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و 1995لشية ( 18)الكرار اجلنووري بالكاىون رقه 

( *)بشان اجلامعات الينيية 

 

: ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ

بعس اإلطالع ع٢ً زغتٛض اؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ   -

.  ٚبٓا٤ ع٢ً عطض ض٥ٝؼ فًؼ ايٛظضا٤ -

.  ٚبعس َٛاؾك١ فًؼ ايٛظضا٤ -

 
قـــــــــــــــرر 

الباب األول 

التشنية والتعاريف 

 

.  (قإْٛ اؾاَعات اي١ُٝٓٝ) مس٢ ٖصا ايكإْٟٛ ( 1)َاز٠

  .تٓؿ٦ٗا ايسٚي١أٚ  نٌ داَع١ أْؿأتٗاتػطٟ أسهاّ ٖصا ايكإْٛ ع٢ً   (**)(2)َاز٠

.  يهٌ داَع١ تػطٟ عًٝٗا أسهاّ ٖصا ايكإْٛ ؾدص١ٝ اعتباضٜ٘ ٚاغتكالٍ َايٞ ٚإزاضٟ   (3)َاز٠ 

                                                   
. 1995ّيػ١ٓ ( 10)مس١ٝ ايعسز ٖصا ايكإْٛ َٓؿٛض يف اؾطٜس٠ ايط (*)

 ،7،10،11،16،21،22،26،28،29،30،31،33،34،35،37،40،41،43،44،47،48،50،52،53،55، 5، 4، 2)املٛاز  -

. 1997ّيػ١ٓ ( 2ز/7)ّ ٚاملٓؿٛض يف ايعسز 1997يػ١ٓ ( 30)َعسي١ مبٛدب ايكإْٛ ضقِ ( 58،60،64

. 1999ّيػ١ٓ ( 15)ّ املٓؿٛض يف ايعسز 1999يػ١ٓ ( 37)ضقِ َعسي١ مبٛدب ايكإْٛ ( 7)َٔ املاز٠ ( 1)ايؿكط٠  -

. 2000ّيػ١ٓ ( 33)ّ ٚأيػٝت مبٛدب ايكإْٛ ضقِ 1997يػ١ٓ ( 30)َعسي١ مبٛدب ايكإْٛ ضقِ ( 34، 30، 11، 10، 4)املٛاز  -

ؾٛض يف ًَشل ايعسز ّ ٚامل2000ٔيػ١ٓ ( 33)َعسي١ مبٛدب ايكإْٛ ضقِ ( 7،10،11،12،13،15،17،23،30،34،59، 4)املٛاز  -

. 2000ّيػ١ٓ ( 24)

. 1997ّيػ١ٓ ( 30)مبٛدب ايكإْٛ ضقِ ( 36)أيػٝت املاز٠  -

. 1997ّيػ١ٓ ( 30)مبٛدب ايكإْٛ ضقِ ( َهطض( 66)أضٝؿت املاز٠  -

يػ١ٓ ( 33)َطاؾ١ مبٛدب ايكإْٛ ضقِ ( 1/َهطض 48َهطض،  48َهطض،  23َهطض،  17، 1/َهطض، 7َهطض،  4)املٛاز  -

2000ّ .

 .1996ّيػ١ٓ ( 12)ّ ٚاملٓؿٛض يف ايعسز 1996يػ١ٓ ( 12)اغتعطض فًؼ ايٓٛاب ٖصا ايكطاض بايكإْٛ ٚٚاؾل عًٝ٘ بايكطاض ضقِ  -

. 1997ّيػ١ٓ ( 30)بصٝػتٗا املعسي١ بايكإْٛ ضقِ ( 2)املاز٠  (**)
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ت ايٛاضز٠ أزْاٙ املعاْٞ املب١ٓٝ إظا٤ نٌ َٓٗا َا مل تسٍ ألغطاض ٖصا ايكإْٛ تهٕٛ يأليؿاظ ٚايعباضا  (4)َاز٠

: ايكط١ٜٓ ع٢ً خالف شيو 

 ٚتعسٜالت٘قإْٛ اؾاَعات اي١ُٝٓٝ  :ايكاْــــــــــــــــٕٛ 

ايٛظٜط املدتص بايتعًِٝ ايعايٞ : ايــــٛظٜـــــط

 نٌ داَع١ ؽطع هلصا ايكإْٛ  :اؾاَعــــــــــــــ١ 

 اجملًؼ األع٢ً يًذاَعات  :٣ اجملًؼ األعًـــــ

 فًؼ نٌ داَع١ ؽطع هلصا ايكإْٛ  :فًؼ اؾاَعـــــ١ 

 ض٥ٝؼ نٌ داَع١ ؽطع هلصا ايكإْٛ  :ض٥ٝؼ اؾاَعــــــ١ 

 . ضع هلصا ايكإْٛتذْٛاب ض٥ٝؼ نٌ داَع١  :ْٛاب ض٥ٝؼ اؾاَع١ 

 . ضع هلصا ايكإْٛتذأَني عاّ نٌ داَع١  :أَني عاّ اؾاَعــــ١ 

. املهًؼ األنازميٞ يف اؾاَع١: اجملًؼ األنازميٞ

 . فًؼ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٞ يف اؾاَع١ :فًؼ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٞـ 

 . فًؼ ؾ٦ٕٛ ايطالب يف اؾاَع١ :فًـــــؼ ؾـــــــؤٕٚ ايطــــــالب 

فًؼ ؾؤٕٚ املهتبات ٚايتٛثٝل ٚايٓؿط 

 :ٚايرتمج١

 . ؾ٦ٕٛ املهتبات ٚايتٛثٝل ٚايٓؿط ٚايرتمج١ يف اؾاَع١ فًؼ

 . نٌ ن١ًٝ َٚعٗس َٚطنع َٚػتؿؿ٢ ٜتبع اؾاَع١ :املػتؿؿ٢أٚ  املطنعأٚ  املعٗسأٚ  ايه١ًٝ

 . فًؼ نٌ ن١ًٝ َٚعٗس َٚطنع َٚػتؿؿ٢ ٜتبع اؾاَع١  :ؾؿ٢املػتأٚ  املطنعأٚ  املعٗسأٚ  فًؼ ايه١ًٝ

 . عُٝس نٌ ن١ًٝ َٚعٗس ٜتبع اؾاَع١ :املعٗس أٚ  عُٝس ايه١ًٝ

 . َسٜط نٌ َطنع َٚػتؿؿ٢ ٜتبع اؾاَع١  :املػتؿؿ٢ أٚ  َسٜط املطنع

 . تبع اؾاَع١ٍ قػِ عًُٞ يف ن١ًٝ َٚعٗس َٚطنع ٟى :ايكػـــــِ ايعًُـــــــــــٞ 

 . تبع اؾاَع١ٍ قػِ عًُٞ يف ن١ًٝ َٚعٗس َٚطنع ٟفًؼ ى :فًــــؼ ايكػـــــــــــِ 

 . تبع اؾاَع١ٍ قػِ عًُٞ يف ن١ًٝ َٚعٗس َٚطنع ٟض٥ٝؼ ى :ض٥ٝـــؼ ايكػــــــــــــِ 

 . األغاتص٠ ـ األغاتص٠ املؿاضنٕٛ ـ األغاتص٠ املػاعسٕٚ :أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 

 . املسضغٕٛ ٚاملعٝسٕٚ :أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ املػاعسٕٚ

 تاش املػاعس ـ األغتاش املؿاضى ـ األغتاش األؽ :ايًكـــــب ايعًُــــــــــــــــــــٞ 
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ٜعني بكطاض َٔ ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ بٓا٤ً ع٢ً عطض ايٛظٜط املدتص بايتعًِٝ ايعايٞ أًَٝٓا عاًَا -1( *)َهطض (4)َاز٠

يًُذًؼ األع٢ً يًذاَعات ٜهٕٛ بسضد١ ْا٥ب ض٥ٝؼ داَع١ ٜٚكّٛ بأعُاٍ أَا١ْ اجملًؼ 

األَا١ْ ٜٚكّٛ بتٛؾري مجٝع ايبٝاْات ٚاإلسصا٥ٝات  ٜٚؿطف ع٢ً األدٗع٠ اييت تتهٕٛ َٓٗا

. ٚإعساز ايسضاغات اـاص١ باملٛضٛعات اييت ٜٓعطٖا اجملًؼ

َا ٜعازهلا َٔ أٚ  ٜؿرتط يف األَني ايعاّ إٔ ٜهٕٛ ساصاًل ع٢ً زضد١ ايسنتٛضاٙ -2

ٚإٔ ٜهٕٛ قس ؾػٌ زضد١ أغتاش ، ايؿٗازات ايطب١ٝ ايتدصص١ٝ ايعًٝا املعرتف بٗا

ع٢ً األقٌ ٚخرب٠ مثإ غٓٛات بعس ايسنتٛضاٙ يف ايعٌُ األنازميٞ ٚاإلزاضٟ يف َؿاضى 

. إسس٣ اؾاَعات املعرتف بٗا ٜٚهٕٛ تعٝٝٓ٘ ملس٠ أضبع غٓٛات قاب١ً يًتذسٜس ملط٠ ٚاسس٠

تؿهٌ ؾإ ؾ١ٝٓ ملعا١ْٚ أَني عاّ اجملًؼ األع٢ً يًذاَعات بكطاض َٔ ض٥ٝؼ اجملًؼ  -3

ٚتٓعِ أعُاٍ َٚٗاّ ٖصٙ ايًذإ ايال٥ش١ ايساخ١ًٝ يًُذًؼ اييت  بعس أخص ضأٟ األَني ايعاّ

. ٜصسضٖا ض٥ٝؼ اجملًؼ

الباب الجاىي 

أهداف اجلامعات 

تٗسف اؾاَعات اي١ُٝٓٝ بؿهٌ عاّ إىل تٓؿ١٦ َٛاطٓني َؤَٓني باهلل َٓتُني يٛطِٓٗ ٚأَتِٗ َتشًني  (**)(5)َاز٠

َٚتطًعني ، اخ أَتِٗ ٚسطاضاتٗا َعتعٜٔ بُٗاَطًعني ع٢ً تط، باملجٌ ايعطب١ٝ اإلغال١َٝ ايػا١َٝ

ٚإدطا٤ ٚايرتاخ اؿطاضٟ ٚاإلْػاْٞ اؿطاض٠ ايعطب١ٝ اإلغال١َٝ ٚاإلؾاز٠ َٔ ايٛاع١ٝ  ؾاز٠غتيال

ٚتٛدٝٗٗا ـس١َ اجملتُع ٚاملػا١ُٖ يف تكسّ املعاضف ٚايعًّٛ ٚاآلزاب ، ايبشٛخ ايع١ًُٝ ٚتؿذٝعٗا

اؾ١ٝ َع اؾاَعات ٚاهل٦ٝات ايع١ًُٝ زاخٌ ايبالز ٚخاضدٗا نُا ٚايؿٕٓٛ ٚتٛثٝل ايطٚابط ايع١ًُٝ ٚايجل

: تعٌُ اؾاَعات بٛد٘ خاص ع٢ً ؼكٝل األٖساف ايتاي١ٝ

1- إتاس١ ؾطص ايسضاغ١ املتدصص١ ٚاملتعُك١ يًطالب يف َٝازٜٔ املعطؾ١ املدتًؿ١ تًب١ٝ الستٝادات  

 :َاًٜٞىل ايبالز َٔ ايتدصصات ٚايؿٓٝني ٚاـربا٤ َع االٖتُــاّ ٚايرتنٝع ع

 . ضؾع َػت٣ٛ ْٚٛع١ٝ اإلعساز ٚايتأٌٖٝ -أ 

-ب  إىل ت١ُٝٓ َكَٛات ايؿدص١ٝ اإلغال١َٝ ايصشٝش١ اهلازؾ١ تهٜٛٔ ايجكاؾ١ ايعا١َ  

 . ٚايتهٜٛٔ املعطيف ٚايعًُٞ ايكِٜٛ

تطغٝذ ايطؤ١ٜ اإلغال١َٝ ايصشٝش١ ايٓابع١ َٔ آؾام املعطؾ١ اإلغال١َٝ ايؿا١ًَ ٚتصٛضٖا  -ز 

