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ا
أوال  :تعــــسيفــــــــــــــبث

SCIENTIFIC COUNCIL

االتصبل انعهمي ِٕ :إٖؿاد عغٕ ِٗ ٛ٠التدزٖظ يف وّى ٛعمىٗ ٛخازز وكس ادتاوع ، ٛأٔ لمتـدزٖظ
خازز املىمك ، ٛأٔ الطؿس إلدسا ٞحبٕخ يف وسكص أٔ داوع ٛغري داوعتْ خاله العطم ٛالضٗؿٗ. ٛ
املهمت انعهميـت :متكني عغٕ ِٗ ٛ٠التدزٖظ وَ اكتطاب املعمٕوات ٔارتربات ٔاملّازات ،يف زتاه
ختضضْ وَ خاله التشاقْ ٔوشازكتْ يف دٔزات أٔ بساور تدزٖبٗ ٛأٔ ٔزش عىن بارتازز .
انتدزيـــــس :إتاس ٛالؿسص ٛلعغٕ ِٗ ٛ٠التدزٖظ يف ٌكن العمًٕ ٔاملعازف ٔاملّازات اليت اكتطبّا
وَ خاله التدزٖظ إىل داوع ٛغري داوعتْ ٔ ،مبا ٖطىح أٖغاً تباده ارتربات ٔاملعسؾ ٛبني
املؤضطات التعمٗىٗ. ٛ
انبحث انعهمي :العىن اهلادف الرٖ ٙعتىد عم ٜاضتخداً الٕضاٟن العمىٗٔ ٛالتكٍٗ ٛاذتدٖجٛ
مبذّٕد ؾسد ٙأٔ وشرتك بّدف أثسا ٞالعمي ٔاملعسؾٔ ٛإجياد اذتمٕه املٍاضب ٛملٕعٕع ستدد يف
زتاه ختضط الباسح .
ا
ثبويب  :األهــــــــــــــــــــداف

 -1إثسا ٞارترب ٚالعمىٗٔ ٛالعىمٗ ٛلعغٕ ِٗ ٛ٠التدزٖظ .
 -2تكٕٖ ٛالسٔابط العمىٗ ٛبني ادتاوعٔ ٛاملؤضطات العمىٗ ٛالبشجٗ ٛاألخس ٝداخن ٔخازز املىمك. ٛ
 -3تٍشٗط ٔتٕضٗع زتاالت األحباخ العمىٗ ٛاهلادؾ. ٛ

ا
ثبنثب  :انالئحت املىظمت نشؤون أعضبء هيئت انتدزيس انسعىديني يف اجلبمعبث ( االتصبل انعهمي)

املـبدة  : 76جيٕش بكساز وَ زتمظ ادتاوع ٛبٍا ًٞعم ٜتٕصٗ ٛاجملمظ العمى٘ ٔتٕصٗ ٛزتمط٘
الكطي ٔالكمٗ ٛاملختضني إٖؿاد عغٕ ِٗ ٛ٠التدزٖظ يف وّى ٛعمىٗ ٛخازز وكس ادتاوع ٛملد ٚال تصٖد
عَ أزبع ٛأشّسٔ ،جيٕش يف ساه الغسٔز ٚودَِّا إىل ضٍٖٔ ٛعاون املٕؾد وعاوم ٛاملٍتدب إذا مل تصد املدٚ
عَ شّس ؾإُ شادت املد ٚعَ ذلك ؾٗعاون وعاوم ٛاملٕظـ املبتعح لمتدزٖب يف ارتازز.
املـبدة  : 77وع وساعا ٚالتعمٗىات املطبك ٛجيٕش بكساز وَ زتمظ ادتاوع ٛبٍا ً ٞعم ٜتٕصٗ ٛزتمطـ٘
الكطي ٔالكمٗ ٛاملختضني إٖؿاد عغٕ ِٗ ٛ٠التدزٖظ لمتدزٖظ خازز املىمكٖٔ ،ٛعاوـن وعاومـ ٛاملٕؾـدَٖ
لمعىن زمسًٗا يف ارتازز  ،عم ٜأال تتذأش ود ٚاإلٖؿاد أزبع ضٍٕات.

