الئحػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػة

َؿٖر األضكْررٙة اًؿاً٘ ًٌْٖرضة هاًتكًْٗٗدٚا
 تؿُي َكتتة اًُؿٖر ةصمة رئٚطٚة ؾٌى تور ٍٙدرَاتٖا ةُوتْٚاتٖا ًٌعالب هأؾضاء
اًٖٚئة اًتررٙطٚة هاًٖٚئة اًُؿاهّة (َررضٗن َطاؾرهنَ /ؿٚػرهنَ ،ررضػٗ ًقػا )
هاًتاححٗن ،هتتؿاهن جوالٚا َؽ اًٖٚئا

اًذاَؿٚة هاًؿٌُٚة األدسى ل٘ َذاالتٖا .حٚث

تحتٗي اًُكتتة ؾٌى َوتْٚا َعتٗؾة هأدسى فٚس َعتٗؾة .

هالئحة اًُؿٖر تتكٗن َِ اٛت٘ 0
أهالو  0اًُطئًٗٚا هاًٗادتا
جاّٚاو  0اًٖٚكي اًٗػٚم٘
جاًحاو0اإلدساءا اًُاًٚة هاإلدارٙػة
راةؿاو  0ضذال اًُكتتة

ال  0اًُطئًٗٚا هاًٗادتا
أه و
ٙؿُي أدصائ٘ اًُكتتة تحت إشساؼ اًطٚر ا .د .ؾُٚر اًُؿٖر أه َِ ٙمٗض ل٘ ذًى
هٙوٗم ةاألتى:

 األشتساك ل٘ ًذْة تحرٙر َوتْٚا اًُكتتة.
 أضػػتالم دُٚػػؽ َوتْٚػػا اًُكتتػػة َػػِ اًكتػػب هاًُسادػػؽ هداللػػٔ
هإَطاك ضذي داص ةزًى.

 تصػػػْٚك هتستٚػػػب اًُوتْٚػػػا هلػػػن ظتٚؿتٖػػػا هةُػػػا ٙكمػػػي ضػػػًٖٗة
تػػػراهًٖا هاًحمػػػاظ ؾٌٖٚػػػا َػػػِ اًتٌػػػك هاًضػػػٚاع هضػػػًٖٗة دسدٕػػػا
هصٚاّتٖا.
 لٖسضة دُٚؽ اًكتب هاًُسادؽ هاًُذال حطب ّؼام دٗٙي اًؿاًُ٘.


هضػػؽ ّؼػػام ً ظػػالع اًػػرادٌ٘ هاألضػػتؿار اًذاردٚػػة ًذُٚػػؽ

اًُتؿػػاٌََ ِٚػػؽ اًُكتتػػة َػػِ اًعػػالب هأؾضػػاء اًٖٚئػػا اًتررٙطػػٚة
هاًُؿاهّة هاإلدارٙة هتْمٚزٓ ةكي دهة.
 اًػػسد ؾٌػػى األضتمطػػارا لُٚػػا ٙذػػم اًُكتتػػة َػػِ أةحػػا هَذػػال
هّشاط جوال٘ هَؿارض.
 األحتماظ ةْطذٔ َِ دُٚؽ االَتحاّا اًتى تتٍ ل٘ اًُؿٖر .
 األشتساك ل٘ إؾراد اًذعة اًطْٗٙة ًٌْشاط اًحوال٘ ًٌُؿٖر.
 دػػػسد َوتْٚػػػا

