آليبث تىسيع الحىافش على أعضبء هيئت التذريس بكليت التوزيض –جبهعت بٌهب 3123-3122م

آليبث تىسيع الحىافش على أعضبء هيئت التذريس بكليت التوزيض
أوالً:
تتبععع ًظععبم تىسيععع الحععىافش علععى أعضععبء هيئععت التععذريس بكليععت التوععزيض –
جبهعت بٌهب قبًىى تٌظين الجبهعبث والالئحت التٌفيذيت الخبصت به كبلتبلى :
 تٌص الوبدة ( ) 56هي قبًىى تٌظين الجبهعبث على
 وتٌص الوبدة (  )55هي قبًىى تٌظين الجبهعبث على "
عضوا في هيئة التدريس ما يأتي:

يشترط فيمن يعين

 أن يكووون صا ووى عم و دركووة الوودكتو ار أو مووا يعادلهووا موون إصوودم الكامعووات
الم ورية فوي موادة تؤهموغ لشوول الوظي وة أو أن يكوون صا وى مون كامعوة أرورم أو
هيئة عممية أو معهد عممي معترف بغ في م ر أو فوي الروارج عمو دركوة يعتبرهوا

المكمس األعم لمكامعات معادلة لذلك مع مراعواة أصكوام الاووا ين والمووائ المعموول
بها

 أن يكون مصمود السيرة صسن السمعة.

 وتععٌص هععبدة ( )56هععي قععبًىى تٌظععين الجبهعععبث

علععى" مراعوواة صكووم المووادة

الساباة  ,يشترط فيمن يعين مدرسوا أن تكوون ود مضوت سوت سو وات عمو األ ول عمو
ص ولغ عم دركة البكالوريوس أو الميسا س أو ما يعادلغ"ا.

فإذا كان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين في إصدم الكامعات الراضعة

لهذا الاا ون  ,فيشترط فضى عما تادم أن يكون ممتزما في عممغ ومسمكغ م ذ تعيي غ معيدا
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أو مدرسا مساعدا بواكباتغ ومصس ا أداءها واذا كان من غيرهم فيشترط توافر عم الك اءة

المتطمبة لمتدريس.

 وتٌص مادة ( )57هي قبًىى تٌظين الجبهعبث على
" مراعاة صكم المادتين الساباتين يكون التعيين في وظائف المدرسين الشاغرة دون

إعىن من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين في ذات الكمية أو المعهد "

واذا لم يوكد من هؤالء من هو مؤهل لشومها فيكرم اإلعىن ع ها.

 وتٌص مادة ( )96هي قبًىى تٌظين الجبهعبث على
أوال :مع مراعاة صكم المادة ( , )66يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا ما يأتي:
 أن يكووون وود شووول وظي ووة موودرس موودة رمووس س و وات عم و األ وول فووي إصوودم

الكامعووووووووات الراضووووووووعة لهووووووووذا الاووووووووا ون أو فووووووووي معهوووووووود عممووووووووي موووووووون طباتهووووووووا.
أو أن يكون د مضت عم ص ولغ عم المؤهل الم

وص عميغ في المادة 66

من هذا الاا ون مدة رمس س وات عم األ ل بشرط أن يكون د مض ثىثة عشرة س غ

عم األ ول عمو ص وولغ عمو دركوة البكوالوريوس أو الميسوا س أو موا يعادلهوا وذلوك إذا
تارر اإلعى ن عن تمك الوظي ة في كامعة أررم إ ميمية.

 أن يكون د ام في مادتغ وهو مدرس بوإكراء بصووث مبتكورة و شورها أو بوإكراء
أعمال إ شائية ممتازة.

 أن يكون ممتزما في عممغ ومسمكغ م ذ تعيي وغ مدرسوا بواكبوات أعضواء هيئوة

التوودريس ومصسووو ا أداءهوووا

.ويووودرل فوووي االعتبوووار فوووي تعيي وووغ شوواطغ العمموووي

واالكتماعي الممصوظ في الكمية أو المعهد  .ثا يا :مع مراعاة صكوم الموادة (66) ,
يكوز اسوتث اء تعيوين أسواتذة مسواعدين مون روارج تموك الكامعوات إذا تووافرت فويهم

الشروط اآلتية:
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 أن تكووون وود مضووت رمووس س و وات عم و األ وول عم و ص ووولهم عم والم

وص عميغ في الب د ( )1من المادة ()66

المؤهوول

 أن تكووون وود مضووت ثووىث عشوورة س و ة عم و األ وول عم و ص ووولهم عم و دركووةالبكالوريوس أو الميسا س أو ما يعادلها

 -أن يكو وا د اموا م ذ الص ول عم المؤهل الم

وص عميغ في الب د ( )1من

المادة ( )66بإكراء بصوث مبتكرة و شرها أو بإكراء أعمال إ شائية ممتوازة فوي
المادة المتعماة بالوظي ة.

