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 د ألاهلية ــــــــــــــــــجامعة ارب                                   

 نظام الهيئة التدريسية                                   

 

 
 

بـ  اتتاـارا مـا يـار   يعمـ   و ألاهليـةا النظام نظام الهيئة التدريسية  في جامعـة اردـد ذـيسمى ه  :( 1)املادة 

  . ألامناءس ما مجل إقراره

لــــل يــــد   مــــاأ نــــاه  هــــذا النظــــام اخعــــاا  ا    ــــة لهــــا يكــــلك للكلمــــاة التاليــــة يي مــــا ور ة فــــي  ( :2)املــــادة 

- :القر نة تلى غير ذلك 

 .ألاهلية جامعة اردد :    ة ـعـامـالج -1

 .اردد الاهليةجامعة رئيس :    يســرئــال -2

 .الجامعة  تمداءمجلس :   لس ـجـمـال -3

 .هذا النظام  أيكاملجنة التعييك والترقية اخشكلة بمقتض ى :      ةــنــاللج -4

 

 : هلجامعة ال الهيئة التدريسية في تضل (:3)املادة 

 .ألاستاذ - أ

 .اخشارك  ألاستاذ - ب

 .اخساتد  ألاستاذ -ج 

 .  اخدرس  -  

 

و ــــتل التعيــــيك  جنــــةا جلــــس بنــــاءس تلــــى ي ســــي  اللسية بقــــرار مــــا ـئة التدريـــــيك تضــــل الهيـــــيعــــ -أ( : 4)املــــادة 

      .قا  الرئيس خط  ما بكتاب  اخعنيبملج  تقد و الغ 

ا ـاللايـد    بقـرار مـ ضـما الرياـة  أتلـى ئـة  إلـىضل هيئـة التـدريس و نقـ  مـا  ئـة ـرقى تـي -ب

   مـــا مجل ـــ ي القســـل ـكـــ رأي ذـعة   وبعـــد اخــــلجنـــة فـــي الجامـــالجلـــس بنـــاء تلـــى ي ســـي  مـــا ا 

 .ا  ت يك  والكلية

لــــك ذية و ـة التالــــالعامــــ الشـــروطجامعـــة الي الهيئـــة التدريســـية فــــ ضلا فــــيـيك تــــما يعــــيـــــترط  ـيشـــ:  (5)ملـــادة ا

- :ا النظام ذاخن لص تليها في ه ألاخرى الشروط واخؤهالة ال اصة  إلى ةـباإلضا 

ص يمكنـــ  مـــا اخت ـــا ا اة مهنيـــة فـــي يقـــ  ـشهـــ أوية ـاة جامعــــلى  رجــــ   تــــد يــــلك قــــيكـــ أك - أ

ها   الدراســــة ـة بشــــالقــــها اة مسـالشـــ أو الـــدرجاةيكـــلك يلــــك  أكتلـــى دريس فـــي الجامعـــة  التـــ

 . ألاولىوالدرجة الجامعية   يعا لها ما  أوال انل ة العامة 

 .واك يكلك قا را تلى القيام بالعم  الجامعي ودخاصة التدريس   - ب
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التـــــي هعتمـــــدها  الطايـــــة ة واك يكـــــلك مئقـــــا مـــــا الناييـــــة المـــــجية بنـــــاء تلـــــى يقر ـــــر مـــــا اللجنـــــ -ج

 .الجامعة 

 .واك يكلك غير محكلم تلي  بجناية او بجنحة مخلة بالشرف  - 

 

- :يشترط  يما يعيك في رياة مدرس في الجامعة ما يلي ( :6)املادة 

التخ ـــل الـــذي ســـيعيك    يقـــ  ـ ـــ ا لهاـعـــمـــا ي ـر أوتيــــماجسـة الـلى  رجــــ   تــــد يــــلك قــــكــــي أك - أ

 . ي 

 أوامعـة   جـالتـدريس  ـ   أو  تا ثالث سـنلاة فـي مجـا  الاحـ  ـقـتم  مد  م ي دـلك قـواك يك - ب

ا شـرط ـثناء مــلز الاستــتير   و جـة اخاجسـلى  رجـت  معهد هعترف بها الجامعة   وذلك بعد ي لل  

