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قانون جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية
بسم اهلل الرحمن الرحيم

مرسوم مؤقت قانون جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية
عمال بأحكامالالملاأة الالمل أ()72أ مالالاأة ومالاللاأةورمالالخللمسأةسالالملم أو ال أ1991اأ،أأصالالرمأمس ال

أ

ةجلمهلمي أة وملاأة ؤقتأ،أأةآلتيأنصهأ:أ

الفصل األول

أحكام متهيديه
إسم املرسوم املؤقت وبدء العمل به
 - 1ي مىأة وملاأة لقتأ[ قملنلنأجملمع أةوقوآنأوةوعللاأةإلم م ]أو

أ1991أويعملأحهأماأ

تملميخأةوخللق عأعل هأ.أ

إلــغـــــاء وإســتـثــنــــــاء
)1( - 7أ يلغيأقملنلنأجملمع أةوقوآنأةومويمأوةوعللاأةإلم م أو

أ1991أعلالىأةألأيرتتال أ

علالالىأغوغملسالالهأأ الاللأ،أغوغالالملاأةو ال مأةألمملم ال أوةولالاللةسىأوةوقلةعالالرأةوخلالالىأصالالرم أ لج ال أ
أامملمهأ ،أوأنأت لأةو مأوةوللةسىأوةوقلةعرأة ذكلم أمملمي أة فعللأكمملأولأكملنتأ
قرأصرم أ قخلضىأأامملاأ ذةأةوقملنلنأوتعرلأأوأتلغىأوفقملبأهلملأأ
)7( - 3أ ي وىأقملنلنأت

مأةوخلعل مأةوعملىلأوةوبحثأةوعلمىأو

أ1991أ ،أعلىأجملمع أةوقوآنأ

ةومويمأوةوعللاأةإلم م أوت ل أأامملمهأع رأةوخلعملمضأ،أعلىأأامملاأ ذةأةوقملنلنأ.

تفســيــر
 - 4فىأ ذةأةوقملنلنأمململأيقخلضأةو ملقأمع ىأآخوأ:أ
أةجلملمع أ.أ

[ غحتالالالالالال الالمل أةوـالالالالالالالالال الال أ]أ يقصرأحهأغحتمل أط

[ أمالالالالالالالـأة مالالالالالالالالالالالالال الالخلب ]أأأأأيقصرأحهأة لظفأة اللأورسأة ريوأعاأممخلب أةجلملمع أ.أ
[ أمالالـأةووالالالنأةوعلم الال أ]أ يقصرأحهأ أمـأةووالنأةوعلم أة عـأ قخلضىأأامملاأة مل أ()71أ
[ةجلالالال ملمالالالالعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال الال أ]أ يقصرأحهملأجملمع أةوقوآنأةومويمأوةوعللاأةإلم م أ
[ ةوالخالالالالالالالالالالالالويالالالالالالالالالالالالالالالالالالال الال أ]أ يقصرأ أسأشخصأم حهأجمل أةألمملتذ أغجملز أعلم أ.أ
[ مسالالالالالال ال

أة الالاللالالالالالال الال أ]أ يقصرأ مس

أجمل أةجلملمع أة عـأ لج أأامملاأة مل أ)1(17أأ
2

قانون جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية

[ ةوالالالالوةعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليأ]أ أيقصرأ حهأمةعيأةجلملمع أة صلصأعل هأفىأة مل أ2أ()1أ.أ
[ ةوالالـالالالالالالالالملوالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال الال أ]أ يقصرأ حهأأسأشخصأم جلأحملجلملمع أحقصرأةحلصللأعلىأأىأغجملز أ
علم أمي حهملأجمل أةألمملتذ أ.أ

أ

[ ةوالالعالالملمالاللالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاللنأ]أ يقصالالرأ حهالالمأأعضالالملاأ ا ال أةوخلالالرمأي أ وم الالملعرو مأوع الالعأمالاللظفيأ
ةجلملمع أوعمملهلملأ.أأ

أ
[ عم رأشالنأةوـ

]أ

أةجلملمع أة عـأ لج أأامملاأة مل أ)1(19أ

يقصرأحهأشالنأط

[ ةوق المأأوأواالالر أةوخلالالرمي أ]أ يقصرأ حهأوار أةوخلرمي أأوأةوبحثأأوأةوخلرمي أأوأأسأوار أأخوسأيعخلمر ملأ
ة ل ال أح الالملاأعلالالىأتلص ال أحالالذوألأمالالاأجمل ال أةألمالالملتذ أوفق الملبأول ال مأ
أ
ةألمملم أحإعخلبملم ملأك ملنملبأقملسمملبأحذةتهأ.أ
أ
[ ةومل الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ]أ يقصرأحهملأأسأوار أعلم أي واهملأة ل أوفقملبأألامملاأ ذةأةوقملنلنأ
وتضمأعر ةبأماأةألق ملاأأوأوارة أةوخلالرمي أأوأةوبحالثأأوأةوخلالرمي أ
أ
وتوملأكل أةورمةممل أةو عل ملأوةومل مل أة خل ب أولجملمعال أا البمملأ

أ
أ

حير هأة ل أح ملاأعلىأتلص أحذوألأماأجمل أةألمملتذ أ.أ

[ ةولج الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ]أ يقصرأحهملأجل أةووالنأةوخل ف ذي أوة ملو أة وك أ لج أأامملاأة مل أ13أأ

[ ةولالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاللةسى]أ يقصالالرأحهالالملأةولالاللةسىأةوخلالالىأيصالالرم ملأة ل ال أوجمل ال أة مالالملتذ أوفق الملبأ
أ
ألامملاأ ذةأةوقملنلنأ.أ
[ ة لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ال ]أ يقصرأحهأجمل أةجلملم ع أة وكأ قخلضيأة مل أ8أ()1أ.أ
[ جملالالالالالالالال أةألمالالالالالالالالملتذ أ]أ يقصرأحهأجمل أأمملتذ أةجلملمع أة وك أ قخلضيأة مل أ74أ.أ
[ة لالالالالالالال ال أةوقالالالالالالالالاللميأ]أ يقصرأحهأة ل أةوقلميأولخلعل مأةوعملىلأوةوبحثأةوعلمىأ
[ ة رممالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ال ]أ يقصرأحهملأأىأوار أعلم أم خلقل أي واهملأة ل أولخلرمي أأوأةوبحثأ
أ
أوأةوخلرمي أوفقملبأ امملاأ ذةأةوقملنلنأ.أ
[ ة الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالريو]أ يقصرأحهأمريوأةجلملمع أة عـأ قخلضىأأامملاأة مل أ11أ
[ م الالالالالالملعروأةوخلالالالالالالرمي أ]أ يقصرأحهمأم ملعروأ ا أوة ع رونأ.أ
[ ة خلوالالالالفيأةجلالالالالالملمعيأ]أ يقصرأحهأة خلوفيأةوذىأيعخلمرهأة ل أوفقملبأألامملاأة مل أ31أ
[ ة عهالالالالالالالرأأوأة وكالالالالال ال أ]أ يقصرأحهأأسأوار أعلم أم خلقل أأوأتملحع أولمل أ،أي واهملأة ل أ
أ
ولخلرمي أأوأةوبحثأأوأةوخلرمي أوفقملبأ امملاأ ذةأةوقملنلنأ.أ
[ ةوعم الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرأ]أ يقصرأحهأةوعم رأة عـأ قخلضيأةامملاأة مل أ77أ.أ
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[ نملسالالالالالالالالالالالال ال أة الالالالالالالالالالالالالالريوأ]أ يقصرأحهأنملس أمريوأةجلملمع أة عـأ قخلضىأة مل أ12أ()1أ.أ
[ ةوالالالالالالالال مأةألمملمالالالالالالالال ]أ يقصرأحهملأةو مأةألمملم أةوخلىأيصرم ملأة ل أوفقملبأألامملاأ ذةأ
أ

ةوقملنلنأ.أ

[ االالالالالالالالال ال أةوخلالالالالالالالالالالالرمي ]أ يقصرأحهملأةألمملتذ أ،أة مملتذ أة وملمكلنأ،أةألمملتذ أة ملعرونأ،أ
أ

ةحململضوونأ،أوأمـأة مخلب أوم ملعروهأ.أ

[ ةوالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاللزيو]أ يقصرأحهأوزيوأةوخلعل مأةوعملويأوةوبحثأةوعلمي.أ
[ ةولك الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل]أ يقصرأحهأوك لأةجلملمع أة عـأ قخلضيأأامملاأة مل أ18أ()1أ.أ
أ

الفصل الثاني

اجلـامـعــة
كيان اجلامعة ومقرها وشعارها
 -4أ()1أ ةجلملمع أ ا أعلم أذة أشخص أةعخلبملمي أ.أ
()7أ يملنأمقوأةجلملمع أ ري أأاأ ممملنأ.أ
()3أتخلملنأةجلملمع أماأة ل أوةوعململـأوةوـ

أوةسوجيـأ.أ

()4أ يملنأشعملمأةجلملمع أةهللأ،أةحلقأ،أةولطاأ،أةإلن ملن أ.أ

أغـــراض اجلامــعـــــة
 - 1ةجلملمع ال أ ةمأولعلالالمأ تعمالاللأعلالالىأحتص ال لهأوترمي الالهأوتـالالليوأم مل جالالهأونوالالوهأفالالىأغطالالملمأ
ةأل رةفأةوعملم أولرووال أ،أوم ملمالمل أوزةم أةوخلعلال مأةوعالملىلأوةوبحالثأةوعألمالىأوتعماللأعالاأ
طويقهأعلىأخرم أةولطاأوت م أملةم هأ،أوعليأنهض أةوب أفمويملأوعمل ملبأوةقخلصمل يملبأ
وةجخلمملع ملبأوثقملف ملبأومعأعراأ ة خ لأحعملاأمملأتقراأ،أتعملأةجلملمع أحخلحق قأة غوةضأ
ةآلت أ:أ
(أ)أ تكك رأ لي أةألم أوتكص لهملأماأخ لأة مل أةوخلىأتقو ملأوتـبقهملأ.أ
أةو بلي أ،أوعللمهملأ،أوةولغال أةوعوح ال أ،أوعللمهالملأ

( )أترمي أةوقوآنأةومويمأوةو
وآ ةحهملأومملسوأعللاأةورياأ.أ
(ج)أ مةمال أةوالالرتةسأةإلم ال ميأوغثالالوةاأةحل الالمل أةو الالل ةن أ قلمالالمل أةحلضالالملم أةوعوح ال أ
ةإلم م أوتلظ فهملأسرم أة خلمعأةو ل ةنىأ.أ
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( )أ نووأعللاأةوالرياأفالىأةو الل ةنأومالملسوأةوالب أ ،أخملصال أةوالب أةألفويق ال أوغقملمال أ
ةوووةحطأةوعلم أمعأخمخللفأة ؤم مل أةوعلم ال أفالىأةو الل ةنأوخملمجالهأ،أخرمال أ
ألغوةضأةجلملمع أوةوروو أ.أ
( ال)أ ةوبحثأةوعلمىأفىأقضالمليملأة خلمالعأمالاأخال لأة ـلقالمل أةوفمويال أوةإلمال م أ
ة خللعب أوقضمليملأةوعصوأ،أة خلفملعل أمعأةوب ا أ.أ
(و)أةوخلعالالملونأمالالعأ ةجلملمعالالمل أومؤم الالمل أةوخلعل ال مأةوعالالملىلأةألخالالوىأحالالملوب أولجمالالعأحالالـأ
ةووفمل

أوةوفض ل أ.أ

(ز)أغعرة أةوـ

أوم هج همأغجملزةتهمأةوعلم أ.أ

حرية العقيدة والفكر والبحث العلمي وعدم التمييز
)1( - 6أ يخلمعأأعضملاأ ا أةوخلرمي أوم ملعرو مأوةوـ

أحملجلملمع أحبوي أةوفموأوةوبحثأ

ةوعلمىأفىأغطملمأةوقملنلنأوةورمخللمأ
()7أ أجيلزأاومملنأأسأمل ةنىأماأةإلنخلمملاأولجملمع أطملوبملبأأوأملظفملبأعلىأأمملسأةوعق ر أ
أوأةوعوقأأوأةجل

أ .أ

راعــــــــي الــجــــامــعــــــة
)1( - 2أ يملنأمس

أةجلمهلمي أمةع ملبأولجملمع أ.أ

()7أ يملنأووةعيأأةجلملمع أةحلقأفىأأنأيـل أملةفملتهأحمل عللممل أ ة خلعلق أحملأمملأيخلصلأ
حملجلملمع أ،أوجي أعلىأغ ةم أةجلملمع أتقريمأتلألأة عللممل أ.أ
()3أ يرتأسأمةعيأةجلملمع أةاخلفمل تهملأ،أغنأكملنأاملضوةبأ.أ

الفــصـــل الـثـالــــث

أجهزة اجلامعة
إنشاء جملس اجلامعة وتشكليه
- 8أ()1أي وكأجمل أي ميأ(جمل أةجلملمع )أ ويوملأعلىأةولجهأةآلتيأ:
(أ)أأمس

