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وافق جمل�س النواب، برئا�صة الدكتور علي عبد العال، خالل مار�س 2019، نهائًيا، على 

م�صروع قانون مقدم من احلكومة بتعديل بع�س اأحكام قانون تنظيم اجلامعات ال�صادر 

بالقانون رقم 49 ل�صنة 1972، على اأن يتم تطبيقه بداية من العام الدرا�صي 2019-

.2020

و�صدق الرئي�س عبد الفتاح ال�صي�صي على القانون رقم 152 ل�صنة 2019، بتعديل بع�س 

اأحكام قانون تنظيم اجلامعات ال�صادر بالقانون رقم 49 ل�صنة 1972، ومن املقرر اأن 

ي�صهد العام الدرا�صي 2019/ 2020 تطبيق القانون اجلديد.
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تعيين المعيدين بالتكليف

املواد من 130 اىل 138 من القانون رقم 152 ل�صنة 2019، 

مواد القانون :- 
طبقا للمادة 131 من القانون رقم 152 ل�صنة 2019: يعني يف الكليات واملعاهد التابعة 
ويقومون  فيها،  التدري�س  اأع�صاء  نواة  يكونون  م�صاعدون  ومدر�صون  معيدون  للجامعة 
بالدرا�صات والبحوث العلمية الالزمة، للح�صول على الدرجات العلمية العليا ومبا يعهد 
حتت  الأعمال  من  و�صواها  العملية  والدرو�س  التمرينات  من  املخت�س  الق�صم  اإليهم  به 
وجمل�س  العميد  بها  يكلفهم  التي  الأخرى  وبالأعمال  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  اإ�صراف 

الق�صم املخت�س.
بناء على  رئي�س اجلامعة  امل�صاعدون بقرار من  املعيدون واملدر�صون  واملادة 133: يعني 
من  التعيني  ويكون  املخت�س  الق�صم  جمل�س  راأى  اأخذ  بعد  املعهد  اأو  الكلية  جمل�س  طلب 

تاريخ �صدور هذا القرار.
ال�شروط:

اأن يكون حممود ال�صرية ح�صن ال�صمعة. «
احل�صول على تقدير عام جيد جدًا على الأقل �صواء فى التقدير العام فى الدرجة  «

اجلامعية الأوىل اأو فى مادة التخ�ص�س اأو ما يقوم مقامها.
موافقة الإدارة العامة لال�صتطالع واملعلومات بوزارة التعليم العاىل. «

قواعد املفا�شلة:
يف�صل الأعلى فى التقدير العام. «
عند الت�صاوى فى التقدير العام يف�صل الأعلى فى جمموع الدرجات. «
عند الت�صاوى يف�صل الأعلى تقديرًا فى مادة التخ�ص�س. «
عند الت�صاوى يف�صل الأعلى فى درجات مادة التخ�ص�س. «
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امل�شتندات املطلوبة:
اأ�صل �صهادة البكالوريو�س. «
اأ�صل �صهادة بتقديرات �صنوات الدرا�صة. «
اأ�صل املوقف من التجنيد بالن�صبة للذكور. «
اأ�صل موافقة الإدارة العامة لالإ�صتطالع واملعلومات بوزارة التعليم العاىل. «
اأ�صل �صهادة امليالد وعدد 6 �صور �صخ�صية. «
�صورة من نتيجة اأوائل خريجى الكلية للعامني الأخريين. «

الإجراءات املطلوبة:
الثالثية  « للخطة  اآخر دفعتني طبقًا  اأف�صل اخلريجني من  باإختيار وتر�صيح  الكلية  تقوم 

املعتمدة من جمل�س اجلامعة وبعد اإ�صتبعاد من �صبق تكليفه من قبل.
اأخذ راأي جمل�س الق�صم. «
طلب جمل�س الكلية. «
قيام الكلية بتحرير اإ�صتمارات اإ�صتطالع راأى الإدارة العامة لالإ�صتطالع واملعلومات بوزارة  «

التعليم العاىل وتقوم باإر�صالها لإدارة اجلامعة التى تقوم بدورها مبخاطبة الإدارة العامة 
لالإ�صتطالع واملعلومات بوزارة التعليم العايل.

قيام الكلية باإعداد مذكرة للعر�س على ال�صيد اأ.د/ رئي�س اجلامعة. «
موافقة ال�صيد اأ.د/ رئي�س اجلامعة. «
اإ�صت�صدار قرار ال�صيد اأ.د/ رئي�س اجلامعة. «
اإ�صت�صدار قرار الكلية التنفيذى. «
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تعيين المعيدين باالعالن

مواد القانون :- 

املواد 131، 133، 135، 136، 141 من القانون رقم 49 ل�صنة1972،وتعديالته فى 2019   «
وقررات جمل�س اجلامعة بجل�صتيه بتاريخ 2005/1/17، 2008/9/29.

ال�صروط: «
اأن يكون حممود ال�صرية ح�صن ال�صمعة. «
احل�صول على تقدير عام جيد جدًا على الأقل فى التقدير العام فى الدرجة اجلامعية  «

الأوىل.
مل  « واإذا  مقامها  يقوم  ما  اأو  التخ�ص�س  مادة  فى  الأقل  على  جيد  تقدير  على  احل�صول 

يوجد من  بني املتقدمني لالإعالن من هو حا�صل على تقديرجيد جدًا فى التقدير العام 
فى الدرجة اجلامعية الأوىل فيجوز التعيني من احلا�صلني على جيد على الأقل فى هذا 
التقدير وب�صرط  اأن ل يقل التقدير فى مادة التخ�ص�س اأو ما يقوم مقامها عن جيد جدًا.

موافقة  الإدارة العامة لالإ�صتطالع واملعلومات بوزارة التعليم العاىل. «
األ يزيد ال�صن على ثالثني عامًا فى تاريخ الإعالن وعلى اأن يت�صمن الإعالن ذلك. «

قواعد املفا�شلة:

يف�صل الأعلى فى التقدير العام. «
عند الت�صاوي فى التقدير العام يف�صل الأعلى فى جمموع الدرجات على اأن يراعى اأنه فى  «

حالة وجود متقدمني نظام قبل الرتاكمى ومتقدمني بنظام الرتاكمي فتتم املفا�صلة بينهم 
القانونى  لنظامه  وفقًا  خريج  كل  درجات  جمموع  يف  لالأعلى  املئوية  الن�صبة  اأ�صا�س  على 

وحت�صب الن�صبة املئوية كالتايل:
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ال�صنة  ▪ درجات  جمموع  اأ�صا�س  على  حت�صب  الرتاكمى  قبل  النظام  ظل  فى  اخلريجون  اأ- 
النهائية فقط.

�صنوات  ▪ درجات  جمموع  اأ�صا�س  على  حت�صب  الرتاكمى  النظام  ظل  فى  اخلريجون  ب- 
الدرا�صة اجلامعية.

