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امفطل ا ألول
رشوط امرتكِة امؼومَة يف اجلامؼات
مادة 2
ٌشرتط فمين مينح مصثبة مسرس ثوافص أأحس امرشطني الآثَني:
أأوال  :أأن ٍكون حائزا ػىل شيادة ادلكخوراه أأو ما ًؼادميا ػومَا أأو أأن ٍكون حائزا ػىل أأػىل شيادة ػومَة أأو فنَة أأو ثلنَة أأو همنَة يف الادذطاضات اميت ال متنح
فهيا شيادة دكخوراه وال شيادة مؼادةل ميا ػومَا رشًطة أأن ال ثلل مسة ادلراسة نوحطول ػىل ىشه امشيادة غن زالث س نوات بؼس امشيادة اجلامؼَة ا ألومَة.
اثهَا  :أأن ٍكون كس شـل مصثبة مسرس مساػس يف احسى اجلامؼات امؼصاكِة أأو ىَئة املؼاىس امفنَة مسة ال ثلل غن زالث س نوات وحطل ذالل ىشه املسة ػىل
مؼسل  %81يف ا ألكل يف اس امترة ثلِمي أأداء امخسرٌس َني وورش ذالميا حبثني ػومَني كميني يف ا ألكل اكن مذفصدا بأأحسىام.
مادة 3
ٌشرتط فمين ٍصىق اىل مصثبة أأس خاذ مساػس ثوافص امرشوط الآثَة:
أأوال – أأن ٍكون كس شـل مصثبة مسرس يف احسى اجلامؼات امؼصاكِة أأو ىَئة املؼاىس امفنَة مسة ال ثلل غن أأربع س نوات.
اثهَا – أأن ٍكون كس حطل ذالل املسة املشكورة يف امفلصة ( أأوال) ػىل مؼسل  %81يف ا ألكل يف اس امترة ثلِمي أأداء امخسرٌس َني.
اثمثا – ورش زالزة حبوث ػومَة كمية يف ا ألكل اكن مذفصدا بأأحسىا.
مادة 4
ٌشرتط فمين ٍصىق اىل مصثبة أأس خاذ ثوافص امرشوط الآثَة:
أأوال – أأن ٍكون كس شـل مصثبة أأس خاذ مساػس يف احسى اجلامؼات امؼصاكِة أأو ىَئة املؼاىس امفنَة مسة ال ثلل غن ست س نوات.
اثهَا  :أأن ٍكون كس حطل ذالل املسة املشكورة يف ( أأوال) ػىل مؼسل  %91يف ا ألكل يف اس امترة ثلِمي أأداء امخسرٌس َني.
اثمثا – ورش ذالل املسة املشكورة يف امفلصة ( أأوال) زالزة حبوث ػومَة أأضَةل يف ا ألكل اكن مذفصدا بأأحسىا.
مادة 5
ًؼبرت لك من رئُس اجلامؼة ورئُس ىَئة املؼاىس امفنَة ورئُس اميَئة امؼصاكِة مالدذطاضات امطبَة ومساػس رئُس اجلامؼة وامؼمَس ومسٍص املصكز ،ومؼاون
امؼمَس ورئُس املصكز امؼومي وامؼاموني يف مصكز اموزارة أأو اجلامؼة أأو اميَئة ممن حيموون مصثبة ػومَة ،مس خوفِا ألحاكم امفلصة ( اثهَا) من املادثني (3و )4من ىشه
امخؼواميت ،اذا شـل املنطب اضاةل ملسة ال ثلل غن هطف املسة اميت ًنبـي أأن ًلضهيا كبل طوب امرتكِة اىل مصثبة أأػىل.
مادة 6
أأوال – ٌشرتط يف امبحوث واملؤمفات امللسمة نورتكِة امؼومَة أأن حكون:
أأ -يف حلل الادذطاص ادلكِق أأو امؼام مطامب امرتكِة.
ب -منشورة أأو ملبوةل نونرش ػىل أأن ٍكون أأحسىا يف ا ألكل منشورا ،ومل ثلسم يف أأًة حصكِة ػومَة سابلة.
