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ذدولةذلويوا

ذوزارةذالًعلوم

ذجامعةذالزاووة

مذدلولذالطالب–كلوةذالرتبوةذأبوعودىذ

ذمقدمـــــــــة

م...ماظطؾؾةمأسزاءغا

مدواممظؽمموغؿؿـىماىدؼدماظدراديماظعاممبؾدءمغفـؽؽم

ماظدظقلمػذامبنيمأؼدؼؽممغضعمأنموؼلعدغاماظؿوصقق،

.ممبهمتـؿػعواموانمادؿقلاغؽممؼـالمأنمآعؾني

حرصمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمواظطاضمماإلداريممصؼد

ماألسزاء،مرؾؾؿـامبقدماألخذمسؾىمبؽؾقةماظرتبقةمأبوسقلى

ماظصققحمباالواهماألوىلماظوػؾةمعنمأضداعفممظقضعوا

مسؿادمؼشؽلمعامعـفامظقـفؾوامواٌعرصةماظعؾممعراصئمدمو

معرػونموتؼدعفاماألعممرضيمالنماألعة،مورضيمتؼدم

.مباظعؾم

مغفوضميفمأدادقامبلمعفؿًامساعاًلماظعؾؿيماٌلؾكموؼؾؼى

ممبضؿونمواظعؿلمإىلماالظؿزاممغدسوطممظذاموتطورػاماألعم

مواظرمسقةماظدضقؼةماٌعؾوعاتمسؾىمظؿؿوصرواماظدظقلمػذا

مم.حولمغظامماظؼؾولمواظدرادةمباظؽؾقة

ماآلظقةموهدؼدماظؿؼدؼمميفمعرذدطممػوماظدظقلمصفذا

مسنمبؽمموتـأىمحؼوضؽممظؽممهػظماظيتماظصقققة

ماىفدمظؾذلمأؼدؼؽممسؾىمغشدمو.ماًطأميفماظوضوع

ماجلماظعؾؿيمعنماظؿقصقلمجمالميفمايـقثمواظلعي

.ماظؾؾدمهلذامزاػرمعلؿؼؾلمهؼقق

مباظؿوصققمظؽممدسائـا

ذنيذةذعنذالكلوة

مإحدىمطؾقاتماظرتبقةمأبوسقلىتعؿربمطؾقةماظرتبقةم

،ممعـطؼةمأبوسقلىموتؼعميفاظزاوؼةمجباععةماألربع

مدـةمإلسدادماٌعؾؿنيمساظيمأوالمطؿعفدمأغشأت

بفدفمخترؼجماٌعؾؿنيماظذؼنمهؿاجفمممم1994

اظطاظبمبعدمخترجهم عؤدلاتماظؿعؾقمماٌؿودطموميـح

يفمجمالمختصصه،مثممظقلاغسمواظؾؽاظورؼوسمدرجةمال

إىلمطؾقةمإسدادم هولماٌعفدماظعاظيمإلسدادماٌعؾؿني

موذظكممبوجبمضرارماظزاوؼةىاععةمماٌعؾؿنيمتابعة

ظلـةم(م118م)رضـممدابؼا اظؾفـةماظشعؾقةماظعاعة

م،موذظكمبشأنمضمماٌعاػدماظعؾقامظؾفاععاتم2004

وبـاءمسؾىمضرارمم.إسدادماٌعؾؿني وتلؿقؿفامبؽؾقات

مواظذيممتم،"دابؼام"اظزاوؼةىاععةم اظؾفـةماظشعؾقة

طؾقاتمإسدادماٌعؾؿنيم مبوجؾهمإسادةمػقؽؾقةموتلؿقة

بؽؾقاتماظرتبقةماظيتمتؿوىلمخترؼجمععؾؿنيميفمخمؿؾفم

م.ةاألدبقةمواظعؾؿي اظؿكصصات

 :اآلتوةتشملذالكلوةذالًخصصاتذ 

اظدراداتماإلدالعقةمم

اظؾغةماظعربقةمم

اظؾغةماالنؾقزؼةمم

ععؾممصصلمم

مماألرػالرؼاضم

اظػقزؼاءمم

اظرؼاضقاتمم