أة ل أ.أ

( )أ ةألعضملاأحبممأم ملصبهمأو مأ:أأ
(أو ب)أة ريوأ.أ
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(ثملن ملب)أنملس أة ريوأ.أ
(ثملوثملب)أ ةولك لأويملنأمقومةبأولمجل أ.أ
(مةحعملب)أعم رأشالنأةوـ

أ .أ

(خملم ملب)أأمـأةووالنأةوعلم أ.أ
(ممل مملب)أأمـأة مخلب أ.أ
(ج)أ أعضملاأيخلمأغخخل ملم مأماأ ةخلأةجلملمع أو مأ:أ
(أو ب)أ مثملن أأعضملاأخيخلالملم مأجملال أةألمالملتذ أ،أث ثال أمال همأعلالىأةألقاللأمالاأ
عمرةاأةومل مل أ.أ
(ثملن ملب)أ ث ث أماأةوعململـأغث ـأم همأماأغريأأعضملاأ ا أةوخلرمي أ.أ
(ثملوثملب)أ عضلةنأخيخلملم مملأةحتمل أةوـ

أأار مملأمس

أةإلحتمل أ.أ

( )أأعضملاأماأخملمجأةجلملمع أ:أ
وةاالالرأوعوالالوونأعضالاللةبأ،أ مالالاأذوسأةإلخخلصالالملصأوةومفالالملا أوةإل خلمالالملاأحالالملوخلعل مأ
ةوعملويأوةوقضمليملأةولط أ،أماأخملمجأةجلملمع أيع همأةووةعىأح ملاأعلالىأتلصال أ
حذوألأماأةولزيوأ.أ
()7أ تملنأمر أة ل أأمحعأم لة أماأتملميخأتومل أ.أ
()3أ حتر أةوللةسىأامل

أخللأأمقملعرأأعضملاأة ل أوك ف أملاأتلألأة قملعرأ.أ

إختصاصات اجمللس وسلطاته
 -9أ ي عيأة ل أوخلحق قأأغوةضأةجلملمع أةولةم هأفىأ ذةأةوقملنلنأ،أوقملنلنأت
ةوعملويأوةوبحثأةوعلميأو

مأةوخلعل مأ

أ1991أ ويملنأوهأن ملح أعاأةجلملمع أوحملمسهملأةحلقأفىأةوق ملاأ

جبم الالعأةألعمالالمللأةو زم ال أوخلحق الالقأأغوةضالالهملأفالالىأغطالالملمأةو ملم ال أةوقلم ال أولخلعل ال مأةوع الملأويأ
وةوبحثأةوعلميأ،أومعأعراأةإلخ لأحعملاأمملأتقراأتملنأوهأةإلخخلصملصمل أوةو لـمل أ
ةآلت أو يأ:أأ
(أ)أ وضالالعأةو ملمالالمل أوةسـالالطأةووةم ال أغىلأتـالالليوأةجلملمع ال أوعليالالرأة ةسهالالملأعلم الملبأ
وتوحليملبأغ ةميملبأومملو ملبأوحتريثأطوقأعملهملأوأمملو بهأ.أ
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( )أ م ملقو أمقرتامل أة

ةن أةو لي أولجملمع أةوخلالىأتوفأع هالملأوالهأةولج ال أوةجملزتهالملأ

ويقلاأحوفعهملأولمجل أةوقلميأ،أومخلملحع أت ف ذأة

ةن أة صالرقأحهالملأ الملأفالىأ

ذوألأةوخلقويوأةسخلملميأوغعرة أةحل مل أةسخلملمىأونووهأ.أ
(ج)أ وضعأخـ أةوخل م أولجملمع أوغجملز أمقرتامل أم ةن أةوخل م ال أومفعهالملأولمجلال أ
ةوقلميأ.أ
( )أغنوالالملاأةومل الالمل أ وة الالرةمسأوة عمل الالرأوةألق الالملاأوة خلوالالف مل أةجلملمع الال أوأسأ
مؤم مل أغمخلثمملمي أأخوسأوغوغملسهملأوحتريرأأمملك هملأ ةخلأةجلملمع أأوأفىأأسأ
ممملنأأخوأحملوقـوأأوأمفعأتلص أولجه أة خخلص أوخلحليلهملأألسأجملمع أأخالوسأ
وقبللأغنخل مل أةومل مل أوة عمل رأومال ىأأعضالملسهملأاالقأةوخلمخلالعأحالكسأمالاأم ةيالملأ
ةجل ملمع أوكلأذوألأح ملاأعلىأتلص أماأجمل أة مملتذ أ.أ
( ال)أ ةوخللص أورسأة ل أةوقلميأحوكنأوضعأةووووطأوةو مأولمؤ
ة ـللح أوقبللأةوـ
(و)أ حتريرأأعرة أةوـ

أةوعلم ال أ

أولرمةممل أحملجلملمع أ.أ
أوختصصالملتهمأةورمةمال أمالعأتاللفريأةإلممملنالمل أةو زمال أ

وذوألأفىأغطملمأةو ملممل أةوخلىأيقوم ملأة ل أةوقلميأ.أ
(ز)أ وضعأم ملم أة صووفمل أةورمةم أوةووملاأوفقملبأولمعمليريأةوخلىأيقوم ملأة ل أ
ةوقلميأ.أ
(ح)أ ةنوملاأةولظملسفأةوخلىأيعـأف هملأةوعململلنأأوأةوغملاأتلألأةولظملسفأوةقرتةحأةووووطأ
ةوخلالالىأيالالخلمأ قخلضالالمل ملأةوخلع ال ـأوةورتقالالىأوةحململمالالب أومفعهالالملأولمجل ال أةوقالاللميأ
جملزتهملأ.أ
(ط)أ غجملز أةوخلقويوأةو لسأةوذىأيقرمهأة الريوأعالاأة ةاأةوعلماليأوةإل ةمسأوة الملويأ
ولجملمع أونووهأ.أ
(س)أ ةوخلملألأحملممأةجلملمع أألسأأملةلأم قلو أأوأعقملمة أوةحململف أعل هملأوةوخلصوفأ
ف هالالملأحالالكسأك ف ال أقملنلن ال أمالالعأموةعالالمل أاالالقأة ل ال أةوقالاللميأفالالىأأصالالرةمأأسأ
تلج همل أفىأ ذةأةووكنأ.أ
(ك)أ ت م الال أأمالالاللةلأةجلملمعال ال أوةمالالالخلثمملم ملأمالالالاأطويالالالقأة الالالمل م أفالالالىأشالالالوكمل أأوأ
شالالوةكمل أأوأأسأموالالووعمل أأخالالوسأوةوخلصالالوفأفالالىأعملسالالر ملأمالالعأموةعالالمل أاالالقأ
ة ل أةوقلميأفىأغصرةمأأسأتلج همل أفىأ ذةأةووكنأ.أ
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(ل) أ ت

