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 2  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعدؼرؼةماظشمونماظؼاغوغقةمواٌـازسات

 

ذ)ذ2003فرباورذ 1423 (10ذاحلجة ذي 8 يف صادرال2.02.854 ذذرقم ردومامل

 (1)،الوطنوة الرتبوة وزارة مبوظفي اخلاص األدادي النظام بشأن

 .معذآخرذالتعدوالت

 األول،رذـالوزي
(م1958 مصرباؼر24)م1377مذعؾانم4ماظصادرمسيم1.58.008بـاءمسؾىماظظفريماظشرؼفمرضمم

موتؿؿقؿه؛سيمذلنماظـظامماألداديماظعاممظؾوزقػةماظعؿوعقة،مطؿاموضعمتغقريهم
بنحداثمم(1971دؼلؿربم30)1391معنمذيماظؼعدةم12اظصادرمسيمم011.71وسؾىماظؼاغونمرضمم

غظامماٌعاذاتماٌدغقة،محلؾؿاممتمتغقريهموتؿؿقؿه؛م
م(م1973مدؼلؿربم31)م1393ذيمايفةمم6اظصادرمسيمم2.73.722وسؾىماٌردوممرضمم

ماظعؿوعقة؛بؿقدؼدمدالملمترتقبمعوزػيماظدوظةموتلؾلـلماٌـاصبماظعؾقـامظإلداراتم
بؿقدؼدمم(1963مؼوظقوزم8)م1383معنمصػرم15ماظصادرمسيم2.62.344وسؾىماٌردوممرضمم

متؿؿقؿه؛ واظدرجة،محلؾؿاممتمتغقريهم دالملماألجورموذروطمترضيمعوزػيماظدوظةمسيماظرتؾةمو
مبـابةمم(1963مؼوظقوم8م)1383معنمصػرم15اظصادرمسيمم2.62.345سؾىماٌردوممرضمم و

اٌوزػنيماٌشرتطنيمباإلداراتماظعؿوعقة،م اظـظامماألداديماًاصمبلررماإلداراتماٌرطزؼةمو
متؿؿقؿه؛ وطؿاممتمتغقريهم

بؿقدؼدمم(1968 معاي17م)1388معنمصػرم19ماظصادرسيم62.68سؾىماٌردومماٌؾؽيمرضمم و
اٌؼؿضقاتماٌطؾؼةمسؾىماٌوزػنيماٌؿؿرغنيمباإلداراتماظعؿوعقةم؛م

بنسػاءمم(1993مأبرؼلم29م)م1413 ذيماظؼعدةم7اظصادرمسيمم2.92.231سؾىماٌردوممرضمم و
مظؾدوظة؛اٌوزػنيمعنمذرطماظلنماٌطؾوبمغظاعقامظؿوزقػفممسيمإرارمجدؼدمعنمأررم

أشلطسمم7م)م1423ممعنمذيادىماألودي27ماظصادرمسيم2.02.349سؾىماٌردوممرضمم و
بؿقدؼدماظلنماألضصىمظؾؿوزقفمبؾعضمأدالكمودرجاتماإلداراتماظعؿوعقةمم(2002

ماحملؾقة؛واىؿاساتم
بشلنمم(1985مأطؿوبرم4م)1406معنمحمرمم18اظصادرمسيمم2.85.742سؾىماٌردوممرضمم و

متؿؿقؿه؛ واظـظامماألداديماًاصممبوزػيموزارةماظرتبقةماظورـقة،مطؿاممتمتغقريهم
       1423 معنمذيماظؼعدة20وبعدمدرادةماٌشروعمسيماجملؾسماظوزاريماٌـعؼدمبؿارؼخم

،م(2003 ؼـاؼرم3)
:ذ ردمذماذولي
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ذ1ادلادةذ
وزارةماظرتبقةماظورـقةمباإلضاصةمإديماألررماٌشرتطةمبنيماظوزاراتمعنم ؼؿؽونمعوزػو
:م اهلقؽاتماظؿاظقة

 ماظرتبوؼة؛ػقلةماظؿلرريموماٌراضؾةم
 ؛م ػقلةماظؿدرؼس
 ؛م اٌاظقة ػقلةماظؿلقريمواٌراضؾةماٌادؼةمو
 ؛م اظؿكطقطماظرتبوي ػقلةماظؿوجقهمو
 مػقلةماظدسمماإلداريمواظرتبويمواالجؿؿاسي.
تلريمعؼؿضقاتمػذاماٌردوممسؾىماٌوزػنيماٌـؿؿنيمإديماهلقكتماٌذطورةمسيماظػؼرةم و

اظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديم األوديمأساله،مدواءمطاغوامؼعؿؾونممبمدلاتماظؿعؾقمماالبؿدائيمأو
ومؼلـدمأعرمتدبريم.مباظؿعؾقمماظعاظيمأوممبمدلاتمتؽوؼنماألرر اظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمأو أو

ذمونماألررماٌـصوصمسؾقفامسيمػذاماٌردوممواظعاعؾةمبؼطاعماظؿعؾقمماظعاظيمإديماظلؾطةم
.مايؽوعقةماٌؽؾػةمبفذاماظؼطاع

اجلزءذاألولذ
هوأةذالتأطريذوادلراقبةذالرتبووةذ

ذ2ادلادةذ
م:عنتؿؽونمػقلةماظؿلرريمواٌراضؾةماظرتبوؼةم

 إرارماٌػؿشنيماظرتبوؼنيمظؾؿعؾقمماالبؿدائي؛م
 "2م؛(2)"اإلسدادي"إرارماٌػؿشنيماظرتبوؼنيمظؾؿعؾقمماظـاغويم 
 (2)"ماظؿلػقؾي"إرارماٌػؿشنيماظرتبوؼنيمظؾؿعؾقمماظـاغويم. 

 
البابذاألولذ

ادلفتشونذالرتبووونذللتعلومذاالبتدائيذ ذ
ذ3ادلادةذ

م:درجؿنيؼشؿؿلمإرارماٌػؿشنيماظرتبوؼنيمظؾؿعؾقمماالبؿدائيمسؾىم
 ماألودي؛اٌػؿشونماظرتبوؼونمظؾؿعؾقمماالبؿدائيمعنماظدرجةم
 ماٌػؿشونماظرتبوؼونمظؾؿعؾقمماالبؿدائيمعنماظدرجةماٌؿؿازة.
ماٌؾققمبفذام3ماالدؿدالظقةماٌؾقـةمسيماىدولمرضمم ختصصمهلؿاماظرتبموماألرضام و
مم .اٌردوم
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.معنمدرجةمإديمأخرى ؼرضىماٌػؿشونماظرتبوؼونمعنمرتؾةمإديمرتؾةمو
تؿمماظرتضقةمعنمرتؾةمإديماظرتؾةماٌواظقةمسيماظدرجةماألوديمواظدرجةماٌؿؿازةمرؾؼامٌؼؿضقاتم

،مطؿاموضعمتغقريهم(1963مؼوظقوزم8م)1383معنمصػرم15م مبؿارؼخ2.62.344اٌردوممرضمم
.ممأدػؾه103تؿؿقؿه،مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم و

ذ4ادلادةذ
اٌراضؾةماظرتبوؼةم اإلذرافمو ؼؼومماٌػؿشونماظرتبوؼونمظؾؿعؾقمماالبؿدائيمباظؿلرريمو

ألداتذةماظؿعؾقمماالبؿدائيممبمدلاتماظؿعؾقمماظعؿوعيموظؾؿؽؾػنيممبفامماظؿدرؼسمواإلدارةم
طؿامؼلاػؿونمسيماظؾقثماظرتبويمععم.ممبمدلاتماظؿعؾقمماألوظيمواالبؿدائيماًصوصقة
.ماهلقؽاتماٌكؿصةموسيمإسدادماظرباعجمواٌـاػج

ؼؼومماٌػؿشونماظرتبوؼونمظؾؿعؾقمماالبؿدائيمعنماظدرجةماٌؿؿازةم،مباإلضاصةمإديماٌفامم و
اٌراضؾةماظرتبوؼةمباظؿعؾقمم اٌـصوصمسؾقفامأسالهم،ممبراضؾةموتـلققمأسؿالمأررماظؿلرريمو

.معراطزماظؿؽوؼنم االبؿدائيمسؾىمصعقدمعمدلاتماظؿعؾقممو
ذ5ادلادةذ

ؼعنيمسيماظدرجةماألوديمعنمإرارماٌػؿشنيماظرتبوؼنيمظؾؿعؾقمماالبؿدائيماياصؾونمسؾىم
دبؾوممعػؿشمتربويمظؾؿعؾقمماالبؿدائيمعنماظدرجةماألوديماحملددةمذروطمتفققؽهموتلؾقؿهم

.ممبوجبمعردوم
ذ6ادلادةذ

ؼعنيماٌػؿشونماظرتبوؼونمظؾؿعؾقمماالبؿدائيمعنماظدرجةماٌؿؿازةمسنمررؼقماالخؿقارمبعدم
اظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيماٌػؿشنيماظرتبوؼنيمظؾؿعؾقمماالبؿدائيمعنماظدرجةماألوديم

دـواتمعنماًدعةمسيماظدرجةمم5اٌؿوصرؼنمسؾىم مسؾىماألضلمعنمدرجؿفممو7اظؾاظغنيماظرتؾةم
.ممأدػؾه99تؿممػذهماظرتضقةمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماظـاغقةمعنماٌادةم و.ماألودي

ذ7ادلادةذ
مخاضعامٌؼؿضقاتم10ماالبؿدائيماٌرتبمسيمدؾمماألجورمرضمم عػؿشيماظؿعؾقم ؼؾؼىمإرار
بشلنماظـظامماألداديمم(1985مأطؿوبرم4)1406معنمحمرمم18بؿارؼخمم2.85.742اٌردوممرضمم

مععمعراساةماٌؼؿضقاتماٌـصوصمسؾقفامسيمعوادم ،ماًاصممبوزػيموزارةماظرتبقةماظورـقة
.مػذاماٌردوم

بؿارؼخمم2.85.742شريمأنمعػؿشيماظؿعؾقمماالبؿدائيماًاضعنيمٌؼؿضقاتماٌردوممرضمم
اٌشارمإظقهمأساله،مواظذؼنمؼزاوظونمسؿؾفمممبمدلاتمم(1985أطؿوبرمم4)1406مممعنمحمرمم18

 .اظؿعؾقمماالبؿدائيمسيمتارؼخمصدورمػذاماٌردوم،مؼلؿؿرونمسيمعزاوظةمعفاعفممبفذهماٌمدلات
م
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ذ8ادلادةذ
هددماٌؼؿضقاتماًاصةمباظرتضقةمعنمإرارمعػؿشماظؿعؾقمماالبؿدائيمإديمإرارمعػؿشم

مم:ؼؾيرئقليمظؾؿعؾقمماالبؿدائيموصقمعام
م6مسؾىمإثرماعؿقانمعفينمؼػؿحمسيموجهمعػؿشيماظؿعؾقمماالبؿدائيماٌؿوصرؼنمسؾىم–أم

 98اٌادةمموذظكمسيمحدودماظـلؾةماٌشارمإظقفامسيمعؼؿضقاتماظصػة،دـواتمعنماًدعةمبفذهم
مأدػؾه؛م100ععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم

سنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيمعػؿشيماظؿعؾقمم-مبم
وتؿممػذهماظرتضقةمرؾؼام،م10مدـواتمعنماًدعةمسيماظلؾمم10ماٌؿوصرؼنمسؾىم االبؿدائي

 .مأدػؾه99ٌؼؿضقاتماظػؼرةماألوديمعنماٌادةم

البابذاألولذمكررذ"
ادلفتشونذالرتبووونذللتعلومذالثانويذاإلعداديذ"

ذمكررةذ8ادلادةذ"
:مؼشؿؿلمإرارماٌػؿشنيماظرتبوؼنيمظؾؿعؾقمماظـاغويماإلسداديمسؾىمدرجؿني "
اٌػؿشونماظرتبوؼونمظؾؿعؾقمماظـاغويماإلسداديمعنماظدرجةماألودي؛م-م "
.ماٌػؿشونماظرتبوؼونمظؾؿعؾقمماظـاغويماإلسداديمعنماظدرجةماٌؿؿازة-م "
اٌؾققمباٌردوممم3وختصصمهلؿاماظرتبمواألرضامماالدؿدالظقةماٌؾقـةمسيماىدولمرضمم "
م.2003مصرباؼرم10اظصادرمسيم"مم2.02.854مرضم
مإديم ؼرضىماٌػؿشونماظرتبوؼونمظؾؿعؾقمماظـاغويماإلسداديمعنمرتؾةمإديمرتؾةموعنمدرجة"
.مأخرى
وتؿمماظرتضقةمعنمرتؾةمإديماظرتؾةماٌواظقةمسيماظدرجةماألوديمواظدرجةماٌؿؿازةمرؾؼام "

طؿاموضعمم(1963مؼوظقو8م)1383ممعنمصػر15مبؿارؼخم2.62.344ماٌردوممرضمم ٌؼؿضقات
 3((.2)""ممأدػؾه103ماٌادةممعؼؿضقات عراساةمععموتؿؿقؿه،تغقريهم

. 
م)

ذمكررمرتنيذ8ادلادةذ

ؼؼومماٌػؿشونماظرتبوؼونمظؾؿعؾقمماظـاغويماإلسداديمحلبماظؿكصصمباظؿلرريم "
ألداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديماظعاعؾنيممبمدلاتماظؿعؾقمم واإلذرافمواٌراضؾةماظرتبوؼة

ماظـاغويماظؿلػقؾيمومبراطزماظؿؽوؼن،موطذامظؾؿؽؾػنيم اظـاغويماإلسداديمومبمدلاتماظؿعؾقم
.مباظؿدرؼسممبمدلاتماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديماًصوصقة

طؿامؼلاػؿونمسيمإسدادماظرباعجمواٌـاػجمواظؼقاممبلغشطةماظؾقثمبؿعاونمععماهلقؽاتم"
 .اٌكؿصة

                                                 
( 

2
، جريذة رسويت عذد 2.02.854بتغيير وتتوين الورسوم   (2004 هاي 25 )1425 هي ربيع األول 14 صادر في 04.78. 2هرسوم رقن  - (

م2242: ص' 200 هاي 13 بتاريخ 5212
 



 اظـظامماألداديماًاصممبوزػيموزارةماظرتبقةماظورـقةمععمآخرماظؿعدؼالت
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وباإلضاصةمإديماٌفامماٌـصوصمسؾقفامأساله،مؼؼومماٌػؿشونماظرتبوؼونمظؾؿعؾقمماظـاغويم "
عنماظدرجةماٌؿؿازة،مبؿلرريموتـلققمأسؿالمأررمػقؽةماظؿلرريمواٌراضؾةماظرتبوؼةم اإلسداديم

مسؾىمصعقدمعمدلاتماظرتبقةموماظؿعؾقمماظعؿوعيموعمدلاتم ظؾؿعؾقمماظـاغويماإلسدادي
 (م(2)"اظؿؽوؼن

4 
. 

مذمكررذثالثذمرات8ادلادةذ")
ؼعنيمسيماظدرجةماألوديمعنمإرارماٌػؿشنيماظرتبوؼنيمظؾؿعؾقمماظـاغويماإلسداديم "

اياصؾونمسؾىمدبؾوممعػؿشمتربويمظؾؿعؾقمماظـاغويماإلسداديمعنماظدرجةماألوديماحملددةم
م5(.(2)" ذروطمتفققؽهموتلؾقؿهممبوجبمعردوم
ذمكررذأربعذمراتذ8ادلادةذ"

ؼعنيماٌػؿشونماظرتبوؼونمظؾؿعؾقمماظـاغويماإلسداديمعنماظدرجةماٌؿؿازةمسنمررؼقم "
االخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيماٌػؿشنيماظرتبوؼنيمظؾؿعؾقمماظـاغويماإلسداديم

مدـواتمعنم5مواٌؿوصرؼنمسؾىمدرجؿفم،مسؾىماألضلمعنم7ماظرتؾةم عنماظدرجةماألوديماظؾاظغني
.ماًدعةماظػعؾقةمسيماظدرجةماألودي

 ذ.) 2("مأدػؾه99وتؿممػذهماظرتضقةمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماظـاغقةمعنماٌادةم"

البابذالثانيذ
ذذ "التأهولي"ادلفتشونذالرتبووونذللتعلومذالثانوي

ذ9ادلادةذ
:مسؾىمدرجؿني م(2)"اظؿلػقؾي"م ؼشؿؿلمإرارماٌػشنيماظرتبوؼنيمظؾؿعؾقمماظـاغوي

 ماألودي؛معنماظدرجةم(2)"اظؿلػقؾي" اٌػؿشونماظرتبوؼونمظؾؿعؾقمماظـاغوي

 ممعنماظدرجةماٌؿؿازة(2)"اظؿلػقؾي"م اٌػؿشونماظرتبوؼونمظؾؿعؾقمماظـاغوي.

ماٌؾققمبفذام3ماالدؿدالظقةماٌؾقـةمسيماىدولمرضمم ختصصمهلؿاماظرتبموماألرضام و

.ماٌردوم

.معنمدرجةمإديمأخرى ؼرضىماٌػؿشونماظرتبوؼونمعنمرتؾةمإديمرتؾةمو

وتؿمماظرتضقةمعنمرتؾةمإديماظرتؾةماٌواظقةمسيماظدرجةماألوديمواظدرجةماٌؿؿازةمرؾؼام

،مطؿاموضعم(1963مؼوظقوزم8م)1383معنمصػرم15مبؿارؼخم2.62.344ٌؼؿضقاتماٌردوممرضمم

.ممأدػؾه103تؿؿقؿه،مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم ومتغقريه

                                                 
 
( 
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 7  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعدؼرؼةماظشمونماظؼاغوغقةمواٌـازسات

 

ذ10ادلادةذ
حلبماظؿكصص،مباظؿلرريم(2)"مؼؼومماٌػؿشونماظرتبوؼونمظؾؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾي) 6

مواٌراضؾةماظرتبوؼةمألداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديموماظـاغويماظؿلػقؾيم(واإلذراف
وظألداتذةماٌربزؼنماظعاعؾنيممبمدلاتماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمبلضلاممدؾكماظؾاطاظورؼام
اظعؿوعقةمومبراطزماظؿؽوؼنموظؾؿؽؾػنيمباظؿدرؼسممبمدلاتماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديموم

طؿامؼلاػؿونمسيمإسدادماظرباعجمواٌـاػجمواظؼقاممبلغشطةم.ماًصوصقة اظؿلػقؾيماظـاغوي
.ماظؾقثمبؿعاونمععماهلقؽاتماٌكؿصة

وؼؼومماٌػؿشونماظرتبوؼونمظؾؿعؾقمماظـاغويمعنماظدرجةماٌؿؿازة،مباإلضاصةمإديماٌفامم
اٌراضؾةماظرتبوؼةمظؾؿعؾقمم تـلققمأسؿالمأررمػقلةماظؿلرريمو اٌـصوصمسؾقفامأساله،مبؿلرريمو

.ماظـاغويماإلسداديمواظـاغويماظؿلػقؾيمسؾىمصعقدمعمدلاتماظؿعؾقممواظؿؽوؼنم

ذ11ادلادةذ
(ذ2)"اظـاغويماظؿلػقؾيؼعنيمسيماظدرجةماألوديمعنمإرارماٌػؿشنيماظرتبوؼنيمظؾؿعؾقمم

مسؾىمدبؾوممعػؿشمتربويمظؾؿعؾقمماظـاغويمعنماظدرجةماألوديماحملددةمذروطماياصؾون
.متفققؽهموتلؾقؿهممبوجبمعردوم

ذ12ادلادةذ
عنماظدرجةماٌؿؿازةمسنمررؼقم(ذ2)"ؼعنيماٌػؿشونماظرتبوؼونمظؾؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾي

اظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيماٌػؿشنيماظرتبوؼنيمظؾؿعؾقمماظـاغويم االخؿقارمبعد
م5مسؾىماألضلمعنمدرجؿفممواٌؿوصرؼنمسؾىم7عنماظدرجةماألوديماظؾاظغنيماظرتؾةم(ذ2)"اظؿلػقؾي

تؿممػذهماظرتضقةمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةم و.ممسيماظدرجةماألودي دـواتمعنماًدعةماظػعؾقة
م.مأدػؾه99اظـاغقةمعنماٌادةم

اجلزءذالثانيذ
هوأةذالتدروسذ

ذ13ادلادةذ
:متؿؽونمػقلةماظؿدرؼسمعن

 ؛م إرارمأداتذةماظؿعؾقمماالبؿدائي
 ؛م إرارمأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماإلسدادي
 ؛م إرارمأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾي
 م.إرارماألداتذةماٌربزؼنمظؾؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾي 

 
                                                 

("
2
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 8  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعدؼرؼةماظشمونماظؼاغوغقةمواٌـازسات

 

البابذاألولذ
ذاالبتدائيذالتعلومأداتذةذ

ذ14ادلادةذ

:م ؼشؿؿلمإرارمأداتذةماظؿعؾقمماالبؿدائيمسؾىمثالثمدرجات

 ماظـاظـة؛أداتذةماظؿعؾقمماالبؿدائيمعنماظدرجةم

 ماظـاغقة؛أداتذةماظؿعؾقمماالبؿدائيمعنماظدرجةم

 مأداتذةماظؿعؾقمماالبؿدائيمعنماظدرجةماألودي.

