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الئحة إسلاى مهسوبي جامعة جازاى
الفصل األوّل
متًيد
املادة األوىل:

ٜكصس باأليؿاظ ٚايعباضات اآلت ١ٝـ أُٜٓا ٚضزت يف ٖص ٙايال٥ح ١ـ املعاْ ٞاملٛضح ١أَاّ نـٌ َٓٗـاَ ،ـا
ٜكتضِ ايػٝام غري شيو:
ادتاَع :١جاَع ١جاظإ .
ايال٥ح :١ال٥ح ١إغهإ َٓػٛب ٞجاَع ١جاظإ.
اإلزاض : ٠إزاض ٠إغهإ َٓػٛب ٞجاَع ١جاظإ .
ايػــهٔ :غــهٔ َٓػــٛب ٞجاَعــ ١جــاظإٖٚ ،ــَٓ ٛؿــة ٠مهَٝٛــ ١ضــُٔ أَــالى ايسٚيــ ١شتص ـ

يًحاَع ،١أَ ٚا ٜتِ اغت٦حاضٚ َٔ ٙمسات غهٓ ١ٝيػطض ايػهٔ.
ايٛمس ٠ايػهٓ ٖٞ :١ٝايػهٔ املػتكٌّ املػًِّ يًُػتؿٝس.
َٓػٛب ٛجاَع ١جاظإ :نٌ َٔ ٜٓتػب يًحاَعٚ ١تٓطبل عًَ ٘ٝا ْصت عًٖ ٘ٝص ٙايال٥ح.١

املادة الثانية:

يًحاَعــ ١إٔ تتدـــص ايٛغــا ٌ٥ايهؿًٝـــ ١بتــٛؾري غـــهٔ َال٥ـــِ ٚب٦ٝــ ١اجتُاعٝـــَٓ ١ــ ١ملٓػـــٛبٗٝاٚ ،ؾـــل
إَهاْاتٗا املتامٚ ;١عً ٢األخ َا:ًٜٞ
 .1إْؿا ٤ايٛمسات ايػهٓ. ١ٝ
 .2اغت٦حاض ايٛمسات ايػهٓ. ١ٝ
 .3جتٗٝع ٚتؿػٚ ٌٝصٝاْ ١ايٛمسات ايػهٓٚ ١ٝاملطاؾل.
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الفصل الثاني
اللجهة الدائنة إلسلاى مهسوبي اجلامعة
املادة الثالثة:

تؿهٌ دتٓ ١زا ١ُ٥إلغهإ َٓػٛب ٞادتاَع ١مبٛجب ٖص ٙايال٥حٚ ١بكطاض َٔ َسٜط ادتاَعـ ١بط٥اغـ١
ٚنٝــٌ ادتاَعــٚ ،١عضــَ ١ٜٛــسٜط عــاّ ايؿــر ٕٚاإلزاض ٜـٚ ١املايٝــَٚ ،١ــسٜط عــاّ اإلزاض ٠ايعاَــ ١يًتؿــػٌٝ
ٚايصٝاْٚ ١ايٓعاؾَٚ ،١سٜط إزاض ٠إغهإ َٓػٛب ٞادتاَعَ ١كطضاًٚ ،عسز َٔ َٓػٛب ٞادتاَع ١ال ٜكٌّ
عسزِٖ عٔ غت.١

املادة الرابعة:

