1

تس م هذهمملتذليتات ممليذاتات ممليذليتممان ذلي ممالة ذيهتد م ذ ت م ذلي ةاس م اذف م ذمل ا م ذليشممن ذ
لألوسهذيسة ذ،2015ذو ا لذد لذلعتدل لنًذ نذتلن خذإقنلنهل .ذ

ذ

2

ذ ونذيت ت ليذوليادلنليذلآلت ذح ث لذونايذف ذهلتذليتات ليذلي الة ذلي خصص ذي لذأاةلتذ لذ
يمذتالذليقن ة ذعتهذغ نذليك:
ليمل ا ذ

:

لي ت ذ

:

ت ذلي ةاس  .ذ

:

متسذ ت ذلي ةاس  .ذ

:

ليا ا ذ

لي متس ذ

:

ليتمةم ذ

ليتمة ذلي شنف ذ :

3
ذ

4

مل ا ذليشن ذلألوسه .ذ
ع اذ ت ذلي ةاس  .ذ

يمة ذليتان ذلي الة ذف ذلي ت  .ذ
يمة ذليتان ذف ذليقسمذلي تف ذدلإلشنلفذعتهذع ت ذليتان  .ذ

ن زذليتان ،ذليشمن ،ذلي ؤسسم ذأوذليمالرن ذليتم ذ تمان ذف ملذليهليم ذ

لي وقع ذ

:

لي شذنف ذ

:

عضوذلي ر ذليتان س ذلي تفذدلإلشنلفذعتهذس نذليتان  .ذ

لألسدوع ذ

:

أسدوعذتان ذحس ذةظلمذليا لذلي تدعذف ذلي وقع .ذ

الخلذلألنانذأوذخلنمه .ذ

ااذليتان ذلي الة ذ تهتدلًذإمدلن لًذيتحصولذعتهذليانم ذليمل ا ذلألويه .ذ
ذيمة ذليتان ذو
.1

لت ل :ذ

ذتش لذليتمة ذدقنلنذ نذ متسذلي ت ذوتتويهذوف ذتات ليذ ةحذانم ذليد ليون وسذف ذ
ليمل ا ذع ت ذليتان ذو لنس ذليصالح ليذلآلت :

أ.

ذلي سله ذف ذوضعذأسسذليتان ذلي الة ذولإلشنلفذعت ل.

ج.

ذتوز عذليهتد ذعتهذأ ل نذليتان ذلي ات ا  .ذ

 .ذ تلدا ذتهد ذإمنلءليذليتان ذلي الة ذوتات لته.
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ذ
ذ

ا.

ذلإلشنلفذعتهذتان ذليهتد ذف ذليم ليذلي ختص .

و.

ذتق مذأ ل نذليتان ذوأالءذليهتد ذولي شنف نذونفا لذإيهذليا ا.

ه .ذ تلدا ذليتزلمذليهتد ذدليتات ليذلي ات ا ذيتتان ذليا ت .

.2

تش ل ذليتمة ذلي شنف  ،ذدقنلن ذ ن ذ متس ذليقسم ذف ذدال ذليالم ذليمل ا ذ ن ذثالث ذ

أعضلءذو ةلهذإي لذلي
أ.

ليذلآلت :

ذتةظ مذع ت ذتسم لذليهتد ذيتتان  .ذ

 .ذتةظ مذسملذخلصذدليتان ذ( .)Log bookذ

ج.

ا.