عند الت�صاوى يف�صل الأعلى تقديرًا فى مادة التخ�ص�س. «
عند الت�صاوى يف�صل الأعلى فى درجات مادة التخ�ص�س. «
عند الت�صاوى يف�صل احلا�صل على درجة علمية اأعلى بنف�س القواعد ال�صابقة. «
عند الت�صاوى يف�صل الأحدث تخرجًا والأ�صغر �صنًا ثم خريجوا جامعة املن�صورة. «
امل�صتندات املطلوبة: «
اأ�صل �صهادة البكالوريو�س / اللي�صان�س. «
اأ�صل �صهادة بتقديرات �صنوات الدرا�صة. «
اأ�صل موافقة جهة العمل فى حالة اإذا كان املتقدم يعمل باإحدى اجلهات احلكومية. «
اأ�صل املوقف من التجنيد بالن�صبة للذكور. «
اأ�صل موافقة جهة الأمن بوزارة التعليم العاىل. «
اأ�صل �صهادة امليالد وعدد 6 �صور �صخ�صية. «
الإجراءات املطلوبة: «
جمال�س  « احتياجات  على  بناء  و�صبتمرب  مار�س  �صهرى  خالل  الوظيفة  �صغل  عن  الإعالن 

الإعالن  ت�صمني  حالة  فى  اجلامعة  جمل�س  وموافقة  الكلية  جمل�س  وموافقة  الأق�صام 
�صروط معينة اأو الإعالن فى غري املواعيد الر�صمية.

التقدم لالإعالن. «
فح�س وترتيب واختيار اأف�صل املتقدمني طبقًا ل�صروط وقواعد املفا�صلة. «
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اأخذ راأي جمل�س الق�صم. «
طلب جمل�س الكلية. «
قيام الكلية بتحرير اإ�صتمارات اإ�صتطالع راأى الإدارة العامة لال�صتطالع واملعلومات بوزارة  «

التعليم العايل وتقوم باإر�صالها للجامعة التي تقوم بدورها مبخاطبة اإدارة الأمن بالوزارة.
تقوم الكلية باإعداد مذكرة للعر�س على ال�صيد اأ.د/ رئي�س اجلامعة. «
موافقة ال�صيد اأ.د/ رئي�س اجلامعة. «
اإ�صت�صدار قرار ال�صيد اأ.د/ رئي�س اجلامعة. «
اإ�صت�صدار قرار الكلية التنفيذى. «
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تعيين المدرسين المساعدين من بين المعيدين بالكلية

مواد القانون :- 
جمل�س  « وقررات   ،1972 ل�صنة   49 القانون  من   141  ،140  ،139  ،135  ،133 املواد 

اجلامعة بجل�صته بتاريخ 2006/5/29.
ال�شروط:

اأن يكون حممود ال�صرية ح�صن ال�صمعة. «
احل�صول على درجة املاج�صتري اأو على دبلومتني من دبلومات الدرا�صات العليا موؤهلني  «

للقيد للح�صول على درجة الدكتوراه اأو على ما يعادل درجة املاج�صتري اأو دبلومتني.
اأن يكون ملتزما فى عمله وم�صلكه منذ تعيينه معيدًا بواجباته  وحم�صنًا اأدائها  . «
اإجتياز عدد 6 برامج من برامج تنمية قدرات اأع�صاء هيئة تدري�س. «

امل�شتندات املطلوبة:
اأ�صل �صهادة املاج�صتري اأو ما يعادلها. «
اإفادة باإجتياز عدد 6 برامج من برامج تنمية قدرات اأع�صاء هيئة تدري�س. «

الإجراءات املطلوبة:
تقدمي طلب التعيني. «
اأخذ راأي  جمل�س الق�صم. «
طلب جمل�س الكلية. «
اإعداد مذكرة للعر�س على ال�صيد اأ.د/ رئي�س اجلامعة. «
موافقة ال�صيد اأ.د/ رئي�س اجلامعة. «
اإ�صت�صدار قرار ال�صيد اأ.د/ رئي�س اجلامعة. «
اإ�صت�صدار قرار الكلية التنفيذى. «
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تعيين المدرسين المساعدين باالعالن

مواد القانون :- 
املواد 131، 133، 135، 139، 140، 141 من القانون 49 ل�صنة 1972، وقررات جمل�س  «

اجلامعة بجل�صتيه بتاريخ 2005/1/17، 2006/5/29.
ال�شروط:

اأن يكون حممود ال�صرية ح�صن ال�صمعة. «
احل�صول على درجة املاج�صتري اأو على دبلومتني من دبلومات الدرا�صات العليا. «
اإجتياز عدد 6 برامج من برامج تنمية قدرات اأع�صاء هيئة تدري�س. «
األ يزيد ال�صن على 35 عامًا فى تاريخ الإعالن. «
األ يقل التقدير فى الدرجة اجلامعية الأوىل عن جيد. «

قواعد املفا�شلة:
يف�صل الأعلى تقديرًا فى درجة املاج�صتري اأو ما يعادلها. «
عند الت�صاوى يف�صل الأعلى تقديرًا فى الدرجة اجلامعية الأوىل. «
عند الت�صاوى يف�صل الأ�صغر �صنًا. «

امل�شتندات املطلوبة:
اأ�صل �صهادة البكالوريو�س / اللي�صان�س. «
اأ�صل �صهادة بتقديرات �صنوات الدرا�صة. «
اأ�صل �صهادة املاج�صتري. «
عدد 2 ن�صخة من ر�صالة املاج�صتري. «
اأ�صل املوقف من التجنيد للذكور. «
اإفادة من مركز تطوير الأداء اجلامعى باإجتياز عدد 6 برامج. «
موافقة جهة العمل فى حالة اإذا كان املتقدم يعمل باإحدى اجلهات احلكومية . «
اأ�صل �صهادة امليالد وعدد 6 �صور �صخ�صية. «
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تزكية من امل�صرف على ر�صالة املاج�صتري. «
الإجراءات املطلوبة:

جمل�س  « احتياجات  على  بناء  و�صبتمرب  مار�س  �صهرى  خالل  الوظيفة  �صغل  عن  الإعالن 
الق�صم وموافقة جمل�س الكلية وجمل�س اجلامعة يف حالة ت�صمني الإعالن �صروط معينة 

اأو الإعالن فى غري مواعيد الإعالن الر�صمية.
التقدم لالإعالن. «
فح�س وترتيب واختيار اأف�صل املتقدمني لالإعالن. «
اأخذ راأى جمل�س الق�صم. «
طلب جمل�س الكلية . «
تقوم الكلية بتحرير اإ�صتمارات اإ�صتطالع راأى الإدارة العامة لالإ�صتطالع واملعلومات بوزارة  «

العامة  الإدارة  مبخاطبة  بدورها  تقوم  التى  اجلامعة  لإدارة  واإر�صالها  العاىل  التعليم 
لالإ�صتطالع واملعلومات بوزارة التعليم العاىل.

