الئحة التوظيف

القسن األول
األحكبم العبهة للتوظيف

================

أحكـام عامـة
=============
هبدة ()1
 تح د لهيئة ددتلهحتةهاهتئددهلظددفلهيائدده تليادده علظاددتاةهتئهلعم د ل ددا لحا د لهي ظ د ل

اخططلهيتطاةعلاهيظخصصهثلهيظ تظ ةليهيظةزهنةتل.
 ةت لهإلعالفلعفلهيائه تلهيظذكاعةليهيصحتلهيظحمةتلاهي عيةتلاهألانيةدتلاي د ل
هيظاالثلهي مظةتلهيظتخصصتلحابلهألحاه .
 اةعشحلهيظاتافافليشدل لائده تلضع ده لتة تدتلهيتد عةتلاهيتد عةبلاهيائده تل
هيفنةتليظعكزلهيظ ماظدهثلاهيحهادبلهييدتلاف دهشليمشدعاطلاهإلادعه هثلهيظنصدا ل
عمةئهلفتلهي اظةفلهيثهيثلاهيعهيعلظفلتذهلهيال حتل.
ش
 ةت لإاعه لهيظ هيالثلاهالختيهعهثلاهيتعشةحليشل لك لائةفتلطي هليم اهع لهياهع ةل
يئذهلهيال حتل.
ادلبدة ()2

 تن ا لائه تلهيئة تلإي لهياثلظاظاعهثلهيع ةاةتلهيتهيةتل-:ل
 ظاظاعتلائه تلضع ه لتة تلهيت عةتل.
 ظاظاعتلائه تلضع ه لتة تلهيت عةبل.
 ظاظاعتلهيائه تلهيفنةتلاهإل هعةتل.
 ظاظاعتتلهيائه تلهيفنةتلهيظاهع ةلاهيظ هنتل.ل
 اةكدددافلهيت ةدددةفلفدددتلظاظاعدددهثلائددده تلضع ددده لتة تدددتلهيتددد عةتلاهيتددد عةبل
اهيائه تلهيفنةتليظعكزلهيظ ماظهثليهيشعاطلهيظ ععةليهي اظةفلهيثهيثلاهيعهيعلظفل
تذهلهيال حتل,لاةكافلهيت ةةفلفتليهقتلهيائه تليهيشعاطلاهإلاعه هثلهيتتلةص عل
يئهلقعهعلظفلظ ةعلعه لهيئة تلاف هشلألحكه لتذهلهيال حتل.
اظعلل ةكدافليظد ةعلعدده لهيئة ددتلهيت ةددةفلفددتللةددعل عاددهثلهيظاظاعددهثلهيظشددهعلإيةئددهلفددتل
هيف عةلهياهي تلألحكه لهي ا لهيظعهف تل.ل
ل
ادلبدة ()3

 ةكافلهيت ةةفلفتلظاظاعهثلائه تلضع ه لتة تتلهيت عةتلاهيت عةبلاهيائه تل
هيفنةددتلاهإل هعةددتلي ددعهعلظددفلظدد ةعلعدده لهيئة ددتلضالظددفلةفا دد لفددتلذيدد ل,لافددتل
ظاظدداعتتلهيائدده تلهيفنةددتلهيظاددهع ةلاهيظ هنددتلي ددعهعلظددفلظاددهع لهيظ د ةعلهي دده ل
يمش افلهإل هعةتلاهيظهيةت.
 ةكافلهيت ةةفليصفتل ه ظتلضالظؤقتدتل,لاةكدافلت ةدةفللةدعلهيكداةتةةفليصدفتلظؤقتدتل
ايطعةقلهيت هق لاف هشلينظهذجلهيظعهف تل

ل
ادلبدة ()4

يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف الهيئة -:
 - 1ضفلةكافلكاةتتلهياناةتل,لفهفلي لةاا لهألف مةتلألينه لهييال لهي عيةتل.ل
 - 2ضفلةكافلظحظا لهياةعةل,لحافلهياظ تل.
 - 3ضاللت لانتلعفلثظهنتلعشعةلانتلظةال ةتل.
 - 4ضفلتتاهفعلفة لهيشعاطلاهيظؤتالثلهيظطمايتليشل لهيائةفتل.
 - 5ضفلتثيدثليةهقتد لهيصدحةتلطي دهشلي دعهعلازةدعلهيصدحتلهي هظدتل,لاةادازلهإلعفده لظددفل
ي لتذهلهيشعاطلي عهعلظفلهيظ ةعلهي ه لي لهخذلعضيلهيئة تلهيطيةتلهيظختصتل.
 - 6ضاللةكافلق لايقلفصمتلظفلهيخ ظتلي عهعلتأ ةيتلنئه تلظهلي لتظ
ثالثتلاناهثلعم لهألق ل.

لعمد لصد اعهل

 - 7ضاللةكافلق لايقلهيحك لعمة لي ايتلظ ة ةليمحعةتلفدتلانهةدتلضالفدتلاعةظدتلظخمدتل
يهيشعتلاهألظهنتلظهلي لةكفلق لع لإية لهعتيهعهل.
مع مراعاة أحكام القانون رقم  9لسنـة . 1971

ل
ادلبدة ()5

 تكافلظاظاعهثلهيائه تلاهي عاهثلهيظ هيمتليئهلاعيطئهلهيظهيتلاف هثلهي الاهثل
هي اعةلاهيح لهأل ن لفتلهي عاتلاف هشليما ها لهيظعهف تليئذهلهيال حتل.
 ةاازلي عهعلظفلظامدتلهإل هعةلفدتلهيحدهالثلهيفع ةدتلذهثلهيند عةلتدأتةالشلهالخيدعةل
لهيائه تل افلهيت ة ليظهلاع ليهيا ها لهيظشهعلإيةئهل.ل
ت عةعلظعتيهثلخهصتليي

ل
ل
ل
ل
ل
ل

القسن الثبين

الوظبئف الفٌية واإلدارية
والفٌية ادلسبعدة وادلعبوًـة

=====================

قواعد وإجـراءات الترشيح والـتعييـن
=ل=ل=ل=ل=ل=ل=ل=ل=ل=ل=ل=ل=ل=ل=ل=ل=ل=ل=ل=ل=ل=ل
ادلبدة ()6

 تح د لهيئة ددتلهحتةهاهتئددهلظددفلهيائدده تلهيفنةددتلاهإل هعةددتلاةددت لهإلعددالفلاتعشددةحل
هيظاتافةفليشلمئهلاف له شلألحكه لهيظه ةل()1لظفلتذهلهيال حتل.
ل

ادلبدة ()7

 ةشك لظ ةعلعه لهيئة تلياهفلالختةهعلهيظعشحةفلظفلعنهصعلظتخصصتلتتاي ل-:ل
 تصنةتلاتعتةبلطميهثلهيظعشحةفليحابل عاتلهيتأتة لاهيخيعةلهي ظمةتل.ل تعشةحلهي لهيظال ليمظ هيالثلضالهالختيهعل. إاعه هثلهيظ هيالثلاهالختيهعهثل.ل
 تعفعلهيماهفلهيظختصتلت عةعهليتاصةهتئهلظشفاعهلييةهفلظفلعشحتئ ليصفتلضصدمةتل
اهحتةهطةتليشل لك لائةفتلاظيععهثلهيتف ة لاهي عاتلاهيظةزهنةتلهيظ تعحتلطي هشل
ألحكه لتذهلهيال حتل.ل

ل

ادلبدة ()8

 يشترط للتعيين في درجات مجموعات الوظاائف الننياة واادارياة الح اوى علا
المؤهالت العلمية اآلتية -:
شئه ةلاهظ ةتلضالشئه ةلعهيةتلتتفقل عهاتئهلاطية تلهيائةفدتلإذهلكدهفلهيت ةدةفلفدتل
لض) ل
ائه تلهي عاتلهياه اتلضالهي عاتلهألعم .ل
ب) لظددؤتالثلظتااددطلتتفددقل عهاددت لاطية ددتلهيائةفددتلإذهلكددهفلهيت ةددةفلفددتلائدده تل
ل
هي عاهثلهياه اتل.

 اظددعلذي د لةاددازلهفلةكددافلهيت ةددةفلفددتلضعم د لظددفلهي عاددتلهيظنصددا لعمةئددهلفددتل
هيف عتةفلهياهي تةفلإذهلكهفلهيظعشدحليمت ةدةفلقد لضظ د لي د لحصداي لعمد لهيظؤتد ل
هي مظتلخظتلاناهثلعم لهألق لفتلعظ لةفة لظن لخيعةلفتلهيائةفتلهيظعشحليئهل,ل
فإذهلقمثلظ ةلهيخيعةلعفلخظتلاناهثلحابلهيخيدعةلاف دهشليدن لهيظده ةل()11لظدفل
تذهلهيال حتل.
ادلبدة ()9

استثناء من أحكتم المادة السابقة -:
 ت ةةفلهيحهصمةفلعم لشئه ةلاهظ ةتلضالشئه ةلعهيةتليإح ىلهي عاهثلهيتتلةشدتعطل
يمت ةةفلفةئهلهيحصا لعم لشئه ةلظتااطتل.
 ت ةدةفلهيحهصددمةفلعمد لظؤتد لضال يمددا لتخصصددتلظتاادطلظظددهلةاددتمز لهيحصددا ل
عمة ل عهاتلانتةفلعم لهألق لي لإتظه لهي عهاتلهيثهناةتلهي هظتلفتلهي عاتلهيثهظندتل
ظيهشعةل.
 ت ةةفلهيحهصمةفلعمتلشئه ةلإتظه لهي عهاتلهيثهناةتلهي هظتلضالظهلة ه يئهلفتلهي عاتل
هيتهي تلظيهشعةل.
ل

ادلبدة ()11

 ةكدددافلهيت ةدددةفلفدددتلظاظددداعتتلهيائددده تلهيفنةدددتلهيظادددهع ةلاهيظ هاندددتل(لهيحعفةدددتل
اهيخ ظهثل)لاف هشليمشعاطلاهإلاعه هثلهيتتلةص عليتح ة تهلقدعهعلظدفلظد ةعلعده ل
هيئة تل.
ل

ادلبدة ()11

 يكون منح عالوة الخبرة بإضافة عالوة إل أوى مربوط الدرجة بالمعدالت التالية
-:
لض)لعالاةلاهح ةلعفلك لثالثتلاناهثلخيعةليهينايتليمائه تلهإل هعةتل.ل

لب) لعالاةلاهح ةلعفلك لانتةفلخيعةليهينايتليمائه تلهيفنةتل.
لج) لعالاةلاهح ةلعفلك لانتةفلخيعةليهينايتليمائه تلهيفنةتلهيظاهع ةل.
اظعلذي لةاازلظنجلعالاةلخيعةليظ لعالاةلعفلك لانتلخيعةليمائه تلهيفنةتلهيظتظةزةل
ضالهيائه تلهإل هعةتلذهثلهين عةل.ل
ل

 يتعين أن توافر في الخبرة الشروط التالية -:
أ) ضفلتكافلثهيتتليشئه ةلصه عةلعفلائتلت تنعليئهلهيئة تلاظص قلعمةئهلظفلهيائهثل
هيعاظةتل.ل
ب) ضفلتكافلظح لهيي هةتلاهينئهةتل.
ج) ضفلةكافلهيتهعةخلهيظح ليئهلظت هخاللظعلخيعهثلضخعىل.
د) ضفلتتفقلظعلطية تلهيائةفتلهيظت ليئهلهيظعشحل.

ه) ضفلتكافلق لق ةثلي لهيحصا لعم لهيظؤت لهيذيلةت لهيت ةةفليظااي لاهيظطدهيقل
يمتخص ل.
ل
ل

جلٌـة شئـوى ادلوظفيـي

والعــالوات والترقيـبت
=ل=ل=ل=ل=ل=ل=ل=ل=ل=ل=ل=ل=ل=ل=ل=لل
ادلبدة ()12

 تنشدددألفدددتلهيئة دددتلياندددتلتادددظ لياندددتلشددد افلهيظدددائفةفلةصددد عليتشدددكةمئهلاتح ةددد ل
هختصهصهتئهلاإاعه هثلانئه لهي ظ لفةئهلقعهعلظفلهيظ ةعلهي ه ل.
ل

ادلبدة ()13

 ة علهيظ ةعلهي ه ل–لي لضخذلعضيليانتلش افلهيظائفةفل–لهإلاعه هثلهيتتلتتي ئهل
هيمانتلفتلحهالثلهقتعهحلظنحلهي الاةلهي اعةتلضالهالاتثنه ةتلضالهيحعظهفلظنئهل.
ل

ادلبدة ()14

 تكافلهيتعقةتليهالختـةهعلاحـ هلي ـدـعهعلظدـ لظ ةـدـعلعده لهيئةدـ تلينده هلعمد لهقتدعهحل
يانتلش افلهيظائفةفل.
 تمتددز لهيمانددتليتعشددةحلظددفلتددعههلظاددتافةهليمتعقةددتليظ ددهةةعلهيظفه ددمتلهيتددتلةص د عل
يتح ة تهلقعهعلظ ةعلعه لهيئة تل.
 ت تيعلهيتعقةتلنهفذةلظفلتهعةخلهعتظه تهلااللةاازلإعاهعئهلإي لتهعةخلاهيقل.
 ةظنحلهيظتعقتلعالاةلتعقةتليظ هعلعالاةل اعةتلظفلعالاهثلهي عاتلهيظعق لإيةئهل
ضالضا لظعياطلتم لهي عاتلضةئظهلضكيعل.
 االلةاازلهيتعقةتلإاللإي لهي عادتلهيتدتلت ماتدهلظيهشدعةلفدتلنفدتلهيظاظاعدتلاي د ل
هن ه لهيظ لهيظ ععةلكح لض ن ليمي ه لفتلهي عات.
ل

ادلبدة ()15

 ظددعلظعهعددهةلحك د لهيظدده ةل()13لةظددنحلهيظائددتلعددالاةل اعةددتلك د لعدده ليهيف ددهثل
هيظ ددععةليهيا د ها لهيظعهف ددتلاةاددازليهإل ددهفتلإي د لذي د لظددنحلهيظائددتلعددالاةل
هاتثنه ةتلاهح ةلاناةهشلايظهلاللةاهازلعالاتةفلفتلهي عاتلهياهح ةل.
 اتاتحقلهي الاةلهي اعةتلظفلضا لةنهةعلضالضا لةايةالهيتهيتليظ تلانتلظفلتهعةخل
هيت ةةفلضالظفلتهعةخلظنحلهي الاةلهي اعةتلهياهي تل.