  .يًهٕٛ ٚاإلْػإ ٚاؿٝا٠

 . تهٜٛٔ َٗاضات ايتؿهري ايعًُٞ االبتهاضٟ ٚايٓاقس -ز 

                                                   
. (4)ّ، َاز٠ 2000يػ١ٓ ( 33)َهطض، بصٝاغتٗا املطاؾ١ بايكإْٛ ضقِ ( 4)املاز٠  (*)
. 1997ّيػ١ٓ ( 30)بصٝاغتٗا املعسي١ بايكإْٛ ضقِ ( 5)املاز٠  (**)
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انتػاب املعاضف ٚاملٗاضات ايع١ًُٝ ٚايتطبٝك١ٝ ايالظ١َ ٚتػدريٖا ؿٌ املؿهالت  -ٙ 

 . بؿعاي١ٝ ٚنؿا٠٤

 . تسضٜؼ ٚمتهني ايطالب َٔ أغايٝب ٚططم إدطا٤ ايبشٛخ ايع١ًُٝ ٚتطبٝكٗا ٚتكٛميٗا -ٚ 

يعٌُ بؿهٌ عاّ َع ايرتنٝع ع٢ً ت١ُٝٓ ضٚح ت١ُٝٓ املٛاٖب ٚاملٗاضات اإلجياب١ٝ حنٛ ا -ظ 

 . ايتعإٚ ٚايعٌُ اؾُاعٞ ٚايكٝاز٠ ايؿعاي١ ٚايؿعٛض باملػ٦ٛي١ٝ ٚااليتعاّ األخالقٞ

ٚنٝؿ١ٝ ٚتطٛضاتٗا املتػاضع١، ، ت١ُٝٓ االػاٖات اإلجياب١ٝ حنٛ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا -ح 

 . َيناالغتؿاز٠ َٔ نٌ شيو يف تطٜٛط ٚسٌ قطاٜا ايب١٦ٝ ٚاجملتُع ايٞ

-ط  .  ت١ُٝٓ االػاٙ اإلجيابٞ يًطالب ملؿّٗٛ ايتعًِ ايصاتٞ ٚاملػتُط َس٣ اؿٝا٠ 

2- ايعٓا١ٜ بايًػ١ ايعطب١ٝ ٚتسضٜػٗا ٚتطٜٛطٖا ٚتعُِٝ اغتعُاهلا نًػ١ عًُٝ٘ ٚتع١ًُٝٝ يف كتًـ  

فاالت املعطؾ١ ٚايعًّٛ ٚشيو باعتباضٖا ايٛعا٤ اؿطاضٟ يًُعاْٞ ٚايكِٝ ٚاألخالم ؿطاض٠ 

.  ّ ٚضغايت٘اإلغال

3- أٚ  تطٜٛط املعطؾ١ بإدطا٤ ايبشٛخ ايع١ًُٝ يف كتًـ فاالت املعطؾ١ غٛا٤ ع٢ً املػت٣ٛ ايؿطزٟ 

.  ٚتٛدٝٗٗا ـس١َ استٝادات اجملتُع ٚخطط ايت١ُٝٓ، اؾُاعٞ

4- .  ٚتطٜٛطٖا ٚاالغتؿاز٠ َٓٗا يف تطٜٛط اجملتُع( ايتهٓٛيٛدٝا)االٖتُاّ بت١ُٝٓ ايتك١ٝٓ 

5- ايرتمج١ ٚايٓؿط يف كتًـ فاالت املعطؾ١ َع ايرتنٝع بٛد٘ خاص تؿذٝع سطن١ ايتأيٝـ ٚ 

.  ع٢ً ايرتاخ ايُٝين

6- .  اإلغٗاّ يف ضقٞ اآلزاب ٚايؿٕٓٛ ٚتكسّ ايعًّٛ 

7- إجياز املٓار األنازميٞ املػاعس ع٢ً سط١ٜ ايؿهط ٚايتعبري ٚايٓؿط مبا ال ٜتعاضض َع عكٝس٠  

.  األ١َ ٚقُٝٗا ايػا١َٝ َٚجًٗا ايعًٝا

8- ابط بني اؾاَعات ٚاملؤغػات ايعا١َ ٚاـاص١ يف ايبالز مبا ٜهؿٌ ايتؿاعٌ املتبازٍ تك١ٜٛ ايطٚ 

ٚايبٓا٤ يًُعاضف ٚاـربات ٚاملٛاضز ٚاملؿاضن١ اييت تهؿٌ اإلغٗاّ ايؿعاٍ يف إسساخ ايت١ُٝٓ 

.  ايؿا١ًَ يف ايبالز

9- ٚخ ٚايتطٜٛط تٛثٝل ايطٚابط ايع١ًُٝ ٚايجكاؾ١ٝ َع اؾاَعات ٚاهل٦ٝات ايع١ًُٝ َٚطانع ايبح 

.  ايعطب١ٝ ٚاألدٓب١ٝ مبا ٜػاعس ع٢ً تطٜٛط اؾاَعات اي١ُٝٓٝ ٚتععٜع َهاْتٗا

تكسِٜ ايسضاغات ٚاالغتؿاضات ايؿ١ٝٓ ٚاملتدصص١ ملدتًـ أدٗع٠ ايسٚي١ َٚؤغػاتٗا  -10

.  ايعا١َ ٚاملدتًط١

املػا١ُٖ يف تطٜٛط ايػٝاغات ٚأغايٝب ايعٌُ يف َؤغػات ٚأدٗع٠ ايسٚي١ ٚايكطاعني  -11

.  ّ ٚاـاص ٚتكسِٜ ايُٓاشز ٚايتذاضب املبتهط٠ ؿٌ املؿانٌ املدتًؿ١ايعا

ضؾع نؿا٠٤ ايعاًَني يف َؤغػات ٚأدٗع٠ ايسٚي١ ٚايكطاعني ايعاّ ٚاـاص ٚشيو َٔ  -12

.  خالٍ املػا١ُٖ يف بطاَر اإلعساز ٚايتأٌٖٝ أثٓا٤ اـس١َ
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الباب الجالح 

التكوييات واالختصاصات 

 . ع٢ً عطض اجملًؼ األع٢ً ١ٜ بكطاض مجٗٛضٟ بعس َٛاؾك١ فًؼ ايٛظضا٤ بٓا٤تٓؿا اؾاَع١ اؿهّٛ (6)َاز٠

: َٜٔٚتهٕٛ ( اجملًؼ األع٢ً يًذاَعات)ٜٚػ٢ُ ( صٓعا٤)َكطٙ ، ٜؤيـ فًؼ يًتعًِٝ اؾاَعٞ (*) (7)َاز٠ 

 ض٥ٝػًا.      ض٥ٝؼ فًؼ ايٛظضا٤ -أ 

-ب   عطًٛا.     ايٛظٜط املدتص بايتعًِٝ ايعايٞ 

 عطًٛاٚاإلصالح اإلزاضٟ    ٚظٜط اـس١َ املس١ْٝ  -ز 

عطًٛا .       ٚظٜط ايتدطٝط ٚايت١ُٝٓ -ز 

عطًٛا .        ٚظٜط املاي١ٝ -ٙ 

  عطًٛا.     ٚظٜط ايعٌُ ٚايتسضٜب املٗين -ٚ 

 أعطا٤.      ضؤغا٤ اؾاَعات اؿه١َٝٛ -ظ 

ثالث١ َٔ ايؿدصٝات األنازمي١ٝ شات االٖتُاّ   -ح 

 أعطا٤ايرتبٟٛ ٜعِٝٓٗ ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ     

-ط   عطًٛاعات األ١ًٖٝ      ممجٌ يًذاّ 

:- خيتص اجملًؼ األع٢ً يًذاَعات باملػا٥ٌ اآلت١ٝ (**)(َهطض 7)َاز٠ 

اقرتاح خطط ايتعًِٝ اؾاَعٞ ٚضؾعٗا إىل اجملًؼ األع٢ً يتدطٝط ايتعًِٝ ٚاإلؾطاف ع٢ً  -أ 

 .تٓؿٝصٖا بعس إقطاضٖا

-ب   .ٚضع خط١ ايكبٍٛ يًذاَعات 

-ز   .ٜتؿل ٚسادات ايبالز تٓػٝل ايتعًِٝ اؾاَعٞ ٚايعٌُ ع٢ً تٛدٝٗ٘ مبا 

 .ايتٓػٝل بني استٝادات اؾاَعات َٔ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚؾل طًباتٗا -ز 

 .ايتٓػٝل بني ْعِ اؾاَعات املدتًؿ١ -ٙ 

 .اقرتاح نازض أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚأ١ٜ تعسٜالت َتعًك١ بايهازض ٚضؾعٗا إىل فًؼ ايٛظاض٠ -ٚ 

 .اؾاَعاتايتٓػٝل بني ايهًٝات ٚاملعاٖس ٚاألقػاّ املتٓاظط٠ يف  -ظ 

-ح   .ٚضع ايطٛابط ايعا١َ يًهتب ٚاملصنطات اؾاَع١ٝ ٚٚضع ايٓعِ اـاص١ بٗا 

 .اقرتاح ايػٝاغ١ ايعا١َ يًذاَعات ٚإقطاض َٝعا١ْٝ اؾاَعات اؿه١َٝٛ ٚسػاباتٗا اـتا١َٝ -ط 

                                                   
. 2000ّيػ١ٓ ( 33)ضقِ  ّ، ٚايكا1997ْٕٛيػ١ٓ ( 30)املعسي١ بايكإْٛ ضقِ بصٝاغتٗا ( 7)املاز٠  (*)
. 2000ّيػ١ٓ ( 33)بصٝاغتٗا ايٓٗا١ٝ٥ املعسي١ بايكإْٛ ضقِ ( َهطض 7)املاز٠  (**)
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 ٟ-  .إقطاض ايال٥ش١ ايتٓؿٝص١ٜ يًذاَعات ٚايًٛا٥ح ايساخ١ًٝ يًهًٝات ٚاملعاٖس 

 تعسٌٜأٚ  َػتؿؿٝات دسٜس٠ يف اؾاَع١أٚ  َعاٖسأٚ  أقػاّٚ أ املٛاؾك١ ع٢ً إْؿا٤ نًٝات-ى 

 .زَر ايكا٥ِ َٓٗا ٚضؾعٗا إىل اجملًؼ األع٢ً يتدطٝط ايتعًِٝ العتُازٖاأٚ  إيػا٤أٚ 

 ٍ-  .ؼسٜس ايطغّٛ ايسضاغ١ٝ ع٢ً ايطالب ايٛاؾسٜٔ َٔ غري ايُٝٓٝني 

 .ؼسٜس َا ٜسؾع٘ ايطالب يألْؿط١ ايطالب١ٝ -ّ 

 ٕ-  .ٚقـ ايسضاغ١ يف اؾاَع١ 

-ؽ  ايرتخٝص بإْؿا٤ اؾاَعات اؿه١َٝٛ ٚغري اؿه١َٝٛ ٚإداظ٠ َٓاٖذٗا ٚاإلعرتاف  

ٚشيو يف إطاض غٝاغات ، بايؿٗازات اييت متٓشٗا ٚاإلؾطاف ايعاّ ع٢ً ايتعًِٝ اؾاَعٞ

 .ؽطٝط ايتعًِٝ املكط٠ َٔ اجملًؼ األع٢ً يتدطٝط ايتعًِٝ

 .أدٗع٠ ملعاْٚت٘ يف أزا٤ َٗاَ٘أٚ  تؿهٌٝ أ١ٜ فايؼ -ع 

 .ع ايٓعِ اـاص١ بتكِٜٛ ٚتطٜٛط ايتعًِٝ اؾاَعٞٚض -ف 

-ص   .أ١ٜ َػا٥ٌ أخط٣ خيتص بٗا ٚؾكًا يًكإْٛ 

. ٜعكس اجملًؼ ثالث١ ادتُاعات زٚض١ٜ يف ايػ١ٓ ع٢ً األقٌ -أ (*)(1/َهطض 7)َاز٠ 

ٜتِ ايٓصاب عطٛض أنجط َٔ ْصـ أعطا٤ اجملًؼ ٚيف ساي١ تعصض شيو  -ب

ٕ عكس االدتُاع يف ايّٝٛ ايصٟ ًٜٝ٘ يف ايّٝٛ احملسز يعكس االدتُاع ٜهٛ

ٚتتدص ايكطاضات باألغًب١ٝ املطًك١ يًشاضطٜٔ ٚإشا تػاٚت ، باؿاضطٜٔ

. األصٛات ٜطدح اؾاْب ايصٟ صٛت هلا ايط٥ٝؼ

تتهٕٛ اؾاَع١ َٔ عسز َٔ ايهًٝات ٚاملعاٖس ٚاملطانع ايع١ًُٝ ايتابع١ هلا ٚتتهٕٛ ايه١ًٝ َٔ   (8)َاز٠

