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 ةالتنظيمي املراجع

 
 ـم العالـ: للخعلُـىن الخىحيهـً اللاهـاملخظم 1999/04/04ؤضخ في ـامل 05/99م ـىن ضكـى اللاهـبملخظ: 

 ت3ـت العمىمُـم باملحاػبـاملخعل 1990/08/15ؤضخ في ـامل 21/90م ـت ضكـىن املالُـى اللاهـبملخظ 

 ت3ـ: للجامعـ: الىمىشحـىن ألاػاػـً اللاهـاملخظم 1983/09/24: ـؤضخ فـامل 544/83م ـصي ضكـىم الخىفُـى املطػـبملخظ 

 اث و ـاٌ املؤػؼـعمـ: لىن ألاػاػـً اللاهـاملخظم 1985/03/23املؤضخ في  .3/5. مـصي ضكـالخىفُىم ـى املطػـبملخظ

 ت3 ـإلازاضاث العمىمُ

 544/83م ـضك صيـالخىفُىم ـم للمطػـسٌ واملخمــاملع 1998/08/17: ـؤضخ فـامل 253/98م ـصي ضكـىم الخىفُـى املطػـبملخظ 

 ت3ـ: للجامعـ: الىمىشحـىن ألاػاػـً اللاهـاملخظم 1983/09/24: ـؤضخ فـامل

 اٌ ـاص بالعمـ: الخـىن ألاػاػـً اللاهـاملخظمو  15/20/1353: ـؤضخ فـامل 122/89م ـصي ضكـىم الخىفُـى املطػـبملخظ

 سٌـاملع ،ً ـً العالُُـم و الخيٍىـت بالخعلُـالن الخاصـً لألػـاملىخمُ

 ـم3املخمو  

 اٌ ـاص بالعمـالخ :ــىن ألاػاػـً اللاهـاملخظم 1989/12/05: ـؤضخ فـامل 224/89م ـصي ضكـىم الخىفُـى املطػـبملخظ

 ت3 ـإلازاضاث العمىمُاث وـت للمؤػؼـالن املشونهـى ألاػـً إلـاملىخمُُ

 ـط إلازاضي ملىؿفـالدؼًُِ و ـت الخعُُـم بؼلؼـملخعلا 1990/03/27: ـؤضخ فـامل 99/90م ـصي ضكـىم الخىفُـاملطػ ىط ـبملخ :

 ع إلازاضي3  ـت شاث الؼابـاث العمىمُـصا املؤػؼـاث وهـت والىالًـىان إلازاضاث املطهٍعـعأو 

 3ًـً العمىمُُـاز املحاػبُـً واعخمـً حعُُـاملخظم 1991/09/07:ـؤضخ فـامل 91/311م ـصي ضكـىم الخىفُـاملطػ ىط ـبملخ 

 طف ـط بالصـمت لا ـىن محاػبـاث و مظمـاص بىُفُـالخ  1991/09/07:ـؤضخ فـامل 313م ـصي ضكــىم الخىفُــطػامل ىط ـبملخ

 3ً ـً العمىمُُـو املحاػبُ

  3 1املخظمـً إوشـاء حامعـت باجىـت 2015/07/11املـؤضخ في  151/.1املطػـىم الخىفُـصي ضكـم  ىبملخـط 

 ت ـهُفُت و ـاث الاحخماعُـىي الخسمـحخملسز ـاملحو  1982/05/15: ـؤضخ فـامل 179/82م ـصي ضكـىم الخىفُـاملطػ ىط ـبملخ

له  ا3ـجمٍى

 ت3ـاث الاحخماعُـط الخسمـم بدؼُِـملخعلاو  1982/09/11: ـؤضخ فـامل 303/82م ـصي ضكـىم الخىفُـاملطػ ىط ـبملخ 

 اله3ـأعىض ـاملصه 179/82 ضكم ىمـطػل للمـاملىم 1994/07/06: ـؤضخ فـامل 187/94م ـصي ضكـىم الخىفُـاملطػ ىط ـبملخ 

