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جامعة اإلسكندرية فى سطور
ً
يرجع تاريخ جامعة اإلسكندرية إلى سنة  1938عندما أنشئت كفرع من جامعة القاهرة (فؤاد األول سابقا)
وكانت تضم فى البداية كليتين فقط هما :كلية اآلداب ،وكلية الحقوق ،ثم صدر بعد ذلك مرسوم ملكى فى الثانى من
أغسطس  1942بإنشاء جامعة فاروق األول باإلسكندرية تتكون من سبع كليات هى( :كلية اآلداب-كلية الحقوق-كلية
الطب-كلية العلوم-كلية الهندسة-كلية الزراعة-كلية التجارة).
وتحددت رسالة الجامعة منذ إنشائها فى "تشجيع البحوث العلمية ،والعمل على رقى اآلداب والعلوم فى
البالد" وكان الدكتور طه حسين عميد األدب العربى أول رئيس للجامعة .وقد تغير أسم الجامعة بعد عشر سنوات
من إنشائها؛ أى بعد قيام ثورة يوليو عام  ،1952ليصبح أسمها جامعة اإلسكندرية .ومنذ ذلك الحين تعاظم دورها
من خالل إنشاء كليات وتخصصات جديدة ،فقد أنشئت بها كلية الصيدلة ،وكلية التمريض ،وكلية طب األسنان،
كلية التربية ،كلية السياحة والفنادق ،كلية الطب البيطرى بإدفينا.
وفى سنة  1989ضمت الجامعة إليها كليات ومعاهد كانت تتبع جامعة حلوان باإلسكندرية ،وهى كلية التربية
الرياضية للبنين ،وكلية التربية الرياضية للبنات ،وكلية الفنون الجميلة ،وكلية الزراعة بمنطقة سابا باشا ،كما
ضمت لها كلية التربية النوعية وكلية رياض األطفال وكانتا تتبعان وزارة التعليم العالى .أما آخر الكليات املستحدثة
بالجامعة فهى كلية الدراسات اإلقتصادية والعلوم السياسية والتى أنشئت سنة  ،2012وبذلك أصبحت جامعة
اإلسكندرية من أكبر الجامعات املصرية حيث تضم  20كلية جامعية ،إضافة إلى ثالثة معاهد للدراسات العليا ،وهى
معهد الصحة العامة (أنش ئ سنة  )1963ومعهد البحوث الطبية (أنش ئ سنة  )1971ومعهد الدراسات العليا
والبحوث (أنش ئ سنة  ،)1972وذلك كله بغرض التوسع فى الدراسات العليا والبحوث والتدريب فى مجال العلوم
البحته والتطبيقية والتجريبية وغيرها.
وقد بلغ عدد طالب الدراسات العليا فى العام الدراس ى( 31.000 )2019-2018طالب وطالبة من املصريين
و 5500من الطالب الو افدين ،ويقوم بالتدريس لهم واإلشراف عليهم  9771عضو هيئة تدريس ومساعدوهم من
الهيئة املعاونة .كمامنحت الجامعة فى العام الدراس ى( )2019-2018عدد 2900درجة ماجستير  ،وعدد 1000درجة
دكتوراه .
وقد تحملت جامعة اإلسكندرية خالل العقدين السابع والثامن من القرن العشرين مسئولية توسيع دائرة
إنتشار التعليم الجامعى فى املحافظات القريبة منها؛ فقد أنشات كلية الطب ،وكلية العلوم ،وكلية التربية فى مدينة
طنطا والتى أصبحت نواة لجامعة طنطا بعد ذلك ،كما أنشأت كلية للزراعة فى كفر الشيخ ،و أنشات كليات لآلداب،
ً
والتجارة والتربية والزراعة والطب البيطرى فى دمنهور ،وكانت فرعا لجامعة اإلسكندرية ما لبث أن تحول إلى جامعة
مستقلة بإسم جامعة دمنهور.
دليل شئون أعضاء هيئة التدريس 2019

5

ً
وقد امتد تأثير جامعة اإلسكندرية –غربا -فى الساحل الشمالى حيث أنشأت كليات للتربية وللسياحة واآلثار
ً
ً
واللغات والتربية الرياضية فى مرس ى مطروح ،وأصبحت هذه الكليات فرعا تابعا للجامعة ويرأسه نائب لرئيس
الجامعة فى هذه املنطقة النائية فى الصحراء الغربية ملصر.
أما خارج مصر ،فقد أسهمت جامعة اإلسكندرية بدور كبير فى نشر التعليم فى الوطن العربى من خالل
دورها التاريخى البارز فى إنشاء جامعة بيروت العربية سنة  ،1960فقد ساندت مصر فكرة إنشاء الجامعة
ً
ً
إقتصاديا ،وتبنتها جامعة اإلسكندرية أكاديميا ،حيث حدد تلك العالقة رباط أكاديمى علمى حدده النظام األساس ى
لجامعة بيروت العربية على نحو ال يمس االستقالل الكامل لها فى شئونها العلمية واإلدارية واملالية ،وفى سبيل ذلك
كانت جامعة اإلسكندرية تمنح الدرجات العلمية لخريجى جامعة بيروت العربية ،وتزودها بأعضاء هيئة التدريس،
وتعتمد اللوائح الداخلية بكلياتها ،واستمرت تلك العالقة على امتداد نحو نصف قرن ،وأصبحت مقتصرة اآلن على
تزويدها باألساتذه املتخصصين املعارين واملنتدبين بعد أن تكاملت لجامعة بيروت العربية املقومات الجامعية فى
التخصصات املختلفة.
ً
وقد واصلت جامعة اإلسكندرية رسالتها فى أفريقيا كذلك حيث أنشأت فرعا لها فى مدينة تونج -بدولة
ً
ً
جنوب السودان يتكون-حاليا-من أربع كليات هى الزراعة ،والطب البيطرى ،والتربية ،والتمريض .وفرعا آخر فى
مدينة أنجامينا بدولة تشاد ،يضم فى الوقت الحاضر كليتين فقط هما كلية الطب البيطرى ،وكلية الزراعة .وتضع
جامعة اإلسكندرية فى استراتيجيتها التوسع فى كليات هذين الفرعين والتعاون مع دول أخرى فى املجال األكاديمى،
ً
والتعليمى ،وذلك كله تحقيقا لرسالتها وعطائها الدائم فى خدمة العلم واإلنسانية.
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مقدمة
ً
إستمرارا لسياسة توثيق القوانين والقرارات التي تحكم منظومة العمل اإلداري في الجامعة في قطاعاتها
املختلفة  ،يأتي هذا الدليل الذي خصص لكل ما يتعلق بشئون أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة بجامعة
اإلسكندرية سنة  ، 2019والذى إحتوي بين صفحاته على الهيكل التنظيمي إلدارة شئون هيئة التدريس بالجامعة
ً
ً
ً
بكلياتها ومعاهدها العليا  ،ليكون مرشدا وهاديا للراغبين في املعرفة اإلدارية وتوضيحا للمهمات واإلختصاصات
املنوطة بإدارة شئون هيئة التدريس بالجامعة وكلياتها املختلفة  ،والخطوات الرسمية لشغل وظائفها كما وردت في
قانونتنظيم الجامعات  ،والقرارات املكملة والتعديالت التي طرأت هذا علي هذا القانون  ،كما يبين مجال الخدمات
املقدمة لهيئة التدريس ومساعديهم وعلي األخص شروط التعيين في الوظائف الجامعية  ،وحقوقهم في األجازات
ً
ً
سواء كانت بمرتب أو بدون مرتب  ،واإلنتداب والخدمات العالجية التي تعد حقا أصيال من حقوق العاملين في
الجامعة وغيرذلك من األمور املهمة.
والو اقع أن هذا الدليل وما سبقه من أدلة صادرة عن قطاع الدراسات العليا والبحوث – يعد إضافة
ً
متميزة وخدمة جليلة ألعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والعاملين بالجامعة .بل وللباحثيين عموما الراغبين في
املعرفة اإلدارية .والضوابط التي تحكم قواعد التعيين في الوظائف املختلفة وحقوق الجميع التي ينظمها القانون.
ً
وهنا أجد لزاما علي أن أتوجه بأسمي آيات الشكر والتقدير لألستاذ الدكتور /مختار يوسف – نائب رئيس الجامعة
للدراسات العليا والبحوث  ،واألستاذ الدكتور/عالء الدين رمضان – نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة املجتمع
ً
ً
وتنمية البيئة وفريق العمل معه الذي أسهم في ظهور هذه األدلة للنور داعيا املولي عز وجل أن يوفقنا جميعا
ً
ملواصلة العمل لجامعتنا العريقة تحقيقا لرسالتها السامية في العلم والتعليم وخدمة املجتمع
رئيس الجامعة
أ.د.عصام الكردي
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تقديم
ً
يسرني أن أقدم دليل شئون أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلسكندرية وذلك إستكماال ملا بدأه قطاع
الدراسات العليا والبحوث  ،في إصدار سلسلة من األدلة بدأها بالدليل املوحد للدراسات العليا ثم دليل اإلدارة
العامة للعالقات الثقافية  ،دليل برامج الدراسات العليا بكليات ومعاهد الجامعة  ،دليل وحدة املكتبة الرقمية ،
دليل املكتبات الجامعية  ،دليل أخالقيات رعاية وإستخدام حيوانات التجارب في التعليم والبحث العلمي  ،دليل
للنشر العلمي والتصنيفات العاملية ،دليل مركز التميز واملعامل املعتمدة املركزية والبحثية املتخصصة  ،دليل
املجالت والدوريات العلمية  ،امللحق األول لدليل الدراسات العليا .
غني عن القول أن هذا الدليل وغيره من األدلة يهدف إلي توثيق منظومة العمل العلمي واإلداري في مختلف
القطاعات التي تخدم أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والباحثين وغيرهم  ،ومواكبة لثورة املعلومات التي
تشهدها الحياة العلمية والثقافية في التعليم الجامعي والبحث العلمي في الوقت الحاضر.
ويأتي هذا الدليل – الذي تقدمه اليوم -لبيان الهيكل التنظيمي إلدارة شئون أعضاء هيئة التدريس
بالجامعاة وكلياتها ومعاهدها العليا  ،وكذا املهمات واإلختصاصات املرتبطة بإدارة شئون هيئة التدريس وعلي
األخص – تجميع كل القوانين والقرارات والقواعد الصادرة التي تحكم العمل في إدارة شئون هيئة التدريس بإدارة
الجامعة وفي كلياتها ومعاهدها  ،وكذلك عرض مفصل لجميع الخطوات واإلجراءات التي تخص الهيئة املعاونة
وأعضاء هيئة التدريس  ،وتقديم نماذج موحدة لتلك الخطوات واإلجراءات  ،واإلجابة عن كل التساؤالت املحتملة
في التعيين واألجازات  ،واإلنتدابات ،والخدمات العالجية املتاحة .بل وفي إجراءات إنهاء الخدمة بالجامعة وذلك كله
وفق القانون  49لسنة  1972والقانون  81لسنة  2016واللوائح التنفيذية لهما وكذا قرارات املجلس األعلي
للجامعات ومجلس جامعة اإلسكندرية .
وفي النهاية أتوجه بأخلص آيات الشكر والعرفان لألستاذ الدكتور/عصام الكردي رئيس الجامعة علي
تشجيعه الدائم ودعمه الالحق جاء هذا الدليل وماسبقه من أدلة  ،كما أشكر كل العاملين الذين أسهموا بدور
ً
ً
فعال في إنجازهذا الدليل وغيره من األدلة داعيا لهم جميعا بدوام التوفيق والسداد.

