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القواعد التنفيذية للشعب الهندسية

الباب األول

التعاريف والقواعد اإلساسية

المادة األولى (التعاريف):

يكون لأللفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمامها ،ما لم ينص على خالف ذلك:
النظام:

نظ ا ا ااام الهيو ا ا ااة الس ا ا ااعودية للمهندس ا ا ااين ال ا ا ااادر بالمرس ا ا ااوم الملك ا ا ااي ر ا ا ا اام م  63وت ا ا ااار

الهيوة:

الهيوة السعودية للمهندسين.

الجمعية العمومية:

الجمعي ااة العمومي ااة للهيو ااة الس ااعودية للمهندس ااين والمش ااكلة م اان ا ع ااا ا ساس اايين ااي

مجلس اإلدارة:

مجلس إدارة الهيوة السعودية للمهندسين.

رويس المجلس:

رويس مجلس إدارة الهيوة السعودية للمهندسين

3266 9 63ها ،والمرسوم الملكي ر م م  36وتار 3261 36 62ها.

الهيوة.

ع و مجلس اإلدارة:

ع و مجلس إدارة الهيوة السعودية للمهندسين.

ا مانة العامة:

ا مانة العامة للهيوة السعودية للمهندسين.

رع الهيوة:

رع الهيوة السعودية للمهندسين.

ا مين العام:

ا مين العام للهيوة السعودية للمهندسين.

مدير الفرع:

مدير رع الهيوة السعودية للمهندسين.

المهندس:

الشخص الحا ل على شهادة جامعية ي أحد التخ

التخ

ات الهندسية:

ميثاق المهندس:

التخ

ات الهندسية أو مايعادلها

ات الهندسية ا كاديمية الرويسة أو المتفرعة منها.

مجموعة القواعد التي تنظم أخال يات وسلوكيات ممارسة مهنة الهندسة ي المملكة.

مجلس الشعب الهندسية:

مجل ااس مك ااون م اان أح ااد أع ااا مجل ااس إدارة الهيو ااة رويسا ا ا للمجل ااس ،وا م ااين الع ااام ناوبا ا ا

الشعب:
رويس مجلس ُ

الشعب الهندسية.
أحد أع ا مجلس اإلدارة المكلف برواسة مجلس ُ

جمعية الشعبة:

ع و جمعية الشعبة:

الشعبة الهندسية:

لرويس المجلس ،وع وية رؤسا مجالس الشعب الهندسية.

ا ع ا ااا ا ساسا اايون أو المنتسا اابون ا ااي الهيوا ااة ،الحا ا االون علا ااى شا ااهادة جامعيا ااة ا ااي
تخ ص الشعبة ،أو المهتمون بتخ ص الشعبة ،وع و تهم ي الهيوة سار ة المفعول.

ع او الهيوااة ا ساسااي أو المنتسااب الحا اال علاى شاهادة جامعيااة أو مااا يعادلهااا ،ااي أحااد
التخ

ااات الهندسااية ماان إحاادا الجامعااات المعتاارف بهااا ،ويعماال ااي مهنااة الهندسااة ،أو

ع و الهيوة الفني أو الطالب المهتم بعلوم الهندسة ،وع و ته ي الهيوة سار ة المفعول.

وحدة مكونة من مجموعة من أع ا الهيوة ،المتخ

ين ي أحد التخ

اإلكاديمية أو المهنية التطبيقيةُ ،يساهمون مان خاللهاا اي تطاو ر تخ

اات الهندساية

اهم المهناي ،و ا

أسس و واعد محددة.
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مجلس الشعبة:

مجلس منتخب مكون من سبعة أع ا  ،يقوم بإدارة أنشطة الشعبة وشؤونها المالية.

ناوب رويس الشعبة:

ناوب رويس مجلس الشعبة الهندسية.

منس الشعبة:

أح ااد م ااوظفي الهيو ااة أو أح ااد المتع اااونين ي ااتم تعيين ااه أو تكليف ااة م اان ب اال الهيو ااة الس ااعودية

رويس الشعبة:

رويس مجلس الشعبة الهندسية.

للمهندسااين بالتنسااي م ا رواايس مجلااس الشااعبة ويح اار إجتماعااات مجلااس الشااعبة ويقااوم

بإعداد المحا ر والتقار ر دون أن يكون له ح الت و ت.

مقر الشعبة:

المكان الذي تزاول يه الشعبة نشاطها تحت إشراف أحد روع الهيوة.

الع و ا ساسي

ع و الهيوة السعودي الحا ل على شهادة جامعية اي أحاد التخ

الع و المنتسب:

يعادلها ،ويمارس المهنة.

اات الهندساية أو ماا

ع و الهيوة غيار الساعودي الحا ال علاى شاهادة جامعياة اي أحاد التخ

اات الهندساية

أو ما يعادلها ،ويمارس المهنة ،أو ع او الهيواة الفناي الاذي يماارس المهناة أو الطالاب اي

أحد تخ
التسجيل المهني:

إدارة الشعب الهندسية:

ات كلية الهندسة.

الوثيقة التي تمنحها الهيوة لأل راد لمزاولة مهنة الهندسة.

هي اإلدارة التي تنشوها ا مانة العامة

امن هيكلهاا التنظيماي وتتاولى إدارة وتنساي أعماال

الش ااعب الهندس ااية ومجل ااس الش ااعب الهندس ااية وتح اار ج اادول أعماله ااا واع ااداد محا اارها
وتفعيل تطبي

اررات تلك المجالس.
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المادة الثانية( :القواعد األساسية):
 -3يجوز للهيوة السعودية للمهندسين ،بموجب المادة السابعة من نظامها ال ادر بالمرسوم الملكي ر م
م  63وتار 3266 9 63ها ،أن تشكل شعبا هندسية ،وت

الشعبة من المتخ

واعد ممارسة مهماتها ،ويكون أع ا

ين ي مجاالت الشعبة.

 -6يتولى مجلس الشعب الهندسية اإلشراف على سير عمل الشعب الهندسية والتنظيم والتنسي
و تولى على وجه الخ وص ما يلي:

يما بينها,

أ -إعداد اللواوح ا ساسية للشعب الهندسية ،بما يها اإلج ار ات المالية واإلدار ة و قا لإلطار العام
المر

بهذه القواعد والتعديالت ي اللواوح وا نظمة الداخلية لهذه الشعب ،على أن يتم إ رار

تلك اللواوح من مجلس اإلدارة.
ب -النظر ي طلب إنشا الشعب الجديدة وابدا الرأي بشأنه والر به إلى مجلس اإلدارة إل ارره.

