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( ) الخبهغت (  534الجلغت ) جخوبعاهحضش أهن قشاساث  
 5104/5105لوجلظ الجبهؼت في الؼبم الجبهؼي 
  423515142المىعقدج يوم الثالثاء الموافق 

 5104هبيو 

 
—وشرش  ج    شقش  يشح   لشقش  ا ة ا خ   نشإشاشة   ا لشإشا نشعشح    ش ششد ة    ششه       ا ة ج   ا لششىششرشش  

 ا د   ا ة ج   ا لشعشا نشح   لشمش  وشي   ا لشمشعشاشو نشا خ     ا لش شو ثش شق        ش    ا  ش شا     ا لشقش  ا ة   

 

   اةج الىر  

تم وي المعاوناخ      

 ا  ا  الق اة 

 تال عا ن نع

  اةج أناوح المإالة  

  الاإان 

وشرش  ج   أ  شثشا ة   

 نشإشاشة   ا لشإشا نشعششح   
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 برئاسة السيد األستاذ الدكتىر / معىض حممد اخلىيل ـ رئيس اجلامعة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  
 واػخزس ػي ػذم الحضوس:

 الغيذ الذكخوس/ هشبم ػبذالببعط يوًظ              هحبفظ الوٌوفيت 

 
  وحولي أهبًــت الجلغت:

  وشبسك ببلحضوس :

  إداسة أهبًت الوجبلظ :
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رئيـس اجلامعـة ”  إستهل السيد االستاذ الدكتىر/ معىض حممـد اخلـىيل 
 اجللسة : “ ورئيس اجمللس

 
  أشار سيادته ايل :

حمررمًٜ سورراٝم سوٍّٕررم مجلٝ  ٌضىرر  سوررٗعجسو وىض ٌؼررت ٖلىٝررت سو رر  ٖلىٝررت                   ـ     
سوخٍمٜض فرٛ سعخا وٝرت سوٕٝ رت سويٌٗٝرت ورجٍ َ صرٗعة سوخؼىٝرً ٖسوػخٍر ع ٖسوخرٛ                     

اغررجٗج ػٍررمسو    03م3م02/3أقٍٝررج اض ٌؼررت سويرر ٔمة ٜررٗي سورّٝررُ سوٍٗسفرر          

عٜ جة وضّت ق  ع سوخماٝت سومٜ ضٝت ـ إلػمسع سوخيمٜم سوّٕر لٛ ومىٝرت سوخماٝرت سومٜ ضرٝت ٜرٗي سإلرّٝرُ سوٍٗسفر                   ـ 

ٖص جٚ سسخردمسج قرمسج سوراٝم م جلٝر  سوضٍٕٗجٜرت ارموَ سوٍٗسفيرت ػىرٙ لىٝرخٛ   سوؼىرٗي                         //م3م02/3
 سودغٝت سوخ بٝيٝت، لىٝت سوخماٝت سومٜ ضٝت   ِٖوٌه أَ ٜدمج ط اغ حّاٝ  ٌغ امسٜت سوؼ ي سومجسسٛ .

سإلش جة إوٙ قٝ ي ػمع ٌُ ٖل وث سوخٍّٝت سألصّبٝت ٖسوٍّظٍ ث غٝم سوغمٌٗٝرت سألصّبٝرت ا وؼٍره عساره سوبر ع                ـ  

ٌُ عساه ٌي ج اؼض سوٗعسجسث ٖسوضٕ ث سوغمٌٗٝت ، عٝذ حيٗي ٔذْ سوضٕ ث ا سخخمسي ا رٗ  سإلِخمِرج    
ٖسوٕٗسحررا سوخ  ررت ارر وٗعسجسث اٍرر  ٜخٝررظ وٕرر  سوغرردٗن ػىررٙ قٗسػررم سوبٝ ِرر ث ٖسوخررمسل  ٖسوٍؼىٌٗرر ث                       
ٖسوخّدج ػىٙ سوحد وث ، ٖٔٗ ٌ  ٜٕمع سألٌُ سويٌٗٛ )ٌ ىٗب سإلف عة ػُ أٚ صٕت أصّبٝت حؼٍه عساره  

ٌيم سوض ٌؼت(.

ـ 

ـ  

ـ 
مـ  
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ـ كما أشار إىل 

 وأكد سيادته على :  
          ( ًٖحؼمٜ حرٓ ارموَ ضرمٖجة حراىًٝ أٖجسج سإلص ارت             ////حّاٝذ قمسج سواٝم أ.عم جلٝ  سوض ٌؼرت جقر )

( ر رت أس اٝغ ٌُ ح جٜخ سوٌخغ َ ٖأٚ حواٝم فٛ ظٕٗج   1ٌدغغٓ ٌٖٗقؼٓ ٌُ وضّت سوخدغٝظ اؼم )
سوّخ لش و  ب سوارمج سوّٕ لٝرت سرٝ ام سو  ور  ػر ي ل ٌره فرٛ سوخضّٝرم ٖورذس ضرمٖجة حراىًٝ شرٕ عسث                            

 سوخخمس وى  ب قبه ِٕ ٜت شٕم ٜٗوٝٗ ٖظٕٗج سوّخ لش قبه ػٝم سوا م سوٍب جك.

 . سوخولٝم فٛ وض َ سوٌخغ ِ ث ٌُ حاىًٝ سو  و  وٗجقت سإلص ات 

                         ا وّابت إلعسجة سألعٌ ث ٖسومٗسجد سوؼٍره ػىرٙ إِرم  ٔ  عٝرذ شر  عمٜر  اٍبرّٙ ٌملرم سوٍؼىٌٗر ث

 سوخررررررررررررر ل ا وٍغ فظرررررررررررررت سوٍضررررررررررررر ٖج وٍمّٜرررررررررررررت لىٝرررررررررررررت سوؼىرررررررررررررٗي وى  وبررررررررررررر ث،                               

ٌٍ  أع٘ إوٙ فمع سو  وب ث ٖٔمٖإُ ألساه سوٍمّٜت سوض ٌؼٝت ٖذوك ٜر عٚ إورٙ ٖقرٗع عرٗسعد ِ حضرت             

 ػُ سوخمسفغ .

