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 دريسيةتعليمات الهيئة الت
 من نظام الهيئة التدريسية( 56)صادرة عن مجلس العمداء بمقتضى المادة 

 3002لسنة ( 411)في الجامعة رقم 
 

تعليمات الهيئة  الترييسةي   ةا عامعة  العلةلت لالتجيلللعيةا ا يريية  لسةي  )تسمى هذه التعليمات   :4المادة 
 .1/9/6002ليعمل بها اعتباياً من ( 6002

 لجنة التعيين والترقية  :الفصل األول
  3:1المادة 

يشجل معلس العمراء من بين أعضائه لعي  التعيين لالتيقي  بيئاس  اليئيس لعضلي  ست  مةن  . أ
أعضائه لتللا ممايس  الصالحيات المتعلق  بشؤلن أعضةاء هيئة  التةرييس للةيئيس العامعة   

 .ليصاب عير الضيليةيرب لاحر أل أجثي من أعضاء المعلس ا ساتذة اآلخيين الستجمال ا
يشِجل معلس الجلي  لعي  للتعيين لالتيقي  بيئاس  العمير لممثلين عن ا قسات ا جاريمي  تتةللى   . ب

ممايس  الصالحيات المتعلق  بشؤلن التعيين لالتيقية  للمعلةس الجلية  يةرب لاحةر أل أجثةي مةن 
 .أعضاء هيئ  الترييس  ا الجلي  الستجمال اليصاب عير الضيلية

 التعيين: الثاني  الفصل
 

يشتيط  ةا مةن يعةين عضةلاً  ةا الهيئة  الترييسةي   ةا العامعة   أن يجةلن ميتامةاً  ةا رياسةته   :2المادة 
أمةا ريعة  الةرجتلياه . للريع  العامعي  ا للةى  لجةذلل لةريعتا الةربللت لالماعسةتيي دن لعةرتا
لبةةه العامعةة  لمةةي  هةةذه  يشةةتيط أن يجةةلن ميتامةةاً  ةةا رياسةةتها أل حقةة  شةةيط ا قامةة  الةةذ  تط

 .الريع   ل ا هذه الحال  ال يعلز أن تقل مرة ا قام  عن سي  رياسي  متصل 
 : 1المادة 

 6:ما يلا كلية الطبيشتيط  ا من يعين  ا ا قسات السيييي  بيتب  أستاذ مساعر  ا  -
أن يجلن حاصالً على ريع  البجاللييلس  ا الطب لالعياح  أل ما يعارلها من عامعة   .1

 .معتيف بها
 .أن يجلن حاصالً على تصيي  لمزالل  المهي  من العه  المعيي   ا ا يرن .6
حسب )أن يجلن قر تريب ترييباً مبيمعاً لمتريعاً  ا حقل االختصاص العات أل الرقي   .3

 ةةا مستشةة يات تعليميةة  ال تقةةل عةةن أيبةةل سةةيلات  ةةا البلةةر المةةاي  ( طبيعةة  االختصةةاص
 .مييجا أل ما يعارلهللشهارة لحصل على البلير ا 

 :أو
أن يجلن حاصالً على شةهارة االختصةاص العةالا  ةا الطةب ا يريية   ةا التخصةص العةات أل  -

الرقي   لأن يجلن قر أيهى ترييباً مبيمعاً لمتريعاً  ا حقل االختصاص العةات أل الةرقي  لمةرة 
 .عامين على ا قل  ا ميجز ترييب معتمر خايج ا يرن

يغ لمرة عات لاحر على ا قل بعر العلرة مةن ا ي ةار تحةت دشةياف أحةر أن يعمل جمحاضي مت  -
 .أعضاء هيئ  الترييس  ا القست يسميه عمير الجلي 

يشجل عمير الجلي  لعي  ثالثي   ا يهاية  العةات  عةياء تقيةيت شةامل لةعراء مةل التلصةي  بالسةيي  -
 .غ لسي  ثايي بإعياءات التعيين جأستاذ مساعر أل الحاع  للتعرير جمحاضي مت ي

 .ال يتت شملله بخط  الحلا ز المعملل بها اال بعر تعيييه جأستاذ مساعر -
أل /أن يجلن حاصالً على شهارة المعلس الطبا ا يريا أل العيبا لمزالل  اختصاصه العات ل -

 .الرقي  دن لعر
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 :يشتيط  ا من يعين بيتب  أستاذ مساعر  ا جلي  طب ا سيان ما يلا .ب 
على ريعة  البجةاللييلس  ةا طةب ا سةيان أل مةا يعارلهةا مةن عامعة  أن يجلن حاصالً  .1

 .معتيف بها
 .أن يجلن حاصالً على تصيي  لمزالل  المهي  من العه  المعيي   ا ا يرن .6
أيبةل ( 4)أن يجلن قر مضةى علةى حصةلله علةى ريعة  البجةاللييلس مةرة ال تقةل عةن  .3

 .سيلات
ليةا  ةا التخصةص بعةر تةرييب مبةيم  أن يجلن حاصالً على دحرى الريعات العلمي  الع .4

 :ثالث سيلات  ا رياس  ميتام   لهذه الريعات ها( 3)لمتريج ال تقل مرته عن 
i. ريع  الرجتلياه. 
ii.   ريعةةة  الماعسةةةةتيي با ضةةةا   دلةةةةى شةةةةهارة البةةةلير ا مييجةةةةا أل الزمالةةةة

شةةييط  أن )البييطاييةة  أل الزمالةة  االييليريةة   ةةا التخصةةص أل مةةا يعارلهةةا 
 (.على الشهارة بعر تقريت امتحان من مؤسس  معتيف بها يجلن قر حصل

iii.   ريع  الماعستيي أل شهارة ا ختصةاص العةالا مةن عامعة  أيريية  حجلمية
بعةةر تةةرييب مبةةيم  لمتةةريج ال تقةةل مرتةةه عةةن ثةةالث سةةيلات  ةةا رياسةة  
ميتام  بإالضا   دلى الزمال  البييطايي  أل الزمال  ا ييليري   ا التخصص 

شييط  أن يقضا مرة سيتين على ا قل  ا حقل ا ختصاص  أل ما يعارلها
الةةةةرقي  خةةةةايج ا يرن  ةةةةا مستشةةةة يات أل مياجةةةةز  يبيةةةة  معتةةةةيف بهةةةةا 

بعر حصةلله علةى ( االتحار ا ليلبا/جيرا/دييليرا/أستياليا/بييطاييا/أمييجا)
 .3شهارة ا ختصاص

 .أن يجلن حاصال على شهارة المعلس الطبا ا يريا لمزالل  االختصاص .5
ل قا لما لير  ا ( الج اءة)يعلز تعيين من يحمل الماعستيي با ضا   دلى شهارة ا هلي   .2

بلاي ةة  محاضةةي مت ةةيغ لبياتةةب أسةةتاذ مسةةاعرر  ليةةتت تعيييةةه بيتبةة  أسةةتاذ  ii/4ال قةةية 
 .مساعر بعر حصلله على شهارة البلير أل ما يعارلها

 :لبيطي  ما يلايشتيط  يمن يعين بيتب  أستاذ مساعر  ا جلي  الطب ا (ج 
أن يجلن حاصالً على ريع  البجاللييلس  ا الطب البيطي  أل مةا يعارلهةا مةن عامعة   .1

 .معتيف بها
 .أن يجلن حاصالً على تصيي  لمزالل  المهي  من العه  المعيي   ا ا يرن .6
أن يجلن حاصالً على ريع  الرجتلياه أل البةلير التخصصةا ا مييجةا أل مةا يعارلهمةا  .3

لطةةةب البيطةةةي  ليعتبةةةي البةةةلير ا مييجةةةا أعلةةةى شةةةهارة مهييةةة   ةةةا  ةةةا تخصصةةةات ا
) االختصاص  ليشةتيط أن يجةلن حامةل البةلير قةر التحة   ةا بييةام  تةرييبا متةريج 

 ا مستش ى بيطي  أل مؤسس  أجاريمي  معتمرة لمةرة ال تقةل ( ضمن بييام  دقام  جامل
 .عن سيتين

 Board) للبوووورد األمريكوووي( الكفوووا ة)يجووووتع تعيوووين مووون ي مووول  ووو ادة األ ليوووة  .1
Eligible)  أعوو ب بوفيفووة م اتوور متفوور  وبراتووب أ ووتاع ( 2)وفقووا لمووا ورد فووي

 4.م اعد، ويتم تعيينه أ تاع م اعد بعد  صوله على   ادة البورد أو ما يعادل ا
يشتيط  ا من يعين بيتبة  أسةتاذ مسةاعر  ةا تخصةص الصةيرل  السةيييي   بجلية  الصةيرل  أن  (ر 

 ا الصيرل  السيييي  أل أن يحق  أحر الشيطين  (Ph.D)ى شهارة الرجتلياة يجلن حاصال عل
 :التاليين
  -:ألالً 
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 ةةا الصةةيرل  أل مةةا يعارلهةةا مةةن عامعةة   (.Pharm D)أن يجةةلن حاصةةالً علةةى ريعةة   .1
 .معتيف بها

 . ا الصيرل  السيييي  (.M.Sc)أن يجلن حاصالً على ريع  الماعستيي  .6
يمعاً  ا دحرى تخصصات الصيرل  السيييي   ةا مستشة ى أن يجلن قر تريب ترييباً مب .3

أل مستشةةة يات تعليميةةة  لمةةةرة ال تقةةةل عةةةن سةةةي  بعةةةر حصةةةلله علةةةى ريعةةة  الماعسةةةتيي 
(M.Sc.). 

- :ثايياً 
 ةةا الصةةيرل  أل مةةا يعارلهةةا مةةن عامعةة   (.Pharm D)أن يجةةلن حاصةةالً علةةى ريعةة   .1

 .معتيف بها
لالحصةلل علةى يخصة  ( Naplex)دعتياز امتحةان شةمال أمييجةا لتةيخيص الصةيرل   .6

 .مزالل  المهي  من أحرى اللاليات  ا اللاليات المتحرة ا مييجي 
قضاء سي  دقام  عام  على ا قل  ا مستشة ى تعليمةا  ةا اللاليةات المتحةرة ا مييجية   .3

 .لالحصلل على شهارة يسمي  بذلل
لمتحةةرة قضةةاء سةةي  دقامةة  متخصصةة  علةةى ا قةةل  ةةا مستشةة ى تعليمةةا  ةةا اللاليةةات ا .4

 .ا مييجي  لالحصلل على شهارة يسمي  بذلل
على ا قل  ا مستش ى تعليما  ا اللاليةات المتحةرة (Fellowship)قضاء سي  زمال   .5

 .ا مييجي  لالحصلل على شهارة يسمي  بذلل
 .يعلز لمعلس العمراء الياي  ا الشيلط التا ال تيطب  على ما لير أعاله .2

 اص ً على تصريح لمتاولة الم نة من الج ة المعنية في األردن وفي جميع ال االت يجب أن يكون . 
يشتيط  ا مةن يعةين بيتبة  أسةتاذ مسةاعر  ةا تخصصةات العةالج الطبيعةا  العةالج الةلاي ا   (ه 

البصييات  السمل لاليط   ا سعاف لالطلايئ  لعللت طب ا سيان المسايرة  ا جلي  العلةلت 
 :5الطبي  التطبيقي  ما يلا

الةةذ   تخصوول لووه ع قووة بالتخصوولاصةةالً علةةى ريعةة  البجةةاللييلس  ةةا أن يجةةلن ح .1
 .سيعين  يه من عامع  معتيف بها

أن يجةةلن حاصةةالً علةةى تصةةيي  لمزاللةة  المهيةة   ةةا التخصةةص مةةن العهةة  المعييةة   ةةا  .6
 .ا يرن

أن يجةةلن حاصةةالً علةةى دحةةرى الةةريعات العلميةة  العليةةا  ةةا التخصةةص لأن تجةةلن مةةرة  .3
ث سيلات على أن تتضمن  تية الرياس  تةرييباً سةيييياً مبيمعةاً الرياس  ال تقل عن ثال

 :لمتريعاً  ا التخصص لهذه الريعات ها
i. ريع  الرجتلياه(PhD أل ما يعارلها.) 
ii.  ريعةةة  الماعسةةةتيي أل مةةةا يعارلهةةةا ببضةةةا   دلةةةى البةةةلير ا مييجةةةا  ةةةا ا ختصةةةاص

تقريت دمتحايات من السييي  أل ما يعارله شييط  أن يجلن قر حصل على الشهارة بعر 
 .هيئ  أجاريمي  متخصص   ا ا ختصاص

- :يشتيط  ا من يعين بيتب  مريس  ا العامع  ما يلا  :6المادة 
أن يجلن حاصال على ريع  البجةاللييلس مةن عامعة  أل معهةر معتةيف بهمةا  علةى أن تجةلن  (أ 

 .تلل الريع  أل الشهارة مسبلق  بشهارة الرياس  الثايلي  العام 
 .حاصال على ريع  الماعستيي أل ما يعارلها  ا حقل التخصص الذ  سيعين  يهأن يجلن  (ب 
أن يجلن قر أمضى مرة ال تقل عن ثالث سةيلات  ةا معةال البحةث أل التةرييس  ةا عامعة  أل  (ج 