ماٌؾققمبفذام4ماالدؿدالظقةماٌؾقـةمسيماىدولمرضمم ختصصمهلاماظرتبموماألرضام و

.ماٌردوم

.ممؼرضىمأداتذةماظؿعؾقمماالبؿدائيمعنمرتؾةمإديمرتؾةموعنمدرجةمإديمأخرى

تؿمماظرتضقةمعنمرتؾةمإديماظرتؾةماٌواظقةمباظـلؾةمظؾدرجةماظـاظـةمواظـاغقةمواألوديمرؾؼام و

،مطؿاممتم(1963مؼوظقوزم8م)1383معنمصػرم15مبؿارؼخم2.62.344ٌؼؿضقاتماٌردوممرضمم

.ممأدػؾه102مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةمتؿؿقؿه، وتغقريهم

م15مادلادة
اظؿدرؼسمسيم ؼؼوممأداتذةماظؿعؾقمماالبؿدائيمعنمذيقعماظدرجاتممبفؿةماظرتبقةمو

ميؽنمتؽؾقػفمممبفامماإلدارةماظرتبوؼةمبفذهماٌمدلاتم عمدلاتماظؿعؾقمماالبؿدائي،مو

باظؿدرؼسمبلضلامماظؿعؾقمماألوظي،مطؿامؼؼوعونمبؿصققحماالعؿقاغاتماظؿعؾقؿقةماحملؾقةم و

.ممموماىفوؼةمواظورـقة واإلضؾقؿقة

مبؼرارمعشرتكمظؾلؾطةم وهددمعدةماظؿدرؼسماألدؾوسقةمألداتذةماظؿعؾقمماالبؿدائي

ايؽوعقةماٌؽؾػةمباظرتبقةماظورـقةمواظلؾطةمايؽوعقةماٌؽؾػةمباٌاظقةمواظلؾطةمايؽوعقةم

.ماٌؽؾػةمباظوزقػةماظعؿوعقة

شريمأنمأداتذةماظؿعؾقمماالبؿدائيماظذؼنممياردونمسؿؾفممسيمتارؼخمصدورمػذاماٌردومم

بؼطاعماظؿعؾقمم مبمدلاتماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمو مبمدلاتماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديمو

.ماظعاظي،مؼلؿؿرونمسيممماردةمعفاعفممبفذهماٌمدلات

م16مادلادة
ؼعنيمسيماظدرجةماظـاظـةمعنمإرارمأداتذةماظؿعؾقمماالبؿدائيماياصؾونمسؾىمدبؾوممأدؿاذم

.مماظؿعؾقمماالبؿدائيمعنماظدرجةماظـاظـةماحملددةمذروطمتفققؽهموتلؾقؿهممبوجبمعردوم
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 9  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعدؼرؼةماظشمونماظؼاغوغقةمواٌـازسات

 

م17مادلادة

:م ؼعنيمأداتذةماظؿعؾقمماالبؿدائيمعنماظدرجةماظـاغقة

ماظؿعؾقمماالبؿدائيمعنماظدرجةم مأداتذة مسؾىمإثرماعؿقانمعفينمؼػؿحمسيموجه– أم
وذظكمسيمحدودماظـلؾةماٌشارم.ممعنماًدعةمبفذهماظصػة مدـوات6اظـاظـةماٌؿوصرؼنمسؾىم
مأدػؾه؛م100مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم98اٌادةم إظقفامسيمعؼؿضقات

سنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيمأداتذةماظؿعؾقمماالبؿدائيم-مبم
 .مدـواتمعنماًدعةمسيماظدرجةماظـاظـة10عنماظدرجةماظـاظـةماٌؿوصرؼنمسؾىم

م18مادلادة
:م ؼعنيمأداتذةماظؿعؾقمماالبؿدائيمعنماظدرجةماألودي

ماظؿعؾقمماالبؿدائيمعنماظدرجةماظـاغقةم مسؾىمإثرماعؿقانمعفينمؼػؿحمسيموجهمأداتذة–أم
وذظكمسيمحدودماظـلؾةماٌشارمإظقفامسيم.ممعنماًدعةمبفذهماظصػة مدـوات6اٌؿوصرؼنمسؾىم
مأدػؾه؛م100مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم98عؼؿضقاتماٌادةم

سنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيمأداتذةماظؿعؾقمماالبؿدائيم-مبم
ماظـاغقة؛مدـواتمعنماًدعةمسيماظدرجةم10عنماظدرجةماظـاغقةماٌؿوصرؼنمسؾىم

مععمعراساةمعؼؿضقاتم99وتؿمماظرتضقةمباالخؿقارمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماألوديمعنماٌادةم
.ممأدػؾه100اٌادةم

م19مادلادة
توضعماظدرجؿانماظرابعةمواظـاظـةمعنمإرارماٌعؾؿنيماٌرتؾنيمسؾىماظؿواظيمسيمدؾؿيماألجورم

م2.85.742تؾؼقانمخاضعؿنيمٌؼؿضقاتماٌردوممرضمم مسيمررؼقماالغؼراض،مو8 مو7رضمم
بشلنماظـظامماألداديماًاصممبوزػيمم(م1985مأطؿوبرم4م)1406معنمحمرمم18اظصادرمسيم

معـه،مععمعراساةماٌؼؿضقاتم18وزارةماظرتبقةماظورـقةموؼلؿػقدونمعنمعؼؿضقاتماٌادةم
.ماٌـصوصمسؾقفامسيمعوادمػذاماٌردوم

وهددماٌؼؿضقاتماًاصةمباظرتضقةمعنمإرارمععؾممعنماظدرجةماظرابعةمإديماظدرجةماظـاظـةم
ماٌشارم2.85.742عنماظدرجةماظـاظـةمإديماظدرجةماظـاغقةماٌـصوصمسؾقفامسيماٌردوممرضمم و

 :ؼؾيإظقهمأسالهموصقمعام
م:منذالدرجةذالرابعةذإىلذالدرجةذالثالثةم–1
م6مسؾىمإثرماعؿقانمعفينمؼػؿحمسيموجهماٌعؾؿنيمعنماظدرجةماظرابعةماٌؿوصرؼنمسؾىم–أم
موذظكمسيمحدودماظـلؾةماٌشارمإظقفامسيمعؼؿضقاتماٌادةماظصػة،معنماًدعةمبفذهم دـوات

مأدػؾه؛م100مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم98
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سنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيماٌعؾؿنيمعنماظدرجةم-مبم
مدـواتمعنماًدعةمبفذهماظصػة؛م10اظرابعةماٌؿوصرؼنمسؾىم

مععمعراساةمعؼؿضقاتم99وتؿمماظرتضقةمباالخؿقارمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماألوديمعنماٌادةم
م.مأدػؾه100اٌادةم
:ذذمنذالدرجةذالثالثةذإىلذالدرجةذالثانوة–ذ2
م6مسؾىمإثرماعؿقانمعفينمؼػؿحمسيموجهماٌعؾؿنيمعنماظدرجةماظـاظـةماٌؿوصرؼنمسؾىم–أم
موذظكمسيمحدودماظـلؾةماٌشارمإظقفامسيمعؼؿضقاتماٌادةماظصػة،معنماًدعةمبفذهم دـوات

مم.100مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم98
سنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيماٌعؾؿنيمعنماظدرجةم-مبم

ماظصػة؛مدـواتمعنماًدعةمبفذهم10اظـاظـةماٌؿوصرؼنمسؾىم
مععمعراساةمعؼؿضقاتم99وتؿمماظرتضقةمباالخؿقارمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماألوديمعنماٌادةم

.ممأدػؾه100اٌادةم
شريمأنماٌعؾؿنيماٌرتؾنيمسيماظدرجؿنيماظـاظـةمواظرابعةمرؾؼامٌؼؿضقاتماٌردوممرضمم

ماٌشارمإظقهمأساله،مواظذؼنممياردونمسؿؾفممسيمتارؼخمصدورمػذاماٌردومم2.85.742
اظـاغويماظؿلػقؾيمأومبؼطاعماظؿعؾقمماظعاظيمؼلؿؿرونم مبمدلاتماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديمأو
.مسيمعزاوظةمعفاعفممبفذهماٌمدلات

البابذالثانيذ
أداتذةذالتعلومذالثانويذاإلعداديذ

م20مادلادة
:م ؼشؿؿلمإرارمأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديمسؾىمثالثمدرجات

 ؛م أداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديمعنماظدرجةماظـاظـة

  ؛م أداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديمعنماظدرجةماظـاغقة

 مأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديمعنماظدرجةماألودي.

ماٌؾققمبفذام4ماالدؿدالظقةماٌؾقـةمسيماىدولمرضمم ختصصمهلاماظرتبموماألرضام و

.ماٌردوم

.متؿمماظرتضقةمعنمرتؾةمإديمرتؾةموعنمدرجةمإديمأخرى

األوديمرؾؼام تؿمماظرتضقةمعنمرتؾةمإديماظرتؾةماٌواظقةمباظـلؾةمظؾدرجةماظـاظـةمواظـاغقةمو و

،مطؿاممتم(1963مؼوظقوزم8م)1383معنمصػرم15مبؿارؼخم2.62.344ٌؼؿضقاتماٌردوممرضمم

.ممأدػؾه102مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةمتؿؿقؿه، وتغقريهم

 



 اظـظامماألداديماًاصممبوزػيموزارةماظرتبقةماظورـقةمععمآخرماظؿعدؼالت

 

 11  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعدؼرؼةماظشمونماظؼاغوغقةمواٌـازسات

 

م21مادلادة
اظؿدرؼسم ؼؼوممأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديمعنمذيقعماظدرجاتممبفامماظرتبقةمو

مبمدلاتماظؿعؾقمماظـاغويماإلسدادي،موميؽنمتؽؾقػفمممبفامماإلدارةماظرتبوؼةمبفذهم
م.اٌمدلات

.مطؿامؼؼوعونمبؿصققحماالعؿقاغاتماظؿعؾقؿقةماحملؾقةموماإلضؾقؿقةموماىفوؼةموماظورـقة
مبؼرارمعشرتكم هددمعدةماظؿدرؼسماألدؾوسقةمألداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماإلسدادي و

ظؾلؾطةمايؽوعقةماٌؽؾػةمباظرتبقةماظورـقةمواظلؾطةمايؽوعقةماٌؽؾػةمباٌاظقةمواظلؾطةم
.مايؽوعقةماٌؽؾػةمباظوزقػةماظعؿوعقة

شريمأنمأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديماظذؼنممياردونمسؿؾفممسيمتارؼخمصدورمػذام
اٌردومممبمدلاتماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمأومبؼطاعماظؿعؾقمماظعاظيمؼلؿؿرونمسيممماردةم

.مسؿؾفممبفذهماٌمدلات
م22مادلادة

ؼعنيمسيماظدرجةماظـاظـةمعنمإرارمأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديماياصؾونمسؾىمدبؾومم
أدؿاذماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديمعنماظدرجةماظـاظـةماحملددةمذروطمتفققؽهموتلؾقؿهممبوجبم

.معردوم
م23مادلادة

:م ؼعنيمأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديمعنماظدرجةماظـاغقة
ماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديمعنم مسؾىمإثرماعؿقانمعفينمؼػؿحمسيموجهمأداتذة– أم

وذظكمسيمحدودماظـلؾةم.ممعنماًدعةمبفذهماظصػة مدـوات6اظدرجةماظـاظـةماٌؿوصرؼنمسؾىم
مأدػؾه؛م100مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم98اٌشارمإظقفامسيمعؼؿضقاتماٌادةم

سنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيمأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويم-مبم
ماظـاظـة؛مدـواتمعنماًدعةمسيماظدرجةم10اإلسداديمعنماظدرجةماظـاظـةماٌؿوصرؼنمسؾىم

مععمعراساةمعؼؿضقاتم99وتؿمماظرتضقةمباالخؿقارمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماألوديمعنماٌادةم
.ممأدػؾه100اٌادةم

م24مادلادة
:م ؼعنيمأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديمعنماظدرجةماألودي

ماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديمعنماظدرجةم مسؾىمإثرماعؿقانمعفينمؼػؿحمسيموجهمأداتذة–أم
وذظكمسيمحدودماظـلؾةماٌشارم.ممعنماًدعةمبفذهماظصػة مدـوات6اظـاغقةماٌؿوصرؼنمسؾىم

مأدػؾه؛م100مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم98إظقفامسيمعؼؿضقاتماٌادةم
سنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيمأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويم-مبم

.ممدـواتمعنماًدعةمسيماظدرجةماظـاغقة10اإلسداديمعنماظدرجةماظـاغقةماٌؿوصرؼنمسؾىم
مععمعراساةمعؼؿضقاتم99وتؿمماظرتضقةمباالخؿقارمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماألوديمعنماٌادةم

 .مأدػؾه100اٌادةم



 اظـظامماألداديماًاصممبوزػيموزارةماظرتبقةماظورـقةمععمآخرماظؿعدؼالت
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البابذالثالثذ
أداتذةذالتعلومذالثانويذالتأهوليذ

م25مادلادة
:م ؼشؿؿلمإرارمأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمسؾىمثالثمدرجات

 ؛م أداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمعنماظدرجةماظـاغقة

 أداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمعنماظدرجةماألودي؛م

 مأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمعنماظدرجةماٌؿؿازة.

ماٌؾققمبفذام3ماالدؿدالظقةماٌؾقـةمسيماىدولمرضمم ختصصمهلاماظرتبموماألرضام و

.ماٌردوم

.موؼرضىمأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمعنمرتؾةمإديمرتؾةموعنمدرجةمإديمأخرى

مسيماظدرجةماظـاغقةمواألوديموماٌؿؿازةمرؾؼام تؿمماظرتضقةمعنمرتؾةمإديماظرتؾةماٌواظقة و

،مطؿاممتمتغقريهم(1963مؼوظقوزم8م)1383معنمصػرم15مبؿارؼخم2.62.344ٌؼؿضقاتماٌردوممرضمم

.ممأدػؾه103مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةمتؿؿقؿه، و

م26مادلادة
اظؿدرؼسممبمدلاتماظؿعؾقمم ؼؼوممأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيممبفؿةماظرتبقةمو

اظؿؽوؼنماظؿابعةمظؾلؾطةمايؽوعقةماٌؽؾػةمباظرتبقةماظورـقة،م  مبراطز اظـاغويماظؿلػقؾيمو
سـدماالضؿضاءمبؿدرؼسمغػسماٌوادممبمدلاتماظؿعؾقمماظـاغويماإلسدادي،مععمعراساةم و

عؼؿضقاتماظـصوصماىارؼةمسؾىمػذهماٌمدلات،مطؿامؼؼوعونمبؿصققحماالعؿقاغاتم
.ماظؿعؾقؿقةماحملؾقةموماإلضؾقؿقةموماىفوؼةموماظورـقة

.ممطؿامميؽنمتؽؾقػفمممبفامماإلدارةماظرتبوؼةمبفذهماٌمدلات
متؽؾقفمأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمنميك ،مباإلضاصةمإديماٌفامماٌشارمإظقفامأساله و

اٌؿؿازةمباظؿدرؼسمباألضلامماظؿقضريؼةمظوظوجماٌعاػدمواٌدارسماظعؾقام عنماظدرجةماألوديمو
م.اظعاظيهضريمذفادةماظؿؼينم وبلضلام
مبؼرارمعشرتكم هددمعدةماظؿدرؼسماألدؾوسقةمألداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾي و

ظؾلؾطةمايؽوعقةماٌؽؾػةمباظرتبقةماظورـقةمواظلؾطةمايؽوعقةماٌؽؾػةمباٌاظقةمواظلؾطةم
.مايؽوعقةماٌؽؾػةمباظوزقػةماظعؿوعقة

م27مادلادة
ؼعنيمسيماظدرجةماظـاغقةمعنمإرارمأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيماياصؾونمسؾىمدبؾومم
أدؿاذماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيماحملددةمذروطمتفققؽهموتلؾقؿهممبوجبمعردوممأومذفادةم

.مععادظةمظه



 اظـظامماألداديماًاصممبوزػيموزارةماظرتبقةماظورـقةمععمآخرماظؿعدؼالت
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م28مادلادة
:ذ وعنيذأداتذةذالتعلومذالثانويذالتأهوليذمنذالدرجةذاألوىل

عنمبنيماٌرتذقنيماياعؾنيمظشفادةماظلؾكماظعاظيماٌلؾؿةمعنماٌدارسماظعؾقام-مأ
.ممظألداتذةمأومذفادةمععادظةمهلام

ماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمعنماظدرجةم مسؾىمإثرماعؿقانمعفينمؼػؿحمسيموجهمأداتذة–ب
وذظكمسيمحدودماظـلؾةماٌشارم.ممعنماًدعةمبفذهماظصػة مدـوات6اظـاغقةماٌؿوصرؼنمسؾىم

مأدػؾه؛م100مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم98إظقفامسيمعؼؿضقاتماٌادةم
باالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيمأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمعنم-مج

ماظـاغقة؛مدـواتمعنماًدعةمسيماظدرجةم10اظدرجةماظـاغقةماٌؿوصرؼنمسؾىمأضدعقةم
مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم99تؿمماظرتضقةمباالخؿقارمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماألوديمعنماٌادةم و

.ممأدػؾه100

م29مادلادة
ؼعنيمأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمعنماظدرجةماٌؿؿازةمسنمررؼقماالخؿقارمبعدم

اظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيمأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمعنماظدرجةماألوديماظؾاظغنيم
مدـواتمعنماًدعةمسيماظدرجةماألودي،م5مسؾىماألضلمعنمدرجؿفممواٌؿوصرؼنمسؾىم7اظرتؾةم
م.مأدػؾه99تؿممػذهماظرتضقةمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماظـاغقةمعنماٌادةم و

البابذالرابعذ
األداتذةذادلربزونذللتعلومذالثانويذالتأهوليذ

م30مادلادة
:م ؼشؿؿلمإرارماألداتذةماٌربزؼنمظؾؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمسؾىمدرجؿني

 ؛م األداتذةماٌربزونمظؾؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمعنماظدرجةماألودي
 ماألداتذةماٌربزونمظؾؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمعنماظدرجةماٌؿؿازة.
ماٌؾققمبفذام3ماالدؿدالظقةماٌؾقـةمسيماىدولمرضمم ختصصمهلؿاماظرتبموماألرضام و

م.اٌردوم
وؼرضىماألداتذةماٌربزونمظؾؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمعنمرتؾةمإديمرتؾةموعنمدرجةمإديم

.مأخرى
مسيماظدرجةماألوديموماظدرجةماٌؿؿازةمرؾؼام تؿمماظرتضقةمعنمرتؾةمإديماظرتؾةماٌواظقة و

،مطؿاممتمتغقريهم(1963مؼوظقوزم8م)1383معنمصػرم15مبؿارؼخم2.62.344ٌؼؿضقاتماٌردوممرضمم
.ممأدػؾه103مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةمتؿؿقؿه، و

 



 اظـظامماألداديماًاصممبوزػيموزارةماظرتبقةماظورـقةمععمآخرماظؿعدؼالت
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م31مادلادة
ؼؼومماألداتذةماٌربزونمظؾؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيممبفامماظرتبقةمواظؿدرؼسمباألضلامم

اظؿقضريؼةمظوظوجماٌعاػدمواٌدارسماظعؾقاموأضلاممهضريمذفادةماظؿؼينماظعاظيمومبراطزم

اظؿؽوؼنموباألضلامماظـفائقةمظؾؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيموبؾاضيمأضلامماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيم

سـدماالضؿضاء،مطؿامؼؼوعونمبؿصققحماالعؿقاغاتماظؿعؾقؿقةماحملؾقةموماإلضؾقؿقةموماىفوؼةم