تقوم الكلية باإعداد مذكرة للعر�س على ال�صيد اأ.د/ رئي�س اجلامعة . «
موافقة ال�صيد اأ.د/ رئي�س اجلامعة. «
اإ�صت�صدار قرار ال�صيد اأ.د/ رئي�س اجلامعة. «
اإ�صت�صدار قرار الكلية التنفيذى. «



دليل التوصيف الوظيفى وتقييم أداء الهيئة األكاديمية

كلية الهند�صة – جامعة املن�صورة 13وحدة �ضمان اجلودة

تعيين المدرسين من بين المدرسين المساعدين بالكلية

مواد القانون :- 
املواد 65، 66، 67، 68، 76 من القانون 49 ل�صنة 1972، واملواد 55، 59 من الالئحة  «

التنفيذية، وقررات جمل�س اجلامعة بجل�صتيه بتاريخ 2006/5/29، 2009/4/26.
ال�شروط:

توؤهله  « مادة  امل�صرية فى  يعادلها من اجلامعات  ما  اأو  الدكتوراة  احل�صول على درجة 
اأو  اأو ما يعادلها من جامعة اأخرى  اأو احل�صول على درجة الدكتوراة  ل�صغل الوظيفة 
الأعلى  املجل�س  يعتربها  باخلارج  اأو  م�صر  يف  به  معرتف  علمي  معهد  اأو  علمية  هيئة 

للجامعات معادلة لذلك.
اأو  « البكالوريو�س  اأن يكون قد م�صت �صت �صنوات على الأقل على ح�صوله على درجة 

اللي�صان�س.
فيما  « وذلك  م�صاعدا  مدر�صًا  اأو  معيدًا  تعيينه  منذ  وم�صلكه  عمله  فى  ملتزمًا  يكون  اأن 

يتعلق ب�صدور قرارات جزاءات تاأديبية �صد املر�صح وترفق �صور من تلك القرارات ً.
اإجتياز دورة اإعداد املعلم اجلامعى. «
اإجتياز عدد )6( برامج تنمية قدرات اأع�صاء هيئة التدري�س . «
اإيداع ن�صخة من ر�صالة الدكتوراه باملكتبة املركزية باجلامعة . «

امل�شتندات املطلوبة:
�صهادة الدكتوراة. «
�صهادة معادلة درجة الدكتوراة من املجل�س الأعلى للجامعات فى حالة احل�صول عليها  «

من اخلارج.
�صهادة اجتياز دورة اإعداد املعلم اجلامعى. «
اإفادة من مركز تطوير الأداء اجلامعى باجتياز برامج التطوير املطلوبة )6 برامج(. «
اإفادة باإيداع ن�صخة من ر�صالة الدكتوراه باملكتبة املركزية باجلامعة. «
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الق�صم لفح�س ر�صالة الدكتوراة، وفى حالة  « امل�صكلة من جمل�س  الثالثية  اللجنة  تقرير 
اأ�صاتذة م�صاعدين بالق�صم فيكون ت�صكيل اللجنة مبوافقة  اأو  اأ�صاتذة  عدم وجود ثالثة 

ال�صلطة املخت�صة باجلامعة ) رئي�س اجلامعة اأو من يفو�صه (.
الإجراءات املطلوبة:

التقدم بطلب ملجل�س الق�صم للتعيني بوظيفة مدر�س. «
يتوىل جمل�س الق�صم فح�س ر�صالة الدكتوراة وكتابة تقرير عن مدى �صالحيتها للتعيني  «

بالق�صم وفى حالة عدم توافر ذلك ت�صكل جلنة بقرار من رئي�س اجلامعة بعد اأخذ راأى 
جمل�س الكلية من ثالثة اأع�صاء من الأ�صاتذة اأو الأ�صاتذة امل�صاعدين فى اجلامعة اأو من 

املتخ�ص�صني من غريهم
موافقة جمل�س الق�صم على تقرير اللجنة. «
اأخذ راأي  جمل�س الق�صم على التعيني. «
اأخذ راأي جمل�س الكلية على التعيني. «
قيام الكلية ) اإدارة �صئون اأع�صاء هيئة التدري�س بالكلية ( باإعداد مذكرة للعر�س على  «

التعيني  والكلية على  الق�صم  تاريخ موافقة جمل�صي  بها  للتعيني مو�صحا  جمل�س اجلامعة 
التي قد تكون قد  الع�صو يف عمله وم�صلكة الوظيفي واجلزاءات  التزام  ومبينا بها مدى 

وقعت عليه.
موافقة جمل�س اجلامعة على التعيني. «
�صدور قرار من ال�صيد اأ.د/ رئي�س اجلامعة بالتعيني. «
قيام الكلية باإ�صت�صدار القرار التنفيذى بالتعيني. «
اإ�صت�صدار قرار الكلية التنفيذى. «
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تعيين المدرسين باالعالن

مواد القانون :- 
املواد 65، 66، 67، 68، 76، 77، 78 من القانون 49 ل�صنه 1972، واملواد 52، 55، 59،  «

60 من الالئحة التنفيذية، وقررات جمل�س اجلامعة بجل�صتيه بتاريخ 2005/1/17، 
.2006/5/29

ال�شروط:
األ يزيد ال�صن على اأربعني عامًا فى تاريخ الإعالن. «
األ يقل التقدير العام فى الدرجة اجلامعية الأوىل عن جيد. «
توؤهله  « مادة  امل�صرية فى  يعادلها من اجلامعات  ما  اأو  الدكتوراة  احل�صول على درجة 

اأو  اأو ما يعادلها من جامعة اأخرى  اأو احل�صول على درجة الدكتوراة  ل�صغل الوظيفة 
هيئة علمية معرتف بها فى م�صر اأو باخلارج يعتربها املجل�س الأعلى للجامعات معادلة 

لذلك.
اأو  « البكالوريو�س  اأن يكون قد م�صت �صت �صنوات على الأقل على ح�صوله على درجة 

اللي�صان�س.
اإجتياز دورة اإعداد املعلم اجلامعى. «
اإجتياز عدد )6( برامج تنمية قدرات اأع�صاء هيئة التدري�س . «
ل يجوز لع�صو هيئة تدري�س باإحدى اجلامعات اخلا�صعة للقانون 49 ل�صنه 1972 �صغل  «

وظيفة �صاغرة معلن عنها مماثلة لوظيفته فى جامعة اأخرى اإل عن طريق النقل طبقا 
للمادة )81( .

قواعد املفا�شلة:
يف�صل الأعلى تقديرًا فى درجة الدكتوراة اإن وجد. «
عند الت�صاوي يف�صل الأ�صغر �صنًا. «
عند الت�صاوي يف�صل الأحدث فى احل�صول على درجة الدكتوراة. «
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عند الت�صاوى يف�صل من له اأبحاث علمية من�صورة فى جمال التخ�ص�س. «
امل�شتندات املطلوبة:

�صهادة الدكتوراة. «
على  « احل�صول  حالة  فى  للجامعات  الأعلى  املجل�س  من  الدكتوراة  درجة  معادلة  �صهادة 

الدرجة من اخلارج .
�صهادة اإجتياز دورة اإعداد املعلم اجلامعى . «
اإفادة من مركز تطوير الأداء اجلامعى باإجتياز برامج التطوير املطلوبة ) 6 برامج (. «
اإفادة باإيداع ر�صالة الدكتوراه باملكتبة املركزية باجلامعة. «
تقرير اللجنة الثالثية امل�صكلة من جمل�س الق�صم ب�صاأن فح�س ر�صالة الدكتوراة وفى حالة  «

اأ�صاتذة م�صاعدين بالق�صم فيكون ت�صكيل اللجنة مبوافقة  اأو  اأ�صاتذة  عدم وجود ثالثة 
رئي�س اجلامعة اأو من يفو�صه.

