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اظـظامماألداديماًاصممبوزػيموزارةماظرتبقةماظورـقةمععمآخرماظؿعدؼالت

املردوم رقمذذ 2.02.854الصادر يف  8ذي احلجةذ 10) 1423ذفرباور2003ذ(ذ
بشأن النظام األدادي اخلاص مبوظفي وزارة الرتبوة الوطنوة)1(،
معذآخرذالتعدوالت.
الوزيرذاألول،
ـ
بـاءمسؾىماظظفريماظشرؼفمرضمم 1.58.008ماظصادرمسيم 4مذعؾانم (1377م24مصرباؼر )1958م
سيمذلنماظـظامماألداديماظعاممظؾوزقػةماظعؿوعقة،مطؿاموضعمتغقريهموتؿؿقؿه؛م
وسؾىماظؼاغونمرضمم 011.71ماظصادرمسيم12معنمذيماظؼعدةم 30(1391مدؼلؿرب)1971مبنحداثم
غظامماٌعاذاتماٌدغقة،محلؾؿاممتمتغقريهموتؿؿقؿه؛م
وسؾىماٌردوممرضمم 2.73.722م اظصادرمسيم 6م ذيمايفةم (1393م 31مدؼلؿربم 1973م)م
بؿقدؼدمدالملمترتقبمعوزػيماظدوظةموتلؾلـلماٌـاصبماظعؾقـامظإلداراتماظعؿوعقة؛م
وسؾىماٌردوممرضمم 2.62.344ماظصادرمسيم 15معنمصػرم (1383م 8مؼوظقوزم )1963مبؿقدؼدم
دالملماألجورموذروطمترضيمعوزػيماظدوظةمسيماظرتؾةمو اظدرجة،محلؾؿاممتمتغقريهمو تؿؿقؿه؛م
و سؾىماٌردوممرضمم 2.62.345م اظصادرمسيم 15معنمصػرم 1383م( 8مؼوظقوم )1963ممبـابةم
اظـظامماألداديماًاصمبلررماإلداراتماٌرطزؼةمو اٌوزػنيماٌشرتطنيمباإلداراتماظعؿوعقة،م
طؿاممتمتغقريهمو تؿؿقؿه؛م
و سؾىماٌردومماٌؾؽيمرضمم62.68ماظصادرسيم19معنمصػرم1388م(17معاي )1968مبؿقدؼدم
اٌؼؿضقاتماٌطؾؼةمسؾىماٌوزػنيماٌؿؿرغنيمباإلداراتماظعؿوعقةم؛م
و سؾىماٌردوممرضمم2.92.231ماظصادرمسيم7مذيماظؼعدة 1413م(م29مأبرؼلم)1993مبنسػاءم
اٌوزػنيمعنمذرطماظلنماٌطؾوبمغظاعقامظؿوزقػفممسيمإرارمجدؼدمعنمأررمظؾدوظة؛م
و سؾىماٌردوممرضمم 2.02.349ماظصادرمسيم 27معنمذيادىماألودي م 1423م(م 7م أشلطسم
)2002مبؿقدؼدماظلنماألضصىمظؾؿوزقفمبؾعضمأدالكمودرجاتماإلداراتماظعؿوعقةم
واىؿاساتماحملؾقة؛م
و سؾىماٌردوممرضمم 2.85.742م اظصادرمسيم 18معنمحمرمم 1406م( 4مأطؿوبرم )1985مبشلنم
اظـظامماألداديماًاصممبوزػيموزارةماظرتبقةماظورـقة،مطؿاممتمتغقريهمو تؿؿقؿه؛م
وبعدمدرادةماٌشروعمسيماجملؾسماظوزاريماٌـعؼدمبؿارؼخم 20معنمذيماظؼعدة 1423
(3مؼـاؼر ،)2003م
ردمذماذولي :ذ
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ادلادةذ1ذ
ؼؿؽونمعوزػو وزارةماظرتبقةماظورـقةمباإلضاصةمإديماألررماٌشرتطةمبنيماظوزاراتمعنم
اهلقؽاتماظؿاظقة :م
 ػقلةماظؿلرريموماٌراضؾةماظرتبوؼة؛م
 ػقلةماظؿدرؼس ؛م
 ػقلةماظؿلقريمواٌراضؾةماٌادؼةمو اٌاظقة ؛م
 ػقلةماظؿوجقهمو اظؿكطقطماظرتبوي ؛م
 ػقلةماظدسمماإلداريمواظرتبويمواالجؿؿاسي.م
و تلريمعؼؿضقاتمػذاماٌردوممسؾىماٌوزػنيماٌـؿؿنيمإديماهلقكتماٌذطورةمسيماظػؼرةم
األوديمأساله،مدواءمطاغوامؼعؿؾونممبمدلاتماظؿعؾقمماالبؿدائيمأو اظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديم
أو اظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمأو باظؿعؾقمماظعاظيمأوممبمدلاتمتؽوؼنماألرر.مومؼلـدمأعرمتدبريم
ذمونماألررماٌـصوصمسؾقفامسيمػذاماٌردوممواظعاعؾةمبؼطاعماظؿعؾقمماظعاظيمإديماظلؾطةم
ايؽوعقةماٌؽؾػةمبفذاماظؼطاع.م
اجلزءذاألولذ
هوأةذالتأطريذوادلراقبةذالرتبووةذ
ادلادةذ2ذ
تؿؽونمػقلةماظؿلرريمواٌراضؾةماظرتبوؼةمعن:م
 إرارماٌػؿشنيماظرتبوؼنيمظؾؿعؾقمماالبؿدائي؛م
()2م؛2
" إرارماٌػؿشنيماظرتبوؼنيمظؾؿعؾقمماظـاغويم"اإلسدادي"
 إرارماٌػؿشنيماظرتبوؼنيمظؾؿعؾقمماظـاغويم"اظؿلػقؾي"م).(2
البابذاألولذ
ذ ادلفتشونذالرتبووونذللتعلومذاالبتدائيذ
ادلادةذ3ذ
ؼشؿؿلمإرارماٌػؿشنيماظرتبوؼنيمظؾؿعؾقمماالبؿدائيمسؾىمدرجؿني:م
 اٌػؿشونماظرتبوؼونمظؾؿعؾقمماالبؿدائيمعنماظدرجةماألودي؛م
 اٌػؿشونماظرتبوؼونمظؾؿعؾقمماالبؿدائيمعنماظدرجةماٌؿؿازة.م
و ختصصمهلؿاماظرتبموماألرضام ماالدؿدالظقةماٌؾقـةمسيماىدولمرضمم
اٌردوم .مم