 االلتلةعلهيتعقةتلظفلظاع لهي الاةلهي اعةتل,لاإذهلهتفقلتهعةخئهلهاتحقلهيظائدتل
ضا لظعياطلهي عاتلهيظعق لإيةئهلظ هفهلإية لعالاةلاهح ةلظفلعالاهتئهلهي اعةتل.
 اتنحلهي الاةلهي اعةتلضالهي الاةلهالاتثنه ةتلي عهعلظفلهيظد ةعلهي ده لااللةادازلضفل
ةتاهازلهيظائتليأيلظنئظهلنئهةتلظعياطل عاتل.
ل

ادلبدة ()16

 ت علكفهةتلهي هظمةفليهيئة تلظفللةعلضع ه تلهيت عةتلاهيت عةبل,لات تظد لت دهعةعل
كفهةتئ لاتعتبلآثهعتهلطي هشليم اهع لاهإلاعه هثلهيتدتلةصد عليئدهلقدعهعلظدفلظد ةعل
عه لهيئة تل.
ل
ل
ل
ل

ااجــــــازات
=ل=ل=ل=ل=ل=ل=ل=ل=ل=ل=ل=لل
ادلبدة ()17

 ااجازات التي يجوز منحها للموظنين من غير أعضاء هيئتي التدريس والتدريب
هي :
 )1إاهزةلطهع تليظ ةلاللتزة لعم لةا لفتلهيظعةلهياهح ةلااللتكافلألكثعلظدفل
ضعي تلضةه لفتلهيانتل.
 )2إاددهزةلاددناةتليظ د ةل35لةاظددهلفددتلهياددنتلاللة د خ ل ددظنئهلضةدده لهي طددالثل
اهإلاددهزهثلهيعاددظةتل,لفددإذهليملددثلظ د ةلخ ظددتلهيظائددتليهيئة ددتلضاليإح د ىل
هيائهثلهيحكاظةتلخظاتلعشعلعهظهلظنحل45لةاظهل.
 )3إاهزةلهاتثنه ةتلي افلظعتبلي عهعلظفلهيظد ةعلهي ده ليظد ةلاللتزةد لعدفل15ل
ةاظهلفتلهيانتل.
 )4إاهزةلظع ةتل.
 )5إاهزةلخهصتليمحجل,لضاليظعهف تلظعة ل.
 )6إادهزةلخهصدتليمظائفدتليما دعلضالي د ةلهيافده لضاليظعهف دتلهيدزاجلإذهلن د ل
يم ظ د لخددهعجلهيدديال لضالضاف د لفددتلي ثددتلعمظةددتلضالإاددهزةل عهاددةتلضالظئظددتل
عاظةتلضالإعهعةل.
 )7إاهزةلت زةتل.
 االلةاازليمظائتلضفلةن طعلعفلعظم لإاللفتلح ا لهإلاهزهثلهيتتلةصعحلي ليئهل
.
 اتظنحلهإلاهزةلهيظشدهعلإيةئدهلاف دهليمظد لاهي اهعد لهيظطي دتلعمد لهي دهظمةفلهيظد نةةفل
يهي ايتل.

ادلبدة ()18

 اللةادازليمظائدتلهي ةده ليهإلادهزةلهيادناةتلقيد لهيتصدعةحليد ليئدهل,لايمظد ةعلهي ده ل
تأاة لهإلاهزةلهالتاز تئهلهالقط ئهلقي لهنتئه ئدهل,لاةصدعتلظعتدبلهإلادهزةلقيد ل
هي ةه ليئهل.
 اةحددتفئلهيظائددتليعصددة لإاهزت د لهياددناةتلهيتددتلي د لةحص د لعمةئددهلخددال لخظددتل
اناهثل,لاةاازلي لهالنتفهعلي لفتلانتلاهحد ةليظدهلاللةادهازل91لةاظدهلإذهلادظحثل
ئددعاتلهي ظ د ليددذي ل,لاةحاددبلتددذهلهيعصددة ليهعتيددهعلهياددنتلهياهعةددتلاهياددناهثل
هألعيعلهياهي تلعمةئدهلاةادتحقلظائفدالهيئة دتلعند لهنتئده لخد ظهتئ ليد اللن د ةهلعدفل
عصة لإاهزهتئ لهيتتلي لةنتف اهليئهلظحاايتلعم لضاهتلآخعلظعتبلشهظ لت ه اهل
.
 االلةاتحقلهيظائتلإاهزةلادناةتلعدفلهيظد لهيتدتلة دةئهلفدتلإادهزةل عهادةتلهال
ي ثتلعمظةتلهالإاهزةلي افلظعتبل.

ل

الـنقى والـندب وااعـارة
=ل=ل=ل=ل=ل=ل=ل=ل=ل=ل=ل=ل=ل=ل=ل=لل

الـنـقـى
ادلبدة ()19
 تح لي عهعلظفلظد ةعلعده لهيئة دتلقاهعد لاإادعه هثلهين د ل هخد لهيئة دتليشدعطلضفل

ةكافلهين لإي لائةفتلشهلعةلفتلظاظاعتلهيائه تلهيتتلتد عجلفةئدهلاللت د لعدفل
عاتلهيظائتلهيظن ا ل.ل
ل

ادلبدة ()21

 يجوز نقى الموظنين فيما بين الهيئة والجهات األخرى بالشروط التالية -:
 )1ضفلةادددتافتلهيظائدددتلهيظن دددا لإيددد لهيئة دددتلهيشدددعاطلهيخهصدددتليهيائةفدددتل
هيشهلعةلظفلحةثلهيظؤت لاهيخيعةل.ل
 )2فتلحهيتلهختالتلنئه لهيائه تلاهي عاهثلفةظهليةفلهيئة تلاهيائتلهيظن ا ل
ظنئهلهيظائتلةن لهيظائتلإي لهيائةفتلهيظنهئعةلهيشهلعةليهيئة تلاةظدنحل
عاتلاظعتبلتم لهيائةفتل.

ل

النــدب
=ل=ل=ل=ل=ل=ل=للل
ادلبدة ()21

 يجاوز نادب الماوظنين باين أجهازة الهيئااة أو مان الهيئاة إلا الجهاات الحكوميااة
األخر ى أو من تلك الجهات إل الهيئة بالشروط التالية -:
أ) ضاللةكافلهين بلإي لائةفتل عاتئهلض ن لظفل عاتلائةفتلهيظائتلهألصمةتل
ضالعهتيئهلضق ل.
ب) ضاللتتاهازلظ ةلهين بلانتلقهيمتليمتا ة لظ ةلثالثلاناهثل.

ج) تخت لامطتلهيت ةةفليهيئة تلضالظفلتفا دئهلفدتلذيد ليهيظاهف دتلعمد لهيند بل
ظفلهيئة تلإي لائهثلحكاظةتلضخعىلاكذي ليإص هعلقعهعلهين بلظفلائدهثل
حكاظةتلضخعىلإي لهيئة تل.
د) ةظددنحلهيظائددتلهيظنتدد بلظددفلائددهثلحكاظةددتلضخددعىلإيدد لهيئة ددتلهييدد الثل
اهيظكهفآثلاهيت اة هثلهيظ ععةليمائةفتلهيظنت بلإيةئهلطاه لظ ةلن ي ل.
ه) تخت لهيئة تليت ةة لكفه ةلهيظائتلهيظنت بلإيةئهلطاه لظ ةلن ي ل.

ااعـــارة
=ل=ل=ل=ل=ل=ل=ل=ل=ل=لللل
ادلبدة ()22

 يجوز بقرار من مدير عام الهيئة إعارة الموظف بعد موافقته كتابة وفقاا ألحكاام
التالية -:
 - 1هإلعهعةلإي لهيئة هثلاهيظؤااهثلهي هظتل:ل
 اتكددددافليظعتددددبلكهظدددد لضالظددددنخف لضاليدددد افلظعتددددبل,لاةشدددتعطلظاهف دددتلظامدددتلهإل هعةلعنددد لتا ةددد تهلإذهلزه ثل
ظ تئهلعم لانتل.
 - 2هإلعهعةلإي لهيئة هثلهيعةه ةتلااظ ةهثلهينفعلهي ه ل:ل
 اتكافليظعتبلكهظ لضالظنخف لضالي افلظعتبلينه لعمد لطمبلازهعةلهيش افلهالاتظهعةتلاهي ظ ل,لاةشتعطلظاهف دتل
ظامتلهإل هعةلعن لتا ة تهلإذهلزه ثلظ تئهلعم لهيانتل.ل

ل
 - 3هإلعهعةلإي لهيشعكهثلهيتتلتاهت لفةئهلهي ايتل:ل
 اتكافلي افلظعتبل,لفإذهلكهنثليظعتبلكهظد لضالظدنخف لت ةفلظاهف تلظامدتلهإل هعةلعمةئدهل,لاةعهعدتلفدتلهيحدهيتةفل
ظاهف تلظامتلهإل هعةلإذهلزه ثلظ تئهلعم لهيانتل.ل
ل
 - 4هإلعهعةلإي لهيحكاظهثلاهيئة هثلهي عيةتلضالهألانيةتلضالهي ايةتل:ل
 اتكددددافليظعتددددبلكهظدددد لضالظددددنخف لضاليدددد افلظعتددددبل,لاةشتعطلظاهف تلظامتلهيازعه لفتلاظةعلهألحاه ل.ل
ل

ادلبدة ()23

 ت خ لظ ةلهإلعهعةلفتلهاتح هقلهي الاةلهي اعةتلاهيتعقةتل.

ل

ادلبدة ()24
 عن لإعهعةلهيظائتلتي لائةفت لخهيةتلاةادازلفدتلحهيدتلهي دعاعةلشدلمئهلظؤقتدهل

يطعةقلهيت ةةفلإذهلكهنثلهإلعهعةلي افلظعتبلايظ ةلاللت لعفلانتلعم لضفلتخم ل
عن لعا ت ل.
ل
ل
ل
ل

الحقوق والواجبات والتأديب
=ل=ل=ل=ل=ل=ل=لل=ل=ل=ل=ل=ل=ل=ل=ل=لللل
ادلبدة ()25

ة ددا لهيظائفددافلعددفلهيائددا لاهألعظدده لهإل ددهفةتلاهيخد ظهثلهيظظتددهزةلايد الثلنايددهثل
هي ظ لالةعتهل,لفتلح ا لف هثلهيظكهفآثلهيظ ععةليهيال حتلهيظهيةتليمئة تل.ل
ل

ادلبدة ()26

ةظنحلظائفالهيئة تلهيي الثلاهي الاهثلهإل هفةتلهيظيةنتلفتلهيا ها لهيظعهف تلاف هليألحكه ل
هيتتلة ععتهلظامتلإ هعةلهيئة تل.ل
اةاازلظنحلي لاكفليشهلمتلهيائه تلهيفنةتلاي
اهألا هعلهيتتلةح تهلهيظ ةعلهي ه ل.ل

لهيائه تلهإل هعةتلهينه عةليهيشعاطل

ادلبدة ()27

تحدد لوائح ونظم الهيئة قواعد وأحكام منح ما يلي :
 - 1ي الثليايبلطية تلضعظه لهيائةفتلضالهيحصا لعم لظؤت لعمظتلظحد لضال
هاليتحهقلي اعةلت عةيةتلظ ةنتل.ل
 - 2ي الثلات اة هثلظ هي لظصعافهثلهالنت ه لانف هثلهيافعل.

ادلبدة ()28

اللةاازلإادعه لخصد لتاقةدعلحادزلعمد لهيظيدهي لهياهايدتلهأل ه لظدفلهيئة دتليمظائدتليأةدتل
صفتلكهنثلإاللافه لينف تلظحكا ليئهلضالأل ه لظهلةكافلظطمايهليمئة تلظدفلهيظائدتلياديبل
ةت مقليأ ه لائةفت لضالالاتع ه لظهلصعتلي ليلةعلاا لحقل.ل
االلةاازلهفلةتاهازلظهلةخص لظفلهيظاتحقليمظائتلفدتلتدهتةفلهيحدهيتةفلظدفلهينصدتل,ل
اتكافلهألاياةتلي ةفلهينف تلعن لهيتزهح ل.ل
ل

ادلبدة ()29

ةاازلإةفه لظائفتلهيئة تلفتلي ثهثلضالإاهزهثل عهاةتلاتةاةعلض ه ئ ليظئظهثلعمظةتلفدتل
هيحهالثلايهيشعاطلهيظح ةليال حتلهيي ثهثلاهإلاهزهثلهي عهاةتليمئة تل.ل
ل

ادلبدة ()31

كظهلةاازلإةفه لظائفتلهيئة تلفتلظئظهثلعاظةتل,لاف هليم اهع لهيتتلتص عتهلإ هعةلهيئة تل
.ل
ل

ادلبدة ()31

يجب عل الموظف -:
 )1ضفلة ددا لينفا د ليهي ظ د لهيظندداطلي د لاهفلةؤ ة د ليأظهنددتلاإت ددهفلاهفلة هظ د ل
هيظاهطنةفلظ هظمتلال تل.ل

)2
)3
)4
)5

ضفلةخص لاقثلهي ظ لهيعادظتلأل ه لاهايدهثلائةفتد ل,لاةادازلتكمةفد ل
يهإل ددهفتلإي د لذي د لهي ظ د لفددتللةددعلهألاقددهثلهيعاددظةتلإذهلهقت ددثلذي د ل
ظصمحتلهي ظ لاهيماه حلاهينئ لهيظ ظا لي ل.
ضفلةنفددذلظددهلةص د علإيةد لظددفلضاهظددعلي قد لاضظهنددتلاذيد لفددتلحد ا لهي دداهنةفل
اهيماه حلاهينئ لهيظ ظا ليئهل.
ضفلةمتددز ليأحكدده لهي دداهنةفلاهيمدداه حلاهفلةحددهفئلعم د لظظتمكددهثلهيئة ددتلاهفل
ةت ة لفتلإنفهقلضظاهيئهليظهلتفع لهألظهنتلاهيحع لعمةئهل.
ضفلةحددهفئلعمددد لكعهظدددتلهيائةفدددتلاهفلةادددم لفدددتلتصدددعفهت لظادددمكهلةتفدددقل
اهالحتعه لاهياهابل.

