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  األساسي للجامعة التونسية للتجديف بعد التنقيح واملصادقة خالل اجللسة العامة اخلارقة للعادة النظام

 2021 جانفي 23بتاريخ  *لنادي البحري *لبحرية
 

  أح�ـام عامــــة  / الع	ـــ�ان األول
 

�ال�امعة ا ال�امعة ال��ن��ة للّ����� هي  ��
ل ر�اضي خاص:  الف�ل األول �  ل�ول�ة للّ�����.م! �

ال)�علA ب�!?�< ال�)=�ات وج)�ع  2011س:�):�  24ال)8رخ في  2011ل�!ة  88وهي ت 2ع في أه�افها وت.��!ها وت�++�ها ألح
ام ال)�س�م ع�د 

�اله�اكل ال��اض�ة  L1995�ف�J  6ال)8رخ في    1995ل�!ة  11ال!�Fص ال�ي نق�Eه أو تّ))�ه  وللقان�ن األساسي ع�د  Aع ال)�عل�وج)

ال)�علA ب�!?�< وت��O� ال��Q�ة ال:�ن�ة واألنOPة  1994أوت  3ال)8رخ في  1994ل�!ة  104ال!�Fص ال�ي نق�Eه أو ت))�ه وللقان�ن ع�د 

  ال��اض�ة وألح
ام Sّل مR ال!?ام األساسي والّ!?ام ال�اخلي لل�امعة.

  

Zار الFالح�ات ال�ي ت)
!ها م!ها ال�زارة ال)
لفة �ال��اضة وح�V ت�ه� ال�امعة على ت�++� م�فA عام ر�اضة الّ����� في إ:  2الف�ل 

  الق�اع� الف!�ة وال�!?�)�ة ال)�Eدة مR ق:ل ال�امعة ال�ول�ة للّ�����.

 

وال�قّي �ه ت�.�ن ال�امعة مR ال�)=�ات وال!�ادJ ال)! �Zة بها وال�ي �
�ن ه�فها ت.��R الP_اب وتأZ+�ه وت!)�ة ق�راته ال:�ن�ة والف!�ة :  3الف�ل 

  إلى أرفع ال)����ات ال��اض�ة واألخال`ّ�ة ع:� م)ارسة ر�اضة الّ�����.

 

  مّ�ة نPا� ال�امعة غ+� م�Eدة.:  4الف�ل 

 

  مقّ� ال�امعة ب��نc العاص)ة.:  5الف�ل 

 

  .ی:�أ ال!Pا� اإلج�)اعي لل�امعة في أّول شه� جانفي  و�!�هي في م�فى شه� د��):� مS Rّل س!ة:  6الف�ل 

 

تل�nم ال�امعة في تأس��ها وفي ت!m�ح ن?امها األساسي وفي ال�غ++�ات الOارئة على ت�S+_ة ه+�iها ال)�ی�ة �األح
ام واإلج�اءات : 7لف�ل 

�ال�)=�ات. Aالقان�ن ال)�عل�  ال)!�Fص عل+ها 

  ن?امها األساسّي وال)+rاق األول):ي. S)ا تل�nم ال�امعة �اإلن �ا� ل�p الل�!ة ال�Z!ّ�ة األول):ّ�ة ال��ن�ّ�ة وQإح��ام       

 

  ته�ف ال�امعة �ال �Fص إلى ::  8الف�ل 


امل ت�اب ال�)ه�ر�ة وذلx في إZار ال��ات+V  ت!?�< م)ارسة ر�اضة الّ����� وت��O�ها وت!)+�ها، وتEق+A مFالEـها وuدارة ش8ونها . 1�وم�اق:�ها 

  ال�ارJ بها الع)ل.

 ال�Z!�ة وال�لz الع)�م�ة وال�امعة ال�ول�ة وال.!ف�رال�ات واإلتEادات القار�ة واإلقل�)�ة وال�)=�ات األج!:�ة.رzQ العالقات مع اله�اكل ال��اض�ة  . 2
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ال�Z!ي وال�ه�J وال�ولي وم�اق:�ها وuس!اد ال��ائn واأللقاب في إZار ال��ات+V  ال�س)�ة وال�د�ة على ال)���p  ت!?�< ال)�ا�قات ال��اض�ة . 3

 ال�ارJ بها الع)ل.

 ر�اضي ال! _ة. ان�قاء . 4

 ت�ش�ح م)rلي ت�نc في اله+iات ال��اض�ة ال�ول�ة واإلقل�)�ة والقار�ة �ع� م�افقة سلOة اإلش�اف. . 5

6 . .xال)ع�)�ة ل}ل c�ة وال)قای�)�ة والقار�ة واإلقل�ة ال�ول�اض��ات ال�في ال�?اه R++(س�ام وال
Eات وال�ة ال�)=SارPم � ض_z ش�و


ام وال . 7Eة وال�ارات الف!Zاإل R��.م���اه<.ت R+�Eوتأه+له< وت R��+ّ�(وال R++(س� 

 ال��P�ع على �ع~ م�اكn ت.��R ال��اض+ّ+R في إخ�Fاص ال�امعة وض)ان اإلش�اف الفّ!ي على م �لف م�اكn ال�.��R في ر�اضة الّ�����. . 8

 

  الع&�%ة في ال#امعة  /الع	ـــ�ان ال"اني 
 

�ال�امعة وفقا ل.�اس ش�و� �عّ�ها ال)
�V مR القان�ن األساسي  Z 11_قا ألح
ام الفFل :9الف�ل ��اله�اكل ال��اض�ة ی�< االن �ا Aال)�عل

  ال�امعّي وتFادق عل+ها ال�زارة ال)
ّلفة �الّ��اضة. 

�ال�امعة ال��ن��ة للّ����� مR اخ�Fاص ال�ل�ة العامة.  �
�ن االن �ا�  

  ن ت�ّ< ال)Fادقة على ذلx الق:�ل خالل ال�ل�ة العامة الالحقة.و�)
R لل)
�V ال�امعي إس!اد ق:�ل أّولي إلح�p ال�)=ّ�ات، على أ

 

  ��V على Sّل ج)=ّ�ة ع�2 �ال�امعة:: 10الف�ل

1 . .�  ت��ی� معل�م إن �اZها ال�!�Jّ ق:ل إنOالق ال)�س< ال��اضي، وتEّ�د ال�ل�ة العامة مق�ار ه}ا اإلن �ا

  ات الFادرة عR سلOة اإلش�اف. ال �2ع لألن?)ة األساس�ة ولل��ات+V العامة لل�امعة وللق�ار  . 2

  ال)PارSة في ال)�ا�قات واألنOPة ال��اض�ة األخ�p ال)!?ّ)ة مR ق:ل ال�امعة . . 3

�ع� إ . 4 xه، وذل�L فا�Z اع ر�اضّي ت.�نnّل نS >�Eة، ل�ة ال��ن��ة األول):�!Zالل�!ة ال��
�< ال��اضّي Eة لل��!Zة ال�i+س�!فاذ الل��ء إلى اله

  �p اله�اكل ال�ام=�ة ال) �Fة إب��ائ�ا وuس�i!اL�ا ال)!�Fص عل+ها �ال!?ام األساسي وQال!?ام ال�اخلّي لل�امعة.وسائل الOعR ال) ّ�لة ل

ع�م رzQ عالقات ذات ص_غة ر�اضّ�ة مع ��اكل غ+� مع��ف بها، أو مع أع2اء تّ< ت�)+� ع���2ه< أو شO:ه< مR اله�اكل ال��اض�ة  . 5

  ال�Z!ّ�ة أو ال�ولّ�ة.


ّل ت!m�ح ل!?امها ول��ات+:ها ول��S+_ة ه+�iها ال)�ی�ة ولقائ)ة ال�س)++R أو األش اص ال)8هل+R إعالم ال�امعة  . 6�لل�عاق� القان�ني  �إم2ائه<


ل ال�غ++�ات ال�ي تO�أ على مقّ�ها ال�ئ��ي، S)ا �P)ل ه}ا اإلعالم Sّل الف�وع واألق�ام وال)!?)ات ال)�ف�عة عR ال�)=�Qو �ة.ت�اه الغ+ 

7 . mال� �< ال!:+لة لل��اضة وQاألخالق الE)+�ة  وQ)_اد� ال�وح ال��اض�ة  وQال)+rاق األول):ي.ال�ق+� 

 

  ت�!� صفة الع�2 إلى Sّل ج)=�ة ته�ف إلى تأZ+� ع)ل ال)PارR+S في ر�اضة الّ����� وت!?�)ه وت��O�ه.:  11الف�ل 

  ل�ي قّ�م� خ�مات جل+لة ل��اضة الّ�����.و�)
R لل)
�V ال�امعي إس!اد الع��2ة الP�Lّ�ة إلى الF P�ات ال��اضّ�ة ا

 

ت �ّ� ال�ل�ة العامة ب�عل+A نPا� إح�p ال�)=�ات أو ��VE صفة الع�2ّ�ة ع!ها، و ی_قى ال)
�V ال�امعي م8هال ��Fرة :  12الف�ل

ذلx الق�ار مR ق:ل أّول جل�ة عامة إح��اZ�ة ل��ل�z عق�Qة ال�عل+A أو سVE صفة الع��2ة عR ال�)=�ة م8ّق�ا، إلى أن ت�< الحقا ال)Fادقة على 
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  عادّ�ة .

