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 7972لسنة ( 49)قانون رقم 
 

 بشأن تنظيم الجامعات
 

 بإسم الشعب
 رئيس الجميورية 

 :قرر مجمس الشعب القانون ااَلتى نصو، وقد أصدرناه
 

  (المادة األولي) 

 4598لسنة  481كيمغى القانكف رقـ  ،يعمؿ فى شأف تنظيـ الجامعات بأحكاـ القانكف المرافؽ
 . لؼ أحكاموالمشار اليو، كما يمغى كؿ حكـ يخا

 (المادة الثانية) 

كيعمؿ بو مف تاريخ نشره كذلؾ فيما ، كتككف لو قكة القانكف ، ينشر ىذا القرار فى الجريدة الرسمية
 . 4591عدا الجدكؿ الممحؽ بو فيعمؿ بو اعتبارا مف أكؿ اكتكبر سنة 

                                                                                               
  لساداتاأنور 
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  قانون تنظيم الجامعات

  بـاب تمييــدى
  فى الييكل العام لمجامعات

  
 (7مادة )

تختص الجامعات بكؿ مايتعمؽ بالتعميـ الجامعى كالبحث العممى الذل تقـك بو كمياتيا كمعاىدىا فى 
لمساىمة فى رقى الفكر كتقدـ العمـ سبيؿ خدمة المجتمع كاالرتقاء بو حضاريا متكخية فى ذلؾ ا

كتنمية القيـ االنسانية كتزكيد البالد بالمتخصصيف كالفنييف كالخبراء فى مختمؼ المجاالت كاعداد 
االنساف المزكد بأصكؿ المعرفة كطرائؽ البحث المتقدمة كالقيـ الرفيعة ليساىـ فى بناء كتدعيـ 

نسانية كتعتبر الجامعات بذلؾ معقال لمفكر المجتمع االشتراكى كصنع مستقبؿ الكطف كخدمة اال
االنسانى فى أرفع مستكياتو كمصدرا الستثمار كتنمية أىـ ثركات المجتمع كأغالىا كىى الثركة 

البشرية كتيتـ الجامعات كذلؾ ببعث الحضارة العربية كالتراث التاريخى لمشعب المصرل كتقاليده 
دينية كالخمقية كالكطنية كتكثيؽ الركابط الثقافية كالعممية مع األصيمة كمراعاة المستكل الرفيع لمتربية ال

 . لجامعات األخرل كالييئات العممية العربية كاألجنبيةا
 . كتكفؿ الدكلة استقالؿ الجامعات بما يحقؽ الربط بيف التعميـ الجامعى كحاجات المجتمع كاالنتاج

 
 (2مادة )

 : الجامعات التى يسرل عمييا ىذا القانكف ىى
 . كمقرىا القاىرة ،جامعة القاىرة( أ)
 . كمقرىا االسكندرية ،جامعة االسكندرية( ب)
 . كمقرىا القاىرة ،جامعة عيف شمس( ج)
 . كمقرىا أسيكط ،جامعة أسيكط( د)
 . كمقرىا طنطا ،جامعة طنطا( ىػ)
 . 4كمقرىا المنصكرة ،جامعة المنصكرة( ك)
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 1. جامعة الزقازيؽ كمقرىا مدينة الزقازيؽ( ز)
 . 1كمقرىا القاىرة ،جامعة حمكاف( ح)
 . 1كمقرىا مدينة االسماعيمية ،جامعة قناة السكيس( ط)
 . 9كمقرىا مدينة شبيف الكـك ،جامعة المنكفية( ل)
 .  كمقرىا مدينة المنيا ،جامعة المنيا( ؾ)
 . 9كمقرىا مدينة قنا ،جامعة جنكب الكادل( ؿ)

 . كمقرىا مدينة بنيا ،جامعة بنيا( ـ)

 . كمقرىا مدينة الفيـك ،جامعة الفيكـ( ىػ)

 . كمقرىا مدينة بنى سكيؼ ،جامعة بنى سكيؼ( ك)

 . كمقرىا مدينة كفر الشيخ ،جامعة كفر الشيخ (  )

 . كمقرىا مدينة سكىاج ،سكىاج جامعة (  )

 . كمقرىا مدينة بكرسعيد ،جامعة بكرسعيد (  )

 . كمقرىا مدينة دمنيكر ،جامعة دمنيكر (  )

 . كمقرىا مدينة أسكاف ،جامعة أسكاف (  )

 .الجديدةمدينة دمياط  كمقرىا، جامعة دمياط (  )

 . كمقرىا مدينة السكيس ،جامعة السكيس (  )

                                                 
 .4591لسنة  48مضاؼ بالقانكف ( ز)بند  1
 .4599لسنة  97مضاؼ بالقانكف ( ح)بند   1
 . 459لسنة  51مضاؼ بالقانكف ( ط)البند   1
 . 459لسنة  51مضاؼ بالقانكف ( ل)البند   9
 . 459لسنة  51بالقانكف مضاؼ ( ؾ)البند    
 .4551لسنة  411مضاؼ بالقانكف ( ؿ)البند   9
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 . ، كمقرىا مدينة الساداتجامعة مدينة السادات (  )

ميـ كيجكز إنشاء جامعات جديدة بقرار مف رئيس الجميكرية بناء عمى عرض الكزير المختص بالتع
 . كمكافقة المجمس االعمى لمجامعات ،العالى

كيجكز انشاء فركع ليذه الجامعات كتعييف مقرىا بقرار مف رئيس الجميكرية بناء عمى عرض كزير 
 . كبعد أخذ رأل مجمس الجامعة المختصة كمكافقة المجمس األعمى لمجامعات ،التعميـ العالى

 (3مادة )
ك يجكز أف تنشأ بيا معاىد تابعة لمجامعة، كيككف تحديد  تتككف كؿ جامعة مف عدد مف الكميات،

كانشاء الكميات كالمعاىد بقرار مف رئيس الجميكرية بناء عمى عرض الكزير المختص كبعد أخذ رأل 
 8. مجمس الجامعة المختصة كمكافقة المجمس األعمى لمجامعات ك مجمس الكزراء

 (4مادة )
فى غير مقر الجامعة التى تتبعيا كيككف ذلؾ بقرار مف يجكز أف تككف بعض الكميات أك المعاىد 

رئيس الجميكرية بناء عمى عرض كزير التعميـ العالى كبعد أخذ رأل مجمس الجامعة المختصة 
 . كمكافقة المجمس األعمى لمجامعات

 (5مادة )
قكـ تتككف كؿ كمية مف عدد مف األقساـ يتكلى كؿ منيا تدريس المكاد التى تدخؿ فى اختصاصو كي

  .عمى بحثيا
كتعييف ىذه األقساـ بقرار مف كزير التعميـ العالى بعد أخذ رأل مجمس الجامعة المختصة كمكافقة 

 . المجمس األعمى لمجامعات
كيراعى أال تتكرر األقساـ المتماثمة فى كميات الجامعة الكاحدة كمعاىدىا كينظـ ذلؾ تدريجيا بقرار 

قتراح مجمس الجامعة المختصة كمكافقة المجمس االعمى مف كزير التعميـ العالى بناء عمى ا
 . لمجامعات

كالى أف يتـ ذلؾ تتككف دكائر عممية لألقساـ أك المكاد المتماثمة لتحقيؽ التعاكف كالتنسيؽ بينيا فى 
  . مجاالت الدراسة كالبحث

 . كتبيف الالئحة التنفيذية كيفية تشكيؿ ىذه الدكائر كتحدد اختصاصيا
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 (6مادة )
بناء عمى اقتراح مجمس الجامعة المختصة كمكافقة  ،كز أف تنشأ بقرار مف كزير التعميـ العالىيج

معاىد تابعة لمكميات أذا كانت الدراسة فييا تتصؿ بأكثر مف قسـ مف  ،المجمس األعمى لمجامعات
 . كتسرل عمى ىذه المعاىد األحكاـ الخاصة بأقساـ الكمية ،األقساـ

 
 (:7مادة )

يئات عامة ذات طابع عممى كثقافى، كلكؿ منيا شخصية اعتبارية، كليا أف تقبؿ ما الجامعات ى
 . يكجو الييا مف تبرعات ال تتعارض مع الغرض األصمى الذل أنشئت لو الجامعة

 (8مادة )
 . يككف لكؿ جامعة مكازنة خاصة بيا تعد عمى نمط مكازنات الييئات العامة

 (9مادة )
 : يتكلى ادارة كؿ جامعة

 . مجمس الجامعة( ا)
 . رئيس الجامعة( ب)
 (71مادة )

 : يتكلى ادارة كؿ كمية أك معيد تابع لمجامعة
 . مجمس الكمية أك المعيد( ا)
 . عميد الكمية أك المعيد( ب)
 (77مادة )

 : يتكلى ادارة كؿ قسـ مف أقساـ الكمية أك المعيد التابع لمجامعة
 . مجمس القسـ( ا)
 . رئيس مجمس القسـ( ب)
 (72مادة )

مقره القاىرة ، يتكلى تخطيط السياسة " المجمس األعمى لمجامعات " لمجامعات مجمس أعمى يسمى 
 . العامة لمتعميـ الجامعى كالبحث العممى كالتنسيؽ بيف الجامعات فى أكجو نشاطيا المختمفة

 (73مادة )
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 . يا بحكـ منصبوالكزير المختص بالتعميـ العالى ىك الرئيس األعمى لمجامعات كيشرؼ عمي
كلو أف يطمب الى المجالس أك المجاف الفنية المختصة بحث أك دراسة مكضكعات معينة كخاصة 

المكضكعات المتصمة بالسياسة العامة لمتعميـ الجامعى كربطيا بحاجة البالد كمطالب نيضتيا كذلؾ 
شكمة كفقا الحكاـ ىذا كلو أف يدعك المجالس كالمجاف الم ،إلبداء الرأل فييا كاتخاذ قرار بشأنيا
 . ليعرض عمييا ما يراه مف مكضكعات ،القانكف الى االجتماع تحت رئاستو

كلو أف يطمب مف رئيس الجامعة المختص التحقيؽ فى الكقائع التى يحيميا اليو كذلؾ طبقا لمقكاعد 
 5. كاالجراءات المنصكص عمييا فى ىذا القانكف كمكافاتو بتقرير عف نتيجة التحقيؽ

  47 (مكرر 73ة ماد)
  الباب األول

  فى المجالس والقيادات المسئولة
 (74مادة )

تتكلى المجالس كالقيادات المبينة فى ىذا القانكف كؿ فى دائرة اختصاصو مسؤلية تسيير العمؿ 
 . الجامعى كانطالقو بما يحقؽ أىداؼ الجامعة فى حدكد القكانيف كالمكائح كالنظـ المقررة

ادرة مف كؿ مجمس مف المجالس المنصكص عمييا فى ىذا القانكف فى حدكد كتعتبر القرارات الص
اختصاصيا ممزمة لممجالس األدنى منو، كليذه المجالس أف تفكض رؤساءىا أك مف تراه مف 

 . أعضائيا فى بعض اختصاصاتيا
د فى شأنو كتبيف الالئحة التنفيذية ليذا القانكف نظاـ العمؿ فى تمؾ المجالس كتسرل عمييا فيما لـ ير 

 44.نص، األحكاـ العامة المبينة فى المكاد التالية
 ( 75مادة )

يؤلؼ المجمس مف بيف أعضائو أك مف غيرىـ مف أعضاء ىيئة التدريس كالمتخصصيف لجانا فنية 
 . دائمة أك مؤقتة لبحث المكضكعات التى تدخؿ فى اختصاصو

 ( 76مادة )
نظر فيو مف مسائؿ إال فى شأف مالـ ينص عمى ال تككف قرارات المجمس نيائية فيما يختص بال

 . دخكلو منيا فى اختصاص مجمس أك مجالس أعمى
 (77مادة )
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  .ال تنفذ قرارات المجمس فيما يحتاج الى قرار مف كزير التعميـ العالى إال بصدكر ىذا القرار
اة الى مكتبو تككف كاذا لـ يصدر منو قرار فى شأنيا خالؿ الستيف يكما التالية لتاريخ كصكليا مستكف

 . نافذه
 

  عمى مستوى الجامعات -أوال 
  المجمس األعمى لمجامعات (7)

 (78مادة )
 : كعضكية ،يشكؿ المجمس األعمى لمجامعات برئاسة الكزير المختص بالتعميـ العالى

 . رؤساء الجامعات كفى حالة غياب رئيس الجامعة يحؿ محمو أقدـ نكابو( أ)
يعينكف ، كثر مف ذكل الخبرة فى شئكف التعميـ الجامعى كالشئكف العامة خمسة أعضاء عمى األ( ب)

لمدة سنتيف قابمة لمتجديد بقرار مف الكزير المختص بالتعميـ العالى بعد أخذ رأل المجمس األعمى 
 . لمجامعات

 . أميف المجمس األعمى لمجامعات( ج)
 41. ساء الجامعاتكفى حالة غياب الكزير، يحؿ محمو فى رئاسة المجمس أقدـ رؤ 

 
 (79مادة )

 : اآلتية بالمسائؿ لمجامعات األعمى المجمس يختص
 تكجيييا عمى كالعمؿ الجامعات فى العممى كالبحث الجامعى لمتعميـ العامة السياسة رسـ( 7)

 كاألقتصادية كاالجتماعية القكمية تحقيؽ األىداؼ كتيسير البالد حاجات مع يتفؽ كتنسيقيا بما
 . كلةلمد كالعممية

 . الجامعات فى العممية كالدرجات كاالمتحاف الدراسة نظـ بيف التنسيؽ( 2)
 . الجامعات فى المتناظرة كاالقساـ كالمعاىد الكميات بيف التنسيؽ( 3)
 . الجامعات فى األستاذية تخصصات كانشاء تحديد( 4)
 . الجامعات فى التدريس ىيئة أعضاء بيف التنسيؽ( 5)
 . أعدادىـ كتحديد الجامعات فى البالط قبكؿ تنظيـ( 6)
 .بيا الخاصة النظـ ككضع الجامعية كالمذكرات لمكتب العامة السياسة رسـ( 7)
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 الطابع ذات البحكث كلمكحدات لحسابات كاالدارية كالمالية الفنية لمكائح العاـ االطار رسـ( 8)
 . الجامعات فى الخاص

 .كالمعاىد لمكميات الداخمية كالمكائح لمجامعات التنفيذية الالئحة كضع( 9)
 . الجامعات فى كقراراتو سياساتو لتنفيذ الدكرية المتابعة( 71)
 . جامعة لكؿ سنكيا تمنح التى الحككمية األعانة مقدار فى الرأل ابداء( 77)
 . مسائؿ الجامعات مف احدل أك العالى التعميـ كزير عميو يعرضو فيما الرأل ابداء( 72)
 . كنكعياتو المختمفة مستكياتو فى التعميـ بمسائؿ يتعمؽ فيما الرأل ابداء( 73)
 . 41الجامعى االداء كتطكير بتقكيـ الخاصة النظـ كضع( مكرر 73(
كضع الضكابط العامة لتكزيع العمؿ بيف أعضاء ىيئة التدريس كاألساتذة المتفرغيف ( 7مكرر  73)

ممة مف خبرتيـ جميعا ، كبالصكرة التى تحقؽ كاالساتذة غير المتفرغيف عمى نحك يحقؽ االستفادة الكا
التطكير المستمر لمتعميـ فى المرحمة الجامعية األكلى كفى مرحمة الدراسات العميا كالماجستير 

 41. كالدكتكراة
 . لمقانكف كفقا بيا يختص التى األخرل المسائؿ( 74)
 
 (مكرر 79مادة )

لمدراسات العميا كالبحكث، كمجمس أعمى يشكؿ مجمس أعمى لشئكف التعميـ كالطالب كمجمس أعمى 
لخدمة المجتمع كتنمية البيئة، لمعاكنة المجمس األعمى لمجامعات فى ممارسة اختصاصاتو، كيشكؿ 
كؿ مجمس مف ىذه المجالس برئاسة الكزير المختص بالتعميـ العالى أك مف ينيبو، كعضكية نكاب 

معات، كيحدد المجمس األعمى لمجامعات رؤساء الجامعات المختصيف كأميف المجمس األعمى لمجا
المسائؿ التى تدخؿ فى اختصاص كؿ مف ىذه المجالس، كتعرض قراراتيا عميو لتقرير ما يراه فى 

 49. شأنيا
  أمين المجمس األعمى لمجامعات( 2) 

 (21مادة )
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يعيف بقرار مف رئيس الجميكرية بناء عمى عرض كزير التعميـ العالى أميف لممجمس األعمى 
 كيقكـ بأعماؿ أمانة المجمس كيشرؼ عمى األجيزة ،جامعات يككف فى درجة نائب رئيس الجامعةلم

كيتكلى جميع البيانات كاالحصاءات كاعداد الدراسات الخاصة ، التى تتككف منيا األمانة
 . بالمكضكعات التى ينظرىا المجمس

ذ فى احدل الجامعات كيشترط فيو أف يككف قد شغؿ لمدة خمس سنكات عمى األقؿ كظيفة أستا
 . الخاضعة ليذا القانكف

كيككف تعيينو لمدة أربع سنكات قابمة لمتجديد، كيعتبر خالؿ مدة تعيينو شاغال كظيفة أستاذ عمى 
عاد الى شغؿ كظيفة استاذ التى ، سبيؿ التذكار، فإذا لـ تجدد مدتو أك ترؾ منصبو قبؿ نياية المدة 

 . فإذا لـ تكف شاغرة شغميا بصفة شخصية الى أف تخمك كاف يشغميا مف قبؿ اذا كانت شاغرة،

 (27مادة )

تشكؿ ىيئة فنية لمعاكنة أميف المجمس األعمى لمجامعات بقرار مف رئيس المجمس بعد أخذ رأل 
  .األميف

 . كينظـ أعماؿ ىذه الييئة قرار مف رئيس المجمس األعمى لمجامعات بعد أخذ رأل المجمس
  معاتالمؤتمر العممى لمجا (3)

 (مكرر 27مادة )
كيشكؿ  ،يدعك الكزير المختص بالتعميـ العالى المؤتمر العممى لمجامعات فى نياية كؿ عاـ جامعى

 . برئاستو كعضكية أعضاء المجمس األعمى لمجامعات كالمجالس الثالثة التى تعاكنو
عميو رئيسو مف كيختص ىذا المؤتمر بنظر كمناقشة السياسة العامة لمتعميـ الجامعى كما يعرضو 

  4 مكضكعات كيصدر تكصياتو فى ىذا الشأف

  عمى مستوى الجامعة -ثانيا 
  مجمس الجامعة( 7)

 ( 22مادة )
 : يؤلؼ مجمس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة كعضكية

 . نكاب رئيس الجامعة( أ)
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 . عمداء الكيات كالمعاىد التابعة لمجامعة( ب)
الخبرة في شئكف التعميـ الجامعى كالشئكف العامة يعينكف أربعة اعضاء عمى االكثر مف ذكل ( ج)

لمدة سنتيف قابمة لمتجديد بقرار مف رئيس الجامعة بعد اخذ رأل مجمس الجامعة كال يجكز أف يجمعكا 
 . بيف عضكية أكثر مف مجمس مف مجالس الجامعات الخاضعة ليذا القانكف

 49. كيتكلى امانة المجمس ،توكيحضر أميف الجامعة جمسات المجمس كيشارؾ فى مناقشا

 (23مادة )

 : يختص مجمس الجامعة بالنظر فى المسائؿ اآلتية

 : مسائؿ التخطيط كالتنسيؽ كالتنظيـ كالمتابعة( أوال)
رسـ كتنسيؽ السياسة العامة لمتعميـ كالبحكث فى الجامعة كتنظيميا ككضع الخطة الكفيمة بتكفير  (4)

 . الجامعة االمكانيات الكافية لتحقيؽ أىداؼ
 . كضع خطة استكماؿ كانشاء المبانى كدعـ المعامؿ كالتجييزات كالمكتبات فى الجامعة( 1)
 . كضع الالئحة التنفيذية لمجامعات كالمكائح الداخمية لكميات الجامعة كمعاىدىا( 1)
 . تنظيـ قبكؿ الطالب فى الجامعة كتحديد أعدادىـ( 1)
 . راسية المختمفةتنظيـ شئكف المنح كالمكافأت الد( 9)
 . تنظيـ شئكف الخدمات الطالبية فى الجامعة(  )
 . اعداد السياسة العامة لمكتب كالمذكرات الجامعية كتنظيميا( 9)
 . تنظيـ شئكف الطالب الثقافية ك الرياضية ك االجتماعية( 8)
 . تنظيـ الشئكف االدارية كالمالية فى الجامعة( 5)
 . لمتاحؼ ك المكتبات ك غيرىا مف المنشآت الجامعيةاصدار المكائح الخاصة با (47)
اصدار المكائح الفنية كالمالية كاالدارية لمكحدات ذات الطابع الخاص فى الجامعة باالتفاؽ مع ( 44)

 . كزارة الخزانة كذلؾ فيما يتعمؽ بالشئكف المالية كاالدارية
 . تحديد ك انشاء تخصصات االستاذية( 41)
 . اـ لمدركس كالمحاضرات كالبحكث كالتمرينات العممية كلالنتداب لياكضع النظاـ الع (41)
 . كضع النظاـ العاـ ألعماؿ االمتحاف ك لالنتداب ليا( 41)
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مناقشة تقارير رئيس الجامعة كالتقارير السنكية لمكميات كالمعاىد كتكصيات المؤتمرات العممية ( 49)
ا فى ضكء كؿ ذلؾ كفى اطار التقدـ العممى كالتعميمى كتقييـ النظـ الجامعية فييا كمراجعتيا كتجديدى

 . كمطالب المجتمع كحاجاتو المتطكرة
 . متابعة تنفيذ الخطةالعامة لمتعميـ كالبحكث العممية كاالنشاءات فى الجامعة(  4)
 . اعداد مشركعات المكازنة كاقرار الحساب الختامى لمجامعة( 49)

 : المسائؿ التنفيذية - ثانيا
 . التدريس فى الجامعة ك نقميـ ييف أعضاء ىيئةتع( 48)
 . تحديد مكاعيد بدء الدراسة ك مدة عطمة منتصؼ العاـ الجامعى( 45)
 . كقؼ الدراسة فى الكميات ك المعاىد (17)
 . كمنح الدرجات الفخرية، منح الدرجات كالشيادات العممية كالدبمكمات ( 14)
 . دارتيا كالتصرؼ فيياتدبير أمكاؿ الجامعة كاستثمارىا كا( 11)
 . قبكؿ التبرعات فى حدكد ما تنص عميو المادة السابعة( 11)
 . الترخيص لرئيس الجامعة فى أجراء التصرفات القانكنية( 11)