مأا ملحمل أةجلملمع أوةوخلككرأماأوجالل أ فالملتوأصالح ح أوخللالألأةحل الملحمل أ

تق رأف هملأكلأة م لةلأةوخلىأتخل لمهملأةجلملمع أوةألملةلأةوخلىأتصوفهملأوأصلهلملأ
وخصلمهملأوميأتعـيأ ذهأةورفملتوأصلم أصح ح أعاأاملوخلهملأة ملو أوتلضىأ
معملم تهملأوفقملبأ ملأحير هأ ذةأةوقملنلنأوةو مأةألمملم أوةوللةسىأ.أ
(ا)أ قبللأةوخلربعمل أوةهلبمل أوة وقملفأوةولصمليملأوغري ملأوحتريرأأوجهأغمخلغ هلملأعلىأ
أ أيخلعملمضأذوألأمعأأغوةضأةجلملمع أوأنأتوةعيأشووطأةولة

أ .أ

(ن)أ غقرتةضأمملأترعلأةحلملجهأإلقرتةضهأماأة بالملو أمالاأوقالتأآلخالوأولق الملاأحكعمملوالهأ
و ضملنأأسأم قل

أأوأعقملمة أمتلمهملأةجلملمع أ.أ

(س)أ م ىأةجللةس أغريأةوعلم أوألشخملصأةوذياأيعخلالربونأجالريوياأحهالملأوذوالألأوفقالملبأ
وللةسىأ.أ
(ع)أغصرةمأةو مأ ةألمملم أوةوللةسىأةو زم أولق ملاأحكعمملوهأ،أوت ف ذأغخخلصملصملتهأ
وممملمم أملـملتهأوفقملبأألامملاأ ذةأةوقملنلنأ،أويعملأحخللألأةو مأوةوللةسىأماأ
تملميخأتلق عأمس

أة ل أعل هملأمملأملأي صأف هملأعلىأتملميخأآخوأ.أ

(ف)أ تفالالليضأأسأمالالاأمالاللـملتهأ،أعالالرةأمالاللـمل أةإلنوالالملاأوةأ إلوغالالملاأ،أوغصالالرةمأةو ال مأ
ةألمملم أوةوللةسىأ،أووس هأأوأة ريوأأوأجمل أةألمملتذ أأوأأسأماأجلملنهأ.أ
(ص)أ تملياأجلملنأمؤقخلهأوخلع هأفىأة ةاأوةجبملتهأميتأمملأمأسأذوألأضووميملبأ.أ

مسـئـــولـيــة اجملـلــــــس
 - 11يملنأة ل أم ال بأورسأةووةعيأماأطويقأةولزيوأعاأة ةاأأعمملوهأ.أ

إجتـمــاعــات املـجـلــس
)1( - 11أ جيخلمعأة ل أإلجنملزأأعمملوهأموتـأفىأةو
يع همملأمس

أعلىأةألقلأفىأةولقتأوة مملنأةوذياأ

أة ل أفىأكلأاملوهأحعرأغمخلوملم أمريوأةجلملمع أوعليأمس

أة ل أ

أنأيرعلأ جخلمملعأفلقأةوعمل أميتأمملأوصاللهأطلال أممخلالل أمالاأة الريوأأوأمالاأأغلب ال أ
أعضملاأة ل أ.أ
()7أ يمخلملأةو صمل أةوقملنلنيأإلجخلمملعأة لال أحبضاللمأأكثالوأمالاأنصالفأةألعضالملاأ،أ
ويملنأ ذةأةو صمل أصح حملبأوولأملأيعـأحعضأةألعضملاأ،أوذوألأحلـأتع همأ،أ
وتخلخذأةوقوةمة أوفقملًَأهلذةأةو صمل أ.أ
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()3أ جيلزأولمجل أأنأيرعلأأسأشخصأحلضلمأأسأماأجل ملتهأأوأجل المل أأأسأجل الهأمالاأ
جلملنهأ ونأأنأيملنأوذوألأةووخصأاقأةوخلصليتأ.أ

رئيـــس اجملــلــس
)1( - 17أأ يملنأولمجل أمس
()7أ تملنأووس

أيع هأةووةعىأح ملاأعلىأتلص أحذوألأماأةولزيوأ.أ

أة ل أةإلخخلصملصمل أةآلت أو يأ:أ

(أ)أ مسملم أة ل أوغختملذأة بمل مة أةوخلىأتمفلأحتق قأأغوةضأةجلملمع أ.أ
( )أة ملعر أفىأكلأمملأ ماأشكنهأتقلي أةوصل أحـأة ل أوة ؤم مل أوةهل االمل أ
ةألخوسأ،أوخلحق قأأغوةضأةجلملمع أ.أ
(ج)أمسملم أةولج أ.أ
()3أ فىأاملو أغ مل أمس أة ل أعاأأسأغجخلمملعأي خلخ أة ل أأارأةعضملسهأ،أماأخملمجأ
ةجلملمع أ،أووسملم أذوألأةإلجخلمملعأ.أ

إنشاء جلنة الشئون التنفيذية واملالية وتشكيلها
 - 13ت وكأجل أولوالنأةوخل ف ذي أوة ملو أوتوملأعلىأةولجهأةآلتيأ:أ
(أ)أمس

مس ملب.أ

أة ل أأأ

أ .أ

( )أة ريوأأأأ

نملسبملبأولوس

(ج)أنملس أة ريوأأأ

عضلةبأ.أ

( )أةولك لأأأ

عضلةبأومقومةبأ.أ

( ال)أ ة وةق أة ملويأولجملمع أأ

عضلةبأ

(و)أ أمحع أأعضملاأخيخلملم مأة ل أ،أماأحـأأعضملسهأماأ ةخلأةجلملمع أ.أ
(ز)أ مخ أأعضملاأخيخلملم مأة ل أ،أماأحـأأعضملسهأماأخملمجأةجلملمع أ.أ

