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امالحئة ادلاخوَة نومعِد اموظين م إالدارة امعامة
امفعل ا ألول
امخعارًف
املادةً -1لعد ابمخعاتري امخامَة يف معرض ثعحَق أأحاكم ُذٍ امالحئة املعىن املحني جباهة لك مهنا:
اموزارة :وزارة امخعومي امعايل.
اموزٍر :وزٍر امخعومي امعايل.
املعِد :املعِد اموظين م إالدارة امعامة.
امعمَد :معَد املعِد اموظين م إالدارة امعامة.
اجملوس :جموس املعِد اموظين م إالدارة امعامة املضلك مبلذىض أأحاكم املادة امسادسة من املرسوم
امدرشًعي رمق  /27/معام  ,2002وثعدًالثَ.
امالحئة :امالحئة ادلاخوَة نومعِد اموظين م إالدارة امعامة.
اجلِة امعامة :اإحدى اجلِات امعامة املعرفة ابملادة (  ) 1من املاهون ا ألسايس نوعاموني يف ادلوةل رمق
(  ) 50معام  2004وثعدًالثَ أأو أأي جرشًعات أأخرى.
املرحش :امضخط احلاظل عىل الإجازة اجلامعَة عىل ا ألكل أأو ما ًعادمِا سواء من فئة امعاموني يف
ادلوةل أأو غري امعاموني فهيا واذلي حلق رشوط الاهدساب اإىل املعِد وًددع ادلورة امخحضريًة
اىهتاء ابملضارةة يف مساتلة املدول مالهدساب ام ي ًيممِا املعِد.
ً
املخدرب :امللدول يف املعِد من فئة امعاموني أأو غري امعاموني يف ادلوةل.
امعامل :املرحش أأو املخدرب امللدول يف املعِد من تني امعاموني دلى اجلِات امعامة يف ادلوةل.
غري امعامل :املرحش أأو املخدرب امللدول يف املعِد من غري فئة امعاموني دلى اجلِات امعامة يف ادلوةل.
امفعل امثاين
الأُداف
املادة  -2هيدف املعِد اإىل اإعداد وثبأَُل وثدرًة أأظر من محةل الإجازة اجلامعَة عىل ا ألكل من الاخذعاظات
اخملخوفة اإعداد ًا وثبأَُ ًال عومَا وهميَا رفِعي املس خوى ,يف جمال عووم الإدارة امعامة مبا خيدم خعط ثعوٍر
وحتدًر اإدارة وثيممي اجلِات امعامة.
امفعل امثامر
همام املدول يف املعِد
أأو ًل  -ادلورات امخحضريًة
املادة  -3أأ -هتدف ادلورات امخحضريًة ام ي جتري يف ملر املعِد ويف املراةز امخاتعة هل يف أأي من اجلامعات
امسورًة أأو اجلِات املخعاكد معِا اإىل اإعداد وثبأَُل امراغحني يف الاصرتاك مبساتلات املدول ام ي
جيرهيا املعِد.
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تياء عىل اكرتاح امعمَد مرشيف مراةز ادلورات امخحضريًة من تني أأعضاء امَِئة
بٌ -سمي اموزٍر ً
امخدرٌس َة تعد موافلة رئُس اجلامعة املعيَة أأو أمري امرصف يف اجلِات املخعاكد معِا.
جٌ -ضرتط نولدول يف ادلورة امخحضريًة أأن ًخوفر يف املرحش امرشوط امخامَة:
 -1امرشوط امعامة:
أأ -أأن ٍكون امراغة يف اإثحاع ادلورة امخحضريًة حائز ًا عىل درجة الإجازة اجلامعَة عىل ا ألكل
أأو ما ًعادمِا.
ب -أأل ًخجاوز سن امراغة ( )40عام ًا ابمًس حة نوعاموني ابدلوةل ,و( )35عام ًا ابمًس حة مغري
امعاموني ,يف هناًة امس ية ام ي ًمت فهيا اإعالن املساتلة.
ج -أأن ٍكون كد أأدى خدمة امعمل أأو أأعفي مهنا.
 -2امرشوط اخلاظة:
أأ -نوعاموني :أأن ًخلدم امراغة مبوافلة خعَة من اموزٍر اخملخط (مرفق هبا تَان وضع) عىل
اإثحاع ادلورة امخحضريًة واصرتاةَ يف مساتلة املدول وعىل كدوهل يف املعِد يف حال هَهل
حمعةل ادلرجات ام ي ثؤُهل نولدول.
ب -مغري امعاموني :أأن ًخلدم امراغة توزَلة من مرةز خدمة املوارد امخرشًة (امسجل امعام
نوعاموني يف ادلوةل ساتل ًا) ثثخت أأهَ من غري امعاموني دلى أأي من اجلِات امعامة يف
ادلوةل.
