
 7022 ددٍربٔ   7002خاله الفرتٚ املىتدٚ وابني أكتٕبس بادتسٖدٚ السمسٗٛ  الصادزٚ   الرتبٗٛ الٕطٍٗٛاملتعمكٛ بكطاع   التػسٖعٗٛ ٔالتٍعٗىٗٛالٍصٕص 
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 التػسٖعٗٛ ٔالتٍعٗىٗٛالٍصٕص سصٗمٛ 

 الرتبٗٛ الٕطٍٗٛاملتعمكٛ بكطاع 

الصادزٚ بادتسٖدٚ السمسٗٛ خاله الفرتٚ  

 2011   ددٍرب ٔ 2007 أكتٕبساملىتدٚ وابني 

 

 

 

 
 7027 ٍٖاٖس



 7022 ددٍربٔ   7002خاله الفرتٚ املىتدٚ وابني أكتٕبس بادتسٖدٚ السمسٗٛ  الصادزٚ   الرتبٗٛ الٕطٍٗٛاملتعمكٛ بكطاع   التػسٖعٗٛ ٔالتٍعٗىٗٛالٍصٕص 

 

 
 ودٖسٖٛ الػؤُٔ الكإٌٌٗٛ ٔاملٍاشعات 7 وصمشٛ التٕثٗل الكإٌٌ٘ ٔالٍػس

 

التػسٖعٗٛ  الٍصٕصِاوٛ وَ  ٛإصداز زتىٕعب، 2011 ددٍربإىل  7002وَ أكتٕبس املىتدٚ ت الفرتٚ متٗص     

 :كىا ٖم٘ني، وٕشعٌصا قإٌٌٗا  184 ٌاِص عددِا ، ٔاليت الرتبٗٛ الٕطٍٗٛٔالتٍعٗىٗٛ املتعمكٛ بكطاع 

 (3): الكٕاٌني 

 (61): املساضٗي 

 ٛٗ(33): ٔاإلدساٟٗٛ الكسازات التٍعٗى 

 ٞ(661) :ٔاملصادقٛ عمٜ الصفكات قسازات تفٕٖض اإلوطا 

 (63):  ٌٕٔاب عٍّي قسازات تعٗني اآلوسَٖ املطاعدَٖ بالصسف  

 (3): ٛالكسازات املػرتك 

 (4): املكسزات 

خاله الفرتٚ املىتدٚ وَ  صادزٚ بادتسٖدٚ السمسٗٛلٍصٕص الهلرٓ اادتدٔه التال٘ اذتصٗمٛ الكاومٛ  ٖبنئ 

 : 2011 ددٍربإىل  7002أكتٕبس 

 ص وٕضٕع الٍص

 77 الكٕاٌني

6- بتٍفٗر الكإٌُ زقي ( .911ٌٖٕٕٗ  .9) 6331زدب  1صادز يف  691.9611ظّري غسٖف زقي  

 .العمٗا لألضاترٚ التابعٛ لكطاع الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ إىل ادتاوعاتاملتعمل بٍكن املدازع  30914

 عدد جريدة رمسية

9275 

00/02/7005 

72 

9- بتٍفٗر ( 9166فرباٖس  64)  6339وَ زبٗع األٔه  63صادز يف  6966963زقي ظّري غسٖف  

الكاض٘ بإسداخ ٔتٍعٗي وؤضطٛ ستىد  03911بتػٗري ٔتتىٗي الكإٌُ زقي  13961الكإٌُ زقي 

 .لطادع لمٍّٕض باألعىاه االدتىاعٗٛ لمرتبٗٛ ٔالتكَٕٖا

 عدد جريدة رمسية

9575 

02/05/7022 

72 

3- بتٍفٗر ( 9166أغططظ 60) 6339وَ زوطاُ  61صادز يف   69669639ظّري غسٖف ؤقي  

 .الكاض٘ بإسداخ الٕكالٛ الٕطٍٗٛ حملازبٛ األوٗٛ .3491الكإٌُ      زقي 

 عدد جريدة رمسية

9590 

77/05/7022 

76 

 

 27 ساضٗيامل

ٖتعمل ( 9110ٌٕفىرب  61) 6394ذٙ الكعدٚ  3صادز يف  9910969.3وسضًٕ زقي  -6

 .باختصاصات ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘

 عدد جريدة رمسية

9925 

25/22/7002 

22 

 2. 02. 855بتػٗري املسضًٕ زقي( 2008ٖٕل9ٕٗ) 1429زدب  5صادز يف  2. 08.345وسضًٕ زقي  -9

بػأُ حتدٖد ٌعاً التعٕٖطات املدٕلٛ ( 2003فرباٖس10)1423ذٙ اذتذٛ  8الصادز يف 

 .لمىٕظفني ارتاضعني لمٍعاً األضاض٘ ارتاص مبٕظف٘ ٔشازٚ الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ

 عدد جريدة رمسية

5649 

72/02/7009 

20 
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 ودٖسٖٛ الػؤُٔ الكإٌٌٗٛ ٔاملٍاشعات 2 وصمشٛ التٕثٗل الكإٌٌ٘ ٔالٍػس

بإسداخ تعٕٖض ( 2008اكتٕبس30) 1429وَ غٕاه  30صادز يف  2. 08.370وسضًٕ زقي  -3

ألضاترٚ التعمٗي االبتداٟ٘ ٔاملفتػني الرتبٕٖني لمتعمٗي االبتداٟ٘ املكمفني بتصشٗح االختبازات 

 .الكتابٗٛ الوتشاٌات ٌٗن غّادٚ الدزٔع االبتداٟٗٛ

 عدد جريدة رمسية

5689 

09/27/7009 

28 

بتشدٖد غسٔط ( 2008اكتٕبس30) 1429وَ غٕاه  30صادز يف  2. 08.371وسضًٕ زقي  -3

ٔكٗفٗات التٕظٗف ٔالتعٗني بصفٛ اٌتكالٗٛ يف بعض الدزدات املٍصٕص عمّٗا يف املسضًٕ 

بػأُ الٍعاً األضاض٘ (  2003فرباٖس 10) 1423ذٙ اذتذٛ  4  الصادز يف 2. 02. 854زقي

 .ارتاص مبٕظف٘ ٔشازٚ الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ

 عدد جريدة رمسية

5689 

09/27/7009 

28 

بتػٗري  املسضًٕ  زقي ( 2008دٖطىرب18) 1429وَ ذٙ اذتذٛ  19صادز يف  2. 08.08وسضًٕ زقي  -1

بػأُ التعٕٖطات املدٕلٛ ألطس ( 2003فرباٖس10)1423ذٙ اذتذٛ  8الصادز يف  2. 02. 858

 .اإلدازٚ الرتبٕٖٛ املكمفني مبّاً تطٗري وؤضطات الرتبٗٛ ٔالتعمٗي العىٕو٘

 عدد جريدة رمسية

5699 

27/02/7005 

00 

يف غأُ إعادٚ ( 2008دٖطىرب18) 1429وَ ذٙ اذتذٛ  19صادز يف  2. 08.521وسضًٕ زقي  -1

 .تٍعٗي وسكص تكَٕٖ وفتػ٘ التعمٗي

 عدد جريدة رمسية

5700 

29/02/7005 

07 

 بتػٗري املسضًٕ زقي( 2009ٍٖاٖس21) 1430وَ ستسً  24صادز يف  2. 08.593وسضًٕ زقي  -0

بػأُ حتدٖد ٌعاً التعٕٖطات ( 2003فرباٖس10)1423ذٙ اذتذٛ  8الصادز يف  2. 02. 855

 .املدٕلٛ لمىٕظفني ارتاضعني لمٍعاً األضاض٘ ارتاص مبٕظف٘ ٔشازٚ الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ

 عدد جريدة رمسية

5702 

77/02/7005 

08 

بتأِٗن ٔشٖس ( 2009 واٙ 21) 1430وَ مجادٝ األٔىل 25صادز يف  2. 09.51وسضًٕ زقي  -4

رتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ بتشدٖد اإلدساٞات اإلدازٖٛ اليت ال

مبجابٛ الٍعاً األضاض٘ لمتعمٗي  06. 00ميكَ اختاذِا يف سل املدالفني ألسكاً الكإٌُ زقي 

 .املدزض٘ ارتصٕص٘

 عدد جريدة رمسية

5743 

29/00/7005 

06 

 بتتىٗي املسضًٕ زقي( 2010ٌٖٕٕٗ  30) 1431وَ زدب  17صادز يف  2. 10. 58وسضًٕ زقي  -.

املتعمل باملؤضطات ادتاوعٗٛ ٔاألسٗاٞ (1991ٍٖاٖس18)1411زدب  2الصادز يف  2. 554.90

 .ادتاوعٗٛ

 عدد جريدة رمسية

5856 

29/02/7020 

20 

 بتػٗٗـس ٔتتىٗي( 2011فاتح ٖٕلٕٗ) 1432وــَ زدب   28الصـادز يف  2. 11. 308وـسضًٕ زقـي  -61

بػأُ حتدٖد ( 2003فرباٖس10) 1423ذٙ اذتذٛ  8الصادز يف  2. 02.  855زقـي املسضًٕ

ٌعاً التعٕٖطات  املدٕلٛ  لمىٕظفني ارتاضعني لمٍعاً األضاض٘ ارتاص مبٕظف٘ ٔشازٚ 

 .الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ

 عدد جريدة رمسية

5959 

22/02/7022 

27 

بتطبٗل الكإٌُ  )9166ٌٕفىرب  3 ( 6339ذٙ اذتذٛ  0صادز يف  99619194وسضًٕ  زقي  -66

 .املتعمل بالرتبٗٛ البدٌٗٛ ٔالسٖاضٛ .31.1زقي 

 عدد جريدة رمسية

9552 

72/22/7022 

22 

بتػٗري املسضًٕ زقي ( 9166ٌٕفىرب  3) 6339ذٙ اذتذٛ  0صادز يف  99669163وسضًٕ زقي  -69

تكىٗم٘ عَ بإسداخ تعٕٖض ( 9113فرباٖس  61) 6393ذٙ اذتذٛ  4الصادز يف  99199410

 .ٔشازٚ الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٘التفتٗؼ لفاٟدٚ وفتػ

 

 عدد جريدة رمسية

0000 

02/27/7022 

86 
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 ودٖسٖٛ الػؤُٔ الكإٌٌٗٛ ٔاملٍاشعات 0 وصمشٛ التٕثٗل الكإٌٌ٘ ٔالٍػس

بتػٗري املسضًٕ زقي ( 9166ٌٕفىرب  3) 6339ذٙ اذتذٛ  0صادز يف  99669161وسضًٕ زقي  -63

بػأُ التعٕٖطات املدٕلٛ ( 9113فرباٖس  61) 6393ذٙ اذتذٛ  4الصادز يف  99199414

 .الرتبٕٖٛ املكمفني مبّاً تطٗري وؤضطات الرتبٗٛ ٔالتعمٗي العىٕو٘ ألطس اإلدازٚ

 عدد جريدة رمسية

0000 

02/27/7022 

86 

بتػٗري ( 9166ٌٕفىرب  91) 6339وَ ذٙ اذتذٛ  94صادز يف  99669199وسضًٕ زقي  -63

بػأُ ( 9113فرباٖس  61) 6393ذٙ اذتذٛ  4الصادز يف  99199413ٔتتىٗي املسضًٕ  زقي  

 . الٍعاً األضاض٘ ارتاص مبٕظف٘ ٔشازٚ الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ

 عدد جريدة رمسية

 وكسز 0002

72/27/7022 

22 

بتشدٖد ( 9166ٌٕفىرب  91) 6339وَ ذٙ اذتذٛ  94صادز يف  99669193وسضًٕ زقي  -61

غسٔط ٔكٗفٗات التٕظٗف ٔالتعٗني بصفٛ اٌتكالٗٛ يف بعض الدزدات املٍصٕص عمّٗا يف 

بػأُ الٍعاً ( 9113فرباٖس  61) 6393ذٙ اذتذٛ  4الصادز يف  99199413املسضًٕ زقي 

 .األضاض٘ ارتاص مبٕظف٘ ٔشازٚ الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ

28 

بتػٗري ( 9166ٌٕفىرب  91) 6339وَ ذٙ اذتذٛ  94صادز يف  99669193وسضًٕ زقي  -61

بػأُ حتدٖد ( 9111واٙ  3) 6390زبٗع اآلخس  1الصادز يف  991196169املسضًٕ زقي 

 .وكادٖس التعٕٖطات عَ الطاعات اإلضافٗٛ املىٍٕسٛ ألطس ٠ِٗٛ التدزٖظ

26 

 62 كسازاتال

 2519. 07قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي  -6

الصادز  459. 02تتىٗي الكساز زقي بتػٗري ٔ( 2007ٌٕفىرب 19) 1428ذٙ الكعدٚ  8  صادز يف

بتشدٖد ٌعاً الدزاضٛ مبطمك البٕٗلٕدٗا ( 2004ٖٕل5ٕٗ) 1425وَ مجادٝ األٔىل  17يف 

 .ٔالفٗصٖاٞ ٔعمًٕ األزض باألقطاً التشطريٖٛ لمىدازع العمٗأالكٗىٗاٞ 

 عدد جريدة رمسية

5594 

20/02/7009 

67 

 2518. 07قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي  -9

الصادز يف  455. 02بتتىٗي الكساز زقي ( 2007ٌٕفىرب 19) 1428ذٙ الكعدٚ  8      صادز يف

 .يف غأُ األقطاً التشطريٖٛ لمىدازع العمٗا(2004ٖٕل5ٕٗ) 1425وَ مجادٝ األٔىل  17

 عدد جريدة رمسية

5596 

22/02/7009 

60 

 2643. 07قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي  -3

بتشدٖد كٗفٗٛ تٍعٗي املبازاٚ املٍّٗٛ ( 2007ٌٕفىرب 19) 1428ذٙ الكعدٚ  8   صادز يف

 .لمتعٗني يف إطاز أضاترٚ التعمٗي الجإٌٙ التأِٗم٘ وَ الدزدٛ الجاٌٗٛ

 عدد جريدة رمسية

5597 

72/02/7009 

62 

صادز  2640-07قساز لمٕشٖس املٍتدب لدٝ الٕشٖس األٔه املكمف بتشدٖح الكطاعات العاوٛ زقي  -3

بتشدٖد الٟشٛ الػّادات املطمٕبٛ لٕلٕز إطاز ( 2007دٖطىرب17)1428ذٙ اذتذٛ  6    يف

 .املمشكني الرتبٕٖني وَ الدزدٛ الجاٌٗٛ

 عدد جريدة رمسية

5600 

52/02/7009 

62 

صادز  619. 08قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي  -1

 .بػأُ حتدٖد املكاٖٗظ املعتىدٚ لمرتقٗٛ باالختٗاز( 2008فرباٖس 29) 1429وَ صفس 21  يف

 عدد جريدة رمسية

5630 

29/09/7009 

66 

صادز  646. 08قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي  -1

بتشدٖد الٟشٛ الػّادات ٔالدبمٕوات املطمٕبٛ (2008فرباٖس 21) 1429وَ صفس 13   يف

 .الدتٗاش وبازاٚ ٔلٕز الطمك الرتبٕٙ باملساكص الرتبٕٖٛ ادتّٕٖٛ

 عدد جريدة رمسية

5635 

07/00/7009 

66 

 وَ صفس 13صادز يف  647. 08قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي  -0

ٔلٕز  بتشدٖد الٟشٛ الػّادات ٔالدبمٕوات املطمٕبٛ الدتٗاش وبازاٚ(2008فرباٖس 21) 1429

 .وساكص تكَٕٖ املعمىني ٔاملعمىات

 عدد جريدة رمسية

5635 

07/00/7009 

66 
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 ودٖسٖٛ الػؤُٔ الكإٌٌٗٛ ٔاملٍاشعات 2 وصمشٛ التٕثٗل الكإٌٌ٘ ٔالٍػس

صادز  980. 08قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي  -4

بتشدٖد الٟشٛ الػّادات ٔالدبمٕوات املطمٕبٛ ( 2008واٙ 22) 1429وَ مجادٝ االٔىل16يف 

 .التربٖص لمتعمٗي الجإٌٙالدتٗاش وبازاٚ 

 عدد جريدة رمسية

5646 

20/02/7009 

60 

بتشدٖد ( 2008ٖٕل23ٕٗ) 1429وَ زدب  19صادز يف  1760. 08قساز لٕشٖسٚ الصشٛ زقي  -.