ختت ايًحٓ ١ايسا ١ُ٥إلغهإ َٓػٛب ٞادتاَع ١مبا :ًٜٞ
 .1ضغِ ايػٝاغ ١ايعاَ ١يإلغهإ بادتاَع. ١
ٚ .2ضع ايكٛاعس ٚايؿطٚط ٚاملعاٜري املٓعُ ١يإلغهإ ٚاحملاؾع ١عً َٔ ٘ٝمجٝع جٛاْب٘ ،مبـا يف
شيو حتسٜس ماالت اغتحكام ايػهٔٚ ،مـاالت غـكٛط اذتـل ؾٝـ٘ٚ ،ايطـطم ايهؿًٝـ ١بـزيعاّ
ايػانٔ بزخال ٤ايٛمس ٠ايػهٓ ١ٝيف ماي ١اْتٗا ٤عالقت٘ بايػهٔ.
 .3تًكّٚ ٞزضاغ ١طًبـات َٓػـٛب ٞادتاَعـ ١يًػـهٔٚ ،تطبٝـل املعـاٜريٚ ،إجـطا ٤املؿاضـًٚ ،١تٛظٜـع
ايٛمسات ايػهٓ. ١ٝ
 .4إقطاض االغتُاضات ٚايُٓاشج ارتاص ١باغت٦حاض ايٛمسات ايػهٓ. ١ٝ
 .5ايٓعــط يف املٛضــٛعات املتعًكــ ١بزغــهإ َٓػــٛب ٞادتاَعــ ١ايــت تــطز َــٔ ايػــانٓر أ ٚإزاض٠
إغهإ َٓػٛب ٞادتاَع ١أ ٚغريٖا.
 .6ايٓعط يف اغتجُاض َطاؾل ايػهٔ بايتٓػٝل َع ادتٗات شات ايعالق.١
 .7ايٓعط يف اغت٦حاض ايٛمسات ايػهَٓٚ ١ٝالَ٤تٗا ٚإقطاض شيو .
َ .8ا حيَ ً٘ٝسٜط ادتاَع ١أ ٚضٝ٥ؼ ايًحَٓٛ َٔ ١ضٛعات خت اإلغهإ.

املادة اخلامسة:

جتتُع ايًحٓ ١ايسا ١ُ٥إلغهإ َٓػٛب ٞادتاَعـ ١بٓـا ٤عًـ ٢زعـَ ٠ٛـٔ ضٝ٥ػـٗاٚ ،ال تهـ ٕٛاجتُاعـات
ايًحٓــْ ١عاَٝــ ١إال ضــٛض ثًجــ ٞاألعضــا ٤عًــ ٢األقــٌ ،إضــاؾ ١إج ض٥ــٝؼ ايًحٓــ ١أَٚــٔ ٜكــ ّٛبعًُــ٘،
ٚتصــسض قطاضاتٗــا باألغًبٝــ ١املطًكــ ١ألصــٛات األعضــا ٤اذتاضــطٚ ،ٜٔيف مــاٍ ايتػــاٜ ٟٚــطجا ادتاْــب
ايص ٟؾ ٘ٝايطٝ٥ؼٚ ،ال تعترب قطاضات ايًحْٓ ١اؾص ٠إال بعس اعتُازٖا َٔ َسٜط ادتاَع ١أٜ َٔ ٚؿٛض٘.
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املادة السادسة:

جيٛظ يًحٓـ ١ايساُ٥ـ ١إلغـهإ َٓػـٛب ٞادتاَعـ ١االغـتعاْ ١مبـٔ تـطاٚ ،ٙتؿـه ٌٝدتـإ ؾطعٝـ ١يًٓعـط
ؾُٝا ٜعطض عًٗٝا َٔ َٛضٛعات .

املادة السابعة:

الفصل الثالث
إدارة إسلاى مهسوبي اجلامعة

تتٛج إزاض ٠إغهإ َٓػٛب ٞادتاَع ١تكـس ِٜارتـسَات ايالظَـ ١يًػـانٓرَٚ ،المعـ ١نـٌ َـا ٜـرثط
غــًب ًا عًــٚ ،ِٗٝاإلؾــطاف عًــ ٢اإلغــهإ َٚطاؾكــ٘ٚ ،احملاؾعــ ١عًٝــ٘ٚ ،جتٜٛــس إجــطا٤ات ايػــهٔ،
ٚاغتدساّ ايتكٓ ١ٝاذتسٜج ١يف شيو ٚ ،باألخ :
 .1اقرتاح االغتُاضات ٚايُٓاشج ارتاص ١بايتػهر ٚايعٗس ٚاإلخال.٤
 .2ؾــتا ًَـــ خــاو بهــٌ ٚمــس ٠غــهٓ ١ٝحيتــ ٟٛعًــ ٢بٝاْاتٗــا احملسّثــٚ ،١مجٝــع ايٛثــا٥ل ارتاصــ١
بٗاٚ ،عكٛز ايػانٓر.
 .3تٛقٝــع عكــٛز إجيــاض ايٛمــسات ايػــهَٓ ١ٝــع املػــتؿٝسٚ ، ٜٔإنُــاٍ َــا ًٜــعّ َــع ادتٗــات شات
ايعالق ١زاخٌ ادتاَع.١
 .4اغتالّ ٚتػً ِٝايٛمسات ايػهٓٚ ١ٝؾكا يًُٓاشج املعس ٠يصيو.
 .5شتاطب ١اإلزاض ٠ايعاَ ١يًؿر ٕٚاإلزاضٚ ١ٜاملاي ١ٝيتحص ٌٝاملػتحكات املاي َٔ ١ٝايػانٓر.
 .6ايتٓػٝل َع ادتٗات شات ايعالق ١يتٗ ١٦ٝايٛمسات ايػهٓ.١ٝ
َ .7تابع ١ماي ١ايٛمس ٠ايػهٓ ١ٝبعس تػـًُٗٝا يًُػـتؿٝسٚ ،ضؾـع ايتكـاضٜط يًحٓـ ١ايساُ٥ـ ١إلغـهإ
َٓػٛب ٞادتاَع ١عٔ املدايؿر يؿطٚط اإلغهإ.
 .8تًك ٞؾها ٣ٚايػانٓر ٚبالغاتِٗ ٚايعٌُ عً ٢مًٗا.
 .9ايتٛاصٌ َع ايػانٓر َٔ خالٍ ٚغا ٌ٥ايتٛاصٌ اإليهرتْٝٚـَٚ ،١تابعـ ١طًبـاتِٗ ٚامتٝاجـاتِٗ
ٚتٛج ٘ٝايطغا ٌ٥اإلضؾازٚ ١ٜايتٛع ١ٜٛارتاص ١بايػهٔ مهِ .
 .10ايتٓػٝل بر ايػانٓر ٚادتٗات ارتسَ ١ٝزاخٌ ادتاَع ١يتكس ِٜارتسَات ايعاَ ١يًػانٓر.
َ .11تابع ١تٓؿٝص ايٓعاؾ ١ايعاَٚ ١ايتؿػٚ ٌٝايصٝاْ ١يًٛمسات ايػهٓٚ ١ٝاملطاؾل.
َ .12تابعــ ١تٓؿٝــص ايصــٝاْ ١ايسٚضٜــٚ ١ايٛقاٝ٥ــ ١دتُٝــع أْعُــ ١ايتؿــػٚ ٌٝايصــٝاْٚ ١يٛغــا ٌ٥ايػــالَ١
نةجٗع ٠اإلْصاضٚ ،طؿاٜات اذتطٜل.
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َهاؾح ١اذتٛٝاْـات ايضـايٚ ١اذتؿـطات ٚايعٚامــ

 .13ايتٓػٝل َع ادتٗات املدتص ١ؾُٝا خي
ٚايكٛاضض.
 .14ضؾع تكاضٜط زٚض ١ٜيإلزاض ٠ايعاَ ١يًتؿػٚ ٌٝايصٝاْٚ ١ايٓعاؾ ،١عـٔ ايتؿـػٚ ٌٝايصـٝاْٚ ١ايٓعاؾـ١
ٚتكُٗٝٝا.
 .15اإلبالؽ عٔ أ ٟإمساث أ ٚختطٜب أ ٚتًـ يف املطاؾل ايعاَ ١يإلغهإ.
 .16اإلبالؽ عٔ أ ٟماالت تٗسز أَٔ ايػانٓر يف اإلغهإ َٚتابعتٗا.