املادة ً -4عون املعِد يف لك عام عن موعد ثلدمي ظوحات امراغحني يف اإثحاع ادلورة امخحضريًة ام ي ثلام يف ملر
املعِد أأو يف املراةز امخاتعة هل ,وحتدد يف ذكل الإعالن امرشوط ام ي ًًدغي ثوفرُا يف امراغحني ابإثحاع
ادلورة امخحضريًة وذكل ابمًس حة نوعاموني ومغري امعاموني.
املادة  -5حتدد مدة ادلورة امخحضريًة تػ  /6/س خة أأصِر وٍكون دوام املرحش يف ُذٍ ادلورة اإمزامِ ًا وعىل وجَ
امخفرغ ول جيوز أأن حزًد مدة امغَاب خالل ادلورة عن مخسة وعرشون ًوم ًا ألس حاب مربرة أأو غري
مربرة.
املادة  -6ثخحمل اجلِات امعامة رسوم ادلورات امخحضريًة عن امعاموني دلهيا ,أأما ابمًس حة مغري امعاموني اذلٍن
ٍرغحون يف اإثحاع ُذٍ ادلورات فذلع امرسوم عىل عاثلِم ,وًمت حتدًد ُذٍ امرسوم س يو ًاي من كدل
تياء عىل اكرتاح امعمَد.
اجملوس ً
املادة  -7أأ .ثدرس يف ادلورة امخحضريًة احملاور امخامَة:
 210ساعة
 -1أأساس َات الإدارة
 136ساعة
 -2أأساس َات الاكذعاد
 120ساعة
 -3أأساس َات املاهون
 90ساعة
 -4أأساس َات امثلافة امعامة
 24ساعة
 -5أأساس َات الإحعاء
 40ساعة
 -6انوغة الإىلكزيًة م ألعٌلل
 40ساعة
 -7انوغة امفروس َة
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ب .حيدد جموس املعِد س يو ًاي املواضَع املكوهة حملاور ادلراسة يف ادلورة امخحضريًة.
ج .ثعد املواضَع ادلراس َة نومحاور املذكورة أأعالٍ مواضَع عامة ثبأصريًَ مساعدة.
اثهَ ًا  -مساتلة املدول يف املعِد وإاجراءاهتا
املادة  -8حيدد اجملوس س يو ًاي عدد املخدرتني اذلٍن سُمت كدوهلم يف املعِد.
املادة  -9أأً -عون املعِد يف لك عام عن اإجراء مساتلة املدول مالهدساب اإمََ.
بٌ -ضرتط أأن ًخوفر يف من ًخلدم ملساتلة املدول ما ًًل:
 -1اثحاع دورة حتضريًة.
 -2غري حمكوم جبياًة أأو جبرم صائن مييعَ من امخوظَف ابمًس حة مغري امعاموني.
 -3أأن ٍكون لئل ًا حصَ ًا مبوجة ثلرٍر ظيب ظادر من جلية حفط امعاموني يف ادلوةل.
ج -حيق ملن اثحع دورة حتضريًة واصرتك يف مساتلة املدول ومل ًمت كدوهل:
 -1أأن ًخلدم مرة اثهَة فلط اإىل املساتلة يف امعام اذلي ًًل امعام اذلي ثلدم فَِ ملساتلة املدول
نومرة ا ألوىل ومو جتاوز رشط امسن.
 -2أأن ًخلدم مرثني عىل الأةرث اإذا مل ًخجاوز رشط امسن.
دً -خوجة عىل من اثحع دورة حتضريًة وُو من فئة غري امعاموني مث أأظحح يف عداد امعاموني,
وٍرغة يف امخلدم ملساتلة املدول ,أأن ٌضفع ظوحَ مبوافلة اموزٍر اخملخط اخلعَة.
املادة  -10جتري مساتلة املدول يف املعِد عىل مرحوخني وفق امخايل:
أأ -مرحةل الامذحاانت امكذاتَة :وٌسمح ابمخلدم مِا ملك من ثخوافر فَِ امرشوط امواردة يف املادة
( )9من ُذٍ امالحئة.
ب -مرحةل امللاتةل امضفوًة وامضخعَة وًخلدم مِا ضعفي امعدد احملدد نولدول مبلذىض أأحاكم املادة
( )8من ُذٍ امالحئة من امياحجني يف املرحةل ا ألوىل وفق جسوسل درجاهتم يف الامذحاانت
امكذاتَة.
املادة  -11جتري الامذحاانت امكذاتَة ملساتلة املدول يف املعِد يف احملاور امخامَة:
 100درجة ( 50درجة حترٍري و  50درجة مؤمتت)
أأ -الاكذعاد
 100درجة ( 50درجة حترٍري و  50درجة مؤمتت)
ب -الإدارة والإحعاء
 100درجة ( 50درجة حترٍري و  50درجة مؤمتت)
ج -املاهون امعام
 100درجة ( 50درجة حترٍري و  50درجة مؤمتت)
د -امثلافة امعامة
(مؤمتت)
ه -انوغة ا ألجٌحَة ( امفروس َة أأو الإىلكزيًة  50درجة