غسٔط ٔكٗفٗات ٔبساور وبازاٚ الرتقٗٛ يف الدزدٛ بالٍطبٛ لألطباٞ العاومني بٕشازٚ الرتبٗٛ 

 ( .قطاع الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ)األطس ٔالبشح العمى٘ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ 

 عدد جريدة رمسية

5675 

70/20/7009 

62 

61- صادز  952. 09قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ   ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي  

بإسداخ ٔتألٗف المذاُ اإلدازٖٛ املتطأٖٛ ( 2009ابسٖن 9)  1430وَ زبٗع االخس13يف 

املدتصٛ إشاٞ وٕظف٘ ٔشازٚ الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح األعطاٞ 

 .-قطاع التعمٗي املدزض٘ –العمى٘ 

 عدد جريدة رمسية

5727 

70/07/7005 

62 

66-  2177. 08قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي  

بتشدٖد الٟشٛ الػّادات ٔالدبمٕوات ( 2008دٖطىرب 2) 1429ذٙ اذتذٛ  3      صادز يف

املطمٕبٛ الدتٗاش وبازاٚ ٔلٕز غعبٛ تكَٕٖ أضاترٚ الطمك الجاٌ٘ لمتعمٗي الجإٌٙ باملدازع 

 .العمٗا لألضاترٚ

 عدد جريدة رمسية

5731 

07/09/7005 

202 

69-  949.09 العمى٘ زقيقساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ   ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح  

بتشدٖد إدساٞات اإلعالُ عَ الرتغٗشات ( .911أبسٖن  3) 6331زبٗع اآلخس  0   صادز يف

 .لػػن وٍصب ودٖس وسكص تكَٕٖ وفتػ٘ التعمٗي

 عدد جريدة رمسية

9259 

29/09/7005 

200 

63- صادز  340. 09قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ   ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي  

يف غأُ حتدٖد ٌعاً الدزاضٛ ٔاالوتشاٌات  مبسكص ( 2009ٍٖاٖس22)  1430وَ ستسً 25يف 

 .تكَٕٖ وفتػ٘ التعمٗي

 عدد جريدة رمسية

5751 

75/02/7005 

202 

63- صادز  341. 09قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ   ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي  

بتشدٖد كٗفٗٛ تٍعٗي وبازاٚ الدخٕه اىل وطمك ( 2009ٍٖاٖس22)  1430وَ ستسً 25يف 

 .تكَٕٖ  املفتػني الرتبٕٖني لمتعمٗي االبتداٟ٘ وَ الدزدٛ األٔىل

 عدد جريدة رمسية

5751 

75/02/7005 

206 

61- صادز  342. 09قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ   ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي  

بتشدٖد كٗفٗٛ تٍعٗي وبازاٚ الدخٕه اىل وطمك ( 2009ٍٖاٖس22)  1430وَ ستسً 25يف 

 .تكَٕٖ  وفتػ٘ املصاحل املادٖٛ ٔاملالٗٛ وَ الدزدٛ األٔىل

 عدد جريدة رمسية

5751 

75/02/7005 

206 

61- صادز  343. 09قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ   ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي  

بتشدٖد كٗفٗٛ تٍعٗي وبازاٚ الدخٕه اىل وطمك ( 2009ٍٖاٖس22)  1430وَ ستسً 25يف 

 .تكَٕٖ  املفتػني  الرتبٕٖني لمتعمٗي الجإٌٙ اإلعدادٙ وَ الدزدٛ األٔىل

 عدد جريدة رمسية

5751 

75/02/7005 

220 

60- ز صاد 333. 09قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ   ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي  

بتشدٖد كٗفٗٛ تٍعٗي وبازاٚ الدخٕه اىل وطمك ( 2009ٍٖاٖس22)  1430وَ ستسً 25يف 

 .تكَٕٖ  املفتػني  الرتبٕٖني لمتعمٗي الجإٌٙ التاِٗم٘ وَ الدزدٛ األٔىل

 عدد جريدة رمسية

5751 

75/02/7005 

222 

64-  1803. 09قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ   ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي  

بتشدٖد كٗفٗات تٍعٗي وبازت٘ التٕظٗف يف ( 2009ٖٕلٕٗ 8)  1430وَ زدب15صادز يف 

 .إطاز أضاترٚ التعمٗي االبتداٟ٘ وَ الدزدتني الجالجٛ ٔالجاٌٗٛ

 عدد جريدة رمسية

5754 

75/02/7005 

222 

6.-  1804. 09قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ   ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي  

بتشدٖد كٗفٗات تٍعٗي وبازت٘ التٕظٗف يف ( 2009ٖٕلٕٗ 8)  1430وَ زدب15صادز يف 

 .إطاز أضاترٚ التعمٗي الجإٌٙ اإلعدادٙ وَ الدزدتني الجالجٛ ٔالجاٌٗٛ

 عدد جريدة رمسية

5754 

75/02/7005 

220 
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 ودٖسٖٛ الػؤُٔ الكإٌٌٗٛ ٔاملٍاشعات 8 وصمشٛ التٕثٗل الكإٌٌ٘ ٔالٍػس

91-  1805. 09قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ   ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي  

بتشدٖد كٗفٗات تٍعٗي وبازت٘ التٕظٗف يف ( 2009ٖٕلٕٗ 8)  1430وَ زدب15صادز يف 

 .إطاز أأضاترٚ التعمٗي الجإٌٙ التأِٗم٘ وَ الدزدتني الجاٌٗٛ ٔاألٔىل

 عدد جريدة رمسية

5754 

75/02/7005 

228 

96-  1182. 09قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ   ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي  

بػأُ حتدٖد الكاٖٗظ املعتىدٚ لمرتقٗٛ ( 2009ابسٖن 17)  1430وَ زبٗع االخس21صادز يف 

 .باالختٗاز

 عدد جريدة رمسية

5755 

72/02/7005 

226 

99-  1757. 09قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ   ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي  

بإسداخ ٔتألٗف المذاُ اإلدازٖٛ ( 2009ٌٖٕٕٗ 22)  1430وَ مجادٝ االخس28صادز يف 

املتطأٖٛ األعطاٞ املسكصٖٛ املدتصٛ إشاٞ وٕظف٘ ٔشازٚ الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ 

 .-قطاع التعمٗي املدزض٘ –ٔالبشح العمى٘  ٔتكَٕٖ األطس

 عدد جريدة رمسية

5764 

72/09/7005 

226 

93-  6.11. 09قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ  ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي  

 بتعٗني ممجم٘ اإلدازٚ ٔاملٕظفني يف سعريٚ( 2009ٕٗلٖٕ 61)  1430زدب وَ 99صادز يف 

المذاُ اإلدازٖٛ املتطأٖٛ األعطاٞ املدتصٛ إشاٞ وٕظف٘ ٔشازٚ الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ 

 .-قطاع التعمٗي املدزض٘ –ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ 

 عدد جريدة رمسية

9209 

20/05/7005 

272 

93-  2327. 09 قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ   ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي 

بتشدٖد كٗفٗات تٍعٗي وبازٖات التٕظٗف يف ( 2009ٖٕلٕٗ 23)  1430وَ زدب30صادز يف 

 .الدزدٛ الجالجٛ وَ إطاز املمشكني الرتبٕٖني ٔومشك٘ االقتصاد ٔاالدازٚ ٔاملمشكني االدتىاعٗني

 عدد جريدة رمسية

5780 

77/20/7005 

226 

91-  2328. 09قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ   ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي  

بتشدٖد كٗفٗات تٍعٗي وبازٖات التٕظٗف يف ( 2009ٖٕلٕٗ 23)  1430وَ زدب30صادز يف 

 .إطاز ممُٕ وَ الدزدتني الجاٌٗٛ ٔاالٔىل

 عدد جريدة رمسية

5780 

77/20/7005 

202 

91-  9330. 09قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ   ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي  

بإسداخ ٔتألٗف المذاُ اإلدازٖٛ املتطأٖٛ ( .911ضبتىرب  93)  1430غٕاه  1   صادز يف 

األعطاٞ املسكصٖٛ املدتصٛ إشاٞ وٕظف٘ ٔشازٚ الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس 

 .-قطاع التعمٗي املدزض٘ –بشح العمى٘ ٔال

 عدد جريدة رمسية

9299 

05/22/7005 

202 

90-  2521.09قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي  

بتػٗري ٔتتىٗي قساز ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ( 2009ضبتىرب  10)  1430وَ زوطاُ  20صادز يف 

وَ زوطاُ  23الصادز يف  2384.06ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي 

 .بػأُ تٍعٗي اوتشاٌات ٌٗن غّادٚ الطمك اإلعدادٙ ( 2006أكتٕبس  16) 1427

 عدد جريدة رمسية

5788 

25/22/7005 

202 

94-  .906391زقي  ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ قساز لٕشٖس   

 63الصادز يف  .1991.بتتىٗي الكساز زقي ( .911أكتٕبس  .6) 6331وَ غٕاه  31  صادز يف

بإسداخ ٔتألٗف المذاُ اإلدازٖٛ املتطأٖٛ األعطاٞ ( .911أبسٖن  .) 6331وَ زبٗع اآلخس 

-ٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العامل٘املدتصٛ إشاٞ وٕظف٘ ٔشازٚ الرتبٗٛ الٕطٍٗ

 .-قطاع التعمٗي املدزض٘

 عدد جريدة رمسية

9905 

22/02/7020 

206 

9.- قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘،  

بػأُ ( 2009ضبتىرب10) 1430وَ زوطاُ  20صادز يف  84. 10املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

حتدٖد الٍعاً املدزض٘ االضتجٍاٟ٘ ارتاص بتمىٗرات ٔتالوٗر املدزضٛ العساقٗٛ التكىٗمٗٛ 

 .بالسباط

 عدد جريدة رمسية

5820 

22/07/7020 

206 



 7022 ددٍربٔ   7002خاله الفرتٚ املىتدٚ وابني أكتٕبس بادتسٖدٚ السمسٗٛ  الصادزٚ   الرتبٗٛ الٕطٍٗٛاملتعمكٛ بكطاع   التػسٖعٗٛ ٔالتٍعٗىٗٛالٍصٕص 

 

 
 ودٖسٖٛ الػؤُٔ الكإٌٌٗٛ ٔاملٍاشعات 2 وصمشٛ التٕثٗل الكإٌٌ٘ ٔالٍػس

31- قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘،  

بتتىٗي (2010فرباٖس 15) 1431وَ صفس  30صادز يف  240. 10املدزض٘ زقياملكمفٛ بالتعمٗي 

بتعٗني ممجم٘ اإلدازٚ ( 2009ٖٕلٕٗ 15)1430وَ زدب  22الصادز يف  1956. 09الكساززقي

ٔاملٕظفني يف سعريٚ المذاُ اإلدازٖٛ املتطأٖٛ األعطاٞ املدتصٛ إشاٞ وٕظف٘ ٔشازٚ الرتبٗٛ 

 .–قطاع التعمٗي املدزض٘  -ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ 

 عدد جريدة رمسية

5831 

25/07/7020 

220 

36- قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘،  

يف (2010فاتح فرباٖس) 1431وَ صفس  16صادز يف  517. 10املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

غأُ حتدٖد اإلدساٞات اإلدازٖٛ اليت ميكَ لألكادميٗات ادتّٕٖٛ لمرتبٗٛ ٔالتكَٕٖ اختاذِا يف 

مبجابٛ الٍعاً األضاض٘ لمتعمٗي املدزض٘  61. 00سل املدالفني  ألسكاً الكإٌُ زقي 

 .ارتصٕص٘

 عدد جريدة رمسية

5848 

22/00/7020 

222 

57- ( 2010دٖطىرب 23) 1432وَ ستسً  17صـــادز يف 5550. 10قــساز لٕشٖـــسٚ الصشٛ زقي 

 األضٍاُبتشدٖد غسٔط ٔكٗفٗات ٔبساور املبازاٚ ارتاصٛ بتٕظٗف األطباٞ ٔالصٗادلٛ ٔدساس٘ 

قطاع التعمٗي )ٔالبشح العمى٘  األطسالعاومني بٕشازٚ الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ 

 (املدزض٘

 عدد جريدة رمسية

5918 

22/07/7022 

222 

33- كاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ لاز قس 

بػأُ ( 2011فرباٖس 8) 1432 األٔهزبٗع  4الصادز يف  330. 11املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

 .حتدٖد املكاٖٗظ املعتىدٚ لمرتقٗٛ باالختٗاز

 عدد جريدة رمسية

5933 

22/07/7022 

226 

33- لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ قساز لكاتبٛ الدٔلٛ  

بتتىٗي قساز ( 9166ٌٖٕٕٗ .) 6339زدب  1صادز يف  6141966 املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي

وَ  63الصادز يف  130914ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي 

بتشدٖد الػّادات ٔالدبمٕوات املطمٕبٛ الدتٗاش وبازاٚ ٔلٕز ( 9114فرباٖس  96)   .639صفس 

 .وساكص تكَٕٖ املعمىني ٔاملعمىات

 عدد يدة رمسيةجر

9505 

79/02/7022 

280 

 282 ٔاملصادقٛ عمٜ الصفكات تفٕٖض اإلوطاٞ

6- صادز  9901910قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي  

ودٖسٚ ٔودٖسٙ األكادميٗات  –بتفٕٖض اإلوطاٞ ( 9110ٌٕفىرب  61) 6394ذٙ الكعدٚ  1   يف

 . الكسازات املتعمكٛ بٍكن ٔتعٗني املٕظفني وَ أدن املصمشٛ:  -لتكَٕٖلمرتبٗٛ ٔا ادتّٕٖٛ