3ماٌؾققمبفذام
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ؼرضىماٌػؿشونماظرتبوؼونمعنمرتؾةمإديمرتؾةمو عنمدرجةمإديمأخرى.م
تؿمماظرتضقةمعنمرتؾةمإديماظرتؾةماٌواظقةمسيماظدرجةماألوديمواظدرجةماٌؿؿازةمرؾؼامٌؼؿضقاتم
اٌردوممرضمم 2.62.344مبؿارؼخ م 15معنمصػرم 1383م( 8مؼوظقوزم ،)1963مطؿاموضعمتغقريهم
و تؿؿقؿه،مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم103مأدػؾه.م
ادلادةذ4ذ
اإلذرافمو اٌراضؾةماظرتبوؼةم
ؼؼومماٌػؿشونماظرتبوؼونمظؾؿعؾقمماالبؿدائيمباظؿلرريمو
ألداتذةماظؿعؾقمماالبؿدائيممبمدلاتماظؿعؾقمماظعؿوعيموظؾؿؽؾػنيممبفامماظؿدرؼسمواإلدارةم
مبمدلاتماظؿعؾقمماألوظيمواالبؿدائيماًصوصقة.مطؿامؼلاػؿونمسيماظؾقثماظرتبويمععم
اهلقؽاتماٌكؿصةموسيمإسدادماظرباعجمواٌـاػج.م
و ؼؼومماٌػؿشونماظرتبوؼونمظؾؿعؾقمماالبؿدائيمعنماظدرجةماٌؿؿازةم،مباإلضاصةمإديماٌفامم
اٌـصوصمسؾقفامأسالهم،ممبراضؾةموتـلققمأسؿالمأررماظؿلرريمو اٌراضؾةماظرتبوؼةمباظؿعؾقمم
االبؿدائيمسؾىمصعقدمعمدلاتماظؿعؾقممو عراطزماظؿؽوؼنم.م
ادلادةذ5ذ
ؼعنيمسيماظدرجةماألوديمعنمإرارماٌػؿشنيماظرتبوؼنيمظؾؿعؾقمماالبؿدائيماياصؾونمسؾىم
دبؾوممعػؿشمتربويمظؾؿعؾقمماالبؿدائيمعنماظدرجةماألوديماحملددةمذروطمتفققؽهموتلؾقؿهم
مبوجبمعردوم.م
ادلادةذ6ذ
ؼعنيماٌػؿشونماظرتبوؼونمظؾؿعؾقمماالبؿدائيمعنماظدرجةماٌؿؿازةمسنمررؼقماالخؿقارمبعدم
اظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيماٌػؿشنيماظرتبوؼنيمظؾؿعؾقمماالبؿدائيمعنماظدرجةماألوديم
اظؾاظغنيماظرتؾةم 7مسؾىماألضلمعنمدرجؿفممو اٌؿوصرؼنمسؾىم5مدـواتمعنماًدعةمسيماظدرجةم
األودي.مو تؿممػذهماظرتضقةمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماظـاغقةمعنماٌادةم99مأدػؾه.م
ادلادةذ7ذ
ؼؾؼىمإرار عػؿشيماظؿعؾقم ماالبؿدائيماٌرتبمسيمدؾمماألجورمرضمم 10مخاضعامٌؼؿضقاتم
اٌردوممرضمم 2.85.742م بؿارؼخم 18معنمحمرمم 4(1406مأطؿوبرم )1985مبشلنماظـظامماألداديم
اًاصممبوزػيموزارةماظرتبقةماظورـقة ،م مععمعراساةماٌؼؿضقاتماٌـصوصمسؾقفامسيمعوادم
ػذاماٌردوم.م
شريمأنمعػؿشيماظؿعؾقمماالبؿدائيماًاضعنيمٌؼؿضقاتماٌردوممرضمم 2.85.742م بؿارؼخم
18معنمحمرمم مم4(1406مأطؿوبرم)1985ماٌشارمإظقهمأساله،مواظذؼنمؼزاوظونمسؿؾفمممبمدلاتم
اظؿعؾقمماالبؿدائيمسيمتارؼخمصدورمػذاماٌردوم،مؼلؿؿرونمسيمعزاوظةمعفاعفممبفذهماٌمدلات.
م
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ادلادةذ8ذ
هددماٌؼؿضقاتماًاصةمباظرتضقةمعنمإرارمعػؿشماظؿعؾقمماالبؿدائيمإديمإرارمعػؿشم
رئقليمظؾؿعؾقمماالبؿدائيموصقمعامؼؾي:مم
أم –مسؾىمإثرماعؿقانمعفينمؼػؿحمسيموجهمعػؿشيماظؿعؾقمماالبؿدائيماٌؿوصرؼنمسؾىم 6م
دـواتمعنماًدعةمبفذهماظصػة،موذظكمسيمحدودماظـلؾةماٌشارمإظقفامسيمعؼؿضقاتماٌادةم 98
ععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم100مأدػؾه؛م
بم-مسنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيمعػؿشيماظؿعؾقمم
االبؿدائي ماٌؿوصرؼنمسؾىم 10مدـواتمعنماًدعةمسيماظلؾمم ،10م وتؿممػذهماظرتضقةمرؾؼام
ٌؼؿضقاتماظػؼرةماألوديمعنماٌادةم99مأدػؾه.
"البابذاألولذمكررذ
"ادلفتشونذالرتبووونذللتعلومذالثانويذاإلعداديذ
"ادلادةذ8ذمكررةذ
" ؼشؿؿلمإرارماٌػؿشنيماظرتبوؼنيمظؾؿعؾقمماظـاغويماإلسداديمسؾىمدرجؿني:م
" -ماٌػؿشونماظرتبوؼونمظؾؿعؾقمماظـاغويماإلسداديمعنماظدرجةماألودي؛م
" -ماٌػؿشونماظرتبوؼونمظؾؿعؾقمماظـاغويماإلسداديمعنماظدرجةماٌؿؿازة.م
" وختصصمهلؿاماظرتبمواألرضامماالدؿدالظقةماٌؾقـةمسيماىدولمرضمم 3م اٌؾققمباٌردومم
رضمم2.02.854م"ماظصادرمسيم10مصرباؼرم.2003م
"ؼرضىماٌػؿشونماظرتبوؼونمظؾؿعؾقمماظـاغويماإلسداديمعنمرتؾةمإديمرتؾةموعنمدرجة مإديم
أخرى.م
" وتؿمماظرتضقةمعنمرتؾةمإديماظرتؾةماٌواظقةمسيماظدرجةماألوديمواظدرجةماٌؿؿازةمرؾؼام
ٌؼؿضقات ماٌردوممرضمم 2.62.344مبؿارؼخم 15معنمصػر م 1383م( 8مؼوظقو )1963مطؿاموضعم
تغقريهموتؿؿقؿه،مععمعراساة معؼؿضقاتماٌادةم103مأدػؾه"م"( . (3).)2م
ادلادةذ8ذمكررمرتنيذ
" ؼؼومماٌػؿشونماظرتبوؼونمظؾؿعؾقمماظـاغويماإلسداديمحلبماظؿكصصمباظؿلرريم
واإلذرافمواٌراضؾةماظرتبوؼة ألداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديماظعاعؾنيممبمدلاتماظؿعؾقمم
اظـاغويماإلسداديمومبمدلاتماظؿعؾقم ماظـاغويماظؿلػقؾيمومبراطزماظؿؽوؼن،موطذامظؾؿؽؾػنيم
باظؿدرؼسممبمدلاتماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديماًصوصقة.م
"طؿامؼلاػؿونمسيمإسدادماظرباعجمواٌـاػجمواظؼقاممبلغشطةماظؾقثمبؿعاونمععماهلقؽاتم
اٌكؿصة.
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" وباإلضاصةمإديماٌفامماٌـصوصمسؾقفامأساله،مؼؼومماٌػؿشونماظرتبوؼونمظؾؿعؾقمماظـاغويم
اإلسداديم عنماظدرجةماٌؿؿازة،مبؿلرريموتـلققمأسؿالمأررمػقؽةماظؿلرريمواٌراضؾةماظرتبوؼةم
ظؾؿعؾقمماظـاغويماإلسدادي مسؾىمصعقدمعمدلاتماظرتبقةموماظؿعؾقمماظعؿوعيموعمدلاتم
() )2
اظؿؽوؼن" م
" . (4ادلادةذ8ذمكررذثالثذمراتم
" ؼعنيمسيماظدرجةماألوديمعنمإرارماٌػؿشنيماظرتبوؼنيمظؾؿعؾقمماظـاغويماإلسداديم
اياصؾونمسؾىمدبؾوممعػؿشمتربويمظؾؿعؾقمماظـاغويماإلسداديمعنماظدرجةماألوديماحملددةم
ذروطمتفققؽهموتلؾقؿهممبوجبمعردوم "(5).)2م
"ادلادةذ8ذمكررذأربعذمراتذ
" ؼعنيماٌػؿشونماظرتبوؼونمظؾؿعؾقمماظـاغويماإلسداديمعنماظدرجةماٌؿؿازةمسنمررؼقم
االخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيماٌػؿشنيماظرتبوؼنيمظؾؿعؾقمماظـاغويماإلسداديم
عنماظدرجةماألوديماظؾاظغني ماظرتؾةم7مسؾىماألضلمعنمدرجؿفم،مواٌؿوصرؼنمسؾىم5مدـواتمعنم
اًدعةماظػعؾقةمسيماظدرجةماألودي.م
) (2ذ.
"وتؿممػذهماظرتضقةمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماظـاغقةمعنماٌادةم99مأدػؾه"
البابذالثانيذ
ادلفتشونذالرتبووونذللتعلومذالثانوي"التأهولي" ذذ
ادلادةذ9ذ
ؼشؿؿلمإرارماٌػشنيماظرتبوؼنيمظؾؿعؾقمماظـاغوي م"اظؿلػقؾي")(2م سؾىمدرجؿني:م
 اٌػؿشونماظرتبوؼونمظؾؿعؾقمماظـاغوي "اظؿلػقؾي")(2معنماظدرجةماألودي؛م
 اٌػؿشونماظرتبوؼونمظؾؿعؾقمماظـاغوي م"اظؿلػقؾي")(2معنماظدرجةماٌؿؿازة.م
و ختصصمهلؿاماظرتبموماألرضام ماالدؿدالظقةماٌؾقـةمسيماىدولمرضمم 3ماٌؾققمبفذام
اٌردوم.م
ؼرضىماٌػؿشونماظرتبوؼونمعنمرتؾةمإديمرتؾةمو عنمدرجةمإديمأخرى.م
وتؿمماظرتضقةمعنمرتؾةمإديماظرتؾةماٌواظقةمسيماظدرجةماألوديمواظدرجةماٌؿؿازةمرؾؼام
ٌؼؿضقاتماٌردوممرضمم 2.62.344مبؿارؼخم 15معنمصػرم 1383م( 8مؼوظقوزم ،)1963مطؿاموضعم
تغقريهمو تؿؿقؿه،مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم103مأدػؾه.م
( -)2هرسوم رقن  2 .04.78صادر في  14هي ربيع األول  25( 1425هاي  )2004بتغيير وتتوين الورسوم  ،2.02.854جريذة رسويت عذد
 5212بتاريخ  13هاي  '200ص2242 :
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ادلادةذ10ذ
 (6مؼؼومماٌػؿشونماظرتبوؼونمظؾؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾي " حلبماظؿكصص،مباظؿلرريم
واإلذراف)مواٌراضؾةماظرتبوؼةمألداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديموماظـاغويماظؿلػقؾيم
وظألداتذةماٌربزؼنماظعاعؾنيممبمدلاتماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمبلضلاممدؾكماظؾاطاظورؼام
اظعؿوعقةمومبراطزماظؿؽوؼنموظؾؿؽؾػنيمباظؿدرؼسممبمدلاتماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديموم
اظـاغويم اظؿلػقؾي اًصوصقة.مطؿامؼلاػؿونمسيمإسدادماظرباعجمواٌـاػجمواظؼقاممبلغشطةم
اظؾقثمبؿعاونمععماهلقؽاتماٌكؿصة.م
وؼؼومماٌػؿشونماظرتبوؼونمظؾؿعؾقمماظـاغويمعنماظدرجةماٌؿؿازة،مباإلضاصةمإديماٌفامم
اٌـصوصمسؾقفامأساله،مبؿلرريمو تـلققمأسؿالمأررمػقلةماظؿلرريمو اٌراضؾةماظرتبوؼةمظؾؿعؾقمم
اظـاغويماإلسداديمواظـاغويماظؿلػقؾيمسؾىمصعقدمعمدلاتماظؿعؾقممواظؿؽوؼنم.م
ادلادةذ11ذ
()2ذ
اظـاغويماظؿلػقؾي "
ؼعنيمسيماظدرجةماألوديمعنمإرارماٌػؿشنيماظرتبوؼنيمظؾؿعؾقمم
اياصؾونمسؾىمدبؾوممعػؿشمتربويمظؾؿعؾقمماظـاغويمعنماظدرجةماألوديماحملددةمذروطم
تفققؽهموتلؾقؿهممبوجبمعردوم.م
ادلادةذ12ذ
ؼعنيماٌػؿشونماظرتبوؼونمظؾؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾي "()2ذ عنماظدرجةماٌؿؿازةمسنمررؼقم
االخؿقارمبعد اظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيماٌػؿشنيماظرتبوؼنيمظؾؿعؾقمماظـاغويم
اظؿلػقؾي"()2ذ عنماظدرجةماألوديماظؾاظغنيماظرتؾةم 7مسؾىماألضلمعنمدرجؿفممواٌؿوصرؼنمسؾىم 5م
دـواتمعنماًدعةماظػعؾقة مسيماظدرجةماألودي.مو تؿممػذهماظرتضقةمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةم
اظـاغقةمعنماٌادةم99مأدػؾه.م
اجلزءذالثانيذ
هوأةذالتدروسذ
ادلادةذ13ذ
تؿؽونمػقلةماظؿدرؼسمعن:م
 إرارمأداتذةماظؿعؾقمماالبؿدائي ؛م
 إرارمأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماإلسدادي ؛م
 إرارمأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾي ؛م
 إرارماألداتذةماٌربزؼنمظؾؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيم.
()2
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البابذاألولذ
أداتذةذالتعلومذاالبتدائيذ
ادلادةذ14ذ
ؼشؿؿلمإرارمأداتذةماظؿعؾقمماالبؿدائيمسؾىمثالثمدرجات :م
 أداتذةماظؿعؾقمماالبؿدائيمعنماظدرجةماظـاظـة؛م
 أداتذةماظؿعؾقمماالبؿدائيمعنماظدرجةماظـاغقة؛م
 أداتذةماظؿعؾقمماالبؿدائيمعنماظدرجةماألودي.م
و ختصصمهلاماظرتبموماألرضام ماالدؿدالظقةماٌؾقـةمسيماىدولمرضمم 4ماٌؾققمبفذام
اٌردوم.م
ؼرضىمأداتذةماظؿعؾقمماالبؿدائيمعنمرتؾةمإديمرتؾةموعنمدرجةمإديمأخرى.مم
و تؿمماظرتضقةمعنمرتؾةمإديماظرتؾةماٌواظقةمباظـلؾةمظؾدرجةماظـاظـةمواظـاغقةمواألوديمرؾؼام
ٌؼؿضقاتماٌردوممرضمم 2.62.344مبؿارؼخم 15معنمصػرم 1383م( 8مؼوظقوزم ،)1963مطؿاممتم
تغقريهمو تؿؿقؿه،مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم102مأدػؾه.م
ادلادةم15م
اظؿدرؼسمسيم
ؼؼوممأداتذةماظؿعؾقمماالبؿدائيمعنمذيقعماظدرجاتممبفؿةماظرتبقةمو
عمدلاتماظؿعؾقمماالبؿدائي،مو ميؽنمتؽؾقػفمممبفامماإلدارةماظرتبوؼةمبفذهماٌمدلاتم
و باظؿدرؼسمبلضلامماظؿعؾقمماألوظي،مطؿامؼؼوعونمبؿصققحماالعؿقاغاتماظؿعؾقؿقةماحملؾقةم
واإلضؾقؿقة موماىفوؼةمواظورـقة.مم
مبؼرارمعشرتكمظؾلؾطةم
وهددمعدةماظؿدرؼسماألدؾوسقةمألداتذةماظؿعؾقمماالبؿدائي
ايؽوعقةماٌؽؾػةمباظرتبقةماظورـقةمواظلؾطةمايؽوعقةماٌؽؾػةمباٌاظقةمواظلؾطةمايؽوعقةم
اٌؽؾػةمباظوزقػةماظعؿوعقة.م
شريمأنمأداتذةماظؿعؾقمماالبؿدائيماظذؼنممياردونمسؿؾفممسيمتارؼخمصدورمػذاماٌردومم
مبمدلاتماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديمو مبمدلاتماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمو بؼطاعماظؿعؾقمم
اظعاظي،مؼلؿؿرونمسيممماردةمعفاعفممبفذهماٌمدلات.م
ادلادةم16م
ؼعنيمسيماظدرجةماظـاظـةمعنمإرارمأداتذةماظؿعؾقمماالبؿدائيماياصؾونمسؾىمدبؾوممأدؿاذم
اظؿعؾقمماالبؿدائيمعنماظدرجةماظـاظـةماحملددةمذروطمتفققؽهموتلؾقؿهممبوجبمعردوم.مم
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعدؼرؼةماظشمونماظؼاغوغقةمواٌـازسات
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ادلادةم17م
ؼعنيمأداتذةماظؿعؾقمماالبؿدائيمعنماظدرجةماظـاغقة :م
أم – مسؾىمإثرماعؿقانمعفينمؼػؿحمسيموجه مأداتذة ماظؿعؾقمماالبؿدائيمعنماظدرجةم
اظـاظـةماٌؿوصرؼنمسؾىم 6مدـوات معنماًدعةمبفذهماظصػة.موذظكمسيمحدودماظـلؾةماٌشارم
إظقفامسيمعؼؿضقات اٌادةم98مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم100مأدػؾه؛م
بم-مسنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيمأداتذةماظؿعؾقمماالبؿدائيم
عنماظدرجةماظـاظـةماٌؿوصرؼنمسؾىم10مدـواتمعنماًدعةمسيماظدرجةماظـاظـة.
ادلادةم18م
ؼعنيمأداتذةماظؿعؾقمماالبؿدائيمعنماظدرجةماألودي :م
أم–مسؾىمإثرماعؿقانمعفينمؼػؿحمسيموجهمأداتذة ماظؿعؾقمماالبؿدائيمعنماظدرجةماظـاغقةم
اٌؿوصرؼنمسؾىم 6مدـوات معنماًدعةمبفذهماظصػة.موذظكمسيمحدودماظـلؾةماٌشارمإظقفامسيم
عؼؿضقاتماٌادةم98مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم100مأدػؾه؛م
بم-مسنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيمأداتذةماظؿعؾقمماالبؿدائيم
عنماظدرجةماظـاغقةماٌؿوصرؼنمسؾىم10مدـواتمعنماًدعةمسيماظدرجةماظـاغقة؛م
وتؿمماظرتضقةمباالخؿقارمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماألوديمعنماٌادةم 99مععمعراساةمعؼؿضقاتم
اٌادةم100مأدػؾه.م
ادلادةم19م
توضعماظدرجؿانماظرابعةمواظـاظـةمعنمإرارماٌعؾؿنيماٌرتؾنيمسؾىماظؿواظيمسيمدؾؿيماألجورم
رضمم 7مو 8مسيمررؼقماالغؼراض،مو تؾؼقانمخاضعؿنيمٌؼؿضقاتماٌردوممرضمم 2.85.742م
اظصادرمسيم 18معنمحمرمم 1406م( 4مأطؿوبرم 1985م)مبشلنماظـظامماألداديماًاصممبوزػيم
وزارةماظرتبقةماظورـقةموؼلؿػقدونمعنمعؼؿضقاتماٌادةم 18معـه،مععمعراساةماٌؼؿضقاتم
اٌـصوصمسؾقفامسيمعوادمػذاماٌردوم.م
وهددماٌؼؿضقاتماًاصةمباظرتضقةمعنمإرارمععؾممعنماظدرجةماظرابعةمإديماظدرجةماظـاظـةم
و عنماظدرجةماظـاظـةمإديماظدرجةماظـاغقةماٌـصوصمسؾقفامسيماٌردوممرضمم 2.85.742ماٌشارم
إظقهمأسالهموصقمعامؼؾي:
–1ممنذالدرجةذالرابعةذإىلذالدرجةذالثالثة:م
أم–مسؾىمإثرماعؿقانمعفينمؼػؿحمسيموجهماٌعؾؿنيمعنماظدرجةماظرابعةماٌؿوصرؼنمسؾىم 6م
دـوات معنماًدعةمبفذهم اظصػة،موذظكمسيمحدودماظـلؾةماٌشارمإظقفامسيمعؼؿضقاتماٌادةم
98مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم100مأدػؾه؛م
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعدؼرؼةماظشمونماظؼاغوغقةمواٌـازسات
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بم-مسنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيماٌعؾؿنيمعنماظدرجةم
اظرابعةماٌؿوصرؼنمسؾىم10مدـواتمعنماًدعةمبفذهماظصػة؛م
وتؿمماظرتضقةمباالخؿقارمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماألوديمعنماٌادةم 99مععمعراساةمعؼؿضقاتم
اٌادةم100مأدػؾه.م
2ذ–ذمنذالدرجةذالثالثةذإىلذالدرجةذالثانوة:ذ
أم –مسؾىمإثرماعؿقانمعفينمؼػؿحمسيموجهماٌعؾؿنيمعنماظدرجةماظـاظـةماٌؿوصرؼنمسؾىم 6م
دـوات معنماًدعةمبفذهم اظصػة،موذظكمسيمحدودماظـلؾةماٌشارمإظقفامسيمعؼؿضقاتماٌادةم
98مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم.100مم
بم-مسنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيماٌعؾؿنيمعنماظدرجةم
اظـاظـةماٌؿوصرؼنمسؾىم10مدـواتمعنماًدعةمبفذهماظصػة؛م
وتؿمماظرتضقةمباالخؿقارمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماألوديمعنماٌادةم 99مععمعراساةمعؼؿضقاتم
اٌادةم100مأدػؾه.م
شريمأنماٌعؾؿنيماٌرتؾنيمسيماظدرجؿنيماظـاظـةمواظرابعةمرؾؼامٌؼؿضقاتماٌردوممرضمم
2.85.742ماٌشارمإظقهمأساله،مواظذؼنممياردونمسؿؾفممسيمتارؼخمصدورمػذاماٌردومم
مبمدلاتماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديمأو اظـاغويماظؿلػقؾيمأومبؼطاعماظؿعؾقمماظعاظيمؼلؿؿرونم
سيمعزاوظةمعفاعفممبفذهماٌمدلات.م
البابذالثانيذ
أداتذةذالتعلومذالثانويذاإلعداديذ
ادلادةم20م
ؼشؿؿلمإرارمأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديمسؾىمثالثمدرجات :م
 أداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديمعنماظدرجةماظـاظـة ؛م
 أداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديمعنماظدرجةماظـاغقة ؛م
 أداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديمعنماظدرجةماألودي.م
و ختصصمهلاماظرتبموماألرضام ماالدؿدالظقةماٌؾقـةمسيماىدولمرضمم 4ماٌؾققمبفذام
اٌردوم.م
تؿمماظرتضقةمعنمرتؾةمإديمرتؾةموعنمدرجةمإديمأخرى.م
و تؿمماظرتضقةمعنمرتؾةمإديماظرتؾةماٌواظقةمباظـلؾةمظؾدرجةماظـاظـةمواظـاغقةمو األوديمرؾؼام
ٌؼؿضقاتماٌردوممرضمم 2.62.344مبؿارؼخم 15معنمصػرم 1383م( 8مؼوظقوزم ،)1963مطؿاممتم
تغقريهمو تؿؿقؿه،مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم102مأدػؾه.م
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعدؼرؼةماظشمونماظؼاغوغقةمواٌـازسات
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ادلادةم21م
ؼؼوممأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديمعنمذيقعماظدرجاتممبفامماظرتبقةمو اظؿدرؼسم
مبمدلاتماظؿعؾقمماظـاغويماإلسدادي،موميؽنمتؽؾقػفمممبفامماإلدارةماظرتبوؼةمبفذهم
اٌمدلات.م
طؿامؼؼوعونمبؿصققحماالعؿقاغاتماظؿعؾقؿقةماحملؾقةموماإلضؾقؿقةموماىفوؼةموماظورـقة.م
و هددمعدةماظؿدرؼسماألدؾوسقةمألداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماإلسدادي مبؼرارمعشرتكم
ظؾلؾطةمايؽوعقةماٌؽؾػةمباظرتبقةماظورـقةمواظلؾطةمايؽوعقةماٌؽؾػةمباٌاظقةمواظلؾطةم
ايؽوعقةماٌؽؾػةمباظوزقػةماظعؿوعقة.م
شريمأنمأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديماظذؼنممياردونمسؿؾفممسيمتارؼخمصدورمػذام
اٌردومممبمدلاتماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمأومبؼطاعماظؿعؾقمماظعاظيمؼلؿؿرونمسيممماردةم
سؿؾفممبفذهماٌمدلات.م
ادلادةم22م
ؼعنيمسيماظدرجةماظـاظـةمعنمإرارمأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديماياصؾونمسؾىمدبؾومم
أدؿاذماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديمعنماظدرجةماظـاظـةماحملددةمذروطمتفققؽهموتلؾقؿهممبوجبم
عردوم.م
ادلادةم23م
ؼعنيمأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديمعنماظدرجةماظـاغقة :م
أم – مسؾىمإثرماعؿقانمعفينمؼػؿحمسيموجهمأداتذة ماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديمعنم
اظدرجةماظـاظـةماٌؿوصرؼنمسؾىم 6مدـوات معنماًدعةمبفذهماظصػة.موذظكمسيمحدودماظـلؾةم
اٌشارمإظقفامسيمعؼؿضقاتماٌادةم98مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم100مأدػؾه؛م
بم-مسنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيمأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويم
اإلسداديمعنماظدرجةماظـاظـةماٌؿوصرؼنمسؾىم10مدـواتمعنماًدعةمسيماظدرجةماظـاظـة؛م
وتؿمماظرتضقةمباالخؿقارمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماألوديمعنماٌادةم 99مععمعراساةمعؼؿضقاتم
اٌادةم100مأدػؾه.م
ادلادةم24م
ؼعنيمأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديمعنماظدرجةماألودي :م
أم–مسؾىمإثرماعؿقانمعفينمؼػؿحمسيموجهمأداتذة ماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديمعنماظدرجةم
اظـاغقةماٌؿوصرؼنمسؾىم 6مدـوات معنماًدعةمبفذهماظصػة.موذظكمسيمحدودماظـلؾةماٌشارم
إظقفامسيمعؼؿضقاتماٌادةم98مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم100مأدػؾه؛م
