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ا
أول  :التعسيــــــــــــــــــف

SCIENTIFIC COUNCIL

التؿسؽ العلنٕ ٓعين إعؿا ٛعطْ ٍٔ ٘ٝالتدزٓظ مً ّادباتُ األنادمئ٘ بالهلٔ٘ ملدٗ ستددٗ
ألغساض البشح العلنٕ ,مليش٘ دزاضٔ٘ ,أّ لتطْٓس مَازاتُ التعلٔنٔ٘ أّ للننازض٘ التطبٔكٔ٘  ,مبا
ميهيُ مً تينٔ٘ مكدزاتُ ّنؿاٛاتُ يف زتال ختصصُ ّٓعْد باليؿع ّالؿاٜدٗ للهلٔ٘ ّادتامع٘ .
ا
ثبويب  :األهــــــــــــــــــــداف

متيح إداشات التؿسؽ ألعطا ٍ٘ٝٔ ٛالتدزٓظ بادتامع٘ لتنهٔيَه مً :
 -1شٓادٗ ّتطْٓس قدزاتَه عل ٙالعطا ٛبؿعالٔ٘ ضْا ٛيف العنلٔ٘ التعلٔنٔ٘ ,البشح العلنٕ  ,أّ
االلتصامات ارتدمٔ٘ ضتْ املؤضط٘ .
 -2االضتؿادٗ مً خربات ّجتازب اآلخسًٓ .
 -3إجياد ؾسص للتعاٌّ مع مؤضطات التعلٔه العالٕ ّمسانص البشْخ .
ا

ثبلثب  :الالئحة املىظمة لشؤون أعضبء هيئة التدزيس السعوديني يف اجلبمعبت ( للتفسغ العلمي)

املــبدة  :16جيــْش بكساز مً زتلظ ادتامع٘  ,بيا ًٛعل ٙتْصٔ٘ مً زتلطٕ الهلٔ٘ ّالكطه املدتصني
ّاجملــــــــلظ العلنٕ  ,أٌ حيصل عطْ ٍٔ ٘ٝالتدزٓظ عل ٙإداشٗ تؿسؽ علنٕ ملدٗ عاو دزاضٕ بعد مطٕ مخظ
ضيْات مً تعٔٔيُ أّ متتعُ بإداشٗ تؿسؽ علنٕ ضابك٘ ,أّ ملدٗ ؾصل دزاضٕ ّاسد بعد مطٕ ثالخ ضيْات مً
تعٔٔيُ أّ متتعُ بإداشٗ تؿسؽ علنٕ ضابك٘  ,عل ٙأال ٓـــــؤثس ذلو عل ٙضري العنلٔ٘ التعلٔنّٔ٘ ,ال حتتطب مدٗ
اإلعازٗ ضنً املدٗ املطلْبــــ٘ ّٓ .طع زتلظ ادتامع٘ الكْاعـــــــــــــد امليعن٘
إلداشٗ التؿسؽ العلنٕ بيا ًٛعل ٙاقرتاح اجمللظ العلنٕ .
املــبدة ٓ : 16ػرتط مليح عطْ ٍٔ ٘ٝالتدزٓظ إداشٗ التؿسؽ العلنٕ ما ٓأتٕ :
 -1أال ٓسخص يف إداشٗ التؿسؽ العلنٕ ألنجس مً عطْ ٍٔ ٘ٝتدزٓظ ّاسد أّ  ٪10مً أعطا ٍ٘ٝٔ ٛالتدزٓظ يف
نل قطه يف الطي٘ الْاسدٗ .
 -2أٌ ٓتكدو عطْ ٍٔ ٘ٝالتدزٓظ بربىامر علنٕ ٓيْٖ إصتاشِ خالل إداشٗ التؿسؽ العلنٕ .
املــبدة ٓ : 16صسف للنسخص لُ بإداشٗ تؿسؽ علنٕ ما ٓأتٕ :
 -1مستبُ نامالً ّبدل االىتكال الػَسٖ عً نامل املدٗ .
 -2ترانس ضؿس بالطاٜسٗ لُ ّلصّدتُ ّأبيا ُٜدٌّ ضً الجامي٘ عػسٗ ّلبياتُ الالتٕ ٓعْهلً .
 -3شتصص الهتب الرٖ ٓصسف ملبعْثٕ ادتامع٘ للدزاضات العلٔا .
 -4مصازٓـ البشح العلنّٕ ,تكدز سطب نل سال٘ عل ٙسدٗ بكساز مً اجمللظ العلنٕ .
 -5مصازٓـ العالز ملً ٓكطـٕ إداشتـُ خـازز املنلهـ٘ لـُ ّلعاٜلتـُ يف سـدّد مخطـ٘ فالف زٓـال إذا نـاٌ مبؿـسدِ
ّعػسٗ فالف زٓال إذا ناىت تساؾكُ عاٜلتُّ ,ىصـ ذلو ملً ميح إداشٗ ملدٗ ؾصل دزاضٕ ّاسد .
 -6بدل التؿسؽ لألطبا ٛمً أعطا ٍ٘ٝٔ ٛالتدزٓظ ّذلو مكابـل تؿـسغَه ّأداَٜـه لطـاعات مـً العنـل اإلضـايف ال تكـل
عً ثالخ ضاعات مبا ؾَٔا دّاو ارتنٔظ عٔـح ال ٓكـل عـً ثالثـ٘ فالف زٓـال نشـد أدىـ ٙإذا ناىـت اإلدـاشٗ يف
املطتػؿٔات اذتهْمٔ٘ داخل املنله٘ .
ع  /الدباس

