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 قرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة بالقانون
 رقم

 بشأن التعلٌم العالى
 

 باسم الشعب
 رئٌس الجمهورٌة

 بعد اإلطالع على الدستورو القوانٌن ذات الصلة؛
 وعلى موافقة مجلس الشعب

 
 قرر القانون اآلتً:

 (1مادة )
، ولكل منها بىوتدرٌمستقلة عامة ذات طابع تعلٌمً وبحثً وثقافً  تعلٌمٌة الجامعات هٌئات

شخصٌة اعتبارٌة ولكل جامعة موازنة مستقلة خاصة بها تعد على نمط موازنات الهٌئات العامة، 
بما ال ٌتعارض مع  أو هبات ولها أن تنمً مواردها تقبل ما ٌوجه إلٌها من تبرعات ولها أن

المرفق  الؽرض األصلً الذي أنشئت من أجله وٌعمل فً شؤن تنظٌم الجامعات بؤحكام القانون
 كما ٌلؽى كل حكم ٌخالؾ أحكامه.

 
 (2مادة )

تكفل الدولة االستقالل التام للجامعات إدارٌاً ومالٌاً وفنٌاً بما ٌعاونها لتحقٌق أهدافها، كما تتحمل 
الدولة مسإولٌة تكلفة التعلٌم الفعلٌة طبقا لما ٌحدده الدستور، وٌحق للجامعة وضع الئحتها 

صٌتها )رإٌتها ورسالتها وآلٌات تمٌزها( وتحدد القواعد واألسس التً الداخلٌة التً تعبر عن شخ
ُتدار بها العملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة والمجتمعٌة، على أن ٌتم هذا االستقالل بنهاٌة المرحلة 

 . اإلنتقالٌة
 

 (3مادة )
 منشآتها فىهً ملك للشعب وال ٌجوز التفرٌط فٌها أوالمملوكة للدولة الجامعات والمعاهد العلٌا 

و للجامعة حرم ٌضمن المنشآت التابعة .   بالبٌع أو التنازل أو الرهن  لكاتهاأو أرصدتها أو ممت
 .لها و ٌعتبر منطقة آمنة ؼٌر مسموح بانتهاكها ألى من كان دون موافقة مسبقة

 
 (4مادة )

 الٌوم التالى خٌُنشر هذا القرار فً الجرٌدة الرسمٌة، وتكون له قوة القانون، وٌعمل به من تارٌ
 .بالجرٌدة الرسمٌةلنشره 
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 التعلٌم العالىقانون 
 بـاب تمهٌدي

 فً الهٌكل العام للجامعات
 (1مادة )

والبحث العلمً الذي تقوم به كلٌاتها ومعاهدها فً  ٌتعلق بالتعلٌم العالى تختص الجامعات بكل ما
ى الفكر وتقدم العلم وتنمٌة حضارٌا بهدؾ المساهمة فً رق سبٌل خدمة المجتمع واالرتقاء به

مع مراعاة وتزوٌد البالد بالمتخصصٌن والفنٌٌن والخبراء فً مختلؾ المجاالت  القٌم اإلنسانٌة
وذلك من خالل  بالتنسٌق مع الحكومات لتحقٌق  اهداؾ التعلٌم العالى احتٌاجات سوق العمل
ٌم الرفٌعة لٌساهم فً بناء بؤصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والق إعداد وتؤهٌل الطالب

للفكر  المجتمع وصنع مستقبل الوطن وخدمة اإلنسانٌة وتعتبر الجامعات معقال وتدعٌم ورقً
وهى الثروة  اإلنسانً فً أرفع مستوٌاته ومصدرا الستثمار وتنمٌة أهم ثروات المجتمع وأؼالها

للشعب المصري  ٌخًالبشرٌة وتهتم الجامعات كذلك ببعث الحضارة العربٌة والتراث التار
والوطنٌة وتوثٌق الروابط  وتقالٌده األصٌلة مع مراعاة المستوى الرفٌع للقٌم الدٌنٌة واألخالقٌة

والعمل على تعرٌب  العربٌة واألجنبٌة الثقافٌة والعلمٌة مع الجامعات األخرى والهٌئات العلمٌة
 .العلوم

 
 (2مادة )

ل الجامعات المملوكة للدولة والجامعات األهلٌة الجامعات التً ٌسرى علٌها هذا القانون هً ك
إنشاء فروع  أووٌجوز إنشاء جامعات جدٌدة  ا؛وفروعها والمعاهد العلٌا والوحدات التابعة له

الجامعة  بقرار من رئٌس الجمهورٌة بناء على توصٌة من مجلس لهذه الجامعات وتحدٌد مقارها
 .المختص والمجلس األعلى للجامعات

 
 (3مادة )

تكون كل جامعة من عدد من الكلٌات، وٌجوز أن ٌنشؤ بها معاهد علٌا ووحدات تعلٌمٌة وبحثٌة ت
وٌكون تحدٌد وإنشاء الكلٌات والمعاهد بقرار من رئٌس مجلس الوزراء بناء على  وخدمٌة،

مجلس الجامعة المختص والمجلس األعلى للجامعات؛ وٌجوز أن تكون بعض توصٌة من 
بقرار من رئٌس مجلس الوزراء  ً ؼٌر مقر الجامعة التً تتبعها وٌكون ذلكالكلٌات أو المعاهد ف

  .الجامعة المختص والمجلس األعلى للجامعات بناء على توصٌة من مجلس
 

 (4مادة )
تدرٌس المواد  كل من هذه األقسام تتكون كل كلٌة أو معهد من عدد من األقسام العلمٌة ٌتولى

بحثها، وتحدد هذه األقسام بقرار من مجلس الجامعة  وٌقوم على التً تدخل فً اختصاصه
الجامعة  المختصة بناء على توصٌة مجلس الكلٌة؛ وٌراعى أالَّ تتكرر األقسام المتماثلة فً كلٌات

ذلك تتكون دوائر علمٌة لألقسام أو المواد المتماثلة لتحقٌق  وإلى أن ٌتم الواحدة ومعاهدها
 وتبٌن الالئحة التنفٌذٌة كٌفٌة تشكٌل هذه الدراسة والبحث فً مجاالت التعاون والتنسٌق بٌنها
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المختصة معاهد تابعة للكلٌات،  ٌجوز أن تنشؤ بقرار مجلس الجامعةو الدوائر وتحدد اختصاصها
 .وتسرى على هذه المعاهد األحكام الخاصة بالكلٌات

 
 (5مادة )

عاهد واألقسام التابعة للجامعة ٌتولى إدارة الجامعة مجلس الجامعة وٌتولى ادارة الكلٌات والم
مجالس خاصة بها ٌتم تشكٌلها بالطرٌقة التى ٌحددها هذا القانون ولكل جامعة رئٌس ولكل كلٌة 
أو معهد عمٌد ولكل قسم رئٌس ٌتولى كل منهم رئاسة مجلس الجامعة أو الكلٌة أو المعهد أو 

 ه التنفٌذٌة.القسم وٌحدد مسإولٌاتهم وطرٌقة اختٌارهم هذا القانون والئحت
 

 (6مادة )
السٌاسات  للجامعات مجلس أعلى ٌسمى المجلس األعلى للجامعات "مقره القاهرة" ٌقترح

واالستراتٌجٌات بالتنسٌق مع وزارتً التعلٌم العالى والبحث العلمً والتنسٌق بٌن الجامعات فً 
 نشاطها المختلفة. أوجه

 
 (7مادة )

و الذى ٌختار من بٌن أساتذة الجامعات التنسٌق بٌن سٌاسة ٌتولى الوزٌر المختص بالتعلٌم العالً 
الحكومة وسٌاسة الجامعات وٌرأس المجلس األعلى للجامعات بحكم منصبه دون المساس 
بإستقالل الجامعات، كما ٌطرح الرإى القومٌة للتعلٌم العالً للدولة على المجلس األعلى 

 الً والوزارات ذات الصلة.للجامعات وٌقوم بالتنسٌق بٌن وزارة التعلٌم الع
 

 الباب األول
 بالجامعة دارٌةاإل الوظائفالمجالس العلمٌة و

 (8مادة )
القانون )مجلس الجامعة، مجلس الكلٌة، مجلس القسم(  والمجالس المبٌنة فً هذا اإلدارات تتولى

فً  الجامعة كل فً دائرة اختصاصه مسإولٌة تسٌٌر العمل الجامعً وانطالقه بما ٌحقق أهداؾ
حدود القوانٌن واللوائح والنظم المقررة. وتعتبر القرارات الصادرة من كل مجلس من المجالس 

ملزمة  المنصوص علٌها فً هذا القانون فً الشإون اإلدارٌة والتنسٌقٌة وفى حدود اختصاصها
للمجالس األدنى منها بما ال ٌتعارض مع اختصاصات كل مجلس، ولهذه المجالس أن تفوض 

فً بعض اختصاصاتها. وتبٌن الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون  أو من تراه من أعضائها رإساءها
 تلك المجالس وتسرى علٌها فٌما لم ٌرد فً شؤنه نص األحكام العامة المبٌنة فً نظام العمل فً
 المواد التالٌة:

 
 
 
 



4 

 

 (9مادة )
ضائه أو من ؼٌرهم من ٌإلؾ المجلس )مجلس الجامعة، مجلس الكلٌة، مجلس القسم( من بٌن أع

فنٌة دائمة أو مإقتة تعاونه فً بحث الموضوعات  أعضاء هٌئة التدرٌس والمتخصصٌن لجانا
 التً تدخل فً اختصاصه على أن ٌكون القرار النهائى فٌما ٌخص أعمال اللجان للمجلس.

 
 (11مادة )

ٌة فٌما ٌختص ال تكون قرارات المجالس )مجلس الجامعة، مجلس الكلٌة، مجلس القسم( نهائ
بالنظر فٌه من مسائل إال بعد التؤكد من عدم تعارضها مع مواد القانون أو تداخلها مع ما قد ٌقع 

 فى إختصاصات مجالس أخرى.
 

 على مستوى الجامعات -أوالً 
 المجلس األعلى للجامعات (1)

ٌشكل المجلس األعلى للجامعات من رإوساء الجامعات المنتخبٌن وبعض ( 11مادة )
% 55شخصٌات العامة من المجتمع المدنً على أال تقل نسبة أعضاء هٌئة التدرٌس عن ال

 وتحدد الالئحة التنفٌذٌة معاٌٌر اختٌار الشخصٌات العامة.بصفته وٌرأسه وزٌر التعلٌم العالً 
 

 (12مادة )
 للجامعات بالمسائل التالٌةاألعلى  ٌختص المجلس

 ٌم العالً للدولة.دراسة ومناقشة الرإى القومٌة للتعل  -1
 التخطٌط االستراتٌجً لتنفٌذ الرإى القومٌة للتعلٌم العالً. -2
 برامج تنفٌذ الخطة االستراتٌجٌة للجامعات دون المساس باستقاللها. إقتراح -3
 التنسٌق بٌن الجامعات والكلٌات والمعاهد واألقسام العلمٌة بها -4
االتفاقات المبرمة بٌن الدول والهٌئات ذات  اعتماد الدرجات العلمٌة ومعادلتها فً ضوء -5

 الصلة
سعٌا الى التوحٌد  الجامعات فً العلمٌة والدرجات واالمتحان الدراسة ابداء الرأى فى نظم -6

 والدرجات الممنوحة القٌاسى لمستوى الخرٌجٌن
م تبعا للقدرات اإلستٌعابٌة واقتراح أعداده الجامعات فً الطالب قبول دراسة سٌاسة -5

 بالتنسٌق مع التعلٌم قبل الجامعً. ومٌزانٌات الجامعات الممولة من الدولة
 اقتراح إنشاء التخصصات العلمٌة الجدٌدة فً الجامعات. -8
 التنسٌق بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس بالجامعات فً التخصصات الجدٌدة والمتشابهة. -9