املادة الثامهة:

خيصـ

إلزاض ٠إغـهإ َٓػـٛب ٞادتاَعــ ١مػـا يف أمـس املصـاضف احملًٝــٜ ،١ـٛزع ؾٝـ٘ ايتــةَر ٚأٟ

إٜطازات أخط ٣خت ّ اإلغهإٚ ،ملسٜط ادتاَع ١حتسٜس املدٛير بايتٛقٝع ٚايصطف.

املادة التاسعة:

اإلغهإ شتص

الفصل الرابع
املستفيدوى مو السلو
ملٓػٛب ٞادتاَع َٔ ١ايػـعٛزٜرَ ،ـٔ أعضـا٦ٖٝ ٤ـ ١ايتـسضٜؼ ،ممـٔ حيُـٌ زضجـ١

ايسنتٛضا ٙأَ ٚا ٜعازمهاٜ َٔٚ ،ؿػٌ املطتب ١ايجاْ ١ٝعؿط ٠ؾُا ؾٛم َٔ اإلزاضٜر بٓػب ١ال تعٜـس عـٔ %5
 ٚػب املتاحٚ ،ؾل ايكٛاعس ايت تضعٗا ايًحٓ ١ايسا ١ُ٥إلغهإ َٓػٛب ٞادتاَع.١

املادة العاشرة:

ٜه ٕٛتٛظٜع ايٛمسات ايػهٓٚ ١ٝايٓكٌ َٔ ٚمس ٠إج أخطٚ ٣ؾكا يًُعاٜري ايت تضعٗا ايًحٓ ١ايسا١ُ٥
إلغهإ َٓػٛب ٞادتاَع.١

صفحة  5من 11

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of education
Jazan University

املادة احلادية عصرة:

الفصل اخلامس
حقوق ومسؤوليات الساكو

يًػــانٔ إٔ ٜــٓعِ بايػــهٔ يف ٚمــس ٠غــهَٓ ١ٝػــتكًَٚ ١الُ٥ــٚ ،١إضــاؾ ١ملــا غــبل شنــط ٙيف ٖــصٙ
ايال٥ح ١ي٘ عًٚ ٢ج٘ ارتصٛو:
 .1اغتكباٍ طًبات ايصٝاًَْٚ ،١حٛظات٘ عً ٢ايٛمس ٠ايػهَٓٚ ١ٝتابع ١تٓؿٝصٖا َع ادتٗـات شات
ايعالق.١
 .2االغتؿاز َٔ ٠ايصٝاْ ١ايسٚضٚ ١ٜايٛقا ١ٝ٥دتُٝع أْعُ ١ايتؿػٚ ٌٝايػالَ.١
 .3إعازَ ٠بًؼ ايتةَر بعس مػِ ق ١ُٝايتًؿٝات يف ماٍ ٚجٛزٖا.

املادة الثانية عصرة:

عًــ ٢ايػــانٔ إٔ ٜطاعــ ٞمكــٛم ادتــٛاضٜٚ ،تك ٝـس بايتعًُٝــات ايــت تصــسضٖا إزاض ٠إغــهإ َٓػــٛبٞ
ادتاَعــٚ ،١حيــاؾغ عًــ ٢ايٛمــس ٠ايػــهٓ ١ٝاملدصصــ ١يــ٘ وــاّ احملاؾعــٚ ،١نــصا َطاؾــل اإلغــهإ
ايعاَ ،١نُا ًٜتعّ ٜٚتعٗس مبا :ًٜٞ
 .1زؾع ايتةَر ايٓكـسَٚ ،ٟكـساض ٙأيؿـا ضٜـاٍ ،مبٛجـب األَـط ايػـاَ ٞايهـط ِٜش ٟايـطقِ 10694
املرضر يف ٖ1405/9/9ـَٚ ،ا قس ٜطز عً َٔ ٘ٝتعسٜالت.
 .2زؾع األجط ٠ايطَع ١ٜاملكط ٠باألَط ايػاَ ٞايهط ِٜش ٟايطقِ  10694املـرضر يف ٖ1405/9/9ــ،
ٚاألَــط ايػــاَ ٞشا ايــطقِ  8350املرضخــ ١يف ٖ1413/7/3ـــ املــب عًــ ٢قــطاض زتًــؼ ارتسَــ١
املسْ ١ٝش ٟايطقِ  259/1املرضر يف ٖ1412/11/24ـَٚ ،ا قس ٜطز عً َٔ ٘ٝتعسٜالت.
ٜ .3ػتجٓ َٔ ٢زؾع أجط ٠ايػهٔ األطبا ٤ايبؿطٚ ٕٜٛأطبا ٤األغٓإ مبٛجـب قـطاض زتًـؼ ايـٛظضا٤
ش ٟايطقِ  178املرضر يف ٖ1430/6/1ـ.
 .4زؾـــع َصـــطٚؾات املـــاٚ ٤ايهٗطبـــا ٤مبٛجـــب ايعـــسازات ،أ ٚمبٛجـــب َـــا تضـــع٘ ادتاَعـــَ ١ـــٔ
تعطٜؿاتٚ ،نصيو َصطٚؾات ارتسَات األخط ٣ايت تضعٗا ادتاَع. ١
 .5عسّ تةجري ايٛمس ٠أ ٚايتٓاظٍ يًػري عٓٗا أ ٚوهر أمس َٔ االغتؿازَٗٓ ٠ا بـةْ ٟـٛع َـٔ أْـٛاع
االغــتؿاز ٠غــٛا٤م َــٔ أبٓا٥ــ٘ أ ٚبٓاتــ٘ املػــتكًر أَ ٚــٔ ٜعــٛمهِ ،أ ٚأمــس ظَال٥ــ٘ أ ٚغريٖــِ ٚ ،يف
ماي ١املدايؿ ١حيل يًحاَع ١تطبٝل األْعُـ ١يف شيـوَ ،ـع إخـال ٤ايػـهٔ ؾـٛضما ،نُـا ٜػـك
مك٘ يف ايػهٔ.
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 .6وهــر إزاض ٠إغــهإ َٓػــٛب ٞادتاَعــَ ١ــٔ ايتةنــس ــــــ بــة ٟططٜكــ ١تكطٖــا ايًحٓــ ١ايساُ٥ــ١
إلغـهإ َٓػــٛب ٞادتاَعـ ١ــــــ َــٔ إقاَـ ١ايػــانٔ يف ايٛمــس ٠ايػـهٓٚ ،١ٝعــسّ اغــتدساَٗا
ألغطاض أخط.٣
 .7إبالؽ اإلزاض ٠ايعاَ ١يًتؿػٚ ٌٝايصٝاْٚ ١ايٓعاؾ ١ؾٛضما عٔ أ ٟعطٌ أ ٚعٝب ٜعٗـط يـ٘ يف ايٛمـس٠
ايػهٓٚ ،١ٝايػُاح يؿٓ ٞٝايصٝاْ ١بسخٛمها إلجطا ٤أعُـاٍ ايصـٝاْٚ ١إصـالح أ ٟخًـٌ أ ٚعٝـب
ٜتػـــبب يف اإلضـــطاض بايٛمـــس ٠ايػـــهٓٚ ١ٝستتٜٛاتٗـــا ،أ ٚاإلضـــطاض بايػـــانٓرَ ،ـــع حتُـــٌ