معهر معتيف بهما بعر حصلله على ريع  الماعستيي أل أن يجلن قةر أمضةى مةرة ال تقةل عةن 
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عامعة  أل معهةر علمةا مةن مسةتلى عةامعا معتةيف خمس سيلات بلاي   مريس مساعر  ةا 
 .بهما على أن تجلن سيتان ميها على ا قل بعر حصلله على ريع  الماعستيي

يشتيط  ا من يعين بيتبة  مةريس  ةا حقةلل الطةب لطةب ا سةيان لالطةب البيطةي  لرجتةلي  :5المادة 
من لأية  تخصصةات طبية  أخةيى مشةابه  تخضةل لتةرييب سةييي  ضة (Pharm.D)صيرل  
 :ما يلا بييامعها

 : ا حقل الطب البشي  (أ 
من عامعة   أن يجلن حاصالً على ريع  البجاللييلس  ا الطب لالعياح  أل ما يعارلها .1

 .معتيف بها
 .المعيي   ا ا يرن  المهي  من العه لمزالل  تصيي أن يجلن حاصالً على  .6
 .هاما يعارلشهارة االختصاص العالا ا يريي  أل  أن يجلن حاصالً على .3
أو /العوام و االختصةاص لمزاللة أن يجلن حاصالً على شهارة المعلةس الطبةا ا يريةا  .4

 .دن لعر الدقيق
 ةا عامعة  أل  أل البحث أن يجلن قر عمل مرة ال تقل عن سي  لاحرة  ا معال الترييس .5

 .بعر حصلله على شهارة المعلس الطبا ا يريا يف بهمامعت عامعا معهر
 : ا حقل طب ا سيان (ب 

مةن عامعة   جلن حاصالً على ريعة  البجةاللييلس  ةا طةب ا سةيان أل مةا يعارلهةاأن ي .1
 .معتيف بها

 .من العه  المعيي   ا ا يرن لمهي ا لمزالل  تصيي أن يجلن حاصالً على  .6
 ةةةا حقةةةل  أل شةةةهارة االختصةةةاص العةةةالا أن يجةةةلن حاصةةةالً علةةةى ريعةةة  الماعسةةةتيي  .3

 أن تتضةمنعلةى ا مةعتيف بهعامعا معامع  أل معهر االختصاص الذ  سيعين  يه من 
 .ترييباً مبيمعاً   تية الرياس 

أن يجةةلن حاصةةال علةةى شةةهارة المعلةةس الطبةةا ا يريةةا لمزاللةة  االختصةةاص امتحايةةا أل  .4
 .تقييما

أل معهةر  ا عامعة   أل البحث  ا معال الترييس سي أن يجلن قر عمل مرة ال تقل عن   .5
 .رة المعلس الطبا ا يرياشهاعتيف بهما لذلل بعر حصلله على عامعا م

 : ا حقل الطب البيطي  (ج 
مةن عامعة   أل مةا يعارلهةا لبيطةي طب االأن يجلن حاصالً على ريع  البجاللييلس  ا  .1

 .معتيف بها
 .أن لعرت المهي  من العه  المعيي   ا ا يرن لمزالل  تصيي أن يجلن حاصالً على  .6
ص الذ  سيعين  يه من عامع   ا حقل االختصاالماعستيي ريع  أن يجلن حاصالً على  .3

 .على أن تتضمن  تية الرياس  للماعستيي ترييباً مبيمعاً أل معهر عامعا معتيف بهما 
 ةا عامعة  أل معهةر  أل البحةث  ا معال التةرييس سي أن يجلن قر عمل مرة ال تقل عن  .4

 .عتيف بهما لذلل بعر حصلله على ريع  الماعستييمعامعا 
 : ا حقل رجتلي الصيرل  (ر 

 .(Pharm.D)ي صيرل  رجتلريع   يجلن حاصالً علىأن  .1
 .المهي  من العه  المعيي   ا ا يرن لمزالل  تصيي أن يجلن حاصالً على  .6
 ةا  أل البحةث أن يجلن قر عمل مرة ال تقل عن ثالث سيلات متصل   ا معال الترييس .3

ريعةةة  رجتةةةلي صةةةيرل  الحصةةةلل علةةةى  بعةةةرعتةةةيف بهمةةةا معامعةةة  أل معهةةةر عةةةامعا 
(Pharm.D). 
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يشةةةتيط  ةةةا مةةةن يعةةةين بيتبةةة  مةةةريس  ةةةا تخصصةةةات العةةةالج الطبيعةةةا  العةةةالج الةةةلاي ا   (ه 
البصييات  السمل لاليط   ا سعاف لالطلايئ  لعللت طب ا سيان المسايرة  ا جلي  العللت 

 :2الطبي  التطبيقي  ما يلا
الةةذ   تخصوول لووه ع قووة بالتخصوولأن يجةةلن حاصةةالً علةةى ريعةة  البجةةاللييلس  ةةا  .1

 .يه من عامع  معتيف بهاسيعين  
أن يجةةلن حاصةةالً علةةى تصةةيي  لمزاللةة  المهيةة   ةةا التخصةةص مةةن العهةة  المعييةة   ةةا  .6

 .ا يرن
أن يجةةلن حاصةةالً علةةى ريعةة  الماعسةةتيي  ةةا حقةةل ا ختصةةاص الةةذ  سةةيعين  يةةه مةةن  .3

عامعةة  معتةةيف بهةةا لأن تجةةلن مةةرة الرياسةة  ال تقةةل عةةن سةةي  علةةى أن تتضةةمن  تةةية 
 .ييياً مبيمعاً لمتريعاً الرياس  ترييباً سي

أن يجلن قر أمضى مرة ال تقل عن سي   ا الترييس بعر الماعستيي  ا عامعة  أل معهةر  .4
 .عامعا معتيف بها

 ليعلز تعيين من حصل على شهارة رجتلي سييي   ا العالج الطبيعا
(Doctor of Physical Therapy (DPT))  شهارة رجتلي سييي   ا العالج اللاي ا 

(Doctor of  Occupational Therapy (DOT))  شهارة رجتلي سييي   ا البصييات 
(Doctor of  Optometry (OD))  شهارة رجتلي سييي   ا السمل 

 (Doctor of  Audiology (Au.D.))  لمةرة ال تقةل عةن ثةالث سةيلات بعةر البجةاللييلس بيتبة
مةن العهة  المعيية   ةا  مريس على أن يجةلن حاصةالً علةى تصةيي  لمزاللة  المهية   ةا التخصةص

 . ا يرن
 :يشتيط  ا من يعين بيتب  مريس مساعر  ا العامع  ما يلا  :7المادة 

 .أن يجلن قر حصل على ريع  الماعستيي أل ما يعارلها  ا حقل التخصص الذ  سيعين  يه (أ 
أن يجلن قر عمل مرة ال تقل عن سي   ا معال البحث أل الترييس  ا عامع  أل معهر معتيف  (ب 

 .ا  لذلل بعر حصلله على ريع  الماعستييبهم
يشتيط  ا مةن يعةين بيتبة  مةريس مسةاعر  ةا حقةلل الطةب لطةب ا سةيان لالطةب البيطةي    :8المادة 

لجليةة  العلةةلت الطبيةة  التطبيقيةة  لأيةة  تخصصةةات طبيةة  أخةةيى  (Pharm.D)لرجتةةلي صةةيرل  
 : ما يلامشابهه تخضل لترييب سييي  ضمن بييامعها  

 : ا حقل الطب (أ 
مةن عامعة   أن يجلن حاصالً علةى ريعة  البجةاللييلس  ةا الطةب لالعياحة  أل مةا يعارلهةا .1

 .معتيف بها
 .المعيي   ا ا يرن  المهي  من العه لمزالل  تصيي أن يجلن حاصالً على  .6
 .ما يعارلهاشهارة االختصاص العالا ا يريي  أل ريع  الماعستيي أل أن يجلن حاصالً على  .3
 .االختصاص لمزالل لى شهارة المعلس الطبا ا يريا أن يجلن حاصالً ع .4

 : ا حقل طب ا سيان (ب 
مةن عامعة   أن يجلن حاصالً على ريعة  البجةاللييلس  ةا طةب ا سةيان أل مةا يعارلهةا .1

 .معتيف بها
 .من العه  المعيي   ا ا يرن المهي  لمزالل  تصيي أن يجلن حاصالً على  .6
 ةةةا حقةةةل  شةةةهارة االختصةةةاص العةةةالا أل أن يجةةةلن حاصةةةالً علةةةى ريعةةة  الماعسةةةتيي  .3

 .امعتيف بهم عامع  أل معهر عامعااالختصاص الذ  سيعين  يه من 
 .حاصال على شهارة المعلس الطبا ا يريا لمزالل  االختصاصأن يجلن   .4
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 : ا حقل الطب البيطي  (ج 
مةن عامعة   البجاللييلس  ا الطب البيطي  أل مةا يعارلهةا ريع أن يجلن حاصالً على  .1

 .هامعتيف ب
 .نمن العه  المعيي   ا ا يرالمهي   لمزالل  تصيي  أن يجلن حاصالً على .6
حاصةةال علةةى ريعةة  الماعسةةتيي  ةةا حقةةل االختصةةاص الةةذ  سةةيعين  يةةه مةةن أن يجةةلن  .3

 .عامع  أل معهر عامعا معتيف بهما
 : ا حقل رجتلي الصيرل  (ر 

عامعةة  أل مةةا يعارلهةةا مةةن  (Pharm.D)صةةيرل  رجتةةلي  ريعةة أن يجةةلن حاصةةالً علةةى  .1
 .معتيف بها

 .المهي  من العه  المعيي   ا ا يرن لمزالل  تصيي أن يجلن حاصالً على  .6
التةرييس  ةا عامعة  أل معهةر عةامعا  سةي   ةا معةالأن يجلن قر عمل مرة ال تقل عةن  .3

 .(Pharm.D)صيرل   ريع  رجتلي الحصلل على بعرعتيف بهما م
الطبيعةةةا  العةةةالج الةةةلاي ا  يشةةةتيط  ةةةا مةةةن يعةةةين بيتبةةة  مةةةريس  ةةةا تخصصةةةات العةةةالج  (ه 

البصييات  السمل لاليط   ا سعاف لالطلايئ  لعللت طب ا سيان المسايرة  ا جلي  العللت 
 :الطبي  التطبيقي  ما يلا

التخصةص الةذ  سةيعين  يةه  ةا  لالماعستيي البجاللييلس ريعتايجلن حاصالً على  .1
 .من عامع  معتيف بهما

 .نمن العه  المعيي   ا ا يرالمهي   لمزالل  تصيي يجلن حاصالً على أن  .6
 :ما يلا يشتيط  ا من يعين  ا لاي   مساعر بحث لترييس  ا العامع   :9المادة 

 .أيريا العيسي أن يجلن  (أ 
حاصال على ريع  الماعستيي أل البجاللييلس ليعةين   ةياا ا ي ةار  قةط لمةرة ال أن يجلن  (ب 

 .تزير على سي  لاحرة
اء أن يضةل شةيلطاً أخةيى يياهةا ضةيليي  للتحقة  مةن مالئمة  الميشة  للتعيةين لمعلس العمر  :40المادة 

 .جعضل هيئ  ترييس لقريته على القيات باللاعبات الترييسي 
يجلن تاييخ الحصلل على الشهارة أل الريع  العلمي  المؤهل  للتعيةين هةل تةاييخ صةرلي قةياي  :44المادة 

 .شهارة أل الريع العه  صاحب  االختصاص اليهائا بمي  تلل ال
عير الياي  ا الطلب المقرت للتعيين  ا عضلي  الهيئ  الترييسي  ال يشتيل  ةا التصةليت علةى  :43المادة 

القةةياي دال أعضةةاء الهيئةة  الترييسةةي  الةةذين يحملةةلن يتبةةاً عامعيةة  معارلةة  علةةى ا قةةل لليتبةة  
 .المطللب شغلها

التعيةين دلةى عميةر الجلية  خةالل مةرة ال تتعةالز شةهياً يي ل يئيس القست يأ  معلةس القسةت  ةا  :42المادة 
لللعمير دذا لت يتسلت يأ  القست الخطةا خةالل المةرة المحةررة . لاحراً من تاييخ دحال  الطلب دليه
  .معلس الجلي لمن ثت  على لجنة التعيين والترقيةأن يعيا الملضلع مباشية 

 :عقر أ  من أعضاء هيئ  الترييس  يي ا يرييينيعب مياعاة الشيلط التالي  عير تعرير  :41المادة 
 .مرى حاع  القست لعضل الهيئ  الترييسي   ا ضلء العبء الترييسا .1
عرر البحلث العلمي  التا قات بيشيها لخاص  لمةن عمةل  ةا العامعة   جثةي مةن خمةس  .6

 .سيلات
رلي عضةةل الهيئةة  الترييسةةي   ةةا الرياسةةات العليةةا لخاصةة  لمةةن يحمةةل يتبةة  ا سةةتاذ  .3

