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م المختلفـة وتحديـد يختص مجلس الكلية برسم السياسة العامة للدراسة وتنظيمها والتنسيق  بين األقسـا  -1

قــــرار مــــداوات لجــــان  مواعيــــد اامتحانــــات ووضــــع جداولــــت وتشــــكيل لجانــــت وتحديــــد واجبــــات الممتحنــــين وا 

 ل في هذا ااختصاص وضع قواعد الرأفة وتحديد قواعد ااستفادة منها.خاامتحانات ونتائجت ويد

علـ  رسـائل الدراسـات العليـا إن مجلس الكلية يختص بناء علـ  اقتـرام مجلـس القسـم بتعيـين المشـر   -2

إعـداد  لتلـ   وانت في حالة إعارتت يتعين عليت أن يقدم تقريرا إل  مجلس الكلية عما وصـل إليـت الطالـب فـي

، نت في اإلشـرا  يالرسالة ويجوز لمجلس الكلية تعيين مشر  آخر أو ضم مشر  جديد إل  من سبق تعي

لجان الحكم بناء تشكيل  و ئل العلميةالحية الرساتقرير مجلس القسم المختص عن مدى صاإلطالع عل  

 .عل  اقتراحات مجالس األقسام

س والمختصـين لجانـا لبحـث يشكل مجلس الكلية من بين أعضائت ومن غيرهم من أعضـاء هيئـة التـدري -3

 : ان اآلتيةــاللجالتي تدخل في اختصاصت وعل  األخص  الموضوعات

 جنة شئون التعليمل. 

 عليا والبحوثلجنة الدراسات ال. 

 لجان المختبرات واألجهزة العلمية. 

 لجنة العالقات العلمية والثقافية الخارجية. 

  لجنة المكتبات. 

 جنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة.ل 

 لجنة المناهج 

 لجنة القياس و التقويم 

 . مجالس األقسام والوثائقاعتماد النتائج و اإلشرا  والمتابعة لكل جديد مع -4

ةــمجلس الكلي  
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علـــ  الشـــئون العلميـــة وااداريـــة والماليـــة فـــ  الكليـــة فـــ  حـــدود العميـــد يشـــر   : العـــام للوظيفـــة الوصـــ 
 ا مجلس الكلية وفقا احكام القوانين والقرارات المعمول بها.هالسياسات الت  يرسم

 : واجبات ومسئوليات الوظيفة
دارة شــئونها العلميــة واإلداريــة والماليــة -1 مها مجلــس ســير  التــي ســةود السياحــد فــي تصـري  أمــور الكليــة وا 

 :األخصاللوائح والقرارات المعمول بها ويتول  عل   ألحكامالجامعة ومجلس الكلية وفقا 
  الكلية ومتابعة تنفيذها. فيالخطة التعليمية والعلمية  إعدادعل   اإلشرا 
 والعاملين بالكلية. واإلداريةالفنية  األجهزةبين  التنسيق  
  الفئــاتالفنيــين و قتراحــات بشــتن اســتكمال حاجــة الكليــة مــن هيئــات التــدريس و يــم اا لعمــل علــ  تقــدا 

                 وغيرها. واألدواتت والتجهيزات آوالمنش األخرىالمساعدة 
 بــال يــة لمراقبــة ســير الدراســة واامتحانــات وحفــظ النظــام داخــل الك   عــن كــل مــا مــن الجامعــة سرئــي وا 

 .هيئة التدريسحد أعضاء أ إل  ما ينسب أوالمساس بسير العمل بالكلية  شتنت
 عل  العاملين باألجهزة اإلدارية بالكلية ومراقبة أعمالهم إلشرا ا    .  
ومجلـس الجامعـة والمجلـس األعلـ   تنفيذ قرارات مجلـس الكليـة ، وكذل تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية -2

 للجامعات في حدود اللوائح والقوانين.
محاضر جلسات  مجلس الكلية إل  رئـيس الجامعـة،كما يبل ـت القـرارات خـالل ثمانيـة أيـام  يبلغ العميد  -3

 من تاريخ صدورها ويبلغ الهيئات والسلطات الجامعية المختصة بالقرارات التي يجب إبالغها إليها.   
 لكليــةفــي نهايــة كــل عــام جــامعي عــن شــئون التعلــيم والبحــوث وســائر نــواحي النشــاط فــي اإعــداد تقريــر  -4

وبيـــان العقبـــات التـــي اعترضـــت التنفيـــذ وعـــرل المقترحـــات بـــالحلول المالئمـــة ويعـــرل هـــذا التقريـــر علـــ  
 . توطئة للعرل عل  مجلس الجامعة مجلس الكلية إلبداء الرأي 

ولـت ، وفقـا ألحكـام القـانونمجالس األقسـام واللجـان المشـكلة فـي الكليـة  إل   ااجتماع يدعو أنللعميد  -5
 عليها ما يرا  من موضوعات.أن يعرل 

المستمر للقدرة المؤسسـية والفعاليـة التعليميـة اإلشرا  ومتابعة التقارير الدورية عن سير العمل والتقييم  -6
مــــن وحــــدة ضــــمان الجــــودة بالكليــــة وعــــرل مقترحــــات وتوصــــيات الوحــــدة علــــ  مجلــــس الكليــــة للمناقشــــة 

 واإلعتماد .

