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 :املقدهة -   
 ١٦ٖٝ ألعطا٤ ايع١ًُٝ يتعدٌٜ املساتبارتطٛات اإلدسا١ٝ٥ ٖرٙ إعداد ايػسض َٔ ٗدف ٜ

ٖرٙ إىل ضبط ادتاَع١  خازج َٔ تسقٝتِٗ متت ايرٜٔ ايطعٛدٜني غري َٔ حهُِٗ يف َٚٔ ايتدزٜظ

 اْطبام، ٚتعدٌٜ األٚضاع األنادمي١ٝ ٚاإلداز١ٜ ٚاملاي١ٝ ايٛظٝف١ٝ يهٌ َِٓٗ يف حاٍ ايع١ًُٝ

 . اإلدسا٤ات ايتٓفٝر١ٜايشسٚط ٚايطٛابط املعتُد٠ يف ٖرٙ 

 :ههام وهسؤوليات وكالة اجلاهعة للشؤون األكادميية -  

 :تتُجٌ املٗاّ ٚاملطؤٚيٝات املٓاط١ بٛناي١ ادتاَع١ يًشؤٕٚ األنادمي١ٝ فُٝا ًٜٞ

 َٔ حهُِٗ يف َٚٔ ايتدزٜظ ١٦ٖٝ ألعطا٤ املساتب ايع١ًُٝإضتكباٍ طًبات تعدٌٜ  -1

 .ادتاَع١ خازج َٔ تسقٝتِٗ متت ايرٜٔ ايطعٛدٜني غري

 َٔ حهُِٗ يف َٚٔ ايتدزٜظ ١٦ٖٝ ألعطا٤ املساتب ايع١ًُٝتعدٌٜ  طًبات دزاض١ -2

َٚسفكاتٗا ستطس دًط١ زتًظ  ادتاَع١ خازج َٔ تسقٝتِٗ متت ايرٜٔ ايطعٛدٜني غري

ايكطِ ٚايه١ًٝ املختصني، ٚايتأند َٔ َطابكتٗا يًشسٚط ٚايطٛابط ٚاإلدسا٤ات 

 املعتُد٠.

ابط املعتُد٠ َٚسادع١ ارتطٛات َتابع١ تطٜٛس ٚحتطني دٛد٠ ايشسٚط ٚايطٛ -3

 اإلدسا١ٝ٥.

تبًٝؼ ايكساز َٚطُْٛ٘ يًهًٝات ٚايعُادات ٚاإلدازات املختص١ إصداز خطابات  -4

يتٓفٝر َا ٜرتتب ع٢ً ايكساز َٔ تعدٌٜ يألٚضاع اإلداز١ٜ ٚاملاي١ٝ ايٛظٝف١ٝ يعطٛ ١٦ٖٝ 

 .ايتدزٜظ ٚإختاذ ايالشّ بٗرا ارتصٛص

 ايطعٛدٜني غري َٔ حهُِٗ يف َٚٔ ايتدزٜظايسد ع٢ً اضتفطازات أعطا٤ ١٦ٖٝ  -5

 .ادتاَع١ خازج َٔ تسقٝتِٗ متت ايرٜٔ

 املطًٛب١ إلصتاش شتتًف أعُاهلا ايف١ٝٓ ٚاإلداز١ٜ. ايُٓاذج ٚتصُِٝ ناف١إعداد  -6

املساتب ايع١ًُٝ ألعطا٤ ١٦ٖٝ  ارتطٛات اإلدسا١ٝ٥ يتعدٌٜ ِٜٛ ٚدزاض١تكًٛناي١ يحيل  -7

َكرتحات ايتعدٌٜ  ٚإعتُاد ،تسقٝتِٗ َٔ خازج ادتاَع١ ايتدزٜظ غري ايطعٛدٜني ايرٜٔ متت

َٔ بٓٛدٖا مبا ال  أٟاذتل يف تفطري  انُا هل حطبُا تستأٜ٘ َٓاضبًا، اإلضاف١اذترف ٚٚ

 ْعاّ زتًظ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚيٛا٥خ٘. َطَُٕٛع ٜتعازض 
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 اخلطىات اإلجرائية :-   

