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 مقدمة  

حرصا من الكلية على ترسيخ المبادئ األساسية التي تحكم أخالقيات المهنة بالكلية كمؤسسة تعليمية  

عمل  يتوفير محيط آمن ) طبيب األسنان مستقبال ( ، لذا تسعى الكلية ل تقوم ببناء شخصية الطالب 

على خلق بيئة تعليمية جيدة داخل الكلية من خالل إقامة العدل في العالقات بين الزمالء ، وفى إتخاذ 

القرارات واإلجراءات مع اإلنصاف واألمانة واالحترام وتعميق الشعور بالمساوة وعدم التمييز بين  

يئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز اإلدارى والفنى وتمريض األسنان والطالب، وفى أعضاء ه 

 التعامل  مع ربط الكلية بالمجتمع لتقديم خدمات عالجية  لوقاية صحة الفم واألسنان   

مع  العمل على اإللتزام بوقت المحاضرة واألداء بإخالص ومتابعة الطالب وتوجيهم نحو مصادر 

 ختلفة فى مجال طب األسنان  المعرفة الم

   

 عميد الكلية                                                 

 أ.د. طارق عباس                                                                    
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 الكلية  قيم 

           الصدق والشفافية  اإلنتمـــــــــــــــــــــــــــــاء 

          اإلخالص فى العمل  االلتزام والمسؤوليــــــــة         

 التميــــــــــــــــــــــــــز   االحترام والتعـــــــــــــــاون 

 

 

 رؤية ورسالة الكلية
Vision 

The Faculty of Dentistry British University in Egypt is committed to excellence in 

education, Research and community services seeking regional and global accreditation 

and world-wide recognition. 

 

 الرؤية  
وخدمة   عليم والبحث العلميتتطلع كلية طب األسنان بالجامعة البريطانية في مصرإلي تحقيق مستوي متميز في الت

 محلياًوإقليمياً ومتميزةعالمياً . ةالمجتمع وأن تكون كليتنا معتمد

 

Mission  
   The faculty of Dentistry British University in Egypt is committed to prepare highly 

skilled graduates with innovative dental education in accordance with the National 

Academic Reference Standards through achieving Knowledge diversities, research and 

offering highest quality patient care and services to meet with community requirements. 

 

 الرسالة 
 

الكلية مهارات عالية وتعليم متميز بمجال  تلتزم كلية طب األسنان بالجامعة البريطانية في مصر باكساب خريجي    

ع المعرفي وتطوير البحث العلمي وتقديم  الرعاية  طب األسنان  وفقا للمعايير االكاديمية القومية لتحقيق التنو

 والخدمات عالية الجوده للمرضى والمساهمة في تلبية متطلبات المجتمع .
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 آداب مهنة طب األسنان

طب األسنان هي مهنة سامية  تعتني بصحة االفراد  لذلك يتبع جميع روادها اخالق مهنة ن أ      

 خبرة حقوق اإلنسان والقانون . إلكتساب آداب مهنة طب األسنان  على لذا تعرف، وقوانينها المهنة 

 

في الوقت الحالي أخالقيات المهنة في كل من طب األسنان والطب البشري قد أصبح       

 متأثراًبتطور حقوق اإلنسان وتعدد الحضارات في العالم وتنوع التقاليد .

ن اجل آداب المهنة التي هي  ممكن أن تعطي أساس م إن حقوق اإلنسان الرئيسية المتفق عليها عالميا

ضمن المجتمع الواحد وعالوة على ذلك كان أطباء األسنان أحياناً يضطرون للتعامل مع   معمول بها

مشاكل سنية تنتج عن انتهاك حقوق اإلنسان كالهجرة القسرية والتعذيب فهم متأثرون بشكل كبير 

 ؟ أم الأهي حق  بالمناقشة حول العناية الصحية

آداب طب األسنان أيضا مرتبطة بالقانون ففي معظم البلدان هنالك قوانين تحدد المطلوب من أطباء  

 األسنان للتعامل مع قضايا آداب المهنة في العناية بالمريض وممارسة األبحاث .

تعاقب  باإلضافة إلى أن الترخيص بمزاولة المهنة السنية والمنظمات النقابية في كل بلد تستطيع أن

 أي طبيب أسنان من اجل انتهاك آداب المهنة السنية .