نائب رئيس الجامعة
للدراسات العليا والبحوث
أ.د.مختارإبراهيم يوسف
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تقديم
ً
فى إطار سعى جامعة اإلسكندرية الدائم للتطويرواإلصالح اإلدارى وفقا لفلسفة ورؤية إستتراتيجية تعتمتد
عل تتى مجموع تتة م تتن املقوم تتات بغي تتة تحقي تتق مجموع تتة م تتن األه تتداف به تتدف مس تتاعدتها ف تتى مواكب تتة حرك تتة التط تتويرو
اإلصالح التنموي مما يقوى ويدعم صورتها التنافسية على املستوى املحلى واإلقليمى .
وملتتا كانتتت إدارة شتتئون هيئتتة التتتدريس متتن اإلدارات ذات األهميتتة الخاصتتة علتتى مستتتوى الجامعتتة والكليتتات
واملعاهد حيث تحمل على عاتقها القدراألكبر من العمل واملسئولية تجاه أعضاء هيئة التدريس من حيث اإلهتمام
ً
تدرا متن اإلهتمتام والعمتل علتى تطتويرأدائهتا وأليتة عملهتا ب ً
تدء
بكل الشئون الخاصة بهم ،كان من الضرورى أن تنتال ق
متن دراستتة الو اقتع الحتتالى بكتل أبعتتاده متن نقتتاط قتوة وضتتعف ووضتع رؤى مستتتقبلية للتطتويرتستتاعد علتى اإلنتقتتال
إلى مرحلة متطورة من األداء تهدف فى النهاية إلى ميكنة النظام اإلدارى املرتبطة به .
ويأتى هذا الدليل ليتترجم كتل ذلتك ويكتون جتوهرة جديتدة تضتاف إلتى تتاج قطتاع الدراستات العليتا والبحتوث
وال تتذى زي تتن م تتن قب تتل بمجموع تتة م تتن ال تتدالئل الت تتى عمل تتت عل تتى تس تتهيل وتبس تتيط ك تتل اإلج تتراءات و األجوب تتة عل تتى ك تتل
التساؤالت التى تدور فى أذهان طالب الدراسات العليا خاصة وأعضاء هيئة التدريس بصفة عامة .
فإننا إذ نتقدم بالشكر الجزيل والعرفان بالجميل لكل من ساهم باملساعدة إلخراج هذا املشروع إلى حيز
الوجود راجيين من هللا عزوجل أن يكلله بالفائدة والنفع للجميع .
كما ال يسعنا إال أن نخص بأستمي عبتارات الشتكروالتقتديرإلتى الستيد أ.د /عصتام الكتردى  -رئتيس الجامعتة
والتتذى بتتدأ فكتترة مشتتروعات التطتتويربصتتفة عامتتة  ،والشتتكرموصتتول إلتتى الستتيد أ.د /مختتتاريوستتف -نائتتب رئتتيس
ً
ً
ً
الجامعتتة للدراستتات العليتتا والبحتتوث والتتذى لتتم يتتدخرجهتتدا أو وقتتتا ستتعيا وراء رقتتى وتقتتدم القطتتاع بصتتفة خاصتتة
وجامعتنا العريقة بصفة عامة .
نائب رئيس الجامعة
لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة
أ.د.عالء الدين رمضان مصطفى
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مقدمة:
يصدر هذا الدليل فى أربعة أجزاء جميعها تختص بالخدمات املقدمة من االدارة الى الساده أعضاء هيئة التدريس و الهيئة
املعاونة بكليات و معاهد الجامعة وتشمل:
الجزء االول:
التعيينات
الجزء الثانى:
األجازات و االنتدابات
الجزء الثالث:
انهاء الخدمة
الجزء الرابع:
الخدمات العالجية

-1
-2
-3
-4

األهداف من اصدارهذا الدليل:
تجميع جميع القوانين و القرارات و القواعد الصادرة و التى تحكم العمل فى ادارة شئون هيئة التدريسبادارة الجامعة
بالكليات و املعاهد املختلفة
عرض جميع الخطوات و االجراءات في تعيين الهيئة املعاونة و أعضاء هيئة التدريس
عمل نماذج موحدة لجميع الخطوات و االجراءات التي تخص الهيئة املعاونة و اعضاء هيئة التدريس
االجابة على كل التساؤالت و االستفسارات للساده اعضاء هيئة التدريس و الهيئة املعاونة و ذلك وفقا للقوانين و اللوائح
املنظمة.
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الهيكل التنظيمي الدارة شئون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة
باإلدارة العامة لشئون األفراد

أمين الجامعة
اإلدارة العامة لشئون األفراد

إدارة شئون هيئة التدريس
املهام و االختصاصات الدارة شئون أعضاء هيئة التدريس
 تقوم ادارة شئون هيئة التدريس بجامعة اإلسكندرية ونشاط شئون أعضاء هيئة التدريس بكليات واملعاهدً
التابعة لها والتي يبلغ عددها (23كلية ومعهد) بالعديد من العمليات املختلفة واملتعددة والتي تتطلب قدرا هائال
من الخطوات واالجراءات واملستندات والنماذج الخاصة بالخدمات املقدمة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة
املعاونة في ضوء ما يتضمنه قانون تنظيم الجامعات رقم  49لسنة  1972وقانون  81لسنة  2016واللوائح
التنفيذية لهما وقرارات مجلس الجامعة واملجلس االعلى للجامعات.
 تختص ادارات وأقسام شئون أعضاء هيئة التدريس بجامعة االسكندرية بتيسير كافة االمور املتعلقة بأعضاءهيئة التدريس والهيئة املعاونة بالجامعة واللذين يبلغ عددهم (6845عضو هيئة تدريس و 3039هيئة معاونة)
وفقا إلحصائية مارس  .2019وتقدم هذه االدارات واالقسام مجموعة متكاملة من الخدمات التي تغطى كافة
املراحل الوظيفية والعلمية التي يمر بها عضو هيئة التدريس وهي كالتالي:
التعيينات

األجازات (بمرتب و بدون مرتب)

االنتدابات

الخدمات العالجية

انهاء الخدمة
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الجزء االول
التعيينات
ً
أوال :التعيين في وظيفة معيد
تمهيد:
 اتخذت الجامعة بعض اإلجراءات لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الخريجين ،وتتمثل هذه اإلجراءات باعداد خطةخمسية لتعيين املعيدين يقوم باعدادها مجلس القسم املختص في ضوء احتياجاته الفعلية لوظائف املعيدين الحالية
واملستقبلية في ضوء أعداد الطالب حال اعداد الخطة والطالب املنتظر التحاقهم بتلك األقسام.
 تجمع خطط األقسام املعنية بعد إضافة أي شروط أو مالحظات ويتم عرضها على مجلسالكلية إلقرارها (بعد التعديل والتصويب إن وجد) وتعتمد الخطة من العميد وترسل إلى الجامعة ملناقشتها مع السادة
العمداء من خالل اللجنة املشكلة لشغل الوظائف  ,وفى حالة اقرارها من قبل اللجنة يتم عرضها على مجلس الجامعة
إلقرارها واعتمادها من رئيس الجامعة طبقا لقانون تنظيم الجامعات 72لسنة  1949و الئحتة التنفيذية ونصوص املواد
الخاصة لشغل تلك الوظيفة.
االوراق املطلوبة للتعيين فى الوظيفة :
 اصل شهادة التخرج أصل بيان تقديرات لسنوات الدراسة أصل شهادة امليالد صورة الرقم القومىايصال اشتراك النقابة -املوقف من التجنيد للذكور

اإلجراءات:
 -1تنفيذ تطبيق الخطة الخمسية املعتمدة وفقا لألعداد كل سنة على حده ،ووفقا للشروط واملالحظات املدونة بالخطة،
يتم كتابة خطاب يعتمد بإبالغ األقسام بصيغة اإلعالن لشغل وظائف املعيدين وفقا لألعداد والشروط واملالحظات
املدرجة بالخطة املعتمدة ،وبعد موافقة األقسام على صيغة اإلعالن ،تعتمد من العميد وترسل إلى ادارة شئون هيئة
التدريس بالجامعة والتي تقوم بدورها بمراجعتها ومطابقتها بالخطة.
 -2يتم اإلعالن بالجريدة ويكون التقدم لشغل الوظيفة خالل  15يوما من تاريخ اإلعالن.
 -3استالم مستندات وأوراق املتقدمين لشغل وظيفة معيد وفقا لإلعالن وهي (طلب استخدام  167علية دمغه بواحد جنية ,
صورة شهادة ميالد  ,صورة من شهادة التخرج عربي ,صورة من شهادات التقديرات عربي  ,صورة من البطاقة الشخصية
 ,صورة من شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو املوقف من التجنيد للذكور وتصوير نسختان من املستندات املقدمة).
 -4يرسل خطاب بأسماء املتقدمين الذين ينطبق عليهم الشروط املعلن عنها ونسخة من مستندات املتقدمين إلى األقسام
املعنية باإلعالن ألخذ موافقة مجالس األقسام على ترشيح املعيدين.