 ت3  ـاعُـاث الاحخمـ: للخسمـط املالـت بالدؼُِـاملخعللت و ـلىظاضة املالُ 1983/05/31: ـت فـاملؤضد 17م ـت ضكـالخعلُم ىط ـبملخ 

 ت3ـاث الاحخماعُـط الخسمـت بدؼُِـاملخعلل 2002/04/24ت في ـاملؤضد 02م ـت ضكـالخعلُم ىط ـبملخ 

 تـت لجامعـاث الاحخماعُـت الخسمـس لجىـً ججسًـاملخظم 20/23/0202 :ـؤضخ فـامل 11ضكم ض الىظاضي طاـالل بملخط ى– 

 ت3ـلجىالاء ـت أعظـسز للابمـواملحالحـاج لخظـط  –1ت ـباجى

 هما ًلي تـاث الاحخماعُـىت الخسمـ: للجـام السادلـالىـ جم جحُين : 
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 ةــــــــام ثمهيديـــــــأحك ألاول:الفصــــــــل 
 

  :01املادة 

ت العامت لؼُاػ طبؽ اللىاعس إلى 1باجىتيهسف الىـام السادلي للجىت الخسماث الاحخماعُت لجامعت 

ر جىصُبها3 ابخساءمً وػينها دالٌ الؼىىاث الثالر  الخسماث الاحخماعُت   جاٍض

  :02املادة 

  ع  لى جحسًس مهام وصالحُاث لجىت الخسماث الاحخماعُتإيهسف هصا الىـام ػبلا للدشَط

 3هاملعمٌى ب

 مً و هصا اللىاظم  بالخسماثجلبُت احخُاحاتها املخعللت  صما ًذحؼهُالث في اللجىت م سجل

لت جىُ حُث املخظمً  010/.1ضكم  الطباس يالتي ال جخعاضض مع الطػىم حطاءاث لل ها فُػٍط

ظاث افلاث صـُم الجى  3ملطفم العامالعمىمُت و جفٍى

 :03املادة 

املصوىض أعاله حعمل  1350/.2/.1املؤضخ في  50/103مً املطػىم ضكم  29بىاء على املازة 

 في املجاالث الخالُت: 1الخسماث الاحخماعُت لجامعت باجىت

 

 املؼاعساث الاحخماعُت 

 الخسماث الصحُت 

 ٌزوض ألامىمت وضٍاض ألاػفا 

 ت اطت الجماهيًن  لونفيهُتوا الٍط

 أوشؼت الثلافت والدؼلُت 

  ومطاهع الاػخجمام ومطاهع  الطحالثألاوشؼت الطامُت إلى جىمُت الؼُاحت الشعبُت مثل

 الاصؼُاف ومطاهع الاػوناحت العابلُت

 ُالاػتهالن اثحعاوه 

  ع ت في إػاض الدشَط ألاوشؼت شاث الؼابع إلازاضي الطامُت إلى حؼهُل إوشاء الخعاوهُاث العلاٍض

 ـُم املعمٌى بهما3والخى

  إوشاء فظاءاث للخسماث املىخبُت مىحهت للؼالب واملىؿف 
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 ــاءــالفصـــــــل الثانــــي: إلانشـــ
 

 :44املادة 

 3ملسة  82-303مً املطػىم الخىفُصي ضكم  09لجىت الخسماث الاحخماعُت ػبلا للمازة  ئذاوش

م  ًظبؽ الصي  20/23/0202ؤضخ في: ملا 11ضكم:  ىظاضي اللطاض الػىىاث وجم حعُُنها عً ػٍط

 3وهُيل الدؼُين جىتلكابمت أعظاء ال

 :54املادة 

مىً فخح ملط فطعي إشا ٍو"  1للجىت بمجمع الحاج لخظط " حامعت باجىت  يامللط الطبِس  خىاحسً