 .لا ستاذ المشايل
عير الياي  ا تعيةين عضةل الهيئة  الترييسةي   ةا يتبة  أجاريمية  سةلاء أجايةت أسةتاذاً أل أسةتاذاً  :46المادة 

مشةةايجاً بيةةاًء علةةى أعمةةال مهييةة  أل  ييةة  متميةةزة  ةةا معةةال تخصصةةه  يةةتت تقيةةيت تلةةل ا عمةةال 
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لالخبية  ةا ذلةل الحقةل  بلاسط  لعان يشجلها معلس العمراء من أساتذة من ذل  االختصاص 
لمعلةس الجلية   للعية   ولجنوة التعيوين والترقيوة فوي الكليوة لذلل بعر أخةذ يأ  معلةس القسةت 

 9.التعيين لالتيقي  لللمعلس االستعاي  بآياء مختصين من خايج العامع 
تةةاييخ يجةةلن تعيةةين عضةةل الهيئةة  الترييسةةي  اعتبةةاياً مةةن تةةاييخ قةةياي معلةةس العمةةراء  أل مةةن  :45المادة 

 :الح   لعلى المعين
مباشية العمل اعتباياً من التاييخ المحرر  لدذا اقتضت الاةيلف مباشةيته العمةل قبةل التةاييخ  (أ 

المشاي دليه  لبملا قة  يئةيس العامعة  المسةبق  يجةلن عملةه بمجا ةأة يحةررها الةيئيس  للةيئيس 
 .لز عاماً عامعياً لاحراً العامع    سباب يقريها  الملا ق  على تأعيل المباشية بما ال يتعا

يتللى المعين للترييس دبةالغ يئةيس قسةمه خطيةاً بمباشةيته العمةل  لعلةى يئةيس القسةت دبةالغ  (ب 
المباشية أل عرمها خطيةاً دلةى العميةر خةالل أسةبلع علةى ا جثةي  ليتةللى العميةر دبةالغ يئةيس 

 .العامع  بذلل  لياً 
ن مةن التةاييخ المحةرر لمباشةيته  يعتبةي دذا لت يباشةي المعةين عملةه خةالل مةرة أقصةاها أسةبلعا (ج 

 .مستيج اً عن العمل  جما يعتبي قياي تعيييه ملغى  دال دذا تقرت بعذي يقبله يئيس العامع 
 :47المادة 

ليئيس العامع  العتبةايات يقةريها أن ييسةب لمعلةس العمةراء تسةمي  عضةل الهيئة  الترييسةي    (أ 
سيلات لهل بيتب  ا ستاذي  لايتهت خرمته الذ  قضى  ا خرم  العامع  مرة ال تقل عن عشي 

 .ببللغ السن القايليي  أل باالستقال   أستاذ شيف
 ستاذ الشيف أن يحت ا بمجتبه  ا الجلي  لا  ارة من رعت البحةث العلمةا لالخةرمات المجتبية   (ب 

 .لالمي قي  ل ييها التا تقرمها العامع   عضاء الهيئ  الترييسي   يها
على تلصي  من معلس القست أن يلصةا دلةى يئةيس العامعة  تجليةف أسةتاذ  لمعلس الجلي  بياء (ج 

 .الشيف بالترييس لا شياف على اليسائل العامعي  لقاء مجا أة يحررها يئيس العامع 
 التقارير ال نوية وتمديد فترة التجربة والتثبيت: الفصل الثالث 

 :48المادة 
شةةيف شةةعبته تقييةةيا سةةيليا عةةن أيشةةطته يقةةرت عضةةل الهيئةة  الترييسةةي  دلةةى يئةةيس قسةةمه أل م (أ 

ا جاريمي   ا الترييس لا شياف لالبحةث العلمةا لا يشةط   يةي ا جاريمية  المتعلقة  بخرمة  
المعتمل لتيميته لاللعان ل ييها لعلى مشيف الشعب  أن يقرت تقيييا ملحرا عن الشةعب  دلةى 

 . يئيس القست
 .أيه ليي عه دلى عمير الجلي يقرت يئيس القست تقيييا عن القست متضميا ي. 1 (ب 

يعر عمير الجلي  تقيييا متضميا يأيه عن الجلي  لأيشط  ا قسات ليي عه دلى يئيس العامعة  .6
 .  ا يهاي  ال صل الثايا من جل عات عامعا

 :  49المادة 
يجلن عضل الهيئ  الترييسي   ا العامع  بعر تعيييه تحت التعيب  ليياي  ا تثبيته دذا تلا يت  (أ 

  :الشيلط التالي  يه 
 . أن يجلن أيرييا .1
 . قر أمضى مرة ال تقل عن خمس سيلات متصل   ا خرم   علي   ا العامع  .6
 . جان ياعحا  ا ترييسه لعالقاته  ا العامع  .3
قر تمت تيقيته دلى يتب  أجاريمي  أعلى  ا العامع  دال دذا جان قر عين بيتب  أستاذ    ا  .4

ضا مرة ال تقل عن خمس سيلات متصةل  خرمة   علية  هذه الحال  يياي  ا تثبيته بعر م
 .  ا العامع   لدذا لت يثبت  تعتبي خرمته ميتهي  حجما
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    (ب 
يياي  ا تثبيت المريس دذا أمضى مرة ال تقل عن سبل سةيلات  علية   ةا العامعة  لتةت  .1

 . من يتب  مريس( أ)يقله دلى ال ئ  
عن سةبل سةيلات متصةل  خرمة   يياي  ا تثبيت المريس المساعر دذا أمضى مرة ال تقل .6

 .  علي   ا العامع 
من يتب  مريس بعر مضا مرة ( أ)يياي  ا تثبيت عضل هيئ  الترييس المعين  ا ال ئ   .3

سيلات متصل  خرم   علي   ا العامع  جحر أريى  على أن تعتبي خرمته ( 5)ال تقل عن 
يلات خرمة   علية  متصةل  سة( 10)ميتهي  حجماً دذا لت يتت تثبيته  ا العامع  بعةر دتمامةه 

 10. ا العامع 
 . تعتبي مرة التعيب  لعضل الهيئ  الترييسي  عزءا من خرمته ال علي   ا العامع  (ج 
مةن هةةذه المةارة   يجةةلن الحةر ا علةةى لمةرة التعيبةة  ( أ)مةن ال قةةية ( 4)مةل مياعةةاة يةص البيةةر  (ر 

اًء مةن تةاييخ تطبية  لعضل الهيئ  الترييسي  عشي سيلات خرم   علي   ا العامع  تحسةب ابتةر
لدذا لةت يثبةت عضةل هيئة   15/4/1999بتةاييخ  1999لسةي  ( 9)ياات الهيئ  الترييسةي  يقةت 

 . الترييس خالل هذه المرة  تيتها خرمته  ا العامع  حجما
يعلز ديهاء خرم  عضل الهيئ  الترييسي  خالل مرة تعيبته على أن يبلغ بذلل قبل ثالث  أشةهي  (ه 

خ المحرر  يهاء خرمته  للليئيس عرت التقير بهةذا الشةيط الزميةا دذا يأى على ا قل من التايي
 . مبييا لذلل

دذا أعيةر تعيةين عضةةل الهيئة  الترييسةةي   ةا العامعةة  يلضةل تحةةت التعيبة  مةةن عريةر ل قةةا ( ل (ل 
 . حجات هذه المارة

بتين  ا الخرم  الرائم  دلى يتللى عمير الجلي  دحال  أسماء أعضاء الهيئ  الترييسي  من  يي المث  :30المادة 
 .ا قسات المعيي   براء اليأ   ا تعرير عقر أل ديهاء عمل عضل الهيئ  الترييسي 

يعتمةةر معلةةس العمةةراء يملذعةةا خاصةةا لغايةةات تعةةريل التعيةةين لتعريةةر العقةةر  لاليقةةل لالتيقيةة   :34 المادة
لعلما  لأي  أملي أخيى تتعل  لالتثبيت لا عاية لاليرب لا عازة برلن ياتب لدعازة الت يغ ا

بعضل الهيئ  الترييسي  الذ  يتقرت    من الملضلعات أعاله  ليلقل اليملذج من قبةل يئةيس 
 .1القست لعمير الجلي 

 :33المادة 
يياي معلس القست  ا ملضلع تثبيت عضل الهيئ  الترييسي  الذ  استل ى شةيلط التثبيةت أل  (أ 

قست يأ  معلس القست دلى عمير الجلي  الذ  يعيضةه علةى تمرير  تية التعيب   ليي ل يئيس ال
معلس الجلي  ليي ل تلصيته دلى يئيس العامع  لعيضها على لعي  التعيةين لالتيقية  للتيسةيب 

 .دلى معلس العمراء التخاذ القياي المياسب
 ال يعلز لعضل الهيئ  الترييسي   يي المثبت  أل المثبت الذ  يشغل يتب  أريى من يتب  عضل (ب 

 .الهيئ  الترييسي  المعيلا ملضلع تثبيته  أن يصلت على قياي التثبيت
 .ال يياي  ا معامل  تثبيت عضل الهيئ  الترييسي  أثياء تمتعه بإعازة برلن ياتب (ج 

 3الترقية والنقل: الفصل الرابع
 :32المادة 
ة  ليي عه دلى عمير يبر  معلس القست يأيه  ا طلب التيقي  أل اليقل حسب ا يام  لالتعليمات اليا ذ .أ 

الجلي  لرياسته لديساله دلى لعي  التعيين لالتيقي   ا الجلي   لمن ثت دلى معلس الجلي  بما هل مياسب  
ل ا حال عرت تل ي اليصاب الجامل  براء اليأ   ا معلس القست يي ل الطلب دلى عمير الجلي  لعيضه 

ل ا حال عرت تل ي اليصاب الجامل  براء  الجلي  على لعي  التعيين لالتيقي   ا الجلي   لمن ثت معلس 

                                                           
 .م7177/ /  ، بتاريخ 2/7177قرار مجلس العمداء  1 
 .، واالبقاء على النماذج القديمة 711/  /  بتاريخ   44/711تم تأجيل تفعيل هذه المادة بموجب قرار مجلس العمداء في جلسته رقم   
 .، بحيث تطبق هذه التعليمات بعد هذا التاريخ2/7112/ واألقدمية في الرتبة والراتب وذلك حتى تاريخ  ة االختيار ما بين التعليمات القديمة والتعليمات الحالية فيما يتعلق بأمور الترقية والنقليترك لعضو هيئة التدريس حري 7



9 
 

اليأ   ا معلس الجلي   يي ل دلى يئيس العامع  لعيا الطلب على لعي  التعيين لالتيقي   ا 
 .العامع 

يياي معلس العمراء عير اعتمار ا يتاج العلما   ياا اليقل أل التيقي   ا تقييت اراء عضل الهيئ   .ب 
من هذه ( 61)  يحسب على اساس سيل  ل قاً لليملذج المشاي اليه  ا المارة الترييسي   التياجما لالذ

التعليمات  ليتضمن هذا اليملذج عرة أملي أهمها الج اءة الترييسي  لتقييت الطلب  لالمشايج   ا 
 .معالس ا قسات لالجليات لخرم  العامع  لالمعتمل

طلبه للتيقي  دلى اليتب  ا على قبل تسع  أشهي يعلز لعستاذ المساعر أل لعستاذ المشايل أن يتقرت ب .ج 
من استجمال المرة القايليي  المشتيط  لليتب  ا على  دذا تلا يت  يه الشيلط القايليي  ا خيى 

 .المطللب  لشغل اليتب 
 يعتبي تاييخ التيقي  دلى اليتب  ا على هل التاييخ دذا تمت دعياءات التيقي  قبل ايقضاء المرة القايليي  .ر 

لدذا لت يتت استجمال دعياءات التيقي  خالل هذه المرة يعتبي تاييخ قياي . الذ  يتت به ايقضاء هذه المرة
ا احتساب الياتب  لتاييخ قياي المعلس بالمصارق  معلس العمراء بالتيقي  هل تاييخ التيقي    يا

 .القايليي  الالزم  للتيقي  على اعتمار ا يتاج العلما    ياا احتساب اليتب   شييط  ايقضاء المرة
عير تيقي  عضل الهيئ  الترييسي  دلى يتب  أعلى  يعطى الياتب الذ  يلا ياتبه حسب سلت اليتب  التا  .ه 

 .يقا دليها  بغا الياي عن مقراي الزيارة  ا الياتب
 :31المادة 
ييسي  بإيتاج علما با ضا   دلى الشيلط ا خيى  يشتيط لليقل أل للتيقي  أن يتقرت عضل الهيئ  التر .أ 

 .ميشلي أل مقبلل لليشي  يه دضا   عريرة للعلت لالمعي    ا معال تخصصه
 :تعتمر المبارئ التالي   ا قبلل ا يتاج العلما المقرت للتيقي  .ب 

 :يعلز أن يقبل هذا ا يتاج رلن حاع  دلى تقييمه تقييماً أللياً دذا جان: أوالً 
معتمرة  ا معالت يعتمرها معلس العمراء  شييط  أن تجلن   ا( أل مقبلل  لليشي)بحلثاً ميشلية  .4

لمصي    Thomson Reuters)أل ( Q3أل  Q6أل  Q1لمصي    Scopus)قاعرة بيايات 
(SCI, SCIE, AHCI, HHCI. 