 ايادوب

اظؽقؿقاءمم

األحقاءمم

اىغراصقامم

ماظؿارؼخ

ذذ
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ذالكلوةذرؤوــة

مصضاءميفمواظؿؿقزمواظعطاءماإلبداعمسؾىمضادرونمععؾؿون

متطؾعاتهمضوءميفماجملؿؿعمحاجاتمُعؾؾنيماٌعرصة،

ماظعؾؿقةماظؿطوراتمععمُعؿعارنيمورؿوحاته،

ماياضر،مبروحماٌاضيمُعلؿؾفؿنيمواظؿؽـوظوجقة،

.مماٌلؿؼؾلمبعنيمواياضر

ذالكلوةذردالة

ماظطؾبمتؾؾقةمسؾىمضادرؼنمعؿكصصنيمُععؾؿنيمخترؼج

مواإلغلاغقةماظؿطؾقؼقةماظعؾوممختصصاتمسؾىماظدائم

موتطوؼرمهلنيميفماإلدفاممإىلمواظلعيم،ماظعاممظؾؿعؾقم

مساظقةماألطادميقةماٌعاؼريموصقماظعؿؾقةماظرتبقةمواضع

ماظؿعؾقؿقةمواألحباثماظدراداتمخاللمعنماىودة

م.مماظرتبوؼة

ذأهدافذالكلوة

ماٌؤػؾةماظرتبوؼةماظعؾؿقةماظؽوادرمإسداد -

.ماظعامماظؿعؾقممعؤدلاتميفمواظعؿلمظؾؿدرؼس

ماظؿدرؼسمجماالتميفماظعؾؿيماظؿطورمعلاؼرة -

.موأداظقؾه

ميفماإلدفاممخاللمعنماجملؿؿعمخدعة -

ماٌشورةموتؼدؼممواظـؼاصقةماظرتبوؼةماألغشطة

.ماظرتبوؼةماجملاالتميفماظػـقة

موتؼدؼممباظؽؾقةماظؿعؾقؿقةماظرباعجمهدؼث -

ماٌؤػلمشريماىاععيمظؾؿعؾمماظرتبويماظؿأػقل

.متربوؼا

ماٌؿؿقزؼنمظؾطالبمعدرودةمخططمردم -

.ماظعؾقامدرادؿفممالدؿؽؿال

معنمواظرتبوؼةماظعؾؿقةماظـؼاصةمغشرميفماإلدفام -

.موعؤدلاتهماجملؿؿعمسؾىماالغػؿاحمخالل

ذمواقعذتهمك

م:عوضعماظؽؾقة

http://zu.edu.ly/ar/colleges.php?idc=17cم

م:(اظؾوابةماالظؽرتوغقة)عوضعماظؿلفقلمجباععةماظزاوؼةم

http://reg.zu.edu.ly:1117/Default.aspx/مم

م:اظؼؾولمواظؿلفقلمباظؽؾقة

ؼشرتطمأنمؼؽونماظطاظبمعؿقصلمسؾيماظشفادةمم -

%م65مبؿؼدؼرم(سؾؿي)أومم(أدبي)اظـاغوؼةماظعاعةمضلمم

م.صؿامصوق

 مًطلياتذالًخرج

سؾىماظطاظبمادؿقػاءمطلمعؿطؾؾاتماظؿكرجمظؽلمضلمم

مواظيتمختؿؾفمعنماظوحداتسؾؿيموتشؿلمجمؿوعمسددم

،مويفم%50مبعدلمتراطؿيمالمؼؼلمسنموضلممآلخر،م

صصولمدرادقة،موصقؿامؼؾيم8 عدةمزعـقةمالمتؼلمسنم

 :ضلماٌطؾوبةمظؽلماظوحداتمسددم

مموحدة126:مماظؾغةماإلنؾقزؼةضلم

م.وحدةم124:ماظعربقةماظؾغةمضلم

مموحدة126:اظدراداتماإلدالعقةمضلم

مموحدة126:مضلممععؾممصصل

مموحدة124:مضلممرؼاضماألرػال
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مموحدة136:ماظػقزؼاءمضلم