دليل شئون أعضاء هيئة التدريس 2019

12

 -5يعرض املوضوع كامال على مجلس الكلية للموافقة على تعيين املرشحين وترسل موافقة مجلس الكلية وصورة من
مستندات املتقدمين املرشحين إلى الجامعة ألخذ موافقة رئيس الجامعة.
 -6ترسل الجامعة بانة سيتم تعيين املرشحين بعد ارسال أصول مسوغات تعينهم كاملة.
 -7تقوم شئون هيئة التدريس بإبالغ من تم املوافقة علية من الجامعة و إعطاء كال منهم مسوغات التعيين حتى يقوم
بتعبئتها و اعتمادها وهى كما يلى :
 -نموذج بيانات بطاقة شخصية

 -إقرار عدم الجمع بين وظيفتين

 -نموذج  103ع.ح مدد خدمة سابقة

 -إقرار بعدم صرف مكافأت سابقة

 -نموذج معاشات

 -أقرار الحالة االجتماعية

 -كشف ممتلكات

 -كشف بيانات عن املتقدم للوظيفة

 نموذج  105تحديد املستفيدين من التعويض اإلضافي ملنحة الوفاة باإلضافة إلى ( استمارة االستخدام  ,أصل شهادة التجنيد  ,أصل شهادة امليالد  ,أصل شهادة التخرج عربي ,أصل شهادةالتقديرات عربي ,صورة البطاقة الشخصية  ,صورة كارنية النقابة  ,إقرار ذمة مالية من مكتب البريد  ,الفيش )
 يحضر املرشح للتعيين استمارة القومسيون الطبي  ,من عيادة املنشا أو النقراش ي  ,العتمادها من الكلية الجراء الكشفالطبي علية وبعد ورود نتيجة الكشف الطبى يقوم طالب الوظيفة بتسليم املستندات ومصوغات بعد وصول الكشف
الطبي لهم ويتم ارسال مصوغات التعيين وأصول املستندات كاملة للجامعة و كذلك صورة للحفظ باألرشيف.
 -8عند ورود قرار التعيين من الجامعة يتم اخطار (ادارة االستحقاقات  ,الحسابات  ,الدراسات العليا  ,القسم و سيادته)
باإلضافة الى أقرار أستالم العمل بعد توقيع أ.د رئيس مجلس القسم و اعتماد السيد عميد الكلية.
 -9يتم ارسال اقرار استالم العمل بخطاب الى الجامعة ثم يرد الينا بعد ذلك أمر الجامعة به (تاريخ التعيين و تاريخ أستالم
العمل واملوقف من التجنيد) ويتم تسجيل بيانات املعيد في سجل األحوال وامليزانية والقائمة والذمة املالية والتجنيد.
ً
 -10في حالة ورود قرار التعيين من الجامعة متضمنا حفظ وظيفة لبعض املعينين فأنه يتم ابالغ القسم واألشخاص ويتم
اتباع املوقف من التجنيد كما يلى :
التجنيد ( أداء الخدمة العسكرية )
 -1عند التعيين يقدم العضو ما يفيد موقفة من أداء الخدمة العسكرية ضمن أوراق التعيين الخاصة به  -2يسجل في
سجل التجنيد ما جاء بالبيان (شهادة الخدمة العسكرية) حرفيا وتبدأ املتابعة.
أ – إذا كان العضو مجند وقت التعيين
تتم إجراءات التعيين ويتم حفظ الوظيفة لسيادته لحين إتمام الخدمة العسكرية.
 فى هذه الحالة يقوم العضو باخطار اإلدارة بخطاب وارد من مكان خدمته موضح فيه رقمة العسكري ورقم وحدته ومكانهاورقم السرية الخاصة ومختوم بختم الجهة الصادر منها.
 تقوم اإلدارة بمخاطبة إدارة شئون هيئة التدريس بالجامعة بحالة العضو ويرفق أصل الخطاب الوارد من القوات املسلحةويحتفظ بصورة منة بملف العضو بالكلية على أن يصدر أمر الجامعة بحفظ الوظيفة.

دليل شئون أعضاء هيئة التدريس 2019

13

ب – في حالة النقل على االحتياط
 يقدم العضو شهادة تأدية الخدمة العسكرية ونموذج  14تعبئة من قسم الشرطة أو منطقة التجنيد التابع لة إلى الكليةويتم أرسال األصول إلى شئون هيئة التدريس بالجامعة ومخاطبة الحسابات واملهايا بصور لبدء صرف مرتبة اعتبارا من
تاريخ النقل على االحتياط ويسجل في سجل االحتياط لحين انهاء التجنيد.
ج – في حالة انهاء تأدية الخدمة العسكرية
 يقدم العضو شهادة تأدية الخدمة العسكرية ويقوم باستالم العمل بالقسم التابع له ويعتمد من رئيس مجلس القسموعميد الكلية في اليوم التالي إلنهاء فترة التجنيد املباشرة.
 يتم إرسال أصل إقرار استالم العمل و شهادة تأدية الخدمة العسكرية باالضافة الى نموذج  14جند إلى إدارة هيئةالتدريس بالجامعة ويحتفظ بصورة منها بملف العضو بالكلية وأخطار املهايا والحسابات باستالم العمل على أن يصدر
أمر عودة سيادته من التجنيد وصرف مرتبة اعتبارا من تاريخ العودة .
د -في حالة معافى مؤقتا
 إذا كان العضو مسجل معافى مؤقت وتخطى تاريخ االعفاء ولم يسلم ما يفيد موقفة من تجاوز هذه الفترة يجبإخطاره على محل إقامته ومكان عملة بضرورة إحضار ما يفيد موقفة من التجنيد .
 إذا لم يقدم ما يفيد موقفة من التجنيد رغم إخطاره بضرورة الرد,يتم ارسال إنذار لسيادته على عنوانه الخاص ويتمإخطار إدارة االستحقاقات بالكلية إليقاف صرف مرتبة لحين الرد بما يفيد موفقة من التجنيد.
 عندما يتقدم العضو بما يفيد موقفة من التجنيد يتم ارسال أصل الشهادة إلى إدارة هيئة التدريس بالجامعةويحتفظ بصورة منها بملف العضو بالكلية.
إقرارات الذمة املالية
 -1إقراربداية الخدمة
يقدم إقرار عن ذمته املالية وذمة زوجته واألوالد القصر يبين به األموال الثابيةواملنقولة في خالل شهرين من تاريخ
التعيين.
 -2االقرارات الدورية
يقدم بصفة دورية خالل شهر يناير التالي النقضاء خمس سنوات على تقديمة لإلقرار السابق علية طول مدة خدمته في
الوظيفة (كل خمس سنوات).
 -3إقرارنهاية الخدمة
يقدم في حالة نهاية الخدمة اواالستقالة وال يلزم الورثة على تقديمة فى حالة الوفاء واالكتفاء بتقديم اإلقرار الدوري
األخير.
ملحوظة:
 يلزم ان يوقع املقر (وزوجته ) اسمة ثالثيا بدون فورمه -بعد استالم اقرار الذمة املالية من املقر ترسل الى إدارة الكسب غير املشروع بالجامعة.
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املواد القانونية من قانون تنظيم الجامعات  49لسنة 1972
مادة :133
 يعين املعيدون واملدرسون املساعدون بقرار منرئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو املعهد بعد أخذ رأى مجلسالقسم املختصويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة :135
 يشترط فيمن يعين معيدا أو مدرسا مساعدا أن يكون محمود السيرة حسن السمعه.مادة :136
 يكون تعيين املعيدين بناء على إعالن عن الوظائف الشاغرةومع مراعاة حكماملادة السابقة  ,يشترط فيمن يعين معيدامايأتي:
 أن يكون حاصال علىتقدير جيد جدا على األقل في التقدير العام في الدرجة الجامعية األولى. أن يكون حاصال على تقدير جيد على األقل في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها ومع ذلك إذا لم يوجد من بيناملتقدمين لإلعالن من هو حاصل على تقديرجيد جدا في التقدير العام في الدرجة الجامعية األولى  ,فيجوز التعيين من
بينالحاصلين على " جيد " على األقل في هذا التقدير وبشرط أن ال يقل التقدير في مادةالتخصص أو ما يقوم مقامها عن
" جيد جدا"
 وفى جميع األحوال تجرىاملفاضلة بين املتقدمين على أساس تفضيل األعلى في التقدير العام  ,وعند التساوي فيهذاالتقدير يفضل األعلى في مجموع الدرجات وعند التساوي في هذا املجموع يفضل األعلىتقديرا في مادة التخصص  ,وعند
التساوي في هذا التقدير يفضل األعلى في درجات مادةالتخصص وعند التساوي في هذه الدرجات يفضل الحاصل على
درجة علمية أعلى بنفس القواعدالسابقة.
مادة :137
 مع مراعاة حكم املادتين  133و 135من هذا القانون يجوز أن يعيناملعيدون عنطريق التكليف من بين خريجي الكلية فيالسنتين األخيرتينالحاصلين على تقدير جيدجدا على األقل في كل من التقدير العام في الدرجةالجامعية األولى ،وفي
تقديرمادة التخصص أو ما يقوم مقامها ،وتعطىاألفضلية ملن هو أعلى في التقدير العام،وعند التساوي في التقدير
العامتعطى األفضلية ملن هو أعلى في مجموع الدرجات،مع مراعاة ضوابط املفاضلةاملقررة في املادة ( )136من هذا
القانون.
مادة :138
 في حالة تطبيق حكم املادتين السابقتين إذا لم تكن مادة التخصص في مواد االمتحان في مرحلةالدرجة الجامعية األولىفيقوم مقامها الحصول على دبلوم خاصة في فرع التخصص.
 وإذا لم توجد هذه الدبلوم ،فيقوم مقامهاالتمرين العملي مدة ال تقل عن سنتين في كلية جامعية أو معهد جامعي أومستشفى جامعيوبشرط الحصول على تقدير جيد جدا على األقل عن العمل خالل هذهاملدةويشترطفي جميع األحوال
بالنسبة لوظائف املعيدين في األقسام العالجية (اإلكلينيكية) فيكليات الطب أن يكون املرشح قد أمض ى سنتين على األقل
في تدريب عملي بأحد املستشفياتالجامعية في فرع تخصصه.
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مادة :141
 يسرى على اإلعالن عن وظائف املعيدين واملدرسين املساعدين حكم الفقرة األولى مناملادة ( )72الخاصة باإلعالن عنوظائف أعضاء هيئة التدريس.
املواد القانونية من قانون تنظيم الجامعات رقم  49لسنة 1972
مادة : 59
ً
 يتلقى املدرسون املساعدون واملعيدون تدريبا على أصول التدريس العامة والخاصة في شكل مقررات أو ندوات أو دروسً
ً
علمية وفقا لظروف كل كلية وطبقا للقواعد التي يضعها مجلس الجامعة.
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النماذج املطلوبة لتعيين معيد

