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 (4115فربآس  31)3645ذٖ احلذ٘  8صادز يف  22.20.2.زقه مسضـْو 

 التْدُٔ الرتبْٖبإحداخ تعْٓض تكنٔلٕ لفاٜدٗ املطتشاز يف 

 الرتبْٖ ّ مطري املصاحل االقتصادٓ٘ يف التخطٔطّ املطتشاز 

 (1).أّ باملؤضطات اجلامعٔ٘ العنْمٕالعاملني مبؤضطات الرتبٔ٘ ّالتعلٔه 

 

 ،األّل   الْشٓس

( بشأٌ 881.فربآس  38)32.1ذٖ احلذ٘  6  الصادز يف   28.2632. بعد اإلطالع علٙ املسضْو زقه

 اليعاو األضاضٕ اخلاص مبْظفٕ ّشازٗ الرتبٔ٘ الْطئ٘؛

( بشأٌ اليعاو 3763أكتْبس  2) 3284مً حمسو  36الصادز يف  .63.52..ّ علٙ املسضْو زقه 

 تتنٔنُ؛تغٔريِ ّ  األضاضٕ اخلاص مبْظفٕ ّشازٗ الرتبٔ٘ الْطئ٘، كنا ّقع

( مبجاب٘ اليعاو .88.ْٓلْٔ  35) 32.1مجادٚ األّىل  4الصادز يف  .-.8-154ّعلٙ املسضْو زقه   

 األضاضٕ اخلاص مبؤضطات الرتبٔ٘ ّالتعلــٔه العنْمٕ؛

( بتحدٓد ىعاو 881.فربآس  38)32.1ذٖ احلذ٘  6  الصادز يف 28.2633.ّعلٙ املسضْو زقه

 الْطئ٘؛اخلاص مبْظفٕ ّشازٗ الرتبٔ٘  التعْٓطات املخْل٘ للنْظفني اخلاضعني لليعاو األضاضٕ

 (. 881.ٓيآس  1.)32.1مً ذٖ القعدٗ  8. يفامليعقد  ٖزالظ الْشاجملّبعد دزاض٘ املشسّع يف 

 زضه ما ٓلٕ : 

 املادٗ األّىل

ذٖ احلذ٘  6  الصادز يف 28.2633.باإلضاف٘ إىل التعْٓطات امليصْص علَٔا يف املسضْو زقه   

املطتشاز يف التْدُٔ الرتبْٖ ّاملطتشاز  ، ٓطتفٔد( املشاز إلُٔ أعال881ِ.فربآس  38)32.1

التخطٔط الرتبْٖ ّكرا مطري املصاحل االقتصادٓ٘ العاملني مبؤضطات الرتبٔ٘ ّالتعلٔه   يف

 اجلامعٔ٘ مً تعْٓض تكنٔلٕ. العنْمٕ أّ باملؤضطات

                                                           

1    881.فربآس  31بتازٓخ  .386زمسٔ٘ عدد   دسٓدٗ ( 
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 املادٗ الجاىٔ٘

 .دزٍنا 1.3.8للتعْٓض التكنٔلٕ امليصْص علُٔ يف املادٗ األّىل أعالِ يف :   حيدد املقداز الطيْٖ

 املادٗ الجالج٘

علَٔا يف ٍرا املسضْو علٙ امتداد أزبع ضيْات بأقطاط   تْشع املطتحقات املالٔ٘ امليصْص

  .883.ّ 882.ّ 881.ّ .88. ّذلك ابتداٛ مً فاتح ضبتنرب لكل مً ضيْات  متطآّ٘

 

 املادٗ السابع٘

ٓطيد أمس تيفٔر ٍرا املسضْو الرٖ ٓيشس باجلسٓدٗ السمسٔ٘ إىل كل مً ّشٓس الرتبٔ٘ الْطئ٘ ّّشٓس 

كل فٔنا  اإلدازٖالعنْمٔ٘ ّاإلصالح  االقتصاد ّاملالٔ٘ ّ اخلْصص٘ ّالطٔاح٘ ّّشٓس الْظٔف٘

 خيصُ.

                                         

 (881.فربآس  38)32.1ذٖ احلذ٘  6ّحسز بالسباط يف 

 

 اإلمطاٛ: إدزٓظ دطْ.

 ّقعُ بالعطف:

 ّشٓس الرتبٔ٘ الْطئ٘ ّالشباب،

 اإلمطاٛ: حبٔب املالكٕ.

 ،اخلْصص٘ املالٔ٘ ّّشٓس 

 اإلمطاٛ : فتح اهلل ّلعلْ.

 املكلف بتحدٓح القطاعات العام٘،الْشٓس 

 اإلمطاٛ: جنٔب الصزّالٕ ّازثٕ.   

 