ج -إ تراح المعونات السنوية لكل شعبة حسب البرامج المقرة ور عها إلى مجلس اإلدارة العتمادها
والموا قة عليها.

د -النظر ي محا ر مجالس الشعب الهندسية وتقار رها السنوية ،ومنا شتها م مجلس الشعبة
المعنية ور عها لمجلس اإلدارة العتمادها والموا قة عليها.

ه -اإلشراف على ترشيحات وانتخابات مجالس الشعب.

 -6يتكون مجلس الشعب الهندسية من:

أ -أحد أع ا مجلس إدارة الهيوة السعودية للمهندسين رويس ا ،و رشحه مجلس إدارة الهيوة من
ا ع ا ذوي الخبرة والممارسة ي مجال أنشطة الشعب الهندسية.

ب -أمين عام الهيوة ناوبا للرويس.

ج -أع ا المجلس وهم رؤسا مجالس الشعب الهندسية المختلفة ،و جوز لرويس الشعبة أن ينيب
ناوب الرويس لح ور اجتماعات مجلس الشعب بدالا عنه عند تعذر ح وره لالجتماع ،ويكون

ذاك بموجب اشعار موجه من رويس الشعبة إلى رويس مجلس الشعب الهندسية.

 -2يعقد مجلس الشعب اجتماعا عاديا كل ثالثة أشهر كحد أدنى ،ويعقد اجتماعا غير عادي بطلب من
رويس مجلس الشعب أو ن ف أع اوه.

 -1تكون اررات المجلس بالتو ية
الجانب الذي

وت معه الرويس.

حيحة متى

درت بأغلبية أ وات الحا ر ن ،وعند التساوي يرجح

 -3ال ت ح اجتماعات مجلس الشعب الهندسية إال إذا ح رها أغلبية ا ع ا بمن يهم الرويس أو

ناوبه ،واذا تغيب أحد ا ع ا عن ح ور اجتماعات المجلس ثالث مرات متتالية بدون عذر مقبول

من مجلس الشعب الهندسية يعد مستقيالا من المجلس ومن رواسة الشعبة ،ويطلب رويس مجلس

الشعب الهندسية ترشيح بديل عنه من أع ا مجلس الشعبة لرواسة الشعبة وع وية مجلس الشعب

الهندسية.
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 -7الشعب الهندسية المعتمدة عند إعداد هذه القواعد هي:
 – 3-7شعبة الهندسة المدنية (أساسية).

 - 6-7شعبة الهندسة الكهرباوية (أساسية).
 - 6-7شعبة الهندسة الميكانيكية(أساسية).
 - 2-7شعبة الهندسة ال ناعية (أساسية).
 - 1-7شعبة هندسة العمارة (أساسية).

 - 3-7شعبة هندسة التعدين والجيولوجيا (أساسية).
 - 7-7شعبة هندسة الحاسب اآللي (أساسية).
 - 2-7شعبة هندسة التشغيل وال يانة (عامة).
 – 9-7شعبة هندسة اإلت االت (عامة).
 -36-7شعبة الهندسة القيمية (عامة).
 -33-7شعبة إدارة المشار (عامة).
 -36-7شعبة هندسة تحلية المياه (عامة).
 -36-7شعبة المباني الخ ار (عامة).
 -32-7شعبة التراث العمراني (عامة).
 -31-7شعبة هندسة المساحة (عامة).
 -33-7شعبة هندسة الطا ة المتجددة (عامة).
 -37-7شعبة هندسة الطيران (عامة).

 -32-7شعبة هندسة الفحص والتفتيش (عامة).
 -39-7لجنة المهندسات (عامة).
 -66-7شعبة هندسة السالمة (عامة).
 -63-7شعبة هندسة اللحام (عامة).
 -66-7شعبة هندسة المواد (عامة).

 -66-7شعبة الهندسة اإلنشاوية (عامة).
 -62-7شعبة الهندسة الطبية الحيوية (عامة).

وعند إنشا شعب هندسية جديدة أو روع للشعب القاومة تطب ال وابط المحددة ي المادة السابعة.
ه دون الحاجة إلى

 -2كل ع و ي الهيوة يعد ع وا ي جمعية الشعبة الهندسية التي تماثل تخ
إج ار تسجيل أو تقديم طلب ،و جوز لع و الهيوة أن يكون ع وا ي شعبة أخرا من الشعب

الهندسية العامة (من  2-7إلى  )62-7أو أي شعبة تنشأ الحقا ،على أن تنطب عليه الشروط التي
ي عها مجلس الشعبة العامة وتعلنها ا مانة العامة للهيوة.

 -9ال يجوز الجم بين ع وية مجلس إدارة الهيوة وتمثيل الشعبة ي مجلس الشعب الهندسية.
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الباب الثاني

الالئحة األساسية للشعب الهندسية
المادة الثالثة (الرؤية):
الر ي بالمهنة ،وتمكين المهندسين والمؤسسات الهندسية من الو ول إلى الحلول المثلى ،ور

مستوا

ا دا  ،وتشجي اإلبداع واالبتكار ،لتحقي مكانة مرمو ة عالمي ا.
المادة الرابعة (مقر الشعبة):

يكون لكل شعبة هندسية مقر ي أحد روع الهيوة.

المادة الخامسة (أهداف الشعب الهندسية):
تهدف كل شعبة ي مجال اهتمامها وتخ

ها المهني إلى ما يلي:

 -3تحقي رؤية الهيوة.

 -6تنمية الفكر العلمي المهني ،وتطو ر ا دا العلمي والمهني ع ا الشعبة.
 -6إتاحة الفر ة للعاملين ي الشعبة لإلسهام ي حركة التقدم العلمي والمهني.
 -2تيسير تبادل اإلنتاج العلمي وا كار العلمية والمهنية بين المؤسسات والهيوات المعنية داخل وخارج المملكة.
 -1تقديم المشورة والقيام بالدراسات الالزمة لر مستوا ا دا

ي المؤسسات والهيوات المختلفة.

 -3المساااهمة ااي و ا معااايير ممارسااة المهنااة ،واالعتماااد المهنااي ،وت اانيف المكاتااب الهندسااية ،والمشاااركة ااي
م ار بة أداوها والمحا ظة عليها.

 -7المساهمة ي ر مستوا الوعي الهندسي لدا المجتم .

 -2تمثيل الهيوة ي اللجان و رق العمل المهنية التي تتعل بتخ ص الشعبة داخل الهيوة أو خارجها.
 -9تعز ز التعاون الهندسي م الجامعات داخل المملكة وخارجها.