 .ة العامة للتعلٌم العالًفى اطار السٌاس الدورٌة وتقٌٌم أداء الجامعات المتابعة -01
وذلك  جامعة لكل سنوٌاً  تمنح التً الحكومٌة المخصصات المالٌة مقدار فً الرأي إبداء -00

وكذلك ابداء الرأى فى كل ما  عالىالتزاماً بسٌاسة الدولة والتى ٌحددها الدستور بشؤن التعلٌم ال
 .عالىٌعرض علٌه بشؤن التعلٌم ال
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 و قواعد ونظام عمل اللجان العلمٌة تص بقواعد وآلٌات تشكٌلتحدٌد ومناقشة كل ما ٌخ -02
 .لترقٌة األساتذة واألساتذة المساعدٌن، وذلك طبقاً لالئحة التنفٌذٌة

 
 ثانٌاً: على مستوى الجامعة

 ( مجلس الجامعة1)
 (13مادة )

 وعضوٌة: إلؾ مجلس الجامعة برئاسة رئٌس الجامعةٌ
 نواب رئٌس الجامعة. .0
 التابعة للجامعة أو من ٌنوب عنهم. المعاهدعمداء الكلٌات و .2
التعلٌم الجامعً والشئون العامة ٌعٌنون  ممثلٌن عن المجتمع المدنى من المهتمٌن بشئون .3

لمدة سنة قابلة للتجدٌد بقرار من مجلس الجامعة وال ٌجوز أن ٌجمعوا بٌن عضوٌة أكثر 
 ٌقل تمثٌل أعضاء على ان المجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون  من مجلس من

 % من تشكٌل المجلس.55هٌئة التدرٌس عن 
 أمٌن الجامعة عن العاملٌن، وٌتولى أمانة المجلس. .4
 رئٌس نادي أعضاء هٌئة التدرٌس بالجامعة أو من ٌنوب عنه. .5
 محافظ المحافظة التً بها مقر الجامعة أو من ٌنوب عنه. .6

ائه أو باإلستعانة بخبراء من ؼٌر وٌجوز للمجلس أن ٌشكل لجانا دائمة أو مإقتة من أعض
على أن تعرض قرارات هذه اللجان على المجلس وٌكون  أعضائه ألؼراض ٌحددها لهذه اللجان

 .وتحدد الالئحة التنفٌذٌة معاٌٌر اختٌار الشخصٌات العامةالقرار النهائً للمجلس 
 

 (14مادة )
س الجامعة بالنظر فً كل مجلس الجامعة هو السلطة اإلدارٌة العلٌا للجامعة وٌختص مجل

 :اإلجراءات التً تتعلق بالجامعة ومنها
 والمتابعة: التخطٌط والتنسٌق والتنظٌم أوال:إجراءات

وتنظٌمها  و خدمة المجتمع الجامعة رسم وتنسٌق السٌاسة العامة للتعلٌم والبحوث فً (0
 الجامعة. ووضع الخطة الكفٌلة بتوفٌر اإلمكانٌات الكافٌة لتحقٌق أهداؾ

 والتجهٌزات والمكتبات فً الجامعة. ع خطة استكمال وإنشاء المبانً ودعم المعاملوض (2
الداخلٌة لكلٌاتها ومعاهدها بما ال ٌتعارض  وضع الالئحة التنفٌذٌة للجامعة واعتماد اللوائح (3

 مع مواد القانون المنظم للجامعات.
 .الستٌعابٌةرة اتنظٌم قبول الطالب فً الجامعة وتحدٌد أعدادهم بناء على القد (4
 تنظٌم شئون المنح والمكافآت الدراسٌة المختلفة. (5
 تنظٌم شئون الخدمات الطالبٌة فً الجامعة (6
إعداد السٌاسة العامة للكتب والمراجع العلمٌة وتنظٌمها بالتنسٌق مع الكلٌات وإبرام  (5

 اتفاقٌات المشاركة فً حقوق الجامعة فى الملكٌة الفكرٌة إلنتاج العاملٌن بها.
 اؾ على تنظٌم شئون الطالب الثقافٌة والرٌاضٌة واالجتماعٌة.اإلشر (8



6 

 

 تنظٌم الشئون اإلدارٌة والمالٌة فً الجامعة. (9
 إصدار اللوائح الخاصة بالمتاحؾ والمكتبات وؼٌرها من المنشآت الجامعٌة. (01
للوحدات ذات الطابع الخاص ووحدات حاضنات  إصدار اللوائح الفنٌة والمالٌة واإلدارٌة (00

 والتدرٌب.االختراع 
 اقتراح إنشاء التخصصات العلمٌة الجدٌدة فً الجامعة. (02
 وضع النظام العام للدروس والمحاضرات والبحوث والتمرٌنات العملٌة واالنتداب لها. (03
 لها. وضع النظام العام ألعمال االمتحان ولالنتداب (04
لمإتمرات للكلٌات والمعاهد وتوصٌات ا مناقشة تقارٌر رئٌس الجامعة والتقارٌر السنوٌة (05

ومراجعتها وتجدٌدها فً ضوء كل ذلك وفى إطار  العملٌة وتقٌٌم النظم الجامعٌة فٌها
 وحاجاته المتطورة. التقدم العلمً والتعلٌمً ومطالب المجتمع

 العلمٌة واإلنشاءات فً الجامعة. متابعة تنفٌذ الخطة العامة للتعلٌم والبحوث (06
 . للجامعة تامًإعداد مشروعات الموازنة وإقرار الحساب الخ (05

 
 اإلجراءات التنفٌذٌة :ثانٌاً 

 تعٌٌن ونقل أعضاء هٌئة التدرٌس فً الجامعة. (0
 العام الجامعً. تحدٌد مواعٌد بدء الدراسة وعطلة منتصؾ   (2
 منح الدرجات والشهادات العلمٌة والدبلومات، ومنح الدرجات الفخرٌة. (3
 حسن التصرؾ فٌها. إدارة واستثمار أموال الجامعة المخصصة لها من الدولة و (4
 قبول التبرعات والهبات فً حدود القانون واللوائح التنفٌذٌة. (5
 الترخٌص فً إجراء التصرفات القانونٌة.   (6
 وقؾ الدراسة فً الكلٌات والمعاهد إذا لزم األمر.   (5
إبرام اتفاقات الشراكة والتعاون العلمً مع الجامعات والهٌئات الدولٌة المناظرة بما    (8

 الجامعة  ٌحقق أهداؾ
 

 ثالثاً: إجراءات متفرقة
 

 فً مستوٌاته ونوعٌاته المختلفة. إبداء الرأي فٌما ٌتعلق بجمٌع مسائل التعلٌم (0
 .المسائل األخرى التً ٌختص بها وفقاً للقانون والالئحة التنفٌذٌة (2

 
 :15مادة 

المعاهد  لمجلس الجامعة أن ٌلؽى القرارات الصادرة من رئٌس الجامعة أو مجالس الكلٌات أو
 للجامعة إذا كانت مخالفة للقوانٌن أو اللوائح أو القرارات التنظٌمٌة المعمول بها فً التابعة

 الجامعات.
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 ( رئٌس الجامعة2)

 16مادة 
الجمهورٌة طبقاً لنتٌجة االنتخاب بالطرٌقة التً  ٌصدر بتعٌٌن رئٌس الجامعة قرار من رئٌس

لمرة واحدة فقط  ٌكون تعٌٌنه لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدٌدٌحددها القانون والئحته التنفٌذٌة، و
وٌعتبر خالل مدة تعٌٌنه منتدبا من وظٌفته األساسٌة، فإذا لم تجدد مدته أو فى حالة أعٌد انتخابه 

ترك رئاسة الجامعة قبل نهاٌة المدة عاد إلى شؽل وظٌفة أستاذ التً كان ٌشؽلها من قبل إذا 
 رئٌس الجامعة  وٌجوز إقالة ,شاؼرة شؽلها بصفة شخصٌة إلى أن تخلو كانت شاؼرة فإذا لم تكن

  .إولٌاته وتحدد الالئحة التنفٌذٌة طرٌقة ذلكبمقتضٌات مس إذا أخل بواجباته الجامعٌة أو
   

 :17مادة 
ٌووووووووذ مووووووووا ٌقوووووووورره مجلووووووووس الجامعووووووووة فووووووووى   ٌتووووووووولى رئووووووووٌس الجامعووووووووة اإلشووووووووراؾ علووووووووى تنف

ٌوووووووة  ٌوووووووة والمال ٌوووووووة واإلدار ٌوووووووذ القووووووووانٌن الشوووووووئون العلم ٌوووووووة  وهوووووووو مسوووووووئول عووووووون تنف و التعلٌم
ٌوووووووة ، وهوووووووو الوووووووذي  . ٌمثووووووول الجامعوووووووة أموووووووام الهٌئوووووووات األخووووووورى واللووووووووائح الجامع

ولووووووووه فووووووووً حووووووووال اإلخووووووووالل بالنظووووووووام أن ٌوقووووووووؾ الدراسووووووووة كلهووووووووا أو بعضووووووووها علووووووووى أن  
ٌووووووور التعلوووووووٌم العوووووووالً  ٌعووووووورض قووووووورار الوقوووووووؾ علوووووووى مجلوووووووس الجامعوووووووة موووووووع إحاطوووووووة وز

 بذلك.
 

 :18مادة 
ٌس الجامعوووووووة علوووووووى عمووووووول اللجوووووووان التوووووووى ٌشوووووووكلها مجلوووووووس الجامعوووووووة وفقوووووووا ٌشووووووورؾ رئووووووو 

ٌوووووودعوها إلووووووى االجتموووووواع كمووووووا لووووووه أن ٌعوووووورض علٌهووووووا مووووووا  ألحكووووووام هووووووذا القووووووانون و لووووووه ان 
 . ٌراه من الموضوعات على أن ٌرفع تقرٌرا بذلك لمجلس الجامعة

 
 :19مادة 

ٌووووووة  ٌوووووورا فووووووً نها كوووووول ٌقوووووودم رئووووووٌس الجامعووووووة بعوووووود العوووووورض علووووووى مجلووووووس الجامعووووووة تقر
عوووووووام جوووووووامعً إلوووووووى الموووووووإتمر العلموووووووى السووووووونوى للجامعوووووووة عووووووون متابعوووووووة شوووووووئون التعلوووووووٌم 

ٌوووووووة البٌئوووووووة  وخدموووووووة المجتموووووووع والبحوووووووث العلموووووووً األخووووووورى  وسوووووووائر نوووووووواحً النشووووووواطوتنم
 فووووووً الجامعووووووة وتقٌٌمهووووووا ومراجعتهووووووا واقتراحووووووات النهوووووووض بهووووووا، وذلووووووك للعوووووورض علووووووى

 المجلس األعلى للجامعات.
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 (21مادة )
 جامعة بتلقً ودراسة كل ما ٌخص أعضاء هٌئة التدرٌس والمدرسٌن المساعدٌنٌختص رئٌس ال

 وعرضه على مجلس الجامعة والبت فٌه وذلك خالل شهرٌن على األكثر. والمعٌدٌن
 

  نواب رئٌس الجامعة (3
 :21مادة 

ٌعاونونه فً إدارة شئونها، وٌقوم أقدمهم مقامه عند  ٌكون لكل جامعة ثالث نواب لرئٌس الجامعة
ؼٌابه وٌتم اختٌارهم بواسطة رئٌس الجامعة وٌعتمد بقرار من رئٌس مجلس الوزراء بناء على 
عرض وزٌر التعلٌم العالً بعد توصٌة رئٌس الجامعة بالطرٌقة والشروط التى ٌنظمها القانون 

لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدٌد مرة واحدة وٌعد خالل  والالئحة التنفٌذٌة وٌكون تعٌٌن كل منهم
 مدة تعٌٌنه منتدباً من مكان عمله وتحدد اختصاصات نائب رئٌس الجامعة فً قرار تعٌٌنه.