 .جلسا تند الجاجة بقرار ما  د  الزمنية ـاخ

د ـلك قـــــدرس اك يكـــــمــــ  ــــيما يعــــيك فــــي رياــــةل  المــــجية والهندســــية والرنيــــة يشــــترط ـقـــــ  الجـو ــــ -ج

د تمــ  ـواك يكــلك قـ يقــ  التخ ـل الــذي يعـيك  يـ  مــا يعا لهـا فـي  أوة اخاجسـتير ـلى  رجـــتـ  ـ ــي

  رجـــــــة بية التاليــــــة لج ـــــــلل  تلــــــىـنة التدر ــــــــد الســـــــبعــــــ  ـألاقـــــــلى ـلاة تـــــــنــــــــس ثــــــالثفــــــي مهنتــــــ  مـــــــد  

الزمنيـــة تنـــد الجاجـــة بقـــرار اخد اء مـــا شـــرط الســـنة و جـــلز الاســـتثن دة هـــذهـوجـــ إذالس ـاللر ــــالاك

 . جلسا  ما

   ما  أوة الدكتلراه ـيكلك قد ي   تلى  رج أكد ـاتـمس اذـأست  رياة ـيك  ـا يعـيمـرط  ـتـيش ( :7)املادة  

ة الدكتلراه ما ـا    رجـعـة هـ يـ ـا   يخـهـلى شـ  تـ ـي ك يكلك قدأ أوترف بها   ـا لها ما جامعة معـعي

 .مهنية معترف بها  أو أكا يمية مؤسسة 

 

- :مشارك في الجامعة ما يلي أستاذيشترط  يما يعيك في رياة  ( :8)املادة 

 .ما هذا النظام  ( 6)يكلك قد ي   تلى اخؤه  العلمي اخن لص تلي  في اخا   أك - أ

معهـــد  أوفـــي جامعـــة مســـاتد مـــد  م يقـــ  تـــا خمـــس ســـنلاة  أســـتاذاة ـ  ريــــد شغــــكلك قــــواك يـــ - ب

 .معي هعترف ب  الجامعة اتلمي ما مستلى ج

 ر ـد اشـــكلك قـــواك يــ - ج
س
ؤه  ـلى اخـــ  تـــللـــي  يقــدم اخعر ــة قــام بــ  بعــد  إلــى أ ىتلميــا قيمــا  إنتاجــا

  . اخا   ما هذه ( أ)لص تلي  في الاند ـمي اخن ـالعل

 

- :ما يلي أستاذيشترط  يما يعيك في رياة  ( :9)املادة 

 .ما هذا النظام   (6)تلى اخؤه  العلمي اخن لص تلي  في اخا    يكلك قد ي   أك - أ

فــي جامعــة او معهــد   ألاقــ تلــى خمــس ســنلاة  د ـمشــارك مــ تاذـأســاة ـغ  ريـــد شـــواك يكــلك قــ  - ب

 .تلمي ما مستلى جامعي هعترف ب  الجامعة 

 ـاجـإنتمشارك  اذـتـأسل يشغ  رياة ـوهشر ـد اـواك يكلك ق - ج
س
 ـتل ا

س
 . يقدم اخعر ة  إلى أ ى ميا قيما
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        التدريسية بعـد اخـذ   الهيئة أتضاءلس يقدير اخؤهالة العلمية اخطللدة لتعييك ـجا تللى ـي -أ( :  11)املادة 

 .مجلس الكلية ا  تل  رأي

 أويك ـالتعيــ راضـألغـ  اخقدمـةاخهنيـة الرنيــة  ألاتمـا  أوالعلمـي  إلانتــاجلس يقـل ل ـجـا تللى ـيـ -ب

رئيس مــــا الــــتارهل ـل يخـــــل ـــــلع التقـلضـــــ  مـ ــــ التخ ــــلا ذوي ـمــــ ذ ـايـــــأسق ـر ـــــا طـية تـــــلترقــــا

 .مجلس القسل ومجلس الكلية  رأياخذ يقدمها ا جلس بعدقائمة 

رة ـ ـــايل إذا      ضـــما الرياـــة اللايـــد  أتلـــى ئـــة  إلـــىينقـــ  تضـــل الهيئـــة التدريســـية مـــا  ئـــة -ج

كـاك قـد  وإذا  الرايـ    ـاقدميـة م يقـ  تـا خمـس سـنلاة  ـا النقـ  مههـ  لدي  في الرئة اخطلـلب