(مؤمتت)
 50درجة
و -املعووماثَة
املادة ً -12مت اخذَار جلان امللاتةل امضفوًة وامضخعَة وجلان وضع ا ألس ئةل تلرار من امعمَد تعد موافلة
اجملوس ,ويف حال اعخذار أأي من أأعضاء انوجان امفاحعة ٌسمى امحدلء تلرار من امعمَد مٌفرد ًا.
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املادة  -13ل جيوز أأن حتمل اموركة الامذحاهَة امس املرحش أأو رمقَ املدسوسل ,وًمت متَزيُا ثرشًط حرمزي
امكرتوين ًوعق عىل وركة الامذحان يف تداًة اجلوسة الامذحاهَة.
املادة ً -14مت ثعحَح ا ألوراق الامذحاهَة عىل اميحو امخايل:
أأ -ثععى ا ألوراق الامذحاهَة أأركام ًا مدسوسةل ,و ّجسمل نومعحح ا ألول اذلي ًضع ادلرجات يف
اجلدول املسمل هل من اإدارة املعِد ملك اإجاتة وادلرجة اههنائَة املس خحلة ملك وركة امذحاهَة.
ب-ثعاد ا ألوراق الامذحاهَة مع جدول ادلرجات من املعحح ا ألول اإىل اإدارة املعِد ام ي ثلوم
ابلحذفاظ جبدول ادلرجات ,و ّ
جسمل ا ألوراق الامذحاهَة مرفلة جمنوذج ادلرجات املعد من اإدارة
املعِد نومعحح امثاين.
جً -لوم املعحح امثاين ابس خخدام هفس ا ألركام املدسوسةل املثخذة عىل ا ألوراق الامذحاهَة وًضع
ادلرجة املس خحلة ملك اإجاتة وادلرجة اههنائَة املس خحلة ملك وركة امذحاهَة عىل اجلدول اخلاص
تذكل ,مث ٌسومِا لإدارة املعِد.
د -ثلوم اإدارة املعِد تدعوة املعححني الزيني مخثخِت ادلرجة اههنائَة املس خحلة وفق ما هعت عوََ
املادة ( )14من ُذٍ امالحئة.
هً -مت ثعحَح أأوراق الامذحان امخحرٍري من كدل املعححني لك مهنٌل مبعزل عن الخر وتدون
ثدوٍن أأًة درجة أأو مالحمة عىل وركة الامذحان .وثدون ادلرجات من كدل لك مهنٌل عىل
منوذج ٌسمل هلٌل من اإدارة املعِد وممِور ًا خبامت املعِد وثوكِع امعمَد ,وًمت ثثخِت ادلرجة اههنائَة
من كدل املعححني ابلثفاق ,ويف حال عدم اثفاق املعححني ًؤخذ وسعي امعالمذني.
املادة ً -15عد انحج ًا يف الامذحان امكذايب من حيعل عىل معدل درجات ل ًلل عن (  ) %50من احملعةل
اههنائَة مالمذحاانت امكذاتَة اكفة (امخحرٍري واملؤمتت).
املادة ً -16عدر امعمَد كرار ًا تبأسٌلء املرحشني نوملاتةل امضفوًة وامضخعَة من تني امياحجني حسة جسوسل
درجاهتم يف الامذحان امكذايب.
املادة  -17ثخضمن الامذحاانت امضفوًة وامللاتةل امضخعَة ماًًل:
 100درجة
أأ -امذحان صفوي يف حمور الاكذعاد والإدارة
 100درجة
ب -امذحان صفوي يف حمور املاهون
 100درجة
ج -امذحان صفوي يف حمور امثلافة امعامة
 200درجة
د -امذحان صفوي نوخعرف عىل خشعَة املرحش
املادة  -18ظرًلة حساب اميدِجة اههنائَة نومساتلة:
ًمت احدساب املعدل اههنايئ نومخلدم اإىل املساتلة ثرشط حضور امللاتالت امضفوًة عىل اميحو امخايل:
أأ -ثثلل هدِجة الامذحان امكذايب تػ ً( :60مت رضب هدِجة الامذحان امكذايب تػ  :60وحيدسة
امياجت مذضمي ًا زالزة أأركام عرشًة):.
ب -ثثلل هدِجة الامذحان امضفوي وامللاتةل امضخعَة تػ ً( :40مت رضب هدِجة الامذحان امضفوي
تػ  :40وحيدسة امياجت مذضمي ًا زالزة أأركام عرشًة).
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جً -مت احدساب احملعةل اههنائَة نومخلدمني عىل أأساس ٍلوع ادلرجات ام ي حعل عوهيا لك مرحش
يف الامذحاانت امكذاتَة وامضفوًة وامللاتةل امضخعَة تعد امخثلِل (مذضمي ًا امياجت زالزة أأركام
عرشًة).
دً -لدل امعدد احملدد يف اإعالن املساتلة وفل ًا مدسوسل حمعالت املدساتلني وفل ًا نوفلرة (ج)
