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 2222ٌُبٌش   21انشثبغ، 

النقبببث التعليويت الخوس األكثش توثيليت  التنسيك النقببي لذكبتشة التشبيت الىطنيت يثون االتفبق الوشحلي بين

ووصاسة التشبيت بخصىص هلفهن، والزي يقضي بإدهبجهن في إطبس هيئت األسبتزة الببحثين الزي سيحذث في 

 النظبم األسبسي، ورلك بنفس هسبس هيئت األسبتزة الببحثين ببلتعلين العبلي، ويطبلب بتسشيع أجشأة االتفبق.
 

بسثذ انؼمذٌٍ، ٔانزً ػجش خالنٓب جًٍغ انٕصساء انزٌٍ رؼبلجٕا ػهى انٕصاسح ػٍ رفًٓٓى ٔاػزشافٓى ثؼذ سُٕاد يٍ انُعبل ل

ت ثؼذانخ يطبنت انذكبرشح انؼبيهٍٍ ثبنزشثٍخ انٕغٍُخ، كًب رى انزٕصم إنى ارفبلبد نهزسٌٕخ يغ انُمبثبد نى رفط إنى انزسٌٕخ انشبيهخ ثسج

ثذمٓب انؼبدل ٔانًششٔع ثًطهت اإلديبح فً إغبس أسزبر ثبدش، ٔثفعم انذفبع انًسزًٍذ  ػذو أجشأرٓب كبيهخ، ٔأيبو رًسك ْزِ انفئخ

نهُمبثبد ػٍ ْزا انًهف، ٔرشافؼٓب انًجذئً يٍ أجم إٌجبد دم نّ ثبػزجبسِ سافؼخ رسٓى فً انُٕٓض ثًُظٕيخ انزشثٍخ ٔانزكٌٍٕ ػٍ 

ٓبداد انٕغٍُخ، ٔاسزضًبس كفبءاد انذكبرشح فً انجذش  ٔانزأغٍش غشٌك رضًٍٍ انشأسًبل انجششي ٔانجذش انؼهًً ٔإػبدح االػزجبس نهش

، رٕلٍغ ارفبق يشدهً ثٍٍ انُمبثبد األكضش رًضٍهٍخ: انجبيؼخ 2222ٌُبٌش   11انزشثٌٍٍٕ، ٔثؼذ سهسهخ يٍ انذٕاساد، رى ٌٕو انضالصبء 

( FNE( ٔانجبيؼخ انٕغٍُخ نهزؼهٍى ) (UGTM( ٔانجبيؼخ انذشح نهزؼهٍىCDT( ٔانُمبثخ انٕغٍُخ نهزؼهٍى )UMTانٕغٍُخ نهزؼهٍى )

( ٔٔصاسح انزشثٍخ انٕغٍُخ ٔانزؼهٍى األٔنً ٔانشٌبظخ، ثئششاف انسٍذ سئٍس انذكٕيخ، ثًمش سئبسخ FDTٔانُمبثخ انٕغٍُخ نهزؼهٍى )

س فً انُظبو األسبسً انذكٕيخ. ْٕٔ االرفبق انزي ٌمعً فًٍب ٌزؼهك ثًهف انذكبرشح ثزغٍٍش إغبسْى إنى إغبس أسزبر ثبدش انزي سٍذذ

 نًٕظفً ٔصاسح انزشثٍخ انٕغٍُخ، ثُفس يسبس إغبس أسزبر ثبدش فً انزؼهٍى انؼبنً.

 ٔرفبػال يغ رنك فئٌ انزُسٍك انُمبثً نهذكبرشح ٌؼهٍ يب ٌهً: 

اد. ٔفً ٌضًٍ ػبنٍب ْزا االرفبق انزي ٌشكم دذصب يًٓب فً سٍشٔسح انُعبل انطٌٕم األيذ نٓزا انًهف انزي ظم ػبنمب  نسُٕ (1

 سٍبق رنك ٌذًٍ ػبنٍب اإلغبساد انُمبثٍخ، ٔكم انجٓبد انزً سافؼذ يٍ أجم رسٌٕخ ْزا انًهف ثكم ٔػً ٔيسؤٔنٍخ؛