.  ٠ املتدصص١عسز َٔ األقػاّ ايعًُٞ

: تتهٕٛ إزاض٠ اؾاَع١ َٔ : إزاض٠ اؾاَع١   (9)َاز٠

.  فًؼ اؾاَع١

.  ض٥ٝؼ اؾاَع١

.  ْٛاب ض٥ٝؼ اؾاَع١

.  أَني عاّ اؾاَع١

                                                   
. 2000ّيػ١ٓ ( 33)بصٝاغتٗا ايٓٗا١ٝ٥ املعسي١ بايكإْٛ ضقِ ( 1/َهطض 7)املاز٠  (*)
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امعـــة  جملص اجل

:  ٜتأيـ َٔ ٜهٕٛ يهٌ داَع١ فًؼ ٜػ٢ُ فًؼ اؾاَع١ ٚ – 1 (*)(10)َاز٠

 .ض٥ٝػًا ض٥ٝــــــــــؼ اؾاَعـــــــ١ -أ 

-ب   .أعطا٤ ْــــٛاب ض٥ٝــؼ اؾاَعـــــ١ 

 .أعطا٤ املطانعأٚ  املعاٖسأٚ  عُسا٤ ايهًٝات -ز 

 .َٚكطضًاعطًٛا  أَني عــــــاّ اؾاَعـــــــ١ -ز 

أغتاش ، ميجًٕٛ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ أغتاشثالث١  -ٙ 

أغتاش َػاعس ٚؽتاض نٌ ؾ١٦ َٔ أعطا٤ ١٦ٖٝ ، َؿاضى

 .ا٤أعض ايتسضٜؼ َٔ ميجًٗا يف فًؼ اؾاَع١

ثالث١ َٔ ايؿدصٝات ايعا١َ شٟٚ ايطأٟ ٚاـرب٠ خيتاضِٖ  -ٚ 

فًؼ اؾاَع١ يف أٍٚ ادتُاع َٔ نٌ عاّ داَعٞ 

 .أعطا٤ ٜٚصسض بتعِٝٝٓٗ قطاض َٔ ض٥ٝؼ اؾاَع١

. عطًٛاض٥ٝؼ ْكاب١ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  -ظ 

.  ال جيٛظ اؾُع بني عط١ٜٛ أنجط َٔ فًؼ داَع١ -2

: ا ًٜٞ خيتص فًؼ اؾاَع١ مب (**) (11)َاز٠

1- ضغِ ايػٝاغ١ ايعا١َ يًذاَع١ مبا حيكل ضؾع َػت٣ٛ ايتعًِٝ ٚايبشح ايعًُٞ ٚايتأٌٖٝ  

 . ٚايتسضٜب ٚتًب١ٝ استٝادات ايت١ُٝٓ ايؿا١ًَ يف ايبالز

2- ٚضع األغؼ ايرتب١ٜٛ اييت جيب إٔ تٓعُٗا َٓاٖر ٚأْؿط١ اؾاَع١ مبا ٜٓػذِ َع عكٝس٠  

 .ايبًس ٚؾطٜعت٘ اإلغال١َٝ

3- اَع١ ٚصٝاْت٘ ٚاؽاش مجٝع ايٛغا٥ٌ املؤز١ٜ إىل ضؾع ؾاْٗا ٚمتهٝٓٗا َٔ زعِ اغتكالٍ اجل 

.  أزا٤ ضغايتٗا ٚؼكٝل أٖساؾٗا ع٢ً ايٛد٘ األنٌُ

4- َٓاقؿ١ ٚإقطاض َؿطٚع املٝعا١ْٝ ايػ١ٜٛٓ يًذاَع١ اييت أعست يف ض٤ٛ َؿاضٜع َٝعاْٝات  

.  ٚاإلؾطاف ع٢ً تٓؿٝصٖا بعس إقطاضٖا، ايهًٝات ٚاملعاٖس ٚاملطانع

5- تكِٜٛ أعُاٍ اؾاَع١ يف ض٤ٛ غٝاغتٗا ايعا١َ مبا يف شيو ايٓعط يف ايتكاضٜط ايػ١ٜٛٓ  

ٚايسٚض١ٜ اييت ٜكسَٗا ض٥ٝؼ اؾاَع١ ٚعُسا٤ ايهًٝات ٚاملطانع إىل اجملًؼ ٚتؿهٌٝ 

.  ايًذإ اـاص١ بتكِٜٛ كتًـ أْؿط١ اؾاَع١

                                                   
. 2000ّيػ١ٓ ( 33)بصٝاغتٗا املعسي١ بايكإْٛ ضقِ ( 10)املاز٠ (*)
. 2000ّيػ١ٓ ( 33)بصٝاغتٗا املعسي١ بايكإْٛ ضقِ ( 11)املاز٠ (**)
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6- ٚؼسٜس سكٛقِٗ ظ ايتابع١ هلا إقطاض تعٝني أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يف اؾاَع١ ٚاملعاٖس ٚاملطاى 

بػري ضاتب ْٚكًِٗ َٚٓشِٗ إداظات ايتؿطؽ أٚ  ٚاْتسابِٗ ٚإعاضتِٗ بطاتبٚٚادباتِٗ ٚتجبٝتِٗ 

.  ٚؾكًا يال٥ش١ ايتٓؿٝص١ٜ هلصا ايكإْٛ ايعًُٞ ٚقبٍٛ اغتكاالتِٗ ٚإْٗا٤ خسَاتِٗ

7- ملعاٖس ٚاملطانع َٓاقؿ١ ٚإقطاض اـطط ٚايرباَر ايسضاغ١ٝ املطؾٛع١ َٔ فايؼ ايهًٝات ٚا 

.  اغتشساخ أقػاّ ع١ًُٝ ؾٝٗاأٚ  ايتابع١ هلا

8- .  َٓاقؿ١ ٚإقطاض خطط ت١ُٝٓ اؾاَع١ َع ضبطٗا غطط ايت١ُٝٓ يف ايسٚي١ 

9- ٚشيو يف ض٤ٛ استٝادات  ؼسٜس أعساز ايطالب ايصٜٔ ميهٔ قبٛهلِ غًٜٓٛا يف اؾاَع١ 

ؿس األقص٢ يًكبٍٛ يف نٌ ٚشيو مبا ال ٜتذاٚظ ا اجملتُع ٚايكسض٠ االغتٝعاب١ٝ يًذاَع١

ؽصص َٔ ايتدصصات احملسز٠ َٔ قبٌ اجملًؼ األع٢ً يًذاَعات ٚؾكًا ـطط ايكبٍٛ 

.  ايػ١ٜٛٓ اييت ٜكطٖا اجملًؼ

 .َٓح ايسضدات ايع١ًُٝ ٚاأليكاب ٚايسبًَٛات ٚايؿٗازات -10

 قبٍٛ ايتربعات اييت تطز إىل اؾاَع١ عٔ ططٜل ايٛقـ ٚاهلبات ٚايٛصاٜا ٚغريٖا ع٢ً أالَّ -11

َا ٜتٓاؾ٢ َع اآلزاب ٚاألخالم أٚ  ٚايػٝاغ١ ايعا١َ يًسٚي١تهٕٛ َؿطٚط١ مبا ٜتعاضض 

.  ٚايكِٝ

  .باْٞ ٚاملٓؿات اؾاَع١ٝ ٚػٗٝعٖا ٚصٝاْتٗاإقطاض اـطط إلقا١َ امل -12

تأَني استٝادات املهتب١ ايعا١َ يف اؾاَع١ ٚاملهتبات اـاص١ بايهًٝات ٚاملعاٖس  -13

ادع ٚايسٚضٜات ايع١ًُٝ ٚايتكٓٝات اؿسٜج١ يًُهتبات مبا ٜهؿٌ ٚاملطانع َٔ املصازض ٚاملط

. تٛؾري استٝادات ايسضاغ١ اؾاَع١ٝ ٚاستٝادات ايبشح ايعًُٞ

َؤقت١ َٔ بني أعطا٥٘ َٚٔ غريِٖ َٔ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ أٚ  تؿهٌٝ ؾإ ؾ١ٝٓ زا١ُ٥ -14

.  ٚاملدتصني يبشح املٛضٛعات اييت تٓاط بٗا ٚزضاغتٗا ٚإبسا٤ ايطأٟ ؾٝٗا

املطانع أٚ  املعاٖسأٚ  إيػا٤ ايكطاضات ايصازض٠ َٔ فايؼ ايهًٝاتأٚ  تعسٌٜأٚ  إعاز٠ -15

ايكطاضات ايتٓع١ُٝٝ اييت تعٌُ بٗا أٚ  ايًٛا٥حأٚ  ايتابع١ يًذاَع١ إشا ناْت كايؿ١ يًكٛاْني

 . اؾاَع١

١ٜ ٚضع األغؼ ايعا١َ ملدتًـ ْؿاطات ايطالب االدتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايطٜاض١ٝ ٚايطعا -16

. ايصش١ٝ هلِ

ٚاملػتؿؿٝات َٓاقؿ١ ٚإقطاض اؿػاب اـتاَٞ يًذاَع١ ٚايهًٝات ٚاملعاٖس ٚاملطانع  -17

ٚضؾع شيو .ايتابع١ هلا ٚايتكاضٜط ايسٚض١ٜ املكس١َ َٔ أدٗع٠ ايطقاب١ اإلزاض١ٜ ٚاملاي١ٝ اـاضد١ٝ

  .إىل اجملًؼ األع٢ً

َعات األخط٣ ٚأ١ٜ اتؿاقٝات بني إقطاض اتؿاقٝات ايتعإٚ ايعًُٞ ٚايؿين بني اؾاَع١ ٚاؾا -18

.  ايهًٝات ٚاملعاٖس ٚاملطانع ٚاهل٦ٝات ايع١ًُٝ األخط٣ 
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أٚ  ٜتكسّ بٗا ثًح أعطا٤ اجملًؼأٚ  ايٓعط يف املٛضٛعات اييت حيًٝٗا عًٝ٘ ض٥ٝؼ اؾاَع١ -19

.  ألسهاّ ٖصا ايكإْٛ أ١ٜ َٛضٛعات خيتص بٗا اجملًؼ ٚؾكًا

٠ قطاض َٔ ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ بٓا٤ً ع٢ً عطض ض٥ٝؼ اجملًؼ األع٢ً ٜصسض بتعٝني ض٥ٝؼ اؾاَع (*)(12) َاز٠

أٚ  ٜٚؿرتط إٔ ٜهٕٛ ض٥ٝؼ اؾاَع١ ساصاًل ع٢ً زضد١ ايسنتٛضاٙ، يًذاَعات ٚايٛظٜط املدتص

ٚزضد١ األغتاش١ٜ َع عؿط غٓٛات ا َٔ ايؿٗازات ايطب١ٝ املتدصص١ ايعًٝا املعرتف بٗا يَ٘ا ٜعاز

بعس ايسنتٛضاٙ ٚملس٠ مخؼ غٓٛات اضٟ يف داَع١ َعرتف بٗا خرب٠ يف ايعٌُ األنازميٞ ٚاإلز

 .قاب١ً يًتذسٜس ملط٠ ٚاسس٠

ض٥ٝؼ اؾاَع١ ٖٛ املػ٦ٍٛ عٔ تٓؿٝص ايػٝاغ١ ايعا١َ يًذاَع١ ٚإزاض٠ ؾ٦ْٛٗا ايع١ًُٝ ٚاإلزاض١ٜ  (**)(13) َاز٠

: ٚاملاي١ٝ ٚمياضؽ ع٢ً ٚد٘ اـصٛص ايصالسٝات ٚاملػ٦ٛيٝات ايتاي١ٝ

.   ٚايًٛا٥ح ٚايٓعِ اؾاَع١ٝ املكط٠تٓؿٝص ايكٛاْني -أ 

-ب  متجٌٝ اؾاَع١ أَاّ مجٝع اؾٗات ٚاهل٦ٝات ٚاألؾداص شات ايعالق١ ٚتٛقٝع ايعكٛز ْٝاب١  