اًُكتتػػػة َػػػِ اًُػػػٗاد اًُعتٗؾػػة هفٚػػػس اًُعتٗؾػػػة

هإَطاك ضذي داص.
 األظػػالع اًُطػػتُس ؾٌػػى أحػػر األصػػرارا اًؿٌُٚػػة هاًحوالٚػػة هحصػػس
اًؿْػػاه ِٙاًتػػ٘ تؿػػٗد ةاًمائػػر ؾٌػػى اًُؿٖػػر هأتذػػاذ اإلدػػساءا ّحػػٗ
إهتْائٖا.
 اًؿُػػي ؾٌػػى تعػػٗٙس ّؼػػام اًؿُػػي ةاًُكتتػػة ظتوػػاو ألحػػر األضػػاًٚب
اًتكًْٗٗدٚة ل٘ إدار اًُكتتا .
 األشتساك ل٘ اؾراد َشسهع اًُٚشاّٚة ًٌُؿٖر لُٚا ٙذم اًُكتتة.
 األشػػػتساك لػػػ٘ ًذػػػان اًتػػػت لػػػ٘ ؾػػػسهض األضػػػؿار هاًُْاهصػػػا
هاًُُارضا لُٚا ٙذم اًُكتتة كؿضٗ لْ٘.
 األشػػتساك لػػ٘ ًذػػان دػػسد اًُكتتػػة اًتػػ٘ تػػتٍ دهرٙػػاو لػػ٘  8/01لػػ٘
كي ؾام.

 إصػػػرار ّشػػػسا هةتٌٗٚدسالٚػػػا دهرٙػػػة ةُوتْٚػػػا اًُكتتػػػة هؾُػػػي
ّشػػػس دهرٙػػػة ةاًُوتْٚػػػا اًذرٙػػػر هإصػػػرار ّشػػػسا أدػػػسى
َٗضٗؾٚة.
 حٗضتة اًُكتتة هتررٙب َستادي اًُكتتة ؾٌى ذًى.
 اًؿُي ؾٌى إددال هتشقٚي اًُكتتة األًكتسهّٚة.

جاّٚاو اًٖٚكي اًٗػٚم٘
َ -0طئٗل تشهٙر اًُوتْٚا هاًُؿاًذا اًمْٚة.
َ -2طئٗل درَا اًُطتمٚر.ِٙ

جاًح وا 0اإلدساءا اًُاًٚة هاإلدارٙة
 إدساءا اًشساء
 تتٍ ؾٌُٚة اًشساء ةْاء ؾٌى اٛت٘ :

 -0ظٌػػب َػػِ أؾضػػاء اًٖٚئػػة اًتررٙطػػٚة ًُسادػػؽ اًُػػٗاد اًرراضػػٚة
أه ًتشهٙػػر اًُكتتػػة ةاًضػػسهري هاًذرٙػػر لػػ٘ لػػسهع اًتذصػػم.
هتكػػٗن ةعسٙوػػة ؾُػػي  (3جالجػػة ) ؾسهضػػٚتٍ تٗهٚؿٖػػا َػػِ َطػػئٗل
اًُشػػتسٙا هرئػػٚص اًحطػػاةا هأَػػ ِٚاًُؿٖػػر جػػٍ ةؿػػر ذًػػى
تحػػػرد دٖػػػة اًشػػػساء ه ٗٙهػػػؽ ؾٌٖٚػػػا َػػػِ ا.د .ؾُٚػػػر اًُؿٖػػػر
ةاًُٗالوة ه ٙسضي أَس اًتٗرٙر إًى اًذٖة اًُذتار .
 -2أدتٚػػارا َػػِ هػػٗائٍ كتػػب اًْاشػػس ِٙةؿػػر أن تؿػػسض ؾٌػػى
رؤضاء األهطام أه أؾضاء اًٖٚئة اًتررٙطٚة ةاًُؿٖر.
 -3اإلدتٚػػار َػػِ َؿػػسض اًكتػػاب أه أَػػاكِ دهر اًْشػػس ،حٚػػث ٙػػتٍ
ذًػػى ؾػػِ ظسٙوػػة اإلدتٚػػار اًُتاشػػس هكتاةػػة اًؿْػػاه ِٙاًُوتسحػػة
هٙػػتٍ ؾسضػػٖا ؾٌػػى اًطػػٚر ا .د .ؾُٚػػر اًُؿٖػػر ًٚوػػسر اإلدتٚػػار جػػٍ
ةؿر ذًى تعتن ظسٙوة اًشساء جٍ ةأَس تٗرٙر َٗدٔ ًٌْاشس.