م.وحدةم134:ماظرؼاضقاتمضلم

م.وحدة 132 :ضلممايادوب

مموحدة130:مضلمماظؽقؿقاء

مموحدة136:ضلمماألحقاء

مموحدة126:مضلمماىغراصقا

 موحدة126:مضلمماظؿارؼخ

الئحةذالدرادةذواالمًحاناتذاخلاصةذبكلواتذ

 الرتبوة

نظامذالقيولذوالقودذواالنًقالذ

م(5)اٌادةم

ميـحماظداردونمباظؽؾقةمسـدمخترجفممدرجةماإلجازةم

اىاععقةماٌؿكصصةمظقلاغسميفماآلدابمواظرتبقةم

وبؽاظورؼوسميفماظعؾوممواظرتبقةم،مظؾؿكصصاتماألدبقة

م.ظؾؿكصصاتماظعؾؿقة

م(6)اٌادةم

ؼؽونمغظامماظدرادةماٌعؿؿدميفماظؽؾقةمغظامماظػصلم.مأ

م.اظدراديماٌغؾق

مبعدلم،مصصولمدرادقة(8) معدةماظدرادةمباظؽؾقة.مب

 .صصؾنيميفماظعامماىاععي

م(7)اٌادةم

ذ:-وليذماوةذوشرتطذالقيولذللدرادةذبالكل

ذ:الشروطذالعامة:ذأوال

 .أنمؼؽونمعؾؿزعامبؼقمماإلدالمموأخالضهم .1

أنمؼؽونماظطاظبمحاصالمسؾىماظشفادةم .2

اظـاغوؼةمعنمإحدىمعدارسمظقؾقامأومعام

ؼعادهلامعنماظشفاداتماٌعرتفمبفامعنم

 .جفةماالسرتافماٌكؿصة

أنمؼؽونمضادرامصققامسؾىمعؿابعةماظدرادةم .3

 يفمختصصهماٌرشوب

أنمؼؽونمحاصالمسؾىماظـلؾةماٌؽوؼةماٌعؿؿدةم .4

 .ظؾؼؾولمباظؽؾقة

أالمؼؽونمضدمدؾقمايؽممسؾقهميفمجـاؼةمأوم .5

 .جـقةمخمؾةمباظشرف

وإذامطانماٌؿؼدممظؾدرادةمعنمشريماظؾقؾقنيم .6

صقشرتطمصقهمأنمؼؽونمعؼقؿامبؾقؾقامإضاعةم

اسؿقادؼةمرقؾةمعدةماظدرادة،موأنمؼؤديم

غػؼاتماظدرادةمواظردومماٌؼررةموصؼامظؾوائحم

واظـظمماٌعؿولمبفاميفماىاععات،موذظكم

دونمإخاللمبؼواسدماٌعاعؾةمباٌـلماٌـصوصم

 .سؾقفاميفماالتػاضقاتماٌوضعةمبفذاماظشأن

ويفممجقعماألحوالمسؾىماظطاظبماجؿقازماعؿقانم

اٌؼابؾةماظشكصقةمبـفاحميفماظؽؾقاتماظيتمتشرتطم

م.ظوائقفامذظك

ذ:الشروطذاخلاصة:ذثانوا

 أنمؼؽونمعؿػرشامظؾدرادة -
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أالمؼؽونمضدمدؾقمصصؾهمعنمإحدىم -