بم-مسنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيمأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويم
اإلسداديمعنماظدرجةماظـاغقةماٌؿوصرؼنمسؾىم10مدـواتمعنماًدعةمسيماظدرجةماظـاغقة.م
وتؿمماظرتضقةمباالخؿقارمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماألوديمعنماٌادةم 99مععمعراساةمعؼؿضقاتم
اٌادةم100مأدػؾه.
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعدؼرؼةماظشمونماظؼاغوغقةمواٌـازسات
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البابذالثالثذ
أداتذةذالتعلومذالثانويذالتأهوليذ
ادلادةم25م
ؼشؿؿلمإرارمأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمسؾىمثالثمدرجات :م
 أداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمعنماظدرجةماظـاغقة ؛م
 أداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمعنماظدرجةماألودي؛م
 أداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمعنماظدرجةماٌؿؿازة.م
و ختصصمهلاماظرتبموماألرضام ماالدؿدالظقةماٌؾقـةمسيماىدولمرضمم 3ماٌؾققمبفذام
اٌردوم.م
وؼرضىمأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمعنمرتؾةمإديمرتؾةموعنمدرجةمإديمأخرى.م
و تؿمماظرتضقةمعنمرتؾةمإديماظرتؾةماٌواظقة مسيماظدرجةماظـاغقةمواألوديموماٌؿؿازةمرؾؼام
ٌؼؿضقاتماٌردوممرضمم 2.62.344مبؿارؼخم15معنمصػرم 1383م(8مؼوظقوزم ،)1963مطؿاممتمتغقريهم
و تؿؿقؿه،مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم103مأدػؾه.م
ادلادةم26م
اظؿدرؼسممبمدلاتماظؿعؾقمم
ؼؼوممأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيممبفؿةماظرتبقةمو
اظـاغويماظؿلػقؾيمو مبراطز اظؿؽوؼنماظؿابعةمظؾلؾطةمايؽوعقةماٌؽؾػةمباظرتبقةماظورـقة،م
و سـدماالضؿضاءمبؿدرؼسمغػسماٌوادممبمدلاتماظؿعؾقمماظـاغويماإلسدادي،مععمعراساةم
عؼؿضقاتماظـصوصماىارؼةمسؾىمػذهماٌمدلات،مطؿامؼؼوعونمبؿصققحماالعؿقاغاتم
اظؿعؾقؿقةماحملؾقةموماإلضؾقؿقةموماىفوؼةموماظورـقة.م
طؿامميؽنمتؽؾقػفمممبفامماإلدارةماظرتبوؼةمبفذهماٌمدلات.مم
و باإلضاصةمإديماٌفامماٌشارمإظقفامأساله،م ميكنمتؽؾقفمأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيم
عنماظدرجةماألوديمو اٌؿؿازةمباظؿدرؼسمباألضلامماظؿقضريؼةمظوظوجماٌعاػدمواٌدارسماظعؾقام
وبلضلام هضريمذفادةماظؿؼينماظعاظي.م
مبؼرارمعشرتكم
و هددمعدةماظؿدرؼسماألدؾوسقةمألداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾي
ظؾلؾطةمايؽوعقةماٌؽؾػةمباظرتبقةماظورـقةمواظلؾطةمايؽوعقةماٌؽؾػةمباٌاظقةمواظلؾطةم
ايؽوعقةماٌؽؾػةمباظوزقػةماظعؿوعقة.م
ادلادةم27م
ؼعنيمسيماظدرجةماظـاغقةمعنمإرارمأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيماياصؾونمسؾىمدبؾومم
أدؿاذماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيماحملددةمذروطمتفققؽهموتلؾقؿهممبوجبمعردوممأومذفادةم
ععادظةمظه.م
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعدؼرؼةماظشمونماظؼاغوغقةمواٌـازسات
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ادلادةم28م
وعنيذأداتذةذالتعلومذالثانويذالتأهوليذمنذالدرجةذاألوىل :ذ
أ-معنمبنيماٌرتذقنيماياعؾنيمظشفادةماظلؾكماظعاظيماٌلؾؿةمعنماٌدارسماظعؾقام
ظألداتذةمأومذفادةمععادظةمهلام.مم
ب–مسؾىمإثرماعؿقانمعفينمؼػؿحمسيموجهمأداتذة ماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمعنماظدرجةم
اظـاغقةماٌؿوصرؼنمسؾىم 6مدـوات معنماًدعةمبفذهماظصػة.موذظكمسيمحدودماظـلؾةماٌشارم
إظقفامسيمعؼؿضقاتماٌادةم98مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم100مأدػؾه؛م
ج-مباالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيمأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمعنم
اظدرجةماظـاغقةماٌؿوصرؼنمسؾىمأضدعقةم10مدـواتمعنماًدعةمسيماظدرجةماظـاغقة؛م
و تؿمماظرتضقةمباالخؿقارمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماألوديمعنماٌادةم 99مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم
100مأدػؾه.م
ادلادةم29م
ؼعنيمأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمعنماظدرجةماٌؿؿازةمسنمررؼقماالخؿقارمبعدم
اظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيمأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمعنماظدرجةماألوديماظؾاظغنيم
اظرتؾةم 7مسؾىماألضلمعنمدرجؿفممواٌؿوصرؼنمسؾىم 5مدـواتمعنماًدعةمسيماظدرجةماألودي،م
و تؿممػذهماظرتضقةمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماظـاغقةمعنماٌادةم99مأدػؾه.م
البابذالرابعذ
األداتذةذادلربزونذللتعلومذالثانويذالتأهوليذ
ادلادةم30م
ؼشؿؿلمإرارماألداتذةماٌربزؼنمظؾؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمسؾىمدرجؿني :م
 األداتذةماٌربزونمظؾؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمعنماظدرجةماألودي ؛م
 األداتذةماٌربزونمظؾؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمعنماظدرجةماٌؿؿازة.م
و ختصصمهلؿاماظرتبموماألرضام ماالدؿدالظقةماٌؾقـةمسيماىدولمرضمم 3ماٌؾققمبفذام
اٌردوم.م
وؼرضىماألداتذةماٌربزونمظؾؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمعنمرتؾةمإديمرتؾةموعنمدرجةمإديم
أخرى.م
و تؿمماظرتضقةمعنمرتؾةمإديماظرتؾةماٌواظقة مسيماظدرجةماألوديموماظدرجةماٌؿؿازةمرؾؼام
ٌؼؿضقاتماٌردوممرضمم 2.62.344مبؿارؼخم 15معنمصػرم 1383م(8مؼوظقوزم ،)1963مطؿاممتمتغقريهم
و تؿؿقؿه،مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم103مأدػؾه.م
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعدؼرؼةماظشمونماظؼاغوغقةمواٌـازسات
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ادلادةم31م
ؼؼومماألداتذةماٌربزونمظؾؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيممبفامماظرتبقةمواظؿدرؼسمباألضلامم
اظؿقضريؼةمظوظوجماٌعاػدمواٌدارسماظعؾقاموأضلاممهضريمذفادةماظؿؼينماظعاظيمومبراطزم
اظؿؽوؼنموباألضلامماظـفائقةمظؾؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيموبؾاضيمأضلامماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيم
سـدماالضؿضاء،مطؿامؼؼوعونمبؿصققحماالعؿقاغاتماظؿعؾقؿقةماحملؾقةموماإلضؾقؿقةموماىفوؼةم
وماظورـقة.م
و هددمعدةماظؿدرؼسماألدؾوسقةمظألداتذةماٌربزؼنمظؾؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمبؼرارم
عشرتكمظؾلؾطةمايؽوعقةماٌؽؾػةمباظرتبقةماظورـقةمواظلؾطةمايؽوعقةماٌؽؾػةمباٌاظقةم
واظلؾطةمايؽوعقةماٌؽؾػةمباظوزقػةماظعؿوعقة.م
ادلادةم32م
ؼعنيمسيماظدرجةماألوديمعنمإرارماألداتذةماٌربزؼنمظؾؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيماياصؾونم
سؾىمذفادةماظؿربؼزمظؾؿعؾقمماظـاغوي.م
ادلادةم33م
ؼعنيماألداتذةماٌربزونمظؾؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمعنماظدرجةماٌؿؿازةمسنمررؼقماالخؿقارم
بعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيماألداتذةماٌربزؼنمظؾؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمعنماظدرجةم
األوديماظؾاظغنيماظرتؾةم 7مسؾىماألضلمعنمدرجؿفممواٌؿوصرؼنمسؾىم 5مدـواتمسيماظدرجةماألودي.م
و تؿممػذهماظرتضقةمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماظـاغقةمعنماٌادةم99مأدػؾه.م
اجلزءذالثالثم
ذهوأةذالتدوريذوادلراقبةذادلادوةذو ادلالوةذ
ادلادةذ34ذ
تؿؽونمػقلةماظؿلقريمواٌراضؾةماٌادؼةمو اٌاظقةمعنماإلرارؼنماظؿاظقني :م
*مإرارماٌؿوغني؛م
*مإرارمعػؿشي اٌصاحلماٌادؼةمو اٌاظقة.م
ادلادةم35م
ؼؼوممأررمػقلةماظؿلقريمواٌراضؾةماٌادؼةمواٌاظقةممبفؿةماظؿدبريمواٌراضؾةماٌادؼةمواٌاظقةم
ٌمدلاتماظؿعؾقمماالبؿدائيمواظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديمواظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾي،موٌراطزم
اظؿؽوؼنماظؿابعةمظوزارةماظرتبقةماظورـقة.م
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعدؼرؼةماظشمونماظؼاغوغقةمواٌـازسات
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البابذاألولذ
ادلمونونذ
ادلادةم36م
ؼشؿؿلمإرارماٌؿوغنيمسؾىمثالثمدرجات :م
 مموغونمعنماظدرجةماظـاغقة ؛م
 مموغونمعنماظدرجةماألودي ؛م
 مموغونمعنماظدرجةماٌؿؿازة.م
و ختصصمهلاماظرتبموماألرضام ماالدؿدالظقةماٌؾقـةمسيماىدولمرضمم 3ماٌؾققمبفذام
اٌردوم.م
وؼرضىماٌؿوغونمعنمرتؾةمإديمرتؾةموعنمدرجةمإديمأخرى.م
و تؿمماظرتضقةمعنمرتؾةمإديماظرتؾةماٌواظقة مسيماظدرجةماظـاغقةمواألوديمواٌؿؿازةمرؾؼام
ٌؼؿضقاتماٌردوممرضمم 2.62.344مبؿارؼخم15معنمصػرم1383م(8مؼوظقوزم ،)1963مطؿاممتمتغقريهم
و تؿؿقؿه،مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم103مأدػؾه.م
ادلادةم37م
ؼؼومماٌؿوغونمهتمإذرافمرؤداءمعمدلاتماظؿعؾقممواظؿؽوؼنمباظؿدبريماٌاظيمو اٌاديم
و احملادؾاتيمٌمدلاتماظؿعؾقمماالبؿدائيمواظـاغويماإلسداديمو اظـاغويماظؿلػقؾيموٌراطزم
اظؿؽوؼن،مو طذامظؾداخؾقاتمو اٌطاسمماٌدردقةماٌوجودةمبفا.مم
ادلادةم38م
ؼعنيماٌؿوغونمعنماظدرجةماظـاغقةمسؾىمإثرمعؾاراةمتػؿحمسيموجهماٌرتذقنيماياصؾنيم
سؾىماألضلمسؾىماإلجازةمسيمايؼوقمأوماظعؾومماالضؿصادؼةمأومعامؼعادهلؿا.مومخيضعم
اظـاجقونمسيمػذهماٌؾاراةمظؿؽوؼنمبنحدىمعراطزماظؿؽوؼنماظؿابعةمظوزارةماظرتبقةماظورـقةمأوم
بنحدىماٌمدلاتماىاععقة.م
وهددمطقػقاتم تـظقممػذاماظؿؽوؼنمبؼرارمظوزؼرماظرتبقةماظورـقةمبعدمادؿطالعمرأيم
اظلؾطةمايؽوعقةماٌؽؾػةمباظؿعؾقمماظعاظي.م
ادلادةم39م
وعنيذادلمونونذمنذالدرجةذاألوىل :ذ
أم –مسؾىمإثرماعؿقانمعفينمؼػؿحمسيموجهماٌؿوغنيمعنماظدرجةماظـاغقةماٌؿوصرؼنمسؾىم 6م
دـوات معنماًدعةمبفذهماظصػة.موذظكمسيمحدودماظـلؾةماٌشارمإظقفامسيمعؼؿضقاتماٌادةم 98م
أدػؾه،مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم100مأدػؾه؛م
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعدؼرؼةماظشمونماظؼاغوغقةمواٌـازسات
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بم-مسنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيماٌؿوغنيمعنماظدرجةم
اظـاغقةماٌؿوصرؼنمسؾىم10مدـواتمعنماًدعةمسيماظدرجةماظـاغقة؛م
وتؿمماظرتضقةمباالخؿقارمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماألوديمعنماٌادةم 99مأدػؾهمععمعراساةم
عؼؿضقاتماٌادةم100مأدػؾه.م
ادلادةم40م
ؼعنيماٌؿوغونمعنماظدرجةماٌؿؿازةمسنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقة،معنم
بنيماٌؿوغنيمعنماظدرجةماألوديماظؾاظغنيماظرتؾةم 7مسؾىماألضلمعنمدرجؿفممو اٌؿوصرؼنمسؾىم 5م
دـواتمعنماًدعةمسيماظدرجةماألودي.مو تؿممػذهماظرتضقةمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماظـاغقةمعنم
اٌادةم99مأدػؾه.م
البابذالثانيم
مفتشو ادلصاحلذادلادوةذو ادلالوةذ
ادلادةم41م
ؼشؿؿلمإرارمعػؿشيماٌصاحلماٌادؼةمو اٌاظقةمسؾىمدرجؿني :م
معػؿشو اٌصاحلماٌادؼةمو اٌاظقةمعنماظدرجةماألودي؛مم-معػؿشو اٌصاحلماٌادؼةمواٌاظقةمعنماظدرجةماٌؿؿازة.م
وختصصمهلؿاماظرتبموماألرضام ماالدؿدالظقةماٌؾقـةمسيماىدولمرضمم 1ماٌؾققمبفذام
اٌردومم.م
ؼرضىمعػؿشو اٌصاحلماٌادؼةمو اٌاظقةمعنمرتؾةمإديمرتؾةمو عنمدرجةمإديمأخرى.م
تؿمماظرتضقةمعنمرتؾةمإديماظرتؾةماٌواظقةمسيماظدرجةماألوديمواظدرجةماٌؿؿازةمرؾؼامٌؼؿضقاتم
اٌردوممرضمم 2.62.344مبؿارؼخم 15عنمصػرم 1383م(8مؼوظقوم ،)1963مطؿاموضعمتغقريه مو تؿؿقؿه،م
ععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم103مأدػؾه.م
ادلادةم42م
ؼؼوممعػؿشو اٌصاحلماٌادؼةمو اٌاظقةمعنماظدرجةماألوديممبراضؾةماظؿلقريماٌاظيمو اٌاديم
و احملادؾاتيمظؾؿمدلاتماظؿعؾقؿقةموٌراطزماظؿؽوؼنماظؿابعةمظوزارةماظرتبقةماظورـقة.م
طؿامميؽـفم،مسـدماالضؿضاء،ماظؼقاممباٌفامماٌشارمإظقفامسيماٌادةم 37مأساله،مومذظكم
باظـلؾةمٌػؿشيماٌصاحلماٌادؼةمواٌاظقةماظذؼنمؼزاوظونمػذهماٌفاممسيمتارؼخمصدورمػذام
اٌردوم.م
ادلادةم43م
ؼعنيمسيماظدرجةماألوديمعنمعػؿشي اٌصاحلماٌادؼةمو اٌاظقة ماياصؾونمسؾىمدبؾوممعػؿشم
اٌصاحلماٌادؼةمواٌاظقةمعنماظدرجةماألوديماحملددةمذروطمتفققؽهموتلؾقؿهممبوجبمعردوم.م
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعدؼرؼةماظشمونماظؼاغوغقةمواٌـازسات
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ادلادةم44م
ؼؼوممعػؿشو اٌصاحلماٌادؼةمو اٌاظقة معنماظدرجةماٌؿؿازة،مباإلضاصةمإديماٌفامماٌشارم
إظقفامسيماٌادةم 42مأساله،مبؿلرريموتـلققمأسؿالمعػؿشيماٌصاحلماٌادؼةمو اٌاظقةمعنماظدرجةم
األودي.م
ادلادةم45م
ؼعنيمعػؿشو اٌصاحلماٌادؼةمو اٌاظقةمعنماظدرجةماٌؿؿازةمسنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدم
سيمجدولماظرتضقةمعنمبنيمعػؿشيماٌصاحلماٌادؼةمو اٌاظقةمعنماظدرجةماألوديماظؾاظغنيماظرتؾةم
 7مسؾى األضلمعنمدرجؿفممو اٌؿوصرؼنمسؾىم 5مدـواتمعنماًدعةماظػعؾقةمسيماظدرجةم
األودي.مو تؿممػذهماظرتضقةمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماظـاغقةمعنماٌادةم99مأدػؾه.م
اجلزءذالرابعذ
هوأةذالتوجوهذو التخطوطذالرتبويذ
ادلادةم46م
تؿؽونمػقلةماظؿوجقهمو اظؿكطقطماظرتبويمعنمأررماظؿوجقهماظرتبويموأررماظؿكطقطماظرتبويمم
و تشؿلمأررماظؿوجقهماظرتبوي:م
 اٌلؿشارؼنمسيماظؿوجقهماظرتبوي؛م
 اٌػؿشنيمسيماظؿوجقهماظرتبوي.م
و تشؿلمأررماظؿكطقطماظرتبوي:م
 اٌلؿشارؼنمسيماظؿكطقطماظرتبوي؛م
 اٌػؿشنيمسيماظؿكطقطماظرتبوي.م
البابذاألولذ
ذ ادلدتشارونذيفذالتوجوهذالرتبويذ
ادلادةذ47ذ
ؼشؿؿلمإرارماٌلؿشارؼنمسيماظؿوجقهماظرتبويمسؾىمثالث مدرجات :م
 املدؿشارونمسيماظؿوجقهماظرتبويمعنماظدرجةماظـاغقة ؛م
 اٌلؿشارونمسيماظؿوجقهماظرتبويمعنماظدرجةماألودي ؛م
 اٌلؿشارونمسيماظؿوجقهماظرتبويمعنماظدرجةماٌؿؿازة.م
و ختصصمهلاماظرتبموماألرضام ماالدؿدالظقةماٌؾقـةمسيماىدولمرضمم3ماٌؾققمبفذاماٌردوم.م
ؼرضىماٌلؿشارونمسيماظؿوجقهماظرتبويمعنمرتؾةمإديمرتؾةموعنمدرجةمإديمأخرى.م
و تؿمماظرتضقةمعنمرتؾةمإديماظرتؾةماٌواظقة مسيماظدرجةماظـاغقةمواألوديمواٌؿؿازةمرؾؼام
ٌؼؿضقاتماٌردوممرضمم 2.62.344مبؿارؼخم 15عنمصػرم 1383م( 8مؼوظقوم ،)1963مطؿاممتمتغقريهم
و تؿؿقؿه،مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم103مأدػؾه.م
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعدؼرؼةماظشمونماظؼاغوغقةمواٌـازسات
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ادلادةم48م
ؼؼومماٌلؿشارونمسيماظؿوجقهماظرتبويمعنمذيقعماظدرجاتمبعؿؾقاتماإلسالممواظؿوجقهم
اٌدرديمو اٌفينموهقنيمو غشرماٌعطقاتمو اٌعؾوعاتماٌؿعؾؼةمباآلصاقماظؿعؾقؿقةمو اٌفـقة،م
و ؼؽؾػونمبدرادةمو ادؿـؿارماٌؾػاتماٌدردقةمو اظؼقاممباٌؼابالتمواظػقوصماظلقؽوظوجقةم
ظػائدةماظؿالعقذ.م
ادلادةم49م
ؼعنيمسيماظدرجةماظـاغقةمعنمإرارماٌلؿشارؼنمسيماظؿوجقهماظرتبويماياصؾونمسؾىمدبؾومم
علؿشارمسيماظؿوجقهماظرتبويمعنماظدرجةماظـاغقةماحملددةمذروطمتفققؽهموتلؾقؿهممبوجبم
عردوم.م
ادلادةم50م
وعنيذادلدتشارونذيفذالتوجوهذالرتبويذمنذالدرجةذاألوىل :ذ
أم –مسؾىمإثرماعؿقانمعفينمؼػؿحمسيموجهماٌلؿشارؼنمسيماظؿوجقهماظرتبويمعنماظدرجةم
اظـاغقةماٌؿوصرؼنمسؾىم 6مدـوات معنماًدعةمبفذهماظصػة.موذظكمسيمحدودماظـلؾةماٌشارم
إظقفامسيمعؼؿضقاتماٌادةم 98مأدػؾهمععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم100مأدػؾه؛م
بم-مسنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيماٌلؿشارؼنمسيماظؿوجقهم
اظرتبويمعنماظدرجةماظـاغقةماٌؿوصرؼنمسؾىمأضدعقة م 10مدـواتمعنماًدعةمسيماظدرجةم
اظـاغقة؛م
وتؿمماظرتضقةمباالخؿقارمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماألوديمعنماٌادةم 99مأدػؾهمععمعراساةم
عؼؿضقاتماٌادةم100مأدػؾه.م
ادلادةم51م
ؼعنيماٌلؿشارونمسيماظؿوجقهماظرتبويمعنماظدرجةماٌؿؿازةمسنمررؼقماالخؿقارمبعدم
اظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيماٌلؿشارؼنمسيماظؿوجقهماظرتبويمعنماظدرجةماألوديماظؾاظغنيم
اظرتؾةم 7مسؾىماألضلمعنمدرجؿفممو اٌؿوصرؼنمسؾىم 5مدـواتمعنماًدعةماظػعؾقةمسيماظدرجةم
األودي.مو تؿممػذهماظرتضقةمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماظـاغقةمعنماٌادةم99مأدػؾه.م
ذ
ذ
ذ
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعدؼرؼةماظشمونماظؼاغوغقةمواٌـازسات
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البابذالثانيذ
ادلفتشونذيفذالتوجوهذالرتبويذ
ادلادةم52م
ؼشؿؿلمإرارماٌػؿشنيمسيماظؿوجقهماظرتبويمسؾىمدرجؿني :م
*ماٌػؿشونمسيماظؿوجقهماظرتبويمعنماظدرجةماألودي؛م
*ماٌػؿشونمسيماظؿوجقهماظرتبويمعنماظدرجةماٌؿؿازة.م
و ختصصمهلؿاماظرتبموماألرضام ماالدؿدالظقةماٌؾقـةمسيماىدولمرضمم 3ماٌؾققمبفذام
اٌردوم.م
ؼرضىماٌػؿشونمسيماظؿوجقهماظرتبويمعنمرتؾةمإديمرتؾةمو عنمدرجةمإديمأخرى.م
وتؿمماظرتضقةمعنمرتؾةمإديماظرتؾةماٌواظقةمسيماظدرجةماألوديمواظدرجةماٌؿؿازةمرؾؼام
ٌؼؿضقاتماٌردوممرضمم 2.62.344مبؿارؼخم 15عنمصػرم 1383م( 8مؼوظقوم )1963مطؿاموضعمتغقريه م
و تؿؿقؿه،مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم103مأدػؾه.م
ادلادةم53م
ؼؼومماٌػؿشونمسيماظؿوجقهماظرتبويمعنماظدرجةماألوديمبؿلرريمو عراضؾةماٌلؿشارؼنمسيم
اظؿوجقهماظرتبويمباٌمدلاتماظؿعؾقؿقةمو تـلققمبراعجماظعؿلمععماظؼطاساتماألخرى،مومسـدم
االضؿضاءماظؼقاممباٌفامماٌشارمإظقفامسيماٌادةم 48مأسالهموذظكمباظـلؾةمظؾؿػؿشنيمسيماظؿوجقهم
اظرتبويماظذؼنمؼزاوظونمػذهماٌفاممسيمتارؼخمصدورمػذاماٌردوم.م
باإلضاصةمإديماٌفامماٌشارمإظقفامأساله،مؼلاػمماٌػؿشونمسيماظؿوجقهماظرتبويمعنماظدرجةم
اٌؿؿازةم،مسيمإسدادموتـػقذموتؼققممخمططاتماظرتبقةمواظؿعؾقممسؾىماظصعقدماظورينموم
اىفوي،مواظؼقاممبؿـلققمأغشطةمأررماظؿوجقهماظرتبويم.م
ادلادةم54م
ؼعنيمسيماظدرجةماألوديمعنمإرارمعػؿشي اظؿوجقهماظرتبويمعنمبنيماٌلؿشارؼنمسيماظؿوجقهم
اظرتبويماياصؾنيمسؾىمدبؾوممعػؿشمسيماظؿوجقهماظرتبويمعنماظدرجةماألوديمأومذفادةم
ععادظةمظهموماحملددةمذروطمتفققؽهموتلؾقؿهممبوجبمعردوم.م
ادلادةم55م
ؼعنيماٌػؿشونمسيماظؿوجقهماظرتبويمعنماظدرجةماٌؿؿازةمسنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدم
سيمجدولماظرتضقةمعنمبقـنماٌػؿشقـنمسيماظؿوجقهماظرتبويمعنماظدرجةماألوديماظؾاظغنيماظرتؾةم7م
سؾىماألضلمعنمدرجؿفممو اٌؿوصرؼنمسؾىم 5مدـواتمعنماًدعةمسيماظدرجةماألودي .مو تؿمم
ػذهماظرتضقةمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماظـاغقةمعنماٌادةم99مأدػؾه.م
ذ
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعدؼرؼةماظشمونماظؼاغوغقةمواٌـازسات