ع/الدباس

املــــبدة  : 78جيــــٕش بكــــساز وــــَ وــــدٖس ادتاوعــــ ٛبٍــــا ً ٞعمــــ ٜتٕصــــٗ ٛزتمطــــ٘ الكطــــي ٔالكمٗــــٛ
املختضــــني ٔاجملمــــظ العمىــــ٘ الطــــىاض لعغــــٕ ِٗ٠ــــ ٛالتــــدزٖظ بالطــــؿس إلدــــسا ٞحبــــٕخ يف داوعــــٛ
غري داوعتْ خاله العطم ٛالضٗؿٗٔ ٛؾل وا ٖأت٘:
 -1أُ ٖكدً عغٕ ِٗ ٛ٠التدزٖظ طمب الطؿس وتغىٍاً البٗاٌات املؤٖد ٚلْ.
 -2أُ ٖكـــدً تكسٖـــسًا بعـــد عٕدتـــْ جملمـــظ الكطـــي املخـــتط مبـــا أ ـــص وـــَ حبـــٕخ ٖٔـــتي زؾعـــْ إىل
اجملمظ العمى٘ .
ٖ -3ضسف لْ تركس ٚضؿس بالطاٟس. ٚ
.
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ا
زابعب  :انقىاعـــد انتىـفيــــريت واإلجـــسائيـــــــت

( نهمىاد  78 ,77 ,76مه انالئحت املىظمت نشؤون أعضبء هيئت انتدزيس انسعىديني يف اجلبمعبث )

املـــبدة  : 1انشـــسوط و األحـــكبو انتفصــيهيــــــت

 -1أُ ٖكُٕ بسٌاور االتضاه العمى٘ ستدداً عىَ ددٔه شوين ٔذا صم ٛبالتخضط الدقٗل
لمىتكدً .
 -2أُ ٖتٍاضب وع وطتٕ ٝعغٕ ِٗ ٛ٠التدزٖظ بادتاوع. ٛ
 -3أُ ٖتي يف وؤضط ٛتعمٗىٗ ٛأٔ حبجٗ ٛأٔ وٍّٗ ٛوعرتف بّا وَ قبن ادتاوع. ٛ
 -4أال ٖكُٕ عىَ ؾعالٗات أسد املؤمتسات أٔ الٍدٔات العمىٗ ٛأٔ الدٔزات أٔ ٔزش العىن املمشل بّا.
 -5أُ ٖكُٕ املتكدً قد أوغ ٜعاوني عم ٜاألقن كعغٕ ِٗ ٛ٠التدزٖظ جباوع ٛالدواً .
 -6أُ ٖكـــُٕ لـــد ٝاملتكدً حبجاً وٍشٕزاً أٔ وكبٕالً لمٍشس يف إسد ٝاجملالت احملكى ٛخاله ؾرت ٚعاوني
تطبــــل تـــــــازٖـــــخ بــــــد ٞاالتضـــــــاه العمىــــــ٘ .
 -7أُ ٖكُٕ املتكدً قد أوغ ٜعاوني عم ٜاألقن وَ تازٖخ آخس اتضاه عمى٘ أٔ تؿسؽ عمى٘ ،أٔ إعازٚ
أٔ دٔز ٚتــــدزٖبٗــــــ ٛأٔ ٔزشــــ ٛعىن ٔوا يف سكىّا .
 -8أُ ٖكُٕ املتكدً قد أٔؾ ٜبالتصاواتْ الطابك ٛيف سال ٛسضٕلْ عم ٜؾسص ٛضابك ٛلالتضاه أٔ
التؿسؽ العمى٘ أٔ سغٕز اذتمكات الدزاضٗ ٛأٔ الدٔزات التدزٖبٗٔ ٛوا يف سكىّا .
 -9أال ٖرتتب عم ٜوٍح االتضاه العمى٘ لمىتكدً سذب أ ٙوكسزٍٖٔ ،ط زتمظ الكطي عم ٜذلك يف
وٕاؾكتْ .
 -10أال تصٖد ٌطب ٛاملتكدوني لالتضاه العمى٘ وَ الكطي عَ  %10وَ مجم ٛأعغا ٛ٠ِٗ ٞالتدزٖظ
بالكطــــي ؾــ٘ ٌـؿـــظ الــــعـــــاً .
 -11أُ ٖكـــُٕ تكـــدٖي الطمــــب يف وـــــٕعد ال ٖكن عَ أزبعــــ ٛأشــــّس قبــــن وٕعــــد بد ٞاالتضاه
العمى٘ (ال حتتطب اإلداش ٚالضٗؿٗ ٛوَ عىٍّا).
ٖ -12طتجٍ ٜوَ بعض الشسٔط ٔاملعاٖري أعالٓ إذا كاُ الرتشٗح املطمٕب وَ إداز ٚادتاوع ،ٛأٔ عَ
طــــسٖل املٍـــح وــــَ خــــــــازز ادتـــاوــعــــ.ٛ
املـــبدة  : 2معـــبيـيــــس انتــسشيـــح واملفـــــبضـــــهت