إختصاصات اللجنة وسلطاتها
 - 14تملنأولج أغىلأجملن أةو لـمل أة خلو أهلالملأ لجال أةوال مأةألمملمال أة خخلصملصالمل أ
وةو لـمل أةآلت أو يأ:
(أ) أ ةعرة أمقرتامل أم ةن أةجلملمعال أمال ليملبأوتقالرميهملأغىلأة لالأ أ،أعلالىأأنأتماللنأ
موالالخلمل أعلالالىأتقالالريوة أغيالالوة ة أةجلملمع ال أعالالاأةو ال أة ملو ال أة قبل ال أأ،أوتقالالريوة أ
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ة صالالووفمل أوةعالالرة أا الالمل أخخلالالملميأول الال أةو الالملحق أ الالملأفالالىأذوالالألأة صالالووفمل أ
ة خصلم أعلىأة اخل ملطيأوةعرة أأسأتقريوة أةضملف أوتقرميهملأولمجل أ.أ
( أ) عل أأسأشخصأألسأماأغجخلمملعملتهملأ ونأأنأيمل نأوذوألأةووخصأاقأةوخلصليتأ.أ

الـمـــديـــــــر
 - 11يملنأولجملمع أمريوأيع هأةووةعيأماأذوسأةأل ل أةوعلم أةوعملو أ،أح ملاأعلالىأتلصال أ
حهذةأماأةولزيوأ،أوفرت أأمحعأم لة أوفقملبأووووطأةسرم أةوخلىأحتر ملأةو مأةألمملم أ.أ

إختصاصات املدير وسلطاته
 - 16ة الالريوأ الاللأة الالاللأةوعلمالاليأوةوخل ف الأذ سأةألولأمالالاأة ةاأةجلملمع ال أ،أوةوعمالاللأعلالالىأحتق الالقأ
ةغوةضهملأويلخل اأفىأذوألأحملو مأوةوللةسىأةو ملمي أوم ملممل أة ل أأويماللنأم الال بأ
ولوةعيأماأطويقأةولزيوأومعأعالراأةإلخال لأحعماللاأمالملأتقالراأتماللنأوالهأةإلخخلصملصالمل أ
وةو لـمل أةآلت أو يأ:أ
(أ) ةوعملأعلىأت وشال رأةأل ةاأةوعلماليأوةورتحاللسأوأ ة ةمسأوة الملويأحملجلملمعال أوعليالرأ
مفهل اأغ ةمتهملأوأمملو بهملأوةحخلرةعأةولمملسلأوةوـوقأةوخلىأتمفلأةإلمخلغ لأةألمثلأ
إلممملنملتهملأوفقملبأول ملم أةوخلىأحير ملأة ل أ.أ
( أ) ةحلفملظأعلىأةو ملاأحملجلملمع أ.
(ج)أ مسملم أجمل أة مملتذ أوةولجملنأة بثق أع هأو جلملنأتع ـأأعضملاأ ا أةوخلالرمي أ
وتوق خلهمأوأسأجلملنأأخوسأوفقملبأول مأةألمملم أ.أ
( )أ متث لأةجلملمع أوةوخلحرسأحإمسهملأأمملاأةهل امل أوةجلهمل أةألخوىأ.أ
( ال)أ تقريمأتقويوأم لسأشالململأولمجلال أعالاأة ةاأةجلملمعال أةوعلمالىأوةإل ةمسأوة الملويأ
ونووأةوخلقويوأحعرأملةفق أة ل أعل هأ.أ
(و)أة وخلقراأولمجل أحـل أإلمخلصرةمأةو مأةألمملم أكمملأجيلزأولمالريوأأنأيـلال أ
ماأجمل أةألمملتذ أغمخلصرةمأةوللةسىأغذةأغمخلل اأةألموأذوألأ.أ

نائب املدير
)1( - 12أ يملنأولجملمع أنملسبملبأولمريوأيع هأةووةعيأماأذوسأةأل ل أةوعلم أةوعملو أح ملاأعلىأ
تلص أحهذةأماأةولزيوأحعرأةوخلوملومأمعأة ريوأوذوألأوفرت أأمحعأم لة أوفقملبأووووطأ
ةسرم أةوخلىأحتر ملأةو مأةألمملم أ.أ
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الالالملعر أة الالالريوأفالالالىأأ ةاأوةجبملتالالالهأوتمالالاللنأوالالالهأةولةجبالالالمل أ

()7أ يقالالاللاأنملسالالال أة الالالريوأ

وةإلخخلصملصمل أةويتأ حتر ملأةو مأةألمملم أ.أ
()3أ يقلاأنملس أة ريوأحكعبملاأة ريوأفىأاملو أغ ملحهأأوأعراأمتم هأماأةوق ملاأحعملهأأوأخللأ
م صبهأوذوألأوفقملبأألامملاأةوللةسىأ.أ

الـــوكـــيــــل
)1( - 18أ يعـأمس

أة ل أح ملاةبأعلىأتلص أحهذةأماأة ريوأ،أأارأأعضملاأ ا أةوخلرمي أأوأ

كبملمأة ةميـأوك بأولجملمع أوذوألأوفقملبأألامملاأةوللةسىأ.أ
()7أ يوغلأةولك لأم صبهأ ر أأمحعأم لة أوعلزأغعمل أتع هأ.أ
()3أ يمالاللنأةولك الاللأم الالال بأوالالرسأة الالريوأعالالاأة ةاأةإل ةمسأوة الالملويأولجملمع ال أ،أوفقالالملبأأ
ألامملاأةو مأةألمملم أوةوللةسىأ.أ
()4أ حيخلفظأةولك لأخبملمتأةجلملمع أةوعملاأوح جلأخملصأجلم عأممخللممل أةجلملمع أ.أ

عــميد شــئــــون الطـــــالب
)1( - 19أ يعـأمس

أة ل أح ملاةبأعلىأتلص أحذوألأماأة ريوأأاالرأأعضالملاأ اال أةوخلالرمي أ

حملجلملمع أعم رةبأووالنأةوـ
()7أ يوغلأعم رأشالنأةوـ

أ .أ
أم صبهأ ر أأمحعأم لة أوعلزأغعمل أتع هأ.أ

()3أ حتر أةو مأةألمملم أغخخلصملصمل أعم رأشالنأةوـ
()4أ يملنأعم رأشالنأةوـ

أووةجبملتهأ.أ

أم ال بأأمملاأة ريوأف مملأيلكلأ ةو هأماأمهملاأماأة ل أ

وجمل أةألمملتذ أأوأجمل أشالنأةوـ

أوذوألأ ملعر أةوـ

أوإلمخلفمل أةوقصلسأ

علم ملبأوتوحليملبأوثقملف ملبأوغجخلمملع ملبأماأغنخلمملسهمأو لجملمع أوموةعمل أةو مأوةو للكأةوقليمأ
ةخلأةجلملمع أوخملمجهملأ.أ

