدابؼةذجيوزذلؾطالبذتغقريذختصصهذمرةذواحدةذخاللذفرتةذدرادًهذبالؽؾقةذ

:ذذريؼًاذلؾشروطذاآلتقة

.ممأالمؼؽقنمضدمضضكمأطـرمعـمصصؾنيمدرادقنيميفماظؼلؿماٌـلبمإظقف.أ

 .مأالمؼؽقنمعػصقالمعـماظؼلؿماٌـؼقلمعـفمأومعقضقصًامسـماظؿلفقؾ.ب

.ممعقاصؼةماظؼلؿماٌـؿؼؾمإظقف.ج

المؼعؿربمػذاماظؿغقريمرمسقًامإالمبعدمإخالءمررصفمعـماظؼلؿماٌـؼقلمعـفموتلفقؾفمبلفؾماظؼقدم.مد

.مباظؽؾقة

ــــادة  (18 )يــــ 
اضطتودطػاضتراصطيػاضطامػرظدػتعغغرػاضتخصصػ

حيؿلبماٌؿقدطماظرتاطؿلماظعامماىدؼدمبعدماغؿؼالماظطاظبمعـمدرجاتماٌؼرراتماظقاردةميفمبرغاعجم

اظؼلؿماٌـؿؼؾمإظـــقفم،موتــشؿؾمدرجاتماٌؼرراتماظيتمدردفاماظطاظبمباظؼلؿماٌـؿؼؾمعـفمواظقاردةم

 .بربغاعجماظؼلؿماٌـؿؼــؾمإظقف

ــــادة   (19 )يــــ 
تعغغرػتخصصػاضطاضبػاضطظتػلػإضىػاضصضغظػػ

ممممممالمجيـــقزمظؾطاظبماٌـؿؼؾمإديمطؾقةماآلدابمعـمطؾقاتمأومجاععاتمأخرىمأنمؼغريمدبصصفم

م.رقؾةمعدةمدرادؿفمباظؽؾقة

م

م
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 نظاو انذراست وااليتحاناث
ــــادة   (20 )يــــ 

نظام الفصل الدراسي 

:ػاضغصلػاضدرادي
تؽقنمعدةماظدرادةمبؽؾمصصؾمدرادلمأربعةمسشرمأدؾقسًا،متؾقفامصرتةمظالعؿقاغاتماظـفائقةمالمتؼؾمسـم

أدؾقسنيموالمتؿفاوزمثالثةمأدابقع،موؼعطكمظؾؿلفقؾمصرتةمالمتزؼدمسـمأدؾقعمواحد،موالمتدخؾمضؿـم

سؾكماظـققماظذيمهددهماٌدةماٌؼررةمظؾدرادةمواالعؿقاغاتموؼؽقنمابؿداءماظدرادةمواغؿفاؤػامبؽؾمصصؾم

 .ماظعاعةمظؾؿعؾقؿمواظؾقثماظعؾؿلماظؾفـةماظشعؾقة

جيقزمظألضلاممبعدمعقاصؼةمػذهماظؾفـةمإسدادمبراعجمدرادقةمأومعقداغقةمخاللماظعطؾةماظصقػقةمسؾكمأنمو

.ممهددماظقحداتماظدرادقةمهلذهماظرباعجم،موذظؽموصؼماًطةماظدرادقةمظؾؼلؿماٌكؿص

ــــادة   (21 )يــــ 
تدجغــــلػاضطػــــــرراتػػ

 

ؼؾدأماظؿلفقؾميفماٌؼرراتماظدرادقةمخاللماألدؾقعماألولمعـماظػصؾماظدرادلم،موسؾكماظطاظبم .1

ايضقرمذكصقًامظؾؿلفقؾ،موالمؼعؿربمػذاماظؿلفقؾمرمسقًامإالمبعدمتقضقعفمعـماظطاظبمواسؿؿادهم

 .األدؿاذماٌشرفمواظؼلؿماٌكؿصموعؽؿبماظؿلفقؾعـمضؾؾم

سؾكماظطاظبمودؼدمضقدهميفمبداؼةمطؾمصصؾمدرادلم،مومجيريمودؼدماظؼقدمباظؿقضقعمسؾكم .2

اظـؿقذجماٌعدمظذظؽميفماٌقاسقدماظيتمهددػاماظؽؾقةم،مصإذامملمؼؼؿماظطاظبمباظؿفدؼدماسؿربمعـؼطعًام

.ممظلؾبمشريمعشروعمعامملمتؼؾؾماظؽؾقةمسذرهمومتقضػمضقده
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ــــادة   (22 )يــــ 
اضتأخرػرنػتدجغلػاضطػرراتػػ

 

ممممممتعطكماظػرصةمظؾؿلفقؾماٌؿأخرمياالتماظغقابماٌشروعمسؾكمأنمؼػلماظطاظبمباظشروطماظيتم

ويفمطؾماألحقالمالمجيقزمظؾطاظبم.مجيقزمأنمهددػاماظؾفـةماظشعؾقةمظؾؽؾقةمغظريمػذاماظؿأخرم

 .تلفقؾماٌؼرراتمأليمصصؾمدرادلمبعدمعضلمأدؾقسنيمعـمبداؼةماظؿلفقؾ

ــــادة   (23 )يــــ 
وشفػاضػغـــــدػ

جيقزمظؾطاظبمأليمدؾبمعـماألدؾابمؼؼؾؾفاماظؼلؿمواظؾفـةماظشعؾقةمظؾؽؾقةموضػمضقدهممبامالم

سؾكمأنمؼؼدممرؾبمإؼؼافماظؼقدم.مؼؿفاوزمصصؾنيمدرادقنيمرقؾةمصرتةمدرادؿفموصؼممنقذجمؼعدمظذظؽ

خاللمذفرمعـمبداؼةماظػصؾماٌذطقرم،موالمهؿلبمعدةمإؼؼافماظؼقدمػذهمضؿـمعدةماظدرادةم

احملددةممباظؽؾقةم،مطؿامجيقزميفمحاظةماضطرارؼةمإؼؼافمضقدهمظػصؾمدرادلمثاظثموظؾؿرةماألخريةمم

خاللمصرتةمدرادؿفمباظؽؾقةمإذامتؼدممبعذرمتؼؾؾفماظؾفـةماظشعؾقةمظؾؽؾقةم،موحيؿلبمػذاماظػصؾم

مظؾفاععةمضؾقلموضػمظؾفـةماظشعؾقةموجيقزمضؿـماٌدةماحملددة،موؼعدماخؿقارماٌقادمودؼدًامظؾؼقد