ةــد الكليـعمي  
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 اللقـب علـ  الحصـول أو ) المسـاعدين واألسـاتذة األسـاتذة (الوظيفـة شـ ل طلـب الكليـة عميـد يحيـل -7
 القسم إل  المرشحين عن العلمية اللجان تقارير الكلية عميد الدائمة ويحيل العلمية اللجنة إل  مقرر العلمي

 الجامعة ومجلس الكلية مجلس عل  ثم تعرل الترشيح ف  للنظر المختص
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 : الوص  العام للوظيفة
المسـئول عـن خلـق بيئـة صـحية وثقافيـة داعمـة تجمـع بـين الثقافـة  هـوشئون التعليم والطالب و وكيل الكلية ل

 ا بطريقة شاملة تحت اشرا  عميد الكلية.هالفكرية وااجتماعية والعاطفية والروحية والحفاظ علي
 : واجبات ومسئوليات الوظيفة

 لكلية.اإلشرا  عل  متابعة تدريس المقررات والتربية العسكرية في ا -1
 .مركز تطوير التعليمالوافدين و اإلشرا  عل  شئون الطالب و  -2
 إعداد ما يعرل عل  المؤتمر العلمي السنوي للكلية فيما يخصت -3
 تصري  الطلبة واإلشرا  عل  التدريب العملي للطالب. -4
لعرضـها علـ  دراسة مقترحات األقسـام فـي شـتن النـدب للتـدريس واامتحانـات مـن خـار  الكليـة توطئـة  -5

 مجلس الكلية.
 اإلشرا  عل  رعاية الشئون الرياضية وااجتماعية للطالب. -6
دة العلميـة   وتقسـيم طـالب الكليــة علـ  أعضـاء هيئـة التــدريس ااإلشـرا  علـ  اارشـاد الطالبـ  ر الريــ -7

تخاذ الالزم .ابالكليت وتجميع التقارير الخاصة ب  إلرشاد وعرضها عل  مجلس الكلية وا 
ورياضـية مختلفـة للطلبـة متابعة اداء اادارات الت   تقدم للطلبة فرص التعليم والتعلم ،وانشطة طالبيـة  -8

 يئة الطالب لمنصب قيادى.ه، وت
وممارســــة الــــدور مــــل المســـئولية عــــن أفعـــالهم تشـــجيع الطلبــــة علـــ  التنــــوع واحتـــرام ااختالفــــات ، وتح -9

 القيادى.
ت المتعلقــة بجميــع اانشــطة الطالبيــة ، وااشــرا  علــ  اانتــا  وضــع وتنســيق السياســات وااجــراءا -11

 السنوى لدليل الطالب وغيرها من الوثائق.
يدير السياسات الالئح التنظيمية للكلية مـن حيـث صـلتها بـالطالب والكليـة بمـا فـ  ذلـ  تـااجراءات  -11

 القضائية التتديبية الداخلية.
 ان عل  الحياة الجامعية والشئون القانونية.يعمل كحلقة اتصال بمجلس امناء اللج -12
 دارة العليا.يق اإلف  الكلية ف  فر  يخدم بوصفت عضوا   -13
 لقطاع الدورية التقارير إعداد و القرارات اتخاذ و للمعلومات كتساس البيانات قواعد إعداد عل  يشر -14

 الطالب و التعليم شئون
  بالكلية لالعتماد لتتهيلا و التطوير مشروعات أعمال في المشاركة-15

بوكيل الكلية لشئون التعليم والطال  
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 قيدها و وتحديثها بالجامعة البيانات قاعدة عل  بالطالب الخاصة البيانات إدخال متابعة-16
  . بالسجالت

 بالكلية العاملين كفاءة من يزيد مما بتنفيذها الكلية تقوم التي التدريبية الدورات ف  المشاركة-17
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 : الوص  العام للوظيفة
 لية لشئون الدراسات العليا والبحوث  بشئون الدراسات العليا والبحوث وتوثيق الروابط يختص وكيل الك 

 المعنية بالبحث العلم .مع الكليات والمراكز والهيئات 
 : واجبات ومسئوليات الوظيفة

إعـــداد خطـــة الدراســـات العليـــا والبحـــوث العلميـــة  فــــي الكليـــة بنـــاء علـــ  اقتراحـــات األقســـام واللجــــان  -1
 ة،ومتابعة تنفيذ هذ  الخطة في األقسام المختلفة بالكلية.المختص

 .ذا الشتنهف   اإلشرا  عل  شئون النشر العلمي في الكلية ومتابعة تنفيذ السياسة المرسومة -2
  الخارجية.الكلية وتول  شئون العالقات الثقافية  فيولندوات العلمية اقترام تنظيم المؤتمرات  -3
 المؤتمر العلمي السنوي للكلية فيما يخصت. إعداد ما يعرل عل  -4 
 يدها بالكتب والمراجع والدوريات.اإلشرا  عل  شئون المكتبة واقترام الخطة لتزو  -5
 ادارة البرنامج ااكاديم  للكلية الخاص بالدراسات العليا. -6
 دراسة السياسات ااجراءات ااكاديمية الموضوعة لتحقيق أهدا  الكلية. -7
الوسائل تقييم وتخطيط المناهج باستخدام اسات وتوصيات لتحسين وتطوير المناهج وطرق العمل در  -8

