
 االسالمّية في لبنان في الجامعة والمالي في المالك اإلداري والفني عامليننظام ال
 

 الوحدات اإلدارّية والفنّية والمالّية العاملة في الجامعة  الباب األّول: 
 

 من أجهزة: للجامعة والمالي والفني يتكّون المالك اإلداري  :1مادة 

 رئاسة الجامعة    
 األمانة العامة 
 الكليات   
 الفروع الجامعية أو مراكز التدريسات   
 والنشر مركز األبحاث 

 
 

 الفصل األول
 رئاسة الجامعةجهاز  

 
التابعوة للجامعوة ولجم ول العواملين .يهوا   والفنّ وة هوو الويس ا الىلول للوتوااد اإلدارّووة والمالّ وة  رئيس الجامعةة :2مادة 

يمووارت اجوواههط  وولئة الوويس ا الموااووي  وهووو الوو ي ييووار تووياراد اعييوونهط واهايووتهط واي  ووااهط و  هووا  ولووأ أن 
 خامتهط 

 
 مسةةةااد الةةةرئيسمسووواىا للووويس ا ي"سوووّمل   اسوووييي اوووإلو أ اإلدارووووةيعموووح اسووو   ووولئة الووويس ا م تووو   يتووووّلل  :3مةةةادة 

 العالقةةات العاّمةةة والتنميةةةشةةنون ديرّيةةة أمانةةة سةةّر الةةرئيس وم   ووتكووّون موون للشةةنون اإلدارّيةةة والنانونّيةةة
 وولسق بأ مسير أو أكهي تس  تاجة العمح  مديرية شنون المعلوماتيةو  وأمانة المكتبة المركزّية

 
 :يتوّلى مسااد الرئيس للشنون اإلدارّية والنانونّية المهام التالية :4مادة 

  إىااد مشارول النيوص التنظ مّ ة أو إباا  اليأي .يها 
  إباا  اليأي .ي مشارول العقود و اسي االّافا ّ اد 

  إباا  المشورة القا و ّ ة بناً  ىلل طل  الميجل المختّص 

  اتّول  يي دىاوى الجامعة العالقة أمام القضا  بالتنسيق مل مسامي الجامعة 

  التنسيق بين رسا ة الجامعة وأما تها العاّمة وكّل ااها ومعاهاها 

 معة و شي الم ّكياد والتعام ط والقياراد اإلدارّوة اأمين ميا الد الجا 



  كلّ واد الجامعوة و واسي الوتوااد الكاديمّ وة الما وة العاموة ومون تفظ الوراق والمستنااد الواردة من
 .يها 

  اأمين ميا الد رسا ة الجامعة مل المإل ساد والهيئاد الخارج ة وتفظ مستناااها 

  والقا و ّ ة التي ي ّلفأ بها رس ا الجامعة  اسي المهام اإلدارّوة 
 

 :تتوّلى أمانة سّر الرئيس المهام التالية :5مادة 
  االهتمام بايوا اليس ا 
  انظ ط المواىيا وانسيق الاىواد 

  مسك  جّح خاص بمياجعاد أصساب الميالح وا اووهط 

  وانس قها وتفظها  رسا ة الجامعةاوثيق مسفوظاد 

  أو مساىاه ي ّلفها بها اليس ا اسي الشإلون التي  

 
 :  من دائرتينوالتنمية العالقات العامة  شنون  تتكون مديرية :6مادة 

   داسية اإلىالم والمعارض الجامع ة 
  داسية العالتاد الجامع ة والهقاف ة 

 داسية تسط أو أكهي تس  تاجة العمح ووم ن أن ينشأ .ي كح 
 

 :العاّمة والتنمية المهام التاليةالعالقات شنون  مدير توّلىي:  7مادة 
  اإلاياف ىلل تسن  يي العمح .ي الاواسي التابعة للماييوة 

 المتعّلقة بالعالتاد العاّمة والشإلون اإلىالمّ ة العاساة للنشاطاد الجامعّ ة كاّ.ة  وضل الخئط العامة 
  اعل مّ وووووة وطوووووالب اوثيوووووق المعلومووووواد وتفظهوووووا لمختلوووووه وتوووووااد الجامعوووووة  منووووواه  وهيئوووووة متابعوووووة

 و شاطاد   (

  اإلون اال تعالماد انظ ط 

  اإلون اال تقواالد واالتتفاالد الجامعّ ة بما ف أ تفالد التخّيج انظ ط 

  اإلون اإلىالم واإلىال اد انظ ط 

  اإلون االاتياك .ي المجالد واليسه متابعة 

  متابعة ما ينشي ىن الجامعة .ي مختله و اسح اإلىالم 

  اإلدارّوة للمإلامياد والتوادل الهقا.ي بين الجامعة والهيئاد المسلّ ة والجناّ ة الشإلون متابعة 

 اآليلة إلل انم ة الموارد المالّ ة للجامعة الخئط  اتتياح 

  اإلون الزواراد واليتالد العلمّ ة ل.ياد الهيئة التعل مّ ة متابعة 

   إصاار دليح الجامعة ودليح الئال 



  س ا الجامعة ىن كّح ما انشيه و اسح اإلىالم ىن الجامعة ر.ل اقاروي يومّ ة إلل ر 

 بأ رس ا الجامعة من أىمال أما ي لف  

 
 :  تتولى دائرة اإلاالم والمعارض الجامعية المهام التالية :8مادة 

   الشإلون اإلىالم ة العاساة للنشاطاد الجامع ة كا.ة 
  اإلون اإلىال اد واإلاتياكاد .ي المجالد واليسه 
  لتنفي ية إلصاار دليح الجامعة ودليح الئال   االشإلون 
  الشإلون التنفي ية المتعلقة بالمعارض واللقا اد مل الئالب الها ووين إلراادهط واقايط المعلومواد لهوط

 ىن كل اد الجامعة و ختياصااها 
   اسي ما ي لفها بأ المايي من أىمال  

 
 :  لمهام التاليةتتولى دائرة العالقات الجامعية والثنافية ا :9مادة 

  تنفي ية المتعلقة بالعالتاد العامة للنشاطاد الجامع ة كا.ة  الالشإلون 
  اوثيق المعلومواد وتفظهوا لمختلوه وتوااد الجامعوة   بويام  ومنواه  درا و ة وهيئوة اعل م وة وطوالب

 وأ ظمة إمتسا اد     (  
   الشإلون التنفي ية  لإل تقواالد واإلتتفاالد الجامع ة بما ف أ تفح التخيج 
   الشإلون اإلداروة للمإلامياد والتوادل الهقا.ي بين الجامعة والمإل ساد والهيئاد المسل ة والجنا ة 
   اسي ما ي لفها بأ المايي من أىمال  

 
موون ىوواد موون اإلختياصوويين  منسووقي كتوو ( يعملووون اسوو  إاووياف مووايي  أمانةةة المكتبةةة المركزيةةةاتكووّون  :11مةةادة 

 الم توة الميكزوة  
 

 :المكتبة المركزّية المهام التالية مديرتوّلى ي :11مادة 
  إدارة اووإلون الم توووة الميكزّوووة واإلاووياف ىلوول تسوون  وويي ىمووح الموووثقين والمنسووقين التووابعين لما ووة

 الم توة 
 لوتااد الجامعّ ة اإلاياف ىلل أىمال م تواد ا 

  التعاون والتنسيق مل الم تواد العاّمة والخاّصة والجامعّ ة 

  إباا  اليأي بعيوض ايا  الكت  والمجالد 

  إجيا  جيدة  نوّوة بموجوداد الم توة الميكزّوة متابعة 

  التاتيق دورّوًا .ي موجوداد الم توة متابعة 

  أىمال الفهي ة واالتتنا  واإلىارة متابعة 



  اتتياح الو اسح الالزمة الخاّصة بالتين ف والفهي ة 

  ين المختّيين لممار ة العمح .ي الم تووة و.وق ال والي  المعموول العاملانظ ط دوراد اارواّ ة لتأهيح
 بها 

 وما ي لفأ بأ اليس ا من أىمال  اسي اإلون التوثيق  

 
 يتولى المنسنون القيام بالمهام الفنية واإلدارية اآلتية:  :12مادة 

  الفهي ووة والتيوون ف أي اإلىووااد الفنووي للوثوواسق واسووجيلها .ووي الاي ووام  اآللووي للم توووة تسوو  المعوواييي
 الاول ة المعتماة .ي الفهي ة والتين ف  

   اسجيح وضوط الاورواد من صسه يوم ة ومجالد ىلم ة متخيية 
  يا  أي مقار ة طلواد الشيا  مل موجوداد الم توة شالااتيق ب ا اد 
  تقوال الايووا الخوارجي الخواص  واالايوا الااخلي اليادر والووارد و انظ ط المسفوظاد اإلداروة واسجيح

 بالم توة  
  اإلىارة الااخل ة والخارج ة 
  و راواد الويواد ئلة الميجع وة التوي يتقوام بهوا المسوتفياون  ولاالخاماد الميجع ة واشومح اإلجابوة ىلول

 تخاام المياجل المختلفة   ا.ي الم توة واارواهط ىلل ك ف ة  واوجيههط إلل الماكن التي يستاجو ها
 الضيورة   اقايط المياجل المنا وة للواتهين و ىااد تواسط باليوغياف ة ىنا 
   اسي ما ي لفهط بأ مايي الم توة من أىمال  

 
  ادٍد من االختصاصيين يعملون تحت إشراف مدير المركز وهم:يتكون مركز المعلوماتية من  :13مادة 

  منسق الشو اد 
   منسق تواىا الا ا اد  
  منسق الموتل اإللكتيو ي 
   مايم 
  منسق معلوماا ة .ي الفيع الجامعي 
 ني صا ة مجاز.  