.موماظورـقة

هددمعدةماظؿدرؼسماألدؾوسقةمظألداتذةماٌربزؼنمظؾؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمبؼرارم و

عشرتكمظؾلؾطةمايؽوعقةماٌؽؾػةمباظرتبقةماظورـقةمواظلؾطةمايؽوعقةماٌؽؾػةمباٌاظقةم

.مواظلؾطةمايؽوعقةماٌؽؾػةمباظوزقػةماظعؿوعقة

م32مادلادة
ؼعنيمسيماظدرجةماألوديمعنمإرارماألداتذةماٌربزؼنمظؾؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيماياصؾونم

.مسؾىمذفادةماظؿربؼزمظؾؿعؾقمماظـاغوي

م33مادلادة

ؼعنيماألداتذةماٌربزونمظؾؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمعنماظدرجةماٌؿؿازةمسنمررؼقماالخؿقارم

بعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيماألداتذةماٌربزؼنمظؾؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمعنماظدرجةم

.ممدـواتمسيماظدرجةماألودي5مسؾىماألضلمعنمدرجؿفممواٌؿوصرؼنمسؾىم7األوديماظؾاظغنيماظرتؾةم

.ممأدػؾه99تؿممػذهماظرتضقةمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماظـاغقةمعنماٌادةم و

ماجلزءذالثالث

ذادلالوة ذهوأةذالتدوريذوادلراقبةذادلادوةذو
ذ34ادلادةذ

:م اٌاظقةمعنماإلرارؼنماظؿاظقني تؿؽونمػقلةماظؿلقريمواٌراضؾةماٌادؼةمو
ماٌؿوغني؛إرارم*م
.ماٌاظقة اٌصاحلماٌادؼةمو إرارمعػؿشي*م

م35مادلادة
ؼؼوممأررمػقلةماظؿلقريمواٌراضؾةماٌادؼةمواٌاظقةممبفؿةماظؿدبريمواٌراضؾةماٌادؼةمواٌاظقةم
ٌمدلاتماظؿعؾقمماالبؿدائيمواظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديمواظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾي،موٌراطزم

م.اظؿؽوؼنماظؿابعةمظوزارةماظرتبقةماظورـقة
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البابذاألولذ
ذادلمونون

م36مادلادة
:م ؼشؿؿلمإرارماٌؿوغنيمسؾىمثالثمدرجات

 ؛م مموغونمعنماظدرجةماظـاغقة
 ؛م مموغونمعنماظدرجةماألودي
 ممموغونمعنماظدرجةماٌؿؿازة.
ماٌؾققمبفذام3ماالدؿدالظقةماٌؾقـةمسيماىدولمرضمم ختصصمهلاماظرتبموماألرضام و
.ماٌردوم

.موؼرضىماٌؿوغونمعنمرتؾةمإديمرتؾةموعنمدرجةمإديمأخرى
مسيماظدرجةماظـاغقةمواألوديمواٌؿؿازةمرؾؼام تؿمماظرتضقةمعنمرتؾةمإديماظرتؾةماٌواظقة و

،مطؿاممتمتغقريهم(1963مؼوظقوزم8م)1383عنمصػرمم15مبؿارؼخم2.62.344ٌؼؿضقاتماٌردوممرضمم
م.أدػؾهم103تؿؿقؿه،مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم و

م37مادلادة
اٌاديم ؼؼومماٌؿوغونمهتمإذرافمرؤداءمعمدلاتماظؿعؾقممواظؿؽوؼنمباظؿدبريماٌاظيمو

اظـاغويماظؿلػقؾيموٌراطزم احملادؾاتيمٌمدلاتماظؿعؾقمماالبؿدائيمواظـاغويماإلسداديمو و
.مماٌطاسمماٌدردقةماٌوجودةمبفا طذامظؾداخؾقاتمو اظؿؽوؼن،مو

م38مادلادة
ؼعنيماٌؿوغونمعنماظدرجةماظـاغقةمسؾىمإثرمعؾاراةمتػؿحمسيموجهماٌرتذقنيماياصؾنيم

ومخيضعم.مسؾىماألضلمسؾىماإلجازةمسيمايؼوقمأوماظعؾومماالضؿصادؼةمأومعامؼعادهلؿا
اظـاجقونمسيمػذهماٌؾاراةمظؿؽوؼنمبنحدىمعراطزماظؿؽوؼنماظؿابعةمظوزارةماظرتبقةماظورـقةمأوم

م.اىاععقةبنحدىماٌمدلاتم
تـظقممػذاماظؿؽوؼنمبؼرارمظوزؼرماظرتبقةماظورـقةمبعدمادؿطالعمرأيم وهددمطقػقاتم

.ماظلؾطةمايؽوعقةماٌؽؾػةمباظؿعؾقمماظعاظي

م39مادلادة
:ذ وعنيذادلمونونذمنذالدرجةذاألوىل

م6مسؾىمإثرماعؿقانمعفينمؼػؿحمسيموجهماٌؿوغنيمعنماظدرجةماظـاغقةماٌؿوصرؼنمسؾىم–أم
م98وذظكمسيمحدودماظـلؾةماٌشارمإظقفامسيمعؼؿضقاتماٌادةم.ممعنماًدعةمبفذهماظصػة دـوات

مأدػؾه؛م100أدػؾه،مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم
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سنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيماٌؿوغنيمعنماظدرجةم-مبم
ماظـاغقة؛مدـواتمعنماًدعةمسيماظدرجةم10اظـاغقةماٌؿوصرؼنمسؾىم

مأدػؾهمععمعراساةم99وتؿمماظرتضقةمباالخؿقارمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماألوديمعنماٌادةم
.ممأدػؾه100عؼؿضقاتماٌادةم

م40مادلادة
ؼعنيماٌؿوغونمعنماظدرجةماٌؿؿازةمسنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقة،معنم

م5اٌؿوصرؼنمسؾىم مسؾىماألضلمعنمدرجؿفممو7بنيماٌؿوغنيمعنماظدرجةماألوديماظؾاظغنيماظرتؾةم
تؿممػذهماظرتضقةمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماظـاغقةمعنم و.مدـواتمعنماًدعةمسيماظدرجةماألودي

.ممأدػؾه99اٌادةم
مالبابذالثاني

ذادلالوة ادلصاحلذادلادوةذو مفتشو

م41مادلادة
:م اٌاظقةمسؾىمدرجؿني ؼشؿؿلمإرارمعػؿشيماٌصاحلماٌادؼةمو

ماألودي؛اٌاظقةمعنماظدرجةم اٌصاحلماٌادؼةمو عػؿشو-م
.ماٌصاحلماٌادؼةمواٌاظقةمعنماظدرجةماٌؿؿازة عػؿشوم-م

ماٌؾققمبفذام1ماالدؿدالظقةماٌؾقـةمسيماىدولمرضمم وختصصمهلؿاماظرتبموماألرضام
.ماٌردومم

.معنمدرجةمإديمأخرى اٌاظقةمعنمرتؾةمإديمرتؾةمو اٌصاحلماٌادؼةمو ؼرضىمعػؿشو
تؿمماظرتضقةمعنمرتؾةمإديماظرتؾةماٌواظقةمسيماظدرجةماألوديمواظدرجةماٌؿؿازةمرؾؼامٌؼؿضقاتم

متؿؿقؿه، وم ،مطؿاموضعمتغقريه(1963مؼوظقوم8م)1383مصػرمعن15مبؿارؼخم2.62.344اٌردوممرضمم
.ممأدػؾه103ععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم

م42مادلادة
اٌاديم اٌاظقةمعنماظدرجةماألوديممبراضؾةماظؿلقريماٌاظيمو اٌصاحلماٌادؼةمو ؼؼوممعػؿشو

.ماحملادؾاتيمظؾؿمدلاتماظؿعؾقؿقةموٌراطزماظؿؽوؼنماظؿابعةمظوزارةماظرتبقةماظورـقة و
مأساله،مومذظكم37طؿامميؽـفم،مسـدماالضؿضاء،ماظؼقاممباٌفامماٌشارمإظقفامسيماٌادةم

باظـلؾةمٌػؿشيماٌصاحلماٌادؼةمواٌاظقةماظذؼنمؼزاوظونمػذهماٌفاممسيمتارؼخمصدورمػذام
.ماٌردوم

م43مادلادة
ماياصؾونمسؾىمدبؾوممعػؿشم اٌاظقة اٌصاحلماٌادؼةمو ؼعنيمسيماظدرجةماألوديمعنمعػؿشي

.ماٌصاحلماٌادؼةمواٌاظقةمعنماظدرجةماألوديماحملددةمذروطمتفققؽهموتلؾقؿهممبوجبمعردوم
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م44مادلادة
معنماظدرجةماٌؿؿازة،مباإلضاصةمإديماٌفامماٌشارم اٌاظقة اٌصاحلماٌادؼةمو ؼؼوممعػؿشو
اٌاظقةمعنماظدرجةم مأساله،مبؿلرريموتـلققمأسؿالمعػؿشيماٌصاحلماٌادؼةمو42إظقفامسيماٌادةم

.ماألودي
م45مادلادة

اٌاظقةمعنماظدرجةماٌؿؿازةمسنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدم اٌصاحلماٌادؼةمو ؼعنيمعػؿشو
اٌاظقةمعنماظدرجةماألوديماظؾاظغنيماظرتؾةم سيمجدولماظرتضقةمعنمبنيمعػؿشيماٌصاحلماٌادؼةمو

مدـواتمعنماًدعةماظػعؾقةمسيماظدرجةم5اٌؿوصرؼنمسؾىم األضلمعنمدرجؿفممو مسؾى 7 
.ممأدػؾه99تؿممػذهماظرتضقةمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماظـاغقةمعنماٌادةم و.ماألودي

اجلزءذالرابعذ
التخطوطذالرتبويذ هوأةذالتوجوهذو

م46مادلادة
اظؿكطقطماظرتبويمعنمأررماظؿوجقهماظرتبويموأررماظؿكطقطماظرتبويمم تؿؽونمػقلةماظؿوجقهمو

م:اظرتبويتشؿلمأررماظؿوجقهم و
 ماظرتبوي؛اٌلؿشارؼنمسيماظؿوجقهم
 ماٌػؿشنيمسيماظؿوجقهماظرتبوي.

م:اظرتبويتشؿلمأررماظؿكطقطم و
 ماظرتبوي؛اٌلؿشارؼنمسيماظؿكطقطم
 ماٌػؿشنيمسيماظؿكطقطماظرتبوي.

البابذاألولذ
ذادلدتشارونذيفذالتوجوهذالرتبوي ذ       

ذ47ادلادةذ
:م مدرجات ؼشؿؿلمإرارماٌلؿشارؼنمسيماظؿوجقهماظرتبويمسؾىمثالث

 ؛م دؿشارونمسيماظؿوجقهماظرتبويمعنماظدرجةماظـاغقةامل
 ؛م مسيماظؿوجقهماظرتبويمعنماظدرجةماألودياٌلؿشارون
 ممسيماظؿوجقهماظرتبويمعنماظدرجةماٌؿؿازةاٌلؿشارون.
.مماٌؾققمبفذاماٌردوم3ماالدؿدالظقةماٌؾقـةمسيماىدولمرضمم ختصصمهلاماظرتبموماألرضام و

.مؼرضىماٌلؿشارونمسيماظؿوجقهماظرتبويمعنمرتؾةمإديمرتؾةموعنمدرجةمإديمأخرى
مسيماظدرجةماظـاغقةمواألوديمواٌؿؿازةمرؾؼام تؿمماظرتضقةمعنمرتؾةمإديماظرتؾةماٌواظقة و

،مطؿاممتمتغقريهم(1963مؼوظقوم8م)1383مصػرمعن15مبؿارؼخم2.62.344ٌؼؿضقاتماٌردوممرضمم
.ممأدػؾه103مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةمتؿؿقؿه، و
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م48مادلادة
ؼؼومماٌلؿشارونمسيماظؿوجقهماظرتبويمعنمذيقعماظدرجاتمبعؿؾقاتماإلسالممواظؿوجقهم

اٌفـقة،م اٌعؾوعاتماٌؿعؾؼةمباآلصاقماظؿعؾقؿقةمو غشرماٌعطقاتمو اٌفينموهقنيمو اٌدرديمو
اظؼقاممباٌؼابالتمواظػقوصماظلقؽوظوجقةم ادؿـؿارماٌؾػاتماٌدردقةمو ؼؽؾػونمبدرادةمو و

.مظػائدةماظؿالعقذ

م49مادلادة

ؼعنيمسيماظدرجةماظـاغقةمعنمإرارماٌلؿشارؼنمسيماظؿوجقهماظرتبويماياصؾونمسؾىمدبؾومم
علؿشارمسيماظؿوجقهماظرتبويمعنماظدرجةماظـاغقةماحملددةمذروطمتفققؽهموتلؾقؿهممبوجبم

.معردوم

م50مادلادة

:ذ وعنيذادلدتشارونذيفذالتوجوهذالرتبويذمنذالدرجةذاألوىل

مسؾىمإثرماعؿقانمعفينمؼػؿحمسيموجهماٌلؿشارؼنمسيماظؿوجقهماظرتبويمعنماظدرجةم–أم
وذظكمسيمحدودماظـلؾةماٌشارم.ممعنماًدعةمبفذهماظصػة مدـوات6اظـاغقةماٌؿوصرؼنمسؾىم

مأدػؾه؛م100مأدػؾهمععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم 98إظقفامسيمعؼؿضقاتماٌادةم

سنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيماٌلؿشارؼنمسيماظؿوجقهم-مبم
مدـواتمعنماًدعةمسيماظدرجةم10م اظرتبويمعنماظدرجةماظـاغقةماٌؿوصرؼنمسؾىمأضدعقة

ماظـاغقة؛

مأدػؾهمععمعراساةم99وتؿمماظرتضقةمباالخؿقارمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماألوديمعنماٌادةم
.ممأدػؾه100عؼؿضقاتماٌادةم

م51مادلادة

ؼعنيماٌلؿشارونمسيماظؿوجقهماظرتبويمعنماظدرجةماٌؿؿازةمسنمررؼقماالخؿقارمبعدم
اظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيماٌلؿشارؼنمسيماظؿوجقهماظرتبويمعنماظدرجةماألوديماظؾاظغنيم

مدـواتمعنماًدعةماظػعؾقةمسيماظدرجةم5اٌؿوصرؼنمسؾىم مسؾىماألضلمعنمدرجؿفممو7اظرتؾةم
.ممأدػؾه99تؿممػذهماظرتضقةمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماظـاغقةمعنماٌادةم و.ماألودي

 

ذ

ذ

ذ
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البابذالثانيذ
ادلفتشونذيفذالتوجوهذالرتبويذ

م52مادلادة
:م ؼشؿؿلمإرارماٌػؿشنيمسيماظؿوجقهماظرتبويمسؾىمدرجؿني

ماألودي؛اٌػؿشونمسيماظؿوجقهماظرتبويمعنماظدرجةم*م
.ماٌػؿشونمسيماظؿوجقهماظرتبويمعنماظدرجةماٌؿؿازة*م
ماٌؾققمبفذام3ماالدؿدالظقةماٌؾقـةمسيماىدولمرضمم ختصصمهلؿاماظرتبموماألرضام و
.ماٌردوم

.معنمدرجةمإديمأخرى ؼرضىماٌػؿشونمسيماظؿوجقهماظرتبويمعنمرتؾةمإديمرتؾةمو
وتؿمماظرتضقةمعنمرتؾةمإديماظرتؾةماٌواظقةمسيماظدرجةماألوديمواظدرجةماٌؿؿازةمرؾؼام

م طؿاموضعمتغقريهم(1963مؼوظقوم8م)1383مصػرمعن15مبؿارؼخم2.62.344ٌؼؿضقاتماٌردوممرضمم
.ممأدػؾه103مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةمتؿؿقؿه، و

م53مادلادة
عراضؾةماٌلؿشارؼنمسيم ؼؼومماٌػؿشونمسيماظؿوجقهماظرتبويمعنماظدرجةماألوديمبؿلرريمو

تـلققمبراعجماظعؿلمععماظؼطاساتماألخرى،مومسـدم اظؿوجقهماظرتبويمباٌمدلاتماظؿعؾقؿقةمو
مأسالهموذظكمباظـلؾةمظؾؿػؿشنيمسيماظؿوجقهم48االضؿضاءماظؼقاممباٌفامماٌشارمإظقفامسيماٌادةم

.ماظرتبويماظذؼنمؼزاوظونمػذهماٌفاممسيمتارؼخمصدورمػذاماٌردوم
باإلضاصةمإديماٌفامماٌشارمإظقفامأساله،مؼلاػمماٌػؿشونمسيماظؿوجقهماظرتبويمعنماظدرجةم

اٌؿؿازةم،مسيمإسدادموتـػقذموتؼققممخمططاتماظرتبقةمواظؿعؾقممسؾىماظصعقدماظورينموم
.ماىفوي،مواظؼقاممبؿـلققمأغشطةمأررماظؿوجقهماظرتبويم

م54مادلادة
اظؿوجقهماظرتبويمعنمبنيماٌلؿشارؼنمسيماظؿوجقهم ؼعنيمسيماظدرجةماألوديمعنمإرارمعػؿشي

اظرتبويماياصؾنيمسؾىمدبؾوممعػؿشمسيماظؿوجقهماظرتبويمعنماظدرجةماألوديمأومذفادةم
.مععادظةمظهموماحملددةمذروطمتفققؽهموتلؾقؿهممبوجبمعردوم

م55مادلادة
ؼعنيماٌػؿشونمسيماظؿوجقهماظرتبويمعنماظدرجةماٌؿؿازةمسنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدم
م7سيمجدولماظرتضقةمعنمبقـنماٌػؿشقـنمسيماظؿوجقهماظرتبويمعنماظدرجةماألوديماظؾاظغنيماظرتؾةم

تؿمم مو .مدـواتمعنماًدعةمسيماظدرجةماألودي5اٌؿوصرؼنمسؾىم سؾىماألضلمعنمدرجؿفممو
.ممأدػؾه99ػذهماظرتضقةمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماظـاغقةمعنماٌادةم

ذ
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البابذالثالثذ
ذادلدتشارونذيفذالتخطوطذالرتبوي

م56مادلادة
:م مدرجات ؼشؿؿلمإرارماٌلؿشارؼنمسيماظؿكطقطماظرتبويمسؾىمثالث

 ؛م اٌلؿشارونمسيماظؿكطقطماظرتبويمعنماظدرجةماظـاغقة
 ؛م اٌلؿشارونمسيماظؿكطقطماظرتبويمعنماظدرجةماألودي
 ماٌلؿشارونمسيماظؿكطقطماظرتبويمعنماظدرجةماٌؿؿازة.
.مماٌؾققمبفذاماٌردوم3ماالدؿدالظقةماٌؾقـةمسيماىدولمرضمم ختصصمهلاماظرتبموماألرضام و

.موؼرضىماٌلؿشارونمسيماظؿكطقطماظرتبويمعنمرتؾةمإديمرتؾةموعنمدرجةمإديمأخرى
مسيماظدرجةماظـاغقةمواألوديمواٌؿؿازةمرؾؼام تؿمماظرتضقةمعنمرتؾةمإديماظرتؾةماٌواظقة و

،مطؿاممتمتغقريهم(1963مؼوظقوم8م)1383مصػرمعن15مبؿارؼخم2.62.344ٌؼؿضقاتماٌردوممرضمم
.ممأدػؾه103مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةمتؿؿقؿه، و

م57مادلادة
تؼققمم تـػقذمو ؼلاػمماٌلؿشارونمسيماظؿكطقطماظرتبويمعنمذيقعماظدرجاتمسيمإسدادمو

مطاإلحصاءماٌدرديم اٌشارطةمسيمذيقعماظعؿؾقاتماٌرتؾطةمبفا خمططاتماظرتبقةمواظؿعؾقممو
اإلذرافماظؿؼينمسؾىموضعماًرؼطةم برجمةماظؾـاؼاتمو هؾقلماٌعطقاتماظرتبوؼةمو و

م.اٌدردقة

م58مادلادة
ؼعنيمسيماظدرجةماظـاغقةمعنمإرارماٌلؿشارؼنمسيماظؿكطقطماظرتبويماياصؾونمسؾىمدبؾومم
علؿشارمسيماظؿكطقطماظرتبويمعنماظدرجةماظـاغقةماحملددةمذروطمتفققؽهموتلؾقؿهممبوجبم

