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 / 424قرار رقن / 

 
 ٔزير انتعهيى انعاني ،رئيس انًجهس األعهى نهتعهيى انتقاَي 

 /3611/ نعاو /341بُاًء عهى أحكاو انًرسٕو انتشريعي رقى /

 /3131/ نعاو /44ٔعهى أحكاو انًرسٕو رقى /

  32/3/3136ٔعهى يا أقرتّ انهجُة انطالبية في انًجهس بتاريخ 

 يقرر يا يهي :

 

 الً: الطالب هن غير العسكريينأو

 

ٔا عهننى نهتعهننيى انتقنناَي انننفيٍ اسننتُ ايًننُط بننالم انًعاْننا انتقاَيننة انرافننعة لسننرا  انًجهننس األ -أ-/4الوااة / /

ينننٍ لاانننم انًعٓنننا أٔ ينننٍ اارتنننّ بُتيجنننة ايتماَنننا   افنننرص انتقننناو ناليتمننناٌ انً نننًٕ  بٓننن

 3136-3132اناراسنننننني  ، أٔ ان صننننننم األٔل يننننننٍ انعنننننناو 3132-3134انعنننننناو اناراسنننننني 

لٔرتننننيٍ ايتمنننناَيتيٍ ٔفنننن  ،ٔا يننننٍ لٔرت اسننننتاُائية سننننابقة أٔ نننننى ي ننننت يأا لا ،انننننفيٍ اسننننت

 تي :اآل

 .3136-3132ان صم انااَي يٍ انعاو اناراسي -

 .3131-3136ان صم األٔل يٍ انعاو اناراسي -

ي ية نهعننننناو ينننننٍ اننننننأرت انصنننننان قنننننرت /أ/ ان نننننابقة أحكننننناو ال ي نننننت يا انطنننننالم انًشنننننًٕنٌٕ ب -م

 .3136-3132اناراسي 

ان صننننم  يقننننررا  يمننننال يٕاعيننننا انت ننننجيم نهطننننالم انننننراحايٍ باالسننننترا  فنننني ايتماَننننا  -ج

بننناءاً ينننٍ تننناريخ  نننأر  ْنننفا انقنننرار ٔحتنننى بننناء  3136-3132اناننناَي ينننٍ انعننناو اناراسننني 

 ايتماَا  ان صم انااَي.

تماَنننا  ان صنننم األٔل ينننٍ انعننناو تمنننال يٕاعينننا انت نننجيم نهطنننالم اننننراحايٍ باالسنننترا  فننني اي -ل

تننننناريخ  نننننأر ْنننننفا انقنننننرار ٔحتنننننى بننننناء ايتماَنننننا  بننننناءاً ينننننٍ  3131-3136اناراسننننني 

 .ان صم األٔل

يمنننننت ال انطنننننالم انًشنننننًٕنٌٕ  بأحكننننناو ْنننننفِ انًنننننالت بعاليننننناتٓى فننننني أعًنننننال ان نننننُة أٔ -ْننننن  

االاتانننارا  انعًهينننة أٔ حهقنننا  انامننني أٔ ينننا ْنننٕ فننني حكًٓنننا ٔيًكنننٍ نهطنننالم اننننراحايٍ 

بإعننننالت لرتننننا  أعًننننانٓى نالسننننت الت يننننٍ أحكنننناو ْننننفا انقرار،انتقنننناو بطهانننناتٓى  نننننى  لارت 

ٔفنننن  ٔنه صننننم انانننناَي  بانُ نننناة أسننننإعيٍ يننننٍ تنننناريخ  ننننأر ْننننفا انقننننرارانًعٓننننا اننننالل 

ٔيمت نننو لٔايٓنننى بننناءاً ينننٍ تننناريخ  نننأر ْنننفا  ،  بانُ ننناة نه صنننم األٔل انقٕاعنننا انعاينننة

 انقرار.

        بأحكننننناو ْنننننفِ انًنننننالت انرسنننننى اننننننف  ي لينننننّ أيانننننانٓى عُنننننايا  ي نننننال انطنننننالم انًشنننننًٕنٌٕ -ٔ

 يٌٕ  نى االيتماٌ يٍ اارج انًعٓا.يتقا

اننننف  يننن ل  انرسنننى ي نننت يااً ينننٍ أحكننناو ْنننفا انقنننرار   ا ننننى يشنننتر  فعهيننناً فننني  انطاننننو ال يعنننا-ز 

 االيتماَا .

 يم أٔ قاهٓنننا أٌ يتقننناو ِ فنننرص انت نننج  رقنننٍ قيننناِ ينننٍ انًعٓنننا بعنننا اسنننتُ اليًكنننٍ نهطاننننو اننننف-  

نيننتًكٍ يننٍ االسننت الت يننٍ ْننفا انقننرار قينناِ  نننى يعٓنناِ بطهننو ياننا  فيننّ رحاتننّ برفنن  سننطو 

  ا كاَنننش تشنننًهّ أحكاينننّ، ٔي نننٕد يننناير انًعٓنننا بانًٕافقنننة عهنننى  عنننالت انقينننا نالسنننت الت ينننٍ 

 أحكاو ْفا انقرار.