 إدساءا تطذٚي اًكتاب
ٙ ػػتٍ إضػػتالم اًكتػػب ةػػأَس إضػػتالم ةؿػػر َضػػإاتٔ ةػػأَس
اًتٗرٙر اًُذصم ًٔ.
ٙ ػػتٍ دػػتٍ اًكتػػاب لػػ٘ دٗاّتػػٔ اًذاردٚػػة هصػػمحة اًؿْػػٗان
هاًصمحة اًطسٙة.
 تطػػػذي ةٚاّاتػػػٔ لػػػ٘ ضػػػذي هٚػػػر اًكتػػػب اًُشػػػتسا أه
اًُٖرا .
ٙ ػػتٍ تطػػذ ٌٔٚؾٌػػى اًكُتٚػػٗتس لػػ٘ اًتسّػػاَخ اًُذصػػم ًٌُكتتػػة
هؾُي رهٍ تصْٚك َعتٗع ًٔ ٌٙصن ل٘ كؿب اًكتاب.
ٙ طػػذي اًػػسهٍ اًؿػػام ًٌكتػػاب حطػػب هرهدٓ ًٌُكتتػػة لػػ٘
صمحة اًؿْٗان.
ٙ ػػتٍ ؾُػػي ةعاهػػة أضػػتؿار داردٚػػة َطػػذي ةٖػػا ؾْػػٗان اًكتػػاب
هأهل جالجة أحسؼ َِ ًوب اًُؤًك
 إدساءا األضتؿار
 اإلظالع اًرادٌ٘
 oدادي هاؾة اًُكتتة أجْاء اًٗٚم اًرراض٘ .
 oتكٗن ةطؤال َطئٗل األضتؿار هَػيء األضػتُار اًُذصصػة
ًزًى.
ٙ oتٍ إؾاد اًكتاب إًى أدصائ٘ اًُكتتة .

 األضتؿار اًذاردٚة
ألؾضاء ٕٚئة اًتررٙص هاًٖٚئة اًُؿاهّة0
َ ر األضتؿار ًٌكتب اًرراضٚة ( (Text booksةاًْطتة ًٌطاد أؾضػاء اًٖٚئػة
اًتررٙطٚة 0ةحر أهصى ظٗل لصي دراض٘ ٙؿاد ةؿػرٓ اًكتػاب إًػى اًُكتتػة دػالل
أضتٗع َِ ّٖاٙة إَتحاّا ّٖاٙة اًمصي اًرراض٘ ،أَا ةاًْطتة ًٌطاد أؾضػاء اًٖٚئػة
اًُؿاهّة اًُشتسك ِٚل٘ ّمص اًُوسر ٙحن ًٍٖ إضتؿار ّطذة هاحر لوط َِ اًكتاب
اًرراض٘ ؾٌى َرى اًمصي اًرراض٘ (هتكٗن األضتؿار ةأضٍ أهػرم األؾضػاء أه َػِ
ٙتمن ؾٌ ٔٚاألؾضاء اًُشتسك ِٚلى ٕػزا اًُوػسر) ،هتؿػاد اًْطػذة اًُطػتؿار إًػى
اًُكتتة ةؿر إَتحان ّٖاٙة اًمصي ًٖزا اًُوسر َتاشس .


 -أضتؿار كتب أدسى كُسادؽ تكٗن ًُر أضتٗؾ َِ ِٚتارٙخ األضتؿار ًٌطػاد

أؾضاء اًٖٚئة اًتررٙطٚة هاًُؿاهّة ه تذرد ةطؤال أدصائ٘ اًُكتتة ةحر أهصى كتاةِٚ
ل٘ ههت هاحر .