جامعــــة   واك يكــــلك باي ــــا رئيســــيا فــــي ايــــدهما تلــــى الخدمتــــ  فــــي  أثنــــاء ألاقــــ اشــــر بح ــــيك تلــــى 

 .ألاق 

 

م يــــزا  يشــــغلها فــــي   أوية الرياــــة التــــي ـكـــاك ـيئة التدريســـــيك تضــــل الهـــــتمد فــــي هعيـــــهعــــ أكيجــــلز   ( :11)املــــادة 

 ىلــتكــلك ياصــال ي أكة طشــر   الرياــة فــي يحديــد ريبت يلــك هعـــتمد بحيــ جامعــة  العتــرف بهــا ه أخــرى جامعــة 

رياة ـفــي اخــ ص ىـأقــ تــالواة سـنل ة يــدا خمــساخن ــلص تليهــا فــي هـذا النظــام   ويحتســ   اخـؤهالة العلميــة

 .في الجامعة   التدريس للمر  ألاولى هيئة يها تضلـ  يعيك  ـتـال

 

  الجامعــة ـلمية  ـــتــ القيــام بمهــام أومحاضــراة  إللقــاء ألاشــ اص تــل  مــا يــرى مــا  يسلــرئل ( :12)املــادة 

 .يراها مناساة  والنرقاة التي واخكا آةروط ـد   ودالشـد  محـمـل

 

وايـد  فـي  ةسـن لىيز ـدت وراياـ  مريبتـ    ـية  ــدمــاق تدريسـل هيئة الــضـنح تـمـي أكلس ـجـلمل -أ( :13)املادة 

 رـــنيةـالامة ـ  ا جـــ ــ أوس ـدريــ  والتـ  العلمـــمجــا  الاحــ  متميــ   فـي بأتمــا ـكـاك قـد قــام  إذا  الرياـة اللايــد

 .واخهنية 

ر  ـشــــس تـمــــخ م يقـــ  تـــامـــد   ألاســـتاذيةالـــذي قضـــ ى فـــي رياـــة  ألاســـتاذيســـمي  أكلس ـلمجـــل  -ب

متميـ    بأتمـا ام ـــق وأية ـلمــالع اطـــألاوس لها بـذلكق شهدة ـلى  ائـتـا ما مسـبحلث رى ـنة وأجـس

 " أو الرنيةفي ا جامة اخهنية 
س
 " .متمي ا   أستاذا

ض ى فــي خدمــة ـقــ ذيـالــ التـدريســـيةضل الهيئــة ـية تـــمـــرئيس هسالــلمجلــس بنــاء تلــى ي ســي  ل -ج  

ــــــوأي  ألاســـــتاذية برياـــــة وهـــــل تشـــــر ســـــنلاةجامعـــــة مـــــد  م يقـــــ  تـــــا ال ة والســـــتيك مـــــا ـال امســـــ لـ

يقـدمـــــها  التــــي   العلميــــة ويســــتريد مــــا ال ــــدماةـلقـــــقـبجميــــ  ي  حــــتر و ( أســــتاذ شــــرف)تمــــره

يحـد   مكا ـأ بملا قتـ  وذلـك لقـاء  غيرهخبري  في التدريس وما    ا ـهستريد م الجامعـة  ولهـا أك

 .اخعمل  ب  في الجامعة  والعالواة  ـسلل الرواي  و قا أليكام
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 دريسسلل رواي  أتضاء هيئة الت:  (14)املادة **
 

د  ـالو  بــــالية تــــالتـــ   إلا ار ـــة  ـد اخناصــــ  ايــــذي يشغــــدريس الــــئة التــــيــــل هـرف لعضــــي ـــ:  (15)املـــادة **

وذلـــك تلـــى  ألاتلـــىمـــا تـــالو  وايـــد  و ـــي العـــالو   أكثـــرل ـضــــعلي ـــرف ل أميم يـــ  وضـــيا ة شـــهر ة شـــر طة 

 :النحل التالي 

 

 222 رئيسال

 121 نائ  الرئيس

 122 العميد

 12 ائ  العميدن

 12 ألاكا يميرئيس القسل مساتد العميد و 

 12 رئيس القسل ألاكا يمي

 

 

هيئة التدريس تـا طر ـق التـاميك ال ـ ي  ألتضاءاية المجية ـيك الرتـلى يامـعة تـ  الجامـمـهع ( :16)املادة 