ٌؼزجش رسٌٕخ ٔظؼٍخ انذكبرشح إَصبفب نٓزِ انفئخ انزً ػبَذ يٍ انذٍف ٔانغجٍ ٔػذو رضًٍٍ انجذش انؼهًً، كًب رشكم ْزِ  (2

، ٔرضًٍُب نهشأسًبل انجششي ثبػزجبسِ انضشٔح األغهى انزً ٌزؼٍٍ اسزضًبسْب نصبنخ انزسٌٕخ إػبدح اػزجبس نشٓبدح انذكزٕساِ

 يُظٕيخ انزشثٍخ ٔانزكٌٍٕ ٔػذو ْذسْب، خبصخ يغ انذبجخ انًهذخ إنى رنك كًب ٔسد فً االرفبق.

ثبدش ثُفس يسبس أسزبر ٌطبنت ٔصاسح انزشثٍخ انٕغٍُخ ثزسشٌغ أجشأح االرفبق؛ ٔإديبط دكبرشح انزشثٍخ انٕغٍُخ فً إغبس أسزبر  (3

ثبدش ثبنزؼهٍى انؼبنً، ثُفس يسبس انزشلٍخ، ثُفس انذسجبد، ثُفس ػذد سبػبد انؼًم، ثُفس انزؼٌٕعبد، ثُفس انزذفٍضاد 

 ٔانذمٕق فً دعٕس األَشطخ انؼهًٍخ ٔانُذٔاد ٔانًهزمٍبد، سٕاء داخم انٕغٍ أٔ خبسجّ؛

ٍخ فً ٔسش اإلصالح انجُبء ثًُظٕيخ انزشثٍخ ٔانزكٌٍٕ، ٌٔذػٕ ٌؼشة ػٍ انزضاو انذكبرشح ثبالَخشاغ ثكم ٔػً ٔيسؤٔن (4

 .2222انٕصاسح إنى االنزضاو ثزُفٍز االرفبق ٔفك  انًؼهٍ ػُّ، ٔيٍ رنك أٌ ٌكٌٕ انُظبو األسبسً جبْضا فً أٔاخش ٌٕنٍٕص 

إغبسارٓى انُمبثٍخ السزكًبل  ٌذػٕ انذكبرشح إنى انزؼجئخ ٔانزأْت نهزؼبغً انجبد ٔانًسؤٔل يغ أي يسزجذ، ٔإنى االنزفبف دٕل (5

انًسٍشح انُعبنٍخ فً إغبس انُعبل انٕدذٔي، ٌُٔجّ إنى خطٕسح  اإلسٓبو فً رشزٍذ انًشزذ ٔرجضيء انًجضأ، ٔدػى رفشٌخ 

 كٍبَبد يزؼذدح فً َفس انفئخ ال رضٌذ سجبل َٔسبء انزؼهٍى إال رششريب ٔظؼفب؛

ئبد انزؼهًٍٍخ انًزعشسح، ٌٔذػٕ إنى  نالرفبق، فئَّ ٌؼشة ػٍ رعبيُّ يغ كم انفٔإر ٌجذد انزُسٍك انُمبثً نهذكبرشح رضًٍُّ 

رسٌٕخ ٔظؼٍزٓب، سٕاء فً إغبس َظبو أسبسً يُصف ٔػبدل ٔيذفض، أٔ غٍشِ يٍ انصٍغ، ٔرنك نًب فٍّ يصهذخ يُظٕيخ انزشثٍخ 

ٕ جًٍغ األغشاف انًزذخهخ إنى رذًم يسؤٔنٍزٓب ٔانزكٌٍٕ ثبػزجبسْب انشافؼخ انزً ػهٍٓب ٌزٕلف يسزمجم انًجزًغ ٔانٕغٍ، كًب ٌذػ

 اد. انٕغٍُخ انكبيهخ، ٔانزذهً ثبنجشأح انالصيخ نهمٍبو ثئصالح دمٍمً ٌفعً إنى انُٓعخ انًُشٕدح نهٕغٍ ػهى جًٍغ انًسزٕي
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