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 واالعتماد الجودة ضمانلوحدة  الالئحة الداخلية

(                  2011-9-25بلسارم    (  2بناء علي قرار جملس  داار  اعهدسا ااهسال الدناوسل كاالونيايبدسا بساجلداد ارامسا  رقس    
 كاخلاص باعيافقل علي ااالئحل ااااخلدل عركز تقيمي األااء كداار  اريا  باعهدا.

فقسسا قاجلسسو جم يعسسل ااه سسة ااقائ سسل علسسي جلظسسركا ديظسساء ي،سساف ااخلسسي ال سسيا ة لسساة تسسداال ائحسسل ااخلدسسل اي سسا  تقسسيمي األااء 
ضسس ا   اعهدسسا جلسسل  بسسة كاوسستاتد دلدسسا كققسس  اااسسرو اعنظسسيا جلندسساة كأسسا مليافسس   م سسا  جلسس  روسساال كداار  ارسسيا  باعهدسسا تليافسس  جله

 .ااعل اااايتيل دل اريا  ك 

 كتل  ل ااالئحل ااااخلدل الي ا  اابنيا االاادل :

 :البند األول

ة كموسي  جلقراسا ااساكر اا سا  كااعل ساا ارسيا ك سا  ضس ا  منظأ باعهدا ااهال الدناوسل كاالونيايبدسا بساجلداد ارامسا  
 أبىن اإلاار   قو جلس ى ك ا  تقيمي األااء كداار  اريا .

 البند الثاني:

 الوحدة: رؤية  

كاحملاف،سسل علسسى اإلاسساق ااراقسسي لسساة االأاسسة الحمسسيل علسسى ااعل سساا  تط سسا ااي سسا  دي ققدسس  جلسسسلين رفدسس  جلسسل األااء
 . ككسب ثقل اعسلفدامل كرضاا 

 البند الثالث:

 رسالة الوحدة: 

ختسساف ااسس اجلد اااراوسسدلة  ااسسياعن،يجلسسل اإلاارمسسل  يفجلر لسسل اابوسساايرمياة كارسسيا   يفجلن،يجلسسل ااه لدسسل االهلد دسسل  يفارسسيا  
كذاك بارو خترمد جلدناوني قاارمل على ممارول اعدنل كتقامي خاجلات اناوسدل ال  ل س  أسسلين جلدسارن مستة جلس  
جلراعا  جلهامري اعدنل األخالقدلة كتن دل اعيارا اابظرملة جلل قدااات  كااميدل ك ع اء ادئل تارم  كداارمني كفندني كعاجللني 

 هدا. الحقد  رواال اع
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  البند الرابع:

 :االستراتيجيةاألهداف 

 ثقل اجملل   اعمري كاإلقلد ي يف خمربات ااه لدل االهلد دل باعهدا.                                        اكلساب 
  كاع  جلناخ اريا .دقكاء جلبا  اعظاركل اجملل هدل عؤوسات اجملل   اعا  كار هدات اعدل ل باالهلد  ال ظاركل يف اارقابل 
 .يظر ثقافل اريا ة كاايعي بأمهدل تطبد  براجلد االقيمي بني كافل ااهاجللني باعهدا ك قساجله اعخللفل 
                                                 .دعالء قد  اال دز كااقار  االنافسدل يف كافل االخممات االابهل ال هدا 
 جللل كاإلعل ااة كتظ د  كافل األقساف ااهل دل يف اعظاركل يف مجد  جللطلبات اإلعل اا.اع  ع لدل ض ا  اريا  ااظا 
  دقاجلل عالقات تبااادل جل  ادئات كجلن، ات ضس ا  ارسيا  كاإلعل ساا علسى اعسسلين  احمللسي ك اإلقلد سي لساة ا مسيل

 علي اإلعل اا.
 . كض  ي،اف ا  ا  دول رارمل ااي ا 
 ايت كاالحسني اعسل ر.تويمل فرق ع ة اللقدد  ااذ 

 البند الخامس:

 مظوة جمل  داار  ااي ا  بقرار جلل ع دا اعهداة كمهرو علي جمل  داار  اعهدا إلقراره.