ع/الدباس

 -1أِىٗــــــــ ٛالبــــــــسٌــــاوــر ٔوـــــسدٔدٓ العمىــــ٘ ٔالعىـــــــم٘ عم ٜاملتـــكدً ٔالكــطي .
 -2وطت ـ ـٕ ٝال ـ ـربٌاور ( الـ ـ ـ ـدٔز ٚالتـ ـ ـدزٖـ ـ ـبـ ـٗ ـ ـ ٛأٔ ٔزشـ ـ ـ ٛال ـعـ ـى ـ ـ ـ ـن ) ٔعـ ـ ـدد املتـ ـ ـكدوني ٔالتك ـ ـ ـالٗـ
ٔاملـ ـ ـ ـد ٚالصوٍٗ ـ ـ ـ ٛلمىؿ ـ ـاعـ ـم ٛبـ ـ ـٗ ـ ـٍّي .
 -3عـــــــدد وــــــسات سضــــــٕه املتـــكــــدً عــــم ٜاتضــــاه أٔ تـؿـــسؽ عمـــىٗـني .
 -4وطتٕ ٝالٍشاط األكادمي٘ ٔالبــشح اإلداز ٙلمىتــكدً ٔ ،كــرلك خــــدو ٛاجملتىع خاله
الطٍتني اليت تطـــبـــل تـــكـــدوــــــْ لـــــــالتضـــــاه العمـــــــــى٘ .
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املـــبدة  : 3اإلجــــــــــــــــــساءاث

 -1تٕصٗ ٛزتمط٘ الكطي ٔالكمٗ. ٛ
 -2تٕصٗ ٛاجملمظ العمى٘ .
 -3وٕاؾك ٛزتمظ ادتاوع. ٛ
 -4الكـساز التٍؿٗرٖ ٙعد وَ قبن عىاد ٚشؤُٔ أعغا ٛ٠ِٗ ٞالتدزٖظ ٔاملٕظؿني ٍٖٕٔٓ يف الكساز عَ إقساز
التٍاشه املٕقع وَ املسشح يف ساالت اإلٖؿاد يف وّى ٛعمىٗ ٛمبٕدب املاد )76( ٚوَ الالٟش ٛاملٍعىٛ
لشؤُٔ وٍطٕب٘ ادتاوعات الطعٕدٖني وَ أعغا ٛ٠ِٗ ٞالتدزٖظ ٔوَ يف سكىّي ٔؾكاً لكساز زتمظ
ارتدو ٛاملدٌٗ ٛزقي (ٔ )814/1تازٖخ ِ1423/08/20ـ .
املـــبدة  : 4انىثــــــــــــــــــبئق املطهىبـــــــــــــــــــت

 -1اضتٗؿا ٞمنٕذز وعمٕوات طمب االتضاه العمى٘.
 -2الٕثـــــاٟل السمسٗــ ٛاليت تٕعـــح ستتـــٕ ٝالبـــسٌاور (املـّىــ ٛالعمـــىٗـــ ، ٛالتــــدزٖـــظ الــــــبــشح ،
املــــــدٔ ٚالـــــــسضــــــًٕ املـــــالٗـــــــــ.) ٛ
 -3صٕز ٚوَ قساز اجملمظ العمى٘ باملٕاؾك ٛعم ٜوشازكاتْ املتكدً الطابك ٛإُ ٔدد.
 -4صٕز ٚوَ قساز زتمظ ادتاوع ٛعم ٜإٖؿاد املتكدً لمتدزٖظ خازز املىمك ٛوَ قبن إُ سضن.
 -5قسازات ٔ /ثاٟل اإلعاز ، ٚوٕعشاً بّا ود ٚاإلعاز ( ٚبداٖتّا ٌّٔاٖتّا).
 -6صٕز ٚاملمـ األكادمي٘ لمىتكدً .
املـــبدة  : 5األحـــــــــــــكبو املــــــــــــبنيــــــــت

