
 1 

( 2)النظاـ االساسي رقـ 
كاجبات كمسئكليات كبار اداريي الجامعة  

كاجبات كمسؤكليات كبار ( 2)يسمي ىذا النظاـ االساسي كالنظاـ االساسي رقـ  .1
. اداريي الجامعة 

في حالة تعارض أي نص مف نصكص النظـ االساسية االخري مع ىذا النظاـ  .2
تـ ازالة التعارض االساسي ، تسكي نصكص ىذا النظاـ االساسي حتي ت

 .المسؤكليات 

: مدير الجامعة 
باالضافة الي كاجباتو المحددة بمكجب القانكف كالنظـ االساسية كالمكائح لجامعة  .3

  :-كسال ، يقـك مدير الجامعة باالعباء التالية 
يعمل لتنمية الجامعة كتحسيف مستكي كفاءتيا ، كاف يراغب تنفيز خطط التنمية / أ
. فييا 
جتماعات لجنة العمداء كلجنة الترقيات لممكظفيف االكادميف كالجنة يرأس ا/ ب

. الدائمة لمجمس االساتذه 
يمثل الجامعة في كل التجمعات الدكلية كاالقميمية كالمحمية لمجامعات / ج

. كالمؤسسات المماثمة 
  :-نائب مدير الجامعة 

لمكائح لجامعة بالضافة الي الكاجبات المكضحة في القانكف كالنظـ االساسية كا .4
  :-كسال يككف نائب المدير مسؤاًل لدي المدير عف االتي 

. تنمية انشطة الجامعة االكاديمية / أ
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تنسيق العمل كاالنشطة االكاديمية لكل الكميات ككحدات البحث كالكحدات / ب
االكاديمية االخري مف اجل ىذا الغرض يمكنو حضكر كل اجتماعات مجالس 

. كاديمية االخري الكميات كالكحدات كاال
يرأس لجاف شئكف المكظفيف االكاديميف كلجنة شئكف االفراد كلجنة شئكف / ج

االساتذه كلجنة مكتبة الجامعة كلجنة المصركفات كانشطة الطالب كلجنة المشاريع 
. االستثمارية 

. اداء أي مياـ اك كاجبات يكمفو بيا مدير الجامعة / د
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:- ككيل الجامعة 
الكاجبات المكضحة في القانكف كالنظـ االساسية كالمكائح لجامعة  باالضافة الي .5

:- كسال يككف الككيل مسئكاًل لدي مدير الجامعة عف االتي 
. االداء االداري  الصحيح  لكل االقساـ المالية كاالدارية بالجامعة / أ
قع الجامعة التنسيق بيف المياـ المركزية ك االدارية  كالمالية لمكميات كالكحدات بمكا/ ب

. المختمفة 
. رئاسة المجاف االدارية كالمالية التي لـ يتـ تشكيميا / ج
. حفع ختـ الجامعة / د
. حفع السجالت كالمضابط ككثائق العقكدات الخاصة بالجامعة/ ىػ
مساعدة المدير في تحضير المراجعة الدكرية لخطط الجامعة التنمكية كتقديـ تقارير / ك

. أي مياـ اك كاجبات يكمفو بيا مدير الجامعة اداء / ح.دكرية بذلؾ 
:- العممية كاالكاديمية  اميف الشئكف 

يعمل اميف الشئكف العممية كاالكاديمية تحت اشراؼ نائب مدير الجامعة / 1 .6
كيككف مسؤاًل لديو ، بكاسطتو لمدير الجامعة عف االداء الصحيح كالمتميز 

.  لمجامعة  باالدارة العامة لمشئكف العممية كاالكاديمية
يككف اميف الشئكف العممية كاالكاديمية مسؤاًل عف اداء الكاجبات كالمياـ االتية / 2
 -:
القياـ بأعماؿ السكرتارية كمتابعة تكصيات كقرارات مجمس االساتذة كلجانو : أ

. الدائمة 
اداء برامج التدريب لممكظفيف االكاديمييف كاالدارييف المعادليف كالفنييف ، : ب
. عة التقارير عنيـ كالقياـ باالجراءات الالزمة في ىذا العدد كمتاب
. مراقبة كمتابعة تنفيذ برامج التبادؿ الثقافي لتنشيطيا : ج
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. القياـ باجراءات قبكؿ الطالب كاجراء التحضيرات الالزمة لذلؾ : د
. مراقبة االمتحانات بالجامعة كالتاكد مف اجراءاتيا كفق لكائح الجامعة : ىػ
. ضير الدبمكمات كالشيادات االخري لمخريجيف تح: ك
. تحضير االحصائيات كالمعمكمات عف الشئكف العممية لالكاديمية : ز
االشراؼ عمي تحرير منشكرات الجامعة الرسمية كاصدار تقكيـ الجامعة السنكي : ح
: كفي ىذا المجاؿ يقـك باالتي : 
اك التي اصبحت عديمة  الغاء كل النظـ االساسية التي الغيت بكضكح اك ضمناً  (1

. الفائدة 
اجراء أي تعديالت الي نظاـ اساسي تحت المكافقة عمييا بعد اصداره ، كىذا  (2

 .يشمل ايضًا تعديل كل الجداكؿ كالمالحق الصادرة منو 

اجراء أي تغيرات في أي نظاـ حسب الضركرة نتيجة الي تعديل في قانكف  (3
 .الجامعة 

 .الة الغاء اك تعديل أي نظاـ اساسي اعادة ترقيـ لنظـ االساسية في ح (4

تعديل اك اعادة ترقيـ مكاد أي نظاـ اساسي اك تعديل كل النظـ االساسية حسب  (5
 .ما ستدعي الضركرة 

تصحيح أي اخطاء نحكية اك مطبعية في أي نظاـ اساسي  كاضافة أي كممات  (6
 .اك اجراء أي تغييرات بحيث ال تؤثر عمي المعني 

 .ظاـ االساسي متي ما كاف في ذلؾ ضركريًا تصحيح أي مرجع في الف (7

 .العمل عمي تحسيف كصياغة اسمكب النظـ االساسية في شكميا النيائي  (8

 .القياـ باي مياـ يكمفو بيا المدير اك نائبو  (9

:- سكرتير شئكف االفراد 
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يقـك سكرتير شئكف االفراد باداء ميامو تحت اشراؼ الككيل كيككف مسئكاًل / 1 .7
دي مدير الجامعة عف االداء الصحيح لالدارة العامة لشئكف لديو كبكاستطو ؿ

. االفراد 
:- تككف كاجبات سكرتير االفراد االتي / 2
القياـ باعماؿ سكرتارية لجاف تعييف العامميف األكاديمييف كلجنة شئكف االساتذة : أ

. كمتابعة تنفيذ قراراتيا كتكصيات ىذه المجاف 
. ة في تحضير الفصل االكؿ لمميزاني معاممة المراقب المالي لمجامع: ب
. القياـ بكل االعماؿ الخاصة بخدمات االساتذة : ج
االشراؼ عمي اجراءات المعاشات كالتعاقد كماؿ التأميف ككل فكائد ما بعد : د

. الخدمة 
تعييف كترقية كنقل المكظفيف غير االكاديمييف كالعماؿ كالقياـ بكل االعماؿ : ىػ

. متيـ المتعمقة بإجراءات خد
التنسيق مع إدارة الكميات فيما يختص بالترقيات كالنقل كدفع العالكات السنكية : ك

. كاجراءات مجالس تاديب المكظفيف كالعماؿ 
. تحضير كتنفيذ البرامج التدريبية لالدارييف كالمكظفيف كالعماؿ : ز
.  التعامل مع النقابات : ح
. لجامعة القياـ باي مياـ اخري يككميا اليو ككيل ا: ط

:  سكرتير الخدمات 
يعمل سكرتير الخدمات تحت اشراؼ ككيل الجامعة كيككف مسئكاًل لديو / 1 .8

 .بكاسطتو لدي مدير الجامعة عف االداء الصحيح كاالدارة العامة لمخدمات 

:- تككف لسكرتير الخدمات الكاجبات كالمياـ االتية / 2
. تحدد مف كقت الخر  االشراؼ عمي اسكاف االساتذة حسب الشركط التي: أ
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االشراؼ عمي ممتمكات الجامعة مف منازؿ كحدائق كعربات كاالالت كاتبة : ب
. كمكنات تصكير كتمفكنات 

. االشراؼ عيمي قسـ االرشيف بالجامعة : ج
. القياـ باي اعماؿ يككميا لو ككيل الجامعة : د

: مشرؼ الجياز اليندسي 
ي الككيل بكاسطتو لدي مدير يككف مشرؼ الجياز اليندسي مسئكاًل لد/ 1 .9

. الجامعة عف االداء الصحيح كاالدارة العامة لمشئكف اليندسية 
:- تككف لمشرؼ الجياز اليندسي الكاجبات كالمياـ االتية / 2
. سكرتارية رجاؿ التخطيط التنمكي : أ
. االشراؼ عمي تخطيط كتصميـ كتنفيذ المباني الجديدة لمجامعة : ب
. ة مباني الجامعة االشراؼ عمي صياف: ج
. انشاء كرشة الجامعة كاالشراؼ عمييا : د
. االشراؼ عمي شراء عربات الجامعة كمراقبة صيانتيا : ىػ
. القياـ باي مياـ اخري يككميا لو ككيل الجامعة : ك

  :-المراقب المالي 
يككف المراقب المالي مسئكاًل لدي ككيل الجامعة كبكاسطتو لدي المدير / 1 .10

. االداء الصحيح لالدارة العامة لمشئكف المالية  كالمجمس عف
:- تككف لممراقب المالي الكاجبات كالمياـ االتية / 2
تحضير الميزانية الجارية كميزانية التنمية السنكية كتقديميا الي المجنة المالية : أ

. كاالدارية 
. ضبط كتسجيل كل دفعيات الجامعة : ب
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كالتاكد مف انيا صرفت كفق المكائح  ضبط المنصرفات لميزانية الجامعة: ج
. المالية 
. ضبط كمراقبة مشتريات الجامعة: د
. تحصيل المبالغ المستحقة لمجامعة : ىػ 
التاكد مف اف كل مخازف الجامعة كممتمكاتيا محفكظة بصكرة سميمة : ك

. كمستخدمة صحيحًا 
. متابعة التحكيالت الحسابية لمجامعة الى الخارج : ز
ير الجامعة كبكاسطتو المجمس عف احسف السبل لزيادة دخل الجامعة افادة مد: ح

. كاالستثمار االمثل لمكاردىا 
. تحضير كتقديـ بياف لمحسابات السنكية بعد مراجعتيا لمجنة االدارية كالمالية :ط
. القياـ باى مياـ اخرى يؤكميا لو ككيل الجامعة اك مديرىا : ي

:- عة المدير التنفيذى لمكتب مدير الجاـ
يعمل المدير التنفيذى لمكتب مدير الجامعة مباشرة تحت اشراؼ مدير / 1. 11

. الجامعة كيككف مسئكاًل لدية عف كل االعماؿ التى يعيد بيا اليو 
يدكف االخالؿ بعمكمية ماكرد في البند االكؿ تككف لممدير التنفيذى / 2     

: لمكتب المدير المياـ كالكاجبات االتية 
باعماؿ السكرتارية كمتابعة تنفيذ القرارات كالتكصية التى يصدرىا  القياـ: أ

. المجمس كالمجنة االدارية كالمالية كلجنة العمداء كلجنة الترقيات االساتذه 
. االشراؼ عمى العالقات العامة لمجامعة : ب

:- عميد الكمية 
كتنفيذ  يككف عميد الكمية مسئكاًل لدى مدير الجامعة عف اداء الكمية/ 1.  12

 .ميزانيتيا المعتمدة 
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يشرؼ عميد الكمية عمى االنشطة االدارية كاالكاديمية لرؤساء الشعبة / 2              
. كيكجييا كينسق بينيا 
يككف لعميد الكمية الحق في المكافقو عمى القرارات االدارية التى تتخذ / 3              

 .دارة المركزية لمجامعة في الكمية قبل رفضيا لمجيات المختصة في اال
:- رئيس القسـ 

يككف رئيس القسـ مسئكاًل لدي عميد الكمية كبكاسطتة لدي مدير الجامعة عف /1.  13
اداء القسـ  
يساعد رئيس القسـ عميد الكمية بتكجييو االنشطة االدارية بالقسـ كما كانو يرأس / 2   

. كل اعضاء ىيئة التدريس بالقسـ 
:- مسجل الكمية 

:- يككف مسجل الكمية مسئكاًل لدي عميد الكمية مف االتي / 1. 14
. تنفيذ كل القرارت االدارية التي يصدرىا كيكافق عمييا العميد : أ
. االشراؼ عمي االداء كسمكؾ كل المكظفيف كالعماؿ بالكمية : ب
مع مرعاة ما كرد عف سمطات كمياـ عميد الكمية كرؤساء االقساـ تككف / 2    
:- لكمية الكاجبات كالمياـ التالية لمسجل ا
. متابعة كتنفيذ قرارت مجمس الكمية : أ
. االشراؼ عمي العمل االداري الخاص باخدمات بالكمية : ب
. كضع ميزانية االقساـ المختمفة بالكمية كتحضيرىا  في شكل مكحد كميزانية لمكمية : ج
ختص بادارة االمتحانات التعاكف مع اميف الشئكف العممية كاالكاديمية فيما ي: د

. كاالحتفاظ بالسجالت العميمة لمطالب 
.تقديـ تقرير سنكي لعميد الكمية مف اداء كسمكؾ المكظفيف كالعماؿ بالكمية : ىػ  
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رئاسة لجاف تاديب المكظفيف كالعماؿ كتقديـ التقرير عف ذلؾ لمجيات االدارية : ك
.المختصة   

.ات كالنقل لمكظفي كعماؿ الكمية تكصية بمنح العالكات السنكية كالترقي: ز  
تعييف العماؿ الجدد كحفع ممفاتيـ كسجالتيـ السرية كالتكصية عف أي مكاضيع : ح

.تخص خدمتيـ   
بمنح االجازات لممكظفيف كالعماؿالتكصية : ط  
اطضاع االعا٤ٗي أُغػ٤خ ُِٔٞظل٤ٖ ٝاُؼٔبٍ ثب٤ٌُِخ ٝرظبع٣خ اُـلغ ُالؿبرظح : ١

. ٝاالصاع٤٣ٖ ثب٤ٌُِخ 

. االشغاف اُؼبّ ػ٢ِ ٓشبػٕ ٝ ٓٔزٌِبد ا٤ٌُِخ : ٍ

 
 
 
 

(3)النظاـ االساسي رقـ   
(في التعييف في المناصب األكاديمية كاالدارية االكاديمية )   

:- رؼغ٣ق  .1

:- ك٢ ٛظا اُ٘ظبّ االؿبؿ٢ / 1

أُ٘ظت االًبص٢ٔ٣ ٣وظض ثٚ اُٞظ٤لخ ك٢ ٤ٛئخ اُزضع٣ؾ ًٔب ٛٞ ٓ٘ظٞص ك٢ : أ

. ُجبٓؼخ ٖٓ هبٕٗٞ ا( 3)أُبصح 

أُ٘ظت االصاع١ االًبص٢ٔ٣ ٣وظض ثٚ ٓ٘ظت ا٤ٌُِخ اٝ عئ٤ؾ اٝ عئ٤ؾ اُوـْ : ة

( . ٝدضح اُزضع٣ت )اٝــ  

:- انشاء والغاء المناصب االكاديمية واالدارية االكاديمية 

رٞط٢ اُِج٘خ االصاع٣خ ٝاُز٘ل٤ظ٣خ ُِٔجِؾ ثبٗشبء اٝ اُـبء أُ٘بطت االًبص٤ٔ٣خ : أ/ 2

. ٤ٔ٣خ ثبُزشبٝع ٓغ ٓجِؾ االؿبرظح ٝاالصاع٣خ ٝاالًبص
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د٤٘ٔب روزؼ٢ اُؼغٝعح اجغاء ػبجَ ُٔظِذخ اُجبٓؼخ ٣ٌٖٔ ُِج٘خ االصاع٣خ : ة