المادة السادسة (أنشطة الشعب الهندسية):
تعاار

كاال شااعبة علااى مجلااس الشااعب الهندسااية برامجهااا وأنشااطتها الراميااة إلااى تحقي ا أهاادا ها المااذكورة ااي

(المادة الخامسة) ،وذلك بل بداياة كال عاام ماالي بثالثاة أشاهر علاى ا ال ،ليتسانى اعتمادهاا وادراجهاا
برامج وميزانية الهيوة السعودية للمهندسين ،وتشتمل البرامج وا نشطة على ما يلي:
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 -3تنظيم وعقد المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية لبحث الق ايا المت لة بمجاالت اهتمام الشعبة.

 -6إجا ار البحااوث العلميااة ااي مجاااالت اهتمامهااا ومااا يت اال بهااا ماان معر ااة ،والتشااجي علااى إجراوهااا ،ونشاار نتاااوج
هذه البحوث وتوز عها وتبادلها م الهيوات المعنية.
 -6إ دار مجلة أو نشرة دور ة أو كليهما تعنى بنشر البحوث والدراسات المتعلقة بمجاالت اهتمام الشعبة.

 -2إ دار النشرات والمطبوعات التوعوياة وغيرهاا مان وسااول التوعياة الهندساية لر ا مساتوا المعر اة والتوعياة لادا
المجتم

ي مجاالت تخ ص الشعبة.

 -1القيام بالرحالت العلمية وتنظيم المسابقات العلمية والثقا ية ي مجال اخت اص الشعبة.
 -3المساهمة ي برنامج التدر ب والتعليم المستمر ي مجاالت تخ ص الشعبة.
 -7المشاااركة ااي المعااار

والمااؤتمرات والناادوات المحليااة والدوليااة والتعاااون معه اا ،بعااد أخااذ موا قااة ا مانااة العامااة

على طبيعة المشاركة وتبعاتها ومردوداتها.

 -2المشاركة ي إ امة المعار

المشاركة وتبعاتها ومردوداتها.

والمؤتمرات والندوات المحلية والدولية ،بعد أخذ موا قاة ا ماناة العاماة علاى طبيعاة

 -9دعوة العلما والمفكر ن ذوي العال ة للمشاركة ي نشاطات الشعبة.

 -36إ دار القواعد وا دلة ي مجال تخ ص الشعبة.

 -33المشاركة ي تقييم المؤهالت العلمية المهنية وا دا المهني للممارسين ي مجال تخ ص الشعبة باالتفااق ما
الجهات ذات االعال ة.

 -36تقديم المشورة الفنية يما يخص الممارسات وا نشطة واإلج ار ات الهندسية ي مجال تخ ص الشعبة.

 -36تمثيل الهيوة ي اللجان و رق العمل ذات العال ة بتخ ص الشعب ،بحيث ال يشكل ذلاك التمثيال أعباا ا مالياة
أو انونية على الهيوة ،وال يخالف نظام الهيوة ولواوحها .

 -32ال يجااوز لممثلااي الشااعب الهندسااية تو ي ا أي محا اار أو عقااود أو الت ازمااات إال بعااد أخااذ الموا قااة الخطيااة ماان
ا مانة العامة.

المادة السابعة (إنشاء الشعب الجديدة):
 -3تنشأ الشعبة الجديدة بقرار مان مجلاس اإلدارة ،بناا ا علاى تو اية مان مجلاس الشاعب الهندساية ،بعاد أن
ااين ،والمسااجلين مهني ا ا ااي الهيوااة السااعودية
يتقاادم عشاارون ( )66مهندس ا ا علااى ا اال ماان المتخ
للمهندسين ،بطلب إنشاا شاعبة جديادة اي مجاال تخ

(.)3

اهم حساب اإلجا ار ات الاواردة اي الملحا ر ام

 -6على اإلدارة المخت ة باالمانة العامة اتخاذ اإلج ار ات الالزمه إلج ار إنتخابات الشعبة.
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الباب الثالث

العضوية واإلنتخابات واإلجتماعات
المادة الثامنة (العضوية):
يشترط لع وية جمعية الشعبة مايلي:
-3
-6

أن يكون حا ال على شهادة جامعية ي تخ ص الشعبة ا ساسية.

أن يكااون مسااجال ااي الهيوااة كع ااو أساسااي ( مهناادس سااعودي ) أو ع ااو منتسااب ( مهناادس غياار
سعودي ،أو ناي أو طالاب مهاتم بعلاوم الهندساة ) ،و اتم

امه لع اوية الشاعبة اي تخ

اه تلقاوياا

عند تسجيله ي الهيوة.

-6

أن تكون ع و ته ي الهيوة سار ة المفعول.

-2

الع ااوية ااي الشااعب الهندسااية العامااة تتطلااب التسااجيل بعااد تااو ر الشااروط التااي يحااددها مجلااس كاال

شعبة هندسية عامة.

المادة التاسعة (إجتماعات جمعية الشعبة):

تتكون جمعية الشعبة من جمي ا ع ا ا ساسيين أو المنتسبن اي الهيواة ،الحا الين علاى شاهادة جامعياة

ي تخ ص الشعبة أو المهتمين بتخ ص الشعبة من الفنيين والطالب ،على أن تكون ع و تهم ي الهيوة

سار ة المفعول.

وتعقد جمعية الشعبة اجتماعا سنويا مهنيا ي موعد يحدد ي كل عام من الشعبة.

المادة العاشرة (قوائم الشعبة):
تقااوم أمانااة الهيوااة بتزو ااد مجلااس كاال شااعبة بأسااما جميا أع ااا الهيوااة المسااجلين بهااا ااي تخ ااص الشااعبة

بشكل رب سنوي حتى تتمكن الشعبة من جذب أع ا الشعبة والتفاعل معهم.
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المادة الحادية عشر (شروط الترشيح واالنتخاب لعضوية مجلس الشعبة):
يشترط يمن يرشح لع وية مجلس الشعبة ما يلي:

 -3أن يكون ع وا ي جمعية الشعبة.
 -6أن يكون حا الُ على شهادة جامعية ي تخ ص الشعبة ا ساسية ،ودرجة مهنياة مان الهيواة ال
تقاال عاان درجااة مهناادس مشااارك (للسااعودي) ودرجااة المستشااار (لغياار السااعودي) ااي تخ ااص

الشعبة ،وانطباق الشروط التي ي عها مجلس الشعبة وتعلنها ا مانة العامة.
 -6أن يتقدم الع و لترشيح نفسه بشخ ه.

 -2يتم الترشح واالنتخاب إلكتروني ا تحت إشراف ا مانة العامة.