  تفق� صفة الع��2ة �ال�امعة : 

  ال�)=�ة ال)��ق+لة ال�ي ق�م� ه+�iها ال)�ی�ة اس�قالة ج)ا��ة و ل< ت��ّ�د ه+�iها في ��ف ثالثة أشه�. . 1

                        ال�)=�ة ال)!Eّلة �Fفة تلقائّ�ة . . 2

  . ال�)=�ة ال)!Eّلة �)ق�2ى ح
< ق2ائي . 3

�ع� ال�!:�ه عل+ها وفقا لل��ات+V ال�اخل�ة لل�امعة. . 4 Jّ�!ال� �    ال�)=�ة ال�ي ل< ت�ّ�د معل�م االن �ا

  ال�)=�ة ال�ي ص�ر في شأنها ق�ار �ال��)+� ال)8ق� مR ق:ل ال)
�V ال�امعي ل Oأ ج��< و��V أن �
�ن ق�ار ال��)+� ال)8ق� معّلال. . 5

  دع�ة ال�)=�ة ال)ع!�ة واالس�)اع إل+ها وت)
+!ها مR وسائل ال�فاع. وال ی� } ق�ار ال��)+� ال)8ق� إال �ع� 

 

  : ت+3+ع ال#23*ات األع&اء /ال.ق�ق ال+ال*ة:13الف�ل 

 الG3ارFة في أع3ال ال#ل=ة العامة واإلDالع على ج?ول األع3ال و االس+?عاء لل#ل=ة العامة في اآلجال وم3ارسة ح8 ال+��7%.  .1

  /ال	قاM م�ض�ع ج?ول أع3ال ال#ل=ة العامة. تق?JK اإلق+Hاحات ال3+علقة .2

  إعالمها /أنPGة ال#امعة ال+�ن=*ة لH%اضة الّ+#R/S ب�اسPة O*�لها الHس3ي. .3

  الG3ارFة في ال3=ا/قات و األنPGة الH%اض*ة ال3	3Yة مX قWل ال#امعة. .4

 م3ارسة /[ّ*ة ال.ق�ق الH+3ت\ة عX ال	Yام األساسي أو تHات]Z ال#امعة. .5

 

X�3 لل	Yام ال?اخلي لل#امعة أن R*&K حق�قا أو ال+_امات أخH̀ لل#23*ات األع&اء ل3_%? إح�ـام ت	Yـ*J عالقـات تلـ^ ال#23ّ*ـات K : 14الف�ل 

.RK?#+ّر%اضة ال J*Y	فة على تHG3اضّ*ة ال?ولّ*ة ال%Hاله*اكل الcال#امعة و/  

ت+عارض مع هSا ال	Yام األساسي ، ومع ال+Hات]Z ال	�3ذج*ة ال3ع+3?ة كّل األح�ام اإلضاf*ة ال3+عّلقة /.ق�ق ال#23*ات وcإل+_اماتها، Z#K أن ال 

 مX قWل ال#امعة ال?ول*ة للّ+#?RK وال3]"اق األولW3ي.

  

 / kــــ�ان ال"ــالــ	اله*اكل ال#ام2*ةالع  

 

  : ت&J ال#امعة اله*اكل ال+ال*ة : 15الف�ل

 ال#ل=ة العامة. -

 الZ+�3 ال#امعي. -

 O*اكل ال+�Hّف. -

 دیZ و فm ال	_اعات.ل#ان ال+أ  -
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  ال#ل=ة العامة :ال\اب األول

  أح�ام عامة :الق=J األول

  

  

  : تعق? ال#امعة جل=ات عامة عادKّة وجل=ات عامة خارقة للعادة16الف�ل                

   .وجل=ات عامة إن+rاب*ة إس+"	ائ*ة

 ا، /ال+	=]8 مع ت.?د م�اع]? إنعقاد هSه ال#ل=ات العامة وأماك	ها وج?اول أع3اله  

  سلPة اإلشHاف ومع الل#	ة ال�D	*ة األولW3*ة ال+�ن=*ة.

 

  : ت&Jّ ال#ل=ة العامة ال#23*ات ال3	DHrة /.=اب م3"ل عF Xّل ج23ّ*ة وأع&اء الZ+�3 ال#امعي ال3\اشH ل3هامه . 17الف�ل

  7.ی?عى األع&اء الHGف]�ن ألشغال ال#ل=ة العامة /�فة مالحX[Y ول*v لهJ ح8ّ ال+��%

ال X�3K لل#23*ة ال3#3ّ?ة أو ال+ي فق?ت صـفة الع&ـ�%ة أو ال+ـي لـJ ت3yـل ال�3سـJ الH%اضـي الـxS سـ8W إنعقـاد ال#ل=ـة العامـة الG3ـارFة فـي 

  أشغالها.

 

أو  واحـ? ع	هـا �Kـ�ن وج�cـا رئ*=ـا لل#23*ـة أو نائ\ـا للـHئ*F vّل ج23*ة م	DHrة تGارك في أشغال ال#ل=ة العامة ب�اسـPة م3"ـل:  18الف�ل 

ب+فـ�%m قـان�نّي أصـلي م3&ـى وحامـل  لفHع ر%اضة اإلخ+�اص، وcاسـ+"	اء رئـ*v ال#23*ـة K#ـZ أن یـ?لي م3"ـل ال#23*ـة كات\ا عاما أو رئ*=ا

  لJ+r ال#23*ة.

 

  الق=J ال"اني: ال#ل=ة العامة العادKة

 

ت ال3	DHrـة قWـل ثالثـ]X ی�مـا  علـى األقـل مـX تــار%خ : تل+ـأم ال#ل=ـة العامـة العادKّـة بـ?ع�ة مـX رئـ*v ال#امعـة ت�ّجــه إلـى ال#23*ـا 19الف�ـل

  انعقادها وت	HG ب�اسPة ال�.افة ال�D	*ة وعHW /[*ة ال�سائ� ال3+احة، وت+&X3ّ ال?ع�ة وج�cا ج?ول األع3ال.

 

علــى مGــار%ع  ال	Yــام :  ت+ــ�لى ال#ل=ــة العامــة العادKّــة ت.?یــ? ال=*اســة العامــة لل#امعــة وت�ج]ههــا ومHاقW+هــا، 3Fــا ت+ــ�لى ال�3ــادقة 20الف�ــل

  ال?اخلي لل#امعة وتHات]Wها العامة، وت	ق=J إلى جل=ة عامة إن+rاب*ة وجل=ة عامة تق]*3*ة. 

 

  : تعق? ال#ل=ة العامة اإلن+rاب*ة وج�cا مHّة Fّل أرcع س	�ات، م\اشHة إثH 21الف�ل 

  مX س	ة دHW3=K  31إن+هاء دورة األلعاب األولW3*ة ال�*�ّ*ة وذل^ في أجل أق�اه ی�م 

  ت	J*Y هSه ال?ورة. 

 

  : تق�م ال#ل=ة العامة اإلن+rاب*ة: 22الف�ل

  /اإلDالع على ال+قH%H األدبي ال3عHوض مX قWل الZ+�3 ال#امعي وال�3ادقة عل*ه. .1
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  /اإلDالع على ال+قH%H ال3الي ال3عHوض مX قWل الZ+�3 ال#امعي وعلى تقH%H مHاقZ ال.=ا/ات /Gأنه وال�3ادقة عل*ه. .2

3. Gاق	ة ال3=ائل ال3?رجة /#?ول األع3ال./3  

  ب+ع]]X مHاقZ لل.=ا/ات لل=	�ات األرcع القادمة، و%��ن وج�cا مX ب]X الH3اقX[W ال3=#ل]X به]�ة الHWrاء ال3.اسX[W للWالد ال+�ن=*ة. .4

5.  .x�	=ال MاHrمعل�م اإلن �\&/  

  Yام األساسي لل#امعة./H3اجعة ال	Yام ال?اخلي لل#امعة أو ت	[*.ه مع ال+قّ]? /اح+Hام أح�ام ال	 .6

/إتrاذ قHار ت#3]ـ? ع&ـ�%ة أو سـ.Z صـفة الع&ـ�%ة ل#23*ـة ب	ـاء علـى قـHار ت#3]ـ? م�ّقـ�K ،7ـ?ره ال�3+ـZ ال#ـامعي یHاعـي f*ـه أح�ـام  .7

  مX هSا ال	Yام األساسّي. 12الفقHة األخ]Hة مX الف�ل 

  م األساسي. مX هSا ال	Yا 9/ال�3ادقة على ق�Wل ع&�%ة ج23ّ*ة ج?ی?ة D\قا ألح�ام الف�ل  .8

 /ال+Hخ*� في شHاء العقارات أو /ال+ف�%7 ف]ها ع	? اإلق+&اء. .9

  /ان+rاب أع&اء الZ+�3 ال#امعي /ع? إن+هاء الف+Hة ال	*اب*ة ت\عا لل+�ز%ع ال+الي لألص�ات: .10

 ) لها ثالثة أص� 100ال#23*ة ال+ي ت#اوز ع?د م#از%ها مائة Z=.*اب*ة ت	ة الH+ة خالل الف	ل سF ا فيc? ال+��%7.) م#از وج�	ات ع 

 ) واح? وخ3=�ن X[اوح ع?د م#از%ها بH+100) م#ـاز ومائـة (51ال#23*ة ال+ي ی Z*اب*ـة ت.=ـ	ة الHة خـالل الف+ـ	ـل سـF ـا فـيcم#ـاز وج� (

 لها ص�تان ع	? ال+��7%.

 .7%��+? ال	لل#23*ة ص�ت واح? ع Z=.K في /اقي ال.االت 

 .2028-2024الف+Hة ال	*اب*ة  و%قع الع3ل بهSا ال+�ز%ع لألص�ات ب?اKة مX ان+rا/ات

 

وتقـ�م ال#ل=ـة العامـة  مHّة Fّل س	ة ع?ا ال=	ة ال+ي تعق? ف]ها ال#ل=ة العامـة اإلن+rابّ*ـة. تق]*3*ة: تعق? ال#امعة وج�cا جل=ة عامة  23الف�ل

  .10و 4 ع?ا ال	قاM ع?د األساسّي مامX هSا ال	Yام  22/#3*ع ال�الح*ات ال3	��ص عل]ها /الف�ل  +ق]*3*ةال

 

  ال ت�yن أشغال ال#ل=ة العامة العادKّة قان�ن*ة إال /.&�ر أك"H مX ن�ف ال#23*ات ال3	DHrة على األقل.:  24الف�ل

وفي ص�رة ع?م إك+3ال ال	�اب القان�ني تعق? جل=ة عامة ثان*ة /ع? ساعة مX م�ع? عق? ال#ل=ة األولى ب?ع�ة مX رئ*v ال#امعة، وت�yن 
F ة مه3ا*ّ�Hم?اوالتها ش .X%Hان ع?د األع&اء ال.اض  

 
: ت+rــS القــHارات فــي ال#ل=ــة العامــة العادKّــة بHفــع األیــ?x وcأغلW*ــة أصــ�ات األع&ــاء ال.اضــX%H وفــي صــ�رة ال+=ــاوx یــHجح صــ�ت  25الف�ــل

 .xّH=اع الH+ا /اإلقcوج� Jّ+ال#امعّي ی Z+�3اب أع&اء الr+إّال أّن إن ،v*ئHال  

 

  لrارقة للعادةالق=J ال"الk : ال#ل=ة العامة ا

 

ه إلى الZ+�3 ال#امعي مX�3K X أن تعق? جل=ة عامة خارقة للعادة في أx وقP/ 7لZ مX الZ+�3 ال#امعي أو /PلF Z+ابي م�جّ :  26الف�ل