 :البند السادس

ممسسسار ع دسسسا اعهدسسسا  قسسسرارا  بلهدسسسني جلسسسامر تنفدسسسذي اي سسسا  تقسسسيمي األااء كداار  ارسسسيا  باعهدسسسا  عسسسا  ثسسسال  وسسسنيات قابلسسسل 
( بلسسسسسسارم  2036الل امسسسسسساة كذاسسسسسسك كفقسسسسسسا الالئحسسسسسسل ااااخلدسسسسسسل ال هدسسسسسسا اعهل سسسسسسا  كاامسسسسسساار لسسسسسسا ااقسسسسسسرار ااسسسسسسيقارن رقسسسسسس   

3/3/2012. 

 البند السابع:

 وإدارة الجودة بالمعهد:                                               إختصاصات وحدة تقويم األداء 

 .دعااا اااراول ااذاتدل طبقا عهامري اهلدئل ااقيجلدل ا  ا  بيا  االهلد  كاإلعل اا 
 .اعظاركل يف دعااا  تيتدف اليظائف اإلاارمل باعهدا 
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 كتطبدس  ااس اجلد اعمس  ل جلسل قبسة جلركسز تقسيمي األااء كداار  ارسيا  باعهدسا جلسل  بسة تقسيمي األااء كداار  ارسيا   دولخااف
 ااقيجلدل ا  ا  اريا  كاإلعل اا. بظقددا األكااميي كاعؤوسي باعهدا يف ضيء اافلسفل ااي  ااهتا اال نل

 اعهدسسا كااسسي تظسس ة ااروسساال كاارامسسل كاااامسسات كاألاسسااةة  تطبدسس  دوسستاتد دل اعهدسسا فد سسا دسسلل بسساريا  علسسي جلسسسلين
 ككذاك االيبددات ااماار  عل جلركز تقيمي األااء كداار  اريا  باعهدا لذا اخلميص. 

 ديظاء ي،اف جلهليجلات جللواجلة القيمي األااء كداار  اريا  باعهدا.                                                 
 طل تقيمي األااء كداار  اريا  باألقساف ااهل دل كاإلاارمل اعخللفل باعهداجللابهل  يظ.                                                 
 .قلدة يلائد  يظطل تقيمي األااء كداار  اريا  باعهداة كتقامي تقرمر ونيي دل اعركز اارئدسي باعهدا 
 فد سسسسا ملهلسسسس  ب سسسس ا  ارسسسسيا  ل األقسسسسساف ااهل دسسسسل كاإلاارات اعخللفسسسسل باعهدسسسسا تقسسسسامي  ااسسسسل دردسسسساامل كخسسسساجلات دولظسسسسارم

 كاإلعل اا.
 ضسسس ا   ارسسسيا    اعهدسسساة  كدعسسسااااا  عر لسسسل  ااه سسسة جلسسس  كافسسسل األقسسسساف ااهل دسسسل كاإلاارات اعخلمسسسل باعهدسسسا علسسسي هتدئسسسل

 كاإلعل اا.
  رفهه دل األولاذ اااكلير ع دا اعهدادعااا االقرمر ااسنيي القيمي األااء كداار  اريا  باعهدا ك.                                                 
   دقاجلل عالقات جلبادر  كقيمل جل  كافل اردات اعهندل بق اما تقيمي األااء كداار  اريا  جلل خالل جلركز تقيمي األااء كداار

 اريا  باعهدا.
  اجملل   اتود  جلفديف تقيمي األااء كداار  اريا .ااقداف بنظاد دعالجلي كاو  ااخة اعهدا ك 

 البند الثامن:
 إختصاصات مجلس إدارة الوحدة:

ة باعهدا يف ضيء دوتاتد دل اريا  ااي ا دقرار ااسداواتة كبراجلد كي،  ااه ة ااي قق   اراو  ااي ا  مليي جمل  داار 
 :اانحي االالكيف دطار ااقيايني كااليائا اعن، ل ة كذاك على 

  خلدار  ع اء ادئل االارم  باعهدا جلل ذكي اخل   يف جمال ض ا  ارسيا  دتظودة اهلدوة اإلااري كاالن،د ي الي ا  ك
 كاالطيمر كقاما اعداف اايظدفدل ر د   ع اء ااي ا .