جـ – ؿري مس خةل من رسائل ادلبوومات امؼامَة أأو املاجس خري أأو أأطارحي ادلكخوراه مطامب امرتكِة.

اثهَا – أأن ال ٍزًس ػسد املشاركني يف لك حبر أأو مؤمف غن زالزة.
اثمثا  :حيسد اخلبري ،اخملخص ،ػسد امبحوث اميت ثؼادل لك مؤمف مطامب امرتكِة.
مادة 7
مع مصاػاة أأحاكم املادثني (3و )4من ىشه امخؼواميت ،جيوز اغامتد امبحوث املس خةل من رسائل ادلبووم امؼايل واملاجس خري و أأطارحي ادلكخوراه اميت أأجنزت ابرشاف
طامب امرتكِة ألؾصاض امرتكِة امؼومَة اذا اكهت منشورة أأو ملبوةل نونرش ابمس طامب ادلراسات امؼوَا وطامب امرتكِة امؼومَة وختضع نوخلومي ،وال ٌس خفاد من أأكرث
من حبر واحس مس خل من لك رساةل أأو أأطصوحة.
مادة 8
جيوز كبول حبر واحس مولى يف مؤمتص ػومي دوري ألؾصاض امرتكِة امؼومَة اذا اكن منشورا بأأمكهل مضن وكائع املؤمتص أأو يف اجملالت امؼومَة املؼمتسة وال ثلبل
ذالضخو ألؾصاض امرتكِة.
مادة 9
ثؼخرب أأطصوحة ادلكخوراه أأو ما ًؼادميا حبثا واحسا أأضَال مؼضو ىَئة امخسرٌس املوخحق ابمبؼثة امؼومَة أأو املمتخع بزماةل أأو اجازة دراس َة فامي اذا مل ٌس خفس من ثكل
امشيادة نوحطول ػىل ملب ػومي أأػىل من ملبو امؼومي احلايل وفلا ألحاكم املاهون.
مادة :
ثلبل الاذرتاػات وامبحوث اخلاضة أأو امرسًة ،املس خثناة من رشط امنرش امؼومي ،ألؾصاض امرتكِة يف حاةل دضوغيا الجصاءات امخلومي املنطوص ػوهيا يف ىشه
امخؼواميت.
مادة 21
أأوال – ٌشرتط يف اجملةل امؼومَة الغامتدىا منرش حبوث أأغضاء اميَئة امخسرٌس َة ألؾصاض امرتكِة امؼومَة ،ما ًأأيت:
أأ -أأن حكون ضادرة غن مجؼَات أأو مؤسسات ػومية أأو ىَئات جامؼَة.
ب -أأن ثدبع املهنج امؼومي يف حتصٍص ملاالهتا وحبوهثا وخيضع ما ًنرش فهيا اىل ثلومي ػومي.
جـ – أأن ٌرشف ػوهيا مذرططون من محةل امشيادات امؼوَا.
د – أأن ثودع يف املكذبات أأو املؤسسات امؼومَة و أأن ًمت ثبادميا ابجملالت امؼومَة املامزةل داذل امؼصاق وذارجو اثهَا – غنس ثوافص امرشوط املنطوص ػوهيا يف
امبنس ( أأوال) من ىشه املادة ،جيوز جملوس اجلامؼة أأو ىَئة املؼاىس امفنَة اغامتد اجملةل املشكورة منرش حبوث أأغضاء اميَئة امخسرٌس َة مـصض امرتكِة.
احملخوى3
امفطل امثاين

اجصاءات امرتكِة امؼومَة يف اجلامؼات
مادة 22
أأوال – جشلك يف لك لكَة جلنة نورتكِات امؼومَة ثخأأمف من:
أأ -أأحس أأغضاء اميَئة امخسرٌس َة مبصثبة أأس خاذ أأو أأس خاذ مساػس يف حاةل ػسم وجود من ىو مبصثبة أأس خاذ خيخاره جموس املكَة رئُسا.
ب -أأربؼة من أأغضاء اميَئة امخسرٌس َة وابدذطاضات خمخوفة مبصثبة أأس خاذ أأو اس خاذ مساػس يف حاةل ػسم وجود من ىو مبصثبة أأس خاذ ابدذطاص مؼني ،خيخارمه
جموس املكَة أأغضاءا.