  ات ال3	DHrة وال+ي لJ تفق? ع&�%+ها /�فة نهائ*ة أو م�ق+ة /غHض ال3?اولة في ال3=ائل ال+ال*ة :ال#23*ّ )  ⅔(ثل"ي قWل 

 اب]H على غاKة مX األه3*ة ل�3ل.ة ر%اضة اإلخ+�اص.إتrاذ ت? .1

  مHاجعة ال	Yام األساسي لل#امعة.  .2
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  حّل ال#امعة. .3

وت	عق? ال#ل=ة العامة الrارقة للعـادة بـ?ع�ة مـX رئـ*v ال#امعـة ت�ّجـه إلـى ال#23ّ*ـات ال3	DHrـة قWـل خ3=ـة عGـH ی�مـا علـى األقـل مـX تـار%خ 

  عHW /[*ة ال�سائ� وت+&X3 ال?ع�ة وج�cا ج?ول األع3ال.إنعقادها وت	HG ب�اسPة ال�.افة ال�D	*ة و 

 

ال#23*ـات ال3	DHrـة علـى األقـل، وفـي صـ�رة عـ?م ) ⅔(ال تyـ�ن أشـغال ال#ل=ـة العامـة الrارقـة للعـادة قان�ن*ـة إّال /.&ـ�ر ثل"ـي :  27الف�ل

عـ? عقـ? ال#ل=ـة األولـى، وتyـ�ن مـ?اوالتها شـ�Hّ*ة إك+3ال ال	�اب القان�ني Kق�م رئ*v ال#امعة /ال?ع�ة ل#ل=ة عامـة ثان*ـة /عـ? سـاعة مـX م� 

. X%Hان ع?د األع&اء ال.اضF مه3ا  

  أص�ات األع&اء ال.اضX%H.) ⅔( /أغلW*ة ثل"يوفي Fل ال.االت ال ت+Sr القHارات إال 

 

  الق=J الHا/ع : ال#ل=ة العامة اإلن+rابّ*ة اإلس+"	ائ*ة 

 

س+"	ائ*ة في أxّ وق7 مX ال=	ة وذل^  في حالـة ح�ـ�ل شـغ�ر فـي تFH]\ـة ال�3+ـZ ال#ـامعّي : X�3K ال?ع�ة ل#ل=ة عامة إن+rابّ*ة إ 28الف�ل

  مX هSا ال	Yام األساسي.  54فاق ثلk األع&اء وذل^ وفقا ل3ا نّ� عل*ه الف�ل 

 

ة اإلن+rابّ*ــة مــX هــSا ال	Yــام األساســّي علــى ال#ل=ــة العامــ 24و 19و 18و 17و 16ت	WPــ8 ج3*ــع األح�ــام الــ�اردة /الف�ــ�ل  : 29الف�ــل

  اإلس+"	ائ*ة.

  و%=+3yل الZ+�3 ال#امعّي ال#?ی? ما ت\ّقى مX ف+Hة ن*ابّ*ة للZ+�3 ال3	.ّل إلى ح]X إجHاء دورة األلعاب األولW3ّ*ة القادمة.  

   

  الWــاب ال"اني : الZ+�3 ال#امعـي

  الق=J األّول: ال3هام وال�الحّ*ات 

 

ل+	ف]KSة ال+ي ت=ّ]H ال#امعة، ت+yـ�ن مـX أع&ـاء،  یـ+J إن+rـابهJ مـX قWـل ال#ل=ـة العامـة عـHD X%ـ8 الZ+�3 ال#امعي ه� اله]�ة ا:  30الف�ل

  اإلق+Hاع ال=xHّ  و%+�لى إدارة ش�ون ر%اضة الّ+#?RK /الWالد ال+�ن=*ة وت	3]+ها، ومX م�3Gالته /ال��rص:

1. Dاrــّ�ل لــه مr3ام#هــا وهــ� ال�ح]ــ? الHب Sف]ــ	شــ�ونها وت H[[ــة وال+عامــل إدارة ال#امعــة وت=ــ�+r3ــة ال*W	ــة اله]�ــات ال?ول*ــة وال#امعــات األج\

  معها. 

2. .vاضي ب+�ن%Hاع الP3ة للقY	3ة ال*ّW[تH+ص القان�ن*ة وال��	8 ال[WPام تH+على اح Hال=ه  

 ال=هH على إح+Hام م\ادئ ال3]"اق األولW3ي وال+Hات]Z الH%اضّ*ة ال?ولّ*ة.  .3

  ي ولyل مYاهH ال+3]]_ ال+ي ق? ت�Gب هSا ال	GاM /ال+عاون مع ال=ل� الع�3م*ة.ال+�?x لyافة مYاهH الع	ف في ال	GاM الH%اض .4

 دراسة Fّل ملفات ت=]]H ال#امعة و O*اكلها الr3+�ة وم+ا/ع+ها وض\Pها وت�ث*قها.  .5

  إع?اد ال+قار%H ال3.اسW*ة وال3ال*ة قWل عHضها على ال#ل=ة العامة. .6

ات /ال+عــاون مــع ال=ــل� الع�3م*ــة واله*اكــل الH%اضــ*ة ال�D	*ــة وال?ول*ــة وال3عاهــ? ال�D	*ــة ت	Yــ*J ال3ع=ــ�Hات وال3ل+[*ــات وال3ــ�تH3ات وال	ــ?و  .7

J واألج	W*ة الr3+�ة في تyـ�%X اإلDـارات  وال#23*ـات ذات العالقـة، وذلـ^ بهـ?ف تyـ�%X ال3=ـّ]X%H وال.ّ�ـام وال3ـ?ّرX[c والHسـX[[ّ3، وتـأه]له
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  وت.=]X م=+�اهJ ف	ّ*ا و�دارّ%ا وعل3ّ*ا. 

  ل�3ارد ال3الّ*ة لل#امعة و�ح�ام ال+�Hّف ف]ها.ت	3*ة ا .8

  ض\� بHامج ل+	3*ة االخ+�اص وتX%�y الH%اض]]X الG\ان وم+ا/عة ت	ف]Sها. .9

 إع?اد رزنامة عامة لل3\ار%ات وال3	اف=ات. .10

ة وال3.ل*ة. وX�3% معای	ة ال3	Gآت الH%اض*ة ال+ا/عة إلخ+�اص ال#امعة وال3+ا/عة ال?ائ3ة  لهSه الع3ل*ة /ال+	=]8 مع ال=ل� ال#ه�% .11

 إس	اد هSه ال3ه3ة إلى الHا/Pات. 

 إع?اد ال3	r+\ات ال�D	*ة و�دارة ش�ونها في مr+لف األص	اف. .12

13. X[%وال#ه� X[[	Dال� X[[	الف XایG+=3وال X[cال3?ر X[[تع  

  مHا�\ة نGاM الHا/Pات وت�Hّفها الف	ي واإلدارx وال3الي. .14

�عالم م	�Yرx ال#امعة مX الH%اض]]X في م#ال ال�قاKة مX تعاDي ال3	PGات و ض\� بHنامج لإلرشاد ال+x�cH وال+��*ة ال�.*ة  .15

 X%HD�32*ة وال%HG+افة األح�ام ال�/    

 وال+Hت]W*ة ال3+علقة /�3اف.ة تعاDي ال3	PGات /ال+عاون مع الل#ة ال�D	*ة األولW3*ة ال+�ن=ّ*ة وال�Fالة ال�D	*ة ل�3اف.ة ال3	PGات.

16. D ة*Wة ال+أدیPام ال?اخلي لل#امعة.م3ارسة ال=لY	ام األساسّي ول3ق+&*ات الY	ا الSقا ألح�ام ه\  

و%فّ�ض الZ+�3 ال#امعي جان\ا مX مهامه الG3ار إل]ها أعـاله إلـى را/Pـات وD	*ـة وجه�%ـة و�لـى ل#ـان جام2*ـة، ی+ـ�لى إحـ?اثها وت.?یـ? عـ?دها 

وتyـ�%X الGـّ\ان وتأه]ـل الف	ّ]ـ]X وال+فy]ـH وال+Prـ*� وال+yـ�%X وال	YـH ومهامها، Fي ی+فHّغ ل3+ا/عة إس+Hات*#ّ*ة ال	ه�ض /الH%اضة فـي إخ+�اصـه 

 X%H[[وال.�ـام وال3=ــ X[cــة /ال3ـ?رDواإلحا X%ـ�y+ـاهج ال	ـّ�ر مP%اضـي فـي م#ـال إخ+�اصــه و%Hال MــاG	ال H[سـ Xـ=ّ.K شـأنه أن Xـل مـا مــF فـي

 f1995*فـxH  6ال3ـ�رخ فـي  1995ل=ـ	ة  11ساسـي عـ?د وال	ه�ض /ال3	r+\ات ال�D	*ة في مr+لف األص	اف وذل^ D\قا ألح�ـام القـان�ن األ

  .20و 19و 18ال3+عل8 /اله*اكل الH%اض*ة وخاصة في ف��له 

  و%.?د ال	Yام ال?اخلّي لل#امعة تFH]\ة الHا/Pات والل#ان ال#ام2*ة ومهامها وHDق ع3لها.

 

\ـات وت	3*ـة االخ+�ـاص علـى ام+ـ?اد أرcـع سـ	�ات وعHضـه : Kق�م الZ+�3 ال#امعي /إع?اد عقـ�د الWـHامج الrاصـة ب+.&ـ]Hات ال3	31r+الف�ل 

  على سلPة اإلشHاف لل�3ادقة.

ك3ـا Kقــ�م ال�3+ـZ ال#ــامعّي /ـإبHام عقــ�د بـHامج مــع ال#23*ـات الH%اضــ*ة ال3=ـ+ه?فة فــي االخ+�ـاص الــxS تGـHف عل*ــه ال#امعـة، وت&ــ\� تلــ^ 

  العق�د بHنامج الع3ل واأله?اف الH3ت[\ة.

 

)  ی�ما على األقل ب?ع�ة مX رئ*=ه، ت�ّجه /أKّة وس]لة ت+Hك أثHا F+ابّ*ـا قWـل Z30 ال#امعي /�فة دور%ة مHّة Fّل شهK :) H#+3ع ال�3+32الف�ل

  م�ع? ال#ل=ة ب"الثة أKّام على األقّل، وفي حالة ال+أّك? الyّلي K#�ز ال?ع�ة لإلج+3اع ح]	ا.