بحلثاً مستخلص  من يسائل الماعستيي أل الرجتلياه أل مشاييل تخيج أشيف عليها المتقرت لليقل أل  .3
( أل مقبلل  لليشي)  أل شايل  ا ا شياف عليها لأن تجلن هذه البحلث ميشلية التيقي   ا العامع 

  لأن يقين است الطالب مل است المتقرت عير اليشي  لأن يشاي (1) ا معالت جما عاء  ا البير ا لل 
 ا طلب التيقي  الى أن البحث مستخلص من ا عمال العامعي   لعلى أن تجلن  ا معال تخصصه 

 . ا تخصصات ذات عالق  بتخصصه الرقي  أل
 ا معالت علمي  محجم   لمتخصص   للها محجملن  لمعتمرة من ( أل مقبلل  لليشي)بحلثاً ميشلية  .2

اللعي  العليا للبحث العلما  ا لزاية التعليت العالا لالبحث العلما  لال يحسب للمتقرت أجثي من بحث 
 .لاحر ميها ضمن الحر االريى المطللب للتيقي 

 ا لقائل مؤتميات علمي  متخصص  تيامها أل تشايل  ا تيايمها ( أل مقبلل  لليشي)لثاً ميشلية بح .1
عمعيات أل ميامات علمي  أل مهيي  عالمي  لالتا يتت  يها تقييت البحلث من قبل محجملن 
متخصصلن  لال يحسب للمتقرت أجثي من بحث لاحر ميها ضمن الحر االريى المطللب للتيقي   لال 

 .الميشلية  ا لقائل المؤتميات( Abstract)ل ذلل ملخصات االبحاث يشم
ُيقبل ا يتاج العلما المقرت من أعل التيقي  شييط  أن يجلن هذا ا يتاج  ا معال التخصص الرقي  : ثانياً 

 :للمتقرت  ليتت تقييمه تقيماً أللياً  لعير ليلر تقاييي ديعابي  بشأيه دن جان هذا ا يتاج
 .لميشلية  يها دضا   عريرة للمعي   جتب مؤل   .4
 .عزء من جتاب ميشلي  يه دضا   عريرة للمعي   .3
 .جتب متيعم  ميشلية .2
 .ميشلية Text Booksجتب عامعي   .1



10 
 

جتب محقق  تشتمل على رياس  لا ي  للجتاب  لعلى أال يقل عرر جلمات أ  ميها عن خمسين ألف  .6
ضمن الحر االريى المطللب ( 5-1)عاله من شييط  أن ال يحسب أجثي من لاحر مما لير أ. جلم 

 .للتيقي 
أل ملحلا  علمي   Short Communicationأل مقال  قصيية  Case Reportتقييي عن حال   .5

Technical Note   أل مياعع  علمي  شاملReview Article  على أن ال يحسب أجثي من لاحر
 .ضمن الحر االريى المطللب للتيقي 

أن تجلن مسعل  عالمياً ل   ا عياءات اليسمي  المتبع   لياهي است العامع  بياءة اختياع شييط   .7
عليها  ليتت احتساب بحثين علميين محققين لشيلط التيقي  مقابل جل بياءة اختياع  يجلن  يها المتقرت 

 .باحثاً يئيساً  ليتت احتساب بحث علما لاحر دذا لت يجن المتقرت باحثاً يئيساً 
( 50)المشاييل عن / خايج العامع   بحيث ال تقل حص  العامع  من المشيلع مشاييل مرعلم  من .8

ألف ريياي لأجثي  ليحسب ( 650)المشاييل / ألف ريياي  أل أن تجلن قيم  الرعت ا عمالي  للمشيلع
للباحث اليئيسا بحث علما لاحر برل جل مشيلع  على أن ال يزير عرر ا بحاث المحسلب  للتيقي  

 .يق  عن بحث لاحر ا هذه الطي
أل ما يعارلهما من حيث معامل التأثيي  ليجلن الباحث  Natureل  Scienceاليشي  ا معالت مثل  .9

 .من الباحثين الخمس ا لائل على البحث  ليحسب له برل بحثين محققين لشيلط التيقي 
 36المادة 

 :يطلب من عضل الهيئ  الترييسي  ما يلا .أ 
من البحلث العلمي  المقرم  ضمن الحر ا ريى المطللب للتيقي  % (  20)تقريت ما ال يقل يسبته عن  .1

 . ا تخصصه الرقي 
ا شياف أل المشايج   ا ا شياف على يسال  ماعستيي أل رجتلياه  ا العامع  ضمن اليتب  التا  .6

 -: يشغلها ل قاً لما يلا
 ا ستاذ المساعر      االشياف على طالب لاحر -
 شياف على ثالث  طالبا ستاذ المشايل     اال -

ليستثيى من ذلل عضل هيئ  الترييس الذ  ال يقرت تخصصه بيام  ماعستيي أل رجتلياه أل 
 (.االختصاص العالا)التخصصات التا تقرت شهارات مهيي  

ال يعلز للمتقرت أن يريج ضمن بحلثه أيا من البحلث التا سب  لأن حسبت له  ا تيقي  علمي  سابق    .ب 
 .على ريع  علمي  أل يتب  اجاريمي  أل حصل بملعبها

ال يحسب البحث العلما الميشلي أل المقبلل لليشي أثياء تمتل عضل هيئ  الترييس بإعاية أل ايتراب أل  .ج 
اعازة برلن ياتب أل دعازة ت يغ علما أل دعازة اضطيايي   لعضل هيئ  الترييس المتقرت للتيقي  دذا 

 .لت يذجي عليه است العامع 
 :يشتيط  ا ا ستاذ المساعر المتقرت للتيقي  دلى يتب  أستاذ مشايل ما يلا 35المادة 
( 4)أن يقرت ديتاعاً علمياً ال يقل عن خمس  بحلث  ثالث  ميها ميشلية على ا قل مل مياعاة البير اليابل  .4

 .من المارة ي سها
يئيساً ليعتبي الباحث يئيساً  أن يجلن من بين البحلث المقرم  ثالث  على ا قل يجلن  يها المتقرت باحثاً  .3

دذا جان تيتيبه ا لل على الباحثين  شييط  أن يجلن لاحراً ميها على ا قل  يي مستل من يسائل 
 .الماعستيي أل الرجتلياه أل مشاييل التخيج التا أشيف أل شايل  ا ا شياف عليها

مته  ا العامع   أن جايت قر حسبت ثالث  بحلث على ا قل أثياء خر( أل قبل له لليشي)أن يجلن قر يشي  .2
 .له أقرمي   ا اليتب  عير تعيييه  شييط  أن ال تقل خرمته  ا العامع  عن سيتين

تقريت ما ال يقل عن بحثين من الحر االريى المطللب للتيقي   ا التخصص الرقي  ميشلَيين أل مقبللَين  .1
لأن يجلن ( Q6أل  Q1)( Scopus)لليشي  ا معالت متخصص  لمصي   ضمن قاعرة بيايات 

باحثاً يئيساً  ا جليهما  أل أيبع  أبحاث ميشلية أل مقبلل  لليشي  ا معالت متخصص  لمصي   ضمن 
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  ل ا هذه الحال  يصب  الحر ا ريى لعرر ا بحاث المطللب  للتيقي  (Scopus( )Q3)قاعرة بيايات 
 11.سبع  أبحاث

 (.Q)المعتمد في تصنيف المجلة من  يث درجة  واعتماد تاريخ إر ال الب ث للن ر  و التاريخ 
 .عن عير (61)أن ال يقل معرل تقرييه السيل  التياجما  ا اليملذج المطللب  ا المارة  .6
 :يشتيط  ا ا ستاذ المشايل المتقرت للتيقي  دلى يتب  أستاذ ما يلا :37المادة 
ية على ا قل مل مياعاة البير اليابل أن يقرت ديتاعاً علمياً ال يقل عن سبع  بحلث  أيبع  ميها ميشل .4

 .من المارة ي سها( 4)
ليعتبي )أن يجلن من بين البحلث المقرم  أيبع  بحلث على ا قل  يجلن  يها المتقرت باحثاً يئيساً  .3

 (.الباحث يئيساً دذا جان تيتيبه ا لل على الباحثين
اء خرمته  ا العامع  دن جايت قر أيبع  بحلث على ا قل أثي( أل قبل له لليشي)أن يجلن قر يشي  .2

 .حسبت له اقرمي   ا اليتب  عير تعيييه  شييط  أن ال تقل خرمته  ا العامع  عن سيتين
 ا ( أل مقبلل  لليشي)تقريت ما ال يقل عن ثالث  بحلث من الحر ا ريى المطللب للتيقي  ميشلية  .1

شييط  أن يجلن باحثاً  (Q6أل  Scopus( )Q1)معالت متخصص  لمصي   ضمن قاعرة بيايات 
يئيساً  ا عميعها أل ست  أبحاث ميشلية أل مقبلل  لليشي  ا معالت متخصص  لمصي   ضمن قاعرة 

لأن يجلن باحثاً يئيساً  ا خمس  ميها  ل ا هذه الحال  يصب  الحر ا ريى ( Scopus( )Q3)بيايات 
  1.لعرر ا بحاث المطللب  للتيقي  عشية أبحاث

 .عن عير (61)تقرييه السيل  التياجما  ا اليملذج المطللب  ا المارة  أن ال يقل معرل .6
يشتيط  ا ا ستاذ المساعر المتقرت للتيقي  دلى يتب  أستاذ مشايل  ا قست العللت ا يسايي   بجلي   :38المادة 

 :العللت ما يلا
 .أن يقرت ديتاعاً علمياً ال يقل عن سبع  بحلث أيبع  ميها ميشلية على ا قل .4
أن يجلن من بين البحلث المقرم  أيبع  ميها على ا قل يجلن  يها المتقرت باحثاً يئيساً ليعتبي االست  .3

الباحث اليئيس  شييط  أن يجلن لاحراً ميها على االقل ( أل المقبلل لليشي)ا لل من البحث الميشلي 
ف أل شايل  ا ا شياف  يي مستل من يسائل الماعستيي أل الرجتلياه أل مشاييل التخيج التا أشي

 .عليها
أيبع  بحلث على ا قل أثياء خرمته  ا العامع  دن جايت قر حسبت ( أل قبل له لليشي)أن يجلن قر يشي  .2

 .له أقرمي   ا اليتب  عير تعيييه  شييط  أن ال تقل خرمته  ا العامع  عن سيتين
 ا ( أل مقبلل  لليشي)ميشلية  تقريت ما ال يقل عن ايبع  بحلث من الحر االريى المطللب للتيقي  .1

معالت علمي  محجم  لرليي  لمتخصص   لمعتمرة من اللعي  العليا للبحث  ا لزاية التعليت العالا 
 .لالبحث العلما  على أن يجلن  ا ثالث  ميها على ا قل باحثاً يئيساً 

 .عن عير (61)أن ال يقل معرل تقرييه السيل  التياجما  ا اليملذج المطللب  ا المارة  .6
يشتيط  ا ا ستاذ المشايل المتقرت للتيقي  دلى يتب  أستاذ  ا قست العللت ا يسايي   بجلي  العللت ما : 39المادة 

 :يلا
 .ا قل على ميشلية ميها ست  بحلث عشية عن يقل ال علمياً  ديتاعاً  يقرت أن .4
 االست ليعتبي يئيساً  باحثاً  رتالمتق  يها يجلن ا قل  على بحلث ست  المقرم  البحلث بين من يجلن أن .3

 .اليئيس الباحث( لليشي المقبلل أل) الميشلي البحث من ا لل
 حسبت قر جايت دن العامع   ا خرمته أثياء ا قل على بحلث ست ( لليشي له قبل أل) يشي قر يجلن أن .2

 .سيتين عن العامع   ا خرمته تقل ال أن شييط  تعيييه  عير اليتب   ا أقرمي  له
 معالت  ا( لليشي مقبلل  أل) ميشلية للتيقي  المطللب ا ريى الحر من بحلث سبع  عن يقل ال ما ريتتق .1

 لالبحث العالا التعليت لزاية  ا للبحث العليا اللعي  من لمعتمرة لمتخصص   لرليي  محجم  علمي 
 .يئيساً  باحثاً  ا قل على ميها أيبع   ا يجلن أن على العلما 

                                                           
 .م2 1/2/71، بتاريخ 2 72/71قرار مجلس العمداء رقم  2 +   
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 .عير عن (61) المارة  ا المطللب اليملذج  ا التياجما السيل  تقرييه معرل ال يقل أن .6
يتيل لعضل هيئ  الترييس  ا قست العللت ا يسايي   بجلي  العللت  حيي  اختياي تطبي  ا  من  :20المادة 