ع/الدباس

 -1تٕؾس ادتاوع ٛتركس ٚالطؿس بٍاًٞا عم ٜوٕاؾكـتّا عم ٜاالتضاه العمى٘.
ُٖ -2عاون طمب إٖؿاد عغٕ ِٗ ٛ٠التدزٖظ خازز املىمكٔ ، ٛؾكاً لإلدساٞات املٕعش ٛيف املاد )77( ٚوَ
الالٟش ٛاملٍعى ٛلشؤُٔ وٍطٕب٘ ادتاوعـات الطعـٕدٖـني وَ أعغاِ ٞـٗـ ٛ٠الـتـدزٖظ ٔوَ يف
سكىّي.
 -3وساعا ٚتطبـٗـل تعمٗىات المٕاٟح ٔاألٌعىٔ ٛتعمٗىات ادتاوع ٛبشأُ األسكاً املالٗ ٛعىٕواً.
 -4دـــىٗع االلتـــصاوـــات املــــالٗـــــ ٛاملشـــــاز إلٗــّــا أعــــالٓ تــــكُٕ ؾــ٘ ظـــن اإلوـــكاٌـــات املتـــاسٛ
لمـــذـــاوعـــٔ ،ٛؾـ٘ ســالٌ ٛؿـــاذ البٍــــٕد املخـــضـــض ٛؾــإُ ادتــــاوعــــ ٛتعــتـرز عَ الٕؾاٞ
باملتطمبات املشاز إلّٗا ٔال تؤدن املطالبات املالٗ ٛلمطٍ ٛالتالٗ. ٛ
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املـــبدة  : 6قــطـع  /تــــــأجيم  /تغيــيــس مـــــىعـــد ومــــكبن (االتصـــبل انعهمــي )

