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 تعريف (1) هبدة

                                                      . وبفخ فٝ ثٙب ٚاٌؼبٍِيٓ ٚاٌغبِؼخ اٌطبٌت ثيٓ ٌٍؼاللخ اٌؾبوّخ اٌمٛاػل ِغّٛػخ ٘ٝاٌميُ األوبكيّيخ  ِلٚٔخ

 اٌمٛاػل ٘نٖ ِقبٌفخ ػٍٝ اٌّزورجخ ٚاٌغياءاد ٚاٌّؾظٛهاد اٌٛاعجبد ِٓ ِغّٛػخ ٚرزّٚٓ اٌّغبالد 

.                                                                                                                                                

                                                                                       .ٚاٌطالة اٌزؼٍيُ ّئْٛ الئؾخ ِٓ يزغيأ ال عيأ اٌّلٚٔخ ٘نٖ ٚرؼزجو

 عبهت هببدئ (2) هبدة

 أٜ ػٍٝ اػزواٙٗ أٚ ثٙب ِؼوفزٗ ػلَ ٌٙب اٌقٚٛع ِٓ اٌطبٌت يؼفٝ ٚال  اٌّلٚٔخ ٘نٖ فٝ اٌّزّٕٚخ ثبٌمٛاػل ثبٌغبِؼخ اٌَّغٍْٛ اٌطالة يٍزيَ (أ  

 ثبإلػالْ ٍِزيِخ اٌغبِؼخ أْ ؽيش ثٙب ٚاإلٌزياَ اٌّلٚٔخ ٘نٖ ػٍٝ ّٕٙيبً اإلٛالع يؼٕٝ ثبٌغبِؼخ ٌٍلهاٍخ اٌزملَ أْ وّب . رزّٕٚٙب اٌزٝ اٌمٛاػل ِٓ

                                                         . كائُ ثْىً اإلٌىزوٚٔٝ ِٛلؼٙب ػٍٝ ػٕٙب

 أٚ  ٍيبٍيخ ألغواٗ اٌزؼٍيّيخ ثواِغٙب أٚ ٍيبٍبرٙب أٚ اٌغبِؼخ اٍُ اٍزقلاَ ثٙب اٌؼبٍِيٓ أٚ ٌطالثٙب يغٛى ال ٚروثٛيخ رؼٍيّيخ ِئٍَخ اٌغبِؼخ( ة

                                                    .ٚهٍبٌزٙب اٌغبِؼخ هإيخ فٝ ػٍيٙب إٌّٖٛٓ اٌزوثٛيخ أٚ اٌزؼٍيّيخ األ٘لاف ٔطبق ػٓ رقوط أفوٜ أغواٗ أيخ أٚ  كيٕيخ

 اٌالئؾخ ٘نٖ ثّٛعت فٚغ اما كهاٍيخ فٖٛي ٚأهثؼخ كهاٍٝ فًٖ ثيٓ رزواٚػ ٌّلح عبِؼيخ ِيايب ثؤيخ اٌزّزغ ِٓ اٌطبٌت ؽوِبْ ٌٍغبِؼخ يغٛى( ط

 اإلعزّبػيخ اٌّوالجخ رؾذ ٚٙؼٗ رُ أٚ أوضو أٚ ِموه فٝ اِزؾبْ اٌغبء أٚ  اٍجٛػيٓ رزغبٚى ِلح اٌلهاٍخ ِٓ ٌؾوِبْ

.                                                                                       

 يمغ ْٔبٛ أٜ فٝ أٚ اٌطالة ٌقلِخ ٚيَزقلَ اٌغبِؼخ إلّواف فبٙغ ِىبْ أٜ فٝ أٚ اٌغبِؼٝ اٌؾوَ كافً اٌطالة ػٍٝ اٌّلٚٔخ ٘نٖ رَوٜ( ك

 اٌقبهعيخ اٌؼٍّيخ ٚاٌزلهيجبد اٌّيلأيخ ٚاٌييبهاد ٚاٌزوفيٙيخ اٌؼٍّيخ اٌوؽالد ِضً ثبمٔٙب أٚ اٌغبِؼخ فبٙؼبً إلّواف ٚيىْٛ اٌغبِؼٝ اٌؾوَ فبهط

 أٌـ ...                                    األفوٜ ٚاٌغبِؼبداٌؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛعيب  عبِؼخ ثيٓ ِٛلؼخ ارفبليخ ثّٛعت أعٕجيخ عبِؼخ أٜ فٝ اٌلهاٍخ أٚ ٌٍغبِؼخ اٌزبثؼخ إٌمً ٍٚٚبئً

 ٛجمبً ٌّمزٚيبد أٚ اٌغبِؼخ ػًّ ثطجيؼخ اٌّزؼٍمخ ٚاٌٍٛائؼ ٚاٌمٛأيٓ إٌظُ فٝ اٌَّزغلاد ِغ يزّبّٝ ثّب اٌالئؾخ ٘نٖ رؼليً فٝ اٌؾك ٌٍغبِؼخ( ٖ