ٝاُز٘ل٤ظ٣خ اٗشبء اٝ اُـبء أ١ ٓ٘ظت اًبص٢ٔ٣ اٝ اصاع١ اًبص٢ٔ٣ ثضٕٝ ٓٞاكو٠ ٓـجوخ 

. ٖٓ أُجِؾ ػ٢ِ إ ٣ؼغع االٓغ ػ٢ِ أُجِؾ ك٢ أٍٝ اجزٔبع ُٚ ثبُٔٞاكوخ ػ٤ِٚ 

. ًٕٞ هغاع أُجِؾ ٜٗبئ٤بً ك٢ ًَ االٓٞع اُ٘بشئخ ػٖ ٛظا اُج٘ض ١: ج

:- اُزؼ٤٤ٖ ك٢ أُ٘بطت االًبص٤ٔ٣خ 

٣زْ اُزؼ٤٤ٖ ك٢ أُ٘بطت االًبص٤ٔ٣خ ثٞاؿطخ أُض٣غ ٤ٗبثخ ػٖ أُجِؾ ثؼض / 3

. اُزشبٝع ٓغ ُج٘خ االسز٤بع اُز٢ ٣ٌٜٞٗب أُض٣غ 

اص٤ٔ٣خ ٝك٢ دبُخ رؼظع طُي ٣غأؿٜب ٣غأؽ ٓض٣غ اُجبٓؼخ ُجبٕ اُزؼ٤٤ٖ ُِٞظبئق األى/ 4

:- ٗبئت أُض٣غ ٣ٝغاػ٢ ك٢ رش٤ٌَ ُجبٕ اُزؼ٤٤ٖ االر٢ 

:- إ ٣شَٔ ر٣ٌٖٞ اُِج٘خ االػؼبء االر٤٤ٖ : أ

. ػ٤ٔض ا٤ٌُِخ اُز٢ ثٜب اُٞظ٤لخ  .1

 .عئ٤ؾ اُشؼجخ اُز٢ ثٜب اُٞظ٤لخ  .2

٤٤ٖ٘ٛ ك٢ دبُخ اُزؼ٤٤ٖ ُٞظ٤لخ ٤ٜ٘ٓخ ٣جت إ ٣شَٔ ر٣ٌٖٞ اُِج٘خ اث٤ٖ٘ ٖٓ اُْ: ة

. ػ٢ِ االهَ 

رزْ اُزؼ٤٤٘بد ثٞاؿطخ أُض٣غ ثبُشغٝؽ اُز٢ رٞاكن ػ٤ِٜب ُذ٘خ االسز٤بع ػ٢ِ إ / 5

رٌٕٞ رِي اُشغٝؽ ك٢ اؽبع ا٤ٌَُٜ اُغارج٢ اُظ١ ٣ؼؼٚ أُجِؾ ُِٞظبئق أُؼ٤٘خ 

. ٝدـت اُِٞائخ اُؼبٓخ اُز٢ ٣ؼؼٜب أُجِؾ 

 

 

:- ػوٞص اُؼَٔ ُِٔ٘بطت االًبص٤ٔ٣خ 

١ دبُخ االششبص أُ٘زضث٤ٖ ٖٓ دٌٞٓخ اُـٞصإ ٣جت إ ٣ٌٕٞ ٌَُ ٓب ػضا ف. 1/ 6

رؼ٤٤ٖ ُِٔ٘بطت اُؼ٤ِٔخ ػوض ػَٔ ٌٓزٞة ث٤ٖ اُجبٓؼخ ٖٓ جٜخ ٝاُششض ٖٓ جٜخ 

. اسغ١ ٝإ ٣ٌٕٞ اُؼوض ٓذز٣ٞبً ػ٢ِ اُشغٝؽ اُز٢ ٣ج٤ؼٛب أُجِؾ 

 ٝث٘بًء ػ٢ِ ارلبم ٌٓزٞة ث٤ٖ( 5) –( 4) –( 3)ث٘بًء ػ٢ِ ٓب ٝعص ك٢ اُج٘ٞص  .2

اُجبٓؼخ ٝدٌٞٓخ اُـٞصإ ٝأُٞظق أُشزض ٣ٌٖٝٔ اٗزضاة ٓٞظق د٢ٌٓٞ 

:- ُٔ٘ظت أًبص٢ٔ٣ ثبُجبٓؼخ ٖٓ اُشضٓخ اُذ٤ٌٓٞخ ػ٢ِ اؿبؽ 

. ٓؤهذ ُلزغح ؿ٤غ ٓذضصح  . أ
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 .ٓؤهذ ُلزغح ٓذضصح  . ة

. ثظلخ ٓـزض٣ٔخ . ج

٣جت ( 2) 6ٓٞظل٢ اُذٌٞٓخ اُظ٣ٖ ُْ ٣زْ اٗزضاثْٜ ُِؼَٔ ثبُجبٓؼخ ثٔٞجت اُج٘ض . 3

٣شؼغ رؼ٤٤ْٜ٘ ٌَُ اُ٘ظْ االؿبؿ٤خ ك٢ ًَ ش٢ء ًٔب ُٞ اْٜٗ رؼ٤٘ٞا ٓجبشغح إ 

. ثٞاؿطخ اُجبٓؼخ 

:- اُلزغح اُؼ٤٘ٓخ ُؼوٞصاد اُؼطَ 

ك٢ دبُخ ؿ٤غ اُـٞصا٤٤ٖٗ ٖٓ اػؼبء ٤ٛئخ اُزضع٣ؾ رٌٕٞ ػوٞص اُؼَٔ ُلزغح سٔـخ 

اُؼوض ػ٢ِ  ٖٓ شٜغ ٤ٗٞ٣ٞ ٖٓ اُؼبّ اُظ١ ٣٘ز٢ٜ ك٤ٚ 30) اػٞاّ اٝ اهَ ٣٘ز٢ٜ ك٢ ٣ّٞ 

ؿجزٔجغ ٖٓ طُي اُؼبّ اطا ؽِت ػؼٞ ٤ٛئخ اُزضع٣ؾ  30اٗٚ ٣ٌٖٔ رجض٣ض اُلزغح ا٢ُ 

ك٢ اٝ هجٍٞ اٍٝ ٣٘ب٣غ ٖٓ طُي اُؼبّ ، ًٔب اٗٚ ٣ٌٖٔ رجض٣ض كزغح اُؼوض ُشٔـخ اػٞاّ 

:- اسغ١ اطا ٝاكن اُطغكبٕ ػ٢ِ طُي ٓغ ٓغاػبح اُشغٝؽ االر٤خ 

. ػط٢ كزغح ػب٤ٖٓ ًلزغح اسزجبع ك٢ دبُخ اُزؼ٤٤ٖ اُجض٣ض الٍٝ ٓغح د: أ

٣ٌٖٔ ُؼؼٞ ٤ٛئخ اُزضع٣ؾ روض٣ْ اؿزوبُزٚ ثؼض إ ٣ؼط٢ اٗظاعاً ًزبث٤بً ٓضح ثالثخ : ة

اشٜغ ، ثشغؽ اال ٣ٌٕٞ طُي هجَ اٗزٜبء كزغح ػب٢ٓ االسزجبع اٝ ك٢ سالٍ ؿزخ اشٜغ 

صح ا٢ُ ثؼض اُؼٞصح ٖٓ االجبػح اُـ٣ٞ٘خ اال ٝاٗٚ ٣لوض دوٚ ك٢ اُذظٍٞ ػ٢ِ ٗلوبد اُؼٞ

ثالصٙ ٖٓ اُجبٓؼخ ٝاالجبػح اُٜ٘بئ٤خ اطا ًبٕ ٣ـزذوٜب ، ٝٓـبٛٔخ اُجبٓؼخ ك٢ ٓشغٝع 

. كٞائض اُزوبػض الػؼبء ٤ٛئخ اُزضع٣ؾ االجبٗت 

٣ذن ُٔض٣غ اُجبٓؼخ إ ٣زوضّ ثؼغٝع ػَٔ ُلزغح هظ٤غح ك٢ دبُخ االٗزضاة اٝ ك٢ / 4

. اُذبالد اُز٢ رـزضػ٢ االؿزث٘بء 

الػؼبء ٤ٛئخ اُزضع٣ؾ ك٢ صعجخ االؿزبط أُـبػض االؿزبط  رٌٕٞ كزغح اُزؼبهض/ 5

أُشبعى ٝاالؿزبط ُٔضح سٔـخ ؿ٘ٞاد هبثِخ ُِزجض٣ض ٓغ اػطبء كزغح اسزجبع هضعٛب 

. ثالثخ ؿ٘ٞاد ك٢ اُزؼبهض ُِٔغح اال٢ُٝ 

ال ٣ذن ال١ ششض إ ٣شـَ ٓ٘ظجبً ػ٤ِٔبً ك٢ اُجبٓؼخ ثؼض ٜٗب٣خ اُؼبّ اُضعاؿ٢ . 8

عٙ ؿٖ اُزوبػض اال ك٢ اُذبالد اُشبطخ اُز٢ رـزضػ٢ طُي دـت اُظ١ ٣جِؾ ك٤ٚ ػْ

. روض٣غ أُض٣غ 

:- رثج٤ذ اُزؼ٤٤ٖ ثؼض اٗوؼبء كزغح االسز٤بع 

ك٢ دبُخ ػضّ ه٤بّ ػؼٞ ٤ٛئخ اُزضع٣ؾ ثبػجبئٚ ٝٝاججبرٚ ثطغ٣وخ ٓغػ٤خ ٣وضّ / أ. 9

كزغح  عئ٤ؾ اُشؼجخ ثٞاؿطخ ػ٤ٔض ا٤ٌُِخ روغ٣غاً ثظُي ُٔض٣غ اُجبٓؼخ هجَ اٗوؼبء
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االسز٤بع ، ٝثؼض اؿزالّ اُزوغ٣غ ٣وّٞ أُض٣غ ثزش٤ٌَ ُج٘خ ثغئبؿزٚ ُِ٘ظغ ك٤ٚ اطا ارؼخ 

إ االؿجبة اُز٢ ٣ذ٣ٜٞب اُزوغ٣غ ٓو٘ؼخ ٣وّٞ أُض٣غ ثبٜٗبء سضٓخ طُي اُششض ثؼض 

. اػطبء كزغح اٗظاع ًزبث٢ هضعٛب ثالثخ اشٜغ 

اػالٙ ٣وّٞ أُض٣غ ثزثج٤ذ رؼ٤٤ٖ ( أ)ثؼض اٗوبػبء كزغح االسزجبع ٝٓغ ٓغاػبح اُلوغح / ة

. ػؼٞ ٤ٛئخ اُزضع٣ؾ ُلزغح اُؼوض ًبِٓخ 

:- اُزغه٤بد 

رزْ رغه٤خ اػؼبء ٤ٛئخ اُزضع٣ؾ ثٞاؿطخ أُض٣غ ٤ٗبثخ ػٖ أُجِؾ ث٘بًء ػ٢ِ . 10

:- رٞط٤بد ُج٘خ اُزغه٤بد اُز٢ ٣غأؿٜب أُض٣غ ٝرزٌٕٞ ٖٓ 

. ػ٤ٔض ا٤ٌُِخ اُز٢ ؿززْ ك٤ٜب اُزغه٤خ أُوزغدخ / أ

ًَ ػٔضاء ا٤ٌُِبد ٓب ػضا اٝالءى اُظ٣ٖ رٌٕٞ صعجزْٜ اُٞظ٤ل٤خ اهَ ٖٓ اُضعجخ / ة

. اُز٢ ؿززْ اُزغه٢ ا٤ُٜب 

٣ٌٖٝٔ ُِج٘خ اُزغه٤بد إ رـزؼ٤ٖ ثب١ ششض ٖٓ ػ١ٝ اُشجغح ٖٓ صاسَ اٝ / ج

. سبعج اُجبٓؼخ 

٣ظضم أُض٣غ ػ٢ِ اُزغه٤خ أُٞط٢ ثٜب ٣ٝزْ رؼض٣َ ٓغرت اُؼؼٞ أُؼ٢٘ ٝكن . 11

. ظْ ٝاُِٞائخ اُشبطخ ثظُي اُٖ

:- رجض٣ض ػوٞص اُشضٓخ 

٣وغع أُض٣غ ٤ٗبثخ ػٖ أُجِؾ رجض٣ض ػوٞص اُشضٓخ ٌَُ ٖٓ اػؼبء ٤ٛئخ . 12

اُزضع٣ؾ ٣ٌٕٞ هض اٝك٢ شغٝؽ ػوضٙ اُـبثن ٝطُي ثؼض اؿزشبعح ُج٘خ ٣زْ ر٣ٌٜٞ٘ب ُٜظا 

. اُـغع 

الٙ ٝك٢ دبُخ ػضّ ٣غأؽ أُض٣غ ُجبٕ رجض٣ض اُؼوٞص أٌُٞٗخ ثٔٞجت اُج٘ض اع. 13

رٌٔ٘ٚ ٣غأؿٜب ٗبئت أُض٣غ ٣ٝجت إ رشَٔ ًَ ُج٘خ ك٢ ػؼ٣ٞزٜب ثالثخ اػؼبء 

:- اسغ٣ٖ ٖٓ ٓجبُؾ االؿبرظح ٣ٌٕٞ ٖٓ ث٤ْٜ٘ 

ػ٤ٔض ا٤ٌُِخ اُز٢ ؿ٤زْ رجض٣ض اُؼوض ك٤ٜباال اطا ًبٕ اُؼ٤ٔض ٛٞ اُظ١ ؿ٤زْ رجض٣ض ػوض / أ

. سضٓزٚ 

٣ٜباال اطا ًبٕ عئ٤ؾ اُشؼجخ ٛٞ اُظ١ ؿ٤زْ عئ٤ؾ اُشؼجخ اُز٢ ؿ٤زْ رجض٣ض اُؼوض ف/ ة

. رجض٣ض ػوض سضٓزٚ 
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اطا هغع أُض٣غ ثؼض اؿزشبعح اُِج٘خ إ ٣ٞاكن ػ٢ِ رجض٣ض ػوض سضٓخ ػؼٞ ٤ٛئخ . 14

اُزضع٣ؾ ، ك٤جت إ رٌٕٞ شغٝؽ اُشضٓخ ك٢ اؽبع ا٤ٌَُٜ اُغارج٢ اُظ١ اجبػٙ 

. ُشغٝؽ أُجِؾ ُِٞظ٤لخ أُؼ٤٘خ ٝدـت اُِٞائخ اُؼبٓخ ، اُشبطخ ثب

 