 : مسائؿ متفرقة - ثالثا
 . المكضكعات التى يحيميا عميو كزير التعميـ العالى ك رئيس المجمس األعمى لمجامعات( 19)
 . أل فيما يتعمؽ بجميع مسائؿ التعميـ فى مستكياتو كنكعياتو المختمفةابداء الر  ( 1)
 . المسائؿ األخرل التى يختص بيا كفقا لمقانكف( 19)

 (24مادة )

لمجمس الجامعة أف يمغى القرارات الصادرة مف مجالس الكميات أك المعاىد التابعة لمجامعة اذا كانت 
 . التنظيمية المعمكؿ بيا فى الجامعاتمخالفة لمقكانيف أك المكائح أك القرارات 

 رئيس الجامعة( 2) 
 (25مادة )

يعيف رئيس الجامعة بقرار مف رئيس الجميكرية، بناًء عمى عرض كزير التعميـ العالى، كذلؾ مف بيف 
ثالثة أساتذة ترشحيـ لجنة متخصصة، فى ضكء مشركع لتطكير الجامعة فى كافة المجاالت يتقدـ 

 .بو طالب الترشح
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صدر بتشكيؿ المجنة المشار الييا كبتنظيـ عمميا كضكابط كاجراءات كشركط الترشح كمعايير كي
 .المفاضمة، قرار مف كزير التعميـ العالى بعد مكافقة المجمس االعمى لمجامعات

كيككف تعييف رئيس الجامعة لمدة أربع سنكات قابمة لمتجديد، كيعتبر خالؿ مدة تعيينة شاغال كظيفة 
ذا لـ تجدد مدتو أك ترؾ رئاسة الجامعة قبؿ نياية المدة، عاد إلى شغؿ سبيؿ التذكار، فإأستاذ عمى 

كظيفة أستاذ التى كاف يشغميا مف قبؿ اذا كانت شاغرة فاذا لـ تكف شاغرة شغميا بصفة شخصية إلى 
 .أف تخمك

ية بناًء عمى معة مف منصبو قبؿ نياية مدة تعيينو بقرار مف رئيس الجميكر اكيجكز إقالة رئيس الج
طمب المجمس االعمى لمجامعات، كذلؾ اذا أخؿ بكاجباتو الجامعية أك بمقتضيات مسئكلياتو 

 48.الرئاسية
 (26مادة )

كىك الذل يمثميا أماـ الييئات  ،يتكلى رئيس الجامعة ادارة شئكف الجامعة العممية كاالدارية كالمالية
 . االخرل

الجامعية كقرارات مجمس الجامعة كالمجمس االعمى لمجامعات كىك مسئكؿ عف تنفيذ القكانيف كالمكائح 
 . فى حدكد ىذه القكانيف كالمكائح

كلو فى حاؿ األخالؿ بالنظاـ أف يقؼ الدراسة كميا أك بعضيا عمى أف يعرض قرار الكقؼ عمى 
 . كزير التعميـ العالى خالؿ ثالثة أياـ كعمى مجمس الجامعة خالؿ أسبكع

 (27مادة )
معة أف يدعك المجالس كالمجاف المشكمة كفقا ألحكاـ ىذا القانكف الى االجتماع كما لو أف لرئيس الجا

 . يعرض عمييا ما يراه مف المكضكعات
 (28مادة )

يقدـ رئيس الجامعة بعد العرض عمى مجمس الجامعة تقريرا فى نياية كؿ عاـ جامعى الى كزير 
لعممى كسائر نكاحى النشاط االخرل فى الجامعة التعميـ العالى عف متابعة شئكف التعميـ كالبحث ا

 . كذلؾ لمعرض عمى المجمس االعمى لمجامعات ،كتقييميا كمراجعتيا كاقتراحات النيكض بيا
  نواب رئيس الجامعة( 3) 

 (29مادة )
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يعاكنكنو فى ادارة شئكنيا ك يقـك أقدميـ مقامو عند  يككف لكؿ جامعة ثالثة نكاب لرئيس الجامعة
  45.غيابو

كيشترط فيو أف يككف قد شغؿ لمدة خمس سنكات عمى األقؿ كظيفة أستاذ فى احدل الجامعات 
 . الخاضعة ليذا القانكف

  . كيككف تعيينو لمدة أربع سنكات قابمة لمتجديد
  .كيعتبر خالؿ مدة تعيينو شاغال كظيفة أستاذ عمى سبيؿ التذكار

عاد الى شغؿ كظيفة أستاذ التى كاف يشغميا مف  ،فإذا لـ تجدد مدتو أك ترؾ منصبو قبؿ نياية المدة
 . قبؿ اذا كانت شاغرة، فإذا لـ تكف شاغرة شغميا بصفة شخصية الى أف تخمك

 (31مادة )
يجكز فى حاؿ انشاء فرع لمجامعة تعييف نائب لرئيس الجامعة يعاكنو فى ادارة شئكف الفرع كتككف لو 

 . ة فى شئكف ىذا الفرعجميع االختصاصات المخكلة لنائبى رئيس الجامع
 (37 مادة)

 17. تحدد اختصاصات نائب رئيس الجامعة فى قرار تعيينو
 

 مجمس شئون التعميم والطالب( 4)
 (32 مادة)

 يشكؿ مجمس شئكف التعميـ كالطالب برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئكف الدراسة فى مرحمة
 : كعضكية ،البكالكريكس أك الميسانس كشئكف الطالب

ء الكميات كالمعاىد التابعة لمجامعة لشئكف الدراسة فى مرحمة البكالكريكس أك الميسانس ككال( أ)
 . كشئكف الطالب

عدد مف األعضاء ال يقؿ عف ثالثة كال يزيد عمى خمسة مف ذكل الخبرة فى الشئكف الجامعية ( ب)
د أخذ رأل مجمس شئكف كالشئكف العامة، يعينكف لمدة سنتيف قابمة لمتجديد بقرار مف رئيس الجامعة بع

التعميـ كالطالب كمكافقة مجمس الجامعة كال يجكز أف يجمعكا بيف ىذه العضكية كبيف عضكية مجمس 
 . الجامعة المعنية

 (33 مادة)
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 : يختص مجمس شئكف التعميـ كالطالب بالنظر فى المسائؿ اآلتية
 : مسائؿ التخطيط كالتنسيؽ كالتنظيـ كالمتابعة - أوال
كالتعميـ فى مرحمة البكالكريكس أك الميسانس فى الجامعة  اعداد السياسة العامة لمدراسةدراسة ك ( 4)

 . كالتنسيؽ بيف كميات الجامعة كمعاىدىا فى شأنيا ،كتنظيميا
رسـ السياسة الكفيمة بتحقيؽ التعاكف كالتنسيؽ بيف األقساـ كالمكاد المتماثمة فى كميات الجامعة ( 1)

 . اسة فى مرحمة البكالكريكس أك الميسانسكمعاىدىا فيما يخص الدر 
 . اعداد السياسة الكفيمة بتشجيع الدراسة فى بعض االقساـ فى مرحمة البكالكريكس أك الميسانس( 1)
اعداد السياسة الكفيمة بتيسير حصكؿ طالب مرحمة البكالكريكس أك الميسانس عمى الكتب ( 1)

 . لمكاد ليذه المرحمةكالمذكرات الجامعية كبتشجيع التأليؼ فى بعض ا
ابداء الرأل فى كضع الالئحة التنفيذية لمجامعات فيما يخص شئكف الدراسة كالتعميـ بمرحمة ( 9)

 . البكالكريكس أك الميسانس كشئكف الطالب
 . تنظيـ قبكؿ الطالب فى مرحمة البكالكريكس أك الميسانس كتحديد أعدادىـ(  )
ضرات كالتمرينات العممية كأعماؿ االمتحاف فى مرحمة اعداد النظاـ العاـ لمدركس كالمحا( 9)

 . البكالكريكس أك الميسانس
 . تنظيـ شئكف الخدمات الطالبية فى الجامعة( 8)
 . تنظيـ شئكف النشاط الثقافى كالرياضى كاالجتماعى لمطالب فى الجامعة( 5)
كتقارير الدكائر العممية فى  مناقشة تقارير الكميات كالمعاىد كتكصيات المؤتمرات العممية فييا( 47)

الجامعة كالتقرير السنكل لنائب رئيس الجامعة لشئكف الدراسة فى مرحمة البكالكريكس أك الميسانس 
كشئكف الطالب فى الجامعة كتقييـ نظـ الدراسة كاالمتحاف فى ىذه المرحمة كنظـ الخدمات الطالبية 

 . بياكشئكف الطالب المختمفة كمراجعتيا بما يكفؿ النيكض 
متابعة تنفيذ خطة التعميـ فى مرحمة البكالكريكس أك الميسانس كخطة شئكف الطالب فى ( 44)

 . الجامعة
حصر كتحميؿ جميع البيانات كاالحصاءات المتعمقة بالتعميـ فى مرحمة البكالكريكس أك ( 41)

 . الميسانس كبالطالب فى الجامعة
 27ممغاة (73)
 11 اةممغ( 74)
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 : تنفيذيةالمسائؿ ال - ثانيا
 . االعفاء مف بعض المقررات أك مف بعض االمتحانات فى مرحمة البكالكريكس أك الميسانس( 49)
 . تحديد مكاعيد االمتحاف فى مرحمة البكالكريكس أك الميسانس فى كميات الجامعة كمعاىدىا(  4)
 .23 اةممغ (49)
 24. اةممغ( 78)

 : مسائؿ متفرقة - ثالثا
 . يا عميو مجمس الجامعةالمسائؿ التى يحيم( 45)
 . المسائؿ االخرل التى يختص بيا كفقا لمقانكف( 17)
 

 : مجمس الدراسات العميا والبحوث( 5) 
 (34مادة )

، يؤلؼ مجمس الدراسات العميا كالبحكث برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئكف الدراسات العميا كالبحكث 
 : كعضكية

 . جامعة لشئكف الدراسات العميا كالبحكثككالء الكميات كالمعاىد التابعة لم( ا)
عدد مف األعضاءال يقؿ عف ثالثة كال يزيد عمى خمسة مف ذكل الخبرة فى مكاقع االنتاج ( ب)

كالخدمات، يعينكف لمدة سنتيف قابمة لمتجديد بقرار مف رئيس الجامعة بعد أخذ رأل مجمس الدراسات 
  .العميا كالبحكث كمكافقة مجمس الجامعة

 . ز أف يجمعكا بيف ىذه العضكية كبيف عضكية مجمس الجامعة المعنيةكال يجك 
 
 (35مادة )

 : يختص مجمس الدراسات العميا كالبحكث بالنظر فى المسائؿ اآلتية
 : مسائؿ التخطيط كالتنسيؽ كالتنظيـ كالمتابعة - أوال
بينيا فى كميات كالتنسيؽ ، دراسة كاعداد السياسة العامة لمدراسات كالبحكث فى الجامعة ( 4)

 . الجامعة كمعاىدىا
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رسـ السياسة الكفيمة بتحقيؽ التعاكف كالتنسيؽ بيف األقساـ كالمكاد المتماثمة فى كميات الجامعة  (1)
 . كمعاىدىا فيما يخص الدراسات العميا كالبحكث فى الجامعة

 . األجنبيةاعداد خطة عامة لبعثات الجامعة كاجازاتيا الدراسية كلاليفاد عمى المنح ( 1)
كلتككيف فرؽ  ،اعداد برنامج الستكماؿ أعضاء ىيئة التدريس مف داخؿ الجامعات أك خارجيا( 1)

 . متكاممة مف الباحثيف فى التخصصات المختمفة
 . كضع سياسةاليفاد أعضاء ىيئة التدريس فى الجامعة فى ميمات عممية( 9)
ة فى الجامعة كلممشاركة فيما يعقد منيا كضع خطة لعقد مؤتمرات كندكات عممية كحمقات دراسي(  )

 . خارج الجامعة فى داخؿ البالد كخارجيا
 . أبداء الرأل فى كضع الالئحة التنفيذية لمجامعات فيما يخص شئكف الدراسات العميا كالبحكث( 9)
 . تنظيـ قبكؿ طالب الدراسات العميا فى الجامعة( 8)
 . عةاعداد نظاـ حساب البحث العممى فى الجام (5)
 . اعداد نظاـ مكافآت التفرغ لمدراسات العميا كالبحكث فى الجامعة( 47)
مناقشة تقارير الكميات كالمعاىد كتكصيات المؤتمرات العممية فييا كتقارير الدكائر العممية فى  (44)

اسات كتقييـ نظـ الدر ، الجامعة كالتقرير السنكل لنائب رئيس الجامعة لشئكف الدراسات العميا كالبحكث 
 . العميا كالبحكث فى الجامعة كمراجعتيا بما يكفؿ النيكض بيا

 . متابعة تنفيذ خطة الدراسات العميا كالبحكث فى الجامعة( 41)
حصر كتحميؿ جميع البيانات كاالحصاءات الخاصة بييئة التدريس كالمدرسيف المساعديف ( 41)

 . فى الجامعةكالمعيديف كالدراسات العميا كالبحكث كاألجيزة النادرة 
 . ككضع نظاـ التصرؼ فى بنكد مكازنتو، اعداد مشركع مكازنة البحث العممى فى الجامعة  (41)

 : المسائؿ التنفيذية - ثانيا
 . ادارة صندكؽ البحث العممى فى الجامعة( 49)
عة تمقى المشكالت العممية مف الييئات العممية كالفنية المختمفة كتكزيعيا عمى كميات الجام(  4)

 . كمعاىدىا المختصة
 . اعفاء طالب الدراسات العميا مف بعض المقررات الدراسية كمف امتحاناتيا( 49)
 . تحديد مكاعيد امتحانات الدراسات العميا فى كميات الجامعة كمعاىدىا( 48)
 . 25ممغاه( 79)
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 . تقرير مكافآت التفرغ لمدراسات العميا( 17)
 . كتقريراالجازات الدراسية، مى المنح االجنبية االيفاد فى بعثات الجامعة كع( 14)
ايفاد أعضاء ىيئة التدريس فى ميمات عممية كلحضكر المؤتمرات كالندكات العممية كالحمقات ( 11)

 . الدراسية
 . الترخيص لألساتذة بأجازات التفرغ العممى( 11)
ريس فى الجامعة كتبادليا جمع البحكث العممية كتشجيع نشرىا كتكزيعيا عمى أعضاء ىيئة التد( 11)

 . مع العمماء كالييئات العممية فى داخؿ البالد كخارجيا
 . تكزيع مكازنة البحث العممى فى الجامعة كفقا لمبرامج المقترحة( 19)

 : مسائؿ متفرقة - ثالثا
 . المسائؿ التى يحيميا عميو مجمس الجامعة(  1)
  1. فالمسائؿ األخرل التى يختص بيا كفقا لمقانك ( 19)
 

  مجمس خدمة المجتمع وتنمية البيئة( 5) 
  (مكرر 35مادة )

يشكؿ مجمس خدمة المجتمع كتنمية البيئة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئكف خدمة المجتمع كتنمية 
 : البيئة كعضكية

 . ككالء الكميات كالمعاىد لشئكف خدمة المجتمع كتنمية البيئة التابعة لمجامعات( أ)
عضاء ال يقؿ عف خمسة كال يزيد عمى عشرة مف ذكل الخبرة فى مجاالت االنتاج عدد مف األ( ب)

كالخدمات كالشئكف العامة يعينكف لمدة سنتيف قابمة لمتجديد بقرار مف رئيس الجامعة بعد أخذ رأل 
 . مجمس خدمة المجتمع كتنمية البيئة كمكافقة مجمس الجامعة

 19. ة مجمس الجامعة المعنيةكال يجكز ليـ الجمع بيف ىذه العضكية كعضكي
 
 (مكرر أ 35مادة )

 : يختص مجمس خدمة البيئة كتنمية المجتمع بالنظر فى المسائؿ اآلتية
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دراسة كاقتراح السياسة العامة كالخطط كالبرامج التى تكفؿ تحقيؽ دكر الجامعة فى خدمة  -4
 . المجتمع كتنمية البيئة

مات كمكاقع العمؿ فى البيئة كدكر البحث العممى دراسة مشاكؿ النشاط االنتاجى كدكر الخد -1
 . التطبيقى فى حميا

دراسة كاقتراح السياسة العامة النشاء كادارة الكحدات ذات الطابع الخاص التى تقدـ خدماتيا  -1
 . لغير الطالب كذلؾ فيما عدا المستشفيات الجامعية

يب أفراد المجتمع عمى استخداـ األساليب دراسة كاقتراح السياسة العامة العداد كتنفيذ برامج تدر  -1
 . العممية كالفنية الحديثة كتعميميـ كرفع كفاءتيـ االنتاجية فى شتى المجاالت

دراسة كاقتراح السياسة العامة لتنظيـ المؤتمرات كالندكات العممية كالمحاضرات العامة التى  -9
 . تستيدؼ خدمة المجتمع كتنمية البيئة

بداء الرألالمسائؿ التى يحي -   . ميا مجمس الجامعة لمدراسة كا 
 18. المسائؿ األخرل التى يختص بيا كفقا لمقانكف -9
 
 (:36 مادة)

تعرض قرارات مجمس شئكف التعميـ كالطالب كقرارات مجمس الدراسات العميا كالبحكث كقرارات 
تنظيـ كالمتابعة عمى مجمس خدمة المجتمع كتنمية البيئة فى المسائؿ المتعمقة بالتخطيط كالتنسيؽ كال

 .مجمس الجامعة ليقرر ما يراه فى شأنيا
كتككف قرارات المجالس الثالث فى المسائؿ التنفيذية نافذة بعد اعتمادىا مف رئيس الجامعة، كلو عند 

 15. االقتضاء عرضيا عمى مجمس الجامعة
 

  أمين الجامعة( 6)
 (37 مادة)

كرية بناء عمى عرض كزير التعميـ العالى بعد أخذ يككف لمجامعة أميف يعيف بقرار مف رئيس الجمي
 .رأل رئيس الجامعة

 . كيشترط فيو أف يككف ذا خبرة بالشئكف الجامعية
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 (38مادة )
يتكلى أميف الجامعة األعماؿ األدارية كالمالية فى الجامعة تحت اشراؼ رئيس الجامعة كنكاب الرئيس 

 . لنظـ المقررة فى حدكد اختصاصو، كيككف مسئكال عف تنفيذ القكانيف كالمكائح كا
 (39مادة )

كيقكـ أقدميما مقامو ، يعاكف أميف الجامعة أميناف مساعداف مف العامميف ذكل الكفاءة فى الجامعة 
 . عند غيابو

 . 17كما يجكز تعييف أميف مساعد ثالث لمجامعة
كتككف ، شئكف الفرع كيجكز فى حاؿ أنشاء فرع لمجامعة تعييف أميف مساعد يعاكف أميف الجامعة فى 

 . لو جميع االختصاصات المخكلة لألمينيف المساعديف فى شئكف ىذا الفرع
 

  ثـالـثـا
  عمى مستوى الكمية أو المعيد التابع لمجامعة

  مجمس الكمية أو المعيد (7)
 (41مادة )

 : كعضكية، يؤلؼ مجمس الكمية أك المعيد التابع لمجامعة برئاسة العميد
 . يةككيمى الكم( أ)
 . رؤساء األقساـ( ب)
استاذ مف كؿ قسـ، عمى أف يتناكب العضكية أساتذة القسـ دكريا كؿ سنة بترتيب اقدميتيـ فى ( ج)

األستاذية، كلمجمس الجامعة بناء عمى طمب مجمس الكمية أك المعيد أف يضـ الى عضكية المجمس 
 . 14ة لمتجديدخمسة أساتذة عمى األكثر ممف اليتمتعكف بعضكيتو لمدة سنة قابم

أستاذ مساعد كمدرس فى الكميات كالمعاىد التى اليزيد عدد األقساـ فييا عمى عشرة، كاستاذيف ( د)
  . مساعديف كمدرسيف اذا زاد عدد األقساـ عمى عشرة

كال يحضر ىؤالء األعضاء ، كيجرل تناكب العضكية دكريا كؿ سنة بترتيب األقدمية فى كؿ فئة 
عند النظر فى شئكف تكظيؼ األساتذة كال يحضر المدرسكف منيـ عند اجتماعات مجمس الكمية 

 . النظر فى شئكف تكظيؼ األساتذة المساعديف
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ثالثة أعضاء عمى األكثر ممف ليـ دراية خاصة فى المكاد التى تدرس فى الكمية أك المعيد، ( ىػ)
اح مجمس الكمية أك المعيد يعينكف لمدة سنتيف قابمة لمتجديد بقرار مف رئيس الجامعة بناء عمى اقتر 

  .كمكافقة مجمس الجامعة
كال يجكز أف يجمعكا بيف عضكية أكثر مف مجمس مف مجالس الكميات كالمعاىد التابعة لمجامعات 

كال أف يجمعكا بيف عضكية مجمس الكمية أك المعيد كعضكية مجمس ، الخاضعة ليذا القانكف 
 . الجامعة الذل تتبعو الكمية أك المعيد

رؾ رؤساء األقساـ التى تقكـ بأعباء التدريس بكمية أك معيد غير كميتيـ أك معيدىـ فى مجمس كيشت
 . تمؾ الكمية أك المعيد عند النظر فى المسائؿ الداخمة فى اختصاص أقساميـ

 (47مادة )
 : يختص مجمس الكمية أك المعيد التابع لمجامعة بالنظر فى المسائؿ اآلتية

 : التنسيؽ كالتنظيـ كالمتابعةمسائؿ التخطيط ك  - أوال
كتنظيميا كتنسيقيا بيف  ،رسـ السياسة العامة لمتعميـ كالبحكث العممية فى الكمية أك المعيد( 4)

 . األقساـ المختمفة
 . كضع خطة استكماؿ كانشاء المبانى كدعـ المعامؿ كالتجييزات كالمكتبة فى الكمية أك المعيد( 1)
 . يد العامة لمبعثات كاالجازات الدراسية كااليفاد عمى المنح األجنبيةاعداد خطة الكمية أك المع( 1)
 . اعداد برنامج الستكماؿ أعضاء ىيئة التدريس فى الكمية أك المعيد( 1)
 . اعداد السياسة الكفيمة بتشجيع الدراسة فى بعض أقساـ الكمية أك المعيد( 9)
أك المعيد عمى الكتب كالمذكرات الجامعية  اعداد السياسة الكفيمة بتيسير حصكؿ طالب الكمية(  )

 . كبتشجيع التأليؼ فى بعض المكاد
 . رسـ االطار العاـ لنظاـ العمؿ فى أقساـ الكمية أك المعيد كتنظيـ التنسيؽ بيف ىذه االقساـ( 9)
 .مفةاقرار المحتكل العممى لمقررات الدراسة فى الكمية اك المعيد كالتنسيؽ بينيا فى األقساـ المخت( 8)
 . كاعداد الالئحة الداخمية لمكمية أك المعيد، ابداء الرأل فى كضع الالئحة التنفيذية لمجامعات ( 5)
 . كضع الالئحة الداخمية لمكتبة الكمية أك المعيد( 47)
 . تنظيـ قبكؿ الطالب فى الكمية أك المعيد كتحديد أعدادىـ( 44)
نات العممية كأعماؿ االمتحاف فى الكمية أك تنظيـ الدركس كالمحاضرات كالبحكث كالتمري( 41)