ل

ادلبدة ()32

ةحئعلعم لهيظائتل-:ل
 )1ضفلةشددتعيلضالةاددتأاعليهيددذهثلضالهياهاددطتلع ددهعهثلضالظن دداالثل,لكظددهلةحئددعلعمة د لضفل
ةيةعلضالةؤاعليئهلشة هلظفلذي ل.ل
 )2ضفلةكافلي لظصمحتليهيذهثلضاليهياهادطتلفدتلضعظده لضالظ دهاالثلضالظنهقصدهثلضال
ع ا لتتص ليأعظه لهيئة تل.
 )3ضالةددؤ يلضعظددهالليملةددعليظعتددبلضالظكهفددأةلضالي د انئهلايددالفددتللةددعلضاقددهثلهي ظ د ل
هيعاظةتلإالليدأذفلكتدهيتلظدفلظد ةعلعده لهيئة دتل,لاة تيدعلعد لهيحصدا لعمد لتدذهل
هألذفليظثهيتلظخهيفتلتأ ةيةتلتاتاابلهيظاه يتل.
 )4ضفلةاتل لائةفت لأليللع لكهفلضالضفلةتااطلألح لضالضفلةااطلضح هلفدتلشدأفل
ظفلش افلائةفت ل.
 )5ضفلة يتليأةتلظ ماظهثلعدفلهألعظده لهيتدتلةنيلدتلضفلتئمد لادعةتلتطية ئدهلضالاف دهل
يت مةظهثلخهصتلضالةنشعلذيد ليأةدتلاادةمتلإالليدأذفلكتدهيتلظدفلظد ةعلعده لهيئة دتل,ل
اةاتظعلتذهلهيحئعلحت لي لهنتئه لخ ظتلهيظائت.
 )6ةحددتفئلينف ددتليأصددا لضةددتلاثدده قلعاددظةتلضالصدداعلادداه لكهنددثلضاعهقددهلضالشددعه طل
تاداة لضالضفالظددهلضاللةعتددهلظظددهلةت مددقليهيئة ددتلايدالكهنددثلخهصددتلي ظد لكمددتليد ل
شخصةهل.
ادلبدة ()33

ةحئعلعم لهيظائتل-:ل
ضفلةزها لهألعظه لهيتاهعةتلضالهيصنهعةتلضالهيظئنةتلاذي لفةظدهلعد هلهيحدهالثلهيتدتل
لض) ل
تح تهلياه حلانئ لهيئة تل.ل
ب) لضفلةكافلع اهلفتلظامتلإ هعةلشدعكتلظادهتظتلتاهعةدتلضالصدنهعةتلإاللإذهلكدهفل
ل
ظظثالليمحكاظتلفةئهل.
ل

انتهاء وتمديد الخدمة
ادلبدة ()34

==========

 تنتئتلخ ظتلهي هظمةفليهيئة تلييماغلافلهيخهظاتلاهيادتةفليمكداةتةةفلاهيادتةفليلةدعل
هيكاةتةةفل,ل كظهلتنتئدتليأاديهبلهنتئده لهيخ ظدتلهألخدعىلهيظ دععةليم دهظمةفلهيظد نةةفل
يهي ايتل.ل
ل
ادلبدة ()35

 ةاددتحقلهيظائفددافللةددعلهيكدداةتةةفلعند لهنتئدده لخد ظهتئ لظكهفددأةلنئهةددتلخ ظددتلطي ددهل
يم اهع لهيظطي تلعم لهي هظمةفلهيظ نةةفلفتلهي ايتلظهليد لةدن لعمد للةدعلذيد لفدتل
هي ا لهيظيعظتلظ ئ ل.
ادلبدة ()36

 فتلحهيتلافهةلهيظائتلهيظت هع لتصعتلياعثت لهيشععةةفلضاليظدفلةحد ت لظعتدبل
ثالثتلضشئعلعم لضاهتلهيظعتبلهيشهظ لل
ل
ادلبدة ()37

 ةاازلي عهعلظفلهيظ ةعلهي ه لظ لخ ظتلهيظائتلي ليمالد لهيادفلهيظ دععةلالنتئده ل
هيخ ظتليظ ةلاللتتاهازلانتةفلقهيمتليمتا ة لحت لافلهيخهظاتلاهياتةفل.
 اةكددافلتظ ة د لهيخ ظددتلألع دده لتة تددتلهيت د عةتلاهيت د عةبلاف ددهليم اهع د لهيدداهع ةل
يهي ا لهيثهيثلظفلتذهلهيال حتل.
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

ل
ل

القسن الثبلث
أعضـبء هيئـيت التدريـس والـتدريب

================================

ل
ل
ل

الن ى األوى
الترشيح لوظائف
أعضاء هيئتي التدريس والتدريب
=================
ادلبدة ()38

 - 1تح د لهيئة ددتلهحتةهاهتئددهلظددفلضع دده لتة تددتلهيت د عةتلاهيت د عةبلعم د ل
ددا لظددهلت تعح د لهألقادده لهي مظةددتليكمةددهثلهيئة ددتلافددقلاةهاددتلهي يددا ل
اهيخططلهيظ تظ ةل.ل
 - 2ة مفلعفلهيائده تلهيظطمايدتلعمد لهينحدالهيظيدةفليهيظده ةل()1لظدفلتدذهل
هيال حددتل,لاةعشددحلهي د لهيظطمددابلظددفلهألع دده لعددفلطعةددقلياددهفل
تشكمئهلهألقاه لهي مظةتليظعهعهةلشعاطلهيخيعةلفتلهيت مدة لهي دهيتلعهظدتل
اهيت مدة لهيتطية ددتلخهصدتل,لف دالشلعدفلهإلنتددهجلهي مظدتلألع دده لتة ددتل
هيت عةتلاهيخيعةلهي مظةتلهيظتخصصتلألع ه لتة تلهيت عةبل.
ل
ادلبدة ()39

 ت د لطميددهثلهاليتحددهقليم ظ د لهيت د عةتلاهيت د عةبلإي د لظاددهع لهيظ د ةعلهي دده ل
يش افلهيت مة لهيتطية تلاهييحاثلهيذيلةحةمئهلإيد لهيكمةدهثلي عهادتئهلاتح ةد ل
هيظاتافةفليشعاطلهيتعشةحلث لت ه لهيطميهثلهيظاهفقلعمةئهلإية ل.
ل
ادلبدة ()41

 )1ةشك لهيظ ةعلهي ه لياهنهليمظ هيالثلهيشخصةتلظفلعنهصعلظتخصصتل
ظفل ةاهفلهيئة تلاهيكمةهثل.
 )2تعتددبليادددهفلهيظ ددهيالثلهيظعشدددحةفلحاددبلظ دددهةةعلهيكفهةددتلهي مظةدددتل
اهي ظمتلاتعفعلتاصةهتئهليظ ةعلعه لهيئة تليمنئعلفتلهعتظه تهل.
ل
ادلبدة ()41

 ةحد لظد ةعلعدده لهيئة ددتلفددتلقددعهعهثلهيت ةددةفلهيم ددبلهي مظددتلي ددالتة ددتلهيتد عةتل
اهيظاظ لهيائةفتلي التة تلهيت عةبلطي هلألحكه لتذهلهيال حتل..
ل

تعيين أعضاء هيئة التدريس
============
ادلبدة ()42

أعضاء هيئة التدريس هم :
هألاهتذةلل/لهألاهتذةلهيظشهعكافلل/لهألاهتذةلهيظاهع افلل
لض  -ل
ظحه عللل/لللللللظ عتلللللللل/للظ عتلظاهع للل
ب -ل
ل
ل

ادلبدة ()43

ةشتعطلفةظفلة ةفلع اهليئة تلهيت عةتل-:ل
 )1ضفلةكافلظاتافةهليمشعاطلهي هظتليمت ةةفلهياهع ةلين لهيظه ةل()4لظفلتذهلهيال حتل
.ل
 )2ضفلةكافلهيظعشحلحهصداللعمد لهيد كتاعههلفدتلهيت ةدةفليائده تل{لضادتهذل/لللضادتهذل
ظشهع ل/لللضاتهذلظاهع ل}لاحه زهشليمخيعهثلهيتهيةتل-:
 لوظينة أستاذ
14لاددنتلي د لهيحصددا لعم د ل عاددتلهييكددهياعةاتلضالظددهلة ه يئددهل,لظنئددهلضعيددعل
اناهثليائةفتلضاتهذلظشهع ليإح ىلهياهظ هثلضالهيظ هت لهيظنهئعةل.
 لوظينة أستاذ مشارك
ظ دتل9لادناهثلي د لهيحصدا لعمد ل عادتلهييكدهياعةاتلضالظدهلة ه يئدهلظنئددهل
ضعيعلاناهثليائةفتلضاتهذلظاهع ليإح ىلهياهظ هثلضالهيظ هت لهيظنهئعةل.ل
 لوظينة أستاذ مساعد
ظ تلضعيعلاناهثلي لهيحصا لعم ل عاتلهييكهياعةاتلضالظهلة ه يئهل.ل
ل

 )3أو أن يكون المرشح حا ال عل الماجستير أو البكالوريوس ويجوز خبرة وفقا
للمدد التالية -:
أ  -في مجاى العلوم اانسانية واألساسية
ظحه ددددعل"لبل" :لثظددددهفلاددددناهثلي دددد لهيحصددددا لعمدددد ل عاددددتل
هيظهاادددتةعلضالظدددهلة ه يئدددهلظنئدددهلثالثدددتلادددناهثل
يائةفتلظ عتل{ج}ل
مدرس " جـ "ل:لظ تلخظتلاناهثلي د لهيحصدا لعمد ل عادتل
هيظهااتةعلهالظهلة ه يئهلظنئهلثالثتلادناهثليائةفدتل
ظ عتل{ }ل
ماادرس مسااااعد " د ":لهيحصدددا لعمددد ل عادددتلهيظهاادددتةعلفدددتلظاددده ل
هيتخص ل.ل
ل

ب -لفي مجاى العلوم التكنولوجية
محاضااار " ب "ل:لظ دددتلثظدددهفلادددناهثلي ددد لهيحصدددا لعمددد ل عادددتل
هيظهااتةعلظنئهلثالثتلاناهثليائةفتلظ عتل{اـ}لضال
خظاتلعشدعلادنتلخيدعةلفدتلظاده لهيائةفدتلهيظعشدحل
يئددهلي دد لهيحصددا لعمدد ل عاددتلهييكددهياعةاتلظنئددهل
خظتلاناهثليائةفتلظ عتل{اـ}.ل
ماادرس " جااـ "ل:لظ د لخظددتلاددناهثلي د لهيحصددا لعم د ل عاددتل
هيظهااتةعلظنئهلثالثتلاناهثلفدتلائةفدتلظد عتل{ }ل
ضالعشددعلاددناهثلخيددعةلفددتلظادده لهيتخصدد لي دد ل
هيحصدددا لعمددد ل عادددتلهييكدددهياعةاتلظنئدددهلخظدددتل
اناهثلفتلائةفتلظ عتل{ }ل.ل
مااادرس مسااااعد " د "ل:لهيحصدددا لعمددد ل عادددتلهيظهاادددتةعلهال عادددتل
هييكهياعةاتلظعلخيعةلتطية ةتلفتلظاه لهيائةفتلظ ةل
خظتلاناهثل.ل
ج -في مجاى العلوم ال حية والمالية والتجارية
محاضااار " ب "ل:لظ دددتلثظدددهفلادددناهثلي ددد لهيحصدددا لعمددد ل عادددتل
هيظهااتةعلظنئهلثالثتلاناهثليائةفتلظ عتل{اـ}لضال
عشددعافلاددنتلخيددعةلعظمةددتلظعتيطددتليهيائةفددتلي دد ل
هيحصدددا لعمددد ل عادددتلهييكدددهياعةاتلظنئدددهلخظدددتل
اناهثليائةفتلظ عتل{اـ}.ل
ماادرس " جااـ "ل:لظ د لخظددتلاددناهثلي د لهيحصددا لعم د ل عاددتل
هيظهااتةعلظنئهلثالثتلادناهثليائةفدتلظد عتل{ }لضال
خظاتلعشعلانتلخيعةلعظمةتلظعتيطدتليهيائةفدتلي د ل
هيحصدددا لعمددد ل عادددتلهييكدددهياعةاتلظنئدددهلخظدددتل
اناهثلفتلائةفتلظ عتل{ }ل.ل
مدرس مساعد " د "ل:لهيحصا لعم ل عاتلهيظهاادتةعلهالخيدعةلعظمةدتل
ظعتيطتليهيائةفتلاللت لعفلعشعةلاناهثل.ل
 )4ةاددازلالعتيددهعهثلعمظةددتلضالعظمةددتلهيت ةددةفلفددتلائةفددتلهقد لظددفلهيائةفددتلهيظ ددععةل
يمظؤت لهي مظتلاهيخيعةلهي مظةتل.
ادلبدة ()44

 - 1ةاازلت ةةفلحظمدتلهألي دهبلهي مظةدتلظدفلاهظ دهثلخهعاةدتلظ تدعتليئدهليهيائده تل
هيظنهئعةليتم لهألي هبليهيئة تلشعةطتلحصايئ لعم ل عاتلهيظهااتةعلعمد لهألقد ل
.ل
ل

ادلبدة ()45

 - 1ة ةفلع التة تلهيت عةتل,,,,,,ليهيئة تلألا لظعةلظ ةلانتلقهيمدتليمتا ةد ليظد ةلالل
تاهازلضعيعلاناهثلينه لعم لتاصةتلظفليانتلهيت ةةنهثليهي ا لهيظخت لاظاهف تل
عظة لهيكمةتل.ل
ل
ادلبدة ()46

 - 1هيخيد عةلهيتددتلة تد ليئددهلعن د لت ةددةفلضع دده لتة ددتلهيت د عةتلتددتلهيخيددعةلفددتلهيت مددة ل
هي هيتليهياهظ تلضالهيظ هتد لهيظندهئعةلهالهيخيدعةلفدتلهألعظده لاهيظئدفلذهثلهيصدمتل
يطية تلضعظه لهيائةفتلهيظعشحليئهلع التة تلهيت عةتل.ل
 - 2االلةاازلضفلةزة لع لهي الاهثلهيتتلتظنحلي
هي الاهثلهيظ ععةليمائةفتلهيتتلعشحليئهل.