 -1يتم اإلعالن عن الترشح لإلنتخابات والشروط بل ستين يوم ا من إنتها دورة مجلس الشعبة.
 -3يجااوز لع ااو أي جمعيااة شااعبة الترشااح لع ااوية مجلااس تلااك الشااعبة ،وال يجااوز أن يكااون ع اوا
ي أكثر من مجلس شعبتين.

 -7ال يجوز أن يكون المرشح د شاارك اي مجلاس الشاعبة اي أكثار مان دورتاين متتااليتين ،ويساتثنى
التمديااد بق ارار ماان مجلااس الشااعب الهندسااية حسااب ال اارورة ،وتعتباار ع ااوية مجااالس الاادورات

السابقة بدورة واحدة عند إج ار أول إنتخابات و ق ا لهذه القواعد.

المادة الثانية عشر (أحقية التصويت لعضوية مجلس الشعبة):

 -3أن يك ااون الناخ ااب ع ا اوا ااي جمعي ااة الش ااعبة أثنا اا إجا ا ار اإلنتخاب ااات  ،وال يحا ا لألع ااا الطااالب والفني ااين
والمهتمين الت و ت ي اإلنتخابات.

 -6يتم الت و ت و

أحد الخيارات التالية:

أ -الت و ت الكترونيا و

إج ار ات تحددها االمانة العامة.

ب -أن يح ر لالنتخابات شخ يا.

ص  8من 32

القواعد التنفيذية للشعب الهندسية

المادة الثالثة عشر (تشكيل مجلس الشعبة):

 -3يتولى إدارة الشعبة مجلس مكون من سبعة أع ا تنتخبهم جمعية الشعبة من بين أع اوها المرشاحين
لع وية مجلسها الذين تتو ر يهم شروط الترشيح ،علاى أال يز اد عادد ا ع اا المنتسابين المهندساين
ي مجلس الشعبة على ع و ن اثنين ( )6بدرجة مهنية ال تقل عن مهندس مستشار.

 -6ي ااتم اختي ااار رو اايس الش ااعبة وناو ااب رويس ااها ،م اان ب ااين ا ع ااا المنتخب ااين ،ااي أول اجتم اااع لمجل ااس
الشعبة ،عن طر اال تراع السري أو التزكية ،على أن يكونا من ا ع ا ا ساسيين ( السعوديين).

 -6عنااد شااغور ع ااوية أحااد أع ااا مجلااس الشااعبة ي ساابب يااتم اختيااار الع ااو اإلحتياااط
الحا ال علااى أعلااى ا

اوات ماان اومااة اإلنتخااب الااذي تاام لتشاكيل مجلااس الشااعبة ،واذا

تعذر ذلك يرشح مجلس الشعبة ع وا بديالا ممن تنطب عليهم شاروط ع اوية المجلاس،

و ر بذلك كتابي ا لألمانة العامة خذ موا قته.

المادة الرابعة عشر (حل الشعبة واعفاء أعضائها):
 -3يجااوز لمجلااس اإلدارة حاال مجلااس أي شااعبة أو الشااعبة نفسااها بنااا علااى تو ااية ماان مجلااس الشااعب
الهندسية ي الحاالت التالية:

3-3

زوال الحاجة لبقا الشعبة.

6-3

إخااالل مجلااس الشااعبة بأهااداف المهنااة أو ساامعتها ،أو مكانااة الهيوااة أو ساامعتها ،بعااد أن يااتم

2-3

تقاااعس أع ااا مجلااس الش ااعبة عاان عقااد اجتماعااات مجل ااس الشااعبة ،وعاادم تفعياال أنش ااطتها

6-3

استقالة أو اعتذار أربعة أو أكثر من أع ا مجلس الشعبة.

إنذار مجلس الشعبة للمرة الثانية.

حسب الخطط المعتمدة من مجلس الشعب الهندساية ،واذا لام يعقاد مجلاس الشاعبة الحاد ا دناى
ما اان االجتماعا ااات السا اانوية يح ا ا لمجلا ااس الشا ااعب الهندسا ااية دعا ااوة أع ا ااا مجلا ااس الشا ااعبة

ومنا شتهم حول ا سباب ،و تخذ مجلس الشعب الهندسية القرار المناسب على

و ذلك.

 -6يجوز لمجلس اإلدارة إعفا أحد أع اا مجلاس الشاعبة ،بناا علاى تو اية مجلاس الشاعب مبنياة علاى
تو ية ا مانة العامة ي الحاالت التالية:

 3-6سو الت رف مما يعتبر إخالالا بأهداف وسمعة المهنة.

 6-6عدم التزام الع و بواجباته ،أو با نظمة المن وص عليها ي هذه القواعد.

 6-6تغيب الع و عن ح ور ثالث اجتماعات بدون عذر مقبول من مجلس الشعب الهندسية.
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المادة الخامسة عشر (دورة مجلس الشعبة):
مدة دورة مجلس الشعبة ثالث سنوات تبدأ من تار انتخابه.

المادة السادسة عشر (إجتماعات مجلس الشعبة):

 -3يعقااد مجلااس الشااعبة علااى ا اال أرب ا إجتماعااات ااي الساانة ،وال يكااون اجتماعااه
أربعة من أع ا مجلس الشعبة ،على أن يكون من بينهم الرويس أو ناوبه.

ااحيحا إال بح ااور

 -6يجااوز لمجلااس الشااعبة عقااد اجتماااع غياار عااادي إذا طلااب ذلااك ن ااف أع اااوه علااى ا اال أو رواايس
الشعبة.

 -6تتخذ اررات مجلس الشعبة بأغلبية ا

وات ،وعند تساوي ا

وات يرجح الجانب الذي معه الرويس.

المادة السابعة عشر (إختصاصات مجلس الشعبة):
 -3يختص مجلس الشعبة بما يلي:
3-3

تنمية طاع الهندسة ي مجال اخت اص الشعبة.

6-3

تفعيل نشاطات الشعبة وتأكيد االنتما المهني وتوثي الروابط والتآلف بين أع اوها بما يساعد

6-3
2-3

على تحقي أهدا ها وخططها وبرامجها.
تنفيذ خطة العمل المتف عليها

من أهداف الهيوة.