  أغلWّ*ة األع&اء.  وال ت�yن م?اوالت الZ+�3 ال#امعّي قان�نّ*ة إّال إذا ح&Hتها

  و%ّ+Sr الZ+�3 ال#امعّي قHاراته /ع? ال3?اولة /أغلW*ة أص�ات األع&اء ال.اضX%H، وع	? ت=اوx األص�ات ��Kن ص�ت الHئ*v مHّج.ا. 

  و X�3K أن K#+3ع الZ+�3 ال#امعي SFل^ ب?ع�ة مX رئ*=ه ل?راسة ال3=ائل الPارئة Fل3ا دع7 ال.اجة لSل^.

+Z ال#امعي ب?ف+H م.اضH ال#ل=ات ��Kن مHق3ا وم�رخا و م3&ى مـX ج3*ـع األع&ـاء ال.اضـX%H، و%ـ	ّ� علـى أسـ3اء وت?رج Fّل قHارات ال�3

  األع&اء ال.اضX%H وأس3اء األع&اء الغائX[W /عSر وأس3اء ال3+غّ]X[W دون عSر.
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  وت�ّجه نYائH مX م.اضH ال#ل=ات ل=لPة اإلشHاف .

 

  الZ+�3 ال#امعي دون ال+3ّ+ع /.8 ال+��GK : .7%ارك الyاتZ العام في أع3ال33الف�ل 

ال3ـ�رخ فـي  1977ل=ـ	ة  552و%Gارك ال3?یH الف	ي لل#امعة في أع3ال الZ+�3 ال#امعي وله Fافة ال.ق�ق وال�الح*ات ال3.ـّ?دة /ـاألمH عـ?د 

  *ة /ال#امعات الH%اض*ة  الالحقة.ال3+عل8 /إح?اث إدارات ف	*ة ر%اض*ة و ال+Hات]Z الالحقة ال3	3Yة لع3ل اإلدارات الف	 1977ج�ان  20

 

خ?مات أع&اء الZ+�3 ال#امعّي وأع&اء الHا/Pات والل#ان ال#ام2ّ*ة م#انّ*ة وال K#�ز لهJ ال.��ل على مHّت\ات أو م�افآت مX  :34الف�ل 

مهJ /3ه3ّات ت?خل في نPاق أxّ ن�ع، على أّنه X�3K تع�%&هJ عX نفقات سفHهJ و�قام+هJ وcعm ال�3ار%R األخH̀ اإلضHPارّ%ة أث	اء �*ا

.Jلة إل]ه�F�3ة ال#امعة وال3هام الPGأن  

 

  الق=J ال"اني : تFH]\ة الZ+�3 ال#امعي

 

) أع&اء Kقع إن+rابهJ مX قWل ال#ل=ة العامة . وت&J تFH]\ة الZ+�3 ال#امعي وج�cا  09ی+ZFH الZ+�3 ال#امعي مX ت=عة ( : 35الف�ل 

  ) على األقل.2امHأتان (

 

  Kقع إن+rاب أع&اء الZ+�3 ال#امعي ل3?ة أرcع  س	�ات /إق+Hاع سxH في دورة واح?ة وcإع+3اد نYام القائ3ات ال3غلقة. :36الف�ل 

  وتع+HW القائ3ة ال+ي ت+.�ل على أكHW ع?د مX األص�ات هي القائ3ة الفائ_ة /اإلن+rا/ات. 

أك"ـH تعـاد اإلن+rا/ـات /�ـفة ف�ر%ـة بـ]X القائ3ـات ال3+=ـاو%ة فـي  وفي ص�رة ح��ل ال+=اوx فـي عـ?د األصـ�ات ال�3ـHح بهـا بـ]X قـائX[+3 أو

 الH3ت\ة األولى دون س�اها.

.X[+3القائ X[الف�ل ب Xم X�3+ال X[ا/ات /�فة ف�ر%ة إلى حr+ح بها تعاد اإلنH�3في ع?د األص�ات ال xوفي ص�رة ت�اصل ال+=او  

 X[Wاخ	قة ت�ز%ع أص�ات ال%HD ام ال?اخلي لل#امعةY	و�ح+=ابها.و%&\� ال   

 

  : ی+Jّ ت�ز%ع ال�Pr داخل الZ+�3 ال#امعّي وف8 ال3هام ال+ال*ة: 37الف�ل 

   و%��ن رئ*v القائ3ة الفائ_ة في اإلن+rا/ات. رئ*v ال#امعة -

- v*رئ Zنائ  

  أم]X مال -

  س+ة أع&اء  -

+rا/ات داخلّ*ة ب]X ج3*ع أع&اء الZ+�3 ال#امعّي HGKف و%+J ت�ز%ع ال3=�ولّ*ات /اإلتفاق ب]X  أع&اء الZ+�3 ال#امعي، وع	? ال+عSّر ت#H̀ إن

 عل]ها رئ*v ال#امعة، ل+�ز%ع ال3هام الّ+ـي ی	Gـأ ح�لهـا ت	ـافv بـ]X ع&ـ�%X أو أك"ـH، وت=ـ	? الPّrـة ال3ق+ـHع /Gـأنها للH+3ّشـح ال3+.ّ�ـل علـى

.v*ئHّجح ص�ت الHی x? ال+=او	األص�ات، وع Xع?د م HWأك  

هSا ال	Yـام األساسـي، K&ـ\� ال	Yـام الـ?اخلي لل#امعـة حـاالت إعـادة ت�ز%ـع ال3=ـ�ولّ*ات  واإلجـHاءات ال3+\عـة  مX 55مع مHاعاة أح�ام الف�ل 

  لSل^ خالل نفv الف+Hة ال	*اب*ة  إذا إق+&7 ال&Hورة أوم�ل.ة ال#امعة ذل^.
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  ة أو را/Pة ت+\ع ال#امعة.: ال X�3K ال#3ع ب]X ع&�ّ%ة الZ+�3 ال#امعّي وX[c م=�ولّ*ة ت=]]H /#23ّ*ة ر%اض*ّ  38الف�ل 

ع و3c#ــHّد ال+�ــH%ح ب	+ــائج اإلن+rا/ــات لع&ــ�ّ%ة ال�3+ــZ ال#ــامعّي ، فــإّن Fــّل ع&ــ� جــامعّي تyــ�ن لــه م=ــ�ولّ*ة /#23ّ*ــة ر%اضــّ*ة أو را/Pــة ت+\ــ

  ال#امعة، یل+_م ب+ق?JK اس+قال+ه ف�را مX تل^ ال#23ّ*ة أو الHا/Pة.

 

  �+Z ال#امعيالق=J ال"الk : شHوM ال+Hشح لع&�%ة ال3

 

  : لyّل م+Hّشح  لع&�%ة الZ+�3 ال#امعي ضX3 قائ3ة واح?ة أن ت+�ّفf H*ه الHGوM ال+ال*ة : 39الف�ل

 أن ��Kن ت�ن=ّي ال#	=*ة. .1

2. ) X%HGه ثالثة وع	لغ سWها.23أن ی	شح ض3H+3عاما على األقل في تار%خ إی?اع القائ3ة ال  ( 

 ن�x (م=+̀� /اكال�ر%ا). أن ��Kن له م=+̀� تعل*3ي Kعادل س	ة را/عة ثا .3

 أن ��Kن نقي ال=�اب8 الع?ل*ة وم+3+عا /.ق�قه ال3?ن*ة. .4

أن ال ��Kن ق? تعHض لعق�cة ت+عّلـ8 /ـاإلخالل /ـاألخالق الH%اضـ*ة أو /اإلKقـاف عـX ال	GـاM الH%اضـي أو عـX ع&ـ�%ة م�+ـZ جـامعي /قـHار  .5

.vاضي ب+�ن%Hال MاG	3ة للY	3ال X[قا للق�ان\D معّلل 

 مX هSا ال	Yام األساسي. 40أق?مّ*ة في ال+=]]H الH%اضّي ح=Z أح�ام الف�ل أن ت�yن له  .6

 

  :  Z#K أن ت+�فH في Fّل م+Hشح لع&�%ة الZ+�3 ال#امعي ضX3 قائ3ة واح?ة إح?` شHوM األق?مّ*ة في ال+=]]H الH%اضي ال+ال*ة:40الف�ل 

 ة ال تقل عX س	+]X.ـ االضPالع /Pّrة رئ*v أو نائZ رئ*v ج23*ة ر%اض*ة ل3?ّ   1      

 ـ االضPالع /Prة ع&� م�+Z جامعي ل3ّ?ة  ن*اب*ة واح?ة على األقل.  2

 االضPالع /3=�ول*ة ضX3 اله]�ة ال3?یHة /#23*ة ر%اض*ة ل3ّ?ة ال تقل عX أرcع س	�ات Fاملة.ـ  3

*ـة ال+�ن=ـ*ة  ل3ـ?ة ال تقـّل عـX أرcـع اإلضPالع /3=�ول*ة ضX3 را/Pة أو ل#	ة جام2*ة أو  ل#	ة ف�H*ة تا/عة لل#	ـة ال�D	*ـة األولW3ـ  4

  س	�ات Fاملة.

 v*ال3قــای Jــ8 علــ]هWP	ال ت XیSــة الــ*	Dــة ال�\r	=ــ\ة إلــى ر%اضــّ]ي ال	فقــ� /ال X[+	اضــي إلــى ســ%Hفــي ال3#ــال ال H[[مــّ?ة أق?م*ــة ال+=ــ Hــ�+rوت

ل#	ة ال�D	*ة لH%اضة ال	r\ة ال3.?ثـة /قـHار وز%ـH مX هSا ال	Yام األساسي  والSیX ت+�فH ف]هJ ال3عای]H ال3.?دة مX قWل ال 41ال3.?دة /الف�ل 

  .2004دHW3=K  24الG\اب والH%اضة وال+cH*ة الW?ن*ة ب+ار%خ 

 

  Kعفى م?ر�cا وح�ام ال+#?RK و ال#Sاف]X مX الHGوM ال�FS3رة أعاله، ولهJ أن Kق?م�ا تHش.اتهJ ح=Z ال3قای*v ال+ال*ة : : 41الف�ل 

X[c=\ة لل3?ر	ال/:  

  م�اسJ على األقل /ال	=\ة لH%اضة ال+#RKS. 4ب م	+r\ا وD	*ا ل3?ة أن ��Kن ق? در 

X[افS#=\ة لل	ال/:  

س	�ات على األقل أو شارك في دورت]X أولX[+[W3 أو ت.�ل على م]?ال*ة  4أن ��Kن الH+3شح ق? إن+3ى إلى ال3	Z.+ ال�D	ي لل+#?RK ل3?ة 

) م]?ال*ات ض�P/ X3الت و دورات دول*ة وعcH*ة و�فH%[*ة ودورات 5خv3 (في دورة أولW3*ة أو في /�Pلة عال3*ة أو ت.�ل على م#�3ع 
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 .RK?#+=\ة إلى ر%اضة ال	ال3+�س� /ال m*األب H.\ألعاب ال  

  :/ال	=\ة لل.�ام

H%اضة م�اسJ على األقل وأن ��Kن ق? شارك في دورة أولW3*ة أو /�Pلة عالJ  على أقل تق?یH /ال	=\ة ل 4أن ��Kن الH+3شح ح�J دول*ا ل3?ة 

.RK?#+ال  

 

ال K#�ز اإلضPالع /Prة ع&� جامعي إال ل"الث ف+Hات ن*اب*ـة م++ال*ـة بـ	فv ال#امعـة . و%#ـ�ز لyـل ع&ـ� جـامعي قّ&ـى ثـالث  : 42الف�ل 

تع+WـH ال3ـ?ة ال	*اب*ـة ال ف+Hات ن*اب*ة م++ال*ة إعادة تق?JK تHش.ه للف+Hة ال	*اب*ة ال+ي تلي م\اشHة الف+Hة ال	*اب*ة ال+ي ال K.ـ8 لـه ال+Hشـح خاللهـا. 