كلية  /معهد ..............................:
طلب تعيين معيد
ً
طبقا ألحكام القانون رقم  49لسنة  1974والئحته التنفيذية

هت  -ت 1 -

بيانات مقدم الطلب
الرقم القومى.................................../
االسم ........................................../
التخصص ................................../
سنة التخرج ....................................../
النسبة املئويه ................................/
التقدير التراكمى ................................./
تقدير درجة مادة التخصص...................../القسم العلمى املتقدم له ........................./
العنوان الحالى................................/
رقم التليفون الدائم ............................../
املوقف من التجنيد للذكور ............................../تاريخ تقديم الطلب / /
مراجعة شئون هيئة التدريس بالكلية/املعهد
استيفاء أوراق الساده املتقدمين لوظيفة معيد
سبب عدم االستيفاء .............................................
 غير مستوفى
 مستوفى
األمر معروض برجاء التفضل بالنظر نحو املوافقة على عرض املوضوع على مجلس القسم املختص للنظر في ترشيح سيادته لشغل
ً
ً
وظيفة معيد بذات القسم بالكلية .علما بأنه مستوفى الشروط األعالن تمهيدا للعرض على مجلس الكلية
التاريخ / /
رئيس القسم
املراجع
املوظف املختص
مو افقة مجلس القسم العلمى
 سبب الرفض
 ال أوافق
 اوافق
( موافقة  /عدم موافقة )مجلس القسم بجلسته املنعقدة يوم
مو افقة مجلس الكلية /املعهد
 سبب الرفض
 ال أوافق
اوافق
موافقة  /عدم موافقة مجلس الكلية  /املعهد بجلسته املنعقدة يوم
اعتماد السيد األستاذ الدكتور عميد الكلية  /املعهد

بتاريخ / /

بتاريخ / /

مراجعة شئون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة
) بكلية ( )
األمر معروض برجاء التقدم نحو املوافقة على ترشيح سيادته لشغل وظيفة معيد بقسم (
ً
علما بأن سيادته من أفضل املتقدمين املستوفيين لشغل هذه الوظيفه
وارد صادر
التاريخ / /
امين عام الجامعة
املراجع مدير اإلدارة
املوظف املختص
مو افقة السيد األستاذ الدكتور  /رئيس الجامعة
 أوافق

 ال أوافق
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أمرتعيين معيد
أمر
رقم
االست ت ت ت تتم

:

الوظيف ت ت تتة

:

القست ت ت ت تتم

:

(الكلية /معهد)

:

املؤهالت الدراسية

:

تاريخ وجهه امليالد

:

سبب التعيين

:

رقم وتاريخ قرارالتعيين
املاهيته املعين بها
الت ت ت ت ت ت تتبدالت

بتاريخ

:
:

:

تاريت ت ت تتخ التعيين
تاريخ إستالم العمل
نتيجة الكشف الطبي

:
:
:

:
املوقف من التجنيد
وفى تاريخه أخطرت الجهات املختصة ،،،
مديرشئون هيئة التدريس
صورة مرسلة الى /
برجاء التفضل بالعلم و اتخاذ ما يلزم نحو اخطارالجهات املعنيه طرفكم ،
مع قبول التحية ،،
تحريرا في :
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قرارتعيين معيد
قرار
رقم بتاريخ
رئيس الجامعة
 بعد اإلطالع على ميزانية (كلية /معهد )عام . /
 وعلى القانون رقم  49لس ت 1972تتنة بشأن تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية وتعديالتهما .
 وعلى كتاب (كلية /معهد) املؤرخ فى / /
بالكلية .
لشغل وظيفة معيد بقسم

واملتضمن طلب املو افقه على ترشيح السيد /

 وعلى مو افقتنا بتاريخ  / /على ذلك .
 وعلى مسوغات تعيين سيادته.
قرر
متادة أولى :
 لشغل وظيفة معيد بقسمتعيين السيد /
ج وبماهية شهرية قدرها ج (متضمنة مبلغ
في الدرج ت تتة
) تصرف لسيادته اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل .
عام
مادة ثانية :

بت (كلية  /معهد )
ج قيمة العالوات الخاصة من

ً
منح سيادته بدل جامعة وقدره 1000ج يصرف أعتبارا من تاريخ تسلمهالعمل .

مادة ثالثه :
على الجهات املختصة تنفيذ هذا القرار.
رئيس الجامعة
ا .د /

دليل شئون أعضاء هيئة التدريس 2019
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ً
ثانيا :التعيين في وظيفة مدرس مساعد
األوراق املطلوبة للتعيين فى الوظيفة:
 -1طلب التعيين (الترقية)
 -2أصل شهادة املاجستير
 -3أصل افادة بحضور عدد  6دورات تدريبية بمركزتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس .
 -4موافقة مجلس القسم على تعيينه فى وظيفة مدرس مساعد بالقسم.
 -5شهادة التويفل الدولى بدرجة (  550درجة) أو  79درجة فى  IBTأو  6.5درجة فى اجتياز IELTSأكاديمى.
االجراءات:
 تعرض مذكرة على مجلس الكلية للموافقة على تعيينه بوظيفة مدرس مساعد مع تدبير الدرجة املالية الالزمة. ترسل موافقة مجلس الكلية الى شئون هيئة التدريس بالجامعة التخاذ الالزم للعرض على السيد أ.د/رئيس الجامعة . بعد ورود قرار الجامعة على تعيين سيادتة ,يتم اخطار كل من االستحقاقات و الحسابات و القسم التابع له بصورةمن قرار الجامعة ,و يتم تعديل حالتة الوظيفية فى سجل االحوال و امليزانية و القائمة و برنامج الفاروق.
املواد القانونية من قانون تنظيم الجامعات رقم  49لسنة 1972
مادة :139
 مع مراعاة حكم املادة ( , )135يشترط في من يعين مدرسا مساعدا أن يكون حاصال علىدرجة املاجستير أو على ديبلومتانمن ديبلومات الدراسة العليا مؤهلين للقيد للحصول علىدرجة الدكتوراه أو على ما يعادل درجة املاجستير أو
الديبلومتان.
 فإذا كان منبين املعيدين في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون فيشترط فضال عما تقدم أن يكونملتزما في عملهومسلكه منذ تعيينه معيدا بواجباته ومحسنا أداءها ,وإذا كان منغيرهم ,فيشترط حصوله على تزكية من املشرف على
الرسالة في حال الحصول على درجةاملاجستير أو من عميد الكلية بعد أخذ رأى رؤساء مجالس األقسام املتخصصة في
حااللحصول
الديبلومين.
على
إذا تطلب التخصص حصول املعيد على بكالوريوس أو ليسانسأخرى ,فيمنح عند تعيينه في وظيفة مدرس مساعدأقدمية اعتبارية في هذه الوظيفة تعادملدة الدراسة املقررة للحصول على البكالوريوس أو الليسانس األخرى بشرط أن
يكون حصولهعلى درجة املاجستير في نوع التخصص الذي يستلزم الحصول على بكالوريوس أو ليسانس أخرى.
مادة :140
 مع مراعاة حكم املادتين ( )135و ( )139يكون التعيين في وظائف املدرسين املساعدينالشاغرة دون إعالن من بين املعيدينفي ذات الكلية أو املعهد ،وإذا لم يوجد منهؤالء من هو مؤهل لشغلها ،فيجرى اإلعالن عنها.
الالئحة التنفيذية للقانون رقم  49لسنة 1972
مادة:59
ً
 يتلقى املدرسون املساعدون واملعيدون تدريبا على أصول التدريس العامة والخاصة في شكل مقررات أو ندوات أو دروسً
ً
علمية وفقا لظروف كل كلية وطبقا للقواعد التي يضعها مجلس الجامعة.
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النماذج املطلوبة لتعيين مدرس مساعد
كلية  /معهد ..............................:
طلب تعيين مدرس مساعد
ً
طبقا ألحكام القانون رقم  49لسنة  1974والئحته التنفيذية

هت  -ت 1 -

بيانات مقدم االطلب
القسم العلمى املتقدم له
االسم  ................................................/الرقم القومى.................................../
التخصص ................................../
.............................../
تاريخ التعيين بوظيفة معيد.............................../
تاريخ الحصول على املاجستير ...................../
العنوان الحالي ................................/
رقم التليفون الدائم ..................................../
املوقف من التجنيد للذكور ............................/تاريخ تقديم الطلب / /
مراجعة شئون هيئة التدريس بالكلية/املعهد
استيفاء أوراق الساده املتقدمين لوظيفة مدرس مساعد
سبب عدم االستيفاء .............................................
 غير مستوفى
 مستوفى
األمر معروض برجاء التفضل بالنظر نحو املوافقة على عرض املوضوع على مجلس القسم املختص للنظر في ترشيح سيادته لشغل
ً
ً
وظيفة مدرس مساعد بذات القسم بالكلية علما بأنه مستوفى للشروط تمهيدا للعرض على مجلس الكلية
التاريخ / /
رئيس القسم
املراجع
املوظف املختص
مو افقة مجلس القسم العلمى
 سبب الرفض
 ال أوافق
 اوافق
( موافقة  /عدم موافقة ) مجلس القسم بجلسته املنعقدة يوم
مو افقة مجلس الكلية /املعهد
 سبب الرفض
 ال أوافق
اوافق
موافقة  /عدم موافقة مجلس الكلية  /املعهد بجلسته املنعقدة يوم
اعتماد السيد األستاذ الدكتور عميد الكلية  /املعهد

بتاريخ / /

بتاريخ / /

مراجعة شئون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة
األمر معروض برجاء التقدم نحو املوافقة على ترشيح سيادته لشغل وظيفة مدرس مساعد بقسم (
ً
)علما بأن سيادته مستوفى األوراق.
بكلية (
التاريخ / /
امين عام الجامعة
املراجع مدير اإلدارة
املوظف املختص

)
وارد

صادر

مو افقة السيد األستاذ الدكتور  /رئيس الجامعة
 أوافق

 ال أوافق
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أمرتعيين مدرس مساعد
أمر
رقم

بتاريخ

إلي إدارة شئون هيئة التدريس -:


بعد اإلطالع علي القانون رقم  49لس ت1972تنتتة بشأن تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية وتعديالتهما .