امساتلة.
ه -يف حال جساوي درجة أأةرث من مرحش يف احملعةل اههنائَة ألدىن درجة ملدوةل وفق امعدد احملدد
يف اإعالن املساتلةً ,لدل مجَع ُؤلء املرحشني وثعد امزايدة يف عدد امللدومني مضاف ًا حكٌلً اإىل
امعدد ا ألظًل امللرر كدوهل يف الإعالن.
املادة ً -19عون امعمَد تعد اإكرار اجملوس أأسٌلء امللدومني يف املعِد حسة جسوسل حمعةل درجاهتم الامذحاهَة
تعد امخثلِل.
املادة ٌ -20سلط حق امللدومني يف الامخحاق ابملعِد اإذا مل ًلوموا تخثدَت رغحهتم يف الامخحاق ابدلورة
امخدرٌس َة خالل مدة أأكعاُا زالزني ًوم ًا من امَوم امخايل مخارخي اإعالن اميخاجئ اههنائَة ألسٌلء
امللدومني.
امفعل امراتع
ادلراسة يف املعِد
املادة  -21أأ .حتدد مدة ادلراسة يف املعِد تػ  /24/صِر ًا ,ثحد أأ من معوع لك س ية مِالدًة ,مهنا  12صِراً
ندلراسة الأاكدميَة وامخعحَلِة يف املعِد مكوهة من زالزة فعول ثدرٌس َة (ملك فعل أأرتعة
أأصِر) ,و 12صِر ًا نوخدرًة اهمتَِدي واملعمق وامححر امخعحَلي (مرشوع امخخرج) يف
اجلِات امعامة مكون من زالزة فعول ثدرًخِة (ملك فعل أأرتعة أأصِر).
ب .ثخضمن ادلراسة الأاكدميَة وامخعحَلِة وفق خعة الإعداد وامخبأَُل ام ي ًلرُا جموس املعِد
س يو ًاي:
 -1املعارف اميمرًة املخلدمة يف امربام ا ألساس َة (اإدارة املوارد امخرشًة ,الاكذعاد املخلدم,
الإدارة الاسرتاثَجَة ,املاهون ,همم املعوومات الإدارًة ,الاكذعاد املِايس ,مهنجَة
امححر امعومي ,أأسس ومهنجَات ظياعة املرار ,اإدارة اجلودة امضامةل ,ثخس َط
الإجراءات وإاعادة ُيدسة امعموَات ,اإدارة امخغَري وا إلتداع ,اإدارة املضارًع ,ابلإضافة اإىل
املعووماثَة وانوغات الإىلكزيي وامفرويس).
 -2املِارات امخعحَلِة اكحلالت امعموَة وامامترٍن امخعحَلِة.
 -3هلل اخلربات من خالل اس خلدام ذوي اخلربة يف مؤسسات ادلوةل ميلل جتارهبم نومخدرتني
وامزايرات املَداهَة وورصات امعمل.
 -4اإعداد امخلارٍر الإدارًة وامعومَة.
 -5املياظرات وامعروض.
 -6املعووماثَة (همري ومعًل).
 -7انوغات ا ألجٌحَة (امفروس َة ,والإىلكزيًة).
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املادة  -22ثلسم فرتة ادلراسة الأاكدميَة وامخعحَلِة اإىل  /3/فعول ثدرٌس َة (ا ألول وامثاين يف امس ية ا ألوىل
وامثامر يف تداًة امس ية امثاهَة) مذضمية امفرتات الامذحاهَةً ,خبأمف لك فعل درايس من أأرتعة
ملررات أأساس َة حبَر ٍكون عدد امساعات اخملععة ملك ملرر يف لك فعل  /54/ساعة
موزعة عىل امضلك اليت (معارف همرًة مذلدمة ,همارات ثعحَلِة ,هلل خربات ,زايرات مِداهَة
وورصات معل وعروض ثلدميَة).
املادة ً -23ضاف اإىل لك فعل درايس  /96/ساعة مللررات انوغات اميمري وامعمًل ,و /48/ساعة مللررات
املعووماثَة اميمري وامعمًل.
املادة  -24نومجوس ثعدًل حمخوى وساعات ثيفِذ جرام الإعداد وامخبأَُل وامخدرًة يف امفعول امخدرٌس َة
وامخدرًخِة كدل تداًة لك عام ثلوميي (امس ية املَالدًة).
املادة ً -25يفذ املخدرب امفعل امخدرًيب ا ألول (اهمتَِدي) ومدثَ أأرتعة أأصِر يف أأحد املعاعات امعامة وًحد أأ
من تداًة امثور امثامر يف امس ية ا ألوىل ,وحتدد اإجراءات سري املرحةل امخدرًخِة يف ادلمَل
امخيمميي نوخدرًة اهمتَِدي اذلي ًمت اإعدادٍ من كدل اإدارة املعِد.
املادة  -26هتدف مرحةل امخدرًة اهمتَِدي ا ألوىل اإىل حتلِق ما ًًل:
أأ -اإظالع املخدرب عىل واكع ومسرية امعمل الإداري يف املعاع امعام.
ب -ثفِم دور الإدارة امعامة وواجداهتا.
ج -متكني املخدرب من رظد وحتدًد مواكع املوة وامضعف مخيفِذ همام و أأُداف اجلِة امعامة وثلدمي
امللرتحات املياس حة.
د -اةدساب املِارات اخملخوفة من امياحِة امعموَة املخعولة مبٌلرسة اموظَفة امعامة.
ه -مضارةة املخدرتني املحارشة تبأوضعة وفعامَات اجلِات ام ي ًخدرتون فهيا وعوهيم الإسِام تدور
فعال يف ُذٍ اجلِات.
املادة  -27خيضع املخدرتون خالل فرتة امخدرًة اهمتَِدي اإىل ركاتة وإارشاف املدرب املرشف اذلي ًعىن ابمخيممي
امعمًل وامخعحَلي مًضاط املخدرب ومعهل .وًخاتع املعِد أأداء املخدرب خالل ُذٍ امفرتة.
املادة ًً -28هتيي امفعل امخدرًيب ا ألول ابإجناز ثلرٍر عومي متَِدي وفق منوذج معد مس حل ًا ٍرد يف ادلمَل
امخيمميي نوخدرًة اهمتَِدي.
املادة  -29خيضع املخدرب يف هناًة امس ية ا ألوىل اإىل معوَة معاتلة ملعاًري امخلِمي اموظَفي( اخذحار جترتة وزارة
امخمنَة الإدارًة ,وهدِجة امذحاانت امفعوَة امخدرٌس َني ا ألول وامثاين ,وهدِجة امخلرٍر امخدرًيب ا ألول
(اهمتَِدي) وًعدر جموس املعِد امخعواميت امخيفِذًة معموَة املعاتلة.
املادة -30أأً .وزع املخدرتون يف تداًة امفعل امخدرًيب امثاين (املعمق) عىل اجلِات امعامة امراغحة يف ثعَني
املخدرب تعد اىهتائَ من ادلراسة وامخدرًة ابمخًس َق مع رئاسة جموس اموزراء ووزارة امخمنَة
الإدارًة.
بً .مت حتدًد املدرب املسؤول عن املخدرب يف اجلِات امعامة ام ي ًمت امخدرًة فهيا ,وذكل حسة
امكذاب اموارد مهنا.
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ج .ثوضع جرام امخدرًة املعمق مبا ًويب احذَاجات ومذعوحات اجلِات امعامة يف ادلوةل وابمخعاون
وامخًس َق معِا .ةٌل ًمت دمع امربانم خبعة ثدرًة خاظة نومخدرب ًعدُا املعِد ,وذكل حسة
احذَاجات اموظَفة ام ي سُضغوِا اخلرجي لحل ًا .وًًهتيي امفعل امخدرًيب امثاين (املعمق) ابإجناز
ثلرٍر عومي معمق وفق منوذج معد مس حل ًا ٍرد يف ادلمَل امخيمميي نوخدرًة املعمق.
املادة  -31خيخار املخدرب ,يف تداًة امفعل امخدرًيب امثامر (امححر امخعحَلي) يف اجلِة امعامة ام ي أأجنز فهيا
امخلرٍر املعمق ,مضلكة حبثَة مخكون مبثاتة امححر امخعحَلي اخلاص تَ ,عحارة عن مرشوع خترج
هل ,وًمت اإجنازٍ إابرشاف مرشف ثيفِذي من اجلِة امعامة ومرشف أأاكدميي من املعِد.
املادة ً -32يحرص ا إلرشاف عىل املخدرتني يف اجلِات امعامة ابموزراء أأو معاوين اموزراء أأو احملافمني أأو املدراء
امعا ّمني أأو رؤساء اجلامعات أأو رؤساء الإدارات وامَِئات امعامة ومن يف حمكِم.
املادة ً -33خوجة عىل املخدرب اإعالم املعِد ثضلك دامئ خالل فرتة امخدرًة اهمتَِدي واملعمق وامححر
امخعحَلي تخفاظَل ثدرًحَ من خالل ثلارٍر صِرًة.
املادة  -34ثلوم إادارة املعِد جزايرة اكفة اجلِات ام ي ًمت امخدرًة فهيا تلعد حتدًد مضمون موفات امخدرًة
ومهنجَة امعمل هبا ,وثعزٍز امخعاون تني املعِد وُذٍ اجلِات ,وامخعرف عىل املضمون احللِلي
نوخدرًة هبدف زايدة فعامَخَ وثوجَِ وحتسني جمرايثَ امعموَة.
امفعل اخلامس
(ثلِمي املخدرتني)
أأو ًل  -ثلِمي املخدرتني يف امفعول امخدرٌس َة امثالزة
املادة ً -35خاتع املخدرب ادلراسة يف مجَع امللررات يف امفعول امخدرٌس َة املذكورة أأدانٍ:
امفعول
ادلراس َة