                          سوخّبٝٓ ػىٙ لىٝ ث ٌٖؼ ٔم سوض ٌؼت اؼٍره حضمارت إار و ٍٖٔٝرت عساره سومىٝر ث وىخغير  ٌرُ ٌٗسصٕرت

 سألعٌت .

   إِم و ٖعمة إلعسجة سألعٌ ث ا وض ٌؼت وىخّاٝ  اُٝ سومىٝ ث ٖٜخً ٖضغ آوٝت وىخٗس ه ٌغ إعسجة سوغٍ ٜت

سوٍمِٝت وخغمٜذ سوٍؼمسث ٖسوٗس له ٖػٍه حضمات ٍٖٔٝت ا إلعسجة سوؼ ٌت وىض ٌؼت وىخغير  ٌرُ سوسرخا عة      

 ٌُ سوخمجٜ  وٍٗسصٕت سألعٌت.

             حمىٝا سإلعسجة سوؼ ٌت وىدٝ ِت اٍمسصؼت ٌب ِٛ لىٝ ث ٌٖؼ ٔم سوض ٌؼت ٌرُ   ٌؼ ٌره ـر عٖجسث سوٍٝر ْ ـ

سألس ِاٝمسث   عٝذ ٜخً ػٍه  ٝ ِت ػ ٌت امىٝ ث ٌٖؼ ٔم سوض ٌؼرت فرٛ فرخمة سوردٝا ٖػٍره حيمٜرم              

 ا وغ وت سوٍٗصٗعة ا ومىٝ ث ٖسوٍؼ ٔم ٖحإٝه ٌوٌٗجٜت سوىضّت ٌُ سوٍا ٗوُٝ فٛ سومىٝ ث ٖسوٍؼ ٔم.
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كما وجه سيادته خالص الشكر :
 

 

 

 02/2م02/3سوٍد عقت ػىٙ ٌغرجم سصخٍر ع سوضىرات   سوز ٌّرت   وٍضىر  سوض ٌؼرت فرٛ سوؼر ي سوضر ٌؼٛ                         ـ 

 .05م2م02/3ٖسوٍّؼيمة اخ جٜخ 
 الووافقــــت ػلي األحي:ـ

 اوال ًغبت الشافت للكليبث الٌظشيت:
 دسجاخ نهًادج انٕاحذج. 3دسجاخ تحذ اقظـى   6 انطانة انًستجذ 

 )دسجاخ نهًادج انٕاحذج. 5دسجاخ تحذ اقظـى   10 انطانة انًؼشع نهفظم )نّ فشص 

  دسجاخ نهًادج انٕاحذج. 6دسجح تحذ اقظى  12انطانة انًؼشع نهفظم انُٓائي 

 ثبًيب ًغبت الشافت للكليبث الؼوليت:
 نهًادج انٕاحذج.5% يٍ انُٓايح انؼظًى نًجًٕع انفشقح تحذ اقظى 2انطانة انًستجذ % 

           )32% نشه الىقايشح العىمشم لمإمشوف ال  حشح تصشد احش م                  4انطانة انًؼشع نهفصظم )نصّ فصشص %

 لاما ج الواحدج .

   لامشا ج   35% نشه الىقايشح العىمشم لمإمشوف ال  حشح تصشد احش م                  5الطالة المع ض لا  ل الىقائم %

 الواحدج.

 بٌود ػبهت اخشى:
 و ّٜظم فٛ ٌّظ عجص ث جأفت وى  و  إو إذس ل َ ذوك سٝ عٚ إوٛ حغٝٝم ع وت ِخٝضخٓ ػىٛ سوّغٗ سوخ وـــ8ٛـ-/

   جسس  إوٛ ِ صظ سٖ ٌّيٗن اٍ عحُٝ أٖ ٌ عة أٖ ٌُ جسس  إوٛ ٌاٍٗط وٓ ا ومٖج سوز ِٛ فٛ سوامقت ٌُ
 2سوّٕ لٝت

   ٌّيٗن اٍ عة أٖ ٌ عحُٝ أٖ ٌُ ٌاٍٗط وٓ ا ومٖج سوز ِٛ إوٛ ِ صظ ٌُ 

    ٌادٗن وسخّا ذ ٌمسث سومسٗب إوٛ ِ صظ أٖ ٌّيٗن أٖ ٜغ  وٓ سوٌخغ َ ٌُ سوخ جس عا ٌُ
 سألعٗسن .

  ِٙ 2ٌُ ٌّيٗن اٍ عحُٝ إوٛ ٌّيٗن اٍ عة ٖحام٘ ػىٙ ط ب سومٖج سوز 

 2ٜمسػٙ فٙ ح بٝ  قٗسػم سومأفت ساخٝ جس سوٍٗسع سوخٛ حغي  أقدٙ سسخا عة وى  و -0

و ٜ ب  قٗسػم سومأفت ػىٙ سو  ب سوٍغمٌُٖٝ ٌُ أعسو سوٌخغ َ فٛ ٌ عة أٖ ألزم ااب  سوغش أٖ أ٘ -1
 ػيٗات حوعٜبٝت ااب  سإلا ن ا وؼٍىٝت سوخؼىٍٝٝت.