 
 
 
 
 
 



 ينوم مدير مركز المعلوماتية بالوظائف اآلتية:  :14مادة 

   اإلاياف ىلل تسن  يي العمح .ي الميكز 
   وضل المخئئاد العامة التت اجاد الجامعة من بيمج اد واجهيزاد معلوماا ة 
  متابعة أىمال الايمجة بالتنسيق مل اتت اجاد جم ل الاواسي اإلداروة والكاديم ة 

 ا اإلاياف ىلل متابعة أىمال الشو ة المعلوماا ة .ي الجامعة وتمايتها وائوويه 
  اإلاياف ىلل متابعة الموتل اإللكتيو ي وخامة اال تي   .ي الجامعة 
  اإلاياف ىلل أىمال ص ا ة أجهزة الكمايواي واوابعها .ي الجامعة 
  إىااد اقاروي ىن تاج اد الميكز و اسي الشإلون المتعلقة بالم ننة ور.عها إلل المين العام 
  من أىمال ااخح ضمن اختياصأ   رس ا الجامعةما ي لفأ بأ 

 
 ينوم منسق الشبكات بالوظائف اآلتية: :15مادة 

   ص ا ة او ة المعلوماا ة 
   ص ا ة أجهزة الخوادم واوابعها 
   اسميح، انزوح وص ا ة الايام  المختلفة ىلل كا.ة الخوادم والجهزة .ي الجامعة 
 كمايواي واوابعها .ي الجامعة والعمح ىلل ميا وة الشو ة ومستخاميها، ومتابعة إ تخاام أجهزة ال

 ص ا تها  
   اإلاياف ىلل إىادة ايكي  الجهزة وملسقااها التي انقح من م ان إلل آخي 
  إدارة ميكز ال تي   الخاص بالئالب 
  إىااد اقاروي بمواصفاد أجهزة المعلوماا ة كا.ة التي انوي الجامعة ايا ها، ور.عها إلل مايي

 الميكز 
  الميكز ودة .ي الجامعة، ور.عها إلل مايي اقاروي ىن المور المتعلقة بالشو ة والجهزة الموجإىااد 
   ما ي لفأ بأ مايي الميكز من أىمال ااخح ضمن إختياصأ 

 
 ينوم منّسق قوااد البيانات بالوظائف اآلتية:  :16مادة 

 الميكز  الق ام بالمهام التنفي ية العاساة لمشيوع الم ننة اس  إاياف مايي 
   إدارة تواىا الا ا اد وانس قها وبيمجتها 
   المشاركة بإىااد الايام  المئلوبة 
  تماية تواىا الا ا اد وص ا تها و جيا  ىمل اد التخزون الااسط 
   ما ي لفأ بأ مايي الميكز من أىمال 

 
 



  ينوم منّسق الموقع اإللكتروني بالوظائف اآلتية: :17مادة 
 تيو ي  بيمجة الموتل اإللك 
  ص ا ة الموتل اإللكتيو ي  واسايهأ وتمايتأ من الخيوتاد وىمل اد القيصنة 
   إدخال المعلوماد اليوم ة إلل الموتل اإللكتيو ي 
  ازووا موتل الجامعة اإللكتيو ي الموضوع .ي الخامة الفوروة بالمعلوماد الالزمة 
   ما ي ّلفأ بأ مايي الميكز من أىمال ااخح ضمن إختياصأ 

 
 بالوظائف اآلتية: المحلل  –ينوم المبرمج  :18مادة 

   اسليح المعلوماد لغيض بيمجتها 
  المشاركة بإىااد الايام  المئلوبة 
     إخت ار أتسام الايام  تاح وضعها موضل التنفي 
   الق ام بإصالح الايام  ىنا الساجة 
   اوثيق مياتح إىااد وانفي  الايام   
  من أىمال ااخح ضمن إختياصأ  ما ي لفأ بأ مايي الميكز 

 
 من ه ا النظام  85المنيوص ىنها .ي المادة .ي الفيع الجامعي بالوظاسه  ينوم منّسق المعلوماتّية :19مادة 

  
 بالوظاسه اآلا ة: فني الصيانة المجازينوم  :21مادة 

  مساىاة منسق الشو ة بأىمال ص ا ة الشو ة 
  الكمايواي واوابعها .ي الجامعة مساىاة منسق الشو ة بي ا ة أجهزة 
  ح الايام  الالزمة ىلل الجهزة لمختله الاواسي اإلدارّوة ومساىاة منسق الشو ة بتسميح وانز

 والكاديمّ ة والمختاياد .ي الجامعة 
  المساىاة الفن ة .ي  اسي وتااد الميكز ما ي ّلفأ بأ مايي الميكز من أىمال 

 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الثاني
 األمانة العامةجهاز 

 
و.قوًا لت وام النظوام ال ا وي ووويأت الوتوااد  يتولى األمةين العةام الشةنون اإلداريةة والماليةة فةي الجامعةة :21مادة 

ف و إلووو.    ( وو وووون اوووالإ  أاوووغال و إ وووتالم و جووويد و غيوووي الكاديمّ وووة اإلدارووووة والمال وووة واللجوووان المختلفوووة 
    وذلك بإاياف اليس ا مسإلواًل ىن العمح .يها

 
   يتكون جهاز األمانة العامة من: :22مادة 

  .مديرية الشنون اإلدارية 
  .مديرية شنون الطالب والتسجيل 
  .مديرية الشنون المالية 
  .مديرية شنون المباني والخدمات 
  .أمانة السر 

 مسير أو أكهي تس  تاجة العمح   ا الجهازوولسق به
 

 تتكون مديرية الشنون اإلدارية من قسمين:  :23مادة 
   تسط الموارد الوشيوة 
  تسط اللوازم والمشتيواد وولسق بأ أمين مخزن  

 
   يتولى مدير الشنون اإلدارية المهام التالية: :24مادة 

   اإلاياف ىلل تسن  يي العمح .ي التسام التابعة للماييوة 
 يادرة ىن الما ة العامة  إىااد مشارول القياراد والم كياد والكت  ال 
  اإلداري الموالك .وي اإلاياف ىلل انظو ط الملفواد الشخيو ة العاسواة لىضوا  هيئوة التعلو ط والعواملين

 وتفظ مستناااها   والفني والمالي
   اإلاياف ىلل انظ ط اإلون المسفوظاد .ي الماييوة 
 ىليهوا مول الموين العوام   ولوالتو  لعواملين .وي مختلوه مالكواد الجامعوةاإلاياف ىلل انظ ط إ.واداد ا 

     ما ىاا اإل.اداد الكاديم ة والمال ة(
 ي ىلووول اوووأمين مشووتيواد الجامعوووة ووضووول د.ووااي الشووويوي الخاصوووة بهووا بالتنسووويق مووول الوتوووااد هالسوو

المختيوووة و ىوووااد  ووواسي المعوووامالد المتعلقوووة بهوووا، ور.عهوووا إلووول الموووين العوووام إلتالتهوووا إلووول اللجوووان 
 المختية 

  اإلداري والفني والمالياإلاياف ىلل إمتسا اد المياسين للتوظ ف .ي المالك  



   ينالعاملانظ ط الشإلون اإلداروة المتعلقة باإلىااد لتارو  
  إلجازاد اإلداروة واليس ة وغييها ور.عها إلل المين العام  ااتتياح منح 
 توو  المقووير لسضوووره ور.وول كووح .ووي الو  التسقووق موون تضووور العوواملين .ووي مختلووه مالكوواد الجامعووة

 اقاروي يوم ة واهيوة به ا المي إلل المين العام إلاخاذ التاابيي المنا وة 

 بأ المين العام من أىمال أما ي لف  
  

   يتولى رئيس قسم الموارد البشرية المهام التالية: :25مادة 
  الىمووال التنفي يووة المتعلقووة بتنظوو ط الملفوواد الشخيوو ة لىضووا  هيئووة التعلوو ط والعوواملين .ووي المووالك

 وتفظ مستناااها  اإلداري والفني والمالي
 ما ىواا اإل.واداد الكاديم وة  إىااد إ.اداد العاملين .ي مختله مالكاد الجامعة ور.عها إلل المايي  

    والمال ة(
 ين  العاملىااد لتارو  علقة باإلالىمال التنفي ية المت 
  الىموووال التنفي يوووة المتعلقوووة بوووالتسقق مووون تضوووور العووواملين .وووي مختلوووه مالكووواد الجامعوووة ورصووووا

 إجازاهط اإلداروة واليس ة والعاسل ة وغييها 
   ا تقوال طلواد المياسين للتوظ ف .ي الجامعة ور.عها إلل المايي 
  اسي ما ي لفأ بأ المايي من أىمال  

 
 يتولى رئيس قسم اللوازم والمشتريات المهام التالية:  :26مادة 

  الىمال التنفي ية المتعلقة با تقوال ىيوض المشتيواد ور.عها إلل المايي 
 والداود والتجهيوووزاد العاسووواة لمختلوووه وتوووااد الجامعوووة و ىوووااد مساضوووي بهووو ا الموووي  وادا وووتالم المووو