 التعليمية والبرامج التعليمية  وجميع العناصر ااخرى المتصلة بالعمل ااكاديم  بالكلية .
 تنسيق وتجهيز جدول الدراسات العليا للمتقدمين.  -9

 التعليميية. للعمليةتحديد الموارد المالية المتاحة  -11
التوجيـــت لتطــــوير والموافقــــة علــــ  نشــــر النشــــرات الخاصــــة بــــالبرامج التعليميــــة والشــــئون ااكاديميــــة  -11

 وتعليمات اافراد.
      .للكلية  العلمية ااشرا  عل  اصدار المجلت -12
لبعثات ا و البحثية الخطط و المنشورة األبحاث و العلم  للبحث البيانات قواعد اعداد عل  يشر -13

 الدورية لقطاع التقارير اعداد و القرارات اتخاذ و للمعلومات كتساس الدراسية المنح و العلمية والمهمات
 الثقافية العالقات و البحوث و العليا الدراسات شئون
 بالجامعة البيانات قاعدة عل  الثقافية العالقات و العلم  بالبحث الخاصة البيانات ادخال متابعة-14

 . بالسجالت قيدها و اوتحديثه
 بتنفيذها  الكلية تقوم التي التدريبية الدورات ف  المشاركة-15

بحوثا والــيات العلــوكيل الكلية لشئون الدراس  
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 الوص  العام للوظيفة:
يجـوز تعيـين وكيـل ثالـث يخـتص بشـئون خدمـة  1972لسـنة  49  مـن القـانون 47طبقا لنص المادة ر

 ة المجتمع وتنمية البيئةعضوا ف  مجلس خدم تالمجتمع وتنمية البيئة. ويكون بحكم وظيفت
 واجبات ومسئوليات الوظيفة:

دراســـة واقتـــرام السياســـة العامـــة والخطـــط والبـــرامج التـــي تكفـــل تحقيـــق دور الكليـــة فـــي خدمـــة المجتمـــع  -1
 وتنمية البيئة

 العلم ف  تطبيقها .ودور  الصحية مشاكل الدراسة  -2 
دارة الوحــد -3 ات ذات الطــابع الخــاص التــي تقــدم خــدماتها ل يــر دراســة واقتــرام السياســة العامــة إلنشــاء وا 

 الطالب فيما عدا المستشفيات الجامعية.
دراسة واقتـرام السياسـة العامـة إلعـداد وتنفيـذ بـرامج تـدريب أفـراد المجتمـع علـ   أهـم األسـاليب العلميـة  -4

 والفنية الحديثة وتعليمهم ورفع كفاءتهم اإلنتاجية في كافة المجاات.
قترام السياسة العامـة لتنظـيم المـؤتمرات والنـدوات العلميـة والمحاضـرات التـي تسـتهد  خدمـة دراسة وا -5 

 المجتمع وتنمية البيئة .
بداء الرأي  -6  .المسائل التي يحيلها مجلس الكلية للدراسة وا 
و  المجتمعيـــةالخـــدمات اإلشـــرا  المباشـــر علـــ  الوحـــدات الخاصـــة كوحـــدة األزمـــات والكـــوارث ووحـــدة  -7

 الخريجين وحدة
 المسائل األخرى التي يختص بها وفقا للقانون. -8
 قياس وتقييم منظمات سوق العمل والمجتمع المدن  عن اداء المؤسسة ومستوى خريجيها. -9

 دعم ااتصال مع كافة ااطرا  المجتمعية. -11
الخـدمات المقدمـة المشاركة ف  تنظيم مصادر دخل الكلية ومواردها المالية من خالل تنمية وتطـوير  -11

 من الوحدات ذات الطابع الخاص.
 المساهمة ف  توفير السالمة والصحة المهنية وتتمين بيئة العمل وحماية ااروام والممتلكات. -12
يم المشاركة فـ  ادارة اازمـات  وحـل المشـكالت  التـ  يعـان  منهـا المجتمـع المحـيط عـن طريـق تنظـ -13

 . ة عالجيةطبيقوافل بيئية ارشادية  وقوافل 
 الخ .... طبية – اجتماعية – إرشادية( المختلفة المجاات ف  العلمية القوافل تنفيذ -14
  استخرا  المجتمعية والمشاركة المجتمعية بااحتياجات الخاصة البيانات قواعد عل  يشر -15

 . يئةالب تنمية و المجتمع خدمة مجال ف  السنوية و الدورية التقارير وا عداد المعلومات

بيئةوكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية ال  
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  بالكلية التطوير مشروعات أعمال في المشاركة-16
 بالجامعة البيانات قاعدة عل  المجتمعية بالمشاركات الخاصة البيانات ادخال عل  اإلشرا -17

  .وتحديثها
 بتنفيذها الكلية تقوم التي تدريبية الدورات حضور-18
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 : مــجلس القسم