.  عٔ اؾاَع١ مبا ال ٜتعس٣ أسهاّ ٖصا ايكإْٛ

زع٠ٛ اجملايؼ ٚايًذإ املؿه١ً ٚؾكًا ألسهاّ ٖصا ايكإْٛ ٚيـ٘ إٔ ٜعطض عًٝٗا َا ٜطاٙ  -ز 

.  يساخ١ً يف اختصاصَ٘ٔ املٛضٛعات ا

تكسِٜ تكطٜط غٟٓٛ إىل فًؼ اؾاَع١ عٔ ؾؤٕٚ ايتعًِٝ ٚايبشٛخ ايع١ًُٝ ٚغا٥ط ْٛاسٞ  -ز 

.  ايٓؿاط األخط٣ باؾاَع١

بعطٗا ع٢ً إٔ ٜعطض ايكطاض ع٢ً فًؼ اؾاَع١ خالٍ ثالث١ أٚ  ايسضاغ١ نًٗاٚقـ  -ٙ 

يسضاغ١ ٚدب إبالؽ ؾإشا أقط فًؼ اؾاَع١ قطاض ٚقـ ا، ٙاؽاشبعس أٜاّ ع٢ً األنجط 

.  اجملًؼ األع٢ً ؾٛضًا بٗصا ايكطاض

.  أ١ٜ صالسٝات َٚػ٦ٛيٝات أخط٣ ْص عًٝٗا ٖصا ايكإْٛ ٚال٥شت٘ ايتٓؿٝص١ٜ -ٚ 

تهٕٛ يط٥ٝؼ اؾاَع١ صالسٝات ايٛظٜط املٓصٛص عًٝٗا يف ايًٛا٥ح ٚايكٛاْني اـاص١ مبٛظؿٞ ايسٚي١  (14) َاز٠

.  ٠ ايتسضٜؼبايٓػب١ إىل املٛظؿني َٔ غري أعطا٤ ٧ٖٝ

                                                   
. 2000ّيػ١ٓ ( 33)بصٝاغتٗا املعسي١ بايكإْٛ ضقِ ( 12)املاز٠  (*)
. 2000ّيػ١ٓ ( 33)بصٝاغتٗا املعسي١ بايكإْٛ ضقِ ( 13)املاز٠  (**)
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ىواب رئيص اجلامعة 

خيتاضِٖ اجملًؼ األع٢ً يًذاَعات َٔ ، أنجط ٚال ٜعٜسٕٚ عٔ ثالث١أٚ  ْا٥بٜهٕٛ يط٥ٝؼ اؾاَع١ ( *)(15) َاز٠

ٜٚؿرتط ، بني َطؾشني ٜعطضِٗ ض٥ٝؼ اؾاَع١ عٝح ٜهٕٛ عسز املطؾشني ضعـ عسز ايٓٛاب

زات ايطب١ٝ ايتدصص١ٝ ايعًٝا املعرتف بٗا َا ٜعازهلا َٔ ايؿٗاأٚ  ؾِٝٗ اؿصٍٛ ع٢ً ايسنتٛضاٙ

يف داَع١ )أغتاش َؿاضى ٚخرب٠ مثإ غٓٛات يف ايعٌُ األنازميٞ ٚاإلزاضٟ أٚ  ٚزضد١ األغتاش١ٜ

 .ٚيؿرت٠ مخؼ غٓٛات قاب١ً يًتذسٜس يؿرت٠ ٚاسس٠( َعرتف بٗا

 . ايع١ًُٝايًكب غؿطٙ ٜكّٛ بأعُاي٘ أقسّ ايٓٛاب يف أٚ  يف ساي١ غٝاب ض٥ٝؼ اؾاَع١ (**)(16) َاز٠

  .َا َػاعسًا َٔ شٟٚ ايهؿا٠٤ اإلزاض١ٜ ٚاـرب٠ يف فاٍ األعُاٍ اؾاَع١ٝعاّ َاٜهٕٛ يًذاَع١ أَني (***)(17) َاز٠

ٜٚهٕٛ ، تٓؿأ يف نٌ داَع١ زا٥ط٠ َتدصص١ يتكِٜٛ ٚتطٜٛط األزا٤ األنازميٞ يف اؾاَع١ (****)( َهطض17)َاز٠ 

٠ ٜصسض بتعٝٝٓ٘ قطاض َٔ ض٥ٝؼ اؾاَع١ بٓا٤ً ع٢ً تطؾٝح هلصٙ ايسا٥ط٠ ض٥ٝؼ بسضد١ عُٝس نًٞ

. ْا٥ب ض٥ٝؼ اؾاَع١ يًؿ٦ٕٛ األنازمي١ٝ

خيتاض فًؼ اؾاَع١ أَني عاّ اؾاَع١ َٔ بني ثالث١ ٜػُِٝٗ ض٥ٝؼ اؾاَع١ ٜٚصسض بتعٝٝٓ٘ قطاض َٔ  (18) َاز٠

.  ض٥ٝؼ اؾاَع١

ٚتبني ، ض١ٜ ٚاملاي١ٝ ؼت إؾطاف ض٥ٝؼ اؾاَع١ ْٚٛابٜ٘تٛىل أَني عاّ اؾاَع١ تصطٜـ ايؿ٦ٕٛ اإلزا (19) َاز٠

.  ايال٥ش١ ايتٓؿٝص١ٜ هلصا ايكإْٛ املٗاّ ٚاالختصاصات ايتؿص١ًٝٝ الَني عاّ اؾاَع١

 

ـة  إدارة الكليـ

:  تتهٕٛ إزاض٠ ايه١ًٝ َٔ  (20) َاز٠

.  فًؼ ايه١ًٝ 

.  عُٝس ايهًٝــ١

.  ْٛاب ايعُٝـس

                                                   
. 2000ّيػ١ٓ ( 33)بصٝاغتٗا املعسي١ بايكإْٛ ضقِ ( 15)املاز٠  (*)
. 1997ّيػ١ٓ ( 30)بصٝاغتٗا املعسي١ بايكإْٛ ضقِ ( 16)املاز٠  (**)
. 2000ّيػ١ٓ ( 33)بصٝاغتٗا املعسي١ بايكإْٛ ضقِ ( 17)املاز٠  (***)
. 2000ّيػ١ٓ ( 33)بصٝاغتٗا املطاؾ١ بايكإْٛ ضقِ ( َهطض 17)٠ املاز (****)
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جملص الكلية 

: ٜتأيـ فًؼ ايه١ًٝ َٔ  -1 (*)(21) َاز٠

 .ض٥ٝػًا عُٝــــس ايهًٝــــــ١ -أ 

 .أعطا٤ ْٛاب عُٝس ايه١ًٝأٚ  ْا٥ب -ب 

-ز   .أعطا٤ ضؤغا٤ األقػاّ األنازمي١ٝ يف ايه١ًٝ 

-ز  َؿاضى  ٚأغتاش –ثالث١ أعطا٤ َٔ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ أغتاش  

ٜتِ اْتدابِٗ َٔ قبٌ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يف ٚأغتاش َػاعس 

  .٠ ؾكطٚملط٠ ٚاسسايه١ًٝ نٌ عاَني 

جيٛظ إٔ ٜطِ إىل عط١ٜٛ اجملًؼ ثالث١ أعطا٤ ع٢ً  -ٙ 

األنجط َٔ خاضز اؾاَع١ َٔ شٟٚ ايطأٟ ٚاـرب٠ ممٔ 

هلِ ص١ً بٓؿاط ايه١ًٝ املع١ٝٓ ٜتِ اختٝاضِٖ َٔ قبٌ 

  .فًؼ ايه١ًٝ

 ٚ- ٜتٛىل أَا١ْ غط اجملًؼ َٔ خيتاضٙ اجملًؼ َٔ بني  

 أعطا٥٘ 

سطٛضٙ ادتُاع اجملًؼ زٕٚ إٔ ٜهٕٛ يـ٘ اؿل يف  جيٛظ يًُذًؼ اغتسعا٤ َٔ ٜط٣ ضطٚض٠ -2

. ايتصٜٛت

: ٜتٛىل فًؼ ايه١ًٝ املػ٦ٛيٝات ٚايصالسٝات ايتاي١ٝ  (**)(22) َاز٠

ضغِ ايػٝاغ١ ايعا١َ يًه١ًٝ مبا ٜهؿٌ ضؾع َػت٣ٛ ايتسضٜؼ ٚايبشح ايعًُٞ ٚمبا ال ٜتٓاقض  .1

.  َع غٝاغ١ اؾاَع١

يرباَر ايسضاغ١ٝ اييت تطؾعٗا فايؼ األقػاّ ٚاملٛاؾك١ ٚاملٓاٖر ٚاٚتطٜٛط َؿاضٜع اـطط زضاغ١  .2

.  عًٝٗا متٗٝسًا إلقطاضٖا َٔ فًؼ اؾاَع١

ايتٓػٝل َع فًؼ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٞ يف تعٝني املؿطؾني ع٢ً ايطغا٥ٌ ايع١ًُٝ  .3

.  ٚتؿهٌٝ ؾإ املٓاقؿ١

.  اتايتٛص١ٝ مبٓح ايسضدات ايع١ًُٝ ٚاأليكاب ٚايسبًَٛات ٚايؿٗاز .4

.  َٓاقؿ١ ٚإقطاض َٝعا١ْٝ ايه١ًٝ يف ض٤ٛ اقرتاسات فايؼ األقػاّ .5

                                                   
. 1997ّيػ١ٓ ( 30)بصٝاغتٗا املعسي١ بايكإْٛ ضقِ ( 21)املاز٠  (*)
. 1997ّيػ١ٓ ( 30)بصٝاغتٗا املعسي١ بايكإْٛ ضقِ ( 22)املاز٠  (**)
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ؼسٜس أعساز ايطالب ايصٜٔ ميهٔ قبٛهلِ يف كتًـ األقػاّ ايع١ًُٝ يف ض٤ٛ ايكسض٠ االغتٝعاب١ٝ  .6

. ٚاقرتاح ؾطٚط قبٛهلِ ٚؾكًا يًػٝاغ١ ايعا١َ يًسٚي١ ٚاستٝاز ايبًس َٔ ايتدصصاتيًه١ًٝ 

.  زضاغ١ يف ايه١ًٝ ٚايتٓػٝل بني أقػاَٗا املدتًؿ١اإلؾطاف ع٢ً تٓعِٝ اٍ .7

ٚتؿذٝع٘ ٚمتًٜٛ٘ بايتعإٚ َع فًؼ ايسضاغات ، اإلؾطاف ع٢ً تٓعِٝ ايبشح ايعًُٞ يف ايه١ًٝ .8

.  ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٞ

ايتٛص١ٝ يف مجٝع األَٛض املتعًك١ بأعطا٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يف ايه١ًٝ ٚغريِٖ َٔ ايكا٥ُني بأعُاٍ  .9

ٚإٜؿاز َٚٓح اإلداظات ، بسٕٚ ضاتبأٚ  ْٚكٌ ٚإعاض٠ بطاتب، َٔ تعٝني ٚتجبٝت ٚتطق١ٝايتسضٜؼ ؾٝٗا 

أسهاّ ايكإْٛ ايسضاغ١ٝ مبا ؾٝٗا إداظ٠ ايتؿطؽ ايعًُٞ ٚغري شيو َٔ األَٛض اؾاَع١ٝ اغتٓازًا إىل 

 . ٚايًٛا٥ح ٚاألْع١ُ

 . أْٗا إىل فًؼ اؾاَع١زفٗا ٚايتٛص١ٝ مبا ٜطاٙ بـأٚ  زضاغ١ اقرتاح إْؿا٤ أقػاّ ع١ًُٝ دسٜس٠ .10

.  اؾاَع١أٚ  زضاغ١ َا حياٍ إيٝ٘ َٔ َٛضٛعات َٔ عُٝس ايه١ًٝ .11

اجملًؼ األع٢ً يًذاَعات عُٝس ايه١ًٝ َٔ بني ثالث١ ٜطؾشِٗ ض٥ٝؼ اؾاَع١ ٜٚؿرتط ٜعني ض٥ٝؼ  (*)(23) َاز٠