 
 :22مادة 

الفرع  ٌجوز فً حال إنشاء فرع للجامعة تعٌٌن نائب لرئٌس الجامعة ٌعاونه فً إدارة شئون
 وتكون له جمٌع االختصاصات المخولة لنواب رئٌس الجامعة.

 
  مجلس شئون التعلٌم والطالب (4

 :23دة ما
رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب فً  ٌشكل مجلس شئون التعلٌم والطالب برئاسة نائب    

لشئون  مرحلة البكالورٌوس أو اللٌسانس وعضوٌة وكالء الكلٌات والمعاهد التابعة للجامعة
 التعلٌم والطالب.

 
 :24مادة 

 : تٌةٌختص مجلس شئون التعلٌم والطالب بالنظر فً المسائل اآل   
 

 : والتنظٌم والمتابعة التخطٌط والتنسٌق إجراءات - أوال   
التعلٌم فً مرحلة البكالورٌوس أو اللٌسانس فً  دراسة وإعداد السٌاسة العامة للدراسة و (0

 .كلٌات الجامعة ومعاهدها فً شؤنها الجامعة وتنظٌمها ، والتنسٌق بٌن
ن األقسام والمواد المتماثلة فً كلٌات والتنسٌق بٌ رسم السٌاسة الكفٌلة بتحقٌق التعاون (2

 .الدراسة فً مرحلة البكالورٌوس أو اللٌسانس الجامعة ومعاهدها فٌما ٌخص
بتشجٌع الدراسة فً بعض األقسام فً مرحلة البكالورٌوس أو  إعداد السٌاسة الكفٌلة (3

 اللٌسانس
انس على إعداد السٌاسة الكفٌلة بتٌسٌر حصول طالب مرحلة البكالورٌوس أو اللٌس  (4

 الكتب والمذكرات الجامعٌة وبتشجٌع التؤلٌؾ فً بعض المواد لهذه المرحلة.



9 

 

الرأي فً وضع الالئحة التنفٌذٌة للجامعات فٌما ٌخص شئون الدراسة والتعلٌم  إبداء  (5
 البكالورٌوس أو اللٌسانس وشئون الطالب بمرحلة

ٌد أعدادهم طبقا لقدرات البكالورٌوس أو اللٌسانس وتحد تنظٌم قبول الطالب فً مرحلة   (6
  .الجامعة اإلستٌعابٌة والتكلفة الفعلٌة الممنوحة من الدولة و موارد الجامعة الذاتٌة

والمحاضرات والتمرٌنات العملٌة وأعمال االمتحان فً  إعداد النظام العام للدروس (5
 مرحلة البكالورٌوس أو اللٌسانس

النشاط الثقافً والرٌاضً  ( األنشطة الطالبٌة بالجامعةالخدمات و تنظٌم شئون  (8
 واالجتماعً و الفنً والموسٌقً والجوالة  وباقً األنشطة األخرى( للطالب فً الجامعة

الكلٌات والمعاهد وتوصٌات المإتمرات العلمٌة فٌها وتقارٌر الدوائر  مناقشة تقارٌر  (9
ً الجامعة فالتعلٌم و  الجامعة والتقرٌر السنوي لنائب رئٌس الجامعة لشئون العلمٌة فً

ونظم الخدمات الطالبٌة وشئون الطالب  وتقٌٌم نظم الدراسة واالمتحان فً هذه المرحلة
 .المختلفة ومراجعتها بما ٌكفل النهوض بها

شئون الطالب فً  متابعة تنفٌذ خطة التعلٌم فً مرحلة البكالورٌوس أو اللٌسانس وخطة  (01
 . الجامعة

ٌووووووع البٌانووووووات واإلحصوووووواءات ا حصوووووور  (00 ٌوووووول جم بووووووالتعلٌم فووووووً مرحلووووووة  لمتعلقووووووةوتحل
 . البكالورٌوس أو اللٌسانس وبالطالب فً الجامعة

 
 : التنفٌذٌة اإلجراءات  - ثانٌا

 . تعدٌل بعض المقررات أو االمتحانات فً مرحلة البكالورٌوس أو اللٌسانس (0
فً مرحلة البكالورٌوس أو اللٌسانس فً كلٌات الجامعة  تحدٌد مواعٌد االمتحان  (2

 . . ومعاهدها
 

 : متفرقة إجراءات - ثالثا
 . الموضوعات التً ٌحٌلها علٌه مجلس الجامعة (0
 . الموضوعات األخرى التً ٌختص بها وفقا للقانون (2

 
 : والبحوث مجلس الدراسات العلٌا (5

 
 :25مادة 

رئٌس الجامعة لشئون الدراسات العلٌا  ٌإلؾ مجلس الدراسات العلٌا والبحوث برئاسة نائب ( أ
 : والبحوث ، وعضوٌة

 . لشئون الدراسات العلٌا والبحوث وكالء الكلٌات والمعاهد التابعة للجامعة
قابلة للتجدٌد  ةوالشئون العامة ، ٌعٌنون لمدة سن عدد من ذوى الخبرة فً الشئون الجامعٌة ( ب

الدراسات العلٌا و البحوث كما هو موضح رأى مجلس  بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ
% من حجم المجلس وال 55ان ال ٌقل اعضاء هٌئة التدرٌس عن على  بالالئحة التنفٌذٌة
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 العضوٌة وبٌن عضوٌة  اٌا من مجالس الجامعات المملوكة للدولة ٌجوز أن ٌجمعوا بٌن هذه
 ..و ٌقدم تقرٌرا سنوٌا عن أعماله لمجلس الجامعة

 
 :26مادة 

 : اآلتٌة اإلجراءاتٌختص مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بالنظر فً 
 : والتنظٌم والمتابعة إجراءات التخطٌط والتنسٌق - الأو
، والتنسٌق بٌنها فً  والبحوث فً الجامعة دراسة وإعداد السٌاسة العامة للدراسات ( 0

 . الجامعات األخرىالجامعة و و معاهد  كلٌات
و  اتكلٌالسٌاسة الكفٌلة بتحقٌق التعاون والتنسٌق بٌن األقسام والمواد المتماثلة فً  رسم( 2

 .فٌما ٌخص الدراسات العلٌا والبحوث فً الجامعةالجامعة والجامعات األخرى  معاهد 
  .خطة عامة لبعثات الجامعة وإجازاتها الدراسٌة ولإلٌفاد على المنح األجنبٌة إعداد  (3
ولتكوٌن  , إعداد برنامج الستكمال أعضاء هٌئة التدرٌس من داخل الجامعات أو خارجها  (4

بموافقة مجالس األقسام و كما هو الباحثٌن فً التخصصات المختلفةفرق متكاملة من 
 .موضح بالالئحة التنفٌذٌة

 .أعضاء هٌئة التدرٌس فً الجامعة فً مهمات علمٌة وضع سٌاسة إلٌفاد  (5
وندوات علمٌة وحلقات دراسٌة فً الجامعة وللمشاركة فٌما  وضع خطة لعقد مإتمرات  (6

 .لبالد وخارجهاداخل ا ٌعقد منها خارج الجامعة فً
 إبداء الرأى فى وضع الالئحة التنفٌذٌة للجامعات فٌما ٌخص شئون الدراسات العلٌا. (5
 قبول طالب الدراسات العلٌا. تنظٌم (8
 إعداد خطة البحث العلمى فى الجامعة. (9
 إعداد نظام مكافآت التفرغ للدراسات العلٌا والبحوث فى الجامعات.  (01
 توصٌات المإتمرات العلمٌة فٌها وتقارٌر الدوائر.مناقشة تقارٌر الكلٌات والمعاهد و  (00
 متابعة تنفٌذ خطة الدراسات العلٌا والبحوث فى الجامعة.  (02
حصر وتحلٌل جمٌع البٌانات واإلحصاءات الخاصة بهٌئة التدرٌس والمدرسٌن   (03

 والمعٌدٌن والدراسات العلٌا والبحوث واألجهزة النادرة فى الجامعة.
بنود  حث العلمً فً الجامعة ، ووضع نظام التصرؾ فًإعداد مشروع موازنة الب  (04

  .موازنته
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 : التنفٌذٌة اإلجراءات - ثانٌا
 .إدارة صندوق البحث العلمً فً الجامعة (0
على كلٌات الجامعة  تلقى المشكالت العلمٌة من الهٌئات العلمٌة والفنٌة المختلفة وتوزٌعها (2

 .ومعاهدها المختصة
 .بعض المقررات الدراسٌة ومن امتحاناتها العلٌا منإعفاء طالب الدراسات  (3
 .الدراسات العلٌا فً كلٌات الجامعة ومعاهدها تحدٌد مواعٌد امتحانات (4
 .تقرٌر مكافآت التفرغ للدراسات العلٌا (5
 .فً بعثات الجامعة وعلى المنح األجنبٌة ، وتقرٌراالجازات الدراسٌة اإلٌفاد (6
 علمٌة ولحضور المإتمرات والندوات العلمٌةإٌفاد أعضاء هٌئة التدرٌس فً مهمات  (5

  .والحلقات الدراسٌة
 .الترخٌص لألساتذة بؤجازات التفرغ العلمً (8
 جمع البحوث العلمٌة وتشجٌع نشرها وتوزٌعها على أعضاء هٌئة التدرٌس فً الجامعة (9

 .وتبادلها مع العلماء والهٌئات العلمٌة فً داخل البالد وخارجها
 . العلمً فً الجامعة وفقا للبرامج المقترحةموازنة البحث  توزٌع  (01

 
 : إجراءات متفرقة - ثالثا

 . ه مجلس الجامعةالٌالمسائل التً ٌحٌلها  (0
 . المسائل األخرى التً ٌختص بها وفقا للقانون (2

 
  مجلس خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة( 6 

 :27مادة 
الجامعة لشئون خدمة برئاسة نائب رئٌس  ٌشكل مجلس خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة أ(

 :المجتمع وتنمٌة البٌئة وعضوٌة
 . ع وتنمٌة البٌئة التابعة للجامعةالكلٌات والمعاهد لشئون خدمة المجتم وكالء 

ب( عدد من ذوى الخبرة فً مختلؾ مجاالت خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة )الصناعة 
رأى  الجامعة بعد أخذ والزراعة...إلخ( ٌعٌنون لمدة سنة قابلة للتجدٌد بقرار من مجلس

% من 55مجلس خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة على ان ال ٌقل اعضاء هٌئة التدرٌس عن 
العضوٌة وبٌن عضوٌة  اٌا من مجالس  حجم المجلس وال ٌجوز أن ٌجمعوا بٌن هذه

ٌتم إختٌارهم  و ٌقدم تقرٌرا سنوٌا عن أعماله لمجلس الجامعة الجامعات المملوكة للدولة
 .ة الموضحة بالالئحة التنفٌذٌةبالطرٌق
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 : 28مادة
 اآلتٌة: اإلجراءات المجتمع بالنظر فًالمجتمع وتنمٌة ٌختص مجلس خدمة 

والبرامج التً تكفل تحقٌق دور الجامعة فً  دراسة واقتراح السٌاسة العامة والخطط .0
 خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة.

 مواقع العمل فً البٌئة ودور البحثدراسة مشاكل النشاط االنتاجى ودور الخدمات و .2
 العلمً التطبٌقً فً حلها.