 .المعيد
مناقشة التقرير السنكل لممعيد كتقارير األقساـ كتكصيات المؤتمرات العممية لمكمية أك المعيد ( 41)



 

21 

 

كتقييـ نظـ الدراسة كاالمتحاف كالبحث فى الكمية أك المعيد كمراجعتيا كتجديدىا فى ضكء  ،كلالقساـ
 . العممى كالتعميمى كمطالب المجتمع كحاجاتو المتطكرة كؿ ذلؾ كفى اطار التقدـ

 . تنظيـ الشئكف االدارية كالمالية فى الكمية أك المعيد (41)
 . اعداد مشركع مكازنة الكمية أك المعيد( 49)
  7متابعة تنفيذ السياسة العامة لمتعميـ كالبحكث فى الكمية أك المعيد(  4)

 11: المسائؿ التنفيذية - ثانيا
 . تكزيع االعتمادات المالية عمى األقساـ( 49)
 . تحكيؿ الطالب كنقؿ قيدىـ مف الكمية أك المعيد كالييما( 48)
قيد الطالب لمدراسات العميا كتسجيؿ رسائؿ الماجستير كالدكتكراه كتعييف لجاف الحكـ عمى ( 45)

 . كالغاء القيد كالتسجيؿ ،الرسائؿ
 . ينات العمميةتكزيع الدركس كالمحاضرات كالتمر ( 17)
تحديد مكاعيد االمتحاف ككضع جداكلو كتكزيع أعمالو كتشكيؿ لجانو كتحديد كاجبات ( 14)

 . الممتحنيف كاقرار مداكالت لجاف االمتحاف كنتائج االمتحانات فى الكمية أك المعيد
 . اقتراح منح الدرجات كالشيادات العممية كالدبمكمات مف الكمية أك المعيد( 11)
 . ترشيح لمبعثات كالمنح كاالجازات الدراسية كمكافآت التفرغ لمدراسات العمياال( 11)
 . اقتراح تعييف أعضاء ىيئة التدريس فى الكمية أك المعيد كنقميـ( 11)
 . الندب مف الكمية أك المعيد كالييما( 19)
 . الترشيح لمميمات العممية كاالعارات كاجازات التفرغ العممى(  1)
 . شئكف االجتماعية كالرياضية لمطالبرعاية ال( 19)
 . اقتراح قبكؿ التبرعات مع مراعاة حكـ المادة السابعة( 18)
قبكؿ تحكيؿ طالب الفرؽ االعدادية كطالب الفرؽ االكلى بحسب األحكاؿ مف الكميات ( 15)

 . كالمعاىد المتناظره فى الجامعات الخاضعة ليذا القانكف
ب مف كميات أك معاىد غير تابعة لمجامعات الخاضعة ليذا قبكؿ تحكيؿ كنقؿ قيد الطال( 17)

 . القانكف
 . الرسائؿ كالغاء التسجيؿ تسجيؿ رسائؿ الماجستير كالدكتكراه كتعييف لجاف الحكـ عمى ىذه (14)

 : مسائؿ متفرقة - ثالثا
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 . المسائؿ االخرل التى يحيميا عميو مجمس الجامعة( 11)
 . بيا كفقا لمقانكفالمسائؿ االخرل التى يختص ( 11)
 (42مادة )

يقـك العميد بتنفيذ قرارات مجمس الكمية أك المعيد، كيبمغ محاضر الجمسات الى رئيس الجامعة، كما 
يبمغو القرارات خالؿ ثمانية أياـ مف تاريخ صدكرىا، كيبمغ الييئات كالسمطات الجامعية المختصة 

 . القرارات التى يجب ابالغيا الييا
 

  أو المعيدعميد الكمية 
 (43مادة )

يعيف عميد الكمية أك المعيد بقرار مف رئيس الجميكرية بناًء عمى عرض كزير التعميـ العالى، كذلؾ 
مف بيف ثالثة أساتذة ترشحيـ لجنة متخصصة، فى ضكء مشركع لتطكير الكمية أك المعيد فى كافة 

 .المجاالت يتقدـ بو طالب الترشح
لييا كبتنظيـ عمميا كضكابط كاجراءات كشركط الترشح كمعايير كيصدر بتشكيؿ المجنة المشار ا

 .المفاضمة، قرار مف كزير التعميـ العالى بعد مكافقة المجمس األعمى لمجامعات
كفى حالة عدـ كجكد أساتذة فى الكمية أك المعيد، لرئيس الجامعة أف يندب أحد األساتذة مف الكميات 

 .ألساتذة المساعديف مف ذات الكمية أك المعيد لمقياـ بعمؿ العميدأك المعاىد التابعة لمجامعو أك أحد ا
كيجكز اقالة العميد مف العمادة قبؿ نياية مدتيا بقرار مف رئيس الجامعة، بناًء عمى طمب مجمس 

 11 .الجامعة المختص كذلؾ إذا أخؿ بكاجباتو الجامعية أك بمقتضيات مسئكلياتو
 (44مادة )

  . لكمية كادارة شئكنيا العممية كاالدارية كالماليةيقـك العميد بتصريؼ أمكر ا
كيككف مسئكال عف تنفيذ القكانيف ك المكائح الجامعية ككذلؾ عف تنفيذ قرارات مجمس الكمية كمجمس 

 . الجامعة كالمجمس األعمى لمجامعات فى حدكد ىذه القكانيف كالمكائح
 (45مادة )

تقريرا الى رئيس الجامعة فى نياية كؿ عاـ  ،المعيدبعد العرض عمى مجمس الكمية أك  ،يقدـ العميد
جامعى عف شئكف التعميـ كالبحكث كسائر نكاحى النشاط فى الكمية أك المعيد كذلؾ تكطئة لمعرض 

 . عمى مجمس الجامعة
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 (46 مادة)
 لمعميد أف يدعك الى االجتماع مجالس األقساـ كالمجاف المشكمة فى الكمية أك المعيد كفقا ألحكاـ ىذا

 . القانكف، كما لو أف يعرض عمييا ما يراه مف المكضكعات
  وكالء الكمية أو المعيد (3)

(47مادة )  
يككف لكؿ كمية اك معيد ككيالف يعاكناف العميد فى ادارة شئكف الكمية اك المعيد كيقـك اقدميما مقامو 

.عند غيابو   
الكريكس اك الميسانس كشئكف الطالب كيختص احدىما بالشئكف الخاصة بالدراسة كالتعميـ بمرحمة البك

  . الثقافية كالرياضية ك االجتماعية
كيختص اآلخر بشئكف الدراسات العميا ك البحكث كتكثيؽ الركابط مع الكميات كمع المعاىد كالمراكز 

 . كالييئات المعنية بالبحث العممى
البيئة، كيككف بحكـ كما يجكز تعييف ككيؿ ثالث لكؿ كمية يختص بشئكف خدمة المجتمع كتنمية 

 . 11كظيفتو عضكا فى مجمس خدمة المجتمع كتنمية البيئة
كيجكز االكتفاء فى بعض الكميات أك المعاىد بتعييف ككيؿ كاحد كيككف ذلؾ بقرار مف رئيس الجامعة 

 19. بعد أخذ رأل مجمس الكمية أك المعيد كمكافقة مجمس الجامعة
أك المعيد بقرار مف رئيس الجامعة بناء عمى ترشيح  كيككف تعييف الككيؿ مف بيف اساتذة الكمية

  1. العميد، كذلؾ لمدة ثالث سنكات قابمة لمتجديد مرة كاحدة
  المؤتمر العممى لمكمية أو المعيد( 4) 

 (48مادة )
يدعك عميد الكمية أك المعيد المؤتمر العممى لمكمية أك المعيد الى االجتماع مرة عمى األقؿ خالؿ 

 .العاـ الجامعى
كيحرر عف االجتماع محضر يعرض مع تكصيات المؤتمر عمى مجالس األقساـ كمجمس الكمية أك 

 .المعيد
 (49 مادة)
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 : يشكؿ المؤتمر العممى لمكمية أك المعيد برئاسة العميد كعضكية
 . جميع أعضاء ىيئة التدريس فى الكمية أك المعيد( أ)
 . الكمية أك المعيدممثميف عف المدرسيف المساعديف كالمعيديف فى ( ب)
 . عمى أف يككنكا مف المتفكقيف فى الدراسة، ممثميف عف الطالب ( ج)

 . كتبيف الالئحة التنفيذية كيفية تمثيؿ الفئتيف األخيرتيف
 (51مادة )

يختص المؤتمر العممى لمكمية أك المعيد بتدارس كمناقشة كافة شئكف التعميـ كالبحث العممى فى 
قييـ النظـ المقررة فى شأنيا كمراجعتيا كتجديدىا بما يحقؽ انطالقيا لمالحقة كت، الكمية أك المعيد 

 . التقدـ العممى كالتعميمى كمطالب المجتمع كحاجاتو المتطكرة

  عمى مستوى القسم -رابعا 

 (57مادة )

تحدد الالئحة الداخمية لكؿ كميةأك معيد تابع لمجامعة أقساـ الكمية كما يشممو كؿ قسـ مف 
 . كيككف لكؿ قسـ كيانو الذاتى مف الناحية العممية كاالدارية كالمالية تخصصات

  مجمس القسم( 7) 

 (52مادة )

يتألؼ مجمس القسـ مف جميع األساتذة كاألساتذة المساعديف فى القسـ كمف خمسة مف المدرسيف فيو 
رس، عمى أال يجاكز عمى األكثر يتناكبكف العضكية فيما بينيـ دكريا كؿ سنة باألقدمية فى كظيفة مد

 . عدد المدرسيف فى المجمس عدد باقى أعضاء ىيئة التدريس فيو

 (53مادة )

ال األساتذة  ال يحضر اجتماعات مجمس القسـ إال األساتذة عند النظر فى شئكف تكظيؼ األساتذة، كا 
 . كاألساتذة المساعديف عند النظر فى شئكف تكظيؼ األساتذة المساعديف

 (54مادة )
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عمى ، لقسـ أف يدعك الى اجتماعاتو مف يقكـ بتدريس المكاد الداخمة فى اختصاص القسـ لمجمس ا
 .أف يشارؾ فى المناقشات دكف أف يككف لو صكت معدكد

 (55مادة )
، يختص مجمس القسـ بالنظر فى جميع األعماؿ العممية كالدراسية كاالدارية كالمالية المتعمقة بالقسـ 

 : كباألخص المسائؿ اآلتية
 . رسـ السياسة العامة لمتعميـ كالبحث العممى فى القسـ( 4)
 . كضع نظاـ العمؿ بالقسـ كالتنسيؽ بيف مختمؼ التخصصات فى القسـ( 1)
 . تحديد المقررات الدراسية التى يتكلى القسـ تدريسيا كتحديد محتكاىا العممى( 1)
 . عمييا كتدعيـ المكتبة بياتحديد الكتب كالمراجع فى مكاد القسـ كتيسير حصكؿ الطالب ( 1)
 . كضع كتنسيؽ خطة البحكث كتكزيع االشراؼ عمييا( 9)
 . كاقتراح الترخيص لألساتذة باجازات التفرغ العممى، عممية كندكات أك حمقات دراسية  ( )
 . اقتراح تكزيع الدركس كالمحاضرات كالتمرينات العممية كاالنتداب مف القسـ كاليو( 9)
ف المدرسيف المساعديف كالمعيديف كندبيـ كنقميـ كايفادىـ فى بعثات أك عمى منح اقتراح تعيي (8)

 . أجنبية كاعطائيـ االجازات الدراسية
 . اقتراح تكزيع أعماؿ االمتحاف كتشكيؿ لجانو فيما يخص القسـ( 5)
 . اقتراح منح مكافآت التفرغ لمدراسات العميا( 47)
ئؿ كتشكيؿ لجاف الحكـ عمييا كمنح درجات الماجستير اقتراح تعييف المشرفيف عمى الرسا( 44)

 . كالدكتكراه
كمناقشة نتائج االمتحانات فى مكاد  ،مناقشةالتقرير السنكل لرئيس مجمس القسـ كتقارير نكابو( 41)

كتقييـ نظـ الدراسة كاالمتحاف كالبحث  ،القسـ كتكصيات المؤتمرات العممية لمقسـ كالكمية أك المعيد
لقسـ كمراجعتيا كتجديدىا فى ضكء كؿ ذلؾ كفى اطار التقدـ العممى كالتعميمى كمطالب العممى فى ا

 . المجتمع كحاجاتو المتطكرة
 . متابعة تنفيذ السياسة العامة لمتعميـ كالبحكث فى القسـ( 41)

  رئيس مجمس القسم( 2) 
 ( 56مادة )

كف تعيينو بقرار مف رئيس الجامعة يعيف رئيس مجمس القسـ مف بيف أقدـ ثالثة أساتذة فى القسـ كيك
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بعد أخذ رأل عميد الكمية أك المعيد لمدة ثالث سنكات قابمة لمتجديد مرة كاحدة ، كال يسرل ىذا الحكـ 
 . فى حالة كجكد أقؿ مف ثالثة أساتذة اذ تككف رئاسة مجمس القسـ ألقدميـ
 ،دا أك ككيال لمكمية أك المعيدكيعتبر رئيس مجمس القسـ متنحيا عف رئاسة مجمس القسـ بتعيينو عمي

 . كذلؾ اذا كجد غيره مف األساتذة فى القسـ
كفى حالة خمك القسـ مف االساتذة، يقـك بأعماؿ رئيس مجمسو أقدـ األساتذة المساعديف فيو، كيككف 

 . لو بيذا الكصؼ حؽ حضكر مجمس الكمية أك المعيد اال عند النظر فى شئكف تكظيؼ األساتذة
لـ يكف بالقسـ مف األساتذة سكل أجنبى، جاز أف يعيد إليو عند االقتضاء برئاسة كمع ذلؾ اذا 
 . كيككف ذلؾ بقرار مف رئيس الجامعة بعد أخذ رأل عميد الكمية ،مجمس القسـ

 (57مادة )
يجكز تنحية رئيس مجمس القسـ عف الرئاسة فى حالة اخاللو بكاجباتو الجامعية أك بمقتضيات 

كيككف ذلؾ بقرار مسبب مف رئيس الجامعة بعد أخذ رأل مجمس الكمية أك مسئكلياتو الرئاسية 
  19.المعيد

 (58مادة )
يشرؼ رئيس مجمس القسـ عمى الشئكف العممية كاالدارية كالمالية فى القسـ فى حدكد السياسة التى 

 . يرسميا مجمس الكمية كمجمس القسـ كفقاألحكاـ القكانيف كالمكائح كالقرارات المعمكؿ بيا
 (59مادة )

بعد العرض عمى مجمس القسـ تقريرا الى العميد فى نياية كؿ عاـ جامعى ، يقدـ رئيس مجمس القسـ 
كذلؾ تكطئة لمعرض عمى مجمس الكمية أك ، عف شئكف القسـ العممية كالتعميمية كاالدارية كالمالية 

 . المعيد
 (61مادة )

دـ األساتذة فى كؿ تخصص متميزا بكياف يككف أق، فى حاؿ تعدد التخصصات المختمفة فى القسـ 
  . ذاتى داخؿ القسـ نائبا لرئيس مجمس القسـ فى شئكف ىذا التخصص

كيتكلى ادارة ىذه الشئكف تحت اشراؼ رئيس مجمس القسـ كفى حدكد السياسة التى يرسميا مجمس 
 .صصكيقـك بالتداكؿ فييا مع باقى أعضاء ىيئة التدريس فى التخ، الكمية كمجمس القسـ 

كفى حاؿ خمك التخصص مف األساتذة يقـك أقدـ األساتذة المساعديف فيو بأعماؿ نائب رئيس مجمس 
 . القسـ لشئكف ىذا التخصص
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 . كتسرل عمى نائب رئيس القسـ أحكاـ التنحية المقررة فى شأف رئيس مجمس القسـ
  المؤتمر العممى لمقسم( 4) 

 (67مادة )
  عممى لمقسـ الى االجتماع مرتيف عمى األقؿ خالؿ العاـ الجامعىيدعك رئيس مجمس القسـ المؤتمر ال

كيحرر عف االجتماع محضر يعرض مع تكصيات المؤتمر عمى مجمس القسـ كمجمس الكمية أك 
 . المعيد

 (62مادة )
 : يشكؿ المؤتمر العممى لمقسـ برياسة رئيس مجمس القسـ كعضكية

 . جميع أعضاء ىيئة التدريس فى القسـ( أ)
 . ممثميف عف المدرسيف المساعديف كالمعيديف فى القسـ (ب)
 . عمى أف يككنكا مف المتفكقيف فى الدراسة، ممثميف عف الطالب ( ج)

 . كتبيف الالئحة التنفيذية كيفية تمثيؿ الفئتيف األخيرتيف
 (63مادة )

القسـ، كتقييـ يختص المؤتمر العممى لمقسـ بتدارس كمناقشة كافة شئكف التعميـ كالبحث العممى فى 
النظـ المقررة فى شأنيا كمراجعتيا كتجديدىا بما يحقؽ انطالقيا لمالحقة التطكر العممى كالتعميمى 

 . كمطالب المجتمع كحاجاتو المتطكرة
  فى القائمين بالتدريس والبحث -الباب الثانى 

 : أعضاء ىيئة التدريس( أوال)
 (64مادة )

 : اضعة ليذا القانكف ىـأعضاء ىيئة التدريس فى الجامعات الخ
 . األساتذة( أ)
 . األساتذة المساعديف( ب)
 . المدرسكف( ج)

  التعيين( 7) 
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 (65مادة )
يعيف رئيس الجامعة أعضاء ىيئة التدريس بناء عمى طمب مجمس الجامعة بعد اخذ رأل مجمس 

 18. امعةالكمية أك المعيد كمجمس القسـ المختص كيككف التعييف مف تاريخ مكافقة مجمس الج
 (66مادة )

 : يشترط فيمف يعيف عضكا فى ىيئة التدريس ما يأتى
أف يككف حاصال عمى درجة الدكتكراه أك ما يعادليا مف إحدل الجامعات المصرية فى مادة ( 4)

تؤىمو لشغؿ الكظيفة أك أف يككف حاصال مف جامعة أخرل أك ىيئة عممية أك معيد عممى معترؼ بو 
مى درجة يعتبرىا المجمس األعمى لمجامعات معادلة لذلؾ مع مراعاة أحكاـ فى مصر أك فى الخارج ع

 . 15القكانيف كالمكائح المعمكؿ بيا
 . أف يككف محمكد السيرة حسف السمعة( 1)
 (67مادة )

يشترط فيمف يعيف مدرسا أف تككف قد مضت ست سنكات عمى ، مع مراعاة حكـ المادة السابقة 
 . بكالكريكس أك الميسانس أك ما يعادليااألقؿ عمى حصكلو عمى درجة ال

فإذا كاف مف بيف المدرسيف المساعديف أك المعيديف فى إحدل الجامعات الخاضعة ليذا القانكف، 
فيشترط فضال عما تقدـ أف يككف ممتزما فى عممو كمسمكو منذ تعيينو معيدا أك مدرسا مساعدا 

 . تكافره عمى الكفاءة المتطمبة لمتدريسبكاجباتو كمحسنا أداءىا كاذا كاف مف غيرىـ فيشترط 
 (68مادة )

مع مراعاة حكـ المادتيف السابقتيف يككف التعييف فى كظائؼ المدرسيف الشاغرة دكف اعالف مف بيف 
  . المدرسيف المساعديف أك المعيديف فى ذات الكمية أك المعيد

 . كاذا لـ يكجد مف ىؤالء مف ىك مؤىؿ لشغميا فيجرل االعالف عنيا
 (69مادة )
 : يشترط فيمف يعيف أستاذا مساعدا ما يأتى، (   )مع مراعاة حكـ المادة  (أوال)
أف يككف قد شغؿ كظيفة مدرس مدة خمس سنكات عمى األقؿ فى إحدل الجامعات الخاضعة ( 4)

 . ليذا القانكف أك فى معيد عممى مف طبقتيا
مف ىذا القانكف    فى المادة  أك أف يككف قد مضت عمى حصكلو عمى المؤىؿ المنصكص عميو
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مدة خمس سنكات عمى االقؿ بشرط أف يككف قد مضى ثالثة عشرة سنو عمى االقؿ عمى حصكلو 
عمى درجة البكالكريكس أك الميسانس أك ما يعادليا كذلؾ اذا تقرر االعالف عف تمؾ الكظيفة فى 

 17. جامعة اخرل اقميمية
جراء بحكث مبتكرة كنشرىا أك باجراء أعماؿ أنشائية أف يككف قد قاـ فى مادتو كىك مدرس با( 1)

 . ممتازة
أف يككف ممتزما فى عممو كمسمكو منذ تعيينو مدرسا بكاجبات أعضاء ىيئة التدريس كمحسنا ( 1)

 . أداءىا
 . كيدخؿ فى االعتبار فى تعيينو نشاطو العممى كاالجتماعى الممحكظ فىالكمية أك المعيد

يجكز استثناء تعييف اساتذة مساعديف مف خارج تمؾ الجامعات  ،(  )مادة مع مراعاة حكـ ال( ثانيا)
 : اذا تكافرت فييـ الشركط اآلتية

أف تككف قد مضت خمس سنكات عمى األقؿ عمى حصكليـ عمى المؤىؿ المنصكص عميو فى ( 4)
 7(   )مف المادة ( 4)البند 

عمى درجة البكالكريكس أك أف تككف قد مضت ثالث عشرة سنة عمى األقؿ عمى حصكليـ ( 1)
 . الميسانس أك ما يعادليا

(   )مف المادة ( 4)أف يككنكا قد قامكا منذ الحصكؿ عمى المؤىؿ المنصكص عميو فى البند  (1)
 . باجراء بحكث مبتكرة كنشرىا أك باجراء أعماؿ انشائية ممتازة فى المادة المتعمقة بالكظيفة

 . المتطمبة لمتدريس أف يككنكا متكافريف عمى الكفاءة( 1)
 (71مادة )
 : يشترط فيمف يعيف أستاذا ما يأتى(   )مراعاة حكـ المادة (  أوال)
أف يككف قد شغؿ كظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنكات عمى األقؿ فى إحدل الجامعات ( 4)

أك أف يككف قد مضت عمى حصكلو عمى  ،الخاضعة ليذا القانكف أك فى معيد عممى مف طبقتيا
بشرط أف  ،مف ىذا القانكف مدة عشر سنكات عمى األقؿ   ىؿ المنصكص عميو فى المادة المؤ 

يككف قد مضى ثمانى عشرة سنة عمى األقؿ عمى حصكلو عمى درجة البكالكريكس أك الميسانس أك 
 .11 كذلؾ اذا ما تقرر االعالف عف تمؾ الكظيفة فى جامعة اخرل اقميمية 14،ما يعادليا