19

اظـظامماألداديماًاصممبوزػيموزارةماظرتبقةماظورـقةمععمآخرماظؿعدؼالت

البابذالثالثذ
ادلدتشارونذيفذالتخطوطذالرتبويذ
ادلادةم56م
ؼشؿؿلمإرارماٌلؿشارؼنمسيماظؿكطقطماظرتبويمسؾىمثالث مدرجات :م
 اٌلؿشارونمسيماظؿكطقطماظرتبويمعنماظدرجةماظـاغقة ؛م
 اٌلؿشارونمسيماظؿكطقطماظرتبويمعنماظدرجةماألودي ؛م
 اٌلؿشارونمسيماظؿكطقطماظرتبويمعنماظدرجةماٌؿؿازة.م
و ختصصمهلاماظرتبموماألرضام ماالدؿدالظقةماٌؾقـةمسيماىدولمرضمم3ماٌؾققمبفذاماٌردوم.م
وؼرضىماٌلؿشارونمسيماظؿكطقطماظرتبويمعنمرتؾةمإديمرتؾةموعنمدرجةمإديمأخرى.م
و تؿمماظرتضقةمعنمرتؾةمإديماظرتؾةماٌواظقة مسيماظدرجةماظـاغقةمواألوديمواٌؿؿازةمرؾؼام
ٌؼؿضقاتماٌردوممرضمم 2.62.344مبؿارؼخم 15عنمصػرم 1383م( 8مؼوظقوم ،)1963مطؿاممتمتغقريهم
و تؿؿقؿه،مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم103مأدػؾه.م
ادلادةم57م
ؼلاػمماٌلؿشارونمسيماظؿكطقطماظرتبويمعنمذيقعماظدرجاتمسيمإسدادمو تـػقذمو تؼققمم
خمططاتماظرتبقةمواظؿعؾقممو اٌشارطةمسيمذيقعماظعؿؾقاتماٌرتؾطةمبفا مطاإلحصاءماٌدرديم
و هؾقلماٌعطقاتماظرتبوؼةمو برجمةماظؾـاؼاتمو اإلذرافماظؿؼينمسؾىموضعماًرؼطةم
اٌدردقة.م
ادلادةم58م
ؼعنيمسيماظدرجةماظـاغقةمعنمإرارماٌلؿشارؼنمسيماظؿكطقطماظرتبويماياصؾونمسؾىمدبؾومم
علؿشارمسيماظؿكطقطماظرتبويمعنماظدرجةماظـاغقةماحملددةمذروطمتفققؽهموتلؾقؿهممبوجبم
عردوم.م
ادلادةم59م
ؼعنيماٌلؿشارونمسيماظؿكطقطماظرتبويمعنماظدرجةماألودي :م
أم –مسؾىمإثرماعؿقانمعفينمؼػؿحمسيموجهماٌلؿشارؼنمسيماظؿكطقطماظرتبويمعنماظدرجةم
اظـاغقةماٌؿوصرؼنمسؾىم 6مدـوات معنماًدعةمبفذهماظصػةموذظكمسيمحدودماظـلؾةماٌشارم
إظقفامسيمعؼؿضقاتماٌادةم98مأدػؾهمععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم100مأدػؾه؛م
بم-مسنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيماٌلؿشارؼنمسيماظؿكطقطم
اظرتبويمعنماظدرجةماظـاغقةماٌؿوصرؼنمسؾىمأضدعقة م 10مدـواتمعنماًدعةمسيماظدرجةم
اظـاغقة.م
وتؿمماظرتضقةمباالخؿقارمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماألوديمعنماٌادةم 99مأدػؾهمععمعراساةم
عؼؿضقاتماٌادةم100مأدػؾه.م
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعدؼرؼةماظشمونماظؼاغوغقةمواٌـازسات
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ادلادةم60م
ؼعنيماٌلؿشارونمسيماظؿكطقطماظرتبويمعنماظدرجةماٌؿؿازةمسنمررؼقماالخؿقارمبعدم
اظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيماٌلؿشارؼنمسيماظؿكطقطماظرتبويمعنماظدرجةماألوديم
اظؾاظغنيماظرتؾةم 7مسؾىماألضلمعنمدرجؿفممو اٌؿوصرؼنمسؾىم 5مدـواتمعنماًدعةمسيماظدرجةم
األودي.مو تؿممػذهماظرتضقةمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماظـاغقةمعنماٌادةم99مأدػؾه.
البابذالرابعذ
ادلفتشونذيفذالتخطوطذالرتبويذ
ادلادةم61م
ؼشؿؿلمإرارماٌػؿشنيمسيماظؿكطقطماظرتبويمسؾىمدرجؿني :م
 اٌػؿشونمسيماظؿكطقطماظرتبويمعنماظدرجةماألودي؛م
 اٌػؿشونمسيماظؿكطقطماظرتبويمعنماظدرجةماٌؿؿازة.م
و ختصصمهلؿاماظرتبموماألرضام ماالدؿدالظقةماٌؾقـةمسيماىدولمرضمم 3ماٌؾققمبفذام
اٌردوم.م
ؼرضىماٌػؿشونمسيماظؿكطقطماظرتبوي معنمرتؾةمإديمرتؾةمو عنمدرجةمإديمأخرى.م
تؿمماظرتضقةمعنمرتؾةمإديماظرتؾةماٌواظقةمسيماظدرجةماألوديمواظدرجةماٌؿؿازةمرؾؼامٌؼؿضقاتم
اٌردوممرضمم2.62.344مبؿارؼخم15عنمصػرم1383م(8مؼوظقوم،)1963مطؿاموضعمتغقريه مو تؿؿقؿه،م
ععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم103مأدػؾه.م
ادلادةم62م
ؼؼومماٌػؿشونمسيماظؿكطقطماظرتبويمعنماظدرجةماألوديمبؿلرريموعراضؾةماٌلؿشارؼنمسيم
اظؿكطقطماظرتبويمو تـلققمأغشطؿفم،مومسـدماالضؿضاء،ماظؼقاممباٌفامماٌشارمإظقفامسيماٌادةم
57مأساله،موذظكمباظـلؾةمظؾؿػؿشنيمسيماظؿكطقطماظرتبويماظذؼنمؼزاوظونمػذهماٌفاممسيمتارؼخم
صدورمػذاماٌردوم.م
باإلضاصةمإديماٌفامماٌشارمإظقفامأساله،مؼلاػمماٌػؿشونمسيماظؿكطقطماظرتبويمعنماظدرجةم
اٌؿؿازة مسيمإسدادمو تـػقذمو تؼققممخمططاتماظرتبقةمو اظؿعؾقممسؾىماظصعقدماظورينم
و اىفويم.م
ادلادةم63م
ؼعنيمسيماظدرجةماألوديمعنمإرارماٌػؿشنيمسيماظؿكطقطماظرتبويمعنمبنيماٌلؿشارؼنمسيم
اظؿكطقطماظرتبوي،ماياصؾنيمسؾىمدبؾوممعػؿشمسيماظؿكطقطماظرتبويمعنماظدرجةماألوديمأوم
ذفادةمععادظةمظهمواحملددةمذروطمتفققؽهموتلؾقؿهممبوجبمعردوم.م
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعدؼرؼةماظشمونماظؼاغوغقةمواٌـازسات
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ذ
ادلادةم64م
ؼعنيماٌػؿشونمسيماظؿكطقطماظرتبويمعنماظدرجةماٌؿؿازةمسنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدم
سيمجدولماظرتضقةمعنمبنيماٌػؿشنيمسيماظؿكطقطماظرتبويمعنماظدرجةماألوديماظؾاظغنيماظرتؾةم 7م
سؾىماألضلمعنمدرجؿفممو اٌؿوصرؼنمسؾىم 5مدـواتمعنماًدعةماظػعؾقةمسيماظدرجةم األودي.م
وتؿممػذهماظرتضقةمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماظـاغقةمعنماٌادةم99مأدػؾه.م
اجلزءذاخلامسذ
هوأةذالدعمذاإلداريذوالرتبويذواالجتماعيذ
ادلادةم65م
تؿؽونمػقلةماظدسمماإلداريمواظرتبويمواالجؿؿاسيمعنمإرارماظدسمماظرتبويموإرارماظدسمم
اإلداريموإرارماظدسمماالجؿؿاسي.م
البابذاألولذ
إطارذالدعمذالرتبويذ
ادلادةم66م
ؼشؿؿلمإرارماظدسمماظرتبويمسؾىمثالثم درجات:م
ماٌؾققماظرتبويمعنماظدرجةماظـاظـة؛مماٌؾققماظرتبويمعنماظدرجةماظـاغقة؛مماٌؾققماظرتبويمعنماظدرجةماألودي.مو ختصصمهلاماظرتبموماألرضام ماالدؿدالظقةماٌؾقـةمسيماىدولمرضمم 4ماٌؾققمبفذام
اٌردوم.م
وؼرضىماٌؾققماظرتبويمعنمرتؾةمإديمرتؾةمو عن مدرجةمإديمأخرى.م
و تؿمماظرتضقةمعنمرتؾةمإديماظرتؾةماٌواظقةمباظـلؾةمظؾدرجاتماظـاظـةمواظـاغقةمواألوديمرؾؼام
ٌؼؿضقاتماٌردوممرضمم 2.62.344مبؿارؼخم 15عنمصػرم 1383م( 8مؼوظقوم ،)1963مطم اممتمتغقريهم
و تؿؿقؿه،مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم102مأدػؾه.م
ادلادةم67م
ؼؼومماٌؾقؼونماظرتبوؼونمعنمذيقعماظدرجاتمهتمإذرافمػقلةماإلدارةماظرتبوؼةمو أررم
ػقلةماظؿدرؼسممبفاممدسمماظعؿلماظرتبويماٌؿؿـؾةمباًصوصمسي:م
هضريماٌكؿرباتمو تلقريماآلالتماظلؿعقةماظؾصرؼةمواٌعؾوعاتقة؛م
عفامماظؿوثقق ،مو تشؿلمتلقريمو تـشقطماٌؽؿؾةماٌدردقةمطقػؿامطانمغوسفام؛م
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعدؼرؼةماظشمونماظؼاغوغقةمواٌـازسات
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عفاممايرادةماظرتبوؼة،مو تؿؿـلمسيمعلاسدةماألداتذةمسؾىمإنازماظدروسماظؿطؾقؼقةم
و متارؼنماظدسممو حرادةماظػروضمو االعؿقاغاتماٌكؿؾػة،مو طذامحرادةماظلاحةمأثـاءم
االدرتاحةمواظدخولمواًروج.مم
ادلادةم68م
ؼعنيماٌؾققماظرتبويمعنماظدرجةماظـاظـةمعنمبنيمخرجييمدؾكمتؽوؼنماٌؾقؼنيم
اظرتبوؼنيماظذيمهددمذروطموظوجهمومطقػقاتمتـظقؿهممبوجبمضرارمظؾلؾطةمايؽوعقةم
اٌؽؾػةمباظرتبقةماظورـقةمبعدمادؿطالعمرأيماظلؾطةمايؽوعقةماٌؽؾػةمباظؿعؾقمماظعاظي،معمذرم
سؾقهمعنمظدنماظلؾطةمايؽوعقةماٌؽؾػةمباظوزقػةماظعؿوعقةمواظلؾطةمايؽوعقةماٌؽؾػةم
باٌاظقة.م
ادلادةم69م
ؼعني ماٌؾقؼونماظرتبوؼونمعنماظدرجةماظـاغقة:م
أ-مسؾىمإثرماعؿقانمعفينمؼػؿحمسيموجهماٌؾقؼنيماظرتبوؼنيمعنماظدرجةماظـاظـةماٌؿوصرؼنم
سؾىم6مدـوات معنماًدعةمبفذهماظصػة.موذظكمسيمحدودماظـلؾةماٌشارمإظقفامسيمعؼؿضقاتم
اٌادةم98مأدػؾهمععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم100مأدػؾه؛م
ب-مسنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبني ماٌؾقؼنيماظرتبوؼنيمعنم
اظدرجةماظـاظـةماٌؿوصرؼنمسؾىم10مدـواتمسيماظدرجةماظـاظـة.م
و تؿمماظرتضقةمباالخؿقارمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماألوديمعنماٌادةم 99مأدػؾهمععمعراساةم
عؼؿضقاتماٌادةم100مأدػؾه.م
ادلادةذ70م
ؼعنيماٌؾقؼونماظرتبوؼونمعنماظدرجةماألودي:م
أ-مسؾىمإثرماعؿقانمعفينمؼػؿحمسيموجه ماٌؾقؼنيماظرتبوؼنيمعنماظدرجةماظـاغقةم
اٌؿوصرؼنمسؾىم 6مدـوات معنماًدعةمبفذهماظصػة،موذظكمسيمحدودماظـلؾةماٌشارمإظقفامسيم
عؼؿضقاتماٌادةم98مأدػؾهمععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم100مأدػؾه؛م
ب-مسنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيماٌؾقؼنيماظرتبوؼنيمعنم
اظدرجةماظـاغقةماٌؿوصرؼنمسؾىم10مدـواتمسيماظدرجةماظـاغقة.م
و تؿمماظرتضقةمباالخؿقارمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماألوديمعنماٌادةم 99مععمعراساةمعؼؿضقاتم
اٌادةم100مأدػؾه.م
ادلادةم71م
ؼوضعمسيمررؼقماالغؼراضمإرارمحراس ماًارجقةمواظداخؾقة،موؼؾؼىمخاضعامٌؼؿضقاتم
اٌردوممرضمم 2.85.742مبؿارؼخم 18عنمحمرمم (1406م 4مأطؿوبرم )1985ماٌشارمإظقهم أساله،مععم
عراساةماٌؼؿضقاتماٌـصوصمسؾقفامسيمعوادمػذاماٌردوم.م
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعدؼرؼةماظشمونماظؼاغوغقةمواٌـازسات
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ادلادةم72م
هددماٌؼؿضقاتماًاصةمباظرتضقةمعنمإرارمحراس ماًارجقةمواظداخؾقةمعنماظدرجةم
اظرابعةمإديماظدرجةماظـاظـةموعنماظدرجةماظـاظـةمإديماظدرجةماظـاغقةماًاضعني مٌؼؿضقاتم
اٌردوممرضمم2.85.742مبؿارؼخم18معنمحمرمم(1406م4مأطؿوبرم)1985م وصقمعامؼؾي.
 -1ذمنذإطارذحراسذاخلارجوةذوالداخلوةذمنذالدرجةذالرابعةذإىلذالدرجةذالثالثة:مم
أم–مسؾىمإثرماعؿقانمعفينمؼػؿحمسيموجهمحراسماًارجقةمواظداخؾقةماٌؿوصرؼنمسؾىم 6م
دـوات معنماًدعةمبفذهماظصػة،موذظكمسيمحدودماظـلؾةماٌشارمإظقفامسيمعؼؿضقاتماٌادةم
98مأدػؾهمععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم100مأدػؾه؛م
بم-مسنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيمحراسماًارجقةم
واظداخؾقةمعنماظدرجةماظرابعةماٌؿوصرؼنمسؾىم10مدـواتمعنماًدعةمبفذهماظصػة.م
و تؿمماظرتضقةمباالخؿقارمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماألوديمعنماٌادةم 99مععمعراساةمعؼؿضقاتم
اٌادةم100مأدػؾه.
-2ممنذإطارذحراسذاخلارجوةذوالداخلوةذمنذالدرجةذالثالثةذإىلذالدرجةذالثانوة:م
أم –مسؾىمإثرماعؿقانمعفينمؼػؿحمسيموجهمحراسماًارجقةمواظداخؾقةمعنماظدرجةم
اظـاظـةماٌؿوصرؼنمسؾىم 6مدـوات معنماًدعةمبفذهماظصػةمومهددمغلؾةماظـفاحمسيمػذام
االعؿقانمرؾؼامٌؼؿضقاتماٌادةم98مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم100مأدػؾه.م
بم-مسنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيمحراسماًارجقةم
واظداخؾقةمعنماظدرجةماظـاظـةماٌؿوصرؼنمسؾىم10مدـواتمعنماًدعةمبفذهماظصػة.م
و تؿمماظرتضقةمباالخؿقارمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماألوديمعنماٌادةم 99مععمعراساةمعؼؿضقاتم
اٌادةم100مأدػؾه.م
ادلادةم73م
ؼوضعمسيمررؼقماالغؼراضمإرارمحمضري اٌكؿرباتماٌدردقةمواىاععقة،موؼؾؼىمخاضعام
ٌؼؿضقاتماٌردوممرضمم 2.85.742مبؿارؼخم 18معن محمرمم 1406م(م 4مأطؿوبرم )1985مععمعراساةم
اٌؼؿضقاتماٌـصوصمسؾقفامسيمعوادمػذاماٌردوم.
ادلادةم74م
هددماٌؼؿضقاتماًاصةمباظرتضقةمعنمإرارمحمضريماٌكؿرباتماٌدردقةمواىاععقةمعنم
م
اظدرجةماظرابعةمإديماظدرجةماظـاظـةموعنماظدرجةماظـاظـةمإديماظدرجةماظـاغقةماًاضعني
ٌؼؿضقاتماٌردوممرضمم2.85.742مبؿارؼخم18معنمحمرمم(1406م4مأطؿوبرم)1985موصقمعامؼؾي:م
-1ذمنذإطارذحمضريذادلخترباتذادلدردوةذواجلامعوةذمنذالدرجةذالرابعةذإىلذالدرجةذ
الثالثة:ذ
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعدؼرؼةماظشمونماظؼاغوغقةمواٌـازسات
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أم –مسؾىمإثرماعؿقانمعفينمؼػؿحمسيموجهمحمضريماٌكؿرباتماٌدردقةمواىاععقةمعنم
اظدرجةماظرابعةماٌؿوصرؼنمسؾىم 6مدـوات معنماًدعةمبفذهماظصػة،موذظكمسيمحدودم
اظـلؾةماٌشارمإظقفامسيمعؼؿضقاتماٌادةم 98مأدػؾهمععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم 100م
أدػؾه؛م
بم-مسنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيمحمضريماٌكؿرباتم
اٌدردقةمواىاععقة معنماظدرجةماظرابعةماٌؿوصرؼنمسؾىم 10مدـواتمعنماًدعةمبفذهم
اظصػة.م
و تؿمماظرتضقةمباالخؿقارمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماألوديمعنماٌادةم 99مععمعراساةمعؼؿضقاتم
اٌادةم100مأدػؾه.
-2م منذإطارذحمضريذادلخترباتذادلدردوةذواجلامعوةذمنذالدرجةذالثالثةذإىلذالدرجةذ
الثانوة:م
أم –مسؾىمإثرماعؿقانمعفينمؼػؿحمسيموجهمحمضريماٌكؿرباتماٌدردقةمواىاععقةمعنم
اظدرجةماظـاظـةماٌؿوصرؼنمسؾىم 6مدـوات معنماًدعةمبفذهماظصػة،موذظكمسيمحدودم
اظـلؾةماٌشارمإظقفامسيمعؼؿضقاتماٌادةم 98مأدػؾهمععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم 100م
أدػؾه؛م
بم-مسنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيمحمضريماٌكؿرباتم
اٌدردقةمواىاععقة معنماظدرجةماظـاظـةماٌؿوصرؼنمسؾىم 10مدـواتمعنماًدعةمبفذهم
اظصػة.م
و تؿمماظرتضقةمباالخؿقارمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماألوديمعنماٌادةم 99مععمعراساةمعؼؿضقاتم
اٌادةم100مأدػؾه.م
البابذالثانيذ
إطارذالدعمذاإلداريذ
ادلادةم75م
ؼشؿؿلمإرارماظدسمماإلداري مسؾىمثالثمدرجات:م
معؾقق االضؿصادمواإلدارة معنماظدرجةماظـاظـة؛ممعؾقق االضؿصادمواإلدارةمعنماظدرجةماظـاغقة؛ممعؾقق االضؿصادمواإلدارةمعنماظدرجةماألودي.مو ختصصمهلاماظرتبموماألرضام ماالدؿدالظقةماٌؾقـةمسيماىدولمرضمم4ماٌؾققمبفذاماٌردوم.م
ؼرضىمعؾقق االضؿصادمواإلدارة معنمرتؾةمإديمرتؾةمو عن مدرجةمإديمأخرى.م
مو تؿمماظرتضقةمعنمرتؾةمإديماظرتؾةماٌواظقةمباظـلؾةمظؾدرجاتماظـاظـةمواظـاغقةمواألوديمرؾؼام
ٌؼؿضقاتماٌردوممرضمم 2.62.344مبؿارؼخم 15عنمصػرم 1383م( 8مؼوظقو ،)1963مطؿاممتمتغقريهم
و تؿؿقؿه،مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم102مأدػؾه.م