 3اكخظذ الظطوضة

 :64املادة 

ًمىنهم  ينإطافُ 03 زالزتو  زابمينأعظاء  09 حؼعت لجىت الخسماث الاحخماعُت مًجدشيل 

ت3  املشاضهت في أشغاٌ اللجىت بصفت اػدشاٍض

 :74املادة 

مً املطػىم  06بالحماًت اللاهىهُت وفلا ألحيام املازة الاحخماعُت ًخمخع أعظاء لجىت الخسماث 

 303/823 :ضكم يالخىفُص
 

 اختصاصات اللجنـــة  الثـــالث:الفصـــــــل 
 :84املادة 

 جذخص لجىت الخسماث بما ًلي: 

  
 
 3لهُؼبإلى ج ىؼعحو الاحخماعُت الخسماث لجىت داص ب عملمشطوع بطهامج  عسح

 مج بىاػؼت مذخلف ألاحهعة والهُاول املحسزت لهصا هالبن صا اجخابع وجطاكب جىفُص ه

 الغطض3

  جحص ى احخُاحاث عماٌ كؼاع الخعلُم العالي العاملين بالجامعت وجحسز هىعُت

 العملُاث الىاحب اللُام بها3

 3نُم زوضٍا جىفُص البنهامج بىاػؼت هُيل الدؼُيجطاكب وجل  

  لُه3عحعس الىـام السادلي وجصازق 

 ط املالي وألازب:( الحصُلت النهابُت جلسم  لليشاغ الؼىىي3 )الخلٍط
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 الفصـــــــل الرابــــــع: الاجتماعات واملداوالت
 

 : 49املادة 

 أو ضبِؽ اللجىت ً امللحت بؼلب م اكخظذ الظطوضةفي الشهط أو ولما واحسة مطة مع اللجىت خجج

بسعىة  ،( أعظاء اللجىت9\0زلثي ) بؼلب مً بدىـُم العماٌ أو الهُئت املعىُت  بؼلب مً

س إلالىونوو: عً ضػمُت  م البًن أزوى ػاعت ه 15 ـ:كبل الاحخماع ب خاحتامل ابلىػال بيل أوػٍط

 3مع جحسًس حسٌو ألاعماٌ جلسًط 

 :41املادة 

وفي حالت عسم اهخماٌ ألاعظاء(  9\0) ث جىفط الىصا  اللاهىو:نغ لصحت املساوال وشٌ   

( 9\1بحظىض زلث )لً خساٌو اللجىت بعس شجو أًام    08أحل ال ًخجاوظ  إلى الىصا  جؤحل

 ألاعظاء مع الطبِؽ3

 :11املادة 

خ 
 
ً وفي حالت ج صىث الطبِؽ هى  الدؼاوي ًيىن ذص كطاضاث اللجىت بأغلبُت أصىاث الحاطٍط

 طجح3امل

 : 21املادة 

م الىوالتً ذ بالىُابت عً ػٍط في حاٌ الغُا  املبنض على  (ػلفا )وفم همىشج محسز مىً الخصٍى

  3صازق عليها ضبِؽ اللجىتٍ  اللجىت و  أماهت إلىحؼلم كبل الاحخماع  أن

 : 31املادة 

ًحم ليل عظى أن ًؼلب مً ضبِؽ اللجىت حسجُل جحفـاجه التي وكف عليها في محظط 

 3املساوالث

 : 41املادة 

ت إلى ول شخص جطاه شا هفاءة في مُسان  حؼُين  ًمىً للجىت أن حؼخمع بصفت اػدشاٍض

 الخسماث الاحخماعُت3

 : 51املادة 

باملساوالث )مطكم ومؤشط  بسجل داصحؼب جطجِبه العمجي حطض محظط علب ول احخماع ً  

يل الدؼُين في مسة وجطػل املساولت في صىضة مؼخذطج مىه إلى هُ علُه مً ضبِؽ اللجىت(

ر اوعلاز الاحخماع3 23أكصاها   أًام مً جاٍض

 : 61املادة 

ر جبلُغه  12هُيل الدؼُين جىفُص مساوالث اللجىت في مسة أكصاها ًخىلى  وفي  بهاأًام مً جاٍض