أمـــيــن الـمـكتـبــة
 -71أ()1أيعـأمس

أة ل أح مل اأعلىأتلص أحذوألأماأة ريوأأم ملبأولممخلب أ.أ

()7أ يوغلأأمـأة مخلب أم صبهأولفرت أةوخلىأحتر ملأةوللةسىأ.أ
()3أحتر أةو مأةألمملم أ وةوللةسىأغخخلصملصمل أأمـأة مخلب أووةجبملتهأوشووطأخرمخلهأأ
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()4أ يملنأأمـأة مخلب أم ال بأأمملاأة ريوأةوعملاأعاأت ف ذأغخخلصملصملتهأوأ ةاأوةجبملتهأ
.أ

أمــيـــن الشئــــون العلمـيــة
 -71أ()1أ يعـأمس

أة ل أح ملاةبأعلىأتلص أحذوألأماأة ريوأأارأأعضالملاأ اال أةوخلالرمي أ

حملجلملمع أأم ملبأولوالنأةوعلم أ.أ
( )7حتر أةو مأةألمملم أوةول لةسىأغخخلصملصمل أأمـأةووالنأةوعلم أووةجبملتهأ.
( )3يوغلأأمـأةووالنأةوعلم أم صبهأولفرت أ ةوخلىأحتر ملأةوللةسىأ.

عميد الكليات واملدارس واملعاهد واملراكز
 -77أ()1أ يماللنأوماللأكل ال أأوأمرممال أأوأمعهالرأأوأموكال أعم الرأأوأمالريوأيع الهأمسال

أ

ة ل أح ملاةبأعلىأتلص أحذوألأماأة ريوأحعرأةوخلوملومأمعأجمل أةومل أأوأة رمسأ
أوأة عهرأأوأة وك أويوةعيأفىأغخخل ملمهأعللأة و تب أةوعلم أوطللأةسرم أ.أ
()7أ يوغلأعم رأةومل أأوأة رمم أأوأمريوأة عهرأأوأة وك أم صبهأ ر أةمحعأم لة أ
وعلزأةعمل أتع هأوفرت أثملن أفح

أ .أ

()3أ يملنأعم رأةومل أأوأة رمم أأوأمريوأة عهرأأوأة وك أم ال بأورسأة ريوأف مملأ
يعهرأةو هأماأوةجبمل أ لج أأامملاأةو مأةألمملم أ.أ
()4أ يعـأمس

أة ل أح ملاأعلىأتلص أ حذوألأماأة الريوأأاالرأأعضالملاأ اال أةوخلالرمي أ

عم رةبأومل أةورمةممل أةوعل ملأ(غنأوجر )أ ويوةعىأفىأغخخل ملمهأةنأيملنأفىأموتب أ
ةألمخلملذي أ.أ
()1أ يوغلأعم رأكل أةورمةممل أةوعل ملأ(غنأوجر )أ م صالبهأ الر أأمحالعأمال لة أوعاللزأ
غعمل أ تع هأوفرت أثملن أفح

أ .أ

()6أ يملنأعم رأكل أةورمةممل أةوعل ملأم ال بأورسأة ريوأف مملأيعهرأةو هأماأوةجبمل أ
لج أأامملاأةو مأةألمملم أ.أ
()2أ جيلزأولمريوأتع ـأنملس أوعم رأةومل أةوخلىأيقخلضيأةألمالوأتعال ـأنملسال أعم الرأهلالملأ
وذوألأحملوخلوملومأمعأةوعم رأة خخلصأ.أ

رؤساء األقسام أو وحدات التدريب
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 -73أ()1أ يملنأوملأق مأأوأوار أترمي أمس

أيع هأة ريوأح ملاأعلىأتلص أماأةوعم الرأ

ة خخلصأويوةعيأفىأغخخل ملمهأعللأة وتب أةوعلم أ.أ
()7أ يوغلأمس

أةوق مأأوأوار أةوخلرمي أم صبهأ ر أث سأم لة أوعلزأغعمل أتع هأ

.أ
()3أ يملنأمس

أةوق مأأوأوار أةوخلرم ي أم ال بأورسأة ريوأماأطويقأعم رأةومل أ

ة ع أف مملأيعهرأةو هأماأوةجبمل أ لج أأامملاأةو مأةألمملم أوةوللةسىأ.أ

إنشـــاء جملــــس األســاتذة وتشكيلـــه
 -74أأ ي وكأجمل أوألمملتذ أحملجلملمع أويوملأعلىأةولجهأةآلتيأ:أ
(أ)

ة ريوأأأأأ

أمس ملبأ

( أ)

نملس أة ريوأأأأأأ

عضلةبأ
عضلةبأ

(ج)أةولك لأأأأأأ
( )أ عمرةاأةومل مل أوة رةمسأوعم رأشالنأةوـ

أأ

أعضملاأ

( ال)أأمـأة مخلب أأأأأأ

عضلةبأ

(و)أ مريووةأة عمل رأوة وةك أأأأأ

عضلةبأ

(ز)أ مؤمملاأةألق ملاأووارة أةوخلرمي أأأأ

أعضملاأ

(ح)أ ع عأأعضملاأ ا أةوخلرمي أأ
مماأ مأفىأموتب أةألمخلملذي أأأ
(ط)أممثلأو ةارأوملأماأة رةمسأوة عمل رأوة وةك أ

أأعضملاأ

أ ةوخلىأو تأهلملأأق ملاأوذوألأعاأكلأمبع أأ
أعضملاأماأ ا أةوخلرمي أحهملأأأأ
(س)أ عضلةنأغث ملنأميث نأةوـ أأ

أأعضملاأ

وخيخلملم مأغحتمل أةوـ أأأأ
(ك)أ أمـأةووالنأةوعلم أحملجلملمع أأأأ

أأعضملاأ
أعضلةأومقومةبأ

(ل)أنلة أةوعمرةاأ(غنأوجروة)أأأأ

أأعضملاأ

إختصاصات جملس األساتذة وسلطاته
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 -71أ()1أ حملإلضالالملف أغىلأأىأغخخلصملصالالمل أأوأمالاللـمل أأخالالوسأوةم أفالالىأ الالذةأةوقالالملنلنأتمالاللنأ
ل أةألمملتذ أةإلخخلصملصمل أوةو لـمل أةآلت أو يأ:أ
(أ) تقالالريمأة قرتاالالمل أولمجل ال أحوالالكنأوضالالعأةووالالووطأوةو ال مأولمالالؤ
ة ـللح أوقبللأةوـ
( أ)أ ةوخل