إعداد خطة عمل الشعبة لكامل مدة الدورة خالل شهر ن من تار

انتخاب مجلس الشعبة،

مو حا بها كا ة النشاطات وا عمال التي ينوي مجلس الشعبة القيام بها خالل دورته ،ور

الشعب الهندسية للموا قة عليها وا رارها بنا على معايير ي عها مجلس
الخطة إلى مجلس ُ

1-3

للشعب.
الشعب الهندسية وتعلن ُ

ا تراح الخطة السنوية الشعبة وميزانيتها التقدير ة ور عها لألمانة العامة ومجلس اإلدارة
العتمادها ،بل بداية السنة المالية للهيوة بشهر ن على ا ل.

3-3

تكو ن اللجان والمجموعات المتخ

2-3

التو ية بإج ار الدراسات وا بحاث.

9-3

ا تراح الندوات والدورات والحلقات الدراسية و

7-3

ة دا مهام الشعبة ونشاطها.

إعداد التقر ر السنوي لنشاط الشعبة ور عه إلى ا مانة العامة.

ا نظمة المتعلقة بذلك التي تتبعها الهيوة.

 36-3تنفيذ اررات مجلس الشعب الهندسية المتعلقة باخت اص الشعبة.
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 33-3انتخاب رويس مجلس الشعبة وناوبه من بين أع ا المجلس.

 36-3اختيار منس الفعاليات المهنية ومنس الشؤون المالية من بين أع ا المجلس.
 36-3تسليم تقر ر عن انجازات الشعبة ومركزها المالي ومحا ر اجتماعاتها وتو ياتها وكا ة
الملفات الخا ة بالشعبة إلى مجلس الشعبة الجديد ،خالل شهر واحد من تار
مجلس الشعبة الجديد ،وذلك بموجب مح ر استالم وتسليم يو
مجلس الشعبة ومنس

انتخاب

من بل رويسي دورتي

الشعبة ،وتودع نسخة منه لدا ا مانة العامة ،ل مان استمرار

نشاطات الهيوة ومتابعتها.

 32-3تمثيل أو ترشيح من يمثل الهيوة ي المهام ذات العال ة بالشعبة وذلك لألنشطة المق ودة
بالفقرة  2من المادة الخامسة من هذه القواعد.

 -6مهام رويس مجلس الشعبة:

يعد رويس مجلس الشعبة مسؤوال عن نشاطات الشعبة و أعمالها  ،و يتولى اإلشراف على إنجاز المهام

المناطة بالشعبة  ،وله على وجه الخ وص ما يلي:

 3-6اإلدارة العامة للشعبة ورواسة جلساتها ومتابعة تنفيذ ارراتها.

 6-6التنسااي واالت ااال م ا الجهااات ذات العال ااة با مانااة العامااة و اارع الهيوااة بمااا يخاادم مهااام ونشاااطات
الشعبة ،م مراعاة المادة (.)39
 6-6تمثيل الشعبة أمام الجهات ذات العال ة باخت اص الشعبة ،بعد موا قة ا مانة العامة.

 2-6دعوة أع ا مجلس الشعبة لالجتماع ،وتحديد و ت وتار ومكان كل اجتماع وجدول أعماله.
 1-6متابعة المهام الموكلة إلى أع ا مجلس الشعبة.

 -6مهام ناوب رويس مجلس الشعبة:

يقوم ناوب رويس مجلس الشعبة بواجبات الرويس ي حالة غياباه ،و تمتا بجميا

االحياته ،باإل اا ة

إلى ما يسند إليه من مهام من بل رويس الشعبة.

 -2مهام ع و مجلس الشعبة:

 3-2االلتزام بتنفيذ المهام الموكلة له من بل مجلس الشعبة.
 6-2المساهمة ي االرتقا بدور الشعبة المهني.

 6-2المشاركة م ا ع ا ي إنفاذ المهام التي توكل إلى مجلس الشعبة.

 2-2الحياد والمو وعية ي نقاش الموا ي التي تطرح على مجلس الشاعبة ،والمحا ظاة علاى سار ة
المعلومات.
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 -1مهام منس الفعاليات:
يشرف على تنسي الفعاليات التي يقرها مجلس الشعبة و

خطة العمل المقرة لذلك.

 -3مهام منس الشؤون المالية:
يتولى العمل ك ابط ات ال يما يخص ا مور المالية م إدارة الشؤون المالية با مانة العامة ،ويكون
مسااؤوالا عاان تطبي ا ا حكااام الماليااة المحااددة ااي الباااب ال ارب ا ماان هااذه القواعااد ،ومشاار ا علااى
العهدة المالية وكا ة نواحي الم رو ات واإليرادات.

 -7مهام منس الشعبة:
يتولى منس الشعبة المهام التالية:
 3-7التنسي بين ا مانة العامة ومجلس الشعبة.
 6-7القيام بالمهام اإلدار ة والسكرتار ة لمجلس الشعبة.
 6-7اإلحتفاظ بالمحا ر والمراسالت وانشا ملفات الشعبة وبيانات أع اوها وتحديثها.
 2-7مساندة منس الفعاليات ومنس الشؤون المالية ومساعدتهما ي تنفيذ مهامهما.

 1-7إعداد التقار ر الدور ة كل أربعة أشهر ،وتزو اد ا ماناة العاماة بنساخة منهاا بعاد عر اها علاى
مجلس الشعبة وا رارها من المجلس.

 3-7إعداد التقر ر السنوي عن نشاط الشعبة وعر ه على رويس الشعبة و مجلس الشعبة.
 7-7تزو د ا مانة العامة بمحا ر االجتماعات أوالا بأول ،بعد إ رارها من مجلس الشعبة.
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الباب الرابع

المادة الثامنة عشر (اإلرتباط):

اإل رتباط والتنسيق واالتصاالت الخارجية

 -3يرتبط مجلس الشعبة بمجلس الشعب الهندسية و نس
الهيوة.

ي تنفيذ أنشطته م ا مين العام أو أحد روع

 -6ت در جمي اإلعالنات والتعاميم وا خبار ال حفية المتعلقة بأنشطة الشعبة عن ا مانة العامة
بم مون ونص تلك اإلعالنات أو ا خبار أو الت اميم.

المادة التاسعة عشر (اإل تصاالت الخارجية):

تجرا كا ة االت االت والمراسالت الخا ة بالشعبة م أي جهة خارج الهيوة يما عدا أنشطتها العلمية
والمهنية عن طر

ا مانة العامة ،وعلى أوراق الهيوة الرسمية ،وال يجوز استخدام أي شعارات خا ة

بالشعبة إال بموا قة ا مانة العامة.

ص  12من 32
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الباب الخامس

األحكام المالية
المادة العشرون:

 -3تقااوم ا مانااة العامااة بإعااداد سااجل لحسااابات الشااعب الهندسااية بحيااث يكااون لكاال شااعبة حساااب إي ارادات
وحساب م رو ات يحق معر ة حركة حسابات كل شعبة وأر دة حساباتها ي كل ا و ات.