أفراد المجتمع على استخدام  دراسة واقتراح السٌاسة العامة إلعداد وتنفٌذ برامج تدرٌب .3
 اإلنتاجٌة فً شتى المجاالت. األسالٌب العلمٌة والفنٌة الحدٌثة وتعلٌمهم ورفع كفاءتهم

المإتمرات والندوات العلمٌة والمحاضرات العامة  دراسة واقتراح السٌاسة العامة لتنظٌم .4
 البٌئة. التى تستهدؾ خدمة المجتمع وتنمٌة

 اإلجراءات التً ٌحٌلها مجلس الجامعة للدراسة وإبداء الرأي .5
 اإلجراءات األخرى التً ٌختص بها وفقا للقانون .6
ٌخص التنسٌق مع المدراء والمشرفٌن على الوحدات ذات الطابع الخاص فٌما ٌرتبط و .5

 خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة
 

 :29مادة 
من أعضاء  لجنة تختص بالشئون المالٌة و اإلدارٌةوتنمٌة البٌئة  المجتمعٌشكل مجلس خدمة 

والشئون العامة ٌتم إختٌارهم بالطرٌقة  الجامعٌة من ذوى الخبرة فً الشئونو  هٌئة التدرٌس
بلة للتجدٌد بقرار من مجلس الجامعة على ان ال ٌعٌنون لمدة سنتٌن قا المبٌنة بالالئحة التنفٌذٌة

لمجلس  اقدم تقرٌرا سنوٌا عن أعمالهتو  عدد األعضاء % من55ٌقل اعضاء هٌئة التدرٌس عن 
 .. الجامعة

 األتٌة: اإلجراءات الشئون المالٌة و اإلدارٌة بالنظر فى و تختص لجنة
ٌة التً تكفل اإلدارة والبرامج اإلقتصاد دراسة واقتراح السٌاسة العامة والخطط .0

  اإلقتصادٌة للجامعة و زٌادة مواردها الذاتٌة
دراسة المشكالت اإلدارٌة و اإلقتصادٌة التى تواجه الجامعة و اقتراح الحلول العلمٌة و  .2

 .التطبٌقٌة لها 
الوحدات ذات الطابع الخاص التً تقدم  دراسة واقتراح السٌاسة العامة إلنشاء وإدارة .3

  الجامعٌة طالب وذلك فٌما عدا المستشفٌاتخدماتها لؽٌر ال
دراسة و اقتراح المشروعات التى تكفل اإلدارة اإلقتصادٌة و اإلستؽالل األمثل لوحدات  .4

 .الجامعة و مٌزانٌتها و زٌادة مواردها الذاتٌة
الدرجات الوظٌفٌة و اإلستفادة دراسة و اقتراح الخطط المستقبلٌة إلحتٌاجات الجامعة من  .5

 البشرٌة. اإلمكانات القصوى من
 دراسة الجدوى اإلقتصادٌة و اإلدارٌة للمشروعات المقترحة من المجالس األخرى .6
األشراؾ على إعداد المٌزانٌة و على إعالنها فى نهاٌة كل سنة مالٌة بعد اقرارها من  .5

 مجلس الجامعة.
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 ى.المسائل التً ٌحٌلها مجلس الجامعة للدراسة وإبداء الرأ .8
 التً ٌختص بها وفقا للقانونالمسائل األخرى   .9

 
 :31مادة 

 قرارات مجلس شئون التعلٌم والطالب وقرارات مجلس الدراسات العلٌا والبحوثتعرض 
 المتعلقة بالتخطٌط والتنسٌق اإلجراءاتوقرارات مجلس خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة فً 

المجالس فً  ن قراراتوتكو  والتنظٌم والمتابعة على مجلس الجامعة لٌقرر ما ٌراه فً شؤنها
 . التنفٌذٌة نافذة بعد اعتمادها من مجلس الجامعة اإلجراءات

 
  أمٌن الجامعة (5) 
  

 :31مادة 
ٌكون للجامعة أمٌناً عاًما من أعضاء هٌئة التدرٌس أو من ؼٌرهم وٌشترط فٌه أن ٌكون ذا خبرة 

وٌقوم رئٌس الجامعة بتعٌٌنه بناء بالشئون الجامعٌة وٌتم انتخابه طبقاً لضوابط الالئحة التنفٌذٌة 
  على نتائج االنتخابات.

 
 :32مادة 

ونواب  ٌتولى أمٌن الجامعة األعمال اإلدارٌة والمالٌة فً الجامعة تحت إشراؾ رئٌس الجامعة
 اختصاصه. الرئٌس ، وٌكون مسئوال عن تنفٌذ القوانٌن واللوائح والنظم المقررة فى حدود

 
 :33مادة 

بعد موافقة رئٌس  ن من العاملٌن ذوى الكفاءة فً الجامعةٌمساعد ٌنجامعة أمٌنٌختار أمٌن ال  
أقدمهما مقامه عند ؼٌابه وٌكون أحدهما للشئون  طبقاً لبنود الالئحة التنفٌذٌة وٌقوم الجامعة

اإلدارٌة واآلخر للشئون المالٌة. وٌجوز فً حال إنشاء فرع للجامعة تعٌٌن أمٌن مساعد ٌعاون 
عة فً شئون الفرع، وتكون له جمٌع االختصاصات المخولة لألمٌنٌن المساعدٌن فى أمٌن الجام

 شئون هذا الفرع
 

 34مادة 
 ن .ٌتنظم الالئحة التنفٌذٌة للجامعة اختصاصات ومسئولٌات أمٌن الجامعة واألمٌنٌن المساعد

 
  على مستوى الكلٌة أو المعهد التابع للجامعة -اثـالـثـ

  دمجلس الكلٌة أو المعه (1)
 :35مادة 
 كل من: برئاسة العمٌد ، وعضوٌة مجلس الكلٌة أو المعهد التابع للجامعة ٌتكون
 .وكالء الكلٌة (أ
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 . رإساء األقسام  (ب
من أعضاء هٌئة  عدد أن ٌضم إلى عضوٌة المجلس وٌجوز لمجلس الكلٌة أو المعهد (ج

بالطرٌقة  دقابلة للتجدٌ التدرٌس أو ذوى الخبرة و المهتمٌن بالشؤن الجامعى لمدة سنة
مجالس  وال ٌجوز أن ٌجمعوا بٌن عضوٌة أكثر من مجلس من المبٌنة باالئحة التنفٌذٌة

عضوٌة  الكلٌات والمعاهد التابعة للجامعات الخاضعة لهذا القانون ، وال أن ٌجمعوا بٌن
على ان ال  مجلس الكلٌة أو المعهد وعضوٌة مجلس الجامعة الذي تتبعه الكلٌة أو المعهد

 .% من تشكٌل المجلس55ٌل أعضاءهٌئة التدرٌس عن ٌقل تمث
أستاذ عامل من كل قسم بالتبادل كل عام من االقدم إلى األحدث وأحد األساتذة   ( د

المساعدٌن وأحد المدرسٌن لكل خمسة أقسام بالكلٌة او المعهد وٌتم اختٌارهم بالتبادل 
 سنوٌا من األقدم إلى االحدث

 .لمعٌدٌن ٌختاران بالطرٌقة المبٌنة بالالئحة التنفٌذٌةو أحد ا ٌنمساعدال ٌنمدرسأحد ال  ( ه
 سامٌن الكلٌة عن العاملٌن و ٌتولى امانة المجل  ( و
  .رئٌس اتحاد طالب الكلٌة ممثال عن الطالب ( ي

على أن ال ٌحضر أعضاء المجلس من ؼٌر أعضاء هٌئة التدرٌس المواضٌع الخاصة 
 بؤعضاء هٌئة التدرٌس.

 
 :36ادة م

 : اإلجراءات اآلتٌة ة أو المعهد التابع للجامعة بالنظر فًٌختص مجلس الكلٌ
 : والمتابعة إجراءات التخطٌط والتنسٌق والتنظٌم - أوال

المعهد وتنظٌمها وتنسٌقها بٌن  رسم السٌاسة العامة للتعلٌم والبحوث العلمٌة فً الكلٌة أو (0
 . معاتاألقسام المختلفة بما ٌتماشً مع خطة الجامعة والمجلس األعلى للجا

وإنشاء المبانً ودعم المعامل والتجهٌزات والمكتبة فً الكلٌة أو  وضع خطة استكمال (2
 . المعهد

 للبعثات واألجازات الدراسٌة واإلٌفاد على المنح لكلٌة أو المعهد العامة ل خطة الإعداد    (3
 . األجنبٌة فً ضوء خطة الدولة والجامعة

 . المعهد رٌس فً الكلٌة أوإعداد برنامج الستكمال أعضاء هٌئة التد   (4
 . المعهد إعداد السٌاسة الكفٌلة بتشجٌع الدراسة فً أقسام الكلٌة أو   (5
 المراجعالكتب و إعداد السٌاسة الكفٌلة بتٌسٌر حصول طالب الكلٌة أو المعهد على (6

 مى.العلوبتشجٌع التؤلٌؾ  علمٌةال
رسم  وٌات و البحث العلمى إعتماد الخطط الخمسٌة لألقسام فٌما ٌخص التعٌٌنات و الترق  (5

  العام لنظام العمل فً أقسام الكلٌة أو المعهد وتنظٌم التنسٌق بٌن هذه األقسام اإلطار
بٌنها فً األقسام  إقرار المحتوى العلمً لمقررات الدراسة فً الكلٌة أو المعهد والتنسٌق  (8

 . المختلفة
داد الالئحة الداخلٌة للكلٌة أو للجامعات ، وإع إبداء الرأي فً وضع الالئحة التنفٌذٌة   (9

 . بالتنسٌق مع مجالس األقسام المعهد
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 . الداخلٌة لمكتبة الكلٌة أو المعهد وضع الالئحة  (01
 . المعهد وتحدٌد أعدادهم تنظٌم قبول الطالب فئ الكلٌة أو    (00
العملٌة وأعمال االمتحان فً الكلٌة  تنظٌم الدروس والمحاضرات والبحوث والتمرٌنات  (02

 . عهدأو الم
وتقارٌر رإساء األقسام وتوصٌات المإتمرات العلمٌة  عمٌدلل مناقشة التقرٌر السنوي   (03

وتقٌٌم نظم الدراسة واالمتحان والبحث فً الكلٌة أو المعهد  ،للكلٌة أو المعهد ولألقسام
ضوء كل ذلك وفى إطار التقدم العلمً والتعلٌمً ومطالب المجتمع  ومراجعتها وتجدٌدها فً

  المتطورة وحاجاته
 . تنظٌم الشئون اإلدارٌة والمالٌة فً الكلٌة أو المعهد (04
 . إعداد مشروع موازنة الكلٌة أو المعهد و إعالنها سنوٌا فى مإتمر الكلٌة (05
 للتعلٌم والبحوث فً الكلٌة أو المعهد. متابعة تنفٌذ السٌاسة العامة (06

 
 : التنفٌذٌة اإلجراءات - ثانٌا

 . لى األقسامتوزٌع االعتمادات المالٌة ع (0
 . تحوٌل الطالب ونقل قٌدهم من الكلٌة أو المعهد والٌهما (2
 للدراسات العلٌا وتسجٌل رسائل الماجستٌر والدكتوراه وتعٌٌن لجان قٌد الطالب  (3

 . وإلؽاء القٌد والتسجٌل , الحكم على الرسائل و واالمتحانات التؤهٌلٌة اإلشراؾ
والتمرٌنات العملٌة التً ٌقرها مجلس  مناقشة واعتماد توزٌع الدروس والمحاضرات  (4

 . القسم
وتحدٌد واجبات  تحدٌد مواعٌد االمتحان ووضع جداوله وتوزٌع أعماله وتشكٌل لجانه (5

 . أو المعهد الممتحنٌن وإقرار مداوالت لجان االمتحان ونتائج االمتحانات فً الكلٌة
 . أو المعهدالكلٌة  اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمٌة والدبلومات من (6
 . التفرغ للدراسات العلٌا الترشٌح للبعثات والمنح واألجازات الدراسٌة ومكافآت  (5
أو المعهد ونقلهم بناء على توصٌات مجلس  اقتراح تعٌٌن أعضاء هٌئة التدرٌس فً الكلٌة (8

 . القسم
 . الندب من الكلٌة أو المعهد والٌهما (9
 . لتفرغ العلمًالترشٌح للمهمات العلمٌة واالعارات وأجازات ا  (01
 . الشئون االجتماعٌة والرٌاضٌة والفنٌة والثقافٌة وؼٌرها للطالب رعاٌة  (00
 . ثامنةحكم المادة ال اقتراح قبول التبرعات مع مراعاة  (02
األولى بحسب األحوال من الكلٌات  قبول تحوٌل طالب الفرق اإلعدادٌة وطالب الفرق  (03