مـــن خمســـة مـــن و فـــ  القســـم اتذة المســـاعدين ســـاتذة وااســـيتـــتل  مجلـــس القســـم مـــن جميـــع اا :52مـــادة
ظيفـة مـدرس و العضـوية   فيمـا بيـنهم دوريـا كـل سـنة بااقدميـة  فـ   لمدرسين   فيـت علـ  ااكثـر يتنـاوبونا

 ا يجاوز عدد المدرسين   ف  المجلس عدد  باق  اعضاء هيئة التدريس.أعل  
عنــد النظــر عنــد النظــر فــ   لمســاعدون والمدرســونا مجلــس القســم ااســاتذة ايحضــر اجتماعــات :53مــادة

 عند النظر ف  تعيين ااساتذة المساعدين.     المدرسونشئون توظي  ااساتذة 
صـاص القسـم علـ  م بتدريس المواد الداخلة فـ  اختو ت من يقتن يدع ال  اجتماعاألمجلس القسم  :54مادة

 ن لت صوت معدود.و ن يشار  ف  المناقشات دون ان يكأ
يخــتص مجلــس القســم بــالنظر فــي جميــع األعمــال العلميــة والدراســية واإلداريــة والماليــة المتعلقــة  :55ةمــاد

  خص المسائل اآلتية:بالقسم وباأل
 رسم السياسة العامة للتعليم والبحث العلمي في القسم. -1
 وضع نظام العمل بالقسم والتنسيق بين مختل  التخصصات في القسم. -2
 الدراسية التي يتول  تدريسها وتحديد محتواها العلمي. تحديد المقررات -3
 تحديد الكتب والمراجع في مواد القسم وتيسير حصول الطالب عليها وتدعيم المكتبة بها. -4
 وضع وتنسيق خطة للبحوث وتوزيع اإلشرا  عليها .-5
يفـــادهم فـــي مهمـــات-6 عـــارتهم وا  ومـــؤتمرات علميـــة  اقتـــرام تعيـــين أعضـــاء هيئـــة التـــدريس ونـــدبهم ونقلهـــم وا 

 وندوات أو حلقات  دراسية   واقترام  الترخيص لألساتذة بتجازات التفر  العلمي.
 ليت.ا  توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العلمية واانتداب من القسم و  اقترام-7
م هة واعطـائبعثات اومنح اجنبيـم ونقلهم وايفادهم ف  هالمدرسين المساعدين والمعيدين ندب اقترام تعيين -8

 ااجازات الدراسية.
 اقترام توزيع اعمال اامتحان وتشكيل لجانت فيما يخص القسم.-9

 اقترام منح مكافات التفر  للدراسات العليا.-11
رير المقدمــة مــن  المشــرفين علــ  الرســائل ااإلطــالع علــ  التقــاقتــرام تعيــين المشــرفين علــ  الرســائل و -11

 .ومنح درجات الماجستير والدكتورا  واقترام تشكيل لجنة الحكمالعلمية عن مدى صالحية الرسالة 
بت ومناقشة نتائج اامتحان والبحث العلم  ف  ئمناقشة التقرير السنوى لرئيس مجلس القسم وتقارير نا-12

ء كـــل ذلـــ  وفـــ  اطـــار التقـــدم العلمـــ  والتعليمـــ  ومطالـــب المجتمـــع و القســـم ومراجعتهـــا وتحديـــدها فـــ  ضـــ
 ة.وحاجاتت المتطور 

 القسم العلمى 
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 وث ف  القسم.حمتابعة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والب-13
رئاسـة مجلـس القسـم فـ  حالـة خلـو -وفقـا لمـا يقـرر مجلـس الكليـة–يتول  العميد اواحد الـوكيلين  :38مادة 

 ااساتذة وااساتذة المساعدين.    القسم من 
حاضـر الجلسـات والقـرارات خـالل يـة ميقوم مجلس القسم بتنفيذ قـررارت المجلـس ويبلـغ عميـد الكل:44مادة 
 ثة ايام من تاريخ صدورها.ثال

 
 

 
يشـر  رئـيس  1972سنة 49  من الالئحة التنفيذية للقانون 42طبقا لنص المادةر الوص  العام للوظيفة:

ا مجلــس الكليــة هن العلميــة ااداريــة والماليــة فــ  القســم فــ  حــدود السياســات التــ  يرســمو القســم علــ  الشــئ
 قسم وفقا احكام القوانين والقرارات المعمول بها.ومجلس ال

 واجبات ومسئوليات الوظيفة:
الســـلطات –كـــل فـــي اختصاصـــت –تبعــا ألحكـــام قـــانون تنظـــيم الجامعـــات والالئحـــة يكــون لرؤســـاء األقســـام  

المخولة لرؤساء المصالح المنصـوص عليهـا فـي القـوانين واللـوائح بالنسـبة للعـاملين مـن غيـر أعضـاء هيئـة 
يشــر  مجلــس القســم علــ  الشــئون العلميــة واإلداريــة والماليــة فــي حــدود السياســة التــي و  ، تــدريس بالقســمال

 يرسمها مجلس القسم وفقا ألحكام القوانين والقرارات المعمول بها ويتول  بصفة خاصة :
اقترام توزيع المحاضرات والدروس واألعمال الجامعيـة األخـرى علـ  أعضـاء هيئـة التـدريس فـي القسـم  -1