 عدد جريدة رمسية

9999 

20 /12/ 7002 

287 

9- صادز  9906910قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي  

ودٖسٚ ٔودٖسٙ األكادميٗات  –بتفٕٖض اإلوطاٞ ( 9110ٌٕفىرب  61) 6394ذٙ الكعدٚ  1  يف

الٕثاٟل املتعمكٛ بتشسٖك وططسٚ التأدٖب يف سل املٕظفني :  - لتكَٕٖلمرتبٗٛ ٔا ادتّٕٖٛ

، ٔاألعٕاُ املٍتىني إىل اهل٠ٗات التعمٗىٗٛ ٔاإلدازٖٛ ٔالتكٍٗٛ العاومني مبصاحل الرتبٗٛ ٔالتكَٕٖ

 .ٔكرا عكٕبيت االٌراز ٔالتٕبٗذ

 عدد جريدة رمسية

9999 

20 /12/ 7002 

287 

3- صادز  9909910بٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي قساز لٕشٖس الرت 

ودٖسٚ  –بتفٕٖض املصادقٛ عمٜ الصفكات ( 9110ٌٕفىرب  61) 6394ذٙ الكعدٚ  1     يف

 .-لتكَٕٖ لمرتبٗٛ ٔأودٖسٙ األكادميٗات ادتّٕٖٛ 

 عدد جريدة رمسية

9999 

20 /12/ 7002 

282 



 7022 ددٍربٔ   7002خاله الفرتٚ املىتدٚ وابني أكتٕبس بادتسٖدٚ السمسٗٛ  الصادزٚ   الرتبٗٛ الٕطٍٗٛاملتعمكٛ بكطاع   التػسٖعٗٛ ٔالتٍعٗىٗٛالٍصٕص 

 

 
 ودٖسٖٛ الػؤُٔ الكإٌٌٗٛ ٔاملٍاشعات 6 وصمشٛ التٕثٗل الكإٌٌ٘ ٔالٍػس

3- صادز  9903910الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي قساز لٕشٖس الرتبٗٛ  

ٌٕاب ٔشازٚ –بتفٕٖض املصادقٛ عمٜ الصفكات ( 9110ٌٕفىرب  61) 6394ذٙ الكعدٚ  1  يف

 .الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ

 عدد جريدة رمسية

9999 

20 /12/ 7002 

280 

1- صادز  9903910األطس ٔالبشح العمى٘ زقي قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ  

دباغ  الطٗد عبد اذتفٗغ –بتفٕٖض اإلوطاٞ ( 9110ٌٕفىرب  61) 6394ذٙ الكعدٚ  1  يف

 .املكمف بتطٗري الكتابٛ العاوٛ

 عدد جريدة رمسية

9999 

20 /12/ 7002 

282 

1- صادز  9901910 قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي 

الطٗدٚ شكٗٛ العساق٘ ودٖسٚ  –بتفٕٖض اإلوطاٞ ( 9110ٌٕفىرب  61) 6394ذٙ الكعدٚ  1   يف

 .-املٍاِر

 عدد جريدة رمسية

9999 

20 /12/ 7002 

288 

0- صادز  9901910قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي  

الطٗد وٕالٙ ٖٕضف األشِسٙ  –بتفٕٖض اإلوطاٞ ( 9110ٌٕفىرب  61) 6394ذٙ الكعدٚ  1  يف

 .-ودٖس املسكص الٕطين لتذدٖد الرتبٕٙ ٔالتذسٖب

 عدد جريدة رمسية

9999 

20 /12/ 7002 

288 

4- صادز  9900910قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي  

الطٗد ذتطَ أٔباسي ودٖس  –بتفٕٖض اإلوطاٞ ( 9110ٌٕفىرب  61) 6394ذٙ الكعدٚ  1   يف

 .-االزتكاٞ بالسٖاضٛ املدزضٗٛ

 عدد جريدة رمسية

9999 

20 /12/ 7002 

282 

صادز  9904910قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي  -.

الطٗدٚ ٍِد ابَ اذتبٗب  -بتفٕٖض اإلوطاٞ( 9110ٌٕفىرب  61) 6394ذٙ الكعدٚ   1  يف

  .-ودٖسٚ إدازٚ وٍعٕوٛ اإلعالً

 عدد جريدة رمسية

9999 

20 /12/ 7002 

282 

 990.910قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي  -61

الطٗد عىس وبازك  -بتفٕٖض اإلوطاٞ( 9110ٌٕفىرب  61) 6394ذٙ الكعدٚ  1  صادز يف

 .-ودٖس الػؤُٔ الكإٌٌٗٛ ٔاملٍاشعات

 عدد جريدة رمسية

9999 

20 /12/ 7002 

282 

 9941910قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي  -66

الطٗد عىس وبازك  -اٞبتفٕٖض اإلوط( 9110ٌٕفىرب  61) 6394ذٙ الكعدٚ  1  صادز يف

 -ودٖس الػؤُٔ الكإٌٌٗٛ ٔاملٍاشعات

 عدد جريدة رمسية

9999 

20 /12/ 7002 

286 

 9946910قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي  -69

الطٗد عىس وبازك  -بتفٕٖض اإلوطاٞ( 9110ٌٕفىرب  61) 6394ذٙ الكعدٚ  1  صادز يف

 .-ودٖس الػؤُٔ الكإٌٌٗٛ ٔاملٍاشعات

 عدد جريدة رمسية

9999 

20 /12/ 7002 

286 

 9949910قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي  -63

الطٗد ستىادَٖ  -بتفٕٖض اإلوطاٞ( 9110ىرب ٌٕف 61) 6394ذٙ الكعدٚ  1  صادز يف

امساعٗم٘ املكمف بتطٗري ودٖسٖٛ التكٕٖي ٔتٍعٗي اذتٗاٚ املدزضٗٛ ٔالتكٍٕٖات املػرتكٛ بني 

 .األكادميٗات

 عدد جريدة رمسية

9999 

20 /12/ 7002 

286 

 9943910قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي  -63

الطٗد عصٖص حنٗٛ  -بتفٕٖض اإلوطاٞ( 9110ٌٕفىرب  61) 6394ذٙ الكعدٚ  1  صادز يف 

 .-املكمف بتطٗري ودٖسٖٛ التعأُ ٔاالزتكاٞ بالتعمٗي املدزض٘ ارتصٕص٘

 عدد جريدة رمسية

9999 

20 /12/ 7002 

286 



 7022 ددٍربٔ   7002خاله الفرتٚ املىتدٚ وابني أكتٕبس بادتسٖدٚ السمسٗٛ  الصادزٚ   الرتبٗٛ الٕطٍٗٛاملتعمكٛ بكطاع   التػسٖعٗٛ ٔالتٍعٗىٗٛالٍصٕص 

 

 
 ودٖسٖٛ الػؤُٔ الكإٌٌٗٛ ٔاملٍاشعات 6 وصمشٛ التٕثٗل الكإٌٌ٘ ٔالٍػس

 9943910قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي  -61

الطٗد ٖٕضف  -بتفٕٖض اإلوطاٞ( 9110ٌٕفىرب  61) 6394ذٙ الكعدٚ  1  صادز يف

 .-بمكامس٘ املكمف بتطٗري ودٖسٖٛ االضرتاتٗذٗٛ ٔاإلسصاٞ ٔالتدطٗط

 عدد جريدة رمسية

9999 

20 /12/ 7002 

286 

 9941910قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي  -61

الطٗد اذتطني  -بتفٕٖض اإلوطاٞ( 9110ٌٕفىرب  61) 6394ذٙ الكعدٚ  1صادز يف 

 .-وٕسػت ودٖس وسكص التٕدْٗ ٔالتدطٗط الرتبٕٙ بالسباط

 عدد جريدة رمسية

9999 

20 /12/ 7002 

286 

 9941910قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي  -60

بتفٕٖض اإلوطاٞ ٔاملصادقٛ عمٜ ( 9110ٌٕفىرب  61) 6394ذٙ الكعدٚ  1 صادز يف

 -ودٖسٙ املدازع العمٗا لألضاترٚ -الصفكات

 عدد جريدة رمسية

9999 

20 /12/ 7002 

220 

 9940910قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي  -64

ودٖسٙ اإلدازٚ املسكصٖٛ  –بتفٕٖض اإلوطاٞ ( 9110ٌٕفىرب  61) 6394ذٙ الكعدٚ  1صادز يف 

 -األٔاوس الصادزٚ لمىٕظفني

 عدد جريدة رمسية

9999 

20 /12/ 7002 

222 

 9944910ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ  -.6

اذتطني قطاض ودٖس  –بتفٕٖض اإلوطاٞ ( 9110ٌٕفىرب  61) 6394ذٙ الكعدٚ  1  صادز يف

 .-الػؤُٔ العاوٛ ٔاملٗصاٌٗٛ ٔاملىتمكات

 عدد جريدة رمسية

9999 

20 /12/ 7002 

222 

 994.910العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي  -91

اذتطني قطاض ودٖس  –بتفٕٖض اإلوطاٞ ( 9110ٌٕفىرب  61) 6394ذٙ الكعدٚ  1  صادز يف

 .-الػؤُٔ العاوٛ ٔاملٗصاٌٗٛ ٔاملىتمكات

 عدد جريدة رمسية

9999 

20 /12/ 7002 

227 

 99.1910قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي  -96

اذتطني قطاض ودٖس  –بتفٕٖض اإلوطاٞ ( 9110ٌٕفىرب  61) 6394ذٙ الكعدٚ  1 صادز يف 

 .-الػؤُٔ العاوٛ ٔاملٗصاٌٗٛ ٔاملىتمكات

 عدد جريدة رمسية

9999 

20 /12/ 7002 

227 

 99.6910الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي قساز لٕشٖس الرتبٗٛ  -99

اذتطني قطاض ودٖس  –بتفٕٖض اإلوطاٞ ( 9110ٌٕفىرب  61) 6394ذٙ الكعدٚ  1  صادز يف

 .-الػؤُٔ العاوٛ ٔاملٗصاٌٗٛ ٔاملىتمكات

 عدد جريدة رمسية

9999 

20 /12/ 7002 

227 

 99.9910العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي  -93

بتفٕٖض اإلوطاٞ الطٗد ستىد ٔلد دادٚ ( 9110ٌٕفىرب  61) 6394ذٙ الكعدٚ  1 صادز يف

 -ودٖس املٕازد البػسٖٛ ٔتكَٕٖ األطس

 عدد جريدة رمسية

9999 

20 /12/ 7002 

222 

 99.3910ٔالبشح العمى٘ زقي قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس  -93

الطٗد ستىد ضاض٘ –بتفٕٖض اإلوطاٞ ( 9110ٌٕفىرب  61) 6394ذٙ الكعدٚ  1 صادز يف

 .-.....قسازات اإلعالُ عَ ٌتاٟر املبازٖات ٔاوتشاٌات الكفاٞٚ املٍّٗٛ ٔحتدٖد لٕاٟح الٍادشني 

 عدد جريدة رمسية

9999 

20 /12/ 7002 

222 

 99.3910قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي  -91

الطٗد ٌصْٖ عبد الِٕاب  –بتفٕٖض اإلوطاٞ ( 9110ٌٕفىرب  61) 6394ذٙ الكعدٚ  1صادز يف 

 MEDA.ودٖس ٔسدٚ تدبري 

 عدد جريدة رمسية

9999 

20 /12/ 7002 

220 

صادز  99.1.10ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ  -91

الطٗد سبٗب ٌدٖس ، ودٖس  –بتفٕٖض اإلوطاٞ ( 9110ٌٕفىرب  61) 6394ذٙ الكعدٚ  1    يف

 -ستازبٛ األوٗٛ

 عدد جريدة رمسية

9999 

20 /12/ 7002 

220 



 7022 ددٍربٔ   7002خاله الفرتٚ املىتدٚ وابني أكتٕبس بادتسٖدٚ السمسٗٛ  الصادزٚ   الرتبٗٛ الٕطٍٗٛاملتعمكٛ بكطاع   التػسٖعٗٛ ٔالتٍعٗىٗٛالٍصٕص 

 

 
 ودٖسٖٛ الػؤُٔ الكإٌٌٗٛ ٔاملٍاشعات 20 وصمشٛ التٕثٗل الكإٌٌ٘ ٔالٍػس

صادز  99.1.10العمى٘ زقي  قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح -90

عصالدَٖ املٗىٌٕ٘  الطٗد –بتفٕٖض اإلوطاٞ ( 9110ٌٕفىرب  61) 6394ذٙ الكعدٚ  1   يف

 -زٟٗظ قطي احملاضبٛ املسكصٖٛ

 عدد جريدة رمسية

9999 

20 /12/ 7002 

220 

 قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي  -94

 الطٗد –بتفٕٖض اإلوطاٞ ( 9110ٌٕفىرب  61) 6394ذٙ الكعدٚ  1   صادز يف99.0910

  -عصالدَٖ املٗىٌٕ٘ زٟٗظ قطي احملاضبٛ املسكصٖٛ

 عدد جريدة رمسية

9999 

20 /12/ 7002 

222 

 99.4910قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي  -.9

ستىد إٌٔز  الطٗد –بتفٕٖض اإلوطاٞ ( 9110ٌٕفىرب  61) 6394ذٙ الكعدٚ  1  صادز يف 

 -الصٖاٌ٘ زٟٗظ قطي تطٗري اإلدازٚ املسكصٖٛ مبدٖسٖٛ الػؤُٔ العاوٛ ٔاملٗصاٌٗٛ ٔاملىتمكات

 عدد جريدة رمسية

9999 

20 /12/ 7002 

222 

 910..99 قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي  -31

استىد  الطٗد –بتفٕٖض اإلوطاٞ ( 9110ٌٕفىرب  61) 6394ذٙ الكعدٚ  1   صادز يف

الٕثاٟل املتعمكٛ بالػؤُٔ التأدٖبٗٛ ملٕظف٘ ٔشازٚ الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ  -اذتداد املتصسف املىتاش

 .التعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ٔ

 عدد جريدة رمسية

9999 

20 /12/ 7002 

222 

 66914. قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي  -36

 1الصادز يف  9903910بتػٗري الكساز زقي ( 9114واٙ  63).639مجادٝ األٔىل  4   صادز يف

ٌٕاب -.بتفٕٖض اإلوطاٞ ٔاملصادقٛ عمٜ الصفكات( 9110ٌٕفىرب  61) 6394ذٙ الكعدٚ 

 -الٕشازٚ

 عدد جريدة رمسية

9059 

7 /0/ 7009 

222 

 1001. 08العمى٘ زقي قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح  -39

الطٗد ٌبٗن عم٘ .)بتفٕٖض اإلوطاٞ( 2008واٙ 28) 1429وَ مجادٝ االٔىل22صادز يف 

املٍّدع املعىازٙ السٟٗظ،اإلوطاٞ أٔ التأغري عمٜ األٔاوس بكبض املٕازد ٔصسف الٍفكات ٔعمٜ 