 . القانون والمعاهد المتناظرة فً الجامعات الخاضعة لهذا
معات الخاضعة لهذا للجا قبول تحوٌل ونقل قٌد الطالب من كلٌات أو معاهد ؼٌر تابعة  (04

 . للضوابط المبٌنة بالالئحة التنفٌذٌة القانون طبقا
الحكم على واإلشراؾ لجان  تشكٌلوالموافقة على  تسجٌل رسائل الماجستٌر والدكتوراه  (05

  .الرسائل وإلؽاء التسجٌل هذه
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 : متفرقة إجراءات - ثالثا
 . المسائل األخرى التً ٌحٌلها علٌه مجلس الجامعة (0
 . المسائل األخرى التً ٌختص بها وفقا للقانون  (2

 
 عمٌد الكلٌة أو المعهد( 2) 

    :37ةماد
 ها لمدة ثالث سنوات قابلةبٌعٌن عمٌد الكلٌة أوالمعهد التابع للجامعة من بٌن األساتذة العاملٌن  

حدة  بناءا على قرار من مجلس الجامعة بعد انتخابة بالشروط و الطرٌقة التى للتجدٌد مرة وا
 .تحددها الالئحة التنفٌذٌة

ٌندب أحد األساتذة من  وفى حالة عدم وجود أساتذة فً الكلٌة أو المعهد ، لمجلس الجامعة أن
دب أحد األساتذة أن ٌن الكلٌات أو المعاهد المماثلة التابعة للجامعة للقٌام بعمل العمٌد ، وله

 . من ذات الكلٌة أو المعهد للقٌام بعمل العمٌد المساعدٌن
وٌجوز إقالة العمٌد من العمادة قبل نهاٌة مدتها بقرار مسبب بعد عرضه على مجلس الجامعة  

وبعد موافقة مجلس الكلٌة وذلك إذا أخل بواجباته الجامعٌة أوبمقتضٌات مسإولٌاته بعد إجراء 
  . طبقاً لالئحة التنفٌذٌةالتحقٌق الالزم 

 
 :38مادة 

  ،ٌقوم العمٌد بتصرٌؾ أمور وواجبات ومسئولٌات  الكلٌة و تنفٌذ قرارات مجلس الكلٌة أو المعهد
كما ٌبلؽه القرارات خالل ثمانٌة أٌام من تارٌخ  ،الجامعة  وٌبلػ محاضر الجلسات إلى مجلس

وٌكون  ة القرارات التً ٌجب إبالؼها الٌهاوالسلطات الجامعٌة المختص وٌبلػ الهٌئات ،صدورها 
الجامعٌة وكذلك عن تنفٌذ قرارات مجلس الكلٌة ومجلس  مسئوال عن تنفٌذ القوانٌن و اللوائح

للعمٌد أن ٌدعو إلى االجتماع بمجالس األقسام واللجان  .الجامعة فً حدود هذه القوانٌن واللوائح
كما له أن ٌعرض علٌها ما ٌراه من  ،ا القانون وفقا ألحكام هذ المشكلة فً الكلٌة أو المعهد

 .الموضوعات
 

 :39مادة
نهاٌة كل  تقرٌرا إلى مإتمر الكلٌة فً ،بعد العرض على مجلس الكلٌة أو المعهد  ،ٌقدم العمٌد   

 سائر نواحً النشاط فً الكلٌة أوخدمة المجتمع و عام جامعً عن شئون التعلٌم والبحوث و
 . رض على مجلس الجامعة لتقٌٌمهالمعهد وذلك توطئة للع

 
 
 
 



17 

 

  وكالء الكلٌة أو المعهد (3)
   41 مادة

ٌووووووووة أومعهوووووووود  ٌووووووووة أو  3ٌكووووووووون لكوووووووول كل ٌوووووووود فووووووووى إدارة شووووووووئون الكل وكووووووووالء ٌعوووووووواونون العم
 المعهد وٌقوم أقدمهم مقامه عند ؼٌابه.

ٌوووووووووووووول األول بالشووووووووووووووئون الخاصووووووووووووووة بالدراسووووووووووووووة والتعلووووووووووووووٌم بمرحلووووووووووووووة  وٌخووووووووووووووتص الوك
ٌووووووووووووة البكووووووووووووالورٌوس أو اللٌسوووووووووووو ٌووووووووووووة واألنشووووووووووووطة الطالب انس وشووووووووووووئون الطووووووووووووالب التعلٌم

ٌووووووووول الثوووووووووانى  ٌوووووووووة وؼٌرهوووووووووا(. وٌخوووووووووتص الوك ٌوووووووووة والفن ٌوووووووووة والرٌاضوووووووووٌة واالجتماع )الثقاف
ٌوووووووات وموووووووع المعاهووووووود  ٌوووووووق الوووووووروابط موووووووع الكل ٌوووووووا والبحووووووووث وتوث بشوووووووئون الدراسوووووووات العل

   .والهٌئات المعنٌة بالبحث العلمىوالمراكز 
ٌووووووول الثالوووووووث بشوووووووئون خدموووووووة ا ٌوووووووة البٌئوووووووة للجامعوووووووات وٌجووووووووز وٌخوووووووتص الوك لمجتموووووووع وتنم

ٌووووووول واحووووووود أو وكٌلوووووووٌن وٌكوووووووون  ٌوووووووٌن وك ٌوووووووات أو المعاهووووووود بتع االكتفووووووواء فوووووووى بعوووووووض الكل
ٌوووووووة أو الجامعوووووووة وٌكوووووووون  ذلوووووووك بقووووووورار مووووووون مجلوووووووس الجامعوووووووة بعووووووود موافقوووووووة مجلوووووووس الكل
ٌووووووووة أو المعهوووووووود بقوووووووورار موووووووون مجلووووووووس الجامعووووووووة  ٌوووووووول موووووووون بووووووووٌن أسوووووووواتذة الكل ٌووووووووٌن الوك تع

ٌوووووووة وبالشوووووووروط والطرٌقوووووووة التووووووو لمووووووودة ثوووووووالث ذلوووووووك ى ٌحوووووووددها القوووووووانون والالئحوووووووة التنفٌذ
   سنوات قابلة للتجدٌد مرة واحدة.

 
  المؤتمر العلمً للكلٌة أو المعهد (4) 

 :41مادة 
ٌوووووة أو المعهووووود الموووووإتمر العلمووووو  ٌووووود الكل ٌوووووع ى ٌووووودعو عم ٌوووووة أو المعهووووود و الوووووذى ٌضوووووم جم للكل

ٌووووودٌ ٌوووووذى إلتحووووواد أعضووووواء هٌئوووووة التووووودرٌس و المدرسوووووٌن المسووووواعدٌن و المع ن و المكتوووووب النف
ٌوووووة  إلوووووى االجتمووووواع مووووورة علوووووى األقووووول خوووووالل العوووووام الجوووووامعً و  الطوووووالب و أموووووٌن عوووووام الكل
ٌوووة بعووود اعتمادهوووا مووون مجلوووس  ٌوووة و المٌزان ٌوووره عووون مجمووول األعموووال فوووى الكل ٌوووه تقر ٌعووورض عل

   .الكلٌة توطئة لعرضهما على مجلس الجامعة
ٌوووة أو المعهووود بتووو  دارس ومناقشوووة كافوووة شوووئون التعلوووٌم والبحوووثوٌخوووتص الموووإتمر العلموووً للكل

ٌوووودها ٌووووٌم الوووونظم المقووووررة فووووً شووووؤنها ومراجعتهووووا وتجد ٌووووة أو المعهوووود ، وتق بمووووا  العلمووووً فووووً الكل
 . المتطورة ٌحقق انطالقها لمالحقة التقدم العلمً والتعلٌمً ومطالب المجتمع وحاجاته

  
 على مستوى القسم -رابعا 
 :42مادة 

للجامعة أقسام الكلٌة وما ٌشمله كل قسم من  لكل كلٌة أو معهد تابع تحدد الالئحة الداخلٌة
 . الناحٌة العلمٌة واإلدارٌة والمالٌة تخصصات وٌكون لكل قسم كٌانه الذاتً من
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  مجلس القسم (1)
 :43مادة    

ٌتؤلؾ مجلس القسم من جمٌع أعضاء هٌئة التدرٌس العاملٌن باإلضافة إلى نسبة من األساتذة 
على أن ٌتم اتخاذ ٌن والمدرسٌن المساعدٌن والمعٌدٌن كما هو مبٌن بالالئحة التنفٌذٌة المتفرؼ

 القرارات باألؼلبٌة.
 

 :44مادة 
القسم ،  لمجلس القسم أن ٌدعو إلى اجتماعاته من ٌقوم بتدرٌس المواد الداخلة فً اختصاصو  

 ٌسمح له بالتصوٌت.على أن ٌشارك فً المناقشات دون أن 
 

 :45مادة 
المتعلقة  العلمٌة والدراسٌة واإلدارٌة والمالٌة جلس القسم بالنظر فً جمٌع األجراءات ٌختص م

 : بالقسم ، وباألخص اإلجراءات اآلتٌة
 . فً القسم رسم السٌاسة العامة للتعلٌم والبحث العلمً (0
 . التخصصات فً القسم وضع نظام العمل بالقسم والتنسٌق بٌن مختلؾ (2
 . تدرٌسها وتحدٌد محتواها العلمً راسٌة التً ٌتولى القسمتحدٌد المقررات الد (3
 . تحدٌد الكتب والمراجع فً مواد القسم وتدعٌم المكتبة بها (4
 وضع وتنسٌق خطة البحوث العلمٌة (5
على أن ٌتم تحدٌد آلٌة  طالب الدراسات العلٌا اإلشراؾ على لجان  اقتراح توزٌع (6

  .كل دورة لرئٌس القسم المنتخب توزٌع اإلشراؾ من خالل مجلس القسم فً بداٌة
ونقلهم وإعارتهم وإٌفادهم فً مهمات  اقتراح تعٌٌن أعضاء هٌئة التدرٌس وندبهم (5

واقتراح الترخٌص لألساتذة بؤجازات  , ومإتمرات علمٌة وندوات أو حلقات دراسٌة
  التفرغ العلمً

 لقسم والٌهاقتراح توزٌع الدروس والمحاضرات والتمرٌنات العملٌة واالنتداب من ا (8
وإٌفادهم فً بعثات أو على المدرسٌن المساعدٌن  وتعٌٌن اقتراح تكلٌؾ المعٌدٌن  (9

 . وإعطائهم األجازات الدراسٌة منح أجنبٌة
 .اقتراح توزٌع أعمال االمتحان وتشكٌل  (01
 . اقتراح منح مكافآت التفرغ للدراسات العلٌا  (00
م على رسائل الماجستٌر الحك االمتحانات التؤهٌلٌة ولجان اقتراح تشكٌل لجان  (02

  والدكتوراه ومنح الدرجات العلمٌة لها
مبٌنة بالالئحة طبقاً للضوابط والمعاٌٌر السنوٌا من مإتمر القسم انتخاب لجنة   (03

ً طالب مرحلتواعضاء هٌئة التدرٌس المقدمة من  تقارٌر األداء لمراجعة التنفٌذٌة
 مجلس القسم.على  تمهٌدا لعرضهاالبكالورٌوس والدراسات العلٌا 

، ولجنة تقٌٌم األداء  نوابه  مناقشة التقرٌر السنوي لرئٌس مجلس القسم وتقارٌر   (04
والكلٌة  ومناقشة نتائج االمتحانات فً مواد القسم وتوصٌات المإتمرات العلمٌة للقسم
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ومراجعتها  أو المعهد ، وتقٌٌم نظم الدراسة واالمتحان والبحث العلمً فً القسم
 ء كل ذلك وفى إطار التقدم العلمً والتعلٌمً ومطالب المجتمعوتجدٌدها فً ضو
 . وحاجاته المتطورة