اىاععاتمأوماٌعاػدماظؾقؾقةمألدؾابم

 .أطادميقةمأومتأدؼؾقة

ظؽيمتؿممإجراءاتماظؼؾولمؼؼومماظطاظبم -

 :بؿلؾقممعلفلماظؽؾقةماآلتي

مأصلمادؿؿارةماظـفاحمباظـاغوؼةماظعاعةمأوم●

م.عامؼعادهلا

ممأصلمذفادةماٌقالد●

مماظرضمماظورين●

ممذفادةماظوضعماظعائؾي●

ممذفادةمصققة●

ممذفادةمباياظةماىـائقة●

ممذفادةمحلنماظلريةمواظلؾوك●

ممصورمذكصقةمعؾوغةموحدؼـة6مسددم●

ظؾطالبم)مصورةمعنمجوازماظلػرم●

م(اظواصدؼن

ممإؼصالمددادماظردوم●

مرؾبماظؿقاقمعلؿويفمظوائحماىاععةم●

ماٌاظقة

متعفدمطؿابيمؼؾؿزممصقهماظطاظبماٌؼؾولم●

مباظؾوائحمواظـظمماٌعؿولمبفاميفماظؽؾقة

متعؾؽةمبطاضةمأومادؿؿارةماٌعؾوعاتم●

ماًاصةممبلفلماظؽؾقة

م(11)اٌادةم

ذ:جتدودذالقود

سؾىماظطاظبمودؼدمضقدهمععمبداؼةماظػصلم .1

اظدراديمخاللماٌواسقدماظيتمتعؾـفامإدارةم

 .اٌلفل

إذامملمؼؼمماظطاظبمبؿفدؼدمضقدهمؼعدمعـؼطعام .2

 .سنماظدرادةمظلؾبمشريمعشروع

إذامملمجيددماظطاظبمضقدهميفماٌوسدماحملددم .3

 .ؼعدمشائؾامسنماظدرادةمشقابامشريمعشروع

ذ:إوقافذالقود

المجيوزمظؾطاظبمإؼؼافماظؼقدمعرتنيمرقؾةم .1

 .صرتةماظدرادةمباظؽؾقة

جيوزمظؾطاظبمإؼؼافمضقدهمخاللمذفرمعنم .2

بداؼةماظدرادةمواىلمشاؼةمأدؾوعمضؾلم

 .االعؿقاغاتماظـفائقة

ذ:الفصلذمنذالكلوة

إذاماغؼطعمسنماظدرادةمبدونمسذرمعدةم .1

 .صصؾقنيمدرادقنيمعؿؿاظقني

إذامأسقدمتـلقؾهموهصلمسؾىمتؼدؼرمسامم .2

ضعقفمجدامخاللمصصؾقنيمدرادقنيم

 .عؿؿاظقني

إذامهصلمسؾىمثالثةمإغذاراتمعػصوظةم .3

 .باظؽؾقة

إذامصدرمحبؼهمضرارمتأدؼيبمؼؼضيمبػصؾهم .4

 .عنماىاععة

إذامهصلمسؾىمثالثةمإغذاراتمبؿؼدؼرمسامم .5

 .ضعقف
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م(14)اٌادةم

جيوزمظؾطاظبماالغؿؼالمعنمجاععةمإىلمأخرىمداخلم

ظقؾقامأومعنمجاععاتمععرتفمبفامعنمخارجفاموذظكم

م:وصؼامٌامؼؾي

 تؼدؼممرؾبمطؿابي .1

أالمؼؽونمعػصوالمعنمجاععؿهماألصؾقةم .2

م.ألدؾابمسؾؿقةمأومتأدؼؾقة

أنمؼؾؿزممبؿؼدؼمماٌلؿـداتماٌؿضؿـةم .3

ظؾؿؼرراتماظيتمدردفاموحمؿوؼاتمػذهم

م.اٌؼررات

أنمؼؽونماظطاظبمحاصالميفماظشفادةم .4

اظـاغوؼةمسؾىماظـلؾةماٌعؿؿدةمظؾؼؾولمظؾؽؾقةم

م.اٌـؿؼلمإظقفا

م(28)اٌادةمرضمم

ذ:اإلنذارات

م:ؼـذرماظطاظبميفماياالتماآلتقة

إذاماغؼطعمسنمعؿابعةماظدرادةمذفرام .1

 .عؿواصالمبدونمسذر

إذامهصلمسؾىمتؼدؼرمساممضعقفميفمغؿقفةم .2

 .االعؿقاغاتماظـفائقة

ذاملخالفاتذالًأدويوةذ

ذ(29)اٌادةم

مبأداءمواجؾاتهماظؿعؾقؿقةماالظؿزامسؾىماظطاظبم .1

سؾىمأحلنموجهموايػازمسؾىمطراعةم

اىاععةمأوماظؽؾقةمبأنمؼلؾكميفمتصرصاتهم

 علؾؽامؼؿػقمععموضعهمباسؿؾارهمراظؾا

مجاععقاموأنمتؿػقمتصرصاتهمععماظؼواغني

واظؾوائحمواظـظمماٌعؿولمبفاميفمعؤدلاتم

اظعاظيمواألصولمواظؿؼاظقدماىاععقةم اظؿعؾقم

م.اٌلؿؼرة

خيضعماظطاظبمظؾؿأدؼبمإذامارتؽبمصعالم .2

ؼشؽلمخماظػةمظؾؼواغنيمواظؾوائحمواألغظؿةم

اٌعؿولمبفاميفماىاععةمدواءممتماظػعلم

داخؾفامأوميفمأيمعؽانمعنمعؾقؼاتفاموتؼعم

م،اٌكاظػةمبارتؽابمصعلمحمضورمضاغوغا

وؼظلماظطاظبمخاضعامألحؽامماظؿأدؼبمعنم

تارؼخمتلفقؾهمباظدرادةموحؿىمزوالمػذهم

م.اظصػةمبؿكرجهمأومإظغاءمتلفقؾه

م(30)اٌادةم

ذ:جيوزذللطالبذارتكابذاملخالفاتذالًالوةذال

مسؾىمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسمأوماظطالبمأوماالسؿداء.مأم

م.اظعاعؾنيمباىاععة

مسؾىمأعوالماىاععةمأوماٌراصقماظؿابعةماالسؿداء.مب

م.هلا

م.اإلخاللمبـظامماظدرادةمواالعؿقاغات.مجم

مأيمدؾوكمعـافمظألخالقمأومميسماظـظاممارتؽاب.مدم

م.اظعاممواآلدابماظعاعة

م(31)اٌادةم
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وعدذمنذخمالفاتذاالعًداءذعلىذأعضاءذهوىةذ

