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آليبث تىزيغ الحىافس ػلى أػضبء هيئت التدريس بكليت التوريض
الحافز :هى شيء خبرجي يىجد ببلوجتوغ ،أو البيئت الوحيطت ببلشخص

ويٌجخ ة

إليهب الفرد ببػتببرهب وسيلت إلشببع حبجبته التي يشؼر بهب.

تتبخخغ ًظخخبم تىزيخخغ الحخخىافس ػلخخى أػضخخبء هيئخخت التخخدريس بكليخخت التوخخريض –
جبهؼت بٌهب -قبًىى تٌظين الجبهؼبث والالئحت التٌفي يت الصبصت به كبلتبلى :
 تٌ الوبدة (  )582هي قبًىى تٌظين الجبهؼبث ػلخى " اْ ٌعّيد اٌىٍيدخ
اْ يىٍف ثؤعّبي االِزحبْ أعضبء هيئخ اٌز ريض و طدبرز اٌمدبرّيٓ ثبٌزد ريض و
اٌعبٍِيٓ ِٓ غيزهُ.
 وتٌ هبدة (  )582هكررا هي قبًىى تٌظخين الجبهؼخبث ػلخى "اْ يّدٕ
أعضددبء هيئددخ اٌز د ريض و اٌّ رط ديٓ اٌّظددبع يٓ و اٌّعي د يٓ حددىا ش ِبةيددخ ثّددب
يىفً رحميك األه اف و رزشي األةاء و مب ٌٍمىاع اٌزً يضعهب اٌّجٍدض األعٍدً
ٌٍجبِعبد و يظ ر ثهب لزار ِٓ وسيز اٌزعٍيُ.
 وتٌ هبدة( )582هي قبًىى تٌظين الجبهؼبث" يّٕ ِىب آد عٓ أعّبي
االِزحبٔبد
 ٌّٓ يعيٓ ِٓ خبرج اٌجبِعخ ٌٍميبَ ثهذٖ األعّبي
 ٌّٓ يٕ ة ِٓ وٍيخ اًٌ أخزي ثشزط أْ يمىَ ثهذٖ األعّدبي عدةوح عٍدً
ليبِخ ثؤعّبٌخ األطٍيخ ً وٍيزخ أو ً لظّخ
 ألعضبء هيئخ اٌز ريض و اٌّ رطيٓ اٌّظبع يٓ و اٌّعيد ويٓ و ِ رطدً
اٌٍغبد و إٌّز ثيٓ ٌٍز ريض ِٓ اٌخبرج ثّىب دآد جمّبٌيدخ جذا ثبشدزوا عّدة
ِٓ األعّبي اآلريخ
 اِزحبٔبد اٌطةة اٌذيٓ يزم ِىْ ٌهب ِٓ اٌخبرج جذا عم ٌهُ اِزحبْخبص
 رظحي أوراق االِزحبٔبد1
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 حض اٌجحىس اٌزً رم َ ً اِزحبٔبد اٌ راطبد اٌعٍيب و ِٕبلشبرهب واالشززان ً ِٕبلشخ رطبرً اٌّبمظزيز و اٌ وزىراح
 اٌعًّ ً ٌجٕخ اٌّزالجخ اٌعبِخ و يشًّ رٕظيُ ِزاحً االِزحبْ و اٌزطو اٌّزامعخ و جع اة ٔزبرج االِزحبْ
 أعّبي اٌّةحطخ ثٍجبْ االِزحبْ. وتٌ هبدة( )582هخي قخبًىى تٌظخين الجبهؼخبث" رمد ر ِىب دآد رظدحي
االِزحبٔددبد اٌزحزيزيددخ ثٕظددجخ ِددب طددححخ اٌّّددزحٓ ددً وددً هددذٖ األوراق عٍددً
األطبص اآلرً:
 اِزحبٔددددددبد إٌمددددددً و االِزحبٔددددددبد إٌهبريددددددخ ٌدددددد رمزً اٌٍيظددددددبٔض و
اٌجىبٌىريىص و ِعبةٌخ هبريٓ اٌ رمزيٓ و اِزحبْ اٌ راطخ اٌعٍيب ثّبردخ لدزع
عٓ اٌىرلخ اٌىاح ح ثشزط أال رمً اٌّىب آح ً وً ِدبةح ٌٍّّدزحٓ اٌىاحد عدٓ
ِبرددخ حٕيددخ و ثحد ألظددً خّددض ِددىاة عٍددً ِظددزىي اٌىٍيددخ .و الرشي د مٍّددخ
ِىب ددآد اٌزظددحي اٌزددً يحظددً عٍيه دب اٌّّددزحٓ اٌىاح د ددً ةور االِزحددبْ
اٌىاح عًٍ  1511مٕيخ عًٍ ِظزىي اٌجبِعخ
 وتخخٌ هخخبدة( )588هخخي قخخبًىى تٌظخخين الجبهؼخخبث" جذا الزضددً االخزجددبر
اٌعٍّددً رظددحي أوراق ل د رد اٌّىب ددآح عٍددً اطددبص صةصدديٓ لزشددب ٌىددً ورلددخ
ثشزط أال رمً مٍّخ اٌّىب آح عٓ عشزيٓ مٕيهب ً وً ِبةح
 وتخخخٌ هخخخبدة( )592هخخخي قخخخبًىى تٌظخخخين الجبهؼخخخبث "يّدددٕ ِدددٓ يمدددىَ
ثبالِزحبٔدددبد اٌشدددفىيخ و اٌزطجيميدددخ و حضدددىر االِزحبٔدددبد ِدددٓ أعضدددبء هيئدددخ
اٌز ريض و اٌعبٍِيٓ األطٍييٓ و إٌّز ثيٓ ِىب آد عٓ حضىر هذح االِزحبٔدبد
عًٍ اٌىمخ اآلرً
 جذا وبْ اٌّّزحٓ ِٓ أعضبء هيئخ اٌز ريض أو ِٓ اٌعبٍِيٓ دً اٌ وٌدخ أواٌهيئددبد اٌعبِددخ أو هيئددبد اٌمطددبو اٌعددبَ و شددزوبرخ و شددزوبد لطددبو األعّددبي
اٌعبَ ِٕ ِىب ؤح ل راهب  ِٓ %4اٌّزرت اٌشهزي عٓ وً مٍظدخ ِدٓ مٍظدبد
االِزحبْ و  ٌّٓ %6يٕ ة ٌٍجبِعدبد أو اٌىٍيدبد ِدٓ خدبرج اٌّ يٕدخ اٌزدً ثهدب
مبِعزخ أو وٍيزخ .
-