.معردوم

م59مادلادة
:م ؼعنيماٌلؿشارونمسيماظؿكطقطماظرتبويمعنماظدرجةماألودي

مسؾىمإثرماعؿقانمعفينمؼػؿحمسيموجهماٌلؿشارؼنمسيماظؿكطقطماظرتبويمعنماظدرجةم–أم
معنماًدعةمبفذهماظصػةموذظكمسيمحدودماظـلؾةماٌشارم مدـوات6اظـاغقةماٌؿوصرؼنمسؾىم

مأدػؾه؛م100مأدػؾهمععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم98إظقفامسيمعؼؿضقاتماٌادةم
سنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيماٌلؿشارؼنمسيماظؿكطقطم-مبم

مدـواتمعنماًدعةمسيماظدرجةم10م اظرتبويمعنماظدرجةماظـاغقةماٌؿوصرؼنمسؾىمأضدعقة
م.اظـاغقة

مأدػؾهمععمعراساةم99وتؿمماظرتضقةمباالخؿقارمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماألوديمعنماٌادةم
.ممأدػؾه100عؼؿضقاتماٌادةم
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م60مادلادة
ؼعنيماٌلؿشارونمسيماظؿكطقطماظرتبويمعنماظدرجةماٌؿؿازةمسنمررؼقماالخؿقارمبعدم
اظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيماٌلؿشارؼنمسيماظؿكطقطماظرتبويمعنماظدرجةماألوديم

مدـواتمعنماًدعةمسيماظدرجةم5اٌؿوصرؼنمسؾىم مسؾىماألضلمعنمدرجؿفممو7اظؾاظغنيماظرتؾةم
 .مأدػؾه99تؿممػذهماظرتضقةمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماظـاغقةمعنماٌادةم و.ماألودي

البابذالرابعذ

ادلفتشونذيفذالتخطوطذالرتبويذ

م61مادلادة
:م ؼشؿؿلمإرارماٌػؿشنيمسيماظؿكطقطماظرتبويمسؾىمدرجؿني

 ماألودي؛اٌػؿشونمسيماظؿكطقطماظرتبويمعنماظدرجةم
 ماٌػؿشونمسيماظؿكطقطماظرتبويمعنماظدرجةماٌؿؿازة.
ماٌؾققمبفذام3ماالدؿدالظقةماٌؾقـةمسيماىدولمرضمم ختصصمهلؿاماظرتبموماألرضام و
.ماٌردوم

.معنمدرجةمإديمأخرى معنمرتؾةمإديمرتؾةمو ؼرضىماٌػؿشونمسيماظؿكطقطماظرتبوي
تؿمماظرتضقةمعنمرتؾةمإديماظرتؾةماٌواظقةمسيماظدرجةماألوديمواظدرجةماٌؿؿازةمرؾؼامٌؼؿضقاتم

متؿؿقؿه، وم ،مطؿاموضعمتغقريه(1963مؼوظقوم8م)1383مصػرمعن15مبؿارؼخم2.62.344اٌردوممرضمم
.ممأدػؾه103ععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم

م62مادلادة
ؼؼومماٌػؿشونمسيماظؿكطقطماظرتبويمعنماظدرجةماألوديمبؿلرريموعراضؾةماٌلؿشارؼنمسيم

تـلققمأغشطؿفم،مومسـدماالضؿضاء،ماظؼقاممباٌفامماٌشارمإظقفامسيماٌادةم اظؿكطقطماظرتبويمو
مأساله،موذظكمباظـلؾةمظؾؿػؿشنيمسيماظؿكطقطماظرتبويماظذؼنمؼزاوظونمػذهماٌفاممسيمتارؼخم57

.مصدورمػذاماٌردوم
باإلضاصةمإديماٌفامماٌشارمإظقفامأساله،مؼلاػمماٌػؿشونمسيماظؿكطقطماظرتبويمعنماظدرجةم

اظؿعؾقممسؾىماظصعقدماظورينم تؼققممخمططاتماظرتبقةمو تـػقذمو مسيمإسدادمو اٌؿؿازة
.ماىفويم و

م63مادلادة
ؼعنيمسيماظدرجةماألوديمعنمإرارماٌػؿشنيمسيماظؿكطقطماظرتبويمعنمبنيماٌلؿشارؼنمسيم

اظؿكطقطماظرتبوي،ماياصؾنيمسؾىمدبؾوممعػؿشمسيماظؿكطقطماظرتبويمعنماظدرجةماألوديمأوم

.مذفادةمععادظةمظهمواحملددةمذروطمتفققؽهموتلؾقؿهممبوجبمعردوم
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ذ

م64مادلادة
ؼعنيماٌػؿشونمسيماظؿكطقطماظرتبويمعنماظدرجةماٌؿؿازةمسنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدم
م7سيمجدولماظرتضقةمعنمبنيماٌػؿشنيمسيماظؿكطقطماظرتبويمعنماظدرجةماألوديماظؾاظغنيماظرتؾةم

م.األوديمدـواتمعنماًدعةماظػعؾقةمسيماظدرجةم5اٌؿوصرؼنمسؾىم سؾىماألضلمعنمدرجؿفممو
م.مأدػؾه99وتؿممػذهماظرتضقةمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماظـاغقةمعنماٌادةم

اجلزءذاخلامسذ

هوأةذالدعمذاإلداريذوالرتبويذواالجتماعيذ

م65مادلادة
تؿؽونمػقلةماظدسمماإلداريمواظرتبويمواالجؿؿاسيمعنمإرارماظدسمماظرتبويموإرارماظدسمم

.ماإلداريموإرارماظدسمماالجؿؿاسي

البابذاألولذ

ذالرتبويذالدعمإطارذ

م66مادلادة
م:درجات ؼشؿؿلمإرارماظدسمماظرتبويمسؾىمثالثم

ماظـاظـة؛اٌؾققماظرتبويمعنماظدرجةم-م
ماظـاغقة؛اٌؾققماظرتبويمعنماظدرجةم-م
.ماٌؾققماظرتبويمعنماظدرجةماألودي-م
ماٌؾققمبفذام4ماالدؿدالظقةماٌؾقـةمسيماىدولمرضمم ختصصمهلاماظرتبموماألرضام و

.ماٌردوم
.ممدرجةمإديمأخرى عن وؼرضىماٌؾققماظرتبويمعنمرتؾةمإديمرتؾةمو

تؿمماظرتضقةمعنمرتؾةمإديماظرتؾةماٌواظقةمباظـلؾةمظؾدرجاتماظـاظـةمواظـاغقةمواألوديمرؾؼام و
ممتمتغقريهما،مطم(1963مؼوظقوم8م)1383مصػرمعن15مبؿارؼخم2.62.344ٌؼؿضقاتماٌردوممرضمم

.ممأدػؾه102تؿؿقؿه،مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم و

م67مادلادة
أررم ؼؼومماٌؾقؼونماظرتبوؼونمعنمذيقعماظدرجاتمهتمإذرافمػقلةماإلدارةماظرتبوؼةمو

م:سيػقلةماظؿدرؼسممبفاممدسمماظعؿلماظرتبويماٌؿؿـؾةمباًصوصم
مواٌعؾوعاتقة؛تلقريماآلالتماظلؿعقةماظؾصرؼةم هضريماٌكؿرباتمو

تـشقطماٌؽؿؾةماٌدردقةمطقػؿامطانمغوسفام؛م تشؿلمتلقريمو مو عفامماظؿوثقق،
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تؿؿـلمسيمعلاسدةماألداتذةمسؾىمإنازماظدروسماظؿطؾقؼقةم عفاممايرادةماظرتبوؼة،مو
طذامحرادةماظلاحةمأثـاءم االعؿقاغاتماٌكؿؾػة،مو حرادةماظػروضمو متارؼنماظدسممو و

.مماالدرتاحةمواظدخولمواًروج

م68مادلادة
ؼعنيماٌؾققماظرتبويمعنماظدرجةماظـاظـةمعنمبنيمخرجييمدؾكمتؽوؼنماٌؾقؼنيم

اظرتبوؼنيماظذيمهددمذروطموظوجهمومطقػقاتمتـظقؿهممبوجبمضرارمظؾلؾطةمايؽوعقةم
اٌؽؾػةمباظرتبقةماظورـقةمبعدمادؿطالعمرأيماظلؾطةمايؽوعقةماٌؽؾػةمباظؿعؾقمماظعاظي،معمذرم

سؾقهمعنمظدنماظلؾطةمايؽوعقةماٌؽؾػةمباظوزقػةماظعؿوعقةمواظلؾطةمايؽوعقةماٌؽؾػةم
.مباٌاظقة

م69مادلادة
:مماٌؾقؼونماظرتبوؼونمعنماظدرجةماظـاغقة ؼعني
سؾىمإثرماعؿقانمعفينمؼػؿحمسيموجهماٌؾقؼنيماظرتبوؼنيمعنماظدرجةماظـاظـةماٌؿوصرؼنم-مأ
وذظكمسيمحدودماظـلؾةماٌشارمإظقفامسيمعؼؿضقاتم.ممعنماًدعةمبفذهماظصػة مدـوات6سؾىم
مأدػؾه؛م100مأدػؾهمععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم98اٌادةم
ماٌؾقؼنيماظرتبوؼنيمعنم سنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبني-مب

.ممدـواتمسيماظدرجةماظـاظـة10اظدرجةماظـاظـةماٌؿوصرؼنمسؾىم
مأدػؾهمععمعراساةم99تؿمماظرتضقةمباالخؿقارمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماألوديمعنماٌادةم و

.ممأدػؾه100عؼؿضقاتماٌادةم

م70ذادلادة
:مؼعنيماٌؾقؼونماظرتبوؼونمعنماظدرجةماألودي

ماٌؾقؼنيماظرتبوؼنيمعنماظدرجةماظـاغقةم سؾىمإثرماعؿقانمعفينمؼػؿحمسيموجه-مأ
معنماًدعةمبفذهماظصػة،موذظكمسيمحدودماظـلؾةماٌشارمإظقفامسيم مدـوات6اٌؿوصرؼنمسؾىم
مأدػؾه؛م100مأدػؾهمععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم98عؼؿضقاتماٌادةم

سنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيماٌؾقؼنيماظرتبوؼنيمعنم-مب
م.اظـاغقةمدـواتمسيماظدرجةم10اظدرجةماظـاغقةماٌؿوصرؼنمسؾىم

مععمعراساةمعؼؿضقاتم99تؿمماظرتضقةمباالخؿقارمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماألوديمعنماٌادةم و
.ممأدػؾه100اٌادةم

م71مدةادلا

ماًارجقةمواظداخؾقة،موؼؾؼىمخاضعامٌؼؿضقاتمؼوضعمسيمررؼقماالغؼراضمإرارمحراس
مععمأساله،اٌشارمإظقهمم(1985مأطؿوبرم4)م1406محمرممعن18مبؿارؼخم2.85.742اٌردوممرضمم

.معراساةماٌؼؿضقاتماٌـصوصمسؾقفامسيمعوادمػذاماٌردوم
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م72مادلادة
ماًارجقةمواظداخؾقةمعنماظدرجةم هددماٌؼؿضقاتماًاصةمباظرتضقةمعنمإرارمحراس

مٌؼؿضقاتم اظرابعةمإديماظدرجةماظـاظـةموعنماظدرجةماظـاظـةمإديماظدرجةماظـاغقةماًاضعني
 .وصقمعامؼؾي (م1985مأطؿوبرم4)م1406معنمحمرمم18مبؿارؼخم2.85.742اٌردوممرضمم

مم:الثالثةذمنذإطارذحراسذاخلارجوةذوالداخلوةذمنذالدرجةذالرابعةذإىلذالدرجةذ -1
م6مسؾىمإثرماعؿقانمعفينمؼػؿحمسيموجهمحراسماًارجقةمواظداخؾقةماٌؿوصرؼنمسؾىم–أم
معنماًدعةمبفذهماظصػة،موذظكمسيمحدودماظـلؾةماٌشارمإظقفامسيمعؼؿضقاتماٌادةم دـوات

مأدػؾه؛م100مأدػؾهمععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم98
سنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيمحراسماًارجقةم-مبم

.ممدـواتمعنماًدعةمبفذهماظصػة10واظداخؾقةمعنماظدرجةماظرابعةماٌؿوصرؼنمسؾىم
مععمعراساةمعؼؿضقاتم99تؿمماظرتضقةمباالخؿقارمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماألوديمعنماٌادةم و
 .مأدػؾه100اٌادةم
م:الثانوةمنذإطارذحراسذاخلارجوةذوالداخلوةذمنذالدرجةذالثالثةذإىلذالدرجةذم-2
مسؾىمإثرماعؿقانمعفينمؼػؿحمسيموجهمحراسماًارجقةمواظداخؾقةمعنماظدرجةم–أم

معنماًدعةمبفذهماظصػةمومهددمغلؾةماظـفاحمسيمػذام مدـوات6اظـاظـةماٌؿوصرؼنمسؾىم
.ممأدػؾه100مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم98االعؿقانمرؾؼامٌؼؿضقاتماٌادةم

سنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيمحراسماًارجقةم-مبم
.ممدـواتمعنماًدعةمبفذهماظصػة10واظداخؾقةمعنماظدرجةماظـاظـةماٌؿوصرؼنمسؾىم

مععمعراساةمعؼؿضقاتم99تؿمماظرتضقةمباالخؿقارمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماألوديمعنماٌادةم و
.ممأدػؾه100اٌادةم

م73مادلادة
اٌكؿرباتماٌدردقةمواىاععقة،موؼؾؼىمخاضعام ؼوضعمسيمررؼقماالغؼراضمإرارمحمضري

ععمعراساةمم(1985مأطؿوبرم4م)م1406محمرمممعن18مبؿارؼخم2.85.742ٌؼؿضقاتماٌردوممرضمم
 .اٌؼؿضقاتماٌـصوصمسؾقفامسيمعوادمػذاماٌردوم

م74مادلادة
هددماٌؼؿضقاتماًاصةمباظرتضقةمعنمإرارمحمضريماٌكؿرباتماٌدردقةمواىاععقةمعنم

م اظدرجةماظرابعةمإديماظدرجةماظـاظـةموعنماظدرجةماظـاظـةمإديماظدرجةماظـاغقةماًاضعني
م:ؼؾيوصقمعامم(1985مأطؿوبرم4)م1406عنمحمرممم18مبؿارؼخم2.85.742ٌؼؿضقاتماٌردوممرضمم

منذإطارذحمضريذادلخترباتذادلدردوةذواجلامعوةذمنذالدرجةذالرابعةذإىلذالدرجةذ-ذ1
ذ:الثالثة
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مسؾىمإثرماعؿقانمعفينمؼػؿحمسيموجهمحمضريماٌكؿرباتماٌدردقةمواىاععقةمعنم–أم
معنماًدعةمبفذهماظصػة،موذظكمسيمحدودم مدـوات6اظدرجةماظرابعةماٌؿوصرؼنمسؾىم

م100مأدػؾهمععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم98اظـلؾةماٌشارمإظقفامسيمعؼؿضقاتماٌادةم
مأدػؾه؛
سنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيمحمضريماٌكؿرباتم-مبم

مدـواتمعنماًدعةمبفذهم10معنماظدرجةماظرابعةماٌؿوصرؼنمسؾىم اٌدردقةمواىاععقة
.ماظصػة
مععمعراساةمعؼؿضقاتم99تؿمماظرتضقةمباالخؿقارمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماألوديمعنماٌادةم و

 .مأدػؾه100اٌادةم
منذإطارذحمضريذادلخترباتذادلدردوةذواجلامعوةذمنذالدرجةذالثالثةذإىلذالدرجةذم-2

م:الثانوة
مسؾىمإثرماعؿقانمعفينمؼػؿحمسيموجهمحمضريماٌكؿرباتماٌدردقةمواىاععقةمعنم–أم

معنماًدعةمبفذهماظصػة،موذظكمسيمحدودم مدـوات6اظدرجةماظـاظـةماٌؿوصرؼنمسؾىم
م100مأدػؾهمععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم98اظـلؾةماٌشارمإظقفامسيمعؼؿضقاتماٌادةم

مأدػؾه؛
سنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيمحمضريماٌكؿرباتم-مبم

مدـواتمعنماًدعةمبفذهم10معنماظدرجةماظـاظـةماٌؿوصرؼنمسؾىم اٌدردقةمواىاععقة
.ماظصػة

مععمعراساةمعؼؿضقاتم99تؿمماظرتضقةمباالخؿقارمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماألوديمعنماٌادةم و
.ممأدػؾه100اٌادةم

البابذالثانيذ
ذاإلداريذالدعمإطارذ

م75مادلادة
م:درجاتمسؾىمثالثم ؼشؿؿلمإرارماظدسمماإلداري

ماظـاظـة؛معنماظدرجةم االضؿصادمواإلدارة عؾقق-م
ماظـاغقة؛االضؿصادمواإلدارةمعنماظدرجةم عؾقق-م
.ماالضؿصادمواإلدارةمعنماظدرجةماألودي عؾقق-م

.مماٌؾققمبفذاماٌردوم4ماالدؿدالظقةماٌؾقـةمسيماىدولمرضمم ختصصمهلاماظرتبموماألرضام و
م.مدرجةمإديمأخرى عن معنمرتؾةمإديمرتؾةمو االضؿصادمواإلدارة ؼرضىمعؾقق

تؿمماظرتضقةمعنمرتؾةمإديماظرتؾةماٌواظقةمباظـلؾةمظؾدرجاتماظـاظـةمواظـاغقةمواألوديمرؾؼام مو
،مطؿاممتمتغقريهم(1963مؼوظقو8م)1383عنمصػرم15مبؿارؼخم2.62.344ٌؼؿضقاتماٌردوممرضمم

.ممأدػؾه102مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةمتؿؿقؿه، و
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م76مادلادة
مذيقعماظدرجاتممبفاممدسمماظعؿلماإلداريمهتم عن االضؿصادمواإلدارةم ؼؼوممعؾقؼو

أررمػقلةماظؿوجقهموماظؿكطقطماظرتبويموأررمػقلةم إذرافمػقلةماإلدارةماظرتبوؼةمظؾؿمدلةمو
تشؿلمباًصوصماٌفامماٌرتؾطةمباٌلاسدةمسؾىمإنازم اظؿلقريموماٌراضؾةماٌادؼةمواٌاظقة،مو

م:اظؿاظقةاظعؿؾقاتم
ماظؿعؾقؿقة؛احملادؾاتيمظؾؿمدلاتم اظؿلقريماٌاديمواٌاظيمو-م
ماإلحصاء؛إنازمسؿؾقاتم اظؿوجقهمواألغشطةماٌرتؾطةمبفامو تـظقممريالتماإلسالممو-م
.ماألسؿالماإلدارؼةماٌؿصؾةمبؿلقريماٌمدلة-م

م77مادلادة
ؼعنيمعؾققماالضؿصادموماإلدارةمعنماظدرجةماظـاظـةمعنمبنيمخرجييمدؾكمتؽوؼنم

اٌؾقؼنيمسيماالضؿصادموماإلدارةماظذيمهددمذروطموظوجهمومطقػقاتمتـظقؿهممبوجبمضرارم

ظؾلؾطةمايؽوعقةماٌؽؾػةمباظرتبقةماظورـقةمبعدمادؿطالعمرأيماظلؾطةمايؽوعقةماٌؽؾػةم

معمذرمسؾقهمعنمظدنماظلؾطةمايؽوعقةماٌؽؾػةمباظوزقػةماظعؿوعقةموماظلؾطةماظعاظي،باظؿعؾقمم

.مايؽوعقةماٌؽؾػةمباٌاظقة

م78مادلادة

ذذ:الثانوةاالقتصادذواإلدارةذمنذالدرجةذ وعنيذملحق 

سؾىمإثرماعؿقانمعفينمؼػؿحمسيموجهمعؾقؼيماالضؿصادمواإلدارةمعنماظدرجةماظـاظـةم-مأ

معنماًدعةمبفذهماظصػة،موذظكمسيمحدودماظـلؾةماٌشارمإظقفامسيم مدـوات6اٌؿوصرؼنمسؾىم

مأدػؾه؛م100مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم98عؼؿضقاتماٌادةم

سنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيمعؾقؼيماالضؿصادم-مب 

م.اظـاظـةمدـواتمسيماظدرجةم10واإلدارةمعنماظدرجةماظـاظـةماٌؿوصرؼنمسؾىم

مععمعراساةمعؼؿضقاتم99موتؿمماظرتضقةمباالخؿقارمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماألوديمعنماٌادة

م.مأدػؾه100اٌادةم

م79مادلادة

ذ:األوىلاالقتصادذواإلدارةذمنذالدرجةذ وعنيذملحقو

سؾىمإثرماعؿقانمعفينمؼػؿحمسيموجهمعؾقؼيماالضؿصادمواإلدارةمعنماظدرجةماظـاغقةم-مأ

مسيمحدودماظـلؾةماٌشارمإظقفامسيمك،موذلمعنماًدعةمبفذهماظصػة مدـوات6اٌؿوصرؼنمسؾىم

مأدػؾه؛م100مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم98عؼؿضقاتماٌادةم
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سنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيمعؾقؼيماالضؿصادمواإلدارةم-مب