ذ:الًدروسذأوذالعاملنيذأوذالطالب

م.أسؿالماظشفارمأوماإلؼذاء.مأ

م.اظلبمأوماظؼذفمأوماظؿفدؼد.مب

مإذاممتمبصورةمسؾـقةموحبضورماٌعؿديماالسؿداءوؼؿقؼقم

م.سؾقهمدواءمارتؽبماظػعلمذػاػةمأومطؿابةمأومباإلذارة

م(32)اٌادةم

وعدذمنذخمالفاتذاالعًداءذعلىذأموالذاجلامعةذ

ذ:اآلتي

ادؿقالءمأومإتالفمظؾؿعداتمأوماألدواتماظؿابعةم.مأ

جيعؾفامشريم ظؾفاععةمأومإحدىماٌراصقماظؿابعةمهلاممما

موتؼعماٌكاظػةم،صايةمظالدؿعؿالمطؾقاًممأومجزئقا

م.دواءممتتمبصورةمسؿدؼهمأومشريمسؿدؼه

م(33)اٌادةم

وعدذمنذخمالفاتذاإلخاللذبنظامذالدرادةذ

ذ:واالمًحاناتذماذولي

تزوؼرماحملرراتماظرمسقةمعـلماظشفاداتمواإلصاداتم.مأ

واظوثائقمدواءمطاغتمصادرةمسنماىاععةمأومسنمشريػام

م.إذامطاغتمذاتمصؾةمبإجراءاتماظدرادة

مظؿقؼققمعصؾقةمظؾػاسلمأومدواءاغؿقالماظشكصقةم.مب

ظغريه،موؼعدماغؿقاالمظؾشكصقةمدخولمراظبمبدالمسنم

راظبمآخرمألداءماالعؿقانموتلريماظعؼوبةمسؾىم

م.اظطاظؾنيموطلمعنمطانمذرؼؽامصقهمعنماظطالب

إثارةماظػوضىمأوماظشغبموسرضؾةمدريماظدرادةمأوم.مج

م.االعؿقاغاتمبأيمصورةمطاغت

اظؿأثريمسؾىماألداتذةمأوماظعاعؾنيمصقؿامخيصمدريم.مد

االعؿقاغاتمأوماظؿؼققممأوماظـؿائجمأومشريػؿامممامؼؿعؾقم

م.بشؤونماظدرادةمواالعؿقاغات

مماردةمأسؿالماظغشميفماالعؿقاغاتمأوماظشروعم.مػـ

صقفامبأؼةمصورةمعنماظصور،موؼعؿربمعنمضؾقلماظشروعم

يفماظغشمإدخالماظطاظبمإىلمضاسةماالعؿقاغاتمأيم

أوراقمأومأدواتمأومأجفزةمذاتمسالضةمباٌـفجم

اظدراديمأومعوضوعماالعؿقاغاتمعامملمؼؽنممًممرخصام

م.بإدخاهلامعنمضؾلمىـةماالعؿقاغات

االعؿـاعمسنماإلدالءمباظشفادةمأعاممىانماظؿقؼققمأوم.مو

ٌُشؽؾةموصؼامألحؽاممػذهماظالئقة  .جماظسماظؿأدؼبما

أؼةمخماظػةمظؾؼواغنيمواظؾوائحمواظـظمماٌؿعؾؼةم.مز

م.باظؿعؾقمماظعاظي

م(34)اٌادةم

ؼعدمدؾوطامعـاصقامظألخالقمواظـظامماظعاممواآلدابم

م:اظعاعةماألصعالماآلتقة

االسؿداءمسؾىماظعرضموظوممتمبرضاماظطرفماألخرمويفم.مأ

 .حاظةماظرضاميًممسدماظطرفماألخرمذرؼؽاميفماظػعل

تعاريماٌكدراتمواٌلؽراتمأوماظؿعاعلمصقفامبأؼةم.مب

م.صورةمعنماظصور

م.تداولماألذقاءماظػاضقةمأومتوزؼعفامأومسرضفا.مج
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طلمعامؼؿعارضمععماآلدابماظعاعةموععمساداتـام.مد