 المختية  نوالتو  ل ىليها مل اللجا
  ف، إل.االإ، ا تالم، جيد، وادالىمال اإلداروة العاساة للجان المختلفة   أاغال ومشتي)  
  اوزول المواد ىلل المستودع الميكزي والمستودىاد الفيع ة .ي تال وجودها بموا.قة المايي 
  من مواد المستودىاد بموا.قة المايي  تاجتهطاإلاياف ىلل اسل ط العاملين .ي مختله الوتااد 
 هيزاد الااخلة إلل المستودع والخارجة منأ  جمسك  جح خاص بالمواد والدواد والت 
 ضوط تيكة المستودع الميكزي والمستودىاد الفيع ة  
   اسي اإلون المستودىاد وما ي لفأ بأ المايي من أىمال  

 
والتووي اسوواد بموجوو   .ووي  وواسي المهووام المتعلقووة بالمسووتودىاديتةةولى أمةةين المخةةزن معاونةةة رئةةيس النسةةم  :27مةةادة 

 المين العام بنا  ىلل اتتياح المايي م كية ايار ىن 
 



 :  سجيل من خمسة أقسامتتكون مديرية شنون الطالب والت :28مادة 
  تسط القاول والتسجيح 
   تسط الضمان اليسي 
  تسط اإل.اداد والمسفوظاد 
   تسط الشإلون اإلجتماع ة والنشاي اليواضي 
   تسط التوج أ واإلرااد 

 
 : يتولى مدير شنون الطالب والتسجيل المهام التالية :29مادة 

    اإلاياف ىلل تسن  يي العمح .ي التسام التابعة للماييوة 
     اسجيح الئالب وانظ ط ملفااهط وتفظها 
    طيح ر وم التسجيح والتساي وانظ ط أوامي القوض المتعلقة بها 
   الىمال التنظ م ة واإلداروة المتعلقة بإمتسا اد الاخول إلل مختله كل اد الجامعة 
   إتالة طلواد اسجيح الئالب المقاولين إلل الكل اد المعن ة لتهاي  المقيراد والرصاة المئلوبة

 و.قًا للنظام الااخلي لكح كل ة  
  .عأ الي وم والتساي المتوجوة  او  ل الوئاتاد الجامع ة التي اها  اسجيح الئال  بعا د 
   اسييح ر وم إ تساب الئالب إلل .يع الضمان اإلجتماىي .ي اليناوق الوطني  و يااىها لاى

 إدارة اليناوق  
    الىمال اإلداروة المتعلقة باإلمتسا اد بالتنسيق مل ىماا  ومارا  الكل اد 
    تفظ  س. ىن  تاس  اإلمتسا اد .ي  اسي الكل اد 
  اإل.اداد المتعلقة بالئالب باإلاتياك مل المياجل المختية التي يسادها رس ا الجامعة   او  ل 
    اسضيي الا ا اد اإلتياس ة المتعلقة بالئالب بالتنسيق مل ماييوة الشإلون المعلوماا ة 
    اإلهتمام بشإلون منح الئالب بالتنسيق مل المياجل المختية التي يسادها رس ا الجامعة 
  م بيىاية الئالب اليس ة واإلجتماع ة وبمختله  شاطااهط بالتنسيق مل المياجل المختية اإلهتما

 التي يسادها رس ا الجامعة  
  اسي الشإلون المتعلقة بالئالب وما ي لفأ بأ المين العام من أىمال  

 
   يتولى قسم النبول والتسجيل المهام التالية: :31مادة 

  ل طلواد المياسين لإللتساق بمختله الكل اد  الىمال التنفي ية المتعلقة بقاو 
   الىمال التنفي ية العاساة لي وم التسجيح والتساي 
 بأ المايي من أىمال   ما ي لفأ  اسي 

 



   يتولى قسم الضمان الصحي المهام التالية:  :31مادة 
 يووة العاسوواة لتسيوويح ر وووم إ تسوواب الئووالب إلوول .وويع الضوومان اليووسي .ووي اليووناوق يالىمووال التنف 

 الوطني للضمان اإلجتماىي و يااىها لاى إدارة اليناوق  
   الىمال التنفي ية العاساة لمستنااد الئالب غيي المنتساين إلل .يع الضمان اليسي 
 ها ىلل أصسابها  إ تالم بئاتاد الئالب المنتساين إلل الضمان اليسي واوزوع 
  من أىمال المايي بأ ي لفأ ما اسي   

 
   يتولى قسم اإلفادات والمحفوظات المهام التالية: :32مادة 

  ضووويي اإل.ووواداد المتعلقوووة بوووالئالب وايوووايقها   متابعوووة درا وووة، مووونح سعاسووواة لتالالىموووال التنفي يوووة
 اعل م ة، إل.     (

  وي مختلوه  وثاسق الور  وة واإللكتيو  وة العاسواة لإلمتسا وادللتنفي ية العاساة لسفظ  س. من ااالىمال.
  الكل اد

   مسك  جح باإل.اداد المعئاة للئالب واو  عهط ىلل ا تالمهط 
  الىمال التنفي ية للا ا اد اإلتياس ة المتعلقة بالئالب 
  من أىمال المايي  بأ ي لفأ ما اسي  

 
   الرياضي المهام التالية:شاط يتولى قسم الشنون اإلجتماعية والن :33مادة 

 النظام العام واآلداب العامة داخح السيم الجامعي   الىمال التنفي ية العاساة لضوط 
   الىمال التنفي ية العاساة للتقايماد اليس ة واإلجتماع ة 

   الىمال التنفي ية العاساة للمنح والمساىااد المال ة 
  زمااأ كا.ة  لومستالىمال التنفي ية العاساة للنشاي اليواضي 
  من أىمال المايي ما ي لفأ بأ اسي   

 
   يتولى قسم التوجيه واإلرشاد المهام التالية: :34مادة 

   الىمال التنفي ية العاساة إلرااد الئالب واعيوفهط ب ل اد الجامعة وأ ظمتها الااخل ة 
  الىمال التنفي ية العاساة لتوج أ الئوالب .وي إخت وار الكل واد واإلختياصواد التوي ييغاوون اإللتسواق

 بها  
   متابعة الشإلون العاساة للئالب الموضوىين اس  الميا وة الكاديم ة .ي  اسي الكل اد 
  ة موا يعتيضوهط مون معالجو شإلون العاساة للئالب غيي اللانا يين واقايط اإلتتياتاد اآليلة إللالمتابعة

 مشاكح مختلفة أثنا  .تية متابعة درا تهط .ي الجامعة  
  من أىمال المايي ما ي لفأ بأ اسي   



   تتكون مديرية الشنون المالية من: :35مادة 
   داسية السساباد 
   تسط مسا وة الئالب 
   تسط اليواا  والجور 
   تسط المسا وة العامة 
   تسط أما ة اليناوق 
   تسط التاتيق المالي 
   وولسق بها مسا   أو أكهي تس  تاجة العمح 

 
 :المهام التالية الشنون الماليةمدير تولى ي :36مادة 

   اإلاياف ىلل تسن  يي العمح .ي الاواسي والتسام التابعة للماييوة 
   ائايق ال ظمة المال ة المعمول بها .ي الجامعة 
 واإلاياف ىلل إىااد الميزا  اد السنووة  اسضيي مواز ة الجامعة   
  معامالد ايف ة النفقاد وصي.ها  اإلاياف ىلل 
  ايف ة الوارداد التي اسققها الجامعة وانظ ط أوامي القوض العاساة لها  اإلاياف ىلل 
   متابعة اسييح الايون المتوجوة للجامعة 
  و اسي المستنااد المال ة  انظ ط جااول اليواا  والتعووضاد وملسقااها اإلاياف ىلل 
   انظ ط د.ااي خامة للعاملين .ي الجامعة ومتابعة معامالد اعووضاد صي.هط من الخامة 
  وايكاد التأمين   االجتماىياليناوق الوطني للضمان  ااتياكاداإلون اإلاياف ىلل 
  مل المين العام اإلاياف ىلل انظ ط اإل.اداد المال ة لجم ل العاملين .ي الجامعة والتو  ل ىليها 
  اسي المإل ساد خارج الجامعة  الانوك و العالتاد المال ة مل  
  انظ ط  لفة النهيواد 
 بها المين العام   اسي المهام التي ي لفأ 

 
   يتولى رئيس دائرة الحسابات تحت إشراف المدير المهام التالية: :37مادة 

   متابعة مختله ال شئة المسا ا ة 
   التنسيق بين مختله التسام .ي الماييوة 
 ا وة واليواا  ومسا وة الئالب  سمتابعة أدا  بيام  الم 
   إىااد ميزا  اد الوتااد المختلفة .ي الجامعة 
   الىمال  المتعلقة بتسضيي مواز ة الجامعة 
   اسي ما ي لفأ بأ المايي من أىمال  



   إشراف المدير المهام التالية: يتولى رئيس قسم محاسبة الطالب تحت :38مادة 
  إصاار أوامي القوض للئالب 
  تيح إاعاراد القوض إلل تساباد الئالب  اي 
   إصاار لواسح الئالب المال ة 
   متابعة التساي المستسقة ىلل الئالب 
   تفظ اللواسح والمستنااد المال ة الخاصة بالئالب 
   متابعة السسوماد والمساىااد الخاصة بالئالب 
    اسي ما ي لفأ بأ المايي من أىمال 