 .          اإلٌىزوٚٔٝ اٌّٛلغ ػٍٝ ٌٍزؼليالد اإلّبهح أٚ ثٙب اٌطالة ٚاثالؽ اٌؾبي

 الطالة لصبلح الومررة واإللتساهبث الحمىق (3) هبدة

  :-:يٍٝ ثّب اٌغبِؼخ فٝ اٌؼبٍِيٓ ٚعّيغ ٛالثٙب رغبٖ غبِؼخاٌ رٍزيَ : جبهعتال إلتساهبث( أ)

  ٌٍطالة ِزّيي رؼٍيّٝ كاءأل اٌٖؾيؼ إٌّبؿ رٛفيو -1

 اٌغبِؼخ فٝ اٌؼبٍِيٓ أٚ اٌزلهيٌ ٘يئخ أػٚبء ٚثيٓ ثيُٕٙ أٚ اٌطالة ثيٓ رّييي كْٚ فيٙب اٌٛاهكح ثبٌٕٖٛٓ اٌّلٚٔخ ٘نٖ رٕفين -2

.                                

 ال ثّب اإلكاهاد ِقزٍف فٝ ٚاٌؼبٍِيٓ اٌزلهيٌ ٘يئخ ٚأػٚبء اٌطالة ّىبٜٚ رزّٕٚٙب اٌزٝ ٚاآلهاء ٚاٌجيبٔبد اٌّؼٍِٛبد ٍويخ ػٍٝ اٌؾفبظ -3

                                                                 . اٌْىٜٛ ثٖبؽت أمٜ أٜ يٍؾك

 ٚاٌَّبءٌخ اٌزؾميك ّٙبٔبد وبفخ رٛفيو ِغ ٚاٌَويخ ٚثبٌٕيا٘خ اٌٖؾيؾخ اٌمبٔٛٔيخ ثبٌطوق ِطٍت أٚ ّىٜٛ أٜ فٝ اٌزؾميك ثّٙبَ اٌميبَ -4

        .            

                                                     . اٌّلٚٔخ ٌٙنٖ ِقبٌفخ أٚ  لبٔٛٔيخ غيو أٚ اعواِيخ أػّبي ػٍٝ رٕطٜٛ أفؼبي أيخ رغبٖ اٌالىِخ اإلعواءاد ارقبم -5

 عّيغ رزقن أْ مٌه فٝ ٌٚٙب.  اٌغبِؼخ فٝ اٌؼبٍِيٓ ٚعّيغ اٌزلهيٌ ٘يئخ ٚأػٚبء اٌطالة ٍٚالِخ أِٓ ٌّٚبْ اٌالىِخ اٌؾّبيخ رٛفيو -6

                                                            .                                                 اإلٌزياَ مٌه ٌزؾميك اٌمبْٔٛ اٛبه فٝ اٌالىِخ اإلعواءاد

                                      

  :-: يٍٝ ثّب ثبٌغبِؼخ اٌزلهيٌ ٘يئخ أػٚبء يٍزيَ  :التذريس هيئت أعضبء إلتساهبث(  ة

 اٌؼٍّيخ ٚفجوارُٙ األوبكيّيخ ِؼبهفُٙ رّٕيخ ػٍٝ اٌطالة يَبػل ثّب اٌٖؾيؾخ ثبٌطوق اٌّقزٍفخ اٌؼٍَٛ رمليُ ٍجيً فٝ ِّىٓ عٙل وً ثني .1

 . اٌغبِؼخ اٌيٙب رَؼٝ اٌزٝ األ٘لاف ٚرؾميك اٌّقزٍفخ اٌزقٖٔ ِغبالد فٝ اٌّؼزجوح ثبٌَّزٛيبد

 اٌزؼجيو ػٍٝ للهرُٙ ٚيؼيى ّقٖيزُٙ رّٕيخ فٝ يَبػل ثّب اٌٖؾيؼ اٌزٛعيٗ اٌطالة ٚرٛعيٗ اٌوفيؼخ اٌؼٍّيخ اٌميُ رّٕيخ ػٍٝ اٌؼًّ .2

 اٌطالة ثيٓ اٌٖؾيؾخ ٚاٌزوثٛيخ األوبكيّيخ اٌؼاللخ اٛبه فٝ ٚأهائُٙ أفىبهُ٘ ػٓ اٌؾو اٌٖؾيؼ

                                                                                                    ٚأٍبرنرُٙ

 . ٚاألوبكيّيٝ اٌزوثٜٛ اٌّغبٌيٓ فٝ اٌالىِخ اٌؼلاٌخ ػٓ يؾيل أٍبً أٜ ػٍٝ اٌطالة ثيٓ اٌزّييي ػلَ .3

