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 ضوابط الترشيح للوناصب القيادية
 فــي

 هكتب العول العربي
 

اعتورراد الارروابط هاءاررراتال التاليررة     هالثالثرري قرررم هرر اور العوررل العربرري فرري دهما ااعقرراد  ال ررابعة      
 دية في هكتب العول العربي ههي :للترشيح للوناصب القيا

 هنصب الوذير العام . -
 هنصب الوذير العام الو اعذ . -

 
: يتوني انًدير انؼاو نًكتب انؼًم انؼربي إحاطة اندول األػضاا    حكوياا/ أ حاا اع حػًاال أ ػًاال         أهال

ٍ تاااخين َيايااة بانًُااااب انغاااؿر  لااي انولااة األونااي  انًاادير انؼاااو وانًاادير انؼاااو انً اااػد    اام ػاااو ياا 
 انوالية .

: انترشيح نغـم يُصب انًدير انؼاو نًكتب انؼًم انؼربي يتى بتقديى انترشيح يٍ   م ان كوية انتي يُتًاي   ثاايا
 إنييا انًرشح بجُ يته .

: انترشيح نغـم يُصب انًدير انؼاو انً اػد بانتُاوع بيٍ لريقي حاا اع األػًاال وانؼًاال ياتى ياٍ   ام        ثالثا
/ انًؼُية وي هؾ انًدير انؼاو بذنك   م ثالثاة حشاير ػهاي األ ام ياٍ تااخين يوػاد اَؼقاار انًا تًر          انًُظًا

 انذى سيُتخب ليه انًدير انؼاو انً اػد .
 

ساُة ػًاال بانُظااو     55: يجب حٌ ال يسيد ػًر انًرشح نًُصاب انًادير انؼااو انً ااػد ػُاد انتؼيايٍ ػاٍ         مابعا
 نؼربية انًتخصصة.األساسي انًوحد نًوظوي انًُظًا/ ا

 : يتى إؿالق باع انترشيح   م ثالثة حشير يٍ اَؼقار انً تًر انذى ستتى ليه االَتخابا/ . خاه ا
: لي حانة اَتخاع انًدير انؼاو تجرى ػًهية اال تراع يٍ   م انً تًر انؼاو بانتسكياة ػُاد وداور يرشاح      سادسا

 ٍ يرشح .واحد حو باالَتخاع ان ر انً اشر لي حال ودور حكثر ي
 : ال يجوز حٌ يكوٌ انًدير انؼاو وانًدير انؼاو انً اػد يٍ دُ ية رونة واحد  . سابعا
: لي حانة اَتخاع انًدير انؼاو انً ااػد ياٍ لرياص حاا اع األػًاال حو انؼًاال ي هاؾ انًادير انؼااو انورياص            ثاهنا

 انًؼُي بأسًا  انًرش يٍ وي ضر ده ة االَتخاع.
:  تجرى ػًهية اال تراع لي انوريص انًؼُي بانتسكية ػُد ودور يرشح واحد , حو باالَتخاع ان ر انً اشر  ااسعا

 لي حال ودور حكثر يٍ يرشح .
:  يكااوٌ انواااوس لااو انًرشااح ان اااوس ػهااي حاااوا/ حكثاار يااٍ َصاا  حػضااا  انوريااص   ولااي حانااة ػاادو    عاشرررا

 انورياص ش يٍ ان اوسيٍ ػهي حػهي األاوا/ نيُتخب انًر يؼار االَتخاع بيٍان صول ػهي لذا انُصاع 
 واحدا يُيًا .

: يؼرض انًدير انؼاو انًرشح انًُتخب نًُصب انًدير انؼاو  حو انًدير انؼاو انً اػد ػهي انً تًر  حادى عشر
 انؼاو إلاداخ  راخ انتؼييٍ ولص انُظى وانهواوح انُالذ .

انؼاو انً اػد بتورؽ كايم نهؼًم لاي انًُظًاة   واليجاوز انجًاغ     : يكوٌ تؼييٍ انًدير انؼاو وانًدير  ثااي عشر
 بيٍ لذا انؼًم وبيٍ حً ػًم آخــر بأدــر .

 
* * * 

 
**  ان إقرام ضوابط الترشيح للوناصب القيادية في ه اور العول العربي في دهماه ال ابعة هالعشرري  ششررم الشري       
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