ط علُه  ًخعينحالت عسم الخىفُص في لاحاٌ املحسزة   3ىاببهل أوالخأدين هخابُا لطبِؽ اللجىت  جبًن
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 الانضبــــــاط ــــل الخـــــامس:الفصـــ
 :71املادة 

 3الالوزام بأزبُاث العملو هصا الىـامألحيام الخام وفلا  ًذظع أعظاء اللجىت لالهظباغ

  :81املادة 

على ول عظى في حالت و  ،حظىض املساولت إحباضي لجمُع أعظاء اللجىت مع احونام املىعس امللطض 

  3الاحخماعمً ػاعت  01كبل  بهو هابأذؼط ضبِؽ اللجىت ً   أنغُابه 

 :19املادة 

 
 
 أعظاء اللجىتخذص ول إلاحطاءاث اللاهىهُت املىصىص عليها في هصا الىـام طس ول عظى مً ج

ظه بعظى مً كابمت الاحخُاغ  زبذ غُابه بسون مبنض لثالر مطاث مخخالُت وشلً بفصله وحعٍى

الصي ًظبؽ  20/23/0202مؤضخ في:  11علُه في اللطاض الىظاضي ضكم: وفلا للونجِب املىصىص 

 كابمت أعظاء اللجىت وهُيل الدؼُين3

 :42املادة 

ط غُابجحسز   أعظاء اللجىت: اثهصه املازة ألاعصاض امللبىلت لخبًن

  لى السضحت الطابعت إو الفطوع أوفاة ألاصٌى 

 العواج  

  املطض 

 ت إم االلُام بمه  تبُساغىحُو أعلمُت أو زاٍض

  داضج املؤػؼتو الخأمعاولت السضاػت ً  يٍى

 ي مبنض جطاه اللجىت ملىعاأ 

 :12املادة 

  3ٌعخبن الاوسحا  مً الاحخماع غُا  غين مبنض  

  :22املادة 

جيىن أن  على هاببه أوضبِؽ اللجىت  إلىجلسًمها هخابُا  َشونغو  الاػخلالت ليل عظى الحم في 

ت املفعٌى بعس املىافلت عليها  3  مً ػطف اللجىت ػاٍض

 :ـبـ ىتاللج أعظاءًلوزم  :32املادة 

 3امظاء محاطط املساوالث بعس ول احخماع 

 ت املساوالث  الحفاؾ على ػٍط

 دصىصُت امللفاث  

  الدشهين  عًالامخىاع 

 حؼىي دالفاث ألاعظاء على مؼخىي اللجىت 

 3الفصل( أو  إلاهصاضالعلىبت املىاػبت ) في احخماع ػاضا  اللجىتفي حالت إلادالٌ جلطض و
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 ونائبه رئيـــــس اللجنـــةمهام : ـل الســـــادسالفصــــــ
 : 42املادة 

ت و لجىت أمام الؼلؼاث لالطػمي  املمثلضبِؽ اللجىت هى    3اللظابُتإلازاٍض

 : 52املادة 

ط و  ،سًط اللجىتً   له أن ٌؼخعين بصوي الىفاءاث في مذخلف املجالث التي حؼاعس على جؼٍى

 3جطكُتهاثماض أمىاٌ الخسماث الاحخماعُت و اػدو 

 :62املادة 

على  واملىاػبت عاحلتاللطاضاث الأن ًخذص والاػخعجالُت حم للطبِؽ في الحاالث الاػخثىابُت ً

 3للمصازكت عليها بعس شلً أعظاء اللجىت بلغً  أن 

 : 72املادة 

   ًت و ىز الخاصت بالخسماث الاحخماعُت العلو والصفلاث  ثبنم الاجفاكُا فلا لللىاهين الؼاٍض

 3أعظاء اللجىت أغلبُتعس مىافلت املفعٌى ب

   ً والصفلاث املبنمت او ًذٌى هاببه  ثالاجفاكُا إػاضمثل اللجىت في ول الخعامالث مع الشطواء في