فى مادتو كىك أستاذ مساعد باجراء بحكث مبتكرة كنشرىا أك بإجراء أعماؿ  أف يككف قد قاـ( 1)
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 . انشائية ممتازة تؤىمو لشغؿ مركز األستاذية
أف يككف ممتزما فى عممو كمسمكو منذ تعيينو أستاذا مساعدا بكاجبات أعضاء ىيئة التدريس  (1)

 . كمحسنا أداءىا
كما  ،عممى منذ حصكلو عمى الدكتكراه أك ما يعادلياكيدخؿ فى االعتبار فى تعيينو مجمكع انتاجو ال

ككذلؾ نشاطو العممى  ،يككف قد أشرؼ عميو مف رسائؿ الماجستير كالدكتكراه التى تمت اجازتيا
 . كاالجتماعى الممحكظ كأعمالو االنشائية البارزة فى الكمية أك المعيد

اتذة مف خارج تمؾ الجامعات اذا تكافرت ، يجكز استثناء تعييف أس(  )مع مراعاة حكـ المادة ( ثانيا)
 : فييـ الشركط اآلتية

أف تككف قد مضت عشر سنكات عمى األقؿ عمى حصكليـ عمى المؤىؿ المنصكص عميو فى ( 4)
 (.  )مف المادة ( 4)البند 

أف تككف قد مضت ثمانى عشرة سنة عمى األقؿ عمى حصكليـ عمى درجة البكالكريكس أك ( 1)
 . عادلياالميسانس أك ما ي

أف يككنكا قد قامكا خالؿ السنكات الخمس السابقة عمى تقدميـ لمتعييف فى كظيفة أستاذ بإجراء ( 1)
 . بحكث مبتكرة كنشرىا أك بإجراء أعماؿ انشائية ممتازة فى تخصص ىذه الكظيفة

 . أف يككنكا متكافريف عمى الكفاءة المتطمبة لمتدريس( 1)
منيـ مجمكع انتاجو العممى منذ حصكلو عمى الدكتكراه أك ما كيدخؿ فى االعتبار فى تعييف كؿ 

 . يعادليا
يستحؽ االستاذ الذل مضى عمى شغمو لكظيفة أستاذ مدة عشر سنكات الربط المالى لنائب : ثالثا

 11. مالـ يكف يتقاضى مرتبا فعميا يزيد عمى ذلؾ ،رئيس الجامعة
 (مكرر 71مادة )

( 5 )استاذ مساعد تطببيقا لحكـ الشطر االخير مف المادة ال يجكز لممدرس الذل عيف فى كظيفة 
عند التقدـ لمتعييف فى كظيفة ( 4)أكال ( 97)أف يفيد مف حكـ الشطر االخير مف المادة  (4)أكال 
 11.أستاذ

 (77مادة )
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يككف التعييف فى كظائؼ األساتذة ( أكال/ 97)ك ( أكال/ 5 )ك (   )مع مراعاة أحكاـ المكاد  (أوال)
 . ساتذة المساعديف مف بيف األساتذة المساعديف كالمدرسيف فى ذات الكمية أك المعيدكاأل

كاذا لـ يكجد ما ىك شاغر مف ىذه الكظائؼ ككجد مف ىؤالء مف تتكافر فييـ شركط التعييف فى 
الكظيفة األعمى منحكا المقب العممى ليذه الكظيفة كتدبر ليـ كظائؼ بدرجاتيا المالية فى السنة 

ية التالية، كيتـ منحيـ عالكة الترقية كمرتب الكظيفة األعمى كالبدالت المقررة ليا مف تاريخ نفاذ المال
قانكف المكازنة، كفى ىذه الحالة يراعى تطبيؽ القاعدة العامة بعدـ الجمع بيف عالكة الترقية كالعالكة 

 . الدكرية
 . لكظيفة التالية أك الترقية اليياكيؤخذ تاريخ منح المقب العممى فى االعتبار عند التعييف فى ا

يجرل االعالف عف كظائؼ  (ثانيا/ 97)ك ( ثانيا/ 5 )ك (   )مع مراعاة أحكاـ المكاد ( ثانيا)
 . األساتذة كاألساتذة المساعديف الشاغرة اذا لـ يكجد فى ذات الكمية أك المعيد مف ىك مؤىؿ لشغميا

 
 (72مادة )

يجرل االعالف عف الكظائؼ الشاغرة فى ىيئة التدريس ( 94)ك ( 8 )مع مراعاة أحكاـ المادتيف 
مرتيف فى السنة، كلمجمس الجامعة بناء عمى طمب مجمس الكمية أك المعيد بعد أخذ رأل مجمس 

القسـ المختص أف يضمف االعالف فيما عدا كظائؼ األساتذة اشتراط شركط معينة كذلؾ باالضافة 
 . فالى الشركط العامة المبينة فى القانك 

كال يجكز لعضك ىيئة التدريس فى احدل الجامعات الخاضعة ليذا القانكف شغؿ كظيفة شاغرة معمف 
 (.84)عنيا مماثمة لكظيفتو فى جامعة أخرل اال بطريؽ النقؿ طبقا لممادة 

 (73مادة )
تتكلى لجاف عممية دائمة فحص االنتاج العممى لممتقدميف لشغؿ كظائؼ األساتذة كاألساتذة 

  .ديف أك لمحصكؿ عمى ألقابيا العمميةلمساعا
لمدة ثالث سنكات، قرار مف كزير التعميـ العالى بعد أخذ رأل مجالس  ،كيصدر بتشكيؿ ىذه المجاف

 . الجامعات كمكافقة المجمس األعمى لمجامعات
كتشكؿ لجاف الفحص العممية الدائمة لكظائؼ األساتذة مف بيف أساتذة الجامعات الذيف مضى عمييـ 

كتشكؿ لجاف الفحص ، األستاذية خمس سنكات عمى األقؿ أك مف المتخصصيف مف غيرىـ  فى
  . العممية الدائمة لكظائؼ األساتذة المساعديف مف أساتذة الجامعات أك مف المتخصصيف مف غيرىـ
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كيجكز عند الضركرة التجاكز عف شرط مدة األستاذية فى المجاف األكلى أك ادخاؿ بعض قدامى 
 . المساعديف فى المجاف الثانيةاألساتذة 

كتقدـ كؿ لجنة تقريرا مفصال كمسببا تقيـ فيو االنتاج العممى لممتقدميف كما اذا كاف يؤىميـ لشغؿ 
الكظيفة أك المقب العممى مع ترتيبيـ عند التعدد بحسب األفضمية فى الكفاءة العممية كذلؾ بعد سماع 

 . كمناقشة التقارير الفردية لمفاحصيف
التقرير خالؿ شيريف عمى األكثر مف تاريخ كصكؿ األبحاث الى المجنة، إال أف يككف مف  كيقدـ

 . الفاحصيف مف ىك فى خارج الجميكرية أك مف خارجيا فيزاد ىذا الميعاد شيرا آخر
 . كتنظـ الالئحة التنفيذية أعماؿ ىذه المجاف

 (74مادة )
فمرئيس الجامعة ، قة تقاريرىا فى المكاعيد المحددة اذا لـ تتقدـ المجاف المشار الييا فى المادة الساب

 . المعنية أف يدعك المجنة المتأخرة الى االجتماع برئاستو لتقصى أسباب التأخير
كفى كؿ األحكاؿ اذا لـ يقدـ التقرير خالؿ شيريف عمى األكثر مف انقضاء تمؾ المكاعيد فمرئيس 

ممجمس أف يقرر سحب األبحاث مف المجنة الجامعة المعنية عرض األمر عمى مجمس الجامعة كل
الدائمة كاحالتيا الى لجنة خاصة يشكميا مف خمسة أعضاء عمى األقؿ ممف تتكافر فييـ الشركط 

 . كيحدد ليا أجال لتقديـ تقريرىا، المبينة فى المادة السابقة 
 (75مادة )

عاكدة التقدـ إال بعد مضى سنة اذا تقرر عدـ أىمية المتقدـ لمكظيفة أك المقب العممى، فال يجكز لو م
 . مف تقرير عدـ أىميتو كبشرط اضافة انتاج عممى جديد

 (76مادة )
  . يتكلى مجمس القسـ المختص ميمة المجنة العممية بالنسبة لممتقدميف لشغؿ كظيفة مدرس

 كعند االستحالة أك التعذر، تشكؿ المجنة بقرار مف رئيس الجامعة بعد أخذ رأل مجمس الكمية أك
المعيد مف ثالثة أعضاء مف األساتذة أك األساتذة المساعديف فى الجامعات الخاضعة ليذا القانكف 

 . أك مف المتخصصيف مف غيرىـ
 (77مادة )

ال يجكز تعييف أحد فى كظيفة مدرس كال تعييف أحد مف غير أعضاء ىيئة التدريس فى كظيفة أستاذ 
 . ميكريةأك أستاذ مساعد إال اذا كاف مكجكدا داخؿ الج

كال يجكز تعييف أحد أعضاء ىيئة التدريس فى كظيفة أستاذ أك أستاذ مساعد بعد انتياء ما رخص لو 
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كذلؾ دكف اخالؿ ، فيو مف اعارة أك ميمة عممية أك اجازة مرافقة الزكج إال بعد عكدتو الى العمؿ 
 (.449)بحكـ المادة 

 (78مادة )
الة الضركرة تعييف أعضاء فى ىيئة التدريس مف استثناء مف حكـ المادة السابقة يجكز فى ح

المقيميف فى الخارج بالشركط العامة المبينة فى ىذا القانكف كال يعتبر قرار التعييف نافذا إال اذا عاد 
ال  المعيف كاستمـ عممو فى الكظيفة المعيف فييا خالؿ ثالثة أشير مف تاريخ صدكر قرار التعييف كا 

 . يكف اعتبر قرار التعييف كأف لـ
 (79مادة )

 . تخصصات األستاذية تحدد فى الالئحة الداخمية لكؿ كمية أك معيد تابع لمجامعة
 النقل والندب واالعارة واالجازات( 2) 

 (81مادة )
يجكز نقؿ األساتذة مف تخصص الى آخر فى ذات الكمية أك المعيد كنقؿ أعضاء ىيئة التدريس مف 

يد بقرار مف مجمس الجامعة بناء عمى اقتراح مجمس الكمية قسـ الى آخر فى ذات الكمية أك المع
كبعد أخذ رأل مجمس القسـ أك مجمس القسميف المعنييف، كما يجكز نقميـ مف كمية أك معيد الى كمية 

أخرل أك معيد آخر فى ذات الجامعة بقرار مف مجمس الجامعة بعد أخذ رأل مجمسى الكميتيف أك 
 . ى كؿ منيماالمعيديف كمجمس القسـ المختص ف

 (87مادة )
يجكز نقؿ أعضاء ىيئة التدريس مف جامعة الى أخرل مف الجامعات الخاضعة ليذا القانكف بعد 

 19.مكافقة مجمسى الجامعتيف كأخذ رأل مجالس الكميات أك المعاىد كمجالس االقساـ المعنية
 (82مادة )

مجمس الجامعة إال بعد أخذ رأل  مع مراعاة حكـ المادتيف السابقتيف ال يجكز عرض أمر النقؿ عمى
المجنة العممية الدائمة المختصة كذلؾ فى شأف نقؿ األساتذة مف تخصص الى آخر كنقؿ األساتذة 

 . المساعديف مف قسـ الى قسـ آخر غير مماثؿ
 (83مادة )

يجكز عند االقتضاء نقؿ أعضاء ىيئة التدريس الى كظيفة عامة خارج الجامعات بقرار مف كزير 
يـ العالى بناء عمى طمب مسبب مف مجمس الجامعة المختصة بعد أخذ رأل مجمس الكمية أك التعم
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المعيد كمجمس القسـ المختص، كلكزير التعميـ العالى عند االقتضاء عرض األمر عمى المجمس 
 . األعمى لمجامعات

 (84مادة )
بعمؿ كظيفة عامة  يجكز ندب أعضاء ىيئة التدريس لمدة محددة مف جامعة الى أخرل أك لمقياـ

أخرل بقرار مف رئيس الجامعة بناء عمى مكافقة مجمس الكمية المختصة بعد أخذ رأل مجمس القسـ 
 . المختص، كيعتبر الندب كؿ الكقت اعارة تخضع ألحكاـ االعارات

 (85مادة )
اء كيجكز إعارة أعض، مع مراعاة عدـ االخالؿ بحسف سير العمؿ فى القسـ كفى الكمية أك المعيد 

ىيئة التدريس لجامعة أجنبية أك معيد عممى أجنبى فى مستكل الكميات أك لمعمؿ بكزارات الحككمة 
كمصالحيا أك الييئات أك المؤسسات العامة كالدكلية أك بجية غير حككمية فيما تخصصكا فيو متى 

 . كانت الميمة فى مستكل الكظيفة التى يشغمكنيا فى الجامعة
 . رئيس الجامعة بعد أخذ رأل مجمس الكمية أك المعيد المختص كتككف االعارة بقرار مف

كيجكز ، كتتقرر االعارة لمدة سنتيف قابمة لمتجديد مرة كاحدة بقرار مف رئيس الجامعة المختص
 . لمجمس الجامعة تجديد االعارة لمدة اخرل

ك يجكز  ،المختصالجامعة  ك تتقرر االعارة لمدة سنتيف قابمة لمتجديد مرة كاحدة بقرار مف رئيس
ك يجكز لرئيس مجمس الكزراء فى الحاالت التى تقتضييا  ،لمجمس الجامعة تجديد االعارة لمدة أخرل

  1 .مصمحة قكمية
 
 (86مادة )

يجكز شغؿ كظيفة المعار بدرجتيا متى كانت اعارتو بدكف مرتب تؤديو الجامعة كلمدة ثالث سنكات 
قؿ بالنسبة لباقى أعضاء ىيئة التدريس، كعمى أف ال يزيد عمى األقؿ بالنسبة لألساتذة كسنة عمى األ

عدد ما يشغؿ مف كظائؼ المعاريف عمى خمس مجمكع الكظائؼ المقررة لكؿ فئة فى الكمية أك 
 . كال يجكز شغؿ كظيفة المعار بمعار آخر، المعيد 

فتو األصمية فإذا عاد المعار الى عممو فى الجامعة شغؿ الكظيفة الخالية مف درجتو أك شغؿ كظي
 . بصفة شخصية عمى أف تسكل حالتو فى أكؿ كظيفة تخمك مف درجتو
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 (مكرر 86مادة )
يعتبر عضك ىيئة التدريس الذل يتقمد منصبا عاما أك أكثر فى حكـ المعار مف كظيفتو فى الجامعة 

فى طكاؿ مدة شغمو ليذه المناصب العامة فإذا ترؾ منصبو العاـ عاد الى شغؿ كظيفتو األصمية 
ال شغميا بصفة شخصية كيكضع عمى أكؿ كظيفة تخمك أك تنشأ مف  ىيئة التدريس اذا كانت شاغرة كا 
فئة درجتو فإذا كاف تركو المنصب العاـ بعد بمكغو السف المقررة لترؾ الخدمة فى الجامعة عاد استاذا 

امؿ فى ىذه الحالة متفرغا فى ذات الكمية أك المعيد الذل كاف يعمؿ بو قبؿ شغمو المنصب العاـ كيع
مف ىذا القانكف كيسرل حكـ ىذه المادة عمى أصحاب المناصب العامة  414بمقتضى حكـ المادة 

كقت العمؿ بأحكاـ ىذا القانكف اذا كانكا أعضاء فى ىيئة التدريس قبؿ بداية تقمدىـ لممناصب 
 .العامة

عمى األقؿ كفى جميع األحكاؿ كيقصد بالمنصب العاـ فى حكـ ىذه المادة مف يعامؿ معاممة الكزير 
 19. يستحؽ مف يعكد الى كظيفتو مجمكع ما كاف يتقاضاه مف مرتب كبدالت بصفة شخصية

 (87مادة )
مع مراعاة عدـ االخالؿ بحسف سير العمؿ فى القسـ كفى الكمية أك المعيد، يجكز ايفاد أعضاء ىيئة 

مف رئيس الجامعة بعد مكافقة مجمس التدريس فى ميمات عممية مؤقتة خارج الجامعة، كذلؾ بقرار 
الدراسات العميا كالبحكث بناء عمى اقتراح مجمس الكمية أك المعيد بعد أخذ رأل مجمس القسـ 

  . المختص
كتككف الميمة العممية لمدة سنة كاحدة قابمة لمتجديد عند الضركرة القصكل مرة كاحدة، كيتقاضى 

 . المكفد فييا مرتبو كامال طكاؿ مدة الميمة
كعمى عضك ىيئة التدريس أف يقدـ بعد انتياء الميمة العممية تقريرا عف األعماؿ التى قاـ بيا كنسخا 

مف البحكث التى يككف قد أجراىا، عمى أف يعرض التقرير كالبحكث عمى مجمس الكمية كمجمس 
 . الدراسات العميا كالبحكث فى الجامعة

 (88مادة )
غ عممى داخؿ الجميكرية أك خارجيا، كذلؾ لمدة سنة كاحدة يجكز الترخيص لألساتذة فى اجازة تفر 

بمرتب بعد مضى كؿ ست سنكات فى األستاذية متى كجد مف يقكـ مقاميـ أثناء تفرغيـ كمع مراعاة 
 . عدـ الترخيص فى االجازة ألكثر مف أستاذ كاحد فى كؿ قسـ فى السنة الكاحدة
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يج العممى أك الفنى الذل يتقدـ بو طالب االجازة كال يتـ الترخيص فى االجازة اال بعد اقرار المن
كيصدر ىذا الترخيص بقرار مف رئيس الجامعة بعد مكافقة مجمس الدراسات العميا كالبحكث بناء عمى 

 . اقتراح مجمس الكمية أك المعيد كبعد أخذ رأل مجمس القسـ المختص
عف األعماؿ التى قاـ بيا كنسخا  كعمى المرخص لو فى االجازة أف يتقدـ بعد انتياء اجازتو بتقرير

مف البحكث التى يككف قد أجراىا أثناء ىذه االجازة عمى أف يعرض التقرير كالبحكث عمى مجمس 
 . الكمية كمجمس الدراسات العميا كالبحكث

 (مكرر 88مادة )
غ يجكز لرئيس الجامعة بعد مكافقة مجمس الكمية كاقتراح القسـ المختص الترخيص لألساتذة بالتفر 
لمتدريس بالدراسات العميا داخؿ كمياتيـ، كفقا لمضكابط كاألعداد التى يحددىا مجمس الجامعة 

المختص كذلؾ لمدة عاـ قابمة لمتجديد لقاء مكافأة اضافية يضع حدكدىا كضكابطيا المجمس األعمى 
  . ىلمجامعات فى حدكد مكازنة كؿ جامعة، كيصدر بيا قرار مف الكزير المختص بالتعميـ العال

كيجكز لرئيس الجامعة بعد مكافقة مجمس الكمية كاقتراح القسـ المختص الترخيص لبعض أعضاء 
ىيئة التدريس بالتفرغ العممى لفترات محددة لمعمؿ فى الصناعة أك فى البحث العممى أك فى 

 . االستشارات أك نقؿ التكنكلكجيا
ح الكمية كالقسـ المختص أف يرخص كما يجكز لرئيس الجامعة بعد مكافقة مجمس الجامعة كاقترا

لبعض أعضاء ىيئة التدريس بالتفرغ لمبحث العممى داخؿ كمياتيـ أك جامعاتيـ كذلؾ فى إطار خطة 
كيتقاضى عضك ىيئة التدريس ، الجامعة فى البحث العممى بما يحقؽ خدمة البيئة كتنمية المجتمع 

األعمى لمجامعات كذلؾ مف حصيمة الكحدات  المتفرغ مكافأة مجزية كفقا لمقكاعد التى يضعيا المجمس
 . ذات الطابع الخاص كمف حصيمة الخدمات التى تؤدييا لمغير

 18. كتضع كؿ جامعة القكاعد التى تكفؿ متابعة ما انجز مف بحكث ككيفية االستفادة بيا
 (89مادة )

يئة التدريس مع مراعاة حسف سير العمؿ فى القسـ كفى الكمية أك المعيد يجكز الترخيص لعضك ى
 . فى اجازة خاصة بدكف مرتب لمرافقة الزكج المرخص لو فى السفر الى الخارج لمدة سنة عمى األقؿ

كيككف الترخيص بقرار مف رئيس الجامعة بناء عمى طمب عميد الكمية أك المعيد بعد أخذ رأل 
 . مجمس القسـ المختص

 (91مادة )
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أك ايفاده فى ميمة عممية أك فى اجازة تفرغ عممى ال يجكز الترخيص فى اعارة عضك ىيئة التدريس 
أك فى أجازة لمرافقة الزكج قبؿ انقضاء مدة مماثمة لممدة التى سبؽ أف ( 88)كبمراعاة حكـ المادة 

 . قضاىا العضك فى أعارة أك ميمة عممية أك اجازة لمرافقة الزكج
دمة المرخص لو فى ىيئة كال يجكز الترخيص فى االعارة قبؿ انقضاء ثالث سنكات عمى بدء خ

 . 15التدريس
 (97مادة )

فى جميع األحكاؿ ال يجكز أف يزيد مجمكع عدد االعارات كالميمات العممية ك إجازات التفرغ العممى 
كيجكز ، ك إجازة مرافقة الزكج كرعاية الطفؿ عمى عشر سنكات طكاؿ مدة خدمة عضك ىيئة التدريس

مية التجاكز عف ىذه المدة بقرار مف رئيس مجمس الكزراء فى الحاالت التى تقتضييا المصمحة القك 
 97.بناء عمى عرض الكزير المختص بالتعميـ العالى بعد أخذ رأل رئيس الجامعة المختص

 (92مادة )
تبدأ االجازة السنكية ألعضاء ىيئة التدريس بعد انتياء اعماؿ امتحانات نياية العاـ الجامعى فى 

بؿ بدء الدراسة فى العاـ الجامعى الجديد كفقا لما يقرره مجمس الجامعة كمياتيـ أك معاىدىـ كتنتيى ق
كذلؾ فيما عدا الكميات كالمعاىد التى يستمر العمؿ فييا خالؿ المدة المذككرة فتعيف االجازة فى كؿ 

 . منيا حسب مقتضيات العمؿ بقرار مف عميد الكمية أك المعيد
 (93مادة )

رخيص لعضك ىيئة التدريس ألسباب ممحة فى اجازة خاصة يجكز الت ،مع مراعاة صالح العمؿ
  .ال تجاكز ثالثة أشير بمرتب أك بدكف مرتب أثناء الدراسة كلمدة محددة

 . كيككف ذلؾ بقرار مف رئيس الجامعة بعد أخذ رأل عميد الكمية كمجمس القسـ المختص
 (94مادة )