  كااليتدف ااهاف اياببات ااهاجللني به.  كقاما اإلخلماتات ااي ا كض  اان،اف ااااخلي اله ة يف 
 ااي سسا  جلسسل خسسالل ماوسسب ااي سسا  كأسسا ملفسس  جلسس  االسسيائا ااااخلدسسل يف اسسذا ااقياعسسسا اعاادسسل اعن، سسل اه سسة  اإلدسسراة علسسي

 .ااظأ 
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 يا  دقرار ي،  االفاعة ااىت توسفة  سل االهاك  جل  اردات ذات ااهالقل بأيظطل تطيمر االهلد  ااهاية كي،  ض ا  ار
 كاإلعل اا.

  اخلاتسل باألقسساف اعخللفسل لقسارمر اا يل وري ااه سةة  ككسذاك  الي ا االنفدذي  اعامراان،ر يف االقارمر اعقاجلل بياوطل
 ال هدا.                                              

  دختسساذ اإلبسسراءات اعناوسسبل فقسسل علسسى ال يااعهدسسا  كعرضسسدا علسسى جملسس   الي سسا دقسسرار قبسسيل اهلبسسات كاال عسسات ااسسي تقسساف
 .ال يافقل علددا

  كتطيمر ي،اف ااه ة أا حيق  رواال اعهداكفقا  اللطيرات ااي تسللزف ذاكة رواال اعهدا اراول كجلرابهل.                                              
  ة  كموسي  اابل ساا تسحدحا  ر االنفدسذي الي سا اعسامجيل   جمل  اإلاار  جلر  على األقة كة ددر بنساء علسى اعسي  جلسل

حب ير  البدل  ع اء اجملل    اانمف قائا كا ا( ة كمل  دثبسات كقسائ  كسة بلسسل بلحرمسر م سر ارلسسل كاعل سااه جلسل 
                                                 .اعهداة كاا لفاظ به يف و ة خاص . كمرف  م ر ارلسل الهرو على جمل    رئد  جمل  اإلاار 

  ة متدداا  ال يافقل عهدااريا  با اوتاتد دلكاعنب قل جلل  الي ا االنفدذي  اعامراراول خطط ااه ة االنفدذمل اعقاجلل جلل
 علددا كتيفري اإلجلوايدات ااالقجلل اللنفدسذ.

   ماوب ( ة  كتوي  يف عدا  2000جييق جملل  اإلاار  ختمدل ولفل جلسلاميل ا تزما عل جلبلغ  افني بنددا جلمرما
ة كممرة جلندا على اانفقات اان رمل اعخللفلة جل  جلراعسا   ا تسسلخاف  جلسيال ااسسلفل اعسسلاميل يف  اسراو تسرة ااي ا 

ذه ااسلفل قرب يفاذااة علي    ترا اعبااغ اعلبقدل باك  ترة ا اولهاضلاعوافآت  ك األبير ك جلا يف  و داة كمل  
 يف هنامل ااسنل اعاادل. 