 وذل  للعرل عل  مجلس القسم.
 إعداد مقترحات الندب للتدريس من خار  الكلية بالنسبة للقسم للعرل عل  مجلس القسم. -2
 القسم. اقترام خطة الدراسات العليا والبحوث بالقسم للعرل عل  مجلس -3
 متابعة تنفيذ قرارات وسياسة مجلس القسم والكلية وذل  فيما يخصت. -4
 اإلشرا  عل  العاملين في القسم ومراقبة أعمالهم. -5
بال  عميد الكلية عل  كل ما من ش؟أنت المساس بالعمل بالقسم. -6  حفظ النظام داخل القسم وا 

العلميــة والتعليميـة والماليـة ويتضـمن هـذا التقريــر إعـداد تقريـر فـي نهايـة كـل عــام جـامعي عـن شـئون القسـم 
عرضا ألوجت النشاط في القسم ومستوى أداء العمل في الدراسة واامتحانات ونتائجهـا وبيـان العقبـات التـي 

 هــذا التقريــر علــ  مجلــس القســم توطئــتالحلول المالئمــة ، ويعــرل المقترحــات بــ اعترضــت التنفيــذ وعــرل 
 للعرل عل  مجلس الكلية.

المجلـــس ويبلـــغ عميـــد الكليـــة محاضـــر الجلســـات  وسياســـات يقـــوم رئـــيس مجلـــس القســـم بتنفيـــذ قـــرارات -7
 والقرارات خالل ثالثة أيام من تاريخ صدورها.

 رئيس مجلس القســم
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يبين رئيس مجلس القسم لمجلس الكلية وجهة نظر مجلس القسم عند نظـر المسـائل المعروضـة بشـتنت  -8
 عل  مجلس الكلية.
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 هم:  1472لسنة  44( من القانون 64مادة رقم )طبقا لنص ال 

 األساتذة  (1
 األساتذة المساعدون  (2
 المدرسون  (3

 الوص  العام للوظيفة:
بالدروس  ن يقم بالتفر  للقيام ليت أع1972سنة49  من الالئحة التنفيذية للقانون 95طبقا لنص المادةر    

ـــوم والمحاضـــرات التمري ـــدم العل ـــة ان يســـهموا فـــ  تق ـــات العلمي ـــاجراء البحـــوث والدراســـات ن ـــنن ب وااداب والف
 المبتكرة ترسيخ ودعم ااتصال المباشر مع الطالب.

 واجبات ومسئوليات الوظيفة:
 التفر  للقيام بالدروس المحاضرات التمرينات العملية. – 1
ااشــــرا  علــــ  مايعــــد  الطلبــــة مــــن البحــــوث وااشــــرا  علــــ  المعامــــل والمكتبــــات وتزويــــدها بالكتــــب  -2
 مراجع.وال
 التمس  بالتقاليد القيم الجامعية ااصلية والعمل عل  بثها ف  نفوس الطالب. -3
 والثقافية الرياضية. جتماعيةاإل نهمترسيخ وتدعيم ااتصال المباشر بالطالب ورعاية شئو  -4
حفــظ النظــام داخــل قاعــات الــدرس المحاضــرات والمعامــل ويقــدمون الــ  عميــد الكليــة تقريــرا عــن كــل  -5
 بالنظام مااتخذ من اجراءات لحفظت. دث من شتنت ااخالل بالنظام وما اتخذ من شتنت ااخاللحا
جراها ونشرها والبحـوث الجاريـة الـ  رئـيس مجلـس بالبحث الت  أعن نشاطت العلم   سنويا   ا  تقديم تقرير  -6

ميـد الكليـة عـن القسم المختص للعرل عل  مجلس القسم وعل  رئيس مجلـس القسـم أن يقـدم تقريـرا الـ  ع
 سير العمل ف  قسم وعن النشاط العلم  البحوث الجارية فيت وما حققت من أهدا .

 المشاركة ف  أعمال المجالس اللجان الت  يكونن أعضاء فيها. -7
 المشاركة ف  أعمال المؤتمرات العلمية للقسم الكلية. -8
 ر النتيجة.المشاركة ف  اعمال اامتحانات والكنترول والطباعة حت اظا -9

 المشاركة ف  أعمال رعاية الشباب مثل ااسرالطالبية اانشطة الترفيهية.-11
 مشرعات التطوير بالكلية. في اعمال وحدة ضمان الجودة وتنفيذ ااشترا  الفعال -11
 المحل   المجتمع وتطوير تنمية ف  المشاركة -12
 بالجامعة االكترونية النظم عل  الوظيفي و العلم  بالنشاط الخاصة البيانات و اإلحصائيات إعداد-13
 مستوا  المهني و ااكاديميالالزمة لتطوير  التدريبية الدورات حضور-14

 أعضاء هيئة التدريس
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 شروط شغل الوظيفة: 
بقـرار مـن رئـيس الجامعـة  1972لسنة  49  من القانون 65يعين أعضاء هيئة التدريس لنص المادة رقم ر
 مجلس الكلية ومجلس القسم المختص. بناء عل  طلب مجلس الجامعة بعد اخذ رأى 