ٔالتعمٗي العال٘ مجٗع الٕثاٟل اذتطابٗٛ املتعمكٛ مبٗصاٌٗٛ التذّٗص لٕشازٚ الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ 

 (.-قطاع التعمٗي املدزض٘ –ٔتكَٕٖ االطس ٔالبشح العمى٘ 

 عدد جريدة رمسية

5642 

70/00/7009 

226 

 1002. 08قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي  -33

ٌبٗن عم٘ الطٗد .)بتفٕٖض اإلوطاٞ( 2008واٙ 28) 1429وَ مجادٝ االٔىل22صادز يف 

املٍّدع املعىازٙ السٟٗظ،اإلوطاٞ أٔ التأغري عمٜ األٔاوس بكبض املٕازد ٔصسف الٍفكات ٔعمٜ 

مجٗع الٕثاٟل اذتطابٗٛ املتعمكٛ مبٗصاٌٗٛ التطٗري لٕشازٚ الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ 

 (.-قطاع التعمٗي املدزض٘ –ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ 

 عدد جريدة رمسية

5642 

70/00/7009 

226 

وَ  22صادز يف  1003. 08قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي  -33

الطٗد ٌبٗن عم٘ .)بتفٕٖض املصادقٛ عمٜ الصفكات( 2008واٙ 28) 1429مجادٝ االٔىل

املٍّدع املعىازٙ السٟٗظ،املصادقٛ عمٜ صفكات األغػاه ٔالتٕزٖدات ٔارتدوات يف إطاز 

وٗصاٌٗيت التذّٗص ٔالتطٗري لٕشازٚ الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح 

 (.-قطاع التعمٗي املدزض٘ –العمى٘ 

 عدد جريدة رمسية

5642 

70/00/7009 

226 

 1004. 08قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي  -31

الطٗد ٌبٗن عم٘ .)بتفٕٖض اإلوطاٞ( 2008واٙ 28) 1429االٔىل وَ مجاد22ٝصادز يف 

املٍّدع املعىازٙ السٟٗظ،اإلوطاٞ أٔ التأغري عمٜ الٕثاٟل املتعمكٛ بالرتخٗص  ملٕظف٘ ٔشازٚ 

الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ الضتعىاه ضٗازاتّي ارتاصٛ 

 (.خازز املكاُ املعٍٗني لمعىن بْقصد التٍكن ذتادات املصمشٛ 

 عدد جريدة رمسية

5642 

70/00/7009 

226 



 7022 ددٍربٔ   7002خاله الفرتٚ املىتدٚ وابني أكتٕبس بادتسٖدٚ السمسٗٛ  الصادزٚ   الرتبٗٛ الٕطٍٗٛاملتعمكٛ بكطاع   التػسٖعٗٛ ٔالتٍعٗىٗٛالٍصٕص 

 

 
 ودٖسٖٛ الػؤُٔ الكإٌٌٗٛ ٔاملٍاشعات 22 وصمشٛ التٕثٗل الكإٌٌ٘ ٔالٍػس

 1005. 08قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي  -31

الطٗد ٌبٗن عم٘ .)بتفٕٖض اإلوطاٞ( 2008واٙ 28) 1429وَ مجادٝ االٔىل22صادز يف 

السٟٗظ،اإلوطاٞ عمٜ األٔاوس الصادزٚ لمىٕظفني ٔاملأوٕزَٖ التابعني لْ املٍّدع املعىازٙ 

 (.لمكٗاً مبأوٕزٖات داخن املػسب

 عدد جريدة رمسية

5642 

70/00/7009 

260 

 1006. 08قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي  -30

الطٗد اذتطني .)بتفٕٖض اإلوطاٞ( 2008واٙ 28) 1429وَ مجادٝ االٔىل22صادز يف 

قطاض ودٖس الػؤُٔ العاوٛ ٔاملٗصاٌٗٛ ٔاملىتمكات،اإلوطاٞ أٔ التأغري عمٜ األٔاوس بتشٕٖن أٔ 

تفٕٖض االعتىادات املتعمكٛ مبٗصاٌٗيت التطٗري ٔالتذّٗص لٕشازٚ الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي 

 (.-املدزض٘قطاع التعمٗي  –العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ 

 عدد جريدة رمسية

5642 

70/00/7009 

260 

صادز  06914. الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقيقساز لٕشٖس  -34

بتفٕٖض االختصاص لألكادميٗات ادتّٕٖٛ ( 9114واٙ 99) .639وَ مجادٝ األٔىل  61يف 

 .لمرتبٗٛ ٔالتكَٕٖ

 عدد جريدة رمسية

9090 

77/02/7009 

262 

صادز يف  .691زقي  الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘قساز لٕشٖس  -.3

بتفٕٖض بعض االختصاصات إىل كاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس ( 9114دٖطىرب 36) 6331ستسً  3

 .املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘الرتبٗٛ 

 عدد جريدة رمسية

9209 

07/07/7005 

267 

صادز  700. 09قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ  ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي  -31

بتػٗري قساز ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ  ٔالتعمٗي ( 2009وازع 25)  1430وَ زبٗع االٔه27يف 

(  2008دٖطىرب 31)  1430ستس3ًصادز يف  1. 09بشح العمى٘ زقي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔال

بتفٕٖض بعض االختصاصات إىل كاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ 

 .ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘

 عدد جريدة رمسية

5725 

25/07/7005 

262 

قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ   ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘  -36

( 2009وازع  30)  1430وَ زبٗع اآلخس3صادز يف  824.09املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

 .بتفٕٖض اإلوطاٞ

 عدد جريدة رمسية

9259 

29/9/7005 

260 

قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ   ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘  -39

( 2009وازع  30)  1430وَ زبٗع اآلخس3صادز يف  825.09املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

 .بتفٕٖض اإلوطاٞ

 عدد جريدة رمسية

9259 

29/9/7005 

260 

الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ  -33

( 2009وازع  30)  1430وَ زبٗع اآلخس3صادز يف  826.09املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

 .بتفٕٖض اإلوطاٞ

 عدد جريدة رمسية

9259 

29/9/7005 

262 

قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘  -33

( 2009وازع  30)  1430وَ زبٗع اآلخس3صادز يف  827.09املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

 .بتفٕٖض اإلوطاٞ

 عدد جريدة رمسية

9259 

29/9/7005 

262 

قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘  -31

( 2009ابسٖن 21)  1430وَ زبٗع اآلخس25صادز يف  1437. 09املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

 .(الطٗد ٖٕضف بمكامس٘ الكاتب العاً لكطاع التعمٗي املدزض٘)  .بتفٕٖض اإلوطاٞ 

 عدد جريدة رمسية

5747 

75/00/7005 

262 



 7022 ددٍربٔ   7002خاله الفرتٚ املىتدٚ وابني أكتٕبس بادتسٖدٚ السمسٗٛ  الصادزٚ   الرتبٗٛ الٕطٍٗٛاملتعمكٛ بكطاع   التػسٖعٗٛ ٔالتٍعٗىٗٛالٍصٕص 

 

 
 ودٖسٖٛ الػؤُٔ الكإٌٌٗٛ ٔاملٍاشعات 27 وصمشٛ التٕثٗل الكإٌٌ٘ ٔالٍػس

قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ   ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘  -31

( 2009ابسٖن 21)  1430وَ زبٗع اآلخس25صادز يف  1438. 09املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ الطٗدات ٔالطادٚ املطؤٔلني بٕشازٚ الرتبٗٛ )بتفٕٖض اإلوطاٞ

 .(-قطاع التعمٗي املدزض٘ –األطس ٔالبشح العمى٘ 

 عدد جريدة رمسية

5747 

75/00/7005 

188 

قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘  -30

( 2009ابسٖن 21)   1430اآلخس وَ زبٗع25صادز يف  1439. 09املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

 .(الطٗد خالد فازع ودٖس املٍاِر)بتفٕٖض اإلوطاٞ

 عدد جريدة رمسية

5747 

75/00/7005 

188 

قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ  ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘  -34

( 2009 ابسٖن  96)  1430آلخسوَ زبٗع ا25صادز يف  1440. 09املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

الطٗد وٕالٙ ٖٕضف االشِسٙ ،ودٖس املسكص الٕطين لمتذدٖد ٔالتذسٖب )بتفٕٖض اإلوطاٞ

 .(الرتبٕٙ

 عدد جريدة رمسية

5747 

75/00/7005 

189 

قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘  -.3

( 2009ابسٖن 21)  1430وَ زبٗع اآلخس25صادز يف  1441. 09املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

 .(الطٗدٚ أوٍٗٛ زاو٘، ودٖسٚ االزتكاٞ بالسٖاضٛ املدزضٗٛ)بتفٕٖض اإلوطاٞ

 عدد جريدة رمسية

5747 

75/00/7005 

189 

قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘  -11

( 2009ابسٖن 21)  1430وَ زبٗع اآلخس25صادز يف  1442. 09املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

 .(الطٗد عبد اذتل اذتٗاٌ٘،ودٖس اإلضرتاتٗذٗٛ ٔاإلسصاٞ ٔالتدطٗط)    بتفٕٖض اإلوطاٞ

 عدد جريدة رمسية

5747 

75/00/7005 

190 

قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘  -16

( 2009 ابسٖن 21)  1430وَ زبٗع اآلخس25صادز يف  1443. 09املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

 .(ٍد ابَ اذتبٗب ، ودٖسٚ إدازٚ وٍعٕوٛ اإلعالًٗالطٗدٚ ِ)بتفٕٖض اإلوطاٞ 

 عدد جريدة رمسية

5747 

75/00/7005 

190 

قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘  -19

( 2009 ابسٖن 21)  1430وَ زبٗع اآلخس25صادز يف  1444. 09املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

 .(الطٗد عبد العال٘ األقسابٛ ، ودٖس الػؤُٔ الكإٌٌٗٛ ٔاملٍاشعات)   بتفٕٖض اإلوطاٞ 

 عدد جريدة رمسية

5747 

75/00/7005 

190 

قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘  -13

( 2009 ابسٖن 21)  1430وَ زبٗع اآلخس25صادز يف  1445. 09املدزض٘ زقي  املكمفٛ بالتعمٗي

 .(الطٗد عبد العال٘ األقسابٛ ، ودٖس الػؤُٔ الكإٌٌٗٛ ٔاملٍاشعات)   بتفٕٖض اإلوطاٞ 

 عدد جريدة رمسية

5747 

75/00/7005 

191 

قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘  -13

( 2009 ابسٖن 96)  1430وَ زبٗع اآلخس25صادز يف  1446. 09املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

 .(الطٗد عبد العال٘ األقسابٛ ، ودٖس الػؤُٔ الكإٌٌٗٛ ٔاملٍاشعات) بتفٕٖض اإلوطاٞ 

 عدد رمسية جريدة

5747 

75/00/7005 

191 

قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘  -11

( 2009 ابسٖن 21)  1430وَ زبٗع اآلخس25صادز يف  1447. 09املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

 .(ٗصاٌٗٛ ٔاملىتمكاتالطٗد ستىد وٍػٕد،ودٖس الػؤُٔ العاوٛ ٔامل)بتفٕٖض اإلوطاٞ 

 عدد جريدة رمسية

5747 

75/00/7005 

192 

قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘  -11

( 2009 ابسٖن 21)  1430وَ زبٗع اآلخس25صادز يف  1448. 09املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

 (.أشبٛ، ودٖس املٕازد البػسٖٛ ٔتكَٕٖ األطس الطٗد غفٗل)  .بتفٕٖض اإلوطاٞ 

 عدد جريدة رمسية

5747 

75/00/7005 

192 



 7022 ددٍربٔ   7002خاله الفرتٚ املىتدٚ وابني أكتٕبس بادتسٖدٚ السمسٗٛ  الصادزٚ   الرتبٗٛ الٕطٍٗٛاملتعمكٛ بكطاع   التػسٖعٗٛ ٔالتٍعٗىٗٛالٍصٕص 

 

 
 ودٖسٖٛ الػؤُٔ الكإٌٌٗٛ ٔاملٍاشعات 22 وصمشٛ التٕثٗل الكإٌٌ٘ ٔالٍػس

قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘  -10

( 2009ابسٖن 21)  1430وَ زبٗع اآلخس25صادز يف  1449. 09املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

الطٗد ستىد بٍعبد الكادز، ودٖس التعأُ ٔاالزتكاٞ بالتعمٗي املدزض٘ )   .اإلوطاٞبتفٕٖض 

 (.ارتصٕص٘

 عدد جريدة رمسية

5747 

75/00/7005 

193 

قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘  -14

( 2009 ابسٖن 21)  1430وَ زبٗع اآلخس25صادز يف  1450. 09املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

 (.الطٗد ستىد دال٘ املكمف مبذاه تكَٕٖ األطس)بتفٕٖض اإلوطاٞ 

 عدد جريدة رمسية

5747 

75/00/7005 

193 

قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘  -.1

(  2009 ابسٖن 21)  1430وَ زبٗع اآلخس25صادز يف  1451. 09املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

الطٗد ستىادَٖ امساعٗم٘، املكمف مبذاه التٍعٗي الدزاض٘ ٔالتعمٗي )بتفٕٖض اإلوطاٞ 

 (ٔالتعمٗي التكين ٔوساكص حتطري غّادٚ التكين العال٘األصٗن 

 عدد جريدة رمسية

5747 

75/00/7005 

194 

قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘  -11

 (2009 ابسٖن 21)  1430وَ زبٗع اآلخس25صادز يف  1452. 09املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

الطٗدٚ إهلاً لعصٖص أضتاذٚ التعمٗي العال٘ وطاعدٚ،اإلوطاٞ أ التأغري عمٜ )بتفٕٖض اإلوطاٞ 

 (.genieمجٗع الٕثاٟل املتعمكٛ مبػسٔع 

 عدد جريدة رمسية

5747 

75/00/7005 

194 

قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘  -16

(  2009 ابسٖن 21)  1430وَ زبٗع اآلخس25صادز يف  1453. 09املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

 .(الطٗد وصطفٜ ٌاصس املكمف مبذاه الدعي االدتىاع٘)بتفٕٖض اإلوطاٞ 

 عدد جريدة رمسية

5747 

75/00/7005 

194 

قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘  -19

( 2009 ابسٖن 21)  1430وَ زبٗع اآلخس25صادز يف  1454. 09املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

 .(ٔالتٕدْٗالطٗد عبد املٕوَ طالب املكمف بتدبري زتاه اإلعالً )بتفٕٖض اإلوطاٞ 

 عدد جريدة رمسية

5747 

75/00/7005 

195 

قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘  -13

( 2009 ابسٖن 21)  1430وَ زبٗع اآلخس25صادز يف  1496. 09املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