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعدؼرؼةماظشمونماظؼاغوغقةمواٌـازسات
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ادلادةم76م
ؼؼوممعؾقؼو االضؿصادمواإلدارةم عن مذيقعماظدرجاتممبفاممدسمماظعؿلماإلداريمهتم
إذرافمػقلةماإلدارةماظرتبوؼةمظؾؿمدلةمو أررمػقلةماظؿوجقهموماظؿكطقطماظرتبويموأررمػقلةم
اظؿلقريموماٌراضؾةماٌادؼةمواٌاظقة،مو تشؿلمباًصوصماٌفامماٌرتؾطةمباٌلاسدةمسؾىمإنازم
اظعؿؾقاتماظؿاظقة:م
ماظؿلقريماٌاديمواٌاظيمو احملادؾاتيمظؾؿمدلاتماظؿعؾقؿقة؛ممتـظقممريالتماإلسالممو اظؿوجقهمواألغشطةماٌرتؾطةمبفامو إنازمسؿؾقاتماإلحصاء؛مماألسؿالماإلدارؼةماٌؿصؾةمبؿلقريماٌمدلة.مادلادةم77م
ؼعنيمعؾققماالضؿصادموماإلدارةمعنماظدرجةماظـاظـةمعنمبنيمخرجييمدؾكمتؽوؼنم
اٌؾقؼنيمسيماالضؿصادموماإلدارةماظذيمهددمذروطموظوجهمومطقػقاتمتـظقؿهممبوجبمضرارم
ظؾلؾطةمايؽوعقةماٌؽؾػةمباظرتبقةماظورـقةمبعدمادؿطالعمرأيماظلؾطةمايؽوعقةماٌؽؾػةم
باظؿعؾقمم اظعاظي،معمذرمسؾقهمعنمظدنماظلؾطةمايؽوعقةماٌؽؾػةمباظوزقػةماظعؿوعقةموماظلؾطةم
ايؽوعقةماٌؽؾػةمباٌاظقة.م
ادلادةم78م
وعنيذملحق االقتصادذواإلدارةذمنذالدرجةذالثانوة:ذذ
أ-مسؾىمإثرماعؿقانمعفينمؼػؿحمسيموجهمعؾقؼيماالضؿصادمواإلدارةمعنماظدرجةماظـاظـةم
اٌؿوصرؼنمسؾىم 6مدـوات معنماًدعةمبفذهماظصػة،موذظكمسيمحدودماظـلؾةماٌشارمإظقفامسيم
عؼؿضقاتماٌادةم98مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم100مأدػؾه؛م
ب-مسنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيمعؾقؼيماالضؿصادم
واإلدارةمعنماظدرجةماظـاظـةماٌؿوصرؼنمسؾىم10مدـواتمسيماظدرجةماظـاظـة.م
وتؿمماظرتضقةمباالخؿقارمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماألوديمعنماٌادة م 99مععمعراساةمعؼؿضقاتم
اٌادةم100مأدػؾه.م
ادلادةم79م
وعنيذملحقو االقتصادذواإلدارةذمنذالدرجةذاألوىل:ذ
أ-مسؾىمإثرماعؿقانمعفينمؼػؿحمسيموجهمعؾقؼيماالضؿصادمواإلدارةمعنماظدرجةماظـاغقةم
اٌؿوصرؼنمسؾىم 6مدـوات معنماًدعةمبفذهماظصػة ،موذلكمسيمحدودماظـلؾةماٌشارمإظقفامسيم
عؼؿضقاتماٌادةم98مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم100مأدػؾه؛م
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعدؼرؼةماظشمونماظؼاغوغقةمواٌـازسات
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ب-مسنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيمعؾقؼيماالضؿصادمواإلدارةم
عنماظدرجةماظـاغقةماٌؿوصرؼنمسؾىم10مدـواتمسيماظدرجةماظـاغقة.م
وتؿمماظرتضقةمباالخؿقارمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماألوديمعنماٌادةم 99مععمعراساةمعؼؿضقاتم
اٌادةم100مأدػؾه.م
ادلادةم80م
ؼوضعمإرارمعلاسدماٌصاحلماالضؿصادؼةموإرارمعؼؿصدمسيمررؼقماالغؼراض،موؼؾؼقانم
خاضعنيمٌؼؿضقاتماٌردوممرضمم 2.85.742مبؿارؼخم 18معنمحمرمم (1406م 4مأطؿوبرم )1985موم
ؼلؿػقدونمعنمعؼؿضقاتماٌادةم 37معـه،مععمعراساةماٌؼؿضقاتماٌـصوصمسؾقفامسيمعوادمػذام
اٌردومم.م
ادلادةم81م
هددماٌؼؿضقاتماًاصة مباظرتضقةمعنمإرارمعلاسدماٌصاحلماالضؿصادؼةمإديمإرارم
اٌؼؿصد،موعنمإرارمعؼؿصدمإديمإرارمعؼؿصدم ممؿاز،ماٌـصوصمسؾقفامسيماٌردوممرضمم 2.85.742م
بؿارؼخم18معنمحمرمم1406م(م4مأطؿوبرم1985م)موصقمعامؼؾي:
 -1ذمنذإطارذمداعدذادلصاحلذاالقتصادوةذإىلذإطارذمقتصد:ذ
أم–مسؾىمإثرماعؿقانمعفينمؼػؿحمسيموجهمعلاسديماٌصاحلماالضؿصادؼةماٌؿوصرؼنمسؾىم 6م
دـوات معنماًدعةمبفذهماظصػة،موذظكمسيمحدودماظـلؾةماٌشارمإظقفامسيمعؼؿضقاتم
اٌادةم98مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم100مأدػؾه؛م
بم-مسنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيمعلاسديماٌصاحلم
االضؿصادؼة ماٌؿوصرؼنمسؾىم10مدـواتمعنماًدعةمبفذهماظصػة.مم
وتؿمماظرتضقةمباالخؿقارمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماألوديمعنماٌادةم 99مععمعراساةمعؼؿضقاتم
اٌادةم100مأدػؾه.م
-2ذمنذإطارذمقتصدذإىلذإطارذمقتصدذممتازذعنذطروقذاالختوارذمنذبنيذ:ذ
أم–مسؾىمإثرماعؿقانمعفينمؼػؿحمسيموجهماٌؼؿصدؼنماٌؿوصرؼنمسؾىم6مدـوات معنم
اًدعةمبفذهماظصػةم،موذظكمسيمحدودماظـلؾةماٌشارمإظقفامسيمعؼؿضقاتماٌادةم 98مععم
عراساةمعؼؿضقاتماٌادةم100مأدػؾه؛م
م
بم-مسنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيماٌؼؿصدؼن
اٌؿوصرؼنمسؾىم10مدـواتمعنماًدعةمبفذهماظصػة.م
99مععمعراساةم
وتؿمماظرتضقةمباالخؿقارمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماألوديمعنماٌادةم
عؼؿضقاتماٌادةم100مأدػؾه.م
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعدؼرؼةماظشمونماظؼاغوغقةمواٌـازسات
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ادلادةم82م
ؼوضعمسيمررؼقماالغؼراض ،مإرارماٌلاسدؼنمسيماظؿوجقهمواظؿكطقطماظرتبويمومؼؾؼىم
خاضعامٌؼؿضقاتماٌردوممرضمم 2.85.742مبؿارؼخم 18عنمحمرمم 4(1406مأطؿوبرم )1985ماظلاظفم
اظذطر،مععمعراساةماٌؼؿضقاتماٌـصوصمسؾقفامسيمعوادمػذاماٌردوم.م
ادلادةم83م
هددماٌؼؿضقاتماًاصـةمباظرتضقةمعنمإرارمعلاسدمسيماظؿوجقهمو اظؿكطقطماظرتبويمإديم
إرارمعلاسدمخمؿصمسيماظؿوجقهمو اظؿكطقطماظرتبويماًاضعني مٌؼؿضقاتماٌردوممرضمم
2.85.742مبؿارؼخم18محمرمم(1406م4مأطؿوبرم)1985موصقمعامؼؾي:م
أم –مسؾىمإثرماعؿقانمعفينمؼػؿحمسيموجهماٌلاسدؼنمسيماظؿوجقهمواظؿكطقطماظرتبويم
اٌؿوصرؼنمسؾىم 6مدـوات معنماًدعةمبفذهماظصػة،موذظكمسيمحدودماظـلؾةماٌشارمإظقفامسيم
عؼؿضقاتماٌادةم98مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم100مأدػؾه؛م
بم-مسنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيماٌلاسدؼنمسيماظؿوجقهم
واظؿكطقطماظرتبوي ماٌؿوصرؼنمسؾىم10مدـواتمعنماًدعةمبفذهماظصػة.مم
وتؿمماظرتضقةمباالخؿقارمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماألوديمعنماٌادةم 99مععمعراساةمعؼؿضقاتم
اٌادةم100مأدػؾه.
البابذالثالثذ
إطارذالدعمذاالجتماعيذ
ادلادةم84م
ؼشؿؿلمإرارماظدسمماالجؿؿاسيمسؾىمثالثمدرجات:م
 اٌؾققماالجؿؿاسيمعنماظدرجةماظـاظـة؛م
 اٌؾققماالجؿؿاسيمعنماظدرجةماظـاغقة؛م
 اٌؾققماالجؿؿاسيمعنماظدرجةماألودي.م
و ختصصمهلاماظرتبموماألرضام ماالدؿدالظقةماٌؾقـةمسيماىدولمرضمم 4ماٌؾققمبفذام
اٌردوم.م
ؼرضىماٌؾققماالجؿؿاسيمعنمرتؾةمإديمرتؾةمو عن مدرجةمإديمأخرى.م
و تؿمماظرتضقةمعنمرتؾةمإديماظرتؾةماٌواظقةمباظـلؾةمظؾدرجةماظـاظـةمو اظـاغقةمواألوديمرؾؼام
ٌؼؿضقاتماٌردوممرضمم 2.62.344مبؿارؼخم 15معنمصػرم 8(1383مؼوظقو ،)1963مطؿاممتمتغقريهم
و تؿؿقؿه،مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم102مأدػؾه.م
ذ
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ادلادةم85م
ؼؼومماٌؾقؼونماالجؿؿاسقونمعنمذيقعماظدرجاتمهتمإذرافمػقلةماإلدارةماظرتبوؼةم
مبفاممدسمماظعؿلماالجؿؿاسيمو اظصقيمباٌمدلاتماظؿعؾقؿقة.م
ادلادةم86م
ؼعنيماٌؾققماالجؿؿاسيمعنماظدرجةماظـاظـةمعنمبنيمخرجييمدؾكمتؽوؼنماٌؾقؼنيم
االجؿؿاسقنيماظذيمهددمذروطموظوجهمومطقػقاتمتـظقؿهممبوجبمضرارمظؾلؾطةمايؽوعقةم
اٌؽؾػةمباظرتبقةماظورـقةمعمذرمسؾقهمعنمظدنماظلؾطةمايؽوعقةماٌؽؾػةمباظوزقػةماظعؿوعقةموم
اظلؾطةمايؽوعقةماٌؽؾػةمباٌاظقة.م
ادلادةم87م
وعنيذادللحقونذاالجتماعوونذمنذالدرجةذالثانوة:ذ
أ-مسؾىمإثرماعؿقانمعفينمؼػؿحمسيموجهماٌؾقؼنيماالجؿؿاسقنيمعنماظدرجةماظـاظـةم
اٌؿوصرؼنمسؾىم 6مدـوات معنماًدعةمبفذهماظصػة.موذظكمسيمحدودماظـلؾةماٌشارمإظقفامسيم
عؼؿضقاتماٌادةم98مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم100مأدػؾه؛م
ب-مسنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيماٌؾقؼنيماالجؿؿاسقنيم
عنماظدرجةماظـاظـةماٌؿوصرؼنمسؾىم10مدـواتمسيماظدرجةماظـاظـة.م
و تؿمماظرتضقةمباالخؿقارمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماألوديمعنماٌادةم 99مععمعراساةمعؼؿضقاتم
اٌادةم100مأدػؾه.
ادلادةم88م
وعنيذادللحقونذاالجتماعوونذمنذالدرجةذاألوىل:ذ
أ-مسؾىمإثرماعؿقانمعفينمؼػؿحمسيموجهماٌؾقؼنيماالجؿؿاسقنيمعنماظدرجةماظـاغقةم
اٌؿوصرؼنمسؾىم 6مدـواتمعنماًدعةمبفذهماظصػة،موذظكمسيمحدودماظـلؾةماٌشارمإظقفامسيم
عؼؿضقاتماٌادةم98مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم100مأدػؾه؛م م
ب-مسنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيماٌؾقؼنيماالجؿؿاسقنيم
عنماظدرجةماظـاغقةماٌؿوصرؼنمسؾىم10مدـواتمسيماظدرجةماظـاغقة.م
و تؿمماظرتضقةمباالخؿقارمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماألوديماٌادةم99مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم
100مأدػؾه.م
ذ
ذ
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ذ
اجلزءذالدادسذ
مقتضواتذمشرتكةذ
البابذاألولذ
االنتدابذدلهام تندوقذالتفتوشذومهامذاإلدارةذالرتبووةذ
"مادلادةم89ذ()5ذ7م
ؼؽؾفممبفاممتـلققماظؿػؿقشماٌرطزيموماىفوي،ماٌػؿشونماظرتبوؼونمعنماظدرجةم
اٌؿؿازةم واٌػؿشونمسيماظؿوجقهمأو اظؿكطقطماظرتبويمعنماظدرجةماٌؿؿازةموعػؿشو اٌصاحلم
اٌادؼةمواٌاظقةمعنماظدرجةماٌؿؿازةمو طذاماٌؿصرصونماٌؿؿازونماٌؿوصرونمسؾىمغػسماظرتتقب،م
اظذؼنمضضوامسؾىماألضلم 15مدـةمعنماًدعةمسيمضطاعماظرتبقةماظورـقةمواٌؿوصرونمسؾىم 6م
دـواتمعنماًدعةمسيمإرارماٌػؿشنيمأو اٌػؿشنيمعنماظدرجةماٌؿؿازةمأو درجةمهلامغػسم
اظرتتقب.
"طؿامميؽنمأنمؼؽؾفممبفاممتـلققماظؿػؿقشماٌرطزيمواىفوي،ماألداتذةماٌربزونم
ظؾؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمعنماظدرجةماٌؿؿازةماظذؼنمضضوامسؾىماألضلم 15مدـةمعنماًدعةمسيم
ضطاعماظرتبقةماظورـقةموعاردوامعفامماظؿدرؼسمٌدةمالمتؼلمسنم 6مدـواتمعنماًدعةمبصػةم
أدؿاذمعربزمظؾؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمباألضلامماظؿقضريؼةمظوظوجماٌعاػدمواٌدارسماظعؾقامأوم
بلضلاممهضريمذفادةماظؿؼينماظعاظي،مأومبلؾكمتؽوؼنماألداتذةماٌربزؼنمظؾؿعؾقمماظـاغويم
اظؿلػقؾي"(.)5م
و حيددمسددماٌؽؾػنيممبفاممتـلققماظؿػؿقش ماٌرطزيمسؾىماظشؽلماظؿاظي :م
 عػؿشانمعـلؼانمظؾؿعؾقمماالبؿدائي؛م
(8 )5
عػؿشنمعـلقانمظؾؿعؾقمماظـاغوي"؛ ذ
 " ا
عػؿشنمعـلقانمعؽؾفانمباظؿعؾقممباألضلامماظؿقضريؼةمظوظوجماٌعاػدمواٌدارسم اظعؾقام
 " ا
أومبلضلاممهضريمذفادةماظؿؼينماظعاظي"؛()5ذم
 عػؿشانمعـلؼانمظؾشمونماإلدارؼة؛م
 عػؿشانمعـلؼانمسيماظؿوجقهمو اظؿكطقطماظرتبوي؛م
 عػؿشانمعـلؼانمظؾؿصاحلماٌادؼةمواٌاظقة.م
و ؼعفدمإديماٌػؿشنيماٌؽؾػنيممبفاممتـلققماظؿػؿقشمسؾىماٌلؿوىماٌرطزي،مهتم
إذرافماٌػؿشقاتماظعاعة،مباٌفامماظؿاظقة:م
)5
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مهؾقلموإبداءماظرأيمحولماظؼضاؼاماظرتبوؼةماٌؿعؾؼةمبلقادةماظرتبقةمواظؿؽوؼنمسيمحدودماخؿصاصاتموزارةماظرتبقةماظورـقة؛م
متؼدؼمماالضرتاحاتماٌؿعؾؼةمبؿقدؼدماالخؿقاراتمواظؿوجفاتماظرتبوؼةماظورـقةمبطؾبمعنماظوزؼرمأوممبؾادرةمعـفم؛م
ماظؼقامممبراضؾةماىواغبماظرتبوؼةمظؾؿصاحلماٌؿدخؾةمسيماجملالماظرتبويماًاضعةمظوصاؼةماظوزارةموخاصةماٌصاحلماظرتبوؼةموعصاحلماًرؼطةماٌدردقةمواظؿوجقهمواًزاغاتم
واٌؽؿؾاتماٌدردقة واضرتاحماظؿدابريمظؿقلنيمصعاظقؿفا؛م
ماظؼقاممجبؿقعماظؿدابريماظؼؿقـةمبضؿانمجودةماظعؿؾقةماظرتبوؼة؛ممهؾقلموإبداءماظرأيمحولمضضاؼاماظؿـظقمماٌؿعؾؼةمبلقادةماظوزارةمسيماجملالماإلداريمواٌاظيم وتدبريماٌواردماظؾشرؼة؛م
ماظؼقاممباظدراداتمواظؿقرؼاتماهلادصةمإديمتؼققمماظؼدراتماظؿدبريؼةمٌصاحلماظوزارةمواٌصاحلماًاضعةمظوصاؼؿفامسيماجملالماإلداريمواٌاظيموتدبريماٌواردماظؾشرؼة،موماضرتاحم
اظؿدابريماٌـادؾةمظؿقلنيمصعاظقؿفا؛م
متؼوؼممأمناطماظؿـظقمماإلداريموررائقمسؿلماٌصاحلماٌرطزؼةمظؾوزارةمواظوحداتماًاضعةمظوصاؼؿفا؛م
مضؿانماصؿقاصماٌصاحلماإلدارؼةمواٌاظقةمواٌصاحلماٌؽؾػةمبؿدبريماٌواردماظؾشرؼةمظؾوزارةمواٌصاحلماًاضعةمظوصاؼؿفا؛م
مهؾقلموضقاسمعدىمهؼققماألػدافماٌلطرةمسيماظرباعجماظيتممتماالظؿزاممبفامعنمررفماألطادميقاتماىفوؼةمظؾرتبقةمواظؿؽوؼنمععماظوزارة؛م
م"تػؿقشماألداتذةماٌربزؼنمظؾؿعؾقمماظـاغويماظعاعؾنيمباألضلامماظؿقضريؼةمظوظوجماٌعاػدمواٌدارسماظعؾقاممأومبلضلاممهضريمذفادةماظؿؼينماظعاظي،موطذامعراصقمعمدلاتماظرتبقةم
واظؿؽوؼنماحملؿضـةمهلا"()5ذ.9م
وحيددمسددماٌؽؾػنيمبؿـلققماظؿػؿقشمسيمطلمأطادميقةمجفوؼةمظؾرتبقةمواظؿؽوؼنمسؾىم
اظشؽلماظؿاظي:م
 عػؿشمعـلقمظؾؿعؾقمماالبؿدائي؛م
 عػؿشمعـلقمظؾؿعؾقمماظـاغوي؛
" عػؿشمعـلقمعؽؾفمباظؿعؾقممباألضلامماظؿقضريؼةمظوظوجماٌعاػدمواٌدارسم
اظعؾقامأومبلضلاممهضريمذفادةماظؿؼينماظعاظي"ذ()5ذ؛م
 عػؿشمعـلقمظؾشمونماإلدارؼة؛م
 عػؿشمعـلقمسيماظؿوجقهمأو اظؿكطقطماظرتبوي؛م
 عػؿشمعـلقمظؾؿصاحلماٌادؼةمواٌاظقة.م
)5
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وؼعفدمإظقفممسؾىمصعقدماألطادميقةماىفوؼةمظؾرتبقةمواظؿؽوؼنممبفامماٌراضؾةماظعاعةمسيم
اٌقادؼنماظرتبوؼةمواإلدارؼةمواٌاظقةمو اظؿكطقطمواظؿوجقهماظرتبويمواظشمونماٌادؼةمواٌاظقة.م
طؿامؼـلقمػمالءمأسؿالماٌػؿشنيماظؿابعنيمهلممو مياردونمباإلضاصةمإديمذظكماالخؿصاصاتم
اظؿاظقة :م
-1م تؿؾعموعراضؾةمتـػقذمسؿؾقاتماظالترطقز،مو عمازرةمعدؼريماألطادميقاتماىفوؼةم
ظؾرتبقةمواظؿؽوؼنموغوابماظوزارةمسؾىمتـػقذػامو اظعؿلمسؾىمتوحقدماٌػاػقممواحرتامماظـظامم
اٌعؿولمبهمو تؼققمماٌصاحلم اًاضعةمظألطادميقةمسيمجمالماظؿدبريمسنمررؼقمتـظقممتدارؼبم
وغدواتموحؾؼاتمدرادقةمظػائدةماٌوزػنيماظعاعؾنيمبفذه ماٌصاحل؛م
-2مإنازماظؾقوثماظؿطؾقؼقةمسيمخمؿؾفماظؿكصصات؛م
-3ماظؼقاممباظدراداتمواظؿفاربماظرتبوؼةمواإلدارؼةمو تلرريػا؛م
-4ماظؼقامممبراضؾةماىواغبماظرتبوؼةمظؾؿصاحلماٌؿدخؾةمسيماجملالماظرتبويموخاصةم
اٌصاحلماظرتبوؼةموعصاحلماًرؼطةماٌدردقةمواظؿوجقهمواًزاغاتمواٌؽؿؾاتماٌدردقةم
واضرتاحماظؿدابريمظؿقلنيمصعاظقؿفا؛م
-5ماظلفرمسؾىمتؽوؼنموادؿؽؿالمخربةماألررماظؿابعةمظؾفقؽاتماٌؽوغةمظؾؿوزػنيماظعاعؾنيم
بؼطاعماظرتبقةماظورـقة؛م
-6مدسمماٌؾادراتمذاتماظطابعماالجؿؿاسيمواظـؼاسيمواظرؼاضي؛م
-7ماظؼقاممباظدراداتمواظؿقرؼاتماهلادصةمإديمتؼققمماظؼدراتماظؿدبريؼةمظؾؿصاحلماظؿابعةم
ظألطادميقةمسيماجملالماإلداريمواٌاظيموتدبريماٌواردماظؾشرؼة،مععماظعؿلمسؾىماضرتاحم
اظؿدابريمظؿقلنيمصعاظقؿفا؛م
-8متؼوؼممأمناطماظؿـظقمماإلداريموررائقمسؿلماٌصاحلماظؿابعةمظألطادميقة؛م
-9مضؿانماصؿقاصماٌصاحلماإلدارؼةمواٌاظقةمواٌصاحلماٌؽؾػةمبؿدبريماٌواردماظؾشرؼةم
ظألطادميقة؛م
-10م"متػؿقشماألداتذةماٌربزؼنمظؾؿعؾقمماظـاغويماظعاعؾنيمباألضلامماظؿقضريؼةمظوظوجم
اٌعاػدمواٌدارسماظعؾقاممأومبلضلاممهضريمذفادةماظؿؼينماظعاظي"(.)5م
طؿامميؽنمتؽؾقػفممعنمررفماظلؾطةمايؽوعقةماظوصقةمباظؼقاممبدراداتمسيماجملاالتم
اظرتبوؼةم واإلدارؼةمو اٌاظقة.
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ادلادةم90ذ()5ذ10م
"مؼعنيمغوابموزارةماظرتبقةماظورـقةمبؼرارمظؾلؾطةمايؽوعقةماٌؽؾػةمباظرتبقةماظورـقةمعنم
بنيمعوزػيماظوزارةم اٌلؿوصنيمظؾشروطماٌطؾوبةمظؾؿعقنيمسيمعفاممرؤداءماألضلاممباإلداراتم
اٌرطزؼةماٌـصوصمسؾقفامسيماٌردوممرضمم 2.75.832ماظصادرمسيم27معنمذيمايفةم( 30مدؼلؿربم
)1975مبشانماٌـاصبماظعؾقاماًاصةممبكؿؾفماظوزارات،مطؿاموضعمتغقريهموتؿؿقؿهم
واٌؿوصرؼنمسؾىمأضدعقةم10مدـواتمعنماًدعةمسؾىماألضلمسيمضطاعماظرتبقةماظورـقةم"(.)5م
ادلادةم91م
خالصامٌؼؿضقاتماٌادةم 90ماٌشارمإظقفامأساله،مصننماٌوزػنيماٌعقـنيمسيمعفاممغائبم
اظوزارةمضؾلمتارؼخمغشرمػذاماٌردوممباىرؼدةماظرمسقةمميؽـفممبصػةمادؿــائقةمأنمؼلؿؿروام
سيمعزاوظةمعفاعفم.م
ادلادةم92م
ؼؿممتؽؾقفمأررمػقلةماظؿدرؼسمو ػقلةماظؿكطقطمواظؿوجقهماظرتبويم"و اٌؾقؼنيماظرتبوؼنيم
واٌػؿشنيم
وعؾقؼيماالضؿصادمواإلدارةمواٌػؿشنيماظرتبوؼنيمظؾؿعؾقمماظـاغويماإلسدادي
اظرتبوؼنيمظؾؿعؾقمم اظـاغويماظؿلػقؾي" ) 11(2مبفامماإلدارةماظرتبوؼةمبعدماظؿؼققدمسيمالئقة م
األػؾقةماظيتمتوضعمطلمدـةمعنمظدنماظلؾطةمايؽوعقةماٌؽؾػةمباظرتبقةماظورـقةمواًضوع م
ظؿؽوؼنمخاص.م
طقػقاتمتـظقمم
و هددمبؼرارمظؾلؾطةمايؽوعقةماٌؽؾػةمباظرتبقةماظورـقةمذروطمو
اظؿؽوؼنماٌذطورمو طذامطقػقاتموضعمظوائحماألػؾقة.م
البابذالثانيذ
الرخصذوذالتعووضاتذ
ادلادةم93م
خيولمعوزػو وزارةماظرتبقةماظورـقةمايقمسيمرخصةمدـوؼةمٌدةمذفر ،مو الممتـحمػذهم
اظرخصةمإالمخاللمسطؾةمغفاؼةماظلـةماظدرادقةماظيتمهددمبؼرارمظوزؼرماظرتبقةماظورـقة.م
شريمأغهمؼلؿحم ألررمػقل ةماظؿدرؼسموػقلةماظؿلرريمواٌراضؾةماظرتبوؼةمباظؿغقبمألطـرمعنم
ذفرمواحدمخاللمسطؾةمغفاؼةماظلـةماظدرادقةمعاسداماٌؽؾػنيمعـفمممبفاممإدارؼةممبمدلاتم
اظؿعؾقممواظؿؽوؼنمواٌصاحلماٌرطزؼةمظؾلؾطةمايؽوعقةماٌؽؾػةمباظرتبقةماظورـقةمواٌصاحلم
اًاضعةمظوصاؼؿفا.
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ادلادةم94م
تؾؼىمعؼؿضقاتماظظفريماظشرؼفمرضمم 1.58.008ماظصادرمسيم 4مذعؾانم 1377م( 24مصرباؼرم
 )1958ممبـابةماظـظامماألداديماظعاممظؾوزقػةماظعؿوعقةمجارؼةمسؾىمعوزػيموزارةماظرتبقةم
اظورـقةمصقؿامؼؿعؾقمباظرخصممع معراساةمعؼؿضقاتماٌادة 93مأساله.م
ادلادةم95
ؼلؿػقدمعوزػو وزارةماظرتبقةماظورـقةماٌـؿؿونمإديمػقلةماظؿدرؼسموػقلةماظؿلرريمواٌراضؾةم
اظرتبوؼةموػقلةماظؿوجقهمواظؿكطقطماظرتبويموػقلةماظؿلقريمواٌراضؾةماٌادؼةمواٌاظقةموػقلةم
اظدسمماإلداريمواظرتبويمواالجؿؿاسيمعنمتعوؼضاتمهددمأصـاصفاموعؼادؼرػاممبردوم.م
البابذالثالثذ
إعادة اإلدماجذ
"ادلادةم96ممم
2.85.742م
ؼعادمإدعاجماٌوزػنيماٌؿدربنيمواظرمسقنيماًاضعنيمٌؼؿضقاتماٌردوممرضمم
اظصادرمسيم18معنمحمرمم 1406م(م4مأطؿوبرم)1985مابؿداءمعنمتارؼخمغشرمػذاماٌردوممباىرؼدةم
اظرمسقة،موصقماىدولمرضمم1ماٌؾققمبفذا ماٌردوم .م
وؼعادمإدعاجماٌوزػنيماٌشارمإظقفممأساله،مسيماظدرجةماٌشؿؿؾةمسؾىمرتؾةمهلامرضمم
ادؿدالظيمؼعادلمأو ؼػوقمعؾاذرةماظرضمماالدؿدالظيماظذيمطانمهلممو حيؿػظونمباألضدعقةم
اٌؽؿلؾةم"سيماظدرجةموماظرتؾةماظؼدميؿني"م(.)2مح12م
"إنماٌوزػنيماًاضعنيمٌؼؿضقاتمػذاماٌردومماظذؼنمؼؾفونمدرجةم تػوقمبدرجةمأوم
بدرجؿنيمدرجؿفمم األصؾقة،مؼعقـونمسيمدرجؿفمماىدؼدةمباظرتؾةماظعددؼةماظيتمتؼلمعؾاذرةم
سنماظرتؾةماظيتمطاغوامؼؿوصرونمسؾقفا،موحيؿػظونمسيمرتؾؿفمماىدؼدةمباألضدعقةماظيتمحصؾوام
سؾقفامسيمرتؾةمدرجؿفمماظؼدميةمضؿنمحدودمعدةماظعؿلماٌؾقـةمسيماظعؿودماألولمعنمأغلاقم
اظرتضيماٌـصوصمسؾقفامسيماٌردوممرضمم 2.62.344ماظصادرمسيم15معنمصػرم8(1383مؼوظقو)1963م
بؿقدؼدمدالملماألجورموذروطمترضيمعوزػيماظدوظةمسيماظرتؾةمواظدرجةمطؿاموضعمتغقريهم
وتؿؿقؿه(." )3م
ممسيماظرتؾةم
"شريمأغهمباظـلؾةمظؾؿوزػنيماظذؼنمؼؾفونماظدرجةماٌؿؿازة،مصقؿممترتقؾه
األودي،موحيؿػظونمباألضدعقةماٌؽؿلؾةمسيمرتؾؿفمماظلابؼةمإذامطانمرضؿفاماالدؿدالظيمؼلاويم
اظرضمماإلدؿدالظيمظؾرتؾةماىدؼدةماظيتمسقـوام صقفا،موذظكمسيمحدودماألضدعقةماٌطؾوبةمظؾرتضيم
سيماظرتؾةمباظدرجةماٌؿؿازة(." )3م
"(2
5212