و ٜخً ح بٝ  قٗسػم سومأفت إو اؼم سوِخٕ و ٌُ ػٍىٝت ج م سومجص ث وى  و  ٖفٙ ِٕ ٜت سوؼ ي في  فٙ صٍٝغ -2
 سومىٝ ث.

 2حؼخبم عجص ث سومأفت سػخب جٜت ٌغ صبم سوٍضٍٗع وىامقت ٖسوخمسلٍٛ إوٙ سوّٕ ٜت سودغم٘ وىّض ط-3

  عجص ث سوٗعٝمة وى  و  فٛ سومىٝ ث سوّظمٜت ٖذوك وٍُ وً ٜاخام ٌُ قٗسػم سومأفت ، ٖحمفغ 4حمفغ سوـ  -4
 2% ٌُ ٌضٍٗع عجص ث سوٍ عة ٖذوك وٍُ وً ٜاخام ٌُ قٗسػم سومأفت2/سوٍ عة سوٗعٝمة فٛ سومىٝ ث سوؼٍىٝت 

 أواًل : ـ الوصبدقبث
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ػمي جفغ سوٍضٍٗع سوخمسلٍٛ وىغدٗن ػىٙ سوخيمٜم سألػىٙ وَ سو  و  سوٍاخاٝم ٌُ جفغ سوخمسلٍٛ -5 
ٜخخ ٙ سو  و  سوغ  ه ػىٙ سوغم سألعِٙ وىخيمٜم سألػىٙ امَٖ عجص ث جفغ ٖط ب آامُٜ ِخٝضت سوخمحٝ  

سوخمسلٍٛ فٛ سوخؼّٝٝ ث عساه سومىٝت سألاضمٚ ٖا وخ وٛ ٜواذ ع  سو  و  سوغٝم ٌاخاٝم ٌُ جفغ سوٍضٍٗع 
 2ٖا جصٕ 

أَ ٜ ع٘ سو  و  سوٌخغ َ فٛ سوٍ عة طبيً  وؼمع سوامل سوخٛ ِدج ػىٕٝ  سو لغت سوخّاٝذٜت -6
 2وي َِٗ حّظًٝ سوض ٌؼ ث

ح ب  قٗسػم سومأفت ػىٙ عجص ث سوادىُٝ سومجسسُٝٝ وى  و  سوٍادٗن ِٕ لًٝ  فٛ فده  -7 
 2عجسسٛ ٖسع٘ سٌخغ َ سواده سومجسسٛ سوام فٛ سوؼ ي سوخ وٛ ٖذوك ويبٗن ػذجْ فٝٓ 

 ٜضبم سومام وٗسعم  غٝظ. -2/ 

ٖٜؼخبم سومٖج سوز ِٛ  02/2م02/3ػىٙ أَ ح ب  ٔذْ سويٗسػم سػخب جس ٌُ سوؼ ي سوض ٌؼٛ  -//
 ٌمًٍ  وىمٖج سألٖن ٌُ عٝذ ح بٝ  قٗسػم سومأفت امىٝ ث سوض ٌؼت ٌٖؼ ٔمٔ .

و ح ب  ٔذْ سويٗسػم ػىٙ لىٝخٛ سو   ٖسوؼىٗي ٖسوبمسٌش سوخٛ ح ب  ِظ ي سوا ػ ث  -0/
 2سوٍؼخٍمة

 2و ح ب  قٗسػم جأفت أٖ جفغ ػىٙ امسٌش سوخؼىًٝ سوٍاخٗط -1/

 2ٌ عة عيٗج سإلِا َ ا جس عجص ث سومأفت سوٍّدٗل ػىٕٝ  *  : ٌىغٗظـت ـ 
 2إوغ و قٗسػم سومأفت سوٍمسىت س ايَ    *                

سوٍد عج ػىٙ ٌذلمة سإلعسجة سوؼ ٌت وىمجسس ث سوؼىٝ  ٖسوبغٗد   إعسجة سوبغٗد سوؼىٍٝت  ـ اموَ سوٍد عقت ػىٙ 
ػىرٙ  02م3م02/3ٌٗسفيت سواٝم سألسخ ذ سوملخٗجم جلٝ  سوض ٌؼت ا وخاٜٗض ػُ ٌضى  سوض ٌؼرت اخر جٜخ          

حمشٝظ سواٝم أ.عم ػبم سواخ ط ٌرد اٙ غٍّٝرت ـر أسرخ ذ حر جٜخ سوؼىرٗي ٖسوخمّٗوٗصٝر  امىٝرت سٞعسب وضر لمة                          
سوِٝٗامٗ م ل وّٝض .

  : ثبًيًب :ـ  هوضوػبث اإلحبطت        

أحيط انًجهس ػهًًا تشأٌ كتاب انسيذ األستار انذكتٕس/ أششف حاتى ـص أييصٍ ػصاو انًجهصس األػهصى          

نهجايؼصصاخ ـصص تصصشأٌ ابحااصصح تجصصشاس انًجهصصس األػهصصى نهجايؼصصاخ تجهصصستّ انًُؼجصصذج تتاسيصص                       

انخاص تًٕػصٕػاخ تتؼهصب تانؼًهيصح انذساسصيح ٔاألَصشطح انطفتيصح فصي انؼصاو                    2015/4/30

ٔقصصشس   2016/2015ٔيصصا ْصصٕ يصصأيٕل فصصي انؼصصاو انجصصايؼي انجصصادو                2015/2014انجصصايؼي  

 انًجهس انًٕافجح ػهى يا يهي :ـ 
    ٔسشػح   2015/2014استؼذاد انجايؼاخ اليتحاَاخ انفظم انذساسي انخاَي نهؼاو انجايؼي

 االَتٓاء يٍ َتائج االيتحاَاخ.
          إػذاد تشايج نألَشطح انطفتيح انظيفيح يشاسك فيٓا انطفب خفل فصتشج إجصاصج َٓايصح انؼصاو

 تتُظيى أَشطح حجافيح ٔػهًيح ٔتشفيٓيح ٔنجاءاخ فكشيح ٔاالْتًاو تانًثادساخ انطفتيح.