مـ?ة ن*اب*ـة Fاملـة،  2011ل=ـ	ة  66ال33+?ة ب]X م\اشHة الZ+�3 ال#امعي ل3هامه وتار%خ انعقاد ال#ل=ة االن+rاب*ة في إDار  تWP]ـ8 الH3سـ�م 

  وال ی+J اح+=ابها ضX3 ع?د ال?ورات ال3++ا/عة الG3ار إل]ها /الفقHة األولى أعاله.  

 

  القائ3ات الH+3ش.ة  لإلن+rا/ات شHوM تق?JK  :الق=J الHا/ع 

 

) على األقل مع ضHورة ب*ان 2ی+عّ]X على Fّل قائ3ة م+Hّش.ة أن ت�yن م�ّلفة مX ت=عة أشrاص ��Kن مX ب]	هJ وج�cا امHأتان (  :43الف�ل 

  .رئ*v القائ3ة وت=3ّى Fّل قائ3ة /إسJ رئ*=ها

  أعاله. H41 مF Xل ص	ف مX األشrاص ال3	��ص عل]هJ /الف�ل X�3K لyل قائ3ة م+Hش.ة أن ت&J م+Hش.ا واح?ا على أق�ى تق?ی

  وال K#�ز لل�rG ال�اح? أن ی+Hّشح في أك"H مX قائ3ة واح?ة.

 

: تr+ار Fّل قائ3ة ع	�انا واح?ا ل*��ن م.ّال لr3ابHتها، ت	ّ� عل*ه ع	? تق?JK ملّفات ال+Hّشح، وت�yن Fّل قائ3ة مHفقة /3لفات 44الف�ل 

  م+Hّشح ض3	ها، و%+&F X3ّّل ملّف ال�ثائ8 ال+ال*ة: ش�rّ*ة عF Xّل ع&�

 مPلZ في ال+Hشح /إسJ رئ*v ال#امعة ��Kن م3&ى مX الH+3ّشح ش�rّ*ا. .1

 ن=rة مP/ Xاقة ال+عR%H ال�D	ّ*ة. .2

 ن=خ أصل*ة أو مGه�د /P3ا/ق+ها لألصل مX ال�ثائ8 الW"3+ة ألق?مّ*ة ال+=]]H في ال3#ال الH%اضي. .3

̀  أن   تف]? ألصلن=rة مGه�د /P3ا/ق+ها ل .4 Kعادل ال=	ة الHا/عة ثان�x م	هاة م=+̀�  +Hشح3لال+عل*3ي األدني الP3ل�ب ل ال3=+�

 ./اكال�ر%ا

 .3تق?P/ JKاقة ع?د .5

، ال+Hشح عHW ال�.ف وc[*ة ال�سائ� و%قع إی?اع القائ3ة الH3فقة /3ّلفات ج3*ع أع&ائها وج�cا /�+ا/ة ال#امعة خالل ال+�ق]7 ال3.?د /إعالنات

  ل GFف في ال�ثائ8 م3&ى ومr+�م مX ال#امعة و%	ّ� على ع?د ال+&X[3 وتار%خ اإلی?اع /Z+�3 ال&\� /ال#امعة.مقاب

 

  : Kغل8 /اب ال+Hش.ات و�ی?اع القائ3ات /�+ا/ة ال#امعة عHGة أKّام قWل م�ع? ال#ل=ة العامة دون إح+=اب ی�م إنعقاد تل^ ال#ل=ة.45الف�ل 

  خ ال#ل=ة العامة اإلن+rابّ*ة وال?ع�ة ل.&�رها ال3علX ع	ه ب�سائل اإلعالم، تار%خ غل8 /اب ال+Hّش.ات.و%#Z أن ی+&X3ّ اإلعالم ب+ار%

  إشعار ال#23*ات وال	�ادx ال3	DHrة F+اب*ا في الغHض.
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 وذل^ قWل غل8 /اب : X�3K لyل ع&� /القائ3ة ال+ي تJّ إی?اع ملّفها /�+ا/ة ال#امعة أن R*&K أKّة وث*قة یHاها ضHورّ%ة /ال3لفّ 46الف�ل 

  ال+Hّش.ات، ومقابل GFف ج?ی? لل�ثائ8 م3&ى ومr+�م مX ال#امعة.

ك3ا K#�ز خالل ف+Hة تق?JK ال+Hش.ات تغ]]H ملف أxّ ش�r ع&� /القائ3ة /ع&� آخH في ص�رة إس+قالة الع&� األّول أو تHاجعه عX ال+Hّشح 

  أو تعSّر تHّش.ه ألس\اب قان�نّ*ة أو ش�rّ*ة.

الة ال�فاة أوالع#_ الW?نّي الyلّي ال"اب7 /�3جZ شهادة WDّ*ة، فإّن تغ]]H ع&� م+Hّشح /H+3ّشح ج?ی? ضX3 القائ3ة  وداخل آجال وf*3ا ع?ا ح

ال=ل� الr3+ّ�ة f H[GK*ه الH+3ّشح األّول إلى ع?وله عX تق?JK ال+Hش.ات ، ی	\غي أن ��Kن مHفقا /�+Z صH%ح معHّف عل*ه /اإلم&اء ل?` 

  ال+Hّشح أو اس+قال+ه مX القائ3ة ال+ي تHّشح ض3	ها.

 

:  ال K#�ز لyل مX إن=.Z مX قائ3ة /ع? إی?اع ملّفها /�+ا/ة ال#امعة، أن Kع]? ال+Hّشح ضX3 قائ3ة أخH̀ م	اف=ة ول� Fان7 آجال 47الف�ل 

  �حة.   تق?JK ال+Hّش.ات مازال7 مف+

/�+ا/ة  ال K#�ز إدخال أKّة تغ]]Hات على تFH]\ة القائ3ة أو إضافة أKّة وثائ8 أو إث\اتات /ع? غل8 /اب ال+Hّش.ات /إنق&اء أجل إی?اع القائ3ات

  ال#امعة.

  و%ع+HW ال�*ا Fل س.Z لل+Hشح تJ تق?3Kه /ع? غل8 /اب ال+Hش.ات.

 

  ت+�ّفf H*ه الHGوM القان�نّ*ة لل+Hّشح Kقع ال+�H%ح بHف&ها.:  Fّل قائ3ة ی"7W أّن أح? أع&ائها ال 48الف�ل 

 

 /Hّ#3د إنق&اء أجل تق?JK ال+Hّش.ات و�ی?اع القائ3ات /�+ا/ة ال#امعة، ت	HY الّل#	ة ال3=+قّلة لالن+rا/ات ف�را في ملّفات الH+3ّش.]X: 49الف�ل 

ن+rا/ات أو رف&ها لع?م ت�ّفH الHGوM القان�نّ*ة في واح? أو أك"H مX ح=F Zّل قائ3ة، وت�?ر قHارا معّلال، في ق�Wل Fّل قائ3ة ل�rض اإل 

  أع&ائها، وذل^ في أجل ال ی+عّ?` ثالثة أKّام مX تار%خ إنق&اء أجل تق?JK ال+Hّش.ات.

ت الH+3ّش.ة ح=Z الع	او%X ت+�ّلى الّل#	ة ال3=+قّلة لالن+rا/ات إبالغ ج3*ع تل^ القHارات ال3عّللة وال33&اة مX رئ*v ال#امعة، إلى ج3*ع القائ3ا

  الr3+ارة لyّل واح? م	ها، /�3جZ م�+�ب واح? لyّل قائ3ة، وذل^ في أجل ال ی+عّ?` ث3اني وأرcع]X ساعة مX تار%خ ص?ور القHارات.

   وت+�ّلى هSه الّل#	ة فHز اًألص�ات واإلعالن عX ال	+ائج ال	هائ*ة لالن+rا/ات.

  الل#	ة ال3=+قلة لالن+rا/ات: 1.49

- yة ال+�ن=*ة.ت*W3ة األول*	Dة ال�	الل# Xقة ع"W	ا/ات مr+ة ال3=+قلة لالن	ن الل#�  

  ت+Sr الل#	ة ال3=+قلة لالن+rا/ات مقHّا لها /ال#امعة. -

-                .RK?#+ال#امعي لل#امعة ال+�ن=*ة لل Z+�3اب أع&اء الr+اب*ة ال3+علقة /انr+ة إدارة م#3ل الع3ل*ة االن	ه الل#Sت+�لى ه                                                                                                                             

 

.�*J ال�D	ّي الH%اضّي /الل#	ة K#�ز لHئ*v القائ3ة الHّ�3ح بHف&ها الPعX في قHار الّل#	ة ال3=+قّلة لالن+rا/ات ل?` ه]�ة ال+: 50الف�ل 

  ال�D	ّ*ة األولW3ّ*ة ال+�ن=*ة وفقا لإلجHاءات اإلس+ع#ال*ة ال3ع+3?ة ل?` هSه اله]�ة.

ك3ا K#�ز لHؤساء القائ3ات ال3	اف=ة األخH̀ الPعX في قHار الّل#	ة ال3=+قّلة لالن+rا/ات القاضي /ق�Wل قائ3ة ح=Z نفv اإلجHاءات 

  أعاله.ال+.�*3ّ*ة الG3ار إل]ها 
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  الق=J الrامv : رئ*v ال#امعة

 

رئ*v ال#امعة ه� ال33"ل القان�ني لل#امعة ل?` الغ]H ولـ?` Fـّل ال=ـل� الع�3م*ـة والق&ـائّ*ة واله*اكـل الH%اضـ*ة ال�D	*ـة وال?ول*ـة  : 51الف�ل

  وه� ال	ا8D الHس3ّي لل#امعة.