معـم15ضقدماظطاظبمبصقرةمادؿــائقةمظػصؾمآخرمإذامتطؾؾتمزروصفمذظؽموصؼمعامجاءمباٌادةم

.مم2010مظلـةم501اظالئقةم

ــــادة   (24 )يــــ 
اضتعــــغبػرـــــنػاضطحاضـــــراتػػ

سؾكماظطاظبمعؿابعةماظدروسماظـظرؼةمواظعؿؾقةمباٌؼرراتماٌلفؾمبفا،موسؾكمأدؿاذماٌؼررماظؼقامم

برصدمايضقرمواظغقابميفمطؾمرباضرةموتلؾقؿفمإديمأعاغةماظؼلؿمذفرؼًامظؿقثقؼفموإبالغماظطاظبم

.ممأليمدؾبمطان،مؼعطكمصػرًاميفمذظؽماٌؼرر%م25بف،موإذامزادتمغلؾةمشقابماظطاظبمسـم
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وهلبمغلؾةماظغقابمعـمبداؼةماظػصؾماظدرادل،موؼدخؾميفمػذهماظـلؾةماظؿلفقؾماٌؿأخر،م

.ممواظغقابماىاععل،موتدخؾمعدةماالعؿقاغاتماظػصؾقةمواظـفائقةميفمحلابمػذهماظـلؾة

ــــادة   (25 )يــــ 
ردمػادتصطالػطحتوغاتػاضطػرراتػػ

عـمربؿقؼاتفمسؾكماألضؾ،معفؿام%م75المؼؿؿمإجراءماالعؿقانماظـفائلمأليمعؼررمعامملمؼؿؿمإنازم

طاغتماألدؾاب،موحيالماألعرمإظلماظؾفـةماظشعؾقةمباظؽؾقةمظؾؾتميفماألدؾابموادباذمضرارمبإظغاءم

 .اٌؼررمبـاءمسؾكماضرتاحماظؼلؿماٌكؿصم

ــــادة   (26 )يــــ 
أرطالػاضغصلػ

:ذوًمذتؼققمذحتصقلذالطالبذيفذأثـاءذالدرادةذيفذكلذمؼررذوفقذاآلتي

إجراءماعؿقاغنيمغصػقنيمباإلضاصةمإظلماالخؿؾاراتماظعؿؾقةمواظشػقؼةموسؿؾمدراداتمعقداغقةم .مأ

وتطؾقؼقةموإسدادمحبقثموأوراقمسؾؿقةموشريػامعـمررقماظؿؼققؿمواٌؿابعةماٌلؿؿرةمخاللماظػصؾم

.ماظدرادل

ورىمػذهماالعؿقاغاتمسؾكمصرتاتمعـػصؾةمهددػاماظؽؾقةميفمبداؼةماظػصؾماظدرادلمسؾكمأنم .مب

 .متـػذمضؾؾمعقسدماالعؿقاغاتماظـفائقةمبقضتمطاف

.معـماظدرجةماظؽؾقةمظؾؿؼررم%م40دبصصمجملؿقسةمػذهماالعؿقاغاتمواظؿؼققؿمغلؾةم.مج

،موإسادةمأوراضفامإديمم(اظـصػقةمم)ؼؿقديمأدؿاذمطؾمعادةمإسالنمغؿائجماالعؿقاغاتماىزئقةم.مد

اظطالبمومتؽقـفؿمعـمعراجعةماألوراقمٌعرصةمأوجفماظؼصقرمصقفا،موسؾقفمتؼدؼؿمدرجاتفؿمعرصقدةم

يفمصقرتفاماظـفائقةمإديماظدرادةمواالعؿقاغاتمباظؼلؿممضؾؾمبداؼةماالعؿقاغاتمبقضتمطافمظرصدػام

يفمبطاضاتمدرجاتماظطالبمأومضقائؿماظـؿائجموتلؾؿمأوراقمإجاباتماالعؿقاغاتماظـفائقةمبعدمرصدم
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درجاتفامظؼلؿماظدرادةمواالعؿقاغاتمباظؽؾقةموالمجيقزمإتالصفامإالمبعدمعرورمصصؾنيمدرادقنيمعـم

.مإسالنماظـؿائج

ــــادة   (27 )يــــ 
االطتحــــــاظاتػاضظؼائغـــــظػػ
جدولذاالمًحاناتذالـفائقةذيفذذ(بـاًءذعؾىذاقرتاحذاألقدامذ)وعؾنذمؽًبذالدرادةذواالمًحاناتذ

ويفذحالةذتعذرذذلكذوؼومذالؼدمذاملخًصذ)نفاوةذكلذفصلذدرادي،ذووًوىلذأدًاذذأوذأداتذةذ

كلذمؼررذبإعدادذامًحانذنفائيذذاملذبـفاوةذالػصلذذ(بًؽؾقفذعضوذهقىةذتدروسذآخرذ

منذالدرجةذالؽؾقةذلؾؿؼررذوورتكذلؾؼدمذتوزوعذهذهذالـديةذ%ذ60الدراديذوختصصذلهذنديةذ

:ذذبنيذاجلزءذالـظريذوالعؿؾيذإنذوجدذمعذمراعاةذاآلتي

ورىماالعؿقاغاتماظعؿؾقةماظـفائقةميفمعقاسقدمتدرؼلفامخاللماألدؾقعماألخريمعـماظػصؾم .مأ

.ماظدرادل

ورىماالعؿقاغاتماظـظرؼةماظـفائقةمخاللمصرتةمالمتؿفاوزمأدؾقسني،موتؾدأمبعدمغفاؼةم .مب

 .اظػصؾماظدرادلمعؾاذرًةم

المتؼؾمعدةماالعؿقانماظـظريماظـفائلمظؽؾمعؼررمسـمداسؿنيمعؿقاصؾؿنيم،موالمتزؼدمسـمثالثم.مج

.مداساتمعؿقاصؾة

.مؼرتكمظؾؼلؿماٌكؿصمتؼققؿماٌؼرراتمايؼؾقةمأوماٌقداغقةموعشارؼعماظؿكرج.مد

االعؿقاغاتماًاصةمباٌؼرر،موتلؾقؿماظـؿقفةمم(تصققح)طؾمعؼررمتؼققؿمم(أداتذة)ؼؿقديمأدؿاذم.مػـ

إديماظدرادةمواالعؿقاغاتمباظؼلؿم،موؼؿؿماسؿؿادػامعـمضؾؾمأعنيماظؼلؿماٌكؿصمالسؿؿادػامخاللم