 . القسم متابعة تنفٌذ السٌاسة العامة للتعلٌم والبحوث فً  (05
 

  رئٌس مجلس القسم (2)
 (46مادة )

العاملٌن  بالطرٌقة والشروط التى تحددها  ٌنتخب رئٌس مجلس القسم من بٌن أساتذة القسم
لمدة ثالث سنوات وٌحق له الترشح  مجلس الجامعةنفٌذٌة وٌكون تعٌٌنه بقرار من الالئحة الت

رئٌساً للجامعة  القسم بتعٌٌنه لمرة ثانٌة فقط. وٌعتبر رئٌس مجلس القسم متنحٌا عن رئاسة مجلس
 .عمٌدا أو وكٌال للكلٌة أو المعهدأو 
 

 :47مادة 
 ً حالة إخالله بواجباته الجامعٌة أوٌجوز تنحٌة رئٌس مجلس القسم عن رئاسة مجلس القسم ف

مجلس الكلٌة أو  بمقتضٌات مسئولٌاته وٌكون ذلك بقرار مسبب من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى
أو بطلب ثلثً مجلس القسم من األساتذة العاملٌن واألساتذة المساعدٌن المعهد والتحقٌق معه 

 .والمدرسٌن
 

 :48مادة 
رارات مجلس القسم فى ادارة الشئون العلمٌة واإلدارٌة ٌشرؾ رئٌس مجلس القسم على تنفٌذ ق

والقرارات  السٌاسة التً ٌرسمها مجلس الكلٌة وفقا ألحكام القوانٌن واللوائح والمالٌة فً حدود
 . المعمول بها

 
 :49مادة 

ٌقدم رئٌس مجلس القسم فى نهاٌة كل عام جامعى تقرٌرا الى مإتمر القسم عن شئون القسم 
على مجلس الكلٌة أو  وذلك توطئة للعرض ،بحثٌة والتعلٌمٌة واإلدارٌة والمالٌة العلمٌة و ال

  .المعهد
 :51مادة 

فً كل تخصص العاملٌن ٌكون أقدم األساتذة  ،فً حال تعدد التخصصات المختلفة فً القسم 
  . بكٌان ذاتً داخل القسم نائبا لرئٌس مجلس القسم فً شئون هذا التخصص متمٌزا

 القسم وفى حدود السٌاسة التً ٌرسمها  ارة هذه الشئون تحت إشراؾ رئٌس مجلسوٌتولى إد 
   مع باقً أعضاء هٌئة التدرٌس فً التخصص وٌقوم بالتداول فٌها ،مجلس الكلٌة ومجلس القسم 

األساتذة المساعدٌن فٌه بؤعمال نائب  ٌقوم أقدم العاملٌن وفى حال خلو التخصص من األساتذة 
 . م لشئون هذا التخصصرئٌس مجلس القس

 . المقررة فً شؤن رئٌس مجلس القسم وتسرى على نائب رئٌس القسم أحكام التنحٌة
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  المؤتمر العلمً للقسم (3)
 :51مادة  

ٌوووووع اعضووووواء هٌئوووووة  ٌووووودعو رئوووووٌس مجلوووووس القسوووووم الموووووإتمر العلموووووً للقسوووووم المكوووووون مووووون جم
ٌووووودٌن  االجتمووووواع  ىإلوووووم وعووووودد مووووون طوووووالب القسوووووالتووووودرٌس و المدرسوووووٌن المسووووواعدٌن و المع

 توصوووٌات الموووإتمر علوووى مجلوووس القسوووم و تعووورض  مووورتٌن علوووى األقووول خوووالل العوووام الجوووامعً
 . ومجلس الكلٌة أو المعهد

 
 :52مادة 

القسم وتقٌٌم  ٌختص المإتمر العلمً للقسم بتدارس ومناقشة كافة شئون التعلٌم والبحث العلمً فً
لمالحقة التطور العلمً  ا ٌحقق انطالقهاالنظم المقررة فً شؤنها ومراجعتها وتجدٌدها بم

وابداء الرأى فى تقرٌر رئٌس القسم ولجنة تقٌٌم  والتعلٌمً ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة
 . األداء عن مجمل األعمال، قبل عرضها على مجلس الكلٌة لمناقشتها

 
 فً القائمٌن بالتدرٌس والبحث -الباب الثانً 

 : أوال( أعضاء هٌئة التدرٌس
 :53مادة 
 : القانون هم أعضاء هٌئة التدرٌس فً الجامعات الخاضعة لهذا    

 العاملٌن والمتفرؼٌن. األساتذة  ( أ
 األساتذة المساعدون ( ب

 المدرسونجـ( 
 ( التعٌٌن1)  

 :54  مادة
على طلب مجلس الكلٌة أو المعهد ومجلس  ٌعٌن مجلس الجامعة أعضاء هٌئة التدرٌس بناء    

 . التعٌٌن من تارٌخ موافقة مجلس الجامعة كونالقسم المختص وٌ
 

 :55مادة 
 : ٌشترط فٌمن ٌعٌن مدرساً ما ٌؤتً

ٌعادلها من إحدى الجامعات المصرٌة فً  أن ٌكون حاصال على درجة الدكتوراه أو ما (0
جامعة أخرى أو هٌئة علمٌة أو  إهله لشؽل الوظٌفة أو أن ٌكون حاصال منٌ تخصص

ٌعتبرها المجلس األعلى  صر أو فً الخارج على درجةمعهد علمً معترؾ به فً م
 . المعمول بها معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانٌن واللوائح للحامعات

 أن ٌكون محمود السٌرة حسن السمعة والسلوك.  (2
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 (56مادة )

 إعالن من بٌن المدرسٌن مع مراعاة حكم المادة السابقة ٌكون التعٌٌن فً وظائؾ المدرسٌن دون
 المساعدٌن فً ذات الكلٌة أو المعهد. وإذا لم ٌوجد من هإالء من هو مإهل لشؽلها ٌجرى

 . التنفٌذٌةاإلعالن عنها بالطرٌقة والشروط التى ٌحددها القانون والئحته 
 

 (55مادة )
 مع مراعاة حكم المادتٌن السابقتٌن ٌشترط فٌمن ٌعٌن أستاذا مساعدا ما ٌلً:

 األقل على حصوله على درجة الدكتوراه لىتكون قد مضت خمس سنوات ع .0
عشر سنة على األقل على حصوله على درجة البكالورٌوس أو  إحدىأن ٌكون قد مضى  .2

 اللٌسانس أو ما ٌعادلها.
وهو مدرس بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها وأجازتها اللجنة  تخصصهأن ٌكون قد قام فً  .3

 العلمٌة.
عمله ومسلكه منذ تعٌٌنه مدرساً والقٌام بواجباته  ملتزما فً وٌشترط فضال عما تقدم أن ٌكون

وأن ٌكون على قائمة العمل بمقر عمله لمدة ثالث سنوات على االقل متصلة أو  ومحسنا أداءها
 منفصلة.

 :58 مادة
ٌجوز تعٌٌن أساتذة مساعدٌن من خارج تلك الجامعات فى حالة  (55) مع مراعاة حكم المادة

لوظٌفة من الجامعة باإلعالن طبقاً للقانون والئحته التنفٌذٌة مع عدم وجود من ٌمكن ان ٌشؽل ا
 توافر الشروط اآلتٌة:

المإهل المنصوص  أن تكون قد مضت خمس سنوات على األقل على حصولهم على .0
  (55( من المادة )0علٌه فً البند )

عشرة سنة على األقل على حصولهم على درجة البكالورٌوس  أن تكون قد مضت ثالث  .2
  اللٌسانس أو ما ٌعادلها أو

من المادة  (0أن ٌكونوا قد قاموا منذ الحصول على المإهل المنصوص علٌه فً البند ) .3
 قالمتعل التخصص اجازتها اللجنة العلمٌة فًو( بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها 55)

 .بالوظٌفة تعادل المطلوب للحصول على لقب أستاذ مساعد طبقاً للقانون والئحته التنفٌذٌة
 .للتدرٌس الكفاءة المتطلبة اً لدٌهممتوافر أن ٌكون .4
 تحدد الالئحة التنفٌذٌة شروط اإلعالن واالختبارات الالزمة للتعٌٌن. .5

 
 (59مادة )
 ٌشترط فٌمن ٌعٌن أستاذا ما ٌؤتً (55)مع مراعاة حكم المادة  أوال:
لجامعات سنوات على األقل فً إحدى ا أن ٌكون قد شؽل وظٌفة أستاذ مساعد مدة خمس .0

الخاضعة لهذا القانون أو أن ٌكون قد مضت على حصوله على المإهل المنصوص علٌه 
القانون مدة عشر سنوات على األقل بشرط أن ٌكون قد مضى  من هذا (55)فً المادة 
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على حصوله على درجة البكالورٌوس أو اللٌسانس أو ما  عشر سنة على األقل ستة
 ن عن تلك الوظٌفة فً جامعة أخرىاإلعال ٌعادلها وذلك إذا ما تقرر

وهو أستاذ مساعد بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها وأجازتها  تخصصه أن ٌكون قد قام فً .2
 تإهله لشؽل مركز األستاذٌة.واللجنة العلمٌة 

أستاذا مساعداً بواجبات أعضاء هٌئة  أن ٌكون ملتزما فً عمله ومسلكه منذ تعٌٌنه .3
االعتبار فً تعٌٌنه مجموع إنتاجه العلمً منذ  ًوٌدخل ف.  التدرٌس ومحسنا أداءها

وما ٌكون قد أشرؾ علٌه من رسائل اللقب العلمى ألستاذ مساعد، حصوله على 
نشاطه العلمً واالجتماعً الملحوظ  وكذلك، الماجستٌر والدكتوراه التً تمت أجازتها

بمقر عمله لمدة لعمل وأن ٌكون على قائمة ا وأعماله اإلنشائٌة البارزة فً الكلٌة أو المعهد
 قبل التقدم للحصول على اللقب العلمى.  ثالث سنوات على االقل متصلة أو منفصلة

( ٌجوز استثناء تعٌٌن أساتذة من خارج تلك الجامعات 58المادة ) مع مراعاة حكم ثانٌا:
ذا حالة عدم وجود من ٌمكن ان ٌشؽل الوظٌفة من الجامعة طبقاً للقانون والئحته التنفٌذٌة إ

 الشروط اآلتٌة: توافرت فٌهم
المإهل المنصوص علٌه  أن تكون قد مضت عشر سنوات على األقل على حصولهم على (0

 .(55)( من المادة 0فً البند )
ثمانً عشرة سنة على األقل على حصولهم على درجة البكالورٌوس  أن تكون قد مضت (2

  ٌعادلها أو اللٌسانس أو ما
للتعٌٌن فً وظٌفة أستاذ  وات الخمس السابقة على تقدمهمأن ٌكونوا قد قاموا خالل السن (3

تعادل  بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها وأجازتها اللجنة العلمٌة فً تخصص هذه الوظٌفة
 المطلوب من األستاذ المساعد للحصول على األستاذٌة

نهم الكفاءة المتطلبة للتدرٌس وٌدخل فى االعتبار فى تعٌٌن كل م مأن ٌكون متوافراً لدٌه  (4
 .مجموع انتاجه العلمى منذ حصوله على الدكتوراه أو ما ٌعادلها

 
 : 61مادة 

ٌوووووووٌن فوووووووً  أوال( ٌكوووووووون 59أوال( و ) 58( و )55موووووووع مراعووووووواة أحكوووووووام الموووووووواد ) أوال:  التع
وظووووائؾ األسوووواتذة واألسوووواتذة المسوووواعدٌن موووون بووووٌن األسوووواتذة المسوووواعدٌن والمدرسووووٌن فووووً ذات 