عدد امساعات وفق املكوانت وخالل زالزة أأصِر
امس امللرر

معارف
همارات
همرًة
ثعحَلِة
مذلدمة

امفعل الأول
امفعل امثاين

اإدارة املوارد امخرشًة
الاكذعاد املخلدم
الإدارة الاسرتاثَجَة
املاهون
مغة اإىلكزيًة
مغة فروس َة
معووماثَة(همري+معًل)
اجملموع
همم املعوومات الإدارًة
الاكذعاد املِايس
مهنجَة امححر امعومي
أأسس ومهنجَات ظياعة املرار
مغة اإىلكزيًة
مغة فروس َة

هلل
خربات

زايرات مِداهَة
وورصات معل

ثوزع املواد حسة امعياوٍن مضن امساعات اخملععة
تيا ًء عىل كرار من امعمَد وحسة ما ثلذضََ ظحَعة
امخدرًة

ثوزع املواد حسة امعياوٍن مضن امساعات اخملععة
تيا ًء عىل كرار من امعمَد وحسة ما ثلذضََ ظحَعة
امخدرًة
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اجملموع
54
54
54
54
48
48
48
360
54
54
54
54
48
48

48
360
54
54

امفعل امثامر

معووماثَة(همري+معًل)
اجملموع
اإدارة اجلودة امضامةل
ثخس َط الإجراءات وإاعادة ُيدسة
امعموَات
اإدارة امخغَري والإتداع
اإدارة املضارًع
مغة اإىلكزيًة
مغة فروس َة
معووماثَة(همري+معًل)
اجملموع

ثوزع املواد حسة امعياوٍن مضن امساعات اخملععة
تيا ًء عىل كرار من امعمَد وحسة ما ثلذضََ ظحَعة
امخدرًة

54
54
48
48
48
360

املادة  -36ثخبأمف امعالمة اههنائَة لمذحان امللرر امواحد (ابس خثٌاء انوغات واملعووماثَة) من أأرتعة أأجزاء وفق
اليت:
مكوانت امللرر امواحد

ادلرجة

املِارات اميمرًة املخلدمة

( 40مالمذحان اههنايئ)

املِارات امخعحَلِة

 15( 20مالمذحان اههنايئ  5 +نوعمًل)

هلل اخلربات

 51( 02لالمتحان النهائي  1 +للعملي)

امزايرات املَداهَة وورصات امعمل واملياظرات
وامعروض امخلدميَة
اجملموع

 51( 02لالمتحان النهائي  1 +للعملي)

 85( 100مالمذحان اههنايئ  15 +نوعمًل)

املادة  -37ثخبأمف امعالمة اههنائَة لمذحان ملررات انوغة الاىلكزيًة وامفروس َة خالل امفعول امثالزة ويف هناًة
لك فعل وفق اليت:
ادلرجة
40
30
30
100

امفعل
ا ألول
امثاين
امثامر
اجملموع

املادة  -38ثخبأمف امعالمة اههنائَة لمذحان ملرر املعووماثَة خالل امفعول امثالزة ويف هناًة لك فعل وفق
اليت:
امفعل
ا ألول
امثاين
امثامر
اجملموع