التكٕٖي ٔتٍعٗي اذتٗاٚ املدزضٗٛ ٔالتكٍٕٖات الطٗد ستىد ضاض٘، ودٖس )بتفٕٖض اإلوطاٞ 

 (.املػرتكٛ بني األكادميٗات

 عدد جريدة رمسية

5752 

20/02/7005 

196 

قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘  -13

( 2009 ابسٖن 21)   1430وَ زبٗع اآلخس25صادز يف  1497. 09املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

 .(الطٗد ٌبٗن عم٘ املكمف بتدبري زتاه البٍاٞ ٔاملىتمكات)بتفٕٖض اإلوطاٞ 

 عدد جريدة رمسية

5752 

20/02/7005 

197 

قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘  -11

( 2009 ابسٖن 21)  1430وَ زبٗع اآلخس25صادز يف  1498. 09املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

 .(الطٗد استىد اذتداد، زٟٗظ قطي الدزاضات الكإٌٌٗٛ)بتفٕٖض اإلوطاٞ 

 عدد جريدة رمسية

5752 

20/02/7005 

197 

قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘  -11

( .911ٌٖٕٕٗ  3) 6331مجادٝ اآلخسٚ  61صادز يف  .634191 املدزض٘ زقياملكمفٛ بالتعمٗي 

 .بتفٕٖض بعض االختصاصات لألكادميٗات ادتّٕٖٛ لمرتبٗٛ ٔالتكَٕٖ

 عدد جريدة رمسية

5753 

70/02/7005 

199 



 7022 ددٍربٔ   7002خاله الفرتٚ املىتدٚ وابني أكتٕبس بادتسٖدٚ السمسٗٛ  الصادزٚ   الرتبٗٛ الٕطٍٗٛاملتعمكٛ بكطاع   التػسٖعٗٛ ٔالتٍعٗىٗٛالٍصٕص 

 

 
 ودٖسٖٛ الػؤُٔ الكإٌٌٗٛ ٔاملٍاشعات 20 وصمشٛ التٕثٗل الكإٌٌ٘ ٔالٍػس

قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘  -10

 (2009 ٌٖٕٕٗ 4) 1430اآلخسٚمجادٝ 10صادز يف  1476. 09املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

ادتّٕٖٛ لمرتبٗٛ   األكادميٗاتالطٗدات ٔالطادٚ ودٖسٙ )بتفٕٖض  املصادقٛ عمٜ الصفكات 

 .ٔالتكَٕٖ

 عدد جريدة رمسية

5753 

70/02/7005 

201 

قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘  -14

( 2009 ٌٖٕٕٗ 4 )  1430اآلخسٚمجادٝ 10صادز يف  1477. 09املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

األكادميٗات  ادتّٕٖٛ لمرتبٗٛ ٔالتكَٕٖ يف غأُ الطٗدات ٔالطادٚ ودٖسٙ ) بتفٕٖض  اإلوطاٞ

 (.ٔالتٕبٗذ يف سل املٕظفني ٔاألعٕاُ -وططسٚ التأدٖب  ٔعكٕبيت اإلٌراز

 عدد جريدة رمسية

5753 

70/02/7005 

202 

قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘  -.1

( 2009 ٌٖٕٕٗ 4)  1430اآلخسٚمجادٝ 10صادز يف  1478. 09املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

ادتّٕٖٛ لمرتبٗٛ ٔالتكَٕٖ يف غأُ   األكادميٗاتالطٗدات ٔالطادٚ ودٖسٙ )بتفٕٖض  اإلوطاٞ 

 .(الختصاص الرتاب٘ لألكادميٗٛايف سدٔد  ٔاألعٕأُتعٗني املٕظفني ٌكن 

 عدد جريدة رمسية

5753 

70/02/7005 

203 

قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘  -01

( 2009 ٌٖٕٕٗ 4)  1430اآلخسٚمجادٝ 10صادز يف  1479. 09املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

ادتّٕٖٛ لمرتبٗٛ ٔالتكَٕٖ يف غأُ   األكادميٗاتالطٗدات ٔالطادٚ ودٖسٙ )بتفٕٖض  اإلوطاٞ 

 (.الرتبٕٖٛ اإلدازٚتعني ـٕ إعفاٞ أطس 

 عدد جريدة رمسية

5753 

70/02/7005 

204 

 1724. 09قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي  -06

الطٗد ٖٕضف )بتفٕٖض  املصادقٛ عمٜ الصفكات( 2009 ٖٕلٕٗ 7)  1430وَ زدب 14صادز يف 

ارتدوات املربوٛ ذتطاب زتاه ستازبٛ األوٗٛ  أٔٔالتٕزٖدات  األغػاهوكتٕب يف زتاه صفكات 

 (.ٔالرتبٗٛ غري الٍعاوٗٛ ٔفطدّا

 عدد جريدة رمسية

5759 

20/09/7005 

205 

 1725. 09ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي  قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ -09

الطٗد ٖٕضف وكتٕب يف )بتفٕٖض  اإلوطاٞ ( 2009ٖٕل7ٕٗ) 1430وَ زدب 14صادز يف 

 (.ٔالرتبٗٛ غري الٍعاوٗٛ األوٗٛزتاه تدبري املٕازد البػسٖٛ املتعمكٛ مبشازبٛ 

 عدد جريدة رمسية

5759 

20/09/7005 

205 

 1726. 09قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي  -03

اذتبٗب ٌرٖس، :لمطادٚ)اإلوطاٞ بتفٕٖض( 2009 ٖٕلٕٗ 7) 1430وَ زدب 14صادز يف 

لمكٗاً مبأوٕزٖات داخن املػسب ٔباضتعىاه  ٔاملأوٕزَٖ،ٖٕٔضف وكتٕب،لمىٕظفني أدٕزٔاسطاَٖ 

 .(ضٗازتّي ارتاصٛ

 عدد جريدة رمسية

5759 

20/09/7005 

206 

قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘   -03

( 2009أبسٖن21)1430وَ زبٗع اآلخس 25صادز يف  2023. 09املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

الكاتب العاً لكطاع التعمٗي املدزض٘ لمىٕظفني .الطٗد ٖٕضف بمكامس٘ )اإلوطاٞبتفٕٖض  

 .(لمكٗاً مبأوٕزٖات خازز املػسب ٔاملأوٕزَٖ

 عدد جريدة رمسية

5771 

72/05/7005 

207 

قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘   -01

( 2009 أبسٖن 21) 1430وَ زبٗع اآلخس 25صادز يف  2024. 09املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

 .(الكاتب العاً لكطاع التعمٗي املدزض٘.الطٗد ٖٕضف بمكامس٘ )اإلوطاٞبتفٕٖض  

 عدد جريدة رمسية

5771 

72/05/7005 

207 



 7022 ددٍربٔ   7002خاله الفرتٚ املىتدٚ وابني أكتٕبس بادتسٖدٚ السمسٗٛ  الصادزٚ   الرتبٗٛ الٕطٍٗٛاملتعمكٛ بكطاع   التػسٖعٗٛ ٔالتٍعٗىٗٛالٍصٕص 

 

 
 ودٖسٖٛ الػؤُٔ الكإٌٌٗٛ ٔاملٍاشعات 22 وصمشٛ التٕثٗل الكإٌٌ٘ ٔالٍػس

قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘   -01

( 2009أبسٖن21)  1430وَ زبٗع اآلخس  25صادز يف  2025. 09املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

الكاتب العاً لكطاع .الطٗد ٖٕضف بمكامس٘ .)ٔاملصادقٛ عمٜ الصفكات اإلوطاٞبتفٕٖض  

 (.التعمٗي املدزض٘

 عدد جريدة رمسية

5771 

72/05/7005 

208 

قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘   -00

( 2009ضبتىرب  15)  1430زوطاُ  و25َصادز يف  2573. 09املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

 (.ٌٕاب الٕشازٚ ) ٔاملصادقٛ عمٜ الصفكات اإلوطاٞبتفٕٖض  

 عدد جريدة رمسية

5786 

27/22/7005 

209 

قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘   -04

( 2009 أكتٕبس 1)  1430 وَ غٕاه 15صادز يف  2591. 09املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

 .(املصطفٜ الكاك املكمف بإدازٚ وسكص تكَٕٖ وفتػ٘ التعمٗي)       اإلوطاٞبتفٕٖض  

 عدد جريدة رمسية

5786 

27/22/7005 

212 

قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘   -.0

 ٌٕفىرب 66)  1430 وَ ذٙ الكعدٚ 23صادز يف  2810. 09دزض٘ زقي املكمفٛ بالتعمٗي امل

 .(ادتّٕٖٛ لمرتبٗٛ ٔالتكَٕٖ ودٖست٘ ٔودٖسٙ األكادميٗات.)اإلوطاٞبتفٕٖض  ( 2009

 عدد جريدة رمسية

9259 

27/27/7005 

213 

العمى٘  لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح قساز لكاتبٛ الدٔلٛ  -41

( 9161أبسٖن  99)  6336مجادٝ األٔىل  0صادز يف  6101961زقي  املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘

( .911ضبتىرب  61)  6331وَ زوطاُ  91الصادز يف  .910391بتػٗري ٔتتىٗي الكساز زقي 

 .(ٌٕاب الٕشازٚ) بتفٕٖض اإلوطاٞ ٔاملصادقٛ عمٜ الصفكات

 عدد جريدة رمسية

9995 

9/2/7020 

215 

قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘،  -46

 فرباٖس 18) 1431زبٗع األٔه  3صادز يف  1896. 10املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

الطٗد ٌاد٘ عبد الٍاصس وفتؼ التعمٗي الجإٌٙ وَ الدزدٛ املىتاشٚ )بتفٕٖض اإلوطاٞ (2010

 (.ٕدٚ داخن املٍعٕوٛ الرتبٕٖٛ بكطاع التعمٗي املدزض٘يف زتاه ادت

 عدد جريدة رمسية

5860 

75/02/7020 

218 

قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘،  -49

بتػٗري  (2010 ٍٖاٖس 4) 1431وَ ستسً  18صادز يف  1921. 10املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

بتفٕٖض املصادقٛ (( 2009 ٌٖٕٕٗ 4) 1430مجادٝ اآلخسٚ 10الصادز يف  1476. 09الكساز زقي

الطٗد امحد عّدٙ املكمف مبّىٛ تدبري غؤُٔ األكادميٗٛ ادتّٕٖٛ لمرتبٗٛ ) .عمٜ الصفكات

 .(التعمٗي املدزض٘قطاع لكٕٖسٚ يف غأُ وٗصاٌٗٛ  -ٔالتكَٕٖ دتّٛ ٔادٙ الرِب

 عدد جريدة رمسية

5861 

07/09/7020 

219 

قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘،  -43

بتػٗري (2010 ٍٖاٖس 4) 1431وَ ستسً 18صادز يف  1922. 10املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

بتفٕٖض (( 2009 ٌٖٕٕٗ 4) 1430مجادٝ اآلخسٚ 10الصادز يف  1477. 09الكساز زقي 

عّدٙ املكمف مبّىٛ تدبري غؤُٔ األكادميٗٛ ادتّٕٖٛ لمرتبٗٛ الالطٗد امحد . ) اإلوطاٞ

 .(لكٕٖسٚ يف غأُ إصداز عكٕبيت اإلٌراز ٔالتٕبٗذ -ٔالتكَٕٖ دتّٛ ٔادٙ الرِب

 عدد جريدة رمسية

5861 

07/09/7020 

220 

قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘،  -43

بتػٗري   (2010 ٍٖاٖس 4) 1431وَ ستسً 18صادز يف  1923. 10املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

 . بتفٕٖض اإلوطاٞ(( 4ٌٕٕٖٗ2009) 1430مجادٝ اآلخسٚ 10الصادز يف  09.1479 الكساز زقي 

لطٗد امحد عّدٙ املكمف مبّىٛ تدبري غؤُٔ األكادميٗٛ ادتّٕٖٛ لمرتبٗٛ ٔالتكَٕٖ دتّٛ ا) 

لكٕٖسٚ يف غأُ تعٗني أٔ إعفاٞ أطس اإلدازٚ الرتبٕٖٛ العاومٛ مبؤضطات الرتبٗٛ  -ٔادٙ الرِب

 .(ٔالتعمٗي العىٕو٘ التابعٛ لألكادميٗٛ

 عدد جريدة رمسية

5861 

07/09/7020 

220 



 7022 ددٍربٔ   7002خاله الفرتٚ املىتدٚ وابني أكتٕبس بادتسٖدٚ السمسٗٛ  الصادزٚ   الرتبٗٛ الٕطٍٗٛاملتعمكٛ بكطاع   التػسٖعٗٛ ٔالتٍعٗىٗٛالٍصٕص 

 

 
 ودٖسٖٛ الػؤُٔ الكإٌٌٗٛ ٔاملٍاشعات 28 وصمشٛ التٕثٗل الكإٌٌ٘ ٔالٍػس

قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘،  -41

 (2010ٍٖاٖس 4 ) 1431وَ ستسً   18صادز يف  1924. 10املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

بتفٕٖض (( 2009ٌٕفىرب11) 1430وَ ذٙ الكعدٚ 23الصادز يف  09.2810 بتػٗري الكساز زقي

محد عّدٙ املكمف مبّىٛ تدبري غؤُٔ األكادميٗٛ ادتّٕٖٛ لمرتبٗٛ ٔالتكَٕٖ أالطٗد ) اإلوطاٞ 

 (.لكٕٖسٚ يف غأُ األٌعىٛ الداخمٗٛ مبؤضطات الرتبٗٛ ٔالتعمٗي العىٕو٘ -دتّٛ ٔادٙ الرِب

 عدد جريدة رمسية

5861 

07/09/7020 

221 

قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘،  -41

بتػٗري (2010ٍٖاٖس4) 1431وَ ستسً 18صادز يف  1925. 10املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

) بتفٕٖض اإلوطاٞ (( 4ٌٕٕٖٗ2009)1430مجادٝ اآلخسٚ 10الصادز يف  1478. 09الكساز زقي 

محد عّدٙ املكمف مبّىٛ تدبري غؤُٔ األكادميٗٛ ادتّٕٖٛ لمرتبٗٛ ٔالتكَٕٖ دتّٛ أالطٗد 

لكٕٖسٚ بٍكن ٔتعٗني املٕظفني وَ أدن املصمشٛ يف سدٔد االختصاص الرتاب٘  -ٔادٙ الرِب

 (.لألكادميٗٛ

 عدد جريدة رمسية

5861 

07/09/7020 

221 

العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘،  قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي -40

( 9161أبسٖن  96) 6336مجادٝ األٔىل  1صادز يف  2159.10 املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي

ٖٕضف بمكامس٘ إعفاٞ زؤضاٞ األقطاً ٔاملصاحل التابعني لكتابٛ الدٔلٛ )  بتفٕٖض اإلوطاٞ

 .(املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘

 عدد جريدة رمسية

9922 

72/05/7020 

222 

لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘، قساز  -44

بتفٕٖض ( 9161ٌٖٕٕٗ  61)  6336زدب  3صادز يف  9033961زقي  املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘

 .(فؤاد غفٗك٘ ودٖس املٍاِر)   اإلوطاٞ

 عدد جريدة رمسية

9997 

72/05/7020 

223 

لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘، قساز  -.4

بتفٕٖض ( 9161ٌٖٕٕٗ  61)  6336زدب  3صادز يف  9031961زقي  املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘

 .(ٌٖٕظ بٍعك٘ ودٖس الػؤُٔ العاوٛ ٔاملٗصاٌٗٛ ٔاملىتمكات)    اإلوطاٞ

 عدد جريدة رمسية

9997 

72/05/7020 

223 

لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘، قساز  -1.