 .االْتًاو تشيادج األػًال ػهى أٌ تظثح يادج يتى تذسيسٓا في انًستجثم تانكهياخ انجايؼيح 
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        االستؼذاد نتُظيى يؤتًش قٕيي حجافي تانتؼأٌ يغ ٔصاسج انخجافح ٔيُظًح انيَٕصسكٕ ٔييشْصا

يٍ انًؤسساخ انذٔنيح انًؼُيح ٔانجايؼاخ انًختهفح نثحج سصثم إتصشاص انجٕاَصة انحصؼاسيح             

فصصي انخجافصصح انًصصظشيح ٔيٕاجٓصصح األفكصصاس انٓذايصصح ٔانتصصظذا نًحصصأالخ اخصصتشا  انٕػصصي                    

 انًظشا تظفح ػايح ٔشثاب انجايؼاخ تظفح خاطح.
       ػشٔسج تكاتف انًجتًغ انجايؼي ٔتظذيّ نهشائؼاخ انتي تحأل انُيم يٍ االستجشاس انصزا

 حججتّ انجايؼاخ انًظشيح ػهى يذاس انؼاو انحاني.
                     تى تشكيم نجُصح تصانًجهس األػهصى نهجايؼصاخ نتطٕيصش انًُصاْج انذساسصيح ٔتحذيصذ انًجصشساخ

انذساسصصيح ٔيحتٕاْصصا انؼهًصصي فصصي إاصصاس انحشيصصح انؼهًيصصح ٔانفكشيصصح نألقصصساو ٔأػصصؼاء ْي صصح                 

انتذسيس تٓا، ٔتًا يتًاشي يغ انٕاقغ ٔتحجيب يتطهثاخ انًشحهح انشاُْح نهًجتًغ انًصظشا    

 ٔانتطٕساخ انؼانًيح.
                       انؼًم ػهى تجذيذ ٔتطٕيش انهٕائح انذساسيح ٔانصتي يصش ػهيٓصا أكصخش يصٍ خًصس سصُٕاخ تًصا

 يتفب يغ يؼاييش انجٕدج.
                 ( ٍ14انحذ يٍ تكشاس األقساو تكهياخ انجايؼصاخ انًصظشيح ٔرنصي فصي ػصٕء َصض انًصادتي ،

 ( انٕاسدج تانفئحح انتُفيزيح نجإٌَ تُظيى انجايؼاخ.15
               ( يصصٍ انفئحصصح انتُفيزيصصح نجصصإٌَ تُظيصصى            55تفؼيصصم دٔس انجصصسى انؼهًصصي فصصي ػصصٕء انًصصادج )

 انجايؼاخ.
              ابَجاصاخ انتي حججتٓا يظش تؼذ انًؤتًش االقتظادا أدخ إنصى ػصشٔسج إػصادج انُظصش فصي

 أسكاٌ انؼًهيح انتؼهيًيح ٔتطٕيشْا ٔاستكًال كافح جٕاَثٓا.
                         استحذاث تصشايج جذيصذج تهصثي احتياجصاخ سصٕ  انؼًصم، ٔتطٕيصش انًؼايصم انطفتيصح ٔٔس

 انتذسية تانكهياخ انؼًهيح ٔابَفا  يغ انًؤسساخ انظُاػيح نتذسية انطفب.

 .االْتًاو تانهغاخ ٔانجاَة انتطثيجي تانكهياخ انُظشيح ٔانؼًهيح ػهى حذ سٕاء 

                          تطٕيصش تصشايج انتؼهيصى انًفتصٕل تانجايؼصاخ نتحجيصب انٓصذف يُٓصا ْٔصٕ تًُيصح حجافصح انطصصفب

 انشايثيٍ في صيادج يؼهٕياتٓى في انًجاالخ انتي تجذيٓا ْزِ انثشايج.
                     استًشاس قثٕل انطفب انؼائصذيٍ يصٍ نيثيصا ٔانيًصٍ ٔسصٕسيا ٔأٔكشاَيصا ٔانؼصشا  تانجايؼصاخ

انًظشيح اثجًا نهجٕاػذ انًؼًٕل تٓا تانًجهس األػهى نهجايؼصاخ ٔانصظادسج تجصشاسِ تتاسيص               

انًتؼًُح ػشٔسج أٌ يكٌٕ انطانة َاجح ٔيُجٕل إنصى فشقصح أػهصي تانكهيصح         2014/10/14

انًحٕل يُٓا ٔيا ػذا رني يحٕل ػٍ اشيب يكتة انتُسيب يغ انتأكذ يٍ طصحح انًصستُذاخ      

 انًجذيح يٍ انطفب.

