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مىاد انالئحت املنظمت نالتصال انعهمي
املادة انسادست وانسبعىن
ٚجٕص ثقشاس يٍ يجهس انجبيؼخ ثُبءً ػهٗ رٕطٛخ انًجهس انؼهًٔ ٙرٕطٛخ يجهس ٙانقسى ٔانكهٛخ
انًخزظ ٍٛإٚفبد ػضٕ ْٛئخ انزذسٚس ف ٙيًٓخ ػهًٛخ خبسط يقش انجبيؼخ نًذح ال رضٚذ ػٍ أسثؼخ أشٓشٚٔ ،جٕص
ف ٙدبل انضشٔسح يذْب إنٗ سُخ ٔٚؼبيم انًٕفذ يؼبيهخ انًُزذة إرا نى رضد انًذح ػٍ شٓش فئٌ صادد انًذح ػٍ
رنك فٛؼبيم يؼبيهخ انًٕظف انًجزؼش نهزذسٚت ف ٙانخبسط.
املادة انسابعت وانسبعىن
يغ يشاػبح انزؼهًٛبد انًغجقخ ٚجٕص ثقشاس يٍ يجهس انجبيؼخ ثُبءً ػهٗ رٕطٛخ يجهس ٙانقسى ٔانكهٛخ
انًخزظ ٍٛإٚفبد ػضٕ ْٛئخ انزذسٚس نهزذسٚس خبسط انًًهكخٚٔ ،ؼبيم يؼبيهخ انًٕفذ ٍٚنهؼًم سسًٛبً فٙ
انخبسط ،ػهٗ أال رزجبٔص يذح اإلٚفبد أسثغ سُٕاد.
املادة انثامنت وانسبعىن
ٚجٕص ثقشاس يٍ يذٚش انجبيؼخ ثُبءً ػهٗ رٕطٛخ يجهس ٙانقسى ٔانكهٛخ انًخزظٔ ٍٛانًجهس انؼهًٙ
انسًبح نؼضٕ ْٛئخ انزذسٚس ثبنسفش إلعشاء ثذٕس ف ٙعبيؼخ غٛش عبيؼزّ خالل انؼغهخ انظٛفٛخ ٔف يب ٚترٙ
 .1أٌ ٚقذو ػضٕ ْٛئخ انزذسٚس عهت انسفش يزضًُبً انجٛبَبد انًؤٚذح نّ.
 .2أٌ ٚقذو رقشٚشاً ثؼذ ػٕدرّ نًجهس انقسى انًخزض ثًب أَجض يٍ ثذٕس ٔٚزى سفؼّ إنٗ انًجهس انؼهً.ٙ
ٚ .3ظشف نّ رزكشح سفش ثبنغبئشح.

ً
أوال :تعريفاث


انقىاعد املنظمت نالتصال انعهمي

االتصال العلمي ْٕ :إٚفبد ػضٕ ْٛئخ انزذسٚس ف ٙيًٓخ ػهًٛخ خبسط يقش انجبيؼخ ،أٔ نهزـذسٚس خبسط
انًًهكخ ،أٔ إلعشاء ثذٕس ثجبيؼخ أخشٖ خالل انؼغهخ انظٛفٛخ.


المهـمة العـلمـيـة ْٙ :إربدخ انفشطخ نؼضٕ ْٛئخ انزذسٚس نهزضٔد ثبنًؼهٕيبد ٔانخجشاد ٔاكزسبة
انًٓبساد انًخزهفخ انًزؼهقخ ثزخظظّ أٔ يجبل ػًهّ ثًب ف ٙرنك انًٓبساد انهغٕٚخٚٔ ،ذخم ضًٍ
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انًًٓخ انؼهًٛخ انذٔساد ٔانٕسش انزذسٚجٛخ انزخظظٛخ ٔأ٘ شكم يٍ أشكبل إٚفبد ػضٕ ْٛئخ
انزذسٚس انًشرجظ ثبنزخظض األكبد.ًٙٚ


التدريسَ ْٕ :قم ػهٕو ٔ يؼبسف ٔيٓبساد نهذاسسٔ ٍٛرجبدل انخجشاد ٔانًؼشفخ يٍ خالل ٔسبئم
انزذسٚس انجبيؼ ٙانًؼشٔفخ.