اثهَا – اذا زاد ػسد أأكسام أأو فصوع املكَة غن س بؼة ،فِكون ػسد أأغضاء جلنة امرتكِات س بؼة (بضمهنم امصئُس) وخيخارون ابملواضفات ذاهتا وامطصًلة املنطوص
ػوهيا يف امبنس ( أأوال) من ىشه املادة.
اثمثا – غنس ػسم ثوافص الادذطاضات أأو املصاثب امؼومَة املطووبة يف أأغضاء جلنة امرتكِات امؼومَة فُس خؼان ابجلامؼات امؼصاكِة ا ألدصى مدشكِل ىشه انوجنة.
رابؼا – ختخار انوجنة من أأغضاهئا ملصرا ميا.

ذامسا – ٍكون نوجنة امرتكِات سكصثري ًفضل أأن ٍكون من بني املوظفني اذلٍن جيَسون احسى انوـات الأجنبَة احلَة.
سادسا – مسة امؼضوًة يف انوجنة زالث س نوات كابةل نوخجسًس مصة واحسة.
مادة 23
أأوال – مؼضو اميَئة امخسرٌس َة ،أأن ًلسم طوبا حتصٍصاي نورتكِة امؼومَة اىل رئُس املسم اخملخص أأو رئُس امفصع ،كبل جسؼني ًوما من اترخي اكام هل املسة املطووبة
نورتكِة امؼومَة ،مصفلا بو أأربع وسخ من لك حبر من حبوزو أأو مؤمفاثو امؼومَة.
اثهَا  :حيَل رئُس املسم أأو امفصع امطوب مصفلا بو امبحوث أأو املؤمفات ػىل جلنة امرتكِات ذالل س بؼة أأايم من اترخي ثلسمي امطوب.
مادة 24
أأوال – ًسكق طوب غضو اميَئة امخسرٌس َة من جلنة امرتكِات امؼومَة فان وجسثو ؿري مس خوف نورشوط ثبوؽ رئُس املسم بشكل ذالل مسة ال حزًس ػىل مخسة
غرش ًوما من اترخي امبت يف املوضوع ،أأما اذا وجسثو مس خوفِا نورشوط فذحَل ذالل ثكل املسة مجَع امبحوث واملؤمفات طامب امرتكِة ومن ذوي اخلربة امطوًةل
ومبصثبة أأػىل من مصثبذو ،ػىل أأن ٍكون أأحس اخلرباء من اجلامؼات امؼصاكِة ا ألدصى الا يف حاةل ػسم ثوافص ادذطاص طامب امرتكِة ،فِجوز حِنئش أأن ٍكون أأحس
اخلرباء من ذارج وزارة امخؼومي امؼايل وامبحر امؼومي اذا اكن ابدذطاص طامب امرتكِة  .ومن ذوي امكفاءة امؼامَة واخلربة امطوًةل ومن محةل شيادة ادلكخوراه وذكل
يف ؿري حاةل امرتكِة اىل مصثبة ا ألس خاذًة.
اثهَا – حصسل جلنة امرتكِات امبحوث واملؤمفات امللسمة نورتكِة اىل مصثبة ا ألساثشًة اىل زالزة ذرباء ،ازنان مهنم من ذارج امؼصاق وامثامر من داذل امؼصاق.
اثمثا – ًلسم اخلرباء ر أأهيم ذالل مسة س خني ًوما من اترخي وضول امبحوث اههيم أأو املؤمفات ،فان مل حصد الاجابة ،حصسل امبحوث واملؤمفات اىل ذرباء أآدصٍن
بشات املواضفات املشكورة يف امفلصات امثالث أأػاله من ىشه املادة وذلات املسة.
رابؼا – غنس ورود اجابة اخلرباء فذحَل جلنة امرتكِات ذالل مسة أأكطاىا مخسة غرش ًوما مؼامةل امرتكِة ػىل جموس املكَة مشفوػة بخوضَاهتا يف امرتكِة وأآراء
اخلرباء ،ػىل أأن ًلسمن ملصر انوجنة مورطا غن املؼامةل اىل رئُس انوجنة وًلوم اجملوس بصفع امخوضَة ذالل مسة أأكطاىا مخسة غرش ًوما بشأأن امرتكِة اىل جلنة
امرتكِات املصكزًة يف اجلامؼة.