وعلي كتاب (كلية /معهد) رقم بتاريخ  / /ورفقة شهادة املاجستيروالحاصل عليها السيد/

املعيد بقسم ( ) ب(الكلية /املعهد) في وظيفة مدرس مساعد بذات القسم لحصوله علي درجة املاجستير.
وعلي مذكرة اإلدارة املؤرخه بتاريخ  / /فى هذا الشأن .


يعتمد ،،
)
/معهد
(كلية
السيد/املعيدبقسم
تعيين
في وظيفة مدرس مساعد بذات القسم في الدرجةج وبماهية شهرية قدرهاج ( متضمنة مبلغج قيمة العالوات
ً
) وذلك أعتبارا من  ( / /تاريخ مو افقة السيد االستاذ الدكتور  /رئيس
الخاصة املستحقة في /7/1
الجامعة) .
وفى تاريخه أخطرت الجهات املختصة ،،،
وعلي مو افقة السيد االستاذ الدكتور  /رئيس الجامعة بتاريخ  / /علي ذلك .

مديرشئون هيئة التدريس
صورة مرسلة الى /
برجاء التفضل بالعلم و اتخاذ ما يلزم نحو اخطار الجهات املعنيه طرفكم ،،
مع قبول التحية ،،
مديرشئون هيئة التدريس

تحريرا في :
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ً
ثالثا :التعيين في وظيفة مدرس
األوراق املطلوبة للتعيين فى الوظيفة
 -1أصل شهادة الدكتوراه أو أصل املعادلة ( إذا كانت ممنوحة من الخارج ).
 -2تقرير اللجنة املشكلة من مجلس القسم لفحص رسالة الدكتوراه ( اللجنة الثالثية ).
 -3امللخص العربي لرسالة الدكتوراه بأمضاء اللجنة الثالثية على جميع األوراق.
 -4موافقة مجلس القسم على تعيينه فى وظيفة مدرس بالقسم .
 -5شهادة معادلة الدكتوراه من املجلس األعلى للجامعات (الدكتوراه من الخارج)
 -6أصل أفاده بحضور  6دورات تدريبيه بمركز تنمية قرات أعضاء هيئة التدريس
اإلجراءات
 -1يتقدم العضو بطلب لشغل وظيفة مدرس إلى السيد أ.د  /رئيس القسم املختص.
 -2يحيل السيد أ.د  /رئيس القسمهذا الطلب واألوراق إلىمجلس القسم التخاذ قرارهوأعمال شئونه.
 -3يتم أخذ مواقة السيد أ  .د عميد الكلية على عرض املوضوع على مجلس الكلية.
 -4تقوم إدارة هيئة التدريس بعمل مذكرة بحالة سيادته لعرضها على مجلس الجامعة وتصوير أربع نسخ من ( ملخص رسالة
الدكتوراه  ,قرار مجلس القسم  ,قرار مجلس الكلية  ,مذكرة مجلس الجامعة  ,واألوراق املقدمة ) و كذلك صور من
مذكرة مجلس الجامعة.
 -5بعد ورود موافقة مجلس الجامعة على تعيين سيادته يتم اخطار كل من االستحقاقات والحسابات والقسم التابع له
بصورة من قرار الجامعة ,ويتم تعديل حالته الوظيفية في سجل األحوال وامليزانية والقائمة.
 -6في حالة عدم وجود درجة شاغرة لتعين سيادته عليها يتم ابالغ الجامعة بتدبير درجة.
املواد القانونية من قانون تنظيم الجامعات رقم  49لسنة 1972
مادة :65
 يعين رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس بناءعلى طلب مجلس الجامعة بعد اخذ رأى مجلس الكلية أو املعهد ومجلسالقسم املختص ويكونالتعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة.
مادة :66
 يشترط فيمن يعين عضوا في هيئة التدريس ما يأتي: أن يكون حاصال على درجة الدكتوراه أو مايعادلها من إحدى الجامعات املصرية في مادة تؤهله لشغل الوظيفة أو أنيكون حاصال منجامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به في مصر أو في الخارج على درجةيعتبرها املجلس
األعلى للجامعات معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائحاملعمول بها.
 أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.مادة :67
 مع مراعاة حكم املادة السابقة  ,يشترط فيمن يعين مدرسا أن تكون قد مضت ست سنوات علىاألقل على حصوله علىدرجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.
 فإذا كان من بين املدرسين املساعدين أواملعيدين في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون ,فيشترط فضال عما تقدمأن يكونملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينه معيدا أو مدرسا مساعدا بواجباته ومحسنا أداءهاوإذا كان من غيرهم
فيشترط توافره على الكفاءة املتطلبة للتدريس.
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مادة :68
 مع مراعاة حكم املادتين السابقتين يكون التعيين في وظائف املدرسين الشاغرة دونإعالن من بين املدرسين املساعدينأواملعيدين في ذات الكلية أو املعهد .وإذا لم يوجد من هؤالء من هو مؤهل لشغلها فيجرىاإلعالن عنها.
مادة :72
 مع مراعاة أحكام املادتين ( )68و ( )71يجرى اإلعالن عن الوظائف الشاغرة في هيئةالتدريس مرتين في السنة  ,وملجلسالجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو املعهد بعدأخذ رأى مجلس القسم املختص أن يضمن اإلعالن فيما عدا وظائف
األساتذة اشتراط شروطمعينة وذلك باإلضافة إلى الشروط العامة املبينة في القانون.
 ال يجوز لعضو هيئة التدريس في إحدى الجامعاتالخاضعة لهذا القانون شغل وظيفة شاغرة معلن عنها مماثلة لوظيفتهفي جامعة أخرى االبطريق النقل طبقا للمادة (.)81
مادة :78
 استثناء من حكم املادة السابقة يجوز في حالة الضرورة تعيين أعضاء في هيئة التدريسمن املقيمين في الخارج بالشروطالعامة املبينة في هذا القانون وال يعتبر قرارالتعيين نافذا إال إذا عاد املعين واستلم عمله في الوظيفة املعين فيها خالل
ثالثةأشهر من تاريخ صدور قرار التعيين وإال اعتبر قرار التعيين كأن لم يكن.
الالئحة التنفيذية للقانون رقم  49لسنة 1972
مادة:59
ً
 يتلقى املدرسون املساعدون واملعيدون تدريبا على أصول التدريس العامة والخاصة في شكل مقررات أو ندوات أو دروسً
ً
علمية وفقا لظروف كل كلية وطبقا للقواعد التي يضعها مجلس الجامعة.
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النماذج املطلوبة لتعيين مدرس
كلية  /معهد ..............................:
ه ت  -ت 1 -أ
ط تلتتب تعيين عضو هيئة تدريس (مدرس)
ً
طبقا ألحكام القانون رقم  49لسنة  1972والئحته التنفيذية
بيانات مقدم الطلب
القسم ........................../

االسم  ............................... /الوظيفة الحالية  ............................../بتاريخ / /
الحالة العلميه
نوع املؤهل ( البكالوريوس  /الليسانس ) ...............................................
تاريخ الحصول على املؤهل / /
تاريخ الحصول على املاجستير  / /تخصص ..................................................
تاريخ الحصول على الدكتوراه  / /تخصص .................................................
الحالة الوظيفية
ً
ً
) تعيين مدرس مساعد اعتبارا من  / /بقسم (
بقسم(
تعيين معيد اعتبارا من / /
/
تاريخ تقديم الطلب /
مو افقة القسم
على طلب التعيين املقدم.
بتاريخ / /
وافق مجلس القسم بجلسته املنعقدة يوم
/
رئيس القسم  .............................../التوقيع  ..................................../التاريخ /

)

مراجعة شئون هيئة التدريس بالكلية
تم التحقق من استكمال وصحة جميع املستندات املرفقة واملطلوبة وال توجد آى موانع قانونية
التاريخ / /
رئيس القسم ............................./
املراجع ......................../
مو افقة مجلس الكلية
وافق مجلس الكلية بجلسته املنعقدة يوم

بتاريخ

/

/

عميد الكلية /املعهد  ..............................:التوقيع .........................../

على طلب التعيين .
صادر

مراجعة شئون هيئة التدريس بالجامعة
برجاء التفضل بالنظر نحو املوافقة على عرض املوضوع على مجلس الجامعة للنظر في تعيين سيادته في وظيفة (
مستوفى للشروط.
أمين عام
املوظف املختص املراجعمدير اإلدارة
وارد
التاريخ / /
الجامعة

) حيث انه

مو افقة مجلس الجامعة بالنسبة لتعيين أعضاء هيئة التدريس
 موافقة

 عدم املوافقة
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قرارتعيين مدرس
قرار
رقم بتاريخ
رئيس الجامعة
 بعد األطالع على القانون رقم  49لست1972تنة بشأن تنظيم الجامعات الئحته التنفيذية وتعديالتهما .
على تعيين السيد الدكتور/
 وعلى مو افقة مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة بتاريخ / /
بت ( كلية /معهد ) في وظيفة مدرس بذات القسم .
املدرس املساعد بقسم
قرر
متادة أولى :
بت (كلية /معهد) في
في وظيفة مدرس بقسم
تعيين السيد الدكتور/
ج قيمة العالوات الخاصة
ج (متضمنة مبلغ
وبماهية شهرية قدرها
الدرجة
(تاريخ مو افقة مجلس الجامعة) .
من  / 7/1حتى ) وذلك اعتبارا من / /
مادة ثانية :
على الجهات املختصة تنفيذ هذا القرار.
رئيس الجامعة

ا .د /

اعت ت تتداد :
مراجعت تتة :
تحريرا في :
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ً
رابعا :التعيين في وظيفةأستاذ مساعد  /أستاذ
تمهيد:
 -1يقدم عضو هيئة التدريس طلبا باسم أ  .د  .عميد الكلية للموافقة على رفع انتاج سيادته العلمي الى اللجنة العلمية الدائمة املختصة
ويتم توقيع أ.د رئيس القسم بما يفيد أن مجلس القسم قد أحيط علما.
 -2يقوم عضو هيئة التدريس بتجميع األنشطة املختلفة التي قام بها القسم لتوقيعها من أ.د رئيس القسم ثم اعتمادها من السيد أ.د.
عميد الكلية.
 -3بعد موافقة السيد أ.د عميد الكلية ترسل األبحاث إلى اللجنة العلمية الدائمة املختصةوبرفقتها تقرير وتقييم األنشطة لعضو هيئة
التدريس.
 -4بعد ورود تقرير اللجنة العلمية الدائمة بترقية العضو,يعرض تقرير اللجنة على مجلس القسم للموافقة (واليجوز التمرير)