2 .04.78
13

2004

14

25 1425

2004

2.02.854

2242

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعدؼرؼةماظشمونماظؼاغوغقةمواٌـازسات

34

اظـظامماألداديماًاصممبوزػيموزارةماظرتبقةماظورـقةمععمآخرماظؿعدؼالت

"إنماٌوزػنيماظذؼنمؼـؿؼؾونمعنمإرارمإديمإرارمآخرمدونمأنمؼرتتبمسنمذظكمتغقريمسيم
اظدرجةماٌرتؾنيم صقفا،مؼعادمترتقؾفممابؿداءمعنمتارؼخمتردقؿفممسيمدرجؿفمماىدؼدةمبعدم
ضضاءمعدةماظؿدرؼبمسـدماالضؿضاء،مبـػسماظرضمماالدؿدالظيمواظرتؾةموماألضدعقةماياصؾنيم
سؾقفامسيماظؿارؼخماٌذطورمبنرارػمماألصؾيم(." )3م
م
"وتطؾقمسؾىماٌوزػنيماٌرتؾنيمسيمدؾممعنمدالملماألجورماحملدثةمباٌردوممرضم
2.73.722ماظصادرمسيم 6مذيمايفةم 31(1393مدؼلؿرب )1973ماًاضعنيمألغظؿة أدادقةم
أخرى،ماظذؼنمؼؾفونمإحدىماظدرجاتماٌـصوصمسؾقفامسيمػذاماظـظامماألداديماًاصم
عؼؿضقاتماظػصؾنيم 5موم 5معؽررمعنماٌردوممرضمم 2.62.344م "م اظصادرمسيم 1383م( 8مؼوظقو )1963م
اٌشارمإظقه ،وظؿطؾققمعؼؿضقاتماظػصؾنيماٌذطورؼنمتعؿربماظدرجةماظـاظـةمواظدرجةماظـاغقةم
واظدرجةماألوديماٌـصوصمسؾقفامسيماىدوظنيمرضمم3موم4ماٌؾقؼنيمبفذاماٌردوم،مسؾىماظؿواظيم
مبـابةماظلؾمم9مواظلؾمم10مواظلؾم " 11م(.)3مح13م
البابذالرابعم
التوظوفذو الرتقيذ
ادلادةذ97ذ
ؼؿمموظوجمخمؿؾفماألررماٌـصوصمسؾقفامسيمػذاماٌردوممعنمضؾلماٌرتذقنيماظذؼنمالم
ؼؼلمدـفممسنم18مدـةموالمؼزؼدمسنم40مدـةمسـدمتارؼخماظؿوزقف.م
اٌؿؽنم
وميؽنممتدؼدمحدماظلنماألسؾىمظػرتةمتعادلمصرتةماًدعاتماظصقققةمأو
تصقققفامألجلماظؿؼاسدمدونمأنمتؿفاوزم 45مدـة،موتراسىمعؼؿضقاتماٌردوممرضمم 2.92.231م
اظصادرمسيم 7مذيماظؼعدةم 1413م( 29مأبرؼلم  )1993مواٌردوممرضمم 2.02.349ماظصادرمسيم 27معنم
ذيادىماألوديم7(1423مأشلطسم)2002ماٌشارمإظقفؿامأساله.
ادلادةذ98ذ
"مابؿداءمعنم 13مصرباؼرم،2003متؿمماظرتضقةمسنمررؼقماالعؿقاغاتماٌفـقةمعنماظلؾمم 8مإديم
اظلؾمم  9مأو مدرجةمهلامترتقبمادؿدالظيم مماثل"( ،)2وعنماظدرجةماظـاظـةمأومدرجةمهلام
ترتقبمادؿدالظيممماثلمإديماظدرجةماظـاغقةمأومدرجةمهلامترتقبمادؿدالظيممماثلموعنم
اظدرجةماظـاغقةمأومدرجةمهلامترتقبمادؿدالظيممماثلمإديماظدرجةماألوديمأومدرجةمهلامترتقبم
ادؿدالظيممماثلمدـوؼا،مباظـلؾةمظؽلمإرارمسؾىمحدة،مسيمحدودم 11م %معنمسددماٌلؿوصنيم
ظشروطماظرتضقةمباالعؿقاغاتماٌفـقةمودونماألخذمبعنيماالسؿؾارمسددماٌلؿػقدؼنمبردمم
اظلـواتماظلابؼة.م
(14 )2
" وؼلؿــىمعنمػذهماظرتضقةماٌوزػونماٌؿدربونذ" م .م
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ادلادةذ99م
ابؿداءمعنم13مصرباؼرم2003متؿمماظرتضقةمباالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنماظلؾمم
8مإديماظلؾمم 9ممأومدرجةمهلامترتقبمادؿدالظيممماثلم،موعنماظدرجةماظـاظـةمأومدرجةمهلام
ترتقبمادؿدالظيممماثلمإديماظدرجةماظـاغقةمأومدرجةمهلامترتقبمادؿدالظيممماثلموعنم
اظدرجةماظـاغقةمأومدرجةمهلامترتقبمادؿدالظيممماثلمإديماظدرجةماألوديمأومدرجةمهلامترتقبم
ادؿدالظيممماثلمدـوؼا،مباظـلؾةمظؽلمإرارمسؾىمحدة،مسيمحدودم 11م %معنمسددماٌلؿوصنيم
ظشروطماظرتضقةمباالخؿقارمدونماألخذمبعنيماالسؿؾارمسددماٌلؿػقدؼنمبردمماظلـواتماظلابؼة.م
طؿامتؿمماظرتضقةمباالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنماظدرجةماألوديمإديماظدرجةم
اٌؿؿازةمسيمحدودم 22م %معنمسددماٌلؿوصنيمظشروطماظرتضقةمباالخؿقارمودونماألخذمبعنيم
االسؿؾارمسددماٌلؿػقدؼنمبردمماظلـواتماظلابؼة.م
وهددماٌؼاؼقسماٌعؿؿدةمظؾرتضقةمباالخؿقارمبؼرارمظوزؼرماظرتبقةماظورـقة.م
وؼلؿــىمعنمػذهماظرتضقةماٌوزػونماٌؿدربون.م
ادلادةم100م
ادؿــاءمعنمعؼؿضقاتماٌادتنيم 98مو  99اٌشارمإظقفؿامأساله،مهددمغلؾةماظرتضقةم
باالخؿقارمواالعؿقاغاتماٌفـقةمخاللماظـالثمدـواتماألوديمعنمصدورمػذاماٌردوممسيم
اىرؼدةماظرمسقةموصقمعضاعنيماىدولمرضمم2ماٌؾققمبفذاماٌردوم.م
ادلادةم101م
خيصصماىدولمرضم م 3ماٌؾققمبفذام اٌردوم،ماٌؾنيمظؾدرجاتمواظرتبمواألرضام م
االدؿدالظقةماٌؼابؾةمهلا،مألررمػقلةماظؿلرريمواٌراضؾةماظرتبوؼةموأررمػقلةماظؿلقريمواٌراضؾةم
اٌادؼةمواٌاظقةمو أررمػقلةماظؿوجقهمواظؿكطقطماظرتبويموأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيم
واألداتذةماٌربزؼنمظؾؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾي.م
وخيصصماىدولمرضمم 4ماٌؾققمبفذام اٌردوم،ماٌؾنيمظؾدرجاتمواظرتب واألرضام م
االدؿدالظقةماٌؼابؾةمهلا،مألداتذةماظؿعؾقمماالبؿدائيموأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماإلسدادي مو أررم
ػقلةماظدسمماإلداريمواظرتبوي مو االجؿؿاسي.م
ادلادةم102م
تؿمماظرتضقةمبعدماظرتؾةم 10مسيماظدرجةماألوديمباظـلؾةمألداتذةماظؿعؾقمماالبؿدائي موأداتذةم
اظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديموأررمػقلةماظدسمماإلداريموماظرتبويمواالجؿؿاسيموصقمعامػومعؾنيم
سيماىدولمرضمم5ماٌؾققمبفذاماٌردوم.م
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ادلادةم103م
تؿمماظرتضقةمبعدماظرتؾةم 6مسيماظدرجةماٌؿؿازةمباظـلؾةمألداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيم
واألداتذةماٌربزونمظؾؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيموأررمػقلةماظؿلرريمواٌراضؾةماظرتبوؼةموأررمػقلةم
اظؿوجقهمواظؿكطقطم اظرتبوؼونم أررمػقلةماظؿلقريمواٌراضؾةماٌادؼةمواٌاظقةموصقمعامػومعؾنيمسيم
اىدولمرضمم6ماٌؾققمبفذاماٌردومم.مم
اجلزءذالدابعذ
التعونيذو الرتدومذ
ادلادةم 104م
"ابؿداءمعنم 13مصرباؼر م 2003م "(15،)2ؼعػىمعنمعدةماظؿدرؼبماٌوزػونماٌرمسونمسيم
إحدىمدرجاتماهلقؽاتماٌشارمإظقفامسيماٌادةم 1معنمػذاماٌردوممخاللمترضقؿفممسيماظدرجةم
ضؿنماهلقلةماظيتمؼـؿؿونمإظقفامبادؿــاءماألررماٌشرتطة.م
"طؿامؼعػىمعنماظؿدرؼبمأررمػقلةماظؿدرؼسماظذؼنمؼؾفونمػقؽةماظؿلرريمواٌراضؾةم
اظرتبوؼةموػقؽةماظؿوجقهمواظؿكطقطماظرتبوي"(.)5ذ16م
ادلادةم105م
ؼؿممتردقممخرجييمعراطزمتؽوؼنمأداتذةماظؿعؾقمماالبؿدائيمو أداتذة اظؿعؾقمماظـاغويم
اإلسداديمو أداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمبعدمحصوهلممسؾىمذفادةماظؽػاءةماظرتبوؼة.م
و حيددمضرارمظوزؼرماظرتبقةماظورـقةمطقػقةمتـظقمموإجراءمذفادةماظؽػاءةماظرتبوؼة.م
و ؼؿممتردقمماٌوزػنيماٌؿدربنيمابؿداءمعنمتارؼخمحصوهلممسؾىمذفادةماظؽػاءةماظرتبوؼةم
"بعدمضضاءمدـةمواحدةمسؾىماألضلمعنماظؿدرؼب"ذ()2م17.م
"م وؼؿممتردقمماٌوزػنيماٌؿدربنيماٌـؿؿنيمإديمباضيماهلقؽاتماٌـصوصمسؾقفامسيماٌادةم 1م
عنماٌردوم"مرضمم2.02.854ماظلاظفم اظذطر،مبعدمضضاءمصرتةماظؿدرؼبمضابؾةمٌدةمدـةمظؾؿفدؼدم
عرةمواحدة.م
"وسيمحاظةمسدمماظرتدقممؼؿممإسػاءماٌؿدربنيماٌـؿؿنيمإديمباضيماهلقؽاتمأومإرجاسفممإديم
أررػمم "األصؾقةمسيمحاظةماغؿؿائفممإديماإلدارةم"ذ(.)2م
ذ
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ادلادةم106م
ميؽنمأنمؼشاركماٌرتذقونمسيمغػسماٌؾاراةمأو االعؿقانماٌفينمأو اعؿقانماظؽػاءةم
اظرتبوؼةمأربعمعراتمخاللمعدةمأربعمدـوات،مو سيمحاظةمسدمماجؿقازػممبـفاحماظؽػاءةم
اظرتبوؼةمداخلمػذاماألجلمؼؿممإسػاؤػممأو إرجاسفممإديمإرارػمماألصؾي.مم
طؿامميؽنمتـظقممدورةمادؿدراطقةمباظـلؾةمظؾؿرتذقنيماظذؼنمتعذرمسؾقفممألدؾابمعربرةم
اجؿقازماعؿقانماظؽػاءةماظرتبوؼةمو هؿلبماظدورةماالدؿدراطقةمطدورةمسادؼة.موؼؿممتردقمم
اٌعـقنيمباألعرمابؿداءمعنمتارؼخمناحفممسيماعؿقانماظؽػاءةماظرتبوؼة.م
ومبصػةمادؿــائقة،موداخلمعدةمالمتؿفاوزمأربعمدـواتمعنمتارؼخمصدورمػذاماٌردوم،م
خيضعمإديماٌؼؿضقاتماٌشارمإظقفامأسالهمأررمػقلةماظؿدرؼسماٌؿدربونماظذؼنمؼوجدونمسيمػذهم
اظوضعقةمضؾلمصدورمػذاماٌردوم.م
شريمأغهمباظـلؾةمظؾؿوزػنيماظذؼنمتعذرمتردقؿفممرؾؼامظؾؿؼؿضقاتماظواردةمسيمػذهماٌادةم
بلؾبمبؾوشفممحدمدنماإلحاظةمسؾىماظؿؼاسد،مؼؿممحذصفممعنماألدالكمومحياظونمسؾىم
اظؿؼاسدمأخذامبعنيماالسؿؾارموضعقؿفمماظـظاعقةمسـدمتارؼخمبؾوشفممحدمػذاماظلن.
اجلزءذالثامنذ
مقتضواتذانتقالوةذ
ادلادةم107م
" تؿمماظرتضقةمباالخؿقارمباظـلؾةمظألررماظيتممتموضعفامسيمررؼقماالغؼراضمطؿامؼؾي:م
" أ-معنماظدرجاتماٌرتؾةمسيماظلؾمم 7مإديماظدرجاتماٌرتؾةمسيماظلؾمم  8خاللمأربعم
دـوات وسؾىمأربعةمأضلاطمعؿلاوؼةمسؾىمأداسماألضدعقةمسيماظلؾمم 7موذظكمابؿداءمعنم 13م
صرباؼرم2003؛م
"ب-معنماظدرجاتماٌرتؾةمسيماظلؾمم 8مإديماظدرجاتماٌرتؾةمسيماظلؾمم 9مخاللمدـؿنيموم
سؾىمضلطني معؿلاوؼنيمسؾىمأداسماألضدعقةمسيماظلؾمم8موذظكمابؿداءمعنم13مصرباؼرم2007؛م
"شريمأغهمباظـلؾةمظألررماظيتمدؾقمترضقؿفامعنماظلؾمم 7مإديماظلؾمم 8موصقمعؼؿضقاتم
اظػؼرةم"مأم"م أساله"،مصؿؿممترضقؿفامعنماظلؾمم 8مإديماظلؾم م 9مخاللمدـؿنيموسؾىمضلطنيم
عؿلاوؼنيمسؾىمأداسماألضدعقةمسيماظلؾمم 8مبعدمضضاءمدـةمطاعؾةمسؾىماألضلمسيماظلؾمم ،8م
وذظكمابؿداءمعنم13مصرباؼرم.2007م
" ج-معنماظدرجةماٌرتؾةمسيماظلؾمم 10مإديماظدرجةماٌرتؾةمسيماظلؾمم 11مباظـلؾةمٌػؿشيم
اظؿعؾقمماإلبؿدائى،مخاللم ثالثمدـواتم وسؾىمثالثمأضلاط معؿلاوية ،مسؾىمأداسماألضدعقة م
( )5ذ
سيماًدةمواألضدعقةم سيماظلؾمم واألضدعقةمسيماإلرار،موذظكمابؿداء معنم صاتحمدؾؿؿربم2004م" .
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"مادلادةم107معؽررةم
13مصرباؼرم 2003م
" ميؽنمخاللمعدةماغؿؼاظقةمهددمسيمثالثمدـواتمابؿداءمعنم
ظؾؿلؿشارؼنمسيماظؿوجقهمأوماظؿكطقطماظرتبويماٌـصوصمسؾقفممسيماٌردوممرضمم 2.85.742م
اظصادرمسيم 4مأطؿوبرم 1985ماظعاعؾنيمبفذهماظصػةمبؿارؼخم 13مصرباؼرم ،2003ماظرتضيمإديمإرارم
عػؿشمسيماظؿوجقهماظرتبويمعنماظدرجةماألوديمأومعػؿشمسيماظؿكطقطماظرتبويمعنماظدرجةم
األوديموصقمعاؼؾي:م
أ-مسؾىمأثرماعؿقانمعفينمؼػؿحمسيموجهماٌلؿشارؼنمسيماظؿوجقهمأوماظؿكطقطماظرتبويم
اٌؿوصرؼنمسؾىم6مدـواتمعنماًدعةمبفذهماظصػة.م
وتؿممػذهماظرتضقةمسيمحدودماظـلؾةماٌشارمإظقفامسيماٌادةم 98مأسالهمععمعراساةمعؼؿضقاتم
اٌادةم100مأساله؛م
مبم –مسنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيماٌلؿشارؼنمسيم
اظؿوجقهمأوماظؿكطقطماظرتبويماٌؿوصرؼنمسؾىم10مدـواتمعنماألضدعقةمبفذهماظصػة.م
وتؿممػذهماظرتضقةمسيمحدودماظـلؾةماٌشارمإظقفامسيماظػؼرةماألوديمعنماٌادةم 99مععمعراساةم
عؼؿضقاتماٌادةم100مأساله.مم
"ادلادةم107ممكررةممرتنيم
" ميؽنمخاللمعدةماغؿؼاظقةمهددمسيمثالثمدـواتمابؿداءمعنم 13مصرباؼرم 2003مظؾؿؿوغنيم
اٌـصوصمسؾقفممسيماٌردوممرضمم 2.85.742ماظصادرمسيم 4مأطؿوبرم 1985ماظعاعؾنيمبفذهماظصػةم
بؿارؼخم 13مصرباؼرم 2003م،ماظرتضيمإديمإرارمعػؿشماٌصاحلماٌادؼةمواٌاظقةمعنماظدرجةماألوديم
وصقمعاؼؾيم:م
أ-مسؾىمأثرماعؿقانمعفينمؼػؿحمسيموجهماٌؿوغنيماٌؿوصرؼنمسؾىم 6مدـواتمعنماًدعةم
بفذهم اظصػة.موتؿممػذهماظرتضقةمسيمحدودماظـلؾةماٌشارمإظقفامسيماٌادةم 98مأسالهمععمعراساةم
عؼؿضقاتماٌادةم100مأساله؛مم
بم–مسنمررؼقماالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضقةمعنمبنيماٌؿوغنيماٌؿوصرؼنمسؾىم
10مدـواتمعنماألضدعقةمبفذهماظصػة.م
وتؿممػذهماظرتضقةمسيمحدودماظـلؾةماٌشارمإظقفامسيماظػؼرةماألوديمعنماٌادةم 99مععمعراساةم
عؼؿضقاتماٌادةم100مأساله.مم
"ادلادةم107ممكررةمثالثممراتم
توضعمسيمررؼقماالغؼراضمدرجةمطاتبماالضؿصادماٌرتؾةمسيماظلؾمم ،5مودرجةمطاتبم
االضؿصادماٌؿؿازماٌرتؾةمسيماظلؾمم.6م
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وتؿمماظرتضقةمباظـلؾةمظؽلمدرجةمطؿامؼؾي:م
ذأ -ذبالندبةذلدرجةذكاتبذاالقتصاد:ذ
معنمدرجةمطاتبماالضؿصادماٌرتؾةمسيماظلؾمم 5مإديمدرجةمطاتبماالضؿصادماٌؿؿازماٌرتؾةمسيماظلؾمم6م،مسؾىمدصعةمواحدةموذظكمابؿداءمعنم13مصرباؼرم2003م؛م
معنمدرجةمطاتبماالضؿصادماٌرتؾةماٌرتؾةمسيماظلؾمم 6مإديمدرجةمعلاسدماٌصاحلماالضؿصادؼةماٌرتؾةمسيماظلؾمم،7مسلىمدصعةمواحدة،موذظكمابؿداءمعنم13مصرباؼرم2003؛م
معنمدرجةمعلاسدماٌصاحلماالضؿصادؼةماٌرتؾةماٌرتؾةمسيماظلؾمم 7مإديمدرجةمعلاسدمعؼؿصدماٌرتؾةمسيماظلؾمم،8مسلىمدصعةمواحدة،موذظكمابؿداءمعنم13مصرباؼرم2003؛م
 معنمدرجةمعؼؿصدماٌرتؾةماٌرتؾةمسيماظلؾمم 8مإديمدرجةمعؼؿصدمممؿازماٌرتؾةمسيماظلؾمم،9مسلىمدصعةمواحدة،موذظكمابؿداءمعنم13مصرباؼرم2003؛م
ب -ذبالندبةذلدرجةذكاتبذاالقتصادذادلمتاز:م
ذ
6مإديمدرجةمعلاسدماٌصاحلم
معنمدرجةمطاتبماالضؿصادماٌؿؿازماٌرتؾةمسيماظلؾمماالضؿصادؼةماٌرتؾةمسيماظلؾمم،7مسؾىمدصعةمواحدةموذظكمابؿداءمعنم13مصرباؼرم2003؛م
معنمدرجةمعلاسدماٌصاحلماالضؿصادؼةماٌرتؾةماٌرتؾةمسيماظلؾمم 7مإديمدرجةمعؼؿصدماٌرتؾةمسيماظلؾمم8مسؾىمدصعةمواحدة،موذظكمابؿداءمعنم13مصرباؼرم2006؛م
معنمدرجةمعؼؿصدماٌرتؾةمسيماظلؾمم 8مإديمدرجةمعؼؿصدمممؿازماٌرتؾةمسيماظلؾمم 9مسؾىممم
