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 دائرة شؤوٌ أعضبء انهيئت انخذريسيت
 
 

 : انًقذيت:  أواًل
 

نزكوىٌ   1/9/2002واعزجبسًا يٍ  2002رى اسزحذاس دائشح شؤوٌ أعضبء انهيئخ انزذسيسيخ عبو 
انجهخ انًسؤونخ عٍ يزبثعخ انشؤوٌ اإلداسيخ انًزعهقخ ثأعضبء هيئخ انزوذسي  يوا انجبيعوخ    

يشرجطًب يو   ورضى انذائشح يا هيكههب انزُظيًا يذيشًا . سىاء كبَىا يزفشغيٍ أو غيش يزفشغيٍ
َبئت انشئي  نهشؤوٌ اإلداسيخ وانًبنيخ ويىظفيٍ اصُيٍ، إٌ انىاجت انشئيسوا نًوذيش انوذائشح    
هى رُظيى عًههب ثحيش ركىٌ يفعهخ ثشكم كبيم، ووض  انزصىساد انًسزقجهيخ يٍ أجوم أٌ  

 . يزًبشً عًم انذائشح ي  يزطهجبد انزكُىنىجيب يٍ حيش انًخبطجبد وانًهفبد واألسشفخ
 

  2006/2007انًُجساث انخي قبيج بهب انذائرة نهعبو أهى: 
 
  :يخببعت شؤوٌ أعضبء انهيئت انخذريسيت انًخفرغيٍ في انجبيعت حيث حى. 1
 

 .طهت يخزهف( 920)اسزقجبل طهجبد انزعييٍ وانزا ثهغذ يب يضيذ عهً   -
 . إسسبل طهجبد انزعييٍ إنً انكهيبد انًعُيخ يا انجبيعخ  -
شبيهخ جًي  انىصبئق انًطهىثخ حست رعهيًوبد وصاسح انزعهويى انعوبنا    رجهيض انًهفبد   -

 . ورعهيًبد انجبيعخ وششوط االعزًبد
وإعوذاد انًهفوبد وانعقووىد    2002/2002روى يزبثعوخ انزعيُوبد انجذيوذح نهعووبو انجوبيعا        -

 . انالصيخ
نهب إنوً  رى يزبثعخ ثشاءاد انزيخ ألعضبء هيئخ انزذسي  انزيٍ قذيىا اسزقبالرهى وإسسب  -

 . انذائشح انًبنيخ نصشف يسزحقبرهى
يزبثعخ إخالء انطشف ألعضبء هيئخ انزذسي  غيش األسدَييٍ انزيٍ اَزهوذ خوذيبرهى يوا      -

انجبيعخ ورسهيى رصبسيح انعًم نىصاسح انعًم ورنك نصوشف يسوزحقبرهًًٍ انضوًبٌ    
 . خاالجزًبعا ثعذ رضويذهى ثكزبة يجيٍ ربسيخ اَزهبء عقىد عًههى ي  انجبيع

يزبثعخ األيوىس وانقضوبيب اإلداسيوخ انخببوخ ثأعضوبء هيئوخ انزوذسي  غيوش األسدَيويٍ نوذي              -
 : انجهبد انشسًيخ انًخزهفخ يضم

 يىايقبد انعًم يا انجبيعخ. 
  إرٌ إقبيخ( 22)أروَبد اإلقبيخ وعذدهب . 
  2002/2002رصشيح عًم ( 101)رصبسيح انعًم وعذدهب. 
يُيخ يٍ وصاسح انذاخهيخ نزجذيذ رصوبسيح انعًوم وأروَوبد    رى انحصىل عهً انًىايقبد األ -

 .2002/2002عضى هيئخ رذسي  غيش أسدَا نهعبو انذساسا ( 22)اإلقبيوخ انسُىيوووخ 
اسووزقجبل األعضووبء انجووذد غيووش األسدَيوويٍ يووا انًطووبس ورووأييٍ انحجووىصاد انالصيووخ نهووى  -

 . يئخ رذسي أعضبء ه( 2)ثبنزُسيق ي  دائشح انعالقبد انعبيخ وانذونيخ 
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االحخفبظ بًهفبث وسجالث خبصةت بععضةبء انهيئةت انخذريسةيت غيةر انًخفةرغيٍ       . 2
 (. 302انعذد ) 2006/2007نهفصهيٍ األول وانثبَي وانصيفي نهعبو انجبيعي 

 
 (.163انعذد )يخببعت حكبنيف انعًم اإلضبفي . 3
 
 . يخببعت اإلجبزاث انًرضيت يُهب وانىالدة. 4
 
 : ث وشوىفبث يىجىدة يفصهت وحس  اتآحياالحخفبظ بسجال. 5

 .كشىيبد يىجىد عبو. أ
 . كشىيبد يىجىد حست انشرجخ األكبديًيخ. ة
 . كشىيبد حست انجُسيخ. ط
 . كشىيبد يىجىد حست انكهيبد. د
 
يخببعت قضبيب االعخًبد يع انكهيبث انًعُيت نهخعشذ يٍ اسخيفبء شةرو  االعخًةبد   . 6

هيئت انخذريس نجًيع انخخصصةبث ورنةف فةي     انعبو وانخبص ببنُسبت ألعضبء
 . انًجبالث اإلداريت

 
ببنخُسةي  يةع دائةرة انعالقةبث انعبيةت      " دنيم أعضبء انهيئةت انخذريسةيت  "إعذاد . 7

 . وانذونيت
 
 
 
 انخطهعبث انًسخقبهيت: 
 

 . اسزكًبل حىسجخ جًي  انًهفبد ورصىيشهب عهً أششطخ خببخ -1
 .يقخ يُظًخاسزكًبل أسشفخ جًي  انًهفبد انقذيًخ ثطش