بتفٕٖض ( 9161ٌٖٕٕٗ  61)  6336زدب  3صادز يف  9031961زقي  املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘

 .(ستىد فسٖد دادٔغ٘ ودٖس االزتكاٞ بالسٖاضٛ املدزض٘)   اإلوطاٞ

 عدد ةجريدة رمسي

9997 

72/05/7020 

224 

لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘، قساز  -6.

بتػٗري ( 9161ٌٖٕٕٗ  61)  6336زدب  3صادز يف  9030961زقي  املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘

بتفٕٖض ( .911أبسٖن  96) 6331وَ زبٗع اآلخس  91الصادز يف  .633491الكساز زقي 

 .(وٕزٖات داخن املػسبالكٗاً مبأ) اإلوطاٞ                                                  

 عدد جريدة رمسية

9997 

72/05/7020 

224 

كاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ لقساز  -9.

( 2010 أكتٕبس 11 ) 1431ذٙ الكعدٚ  2صادز يف  3250. 10املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

بتفٕٖض ( 2009 ٌٖٕٕٗ 4)1430 مجادٝ اآلخسٚ 10الصادز يف  1476. 09بتػٗري الكساز زقي 

ٔالطٗد -عم٘ بساد-دّٛ ضٕع واضٛ دزعٛ أكادميٗٛالطٗد ودٖس )  .عمٜ الصفكات املصادقٛ

دّٛ دكالٛ عبدٚ  أكادميٗٛٔالطٗد ودٖس  -ستىد وعصٔش-ادتّٛ الػسقٗٛ أكادميٗٛودٖس 

 .(عبد المطٗف الطٗف٘

 عدد جريدة رمسية

5905 

05/02/7022 

225 



 7022 ددٍربٔ   7002خاله الفرتٚ املىتدٚ وابني أكتٕبس بادتسٖدٚ السمسٗٛ  الصادزٚ   الرتبٗٛ الٕطٍٗٛاملتعمكٛ بكطاع   التػسٖعٗٛ ٔالتٍعٗىٗٛالٍصٕص 

 

 
 ودٖسٖٛ الػؤُٔ الكإٌٌٗٛ ٔاملٍاشعات 22 وصمشٛ التٕثٗل الكإٌٌ٘ ٔالٍػس

قساز كاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘  -3.

(  2010أكتٕبس 11) 1431ذٙ الكعدٚ  2صادز يف  3251. 10املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

بتفٕٖض ( 2009 ٌٖٕٕٗ 4)1430مجادٝ اآلخسٚ 10الصادز يف  09.1478بتػٗري الكساز زقي 

ٔالطٗد ودٖس -عم٘ بساد-دّٛ ضٕع واضٛ دزعٛ أكادميٗٛلطٗد ودٖس ا)  . اإلوطاٞ

دّٛ دكالٛ عبدٚ عبد  أكادميٗٛٔالطٗد ودٖس  -ستىد وعصٔش-ادتّٛ الػسقٗٛ أكادميٗٛ

 (.المطٗف الطٗف٘

 عدد جريدة رمسية

5905 

05/02/7022 

226 

قساز كاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘  -3.

( 2010أكتٕبس11) 1431ذٙ الكعدٚ  2صادز يف  3252. 10املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

بتفٕٖض ( 4ٌٕٕٖٗ2009)1430مجادٝ اآلخسٚ 10الصادز يف  09.1479بتػٗري الكساز زقي 

-عم٘ بساد-الطٗد ودٖس أكادميٗٛ دّٛ ضٕع واضٛ دزعٛ)                             .اإلوطاٞ

ٔالطٗد ودٖس أكادميٗٛ دّٛ  -ستىد وعصٔش-ٔالطٗد ودٖس أكادميٗٛ ادتّٛ الػسقٗٛ

 (.دكالٛ عبدٚ عبد المطٗف الطٗف٘

 عدد جريدة رمسية

5905 

05/02/7022 

226 

قساز كاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘  -1.

( 2010 أكتٕبس 11) 1431ذٙ الكعدٚ  2صادز يف  3253. 10املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

بتفٕٖض ( 2009 ٌٕفىرب 11)1430ذٙ الكعدٚ  23الصادز يف  09.2810بتػٗري الكساز زقي 

ٔالطٗد ودٖس أكادميٗٛ -عم٘ بساد-ٗد ودٖس أكادميٗٛ دّٛ ضٕع واضٛ دزعٛالط) .اإلوطاٞ

ٔالطٗد ودٖس أكادميٗٛ دّٛ دكالٛ عبدٚ عبد المطٗف  -ستىد وعصٔش-ادتّٛ الػسقٗٛ

 (.الطٗف٘

 عدد جريدة رمسية

5905 

05/02/7022 

227 

قساز كاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘  -1.

( 2010 أكتٕبس 11  ) 1431ذٙ الكعدٚ  2صادز يف  3254. 10املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

بتفٕٖض ( 2009 ٌٖٕٕٗ 4)1430 مجادٝ اآلخسٚ 10الصادز يف  09.1477بتػٗري الكساز زقي 

 أكادميٗٛٔالطٗد ودٖس -عم٘ بساد-دّٛ ضٕع واضٛ دزعٛ أكادميٗٛالطٗد ودٖس . )اإلوطاٞ

دّٛ دكالٛ عبدٚ عبد المطٗف  أكادميٗٛٔالطٗد ودٖس  -ستىد وعصٔش-ادتّٛ الػسقٗٛ

 (.الطٗف٘

 عدد جريدة رمسية

5905 

05/02/7022 

227 

قساز كاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘  -0.

  2) 1431وَ ذٙ اذتذٛ  25صادز يف  3255. 10املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

 ضبتىرب 15)1430وَ زوطاُ  25الصادز يف  09.2573بتػٗري الكساز زقي ( 2010دٖطىرب

الطٗد الطعٗد بمٕط  ٌاٟب  الٕشازٚ بطال، .)صادقٛ عمٜ الصفكاتبتفٕٖض اإلوطاٞ ٔامل( 2009

الطٗد عبد السسٗي كطٕٗٙ املكمف بٍٗابٛ وٕالٙ زغٗد، الطٗد ستىد ادتدٖد  ٌاٟب  الٕشازٚ 

محد وطافري  ٌاٟب  الٕشازٚ أٌاٟب  الٕشازٚ بالكٍٗطسٚ، الطٗد بكسضٗف، الطٗد اذتطَ ودزاز  

 (.مبكٍاع

 عدد جريدة رمسية

5905 

05/02/7022 

228 

قساز كاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘  -4.

( 9161أكتٕبس  66) 6336ذٙ الكعدٚ  9صادز يف  331.961 املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي

 .(وصطفٜ الكاك ودٖس وسكص تكَٕٖ وفتػ٘ التعمٗي)  بتفٕٖض اإلوطاٞ

 عدد يةجريدة رمس

9527 

72/02/7022 

230 

قساز كاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘  -..

( 9166ٍٖاٖس  3) 6339وَ ستسً  94يف  صادز 300966 املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي

 .(الطٗد ٌٖٕظ بٍعك٘)

 عدد جريدة رمسية

9579 

27/05/7022 

231 



 7022 ددٍربٔ   7002خاله الفرتٚ املىتدٚ وابني أكتٕبس بادتسٖدٚ السمسٗٛ  الصادزٚ   الرتبٗٛ الٕطٍٗٛاملتعمكٛ بكطاع   التػسٖعٗٛ ٔالتٍعٗىٗٛالٍصٕص 

 

 
 ودٖسٖٛ الػؤُٔ الكإٌٌٗٛ ٔاملٍاشعات 26 وصمشٛ التٕثٗل الكإٌٌ٘ ٔالٍػس

611- كاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ قساز  

( 9166ٍٖاٖس  3) 6339وَ ستسً  94يف  صادز 304966 املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي

 (الطٗد ٌٖٕظ بٍعك٘)

 عدد جريدة رمسية

9579 

27/05/7022 

232 

616- ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ قساز كاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ  

( 9166ٍٖاٖس  3) 6339وَ ستسً  94يف  صادز 30.966 املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي

 (الطٗد ٌٖٕظ بٍعك٘)

 عدد جريدة رمسية

9579 

27/05/7022 

232 

619- العمى٘ قساز كاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح  

( 9166ٍٖاٖس  3) 6339وَ ستسً  94يف  صادز 341966 املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي

 (الطٗد ٌٖٕظ بٍعك٘)

 عدد جريدة رمسية

9579 

27/05/7022 

233 

613- قساز كاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘  

الطٗد ( )9166ٍٖاٖس  3) 6339وَ ستسً  94يف  صادز 346.66 املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي

 (ٌٖٕظ بٍعك٘

 عدد جريدة رمسية

9579 

27/05/7022 

233 

613- قساز كاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘  

أبسٖن  64)  6339وَ مجادٝ األٔىل  63صادز يف  6136966 املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي

 .(ستىد ضاض٘)بتفٕٖض اإلوطاٞ ( 9166

 عدد جريدة رمسية

9577 

27/09/7022 

234 

611- قساز كاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘  

أبسٖن  64)  6339وَ مجادٝ األٔىل  63صادز يف  6139966 املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي

 .(وٕالٙ ٖٕضف األشِسٙ) بتفٕٖض اإلوطاٞ ( 9166

 عدد جريدة رمسية

9577 

27/09/7022 

234 

611- قساز كاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘  

( 2011 واٙ 9) 1432مجادٝ اآلخسٚ  5صادز يف  1300. 11املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

 (.الطٗدٚ فاطىٛ ِٔى٘، املكمفٛ مبذاه التٕاصن ٔالػساكٛ )         بتفٕٖض اإلوطاٞ 

 عدد جريدة رمسية

5950 

05/00/7022 

236 

610- قساز كاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘  

( 2011 واٙ 9) 1432مجادٝ اآلخسٚ  5صادز يف  1301. 11املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

الطٗد ستىد بَ عٗاد املكمف بتدبري اذتٗاٚ املدزضٗٛ بكطاع التعمٗي )بتفٕٖض اإلوطاٞ 

 .(املدزض٘

 عدد جريدة رمسية

5950 

05/00/7022 

236 

614- قساز كاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘  

 واٙ 9) 1432مجادٝ اآلخسٚ  5صادز يف  1302. 11املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

ه الدعي االدتىاع٘ الطٗد ستىد فاه وسكاشٙ املكمف بتدبري زتا)بتفٕٖض اإلوطاٞ (2011

 (.بكطاع التعمٗي املدزض٘

 عدد جريدة رمسية

5950 

05/00/7022 

237 

61.- قساز كاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘  

( 9166ٌٖٕٕٗ  31)  6339وَ زدب  90صادز يف  6.30966 املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي

بتفٕٖض ( .911ضبتىرب  61) 6331وَ زوطاُ  91الصادز يف  .910391بتػٗري الكساز زقي 

 .(ٌٕاب الٕشازٚ.) اإلوطاٞ ٔاملصادقٛ عمٜ الصفكات

 عدد جريدة رمسية

9505 

79/02/7022 

238 

661- كاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘  قساز 

بتفٕٖض ( 2011 ٖٕلٕٗش 6)  1432غعباُ  4صادز يف  1970. 11املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

الطٗد عبدالعال٘ االقسابٛ ودٖس الػؤُٔ الكإٌٌٗٛ ٔاملٍاشعات يف غأُ  اإلوطاٞ ) اإلوطاٞ

أٔالتأغري عمٜ الػّادات ٔالدبمٕوات الٕطٍٗٛ اليت تطمىّا وؤضطات التكَٕٖ التابعٛ لمطمطٛ 

 (.اذتكٕوٗٛ املكمفٛ بالتعمٗي

 عدد جريدة رمسية

5965 

02/09/7022 

239 
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 ودٖسٖٛ الػؤُٔ الكإٌٌٗٛ ٔاملٍاشعات 26 وصمشٛ التٕثٗل الكإٌٌ٘ ٔالٍػس

 240 ٌٕٔاب عٍّي بالصسف املطاعدَٖ تعٗني األوسَٖ

صادز  2296. 08قساز لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي  -6

 .بتعٗني آوس وطاعد بالصسف ٌٔاٟب عٍْ( 2008دٖطىرب 2)  1429اذتذٛ ذٙ وَ  3            يف 

زد آوسا وطاعدا بالصسف لتٍفٗر العىمٗات املتعمكٛ مبٕا الطٗد سطَ الػالٌ٘ املٍّدع السٟٗظ،)

 ( .ٌٔفكات وٗصاٌٗٛ قطي اضرتاتٗذٗات التكَٕٖ، ٔاملعترب وصمشٛ لمدٔلٛ وطريٚ بصٕزٚ وطتكمٛ

 عدد جريدة رمسية

5701 

2009/01/19 

241 

قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘  -9

( .911وازع   1) 6331زبٗع األٔه  0صادز يف   609.09املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

 .عٗني آوس وطاعد بالصسف ٌٔاٟب عٍْبت

 عدد جريدة رمسية

9279 

2009/04/13 

243 

قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘  -3

بتعٗني ( .911وازع  1) 6331ٔه زبٗع األ 0صادز يف   610.09املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

 .آوس وطاعد بالصسف ٌٔاٟب عٍْ

 عدد جريدة رمسية

9279 

2009/04/13 

244 

قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘  -3

بتعٗني ( .911وازع  1) 6331زبٗع األٔه  0صادز يف   611.09املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

 .آوس وطاعد بالصسف ٌٔاٟب عٍْ

 عدد جريدة رمسية

9279 

2009/04/13 

244 

قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘  -1

بتعٗني آوس ( 2009 ٖٕلٕٗ 7) 1430صادز يف وَ زدب  1761. 09املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

 .(زٟٗظ قطي اضرتاتٗذٗات التكَٕٖ)وطاعد بالصسف ٌٔاٟب عٍْ 

 عدد جريدة رمسية

5759 

2009/08/2009 

245 

قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘  -1

( .911أغططظ  90) 6331زوطاُ   1صادز يف  .910191 املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي

 .(ودٖس املٍاِر)بتعٗني آوس وطاعد بالصسف ٌٔاٟب عٍْ

 عدد جريدة رمسية

9290 

27/22/7005 

246 

قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘  -0

( .911أغططظ  90) 6331زوطاُ   1صادز يف  .910691 املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي

ودٖس التكٕٖي ٔتٍعٗي اذتٗاٚ املدزضٗٛ ٔالتكٍٕٖات )بتعٗني آوس وطاعد بالصسف ٌٔاٟب عٍْ

 .(املػرتكٛ بني األكادميٗات

 عدد جريدة رمسية

9290 

27/22/7005 

246 

ٔالبشح العمى٘  قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس -4

( .911أغططظ  90) 6331زوطاُ   1صادز يف  .910991 املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي

 .(ودٖس املٕازد البػسٖٛ ٔتكَٕٖ األطس)بتعٗني آوس وطاعد بالصسف ٌٔاٟب عٍْ

 عدد جريدة رمسية

9290 

27/22/7005 

247 

ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘  ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ  -.