دصعةمواحدة،موذظكمابؿداءمعنم13مصرباؼرم.2008
ادلادةم108م
ميؽن،مبصػةمادؿــائقةمو سيمشضونم 5مدـواتمابؿداءمعنمصدورمػذاماٌردوممباىرؼدةم
اظرمسقة،ماظرتضيمبوادطةماظشفاداتماىاععقةمعنماظدرجةماظـاظـةمإديماظدرجةماظـاغقةم
باظـلؾةمألداتذةماظؿعؾقمماالبؿدائيمومأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديموماٌؾقؼنيماظرتبوؼني،م
وعنماظدرجةماظـاغقةمإديماظدرجةماألوديمباظـلؾةمألداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيموماٌؿوغنيم
اٌشارمإظقفممسيمعوادمػذاماٌردوم.م
ادلادةم108ممكررةم
"خالصامٌؼؿضقاتماٌادةم 105م أساله،مؼعػىماٌوزػونماٌؿدربونمخرجيوامعراطزمتؽوؼنم
ػقؽةماظؿدرؼسمسـد مصدورماٌردوممرضمم 2.02.854ماٌشارمإظقهم أساله،معنماجؿقازمذفادةم
اظؽػاءةماظرتبوؼة ،م وؼؿم متردقؿفممرؾؼامظؾؿؼؿضقاتماٌـصوصمسؾقفامسيماٌادتنيم 124موم 125م
عنماٌردوممرضم م 2.85.742ماظصادرمسيم 4مأطؿوبرم 1985مبشلنماظـظامماألداديماًاصممبوزػيم
وزارةماظرتبقةماظورـقة"ذ(20.)2مم
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ادلادةم109م
ميؽنمألررمػقلةماظؿدرؼسماظعاعؾنيمباإلدارةمومبصاحلماظؿلقريماٌاديمواٌاظي،مسـدمتارؼخم
صدورمػذاماٌردومماالختوارمبني:م
مأ-مرؾبمإدـادػممعفامماظؿدرؼسمبعدماالدؿػادةمعنمتؽوؼنمخاص؛م
ب-مرؾبمتغقريماإلرار موصقماظدرجةماٌـادؾةمظدرجؿفممسيماإلرارماألصؾي.م
و حيددمضرارمعشرتكمظوزؼرماظرتبقةماظورـقةمو وزؼرماظوزقػةماظعؿوعقةموماإلصالحماإلداريم
ذروطمو طقػقاتمتغقريماإلرار.م
وميؽنمبصػةمادؿــائقةمٌػؿشيماٌصاحلماالضؿصادؼةمواٌػؿشنيماٌؿؿازؼنمظؾؿصاحلم
االضؿصادؼةماظذؼنم وقومونممبفامم اٌؿوغني،مسيمتارؼخمصدورمػذام اٌردوم،مرؾبمإسادةم
اإلدعاجمسؾىماظؿواظيمسيمإرارمممونمعنماظدرجةماألوديمأو ممونمعنماظدرجةماٌؿؿازة.م
ادلادةم110م
ميؽنمبصػةمادؿــائقةموسيمشضونم 5مدـواتمابؿداءمعنمتارؼخمصدورمػذاماٌردوممسيم
اىرؼدةماظرمسقة،متوزقفماٌرتذقنيماياعؾني مإلجازةمتعؾقؿقةمأومعامؼعادهلامسيمإرارم
أداتذةماظؿعؾقمم االبتدائي،مومذظكمبعدماًضوعمالخؿؾارماغؿؼائيمؼؿممتـظقؿهممبوجبمضرارم
ظوزؼرماظرتبقةماظورـقة.م
ادلادةم111م
"مميؽنمبصػةمادؿــائقةموابؿداءمعنم13مصرباؼرم،2003إدعاجمأداتذةماظلؾكماألولمظؾؿعؾقمم
اظـاغويم "عنماظدرجةماألودي،ماياصؾنيمسؾىماإلجازةمأومعامؼعادهلا،موأداتذةماظلؾكماظـاغيم
ظؾؿعؾقمماظـاغويمعنم "الدرجةذاألوىلذومنذالدرجةذادلمتازة "(،)2ماٌؽؾػنيموماٌزاوظنيمٌفامم
اظؿػؿقشمٌدةمالمتؼلمسنمزيسمدـواتمسيمتارؼخمغشرمػذاماٌردوممسيماىرؼدةماظرمسقة،م "يفذ
إطارذادلفتشنيذالرتبوونيذللتعلومذالثانويذ اإلعداديذمنذالدرجةذاألوليذأوذمنذالدرجةذ
ادلمتازةذ أوذيفذإطارذادلفتشنيذالرتبوونيذللتعلومذالثانويذالتأهولي ذمنذالدرجةذاألوىلذأوذمنذ
الدرجةذادلمتازة ذ "ذ( ،)2مذرؼطةمتؼدؼممحبثمعقداغيمجيازمعنمررفمىـةمخمؿصةمهددم
عفاعفاموطقػقةمتشؽقؾفامبؼرارمظوزؼرماظرتبقةماظورـقةم.م
ذ
ذ
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ادلادةم112م
بصػةمادؿــائقةموٌدةم 4مدـواتمابؿداءم "منذ 13ذفرباور ذ  ، "2003متؿمماظرتضقةم
باالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضيمعنماظدرجةماظـاظـةمإديماظدرجةماظـاغقة،مباظـلؾةم
ألداتذةماظؿعؾقمماالبؿدائيم "وأداتذةذالتعلومذالثانويذاإلعدادي "ذ( )2م وماٌؾقؼنيماظرتبوؼنيموم
عؾقؼيماالضؿصادموماإلدارةمواٌؿوصرؼنمسؾىم 15مدـةمعنماألضدعقةم اظعاعةم "عـفام6مدـواتمعنم
اًدعةمسيماظدرجةماظـاظـة"ذ(.)2مم
"وتؿممػذهماظرتضقةمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماألوديمعنماٌادةم 99مععمعراساةمعؼؿضقات ماٌادةم
100مأساله"ذ(.)2مم
ادلادةم112ممكررةم
ميؽنمبصػةمادؿــائقةمتـظقممعؾاراةمدـوؼةمخاللمعدةمثالثمدـواتمابؿداءمعنمصاتحم
ؼـاؼرم ،2004ممتػؿحمظػائدةماٌؼؿصدؼنماٌرتؾنيمسيماظلؾمم 8مواٌؼؿصدؼنماٌؿؿازؼنماٌرتؾنيمسيم
اظلؾمم 9موعؾقؼيماالضؿصادمواإلدارةمعنماظدرجةماظـاظـةماٌـؾـؼنيمسنمدرجةمعؼؿصدمممؿازم
اياصؾنيمسؾىماإلجازةموذظكمظوظوجمإرارمممونمعنماظدرجةماظـاغقة.م
اجلزءذالتادعذ
مقتضواتذخمتلفةذ
ادلادةم113م
ؼزاولماٌوزػونماٌشارمإظقفممسيمعوادمػذاماٌردوممواظعاعؾونمبؼطاعماظؿعؾقمماظعاظيمغػسم
اٌفامماٌشارمإظقفامأسالهموسـدماالضؿضاءمعفامممماثؾة.م
ميؽنمتدضققمومتػصقلماٌفامماٌلـدةمٌكؿؾفماألررماٌـصوصمسؾقفامسيمعوادمػذاماٌردومم
وعراجعؿفاموذظكممبوجبمضرارمظوزؼرماظرتبقةماظورـقةموبعدمادؿطالعمرأيماظلؾطةمايؽوعقةم
اٌؽؾػةمباظؿعؾقمماظعاظي.م
ادلادةم114م
باإلضاصةمإديمذروطماظرتضيمباالخؿقارماٌـصوصمسؾقفامسيماٌوادم 8موم  28موم 50موم 59م
أساله،متؿمماظرتضقةمباالخؿقارمبعدماظؿؼققدمسيمجدولماظرتضيمعنماظدرجةماظـاغقةمإديماظدرجةم
م وم
األوديمباظـلؾةمألداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيموماٌلؿشارؼنمسيماظؿوجقهماظرتبويم
اٌلؿشارؼنمسيماظؿكطقطماظرتبويماٌرتؾنيمسيماظدرجةماظـاغقة،ماٌؿوصرؼنمسؾىم 15مدـةمعنم
األضدعقةماظعاعةمعـفام6مدـواتمعنماًدعةمسيماظدرجةماظـاغقةمأومدرجةممماثؾةمهلا ،موماظذؼنم
خضعوامظؿؽوؼنمظوظوجماظدرجةماظـاغقةمأومدرجةممماثؾةمهلامترتبمسـهمتغقريمسيماإلرار.م
ذ( 21 )2
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طؿامؼلؿػقدمعنمغػسماٌؼؿضقاتماظواردةمسيمػذهماٌادة،معػؿشوماظؿعؾقمماالبؿدائيماٌرتؾنيم
سيماظلؾمماظعاذرماياصؾنيمسؾىمذفادةمعػؿشماظؿعؾقمماالبؿدائي موماًاضعنيمٌؼؿضقاتم
اٌردوممرضمم 2.85.742ماظصادرمسيم 18معنمحمرمم (1406م 4مأطؿوبرم )1985ماٌشارمإظقهمأساله،م
ظؾرتضقةمإديمإرارمعػؿشمرئقليمظؾؿعؾقمماالبؿدائي.م
ادلادةم115م
تؾؼىماٌؼؿضقاتماٌـظؿةمظشروطمومطقػقاتمايصولمسؾىماظشفاداتموماظدبؾوعاتماظيتم
تلؾؿفامعراطزماظؿؽوؼنماًاضعةمظوزارةماظرتبقةماظورـقةمدارؼةماٌػعول،مطؿامؼؾؼىماظعؿلم
جارؼامباظشروطمواظشفاداتمواظدبؾوعاتماٌعؿولمبفامظؾؿوزقفمسيمخمؿؾفماألررماٌـصوصم
سؾقفامسيماٌردوممرضمم 2.85.742م بؿارؼخمسيم 18معنمحمرمم 4(1406مأطؿوبرم )1985مبشلنماظـظامم
األداديماًاصممبوزػيموزارةماظرتبقةماظورـقةمظؾؿوزقف،مومذظكمإديمحنيمصدورماظـصوصم
اظؿـظقؿقةماٌـصوصمسؾقفامسيمعوادمػذاماٌردوم.م
"وتؿممػذهماظرتضقةمرؾؼامٌؼؿضقاتماظػؼرةماألوديمعنماٌادةم99مععمعراساتمعؼؿضقاتماٌادةم
100مأساله"ذ(22،)2م
ادلادةم115ممكررةم
ؼلؿػقدمأررمػقؽةمرجالماظؿعؾقمماٌـصوصمسؾقفمم سيماٌردوممرضمم 2.85.742مبؿارؼخمسيم18م
عنمحمرمم (1406م 4مأطؿوبرم )1985مبشلنماظـظامماألداديماًاصممبوزػيموزارةماظرتبقةم
اظورـقة،مواظذؼنمخضعوامظؿؽوؼنمترتبمسـهمتغقريمسيماإلرارمدونمتغقريمسيماظلؾممعنمدـؿنيم
عنماألضدعقة،مهؿلبمظؾرتضيمسيماظدرجة،موذظكمابؿداءمعنمصاتحمؼـاؼرم.2004م
ادلادةم115ممكررةممرتنيم(23)4م
"مؼلؿػقدمأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديمعنماظدرجةماظـاغقةمواظذؼنممتمتوزقػفمماألولم
سيمإرارمأداتذةماظلؾكماألولمظؾؿعؾقمماظـاغويمعنماظدرجةماظـاظـةم"اٌـصوصمسؾقهمسيماٌردومم
رضمم2.85.742ماظصادرمسيم18معنمحمرمم1406م(4مأطؿوبر)1985مبشلنم"اظـظامماألداديماًاصم
مبوزػيموزارةماظرتبقةماظورـقة،معنمدـواتمعنماألضدعقةمهؿلبمألجلماظرتضيمباالخؿقارم
إديماظدرجةماألوديمهددمسؾىماظشؽلماظؿاظي:م
"-مزيسمدـواتمظػائدةمأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديماظذؼنممتمتوزقػفمماألولمدـةم
1979موعامضؾل،موؼلؿػقدونمبصػةمادؿــائقةمعنماظرتضقةمسنمررؼقماالخؿقارمبعدمادؿقػائفمم
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ظؾشروطماظـظاعقةمظؾرتضيمدونماألخذمبعنيماالسؿؾارماظـلؾةماٌؽوؼةماٌـصوصمسؾقفامسيماٌردومم
رضمم2.85.742ماظلاظفماظذطر.م
"وتصرفماألجرةماظشفرؼةماظـاوةمسنمػذهماظرتضقةمطاعؾةمابؿداءمعنمصاتحمؼوظقو 2004م
سؾىمأنمحيؿػظماٌعـقونمباألعرمباألضدعقةمسيماظدرجةمهؿلبمعـذمادؿقػائفمماظشروطم
اظـظاعقةمظؾرتضي؛م
"-مأربعمدـواتمظػائدةمأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديماظذؼنممتمتوزقػفمماألولمدـة
1980؛
"-مثالثمدـواتمظػائدةمأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديماظذؼنممتمتوزقػفمماألولم
دـة1981؛
"-مدـؿانمظػائدةمأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديماظذؼنممتمتوزقػفمماألولمدـةم1982؛
" -دـةمواحدةمظػائدةمأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديماظذؼنممتمتوزقػفمماألولمدـة .1983
"وتلريمغػسماٌؼؿضقاتماٌشارمإظقفامأساله،مسؾىمأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديمعنم
اظدرجةماظـاغقةماظرادؾنيمسيماعؿقاغاتماظؿكرجمعنماٌراطزماظرتبوؼةماىفوؼةموطذاماظرادؾنيم
سيماظلـةماظـاغقةم"ظؾؿدارسماظعؾقامظألداتذة.موحيؿلبمتارؼخماظؿوزقفمباظـلؾةمظؾؿعـقنيم
باألعرمألجلماالدؿػادةمعنمدـواتم"األضدعقةماٌذطورةمأساله،مابؿداءمعنمتارؼخمتلؿقؿفمم
طلداتذةماظلؾكماألولمظؾؿعؾقمماظـاغوي.م
"وتؿمماظرتضقاتماظـاوةمسنمعـحمأربعمدـواتموثالثمدـواتمودـؿنيمودـةمواحدةمعنم
األضدعقةم"اٌشارمإظقفامأساله،ممبعدمادؿقػاءماٌعـقنيمباألعرمظؾشروطماظـظاعقةمظؾرتضيم
باالخؿقار اٌـصوصمسؾقفامسيم"اظػؼرةماألوديمعنماٌادةم 99مأساله،مععمعراساةمعؼؿضقاتماٌادةم
100معنمػذاماٌردوم،مموتصرفم"األجرةماظشفرؼةماظـاوةمسـفامطاعؾة،مطؿامعامؼؾيم:م
"م-مابؿداءمعنمصاتحمأطؿوبرم2004مباظـلؾةمظؾؿلؿػقدؼنمعنماظرتضقةمدـةم2003؛
"م-مابؿداءمعنمصاتحمؼـاؼرم2005مباظـلؾةمظؾؿلؿػقدؼنمعنماظرتضقةمدـةم2004؛
"م-مابؿداءمعنمصاتحمؼوظقوم2005مباظـلؾةمظؾؿلؿػقدؼنمعنماظرتضقةمدـةم2005؛
"م-مابؿداءمعنمصاتحمؼوظقوم2006مباظـلؾةمظؾؿلؿػقدؼنمعنماظرتضقةمدـةم.2006
"وؼلؿػقدمأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديمعنماظدرجةماظـاغقة،ماظذؼنممتمتوزقػفمم
األولمسيمإرارم"اٌعؾؿنيماٌـصوصمسؾقهمسيماٌردوممرضمم 2.85.742ماظصادرمسيم 4مأطؿوبرم 1985م
اظلاظفماظذطر،م"واٌؿوصرؼنمسؾىم 15مدـةمعنماًدعةمعـفام 6مدـواتمسيمإرارمأداتذةماظلؾكم
األولمظؾؿعؾقمماظـاغويمعنماظدرجةماظـاظـةماٌـصوصمسؾقفممسيماٌردومماٌذطورمرضمم 2.85.742م
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعدؼرؼةماظشمونماظؼاغوغقةمواٌـازسات
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عنمدـواتمعنماألضدعقةمهؿلبم"ألجلماظرتضيمباالخؿقارمإديماظدرجةماألوديمهددمسـؾىم
اظشؽلماظؿــاظـي:م
"م-مأربعمدـواتمباظـلؾةمظؾذؼنمادؿوصواماألضدعقةماٌذطورةمأسالهمإديمشاؼةمدـةم1993؛
"م-مثالثمدـواتمباظـلؾةمظؾذؼنمادؿوصواماألضدعقةماٌذطورةمأسالهمخاللمدـةم1994؛
"م-مدـؿانمباظـلؾةمظؾذؼنمادؿوصواماألضدعقةماٌذطورةمأسالهمخاللمدـةم1995؛
"م-مدـةمواحدةمباظـلؾةمظؾذؼنمادؿوصواماألضدعقةماٌذطورةمأسالهمخاللمدـةم.1996
"وتؿمماظرتضقاتماظـاوةمسنمعـحمأربعمدـواتموثالثمدـواتمودـؿنيمودـةمواحدةمعنم
األضدعقةماٌشارم"إظقفامأساله،مبعدمادؿقػاءماٌعـقنيمباألعرمظؾشروطماظـظاعقةمظؾرتضيمباالخؿقارم
اٌـصوصمسؾقفامسيماظػؼرةم"األوديمعنماٌادةم 99مأسالهمععمعراساةمعؼؿضقاتماٌــادةم 100معنم
ػذاماٌردوم،موتصرفماألجرةم"اظشفرؼةماظـاوةمسـفامطاعؾة،مطؿامؼؾيمعامؼؾي:م
"م-مابؿداءمعنمصاتحمأطؿوبرم2004مباظـلؾةمظؾؿلؿػقدؼنمعنماظرتضقةمدـةم2003؛
"م-مبؿداءمعنمصاتحمؼـاؼرم2005مباظـلؾةمظؾؿلؿػقدؼنمعنماظرتضقةمدـةم2004؛م
"م-مابؿداءمعنمصاتحمؼوظقوم2005مباظـلؾةمظؾؿلؿػقدؼنمعنماظرتضقةمدـةم2005؛م
"-مابؿداءمعنمصاتحمؼوظقوم2006مباظـلؾةمظؾؿلؿػقدؼنمعنماظرتضقةمدـةم.2006
"وؼلؿــىمعنماإلجراءاتماٌذطورةمأساله،مأداتذةماظلؾكماألولمظؾؿعؾقمماظـاغويمعنم
اظدرجةماظـاظـةماٌـصوصمسؾقفممسيماٌردوممرضمم 2.85.742ماظصادرمسيم 4مأطؿوبرم 1985ماٌشارم
إظقهمأساله،اٌلؿػقدونمعنماظرتضقةمإديماظدرجةماظـاغقةمبـاءمسؾىماظشفاداتماىاععقةمإديم
شاؼةم31مدجـرب 1992م"(24.)4م
ادلادةذ116ذ
هددمذروطمو طقػقةمإجراءماٌؾارؼاتمو االعؿقاغاتموايصولمسؾىمخمؿؾفمذفاداتم
اظؽػاءةماظرتبوؼةماٌـصوصمسؾقفامسيمػذاماٌردوممبؼرارمظوزؼرماظرتبقةماظورـقةمبعدمرأيمعطابقم
ظؾلؾطةمايؽوعقةماٌؽؾػةمباظؿعؾقمماظعاظيمبادؿــاءماظؼراراتماٌؿعؾؼةمباٌؾارؼاتمواالعؿقاغاتم
وذفاداتماظؽػاءةماظرتبوؼةماًاصةمبوزارةماظرتبقةماظورـقة.م
ادلادةذ117ذ
ؼعؿلمبفذاماٌردوممابؿداءمعنمتارؼخمغشرهمباىرؼدةماظرمسقة،مو تـلخمابؿداءمعنمغػسم
اظؿارؼخمذيقعماٌؼؿضقاتماظـظاعقةماٌكاظػة.م
"( - )4هــرســـوم رقن  2.06.171صادر في  3شعباى  28 ( 1427أغسطس  )2006بتغيير وتتوين الورسوم رقن  2.02.854الصادر في  8ري الحجت 1423
( 10فبراير  )2003بشأى اتلنظام األساسي الخاص بوووظفي وزارة التربيت الوطنيت-.جريذة رسويت عذد  5457بتاريخ  18شتنبر . 2006