 : فالمطلوب وفقا لآلداب والقانون هو واحد ولكن اآلداب المهنية ال تتعارض مع القانون وعادة

فالفرق الوحيد بين االثنين هو أن القانون يختلف بشكل كبير بين بلد وأخر ولكن اآلداب المهنية هي  

التصرفات غير   الواحد . فآداب المهنة عادة تتطلب مقاييس عالية منواحدة حول حدود الوطن 

بيب األسنان يجب أن يعطي  القانون وأحياناً هنالك مواقف تنبع من حيث إن االثنين مطلوبين ، هنا ط

 آداب المهنة . أو ما أن يتبع القانون أحسن حل 

 وبالخالصة : 

  فإن طب األسنان هو علم وفن معاً .

يتعامل مع ما هو مشاهد ويمكن قياسه وطبيب األسنان بروح متحديه ممكن أن يكشف  : ف أما العلم

 عن األمراض الفموية ويستعيد الصحة الفموية .

: فطب األسنان يتضمن تطبيق علوم األسنان والتكنولوجيا على المرضى والعائالت  أما الفن

 والمجتمعات . 
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 المميز بطب األسنان ؟ ماهو

إلى طبيب األسنان ليطلبوا المساعدة في أشياء هم بأمس الحاجة إليها كالتخلص من  الناس عادة يأتون 

ألم أو معاناة أو تعويض األسنان واستعادة الصحة الفموية الطبيعية وغير ذلك من المعالجات السنية  

وقد يذكرون معلومات له   اللمس ومعالجة اسنانهم. فهم يسمحون لطبيب األسنان بالمشاهدة و

ولتكون المعالجة في  ألنهم يثقون بطبيب األسنان نها عادة إلى غيره . وهم يفعلون ذلكاليذكرو 

 صالحهم في كل لحظة . 

وكما ذكرنا سابقا فإن طبيب األسنان هو مهني ذو خبرة واضحة وبالوقت ذاته فهو ذو مشروع  

هنالك توتر  تجاري , حيث أن طبيب األسنان يستخدم مهاراته من اجل كسب لقمة العيش . ودائما 

 حاد بين هذين الجانبين في طب األسنان وأحيانا الموازنة بينهما تكون صعبة . 

،حيث   من أجل زيادة دخله فبعض أطباء األسنان يقومون بعدم مراعاة خبرتهم في موضوع ما

هنالك األطباء الذين يختصون بمختلف الجراحات والمعالجات التجميلية ليجذبوا الشريحة الغنية  

مع بالرغم من إن بعض التعديالت التجميلية على األسنان ال تتصف بالتحفظية وقد تميل إلى  بالمجت

 أن تكون جراحات جائرة بحق المريض .

وإذا نظرنا بعيدا فان مثل هذه النشاطات قد تقلل من احترام المجتمع لطبيب األسنان وإقالل الثقة  

 واضعا أولوياته فوق أولويات مرضاه .تجاهه وسيكون كغيره من الموظفين في مؤسسات تجارية 

 والتي تقضي بـ FDI وهذا يتعارض تماما مع ال

 (  طبيب األسنان يجب أن يتصرف بطريقة تحافظ وتزيد على مكانته وسمعته في المهنة والمجتمع)

فالمرضى الذين اعتادوا أن يستخدموا نصائح طبيب األسنان بدون تردد أو استيضاح ،أحيانا يقومون  

ستفسار إذا أحسوا بوجود اختالف بين تعليمات هذا الطبيب وأطباء آخرون واختالف عما قرأوه باال

باإلنترنت . فإذا كانوا غير راضين بنتائج المعالجة السنية بغض النظر عن األسباب فإن مرضى 

 كثيرون يذهبون إلى المحاكم والمطالبة بوقف الطبيب عن العمل .

طب األسنان تستمر   مهنة رات تؤثر على حالة أطباء األسنان فإنوبغض النظر على أن هذه التغي

على أنها مهنة ذات خبرة ولها قيمة كبيرة عند الناس المحتاجين إلى خدماتها وهي أيضا مستمرة  

 . بجذب عدد كبير من الطالب ذوي المهارات المتميزة 
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 المبادئ األساسية

 يميةالتي تحكم أخالقيات المهنة بالمؤسسات التعل

 
*  العدل في العالقات مع اآلخرين وفى إتخاذ القرارات واإلجراءات واإلنصاف وتهيئة المناخ 

 الجيد للعمل

 عمل علىي* األمانة واالحترام من خالل خلق محيط آمن 

* تعميق الشعور بالراحة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  والجهاز اإلدارى والفنى   

 امل والطالب وفى التع

أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  والجهاز اإلدارى والفنى  * المساواة وعدم التمييز بين 