أدؾقسنيمعـمتارؼخمأداءماالعؿقانماظـفائلمظؾؿؼرر،موتلؾؿمغلكةمعـماظـؿائجمبعدماسؿؿادػامٌؽؿبم

.ماظؿلفقؾمظؿقثقؼفاممبـظقعةماظؿقثقؼماٌرطزيمباظؽؾقةمواإلسالنمسـفاممبـظقعةماظشؾؽةماإلظؽرتوغقة

م



 ــــــــــــــــــــ (2016-2015دليل كلية اآلداب)ــــــــــــــــــــــــــــ 
 

18   

 

 

  

ــــادة  (28 )يــــ 
صراداتػاإلجابظػػ

مممممؼؼقممأداتذةماٌؼرراتمبؿلؾقؿمأوراقموطراداتمإجابةماالعؿقاغاتماظـفائقةمإديماظؼلؿماٌكؿص،م

ظقدصعفاماظؼلؿمبدورهمإديمىـةماظدرادةمواالعؿقاغاتمباظؽؾقة،مظقؿؿمحػظمأوراقموطراداتماإلجابةم

 .مظالعؿقاغاتماظـفائقةمباظؽؾقةمٌدةمصصؾنيمدرادقني

ــــادة   (29 )يــــ 
حدابػاضطتودطػاضغصضيػواضتراصطيػاضطامػػ

ثمذجيؿعذحاصلذ.ذحيدبذاملًودطذالػصؾيذبضربذدرجةذكلذمؼررذيفذعددذوحداتذهذاذاملؼرر

الضربذووؼدمذعؾىذجمؿوعذالوحداتذاليتذدردفاذالطالبذيفذالػصلذالدرادي،ذوالذحتدبذ

ضؿـفاذاملؼرراتذاليتذتغقبذعـفاذالطالبذبعذرذمؼيولذأوذاندحبذعـفاذووًمذحدابذاملًودطذ

:ذذالرتاكؿيذالعامذلؾـظامذالػصؾيذعؾىذالـحوذاآلتي

:ذذالدرجةذاحملًدية .1

.مسـدمدرادةمعؼررمٌرةمواحدةمتعؿربماظدرجةماحملؿلؾةمػلماظدرجةماٌؿقصؾمسؾقفاميفمذظؽماٌؼرر .مأ

 .سـدمإسادةماٌؼررمهؾمآخرمدرجةمهصؾمسؾقفاماظطاظبمربؾماظدرجةماظلابؼةميفمذظؽماٌؼرر .مب

ػلمذبؿقسةموحداتماٌؼررماظيتمدردفاماظطاظبميفمطؾماظػصقلم:مالوحداتذالرتاكؿقة .2

.معطروحامعـفاموحداتماٌؼرراتماٌعادة

 .ػقمغاتجمضلؿةماظـؼاطمسؾكماظقحداتماظرتاطؿقة:ماملًودطذالرتاكؿيذالعام .3

ػلمذبؿقسةموحداتماٌؼرراتماظيتمهصؾمصقفاماظطاظبمسؾكمتؼدؼرمعؼؾقلم:مالوحداتذاملـجزة .4

 . صؿامصققمخاللمدرادؿفمباظؽؾقة
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ــــادة   (30 )يــــ 
ضجظظػاالطتحاظاتػواضطراشبظػػ

وشؽلذالؼدمذاملخًصذجلـةذلًدقريذاالمًحاناتذالـفائقةذواإلذرافذعؾقفاذتدؿىذجلـةذ

االمًحاناتذواملراقية،ذتًوىلذكافةذاألمورذاملًعؾؼةذبدريذاالمًحاناتذوتـظقؿفاذوعؾىذاألخصذ

:ذذاآلتي

.مممإصدارمجداولماالعؿقاغاتماظـفائقة.1

 .إصدارمجداولماٌراضؾنيميفماالعؿقاغاتماظـفائقة.2

.ممتلؾقؿمأوراقماإلجابةموادؿالعفا.م3

.مإسدادمضقائؿماظـؿائجمومضقائؿماًرجيني.م4

.مظؾفـةمأنمتلؿعنيمبأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمومشريػؿمظؿلقريمسؿؾقةماالعؿقاغات.م5

مداساتم(4)تدخؾمعفاممأسضاءمىـةماالعؿقاغاتمواٌراضؾةمضؿـمععدالتماألداءمبقاضعم.م6

.مادؾقسقًا

ــــادة   (31 )يــــ 
ػػ(غ)تػدغـــــرػزائــــبػػ
وؼلؿؾدلم.مإذامتغقبمسـمحضقرماالعؿقانماظـفائلموملمؼؼؿمبؿربؼرمشقابفم(غ)ؼعطكماظطاظبمدرجةم

إذامضامماظطاظبمبؿربؼرمشقابفميفمعدةمأضصاػامثالثةمأدابقعمعـمتارؼخمذظؽمم(ن)ػذاماظؿؼدؼرمغاضصم

االعؿقانمواغطؾؼتمسؾقفموإذامملمؼؼؿمبؿربؼرمشقابفميفماٌدةماحملددة،مصقلؿؾدلماظؿؼدؼرماظـاتجمسـم

م.درجةمأسؿالماظػصؾمواسؿؾارمدرجةماالعؿقانماظـفائلمصػرًا

م
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ــــادة   (32 )يــــ 
بدببػاضعغابػػ(ن)تػدغرػظاشصػ

يفمعؼررمعامإذامحاظتمزروفمضاػرةمدونمعقاصؾةماظدرادةمأومأداءمم(ن)ؼعطكماظطاظبمتؼدؼرمغاضصم

 :االعؿقاغاتموصؼماظشروطماآلتقةم

 .سؾكماألضؾمعـمدرجةمأسؿالماظػصؾميفمذظؽماٌؼرر%م50أنمؼؽقنماظطاظبمحاصاًلمسؾكمغلؾةم .مأ

أنمتؽقنماظظروفماظؼاػرةماظيتمأدتمإديمرؾؾفممبـقفمتؼدؼرمغاضصمضدمأٌتمبفمخاللم .مب

وتؿؿـؾمػذهماظظروفميفم.ماألدؾقسنيماألخريؼـمعـماظدرادةمأومخاللمصرتةماالعؿقاغاتماظـفائقة

إساضةمصققةمعـؾؿةمأومأنمؼؽقنمغزؼالمباٌلؿشػكمأومزروفمخارجةمسـمإرادتفمأوميفمحاظةموصاةم