 .تٕفيش أدٔاخ األيٍ انفصيح نهحفاظ ػهى انجايؼاخ ٔاستًشاس انؼًهيح انذساسيح 

              ػذو طذٔس أا قشاساخ ٔصاسيح تثذء انذساسصح تانكهيصاخ انجذيصذج إال إرا تٕافصشخ انًجٕيصاخ

 األساسيح ٔابيكاَاخ انًاديح ٔانثششيح.
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أعٝ  سوٍضى  ػىًٍ  اوَ ٌذلمة سإلعسجة سوؼ ٌت وىمجسس ث سوؼىٝ  ٖسوبغٗد  إعسجة سوبغٗد سوؼىٍٝرت  ـ        ـ 
ا إلع طرت    4م3م02/3اموَ سوّظم فٛ حٗ ٝت ٌضىر  سومجسسر ث سوؼىٝر  ٖسوبغرٗد اضىراخٓ اخر جٜخ                   
ٖسوٍّرمٗجة    02م2م02/3ابٝ َ ػمعٚ ألاغ د سوا عة أػج و ٔٝ ت سوخمجٜ  سوخٛ حً حاضٝىٕ  عرخٙ    

 اٍض ث ػ وٍٝت ٖاٝ ِٕ  ل وخ و8ٛـ

أعٝ  سوٍضى  ػىًٍ  اوَ ٌذلمة سإلعسجة سوؼ ٌت وىمجسس ث سوؼىٝ  ٖسوبغٗد  إعسجة سوبغرٗد سوؼىٍٝرت           ـ 
ا إلع طرت    4م3م02/3اموَ سوّظم فٛ حٗ ٝت ٌضى  سومجسس ث سوؼىٝ  ٖسوبغٗد اضىاخٓ اخر جٜخ      ـ 

 02م2م02/3ابٝرر َ ػرررمعٚ ألاغررر د سوررا عة أػرررج و ٔٝ رررت سوخررمجٜ  سوررخٛ حرررً حررراضٝىٕ  عررخٙ                      
 8ـٖسوٍّمٗجة اٍض ث ػ وٍٝت ٖاٝ ِٕ  ل وخ وٛ

 سوؼمع ٌمخمك فمعٚ صٍٝغ لىٝ ث ٌٖؼ ٔم سوض ٌؼت

 2224 0472 134/ ٌ  قبىٓ

 4087 0501 142/ 02م2م02/3سإلصٍ وٛ عخٙ 

 طثقششال ل عا مششاخ الششد د أ. 1 وائششة ةئ ششة الإانعششح لادةااششاخ العا ششا  الثصششو   شش   اششش الم                           ـ     

ال اصششح تحتصششا  الششدا ج أ شش اء د يششح ال ششدةية   ششدإ اقا طثقششال          )CD (اإلاششطواواخ المدنإششح   

 لاث ان األ ي :ـ

 سوؼمع ٌمخمك فمعٚ صٍٝغ لىٝ ث ٌٖؼ ٔم سوض ٌؼت

 2265 0501 142/ ٌ  قبىٓ

 4344 0652 252/ 0/م3م02/3سإلصٍ وٛ عخٙ 
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ترحن اإلحاطح تى ائج نراةوح  ش و     الموافقح  ام و اب الد د األا ا  الدو وة1  زي  ال عا   العالي ـ ـ 

الاإىح ال ىد ق ح إل اةج األزناخ  الكواة   نمثل  ه  زاةج الدفاف ضمه الوفد الم  ي المراةك 

 :ـفقد ةأخ  زاةج الدفاف األ ي في المؤ م  العالمي لاصد نه أ طاة الكواة  في ا ىداي ـ تال اتان،

سوٍٗسفيررت ػىررٙ سإلصررمسوسث سوررخٛ حيررٗي إرر  ٖعسجة سوخماٝررت ٖسوخؼىٝررً فررٛ ٌضرر ن ٌٗسصٕررت سألعٌرر ث                   ـ  0

ٖسومررٗسجد ٖحٗػٝررت سو رر ب ٖسوؼرر ٌىُٝ ا وٍررمسج  ٖسوٍررمٜمٜ ث سوخؼىٍٝٝررت ارر إلصمسوسث سوٗسصرر            

 سحخ ذٔ  قبه ٖأرّ و ٖقٗع سألعٌت م سوم جرت.

قٝ ي ٖعسجة سوخماٝت ٖسوخؼىًٝ ا وخّراٝ  ٌرغ ٖعسجة سوخٍّٝرت سوٍغىٝرت وخمحٝر  ٖحّظٝرً عٜر جسث و ىبرت                       ـ5

سوٍررمسج  وغمفررت إعسجة سألعٌرر ث ٖسومررٗسجد ا وٍغ فظرر ث سوٗسقؼررت فررٛ ِ  قٕرر ، وىخؼررم  ػىررٙ                  

 أسىٗب ٖإصمسوسث ٌض إت سومٗسجد سوٍخخىات ) قبه ـ أرّ و ـ اؼم (.

 :ـودػن إحخبر القشاس بوجلظ الوصساء ببألحيـ قيبم هشكض الوؼلوهبث 3

  حّاٝذ حمجٜ  ٍٖٔٛ وم جرت اوعم سوٍمسج  ا وٍغ فظ ث عٖجٜ  وخٗوٝم سومؼٗج ٖسإلعا   ومٚ سو ىبت

 ٖأػج و ٔٝ ت سوخمجٜ  اؤٍٝت ٖصمٜت سوٍٗضٗع.

   سوخّاٝ  ٌغ ٖعسجة سوخماٝت ٖسوخؼىًٝ وخمحٝ  ٖحّظًٝ اؼض سومٜ جسث و ىبت سوٍمسج  وىٍملم وىخؼم

 ػىٙ أسىٗب ٖإصمسوسث ٌض إت سألعٌ ث ٖسومٗسجد.

                           سوخّاٝ  ٌرغ ل فرت سورٗعسجسث إل رمسج سوخؼىٍٝر ث ٖسإلجشر عسث لره فٍٝر  ٜخردٓ وٍض إرت سألعٌر ث

 ٖسومٗسجد فٛ ٌض ن ػٍىٓ.

