
 2005 لسنة 81نظام تعليم الكبار ومحو االمية رقم 

 -1المادة
(ذسيبمممبذالمم ذمممخذكمما ييذ  مم  ذ مم ذ2005يسمممهذامملاذال )ممااذ ذ )ممااذكباممياذالاالمما ذسمةممسذا ميمم ذلسمم  ذ

 0الج يدةذال سمي 
 -2المادة

الق ي مم ذياممسخذلاااممماتذالكاليمم ذةيدممماذس دتذ مم ذامملاذال )ممااذالمبمما  ذالما  مم ذل مماذاد مما ذممماذلمماذكممدبذ
 -عاهذغي ذللكذ:

 0السزا ةذذ:ذذسزا ةذالك الي ذسالكباياذ
 0السزي ذذ:ذذسزي ذالك الي ذسالكباياذ

 0المدي ي ذذ:ذذمدي ي ذالك الي ذسالكباياذ  ذالمةا ) ذاسذالاساءذاسذالم طق ذ
 0الم ازذذ:ذذم ازذكباياذالاالا ذسمةسذا مي ذ
 0الاج  ذذ:ذذلج  ذكباياذالاالا ذسمةسذا مي ذ

 0ا سذذ:ذذال اصذالليذياكةقذال فسفذكباياذالاالا ذسمةسذا مي ذالد
 -3المادة

كؤلمفذلج مم ذكسممهذ ذلج مم ذكبامياذالاالمما ذسمةممسذا ميم ذ(ذال ماسمم ذامميخذعممااذالمسزا ةذلا ممؤسخذالكبايميمم ذ-أ
 سالف ي ذسعضسي ذاب

 -مخذ:
 0مديممم ذادا ةذالكباياذالبااذس ؤسخذالطاال ذ امالًاذلا ميسذذ-1
 0البالقاتذالدقا ي ذسالدسلي ذمدي ذادا ةذ-2
 0مدي ذادا ةذال ؤسخذالقا س ي ذ-3
 0مدي ذادا ةذالم ااجذسالاكبذالمد سي ذ-4
 0اميخذس ذالاج  ذالسط ي ذا  د ي ذلاك الي ذسالدقا  ذسالباساذ-5
 0مدي ذالكباياذسالدقا  ذالبسا ي ذ-6
 0مدي ذالكباياذالبااذ  ذالسزا ةذ-7
 جكماعي ذال كال ذ ذكقبذعخذمدي ذيسمي ذسزي ذالك مي ذا جكماعي ذممدبذعخذسزا ةذالك مي ذا -8

 0ممدبذعخذاةدىذالمؤسساتذا جكماعي ذالاا  ذسا ااي ذياكا  ذالسزي ذلمدةذس  ذ-9
 0اد يخذمخذمدي يذالك الي ذسالكباياذيسمي ماذالسزي ذلمدةذس مم ذسال ابذدس يذ-10



 0 ميسذقساذالكباياذغي ذال )ام ذعضساذسمق  اذ-11
 -ككسلهذالاج  ذالم ااذالكالي :-ب
 0 ساذالسياس ذالبام ذلم اازذكباياذالاالا ذسمةسذا مي ذساق ا ذالاططذالالزم ذال أ  اذ-1
اق ا ذالالم امجذالمكباقم ذالم اامزذكبامياذالاالما ذسمةمسذا ميم ذسكطمسي ذم ااج ماذذذالمماذ م ذللمكذالالم امجذ-2

 0مي ذالمسج  ذ ةسذالكسعي ذالأامي ذكباياذالاالا ذسمةسذا 
الك سيقذمعذالج اتذالك ذكبمبذ  ذمياديخذكباياذالاالا ذسمةسذا مي ذ  ذأيذقطاعذعااذاسذااصذ-3

اسذاااممم ذ ممم ذالممااممم ذذذسممممعذال يمممماتذالمماداممم ذ ممم ذا امممدافذسالالممم امجذ ممم ذالمممدسبذالب اليممم ذسا ج اليممم ذ
 0سالم )ماتذالدسلي ذ

اسذ امالمم ذع ممدذغياالمم ذسياممسخذاجكماع مماذكجكمممعذالاج مم ذااممماذدعممتذالةاجمم ذلممللكذالممدعسةذمممخذ ميسمم اذذ-ج
قا س يمماذالةضممس ذاغااليمم ذاعضممام اذعاممهذاخذياممسخذ ميسمم اذاسذ امالمم ذمممخذاليمم  اذسككامملذق ا اك مماذالأغااليمم ذ

 0ا ساتذالةاض يخذذعاهذا قبذ
 -4المادة

مماذكقساذالسزا ةذالفكحذم اازذلكباياذالاالا ذسمةسذا مي ذس قاذلااط ذالمق  ةذذذسل اذ  ذساليبذللكذالقيااذال
 -يا ذ:

اسممكبمابذاال يمم ذالممدسام ذالةاسميمم ذسالجمبيمماتذالاي يمم ذسالمؤسسمماتذالكبايميمم ذالاا مم ذالالك سمميقذمممعذ-أ
 0ال ذالج اتذ

كاايممفذالمباممميخذالمممؤاايخذلاكممد يسذ مم ذاممل ذالم ااممزذمممخذالممسزا ةذسمممخذالمؤسسمماتذا امم ىذسقالممسبذ-ب
 0المكطسعيخذألغ اضذالكد يبذ