مادة 25
أأوال – ٌشلك رئُس اجلامؼة جلنة مصكزًة نورتكِات امؼومَة ثخأأمف من أأغضاء ىَئة ثسرٌس َة مبصثبة أأس خاذ ال ًلل ػسدمه غن س بؼة أأغضاء وال ٍزًس ػىل أأحس غرش
غضوا وابدذطاضات خمخوفة.
اثهَا – حكون مسة امؼضوًة يف انوجنة زالث س نوات كابةل نوخجسًس مصة واحسة ،ومصئُس اجلامؼة ،غنس ػسم ثوافص الادذطاضات واملصاثب امؼومَة ،الاس خؼاهة
ابجلامؼات ا ألدصى مدشكِل ىشه انوجنة.
مادة 26
ثسكق انوجنة املصكزًة نورتكِات امؼومَة اجصاءات مؼامةل امرتكِة مع اػساد ذالضة ثخضمن أآراء اخلرباء وجلنة امرتكِة يف املكَة وجموس املكَة مشفوػة بص أأهيا يف امرتكِة
امؼومَة اىل رئُس اجلامؼة يف حاةل امرتكِة اىل مصثبة مسرس أأو أأس خاذ مساػس نوبت يف امرتكِة ،واىل جموس اجلامؼة يف حاةل امرتكِة اىل مصثبة ا ألس خاذًة.
مادة 27
ٍكون اترخي امرتكِة اغخبارا من اترخي ثلسمي امطوب نورتكِة ابمنس بة مؼضو اميَئة امخسرٌس َة ،أأو من اترخي اكام هل املسة املطووبة مرتكِخو حسب ملذىض احلاةل غنس
اس خكامل مذطوباهتا ،ػىل أأن ال ًرتثب ػىل ذكل أأًة ثبؼات مامَة.
مادة 28
غنس رفظ امرتكِة أأو ثأأجِوياً ،بوؽ رئُس اجلامؼة أأو جموس اجلامؼة لك حسب ادذطاضو معَس املكَة بلصار امصفظ مع أأس بابو ،وًلوم ا ألذري بدبوَؽ طامب امرتكِة
ذالل س بؼة أأايم من اترخي اختاذ املصار بشكل.
امفطل امثامر

الاػرتاض ػىل اجصاءات امرتكِة

مادة 29
حيق مطامب امرتكِة الاػرتاض ػىل كصار امصفظ دلى جلنة الاػرتاض املصكزًة يف اجلامؼة ودلى جلنة الاػرتاض املطصًة حسب الادذطاص ذالل مسة زالزني
ًوما من اترخي ثبوَـو بلصار امصفظ.
مادة 2:
أأوال – جشلك يف لك جامؼة جلنة اػرتاض ثخأأمف من س بؼة أأغضاء من امخسرٌس َني مبصثبة أأس خاذ ،ميثوون الادذطاضات اخملخوفة ػىل أأن ٍكون أأحسمه خمخطا
ابملاهون خيخارمه جموس اجلامؼة وٌسمى رئُس اجلامؼة رئُسيا.
اثهَا – ال جيوز أأن ٍكون من بني أأغضاء جلنة الاػرتاضات امؼمساء أأو أأغضاء جلنة امرتكِات امؼومَة يف املكَة أأو انوجنة املصكزًة نورتكِات امؼومَة يف اجلامؼة.
اثمثا – غنس ػسم ثوافص الادذطاضات أأو املصاثب امؼومَة املطووبة يف أأغضاء جلنة الاػرتاضات فُس خؼان ابجلامؼات امؼصاكِة ا ألدصى مدشكِل ىشه انوجنة.