.ممدـواتمسيماظدرجةماظـاغقة10عنماظدرجةماظـاغقةماٌؿوصرؼنمسؾىم

مععمعراساةمعؼؿضقاتم99وتؿمماظرتضقةمباالخؿقارمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماألوديمعنماٌادةم

.ممأدػؾه100اٌادةم

م80مادلادة

ؼوضعمإرارمعلاسدماٌصاحلماالضؿصادؼةموإرارمعؼؿصدمسيمررؼقماالغؼراض،موؼؾؼقانم
ومم(1985مأطؿوبرم4)م1406معنمحمرمم18مبؿارؼخم2.85.742خاضعنيمٌؼؿضقاتماٌردوممرضمم
معـه،مععمعراساةماٌؼؿضقاتماٌـصوصمسؾقفامسيمعوادمػذام37ؼلؿػقدونمعنمعؼؿضقاتماٌادةم

.ماٌردومم
م81مادلادة

مباظرتضقةمعنمإرارمعلاسدماٌصاحلماالضؿصادؼةمإديمإرارم هددماٌؼؿضقاتماًاصة
م2.85.742ماٌـصوصمسؾقفامسيماٌردوممرضممممؿاز،موعنمإرارمعؼؿصدمإديمإرارمعؼؿصدماٌؼؿصد،
 :ؼؾيوصقمعامم(م1985مأطؿوبرم4م)م1406معنمحمرمم18بؿارؼخم

ذ:مقتصدذمنذإطارذمداعدذادلصاحلذاالقتصادوةذإىلذإطارذ -1
م6مسؾىمإثرماعؿقانمعفينمؼػؿحمسيموجهمعلاسديماٌصاحلماالضؿصادؼةماٌؿوصرؼنمسؾىم–أم

معنماًدعةمبفذهماظصػة،موذظكمسيمحدودماظـلؾةماٌشارمإظقفامسيمعؼؿضقاتم دـوات
مأدػؾه؛م100مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم98اٌادةم

سنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيمعلاسديماٌصاحلم-مبم 

.مممدـواتمعنماًدعةمبفذهماظصػة10ماٌؿوصرؼنمسؾىم االضؿصادؼة

مععمعراساةمعؼؿضقاتم99وتؿمماظرتضقةمباالخؿقارمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماألوديمعنماٌادةم

.ممأدػؾه100اٌادةم

:ذمنذإطارذمقتصدذإىلذإطارذمقتصدذممتازذعنذطروقذاالختوارذمنذبنيذ-ذ2

معنم مدـوات6مسؾىمإثرماعؿقانمعفينمؼػؿحمسيموجهماٌؼؿصدؼنماٌؿوصرؼنمسؾىم–أم

مععم98اًدعةمبفذهماظصػةم،موذظكمسيمحدودماظـلؾةماٌشارمإظقفامسيمعؼؿضقاتماٌادةم

مأدػؾه؛م100عراساةمعؼؿضقاتماٌادةم

م سنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيماٌؼؿصدؼن-مبم

.ممدـواتمعنماًدعةمبفذهماظصػة10اٌؿوصرؼنمسؾىم

مععمعراساةم99وتؿمماظرتضقةمباالخؿقارمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماألوديمعنماٌادةم

.ممأدػؾه100عؼؿضقاتماٌادةم
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م82مادلادة
مإرارماٌلاسدؼنمسيماظؿوجقهمواظؿكطقطماظرتبويمومؼؾؼىم ؼوضعمسيمررؼقماالغؼراض،
اظلاظفمم(1985مأطؿوبرم4)1406عنمحمرمم18مبؿارؼخم2.85.742خاضعامٌؼؿضقاتماٌردوممرضمم

.ماظذطر،مععمعراساةماٌؼؿضقاتماٌـصوصمسؾقفامسيمعوادمػذاماٌردوم

م83مادلادة
اظؿكطقطماظرتبويمإديم هددماٌؼؿضقاتماًاصـةمباظرتضقةمعنمإرارمعلاسدمسيماظؿوجقهمو

مٌؼؿضقاتماٌردوممرضمم اظؿكطقطماظرتبويماًاضعني إرارمعلاسدمخمؿصمسيماظؿوجقهمو

م:ؼؾيوصقمعامم(1985مأطؿوبرم4)م1406محمرمم18مبؿارؼخم2.85.742

مسؾىمإثرماعؿقانمعفينمؼػؿحمسيموجهماٌلاسدؼنمسيماظؿوجقهمواظؿكطقطماظرتبويم–أم

معنماًدعةمبفذهماظصػة،موذظكمسيمحدودماظـلؾةماٌشارمإظقفامسيم مدـوات6اٌؿوصرؼنمسؾىم

مأدػؾه؛م100مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم98عؼؿضقاتماٌادةم

سنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيماٌلاسدؼنمسيماظؿوجقهم-مبم

.مممدـواتمعنماًدعةمبفذهماظصػة10ماٌؿوصرؼنمسؾىم واظؿكطقطماظرتبوي

مععمعراساةمعؼؿضقاتم99وتؿمماظرتضقةمباالخؿقارمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماألوديمعنماٌادةم

 .مأدػؾه100اٌادةم
البابذالثالثذ

إطارذالدعمذاالجتماعيذ

م84مادلادة
م:درجاتؼشؿؿلمإرارماظدسمماالجؿؿاسيمسؾىمثالثم

 ماظـاظـة؛اٌؾققماالجؿؿاسيمعنماظدرجةم

 ماظـاغقة؛اٌؾققماالجؿؿاسيمعنماظدرجةم

 م.األودياٌؾققماالجؿؿاسيمعنماظدرجةم

ماٌؾققمبفذام4ماالدؿدالظقةماٌؾقـةمسيماىدولمرضمم ختصصمهلاماظرتبموماألرضام و

.ماٌردوم

.ممدرجةمإديمأخرى عن ؼرضىماٌؾققماالجؿؿاسيمعنمرتؾةمإديمرتؾةمو

اظـاغقةمواألوديمرؾؼام تؿمماظرتضقةمعنمرتؾةمإديماظرتؾةماٌواظقةمباظـلؾةمظؾدرجةماظـاظـةمو و

،مطؿاممتمتغقريهم(1963 مؼوظقو8)1383معنمصػرم15مبؿارؼخم2.62.344ٌؼؿضقاتماٌردوممرضمم

.ممأدػؾه102مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةمتؿؿقؿه، و

ذ
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م85مادلادة
ؼؼومماٌؾقؼونماالجؿؿاسقونمعنمذيقعماظدرجاتمهتمإذرافمػقلةماإلدارةماظرتبوؼةم

.ماظصقيمباٌمدلاتماظؿعؾقؿقة مبفاممدسمماظعؿلماالجؿؿاسيمو

م86مادلادة

ؼعنيماٌؾققماالجؿؿاسيمعنماظدرجةماظـاظـةمعنمبنيمخرجييمدؾكمتؽوؼنماٌؾقؼنيم
االجؿؿاسقنيماظذيمهددمذروطموظوجهمومطقػقاتمتـظقؿهممبوجبمضرارمظؾلؾطةمايؽوعقةم
اٌؽؾػةمباظرتبقةماظورـقةمعمذرمسؾقهمعنمظدنماظلؾطةمايؽوعقةماٌؽؾػةمباظوزقػةماظعؿوعقةموم

.ماظلؾطةمايؽوعقةماٌؽؾػةمباٌاظقة

م87مادلادة

ذ:الثانوةوعنيذادللحقونذاالجتماعوونذمنذالدرجةذ
سؾىمإثرماعؿقانمعفينمؼػؿحمسيموجهماٌؾقؼنيماالجؿؿاسقنيمعنماظدرجةماظـاظـةم-مأ

وذظكمسيمحدودماظـلؾةماٌشارمإظقفامسيم.ممعنماًدعةمبفذهماظصػة مدـوات6اٌؿوصرؼنمسؾىم
مأدػؾه؛م100مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم98عؼؿضقاتماٌادةم

سنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيماٌؾقؼنيماالجؿؿاسقنيم-مب
م.اظـاظـةمدـواتمسيماظدرجةم10عنماظدرجةماظـاظـةماٌؿوصرؼنمسؾىم

مععمعراساةمعؼؿضقاتم99تؿمماظرتضقةمباالخؿقارمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماألوديمعنماٌادةم و
 .مأدػؾه100اٌادةم

م88مادلادة

ذ:األوىلوعنيذادللحقونذاالجتماعوونذمنذالدرجةذ

سؾىمإثرماعؿقانمعفينمؼػؿحمسيموجهماٌؾقؼنيماالجؿؿاسقنيمعنماظدرجةماظـاغقةم-مأ

مدـواتمعنماًدعةمبفذهماظصػة،موذظكمسيمحدودماظـلؾةماٌشارمإظقفامسيم6اٌؿوصرؼنمسؾىم

م مأدػؾه؛م100مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم98عؼؿضقاتماٌادةم

سنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيماٌؾقؼنيماالجؿؿاسقنيم-مب

.ممدـواتمسيماظدرجةماظـاغقة10عنماظدرجةماظـاغقةماٌؿوصرؼنمسؾىم

مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم99تؿمماظرتضقةمباالخؿقارمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماألوديماٌادةم و

.ممأدػؾه100

ذ

ذ
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ذ

اجلزءذالدادسذ

ذمشرتكةذمقتضوات

البابذاألولذ

تندوقذالتفتوشذومهامذاإلدارةذالرتبووةذ االنتدابذدلهام

)ذ89مادلادة"م
م7ذ(5

ؼؽؾفممبفاممتـلققماظؿػؿقشماٌرطزيموماىفوي،ماٌػؿشونماظرتبوؼونمعنماظدرجةم
اٌصاحلم اظؿكطقطماظرتبويمعنماظدرجةماٌؿؿازةموعػؿشو واٌػؿشونمسيماظؿوجقهمأو اٌؿؿازةم

طذاماٌؿصرصونماٌؿؿازونماٌؿوصرونمسؾىمغػسماظرتتقب،م اٌادؼةمواٌاظقةمعنماظدرجةماٌؿؿازةمو
م6مدـةمعنماًدعةمسيمضطاعماظرتبقةماظورـقةمواٌؿوصرونمسؾىم15اظذؼنمضضوامسؾىماألضلم

درجةمهلامغػسم اٌػؿشنيمعنماظدرجةماٌؿؿازةمأو دـواتمعنماًدعةمسيمإرارماٌػؿشنيمأو
 .اظرتتقب
طؿامميؽنمأنمؼؽؾفممبفاممتـلققماظؿػؿقشماٌرطزيمواىفوي،ماألداتذةماٌربزونم"

مدـةمعنماًدعةمسيم15ظؾؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمعنماظدرجةماٌؿؿازةماظذؼنمضضوامسؾىماألضلم
مدـواتمعنماًدعةمبصػةم6ضطاعماظرتبقةماظورـقةموعاردوامعفامماظؿدرؼسمٌدةمالمتؼلمسنم

أدؿاذمعربزمظؾؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمباألضلامماظؿقضريؼةمظوظوجماٌعاػدمواٌدارسماظعؾقامأوم
بلضلاممهضريمذفادةماظؿؼينماظعاظي،مأومبلؾكمتؽوؼنماألداتذةماٌربزؼنمظؾؿعؾقمماظـاغويم

.م(5)"اظؿلػقؾي
:م ماٌرطزيمسؾىماظشؽلماظؿاظي حيددمسددماٌؽؾػنيممبفاممتـلققماظؿػؿقش و
 ماالبؿدائي؛عػؿشانمعـلؼانمظؾؿعؾقمم
 "8ذ(5)؛"نمظؾؿعؾقمماظـاغويانمعـلقاعػؿش 
 "اظعؾقاممباظؿعؾقممباألضلامماظؿقضريؼةمظوظوجماٌعاػدمواٌدارسماننمعؽؾفانمعـلقاعػؿش

مذ(5)؛"أومبلضلاممهضريمذفادةماظؿؼينماظعاظي
 ماإلدارؼة؛عػؿشانمعـلؼانمظؾشمونم
 ماظرتبوي؛اظؿكطقطم عػؿشانمعـلؼانمسيماظؿوجقهمو
 معػؿشانمعـلؼانمظؾؿصاحلماٌادؼةمواٌاظقة.
ؼعفدمإديماٌػؿشنيماٌؽؾػنيممبفاممتـلققماظؿػؿقشمسؾىماٌلؿوىماٌرطزي،مهتم و

م:اظؿاظقةإذرافماٌػؿشقاتماظعاعة،مباٌفامم
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هؾقلموإبداءماظرأيمحولماظؼضاؼاماظرتبوؼةماٌؿعؾؼةمبلقادةماظرتبقةمواظؿؽوؼنمسيم-م
ماظورـقة؛حدودماخؿصاصاتموزارةماظرتبقةم

تؼدؼمماالضرتاحاتماٌؿعؾؼةمبؿقدؼدماالخؿقاراتمواظؿوجفاتماظرتبوؼةماظورـقةمبطؾبم-م
معـفم؛عنماظوزؼرمأوممبؾادرةم

اظؼقامممبراضؾةماىواغبماظرتبوؼةمظؾؿصاحلماٌؿدخؾةمسيماجملالماظرتبويماًاضعةم-م
ظوصاؼةماظوزارةموخاصةماٌصاحلماظرتبوؼةموعصاحلماًرؼطةماٌدردقةمواظؿوجقهمواًزاغاتم

مصعاظقؿفا؛واضرتاحماظؿدابريمظؿقلنيم واٌؽؿؾاتماٌدردقة
ماظرتبوؼة؛اظؼقاممجبؿقعماظؿدابريماظؼؿقـةمبضؿانمجودةماظعؿؾقةم-م
هؾقلموإبداءماظرأيمحولمضضاؼاماظؿـظقمماٌؿعؾؼةمبلقادةماظوزارةمسيماجملالماإلداريم-م
ماظؾشرؼة؛وتدبريماٌواردم واٌاظيم
اظؼقاممباظدراداتمواظؿقرؼاتماهلادصةمإديمتؼققمماظؼدراتماظؿدبريؼةمٌصاحلماظوزارةم-م

واٌصاحلماًاضعةمظوصاؼؿفامسيماجملالماإلداريمواٌاظيموتدبريماٌواردماظؾشرؼة،موماضرتاحم
مصعاظقؿفا؛اظؿدابريماٌـادؾةمظؿقلنيم

تؼوؼممأمناطماظؿـظقمماإلداريموررائقمسؿلماٌصاحلماٌرطزؼةمظؾوزارةمواظوحداتم-م
مظوصاؼؿفا؛اًاضعةم
ضؿانماصؿقاصماٌصاحلماإلدارؼةمواٌاظقةمواٌصاحلماٌؽؾػةمبؿدبريماٌواردماظؾشرؼةم-م

مظوصاؼؿفا؛ظؾوزارةمواٌصاحلماًاضعةم
هؾقلموضقاسمعدىمهؼققماألػدافماٌلطرةمسيماظرباعجماظيتممتماالظؿزاممبفامعنم-م

؛مررفماألطادميقاتماىفوؼةمظؾرتبقةمواظؿؽوؼنمععماظوزارة
تػؿقشماألداتذةماٌربزؼنمظؾؿعؾقمماظـاغويماظعاعؾنيمباألضلامماظؿقضريؼةمظوظوجماٌعاػدم-م"

واٌدارسماظعؾقاممأومبلضلاممهضريمذفادةماظؿؼينماظعاظي،موطذامعراصقمعمدلاتماظرتبقةم
م.9ذ(5)"واظؿؽوؼنماحملؿضـةمهلا

وحيددمسددماٌؽؾػنيمبؿـلققماظؿػؿقشمسيمطلمأطادميقةمجفوؼةمظؾرتبقةمواظؿؽوؼنمسؾىم
 م:اظؿاظياظشؽلم

 ماالبؿدائي؛عػؿشمعـلقمظؾؿعؾقمم
 اظـاغوي؛عػؿشمعـلقمظؾؿعؾقمم 
 "عػؿشمعـلقمعؽؾفمباظؿعؾقممباألضلامماظؿقضريؼةمظوظوجماٌعاػدمواٌدارسم

م؛ذ(5ذ)"اظعؾقامأومبلضلاممهضريمذفادةماظؿؼينماظعاظي
 ماإلدارؼة؛عػؿشمعـلقمظؾشمونم
 ماظرتبوي؛اظؿكطقطم عػؿشمعـلقمسيماظؿوجقهمأو
 معػؿشمعـلقمظؾؿصاحلماٌادؼةمواٌاظقة.
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وؼعفدمإظقفممسؾىمصعقدماألطادميقةماىفوؼةمظؾرتبقةمواظؿؽوؼنممبفامماٌراضؾةماظعاعةمسيم

.ماظؿكطقطمواظؿوجقهماظرتبويمواظشمونماٌادؼةمواٌاظقة اٌقادؼنماظرتبوؼةمواإلدارؼةمواٌاظقةمو

مياردونمباإلضاصةمإديمذظكماالخؿصاصاتم طؿامؼـلقمػمالءمأسؿالماٌػؿشنيماظؿابعنيمهلممو

:م اظؿاظقة

عمازرةمعدؼريماألطادميقاتماىفوؼةم تؿؾعموعراضؾةمتـػقذمسؿؾقاتماظالترطقز،مو -م1

اظعؿلمسؾىمتوحقدماٌػاػقممواحرتامماظـظامم ظؾرتبقةمواظؿؽوؼنموغوابماظوزارةمسؾىمتـػقذػامو

اًاضعةمظألطادميقةمسيمجمالماظؿدبريمسنمررؼقمتـظقممتدارؼبم تؼققمماٌصاحلم اٌعؿولمبهمو

ماٌصاحل؛م وغدواتموحؾؼاتمدرادقةمظػائدةماٌوزػنيماظعاعؾنيمبفذه

ماظؿكصصات؛إنازماظؾقوثماظؿطؾقؼقةمسيمخمؿؾفم-م2

متلرريػا؛ واظؼقاممباظدراداتمواظؿفاربماظرتبوؼةمواإلدارؼةم-م3

اظؼقامممبراضؾةماىواغبماظرتبوؼةمظؾؿصاحلماٌؿدخؾةمسيماجملالماظرتبويموخاصةم-م4

اٌصاحلماظرتبوؼةموعصاحلماًرؼطةماٌدردقةمواظؿوجقهمواًزاغاتمواٌؽؿؾاتماٌدردقةم

واضرتاحماظؿدابريمظؿقلنيمصعاظقؿفا؛م

اظلفرمسؾىمتؽوؼنموادؿؽؿالمخربةماألررماظؿابعةمظؾفقؽاتماٌؽوغةمظؾؿوزػنيماظعاعؾنيم-م5

بؼطاعماظرتبقةماظورـقة؛م 

مواظرؼاضي؛دسمماٌؾادراتمذاتماظطابعماالجؿؿاسيمواظـؼاسيم-م6

اظؼقاممباظدراداتمواظؿقرؼاتماهلادصةمإديمتؼققمماظؼدراتماظؿدبريؼةمظؾؿصاحلماظؿابعةم-م7

ظألطادميقةمسيماجملالماإلداريمواٌاظيموتدبريماٌواردماظؾشرؼة،مععماظعؿلمسؾىماضرتاحم

اظؿدابريمظؿقلنيمصعاظقؿفا؛م

مظألطادميقة؛تؼوؼممأمناطماظؿـظقمماإلداريموررائقمسؿلماٌصاحلماظؿابعةم-م8

ضؿانماصؿقاصماٌصاحلماإلدارؼةمواٌاظقةمواٌصاحلماٌؽؾػةمبؿدبريماٌواردماظؾشرؼةم-م9

مظألطادميقة؛

تػؿقشماألداتذةماٌربزؼنمظؾؿعؾقمماظـاغويماظعاعؾنيمباألضلامماظؿقضريؼةمظوظوجم-م"م10

م.(5)"اٌعاػدمواٌدارسماظعؾقاممأومبلضلاممهضريمذفادةماظؿؼينماظعاظي

طؿامميؽنمتؽؾقػفممعنمررفماظلؾطةمايؽوعقةماظوصقةمباظؼقاممبدراداتمسيماجملاالتم

 .اٌاظقة واإلدارؼةمو اظرتبوؼةم



 اظـظامماألداديماًاصممبوزػيموزارةماظرتبقةماظورـقةمععمآخرماظؿعدؼالت

 