 ثبلثًب :ـ الووضوػبث الؼبهت

 

اموَ سوّظم فٛ ٌٗسفيت ٌضى  سوٍٗسفيت ػىٙ ٌذلمة سواٝم سألسخ ذ سوملخٗجم ػٍٝم لىٝت سو   ـ  -

ػىٙ أَ حخغٍه سوٍاخماٝ ث سوض ٌؼٝت ٌبىغ  02/3م2م7/إعسجة سوٍاخماٝ ث سوض ٌؼت اخ جٜخ 
 طبٝ . 2/صّٕٝ  إصٍ وٛ حمجٜ  ػمع  13222

سوٍٗسفيت ػىٙ لخ ب سواٝم سألسخ ذ سوملخٗجم جلٝ  سوض ٌؼت وىاٝم أ.عم ف سع غمٜ  ـ سوي لً اؼٍه   ـ

اموَ سإلع طت اوِٓ حً ٌخ طبت ػٍٝم لىٝت سو   ٖجلٝ  ٌضى  إعسجة سوٍاخماٝ ث سوض ٌؼٝت ـ 
سواٝم أ.عم ٖعٜم سوخؼىًٝ سوؼ وٛ وىخٗ ٝت ومٚ سواٝم سوٍّٕم  . جلٝ  ٌضى  سوٗعجسو ويبٗن  

سوٍّٕم  م ٌغٍم ٌغٍم ػبم سوٍيدٗع اٝمْ ـ ٌٍزً  ػُ شملت حٗجسن ٔٗومّٜش سإلٔمسو سوٍيمي ٌُ 
$(  في  ٌىَٝٗ 422.222./وٍٝخم ٖٔٗ ػب جة ػُ صٕ ع ٌؼضه ا ٛ اٍمخٍ حٓ اٍبىغ)

ٖسخٍ لت أوا عٖوج أٌمٜمٛ،  لٕمٜت وٍاخماٙ ػ س سألٖجسي ا وض ٌؼت ، ٖإػا و سوضٕ ع ٌُ 
سومسٗي سوضٍملٝت ٖضمٜبت سوٍبٝؼ ث عٝذ أِٓ ٜاخخمي فٛ سألغمسض سوؼىٍٝت ٖسوٍؼٍىٝت ٖسألاغ د 

 ا وٍاخماٛ. 

اموَ سوّظم فٛ سوٍٗسفيت ػىٙ سواخٗ٘ سوٍٗسفيت ػىٙ ٌذلمة سإلعسجة سوؼ ٌت وىم َٗ سوي ِِٗٝت ـ  ـ 

اموَ أعيٝت سوؼٍ وت سوٍٗسٍٝت ا وض ٌؼت فٛ سوغدٗن ػىٙ أص عة ٌمضٝت  02/3واّت  50جقً 
 ألزم ٌُ شٕم ا ن سوؼ ي أسٗة ا وؼ ٌىُٝ ش غىٛ سوٗظ لا سومسلٍت ٖاذسث سويٗسػم ٖسألعم ي.

اموَ سوّظم فٛ سوٍٗسفيت ػىٙ ٌذلمة سإلعسجة سوؼ ٌت وىم َٗ سوّٕمسٝت   إعسجة سوٍممٖػ ث   ـ  ـ

{ ٌُ أجض ٌمجػت سومسٔ  وىٍاخماٝ ث سوض ٌؼٝت 0ي0222سوٍٗسفيت ػىٙ حخدٝص ٌا عت }
 عخٙ ٍٜمُ إِم و ٌغمقت وىّا ٜ ث سو بٝت ػىٙ أجض ا  ت ا وٍاخماٝ ث سوض ٌؼٝت.
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 ـ سوٍٗسفيت ػىٙ ٌذلمة سإلعسجة سوؼ ٌت وم َٗ ٔٝ ت سوخمجٜ    إعسجة سوخؼّٝٝ ث   اموَ سوّظم 
 فٛ سوٍٗسفيت ػىٙ سوخؼُٝٝ فٛ ٖظٝات )أسخ ذ ـ أسخ ذ ٌا ػم ـ ٌمج  (.

 

 أواًل: الخؼييي في وظيفت أعخبر:ـ

ـ فٛ ٖظٝات أسخ ذ سٍؼٝ ث اياً سألِا سواٝم سوملخٗجم عا ي سّٛ سوبٕ و طىؼج أعٍم عاّٛ  ـ/ 
 ٖسألذَ ٖسوغّضمة امىٝت سو   . 

 

 ثبًيًب: الخؼييي في وظيفت أعخبر هغبػذ لكل هي الغبدة :ـ
َ              ـرر/  ـرر فررٛ ٖظٝاررت أسررخ ذ ٌررا ػم حخرردص              سورراٝمة سوررملخٗجم أٌّٝررت إاررمسًٔٝ اررمٖٚ ػزٍرر 

   حٍمٜض سوضمسعٛ سوب طّٛ   اياً حٍمٜض سوب وغُٝ امىٝت سوخٍمٜض. 
 ـرر فررٛ ٖظٝاررت أسررخ ذ ٌررا ػم حخرردص            سورراٝم سوررملخٗجم ٌغٍررم  رربمٚ ٌررمغٗث ػٍرر ج            ـرر0

   عقٝ  صمسعت صٕ ع ٔجٍٛ   اياً سوضمسعت امىٝت سو  . 
ٚ     ـ1 ـر فرٛ ٖظٝارت أسرخ ذ ٌرا ػم ايراً سألٌرمسض                 سواٝمة سوملخٗجم ػ  أعٍم أٌُٝ ٌغٍرم امرم

 سوضىمٜت ٖسوخّ سىٝت امىٝت سو  .

