تأديب أعضبء هيئت التذريس و هعبوًيهن
بكليت التوزيض –جبهعت بٌهب 3123-3122م

التأديب أعضبء هيئت التذريس بكليت التوزيض

أوالً :تأديب أعضاء هيئة التدريس
تتبع ًظععبم تأديععب أعضععبء هيئععت التععذريس بكليععت التوععزيض  -جبهعععت بٌهععب -قععبًىى
تٌظين الجبهعبث والالئحت التٌفيذيت الخبصت به كبلتبلى :


تٌص الوبدة ( ) 501هي قبًىى تٌظين الجبهعبث على "إن ٔكلف سئٕظ
الجامعةةأ د ةةذ د هةةا ٌٕدةةأ ال ةةذسٔظ فةةٓ يلٕةةأ ال بةةُا عالجامعةةأ دَ
عإ ةةذِ يلٕةةاح ال بةةُا إرا لةةا جُمةةذ عالجامعةةأ يلٕةةأ لل بةةُا عمباشةةش
ال بٕق فٕما ٔىغب إلّ هُ ٌٕدأ ال ذسٔظ َٔجب دال جبل دسمةأ مةه
ٔكلف عال بٕق ه دسمأ مه ٔجشِ ال بٕق معةً َٔبةذع ةه ال بٕةق
جبشٔشا إلّ سئٕظ الجامعأ َلُصٔش ال علٕا العالٓ دن ٔطلب إعالغةً ٌةزا
ال بشٔةةش"َ .لةةشئٕظ الجامعةةأ ععةةذ اإلطةةالع لةةّ ال بشٔةةش دن ٔ ةةع
ال بٕق دَ دن ٔأمش عإ الأ العهُ الم بق معً إلّ مجلةظ ال أدٔةب إرا
سدِ م ال لزلك دَ دن ٔك ٓ ع ُقٕة

بُعةأ لٕةً فةٓ ةذَد مةا جبةشسي

الماد ()112

1
المكان  :بنها بجوار الموقف الجديد

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

فاكس013/9101187 :

تأديب أعضبء هيئت التذريس و هعبوًيهن
بكليت التوزيض –جبهعت بٌهب 3123-3122م


و تٌص الوبدة ( )501هي قبًىى تٌظين الجبهعبث:
لشئٕظ الجامعةأ دن ُٔقةف دْ هةُ مةه د هةا ٌٕدةأ ال ةذسٔظ ةه

ملً ا ٕاطٕا إرا  -اق هت مصل أ ال بٕق معً رلك َٔ -كُن الُقةف لمةذ
ال جضٔةةةذ لةةةّ شالشةةةأ دشةةةٍش ه َال ٔجةةةُص مةةةذٌا

إال عبةةةشاس مةةةه مجلةةةظ

ال أدٔب َٔ.شجةب لةّ َقةف هةُ ٌٕدةأ ال ةذسٔظ ةه ملةً َقةف صةش
سع مشجبً اع ذا مه جاسٔخ الُقف ه ما لا ٔبشس مجلظ ال أدٔب صش

يامل

المشجب .
َإرا لةا ٔشفة ارمةش إلةّ مجلةظ ال أدٔةب رةال شةٍش مةه جةاسٔخ الُقةف
ٔصةةةةةةش

يامةةةةةةل المشجةةةةةةب إلةةةةةةّ دن ٔبةةةةةةشس المجلةةةةةةظ غٕةةةةةةش رلةةةةةةك.

َإرا جبشس
صش

ع ال بٕق دَ كا عالبشا دَ َقعت بُعأ ال ىبًٕ دَ اللةُع

ما ٔكُن قةذ دَقةف مةه المشجةب دمةا إرا َقعةت بُعةأ دشةذ فٕ بة فةٓ

شةةأن مةةا دَقةةف صةةشفً مةةه المشجةةب مةةا جبةةشسي عشةةأوً الغةةلطأ ال ةةٓ َقعةةت
العبُعأ.



و تٌص الوبدة(  )501هي قبًىى تٌظين الجبهعبث:
ٔعلا سئٕظ الجامعأ هُ ٌٕدأ ال ذسٔظ الم ةا إلةّ مجلةظ ال أدٔةب

عبٕان ال ٍا المُمٍأ إلًٕ َعصُس مه جبشٔش ال بٕق ه َرلك عك ةا مُصةّ
لًٕ مص ُ ععلا َصُ قبل الجلغأ المعٕىأ للم ايمأ ععششٔه ُٔما لّ
ارقل.
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و تٌص الوبدة ( )501هي قبًىى تٌظين الجبهعبث:
لعهةةُ ٌٕدةةأ ال ةةذسٔظ الم ةةا إلةةّ مجلةةظ ال أدٔةةب اإلطةةالع لةةّ

ال بٕباح ال ٓ دمشٔت َرلك فٓ ارٔاع ال ٓ ٔعٕىٍا لً سئٕظ الجامعأ.