 ثّب ّٚقٖيبرُٙ آهائُٙ ػٓ اٌزؼجيو ػٍٝ َِٚبػلرُٙ ٌُٙ اٌىبًِ اإلؽزواَ رٛفيو فالي ِٓ ٌٍطالة اإلعزّبػيخ اٌْقٖيخ رّٕيخ ػٍٝ اٌؼًّ .4

                                         .         اٌغبِؼخ فٝ ٌٍؼًّ إٌّظّخ ٚاٌٍٛائؼ يزفك

 اٌغبِؼخ فٝ اٌؼبٍِيٓ اٌزياِبد( ط)

 .رّييي كْٚ اٌطالة ٌغّيغ ٚاٌمٛأيٓ اٌٍٛائؼ ؽلٚك فٝ ِّىٕخ َِبػلح وً رمليُ .1
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 اٌطٍجبد ٘نٖ أغبى ٍجيً فٝ اٌغٙل ٚثني ثٙب اٌّؼّٛي إٌظُ ؽلٚك فٝ افزٖبُٕٙ كائوح فٝ رمغ فلِبد ِٓ اٌطالة يطٍجٗ ثّب اإل٘زّبَ .2

  اٌٛاعجخ ثبٌَوػخ

 ِيايب ِٓ اٌغبِؼخ رزيؾٗ ِّب اٌمٖٜٛ اإلٍزفبكح ػٍٝ اٌطالة يَبػل ثّب اإلكاهيخ ثبٌْئْٛ يقزٔ فيّب ٌٍطالة اٌالىِخ اٌّْٛهح رمليُ .3

  . ٚفلِبد

 . اٌّزجبكي اإلؽزواَ ػٍٝ رمَٛ اٌطالة ِغ ايغبثيخ ػاللخ ثٕبء ػٍٝ اٌؾوٓ .4

 

  وواجببتهن الطالة إلتساهبث (4) هبدة

  :-:يٍٝ ثّب اٌغبِؼخ ٛالة عّيغ يٍزيَ

 . اٌطالة ِٓ ىِالئُٙ ٚونٌه اٌغبِؼخ فٝ اٌؼبٍِيٓ ٚونٌه ِٚؼبٚٔيُٙ اٌزلهيٌ ٘يئخ أػٚبء اؽزواَ -1

 . اٌطالة ّئْٛ يقٔ ِب وً فٝ ثٙب اٌّؼّٛي ٚاٌٍٛائؼ إٌظُ اؽزواَ -2

  ٚاٌّؼٕٛيخ اٌّبكيخ اآلفويٓ ٚاٌطالة اٌطبٌجبد ؽمٛق ػٍٝ اٌؾفبظ -3

 اآلفويٓ ٚؽمٛق ٚإٌظُ اٌٍٛائؼ يقبٌف ال ثّب اٌّْوٚػخ ثبٌٍٛبئً ٚاٌزفىيو اٌوأٜ ؽويخ ِّبهٍخ -4

                                                                .                                   

 . ثبٌغبِؼخ ٚاٌؼبٍِيٓ اٌطالة عّيغ ٌقلِخ ِقٖٖخ ثبػزجبه٘ب اٌغبِؼخ ِّزٍىبد ٚوبفخ اٌغبِؼيخ اٌّوافك ٚ إٌّْآد ػٍٝ اٌؾفبظ  -5

  . اٌّطبٌت أٚ اٌْىبٜٚ ػٓ ٌٍزؼجيو اٌغبِؼخ ِٓ اٌّزبؽخ ٚاألٍبٌيت اٌٍٛبئً اٍزقلاَ -6

  .ٚ٘يجزٙب ِىبٔزٙب ٌٍغبِؼخ رؾفع اٌزٝ اٌغبِؼيخ ٚاٌزمبٌيل ثبألػواف اإلٌزياَ -7

  .مٌه ٍٛت ِزٝ ٚاثواى٘ب اٌغبِؼيخ اٌٙٛيخ ثطبلخ ػٍٝ اٌؾفبظ -8

 ّؤٔٗ ِٓ فؼً أٜ اريبْ أٚ اٌغبٔجيخ األؽبكيش ػٓ ٚاإلِزٕبع اٌّؼبًِ أٚ اٌّؾبٙواد ؽٚٛه فالي اٌؼبِخ ٚاألكاة اٌزبَ ثبٌٙلٚء اإلٌزياَ -9

 . ّؤٔٙب ِٓ اٌزمٍيً أٚ ػٍيٙب اٌزْٛيِ أٚ اٌّؾبٙواد رؼطيً

 . اٌؼٍّيخ األثؾبس اػلاك ٌلٜ ٚاٌّموهثبٌغبِؼخ ػٍيٙب اٌّزؼبهف اٌؼٍّيخ األِبٔخ ثمٛاػل اإلٌزياَ -11