  /اإلضافة إلى ذل^ فإّن مX مهام رئ*v ال#امعة: 

  لعامة و�ج+3اعات الZ+�3 ال#امعي.رئاسة ال#ل=ة ا .1

  ال=هH على تWP]8 مقHرات ال#ل=ة العامة والZ+�3 ال#امعي. .2

  اإلذن /ال�Hف. .3

  ال+��*ع مع أم]X مال ال#امعة أو نائ\ه على Fّل ال�ثائ8 ال+ي تل_م ال#امعة مال*ا. .4

 تع]]X مX ی+�لى ال+	=]8 مع وسائل اإلعالم . .5

 

ع?ا إم&اء الH3اسالت ال�3جّهة إلى سلPة اإلشHاف أو إلى اله*اكل الH%اضّ*ة ال?ولّ*ة واإلقل*3ّ*ة وFـSل^  X�3K لHئ*v ال#امعة، f*3ا :52الف�ل 

أو األذون /ال�Hف وال+عّه?ات ال3الّ*ة لل#امعة، أن Kفّ�ض، /3ق+&ى ت�F]ل F+ابي، جان\ا مX صـالحّ*اته األخـH̀ ألحـ? أع&ـاء ال�3+ـZ ال#ـامعي 

  ة وذل^ ت.7 م=�ولّ]+ه القان�نّ*ة.ألح? األع�ان العامل]X /ال#امع

  و�ذا تغ]Z رئ*v ال#امعة أو تعSّر عل*ه ال[*ام /3هامه ألس\اب �fHّ*ة ی+�لى نائZ الHئ*v تع�%&ه في ذل^.

 

  /الZ+�3 ال#امعـيوحالة الGغ�ر الق=J ال=ادس : فقـ?ان الع&�%ـة 

 

  :  Kفق? صفة الع&�%ة /الZ+�3 ال#امعي: 53الف�ل

  اس+قال+ه إلى الZ+�3 ال#امعّي /�3+�ب ثاب7 ال+ار%خ وم=#ل /Z+�3 ض\� ال#امعة. Fّل ع&� قّ?م -1

  مX القانـ�ن األساسـي ال3+علـ8 /اله*اكـل الH%اض*ة. F21ّل ع&� وضع حّ? ل	GاDه D\قا للف�ل  -2

  مX هSا ال	Yام األساسي. �38ل Fل ع&� حاف� على م=�ولّ]+ه في را/Pة أو ج23ّ*ة ر%اضّ*ة تا/عة ل	فv ال#امعة خالفا ألح�ام الف -3

Fّل ع&� تغّ]Z دون عSر شHعّي عX ح&�ر اج+3اعات الZ+�3 ال#امعـي أرcع مـHّات م++ال*ة أو ث3اني مHّات م+\اع?ة خـالل م�سـJ ر%اضـي  -4

  واح?.

/األمH، وال �K\ح القـHار نافـSا إّال /عـ? أعاله،  قHارا /أغلWّ*ة أع&ائه في إنهاء ع&�ّ%ة ال3ع	ّي  4و 3و%ّ+Sr الZ+�3 ال#امعي في ال.ال+]X ع?د  

  ال�3ادقة عل*ه مX سلPة اإلشHاف. 

 

  : K.�ل الGغ�ر في الZ+�3 ال#امعي /إح?` ال��ر ال+ال*ة: 54الف�ل 

  ال�فاة أو الع#_ الW?نّي . .1

  تغ]]H اإلقامة خارج الWالد ال+�ن=ّ*ة. .2

  +Z ال#امعي.اإلضPالع /3ه3ّة س*اسّ*ة أو إدارّ%ة ت+عارض مع ع&�ّ%+ه /ال�3 .3

  فق?ان ال.ق�ق ال3?نّ*ة او ال=*اسّ*ة. .4
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 أعاله. 53ص?ور قHار جامعّي في إنهاء الع&�ّ%ة /الZ+�3 ال#امعي D\قا للف�ل  .5

 

  :  ی�اصل الZ+�3 ال#امعي نGاDه /�فة WD*2ّ*ة Dال3ا ل3GK Jل الGغ�ر أك"H مX ثلk أع&ائه.55الف�ل 

  على األع&اء ال3\اشX%H /ال+�اف8 ب]	هJ أو /اإلق+Hاع ال=xّH ع	? اإلق+&اء. و%+�ّلى الZ+�3 ال#امعي ت�ز%ع ال�Pr الGاغHة

و�ذا شــ3ل الGــغ�ر رئــ*v ال#امعــة، K=ــ	? ال�3+ــZ ال#ــامعّي رئاســة ال#امعــة ل	ائــZ الــHئ*v، وع	ــ? ال+عــSّر ت#ــH̀ إن+rا/ــات داخل*ــة بــ]X ج3*ــع 

  األع&اء ال3\اشX%H إلن+rاب رئ*v لل#امعة.

ح? األع&اء ال3+\ق]X خPة نائZ للHئ*v وع	? ال+عSر ت#H̀ إن+rا/ات داخل*ة ب]X ج3*ع األع&اء ال3\اشX%H إلن+rـاب و%=	? الZ+�3 ال#امعي أل

  رئ*v لل#امعة.  

  مX هSا ال	Yام األساسّي. 28و�ذا ت#اوز الGغ�ر ثلk أع&اء الZ+�3 ال#امعّي تقع ال?ع�ة ل#ل=ة عامة إن+rابّ*ة 8WD أح�ام الف�ل 

 

  O*اكل ال+�Hف ال\اب الHا/ع :

  الق=J األول: اإلدارة الف	*ة

  

: ت+�لى اإلدارة الف	*ة ال�D	*ة ال[*ام /�ّل األع3ـال الHام*ـة لل	هـ�ض /االخ+�ـاص وcإعـ?اد بـHامج نGـاM ال3	r+\ـات ال�D	*ـة وال#ه�%ـة 56الف�ل 

  وc&\� م]_ان*اتها وcال=هH على ح=X ت	ف]Sها.

تع]]	ه مX سلPة اإلشHاف /إق+Hاح مـX ال#امعـة و%3ـارس مهامـه وصـالح*اته D\قـا للقـ�ان]X  وال+Hات]ـZ  یHأس اإلدارة الف	ّ*ّة  م?یH ف	ي وD	ي Kقع

  ال#ارx بها الع3ل.

 

ال3?یH الف	ي ال�D	ي مPالZ /أن Kقّ?م ل=لPة اإلشHاف ع	? م=+هّل Fل م�سJ ر%اضي بHنام#ا عاما، 3Fـا انـه مPالـZ ب+قـ?JK تقH%ـH  :57الف�ل 

Hّل ثالثة أشهF MاGر%اضي. ن Jل م�سF ? ان+هاء	شامل ع xّ�	س H%Hفعه ب+قGK  

 

: X�3K أن ت=اع? ال3ـ?یH الف	ـي الـ�D	ي فـي مهامـه O*اكـل إس+Gـار%ة ف	*ـة وD	*ـة، وتقـّ?م لـه بHنام#ـا سـ	�ّ%ا وcـHامج شـهHّ%ة حـ�ل  58الف�ل 

Jــل م�ســF ــةKــ? نها	%ة ع�	ها ال=ــ+PــGــي حــ�ل أن	ف Hــ%Hتق JK?ال\ــة ب+قــP3ــا أنهــا مF ،ها+PــGأن  Zــي إلحال+ــه علــى ال�3+ــ	الف Hر%اضــي إلــى ال3ــ?ی

  ال#امعي وعلى سلPة اإلشHاف.

 

: ت+�لى اإلدارة الف	*ة مHا�\ة نGاM سائH ال3?ارس واألكاد3K*ات الrاصة /الG\ان وع?م ال+Hخ*� في نGاDها إال في نPاق HFاس  59الف�ل 

F .ف بهاH+*ة ال3ع	ة وال�.*ة والفّ%�cH+م الق�اع? الH+.K MوHفال و شDو%.ف� حق�ق األ X[وال+أم X%�y+ة والDاءات اإلن+?اب واإلحاHم إجH+.K 3ا

  الG\ان على ج3*ع ال3=+�%ات.
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  الق=J ال"اني  :  الy+ا/ة  العامة :

 

  :  الy+ا/ة العامة هي اله*�ل اإلدارx لل#امعة و%=]Hها FاتZ عام قار ی+J تع]]	ه /ال+	=]8 مع سلPة اإلشHاف.60الف�ل 

 

  : ی+�ّلى الyاتZ العام /ال��rص ال3هام ال+ال*ة:61لف�ل ا

  اإلشHاف على األع�ان العامل]X /ال#امعة والHا/Pات وال+�Hّف في ملّفاتهJ ال3ه	ّ*ة.   .1

  ال+	=]8 ب]X الZ+�3 ال#امعي وX[c سلPة اإلشHاف وم+ا/عة تF 8[WPّل ال	��ص وال3	اش]H والHFّS3ات ال�ادرة عX وزارة اإلشHاف. .2

3.  Hل ال�زارة اإلشWق Xال3.?دة م Z[اتH+ال Z=ال#ل=ات في اآلجال وح Hاسالت وال3لفات وم.اضH3ض\� ال#امعة وت�ج*ه ال Z+اف على م�

 ال�3لفة /الH%اضة.

 

  : ال X�3K للyاتZ العام أن ��Kن ع&�ا بل#	ة جام2*ة أو بHا/Pة.62الف�ل 

  ل	Yام ال?اخلّي لل#امعة.K=اع? الyاتZ العام في مهامه إDارات وخالKا ت=]]P\&K Hها ا

  ت.?ث /الy+ا/ة العامة و�cفة وج�c*ة خل*ة قارة لل+�ث]8 واألرش*R وال+�Hف ف]ه3ا.

 

  الق=J ال"الk: الل#ان ال#ام2*ة

 

: ت.ــ?ث ل#ــان جام2ّ*ــة داخــل ال#امعــة ت+ــ�لى م=ــاع?ة ال�3+ــZ ال#ــامعّي فــي ت=ــ]]H أع3ــال ال#امعــة و%Hأســها أع&ــاء مــX ال�3+ــZ  63الف�ــل 

  معّي.ال#ا

  K&\� ال	Yام ال?اخلّي لل#امعة ع?د هSه الل#ان وتW[FH+ها ومهامها.