 .اخعمل  ب  

 

ير مركــز تملــ  ـية غـــمـــرس يام بمهمــة ـية القـــســيئة التدريـالهــ أتضــاءا ـمــ أي أويس ـلف الرئـــكــ إذا ( :17)املــادة 

 :يس  الجدو  التالي    النق خارجها   يتحم  الجامعة نرقاة انتقال  بلسائ   أوالرئي  ي  اخ  اخملكة 

 

 طائر  باخر  قطار سيار  ركاب الرئة

 أولى أولى أولى كاملة رئيسال

 والعمداءئيس نلاب ومساتدي الر 

 وألاسايذ 
 سيايية ثانية أولى كاملة

 سيايية ةثاني ثانية مقعد الهيئة التدريسية أتضاءسائر 

 

 

 

ل  ـز تمــــــركـــــير مـغــــام فـــــي الهيئــــة التدريســـــية القيــــام بمهــــ أتضــــاءمـــــا  أي أولف الــــرئيس ـكــــ إذا ( :18)املــــادة *

يقضـيها خـارج مركـز رر  لكـ  ليلـة ـر اخقــرـالو  السـتة ـامعـالج ارجها  ت رف ل ـخ أوكة ـلـمـ  اخـ  ي  اخـالرئي

 :يس  الجدو  التالي    تمل  
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 الرئة
 تالو  السرر اخقرر 

  اخ  اخملكة

 تالو  السرر اخقرر 
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 212 12 رئيسال

ومساتدي الرئيس ب نلا

 سايذ والعمداء وألا 
42 112 

 الهيئة أتضاء سائر

 التدريسية
32 122 

                

 إلـىرر  ـالو  اخقــض العــرــالعقاـة   ويخ أوكاك اخايـ  فـي الاتـراء  إذاخقرر  في هذه اخا   ويتضاتف العالو  ا    

 . إليهااخنتدب  أونتدب خهمة رسمية في ضيا ة الجهة اخل د  كاك اخل د اخ إذاالن ف 

 

 :ة العامة لها وذلك ضما السياس جامعة ما يلي الية في ـئة التدريسـضل الهيـ  مهام تـهشم ( :19)املادة 

 .القيام بالتدريس  - أ

 .الاحلث والدراساة اخاتكر   إجراء - ب

ويـــلجيههل تلميــــا   والاجتماتيـــة تلـــى بحـــلث الطلاـــة ويقـــار رهل واشـــاطا هل العلميـــة إلاشـــراف - ج

 .نرلسهل وخلقيا ود  الروح الجامعية في 

 .الامتحاناة  وإجراءتقد الندواة والاجتماتاة  -           

 إلـــىبالجامعـــة و ـــد   بهـــا  ض ـ  يههــــمــــ  تـ  كــــمة  ــــاك   واخساهــــالس واللجــــجــــ  اخـراك  ــــشتـــالا  -هــــ         

 .التقدم 

الالئق بمكانـة الجامعـة  اخستلى العلمية تلى  ألامانةالههلض برسالت  العلمية وا جا ظة تلى  -و         

 .والتلجي   الاح  والتدريس في ميا يا

  

تضـــل الهـيـــئة الـتـدريســـية أك يقـــدم إلــى رئــيس قـــسم  يقر ــرا ســـنل ا تـــا اشاطـــ  العـــلمي تـــلى  -أ (:21)املــادة 

 .والاحلث العلمية التي أنجزها والتي م  يزا  يعدها 

 .تلى رئيس القسل أك يقدم يقر را سنل ا إلى تميد الكلية  -ب               

ألاقســـــام ألاخـــــرى إلــــــى  واشـــــاطاةقـر ـــــــرا سنــــــل ا تـــــا الكليـــــة تــــــلى تـمــــــيد الكــــــلية أك يقــــــدم يـ -ج               

 .الرئيس

النـــ اب الـــتدري  ي لذســتاذ هســ  ســاتاة أســالتية ولذســتاذ اخشــارك وألاســتاذ اخســاتد اث تــا  -أ (:21)املــادة 

 .تشر  ساتة وللمدرس خمس تشر  ساتة 

ذي    يتـــــــــللى أتاـــــــــاء للـرئــــــــــيس أك يخــــــــــرض النــــــــــ اب التدري ـــــــــ ي لعضـــــــــل الهيئـــــــــة التدريســـــــــية الـــــــــ-ب