تككف لعضكية ، ف األمراض المزمنة فى شأ 1 45لسنة  441مع عدـ األخالؿ بأحكاـ القانكف رقـ 
 . ىيئة التدريس كؿ ثالث سنكات تقضى فى الخدمة اجازة مرضية بمرتب كامؿ لمدة أقصاىا سنة

جاز لرئيس الجامعة أف ، كاذا لـ يستطع عضك ىيئة التدريس عند انقضاء السنة العكدة الى عممو 
 . ككف بثالثة أرباع المرتبيرخص فى امتداد االجازة لمدة أخرل ال تجاكز سنة عمى أف ت

                                                 
 .4591لسنة  91لثانية استبدلت بالقانكف الفقرة ا  15
 .4551لسنة  411المادة مستبدلة بالقانكف   97
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كتكفؿ الدكلة عمى نفقتيا عالج أعضاء ىيئة التدريس الذيف يصابكف بالمرض بسبب العمؿ كفقا لما 
 . تبينو الالئحة التنفيذية

  الواجبات(3) 
 (95مادة )

عمى أعضاء ىيئة التدريس أف يتفرغكا لمقياـ بالدركس كالمحاضرات كالتمرينات العممية كأف يسيمكا 
تقدـ العمكـ كاآلداب كالفنكف باجراء البحكث كالدراسات المبتكرة كاالشراؼ عمى ما يعده الطالب  فى

 . منيا، كاالشراؼ عمى المعامؿ كعمى المكتبات كتزكيدىا بالمراجع
 (96مادة )

عمى أعضاء ىيئة التدريس التمسؾ بالتقاليد كالقيـ الجامعية األصيمة كالعمؿ عمى بثيا فى نفكس 
كرعاية شئكنيـ االجتماعية كالثقافية  ،كعمييـ ترسيخ كتدعيـ االتصاؿ المباشر بالطالب ،الطالب

 . كالرياضية
 (97مادة )

يتكلى أعضاء ىيئة التدريس حفظ النظاـ داخؿ قاعات الدركس كالمحاضرات كالبحكث كالمعامؿ 
نظاـ كما اتخذ مف كيقدمكف الى عميد الكمية أك المعيد تقريرا عف كؿ حادث مف شأنو االخالؿ بال

 . اجراءات لحفظو
 (98مادة )

عمى كؿ عضك مف أعضاء ىيئة التدريس أف يقدـ تقريرا سنكيا عف نشاطو العممى كالبحكث التى 
أجراىا كنشرىا كالبحكث الجارية الى رئيس مجمس القسـ المختص لمعرض عمى مجمس القسـ، كعمى 

أك المعيد عف سير العمؿ فى قسمو كعف النشاط  رئيس مجمس القسـ أف يقدـ تقريرا الى عميد الكمية
 . العممى كالبحكث الجارية فيو كما حققو القسـ مف أىداؼ

 (99مادة )
  . عمى أعضاء ىيئة التدريس المشاركة فى أعماؿ المجالس كالمجاف التى يككنكف أعضاء فييا

 . كعمييـ المشاركة فى أعماؿ المؤتمرات العممية لمقسـ كلمكمية أك المعيد
 (711مادة )

بشأف بعض األحكاـ الخاصة بشركات  4591لسنة   1مع عدـ االخالؿ بأحكاـ القانكف رقـ 
لرئيس الجامعة بناء عمى  ،المساىمة كشركات التكصية باألسيـ كالشركات ذات المسئكلة المحدكدة

ء ىيئة اقتراح عميد الكمية بعد أخذ رأل مجمس القسـ المختص، أف يرخص بصفة استثنائية ألعضا
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التدريس فى مزاكلة مينتيـ خارج الجامعة أك داخميا فى غير أكقات العمؿ الرسمية بشرط أف يكسب 
المرخص لو مف ذلؾ خبرة فى تخصصو العممى كبشرط أال يتعارض ىذا الترخيص مع الكاجبات 

 . الجامعية كحسف أدائيا كال مع القكانيف كالمكائح المعمكؿ بيا فى مزاكلة المينة
 . بقكاعد تنظيـ مزاكلة المينة قرار مف المجمس األعمى لمجامعات كيصدر

كال يككف الترخيص فى مزاكلة المينة خارج الجامعة اال لمف مضى عمى تخرجو عشر سنكات كقضى 
ثالث سنكات عمى األقؿ فى ىيئة التدريس، كيجكز سحب ىذا الترخيص فى أل كقت اذا خكلفت 

 . شركطو أك تعارض مع مقتضيات العمؿ
 . كليس لممرخص لو أف يعمؿ فى دعكل ضد الجامعة بكصفو محاميا أك خبيرا أك غير ذلؾ

 (717مادة )
ال يجكز ألعضاء ىيئة التدريس القياـ بعمؿ مف أعماؿ الخبرة أك اعطاء استشارة فى مكضكع معيف 

 .إال بترخيص مف رئيس الجامعة بناء عمى اقتراح عميد الكمية
 (712مادة )

ضاء ىيئة التدريس إلقاء دركس فى غير جامعتيـ أك االشراؼ عمى ما يعطى بيا مف ال يجكز ألع
دركس إال بترخيص مف رئيس الجامعة بناء عمى مكافقة مجمس الكمية أك المعيد بعد أخذ رأل مجمس 

  . القسـ المختص
 . كيشترط لمترخيص فى ذلؾ أف يككف التدريس أك االشراؼ فى مستكل الدراسة الجامعية

 (713دة ما)
 . ال يجكز ألعضاء ىيئة التدريس اعطاء دركس خصكصية بمقابؿ أك بغير مقابؿ

 (714مادة )
ال يجكز ألعضاء ىيئة التدريس أف يشتغمكا بالتجارة أك أف يشترككا فى ادارة عمؿ تجارل أك مالى أك 

 . صناعى أك أف يجمعكا بيف كظيفتيـ كأل عمؿ اليتفؽ ككرامة ىذه الكظيفة
جامعة أف يقرر منع عضك ىيئة التدريس مف مباشرة أل عمؿ يرل أف القياـ بو يتعارض كلرئيس ال

 . مع كاجبات الكظيفة كحسف أدائيا
  التأديب( 4) 

 (715مادة )
يكمؼ رئيس الجامعة أحد أعضاء ىيئة التدريس فى كمية الحقكؽ بالجامعة أك بإحدل كميات الحقكؽ 

اشرة التحقيؽ فيما ينسب الى عضك ىيئة التدريس كيجب اال اذا لـ تكجد بالجامعة كمية لمحقكؽ بمب
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تقؿ درجة مف يكمؼ بالتحقيؽ عف درجة مف يجرل التحقيؽ معو كيقدـ عف التحقيؽ تقريرا الى رئيس 
 .94 الجامعة كلكزير التعميـ العالى أف يطمب ابالغو ىذا التقرير

ك أف يأمر باحالة العضك المحقؽ معو كلرئيس الجامعة بعد االطالع عمى التقرير أف يحفظ التحقيؽ أ
) الى مجمس التأديب اذا رأل محال لذلؾ أك أف يكتفى بتكقيع عقكبة عميو فى حدكد ما تقرره المادة 

441 ).  
 
 (716مادة )

اقتضت  -لرئيس الجامعة أف يكقؼ أل عضك مف أعضاء ىيئة التدريس عف عممو احتياطيا اذا 
لكقؼ لمدة ال تزيد عمى ثالثة أشير، كال يجكز مدىا إال بقرار كيككف ا -مصمحة التحقيؽ معو ذلؾ 

 . مف مجمس التأديب
، كيترتب عمى كقؼ عضك ىيئة التدريس عف عممو كقؼ صرؼ ربع مرتبو إبتداء مف تاريخ الكقؼ 

  . ما لـ يقرر مجمس التأديب صرؼ كامؿ المرتب
ذا لـ يرفع األمر الى مجمس التأديب خالؿ شير مف تاريخ ا لكقؼ يصرؼ كامؿ المرتب الى أف كا 

 . يقرر المجمس غير ذلؾ
كاذا تقرر حفظ التحقيؽ أك حكـ بالبراءة أك كقعت عقكبة التنبيو أك المكـ صرؼ ما يككف قد أكقؼ 
مف المرتب أما اذا اذا كقعت عقكبة أشد فيتبع فى شأف ما أكقؼ صرفو مف المرتب ماتقرره بشأنو 

 91.السمطة التى كقعت العقكبة
 (717ادة م)

يعمـ رئيس الجامعة عضك ىيئة التدريس المحاؿ الى مجمس التأديب ببياف التيـ المكجية اليو 
كذلؾ بكتاب مكصى عميو مصحكب بعمـ كصكؿ قبؿ الجمسة المعينة  ،كبصكرة مف تقرير التحقيؽ

 . لممحاكمة بعشريف يكما عمى األقؿ
 (718مادة )

ديب االطالع عمى التحقيقات التى أجريت كذلؾ فى لعضك ىيئة التدريس المحاؿ الى مجمس التأ
 . األياـ التى يعينيا لو رئيس الجامعة

 (719مادة )

                                                 
 .4591لسنة  91استبدلت الفقرة االكلى بالقانكف   94
 .4591لسنة  91الفقرة الثالثة مستبدلة بالقانكف   91
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 : تككف مساءلة جميع أعضاء ىيئة التدريس أماـ مجمس تأديب يشكؿ مف
 . رئيسا                        أحد نكاب رئيس الجامعة يعينو مجمس الجامعة سنكيا( أ)
                .             لحقكؽ أك أحد اساتذة كميات الحقكؽ فىاستاذ مف كمية ا( ب)

  . 91عضكيف                الجامعات التى ليس بيا كمية لمحقكؽ يعينو مجمس الجامعة سنكيا
  مستشار مف مجمس الدكلة يندب سنكيا( ج)

عمداء ثـ مف يميو فى كفى حالة الغياب أك المانع،  يحؿ النائب اآلخر لرئيس الجامعة ثـ أقدـ ال
 . األقدمية منيـ محؿ الرئيس
فى شأف التحقيؽ كاالحالة الى مجمس التأديب، تسرل بالنسبة الى ( 479)كمع مراعاة حكـ المادة 

المساءلة أماـ مجمس التأديب القكاعد الخاصة بالمحاكمة أماـ المحاكـ التأديبية المنصكص عمييا فى 
  . قانكف مجمس الدكلة

 54:(771مادة )
 :يعاقب بالعزؿ عضك ىيئة التدريس الذل يرتكب أل مف األفعاؿ ااَلتية

االشتراؾ أك التحريض أك المساعدة عمى العنؼ أك أحداث الشغب داخؿ الجامعات أك أل  .4
 .مف منشَاتيا

 .ممارسة األعماؿ الحزبية داخؿ الجامعة .1
مكاد حارقة أك غير  كاف لمجامعة أك مفرقعات أك ألعاب نارية أكإدخاؿ سالح مف أل نكع  .1

 .ذلؾ مف األدكات كالمكاد التى تعرض األفراد أك المنشَات أك الممتمكات لمضرر أك الخطر
شرؼ عضك ىيئة التدريس أك مف شأنو أف يمس نزاىتو ككرامتو ككرامة فعؿ يزرل بكؿ  .1

 .مف ىذا القانكف( 471)الكظيفة أك فيو مخالفة لنص المادة 
لمتحقيؽ بقرار مف رئيس الجامعة الذل ( 1،1،4)المشار الييا بالبنكد مقترؼ أل مف األفعاؿ كيحاؿ 

لو أف يأمر بإحالتو لمجمس التأديب إف رأل محاًل لذلؾ عمى أف يعممو ببياف التيـ المكجو إليو 
كبصكرة مف تقرير المحقؽ بكتاب مكصى عميو بعمـ الكصكؿ قبؿ جمسة المحاكمة بسبعة أياـ عمى 

 .األكثر
بقكة القانكف بمجرد صدكر قرار إحالتو لمتحقيؽ حاؿ اتيامو ئة التدريس عف العمؿ كيكقؼ عضك ىي

مف ىذه المادة لمدة ال تجاكز ستة أشير أك ( 1،1،4)باقتراؼ أل مف األفعاؿ المشار إلييا فى البنكد 

                                                 
 .4591لسنة  91الفقرة االكلى بند ب مستبدلة بالقانكف   91
 .1749لسنة  1ف رقـ المادة مستبدلة بالقانك   91
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لحيف صدكر قرار مف مجمس التأديب فى شاف محاكمتو تأديبيًا أل التاريخيف أقرب، كما يمنع مف 
 .المحددة لنظر جمسات التحقيؽ كالمحاكمة التأديبية كؿ أماكف الجامعو عدا األياـدخ

كيسرل حكـ ىذه الفقرة عمى معاكنى أعضاء ىيئة التدريس مف المعيديف كالمدرسيف المساعديف، 
. كعمى العامميف فى الجامعة الخاضعيف ألحكاـ قانكف نظاـ العامميف المدنييف فى الدكلة المشار الييا

 . مف ىذة الفقرة( 1،1،4)ما يتعمؽ باقترافيـ األفعاؿ المنصكص عمييا فى البنكد في
 
 (777مادة ) 

تنقضى الدعكل التأديبية باستقالة عضك ىيئة التدريس كقبكؿ مجمس الجامعة ليا كذلؾ فيما عدا 
  . الحاالت التى نصت عمييا القكانيف كالمكائح الخاصة بالمخالفات المالية

 99.دعكل التأديبية فى الدعكل الجنائية كالدعكل المدنية الناشئتيف عف ذات الكاقعةكال تأثير لم
 (772مادة )

عمى أعضاء ىيئة ( 447)لرئيس الجامعة تكقيع عقكبتى التنبيو كالمـك المنصكص عمييما فى المادة 
دفاعيـ  كذلؾ بعد سماع أقكاليـ كتحقيؽ، التدريس الذيف يخمكف بكاجباتيـ أك بمقتضيات كظائفيـ 

كيككف قراره فى ذلؾ مسببا كنيائيا كعمى عميد كؿ كمية أك معيد ابالغ رئيس الجامعة بكؿ ما يقع 
 . مف أعضاء ىيئة التدريس مف اخالؿ بكاجباتيـ أك بمقتضيات كظائفيـ

 (مكرر 772مادة )
ليذه  يككف رئيس الجامعة كنكاب رئيس الجامعة كأميف المجمس االعمى لمجامعات خالؿ مدة شغميـ

 . الكظائؼ أساتذة فى كمياتيـ األصمية، كليـ فييا كافة حقكؽ االستاذ
 : ال تككف مساءلتيـ إال عمى النحك التالى 475كاستثناء مف نص المادة 

يشكؿ المجمس األعمى لمجامعات بناء عمى عرض رئيسو لجنة ثالثية مف بيف أعضائو لتحقيؽ 
أك نكابيـ أك أميف المجمس األعمى لمجامعات كليذه  الكقائع المنسكبة الى أحد رؤساء الجامعات

المجنة أف تستعيف بمف تراه مف أساتذة كميات الحقكؽ أك الخبراء الفنييف الستيفاء ما تراه الزما كال 
يجكز لممعركض أمره حضكر جمسة المجمس عند نظر مكضكعو، ك يعرض رئيس المجمس نتيجة 

  9. تخاذ ما تراه بشأنوالتحقيؽ عمى السمطة المختصة بالتعييف ال
  انتياء الخدمة( 5) 

                                                 
 .4584لسنة  48المادة مضافة بالقانكف   99
 .4551لسنة  411المادة مضافة بالقانكف    9
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 (773مادة )
  . سف انتياء الخدمة بالنسبة الى أعضاء ىيئة التدريس ستكف سنة ميالدية

كمع ذلؾ اذا بمغ عضك ىيئة التدريس ىذه السف خالؿ العاـ الجامعى فيبقى الى نيايتو مع احتفاظو 
  . بكافة حقكقو كمناصبو االدارية

الجامعى بانتياء أعماؿ االمتحانات فى ختاـ الدراسة فى العاـ الجامعى، كال تحسب كينتيى العاـ 
 . المدة مف بمكغو سف الستيف الى نياية العاـ الجامعى فى المعاش

 (774مادة )
يحاؿ عضك ىيئة التدريس الى المعاش بقرار مف رئيس الجامعة اذا لـ يستطع مباشرة عممو بسبب 

اذا ثبت فى أل كقت انو اليستطيع السباب  51جازات المقررة فى المادة المرض أك بعد انقضاء اال
 99. صحية القياـ بكظيفتو عمى الكجو الالئؽ

 (775مادة )
لمجمس الجامعة أف يزيد مدة الخدمة المحسكبة فى المعاش أك المكافأة لعضك ىيئة التدريس المحاؿ 

عمى أف ال تتجاكز ىذه المدة االضافية ، نائية الى المعاش كفقا لممادة السابقة مدة اضافية بصفة استث
مدة الخدمة الفعمية كال المدة الباقية لبمكغو السف المقرر لالحالة الى المعاش كال يجكز كذلؾ أف تزيد 
عمى ثمانى سنكات كال أف يككف مف شأنيا أف تعطيو حقا فى المعاش يزيد عمى أربعة اخماس مدتو 

بشأف تعديؿ بعض أحكاـ  4594لسنة  51األكلى مف القانكف رقـ مع عدـ االخالؿ بأحكاـ المادة 
 . قكانيف المعاشات المدنية

 
 (776مادة )

ال يترتب عمى استقالة رئيس الجامعة أك نائب رئيس الجامعة أك أميف المجمس األعمى لمجامعات أك 
ىذه الحالة  عضك ىئية التدريس سقكط حقو فى المعاش أك المكافأة كيسكل معاشو أك مكافأتو فى

 . كفقا لقكاعد المعاشات كالمكافآت المقررة لممكظفيف المفصكليف بسبب الغاء الكظيفة أك الكفر
 (777مادة )

يعتبر عضك ىيئة التدريس مستقيال اذا انقطع عف عممو أكثر مف شير بدكف إذف كلك كاف ذلؾ عقب 
رغ عممى أك اجازة مرافقة الزكج أك انتياء مدة ما رخص لو فيو مف اعارة أك ميمة عممية أك اجازة تف

كذلؾ مالـ يعد خالؿ ستة أشير عمى األكثر مف تاريخ االنقطاع كتعتبر خدمتو ، أل أجازة أخرل 
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 . منتيية مف تاريخ انقطاعو عف العمؿ
كقدـ عذرا قاىرا كقبمو مجمس الجامعة بعد أخذ رأل مجمس  ،فإذا عاد خالؿ األشير الستة المذككرة

اعتبر غيابو اجازة خاصة بمرتب فى الشيريف األكليف كبدكف مرتب  ،عيد كمجمس القسـالكمية أك الم
 . فى األربعة أشير التالية

أما اذا عاد خالؿ األشير الستة المذككرة كلـ يقدـ عذرا أك قدـ عذرا لـ يقبؿ فيعتبر غيابو انقطاعا ال 
صكص عمييا فى المادتيف يدخؿ ضمف مدة الخدمة المحسكبة فى المعاش كال ضمف المدد المن

كذلؾ دكف اخالؿ بقكاعد التأديب كال يجكز الترخيص لو مف بعد فى أعارة أك ( أكال/97)ك ( أكال/5 )
ميمة عممية أك اجازة تفرغ عممى أك أجازة مرافقة الزكج قبؿ انقضاء ضعؼ المدد المنصكص عمييا 

 (.57)ك ( 88/4)فى المكاد 
 نبأعضاء ىيئة التدريس من األجا (6)

 (778مادة )
 . يجكز عند االقتضاء أف يعيف فى ىيئة التدريس مف االجانب مف تؤىميـ كفاءتيـ لذلؾ

كيككف التعييف بقرار مف رئيس الجامعة بعد أخذ رأل مجمس الجامعة كمجمس الكمية أك المعيد 
 98. كلمدة ال تجاكز سنتيف قابمة لمتجديد، كمجمس القسـ المختص 

 
 (779مادة )

امعة نفقات حضكر عضك ىيئة التدريس األجنبى كعائمتو الى مقر عممو فييا، كنفقات تتحمؿ الج
 . عكدتو كعائمتو عند نياية عقده

كاذا امتدت مدة خدمتو أكثر مف سنتيف، تحممت الجامعة نفقات رحمتو الى بالده ذىابا كايابا ىك 
 . فكعائمتو لقضاء االجازة العادية السنكية فى نياية كؿ عاميف جامعيي

 (721مادة )
يمنح عضك ىيئة التدريس األجنبى عند انتياء خدمتو فى الجامعة مكافأة تعادؿ مرتب شير عف كؿ 

 . سنة مف سنكات خدمتو
 . كاذا تكفى خالؿ مدة خدمتو منح كرثتو المكافأة المذككرة

 والزائرون المتفرغين وغير المتفرغون االساتذة - ثانيا

                                                 
 .4584لسنة  48المادة مضافة بالقانكف   98



 

45 

 

 (727مادة )

يعيف بصفة شخصية فى ذات الكمية أك المعيد جميع مف يبمغكف سف ( 441)مادة مع مراعاة حكـ ال
انتياء الخدمة كيصبحكف أساتذة متفرغيف كذلؾ ما لـ يطمبكا عدـ االستمرار فى العمؿ، كال تحسب 
ىذه المدة فى المعاش ، كيتقاضكف مكافأة مالية إجمالية تكازل الفرؽ بيف المرتب مضافا إليو الركاتب 

 95.ش مع الجمع بيف المكافأة كالمعاشالت األخرل المقررة كبيف المعاكالبد

 (722مادة )
يجكز استثناء أف يعيد الى األساتذة المتفرغيف المعينيف طبقا ألحكاـ المادةالسابقة بأعباء رئاسة 

مجمس القسـ اذا لـ يكجد بالقسـ أساتذة كيككف ذلؾ بقرار مف رئيس الجامعة بناء عمى طمب مجمس 
 . مية أك المعيد بعد أخذ رأل مجمس القسـ المختصالك
 (723مادة )

يجػػكز عنػػد االقتضػػاء التعاقػػد مػػع العممػػاء الممتػػازيف فػػى بحػػكثيـ كخبػػراتيـ فػػى المػػكاد التػػى يعيػػد إلػػييـ 
تدريسػيا ، كيكػكف ذلػػؾ بقػرار مػػف رئػيس الجامعػة بعػػد مكافقػة مجمػػس الجامعػة بنػاء عمػػى طمػب مجمػػس 

 .7 ذ رأل مجمس القسـ المختص كبمكافأة يحددىا مجمس الجامعةالكمية أك المعيد بعد أخ

 
 (724مادة )

ال يجكز الجمع بيف كظيفة األستاذ المتفرغ ككظيفة األستاذ غير المتفرغ كال التعييف فى ذات الكقت 
فى كظيفة األستاذ المتفرغ أك فى كظيفة األستاذ غير المتفرغ فى أكثر مف كمية أك معيد مف كميات 

 . ت الخاضعة ليذا القانكف أك معاىدىاالجامعا
 (725مادة )

يجكز عند االقتضاء االستعانة فى الكميات كالمعاىد التابعة لمجامعة بأساتذة أك أساتذة مساعديف 
 .أجانب مف ذكل الكفاءة بصفة أساتذة زائريف لمدة مؤقتة