املــبدة  : 16ال جيْش إعازٗ أّ ىدب اذتاصل عل ٙإداشٗ تؿسؽ علنٕ ,ننا ال جيْش لُ االزتباط بعكد عنل أّ
اضتػازٗ .
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املــــبدة ٓ : 16لتــصو املتؿــسؽ بتيؿٔــر مــا تؿــسؽ لــُ ّؾــل الربىــامر العلنــٕ املكــس مــً زتلــظ ادتامعــّ٘ ,علٔــُ
خـــالل مـــدٗ أقصـــاٍا ىَآـــ٘ الؿصـــل الدزاضـــٕ التـــالٕ الىتَـــا ٛإدـــاشٗ التؿـــسؽ أٌ ٓكـــدو جمللـــظ الكطـــه تكسٓـــسًا
ال عــــً إصتاشاتــــُ خــــالل التؿــــسؽّٓ ,سؾــــل مــــع التكسٓــــس ىطــــدًا مــــً األعنــــال العلنٔــــ٘ الــــيت أصتصٍــــا
مؿصــ ـ ً
متَٔداً لعسضَا عل ٙزتلظ الهلٔ٘ ثه اجمللظ العلنٕ .
ا
زابعب  :القواعــــد التىفيريــــة واإلخسائيــــة
( للمواد 16, 16 ,16 ,16

( 16 ,مه الالئحة املىظمة لشؤون أعضبء هيئة التدزيس السعوديني يف اجلبمعبت )