. عكغ اُزوبع٣غ ػٖ اُزؼ٤٤٘بد ٝرجض٣ض ػوٞص اُشضٓخ ٝاُزغه٤بد ُِٔجِؾ 

ػ٢ِ ٓض٣غ اُجبٓؼخ إ ٣وضّ روغ٣غاً ٓلظالً ُِٔجِؾ ػٖ ًَ اُزؼ٤٤٘بد ٝرجض٣ض . 15

ػوٞص اُشضٓخ ٝاُزغه٤بد اُز٢ رٔذ ػ 

:- اٜٗبء سضٓخ اػؼبء ٤ٛئخ اُزضع٣ؾ 

عع اث٘بء ٖٓ االؽجبء رؼزٔضٛب اطا دضس اث٘بء كزغح اُشضٓخ ٝك٢ أ١ ٝهذ ٣ن. 16

اُجبٓؼخ إ ادض اػؼبء ٤ٛئخ اُزضع٣ؾ ؿ٤غ الئن ؽج٤بً ُِو٤بّ ثبػجبء ٝظ٤لزٚ اٝ أ١ 

ٝاججبد اسغ١ ٣٘بؽ ثٚ اصائٜب رذذ شغٝؽ ػوض سضٓزٚ ٝاٗٚ ٤ُؾ ٛ٘بُي ادزٔبٍ ثإٔ 

٣ٌٕٞ هبصعاً ػ٢ِ اُو٤بّ ثبػجبئٚ ثضعجخ ٓؼوُٞخ ك٢ هظٕٞ رـؼخ اشٜغ اٝاُجؼء أُزجو٢ 

كزغح ػوضٙ اطا ًبٕ اهَ ٖٓ رـؼخ اشٜغ، ك٤ٌٖٔ ُِجبٓؼخ ٝػغ ٓغاػبح اُذوٞم  ٖٓ

اُزؼبهض٣ٚ ُظُي اُؼؼٞا إ ر٘ز٢ٜ سضٓزٚ ػ٢ِ اؿؾ ػبصُخ ٝٓجؼ٣خ دـت ٓبرغاٙ 

طذ٤ذبً ٝإ رٞػغ ك٢ ُٞائخ ٝٓشبع٣غ أُؼبشبد ؽغ٣وخ ُضكغ أُؼبف اٝ أٌُبكئخ 

ُٔثَ ٛظٙ اُذبالد 

ؿٞء اُـِٞى اٝ اٛٔبٍ اُٞاججبد اٝػضّ ا٤ُِبهخ اُطج٤خ ك٢ اُذبالد ؿ٤غ أُزؼِوخ ة. 17

ك٤ٌٖٔ ثبالرلبم ث٤ٖ اُِج٘خ االصاع٣خ ٝاُز٘ل٤ظ٣خ ٖٓ جٜخ ٝػؼٞ ٤ٛئخ اُزضع٣ؾ أُؼ٢٘ 

ٖٓ جٜخ اسغ١ إ ٣زْ اٜٗبء سضٓخ طُي اُؼؼٞ ٓغ ٓغاػبح اٗٚ ك٢ دبُخ اُـبء اُٞظ٤لخ 

ص اػؼبء ٤ٛئخ اُزضع٣ؾ اٝ اطا هغع أُجِؾ اٜٗبء سضٓخ اح( 1)-2-دـت ٗض أُبصح 

الٕ ٓظِذخ اُجبٓؼخ روزؼ٢ طُي ٣جت إ ٣زْ طكغ أُؼبف اٝ أٌُبكئخ ٝكن اُِٞائخ   

. اُشبطخ ثظُي 

 

 

( 4)اُ٘ظبّ االؿبؿ٢ عهْ 

( ٓذبؿجخ اػؼبء ٤ٛئخ اُزضع٣ؾ )

ٓذبؿجخ اػؼبء ٤ٛئخ اُزضع٣ؾ ٣ٝؼَٔ ثٚ ٖٓ ربع٣ز  ٣4ـ٢ٔ اُ٘ظبّ االؿبؿ٢ عهْ  .1

. ٝه٤ؼٚ ػ٤ِٚ ٓٞاكوخ عئ٤ؾ أُجِؾ ٝد
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٣طجن ٛظا اُ٘ظبّ االؿبؿ٢ ػ٢ِ ج٤ٔغ اػؼبء ٤ٛئخ اُزضع٣ؾ ٝٓـبػض١ ٤ٛئخ  .2

اُزضع٣ؾ ٝا١ اشبعح ُؼؼٞ ٤ٛئخ اُزضع٣ؾ ٝ ك٢ ٛظا اُ٘ظبّ االؿبؿ٢ رشَٔ ٓـبػض 

 .٤ٛئخ اُزضع٣ؾ ٓبُْ ٣وزؼ٢ اُـ٤بم ٓؼ٢٘ اسغ 

:- أُشبُلبد 

:- ٣ذبٍ ا٢ُ ٓجِؾ ٓذبؿجخ أ١ ػؼٞ ك٢ ٤ٛئخ اُزضع٣ؾ  .3

. َٓ ك٢ اصاء ٝاججٚ ٣ٚ/ أ

. ٣ـِي ؿًِٞبً ٓش٤٘بً / ة

٣غكغ االٓزثبٍ ُوبٕٗٞ اُجبٓؼخ اٝٗظٜٔب االؿبؿ٤خ اٝ ُٞائذٜب اٝ أ١ آغ هب٢ٗٞٗ / ج

. طبصع ٖٓ اُـِطبد أُشزظخ ثبُجبٓؼخ 

. ٣زـ٤ت ػٖ اُؼَٔ ثضٕٝ اطٕ اٝ ػؼع ٓوجٍٞ ُٔضح ثالث٤ٖ ٣ٞٓبً اٝ اًثغ / ص

ٕ ؿبع١ أُلؼٍٞ ػ رض٣٘ٚ ٓذٌٔخ ٓشزظخ رذذ أ١ هبٗٞ/ ٛـ

:- اهبٓخ صػ١ٞ أُذبؿجخ 

روبّ صػ١ٞ أُذبؿجخ ث٘بًء ػ٢ِ ؽِت ٌٓزٞة ُٔض٣غ اُجبٓؼخ اٝ ٖٓ ػ٤ٔض ا٤ٌُِخ اٝ  .4

ٖٓ عئ٤ؾ اُٞدضح اُز٢ ٣زجغ ُٜب ػؼٞ ٤ٛئخ اُزضع٣ؾ ًٔب ٣ذن ُٔض٣غ اُجبٓؼخ ٖٓ 

. رِوبء ٗلـٚ إ ٣أٓغ ثبهبٓخ اُضػٟٞ ػض أ١ ػؼٞ ٖٓ اػؼبء ٤ٛئخ اُزضع٣ؾ 

:- ه٤ن هجَ اهبٓخ اُضػٟٞ أُذبؿجخ اُزخ

٣وضّ اهبٓخ ؽِت صػٟٞ أُذبؿجخ ث٘بء ػ٢ِ رذو٤ن ٣زٞالٙ ػ٤ٔض ا٤ٌُِخ اٝ عئ٤ؾ / أ .5

اُٞدضح اٝ ٖٓ ٣ؼ٤٘ٚ ٓض٣غ اُجبٓؼخ ُظُي اُـغع ػ٢ِ إ رغكغ ٗز٤جخ اُزذو٤ن دبٍ 

. اُلغاؽ ٜٓ٘ب ُٔض٣غ اُجبٓؼخ 

ػٞ ٤ٛئخ اُزضع٣ؾ آغ ثزوض٣ٔٚ اطا اهز٘غ ٓض٣غ اُجبٓؼخ ثٞجٞص هؼ٤خ ٓجضئ٤خ ػض ع/ ة

. ا٢ُ ٓجِؾ ٓذبؿجخ 

اطا ُْ ٣ٌشق اُزذو٤ن ػٖ هؼ٤خ ٓجضئ٤خ ٣جٞػ ُٔض٣غ اُجبٓؼخ ثبٕ ٣أٓغ ثذلع / ج

. االجغاءاد صٕٝ روض٣ْ ػؼٞ ٤ٛئخ اُزضع٣ؾ ٓٞػغ اُزذو٤ن ا٢ُ ٓجِؾ ٓذبؿجخ 

:- رش٤ٌَ ٓجِؾ أُذبؿجخ 
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شٌِٚ ٓض٣غ اُجبٓؼخ ٖٓ رزْ ٓذبؿجخ ػؼٞ ٤ٛئخ اُزضع٣ؾ ثٞاؿطخ ٓجِؾ ٓذبؿجخ ١ .6

ثالثخ اػؼبء ٖٓٔ ْٛ اػ٢ِ ك٢ اُضعجخ االًبص٤ٔ٣خ اٝ ك٢ ٗلؾ صعجخ اُؼؼٞ 

 .ٓٞػغ أُذبؿجخ 

:- اػضاص آغ رش٤ٌَ ٓجِؾ أُذبؿجخ ٝٓٔبعؿخ ػِٔٚ 

ػ٢ِ ٓض٣غ اُجبٓؼخ اطا اهز٘غ ثٞجٞص هؼ٤خ ٓجضئ٤خ ػض ػؼٞ ٤ٛئخ اُزضع٣ؾ إ / 1 .7

ال رزؼض١ سٔـخ ػشغ ٣ٞٓبً ٖٓ ربع٣ز  ٣ظضع آغاً ثزش٤ٌَ ٓجِؾ ٓذبؿجخ ك٢ ٓضح

 .عكغ ٗز٤جخ اُزذو٤ن ا٤ُٚ 

رجضأ أُذبؿجخ ك٢ ٓضح ال رزجبٝػ اُثالث٤ٖ ٣ٞٓبً ٖٓ ربع٣ز رش٤ٌَ ٓجِؾ أُذبؿجخ / 2

. ٝػ٢ِ إ ٣لغؽ ٖٓ اجغاءاد أُذبؿجخ ك٢ اؿغع ٝهذ ٌٖٓٔ 

ٕ اطا اص٣ٖ ػؼٞ ٤ٛئخ اُزضع٣ؾ ثٞاؿطخ ٓذٌٔخ ٓشزظخ كؼ٢ِ ٓض٣غ اُجبٓؼخ ا/ 3

٣ظضع آغاً ثزش٤ٌَ ٓجِؾ أُذبؿجخ سالٍ سٔـخ ػشغ ٣ٞٓبً ٖٓ ربع٣ز اثالؿٚ ثوغاع 

. أُذٌٔخ اٝ اهغة ٝهذ ٌٖٓٔ 

 :-االثغ أُزغرت ػ٢ِ االجغاءاد اُج٘بئ٤خ 

اطا اه٤ٔذ اجغاءاد ج٘بئ٤خ ػض أ١ ػؼٞ ٖٓ اػؼبء ٤ٛئخ اُزضع٣ؾ ال ٣جٞػ / 1 .8

ح ك٢ اُزٜٔخ اُج٘بئ٤خ اال ثؼض روض٣ٔٚ ُٔجِؾ ٓذبؿجخ ال١ ؿجت ٖٓ االؿجبة أُؼٖٔ

 .اٗزٜبء االجغاءاد اُج٘بئ٤خ 

ػ٘ض روض٣ْ ػؼٞ ٛئ٤خ اُزضع٣ؾ اُظ١ اص٣ٖ ثزٜٔخ ج٘بئ٤خ ُٔجِؾ ٓذبؿجخ ثـجت / 2

ؿًِٞٚ اُؼبّ ك٢ ٓٞػٞع اُزٜٔخ اُج٘بئ٤خ ٣ٝجت ػغع اجغاءاد أُذبًٔخ اُج٘بئ٤خ 

دٌٔخ اُج٘بئ٤خ ، ػ٢ِ ٓجِؾ أُذبؿجخ ٓز٢ ٓب ًبٕ طُي ػ٢ِ أُجِؾ هجٍٞ دٌْ اُْ

ٝال ٣جٞػ ُؼؼٞ ٤ٛئخ اُزضع٣ؾ أُوبٓخ ػضٙ صػٟٞ أُذبؿجخ إ ٣زوضّ ثب١ صكغ 

. ُ٘وغ اُزٜٔخ اُج٘بئ٤خ اُز٢ اص٣ٖ ك٤ٜب 

٣جٞػ إ ٣ذبؿت ػؼٞ ٛئ٤خ اُزضع٣ؾ اُظ١ ثغئ ٖٓ اُزٜٔخ اُج٘بئ٤خ ثب١ رٜٔخ / 3

ٛٔخ اُز٢ ثغأرٚ اسغ٣جٔٞجت ٛظا اُ٘ظبّ االؿبؿ٢ ثشغؽ اال رزأثغ ثطغ٣وخ اؿبؿ٤خ اُذ

. ٜٓ٘ب أُذٌٔخ اُج٘بئ٤خ 

 :-اال٣وبف ػٖ اُؼَٔ 
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٣جٞػ ُٔض٣غ اُجبٓؼخ ثؼض اُزشبٝع ٓغ ػ٤ٔض ا٤ٌُِخ اٝ عئ٤ؾ اُٞدضح أُشزض / 1 .9

إ ٣ٞاكن ػؼٞ ٛئ٤خ اُزضع٣ؾ أُزْٜ ثٔشبُلخ رذذ ٛظا اُ٘ظبّ االؿبؿ٢ ، اٝ اُظ١ 

 .ػخ رـزٞجت طُي اه٤ٔذ ػضٙ اجغاءاد ج٘بئ٤خ ٓز٢ ٓب اهز٘غ إ ٓظِذخ اُجبّ

. ٣جِؾ آغ اال٣وبف ال١ ػؼٞ ٛئ٤خ اُزضع٣ؾ ًزبثخ / 2

ٖٓ ٛظٙ أُبصح ( 1)ال ٣زغرت آغ اال٣وبف ا٢ُ ػؼٞ ٤ٛئخ اُزضع٣ؾ ثٔٞجت اُج٘ض / 3

دغٓبٗٚ ٖٓ ٓغرجٚ ٓضح اال٣وبف ٓب ُْ ٣وغع ٓض٣غ اُجبٓؼخ دغٓبٗٚ ٖٓ أُغرت ًِٚ اٝ 

. ثؼؼٚ _ 

ح اُزضع٣ؾ أُوبٓخ ػضٙ صػٟٞ أُذبؿجخ ٖٓ اطا طضع اُذٌْ ثجغاءح ػؼٞ ٛئ٢/ 4

اُزٜٔخ أُٞجٜخ ا٤ُٚ كؼ٢ِ ٓض٣غ اُجبٓؼخ اُـبء آغ اال٣وبف ٓغ عص أُغرت اٝ طُي 

. اُجؼء أُٞهٞف ٓ٘ٚ 

. آب اطا طضع اُوغاع ثبالصاٗخ ُٔض٣غ اُجبٓؼخ إ ٣ظضع اُوغاع اُظ١ ٣غاٙ ٓشللبً ُِؼضاُخ