١ًُٝ ألعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ غري ُتعتُد ارتطٛات اإلدسا١ٝ٥ ايتاي١ٝ يتعدٌٜ املساتب ايع

 -ايطعٛدٜني ايرٜٔ متت تسقٝتِٗ َٔ خازج ادتاَع١ ٖٚٞ نايتايٞ: 

ع٢ً إٔ ز٥ٝظ ايكطِ املعين  إىل تعدٌٜ َستبت٘ ايع١ًُٜٝكدّ عطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ طًب     -1

 :بٝاْات ًَخص١ ملا ًٜٞ ايطًب ٜتطُٔ

عًٝ٘ َٔ ٚشاز٠ خازد١ٝ املتعاقد ٚقٓص١ًٝ قساز ايرتق١ٝ يف داَع١ املتعاقد يف بًدٙ َصدم  -1/1 

 املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ يف بًد املتعاقد.

َصدم عًٝ٘ َٔ ٚشاز٠ خازد١ٝ املتعاقد  بٝإ باملؤٖالت ايع١ًُٝ ٚايٛظٝف١ٝ ٚايتدزج ايٛظٝفٞ -1/2

 .ٚقٓص١ًٝ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ يف بًد املتعاقد

 بٓشاط٘ يف زتاٍ خد١َ ادتاَع١ ٚاجملتُع. بٝإ، ٚبٝإ بايٓشاطات ايتدزٜط١ٝ -1/3 

 ٚايبٝاْات املٛضخ١ ي٘. يف بًدٙ ْتاج ايعًُٞ املكدّ يًرتق١ٝباإل بٝإ -1/4 

 .ٚناي١ ادتاَع١ يًشؤٕٚ األنادمي١ٝطًبٗا تأٟ َعًَٛات أٚ ٚثا٥ل أخس٣  -1/5 

 .عُٝد ايه١ًٝ املع١ٝٓز٥ٝظ ايكطِ املعين بسفع ايطًب إىل  ٜكّٛ    -2

زتًظ ايكطِ عُٝد ايه١ًٝ  املع١ٝٓ بإحاي١ ايطًب إىل زتًظ ايكطِ، حٝح ٜكّٛ ٜكّٛ  -3

 ٜتِ:ٚ، ضتٝفا٤ ايشسٚط ٚاإلدسا٤اتإٜٚتخكل َٔ  تعدٌٜ املستب١ ايع١ًُٝيف طًب بايٓعس 

 املعتُد٠.اإلدسا٤ات إتباع ٚٚايطٛابط ضتٝفا٤ ايشسٚط زفض ايطًب يعدّ إ -2/1

 ايه١ًٝ.بسفع ايطًب إىل زتًظ  ايتٛص١ٝ أٚ -2/2

 ، ٜٚتِ:ٜٓعس زتًظ ايه١ًٝ يف ايطًب بٓا٤ً ع٢ً تٛص١ٝ زتًظ ايكطِ    -3

 املعتُد٠.اإلدسا٤ات إتباع ٚٚايطٛابط ضتٝفا٤ ايشسٚط زفض ايطًب يعدّ إ -3/1

يدزاضت٘ ٚإختاذ ايالشّ  ٚناي١ ادتاَع١ يًشؤٕٚ األنادمي١ٝبسفع ايطًب إىل  ايتٛص١ٝأٚ  -3/2

 بٗرا ارتصٛص.

بٓا٤ ع٢ً  تعدٌٜ املستب١ ايع١ًُٝطًب  ١ضادزب اي١ ادتاَع١ يًشؤٕٚ األنادمي١ٝٚنتكّٛ     -4

 :ٜٚتِتٛص١ٝ زتًطٞ ايكطِ ٚايه١ًٝ، 

 املعتُد٠.اإلدسا٤ات إتباع ٚٚايطٛابط ضتٝفا٤ ايشسٚط زفض ايطًب يعدّ إ -4/1

ل ايتٛص١ٝ مبٓح عطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ املعين فسص١ ال تصٜد عٔ شٗس إلضتهُاٍ ايٛثا٥أٚ  -4/2

 ٚاملطتٓدات املطًٛب١.