  األع اء لساتارجملل  اإلاار  قاما قد ل بال   ير. 
  اكااهاجللني اإلاارمني ل الي ا االنفدذي  ال امرجملل  اإلاار  قاما قد ل اعوافأ  ااظدرمل. 
   ي،سري اردسيا  بااي سا تيقمس  جلوافسأ  تظس دهدل الهساجللني اإلاارمسني  الي سا االنفدسذي  عسامراجملل  اإلاار  بناء علسى دقستا

 .ااي ا اري ااهاامل ااي تاع  رواال 
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 البند التاسع: 
 للوحدة: التنفيذيومهام المدير  اختصاصات

 كااي اات ااااخلدل لا كدعااا خطط ااه ة ااالقجلل.  اي ا قداا  ك تيبده ااهاجللني با 
  ة ااي سسسا ة كجللابهسسسل داسسساق األع سسسال ااديجلدسسسلة كاالأكسسسا جلسسسل جلطابقلدسسسا خلطسسسل  ع سسسال بااي سسسا جللابهسسسل ك تقسسسيمي ي،سسس   ااه سسسة

 .بااي ا كاالنسد  بني ااهاجللني 
  رفسس  تقسسارمر اكرمسسل جمللسس  اإلاار  عسسل تطسسير ااه سسة بااي سسا  كفقسسا  ال دسساف اعنيطسسل بسسهة ك عسسرو اعظسساكة ااسسي تيابسسه قداجلسسه

 ا  ا ليل هلا. أداجله كاقت 
  الي ا  كعرضدا على جمل  داار  ااي ا جلماار متيمة اري تقلدامل  اقتا . 
 .عرو كجلناقظل ق اما اريا  باعهدا على جمل  داار  ااي ا  كاعهدا ك ن بدات  خرن ذات ااملل 
 .تظودة اال ا  كفرق ااه ة اعلخممل اعالئ ل النفدذ  يظطل جلداف ااي ا  كققد  رواالدا 
 .دعااا تقرمر ونيي عل األااء بااي ا  كرفهل الهرو على جمل  اإلاار  متدداا اهرضه على جمل  اعهدا 
  أسسا يف ذاسسك ااتمسسال باألقسسساف ااهل دسسل اسسه كافسسل اامسسال دات ااالقجلسسل السسسدري ااه سسة االنفدسسذي الي سسا  اعسسامر االنفدسسذي

 جلل جمل  داار  ااي ا . كذاك يف دطار اامال دات اعخيال دادهكاإلاارمل باعهداة 
  اإلدراة على محالت االيعدسل ب قافسل ارسيا  علسى جلسسلين ااطلبسل كمجدس  ااهساجللني   ع ساء ادئسل االسارم  كاهلدئسل اعهاكيسل

  باعهدا.كاعيظفني اإلاارمني( 
  . ير بلسات جمل  اعهدا  اهرو  يظطل كدااقات كتيتدات ك ا  ض ا  اريا    
 ل يف اعؤمترات كااناكات ككرش ااه ة كاااكرات االارمبدل يف جمال االطيمر كداار  اريا . مت دة ااي ا  كاعظارك  
   ااخة اعهدا. كااعل ااجلسئيل عل وري ااه ة يف مجد  اعظركعات اخلاتل بن،  اريا 
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 البند العاشر:

 الجهات المستفيدة وذات العالقة المباشرة مع الوحدة هي: 

 :جهات خارج المعهد -أ

 .اهلدئل ااقيجلدل ا  ا  اريا  كاإلعل اا 
 .اانقابات كاإلقااات اعدندل  ذات ااهالقل بلخممات اخلرجيني 
  االهلد  باعهدااردات اعسلفدا  جلل خمربات                                                . 
 . جلؤوسات اجملل   اعا  اعدل ل باالهلد 
 :المعهدداخل  بدات -ب

 هدا.األقساف ااهل دل كاإلاارمل االابهل ال                                                 . 
 ب ااطال. 
 .  ع اء ادئل االارم  ة كجلهاكيدد  

 البند الحادي عشر:
  يعسسل جلسسل األيظسسطل اعلمسسلل بطبدهسسل  ع سسال كسسة ك سسا  كذاسسك أكسسة جلندسسا   رئدسسسدل ة تقسسيفات ك سسا سس  ااي سسا   سس  ت