البحـوث العـلميـة ْٕ :إَجبص ثذضٚ ٙؼزًذ ػهٗ األسس انؼهًٛخ ٔٚضٛف عذٚذاً إنٗ انًؼشفخ ٔانًٓبسح.

ً
ثانيا :أهداف االتصال انعهمي
 .1رقٕٚخ انششاكبد انؼهًٛخ ث ٍٛانجبيؼخ ٔانًؤسسبد انؼهًٛخ انجذضٛخ األخشٖ راد انسًؼخ انؼهًٛخ انجٛذح داخم
انًًهكخ ٔخبسعٓب.
 .2إصشاء انخجشح انؼهًٛخ ٔانؼًهٛخ نؼضٕ ْٛئخ انزذسٚس ٔانًسبًْخ فَ ٙقهٓب إنٗ انجبيؼخ.
 .3رذق ٛاكزسبة انًٓبساد انهغٕٚخ ٔانزتْٛهٛخ ف ٙيجبل انزخظض انز ٙرشفغ يٍ يسزٕٖ أداء ػضٕ ْٛئخ
انزذسٚس.
 .4انًسبًْخ ف ٙانزؼشٚف ثبنجبيؼخ يٍ خالل َشش األثذبس انًُجضح ف ٙيُبفز انُشش انًظُفخ ػبنًٛبً.
ً
ثانثا :شروط منح فرصت االتصال انعهمي
 .1أٌ ٚكٌٕ ثشَبيظ االرظبل انؼهً ٙضًٍ رخظض انًزقذو أٔ أٌ ٚزغهجّ ػًهّ ف ٙانجبيؼخ.
 .2أٌ ٚكٌٕ ثشَبيظ االرظبل يقذيب ثغشٚقخ رُبست يسزٕٖ ػضٕ ْٛئخ انزذسٚس ٔأٌ ٚذق نّ إضبفخ ػهًٛخ
يًٛضح.
 .3أٌ ركٌٕ انجٓخ انًسزضٛفخ يؤسسخ أكبدًٛٚخ أٔ ثذضٛخ أٔ يُٓٛخ رخظظٛخ ٔنٛسذ يزخظظخ ف ٙانزذسٚت
انزجبس٘.
 .4أٌ ٚزى رقذٚى انغهت قجم يٕػذ ثذء االرظبل انؼهً ٙثًذح ال رقم ػٍ سزخ أشٓش ػهٗ األقم.
 .5أال ٚزضايٍ ٔقذ االرظبل انؼهً ٙيغ فزشح االخزجبساد انُٓبئٛخ ٔٚسزضُٗ يٍ رنك انًًٓبد انؼهًٛخ انز ٙرًزذ
نفزشاد رضٚذ ػٍ أسجٕػ.ٍٛ
 .6الٚسًخ ألػضبء ْٛئخ انزذسٚس انًشبسك ٍٛف ٙرذسٚس انفظم انظٛف ٙأٔ انًقغٕػخ إعبصارٓى ثذضٕس
يًٓبد ػهًٛخ رزؼبسع يغ ْزِ األٔقبد.
 .7أٌ ٚكٌٕ انًششخ قذ أيضٗ سُز ٍٛػهٗ األقم ف ٙػضٕٚخ ْٛئخ انزذسٚس ثبنجبيؼخ.
 .8أٌ ٚكٌٕ انًزـقذو قذ أيضٗ صالس سُٕاد ػهٗ األقم يٍ ربسٚخ آخش يشبسكخ نّ ف ٙارظبل ػهً ٙأٔ إػبسح.
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 .9أٌ ٚكٌٕ انًزـقذو قذ أَجض ثذض ٍٛيُشٕس ٍٚأٔ يقجٕن ٍٛنهُشش خالل انفزشح انسبثقخ نًٕػذ االرظبل ٔثؼذ
آخش ارظبل ػهً ٙدظم ػه ّٛسبثقبً.
 .11أال رضٚذ َسجخ انًزقذي ٍٛنالرظبل انؼهً ٙػٍ  %11يٍ يُسٕث ٙانقسى ف ٙدبل كبٌ االرظبل خالل فزشح
انظٛف أٔ ػٍ  %5يٍ يُسٕث ٙانقسى ف ٙدبل كبٌ االرظبل خالل فزشح انذساسخ.
 .11أٌ ٚزٕفش ثبنقسـى يٍ ٚقٕو ثؼًم انًششخ أصـُبء فزشح االرظبل انؼهًٔ ٙأال ٚزشرت ػهٗ غٛبثّ رؼغم أٔ دجت
يقشساد دساسٛخ ٔرجت اإلشبسح إنٗ رنك ف ٙيذضش يجهس انقسى.
 .12أٌ ٚكٌٕ انًششخ قذ أٔفٗ ثبنزـضايبرّ انسبثقخ إٌ كبٌ قذ يُخ فشطخ سبثقـخ نالرظبل أٔ انزفشؽ انؼهً ٙأٔ