صص١ٝ ايعًٝا َا ٜعازهلا َٔ ايؿٗازات ايطب١ٝ ايتذأٚ  يف ايعُٝس إٔ ٜهٕٛ ساصاًل ع٢ً ايسنتٛضاٙ

َؿاضى ٚخرب٠ غت غٓٛات يف ايعٌُ األنازميٞ ٚاإلزاضٟ ٚيؿرت٠ أٚ أغتاش املعرتف بٗا ٚزضد١ أغتاش 

. أضبع غٓٛات قاب١ً يًتذسٜس ملط٠ ٚاسس٠

ع٢ً إٔ ٜطؾح ايعُٝس ضعـ ، ٜعني ض٥ٝؼ اؾاَع١ ْٛاب عُٝس ايه١ًٝ بٓا٤ً ع٢ً تطؾٝح ايعُٝس (**)(َهطض23)َاز٠ 

ؽ اؾاَع١ ٜٚؿرتط يف ْا٥ب ايعُٝس إٔ ٜهٕٛ ساصاًل ع٢ً زضد١ عسز ايٓٛاب إىل ض٥ٞ

 َا ٜعازهلا َٔ ايؿٗازات ايطب١ٝ ايتدصص١ٝ ايعًٝا املعرتف بٗا ٚزضد١ األغتاش١ٜأٚ  ايسنتٛضاٙ

.  أغتاش َؿاضى ٚغت غٓٛات خرب٠ عٌُ يف اجملاٍ األنازميٞ ٚاإلزاضٟأٚ 

يه١ًٝ ايع١ًُٝ ٚاإلزاض١ٜ ٚاملاي١ٝ ٚتٓؿٝص ايكٛاْني ٚايًٛا٥ح عٔ إزاض٠ ؾ٦ٕٛ ا املػ٦ٍٛعُٝس ايه١ًٝ ٖٛ  (24) َاز٠

.  ٚقطاضات فًؼ ايه١ًٝ ٚفًؼ اؾاَع١

ٜكسّ عُٝس ايه١ًٝ يف ْٗا١ٜ نٌ عاّ داَعٞ تكطٜط إىل ض٥ٝؼ اؾاَع١ عٔ ؾ٦ٕٛ ايتعًِٝ ٚايبشٛخ   (25) َاز٠

.  ٚايؿ٦ٕٛ اإلزاض١ٜ ٚاملاي١ٝ ٚغا٥ط ْٛاسٞ ايٓؿاط يف ايه١ًٝ

ٚعٓس ٚدٛز أنجط َٔ ْا٥ب ، ْٛاب عُٝس ايه١ًٝ ايعُٝس يف إزاض٠ ؾ٦ٕٛ ايه١ًٝأٚ  ٜػاعس ْا٥ب (***)(26) َاز٠

.  حيٌ أقسَِٗ يف ايسضد١ ايع١ًُٝ قٌ ايعُٝس عٓس غٝاب٘

                                                   
. 2000ّيػ١ٓ ( 33)بصٝاغتٗا املعسي١ بايكإْٛ ضقِ ( 23)املاز٠  (*)
. 2000ّيػ١ٓ ( 33)بصٝاغتٗا املعسي١ بايكإْٛ ضقِ ( َهطض 23)از٠ امل (**)
. 1997ّيػ١ٓ ( 30)بصٝاغتٗا املعسي١ بايكإْٛ ضقِ ( 26)املاز٠  (***)
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لعلني إدارة الكشه ا

: تتهٕٛ إزاض٠ ايكػِ ايعًُٞ َٔ  (27) َاز٠

.  فًؼ ايكػِ -1

.  ض٥ٝؼ ايكػـِ -2

جملص الكشــــه  

: ٜتأيـ فًؼ ايكػِ َٔ  (*)(28)َاز٠ 

 .ض٥ٝػًا ض٥ٝؼ ايكػِ -أ 

-ب   .أعطا٤ مجٝع أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  

:  مبا ًٜٞخيتص فًؼ ايكػِ  -1(**)(29)َاز٠ 

-أ  اقرتاح خطط ايسضاغ١ يف ايكػِ ٚنٌ َا َٔ ؾاْ٘ ايٓٗٛض باملػت٣ٛ ايعًُٞ يف ايكػِ  

.  ٚايه١ًٝ

.  ايكػِ ٜسضغٗاٚضع املٓاٖر ايسضاغ١ٝ يًُكطضات اييت  -ب 

-ز  .  ٜع ٚتٓػٝل أْؿط١ ايبشح ايعًُٞ يف ايكػِتؿر 

إبسا٤ ايطأٟ يف ايرتقٝات ٚايتعٝني ألعطا٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚاملسضغني املػاعسٜٔ ٚاملعٝسٜٔ -ز 

.  َع َطاعا٠ عسّ اؾرتاى عطٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يف ايٓعط يف ايرتق١ٝ ملطتب١ أع٢ً َٔ َطتبت٘

 ٙ- .  ٚضع دسٍٚ ايسضٚؽ ٚاحملاضطات املتعًك١ بايكػِ 

 ٚ- .  ايطأٟ يف تعٝني املؿطؾني ع٢ً ايطغا٥ٌ ايع١ًُٝ ٚتؿهٌٝ ؾإ َٓاقؿتٗاإبسا٤  

-ظ  عساز اييت ميهٔ قبٛهلا يف اقرتاح َٝعا١ْٝ ايكػِ ٚؼسٜس ؾطٚط قبٍٛ ايطالب ٚاأل 

.  ايكػِ

-ح  تٛثٝل ايطٚابط بني ايكػِ ٚاؾٗات ٚاهل٦ٝات شات ايعالق١ خاضز اؾاَع١ ٚاملتعًك١ بأْؿط١  

.  عُاز٠ ايه١ًٝ ايكػِ َٚٗاَ٘ ايع١ًُٝ عرب

-ط  .  ض٥ٝؼ ايكػِأٚ  إبسا٤ ايطأٟ يف أ١ٜ َٛضٛعات ٜعطضٗا عُٝس ايه١ًٝ 

 ٟ- أ١ٜ َٛضٛعات أخط٣ تسخٌ ضُٔ اختصاص فًؼ ايكػِ عهِ ايكإْٛ ٚايًٛا٥ح  

.  املٓع١ُ يصيو

جملًؼ ايكػِ إٔ ٜسعٛ إىل ادتُاعات٘ َٔ ٜكّٛ بتسضٜؼ املكطضات ايساخ١ًٝ يف اختصاص  -2

.  ٤ اجملًؼايكػِ َٔ غري أعطا

ٜٚهٕٛ تعٝٝٓ٘ بكطاض َٔ ض٥ٝؼ ، ّايكػِ ايعًُٞ َٔ بني أقسّ ثالث١ أغاتص٠ يف ايكؼٜعني ض٥ٝؼ  (***)(30)َاز٠

ٜٚؿرتط يف ، اؾاَع١  بٓا٤ً ع٢ً تطؾٝح عُٝس ايه١ًٝ ملس٠ عاَني قاب١ً يًتذسٜس ٚملط٠ ٚاسس٠ ؾكط

                                                   
(*)

 .1997ّيػ١ٓ ( 30)بصٝاغتٗا املعسي١ بايكإْٛ ضقِ ( 28)املاز٠  
 .1997ّيػ١ٓ ( 30)بصٝاغتٗا املعسي١ بايكإْٛ ضقِ ( 29)املاز٠ ( **)
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ا َٔ ايؿٗازات ايطب١ٝ ايتدصص١ٝ َا ٜعازي٘أٚ  ض٥ٝؼ ايكػِ إٔ ٜهٕٛ ساصاًل ع٢ً زضد١ ايسنتٛضاٙ

ايعًٝا املعرتف بٗا ٚزضد١ أغتاش ٚال تكٌ خربت٘ يف ايعٌُ األنازميٞ ٚاإلزاضٟ عٔ عؿط غٓٛات إشا 

ؾإشا خال ايكػِ َِٓٗ ضأغ٘ أقسّ ، خال ايكػِ َٔ األغاتص٠ ضأؽ ايكػِ أسس األغاتص٠ املؿاضنني

.  .األغاتص٠ املػاعسٜٔ بٓؿؼ ايؿطٚط ايػابك١

ض٥ٝؼ ايكػِ ٖٛ املػ٦ٍٛ عٔ تٓؿٝص ايػٝاغ١ ايعا١َ يًكػِ ٚإزاض٠ ؾ٦ْٛ٘ ايع١ًُٝ ٚاإلزاض١ٜ  -أ  (*)(31)َاز٠

ٚاملاي١ٝ ٚعٔ اْتعاّ غري احملاضطات ٚايتُاضٜٔ ٚايسضٚؽ ايع١ًُٝ ٚغريٖا َٔ ايٛادبات 

ايتسضٜػ١ٝ ٚتٓؿٝص قطاضات فًؼ ايكػِ ٚفًؼ ايه١ًٝ ٚفًؼ اؾاَع١ يف اؿسٚز اييت 

. ا ايكإْٛ ٚايًٛا٥ح ٚايٓعِ املٓؿص٠ يٜ٘ٓعُٗا ٖص

يف ْٗا١ٜ نٌ غ١ٓ داَع١ٝ عٔ ؾ٦ٕٛ ايتعًِٝ  ٜكسّ ض٥ٝؼ ايكػِ إىل عُٝس ايه١ًٝ تكطٜطًا-ب

.  بعس إقطاضٖا َٔ فًؼ ايكػِ ٚايبشٛخ ايع١ًُٝ ٚغا٥ط ْٛاسٞ ايٓؿاط بايكػِ

١ٜ ايتابع١ يًهًٝات ٚؾطٚط تعٝني ؼسز ايال٥ش١ ايتٓؿٝص١ٜ اختصاصات فايؼ األقػاّ غري األنازِٜ (32)َاز٠ 

.  ضؤغا٥ٗا ٚايعاًَني ؾٝٗا

 

ملراكز العلنية التابعة للجامعة املعاهد وا

ايططٜك١ اييت ٜتأيـ َٓٗا فًؼ ايه١ًٝ باملطنع ايعًُٞ ايتابع يًذاَع١ أٚ  ٜتأيـ فًؼ املعٗس  (**) (33)َاز٠ 

املٓع١ُ يصيو ٚاملكط٠ َٔ فًؼ  ٚؾل ايال٥ش١ اـاص١، نٕٛ ي٘ شات املػؤٚيٝات ٚايصالسٝاتٟٚ

.  جملًؼ األع٢ً يًذاَعاتاؾاَع١ ٚا

ٜتِ تعٝٝٓ٘ بكطاض َٔ ض٥ٝؼ اؾاَع١ ملس٠ أضبع َسٜط َػتؿؿ٢ أٚ  ٚيهٌ َطنع، يهٌ َعٗس عُٝس (***) (34)َاز٠ 

غٓٛات قاب١ً يًتذسٜس ملط٠ ٚاسس٠ ٜٚؿرتط إٔ ٜهٕٛ قس ؾػٌ زضد١ أغتاش َؿاضى ع٢ً األقٌ ٚإٔ 

املػتؿؿ٢ ٚإٔ ٜهٕٛ ساصاًل ع٢ً أٚ  املطنعأٚ  ٙ ايعًُٞ َطتبطًا مبذاٍ عٌُ املعٗسٜهٕٛ ؽصص

ٚخرب٠ غت ، َا ٜعازهلا َٔ ايؿٗازات ايطب١ٝ ايتدصص١ٝ ايعًٝا املعرتف بٗاأٚ  زضد١ ايسنتٛضاٙ

  .غٓٛات يف ايعٌُ األنازميٞ ٚاإلزاضٟ

املطنع ٚعٔ أٚ  عٔ تٓؿٝص ايػٝاغ١ ايعا١َ يًُعٗسَسٜط املطنع ٖٛ املػؤٍٚ أٚ  عُٝس املعٗس -أ (****) (35)َاز٠ 