-1
-2
-3
-1
-2
-4

-5
-6

األوراق املطلوبة للتعيين فى الوظيفة:
تقرير اللجنة العلمية الدائمة.
موافقة مجلس القسم على تعيين سيادته في وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد بالقسم.
أصل افاده حضور عدد  6دورات تدريبية بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.
االجراءات:
يتم أخذ موافقة السيد أ.د .عميد الكلية على عرض املوضوع على مجلس الكلية.
يعرض املوضوع على مجلس الكلية للموافقة (و ال يجوز التمرير).
بعد موافقة مجلس الكلية على تعيين سيادته فى وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد بالقسم تقوم ادارة شئون أعضاء هيئة التدريس
بعمل مذكرة متضمنة حالة سيادته العلمية والوظيفية لعرضها على مجلس الجامعة وتصوير أربع نسخ من (قرار مجلس القسم ,
قرار مجلس الكلية  ,مذكرة مجلس الجامعة و واألوراق املقدمة) و كذلك صور من مذكرة مجلس الجامعة.
بعد موافقة مجلس الجامعة على تعيين سيادته يتم اخطار كل من االستحقاقات والحسابات والقسم التابع له بصورة من قرار
الجامعة  ,ويتم تعديل حالته الوظيفية فى سجل األحوال وامليزانية والقائمة وبرنامج الفاروق.
فى حالة عدم وجود درجة مالية شاغرة بالقسم لتعيين سيادته عليها ويوجد درجة بقسم أخر يتم مخاطبة الجامعة لنقل الدرجةمن
قسم إلى أخر بعد موافقة مجلس الكلية على ذلك.
املواد القانونية من قانون تنظيم الجامعات رقم  49لسنة 1972
مادة :65

 يعين رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس بناءعلى طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو املعهد ومجلس القسماملختص ويكونالتعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة.
مادة :66
 يشترط فيمن يعين عضوا في هيئة التدريس ما يأتي:) (1أن يكون حاصال على درجة الدكتوراه أو مايعادلها من إحدى الجامعات املصرية في مادة تؤهله لشغل الوظيفة أو أن يكون
حاصال منجامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به في مصر أو في الخارج على درجةيعتبرها املجلس األعلى للجامعات
معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح املعمول بها.
) (2أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
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مادة :69
 أوال:مع مراعاة حكم املادة ( , )66يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا مايأتي:
) (1أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنواتعلى األقل في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو في معهد علمي من
طبقتها أو أن يكون قد مضت على حصوله على املؤهل املنصوص عليه في املادة 66من هذا القانون مدة خمس سنوات على األقل
بشرط أن يكون قد مض ى ثالثة عشرة سنه علىاألقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها وذلك
إذا تقرر اإلعالن عن تلك الوظيفة في جامعة أخرى إقليمية.
) (2أن يكون قد قام فيمادته وهو مدرس بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة.
) (3أن يكون ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينه مدرسا بواجبات أعضاء هيئةالتدريس ومحسنا أداءهاويدخل في االعتبار في
تعيينه نشاطه العلميواالجتماعي امللحوظ في الكلية أو املعهد.
ثانيا:
مع مراعاة حكم املادة ) (66يجوز استثناء تعيين أساتذة مساعدين من خارج تلك الجامعات إذا توافرت فيهمالشروط اآلتية:
) (1أن تكون قد مضت خمس سنوات على األقل على حصولهم علىاملؤهل املنصوص عليه في البند ( )1من املادة ()66
) (2أن تكون قد مضت ثالثعشرة سنة على األقل على حصولهم على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.
) (3أن يكونوا قد قاموا منذ الحصول على املؤهل املنصوص عليه في البند ( )1من املادة ( )66بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها
أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة فياملادة املتعلقة بالوظيفة.
) (4أن يكونوا متوافرين على الكفاءة املتطلبةللتدريس.
مادة :70
 أوال:مع مراعاة حكم املادة ( )66يشترط فيمن يعين أستاذا ما يأتي:
) (1أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمسسنوات على األقل في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو في معهد
علمي من طبقتهاأو أن يكون قد مضت على حصوله على املؤهل املنصوص عليه في املادة  66من هذاالقانون مدة عشر سنوات على
األقل ,بشرط أن يكون قد مض ى ثماني عشرة سنة على األقلعلى حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها ,وذلك إذا
.
ما تقرر اإلعالن عن تلك الوظيفة في جامعة أخرى إقليمية.
) (2أن يكون قد قام فيمادته وهو أستاذ مساعد بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة تؤهله لشغل مركز
األستاذية.
) (3أن يكون ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينهأستاذا مساعدا بواجبات أعضاء هيئة التدريس ومحسنا أداءها.
ويدخل فياالعتبار في تعيينه مجموع إنتاجه العلمي منذ حصوله على الدكتوراه أو ما يعادلها ,وما يكون قد أشرف عليه من رسائل
املاجستير والدكتوراه التي تمت أجازتها ,وكذلك نشاطه العلمي واالجتماعي امللحوظ وأعماله اإلنشائية البارزة في الكلية أو املعهد.
 ثانيا:مع مراعاة حكماملادة ( , )66يجوز استثناء تعيين أساتذة من خارج تلك الجامعات إذا توافرت فيهمالشروط اآلتية:
) (1أن تكون قد مضت عشر سنوات على األقل على حصولهم علىاملؤهل املنصوص عليه في البند ( )1من املادة(.)66
) (2أن تكون قد مضتثماني عشرة سنة على األقل على حصولهم على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو مايعادلها.
) (3أن يكونوا قد قاموا خالل السنوات الخمس السابقة على تقدمهمللتعيين في وظيفة أستاذ بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء
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.

أعمال إنشائية ممتازة في تخصص هذه الوظيفة.
) (4أن يكونوا متوافرين على الكفاءة املتطلبة للتدريس.
ويدخل في االعتبار في تعيين كل منهم مجموع إنتاجه العلمي منذحصوله على الدكتوراه أو ما يعادلها