ادلرجة
همري
20
15
15
50
8

معًل
20
15
15
50

اجملموع
40
30
30
100

املادة  -39حيسة معدل امفعول امخدرٌس َة وفق حاظل ٍلوع ادلرجات ام ي حعل عوهيا يف مجَع امللررات
مبئة ملسمة عىل  1500درجة ,وثُؤخذ زالزة أأركام تعد امفاظةل امعرشًة تدون ثلرًة.
اثهَ ًا  -ثلِمي املخدرتني يف امفعول امخدرًخِة امثالزة
املادة  -40خيضع املخدرب يف هناًة امفعل امخدرًيب اهمتَِدي نوخلِمي وفل ًا ملا ًًل:
أأ -ثلِمي املدرب املرشف دلى اجلِة ام ي ًمت امخدرًة فهيا وًضع ُذا املدرب تعورة مس خلةل
ادلرجة املس خحلة من أأظل  /8/درجات ,تياء عىل اس امترة معدة من كدل املعِد مِذٍ امغاًة.
ب -ثلِمي جلية ٌضلكِا امعمَد ,وحكون انوجية مذخععة حسة ظحَعة املوفات وميكن أأن ثضم يف
عضوٍهتا:
 - 1خشعَة عومَة مِا عالكة مبضمون املوف امخدرًيب من خارج املعِد.
 - 2أأحد أأعضاء امَِئة الإدارًة امعومَة يف املعِد.
 3ػػ عضو َُئة ثدرٌس.
وثضع ُذٍ انوجية جممتعة درجة نومخدرب من أأظل  /12/درجة ثوزع مٌاظفة وفق ما ًًل:
أأو ًل :امخلرٍر اذلي ًعدٍ املخدرب يف هناًة امفعل امخدرًيب اهمتَِدي .وحراعى مضاُدات اإدارة املعِد,
وذكل من خالل زايرات اجلِات امعامة ام ي ًمت امخدرًة فهيا نوخعرف عىل امًضاط اذلي ًلوم
تَ املخدرب.
اثهَ ًا :ملاتةل انوجية ملياكضة املخدرب يف مضمون امخلرٍر.
املادة  -41خيضع املخدرب يف هناًة امفعل امخدرًيب املعمق نوخلِمي وفل ًا ملا ًًل:
أأ -ثلِمي املدرب املرشف دلى اجلِة ام ي ًمت امخدرًة فهيا وًضع ُذا املدرب تعورة مس خلةل
ادلرجة املس خحلة من أأظل  /10/درجات ,تياء عىل اس امترة معدة من كدل املعِد مِذٍ امغاًة.
ب -ثلِمي جلية ٌضلكِا امعمَد ,وحكون انوجية مذخععة حسة ظحَعة املوفات وميكن أأن ثضم يف
عضوٍهتا:
 - 1خشعَة عومَة مِا عالكة مبضمون املوف امخدرًيب من خارج املعِد.
 - 2أأحد أأعضاء امَِئة الإدارًة امعومَة يف املعِد.
 3ػػ عضو َُئة ثدرٌس.
وثضع ُذٍ انوجية جممتعة درجة نومخدرب من أأظل  /30/درجة ثوزع مٌاظفة وفق ما ًًل:
أأ -امخلرٍر اذلي ًعدٍ املخدرب يف هناًة امفعل امخدرًيب املعمق .وحراعى مضاُدات اإدارة املعِد,
وذكل من خالل زايرات اجلِات امعامة ام ي ًمت امخدرًة فهيا نوخعرف عىل امًضاط اذلي ًلوم
تَ املخدرب.
ب -ملاتةل انوجية ملياكضة املخدرب يف مضمون امخلرٍر.
املادة  -42أأً -لمي امححر امخعحَلي من  /30/درجة عن ظرًق جلية حتكمي خارجِة مكوهة من زالزة حممكني
ٌضلكِا امعمَد وفق اس امترة معدة مس حل ًا مِذا امغرض.
بً -ضاف  /10/درجات نوححر امخعحَلي امللدول نوًرش يف أأحد اجملالت امعموَة.
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املادة  -43جتمع ادلرجات امياجتة عن امخلِمي وفل ًا نومواد ( )42-41-40وٍكون امياجت معدل امفعول امخدرًخِة
امثالزة.
املادة ً -44مت احدساب املعدل اههنايئ نوخخرج حباظل مجع معدل امفعول امخدرٌس َة وفل ًا نوٌلدة ( )39ومعدل
امفعول امخدرًخِة وفل ًا نوٌلدة ( )43ملسٌلً عىل ازيني ,وثؤخذ زالزة أأركام تعد امفاظةل امعرشًة تدون
ثلرًة.
املادة ً -45عدر امعمَد يف هناًة امس ية امثاهَة كرار ًا ًخضمن أأسٌلء املخدرتني وفل ًا مرتثُة معدلهتم خالل سً ي
ادلراسة.
امفعل امسادس
ثوزًع خرجيي املعِد
املادة ً -46مت تلرار من رئُس جموس اموزراء ثوزًع خرجيي املعِد مخعَُهنم دلى اجلِات امعامة وفق ا ألسس