 -أن يكو وا متوافرين عم الك اءة المتطمبة لمتدريس.

 وتٌص مادة ( )07هي قبًىى تٌظين الجبهعبث على
أوال :مع مراعاة حكم المادة ( )66يشترط فيمن يعين أستاذا ما يأتي:


أن يكون د شول وظي وة أسوتاذ مسواعد مودة رموس سو وات عمو األ ول فوي

إصودم الكامعووات الراضوعة لهووذا الاوا ون أو فووي معهوود عمموي موون طباتهوا  ,أو أن
يكون د مضت عم ص ولغ عم المؤهل الم

وص عميغ في المادة  66من هوذا

الاا ون مدة عشر س وات عم األ ل  ,بشرط أن يكون د مضو ثموا ي عشورة سو ة

عم األ ل عم ص ولغ عم دركة البكالوريوس أو الميسا س أو ما يعادلها  ,وذلك

إذا ما تارر اإلعىن عن تمك الوظي ة في كامعة أررم إ ميمية.


أن يكون د ام في مادتغ وهو أستاذ مساعد بإكراء بصوث مبتكرة و شرها أو

بإكراء أعمال إ شائية ممتازة تؤهمغ لشول مركز األستاذية.

 أن يكون ممتزما في عممغ ومسمكغ م ذ تعيي غ أستاذا مساعدا بواكبات أعضاء
هيئة التدريس ومصس ا أداءها.

ويدرل في االعتبار في تعيي غ مكموع إ تاكغ العممي م ذ ص ولغ عم الدكتو ار أو ما

يعادلها  ,وما يكون د أشرف عميغ من رسائل الماكستير والدكتو ار التي تمت أكازتها ,

وكذلك شاطغ العممي واالكتماعي الممصوظ وأعمالغ اإل شائية البارزة في الكمية أو المعهد.
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ثانيا :مع مراعاة حكم المادة ( , )66يجوز استثناء تعيين أساتذة من خارج تلك الجامعات إذا

توافرت فيهم الشروط اآلتية::

 أن تكووون وود مضووت عشوور س و وات عم و األ وول عم و ص ووولهم عم و
الم

وص عميغ في الب د ( )1من المادة(.)66

المؤهوول

 أن تكون ود مضوت ثموا ي عشورة سو ة عمو األ ول عمو ص وولهم عمو دركوة

البكالوريوس أو الميسا س أو ما يعادلها

 أن يكو ووا ود واموا روىل السو وات الرموس السواباة عمو تاودمهم لمتعيوين فوي
وظي ووة أسووتاذ بووإكراء بصوووث مبتكوورة و شوورها أو بووإكراء أعمووال إ شووائية ممتووازة فووي

تر ص هذ الوظي ة.

 أن يكو وا متوافرين عم الك اءة المتطمبة لمتودريس  .ويودرل فوي االعتبوار فوي
تعيين كل م هم مكموع إ تاكغ العممي م ذ ص ولغ عم الدكتو ار أو ما يعادلها.

ثالثا  :يستحق األستاذ الذي مضى على شغله لوظيفة أستاذ مدة عشر سنوات الربط المالي لنائب

رئيس الجامعة ,ما لم يكن يتق اضى مرتبا فعليا يزيد على ذلك.

 وتٌص ماادة ( 07مكار ) هعي قعبًىى تٌظعين الجبهععبث

علعى" ال يكووز

لممودرس الوذع عوين فوي وظي وة أسوتاذ مسواعد تطبياوا لصكوم الشوطر األريور مون الموادة

( )66أوال ( )1أن ي يود موون صكووم الشووطر األريوور مون المووادة ( )07أوال ( )1ع وود التاوودم
لمتعيين في وظي ة أستاذ ".