 لللُام بصل3ً 

 : 82املادة 

مً ػطف ممظُت اللجىت و  صازضة عًو خذلُص مهما وان هىعها بمساولت واضحت العملُاث جخم 

 3شخصُا طبِؽال

 :29املادة 

عس حسٌو ألاعماٌ و  ًطأغ    ألعظائها3سعىاث الٍىحه احخماعاث اللجىت َو

 :43املادة 

 3ػىاه املعللاث باػم ضبِؽ اللجىت زون والبُاهاث و  ثللطاضااملطاػالث وا جصسض 

 : 13املادة 

غُا  أو أي الطض أو املٍذلفه في مهامه في حالت ضبِؽ اللجىت مؼؤوٌ أمام الطبِؽ و هابب  

ع هخاب: بعجع   3عىس الظطوضةأدطي ٍيلف بمهام و  3 همىخفٍى
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 : أعضـــــاء اللجنـــــةالسابعالفصـــــــل 
 :23املادة 

 أمام ضبِؽ اللجىت3لين ؤو مؼأعظاء اللجىت 

 :33املادة 

 
 
 يشأ لجان مصج

 
  3في مذخلف اليشاػاث ليهاإاملؼىسة هام املهجاظ ميلفت بئطة غ

 :43املادة 

  .أي مشطوع ًطاه مفُسا لعماٌ وأػاجصة الجامعتًحم ليل عظى مً أعظاء اللجىت عطض 

 :53املادة 

 
 
  3لى ضبِؽ اللجىتإ ااملهام املؼىسة لهألاعماٌ و عً ول  اللجان حصُلتلسم ج

 :63املادة 

 3الالظمتمهامه جخذص طسه إلاحطاءاث  فياللجان عجع أو جلصين عظى مً أعظاء  إزباثفي حالت 

 

 أحكـــــــــام خاصــــــــــة
 

 : 73ادة  امل

 
 
 اما عس ،جاهُتم لدؼُينلجىت الخسماث الاحخماعُت و أعظاء هُيل امً عس مهام ول عظى ح

ف ع للحاالث املشاض إليها  يىن ًن أعلى ، املؼاهمت الصخصُتو  هاماملاللُام ب مصاٍض الخعٍى

 هما ًلي:

  
 
ف الىلل بـحسز ج  (اوإًاب ا)شهاب زج للىُلىمون الىاحس3 .2 :مصاٍض

  
 
 زج للىحبت الىاحسة3 522 :مصاٍضف الاػعام بـحسز ج

  
 
 زج للُلت الىاحسة 9222 :مصاٍضف إلاًىاء بـحسز ج

  
 
ف اػخعماٌ الؼُاضة الصخصُت بـحسز ج  (اوإًاب ازج للىُلىمون الىاحس )شهاب 20 :مصاٍض

  بدؼسًس مبالغ املؼاهمت الصخصُت ألعظاء اللجىت  الخسماث الاحخماعُتجخىفل لجىت

 في إػاض الطحالث الصُفُت، الحماماث، العمطة 333الخ وهُيل الدؼُين

 :83املادة  

 
 
ظاث واملىح  أهىاعسفع ول ج م السفع في حؼا  املؼخفُس ؼ  وال واملؼاعساثالخعٍى لف عً ػٍط

خم شفي حالت الظطوضة اللصىي  ، هلسا(شًُ)الاػخفازة املباشطة اعخماز ًمىً واػخثىاء  لً ٍو

م ضبِؽ اللجىت أو هاببه بلغ أعظاء اللجىت بعس شلً للمصازكت عليها3 ،عً ػٍط  ً  على أن 
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 أحكــــــــــــــــــام ختاميـــــــــــة 
 

 :39املادة 

 823-303 مً املطػىم  07جصازق لجىت الخسماث الاحخماعُت على الىـام السادلي و فلا للمازة

 :44املادة 

    3عظاء اللجىتأعلُه مً ػطف ٌؼطي مفعٌى هصا الىـام السادلي بعس املىافلت واملصازكت 

 

 

 

  :ـاجىت فـب

 

 رئيس لجنة الخدمات االجتماعية
 

  