و تٌص الوبدة( )501هي قبًىى تٌظين الجبهعبث:
جكُن مغا لأ ممٕ د ها ٌٕدأ ال ذسٔظ دماع مجلظ جأدٔةب ٔشةكل

مه:


د ذ وُا سئٕظ الجامعأ ٔعٕىً مجلظ الجامعأ عىُٔا

سئٕغا .


دع ار مه يلٕأ ال بُا دَ د ذ دعاجز يلٕاح ال بُا فٓ

الجامعاح ال ٓ لٕظ عٍا يلٕأ لل بةُا ٔعٕىةً مجلةظ الجامعةأ عةىُٔا
هُٔه.


مغ شةةةةةةةةةةاس مةةةةةةةةةةه مجلةةةةةةةةةةظ الذَلةةةةةةةةةةأ ٔىةةةةةةةةةةذ عةةةةةةةةةةىُٔا.
َفّ الأ الغٕا دَ الماو ه ٔ ل الىائب اٖرش لشئٕظ الجامعةأ

شةةا دقةةذع العمةةذا شةةا مةةه ٔلٕةةً فةةٓ ارقذمٕةةأ مةةىٍا م ةةل الةةشئٕظ.
َم مشا ا

كا الماد ( )105فٓ شةأن ال بٕةق َاإل الةأ إلةّ

مجلظ ال أدٔب ه جغةشِ عالىغةبأ إلةّ المغةا لأ دمةاع مجلةظ ال أدٔةب
البُا ذ الخاصأ عالم ايمأ دماع الم ايا ال أدٔبٕأ المىصةُ
فّ قاوُن مجلظ الذَلأ.
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و تٌص الوبدة ( )550هي قبًىى تٌظين الجبهعبث:

الجضا اح ال أدٔبٕأ ال ٓ ٔجُص جُقٕعٍا لّ د ها ٌٕدأ ال ذسٔظ ٌٓ:


ال ىبًٕ.



اللُع



اللُع م جأرٕش العالَ المغ بأ ل ش َا ةذ دَ جةأرٕش ال عٕةٕه

فٓ الُظٕ أ ار لّ دَ ما فٓ كمٍا لمذ عى ٕه لّ اريثش.



العض مه الُظٕ أ م اال

اظ عالمعاػ دَ المكافأ

العةض مة ال شمةان مةه المعةاػ دَ المكافةأ َرلةك فةٓ ةذَد
هُ ٌٕدأ ال ذسٔظ دَ مه شأوً دن

الشع َ .يل فعل ٔضسِ عشش

ٔمظ وضاٌ ً دَ فًٕ مخال أ لىص الماد (ٔ )103كُن مضاؤي العةض
َال ٔجُص فٓ ممٕ ار ةُا

ةض

هةُ ٌٕدةأ ال ةذسٔظ إال

ع كا مه مجلظ ال أدٔب.


و تٌص الوبدة ( )555هي قبًىى تٌظين الجبهعبث:
جىبهٓ الذ ُِ ال أدٔبٕأ عاع بالأ هُ ٌٕدأ ال ذسٔظ َقبةُ مجلةظ

الجامعةةأ لٍةةا َرلةةك فٕمةةا ةةذا ال ةةاالح ال ةةٓ وصةةت لٍٕةةا البةةُاوٕه َاللةةُائ
الخاصأ عالمخال اح المالٕأ .
َال جةةأشٕش للةةذ ُِ ال أدٔبٕةةأ فةةٓ الةةذ ُِ الجىائٕةةأ َالةةذ ُِ المذوٕةةأ
الىاشد ٕه ه راح الُاقعأ.
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 و تٌص الوبدة ( )551هي قبًىى تٌظين الجبهعبث:

لشئٕظ الجامعأ جُقٕة

بةُع ٓ ال ىبٕةً َاللةُع المىصةُ

لٍٕمةا فةٓ

المةةةاد ( )110لةةةّ د هةةةا ٌٕدةةةأ ال ةةةذسٔظ الةةةزٔه ٔخلةةةُن عُامبةةةاجٍا دَ
عمب هةةٕاح َظةةائ ٍا ه َرلةةك ععةةذ عةةماع دقةةُالٍا َج بٕةةق دفةةا ٍا ه َٔكةةُن
قةشاسي فةٓ رلةك مغةببا َوٍائٕةا َ لةّ مٕةذ يةل يلٕةأ دَ معٍةذ إعةالر سئةٕظ
الجامعةأ عكةةل مةةا ٔبة مةه د هةةا ٌٕدةةأ ال ةةذسٔظ مةه إرةةال عُامبةةاجٍا دَ
عمب هٕاح َظائ ٍا.