 -6عن ااد تح اايل الش ااعبة ي مب ااالا نتيج ااة للنش اااطات المهني ااة للش ااعبة ي ااتم إي ااداعها ااي الحس اااب البنك ااي
للشاعب الهندساية ،و اتم تزو ااد الشاؤون المالياة بساند اإليااداع إلجا ار القياود المالياة ،وال يجااوز
المخ اص ُ
ال رف من اإليرادات إال بعد إيداعها و يدها.

 -6يخ ااص

اامن الميزاني ااة الس اانوية للهيو ااة إعان ااة مالي ااة لك اال ش ااعبة ،ال تز ااد عل ااى م اااوتي أل ااف ر ااال

( ،)666,666بنا ا على خطة عمل الشعبة المعتمدة من بل مجلس الشعب الهندسية ومجلس اإلدارة.
 -2تقوم كل شعبة بالعمل على تنمية مواردها المالية ،ويكون للشعبة سبعون ي الماوة ( )%76من ا ي
المبالا المتح لة عن كل نشاط ،ولالمانة العامة الباا ي ( ،)%66وذلاك و قاا لألحكاام المالياة المعتمادة

بالهيوة.

ال رف على أنشطة الشعبة للقواعد واإلج ار ات المالية والر ابية المعتمدة بالهيوة.

 -1يخ

 -3الهبات والتبرعات تتم و ق ا حكام الهيوة المنظمة لاذلك ،ويطبا عليهاا البناد ر ام ( )1-3الاوارد اي هاذا
الباب.

 -7يااتم ال اارف علااى أنشااطة الشااعبة حسااب بنااود المي ازنيااة المعتماادة ماان الهيوااة ،أو ماان المبااالا المح االة
كإيرادات للشعبة.

 -2ت نف م ار ف كل شعبة كالتالي:


م ار ف سفر واركاب لح ور إجتماعات ونشاطات الشعبة.



م ار ف المحا رات واللقا ات المهنية واالجتماعات.



إيجار القاعات وال يا ة.



التوظيف بنظام جزوي لمنسقي الشعبة.



مكا آت المتعاونين.



م ار ف طباعة المطويات والنشرات والمطبوعات ا خرا.



م ار ف عامة تختص بنشاط الشعبة.

ويكون ال رف اي حادود البناود الماذكورة ،وال يجاوز ال ارف ي أنشاطة لام يارد ذكرهاا إال بموا قاة
-9

ا مانة العامة.

كا ا ااة العقا ااود يا ااتم إعا اادادها واعتمادها ااا ما اان با اال ا مانا ااة العاما ااة أو ا ااروع الهيوا ااة ،و ا ا ال ا اوابط
والإلج ار ات المعتمدة بالهيوة.
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 -36تكون كل أ ول الشعبة من ممتلكات الهيوة.

 -33ي رف لكل شعبة مبلا عشرون الف ر ال ( )66,666كحد أعلى سلفة للم رو ات النثر ة ،و تم
تعز ز السلفة بعد تقديم واتير ال رف ،وتد يقها من الهيوة ،بموجب النماذج المعدة لهذا الغر .

 -36تودع السلفة الداومة أو أي سلف مؤ تة تقرها ا مانة العامة لدا منس
ال رف المباشر من خالله و

واعد ال رف المحددة ي هذه ا حكام.

الشؤون المالية ،ويكون

 -36ال تمثل الشعبة الهندسية ذمة مالية منف لة ،إذ أنها مسوولة قط عن ال رف من السلفة ،وتكون
الذمة المالية مح ورة ي كيان الهيوة السعودية للمهندسين و

 -32يبقى ر يد

نظامها.

ندوق الشعبة للشعبة ،حتى عند تغيير مجلس الشعبة حسب نتاوج االنتخابات ،وكذلك

ي حالة تعلي الشعبة ،إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد للشعبة.

 -31ي حالة إلغا الشعبة نهاوي ا ي بح ر يد

ندوق الشعبة جز ا من أموال الهيوة.

المادة الحادية والعشرون (إيرادات الشعب)
 -3ما تُقدمه الهيوة من دعم لكل شعبة.
 -6يمة المبيعات واالشتراكات ي المطبوعات أو النشرات التي ت درها الشعبة.
-6

ا ي إيرادات ا عمال االستشار ة ،وتقديم المشورة الفنية ،والدراسات وا بحاث التي تقوم بها الشعبة.

 -2إيرادات الدورات التدر بية وورش العمل.
 -1إيرادات الندوات والمؤتمرات.

 -3الهبات والرعاية والمعونات التي تح ل عليها الشعبة.
 -7أي رسوم أو مكا آت تح ل عليها الشعبة مقابل ما يقوم به أع ا ها أو أع ا مجلسها من خدمات
للهيوة ،مثل تقييم المؤهالت واالختبارات والفحص المهني.

المادة الثانية والعشرون (مصروفات الشعبة)
 -3يجوز للشعبة أن ت رف من السلفة المستديمة على بنود ال رف التالية:
 -6المطبوعات والنشرات وا عمال المرتبطة بها.
 -6اللقا ات المهنية والمحا رات.

 -2إيجار القاعات وال يا ة لالجتماعات والفعاليات وا نشطة التي تنظمها الشعبة.
 -1التوظيف بنظام جزوي لمنسقي الشعبة.

ص  15من 32
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 -3مكا آت المتعاونين من أع ا الشعبة ومجلسها وغيرهم ،ممن ينفذون أنشطة ذات مردود مادي
للشعبة ،وذلك و قا آللية يتم االتفاق عليها م ا مانة العامة لكل نشاط.

 -7م ار ف سفر واركاب وا امة واعاشة لغر

درجة رجال ا عمال ي تذاكر السفر ،ويعتمد

االجتماعات والمؤتمرات ونشاطات الشعبة ،وتعتمد
رف بدل يومي دره ألف ر ال ( )3,666داخل

المملكة وألف وخمسماوة ر ال ( )3,166خارج المملكة لإل امة واإلعاشة خالل تنفيذ أنشطة الشعبة
خارج مقر الشعبة وبما ال يتجاوز خمسة أيام كحد أ

ى للنشاط الواحد.

المادة الثالثة والعشرون (أحكام مالية عامة)
 -3تعد الشعبة ميزانية تقدير ة سنوية تو ح يها اإليرادات والم ار ف المتو عة خالل سنة الميزانية ،و تم
تقديم الميزانية التقدير ة لألمانة العامة  ،ثم مجلس إدارة الهيوة ،لدراستها واعتمادها.

