
 اال وراق المطلوبه

 اصل المؤهل الدراسى  

 )اصل شهادة الخدمة العسكرية )للذكور 

 )اصل شهادة الميالد )كمبيوتر  

 صورة بطاقة الرقم القومى 

 صحيفة الحالة الجنائية  

 كعب عمل )شهادة قيد( من مكتب العمل 

 الرقم التأمينى من التأمينات االجتماعية 

  صور شخصية 6عدد  

  111نموذج كشف طبى شامل  

  ما سبق هى مسوغات التعيين االجبارية التى يجب ان يتم استيفائها فى ملف كل موظف او عامل مع االخذ

يجب تقديمه كأصل وليس  فى االعتبار طلب تلك المسوغات كما هى مكتوبة بمعنى ان المطلوب اصل

 صورة ضوئية وال منسوخة من خالل جهاز حاسب الى..

 مكافأة

 :111مادة 

  . التدريس ستون سنة ميالدية سن انتهاء الخدمة بالنسبة إلى أعضاء هيئة    

نهايته مع احتفاظه بكافة حقوقه خالل العام الجامعي فيبقى إلى  ومع ذلك إذا بلغ عضو هيئة التدريس هذه السن    

  . ومناصبه اإلدارية

في ختام الدراسة في العام الجامعي , وال تحسب المدة من بلوغه  وينتهي العام الجامعي بانتهاء أعمال االمتحانات    

 . العام الجامعي في المعاش سن الستين إلى نهاية

 

 :111مادة 

بسبب المرض أو بعد  ن رئيس الجامعة إذا لم يستطع مباشرة عملهيحال عضو هيئة التدريس إلى المعاش بقرار م

يستطيع ألسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه  ال إذا ثبت في أي وقت انه 41انقضاء األجازات المقررة في المادة 

 . الالئق

 

 

 :111مادة 

التدريس المحال إلى المعاش وفقا  ئةلمجلس الجامعة أن يزيد مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة لعضو هي

ال تتجاوز هذه المدة اإلضافية مدة الخدمة الفعلية وال المدة الباقية  للمادة السابقة مدة إضافية بصفة استثنائية , على أن

شأنها أن تعطيه  المقرر لإلحالة إلى المعاش وال يجوز كذلك أن تزيد على ثماني سنوات وال أن يكون من لبلوغه السن
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 1491لسنة  41المادة األولى من القانون رقم  حقا في المعاش يزيد على أربعة أخماس مدته مع عدم اإلخالل بأحكام

 . المدنية بشأن تعديل بعض أحكام قوانين المعاشات

 :116مادة 

ضو هيئة رئيس الجامعة أو أمين المجلس األعلى للجامعات أو ع ال يترتب على استقالة رئيس الجامعة أو نائب     

والمكافآت  المعاش أو المكافأة ويسوى معاشه أو مكافأته في هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات التدريس سقوط حقه في

 . المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر

 

 :119مادة 

ذلك عقب انتهاء مدة ما  كان يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيال إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولو

لم  أجازة مرافقة الزوج أو أي أجازة أخرى , وذلك ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمي أو

  تاريخ االنقطاع وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل يعد خالل ستة أشهر على األكثر من

 

الكلية أو  ة المذكورة , وقدم عذرا قاهرا وقبله مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلسخالل األشهر الست فإذا عاد    

  وبدون مرتب في األربعة أشهر التالية المعهد ومجلس القسم , اعتبر غيابه أجازة خاصة بمرتب في الشهرين األولين

 

يقبل فيعتبر غيابه انقطاعا ال يدخل ضمن المذكورة ولم يقدم عذرا أو قدم عذرا لم  أما إذا عاد خالل األشهر الستة     

أوال( وذلك دون /97/أوال( و)64الخدمة المحسوبة في المعاش وال ضمن المدد المنصوص عليها في المادتين ) مدة

مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمي أو أجازة مرافقة  إخالل بقواعد التأديب وال يجوز الترخيص له من بعد في إعارة أو

 (.47( و )88/1عليها في المواد ) قضاء ضعف المدد المنصوصالزوج قبل ان

 قبول إستقالتي من

doc.عضوية صندوق التأمين الخاص

 بالموافقة على رد

doc.إشتراكاتى من صندوق التأمين الخاص
 

 القواعد العامه

 :41مادة  

بالدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأن يسهموا في تقدم العلوم  على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام  

المعامل  بإجراء البحوث والدراسات المبتكرة واإلشراف على ما يعده الطالب منها , واإلشراف على والفنونواآلداب 

 . وعلى المكتبات وتزويدها بالمراجع

 

 :46مادة 

  . الجامعية األصيلة والعمل على بثها في نفوس الطالب على أعضاء هيئة التدريس التمسك بالتقاليد والقيم

 . ورعاية شئونهم االجتماعية والثقافية والرياضية , يم االتصال المباشر بالطالبوعليهم ترسيخ وتدع



 

 :49مادة 

والمعامل ويقدمون إلى  يتولى أعضاء هيئة التدريس حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والبحوث   

 من إجراءات لحفظهبالنظام وما اتخذ  عميد الكلية أو المعهد تقريرا عن كل حادث من شأنه اإلخالل

 . 