أةوعلم ال أ

أفىأةورمةممل أحملجلملمع أ.أ

مأةوعملاأوربةم أةورمةم أحملجلملمع أوةإلمخلحملنمل أةوخلىأتعقرأوفقملبأألامملاأ

ةو مأةألمملم أ.
(ج)أ وضعأخـطأت

مأةومل مل أوة رةمسأوة عمل رأوة وةكال أوةألق الملاأوواالرة أ

ةوخلرمي أوتعريلهملأوغعمل أةو وأف هملأوحتريرأة لة أةوخلىأختخلصأحخلرمي هملأكلأ
ماأةولارة أآنف أ ةوذكوأوكذوألأمفعأتقويوأولمجلال أعالاأضالووم أغنوالملاأأسأ
كل ال أأوأمرممال أأوأمعهالالرأأوأموكال أأوأق الالمأأوأواالالر أتالالرمي أجريالالر أأوأعالالاأ
ضووم أغوغملاأأسأم هملأأوأ جمهملأأوأتق مهملأ.أ
( )أ م ىأةإلجملزة أةوعلم أوألشخملصأةوذياأأمتلةأح جملحأةورمةممل أةوخلىأغعخلمر ملأفىأ
ةوللةسىأ.أ
( ال)أم ىأةورمجمل أ ةوفخوي أوةجللةس أةوعلم أوألشخملصأةوذياأيعخلربونأجريوياأحهملأ
وذوألأوفقملبأألامملاأةوللةسىأ.أ
(و)أ م ىأوق أأمخلملذأغمخل ملزأ.أ
(ز)أ مفعأتقويوأولمجل أعاأأسأأموأحي لهأةو هأ.أ
(ح)أ توج عأةوبحلسأةوعلم أوةوخلكو فأوةو ووأوتوق خلهملأ.أ
(ط)أ غجملز أحوةم أةورمةممل أة ضملف أ.أ
(س)أغنوملاأو تملياأمملأيوةهأم ملمبملبأماأجمملو أعلم أوجلملنأخملص أيفلضأألسأم هملأ
أيملأماأةو لـمل أةوخلىأأيملنأماأاقهأممملممخلهملأحملمخلث ملاأملـ أم ىأةإلجملزة أ
ةوعلم أ.أ
(ك)أ مفعأةوخللص مل أولمجل أحوكنأةووووطأوةألم أةوعلم أة خلعلق أحخلع ـأأعضملاأ
ا أةوخلرمي أوتوق خلهمأ.أ
(ل)أةختملذأةجوةاة أ ةحململمب أة ملمب أح ملاأعلىأتلص مل أةولجملنأةوخلىأيوملهملأضرأ
ماأيرةنلنأفىأأملمأخمل أحوالوفأةوعماللأةوعلماليأمالاأةعضالملاأ اال أةوخلالرمي أأوأ
ةوـ

أحملجلملمع أأوأمماأم حهمأ لأةجملزة أعلم أأوأفخوي أ.أ
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(ا)أ اومملنأأسأشخصأيملنأقرأأ ياأفىأجومي أت ـلسأعلىأة حنوةفأةسلقيأأوأ
يملنأفىأمأ يهأقرأملألأمللكملبأفملضحملبأأوأخم بأحملوووفأماأأىأةجملز أعلم أ
يملنأقرأم حهملأ لأوهأواومملنهأكالذوألأمالاأع العأة م ال ة أةوخلالىأيخلمخلالعأحهالملأ
قخلضيأ ذهأة جملز أ.أ
()7أ يصرمأجمل أةألمملتذ أةوللةسىأةو زم أولق ملاأحملعمملوهأوت ف ذأةخخلصملصملتهأوممملمم أ
ملـملتهأة م لا أوهأ لج أأامملاأ ذ ةأةوقملنلنأويعملأحهذهأةوللةسىأع رأتلق عأمس

أ

جمل أةألمملتذ أعل هملأمململأي صأف هملأأسأتملميخأ اقأ.أ

إجتماعات جملس األساتذة
 -76أ()1أ جيخلمعأجمل أةألمملتذ أمو أوةار أعلىأةألقلأفىأكلأفصلأ مةميأفالىأةألوقالمل أ
وةألمم أةوخلىأيع ه ملأمس هأويملنأوهأةحلقأفىأ علتهأفىأأسأوقتأألسأةجخلمملعأ
طملمئأ.أ
()7أ يرتأسأنملس أة ريوأةجخلمملعمل أجمل أةألمملتذ أع رأغ المل أة الريوأوحأاملوال أغ المل أ
ة ريوأونملسبهأخيخلملمأجمل أة مملتذ أأارأأعضملسهأووسملم أةإلجخلمملعأ.أ
()3أ جيلزأ ل أةألمملتذ أأنأيرعلأأىأشخصأحلضلمأأسأةجخلمملعأ ونأأنأيملنأوذوألأ
ةووخصأاقأةوخلصلي أ.أ

جمالس الكليات واملدارس واملعاهد واملراكز وإختصاصاتها
)1( -72أ يماللنأومالاللأكل ال أأوأمرممال أأوأمعهالرأأوأموكال أجملال أيالالخلمأتوالم لهأوت ال مأ
أعمملوهأوفقملبأ امملاأةو مأة مملم أوةوللةسىأ.أ
()7أ خيالالخلصأجمل ال أةومل ال أأوأة رمم ال أأوأة عهالالرأأوأة وك ال أغىلأجملن ال أة خخلصملصالالمل أ
ة صلصأعل هملأفىأةو مأةألم ملم أوةوللةسىأحمل ملسلأةآلت أو يأ:أ
(أ)أ ةعرة أةسـطأوةوربةم أة خلعلق أحخل ف ذأم مل أةورمةم أوة مخلحملنمل أوت

قأذوألأ

حـأةألق ملاأة خخللف أومفعأةوخللص مل أ ل أةألمملتذ أ.أ
( )أ تقريمأةوخللص مل أ ل أةألمملتذ أاللأةوللةسىأة خلعلق أ مل أةورمةم أولحصللأ
علىأةإلجملزة أ ةوعلم أوغريأذوألأماأةألملمأة خلعلق أحملو وملطأةوعلميأ.أ
(ج)أ مفعأةوخللص مل أ ل أةألمملتذ أ ىأةإلجملزة أةوعلم أ(غريأةوالرمجمل أةوفخويال أ)أ
وكذوألأم ىأةجللةس أأ
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( )أ توش ىأةألشخملصأ ل أةألمملتذ أوخلع همأكممخلح ـأوتوج عأةوبحثأةوعلميأ
وتوق خلهأ.أ
( ال)أ ةو وأفىأأسأأموأيخلعلقأ حمل هملاأةوعلم أا بمملأحي لالهأةو الهأجملال أةألمالملتذ أأوأ
جمل أكل أةورمةممل أةوعل ملأومفعأتقويوأحوكنهأ.أ
(و)أ مفعأع عأة ملسلأةوعلم أةوخلىأتخلعلقأحملورمةممل أةوعل ملأ ل أةألمملتذ أعربأعم رأ
كل أةورمةممل أةوعل ملأ.أ
()3أ جيالاللزأ الالملو أةومل الالمل أوة الالرةمسأوة عمل الالرأوة وةك ال أغصالالرةمأ قلةعالالرأت
تخلعملمضأمعأ أسأقلةعرأتملنأمملمي أة فعالللأوصالملأ م أمالاأجملال أةوـال
ةو ملاأوةو للكأةوقليمأحـأةوـ