�صهادة البكالوريو�س اأو اللي�صان�س. «
بيان بتقديرات �صنوات الدرا�صة . «
�صهادة املاج�صتري ) فى حالة احل�صول عليها (. «
ن�صخ من ر�صالة الدكتوراة. «
املوقف من التجنيد للذكور. «
موافقة الإدارة العامة لال�صتطالع واملعلومات بوزارة التعليم العاىل. «
موافقة جهة العمل فى حالة اإذا كان املتقدم لالإعالن يعمل باإحدى اجلهات احلكومية. «
اأ�صل �صهادة امليالد وعدد )6( �صور �صخ�صية. «

الإجراءات املطلوبة:
اأو  « اأ�صاتذة  املتقدمني لالإعالن فى حالة وجود ثالثة  اأوراق  الق�صم فح�س  يتوىل جمل�س 

ت�صكل  ذلك  توافر  عدم  حالة  وفى  بالق�صم  عنه  املعلن  التخ�ص�س  من  م�صاعدين  اأ�صاتذة 
جلنة بقرار من رئي�س اجلامعة بعد اأخذ راأى الكلية.
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الواردة  « التعيني  ل�صروط  طبقًا  الأف�صل  وتر�صيح  املتقدمني  ترتيب  الق�صم  جمل�س  يتوىل 
بقانون تنظيم اجلامعات وقواعد املفا�صلة التى اأقرها جمل�س اجلامعة.

ت�صكل جلنة بقرار من رئي�س اجلامعة بناء على اإقرتاح جمل�س الكلية من ثالثة اأع�صاء من  «
الأ�صاتذة احلاليني اأو ال�صابقني باجلامعات تكلف املر�صح باإعداد عدد حمدود من الدرو�س 
اأع�صاء جمل�س  اأمام اللجنة ومن يدعى من  اأ�صبوع ويقوم باإلقائها  خالل مدة ل تقل عن 

الكلية وجمل�س الق�صم املخت�س وتقدم اللجنة تقريرًا عن مدى كفاءة املر�صح للتدري�س.
اأخذ راأي  جمل�س الق�صم على التعيني. «
اأخذ راأي  جمل�س الكلية ) طلب جمل�س الكلية (. «
تقوم الكلية بتحرير اإ�صتمارات اإ�صتطالع راأى الإدارة العامة لال�صتطالع واملعلومات بوزارة  «

التعليم العايل  وتقوم باإر�صالها للجامعة التى تقوم بدورها مبخاطبتها.
للم�صتندات  « م�صتوفاة  للتعيني  اجلامعة  جمل�س  على  للعر�س  مذكرة  باإعداد  الكلية  تقوم 

املو�صحة من قبل بالإ�صافة اإىل ك�صف باأ�صماء وبيانات كافة املتقدمني لالإعالن.
موافقة جمل�س اجلامعة على التعيني. «
اإ�صت�صدار قرار ال�صيد اأ.د/ رئي�س اجلامعة التنفيذى لقرار جمل�س اجلامعة بالتعيني. «
رئي�س  « اأ.د/  وال�صيد  اجلامعة  جمل�س  لقرارى  التنفيذي  القرار  باإ�صت�صدار  الكلية  قيام 

اجلامعة.
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تعيين األساتذة المساعدين من بين المدرسين بالجامعة

مواد القانون :- 
ل�صنة 1972،  « القانون 49  ل�صنة 1972،املادة )71(من  القانون 49  اأوًل من  املادة 69 

واملواد 51، 52، 54 من الالئحة التنفيذية، وقررات جمل�س اجلامعة بجل�صته بتاريخ 
.2006/5/29

ال�شروط:
اأن يكون قد �صغل وظيفة مدر�س مدة خم�س �صنوات على الأقل فى اإحدى اجلامعات  «

اخلا�صعة للقانون رقم49 ل�صنة 1972 اأو معهد علمى من طبقتها.
باإجراء  « اأو  ون�صرها  مبتكرة  بحوث  باإجراء  مدر�س  وهو  مادته  فى  قام  قد  يكون  اأن 

اأعمال اإن�صائية ممتازة.
اأن يكون ملتزما  فى م�صلكه وعمله منذ تعيينه مدر�صًا. «
اإجتياز عدد )6( برامج تنمية قدرات اأع�صاء هيئة تدري�س. «
اإيداع الأبحاث باملكتبة املركزية باجلامعة. «
فى حالة عدم اأهلية املتقدم للوظيفة فال يجوز له معاودة التقدم اإل بعد م�صى �صنه  «

من تقرير عدم اأهليته وب�صرط اإ�صافة اإنتاج علمى جديد.
امل�شتندات املطلوبة:

تقرير اللجنة العلمية الدائمة ب�صاأن فح�س الإنتاج العلمى. «
اإفادة من مركز تطوير الأداء اجلامعى باإجتياز عدد )6( برامج . «
اإفادة باإيداع ن�صخةمن الأبحاث يف املكتبة املركزية باجلامعة. «

الإجراءات املطلوبة:
التقدم بطلب لل�صيد اأ.د/ عميد الكلية لإر�صال الإنتاج العلمى للجنة العلمية الدائمة   «

ـ عند ا�صتيفاء �صروط املدد املن�صو�س عليها ويجوز اإ�صتثناء التقدم قبل اإ�صتكمال املدد 
املقررة بثالثة اأ�صهر على الأكرث.
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يحيل عميد الكلية الإنتاج العلمى اإىل مقرر اللجنة العلمية الدائمة وتكون الإحالة فى  «
خالل اأ�صبوع على الأكرث من تاريخ التقدم ول يجوز للمتقدم بعد اإر�صال الأبحاث اخلا�صة 

باإنتاجه العلمى اأن يقوم ب�صحب بع�صها و التقدم باأبحاث جديدة.
راأي جمل�س  « الق�صم املخت�س لأخذ  العلمية بعد وروده على جمل�س  اللجنة  عر�س تقرير 

الق�صم على التعيني.
عر�س تقرير اللجنة العلمية بعد ذلك على جمل�س الكلية  لأخذ راأي جمل�س الكلية على  «

التعيني ) طلب التعيني(.
اإعداد مذكرة للعر�س على جمل�س اجلامعة للنظر فى املوافقة على التعيني اأو منح اللقب  «

العلمى فى حالة عدم وجود درجة �صاغرة.
اإ�صت�صدار قرار ال�صيد اأ.د/ رئي�س اجلامعة التنفيذى. «
اإ�صت�صدار قرار الكلية التنفيذى. «
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تعيين األساتذة المساعدين باالعالن

مواد القانون :- 
املادة 69 ثانيا واملادة 60 من الالئحة التنفيذية ، 72 من القانون 49ل�صنة 1972، وقررات  «

جمل�س اجلامعة بجل�صته بتاريخ 2006/5/29.
ال�شروط:

ما  « اأو  الدكتوراة  درجة  على  احل�صول  على  الأقل  على  �صنوات  خم�س  م�صت  قد  يكون  اأن 
يعادلها

اأن يكون قد م�صت ثالثة ع�صر عامًا على الأقل على ح�صوله على درجة البكالوريو�س /  «
الي�صان�س.