( .911أكتٕبس  1) 6331وَ غٕاه  61صادز يف  .9.9991 املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي

 .(املكمف بإدازٚ تكَٕٖ وفتػ٘ التعمٗي) بتعٗني آوس وطاعد بالصسف ٌٔاٟب عٍْ

 عدد جريدة رمسية

9259 

2009/12/24 

248 
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 ودٖسٖٛ الػؤُٔ الكإٌٌٗٛ ٔاملٍاشعات 70 وصمشٛ التٕثٗل الكإٌٌ٘ ٔالٍػس

قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘،  -61

بتػٗري ( 2010فرباٖس17) 1431زبٗع األٔه  2صادز يف  620. 10املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

( 2000أكتٕبس 16) 1421وَ زدب  18بتازٖذ  1537.00قساز ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ زقي

 .وسَٖ وطاعدَٖ بالصسف ٌٕٔاب عٍّيبتعٗني أ

 عدد جريدة رمسية

5823 

2010/03/22 

249 

قساز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘،  -66

بتػٗري ( 2010فرباٖس17) 1431زبٗع األٔه  2صادز يف  10.621املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

( 2000أكتٕبس 16) 1421وَ زدب  18بتازٖذ  1536.00الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ زقيقساز ٔشٖس 

 .بتعٗني أوسَٖ وطاعدَٖ بالصسف ٌٕٔاب عٍّي

 عدد جريدة رمسية

5823 

2010/03/22 

250 

ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ لدٝ قساز لكاتبٛ الدٔلٛ  -69

فاتح ضبتىرب )  6336وَ زوطاُ  96صادز يف  3316961ي املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زق

 .(ازد البػسٖٛ ٔتكَٕٖ األطسودٖس املٕ) ٌٔاٟب عٍْ بتعٗني آوس ٌطاعد بالصسف( 9161

 عدد جريدة رمسية

9502 

2011/01/10 

251 

ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ لدٝ قساز لكاتبٛ الدٔلٛ  -63

( 9161أكتٕبس  66)  6336ذٙ الكعدٚ  9صادز يف  331.961املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

 .(ودٖس وسكص تكَٕٖ وفتػ٘ التعمٗي)  بتفٕٖض اإلوطاٞ 

 عدد جريدة رمسية

9527 

2011/01/31 

252 

س الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ قساز كاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖ -63

بتػٗري (2011ٍٖاٖس 25) 1432وَ صفس  20صادز يف  637. 11املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

( 200أكتٕبس 16) 1421وَ زدب  18الصادز يف  1537. 00قساز ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ زقي

 .عٍّي بتعٗني آوسَٖ وطاعدَٖ بالصسف ٌٕٔاب 

 عدد جريدة رمسية

5931 

2011/04/04 

 

253 

 255 ػرتكٛاملكسازات ال

قساز وػرتك لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ ٔالٕشٖس  -6

 09املٍتدب لدٝ الٕشٖس األٔه املكمف بتشدٖح الكطاعات العاوٛ ٔٔشٖس االقتصاد ٔاملالٗٛ زقي 

ألضبٕعٗٛ بتشدٖد ودٚ التدزٖظ ا( 2009أبسٖن  30) 1430األٔىلوَ مجادٝ  4صادز يف  1143.

 .ٗي الجإٌٙ التأِٗم٘ العاومني باألقطاً التشطريٖٛ لمىدازع العمٗاملألضاترٚ املربشَٖ لمتع

 عدد جريدة رمسية

5756 

2009/07/30 

256 

قساز وػرتك لٕشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ  ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ ٔٔشٖس  -9

يف غأُ حتدٖد ( 2008 ٖٕلٕٗ 11) 1429 زدب 7صادز يف  1925. 08االقتصاد ٔاملالٗٛ زقي 

العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح  الٕطٍٗٛ التعمٗيالرتبٗٛ  لدُ ٔشازٚتعسٖفات ارتدوات املكدوٛ وَ 

 (.قطي اضرتاتٗذٗات التكَٕٖ) العمى٘

 عدد جريدة رمسية

5703 

2009/01/26 

 

257 

قساز وػرتك لٕشٖسٚ الصشٛ ٔكاتبٛ الدٔلٛ لـدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ  -3

                     1432وَ ستسً  17يف  5552920 ٔالبـــــشح الـــــعمىـــ٘ املكمفـــٛ بــالتعمٗــي املــــدزضــ٘ زقي األطس

العاومني بٕشازٚ الرتبٗٛ  األضٍاُبتشدٖد املّاً ارتاصٛ املطٍدٚ دتساس٘ ( 2010دٖطىرب 23)

 .(قطاع التعمٗي املدزض٘)ٔالبشح العمى٘  األطسالٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ 

 عدد جريدة رمسية

5918 

2011/02/17 

 

259 
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 ودٖسٖٛ الػؤُٔ الكإٌٌٗٛ ٔاملٍاشعات 72 وصمشٛ التٕثٗل الكإٌٌ٘ ٔالٍػس
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صادز  9191910زقي  الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘وكسز لٕشٖس الرتبٗٛ  -6

الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي الرتبٗٛ بتػٗري ٔتتىٗي وكسز ٔشٖس ( 9110ٌٕفىرب  .6) 6394  ذٙ الكعدٚ 4يف 

 61) 6391الصادز يف فاتح زبٗع اآلخس  6134911زقي    العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘

اٟىٛ الجإٌٖات التأِٗمٗٛ ٔوؤضطات التكَٕٖ اليت حتدخ ٔتٍعي بّا بتشدٖد ق( 9111واٙ 

 .األقطاً التشطريٖٛ لمىدازع العمٗا

 عدد جريدة رمسية

9957 

2008/01/10 

262 

وكسز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘،  -9

 (2010 ٌٖٕٕٗ 3) 1431وَ مجادٝ اآلخسٚ  19صادز يف  10.1667املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

ٖتعمل بتٍعٗي ٔحتدٖد ودد سصص العىن اإلضافٗٛ اإلدبازٖٛ اليت ٖؤدّٖا األضاترٚ املربشُٔ 

 .لمتعمٗي الجإٌٙ التأِٗم٘ العاومُٕ باألقطاً التشطريٖٛ لمىدازع العمٗا

 عدد جريدة رمسية

5859 

2010/07/26 

263 

وكسز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘  -3

 (2011 وازع 2) 1432وَ زبٗع األٔه 26صادز يف  528. 11املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

 05بتػٗري ٔتتىٗي  وكسز ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي

بتشدٖد قاٟىٛ الجإٌٖات التأِٗمٗٛ ( 2005  واٙ 10) 1426الصادز يف فاتح  زبٗع اآلخس  1048.

 .ٔوؤضطات التكَٕٖ اليت حتدخ ٔتٍعي بّا األقطاً التشطريٖٛ لمىدازع العمٗا

 عدد جريدة رمسية

5945 

2011/06/23 

265 

وكسز لكاتبٛ الدٔلٛ لدٝ ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘  -3

 (9166ٌٕفىرب  13) 6333 ذٙ اذتذٛ 06صادز يف  3114.11املكمفٛ بالتعمٗي املدزض٘ زقي 

 05بتػٗري ٔتتىٗي  وكسز ٔشٖس الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي العال٘ ٔتكَٕٖ األطس ٔالبشح العمى٘ زقي

بتشدٖد قاٟىٛ الجإٌٖات التأِٗمٗٛ ( 2005واٙ 10) 1426الصادز يف فاتح  زبٗع اآلخس  1048.

 .ٔوؤضطات التكَٕٖ اليت حتدخ ٔتٍعي بّا األقطاً التشطريٖٛ لمىدازع العمٗا

 عدد جريدة رمسية

6009 

2012/01/02 

267 
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مرسـوم رقم 2.08.593 صادر  في 24 من محرم 1430 (21 يناير 2009)
ــرســوم رقم 2.02.855 بــتــاريخ 8 ذي احلــجــة 1423 بــتــغــيــيــر ا
(10 فــبـرايـر 2003) بــشـأن حتــديـد نــظـام الــتـعــويـضــات اخملـولـة
ـوظفي وزارة لـلـمـوظـفـ اخلـاضـع لـلـنـظـام األسـاسي اخلـاص 

التربية الوطنية.
ــــــــــــــــ

وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي
ـرسوم رقم  2.02.855 الصادر في  8 ذي احلجة 1423 بنـاء على ا
(10 فـبـراير 2003) بـشـأن حتـديـد نظـام الـتـعويـضـات اخملـولـة للـمـوظـف

وظفي وزارة التربية الوطنية كما اخلاضع للنظام األساسي اخلاص 
وقع تغييره وتتميمه ;

ـنـعـقـد بـتـاريخ 20 من ـشـروع في اجملـلس الـوزاري ا وبــعـد دراسـة ا
شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) 

رسم ما يلي :
ـلـحـقان رقم 1 ـادة األولى. - يـغـيـر على الـنـحـو الـتالي اجلـدوالن ا «ا
ـشار إليه أعاله رقم 2.02.855 الصادر في 8 ذي ـرسوم ا «ورقم  2 با

«احلجة 1423 (10 فبراير 2003) :

»

*  *  *

»

« ابتداء من فاحت يوليو 2009
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271اجلريدة الرسميةةعدد 5702 - 25 محرم 1430 (22 يناير 2009)

رسوم الذي ينشر باجلريدة الرسمية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي ادة الثانية. ـ يسند تنفيذ هذا ا ا
كلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه. نتدب لدى الوزير األول ا الية والوزير ا ووزير االقتصاد وا

وحرر بالرباط في 24  من محرم 1430 (21 يناير 2009).
اإلمضاء : عباس الفاسي.

وقعه بالعطف :
وزير التربية  الوطنية والتعليم العالي
 وتكوين األطر والبحث العلمي
. اإلمضاء : أحمد اخشيش
نتدب لدى الوزير األول الوزير ا
كلف بتحديث القطاعات العامة ا

اإلمضاء : محمد عبو.
الية وزير االقتصاد وا

زوار. اإلمضاء : صالح الدين ا

»
»

»

بالغ الشهرية بالدرهم «ا

« ابتداء من فاحت يوليو 2009

»
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3119اجلريدة الرسميةةعدد 5675 - 20 شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)

نـظـام مـوظـفـي اإلدارات الـعــامـة
نصوص خاصة
ـــــــــــ

وزارة الصحة
ـــــــــــ

قـــرار لــــوزيـــرة الــــصــــحـــة رقم 1760.08 صـــادر في 19 من رجب 1429
(23 يوليو 2008) بتحـديد شروط وكيـفيات وبرامج مبـاراة الترقية
في الـدرجـة بـالـنـسـبـة لـألطـبـاء الـعـامـلـ بـوزارة الـتـربـيـة الـوطـنـيـة
والـتـعـلـيم الـعـالي وتـكـوين األطـر والـبـحث الـعـلـمي (قـطـاع الـتـربـية

الوطنية).
ـــــــــــــــــــ

وزيرة الصحة
ـرسوم رقم 2.99.651 الصادر في 25 من جمـادى اآلخرة 1420 بنـاء على ا
(6 أكــتــوبـر 1999) فـي شـأن الــنـظــام األســاسي اخلــاص بـهــيــئـة األطــبـاء
ـشـتـركـة بـ الـوزارات كـمـا وقع تـغـيـيـره والـصـيـادلـة وجـراحي األسـنـان ا

ادة 21 منه ; وتتميمه والسيما ا
لكي رقم 401.67 الصادر في 13 من ربيع األول 1387 رسوم ا وعلى ا
(22 يونيو 1967) بسن نظام عام للمبـاريات واالمتحانات اخلاصة بولوج
أسالك ودرجات ومناصب اإلدارات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه ;
وبـاقـتـراح من وزيـر الـتربـيـة الـوطـنـيـة والتـعـلـيم الـعـالي وتـكـوين األطر

والبحث العلمي ;
ـكــلف بـتــحـديث ــنـتــدب لـدى الــوزيـر األول ا وبــعـد تــأشـيـرة الــوزيـر ا

القطاعات العامة
قرر ما يلي :

ادة األولى ا
يـصدر وزيـر التـربـية الـوطنـية والـتعـليـم العـالي وتكـوين األطر والـبحث
صلحة قـرارا بفتح مباراة الترقية العلمي متى استـلزمت ذلك حاجيات ا
ـرسوم ادة 21 من ا ـنـصوص عـلـيـهـا في الـفـقرة (1) من ا في الـدرجـة ا
رقم 2.99.651 الصادر في 25 من جمادى اآلخرة 1420 (6 أكتوبر 1999)
ـرسـوم ـشـار إلـيه أعاله مع مــراعـاة مـقـتـضـيـات الـفـصل الـسـادس من ا ا
ـلكي رقم 401.67 الـصادر في 13 من ربيع األول 1387 (22 يـونـيو 1967) ا

السالف الذكر.
ادة 2 ا

ينشر قرار فتـح مباراة الترقية في الدرجـة باجلريدة الرسمية أو يدرج
في الـصـحف أو يـعــلن عـنه بـاإلذاعـة أسـبـوعــ عـلى األقل قـبل آخـر أجل

إليداع الترشيحات.
ادة 3 ا

وظـفون بوزارة التـربية الـوطنية والـتعليم بـاراة األطباء ا يـشارك في ا
ـتوفرون العالي وتـكوين األطر والـبحث العـلمي (قطـاع التربـية الوطـنية) ا

على أربع (4) سنوات من اخلدمة الفعلية في درجتهم.