املـــبدة  : 6الشـــسوط و األحـــكبم التفصــيليــــــة

 -1أٌ ٓهٌْ املتـكدو قد أمط ٙالؿرتٗ اليعامٔ٘ الضتشكام إداشٗ التؿسؽ العلنٕ مً تعٔٔيُ أّ متتعُ
بإداشٗ تؿسؽ علنٕ ضابك٘ ّال حتتطب مدٗ اإلعازٗ ّما يف سهنَا ضً املدٗ املطلْب٘ .
 -2يف سال٘ غػل املتكدو لْظٔؿ٘ علنٔاًّ ,مل ٓته تعٔٔيُ بَا أّ تسقٔتُ إلَٔا ّظٔؿٔاً ,حتتطب املدٗ
اليت ٓكطَٔا يف الْظٔؿ٘ علنٔاً لػسض التكدو للشصْل عل ٙإداشٗ التؿسؽ العلنٕ .
 -3أٌ ٓهْ ٌ املتـكدو قد أصتص عجاً ميػْزاً أّ مكبْالً لليػس يف زتل٘ علنٔ٘ ستهن٘ يف مستبتُ
اذتالٔ٘ ّ ,بعد فخس تؿسؽ علنٕ أّ اتصال علنٕ سصل علُٔ .
 -4أٌ ٓتْؾس بالكطه العلنٕ مً ٓكْو بعنل املسغح أثـيا ٛؾرتٗ التؿسؽ العلنّٕ ,جيب التأند مً
عدو غػل العب ٛالتدزٓطٕ للنتؿسؽ بالتعاقد ,أّ اليدب أّ سذب مكسزات دزاضٔ٘ معٔي٘  ,أّ
التصامات مالٔ٘ لكا ٛتهلٔـ فخسًٓ للكٔاو بالعنل .
ٓ -5تـكدو عطْ ٍٔ ٘ٝالتدزٓظ بربىامر علنٕ يف زتال ختصصُ (عح علنٕ ـ تألٔـ نتاب ـ
تسمج٘ نتاب ـ حتكٔل أعنال الرتاخ) ٓلتـصو بإصتاشِ خالل متتعُ بإداشٗ التؿسؽ العلنٕ .
 -6أٌ تهٌْ بدآ٘ إداشٗ التؿسؽ العلنٕ مع بد ٛالعاو الدزاضٕ .
 -7أٌ ٓهٌْ املسغح قد أّؾ ٙبالتصاماتُ الطابك٘ مً تؿسؽ أّ اتصال علنٕ .
 -8أٌ ال ٓهٌْ املسغح قٔد املطاٛل٘ التأدٓبٔ٘  ,أّ صدز عكُ قساز تأدٓيب مً إدازٗ ادتامع٘ .
ٓ -9ػرتط أٌ جئد طالب إداشٗ التؿسؽ العلنٕ لػـ٘ الدّلـ٘ الـيت ٓيـْٖ قطـا ٛإدـاشٗ التؿـسؽ العلنـٕ
ؾَٔــا أّ اللػــ٘ اإلصتلٔصٓــّ٘ٓ ,ؿطــل أال تكــل إدــاشٗ التؿــسؽ العلنــٕ يف الدّلــ٘ األديبٔــ٘ عــً ضــي٘
دزاضٔ٘ .
 -10للتؿسؽ العلنٕ داخل املنله٘ ٓػرتط قطا ٛالتؿـسؽ يف دامعـ٘ الـدماو أّ يف مؤضطـ٘ علنٔـ٘ أخـسٚ
يف مطتْاٍا .
ٓ -11ل تصو املسخص لُ بإداشٗ التؿسؽ العلنٕ بالربىامر العلنٕ ّالتؿسؽ التاو لُ ّأٌ ال ٓػري املهاٌ
املكسز للتؿسؽ إال مبْاؾك٘ ادتامع٘ ّال ٓػنل ذلو التيكل املؤقت مً أدل البشح .
 -12ال جيْش لعطْ ٍٔ ٘ٝالتدزٓظ املستبط مبػسّع عح ممْل اذتصْل عل ٙإداشٗ تؿسؽ علنٕ
قبل االىتَا ٛمً عجُ أّ املْاؾك٘ عل ٙذلو مً قبل ادتَ٘ املنْل٘ للبشح .
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املـــبدة  : 6معـــبيـيــــس التــسشيـــح واملفـــــبضـــــلة