 

  الق=J الHا/ع : الHا/Pات

 

 30علـى ال3=ـ+̀� الـ�D	ي وال#هـ�K xفـ�ض لهـا جان\ـا مـX صـالح*اته 3Fـا جـاء /الف�ـل /Pات م	+r\ة اتX%�y ر :  للZ+�3 ال#امعّي 64الف�ل 

  مX هSا ال	Yام األساسي.

  خلي لل#امعة HD%قة و�جHاءات وشHوM إن+rاب اله]�ة ال3?یHة للHا/Pة.و%&\� ال	Yام ال?ا

 

:  ت=هH الHا/Pة على ت.ق]8 األه?اف ال3قHرة مـX قWـل ال�3+ـZ ال#ـامعي وال3+علقـة خاصـة ب+	ف]ـS بـHامج ت	3*ـة االخ+�ـاص والع	اKـة 65الف�ل 

  ضّ*ة على الX[%�+=3 ال�D	ّي أوال#ه�xّ. /ال3	r+\ات ال#ه�%ة إن وج?ت واإلشHاف على ال3\ار%ات وال3=ا/قات الH%ا

  وت3ارس الHا/Pة إخ+�اصها ت#اه ال#23ّ*ات /الHج�ع إلى مHجع نHYها ال+Hابي أو الف	ي ال3.ّ?د في قHار إح?اثها.

 

ل3	Gـآت الH%اضـ*ة ت+�لى الHا/Pات ال�D	*ة وال#ه�%ة قWل مف++ح Fل م�سJ ر%اضي وcال+عاون مع ال=ل� ال#ه�%ة وال3.ل*ة معای	ـة ا : 66الف�ل 

  ال+ا/عة إلخ+�اصاتها وم+ا/عة هSه الع3ل*ة D]لة ال�3سJ الH%اضي.
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   ال\اب الrامv: الـ+أدیZ وفmّ ال	_اعات

  الق=J األّول: أح�ام عامة:

 

?فاع، /عــ? ت3ــارس ال#امعــة صــالحّ*اتها فــي مــاّدة ال+أدیــZ وفــmّ ال	_اعــات وفقــا لW3ــ?إ ال+قاضــي علــى درج+ــ]X مــع ضــ3ان حــ8ّ الــ  :67الف�ــل 

  اإلس+3اع إلى األHDاف ال3ع	*ة /األمH تHy%=ا لW3?إ ال�3اجهة.

 

:  Kقع الPعX في القHارات ال�ادرة إب+?ائّ*ا عX الل#ان ال#ام2ّ*ة الr3+ّ�ة أو الHا/Pات، أمام الZ+�3 ال#ـامعّي الـxSّ ی	+�ـZ إلصـ?ار 68الف�ل 

  قHار نهائّي في ال	_اع.

بال للPعX أمام ه]�ة ال+.�*J ال�D	ي الH%اضي /الل#	ة ال�D	*ـة األولW3ّ*ـة ال+�ن=ـّ*ة D\قـا لإلجـHاءات ال3ع3ـ�ل بهـا و%\قى قHار الZ+�3 ال#امعّي قا

  ل?` تل^ اله]�ة. 

 

: ی	YــH ال�3+ــZ ال#ــامعّي نهائّ*ـا فــي ج3*ــع الPعــ�ن الH3ف�عــة ضـّ? القــHارات اإلب+?ائ*ــة ال�ــادرة عـX إحــ?` الل#ــان ال#ام2ّ*ــة أو عــX 69الف�ـل 

  /Pات ح=Z اإلخ+�اص ال.�3ّي لyّل واح? م	ها.الHا

زات، قــHارات وتع+WـH القـHارات الّ+ـي تّ+rـSها الل#ـان ال#ام2ّ*ــة الr3+ّ�ـة أو الHا/Pـات ال3+عّلقـة ب+	Yـ*J ال3=ــا/قات وتأه]ـل الH%اضـّ]]X وت=ـل*J اإلجـا

  إب+?ائّ*ة ال?رجة قابلة للPعX أمام الZ+�3 ال#امعّي.   

  Z+�3 ال#امعّي ال3	Z�+ لل	HY نهائّ*ا في الPع�ن، أxّ ع&� جامعّي س8W له ال	HY إب+?ائّ*ا في نفv ال3لّف.وال GKارك في م?اوالت ال

  وال �K?ر الZ+�3 ال#امعّي قHاره إّال /ع? إس+?عاء الPاعX و�س+?عاء الP3ع�ن ضّ?ه ع	? اإلق+&اء، وس3اع دف�عه.

أغلWّ*ة أع&ائه، و%ّ+Sr قHاره ال	هائّي /أغلWّ*ة األص�ات وفي ص�رة ال+=او�K xـ�ن صـ�ت  وال ت�yن م?اوالت الZ+�3 ال#امعّي قان�نّ*ة إّال /.&�ر

  الHئ*v مHّج.ا.

 

: تrّلف أح? أHDاف ال	ـ_اع عـX ال.&ـ�ر أمـام ال3#لـv ال3	+�ـZ إب+ـ?ائّ*ا أو إسـ+�	اfّ*ا ال ی��ـR ال	YـH فـي ال3لـّف Dال3ـا تـJّ ت�ج*ـه 70الف�ل 

  إس+?عاء قان�نّي له.

Y	_اعات واإلعالم بها. و%&\� ال	7ّ في الWة أو ال*ّWارات ال+أدیHام ال?اخلّي آجال اإلس+?عاء و�ص?ار الق  

 

: K&\� ال	Yام ال?اخلّي لل#امعة مHجع ال	HY ال.�3ّي وتFH]\ة الل#ان ال#ام2ّ*ة والHا/Pات سـ�اء فـي مـاّدة ال+أدیـZ أو فـي مـادة فـmّ 71لف�ل ا

اإلجــHاءات ال3ّ+\عــة مــX قWــل الل#	ــة ال#ام2ّ*ــة أو الHا/Pــة الr3+ّ�ــة /ــال	HY إب+ــ?ائّ*ا فــي مــاّدة ال+أدیــZ أو  ال	_اعــات، 3Fــا K&ــ\� ال	Yــام الــ?اخليّ 

  ال	_اعات وSFل^ إجHاءات الPعX في القHارات اإلب+?ائّ*ة و�جHاءات تعّه? الZ+�3 ال#امعّي /ال	HY نهائّ*ا في ال3=ألة.
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  یWّ*ة:الق=J ال"اني: اإلخ+�اص في ال3اّدة ال+أد

 

ت3ارس ال#امعة سلP+ها ال+أدیWّ*ة على م	�Yر%ها مX ج23ّ*ات ر%اضّ*ة والعX[W وم=ّ]X%H وم?ّرX[c وحّ�ام ورسX[[ّ3، ب�اسPة ل#	ـة  :72الف�ل 

  جام2ّ*ة لل+أدیZ ت+عّه? /ال	HY إب+?ائّ*ا في ت=ل*� العق�cات ال3=+�ج\ة في ال3اّدة ال+أدیWّ*ة.

  &�ن األس�Wع ال�3الي لل�اقعة على أق�ى تق?یH.و%�?ر القHار ال+أدیWّي في غ

 

  : X�3K للZ+�3 ال#امعّي أن Kفّ�ض جان\ا مX اإلخ+�اص ال+أدیWّي اإلب+?ائّي إلى الHا/Pة.73الف�ل 

  K&\� ال	Yام ال?اخلّي لل#امعة قائ3ة الr3الفات ال3=+�ج\ة للعقاب، وسّلJ العق�cات.

 

 mّاإلخ+�اص في ماّدة ف :  kال"ال J=_اعات: الق	ال  

 

ت.ــ?ث /ال#امعــة ل#	ــة مFH_%ــة لل	_اعــات یHأســها ع&ــ� جــامعي وتrــ+ّ� /ــالّ	HY إب+ــ?ائّ*ا فــي ال	_اعــات الH%اضــّ*ة ال+ــي ت	Gــأ بــ]X  : 74الف�ــل 

  ال#23ّ*ات س�اء في عالق+ها /ع&ها ب\عm أو في عالق+ها /ال3?ّرX[c أو /الالعX[W أو في عالقة ه�الء /ال#امعة.

الH%اضــ*ة أن تعهــ? إلــى الHا/Pــة ال�D	ّ*ــة أو ال#ه�ّ%ــة /�ــالحّ*ة الّ	YــH إب+ــ?ائّ*ا فــي /عــm ال	_اعــات وفقــا ل3ــا یــ+Jّ ضــ\Pه مــX و%�3ــX لل#امعــة 

  صالحّ*ات م=	?ة للHا/Pة في قHار إح?اثها، أو في حالة ال+	�*� عل*ه /ال	Yام ال?اخلّي لل#امعة.

 xSال#ـامعي الـ Zـة لـ?` ال�3+ـ	ارات الل#Hفي ق XعPال J+%ا فـي أع3ـال و�Fشـار XیSاف دون ح&ـ�ر الع&ـ� أو األع&ـاء الـ	ه*ـأة إسـ+�F Z+�ـ	ی

  الل#	ة الFH3_%ة لل	_اعات.

 

  الق=J الHا/ع  : ال+عّه? ال+لقائّي للZ+�3 ال#امعّي:

  

*ات ال	Yـام األساسـي : إس+"	اء مX مW?إ ال+قاضي على درج+]X، فإّن الZ+�3 ال#امعّي، في إDار مGـ�3الته الH3ت\Pـة /ـاح+Hام مق+&ـ 75الف�ل 

  وال3]"اق األولW3ي ، X�3K له ال+عه?  /ال	HY مX تلقاء نف=ه في ال3اّدة ال+أدیWّ*ة، وذل^ في إح?` ال��ر ال+ال*ة:

 ح��ل خHق خH[P للق�ان]X ال3	3Yّة لقPاع الH%اضة أو لل3]"اق األولW3ّي والHوح الH%اضّ*ة.  .1

مـX هـSا  72عX إّتrاذ القHارات ال+أدیWّ*ة الالزمـة خـالل األجـل الr3ـّ�ل لهـا ح=ـZ الف�ـل تغافل الل#	ة ال#ام2ّ*ة الr3+ّ�ة أو الHا/Pة  .2

 ال	Yام األساسّي.