 
   يتولى رئيس قسم الرواتب واألجور تحت إشراف المدير المهام التالية: :39مادة 

  إىااد جااول اليواا  وملسقااها الشهيوة للموظفين الااسمين وأىضا  الهيئة التعل م ة المتفيغين 
 ن بالساىة الفعل ة  إىااد جااول اليواا  وملسقااها الشهيوة لأل اا ة المتعاتاي 
 إىااد جااول ااتياكاد الضمان الشهيوة والتسوواد للموظفين الااسمين 
 إىااد جااول ومستنااد ضيووة الاخح الفيل ة والسنووة لجم ل العاملين 
   تفظ  جالد اليواا  وملسقااها 
   إىااد اإل.اداد المال ة 
   اسي ما ي لفأ بأ المايي من أىمال  

 
 رئيس قسم المحاسبة العامة تحت إشراف المدير المهام التالية:يتولى : 41مادة 

  ا.ل  الوامي أإىااد 
   إىااد تيود المعامالد المال ة 
   ايتيح القيود إلل تسابااها الخاصة 
   إصاار الكشو.اد الخاصة بالسساباد 
   إصاار وااتيق ميزان المياجعة يوم ًا 
 يوة  مياجعة كشو.اد الانوك و ىااد التسوواد الشه 
   تفظ  جالد المسا وة العامة 
   اسي ما ي لفأ بأ المايي من أىمال  

 
 
 
 



   يتولى رئيس قسم أمانة الصندوق تحت إشراف المدير المهام التالية: :41مادة 
   )وض الي وم المال ة   طل  التسجيح، ر وم الضمان، ر وم مختلفة  
 عالتة  لاسل ط الش  اد لصساب ا 
   إىااد ب ا اد المييو.اد النهيوة 
 لواسح ر وم التسجيح  إىااد 
   إىااد لواسح ر وم ضمان الئالب 
   وض السله المال ة الخاصة ومتابعة اساياها  
 تفظ  جالد اليناوق والسله 
  اسي ما ي لفأ بأ المايي من أىمال  

 
   التالية: يتولى رئيس قسم التدقيق المالي تحت إشراف المدير المهام  :42مادة 

   متابعة انفي  المواز ة 
   التاتيق الااخلي 
   مسا وة الصول الهابتة 
   إىااد اقاروي اليتابة المال ة و.قًا لت ام النظام المالي للجامعة 
   ااتيق تساباد الانوك 
  اسي ما ي لفأ بأ المايي من أىمال  

 
   يتولى المحاسب تحت إشراف المدير المهام التالية: :43مادة 

 الماييوة ب ا.ة دواسيها وأتسامها   القياراد والم كياد والتعام ط إل.    (  تفظ مستنااد 
   إيااع المعامالد المال ة والنقاية .ي الانوك 
   متابعة المعامالد بين الجامعة والمجلا اإل المي الش عي الىلل 
  اسي ما ي لفأ بأ المايي من أىمال  

 
   المباني والخدمات من األقسام اآلتية:تتكون مديرية شنون  :44مادة 

   تسط الي ا ة العامة 
   تسط الخاماد العامة 

 
 
 
 



 شنون المباني والخدمات المهام التالية: يتولى مدير :45مادة 
 تسام التابعة للماييوةاإلاياف ىلل تسن  يي العمح .ي ال 
 بأىمال السيا ة وتماية  متابعة اإلون الخاماد المن ة وميا وة تسن   ام الاخاص المولجين

 المن داخح تيم الجامعة بمهامهط 
   متابعة اإلون ص ا ة البن ة والمنشآد والتجهيزاد والمعّااد 
  اإلاياف ىلل تسن  يي العمح .ي المئو. التعل مي بالتنسيق مل إدارة الوتاة التابل لها، و.ي

 كا.يتييوا الجامعة بالتنسيق مل الجهة التي استهميها  

  وص ا تها والسااسقوالكهيبا  والما  والهااه والتايوا التا.ئة اإلون    
   اقايط اقاروي يوم ة إلل المين العام اتضمن المقتيتاد المنا وة 
 اسي ما ي لفأ بأ المين العام من أىمال  

 
 يتولى رئيس قسم الصيانة العامة المهام اآلتية:  :46مادة 

   الىمال التنفي ية المتعلقة بي ا ة البن ة والمنشآد والتجهيزاد والمعااد 
   وص ا تها والكهيبا  الىمال التنفي ية المتعلقة بشإلون التا.ئة والتايوا والما 
  اوووهيوة إلووول الموووايي ىووون تالوووة المووووا ي والتجهيوووزاد واتتياتااوووأ بشوووأن معالجوووة اقوووايط اقووواروي يوم وووة و

  يي العمح  نتسالمشاكح التي اعتيض 
   اإلاياف ىلل تسن   ام ىمال الي ا ة بمهامهط 
 أ بأ المايي من أىمال  ف اسي ما ي ل 

 
    :يتولى رئيس قسم الخدمات العامة المهام التالية :47مادة 

  الىمال التنفي ية المتعلقة بشإلون الخواماد المن وة وميا ووة تسون   وام الاوخاص الموولجين بأىموال
 السيا ة وتماية المن داخح تيم الجامعة بمهامهط  

   الىمال التنفي ية المتعلقة بشإلون و اسح النقح التابعة للجامعة وص ا تها ومتابعة أىمال الساسقين 
  اإلون السااسقهااه و ة المتعلقة بشإلون المال التنفي يالىميا وة    
   اسي ما ي لفأ بأ المايي من أىمال 

 
 

 
 
 
 



 لفصل الثالثا
 ى ر جهاز إدارة الكليات وسائر الوحدات األكاديمية األخ

 
ل ا ووي للجامعووة اىنهووا .ووي النظووام  المهووام الكاديم ووة المنيوووص ، باإلضووا.ة إلوولالعميةةد أو المةةديريتووولل  :48دة مةةا

ين اإلدارووين والفنيوين .وي الكل وة  ووم ون أن ي وون لوأ معواون مون أىضوا  الهيئوة العاملاإلاياف ىلل أىمال 
 التعل م ة المتفيغين لمساىااأ .ي اأدية مهامأ  

 
   من: والمالي يتكون جهاز الوحدة الجامعية اإلداري والفني :49مادة 

   أما ة السي 
   المختاياد التخيي ة 

 ووم ن أن يلسق بأ ىاد من المسيرون والعمال تس  الساجة  
 

 الوحدة المهام التالية:الكلية أو تتولى أمانة سر  :51مادة 
 الخاصة بالوتاة   اال تعالمادبايوا العميا أو المايي وانظ ط مقابالاوأ ومواىيوواه واإلون  االهتمام 
  لها  ينالتابعين العاملو اإلاياف ىلل أىمال التسام 
   التاتيق والتأايي ىلل جم ل المعامالد تاح ىيضها ىلل العميا أو المايي 
   او.يي المعلوماد المتعلقة بشإلون الوتاة كا.ة 

   الىمال اإلداروة العاساة لإلمتسا اد 

  إىااد إ.اداد الئالب المتعلقة بأوضاىهط الارا  ة 
  وموا ي لفهوا بوأ العميوا أو الموايي مون  للوتواة اسي مهام أما ة السي والمهام الواردة .ي النظام الااخلي

  أىمال
  

موون مجموىووة موون مسضوويي المختاووياد والموواربين المهنيووين .ووي  وواسي  جهةةاز المختبةةرات التخصصةةيةيتكووون  :51مةةادة 
 التخيياد التي اارت .ي مختله الكل اد  

 
 
 
 
 
 
 



 المعنية بالوظائف اآلتية: أو الوحدة ينوم محضر المختبر بإشراف مباشر من مدير الكلية :52مادة 
   مساىاة  ال اا ة المختيين ىلل او.يي التجهيزاد والمواد والدواد الضيوروة 
   السهي ىلل  المة الموجوداد والتجهيزاد الموضوىة .ي ىهااأ 
   اسضيي الجهزة والمواد الضيوروة لألىمال التئا ق ة 
  بإاياف ال تاذ المختصئالب .ي الىمال التئا ق ة لااأمين ضوط دوام  
   مسك  جالد خاصة بالتجهيزاد والموواد والدواد و واسي الموجووداد الموضووىة .وي ىهااوأ و جويا

 دى  الساجة  جيدة  نووة بها وكلما 
  مايي الكل ة من أىمال  ىميا أو ما ي لفأ بأ 

 
   ينوم المدرب المهني بالوظائف اآلتية: :53مادة 

 تياص المئلوب اارو  الئالب .ي مجال اإلخ 
  السهي ىلل  المة الموجوداد والتجهيزاد الموضوىة .ي ىهااأ   
   اسضيي الجهزة والمواد الضيوروة لألىمال التئا ق ة 
   اأمين ضوط دوام الئالب .ي الىمال التئا ق ة 
 خاصة بالتجهيزاد والموواد والدواد و واسي الموجووداد الموضووىة .وي ىهااوأ و جويا   دمسك  جال

 جيدة  نووة بها وكلما دى  الساجة  
  من أىمال  الكل ة مايي ما ي لفأ بأ ىميا أو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 الفصل الرابع
 جهاز إدارة الفرع الجامعي ) أو مركز التدريسات (

 
مووووايي وومووووارت باإلضووووا.ة إلوووول مهووووام العميووووا أو  تدريسةةةةات (ال) أو مركةةةةز لى إدارة الفةةةةرع الجةةةةامعي و يتةةةة :54مةةةةادة 

ين اإلداروووين العوواملالماييالكاديم ووة المنيوووص ىنهووا .ووي النظووام ال ا ووي للجامعووة، اإلاووياف ىلوول أىمووال 
م وة المتفويغين لمسواىااأ والفنيين .ي الفيع   أو الميكز ( ووم ن أن ي ون لأ معاون من أىضا  الهيئة التعل 