 :48مادة 

التي أجراها ونشرها  على كل عضو من أعضاء هيئة التدريس أن يقدم تقريرا سنويا عن نشاطه العلمي والبحوث

القسم , وعلى رئيس مجلس القسم أن يقدم  والبحوث الجارية إلى رئيس مجلس القسم المختص للعرض على مجلس

العمل في قسمه وعن النشاط العلمي والبحوث الجارية فيه وما حققه القسم  سير تقريرا إلى عميد الكلية أو المعهد عن

  من أهداف

. 

 :44مادة 

  . واللجان التي يكونون أعضاء فيها على أعضاء هيئة التدريس المشاركة في أعمال المجالس

 . وللكلية أو المعهد وعليهم المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للقسم

 

 :177مادة 

المساهمة وشركات  بشأن بعض األحكام الخاصة بشركات 1411لسنة  66مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم 

بناء على اقتراح عميد الكلية بعد أخذ رأى  التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولة المحدودة , لرئيس الجامعة

ريس في مزاولة مهنتهم خارج الجامعة أو استثنائية ألعضاء هيئة التد مجلس القسم المختص , أن يرخص بصفة

 أوقات العمل الرسمية بشرط أن يكسب المرخص له من ذلك خبرة في تخصصه العلمي وبشرط أال داخلها في غير

 . المعمول بها في مزاولة المهنة يتعارض هذا الترخيص مع الواجبات الجامعية وحسن أدائها وال مع القوانين واللوائح

 . المجلس األعلى للجامعات تنظيم مزاولة المهنة قرار من ويصدر بقواعد    

الجامعة إال لمن مضى على تخرجه عشر سنوات وقضى ثالث  وال يكون الترخيص في مزاولة المهنة خارج    

ويجوز سحب هذا الترخيص في أي وقت إذا خولفت شروطه أو تعارض مع 7التدريس  سنوات على األقل في هيئة

  العمل مقتضيات

 . بوصفه محاميا أو خبيرا أو غير ذلك وليس للمرخص له أن يعمل في دعوى ضد الجامعة    

 

 :171مادة 

موضوع معين إال بترخيص من  ال يجوز ألعضاء هيئة التدريس القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة في

 . رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية

 



 :176مادة 

بها من دروس إال  ألعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس في غير جامعتهم أو اإلشراف على ما يعطىال يجوز 

  .أخذ رأى مجلس القسم المختص بترخيص من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية أو المعهد بعد

 .اإلشراف في مستوى الدراسة الجامعية ويشترط للترخيص في ذلك أن يكون التدريس أو    

 

 :171مادة 

 .ال يجوز ألعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل

 

 :171مادة 

تجارى أو مالي أو صناعي أو أن  ال يجوز ألعضاء هيئة التدريس أن يشتعلوا بالتجارة أو أن يشتركوا في إدارة عمل

 .الوظيفة يجمعوا بين وظيفتهم وأي عمل ال يتفق وكرامة هذه

من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات  لرئيس الجامعة أن يقرر منع عضو هيئة التدريسو    

 .الوظيفة وحسن أدائها

  التأديب (4) 

 :171مادة 

في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد  يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس     

بالتحقيق  بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس ويجب أال تقل درجة من يكلف للحقوق بالجامعة كلية

ولوزير التعليم العالي أن يطلب إبالغه  عن درجة من يجرى التحقيق معه ويقدم عن التحقيق تقريرا إلى رئيس الجامعة

 . هذا التقرير

 يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس اإلطالع على التقرير أن ولرئيس الجامعة بعد     

 (116التأديب إذا رأى محال لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه في حدود ما تقرره المادة )

 

 :176مادة 

مصلحة التحقيق معه  اقتضت -لرئيس الجامعة أن يوقف أي عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطيا إذا 

 . إال بقرار من مجلس التأديب ويكون الوقف لمدة ال تزيد على ثالثة أشهر , وال يجوز مدها - ذلك

صرف ربع مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف , ما لم يقرر  ويترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف     

  . مجلس التأديب صرف كامل المرتب

من تاريخ الوقف يصرف كامل المرتب إلى أن يقرر المجلس  خالل شهر وإذا لم يرفع األمر إلى مجلس التأديب    

 . غير ذلك

من المرتب أما  حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة أو وقعت عقوبة التنبيه أو اللوم صرف ما يكون قد أوقف وإذا تقرر     

 .التي وقعت العقوبةبشأنه السلطة  إذا وقعت عقوبة أشد فيتبع في شأن ما أوقف صرفه من المرتب ما تقرره



 

 :179مادة 

إليه وبصورة من تقرير  يعلم رئيس الجامعة عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة

 . المعينة للمحاكمة بعشرين يوما على األقل التحقيق , وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة

 