 وتٌص مادة ()07هي قبًىى تٌظين الجبهعبث على
أوال :مع مراعاة أحكام المواد ( )66و ( /66أوال) و ( /00أوال) يكون التعيين في وظائف

األساتذة واألساتذة المساعدين من بين األساتذة المساعدين والمدرسين في ذات الكلية.
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واذا لم يوكد ما هو شاغر من هذ الوظائف ووكد من هؤالء من تتوافر فيهم شروط

التعيين في الوظي ة األعم م صوا الماب العممي لهذ الوظي ة وتدبر لهم وظائف بدركاتها

المالية في الس ة المالية التالية  ,ويتم م صهم عىوة التر ية ومرتب الوظي ة األعم والبدالت

الماررة لها من تاريخ اذ ا ون المواز ة  ,وف هذ الصالة يراع تطبيق الااعدة العامة بعدم
الكمع بين عىوة التر ية والعىوة الدورية
ويؤرذ تاريخ م

الماب العممي في االعتبار ع د التعيين في الوظي ة التالية أو التر ية إليها.

ثانيا :مع مراعاة أحكام المواد ) (66و ( /66ثانيا) و ( /00ثانيا).

يكرم اإلعىن عن وظائف األساتذة واألساتذة المساعدين الشاغرة إذا لم يوكد في ذات الكمية

أو المعهد من هو مؤهل لشومها.

 وتععٌص مااادة ( )07هععي قععبًىى تٌظععين الجبهعععبث

علععى " مراعوواة أصكووام

المادتين ( )66و ( )01يكرم اإلعىن عن الوظائف الشاغرة في هيئوة التودريس مورتين
في السو ة  ,ولمكموس الكامعوة ب واء عمو طموب مكموس الكميوة أو المعهود بعود أروذ رأم
مكمس الاسم المرتص أن يضومن اإلعوىن فيموا عودا وظوائف األسواتذة اشوتراط شوروط
معي ة وذلك باإلضافة إل الشروط العامة المبي ة في الاا ون.

وال يكوز لعضو هيئة التدريس في إصدم الكامعات الراضعة لهذا الاا ون شول وظي ة

شاغرة معمن ع ها مماثمة لوظي تغ في كامعة أررم أال بطريق ال ال طباا لممادة (.)61

 وتععٌص مااادة ( )07هععي قععبًىى تٌظععين الجبهعععبث

"عم و ان تتووول لكووان

عمميووة دائمووة فصووص اإل توواج العممووي لممتاوودمين لشووول وظووائف األسوواتذة واألسوواتذة

المساعدين أو لمص ول عم ألاابها العممية "
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وي در بتشكيل هذ المكان  ,لمدة ثىث س وات  ,رار من وزير التعميم العالي بعد أرذ رأم

مكالس الكامعات وموافاة المكمس األعم لمكامعات.

وتشكل لكان ال صص العممية الدائمة لوظائف األساتذة من بين أساتذة الكامعات الذين

مض عميهم في األستاذية رمس س وات عم األ ل أو من المتر

ين من غيرهم  ,وتشكل

لكان ال صص العممية الدائمة لوظائف األساتذة المساعدين من أساتذة الكامعات أو من

المتر

ين من غيرهم .

ويكوز ع د الضرورة التكاوز عن شرط مدة األستاذية في المكان األول أو إدرال بعض

دام األساتذة المساعدين في المكان الثا ية.
وتادم كل لك ة تاري ار م

ى ومسببا تايم فيغ اإل تاج العممي لممتادمين وما إذا كان

يؤهمهم لشول الوظي ة أو الماب العممي مع ترتيبهم ع د التعدد بصسب األفضمية في الك اءة

العممية وذلك بعد سماع وم ا شة التاارير ال ردية لم اص ين.

ويادم التارير رىل شهرين عم األكثر من تاريخ و ول األبصاث إل المك ة  ,إال أن

يكون من ال اص ين من هو في رارج الكمهورية أو من راركها فيزاد هذا الميعاد شه ار آرر
.
وت ظم الىئصة الت يذية أعمال هذ المكان.

 وتٌص مادة ( )07هي قبًىى تٌظين الجبهععبث

علعى " إذا لوم تتاودم المكوان

المشووار إليهووا فووي المووادة السوواباة تااريرهووا فووي المواعيوود المصووددة  ,فموورئيس الكامعووة
المع ية أن يدعو المك ة المتأررة إل االكتماع برئاستغ لتا

أسباب التأرير".