 .ي اأدية مهامأ  
 

 يتكون جهاز الفرع الجامعي ) أو مركزالتدريسات ( من األقسام التالية:  :55مادة 
   تسط اإلون الئالب 
  شإلون المال ة  التسط 
   تسط أما ة الم توة 
   تسط المعلوماا ة 
 المختاياد التخيي ة   جهاز 
  الي ا ة العامة  السيت و جهاز 

 
   يتولى رئيس قسم شنون الطالب المهام التالية:: 56مادة 

   اسجيح الئالب وانظ ط ملفااهط وتفظها 
 العاساة للئالب   الشإلون اإلداروة والمعلوماد 
  عاساة لمتابعة الارا ة والمنح التعل م ة  الاسضيي اإل.اداد المتعلقة بالئالب و 
  تفوووظ  سووو. مووون الوثووواسق الور  وووة واإللكتيو  وووة العاسووواة لإلمتسا ووواد .وووي مختلوووه اإلختياصووواد التوووي

 اارت .ي الفيع أو الميكز  
   اسضيي الا ا اد اإلتياس ة المتعلقة بالئالب 
 خاماد اإلجتماع ة والنشاي اليواضي  المتعلقة بالضمان اليسي للئالب و لالشإلون ا 
  أىمال   اسي ما ي لفأ مأ المايي من 
  وىنوووا الساجوووة يلسوووق بهووو ا القسوووط مسووويران: أتووواهما يتوووولل المهوووام التنفي يوووة العاسووواة للقاوووول والتسوووجيح

ي يوة العاسواة للضومان اليوسي والشوإلون اإلجتماع وة فواإل.اداد والمسفوظاد والها ي يتوولل المهوام التن
 والنشاي اليواضي 

 
 
 



   التالية:يتولى رئيس النسم المالي المهام  :57 ةماد
  شإلن المال ة .ي اإلدارة الميكزوة  الالشإلون المال ة العاساة للفيع اس  إاياف مايي 
   انظ ط أوامي القوض للئالب 
  ايتيح إاعاراد القوض إلل تساباد الئالب 
   إصاار لواسح الئالب المال ة 
  متابعة اسييح التساي المستسقة ىلل الئالب 
   تفظ الوثاسق والمستنااد المال ة الخاصة بالئالب 
   إدارة  لفة النهيواد 
  ااتيق ب ا اد دوام ال اا ة المتعاتاين بالساىة الفعل ة 
 الفيع أو الميكز   ااتيق ب ا اد بال النقح لساسي العاملين .ي 
 اإلدارة الميكزوة    اسي ما ي لفأ بأ مايي الفيع أو الميكز بالتنسيق مل مايي الشإلون المال ة .ي 
  ووم ووون أن يلسوووق بالقسوووط ىووواد مووون المسا ووواين   العووواد تسووو  الساجوووة ( للق وووام بالىموووال التنفي يوووة

ميكووز بعووا إ ووتئالع رأي لالعاسوواة للقسووط واسوواد مهووامهط بموجوو  موو كية ايووار ىوون مووايي الفوويع أو ا
 مايي ااإلون المال ة .ي اإلدارة الميكزوة  

 
   المكتبة المهام التالية:يتولى قسم امانة  :58مادة 

   إدارة اإلون م توة الفيع اس  إاياف مايي الم توة الميكزوة .ي اإلدارة الميكزوة 
 تعاون والتنسيق مل الم تواد العامة والخارج ة والجامع ة  لا 
  إباا  اليأي بعيوض ايا  الكت  والمجالد 
   إجيا  جيدة  نووة بموجوداد م توة الفيع أو الميكز 
 دوروًا .ي موجوداد الم توة   التاتيق 
   اىمال الفهي ة واإلتتنا  واإلىارة 
   اتتياح الو اسح الالزمة الخاصة بالتيت ف والفهي ة 
   اسي اإلون التوثيق  
  مايي الم توة الميكزوة   المايي من أىمال بالتنسيق مل  ا ما ي لفأ بأ 
   تنفي يوة العاسواة الللق وام بالىموال  الساجوة (ووم ن أن يلسق بالقسط ىاد مون المنسوقين   العواد تسو

لشووإلون الم توووة واسوواد مهووامهط بموو كية ايووار ىوون مووايي الفوويع أو الميكووز بعووا ا ووتئالع رأي مووايي 
 الم توة الميكزوة .ي اإلدارة الميكزوة  

 
 
 



   يتولى قسم المعلوماتية المهام التالية: :59مادة 
  الميكوووز اسووو  إاوووياف موووايي ميكوووز المعلوماا وووة .وووي اإلدارة ا وووة .وووي الفووويع أو امإدارة الشوووإلون المعلو

 الميكزوة 
  ق الشو اد .ي اإلدارة الميكزوة  بالتنسيق مل منسّ ص ا ة او ة المعلوماا ة 
  ّق الشو اد .ي اإلدارة الميكزوة ص ا ة أجهزة الخوادم واوابعها بالتنسيق مل منس  
 خوادم والجهزة .ي الفيع  اسميح، انزوح وص ا ة الايام  المختلفة ىلل كا.ة ال 
  ميا وة الشو ة ومستخاميها، ومتابعة إ تخاام أجهزة الكمايواي واوابعها .ي الفيع  والعمح ىلل

 ص ا تها  
   اإلاياف ىلل إىادة ايكي  الجهزة وملسقااها التي انقح من م ان إلل آخي 
  إدارة ميكز اإل تي   الخاص بالئالب 
 المعلوماا ة كاّ.ًة التي ينوي الفيع ايا ها، ور.عها إلل مايي الفيع  إىااد اقاروي بمواصفاد أجهزة

 مايي ميكز المعلوماا ة .ي اإلدارة الميكزوة و 
 إىااد اقاروي ىن المور المتعلقة بالشو ة والجهزة الموجودة .ي الفيع بالتنسيق مل منّسق الشو اد 

 المعلوماا ة .ي اإلدارة الميكزوة  .ي اإلدارة الميكزوة، ور.عها إلل مايي الفيع ومايي ميكز
   ين .ي الفيع ىلل ا تخاام بي ام  الم ننة العاملاارو 
  ميكز إلل مايي الفيع ومايي إىااد اقاروي تول الىئال التي ائيأ ىلل بي ام  الم ننة ور.عها

 المعلوماا ة .ي اإلدارة الميكزوة 
  ّمووون أىموووال اووواخح ضووومن  المعلوماا وووة .وووي اإلدارة الميكزووووة ميكوووزفوووأ بوووأ موووايي الفووويع وموووايي موووا ي ل

 اختياصأ 
  ووم وون أن يلسووق بالقسووط مسوواىا .نووي أو أكهووي للق ووام بالىمووال التنفي يووة العاسوواة لشووإلون القسووط واسوواد

لميكوز بعوا ا وتئالع رأي موايي ميكوز المعلوماا وة امهامأ بموج  مو كية ايوار ىون موايي الفويع أو 
   .ي اإلدارة الميكزوة 

 
مون مجموىوة مون مسضويي المختاوياد والمواربين المهنيوين .وي  واسي  جهةاز المختبةرات التخصصةيةيتكوون   :61مادة 

تخييوواد التووي اووارت .ووي الفوويع أو الميكووز   العوواد تسوو  الساجووة ( ووتولووون المهووام ذااهووا الموو كورة .ووي ال
 من ه ا النظام    85و  85الماداين 

 
من ىاٍد من السيات والفنيين والعمال المهنيين المختّيين .ي  والصيانة العامةجهاز الحرس يتكون   :61مادة 

 اسي تقول الي ا ة العامة التي اتئّلاها إتت اجاد الفيع أو الميكز واساد مهامهط بموج  م كية ايار 
العاد ىن مايي الفيع أو الميكز بعا ا تئالع رأي مايي اإلون الموا ي والخاماد .ي اإلدارة الميكزوة   

  تس  الساجة (



 الفصل الخامس
 جهاز مركز األبحاث والنشر 

 
 يتكون جهاز مركز األبحاث والنشر من:  :62مادة 

  تسط إداري 
 تسط .ني 

 يلسق بأ ىاد من المسيرون والفنيين تس  الساجة ن ووم ن أ 
 

 : تحت إشراف مدير المركز المهام اآلتية يتولى رئيس النسم اإلداري  :63مادة 
   الىمال التنفي ية المتعلقة بإ تقوال أبساث ال اا ة الواتهين وتفظ مستناااها 
   الىمال التنفي ية المتعلقة بالمجلة 
  .الىمال التنفي ية المتعلقة بمسفوظاد الميكز وما ييار ىنأ من م كياد واعام ط واتتياتاد إل

     
  اسي ما ي لفأ بأ المايي من أىمال  

 
  رئيس النسم الفني المهام اآلتية: يتولى :64مادة 

   الىمال الفن ة المتعلقة بمنشوراد الميكز 
   الىمال الفن ة المتعلقة بالمجلة 
  اسي ما ي لفأ بأ المايي من أىمال  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الباب الثاني
 الوحدات اإلدارية العاملة في الجامعة والمرتبطة برئاسة مجلس األمناء 

 
مسااد رئيس مجلس األمناء للشنون اإلدارية موظه داسط يسمل    مجلس األمناء رئيسيعاون  :65مادة 

 والنانونّية".
 