املطنع ٚفًؼ أٚ  إزاض٠ ؾ٦ْٛ٘ ايع١ًُٝ ٚاإلزاض١ٜ ٚاملاي١ٝ ٚتٓؿٝص قطاضات فًؼ املعٗس

. إْٛ ٚايًٛا٥ح ٚايٓعِ املٓؿص٠ ي٘اؾاَع١ يف اؿسٚز اييت ٜٓعُٗا ٖصا ايل

                                                                                                                                                                                  
 .2000ّيػ١ٓ ( 33)بصٝاغتٗا املعسي١ بايكإْٛ ضقِ ( 30)املاز٠ ( ***)
 .1997ّيػ١ٓ ( 30)بصٝاغتٗا املعسي١ بايكإْٛ ضقِ ( 31)املاز٠ ( *)
 .1997ّيػ١ٓ ( 30)بصٝاغتٗا املعسي١ بايكإْٛ ضقِ ( 33)املاز٠ ( **)
 .2000ّيػ١ٓ ( 33)بصٝاغتٗا املعسي١ بايكإْٛ ضقِ ( 34)املاز٠ ( ***)
. 1997ّيػ١ٓ ( 30)بايكإْٛ ضقِ املعسي١ بصٝاغتٗا ( 35)املاز٠  (****)
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ىل ض٥ٝؼ اؾاَع١ عٔ ؾ٦ٕٛ َسٜط املطنع تكطٜطًا يف ْٗا١ٜ نٌ غ١ٓ إأٚ  ٜكسّ عُٝس املعٗس -ب

بعس املطنع أٚ  ايتعًِٝ اؾاَعٞ ٚايبشٛخ ايع١ًُٝ ٚغا٥ط ْٛاسٞ ايٓؿاط ايعًُٞ يف املعٗس

.  املطنعأٚ  إقطاضٙ َٔ فًؼ املعٗس

 

أعضاء هيئة التدريص 

ًَػا٠  (*) (36)َاز٠ 

ٚاعٝس اييت ٜطعٗا فًؼ ملٜهٕٛ اإلعالٕ عٔ ٚظا٥ـ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يف اؾاَع١ ٚؾكًا ٍ (**) (37) َاز٠

. اؾاَع١

ع٢ً َٛاؾك١ فًؼ اؾاَع١ بعس اخص ضأٟ فًؼ  ٜعني ض٥ٝؼ اؾاَع١ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بٓا٤:  (38) َاز٠

ايه١ًٝ ٚفًؼ ايكػِ املدتص ٜٚهٕٛ ايتعٝني َٔ تاضٜذ َٛاؾك١ فًؼ اؾاَع١ ع٢ً إٔ تعتُس 

  .تاضٜذ اغتالَِٗ ايعٌُ يف ايكػِ َٔ ايسضد١ املاي١ٝ ملبعٛثٞ اؾاَع١ ايعا٥سٜٔ اعتباضًا

: ٜؿرتط ؾُٝٔ ٜعني عطًٛا يف ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َا ٜأتٞ (39) َاز٠

اهل٦ٝات ايع١ًُٝ املعرتف أٚ  َا ٜعازهلا َٔ إسس٣ اؾاَعاتأٚ  إٔ ٜهٕٛ ساصاًل ع٢ً زضد١ ايسنتٛضاٙ

١َٝ َعرتف إٔ ٜهٕٛ قس سصٌ ع٢ً ؾٗاز٠ ؽصص١ٝ تعازٍ زضد١ ايسنتٛضاٙ َٔ َؤغػ١ عٌأٚ  بٗا

بٗا ٚشيو َع َطاعا٠ ايؿطٚط األخط٣ اييت ٜكطضٖا ايكإْٛ ٚال٥شت٘ ايتٓؿٝص١ٜ ٚأ١ٜ أْع١ُ صازض٠ 

.  مبكتطاٙ

ٜٓٗٞ خس١َ عطٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ املعني ألٍٚ َط٠ بعس صسٚض ٖصا ايكإْٛ أٚ  ٜجبت فًؼ اؾاَع١ (***) (40) َاز٠

عح ايعًُٞ يف اؾاَع١ ٚاثبت خالهلا غٓٛات داَع١ٝ َاضؽ ؾٝٗا ايتسضٜؼ ٚاٍثالخ إشا َطت 

عسّ صالسٝت٘ يعط١ٜٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚشيو بٓا٤ ع٢ً ايتكاضٜط ايػ١ٜٛٓ املكس١َ َٔ ض٥ٝؼ أٚ  صالسٝت٘

ٚؾكًا ألغؼ َٚعاٜري تٓعُٗا ال٥ش١ فًؼ ايكػِ ٚتٛص١ٝ فًؼ ايكػِ ٚفًؼ ايه١ًٝ املعين 

يٓػب١ ملٔ ثبتٛا يف عط١ٜٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ اؾاَع١ ٚؼػب ٖصٙ املس٠ ألغطاض ايرتق١ٝ ٚايتكاعس با

.  اإلدطا٤ات ٚايكٛاعس املٓع١ُ يصيوٚؼسز ايال٥ش١ ايتٓؿٝص١ٜ 

                                                   
. ّ ٚاييت ناْت تٓص ع٢ً اآلت1997ٞيػ١ٓ ( 30)ًَػا٠ بايكإْٛ ضقِ ( 36)املاز٠ ( *)

: أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ باؾاَع١ ِٖ 

.  األغاتـــــص٠  -أ 

-ب   . األغاتص٠ املؿاضنٕٛ 

.  األغاتص٠ املػاعسٕٚ -ز 
 .1997ّيػ١ٓ ( 30)تٗا املعسي١ بايكإْٛ ضقِ بصٝاؽ( 37)املاز٠ ( **)
 .1997ّيػ١ٓ ( 30)بصٝاغتٗا املعسي١ بايكإْٛ ضقِ ( 40)املاز٠ ( ***)
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: إىل زضد١ أغتاش َا ًٜٞ أٚ  ٜؿرتط ؾُٝٔ ٜطق٢ إىل زضد١ أغتاش َؿاضى (*) (41) َاز٠

ا أٟ داَع١ خاضع١ هلصإٔ ٜهٕٛ قس تٛاؾطت يسٜ٘ يف ايسضد١ اييت ٜتِ تطقٝت٘ َٓٗا أقس١َٝ يف  -أ 

مخؼ غٓٛات ٚإشا استػبت ي٘ خس١َ أنازمي١ٝ غابك١ يف داَع١ أخط٣ ايكإْٛ ال تكٌ عٔ 

ط يرتقٝت٘ يف ٖصٙ اؿاي١ إٔ ٜهٕٛ قس قط٢ تطأٟ داَع١ خاضع١ هلصا ايكإْٛ ؾٝـتعرتف بٗا 

.  غ١ٓ ع٢ً األقٌ يف ايسضد١ اييت عني بٗا يف أٟ َٔ اؾاَعات

-ب  يف تكسِٜ  أغِٗ قًُٝا عًًُٝا مت تطقٝت٘ َٓٗا إْتادًاإٔ ٜهٕٛ قس ْؿط ٖٚٛ ٜؿػٌ ايسضد١ اييت غٞ 

املعطؾ١ ٚجيٛظ إٔ حيتػب ضُٔ اإلْتاز املعتُس يًرتق١ٝ َا ٜهٕٛ قس قاّ ب٘ عًٞ حنٛ َتُٝع َٔ 

.  ١َٝٓٗأٚ  أعُاٍ ؾ١ٝٓ

نٌ شيو َع َطاعا٠ ايؿطٚط األخط٣ اييت تكطضٖا ايال٥ش١ ايتٓؿٝص١ٜ هلصا ايكإْٛ ٚأ١ٜ أْع١ُ  -ز 

.  صازض٠ مبكتطاٙ

تتٛىل ؾإ ع١ًُٝ ؾشص اإلْتاز ايعًُٞ يًُتكسَني يؿػٌ ٚظا٥ـ األغاتص٠ ٚاألغاتص٠ املؿاضنني  (42) َاز٠

.  ٚحيسز ْعاّ تطق١ٝ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ايؿطٚط املٓع١ُ يصيو

 

مشاعدو أعضاء هيئة التدريص 

ٜكَٕٛٛ ١٦ٜ تسضٜؼ َػاعسٕٚ أعطا٤ ٜٙعني يف ايهًٝات ٚاملعاٖس ٚاملطانع ايتابع١ يًذاَع١  (**) (43) َاز٠

ٚمبا ٜعٗس إيِٝٗ ايكػِ ، بايسضاغات ٚايبشٛخ ايع١ًُٝ ايالظ١َ يًشصٍٛ ع٢ً ايسضدات ايع١ًُٝ ايعًٝا

املدتص َٔ ايتُطٜٓات ٚايسضٚؽ ايع١ًُٝ ٚغٛاٖا َٔ األعُاٍ ؼت إؾطاف أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ 

تص ع٢ً إٔ خيطعٛا عٓس بايكػِ ٚأ١ٜ أعُاٍ أخط٣ ٜهًؿِٗ بٗا ايعُٝس ٚفًؼ ايكػِ املذ

ٚال ٜجبت أٟ َِٓٗ يف ، تعِٝٝٓٗ يؿطٚط اإلعالٕ ٚحيسز ْعاّ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ؾطٚط تعِٝٝٓٗ

زضدت٘ إالَّ بعس َطٚض عاَني زضاغٝني ٜجبت خالهلا صالسٝت٘ يًعٌُ األنازميٞ ٚؼسز ايال٥ش١ 

.  ايتٓؿٝص١ٜ ايكٛاعس املٓع١ُ يهٌ شيو

                                                   
 .1997ّيػ١ٓ ( 30)بايكإْٛ ضقِ  املعسي١بصٝاغتٗا ( 41)املاز٠ (*)
 .1997ّيػ١ٓ ( 30)بصٝاغتٗا املعسي١ بايكإْٛ ضقِ ( 43)املاز٠  (**)
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مشاعديوه  ب أعضاء هيئة التدريص وتأدي

تهٕٛ َػا٤ي١ مجٝع أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٚػاعسِٜٗ عٔ املدايؿات اييت تٓػب إيِٝٗ أَاّ  (*) (44) َاز٠

: فًؼ تأزٜب ٜؿهٌ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ 

 .ض٥ٝػًا ْا٥ب ض٥ٝؼ اؾاَع١ يًؿ٦ٕٛ األنازمي١ٝ -أ 

-ب  خيتاضِٖ عُٝس ايؿطٜع١ ٚايكإْٛ ثالث١ َٔ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َتدصصني يف  

 .أعطا٤ ن١ًٝ مماث١ًعُٝس أٚ  اؿكٛمأٚ  ٠ ايؿطٜع١ ٚايكإْٛنًٞ

 .عطًٛا  أغتاش خيتاضٙ املػا٤ٍ -ز 

عطًٛا . ممجٌ عٔ ْكاب١ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يف اؾاَع١ -ز 

.  ٚجيٛظ إٔ حيطط فًؼ ايتأزٜب ممجٌ عٔ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ باؾاَع١

٠ إىل ايتشكٝل ٚإدطا٤ات ايتشكٝل ٚضُاْات٘ ٚإدطا٤ات تبني ايال٥ش١ ايتٓؿٝص١ٜ األسهاّ املتعًك١ باإلساٍ  (45) َاز٠

. ٚايعكٛبات ايتأزٜب١ٝ اييت جيٛظ تٛقٝعٗااملػا٤ي١ أَاّ فًؼ ايتأزٜب ٚضُاْاتٗا 

ؽطع قطاضات فًؼ ايتأزٜب بايؿصٌ َٔ اـس١َ يًطعٔ ؾٝٗا باإليػا٤ أَاّ ايؿعب١ اإلزاض١ٜ باحمله١ُ  (46) َاز٠

.  ٜذ صسٚض ايكطاضايعًٝا خالٍ غتني ًَٜٛا َٔ تاض

: ٜؿهٌ فًؼ يؿ٦ٕٛ ايطالب ٜتأيـ َٔ (**) (47) َاز٠

. ض٥ٝػًا     ْا٥ب ض٥ٝؼ اؾاَع١ يؿ٦ٕٛ ايطالب -1

. أعطا٤     ْٛاب عُسا٤ ايهًٝات يؿ٦ٕٛ ايطالب -2

. َكطضًا َسٜط عاّ ايكبٍٛ ٚايتػذٌٝ      -3

: ؾؤٕٚ ايطالب االختصاصات ايتاي١ٜٝتٛىل فًؼ  (***) (48) َاز٠

. يػٝاغ١ ايعا١َ يؿ٦ٕٛ ايطالباقرتاح ا .1

 .ٚايٛسسات اإلزاض١ٜ ايتابع١ هلاؾ٦ٕٛ ايطالب بأعُاٍ ايٓعاّ اـاص إعساز  .2

 .اإلؾطاف ايؿين ع٢ً ايٛسسات اإلزاض١ٜ ايتابع١ يؿؤٕٚ ايطالب .3

اقرتاح ايٓعِ ٚايكٛاعس ايالظ١َ إلدطا٤ات قبٍٛ ايطالب ٚتػذًِٝٗ ٚؼًِٜٛٗ ٚتأزٜبِٗ ٚقٛاعس  .4