:- ؿ٤غ اإلجغاءاد 

ع٣ؾ ٓٞػغ أُذبؿجخ ًزبثخ ثبُٔشبُلبد ًزبثخ ٣ؼِٖ ػؼٞ ٛئ٤خ اُزض/ 1 .10

ثبُٔشبُلخ اٝ أُشبُلبد اُز٢ ٣ذبؿت ػ٤ِٜب آبّ ٓجِؾ أُذبؿجخ ، ًٔب ٣ؼِٖ ربع٣ز 

ٝرـِْ ا٤ُٚ طٞعح ٌٓزٞثخ ٖٓ اُزٜٔخ أُٞجٜخ ا٤ُٚ هجَ اٗؼوبص *** اٗؼوبص أُجِؾ 

اعج اُوطغ أُجِؾ ثبؿجٞع ػ٢ِ االهَ ػ٢ِ اٗٚ اطا ًبٕ أُزْٜ ٓزـ٤جبً صاسَ اٝ ر

٣ضٕٝ اطٕ اٝ رؼظع االٛزضاء ا٢ُ ٌٓبٗٚ ٣جٞػ اػالٗٚ ثزبع٣ز اٗؼوبص ٓجِؾ أُذبؿجخ 

ٝثبُزٜٔخ أُوبٓخ ػضٙ ػ٢ِ ػ٘ٞإ  اهغة االهغث٤ٖ ا٤ُٚ أُضٕٝ ك٤ِٔق سضٓزٚ اٝ 

 .٣ِظن االػالٕ ك٢ ٌٓبٕ ظبٛغ ك٢ اسغ ٓٞهغ ُؼِٔٚ 

ثبُوضع اٌُبك٢ الدبؽخ  ٣جت إ رزؼٖٔ اُزٜٔخ رلبط٤َ اُٞهبئغ اُز٢ ث٤٘ذ ثٜب/ 2

. أُزْٜ ػِٔبً ثبُٔشبُلخ أُ٘ـٞثخ ا٤ُٚ 

٣جت ػ٢ِ ٓجِؾ أُذبؿجخ ؿٔبع صكبع ػؼٞ ٤ٛئخ اُزضع٣ؾ أُوبٓخ ػضٙ / 3

اُضػٟٞ ، ٝػ٢ِ ػؼٞ ٤ٛئخ اُزضع٣ؾ ٓٞػغ أُذبؿجخ إ ٣ذؼغ ثششظٚ آبّ 

. أُجِؾ ُٝٚ إ ٣وضّ صكبػٚ ًزبثخ 

ثَ اُ٘طن ثبُذٌْ إ ٣ؼضٍ اُزٜٔخ اٝ اُزْٜ ٣جٞػ ُٔجِؾ أُذبؿجخ ك٢ أ١ ٝهذ م/ 4

أُٞجٜخ ُؼؼٞ ٤ٛئخ اُزضع٣ؾ ًٔب ُٚ إ ٣ذغع رٜٔخ اػبك٤خ ػ٢ِ اٗٚ اطا عأ١ ٓجِؾ 
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أُذبؿجخ إ اُـ٤غ ك٢ اجغاءاد أُذبؿجخ ٓجبشغحً ثؼض رؼض٣َ اُزٜٔخ اٝ اُزْٜ اٝ 

. رذغ٣غ رٜٔخ جض٣ضح ٣ذزَٔ إ ٣ِذن ػغعاً ثبُٔزْٜ 

 :-ُٔذبؿجخ اسظ اُج٤٘خ ك٢ ٓجِؾ ا

ك٢ اُٞهذ أُذضص الٗؼوبص ٓجِؾ أُذبؿجخ ثضٕٝ عئ٤ؾ أُجِؾ / 1  .11

ثذؼٞع أُزْٜ اطا ٓثَ آبٓٚ اُج٤٘بد أُؤ٣ضح ُِزٜٔخ ثْ اُج٤٘بد أُوضٓخ ٖٓ أُزْٜ 

. 

. رؤسظ اُج٤٘بد ًزبثخ اٝ شلبٛخ دـجٔب ٣وغع أُجِؾ / 2

٣جٞػ ُِٔجِؾ اسظ شٜبصح اُشٜٞص ٓشلٞػخ ثب٤ٔ٤ُٖ  / 3

رْٜ اُذن ك٢ إ ٣ـزٞجت شلبٛخ ج٤ٔغ اُشٜٞص أُؤ٣ض٣ٖ ُِزٜٔخ ٝإ ٣ـزٞجت ُِْ/ 4

. ًزبثخ أ١ شبٛض اسظد شٜبصرٚ ًزبثخ 

 :-ٓذبػغ االجغاءاد 

ثضٕٝ عئ٤ؾ ٓجِؾ أُذبؿجخ ج٤ٔغ اُج٤بٗبد رِوبٛب ٓجِؾ أُذبؿجخ اث٘بء   .12

أُذبًٔخ ًٔب ٣ضٕٝ ٓالدظبرٚ ػ٢ِ شٌَ ٓـز٘ض ٓوضّ ا٤ُٚ ، ًٔب ٣جت إ ٣ظضع 

ُذٌْ ٓ٘ٚ ٌٓزٞثبً ٝٓؤعسبً ٝٓٞهؼبً ػ٤ِٚ ٖٓ ج٤ٔغ االػؼبء اطا طضع اُذٌْ ا

 . ثبالجٔبع

آب اطا طضع اُذٌْ ثبالؿِج٤خ كبُؼؼٞ أُشبُق إ ٣ضٕٝ عا٣ٚ ًزبثخ ٣ٝٞهغ ػ٤ِٚ ٤ُغكغ 

. ٓغ هغاع ٓجِؾ أُذبؿجخ 

  :-اُذٌْ 

٣ٞػخ هغاع أُذبؿجخ االؿجبة اُز٢ ث٢٘ ػ٤ِٜب اُذٌْ ٣ٝغكغ اُوغاع ٓغ  .13

 .ٓذؼغ االجغاءاد ُٔض٣غ اُجبٓؼخ 

:- اُؼوٞثبد 

 :-اُؼوٞثبد اُز٢ ٣جٞػ رٞه٤ؼٜب ػ٢ِ اػؼبء ٤ٛئخ اُزضع٣ؾ ٢ٛ / 1 .14

. اُزٞث٤ز : ا
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اُذغٓبٕ ٖٓ أُغرت ُٔضح ال رؼ٣ض ػ٢ِ اُثالث٤ٖ ٣ٞٓبً ، ٝٛظٙ أُضح ال رذـت ك٢ : ة

. اُشضٓخ ُِٔؼبف اٝ أٌُبكأح 

 رزجبٝػ رـؼ٤ٖ ٣ٞٓبً  ، ٝٛظٙ أُضح ال اال٣وبف ػٖ اُؼَٔ ثضٕٝ ٓغرت ُٔضح ال/ ج

. رذـت ك٢ اُشضٓخ ُِٔؼبف اٝ أٌُبكأح 

. اٜٗبء ػوض اُشضٓخ / ص

ك٢ دبُخ اٜٗبء ػوض اُشضٓخ ثـجت اُزـ٤ت ػٖ اُؼَٔ ثضٕٝ اطٕ اٝ ػظع ٓوجٍٞ ٓضح / ٛـ

ثالث٤ٖ ٣ٞٓبً اٝ اًثغ رٞهغ ػ٢ِ أُزْٜ ػوٞثخ ثضكغ ؿغآخ رؼبصٍ ٓغرجٚ ػٖ ٓضح االٗظاع 

%(  5)١ ٣زذزْ اػطبءٙ ُٞ اٗزٜذ اُشضٓخ ثطغ٣وخ طذ٤ذخ اٝ ؿغآخ هضعٛب اُظ

.. مف مكافأتو المستحقة اك االثنيف معاً 
 

::17  ::
الحرماف مف المكافأة اك المعاش معًا ال يتجاكز الربع في حالة انياء عقد الخدمة : ك

. نتيجة الدانتو بتبديد االمكاؿ العامة 
. االعتبار قد النظر في ترقية عضك ىيئة التدريس يجكز أخذ ىذه العقكبة في / 2
يخطر مدير الجامعة عضك ىيئة التدريس المقامة ضده الدعكى كتابة بالقرار بعد / 3
. تأييده 

اذا تعذر االىتداء الي مكاف عضك ىيئة التدريس المقامة ضده الدعكى اك اذا لـ / 4
ار عنكاف اقرب االقربيف المدكف يستطع المدير ابالغو بالقرار الى سبب اخر يعمف بالقر

في ممف خدمتو  فاف  لـ يكجد يمصق االعالف في اخر مكقع عممو، كفي ىذه الحالة 
يعتبر عضك ىيئة التدريس المقامة ضده الدعكى قد اخطر بالقرار بعدمضي خمسة 

. عشر يكمًا مف تاريخ االعالف 
كى صكرة مف حيثيات يسمـ مدير الجامعة عضك ىيئة التدريس المقامة ضده الدع/ 5

. الحكـ اذا طاب ذلؾ
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:- االستئنػػػػاؼ
يجكز ألي مف مساعدي ىيئة التدريس استئناؼ الحكـ الصادر ضده الي / 1.  16

المجنة التنفيذية كالمالية كما يجكز ألي مف اعضاء ىيئة التدريس االخريف اف يستأنف 
. الحكـ الصادر ضده الي مجمس الجامعة 

. تئناؼ كتابةيجب اف يككف االس/ 2
تككف اقصي فترة لتقديـ االستئناؼ ثالثيف يكمًا تبدأ مف تاريخ ابالغ عضك ىيئة / 3

. التدريس بالقرار القاضي بتأييد الحكـ 
:- حفع محضر االجراءات

. يحفع محضر اجراءات مجمس المحاسب في ممف خدمة عضك ىيئة التدريس . 17
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بسم ميحرلا نمحرلا هللا 
جامعة كسال 

( ( 5)ـ األساسي رقـ النظا)
(  شركط خدمة أعضاء ىيئة التدريس كاإلدارييف كالمعادليف)
:- تفسير 

في النظاـ االساسي في مالـ يقتضي السياؽ معني اخر  . 1
يقصد بو عضك ىيئة التدريس بالجامعة اك أي عضك اخر مف : ىيئة التدريس  

. االدارييف المعادليف العامميف بالجامعة 
. بيا اجازة لمتغيب عف العمل بالجامعة  يقصد: االجازة 

. يقصد بو قيمة تذاكر السفر كالشحف : الترحيل بالمجاف 
يقصد بيا االمتعة الشخصية كاالدكات المنزلية الخاصة بعضك ىيئة التدريس : االمتعة 
. كاسرتو 
 يقصد بيا اسرة عضك ىيئة التدريس كتشمل الزكج اك الزكجة ، االبناء كالبنات: االسرة 

، الكالديف ، االحفاد ، ك االخكاف الذيف ىـ في كفالة عضك ىيئة التدريس كيعتمدكف 
عميو اعتمادًا كميًا في معيشتيـ كيشترط اال يزيد عدد المنتفعيف باالمتيازات الكاردة في 
. ىذا النظاـ االساسي عف ثمانية اشخاص بما فييـ عضك ىيئة التدريس نفسو 

:- المرتبات 
مرتبات اعضاء ىيئة التدريس كفقًا لمييكل الراتبي المكحد لمجامعات  يتـ تحديد/ أ.2

 .التابعة لممجمس القكمي لمتعميـ العالي 

في حالة تعييف عضك ىيئة التدريس تقـك لجنة االختيار المعنية بتحديد القطاع / ب
. الراتبي لتعييف ذلؾ العضك 
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دكد القطاع الراتبي يجكز اف يزداد مرتب عضك ىيئة التدريس بالتدرج في ح/ ج
. المحدد عند التعييف كفقًا لمعالكات التي يحددىا المجمس 

اذا تمت ترقية عضك ىيئة التدريس الي القطاع راتبي اعمي فاف مرتبو االساسي / د
يبدأ مف اسفل السمـ في القطاع الراتبي الذي كاف يتقاضاه قبل الترقي كيجكز اف 

. د يتسمـ عالكات مرتبو في القطاع الجدي
. يتـ دفع المرتبات العضاء ىيئة التدريس شيريًا في كل اخر شير  .3
يجكز لمجنة المالية كاالدارية اف تكافق عمي صرؼ المرتبات مقدمًا في مناسبات  .4

 .االعياد اك أي ظركؼ اخري 

يشترط في المبمغ الذي يصرؼ لعضك ىيئة التدريس اال اف يككف متضمنًا / أ  .5
 .لحجز بمكجب اجراء قانكني  لخصكمات مستحقو لمجامعة اك

اعاله يخضع المرتب اك البدالت اك أي مبالغ ( أ)مع مراعاة ما كرد في البند / ب
:- يستحقيا عضك ىيئة التدريس لمخصكمات االتية 

. تحصيل الديكف المستحقة لمجامعة : 1
. تحصيل أي مبمغ اك أي نفقة مستحقة اك مقررة بكاسطة المحكمة : 2

خصكمات مف المرتب اك البدالت اك أي مبمغ مستحق مف ربع يجب اال يزيد اؿ
. المبمغ المستحق مف ذلؾ الشير 

 :-فكائد ما بعد الخدمة 

يككف عضك ىيئة التدريس السكداني الجنسية داخل الخدمة المعاشية حسب / أ  .6
 .شركط الخدمة المعاشية لمحككمة 

ميف الجامعة عضك ىيئة التدريس مف غير السكدانييف يدخل في ماؿ تأ/ ب
. العضاء ىيئة التدريس االجانب 
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اذا تـ انتداب مكظف بالخدمة الحككمية لمجامعة كضك ىيئة التدريس ، فاف / ج
الكفالة التي تدفعيا الحككمة نحك معاشو اك ماؿ تأمينو لفائدتو بصفة مكظفًا حككميًا 

ؿ خصـ تتحمميا الجامعة اباف فترة انتدابو عمي شرط اف يستمر المكظف في تحـ
. استقطاعات المعاش اك ماؿ التأميف مف مرتبو خالؿ تمؾ الفترة 

 :-السفر عند التعييف كالتقاعد 

سفر عضك ىيئة التدريس عند التعييف يعني سفره الكؿ مرة الستالـ مياـ / أ .7
 .عممو بالجامعة اما مف مكطنو اك مف المكاف الذي تـ فيو التعاقد معو 

التقمد يعني سفره عند انتياء خدمتو مف مكقع  سفر عضك ىيئة التدريس عند/ ب
. عممو بالجامعة الي مكطنو اك الي المكاف الذي تـ فيو التعاقد معو 

يمنح عضك ىيئة التدريس المسافر عند تعيينو اك عند تقاعده ترحياًل مجانيًا لو / ج
. كالسرتو كالمتعتو 

 :-السفر في ميمة رسمية 

ة رسمية يعني السفر في رحالت بعيدًا عف سفر عضك ىيئة التدريس في ميـ/ 1 .8
الجامعة لتأدية كاجبات تخص الجامعة كتشمل الرحالت العممية لتدريب الطالب 
اثناء االجازة كاجتمات الممتحنيف كلجاف االختيار اك أي اعماؿ اخري يقررىا 

 .كيكافق عمييا مدير الجامعة 

. ترحياًل مجانيًا يمنح عضك ىيئة التدريس عند السفر في ميمة رسمية / 2
 :-بدؿ السفر كاسترداد منصرفات السفر في ميمة رسمية 

يمنح عضك ىيئة التدريس بدؿ السفر عف كل يـك يقضيو عند السفر في ميمة  .9
رسمية داخل اك خارج السكداف كفقًا لمفئات التي تحددىا لكائح المجمس القكمي 

لمعقكلة التي صرفيا بالفعل لمتعميـ العالي كما يمنح كذلؾ حق استرداد النثريات ا
عمي نفسو كتشمل ايجارات العربات كتذاكر البصات كرسـك عبكر الكباري 
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كغيرىا عمي اف يقدـ المستندات التي تكضح ذلؾ ، كال يتـ دفع السفر اك استرداد 
 .النثريات عند السفر في اكؿ التعييف اك عند التقاعد 

 :-االجازة السنكية 

ريس اجازة سنكية يمكف لو اف يقضييا في أي مكاف يمنح عضك ىيئة التد/ 1  .10
 .شاء داخل السكداف اك خارج السكداف 

يتقاضي عضك ىيئة التدريس اثناء اجازتو السنكية مرتبو الشيري كبدالتو كاممة  / 2
تمنح االجازة السنكية العضاء ىيئة التدريس خالؿ فترة اجازة نياية السنة الدراسية / 3
 .
امعة تقديرًا لظركؼ استثنائية اف يمنح عضك ىيئة التدريس اجازة يجكز لمدير الج/ 4

. سنكية في أي كقت خارج فترة اجازة السنة الدراسية 
يجكز لمدير الجامعة اف يطمب مف أي عضك في ىيئة التدريس يككف في اجازتو / 5

السنكية حضكر اجتماعات الممتحنيف اك لجاف االختيار اك القياـ باي عمل تتطمبو 
. لحة الجامعة مص

عضك ىيئة التدريس الذي ال يأخذ اجازتو السنكية عند استحقاقو ليا ال يكتسب / 6
. حقًا في منحة اجازة سنكية اك أي جزء في كقت الحق 

عضك ىيئة التدريس الذي يتغيب عف الجامعة بدكف اذف اك عذر مقبكؿ بعد / 7
. عمييا المكائح بالجامعة  انتياء اجازتو السنكية يككف معرضًا لمعقكبات التي تنص

 :-عد فترة االجازة 

يجكز لمدير الجامعة عند اقتناعو باالسباب المرفكعة الي بتكصية مف عميد   .11
الكمية المختصة اف يعد فترة االجازة السنكية الي مف اعضاء ىيئة التدريس لفترة ال 

 .تتعدي ثالثيف يكمًا بعد انتياء اجازتو 

 :-تذاكر السفر لالجازة 
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يمنح عضك ىيئة التدريس عند سفره لالجازة ترحياًل مجانيًا لو كالسرتو مرة / 1  .12
 .في العاـ لمذىاب كالعكدة مف مكطنو داخل السكداف 

 :-االجازة النيائية 

عند انتياء فترة تعاقد عضك ىيئة التدريس كبعد ايفائو لكل شركط عقده كبعد   .13
تقاضي خالليا مرتبو كبدالتو كاممة اكماؿ لكل كاجباتو كميامو يمنح اجازة نيائية كي 

. 