ادة 4 ا
يـجب أن تــصل طـلــبـات الــتـرشــيح حتت إشـراف الــسـلم اإلداري إلى
وزارة الـتـربـية الـوطـنـيـة والتـعـلـيم الـعـالي وتـكوين األطـر والـبـحث الـعـلمي
ـركـز الوطـني لالمـتحـانات بـقـطاع الـتربـيـة الوطـنـية) داخل أجل شـهر (ا

باراة. على األقل قبل تاريخ ا
ادة 5 ا

باشرين. يشفع كل طلب بتقييم مهني للمترشح من طرف رؤسائه ا
هني تقـريرا كتابيـا ونقطة عدديـة تتراوح ما ب 0 و 20 يتـضمن التقـييم ا
ـعامل 1) مـسـتـخلـصـة من مـجـموع نـقط جـزئـية تـتـراوح مـا ب 0 و 5 (ا

تتعلق بالعناصر التالية :
هنية ; علومات ا ـ ا

ـ الفعالية ;
ردودية ; ـ ا

ـ السلوك.
ادة 6 ا

ـركـز الـوطـني لالمـتـحـانـات بقـطـاع الـتـربـيـة الـوطـنـيـة لوائح يـحـصـر ا
ترشحون من صالح الـتي يعمل بها ا ترشح للـمباراة ويرسلها إلى ا ا

باراة. أجل تعليقها في ظرف شهر واحد على األقل قبل تاريخ إجراء ا
كن بعث اسـتدعاءات فردية ثـابة استدعاء غـير أنه  يعـتبر التـعليق 

. للمترشح
ادة 7 ا

باراة من ثالثة أطبـاء من وزارة التربية الوطنية والتعليم تتألف جلنة ا
العالي وتكـوين األطر والبحث العلـمي (قطاع التربية الـوطنية) مرتب في

ترشحون. درجة أعلى من الدرجة التي ينتمي إليها ا
ـنـصوص وفي حـالة عـدم تـوفـر أطـبـاء بالـوزارة مـسـتـوفـ للـشـروط ا
كن تكـوين جلنة من ثالثـة أطباء مـنتم عـليهـا في الفقـرة األولى أعاله 

إلى وزارة الصحة.
ـقـرر لــوزيـر الـتـربـيــة الـوطـنـيـة ـبـاراة  يـعــ رئـيس وأعـضـاء جلـنــة ا

والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي.
ادة  8 ا

ركز االمتحان جلنـة للحراسة تتألف من رئيس وثالثة أعضاء حتدث 
ـقرر لوزيـر التـربية الـوطنـية والتـعلـيم العـالي وتكوين على األقل يـعيـنون 

األطر والبحث العلمي.
ادة 9 ا

باراة على االختبارين الكتابي التالي : تشتمل ا
واد 1 ـ اختبار أول على شكل أسئلة ذات اخـتيارات متعددة تتعلق با

عامل 1) : دة : ساعتان ا اآلتية (ا
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درسية ; ـ الصحة ا
درسية ; ـ احلوادث ا

ـ حوادث الشغل ;
هنية ; ـ األمراض ا

ؤسسات ؤسسات التربية والتعليم العمومي وكذا  راقبة الصحية  ـ ا
التكوين ;

. راقبة الطبية للموظف ـ ا
2 ـ اخـتـبــار ثـان حـول مــوضـوع أو عـدة مــواضـيع لالخــتـيـار تــتـعـلق

عامل 2). دة : ساعتان ا غرب (ا بتنظيم وتسيير النظام الصحي با
تمـنح عن كل اختـبـار نقـطة عـددية تـتراوح مـا ب 0 و 20 وتـعتـبر كل

نقطة تقل عن 5 من 20 موجبة للرسوب.
ادة  10 ا

ـقرر لوزيـر التـربية تـرشحـ الناجـح بـصفة نـهائـية  حتدد لـوائح ا
الوطنيـة والتعليم العالـي وتكوين األطر والبحث العـلمي حسب االستحقاق
تـبارى بشأنهـا وذلك بناء على مـجموع النقط ناصب ا وفي حدود عـدد ا
تـعلـقة احملصل عـليـهـا في االختـبارين الـكـتابـي بـاإلضـافة إلى الـنقـطـة ا

هني. بالتقييم ا
تـرشحـ احلاصـل على ويتم االحـتفاظ فـي الترتـيب النـهائي فـقط با

40 نقطة من 80 نقطة على األقل.

ادة 11 ا
يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من رجب 1429 (23 يوليو 2008).
اإلمضاء : ياسمينة بادو.

ان كلفة بالعالقات مع البر الوزارة ا
ـــــــــــــــ

ـكلف بـتحديث الـقطـاعات الـعامة نتـدب لدى الـوزير األول ا قرار لـلوزيـر ا
رقم 1759.08 صادر في  21 من رمضان 1429 (22 سبتمبر 2008 )
بتغـيـيـر وتـتـمـيـم الـقــرار رقـم 1038.03  الـصـادر فـي 26 مـن
ربــــيع األول 1424 (28 ماي 2003) بـتـحــديـد شـروط وإجـراءات
ـهـنـيـة لـلــتـرقي من الـدرجـة األولى إلى وبـرامـج امـتـحـان األهـلـيــة ا
كـلـفة ـمتـازة بـإطار مـهـندسي الـدولـة التـابـع لـلـوزارة ا الدرجـة ا

ان. بالعالقات مع البر
ـــــــــــــــــــ

كلف بتحديث القطاعات العامة نتدب لدى الوزير األول ا الوزير ا
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377
ثـابة الـنظـام األساسي الـعام لـلوظـيفــة العـمومـيـة (24 فبـراير 1958) 

حسبما وقع تغييره وتتميمه ;

ــرســـوم رقم 2.82.668 الـــصـــادر في 17 مــن ربــيـع اآلخــر وعــلـى ا
هندس 1405 (9 يناير 1985) بشأن النظام األساسي اخلاص بهيئة ا
ـشتركـة ب الوزارات كـما وقع تغـييره وتتـميمه عـماري ا هنـدس ا وا

ادت 15 و17 منه ; وال سيما ا
كـلف بـتحـديث الـقطـاعـات العـامة رقم 1038.03 وعـلى قرار الـوزيـر ا
الصادر في 26 من ربيع األول 1424 (28 ماي 2003) بتـحديـد شروط
هـنية لـلتـرقي من الدرجة األولى إلى وإجـراءات وبرامج امـتحـان األهليـة ا
كلفة بالعالقات مـتازة بإطار مهندسي الـدولة التابع للـوزارة ا الدرجة ا

ان ; مع البر
ان كلف بالعالقات مع البر وباقتراح من الوزير ا

قرر ما يلي :
ادة األولى ا

كـلف بتـحديث الـقطـاعات ادة األولى من قـرار الوزيـر ا تغـير وتـتمـم ا
العامة رقم 1038.03 بتاريخ 26 من ربيع األول 1424 (28 ماي 2003)
ـهـنـية ـتـعـلـقـة بامـتـحـان األهـلـيـة ا ـواد ا ـشار إلـيه أعـاله وكذا قـائـمـة ا ا
ـمـتازة بـإطـار مـهـنـدسي الـدولة للـتـرقي من الـدرجـة األولى إلى الـدرجـة ا

ان على النحو التالي : كلفة بالعالقات مع البر التابع للوزارة ا
............ ان ـكلف بالعالقة مع البر ادة األولى. ـ يصدر الوزير ا «ا
ـمـتـازة بـإطــار مـهـنـدسي الـدولـة (شـعـبـة هـنـدسـة «قـصـد ولـوج الـدرجـة ا
واصالت علوميات شعبة ا «الكهرباء شعبة الهندسة الصـناعية شعبة ا
«السلـكية والالسـلكية)..........................................................
..................................................................................»
«................................................................................»

(الباقي بدون تغيير.)
هنية للترقي من الدرجة األولى تعلقة بامتحان األهلية ا واد ا «قائمة ا
ـكـلـفة ـمـتـازة بـإطار مـهـنـدسي الـدولـة الـتـابعـ لـلـوزارة ا «إلى الـدرجـة ا

ان : «بالعالقة مع البر
«I. ـ شعبة هندسة الكهرباء

................................................»

................................................»

................................................»
«II. ـ شعبة الهندسة الصناعية

«• االختبارات الكتابية :
«أ) حتــريـر مـــوضـوع إنـشـائي ذا طـابع عـام بـالـلـغـة الـعـربـيـة وجـوبا

عامل 2) ; دة : 3 ساعات ا «(ا
واد التالية يجـرى باللغة العربية أو الفرنسية «ب) اختبار في إحدى ا

عامل 2) : دة : 3 ساعات ا رشح (ا «أو اإلسبانية حسب اختيار ا
Gestion de la : 1 ـ تــدبـيـر اإلنــتــاج بــاالسـتـــعــــانـة بــاحلـــاسـوب»

; production assistée par ordinateur»
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الصنف

درج ا
(200 مقعد)
عن كل يوم

القاعات الكبرى
(من 50 إلى 70 مقعد)

عن كل يوم

القاعات الصغرى
(من 12 إلى 20 مقعد)

عن كل يوم

ؤتمرات قاعة ا
مجهزة بالفيديو
عن كل ساعة

فضاء العرض
ربع للمتر ا
عن كل يوم

درسي  قطاع التعليم ا
(بالدرهم)

الهيئات العمومية
(بالدرهم)

الهيئات اخلاصة
(بالدرهم)

نظمات غير احلكومية اجلمعيات وا
(بالدرهم)

2500

1250

450

2000

200

3500

1500

550

3000

400

5000

2500

750

5000

500

2500

1250

450

2000

200

قـرار مـشـتـرك لـوزيـر الـتـربـيـة الوطـنـيـة والـتـعـلـيم الـعـالي وتـكـوين األطر
الـية رقم 1925.08 صادر والبـحث الـعلـمي ووزيـر االقتـصـاد وا
في 7 رجب 1429 (11 يوليو 2008 )  في شأن حتديـد تعريفات
قدمـة من لدن وزارة التربـية الوطنـية والتعـليم العالي اخلـدمات ا

وتكوين األطر والبحث العلمي (قسم استراتيجيات التكوين).
ــــــــــــــــ

وزيـر الـتـربــيـة الـوطـنـيـة والـتــعـلـيم الـعـالي وتــكـوين األطـر والـبـحث
العلمي

الية ووزير االقتصاد وا
رسوم  رقم  2.07.1262  الصادر في 16 من ذي احلجة 1428 بناء عـلى ا
ـــــقــــدمـــة من (27 ديـســـمـبر 2007) بـإحــــداث أجــــرة عن اخلـدمـات ا
قبل وزارة الـتربـية الوطـنيـة والتعـليم الـعالي وتـكوين األطر والـبحث الـعلمي

ادة الثانية منه (قسم استراتيجيات التكوين) وال سيما ا
قررا ما يلي :

ادة األولى ا
ــقـدمـة من لـدن وزارة حتـدد عـلى الــنـحـو الـتــالي تـعـريــفـات اخلـدمـات ا
الـتـربـيـة الـوطـنيـة والـتـعـلـيم الـعـالي وتـكـوين األطـر والـبـحث الـعـلـمي (قـسم

استراتيجيات التكوين) دون احتساب الرسوم :

ستمر وأسالك استكمال التكوين : ـ  التكوين ا
* باحلضور عن كل يوم وكل مستفيد .................... 5000 درهم.
* عن بعد عن كل ساعة ................................... 3000 درهم.
ـقـدمـة لإلدارات العـمـومـية ـواكبـة ا سـاعـدة وا ـ أعمـال االسـتـشـارة وا
ؤسسات العامة واجلماعات احمللية والهيئات األخرى في اجملاالت وا
رتبطة بالتعليم والتربية (عن كل يوم) : ............... 2000 درهم. ا

ادة الثانية ا
حتدد تعريفات نشر الوثائق وبيعها على النحو التالي :

ـ النسخ (عن كل صفحة) ............................... 00.500 درهم ;
ضغوطة (للوحدة) ........ 400 0.درهما ; ـ التسجيل على األقراص ا
ـ طبع الوثائق (عن كل صفحة)  ........................   درهـم واحد.

عطيات البيبليوغرافية واألنتـرنـيت ـ مراجعة قواعد ا
(عن كل ساعة) ......................................... 100 دراهم.

ادة الثالثة ا
ـطبقـة على كـراء احملالت (قاعات حتدد على الـنحـو التالي الـتعـريفات ا

ؤتمرات والورشات) : التكوين وقاعات ا
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الصنف

غرفة فردية

غرفة مزدوجة

تازة غرفة فردية 

تازة غرفة مزدوجة 

درسي  قطاع التعليم ا
(بالدرهم لليوم)

الهيئات العمومية
(بالدرهم لليوم)

الهيئات اخلاصة
(بالدرهم لليوم)

نظمات غير احلكومية اجلمعيات وا
(بالدرهم لليوم)

90

60

150

90

180

100

200

150

180

100

200

150

90

60

150

90

ادة الرابعة. ـ  حتدد تعريفات اإليواء خالل كل تظاهرة تربوية وعلمية وثقافية واجتماعية على النحو التالي : ا

قدمة لفائدة األغيار. وجب اتفاقية مع شركة مختصة تعريفات خدمات اإلطعام ا ادة اخلامسة. ـ  حتدد  ا
ـطبـقة على اخلـدمات الـتي يقـدمها قـسم استـراتيجـيات الـتكـوين التي تكـتسي طـابعـا خاصا بـالنـظر على كن حتـديد الـتعـريفات ا ـادة السـادسة. ـ  ا
كن أن تنص على وجب اتـفاقيـة  شاركـ فيهـا أو تكلـفتها أو عـددها أو تواتـرها وذلك  سـتفيـدة منهـا أو عدد ا اخلـصوص إلى طبـيعتـها أو الهـيئات ا

شترك. شار إليها في هذا القرار ا تخفيضات في التعريفات ا
شترك باجلريدة الرسمية. ادة السابعة. ـ ينشر هذا القرار ا ا

وحرر بالرباط في 7 رجب 1429 (11  يوليو 2008).

وزير التربية الوطنية والتعليم العالي
وتكوين األطر والبحث العلمي
. اإلمضاء : أحمد اخشيش

الية وزير االقتصاد وا
زوار. اإلمضاء : صالح الدين ا

«ج ـ اخلدمات
« ـ ....................................................... ;

عدات واألثاث ; « ـ كراء ا
« ـ كراء وسائل النقل (سيارات وحافالت) ;

« ـ كراء عتاد النقل واآلالت ;
« ـ كراء الشاحنات الصهريجية ;

« ـ كراء القاعات وأجنحة العرض ;
« ـ .............................................»

(الباقي بدون تغيير)
ادة الثانية ا
قرر في اجلريدة الرسمية. ينشر هذا ا

وحرر بالرباط في 19 من ذي احلجة 1429 (18 ديسمبر 2008).
اإلمضاء : عباس الفاسي.

مقـرر للـوزير األول رقم 3.58.08 صادر في 19 من ذي احلـجــة 1429
ــمـكن أن تـشـكل (18 ديـسـمـبـر 2008) بـتـتـمـيـم الئـحـة األعـمـال ا

موضوع سندات الطلب.
ــــــــــــــــ

الوزير األول
ـرسوم رقم 2.06.388 الـصادر في 16 من مـحرم 1428 بـنـاء عـلى ا
(5 فـبـراير 2007) بـتـحـديد شـروط وأشـكـال إبـرام صفـقـات الـدولـة وكذا
قطع ادة 75 (ا راقبـتها وتدبـيرها السـيما ا ـتعلقـة  قتـضيات ا بـعض ا

الثالث من الفقرة 2)
قرر ما يلي :

ادة األولى ا
مـكن أن تشكل موضوع سـندات الطلب الواردة تتمم الئـحة األعمال ا

شار إليه أعاله كما يلي : رسوم ا لحق رقم 3 من ا في ا
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