 والطالب 

الحفاظ على مكانة وكرامة ومهابة األستاذ الجامعي وان يدافع الجميع عن كل ما هو مفيد  •

 ونافع  

 ربط الكلية بالمجتمع المحلى واإلقليمى   •

 عطاء الدروس الخصوصية  اإلمتناع واإلقالع عن إ •

عدم قبول هدايا شخصية من األفراد وااللتزام باإلجراءات بشان قبول هدايا للكلية من  •

 المؤسسات المختلفة سواء محلية أو أجنبية  

إظهار معاني الوفاء بتكريم األساتذة الكبار والذين أسهموا في تعليم أجيال من الطالب  •

 أخالقيات المهنة في التدريس 

 حب اإلطالع والعلم وصفاء الذهن واإللمام بقواعد العلم  •

 االلتزام بمعاييرضمان الجودة في التدريس  

 ضرورة إعالم الطالب بإطار المقرر وأهدافه ومحتوياته وأسلوب تقييمه  

 * اإليمان بحريات الفكر والرأي والتعبير  

وتوجيهم نحو مصادر المعرفة   * اإللتزام بوقت المحاضرة وأداء العمل بإخالص ومتابعة الطالب

 المختلفة 

* إحترام وتنمية قدرة الطالب على التفكير والسماح لهم بالمناقشة وتنمية روح التعاون والعمل 

 الجماعى 

 بين الطالب  الممتلكاتماء للمكان والحفاظ على النت * تنمية روح الوالء و ا
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 أخالقيات المهنة 

  اتفي تقييم الطالب وتنظيم االمتحان
 

* التقييم المستمر للطالب مع إفادتهم بنتائج التقييم وتوخى العدل والجودة فى وضع االمتحان لقياس 

 الفردية بينهم القدرات الحقيقية للطالب وإظهار الفروق 

االمتحان لتحقيق مبدأ العدالة بين  سرية* مراعاة الدقة فى التصحيح ورصد النتائج والمحافظة على 

 الطالب 

 طبقاً للقانون  لغش فى االمتحان ورفع األمر إلى إدارة الكلية لمعاقبة المتسبب* منع ا

* اشتراك لجنة الممتحنين فى تصحيح أوراق اإلجابة وعدم االنفراد بالتصحيح والموافقة على إعادة تقييم  

 نتيجة أي مادة فى حالة وجود تظلم مع الجدية التامة فى إجراء التقييم 

 الب على البحث واالطالع مع المتابعة والتقييم المستمر لهم لتحقيق األهداف المرجوة * تحفيز وتشجيع الط

 أخالقيات عضو هيئة التدريس تجاه النمو الخلقي لطالبه واألنشطة الطالبية وخدمة الجامعة والمجتمع  * 

خارج  * عضو هيئة التدريس نموذج وقدوة يبعث برسائل خلقية مؤثرة فى كل مايقوله ويفعله داخل و

بما تكون أخطر من  مسئوليته عن نموهم  المهنية عن النمو الخلقي لطالبه ورالجامعة ومسئوليته 

 العلمى أو المعرفى  

* يقدم عضو هيئة التدريس فى أقواله وأفعاله نموذجاً طيباً يحتذي به طالبه ويتمثلون به فى جميع 

 الجوانب سواء كانت العلمية او الشخصية 

شراف على اإلنشطة الطالبية المختلفة واكتشاف المواهب ورعايتها من خالل االتحادات * المشاركة واإل

الطالبية والتعرف على مشاكل الطالب والعمل على حلها وإعالم الطلبة الجدد باألنشطة المختلفة  

 والمتنوعة  

 * العمل على خلق روح الفريق والعمل الجماعى 

وتخريج الطالب  الص لكى يسهم فى تنمية المعرفة اإلنسانية أوالً أداء العمل العلمى والطالب بأمانة وإخ

 المشاركة الفاعلة وااليجابية فى المجتمع   األكثر قدرة على

 بإحتياجات المجتمع وخصوصاً مع محدودية موارد المجتمع عموماً    ابحاثهأو  اعماله* ربط 

من مدرسين مساعدين أو معيدين أو أعضاء وتنمية الهيئة المعاونة له  * القيام بكل مافى وسعه لمعاونة

هيئة التدريس األقل فى الدرجة الوظيفية ويتمثل ذلك فى تزويدهم بالخبرات التى تسهم فى بناء  