 33  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعدؼرؼةماظشمونماظؼاغوغقةمواٌـازسات

 

)ذ90مادلادة
م10ذ(5

ؼعنيمغوابموزارةماظرتبقةماظورـقةمبؼرارمظؾلؾطةمايؽوعقةماٌؽؾػةمباظرتبقةماظورـقةمعنم"م
اٌلؿوصنيمظؾشروطماٌطؾوبةمظؾؿعقنيمسيمعفاممرؤداءماألضلاممباإلداراتمبنيمعوزػيماظوزارةم

مدؼلؿربم30)معنمذيمايفةم27اظصادرمسيمم2.75.832اٌرطزؼةماٌـصوصمسؾقفامسيماٌردوممرضمم
بشانماٌـاصبماظعؾقاماًاصةممبكؿؾفماظوزارات،مطؿاموضعمتغقريهموتؿؿقؿهمم(1975
.م(5)م"مدـواتمعنماًدعةمسؾىماألضلمسيمضطاعماظرتبقةماظورـقة10اٌؿوصرؼنمسؾىمأضدعقةمو

م91مادلادة
ماٌشارمإظقفامأساله،مصننماٌوزػنيماٌعقـنيمسيمعفاممغائبم90خالصامٌؼؿضقاتماٌادةم

اظوزارةمضؾلمتارؼخمغشرمػذاماٌردوممباىرؼدةماظرمسقةمميؽـفممبصػةمادؿــائقةمأنمؼلؿؿروام
.مسيمعزاوظةمعفاعفم

م92مادلادة
اٌؾقؼنيماظرتبوؼنيم و"ػقلةماظؿكطقطمواظؿوجقهماظرتبويم ؼؿممتؽؾقفمأررمػقلةماظؿدرؼسمو

واٌػؿشنيم وعؾقؼيماالضؿصادمواإلدارةمواٌػؿشنيماظرتبوؼنيمظؾؿعؾقمماظـاغويماإلسدادي
م ماإلدارةماظرتبوؼةمبعدماظؿؼققدمسيمالئقةمبفام 11(2)"اظـاغويماظؿلػقؾياظرتبوؼنيمظؾؿعؾقمم

م األػؾقةماظيتمتوضعمطلمدـةمعنمظدنماظلؾطةمايؽوعقةماٌؽؾػةمباظرتبقةماظورـقةمواًضوع
.مظؿؽوؼنمخاص

طقػقاتمتـظقمم هددمبؼرارمظؾلؾطةمايؽوعقةماٌؽؾػةمباظرتبقةماظورـقةمذروطمو و
م.طذامطقػقاتموضعمظوائحماألػؾقة اظؿؽوؼنماٌذطورمو

البابذالثانيذ
الرخصذوذالتعووضاتذ

م93مادلادة
الممتـحمػذهم مو وزارةماظرتبقةماظورـقةمايقمسيمرخصةمدـوؼةمٌدةمذفر، خيولمعوزػو

.ماظرخصةمإالمخاللمسطؾةمغفاؼةماظلـةماظدرادقةماظيتمهددمبؼرارمظوزؼرماظرتبقةماظورـقة
ماظؿدرؼسموػقلةماظؿلرريمواٌراضؾةماظرتبوؼةمباظؿغقبمألطـرمعنمةألررمػقلشريمأغهمؼلؿحم

ذفرمواحدمخاللمسطؾةمغفاؼةماظلـةماظدرادقةمعاسداماٌؽؾػنيمعـفمممبفاممإدارؼةممبمدلاتم
اظؿعؾقممواظؿؽوؼنمواٌصاحلماٌرطزؼةمظؾلؾطةمايؽوعقةماٌؽؾػةمباظرتبقةماظورـقةمواٌصاحلم

 .اًاضعةمظوصاؼؿفا
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 اظـظامماألداديماًاصممبوزػيموزارةماظرتبقةماظورـقةمععمآخرماظؿعدؼالت

 

 34  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعدؼرؼةماظشمونماظؼاغوغقةمواٌـازسات

 

م94مادلادة
مصرباؼرم24م)1377مذعؾانم4ماظصادرمسيم1.58.008تؾؼىمعؼؿضقاتماظظفريماظشرؼفمرضمم

ممبـابةماظـظامماألداديماظعاممظؾوزقػةماظعؿوعقةمجارؼةمسؾىمعوزػيموزارةماظرتبقةم (1958
م.مأساله 93معراساةمعؼؿضقاتماٌادةعباظرخصمماظورـقةمصقؿامؼؿعؾقم

 95مادلادة
وزارةماظرتبقةماظورـقةماٌـؿؿونمإديمػقلةماظؿدرؼسموػقلةماظؿلرريمواٌراضؾةم ؼلؿػقدمعوزػو

اظرتبوؼةموػقلةماظؿوجقهمواظؿكطقطماظرتبويموػقلةماظؿلقريمواٌراضؾةماٌادؼةمواٌاظقةموػقلةم
.ماظدسمماإلداريمواظرتبويمواالجؿؿاسيمعنمتعوؼضاتمهددمأصـاصفاموعؼادؼرػاممبردوم

ذالثالثذالباب
اإلدماجذ إعادة 

ممم96مادلادة"
م2.85.742ؼعادمإدعاجماٌوزػنيماٌؿدربنيمواظرمسقنيماًاضعنيمٌؼؿضقاتماٌردوممرضمم

ابؿداءمعنمتارؼخمغشرمػذاماٌردوممباىرؼدةمم(1985مأطؿوبرم4م)م1406معنمحمرمم18اظصادرمسيم
م. ماٌردوم ماٌؾققمبفذا1اظرمسقة،موصقماىدولمرضمم

وؼعادمإدعاجماٌوزػنيماٌشارمإظقفممأساله،مسيماظدرجةماٌشؿؿؾةمسؾىمرتؾةمهلامرضمم 
حيؿػظونمباألضدعقةم ؼػوقمعؾاذرةماظرضمماالدؿدالظيماظذيمطانمهلممو ادؿدالظيمؼعادلمأو

م12حم.(2م)"اظؼدميؿنيسيماظدرجةموماظرتؾةم"اٌؽؿلؾةم
مبدرجةمأومتػوقإنماٌوزػنيماًاضعنيمٌؼؿضقاتمػذاماٌردومماظذؼنمؼؾفونمدرجةم"

مؼعقـونمسيمدرجؿفمماىدؼدةمباظرتؾةماظعددؼةماظيتمتؼلمعؾاذرةماألصؾقة،بدرجؿنيمدرجؿفمم
موحيؿػظونمسيمرتؾؿفمماىدؼدةمباألضدعقةماظيتمحصؾوامسؾقفا،سنماظرتؾةماظيتمطاغوامؼؿوصرونم

سؾقفامسيمرتؾةمدرجؿفمماظؼدميةمضؿنمحدودمعدةماظعؿلماٌؾقـةمسيماظعؿودماألولمعنمأغلاقم
(م1963مؼوظقو8)1383معنمصػرم15ماظصادرمسيم2.62.344اظرتضيماٌـصوصمسؾقفامسيماٌردوممرضمم

بؿقدؼدمدالملماألجورموذروطمترضيمعوزػيماظدوظةمسيماظرتؾةمواظدرجةمطؿاموضعمتغقريهم
م." (3)وتؿؿقؿه
مسيماظرتؾةممشريمأغهمباظـلؾةمظؾؿوزػنيماظذؼنمؼؾفونماظدرجةماٌؿؿازة،مصقؿممترتقؾه"

األودي،موحيؿػظونمباألضدعقةماٌؽؿلؾةمسيمرتؾؿفمماظلابؼةمإذامطانمرضؿفاماالدؿدالظيمؼلاويم
موذظكمسيمحدودماألضدعقةماٌطؾوبةمظؾرتضيمصقفا،اظرضمماإلدؿدالظيمظؾرتؾةماىدؼدةماظيتمسقـوام

م." (3)اٌؿؿازةسيماظرتؾةمباظدرجةم
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 35  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعدؼرؼةماظشمونماظؼاغوغقةمواٌـازسات

 

إنماٌوزػنيماظذؼنمؼـؿؼؾونمعنمإرارمإديمإرارمآخرمدونمأنمؼرتتبمسنمذظكمتغقريمسيم"
مؼعادمترتقؾفممابؿداءمعنمتارؼخمتردقؿفممسيمدرجؿفمماىدؼدةمبعدمصقفا،اظدرجةماٌرتؾنيم

ضضاءمعدةماظؿدرؼبمسـدماالضؿضاء،مبـػسماظرضمماالدؿدالظيمواظرتؾةموماألضدعقةماياصؾنيم
م." (3م)األصؾيسؾقفامسيماظؿارؼخماٌذطورمبنرارػمم

م وتطؾقمسؾىماٌوزػنيماٌرتؾنيمسيمدؾممعنمدالملماألجورماحملدثةمباٌردوممرضم"
أدادقةم اًاضعنيمألغظؿةم(1973مدؼلؿرب31)1393مذيمايفةم6ماظصادرمسيم2.73.722

أخرى،ماظذؼنمؼؾفونمإحدىماظدرجاتماٌـصوصمسؾقفامسيمػذاماظـظامماألداديماًاصم
(م1963مؼوظقو8م)1383اظصادرمسيم"مم2.62.344معؽررمعنماٌردوممرضمم5موم5عؼؿضقاتماظػصؾنيم

وظؿطؾققمعؼؿضقاتماظػصؾنيماٌذطورؼنمتعؿربماظدرجةماظـاظـةمواظدرجةماظـاغقةم اٌشارمإظقه،
ماٌؾقؼنيمبفذاماٌردوم،مسؾىماظؿواظيم4موم3واظدرجةماألوديماٌـصوصمسؾقفامسيماىدوظنيمرضمم

م13مح.(3م)" 11 مواظلؾم10مواظلؾمم9مبـابةماظلؾمم

مالبابذالرابع
الرتقيذ ذوالتوظوف

ذ97ذادلادة
ؼؿمموظوجمخمؿؾفماألررماٌـصوصمسؾقفامسيمػذاماٌردوممعنمضؾلماٌرتذقنيماظذؼنمالم

.ممدـةمسـدمتارؼخماظؿوزقف40مدـةموالمؼزؼدمسنم18ؼؼلمدـفممسنم
اٌؿؽنم وميؽنممتدؼدمحدماظلنماألسؾىمظػرتةمتعادلمصرتةماًدعاتماظصقققةمأو

م2.92.231مدـة،موتراسىمعؼؿضقاتماٌردوممرضمم45تصقققفامألجلماظؿؼاسدمدونمأنمتؿفاوزم
معنم27ماظصادرمسيم2.02.349مواٌردوممرضمم (1993مأبرؼلم29م)1413مذيماظؼعدةم7اظصادرمسيم

 .اٌشارمإظقفؿامأسالهم(2002مأشلطسم7)1423ذيادىماألوديم

ذ98ذادلادة
مإديم8متؿمماظرتضقةمسنمررؼقماالعؿقاغاتماٌفـقةمعنماظلؾمم،2003مصرباؼرم13ابؿداءمعنم"م
وعنماظدرجةماظـاظـةمأومدرجةمهلام ،(2)"مماثلمدرجةمهلامترتقبمادؿدالظيم مأو 9اظلؾمم

ترتقبمادؿدالظيممماثلمإديماظدرجةماظـاغقةمأومدرجةمهلامترتقبمادؿدالظيممماثلموعنم
اظدرجةماظـاغقةمأومدرجةمهلامترتقبمادؿدالظيممماثلمإديماظدرجةماألوديمأومدرجةمهلامترتقبم

معنمسددماٌلؿوصنيمم%11ادؿدالظيممماثلمدـوؼا،مباظـلؾةمظؽلمإرارمسؾىمحدة،مسيمحدودم
ظشروطماظرتضقةمباالعؿقاغاتماٌفـقةمودونماألخذمبعنيماالسؿؾارمسددماٌلؿػقدؼنمبردمم

.ماظلـواتماظلابؼة
م14م.(2)ذ"اٌؿدربونوؼلؿــىمعنمػذهماظرتضقةماٌوزػونم "
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 36  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعدؼرؼةماظشمونماظؼاغوغقةمواٌـازسات

 

م99ذادلادة
متؿمماظرتضقةمباالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنماظلؾمم2003مصرباؼرم13ابؿداءمعنم

ممأومدرجةمهلامترتقبمادؿدالظيممماثلم،موعنماظدرجةماظـاظـةمأومدرجةمهلام9مإديماظلؾمم8
ترتقبمادؿدالظيممماثلمإديماظدرجةماظـاغقةمأومدرجةمهلامترتقبمادؿدالظيممماثلموعنم

اظدرجةماظـاغقةمأومدرجةمهلامترتقبمادؿدالظيممماثلمإديماظدرجةماألوديمأومدرجةمهلامترتقبم
معنمسددماٌلؿوصنيمم%11ادؿدالظيممماثلمدـوؼا،مباظـلؾةمظؽلمإرارمسؾىمحدة،مسيمحدودم

.مظشروطماظرتضقةمباالخؿقارمدونماألخذمبعنيماالسؿؾارمسددماٌلؿػقدؼنمبردمماظلـواتماظلابؼة
طؿامتؿمماظرتضقةمباالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنماظدرجةماألوديمإديماظدرجةم

معنمسددماٌلؿوصنيمظشروطماظرتضقةمباالخؿقارمودونماألخذمبعنيمم%22اٌؿؿازةمسيمحدودم
.ماالسؿؾارمسددماٌلؿػقدؼنمبردمماظلـواتماظلابؼة

.موهددماٌؼاؼقسماٌعؿؿدةمظؾرتضقةمباالخؿقارمبؼرارمظوزؼرماظرتبقةماظورـقة
.موؼلؿــىمعنمػذهماظرتضقةماٌوزػونماٌؿدربون 

م100مادلادة
اٌشارمإظقفؿامأساله،مهددمغلؾةماظرتضقةم 99مو98ادؿــاءمعنمعؼؿضقاتماٌادتنيم

باالخؿقارمواالعؿقاغاتماٌفـقةمخاللماظـالثمدـواتماألوديمعنمصدورمػذاماٌردوممسيم
م.اٌردومماٌؾققمبفذام2اىرؼدةماظرمسقةموصقمعضاعنيماىدولمرضمم

م101مادلادة
م ماٌؾنيمظؾدرجاتمواظرتبمواألرضاماٌردوم،ماٌؾققمبفذام3م خيصصماىدولمرضم

االدؿدالظقةماٌؼابؾةمهلا،مألررمػقلةماظؿلرريمواٌراضؾةماظرتبوؼةموأررمػقلةماظؿلقريمواٌراضؾةم
أررمػقلةماظؿوجقهمواظؿكطقطماظرتبويموأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيم اٌادؼةمواٌاظقةمو

.مواألداتذةماٌربزؼنمظؾؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾي
م واألرضام ماٌؾنيمظؾدرجاتمواظرتباٌردوم،ماٌؾققمبفذام4وخيصصماىدولمرضمم

أررم مو االدؿدالظقةماٌؼابؾةمهلا،مألداتذةماظؿعؾقمماالبؿدائيموأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماإلسدادي
.ماالجؿؿاسي مو ػقلةماظدسمماإلداريمواظرتبوي

م102مادلادة
موأداتذةم مسيماظدرجةماألوديمباظـلؾةمألداتذةماظؿعؾقمماالبؿدائي10تؿمماظرتضقةمبعدماظرتؾةم

اظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديموأررمػقلةماظدسمماإلداريموماظرتبويمواالجؿؿاسيموصقمعامػومعؾنيم
.مماٌؾققمبفذاماٌردوم5سيماىدولمرضمم
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م103مادلادة
مسيماظدرجةماٌؿؿازةمباظـلؾةمألداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيم6تؿمماظرتضقةمبعدماظرتؾةم

واألداتذةماٌربزونمظؾؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيموأررمػقلةماظؿلرريمواٌراضؾةماظرتبوؼةموأررمػقلةم
أررمػقلةماظؿلقريمواٌراضؾةماٌادؼةمواٌاظقةموصقمعامػومعؾنيمسيمنماظرتبوؼواظؿوجقهمواظؿكطقطم

مم.ماٌؾققمبفذاماٌردومم6اىدولمرضمم

اجلزءذالدابعذ

الرتدومذ ذوالتعوني

م 104مادلادة
ؼعػىمعنمعدةماظؿدرؼبماٌوزػونماٌرمسونمسيم15،(2)"م2003ممصرباؼر13ابؿداءمعنم" 

معنمػذاماٌردوممخاللمترضقؿفممسيماظدرجةم1إحدىمدرجاتماهلقؽاتماٌشارمإظقفامسيماٌادةم
.مضؿنماهلقلةماظيتمؼـؿؿونمإظقفامبادؿــاءماألررماٌشرتطة

طؿامؼعػىمعنماظؿدرؼبمأررمػقلةماظؿدرؼسماظذؼنمؼؾفونمػقؽةماظؿلرريمواٌراضؾةم" 
م16ذ.(5)"موػقؽةماظؿوجقهمواظؿكطقطماظرتبوياظرتبوؼة

م105مادلادة
اظؿعؾقمماظـاغويم أداتذة ؼؿممتردقممخرجييمعراطزمتؽوؼنمأداتذةماظؿعؾقمماالبؿدائيمو

.مأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمبعدمحصوهلممسؾىمذفادةماظؽػاءةماظرتبوؼة اإلسداديمو
.محيددمضرارمظوزؼرماظرتبقةماظورـقةمطقػقةمتـظقمموإجراءمذفادةماظؽػاءةماظرتبوؼة و
ؼؿممتردقمماٌوزػنيماٌؿدربنيمابؿداءمعنمتارؼخمحصوهلممسؾىمذفادةماظؽػاءةماظرتبوؼةم و
م17م.(2ذ)"اظؿدرؼببعدمضضاءمدـةمواحدةمسؾىماألضلمعنم"

م1وؼؿممتردقمماٌوزػنيماٌؿدربنيماٌـؿؿنيمإديمباضيماهلقؽاتماٌـصوصمسؾقفامسيماٌادةم"م
مبعدمضضاءمصرتةماظؿدرؼبمضابؾةمٌدةمدـةمظؾؿفدؼدماظذطر،ماظلاظفم2.02.854رضممم"عنماٌردوم

م.واحدةعرةم
وسيمحاظةمسدمماظرتدقممؼؿممإسػاءماٌؿدربنيماٌـؿؿنيمإديمباضيماهلقؽاتمأومإرجاسفممإديم" 
م.(2ذ)م"اإلدارةاألصؾقةمسيمحاظةماغؿؿائفممإديم" أررػمم

ذ
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م106مادلادة
اعؿقانماظؽػاءةم االعؿقانماٌفينمأو ميؽنمأنمؼشاركماٌرتذقونمسيمغػسماٌؾاراةمأو
سيمحاظةمسدمماجؿقازػممبـفاحماظؽػاءةم اظرتبوؼةمأربعمعراتمخاللمعدةمأربعمدـوات،مو

.ممإرجاسفممإديمإرارػمماألصؾي اظرتبوؼةمداخلمػذاماألجلمؼؿممإسػاؤػممأو
طؿامميؽنمتـظقممدورةمادؿدراطقةمباظـلؾةمظؾؿرتذقنيماظذؼنمتعذرمسؾقفممألدؾابمعربرةم

وؼؿممتردقمم.مهؿلبماظدورةماالدؿدراطقةمطدورةمسادؼة اجؿقازماعؿقانماظؽػاءةماظرتبوؼةمو
.ماٌعـقنيمباألعرمابؿداءمعنمتارؼخمناحفممسيماعؿقانماظؽػاءةماظرتبوؼة

ومبصػةمادؿــائقة،موداخلمعدةمالمتؿفاوزمأربعمدـواتمعنمتارؼخمصدورمػذاماٌردوم،م
خيضعمإديماٌؼؿضقاتماٌشارمإظقفامأسالهمأررمػقلةماظؿدرؼسماٌؿدربونماظذؼنمؼوجدونمسيمػذهم

.ماظوضعقةمضؾلمصدورمػذاماٌردوم
شريمأغهمباظـلؾةمظؾؿوزػنيماظذؼنمتعذرمتردقؿفممرؾؼامظؾؿؼؿضقاتماظواردةمسيمػذهماٌادةم
بلؾبمبؾوشفممحدمدنماإلحاظةمسؾىماظؿؼاسد،مؼؿممحذصفممعنماألدالكمومحياظونمسؾىم

