النظام األساسي للشهادة العاملية
 بيا ًٛعل ٙأحهاو املادٗ  8/11مً اليظاو األضاع دتامع٘ إفسٓكٔا العاملٔ٘ لطي٘ 1111و.
ّ املادٗ  10/11مً اليظاو ىفطُ.
ّ عنالً بكساز اجمللظ العلنٕ زقه  11/30بثازًٓ  /18 – 11فربآس 1111و ٓصدز اجمللظ اليظاو
األضاضٕ الثالٕ:
املادة األوىل :اسه اليظاو وبدء العنل به
يضنى يذا الهظام بالهظام األصاظ للغًادة الثانوية العاملية جبامعة إفزيقيا العاملية ويبدأ
العنل بٌ مو تاريخ إجاستٌ.
املادة الثاىية :تعريفات
يف يذا الهظام وما مل يقتض الضياق معهى خمالفاً يلوى للللناا التالياة املعاانمل املو امة أماام
كل مهًا:
اجلامعة :يقصد بًا جامعة إفزيقيا العاملية.
اجمللس :يقصد بٌ اجمللط العلنمل للجامعة.
جملس الشهااة ::يقصاد باٌ سلاط الغاًادة الثانوياة العاملياة امللاوى اوجاا املاادة الضادصاة  )1ماو
يذا الهظام.
الشااة ::يقصد بًا الغًادة الثانوية العاملية الصادرة اوجا يذا الهظام.
املدير :يقصد بٌ مديز اجلامعة.
املركز :يقصد بٌ املزكش اإلصالممل اإلفزيقمل
املدير  :يقصد بٌ مديز املزكش اإلصالممل اإلفزيقمل.
اإلةار :املختصة :يقصد بًا اإلدارة املختصة بغؤوى الغًادة الثانوية العاملية اجلامعة.
املادة الثالثة :األهداف

ينشأ بمىجب هذا النظام األساس مجلس للشهادة الثانىية العالمية لتحقيق األهذاف اآلتية:

ىػس اللػ٘ العسبٔ٘ ّالجكاف٘ اإلضالمٔ٘ ّاالزتكا ٛمبؤضطات الثعلٔه العسبٕ اإلضالمٕ.
تْجٔههُ ميههاٍت الثعلههٔه العههاو ّتهههْٓس ىظنههُ ق إفسٓكٔهها ّبكٔهه٘ أ هها ٛالعهها ّتػ ه ٔ االٍثنههاو
باللػ٘ العسبٔ٘ ّالجكاف٘ اإلضالمٔ٘.
تْافس فهس الثهٍٔها األنهادلٕ ل لػهااة لثنهٔهيَه مهً مْا هل٘ الدزاضه٘ ّااللثاهام بادتامعهات
ّاملػازن٘ الفاعل٘ ق تينٔ٘ زتثنعاتَه.

املادة الرابعة :الوسائل
ولتحقيق األهذاف الىاردة في المادة الثالثة تتخذ الىسائل اآلتية:

 .1ميح غَادٗ ثاىْٓ٘ ق نافه٘ الثيصصهات اليظسٓه٘ ّالثهأكٔه٘ تطهن ٙاالػهَادٗ الجاىْٓه٘
العاملٔ٘ا.
 .2إ داز ّطااع٘ ّىػس الهثب امليَ ٔ٘.
 .3الكٔاو بهٖ ىػاط آىس ٓهٌْ الشماً أّ مياضااً آلٍٖ مً أغساض الػَادٗ.
املادة اخلامسة :اهليكل التيظيني
يتلوى اهليلل التهظينمل للغًادة مو:
 .1جملس الشااةّٓ ::ثْىل ّض الطٔاضٔات العام٘.
 .2األمانة العامة ٍّٕ :ادتَاش الثيفٔرٖ.
املادة السادسة :جملس الشهادة
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تكويً جملس الشهادة:

يتلوى سلط الغًادة على الهمو التالمل:
زٜٔطاً.
 املدٓس
زٜٔطاً مياّباً.
 ىاٜب املدٓس للػؤٌّ العلنٔ٘
عضْاً ّأمٔياً عاماً.
 مدٓس املسنص
عضْاً ّأمٔياً عاماً مياّباً
 زٜٔظ اإلدازٗ امليثص٘
عضْاً.
 ممجا ميظن٘ الدعْٗ اإلضالمٔ٘
عضْاً.
 مدٓس املسنص الكْمٕ للنياٍت ّالااح الرتبْٖ
عضْاً.
 زٜٔظ إدازٗ الكاْل ّالثط ٔا بادتامع٘
عضْاً.
 مدٓس اإلدازٗ العام٘ لالمثااىات ّالثكْٓه
عضْاً.
 مدٓس إدازٗ الكاْل ّالثط ٔا ّتْثٔل الػَادات (ّشازٗ الثعلٔه العالٕ)
أعضا.ٛ
 ثالث٘ ممجلني لل نعٔات العامل٘ ق زتال الثعلٔه خيثازٍه اجمللظ
أعضا.ًٛ
 أزبع٘ ىربا ٛخيثازٍه اجمللظ
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تعيني أعضاء جملس الشهادة:
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إعفاء أعضاء جملس الشهادة:

ٓثْىل اجمللظ بكساز ميُ ّبيا ًٛعل ٙتْ ُٔ املدٓس تعٔني أعضا ٛزتلظ الػَادٗ.
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خيلو مقعد عضو اجمللط يف احلاال اآلتية:
إذا اضثكال مً ميصاُ.
إذا أدًٓ ظسل٘ متظ الػسف ّاألىالم.
إذا فكد أٍلٔثُ الػسعٔ٘.
إذا تْف.ٙ
إذا أ ههٔب بعاٍ هه٘ أّ ع ههص ع ههصاً ال لهي ههُ م ههً ممازض هه٘ ههالحٔاتُ ّ ههدز ق ههساز م ههً
اجمللظ برلو.
بصدّز قساز مً اجمللظ أّ ادتَ٘ اليت لجلَا العضْ.

اختصاصات جملس الشهادة:

سلط الغًادة يو اجلًاس األعلى املهوط بٌ حتقيق األيداف املهصاو عليًاا يف املاادة الثالثاة ماو
يذا الهظام األصاصمل  ،ومع عدم اإلخالل بعنومية يذا الهص خيتص سلط الغًادة اا يلمل:
 ميح الػَادٗ.
 إجاشٗ ارتهط ّالربامت ّالثكازٓس.
 إجاشٗ املياٍت ّاليظه العلنٔ٘ ارتا ٘ بالػَادٗ.
 إ داز ّتعدٓا اللْاٜح اليت تضاط أعنال الػَادٗ.
 إجاشٗ اليظه ارتا ٘ بالثكْٓه ّامثااىات الػَادٗ.
 العنا علٕ نطب االعرتاف بالػَادٗ مً املؤضطات الثعلٔنٔ٘.
 تهًْٓ دتاٌ فئ٘ أّ مثيصص٘ لليظس فٔنا ْٓنا إلَٔا.
 اق ههرتاو تْض ههٔ عض ههْٓ٘ زتل ههظ الػ ههَادٗ ّتط ههنٔ٘ ارت ههرباّ ٛاملؤضط ههات العامل هه٘ ق زت ههال
الثعلٔه ّزفعَا للن لظ لإلجاشٗ.
 إجاشٗ االتفاقات م املؤضطات املطثفٔدٗ مً بسامت الػَادٗ.

 -5التصويت:

ٓ هٌْ لها عضْ مب لظ الػَادٗ ْت ّاحد.
 جتاش الكسازات باألغلأ٘ العادٓ٘ لأل ْات ق أٖ اجثناع مهثنا اليصاة.
املادة السابعة :األماىة العامة
 -1تكويً األماىة العامة:







تتلوى األمانة العامة على الهمو التالمل:
املدٓس
زٜٔظ اإلدازٗ امليثص٘
ضابط االمثااىات
ممجا الػؤٌّ العلنٔ٘ بادتامع٘
ثالث٘ مً ٍٔ ٘ٝالثدزٓظ باملسنص

أمٔياً عاماً.
عضْاً ّأمٔياً عاماً مياّباً ّمكسزاً.
عضْاً.
عضْاً.
أعضاٛ

 -2اختصاصات األماىة العامة:

األمانة العامة يمل الذراع التهفياذ جمللاط الغاًادة و اتص اباعازة العنال اإلدار ومثال األماناة
حلقة الوصل بني سلاط الغاًادة وأجًاشة اجلامعاة األخازا ومزاكاش الغاًادة وماع عادم اإلخاالل
بعنومية يذا الهص تص اا يلمل:
 اق ههرتاو ارته ههط ّالطٔاض ههٔات ّال ههيظه ّالل ههْاٜح املثعلك هه٘ بالػ ههَادٗ ّزفعَ هها جملل ههظ الػ ههَادٗ
إلجاشتَا.
 اإلغساف علّ ٙض ّإدازٗ االمثااىات ّنا ما ٓثعلل بَا حطب ما تكض ٙبُ اللْاٜح.
 تهضٔظ مسانص االمثااىات ّمثابع٘ أداَٜا ّاإلغساف عل ٙىػاطَا حطب اللْاٜح.
 تػهٔا الل اٌ اليت تطاعدٍا ق أدا ٛمَامَا.
 إعداد الثكازٓس الدّزٓ٘ ّالهازّ ٜ٘زفعَا دتَات االىثصا .
 حتدٓد زضْو االمثااىات ّارتدمات.

 -3اجتناعات األماىة العامة والتصويت فيها:

 تهٌْ اجثناعات األماى٘ العام٘ الساتا٘ نا غَس.
 جيْش لألمني العاو دعْٗ األماى٘ العام٘ ألٖ اجثناع طازئ مث ٙما زأ ٚذلو ضسّزٓاً.
ال مث ٙحضسِ ىصف أعضا ٛاألماى٘ العام٘.
ٓ هٌْ االجثناع مهثن ً

 عيد تػٔب األمني العاو ختثاز األماى٘ العام٘ مً بني أعضاَٜا زٜٔطاً لالجثناع املعني.
ٓ هههٌْ لههها عضههْ ق األماىهه٘ ههْت ّاحههد ّجتههاش الكههسازات بهغلأهه٘ األ ههْات ّٓهههٌْ لههسٜٔظ
االجثناع ْت مسجح عيد تطاّٖ األ ْات.
 -4اختصاصات األمني العاو:






ٓهٌْ مطؤّالً لد ٚزتلظ الػَادٗ عً حطً أدا ٛادتَاش الثيفٔرٖ ّاإلدازٖ.
تسغههٔح األغههيا املههساد تعٔٔههيَه لػههػا امليا ههب السٜٔطهه٘ باألماىهه٘ العامهه٘ ّلههُ حههل الثعههٔني
فٔنا دٌّ ذلو ّفكاً للْاٜح.
إبساو العكْد ىٔابً٘ عً زتلظ الػَادٗ ّفكاً للػسّط اليت حيددٍا زتلظ الػَادٗ.
متجٔا الػَادٗ الجاىْٓ٘ العاملٔ٘ ق مجٔ األمْز ما ٓكسز زتلظ الػَادٗ ىالف ذلو.
املادة الثامية :املالية

 /1متول الشهادة عً طريل:






دعه جامع٘ إفسٓكٔا العاملٔ٘.
السضْو (ارتدمات ّاالمثااىات).
الكسّض ّاهلاات مً املؤضطات ّاألغيا .
اإلعاىات مً اذتهْمات مبْافك٘ زتلظ الػَادٗ.

 /2ختضع اإلجراءات املالية لليظه واللوائح املتبعة جبامعة إفريكيا العاملية.
 /3تراجع حسابات الشهادة بواسطة مراجع قاىوىي معتند يعييه جملس الشهادة.

املادة التاسعة :تعديل اليظاو األساسي
 /1تكههدو مكرتحههات تعههدٓا اليظههاو األضاضههٕ نثاب ه ً٘ لههسٜٔظ زتلههظ الػههَادٗ قاهها ثالثههني ْٓمهها مههً
اجثناع اجمللظ .
 /2جيْش للن لظ تعدٓا اليظاو األضاضٕ مبْافك٘ ىصف أعضا.ُٜ