 :178مادة 

وذلك في األيام التي يعينها له  دريس المحال إلى مجلس التأديب اإلطالع على التحقيقات التي أجريتلعضو هيئة الت   

 . رئيس الجامعة

 :174مادة 

 : تكون مساءلة جميع أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب يشكل من  

 . ئيسار                        رئيس الجامعة يعينه مجلس الجامعة سنويا أ( أحد نواب 

لجامعات التي ليس بها كلية للحقوق يعينه مجلس الجامعة  أستاذ من كلية الحقوق أو أحد أساتذة كليات الحقوق في ا ب(

                                                                                                              عضوين    سنويا

  

 جلس الدولة يندب سنويا.ج( مستشار من م 

 النائب اآلخر لرئيس الجامعة ثم أقدم العمداء ثم من يليه في األقدمية منهم محل وفى حالة الغياب أو المانع , يحل     

 . الرئيس

التأديب , تسرى بالنسبة إلى المساءلة أمام  ( في شأن التحقيق واإلحالة إلى مجلس171ومع مراعاة حكم المادة )     

 . أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمةمجلس 

 

 :117مادة 

 : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي

 . التنبيه (1)    

 . اللوم (2)    

واحدة أو تأخير التعيين في الوظيفة األعلى أو ما في حكمها لمدة سنتين  اللوم مع تأخير العالوة المستحقة لفترة (3)   

 . على األكثر

 . العزل من الوظيفة مع االحتفاظ بالمعاش أو المكافأة (4)    

 . مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع العزل (5)    

 (171أنه أن يمس نزاهته أو فيه مخالفة لنص المادة )بشرف عضو هيئة التدريس أو من ش وكل فعل يزرى       

 . يكون جزاؤه العزل

 . بحكم من مجلس التأديب وال يجوز في جميع األحوال عزل عضو هيئة التدريس إال       



 

 :111مادة 

ي نصت فيما عدا الحاالت الت تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الجامعة لها وذلك

  . عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المالية

 . الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين عن ذات الواقعة وال تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى     

 

 :116مادة 

ريس الذين أعضاء هيئة التد ( على117لرئيس الجامعة توقيع عقوبتي التنبيه واللوم المنصوص عليهما في المادة )

أقوالهم وتحقيق دفاعهم , ويكون قراره في ذلك مسببا  يخلون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم , وذلك بعد سماع

معهد إبالغ رئيس الجامعة بكل ما يقع من أعضاء هيئة التدريس من إخالل بواجباتهم  ونهائيا وعلى عميد كل كلية أو

 . بمقتضيات وظائفهم أو

 

 مكرر: 116مادة 

لهذه الوظائف أساتذة  ون رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وأمين المجلس األعلى للجامعات خالل مدة شغلهميك

 . في كلياتهم األصلية , ولهم فيها كافة حقوق األستاذ

 : ال تكون مساءلتهم إال على النحو التالي 174واستثناء من نص المادة       

الوقائع المنسوبة  بناء على عرض رئيسه لجنة ثالثية من بين أعضائه لتحقيقالمجلس األعلى للجامعات  يشكل      

ولهذه اللجنة أن تستعين بمن تراه من أساتذة  إلى أحد رؤساء الجامعات أو نوابهم أو أمين المجلس األعلى للجامعات

جلسة المجلس عند نظر  الستيفاء ما تراه الزما وال يجوز للمعروض أمره حضور كليات الحقوق أو الخبراء الفنيين

 . يعرض رئيس المجلس نتيجة التحقيق على السلطة المختصة بالتعيين التخاذ ما تراه بشأنه موضوعه , و

 -ثانيا المعيدين والمدرسين المساعدين :

  التأديب

  

 :111مادة 

 : مجلس تأديب يشكل من تكون مساءلة المعيدين والمدرسين المساعدين أمام    

 . رئيسا                              والبحوث الجامعة لشئون الدراسات العليا ا( نائب رئيس

كلية الحقوق يختاره رئيس الجامعة  ب( أحد أعضاء هيئة التدريس في 

 . عضوين                                                                                                                      ياً.سنو

 ج( مستشار مساعد بمجلس الدولة يندب سنويا.

                                                       



 . رئيس الجامعة أقدم العمداء ثم من يليه في األقدمية وعند الغياب أو قيام المانع يحل محل نائب      

 

 

  انتهاء الخدمة 

 :111مادة 

على درجة الماجستير أو على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا  وظيفة أخرى إذا لم يحصل ينقل المعيد إلى     

يعادلها  خمس سنوات على األكثر منذ تعيينه معيدا أو إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما بحسب األحوال خالل

لحصول على هذه الدرجة سبق الحصول ل خالل عشر سنوات على األكثر منذ تعيينه معيدا في األحوال التي ال يلزم

 . بحسب األحوال على درجة الماجستير أو دبلومي الدراسة العليا

 

 :116مادة 

خالل خمس سنوات على  ينقل المدرس المساعد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها

 . األكثر منذ تعيينه مدرسا مساعدا

 

 

 