 كافٍٙب اٌغبِؼيخ اٌزؼويف ثطبلخ ٚاٍزقلاَ ٚاٌؼيبكاد ٚاٌّؼبًِ اٌّىزجخ ثٍٛائؼ اإلٌزياَ -11

  . عبِؼٝ ػبَ وً فٝ ثمجٌٛٙب ٚاإللواه اٌغبِؼخ ؽبفالد هوٛة ٚاّزواٛبد ثمٛاػل اإلٌزياَ -12

 ٌٚٛائؼ اٌّلٚٔخ ٚثٙنٖ اٌّموهح ٌٍمٛاػل ثبإلٙبفخ اٌغبِؼخ رموه٘ب اٌزٝ اإلِزؾبٔبد ٚاّزواٛبد ثمٛاػل اإلٌزياَ -13

                                                                         .                                    اٌغبِؼخ

 التأديبيت الوخبلفبث (5) هبدة

 ٚػٍٝ اٌغبِؼخ ثٕظُ افالي ٚوً اٌَبثمخ ثبٌّبكح اٌيٙب اٌّْبه اٌٛاعجبد أٚ اٌغبِؼيخ اٌزمبٌيل أٚ اٌٍٛائؼ أٚ ثبٌمٛأيٓ افالي وً رؤكيجيخ ِقبٌفخ يؼزجو

                                                     -:  يٍٝ ِب األفٔ

 اٌغبِؼيخ إٌّْآد أٚ اٌىٍيخ ثٕظبَ اٌّقٍخ األػّبي (1

 رمٚٝ اٌزٝ األفوٜ اٌغبِؼيخ ٚاألػّبي ٚاٌّؾبٙواد اٌلهًٚ ؽٚٛه ػٓ اٌّلثو اإلِزٕبع أٚ ػٍيٗ اٌزؾوي٘ أٚ اٌلهاٍخ رؼطيً  (2

            ػٍيٙب ثبٌّٛاظجخ اٌٍٛائؼ

 .أٚفبهعٙب اٌغبِؼخ كافً ٚاٌٍَٛن اٌَيو ثؾَٓ يقً أٚ ٚاٌىواِخ اٌْوف ِغ يزٕبفٝ فؼً وً  (3

                                                                         فيٗ اٌْوٚع أٚ اِزؾبْ فٝ غِ ٚوً ٌٗ اٌالىَ اٌٙلٚء أٚ اإلِزؾبْ ثٕظبَ افالي وً (4

 أٜ ٍولخ أٚ رجليل أٚ اٌطالة أٚ ثٙب اٌؼبٍِيٓ أٚ ٌٍغبِؼخ ِّزٍىبد أيخ أٚ اٌغبِؼيخ اٌىزت أٚ اٌّٛاك أٚ األعٙيح أٚ ٌٍّْٕآد ارالف وً  (5

  رملَ ِّب

 ٍبثك روفئ ثلْٚ فيٙب اإلّزوان أٚ اٌغبِؼخ كافً أٌـ..  األٍو أٚ اٌوٚاثٜ أٚ اإلئزالفبد أٚ اٌّغّٛػبد أٚ ٌٍغّؼيبد رٕظيُ وً  (6

                                                                                                .اٌّقزٖخ اٌغبِؼيخ اٌٍَطبد ِٓ

 اٌٍَطبد ِٓ ٍبثك روفئ ثلْٚ ٌزغّؼبد اٌلػٛح أٚ رٛليؼبد عّغ أٚ ٕٛهح ثؤيخ ؽبئٜ عوائل إلاه أٚ إٌْواد رٛىيغ  (7

                  .             اٌّقزٖخ اٌغبِؼيخ

 اإلّزوان أٚ ػٍيٙب اٌزؾوي٘ أٚ ٌٍّظب٘واد اٌلػٛح أٚ ِجبٔيٙب ٔطبق فٝ أٚ اٌغبِؼيخ اٌّجبٔٝ كافً اإلػزٖبَ  (8

                   .                                              فيّٙب

 فيٙب اإلّزوان أٚ ػٍيٙب اٌزؾوي٘ أٚ ٚٔظّٙب اٌغبِؼخ ٌٛائؼ أٚ ٚاألكاة اٌؼبَ ٌٍٕظبَ ِقبٌفخ أفؼبي أليخ اٌلػٛح (9

                                                     .                          
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 أٚ فيٗ اإلّزوان أٚ ػٍيٗ اٌزؾوي٘ أٚ ٌٙب ربثغ ِىبْ أٚ ْٔبٛ أٜ فٝ أٚ اٌغبِؼخ كافً اٌطبئفٝ أٚ اٌؾيثٝ أٚ اٌَيبٍٝ اٌؼًّ ِّبهٍخ (11

                                                                               .     رملَ ِّب ألٜ  اٌلػبيخ

 أٜ ػٍٝ اٌىبمة اإلكػبء أٚ اٌفؼً أٚ اٌٍفع أٚ ثبٌمٛي ٍجك ِّب أؽل ػٍٝ اٌزؼلٜ أٚ اٌطالة أٚ ثٙب اٌؼبٍِيٓ أٚ اٌغبِؼخ اٌّليٕخ أٚ ا٘بٔخ (11

ُِٕٙ . 