 وج�د خHق واضح في القHار ال+أدیWّي اإلب+?ائّي ل=ّلJ العق�cات ال+أدیWّ*ة ال3	��ص عل]ها /ال	Yام ال?اخلّي. .3

ائّ*ـا /ـال3لّف ال+ـأدیWّي و%�ـ?ر قـHارا نهائّ*ـا /Gـأنه /أغلWّ*ـة األع&ـاء ال.اضـX%H، وع	ـ? و%	+�Z الZ+�3 ال#امعّي /أغلWّ*ة ثل"ي أع&ائه لل+عّه? تلق

  ال+=اوx في ع?د األص�ات ��Kن ص�ت الHئ*v مHّج.ا.

  

 مـX هـSا ال	Yـام األساسـي، ی+عـّ]X علـى ال�3+ـZ ال#ـامعّي الـK xSّع+ـ_م ال+عّهـ? 75ال�FS3رت]X /الف�ل  2وع?د  1في ال.ال+]X ع?د  :76الف�ل 

?ة الZ+�3 مX تلقاء نف=ه في ال3ّادة ال+أدیWّ*ة إعالم الل#	ة ال#ام2ّ*ة أو الHا/Pة الr3+ّ�ة Fي ت+rّلى عX م�اصلة الّ	HY في نفv ال�3ض�ع لفائ

  ال#امعّي، وأxّ قHار �K?ر عX تل^ الل#	ة ال#ام2ّ*ة أو الHا/Pة ال أثH قان�نّي له.
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فإّن تعّه? الZ+�3 ال#امعّي مX تلقاء نف=ه لH3اجعة القHار ال+ـأدیWّي اإلب+ـ?ائّي الr3ـالف للقـان�ن،  أعاله، 75ال�FS3رة /الف�ل  3في ال.الة ع?د 

  یلغي Fّل أثH قان�نّي لSل^ القHار و%\Pله.   

  

  +.�*J الH%اضي.: ت�yن القHارات ال�ادرة عX الZ+�3 ال#امعي في حالة ال+عه? ال+لقائي قابلة للPعX م\اشHة أمام اله]�ة ال�D	*ة لل77الف�ل 

  

  الق=J الrامv: ل#ان ال+أدیZ  في م#ال  م�اف.ة ال3	PGّات

  

: ت3ـارس ال#امعــة سـلP+ها ال+أدیWّ*ــة  علـى م	�Yر%هــا  فـي م#ـال م�اف.ــة تعـاDي ال3	GــPات ب�اسـPة ل#	+ــ]X  جـامع]+]X ت+عّهــ?ان   78الف�ـل 

Sات ال3=+�ج\ة في هcا في ت=ل*� العق�*fا	إب+?ائّ*ا و�س+� HY	ا ال3#ال./ال  

  

  تع? ال#امعة  تHات]Z  خاصة /�3اف.ة تعاDي ال3	PGات وت?رجها وج�cا ب	Yامها ال?اخلي.  :79الف�ل 

ال�D	*ـة  وت+&X3 هSه ال+Hات]Z  ج3لة اإلجHاءات ال+أدیW*ة و تFH]\ة ل#	+ي ال+أدیZ وسّلJ العق�cات وc[*ة إجHاءات اإلعالم وال+	=ـ]8 مـع ال�Fالـة

G	3ي الDات. ل�3اف.ة تعاP  

  .Z[اتH+ه الSه Xات في سPG	3ي الDال?ول*ة  ال3+علقة /�3اف.ة تعا Z[اتH+ي وال	Dع ال�%HG+اع+3اد أح�ام ال J+و ی  

  

  ال�3ارد ال3ال*ة وم=^ ال.=ا/ات و�شHاف ال?ولة /  الع	ـــ�ان الـHابــع

  ال\اب األول : ال�3ارد ال3ال*ة

  : ت+أتى م�ارد ال#امعة /ال��rص مX:80الف�ل 

  عائ?ات ال33+لyات. .1

  معال*J إنHrاM ال#23*ات واإلش+Hاكات ال=	�%ة. .2

  ال3	ا/ات ال3+أت*ة مX ت	J*Y ال3\ار%ات /�فة م\اشHة أو غ]H م\اشHة. .3

  ال3	ح وال#�ائ_ ال3الّ*ة ال3+.ّ�ل عل]ها إثH الG3ارFة في تYاهHات أو م=ا/قات ر%اضّ*ة دولّ*ة. .4

5.  �WP3ال�3ّ�فة على ب*ع اإلجازات وال J*رات.معال�G	3عات وال  

  ال3عال*J ال��3فة على العق�cات والPrاKا. .6

 م	ح ال?ولة وال�3س=ات الع�3م*ة. .7

 اله\ات وال+HّWعات ال33	�حة 8WD ال+HG%ع ال#ارx /ه الع3ل. .8

 العائ?ات ال3+أت]ـة مـX ت	J*Y ال+YاهـHات الH%اضّ*ة أو ال"قاfّ*ة. .9

 عائ?ات إس?اء الr?مات ال3	#_ة. .10

 عائ?ات اإلس+Gهار. .11

  ?اخ]ل اإلشهار وحق�ق الkW ال+لف_x.م .12

  و��cرة عامة العائ?ات ال3+أت*ة مX األنPGة ال+ي لها عالقـة م\اشـHة أو غ]ـH م\اشـHة /�3ض�ع نGاM ال#امعة.
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  ال\اب ال"اني : م=^ ومHا�\ة ال.=ا/ات

  

^ اســ+	ادا إلــى ال3عــای]H الrاصــة /الع3ل*ــات دK=ــHW3 مــF Xــّل ســ	ة وذلــ 31: تWــ?أ ال=ــ	ة ال3.اســW*ة فــي غــHة جــانفي وت	+هــي فــي   81الف�ــل 

ال3+علـ8 /اله*اكـل الH%اضـ*ة  1995ل=ـ	ة  11م�Hر مX القان�ن األساسي ع?د  7ال3	#_ة مX قWل اله*اكل الH%اض*ة ال3	��ص عل]ها /الف�ل 

  .2004دHW3=K  6ال�3رخ في  2004ل=	ة  78ك3ا تJ إت3امه /القان�ن األساسي ع?د 

  

#امعة وج�cا م=ـ^ م.اسـW+ها D\قـا لل+GـH%ع ال3.اسـWي ال#ـارx /ـه الع3ـل /3ـا فـي ذلـ^ ق�اعـ? م2*ـار ال3.اسـ\ة الrاصـة : ت+�لى ال 82الف�ل 

  . 2007أوت  21/اله*اكل الH%اض*ة ال�3ادق عل*ه /قHار وز%H ال3ال*ة ال�3رخ في 

ــة Fــّل ثالثــة أشــه3F ،Hــا تعــّ? تقH%Hهــا ال=ــ	�x األ83الف�ــل  ـــي الــrK xS&ــع ل�3ــادقة الــ�زارة ال�3لفــة : تعــّ? ال#امعــة تقــار%H مالّ* دبــي وال3الـ

  /الH%اضة.

H%اضـ*ة وت+ق]? ال#امعة في إع?اد ال+قار%H ال3ال*ة /ق�اع? الHقا/ـة ال?اخل*ـة وcـال+	J*Y ال3.اسـWي ال3&ـ3	ة /23*ـار ال3.اسـ\ة الrـاص /اله*اكـل ال

  الG3ار إل*ه أعاله .

   

  قل، Fّل ال?فاتH وال�ثائ8 الrاّصة /�ّل س	ـة م.اسWّ*ة وم=+	?اتها وال�3%?ات ال3+علقة بها.) س	�ات على األ10: ت.ف� ل3?ة عHG (84الف�ل 

  

مX هSا ال	Yام األساسّي، ولK Jقـع  F :31ّل مWلغ تJّ إس	اده مX قWل ال?ولة في إDار عق�د الHWامج أو األه?اف الG3ار إل]ها /الف�ل 85الف�ل 

 H�/ 3ـح=K فه في اآلجال ال3.?دة، الHاف.صHة اإلشPإال /ع? م�افقة سل Hم#ال آخ xفـه في أ  

  

vــامrــ�ان ال	اف / العHاإلشــ  

  : ت3ارس ال�زارة ال�3لفة /الH%اضة إشHافها على ال#امعة D\قـا للق�ان]X ال#ارx بها الع3ل وخاصة في ال3=ائل ال+ال*ة : 86الف�ل 

  تع]]X م3"لي ال�زارة في ال#ل=ات العامة. .1

  لف	ي ال�D	ي والyاتZ العام القار.تع]]X ال3?یH ا .2

  مHا�\ة ال+�Hف اإلدارx وال3الي D\قا للق�ان]X ال#ارx بها الع3ل وألح�ام هSا ال	ـYام. .3

  ال�3ادقة على ال�3ازنات ال3ال*ة ال"الث*ة وال=	�%ة. .4

  ال�3ادقة على عق�د األه?اف والHWامج على ال3=+̀� الف	ي واإلدارx وال3الي . .5

  األساسّي لل#امعة على نYامها ال?اخلّي وعلى Fّل ت	[*ح ی?خل عل]ه3ا. ال�3ادقة على ال	Yام .6

 ال�3ادقة على اإلن+?ا/ات ونYام ال+أج]H /ال#امعة. .7

ال�3ادقة على تHش*ح م3"لي ت�نv لإلضPالع /3هام ل?` ال3	3Yـات واله*اكـل الH%اضـ*ة ال?ول*ـة وFـل القـHارات ال3_مـع إتrاذهـا خـالل  .8

  ل_مة لل?ولة ال+�ن=*ة.إج+3اعاتها وم�تH3اتها ال3

9. .vة ب+�ن*W3دورات ر%اض*ة قار%ة أو إقل*3*ة أو دول*ة أو أول J*Y	+ل إل+_ام بF ال�3ادقة م=\قا على  

  ال�3ادقة م=\قا على Fل إل+_ام /الG3ارFة في  دورات ر%اض*ة قار%ة أو إقل*3*ة أو دول*ة أو أولW3*ة . .10

  ن]X وال+Hات]Z ال#ارx بها الع3ل.و�cفة عامة Fّل ال�الح*ات ال+ي ت�rلها لها الق�ا
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  أح�ام مr+لفة   /الع	ـــ�ان ال=ــادس

  

  :  تع+HW أح�ام ال	Yام ال?اخلّي م+33ّة ومفّ=Hة وم�ّض.ة ألح�ام ال	Yام األساسي لل#امعة. 87الف�ل 

  ال X�3K ألح�ام ال	Yام ال?اخلي أن تrالف ال	Yام األساسّي أو أن ت.ّ�ره.

  

  قHار /ال.ّل ال+لقائي أوالق&ائي تقع ت��*ة م3+لyات : ع	? ص?ور 88الف�ل 

  ال#امعة D\قا للق�ان]X ال#ارx بها الع3ل.

  

  