التة تلهيت عةتلعن لت ةةن لعمد ل

 - 3ةح د لظ د ةعلعدده لهيئة ددتل دداهيطلهحتاددهبلهيخيددعةلفددتلهيت مددة لهياددهظ تلاهيظ هت د ل
هيظنهئعةل,لاهيخيعةلهيتطية ةتلفتلظاهالثلهيتخص ل هخ لاخهعجلهيكاةثل.
ل
ل

فئـات أخــرى
========

ل
ادلبدة ()47

هيائه تلهيظمح تليهيت عةتلل
هيظ ةـــــــ افلل
 لة ةفلهيحهصمافلعم ل عاتلهييكهياعةاتلضالهيمةاهنتلعفلهيحهادتليائةفدتل{لظ ةد ل
ي ثتل}ليهيظ ئ لطي هشليشعاطلهيظح ةليال حتلهيي ثهثلاهإلاهزهثلهي عهاةتليهيئة تل
ادلبدة ()48
ادلسبعدوى العلويوى

 ةاازلاف هلالحتةهاهثلهألقاه لهي مظةتلت ةةفلظاهع ليمظ هاندتلفدتلإادعه لهييحداثلضال
هي عهاهثلضالهي ظ ليهيظختيعهثلاهياعشل,لاتنئ لي عهعلظفلظ ةعلعه لهيئة تلشعاطل
ت ةةنئ ل,لاهيظزهةهلهيظهيةتلهيتتلتظنحليئ ل.

ل
ل

تعييـن أعضـاء هيئـة التدريب
==============
ادلبدة ()49

أعضاء هيئة التدريب وهم
ضل–لظ عبلظتخص

ل(ض)لل/للظ عبلظتخص

ل(ب)لل/للظ عبلظتخص

ل(اـ)ل

بل–لظــ عبل(ض)للللللللل/للظــ عبل(ب)ل
اـل-لظاهع لظـ عبل(ض)للل/لظاهع لظـ عبل(ب)ل
 تحابلعالاهثلهيخيعةلفتلهيف هثلهيثالثتليظدهلاللةادهازلنئهةدتلظعيداطل عادتلهيائةفدتل
هيظعشددحليئددهلهي دداليح د لضقص د لثظددهفلعددالاهثلاةح د لي ددعهعلظددفلظ د ةعلعدده لهيئة ددتل
اهيطلهحتاهبلهيخيعةلفتلظاهالثلهي ظ لهيظختمفتلفتل هخ لاخهعجلهيكاةثل
ل

ادلبدة ()51

ضل–لةشدتعطلفدةظفلة ددةفلع داهليئة ددتلهيتد عةبلف داللعددفلهيشدعاطلهي هظددتلهيظحد ةليئددذهل
هيال حتل:ل
 - 1هيحصا لعم ل عاتلهيظهااتةعلهال عاتلهييكهياعةاتلظعلخيعةلعشعلاناهثلفتل
ظاه ل هيائةفتلظنئهلثالثتلاناهثلفتلظاه لهيت عةبلفتلحهيتلشدل لائةفدتلظد عبل
ظتخص ل{اـ}ل.
 - 2هيحصا لعم ل عاتلهييكهياعةاتلضالظهلة ه يئهلفتلحهيتلشل لائةفتلظ عبل{ب}ل
فإذهلكهفليمظعشحلخظدتلادناهثلخيدعةلفدتلظاده لهيائةفدتلظنئدهلادنتهفلفدتلظاده ل
هيت عةبلاهزلت ةةن ليائةفتلظ عبل{ض}.
 - 3هيحصا لعم ل يما ل((لظد ةلادنتةفلي د لهيثهناةدتلهي هظدتل))لفدتلحهيدتلشدل لائةفدتل
ظاهع لظ عبل{ب}لفإذهلكهفليمظعشحلخظتلاناهثلخيعةلفتلظاه لهيائةفدتلظنئدهل
انتهفلفتلظاه لهيت عةبلاهزلت ةةن لظاهع لظ عبل{ض}ل.
بل–لاظعلذي لةاازلت ةةفلهيحهصمةفلعم لشئه هثلظئنةتلتخصصةتلتمتلهيثهناةدتلهي هظدتل
فتلهيائه تل((لظاهع لظ عبل,لبل,لضل,ل-لظ عبللبل,لضل))لاةنئ لي عهعلظفلظ ةعل
عددده لهيئة دددتلقاهعددد لهالعتددد ه ليهيشدددئه هثلهيظئنةدددتلهيتخصصدددةتلكشدددئه هثلظاهزةدددتل
يمظؤتالثلهيظذكاعةلفتلهيين ةفل2ل,ل3لظفلتذهلهيظه ةل,لاظ تئهلاقاهعد لت ةةظئدهليكد ل
ائةفتل.ل
اـل-لاهاتثنه لظفلتم لهي اهع لةاازلتي هليحهاتلهيئة تلهيت ةةفلفتل عاتلهقد لظدفلهي عادتل
هيظ ععةليمظؤتالثلاهيخيعةلهيظشهعلإيةئهل.ل

ل–لاللةاازلت ةةفلحظمتلهي يما لألا لظعةلتي هلفتلائةفدتلظد عبل(لضل)لااللةادازلكدذي ل
ت ةةفلحظمتلهيظهااتةعلألا لظعةلفتلائةفتلظ عبلظتخص ل(لضل)ل
ل
ل
ادلبدة ()51

 لةاازلت ةةفلهيحهصمةفلعم ل عاتلهي يما لظفلخعةاتلهيكمةدهثلاهيظعهكدزلهيتهي دتل
يمئة ددتليائةفدددتل(لظ ةدد لي ثدددتل)لي دد لهادددتةفه لهيشددعاطلهيظحددد ةليال حددتلهيي ثدددهثل
اهإلاهزهثللهي اعةتليهيئة تل.
 ةح لي عهعلظفلظ ةعلعه لهيئة تلهيتخصصهثلهيتتلةاازلإةفه لهيظ ةد ةفلفةئدهلطي دهل
يخطتلهيي ثهثلهيظ تظ ةلاناةهل.
ل
ل
ل
ل

الن ى الثاني
الحـقوق والواجبـات األساسية
ادلبدة ()52

==============

حقوق أعضاء هيئة التدريس والتدريب -:
 ةادتحقلهي ددالظعتيدهلاي التد لاظكهفددأةلنئهةدتلهيخ ظددتلاف دهشليمدنئ لهيظ ددععةليهيئة ددتل
ظ هفهلهي لذي لهيظزهةهلهيتةتل-:ل
 - 1تافةعلهي الجل هيصحتلهيكهظ ليم الاضفعه لضاعت لهيظعهف تلي لظفلخال لهيظعهفدقل
هيصحةتلهيحكاظةتلاف هليمنئ لهيظ ععةليئذهلهيشأفل.ل
 - 2صعتلتذهكعلافعليم دالايزااتد لاضاال هل,لظدفلظ دعلت هقد هلإيد لهيكاةدثلعند ل
هيت هق لألا لظعةلايهي كتلعن لهنتئه لهيخ ظتلف اللعدفلتدذهكعلادناةتليميمد لهيدذيل
ةنتظددتل إية د لياناددةت لضالظح د لإقهظت د لهيظ تدده لطدداه لظ د ةلخ ظت د ليهيئة ددتليهي عاددتل
هألاي ليظفلةشل لائةفتلضاتهذلايهي عاتلهياةهحةتليلةعهلعم لضاللةزة لع لهألاال ل
عفلثالثتلاللةتاهازلافلك لظنئ ل22لعهظهشل.
 - 3إيحددهقلثالثددتلظددفلضيندده لهي دداليظعهح د لهيت مددة لهي دده لاكمةددهثلاظعهكددزلهيئة ددتلضال
هيظ هعتلهألانيةتلاف هليمشعاطلهيتتلةص عليتح ة تهلقدعهعلظد ةعلعده لهيئة دتلاف دهل
يم اهيطلهيظ ععةلياهظ تلهيكاةثل.
 - 4ةاازلظنحلي لاكفلي التة تلهيت عةتل/لهيتد عةبليهيف دتلهيظ دععةليهياد ها لضال
يف تلهق لافقلهي اهيطلهيتتلةص عليئهلقعهعلظفلظ ةعلعه لهيئة تل,لااللةؤثعلظدنحل
ي د لهياددكفلعم د لهاددتح هقلهي دداليم ددالاةلهالاتظهعةددتلحاددبلهيف ددهثلهيظ ددععةل

يمظددائفةفلهيظ د نةةفليهيحكاظددتليل د
عه التئ لظ ئ ل.

لهينئددعلعددفلهصددطحهبلضالع د لهصددطحهبل

 - 5تتحظ لهيئة تلنف هثلشحفلهألظت تلهيزه ةلعند لي هةدتلاهنتئده لخد ظهثلهيظت هقد لظدفل
هيخدهعجلاذيد لياهقدعل32لكد ليمت هقد ليكد لظدفلضفددعه لضادعت لايحد لضقصد لهيزااددتل
اثالثتلضينه ل.
ادلبدة ()53

ةاتحقلع التة تلهيت عةتل/لهيت عةبلتعقةهثلاف هليظهلتالظيدةفليهيفصد لهيثدهنتلظدفلتدذهل
هييهبل.ل
ل
ادلبدة ()54

ةظنحلع التة تلهيت عةبل/لهيت عةبلهإلاهزةلهيظنصا
هييهبل.ل
ل

لعمةئهلفتلهيفص لهيعهيعلظفلتدذهل

ادلبدة ()55

واجبات أعضاء هيئتي التدريس والتدريب
 - 1ة ا لهي اليأعظه لهيت عةتل/لهيت عةبلاهإلشعهتلعمد لضااد لهينشدهطل,لاإعشده ل
ات اة لهيطالبلاهيظت عيةفلفتلظاه لتخصص لافتل ا لهألت هتلهي هظتليظدنئجل
ظه ت لضالهييعنهظجلهيت عةيتل.ل
 - 2ة ا لع دالتة دتلهيتد عةتل/لهيتد عةبليإعد ه لهييحداثلهي مظةدتلاهيتطية ةدتلاةتداي ل
تااة لهيطالبلاةشهع لفتلضعظه لهيماهفلاهيظاهيتلالةعلذي لظفلهيظئظهثلهيتتل
ةكمتليئهل هخ لاخهعجلهيئة تليظاهف تلإ هعتتلهيظ ئ لاهيئة تل.
ل
ادلبدة ()56

واجبات أعضاء هيئة التدريس
 - 1ةمتز لع التة تلهيت عةتليح اعلع لظفلهياهعهثلهيظكتيةتلااهعهثلهإلعشه ل,ل
هيتتلة مفلعنئهليهألقاه لهي مظةتلتحثلإشدعهتلظد ةعيلهيظ هتد لاظادهع ةئ لف دالل
عفلهإلشعهتلعم لهينشهطهثلهألخعىلاف هليمتنئة لهيذيلةص علي لقعهعلظفلظد ةعل
عه لهيئة تل.ل
 - 2ةح لنصهبلهي الظفلهياهعهثلهيت عةتلضاياعةهلعم لهياا لهيتهيتل:
8لل اهعهث
 ع ةتلهي ا لللل
12لل اهعهث
 نه بلع ةتلهي ا لللل
12ل اهعت
 ضاتهذلللل
14ل اهعت
 ضاتهذلظشهع ل/لظاهع لل
 ظحه عل/لظ عتل/لظ عتلظاهع لللللل14ل اهعت

 - 3ة لهي ا لهي مظتلت عةعهلاناةهلعفلنشدهطلضع ده ل,لهي مظدتلاث دهفتل هخد لهي اد ل
اهيكمةتلاهيظاتظعل,لإي لع ةتلهي ا لهيذيلةحةم لإي لعظة لهيكمةتل.
ل
ادلبدة ()57