قساز إدازًٜا باملٛافك١ ع٢ً تعدٌٜ املستب١ ايع١ًُٝ  ٚناي١ ادتاَع١ يًشؤٕٚ األنادمي١ٝإصداز  -5

 يًُتكدّ.
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تبًٝؼ ايكساز َٚطُْٛ٘ يًهًٝات ٚايعُادات ٚاإلدازات املختص١ يتٓفٝر َا ٜرتتب ع٢ً ايكساز  -6

 يعطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚإختاذ ايالشّ بٗرا ارتصٛص.َٔ تعدٌٜ يألٚضاع اإلداز١ٜ ٚاملاي١ٝ ايٛظٝف١ٝ 

 

 :أحكام عاهة 
 :ع١ًُٝ أع٢ً َٓٗا حتكل َا ًٜٞإىل زتب١  ع١ًَُٝٔ زتب١  بطًب تعدٌٜ املستب١ ايع١ًُٜٝشرتط يًتكدّ 

تبٛى يف زت١ً أٚ دٚز١ٜ سته١ُ إق١ًُٝٝ أٚ داَع١ حبح عًُٞ ٚاحد ع٢ً األقٌ بإضِ  ْشس -1

 عامل١ٝ.

ال تكٌ عٔ أزبع ضٓٛات يف زتب١ أضتاذ َطاعد يف داَع١  عطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ خد١َإٔ تهٕٛ  -2

 .عٔ ض١ٓ ٚاحد٠ داَع١ تبٛىضعٛد١ٜ أٚ داَع١ أخس٣ َعرتف بٗا، ع٢ً أال تكٌ َد٠ ارتد١َ يف 

أٍٚ دزد١ يف زاتب َٚٔ يف حهُ٘ املسق٢ ٚاملعدي١ َستبت٘ ايع١ًُٝ ميٓح عطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ  -3

تعدٌٜ عًٝٗا، فإذا نإ زاتب٘ عٓد ٜكبٌ يتعدٌٜ َستبت٘ ايع١ًُٝ اييت ٚيٛظٝف١ٝ  ايع١ًُٝاملستب١  َستبت٘

 اذتايٞ.ٜطاٟٚ زاتب ٖرٙ ايدزد١ أٚ ٜصٜد عًٝ٘ ميٓح زاتب أٍٚ دزد١ تتذاٚش زاتب٘  املستب١ ايع١ًُٝ

 إٔ ٜهٕٛ قد مّت تسقٝت٘ ع٢ً املستب١ ايع١ًُٝ املطًٛب١ يف بًدٙ. -4

دزٜظ يف داَع١ تعرتف بٗا ٚشاز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ يف املًُه١ ايعسب١ٝ إٔ ٜهٕٛ عطٛ ١٦ٖٝ ت -5

 ايطعٛد١ٜ.

اذتل يف ايتكدّ إىل زتًظ ايكطِ بطًب غري ايطعٛدٟ َٚٔ يف حهُ٘ يعطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ  -6

يًخد األد٢ْ يًخد١َ يف املستب١ ايع١ًُٝ اذتاي١ٝ قبٌ انتُاٍ املد٠ ايٓعا١َٝ  تعدٌٜ املستب١ ايع١ًُٝ

 ، يٝتط٢ٓ يًُذًظ ايكٝاّ مبٗاَ٘ ع٢ً أنٌُ ٚد٘.أشٗس ثالث١اٖا مبد٠ أقص

 .إتباع إدسا٤ات ايتطًطٌ اإلدازٟ يف تكدِٜ ايطًب -7

 ٜعتُد تكِٝٝ اآلدا٤ ايٛظٝفٞ يعطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٔ حٝح: -8

 حطب تكِٝٝ ايكطِ ايعًُٞ املعين بإعتُاد ايعُٝد املعين تـدزٜظاي : ايتُٝص يفايتدزٜظ -8/1

 .يآلدا٤ األنادميٞ يًُتكدّ

َٔ خالٍ األحباخ ايتطبٝك١ٝ  خد١َ ادتاَعـ١ ٚاجملتُع: ايتُٝص يف خد١َ ادتاَع١ ٚاجملتُع -8/2

 ٚاملشازنات اهلادف١ يت١ُٝٓ اجملتُع احملًٞ.