 شخصيات مواطن المستقبل وغرس قيم المجتمع الفاضلة لدى طالبه 

 وراعياً لها * دور عضو هيئة التدريس فى المجتمع اليستقيم اال إذا كان واعياً بقيم المجتمع
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 ميثاق شرف مهنة طبيب األسنان

 1954لسنة  537بتعديل بعض أحكام القانون رقم   2010لسنة  66قانون رقم 

 

 

فى شأن مزاولة   1954لسنة  537)من القانون رقم  10، 5، 2، 1ستبدل بنصوص المواد )ي

 ة يمهنة طب وجراحة األسنان، النصوص اآلت 

  ):1مادة )

ا أو  يً ة صفة كانت إال إذا كان مصريمهنة طب وجراحة الفم واألسنان بأ جوز ألحد مزاولةيال 

  حة الفم واألسنان بها وكان اسمه ن مزاولة مهنة طب وجرايي للمصر انهي ز قوانيكان من بلد تج

ص  ي دا بسجل أطباء األسنان بوزارة الصحة وبجدول نقابة أطباء األسنان وحاصالً على ترخ يمق

 .ة األخرىية البشريتعارض مع التخصصات الطب ي الصحة بما ال مزاولة المهنة من وزارة 

جوز يو .تم استقدامهم بشرط موافقة وزارة الصحةي ن يستثنى من ذلك الخبراء األجانب الذ يو

ر مع خبرة ال تقل عن ثالث سنوات أو شهادة ين على شهادة الماجست ي ألطباء األسنان الحاصل

ام  ية أو الشهادات المعادلة القين من الجامعات المصري الدكتوراة فى جراحة الفم والوجه والفك

ن وأمراض مفصل الفك والعالج ين وكسور الفكي بجراحة األورام وتشوهات الفم والوجه والفك

دا بسجل خاص يكون مق ية، على أن ية السلمي قة العلميضى من داخل أو خارج الفم بالطر يوالتعو 

 .ننقابة أطباء األسنا  ن فىيلمزاولة تخصص جراحة الفم والوجه والفك 

 

  )2مادة )

د بجدول مزاولة مهنة طب وجراحة الفم واألسنان بوزارة الصحة من كان حاصالً على  يقي

ة  ي ة أو على درجة علميوس فى طب وجراحة األسنان من إحدى الجامعات المصريبكالور 

تم  ي و .انفى نقابة أطباء األسنب اإلجبارى، وسجل اسمه يالتدرمعادلة لها، وأمضى سنة 

وس سنة فى مزاولة مهنة طب يقضى الحاصل على درجة البكالور ي ب اإلجبارى بأن يالتدر

ة  ي ب يات والوحدات التدرية والمستشف يات الجامعيوجراحة الفم واألسنان بصفة مؤقتة فى المستشف 

ة طب األسنان أو من  يس بكليئة التدريالتى تقرها الجامعات وذلك تحت إشراف أعضاء ه

ها، وذلك وفقًا  يات والوحدات المشار إلي ات لهذا الغرض من أطباء المستشفيمجالس الكلتنتدبهم 

 .ر الصحةيم العالى باالتفاق مع وز ير المختص بالتعل يصدر بها قرار من الوزيللنظم التى  

ويجوز ألطباء األسنان الحاصلين على شهادة الماجستير مع خبرة ال تقل عن  ملغا   )3مادة )

أو شهادة الدكتوراه في جراحة الفم والوجه والفكين من الجامعات المصرية أو  ثالث سنوات 
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الشهادات المعادلة القيام بجراحة األورام وتشوهات الفم والوجه والفكين وكسور الفكين 

وأمراض مفصل الفك والعالج التعويضي من داخل أو خارج الفم بالطريقة العلمية السليمة ، 

خاص لمزاولة تخصص جراحة الفم والوجه والفكين في نقابة أطباء   على أن يكون مقيدا بسجل

 األسنان 

 ملغا  )4مادة )

  )5مادة )          

يقدم طالب الترخيص بمزاولة مهنة طب وجراحة الفم و األسنان إلي وزارة الصحة طلبا موقعا   •

ة العلمية أو شهادة  عليه منه يبين اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرج

في  معادلة من المجلس األعلى للجامعات وكذلك ما يثبت إتمام التدريب اإلجباري وشهادة بقيده 

ا ويصدر الترخيص وفقا للبيانات الكاملة المدونة  يلذلك رسم سجل نقابة أطباء األسنان ويؤدى

خص له في مزاولة بجداول الترخيص بالوزارة. وتعطى بالمجان صورة من هذا القيد إلى المر

 المهنة

 