 اإلِزؾبٔبد ٚٔظُ ٚاٌؼيبكاد ٚاٌّؼبًِ اآلٌٝ اٌؾبٍت ِٚؼبًِ ٚاٌّىزجخ اٌّؾبٙواد ثْؤْ ثبٌٍٛائؼ اٌّموهح اٌمٛاػل رٕفين ػٓ اإلِزٕبع (12

 . ٚثيٕٙب فيٙب اٌّوٚه ٚلٛاػل اٌغبِؼيخ اٌّجبٔٝ ٚٔظُ اٌغبِؼخ ؽبفالد ٚهوٛة

 رغوٜ اٌزٝ اٌّقلهاد ٌزؾٍيً اٌقٚٛع ػٓ اإلِزٕبع ٚونا ٌنٌه اٌزوٚيظ أٚ اٌىؾٌٛيخ اٌّْوٚثبد أٚ أٔٛاػٙب ثىبفخ اٌّقلهاد رؼبٛٝ (13

 ٌنٌه اٌغبِؼخ ٍٛت ؽبي اٌغبِؼخ ثّؼوفخ

 ثبٌغبِؼخ ٌنٌه اٌّقٖٖخ األِبوٓ غيو فٝ اٌزلفيٓ (14

 فؼً ثؤٜ اإلريبْ أٚ اٌؼبَ رقلُ ِٛاك رلاٚي أٚ ٌٍؾيبء فبكّخ ثؤٌفبظ اٌزٍفع أٚ اآلفويٓ ٍٚالِخ أِٓ رٙليل ّؤٔٗ ِٓ فؼً أٜ اريبْ (15

  ِٛافمزٗ ثلْٚ اٌٖٛه ْٔو أٚ اٌطالة أٚ ثبٌغبِؼخ اٌؼبٍِيٓ ِٓ أٜ رٖٛيو أٚ اٌؼبِخ األكاة أٚ ٌٍؾيبء ِٕبف أٚ فبٙؼ

 ٍٚيٍخ أٚ ِىبْ أٜ أٚ اٌغبِؼخ كافً رملَ ِّب أٜ اٍزؼّبي أٚ إٌبهيخ األٌؼبة أٚ اٌجيٚبء أٚ اٌٖٛريخ أٚ إٌبهيخ األٍٍؾخ ؽًّ (16

                 .                ٌٙب ربثؼخ ِٛإالد

  . َِجك امْ ثلْٚ اٍزؼّبٌٙب أٚ ثبٌغبِؼخ فيٙب اٌزٛاعل اٌّؾظٛه األِبوٓ اٍزقلاَ أٚ الزؾبَ أٚ كفٛي (17

  َِجك امْ ثلْٚ رجوػبد عّغ أٚ اٌغبِؼخ اٍُ رؾذ ثيؼٗ أٚ ٌّٕزظ اٌزوٚيظ (18

 اٌّموهح اٌؾمٛق أٚ ٚاألكاة اٌؼبَ إٌظبَ أٚ ٚعٛكرٙب اٌزؼٍيّيخ اٌؼٍّيخ أزظبَ ِغ رزؼبهٗ أفوٜ ٍٍٛويبد ِٓ اٌغبِؼخ رؾظوٖ ِب (19

            .ٌألفويٓ

 أٚ ثبٌفؼً أٚ ثبٌمٛي ٍٚٛاء ِؼٕٛيخ أٚ ِبكيخ ٍٚيٍخ ثؤٜ اهرىبثٙب ًٍٙ أٚ ؽوٗ أٚ فطٜ أٚ كػب ِٓ وً اٌّزملِخ اٌّقبٌفبد ِٓ ِورىجبً ألٜ ٚيؼزجو

                          .   اٌؼالٔيخ رؾمك اٌزٝ اٌٍٛبئً ِٓ غيو٘ب أٚ اإلعزّبػٝ اٌزٛإً ِٛالغ ِٓ أٜ أٚ اإلٔزؤذ ّجىخ ػٍٝ أٚ اػالِيخ ٍٚيٍخ ثؤٜ ثبٌْٕو

             