تكِٝٝ ايكطِ ايعًُٞ املعين يطًٛنٝات املتكدّ ايٛظٝف١ٝ ٜتطُٔ : تكِٜٛ اآلدا٤ ايٛظٝفٞ -8/3

 .(325ع٢ً إٔ ال ٜكٌ تكسٜس آداٙ ايٛظٝفٞ عٔ ) د ايعُٝد املعينٚايشخص١ٝ بإعتُا
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تازٜخ املتكدّ ملستبت٘ ايع١ًُٝ األع٢ً إعتبازًا َٔ عطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ي تعدٌٜ املستب١ ايع١ًُٝتِ ٜ -9

ع٢ً إٔ ٜتطُٔ اإلشاز٠ إىل تعدٌٜ األٚضاع اإلداز١ٜ ٚاملاي١ٝ  ايتعدٌٜ،ب ايٛنٌٝصدٚز قساز 

 .املربّ َع٘ جتدٜد ايعكدايٛظٝف١ٝ املرتتب١ ع٢ً ذيو إعتبازًا َٔ تازٜخ 

 

 الىثائق واملستندات املطلىبة -  

َٔ عطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ غري ايطعٛدٟ َٚٔ يف حهُ٘ ايرٟ متت تسقٝت٘ َٔ ايٛثا٥ل املطًٛب١ 

 تعدٌٜ املستب١ ايع١ًُٝ.   تكدِٜ طًبخازج ادتاَع١ عٓد 

طًب تعدٌٜ املساتب ايع١ًُٝ ألعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ غري ايطعٛدٜني ايرٜٔ متت تسقٝتِٗ َٔ  -1

 .خازج ادتاَع١

 خطاب عُٝد ايه١ًٝ املختص. -2

 .صٛز٠ َٔ ستطس زتًظ ايكطِ -3

 صٛز٠ َٔ ستطس زتًظ ايه١ًٝ. -4

 تكسٜس اآلدا٤ ايٛظٝفٞ.صٛز٠ َعتُد٠ َٔ ايه١ًٝ املع١ٝٓ عٔ  -5

َٔ ٚشاز٠ ارتازد١ٝ يف بًد املتكدّ  َصدق١ ٚثٝك١ أٚ قساز ايرتق١ٝعٔ  )طبل األصٌ(صٛز٠  -6

إحطاز األصٌ ضسٚز٠ ايرٟ متت فٝٗا ايرتق١ٝ ٚقٓص١ًٝ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ فٝٗا َع 

 يًُطابك١.

َصدم عًٝ٘ َٔ ٚشاز٠ خازد١ٝ املتعاقد  بٝإ باملؤٖالت ايع١ًُٝ ٚايٛظٝف١ٝ ٚايتدزج ايٛظٝفٞ -7

 ٚقٓص١ًٝ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ يف بًد املتعاقد.

 بٝإ بٓشاط٘ يف زتاٍ خد١َ ادتاَع١ ٚاجملتُع.، ٚبٝإ بايٓشاطات ايتدزٜط١ٝ -8

 ٚايبٝاْات املٛضخ١ ي٘. يف بًدٙ ْتاج ايعًُٞ املكدّ يًرتق١ٝباإل بٝإ -9

 .ٚناي١ ادتاَع١ يًشؤٕٚ األنادمي١ٝطًبٗا تأٟ َعًَٛات أٚ ٚثا٥ل أخس٣  -10

 صٛز٠ عٔ بطاق١ اإلقا١َ يًُتكدّ )ضاز١ٜ املفعٍٛ(.  -11

 .يًُتكدّ ايطري٠ ايرات١ٝ -12