 .على ملضلع تيقيته ل قاً لليتب  المتقرت لها( 69ل  6)أل (  6ل 62)المارتين 
 :24المادة 
لتيقي  دلى يئيس القست المختص دلجتيليياً؛ لعيضه على معلس القست  لاتخاذ التلصي  يقرت طلب ا .أ 

المياسب   ليي ل يئيس القست تلصي  معلس القست دلى عمير الجلي  خالل ثالث  أسابيل على ا جثي من 
لتيقي   ا تاييخ تقريت الطلب  ليتللى عمير الجلي  رياس  ملضلع التيقي   لديساله دلى لعي  التعيين لا

الجلي   لمن ثت عيا الطلب على معلس الجلي  خالل ثالث  أسابيل على ا جثي؛ التخاذ التلصي  
المياسب  بشأيه  لي عها دلى يئاس  العامع  خالل أسبلع على ا جثي من تاييخ تلصي  معلس الجلي  

 .الستجمال دعياءات التيقي 
لتا تتطلب لقتاً اضا ياً لرياستها سلاء  ا القست أل  ا حال لعلر دشجاالت تتعل  بالبحلث المقرم  لا .ب 

 .اعاله( أ)الجلي  يعلت المتقرت للتيقي  خطياً بالحاع  دلى مرة اضا ي  تزير عن تلل المذجلية  ا ال قية 
يقتيح عمير الجلي   ليئيس القست قائم  تتضمن أسماء عشيين من المتخصصين الذين يحمللن يتب   .ج 

 يرن  لذلل لتغذي  قاعرة بيايات التيقيات ا لجتيليي   لتعامل هذه القاعرة ا ستاذي   لمن خايج ا
 .بسيي  تام   للليئيس تعريل القائم  با ضا   أل الحذف

تقل على المتقرت للتيقي  مسؤللي  تقريت البيايات  لا ليا  الثبلتي  اليسمي  الالزم  للتيقي  دلى القست   .ر 
 .لت ا ليا  الخاص  بالتيقي  جامل   لتحرير تاييخ تسلمهامقابل تلقيل يئيس القست على تس

دذا قل عرر أعضاء الهيئ  الترييسي   ا القست من يتب  تعارل اليتب  المطللب التيقي  دليها أل  ا يتب   .ه 
أعلى عن ثالث   يعيا العمير الطلب على لعي  التعيين لالتيقي   ا الجلي  لمن ثت على معلس الجلي  

الهيئ  الترييسي   ا القست الذين هت  ا اليتب  المطللب التيقي  دليها أل  ا يتب  بحضلي أعضاء 
 .أعلى  للهت ح  االشتيال  ا المياقش  رلن التصليت عليه

 ا عميل الحاالت ال يعلز أن يياي  ا طلب التيقي  سلاء  ا معلس القست أل  ا معلس الجلي  دال  .ل 
ب  معارل  لليتب  المطللب التيقي  اليها أل أعلى ميها  ل ا أعضاء الهيئ  الترييسي  الذين هت  ا يت

 .حال  عرت تحقي  ذلل  تي ل دلى لعي  التعيين لالتيقي 
يي   عمير الجلي  مل طلب التيقي  يماذج تقييت ا راء السيلي  لعضل الهيئ  الترييسي  المتقرت  :23المادة 

 .ليماتمن هذه التع( 61)للتيقي  المشاي دليها  ا المارة 
تياي لعي  التعيين لالتيقي   ا طلب التيقي   ليأ  معلس الجلي   للعي  التعيين لالتيقي   ا  :22المادة 

الجلي  لمعلس القست  ليماذج تقييت االراء السيلي   لتقرت تلصياتها دلى معلس العمراء  متضمياً 
 . يتاج العلماا يتاج العلما لذلل من اعل اتخاذ القياي المياسب بشأن اعتمار ا

ييسل ا يتاج العلما دلجتيليياً دلى عرر ال يقل عن ثالث  من قائم  المقيمين المعتمرة  ا قاعرة  :21المادة 
البيايات  ليي   به ملخص للسيية العلمي  لالعملي  للمتقرت  لبيان اليتب  الميش  لها  مل ا شاية 

تتضمن هذه التقاييي يأيهت باليسب  لعصال  دلى ضيلية تقريت تقايييهت بالسيع  الممجي   لأن 
العلمي  لبيتاج لعريته لمستلاه العلما  لاليص بصياح  على مرى استحقا  المتقرت للتيقي  من 

 .خالل ا يتاج العلما
 :26المادة 
تياي لعي  التعيين لالتيقي  بملضلع التيقي  عير ليلر ألل ثالث  تقاييي من المقيمين  لتي ل  .أ 

 .لى معلس العمراء للبت  ا الملضلعتلصيتها د
دذا ايتهت مرة الثمايي  أشهي للت تير التقاييي المطللب  من المقيمين  يعلز ديسال ا يتاج العلما دلى  .ب 

 (.بملا ق  المتقرت للتيقي )مقيمين عرر 
 .نال يعلز التيقي  دلى يتب  أستاذ دال  ا حال ليلر ثالث  تقاييي ديعابي  على ا قل من المقيمي .ج 
 .ال يعلز التيقي  دلى يتب  أستاذ مشايل دال  ا حال ليلر تقيييين ديعابيين على ا قل من المقيمين .ر 
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 :25المادة 
 .يتت تبليغ المتقرت للتيقي  بقياي معلس العمراء  ا ملضلع تيقيته  سلاء جان القياي ديعابياً أل سلبياً  .أ 
  لطالب التيقي  أن يتقرت للتيقي  من )لمقيمينبعر ليلر تقاييي ا)دذا قيي معلس العمراء عرت التيقي   .ب 

عرير  على أن يقرت ما ال يقل عن بحث عرير مقبلالً لليشي بعر تاييخ قياي معلس العمراء باعتمار 
 .ا يتاج العلما للتيقي   لأن يجلن باحثاً يئيساً  يه ل قاً  عياءات التيقي  المحررة  ا هذه التعليمات

مراء للمية الثايي  على تيقي  عضل هيئ  الترييس   للمعلس أن يطلب من دذا لت يلا   معلس الع  .ج 
ا ستاذ المساعر تقريت ما ال يقل عن بحث دضا ا عرير يجلن  يه المتقرت باحثاً يئيساً لمن ا ستاذ 
المشايل تقريت بحثين دضا يين يجلن  ا أحرهما باحثاً يئيساً شييط  أن تجلن ا بحاث المقرم  مقبلل  

 .شي بعر تاييخ قياي معلس العمراء باعتمار ا يتاج العلما للتيقي  المحررة  ا هذه التعليماتللي
لعضل الهيئ  الترييسي  أن يقرت مل ديتاعه العلما تقييياً بما أيعزه من أعمال مهيي  أل  يي  : 27المادة 

 .مميزة  ييى أيها ترعت طلبه للتيقي 
 :الترييسي  من  ئ  دلى  ئ  أعلى ضمن اليتب  اللاحرة ما يلا يشتيط  ا يقل عضل الهيئ : 28المادة 
 يما يتعل  با ستاذ المشايل أل ا ستاذ المساعر يعب أن تتلا ي لريه  ا ال ئ  المطللب اليقل ميها  .أ 

 .اقرمي   ا اليتب  لالياتب ال تقل عن خمس سيلات
بعر حصلله على المؤهل العلما  أما المريس  يعب أن ال تقل ا قرمي   ا الياتب عن سبل سيلات  .ب 

 .الذ  عين على اساسه
أن يجلن قر يشي لهل  ا اليتب  بحثين على ا قل  ا التخصص الرقي   يجلن  ا أحرهما باحثاً   .ج 

يئيساً  أما أعضاء هيئ  الترييس  ا قست العللت ا يسايي   بجلي  العللت   يعب أن ييشي بحثين على 
 ا أحرهما باحثاً يئيساً على أن تجلن هذه البحلث ضمن ما لير  ا ا قل  ا التخصص الرقي  يجلن 

 (.ألالً /ب/64)المارة 
 .تطب  على اليقل ا عياءات المتبع   ا التيقي  باستثياء دعياءات تقييت ا يتاج العلما .ر 

 
 االقدمية في الرتبة والراتب لعتو ال يئة التدري ية: الفصل الخامس 

 
ييس أن يتقرت بطلب لميحه أقرمي   ا يتبته لياتبه ال تزير عن سي  لاحرة  ا لعضل هيئ  التر: 29المادة 

 :اليتب  اللاحرة  جما هل متبل  ا دعياءات التيقي  دذا تل يت  يه الشيلط التالي 
أن يجلن المتقرت قر يشي  عالً لهل  ا اليتب  الحالي  بحلثاً علمي   ا معالت علمي  متخصص   .أ 

ال يقل ( Q6أل  Q1)لمصي   ( Scopus)  لمريع   ا قاعرة بيايات لمحجم   لمصي   عالمياً 
 .عررها عن اثيا عشي بحثا

 .أن يجلن باحثاً يئيساً  ا ثمايي  بحلث على ا قل .ب 
ال تحسب البحلث الميشلية  ا لقائل مؤتميات  لال يحسب ا يتاج العلما الذ  يحتاج دلى تقييت  .ج 

 .أللا ضمن الحر االريى المطللب لعقرمي 
 .عن ممتاز( 61)أن ال يقل معرل تقرييه السيل  التياجما  ا اليملذج المطللب  ا المارة   .د 
 .أن ال تجلن قر صريت بحقه أي  عقلب  تأريبي   ا اليتب  التا يشغلها  ا العامع  .ب 
 ن يجلن قر قضى لهل  ا اليتب  مرة ثالث سيلات لثالث  أشهي على ا قل ميها سيتان متصلتان  اأ .و 

 .العامع 
المبارية ( ياات الهيئ  الترييسي )من (  1)تشمل ا عمال المهيي  أل ال يي  اللاير ذجيها  ا المارة : 10المادة 

أل المساهم  ال عال   ا ديشاء المؤسسات العلمي  أل التعليمي  أل ال يي   لتسيييها لتطلييها  راخل 
ري  بيعاح ملحلا شييط  أن يقرت بياياً العامع  لخايعها  جما تشمل تللا ا عمال ا جاريمي  القيا

 .بتلل ا عمال لتقييياً لا ياً عن جل ميها
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ليئيس العامع  أن يستعين بمن يياه مياسباً للضل تقييي بشأن المتقرت  لديتاعه العلما  أل أعماله : 14المادة 
 .ال يي  أل المهيي 

لالتعليمات اليا ذة  ليي عه دلى عمير الجلي  يبر  معلس القست يأيه  ا ا قرمي  حسب ا يام  : 13المادة 
لرياسته لايساله الى لعي  التعيين لالتيقي   ا الجلي  لمن ثت الى معلس الجلي   ل ا حال عرت 
تل ي اليصاب الجامل  براء اليأ   ا معلس القست  يي ل دلى عمير الجلي  لعيضه على لعي  

الجلي   ل ا حال عرت تل ي اليصاب  ا معلس  التعيين لالتيقي   ا الجلي  لمن ثت الى معلس
الجلي  يجتب العمير بذلل دلى يئيس العامع   التخاذ ا عياءات الالزم   جما هل متبل  ا 

 .دعياءات التيقي 
يتللى معلس العمراء الياي  ا ا يتاج العلما الميشلي  لا عمال المهيي  لال يي  لالج اءة : 12المادة 

يئ  الترييسي  المتقرت بطلب ميحه االقرمي   بياء على تيسيب لعي  التعيين الترييسي  لعضل اله
لالتيقي   لعير استي اء المتقرت للشيلط المطللب   يتت السيي  ا ا عياءات جما هل متبل  ا 

 .دعياءات التيقي 
 :11المادة 
ليلر ألل ثالث   تياي لعي  التعيين لالتيقي  بملضلع مي  ا قرمي  لعضل الهيئ  الترييسي  عير .أ 

 .تقاييي من المقيمين  لتي ل تلصيتها دلى معلس العمراء للبت  يها
 .ال يعلز مي  ا قرمي  لعضل الهيئ  الترييسي  ما لت تير ثالث  تقاييي ايعابي  من المقيمين  .ب 

 . ا حال ي ا الطلب بعر التقييت ال يعلز التقرت مية أخيى ضمن اليتب  اللاحرة: 16المادة 
 

 43العب  التدري ي: ال ادس  الفصل
سةةةاعات معتمةةةرة  للعسةةةتاذ المشةةةايل لالمسةةةاعر ( 9)يجةةةلن العةةةبء الترييسةةةا لعسةةةتاذ  (:15)الموووادة 

 . ساع  معتمرة( 15)ساع  معتمرة لللمريس لالمريس المساعر ( 16)
 :ليقصر بالساع  المعتمرة  
ع  أسةةةةةبلعيا  المحاضةةةةةية لمسةةةةةتلى البجةةةةةاللييلس أل الماعسةةةةةتيي لالةةةةةرجتلياه لمةةةةةرة سةةةةةا .1

 . لل صل رياسا لاحر
المختبةةةةيات لليع العمةةةةةل لالتةةةةةرييس لالعمةةةةةل )أمةةةةا  ةةةةةا معةةةةةال العمةةةةل التطبيقةةةةةا مثةةةةةل  .6