م.االجؿؿاسقةمواظدؼـقة

م.طلمظػظمأومصعلمخيدشمايقاء.مػـ

اظظفورممبظفرمشريمالئقمداخلماٌؤدلةماظؿعؾقؿقةم.مو

أومإحدىمعؽوغاتفامأومارتداءماألزؼاءماٌـاصقةمظؾقشؿةمأوم

اٌؾاظغةميفماظزؼـة،موتؾنيماظؾوائحماظداخؾقةمظؾؽؾقاتم

م.ذروطماظزيماىاععي

طلمعامعنمذأغهماإلخاللمباظشرفمأوماٌلاسم.مز

باآلدابماظعاعةمواألخالقماٌرسقةموصؼامظؾؿشرؼعاتم

م.اظـاصذة

ويفممجقعماألحوالمإذامذؽلماظلؾوكمجرميةمجـائقةم

م.توجبمسؾىماظؽؾقةمإبالغماىفاتماٌكؿصة

العقوباتذالًأدويوةذ

م(36)اٌادةم

ؼعاضبماظطاظبمباإلؼؼافمسنماظدرادةمٌدةمالمتؼلمسنم

مإذامارتؽبمأحدماألصعالماٌـصوصمأربعةمصصولمدرادقة

ماظالئقة،موؼػصلماظطاظبمعنم(31)سؾقفاميفماٌادةم

م.عنماظؽؾقةمإذامطانمسائدا

م(37)اٌادةم

ؼعاضبماظطاظبمباإلؼؼافمسنماظداردةمٌدةمالمتؼلمسنم

مإذامارتؽبمأحدماألصعالماٌـصوصمصصؾنيمدرادقني

م.ماظعؼوبةمسـدماظعودوتضاسفم(32م)سؾقفاميفماٌادة

ويفممجقعماألحوالمالمجيوزمسودةماظطاظبمٌواصؾةم

اظدرادةمإالمإذامدصعمضقؿةماإلضرارماظيتمأحدثفامبأعوالم

م.اىاععة

م(38)اٌادةم

وعاقبذالطالبذعندذارتكابهذإلحدىذاملخالفاتذ

ذهذهذالالئحةذمنذ(33ذ)املنصوصذعلوهاذيفذاملادة

ذ:بالعقوباتذاآلتوة

اظوضفمسنماظدرادةمٌدةمالمتؼلمسنمدـةمدرادقةموالم.مأ

تزؼدمسؾىمدـؿنيمدرادقؿنيمطلمعنمارتؽبماٌكاظػاتم

،موؼػصلم(34)عنماٌادةمم(ب-أ)اظواردةميفماظػؼرتنيم

م.اظدرادةمصصالمغفائقامسـدماظعودماظطاظبمعن

أومجزئقامإذاممايرعانمعنمدخولماالعؿقاغاتمطؾقا.مب

عنمم(د-مجم)اظػؼرتنيم ارتؽبماٌكاظػاتماحملددةميف

،مويفممجقعماألحوالمؼعؿربماعؿقاغهمعؾغقام(34)اٌادةم

م.يفماٌادةماظيتمارتؽبمصقفاماٌكاظػة

إظغاءمغؿقفةماعؿقانماظطاظبميفمدورمواحدمسؾىم.مج

م(ػـ)األضلمإذامارتؽبماٌكاظػةماظواردمبقاغفاميفماظػؼرةم

،موجيوزمجملؾسماظؿأدؼبمإظغاءم(33)عنماٌادةم