واجبات أعضاء هيئة التدريب .
 - 1ةمتز لع التة تلهيت عةبليح اعلعد لهيادهعهثلهيظكتيةدتلضادياعةهلطي دهليمتنئدة ل
هيذيلةح هلظ ةعلعه لهيئة تل.ل
 - 2ةح لنصهبلهي الظفلاهعهثلهيت عةبلضاياعةهلعم لهياا لهيتهيتل-:
اهعهث
8ل
 ع ةـتلهي اـ للل
14ل اهعت
 ظ عبلظتخص ل(ض,ب,ج)لل
18ل اهعت
 ظ عبل(لضل,لبل)للل
22لل اهعت
 ظاهع لظ عبل(لضل,لبل)لل
 - 3ة لهي ا لت عةعهلاناةهلعفلنشهطلضع ه ل,لهي مظتلاهيث هفتل هخ لهي ا لاهيظعكزل
اهيظاتظعلإي لع ةتلهي ا لهيذيلةحةم لإي لظ ةعلهيظعكزل/لهيظ ئ ل.
ل
ل

الن ى الثالث
ترقيات أعضاء هيئتي
التدريس و التدريب
==============

أوال  :ترقيب أعضبء هيئة التدريس
ادلبدة ()58

هيتعقةهثلهألكه ةظةتلل
لتت لهيتعقةتلافقلهيظ هةةعلهيتهيةتل:لل - 1هإلنتهجلهي مظتلاعم لاا لهيخصا لهييحاثلهيتطية ةتل.
 - 2هيخيعةلهيظتظةزةلاهيتطية ةتلفتلهيت عةتليهيت مة لهي هيتل.
 - 3هيظشهعكتلهيف هيتلفتلضعظه لاتطاةعلهي ا لضالهيكمةتلاهإلائه لفتلخ ظتلهيظاتظعل.
 اةح لي عهعلظفلظ ةعلعه لهيئة تلهألحكه لهي هيطتليتطيةقلتم لهيظ هةةعل.
ادلبدة ()59

إاعه هثلهيتعقةتليائةفتتلضاتهذلاضاتهذلظاهع لل
لض  -ةتل لهي الهيعهلبلفتلهيتعقةتليطمبللهي لع ةتلهي ا لظشفاعهليظمخ لكهظد ل
عددفلإنتها د لهي مظددتلاضنشددطت لهألخددعىليهي ا د لاهيكمةددتلاها د لظشددهعكت لفددتلخ ظددتل
هيظاتظعل.ل
ب ل-ةحة لع ةتلهي ا لهيطمبلظاتافةهلإي لعظة لهيكمةتلي ع لعم ليانتلهيتعقةهثل.
ل
ل

ادلبدة ()61

لض  -ت لا لياندتلهيتعقةدهثليهيكمةدتليدإاعه لت ةدة لضايد ليطمدبلهيتعقةدتل,لةدت لفةد لهالطدالعل
هيدداهفتلعم د لظمددتلهيظعشددحليمتعقةددتل,لاهيت د ةعلهإلاظددهيتليظؤتالت د لعم د ل ددا ل
هيظ هةةعلهألاهاةتليمتعقةتلهيظنصا لعمةئهلفتلهيظه ةل()58ل
ب ل-اةاازليمانتلفتل ا لتذهلهيت ةة لضفلتت لي ظة لهيكمةتليتاصدةتلظدفلي د لهيظ دتل
ل
فتلنئعلطمبلهيتعقةتلاإاللفتتهيعلهيمانتلعظمئهلتاصاللإي لت ةعتهلهينئه تل.
ادلبدة ()61

ةحة لعظة لهيكمةتلت عةعلهيمانتلظشفاعهليهإلنتدهجلهي مظدتليمظعشدحلي د لهيتشدهاعلظدعلع دةتل
هيمانتلإي لثالثتلظحكظةفلظدفلخدهعجلهيئة دتلهحد تظهلظدفلاهظ دتلهيكاةدثل,لظدعلظعهعدهةلضالل
ةشهع لفتلت ةة لضعظه لهيظعشحليمتعقةتلات عةعلظ ىلصالحةت ليئهلإاللظفلة مالي ي لهي مظتل
عم لي بلهيظعشحل.ل
ادلبدة ()62

 تعفعليانتلهيتعقةهثلت عةعهلظفصالليتاصةهتئهلعم ل ا لنته جلهيتحكة لإيد لعظةد ل
هيكمةتلهيذيلةحةم لي اعهلإي لظامتلهيكمةتل,لاةص علهيظامدتلقدعهعهليأحد لهألظداعل
هيتةتل-:ل
 إظددهلإعدده ةلهيطمددبلإي د ليانددتلهيتعقةددهثليهيظ ئ د ليت د ة ليةهنددهثلإ ددهفةتلعددفلهيظعشددحلضالإاددعه لعظمةددهثلت دداة ل
إ هفةتل.ل
 ضالع لهيظاهف تلعم لطمبلهيتعقةتل.ل
ادلبدة ()63

 ةعفددعلعظةدد لهيكمةددتلقددعهعلهيظامددتلإيدد لظدد ةعلعدده لهيئة ددتلي ع دد لعمدد لهيمانددتل
هالاتشهعةتليمتعقةهثلهي مظةتل,لاتعفعلتم لهيمانتلتاصةهتئهلإي لظامتلهإل هعةلعفل
طعةقلظ ةعلعه لهيئة تلفتلهيتعقةتليائده تلضادتهذلاضادتهذلظشدهع لاظد عتلاهيد ل
ظ ةعلعه لهيئة تلألص عهلقعهعهثلهيتعقةتلييهقتلهيائه تلل

ل

ادلبدة ()64

 إذهلعف لطمبلهيتعقةتل–لفتلضةتلظعحمتلظفلظعهح لنئعهل–لت ةفلإيالغلصهحبل
هيشأفلكتهيتليأايهبلهيعف لل
,لافتلتذهلهيحهيتلاللةاازلي لضفلةت ليطمبلا ة ليمتعقةتلقي لظعاعلانتلظفل
تهعةخلت ة لهيطمبلهياهيقل

ل

ادلبدة ()65

تكافلهيظ هاالثلاهيت هعةعلهيظت م تليطميهثلهيتعقةتلاعةتلل
ل

ادلبدة ()66

الترقية لوظينة مدرس
 ةشتعطليتعقةتلهيظ عتل(ب)لإي لائةفتلظ عتل,لف اللعفلض ه لهيظتظةزلانشهط ل
فتلخ ظتلهيظاتظعل,لضفلةكافلحهصاللعم ل عاتلهيظهااتةعلاهفلتكافليد ليحداثل
تطية ةتلظحكظتلتعق ليظادتاههلإيد لظادتاىلهيائةفدتل,لاتخ دعليدذهثلهإلادعه هثل
هيظنصا لعمةئهلفتلهيظاه لهياهي تلفتلهيتعقةهثليائةفتتلضاتهذلاضاتهذلظاهع ل
ل

ادلبدة ()67

الترقية لوظينتي مدرس (ب) ومدرس (جـ)
 تت لتعقةتلع التة تلهيت عةتلظفلهيظ عاةفل( )لإيد لائةفدتلظد عتل(ادـ)لاظنئدهل
إي لظ عتل(ب)ليهالختةهعلاف هليمشعاطلهيتهيةتل-:
 - 1ضفلةكددافلهي
اناهثل.ل

ددالق د لضظ د لفددتلائةفت د لهيظعق د لظنئددهلثالثددتل

 - 2ضفلةكافلكفهةت لق لق عثليت ةعلظظتهزلفتلهيانتةفلهألخةعتةف.
 - 3ضفلة لهي اليحثهلتطية ةدهلظنشداعهلفدتلظامدتلعمظةدتلظحكظدتل
إيد لع دةتلهي اد لظشدفاعهلييةدهفلعدفلنشدهط ل,لاةتداي لع ددةتل
هي اد لعمد لطعةدقلعظةد ةلهيكمةددتلعع د لعمد لياندتلهيتعقةددهثل
يهيكمةتلهيذيلةحةم لي اعهلإي لظامتلهيكمةتل.
 - 4إذهلاهفقلظامتلهيكمةتلعم لتعشةحلهي اليمتعقةتلعفعلتاصةتل
يذي لإي لهيمانتلهالاتشهعةتليمتعقةهثليهيئة تلإلص هعلقعهعهل.
 - 5تعفعلهيمانتلهالاتشهعةتليمتعقةدتلهي مظةدتليهيئة دتلتاصدةهتئهلإيد ل
ظ ةعلعه لهيئة تلل
ل

ادلبدة ()68

ةاازلضفلة دةفلحظمدتلهي عادتلهياهظ ةدتلهألايد ليائةفدتلظد عتل( )لإذهلكهندثليئد ل
لض  -ل
يحاثهلتطية ةتل,لاتعق لإي لظاتاىلتم لهيائةفتل.ل
ب ل-ةت لت ةة لكفهةتلهيظعشحةفلاف هلإلاعه هثلهيتهيةتل-:
ل
 - 1ة د لهيظعشددحلطمي د لإي د لهي ا د لهيددذيلةحةم د لظشددفاعهليهإلنتددهجل
هي مظتلإي ليانتلهيتعقةهثليهيكمةتلعفلطعةقلعظة لهيكمةتل.ل
 - 2تعفعلياندتلهيتعقةدهثليهيكمةدتلت عةعتدهلعدفلطعةدقلعظةد لهيكمةدتل
إي لظامتلهيكمةتل.
 - 3إذهلاهفقلهيظامتلعم لصالحةتلهيظعشحليشل لهيائةفتلضحهيئدهل
عفلطعةقلظد ةعلعده لهيئة دتلإيد لهيماندتلهالاتشدهعةتليمتعقةدهثل
هي مظةتل.

 - 4إذهلضاهزثلهيمانتلصالحةتلهيظعشحليذي لإحهيتئهلإي لظ ةعلعه ل
لهيائةفتلفدتلهي عادتلهيتدتل
هيئة تلإلص هعلقعهعليتااةتلا
ةشلمئهلات ةةن ليهيائةفتلهيظعشحليئهل.
ل

ادلبدة ()69

الترقية لوظينتي مدرب متخ ص ( ب  ,أ )
 تكافلهيتعقةتليائةفتتلظ عبلظتخص ل(لبل,لضل)ليهالختةهعلطي هليمشعاطلهيتهيةتل
 - 1إذهلكهفلق لضظ

لفتلائةفت لهيحهيةتلثالثتلاناهثلعم لهألق ل.ل

 - 2إذهلحص لعم لت عةعلكفهةتليت ةعلظظتهزلفتلهيانتةفلهألخةعتةف
 - 3إذهلق ليحثهلظحكظهلضالهاتهزل اعةلت عةيةتلتخصص لل لللللللضالكددددددهفلض ه هلفددددددتل
قطهعلهيت عةبلاظاهتظت لفتلتطاةعليعهظجلهيت عةبلاتح ةثئهلظتظةزهل
ل
ل
ادلبدة ()71

الترقية لوظينة مدرب متخ ص (جـ)
ةعق لهيظ عبل(لضل)لإي لظ عبلظتخص
لض  -ل
 - 1إذهلكهفلق لضظ

ل(لاـل)لإذهلهاتاف لهيشعاطلهيتهيةتل:

لفتل عات لثالثلاناهثلعم لهألق ل.ل

 - 2احص لعم لت ةعلظظتهزلفتلهيانتةفلهألخةعتةفل
 - 3اق د لضعظددهاللفنةددتلظتطدداعةلضالهاتددهزل اعةلتخصصددةتلحادديظهل
ضشهعثلإية لهيظه ةل{}3/69لظفلتذهلهيال حتل.
ل

ب ل-لااللةاازلضفلةعشحليشل لتذهلهيائةفتلإاللحظمتلهي عاهثلهياهظ ةتلاح تهل.
ل
ل
ادلبدة ()71

الترقية لوظائف مدرب ( ب  ,أ )
 ةعق لظاهع لهيظ عبل(ض)لإي لظ عبل(ب)لكظهلةعقد لشدهلماهلائةفدتلظد عبل(ب)ل
إي لظ عبل(ض)ليهالختةهعليذهثلهي اهيطلاهإلاعه هثلهيظنصا لعمةئهلفتلهيظده ةل
()63لظفلتذهلهيال حتل
ل

ادلبدة ()72

الترقية لوظائف مساعد مدرب (أ)
ةعق لظاهع لهيظ عبل(ب)لإي لظاهع لظ عبل(ض)ليهالختةهعلطي هليمشعاطلهيتهيةتل-:لل
 - 1إذهلضظ

لثالثلاناهثلفتلهي عاتلل

 - 2اهاتهزل اعةلت عةيةتلتخصصةتلفتلظاه لهيائةفتل
 - 3اكهفلت ةعلكفهةت ليت ةعلظظتهزلفتلهيانتةفلهألخةعتةفل
ل
ل
ادلبدة ()73

 اهاتثنه لظفلتم لهألحكه لةاازلظنحلشهلمتلائةفتلظ عبل(ض)لهيذةفلعقاهلإيةئهلظفل
ائةفتلظ عبل(ب)لظفلحظمتلهي يماظهثلهيفنةتلعالاهثلاناةتل اعةتليف دتلهي دالاةل
هيظ ددععةليتمد لهيائةفددتلحتد لتصد لعاهتدديئ لإيد لنئهةددتلظعيدداطلهيعاهتددبلهيظ ددععةل
يشهلمتلائةفتلظ عبلظتخص ل(اـ)ل افلضفلةؤ يلذي لفتلتدعقةتئ ليشدل لتمد ل
هيائةفتل.
ل

ادلبدة ()74

إجراءات الترقية باالختيار لوظائف التدريب
لض  -ة ل لطمبلهيتعقةتلإي لعظة لهيكمةتل/لظ ةعلهيظعكزلهيظتخص

لل

لب ل-ةحة لظ ةعلهيظعكزل/لهيظ ئ لهيطمبلإي ليانتلهيتعقةهثليهيظ ئ ل/لهيظعكزل
لج -لإذهلتينةثلهيمانتلظفلفحصئهلهيظيد تلهادتفه لهيظعشدحليشدعاطلهيتعقةدتلضحده لظد ةعل
هيظعكزل/لهيظ ئ لطمي لظشفاعهليإنتها لضاليةهنهثلاهفةتلعفلهي اعةلهيتخصصةتل-:
 - 1إيددد لهيماندددتلهالاتشدددهعةتليمتعقةدددهثلهي مظةدددتلفدددتلهيتعقةدددتل
يائدده تلظ د عبلظتخص د ل(لاددـل,لبل,لضل)لفددإذهلضاددهزثل
هيمانتلهيتعقةتلإحهيتئهلإي لظ ةعلعه لهيئة تلإلص هعلقعهعهل.ل
 - 2اهي لظ ةعلعه لهيئة تلالعتظه تهلفتلهيتعقةتلييهقتلهيائه تل
.
ل

ادلبدة ()75

 ةص علظ ةعلعه لهيئة تلقعهعلةح لطية تلهي اعهثلهيظشهعلإيةئهلفتلهيظاه لهيادهي تل
اظ تئهلاشعاطلهالعت ه ليئهلفتلظاه لتعقةهثلضع ه لتة تلهيت عةبلل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

ل
ل

الن ى الرابع
ااجـــــــازات
==============
ادلبدة ()76

 ةاتحقلضع ه لتة تتلهيت عةتلاهيت عةبلإاهزةل اعةتلاف هليمت داة لهيادنايلهيدذيل
ةح هلظ ةعلعه لهيئة تل.