 .ايتدطز ٚايتكِٜٛ ايػٟٓٛ يًذاَع١االَتشاْات ٚؾطٚط 

                                                   
(*)

 .1997ّيػ١ٓ ( 30)ا املعسي١ بايكإْٛ ضقِ بصٝاغت٘( 44)املاز٠  
 .1997ّيػ١ٓ ( 30)بصٝاغتٗا املعسي١ بايكإْٛ ضقِ ( 47)املاز٠  (**)
(***)

 1997ّيػ١ٓ ( 30)بصٝاغتٗا املعسي١ بايكإْٛ ضقِ ( 48)املاز٠  
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 .ضعا١ٜ ايطالب ضٚسًٝا ٚادتُاعًٝا ٚثكاؾًٝا ٚضٜاضًٝا ٚصشًٝا .5

ٚضع ايٓعِ ٚايكٛاعس ايالظ١َ ملا ٜسؾع٘ ايطالب يألْؿط١ ايطالب١ٝ املدتًؿ١ ٚؼسٜس نٝؿ١ٝ أزا٥ٗا  .6

 .َٚعاٜري ٚططم صطؾٗا

. ميٓٝني احملتادني ٚاملعٛقنيٚضع ؾطٚط ٚقٛاعس صطف اإلعاْات ٚاملػاعسات املاي١ٝ يًطالب اٍ .7

: ٜؿهٌ اجملًؼ األنازميٞ َٔ (*) (َهطض48) َاز٠

. ض٥ٝػًايًؿؤٕٚ األنازمي١ٝ    ْا٥ب ض٥ٝؼ اؾاَع١ . أ 

أغتاش َٔ نٌ ن١ًٝ َٔ نًٝات اؾاَع١ خيتاضٙ  . ب 

. أعطا٤عُٝس ايه١ًٝ َٔ بني أقسّ مخػ١ أغاتص٠ يف ايه١ًٝ       

. عطًٛايتسضٜؼ     ض٥ٝؼ ْكاب١ أعطا٤ ١٦ٖٝ ا. ز 

. َكطضًاَسٜط عاّ ايؿ٦ٕٛ األنازمي١ٝ ٚؾ٦ٕٛ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  . ز 

: خيتص اجملًؼ األنازميٞ بايٓعط يف األَٛض ايتاي١ٝ (**) (1/َهطض48) َاز٠

َطادع١ ٚؾشص ٚثا٥ل املتكسَني يؿػٌ ٚظا٥ـ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚتكطٜط َس٣ صشتٗا  -أ 

 .ضؾعٗا إىل فًؼ اؾاَع١ٚنؿاٜتٗا يًتعٝني يف اؾاَع١ ٚ

-ب  تػ١ٜٛ أٚضاع ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚتكطٜط األَٛض املتعًك١ بايتؿطؽ ايعًُٞ ٚايرتقٝات ٚاإلعاضات  

 ٚاإلداظات ٚغريٖا َٔ املػا٥ٌ املتعًك١ باألزا٤ األنازميٞ

ايبت يف تعٝني أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ املعا١ْٚ ٚتػ١ٜٛ أٚضاعِٗ ٚاملػا٥ٌ املتعًك١ بأزا٤  -ز 

 .ٜل أسهاّ ايكإْٛ يف ساي١ إخالهلِ بٛادباتِٗ ايٛظٝؿ١ٝٚادباتِٗ ٚتطب

ايٓعط يف املػا٥ٌ املتعًك١ بتطٜٛط املٓاٖر اؾاَع١ٝ ٚضؾع نؿا٠٤ األزا٤ األنازميٞ ألعطا٤  -ز 

. ٚتٛؾري ايسعِ املازٟ يتشكٝل أٖساف اؾاَع١ يف ٖصا اؾاْب، ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

 

 

جملص الدراسات العليا والبحح العلني 

: ٜؿهٌ فًؼ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٞ َٔ  ( 49) َاز٠

. ض٥ٝػًا     ْا٥ب ض٥ٝؼ اؾاَع١ يًسضاغات ايعًٝـــــا ٚايبشح ٚايعًُٞ

. أعطا٤    ْٛاب عُسا٤ ايهًٝات يؿ٦ٕٛ ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٞ

. َكطضًا       َػذـٌ ايسضاغات ايعًٝا  

                                                   
(*)

 .2000ّيػ١ٓ ( 33)بصٝاغتٗا املعسي١ بايكإْٛ ضقِ ( َهطض48)املاز٠  
 .2000ّيػ١ٓ ( 33)بصٝاغتٗا املعسي١ بايكإْٛ ضقِ  (1/َهطض48)املاز٠ (**)
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: مبا ًٜٞخيتص اجملًؼ  (*) (50) َاز٠

ؾ٦ٕٛ ايسضاغات ايع١ًُٝ ٚايبشح ايعًُٞ ٚتؿذٝع٘ ٚتٛؾري ايسعِ املازٟ ٚاملتطًبات تٓعِٝ  -أ 

 .األخط٣

-ب  اقرتاح ايػٝاغ١ ايعا١َ يًسضاغات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٞ يف اجملاالت املدتًؿ١ ٚحيسز ْعاّ  

 .ايسضاغات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٞ قٛاعس قبٍٛ ايطالب ٚتػذًِٝٗ ٚؼًِٜٛٗ ٚابتعاثِٗ

اإلؾطاف ٚاملٓاقؿ١ يًطغا٥ٌ ايع١ًُٝ َٚٛاصؿاتٗا َٚصطٚؾات ايسضاغ١ ٚؾطٚط اعتُاز ؾإ  -ز 

َٓح ايسضدات ايع١ًُٝ ٚخطط ايبشح ايعًُٞ ٚنٌ َا ٜتعًل بايسضاغات ايعًٝا ٚايبشح 

.  ايعًُٞ مبا يف شيو اإلؾطاف ع٢ً ايٛسسات اإلزاض١ٜ ايتابع١ هلا

 

: جملص شئون املكتبات والتوثيل واليشر والرتمجة 

: ٜؿهٌ فًؼ يؿ٦ٕٛ املهتبات اؾاَع١ٝ ٚايتٛثٝل ٚايٓؿط ٚايرتمج١ َٔ  (51) َاز٠

. ض٥ٝػًا        ض٥ٝؼ اؾاَعـــــــــ١ -1

. أعطا٤        ْٛاب ض٥ٝؼ اؾاَعــ١ -2

 بايتٓاٚب  أضبع١ َٔ عُسا٤ ايهًٝات أعطا٤ خيتـاضٕٚ غًٜٓٛا -3

 ع٢ً إٔ ٜهٕٛ اثٓإ َِٓٗ َٔ عُسا٤ ايهًٝات املع١ًُٝ      

. أعطا٤     اثٓإ َٔ عُسا٤ ايهًٝات اإلْػا١ْٝ ٚاالدتُاعٝـ١ٚ     

. عطٛا   عطٛ ١٦ٖٝ تسضٜؼ َٔ املتدصصني يف فاٍ عًِ املهتبات -4

. َكطضًا   َسٜط عاّ املهتبات اؾاَع١ٝ ٚايتٛثٝل ٚايٓؿط ٚايرتمجـــ١ -5

: مبا ًٜٞخيتص فًؼ ؾ٦ٕٛ املهتبات ٚايتٛثٝل ٚايٓؿط ٚايرتمج١   (**) (52) َاز٠

ايػٝاغ١ ايعا١َ إلْؿا٤ املهتبات ٚتكُٝٝٗا ٚتعٜٚسٖا بايهتب ٚاملطادع ٚاملدطٛطات  ٚضع -أ 

  .ٚايسٚضٜات ايع١ًُٝ ْٚعِ املعًَٛات ٚغا٥ط أغايٝب اـس١َ ٚايتٛثٝل املهتيب اؿسٜح

-ب   .اقرتاح ْعاّ َطبع١ اؾاَع١ 

-ز  تٛثٝل ٚايطباع١ اإلؾطاف ع٢ً ايٛسسات اإلزاض١ٜ ٚغا٥ط ايؿ٦ٕٛ املتعًك١ باملهتبات اؾاَع١ٝ ٚاٍ 

.  ٚايرتمج١ ٚايٓؿط ايصٟ حيسزٙ ْعاّ خاص بصيو

                                                   
(*)

 .1997ّيػ١ٓ ( 30)بصٝاغتٗا املعسي١ بايكإْٛ ضقِ ( 50)املاز٠  
 .1997ّيػ١ٓ ( 30)بصٝاغتٗا املعسي١ بايكإْٛ ضقِ ( 52)املاز٠  (**)
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الباب الرابع 

الشئـــون املاليـــة 

ٜهٕٛ يهٌ داَع١ َٝعا١ْٝ خاص١ بٗا ٜعسٖا فًؼ اؾاَع١ ٜٚتٛىل ض٥ٝؼ اؾاَع١ عطضٗا ع٢ً  (*) (53) َاز٠

ز يف باب اإلٜطازات دٗات االختصاص ٚؾكًا ألسهاّ ايكإْٛ ٚتسٜط نٌ داَع١ أَٛاهلا بٓؿػٗا ٚتسض

:  ايعاز١ٜ َٔ َٝعاْٝتٗا 

1- االعتُازات املدصص١ يهٌ داَع١ َٔ َٝعا١ْٝ ايسٚي١ ٚأ١ٜ َبايؼ أخط٣ ؽصصٗا ايسٚي١  

.  يًذاَع١

2- .  اهلبات ٚاإلعاْات ٚاملٓح ٚايٛصاٜا 

3- .  غ١ً أَٛاهلا املٓكٛي١ ٚايجابت١  

4- .  ايٛاؾسٜٔ َٔ غري ايُٝٓٝنيايطغّٛ اييت ٜؤزٜٗا ايطالب  

5- ؾاَع١ َٔ إٜطازات اـسَات اؾاَع١ٝ املتُج١ً يف ايبشٛخ ٚاالغتؿاضات ٚايسضاغات سص١ ا 

.  ايع١ًُٝ ٚايٓؿط ٚايرتمج١ اييت تكّٛ بٗا يًػري ٚغري شيو َٔ اـسَات اييت تكسَٗا اؾاَع١

6-  .يصاحل اؾاَع١بكإْٛ ايطغّٛ ٚايططا٥ب املطاؾ١ اييت تؿطضٗا ايسٚي١  

7- .  َع١أٟ َٛاضز أخط٣ ؼصٌ عًٝٗا اؾا 

تتصطف اؾاَع١ يف أَٛاهلا ٚتسٜطٖا بٓؿػٗا ٚخيطع ٖصا ايتصطف يف أَٛاٍ اؾاَع١ ٚإزاض٠ ٖصٙ  (54) َاز٠

األَٛاٍ يًٓعاّ املايٞ ايصٟ ٜكطٙ فًؼ اؾاَع١ باالتؿام َع ٚظاض٠ املاي١ٝ ٚال ًٜػٞ ٖصا سل اؾٗات 

أنس َٔ صش١ اإلدطا٤ات املدتص١ يف ايسٚي١ يف َطادع١ اؿػابات ٚاملػتٓسات بعس ايصطف يًت

.  ٚغال١َ ايتصطف

.  مبا ال ٜتعاضض َع ايكٛاْني ايٓاؾص٠ يًذاَع١ سل اغترياز استٝاداتٗا َٔ اـاضز (**) (55) َاز٠

الباب اخلامص 

أحكاو عامـى 

ا ٜكطض إشا اغتسعت طبٝع١ بعض املكطضات تسضٜػٗا بًػ١ أخط٣ ٚيف ساي١ ّ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٖٞ يػ١ ايتعًِٝ إالَّ (56) َاز٠