 دي فرق ااه ة.باإلضافل 
 ما يلي: الوحدات الخمسة بالمعهد هي

: وحدة   . األداء تقويمأواًل

ة كجلسل تلظوة ااي ا  جلل جلنس  ألع ال ااي ا  كفرق ع ة خمللفل تلوي  جلل بهض  ع اء ادئل االارم  كااهاجللني باعهدا
  يظطلدا:

 هدا.األكااميي ك اعؤوسي  ر د  األقساف ااهل دل كااي اات االابهل اليمي ساالق                                                  
  كفقسا  ال هامري كاإلرداااتاالنفدذ. 
 اعلهلقل بطبدهل ع ة ااي ا  دبراء اعسي  اعداايدل. 
  جلل اعهليجلات اعلحمة علددا ولفاا كااجلل مجد  ع لدات االقدد  كاعلابهلة  االاذمل اعرتا. 
   ر د  األقساف ااهل دل كاإلاارمل أا حيق  جلسليمات اريا  اعطليبل. األااءاع 
 اعلهلقل ب  ا  اريا  اعؤوسدل كاألكااميدل. يظر اعهرفل كبراجلد اايعي كاالارمب 
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 . لالعتمادثانيًا : وحدة اإلعداد 

كجلسل تلظوة ااي ا  جلل جلنس  ألع ال ااي ا  كفرق ع ة خمللفل تلوي  جلل بهض  ع ساء ادئسل االسارم  كااهساجللني باعهدسا 
  يظطلدا:

 اايارا  جلل األقساف ااهل دل كاإلاار  جت د  يلائد اااراوات ااذاتدل. 
  نفدسذمسلاالتم د  بااكل كي،  كخطط األع ال. 
  ا ليل هلا كاقتا تلقي اعقت ات كااظواكن كفحمدا. 

: وحدة البيانات والمعلومات.   ثالثًا

كجلسل تلظوة ااي ا  جلل جلنس  ألع ال ااي ا  كفرق ع ة خمللفل تلوي  جلل بهض  ع ساء ادئسل االسارم  كااهساجللني باعهدسا 
  يظطلدا:

 كاإل ماءات تم د  كبناء ي،  اعهليجلات. 
   اعربي ااي قق  األاااة  قياعا اابدايات كاخلدارتم د. 
 بااطرق ااهل دل اعناوبل اوة  اال قلدة اعهليجلات. 
 كاعسلناات كاايثائ   فظ اعلفسات. 
 .اانظر كاإلعال  كفقا  الخطط اعيضيعل كأا حيق  اهلاة 
  .  ديظاء كقامث اعيق  اإلادوتك  اي ا  ض ا  اريا  بمفل جلسل ر 
  جلل جمل  اعهداكلابل كتقامي تقرمر اااراول ااذاتدل االعل اا. 

: وحدة التدريب:   رابعًا

 كموي  هلا جلنس  جلل بني  ع اء ادئل االارم  اخل اء يف جمال اريا  مقيف باأليظطل االاادل:

 .قاما اا لدابات االارمبدل يف جمال بيا  االهلد  كاعيضيعات اعرتبطل 
 . دعااا خطل االارمب ااسنيمل الي ا  فد ا دل بيا  االهلد 
  االارمبدل. اا لداباتعلى يلائد اراول  اعل ااااا اجلد االارمبدل يف جماات بيا  االهلد   تم د 
 . تنفدذ اااكرات االارمبدل اعها 
 .قداا اثر االارمب كتقيمي يياجته كفهاادلهة ك دعااا االقارمر األقجلل 
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 باعهدسساة دسساجللل  عسسااا ك  سساء  ديظسساء قاعسسا  بدايسسات جللواجللسسل بااي سسا  عسسل مجدسس  ااسس اجلد االارمبدسسل ااسسي تهقسسا
 اعلاربني يف كة اكر ة كتقارمر اعلابهل كاالقيمي اوة جلندا.