 :-االجازة المحمية 

يجكز لمدير الجامعة اف يمنح أي مف أعضاء ىيئة التدريس اجازة محمية في / 1 .14
أي كقت كالي فترة يراىا مناسبة عمي اف تقدـ طمبات االجازة لممدير بكاسطة 
لتدريس تكصية مف عميد الكمية كرئيس الشعبة المختصيف كال يحق لعضك ىيئة ا

 .اف يتقاضي بدؿ سفر اك تذاكر لمسفر لالجازة المحمية 

 :-االجازة المرضية 

يمنح عضك ىيئة التدريس اجازة مرضية اذا اكصت بذلؾ جية طبية معترؼ / 1  .15
 .بيا مف قبل الجامعة 

يجكز منح عضك ىيئة التدريس اجازة مرضية بناًء عمي تكصية لجنة طبية لفترة / 2
اشير اخري بنصف مرتب كفي حالة ( 6)تب عاـ كامل ثـ اقصاىا ست اشير بمر

تجاكز االثني عشر شيرًا تقرر لجنة طبية حكؿ مدي مقدرتو عمي القياـ بميامو 
 .ككاجباتو 

االجازات المحمية كالمرضية المصدؽ بيا لعضك ىيئة التدريس ال تؤثر عمي  .16
 .استحقاقو الجازتو السنكية 

 :-االسكاف 
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مل عمي ايجاد السكف المناسب العضاء ىيئة التدريس يجكز لمجامعة اف تع/ 1 .17
 .متي ماتيسر ليا ذلؾ 

يدفع عضك ىيئة التدريس ىيئة التدريس الذي تكفر لو الجامعة سكنًا ايجاراًعف / 2
مف مرتبو االساسي كيتكفل بدفع تكاليف  7.5المنزؿ المخصص لو بمعدؿ اليذيد عف 
. استيالؾ المياه كالكيرباء كالتمفكف اف كجد

  :-السمفيػػػات
يجكز لمجامعة اف تمنح عضك ىيئة التدريس ىيئة التدريس سمفية اك  .18

سمفيات التزيد  في مجمكعياعف مجمكع  المرتب االساسي لذلؾ العضك عف 
:- تسعة اشير يتـ تسديدىا عمي النحك التالي 

ة في حالة عضك ىيئة التدريس ىيئة التدريس المقيـ بالسكداف يتـ تسديد السمفي: أ
. بالخصـ مف مرتبو لفترة التزيد عف اثنيف كسبعيف شيراً 

في حالة عضك ىيئة التدريس ىيئة التدريس االجنبي يتـ تسديد السمفية اك  :-ب
. السمفيات بالخصـ مف مرتبو لفترة التتجاكز نياية عقد خدمتو 
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( *  6)النظاـ األساسي رقـ *
*  إجراءاف مجالس كلجاف الكميات * 

 :-يف  تعار
 :-في ىذا النظاـ االساسي  .1

/ مجمس االساتذة / المجنة التنفيذية كالمالية/ يقصد بيا المجمس : السمطة / 1
مجالس الكميات اك أي جية اخري تعينيا النظـ االساسية ، كيشمل ذلؾ 

. المدير 
. لجنة فرعية اك أي شيء مشابو بيذا / يقصد بيا مجمس : لجنة / 2
بو قانكف جامعة كسال كفي حالة غيابو نائب مدير يقصد  :-التقكيـ / 3

. جامعة كسال 
يقصد بو مدير جامعة كسال كفي حالة غيابو نائب مدير  :-المدير / 4

. جامعة كسال
:- تعميق 

يطبق ىذا النظاـ االساسي عمي كل السمطات كالمجاف المنشئة بمكجب  .2
 .التقكيـ 

 :-مسئكليات السمطات كالمجاف 

ص عميو عمي االخص في التقكيـ مف اف تككف السمطات ما عدا ما تـ الف .3
مسئكلة لدي مجمس االساتذة كمعمنة ، فانيا أي السمطات تككف مسئكلة 
لدي المجمس كمبمغ لو ككذلؾ تككف المجاف مسئكلة لدي السمطة التي 

 .عينتيا كتقـك باخطارىا 

 :-تفكيض السمطات كالمياـ لالشخاص كالمجاف 
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ت كالمجاف المنكط بيا في التقكيـ باي سمطة ما يجكز تفكيض السمطا/ 1 .4
لـ يمنع التقكيـ ذلؾ صراحة الي السمطة المعينة الي أي شخص اك 
اشخاص يسمعكف باسمائيـ اك بحكـ مناصبيـ اك الي لجنة بمكجب 

 .الشركط كاالستثناءات كالمؤىالت التي تضعيا السمطة 

منع السمطة مف ممارسة تفكيض السمطات تحت البند الكارد عالية ىنا الي/ 2
. كاداء أي مف سمطاتيا كمياميا في أي كقت اثناء التفكيض 

ال يجكز الي شخص اك اشخاص اك لجنة انيبت بكاسطة أي سمطة / 3
لممارسة كاداء أي سمطات اك مياـ بالنيابة عنيا ، اف تفكيض مثل ىذه 

.  السمطات كالمياـ لجية اخري 
التقكيـ ، ليس بالضركرة اف يككف  ما عدا ما كرد في مكاف اخر مف/ 4

االشخاص كالمجاف التي فكضت السمطات كالمياـ بكاسطة السمطة فقط مف 
. أعضاء ىذه السمطة 
 :-المجاف االستشارية 

يجكز الي سمطة اف تككف لجاف استثنائية خاص كمما دعت الضركرة / 1 .5
 .  لذلؾ مف كقت الخر ، عمي اف تككف لمثل ىذه المجاف سمطات تنفيذية

ما عدا ما كرد في مكاف اخر مف التقكيـ ليس بالضركرة انيككف االعضاء / 2
.  المعنييف بيذه المجاف مف بيف السمطات التي قامت بتعيينيـ 

 :-حضكر االشخاص لالجتماعات كمستشارييف 

كفقًا لالحكاـ الكاردة في التقكيـ يجكز لرئيس اك سمطة اك لجنة اف تدعك  .6
السمطة اك المجنة بصفة استشارية عمي اف ال أي شخص لحضكر اجتماع 
 .يككف لو حق التصكيت 

 :-التعييف المؤقت 
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يجكز لمسمطة المختصة كفقًا الحكاـ التقكيـ كفي حالة عدـ مقدرة / 1 .7
الشخص المعيف كالمفكض لو السمطات كالمياـ عمي العمل مؤقتًا بسبب 

اك لجنة كفقًا الحكاـ  المرض اك أي سبب اخر اك ليخدـ في أي مجاؿ
الكاردة ىنا اف تعييف شخصًا اخر ليعمل مؤقتًا بداًل ( 5)ك ( 4)الفصميف 

 .عنو لفترة عمتو 

اذا عيف أي شخص بحكـ منصبو بالعمل في أي سمطة اك لجنة كلـ / 2
يتمكف مف اداء كاجباتو مؤقتًا بسبب المرض اك أي سبب اخر فاف الشخص 

ح عضكًا مؤقتًا بطريق تمقائة في السمطة اك الذي يقـك ميامو مؤقتًا يصب
المجنة اال اذا تـ تعيينو خصكصًا بناًء عمي النظـ االساسية بالنيابة عف 

. شاغل المنصب 
:- حق المدير في حضكر اعماؿ كاجتماعات كل المجالس كالمجاف 

يجكز لممدير حضكر اعماؿ كاجتماعات كل السمطات كالمجاف كما يككف  .8
ي كل اجتماع ، كفي حالة غيابو ال يعتبر عضكًا لو حق التصكيت ؼ

 .. مكماًل لمنصاب القانكني لالجتماع 

 :-الرئيس كالسكرتير 

 .يككف لكل مف السمطات كالمجاف رئيس كسكرتير / 1 .9

. يجكز لمسمطة المككنة لمجنة اف تعيف ليا رئيسًا كسكرتيرًا / 2
ييف محدد لمرئيس يجكز ما عدا ما كرد في احكاـ التقكيـ اك اذا لـ يتـ تع/ 3

اف يككف المدير ىك الرئيس في حالة غياب المدير تنتخب السمطة اك المجنة 
. رئيسًا مف بيف اعضائيا 

اذا لـ يتـ تعييف محدد لمسكرتير يجكز اف يككف المسجل اك مساعده /4
. سكرتيرًا 
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يككف السكرتير مسئكؿ لمرئيس عف تكزيع االخطارات كالكقائع لكل / 5
. عات عمي االعضاء كعف حفع سجالت السيما لكل القرارات االجتما

يككف الرئيس مسئكاًل عف التأكد مف تقريرًا كاماًل عف المداكالت قد كصل / 6
. الي السمطة المعنية 
 :-االجراءات االجتماعية 

 : تطبيق االحكاـ االتية عمي أي اجتماع لدي سمطة اك لجنة  .10

. ء النصاب القانكني يككف اكثر مف نصف مجمكع االعضا/  1
يككف الفصل في كل المسائل المطركحة قيد البحث بالتصكيت بكاسطة / 2

.  اغمبية االعضاء الحاضريف 
يككف لكل عضك ىيئة التدريس حاضر صكت كاحد كيجكز لمرئيس صكت / 3

ثاني اك صك صكت لمترجيح حينما تتساكي االصكات كاذا لـ يكف السكرتير 
. التقكيـ سمطة التصكيت فمف يكف مف حقو التصكيت عضكًا معينًا اك منحو 

. ال يؤثر أي مقعد الي عضك في السمطة اك المجنة سرياف المداكالت / 4
 :-قكاعد االجراءات 

يجكز الي سمطة اك لجنة اف تصدر مف كقت الخر القكاعد التي تحكـ  .11
المسار المفصل العماليا كعمي االخص الدعكة لالجتماعات ، كاالخطار اك 
االعالف عف كل اجتماع كتكرارية االجتماعات كما يجكز ليا تعديل ، تغيير 

 .، ايقاؼ اك الغاء ىذه القكاعد 

 
 :االنتخابات كفترة شغل المنصب 

يشغل أعضاء ىيئة التدريس أي مجمس اك لجنة ما عدا المجاف المؤقتة / 1 .12
فترة المككنو لمياميا خاصة كما لـ يرد خالؼ ذلؾ في التقكيـ مناصبيـ ؿ
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ديسمبر عمي كاف يتكلي االعضاء المنتخبيف /31عاـ كامل ينتيي في يـك 
عضكًا منيـ مناصبيـ في اليـك التالي مباشرة كيجكزظ اف يعاد انتخاب اك 

 .اعادة تعييف االعضاء السابقيف 

شغر المناصب في أي مجمس اك لجنة بطريقة عادية يتـ ممئيا بكاسطة / 2
. المنعقد قبل خمك المنصب مباشرًة السمطة المعينة في اجتماع 

تمأل المناصب غير العادية باسرع فرصة ممكنة ، كما لـ يرد خالؼ / 3
ذلؾ في التقكيـ يشغل الشخص الذي يمأل المنصب غير العادي الشاغر ىذا 

. المنصب الباقي العضك الذي خمفو في مكانو 
ي مف اجمو تبقي المجاف المؤقتة الخاصة الي حيف انقضاء الغرض الذ/ 4

. ككنت كالي اف تتقدـ لتقريبيا بالسمطة المختصة ثـ تحل بعد ذلؾ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( * 7)النظاـ االساسي رقـ * 
* لجنة شئكف االساتذة *  

 لجنة شئكف االساتذة  ( 7)يسمي ىذا النظاـ االساسي بالنظاـ االساسي رقـ  .1
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 :-تعريف  .2

التدريس بما فييـ مساعدي  كممة االساتذة بيذا النظاـ تعني كل أعضاء ىيئة/ 1
. التدريس ككل االدارييف كالمعادليف كالفنييف 

  :-تككيف المجنة 
 :يتـ تككيف لجنة شئكف االساتذة عمي النحك التالي  .3

رئيسًا  مدير الجامعة   / 1
مقررًا ككيل الجامعة   / 2
. ممثل العضاء ىيئة التدريس بكل مف كميات الجامعة / 3
سى  مشرؼ الجياز اليند/ 4

 :-مياـ المجنو

 :-تككف لمجنو شؤف االساتذه المياـ كاالختصاصات االتيو  .4

االىتماـ بمشاكل أعضاء ىيئة التدريس كالعنايو بمصالحيـ كرفع التكصيات /1
. لمجنة االداريو كالتنفيذيو حكؿ شركط الخدمو 

االشراؼ عمى تكزيع المنازؿ كفرص االسكاف االخرى العضاء ىيئة التدريس / 2
. ستحقيف كفق النظـ االساسية كالمكائح بالجامعة الـ
 
 
 
 

* جامعة كسال * 
( 8)النظاـ االساسى 
  كاإلعاناتلجنة تقدير المصركفات 
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  :-تككيف المجنة 
  :-عمى النحك االتى  كاإلعاناتيتـ تككيف لجنة تقدير المصركفات  .1

رئيسًا  نائب مدير الجامعة  / 1
مقررًا  المراقب المالى   / 2
مقررًا  ميد شئكف الطالب  ع/ 3
 عضك ىيئة التدريس تنتخبو المجنة االدارية كالتنفيذية / 4

  :-مياـ المجنة 
 :-تككف لمجنة تقدير المصركفات كاالعانات كالمياـ كاالختصاصات االتية  .2

