
 1191لسظة  111من القانون  03الطادة 
علييعضع ييؽضثة أوييإلضازضثاليياسيضثةج ثلييحإلضازضثةود ييإلضاطضهأييؽ ضهةييعضزادييرض يي  ض يي خضعلييعضث  وييخض
مؼضثنت اءض  ثلترضزإالضازقفضصخفضمخت رضمعضعجمضثا   ضبواضتق عضبرضثةقؽثنحؼضزثةلؽثئحضمؼضاحكيامضازض

 لدثءثتضا خي.

ض1191لسظة  111من القانون  01الطادة  
يلتييدمضع ييؽضثة أوييإلضازضث ليياسيضثةج ثلييحإلضازضثةود ييإلضبلجمييإلضثةه ييإلضثةتييعضازمجتييرضازضايضل ييإلضحكؽمحييإلض
ا خيضتخيضهة اقرضب ياضباالتايامضميعضثةلهديإلضثةتداححهيإلضةل أوياتضةويجيضت  يسضضعليعضاليا ضليدتحؼضعيؼض ي ضليدإلض

ؽثتضةأ يييؽضث لييياسيض(ضليييد5(ضليييدؽثتضةأ يييؽضثة أويييإلضز 7ق يييافاضميييعضثة أويييإلضازضث لييياسيضزه يييجضاق ييي ضقيييج  ض 
ثةج ثلحإلضهالضهذثضت ودتض خزطضثة أوإلضازضث لاسيضثةج ثلحإلضاحكاماضا خي.ضزيهؽسضةلهديإلضثةألحياضةل أوياتضهعاياءض

 هذثض عتضضخز يضقؽمحإلضازضم ل إلضزادحإلضهةعضثاما يضمدرضمعضل إلضغحخضحكؽمحإل.
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إلضازضثةود ييإلضاطضهقييجمضنا ييرضا ث يضثة أويياتض يي  ضاليي ؽ ضعلييعضعلييعضع ييؽضثة أوييإلضازضث ليياسيضثةج ثلييح

ث  وخضمؼضزصؽةرضهةعضزادرضمإذثض اطضمؽظااضاحح ضهةعضثةه إلضصاح إلضثة أوإلضازضث لاسيضازضثةود إلضزضهذثضةػض
هكيؼضمؽظايياجضزلييسضعلييعضتليغضثةه ييإلضتأححدييرضمييعضثةؽظحاييإلضثةتيعضيل يي ضب يياض يي  ض   يإلضا يي خضمييؼضيييؽمضعؽ تيير ض

ثةوؽمييجيضاطضتييج  ضمييعضمحدثنحت يياض  ليياتضتح ا يييإلض ع يياءضبأوات يياضا ديياءض  ثلييت ػ.ضزمييعضلوحييعضزعلييعضثةه يياتض
ضث حؽث ضبتقاضعضثةأ ؽضمخت اجضمؼضه ث يضثة أواتضمؼضيؽمضعؽ ترضهةعضاطضهقؽمضباةأو .

 1191لسظة  111من القانون  00الطادة 
 12و 19و 10اةفضاحكامضثحجيضثةوؽث ض ةلهدإلضثةتداححهإلضاطضتقخ ضهن اءضبأوإلضازضالاسيضازضمد إلض  ضع ؽضهل

(ض واضاطضة اضاطضتقخ ضمطاة إلضثةأ ؽضبداقاتضثة أوإلضازضثةوخت اتضثةتعضصخمتضةرضمعضث لاسيضازض03و 11و
ض(.ضض01و 19ثةود إلضهذثض اةاتضثةوا يض 



 مد بقاء بالخارج لعضو بعثة اإلشراف الطشترك
نائسض ئحذضثةهامأإلضةلج ثلياتضثةألحياضزثة  يؽلضعلي ضميجضبقياءضع يؽضبأويإلضثال يخثفضض:ضيؽثم ضثة حجضا. /1بظد 

ثةوشيتخ ضباةلييا  ضةأييامض ييانعض  يي  ضمييجيضثةلوييذضليدؽثتضمييؼضتييا يدضثةت ييهح (ضبأييجضز ز ضالييسضثةوييجض
عيييؼضاخيييي ضقطيييا ضثةشييي ؽطضثةوقامحيييإلضزثة أوييياتضزهأيييجضمؽثمقيييإلضثةوكتيييسضثةوقيييامعضبجزةيييإلضثالهايييا ضزمؽثمقيييإلض

ضزثةوشخفضث لد عضزنشخضب ثض زة ض   ضثةأامضث ز ضمؼضثهاا فػ.ضضثةوشخفضثةو خيض
ثةوؽثمقيإلضعلي ضثطضييتػضثةدعيخضميعضض2/1/1310قررت اللجظة التفيذية للبعثات بجلستها الطظعقدة في :ض1بظد 

ثةوجضةلأامضثةوان ضالع اءضبأواتضثال خثفضثةوشتخ ضبدياءثضعلي ضمأيايحخضهوكيؼضقحالي اضثمياضباةدشيخضثزض
لدشييخضثزضثطضيخليي ضث لييتاذضثةوشييخفضمييعض طابييرضميياضهاحييجضثطضثةييجث  ضقييجضح يي ضعليي ضث لييا ضب ييثضة

ضما يضعلوحإلضلؽفضتؤ ىضثة ضنشخضب ث.

ثةوؽثمقييإلضعليي ضض12/13/1332شررروا اللجظررة التظفيذيررة للبعثررات الترري قررررت بجلسررتها الطظعقرردة بتررار   
 -اآلتع:ةح  حض ض13/6/1332تعديل قرار اللجظة التظفيذية للبعثات الصادر بجلسة 

*ضثةوؽثمقييإلضعليي ضت ححييخضنييؽ ضثالهاييا ضث صييلعضمييؼضبأوييإلضثال ييخثفضثةوشييتخ ضثزضثة أوييإلضثةجث لحييإلضزت ؽيل يياضثةيي ض
هلاسيض  ثلحإلضةل  ؽ ضعل ض  لإلضثةج تؽ ث ضمؼضثةلا  ضعل ضم ج ضماةعض ا لعضزم ضفح ضثة اةيإلضهشيتخطض

ض-مؽثمقإلضثةه إلضث لد حإلضثةوان إلضعل ضثةشخزطضثآلتحإل:
مضثةدشيييخضزهيييخثءيضثال تيييخث ضزملخلييياتضثة  يييثض ييي  ضثاللييياسيضثةج ثليييحإلضميييعضثةه يييإلضثةوان يييإلضمخثعيييايضحقيييؽضض-

ضزثةوشخمحؼضثةو خيحؼ.
ضمؽثمقإلضثةه إلضثةوؽمجيضزثةوشخفضثةو خىضمعضحاظضحقرضمعض تابإلضثلورضعل ض لاةإلضثةج تؽ ث .ض-
ض أوإلضثةو خيإل.عدجضنشخضثة  ؽلضمعضثةوهاالتضثةألوحإلضمخثعايض تابإلضثطضثةتوؽي ض اطضمؼض   ضثةض-
  تابإلضثلػضثةه إلضثةوؽمجيضةلو أؽلضبهانسضثةهامأإلضثةتعضيج  ضب اضباةلا  .ض-

 