و تٌص الوبدة ( )551هكزر هي قبًىى تٌظين الجبهعبث:
ٔكُن سئٕظ الجامعةأ َوةُا سئةٕظ الجامعةأ َدمةٕه المجلةظ ار لةّ

للجامعاح رال مذ شغلٍا لٍزي الُظائف دعاجز فٓ يلٕاجٍا ارصلٕأ ه َلٍةا
فٍٕا يافأ بُا ارع ار .
َاع ثىا مه وص الماد  109ال جكُن مغا ل ٍا إال لّ الى ُ ال الٓ:
ٔشكل المجلظ ار لّ للجامعاح عىا

لةّ ةشر سئٕغةً لجىةأ شالشٕةأ

مةةه عةةٕه د هةةائً ل بٕةةق الُقةةائ المىغةةُعأ إلةةّ د ةةذ سؤعةةا الجامعةةاح دَ
وُاعٍا دَ دمٕه المجلظ ار لّ للجامعاح َلٍزي اللجىأ دن جغ عٕه عمةه جةشاي
مةةه دعةةاجز يلٕةةاح ال بةةُا دَ الخبةةشا ال ىٕةةٕه العة ٕ ا مةةا جةةشاي الصمةةا َال
ٔجةةُص للمعةةشَر دمةةشي هةةُس ملغةةأ المجلةةظ ىةةذ و ةةش مُ ةةُ ً ه َ
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ٔعشر سئٕظ المجلظ و ٕجأ ال بٕق لّ الغلطأ المخ صأ عال عٕٕه الجخار
ما جشاي عشأوً.
انتهاء الخدمة
و تٌص الوبدة ( )551هي قبًىى تٌظين الجبهعبث

عه او ٍا الخذمةأ

عالىغبأ إلّ د ها ٌٕدأ ال ذسٔظ ع ُن عىأ مٕالدٔأ .
َمة رلةك إرا علةض هةُ ٌٕدةأ ال ةذسٔظ ٌةزي الغةه رةال العةاع الجةامعٓ
فٕببّ إلّ وٍأ ً م ا

اظً عكافأ بُقً َمىاصبً اإلداسٔأ .

َٔى ٍٓ العاع الجةامعٓ عاو ٍةا د مةا االم اوةاح فةٓ ر ةاع الذساعةأ فةٓ
العةةاع الجةةامعٓ ه َال ج غةةب المةةذ مةةه علُغةةً عةةه الغة ٕه إلةةّ وٍأةةأ العةةاع
الجامعٓ فٓ المعاػ.
 و تٌص الوبدة ( )551هي قبًىى تٌظين الجبهعبث

ٔ ا

هُ ٌٕدأ ال ذسٔظ إلّ المعاػ عبةشاس مةه سئةٕظ الجامعةأ إرا

لا ٔغ ط مباشش

ملً عغبب المشر دَ ععذ اوبها ارماصاح المبشس فٓ

الماد  94إرا شبت فٓ دْ َقت اوً ال ٔغ طٕ رعبا ص ٕأ البٕاع عُظٕ ةً
لّ الُمً الالئق.
 و تٌص الوبدة ( )551هي قبًىى تٌظين الجبهعبث

لمجلظ الجامعأ دن ٔضٔذ مذ الخذمأ الم غُعأ فٓ المعاػ دَ المكافأ
لعهةُ ٌٕدةأ ال ةذسٔظ الم ةا إلةّ المعةاػ َفبةا للمةاد الغةاعبأ مةذ إ ةافٕأ
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عص أ اع ثىائٕأ ه لّ دن ال ج جاَص ٌزي المذ اإل ةافٕأ مةذ الخذمةأ ال علٕةأ
َال المذ الباقٕأ لبلُغً الغه المبشس لإل الأ إلّ المعاػ َال ٔجُص يزلك دن
جضٔذ لّ شماوٓ عىُاح َال دن ٔكُن مةه شةأوٍا دن جعطٕةً بةا فةٓ المعةاػ
ٔضٔذ لةّ دسععةأ درمةاط مذجةً مة

ةذع اإلرةال عأ كةاع المةاد ارَلةّ مةه

البةاوُن سقةا  93لغةىأ  1971عشةأن جعةذٔل ععةح د كةاع قةُاوٕه المعاشةاح
المذوٕأ.
 و تٌص الوبدة( )551هي قبًىى تٌظين الجبهعبث

ال ٔ شجب لّ اع بالأ سئٕظ الجامعأ دَ وائةب سئةٕظ الجامعةأ دَ
دمةٕه المجلةظ ار لةّ للجامعةاح دَ هةُ ٌٕدةأ ال ةذسٔظ عةبُط بةً فةٓ
المعةةاػ دَ المكافةةأ َٔغةةُِ معاشةةً دَ مكافأجةةً فةةٓ ٌةةزي ال الةةأ َفبةةا لبُا ةةذ
المعاشاح َالمكافآح المبشس للمُظ ٕه الم صُلٕه عغةبب إلغةا الُظٕ ةأ دَ
الُفش.