ٌوووة أوالمعهووود هوووذه الوظوووائؾ ووجووود مووون هوووإالء  درجوووات موووا هوووو شووواؼر مووونوإذا لوووم ٌوجووود .الكل
ٌووووٌن فووووى الوظٌفووووة األعلووووى منحوووووا اللقووووب العلمووووى لهووووذه الوظٌفووووة  موووون تتوووووافر فووووٌهم شووووروط التع
ٌوووة  ٌوووتم مووونحهم عوووالوة الترق ٌوووة، و ٌوووة التال ٌوووة فوووى السووونة المال وتووودبر لهوووم وظوووائؾ بووودرجاتها المال

ٌخ نفووواذ قوووانون الموازنوووة، وفوووى هوووذه توووب الوظٌفوووة األعلوووى والبووودالت المقوووررة لهوووا مووون توووارروم
ٌووووة.  ٌووووة والعووووالوة الدور ٌووووق القاعوووودة العامووووة بعوووودم الجمووووع بووووٌن عووووالوة الترق الحالووووة ٌراعووووى تطب

ٌوووة أوتوووارٌخ مووونح اللقوووب العلموووى وٌإخوووذ  ٌوووٌن فوووى الوظٌفوووة التال ٌوووة  فوووى االعتبوووار عنووود التع الترق
  الٌها.
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ٌووووووووووووووا  ٌووووووووووووووا( 58) و (55)الموووووووووووووووادمووووووووووووووع مراعوووووووووووووواة أحكووووووووووووووام : ثان ٌووووووووووووووا(.59و )/ ثان  / ثان
واألسوووواتذة المسوووواعدٌن الشوووواؼرة إذا لووووم ٌوجوووود فووووً  ٌجوووورى اإلعووووالن عوووون وظووووائؾ األسوووواتذة 

ٌوووووة أو المعهووووود مووووون هوووووو مإهووووول و ذلوووووك حسوووووب الطرٌقوووووة و الشوووووروط التوووووى  لشوووووؽلها ذات الكل
 .وبعد موافقة مجلس القسم والكلٌةٌحددها القانون والئحته التنفٌذٌة، 

 
 (61مادة )

التدرٌس مرتٌن فً السنة ، ولمجلس الجامعة  وظائؾ الشاؼرة فً هٌئةٌجرى اإلعالن عن ال
أخذ رأى مجلس القسم المختص أن ٌضمن اإلعالن  بناء على طلب مجلس الكلٌة أو المعهد بعد
معٌنة ال تمس مبدأ المساواة و تكافإ الفرص وذلك  فٌما عدا وظائؾ األساتذة اشتراط شروط

 . ٌنة فً القانونباإلضافة إلى الشروط العامة المب
الخاضعة لهذا القانون شؽل وظٌفة شاؼرة  و ٌجوز لعضو هٌئة التدرٌس فً إحدى الجامعات

لما تحدده الالئحة  ( وطبقاً للمادة51للمادة ) طبقاً معلن عنها مماثلة لوظٌفته فً جامعة أخرى 
 التنفٌذٌة.

 
 :62مادة 

ٌووووة دائمووووة فحووووص اإلنتوووواج العلمووووً للمتقوووودمٌ  ن لشووووؽل وظووووائؾ األسوووواتذةتتووووولى لجووووان علم
  .واألساتذة المساعدٌن أو للحصول على ألقابها العلمٌة

للجامعووووووات بعوووووود اسووووووتطالع رأي  وٌشوووووورؾ علووووووى تشووووووكٌل هووووووذه اللجووووووان المجلووووووس األعلووووووى
سوووونوات وتشووووكل لجووووان الفحووووص  مختلووووؾ التخصصووووات و تكووووون لموووودة ثووووالثالجامعووووات فووووً 

 العلمٌة الدائمة طبقاً لالئحة التنفٌذٌة.
ٌووووه اإلنتوووواج العلمووووًوتقوووودم كوووول  ٌوووورا مفصووووال ومسووووببا تقووووٌم ف للمتقوووودمٌن ومووووا إذا كووووان  لجنووووة تقر

ٌوووووة  ٌوووووإهلهم لشوووووؽل الوظٌفوووووة أو اللقوووووب العلموووووً وذلوووووك بعووووود سوووووماع ومناقشوووووة التقوووووارٌر الفرد
 للفاحصٌن.

 وٌقدم التقرٌر خالل شهرٌن على األكثر من تارٌخ وصول األبحاث إلى اللجنة.
  هذه اللجانوتنظم الالئحة التنفٌذٌة أعمال 

 
 :63مادة 

ٌووووود  ، المحوووووددةإذا لوووووم تقووووودم اللجوووووان المشوووووار إلٌهوووووا فوووووً الموووووادة السوووووابقة تقارٌرهوووووا فوووووً المواع
ٌوووور أسووووباب التووووؤخٌر فلمجلووووس الجامعووووة أن ٌخاطبهووووا لتقصووووى فووووى خووووالل  وٌطالبهووووا بتقوووودٌم التقر

 ةأن ٌقوورر سووحب األبحوواث موون اللجنووة الدائمووة وإحالتهووا إلووى لجنووة خاصوو أو أخوورى أسووابٌع 4
ٌشووووكلها مووووون خمسووووة أعضووووواء علووووى األقووووول مموووون تتووووووافر فووووٌهم الشوووووروط المبٌنووووة فوووووً الموووووادة 

ٌووووتم إحتسوووواب تووووارٌخ موووونح  وٌحوووودد لهووووا أجووووال لتقوووودٌم تقرٌرهووووا  ،السووووابقة و فووووى كوووول األحوووووال 
اللقوووب العلموووى مووون توووارٌخ موافقوووة مجلوووس القسوووم لعضوووو هٌئوووة التووودرٌس بالتقووودم للحصوووول علوووى 

 . اللقب العلمى
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 :64مادة 

إال بعد مضى  فال ٌجوز له معاودة التقدم ،تقرر عدم أهلٌة المتقدم للوظٌفة أو اللقب العلمً  إذا
فى المرة األولى بالتقدم للحصول على اللقب العلمى  لهمن تارٌخ موافقة مجلس القسم سنة 

 . وبشرط إضافة إنتاج علمً جدٌد
 

 :65مادة 
ٌوووووةاللجوووووان الثالتشوووووكٌل ٌتوووووولى مجلوووووس القسوووووم المخوووووتص مهموووووة  بالنسوووووبة للمتقووووودمٌن لشوووووؽل  ث

  .مدرس من المدرسٌن المساعدٌنوظٌفة 
ٌوووة أو المعهووود مووون ثالثوووة  تشوووكل اللجنوووة بقووورار ،وعنووود االسوووتحالة أو التعوووذر  مووون مجلوووس الكل

 األساتذة المساعدٌن فً الجامعات الخاضعة لهذا القانون. أعضاء من األساتذة أو
 

 :66مادة 
 بالجامعة إال إذا كان قائما بالعمل مدرسأو  ساعداذ أو أستاذ مأست ال ٌجوز تعٌٌن أحد فً وظٌفة
أحد أعضاء  وال ٌجوز تعٌٌن  موجودا داخل البالدفال بد أن ٌكون  و اذا كان من خارج الجامعة

إعارة أو مهمة  بعد انتهاء ما رخص له فٌه من مساعدهٌئة التدرٌس فً وظٌفة أستاذ أو أستاذ 
 .طبقا لالئحة التنفٌذٌة وج إال بعد عودته إلى العملعلمٌة أو أجازة مرافقة الز

 
 67مادة 

 . تخصصات األستاذٌة تحدد فً الالئحة الداخلٌة لكل كلٌة أو معهد تابع للجامعة
        النقل والندب واإلعارة واألجازات (2)

  
 :68مادة 

ٌوووودٌن موووون تخصووووص إ لووووى ٌجوووووز نقوووول اعضوووواء هٌئووووة التوووودرٌس و المدرسووووٌن المسوووواعدٌن و المع
ٌوووة أو المعهووود آخووور او مووون قسوووم آلخووور فوووً ذات بقووورار مووون مجلوووس الجامعوووة بنووواء علوووى  الكل

ٌوووة وبعووود  ٌوووٌن  مجلوووس القسوووم أو موافقوووةاقتوووراح مجلوووس الكل كموووا ٌجووووز  ،مجلوووس القسووومٌن المعن
ٌوووة أخووورى أو معهووود آخووور ٌوووة أو معهووود إلوووى كل فوووً ذات الجامعوووة بقووورار مووون مجلوووس  نقلهوووم مووون كل

 ومجلوووس القسوووم المخوووتص فوووً كووول منهموووا الكلٌتوووٌن أو المعهووودٌن مجلسوووً موافقوووةالجامعوووة بعووود 
 .وبموافقة عضو هٌئة التدرٌس او بناء على طلبه 
 
 
 
 
 
 



25 

 

 
 :69مادة 

بعد  ٌجوز نقل أعضاء هٌئة التدرٌس من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لهذا القانون  
وبموافقة  المعنٌة مجالس األقساممجالس الكلٌات أو المعاهد و وموافقةموافقة مجلسً الجامعتٌن 

 .عضو هٌئة التدرٌس او بناء على طلبه
 

 :71مادة 
بعد أخذ  مع مراعاة حكم المادتٌن السابقتٌن ال ٌجوز عرض أمر النقل على مجلس الجامعة إال  

رأى اللجنة العلمٌة الدائمة المختصة وذلك فً شؤن نقل اعضاء هٌئة التدرٌس من تخصص 
 . لى قسم آخر ؼٌر مماثلآلخر أو من قسم إ

 
 :71مادة 
من  نقل أعضاء هٌئة التدرٌس إلى وظٌفة عامة خارج الجامعات بقرار ٌجوز عند الحاجة    

وبموافقة عضو  مجلس الكلٌة أو المعهد ومجلس القسم المختص مجلس الجامعة بعد أخذ رأى
 هٌئة التدرٌس او بناء على طلبه

 
 :72مادة 

ٌووووام بعموووول  محووووددةدرٌس لموووودة ٌجوووووز نوووودب أعضوووواء هٌئووووة التوووو موووون جامعووووة إلووووى أخوووورى أو للق
ٌوووة المختصوووة  وظٌفوووة عاموووة أخووورى بقووورار مووون مجلوووس الجامعوووة بنووواء علوووى موافقوووة مجلوووس الكل
 ، وبموافقووووة عضووووو هٌئووووة التوووودرٌس او بنوووواء علووووى طلبووووهمجلووووس القسووووم المخووووتص موافقووووة بعوووود 

 . وٌعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع ألحكام االعارات
 

 :73مادة 
ٌوووة أو المعهووود موووع مراعووواة عووودم اإلخوووالل بحسووون سوووٌر العمووول فووو  ٌجووووز ،ً القسوووم وفوووى الكل

ٌوووة أو معهووود علموووً أجنبوووً فوووً مسوووتوى أعلوووى أو  إعوووارة أعضووواء هٌئوووة التووودرٌس لجامعوووة أجنب
ٌوووة مجلوووس  موافقوووةبعووود  وتكوووون اإلعوووارة بقووورار مووون مجلوووس الجامعوووة مووووازى أو للهٌئوووات الدول

 فقة مجلس القسم.وموا المعهد المختص الكلٌة أو
كما ٌجوز إعارة أعضاء هٌئة التدرٌس للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها أو الهٌئات أو 

ؼٌر حكومٌة أو الجامعات الخاصة فٌما تخصصوا فٌه متى كانت  المإسسات العامة  أو بجهة
 بشرط عدم وجود لى أن ٌكون كل ذلكعالجامعة  المهمة فً مستوى الوظٌفة التً ٌشؽلونها فً

 ئمٌن بؤنواع اإلنتدابات و كافة اإلجازات المختلفة ا% من قوة العمل فى كل قسم ق31أكثر من 
من مجلس الجامعة المختص ، وٌجوز لمجلس الجامعة تجدٌد  وتتقرر اإلعارة لمدة سنتٌن بقرار