ذتوز عذليهتد ذلي سمت نذيتتان ذعتهذلي ذولقعذوتحا اذ وضوعذليتان ذي م .ذ
ذتق مذليهتد ذدااذلةت لءذفتن ذليتان ذوتست مذليةتلرجذينر سذليقسم .ذ

ه .ذع لذقلعا ذد لةليذدأس لءذليهتد ذو ولقعذليتان  .ذ

ذ

5

ذليتسم لذيتتان  :ذ
.1

.2
.3

ذ

6

7

عااذليسلعليذليولم ذإة لؤهلذدةملحذ نذليهلي ذ()121ذسلع ذ ات ا ذعتهذلألقلذشن ه ذ

ولفق ذنر سذليقسمذلي اة ذي لذهلي ذوحس ذتخصصه،ذو ح ذيتهلي ذلخت لنذأيذفصلذ

انلس ذيغل ليذليتان  .ذ
ا ذليتان

ذث لة ذأسلد ع ذ تصت ذالخل ذلألنان ذأو ذخلنمه ذخالل ذفصل ذانلس ذولحاذ

قض لذليهلي ذف ذ وقعذولحا.

الذ موزذليم عذد نذليانلس ذوليتان  .ذ

ذتحا اذ ولقعذليتان  :ذ
.1

ذوضعذأسسذالخت لنذ ولقعذليتان ذلي ختتف ذيغل ليذلعت لاهلذولدالغذتتكذلي ولقعذدليك،ذ

.2

ذتقومذليتمة ذدلخت لنذثالثذ ؤسسليذ ات ا ذ نتد لذحس ذلألويو  ،ذو تمذلعت لا ذلحاهلذ

و موزذتأم لذتحا اذليكذي ا ذالذتتملوزذلألسدوع نذ نذتلن خذليتسم ل .ذ
نذلي شنف،ذوتتمذ خلهد ذتتكذلي ؤسس ذيتحصولذعتهذلي ولفق .

ذلإلشنلفذولي تلدا :
.1

قوم ذلي شنفون ذد تلدا ذتان

ذليهتد ذ ن ذخالل ذز لنلي ذ الة ذاون ذيتهتد ذف ذ

ولقا م ذال ذتقل ذعن ذ( )4ذأندا ذز لنلي ذخالل ذ ا ذليتان ذالخل ذلألنان ،ذسولء ذدليز لن ذ

لي الة ذأوذليتولصلذلالي تنوة  .ذ
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ذ

.2

قومذلي شنفونذد تلدا ذتان ذليهتد ذ نذخاللذليتولصلذ عذنر سذلي ؤسس ذلي ات ا ذ
يتتان ذولي وظفذلي اة ذدلإلشنلفذليا ت ذعتهذتان ذليهلي ذو تلداتهذدولسه ذليدن اذ

لإلذي تنوة ذولالتصلل ذلي لتف ذال ذتقل ذعن ذ( )4ذأندا ذ تلدالي ذخالل ذ ا ذليتان ذخلنجذ
.3

لألنان.

تمذتوز عذليهتد ذدولقعذعشن ذهتد ذدحاذأقصهذي لذ شنف،ذو تمذلحتسل ذسلع ذانلس ذ
ات ا ذيت شنفذيقلءذليك،ذح ثذ تمذلحتسلد ل ذض نذليا ءذليتان س ذخاللذليفصت نذ

.4
.5
.6

8

ااتذع الًذإضلف ذلًذخاللذليفصلذليص ف .
لألولذوليثلة ذ ذو ّ

حااذلي وقعذ وظفلذ نذقدتهذيإلشنلفذليا ت ذعتهذتان ذليهتد ذو تلدات م.

قامذلي وقعذتقن لنًذسن لًذعنذ ستوىذليتزلمذليهلي ذوهد ا ذلألةشه ذليت ذ لنس لذد وم ذ

ة ولجذ خصصذي لتذليغل ذ(ة ولجذتق مذليتان ذلي الة ).

إللذتغ ذليهلي ذخاللذفتن ذتان دهذدالنذ قدولذ نذليتمة ذ م ذعت هذلست لي ل.