ل

ادلبدة ()77

ةاددازلي ددالتة ددتلهيت د عةتلضلهيت د عةبلضفلةن طددعلعددفلهي ظ د ليادديبلطددهع لالل
لض  -ل
ةاتطةعلهإليالغلعن لظ ظه,لاتكافلهإلاهزةلهيطهع تل–لظ ةلاللتزة لعفلضعي تلضةه ل
فتلهي ه لهي عهاتل–لااللتتاهازلةاظهلاهح هلفتلكد لظدعةلعمد لإاللتتادهازلةداظةفل
فتلهيفص لهي عهاتلهياهح لل
ب ل-اةابلعم لهي الضفلة لي ظة لهيكمةتلع بلعا ت لإي لعظم ليةهنهليهألايهبلهيتتل
ل
هقت ددثللةهي د لاتخ ددعلتددذهلهألادديهبليت د ةعلعظة د لهيكمةددتلاتا د طلتم د لهيعخصددتل
يهنتئه لهيانتلهي عهاةتل.
ل

ادلبدة ()78

 ةاددازليددأفلظادديقلظددفلعظة د لهيكمةددتلظددنحلع ددالتة ددتلهيت د عةتل/لهيت د عةبلإاددهزةل
خهصتلي افلظعتبلظ ةلاللتزة لعم لخظاتلعشعلةاظهلفتلهي ه لهي عهاتل.ل

ل

ادلبدة ()79

 ةظددنحلهيعهليددافلظددفلضع دده لتة تددتلهيت د عةتلالهيت د عةبلفددتلض ه لفعة ددتلهيحددجل
إاهزةلخهصتليظعتبليظعةلاهح ةلطاه لظ ةلخ ظتئ ليهيئة دتلاهيحكاظدتلظد ةل()21ل
ةاظهل.
ل

ادلبدة ()81

 إذهلضصددةبلع ددالتة ددتلهيت د عةتل/لهيت د عةبل(لهيظ ددةفل)ليظددع ل,لةظددنحلإاددهزةل
ظع ةتلي عهعلظفلهيئة تلهيطيةدتلهيظختصدتلظد ةلاللتزةد لعدفلادنتةفليظعتدبلكهظد ل
ايظ ةلضعي تلضشئعلإذهلكهفلظت هقد هل,لشدئعهفلظنئدهليعهتدبلكهظد لاشدئعهفلينصدتل
عهتبل,لةحده لهي دالي د تهلإيد لهيئة دتلهيطيةدتلهيظدذكاعةليت عةدعلظد ىلصدالحةت ل
ي ظم ل,ل فإذهلقععثلعد لصدالحةت ليم ظد لهنتئدثلخ ظتد لظدفلهيتدهعةخلهيدذيلتحد هل
هيئة تلهيطيةتلضالنئهةتلهيظ ةلهيظشهعلإيةئهلضةئظهلهايقل.
ل

الن ى الخامس
النـــدب وااعـــــارة
==============
ادلبدة ()81

 ةاددازلن د بلع ددالتة ددتلهيت د عةتل/لهيت د عةبلظ د ةلاللتزة د لعم د لةدداظةفلضالاددثل
اهعهثلضاياعةهل–ليم ظد ليائةفدتلضخدعىلخدهعجلهيئة دتل–لاةدت لهيند بلي دعهعلظدفل
ظ ةعلهيئة تلينه لعم لظاهف تلهي الاظامتلهيكمةتل.

ل

ادلبدة ()82

 ةاازلإعهعةلضع ه لتة تتلهيت عةتلالهيت عةبلضالن يئ لكمةهل,ليم ظ لخهعجلهيئة تل
ي عهعلظفلظ ةعلعه لهيئة تلي لظاهف تلعظة لهيكمةتلضالظ ةعلهيظعكزلل
ادلبدة ()83

 ةاازلعن لهي عاعةلهالات هنتليظتخصصةفلظفلائهثلحكاظةدتلضاللةدعلحكاظةدتل
يمت عةتلضالهإلشعهتلعم لهيت عةبليكمةهثلاظعهكزلهيئة تل,لاةت لهين بلي عهعلظفل
ظ د ةعلعدده لهيئة ددتليندده لعم د لتاصددةتلهي ا د لهي مظددتلاظاهف ددتلعظة د لهيكمةددتل/لظ د ةعل
هيظعكزل.
ل
ادلبدة ()84

ةاازل عاةلضادهتذةلظتخصصدةفلضالخيدعه لزه دعةفلظدفلخدهعجلهيديال ليئد تلإي ده ل
لض  -ل
ظحه عهثل,لضالهيظشهعكتلفدتلإادعه لهييحداثلهي مظةدتلاهيتطية ةدتلضالهإلادئه لفدتل
هألعظه لهالاتشهعةتلهيتتلتحتهائهلهيئة تل.ل
ب ل-اتح لهيال حتلهيظهيةدتلهيظكهفدآثلهيتدتلتظدنحليئد لاهينف دهثلهيتدتلتتحظمئدهلهيئة دتلفدتل
ل
هات هظئ لاإقهظتئ لطاه لظ ةلهيزةهعةل.
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

الن ى السادس
التـــأديـب
ادلبدة ()85

===========

 اللةادازلتاقةددعلع ايدتلتأ ةيةددتلعمد لع دالتة ددتلهيتد عةتل/لهيتد عةبلإاللي ددعهعل
ظايبلينه لعم لتح ةقلكتهيتلتاظعلفة لضقاهي لاي لضفلةدت لتح ةدقل فهعد ل,لعد هل
حهيتتلهيتنية لهيشفايلاهيكتهيتل
ل

ادلبدة ()86

 تكدافلهإلحهيددتليمتح ةددقلي دعهعلظددفلظد ةعلعده لهيئة ددتليلةددعلإخدال لياددمطتلعظةد ةل
هيكمةتلضالظد ةعلهيظعكدزليهإلحهيدتليمتح ةدقلفدتللةدعلهيظخهيفدهثلهياادةظتلعمد لضفل
ةت ظفلهي عهعل-:
يةهنهليهيظخهيفتلهيظناايتلي التة تلهيت عةتل/لهيت عةبل.ل
لض  -ل
ب ل-تشكة ليانتلتح ةقلظفلضع ه لتة تلهيت عةتليهيكمةتلضالهيت عةبل
ل
يهيظعكزل.

ل

ادلبدة ()87

اللةاازلهيتح ةقلإالليح اعلهي الهيظح قلظ ل,لاةاازلعن لهالقت ه ل
لض  -ل
هالاتظعهعلفتلهيتح ةقل افلح اعلهيظح قلظ ل.ل
ب ل-ك لشهت لةات ع لياظهعلشئه ت لفتلهيتح ةقلاةظتنعلعفلهيح اعلضالهإل ال ليظهل
ل
ي ة لظفلظ ماظهثل افلعذعلظ يا لةاأ لتأ ةيةهل.
ل

ادلبدة ()88

 ةكمتلظ ةعلعه لهيئة تلفتلهيظخهيفهثلهيااةظتليانتلظفليةفلضع ه لتة تتل
هيت عةتلاهيت عةبلإلاعه لتح ةقلظي تلظعلهي الفةظهلةنابلإية لاةابلضالل
ت ل عاتلهيظح ةفلهي مظةتلعفل عاتلهيظح قلظ ل.ل

ل

ادلبدة ()89

ةشك لي عهعلظفلظ ةعلعه لهيئة تلعم ل ا لنته جلهيتح ةقلهيظشهعلإية لظامتل
لض  -ل
هيتأ ةبلعم لهينحالهيتهيتل-:
 - 1هثنةفلظفلضع ه لتة تتلهيت عةتلاهيت عةبليهيئة تلل
 - 2ع التة تلت عةتلظفلهيظتخصصةفلفتلهي هنافل
ب ل-لةكمتلظ ةعلعه لهيئة تلظفلةعههليم ةه ليأعظه لاكعتهعةتلهيظامتل.
ل
ادلبدة ()91

لض  -ة لمفلظامتلهيتأ ةبلع التة تلهيت عةتل/لهيت عةبلهيظحه لإية ل,لييةهفلعفلهيظتئ ل
هيظاائتلإية ل,لايصاعةلعفلت عةعلهيظح قلقي لضا لاماتلي ليأاياعةفل.ل
ب ل-اي التة تلهيت عةتل/لهيت عةبلهيظحه ليظامتلهيتأ ةبلهالطالعلعم لهيتح ة هثل
ل
هيتتلضاعةثلقة لهن ه لضا لاماتلياقثلكهتل.
ل

ادلبدة ()91

هي ايهثلهيتأ ةيةتلهيتتلةاازلتاقة ئهلعم لضع ه لتة تلهيت عةتل/لهيت عةبلتتل:لل
يظامتلهيتأ ةبل
لض  -ل
 - 1هيتنية لهيشفايلضالهيكتهيتلل
 - 2هإلنذهع

 - 3هيخص لظفلهيظعتبليظ ةلاللتزة لعم لخظاتلعشعلةاظهلفتلهيظعةلهياهح ةل
االلتاهازلتا ةفلةاظهلفتلهيانتل
 - 4هيحعظهفلظفلهي الاةلهي اعةتلظعةلاهح هل
 - 5هيحعظهفلظفلهيتعقةتلظ ةلاللتزة لعفلانتةفل
 - 6هيفص لظفلهيخ ظتلي لظصه قتلع ةتلظامتلهإل هعةلعمة ل.
ل

لب ل-ليظ ةعلعه لهيئة تل:لهي ايهثلهألعيعلهألاي لهيظشهعلإيةئهل.
لج -يل ظ ه لهيكمةهثل:لهي ايتةفلهألاي لاهيثهنةتلفحابل
ل
ادلبدة ()92

 تنتجلهي ايهثلهيتأ ةيةتلذهثلهيثهعلهيظنصا لعمةئهلفتلقهنافلهيخ ظتلهيظ نةتل
اةت لظحاتهلاف هليذهثلهيظ لهيظح ةلفة لاتاعيلعم لهيتنية لعن لت هلخال ل
هيانتلهي عهاةتلذهثلضحكه لهإلنذهعلهيظ ععةلفتلذهثلهي هنافل.ل
ل

ادلبدة ()91

 ظعلظعهعهةلع لهإلخال ليهي اهع لن لعمةئهلهي هنافلهي ه لفتلشأفلهيظخهيفهثل
هيظهيةتلةاازلضاللتن تلهيظاأيتلهيتأ ةيةتليهات هيتلع التة تلهيت عةتل/ل
هيت عةبلعل لقيا لهيئة تليئهل,لاتأثةعليالات هيتلعم لهي عهايلهيانه ةتلاهيظ نةتل
هينهش تلعفلهيظخهيفهثلهيظناايتليم الل

الن ى السابع
انتهاء وتمديد الخدمة
==============
ادلبدة ()94

تنتئتلخ ظتلضع ه لتة تتلهيت عةتلاهيت عةبليإح ىلهألايهبلهيظ ععةلالنتئه لخ ظتل
هيظائفةفلهيظ نةةفليهي ايتل.ل
ل
ادلبدة ()95

ةكافلظ ةلخ ظتلع التة تلهيت عةتل/لهيت عةبلهيظت هق لضالهيظ ةفلي عهعلظفلظ ةعلعه ل
هيئة تلي ليمال لافلهياتةفل–لظ ةلانتةفلقهيمتليمتا ة لظ هلظظهثمتل–لحت لافلهيخهظاتل
اهياتةفلطي هليحهاتلهيئة تلاي لهيتثيثلظفلكفهةتلعطه لعمظةهلاي نةهلافقلإاعه هثل
ظفصمتلة ئهلظ ةعلعه لهيئة تلل
ل
ل
ل

ل
ل

القسن الرابع
الوظـبئـف الفٌيـة دلركـز
ادلعلوهـبت واحلـبسب اآللـي
===========================