 .ضرؼبمعـماظدرجةماألوديمسؾكمأنمؼؿؿمإثؾاتمذظؽمرمسقًا

.مأالمؼؽقنماظطاظبمضدمادؿـػدمغلؾةماظغقابماٌلؿقحمبفاميفماٌؼرر.ممج

تؾثمىـةماالعؿقاغاتمواٌراضؾةميفمرؾؾاتمعـحمتؼدؼرمغاضصموتؼقعفذهماظؾفـةمبؿؾؾقغمضرارػام.مد

.مباًصقصمظؾؼلؿماٌكؿصموعؽؿبماظؿلفقؾمواظؿقثقؼ

ــــادة  (33 )يــــ 
اضتػدغراتػػ

مممممتؼدرمدرجاتماظطاظبميفمطؾمعادةموصؼماظـلبماٌؽقؼةمواظؿؼدؼراتماآلتقةمسؾكمأنمتؼربمطلقرم

.ماظدرجةماظـفائقةمإديمأضربمسددمصققح

اضتػدغرػاضـدرجـظػمػ.ر
ططتازػم%م100إظـــكمم%م85عـمم1
جغدػجداػم%م85إديمأضؾمعـم%م75عـمم2
جغدػم%م75إديمأضؾمعـم%م65عـمم3
طػبولػم%م65إديمأضؾمعـم%م50عـمم4
ضطغفػم%م50إديمأضؾمعـم%م35عـمم5
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ضطغفػجدًاػم%م35إديمأضؾمعـم%م0عـمم6
غػغػم7
ظاشصػنػم8

 

.ممصؿامصققمعـمذبؿقعمدرجاتماٌؼررم(%50)والمؼعؿربماظطاظبمغاجقًامإالمإذامهصؾمسؾكمغلؾةم

ــــادة   (34 )يــــ 
إرــــــالنػاضظتـــــــائــــــــجػ

 

.ممطؾمعؼررمإسالنمغؿائجماالعؿقاغاتماظـصػقةم(أداتذة)ؼؿقديمأدؿاذم- 

ؼؿقديماظؼلؿماٌكؿصمإسالنماظـؿائجماظـفائقةمظؽؾمعؼررمسؼبماالعؿقاغاتماظـفائقةمبعدماسؿؿادػام-م

يفمعدةمالمتؿفاوزمأدؾقسنيمعـمغفاؼةماالعؿقاغاتماظـفائقةم،سؾكمأنمهالمغلخمعـمػذهماظـؿائجم

إظلمعؽؿبماظؿلفقؾمظقؿقديمتقثقؼفاموتزوؼدماألداتذةماٌشرصنيمواظطالبمبـلخمتقضحمغؿائجمطؾم

راظبميفماٌؼرراتماٌلفؾمبفا،موأؼضًامغلكةمإديمعرطزماظؿقثقؼمواٌعؾقعاتمباىاععةمحؿكمؼؿؿم

.مغشرػاممسؾكمذؾؽةماٌعؾقعاتموعقضعماىاععةم

ــــادة   (35 )يــــ 
طضبػاضطراجطظػاضطوضورغظػألوراقػاإلجابظػ

معذمراعاةذدروةذاالمًحاناتذجيوزذلؾطالبذالًؼدمذبطؾبذاملراجعةذاملوضوعقةذألوراقذاإلجابةذ

يفذاملوادذاليتذردبذفقفاذعؾىذأالذتزودذعؾىذمؼررونذدرادقنيذ،ذمرةذواحدةذلؽلذمؼررذوفقذ

:ذذاإلجراءاتذوالضوابطذاآلتقة

.مأنمؼؼدممرؾبماٌراجعةمإديمعلفؾماظؽؾقةمخاللمعدةمالمتزؼدمسـمأدؾقعمعـمإسالنماظـؿائجم .مأ
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ؼؿقديماظؼلؿماٌكؿصمتشؽقؾمىـةمظؾؿراجعةمعـمثالثةمأسضاءمعـمػقؽةماظؿدرؼسموحبضقرم.مب

اظطاظبمصاحبماٌراجعةمأومعـمؼؽؾػمبدؼالمسـفميفمحاظةمشقابف،موسؾكماظؾفـةمإسدادمتؼرؼرم

.ممباًصقصموتؼدميفمظؾؼلؿماٌكؿصممخاللماٌدةماظيتمحيددػامضرارماظؿؽؾقػ

.مإذامتؾثمصقةمادساءماظطاظبمؼؿؿمتعدؼؾماظـؿقفةم،موتقدعمغلكةمعـماظؿؼرؼرميفمعؾػماظطاظب.مج

تؾثمصقةمادساءماظطاظبمؼرتتبمسؾكمذظؽمصؼدمحؼفمويفمحاظةماظعقدةمؼعطكماظطاظبمتإذامملم.مد

إغذارًا،موسؾكمعؽؿبماظؿلفقؾمإخطارماظطاظبمبفذهماإلجراءاتمواظضقابطمسـدمتؼدميفمرؾبم

.مماٌراجعة

ــــادة   (36 )يــــ 
إرــــــادةػاضطػــــــررػ

أضـــــــؾمعـم)ممممممسؾكماظطاظبمأنمؼعقدمدرادةماٌؼررماظذيمهصؾمصقفمسؾكمتؼدؼرمضعقػمصأضؾم

%(.م50

ــــادة   (37 )يــــ 
اإلســــــاداتػوصذفػاضدرجاتػ

رئقسم،موسؿقدماظؽؾقةؼعدممنقذجمخاصمباإلصاداتمتـؾتمسؾقفمصقرةماظطاظبمععؿؿدةمعـ:ماإلصادة .1

.ماىاععة

ؼعدممنقذجمخاصمبؽشػماظدرجاتمعؾقـامصقفمتقضقعاتمعـموحدةماظـؿائجم:طشػماظدرجاتم .2

،موطذظؽماالسؿؿادمسؿقدماظؽؾقةواًرجينيمباظؽؾقة،موأعنيماظؼلؿماٌكؿصم،وعلفؾماظؽؾقة،مو

بشرطمأنمتؽقنمبقاغاتفمعطابؼةمظؾؾقاغاتماٌقجقدةمباظؼلؿ،موطذظؽمعـظقعةماظؿقثقؼماٌرطزيم

 .ممبؽؿبماظؿلفقؾموعؽؿبمذؤونماًرجيني

م29سؿقدماظؽؾقةورئقسماىاععةموصؼماٌادةمتعؿؿدماظشفاداتماىدارؼةمعـمعلفؾمسامماىاععةمو .3