ذتق مذليتان  :ذ
.1

دااذإة لءذليتان ذوخاللذ ا ذأقصلهلذلألسدوعذلألولذ نذدال ذليفصلذليانلس ذليليذ ت ذ
ليتان ذ قام ذليهلي ذتقن لن ذ فصالذعن ذليتان  ،ذ تض نذةدل ذعن ذلي وقعذليلي ذتان ذ

ف ه،ذ ذو قا ذةظن ذحولذ وضوعذليتان ،ذ ذوتفلص لذلألع للذليت ذقلمذد لذليهلي ذخاللذ
فتن ذليتان ذوخالص ذتد نذ اىذلستفلاتهذوعالق ذ وضوعذليتان ذدلي ولاذليت ذانس لذ
و قتنحليذوتوص لي،ذو ونذليتقن نذ هدوعلذدليتغ ذلإلةمت ز ذوحس ذلية ولجذلي ات ا،ذ

و ستمذليتقن نذيتمة ذلي شنف ذف ذليقسم.
.2

تمذتق مذأالءذليهلي ذوليكذف ذ وعاذأقصلتذة ل ذلألسدوعذليثلة ذ نذليفصلذليليذ ت ذ

فصلذليتان ذو ات اذليتان ذعتهذليةحوذلآلت  :ذ
أ.

ذتق مذلي وقعذيتهلي ذحس ذة ولجذتق مذليتان ذلي الة ذلي ات اذ نذلي ت .

ج.

ذتقن نذلي شنفذحولذأالءذليهلي ذخاللذفتن ذليتان .

 .ذ ةلقش ذليهلي ذليليذأة هذتان دهذ نذخاللذليتقن نذليليذتقامذده.

ا.

ذتنصاذعال ذةلمحذأوذنلس ذ تق مذة لر ذيتهلي  .ذ

Ref.: Board of Trustees Session (05/2014-2015) Decision No.: 06, Date: 04/04/2015, Rev. a
Deans' Council Session (18/2014-2015), Decision No: 247, Date: 18/03/2015, Rev. a
3-4

ذ
ذ
ذ

9

لعت لاذةتلرجذليتان  :ذ
.1

.2

تةظمذليتمة ذلي شنف ذسملذخلصذدليتان ذحس ذلية ولجذلي ات اذ(.)Log Book

قومذليهلي ذدلستخالمذافتنذأمةا ذخلصذ اونذف هذ و لذأع للذليتان ذوأيذ الحظليذ

ضنون ذو قوم ذليهلي ذدتست م ذهلل ذليافتن ذ ع ذة ولج ذتق م ذليتان ذلي الة ذوليتقن نذ

.3

.4

ليليذ قا هذف ذة ل ذليتان ذإيهذ شنفذليتان  .ذ

تنفعذةتلرجذليتان ذيا لا ذلي ت ذدااذإقنلنهلذف ذ مليسذلألقسلمذحس ذلألصول.

تمذإقنلنذةتلرجذليتان ذف ذ متسذلي ت ذوتنفعذإيهذالرن ذليقدولذوليتسم لذيتثد ت لذف ذ

سملذليهلي  .ذ

11

ذ تم ذليصنف ذدأ ن ذ ن ذلينر س ذوفقل ذيتةظلم ذلي لي ذوف ذحاوا ذلي ولزة ذليال ذلي ات ا  ،ذوض نذ
خه ذليا لذلي قا ذودااذليتاق ذ نذوحا ذلينقلد ذلإلالن ذولي لي  .ذ

11

ذتحللذليحلاليذليت ذالذتةهد ذعت لذةصوصذهلتذليتات ليذإيهذ متسذلي ت ذيتديذف ل .ذ

12

ذ ونذليا اذوليتمة ذ س ذؤذوالذنذعنذتةف لذهلتذليتات لي .ذ

13

ذتتغ ذهلتذليتات ليذأيذتات ليذأوذق لننليذسلدق ذد للذليخصوصذلعتدلنلذ نذإقنلنهل .ذ

14

ذالذ موزذتاا لذهلتذليتات ليذأوذإيغلذؤهلذإالذدقنلنذ نذ متسذلأل ةلء .ذ

ذ

ذ

ذ

15

ذتااذهلتذليتات ليذسلن ذدااذإقنلنهلذ نذ متسذلأل ةلءذحس

ذلألصول .ذ

ذ
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