 .دعااا تقرمر ونيي عل يظاد ااي ا  كرفهل دي جمل  داار  ااي ا  ك جمل  اعهدا 
 .الشئون المالية واإلداريةخامسا: وحدة 

تلظوة ااي ا  جلل جلنس  ألع ال ااي ا  كفرق ع ة خمللفل تلوي  جلل بهسض  ع ساء ادئسل االسارم  كااهساجللني باعهدسا 
 كجلل  يظطلدا :

  دئي  األع ال اإلاارمل. 
 دئي  ااسورتارمل . 
 ااظئي  اعاادل . 
  اعظتمات كاعخاق . 

: فرق العمل. سادس  ًا

 :جلداف ماا  تظ ةتساعا يف دااق  تلظوة بااي ا  فر ق ع ة

 ريا .  اجلد ااإلعااا كاالخطدط ا 
  . قدساا كقلدسسسة اريا 
  . قسني كتطيمر اريا 
  ضبط كجلراقبل ارسسيا 
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 البند الثاني عشر :
   لظوة االيضدحي االالكفقا  اتقيمي األااء كداار  اريا   اي ا اهلدوة االن،د ي  ملظوة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عميد املعهد

 رئيس جملس االدارة

 مدير وحدة ضمان اجلودة

 نائب مدير وحدة ضمان اجلودة

 منسقى املعايري

 جلان فنية بالوحدة

 ممثلى االقسام العلمية

جلنة وحدة 

 تقويم األداء

جلنة 

االعداد 

 لالعتماد

 

جلنة 

البيانات 

 واملعلومات

 

 جلنة 

 التدريب

 

 

 الشئون

املالية 

 واإلدارية

 السكرتارية



 وحـــدة ضمــان                               العاليوزارة التعليم 

 واالعتماد اجلودة                         املعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا

 بدمياط اجلديدة

 

10 

 

 البند الثالث عشر :
ويـم  :المجاالت العامة للتقـ

 .تقيمي اا اجلد األكااميدل 
 .االقيمي اعؤوسسسسسي 
 اإلعل اا.كاعؤوسدل ددز اا اجلد األكااميدل جت 

 البند الرابع عشر:
 للوحدة. النظام المالـى

مهني اعسئيل اعال   ماوب ااي ا  (  بقرار جلل اعامر االنفدذي الي ا  بهسا ااهسرو علسى جملس  اإلاار  كقامسا اخلماتسه ك سا 
 ملي: 

 اعسسامر االنفدسسذيقسسو ددسسراة  ي سسا جلياقيسسل جلاادسسل وسسنيمل مهل سسااا جملسس  اإلاار ة كمقسسيف اعسسسئيل اعسسال الي سسا  موسسي  ال 
ااي سسا  اعسسال كا سسساب اخللسساجلي خسسالل ثالثسسل دسسدير جلسسل ديلدسساء ااسسسنل اعاادسسل اهرضسسدا علسسى جملسس  اإلاار  ة جلركسسز بإعسسااا 
  ك خاربدا.  اعهدااالقارمر اعاادل عرابهل األبدز  اعخلمل جلل  مجد كخت   

 يف  ق اامسرة جلنسه داا  ساب خاص يف اابنك ااذي دلاره جملس  اإلاار  جلسل بسني اابنسيع اعهل سا ة كا جيسي  ي ا مفلا ال
 اانيا ي ااي تلفس  ك اراو ااي ا .

  الي ا  بقرار جلل جمل  داار  ااي ا  كجليافقل جمل  اعهدا. اإلااريمظوة اهلدوة اعال ك 
 وتتكون موارد الوحدة من:

 .داار  اعهدا الي ا  القداف بيابباهتااعبااغ ااي ختممدا  

   اعهدا. اال عات كاهلبات ااي مقبلدا جمل  اإلاار  كمياف  علددا جمل  داار 
  كبات.دفيائا ااياائ  اان اابنيع   
 .مدلل بد  اعطبيعات كارياا جلل اعياا ااهل دل  
  . ي جليارا  خرن ياجتل عل يظاد ااي ا  
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 تشمل نفقات الوحدة ما يلي:
بااي ا ة كااذمل مؤاك  خاجلات تلهسلس  كة أ سال تمرة الهاجللني  ااييف  و دا  كجلا األبير كاألتهاب كاعوافآت كا يافز  -

 ع له .