كضع التكصيات حكؿ تقدير المصركفات كاالعانات بالجامعة كتحديد / 1
. لخاصة باستحقاؽ االعانات المصركفات الكاممة ككضع الشركط ا

النظر في حاالت الطالب كتقدير المصركفات المطمكبة اك االعانة المستحقة / 2
. كرفع تقرير بذلؾ لمدير الجامعة 

 
 
 
 
 
 
 

(  9)النظاـ االساسي رقـ * 
لجنة المشاريع االستثمارية  
:- تككيف لجنة لممشاريع االستثمارية عمي النحك التالي 
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رئيسًا جامعة مدير الجامعة   نائب مدير اؿ. 1
عضكًا  ككيل الجامعة      . 2
مقررًا  المراقب المالي      . 3
ثالثة اعضاء مف ذكي الخبرة مف اعضاء ىيئة التدريس يتـ ترشيحيـ كل ثالثة . 4

. سنكا ت مف قبل مجمس االساتذة 
:- مياـ المجنة 

:- تككف لمجنة المشاريع االستثمارية المياـ االتية 
يـ التبرعات كاليبات كالكصايا كاالكقاؼ الممنكحة لمجامعة كالتي تـ قبكليا تسل .1

. بكاسطة المجمس 
 .تنمية استثمار امكاؿ الجامعة كرفع تقارير بذلؾ لمجنة التنفيذية كالمالية  .2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 10)النظاـ االساسي رقـ 
لجنة العمداء  

  :-المجنة 
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:- لجنة تسمي لجنة العمداء كاالتي 
المدير  .1
 نائب المدير   .2

 عمداء الكميات  .3

 ككيل الجامعة  .4

 عميد شئكف الطالب  .5

 اميف الشئكف العممية  .6

:- االجراءات 
تجتمع لجنة العمداء في الكقت الذي يحدده المدير كليس اقل عمي أي حاؿ مف مرة في 

. كل فترة اثناء العاـ الدراسي اك االكاديمي 
:- مياـ المجنة 

ي تخص االدارة العامة كالنظاـ في الجامعة كالتي االطالع عمي كل المسائل الت .1
. يحيميا ليا المدير كاف تقدـ المشكرة لممدير عنيا 

 .اصدار أي تكصيات تراىا مناسبة عف أي مسائل تتعمق بالجامعة  .2

 
 
 
 
 

( 11)النظاـ االساسي رقـ 
الجامعي  سالحر

 ( ي الحرس الجامع( 11)يسمي ىذا النظاـ االساسي النظاـ االساسي رقـ  .1
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:- انشاء الحرس الجامعي 
ينشأ بالجامعة جياز يسمي الحرس الجامعي كتككف كاجباتو ىي دراسة ممتمكات  .2

 . الجامعة كحفع النظاـ بيا 

 :-تككيف الحرس الجامعي 

يتككف الحرس الجامعي مف رئيس كمساعديف كعدد معقكؿ مف االعضاء / أ .3
 .الحراس يعينيـ المدير بيذا الغرض 

أي * اداريًا لمدير الجامعة الذي يمكنو اف يفكض سمطاتو بيذا  يتبع الحرس/ ب
. شخص يحدده ىك 

 :-متطمبات التعييف كرتب الحرس 

يحدد المدير المتطمبات التي يجب اف تككف في الحرس كالرتب كااللقاب التي  .4
تمنح ليـ كشركط خدمتيـ عمي شرط اف يفي عضك الحرس بالمتطمبات االتية 

-: 

. نيًا اف يككف سكدا/ أ
. سنة   35سنة كليس اكثر مف  22اف يككجف عمره ليس اقل مف / ب
. اف يككف الئقًا طبيًا / ج
اف يككف قد اتـ المدرسة الثانكية اك ما يعادليا اك اف يككف قد اتـ المدرسة / د

مع خبرة ال تقل عف ثالثة / المتكسطة اك ما كاف يسمي بالمدرسة الثانكية العامة 
. اعكاـ 
. يككف ذا خمق رفيع اف / ىػ

 :-تنظيـ كسمطات الحرس 

يعيد المدير رئيس الحرس مف بيف أعضاء ىيئة التدريس قكة الحرس كيككف / أ .5
 .ليذا الرئيس نكاب كمساعديف 
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يضع المدير بعد استشارة رئيس الحرس قكاعد سمكؾ الحرس كطريقة أداءىـ  / ب
. اعد لكظائفو كعمي رئيس الحرس اف يعمل عمي تنفيذ ىذه القك

  :-تدريب الحرس 

 .يتمقي الحرس تدريبًا معقكاًل يؤىمو لتنفيذ كاجباتيـ بالطريقة الصحيحة  .6

 :-مياـ الحرس 

 :-تككف مياـ الحرس الجامعي كاالتي  .7

. يحفع كيؤمف ممتمكات الجامعة مف السرقات / أ
يحفع النظاـ في الجامعة حسب منطكؽ المكائح القكاعد اك أي اكامر داخمية / ب
. رىا سمطات المختصة بالجامعة تصد
. حراسة مداخل الجامعة كتنفيذ القكاعد التي تحدد الدخكؿ كالخركج / ج
. التأكد مف التنفيذ الصحيح لنصكص القكاعد الخاصة باستعماؿ مباني الجامعة / د
االشراؼ كالتاكد مف سالمة اجحيزة انزار الحريقة كالمساىمة في السيطرة في / ىػ 

. جامعة الحريقة في اؿ
. االشراؼ عمي نظاـ البطاقة الشخصية لمطالب كالعامميف بالجامعة / ك
. تنظيـ حركة المركر كمكاقف العربات داخل الجامعات / ز
القياـ باي اعماؿ قد تساعد أعضاء ىيئة التدريس ذك الطالب كالعامميف / ح

. بالجامعة كاف تساعد الزكار في الكصكؿ الي كجياتيـ داخل الجامعة 
استالـ الشكاكي مف أعضاء ىيئة التدريس كالطالب كالعامميف بالجامعة في حالة / ط

. حدكث سرقات كحدكفاث كاي اشياء اخري شبيية كاتخاذ االجراءات الالزمة 
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( 12)النظاـ االساسي رقـ 
لجنة االمتحانات كالجكائز  

 :-ي تككف لجنة االمتحانات كالجكائز في الجامعة كاالت .1

المدير  / أ
عميد شئكف الطالب  / ب
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عضك ىيئة التدريس مف كل كميبة ينتخب مجمس االساتذة مف بيف أعضاءه / ج
. لفترة سنتاف 

. أي أعضاء اخريف يري المجمس االساتذة مف كقت الخر انضماىـ / د
. اى مدراء مدارس اك معاىد بالجامعة /ىػ
. اميف الشئكف العممية / ك
  
  :-ة االمتحانات كالجكائز كاالتى تككف كظائف لجف .2

. تعيف الممتحنيف بناءا عمى تكصية مجمس الكمية المختص / ا
. اإلشراؼ العاـ كمراقبة ا جراء كسير االمتحانات بالجامعة / ب
. منح الجكائز لمطالب المستحقيف بناءا عمى تكصية مجمس الكمية المختص /ج
تحانات قد حكليا مجمس البحث في اى مكاضيع مكاضيع اخرى تخص االـ/د

. االساتذة 
. تتككف لجنة االمتحانات كالجكائز احدى المجاف الدائمة لمجمس الساتذة  .3

  :-الجكائز
ماعدا ماينص عمية صراحة فاف الجكائز عادة ما تككف كتبًا اك معدات مينية  .1

 .يختارىا الفائز حسب مكافقة السمطة المانحة لمجائزة 

 
 :-جكائز الجامعة 

المنافسة لكل الطالب بالجامعة لمفكز بيذه الجكائز كالسمطة المانحة  يفتح باب .2
ىي مجمس األساتذة ،  كيمكف منح الجائزة في أي عاـ اذا لـ يستحق طالب ىذه 
 .الجائزة بعدـ الكصكؿ أي طالب الي المستكي العالي المطمكب لمحصكؿ عمييا

 :-جكائز الكمية 
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كائز لكل طالب في الكمية المكضحة يفتح باب المنافسة لمحصكؿ عمي ىذه الج .3
اماـ الجائزة ، كالسمطة اك الجية المانحة ىي مجمس الكمية الذي مف سمطاتو 
ايقاؼ صرؼ الجائزة اك منحيا اذا لـ يصل أي طالب بالكمية الي المستكي 

 ..المطمكب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 13)النظاـ االساسي رقـ 
سمكؾ كمحاسبة الطالب 

سمكؾ كمحاسبة (  13النظاـ االساسي رقـ ) اسي يسمي ىذا النظاـ االس .1
. الطالب 

 :-االلتزاـ  .2
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يجب عمي كل طالب بجامعة كسال اف يمتـز بمراعاة ىذا النظاـ االساسي كنظـ 
 كلكائح الجامعة االخري 

 :-التسجيل  .3

يجب عمي كل طالب اف يسجل اسمو بمكتب مسجل الكمية عند بداية كل عاـ / أ
. دراسي 
جراءات التسجيل يمنح قسـ شئكف الطالب بطاقة اثبات شخصية بعد اكماؿ ا/ ب

لمطالب تسمح لو بحضكر المحاضرات كاالستفادة مف المكتبة كالسكف بالداخميات 
. كممارسة المناشط االخري 

يجب عمي الطالب اف يحمل معو كبصفة دائمة بطاقة اثبات الشخصية الخاصة / ج
 بو كابرازىا متي ما طمب مسئكؿ ذلؾ 

 :-ط التسجيل شرك .4

:- ال يجكز تسجيل أي طالب ما لـ يبرز االتي 
شيادة تثبت انو قاـ بتسميـ كل كتب الكمية كالمكتبة كيستثني مف ىذا الطالب / أ

. الجدد 
. شيادة الكشف الطبي / ب
 .شيادة سداد المصركفات كدفع التأميف المقدـ / ج

 :-مدة التسجيل  .5

يف مف بداية العاـ الدراسي فييا عدا الحاالت يتـ التسجيل في فترة ال تتجاكز اسبكع
 التي يكافق عمييا عميد الكمية 

 :-االخالؽ كالسمكؾ  .6

. يجب عمي الطالب اف يسمؾ سمككًا حميدًا في كل االكقات / أ
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يجب عمي الطالب احتراـ جميع االدياف كالمعتقدات مع االمتناع مف التمفع بكل / ب
. ما مف شأنو االساءة الييا 

عمي الطالب اف يتكخي االحتراـ الالـز لدي اداء الشعائر بالمسجد اك  يجب/ ج
. االماكف االخري المخصصة لمعبادة كمراعاة حرمة ىذه االماكف 

يجب عمي الطالب اف يتصرؼ باحتراـ تجاه اساتذة كاف يقيـ مع زمالئو الطالب / د
. عالقات مبنية عمي الكد المتبادؿ كالتسامح 

اف يسمؾ سمككًا مف شأنو تحديد امنو اك صحتو اك سالمتو  يجب عمي الطالب/ ىػ
. اك امف اك صحة اك سالمة االخريف 

يجب عمي الطالب االىتماـ بمظير لدي ممارستو الي نشاط اكاديمي اك ثقافي / ك
اك رياضي اك اجتماعي كتككف لمشخص المسئكؿ مف ذلؾ النشاط السمطة في اف 

. ئقًا كيككف قراره في ذلؾ نيائيًا يحدد ما اذا كاف المبس منتظمًا كال
يجب عمي الطالب اال يحتفع اك يصنع اك يستيمؾ أي نكع مف المشركبات / ز

 .الركحية اك أي مادة مسكرة اك مخدرة 

 :-االنضباط االكاديمي  .7

يجب عمي الطالب المكاظبة عمي حضكر المحاضرات كحمقات النقاش الدراسية / أ
اشكاؿ التدريس كفقًا لمكائح االكاديمية اك المكائح التي كاالختبارات كاالمتحانات ككل 
. تحددىا سمطات الكمية 

يجب عمي الطالب اف يسمؾ سمككًا حميدًا داخل قاعات المحاضرات كالمعامل / ب
 .كاماكف الدراسة االخري 

 :-ممتمكات الجامعة  .8
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كل عمي الطالب اف يعني عناية كاممة بممتمكات الجامعة كاف يحرص عمي اتباع 
المكائح كالتعميمات التي تصدر بشأف استعماليا كصيانتيا ، كما يحظر استعماليا 

 .كاستغالليا الي غرض غير مشركع 

 :-النشاط الطالبي  .9

يجب عمي الطالب اف يسمؾ سمككًا متماشيًا مع القكانيف كالنظـ السائدة بالبالد كال / أ
ق اك يحط مف مكانتو يجكز لو في أي مكاف اك زماف اف يأتي امرًا يمس سمعت

. كعضك في مؤسسة عممية 
فيما عدا الحاالت التي يكافق عمييا عميد الطالب كتابة ، اليجكز ممارسة أي / ب

. نشاط طالببي عاـ خارج دار االتحاد 
يشمل الحظر اعاله اصدار الصحف الحائطية كالممصقات كالشعارات كالكتابة / ج

شكارات كاستعماؿ مكبرات الصكت كاي عمل عمي الجدراف كعقد الندكات كتكزيع المف
يخل بالنظاـ  –اك فعل اخر يعتبره عميد الطالب مخاًل بالنظاـ العاـ اك يخشي اف 

. العاـ 
اعاله يسمح بالنشاط الطالبي بشتى صكره في ( ج)دكف المساس بعمكمية الفقرة / د

راـ الحرية دار اتحاد الطالب اك فركعو ، كيراعي في ذلؾ تقاليد الجامعة مف احت
 .الفكرية كديمقراطية التعبير 

 :-حيازة االسمحة   .10

يحظر عمي الطالب احضار اك حيازة اك عرض اك صنع اك عمل أي سالح باي / أ
كصف كاف اك أي مكاد اخري يخشي منيا عمي سالمتو كسالمة االخريف داخل 

. مباني الجامعة 
لفكري مف الجامعة كاخطار اعاله تككف عقكبتيا الفصل ا( أ)أي مخالفة لمفقرة / ب

. سمطات الشرطة 
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يحظر االعتصاـ بمباني اك مياديف الجامعة اك استغالليا الي عرض غير / ج
 .مشركع 

 :-الداخميات  .11

السكف بالداخميات ليس حقًا لمطالب كانما امتياز كعمي الطالب االلتزاـ بكافة / أ
. طات الداخميات المكائح كالنظـ كاية تعميمات اخري تصدرىا الجامعة اك سل

عمي الطالب اف يحافع عمي معدات كاثاث الداخميات ، كما يجب عميو اف يبمغ / ب
السمطات الداخمية باي تمف يحدث ، كيمتـز الطالب بدفع تعكيض عمي أي تمف ناتج 

. عف تعمضو كاعمالو 
يجب عمي الطالب اف يسمؾ سمككًا حميدَا كال يتعرض باالساءة لممكظفيف كالعماؿ / ج

. بالداخميات 
. يجب عمي الطالب اف يمتـز بعد احداث ما يسبب االزعاج بالداخميات / د
يجب عمي الطالب عند استخداـ االالت المكسيقية اك المذياع اك المسجل مراعاة / ىػ

. عدـ ازعاج زمالئو في السكف 
سة يسمح بالعاب التسمية في االكقات التي تحددىا لجنة الداخمية كال يجكز ممار/ ك

. لعبة بقصد الكسب سكاء كاف العائد مااًل اك أي شيء آخر 
ال يسمح لمطالب بدخكؿ الداخمية بعد الساعة الحادية عشر لياًل اال اذا منحو / ز