 .م2010مظلـةم501عـماظالئقةم
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ممممممممسؾكمذيقعماألضلاممإسدادمدفالتمخاصةمباإلصاداتموطشقفماظدرجاتمؼؾنيمصقفامأمساءم

وتقضقعاتمعـمأسدػاموعـمراجعفاموعـماسؿؿدػاموهالمغلخمعـفامإظلمعؽؿبمذؤونماًرجينيم

ذ.ذباظؽؾقةموعؽؿبماظؿقثقؼمباىاععة

ــــادة   (38 )يــــ 
ػػ(اضضغداظس)ذروطػاضحصولػرضىػاإلجازةػاضطتخصصظػ

:ذوشرتطذماذوؾيذ(الؾقدانس)املًخصصةذاجلامعقةذلؾحصولذعؾىذاإلجازةذ

.مأنمؼؽقنماظطاظبمعلفالمبلفؾماظؼقدماٌرطزيمباظؽؾقة .مأ

أنمؼـفزماظطاظبمبـفاحمعؿطؾؾاتمبرغاعجماإلجازةماٌؿكصصةميفماظؼلؿماٌكؿصمرؾؼًام .مب

 .ظؾربغاعجماٌعؿؿدمعـماظؾفـةماظشعؾقةمظؾؽؾقةمواىاععة

ــــادة   (39 )يــــ 
طــــــــرتبظػاضذـــــــــــرفػػ

عـمم(اظؾقلاغس)ماٌؿكصصةمماىاععقةمتـحمعرتؾةماظشرفمظؽؾمراظبمؼؿقصؾمسؾكمدرجةماإلجازة

:ممبشرطمم(%85)تراطؿلمساممالمؼؼؾمسـمسدلمطؾقةماآلدابممب

.ممأالمؼؽقنمضدمدؾؼتمإداغؿفميفمأيمذبؾسمتأدؼيبمرقالمعدةمدرادؿفمباظؽؾقة .مأ

 .مأنمؼؽقنمضدمأنزمعؿطؾؾاتماظؿكرجميفمعدةمالمتؿفاوزممثاغقةمصصقلمدرادقة .مب

تطؾؼميفمحؼماظطاظبماظذيمؼـطؾؼمسؾقفمػذاماظشرطمذيقعمعاؼصدرمعـماظؽؾقةمواىاععةمعـم.ج

م.إجراءاتمتـظقؿقة

 
 اإلنذار وانفصم ين انذراست

ػ
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ــــادة   (40 )يــــ 
اإلنـــــــذارات 

 

:ػػغظذرػاضطاضبػسيػاضحاالتػاآلتغظ
 

.مإذامضؾمععدظفماظعاممسـمايدماألدغكموصؼًامظالئقةماظؽؾقةم .1

إذاماغؼطعمسـمعؿابعةمدرادؿفمأليمدؾبمطانمعدةمتزؼدمسـمأدؾقسنيميفماظػصؾماظدرادل،موؼؼقمم .2

عؽؿبماظؿلفقؾمواألدؿاذماٌشرفمبؿدوؼـماإلغذاراتميفماظؾطاضةماظدرادقةمظؾطاظبمأوالمبأول،م

 .وإبالغماظطاظبمبفا

إذامملمؼـفزمأيموحدةمدرادقةمخاللمأيمصصؾمدرادلمواحدمأومخاللمصرتةماالعؿقاغاتم .3

 .اظـصػقة

 .يفمصرتةماالعؿقاغاتماظـصػقةم(ضعقػمجدًا)%م35ماظرتاطؿلماظعاممظؾطاظبمسـماٌعدلإذامضؾم .4

 .إذامضؾماٌعدلماظػصؾلمسـمايدماألدغكميفمأيمصصؾمدرادلمأومخاللمصرتةماالعؿقاغاتماظـصػقة .5
ــــادة   (41 )يــــ 

اضغرصػاالدتثظائغظػػ
(م31)حلبمعامجاءمباٌادةممتـحماظػرصماالدؿــائقةمظؾطؾؾةماظذؼـمأغفقامدرادةماظػصؾماظـاعـم

.ممم2010مظلـةم501باظالئقةمرضؿم

م

م

ــــادة   (42 )يــــ 
اضغصلػطنػاضدرادظػباضصضغظػ
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حدبذذذذذوعًربذالطالبذمػصوالذتؾؼائقاذ،ووشطبذققده،ذووـًفيذحؼهذيفذالدرادةذبالؽؾقة،ذ

م.مم2010مظلـةم501باظالئقةمرضؿم(ذ32)ماءذجاءذباملادةذ

 املخانفاث انتأديبيت
ــــادة   (43 )يــــ 

إذامأضدمماظطاظبمسؾكمارتؽابمصعؾمؼشؽؾمزباظػةمظؾقائحمواألغظؿةماٌعؿقلمبفاميفماىاععةمدقاءممتم

ذظؽمداخؾفا،مأوميفمأيمعـمعؾقؼاتفامتطؾؼمبشأغفمأحؽاممتأدؼبماظطالبماٌـصقصمسؾقفاميفماٌقادم

.ماظؿاظقةم

ــــادة   (44 )يــــ 
ؼظؾماظطاظبمخاضعامألحؽامماظؿأدؼبمعـمتارؼخمتلفقؾفمباظدرادة،محؿكمزوالمػذهماظصػةمسـفم

.مبؿكرجفمأومبإظغاءمتلفقؾف

ــــادة   (45 )يــــ 
،أممطانمذبردماعؿـاعمإذامذؽؾمم(صعؾقةمم)ؼعدمزباظػةمتأدؼؾقةمطؾمصعؾمدقاءمأخذمصقرةمإجيابقةم

 .زباظػةمظؾقائحمواألغظؿةماٌعؿقلمبفاميفماىاععةمم

 

 

 

ــــادة   (46 )يــــ 
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المدبؾمأحؽامماظؿأدؼبماٌـصقصمسؾقفامبفدهماظالئقةمباظعؼقباتماٌـصقصمسؾقفامباظؿشرؼعاتم

اظـاصذة،موإذامذؽؾمدؾقكماظطاظبمجرميةمجـائقةمتعنيمسؾكماظؽؾقةمإبالغمجفاتماالخؿصاصم

.ماظؼضائلمصقرامباظقاضعةمدونمأنمؼؤثرمذظؽميفمدريماإلجراءاتماظؿأدؼؾقةميفمعقاجفؿفمم

ــــادة   (47 )يــــ 
تلرىمأحؽامماظؿأدؼبمسؾكماظطاظب،مدقاءمأضدممسؾكمارتؽابماٌكاظػةمبصػؿفمصاسالمأصؾقا،مأوم