ٖ -1متصً املتكدً بربٌاور االتضاه العمى٘ ٔالصوين املٕاؾل عمْٗ ٔال جيٕش قطع املّى ٛأٔ تػٗري املكاُ
إال مبــــــٕاؾـــك ٛادتــــاوعٔ ٛبٍـــــاٞاً عـــم ٜتٕصـــٗ ٛاملـــذمظ العمى٘ .
 -2ؾـ ـ٘ س ـ ـال ٛتػٗ ـٗـس املـ ـٕع ـ ـد ل ـٍؿظ ب ـسٌـ ـاو ـ ـر االتضـ ـ ـاه الع ـ ـ ـمى٘ ٔطـ ـمب سغ ـ ـ ـٕز ٌـ ـؿظ الب ـ ـسٌـ ـ ـاوـ ـ ـر يف
وـ ـ ـ ـ ـٕعد د ـ ـ ـدٖ ـ ـ ـ ـد ٖـ ـ ـ ـمـ ـ ـصً و ـ ـ ـٕاؾـ ـ ـكـ ـ ـ ٛالكمـ ـٗ ٛكت ـ ـ ـابـ ـ ـ ً. ٛ
 -3يف سال ٛعدً متكَ املتكدً وَ سغٕز بسٌاور االتضاه العمى٘ املٕاؾل عمْٖٗ ،مصً الكمٗ ٛإبالؽ
إداز ٚشؤُٔ ِٗ ٛ٠التدزٖظ ٔاملٕظؿني برلك ست ٜال حيتطب االتضاه العمى٘ عم ٜاملتكدً .
ٖ -4باشس املسخط لْ باالتضاه العمى٘ عىمْ بادتاوع ٛبعد ٌّاٖ ٛؾرت ٚاالتضاه العمى٘  ،وع أبالؽ
زٟٗظ الكطي املختط برلك كتابٗاً ٔالر ٙحيٕلْ عىٗد الكمٗ ٛاملعٍٗٔ ٛوٍْ إىل عىاد ٚشُٕ٠
أعغا ٛ٠ِٗ ٞالتدزٖظ ٔ ،يف سال ٛتأخسٓ عَ وباشس ٚعىمْ أٔ اٌكطاعْ ؾٗتي تطبٗل األٌعىٛ
ٔالمٕاٟح يف ِرا ارتضٕظ .
 -5يف سال ٛأخاله املسخط لْ باالتضاه العمى٘ بالربٌاور العمى٘ لالتضاه أخالالً دِٕسٖاً  ،أٔ تسك
الربٌاور دُٔ عرز ٖكبمْ اجملمظ العمى٘  ،ؾىَ صالسٗ ٛاجملمظ العمى٘ التٕصٗ ٛباضرتداد
مجٗع وا أٌؿل عمْٗ وَ وبالؼ طٗم ٛود ٚاالتضاه العمى٘ مبا يف ذلك وستبْ ٔالبدالت املكسزٚ
ٌعاواً ٔسسواٌْ وَ االتضاه العمى٘ أٔ التؿسؽ العمى٘ ملد ٚستدد. ٚ
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ٖ - 1كدً عغٕ ِٗ ٛ٠التدزٖظ بعد عٕدتْ وَ االتضاه العمى٘ بشّسَٖ عم ٜاألكجس تكسٖساً عمىًٗا
وؿضالً إىل زتمظ الكطي املختط ٖ ،تغىَ وا مت إ اشٓ خاله ؾرت ٚاالتضاه العمى٘ ٔودٝ
االضتؿاد ٚوَ ذلك ٖٔتي زؾع التكسٖس وع ٌطخ ٛوَ وشسٔع االتضاه العمى٘ املٕاؾل عمٗ ٛإىل
زتمظ الكمٗ ٛثي اجملمظ العمى٘ .
 -2تطبل اإلدساٞات ٌؿطّا عم ٜاملتكدً اذتاصن عم ٜاتضاه عمى٘ عَ طسٖل املٍح وَ خسز
ادتاوع ، ٛأٔ تكمؿ ٛمبضازٖـ االتضاه العمى٘ دُٔ التصاوات والٗ ٛعم ٜادتاوع. ٛ
 -3تعد الكمٗ ٛخط ٛضٍٕٖ ٛحتدد ؾّٗا بساور االتضاه العمى٘ اليت تسغب املشازك ٛؾّٗا .
 -4جملمظ ادتاوع ٛسل تؿطري ِرٓ الالٟش ٛبٍاٞاً عم ٜتٕصٗ ٛاجملمظ العمى٘ .
ا
خبمسب  :انىمـبذج املطهىبت اخلبصــت ببالتصــبل انعهمـــي

 -1منٕذز خطاب عىٗد الكمٗ ( ٛمنٕذز . ) 4 / 1
 -2منٕذز طمب االتضاه العمى٘ ( منٕذز . )4 / 2
 -3منٕذز إقساز تٍاشه خط٘ ( منٕذز . ) 4 / 3
 -4الٕثاٟـل السمسٗ ٛلالتضاه العمى٘ وٕعشًا بّا وكداز السضًٕ – املد – ٚستتٕ ٝالربٌاور .
 -5صٕز ٚوَ الطري ٚالراتٗ ٛاحملدث ٛلمىتكدً .
ع/الدباس

ا
سبدسب  :املــــصــــــــــــــــــــــــــــــبدز

ٌ -1ــعــــاً زتـــمظ التعمـــٗي العــال٘ ٔادتاوعات ٔلٕاٟشْ ،الطبع ٛالجالجِ1428 ٛـ . ً2007 -
 -2الالٟش ٛاملٍعى ٛلشؤُٔ وٍطٕب٘ ادتاوعات الطعٕدٖني وَ أعغا ٛ٠ِٗ ٞالتدزٖظ ٔوَ يف
سكىّي ٔ ،الكٕاعد التٍؿٗرٖٔ ٛاإلدسا ٟٛٗدتاوع ٛاملمك ؾٗضن ،الطبع ٛاألٔىل ِ1423/1422ـ .
 -3االتضاه العمى٘ ،الكٕاعد التٍؿٗرٖٔ ٛاإلدسا ،ٟٛٗداوع ٛاملمك عبدالعصٖص.
 -4االتضـــاه العمــــى٘ ،الكــــــٕاعد التٍـــؿٗـــرٖ ٛدتــاوعـــ ٛاملمك ضعٕد .
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