 ةةةا بعةةةا ( الميةةةرايا لالمياسةةةت لالمشةةةا ل لاليشةةةاطات الطبيةةة  السةةةيييي  لمةةةا شةةةابه ذلةةةل
بقةةةياي مةةةن ( السةةةاع  المعتمةةةرة)الجليةةةات ذات الطبيعةةة  التطبيقيةةة   يةةةتت تحريةةةر المقصةةةلر بةةة  

ئيس بعةةر أخةةذ يأ  هةةذه الجليةةات  ل ةةا عميةةل ا حةةلال ال يقةةل حسةةاب السةةاع  المعتمةةرة الةةي
 .عن ساعتين تطبيقيتين

 * *اإلجاتات ال نوية: أوالً   اإلجاتات: الفصل ال ابع 
  :17المادة 

 :تجلن ا عازة السيلي   عضاء الهيئ  الترييسي   ا العامع  عن جل عات عامعا جما يلا (أ 
الهيئةة  الترييسةةي   ةةا جةةل مةةن جليتةةا الطةةب لطةةب ا سةةيان المجلةةف سةةت  أسةةابيل لعضةةل  .1

بأعمةةال طبيةة  دضةةا ي   ةةا المستشةة ى لال ةةيلع لالمياجةةز لالعيةةارات التابعةة  للعامعةة  
 .بملعب خط  الحلا ز للعمل ا ضا ا

ثمايي  أسابيل لبراييين من أعضاء الهيئ  الترييسي  بمن  ا ذلل ا راييين مةن أعضةاء  .6
 .سي  من جليتا الطب لطب ا سيانالهيئ  التريي

 .أحر عشي أسبلعاً لجل من أعضاء الهيئ  الترييسي   ا الجليات ا خيى .3

                                                           
16
 . م، الخاص بأسس إحتساب العبء التدريسي العضاء هيئة التدريس66/2/6010بتاريخ  63/6010ة ودمجها في قرار مجلس العمداء في جلسته رقم تم تعديل هذه الفقر 
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من هذه ( أ)يتت تلزيل ا عازات السيلي   عضاء الهيئ  الترييسي  الميصلص عليها  ا ال قية  (ب 
 :المارة على اليحل التالا

ة أسةةبلع مةةن أصةةل دعازتةةه يسةةتل ا عضةةل الهيئةة  الترييسةةي   ةةا أ  مةةن الجليةةات دعةةاز .1
 .السيلي  خالل ال تية ما بين ال صلين الرياسيين ا لل لالثايا

دذا تت تجليف عضل الهيئ  الترييسي  بالترييس  ا ال صل الصي ا يستل ا مةا تبقةى مةن  .6
خالل ال تية اللاقع  ما بين ايتهاء ال صل الثايا لبراي  العةات ( اسبلعان)دعازته السيلي  

 . لا على أن ال تتعايا هذه ا عازة مل الترييس أل التخيي العامعا التا
تنفم اإلجاتات ال نوية لألطبا  ال ريريين وأطبا  األ نان ال ريريين مون قبول العميود  .3

 13.وبما يتنا ب مع العملية التدري ية على مدار العام الدرا ي المختل
اي مةن الةيئيس حسةب يتت تلزيل دعازات يلاب اليئيس لالعمةراء لمةريي  المياجةز بقةي

 .طبيع  عملهت
دذا جان معازاً أل معاياً أل ميترباً لمرة  صل لعار للعمل  ةا  – تحسب لعضل الهيئ  الترييسي  (ج 

 .ا عازة المستحق  له عن المرة التا عملها -العامع 
 .ال يعلز ر ل برل ا عازة الصي ي  لعضل الهيئ  الترييسي  دال دذا جلف من قبل يئيس العامع  (ر 
يتمتل عضل الهيئ  الترييسي   ا دعازته السيلي  المستحق   ا ال تية اللاقع  ما بين يهاي  ال صل (  ه

باستثياء أعضاء الهيئ  الترييسي   ا ( لبلاقل عشية أسابيل)الثايا لبراي  العات العامعا التالا 
مةن هةذه ( ب)مةن ال قةية ( 3)جليتا الطب لطب ا سيان   يتمتعلن بها ل   ما لير  ا البير 

 .المارة
يعلز  ا حاالت خاص  يقريها اليئيس مةي  عضةل الهيئة  الترييسةي  دعةازة اضةطيايي  رلن  (ل 

 .ياتب لمرة ال تزير على  صل رياسا لاحر
تحتسب ا عازة السيلي  للمحاضي المت ةيغ مةن حملة  ريعة  الماعسةتيي لاالختصةاص العةالا  (ز 

قات بترييسها على مرى ال صةلين الرياسةيين   ل قاً لمعرل العبء الترييسا لعرر الساعات التا
 11×(30/عرر الساعات المعتمرة: )ا لل لالثايا  ل   المعارل  التالي 

دذا ايتهت خرم  عضل الهيئ  الترييسي  أل المحاضي المت يغ بغيي العزل أل  قر اللاي    ير ل  (ح 
ن مةرة ا عةازة السةيلي  له بعر ايتهاء عمله  ا العامع  ما يعةارل معمةلع ياتبةه لالعةاللات عة

 . التا جان يستحقها عير ايتهاء خرمته بما  ا ذلل مجا أة البييام  الملاز 
 :1841المادة 

يستح  عضل الهيئ  الترييسي  الذ  يجلف بالترييس  ةا ال صةل الصةي ا ياتةب شةهي دضةا ا  (أ 
يصةاب مل العاللات باستثياء عاللة التيقةل عةن جةل شةهي يعمةل  يةه خةالل ال صةل الصةي ا بال

أمةا دذا عمةل أقةل مةن اليصةاب الجامةل  يسةتح  مةن ياتةب . الجامل الميصلص عليه  ا الياات
الشهي ا ضا ا لالعاللات المبيي  بيسةب  عبئةه الترييسةا ال علةا دلةى اليصةاب الجامةل لبيسةب  
عرر الطلبة  ال علةا دلةى الحةر ا ريةى للمسةاقات التةا لةت يجتمةل بهةا الحةر ا ريةى  جمةا لير  ةا 

 .يمات الرياس  لالعبء الرياسا  ا ال صل الصي اتعل
يع ةةى مةةن يجلةةف بالتةةرييس  ةةا ال صةةل الصةةي ا مةةن مسةةاعر  الةةيئيس ليةةلاب  لمسةةاعر   (ب 

من العبء الترييسةا المقةيي %( 50)العمراء  ليؤساء ا قسات  لمرياء المياجز ليلابهت من 
بحيةث ( شةهي دضةا اياتةب )مقابل العةبء ا راي  لتصةيف لةه بةرل دعةازة عةن هةذه اليسةب  

 .تشمل مجا أة البييام  الملاز 
يستح  أعضاء الهيئ  الترييسي  الذين يتت تعيييهت  ا براي  ال صل الرياسا الثايا ياتةب شةهي  (ج 

دضا ا مقابل الترييس بيصاب جامل  ا ال صل الصي ا لالذين يعييلا خالل ال صةل الرياسةا 

                                                           
 .م7171/  /21، بتاريخ 22/7171قرار مجلس العمداء رقم  2 
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 .م5/16/6002بتاريخ  6002/ 4قرار مجلس العمداء في جلسته رقم  
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مةن هةذه ( أ)ا لحسةب مةا لير  ةا ال قةية الثايا يصيف لهت مقابل ترييسهت  ا ال صل الصي 
المارة بيسب  يصير دعازاتهت  أما الذين يعييلا بعر يهاي  ال صةل الرياسةا الثةايا  ةال يسةتحقلن 

 .أ  ياتب دضا ا مقابل الترييس  ا ال صل الصي ا
 إجاتات التفر  العلمي واإلجاتات بدون راتب واإلعارة واالنتداب: ثانياً 

  19:15المادة 
بات دعازات الت يغ العلما أل ا عازات برلن ياتةب قبةل ثالثة  أشةهي علةى ا قةل مةن تقرت طل (أ 

 .براي  ال صل الذ  ستبرأ  يه ا عازة المطللب 
  (ب 

يتضمن طلب دعازة الت ةيغ العلمةا مخططةاً للبحةث أل البحةلث التةا سةيقلت بهةا عضةل  .1
تةه علةى أن يةتت الهيئ  الترييسي  لاست العامع  أل ميجز البحةث الةذ  سيقضةا  يةه دعاز

اعتمار ذلل من قبل معلس القسةت لعميةر الجلية  للعية  البحةث العلمةا  ةا العامعة   لال 
 .يعلز تغييي البحث أل المجان دال بملا ق  يئيس العامع 

يتضمن طلب ا عازة برلن ياتب العمل الذ  سةيقلت بةه عضةل الهيئة  الترييسةي  خةالل  .6
 .هذه ا عازة لمجان قضائها

  دعازة الت ةيغ العلمةا أل ا عةازة بةرلن ياتةب ج اية  العةرر المتبقةا مةن يياعى عير مي .3
القائمين بالترييس  ا القست لتغطي  العبء الترييسةا  يةه ل ةا عميةل ا حةلال ال يعةلز 

مةن عةرر أعضةاء  %(36)أن تزير يسب  المتمتعين با عازة بيلعيها  ا آن لاحةر علةى 
إال إعا التوتم مجلوس الق وم  ت عير بحةث الطلةبالهيئ  الترييسي  الملعلرين  ا ذلل القس

بتغطيووة العووب  التدري ووي لعتووو  يئووة التوودريس دون أيووة تبعووات ماليووة إتووافية علووى 
 .الجامعة

الةلايرة  %(36)ال يعتبي أعضاء الهيئ  الترييسي  المعايين ألالميتربين ضمن يسةب  الة   .4
 .أعاله

الخةايعا أل االعةاية لمةرة  صةل لغايات الحصلل على االعازات بأيلاعها أل االيتةراب  .5
رياسا أل عات عامعا تجةلن المةرة لهةذه الحةاالت مةن براية  ال صةل الرياسةا دلةى براية  
ال صل الةذ  يليةه أل مةن براية  العةات العةامعا دلةى براية  العةات الةذ  يليةه  أمةا دن جايةت 

 ةا براية  االعازة أل االيتةراب أل االعةاية تبةرأ مةن بةرء ال صةل الرياسةا الثةايا  تيتهةا 
 12.ال صل الرياسا الثايا من العات الذ  يليه

ليعتمر تاييخ مباشية العمل لعضل هيئ  التةرييس بعةر مةيلي  تةية ا عةازة أل ا يتةراب أل ا عةاية 
 .بصيف الياي عن أ  تعريل على التقليت العامعا أثياء تمتعه با عازة أل ا يتراب أل ا عاية

مةن ياةةات الهيئةة  الترييسةي  الخةةاص بصةةيف ( 33)المةةارة  مةةن( ب)  ةياا تي يةةذ يةةص البيةر  (ج 
 المجا أة المالي  الشهيي  ا ضا ي  لعضل الهيئ  الترييسي  المتمل يإعازة ت يغ علما  يشتيط

 :ما يلا
أن يتضةةمن مشةةيلع البحةةث المقةةرت مةةن عضةةل الهيئةة  الترييسةةي  المتقةةرت للحصةةلل علةةى  .1

 :دعازة ت يغ علما لالمجا أة ا ضا ي  ما يلا
 . عيلان البحث لأ ياضه -
مجةةان دعةةياء البحةةث ليشةةتيط لصةةيف المجا ةةأة ا ضةةا ي  أن يجةةلن مجةةان دعةةياء  -

 . البحث خايج المملج 
ملا قةةة  العهةةة  المستضةةةي   علةةةى مشةةةيلع البحةةةث بعييةةةه لبيةةةان مةةةا تقرمةةةه مةةةن  -

 . التسهيالت

                                                           
 .م2 71/ /72بتاريخ  2 4/71ء في جلسته رقم قرار مجلس العمدا 1 
 .م1 1/2/71 بتاريخ ، 1 74/71قرار مجلس العمداء في جلسته رقم  2 



1  
 

 . خط  دعياء البحث لعرلل زميا  يعازه -
 . ث التا سبقته  ا هذا المعالعيا ملعز عن مشيلع البحث أل ا بحا -
 . اليتائ  المتلقع  للبحث لمرى ال ائرة الميعلة ميه -

يحرر معلس العمراء بالطييق  التا يياها مياسةب  مةرى مالئمة  العامعة  أل تميةز مياجةز  .6
البحةلث الرلليةة  التةةا يقضةةا  يهةةا عضةةل الهيئةة  الترييسةةي  دعةةازة الت ةةيغ العلمةةا لذلةةل 

 . ضا ي   ياا صيف المجا أة ا 
يعلز أن تمي  هذه ا عازة لمرة  صل رياسا لاحةر أل لمةرة سةي  ليمجةن تمريةرها لسةي   .3

 . ثايي  على أن يقرت تقيييا سيليا دن جايت ا عازة المتمتل بها تزير على سي 
يشتيط لمي  عضل الهيئ  الترييسي  الحاصل على دعازة ت يغ علما مجا ةأة دضةا ي  أل  .4