 .اظؿؼاسدمأخذامبعنيماالسؿؾارموضعقؿفمماظـظاعقةمسـدمتارؼخمبؾوشفممحدمػذاماظلن

اجلزءذالثامنذ

ذانتقالوةذمقتضوات

م107مادلادة
م:ؼؾيتؿمماظرتضقةمباالخؿقارمباظـلؾةمظألررماظيتممتموضعفامسيمررؼقماالغؼراضمطؿام "
خاللمأربعم 8مإديماظدرجاتماٌرتؾةمسيماظلؾمم7عنماظدرجاتماٌرتؾةمسيماظلؾمم-مأ "
م13موذظكمابؿداءمعنم7وسؾىمأربعةمأضلاطمعؿلاوؼةمسؾىمأداسماألضدعقةمسيماظلؾمم دـوات
م؛2003صرباؼرم
مخاللمدـؿنيموم9مإديماظدرجاتماٌرتؾةمسيماظلؾمم8عنماظدرجاتماٌرتؾةمسيماظلؾمم-مب" 

م؛2007مصرباؼرم13موذظكمابؿداءمعنم8معؿلاوؼنيمسؾىمأداسماألضدعقةمسيماظلؾمم سؾىمضلطني
موصقمعؼؿضقاتم8مإديماظلؾمم7شريمأغهمباظـلؾةمظألررماظيتمدؾقمترضقؿفامعنماظلؾمم"
مخاللمدـؿنيموسؾىمضلطنيم9م مإديماظلؾم8مصؿؿممترضقؿفامعنماظلؾمم،"أساله"مأم"ماظػؼرةم

م،8مبعدمضضاءمدـةمطاعؾةمسؾىماألضلمسيماظلؾمم8عؿلاوؼنيمسؾىمأداسماألضدعقةمسيماظلؾمم
.م2007مصرباؼرم13وذظكمابؿداءمعنم

مباظـلؾةمٌػؿشيم11مإديماظدرجةماٌرتؾةمسيماظلؾمم10عنماظدرجةماٌرتؾةمسيماظلؾمم-مج "
ممسؾىمأداسماألضدعقةة،معؿلاويمثالثمأضلاطوسؾىثالثمدـواتماظؿعؾقمماإلبؿدائى،مخاللم
ذ.(5)"م2004صاتحمدؾؿؿربممعنم ،موذظكمابؿداءواألضدعقةمسيماإلرارسيماظلؾممسيماًدةمواألضدعقةم

م1819
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معؽررةم107مادلادة"م
م2003مصرباؼرم13ميؽنمخاللمعدةماغؿؼاظقةمهددمسيمثالثمدـواتمابؿداءمعنم "

م2.85.742ظؾؿلؿشارؼنمسيماظؿوجقهمأوماظؿكطقطماظرتبويماٌـصوصمسؾقفممسيماٌردوممرضمم
ماظرتضيمإديمإرارم،2003مصرباؼرم13ماظعاعؾنيمبفذهماظصػةمبؿارؼخم1985مأطؿوبرم4اظصادرمسيم

عػؿشمسيماظؿوجقهماظرتبويمعنماظدرجةماألوديمأومعػؿشمسيماظؿكطقطماظرتبويمعنماظدرجةم
:ماألوديموصقمعاؼؾي

سؾىمأثرماعؿقانمعفينمؼػؿحمسيموجهماٌلؿشارؼنمسيماظؿوجقهمأوماظؿكطقطماظرتبويم-مأ
م.اظصػةمدـواتمعنماًدعةمبفذهم6اٌؿوصرؼنمسؾىم

مأسالهمععمعراساةمعؼؿضقاتم98وتؿممػذهماظرتضقةمسيمحدودماظـلؾةماٌشارمإظقفامسيماٌادةم
مأساله؛م100اٌادةم
مسنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيماٌلؿشارؼنمسيم–مبم 

م.اظصػةمدـواتمعنماألضدعقةمبفذهم10اظؿوجقهمأوماظؿكطقطماظرتبويماٌؿوصرؼنمسؾىم
مععمعراساةم99وتؿممػذهماظرتضقةمسيمحدودماظـلؾةماٌشارمإظقفامسيماظػؼرةماألوديمعنماٌادةم

مم.أسالهم100عؼؿضقاتماٌادةم

ممرتنيممكررةم107مادلادة"
مظؾؿؿوغنيم2003مصرباؼرم13ميؽنمخاللمعدةماغؿؼاظقةمهددمسيمثالثمدـواتمابؿداءمعنم "

ماظعاعؾنيمبفذهماظصػةم1985مأطؿوبرم4ماظصادرمسيم2.85.742اٌـصوصمسؾقفممسيماٌردوممرضمم
م،ماظرتضيمإديمإرارمعػؿشماٌصاحلماٌادؼةمواٌاظقةمعنماظدرجةماألوديم2003مصرباؼرم13بؿارؼخم

:موصقمعاؼؾيم
مدـواتمعنماًدعةم6سؾىمأثرماعؿقانمعفينمؼػؿحمسيموجهماٌؿوغنيماٌؿوصرؼنمسؾىم-مأ
مأسالهمععمعراساةم98موتؿممػذهماظرتضقةمسيمحدودماظـلؾةماٌشارمإظقفامسيماٌادةم.اظصػةبفذهم

مأساله؛مم100عؼؿضقاتماٌادةم
مسنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيماٌؿوغنيماٌؿوصرؼنمسؾىم–بم 

م.اظصػةمدـواتمعنماألضدعقةمبفذهم10
مععمعراساةم99وتؿممػذهماظرتضقةمسيمحدودماظـلؾةماٌشارمإظقفامسيماظػؼرةماألوديمعنماٌادةم

مم.أسالهم100عؼؿضقاتماٌادةم

ممراتمثالثممكررةم107مادلادة"
مودرجةمطاتبم،5توضعمسيمررؼقماالغؼراضمدرجةمطاتبماالضؿصادماٌرتؾةمسيماظلؾمم 

م.6االضؿصادماٌؿؿازماٌرتؾةمسيماظلؾمم
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م:ؼؾيوتؿمماظرتضقةمباظـلؾةمظؽلمدرجةمطؿام

ذ:االقتصادذبالندبةذلدرجةذكاتبذ   -ذأ
مإديمدرجةمطاتبماالضؿصادماٌؿؿازم5عنمدرجةمطاتبماالضؿصادماٌرتؾةمسيماظلؾمم-م

م؛م2003مصرباؼرم13م،مسؾىمدصعةمواحدةموذظكمابؿداءمعنم6اٌرتؾةمسيماظلؾمم
مإديمدرجةمعلاسدماٌصاحلم6عنمدرجةمطاتبماالضؿصادماٌرتؾةماٌرتؾةمسيماظلؾمم-م

م؛2003مصرباؼرم13موذظكمابؿداءمعنمواحدة،مدصعةمى،مسل7االضؿصادؼةماٌرتؾةمسيماظلؾمم
مإديمدرجةمعلاسدم7عنمدرجةمعلاسدماٌصاحلماالضؿصادؼةماٌرتؾةماٌرتؾةمسيماظلؾمم-م

م؛2003مصرباؼرم13موذظكمابؿداءمعنمواحدة،مدصعةمى،مسل8عؼؿصدماٌرتؾةمسيماظلؾمم
مإديمدرجةمعؼؿصدمممؿازماٌرتؾةمسيماظلؾمم8معنمدرجةمعؼؿصدماٌرتؾةماٌرتؾةمسيماظلؾمم -

م؛2003مصرباؼرم13موذظكمابؿداءمعنمواحدة،مدصعةمى،مسل9

م:ذبالندبةذلدرجةذكاتبذاالقتصادذادلمتاز -ذب 
مإديمدرجةمعلاسدماٌصاحلم6عنمدرجةمطاتبماالضؿصادماٌؿؿازماٌرتؾةمسيماظلؾمم-م

م؛2003مصرباؼرم13مسؾىمدصعةمواحدةموذظكمابؿداءمعنم،7االضؿصادؼةماٌرتؾةمسيماظلؾمم
مإديمدرجةمعؼؿصدم7عنمدرجةمعلاسدماٌصاحلماالضؿصادؼةماٌرتؾةماٌرتؾةمسيماظلؾمم-م

م؛2006مصرباؼرم13موذظكمابؿداءمعنمواحدة،مسؾىمدصعةم8اٌرتؾةمسيماظلؾمم
مسؾىم9مإديمدرجةمعؼؿصدمممؿازماٌرتؾةمسيماظلؾمم8عنمدرجةمعؼؿصدماٌرتؾةمسيماظلؾمم-م
مم          .2008مصرباؼرم13موذظكمابؿداءمعنمواحدة،دصعةم

م108مادلادة
مدـواتمابؿداءمعنمصدورمػذاماٌردوممباىرؼدةم5سيمشضونم ميؽن،مبصػةمادؿــائقةمو

اظرمسقة،ماظرتضيمبوادطةماظشفاداتماىاععقةمعنماظدرجةماظـاظـةمإديماظدرجةماظـاغقةم
باظـلؾةمألداتذةماظؿعؾقمماالبؿدائيمومأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديموماٌؾقؼنيماظرتبوؼني،م
وعنماظدرجةماظـاغقةمإديماظدرجةماألوديمباظـلؾةمألداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيموماٌؿوغنيم

.ماٌشارمإظقفممسيمعوادمػذاماٌردوم

ممكررةم108مادلادة
مؼعػىماٌوزػونماٌؿدربونمخرجيوامعراطزمتؽوؼنمأساله،م105خالصامٌؼؿضقاتماٌادةم"

معنماجؿقازمذفادةمأساله،ماٌشارمإظقهم2.02.854مصدورماٌردوممرضمم ػقؽةماظؿدرؼسمسـد
م125موم124متردقؿفممرؾؼامظؾؿؼؿضقاتماٌـصوصمسؾقفامسيماٌادتنيم وؼؿمماظؽػاءةماظرتبوؼة،
مبشلنماظـظامماألداديماًاصممبوزػيم1985مأطؿوبرم4ماظصادرمسيم 2.85.742معنماٌردوممرضم
مم20.(2ذ)"اظورـقةوزارةماظرتبقةم
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 اظـظامماألداديماًاصممبوزػيموزارةماظرتبقةماظورـقةمععمآخرماظؿعدؼالت

 

 41  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعدؼرؼةماظشمونماظؼاغوغقةمواٌـازسات

 

م109مادلادة

ميؽنمألررمػقلةماظؿدرؼسماظعاعؾنيمباإلدارةمومبصاحلماظؿلقريماٌاديمواٌاظي،مسـدمتارؼخم

م:بنيماالختوارصدورمػذاماٌردومم
مخاص؛رؾبمإدـادػممعفامماظؿدرؼسمبعدماالدؿػادةمعنمتؽوؼنم-ممأ      
.مموصقماظدرجةماٌـادؾةمظدرجؿفممسيماإلرارماألصؾي رؾبمتغقريماإلرار-مب      

وزؼرماظوزقػةماظعؿوعقةموماإلصالحماإلداريم حيددمضرارمعشرتكمظوزؼرماظرتبقةماظورـقةمو و

.مطقػقاتمتغقريماإلرار ذروطمو

وميؽنمبصػةمادؿــائقةمٌػؿشيماٌصاحلماالضؿصادؼةمواٌػؿشنيماٌؿؿازؼنمظؾؿصاحلم

مرؾبمإسادةماٌردوم،مسيمتارؼخمصدورمػذاماٌؿوغني،ممبفامموقوموناالضؿصادؼةماظذؼنم

.مممونمعنماظدرجةماٌؿؿازة اإلدعاجمسؾىماظؿواظيمسيمإرارمممونمعنماظدرجةماألوديمأو

م110مادلادة

مدـواتمابؿداءمعنمتارؼخمصدورمػذاماٌردوممسيم5ميؽنمبصػةمادؿــائقةموسيمشضونم

مإلجازةمتعؾقؿقةمأومعامؼعادهلامسيمإرارم اىرؼدةماظرمسقة،متوزقفماٌرتذقنيماياعؾني

،مومذظكمبعدماًضوعمالخؿؾارماغؿؼائيمؼؿممتـظقؿهممبوجبمضرارماالبتدائيأداتذةماظؿعؾقمم

.مظوزؼرماظرتبقةماظورـقة

م111مادلادة

إدعاجمأداتذةماظلؾكماألولمظؾؿعؾقمم،2003مصرباؼرم13مميؽنمبصػةمادؿــائقةموابؿداءمعنم" 

عنماظدرجةماألودي،ماياصؾنيمسؾىماإلجازةمأومعامؼعادهلا،موأداتذةماظلؾكماظـاغيم"اظـاغويم

،ماٌؽؾػنيموماٌزاوظنيمٌفامم(2)"الدرجةذاألوىلذومنذالدرجةذادلمتازة"ظؾؿعؾقمماظـاغويمعنم

يفذ"اظؿػؿقشمٌدةمالمتؼلمسنمزيسمدـواتمسيمتارؼخمغشرمػذاماٌردوممسيماىرؼدةماظرمسقة،م

إلعداديذمنذالدرجةذاألوليذأوذمنذالدرجةذاإطارذادلفتشنيذالرتبوونيذللتعلومذالثانويذ

منذالدرجةذاألوىلذأوذمنذذأوذيفذإطارذادلفتشنيذالرتبوونيذللتعلومذالثانويذالتأهوليذادلمتازة

،مذرؼطةمتؼدؼممحبثمعقداغيمجيازمعنمررفمىـةمخمؿصةمهددم(2ذ)"ذالدرجةذادلمتازة

.معفاعفاموطقػقةمتشؽقؾفامبؼرارمظوزؼرماظرتبقةماظورـقةم

ذ

ذ
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م112مادلادة
متؿمماظرتضقةم21،(2ذ)"2003ذذفرباور13منذ"مدـواتمابؿداءم4بصػةمادؿــائقةموٌدةم 

باالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضيمعنماظدرجةماظـاظـةمإديماظدرجةماظـاغقة،مباظـلؾةم
وماٌؾقؼنيماظرتبوؼنيمومم(2ذ)"وأداتذةذالتعلومذالثانويذاإلعدادي"ألداتذةماظؿعؾقمماالبؿدائيم

مدـواتمعنم6معـفا"اظعاعةممدـةمعنماألضدعقةم15عؾقؼيماالضؿصادموماإلدارةمواٌؿوصرؼنمسؾىم
.مم(2ذ)"اًدعةمسيماظدرجةماظـاظـة

ماٌادةم مععمعراساةمعؼؿضقات99وتؿممػذهماظرتضقةمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماألوديمعنماٌادةم"
مم.(2ذ)"مأساله100

ممكررةم112مادلادة
ميؽنمبصػةمادؿــائقةمتـظقممعؾاراةمدـوؼةمخاللمعدةمثالثمدـواتمابؿداءمعنمصاتحم

مواٌؼؿصدؼنماٌؿؿازؼنماٌرتؾنيمسيم8ممتػؿحمظػائدةماٌؼؿصدؼنماٌرتؾنيمسيماظلؾمم،2004ؼـاؼرم
موعؾقؼيماالضؿصادمواإلدارةمعنماظدرجةماظـاظـةماٌـؾـؼنيمسنمدرجةمعؼؿصدمممؿازم9اظلؾمم

.ماياصؾنيمسؾىماإلجازةموذظكمظوظوجمإرارمممونمعنماظدرجةماظـاغقة

اجلزءذالتادعذ

ذخمتلفةذمقتضوات

م113مادلادة
ؼزاولماٌوزػونماٌشارمإظقفممسيمعوادمػذاماٌردوممواظعاعؾونمبؼطاعماظؿعؾقمماظعاظيمغػسم

.ماٌفامماٌشارمإظقفامأسالهموسـدماالضؿضاءمعفامممماثؾة
ميؽنمتدضققمومتػصقلماٌفامماٌلـدةمٌكؿؾفماألررماٌـصوصمسؾقفامسيمعوادمػذاماٌردومم
وعراجعؿفاموذظكممبوجبمضرارمظوزؼرماظرتبقةماظورـقةموبعدمادؿطالعمرأيماظلؾطةمايؽوعقةم

.ماٌؽؾػةمباظؿعؾقمماظعاظي

م114مادلادة
م59موم50موم 28موم8باإلضاصةمإديمذروطماظرتضيمباالخؿقارماٌـصوصمسؾقفامسيماٌوادم

أساله،متؿمماظرتضقةمباالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضيمعنماظدرجةماظـاغقةمإديماظدرجةم
ومماألوديمباظـلؾةمألداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيموماٌلؿشارؼنمسيماظؿوجقهماظرتبويم

مدـةمعنم15اٌلؿشارؼنمسيماظؿكطقطماظرتبويماٌرتؾنيمسيماظدرجةماظـاغقة،ماٌؿوصرؼنمسؾىم
وماظذؼنمممدـواتمعنماًدعةمسيماظدرجةماظـاغقةمأومدرجةممماثؾةمهلا،6األضدعقةماظعاعةمعـفام

.مخضعوامظؿؽوؼنمظوظوجماظدرجةماظـاغقةمأومدرجةممماثؾةمهلامترتبمسـهمتغقريمسيماإلرار
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 43  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعدؼرؼةماظشمونماظؼاغوغقةمواٌـازسات

 

طؿامؼلؿػقدمعنمغػسماٌؼؿضقاتماظواردةمسيمػذهماٌادة،معػؿشوماظؿعؾقمماالبؿدائيماٌرتؾنيم 
موماًاضعنيمٌؼؿضقاتم سيماظلؾمماظعاذرماياصؾنيمسؾىمذفادةمعػؿشماظؿعؾقمماالبؿدائي

اٌشارمإظقهمأساله،مم(1985مأطؿوبرم4)م1406معنمحمرمم18ماظصادرمسيم2.85.742اٌردوممرضمم
.مظؾرتضقةمإديمإرارمعػؿشمرئقليمظؾؿعؾقمماالبؿدائي

م115مادلادة
تؾؼىماٌؼؿضقاتماٌـظؿةمظشروطمومطقػقاتمايصولمسؾىماظشفاداتموماظدبؾوعاتماظيتم
تلؾؿفامعراطزماظؿؽوؼنماًاضعةمظوزارةماظرتبقةماظورـقةمدارؼةماٌػعول،مطؿامؼؾؼىماظعؿلم
جارؼامباظشروطمواظشفاداتمواظدبؾوعاتماٌعؿولمبفامظؾؿوزقفمسيمخمؿؾفماألررماٌـصوصم

بشلنماظـظاممم(1985مأطؿوبرم4)1406معنمحمرمم18بؿارؼخمسيم م2.85.742سؾقفامسيماٌردوممرضمم
األداديماًاصممبوزػيموزارةماظرتبقةماظورـقةمظؾؿوزقف،مومذظكمإديمحنيمصدورماظـصوصم

م.اظؿـظقؿقةماٌـصوصمسؾقفامسيمعوادمػذاماٌردوم
مععمعراساتمعؼؿضقاتماٌادةم99وتؿممػذهماظرتضقةمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماألوديمعنماٌادةم"

م22،(2ذ)"مأساله100

ممكررةم115مادلادة
م18بؿارؼخمسيمم2.85.742سيماٌردوممرضمم ؼلؿػقدمأررمػقؽةمرجالماظؿعؾقمماٌـصوصمسؾقفمم

بشلنماظـظامماألداديماًاصممبوزػيموزارةماظرتبقةمم(1985مأطؿوبرم4)م1406عنمحمرمم
مواظذؼنمخضعوامظؿؽوؼنمترتبمسـهمتغقريمسيماإلرارمدونمتغقريمسيماظلؾممعنمدـؿنيماظورـقة،
.م2004موذظكمابؿداءمعنمصاتحمؼـاؼرماظدرجة،مهؿلبمظؾرتضيمسيماألضدعقة،عنم

م23(4)ممرتنيممكررةم115مادلادة
ؼلؿػقدمأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديمعنماظدرجةماظـاغقةمواظذؼنممتمتوزقػفمماألولمم"

اٌـصوصمسؾقهمسيماٌردومم"سيمإرارمأداتذةماظلؾكماألولمظؾؿعؾقمماظـاغويمعنماظدرجةماظـاظـةم
اظـظامماألداديماًاصم"بشلنمم(1985مأطؿوبر4م)1406معنمحمرمم18ماظصادرمسيم2.85.742رضمم

مبوزػيموزارةماظرتبقةماظورـقة،معنمدـواتمعنماألضدعقةمهؿلبمألجلماظرتضيمباالخؿقارم
:مإديماظدرجةماألوديمهددمسؾىماظشؽلماظؿاظي

زيسمدـواتمظػائدةمأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديماظذؼنممتمتوزقػفمماألولمدـةم"-م

موعامضؾل،موؼلؿػقدونمبصػةمادؿــائقةمعنماظرتضقةمسنمررؼقماالخؿقارمبعدمادؿقػائفمم1979
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 اظـظامماألداديماًاصممبوزػيموزارةماظرتبقةماظورـقةمععمآخرماظؿعدؼالت