لســنة  44( مــن القــانون 66ويشــترط فــيمن يعــين عضــوا فــى هيئــة التــدريس طبقــا لــنص المــادة رقــم )
 ما ياتى:  1472

ــدكتورا  أو مــا يعادلهــا مــن أحــدى الجامعــات المصــرية فــ  ماديــة  -1 أن يكــون حاصــال علــ  درجــة ال
أخرى أو هيئة علمية أو معهد علم  معتر  تؤهلت لش ل الوظيفة أو أن يكون حاصال من جامعة 

ــة مــع مراعــاة  بــت فــ  مصــر أو فــ  الخــار  علــ  درجــة يعتبرهــا المجلــس األعلــ  للجامعــات معادل
 أحكام القوانين واللوائح المعمول بها. 

 أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.  -2
 نـــتعيين المدرسي : 
أن تكون قد مضت ست سـنوات  1972لسنة  49لقانون   من ا67يشترط يعين مدرسا طبقا لقانون رقم ر 

 و ما يعادلها.   درجة البكالوريوس أو الليسانس أعل  األقل عل  حصولت عل
فإذا كان مـن المدرسـين المسـاعدين أو المعيـدين فـ  احـدى الجامعـات الخاضـعة لهـذا القـانون فيشـترط عمـا 

 و مدرسا مساعدا بواجباتت ومحسنا أداؤها. أ منذ تعيينت معيدا  -تقدم أن يكون ملتزما ف  عملت ومسلكت
ذا كان ف  غيرهم أى من خار  الجامعة فيشترط توافر الكفاءة المتطلبة للتدريس  باإلضافة إلـى الضـوابط وا 

 :  اآلتية
 أا يزيد السن عل  أربعين عاما ف  تاريخ اإلعالن. 
 إا يقل التقدير ف  الدرجة الجامعية األول  عن جيد. 

 لمفاضلة بين لمتقدمين من خار  الجامعة للتعيين ف  وظيفة مدرس طبقا لما يل : وتجرى ا
  .يفضل األعل  تقديرا ف  درجة الدكتورا  إن وجد 
  .عند التساوى يفضل األص ر سنا 
  . عند التساوى يفضل األحدث ف  الحصول عل  درجة الدكتورا 
 لتخصص. عند التساوى يفضل من لت أبحاث علمية منشورة ف  مجال ا 

  تعيين األساتذة المساعدون من داخل الجامعة 
 ما يأتى:  1472لسنة  44( من القانون 64يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا طبقا لنص المادة لرقم )

أن يكون قد ش ل وظيفـة مـدرس مـدة خمـس سـنوات علـ  األقـل فـ  أحـدى الجامعـات الخاضـعة لهـذا  .1
من هذا القانون مدة  66المؤهل المنصوص عليت ف  المادة  القانون أن يكون قد مضت عل  حصولت عل 
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خمـــس ســـنوات علـــ  األقـــل بشـــرط أن تكـــون قـــد مضـــ  عشـــرة ســـنة علـــ  األقـــل علـــ  حصـــولت علـــ  درجـــة 
 البكالوريوس أو الليسانس او ما يعادلها إذا تقرر اإلعالن عن تل  الوظيفة ف  جامعة أخرى إقليمية. 

 س بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة. أن يكون قد قام ف  مادتت وهو مدر  .2
 أعضاء هيئة التدريس لدرجة أستاذ مساعد  يشترط لترقية  .3

 .  طلب بشتن الموافقة عل  ترقية لش ل الوظيفة األعل 
 . موافقة مجلس القسم والكلية عل  الترقية 
  تقـيم فيـة اإلنتـا  العلمـ  للمتقـدمين توصية اللحنت العلميـة المختصـة بمقتضـ  تقريـر مفصـل ومسـبب

ر تقريــر جمــاع  للجنــة العلميــة عــن فحــص اانتــا  العلمــ    ومــا إذا كــان يــؤهلهم لشــ ل الوظيفــة أو 
 اللقب العلم  للدرجة .

  دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  6عدد ر   
 التدريس ومحسنا أداها.  أن يكون ملتزما ف  عملت ومسلكت منذ تعيينت مدرسا بواجبات أعضاء هيئة .4
 

  ة: ـــدون من خارج الجامعــتعيين األساتذة المساع 
  يجــوز اســتثناء تعيــين أســاتذة مســاعدين مــن خــار  الجامعــة وفقــا للشــروط 69طبقــا لــنص المــادة الســابقة ر

 :  اآلتية
أن تكـون قـد مضـت خمـس سـنوات علـ  األقـل علـ  حصـولهم علـ  المؤهـل المنصـوص عليـت فــ   .1

   من هذا القانون. 66المادة ر
أن تكـــون قـــد مضـــت ثالثـــة عشـــرة ســـنة علـــ  األقـــل علـــ  حصـــولهم علـــ  درجـــة البكـــالوريوس أو  .2

 الليسانس أو ما يعادلها. 
  بــاجراء بحــوث 66أن يكونــوا قــد قــاموا منــذ حصــولهم علــ  المؤهــل المنصــوص عليــت فــ  المــادة ر .3