 :المهام اآلتيةمسااد رئيس مجلس األمناء  يتولى :66مادة 
   اقايط اال تشاراد التي يئلاها رس ا مجلا المنا 
  التنسيق بين رسا ة مجلا المنا  ورسا ة الجامعة 
  يستلزم ىمح الجامعة أدا ها بين رسا تها ورسا ة مجلا المنا  إ جاز المهام التي 
  تفظ الوثاسق والمستنااد الواردة من رسا ة الجامعة 
  اسي المهام التي ي لفأ بها رس ا مجلا المنا  ورس ا الجامعة والتي اقتضيها طا عة ىملأ  

 
واسواد مهاموأ بموجو  مو كية ايوار ىون  بمسااد رئيس مجلةس األمنةاء موظةف إداري برتبةة محةرريلسق  :67مادة 

 رس ا الجامعة بنا  ىلل اتتياح مساىا رس ا مجلا المنا  وبعا ا تئالع رأي المين العام 
 

 اإل المّ ة .ي لانانالجامعة العاملون .ي النظام اإلداري والفني والمالي .ي  :لثاالباب الث 
 

 الفصل األّول
 التعيين

 ايوي التعيين: 
 :العاّمةالشيوي أ( 

 للمرشح للعمل في مالك األجهزة اإلدارّية والفنّية والمالّية في الجامعة الشروط العاّمة اآلتية:يشتيي  :68مادة 
 أن ي ون لانا ي الجنسّ ة  

 أن ي ون تا أاط العشيون من ىميه  

والعاهوواد المووياض   وول ط موون أن ياوويز اووهادة طا ووة ر ووم ة ميوواتة موون وزارة اليووسة العامووة اهاوو  أ ووأ 
 التي اسول دون   امأ بأعوا  وظ فتأ 

 أال ي ون تا صار بسّقأ أّي أت ام جناسّ ة أو اأدياّ ة مخّلة بالشيف والما ة  

التعيووين امتسووان ، وأن يجتوواز للوظ فووة الميّاووح لهوا أن ي وون توواسزًا الشووهاداد والمووإلهالد العلم وة المئلوبووة 
   لجامعة بنجاح و.قًا للقواىا الميع ة اإلجيا  .ي ا



 أن ي ون تسن السيية والسلوك  
 :والفني والمالي الشروط الخاّصة للتعيين في المالك اإلداري ب( 

  أ( و  ب(الفئة األولى: 69مادة 
   أ( المين العام

 
 

أن ي ون تاسزًا اهادة اإلجازة الجامعّ ة ومن ذوي الخاية .ي ممار ة العمح اإلداري 
 ال اقّح ىن ىشي  نواد 

رس ا مساىا 
  أ( الجامعة

مساىا رس ا 
  أ( مجلا المنا 

مايي الشإلون 
  ب( المالّ ة

 

مايي الشإلون 
  ب( االدارّوة

 
  أ( و  ب( الفئة الثانية: :71مادة 

  أ(مايي 
 ختياص و إجازة جامع ة .ي اال

  ختياص ال اقح ىن خما  نوادو خاية .ي العمح اإلداري أو .ي اال
 الكمايوايو إجادة إ تعمال 

  ب( و رس ا داسية
  ب(و مهنات 

  ب( أمين م توة
 

  و إجازة جامع ة .ي التوثيق
  .ي ىلط الم تواد اختياصو اهادة 

  و خاية .ي العمح .ي اإلون الم تواد ال اقح ىن ثالث  نواد
 و إجادة إ تعمال الكمايواي

 الفئة الثالثة: :71مادة 

 و مسضي مختاي
 مارب مهني و 

 تسطو رس ا 
 و أمين  ي
 و مسا  

 
 

 
 ختياص و إجازة جامع ة .ي اال

  نواد ثالثختياص ال اقح ىن و خاية .ي العمح اإلداري أو .ي اال
 و إجادة إ تعمال الكمايواي

 أو
 اللانا  ة  و الو الوروا

 .ي الجامعة اإل الم ة .ي لانان ال اقح ىن ىشي  نواد و خاية .ي العمح
 الكمايواي و إجادة إ تعمال 

 



 الفئة الرابعة: :72مادة 

 منسق كت  م
  إجازة جامع ة .ي التوثيق و

 خاية ىمل ة ال اقح ىن  نتينو 
  ة إ تعمال الكمايوايدو إجا

 .ني مجازو 
 مسيرو 

 أمين مخزن و 

 إجازة جامع ة و 
  و إجادة إ تعمال الكمايواي

 
 الفئة الخامسة: :73مادة 

  اسقو 
 تارتو 

 ص ا ةىامح و 
 ىامح هااهو 

  معي.ة القيا ة والكتابة ووشتيي .ي الساسق أن ي ون تاسزًا رخية  وق ىموم ة
و.ي ىامح الي ا ة أن ي ون تاسزًا إ.ادة خاية .ي العمح المئلوب الاقح ىن 

  نتين 

 
 الفئة السادسة:: 74مادة 

 فادىامح انظ و 
 تاج  و 
 جنيناايو 

 ىامحو 

  المئلوبعمح اإللمام بأىمال ال

 
 الشيوي الخاّصة للتعيين .ي المالك الفّني:  :75مادة 

 أواًل: وظائف الفئة الثانية ) أ(: 
  :مدير مركز المعلوماتية 

ووووو ماجسووووتيي أو دبلوووووم درا وووواد ىل ووووا معمقووووة .ووووي أتووووا إختياصوووواد المعلوماا ووووة موووول خاووووية ثووووالث  وووونواد .ووووي 
 اإلختياص 

 أو
 و ب الورووت هنا ة .ي أتا إختياصاد المعلوماا ة مل خاية خما  نواد .ي اإلختياص  

 
 
 
 



 ثانيًا: وظائف الفئة الثانية ) ب (: 
  منسق الشو اد 
  منسق تواىا الا ا اد 
  منسق الموتل اإللكتيو ي 
  مايم 
  منسق معلوماا ة .ي الفيع الجامعي 

 ماا ة و ب الورووت هنا ة .ي أتا إختياصاد المعلو 
 أو    

 و ب الورووت .ي ىلوم الكمايواي مل خاية خما  نواد .ي اإلختياص 
 ثالثًا: وظائف الفئة الثالثة: 

  مسضي مختاي 
  مارب مهني 

 .ي اإلختياص  ثالث  نوادو ب الورووت .ي اإلختياص مل خاية 
 رابعًا: وظائف الفئة الرابعة: 

 مجاز فني صيانة  : 
 المعلوماا ة اإلداروة و إجازة .ي المعلوماا ة أو

 أو
 و اهادة  اإلمت از الفني .ي اإللكتيو  ك

 أو    
(  .وووي هنا وووة  اإلايووواالد والشوووو اد أو    الهنا وووة اليوووناع ة  D.U.Tوووو الوووابلوم الجوووامعي للتكنولوج وووا   

 والي ا ة 
 

 خامسًا: وظائف الفئة الخامسة: 
 :اامل مهني 

 و إ.ادة بإ ها  ميتلة الارا ة اإلبتااس ة 
 و إ.ادة مهن ة .ي اإلختياص مل خاية ال اقح ىن خما  نواد 

 
 
 
 
 



 إجراءت التعيين: 
للجامعة طل  التوظ ف مي.قًا بأ الوراق  اإلداري والفني والمالييمأل اللانا ي الياغ  بالعمح .ي المالك  :76مادة 

الهاوا ة الالزمة والماّينة ف أ  وولزم غيي اللانا ي إضا.ًة ىلل ذلك بإثواد إ تسيالأ ىلل المستنااد 
 الالزمة المتعلقة بإجازة العمح واإلتامة ىلل الراضي اللانا  ة 

 
 م مل المتئلواد العلم ة والعمل ة لكح وظ فة والمسادة .ي يتط التعيين .ي الوظاسه اإلدارّوة والفنّ ة بما يتال :77مادة 

 .ي الجامعة  اإلداري والفني والمالي ظام المالك 
 

ٍٍ من رس ا الجامعة وبناً  ىلل  اإلداري والفني والمالييتّط التعيين .ي وظاسه المالك  :78مادة  للجامعة بقياِر
ح للتعيين .ي امتسان كفا ة يخضل لأ له ا الغيض   اتتياٍح من المين العام،  وذلك بعا أن ينجح المياّ 

ووتّط التعيين لفتية اجيبة مااها ثالثة أاهي، يقير رس ا الجامعة .ي  هايتها إما إ ها  خامااأ دون إ  اٍر 
مساق أو اهايتأ .ي المالك الااسط .ي الفئة والارجة و.قًا لسلسلة اليا  واليواا  المسادة .ي المالك 

 للجامعة  ني والمالياإلداري والف
 

للجامعة للق ام بعمح يتئل  معي.ًة أو  اإلداري والفني والمالييجوز التعيين لفتيٍة مسّادة .ي المالك  :79مادة 
 مإلهالٍد خاصة بقيار من رس ا الجامعة وبناً  ىلل اتتياح من المين العام 

 
للجامعة و.قًا لساجااها، وذلك بقياٍر من رس ا  والمالياإلداري والفني يجوز ا تخاام م اومين .ي المالك  :81مادة 

 الجامعة وبناً  ىلل اتتياح من المين العام 
 

يجوز لليس ا بناً  ىلل اتتياٍح من أمين ىام الجامعة  قح العامح .ي إداراها أو ا تاابأ إلل أي ميكز أو  :81مادة 
 وى المهني، تس  الساجة والظيوف مي.ق اابل للجامعة دون اعايٍح .ي الياوة والياا  والمست