 - تطذي األضتؿار ل٘ اًطذي اًُذصػم ألؾضػاء اًٖٚئػة اًتررٙطػٚة  /اًٖٚئػة
اًُؿاهّة هٙرهن ل٘ اًطذي ؾْٗان اًكتاب ,هأضٍ اًُؤًك ،هاًسهٍ اًرهً٘ ،هاًسهٍ اًؿام,
هتارٙخ األضتؿار جٍ ٗٙهؽ اًُطتؿٚس ل٘ داّة األضتؿار هةعاهة األضتؿار اًُٗدػٗد
ل٘ دٌك اًكتاب جٍ تحتمغ اًُكتتة ةاًتعاهة .

ٗٙ - هؽ أدصائ٘ اًُكتتة ؾْر إضتالم اًكتاب ل٘ اًذاّة اًُذصصة ًٖا ةؿر تطذٚي
تارٙخ اًسدٗع
 هٙتٍ إؾاد ةعاهة األضتؿار ل٘ دٌك اًكتاب.
ٙ - حن ألدصائ٘ اًُكتتة إّٖاء إضتؿار اًكتاب ل٘ أي ههت ٙعٌتٔ ةْاء ؾٌى َٗالوة
اًطٚر ا .د .ؾُٚر اًُؿٖر.

ٗٙ - دٔ إدصائى اًُكتتة إشؿاراو كتاةٚاو ًٌطاد اًز ِٙتتذاهز َر األضتؿار اًحػر
اًُطُٗح ةٔ هإذا ًٍ ٙطتذٚب اًؿضٗ ٙوٗم إدصائى اًُكتتة ةإةالغ اًطػٚر أ.د .ؾُٚػر
اًُؿٖر ةأضُاء اًُتذاهزهن.
ًٌعٌتة
مدة األسخعازة أسبىعان مه حازيخ األسخعازة واألسخعازة حكىن بكازويت المعهد للسىت
ذاحها بحد أقصى كخابيه في وقج واحد.
 - تطذي األضتؿار ل٘ اًطذي اًُذصم ًٌعػالب هٙػرهن لػ٘ اًطػذي ؾْػٗان
اًكتاب ،هأضٍ اًُؤًك هاًسهٍ اًرهً٘ ،هاًسهٍ اًؿام ،هةٚاّا اًعاًب (أضٍ اًعاًب ه رهٍ
اًكارّ ٔٚهاًمسهة اًرراضٚة ) هتارٙخ األضتؿار جٍ ٗٙهؽ اًُطتؿٚس ل٘ داّة األضػتؿار
هةعاهة األضتؿار اًُٗدٗد ل٘ دٌك اًكتاب جٍ تحتمغ اًُكتتة ةاًتعاهة.
ٗٙ - هؽ أدصائ٘ اًُكتتة ؾْر إضتالم اًكتاب ل٘ اًذاّة اًُذصصة ًٖا ةؿر تطذٚي
تارٙخ اًسدٗع
 هٙتٍ إؾاد ةعاهة األضتؿار ل٘ دٌك اًكتاب.
ٙ - حن إلدصائ٘ اًُكتتة إّٖاء إضتؿار اًكتاب ل٘ أى ههت ٙعٌتٔ.


فٚس َطُٗح ةإضتؿار اًكتب اًرراضٚة ل٘ اًمصي اًرراض٘ اًزي ٙعسح ل ٔٚاًُوسر

اًُطتذرم ًٖزٓ اًكتب.