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعدؼرؼةماظشمونماظؼاغوغقةمواٌـازسات
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وحيؿػظماٌوزػونماًاضعونمٌؼؿضقاتمػذاماٌردوم،مبوضعقؿفمماإلدارؼةماظيتمطاغوام
ؼؿؿؿعونمبفامسـدمتارؼخمإجراءماظعؿلمبه،مو ذظكمإديمأنمتصؾحماظؼراراتماٌؿعؾؼةمبنسادةم
إدعاجفممسيمإرارمعنماألررماٌـصوصمسؾقفامسيمػذاماٌردوممدارؼةماٌػعول.موؼلؿػقدونمابؿداءم
عنمصاتحمدؾؿؿربم 2002معنماظؿعوؼضاتماٌـصوصمسؾقفامسيمطلمعنماٌردومم 2.02.862ماظصادرم
سيم 8مذيمايفةم 10(1423مصرباؼرم )2003م وماٌردومم 2.02.860ماظصادرمسيم 8مذيمايفةم
10(1423مصرباؼرم.)2003م
ادلادةذ118ذ
اظلؾطةم
ؼلـدمتـػقذمػذاماٌردوممإديماظلؾطةمايؽوعقةماٌؽؾػةمباظرتبقةماظورـقةمو
ايؽوعقةماٌؽؾػةمباظؿعؾقمماظعاظيمواظلؾطةمايؽوعقةماٌؽؾػةمباٌاظقةمو اظلؾطةمايؽوعقةم
اٌؽؾػةمباظشمونماإلدارؼة،مطلمواحدةمعـفامصقؿامخيصفا.
م
و حررمباظرباطمسي 8مذيمايفةم10(1423مصرباؼرم.)2003م
اإلعضاء:مإدرؼسمجطو.م
وضعهمباظعطف:م
وزؼرماظرتبقةماظورـقةمواظشؾاب،م
اإلعضاء:محؾقبماٌاظؽي.م
وزؼرماٌاظقةموماًوصصة،م
اإلعضاء:مصؿحماهللموظعؾو.م
اظوزؼرماٌؽؾفمبؿقدؼثماظؼطاساتماظعاعة،م
اإلعضاء:منقبماظزرواظيموارثي.م
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اجلدولذادللحقذذرقم: 1إعادةذاإلدماجذ
اإلطارذاجلدود
اإلطارذالقدوم
ماٌػؿشماٌؿؿازماٌـؾـقمسنمإرارمعػؿشيماظؿعؾقمماظـاغويم.مماٌػؿشماٌؿؿازماٌـؾـقمسنمإرارماٌػؿشنيماظرئقلقنيمظؾؿعؾقمماالبؿدائي.ممعػؿشماظؿعؾقمماظـاغوي.ممعػؿشمرئقليمظؾؿعؾقمماالبؿدائي.م()2ذ
مأداتذةماظلؾكماظـاغيم "للتعلومذالثانوي " عنماظدرجةماٌؿؿازةم25
اٌربزؼن(اياعؾنيمظشفادةماظؿربؼز)
()2ذ
"للتعلومذالثانوي " عنماظدرجةماألوديم
-مأداتذةماظلؾكماظـاغيم

ماٌػؿشماظرتبويمظؾؿعؾقمماظـاغويمعنماظدرجةماٌؿؿازة.مماٌػؿشماظرتبويممظؾؿعؾقمماالبؿدائيمعنماظدرجةماٌؿؿازة.مماٌػؿشماظرتبويممظؾؿعؾقمماظـاغويمعنماظدرجةماألودي.مماٌػؿشماظرتبويممظؾؿعؾقمماالبؿدائيمعنماظدرجةماألودي.مماألداتذةماٌربزؼنمظؾؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمعنماظدرجةماٌؿؿازة.مم
-ماألداتذةماٌربزؼنمظؾؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمعنماظدرجةماألودي.م

اٌربزؼن(اياعؾنيمظشفادةماظؿربؼز).م
مأداتذةماظلؾكماظـاغيمعنماظدرجةماٌؿؿازة.ممأداتذةماظلؾكماظـاغيمعنماظدرجةماألودي.مممأداتذةماظلؾكماظـاغيمعنماظدرجةماظـاغقة.ممأداتذةماظلؾكماألولمعنماظدرجةماظـاظـة.ممأداتذةماظلؾكماألولمعنماظدرجةماظـاغقة.مأداتذةماظلؾكماألولمعنماظدرجةماألودي.مماٌعؾممعنماظدرجةماظـاغقة.م-ماٌعؾممعنماظدرجةماألودي.م

م
مأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمعنماظدرجةماٌؿؿازة.ممأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمعنماظدرجةماألودي.ممأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماظؿلػقؾيمعنماظدرجةماظـاغقة.ممأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديمعنماظدرجةماظـاظـة.ممأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديمعنماظدرجةماظـاغقة.ممأداتذةماظؿعؾقمماظـاغويماإلسداديمعنماظدرجةماألودي.ممأداتذةماظؿعؾقمماالبؿدائيمعنماظدرجةماظـاظـة.م-مأداتذةماظؿعؾقمماالبؿدائيمعنماظدرجةماظـاغقة.م

معػؿشماٌصاحلماالضؿصادؼة.ممعػؿشمممؿازمظؾؿصاحلماالضؿصادؼة.ممممون.ممعؼؿصدمممؿاز.ممعػؿشمممؿازمسيماظؿوجقهمأوماظؿكطقطماظرتبوي.مم
معػؿشمسيماظؿوجقهمأوماظؿكطقطماظرتبوي.مم
-معلؿشارمسيماظؿوجقهمأوماظؿكطقطماظرتبوي.م

معػؿشماٌصاحلماٌادؼةمواٌاظقةمعنماظدرجةماألودي.ممعػؿشماٌصاحلماٌادؼةمواٌاظقةمعنماظدرجةماٌؿؿازة.ممممونمعنماظدرجةماظـاغقةم.ممعؾققماالضؿصادمواإلدارةمعنماظدرجةماظـاظـة.مممعػؿشمسيماظؿوجقهماظرتبويمعنماظدرجةماٌؿؿازةمأومعػؿشمسيماظؿكطقطماظرتبويمعنماظدرجةماٌؿؿازةم،مبـاءمسؾىماظؿكصص.م
معػؿشمسيماظؿوجقهماظرتبويمعنماظدرجةماألوديمأومعػؿشمسيماظؿكطقطماظرتبويمعنماظدرجةماألوديم،مبـاءمسؾىماظؿكصص.م
-معلؿشارمسيماظؿوجقهماظرتبويمعنماظدرجةماظـاغقةمأومعلؿشارمسيماظؿكطقطم

م
معلاسدمخمؿصمسيماظؿوجقهمواظؿكطقطماظرتبوي.ممحارسماًارجقةمواظداخؾقةمعنماظدرجةماظـاغقة.ممحارسماًارجقةمواظداخؾقةمعنماظدرجةماألودي.ممحمضرماٌكؿرباتماٌدردقةمواىاععقةمعنماظدرجةماظـاغقة.م-محمضرماٌكؿرباتماٌدردقةمواىاععقةمعنماظدرجةماألودي.م

اظرتبويمعنماظدرجةماظـاغقة،مبـاءمسؾىماظؿكصص.مم
معؾققماالضؿصادمواإلدارةمعنماظدرجةماظـاظـة.مماٌؾققماظرتبويمعنماظدرجةماظـاظـة.مماٌؾققماظرتبويمعنماظدرجةماظـاغقة.مماٌؾققماظرتبويمعنماظدرجةماظـاظـة.م-ماٌؾققماظرتبويمعنماظدرجةماظـاغقة.م

مممم

"( -)2هرسوم رقن  2 .04.78صادر في  14هي ربيع األول  25( 1425هاي  )2004بتغيير وتتوين الورسوم  ،2.02.854جريذة رسويت عذد
 5212بتاريخ  13هاي  '200ص2242 :

م
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ذ
اجلدولذادللحقذرقمذ2ذ
ذ
ندبةذالرتقوةذباالختوار

الدنة
الدنةذاألوىل
الدنةذالثانوة
الدنةذالثالثة

ندبةذالرتقوةذ
باالمتحاناتذادلهنوة

15%م

 7%م

14%م

 8%م

13%م

 9%م

ذ
اجلدولذادللحقذرقمذ3ذ
الدرجة الثانوة

ذ

اظرتؾةم1م
اظرتؾةم2م
اظرتؾةم3م
اظرتؾةم4م
اظرتؾةم5م
اظرتؾةم6م
اظرتؾةم7م
اظرتؾةم8م
اظرتؾةم9م
اظرتؾةم10م
اظرتؾةم
االدؿــائقة

الرتبذذ
وذاألرقامذذ
االدتداللوةذ
275
300
326
351
377
402
428
456
484
512

564م

الدرجةذ
األوىل

اظرتؾةم
اظرتؾةم2
اظرتؾةم3
اظرتؾةم4
اظرتؾةم5
اظرتؾةم6
اظرتؾةم7
اظرتؾةم8
اظرتؾةم9م
1

اظرتؾة10م

اظرتؾةم
االدؿــائقة

الرتبذذ
وذاألرقامذذ
االدتداللوةذ
336
369
403
436
472
509
542
574

الدرجةذ
ادلمتازة

اظرتؾةم
اظرتؾةم2
اظرتؾةم3
اظرتؾةم4
اظرتؾةم5
اظرتؾةم6
اظرتؾةم7
اظرتؾةم8
1

الرتبذذ
وذاألرقامذذ
االدتداللوةذ
704
746
779
812
840
870
900
930

606
639

704م

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعدؼرؼةماظشمونماظؼاغوغقةمواٌـازسات
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الدرجةذ
الثالثة

الرتبذواألرقامذذ
االدتداللوةذ

اظرتؾةم1م
اظرتؾةم2م
اظرتؾةم3م
اظرتؾةم4
اظرتؾةم5م
اظرتؾةم6م
اظرتؾةم7م
اظرتؾةم8م
اظرتؾةم9م
اظرتؾة10م

438

م

م

235
253
274
296
317
339
361
382
404

اجلدولذادللحقذرقمذ4ذ:ذ
الدرجةذ
الثانوة

اظرتؾةم1م
اظرتؾةم2م
اظرتؾةم3م
اظرتؾةم4م
اظرتؾةم5م
اظرتؾةم6م
اظرتؾةم7م
اظرتؾةم8م
اظرتؾةم9م
اظرتؾة10م
اظرتؾةم
االدؿــائقةم

الرتبذواألرقامذذ الدرجةذ الرتبذواألرقامذذ
االدتداللوةذ
األوىل
االدتداللوةذ

اظرتؾةم1م
اظرتؾةم2م
اظرتؾةم3م
اظرتؾةم4م
اظرتؾةم5م
اظرتؾةم6م
اظرتؾةم7م
اظرتؾةم8م
اظرتؾةم9م
اظرتؾة10م

639

564م

اظرتؾةم11م

675م

م

اظرتؾةم12م
اظرتؾةم13م

690م
704م

275
300
326
351
377
402
428
456
484
512

مممممممممممممممممممممذذذذذذذذذذذذذذذذذ
اجلدولذادللحقذرقمذ5ذ:
الدرجةذاألوىلذ
عددذالدنوات
الرتبة
3
عنماظرتؾةم10مإديماظرتؾةم11
3
عنماظرتؾةم11مإديماظرتؾةم12
3
عنماظرتؾةم12مإديماظرتؾةم13
اجلدولذادللحقذرقمذ6ذ:
الرتبةذ
عنماظرتؾةم6مإديماظرتؾةم7م
عنماظرتؾةم7مإديماظرتؾةم8م
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعدؼرؼةماظشمونماظؼاغوغقةمواٌـازسات

336
369
403
436
472
509
542
574
606

عددذالدنواتذ
3م

3م
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