املعمتدة.
امفعل امساتع
الإجراءات الاهضحاظَة اخلاظة ابملخدرتني
املادة  -47ادلوام خالل فرتيت الإعداد وامخبأَُل وامخدرًة وامححر امخعحَلي اإمزايم ,وعىل وجَ امخفرغ ,وحيدد
احلد ا ألكىص مغَاب املخدرب تعورة جممتعة أأو مذفركة ( ً )25وم ًا يف امس ية املَالدًة امواحدة.
املادة ً -48فعل املخدرب من املعِد فع ًال هنائَ ًا يف أأي من احلالت الثَة:
أأ -يف حال جتاوز غَاب املخدرب تعورة جممتعة أأو مذفركة (ً )25وم ًا.
ب -يف حال امخحاكَ تبأي معل اكن وتبأي ظفة اكهت دلى اجلِات امعامة.
ج -ثوزًع امًرشات أأو اإظدار جرائد احلائط أأو وضع اإعالانت تبأًة وس َةل أأو ظورة اكهت أأو مجع
ثوكِعات داخل املعِد أأو ا ألمكٌة املوحلة تَ دون اإذن مس حق من اإدارة املعِد.
د -امغش يف الامذحان أأو امرشوع فَِ أأو املضارةة فَِ جسَِهل أأو ثُسريٍ أأو الإخالل تيمام
الامذحان.
امفعل امثامن
امخدرًة املس متر
املادة ً -49عمتد اجملوس خعة س يوًة مربام امخدرًة املس متر تياء عىل اكرتاح امعمَد ثخضمن:
أأ -هوع ومس خوى ُذٍ امربام .
ب -موضوعات ادلورات امخدرًخِة ,ومددُا.
ج -امفئة املس هتدفة من لك جرانم ثدرًيب.
د -أأجور ادلورات امخدرًخِة وظرًلة ثوزًعِا.
املادة  -50ثلام دورات امخدرًة املس متر يف املعِد خلدمة اكفة املعاعات اموظيَة.
أأ -هتدف دورات امخدرًة املس متر اإىل:
 -1ثدرًة امعاموني يف اجلِات امعامة أأو غري امعاموني فهيا مبا ًخواءم مع خعط ثعوٍر وحتدًر
الإدارة امعامة.
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 -2اعامتد مدد أأ امخخعط يف خمخوف اجملالت مخعوٍر همارات املخدرتني يف جمال لك دورة وحزوًدم
ابملعرفة امرضورًة ملواكحة امخعور الإداري وامعومي ومذاتعة املس خجدات يف جمال ادلورة.
 -3رتط املسار امخدرًيب نوعاموني يف ادلوةل مبسارم اموظَفي.
بً -عون املعِد ثضلك رتع س يوي عن دورات امخدرًة املس متر ام ي ًيوي ثيفِذُا.
ج -يف حال الثفاق مع اجلِات امعامة مخيفِذ دورات معاحلِا ,فِوضع ملك دورة مهناج ًحني وحيدد
املوضوعات وا ألحباث ام ي سُمت امخدرًة عوهيا وعدد اجلوسات امخدرًخِة واحملارضات ومواعَدُا
وامربام امخعحَلِة وامعموَة وًمت ذنكل امخًس َق وامخعاون مع اجلِات امعامة ظاحدة امعالكة.
املادة  -51حتدد رسوم ادلورات ام ي ثلام يف املعِد وفل ًا نويمام املايل نومعِد ,وًلع عةء جسدًد امرمس ابمًس حة
نوعاموني دلى اجلِات امعامة عىل عاثق ُذٍ اجلِات.
امفعل امخاسع
أأحاكم عامة
املادة  -52مييح املعِد امضِادات وامواثئق امخامَة:
أأ -صِادة عوَا يف ا إلدارة امعامة خلرجيي املعِد ممِورة تخوكِع امعمَد واموزٍر.
ب -صِادات ثدرًة نومخدرتني يف دورات امخدرًة املس متر ثوكع من مدٍر امخدرًة املس متر وامعمَد.
ج -وزَلة اإثحاع ادلورات امخحضريًة نوياحجني يف الامذحان امكذايب ملساتلة املدول ثوكع من مدٍر
ادلراسات واملياجه وامعمَد.
تياء عىل موافلة جموس املعِد ادلمَل امخيمميي نوخدرًة اهمتَِدي واملعمق وامححر
املادة ً -53عدر معَد املعِد ً
امخعحَلي.
املادة  -54يف لك ما مل ٍرد تَ هط خاص يف ُذٍ امالحئة ,ثعحق أأحاكم كاهون ثيممي اجلامعات ولحئخَ امخيفِذًة
واملاهون ا ألسايس نوعاموني يف ادلوةل.
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