وف كل األصوال إذا لم يادم التارير رىل شهرين عم األكثر من ا اضاء تمك المواعيد

فمرئيس الكامعة المع ية عرض األمر عم مكمس الكامعة ولممكمس أن يارر سصب األبصاث
من

المك ة الدائمة واصالتها إل لك ة را ة يشكمها من رمسة أعضاء عم األ ل ممن تتوافر
فيهم الشروط المبي ة في المادة الساباة  ,ويصدد لها أكى لتاديم تاريرها.
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 وتٌص مادة ( )07هي قبًىى تٌظين الجبهعبث

علعى " إذا تاورر عودم أهميوة

المتادم لموظي ة أو الماب العممي  ,فى يكوز لغ معاودة التاودم إال بعود مضو سو ة مون
تارير عدم أهميتغ وبشرط إضافة إ تاج عممي كديد ".

 وتٌص مادة ( )09هي قبًىى تٌظين الجبهعبث على
ان يتول مكمس الاسم المرتص مهمة المك ة العممية بال سبة لممتادمين لشول وظي ة

مدرس .

وع د االستصالة أو التعذر  ,تشكل المك ة بارار من رئيس الكامعة بعد أرذ رأم مكمس

الكمية أو المعهد من ثىثة أعضاء من األساتذة أو األساتذة المساعدين في الكامعات
الراضعة لهذا الاا ون أو من المتر

ين من غيرهم.

 وتٌص مادة ( )00هي قبًىى تٌظين الجبهعبث على
ال يكوز تعيين أصد في وظي ة مدرس وال تعيين أصد من غير أعضاء هيئة التدريس في وظي ة

أستاذ أو أستاذ مساعد إال إذا كان موكودا دارل الكمهورية.

وال يكوز تعيين أصد أعضاء هيئة التدريس في وظي ة أستاذ أو أستاذ مساعد بعد ا تهاء

ما ررص لغ فيغ من إعارة أو مهمة عممية أو أكازة مرافاة الزوج إال بعد عودتغ إل العمل ,

وذلك دون إرىل بصكم المادة (.)110

 وتٌص ماادة ( )07هعي قعبًىى تٌظعين الجبهععبث

علعى " اسوتث اء مون صكوم

المادة الساباة يكوز في صالة الضرورة تعيين أعضاء في هيئة التودريس مون المايموين

في الرارج بالشروط العامة المبي ة في هذا الاوا ون وال يعتبور ورار التعيوين افوذا إال إذا
عاد المعين واستمم عممغ في الوظي ة المعين فيها رىل ثىثة أشهر مون تواريخ
رار التعيين واال اعتبر رار التعيين كأن لم يكن".

 وتٌص مادة ( )06هي قبًىى تٌظين الجبهعبث على
تر

ات األستاذية تصدد في الىئصة الدارمية لكل كمية تابع لمكامعة
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ثانياً :المعيدين والمدرسين المساعدين
وتٌص مادة ( )777هي قبًىى تٌظين الجبهعبث على
يعين المعيدون والمدرسون المساعدون بارار من رئيس الكامعة ب اء عم طمب مكمس

الكمية أو المعهد بعد أرذ أرم مكمس الاسم المرتص ويكون التعيين من تاريخ

الارار.

دور هذا

 وتٌص مادة ( )777هي قبًىى تٌظين الجبهعبث على
ممواة بالمادة ر م  4من الاا ون ر م  44لس ة 1601

 وتٌص مادة ( )777هي قبًىى تٌظين الجبهعبث على
يشترط فيمن يعين معيدا أو مدرسا مساعدا أن يكون مصمود السيرة صسن السمعة.

 وتٌص مادة(  )779هي قبًىى تٌظين الجبهعبث على
يكون تعيين المعيدين ب اء عم إعىن عن الوظائف الشاغرة.

ومع مراعاة صكم المادة الساباة  ,يشترط فيمن يعين معيدا ما يأتي:

 أن يكون صا ى عم تادير كيد كدا عم األ ل فوي التاودير العوام فوي الدركوة
الكامعية األول .



أن يكون صا ى عم تادير كيد عم األ ول فوي موادة التر وص أو موا ياووم

ماامها  .ومع ذلك إذا لم يوكود مون بوين المتاودمين ل عوىن مون هوو صا ول عمو

تادير كيد كدا في التاودير العوام فوي الدركوة الكامعيوة األولو  ,فيكووز التعيوين مون

بين الصا مين عم " كيد " عم األ ل في هذا التادير وبشرط أن ال يال التادير في
مووووووادة

التر ووووووص أو مووووووا ياوووووووم ماامهووووووا عوووووون " كيوووووود كوووووودا.