 ثالثا:يستحق األستاذ الذي مض ى على شغله لوظيفة أستاذ مدة عشر سنوات الربط املالي لنائب رئيس الجامعة  ,مالم يكن يتقاض ى مرتبا
فعليا يزيد على ذلك.
 مادة 70مكرر:ال يجوز للمدرس الذي عين في وظيفة أستاذ مساعد تطبيقا لحكم الشطر األخير من املادة ( )69أوال ( )1أن يفيد من حكم الشطر
األخير من املادة ( )70أوال ( )1عندالتقدم للتعيين في وظيفة أستاذ.
مادة : 71
 أوال:مع مراعاة أحكام املواد ( )66و ( /69أوال) و ( /70أوال) يكون التعيين في وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين من بين األساتذة
املساعدينواملدرسين في ذات الكلية أواملعهد.
إذا لم يوجد ما هو شاغر من هذه الوظائف ووجدمن هؤالء من تتوافر فيهم شروط التعيين في الوظيفة األعلى منحوا اللقب العلمي
لهذهالوظيفة وتدبر لهم وظائف بدرجاتها املالية في السنة املالية التالية  ,ويتم منحهم عالوة الترقية ومرتب الوظيفة األعلى والبدالت
املقررة لها من تاريخ نفاذ قانون املوازنة  ,وفى هذه الحالة يراعى تطبيق القاعدة العامة بعدم الجمع بين عالوة الترقية والعالوة الدورية.
ويؤخذ تاريخ منح اللقب العلمي في االعتبار عندالتعيين في الوظيفة التالية أوالترقية إليها.
 ثانيا:مع مراعاة أحكام املواد ) (66و ( /69ثانيا) و ( /70ثانيا).
يجرى اإلعالن عن وظائف األساتذةواألساتذة املساعدين الشاغرة إذا لم يوجد في ذات الكلية أو املعهد من هو مؤهل لشغلها.
 مادة :72 مع مراعاة أحكام املادتين ( )68و ( )71يجرى اإلعالن عن الوظائف الشاغرة في هيئةالتدريس مرتين في السنة  ,وملجلس الجامعة بناءعلى طلب مجلس الكلية أو املعهد بعدأخذ رأى مجلس القسم املختص أن يضمن اإلعالن فيما عدا وظائف األساتذة اشتراط
شروطمعينة وذلك باإلضافة إلى الشروط العامة املبينة في القانون.
 ال يجوز لعضو هيئة التدريس في إحدى الجامعاتالخاضعة لهذا القانون شغل وظيفة شاغرة معلن عنها مماثلة لوظيفته في جامعةأخرى االبطريق النقل طبقا للمادة (.)81
 مادة :73 تتولى لجان علمية دائمة فحص اإلنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف األساتذةواألساتذة املساعدين أو للحصول على ألقابهاالعلمية .
 ويصدر بتشكيل هذه اللجان ,ملدة ثالث سنوات ,قرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة املجلساألعلى للجامعات.
 وتشكل لجان الفحص العلمية الدائمة لوظائفاألساتذة من بين أساتذة الجامعات الذين مض ى عليهم في األستاذية خمس سنواتعلى األقل أو من املتخصصين من غيرهم ,وتشكل لجان الفحص العلمية الدائمة لوظائف األساتذة املساعدين من أساتذة الجامعات
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أو من املتخصصين من غيرهم.
يجوز عند الضرورة التجاوز عن شرط مدةاألستاذية في اللجان األولى أو إدخال بعض قدامى األساتذة املساعدين في اللجان الثانية. وتقدم كل لجنة تقريرا مفصال ومسببا تقيم فيه اإلنتاج العلمي للمتقدمين وما إذا كان يؤهلهم لشغل الوظيفة أو اللقب العلمي معترتيبهم عند التعدد بحسب األفضلية في الكفاءة العلمية وذلك بعد سماع ومناقشة التقارير الفردية للفاحصين.
 ويقدم التقرير خالل شهرين على األكثر من تاريخ وصول األبحاث إلى اللجنة إال أن يكون من الفاحصين من هو في خارج الجمهورية أومن خارجها فيزاد هذا امليعاد شهرا آخر.
وتنظم الالئحة التنفيذية أعمال هذه اللجان.
 مادة :74إذا لم تتقدم اللجان املشار إليها في املادة السابقة تقاريرها في املواعيد املحددة  ,فلرئيس الجامعة املعنية أن يدعو اللجنة املتأخرة إلى
االجتماع برئاسته لتقصىأسباب التأخير.وفى كل األحوال إذا لم يقدم التقرير خالل شهرينعلى األكثر من انقضاء تلك املواعيد فلرئيس
الجامعة املعنية عرض األمر على مجلسالجامعة وللمجلس أن يقرر سحب األبحاث من اللجنة الدائمة وإحالتها إلى لجنة خاصةيشكلها
من خمسة أعضاء على األقل ممن تتوافر فيهم الشروط املبينة في املادة السابقةويحدد لها أجال لتقديم تقريرها.
 مادة :75 إذا تقررعدم أهلية املتقدم للوظيفة أواللقب العلمي ,فال يجوز له معاودة التقدمإال بعد مض ى سنة من تقريرعدم أهليته وبشرطإضافة إنتاج علمي جديد.
 مادة :76 يتولى مجلس القسم املختص مهمة اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرسوعند االستحالة أو التعذر  ,تشكل اللجنةبقرارمن رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو املعهد من ثالثة أعضاء من األساتذة أواألساتذة املساعدين في الجامعات
الخاضعة لهذا القانون أو من املتخصصين من غيرهم.
 مادة :77 ال يجوز تعيين أحد في وظيفة مدرس وال تعيين أحد من غير أعضاء هيئة التدريس في وظيفةأستاذ أو أستاذ مساعد إال إذا كانموجودا داخل الجمهورية.
 ال يجوز تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس في وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد بعد انتهاء ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أوأجازة مرافقة الزوج إال بعد عودته إلى العمل  ,وذلك دون إخالل بحكم املادة (.)117
 مادة :78 استثناء من حكم املادة السابقة يجوز في حالة الضرورة تعيين أعضاء في هيئة التدريسمن املقيمين في الخارج بالشروط العامةاملبينة في هذا القانون وال يعتبر قرارالتعيين نافذا إال إذا عاد املعين واستلم عمله في الوظيفة املعين فيها خالل ثالثةأشهر من تاريخ
صدور قرار التعيين وإال اعتبر قرار التعيين كأن لم يكن.
 مادة :79تخصصات األستاذية تحدد في الالئحة الداخلية لكل كلية أو معهد تابع للجامعة.
الالئحة التنفيذية للقانون رقم  49لسنة 1972
 مادة:50 يتقدم للتعيين في وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين أو للحصول على لقبها العلمي من استوفي شروط املدة املنصوص عليها فياملادتين  70 ،69من قانون تنظيم الجامعات من بين األساتذة املساعدين واملدرسين في ذات القسم بالكلية دون التقيد بمواعيد
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ً
معينة .ويجري اإلعالن عن وظائف أعضاء هيئة التدريس ووظائف املدرسين املساعدين واملعيدين مرتين في السنة وفقا للنظام الذي
يضعه املجلس األعلى للجامعات ،كما تنظم األحكام التفصيلية لإلعالن بقرار يصدره املجلس األعلى للجامعات.
 مادة: 51 يجوز قبول طلبات املتقدمين لشغل وظائف األساتذة واألساتذة املساعدين أو للحصول على لقبها العلمي قبل استكمال املدد املقررةبثالثة أشهرعلى األكثر.
 مادة:52 يحيل عميد الكلية طلب شغل الوظيفة أو الحصول على لقبها العلمي إلى مقرر اللجنة العلمية الدائمة ما لم يكن التقدم لشغل وظيفةمدرس أو مدرس مساعد أو معيد فتكون اإلحالة إلى مجلس القسم املختص.
 وتتم اإلحالة خالل أسبوع على األكثر من تاريخ التقدم في حالة عدم اإلعالن أو من تاريخ انتهاء املدة املحددة لإلعالن. ويرفق الطلب عند إحالته اإلنتاج العلمي والتقارير العلمية الخاصة بالوظائف أو األلقاب العلمية السابقة. وال يجوز للمتقدم بعد إرسال البحوث الخاصة بإنتاجه العلمي إلى مقرر اللجنة أن يعود إلى سحب بعضها أو أن يتقدم بأبحاثجديدة.
 مادة:53ً
ً
 تحيل اللجنة الدائمة ما يقدم إليها من إنتاج إلى ثالثة من أعضائها بناء على تكليف من اللجنة ويقدم كل منها تقريرا مفصال خالل شهرً
ً
على األكثر من وصول اإلنتاج إليه ،أو خالل أربعين يوما إذا كان العضو الفاحص مقيما في الخارج ،ويجوز أن تستعين اللجنة بشخص
أو أكثر من املتخصصين في مصر أو الخارج من غير أعضائها لفحص اإلنتاج العلمي املقدم إليها.
ً
 ويصدر وزير التعليم العالي بناء على اقتراح املجلس األعلى الجامعات قرارا باإلجراءات املنظمة لسير العمل في اللجان العلمية الدائمة. مادة:54 يحيل عميد الكلية تقارير اللجان العلمية عن املرشحين إلى القسم املختص للنظر في الترشيح ثم تعرض على مجلس الكلية ومجلسالجامعة.
 مادة:55 يتولى مجلس القسم املختص مهمة اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس وفي حالة خلو القسم من ثالثة مناألساتذة أو األساتذة املساعدين املتخصصين في تشكيل اللجنة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية من ثالثة أعضاء
من األساتذة أو األساتذة املساعدين في الجامعة الخاضعة للقانون تنظيم الجامعات رقم  49لسنة  1972أو من املتخصصين من
غيرهم.
ملحوظة:
 فى حالة تعيين أعضاء هيئة التدريس من خارج الجامعة تطبق الالئحة التنفيذية مادة ()60 مادة:60 إذا كان املرشح لشغل وظيفة في هيئة التدريس من خارج الجامعة ،تشكل بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكليةاملختص في لجنة من ثالثة أعضاء من األساتذة الحاليين أو السابقين بالجامعة تكلف املرشح بإعداد عدد محدود من الدروس خالل
ً
مدة ال تقل عن أسبوع ويقوم بإلقائها أمام اللجنة ومن يدعي من أعضاء مجلس الكلية ومجلس القسم املختص ،وتقدم اللجنة تقريرا
عن املرشح للتدريس.
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النماذج املطلوبة لتعيين أستاذ مساعد/أستاذ

كلية  /معهد ..............................:
ه ت  -ت 1 -ب
ط تلتتب تعيين عضو هيئة تدريس
ً
طبقا ألحكام القانون رقم  49لسنة  1974والئحته التنفيذية
 إلى أستاذ

نت تتوع التعيين  إلى أستاذ مساعد
بيانات مقدم الطلب
الوظيفة الحالية  ............................../بتاريخ  / /القسم ........................../
األسم ............................... /
الحالة العلميه
نوع املؤهل ( البكالوريوس  /الليسانس ) ...............................................
تاريخ الحصول على املؤهل / /
تاريخ الحصول على املاجستير  / /تخصص ..................................................
تاريخ الحصول على الدكتوراه  / /تخصص .................................................
الحالة الوظيفية
ً
ً
)
) تعيين مدرس مساعد اعتبارا من  / /بقسم (
بقسم (
تعيين معيد اعتبارا من / /
ً
ً
)
) تعيين أستاذ مساعد اعتبارا من  / /بقسم (
تعيين مدرس اعتبارا من  / /بقسم (
ً
/
)تاريخ تقديم الطلب /
تعيين أستاذ اعتبارا من  / /بقسم (
رأى اللجنة العلمية
بتاريخ / /
(مو افقة  /رفض) اللجنة العلمية بجلستها املنعقدة يوم
مو افقة القسم
على طلب التعيين املقدم.
بتاريخ / /
وافق مجلس القسم بجلسته املنعقدة يوم
/
رئيس القسم  .............................../التوقيع  ..................................../التاريخ /
مراجعة شئون هيئة التدريس بالكلية
تم التحقق من استكمال وصحة جميع املستندات املرفقة واملطلوبة وال توجد اى موانع قانونية
التاريخ / /
رئيس القسم ............................./
املراجع ......................../
مو افقة مجلس الكلية
وافق مجلس الكلية بجلسته املنعقدة يوم
عميد الكلية /املعهد ..............................:

بتاريخ

/

/

على طلب التعيين .

التوقيع .........................../
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مراجعة شئون هيئة التدريس بالجامعة
برجاء التفضل بالنظر نحو املوافقة على عرض املوضوع على مجلس الجامعة للنظر في تعيين سيادته في وظيفة (
للشروط.
املوظف املختص

املراجعمدير اإلدارة

أمين عام الجامعة

التاريخ / /

) حيث انه مستوفى

وارد

مو افقة مجلس الجامعة ملنح اللقب العلمى أو لتعيين عضو هيئة التدريس
على منح اللقب العلمى بوظيفة ( أستاذ  /أستاذ مساعد)موافقة
تعيين عضوهيئة تدريس بوظيفة ( أستاذ /أستاذ مساعد )
موافقة
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قرارتعيين أستاذ مساعد
قرار
رقم بتاريخ
رئيس الجامعة
 بعد األطالع على القانون رقم  49لست 1972لسنة بشأن تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية
وتعديالتهما .
على تعيين السيد الدكتور/
 وعلى مو افقة مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة بتاريخ / /
بت (كلية /معهد ) فى وظيفة أستاذ املساعد بذات القسم .
املدرس بقسم
قرر
متادة أولى:
– في وظيفة أستاذ مساعد بقسم بت
تعيين السيد الدكتور/
شهرية
وبماهية
ج
172/114
الدرجة
في
(كلية/معهد)
ج قيمة العالوات الخاصة من عام حتى ) وذلك اعتبارا من
ج (متضمنة مبلغ
قدرها
( / /تاريخ مو افقة مجلس الجامعة) .
مادة ثانية :
على الجهات املختصة تنفيذ هذا القرار.
رئيس الجامعة
ا .د /
اعت ت تتداد :
مراجعت تتة :
تحريرا في :
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قرارمنح لقب أستاذ مساعد
قرار
رقم بتاريخ
 بعد األطالع على القانون رقم  49لس ت 1972تتنة بشأن تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية وتعديالتهما .
 وعلى مو افقة مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة بتاريخ  / /على منح السيد الدكتور/
اللقب العلمي ألستاذ مساعد بذات القسم .
بكلية
املدرس بقسم
قرر
متادة أولى :
– اللقب العلمي ألستاذ مساعد بقسم
منح السيد الدكتور/
ً
إعتبارا من ( / /تاريخ مو افقة مجلس الجامعة) .
بكلية
مادة ثانية :
على الجهات املختصة تنفيذ هذا القرار.
رئيس الجامعة
ا .د /
اعت ت تتداد :
مراجعت تتة :
تحريرا في :
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قرارتعيين استاذ
قرار
رقم بتاريخ
رئيس الجامعة
 بعد اإلطالع على القانون رقم  49لست1972تنة بشأن تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية وتعديالتهما .
على تعيين السيد الدكتور/
 وعلى مو افقة مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة بتاريخ / /
بت (كلية /معهد ) في وظيفة أستاذ بذات القسم .
 األستاذ املساعد بقسمقرر
متادة أولى :
– في وظيفة أستاذ بقسم ب(كلية /معهد) في
تعيين السيد الدكتور/
ج وبماهية شهرية قدرها ج (متضمنة مبلغ ج قيمة العالوات الخاصة من
الدرجة
عام
حتى ) وذلك اعتبارا من ( / /تاريخ مو افقة مجلس الجامعة) .
مادة ثانية :
على الجهات املختصة تنفيذ هذا القرار.