 التأديبيت العمىببث (6)  هبدة

 -: ٘ٝ اٌزؤكيجيخ اٌؼمٛثبد

  .اٌىزبثٝ أٚ اٌْفٜٛ اٌزٕجيٗ .1

  .اإلٔناه .2

 .اٌطالثيخ اٌقلِبد ثؼ٘ ِٓ اٌؾوِبْ .3

  ّٙو. رغبٚى ال ٌّلح اٌّموهاد أؽل كهًٚ ؽٚٛه ِٓ اٌؾوِبْ .4

 ّٙو. رغبٚى ال ٌّلح اٌىٍيخ ِٓ اٌفًٖ .5

  أوضو أٚ ِموه فٝ اإلِزؾبْ ِٓ اٌؾوِبْ .6

 كهاٍٝ فًٖ ٌّلح أٚ ّٙويٓ رغبٚى ال ٌّلح اٌلوزٛهاٖ أٚ اٌّبعَزيو ٌلهعخ اٌطبٌت ليل ٚلف .7

 .أوضو أٚ ِموه فٝ اٌطبٌت اِزؾبْ اٌغبء  .8

 . كهاٍٝ فًٖ رغبٚى ال ٌّلح اٌىٍيخ ِٓ اٌفًٖ  .9

 .أوضو أٚ كهاٍٝ فًٖ فٝ اإلِزؾبْ ِٓ اٌؾوِبْ .11

  .أوضو أٚ كهاٍٝ فًٖ  اٌلوزٛهاٖ أٚ ٌٍّبعَزيو اٌميل ِٓ اٌؾوِبْ .11

 .كهاٍٝ فًٖ ػٓ رييل ٌّلح اٌىٍيخ ِٓ اٌفًٖ .12

 ثؼل إٌٙبئٝ اٌفًٖ لواه فٝ إٌظو اػبكح اكاهح اٌّليٕخ ٌّٚغٌٍ .األفوٜ اٌغبِؼبد  اثالؽ ٌٍغبِؼخ ٚيغٛى اٌغبِؼخ ِٓ إٌٙبئٝ اٌفًٖ .13

 . ٍٕخ

  

 اإلخطبر (7) هبدة

 كافً اٌزؤكيجيخ اٌمواهاد اػالْ ٚيغٛى أفوٜ ٍٚيٍخ ثؤٜ أٚ ثٗ اٌقبٓ اإلٌىزوٚٔٝ اٌجويل ػجو ٌٍطبٌت اإلفطبهاد ٚوبفخ اٌزؤكيجيخ اٌمواهاد رؼٍٓ

                                                    . اٌطالة ٌغّيغ اإلٌىزوٚٔٝ ِٛلؼٙب ػٍٝ أٚ اٌغبِؼخ

 . اٌْفٜٛ اٌزٕجيٗ ػلا اٌطبٌت ثٍّف اٌزؤكيجيخ اٌمواهاد ٚرؾفع

 الجساء تىليعب الوختصت السلطت (8) هبدة



5 
 

 اٌؼمٛثبد رٛليغ اٌزلهيٌ ٘يئخ ٚأػٚبء اٌغبِؼخ ٌٚوئيٌ اٌَبكٍخ ثبٌّبكح اٌّٛٙؾخ اٌزؤكيجيخ اٌؼمٛثبد عّيغ زٛليغاٌميُ األوبكيّيخ اٌزٕٛيخ ث ٌّغٌٍ

  .                                         اٌّقزٍفخ اٌغبِؼيخ ٚاألْٔطخ ٚاٌّؾبٙواد اٌلهًٚ أصٕبء اٌطالة ِٓ يمغ ػّب اٌَبكٍخ ثبٌّبكح اٌّجيٕخ األٌٚٝ األهثغ

ثبٌَٕجخ ٌٍؼمٛثبد األهثغ األٌٚٝ ٌٍٚؼوٗ ػٍٝ ِغٌٍ  ٚرؼوٗ اٌزٕٛيبد ثزٛليغ اٌؼمٛثبد ػٍٝ األٍزبم اٌلوزٛه هئيٌ ِغٌٍ اإلكاهح إلػزّبك٘ب

                                      اإلكاهح ثبٌَٕجخ ٌجبلٝ اٌؼمٛثبد إلٕلاه اٌمواه اٌالىَ.

 التحميك (9) هبدة

 اٌطبٌت ٍئاي ٚيغٛى اٌيٗ َِٕٛة ٘ٛ فيّب ألٛاٌٗ ٍّٚبع وزبثخ اٌطبٌت ِغ اٌزؾميك ثؼل اال ثؼل٘ب ِٚب اٌقبٌِ اٌجٕل فٝ اٌٛاهكح ِٓ ػمٛثبد رٛلغ ال

 . اٌغياء لواه فٝ اٌطبٌت ٚاٍزغٛاة اٌٛالؼخ ِّْٚٛ ٚاصجبد اٌواثغ اٌجٕل ؽزٝ ٌٍؼمٛثبد ثبٌَٕجخ ّفب٘خ

 