ناٌَ املػرٚي ١ٝعٓس َٓعِٗ َٔ اإلصالح أ ٚايتةخط يف اإلبالؽ.
 .8ايتكٝس بةْعُ ١املطٚض ٚٚغا ٌ٥ايػالَ ١ملٓـع اذتـٛازث زاخـٌ إغـهإ َٓػـٛب ٞادتاَعـٚ ،١عـسّ
ايػــُاح بايكٝــاز ٠يألطؿــاٍ أ ٚملــٔ ال حيُــٌ ضخصــ ١قٝــاز ٠ايػــٝاضٚ ،٠عــسّ ايػــُاح باغــتدساّ
ايسضاجات ايٓاض ١ٜزاخٌ إغهإ َٓػٛب ٞادتاَع.١
 .9عسّ إٜكاف ايػٝاضات زاخٌ اذتـ ٞايػـه بؿـهٌ شتـايـٜٚ ،طبـل عًٗٝـا ْعـاّ املدايؿـات
املطٚضٚ ،١ٜإلزاض ٠األَٔ ادتاَع ٞاذتل يف غحب ايػٝاضات املدايؿ ١أ ٚاملتٛقؿـ ١يؿـرتات طًٜٛـ،١
ٚبس ٕٚأَ ٟػرٚي ١ٝعً ٢ادتاَع.١
 .10إعاز ٠ايتصاضٜا ارتاص ١بسخ ٍٛاإلغهإ ماٍ اْتٗا ٤ايعالق ١بايػهْٔٚ ،عع تصـطٜا زخـٍٛ
ايػٝاض ٠عٓس اْتكاٍ ًَهٝتٗا يًػري.
 .11ضطٚض ٠تطؾٝس اغتدساّ ايهٗطباٚ ٤املٝاٚ ،ٙاالغرتؾاز مبا ٜصسض َٔ ادتٗات املدتص ١بؿةٕ شيو.
ٚ .12ضع ايٓؿاٜات يف األَانٔ املدصص ١مها بعس ٚضعٗا يف أنٝاؽ بالغتٝه ١ٝستهُ ١اإلغالم.
 .13االيتعاّ بكٛاعس اآلزا ايعاَ ١يف املعٗط ٚايػًٛى ٚايتعاٌَ َع اآلخط.ٜٔ
 .14ايتةنــس ــــــ يف مــاٍ ايتػٝــب عــٔ ايٛمــس ٠ايػــهٓ ١ٝــــــ َــٔ إقؿــاٍ ستــابؼ املــا ٤زاخــٌ ايٛمــس٠
ايػهٓٚ ١ٝإطؿا ٤األْٛاضٚ ،ؾصٌ األجٗع ٠ايهٗطباٝ٥ـ ١غـري ايضـطٚضٚ ١ٜإقؿـاٍ ايٓٛاؾـص ٚاختـاش
مجٝع إجطا٤ات ايػالَ ١األخط ٣يًُحاؾع ١عً ٢ايٛمس ٠ايػهٓ ٚ ١ٝستتٜٛاتٗا.
 .15وهــر إزاض ٠إغــهإ َٓػــٛب ٞادتاَعــ ١بؿح ـ ايٛمــس ٠ايػــهٓ ١ٝاملــطاز إخالؤٖــا ٚمصــط
تهايٝـ إصالح ايتًؿٝات ايت مسثت بػـبب غـ ٤ٛاالغـتدساّ ــــ إٕ ٚجـست ــــ ًٜٚـعّ ايػـانٔ
بتػسٜسٖا ،أ ٚخصُٗا َٔ ايتةَرٚ ،حتطض إزاض ٠إغهإ َٓػٛب ٞادتاَع ١ستضط اإلخال.٤
 .16تػً ِٝايٛمس ٠ايػهٓ ١ٝاألٚج ــــ عٓس اْتكاي٘ َٔ ٚمس ٠إج أخط ٣ــــ بعس إوـاّ عًُٝـ ١ايٓعاؾـ١
ٚإصــالح أ ٟتًؿٝــات يف َــسّ ٠ال تعٜــس عـــٔ ثالثــر َٜٛمــا َـــٔ تــاضٜذ تػـــًُ٘ يًٛمــس ٠ايػـــهٓ١ٝ
األخطٚ ،٣يف ماٍ تةخط ٙيف ايتػـًٜ ِٝػـك مكـ٘ يف ايٛمـس ٠ايػـهٓ ١ٝاألخـطٜٚ ،٣طؾـع شيـو
يًحٓ ١ايسا ١ُ٥إلغهإ َٓػٛب ٞادتاَع.١
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املادة الثالثة عصرة:

الفصل السادس
أعنال الصيانة

تتٛج اإلزاض ٠ايعاَ ١يًتؿػٚ ٌٝايصٝاْٚ ١ايٓعاؾ ١تٗ ١٦ٝايٛمس ٠ايػهٓ ١ٝقبٌ تػًُٗٝا يًػانٓر .

املادة الرابعة عصرة:

تك ّٛإزاض ٠إغهإ َٓػٛب ٞادتاَع ١بتحطٜط ستضط عٓس تػً ِٝايٛمس ٠ايػهٓ ١ٝيؿاغًٗا َٛقع ًا
َٜٓ٘ ،تضُٔ مايتٗا ٚستتٜٛاتٗا ٚاملًحٛظات عًٗٝا إٕ ٚجست ٚحيؿغ يف املًـ ارتاو بايٛمس٠
ايػهٓٚ ،١ٝتػًِ ي٘ صٛض.َ٘ٓ ٠

املادة اخلامسة عصرة:

الفصل السابع
سقوط حق الساكو يف السلو

ٜػك مل ايػانٔ يف ايػهٜٔٓٚ ،ؿػذ عكس اإلجياض يف اذتاالت ايتاي:١ٝ
.1
.2
.3
.4

ايٓكٌ َٔ ادتاَع ١بةَط غاٍّ أ ٚملصًح ١ايعٌُ.
اإلعاض ٠أ ٚايٓس إج خاضج ادتاَع ١ألنجط َٔ غٓ.١
االبتعاث أ ٚايتسضٜب خاضج املًُه ١ألنجط َٔ غٓ.١
االْتكاٍ َٔ ادتاَع ١إج أ ٟجٗ ١أخط.٣

 .5ايتكاعس أ ٚاالغتكاي ١أ ٚايؿصٌ أ ٚاْتٗا ٤عالق ١ايعٌُ بر ايػانٔ ٚادتاَع. ١
 .6ايٛؾا.٠
 .7إغا ٠٤اغتدساّ ايٛمس ٠ايػهٓ ١ٝأ ٚاإلضطاض بادتريإ ،أ ٚشتايؿَ ١ا ٚضز بٗص ٙايال٥حَٔ ١
تعًُٝات.
 .8عسّ إؾػاٍ ايٛمس ٠ايػهٓٚ ١ٝؾل ؾطٚط اإلؾػاٍ.

املادة السادسة عصرة:

وٓا ايؿ٦ات (  ) 3،2،1ايٛاضز ٠يف املاز ٠ارتاَػ ١عؿطٖ َٔ ٠ص ٙايال٥ح ١ًَٗ ١ال تعٜس َستٗا عٔ غٓ١
ٚامس ٠نحس أقص َٔ ٢تاضٜذ صسٚض ايكطاض.

صفحة  8من 11

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of education
Jazan University

املادة السابعة عصرة:

ميٓا املٓتكٌ َٔ ادتاَع ١ًَٗ ١إلخال ٤ايٛمس ٠ايػهٓ ١ٝال تعٜس عٔ ثالثر َٜٛاً نحس أقصَٔ ٢
تاضٜذ صسٚض قطاض ْكً٘.

املادة الثامهة عصرة:

ميٓا املتكاعس ــــ إشا ضغب يف االغتُطاض بايٛمس ٠ايػهٓ ١ٝــــ ًَٗ ١ال تعٜس َستٗا عٔ غٓٚ ١امس٠
نحس أقص َٔ ٢تاضٜذ تكاعسٚ ،ٙتهٖ ٕٛص ٙايػٓ ١بعكس جسٜسَ ،ع تػسٜس ق ١ُٝاإلجياض َكسَما
قبٌ تٛقٝع إخال ٤ططؾ٘ َٔ ادتاَعٚ ،١إبكاَ ٤بًؼ ايتةَر ذتر إخال ٤ايٛمس ٠ايػهْٓٗ ١ٝاٝ٥ا.