ل

الن ى األوى
الترشيـح للوظـائـف الننيــة
==============
ادلبدة ()96

تح لهيئة تلهحتةهاهتئهلظفلهألع ه لهيفنةةفلياه علظاتاةهتئ لعم ل ا لحا لهي ظ ل
اخططلهيتطاةعلهيظ تظ ةلاة مفلعفلتم لهيائه تلاعم لهينحالهيظيةفليهيظه ةلهألاي ل
ظفلتذهلهيال حتل.
اتشك ليانتلي عهعلظفلظ ةعلعه لهيئة تلتتكافلظفلعنهصعلظتخصصتلإلاعه ل
هيظ هيالثلاهيت ةة لهيفنتليظؤتالثلهيظعشحةفلاخيعهتئ لهي ظمةتلفتلظاه لهيائةفتل
هيظت ظةفليشلمئهل,لاةاازليمانتلضفلتاعيلهختيهعهثلنئعةتلضالعظمةتليمتثيثلظفل
كفه ةلهي ظمةتليمظعشحةفل.ل
ل
ادلبدة ()97

تعفعلهيمانتلإي لظ ةعلعه لهيئة تلعفلطعةقلظ ةعلظعكزلهيظ ماظهثلاهيحهابلهييتل
تاصةهتئهليشأفلظفلتعشحئ ليشل لتم لهيائه تلعم لضفلتت ظفلهيتاصةهثلهيظت م تل
يك لظعشحليةهنهلعفلظاتاههلهيائةفتلاظ ىلق عت لعم لهي ةه ليأعيه لهيائةفةتلهيظعشحل
يئهلاهيخيعةلهي مظةتلهيتتلةحازتهلاهيظاظ لهيائةفتلهيظ تعحليت ةةفلهيظعشحلعمة ل.ل
ل
ادلبدة ()98

لللللةح لفتلقعهعلهيت ةةفلهيائةفتليم
ألحكه لهيال حتل.ل

الاهيظزهةهلهيظهيةتلضالهي ةنةتلهيتتلتظنحلي لطي هل

الن ى الثاني
التعيين في وظــائــــــف
مـركـز المعلـــــــومــات
==============
ادلبدة ()99

هيائه تلهيفنةتلتتلهيائه تلهيظازعتلعم لظحهالثلهي ظ لهيع ةاتلهيتةتل:ل
نئ لهالتصهالثل–ل ع لهي ظمةهثل–ل يطلهي ظمةهثل–لتشلة لهيحهابللل
ل
ادلبدة ()111

يشترط فيمن يعين موظنا بالمركز ما يلي -:
 - 1ضفلتتاهفعلفة لهيشعاطلهي هظتليمتائةتلهيظشهعلين
هيال حتل.ل

لهيظه ةل()3لظفلتذهل

 - 2ضفلةكافلحهصاللعم لظؤت لاهظ تلضال يما لظتااطلحابلظتطميهثل
هيائةفتلهيظ ةفلعمةئهل,لاةاازلهاتثنه لالعتيهعهثلعظمةتلت ةةفلحظمتل
هيثهناةتلهي هظتلفتلظاه لائه تلتائةزلهي ظمةهثلاتشلة لهيحهابلإذهل
تاهفعثلهيخيعةلهيظنهايتل.
 - 3إاللت لظ ةلخيعت لفتلظاه لهيائةفتلعفلهيظ ةلهيظيةنتلفتلهيا ا لهيتتل:








يظ ةلثظهنتلاناهثليائه تلل
لللظاتشهعلنئــــــ للللل-لللضخصه تلنئ لقاهع ليةهنهثلللل-ل
يظ ةلاثلاناهثليائه تلل
لللظحم لنئ لضا للللل-لللظشعتل عـ لعظمةـهثللللل-لللظشعتلتايتلعظـــ ليظ ةلضعيعلاناهثليائه تلل
لللصه ليعهظجلضا للللل-لللصه لضا لنئ لتشلة للللل-لللصه لضال لنئ لقاهع ليةهنهثلل-للل هيطلضا لخطاطلهتصهالثللل-ل
يظ ةلانتةفليائه تلل
-لللظخططليعهظجلاتصظة لللل-

لللظشعتلنئ لتشلة ل.ل
لللظاا لإنتهج.ل
لللظناقلظاهع لهيتشلة ل.ل
لللظشعتلتائةزلعظمةهث.ل
لللظحم لنئ ل.ل
لللفنتلضا ل ع لعظمةهثل
لللظائزلضا لعظمةهثل
لللظشل ل يطليةهنهثل
لللصه لنئ لتشلة ل.ل

لللفنتل ع لعظمةهثل
لللظائزلعظمةهثل
لللظاا لضا ليةهنهثل

لللصه لنئ لاقاهع ليةهنهثلللل-لللل هيطلخطاطلهتصهالثللل-لللظشل لحهابللللللللل-ل
 يظ ةلانتلاهح ةليائه تلل
لللصه لنئ لتشلة لظاهع للل--لللظشل لحهابلظاهع للل-

لللصه ليعهظج.ل
لللظاا ليةهنهثل

ل
ادلبدة ()111

يعين المستوفون للشروط المقررة لشغى الوظائف التالية بالدرجات المبينة :
بالدرجة الثانية لوظائف
لللظشعتلنئ لضا لللل-لللضخصه تلقاهع ليةهنهثليهي عاتلهيثهيثتليائه تلل
-لللظحم لنئفلضا للل-

لللظاتشهعلنئ ل

لللظاا لإنتهجل

يهي عاتلهيعهي تليائه تلل
لللظحم لنئ لللللل-لللصه لضا لنئ لتشلة لللل-للللصهنعلضا لقاهع ليةهنهثللل--لللظناقلظاهع لهيتشلة للللللللللل

لللصه ليعهظجلضا ل
لللظشعتل ع لعظمةهثل
لللظشعتلنايتلعظ ل

هيظاتاىلهيخهظتل
لللظحم لنئ لللللل-لللصه لضا لنئ لتشلة لللل-لللصهنعلضا لنئ لقاهع ليةهنهثللل--لللظشعتلنايتلعظ ل

لللصه ليعهظجلضا ل
لللظناقلظاهع لهيتشلة ل
لللظشعتل ع لعظمةهثل

هيظاتاىلهياه تل
لللظخططليعهظجلاتصظةظهثللل-لللصه لنئ لقاهع ليةهنهثلللل-للل هيطلضا لخطاطلهتصهالثل للل-هيظاتاىلهياهيعل
لللصه ليعهظــحلللل-لللصه لنئ لتشلة لظاهع لللل-للل-
لللظائزلضا لعظمةهثلل-لللظشعتل يطليةهنهثل

لللصه لنئ لتشلة ل
لللفنتلضا ل ع لعظمةهثل
لللظشل لضا لحهابل
للل هيطلخطاطلهتصهالثل
لللفنتل ع لعظمةهثل
لللظشل لضا لحهابل

هيظاتاىلهيثهظفل
لللظائزلعظمةهثلل-لللظاا لضا ليةهنهثل

للل-

لللظشل لحهابلظاه ل

هيظاتاىلهيتهاعل
لللظاا ليةهنــهثلادلبدة ()113

 ة ةفلهيظائتلهيفنتلألا ليهيئة تليظ ةلان لتحثلهالختيهعلةاازلي تهلتح ة ل
ظ تئهليظ ةلظظهثمتلضالظ هلضخعىلاللتاهازلانتةفلفتلك لظعةل.ل
ادلبدة ()114

 تظنحلعالاهثلهيخيعةلفتلظاهالثلهيائةفتليإ هفتلعالاةلاهح ةلعفلك لانتل
خيعةلتزة لعم لهيح لهأل ن ليمظ ةلهيظشتعطتلضاهاهليمت ةةفلايظهلاللةتاهازلهيح ل
هألقص لينئهةتلظعياطل عاتلهيائةفتل.
تص علي عهعلظفلظ ةعلعه لهيئة تلينه لعم لتاصةتلظ ةعلهيظعكزل اهيطلهحتاهبل
ظ ةلهيخيعةلفتلك لظاه لايك لظاتاىلائةفتلعم لح هل.ل
ل
ادلبدة ()115

 ةاتحقلهيظائتلهيظ ةفلهيظعتبلهيشئعيلاي لطية تلهي ظ لاف هليمف هثلاهينابل
هيظيةنتليا ها لهيعاهتبلهيظعف تل,لاةاازلي عهعلظفلظ ةعلعه لهيئة تلالعتيهعهثل
عظمةتل–لظنحلهيظ ةفليإح ىلهيائه تلهيفنةتلهيظعتبلهيظ ععليمائةفتلهأل ن ل
ظيهشعةل.
للل
ل.ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

ل
ل
ل

الن ى الثالث
الشئـون الوظينية للعاملين بالمركـز

* التـرقيـات *
==============
ادلبدة ()116

ة د لظد ةعلهيظعكددزليندده لعم د لت ددهعةعلهيعؤادده لهيظيهشددعةفلت عةددعهلاددناةهليظد ةعلهيئة ددتل
ةا ددحلظ د يلق د عةلهي ددالعم د لض ه لاهايددهثلائةفت د لاهي د اعهثلهيتأتةمةددتلهيظ ددععةل
يمائةفتلهألعم لهيتتلهاتهزتهل.ل
ادلبدة ()117

 تتاي ليانتلش افلهيظائفةفلهيظنصدا لعمةئدهلفدتلهي اد لهيثدهنتلظدفلتدذهلهيال حدتل
د لع ددالظتخص د لإيةئددهليت ةددة لظ د ىلصددالحةتلهيظعشددحليمتعقةددتلظددفلائةفت د ل
هيحهيةتلإي لهيائةفتلهألعم لفتل ا لهيت عةعلهيظشهعلإية لفتلهيظه ةلهياهي تلل
ادلبدة ()118

 لتت لتعقةتلهي هظمةفليهيظعكزلظفل عاتلألخعىليهالختةهعلاف هليمظ هةةعلهيظشهعلإيةئهل
ين لهيظه ةل()14لظفلتذهلهيال حتل
 االلةتعتددبلعم د لتعقةددتلهيظائددتلإي د ل عاددتلضعم د لتلةةددعلهيظاددظ لهيفنددتليائةفددتل
ضخدعىلفدتلظاددتاىلآخدعليدنفتلهيظادده لضالفدتلظاده لآخددعليهالختةدهعلاحد هلااف ددهل
يإلحكه لهياهع ةلفتلهيظه تةفلهيتهيةتةفل.
ادلبدة ()119

تكافلتعقةتلهيظائتلفنةهلظفلائةفتلفتلظاتاىلظ ةفلإي لائةفتلضخعىلفتلظاتاىلآخدعل
ينفتلهيظاه لضالفتلظاه لآخعليهالختةهعلاح هلااف هليألحكه لهياهع ةلفتلهيظه تةفلهيتهيةتةفل
ل
ل
ادلبدة ()111

ةشتعطليتعقةتلهي الفنةهلظفلائةفتلفتلظاتاىلظ ةفلإي لائةفتلفتلظاتاىلآخدعليدنفتل
هيظاه لضاليظاه لآخعلضفلةكافلظاتافةهليمشعاطلهيتهيةتل:ل

 - 1ضفلةكافلق لظ
ض ن ل.ل

لانتةفلفتلظاه لهيائةفتلهيتتلةشلمئهلكح ل

 - 2ضفلةكافلق لهاتهزليناهحلهي اعهثلهيتأتةمةتلهيظ ععةليمائةفتل
هيظعق لإيةئهل
 - 3ضفلةكافليهشعليكفه ةلي

لظئه لهيائةفتلهيظعق لإيةئهل

 - 4ض لةكافلق لحص لفتلك لظفلهيانتةفلهألخةعتةفلعم لت عةعل
ظظتهزل
ل

ادلبدة ()111

مسارات الترقية للمجاالت الننية :
أ  -الترقية في مجاى البرمجة وتطوير النظم
ةعق لصه لهييعهظجلإي لائةفتلظخططليعهظجلاتصظةظهثلاظنئهلإي لائةفتلظحم ل
نئ لضالصه ليعهظجلضا لاظنئهلإي لائةفتلظحم لنئ لضا لاظنئهلإي لظاتشهعلنئ لل
ب  -الترقية في مجاى نظم التشغيى
ةعق لصه لن ئ لقاهع ليةهندهثلإيد لائةفدتلصده لنئد لتشدلة لاظنئدهلإيد لائةفدتل
صه لضا لتشلة لاظنئهلإي لائةفتلظشعتلنئ لتشلة لل
ج -الترقية في مجاى نظم قواعد البيانات
ةعق لصه لنئ لقاهع ليةهنهثلإيد لا دةفتلصده لضا لنئد لقاهعد ليةهندهثلاظنئدهل
إي لائةفتلضخصه تلنئ لقاهع ليةهنهثل.ل
د  -الترقية في مجاى نظم االت االت
ةعق ل هيطلخطاطلهتصهالثلإي لائةفتل هيطلضا لخطاطلهتصهالثلاظنئهلإي ل
ائةفتلظناقلظاهع لتشلة للل
ل
ه  -الترقية في محاى دعم العمليات
ةعق د لفنددتل ع د لهي ظمةددهثلإي د لائةفددتلفنددتلضا ل ع د لعظمةددهثلاظنئددهلإي د لائةفددتل
ظشعتل ع لعظمةهثلاظنئهلإي لائةفتلظاا لإنتهجل.
و  -الترقية في محاى تجهيز العمليات
ةعق لظائزلهي ظمةهثلإي لائةفتلظائزلضا لعظمةهثلاظنئهلإي لائةفتلظشعتل
تائةزلعظمةهثل
ز  -الترقية في مجاى تشغيى الحاسب
ةعق لظشل لهيحهابلهيظاهع لإي لائةفتلظشل لهيحهابلاظنئهلإي لائةفتلظشدل ل
ضا لحهابلاظنئهلإي لائةفتلظشعتلنايتلعظ لل
ل