 -1تعط ٙاأل ؾطلٔ٘ لطلبات التؿسؽ العلنٕ ملدٗ عاو دزاضٕ .
 -2تهٌْ األّلْٓ٘ للشصْل عل ٙإدـاشات التؿـسؽ العلنـٕ ملـً مل ٓطـبل لـُ اذتصـْل علـ ٙإدـاشٗ تؿـسؽ
علنٕ مً قبل أّ لألقل يف عدد مسات سصْلُ علَٔا .
ٓ -3عطــ ٙالــرًٓ مل ٓكبلــْا لتذــاّش اليطــب٘ املطــنْح بَــا أؾطــلٔ٘ يف العــاو الــرٖ ٓلٔــُ بػــسط تــْؾس
الػسّط األضاضٔ٘ .
 -4عيد املؿاضل٘ تؤخر املعآري التالٔ٘ ّ ,مبا ال ٓتذاّش اليكاط املدصص٘ هلا نشد أقص:ٙ
أ -الربىامر العلنٕ إلداشٗ التؿسؽ العلنٕ ّدْدتُ مبا حيكل أٍداف الكطه
( 10ىكاط)
ّالهلٔ٘ (اذتد األدى ٙليكاط الرتغٔح  5مً  10ىكاط)
ب -البشْخ امليػْزٗ أّ املكبْل٘ لليػس ّالهتب ّاألعنال احملهن٘ خالل
( 10ىكاط)
الطيتني األخريتني عيد املؿاضل٘ ( بْاقع  2ىكط٘ لهل عنل )
( 10ىكاط)
ز -دْاٜص التنٔص يف البشح العلنٕ أّ التدزٓظ أّ خدم٘ اجملتنع
( 10ىكاط)
د -تكٔٔه الطالب ألدا ٛاملتكدو خالل الطيتني األخريتني عيد املؿاضل٘
ٍـ -تكٔٔه زٜٔظ الكطه/مدٓس املسنص للنتكدو خالل الطيتني األخريتني
عيد املؿاضل٘ (تػنل العب ٛالتدزٓطٕ  ,اإلغساف األنادميٕ  ,الطاعات
( 5ىكاط)
املهتبٔ٘ ,سطْز دلطات الكطه ّاللذاٌ )
ّ -تكٔٔه عنٔد الهلٔ٘ أّ املعَد  /مدٓس املسنص للنتكدو خالل الطيتني
األخريتني عيد املؿاضل٘ (تػنل ىػاط املتكدو يف دتاٌ الهلٔ٘ ّخدم٘
( 5ىكاط)
اجملتنع )
ش -العنل اإلدازٖ (ّنالـ٘ ادتامع٘  5ىكاط  ,عنـادٗ الهلٔ٘  /املعَد  4ىكاط,
ّنال٘ الهلٔ٘  /العنادٗ  /املعَد أّ زٜاض٘ الكطه أّ أٖ أعنال إدازٓ٘
( 10ىكاط)
مماثل٘  3ىكاط ) .
املـــبدة  :6الوثــــــــــــــــــبئق املطلوبـــــــــــــــــــة

ع  /الدباس

ٓكدو عطْ ٍٔ ٘ٝالتدزٓظ طلب إداشٗ التؿسؽ العلنٕ إىل زتلظ الكطه ّٓتطنً الطلب ما ٓأتٕ :
 -1منْذز طلب إداشٗ التؿسؽ العلنٕ .
 -2بسىامر التؿسؽ العلنٕ ّؾكاً للنادٗ  7مً ٍرِ الكْاعد .
 -3خطاب الكبْل مً ادتَ٘ املطتطٔؿ٘ مْضشًا ؾُٔ مكداز السضْو إٌ ّددت .
 -4صْزٗ مً قساز اجمللظ العلنٕ باملْاؾك٘ عل ٙفخس تكسٓس مً إداشٗ تؿسؽ علنٕ .
 -5صْزٗ مً قساز تعٔني املػسف البدٓل عل ٙالسضاٜل العلنٔ٘ إٌ ّدد .
 -6منْذز طلب األزناب .
 -7قسازات التؿسؽ العلنٕ ,االتصال العلنٕ/اإلعازٗ (مْضشاً ؾَٔا مدٗ اإلعازٗ /بدآتَا ّىَآتَا إٌ
ّددت) .
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املـــبدة  : 6اإلخــــــــــــــــــساءات