فننني انًقنننرر  عًنننال ٔاننننأاوال يمننن  نهطاننننو اننننف  ننننى يمقننن  انُ ننناة  انًطهٕبنننة ينننٍ لرتنننة األ-ب 

 لإل االيتماٌ انُظر  نٓفا انًقرر.
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 ثةنيةً: الطالب هن العسكريين

 

يًنننننُط  بنننننالم انًعاْنننننا انتقاَينننننة انرافنننننعة لسنننننرا  انًجهنننننس األعهنننننى نهتعهنننننيى انتقننننناَي ينننننٍ -أ-/2الواااااة //

ة حتيابيننننة أٔ كهيًٓننننا يعنننناً، ٔكنننناٌ فنننني انرايننننفيٍ ألٔا انرايننننة النساييننننة أٔ االانع نننكرييٍ،ان

ٔا فنننرص انتقننناو أاننننفيٍ اسنننتُ  ٔسنننرحٕا يُٓنننا قانننم  نننأر ْنننفا انقنننرار، 3/33/3133يُنننف 

ناليتمننناٌ انً نننًٕ  بٓنننا ينننٍ لاانننم انًعٓنننا أٔ ينننٍ اارتنننّ بُتيجنننة ايتماَنننا  انعننناو اناراسننني 

ثنننننننال  لٔرا   3136-3132ٔحتننننننى ان صنننننننم األٔل يننننننٍ انعننننننناو اناراسنننننني  3131-3133

 ايتماَية ٔف  اآلتي:

 .3136-3132ان صم انااَي يٍ انعاو اناراسي -

 .3136-3132انأرت انصي ية يٍ انعاو اناراسي -

 .3131-3136ان صم األٔل يٍ انعاو اناراسي -

ان قنننرت/أ/ ان نننابقة ينننٍ اننننأرت انصننني ية أحكننناو ٍ بتمنننال يٕاعينننا ت نننجيم انطنننالم انًشنننًٕني-م

-3132َي يننننٍ انعنننناو اناراسنننني بنننناءاً يننننٍ َٓايننننة ان صننننم اناننننا 3136-3132نهعنننناو اناراسنننني 

 ٔحتى تاريخ باء ايتماَا  ْفِ انأرت. 3136

 .ْفِ انًالت/ عهى انًشًٕنيٍ بأحكاو 3يٍ انًالت/ ب-  -ز-ٔ-ْ -ل-تطا  أحكاو ان قرا  ج-ج

تنناريخ ر ٔسننرحٕا بعننا يًننُط انطننالم انع ننكريٌٕ انًٕتننٕلٌٔ فنني انرايننة بتنناريخ  ننأر ْننفا انقننرا-أ-/3الوااة //

ينننٍ لاانننم انًعٓنننا أٔ ينننٍ  أا فنننرص انتقننناو ناليتمننناٌ انً نننًٕ  بٓننناسنننتُ ا نننأرِ،ٔانفيٍ 

ٔحتنننننى تننننناريخ ت نننننريمٓى ينننننٍ  3133-3131اارتنننننّ بُتيجنننننة ايتماَنننننا  انعننننناو اناراسننننني 

 .انراية ،ثال  لٔرا  ايتماَية يتتانية تهي تاريخ ت ريمٓى)فصهيٍ +  لٔرت  ي ية(

اننناتٓى  ننننى  لارت انًعٓنننا انننالل ينننات سنننٓر  عهنننى انًشنننًٕنيٍ بأحكننناو ان قنننرت /أ/ ان نننابقة تقنننايى به-م

يتقننننايٕا بًننننا يااننننش تنننناريخ ت ننننريمٓى ٔترفنننن   نننننى أياَننننة ، عهننننى أٌ تهنننني تنننناريخ ت ننننريمٓى 

 نهتعهيى انتقاَي نهمصٕل عهى انًٕافقة. األعهىانًجهس 

 ْفِ انًالت./ عهى انًشًٕنيٍ بأحكاو 3يٍ انًالت/  ب-  -ز-ٔ-ْ را  تطا  أحكاو ان ق-ج

ي نننجهيٍ ٔفننن  َظننناو انتعهنننيى انعننناو أٔ انًنننٕاز  ينننٍ حيننني  أكنننإَايعاينننم انطنننالم انع نننكريٌٕ سنننٕاء -/5الواااة //

انرسنننٕو فننني حنننال تميينننر ٔفنننعٓى بُتيجنننة االيتماَنننا  انتننني تقنننايٕا  نيٓنننا ٔفننن  أحكننناو ْنننفا انقنننرار 

 يعايهة انطالم انً جهيٍ في َظاو انتعهيى انعاو.

 .ياهغ ْفا انقرار يٍ يهسو نتُ يفِ-/4ة //ــالو

 

 

 وزير التعلين العةلي                                                                      

 رئيس الوجلس األعلى للتعلين التقةني                                                                          

 بسةم ابراهينالدكتور                                                                               

 

 

 

 

 

 