 التحميك جهت (11) هبدة

أٚ أؽل اٌّؾبِيٓ ثّىزت  لبٔٛٔٝ أػٚبئٙب أؽل يىْٛ ٌغٕخ أٚ ثبٌغبِؼخ اٌزلهيٌ ٌٙيئخ اٌمبٔٛٔييٓ األػٚبء أؽل ثّؼوفخ اٌطبٌت ِغ اٌزؾميك يزُ

                                                   .      بٔٛٔٝ ٌٍّليٕخاٌَّزْبه اٌم

                 . اٌزؾميك عٙخ يفٛٙٗ ِٓ أٚ ّليٕخاٌ ِغٌٍ اكاهح هئيٌ ٚيؾلك 

 التحميك إجراءاث (11) هبدة

 ثزٍَيّٗ أٚ اٌغبِؼخ فٝ ثٗ اٌقبٓ اإلٌىزوٚٔٝ اٌجويل ػٍٝ ثبفطبه األلً ػٍٝ أيبَ ثضالصخ اعوائٗ لجً ٌٍزؾميك اٌطبٌت ٚيَزلػٝ وزبثخ اٌزؾميك يضجذ

 هٍّٝ ثؼنه اٌؾٚٛه ػٓ رقٍفٗ يىٓ ٌُ ِب ألٛاٌٗ ٍّبع فٝ ؽمٗ ٍمٜ اٌّؾلك اٌّٛػل فٝ اٌطبٌت يؾٚو ٌُ فبما اٌزؾميك ٍجت ِجيٕبً ثٗ افطبهاً ثبٌيل

 . اٌزؾميك عٙخ رمجٍٗ

 التحميك ضوبنبث (12) هبدة

  -: اآلرٝ إٌؾٛ ػٍٝ اٌمبٔٛٔٝ اٌزؾميك أهوبْ ٚاٍزيفبء اٌزؤكيجيخ اٌّٚبٔبد وبفخ رٛافو اٌطبٌت ِغ اٌزؾميك اعواء ٌلٜ يواػٝ

 . اٌزؾميك ِؾٚو فٝ اٛالػٗ ٚاصجبد اٌضجٛد ٚأكٌخ اإلؽبٌخ رمويو ػٍٝ اٌطبٌت اٛالع (1

 . اٌطبٌت ألٛاي وً ٍّبع  (2

 . ّٙٛكٖ ٍّٚبع اٌطبٌت كفبع ٌزؾميك اٌفوٕخ اربؽخ (3

  . كفبػٗ ٌزؾٚيو إٌّبٍت اٌيِٓ اٌطبٌت ِٕؼ (4

  . ٚإٌفٝ اٌضجٛد أكٌخ ٌزؾميك اٌّٛاعٙخ ِجلأ اػّبي (5

 رؤكيجيخ ٌغوائُ اٌَّزمٍخ اٌٛلبئغ رمَيُ ٚيغٛى ٚإٌفٝ اٌضجٛد أكٌخ ٚوبفخ ٚاألِىٕخ األىِٕخ وبفخ فٝ ٚاألّقبٓ اٌٛلبئغ ٌىً اٌزؾميك رٕبٚي (6

  . فبٓ رؾميك ِٕٙب ٌىً َِزمٍخ

 ِؾٚو كافً اثواى٘ب ٚيزُ اٌّزملِخ اٌّٚبٔبد وبفخ رضجذ أْ ٚػٍٝ اٌزؾميك عٍَخ أٙبء ػمت اٌزؾميك ِّْٚٛ ػٍٝ اٌطبٌت اٛالع (7

                                                   .      اٌمواه إلرقبم اٌّقزٖخ اٌٍَطخ ػٍٝ ػوٙٙب يزُ ٚاٌزٝ ٚاٌوأٜ اٌٛالؼخ رٍقئ ِنووح فٝ ِواػبرٙب ػٍٝ اٌزؤويل ٚيزُ اٌزؾميك

 التحميك آليبث (13) هبدة

 أزٙبء ػمت اٌزؾميك عٙخ رمَٛ صُ الؽك ثبفطبه أٚ اٌغٍَخ ِؾٚو فٝ اٌزؤعيً ٚأٍجبة اٌّززبٌيخ اٌزؾميك ثغٍَبد اٌطبٌت افطبه اٌزؾميك عٙخ رزٌٛٝ

 ثبٌَٕجخ ٚرٕٛيزٙب إٌفٝ ٚأكٌخ اٌضجٛد ٚأكٌخ ٚاٌزؾميمبد اٌٛالؼخ ٍِقٔ رزّٚٓ ٚاٌزٝ اٌّقزٖخ اٌٍَطخ ػٍٝ ٌٍؼوٗ ِنووح ثبػلاك اٌزؾميمبد

 ميُ األوبكيّيخ ٚيزؼيٓ اػزّبك اٌزٕٛيخ ِٓ اٌٍَطخ اٌّقزٖخ أٚ ِٓ رفٛٙٗاٌ ٌّغٌٍ اإلؽبٌخ أٚ ثبٌؾفع ٌٍّٛٙٛع