 -1جيب أٌ ٓطتْؾ ٙالطلب الػسّط ّالْثاٜل ّاملعآٔـس ّاليناذز امليصْص عيَا يف ٍرِ الكْاعد .
ٓ -2كْو زتلظ الكطه باملؿاضل٘ يف سال٘ تكدو عدد أعل ٙمً اليطب٘ املطنْح بَا يف املادٗ ( )62مً
الالٜش٘ .
ٓ -3يعس زتلظ الكطه يف طلبات التؿسؽ العلنٕ خالل الؿصل الدزاضٕ األّل مً نل عاوّٓ ,سؾع
الطلب بعد إدسا ٛاملؿاضل٘ جمللظ الهلٔ٘ خالل األضبْع الجالح مً الؿصل الجاىٕ .
ٓ -4يعس زتلظ الهلٔ٘ يف طلبات التؿسؽ العلنٕ دتنٔع املتكدمني بيا ًٛعل ٙتْصٔات زتالظ األقطاو
ّإدسا ٛاملؿاضل٘ تبعاً للنعآري ّالؿسص اليت حيددٍا اجمللظ العلنٕ .
 -5تسضل طلبات التؿسؽ العلنٕ مً الهلٔات إىل اجمللظ العلنٕ دؾع٘ ّاسدٗ ضيْٓاً عد أقص ٙاألضبْع
الطابع مً الؿصل الدزاضٕ الجاىٕ مً نل عاو دزاضٕ .
ٓ -6يعس اجمللظ العلنٕ يف طلبات إداشٗ التؿسؽ العلنٕ بيا ًٛعل ٙتْصٔات زتلطٕ الكطه ّالهلٔ٘
ّّؾكاً للنعآري ّالتعلٔنات ّالؿسص املدصص٘ لهل نلٔ٘ ّٓسؾع تْصٔتُ جمللظ ادتامع٘ .
 -7جيْش التكدو بطلب إداشٗ التؿسؽ العلنٕ قبل ضت٘ أغَس مً تازٓخ االضتشكام ,عل ٙأٌ ال تبدأ إال
بعد مطٕ املدٗ احملددٗ امليصْص علَٔا يف املادٗ  61مً الالٜش٘ امليعن٘ لػؤٌّ أعطاٍ٘ٝٔ ٛ
التدزٓظ الطعْدٓني يف ادتامعات .
املـــبدة  : 6األحـــــــــــــكبم املــــــــــــبليــــــــة

 -1تصسف السضْو (إٌ ّددت) ّشتصصات األزناب ( ترانس الطؿس) ّؾكاً للتعلٔنات اليت ٓكسٍا
اجمللظ العلنٕ يف ضْ ٛتعلٔنات مٔصاىٔ٘ ادتامع٘ ّإمهاىاتَا .
ٓ -2صسف ملً ْٓاؾل لُ عل ٙالتؿسؽ العلنٕ ترانس ضؿس بالطاٜسٗ لُ ّلصّدُ ّأبيا ُٜدٌّ ضً الجامي٘
عػسٗ ّلبياتُ الالتٕ ٓعْهلً ,عد أقص ٙال ٓتذاّش ماّ ٜ٘مخطني ألـ زٓال .
 -3جيب أٌ ال تصٓد عدد الْدَات اليت ضٔكطٕ التؿسؽ بَا عً ّدَ٘ ّاسدٗ (خازز املنله٘) ّميهً اليعس
يف دَات أنجس إذا ّددت املربزات الهاؾٔ٘ .
ٓ -4ػرتط أٌ تهٌْ زسل٘ التؿسؽ العلنٕ إىل ادتامع٘ أّ ادتَات العلنٔ٘ خازز املنله٘ عل ٙخط ضري
ّاسد ّ ,إذا تػري مطاز السسل٘ ألنجس مً دّل٘ أّ خط ضري عهطٕ ؾإٌ ادتامع٘ ال تتشنل ضْٚ
ىؿكات اىتكال املتؿسؽ ّسدِ دٌّ غريِ مً أؾساد أضستُ عيد اىتكالُ إىل الدّل األخس ٚمبْاؾك٘ مطبك٘
مً ادتامع٘ .
ٓ -5صسف للنسخص لُ بإداشٗ تؿسؽ علنٕ يف خازز املنله٘ مصازٓـ العالز لُ ّلعاٜلتُ ّؾل املطتيدات
السمسٔ٘ ّاليعامٔ٘ يف سدّد املبالؼ املػاز إلَٔا باملادٗ ( )5/63مً ٍرِ اللْاٜح .
ع  /الدباس

ٓ -6عٔد املسخص لُ بإداشٗ تؿسؽ علنٕ مجٔع ما أىؿل علُٔ مً مبالؼ خالل مدٗ التؿسؽ مبا يف ذلو مستبُ
ّالبدالت يف اذتاالت التالٔ٘ :
أ -إذا قطع إداشٗ التؿسؽ العلنٕ دٌّ عرز ٓكبلُ اجمللظ العلنٕ .
ب -إذا تأخس عً العْدٗ للذامع٘ بعد اىتَا ٛتؿسغُ العلنٕ مدٗ تصٓد عل ٙىصـ غَس دٌّ عرز تكبلُ
ادتامع٘ .
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املـــبدة  : 1قـطع  /تـأخيــل  /تغييــس موعـــد ومكــبن ( التفسغ العلمـــي ) .