 سابؼًب : هوضوػبث اإلداسة الؼبهت لشئوى هيئت الخذسيظ 

 ثبلثًب: الخؼييي في وظيفت هذسط لكل هي الغبدة :ـ
ـرر فررٛ ٖظٝاررت ٌررمج  ايرراً ّٔمسررت                سورراٝم سوررملخٗجم أعٍررم ػررد ي أعٍررم ِبررٗٚ ٌررمْ                 ـرر/

 سإلومخمِٖٝ ث ٖسإلحد وث سومٕماٝت امىٝت سوّٕمست سإلومخمِٖٝت.
ـر فرٛ ٖظٝارت ٌرمج  ايراً حمّٗوٗصٝر  سوٍؼىٌٗر ث                 سواٝم سوملخٗجم ح ٌم فخغٛ غ ًِ إارمسًٔٝ    ـ0

 امىٝت سوغ سب ث ٖسوٍؼىٌٗ ث.
ـر فرٛ ٖظٝارت ٌرمج  ايراً حمّٗوٗصٝر  سوٍؼىٌٗر ث               سواٝم سوملخٗجم س ٌظ ظمٜا فًٕٝ شّٗعة     ـ1

 امىٝت سوغ سب ث ٖسوٍؼىٌٗ ث.
ـر فرٛ ٖظٝارت ٌرمج  ايراً سإلقخرد ع               سواٝم سوملخٗجم ػد ي أعٍم سوبمجٚ ػبمسوؼظًٝ أعٍرم    ـ2

 ٖسوٍ وٝت امىٝت سوخض جة.
ـر فرٛ ٖظٝارت ٌرمج  ايراً سوخخمٜرم               سواٝمة سوملخٗجم ٜ سٍُٝ ػبم سوا ي ل ٌه ػبرم سورا ي          ـ3

 ٖسوؼّ ٜت سوٍملمة اٍؼٕم سومبم .
ـ فٙ ٖظٝات ٌمج  اياً سوٕراخٗوٗصٝ  امىٝرت      سواٝمة سوملخٗجم شٍٝ و ٌغٍم ػبم سواخ ط عاُ  ـ4

 سو  .
َ             ـ5 ـر فرٛ ٖظٝارت ٌرمج  ايراً سوخخرمٜم امىٝرت                 سواٝمة سورملخٗجم ٔر صم ع ٌرم ٌغٍرمٚ عػمار 

 سو  .
ٛ     ـ 6 ـر فرٛ ٖظٝارت ٌرمج  ايراً سو ر  سورممػٛ                 سواٝمة سوملخٗجم جٜٕ ي عاُ ٌغٍرم سوامػِٗر

 ٖسواٍٗي سإللىّٝٝمٝت امىٝت سو  .
ـ فٛ ٖظٝات ٌمج  اياً ط  سألسمة امىٝرت      سواٝمة سوملخٗجم ف طٍت أعٍم ػبم سوضٗسع ٌغٍم  ـ7

 سو  .
ـرر فررٛ ٖظٝاررت ٌررمج  ايرراً سوارراٝٗوٗصٝ  امىٝررت         سورراٝم سوررملخٗجم أعٍررم ٌغٍررم ٌغٍررم صؼام        ـرر2/

 سو  .
ـ فٛ ٖظٝات ٌرمج  ايراً سوضمسعرت سوؼ ٌرت امىٝرت           سواٝم سوملخٗجم ٌغٍم ِمٜٓ ش لم ِد ج  ـ//

 سو  .
ـ فٛ ٖظٝارت ٌرمج  ايراً سوضمسعرت امىٝرت           سواٝم سوملخٗجم ٌغٍم ػبم سوضىٝه عاّٛ سوبىمٛ  ـ0/

 سو  .
َ   ـ1/ ـر فرٛ ٖظٝارت ٌرمج  ايراً سوضمسعرت امىٝرت                 سواٝم سوملخٗجم ٖوٝم ٌغٍم ػبم سوٍّؼً ػٍمس

 سو  .
ـر فرٛ ٖظٝارت ٌرمج  ايراً صمسعرت سوٍرا وك                 سواٝم سوملخٗجم ا وم أعٍم ٌغٍٗع سٝم أعٍم ـ2/

 سوبٗوٝت امىٝت سو  .
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بشأى الووافقت ػلي هزكشة اإلداسة الؼبهت للذساعبث الؼليب والبحود " إداسة الذساعبث الؼليب "ـ ـ 
الٌظش في الووافقت ػلي هٌح دسجخي )الذكخوساٍ ـ الوبجغخيش( في بؼض الخخصصبث 

 الوخخلفت كوب يلي:ـ
 { دسجت الذكخوساٍ في الوجبالث اآلحيت :52أواًل : هٌح ػذد }

 

)لىٝت سألعسب حخدص ح جٜخ سوؼدٗج سوٗس ٛ، سواىاات سوغمٜزت ٖسوٍؼ  مة، سوٍمخب ث، سوخ جٜخ -
 سوِٝٗ ِٛ ٖسومٌٖ ِٛ، سومجسس ث سألعاٝت قاً سوىغت سإلِضىٝمٜت، سومجسس ث سألعاٝت قاً سوىغت سوؼماٝت(.

 )لىٝت سوقخد ع سوٍّموٛ حخدص سوقخد ع سوٍّموٛ ٖسوخماٝت، سوخغذٜت ٖػىٗي سألطؼٍت(.-
 )لىٝت سوخض جة حخدص سقخد ع(.-) لىٝت سومجسػت حخدص سوّب ث سومجسػٛ، سوّٕمست سومجسػٝت(-
 )لىٝت سوخٍمٜض حخدص حٍمٜض  غت سألي ٖعمٜزٛ سوٗوعة(.-
 )لىٝت سوؼىٗي حخدص سواٝمٜ و سوّظمٜت، سومٍٝٝ و غٝم سوؼجٜٗت(.-
 )لىٝت سوّٕمست حخدص سوّٕمست سوٍمِٝت فٙ ٌض ن  سوّٕمست سإلِم لٝت (.-
 )لىٝت سوغ سب ث ٖسوٍؼىٌٗ ث حخدص ػىٗي ع س (.-
 )لىٝت سوغيٗج حخدص سوي َِٗ سومٖوٛ سوؼ ي(.-
  (.)لىٝت سو   حخدص سألشؼت سوخمخٝدٝت-

 { دسجت الوبجغخيش في الوجبالث اآلحيت :45ثبًيًب : هٌح ػذد }
كهيح انُٓذسح ابنكتشَٔيح تخظض ُْذسح ابنكتشَٔياخ ٔاالتظاالخ انكٓشتيح، ُْذسح                                    )-

 ابنكتشَٔياخ انظُاػيح ٔانتحكى، ُْذسح ٔػهٕو انحاسثاخ(.