 .ومسؤولياة جامعية إلى جان  قيام  بالتدريس
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إلاضـا ية الــتي يـلقــيها  م يـد   لعـضل الهيئة التدريسية أي أجـلر أو مكا ـآة تـا ا جاضـراة -ج

التدريـســــ  ا   ــــل لـــ  بمقــــتض ى أيكـــام    اخــــ  الجامعـــة   إم إذا ـكــاك قـــد اســـتلفى الن ـــاب

 .ا   مـا هذه اخـ( أ)الرقر  

للرئـيـــــس يكـلـــــيف تـضـــــل هـــــيئة التــــدريس  ـــــ  الجامعــــة يــــدريس  ســــ  ســــاتاة إضــــا ية تلــــى  - 

 لقاء مكا أ  و قا للما   
س
 .ما هذا النظام (  21)ألاكثر أسالتيا

 

 إضـــــا يةي ـــــرف للمحاضـــــر غيـــــر اخترـــــر  ولعضـــــل هيئـــــة التـــــدريس اخكلـــــف يـــــدريس ســـــاتاة  -أ:(22)املـــــادة 

  :ية يحد  تلى النحل التاليتا ك  ساتة يدريس مكا أ 

 

 اخكا أ  لك  ساتة يدريسية الرياة أو أتلى مؤه  تلمي

  11 ألاستاذ
س
  ينارا

  11 ألاستاذ اخشارك
س
  ينارا

  12 ألاستاذ اخساتد
س
  ينارا

  12 الدكتلراه
س
  ينارا

  نانير 1 اخاجستير

  نانير 6 الاكاللر لس
 

 .تيك لك  ساتة يدريسيةيحس  الساتاة التطايقية بمعد  سات -ب

 جامعـــــللك ريـــــمـــــم يح اصـخـــــأشف ـليـــــ  يالــــة يكـ ــــ -ج
س
يس أك ـلرئــــلـية  ـمـــــا يـأك الةـؤهـــــم أوية ـاا

 للساتة التدريسية اللايد  (  11-1)د  مكا أ  يتراوح بيك ـيح
س
 . ينارا

 

 أو روس  إتطــاء أو إلقــاء امعــةر  فــي الجـرـــتـر اخـاضـــئة التدريســية وا جـل الهيـــجلز لعضـــم يــ (:23)املــادة 

 أود تـــــد  الـــــدروس ـز ــــــي أكلز ـجــــــيس   وم يـرئـــــالا ـة مــــــقــــــاـة مسـقــــــلا ـمـب إمة ـعــــــامـارج الجـراة خــــــحاضــــــم

تمد  ـاة معــاتــالث سـد  ثــلى معــتـ إتطاؤهـا أو إلقاؤهـاضل الهيئـة التدريسـية ـق لعــ  يحــتـراة الـحاضـاخ

 
س
 .تلى ذلك اللج   ا قةبعد اخل  خال  الر   أسالتيا

 

فــي كــ   أســابي ســنل ة مــد ها ســاعة  إجــاز الهيئــة التدريســية  أتضــاءمــا  إلا اري يســتحق  -أ(: 24)املــادة 

جزئـ   أوتمـ  فـي الر ـ  ال ـير  بن ـاب كامـ   إذا أمـالل يعم  في الر   ال ـير     إذاتام جامعي   

 . أسابي سنل ة مد ها ثالثة  إجاز  يستحق في هذه الجالة 

 أســــالعمههـــا  أســـالتا شـــرت أيــــدســـنل ة مـــد ها  إجـــاز لتدريســــية ا يســـتحق تضـــل الهيئـــة -ب

تمـ   إذا مـاأالر ـ  ال ـير      لل يعمـ  فـي إذا وال اا  ألاو  بيك الر ليك الدراسييك وايد 
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مــــد ها ســـنل ة  إجــــاز  يســــتحق فـــي هــــذه الجالـــة  جزئـــ  أوبن ـــاب كامــــ  فـــي الر ـــ  ال ــــير  

 .وال اا   ألاو   ايد بيك الر ليك الدراسييكو   عأسال   مهها  أسابي خمسة 

رؤسـاء  إجـازاة أمـا يمنح إلاجازاة لنلاب الرئيس ومساتدي  والعمـداء بقـرار مـا الـرئيس  -ج