 -1ال جيْش للنتؿسؽ قطع إداشٗ تؿسغُ العلنٕ إال ألضباب طازْٓ ٜ٘اؾل علَٔا اجمللظ العلنٕ بيا ًٛ
عل ٙتْصٔ٘ زتلطٕ الكطه ّالهلٔ٘ املعئني ,عيدٜر ميهً معاّدٗ اضتهنال إداشٗ التؿسؽ
العلنٕ ّ ,مبْاؾك٘ ادتَ٘ املطتطٔؿ٘ .
 -2إذا اىكطع املسخص لُ عً إداشٗ التؿسؽ العلنٕ دٌّ عرز مكبْل ؾللنذلظ العلنٕ اختاذ اإلدساٛ
الالشو مً تأدٔل أّ سذب طلب عطْ ٍٔ ٘ٝالتدزٓظ إلداشٗ تؿسؽ أّ اتصال علنٕ السلّ ,تته
مطاٛلتُ ّؾل األىعن٘ ّاللْاٜح .
 -3عيد تهلٔــ مـً صـدزت لـُ مْاؾكـ٘ للتؿـسؽ للكٔـاو بعنـل إدازٖ رتدمـ٘ ادتامعـ٘ أّ ّشازٗ التعلـٔه
العالٕ ,جيْش تأدٔل التؿسؽ ست ٙاىكطا ٛؾرتٗ التهلٔـ .
 -4ميهـً قبــْل طلــب إلػــا ٛالتؿــسؽ عيــد ّدــْد املــربزات الهاؾٔــ٘ بكــساز مــً زتلــظ ادتامعــ٘ بيــا ً ٛعلــٙ
تْصٔ٘ مً اجمللظ العلنٕ .
 -5جيْش لعطْ ٍٔ ٘ٝالتدزٓظ طلب تأدٔل بدآ٘ إداشٗ التؿسؽ العلنٕ غسٓط٘ أٌ ٓتكدو بالطلب
مْضشاً بُ األضباب ّاملربزات لطلب التأدٔل لسٜٔظ الكطه قبل تازٓخ بدآ٘ التؿسؽ الرٖ صدزت
علُٔ مْاؾك٘ زتلظ ادتامع٘ ّٓ ,صدز قساز التأدٔل معالٕ مدٓس ادتامع٘ بيا ًٛعل ٙتْصٔات
زتلطٕ الكطه ّالهلٔ٘ ّاجمللظ العلنٕ عل ٙأٌ تهٌْ البدآ٘ ادتدٓدٗ ٍٕ بدآ٘ العاو الدزاضٕ
التالٕ ّإٌ جتاّشت ذلو ؾٔلػ ٙالطلب األضاضٕ .
 -6اذتاصل عل ٙإداشٗ تؿسؽ علنٕ ملدٗ عاو دزاضٕ ّتكدو بطلب تأدٔل بدآتَا  ,تهٌْ املْاؾك٘ علٙ
تأدٔلَا عد أقص ٙللعاو الدزاضٕ الرٖ ٓلُٔ ّإٌ جتاّش ذلو ٓلػ ٙالطلب األضاع إال إذا ناٌ
التأدٔل بياٛاً عل ٙساد٘ ادتامع٘ .
 -7اذتاصل عل ٙإداشٗ تؿسؽ علنٕ ملدٗ ؾصل دزاضٕ ّتكدو بطلب تأدٔل بدآتَا  ,تهٌْ املْاؾك٘ علٙ
تأدٔلَا عد أقص ٙللؿصل الدزاضٕ الرٖ ٓلُٔ ّإٌ جتاّش ذلو ٓلػ ٙالطلب األضاع إال إذا ناٌ
التأدٔل بياٛاً عل ٙساد٘ ادتامع٘ .
 -8اذتاصل عل ٙإداشٗ تؿسؽ علنٕ ملدٗ عاو دزاضٕ ّاىكطع عً التؿسؽ قبل ىَآ٘ الؿصل الدزاضٕ
األّل مً تؿسغُ ٓته السؾع جمللظ ادتامع٘ باستطاب مدٗ اإلداشٗ ملدٗ ؾصل دزاضٕ ّاسد ّتلػٙ
بكٔ٘ املدٗ ّٓسدع ملباغسٗ عنلُ .
املـــبدة  : 7الربوــــبمح العلمــــي إلخـــــبشة التــــفسغ العلمــــي