اأن يكون قد قام منذ احل�صول على الدكتوراة اأو ما يعادلها باإجراء بحوث مبتكرة ون�صرها  «
اأو اإجراء اأعمال اإن�صائية ممتازة فى املادة املتعلقة بالوظيفة.

اإجتياز عدد )6( برامج تنمية قدرات اأع�صاء هيئة التدري�س «
امل�شتندات املطلوبة:

�صهادة البكالوريو�س اأو اللي�صان�س. «
�صهادة الدكتوراة. «
�صهادة معادلة من املجل�س الأعلى للجامعات فى حالة احل�صول على الدرجة من اخلارج . «
اأ�صل تقرير اللجنة العلمية الدائمة. «
اإفادة من مركز تطوير الأداء اجلامعى باإجتياز عدد )6( برامج. «
اإفادة باإيداع الأبحاث باملكتبة املركزية باجلامعة. «
موافقة الإدارة العامة لالأ�صتطالع واملعلومات بوزارة التعليم العاىل. «
حتديد املوقف من التجنيد للذكور. «
موافقة جهة العمل فى حالة اإذا كان املتقدم لالإعالن يعمل باإحدى اجلهات احلكومية . «
اأ�صل �صهادة امليالد وعدد )6( �صور �صخ�صية. «
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الإجراءات املطلوبة:
جمل�س  « اإحتياجات  على  بناء   ) واأكتوبر  اإبريل  �صهرى  فى   ( الوظيفة  �صغل  عن  الإعالن 

ت�صمني  حالة  فى  اجلامعة  جمل�س  وموافقة  ذلك  على  الكلية  جمل�س  وموافقة  الق�صم 
الإعالن �صروطًا معينة اأو الإعالن فى غري مواعيد الإعالن الر�صمية.

التقدم لالإعالن ) مراعاة اإ�صتيفاء املدد املن�صو�س عليها �صابقًا (. «
عن  « تقريرا  وتقدم  للمتقدمني  العلمى  الإنتاج  فح�س  الدائمة  العلمية  اللجنة  تتوىل 

الإنتاج العلمى لكل متقدم وترتيبهم بح�صب الأف�صلية فى الكفاءة العلمية.
ت�صكيل جلنة بقرار من رئي�س اجلامعة بناء على اإقرتاح جمل�س الكلية من ثالثة اأع�صاء  «

من  حمدود  عدد  باإعداد  املر�صح  تكلف  باجلامعات  ال�صابقني  اأو  احلاليني  الأ�صاتذة  من 
اأمام اللجنة ومن يدعى من اأع�صاء  اأ�صبوع يقوم باإلقائها  الدرو�س خالل مدة ل تقل عن 

جمل�س الكلية وجمل�س الق�صم املخت�س للوقوف عن مدى كفاءته للتدري�س.
اأخذ راأي  جمل�س الق�صم على التعيني. «
اأخذ راأي جمل�س الكلية على التعيني ) طلب التعيني(. «
تقوم الكلية بتحرير اإ�صتمارات اإ�صتطالع راأى الإدارة العامة لال�صتطالع واملعلومات بوزارة  «

العامة  الإدارة  مبخاطبة  بدورها  تقوم  التى  للجامعة  باإر�صالها  وتقوم  العايل  التعليم 
لالإ�صتطالع واملعلومات بوزارة التعليم العاىل.

للم�صتندات  « م�صتوفاة  للتعيني  اجلامعة  جمل�س  على  للعر�س  مذكرة  باإعداد  الكلية  تقوم 
املو�صحة من قبل بالإ�صافة اإىل ك�صف باأ�صماء وبيانات كافة املتقدمني لالإعالن.

موافقة جمل�س اجلامعة على التعيني. «
اإ�صت�صدار قرار ال�صيد اأ.د/ رئي�س اجلامعة التنفيذي لقرار جمل�س اجلامعة. «
رئي�س  « اأ.د/  وال�صيد  اجلامعة  جمل�س  لقراري  التنفيذي  القرار  با�صت�صدار  الكلية  قيام 

اجلامعة.
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تعيين األساتذة من بين األساتذة المساعدين 

مواد القانون :- 
املادة 70 اأول،71 من القانون 49 ل�صنة 1972، وقررات جمل�س اجلامعة بجل�صته بتاريخ  «

.2006/5/29
ال�شروط:

اأن يكون قد �صغل وظيفة اأ�صتاذ م�صاعد مدة خم�س �صنوات على الأقل فى اإحدى اجلامعات  «
اخلا�صعة لهذا القانون اأو معهد علمي من طبقتها.

اأن يكون قد قام فى مادته وهو اأ�صتاذ م�صاعد باإجراء بحوث مبتكرة ون�صرها اأو باإجراء  «
اأعمال ممتازة توؤهله ل�صغل درجة اأ�صتاذ.

اأن يكون ملتزم فى عمله وم�صلكه منذ تعينه اأ�صتاذ م�صاعد بواجبات اأع�صاء هيئة التدري�س  «
وحم�صنا اأدائه.

يدخل فى الإعتبار: ▪
جمموع اإنتاجه العلمى منذ احل�صول على الدكتوراه. ♦
ما اأ�صرف عليه من ر�صائل ماج�صتري ودكتوراه متت اإجازتها. ♦
ن�صاطه العلمى والإجتماعى. ♦
اأعماله الإن�صائية البارزة فى الكلية / املعهد . ♦

اإجتياز عدد 6 دورات لتنمية قدرات اأع�صاء هيئة التدري�س. «
اإيداع ن�صخة من الأبحاث باملكتبة املركزية باجلامعة. «

امل�شتندات املطلوبة:
تقرير اللجنة العلمية ب�صاأن فح�س الإنتاج العلمى. «
اإفادة من مركز تطوير الأداء اجلامعى باإجتياز عدد )6( برامج. «
اإفادة باإيداع ن�صخة من الأبحاث باملكتبة املركزية باجلامعة. «
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الإجراءات املطلوبة:
التقدم بطلب للتعيني عند ا�صتيفاء �صروط املدد املن�صو�س عليها ويجوز ا�صتثناء التقدم  «

قبل ا�صتكمال املدد املقررة بثالث  اأ�صهر على الأقل.
يحيل عميد الكلية طلب �صغل الوظيفة اإىل مقرر اللجنة العلمية الدائمة وتكون الإحالة  «

فى خالل اأ�صبوع على الأكرث من تاريخ التقدم ويرفق بالطلب عند اإحالته الإنتاج العلمى 
اخلا�صة  الأبحاث  اإر�صال  بعد  للمتقدم  يجوز  ول  بالوظائف  اخلا�صة  العلمية  والتقارير 

باإنتاجه العلمى اأن يقوم ب�صحب بع�صها اأو التقدم باأبحاث جديدة.
عر�س تقرير اللجنة العلمية بعد وروده على جمل�س الق�صم املخت�س لأخذ راأي املجل�س  «

على التعيني.
عر�س تقرير اللجنة العلمية بعد ذلك على جمل�س الكلية لأخذ راأي املجل�س على التعيني  «