-6

ي حالة اختالف اإليرادات والم رو ات الفعلية عما هو معتمد ي ميزانية الشعبة ،يجب أن تر

الشعبة تو يح ا لألمانة العامة لطلب اعتماد التعديالت ي حدود المبلا اإلجمالي للميزانية.

 -6يشرف رويس مجلس الشعبة على حركة ال رف واإليرادات التي تتوالها الشعبة.

 -2على مجلس الشعبة تمكين ا مانة العامة ومجلس الشعب الهندسية والم ار ب الداخلي والخارجي من
االطالع على المستندات المحاسبية الخا ة بإيرادات وم رو ات الشعبة.

 -1أي مشتر ات

ول ثابتة تقوم بها الشعبة تظل ملكا للهيوة ،وعلى منس الشؤون المالية االحتفاظ

بسجل يو ح كشف ا با

العامة.

ول الثابتة التي امت بشراوها الشعبة مباشرة أو استالمها كأعيان من ا مانة

 -3تقوم الشعبة بتقديم تقر ر رب سنوي يو ح المو ف المالي للشعبة ،والمبالا المح لة والم رو ة،
وكذلك تقديم تقر ر سنوي عن ذلك حسب النماذج التي تعتمدها لألمانة العامة.

 -7يجوز لمجلس الشعب الهندسية التو ية بدعم

ندوق الشعبة التي يرا المجلس أنها ساهمت بشكل

إيجابي ي تعز ز تنمية االشتراك ي ع وية الهيوة بمبلا يحدده مجلس الشعب الهندسية ،كما يجوز

لمجلس الشعب

رف مكا آت عن ح ور اجتماعات الشعبة

المجلس أنها تقوم بأنشطة و عاليات ي مجال تخ

ها.

 -2على منس الشؤون المالية عدم ال رف إال بموجب نموذج
ناوبه ،تحدد يه القيمة المطلوب

ع ا مجلس الشعبة التي يرا

رف معتمد من رويس مجلس الشعبة أو

ر ها ونوعية الم روف ،بحيث ال يتجاوز أمر ال رف الواحد مبلا

عشرة آالف 36,666ر ال ،و من بنود ال رف المحددة ي هذه ا حكام ،وعند الحاجة إلى

ص  16من 32

رف

القواعد التنفيذية للشعب الهندسية

مبلا يتجاوز الحد ا

خطية على النموذج.

ى ،على رويس مجلس الشعبة الرجوع إلى ا مانة العامة للح ول على موا قة

 -9تُح ل جمي إيرادات الشعبة باسم الهيوة السعودية للمهندسين ،وتسلم للشؤون المالية للهيوة ،و
اإليداع الموحد.

 -36ال يجوز للشعبة تقديم عرو
و تم تو ي العرو

وسعر العر

سند

أعمال أو الدخول ي التزامات تعا دية دون التنسي م ا مانة العامة،

والتعا د من خالل ا مانة العامة ،وتقدم الشعبة مروياتها ي التكاليف المتو عة

لألمانة العامة ،والتي تقوم بدورها باستكمال التعا د ،وو

الشروط المناسبة حسب

نظام الهيوة.

 -33تتم عملية ال رف من حساب الشعبة و ق ا لبنود ال رف المحددة ي هذه ا حكام ،وماعدا ذلك يتم
التنسي م ا مانة العامة للح ول على الموا قة على نوعية ال رف غير المحدد ي هذه ا حكام.

 -36تمسك الشعبة من خالل منس

الشؤون المالية د اتر محاسبية تو ح حركة ال رف والر يد من

السلف الداومة التي تح ل عليها الشعبة من ا مانة العامة.

 -36تقدم الشعبة كشف حساب شهري للشؤون المالية بالهيوة ،يو ح حركة ال رف واإليرادات المسلمة من
ا مانة العامة للشعبة حسب النماذج المعتمدة.

 -32يقدم منس الشؤون المالية للشعبة طلبا معتمدا من رويس مجلس الشعبة لتعز ز السلفة الموجودة لدا
الشعبة ،عند استهالك مبالا من السلفة و

واعد ال رف المعتمدة ،وتقوم الشؤون المالية با مانة

العامة ب رف يمة تعز ز السلفة الداومة ،للو ول بر يد السلفة إلى الحد ا
طالما أن ر يد

ندوق الشعبة المسجل بالهيوة يغطي طلب التعز ز.

 -31يتم ال رف مباشرة من الشعبة عبر الد

ى المسموح به،

النقدي ،بموجب واتير تحتفظ بها الشعبة ،وترسل أ ولها

م كل كشف شهري للشؤون المالية با مانة العامة ،وعلى الشعبة االحتفاظ ب ور من كشف الحساب
و ور من الفواتير.

 -33كل ما لم يرد له إشارة ي هذه ا حكام يطب عليه ا حكام المحددة ي اإلج ار ات المالية بالهيوة.
 -37تقوم الشؤون المالية با مانة العامة بإشعار الشعبة بشكل رب سنوي بر يد

ندوق الشعبة ي الهيوة،

و ي حال طلب رويس مجلس الشعبة كشف ا يو ح الحساب ي أي و ت تقوم ا مانة العامة بتزو ده

بذلك.

 -32تعتبر هذه ا حكام المالية جز ا من القواعد التنفيذية للشعب الهندسية ،ويح لمجلس الشعب الهندسية
إج ار تعديالت عليها ،وال تعد أي تعديالت نا ذة إال بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيوة.

ص  17من 32
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الباب السادس
أحــكام عــامة

المادة الرابعة والعشرون:
ويعاد الارويس
 -3تسقط ع وية رويس مجلس الشعبة من مجلس الشاعب الهندساية عناد انتهاا دورة الشاعبة ُ
الجديد ع وا بديالا بمجلس الشعب الهندسية ور دور رار تشكيل مجلس الشعبة.
 -6تعقاد مجااالس الشاعب إجتماعاتهااا اي مقاار ا ماناة العامااة أو أحاد روعهااا ،و جاوز لمجلااس الشاعبة عقااد
إجتماعات خارج تلك المقار ي ا و ات التي تالوم أع ا مجلس الشعبة ،وعلى الشعبة تزو د ا مانة

العامااة ب ااورة ماان مح اار إجتماااع الشااعبة ،وذلااك خااالل أساابوعين ماان تااار إنعقاااد إجتماااع مجلااس
الشعبة.