بعد أخذ رأل مجمس كيككف ذلؾ بقرار مف رئيس الجامعة بناء عمى طمب مجمس الكمية أك المعيد 
 . القسـ المختص
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  مدرسو المغات( ثالثا)
 
 (726مادة )

يجكز تبعا لمحاجة تعييف مدرسى لغات فى الكميات كالمعاىد التابعة لمجامعة كيسرل عمييـ أحكاـ 
 . العامميف مف غير أعضاء ىيئة التدريس فيما لـ يرد فى شأنو نص خاص فى ىذا القانكف

 
 (727مادة )

كذلؾ ، قتضاء تعييف مدرسى لغات مف األجانب فى الكميات كالمعاىد التابعة لمجامعة يجكز عند اال
 كلمدة ال تجاكز سنتيف قابمة لمتجديد ،بقرار مف رئيس الجامعة بناء عمى طمب عميد الكمية أك المعيد

ا كيجكز فى حالة الضركرة التجاكز فى تعيينيـ عف شرط الحصكؿ عمى شيادة الثانكية العامة أك م
 . يعادليا اذا كانت لدييـ اجازات عممية اخرل تعتبر كافية بالنسبة لما يعينكف فيو مف كظائؼ

كتتحمؿ الجامعة بالنسبة لمف تمتد مدة خدمتو  ،(445)كيسرل عمييـ حكـ الفقرة األكلى مف المادة 
الجازة العادية نفقات رحمتو الى بالده ذىابا كايابا ىك كعائمتو لقضاء ا ،منيـ أكثر مف ثالث سنكات

 . السنكية كذلؾ فى نياية كؿ ثالثة أعكاـ جامعية
كيمنح مف تنتيى خدمتو منيـ مكافأة تعادؿ مرتب نصؼ شير عف كؿ سنة مف السنكات الخمس 

األكلى مف خدمتو كمرتب شير عف كؿ سنة تزيد عمى ذلؾ كيمنح كرثتو المكافأة المستحقة اذا تكفى 
 .خالؿ مدة خدمتو

 (728مادة )
كؿ فى حدكد اختصاصو، االشراؼ مف الناحية الفنية عمى ، تكلى أقساـ المغات بكمية اآلداب ت

 . مدرسى المغات فى كميات الجامعة كمعاىدىا المختمفة
 (729مادة )

 (.471)ك ( 471)تسرل عمى مدرسى المغات أحكاـ المادتيف 
 
 

 الـبـاب الـثـالـث
 فى المعيدين والمدرسين المساعدين

 (731مادة )
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  تسرل أحكاـ المكاد التالية عمى المعيديف كالمدرسيف المساعديف فى الجامعات الخاضعة ليذا القانكف
كما تسرل عمييـ أحكاـ العامميف مف غير أعضاء ىيئة التدريس فيما لـ يرد فى شأنو نص خاص 

 . بيـ
 (737مادة )

دكف يككنكف نكاة أعضاء التدريس يعيف فى الكميات كالمعاىد التابعة لمجامعة معيدكف كمدرسكف مساع
  .فييا

لمحصكؿ عمى الدرجات العممية العميا كبما يعيد بو ة، الدراسات كالبحكث العممية الالزمكيقكمكف ب
الييـ القسـ المختص مف التمرينات كالدركس العممية كسكاىا مف األعماؿ تحت اشراؼ أعضاء ىيئة 

 . لعميد كمجمس القسـ المختصالتدريس كباألعماؿ األخرل التى يكمفيـ بيا ا
 (732مادة )

تبيف الالئحة التنفيذية النظاـ العاـ لتدريب المعيديف كالمدرسيف المساعديف عمى التدريس كتمقى 
 . أصكلو

 
 التعيين( 7)

 (733مادة )
يعيف المعيدكف كالمدرسكف المساعدكف بقرار مف رئيس الجامعة بناء عمى طمب مجمس الكمية أك 

 . خذ رأل مجمس القسـ المختص كيككف التعييف مف تاريخ صدكر ىذا القرارالمعيد بعد أ
 (734مادة )

  67ممغاه
 (735مادة )

 1 . يشترط فيمف يعيف معيدا أك مدرسا مساعدا أف يككف محمكد السيرة حسف السمعة
 (736مادة )

 . يككف تعييف المعيديف بناء عمى إعالف عف الكظائؼ الشاغرة
 : يشترط فيمف يعيف معيدا ما يأتى ،ة السابقةكمع مراعاة حكـ الماد

 . أف يككف حاصال عمى تقدير جيد جدا عمى األقؿ فى التقدير العاـ فى الدرجة الجامعية األكلى( 4)
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 . أف يككف حاصال عمى تقدير جيد عمى األقؿ فى مادة التخصص أك ما يقـك مقاميا (1)
مف ىك حاصؿ عمى تقدير جيد جدا فى التقدير كمع ذلؾ اذا لـ يكجد مف بيف المتقدميف لالعالف 

عمى األقؿ فى " جيد " فيجكز التعييف مف بيف الحاصميف عمى ، العاـ فى الدرجة الجامعية األكلى 
 . " جيد جدا" ىذا التقدير كبشرط أف ال يقؿ التقدير فى مادة التخصص أك ما يقكـ مقاميا عف 

كعند  ميف عمى أساس تفضيؿ األعمى فى التقدير العاـكفى جميع األحكاؿ تجرل المفاضمة بيف المتقد
التساكل فى ىذا التقدير يفضؿ األعمى فى مجمكع الدرجات كعند التساكل فى ىذا المجمكع يفضؿ 

كعند التساكل فى ىذا التقدير يفضؿ االعمى فى درجات مادة  ،االعمى تقديرا فى مادة التخصص
الحاصؿ عمى درجة عممية أعمى بنفس القكاعد  التخصص كعند التساكل فى ىذة الدرجات يفضؿ

 1 . السابقة
 (737مادة )

المعيدكف عف طريؽ التكميؼ  مف ىذا القانكف يجكز أف يعيف 419ك  411مع مراعاة حكـ المادتيف 
الحاصميف عمى تقدير جيد جدا عمى األقؿ فى كؿ مف  مف بيف خريجى الكمية فى السنتيف األخيرتيف

  الجامعية األكلى، ك فى تقدير مادة التخصص أك ما يقـك مقاميا، ك تعطى رجةالتقدير العاـ فى الد
تعطى األفضمية لمف ىك  األفضمية لمف ىك أعمى فى التقدير العاـ، ك عند التساكل فى التقدير العاـ

مف ىذا (   41) المقررة فى المادة  مع مراعاة ضكابط المفاضمة، أعمى فى مجمكع الدرجات 
 1  .القانكف

 (738مادة )
فى تطبيؽ حكـ المادتيف السابقتيف اذا لـ تكف مادة التخصص فى مكاد األمتحاف فى مرحمة الدرجة 

  .الجامعية األكلى فيقـك مقاميا الحصكؿ عمى دبمـك خاصة فى فرع التخصص
ذا لـ تكجد ىذه الدبمكـ  فيقـك مقاميا التمريف العممى مدة ال تقؿ عف سنتيف فى كمية جامعية أك ،كا 

معيد جامعى أك مستشفى جامعى كبشرط الحصكؿ عمى تقدير جيد جدا عمى األقؿ عف العمؿ خالؿ 
 . ىذه المدة

فى كميات ( األكمينكية ) كيشترط فى جميع االحكاؿ بالنسبة لكظائؼ المعيديف فى األقساـ العالجية 
يات الجامعية الطب أف يككف المرشح قد أمضى سنتيف عمى األقؿ فى تدريب عممى بأحد المستشف

 . فى فرع تخصصو
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 (739مادة )
يشترط فى مف يعيف مدرسا مساعدا أف يككف حاصال عمى درجة ، ( 419)مع مراعاة حكـ المادة 

الماجستير أك عمى دبمكميف مف دبمكمات الدراسة العميا مؤىميف لمقيد لمحصكؿ عمى درجة الدكتكراه أك 
 . عمى ما يعادؿ درجة الماجستير أك الدبمكميف

فإذا كاف مف بيف المعيديف فى إحدل الجامعات الخاضعة ليذا القانكف فيشترط فضال عما تقدـ أف 
 ،كاذا كاف مف غيرىـ ،يككف ممتزما فى عممو كمسمكو منذ تعيينو معيدا بكاجباتو كمحسنا أداءىا

فيشترط حصكلو عمى تزكية مف المشرؼ عمى الرسالة فى حاؿ الحصكؿ عمى درجة الماجستير أك 
 .مف عميد الكمية بعد أخذ رأل رؤساء مجالس األقساـ المتخصصة فى حاؿ الحصكؿ عمى الدبمكميف

فيمنح عند تعيينو فى  ،كاذا تطمب التخصص حصكؿ المعيد عمى بكالكريكس أك ليسانس أخرل
الكظيفة تعادؿ مدة الدراسة المقررة لمحصكؿ عمى  كظيفة مدرس مساعد أقدمية اعتبارية فى ىذه

ريكس أك الميسانس االخرل بشرط أف يككف حصكلو عمى درجة الماجستير فى نكع التخصص البكالك 
 9 . الذل يستمـز الحصكؿ عمى بكالكريكس أك ليسانس أخرل

 
 (741مادة )

، يككف التعييف فى كظائؼ المدرسيف المساعديف الشاغرة (415)ك ( 419)مع مراعاة حكـ المادتيف 
ذا لـ يكجد مف ىؤالء مف ىك مؤىؿ لشغميا  دكف اعالف مف بيف المعيديف فى ذ ات الكمية أك المعيد، كا 

 . فيجرل االعالف عنيا
 (747مادة )

( 91)يسرل عمى االعالف عف كظائؼ المعيديف كالمدرسيف المساعديف حكـ الفقرة األكلى مف المادة 
 . الخاصة باالعالف عف كظائؼ أعضاء ىيئة التدريس

 النقل واالجازات (2) 
 (742مادة )

يجكز نقؿ المعيديف كالمدرسيف المساعديف مف كمية أك معيد الى كمية أخرل أك معيد آخر فى ذات 
الجامعة كفى قسـ مماثؿ كيككف ذلؾ بقرار مف رئيس الجامعة بعد أخذ رأل مجمس الكميتيف أك 

 . المعيديف كمجمس القسـ فى كؿ منيما
 (743مادة )
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ف مف جامعة الى أخرل مف الجامعات الخاضعة ليذا القانكف يجكز نقؿ المعيديف كالمدرسيف المساعدي
كيككف ذلؾ بناء عمى مكافقة رئيسى الجامعتيف بعد أخذ رأل مجالس الكميات أك ، كفى قسـ مماثؿ 

   . المعاىد كمجالس االقساـ المختصة
 (744مادة )

الجامعات كذلؾ يجكز عند االقتضاء نقؿ المعيديف كالمدرسيف المساعديف الى كظيفة عامة خارج 
بقرار مف كزير التعميـ العالى بناء عمى طمب رئيس الجامعة بعد أخذ رأل مجمس الكمية أك المعيد 

 . كمجمس القسـ المختص
 (745مادة )

ال يجكز نقؿ المعيديف كالمدرسيف المساعديف مف قسـ الى آخر فى ذات الكمية أك المعيد أك الى قسـ 
كمع ذلؾ يجكز  ،آخر باحدل الجامعات الخاضعة ليذا القانكف غير مماثؿ فى كمية أخرل أك معيد

ليـ التقدـ لشغؿ كظائؼ المعيديف كالمدرسيف المساعديف الشاغرة المعمف عنيا فى قسـ آخر فى ذات 
 . الكمية أك المعيد أك فى كمية أخرل أك معيد آخر كذلؾ فى حدكد ما تقرره القكانيف كالمكائح

 (746مادة )
عيديف كالمدرسيف المساعديف فى بعثات الى الخارج أك عمى منح أجنبية أك الترخيص يجكز ايفاد الم

ليـ فى اجازات دراسية بمرتب أك بدكف مرتب كيككف ذلؾ بقرار مف رئيس الجامعة بناء عمى اقتراح 
مجمس الكمية أك المعيد بعد أخذ رأل مجمس القسـ المختص كمكافقة مجمس الدراسات العميا كالبحكث 

 (. 1)لجامعة كذلؾ دكف إخالؿ بحكـ المادة فى ا
 (747مادة )

 . ال تجكز إعارة المعيديف كالمدرسيف المساعديف
 الواجبات( 3) 

  (748مادة )
عمى المعيديف كالمدرسيف المساعديف بذؿ أقصى الجيد فى دراساتيـ كبحكثيـ العممية فى سبيؿ 

  . الحصكؿ عمى الماجستير أك الدكتكراه أك ما يعادليا
كعمييـ القياـ بما يكمفكف بو مف تمرينات كدركس عممية كغيرىا مف األعماؿ عمى أف يراعى فى 

 . تكميفيـ أف يككف بالقدر الذل يسمح ليـ بمكاصمة دراساتيـ كبحكثيـ دكف ارىاؽ أك تعكيؽ
 (749مادة )

                                                 
 .4584لسنة  48المادة مستبدلة بالقانكف     



 

51 

 

راسة عميا ال يجكز لممعيديف أك المدرسيف المساعديف أف يسجمكا لد ، 1مع مراعاة حكـ المادة 
لمحصكؿ عمى درجة جامعية فى غير تخصص أقساميـ إال بقرار مف رئيس الجامعة بعد مكافقة 
مجمس الدراسات العميا كالبحكث بناء عمى اقتراح مجمس الكمية أك المعيد كبعد أخذ رأل مجالس 

 . األقساـ المختصة
 (751مادة )

 . كالتدريب عميو كفؽ النظاـ المقررعمى المعيديف كالمدرسيف المساعديف تمقى أصكؿ التدريس 
 (757مادة )

عمى المعيديف كالمدرسيف المساعديف المشاركة فى أعماؿ المؤتمرات العممية لمكمية أك المعيد 
 . كذلؾ كفقا لألحكاـ المقررة فى الالئحة التنفيذية ،كالمؤتمرات العممية لألقساـ

 (752مادة )
 . إلقاء دركس فى غير الجامعة التى يتبعكنياال يجكز لممعيديف كالمدرسيف المساعديف 

 (753مادة )
 . عمى المعيديف كالمدرسيف المساعديف( 471) ،(471) ،( 5)تسرل أحكاـ المكاد 

  التأديب (4) 
 ( 754مادة )

 : تككف مساءلة المعيديف كالمدرسيف المساعديف أماـ مجمس تأديب يشكؿ مف
 . رئيسا                              لعميا كالبحكثنائب رئيس الجامعة لشئكف الدراسات ا( ا)
 . عضكيف        رئيس الجامعة سنكيا أحد أعضاء ىيئة التدريس فى كمية الحقكؽ يختاره( ب)
 . مستشار مساعد بمجمس الدكلة يندب سنكيا( ج)

 . األقدمية كعند الغياب أك قياـ المانع يحؿ محؿ نائب رئيس الجامعة أقدـ العمداء ثـ مف يميو فى
  انتياء الخدمة( 5) 

 755مادة 
ينقؿ المعيد الى كظيفة أخرل اذا لـ يحصؿ عمى درجة الماجستير أك عمى دبمكميف مف دبمكمات 
الدراسة العميا بحسب األحكاؿ خالؿ خمس سنكات عمى األكثر منذ تعيينو معيدا أك اذا لـ يحصؿ 

ات عمى األكثر منذ تعيينو معيدا فى األحكاؿ التى عمى درجة الدكتكراه أك ما يعادليا خالؿ عشر سنك 
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ال يمـز لمحصكؿ عمى ىذه الدرجة سبؽ الحصكؿ عمى درجة الماجستير أك دبمكمى الدراسة العميا 
 9 . بحسب األحكاؿ

 (756مادة )
ينقؿ المدرس المساعد الى كظيفة أخرل اذا لـ يحصؿ عمى درجة الدكتكراه أك ما يعادليا خالؿ 

 . ى األكثر منذ تعيينة مدرسا مساعداخمس سنكات عم
 

  الـبـاب الـرابـع
  فى العاممين من غير أعضاء ىيئة التدريس

 (757مادة )
تسرل أحكاـ العامميف المدنييف فى الدكلة عمى العامميف فى الجامعات الخاضعة ليذا القانكف مف غير 

 . لقكانيف كالمكائح الجامعيةكذلؾ فيما لـ يرد فى شأنو نص خاص بيـ فى ا ،أعضاء ىيئة التدريس
 (758مادة )

تككف لممسئكليف فى الجامعات الخاضعة ليذا القانكف ، مع مراعاة أحكاـ القكانيف كالمكائح الجامعية 
السمطات المخكلة  ،كؿ فى حدكد اختصاصو كبالنسبة لمعامميف مف غير أعضاء ىيئة التدريس

العامميف المدنييف فى الدكلة كذلؾ عمى النحك  لممسئكليف فى القكانيف كالمكائح العامة فى شأف
 : المكضح قريف كؿ منيـ فيما يمى

 . تككف لرئيس الجامعة جميع السمطات المخكلة لمكزير( ا)
تككف لنكاب رئيس الجامعة كألميف المجمس األعمى لمجامعات كلعمداء الكميات كألميف الجامعة ( ب)

 . جميع السمطات المخكلة لككيؿ الكزراة
 8 .تككف لرؤساء مجالس األقساـ جميع السمطات التأديبية المخكلة لرئيس المصمحة( ج)
 (759مادة )

يككف لمجامعة دكف ، استثناء مف أحكاـ القكانيف كالمكائح العامة فى شأف العامميف المدنييف فى الدكلة 
كذلؾ بعد ، فييا  الرجكع الى كزارة القكل العاممة التعييف فى مختمؼ كظائؼ الكادر العاـ الخالية

إال اذا رأت شغميا ، عة كبشرط االعالف عف ىذه الكظائؼاجراء امتحانات لممتقدميف تقكـ بيا الجام
 . بطريؽ النقؿ

                                                 
 .4591لسنة  91المادة مستبدلة بالقانكف   9 
 .4591لسنة  91الفقرة ب، ج مستبدلة بالقانكف   8 
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 (761مادة )
لرئيس الجامعة اعفاء العامميف مف غير أعضاء ىيئة التدريس مف شركط المياقة البدنية كميا أك 

 . الطبى (القكمسيكف ) بعضيا بعدأخذ رأل المجمس 
 
 (767مادة )

فيما  ،تككف االجازة العادية السنكية لمعامميف مف غير أعضاء ىيئة التدريس فى أثناء العطمة الصيفية
فتحدد االجازة فى ىذه الحالة بقرار مف  ،عدا الكميات كالمعاىد التى تككف طبيعة العمؿ فييا مختمفة

 . عميد الكمية أك المعيد
 (762مادة )

كؿ فى حدكد اختصاصو كبالنسبة لمعامميف  ،ف فى الجامعات الخاضعة ليذا القانكفتثبت لممسئكلي
مف غير أعضاء ىيئة التدريس نفس السمطات التأديبية المخكلة لممسئكليف فى القكانيف كالمكائح العامة 

 : كذلؾ عمى النحك المكضح قريف كؿ منيـ فيما يمى ،فى شأف العامميف المدنييف فى الدكلة
 . ف لرئيس الجامعة جميع السمطات التػأديبية المخكلة لمكزيرتكك ( ا)
تككف لنكاب رئيس الجامعة كألميف المجمس األعمى لمجامعات كلعمداء الكميات أك المعاىد ( ب)

 . كألميف الجامعة جميع السمطات التأديبية المخكلة لككيؿ الكزارة
 5  . المخكلة لرئيس المصمحة تككف لرؤساء مجالس االقساـ جميع السمطات التأديبية( ج)
 (763مادة )

يتكلى التحقيؽ مع العامميف مف غير أعضاء ىيئة التدريس مف يكمفو بذلؾ أحد المسئكليف المذككريف 
فى المادة السابقة أك تتكاله النيابة االدارية بطمب مف رئيس الجامعة أك مف الكزير المختص بالتعميـ 

 97. العالى
 
 (764مادة )

 . العامميف مف غير أعضاء ىيئة التدريس الى مجمس التأديب بقرار مف رئيس الجامعةتككف إحالة 
باعادة تنظيـ النيابة االدارية  4598لسنة  449كتسرل بالنسبة لمحاكمتيـ تأديبيا أحكاـ القانكف رقـ 

 . كالمحاكمات التأديبية

                                                 
 .4591لسنة  91مستبدليف بالقانكف ( ب،ج)البنديف   5 
 .4551لسنة  411المادة مستبدلة بالقانكف   97
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 (765مادة )
لتدريس أماـ مجمس تأديب يشكؿ عمى تككف المساءلة التأديبية لمعامميف مف غير أعضاء ىيئة ا

 : النحك التالى
 رئيسا                            ....………………… ... ... ... ... ... أميف الجامعة (ا)
  .فعضكي ... .. ....ختاره رئيس الجامعة سنكيا أحد أعضاء ىيئة التدريس فى كمية الحقكؽ ي( ب)
  ... ...…… .... .... .... نائب بمجمس الدكلة يندب سنكيا( ج)

ممساءلة التأديبية مف مدرسى المغات حؿ أحد ككيمى الكمية أك المعيد محؿ أميف لكاذا كاف المحاؿ 
  . الجامعة

كفى حالة غياب أميف الجامعة أك ككيؿ الكمية أك المعيد عمى حسب األحكاؿ أك قياـ المانع يعيف 
 . رئيس الجامعة مف يحؿ محمو

 (766مادة )
 (.419)االقتضاء تعييف مكظفيف فنييف مف األجانب كيسرل عمييـ حكـ المادة يجكز عند 

 
  الـبـاب الـخـامــس

  فى نظام الدراسة واالمتحان وشئون الطالب
 (767مادة )

تحدد الالئحة التنفيذية مكعد بدء الدراسة كانتيائيا كاألسس العامة ، مع مراعاة أحكاـ ىذا القانكف 
 . كالقيد كلنظـ االمتحاف كفرصو كتقديراتو المشتركة لنظـ الدراسة

كؿ فى دائرة اختصاصيا كفى حدكد ، كتحدد المكائح الداخمية لمكميات كالمعاىد التابعة لمجامعة 
االطار العاـ المقرر فى القانكف كفى الالئحة التنفيذية الييكؿ الداخمى لتككينيا كاألحكاـ التفصيمية 

 . يما يخصيالنظـ القيد كالدراسة كاالمتحاف ف
 
 (768مادة )

كذلؾ ما لـ يقرر مجمس الجامعة ، المغة العربية ىى لغة التعميـ فى الجامعات الخاضعة ليذا القانكف 
 . فى أحكاؿ خاصة استعماؿ لغة أخرل

كلمجمس الكمية فى أحكاؿ خاصة أف يرخص ، كيككف أداء االمتحاف بالمغة التى يدرس بيا المقرر 
 . غة أخرل بعد أخذ رأل مجمس القسـ أك األقساـ المختصةلمطالب فى االجابة بم
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ية بعد أخذ رأل مجمس القسـ كتكضع رسائؿ الماجستير كالدكتكراه بالمغة التى يحددىا مجمس الكم
  .صالمخت