)طلب التعيني (.
اإعداد مذكرة للعر�س على جمل�س اجلامعة للموافقة على التعيني اأو منح اللقب العلمى فى  «

حالة عدم وجود درجة �صاغرة.
موافقة جمل�س اجلامعة. «
اإ�صت�صدار قرار ال�صيد اأ.د/ رئي�س اجلامعة التنفيذى. «
اإ�صت�صدار قرار الكلية التنفيذى. «
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تعيين األساتذة باالعالن 

مواد القانون :- 
بتاريخ  « بجل�صته  اجلامعة  جمل�س  وقررات   ،1972 ل�صنة   49 القانون  من  ثانيًا   70 املادة 

.2006/5/29
ال�شروط:

اأن يكون قد م�صت ع�صر �صنوات على الأقل على احل�صول على درجة الدكتوراة اأو ما يعادلها. «
اأن يكون قد م�صت ثمانى ع�صر عامًا على الأقل على احل�صول على درجة البكالوريو�س / الي�صان�س. «
اأن يكون املتقدم قد قام خالل ال�صنوات اخلم�س ال�صابقة على تقدمه للتعيني فى وظيفة اأ�صتاذ  «

باإجراء بحوث مبتكرة ون�صرها اأو اإجراء اأعمال اإن�صائية ممتازة فى تخ�ص�س الوظيفة.
اأن يكون متوافر على الكفاءة التدري�صية ويدخل فى العتبار جمموع الإنتاج العلمى منذ  «

احل�صول على الدكتوراه اأو ما يعادلها.
اإجتياز عدد )6( برامج تنمية قدرات اأع�صاء هيئة التدري�س. «
اإيداع ن�صخة من الأبحاث باملكتبة املركزية باجلامعة. «

امل�شتندات املطلوبة:
�صهادة البكالوريو�س اأو اللي�صان�س. «
�صهادة الدكتوراة. «
�صهادة معادلة من املجل�س الأعلى للجامعات فى حالة احل�صول على الدرجة من اخلارج. «
اأ�صل تقرير اللجنة العلمية الدائمة. «
اإفادة من مركز تطوير الأداء اجلامعى باإجتياز عدد )6( برامج. «
اإفادة باإيداع ن�صخة من الأبحاث باملكتبة املركزية باجلامعة. «
موافقة الإدارة العامة لالإ�صتطالع واملعلومات بوزارة التعليم العاىل. «
املوقف من التجنيد للذكور. «
موافقة جهة العمل فى حالة اإذا كان املتقدم لالإعالن يعمل باإحدى اجلهات احلكومية . «
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اأ�صل �صهادة امليالد وعدد )6( �صور �صخ�صية. «
الإجراءات املطلوبة:

الإعالن عن �صغل الوظيفة ) خالل �صهرى اإبريل واأكتوبر ( بناء على احتياجات جمل�س  «
ت�صمني  حالة  فى  اجلامعة  جمل�س  وموافقة  ذلك  على  الكلية  جمل�س  وموافقة  الق�صم 

الإعالن �صروطًا معينة اأو الإعالن فى غري مواعيد الإعالن الر�صمية.
التقدم لالإعالن ) مراعاة اإ�صتيفاء املدد املن�صو�س عليها �صابقًا (. «
عن  « تقرير  وتقدمي  للمتقدمني  العلمى  الإنتاج  فح�س  الدائمة  العلمية  اللجنة  تتوىل 

الإنتاج العلمى لكل متقدم وترتيبهم بح�صب الأف�صلية فى الكفاءة العلمية.
ثالثة  « من  الكلية  جمل�س  اقرتاح  على  بناء  اجلامعة  رئي�س  من  بقرار  جلنة  ت�صكيل  يتم 

اأع�صاء من الأ�صاتذة احلاليني اأو ال�صابقني باجلامعات تكلف املر�صح باإعداد عدد حمدود 
من الدرو�س خالل مدة ل تقل عن اأ�صبوع يقوم باإلقائها اأمام اللجنة ومن يدعى من اأع�صاء 

جمل�س الكلية وجمل�س الق�صم املخت�س للوقوف على كفاءته للتدري�س.
اأخذ راأي جمل�س الق�صم على التعيني. «
اأخذ راأي جمل�س الكلية على التعيني )طلب التعيني(. «
تقوم الكلية بتحرير ا�صتمارة اإ�صتطالع راأى الإدارة العامة لالإ�صتطالع واملعلومات بوزارة  «

العامة  الإدارة  مبخاطبة   بدورها  تقوم  التى  للجامعة  باإر�صالها  وتقوم  العايل  التعليم 
لالإ�صتطالع واملعلومات بوزارة التعليم العاىل.

للم�صتندات  « م�صتوفاة  للتعيني  اجلامعة  جمل�س  على  للعر�س  مذكرة  باإعداد  الكلية  تقوم 
املو�صحة من قبل بالإ�صافة اإىل ك�صف باأ�صماء وبيانات كافة املتقدمني لالإعالن.

موافقة جمل�س اجلامعة على التعيني. «
اإ�صت�صدار قرار ال�صيد اأ.د/ رئي�س اجلامعة التنفيذي لقرار جمل�س اجلامعة. «
رئي�س  « اأ.د/  وال�صيد  اجلامعة  جمل�س  لقراراى  التنفيذى  القرار  باإ�صت�صدار  الكلية  قيام 

اجلامعة.
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تعيين األساتذة غير المتفرغين 

مواد القانون :- 
بجل�صته  « اجلامعة  جمل�س  وقررات   ،2008 ل�صنة   116 رقم  بالقانون  واملعدلة   123 املادة 

بتاريخ 2009/6/28.
ال�شروط:

الأ�صاتذة املتفرغني الذين بلغوا �صن ال�صبعني. «
العلماء املتميزين من خارج اجلامعة. «

الإجراءات:
راأى جمل�س الق�صم املخت�س. «
راأي جمل�س الكلية. «
موافقة جمل�س اجلامعة. «
�صدور قرار التعيني من ال�صيد اأ.د/ رئي�س اجلامعة. «
�صدور قرار تنفيذى من الكلية. «

ال�شوابط العامة:

يكون التعيني بوظائف الأ�صاتذة غري املتفرغني باجلامعة جوازيًا فى جميع احلالت وفقًا  «
حلاجة العمل بالكلية .

األ يكون قد وقع على املر�صح للتعيني جزاءات تاأديبية اأو جنائية مت�س ال�صرف والأمانة  «
العلمية خالل فرتة عمله باجلامعة .

يكون الرت�صيح للتعيني فى هذه الوظائف بق�صد الإ�صتفادة من خربة املر�صح فى جمالت  «
التدري�س والتدريب والبحث العلمى والدرا�صات العليا وخدمة املجتمع .

ل يجوز تعني من �صبق اإنهاء خدمتهم من اأع�صاء هيئة التدري�س ب�صبب الف�صل اأو الإنقطاع  «
عن العمل اأو تقدمي الإ�صتقالة لأ�صباب غري مو�صوعية ل تراعى ال�صالح العام للجامعة .
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�صوابط تعيني �صاغلى وظائف الأ�صاتذة باجلامعة بوظائف الأ�صاتذة غري املتفرغني: ◄
اأن يكون الأ�صتاذ املتفرغ قد اأم�صى ن�صبة ل تقل عن 50% من مدة خدمته باجلامعة كع�صو  «

من  له احل�صول عليها  �صبق  التى  اأجازاته اخلا�صة  يتجاوز جمموع   التدري�س ول  بهيئة 
اجلامعة خم�صة ع�صر عامًا .