. االستاذ المشرؼ عمي الداخمية اذنًا مكتكبًا بالدخكؿ متأخرًا 
اثبات  في حالة الحضكر متأخرًا دكف اذف كتابي عمي الطالب اف يسمـ بطاقة/ ج

. الشخصية لمحرس المسئكؿ ليقـك بتسميميا لالستاذ المشرؼ كابالغو باالمر 
يجكز لمطالب االقامة بالداخمية بعد نياية العاـ الدراسي اك في حالة قفل الجامعة / ط

. اال باذف مف عميد شئكف الطالب 
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سجيل يجكز لمطالب استقباؿ الضيكؼ مف الرجاؿ بحجرتو اك الحجرة العامة بعد ت/ ي
اسمائيـ لدي حرس الداخمية بكاسطة الطالب ، كعمي الطالب الذي يرغب في دعكة 
ضيكؼ لتناكؿ احدي الكجبات اف يحصل عمي اذف مسبق مف االستاذ المشرؼ عمي 
الداخمية قبل اربع كعشريف ساعة مف ميعاد الدعكة مع دفع مبمغ اسمي يحدده عميد 

. شئكف الطالب   
ء الميل بالداخمية كال بالبقاء بيا بعد منتصف الميل تحت ال يسمح لمضيكؼ بقضا/ ؾ

. أي ظرؼ كاف 
ال يسمح بالضيكؼ مف االناث بداخمية الطالب اال في حالة االستقباالت الرسمية / ؿ

التي سبق بخصكصيا اذف مف عميد شئكف الطالب ، كما انو ال يجكز ليف باي 
. حاؿ دخكؿ حجرات الطمبة 

ضار اك استعماؿ االالت الكاتبة اك االت الركنيك اك أية يحظر عمي أي طالب اح/ ـ
. االت اخري يمكف استعماليا لغرض غير مشركع بالداخميات 

يحظر عمي الطالب احضار اك استعماؿ اك ايقاؼ اية سيارة اك دراجة بخارية / ف
. داخل الداخميات اك الحـر الجامعي 

ال يرفض اعطاء اسمو اك اسـ يجب عمي الطالب التعاكف مع الحرس الجامعي كا/ ذ
كميتو اك داخميتو اك يرفض ابراز اك تسميـ بطاقتو الشخصية متي ما طمب منو 

 .  الحرس ذلؾ 

 :-احكاـ خاصة بالطالبات  .12

باالضافة الي االحكاـ التي لـ تنص عمي انيا خاصة بالطالب فقط اك الي بطبيعتيا 
:- لي الطالبات ال تنطبق عمي الطالبات ، تنطبق االحكاـ التالية ع

يجب عمي الطالبة اف تككف بالداخمية في الساعة العاشرة مساًء اال اذا منحتيا / أ
. االستاذة المشرفة عمي الداخمية اذنًا مكتكبًا بالتغيب اك بالحضكر المتأخر 
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يجكز لالستاذة المشرفة عمي الداخمية اف تضع قكاعد خاصة بداخمية الطالبات / ب
. مكافقة عميد شئكف الطالب عمييا  عمي اف يعمل بيا بعد

يسمح باستقباؿ الضيكؼ مف الرجاؿ في المكاف المخصص لذلؾ اثناء الساعات / ج
التي تحددىا نظـ الداخمية ، عمي اال يسمح لمطالبة اك الضيف باالنتظاـ اماـ داخمية 

. الطالبات تحت أي ظركؼ 
مف ىذا النظاـ ( 8)دة يجكز لعميد الطالب اف يخكؿ سمطاتو الكاردة في الما/ د

 .لممشرفة عمي داخمية الطالبات ( 15)االساسي رقـ 

 :-العقكبات  .13

يككف الطالب الذي خالف احكاـ ىذا النظاـ االساسي اك غيره مف نظـ الجامعة 
االساسية اك لكائحيا عرضة لتكقيع عقكبة اك اكثر مف القكبات المنصكص  عمييا في 

:- كحسامتيا كالعقكبات ىي ىذه المادة تبعًا لنكع المخالفة 
. االنذار / أ
. دفع تعكيض في حالة اتالؼ ممتمكات الجامعة اك ممتمكات خاصة / ب
الحرماف المؤقت اك المستديـ مف المشاركة في أي نشاط رياضي اك فني اك / ج

. ثقافي اك اجتماعي 
. الحرماف المؤقت مف السكف في الداخمية / د
. الفصل مف الداخمية / ىػ
. لحرماف المؤقت مف الدراسة ا/ ك
 .الفصل مف الجامعة / ز

 :-مجمس المحاسبة  .14

مف ىذا ( 18)دكف المساس بسمطات مدير الجامعة المنصكص عمييا في المادة 
مف ىذا )  ( النظاـ االساسي ، كسمطات عميد الطالب المنصكص عمييا في المادة 
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ات التي حددتيا المكائح ، كسمطات عمداء كمجالس الكمي( 15)النظاـ االساسي رقـ 
( د)الي ( أ)مف ( 13)االكاديمية ، تكقع العقكبات المنصكص عمييا في المادة 

بكاسطة مجمس محاسبة يصدر بقرار مف مدير الجامعة بناًء عمي تكصية مف عميد 
:- المحاسبة مف * الطالب كيتككف المجمس

رئيسًا  عميد الطالب     / أ
لكمية التي ينتمي الييا الطالب المائل اماـ مجمس احد أعضاء ىيئة التدريس با/ ب

. المحاسبة يعينو مدير الجامعة بعد التشاكر مع عميد الكمية المختصة 
يعينو مدير الجامعة بعد التشاكر مع احد أعضاء ىيئة التدريس المختصيف  / ج

. عميد الكمية المختصة 
د التشاكر مع عميد احد كبار أعضاء ىيئة التدريس يعينو مدير الجامعة بع/ د

 . الطالب 

 :-االجراءات  .15

اذا كانت مخالفة الطالب ليذا النظاـ االساسي تشكل مخالفة لمقكانيف السائدة في / أ
في اجراءات ** البالد يقدـ الطالب لممحاكمة اماـ محكمة مختصة ، كال يجكز 

. المحاسبة قبل اف تصدر المحكمة حكميا 
دفاع عف نفسو اماـ مجمس المحاسبة بنصح يجكز اف يستعيف الطالب في اؿ/ ب

كمساعدة المشرؼ االكاديمي اك االستاذ المشرؼ عمي الداخمية اك احد أعضاء ىيئة 
 .التدريس اك احد المسئكليف في اتحاد الطالب 

 :-قرارات مجمس المحاسبة  .16

يتككف قرارات مجمس المحاسبة سارية المفعكؿ بمكجكد صدكرىا كتصبح نيائية كقاطعة 
 لمطالب الحق في االستئناؼ لمدير الجامعة خالؿ فترة ال تتعدي اسبكعيف ، ك

 :-انعقاد مجمس المحاسبة  .17
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يتـ انعقاد مجمس المحاسبة بقرار مف عميد الطالب بعد التشاكر مع االستاذ المشرؼ 
 .عمي الداخمية 

 :-سمطة مدير الجامعة  .18

:- جكز لمدير الجامعة مف ىذا النظاـ االساسي ي( 14)دكف المساس باحكاـ المادة 
( ب)ك ( أ)اف يكقع عمي أي طالب ايًا كاف العقكبات المنصكص عمييا في الفقرات / أ
. كيككف قراره في ذلؾ نيائيًا ( 13)مف المادة ( ج)ك 
( 13)مف المادة ( ك)الي ( د)اف يكقع عمي الطالب ايًا مف العقكبات الكاردة مف / ب

ييدد اليدكء كاالستقرار بالجامعة كيسري قرار متي ما اقتنع اف كجكد ذلؾ الطالب 
المدير في ىذا الشأف بمجرد ضركرة عمي اف يصبح نيائيًا كقاطعًا بعد مكافقة المجنة 

. المالية كالتنفيذية عميو 
اف يامر أي طالب بمغادرة الجامعة مؤقتًا متي ما اقتنع اف اقامة ذلؾ الطالب / ج

حتو اك امنو اك صحة اك امف اك سالمة المستمرة بالجامعة تشكل خطكرة عمي ص
. االخريف 

 :-سمطة عميد الطالب  .19

مف ىذا النظاـ االساسي يجكز لعميد الطالب اف ( 14)دكف المساس باحكاـ المادة 
يحـر أي طالب يرتكب أي مخالفة ليذا النظاـ االساسي اك الي مف نظـ كلكائح 

د عف اربعة اسابيع انو اذا كانت الجامعة االخري مف السكف في الداخميات لمدة ال تزي 
المخالفة التي ارتكبيا الطالب تشكل مخالفة لمقكانيف السائدة في البالد كقدـ الطالب 
لممحاكمة اماـ محكمة مختصة كانتيت فترة االربعة اسابيع قبل انتياء المحاكمة يجكز 

لية الي اف لعميد الطالب في ىذه الحالة اف يعد فترة حرماف الطالب مف السكف بالداخ
 .تصدر المحكمة حكميا 

 :-سمطة عميد الكمية  .20



 48 

مف ىذا النظاـ االساسي يجكز لعميد الكمية اف ( 14)دكف المماس باحكاـ المادة 
يحـر أي طالب ارتكب مخالفة ليذا النظاـ االساسي اك الي مف نظـ كلكائح الجامعة 

 .االخري مف ادراسو بالكمية لمدة ال تزيد عف اربعة اسابيع 

 :- ك أعضاء ىيئة التدريسسمطات االساتذة المشرفيف عمي الداخميات  .21

يجكز لالستاذ المشرؼ عمي الداخمية اك عضك ىيئة التدريس المسئكؿ عف نشاط 
مف المادة ( ج)ك ( ب)ك ( أ)معيف اك عميد الطالب تكقيع العقكبات الكاردة بالفقرات 

 .دكف مجمس محاسبة ( 13)

 :-احكاـ عامة  .22

اك كالده اك كلي امره اف يعمـ يقينًا انو ال يحق لو اك الي شخص اخر  عمي الطالب
اف يحمل الجامعة أي مسئكلية عف أي خسارة أك حادث أك اصابة أك مرض أك  
مكت يحدث لمطالب اثناء الدراسة اال بالقدر الذي يجعل الجامعة مسئكلة بمكجب 

. احكاـ القانكف 
 
 
 
 

 
 

جامعة كسال 
( 14) النظاـ االساسي رقـ
اتحاد الطالب  

:- تككيف االتحاد 
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 .يتـ تككيف اتحاد الطالب جامعة كسال كيسمي اتحاد طالب جامعة كسال  .1

 :-اىداؼ االتحاد 

 :-تككف اىداؼ االتحاد كاالتي  .2

التعاكف مع إدارة الطالب كاجيزتيا المختمفة في العناية بشئكف الطالب كحل / أ
. ير الخدمات لمطالب مشاكميـ كتقديـ المقترحا تحكؿ سبل تطك

. تطكير االنشطة االجتماعية كالثقافية كالعممية لمطالب / ب
. االىتماـ بالمسائل القكمية كالمشاركة فييا / ج
تكطيد العالقات الحميمة بيف الطالب فيما بينيـ مف جية كبيف الطالب كبقية افراد / د

.  االسرة الجامعية مف جية اخري 
 .ب الجامعة كطالب الجامعات االخري تقكية الصالت بيف طال/ ىػ

يراعي االتحاد صيانة استغالؿ الجامعة كالمحافظة عمي العالقات الحسنة بيف  .3
 .اعضائو كنبذ التشبع كاالنقسامات كالتفرقة بيف الطالب 

 :-جمعيات الطالب 

ال يتـ االعتالؽ باي جمعية أك رابطة طالبية ما لـ يتـ تسجيميا باتحاد الطالب  .4
 .مل سمطات الجامعة معيا كال تتعا

 :-تككيف االتحاد 

 :-يتككف االتحاد مف االتي   .5

 
. الجمعية العمكمية / أ
. المجمس التشريعي / ب
. لجنة تنفيذية ينتخبيا المجمس العشريني مف بيف اعضائو / ج

 :-العضكية 
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 :-تككف عضكيةاالتحاد عمي النحك االتي  .6

. كف عضكًا كامل العضكية باالتحاد يجكز لكل طالب مسجل بالجامعة اف يؾ: أ/  1
يجكز العضاء ىيئة التدريس كمساعدي التدريس كطالب الدراسات العميا اف : ب

. يككنكا اعضاء منتسبيف باالتحاد 
يجكز لالعضاء كاممي العضكية كاالعضاء المنتسبيف االنضماـ لعضكية أي : أ/  2

. مف نكادي االتحاد كركابطو كجمعياتو 
نتخاب كالترشيح لممجمس العشريني عمي االعضاء كاممي يقصر حق اال: ب 

. العضكية 
 :-أمكاؿ االتحاد 

  :-تتككف مالية االتحاد مف البنكد االتية   .7

ميزانية االتحاد التي تقدميا الجامعة في كل دكرة بالطريقة التي تحددىا المجنة : أ
. االدارية كالتنفيذية لمجمس الجمعة 

. كية التي تحددىا لكائح االتحاد اشتراكات االعضاء السف: ب
. أي امكاؿ اخري يجمعيا االتحاد مف االنشطة التي يقـك بيا : ج

 :-صرؼ امكاؿ االتحاد 

اعاله في اكجو ( 7)تصرؼ امكاؿ االتحاد المتحصل عمييا بمكجب المادة   .8
 :-الصرؼ االتية 

 
. تسيير انشطة االتحاد كانديتو كجمعياتو / أ
. مف امكاؿ االتحاد كفقًا لمكائح المالية لمجامعة يجب اف يتـ الصرؼ / ب
عمي االتحاد اف يقـك بتحضير ميزانيتو السنكية المقترحة كتقديميا لعميد الطالب  / ج
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يقـك االتحادفي نياية العاـ المالي أك في أي كقت يحدده عميد الطالب بتفديـ / د
 .حساباتو بعد مراجعتيا لعميد الطالب 

ي مراجعًا لمراجعة حسابات االتحاد بناًء عمي طمب بذلؾ مف يعيف المراقب الماؿ .9
 .عميد الطالب 

  :-مباني االتحاد 
يجكز لالتحاد اف يستعمل أك يشغل أي مبني مف مباني الجامعة يخصصو / أ  .10

 .لو مدير الجامعة كفقًا لمشركط التي يحددىا المدير 

النشطة التي تحقق عمي االتحاد اف يستعمل المباني المخصصة لو لممارسة ا/ ب
اىدافو كيجكز لعميد الطالب اف يمنع قياـ أي انشطة اخري في ىذه المباني اذا 

. رأي انيا ال تتكافق كاىداؼ االتحاد 
. تتكفل الجامعة بصيانة مباني االتحاد / ج
. تعيف الجامعة مكظفًا أك اكثر النجاز االعماؿ اليكمية لالتحاد / د

 :-مطبكعات االتحاد 

 تحاد اف يقـك بنشر مطبكعاتو بالطريقة التي تمكنو مف تحقيق اىدافو يجكز لال  .11

 :-لكائح االتحاد 

يصدر االتحاد المكائح الخاصة بتنظيـ انشطتو كميامو كتصبح ىذه المكائح / أ   .12
 .سارية تامفعكؿ بعد عرضيا عمي مدير الجامعة كمكافقتو كتابة عمييا 