ويكىن األوراز للمسخعيس حيه الخأخيس على الىحى الخالي :
 - 0إؾالن ةاألضٍ ل٘ ًٗحة األؾالّا ةؿر تأدٚس  7أٙام َِ تارٙخ اًسدٗع.
 -2أّزار أهل ةؿر تأدٚس ٗٙ 05م َِ تارٙخ اًسدٗع األصٌ٘ ًٌكتاب.
 - 3أّزار جاّ٘ ةؿر تأدٚس ٗٙ 05م َِ تارٙخ األّزار األهل.
ٙ -4صرر هسارَِ ؾُٚر اًُؿٖر ةُْؿٔ ؾِ األضتؿار ًُر ؾام هإذا تكسر ٕزا
اًمؿي ُْٙؽ ؾِ األضتؿار ظٗال لتس دراضتٔ اًُتتوٚة .

شسوط عامه
ٙ - 0حن ألَْٚة اًُكتتة إضتسداع اًكتاب اًُطتؿار ل٘ أي ههت تعٌتٔ .
 - 2تذرٙر األضتؿارٓ حر أهصى شٖس َِ ِٙتارٙخ األضتؿار .
 - 3هتي ّٖاٙة اًرراضة ةشٖس ْٙتٖى دُٚؽ األضتؿارا .
 - 4أي اضتحْاءا

( اًمسهة اًساةؿة َحالو ًُشارٙؽ اًتذسج) ةُٗالوة َِ اًطٚر ا .د.

ؾُٚر اًُؿٖر أه َِ ْٗٙب ؾْٔ.
 – 5الةر َِ تٗادر دُٚؽ اًكتب اًُطتؿار ٗٙم  َِ 8/01كي ؾام إلدساء اًذسد
اًطْٗي.
 -6ال تٗدر أضتؿار َوتْٚا فٚس َعتٗؾة هٙكٗن األظالع ؾٌٖٚا َِ دالل دٖاز
اًحاضب اًُذصم ًزًى ةاًُكتتة.
 -7ال تٗدر أضتؿار داردٚة ًُشارٙؽ اًتذسج أه رضائي اًُادطتٚس أه اًركتٗرآ.
 -8ال تٗدر أضتؿار ًٌوٗاَٚص هاألدًة اًُسدؿٚة أه اًكتب اًْادر .
 دسد اًُكتتة
 رئٚص هطٍ َكتتة اًُؿٖر َطئٗل ؾِ ؾٖر اًُكتتة ةاًتضاَِ َؽ دُٚؽ
اًؿاٌََ ِٚؿٔ ةاًُكتتة.
ٙ ذسى ل٘ ّٖاٙة كي ؾام داَؿ٘ دسد دشئ٘ ًُوتْٚا
ٙتٍ دسد َحتٗٙا

َكتتة اًُؿٖر ةحٚث

اًُكتتة َس كي  5ضْٗا ؾٌى األكحس .

 تْؼس ًذْة اًُكتتة ل٘ اًُٗالوة ؾٌى إضواط اًؿذش أه اًتاًك َِ َوتْٚا
اًُكتتة ه تتذز اًٌذْة هسارٕا ل٘ ضٗء ةٚاّا

َمصٌة ؾِ اًُوتْٚا

هأجُاّٖا

هأضتاب لورٕا هإهتساح ًذْة َكتتة اًُؿٖر.
 حٚث أن َكتتة اًُؿٖر تتكٗن َِ هاؾة َعاًؿة َمتٗحة لتكٗن ّطتة
اإلضواط ةُا ال ٙتذاهز ّصك ل٘ اًُائة َِ َحتٗٙاتٖا كي ؾام .هٙكٗن اإلدُاًى
 % 2.5كي دُص ضْٗا .

 أَا ةاًْطتة ًٌكتب اًرراضٚة اًُوسر ؾٌى اًعٌتة لٚكٗن ّطتة اإلضواط ةُا ال
ٙتذاهز  % 5كي دُص ضْٗا .
 تْؼس ًذْة اًُكتتة ةشأن اضتْشال اًكتب هاًرهرٙا

هفٚسٕا َِ اًُوتْٚا

اًؿٌُ ٔٚاًت٘ ال درهى َِ اإلحتماظ ةٖا هتطٌُٖٚا إًى َذشن اًُؿٖر ؾٌى أن
ٙتٍ ذًى َس هاحر كي دُص ضْٗا .