 المتعلقة بالوظيفة. مبتكرة ونشرها أو بجراء أعمال إنشائية ممتازة ف  المادة 
 أن يكونوا متوافرين عل  الكفاءة المتطلبة للتدريس.  .4
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 ةــــل الجامعــتعيين األساتذة من داخ 
مــع مراعــاة حكــم المــادة  1472لســنة  44( مــن القــانون 77يــتم تعيــين األســاتذة طبقــا لــنص المــادة )

 ( حيث يشترط فيمن يعين أستاذا ما ياتى: 64)
أسـتاذ مـدة خمـس سـنوات علـ  األقـل فـ  أحـدى الجامعـات الخاضـعة لهـذا  أن يكون قد شـ ل وظيفـة .1

مـن هـذا  66القانون أو أن بكون قد مضت عل  حصولت عل  المؤهـل المنصـوص عليـت فـ  المـادة 
القانون مدة عشر سنوات علـ  األقـل بشـرط أن يكـون قـد مضـ  ثمـان  عشـرة سـنة علـ  األقـل علـ  

يعادلـت وذلـ  إذا تقــرر اإلعـالن عـن تلـ  الوظيفـة فـ  جامعــة  درجـة البكـالوريوس أو الليسـانس أو مـا
 أخرى إقليمية. 

أن يكون قد قام ف  مادتـت وهـو أسـتاذ مسـاعد مبتكـر ونشـرها أو بـتجراء أعمـال إنشـائية ممتـازة تؤهلـت  .2
 لش ل مركز األستاذية. 

  ء هيئة التدريس لدرجة أستاذ يشترط لترقية  أعضا .3
 ية لش ل الوظيفة األعل  .طلب بشتن الموافقة عل  ترق  -
 موافقة مجلس القسم والكلية عل  الترقية . -
اإلنتــا  العلمــ  للمتقــدمين  بمقتضــ  تقريــر مفصــل ومســبب تقــيم فيــتتوصــية اللحنــت العلميــة المختصــة  -

  ومــا إذا كــان يــؤهلهم لشــ ل الوظيفــة أو اللقــب نتــا  العلمــ ر تقريــر جمــاع  للجنــة العلميــة عــن فحــص اا
 لدرجة .العلم  ل

   دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  6عدد ر  -
أن يكـــون ملتزمـــا فـــ  عملـــت ومســـلكت منـــذ تعيينـــت أســـتاذا مســـاعدا بواجبـــات أعضـــاء هيئـــة التـــدريس   .4

 ومحسنا أداها. 
 أن يكونوا متوافرين عل  الكفاءة لمتطلبة للتدريس.  .5

 ة ــتعيين األساتذة من خارج الجامع 
  يجــوز اســـتثناء تعيــين أســـاتذة مــن خـــار  الجامعــة إذا تـــوافرت فــيهم الشـــروط 66ادة رمــع مراعـــاة حكــم المـــ

 اآلتية: 
أن تكــون قــد مضــت عشــر ســنوات علــ  األقــل علــ  حصــولهم علــ  المؤهــل المنصــوص عليــت فــ   .1

   من هذا القانون. 66المادة ر
أو  ت ثمـــان  عشـــرة ســـنة علـــ  األقـــل علـــ  حصـــولهم علـــ  درجـــة البكـــالوريوسضـــأن تكـــون قـــد م .2

 الليسانس أو ما يعادلها. 
أن يكــون قــد قــاموا خــالل الســنوات الخمــس الســابقة علــ  تقــدمهم للتعيــين فــ  وظيفــة أســتاذ بــإجراء  .3

 بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ف  تخصص هذ  الوظيفة. 
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 المعيدون  -1
 المدرسون المساعدون -2

 : العام للوظيفةالوص  
  أصـل التـدريس والتـدريب يجب عل  معاون  أعضاء يئة التدريس تلقـ 1972لسنة  49طبقا لنص قانون 

 النظام المقرر .علي وفق 
 : واجبات ومسئوليات الوظيفة

بــــذل أقصــــ  جــــد فــــ  دراســــتهم بحــــوثم العلميــــة فــــ  ســــبيل الحــــل علــــ  الماجســــتير أو الــــدكتوراهتو  -1
 مايعادلها.

علميـة وغيرهـا مـن ااعمـال ،علـ  ان يراعـ  فـ   عليم القيام بما يكلفون بـت مـن تمرينـات ودرووس -2
 م دون أرهاق أو تعيق.هتكليفم بالقدر الذى يسمح لم بمواصلة دراساتهم وبحوث

 عل  المعيدين والمدرسين المساعدين تلق  أصول التدريس والتدريب عليت فقا للنظام المقرر. -3
ت العلميــة بالكليــة والمــؤتمرات علــ  المعيــدين والمدرســين المســاعدين المشــاركة فــ  أعمــال المــؤتمرا -4

 العلمية بااقسام.
 شروط شغل الوظيفة: 

يعين المعيدون والمدرسـون المسـاعدون بقـرار ومـن  1972لسنة  49  من القانون 133طبقا لنص المادة ر
رئيس الجامعة بناء عل  طلب مجلس الكلية بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ 

أو مدرســا  مســاعدا  أن يكــون محمــود    يشــترط فــيمن يعــين معيــدا  135ار، وطبقــا لــنص المــادة رصــدور القــر 
 السيرة حسن السمعة، ويكون تعيين المعيدين أما بالتكلي  أو عن طريق اإلعالن.