مادة 31
أأوال – جشلك جلنة اػرتاض كطصًة ثخأأمف من أأحس غرش غضوا من املمتزيٍن من أأغضاء اميَئة امخسرٌس َة يف اجلامؼات امؼصاكِة ومبصثبة أأس خاذ وابدذطاضات خمخوفة
ػىل أأن ٍكون أأحسمه خمخطا ابملاهون ًمت ادذَارمه يف اجامتع ٍص أأسو اموزٍص وحيرضه رؤساء اجلامؼات ورئُس ىَئة املؼاىس امفنَة ،وٌسمى اموزٍص رئُسيا.
اثهَا – جتمتع انوجنة يف مصكز وزارة امخؼومي امؼايل وامبحر امؼومي وٍكون ميا سكصثري وختخار انوجنة من بني أأغضاهئا ملصرا ميا.
احملخوى4
مادة 32
أأوال – ٍكمتل هطاب جلان الاػرتاض املشكورة يف املادثني امسابلذني حبضور ما ال ًلل غن زويث ا ألغضاء وثخزش كصاراهتا بأأؿوبَة ػسد احلارضٍن.
اثهَا – حكون مسة امؼضوًة يف ىشه انوجان زالث س نوات كابةل نوخجسًس مصة واحسة.
مادة 33
أأوال – ثخوىل جلنة الاػرتاض املصكزًة يف اجلامؼة امنظص يف الاػرتاض اذلي ًلسمو طامب امرتكِة ػىل كصار جموس املكَة فاذا اكن كصارىا خمامفا ملصار جموس املكَة
فذحال مؼامةل امرتكِة ػىل رئُس اجلامؼة نوبت فهيا وًؼخرب كصاره هبشا امشأأن هنائَا ،أأما اذا اكن الاػرتاض ػىل كصار رئُس اجلامؼة و أأضسرت جلنة الاػرتاض كصارا
خمامفا ملصار رئُس اجلامؼة فذحال املؼامةل ػىل جموس اجلامؼة نوبت فهيا وًؼخرب كصاره هنائَا.
اثهَا – ثخوىل جلنة الاػرتاض املطصًة امنظص يف الاػرتاض اذلي ًلسمو طامب امرتكِة اىل مصثبة ا ألس خاذًة ،فان وجست أأن املؼرتض حملا يف طوبو ،كسمت
ثوضَاهتا اىل جموس اجلامؼة نونظص يف امرتكِة امؼومَة جمسدا وًؼخرب كصاره يف ىشه احلاةل هنائَا.
امفطل امصابع

اجصاءات امرتكِات امؼومَة يف ىَئة املؼاىس امفنَة
مادة 34
ثطبق ا ألحاكم اميت ثنظم رشوط امرتكِة امؼومَة امواردة يف امفطل ا ألول من ىشه امخؼواميت ػىل أأغضاء اميَئة امخسرٌس َة يف ىَئة املؼاىس امفنَة.
مادة 35
أأوال – ٌشلك رئُس اميَئة جلنة مصكزًة نورتكِات امؼومَة من بني أأغضاء اميَئة امخسرٌس َة مبصثبة أأس خاذ مساػس يف ا ألكل ال ًلل ػسدمه غن س بؼة أأغضاء وال ٍزًس
ػىل أأحس غرش غضوا وابالدذطاضات املوجودة يف ىَئة املؼاىس امفنَة.
اثهَا – مصئُس اميَئة ،غنس ػسم ثوافص الادذطاضات واملصاثب امؼومَة ،الاس خؼاهة ابجلامؼات مدشكِل انوجنة املشكورة يف امفلصة ( أأوال) من ىشه املادة.
اثمثا – حكون مسة امؼضوًة يف انوجنة زالث س نوات كابةل نوخجسًس مصة واحسة.
مادة 36
أأوال – مؼضو اميَئة امخسرٌس َة أأن ًلسم طوبا حتصٍصاي نورتكِة امؼومَة اىل رئُس املسم اخملخص يف املؼيس كبل جسؼني ًوما من اترخي اكام هل املسة املطووبة نورتكِة
امؼومَة مصفلا بو أأربع وسخ من لك حبر من حبوزو أأو مؤمفاثو امؼومَة.