رئيس الجامعة
ا .د /
اعت ت تتداد :
مراجعت تتة :
تحريرا في :
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قرارمنح لقب استاذ
قرار
رقم بتاريخ
رئيس الجامعة
 بعد اإلطالع على القانون رقم  49لس ت 1972تتنة بشأن تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية وتعديالتهما .
 وعلى مو افقة مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة بتاريخ / /
بكلية
األستاذ املساعد بقسم
السيد الدكتور/
اللقب العلمي ألستاذ بذات القسم .
قرر
متادة أولى :
– اللقب العلمي ألستاذ بقسم
منح السيد الدكتور/
ً
إعتبارا من ( / /تاريخ مو افقة مجلس الجامعة) .
بكلية
على الجهات املختصة تنفيذ هذا القرار.
مادة ثانية :
على منح

رئيس الجامعة
ا .د /
اعت ت تتداد :
مراجعت تتة :
تحريرا في :
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فى حالة بلوغ االستاذ السن القانونى :
يتعين استاذ متفرغ بين من يبلغ سن انتهاء الخدمة اثناء العام الجامعي ام بعد انتهائه’ االول يكمل لنهاية العام الجامعي و
يعين استاذ متفرغ في االول من اغسطس من العام الجامعي و الثاني يعين اعتبارا من اليوم الثاني لبلوغ سن املعاش.
الالئحة التنفيذية
 مادة 57 رؤساء الجامعات و نوابهم و امين املجلس االعلى للجامعات الذين يبلغون سن انهاء الخدمة و يفيدون من حكماملادة  121من قانون تنظيم الجامعات املعدل بالقانون رقم  83لسنة  1974يصبحون اساتذة متفرغون بالكليات
التي كانوا يشغلون فيها وظيفة االساتذة قبل تعيينهم في وظائفهم.
 مادة 58 اساتذة الجامعات الذين بلغوا سن املعاش و لم يبلغوا سن  65وقت العمل بالقانون رقم  83لسنة  1974يجوزتعيينهم اساتذة متفرغين بقرار من وزير التعليم العالي بناءا على طلب مجلس الجامعة.
ً
خامسا :التعيين في وظيفة رئيس مجلس قسم علمى
املواد القانونية من قانون تنظيم الجامعات رقم  49لسنة 1972
 مادة :56 يعين رئيس مجلس القسم من بين أقدم ثالثة أساتذة في القسم ويكون تعيينه بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأىعميد الكلية أو املعهد ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة  ,وال يسرى هذا الحكم في حالة وجود أقل من ثالثة
أساتذة إذا تكون رئاسة مجلس القسم ألقدمهم.
 يعتبر رئيس مجلس القسم متنحيا عن رئاسة مجلس القسم بتعيينه عميدا أو وكيال للكلية أو املعهد  ,وذلك إذا وجدغيره من األساتذة في القسم.
 فى حالة خلو القسم من األساتذة  ,يقوم بأعمال رئيس مجلسه أقدم األساتذة املساعدين فيه  ,ويكون له بهذاالوصف حق حضور مجلس الكلية أو املعهد إال عند النظر في شئون توظيف األساتذة.
 إذا لم يكن بالقسم من األساتذة سوى أجنبي  ,جاز أن يعهد إليه عند االقتضاء برئاسة مجلس القسم  ,ويكون ذلكبقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية.
 مادة :57 يجوز تنحية رئيس مجلس القسم عن الرئاسة في حالة إخالله بواجباته الجامعية أوبمقتضيات مسئولياته الرئاسيةويكون ذلك بقرار مسبب من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو املعهد.
 مادة :58 يشرف رئيس مجلس القسم على الشئون العلمية واإلدارية واملالية في القسم في حدود السياسة التي يرسمها مجلسالكلية ومجلس القسم وفقا ألحكام القوانين واللوائح والقرارات املعمول بها.
 مادة :59 يقدم رئيس مجلس القسم  ,بعد العرض على مجلس القسم تقريرا إلى العميد في نهاية كل عام جامعي عن شئونالقسم العلمية والتعليمية واإلدارية واملالية  ,وذلك توطئة للعرض على مجلس الكلية أو املعهد.
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 مادة :60 في حال تعدد التخصصات املختلفة في القسم  ,يكون أقدم األساتذة في كل تخصص متميزا بكيان ذاتي داخل القسمنائبا لرئيس مجلس القسم في شئون هذا التخصص .ويتولى إدارة هذه الشئون تحت إشراف رئيس مجلس القسم
وفى حدود السياسة التي يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم  ,ويقوم بالتداول فيهامع باقي أعضاء هيئة التدريس
في التخصص .
 فى حال خلو التخصص من األساتذة يقوم أقدم األساتذة املساعدين فيه بأعمال نائب رئيس مجلس القسم لشئونهذا التخصص.
 -وتسرى على نائب رئيس القسم أحكام التنحية املقررة في شأن رئيس مجلس القسم.
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النماذج املطلوبة لتعيين رئيس املجلس لقسم علمي

كلية  /معهد ..............................:
هت  -ت 1 -
ط تلتتب تعيين رئيس املجلس لقسم علمى
ً
طبقا ألحكام القانون رقم  49لسنة  1974والئحته التنفيذية
بيانات مقدم الطلب
استاذ أستاذ مساعد في حالة عدم وجود استاذ
بيانات مقدم الطلب
األسم ............................... /

الوظيفة الحالية  ............................../بتاريخ / /

الوظيفية الحالية
ً
بقسم (
تعيين أستاذ مساعد اعتبارا من / /
ً
بقسم (
تعيين أستاذ اعتبارا من / /

القسم ........................../

)
)تاريخ تقديم الطلب /

/

ترشيحالسيد األستاذ الدكتورعميد الكلية
ال أوافق
 أوافق
عميد الكلية /املعهد ..............................:

التوقيع .........................../

صادر

مراجعة شئون هيئة التدريس بالجامعة
ً
) بكلية
برجاء التفضل بالنظر نحو املوافقة على عرض املوضوع على تعيين سيادته رئيسا ملجلس قسم (
ً
) حيث انه مستوفى للشروط تطبيقا لنص املادة ( )56من فانون تنظيم الجامعات مع صرف بدل رئاسة القسم
(
ً
لسيادته اعتبارا من هذا التاريخ .
املوظف املختص

املراجعمدير اإلدارة

أمين عام الجامعة

التاريخ / /

وارد

مو افقة رئيس الجامعة
 موافقة

 عدم املوافقة
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قرارتعيين أستاذ رئيس مجلس قسم
قرار
رقم بتاريخ
رئيس الجامعة
 بعد اإلطالع على القانون رقم  49لس ت 1972تتنة بشأن تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية وتعديالتهمما .
 وعلى كتاب السيد  /عميد كلية
على ترشيح السيد االستاذ الدكتور /
ملجلس ذات القسم .
 وعلى مو افقتنا بتاريخ / /

بتاريخ / /
– األستاذ بقسم

رقم

بشأن طلب املو افقة
بالكلية رئيسا

ً
على ذلك إعتبارا من تاريخ تسلمه العمل.

 وعلى كتاب الكلية رقم بتاريخ / /

والذي يفيد تسلمه العمل اعتبارا من
قرر

متادة أولى :
تعيين السيد االستاذ الدكتور /
القسم إعتبارا من  / /تاريخ تسلمه العمل.

– األستاذ بقسم

بكلية

مادة ثانية :

ً
صرف بدل رئاسة مجلس القسم املقرر لسيادته اعتبارا من هذا التاريخ .

مادة ثالثة :

على الجهات املختصة تنفيذ هذا القرار

/ /

.
ً
رئيسا ملجلس ذات

رئيس الجامعة
ا .د /
اعت ت تتداد :
مراجعت تتة :
تحريرا في :
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قرارتعيين استاذ مساعد رئيس مجلس قسم
قرار
رقم بتاريخ
رئيس الجامعة
 بعد اإلطالع على القانون رقم  49لس ت 1972تتنة بشأن تنظيم الجامعات والئحته التنغيذية وتعديالتهما .
بشأن طلب املو افقة على ترشيح السيد
رقم بتاريخ / /
 وعلى كتاب السيد  /عميد كلية
بالكلية للقيام بأعمال رئاسة مجلس ذات القسم
– األستاذ املساعد بقسم
الدكتور /
ً
نظرا لعدم وجود أساتذة بالقسم وأن سيادته أقدم األساتذة املساعدين .
 وعلى مو افقتنا على قيام سيادته بأعمال رئاسة مجلس ذات القسم إعتبارا من تاريخ تسلمه العمل .
ً
.
 وعلى كتاب الكلية الذي يفيد تسلمه العمل إعتبارا من / /
قرر
متادة أولى :
– األستاذ املساعد بقسم بكلية بأعمال رئاسة
قيام السيد الدكتور /
مجلس ذات القسم إعتبارا من ( / /تاريخ تسلمه العمل) .بأعمال
ً
صرف بدل رئاسة مجلس القسم املقرر لسيادته اعتبارا من هذا التاريخ .
مادة ثانية :
على الجهات املختصة تنفيذ هذا القرار.
مادة ثالثة :
رئيس الجامعة
ا .د /
اعت ت تتداد :
مراجعت تتة :
تحريرا في :
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