بعقد االجتماع العاـ لالتحاد كانتخاب  تشمل لكائح االتحاد االجراءات الخاصة/ ب
.  المجمس العشريني كانتخاب المجنة التنفيذية كتنظيـ انشطة االتحاد المختمفة 
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(  15)النظاـ االساسي رقـ 
شئكف الطػػػػػػػػػػالب 

 (.شئكف الطالب ( 15)النظاـ االساسي رقـ ) يسمى ىذا النظاـ  .1

:- سي سيادة ىذا النظاـ االسا
اذا كجد أي تعارض بيف احكاـ ىذا النظاـ االساسي أك أي نظاـ اساسي اخر  .2

 .تسدد احكاـ ىذا النظاـ االساسي الي المدي الذي يزيل ذلؾ التعارض 
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 :-تعريػػػػػػػف 

في ىذا النظاـ االساسي ما لـ يقتضي السياؽ معني اخر يقصد بالكممات  .3
 :-ما يمي كالعبارات االتية المعاني المخصصة ليا في

( 5)يقصد بو مجمس إدارة شئكف الطالب المككف بمقتضي المادة :  مجمس 
. مف ىذا النظاـ االساسي 

يقصد بو مدير جامعة كسال  :  المدير 
يقصد بو نائب مدير جامعة كسال  : نائب المدير 
يقصد بو عميد الطالب       : العميد 
يقصد بيا إدارة شئكف الطالب  :      االدارة 
 :-ككيف مجمس إدارة شئكف الطالب ت

ينشأ مجمس الدارة شئكف الطالب بالجامعة كيتـ تككينو بقرار مف المدير / 1  .4
 .بعد التشاكر مع العميد 

:- يشكل المجمس عمي النحك التالي / 2
. رئيسًا المدير أك نائب المدير   : أ
. مقررًا كعضكًا العميد      : ب
. حيـ لجنة العمػػداء ثالثة مف عمداء الكميات ترش: ج
. احد رؤساء االقساـ الميتمة بالتربية بالجامعة : د
. رئيس قسـ عمـ النفس : ىػ
. رئيس قسـ الطب الكقائي : ك
. مدير الخدمات الصحية : ز
. ثالثة ممثميف لمطالب : ح
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شخصاف مف ذكي االىتماـ بالمسائل الطالبية يختارىما العميد مف داخل أك : ط
. خارج الجامعة 

. سكرتير شئكف الطالبات بادارة شئكف الطالب : ي
.  المشرؼ الرياضي بادارة شئكف الطالب : ؾ
. ممثل لالساتذة : ؿ

 :-اختصاصات مجمس شئكف الطالب 

دكف االخالؿ بسمطة المدير في اصدار ما يراه مف تكجييات تككف لممجمس   .5
 :-االختصاصات التالية 

يتعمق بشئكف الطالب كلممجمس في ذلػػػؾ  كضع سياسة الجامعة الخاصة بكل ما/ 1
 -:
اف يقترح الخطط كالبرامج الرامية الي اثراء مناشط الطالب الثقافية كاالجتماعية : أ

. كالرياضية 
اف يشرؼ كيعمل عمي تحديث كترقية الخدمات الطبية كالصحية كالنفسية : ب

. لمطالب 
ب مف اسكاف كاعاشة اف ينسق مع الجيات المعنية لتحقيق الخدمات لمطال: ج

. كترحيل 
. اف يراجع مف اف الخر كيكافق عمي الخطط التنفيذية الجيزة االدارة : د
. اف يتابع التنفيذ الدقيق بكاسطة اجيزة االدارة التنفيذية لمسيادات المعينة : ىػ
. اف ينشئ االقساـ التي تنفذ برامجو : ك
ك تابعة لالدارة لتشرؼ عمي أي اف ينشئ ما يراه مناسبًا مف لجاف متابعة لو أ: ز

. اختصاص مف االختصاصات 
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) اف يضع كيفصل ميزانيػة االدارة كيقـك بتقديميػا لمجمس الجامعة القرارىا : ح
( . المجنة التنفيذية كالمالية 

اف يناقش أي امر يخص الحياة الطالبية الجامعية يتقدـ اليو بو لممدير أك : ط
. مف تكصيات في شأنو  العميد كلو اف يتقدـ بما يراه

.  اف يضع ما يراه مف اسس لتنظيـ عالقة االدارة باتحاد طالب جامعة كسال :ي
اف يكافق عمي ميزانية اتحاد طالب جامعة كسال كيراجعيا سنكيًا كيرفع التقارير : ؾ

. بشانيا لمجمس الجامعة 
ضكع يككف لمجمس الي جانب االختصاصات المتقدمة فييا يتعمق باي امر مك/ 2

تحت رقابتو كاشرافو بمقتضي ىذا النظاـ االساسي انيصدر ما يراه ضركريًا مف 
قكاعد كلو اف يغير في نصكص تمؾ القكاعد أك يمغييا أك يضيف نصكصًا جديدة 

. الييا كيككف ذلؾ كتابة كيعمل بيا متي ما كافق المدير ككقع عمييا 
عمي االقل كلممدير اف  يجتمع المجمس النجاز اعماؿ مرتيف كل ثالثة اشير/ 1 .6

 د.يدعك الجتماع فكؽ العادة متي ما رأي ذلؾ ضركريًا 

لممجمس اف يدعك أي شخص لحضكر اية جمسة مف جمساتو أك أي جزء / 2
. منيا دكف اف يككف لذلؾ الشخص حق التصكيت 

:- اقساـ إدارة شئكف الطالب 
 .ىا المجمس تتككف االدارة مف عدد مف االقساـ كفقًا لمكائح التي يضع/ 1 .7

 
. يتكلي إدارة كل قسـ مشرؼ بدرجة رئيس قسـ / 2
تفضل القكاعد التي يصدرىا المجمس بتكصية مف العميد اختصاصات ككاجبات / 3

. كل قسـ كتتخذ سمطات كل رئيس قسـ االدارة 
 :-عميد الطالب 
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دكف المساس بمسئكلية العميد اماـ المدير يككف لمعميد بعد التشاكر مع المجمس  .8
 :-الختصاصات كالكاجبات التالية ا

مساعدة الطالب عمي االستفادة القصكي عمميًا كاجتماعيًا كتربكيًا عند انتمائيـ / أ
. لمجامعة كمراعاة النظاـ بينيـ 

. التأكد مف حسف االداء كترقيتو باقساـ االدارة المختمفة / ب
مجمس كعمداء تنفيذ السياسة العامة الخاصة بالطالب كذلؾ بالتنسيق مع اؿ/ ج

. الكميات كاالساتذة المشرفيف 
. االشراؼ عمي اتحاد الطالب / د
. االشراؼ عمي كل اكجو النشاط الطالبي / ىػ
. الرعاية كالصحة النفسية كالتربكية لمطالب كفق ما يقرره المجمس / ك
. االشراؼ عمي إدارة المخازف المركزية التابعة لشئكف الطالب / ز
. ية بسجالت الطالب االحتفاظ كالعنا/ ح
. االشراؼ عمي كشف المشرفيف المكحد / ي
( . سمكؾ كمحاسبة الطالب ( ) 13)يشرؼ عمي تطبيق النظاـ االساسي رقـ / ؾ
( 14)يكصي بتككيف كيرأس لجاف محاسبة الطالب المنصكص عمييا في المادة / ؿ

. سمكؾ كمحاسبة الطالب ( 13)مف النظاـ االساسي رقـ 
 
 

  بسم ميحرلا نمحرلا هللا
جامعة كسال  

القكاعد الخاصة لالمتحاف  
(  16)النظاـ االساسي رقـ 
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 :-ال يسمح الي طالب بالجمكس لالمتحاف اال اذا  .1

اكفي بكل المتطمبات كاجتاز كل االمتحانات السابقة كماىك منصكص عنيا في / أ
. المكائح 
مف مجمس الكمية  اعفي مف المتطمبات بكاسة مجمس االساتذة بناًء عمي تكصية/ ب

. المعنية 
.  دفع كل مصاريف الرسـك المقررة / ج
اذا تغيب أي طالب مف الدراسة بالجامعة لفترة طكيمة الي سبب غير المرض أك  .2

السمنارات / الفصكؿ العممية / كاف حضكره لممحاضرات في الفصكؿ الدراسية 
لمقاالت المطمكبة كالتعميـ في العيادة غير المرض أك فشل في تقديـ البحكث أك ا

أك فشل في حضكر االختبارات في الفصل أك كاف اداءه غير مرضي اثناء 
العاـ يجكز حرمانو مف الجمكس المتحاف بكاسطة مجمس الكمية كيعتبر راسبًا في 

 .ىذا االمتحاف 

يجكز لمطالب الذي فترة غياب طكيمة اف يجمس لالمتحاف بعد مكافقة مجمس  .3
 .كائح السارية الكمية المختصة كحسب الل

يجكز لمجمس الكمية المعنية اف يكافق عمي جمكس الطالب لالمتحاف خارجيًا اذا  .4
كاف قد اكمل عامو الدراسي لكنو ترؾ الجامعة كاذا نجح يسمح بالنقل الذي يمي 

 .ذلؾ كالرجكع لمدراسة بالجامعة 

 اذا اكمل الطالب الككرس الدراسي كلكنو مرض قبل االمتحاف ، يجكز لمجمس .5
الكمية اف يسمح لو بالجمكس لممحق االمتحاف في العمـك التي لـ يجمس 

لالمتحاف فييا ، كفي حالة مرض أي طالب اثناء االمتحاف يخطر عميد الكمية 
 .المختصة مباشرة 

 



 58 

:- تعمميات لمطالب الممتحنيف  
يجب اف يككف كل الطالب الجالسيف لالمتحاف في قاعة االمتحانات قبل خمسة  .1

. ف الكقت تامعمف لبدء االمتحانات دقائق ـ
يمكف دخكؿ الطالب الممتحنيف الي قاعة االمتحانات لفترة نصف ساعة مف  .2

 .بداية الكقت المعمف لالمتحانات كال يسمح بالدخكؿ ال طالب ممتحف بعد ذلؾ 

ال يسمح الي طالب مغادرة قاعة االمتحانات اال بعد نصف ساعة مف بداية  .3
 . الكقت المعمف لالمتحاف

أي طالب يترؾ قاعة االمتحاف ال يسمح لو بالدخكؿ مرة اخري اال اذا كاف في  .4
 .فترة غيابو عف القاعة تحت المراقبة الدقيقة لممراقب 

 .يجب اف يجمس كل طالب عمي المقعد المخصص لو  .5

يجب اال يحمل الطالب الممتحف معو الي قاعة االمتحاف أي كتاب أك كرقة  .6
 أك صكرة أك أي شيء يمكف اف يساعده في االجابة  كثيقة مطبكعة أك مكتكبة

يجب اال يقدـ الطالب الممتحف أي مساعدة مباشرة أك غير مباشرة الي طالب  .7
ممتحف اخر أك يسمح الي طالب ممتحف اخر اف ينقل أك يستعمل كرقتو ليذا 

 .الغرض 

تصرؼ لمطالب الممتحنيف الجداكؿ الرياضية عند الحاجة كيجب تركيا عمي  .8
 .الطالب الممتحف بعد نياية االمتحاف  درج

يجب عمي الطالب الممتحنيف التقيد باالشارات الكاردة عمي كاجية كراسة  .9
 .االمتحاف 

عمي الطالب اف يكتب رقمو عمي الكرقة كليس اسمو في المكاف المخصص   .10
 .لذلؾ عمي كاجية كراس االجابة 
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حانات عدا كرقة ال يسمح الي طالب ممتحف باخذ أي كرقة مف قاعة االمت .11
 .االسئمة 

ال يسمح لمطالب الممتحنيف االجابة عمي اية كرقة ما عدا كراسة االمتحانات   .12
المخصصة لذلؾ ، كال يجكز لمطالب الممتحف اف ينزع أي كرقة مف كراسة 

 .االجابة 

اذا غش أي طالب في االمتحاف أك استمـ أي مساعدة مف اخر أك مساعد اخر  .13
يجب عمي المراقب اف يقدـ مذكرة بالظركؼ التي حدث كضبط بكاسطة المراقب 

قييا الحادثة لمممتحنيف ، كيسمح لمطالب المعني باالستمرار في االمتحاف كيجكز 
 .لمممتحنيف فيما بعد الغاء كرقة ذلؾ الطالب 

ال يسمح لمطالب الممتحنيف بالتدخيف أك طمب المشركبات المنعشة اال الماء  .14
 .صًا لذلؾ في قاعة االمتحانات البارد مف اناء يجيز خصي

أي طالب ممتحف يريد أي شيء عميو اف يسأؿ المراقب كال يسمح الي طالب  .15
ممتحف اف يطمب أك يستمف أي شيء مف طالب ممتحف اخر أك اف يترؾ مكانو 

 .الي سبب بدكف اذف مف المراقب 

لذي يجب اف يمتـز كل الطالب الممتحنيف اليدكء كالصمت ما عدا عند السؤاؿ ا .16
 .يجب اف يكجو لممراقب أك الممتحف 

يمكف لمممتحنيف تقصير كاطالة فترة االمتحاف الشفيي أك العطي ال طالب  .17
 .ممتحف عمي حسب ما يركنو مناسبًا 

اذا قرر مجمس االساتذة اف الطالب الممتحف قد اخل بيذه المكائح فيمكنو اف يقـك  .18
  :-باالتي 

. ية باالخالؿ الذي تـ اخطار الممتحف عف طريق مسجل الكل/ أ
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الغاء اسـ الطالب الممتحف عف كشف الطالب الممتحنيف الذيف اجتازكا االمتحاف / ب
 .
ايقاؼ الطالب الممتحف عف أي امتحانات اخري بالجامعة حسب ما يري مجمس / ج

. االساتذة 
. االمر بايقاؼ الطالب عف الدراسة في الجامعة الي فترة يراىا مناسبة / د
ىذه الالئحة ال تمغي ) قرر تطبيق أي مف ، أك كل العقكبات المذككرة اعاله اف ي/ ىػ

 ( .سمطات الممتحنيف 

ينشر اعالف بيذه المكائح في لكحة االعالنات لكل كمية قبل االمتحانات كعمي  .19
 .الطالب مسئكلية معرفة قكانيف االمتحانات كااللماـ بيا 

 .ات االمتحانات تككف لجنة االمتحانات في كل كمية الجراء/ أ .20

:- كل االمتحانات يجب اف تجري بكاسطة / ب
. الممتحنيف الداخمييف كاحد لكل كاحد مف العمـك : 1
. الممتحنيف الخارجييف أك المشاركيف كاحد لكل كاحد مف العمـك : 2

ال يجكز الي عضك في ىيئة التدريس بالكمية اف يككف ممتحنًا خارجيًا في الكمية  .21
جكز لعضك في مجمس الجامعة اف يصبح ممتحنًا خارجيًا لكف نفسيا ، كما ال ي

 .يمكف لمثل ىذا الشخص اف يككف ممتحنًا مشاركًا 

ال تقبل الشيادات المرضية لالعفاء مف الجمكس لالمتحاف أك العادة االمتحاف  .22
 .اال اذا صدرت مف طبيب الجامعة 

ال تعطي بعدىا امتحانات المالحق ليست حقًا كتعقد مرة كاحدة خالؿ العاـ ك .23
 .فرصة اخري لمجمكس لالمتحاف لممادة المعنية 

االعادة ليست حقًا كلكنيا تمنح بناًء عمي تكصية مف مجمس الكمية كفقًا لتكفر  .24
 ...األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكف 
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