ع  /الدباس

ال ملــا ٓيــْٖ إصتــاشِ خــالل إدــاشٗ
علــ ٙاملتكــدو إلدــاشٗ التؿــسؽ العلنــٕ أٌ ٓكــدو بسىازتـًا علنٔـاً مؿصـ ً
التؿسؽ ّٓ ,ػرتط استْا ٛالربىامر عل ٙالتالٕ :
أ -مكدم٘ تْضح أٍنٔ٘ الربىامر .
بّ -صـ تؿصٔلٕ للربىامر .
ز -تؿاصٔل املٔصاىٔ٘ املكرتسّ٘ ,مصادز التنْٓل األخس. ٚ
د -االستٔادات املالٔ٘ املطلْب٘ مً اجمللظ العلنٕ .
ٍـ -املدٗ الصمئ٘ املكرتس٘ .
ّ -حتدٓــد ادتامعــات أّ ادتَــات الــيت ضــٔته قطــا ٛإدــاشٗ التؿــسؽ العلنــٕ بَــا  ,مــع ضــسّزٗ إزؾــام
املْاؾكات .
شٓ -ػرتط تعب ٘ٝالينْذز املعد لرلو .
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املـــبدة  : 8تقسيـــــس عه إخـــــبشة التــــفسغ العلمــــي

ٓ - 1لتصو املتؿسؽ بتيؿٔر ما تؿسؽ لُ ّؾل الربىامر العلنٕ املكس مً زتلظ ادتامعّ٘ ,علُٔ
خالل مدٗ أقصاٍا ىَآ٘ الؿصل الدزاضٕ التالٕ الىتَا ٛإداشٗ التؿسؽ أٌ ٓكدو جمللظ الكطه
تكسٓساً مؿصالً عً إصتاشاتُ خالل التؿسؽّٓ ,سؾل مع التكسٓس ىطداً مً األعنال العلنٔ٘ اليت
أصتص ٍا متَٔداً لعسضَا عل ٙزتلظ الهلٔ٘ ثه اجمللظ العلنٕ .
ٓ -2كْو زتلظ الكطه بدزاض٘ التكسٓس يف ضْ ٛالربىامر العلنٕ املكس مً زتلظ ادتامع٘
ّٓتأند مً أٌ عطْ ٍٔ ٘ٝالتدزٓظ قد أّؾ ٙبالتصاماتُ ّْٓصٕ بسؾع التكسٓس ّىطد٘ مً
األعنال العلنٔ٘ اليت أصتصٍا املتؿسؽ إىل زتلظ ال هلٔ٘ .
 - 3جيْش أٌ ٓطلب الكطه مً املسخص لُ بإداشٗ التؿسؽ العلنّٕ ,بعد اىتَا ٛإداشٗ التؿسؽ
العلنٕ ,أٌ ٓكْو بإلكا ٛستاضسٗ يف الكطه ٓلدص ّٓياقؼ ؾَٔا ما مت إصتاشِ .
ٓ - 4كْو زتلظ الهلٔ٘ بدزاض٘ التكسٓس يف ضْ ٛالربىامر العلنٕ املكس مً زتلظ ادتامع٘
ّمييح التكسٓس ال تكدٓس الرٖ ٓطتشكُ (مسضٕ أّ غري مسضٕ) ,ثه ٓسؾع عنٔد الهلٔ٘ التكسٓس
مع ىطد٘ مً األعنال اليت أصتصٍا إىل اجمللظ العلنٕ .
ٓ - 5كٔه اجمللظ العلنٕ التكسٓس ّاإلصتاشات املكدم٘ مً عطْ ٍٔ ٘ٝالتدزٓظ يف ضْ ٛتْصٔيت
زتلطٕ الكطه ّالهلّٔ٘ٓ ,صدز قسازِ بػأىُ .
 -6للنذلظ العلنٕ اختاذ ما ٓساِ مً تأدٔل أّ سذب طلب عطْ ٍٔ ٘ٝالتدزٓظ يف إداشٗ
تؿسؽ أّ اتصال علنٕ ّذلو يف اذتاالت التالٔ٘ :
أ .عدو املْاؾك٘ عل ٙتكسٓس إداشٗ التؿسؽ العلنٕ .
ب .اختالف ما أصتصِ عً ارتط٘ األضاضٔ٘ اليت ّاؾل علَٔا اجمللظ .
ز .تأخس تكدٓه التكسٓس املطلْب .
ّلُ إسالتُ للنطاٛل٘ ّؾكاً لألىعن٘ ّاللْاٜح عيد عدو ّؾا ُٜمبا التصو بُ .
املـــبدة  : 9أحكــــبم عبمـــــة