.مطانمذرؼؽًاموؼأخذماظشروعميفمارتؽابماٌكاظػةمحؽؿماٌكاظػةماظؿاعة

ــــادة   (48 )يــــ 
:ػػػػػتػدمػاضطخاضغاتػاضتأدغبغظػإضىػاألشدامػاضتاضغظػ
.مـماالسؿداءمسؾكمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمأوماظطالبمأوماظعاعؾنيمباظؽؾقةم

.مـماالسؿداءمسؾكماألعقالمواٌراصؼمباظؽؾقةمواىاععةم

.مـماإلخاللمبـظاممدريماظدرادةمواالعؿقاغاتم

 .ـمارتؽابمأيمدؾقكمعـافمظألخالق،أومميسماظـظامماظعاممواآلدابماظعاعة

ــــادة   (49 )يــــ 
:ذوعدذمنذخمالػاتذاالعًداءذعؾىذأعضاءذهقىةذالًدروسذوالعامؾنيذأوذالطالب

.مـماظضربمأوماإلؼذاءمأوماظؿفدؼدمأومأسؿالماظشفار

.مـماظلبمأوماظؼذف

.مـماإلػاغة

وؼؿقؼؼماالسؿداءمإذاممتمبصقرةمسؾـقةمأومشريػام،محبضقرماٌعؿدىمسؾقفم،مودقاءمارتؽبماظػعؾم

.مذػاػةمأومطؿابةمأومباإلذارة
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ــــادة   (50 )يــــ 
ُغطدػطنػطخاضغاتػاالرتداءػرضىػاألطوالػواضطراسقػاضتابطظػضضجاططظػأوػ

:ػاضصضغظ
 .إتالفماألدواتمأوماٌعداتماظؿابعةمٌراصؼماىاععةمواظؽؾقةمأومدبرؼؾفا .مأ

 .درضةماألعقالمأوماألدواتمأوماٌعداتمأوماظؽؿبمأومشريػامعـمممؿؾؽاتماىاععة .مب

.ماالحؿػازممبامدؾؿمظؾطاظبمسؾكمدؾقؾماألعاغةمأوماإلسارةموسدممإرجاسف.مج

.متؼعماٌكاظػةمدقاءممتتمبصقرةمسؿدؼةمأومشريمسؿدؼة.موم

ــــادة   (51 )يــــ 
:ػػػُغطدػطنػطخاضغاتػاإلخاللػبظظامػاضدرادظػأوػاالطتحاظات

تزوؼرماإلصاداتمأوماظشفاداتمأوماظقثائؼماظرمسقةمدقاءمطاغتمصادرةمسـماىاععةمأومخارجفامإذام.أ

.مطاغتمذاتمصؾةمبإجراءاتماظدرادةم

اغؿقالماظشكصقةمدقاءمظؿقؼقؼمعـػعةمظؾػاسؾمأومظغريه،موؼعدماغؿقاالمظؾشكصقةمدخقلم.مب

راظبمبداًلمعـمراظبمآخرمألداءماالعؿقاغاتموتلريماظعؼقبةمسؾكماظطاظؾنيموطؾمعـمطانمذرؼؽًام

 .صقفمعـماظطالب

إثارةماظػقضكموسرضؾةمدريماحملاضراتمبأؼةمصقرةمطاغتمم.مج

اظؿأثريميفماألداتذةمأوماظعاعؾنيمصقؿامخيصمدريماظدرادةمواالعؿقاغاتمأوماظؿؼققؿمأوماظـؿائجمأوم.مد

شريػامممامؼؿعؾؼمبشؤونماظدرادةمواالعؿقاغاتم

مماردةمأسؿالماظغشميفماالعؿقاغاتمأوماظشروعمصقفمبأؼةمصقرةمعـماظصقرم،موؼعؿربمعـمضؾقؾم.مػـم

اظشروعميفماظغشمذبردمإدخالماظطاظبمإديمضاسةماالعؿقاغاتمطؾمعاظفمسالضةمباٌـفجماظدرادلم

.معقضقعماالعؿقانمعاملمؼؽـمعرخصًامبإدخاهلامعـمضؾؾمىـةماالعؿقاغات
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االعؿـاعمسـماإلدالءمباظشفادةمأعاممىانماظؿقؼقؼمأومذباظسماظؿأدؼبماٌشؽؾةموصؼامألحؽاممػذهم.مو

.ماظالئقة

.ممأؼةمزباظػةمظؾؼقاغنيمواظؾقائحمواظـظؿماٌؿعؾؼةمباظؿعؾقؿماظعاظل.ز

ــــادة   (52 )يــــ 
ػػُغطدػدضوصًاػطظاسغًاػضألخالقػواضظظامػاضطامػواآلدابػاضطاطظػاألسطالػاضتاضغظػ

:ػ
االسؿداءمسؾكماظعرضموظقممتمبرضاماظطرفماآلخرمويفمحاظةماظرضامؼعدماظطرفماآلخرمذرؼؽًاميفم . أ

 .اظػعؾ

.ممخدشمايقاءماظعامم . ب

 .تعارلماٌكدراتمواٌلؽراتمأوماظؿعاعؾمععفامبأؼةمصقرةمعـماظصقر .مج

.متداولماألذقاءماظػاضقةمأومتقزؼعفامأومسرضفام.مد

.ماظظفقرممبظفرمشريمالئؼمداخؾماظؽؾقةمأومارتداءماألزؼاءماٌـاصقةمظؾقشؿةمأوماٌؾاظغةميفماظزؼـة.مػـ

.موطؾمعامعـمذأغفمأنمخيؾمباظشرفموصؼًامظؾؼقاغنيمواظؾقائحماظـاصذة

م.ويفمذيقعماألحقالمإذامذؽؾماظلؾقكمجرميةمجـائقةمتقجبمسؾكماظؽؾقةمإبالغماىفاتماٌكؿصة

م

م

م

ػاضطػوباتػاضتأدغبغظ

ــــادة   (53 )يــــ 
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عـمػذهماظالئقةمؼعاضبمم(م49م)طؾمدؾقكمؼشؽؾمإحدىماٌكاظػاتماٌـصقصمسؾقفاميفماٌادةم

عرتؽؾفمباظقضػمسـماظدرادةمعدةمالمتؼؾمسـمأربعةمصصقل،موإذامطانماظطاظبمسائدًامؼػصؾمعـم