اعؿقاغهمظلـةمطاعؾةموؼػصلماظطاظبمصصالًممغفائقامسـدم

 .اظعود

ايرعانمعنمحؼوقماظطاظبماظـظاعيمأوماإلؼؼافمسنم.مد

إذامارتؽبمصصؾنيمدرادقنيماظدرادةمعدةمالمتزؼدمسؾىم

م(ز-موم)إحدىماٌكاظػاتماٌـصوصمسؾقفاميفماظػؼرتنيم

م(.33)عنماٌادةم

م(40)اٌادةم
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جيوزمظؾفـةماٌراضؾةمأوماٌشرصنيمسؾىمضاسةماالعؿقانم

تػؿقشماظطاظبمإذاموجدتمضرائنمتدسومظالذؿؾاهمبأنميفم

أجفزةمهلامسالضةمباٌؼررممضامأومأدواتمأواحقازتهمأور

مطؿامجيوزمهلممإخراجماظطاظبمعنم.عوضوعماالعؿقان

ضاسةماالعؿقانمإذامخاظفمتعؾقؿاتمىـةماالعؿقانمأوم

يفمارتؽابمأسؿالماظغش،مويفممجقعماألحوالممبدأ

م.ؼعؿربماعؿقاغهمعؾغقا

م(41)اٌادةم

ؼرتتبمسؾىماإلؼؼافمسنماظدرادةمحرعانماظطاظبمعنم

اظؿؼدممإىلماالعؿقاغاتمرقؾةمعدةماظوضف،موالمجيوزم

ظؾطاظبماالغؿؼالمإىلمأيمطؾقةمأخرىمعدةمدرؼانم

م.اظعؼوبة

 قرارذجملسذالوزراء

 م2013ذلدنةذ(251)رقمذ

مبًقرورذمنحةذدرادوة

م(1)اٌادةم

تصرفمضقؿةماٌـقةماٌاظقةماظدرادقةمرقؾةمصرتةماظدرادةم

احملددةمضاغوغامظؾطالبمباىاععاتمواظؽؾقاتماظؿؼـقةم

موصؼامظـصماٌادةم(ايؽوعقة،)واٌعاػدماظعؾقامواٌؿودطةم

ظلـةمم(42م)ضرارمجمؾسماظوزراءمرضمعنمم(1)

م.م2012

م(2)اٌادةم

ؼؿممصرفماٌـقةماٌؼررةممبوجبماٌادةماظلابؼة،مرقؾةم

صرتةماظدرادةماحملددةمضاغوغامٌلؿقؼقفاموؼوضفمصرصفام

خاللماظعطؾةماظصقػقة،موسـدمإسادةماظطاظبمظؾلـةم

م.اظدرادقة

 قرارذوزورذالًعلومذالعاليذواليحثذالعلمي

 م2012ذلدنةذ(225)رقمذ

 بشأنذالضوابطذاملنظمةذلصرفذمنحةذذهروةذدرادوة

ذ(1)اٌادةم

تصرفمضقؿةماٌـقةماٌاظقةماظدرادقةمرقؾةمصرتةماظدرادةم

احملددةمضاغوغامظؾطالبمباىاععاتمواظؽؾقاتماظؿؼـقةم

 موصؼامظـصماٌادةم(ايؽوعقة)واٌعاػدماظعؾقامواٌؿودطةم

ظلـةمم (42) عنمضرارمجمؾسماظوزراءمرضم(1)