ع  /الدباس

مت ّضــع الكْاعــد التـــيؿٔرٓ٘ امليعنــ٘ إلدــاشٗ التؿــسؽ العلنــٕ اضــتياداً إىل املــْاد ( )65 - 61مــً
الالٜش٘ امليعن٘ لػـؤٌّ ميطـْبٕ ادتامعـات الطعـْدٓـٔــً مـً أعطـاٍٝٔ ٛـ٘ التـدزٓظ ّمـً يف
سهنَه ّ ,للنذلظ العلنٕ سل تؿطري ما ٓسد بَرِ الكْاعد .

8
AALDABAS@UD.EDU.SA

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION
UNIVERSITY OF DAMMAM
SCIENTIFIC COUNCIL

ا
خبمسب  :الىمـــبذج اخلبصـــة ببلتفــــسغ العلمــــي

 -1منْذز خطاب عنٔد الهلٔ٘ لطلب إداشٗ التؿسؽ العـلنٕ ( منْذز . ) 1/4 -
 -2منْذز طلب إداشٗ التؿسؽ العلنٕ للنتكدو (منْذز  3 /4 - 2/4 -صؿشتني).
 -3منْذز الؿسص اليت سصل علَٔا املسغح خالل الطيتني األخريتني (منْذز . )4/4 -
 -4الطريٗ الراتٔ٘ .
 -5خطاب مْاؾك٘ ادتَ٘ لكطا ٛالتؿسؽ العلنٕ.
 -6صْزٗ مً قساز اجمللظ العلنٕ ٓؿٔد الْؾا ٛبالتصامات املتكدو يف تؿسؽ أّ اتصال علنٕ ضابل إٌ
ّدد .
 -7قسازات ّ /ثاٜل اإلعازٗ ,مْضشًا بَا مدٗ اإلعازٗ (بدآتَا ّىَآتَا إٌ ّددت) .
 -8صْزٗ مً امللـ األنادميٕ .
ا
خبمسب  :املصـــــبدز

 -1ىعاو زتلظ التعلٔه العالٕ ّادتامعات ّلْاٜشُ  ,الطبع٘ الجالج٘ ٍ1428ـ2007/و .
 -2الكْاعد التيؿٔرٓ٘ ّاإلدسا ٜ٘ٔللتؿسؽ العلنٕ ظامع٘ امللو ؾٔصل ٍ1423/1422ـ .
 -3الكْاعد التيؿٔرٓ٘ ّاإلدسا ٜ٘ٔللتؿسؽ العلنٕ ظامع٘ امللو ضعْد .
 -4الكْاعد التيؿٔرٓ٘ ّاإلدسا ٜ٘ٔللتؿسؽ العلنٕ ظامع٘ امللو عبدالعصٓص .

ع  /الدباس
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