.  فًؼ اؾاَع١ يف أسٛاٍ خاص١ َؤقت١ إضاؾ١ اغتعُاٍ يػ١ أخط٣ بٓا٤ً ع٢ً اقرتاح فًؼ ايه١ًٝ

ع٢ً  ٜهٕٛ يهٌ داَع١ ال٥ش١ زاخ١ًٝ ٜعسٖا فًػٗا ٚتصسض بكطاض َٔ فًؼ ايٛظضا٤ بٓا٤ -ا (57) َاز٠

ٜع٠ ٚشيو يف عطض فًؼ اؾاَع١ ٚتتٛىل ٖصٙ ايال٥ش١ بٝإ َا خيتص بؿ٦ْٛٗا ايساخ١ًٝ املتِ

.  سسٚز ٖصا ايكإْٛ ٚال٥شت٘ ايتٓؿٝص١ٜ

.  َطنع ال٥ش١ زاخ١ًٝ ٜصسضٖا ض٥ٝؼ اؾاَع١ بعس َٛاؾك١ فًػٗاأٚ  َعٗسأٚ  ٜهٕٛ يهٌ ن١ًٝ -ب

                                                   
(*)

 .1997ّيػ١ٓ ( 30)بصٝاغتٗا املعسي١ بايكإْٛ ضقِ ( 53)املاز٠  
 .1997ّيػ١ٓ ( 30)صٝاغتٗا املعسي١ بايكإْٛ ضقِ ب( 55)املاز٠  (**)
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ٜهٕٛ ألعطا٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٚػاعسِٜٗ يف اؾاَعات اـاضع١ ألسهاّ ٖصا ايكإْٛ ْعاّ  (*) (58) َاز٠

َٓشِٗ ايبسالت املٓاغب١ يطبٝع١ األعُاٍ األنازمي١ٝ اييت ا٠ خاص بايٛظا٥ـ ٚاألدٛض َع َطاع

ٜكَٕٛٛ بٗا نُا جيب إٔ ٜؿتٌُ شيو ايٓعاّ ع٢ً األسهاّ املتص١ً بايٛادبات ٚاحملعٛضات ٚايتعٝني 

ٚايرتؾٝع ٚايٓكٌ ٚايٓسب ٚاإلعاض٠ ٚايطعا١ٜ ٚايتعٜٛطات ٚاْتٗا٤ اـس١َ ٚغري شيو َٔ األسهاّ 

بصيو ايٓعاّ قطاض َٔ ض٥ٝؼ ايٛظضا٤ بعس َٛاؾك١ فًؼ ايٛظضا٤ بٓا٤ ع٢ً املتص١ً بايٛظٝؿ١ ٜٚصسض 

.  عطض اجملًؼ األع٢ً ٚجيٛظ إٔ تتطُٔ ايال٥ش١ ايتٓؿٝص١ٜ هلصا ايكإْٛ أسهاّ شيو ايٓعاّ

ز ٜػاعس ض٥ٝؼ اؾاَع١ ْٚٛاب٘ ٚاألَني ايعاّ يف تٓؿٝص ايػٝاغ١ ايعا١َ يًذاَع١ دٗاظ إزاضٟ ٚؾين ٜتشس (**) (59) َاز٠

.  سذُ٘ ٖٚٝهً٘ ٚاختصاصات٘ ٚصالسٝات٘ ٚؾكًا يهازض خاص بِٗ تٓعُ٘ ايال٥ش١ ايتٓؿٝص١ٜ هلصا ايكإْٛ

يصيو تتُتع َباْٞ اؾاَعات ٚاملؤغػات ٚايٛسسات ايتابع١ هلا أًٜا  ٚؼكٝكًا سطَت٘يًشطّ اؾاَعٞ  (60) َاز٠

.  اَعٞنإ َٛقعٗا باؿط١َ ٜٚصسض فًؼ اؾاَع١ ايٓعاّ اـاص باؿطؽ اجل

تتٛىل نٌ داَع١ زاخٌ اؿطّ اـاص بٗا ايكٝاّ ظُٝع األعُاٍ ٚتٛؾري ايٛغا٥ٌ اييت ٜكتطٝٗا ؼكٝل ( 61) َاز٠

 أٖساؾٗا املٓصٛص عًٝٗا يف ٖصا ايكإْٛ مبا يف شيو إقا١َ األب١ٝٓ ٚاإلْؿا٤ات اييت ؼتاز إيٝٗا ٚؾكًا

.  َٗا ٚتٛؾري املطاؾل ايططٚض١ٜ هلاملدطط اؿطّ اؾاَعٞ ٚتكسِٜ اـسَات ايعا١َ يف زاخٌ سط

أٚ  نُا ؼعط ايسعا١ٜ يصاحل، أٟ َطؾل تابع هلاأٚ  حيعط مماضغ١ أٟ ْؿاط سعبٞ زاخٌ اؾاَع١  (62) َاز٠

.  أٟ َطؾل تابع هلاأٚ  تٓعِٝ غٝاغٞ زاخٌ اؾاَع١أٚ  ضس أٟ سعب

يًبشٛخ ٚايتعًِٝ  اٖسًا َٚطانعًايًذاَع١ إٔ تٓؿ٧ باإلضاؾ١ إىل ايهًٝات ٚاألقػاّ ايع١ًُٝ َع( 63) َاز٠

أٚ  ٚايتسضٜب ٚاالغتؿاضات ٚاـسَات َٚػتؿؿٝات ٚبطاَر خاص١ َٚساضؽ تطبٝك١ٝ يف سطّ اؾاَع١

ع٢ً َٛاؾك١ فًؼ  ٜٚٓكٌ بكطاض َٔ ض٥ٝؼ اؾاَع١ بٓا٤ ٣نٌ َٓٗا ٜٚسَر بػريٙ ًٜٚؼ أخاضد٘ ٜٚٓـ

.  اؾاَع١ ٜٚصسض فًؼ اؾاَع١ األْع١ُ اـاص١ بهٌ َٓٗا

األسهاّ ايتاي١ٝ ٚملس٠ ال تعٜس عٔ ثالخ غٓٛات اغتجٓا٤ً َٔ األسهاّ املكطض٠ يف ٖصا ايكإْٛ تػطٟ  (***) (64) َاز٠

: َٔ تاضٜذ إْؿا٤ أٟ داَع١ َػتشسث١

-أ  : ٜؿهٌ فًؼ اؾاَع١ َٔ  

1-  ض٥ٝؼ ْٚٛاب ٜصسض بتعِٝٝٓٗ قطاض َٔ ض٥ٝؼ اؾُٗٛض١ٜ بعس َٛاؾك١ فًؼ ايٛظضا٤ بٓا٤ 

.  ؽ األع٢ً يًذاَعاتع٢ً تطؾٝح اجملٌ

2- .  عُسا٤ ايهًٝات ٜٚعِٝٓٗ ض٥ٝؼ اؾاَع١ 

3-  . أَني اؾاَع١ ٜٚعٝٓ٘ ض٥ٝؼ اؾاَع١ 

4- ع٢ً  ثالث١ َٔ ايؿدصٝات ايعا١َ شٟٚ ايطأٟ ٜعِٝٓٗ اجملًؼ األع٢ً يًذاَعات بٓا٤ 

.  تطؾٝح ض٥ٝؼ اؾاَع١

                                                   
(*)

 .1997ّيػ١ٓ ( 30)بصٝاغتٗا املعسي١ بايكإْٛ ضقِ ( 58)املاز٠  
 .2000ّيػ١ٓ ( 33)بصٝاغتٗا املعسي١ بايكإْٛ ضقِ ( 59)املاز٠  (**)
(***)

 1997ّيػ١ٓ ( 30)بصٝاغتٗا املعسي١ بايكإْٛ ضقِ ( 64)املاز٠  
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-ب  .  ٚضؤغا٤ هلاٜتٛىل ض٥ٝؼ اؾاَع١ بعس َٛاؾك١ فًؼ اؾاَع١ تؿهٌٝ فايؼ َؤقت١ يًذاَع١  

.  ع٢ً ايٛظضا٤ ٚضؤغا٤ اؾاَعات نٌ ؾُٝا خيص٘ تٓؿٝص أسهاّ ٖصا ايكإْٛ (65) َاز٠

أحكاو اىتكالية 

: تطبل األسهاّ االْتكاي١ٝ ايتاي١ٝ خالٍ األعٛاّ اـُػ١ اييت تًٞ تاضٜذ صسٚض ٖصا ايكإْٛ  ( 66)َاز٠ 

تطق١ٝ األغاتص٠ املػاعسٜٔ ؽؿض املسز املٓصٛص عًٝٗا يف أسهاّ ٖصا ايكإْٛ َٔ ؾطٚط  -أ 

ٚاألغاتص٠ املؿاضنني غ١ٓ ٚاسس٠ بايٓػب١ ألعطا٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٔ ايُٝٓٝني يف ٚظا٥ـ أعطا٤ 

.  ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ باؾاَع١

-ب  جيٛظ االنتؿا٤ بٓا٥ب ض٥ٝؼ داَع١ ٚاسس يًذاَعات املٓؿا٠ يف ايػٓٛات اـُؼ األٚىل َٔ تاضٜذ  

.  إْؿا٥ٗا

ايرتؾٝح َٔ بني أغاتص٠ ٚأغاتص٠ أٚ  يًرتؾٝح إٔ ٜهٕٛ ايتعٝنيأٚ  ٜنيسٝح ٜؿرتط ٖصا ايكإْٛ يًتع -ز 

َؿاضنني ٚال ٜٛدس عسز ناف َٔ األغاتص٠ ٚاألغاتص٠ املؿاضنني ؾٝهٕٛ ايتعٝني ٚايرتؾٝح َٔ 

بني األغاتص٠ ٚاألغاتص٠ املؿاضنني ٚاألغاتص٠ املػاعسٜٔ إىل سني تٛؾط ايعسز ايهايف َٔ األغاتص٠ 

 . ٚاألغاتص٠ املؿاضنني

ٜصسض فًؼ اؾاَع١ ال٥ش١ تٓعِ تهٜٛٓات ٚاختصاصات َٚٗاّ املػتؿؿ٢ اؾاَعٞ ٚأدٛض  (*) (َهطض66)َاز٠ 

. ٚبسالت ايهٛازض ايعا١ًَ ؾٝ٘ ٜٚكطٖا اجملًؼ األع٢ً يًذاَعات

ٜٓعِ بكطاض مجٗٛضٟ بعس َٛاؾك١ فًؼ ايٛظضا٤ بٓا٤ ع٢ً عطض اجملًؼ األع٢ً نٌ َا مل ٜٓعُ٘ ٖصا   (67) َاز٠

.  ألغطاض٘ ٚتصسض بصات األزا٠ ايال٥ش١ ايتٓؿٝص١ٜ هلصا ايكإْٛ يكإْٛ َٔ أسهاّ ؼكٝكًاا

ّ 1988يػ١ٓ ( 32)ًٜػ٢ زٚمنا إخالٍ بأسهاّ إْؿا٤ داَعيت صٓعا٤ ٚعسٕ قإْٛ داَع١ صٓعا٤ ضقِ ( 68) َاز٠

ّ 1975يػ١ٓ ( 23)نُا ًٜػ٢ ايكإْٛ ضقِ، ّ بإْؿا٤ داَع١ عس1975ٕيػ١ٓ ( 22)ٚايكإْٛ ضقِ 

 . بإْؿا٤ اجملًؼ األع٢ً يًتعًِٝ ايعايٞ ايصازض يف عسٕ

.  ٜعٌُ بٗصا ايكإْٛ َٔ تاضٜذ صسٚضٙ ٜٚٓؿط يف اؾطٜس٠ ايطمس١ٝ  (69) َاز٠

صسض بط٥اغ١ اؾُٗٛض١ٜ ـ بصٓعا٤ 

ٖـ 1415/شٟ اؿذ25/١ بتاضٜذ

ّ 1995/َاٜـــــٛ/25املٛاؾل 

عبد العسيس عبد الغين  
 رئيس جملس الـوزراء

علي عبداهلل صاحل / فريقال 
رئيس اجلمهوريـــــــــة 

 

      

                                                   
(*)

 .1997ّيػ١ٓ ( 30)بصٝاغتٗا املعسي١ بايكإْٛ ضقِ  (َهطض66)املاز٠  