 . كفى جميع األحكاؿ يجب أف تككف الرسائؿ مشفكعة بمكجز كاؼ بالمغة العربية كآخر بمغة أجنبية
 (769مادة )

 . جانى ألبناء الجميكرية فى مختمؼ المراحؿ الجامعيةالتعميـ م
يؤدل الطالب مف غير أبناء الجميكرية  ،كفيما عدا فركع الجامعات الخاضعة ليذا القانكف فى الخارج

عمى أف تخصص حصيمة ىذه المصركفات لمخدمة  ،مصركفات الدراسة المحددة فى الالئحة التنفيذية
  .فيياالتعميمية فى الجامعة المقيديف 

عمى  ،كيؤدل جميع الطالب الرسـك التى تحددىا الالئحة التنفيذية مقابؿ الخدمات الطالبية المختمفة
 . أف تخصص حصيمة كؿ رسـ منيا لمخدمة المؤدل عنيا

 (771مادة )
يجكز أف يعفى الطالب فى مرحمة البكالكريكس أك الميسانس مف حضكر بعض مقررات الدراسة أك 

اذا ثبت أنو حضر  ،كذلؾ فيما عدا مقررات كامتحانات الفرقة النيائية، ات فييا مف أداء االمتحان
مقررات تعادليا أك أدل بنجاح امتحانات تعادليا فى كمية جامعية أك معيد عممى معترؼ بيما مف 

  . الجامعة
تراح كيككف االعفاء بقرار مف رئيس الجامعة بعد مكافقة مجمس شئكف التعميـ كالطالب بناء عمى اق

كذلؾ  ،مجمس الكمية أك المعيد المختص بعد أخذ رأل مجمس القسـ أك مجالس األقساـ المختصة
 (. 1)دكف اخالؿ بحكـ المادة 

 (777مادة )
يجكز أف يعفى الطالب فى مرحمة الدراسات العميا مف حضكر بعض مقررات الدراسة كمف امتحاناتيا 

المتحانات المقررة فى كمية جامعية أك معيد عممى اذا ثبت أنو حضر مقررات مماثمة كأدل بنجاح ا
كبشرط أف تككف مدة الدراسة الالزمة لمحصكؿ عمى الدرجة العممية أكثر  ،معترؼ بيما مف الجامعة

 (.498) ،(499)مف سنة كذلؾ دكف اخػالؿ بحػكـ المادتيف 
لبحكث بناء عمى اقتراح كيككف االعفاء بقرار مف رئيس الجامعة بعد مكافقة مجمس الدراسات العميا كا

كذلؾ  ،مجمس الكمية أك المعيد المختص بعأد أخػذ رأل مجمػس القسػـ أك مجالػس األقساـ المختصة
 (. 1)دكف اخػالؿ بحكـ المادة 

 (772مادة )
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تمنح مجالس الجامعات الخاضعة ليذا القانكف بناء عمى طمب مجالس كمياتيا كمعاىدىا الدرجات 
 . مبينة فى الالئحة التنفيذيةالعممية كالدبمكمات ال

كؿ فيما يخصيا تفصيؿ الشركط الالزمة لمحصكؿ عمى  ،كتتكلى المكائح الداخمية لمكميات كالمعاىد
 . ىذه الدرجات كالدبمكمات

كال يمنح تمؾ الدرجات كالدبمكمات إال مف أدل بنجاح جميع االمتحانات المقررة لمحصكؿ عمييا كفؽ 
 . كأحكاـ الالئحة الداخمية المختصةأحكاـ الالئحة التنفيذية 

 (773مادة )
يشترط لنجاح الطالب فى االمتحانات أف ترضى لجنة االمتحانات عف فيمو كتحصيمو كذلؾ كفؽ 

 . أحكاـ الالئحة التنفيذية كأحكاـ الالئحة الداخمية المختصة
 (774مادة )

داخمية كيتـ القيد بعد أخذ رأل مجالس يككف القيد لمدراسات العميا فى المكاعيد المحددة فى المكائح ال
األقساـ المختصة بمكافقة مجمس الكمية أك المعيد كاعتماد نائب رئيس الجامعة لشئكف الدراسات 

 .العميا كالبحكث
 (775مادة )

يككف تسجيؿ رسائؿ الماجستير كالدكتكراه كالغاء التسجيؿ بمكافقة (  1)مع مراعاة حكـ المادة 
ا كالبحكث بناء عمى طمب مجمس الكمية أك المعيد بعد أخذ رأل مجمس القسـ مجمس الدراسات العمي

 . المختص
 (776مادة )

كمدة الدراسة  ،تتناكؿ الدراسة فى دبمكمات الدراسات العميا مقررات ذات طبيعة تطبيقية أك أكاديمية
 . فى كؿ منيا سنة كاحدة عمى األقؿ

 (777مادة )
ر مقررات دراسية عالية كتدريبا عمى كسائؿ البحث كاستقراء النتائج تشمؿ الدراسة لنيؿ درجة الماجستي

  . كيشترط الجازتيا أف تككف عمال ذا قيمة عممية، ينتيى باعداد رسالة تقبميا لجنة الحكـ 
 . كال يجكز أف تقؿ المدة الالزمة لنيؿ ىذه الدرجة عف سنتيف

 (778مادة )
مدة ال تقؿ عف سنتيف تنتيى بتقديـ رسالة تقبميا لجنة تقـك الدكتكراه أساسا عمى البحث المبتكر ل

  .الحكـ
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كيجكز أف يكمؼ الطالب ببعض الدراسات المتقدمة طبقا لما تحدده المكائح الداخمية كيشترط الجازة 
رسالة الدكتكراه أف تككف عمال ذا قيمة عممية يشيد لمطالب بكفايتو الشخصية فى بحكثو كدراساتو 

 . جديدةكيمثؿ إضافة عممية 
 (779مادة )

، عمى الطالب المشاركة فى أعماؿ المؤتمرات العممية لمكمية أك المعيد كالمؤتمرات العممية لألقساـ 
 . كذلؾ كفقا ألحكاـ الالئحة التنفيذية

 (781مادة )
 . كتبيف الالئحة التنفيذية ىذا النظاـ كتحدد العقكبات التأديبية، يخضع الطالب لمنظاـ التأديبى

 (787 مادة)
كلرئيس الجامعة كلعميد الكمية كلألساتذة ، لمجمس تأديب الطالب تكقيع جميع العقكبات التأديبية 

 . كاألساتذة المساعديف تكقيع بعض ىذه العقكبات فى الحدكد المعينة لكؿ منيـ فى الالئحة التنفيذية
 (782مادة )

مف تمقاء نفسو أك بناء عمى طمب يصدر قرار احالة الطالب الى مجمس التأديب مف رئيس الجامعة 
 . العميد

 (783مادة )
 : يشكؿ مجمس تأديب الطالب عمى الكجو التالى

 . رئيسا                              عميد الكمية أك المعيد الذل يتبعو الطالب -
 .المختصككيؿ الكمية أك المعيد  -
 94 .المختصأقدـ أعضاء مجمس الكمية أك المعيد  -
 (784مادة )

ال يجكز الطعف فى القرار الصادر مف مجمس تأديب الطالب إال بطريؽ االستئناؼ كيرفع االستئناؼ 
 ،بطمب كتابى يقدـ مف الطالب الى رئيس الجامعة خالؿ خمسة عشر يكما مف تاريخ ابالغو بالقرار

 . كعميو ابالغ ىذا الطمب الى مجمس التأديب االعمى خالؿ خمسة عشر يكما
 : التأديب األعمى عمى الكجو التالىكيشكؿ مجمس 

 . رئيسا                               :نائب رئيس الجامعة المختص  - 
 .بياعميد كمية الحقكؽ أك احد االساتذة  - 
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 .الطالباستاذ مف الكمية أك المعيد الذل يتبعو  - 
 . كيصدر باختيار االساتذة االعضاء قرار مف رئيس الجامعة

حكاؿ اليجكز الحكـ بكقؼ تنفيذ قرارات مجمس تأديب الطالب أك مجمس التأديب كفى جميع اال
 91. األعمى قبؿ الفصؿ فى المكضكع

 (مكرر 784مادة )
لرئيس الجامعة أف يكقع عقكبة الفصؿ عمى الطالب الذل يمارس أعماال تخريبية تضر بالعممية 

المتحانات أك العمؿ داخؿ الجامعة أك التعميمية أك تعرضيا لمخطر أك تستيدؼ منشآت الجامعة أك ا
االعتداء عمى األشخاص أك الممتمكات العامة أك الخاصة أك تحريض الطالب عمى العنؼ كاستخداـ 

، كذلؾ بعد تحقيؽ تجريو الجامعة خالؿ أسبكع عمى األكثر أك المساىمة فى أل أمر مما تقدـ القكة
و كيجكز الطعف عمى ىذا الجزاء أماـ مجمس مف تاريخ الكاقعة يخطر بو الطالب بخطاب مكصى عمي

التأديب المختص بالجامعة عمى أف يككف مف بيف أعضائو أحد أعضاء مجمس الدكلة كأحد أساتذة 
دائرة ) القانكف بكميات الحقكؽ كيككف الطعف عمى أحكاـ مجمس التأديب أماـ المحكمة اإلدارية العميا 

 91.( المكضكع
 
 (785مادة )

 . تنفيذية نظـ الخدمات الطالبية بأنكاعيا المختمفةتبيف الالئحة ال
 (786مادة )

يجكز لعميد الكمية أك المعيد الترخيص فى االستماع لمف يرغب فى الدراسة فى إحدل الكميات أك 
المعاىد التابعة لمجامعة أك الترخيص فى متابعة أشغاؿ المعامؿ أك التجارب فى ىذه الكميات أك 

  . راط أل دراسات أك شيادات عممية مسبقةكذلؾ دكف أشت ،المعاىد
كال يشتمؿ الترخيص أل ترخيص فى أداء االمتحانات كال يخكؿ الحؽ فى الحصكؿ عمى أل شيادة 

  . أك درجة جامعية
 . كتبيف الالئحة التنفيذية ىذا النظاـ كتحدد الرسـك المقررة

 
  الـبـاب الـسـادس
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  فى الشئون المالية
 (787مادة )

يعد مجمس الجامعة مشركع مكازنة الجامعة عمى أف يخصص لمبحث ، ( 8)حكـ المادة  مع مكافقة
  . العممى قسـ خاص منيا بأبكابو المختمفة

عمى جيات ، بعد مكافقة المجمس األعمى لمجامعات ، كيتكلى كزير التعميـ العالى عرضيا 
 . االختصاص كفقا لمقانكف

 (788مادة )
كية لمكازنة الجامعة عمى غمة أمكاليا المنقكلة كالثابتة كالتبرعات كالرسكـ تشمؿ تقديرات االيرادات السن

كما تشتمؿ تقديرات النفقات السنكية لممكازنة ة، ات مف أل مكرد كاف كاعانة الحككمكسائر االيراد
األجكر كالنفقات الجارية كالتحكيمية كاالستثمارية التى يتـ اعدادىا عمى نمط اعداد مكازنة الييئات 

 العامة
 (789مادة )

، بمػػػا فػػػى ذلػػػؾ المسػػػاىمة فػػػى إنشػػػاء كدعػػػـ الجامعػػػات جامعػػػة فػػػى أمكاليػػػا كتػػػديرىا بنفسػػػياتتصػػػرؼ ال
، كغيرىػػػػػػا مػػػػػػف عميميػػػػػػة أك البحثيػػػػػػة أك االبتكاريػػػػػػةاألىميػػػػػػة أك القيػػػػػػاـ بالمشػػػػػػركعات ذات الطبيعػػػػػػة الت

فػػى التعمػػيـ كالبحػػث  ، لمنيػػكض بأغراضػػياف أجػػؿ تػػكفير مػػكارد ذاتيػػة لمجامعػػةالمشػػركعات الخدميػػة مػػ
 .العممى كالتنمية كخدمة المجتمع 

دارتيػػػا كنظػػػاـ حسػػػابات الجامعػػػة ألحكػػػاـ المػػػكائح الماليػػػة ك  يخضػػػع التصػػػرؼ فػػػى أمػػػكاؿ الجامعػػػات كا 
، بعػد أخػذ العػالى بالتنسػيؽ مػع كزيػر الماليػةكالحسابية التى تصدر بقرار مف الكزير المختص بالتعميـ 

 . جمس األعمى لمجامعات رأل مجمس الجامعة كمكافقة الم
 
 (791مادة )

لرئيس الجامعة الحؽ فى اعادة تكزيع االستخدامات االستثمارية الكاردة بالمكازنة كفقا لمككنات 
االستثمار كالمككف النقدل فى حدكد التكاليؼ الكمية لممشركعات المعتمدة فى الخطة كاخطار كزارتى 

 . التخطيط كالخزانة
 (797مادة )

البت فى استيراد احتياجاتيا مف الخارج فى حدكد الحصة النقدية المخصصة ليا كطبقا لمجامعة حؽ 
 . لمكائح المعمكؿ بيا فى ىذا الشأف بالجامعة
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 (792مادة )
 . مع مراعاة أحكاـ قكانيف الجامعة كلكائحيا

دارة المكائح أك الجياز المركزل لمتنظيـ كاال( كزارة الخزانة)يطبؽ مجمس الجامعة دكف الرجكع الى ( أ)
 . الخاصة بأعضاء ىيئة التدريس كتككف قراراتو فى ذلؾ نيائية كنافذة

يطبؽ رئيس الجامعة دكف الرجكع الى كزارة الخزانة أك الجياز المركزل لمتنظيـ كاالدارة القكاعد ( ب)
غير  المالية العامةالمعمكؿ بيا فى حؽ جميع العامميف فى الدكلة عمى سائر العامميف بالجامعة مف

 . أعضاء ىيئة التدريس كالمدرسيف المساعديف كالمعيديف
لمجمس الجامعة سمطة نقؿ كظائؼ أعضاء ىيئة التدريس كالمدرسيف المساعديف كالمعيديف مف ( ج)

قسـ الى آخر فى ذات الكمية أك المعيد أك مف كمية أك معيد الى كمية اخرل أك معيد آخر فى 
 . كالجياز المركزل لمتنظيـ كاالدارةالجامعة مع اخطار كزارة الخزانة 

كيتعيف ارساؿ القرارات التى تكجب القكانيف أف تصدر بقرار مف رئيس الجميكرية الى كزير التعميـ 
 . العالى التخاذ الالـز فى شأنيا

 (793مادة )
الذيف لرئيس الجامعة سػمطة الكزير المنصكص عمييا فى القكانيف كالمكائح الخاصػة بالنسػبة لمعامميف 

 . 4594لسنة  98تطبؽ عمييـ أحكاـ القانكف رقـ 
 (794مادة )

كؿ فى دائرة اختصاصو سمطة نقؿ ، لرئيس الجامعة كنكابو كعمداء الكميات كالمعاىد كأميف الجامعة 
كذلؾ كفقا ألحكاـ الالئحة التنفيذية ليذا القانكف  ،االعتمادات مف بند الى آخر فى مكازنة الجامعة

 . امة المقررة لمكازنات الييئات العامةكالقكاعد الع
 (795مادة )

مرتبات رئيس الجامعة كنكابو كأميف المجمس األعمى لمجامعات كأعضاء ىيئة التدريس كبدالتيـ 
الحالييف منيـ  كمعاشاتيـ كمرتبات المدرسيف المساعديف كالمعيديف كبدالتيـ كقكاعد تطبيقيا عمى

 . فمبينة بالجدكؿ المرافؽ ليذا القانك 
 (مكرر 795مادة )

ينشأ بالمجمس األعمى لمجامعات صندكؽ لتحسيف أحكاؿ العامميف المدنييف بالجامعات الحككمية مف 
 : غير أعضاء ىيئة التدريس ، كتككف لمصندكؽ الشخصية االعتبارية كتتككف مكارده مما يمى
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لما  غراض الصندكؽ كفقاً ما يتـ تخصيصو مف المكارد الذاتية مف الجامعات الحككمية لتحقيؽ أ( ا)
 .يقرره المجمس األعمى لمجامعات 

 .ة مف المكازنة العامة ليذا الغرضما قد تخصصو الدكل( ب)

 .يا التى ترد لمجامعات ليذا الغرضاليبات كالتبرعات كالمنح كاليدا( ج)

ا ما يخصصو المجمس األعمى لمجامعات مف الرسـك الدراسية كرسكـ تسجيؿ الدراسات العمي( د)
 .كالدكتكراة ، ككذا شيادات التخرج ليذا الغرض، كذلؾ بعد مكافقة كزير التعميـ العالى ككزير المالية 

 .عائد استثمارات أمكاؿ الصندكؽ كناتج نشاطو ( ىػ) 

، كيعفى نشاط بمكازنة الصندكؽ مف سنة إلى أخرل، كيرحؿ الفائض كيككف لمصندكؽ مكازنة خاصة
 .ى يقدميا مف جميع أنكاع الضرائب كالرسـك الصندكؽ ككافة الخدمات الت

كيصدر بتنظيـ الصندكؽ كقكاعد اإلنفاؽ منو قرار مف كزير التعميـ العالى بعد مكافقة المجمس 
 91.األعمى لمجامعات

 

 الـبـاب الـسـابـع

 فى األحكاـ التنفيذية
 (796مادة )

بناء عمى عرض كزير التعميـ العالى تصدر الالئحة التنفيذية ليذا القانكف بقرار مف رئيس الجميكرية 
 . كبعد أخذ رأل مجمس الجامعات كمكافقة المجمس األعمى لمجامعات

كتتكلى ىذه الالئحة بصفة عامة كضع االطار العاـ لتنفيذ أحكاـ ىذا القانكف كبياف النظـ كاألحكاـ 
  . العامة المشتركة بيف الجامعات كتمؾ المشتركة بيف بعض كمياتيا كمعاىدىا
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  : المسائؿ اآلتية بصفة خاصة ،عالكة عمى المسائؿ المحدده فى القانكف ،كتنظـ ىذه الالئحة

 . تككيف الجامعات( 4)

 . اختصاصات المجالس الجامعية كالمجاف المتعددة المنبثقة عنيا كنظـ العمؿ بيا( 1)

 . تصاصاتياالمؤتمرات العممية لمكميات كالمعاىد كاألقساـ كتشكيميا كاجتماعاتيا كاخ( 1)

 . شركط قبكؿ الطالب كقيدىـ كرسـك الخدمات التى تؤدل الييـ( 1)
 . القكاعد العامة لنظاـ الدراسة كاالمتحانات كاالشراؼ عمى الرسائؿ كمناقشتيا كنظاـ التأديب( 9)
 . بياف الدرجات كالشيادات العممية كالدبمكمات كالشركط العامة لمحصكؿ عمييا(  )
 . كائز الدراسيةالمكافآت كالج( 9)
 . الخدمات الطالبية( 8)
نظاـ االعالف عف كظائؼ أعضاء ىيئة التدريس ككظائؼ المدرسيف المساعديف كالمعيديف ( 5)

 . الشاغرة
 . نظاـ الكفاءة المتطمبة لمتدريس فى شأف المعينيف فى ىيئة التدريس مف خارج الجامعات( 47)
 . تحانات كالمكافآت الخاصة بياقكاعد االنتداب لمتدريس كألعماؿ االم( 44)
 . النظاـ العاـ لتدريب المعيديف كالمدرسيف المساعديف عمى التدريس كتمقى أصكلو( 41)
 . قكاعد تحديد المكافآت المالية كالمنح ألعضاء ىيئة التدريس كغيرىـ( 41)
 . فى الجامعاتاالطار العاـ لمكائح الفنية كالمالية كاالدارية لمكحدات ذات الطابع الخاص ( 41)

 (797مادة )
تصدر لكؿ كمية أك معيد تابع لمجامعة الئحة داخمية بقرار مف كزير التعميـ العالى بعد أخذ رأل 

 . مجمس الكمية أك المعيد كمجمس الجامعة كمكافقة المجمس األعمى لمجامعات
الداخمية المتميزة  كتتكلى ىذه الالئحة بياف االطار الخاص لمكمية أك المعيد كمايخص مختمؼ شئكنيا
كتنظـ الالئحة ، كذلؾ فى حدكد القانكف ككفقا لالطار أك النظاـ العاـ المبيف فى الالئحة التنفيذية 

كالمسائؿ اآلتية بصفة  ،كفى الالئحة التنفيذية ،الداخمية عالكة عمى المسائؿ المحددة فى القانكف
 : خاصة

 . داخمة تحت كؿ منياأقساـ الكمية أك المعيد كمختمؼ التخصصات ال( 4)
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 . تخصصات االستاذية فى الكمية أك المعيد( 1)
 . شعب التخصص كفركع الدرجات كالشيادات العممية فى الكمية كالمعيد( 1)
 . الشركط التفصيمية لمحصكؿ عمى الدرجات كالشيادات العممية كالدبمكمات مف الكمية أك المعيد( 1)
 . ات الدراسة كالساعات المخصصة لكؿ منيامقررات الدراسة كتكزيعيا عمى سنك ( 9)
 . القكاعد الخاصة باالمتحانات فى الكمية أك المعيد(  )
 . مكاعيد القيد لمدراسات العميا كاجراءات تسجيؿ الماجستير كالدكتكراه كالغاء القيد كالتسجيؿ( 9)
كالمعاىد التابعة  نظـ الدراسة كالقيد كاالمتحاف كشركط منح الشيادات كالتأديب فى المدارس( 8)

 . لمكمية
 

  الـبـاب الـثـامن
  فى األحكام الوقتية واالنتقالية

 (798مادة )
كتككف الكميات  ،تككف الكميات الحالية التابعة لفركع جامعة القاىرة بالمنصكرة نكاة لجامعة المنصكره

 99. الحالية التابعة لفرع جامعة االسكندرية بطنطا نكاة لجامعة طنطا
 (مكرر 798مادة )

 . تتككف جامعة الزقازيؽ مف الكميات الحالية التابعة لفرع جامعة عيف شمس بالزقازيؽ
كما تطبؽ عمييا االحكاـ الكاردة فى المادتيف  ،458كيسرل عمييا االستثناءاف المقرراف فى المادة 

455، 171 .9  
 (مكرر أ 798مادة )

تابعة لكزارة التعميـ العالى التى يصدر بتعيينيا تتككف جامعة حمكاف مف الكميات كالمعاىد العالية ال
كتحديد مقارىا قرار مف رئيس الجميكرية كمف الكميات كالمعاىد الفنية األخرل التى تنشئيا الجامعة 

 . فى المستقبؿ
  . 458كيسرل عمييا االستثناءاف المقرراف فى المادة 
 99. 171، 455كما تطبؽ عمييا األحكاـ الكاردة فى المادتيف 
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 (مكرر ب 798مادة )
 . تتككف جامعة قناة السكيس مف الكميات التابعة حاليا لجامعة حمكاف بمنطقة قناة السكيس