   تعيين المعيدين بالتكلي: 
حكـــم المـــادتين مـــع مراعـــاة  1972لســـنة  49  مـــن القـــانون 137يحكـــم تعيـــين المعيـــدين بـــالتكل  المـــادة ر

  مـــن هـــذا القـــانون ان يعـــين المعيـــدون عـــن طريـــق التكليـــ  مـــن بـــين خريجـــ  الكليـــة فـــ  135 ، ر133ر
الســـنتين ااخـــرتين الحاصـــلين علـــ  تقـــدير جيـــد جـــدا علـــ  ااقـــل فـــ  كـــل مـــن التقـــدير العـــام فـــ  الـــدرجات 

أعلـــ  فـــ  مجمـــوع  الجامعيـــة األولـــ  وقـــ  تقـــدير مـــادة التخصـــص أو مـــا يقـــوم مقامهـــا األفضـــلية لمـــن هـــو
  مــن هــذا القــانون والتــ  ســيرد ذكرهــا فــ  التعيــين 136الــدرجات مــع مراعــاة ضــوابط المفاضــلة فــ  المــادة ر

 باإلعالن.
 
 

 االهيئة المعاونة
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  تعيين المعيدين عن طريق اإلعالن: 
 ، يشــترط فــيمن 135ومــع مراعــاة حكــم المــادة ر 1972لســنة  49  مــن القــانون 136طبقــا لــنص المــادة ر

 :  ت يعين معيدا ما يت
 أن يكون حاصال عل  تقدير جيد جاد عل  األقل ف  التقدير العام ف  الدرجة الجامعية األول . .1
 أن يكون حاصال عل  تقدير جيد عل  األقل ف  مادة التخصص أو ما يقوم مقامها.  .2

ومع ذل  إذا لم يجد من بين المتقدمين لإلعالن من هو حاصل عل  تقديرا جيد جـدا فـ  الدرجـة الجامعيـة 
ااول  فيجوز التعيين بين التعيـين علـ  جيـد علـ  األقـل فـ  هـذا التقـدير وبشـرط اا يقـل التقـدير فـ  مـادة 

 التخصص عن جيد جدا. وتتم المفاضلة بين المتقدمين لإلعالن عل  النحو التال : 
 يفضل ااعل  ف  التقدير العام. 

ات وعل  أن يراع  ف  حالة وجود متقدمين عند التساوى ف  التقدير العام يفضل األعل  ف  مجموع الدرج
نظام قبل التراكم  ومتقدمين نظام تراكم فتتم المفاضلة عل  أساس النسبة المئوية ااعل  لمجموع درجـات 

 الخريج وفقا لنظامت القانون  وتحسب النسبة المئوية كالتال : 
 سنة النهائية فقط. الخريجون ف  ظل النظام قبل التراكم  تحسب عل  أساس مجموع درجات ال

 الخريجون ف  ظل النظام التراكم  تحسب عل  أساس مجموع درجات سنوات الدراسة الجامعية. 
 عند التساوى يفضل األعل  تقديرا ف  مادة التخصص. 

 عند التساوى يفضل األعل  ف  درجات مادة التخصص. 
 ابقة. عند التساوى يفضل الحاصل عل  درجة علمية اعل  بنفس القواعد الس
 . المنوفيةعند التساوى يفضل األحدث تخرجا واألص ر سنا ثم خريج  جامعة ا

  تعيين المدرسون المساعدون من داخل الجامعة 
مــع مراعـاة حكــم  1972لسـنة  49  مــن القـانون 139يـتم تعيـين المدرســين المسـاعدين طبقـا لــنص المـادة ر

ن حاصـــال علـــ  درجـــة الماجســـتير وأن يكـــون   فيشـــترط فـــيمن يعـــين مدرســـا مســـاعدا أن يكـــو 135المـــادة ر
 ملتزما عملت ومسلكت منذ تعيين معيدا بواجباتت ومحسنا أداءها.

 ة التدريس ـاء هيئـ  دورات تنمية قدرات أعض 6الحصول عل  عدد ر 
 
 تعيين المدرسون المساعدون من خارج الجامعة 

يشـترط فــيمن يعــين مدرســا  مــن  1972 لســنة 49  مــن القــانون 139طبقـا لــنص الفقــرة األخيــرة مـن المــادة ر
خـار  الجامعـة أن يكـون حاصـال علـ  تزكيـة مـن المشـر  علـ  رسـالة الماجسـتير فـ  حالـة حصـولت علـ  

 الماجستير أو من عميد بعد أخذ الحصول عل  الدبلومين وطبقا للضوابط التالية: 
 ن وجد. ا ف  الحصول عل  درجة الماجستير إيفضل األعل  تقدير  .1
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 اوى يفضل األعل  تقديرا ف  الدرجة الجامعية األول . عند التس .2
 . عند التساوى يفضل األص ر سنا   .3
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