مرسوووووو

ر  021 – 5102صوووووو در بت ريخ  10أكت بر  5102يلغي يحل محل المرسوووووو

 5112/115بت ريخ  5112/10/01المتعلق بلجنة تقيي الشووووووو دا

ر

يحدد تشووووووكيلتو إجراءا

تنظيمو سير عملو

الم دة األ لى :يلغي هذا المرسووووووو

يحل محل المرسووووووو

ر  0002/000بتاريخ 0002/07/71

المتعلق بلجنة تقيي الشهادات يحدد تشكيلتها إجراءات تنظيمها سير عملها.
الم دة  : 5لجنة تقيي الشوهادات هي هيةة اسوتشوارية للد لة مي مجال تقيي الشهاداتد لدل ال ير المكل
بوال ظيةوة العم مية مأ لجل إعءاء الرلا المبررد ح ل كل القيوووووووايا المرتبءة بالحق ة المتعلقة بالقيمة
العلمية ل المهنية التي يمكأ منحها للمؤهالت المدرسوية ل الجامعية التي تددرها الجامعات

المدار

ل مؤسوووسوووات لترل للتك يأ مي التاركد لتمكيأ حامليها مأ الترشوووا للمسوووابقات التارجية ل ا لتحاة
بأسالك ال ظيةة العم مية للد لة مؤسساتها العم مية ذات الءابع اإلدارا ل العمل بالتجمعات المحليةد
ممارسة مهأ تتءلب مؤهالت ل تك ينا محددا.
المو دة  :3يت تقيي المؤهالت الشوووووووهوادات اإلموادات اججنبيوة بوالرج ل إلم ممواالتهوا التي تدووووووودرها
المؤسسات العم مية ال ءنية للتك يأ.
إذا اسوتحال الرج ل إلم مؤهالت شهادات إمادات ءنية مماالة مي ال ت الحايرد مإأ اللجنة تيع
اعد تقيي م ي عيةد تأتذ مي ا عتبار علم جه التد ص المؤهالت الال مة ل ل ك لسالك التك يأ
المعتبرةد محت يووات البرامو موودة التك يأد المتءلبووات مي مجووال التك يأ ل ل ك لسوووووووالك ال ظيةووة
العم مية لبالدنا.
الم دة  :4تمسووك لجنة تقيي الشووهادات سووجال تق

بتحدياه بانتظا د يبر حسووب ا تتدووادوواتد هيةات

التك يأ ال ءنية التارجية شوور ء الحد و ل علم الشووهادات اإلمادات المؤهالت المت جه للدراسووات
التك ينات .لهذا الغرض تبحث مي دحة ال ااةق المقدمةد مي حالة ا شتباه الق ا ل الت ير الجليد
يمكنها عند ا تياءد ا تراح استكمال التحرياتد ل المتابعات المناسبة.
الم دة  :2يرل
المكل

لجنة تقيي الشهادات مكل

بمهمة ل مستشار لدل رةاسة الجمه ريةد يساعده المستشار

بالتشريع لدل ال ير اج ل بدةته ناةبا للرةي د يحل محله مي حالة الغياب ل المانع.

يعيأ الرةي

رةاسة الجمه رية.

مأ ءر

ناةب الرةي د تتشكل هذه اللجنة مأ اجعياء التالييأ:

باإليامة إلم الرةي

 .7المدير العا لل ظيةة العم مية؛
 .0مدير التعلي العالي؛
 .3المدير المكل

بالتك يأ ب ارة الدحة؛

 .4مدير التك يأ المهني بال ارة المكلةة بالتك يأ المهني؛
 .5المدير المكل

بالت جيه اإلسالمي؛

 .2ممال للمجل

ال ءني للتعلي العالي البحث العلمي؛

 .1ممال لل ارة المكلةة بالمعادأ؛
 .8رؤساء الجامعات العم مية.
يمكأ لرةي

اللجنة لأ يسوتدعي لحيو ر اجتماعاتها علم سبيل ا ستشارة لا شتص د تةيد مشاركته

لتقيي المؤهالت الشهادات اإلمادات المعر ية علم اللجنة.
الم دة  :2تجتمع ل جنة تقيي الشووهادات مي د رة عادية لاالاة لشووهرد مرتيأ مي السوونة بناء علم اسووتدعاء
مأ رةيسها .يجب لأ يدل ا ستدعاء بامانية ليا بل انعقاد ا جتمال.
تجتمع مي د رة استاناةيةد حسب جد ل لعمال محدد مسبقاد بناء علم ءلب مأ ال ير المكل

بال ظيةة

العم مية.
المو دة  :1تعود اللجنوة نظوامهوا الوداتلي الذا يدوووووووادة عليه بم جب مقرر يدووووووودر عأ ال ير المكلةة
بال ظيةة العم مية.
الم دة  :1تعرض الملةات علم لجنة تقيي الشهادات مأ ءر

ال ير المكل

بال ظيةة العم مية.

يت تبني نتاةو المدا ت باجغلبية البسويءة لععيواء الحايوريأ مي حال تسا ا عدد اجد ات يك أ
د ت الرةي

مرجحا.

الم دة  :9يعيأ بمقرر دوووووووادر عأ ال ير المكل

بال ظيةة العم ميةد بعد اسوووووووتشوووووووارة رةي

اللجنةد

سكرتيرا داةما للجنة.
يق

السوووكرتير الداة بتنسووويق بتحيوووير ا جتماعاتد بجمع تحديث ال ااةق الال مة جشوووغال اللجنةد

بإعداد بيانات تقدي الملةات المعر يوة عليهاد بتهيةة محاير ا جتماعاتد بيبء سجالت المعاد ت
بنشووووووور رارات المعادلةد ذلك بالتعا أ مع مدوووووووالا المديرية العامة لل ظيةة العم مية بحةظ ااةق
اللجنة.
يت دع السوووووووكرتير الداة للجنة بتلية مكلةة بمعالجة ملةات المعادلة .يت تعييأ لعيووووووواء هذه التلية مي
النظا الداتلي للجنة تقيي الشهادات.
الم دة  :01ينتو عأ كل اجتمال إعداد محيووورد يت ت يعه مأ ءر
عي يأ معينيأ مأ ءر
تت إحالة المحير مأ ءر

الرةي

دوووحبة السوووكرتير الداة

مالةه .
رةي

اللجنة إلم ال ير المكل

الم دة  :00معادلة الشهادات المنج ة هي ذات دةة استشارية

بال ظيةة العم مية.
تك أ نهاةيةد إ بعد اعتمادها بم جب

مقرر مشترك دادر عأ ال راء المكلةيأ بال ظيةة العم مية التعلي العالي.
المو دة  :05تحودد بمرسووووووو

العال ات الممن حوة لرةي

لعيووووووواء السوووووووكرتوارية الداةمة للجنة تقيي

الشهادات.
الم دة  03تلغم كامة الترتيبات السووووابقة المتالةة لهذا المرسوووو د تدوووو دووووا ترتيبات المرسوووو

ر

 000-0002الدادر بتاريخ  0002/07/71المتعلقة بلجنة تقيي الشهادات يحدد تشكيلتها إجراءات
تنظيمها سير عملها.
الم دة  :04يكل

ير ال ظيةة العم مية العمل عدرنة اإلدارة

ير الماليةد كل ميما يعنيهد بتنةيذ هذا المرسو
الم ريتانية.

ير التعلي العالي البحث العلمي

الذا ينشور مي الجريدة الرسومية للجمه رية اإلسالمية