  ع لدات اعلابهل كاالقدد  كفسقسا  اياببات ااي ا  . يفقات 
 ذات ااملل  ة كاعؤمترات ليعدل ككرش ااه ة اخلاتل ب  ا  اريايفقات ااناكات ااهل دل ك لقات اا . 
  اعخللفسل .اعمركفات ارارمل 
   األبدز  كاألاكات ااالقجلل النفدذ ااه ة بااي ا . 
   رئسسد  جملسس  اإلاار علددسسا جلسسل  موسسي  اامسسرة جلسسل  جلسسيال ااي سسا  اعياعسسل باابنسسك اعهل سسا أيبسسب دسسدوات جليقهسسا 

 كاعسئيل اعال تيقد  ثا  .ة  تيقد   كل الي ا 
 سسسساب خسسساص باابنسسسك اعهل سسسا كختمسسسل اسسسذه  يف -  كبسسسات د -لفظ ااي سسسا  أيارااسسسا جلسسسل اانقسسسا األبنسسس  قسسس 

 . ااي ا ع ة ا مدلل ألاراو 
 البند الخامس عشر :

 المخازن والمشتريات.

 .مجد  األبدز  كاعهاات كاألاكات كاعد ات ااي تظتن جلل  ساب ااي ا  ة  ك اعهار   ك اعداا  داده 
   اسسسنل  89خت سس  ع لدسسات ااظسسراء كاافحسسل ك اإلضسسافل كااسسسلف اعؤقلسسل كاعسسسلاميل بااي سسا  أل وسساف ااقسسايي  رقسس

 اخلاص باعناقمات ك اعزاماات ك ائحله االنفدذملة كجلا ماخله جمل  اااكال علدل جلل تهامالت.  1998
   جلسسسلقة عد سسات كدمسسل جلوسسا  ك خسسز  االئحسسل اعخسساق   تفسسلا افسساتر اإلضسسافل  ك اامسسرة كمسسل  ااقدسسا فددسسا طبقسسا

                                                 ااهاجلل ال هدا. اإلاار أخاق   كجللهلقات ااي ا 
  لي ا   ك جلل مفيضه. اعامر االنفدذي اعل اا إب ا جييق ترة األتناة جلل اعخاق  داا 
  حملليماته كمجد  اعسلناات به ة كمل   اعفابئ ة كموي  ارسرا داجلال  خت   خماق  ااي ا  ال رابهل كاررا اااكري  ك

 . ااظأ اذا  يفعا تق ى به ائحل اعخاق  كااليائا اعاادل اعه يل لا  اررا جلر  كفقا  
   مل   فظ اعسلناات اعاادل عا   سل  عياف جلاادل كاجللل ة كقفظ مجد  ااافاتسر كااس الت عا   سل عظسر عاجلسا 

 مل  جتامااا. ااي عاا افاتر ااهدا  
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 لي سا  ة دسذي افاعسامر االنبياوسطل رسا  تظسوة هلسذا اااسسرو بقسرار جلسل  ي سسا مل  فحل مجد  اعظستمات ااسيارا  ال
كجيسسيق عنسسا اا سسركر  قبسسيل اعظسستمات ااسسي تقسسة قد لدسسا عسسل  سسس ائل بندسسه اك     تفحمسسدا رنسسل اافحسسل بظسسرد 

كجلطابقل جلل  دث ة عسئيل عل اعخاق  بأهنا جلطابقل ال ياتفات اعطليبل كااهسدنات اعهل سا  دقرار اعسئيل اافين كا
 بلسه.اانيا كاااسرو اعطليب أل

 البند السادس عشر:
                                     .جلل جمل  اعهدا اعل اااادجلل تارم   اعلبارامه ة بأ واف اذه ااالئحل 

 