م الالهأ أ
أ وةعالمل أ

أفىأأمملكاأةورمةم أ.أ

جمالس األقسام ووحدات التدريب
)1( -78أ ي وكأفىأكلأق مأأوأوار أترمي أجمل أحوسملم أمس

أةوق مأأوأوار أةوخلرمي أ

وعضلي أع عأأعض ملاأ ا أةوخلرمي أحملوق مأأوأوار أةوخلرمي أ.أ
( )7تملنأمهم أجمل أةوق مأأوأوار أةوخلالرمي أحملإلضالملف أغىلأمالملأيضالماأفالىأةوال مأ
ةألمملم أوةوللةسىأت

مأةو وملطأةوعلميأوة ةمسأحملوق مأأوأوارة أةوخلرمي أوذوألأ

حتتأغشوةفأجمل أةومل أأوأة رمم أأوأة عهرأأوأة وك أ.أ

جملس شئون الطالب
 -79أ ي والالكأجمل ال أووالالالنأةوـ ال
ووةجبملتهأوطويق أتملي هأوت

أحوسملم ال أة الالريوأوحتالالر أةو ال مأةألمملم ال أغخخلصملصالالملتهأ
مأأعمملوهأ.أ

جمالس املستشفيات اجلامعية
 -31أ يعخلمرأة ل أة خلوف مل أةجلملمع أوي وئأفىأكلأم خلوفيأجملمعيأجمل ملبأإل ةمتهأ
يوملأعلىأةولجهأةوذىأحتر هأةو مأةألمملم أ.أ

دار النشر اجلامعي
 - 31تملنأولجملمع أ ةمأول ووأحتر أةو مأةألمملم أأغوةضهملأوطويق أة ةسهملأ.أ
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جمالس املؤسسات اجلامعية األخري
 - 37تمالاللنأولجملمعال أمؤم الالمل أجملمع ال أأخالالوسأحتالالر أةو ال مأة مملمال أأغوةضالالهملأوطويق ال أ
أ ةسهمل.أأ
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الفصل الرابعأ

األحكام املالية واملراجعة

 -33أ()1أتخلملنأملةم أةجل ملمع أة ملو أماأةمخلثمملمةتهملأوملةم ملأةوذةت أوممملأختصصهأهلملأ
ةوروو أماأةعخلممل ة أوممملأيقبلهأة ل أ ماأ بمل أوم ىأوةعملنمل أوةوقملفأووصمليملأ
()7أ تل عأأملةلأةجلملمع أفىأا ملحمل أجملمي أأوأا ملحمل أغيرةعأفالىأة صالملمفأة لجالل أ
حملو ل ةنأةوخلىأيعخلمر ملأة ل أ.أ
()3أتصوفأأملةلأةجل ملمع أوخلحق قأأغوةضهملأوفقملبأ امملاأةوللةسىأة ملو أ.أ
()4أ يوةجعأم ليملبأح ملنأا ملحمل أة
ةو لاأةألخريأماأةيملاأةو

ةن أوكذوألأقملسم أأملةلأةجلملمع أوخصلمهملأفىأ

أة ملو أحلةمـ أة وةجعأةوعملاأويقراأة ريوأتقويوأة وةجعأ

ةوعملاأع همملأغىلأة ل أ.أ

الفصل اخلامس

أحكام ختامية
تــعيني العاملني
- 34

حتر أةو مأةألمملم أةوخلىأيصرم ملأة ل أطويق أتع ـأع عأةوعململـأحملجلملمع أأ

حق االستئناف
 - 31يمفالاللأألسأشالالخصأيضالالملمأ مالالاأأىأةجالالوةاأةختالالذأ لج ال أةامالالملاأ الالذةأأةوقالالملنلنأاالالقأ
ة مخلا ملفأولجه أةوخلىأحتر ملأةو مأةألمملم أ.أ

مال املعاش
- 36

جيلزأأنأي صأفىأةو مأةألمملمالأ أعلالىأم المل م أةجلملمعال أفالىأأسأمالمللأولمعالمل أةأوأ
موووعأأخوأوفملسر أةوعململـأحملجلملمع أ.

أ
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أحكام إنتقالية

 -32أ()1أ ي لأمملمسأة فعللأكلأعقرأأوأةتفملقأأوأةوخل ةاأةحومخلهأةجلملمع أقبلأحراأةوعملأحهذةأ
ةوقملنلنأويعخلربأكمملأولأةحومخلهأةجلملمع أوفقملبأألامملاأ ذةأةوقملنلنأ.أ
( )7معأعراأةإل خ لأحعملاأأامملاأةوب رأ()1أ تؤولأولجملمع أع عأةألملةلأة مللكال أ
هلملأأوأةوخلىأآوتأ ةو هملأ قخلضيأأامملاأةوقملنلنأة لغيأ.أ
( )3ي خلموأةوعململلنأةوالذياأكالملنلةأفالىأخرمال أةجلملمعال أقباللأصالرومأ الذةأةوقالملنلنأفالىأ
ةسرم أحذة أشووطأخرمخلهمأةو ملحق أ.

إثبات صحة النظم األساسية واللوائح
 -38أجيل زأأثبمل أصح أأسأن الملاأأمملماليأأوأ سحال أوالرسأأسأ ممال أحالملحوةزأن الخ أمالاأأسأ
م همملأملقعأعل هملأحوهمل أمس

أة ل أأوأة ريوأأوأةولك لأ.أ

أ
صرمأحتتأخخلميأفىأةو لاأةو ملحعأماأشهوأذسأةحلج أو
ة لةفقأةو لاأةو ملحعأماأشهوأممليلأو

أ 1411الأ

أ1991اأ.أ

أ
أ

ةوفويقأةووكاأ
عموأا اأأمحرأةوبوريأ
مس أةجلمهلمي أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
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