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ثانيالفصل ال

 الواجبات والحنوق 
 

 الواجبات: 

 يتعّين ىلل كح موظه .ي إدارة الجامعة أن يضل الوال  للجامعة .ي أولوواد اىتوارااأ وذلك: :82مادة 
 بأن يستهاف .ي ىملأ ميلسة الجامعة   
 أن يياىي ائايق وانفي  ال ظمة المعمول بها دون أي اجاوٍز أو مخالفةٍ أو إهمال   
 أن ينجز العمح باتٍة و يىٍة و خالص   
 أن يياىي التسلسح اإلداري .ي أثنا    امأ بوظ فتأ   
 اإلجيا  أن يخضل ليس سأ الموااي وأن ينفّ  اوجيهااأ واعل مااأ المستماة من القوا ين وال ظمة الميع ة  
 أن ي ون السقًا .ي مظهيه منضوئًا .ي ايي.ااأ مل رؤ اسأ وزمالسأ والغيي  

 
بموج  م كياٍد إداروة  اإلداري والفني والمالياساد  اىاد العمح ال اوعّ ة للموظفين .ي مالك الجامعة  :83مادة 

 ايار ىن رس ا الجامعة ضمن السا الىلل المقّير للعمح .ي ال اوع 
 

ايك العمح .ي أثنا  الاوام إال .ي تالة  اإلداري والفني والماليال يجوز للموظه .ي مالك الجامعة  :84مادة 
 الضيورة وبموج  اييوٍح من رس سأ الموااي وبعا إبالغ الااسية اإلدارّوة   

 
 :اإلداري والفني والماليين .ي مالك الجامعة العاملممنوع  ىلل  :85مادة 

إجيا  مخابياد هااف ة داخل ة أو خارج ة أو دول ة لموٍر اخي ة، إال .ي الساالد الضيوروة وبعا  
 التييوح لأ من رس سأ الموااي  

 اوادل الزواراد الخاصة مل زمالسأ ضمن الم اا  .ي أثنا  الاوام   
ق بالوظ فة .ي مئالعة اليسه والمجالد أو اناول الئعام .ي الم اا  أو اعاطي أي أىمال ال اتعل 

 أثنا  الاوام  
 تاول الهاايا واإلكيام اد   
 تاول التوص اد الخاصة  

 الق ام بأي ىمٍح داخح الجامعة أو خارجها اسّظيه القوا ين وال ظمة والقواىا المعمول بها   
 الق ام بأي  شاٍي من أي  وٍع داخح الجامعة أو خارجها يضّي بميالسها   
ميلسة الجامعة خارج أوتاد الاوام، إال بإذٍن من اليس ا وبناً  ىلل اعاطي أي ىمٍح يتعارض مل  

 اتتياٍح من المين العام  
 االاتياك .ي اإلضياباد أو التسيوض ىليها أو الاىوة إليها، إال ضمن القوا ين الميع ة اإلجيا    



النشي إلقا  الخئ  أو إىئا  التياروح لليسه أو اإلذاىاد أو أي و يلٍة أخيى من و اسح  
 واالايال، إال بتيخ ٍص مساٍق من اليس ا  

 اإلاتياك .ي المإلامياد أو الناواد اإلىالمّ ة أو الكتابة دون إذٍن مساٍق من اليس ا  
 

 الحنوق: 

تس  وظ فتأ وو.قًا لسلسلة اليا  واليواا   اإلداري والفني والمالي.ي مالك الجامعة  العامحيساد راا   :86مادة 
لفتيٍة مسّادة  اإلداري والفني والماليين .ي المالك العاملالمعمول بها .ي الجامعة   واسس  أجور 

والم اومين ىلل أ ات اليوم أو ال اوع أو الشهي، تس  مقتض اد العمح وماهيتأ مل مياىاة أت ام 
 ي مي لألجور  القا ون بما يتعلق بالسّا الد ل ال

 
 ا"ا.ل اليواا  ولواتقها مشاهيًة .ي  هاية كّح اهٍي واسس  الاهي كا.ًة دون إ تهنا  ثالثين يومًا   :87مادة 

 
رااوًا ما لط ي ن تاسمًا .عاًل بمهام  اإلداري والفني والمالي.ي مالك الجامعة  العامحال يجوز أن يتقاضل : 88مادة 

ىن  العامحاايون مسإلولين اخي ًا ىن إىالم المين العام .ي تال اخله وظ فتأ، ووعتاي اليؤ ا  المو
 الق ام بمهام وظ فتأ الاخاذ التاابيي القا و ّ ة المنا وة 

 
 الياا ، من اارو. الموااية الفعل ة بالعمح   اإلداري والفني والمالييستسق المعّين إبتااً  .ي مالك الجامعة  :89مادة 

 
الياا  الجايا الميّ.ل إل أ اىتوارًا من أول الشهي  اإلداري والفني والمالي.ي مالك الجامعة  العامحيستسق  :91مادة 

 ال ي يلي الشهي ال ي اّط ف أ التيف ل 
 

اا.ل الجامعة لمنا  اليناديق مالغًا اهيوًا مقئوىًا ي"سّاد بقياٍر من رس ا الجامعة كتعووض مسإلول ة  :91مادة 
 اليناوق 

 
الق ام بأىماٍل إضاف ة  اإلداري والفني والمالي.ي مالك الجامعة  العامحيم ن ىنا الضيورة اكل ف  :92مادة 

و ىئاسأ اعووضًا ىن  اىاد العمح اإلضاف ة إذا كا   ظيوف ىملأ اقتضي العمح خارج أوتاد الاوام   
 المين العام ىلل اتتياٍح من  وض بم كيٍة صادرة ىن اليس ا بنا ووتّط التكل ف واسايا التعو 

 
ال ين يقومون بمجهوٍد خاص ممّيز أو  اإلداري والفني والماليون .ي مالك الجامعة العامليم ن أن يعئل  :93مادة 

 أىمال اعود بالنفل ىلل الجامعة م ا.آد مال ة مقئوىة بنهاية كح ىام بمهابة توا.ز اشج ع ة 
 



من تسوماٍد ىلل التساي الجامع ة .ي  داري والفني والمالياإلين .ي مالك الجامعة العامليستفيا أبنا   :94مادة 
الجامعة بنسوٍة يسادها رس ا الجامعة بناً  ىلل اتتياٍح من المين العام   أما الي وم ىلل أ واىها .ال 

اإلداري والفني ن .ي مالك الجامعة العاملياخضل لي تسٍط ىلل اإلطالق   يسقط تق الئال  من أبنا  
 سسط أىاله .ي تال تيولأ ىلل مساىاة من مياٍر آخي، و.ي تال الي وب بال والمالي

 
اقووام لووأ  والمووالي اإلداري والفنووي والموواليالعامووح .ووي مووالك الجامعووة    .ووي تووال و.وواة و.وواة زوج أو أتووا أوالد :95مةةادة 

مسوواىاة مال ووة اسوواوي رااوو  اووهي و يووه  أمووا .ووي تووال الووزواج   لول مووية ( والوووالدة   مهمووا كووان ىوواد 
 المواليا ( ولمية واتاة، .تقام الجامعة مساىاة مال ة اساوي راا  اهي واتا 

آ فًا صات  و ذا كان الزوج والزوجة من العاملين الااسمين .ي الجامعة، ف ستفيا من المساىااد الماينة 
 الياا  الىلل منهما .قط   

 
و.اتًا لت ام تا ون صناوق الضمان  اإلداري والفني والماليين .ي مالك الجامعة العامليجيي ائاي   :96مادة 

 االجتماىي 
 

 ال ين اقضي ظيوف ىملهط ارااا  لواٍت معّين اإلداري والفني والماليين .ي مالكها العاملازود الجامعة  :97مادة 
 بزيٍّ خاص ىلل  فقتها وكلما ااىو الساجة 

 
وأىضا  هيئة التعل ط من المتفّيغين افّيغًا  اإلداري والفني والماليين .ي مالك الجامعة العاملي"عئل لعموم  :98مادة 

 كلّ ًا بال  قٍح مقئوع تس  ما اسّاده الميا  ط اليادرة له ا الغيض 
 

ال ين يتئّل  أدا  مهامهط  فقاد معّينة بسا   اإلداري والفني والماليون .ي مالك الجامعة العاملي"عئل  :99مادة 
اأدية الوظ فة، بال  قٍح خاّص مقئوع لتغئ ة ه ه النفقاد ي"ساد بقياٍر من اليس ا وبناً  ىلل اتتياٍح من 

 المين العام 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ثالثلفصل الا

 التأديب
 

المسإلولّ ة ىن إخاللأ بقيٍا أو غيي تيا  اإلداري والفني والمالي.ي مالك الجامعة  العامحيتسمح  :111مادة 
 بالواجواد التي افيضها ىل أ القوا ين الميعّ ة اإلجيا  وأت ام ه ا النظام 

 
أمام رس ا الجامعة وأمينها العام  اإلداري والفني والماليين .ي مالك الجامعة العامل: اكون مسا لة 515مادة 

 ومجلا اأديٍ  يشّ لأ رس ا الجامعة من:
 رس ساً       المين العام 
 ىضواً      أتا أ اا ة السقوق  
 ىضواً    اليس ا الموااي للموظه مسّح المساسلة 