هةاًْطتٔ ًٌُوتْٚا
اًُوتْٚا

اًُعٌٗب اضتْشاًٖا َِ َكتتة اًُؿٖر لتؿسض هٗائٍ

ؾٌى َذاًص األهطام ةاًُؿٖر ًٌُٗالوة ؾٌى اًتكٖ ِٚجٍ َٗالوة

َذٌص إدار

اًُؿٖر .

إذا فقدث الكخب عه طسيق األسخعازة
ٙ - تٍ تحرٙر َتٌـ اًكتاب هتحص ٌٔٚلٗراو َِ اًعاًب َضالاو اً ٔٚدُٚؽ
اًْطب اًُعٌٗب تٗرٙرٕا َِ  % 01إداري ( اًحر األدّى ) أه َضاؾمة جُِ
اًكتاب ل٘ حاًة ّررتٔ.
ٙ - تٍ شساء اًكتاب لٗر تحصٚي جُْٔ أه شساء كتاب ةرٙي ةؿر أدز رأي أحر
أؾضاء ٕٚئة اًتررٙص .

راةؿا 0ضذال اًُكتتة
 oضذي كتب اًُكتتة َِ هاهؽ لٗاتٚس اًشساء.
 oضذي اًكتب اًُٖرآ.
 oاضتُارا

أضتؿار اًرادٌ 0 ٔٚاضتذرام َؤهت.

 oضذي االضتؿار اًذاردًٌ ٔٚعٌتة.
 oضذي االضتؿار اًذاردٚة الؾضاء ٕٚئة اًتررٙص.
 oضذي االضتؿار اًذاردٚة اًُؿٚر.ِٙ
 oضذي اضتؿار االدار.ِٚٙ

 ارشادا إضتذرام اًُكتتة
 .0تسك اًُتؿٌوا دارج اًُكتتة.
 .2األًتشام ةاًٖرهء دادي اًُكتتة.
 .3األَتْاع ؾِ اًترد. ِٚ
 .4ؾرم أضتذرام اًتٌٚمٗن اًُحُٗل دادي اًُكتتة .
 .5ؾرم تْاهل اًُأكٗال هاًُشسهةا دادي اًُكتتة .
 .6اًُحالؼة ؾٌى ّؼالة اًُكتتة .
 .7ال ٙذٗز ضحب أى كتاب َِ أرلك اًُكتتة ًوساءتٔ إال ةؿر إتُام إدساءا
األضتؿار اًرادٌٚة ًرى أدصائ٘ اًُكتتة.
 .8اًُحالؼة ؾٌى اًكتاب أجْاء إضتؿُأً .
 .9أؾاد اًكتب ةؿر إضتذراَٖا إًى أدصائ٘ اًُكتتة هؾرم إؾادتٖا إًى أرلك
اًُكتتة.
.01

ؾرم اًتذُؽ دادي اًُكتتة ًٌُزاكس اًذُاؾٚة اًذإس .

.00

ٙحزر تُاَا اضتذرام اًُكتتة كُكان ًٌتررٙص ألى َوسر ةُا لى ذًى

اًُشارٙؽ ضٗاء اًوائٍ ةاًتررٙص َِ أؾضاء اًٖٚئة اًتررٙطٚة أهاًٖٚئة
اًُؿاهّة إال ةإذن كتاةى َِ اًطٚر ا .د .ؾُٚر اًُؿٖر.
.02

ٙحزر ؾور أى إدتُاع ةاًُكتتة إال ةإذن كتاةى َِ اًطٚر ا .د .ؾُٚر

اًُؿٖر.
 .03آى أضتمطار ٙطأل ل ٔٚأدصائ٘ اًُكتتة .