 6مكرر   )5مادة )

ة خالل سنة ية أو الجامعات األجنب يات طب األسنان بالجامعات المصريجو كليعامل خري •

 .بهميات الطب خالل مدة تدريجى كلية المقررة لخر يني ة والعيب اإلجبارى المعاملة الماليالتدر

فة  ية الوظ يت طب األسنان فى أقدمايجى كليب اإلجبارى بالنسبة إلى خر يوتحسب مدة التدر 

ف ومدة االشتراك فى نظام  ين ولوائح التوظ ي ها فى قوانيومدة الخبرة فى العمل المنصوص عل

 .ن االجتماعى والمعاشات ي التأم

    )6مادة )

 خطر وزارةيأن  ه ي ن، وعلي ادت يفتح أكثر من عية أن فى مزاولة المهن ب المرخص لهيجوز للطبيال 

خالل  ه أو فى محل إقامتهير دائم فييادته وبكل تغيه بعنوان ع يكتاب موصى علة بيالصحة العموم

 ر ييادة أو حصول التغ يخ فتح العيشهر من تار 

    )7مادة )

ة أو بوسائل  يال ير أو بطرق احتيق التزويد فى سجل أطباء وجراحى األسنان بالوزارة تم بطريكل ق

وتخطر   ا منهيد نهائ يشطب االسم المق ية، ويمومر الصحة العيلغى بقرار من وز ير مشروعة يأخرى غ 

ة بكل قرار يوعلى النقابة إخطار وزارة الصحة العموم .ابة العامة بذلكينقابة أطباء األسنان والن 

 مزاولة المهنة أو بشطب اسمه. ب أسنان عنية بوقف جراح أو طب ي بيئتها التأد يصدره مجلسها أو ه ي
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   )8مادة ) 

ة نشر الجدول الرسمى ألسماء أطباء األسنان المرخص لهم فى مزاولة يعمومتتولى وزارة الصحة ال

 .الت يمن تعد  هي طرأ عليا بنشر ما ي نة وتقوم سنوالمه

   )9مادة ) 

ب إخصائى  يرخص لطبية بعد أخذ رأى مجلس نقابة أطباء األسنان أن ير الصحة العموم يجوز لوزي

ر قابلة ية بمصر مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر غني فى مزاولة مهنة طب وجراحة األسنان فى جهة مع

بعد أخذ رأى مجلس نقابة أطباء األسنان   جوز لهيكما  .ص ينة فى هذا الترخي د وفقا للشروط المبيللتجد 

ها فى المادة األولى فى مزاولة  يالشروط المنصوص عل هي الذى ال تتوافر ف ب أسنانيرخص لطبيأن 

الحكومة على أال تجاوز هذه   ة ما تكلفه بهية الالزمة لتأد صر للمد مهنة طب وجراحة األسنان فى م

من فروع   ب من المشهود لهم بالتفوق فى فرعي د مرة واحدة إذا كان هذا الطبين للتجد ي ن قابلتي المدة سنت

رخص لألطباء يضا أن يأ جوز لهيو .فى مصر طب األسنان وكانت خدماته الزمة لعدم توافر أمثاله

ة فى مزاولة مهنة طب  يات الطب المصري ن فى إحدى كلي أو أساتذة مساعد نون أساتذة ي عين يالذ 

 .ها فى المادة األولىيهم الشروط المنصوص عل يوجراحة األسنان مدة خدمتهم ولو لم تتوافر ف

    )10مادة )

عاقب بالحبس مدة ال  ي - .ها فى المادة األولىيهم الشروط المنصوص عل ي مدة خدمتهم ولو لم تتوافر ف

ن كل من زاول مهنة  ي ن العقوبتيأو بإحدى هات  هيد على عشرة آالف جني غرامة ال تز ن وب ي سنت تجاوز 

 طب وجراحة الفم واألسنان 

أمر القاضى بإغالق المنشأة مع نزع  ي ع األحوال يوفى جم  .ن معاي جوز الحكم بالعقوبت يوفى حالة العود 

ن  ي تي ومي ن ي دتيكذلك بنشر الحكم فى جر أمرياء المتعلقة بالمهنة، و ياللوحات والالفتات ومصادرة األش

 ی ى االنتشار على نفقة المحكوم علواسعت

    )11مادة )

 :ها فى المادة السابقة يعاقب بالعقوبات المنصوص علي

ستعمل نشرات أو يفى مزاولة مهنة طب وجراحة األسنان  ر مرخص لهيكل شخص غ  أوال : 