 : عزء ميها ما يلا
ق  معلس العمراء لعضل الهيئ  الترييسي  علةى أن العامعة  مشةهلية أل ميجةز ملا  -

 . البحث متميز
 . الت يغ من قبل عضل الهيئ  الترييسي  للعمل البحثا -

يتت صيف المجا أة ا ضا ي  المقيية لعضل الهيئ  الترييسي  أثياء تمتعه بإعةازة الت ةيغ  .5
 .العلما لخالل  تية دقامته خايج المملج 

عضل الهيئ  الترييسي  الذ  مي  دعازة ت يغ علمةا أن يقةرت دلةى عميةر جليتةه عيةر  على .2
التا أعرها خالل  لالميشليات ايتهاء دعازته تقيييا لا يا عن البحث أل البحلث العلمي 

دعازته ليعي  تقييمها بمعي   عمير الجلي  ليي ةل التقييةي لالتقةليت دلةى يئاسة  العامعة  
دسةت  (Affilation)هذا التقيييدذا لت تحمل تلل الميشةليات  ةا الة  العتماره  لال يعتمر 

عامع  العللت لالتجيلللعيا ا يريي   لجةذلل يعةب االشةاية  ةا تلةل الميشةليات  ةا الة  
(Acknowledgement)    ةةإذا لةةت يعتمةةر دلةةى أن االعةةازة ميحةةت بةةرعت مةةن العامعةة 

من ياات ( 33)من المارة ( ب)ية  تستير ميه عميل المبالغ التا صي ت له بمقتضى ال ق
 .الهيئ  الترييسي   ا العامع 

 ا حال عرت تقريت عضل هيئ  الترييس التقييي اليهائا العازة الت يغ العلما خالل سي   . 
مةن ( ج)من ديتهاء دعازة الت ةيغ العلمةا العتمةاره مةن قبةل العامعة  تطبة  عليةه ال قةية 

 . من ياات الهيئ  الترييسي ( 33)المارة 
يتللى عمير الجلي  ليئيس القست المعييين متابع  يشاطات عضل الهي ئ  الترييسي  خةالل  . 

 .دعازة الت يغ العلما لي ل التلصيات المياسب  بشأيه دلى يئيس العامع 
  :60المادة 

يعةةلز ايتةةراب عضةةل الهيئةة  الترييسةةي  للقيةةات بأعمةةال لاي يةة  أخةةيى راخةةل العامعةة   أل للقيةةات  (أ 
يج العامع  لما  يه مصلح  العامع  لبملا قته  لذلل لمةرة سةي  أل أ  عةزء بلاي   أخيى خا

ميها قابل  للتمرير على أن ال يتعالز معملع مرة االيتراب ثالث سيلات طيل  خرمته ال علي   ا 
 . العامع 

تعتبةةي مةةرة ايتةةراب عضةةل الهيئةة  الترييسةةي  خرمةة   عليةة  لةةه  ةةا العامعةة    ةةياا التيقيةة   (ب
 ةةةا الياتةةةب لاالرخةةةاي لمجا ةةةأة يهايةةة  الخرمةةة   علةةةى أن يتحمةةةل الميتةةةرب خةةةايج  لا قرميةةة 

العامعةةةة  أل العهةةةة  الخايعيةةةة  الميتةةةةرب دليهةةةةا تغطيةةةة  مةةةةا يتيتةةةةب عليةةةةه لمةةةةا تسةةةةاهت  يةةةةه 
العامعةةةة  مةةةةن مبةةةةالغ لغايةةةةات الضةةةةمان االعتمةةةةاعا لصةةةةيرل  االرخةةةةاي لمجا ةةةةأة يهايةةةة  

 .الخرم 
  :64المادة 
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ترييسي  المثبت  ا الخرم  الرائم  دلى عامع  أل أ  عهة  حجلمية  يعلز دعاية عضل الهيئ  ال (أ 
أل دقليمي  أل رللي  للعمل  يها لمرة  صل رياسا أل أجثي  على أن ال تتعالز مةرة ا عةاية  ةا 

 .أ  حال ثالث سيلات لال يعاي مية أخيى دال بعر مضا مثلا مرة دعايته السابق 
سةةةي  خرمةةة   عليةةة  لةةةه  ةةةا العامعةةة    ةةةياا التيقيةةة  تعتبةةي مةةةرة دعةةةاية عضةةةل الهيئةةة  التريي (ب

لا قرميةةة   ةةةا الياتةةةب لاالرخةةةاي لمجا ةةةأة يهايةةة  الخرمةةة   علةةةى أن يتحمةةةل المعةةةاي أل العهةةة  
المعةةةاي دليهةةةا تغطيةةة  مةةةا يتيتةةةب عليةةةه لمةةةا تسةةةاهت  يةةةه العامعةةة  مةةةن مبةةةالغ لغايةةةات الضةةةمان 

 .االعتماعا لصيرل  االرخاي لمجا أة يهاي  الخرم 
   1:يعلز دن تمي  ا عاية أل االيتراب لعضل الهيئ  الترييسي  للعمل  ا دحرى اللاائف التالي   :63المادة 

 . ا عامع  يسمي  أيريي  يئيس عامع  أل يائب يئيس أل عمير .أ 
 .أمين عات أل ما يعارلها  ا أ  من اللزايات أل المؤسسات الحجلمي  .ب 
 .راخل ا يرن عامع  خاص  ا أل يائب يئيس يئيس  .ج 
عامعةة  خةةايج ا يرن معتةةيف بهةةا مةةن ( يائةةب مةريي)عامعةة  أل يائةةب يئةةيس (مةةريي)يئةيس  .ر 

 .لزاية التعليت العالا ا يريي 
ميصب هات   ةياا  يةي ترييسةي   ةا مؤسسةات أل هيئةات أل ميامةات رللية  أل دقليمية   .ه 

يلا   عليه معلةس العمةراء  علةى أن يقةلت مةن خةالل هةذا العمةل بخرمة  ا يرن بشةجل عةات 
 .لالعامع  بشجل خاص

يعلز لعضل الهيئ  الترييسي  التمتل بإعازات برلن ياتب لت يغ علما لدعاية لايتةراب  علةى   :62المادة 
أن يعلر للخرم   ا العامع  بعر ايتهاء دعازتةه أل دعايتةه أل ايترابةه  ليسةتثيى مةن هةذا الشةيط 

  1.ترابهمن يبلغ السن القايليا عير ايتهاء دعازته أل دعايته أل اي
 :تحرر ا للليات  ا مي  ا عازة لعضل الهيئ  الترييسي  على اليحل التالا :61المادة 

 .عضل الهيئ  الترييسي  الذ  يقضا دعازته خايج البالر للمرة أقصاها أيبل سيلات (أ 
 .دعازة الت يغ العلما للمية ا للى (ب 
 .دعازة الت يغ العلما للمية الثايي  أل الثالث  (ج 
 .ياتب لمن سيعمل خايج المملج  ا عازة برلن (ر 
 .ا عازة برلن ياتب لمن سيعمل راخل المملج ( ه
 :تصيف لعضل الهيئ  الترييسي  الذ  يقضا دعازة الت يغ العلما :66المادة 

بطاقات الس ي ذهاباً لدياباً لمية لاحرة لبالريع  السياحي  دذا جايةت ا عةازة خةايج المملجة      (أ 
ة سي  رياسي  جاملة  لأن يقضةا  صةالً رياسةياً ميهةا علةى ا قةل  ةا على أن تجلن مرة ا عاز

الخايج  على أن تحرر عه  الس ي لخط سييه ل قاً لقياي الملا ق  على دعةازة الت ةيغ العلمةا  
لدذا ي ب عضل الهيئ  الترييسي   ا تغييي خط السيي بما يزير على تجل   بطاقات الس ي  عليه 

 .أن يتحمل  ي  التجل  
 .لاتب لالعاللات التا جان يتقاضاها باستثياء عاللة التيقلالي (ب 
سةل   ثالثةة  أشةهي علةةى حسةاب ياتبةةه دذا جةان سيقضةةا دعازتةه خةةايج المملجة  لتصةةيف هةةذه  (ج 

 .السل   عير الس ي
بطاقات س ي لمية لاحرة ذهاباً لدياباً لبالريع  السةياحي  لزلعتةه للثالثة  مةن ألالره رلن سةن  (ر 

 . صلين رياسيين خايج المملج  الثامي  عشية دذا قضى
سةةل   علةةى حسةةاب التةةأمين الصةةحا دذا جةةان يقضةةا دعازتةةه أل عةةزءاً ميهةةا ال تقةةل عةةن  صةةل   (ه

رياسا خايج المملج   لتصيف له هذه السل   خالل لعلره خايج المملج  ل قاً لتيتيبةات البلةر 
 .لثائ  يسمي الذ  سيقضا دعازته  يها ليتت تسرير هذه السل   حسب ا صلل بملعب 
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ال تصيف أعلي الس ي لعضل الهيئ  الترييسي  أل لعائلته دذا تحملةت عهة  أخةيى صةيف تلةل  (ل 
 .ا علي

 
 اإلجاتات المرتية والطارئة: ثالثاً 

 :65المادة 
يعلز للعمير أن يمي  عضل الهيئ  الترييسي  دعازة ميضي  ال تزير على ثالث  أيات  ةا المةية   (أ 

قييي طبا شييط  أن يعلت عضةل الهيئة  الترييسةي   ةا أسةيع لقةت اللاحرة رلن الحاع  دلى ت
 .يئيس القست عن  يابه خطياً ذاجياً عرر ا يات لالتاييخ  ليلع الميا دن أمجن

يعلز للعمير أن يمي  عضل الهيئ  الترييسي  دعازة ميضي  ال تزير على عشية أيات بياء علةى  (ب 
رة الميا عةن ذلةل يعةب عةيا الملضةلع تقييي طبا يعتمره طبيب العامع   لدذا زارت م

 .على اللعي  الطبي  ا للي  التا لها أن تلصا با عازة الميضي  لمرة أقصاها شهي
دذا زارت  تةةية المةةيا عةةن شةةهي يعةةيا ا مةةي علةةى اللعيةة  الطبيةة  الميجزيةة  التةةا لهةةا أن  (ج 

( 3)ا تلصةةا دلةةى يئةةيس العامعةة  بمةةي  عضةةل الهيئةة  الترييسةةي  دعةةازة ميضةةي  لمةةرة أقصةةاه
 .شهلي  أما دذا زارت المرة عن ذلل  تجلن ا عازة الميضي  بتلصي  من اللعي  الطبي  العليا

 ا عميل ا حلال على عضل هيئ  الترييس دعالت يئيس القسةت بميضةه  لعلةى يئةيس القسةت  (ر 
دعارة بيمع  المحاضيات التا يتغيب عيها عضل الهيئ  الترييسي   لعليه أيضاً دبةالغ العميةر 

لل لدحال  التقاييي الطبي  دليه  يسالها للحرة شؤلن العاملين للضعها  ا الملف الشخصةا بذ
 .لعضل الهيئ  الترييسي 

دذا زار معمةةلع هةةذه ا عةةازات الميضةةي  عةةن ثالثةةين يلمةةاً خةةالل العةةات العةةامعا تحسةةب المةةرة ( ه
 .الزائرة لبعازات الميضي  من ا عازة السيلي  لعضل الهيئ  الترييسي 

يتقاضى عضل الهيئ  الترييسي  المييا عةن دعازتةه الميضةي  الطليلة  ياتبةه لعاللاتةه علةى  :67المادة 
 :الشجل التالا

 .عن السي  ا للى من الميا ياتبه جامالً مل العاللات (أ 
 .من ياتبه مل العاللات%( 5 )لعن الشهلي الثالث  التا تلا السي  ا للى من الميا  (ب 
شةهياً مةن ميضةه مةن قبةل الميعةل ( 15)ييسةي  المةييا بعةر مةيلي يعاين عضل الهيئ  التر (ج 

الطبةةا المخةةتص  ةةإذا تبةةين لةةه أن المةةيا قابةةل للشةة اء خةةالل ثالثةة  أشةةهي أخةةيى  يتقاضةةى 
شةهياً مةن بةرء ميضةه (  1)المييا يصف ياتبه مل يصف العاللات  لدذا لةت يشةف خةالل 

 .التعيينتيهى خرمته من الميعل المختص ب( حسب ال قيات السابق )
دذا قةةيي الميعةةل الطبةةا أن عضةةل الهيئةة  الترييسةةي  أصةةيب بةةالميا أثيةةاء قيامةةه بلاي تةةه أل  (ر 

بسببها رلن دهمال ميةه  يمةي  دعةازة ميضةي  بياتةب جامةل مةل العةاللات طيلة  المةرة الالزمة  
 إذا لت يشف بايتهاء هةذه المةرة  تيهةى خرماتةه مةن قبةل . شهياً (  1)لش ائه على أن ال تتعالز 
 .الميعل المختص بالتعيين

دذا أصةةيب عضةةل الهيئةة  الترييسةةي  بمةةيا لهةةل  ةةا مهمةة  خةةايج المملجةة  لعةةب عليةةه دبةةالغ (   ه
يئيس العامع  بحالته  للةيئيس العامعة  ميحةه دعةازة ميضةي  لمةرة أقصةاها عشةية أيةات بيةاء 