و تٌص الوبدة ( )551هي قبًىى تٌظين الجبهعبث:
ٔع بش هُ ٌٕدأ ال ذسٔظ مغ بٕال إرا اوبط

ه ملً ديثش مه شٍش

عذَن إرن َلُ يان رلك بب او ٍا مذ ما سرص لً فًٕ مه إ اس دَ مٍمأ
لمٕأ دَ دماص ج شر لمةٓ دَ دمةاص مشافبةأ الةضَ دَ دْ دمةاص درةشِ ه
َرلك ما لا ٔعةذ رةال عة أ دشةٍش لةّ اريثةش مةه جةاسٔخ االوبطةاع َجع بةش
رذم ً مى ٍٕأ مه جاسٔخ اوبطا ً ه العمل.
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فإرا اد رال ارشٍش الغ أ المزيُس ه َقةذع ةزسا قةاٌشا َقبلةً مجلةظ
الجامعأ ععذ درز سدِ مجلظ الكلٕأ دَ المعٍةذ َمجلةظ البغةا ه ا بةش غٕاعةً
دماص راصأ عمشجب فٓ الشٍشٔه ارَلٕه َعذَن مشجةب فةٓ ارسععةأ دشةٍش
ال الٕأ.
دما إرا اد رال ارشةٍش الغة أ المةزيُس َلةا ٔبةذع ةزسا دَ قةذع
زسا لا ٔببل فٕع بش غٕاعً اوبطا ا ال ٔذرل
المعةةةةاػ َال

ةةةةمه المةةةةذد المىصةةةةُ

مه مذ الخذمأ الم غُعأ فةٓ
لٍٕةةةةا فةةةةٓ المةةةةادجٕه (/69دَال)

َ(/70دَال) َرلك دَن إرال عبُا ةذ ال أدٔةب َال ٔجةُص ال ةشرٕص لةً مةه
ععذ فٓ إ اس دَ مٍمأ لمٕأ دَ دماص ج شر لمٓ دَ دمةاص مشافبةأ الةضَ
قبل اوبها

لٍٕا فٓ المُاد (.)90( َ )1/88

عف المذد المىصُ

ثانياً :تأديب معاونى أعضاء هيئة التدريس


و تٌص الوبدة ( )511هي قبًىى تٌظين الجبهعبث:
جكُن مغا لأ المعٕذٔه َالمذسعٕه المغةا ذٔه دمةاع مجلةظ جأدٔةب

ٔشكل مه:


وائب سئٕظ الجامعأ لشدُن الذساعاح العلٕةا َالب ةُ

(سئٕغا).


د ذ د ها ٌٕدأ ال ذسٔظ فٓ يلٕأ ال بُا ٔخ اسي سئٕظ

الجامعأ عىُٔا

) هُٔه).
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مغ شاس مغا ذ عمجلظ الذَلأ ٔىذ عىُٔا.

َ ىذ الغٕا دَ قٕاع الماو ٔ ل م ل وائب سئٕظ الجامعأ دقذع العمةذا
شا مه ٔلًٕ فٓ ارقذمٕأ.
انتهاء الخدمة
 و تٌص الوبدة ( )511هي قبًىى تٌظين الجبهعبث:

ٔىبةةل المعٕةةذ إلةةّ َظٕ ةةأ درةةشِ إرا لةةا ٔ صةةل

لةةّ دسمةةأ

المامغ ة ٕش دَ لةةّ دعلةةُمٕه مةةه دعلُمةةاح الذساعةةأ العلٕةةا ع غةةب ار ةةُا
رةال

رمةظ عةىُاح لةّ اريثةش مىةز جعٕٕىةً معٕةذا دَ إرا لةا ٔ صةل لةّ
شةش عةىُاح لةّ اريثةش مىةز جعٕٕىةً

دسمأ الذي ُساي دَ مةا ٔعادلٍةا رةال

معٕذا فٓ ار ُا ال ةٓ ال ٔلةضع لل صةُ

لةّ ٌةزي الذسمةأ عةبق ال صةُ

لّ دسمأ المامغ ٕش دَ دعلُمٓ الذساعأ العلٕا ع غب ار ُا .
 و تٌص الوبدة ( )511هي قبًىى تٌظين الجبهعبث:
ٔىبل المةذسط المغةا ذ إلةّ َظٕ ةأ درةشِ إرا لةا ٔ صةل لةّ دسمةأ
الذي ُساي دَ ما ٔعادلٍا رال رمظ عةىُاح لةّ اريثةش مىةز جعٕٕىةً مذسعةا
مغا ذا.

عميد الكلية
أ.د  .محمود عبد الصبور
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