حمل الجمهور على يلنشر إذا كان من شأن ذلك أن لة أخرى من وسائل اي ة وسيلوحات أو الفتات أو أ

ب  يلقب جراح أو طب نتحل لنفسهيوكذلك كل من  .الحق فى مزاولة مهنة طب األسنان االعتقاد بأن له

ره من األلقاب التى تطلق على األشخاص المرخص لهم فى مزاولة مهنة طب وجراحة يأسنان أو غ

 األسنان 
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د اولة مهنة طب وجراحة األسنان وجدت عنده آالت أو عد فى مز ر مرخص لهيكل شخص غ  ثانيا :

 .ر مزاولة مهن طب وجراحة األسنانيكان لسبب مشروع غ  هيثبت أن وجودها لد ي ة ما لم يطب

    )12مادة )

خالف أحكام المادة السادسة وإذا كانت المخالفة بسبب يهات كل من يجن 10عاقب بغرامة ال تجاوز ي

 منها  ضا بغلق ما زاد عن المصرح بهيكم ألحجب اي ن ي ادتيفتح أكثر من ع 

 

    )13مادة )

ستمرون فى ممارسة ية عند صدور هذا القانون يدون بسجالت وزارة الصحة العمومياألطباء المق

 .ها فيهي هم بعض الشروط المنصوص عل يالمهنة ولو لم تتوافر ف

    )14مادة ) 

رخص ألطباء األسنان  يأطباء األسنان أن ة بعد أخذ رأى مجلس نقابة يجوز لوزارة الصحة العمومي

ة على مغادرة بلدهم وااللتجاء إلى مصر  ية الدولين أجبرتهم الظروف القهر ي ن الذ ين الالجئ يي ن يالفلسط

ة فى مزاولة المهنة بمصر  ي ها فى المادة الثاني هم الشروط المنصوص علين تتوافر ف ي ها والذ يواإلقامة ف 

فى المادة الثالثة عند   هية االمتحان المنصوص عل يم من تأد إعفائه د مع يمدة أقصاها سنة قابلة للتجد 

ن ي ون الذ يق أحكام هذا القانون الموظفون الفن ي خول صفة رجال الضبط القضائى فى تطبي - .االقتضاء

 ريقرار من وزدهم يصدر بتحد ي

 

 .ةي الصحة العموم )8مكرر )  14مادة  

    )15مادة ) 

 .خالف هذا القانون من أحكاميع ما  يلغى جميكما  -هيالمشار إل 1950  لسنة 59ون رقم لغى القان ي

    )16مادة )

ر  ي صدر وزيو - خصهيما يذ هذا القانون كل منهما فية والعدل تنف يرى الصحة العموميعلى وز 

ة، صدر يدة الرسميخ نشره فى الجريمن تار به  عملي ذه، وية القرارات الالزمة لتنفيالصحة العموم

 )1954أكتوبر سنة  14)( 1374صفر سنة    16  )ة فىيور بقصر الجمه

 )1954أكتوبر سنة   14) ( 1374صفر سنة   16)ة فى  يصدر بقصر الجمهور 

مكرر ) أ (  19العدد  -ة يدة الرسميالجر -م 2010لسنة  66)مستبدلة بالقانون رقم ( 1ـ المادة )1

دة  يم، الجر1988لسنة  136رقم  )مستبدلة بالقانون  (2المادة )ـ 2 2) .م2010و سنة  يما  18فى 

  م2010لسنة  66م، ثم استبدلت بالقانون رقم  1988/  4/  28فى  - 17العدد  -ة يالرسم
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 م 2010لسنة  66ة من القانون رقم يت بموجب المادة الثانيألغ (3لمادة ) ـ ا3

فت يأض م، وكانت قد 2010لسنة  66ة من القانون رقم يت بموجب المادة الثانيألغ ( 4ـ المادة )4

 م 1988لسنة  136ة منها بالقانون رقم يالفقرة الثان 

م، ثم استبدلت بالقانون رقم 1988لسنة  136مستبدلة بالقانون رقم   المادة الخامسة ( 5المادة )ـ 5

 م 2010لسنة  66

  7م 1988لسنة  136، مضافة بالقانون رقم  ـ المادة الخامسة مكرر6

 م 2010لسنة   66  مستبدلة بالقانون رقم ( 10ـ المادة )7

مكرر تابع  66ة العدد يالوقائع المصر  1956لسنة   301مضافة بالقانون رقم  مكررا  14 المادة ـ8

 .1956/  8/  18فى 
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