"

وف كميع األصوال تكرم الم اضمة بين المتادمين عم أساس ت ضيل األعم

في التادير العام  ,وع د التساوع في هذا التادير ي ضل األعم في مكموع الودركات

وع ود التسواوع فوي هوذا المكمووع ي ضول األعمو تاودي ار فوي موادة التر وص  ,وع ود
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التساوع في هوذا التاودير ي ضول األعمو فوي دركوات موادة التر وص وع ود التسواوع
في هذ الدركات ي ضل الصا ل عم دركة عممية أعم ب س الاواعد الساباة.

 وتٌص مادة ( )770هي قبًىى تٌظين الجبهعبث على
مع مراعاة صكم المادتين  111و  114من هذا الاا ون يكوز أن يعين المعيدون عن طريق

التكميف من بين رريكي الكمية في الس تين األريرتين الصا مين عم تادير كيد كدا عم

األ ل في كل من التادير العام في الدركة الكامعية األول  ,و في تادير مادة التر ص أو ما
ياوم ماامها  ,و تعط األفضمية لمن هو أعم في التادير العام  ,و ع د التساوع في التادير

العام تعط األفضمية لمن هو أعم في مكموع الدركات  ,مع مراعاة ضوابط الم اضمة الماررة
في المادة (  ) 116من هذا الاا ون.

 وتٌص مادة ( )777هي قبًىى تٌظين الجبهعبث على
في تطبيق صكم المادتين الساباتين إذا لم تكن مادة التر ص في مواد االمتصان في مرصمة

الدركة الكامعية األول فياوم ماامها الص ول عم دبموم را ة في فرع التر ص .

واذا لم توكد هذ الدبموم  ,فياوم ماامها التمرين العممي مدة ال تال عن س تين في كمية

كامعية أو معهد كامعي أو مستش

عن العمل رىل هذ المدة.

كامعي وبشرط الص ول عم تادير كيد كدا عم األ ل

ويشترط في كميع األصوال بال سبة لوظائف المعيدين في األ سام العىكية ( األكمي كية )

في كميات الطب أن يكون المرش

المستش يات الكامعية في فرع تر

د أمض س تين عم األ ل في تدريب عممي بأصد
غ.

 وتٌص مادة ( )776هي قبًىى تٌظين الجبهعبث على
مع مراعاة صكم المادة ( , )114يشترط في من يعين مدرسا مساعدا أن يكون صا ى عم
دركة الماكستير أو عم دبمومين من دبمومات الدراسة العميا مؤهمين لمايد لمص ول عم

دركة الدكتو ار أو عم ما يعادل دركة الماكستير أو الدبمومين.

فإذا كان من بين المعيدين في إصدم الكامعات الراضعة لهذا الاا ون فيشترط فضى عما
9

المكان  :بنها بجوار الموقف الجديد

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

فاكس013/9101187 :

آليبث تىسيع الحىافش على أعضبء هيئت التذريس بكليت التوزيض –جبهعت بٌهب 3123-3122م
تادم أن يكون ممتزما في عممغ ومسمكغ م ذ تعيي غ معيدا بواكباتغ ومصس ا أداءها  ,واذا كان
من غيرهم  ,فيشترط ص ولغ عم تزكية من المشرف عم الرسالة في صال الص ول عم

دركة الماكستير أو من عميد الكمية بعد أرذ رأم رؤساء مكالس األ سام المتر

ة في صال

واذا تطمب التر ص ص ول المعيد عم بكالوريوس أو ليسا س أررم  ,فيم

ع د تعيي غ

الص ول عم الدبمومين.

في وظي ة مدرس مساعد أ دمية اعتبارية في هذ الوظي ة تعادل مدة الدراسة الماررة

لمص ول عم البكالوريوس أو الميسا س األررم بشرط أن يكون ص ولغ عم دركة

الماكستير في وع التر ص الذع يستمزم الص ول عم بكالوريوس أو ليسا س أررم.

 وتٌص مادة ( )777هي قبًىى تٌظين الجبهعبث على
مع مراعاة صكم المادتين ( )114و ( , )116يكون التعيين في وظائف المدرسين المساعدين

الشاغرة دون إعىن من بين المعيدين في ذات الكمية أو المعهد  ,واذا لم يوكد من هؤالء من
هو مؤهل لشومها  ,فيكرم اإلعىن ع ها.

 وتٌص مادة ( )777هي قبًىى تٌظين الجبهعبث على
يسرم عم اإلعىن عن وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين صكم ال ارة األول من المادة

( )07الرا ة باإلعىن عن وظائف أعضاء هيئة التدريس.

عميد الكلية
أ.د  .محمود عبد الصبور
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