يقدم جمل�صى الق�صم والكلية ملجل�س اجلامعة مربرات الرت�صيح ل�صغل وظيفة الأ�صتاذ غري  «
املتفرغ.

�صوابط التعيني بوظائف الأ�صاتذة غري املتفرغني من بني الأ�صاتذة امل�صاعدين واملدر�صني  ◄
املتفرغني باجلامعة والعلماء املتميزين من خارجها:

بالإ�صافة اإىل ال�صوابط ال�صابقة ي�صرتط : «
اأن يكون املر�صح للتعيني متميزًا فى جمال تخ�ص�صه. «
�صيمكن  « التي  واملجالت  الرت�صيح  مربرات  اجلامعة  ملجل�س  والكلية  الق�صم  جمل�صى  يقدم 

ال�صتفادة بخرباته فيها.
املعاملة املالية:

املكافاآه املالية امل�صتحقة ملن �صي�صغل وظيفة الأ�صتاذ غري املتفرغ من الأ�صاتذة امل�صاعدين  «
واملدر�صني باجلامعة والعلماء املتميزين.

مينح الأ�صاتذة غري املتفرغني من �صاغلى وظائف الأ�صاتذة امل�صاعدين واملدر�صني باجلامعة  «
مكافاآه اإجمالية قيمتها 90% من الفرق بني املرتب م�صافًا اإليه الرواتب والبدلت الأخرى 

املقررة وبني املعا�س.
�صهرية  « مكافاآه  اجلامعة  خارج  من  املتميزين  العلماء  من  املتفرغني  غري  الأ�صاتذة  مينح 

يقرتحها جمل�س الكلية ويقررها جمل�س اجلامعة.
مدة التعيني:

ملدة اأربعة �صنوات قابلة للتجديد «
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حقوق الأ�شاتذة الغري متفرغني:
احلق فى احل�صول على اأيه مكافاآه اأخرى عن اأعمال اإ�صافية توكل اإليهم داخل اجلامعة «
اجلمع بني املكافاآه املقررة واملعا�س. «
اجلمع بني الأ�صاتذة وبني اأى عمل اآخر اأو وظيفة عامة خارج اجلامعة. «
اإ�صتمرار اأ�صاتذة اجلامعة الغري متفرغني فى التمتع مبزايا الرعاية ال�صحية والإجتماعية  «

املقررة لأع�صاء هيئة التدري�س بذات اجلامعة.
القانون  « بهذا  العمل  عند  املتفرغني  غري  الأ�صاتذة  على  القانون  هذا  اأحكام  ت�صرى 

وي�صتكملون املدة املن�صو�س عليها الفقرة الأوىل )4�صنوات (.
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تقييم كفاءة األداء ألعضاء الهيئة المعاونة

عينه ال�صتبيان

رئي�س جمل�س الق�صم العلمى اأع�صاء هيئة التدري�س بالق�صم العلمى

م�صتوي التقييم

معـــــايري التقـــييم
الوزن الن�صبى الدرجة ممتاز

)4(

  جيد
جدًا
)3(

جيد
 )2(

مقبول
 )1(

املهارات ال�صلوكية واملهام الإدارية والقيادية واأعمال التقييم
8.4 1- القيام باأداء ما يكلف به من اأعباء تدريبية وعملية

7.6 2- اللتزام يف حت�صري ومتابعة الدرو�س العملية

5.7 3- امل�صاركة يف اأعمال الق�صم الأخري التي يكلف بها

6.9 4- احلر�س علي القيام باأبحاثه اخلا�صة بر�صالته

8 5- احلر�س علي تطبيق قانون تنظيم اجلامعات

5.2 6- امل�صاركة يف الدورات التدريبية التي تنظمها الكلية اأو اجلامعة

4.6 7- امل�صاركة يف املوؤمترات العلمية داخل وخارج الكلية

4.1 8- امل�صاركة يف امل�صروعات البحثية اإن وجد

6.5 9- العالقه الطيبة مع زمالئه وروؤ�صائه

5.6 10- الهتمام باملظهر والت�صرف بلياقة

6.2 11- القدرة علي ا�صتخدام تكنولوجيا املعلومات

4.9 12- لغه الجنليزية جيدة والعمل على حت�صينها

5.2 13- املجازاة فى اأيه خمالفات

4.9 14- الإلتزام فى العمل والإنقطاع لأى اأ�صباب

5.3 15- امل�صاركة يف الأن�صطة الطالبية

5.2 16- امل�صاركة يف اأن�صطة خدمة املجتمع

5.7 17- امل�صاركة يف اأعمال المتحانات والكنرتول

100 اإجماىل الدرجات
الن�صبة املئوية الإجماىل العام

توقيع رئي�س جمل�س الق�صم
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 تقييم كفاءة األداء ألعضاء هيئة التدريس

عينه ال�صتبيان

رئي�س جمل�س الق�صم العلمى روؤ�صاء جمال�س الأق�صام العلمية

اأع�صاء هيئة التدري�س بالق�صم

م�صتوي التقييم

معـــــايري التقـــييم
الوزن الن�صبى الدرجة ممتاز

)4(

  جيد
جدًا
)3(

جيد
 )2(

مقبول
 )1(

اأول: املهام التدري�صية

3.8
 1- التفرغ للقيام باإلقاء الدرو�س

 واملحا�صرات والتمارين لطالب مرحلة
البكالوريو�س وطالب الدرا�صات العليا

3.3 2- الإ�صراف على املعامل والور�س

3.1
 3- امل�صاهمة يف تطوير مكتبة الق�صم

 العلمي /مكتبة الكلية وتزويدهم باملراجع
وتطويرها وحتديثها

3.5  4- امل�صاهمة يف تطوير البنية الأ�صا�صية
للمعامل والور�س بالق�صم

3.7
 5- اإعداد ملف للمقررات الدرا�صية )تو�صيف
 املقرر / تقرير املقرر /تقرير الربنامج( طبقًا

للمعايري املرجعية وقائمة باملراجع العلمية

4.0  6- امل�صاركة يف م�صروعات التخرج لطالب
مرحلة البكالوريو�س

3.7  7- امل�صاركة يف التدريب امليداين للطالب يف
جمال التخ�ص�س

3.3  8- القدرة على دعم الت�صال وبناء عالقات
جيدة مع الطالب

3.1  9- امل�صاهمة يف رعاية الطالب اجتماعيًا
وثقافيًا وريا�صيًا

3.5
 10- احلر�س على تفعيل مقابالت الطالب
 وخلق حوار دائم معهم من خالل ال�صاعات

املكتبية
35 الدرجات
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 ثانيا: املهام البحثية

