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 وزير التعليم العايل ، رئيس اجمللس األعلى للمعاىد املتوسطة . 
 . 3611/ لعام  341بناًء على أحكام املرسوم التشريعي رقم / 

 و تعديالتو . 1003/ لعام  96و على أحكام القانون رقم / 
 5/1/2011نعقدة بتاريخ أقره اجمللس األعلى للمعاىد املتوسطة جبلستو امل ماو على  

 
 : يقرر ما يلي   

حتدددق قواعددد مددنع املسدداعدان اةمتطانياددة لطددالض املعاىددد الا ددعة  لددراه اجمللددس األعلددى للمعاىددد   - 1مااا   ال
 املتوسِّطة يف أي قورة امتطانية وفق اآليت:

ندددذ ىددداه املسددداعدة يسددداعد الطالدددت بعالمتدددث علدددى األاحدددر يف مقدددرر واحدددد أو مدددوزعتث علدددى مقدددرري    ا اا - أ
 تؤقي  ىل تبديل و عو م  راست  ىل منقول أو متخرج أوم  منقول  ىل ناجع أو متخراج.     

يسددداعد الطالدددت بسدددذ عالمدددان علدددى األاحدددر يف مقدددرر واحدددد أو موزعدددة علدددى مقدددرري    ا ااندددذ ىددداه  - ض
ة ويف أي قورة املساعدة تؤقي  ىل عدم استنفاقه فرص التقدم لالمتطان يف أي سنة مد  سدنوان الدراسد

 خارجو. دم لالمتطان م  قاخل املعهد أو امتطانية سواء تق
عالمددة النحددداح ويف حددال تسددداوي  ىل عالمددة املقدددرر الددأ تكدددون أقددرض  ىل  ةتضدداه املسددداعدة اةمتطانيدد – 2مااا   ال

 مقرري  تضاه املساعدة  ىل عالمة املقرر الاي خيتاره الطالت خِطياً. أعالم
 متنع املساعدان املنصوص عليها يف ىاا القرار يف املاااران أو اختباران قرجان األعمال.ة  – 3ما   ال

املنصدوص عليهدا يف الفقدرتث/أ، ض/ مد  املداقة األوىل مد  ة جيوز اجلمع بث املساعدان املنصوص عليها  -4الما   
  ا اددان ىدداا قون ا ددد  ىدداا القددرار، امددا ة تدددخل املسدداعدان اةمتطانيددة يف حسدداض املعدددل العددام  ة

األقىن للنحدداح ويف ىدداه ا الددة يضدداه  ىل المددوع العالمددان عدددق مدد  العالمددان الددأ اددان الطالددت قددد 
 سوعد هبا حىت يصل معدلو  ىل ا د األقىن للنحاح.

 يشار يف اشوه العالمان الأ تعطى للطالت  ىل املساعدان اةمتطانية الأ استفاق منها. -5الما   
 ينشر ىاا القرار ويبلغ م  يلزم تنفياه. -6الما  
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