 . تمنح لهل ما قا  العميد ا  تل ( الهيئة التدريسية أتضاء) سامـألاق

ـد  لايـــــال  ســـنةخــــال  ال أســـالتاكمــــد ها  مرضـــيةيســـتحق تضـــل هيئــــة التـــدريس إجــــاز   -   

  الطاي  اخعيك فـي الجامعـة في الجامعة ودتقر ر ما  أشهرستة  أمض ىيكلك قد  أكطة ـر ش

 .جربدوك أ ي   ألاو  يكلك اليلم  أكتلى 

 مكا ـــأ لقـــاء   الســـنل ة إجازيـــ ئة التدريســـية بالعمـــ  خـــال  ـل الهيــــضــــليف تـكــــرئيس يـلـــل -هــــ

 ( .أ)الرقر  ( 21)مالية و قا للما   

ابي  ـاســ  تلـى ثالثـة مــد هاحـ  م يز ـد ح تضــل هيئـة التـدريس اجــاز  نرئيس مـلـل  (:25)ملـادة ا 

ة   وبعـــد اك يمضـــ ي ـعــــامـالج خدمتـــ  فـــي طيلـــة مـــد  الا خـــر  وايـــد  إلاجـــاز ذه ـنح لـــ  هــــوم يمـــ

 .في الجامعة  ألاق  سنلاة تلى ثالث التدريسية تضل الهيئة

 

   ما يأ في في الجامعةهية تـتدريسية منـئة الـيـالهل ـة تضـتبر خدمـهع  (:26)املادة 

- :الجامة التالية                   

 .الل ا   - أ

 .قال  الاستقالة  - ب

 . قداك اللظيرة  - ج

 .الاستغناء تا ال دمة  -             

 .يجديد العقد بعد انتهاء مدي   تدم -هـ            

 .العز   -و            

 ما اخرج  الطبي  صجية بناءس تلى يقر ر  ألسااب  في الجامعة ـمـلة العـلاصـذر مـهع -ز            

 . صدور يكل قطعي باإل انة في جناية أو جنحة ماسة بالشرف  -ح           

 بلل  سا الساعيك  –ط            
س
 .تاما

 

الكليـــــة ا  ـــــتل ويقاـــــ  أو تميـــــد  إلـــــىئة التدريســـــية خطيـــــا ـيــــــل الهـضــــــة تـالــــــدم استقـيقـــــ-أ (:27)املــــادة 

 .رئيسالير ض بقرار ما 

مـــا يـــار    أســـابي بـــالقرار خـــال  مـــد  م يز ـــد تلـــى ثمانيـــة  التدريســـية يالـــغ تضـــل الهيئـــة -ب                           

 .اتتبرة مقاللة يكما  وإميقديمها 

     .تمل  م ينقط  تا أكالذي قدم استقالت   تلى تضل الهيئة التدريسية -ج
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ذر يقالــــ  ـهغيــــ  تــــا تملــــ   وك تــــ إذات  ـيرـــــدا للظـة  اقـــــيـــــدريسـتـة الـئـــــيـهـل الـضـــــيعتبــــر ت (:28)املــــادة 

ـــالـذه الجــــ  هـو ــ  مت ــليك أســالتيكلى ـد  يز ــد تـــجلس مـــاخــ  إتــا    وم يجــلز  اخكا ــأ ق  فــي ـد يـــقـــة يرـ

 الجامعة هعيين  في

 

فـــــي  مكا ـــــأ  أيـــــة دريسية الـــــذي ي تمـــــي خدمتـــــ  فـــــي الجامعـــــةـئة التــــــل الهيــــــق تضــــــحــــــتـم يس (:29)املـــــادة   

- :الجالتيك التاليتيك 

 .كان  خدمت  في الجامعة يق  تا سنة  إذا - أ

   .بالشرف  جنحة ماسة أوبحكل قضائ  قطعي بجرم جنائ   أ يا إذا -ب

 

هــذا النظــام  أيكــام يرســـير مـا إلــىتاج ـمـا يحــل الـمـــرج  لتـرسيـــر ـهــة ـامعــجال ناءلس أمــــجـــم -أ(: 31)املـادة 

 .رئيسالبناءس تلى ي سي  ما 

 .هذا النظام  أيكامرئيس مسؤو  تا ينريذ ال  -ب
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