3.3  1- احلر�س على اإجراء البحوث والدرا�صات
املبتكرة

3.1  2- امل�صاهمة يف الإ�صراف العلمي على ر�صائل
الدكتوراه واملاج�صتري

2.5  3- امل�صاركة يف امل�صاريع البحثية التطبيقية
ذات ال�صلة بقطاع الإنتاج

2.5  4- امل�صاركة يف فعاليات الندوات وور�س
العمل واملحا�صرات العامة

3.1  5- امل�صاركة يف املوؤمترات العلمية املحلية
والدولية

2.2 6- امل�صاهمة يف التح�صري للموؤمترات

2.5  7- امل�صاهمة يف ربط الق�صم العلمي
باملوؤ�ص�صات العلمية حمليًا ودوليًا

2.9  8- امل�صاهمة يف اإعداد اخلطط البحثية
للق�صم/ الكلية

2.9  9- امل�صاهمة يف اإن�صاء املعامل البحثية
واملركزية بالق�صم / الكلية

25 الدرجات
ثالثا: امل�صاركة املجتمعية

3.6
 1- امل�صاهمة يف تقدمي اخلدمات وامل�صاركة

 يف امل�صروعات اخلدمية التي تفي بحاجة
املجتمع وتنميته

3.4
 2- امل�صاهمة يف تقدمي ال�صت�صارات الفنية
 والهند�صية طبقًا للوائح والقوانني املعمول

بها

3.0
 3- امل�صاركة يف ع�صوية اللجان خارج

 اجلامعة )املوؤ�ص�صات العلمية / والإنتاجية /
)اجلمعيات

3.0  4- تقدمي تقرير �صنوي عن ن�صاطه
وم�صاهمته يف تطوير خدمة املجتمع

13 الدرجات
رابعًا: الن�صاط اجلامعى

1.7  1- امل�صاركة بفاعلية يف جمل�س الق�صم
العلمي / جمل�س الكلية
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1.7  2- امل�صاركة يف ع�صوية اللجان املنبثقة عن
جمل�س الكلية

2.0

 3- امل�صاركة يف ع�صوية املجال�س اجلامعية
 )جمل�س الدرا�صات العليا / جمل�س �صئون
 التعليم والطالب / جمل�س �صئون خدمة

)املجتمع

1.6  4- امل�صاركة يف ع�صوية جلان القطاعات
النوعية

1.5  5- امل�صاركة يف اأن�صطة وجلان الحتاد على
م�صتوى الكلية / اجلامعة

1.5  6- امل�صاركة يف فعاليات املوؤمتر العلمي للق�صم
والكلية

1.7  7- امل�صاركة فى املناق�صات وجلان البت
وفح�س الأجهزة واملعدات

1.3  8- امل�صاركة يف ن�صاط املراكز والوحدات ذات
الطابع اخلا�س

13 الدرجات
خام�صًاً: امل�صاركة املجتمعية

1.9  1- امل�صاركة يف و�صع اخلطة الإ�صرتاتيجية
للق�صم / الكلية

1.2 2- امل�صاهمة يف حتقيق ر�صالة الكلية

2.5
 3- امل�صاركة يف تطوير اللوائح الدرا�صية

 بالق�صم العلمي واإعداد الربامج الدرا�صية
وتبني املعايري املرجعية

2.8  4- احلر�س على التحديث والتطوير يف
جمال التخ�ص�س

1.9  5- ي�صاهم يف تعزيز امل�صاركة املجتمعية
ويقدم خطط وبرامج موثقة

1.8  6- احلر�س على دعم الت�صالت وتلبية
احتياجات امل�صتفيدين

1.9  7- احلر�س على اإعداد اخلريجني مبا
يتالئم واحتياجات �صوق العمل

14 الدرجات
100  اإجماىل
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إسهامات عضو الهيئة االكاديمية

الهدف امل�صاركون / امل�صتفيدون

ح�صر اإ�صهامات ع�صو الهيئة الأكادميية ح�صر اإ�صهامات ع�صو الهيئة الأكادميية

املدر�صون امل�صاعدون

املعيدون

ال�صـــم:  ................................      الوظيفة: ........................      الق�صم العلمى:  .................
تاريخ امليالد: ..........................         النوع)ذكر/انثى(: .............      املحمول: .....................

1- الدرجات العلمية
الدرجة التخ�ص�س اجلامعة – تاريخ احل�صول على الدرجة

-1

-2

-3

-4 

2- الأبحاث العلمية
مكان الن�صر عدد البحوث املجال الفرتة الزمنية

جمالت علمية حملية

جمالت علمية دولية

موؤمترات حملية

موؤمترات دولية

3- املوؤلفات العلمية
النوع العدد املجال

1- مقالت علمية

2- كتب
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4- اجلوائز العلمية:
ا�صــم اجلائزة جوائزاجلامعة / التاريخ جوائزالدولة / التاريخ جوائز عاملية / التاريخ

التفوق العلمى ............... ............... ...............

الت�صجيعية ............... ............... ...............

التقديرية ............... ............... ...............

اأخرى ............... ............... ...............

5- ال�شراف على الر�شائل العلمية
نوع الر�صالة العدد الفرتة الزمنية ما مت اجنازه

ماج�صتري

دكتوراه

6- امل�شروعات البحثية التطبيقية
م�صدر التمويل عدد امل�صروعات املجال الفرتة القيمة

متويل من اجلامعة

�صندوق البحوث

ال�صندوق املركزى

متويل حملى

 جهات حكومية

اأكادميية البحث العلمى

متويل خارجى

)لبحوث علمية م�صرتكة( 
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7- الندوات وور�ش العمل واللقاءات العلمية
ال�صم املجال الفرتة الزمنية

حما�صر/ متحدث

ورقة عمل

ع�صو جلنة حت�صريية

مقرر

ح�صور ومناق�صة

8- امل�شاركة فى الن�شطة التدريبية:
النوع املجال الفرتة الزمنية عدد الربامج

تدريب الطالب)داخلى/ميدانى(
                   تدريب امل�صتفيدين )داخل اجلامعة(

(خارج اجلامعة

9- ع�شوية اللجان واملجال�ش النوعية:
النوع املجال الفرتة الزمنية

جلان على م�صتوى الكلية

جمال�س الق�صم /الكلية

جلان على م�صتوى اجلامعة

جمال�س نوعية باجلامعة

جلان على امل�صتوى القومى

�صركات وهيئات وموؤ�ص�صات

اكادميية البحث العلمى

املعاهد العلمية والبحثية

جلان على امل�صتوى العاملى
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10- تنمية القدرات:
ا�صم الدورة عدد الدورات املجال / الربنامج

تنمية قدرات اأع�صاء هيئة التدري�س

اجلودة والعتماد

التخ�ص�س

11- جمال اجلودة والتطوير:
ال�صم نوع الن�صاط ال�صهامات

اخلطة ال�صرتاتيجية ور�صالة الكلية

امل�صاركة املجتمعية وتنمية البيئة

حت�صني الفاعلية التعليمية

تنمية املوارد

12- اأن�شطة اأخرى:
ال�صم املجال الفرتة الزمنية

الأن�صطة اخلدمية

الأن�صطة الثقافية

ملتقى ومنتديات

معار�س

اأخرى
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مت بحمد اهلل

حقوق الطبع والن�شر حمفوظة 

لكلية الهند�شة - جامعة املن�شورة 
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