املادة التاسعة عصرة :

وٓا عا ١ً٥املتٛؾ ١ًَٗ ٢تصٌ إج غٓتر إلخال ٤ايػهٔٚ ،يًحٓ ١ايسا ١ُ٥إلغهإ َٓػٛب ٞادتاَع١
اذتل يف حتسٜس ق ١ُٝاإلجياض مهص ٙاملًٗ ١أ ٚإيػاٗ٥ا.

املادة العصروى:

ٜتِ إخال ٤ايٛمس ٠ايػهَٓ ١ٝباؾط ٠يف ماٍ ثبٛت عسّ ؾػًٗاٜٚ ،تحٌُ ايػانٔ َا ذتل بايٛمس٠
ايػهٓ َٔ ١ٝأضطاض جطا ٤عسّ ؾػًٗا.

املادة احلادية والعصروى:

يًحاَع ١اذتل يف اختاش مجٝع ايٛغا ٌ٥ايهؿ ١ًٝبزخال ٤ايٛمس ٠ايػهٓ ١ٝيف ماٍ اْتٗا ٤عالق١
ايػانٔ بايٛمس ٠ايػهٓٚ ١ٝاْؿػار ايعكس.

املادة الثانية والعصروى:

عٓس االضططاض يؿتا ٚمس ٠غهٓ ١ٝبكصس إخالٗ٥ا عٓس اْؿػار ايعكس ٚغكٛط مل ايػانٔ يف
ايٛمس ٠ايػهٓ ،١ٝؾٝحب إٔ ٜه ٕٛشيو بكطاض َٔ ايًحٓ ١ايسا ١ُ٥إلغهإ َٓػٛب ٞادتاَع، ١
ٚبس ٕٚأزَْ ٢ػرٚي ١ٝعً ٢ادتاَع.١
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املادة الثالثة والعصروى:

الفصل التاسع
أحلام عامة

يف ماٍ االختالف بر ايططؾر ٚعسّ صتاح اذتً ٍٛايٛز ١ٜؾًًحاَع ١االغتٓاز إج ٖص ٙايال٥حٚ ١مها
اذتل يف ضؾع قض ١ٝيًحٗات املدتصٚ ،١ته ٕٛاملطاؾع ١يف َٓطك ١جاظإ َكطّ إغهإ َٓػٛبٞ

ادتاَعٜٚ ،١تحٌُ ايػانٔ أتعا املطاؾع ١يف ماٍ صسٚض اذتهِ عً.٘ٝ

املادة الرابعة والعصروى:

تًػٖ ٞص ٙايال٥ح ١مجٝع َا ٜتعاضض َعٗا َٔ يٛا٥ا ٚتٓعُٝات غابكٚ ،١مبا ال ٜتعاضض َع ايًٛا٥ا
ٚاألْعُ ١اذته ١َٝٛشات ايصً.١

املادة اخلامسة والعصروى:
نٌ َا
يف ادتاَع.١

ٜطز خبصٛص٘ ْ

يف ٖص ٙايال٥ح ١ؾزْ٘ خيضع يألْعُٚ ١ايًٛا٥ا ٚايكطاضات املعُ ٍٛبٗا

املادة السادسة والعصروى:

تػط ٟأمهاّ ٖص ٙايال٥ح ١عً ٢مجٝع املػتؿٝس َٔ ٜٔإغهإ َٓػٛب ٞادتاَع.١

املادة السابعة والعصروى:

جملًؼ ادتاَع ١أٜ َٔ ٚؿٛض٘ مل تؿػري ٖص ٙايال٥ح. ١

املادة الثامهة والعصروى:

ٜعٌُ بٗص ٙايال٥ح ١اعتباضا َٔ تاضٜذ إقطاضٖا َٔ زتًؼ ادتاَع.١
وهللا الموفق
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