 كهيح اآلداب تخظض انذساساخ األدتيح قسى انهغح انؼشتيح، انفهسفح ابسفييح ٔانيَٕاَيح(.)–

 كهيح انتشتيح تخظض يُاْج ٔاش  تذسيس انهغح انؼشتيح(.)–

 ) كهيح االقتظاد انًُضني تخظض انتغزيح ٔػهٕو األاؼًح(.-

 )كهيح انضساػح تخظض َثاتاخ انضيُح(.-

 )كهيح انتجاسج تخظض إقتظاد، انًحاسثح(.-
)كهيح انتًشيغ تخظض تًشيغ األافال، تًشيغ طحح األو ٔحذيخي انٕالدج، تًشيغ طحح                 -

 انًجتًغ(.

 )كهيح  انؼهٕو تخظض انكيًياء ييش انؼؼٕيح، انًيكشٔتيٕنٕجيا، انكيًياء انفيضيائيح(.-

 )كهيح انُٓذسح تخظض انُٓذسح ابَشائيح(.-

 )كهيح انحاسثاخ ٔانًؼهٕياخ تخظض تحٕث انؼًهياخ ٔدػى انجشاس(.-

 )كهيح انتشتيح انُٕػيح تخظض ابقتظاد انًُضني فى يجال" انًفتس ٔانُسيج"(.-
)كهيح انطة انجشاحح انؼايح، اة ٔجشاحح انؼيٍ، انتٕنيذ ٔأيشاع انُساء، انثاحٕنٕجيا                                       -

ابكهيُيكيح، األيشاع انظذسيح ٔانتذسٌ، األشؼح انتشخيظيح، أيشاع انجهة ٔاألٔػيح انذيٕيح،                  

سوب طّت سوؼ ٌت، سودغت سوؼ ٌت ٖط  سوٍضخٍغ، ط  سألسمة، سألٌمسض سوضىمٜت ٖسوخّ سىٝت،            أيشاع  
 ط  سألطا ن(.
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 خبهغب ـ  هوضوػبث اإلداسة الؼبهت لشئوى خذهت الوجخوغ وحٌويت البيئت

   اموَ سإلع طت اخٗ ٝت ٌضى  ش َٗ سإلع طت اٍذلمة سإلعسجة سوؼ ٌت وم َٗ امٌت سوٍضخٍغ ـ

ا وخيمٜم سوخ ل اّمٖة   5/م3م02/3امٌت سوٍضخٍغ ٖحٍّٝت سوبٝ ت اضىاخٓ سوٍّؼيمة اخ جٜخ 

 . 5م2م02/3{ ٖذوك ٜٗي سوز ر و سوٍٗسف  ري فت سوغٗسج ٌٖؼً  ضم سوؼّا ٖسإلجٔ ب}

   اموَ سوّظم فٛ حٗ ٝت ٌضى  ش َٗ سإلع طت اٍذلمة سإلعسجة سوؼ ٌت وم َٗ امٌت سوٍضخٍغ ـ

ا وٍٗسفيت ػىٙ ػمض  5/م3م02/3امٌت سوٍضخٍغ ٖحٍّٝت سوبٝ ت اضىاخٓ سوٍّؼيمة اخ جٜخ 

 حٗ ٝ ث ِمٖة   حورٝم سواٗسا ث ػىٙ ٌٝ ْ سوّٝه   .

   سوٍٗسفيت ػىٙ ٌذلمة سإلعسجة سوؼ ٌت وم َٗ امٌت سوٍضخٍغ   إعسجة ش َٗ سوٗعمسث ذسث سو  اغ

اموَ سوّظم فٛ حٗ ٝت ٌضى  ش َٗ امٌت سوٍضخٍغ ٖحٍّٝت سوبٝ ت اضىاخٓ سوٍّؼيمة سوخ ل  ـ 

ػىٙ ػمض ٌذلمة سوخا ًٔ سوخ  ت ا وخؼ َٖ اُٝ ص ٌؼت ا وٍٗسفيت  5/م3م02/3اخ جٜخ 

 سوٍّٗفٝت ٖشملت ٌ ٜممٖساج ٌُ ا ن } ٌب عجة ٌدم حؼٍه {.

  َٗ سوٍٗسفيت ػىٙ ٌذلمة سإلعسجة سوؼ ٌت وىٍممٖػ ث سوبٝ ٝتـ اموَ سوّظم فٛ حٗ ٝت ٌضى  ش

ا وٍٗسفيت ػىٙ إػ َ ِخٝضت  5/م3م02/3امٌت سوٍضخٍغ ٖحٍّٝت سوبٝ ت اضىاخٓ سوٍّؼيمة اخ جٜخ 

)لىٝت ٖقم ف عث ا وض لمة له ٌُ 02/3م02/2ٌا ايت سوخٍٝم سوبٝ ٛ سواده سومجسسٛ سوز ِٛ 

 سوّٕمست ـ لىٝت سوّٕمست سإلومخمِٖٝت اٍّٗ (. 