.ماظؽؾقة

ــــادة   (54 )يــــ 
باظقضػمسـماظدرادةمعدةمالمتؼؾمسـمم(م50م)ؼعاضبمسؾكماٌكاظػاتماٌـصقصمسؾقفاميفماٌادةم

صصؾنيمدرادقني،موباظػصؾمعـماظؽؾقةمسـدمتؽرارماٌكاظػات،موالمؼعادمإديمعقاصؾةماظدرادةمإالمإذام

.مدصعمضقؿةماألضرارماظيتمأحدثفامبأعقالماىاععة

ــــادة   (55 )يــــ 
:ػوسػًاػضطاػغضيػ(ػػ51ػػ)غطاشبػرضىػاضطخاضغاتػاضطظصوصػرضغؼاػسيػاضطادةػ

عـماٌادةماٌذطقرةمؼعاضبمسؾقفؿامباظقضػمم(أم،مبم)اٌكاظػؿانماٌـصقصمسؾقفؿاميفماظػؼرتنيم .أم

سـماظدرادةمعدةمالمتؼؾمسـمصصؾنيمدرادقني،موالمتزؼدمسـمأربعةمصصقل،موإذامطانماظطاظبم

.مسائدًامؼػصؾمعـماظؽؾقة

عـماٌادةماٌذطقرةمؼعاضبمسؾقفامحبرعانمم(جم،مد)اٌكاظػؿانماٌـصقصمسؾقفؿاميفماظػؼرتنيم .بم

اظطاظبمعـمدخقلماالعؿقاغاتمطؾقًامأومجزئقًا،موؼعؿربماعؿقاغفمعؾغقًاميفماٌادةماظيتمارتؽبم

 .صقفاماٌكاظػة

 
 :عـماٌادةماٌذطقرةمتؿكذمبشأغفاماإلجراءاتماآلتقةم(ػـ)اٌكاظػاتماٌـصقصمسؾقفاميفماظػؼرةم .جم

،مأومرئقسمضاسةماالعؿقاغاتمسؿقدماظؽؾقةحيؼمألعنيمىـةماالعؿقاغاتمواٌراضؾةم،أوم .1

عؾاذرة،مأومبـاءمسؾكمرؾبمأيمعراضبمأنمؼػؿشماظطاظبم،مأومأنمؼأعرمبؿػؿقشف،مإذاموجدتم

ضرائـمتشريمإديماالذؿؾاهمبأنميفمحقازتفمأوراضًامأومشريػامهلامسالضةمباٌؼررمعقضقعم

.ماالعؿقاغات،موإذامطانماٌشؿؾفمصقفمراظؾةمجيبماالدؿعاغةميفمسؿؾقةماظؿػؿقشمبعـصرمغلائل
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،موعـميفمحؽؿف،مأومرئقسمىـةماالعؿقاغاتمواٌراضؾة،مأومعـمؼؽؾػفمأنمظعؿقدماظؽؾقةحيؼم .2

خيرجمعـمضاسةماالعؿقانمطؾمراظبمزباظػمظؿعؾقؿاتمىـةماالعؿقاغاتمواٌراضؾةم،موؼعؿربم

 .(صػر)اعؿقاغفمعؾغقًاميفماٌؼررماظذيمارتؽبمصقفماٌكاظػةموميـحمدرجةم

طؾمراظبمحياولماظغشمبأؼةمصقرةمطاغتمأومؼضؾطمععفمطؾمعامظفمسالضةمباٌؼررمسدامعامػقم .3

علؿقحمبفمؼعؿربماعؿقاغفمعؾغقًاميفماٌؼررماظذيمارتؽبمصقفماٌكاظػة،موحيرممعـمدخقلم

 .(صػر)اٌؼرراتماظيتمتؾقف،موميـحمصقفامذيقعامدرجةم

أعاميفماألحقالماألخرىمصؿؾغكماالعؿقاغاتمبؼرارمعـمىـةماظؿأدؼبموؼرتتبمسؾكمإظغاءم .4

 .االعؿقانمبطالنماظشفادةمإذامطاغتمضدمعـقتمظؾطاظبمضؾؾماطؿشافمحاظةماظغش

 .ؼػصؾمعـماظؽؾقةماظطاظبماظذيمؼدانمباظغشمظؾؿرةماظـاغقة .5

تعطكمظؾطاظبمدرجةمصػرميفمذظؽماالعؿقانمصؼطمإذامحاولماظغشمبأؼةمصقرةمطاغت،موذظؽم .6

 م.خاللماعؿقاغاتمأسؿالماظلـةماظيتمتلؾؼماالعؿقاغاتماظـفائقة

من المادة  (و،ز  )يعاقب علً المخالفات المنصىص عليها في الفقرتين  .د 

 :بإحذي العقىبات اآلتية (  51)  
 .ايرعانمعـمحؼققماظطاظبماظـظاعل .1

.ماإلؼؼافمسـماظدرادةمعدةمالتزؼدمسـمصصؾنيمدرادقني .2

ــــادة   (56 )يــــ 
عـمػذهماظالئقةمباظقضػمسـماظدرادةمم(52م)ؼعاضبمسؾكماٌكاظػاتماٌـصقصمسؾقفاميفماٌادةم

عدهمالمتؼؾمسـمصصؾنيمدرادقنيموالمتزؼدمسـمأربعةمصصقلمدرادقةم،موإذامطانماظطاظبمسائدام

م(ػـ)سـدمارتؽابماٌكاظػةماٌـصقصمسؾقفاميفماظػؼرةمسؿقدماظؽؾقةؼػصؾمعـماىاععةموؼؿقجبمسؾكم

عـماٌادةماٌذطقرةمادؿدساءموظلمأعرماظطاظبموظػتمغظرهمإديمدؾقطفموهذؼرهمعـمعغؾةمػذاماظلؾقك،م

.م.مصإذامأصرماظطاظبمسؾكمعلؾؽفمتقجبماالدؿؿرارميفمإجراءاتماظؿأدؼب

ػإجراءاتػاضتأدغب
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ــــادة   (57 )يــــ 
ػاضبالغػرنػاضطخاضغظ

سؾكمطؾمعـمؼعؾؿمبقضقعمزباظػةمظؾؼقاغنيمواظؾقائحمواألغظؿةماٌعؿقلمبفاميفماظؽؾقةممأوماىاععةمأنم