دضٕس انذهقبد انذساسٛخ ٔيب ف ٙدكًٓب أٔ أ٘ انزضايبد ػهًٛخ يًبصهخ.
 .13أٌ ال ٚكٌٕ انًششخ قٛذ انًسبءنخ انزتدٚجٛخ ،أٔ طذس ثذقّ قشاس رتدٚج ٙيٍ إداسح انجبيؼخ ،أٔ طذس ثذقّ قشاس
اسزالل أٔ سشقخ ػهًٛخ يٍ انًجهس انؼهً ٙف ٙانؼبي ٍٛاألخٛش.ٍٚ
ٚ .14سزـضـُٗ يٍ انششٔط ٔانًؼبٚـٛـش أػالِ إرا كبٌ انزششٛخ ثزٕع ّٛيٍ يجهس انجبيؼخ.
ً
رابعا :معايري انرتشيح واملفاضهت
رذذد أٔنٕٚخ انزششٛخ يٍ قجم انًجبنس انًؼُٛخ ٔف يب ٚهٙ
 .1أًْٛخ انجشَبيظ.
 .2ػذد يشاد دظٕل انًزـقذو ػـهٗ فشص ارظبل ػهً ٙأٔ رـفشؽ ػهً ٙسبث .
 .3انُشبط انؼهًٔ ٙانجذض ٙنهًزقذو ٔدضٕس انًؤرًشاد ٔانُذٔاد ٔانذهقبد انذساسٛخ.
 .4انؼتء انزذسٚسٔ ٙانًٓبو اإلداسٚخ نهًزقذو.
 .5اسزٛفبء انششٔط انـٕاسدح ف ٙصبنضبً أػـالِ.
 .6أسجقٛخ انزقذو ثبنغهت.
ً
خامسا :إجراءاث انرتشيح وانىثائق املطهىبت
 .1اسزٛفبء ًَٕرط يؼهٕيبد عهت االرظبل انؼهً.ٙ
 .2رٕطٛخ يجهس ٙانقسى ٔانكهٛخ.
 .3خغبة دػٕح أٔ قجٕل طبدس ػٍ عٓخ ػهًٛخ يؼزجشح يٕضذبً ف ّٛرفبطٛم ػٍ عجٛؼخ االرظبل انؼهًٔ ٙيذرّ
ٔانشسٕو إٌ ٔعذد.
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َ .4سخخ يٍ قشاس انًجهس انؼهً ٙثئعبصح رـقشٚش يشبسكخ انًششخ انسبثقخ إٌ ٔعذ.
َ .5سخخ يٍ قشاس يٕافقخ يجهس انجبيؼخ ػهٗ اإلٚفبد نهزذسٚس خبسط انًًهكخ إٌ ٔعذ.
 .6قشاساد ٔٔصبئ اإلػبسح ،يٕضذبً ثٓب يذح اإلػبسح ( ثذاٚزٓب َٔٓبٚزٓب ) إٌ ٔعذد.
ً
سادسا :أحكاو مانيـت
 .1رٕفش انجبيؼخ نهًٕفذ رزكشح انسفش إرا نى رزجبٔص يذح االرظبل انؼهً ٙصالصخ أشٓش.
 .2رٕفش انجبيؼخ نهًٕفذ ٔأسشرّ رزاكش انسفش ثًب ال ٚزجبٔص  151أنف سٚبل إرا صادد يذح االرظبل انؼهً ٙػٍ
صالصخ أشٓش.
ُٚ .3ؼبيم عهت إٚفبد ػضٕ ْٛئخ انزذسٚس خبسط انًًهكخٔ ،فقبً نإلعشاءاد انًٕضذخ ف ٙانًبدح ( )76يٍ انالئذخ
انًُظًخ نشؤٌٔ يُسٕث ٙانجبيؼـبد انسؼـٕدٚـ ٍٛيٍ أػضبء ْـٛـئخ انـزـذسٚس ٔيٍ ف ٙدكًٓى.
ً
سابعا :تأجيم وقطع مهمت االتصال انعهمي
ٚ .1جٕص نؼضٕ ْٛئخ انزذسٚس انزقذو ثغهت رتعٛم االرظبل انؼهً ٙإنٗ سئٛس انقسى قجم يٕػذ ثذئّ
يٕضذبً ف ّٛأسجبة ٔيجشساد انزتعٛم.
 .2رؤعم يًٓخ االرظبل انؼهً ٙثذذ أقظٗ يذح ػبو ٔإٌ رجبٔصد رنك ٚزى إنغبؤْب إال إٌ كبٌ سجت انزتعٛم
قبئى ػهٗ دبعخ انجبيؼخ.
 .3ال ٚجٕص قغغ يًٓخ االرظبل انؼهً ٙإال ألسجبة عبسئخ ٕٚاف