من  فني والمالياإلداري واليأمي رس ا الجامعة بإجيا  التسقيق .ي ما ي"نس  للموظه .ي مالك الجامعة  :112مادة 
مخالفٍة لواجوااأ   ا"ي.ل  تاس  التسقيق بتقيوٍي إلل رس ا الجامعة   ولأ بعا االطالع ىلل التقيوي أن يسفظ 
التسقيق أو أن يأمي بإتالة المسّقق معأ إلل مجلا التأدي  أو أن ي تفي بتو  ل ما يياه من الجزا اد الواردة 

الخامة التي ال يجوز او  عها إاّل بناً  ىلل اوص ة من مجلا ، ما ىاا ىقوبة الييف من 515.ي المادة 
 من ه ا النظام  551التأدي  ىلل أال يخح ذلك بيالت اد اليس ا المنيوص ىليها .ي المادة 

 
 مسّح المسا لة هي: اإلداري والفني والمالي.ي مالك الجامعة  العامحالجزا اد التي يجوز او  عها ىلل  :113مادة 

 التنا أ 

   اراإل 

 تسط راا  ىاٍد من أّيام الشهي وىاٍد من الاهي  

 اأخيي التارج السنوي لمّاة ىامين ىلل الكهي  

 إ زال درجة واتاة أو أكهي ضمن الياوة  فسها  

 إ زال الياوة  

 التو  ف ىن العمح باون راا  لمّاٍة مسّادة  

 الييف من الخامة .ي الجامعة  

 
يجوز بقياٍر من رس ا الجامعة وبناً  ىلل اتتياٍح من المين العام او  ل ىقوبة التنا أ واإل  ار وتسط  :114مادة 

الياا  واأخيي التارج و  زال الارجة ضمن الياوة و  زال الياوة   ووجوز بقياٍر من رس ا الجامعة واتتياٍح من 
ّاٍة مسّادة والييف من الخامة، ىلل أال يخّح المين العام وبتوص ٍة من مجلا التأدي  الوته ىن العمح لم

 من النظام   551ذلك بيالتّ ة اليس ا الواردة .ي المادة 



 
مسووّح المسووا لة ىلوول مجلووا التأديوو  بقووياٍر موون  اإلداري والفنووي والمووالي.ووي مووالك الجامعووة  العامووحي"سووال  :115مةةادة 

 ام اليس ا وبناً  ىلل اتتياح العميا أو المايي أو المين الع
 

 يجيي النظي .ي القضّ ة المسالة تس  الصول القا و ّ ة المقّيرة للمسا لة  :116مادة 
 

 ي"سّاد رس ا مجلا التأدي  خالل أ اوع من اسّلمأ تيار اإلتالة موىا أّول جلسة للنظي .ي القضّ ة  :117مادة 
 

ن ف أ وتاسل التسقيق وكاّ.وة المعلومواد والمسوتنااد المتعّلقوة  :118مادة  ي"نظَّط لكّح تضّ ة مسضي ي"سفظ .ي ملّفها، ا"اوَّ
 بالقضّ ة 

 
يسّق للمسال ىلل مجلا التأدي  أن يّئلل ىلل ملّه القضّ ة الموجود لاى المجلوا وأن يستنسو. منوأ موا  :119مادة 

 يياه الزمًا للا.اع ىن  فسأ 
 

ىلوول المسووال ىلوول مجلووا التأديوو  أن يسضووي الجلسوواد بالوو اد، و ذا اغّيوو  ي"الَّووض ثا  ووًة، .ووإذا لووط يسضووي  :111مةةادة 
  ظي المجلا .ي القضّ ة باال تناد إلل التسقيق واىتاي تياره وجاه ًا 

 
ة معّللووة : يجتمول المجلووا للمااولوة وويوار اوصويتأ .ووورًا باإلجمواع أو الكهيّووة، ووقتضووي أن اكوون التوصو 111مةادة 

 واي.ل إلل رس ا الجامعة الّاخاذ القيار 
 

 يالض المسال ىلل مجلا التأدي  صورة ىن القيار النهاسي بوا ئة رس سأ الموااي  :112مادة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 رابعالفصل ال

 انتهاء الخدمة
 

 التال ة:.ي الساالد والمالي .ي مالك الجامعة اإلداري والفّني  عامحانتهي خامة ال: 113مادة 
 الو.اة 

 بلوغ السن القا و ي 

 الييف من الخامة 

 اال تقالة 

 
اعووضوًا مالّ وًا يسوّاده  أ.ي تال و.اة العامح .ي مالك الجامعوة اإلداري والفّنوي والموالي اقوّام الجامعوة لورثتو :114مادة 

ىلول أن  رس ا الجامعة بسس   نين الخامة الفعلّ ة التي تّضاها المتو.ل .ي الجامعة اإل والمّ ة .وي لانوان
 ال يقح ىن راا  ثالثة أاهي 

 
ىنوا بلوغوأ  وّن اليابعوة والسوتين، ووم ون  والموالي .ي مالك الجامعة اإلداري والفّني عامحانتهي خامة ال - :115مادة 

 امايا ه ه الخامة بقياٍر من رس ا الجامعة 
الموو كور أىواله، ىنووا بلوغووأ  ون اليابعووة والسووتين، المئالووة بتعووووض  هايووة الخاموة و.قووًا لألت ووام  عامووحيسوق لل -

الووواردة .وووي  ظوووام اليوووناوق الوووطني للضووومان اإلجتمووواىي إذا كوووان خاضوووعًا لت ووام هووو ا النظوووام و ذا لوووط ي ووون 
ىوون كوح  وونة خامووة  رااو  اووهيأ ووات  ىلوول م يخيووص لوأ اعووووض  هايووة الخاموةخاضوعًا لت ووام هو ا النظووا

    تّضاها .ي الجامعة اإل المّ ة .ي لانان .عل ة
الموو كور أىوواله بعووا بلوغووأ  وون اليابعووة والسووتين، يخيووص لووأ ىوون .تووية ىملووأ  عامووح.ووي تووال امايووا خامووة ال -

خامتووأ الفعلّ ووة التووي تّضوواها .ووي الجامعووة يقووّاره رسوو ا الجامعووة بنوواً  ىلوول ىوواد  وونين الممووّادة اعووووض خوواص 
   أ .ي الفتية الم كورة ساإل المّ ة .ي لانان ومستوى أدا

 
يسووّق لكووّح ىامووح .ووي مووالك الجامعووة اإلداري والفّنووي والمووالي أن يقووّام ا ووتقالتأ، ىلوول أن اكووون خئّ ووة أ(  :116مةةادة 

 وبوا ئة رس سأ الموااي 
اعووووض يقووّاره رسوو ا الجامعووة المسووتقيح  والمووالي .ووي مووالك الجامعووة اإلداري والفّنووي عامووحلل يخّيووص ب(

أ .وي الفتوية سوبناً  ىلل ىاد  نين خامتأ الفعلّ ة التي تّضواها .وي الجامعوة اإل والمّ ة .وي لانوان ومسوتوى أدا
 الم كورة   

 ي"اّ  .ي اال تقالة بقياٍر من رس ا الجامعة  ج( 
 



موون الخامووة بنوواً  ىلوول ال ووواب التووي يقووّارها والمووالي .ووي مووالك الجامعووة اإلداري والفّنووي  عامووحييوويف ال :117مةةادة 
 رس ا الجامعة، وذلك:

خالل ثالثة أاهٍي مون  اإلداري والفني والمالي.ي مالك الجامعة  العامحإذا ثا  ىام كفا ة  
 ا تخاامأ ىلل  ايح التجيبة 

اراكوووو  ىموووواًل أو إهمووووااًل  اإلداري والفنووووي والمووووالي.ووووي مووووالك الجامعووووة  العامووووحإذا ثاوووو  أن  
 مقيودًا ييمي إلل إلساق الضير بميالح الجامعة المادّية 

ىلووول اراكووواب مخالفوووة هاّموووة  اإلداري والفنوووي والموووالي.وووي موووالك الجامعوووة  العاموووحإذا أتوووام  
 لأل ظمة المعمول بها .ي الجامعة باليغط من التنايهاد الخئّ ة التي اوّجأ إل أ 

دون ىووو ٍر اووويىّي أكهوووي مووون  اإلداري والفنوووي والموووالي.وووي موووالك الجامعوووة  العاموووحذا اغّيووو  إ 
 خمسة ىشي يومًا .ي السنة الواتاة أو أكهي من  وعة أّياٍم متوال ة 

 
، وبا ووتهنا   اإلداري والفنووي والموالي.وي مووالك الجامعوة  العامووح.ووي السواالد كاّ.ووة التوي انتهوي .يهووا خاموة  :118مةادة 

 و.اة، .إّ أ يتوّج  ىل أ تاح ايكأ العمح اسل ط كّح ما كان بعهااأ .ي أثنا    امأ بالوظ فة تالة ال
 
 
 

 أحكام ختامّية الباب الثالث: 
 

 ا"لغل ال ظمة والقياراد والم ّكياد السابقة كاّ.ة التي اتعارض مل أت ام ه ا النظام وال اّتسق معأ  :119مادة 
 

يخضوول العوواملون .ووي المووالك اإلداري والفنووي والمووالي .ووي الجامعووة .ووي مووا ال  ووّص ف ووأ إلوول تووا و ي العمووح  :121مةةادة 
 والضمان اإلجتماىي النا. ين .ي لانان  

 
 ي"عمح به ا النظام .ور التيايق ىل أ من تاح رس ا الجامعة  :112مادة 

 
  