جذا وبْ اٌّّزحٓ ِٓ غيز هىالء عيٓ ِجٍض اٌىٍيخ ِىب برخ
و ددً مّيددح األحددىاي يشددززط أال رمدددً اٌّىددؤح ٌىددً مٍظددخ ددً االِزحبٔدددبد
اٌشفىيخ عٓ أرثعخ مٕيهبد.
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و يشددززط ددً مّيددح األحددىاي أْ يىددىْ اٌح د األةٔددً ٌعد ة اٌطددةة ددً وددً ِددٓ
مٍظدددبد االِزحبٔدددبد اٌشدددفىيخ و اٌزطجيميدددخ خّظدددخ طدددةة أو عددد ة اٌّظدددجٍيٓ
ٌةِزحبْ أيهّب ألً.
 وتخخٌ هخخبدة( )592هخخي قخخبًىى تٌظخخين الجبهؼخخبث "يّددٕ ِددٓ يعّددً ةاخددً
ٌجبْ اٌّزالجخ اٌعبِخ ِٓ أعضبء هيئخ اٌز ريض ِىب ؤح ل رهب  ِٓ %3اٌّزردت
اٌشهزي عٓ وً يىَ ِٓ أيبَ اٌعًّ".
 وتٌ هبدة( )595هي قبًىى تٌظين الجبهؼبث " يّٕ ِىب ؤح عٓ حدض
اٌجحىس و اٌّمبالد اٌزً رم َ ً اِزحبٔدبد اٌ راطدخ اٌعٍيدب ثىالدح مٕيهديٓ ٌىدً
ثحددش أو ِمددبي و ثحد أةٔددً عشددزيٓ مٕيهددب ثشددزط أْ يىددىْ اٌجحددش أو اٌّمددبي
ِمزرا ِظزمة".
 وتخخٌ هخخبدة( )592هخخي قخخبًىى تٌظخخين الجبهؼخخبث" يّددٕ اٌّشددزف عٍددً
رطبٌخ اٌّبمظزيز ِىب ؤح ِم راهب أرثعّبردخ مٕيدخ و يّدٕ اٌّشدزف عٍدً رطدبٌخ
اٌ وزىراح ِىب ؤح ِم راهب أٌف مٕيخ و ذٌه ثع ِٕبلشخ اٌزطدبٌخ ِدٓ ٌجٕدخ اٌحىدُ
عٍيهب و ثح ألظً أرثعخ آالف مٕيخ ً اٌظٕخ اٌجبِعيخ ,و جذا رع ة اٌّشدز ىْ
وسعذ اٌّىب ؤح عٍيهُ ثبٌزظبوي".
 وتخخٌ هخخبدة( )592هخخي قخخبًىى تٌظخخين الجبهؼخخبث " يّددٕ ِىب ددؤح ِمد راهب
ِبرخ مٕيخ ٌىً ِٓ يشززن ً حض اٌزطبٌخ ٌ رمخ اٌّبمظزيز و رم يُ اٌزمزيدز
عٕهددب و ِٕبلشددزهب ,جذا وددبْ هٕددبن ِحددً ٌهددذٖ إٌّبلشددخ و وددذٌه ِددٓ يشددززن ددً
حض اٌجحىس اٌّم ِخ ٌٍحظدىي عٍدً اٌجدىارش و جذا ودبْ أحد اٌّشدززويٓ دً
اٌفحض ِٓ خبرج ِظز ِٕ ِىب ؤح ِم راهب خّظّبرخ مٕيخ ِح رحًّ اٌجبِعدخ
ِظبريف رحىيً اٌّىب ؤح".
و ٌٍّشزف عًٍ اٌزطبٌخ أْ يجّح ثيٓ هذٖ اٌّىب ؤح و ِىب ؤح االشزاف إٌّظدىص
عٍيهب ً اٌّبةح اٌظبثمخ.
 وتخخٌ هخخبدة( )592هخخي قخخبًىى تٌظخخين الجبهؼخخبث" يّددٕ ِىب ددؤح ِمد راهب
ِبرزبْ و خّظىْ مٕيهب ٌىً ِٓ يشززن ً حض اٌزطبٌخ ٌ رمدخ اٌد وزىراح و
رم يُ اٌزمزيز عٕهب و ِٕبلشدزهب جذا ةعدب األِدز اٌدً هدذٖ إٌّبلشدخ وجذا ودبْ أحد
اٌّشدززويٓ ددً اٌفحددض ِددٓ خددبرج ِظددز ِددٕ ِىب ددؤح ِمد راهب أٌددف مٕيددخ ِددح
رحًّ اٌجبِعخ ِظبريف رحىيً اٌّىب ؤح".
و ٌٍّشددزف عٍددً اٌزطددبٌخ أْ يجّددح ثدديٓ هددذٖ اٌّىب ددؤح و ِىب ددؤح االشددزاف عٍددً
اٌزطبٌخ.