 -5المادة
 0م اسالاذلكقدياذادم ذك السي ذلام ازذلاسزي ذكاايفذمخذي ا ذ

 -6المادة
يكاذك  يفذالدا سيخذ  ذالم اازذالهذمسكسياتذسللكذالاج اءذ ةصذمسكسىذل ماذممخذقالمبذالمبامميخذ-أ

سالمباماتذالبامايخذ  ذال ذالم اامزذس قماذلام  ماجذالمقم  ذلامبذمسمكسىذسالمقكضمهذاجم اءاتذكةمددذكامكذ
 0المسكسياتذ

(ذ م  اذأيذالمماذيبمادبذسم كيخذد اسميكيخذلاس مسبذالمهذ16ام ذالمالكمدميخذ كاسخذمدةذالد اسم ذ م ذم ة-ب
 0مسكسىذال فذال االعذا ساس 



(ذ   اذأيذالماذيبادبذس كيخذد اسيكيخذلاس سبذالهذ16كاسخذمممممدةذالد اسممممم ذ  ذم ةا ذالمكاالبيخذذ -ج
 0مسكسىذال فذالسادسذا ساس ذ

 0اسالسعياذسالمبدبذدالثذة صذيسميمماذياسخذالكد يسذ  ذالم ازذلمدةذامسمم ذايااذ-د
 -7المادة

ك )اذا مس ذالمكباق ذالاج اءذا مكةا اتذالد اسي ذ  ذالم ازذس قاذلاكبايماتذالك ذي د ااذالسزي ذل ل ذ
 0الغاي ذ
 -8المادة

 -ي  فذلابذمخذ:-أ
ذ(ذد ما ي ذذذعامهذاخذ ذيزيمدذمجممسعذمماذيسمكةق 10 ميسذسعضسذالاج  ذعخذابذجاسم ذيةضم ااذ -1

 0(ذدي ا ذ  ذالس  ذ100عخذ 
مممدي ذالك اليمم ذسالكباممياذالممليذياممسخذ مم ذمدي يكمم ذم اممزذلكباممياذالاالمما ذسمةممسذا ميمم ذماا ممأةذمقطسعمم ذ-2

 0(ذدي ا ذ  ذالس  ذ100مقدا ااذ 
(ذدي ما ًاذ م ذال م  ذالد اسم ذالساةمدذمقاالمبذزيا اكم ذ25 ميسذقسماذالكبامياذغيم ذال )مام ذ م ذالمسزا ةذ -3

 0كباياذالاالا ذسمةسذا مي ذاا جذاسقاتذالدسااذال سم ذذالكفقدي ذلم ااز
(ذدي ما ًاذ م ذال م  ذالد اسم ذالساةمدذمقاالمبذزيا اكم ذ20عضسذقساذالكباياذغي ذال )مام ذ م ذالمسزا ةذ -4

 0الكفقدي ذلم اازذكباياذالاالا ذسمةسذا مي ذاا جذاسقاتذالدسااذال سم ذ
 0 اسذلاة  ذالساةدةذالمبااذالليذيبمبذ  ذالم ازذدي ا ذسسكمام ذ-5
الم مم فذالك الممسيذدي مما اخذعممخذاممبذزيمما ةذا مم ا ي ذلام اممزذالساةممدذكممكاذامما جذاسقمماتذالممدسااذال سممم ذذذ-6

 0(دي ا ًاذ  ذال   ذالد اس ذالساةدذ20عاهذاخذ ذيزيدذماذيسكةق ذعاهذ 
(ذدي ما ًاذ15 السامقذالليذيبمبذ  ذال  امجذكباياذالاالا ذسمةمسذا ميم ذاما جذاسقماتذالمدسااذال سمم ذ-7

 0  ذال   ذالد اس ذالساةد
(ذد ما ي ذ10اآللخذالليذيبمبذ  ذال  امجذكباياذالاالما ذسمةمسذا ميم ذاما جذاسقماتذالمدسااذال سمم ذ -8

 0  ذال   ذالد اس ذالساةد
الم ممم فذعامممهذعممم ضذا  مممالاذالكدقيفيممم ذ ممم ذالم امممزذاممما جذاسقممماتذالمممدسااذال سمممم ذدي ممما ذس  مممفذ-9

 (ذدي ا ًاذ  ذال   ذالد اس ذالساةدذ15اخذ ذيزيدذعاهذ الدي ا ذعخذابذع ضذعاهذ

مسؤسبذالكباياذغي ذال )ام ذ  ذالمدي يم ذدي ما اخذعمخذامبذزيما ةذادا يم ذلام امزذالساةمدذكمكاذاما جذ-10
 0(ذدي ا ًاذ  ذال   ذالد اس ذالساةدذ20اسقاتذالدسااذال سم ذذعاهذاخذ ذيزيدذماذيسكةق ذعاهذ 



 0ماا أةذالمسجبذاةاااذالاذال )ااذ يكقاضهذالماا أةذا عاهذذالاذاسكةقذ اصذااد ذمخ-ب
 -9المادة

 0ي د ذالسزي ذالكبايماتذالالزم ذلك فيلذاةاااذالاذال )ااذ
 -10المادة

 0سماذط أذعاي ذمخذكبديالتذذ1980(ذلس  ذ24ياغهذ  )ااذكباياذالاالا ذسمةسذا مي ذ(ذ قاذ 
 