م.م2012

 قرارذوزورذالًعلومذالعاليذواليحثذالعلمي

مذ2013لدنةذ (759) رقم

بشأنذالضوابطذاملنظمةذلصرفذمنحةذذهروةذدرادوةذ

لطالبذمؤدداتذالًعلومذالعاليذواليحثذالعلميذ

 العامة

م(3)اٌادةم

 :ذروطمصرفماٌـقةماٌاظقة

 .أنمؼؽونمظقيبماىـلقة - 

أنمؼؽونماظطاظبمعلؿؿراموعؿػرشامومعـؿظؿاميفم - 

 .اظدرادة

 .إالمؼؽونماظطاظبمعوزػامبإحدىماٌؤدلاتماظعاعةم -

م(5)اٌادةم
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ؼوضفمصرفماٌـقةماظدرادقةماٌشارمإظقفاميفماٌادةم

م:األوىلمعنمػذاماظؼرارميفماياالتماظؿاظقة

  .إسادةماظطاظبماظػصلماظدراديمأوماظلـةماظدرادقةم1-

م.صؼدانماظطاظبمظصػةماظؼقدماظـظاعيم2-

ادؿـػادماٌدةماظدرادقةماٌؼررةمباٌؤدلةماظؿعؾقؿقةم3- 

م.وصقماإلجراءاتمواظؾوائحماٌعؿولمبفا

صصلماظطاظبمعنماٌؤدلةماظؿعؾقؿقةمأليمدؾبمعنم4- 

م.األدؾاب

توضقعمإحدىماظعؼوباتماظؿأدؼؾقةمسؾىماظطاظبم5- 

اظيتمتـصمسؾىمحرعاغهمعنماالدؿؿرارميفماظدرادةمٌدةم

م.ععقـة

م.إؼؼافماظطاظبمضقدهمباٌؤدلةماظؿعؾقؿقة6- 

سـدماغؿفاءمسالضؿهمباٌؤدلةمعـلميفمحالمخترجهم7- 

أوميفمحاالتمأخرىمطاظوصاةمأوماالغؼطاعمسنماظدرادةم

م.بشؽلمعؤضتمأومدائممأومأليمدؾبمعنماألدؾاب

م(6)اٌادةم

إذاماغؿؼلماظطاظبمعنمعؤدلةمإىلمأخرىمصانم

خمصصاتهمسنماظلـةماٌاظقةمهالمإىلماٌؤدلةماٌـؼولم

إظقفاموصؼامظإلجراءاتماٌاظقةماٌؿؾعة،مسؾىمأنمهددم

م.اىفةماٌـؼولمعـفاماظطاظبمعامضدمصرفمظه

 

 ةـــــــاًامت

دمؿدماهللماظذيموصؼـامظؾؼقاممبفذاماظعؿلم...مخؿاعام

 اظذيمغؤطدمصقهمحرصـامظؾلعيمدمو

األعـلمواألصضلمخدعةمألبـائـاماظطؾؾةمواظطاظؾاتمودمنم

 إذمغؼدممػذاماجملفودمصإغـامغأعلمأن

غؽونمضدموضعـامدظقالموعرذدامظطالبـاموػممؼضعونم

 أضداعفممسؾىمسؿؾةماظدرادةمبفذه

اٌؤدلةماظعرؼؼةمظؾعـامماىــــاععيم

 م،مطؿامغأعلمأنمؼلؿؿرمإسداد2018/2017

وإخراجمػذاماظدظقلمسؾىمعدىماظلـواتماظؼادعةمحؿىم

م.طؾقؿـاؼواطبماظؿطورماظذيمتشفدهم

مواهللموظيماظؿوصقق