تقييةي  على تقييي من طبيب لاحر يمجن تمريرها حسب الحاع  للمرة أقصاها شةهي بيةاء علةى
 .من طبيبين اثيين  مصر  من المياعل اليسمي  ا يريي  خايج المملج  دن لعرت

لدذا استلعب الميا الغياب بعر ذلل يعب الحصةلل علةى ملا قة  يئةيس العامعة  بيةاء علةى  (ل 
تقييي طبا من مستش ى  على أن يعتمر التقييي من السلطات ا يريي  المختص   ا ذلةل البلةر 

 .دن لعرت
ا حةلال يعةب ملا ةاة العامعة  بالبييةر المسةعل بالتقةاييي الطبية  المشةاي دليهةا ألالً  ل ا عميل (ز 

 .بألل  ا أقيب  يص  بعر الميا للعيا لاالعتمار من الميعل المختص
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تيتها التزامات العامع  المالي  الياشئ  عن ا عازات الميضي  باليسب  للمتعاقرين مةن أعضةاء  (ح 
 .المت ي ين  بايتهاء مرة عقلرهتالهيئ  الترييسي  لالمحاضيين 

 
 

 19 :68المادة 
تسةتح  عضةل الهيئة  الترييسةي  الحامةل دعةازة أملمةة  قبةل الةلالرة لبعةرها لمةرة عشةية أسةةابيل  (أ 

أن   متصل  بياتب جامل مل العاللات بياًء على تقييي طبا مصر  من الميعل المختص علةى
 .رة عن ست  أسابيلال تقل المرة التا تمي  من دعازة ا ملم  بعر اللال

لعضل هيئ  الترييس العامل   ا العامع  بعر ايتهاء دعازة ا ملم  الح   ةا الحصةلل علةى  (ب 
 :دعازة برلن ياتب تلا دعازة ا ملم  مباشية للعياي  بملللرها ضمن الشيلط التالي 

 .أن التزير مرة ا عازة عن  صلين رياسيين من تاييخ ديتهاء دعازة ا ملم  .1
 .هاي  ا عازة مل براي  أ   صل رياساأن تجلن ي .6
 .تحسب هذه ا عازة ضمن الخرم  المتصل  لعضل هيئ  الترييس .3
ال تحسب هذه ا عازة   ياا المجا ةأة لا رخةاي أل ضةمن المةرة الالزمة  للتيقية  أل  .4

اليقل أل التثبيت  ا الخرم  الرائم  أل الحصلل علةى دعةازة الت ةيغ العلمةا أل ا عةازة 
 .ب أل الزيارة السيلي برلن يات

 اإلجرا ات المتعلقة باإلجاتات: رابعاً 
  :69المادة 

 .تجلن طلبات ا عازات بعميل أيلاعها لا علب  عليها خطي  (أ 
تبرأ ا عةازة مةن يةلت اي جةال عضةل الهيئة  الترييسةي  عةن العمةل لتيتهةا بيهاية  اليةلت السةاب   (ب 

 .الستئياف العمل
مله قبل أن يستلت دشعاياً خطياً بالملا ق  على دعازته دال  ةا ال يتيل عضل الهيئ  الترييسي  ع (ج 

 .الحاالت االضطيايي  أل الطايئ 
يبين عضل الهيئ  الترييسي   ا طلب ا عةازة تةاييخ ابتةراء ا عةازة لتةاييخ ايتهائهةا لالمجةان  (ر 

 .الذ  يلر أن يقضا  يه دعازته لعيلايه أثياء ا عازة
 .جل دعازة تلا   عليهاتحرر المياعل المختص  مرة (  ه

ال يعلز تقصيي ا عازة أل تأعيلها أل دلغاؤها أل قطعهةا بعةر الملا قة  عليهةا لدبال هةا لعضةل 
 .الهيئ  الترييسي  دال  سباب تقتضيها مصلح  العمل

جةةل عضةةل هيئةة  تةةرييس ال يعةةلر دلةةى عملةةه بعةةر ايتهةةاء مةةرة دعازتةةه مباشةةية يحسةةت مةةن ياتبةةه  :50المادة 
ن مرة  يابه ابتراء من اليةلت التةالا لليةلت الةذ  ايتهةت  يةه دعازتةه  لدذا زارت مةرة لعاللاته ع

الغيةةاب عةةن ثالثةة  أسةةابيل متصةةل  رلن عةةذي مشةةيلع يعتبةةي  اقةةراً للاي تةةه اعتبةةاياً مةةن تةةاييخ 
 .الغياب بعر ايتهاء ا عازة

لترييسةي  خةالل يةلمين مةن على يئيس القست دبالغ العميةر خطيةاً عةن أ  تغيةب لعضةل الهيئة  ا :54المادة 
تغيبه  لعلى العمير أن يبلغ ذلل دلى يئيس العامع  خطياً خالل أسبلع  لتتبل ا عياءات ذاتها 

 .الستئياف عمله( أياً جان يلع دعازته)عير علرة المعاز 
ليئيس العامع  بعر أخذ يأ  جةل مةن عميةر الجلية  ليئةيس القسةت مةي  عضةل الهيئة  الترييسةي   :53المادة 

دعازة ال تزير مرتها على ثالث  أسةابيل  راء  ييضة  الحة  لتمةي  لةه هةذه ا عةازة مةية لاحةرة 
 .طيل  مرة خرمته  ا العامع 
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 إيفاد أعتا  ال يئة التدري ية في دورات علمية: الفصل الثامن 
  :52المادة 

يقةيي  يعلز  ا حاالت يقريها يئةيس العامعة  بعةر أخةذ يأ  معلةس القسةت لمعلةس الجلية  أن (أ 
دي ار عضل الهيئ  الترييسي   ا رلية علمي  ال تتعالز مرتها سةت  أشةهي لدذا زارت علةى ذلةل 

 .يطب  على دي اره ياات البعثات العلمي 
 :تصيف مخصصات المل ر من أعضاء الهيئ  الترييسي   ا رلية علمي  ل قاً لما يلا (ب 

ا ا ريى ياتبه الشهي  للمل ر من قبل العامع  لبتيشي  ميها مخصصات تعارل  ا حره .1
مل العاللات  ليمجن زيارة هذه المخصصةات ل قةاً لمقتضةى الحةال بيسةب مئلية  لبحةر 

الةلايرة  ةا ال قةية عة  مةن هةذه ( )أ)دذا جان ا ي ار دلى دحرى رلل ال ئة  %( 50)أعلى 
 (.المارة

للمل ر من قبل العامع  لبتيشي  ميها على حساب عه  خايعي  ال ي   ا المخصصات  .6
من هذه المارة لالمخصصات أل الي قات التا تقرمها تلل العه  على ( 1)المبيي   ا البير 

من هذه المارة  ا أ  حةال ( 1)أن ال تزير تلل المخصصات على ما هل مقيي  ا البير 
 .من ا حلال

للمل ر مةن قبةل العامعة  لبي بة  ميةه لبملا قة  مةن يئةيس العامعة  مخصصةات تعةارل  .3
العاللات  قط أل ال ي  بين ما يستحقه من العامع  من ياتب شةهي   ياتبه الشهي  مل

 .لما تقرمه العهات الخايعي 
 :تقست البلران   ياا احتساب المخصصات للمل رين  ا رليات علمي  دلى  ئتين  هما (ج 

اللاليةةات المتحةةرة ا مييجيةة   لأليلبةةا  لجيةةرا  لاليابةةان  لاسةةتياليا  لييلزيليةةرا  ( : أ)ال ئةة  
 .ل العزيية العيبي   للبيانلرل

 .البلران ا خيى بما  يها المملج  ا يريي  الهاشمي   ( :ب)ال ئ  
تصيف للمل ر سل   مالي  دذا جان ا ي ةار علةى ي قة  العامعة  علةى حسةاب مخصصةات ا ي ةار  (ر 

 .بمقراي مخصصات شهي جامل
  :51المادة 

ضاء الهيئ  الترييسي   ا رلية علمية   تساهت العامع   ا ي قات التأمين الصحا للمل ر من أع (أ 
مةةن عميةةل ي قةةات التةةأمين الصةةحا  علةةى أن ال تزيةةر مسةةاهم  %( 90)بحيةةث تغطةةا العامعةة  

 .ريياياً ( 650)العامع   ا أ  حال على 
تصةةيف للمل ةةر سةةل   ماليةة  علةةى حسةةاب مخصصةةات التةةأمين الصةةحا ليةةزلر المل ةةر لحةةرة  (ب 

 .لالمستيرات المتعلق  بصيف هذه السل   لتسليتهاالشؤلن المالي   ا العامع  با يصاالت 
 األ اتعة التائرون والم اترون المتفرغون: الفصل التا ع 

  :56المادة 
يعلز أن يعين أستاذاً زائةياً أل أسةتاذاً مشةايجاً زائةياً أل أسةتاذاً مسةاعراً زائةياً مةن جةان يحمةل  (أ 

ه للتةةرييس لالبحةةث  ةةا جليةةات اليتبةة  مةةن دحةةرى العامعةةات المعتةةيف بهةةا لذلةةل بالتعاقةةر معةة
 .العامع  لمياجزها العلمي  لمرة  صل رياسا لاحر على ا قل قابل للتعرير

يعةةي  تعيةةين الزائةةيين مةةن ا سةةاتذة لا سةةاتذة المشةةايجين لا سةةاتذة المسةةاعرين بعقةةلر تحةةرر  (ب 
شتيل لعير الياي  ا تعيييهت ال ي. شيلط العمل لالياتب لأ  شيلط أخيى يتت االت ا  عليها

 ا التصليت على القياي دال أعضاء الهيئ  الترييسي  الذين يحمللن يتباً عامعية  معارلة  علةى 
 .ا قل لليتب  المطللب شغلها

 :55المادة 
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يشتيط  ا من يعين محاضياً مت ي اً  ا العامع  أن تتلا ي  يه الشيلط اللايرة  ا المةارة  (أ 
لعمراء لضةل الشةيلط التةا يياهةا مياسةب  من ياات الهيئ  الترييسي   ليعلز لمعلس ا( 2)

 .لتعريل تعيييه ليتب  أستاذ مساعر
يعي  تعيين المحاضي المت يغ بعقر يحرر  يةه شةيلط العمةل لالياتةب لأ  شةيلط أخةيى  (ب 

 . يتت االت ا  عليها
يجلن التصليت على تعيين المحاضي المت يغ تبعا لليتب  التا جان سيحصل عليها  يمةا لةل  (ج 

 .الهيئ  الترييسي عين  ا عضلي  
 التعيين الم ترك في األق ام األكاديمية: الفصل العا ر 

 :يعلز التعيين المشتيل  عضاء الهيئ  الترييسي  ل قا لما يلا  :57المادة 
يعين عضل الهيئ  الترييسي  تعيييا مشتيجا  ةا أحةر ا قسةات ا جاريمية   ةا ي ةس الجلية  أل  ةا  (أ 

لى أن تجلن بين القسمين عالق  ملضلعي   لعلى أن ال يقل قست آخي من أقسات جلي  أخيى ع
 .عبئه الترييسا  ا القست اآلخي عن ثالث ساعات معتمرة

يتقرت عضل الهيئ  الترييسي  الذ  يي ب  ةا التعيةين  ةا قسةت آخةي بطلةب يسةما لهةذه الغاية   (ب 
القسةةمين  يلضةة   يةةه ج اءتةةه لاسةةتعراره للتةةرييس لالبحةةث  ةةا هةةذا القسةةت لالمشةةايج   يةةه دلةةى

 . المعييين
يتت التعيين المشتيل بقياي من معلس العمراء بياء على تلصي  من لعي  التعيةين لالتيقية  بعةر  (ج 

 . أخذ يأ  معلسا القسمين المعييين  لمعلسا الجليتين المعييتين
للعضل المعين تعيييا مشتيجا أن يشايل  ا التصليت لالتيسيب للتعيين لالتيقي  لالتثبيةت  ةا  (ر 

 (. لهل المعين  يه تعيييا مشتيجا)القسمين  قسمه ا صلا  لا خي  جل من
يعتبي التعيين المشةتيل للعضةل  ةا القسةت اآلخةي ميتهيةا بايتهةاء تعيييةه  ةا قسةمه ا صةلا    (  ه

 .سبب من ا سباب
تجلن عميل الشةؤلن الترييسةي  للعضةل لمةا يتيتةب عليهةا أل يت ةيع عيهةا مةن أمةلي أجاريمية   (ل 

 . مالي   ا قسمه ا صلا  ليعلت بذلل القست اآلخيلدرايي  ل
 . يعلز أن يسير دلى العضل أ  عمل دراي  من أعمال القست اآلخي (ز 

 أ كام عامة
 .تحال دلى معلس العمراء الحاالت التا لت يير عليها يص  ا هذه التعليمات للبت  يها :58المادة 
 .يض  معها اللايرة  ا أ  تعليمات أل قيايات سابق تلغا هذه التعليمات عميل ا حجات المتعا :59المادة 

 