 -6يح للشعبة عمل شعار خاص بها ،وت ميم ورق مراسالت و رطاسية خا ة بهاا وكاذلك إنشاا مو ا

علااى اإلنترناات إذا لاام تااو ر ا مانااة العامااة اربااط خ ااص بالشااعبة ،شاارط إدراج شااعار الهيوااة السااعودية

للمهندسين بشكل أساسي وأكبر ،بحيث يت ح أن الشعبة جز من الهيوة.

 -2يحا للشااعبة عماال مو ا إلكترونااي خاااص بهااا وُو ا لااه اربااط علااى مو ا الهيوااة ،بشاارط أخااد موا قااة
ا مانة العامة علي ذلك بعد تقديم عر لمحتويات المو الخاص بالشعبة.
 -1يح للشعبة التوا ل م الهيوات والمؤسسات المحلية واإل ليمياة والدولياة اي مجاال تخ اص الشاعبة،
بحيااث ال يتجاااوز ذلااك التوا اال والم ارسااالت هااذه القواعااد التنفيذيااة ،وال يتعااار

مراعاة ما ورد ي المادة (.)39

م ا نظااام الهيوااة ،م ا

 -3تقوم إدارة الشعب الهندسية با مانة العامة بإعداد جميا النمااذج المتعلقاة بتطبيا هاذه القواعاد بماا يهاا
ا حكام المالية ،ور عها لألمين العام إل رارها واعتمادها والزام الشعب بتطبيقها.

 -7يجتما مجلااس الشااعب الهندسااية ما أع ااا مجلااس إدارة الهيوااة اجتماعااا واحاادا ااي الساانة وكلمااا دعاات
ال ا اارورة ل ا ااذلك ،ل ا اامان بن ا ااا أوا ا اار التع ا اااون ب ا ااين المجلس ا ااين وتحقيا ا ا أه ا ااداف الهيو ا ااة وخططه ا ااا
واستراتيجياتها.

 -2علااى ا مانااة العامااة التنسااي م ا كاال مجلااس شااعبة عنااد عقااد أي ب ارامج تدر بيااة تتعل ا بتخ

ااات

الشعب الهندسية العاملة ،بحيث تكون ا ولوية للشاعبة لتحدياد البرناامج التادر بي ومحتوياتاه واساتعدادها

لتنفيذ البرنامج وترشيح المدربين المالومين لكل دورة تدر بية.

 -9علاى مجلااس كاال شااعبة هندساية عامااة تحديااد شااروط اإللتحاااق بع اوية جمعيااة الشااعبة ،وابااالا ا مانااة
العامة بها للعمل على تسجيل المهندسين بموجبها.

 -36تنظر ا مانة العامة ي أي طعون ترد بااإلعت ار

علاى نتااوج إنتخااب مجلاس أي شاعبة ،وذلاك خاالل

عشرة أيام من إعالن نتاوج اإلنتحابات ،وتتخذ ا مانة العامة ارراتها حسب هذه القواعد ونظام الهيوة.
ص  18من 32
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 -33يااتم التوا اال بااين الشااعبة وا مانااة العامااة ومجلااس الشااعب الهندسااية ماان خااالل رواايس مجلااس الشااعبة
سوا ا ي إرسال أو إستالم المراسالت والمخاطبات ،و لتزم رويس مجلس شعبة بإحاطة أع اا الشاعبة
بما يتم التو ل إليه ي مجلس الشعب الهندسية.

 -36يعمل بهذه القواعد بعد إعتمادها من مجلس إدارة الهيوة وتبلا لكا ة أع ا الشعب الهندسية وتلغي كل
ما يتعار

معها.

 -36تراج هذه القواعد كل ثالث سنوات لتطو رها بما يتمشى م أهداف الهيوة وتطلعاتها.
 -32لمجلس إدارة الهيوة تغيير هذه القواعد والتعديل عليها.

 -31ال يجوز الت ر ح لالعالم ي الفعاليات بإسم الهيوة إال بإذن مسب من ا مين العام.
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ملحق ()1
إجراءات إنشاء شعبة هندسية
ُ -3يقدم طلب باسم ا مين العام من بل ممثل المجموعة التي ترغب بإنشا الشعبة.
 -6ير م الطلب ما يلي:
أ -الالوحة ا ساسية للشعبة المراد إنشاؤها ،حسب ما ورد باإلطاار العاام لالوحاة ا ساساية للشاعب
الهندسية.

ب -اومة بأسما ا ع ا المؤسساين ،علاى أن يكوناوا مساجلين مهنياا بالهيواة ممان تنطبا علايهم
شااروط الع ااوية العاملااة للشااعبة ،بحيااث ال يقاال عااددهم عاان عشاار ن ( )66ع اوا ،حسااب

النموذج المر (ملح .)6

ج -اومااة بأسااما مرشااحي اللجنااة التأسيسااية المؤ تااة للشااعبة ،علااى أال يز ااد عااددهم علااى خمسااة

أع ا يمثلون جهات مختلفة ،وتر السيرة الذاتية مف لة لكل ع و ،م تعر ف من مرجعه

 -6يعاار

(ملح .)6

ا مااين العااام الطلااب علااى مجلااس الشااعب الهندسااية للد ارسااة ور ا التو ااية إلااى مجلااس اإلدارة

إل رارها.

ص  31من 32
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ملحق ( - )2ص  1من 2

أسماء األعضاء المؤسسين إلنشاء شعبة هندسية جديدة
اسم الشعبة:

مقر الشعبة:
ما

......................................................................................................................................
....................................................................

اإلسم

التخ ص

(يحدد المقر ي أحد روع الهيوة)

الدرجة المهنية

مكان العمل

ر م الع وية تار بداية الع وية

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
21
22
23
24
25

ص  31من 32
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ملحق ( - )2ص  2من 2

أسماء األعضاء المؤسسين إلنشاء شعبة هندسية جديدة
اسم الشعبة:

مقر الشعبة:
ما

......................................................................................................................................
....................................................................

اإلسم

التخ ص

(يحدد المقر ي أحد روع الهيوة)

الدرجة المهنية

مكان العمل

ر م الع وية تار بداية الع وية

26
27
28
29
31
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
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ملحق ()3

أسماء أعضاء اللجنة التأسيسية لشعبة هندسية جديدة
اسم الشعبة:

مقر الشعبة:
ما

......................................................................................................................................
....................................................................

اإلسم

التخ ص

(يحدد المقر ي أحد روع الهيوة)

الدرجة المهنية

مكان العمل

ر م الع وية

تار بداية الع وية

1
2
3
4
5

الرجا إر اق السيرة الذاتية المف لة لكل ع و ،م تعر ف من مرجعه.

ص  32من 32