 . كتتككف جامعة المنكفية مف الكميات التابعة حاليا لجامعة طنطا بشبيف الككـ كمنكؼ
 . كتتككف جامعة المنيا مف الكميات التابعة حاليا لجامعة اسيكط بالمنيا

مف ( ا)كما يسرل حكـ البند  ،171، 455، 458فى شأف ىذة الجامعات احكاـ المكاد  كتسرل
عمى اعضاء ىيئة التدريس كالمدرسيف المساعديف كالمعيديف العامميف بالكميات ( مكررا) 171المادة 

 . 98التى ضمت الى جامعة قناة السكيس مف جامعة حمكاف
 (799مادة )

تسرل لمدة عشر سنكات مف تاريخ نفاذه األحكاـ اآلتية ، ذا القانكف استثناء مف األحكاـ المقررة فى ى
 : فى شأف جامعتى المنصكرة كطنطا كفركع جامعتى عيف شمس كأسيكط

يككف تعييف العميد مف بيف أساتذة الكمية أك المعيد بقرار مف كزير التعميـ  ،فى جميع األحكاؿ( أ)
 . دة ثالث سنكات قابمة لمتجديدالعالى بناء عمى ترشيح رئيس الجامعة كذلؾ لم

 . يككف لمكمية أك المعيد ككيؿ كاحد( ب)
 95 . تككف رئاسة مجمس القسـ ألقدـ األساتذة فيو( ج)
  ( 211مادة )

عمى أف يتـ اختيار كتعييف العمداء ، تنتيى مدد العمداء الحالييف اعتبارا مف تاريخ نفاذ ىذا القانكف 
 . خالؿ شير عمى األكثر مف تاريخ نفاذ ىذا القانكف فى 11الجدد كفقا ألحكاـ المادة 

كتعتبر مدد ككالء ىذه الكميات كالمعاىد الحالييف منتيية مف تاريخ صدكر القرار بتعييف العمداء 
 . الجدد

 (217مادة )
فى حالة اختيار رؤساء مجالس األقساـ الحالييف لرياسة مجالس أقساميـ تحسب المدة المنصكص 

 . مف تاريخ ىذا االختيار( 4/ 9)ة عمييا فى الماد
 (212مادة )

ك ( ج/11)عمى األعضاء الخارجييف الحالييف الذيف يتحقؽ فى شأنيـ الجمع المحظكر فى المادتيف 
 . أف يحددكا خالؿ شير مف تاريخ نفاذ ىذا القانكف المجمس الذل يختاركف البقاء فيو( ىػ/ 17)

                                                 
 . 459لسنة  51المادة مضافة بالقانكف   98
 .4591لسنة  91استبدلت بالقانكف   95
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 (213مادة )
يف كفقا لألحكاـ المستحدثة فى ىذا القانكف خالؿ شيريف عمى األكثر يستكمؿ تعييف األعضاء الخارج

 . مف تاريخ نفاذه كالى أف يتـ ذلؾ يككف انعقاد المجالس صحيحا بغير ىؤالء األعضاء
 (214مادة )

سنة كاحدة بالنسبة لمف يعينكف ( 97)ك ( 5 )ك ( 9 )تخفض المدد المنصكص عمييا فى المكاد 
كذلؾ لممدة التى يحددىا  ،صكرة كطنطا كفركع جامعتى عيف شمس كأسيكط فى جامعات أسيكط كالمن

 87. المجمس االعمى لمجامعات بقرار منو
كاذا دعت الضركرة الى نقؿ عضك ىيئة التدريس الذل انتفع بحكـ التخفيض الى احدل الكميات أك 

المقب العممى بقدر  فتؤخر أقدميتو فى ذات الكظيفة أك ،المعاىد التى ال يسرل عمييا ىذا الحكـ 
 .كامؿ مدة التخفيض التى استفادىا

 (مكرر 214مادة )
 : استثناء مف األحكاـ المقررة فى ىذا القانكف

يحتفظ أعضاء ىيئات التدريس كالمدرسكف المساعدكف كالمعيدكف بالكميات كالمعاىد العالية  ( أ)
ـ جدكؿ المرتبات الممحؽ التابعة لكزارة التعميـ العالى كقت صدكر ىذا القانكف كالمطبؽ عميي

أما الذيف لـ يستكممكا شرط الحصكؿ عمى المؤىؿ  ،بالقانكف المشار إليو بكظائفيـ كأقدمياتيـ
فإذا ، المنصكص عميو فى القانكف المشار إليو فيحتفظكف كظائفيـ كأقدمياتيـ لمدة سبع سنكات

كادر العاـ كفى الدرجات لـ يستكممكا ىذا الشرط خالؿ ىذه المدة ينقمكف الى كظائؼ أخرل بال
  المعادلة لكظائفيـ كذلؾ بقرار مف كزير التعميـ العالى بعد أخذ رأل مجمس الجامعة

.ممغاة  ( ب)
81 

 ( 215مادة )
سنة كاحدة بالنسبة لممدرسيف الذيف خدمكا ( 4-أكال/5 )تخفض المدة المنصكص عمييا فى المادة 

كذلؾ بشرط أال تقؿ مدة االستبقاء بعد ، كفالقكات المسمحة مجنديف كىـ معيدكف أك مدرسكف مساعد
 . أداء الخدمة االجبارية عف سنة كأف يككنكا قد أدكىا عمى كجو مرض

 كيعمؿ بيذا الحكـ الى حيف انتياء الظركؼ التى حتمت ىذا االستبقاء
 

                                                 
 . 455لسنة  1، كتطبؽ أحكاـ تمؾ المادة عمى جامعة جنكب الكادل كفقا لمقانكف رقـ 4591لسنة  91استبدلت الفقرة االكلى بالقانكف   87
 .4599لسنة  97المادة مضافة بالقانكف  ، 458سنة ل 58البند ب ممغى بالقانكف   84
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 ( 216مادة )
راسى األستاذية ال يترتب عمى تطبيؽ ىذا القانكف فيما يقضى بو مف تكحيد كظيفة األستاذية كالغاء ك

أل اخالؿ بما لألساتذة ذكل الكراسى الحالييف مف أقدمية عمى األساتذة الحالييف كال بأقدميات ىؤالء 
 . األخيريف فيما بينيـ

 (217مادة )
اذا تقدـ بانتاجو العممى مف استكفى مف األساتذة المساعديف كالمدرسيف الحالييف المدد المنصكص 

كذلؾ لمتعييف فى كظائؼ األساتذة كاألساتذة ( 4-أكال/97)ك ( 4-أكال/5 )عمييا فى المادتيف 
 كتـ ىذا التقدـ خالؿ شيريف مف تاريخ نفاذ ىذا القانكف، المساعديف أك لمحصكؿ عمى ألقابيما 

 . فيككف تعيينيـ أك منحيـ ىذه األلقاب بعد ثبكت أىميتيـ العممية دكف أخالؿ بأقدمياتيـ الحالية
 (218مادة )

عمى األكثر ما سبؽ أف قرر مف اعارات تجاكز  91/4591ما الى نياية العاـ الجامعى يظؿ قائ
كمف اعارات أك ميمات عممية أك اجازات تفرغ عممى أك ( 89/4)الحد األقصى المقرر فى المادة 

 (.54ك  57)اجازات مرافقة الزكج تككف متعارضة مع أحكاـ المادتيف 
 (219مادة )

 82ممغاه 
 (271مادة )

ر قرار مف رئيس كؿ جامعة بناء عمى تكصية مف مجمس الجامعة بأسماء مف يعينكف فى يصد
كظيفة مدرس مساعد كذلؾ فى خالؿ شيريف مف تاريخ نفاذ ىذا القانكف كترفع مرتباتيـ الى بداية 

كيؤخذ ىذا التعييف فى االعتبار عند تحديد مكعد ، الربط المحدد لمكظيفة اذا كانت تقؿ عف ذلؾ 
 . ة الدكرية التاليةالعالك 

 (277مادة )
تتكلى ( 91)الى أف يتـ تشكيؿ المجاف العممية الدائمة لفحص االنتاج العممى المشار الييا فى المادة 

المجاف العممية الدائمة الحالية فحص االنتاج العممى لممتقدميف لشغؿ كظائؼ األساتذة كاألساتذة 
  . المساعديف أك لمحصكؿ عمى القابيا العممية

 . كيتـ تشكيؿ تمؾ المجاف خالؿ ثالثة أشير عمى األكثر مف تاريخ نفاذ ىذا القانكف
كتستمر المجاف العممية التى تـ تشكيميا قبؿ نفاذ ىذا القانكف بقرارات مف مجالس الجامعات طبقا 

                                                 
 .4591لسنة  91المادة ممغاة بالقانكف   81
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فى فحص االنتاج العممى لممتقدميف لشغؿ  4598لسنة  481مف القانكف ( 99/1)لحكـ المادة 
عمى أف تقدـ تقاريرىا عف ذلؾ خالؿ شيريف عمى األكثر  ،األساتذة المساعديف كالمدرسيفكظائؼ 

 . مف تاريخ نفاذ ىذا القانكف
 (272مادة )

الى أف تصدر الالئحة التنفيذية ليذا القانكف كيتـ تعديؿ المكائح الداخمية لمكميات كالمعاىد التابعة 
 لداخميةاكالمكائح  4598لسنة  481يذية لمقانكف رقـ يستمر العمؿ بأحكاـ الالئحة التنف ،لمجامعة

الحالية كذلؾ فيما ال يتعارض مع أحكاـ ىذا القانكف ككذلؾ يستمر العمؿ بأحكاـ القرارات التعميمية 
 . األخرل فيما ال يتعارض مع أحكاـ ىذا القانكف

خصصات مؤقتا طبقا تحدد ىذه الت، كالى أف يتـ تحديد تخصصات األستاذية فى المكائح الداخمية 
 . لمتخصصات المقابمة لكراسى األستاذية الحالية

 (.4591أكؿ أكتكبر سنة ) 4151شعباف سنة  11صدر برياسة الجميكرية فى 
                                                                                                  
  أنور السادات
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  لوظائف والبدالتجدول المرتبات وا
  العضاء ىيئة التدريس والوظائف المعاونة لمجامعات

  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . العالوة| المرتبات االضافية | الربط المالى| الوظيفو 

 . الدورية| ــــــــــــــــــــــ| |
 . المستحقة |بدل | بدل | بدل | لموظيفة  |

 . المستحقو| تمثيل | خاص | جامعة | |
  .ـــــــــــــ|ـــــــ|ـــــــ|ــــــ|ـــــــــــــ|ـــــــــــــــــ

 
  . جنيو| جنيو | جنيو | جنيو | جنيو | أعضاء ىيئة ( ا)
. 

  .: التدريس
| | | | | . 
| | | | | . 

 . ثابتربط |  2111|  ---|  ---|  2928| رئيس الجامعة 
| | | | | . 

 . ربط ثابت|  7511|  ---|  ---|  2613| نائب رئيس الجامعة
| | | | | . 

 . ---- | ---- | 311|  451|  ----| عميد 
| | | | | . 
 . ---- | ---- | 781|  451|  ----| وكيل كمية 
| | | | | . 

 . ---- | ---- | 721|  451|  ----| رئيس مجمس قسم 
| | | | | . 

 . 75|  ----|  ---|  451|  2433 - 7681| استاذ 
 .ـــــــــــــ|ـــــــ|ـــــــ|ــــــ|ـــــــــــــ|ـــــــــــــــــ
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 . 72|  ----|  ---|  361|  2164 - 7368| استاذ مساعد 
  .ـــــــــــــ|ـــــــ|ـــــــ|ــــــ|ـــــــــــــ|ـــــــــــــــــ

 
 . 61|  ----|  ---|  252|  7788 -7121| مدرس 
  .ـــــــــــــ|ـــــــ|ـــــــ|ــــــ|ـــــــــــــ|ـــــــــــــــــ

 
 . | | | | | وظائف معاونة( ب)

 . | | | | | ألعضاء ىيئة
  .: التدريس

| | | | | . 
| | | | | . 

 . 36|  ----|  ---|  774|  7441 - 756| مدرس مساعد 
| | | | | . 

 . فى السنة 72|  ----|  ---|  718|  7776 - 576|  معيد
 . األولى ثـم | | | | |

 . كل سنة 24 | | | | |
  . بعد ذلك | | | | |

 
 : قواعد تطبيق جدول المرتبات والبدالت والمعاشات

تستحؽ العالكة الدكرية السنكية فى أكؿ يناير التالى لتاريخ مركر عاـ عمػى التعييف فى أحد ( 4)
ئؼ ىيئة التدريس أك كظيفة مدرس مساعد أك مػف تاريخ مركر سنة عمى استحقاؽ العالكة كظا

 . الدكرية السابقة
 .: تصرؼ كفقا لمقكاعد التالية 4591بالنسبة لمعالكة الدكرية التػى تستحػؽ فػى يناير سنة ( 1)
 . 4591سنة يحدد مكاعد آخػر عالكة دكرية صرفت لكؿ مف اعضاء ىيئة التدريس فى خالؿ ( ا)
حتى اخر ديسمبر سنة تحسب عدد الشيكر مف تاريخ العالكة المشار الييا فى البند السابؽ ( ب)

 . كتحسب كسكر الشير شيرا كامال 4591
 . 41تمنح العالكة بنسبة عػدد الشيكر المحددة فى البند السابؽ مقسكمة عمى ( ج)
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أك معيديف ممف كانكا يشغمكف كظائؼ  عند تعييف أعضاء ىيئة التدريس أك مدرسيف مساعديف( 1)
فػى الحككمة أك الييئات العامة أك القطاع العاـ فإنيػـ يحتفظكف باخػر مرتب كانكا يتقاضكنو فى ىذه 

الكظائؼ اذا كاف يزيد عمى بدايػة مربػكط الكظيفة التػى يعينكف عمييا كبشػرط أال يتجاكز المرتب 
 . جةالمحتفظ بو عف نياية الربط المقرر لمدر 

كاعتبار مػف تاريخ نفاذ القانكف تسػكل طبقا ليػذا الحكـ مرتبات أعضاء ىيئة التدريس كالمدرسيف 
كالمساعديف كالمعيديف الحالييف مػف مكظفى الييئات العامة أك القطاع العاـ كذلؾ دكف صرؼ أل 

 . فركؽ عف الماضى
أسيكط أك طنطا أك المنصكرة أك يمنح مف يعيف فى كظيفة مف كظائؼ ىيئة التدريس فى جامعة ( 1)

فػرع جامعة القاىرة بالخرطػـك أك فػى احػدل الكميات كالمعاىد المنشأة خػارج محافظات القاىرة 
 . كاالسكندرية كالجػيزة عالكة خاصة مف عالكات الكظيفة المعيف فييا

اتيـ الحالية كترفع ينقػؿ أعضػاء ىيئة التدريس كالمعيدكف الػى كظػائؼ الجػدكؿ المرافػؽ بمرتب( 9)
مرتبات أعضاء ىيئة التدريس كالمعيديف الذيف تقؿ مرتباتيـ الحالية عف بداية ربط الكظائؼ الى تمؾ 

 . البداية
تستحؽ الػبدالت المحددة قػريف كؿ كظيفة فى جدكؿ المرتبات لكؿ مف يصدر قرار تعيينو فى (  )

 . ؿ التمثيؿ كبدؿ الجامعةاحدل الكظائؼ الكاردة بالجدكؿ كاليجكز الجمع بيف بد
ال يخضػع بػدؿ الجامعة كبدؿ التمثيؿ كبدؿ العمادة كبدؿ ككالػة الكمية كبػدؿ رئاسػة القسـ ( 9)

 9 45لسػنة  17المحػددة فػى جدكؿ المرتبات لمضرائب كيسرل الخفض المقرر بالقانػكف رقػـ 
زيد مجمكع البدالت ميما تعددت عف كتعديالتو عمػى جمػيع الػبدالت المحددة بالجدكؿ كاليجكز أف ي

 . مف المرتب االساسى% 477
يحتفظ بمرتبو بصفة شخصيو رئيس الجامعة أك نائب رئيس الجامعة أك أميف المجمس االعمى ( 8)

 . لمجامعات الػذل يترؾ منصبو الل سبب مػف االسباب كيعكد الى ىيئة التدريس
جة متى بمغ المرتب االساسى اخر مربكط الدرجة تستحؽ العالكات المقررة لمكظيفة االعمى در ( 5)

 . التى يشغميا
يعامػؿ مػف شغؿ كظيفة رئيس الجامعة مػف حيث المعاش معاممػة الػكزير كيعامؿ مف شغؿ ( 47)

  كظيفة نائب رئيس الجامعة كاميف المجمس االعمى لمجامعات مف حيث المعاش معاممة نائب الكزير
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 حكام الممحقة بوجدول المرتبات والبدالت واأل
 

 
 

 الكظيفة

 
 

الربط المالى 
 لمكظيفة

 
 

 المرتبات اإلضافية

 
 

العالكة الدكرية 
 السنكية

 
 

 بدؿ جامعة

 
 

 بدؿ خاص

 
 

 بدؿ تمثيؿ

   
 

 جنيو

 
 

 جنيو

 
 

 جنيو

 
 

 جنيو

 
 

 جنيو

 
 
أعضاء ىيئة  (أ)

  :التدريس
 

 رئيس الجامعة
….. 

 
نائب رئيس 

  الجامعة
 عميد

…………….. 
 

 كمية ككيؿ

 
 

 
 
   

2500 
2000 

- 
- 
- 

1400 – 
1800 

 
 

 
 
   
- 
- 

420 
420 
420 
420 

 
 

 
 
   
- 
- 

300 
180 
120 
- 

 
 

 
 
   

2000 
1500 

- 
- 
- 
- 

 
 

 
 
   

 ربط ثابت
 ربط ثابت

- 
- 
- 
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……….. 
 

 رئيس مجمس قسـ
.. 

 أستاذ
…………… 

 
 

 … أستاذ مساعد

 
 

1080 - 
1440 

 
 

324 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

72 
60 

 
 

  ..……… مدرس

 
 

720 - 
1440 

 
 

216 

 
 

- 

 
 

- 

 
 
كظائؼ  (ب)

معاكنة ألعضاء 
  :ىيئة التدريس
 مدرس مساعد

…… 
 

  ………… معيد

 
 

 
 
   

 
   

480 – 780 
300 – 780 

 
 

 
 
   

 
   

144 
90 

 
 

 
 
   

 
   
- 
- 

 
 

 
 
   

 
   
- 
- 

 
 

 
 
   

 
   
36 

فى السنة  60
 11األكلى ثـ 

جنييا كؿ سنة 
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 بعد ذلؾ

 
 : مرتبات والبدالت والمعاشاتقواعد تطبيق جدول ال

تستحؽ العالكة الدكرية السنكية فى أكؿ يناير التالى لتاريخ مركر عاـ عمى التعييف فى أحد ( 4)
كظائؼ ىيئة التدريس أك كظيفة مدرس مساعد أك مف تاريخ مركر سنة عمى استحقاؽ العالكة الدكرية 

 . السابقة
 : تصرؼ كفقا لمقكاعد التالية 4591يناير سنة  بالنسبة لمعالكة الدكرية التى تستحؽ فى( 1)
 . 4591يحدد مكعد آخر عالكة دكرية صرفت لكؿ مف أعضاء ىيئة التدريس فى خالؿ سنة ( أ)
تحسب عدد الشيكر مف تاريخ العالكة المشار إلييا فى البند السابؽ حتى آخر ديسمبر سنة ( ب)

 . كتحسب كسكر الشير شيرا كامال – 4591
 . 41لعالكة بنسبة عدد الشيكر المحددة فى البند السابؽ مقسكمة عمى تمنح ا( ج)
عند تعييف أعضاء ىيئة التدريس أك مدرسيف مساعديف أك معيديف ممف كانكا يشغمكف كظائؼ ( 1)

فى الحككمة أك الييئات العامة أك القطاع العاـ ، فإنيـ يحتفظكف بآخر مرتب كانكا يتقاضكنو فى 
يزيد عمى بداية مربكط الكظيفة التى يعينكف عمييا كبشرط أال يتجاكز المرتب  ىذه الكظائؼ إذا كاف

 . المحتفظ بو عف نياية الربط المقرر لمدرجة
كاعتبار مف تاريخ نفاذ ىذا القانكف تسكل طبقا ليذا الحكـ مرتبات أعضاء ىيئة التدريس كالمدرسيف 

مة أك القطاع العاـ ، كذلؾ دكف صرؼ أل كالمساعديف كالمعيديف الحالييف مف مكظفى الييئات العا
 . فركؽ عف الماضى

يمنح مف يعيف فى كظيفة مف كظائؼ ىيئة التدريس فى جامعة أسيكط أك كسط الدلتا أك شرؽ ( 1)
الدلتا أك فرع جامعة القاىرة بالخرطـك أك فى إحدل الكميات كالمعاىد المنشأة خارج محافظات القاىرة 

 . ة خاصة مف عالكات الكظيفة المعيف فيياكاالسكندرية كالجيزة عالك 
ينقؿ أعضاء ىيئة التدريس كالمعيدكف إلى كظائؼ الجدكؿ المرافؽ بمرتباتيـ الحالية كترفع ( 9)

مرتبات أعضاء ىيئة التدريس كالمعيديف الذيف تقؿ مرتباتيـ الحالية عف بداية ربط الكظائؼ إلى تمؾ 
 . البداية

يف كؿ كظيفة فى جدكؿ المرتبات لكؿ مف يصدر قرار تعيينو فى تستحؽ البدالت المحددة قر (  )
 . إحدل الكظائؼ الكاردة بالجدكؿ ، كاليجكز الجمع بيف بدؿ التمثيؿ كبدؿ الجامعة
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اليخضع بدؿ الجامعة كبدؿ التمثيؿ كبدؿ العمادة كبدؿ ككالة الكمية كبدؿ رئاسة القسـ المحددة ( 9)
كتعديالتو  9 45لسنة  17الخفض المقرر بالقانكف رقـ  كيسرل – فى جدكؿ المرتبات لمضرائب

%  477عمى جميع البدالت المحددة بالجدكؿ ، كاليجكز أف يزيد مجمكع البدالت ميما تعددت عف 
 . مف المرتب األساسى

يحتفظ بمرتبو بصفة شخصية رئيس الجامعة أك نائب رئيس الجامعة أك أميف المجمس األعمى ( 8)
 . ؾ منصبو ألل سبب مف األسباب كيعكد إلى ىيئة التدريسلمجامعات الذل يتر 

 497يسكل معاش رئيس الجامعة عمى أساس المرتب الذل يتقاضاه عمى أال يتجاكز المعاش ( 5)
 . جنييا شيريا

يسكل معاش كؿ مف نكاب رئيس الجامعة كأميف المجمس األعمى لمجامعات عمى أساس  (47)
 . جنييات شيريا 447اكز المعاش المرتب الذل يتقاضاه عمى أال يتج

 