 .                                                                 

 المين األكبديويت هجلس (14) هبدة

  -: اآلرٝ إٌؾٛ ػٍٝ ِغٌٍ اكاهح اٌّليٕخ هئيٌ ِٓ ثمواه اٌميُ األوبكيّيخ ِغٌٍ يْىً

 هئيٌ اٌغبِؼخ ٔبئت هئيٌ اٌّليٕخ ٌٍْئْٛ األوبكيّيخ أٚ – ثوئبٍخ

 – ٚػٚٛيخ

  . ٌٍّليٕخ اٌمبٔٛٔٝ ٌَّزْبه -1

  .ثبٌغبِؼخ اٌزلهيٌ ٘يئخ أػٚبء أؽل -2

 ثبٌغبِؼخ.ِليو اٌمجٛي ٚاٌزَغيً  -3

 ِليو ِىزت ّئْٛ اٌطٍجخ. -4

 ػّيل اٌطالة -5

 

                                                                 اٌنوو ٍبٌفخ ثبٌغبِؼخ اإلفطبه ٛجمبً ٌمٛاػل األلً ػٍٝ أيبَ ثضالصخ لجٍٙب اٌغٍَخ ثّٛػل اٌطبٌت ٚيقطو
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 المين األكبديويت هجلس أهبم اإلجراءاث (15) هبدة

 اٌىبفٝ ٚاٌزَجيت ٚاإلٛالع اٌلفبع ؽمٛق وفبٌخ ِٓ اٌّؾبوّخ ّٙبٔبد وبفخ ِواػبح ِغ غٍَبداٌ اكاهح ميُ األوبكيّيخاٌ ِغٌٍ يزٌٛٝ

                                                                          .   اٌؾبي ٛجمبً ٌّمزٚيبد ٚرْليلٖ اٌغياء زقفيفثاٌزٕٛيخ  ٌٍّٚغٌٍ اٌزؤكيجيخ ٌٍمواهاد

                               ٚرؼزجو رٕٛيبد اٌّغٌٍ ٔبفنح ِزٝ رُ اػزّبك٘ب ِٓ هئيٌ ِغٌٍ اكاهح اٌّليٕخ أٚ ِغٌٍ اإلكاهح ثؾَت األؽٛاي.

 

 خبصت(هخبلفبث راث طبيعت ) (16هبدة )

  -فيٗ : اٌْوٚع أٚ اإلِزؾبْ فٝ اٌغِ (1

 ٌغٕخ ِٓ اٌٍغٕخ ِْوف أٚ ػٕٗ يٕٛة ِٓ أٚ هئيٌ اٌٍغٕخ يقوعٗ رٍجٌ ؽبٌخ فٝ ّوٚػبً ٚيٚجٜ أٚ اِزؾبْ غْبً فٝ يورىت ٛبٌت وً -

 اٌميُ اٌغبِؼيخ ِغٌٍ اٌٝ ٚيؾبي اإلِزؾبْ ٘نا ِٛاك عّيغ هاٍجبً فٝ اٌطبٌت ٚيؼزجو اٌّٛاك ثبلٝ فٝ اإلِزؾبْ كفٛي ِٓ ٚيؾوَ اإلِزؾبْ

 لل وبٔذ اما اٌؼٍّيخ اٌلهعخ ثطالْ ػٍيٗ ٚيزورت اإلكاهح ِغٌٍ أٚ اٌزؤكيت ِغٌٍ ِٓ ثمواه اإلِزؾبْ فيجطً األفوٜ األؽٛاي فٝ أِب  -

 ؽك فٝ اٌغِ صجٛد أكٌخ اٌلهعخ ِٕؼ ثطالْ لواه يزّٚٓ أْ ػٍٝ اٌغِ وْف لجً ٌٍطبٌت ِٕؾذ

                                                  .      اٌطبٌت

 -: ٚاٌزجليل اإلرالف  (2

 ِب ليّخ ثَلاك أِوٖ ٌٚٚٝ ٘ٛ يٍزيَ ارالفٙب أٚ اٌطالة أٚ فيٙب اٌؼبٍِيٓ أٚ اٌغبِؼخ ِّزٍىبد أؽل رجليل فٝ رمٖيوٖ أٚ اّ٘بٌٗ رجيٓ ٛبٌت وً

                           . مٌه ػٍٝ اٌّزورجخ اٌّٖوٚفبد ٚوبفخ أرٍفٗ أٚ ثلكٖ

 .  ٚاٌمٛاػل اٌّٚبٔبد ٚثناد اٌلهاٍيخ اٌّٖوٚفبد ٌزؾٖيً اٌّموهح اٌطوق ثناد اإلرالف أٚ اٌزجليل ليّخ رؾٖيً فٝ كاٌؾ ٌٍغبِؼخٚ