 

 44  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعدؼرؼةماظشمونماظؼاغوغقةمواٌـازسات

 

ظؾشروطماظـظاعقةمظؾرتضيمدونماألخذمبعنيماالسؿؾارماظـلؾةماٌؽوؼةماٌـصوصمسؾقفامسيماٌردومم

.مماظلاظفماظذطر2.85.742رضمم

م2004وتصرفماألجرةماظشفرؼةماظـاوةمسنمػذهماظرتضقةمطاعؾةمابؿداءمعنمصاتحمؼوظقو"

سؾىمأنمحيؿػظماٌعـقونمباألعرمباألضدعقةمسيماظدرجةمهؿلبمعـذمادؿقػائفمماظشروطم

اظـظاعقةمظؾرتضي؛م

 أربعمدـواتمظػائدةمأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديماظذؼنممتمتوزقػفمماألولمدـة"-م

 ؛1980

ثالثمدـواتمظػائدةمأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديماظذؼنممتمتوزقػفمماألولم"-م

 ؛1981دـة

 ؛1982دـؿانمظػائدةمأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديماظذؼنممتمتوزقػفمماألولمدـةم"-م

 .1983 دـةمواحدةمظػائدةمأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديماظذؼنممتمتوزقػفمماألولمدـة "-

وتلريمغػسماٌؼؿضقاتماٌشارمإظقفامأساله،مسؾىمأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديمعنم"

اظدرجةماظـاغقةماظرادؾنيمسيماعؿقاغاتماظؿكرجمعنماٌراطزماظرتبوؼةماىفوؼةموطذاماظرادؾنيم

وحيؿلبمتارؼخماظؿوزقفمباظـلؾةمظؾؿعـقنيم.مظؾؿدارسماظعؾقامظألداتذة"سيماظلـةماظـاغقةم

األضدعقةماٌذطورةمأساله،مابؿداءمعنمتارؼخمتلؿقؿفمم"باألعرمألجلماالدؿػادةمعنمدـواتم

م.طلداتذةماظلؾكماألولمظؾؿعؾقمماظـاغوي

وتؿمماظرتضقاتماظـاوةمسنمعـحمأربعمدـواتموثالثمدـواتمودـؿنيمودـةمواحدةمعنم"

اٌشارمإظقفامأساله،ممبعدمادؿقػاءماٌعـقنيمباألعرمظؾشروطماظـظاعقةمظؾرتضيم"األضدعقةم

مأساله،مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم99اظػؼرةماألوديمعنماٌادةم"اٌـصوصمسؾقفامسيم باالخؿقار

:ماألجرةماظشفرؼةماظـاوةمسـفامطاعؾة،مطؿامعامؼؾيم"معنمػذاماٌردوم،مموتصرفم100

 ؛2003مباظـلؾةمظؾؿلؿػقدؼنمعنماظرتضقةمدـةم2004ابؿداءمعنمصاتحمأطؿوبرم"م-م

 ؛2004مباظـلؾةمظؾؿلؿػقدؼنمعنماظرتضقةمدـةم2005ابؿداءمعنمصاتحمؼـاؼرم"م-م

 ؛2005مباظـلؾةمظؾؿلؿػقدؼنمعنماظرتضقةمدـةم2005ابؿداءمعنمصاتحمؼوظقوم"م-م

 .2006مباظـلؾةمظؾؿلؿػقدؼنمعنماظرتضقةمدـةم2006ابؿداءمعنمصاتحمؼوظقوم"م-م

وؼلؿػقدمأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديمعنماظدرجةماظـاغقة،ماظذؼنممتمتوزقػفمم"

م1985مأطؿوبرم4ماظصادرمسيم2.85.742اٌعؾؿنيماٌـصوصمسؾقهمسيماٌردوممرضمم"األولمسيمإرارم

مدـواتمسيمإرارمأداتذةماظلؾكم6مدـةمعنماًدعةمعـفام15واٌؿوصرؼنمسؾىم"اظلاظفماظذطر،م

م2.85.742األولمظؾؿعؾقمماظـاغويمعنماظدرجةماظـاظـةماٌـصوصمسؾقفممسيماٌردومماٌذطورمرضمم
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ألجلماظرتضيمباالخؿقارمإديماظدرجةماألوديمهددمسـؾىم"عنمدـواتمعنماألضدعقةمهؿلبم

:ماظشؽلماظؿــاظـي

 ؛1993أربعمدـواتمباظـلؾةمظؾذؼنمادؿوصواماألضدعقةماٌذطورةمأسالهمإديمشاؼةمدـةم"م-م

 ؛1994ثالثمدـواتمباظـلؾةمظؾذؼنمادؿوصواماألضدعقةماٌذطورةمأسالهمخاللمدـةم"م-م

 ؛1995دـؿانمباظـلؾةمظؾذؼنمادؿوصواماألضدعقةماٌذطورةمأسالهمخاللمدـةم"م-م

 .1996دـةمواحدةمباظـلؾةمظؾذؼنمادؿوصواماألضدعقةماٌذطورةمأسالهمخاللمدـةم"م-م

وتؿمماظرتضقاتماظـاوةمسنمعـحمأربعمدـواتموثالثمدـواتمودـؿنيمودـةمواحدةمعنم"

إظقفامأساله،مبعدمادؿقػاءماٌعـقنيمباألعرمظؾشروطماظـظاعقةمظؾرتضيمباالخؿقارم"األضدعقةماٌشارم

معنم100مأسالهمععمعراساةمعؼؿضقاتماٌــادةم99األوديمعنماٌادةم"اٌـصوصمسؾقفامسيماظػؼرةم

م:اظشفرؼةماظـاوةمسـفامطاعؾة،مطؿامؼؾيمعامؼؾي"ػذاماٌردوم،موتصرفماألجرةم

 ؛2003مباظـلؾةمظؾؿلؿػقدؼنمعنماظرتضقةمدـةم2004ابؿداءمعنمصاتحمأطؿوبرم"م-م

؛م2004مباظـلؾةمظؾؿلؿػقدؼنمعنماظرتضقةمدـةم2005بؿداءمعنمصاتحمؼـاؼرم"م-م

؛م2005مباظـلؾةمظؾؿلؿػقدؼنمعنماظرتضقةمدـةم2005ابؿداءمعنمصاتحمؼوظقوم"م-م

 .2006مباظـلؾةمظؾؿلؿػقدؼنمعنماظرتضقةمدـةم2006ابؿداءمعنمصاتحمؼوظقوم"-م

وؼلؿــىمعنماإلجراءاتماٌذطورةمأساله،مأداتذةماظلؾكماألولمظؾؿعؾقمماظـاغويمعنم"

ماٌشارم1985مأطؿوبرم4ماظصادرمسيم2.85.742اظدرجةماظـاظـةماٌـصوصمسؾقفممسيماٌردوممرضمم

إظقهمأساله،اٌلؿػقدونمعنماظرتضقةمإديماظدرجةماظـاغقةمبـاءمسؾىماظشفاداتماىاععقةمإديم

م24.(4)"م1992 مدجـرب31شاؼةم

ذ116ادلادةذ
االعؿقاغاتموايصولمسؾىمخمؿؾفمذفاداتم طقػقةمإجراءماٌؾارؼاتمو هددمذروطمو

اظؽػاءةماظرتبوؼةماٌـصوصمسؾقفامسيمػذاماٌردوممبؼرارمظوزؼرماظرتبقةماظورـقةمبعدمرأيمعطابقم
ظؾلؾطةمايؽوعقةماٌؽؾػةمباظؿعؾقمماظعاظيمبادؿــاءماظؼراراتماٌؿعؾؼةمباٌؾارؼاتمواالعؿقاغاتم

.موذفاداتماظؽػاءةماظرتبوؼةماًاصةمبوزارةماظرتبقةماظورـقة

ذ117ادلادةذ
تـلخمابؿداءمعنمغػسم ؼعؿلمبفذاماٌردوممابؿداءمعنمتارؼخمغشرهمباىرؼدةماظرمسقة،مو 

.ماظؿارؼخمذيقعماٌؼؿضقاتماظـظاعقةماٌكاظػة

                                                 
 1423 ري الحجت 8 الصادر في 2.02.854بتغيير وتتوين الورسوم رقن   (2006 أغسطس 28 )1427 شعباى 3 صادر في 2.06.171هــرســـوم رقن  -  (4")

 . 2006 شتنبر 18 بتاريخ 5457جريذة رسويت عذد .-بشأى اتلنظام األساسي الخاص بوووظفي وزارة التربيت الوطنيت (2003 فبراير 10)



 اظـظامماألداديماًاصممبوزػيموزارةماظرتبقةماظورـقةمععمآخرماظؿعدؼالت

 

 46  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعدؼرؼةماظشمونماظؼاغوغقةمواٌـازسات

 

وحيؿػظماٌوزػونماًاضعونمٌؼؿضقاتمػذاماٌردوم،مبوضعقؿفمماإلدارؼةماظيتمطاغوام
ذظكمإديمأنمتصؾحماظؼراراتماٌؿعؾؼةمبنسادةم ؼؿؿؿعونمبفامسـدمتارؼخمإجراءماظعؿلمبه،مو

وؼلؿػقدونمابؿداءم.مإدعاجفممسيمإرارمعنماألررماٌـصوصمسؾقفامسيمػذاماٌردوممدارؼةماٌػعول
ماظصادرم2.02.862معنماظؿعوؼضاتماٌـصوصمسؾقفامسيمطلمعنماٌردومم2002عنمصاتحمدؾؿؿربم

مذيمايفةم8ماظصادرمسيم2.02.860وماٌردومم (م2003مصرباؼرم10)1423مذيمايفةم8سيم
(.م2003مصرباؼرم10)1423

ذ118ادلادةذ
اظلؾطةم ؼلـدمتـػقذمػذاماٌردوممإديماظلؾطةمايؽوعقةماٌؽؾػةمباظرتبقةماظورـقةمو

اظلؾطةمايؽوعقةم ايؽوعقةماٌؽؾػةمباظؿعؾقمماظعاظيمواظلؾطةمايؽوعقةماٌؽؾػةمباٌاظقةمو
 .اٌؽؾػةمباظشمونماإلدارؼة،مطلمواحدةمعـفامصقؿامخيصفا

م
م(.2003مصرباؼرم10)1423مذيمايفةم8 حررمباظرباطمسي و

 
.مإدرؼسمجطو:ماإلعضاء

:موضعهمباظعطف
وزؼرماظرتبقةماظورـقةمواظشؾاب،م

.محؾقبماٌاظؽي:ماإلعضاء
وزؼرماٌاظقةموماًوصصة،م

.مصؿحماهللموظعؾو:ماإلعضاء
اظوزؼرماٌؽؾفمبؿقدؼثماظؼطاساتماظعاعة،م

.منقبماظزرواظيموارثي:ماإلعضاء
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ذإعادةذاإلدماج: 1ولذادللحقذذرقماجلد
 اإلطارذالقدوم اإلطارذاجلدود

م.اٌػؿشماظرتبويمظؾؿعؾقمماظـاغويمعنماظدرجةماٌؿؿازة-م

م.اٌػؿشماظرتبويممظؾؿعؾقمماالبؿدائيمعنماظدرجةماٌؿؿازة-م

.ماٌػؿشماظرتبويممظؾؿعؾقمماظـاغويمعنماظدرجةماألودي-م

.ماٌػؿشماظرتبويممظؾؿعؾقمماالبؿدائيمعنماظدرجةماألودي-م

م.األداتذةماٌربزؼنمظؾؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمعنماظدرجةماٌؿؿازة-م

م

م.األداتذةماٌربزؼنمظؾؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمعنماظدرجةماألودي-م

م

.مأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمعنماظدرجةماٌؿؿازة-م

.مأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمعنماظدرجةماألودي-م

.مأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمعنماظدرجةماظـاغقة-م

.مأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديمعنماظدرجةماظـاظـة-م

.مأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديمعنماظدرجةماظـاغقة-م

.مأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديمعنماظدرجةماألودي-م

.مأداتذةماظؿعؾقمماالبؿدائيمعنماظدرجةماظـاظـة-م

.مأداتذةماظؿعؾقمماالبؿدائيمعنماظدرجةماظـاغقة-م

.معػؿشماٌصاحلماٌادؼةمواٌاظقةمعنماظدرجةماألودي-م

.معػؿشماٌصاحلماٌادؼةمواٌاظقةمعنماظدرجةماٌؿؿازة-م

.مممونمعنماظدرجةماظـاغقةم-م

مم.عؾققماالضؿصادمواإلدارةمعنماظدرجةماظـاظـة-م

عػؿشمسيماظؿوجقهماظرتبويمعنماظدرجةماٌؿؿازةمأومعػؿشمسيماظؿكطقطم-م

.ماظرتبويمعنماظدرجةماٌؿؿازةم،مبـاءمسؾىماظؿكصص

عػؿشمسيماظؿوجقهماظرتبويمعنماظدرجةماألوديمأومعػؿشمسيماظؿكطقطماظرتبويم-م

.معنماظدرجةماألوديم،مبـاءمسؾىماظؿكصص

علؿشارمسيماظؿوجقهماظرتبويمعنماظدرجةماظـاغقةمأومعلؿشارمسيماظؿكطقطم-م

مم.اظرتبويمعنماظدرجةماظـاغقة،مبـاءمسؾىماظؿكصص

.معؾققماالضؿصادمواإلدارةمعنماظدرجةماظـاظـة-م

.ماٌؾققماظرتبويمعنماظدرجةماظـاظـة-م

.ماٌؾققماظرتبويمعنماظدرجةماظـاغقة-م

.ماٌؾققماظرتبويمعنماظدرجةماظـاظـة-م

.ماٌؾققماظرتبويمعنماظدرجةماظـاغقة-م

.ماٌػؿشماٌؿؿازماٌـؾـقمسنمإرارمعػؿشيماظؿعؾقمماظـاغويم-م

.مماالبؿدائيظؾؿعؾقماظرئقلقنيماٌػؿشماٌؿؿازماٌـؾـقمسنمإرارماٌػؿشنيم-م

.معػؿشماظؿعؾقمماظـاغوي-م

.معػؿشمرئقليمظؾؿعؾقمماالبؿدائي-م

عنماظدرجةماٌؿؿازةم(ذ2)"للتعلومذالثانوي"أداتذةماظلؾكماظـاغيم-م

 25(اياعؾنيمظشفادةماظؿربؼز)اٌربزؼن

عنماظدرجةماألوديم(ذ2)"للتعلومذالثانوي"أداتذةماظلؾكماظـاغيم-م

.م(اياعؾنيمظشفادةماظؿربؼز)اٌربزؼن

.مأداتذةماظلؾكماظـاغيمعنماظدرجةماٌؿؿازة-م

مم.أداتذةماظلؾكماظـاغيمعنماظدرجةماألودي-م

.مأداتذةماظلؾكماظـاغيمعنماظدرجةماظـاغقة-م

.مأداتذةماظلؾكماألولمعنماظدرجةماظـاظـة-م

 .أداتذةماظلؾكماألولمعنماظدرجةماظـاغقة-م

.مأداتذةماظلؾكماألولمعنماظدرجةماألودي-م

.ماٌعؾممعنماظدرجةماظـاغقة-م

.ماٌعؾممعنماظدرجةماألودي-م

.معػؿشماٌصاحلماالضؿصادؼة-م

.معػؿشمممؿازمظؾؿصاحلماالضؿصادؼة-م

.مممون-م

.معؼؿصدمممؿاز-م

م.عػؿشمممؿازمسيماظؿوجقهمأوماظؿكطقطماظرتبوي-م

م

م.عػؿشمسيماظؿوجقهمأوماظؿكطقطماظرتبوي-م

م

م.علؿشارمسيماظؿوجقهمأوماظؿكطقطماظرتبوي-م

م

.معلاسدمخمؿصمسيماظؿوجقهمواظؿكطقطماظرتبوي-م

.محارسماًارجقةمواظداخؾقةمعنماظدرجةماظـاغقة-م

.محارسماًارجقةمواظداخؾقةمعنماظدرجةماألودي-م

.محمضرماٌكؿرباتماٌدردقةمواىاععقةمعنماظدرجةماظـاغقة-م

.محمضرماٌكؿرباتماٌدردقةمواىاععقةمعنماظدرجةماألودي-م

 مممم
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 اظـظامماألداديماًاصممبوزػيموزارةماظرتبقةماظورـقةمععمآخرماظؿعدؼالت

 

 48  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعدؼرؼةماظشمونماظؼاغوغقةمواٌـازسات

 

ذ
ذ2اجلدولذادللحقذرقمذ

ذ
ندبةذالرتقوةذ

 باالمتحاناتذادلهنوة
 الدنة ندبةذالرتقوةذباالختوار

م7 م15 %  الدنةذاألوىل %
م8 م14 %  الدنةذالثانوة %
م9 م13 %  الدنةذالثالثة %

 
ذ

ذ3اجلدولذادللحقذرقمذ
 

ذالرتبذ

وذاألرقامذذ

ذاالدتداللوة

ذالدرجة

 ادلمتازة

ذالرتبذ

وذاألرقامذذ

ذاالدتداللوة

الدرجةذ

 األوىل

ذالرتبذ

وذاألرقامذذ

ذاالدتداللوة

 الثانوة الدرجة

1اظرتؾةم 704 1اظرتؾةم 336  م1ماظرتؾة 275 
2اظرتؾةم 746 2اظرتؾةم 369  م2اظرتؾةم 300 
3اظرتؾةم 779 3ماظرتؾة 403  م3ماظرتؾة 326 
4اظرتؾةم 812 4اظرتؾةم 436  م4اظرتؾةم 351 
5اظرتؾةم 840 5اظرتؾةم 472  م5اظرتؾةم 377 
6اظرتؾةم 870 6اظرتؾةم 509  م6اظرتؾةم 402 
7اظرتؾةم 900 7اظرتؾةم 542  م7ماظرتؾة 428 
8اظرتؾةم 930 8اظرتؾةم 574  م8ماظرتؾة 456 
م9اظرتؾةم 606   م9ماظرتؾة 484
م10اظرتؾة 639   م10ماظرتؾة 512 
م704   اظرتؾةم

 االدؿــائقة

م564 اظرتؾةم
 االدؿــائقة

ذ



 اظـظامماألداديماًاصممبوزػيموزارةماظرتبقةماظورـقةمععمآخرماظؿعدؼالت

 

 49  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعدؼرؼةماظشمونماظؼاغوغقةمواٌـازسات

 

ذذ:4اجلدولذادللحقذرقمذ
الرتبذواألرقامذذ

ذاالدتداللوة

الدرجةذ

 األوىل

الرتبذواألرقامذذ

ذاالدتداللوة

الدرجةذ

 الثانوة

الرتبذواألرقامذذ

ذاالدتداللوة

الدرجةذ

 الثالثة

م1ماظرتؾة 336 م1اظرتؾةم 275 م1ماظرتؾة 235
م2ماظرتؾة 369 م2اظرتؾةم 300 م2اظرتؾةم 253
م3ماظرتؾة 403 م3اظرتؾةم 326 م3اظرتؾةم 274
م4ماظرتؾة 436 م4اظرتؾةم 351  4اظرتؾةم 296
م5ماظرتؾة 472 م5اظرتؾةم 377 م5اظرتؾةم 317
م6ماظرتؾة 509 م6اظرتؾةم 402 م6اظرتؾةم 339
م7ماظرتؾة 542 م7اظرتؾةم 428 م7اظرتؾةم 361
م8ماظرتؾة 574 م8اظرتؾةم 456 م8اظرتؾةم 382
م9ماظرتؾة 606 م9اظرتؾةم 484 م9اظرتؾةم 404
م10اظرتؾة 639 م10اظرتؾة 512 م10اظرتؾة 438

م675 م11اظرتؾةم م564
اظرتؾةم
االدؿــائقةم

م م

م690 م12اظرتؾةم
م

م704 م13اظرتؾةم
 ذذذذذذذذذذذذذذذذذممممممممممممممممممممم

 ذ:5اجلدولذادللحقذرقمذ

ذالدرجةذاألوىل
 الرتبة عددذالدنوات

11مإديماظرتؾةم10عنماظرتؾةم 3  
12مإديماظرتؾةم11عنماظرتؾةم 3  
13مإديماظرتؾةم12عنماظرتؾةم 3  

 ذ:6اجلدولذادللحقذرقمذ

عددذالدنواتذ الرتبةذ

م3 م7مإديماظرتؾةم6عنماظرتؾةم

م3 م8مإديماظرتؾةم7عنماظرتؾةم
 