ادلبدة ()112

ةص علظ ةعلعه لهيئة تلقعهعهلةح لطية تلهي اعهثلهيتأتةمةتلهيظشهعلإيةئهلفتلهيظه ةل
()126لاع تهلاظد تئهلاشدعاطلهالعتد ه ليئدهلفدتلظاده لهيتعقةدتلظدفلائةفدتلإيد ل
هألخعىلل
ادلبدة ()113

ةاازلي عهعلظفلظ ةعلعه لهيئة تلإ هفتلظاهالثلعظ لضخدعىلضالإ دهفتلظادظةهثل
ائةفةتلضخعىلعفلهيحهاتلشعةطتلضفلت تعفلتم لهإل هفتليتاصةتليمائةفتلايةهفل
يظاددظهتهلاظاددتاىلهيتأتةدد لاهيخيددعةلهيالزظددتليشددلمئهلاهيظا د ايةهثلهيظحدد ةليئددهل
اهي عاتلهيتتلة ةفلعمةئهلشهلمئهل.ل
ل

لن ى الرابع
الحقوق والواجبات األساسية للننيين
بمركز المعلومات والحاسب اآللـي
==============
ادلبدة ()114

ةاتحقلهي الظعتيهت لاي الت لاظكهفأةلنئهةتلهيخ ظتلهيظ ععةل....لظ هفهلإي لل
هيظزهةهلهيتةتل:ل
ل
 - 1تددافةعلهي ددالجلهيصددحتلهيكهظ د ليم ددالاضفددعه لضاددعت لهيظددعهف ةفلي د لظددفلخددال ل
هيظعهفقلهيصحةتلهيحكاظةتلاف هليمنئ لهيظ ععةلفتلتذهلهيشأفل.ل
 - 2لصعتلتذهكعلافعليم الاضاال هلظفلظ علت هق هلإي لهيكاةثلعن لهيت هق لألا ل
ظعهلايهي كتلعفلهنتئه لهيخ ظتلف اللعفلتدذهكعلادناةتليميمد لهيدذيلةنتظدتلإيةد ل
ياناةت لضالظح لإقهظت لهيظ ته لطا لظ ةلخ ظت ليهيئة دتليهي عادتلهيادةهحةتلعمد ل
ضاللةزة لع لهألاال لعفلثالثتلااللةتاهازلافلك لظنئ ل22لعهظهل.
 - 3ةاازلضفلتظنحلهيئة تليم العالاةلعم لهيظزهةهلهياهي تلي لاكفليهيف تلهيظ ععةل
يهيا ها لهيظعهف تلضاليف تلضق لاف هليم اهيطلهيتتلةص عليئهلقعهعلظفلظ ةعلعه ل
هيئة تلاعم لضفلةاقتلظنحلتذهلهيي لعفلهي الهيكاةتتلكمظهلافعثليد لهي ايدتل
اكنهلحكاظةهلضالظنحلقع هليينه لاكفلخه لطي هليظ لهيتهيةتل-:
 خال لانتلظفلتهعةخلتخصة لهياكفلهيحكاظتلل خال لانتةفلظفلتهعةخلظنح لقع هليمينه لادلبدة ()115

ةاددتحقلضع دده لهيظعكددزلهإلاددهزهثلهيظنصددا
هيال حتل.ل
ل

ادلبدة ()116

لعمةئددهلفددتلهي اد لهيثهيددثلظددفلتددذهل

ةمتز لهيظائتلهيفنتليدهيظعكزليدأ ه لظئده لائةفتد لهيظيةندتلييطهقدتلتاصدةتلهي ظد ل
هيظ تظ ةلف اللعظهلةكمدتليد لظدفلضعظده لضخدعىلظعتيطدتليائةفتد ل هخد لاخدهعجل
هيئة تلل
ادلبدة ()117

اللةاازليم هظمةفليهيظعكزلإعطه لضةتليةهنهثلعفلاح هثلهي ظ ليهيئة تلاكمةهتئهل
اظعهكزتهلفتللةعلهيح ا لهيتتلت ت ةئهلنئ لهي ظ ليهيئة تلإالليت مةظهثلخطةتلظفل
ظ ةعلعه لهيئة تل.ل

الن ى الخامس
الشئون الوظينية األخـــرى
وانتهــاء وتمديـد الخدمــة
==============
ادلبدة ()118

اللةاازليم هظمةفليهيظعكزلإعطه لضةتليةهنهثلعفلاح هثلهي ظ ليهيئة تلاكمةهتئهل
اظعهكزتهلفتللةعلهيح ا لهيتتلت ت ةئهلنئ لهي ظ ليهيئة تلإالليت مةظهثلخطةتلظفل
ظ ةعلعه لهيئة تل.ل
ل
ادلبدة ()119

تنتئتلخ ظتلظائفتلهيظعكزلاف هليم اهع لهيظشهعلإيةئهلفتلهي ا لهيثهيثلظفلتذهل
هيال حتلل.ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

القسن اخلبهس
أحكــبم عبهـــة
وقواعـد اًتقبليـــة
===========================

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

ل

الن ى األوى
أحكــام عامــة
==============
ادلبدة ()121

ةت لتح ة لاهعهثلهي ظد لهيعادظةتلفدتلهيئة دتلي دعهعلظدفلظد ةعلعده لهيئة دتلاةادازل
تكمةتلهيظائفةفليهي ظ لفتللةعلهألاقهثلهيعاظةتلعالاةلعم لهياقثلهيظح لي ل,ل
اةكافلت اة ئ لاف هليمشعاطلاهألحكه لهيظشهعلإيةئهليدن لهيظده ةل()25لظدفلتدذهل
هيال حتل.ل
ادلبدة ()121

ةاازليظ ةعلعه لهيئة تلضفلةفدا لفدتلي د لهختصهصدهت لهيظنصدا
تذهلهينئه لظاهع ة لايظفلةعههلظفلهيظختصةفلفتلهيئة تلل

لعمةئدهلفدتل

ل

ادلبدة ()122

ةاازليظامدتلهإل هعةلضفلةادتثنتلظدفلتطية دتلي د لضحكده لنئده لهي دهظمةفلي د ل
هيحهالثلهي عاعةتلالعتيهعهثلعمظةتلضالعظمةدتلينده لعمد لتاصدةتلظدفلظد ةعلعده ل
هيئة تلل
ل

ادلبدة ()123

تسرى أحكام القانون ونظام الخدمة المدنية في شأن العاملين بالهيئة فيما لم يرد
به نص في هذه الالئحة

ادلبدة ()124

 ةشك لظامدتلهيكمةدتلياندتل ه ظدتل–ليمنئدعلفدتلتئمظدهثلضع ده لتة دتلهيتد عةتل–ل
تتكافلظفلع لظدفلهألادهتذةلظدفللةدعلعظد ه لهيكمةدهثلاظادهع ةئ لةظثمدافلظ هتد ل
هيئة تلهيظختمفتل
 تخت لهيمانتليهينئعلفتلهيتئمظهثلظفلهي عهعهثلهيصه عةلظفلش افلضع ه لتة تل
هيت عةتل
 تنئ لي عهعلظفلظ ةعلعه لهيئة تلإاعه هثلظيهشعةلهيمانتلالختصهصئهلانئ لهي ظ ل
فةئهلل
ل
ل

الن ى الثاني
قواعد انتقالية
==============
ادلبدة ()125

تاعيلهألحكه لهيظنصدا لعمةئدهلفدتلهيظداه ل43ل,ل44ل,ل45ل,ل46ل,لظدفل
لض  -ل
تددذهلهيال حددتلعم د لضع دده لتة تددتلهيت د عةتلاهيت د عةبلهيحددهيةةفلاتادداىل
ضا هعئ لهيائةفةتلعم لهينحالهيتهيتل:
- 1ةن لهي الإي لظاظ لهيائةفتلهيظنهايتلافقلهي اهع لهياهع ةليئذهلهيال حتل
.ل
 - 2اللةاازلضفلةظنحلهي الي يهلعمظةهلضعم لظفلهيم بلهيظ ععليظؤتمتلهيظ دةفل
يظ ت ههليلةعلإتيهعلإاعه هثلت ةة لهيكفهةدتلهي مظةدتليهيشدعاطلهيداهع ةليئدذهل
هيال حتل.
 - 3اللةاازلضفلة هعلهي الظهيةهلظفلهين لل
ب ل-ةشددك لهيظدد ة علعدده لهيئة ددتليانددتلت دد لعنهصددعلظتخصصددتلتتدداي لتنفةددذل
ل
إاعه هثلهين لاف هليم اهيطلهيظشهعلإيةئهل
ادلبدة ()126

هاتثنه لظفلحك لهيظه ةل()43لظفلتذهلهيال حتلةاازلت ةدةفلهيحهصدمةفلعمد ل عادتل
لض  -ل
كتاعههلضالظهلة ه يئهلظفلاهظ تلضالظ ئ لظ تعتليد ل افلهشدتعهطلهيظد لهيداهع ةل
يهيظه ةلهيظشهعلإيةئهلفتلهيحهيتةفلهيتهيةتةفل:
 - 1درجة أستاذ
عمددد لضفلةكدددافلقددد لظ ددد لعمددد لحصددداي لعمددد ل عادددتلهييكدددهياعةاتلضال
هيمةاهنتلظ ةلاللت لعفل22لعه لشعةطتلضفلةكافلق لض ىلهيخيدعةلهي مظةدتل
فتلهيت عةتلفتلهيظ هت لهيظظهثمتلضالهي ظمةتلفتلظاه لتخصص لفدتلإحد ىل
هيظؤااهثلل
 - 2درجة أستاذ مساعد
عم لضفلةكدافلقد لظ د لعمد لحصداي لهييكدهياعةاتلضالهيمةادهنتلظد هلالل
ت لعفل15لعهظه.ل
ل

لب ل-اةشتعطلفدتلهيحدهيتةفلتداهفعلهإلنتدهجلهي مظدتلهيدذيلةؤتد لهي
إيةئهل.ل

داليمائةفدتلهيظعقد ل

لج -لتاعىلضحكه لتذهلهيظه ةليظ ةلاللتاهازلخظتلاناهثلظفلتهعةخلهي ظ ليئذهلهيال حتلل
ل
ادلبدة ()127

هاتثنه لظفلحك لهيف دعةلهيثهنةدتلظدفلهيظده ةل()43لظدفلتدذهلهيال حدتلةن د لهيظ عادافل
شهلماهلائةفتلظ عتل(ب)لهيحهيةتلإيد لائةفدتلظد عتل( )لهيظادتح ثتلاظنئدهلإيد ل

ائدده تلظ د عتل(اددـ)لضال(ب)لحاددبلهألحدداه ليهحتاددهبلك د لخظددتلاددناهثلفددتل
هيائةفتلهيحهيةتلي عاتلإذهلكهنثلكفهةتئ لقد لقد عثلي عادتل(لظظتدهزل)لفدتلهيادنتةفل
هألخةعتةفل.ل
ل

ادلبدة ()128

هاتثنه لظفلحك لهيظه ةل()44لظدفلتدذهلهيال حدتلةن د لهي ده ظافليهيتد عةبلظدفلحظمدتل
هيثهناةتلضالظهلة ه يئهلظظفلهاتهزاهل اعهثلتأتةمةتلفدتلظاده لهيتد عةبلظد ةلادنتةفل
ضالظهعااهلهيت عةبلظ ةلاللت لعفلثالثلاناهثلإي لائةفتلظاهع لظ عبل(ض).ل
ل

ادلبدة ()129

ةن لهي ه ظافليهيت عةبلظفللةعلهيظاتافةفليشعاطلهيت ةدةفلهيظحد ةليئدذهلهيال حدتل
إي د ل عاددهثلهيائدده تلهيفنةددتلاهإل هعةددتليهيئة ددتلاةن د يافلأل ه لائدده تلهيت د عةبل
هيظال ظتليحابلحهاتلهيئة تلاتكافليئ لهألاياةتل–لايظ ةلاللتاهازلخظتلاناهثل
ي د لنفهذتددهل–لفددتلهيحصددا لعم د لهإلاددهزهثلهي عهاددةتلاهيي ثددهثليتددهتةمئ ليشددل ل
ائه تلهيت عةبلعم لهينحالهيظح ليئذهلهيال حتلل
ادلبدة ()131

ةن دد لشددهلمالهيائددده تلهإل هعةددتلاهيفنةددتلاهيائددده تلهيفنةددتلهيظاددهع ةلاهيظ هاندددتل
هيظنهئعةلي عاهتئ لهيحهيةتل–لفتلهيا ا لهيظعهفقل–لظعلإ هفتلع لهي الاهثلهيتتل
حص لعمةئهل ك لظنئ لفتل عات لهيحهيةدتليف دتلهي دالاةلهيظادتح ثتلايظدهلاللةتادهازل
نئهةتلظعياطل عات لل
ادلبدة ()131

تنشأليهيئة تليانتلظفلعنهصعلظتخصصتلظدفلهيشد افلهإل هعةدتلاهيظهيةدتلاهي هنانةدتل
ة ئ لإيةئهلظئظتلتاكةفلهي هظمةفليهيئة تلفتلهيائده تلاهيد عاهثلهيظحد ةلياد ها ل
هيعاهتددبلاهقتددعهحلهيحمددا لهيظال ظددتليمحددهالثلهيفع ةددتلهيتددتلةت ددذعلتطيةددقلهي اهع د ل
هياهع ةليئذهلهيال حتلعمةئهلل
ل