3
المكان  :بنها بجوار الموقف الجديد

تليفون013/9101186 :
www.nursingfac.ben.edu.eg

فاكس013/9101187 :

آليبث تىزيغ الحىافس ػلى أػضبء هيئت التدريس بكليت التوريض –جبهؼت بٌهب 3123-3122م

" وّب يّٕ وً عضى ِٓ أعضبء ٌجٕخ االِزحبْ اٌزؤهيًٍ ٌ رمخ اٌد وزىراح ِىب دؤح
ِم راهب خّظىْ مٕيهب و ثح ألظً ِمد راهب ِبرزدبْ و خّظدىْ مٕيهدب دً اٌظدٕخ
اٌجبِعيددخ ٌٍّّزحٕدديٓ عٍددً ِظددزىي اٌىٍيددخ اٌىاحدد ح و يىددىْ اٌحدد األلظددً ٌعدد ة
اٌّّزحٕدديٓ ٌىددً ٌجٕددخ خّظددخ أعضددبء جال جذا ٔظددذ االرحددخ اٌ اخٍيددخ ٌٍىٍيددخ عٍددً
خةف ذٌه.
 وتٌ هبدة( )222هخي قخبًىى تٌظخين الجبهؼخبث " يّدٕ أعضدبء ِجدبٌض
اٌىٍيددبد و اٌٍجددبْ اٌفٕيددخ اٌزددً رشددىٍهب ِجددبٌض اٌىٍيددبد و مددب ٌّددب ورة ددً هددذٖ
االرحخ ِىب ؤح ِم رهب خّظخ و عشزوْ مٕيهب عٓ حضىر وً امزّبو"
 وتخخٌ هخخبدة( )222هخخي قخخبًىى تٌظخخين الجبهؼخخبث "يّددٕ أعضددبء هيئددخ
اٌز ريض اٌذيٓ يزخض ٌهُ ً ِشاوٌخ اٌّهٕدخ ةاخدً اٌجبِعدخ أو اٌميدبَ ثؤعّدبي
االطزشبرح و اٌخجزح و ِعبؤىهُ ٔظجخ ِٓ اٌّزحظدةد اٌّززرجدخ عٍدً أعّدبٌهُ
ثبٌفئبد اٌزً يم رهب اٌّجٍض األعًٍ ٌٍجبِعبد".
 وتخخٌ هخخبدة( )222هخخي قخخبًىى تٌظخخين الجبهؼخخبث" يّددٕ أعضددبء هيئددخ
اٌز ريض و ِ رطدى اٌٍغدبد و اٌفٕيدىْ ِدٓ األمبٔدت ثد ي اغزدزاة ال يشيد حد ح
األلظً عًٍ اٌح األلظدً ٌّزردت اٌىفيفدخ اٌزدً يعديٓ يهدب و رحد ة ليّدخ هدذا
اٌج ي ثمزار اٌزعييٓ".
 وتٌ هبدة( )222هي قبًىى تٌظخين الجبهؼخبث " يجدىس ٌّجٍدض اٌجبِعدخ
ددً ح د وة اعزّددبةاد اٌّيشأيددخ رمزيددز طددزف ِددٕ ألعضددبء هيئددخ اٌز د ريض و
اٌّ رط ديٓ اٌّظددبع يٓ و اٌّعي د يٓ و طددبرز اٌمددبرّيٓ ثبٌز د ريض اٌّى د يٓ ددً
ِهّددبد عٍّيددخ أو جمددبساد ةراطدديخ أو ٌحضددىر ِ د رّزاد و مددب ٌٍمىاع د اٌزددً
يمزرهب اٌّجٍض".

عميد الكلية
أ.د  .محمود عبد الصبور
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