اثهَا – حيَل رئُس املسم امطوب مصفلة بو امبحوث أأو املؤمفات ذالل س بؼة أأايم من اترخي ثلسمي امطوب ػىل جموس املؼيس مشفوػا بخوضَاثو يف امرتكِة.
اثمثا – ًلوم جموس املؼيس بصفع امخوضَة ابمرتكِة ذالل مسة أأكطاىا مخسة غرش ًوما اىل انوجنة املصكزًة نورتكِات يف ىَئة املؼاىس امفنَة.
رابؼا – ثلوم انوجنة املصكزًة يف اميَئة ابمليام ذاهتا اميت ثلوم هبا جلان امرتكِات يف املكَة واجلامؼة امواردة يف املادثني ( )24و( )26من ىشه امخؼواميت.
مادة 37
أأوال – جشلك جلنة مالػرتاضات وجسمى جلنة الاػرتاضات يف اميَئة ،حكون اجامتػاهتا وهماهما وفلا ملا ورد ابملادثني ( )2:و( )32وامبنس ( أأوال) من املادة ()33
من ىشه امخؼواميت فامي ػسا ما ًخؼوق ابملصثبة امؼومَة ألغضاء ىشه انوجنة فِكون مبصثبة أأس خاذ مساػس يف ا ألكل.
اثهَا – ثخوىل انوجنة املشار اههيا يف املادة ( )31من ىشه امخؼواميت امنظص يف الاػرتاضات املخؼولة ابمرتكِة اىل مصثبة ا ألساثشًة ،فاذا وجست أأن املؼرتض حملا يف
اػرتاضو كسمت ثوضَاهتا اىل جموس اميَئة نونظص يف امرتكِة امؼومَة جمسدا وًؼخرب كصاره هبشا امشأأن هنائَا.
امفطل اخلامس
امرتكِات يف لكَات امفنون
مادة 38
ختضع رشوط امرتكِات امفنَة واجصاءاهتا يف أأاكدميَة امفنون ادلَةل ألحاكم كصار جموس كِادة امثورة امؼسد ( )451مس نة  ،2:92وامخؼواميت امطادرة مبوجبو.
امفطل امسادس

أأحاكم ػامة ودذامِة
مادة 39
ثطبق ا ألحاكم اميت ثنظم رشوط امرتكِة امؼومَة واجصاءاهتا وطصق الاػرتاض ػوهيا ،امواردة يف ىشه امخؼواميت ،ػىل أأغضاء اميَئة امخسرٌس َة يف اجلامؼة
امخكنوموجِة ،وحيل املسم امؼومي حمل املكَة وجموس املسم حمل جموس املكَة ورئُس املسم حمل امؼمَس ألؾصاض ثطبَق ىشه امخؼواميت.
مادة 3:
ًؼامل أأغضاء اميَئة امخسرٌس َة امؼاموون يف مصاكز امبحوث امؼومَة املصثبطة ابجلامؼة ،من مس خحلي امرتكِة امؼومَة ،مؼامةل امخسرٌس َني من حِر املسة ،ػىل أأن
ٍكوهوا كس مارسوا امخسرٌس ذالميا مسة ال ثلل غن س نة ومبا ال ًلل غن ست ساػات أأس بوغَا و أأن ًلسموا حبثني اضافِني ػىل ما ىو مطووب من أأكصاهنم
امخسرٌس َني ملك مصثبة وحسب مذطوبات ثكل امرتكِة.
مادة 41
ًسفع ملك دبري مبوؽ كسره ( )361دًنارا مكاكفأأة ملك حصكِة اىل مصثبة ا ألس خاذًة ومبوؽ كسره ( )311دًنار مكاكفأأة ملك حصكِة اىل مصثبة أأس خاذ مساػس أأو مسرس،
واذا اكن اخلبري من ذارج امؼصاق فِسفع  هل ما ًؼادل ذكل املبوؽ.
مادة 42
ثوـى ثؼواميت امرتكِات امؼومَة يف اجلامؼات وىَئة املؼاىس امفنَة امطادرة يف .2:98/21/4
مادة 43
ثنفش ىشه امخؼواميت من اترخي ورشىا يف اجلصًسة امصمسَة.
وزٍص امخؼومي امؼايل وامبحر امؼومي