.مسؿقدماظؽؾقةؼؼدممبالشامسـمػذهماٌكاظػةمؼؿضؿـمتؼرؼرًامعؽؿقبًامسـماظقاضعةمإديم

ــــادة   (58 )يــــ 
ضجظظػاضتحػغقػ

مخاللمثالثةمأؼاممعـمتارؼخماظؾالغمتؽؾقػمىـةمسؿقدماظؽؾقةصقرماإلبالغمسـماظقاضعةمؼؿعنيمسؾكم

.مهؼقؼمعـمثالثةمعـمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمؼؽقنمأحدػؿمعؼررًامظؾفـة

ــــادة   (59 )يــــ 
إرالنػاضطاضبػباضتحػغقػ

هميممؼؿؿمإسالمماظطاظبمباظؿقؼقؼمضؾؾمعقسدهمبققممطاعؾمسؾكماألضؾم،موالمحيؿلبماظققمماظذيممتمف

م.ماإلسالنموجيقزمأنمؼؿؿماظؿقؼقؼمصقرًامإذامطانمخيشكمضقاعماألدظةمظؾؿلائؾماظعاجؾةمبشؽؾمسام

م

م

م

ــــادة  (60 )يــــ 
تػرغرػضجظظػاضتحػغقػ
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ممممممبعدماالغؿفاءمعـماظؿقؼقؼ،مأومسـدمسدممحضقرماظطاظبمظؾؿقؼقؼمرشؿمسؾؿفمبف،مؼؼدمماٌؽؾػم

.مسؿادةاظؽؾقةبفمتؼرؼرامعشػقسًامباحملاضرماظيتمأسدػامإديم

ــــادة   (61 )يــــ 
طجضسػاضتأدغبػ

،مسؾكمأنمؼؿؽقنمسؿقدماظؽؾقةممممممصقرماالغؿفاءمعـماظؿقؼقؼمؼؿؿمتشؽقؾمذبؾسمظؾؿأدؼبمبؼرارمعـم

ماظؼاغقغلمباىاععةمماٌؽؿبممأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمعـمذويماًربةمواظدراؼة،موسضقمعـمثالثةعـ

عـمم(51)وؼرأسماجملؾسماضدمماسضاءمػقؽةماظؿدرؼسموصؼماٌادةموعـدوبمسـماظرابطةماظطالبقةم

،موؼؿؿمإسالممعـممتتمإحاظؿفمسؾكماظؾفـةماٌذطقرةمباٌقسدممم2010مظلـةم501اظالئقةم

اظذيمؼـؾغلمصقفمعـقظفمأعاعفا،موذظؽميفمعدةمالمتؼؾمسـمثالثةمأؼام،موالمحيؿلبماظققمماظذيممتم

.مصقفماإلسالنمعـمبقـفا،مويفمحاظةمسدممايضقرمحياطؿمشقابقًا

ــــادة   (62 )يــــ 
مممممممؼصدرمذبؾسماظؿأدؼبمضراراتفمبعدممساعمأضقالماظطاظب،موجيقزمظؾؿفؾسمادؿدساءماظشفقد،م

.مطؿامجيقزمظفمادؿدساءمعـمضاممباظؿقؼقؼ

ــــادة   (63 )يــــ 
اإلرالنػرنػطوردػاضتحػغقػأوػاضتأدغبػ

مممممؼؿؿماإلسالنمسـمعقسدماظؿقؼقؼمأوماظؿأدؼبمبؾقحةماإلسالغاتميفماظؽؾقة،موؼعؿربمذظؽمضرؼـةم

.مسؾكماظعؾؿمبف

 

ــــادة  (64 )يــــ 
شراراتػطجضسػاضتأدغبػ
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مممممممؼصدرمذبؾسماظؿأدؼبمضراراتفمبأشؾؾقةمأصقاتماألسضاءموالمتعؿربمضراراتماجملؾسمغاصذةمإالم

ظؽؾقة،مأعامضراراتماظػصؾمعـماظؽؾقةمصالمتعؿربمغاصذةمإالمبعدماسؿؿادػامعـمسؿادةابعدماسؿؿادػامعـم

مبؼرارماظػصؾماظذيمؼصدرمسـميفمظقؾقاىاععة،موتؾؾغمذيقعماىاععاتمواٌعاػدماظعؾقامرئادةا

.ماىاععة،موذظؽمبغرضمايقؾقظةمدونمتلفقؾمذظؽماظطاظبماٌػصقلميفمأيمعـفا

ــــادة   (65 )يــــ 
إرالنػشرارػطجضسػاضتأدغبػ

ممؼعؾـمضرارمذبؾسماظؿأدؼبمبؾقحةماإلسالنميفماظؼلؿمماٌلفؾمبفماظطاظبموتلؾؿمظفمغلكةمعـفم

ػ.وتقدعمغلكةمثاغقةمعـفمباٌؾػماظشكصلمظؾطاظب
ــــادة   (66 )يــــ 

تـؼضلماظدسقىماظؿأدؼؾقةمبقصاةماظطاظبمأوماغلقابفمعـماظؽؾقةموالمؼؤثرماغؼضاءماظدسقىماظؿأدؼؾقةم

.مأومايؽؿمصقفامسؾكماظدسقىماىـائقةمأوماٌدغقةماظـاذؽةمسـماظقاضعة

ــــادة   (67 )يــــ 
اضططنػسيػشراراتػطجضسػاضتأدغبػ

مممممممتعؿربمضراراتمذباظسماظؿأدؼبماظيتمتصدرمرؾؼًامألحؽاممػذهماظالئقةمغفائقةمبعدم

.ماسؿؿادػا،موالمجيقزماالسرتاضمسؾقفامإالمباظطعـمصقفامأعامماحملؽؿةماٌكؿصة

ــــادة   (68 )يــــ 
مممممممؼظؾماظطاظبمخاضعامألحؽامماظؿأدؼبمعـمتارؼخمتلفقؾفمباظدرادة،موحؿكمزوالمػذهم

م.اظصػةمبؿكرجفمأومبإظغاءمتلفقؾف

م

ــــادة   (69 )يــــ 
مم2010ظلـةمم(501)تعؿربمالئقةماظدرادةمواالعؿقاغاتمواظؿأدؼبماظقاردةمباظالئقةمرضؿم

م.مجزءمالؼؿفزأمعـمػذهماظالئقة
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ــــادة   (70 )يــــ 
ذ.وعؿلذبأحؽامذهذهذالالئحةذمنذتاروخذصدورهاذبعدذاعًؿادهاذمنذوزارةذالًعؾقمذالعاليذ

 