ػهٓٛب انًجهس انؼهً ٙثُبءً ػهٗ رٕطٛخ

يجهس ٙانقسى ٔانكهٛخ.
ٚ .4زى رتعٛم أٔ إنغبء االرظبل انؼهً ٙثقشاس يٍ يجهس انجبيؼخ ثُبءً ػهٗ رٕطٛخ انًجهس انؼهً.ٙ
ٚ .5ؼذ قغغ االرظبل انؼهً ٙدٌٔ أسجبة ٕٚاف ػهٓٛب انًجهس انؼهً ٙإخالالً ثًب انزضو ثّ ػضٕ ْٛئخ انزذسٚس
ٔٚزشرت ػه ّٛػذو رًك ُّٛيٍ فشص االرظبل ٔانزفشؽ انؼهً ٙيسزقجالً.
ً
ثامنا :أحكاو عامــت
ٚ .1قذو ػضٕ ْٛئخ انزذسٚس ثؼذ ػٕدرّ يٍ االرظبل انؼهً ٙثشٓش ٍٚػهٗ األكضش رقشٚشاً ػهًٛبً يفظالً إنٗ
يجهس انقسى انًخزض ٚزضًٍ يب رى إَجبصِ خالل فزشح االرظبل انؼهًٔ ٙيذٖ االسزفبدح يٍ رنكٚٔ ،زى
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سفغ انزقشٚش انؼهً ٙيغ َسخخ يٍ يششٔع االرظبل انؼهً ٙانًٕاف ػهٔ ّٛاألػًبل انًُجضح إنٗ انًجهس
انؼهً.ٙ
ٚ .2شزشط ػهٗ انًزقذو نًًٓخ ػهًٛخ خبطخ ثبكزسبة انًٓبساد انهغٕٚخ أٌ ٚكٌٕ دبطالً ػهٗ دسعخ  351فٙ
اخزجبس انزٕفم أٔ يب ٚؼبدنٓب ف ٙاالخزجبساد انًؼٛبسٚخ األخشٖ.
ٚ .3شزشط ػهٗ انًٕفذ نًًٓخ ػهًٛخ خبطخ ثبكزسبة انًٓبساد انهغٕٚخ أٌ ٚضًٍ رقشٚش إَٓبء انًًٓخ يب ٚضجذ
دظٕنّ ػهٗ دسعخ  511ف ٙاخزجبس انزٕفم أٔ يب ٚؼبدنٓب ف ٙاالخزجبساد انًؼٛبسٚخ األخشٖ ٔإال اػزجش يخالً
ثبنزضايّ ف ٙانًًٓخ.
ُٚ .4جغ ٙانذظٕل ػهٗ يٕافقخ انجبيؼخ نهقٛبو ثبالرظبل انؼهً ٙف ٙدبنخ سغجخ انًزـقذو انزكفم ثبنًظبسٚف
دٌٔ انزـضايبد يبنٛخ ػهٗ انجبيؼخ.
 .5نهًجهس انؼهً ٙد رفسٛش ْزِ انقٕاػذ.
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