تعاقد من الجهة األجنبٌة أو بناءا على ما ٌنص علٌه الوٌتقاضى المعار مرتبه . لمدة ثانٌةاإلعارة 
 سب مدةتومع ذلك ٌجوز فً أحوال خاصة أن تإدى الجامعة مرتبه وتح ، مع الجهات المحلٌة
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 ، اإلعارة فً المكافؤة أو المعاش على أن ٌإدى عضو هٌئة التدرٌس المعار االحتٌاطً عنها
  ة.ً الجامعوٌعامل فٌما ٌختص بؤقدمٌته والعالوات المستحقة له كما لو كان ف

 
 :74مادة 

 ر عضوووو هٌئوووة التووودرٌس الوووذي ٌتقلووود منصوووبا عاموووا أو أكثووور فوووً حكوووم المعوووار مووون وظٌفتوووهٌعتبووو 
 فوووً الجامعوووة طووووال مووودة شوووؽله لهوووذه المناصوووب العاموووة فوووإذا تووورك منصوووبه العوووام عووواد إلوووى شوووؽل

المقوووررة  بلوؼوووه السووونفوووإذا كوووان تركوووه المنصوووب العوووام بعووود  الجامعوووةوظٌفتوووه األصووولٌة فوووً 
ٌوووة أو المعهووود الوووذيلتووورك الخدموووة فوووً الجامعوووة عووواد أسووو كوووان ٌعمووول  تاذا متفرؼوووا فوووً ذات الكل

 به .
القوووانون  وٌسووورى حكوووم هوووذه الموووادة علوووى أصوووحاب المناصوووب العاموووة وقوووت العمووول بؤحكوووام هوووذا

ٌوووووة تقلووووودهم للمناصوووووب العاموووووة ٌوووووع. إذا كوووووانوا أعضووووواء فوووووً هٌئوووووة التووووودرٌس قبووووول بدا  وفوووووى جم
ه موووون مرتووووب وبوووودالت األحوووووال ٌسووووتحق موووون ٌعووووود إلووووى وظٌفتووووه مجموووووع مووووا كووووان ٌتقاضووووا

  . بصفة شخصٌة
 

 :75مادة 
ٌووة أو المعهوود ، ٌجوووز إٌفوواد  مووع مراعوواة عوودم اإلخووالل بحسوون سووٌر العموول فووً القسووم وفووى الكل

ٌووودٌن أعضووواء هٌئوووة التووودرٌس ٌوووة مإقتوووة فوووً مهموووات  والمدرسوووٌن المسووواعدٌن والمع أو فوووى علم
ن مجلوووس الجامعوووة وذلوووك بقووورار مووو ،خوووارج الجامعوووة  او منحوووه تفووورغ علموووى خدموووة المجتموووع 

ٌووووة أوالمعهوووود  ٌووووا والبحوووووث بنوووواء علووووى اقتووووراح مجلووووس الكل بعوووود موافقووووة مجلووووس الدراسووووات العل
   . مجلس القسم المختص موافقةبعد 

ٌوووة او التفووورغ العلموووى لمووودة سووونة واحووودة قابلوووة ٌووود عنووود الضووورورة  وتكوووون المهموووة العلم للتجد
لموورة واحوودة  .المهمووة ال موودةوٌتقاضووى الموفوود فٌهووا مرتبووه كووامال طووو ،القصوووى موورة واحوودة 

ٌووووة أخوووورى اال بعوووود  سوووونوات  4و ال ٌجوووووز لعضووووو هٌئووووة التوووودرٌس الحصووووول علووووى مهمووووة علم
ٌووووا ان ٌقوووورر ان  موووون انتهوووواء السووووابقة و لمجلووووس الجامعووووة بعوووود استشووووارة مجلووووس الدراسووووات العل

 تكون هذه المهام براتب أو بنسبة من الراتب أو بدون راتب.
ٌوووووتم التووووورخٌص فوووووً األجووووواز  ٌتقووووودم بوووووه  المنهجىوووووالعلمى أو الفنوووووى الوووووذى ة إال بعووووود إقوووووراروال 

مجلووووس الجامعووووة بعوووود موافقووووة مجلووووس  طالووووب األجووووازة وٌصوووودر هووووذا التوووورخٌص بقوووورار موووون
ٌوووة ٌوووا والبحووووث بنووواء علوووى اقتوووراح مجلوووس الكل مجلوووس  موافقوووةأو المعهووود وبعووود  الدراسوووات العل

 . القسم المختص
ٌووورا عووون األعموووال التوووً كووول  وعلوووى عضوووو هٌئوووة التووودرٌس أن ٌقووودم بعووود انتهووواء ٌوووة تقر مهموووة علم

ٌوووة أو فوووى خدموووة المجتموووعقوووام بهوووا و ٌووور والبحووووث علوووى  ، نتائجهوووا العلم علوووى أن ٌعووورض التقر
 .والبحوث فً الجامعة مجلس الكلٌة ومجلس الدراسات العلٌا

ٌوووة الموافقووووة علوووى حصوووول عضووووو  وٌجووووز لمجلوووس الجامعووووة بعووود موافقوووة مجلووووس القسوووم و الكل
فوووووى مشوووووروع بحثوووووى الحصوووووول علوووووى مكافوووووؤة خاصوووووة مووووون  المتفووووورغ للبحوووووثهٌئوووووة التووووودرٌس 

 مٌزانٌة المشروع فى مقابل ساعات عمل زائده و جهود ؼٌر عادٌة فى البحث.
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 : 76مادة 
ٌووووة أو المعهوووود المخووووتص السووووماح ٌجوووووز  .مووووع مراعوووواة حسوووون سووووٌر العموووول فووووً القسووووم وفووووى الكل

ؤجوووازة خاصوووة بووودون مرتوووب لمرافقوووة الوووزوج المووورخص لوووه فوووً السوووفر بالتووودرٌس  لعضوووو هٌئوووة
ٌوووة عووون أربوووع سووونوات إلوووى الخوووارج لمووودة ٌووود مووودة االجوووازة الكل ٌووود علوووى أن ال تز  سووونة قابلوووة للتجد

 . بموافقة مجلس القسم و بنفس الشروط السابقة 
ٌوووة أو المعهووود بعووود  وٌكوووون التووورخٌص بقووورار مووون مجلوووس الجامعوووة بنووواء علوووى  ٌووود الكل طلوووب عم

% مووون قووووة العمووول فوووى كووول 31بشووورط عووودم وجوووود أكثووور مووون  موافقوووة مجلوووس القسوووم المخوووتص
قسوووووم قوووووائمٌن بوووووؤنواع اإلنتووووودابات و كافوووووة اإلجوووووازات المختلفوووووة بموووووا فٌهوووووا التفووووورغ للبحوووووث أو 

  . البعثات او المهمات العلمٌة 
 

 :77مادة 
ٌوووو الموافقووووة علووووىال ٌجوووووز  ة أو فووووً إعووووارة عضووووو هٌئووووة التوووودرٌس أو إٌفوووواده فووووً مهمووووة علم

مماثلوووة للمووودة التوووً سوووبق  تفووورغ علموووً أو فوووً أجوووازة لمرافقوووة الوووزوج قبووول انقضووواء مووودة أجوووازة
ٌوووووة أو أجوووووازة لمرافقوووووة الوووووزوج و بشووووورط عووووودم  أن قضووووواها العضوووووو فوووووً إعوووووارة أو مهموووووة علم

% موووون قوووووة العموووول فووووى كوووول قسووووم قووووائمٌن بووووؤنواع اإلنتوووودابات و كافووووة 31وجووووود أكثوووور موووون 
وال ٌجوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووز  .ات أو المهمات العلمٌةغ للبحث أو البعثا التفرإلجازات المختلفة بما فٌها

 ته.بدء خدم منسنوات  ثالثقبل انقضاء عضو هٌئة التدرٌس عارة إ الموافقة على
 

 : 78مادة 
ٌووووووة و   ٌوووووود مجموووووووع عوووووودد اإلعووووووارات والمهمووووووات العلم ٌووووووع األحوووووووال ال ٌجوووووووز أن ٌز فووووووً جم

ٌووو إجوووازات ة الطفووول علوووى عشووور سووونوات طووووال التفووورغ العلموووً و إجوووازة مرافقوووة الوووزوج ورعا
ٌووووة  مووودة خدمووووة عضووووو هٌئووووة التوووودرٌس ، وٌجوووووز فوووً الحوووواالت التووووً تقتضووووٌها المصوووولحة الوطن
المووودة بقووورار مووون مجلوووس الجامعوووة المخوووتص بنووواءا علوووى طلوووب الجهوووة التوووى  التجووواوز عووون هوووذه

 .  كما هو مبٌن بالالئحة التنفٌذٌة تستفٌد من خدمات عضو هٌئة التدرٌس
 

 :79مادة 
الجامعً فً  األجازة السنوٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس بعد انتهاء أعمال امتحانات نهاٌة العام تبدأ

وفقا لما ٌقرره مجلس  قبل بدء الدراسة فً العام الجامعً الجدٌد كلٌاتهم أو معاهدهم وتنتهً
ٌن خالل المدة المذكورة فتع الجامعة وذلك فٌما عدا الكلٌات والمعاهد التً ٌستمر العمل فٌها

 . الكلٌة أو المعهد األجازة فً كل منها حسب مقتضٌات العمل بقرار من عمٌد
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 :81مادة 
خاصة  مع مراعاة صالح العمل ، ٌجوز الترخٌص لعضو هٌئة التدرٌس ألسباب ملحة فً أجازة

وٌكون ذلك بقرار من . بمرتب أو بدون مرتب أثناء الدراسة ولمدة محددة ال تجاوز ثالثة أشهر
 . القسم المختص مجلس مجلس الكلٌة و  موافقةالجامعة بعد  مجلس

 
 :81مادة 

فووووً شووووؤن األمووووراض المزمنووووة ،  0963لسوووونة  002مووووع عوووودم اإلخووووالل بؤحكووووام القووووانون رقووووم 
سووونوات تقضوووى فوووً الخدموووة أجوووازة مرضوووٌة بمرتوووب  ثوووالثهٌئوووة التووودرٌس كووول  لعضوووو ٌحوووق

 . امعىأقصاها سنة بقرار من القومسٌون الطبى الج كامل لمدة
السووونة العوووودة إلوووى عملوووه ، جووواز لووورئٌس  وإذا لوووم ٌسوووتطع عضوووو هٌئوووة التووودرٌس عنووود انقضووواء

ٌوووورخص فووووً امتووووداد األجووووازة لموووودة أخوووورى التجوووواوز سوووونة علووووى أن تكووووون بثالثووووة  الجامعووووة أن 
والمدرسوووووٌن التووووودرٌس  ةالج أعضووووواء هٌئووووووتكفووووول الدولوووووة علوووووى نفقتهوووووا عووووو .أربووووواع المرتوووووب

ٌوووودٌن  ٌووووة.وفقووووا لالمسوووواعدٌن والمع ٌووووتم  مووووا تبٌنووووه الالئحووووة التنفٌذ أمووووا فووووى حالووووة العجووووز الكلووووى ف
ٌووووودٌن مووووون صوووووندوق  تعووووووٌض دخووووول أعضووووواء هٌئوووووة التووووودرٌس والمدرسوووووٌن المسووووواعدٌن والمع

   058التؤمٌن المبٌن بالمادة 
 
  (الواجبات3)
 :82مادة  

و  بواجبهم فى التدرٌس و التدرٌب و البحث ،على أعضاء هٌئة التدرٌس أن ٌتفرؼوا للقٌام 
و اإلشراؾ علٌهم وٌتم تقٌٌم ساعات العمل المطلوبة لكل من الواجبات خدمة المجتمع و الطالب 

 الجامعٌة بالطرٌقة التى تقرها الجامعة و الكلٌة فى الئحتها التنفٌذٌة
 

 :83مادة 
ٌووود والقوووٌم ٌوووة األصوووٌلة المنصووووص علٌهوووا  علوووى أعضووواء هٌئوووة التووودرٌس التمسوووك بالتقال الجامع

وعلوووٌهم ترسوووٌخ وتووودعٌم  رؾ الجوووامعى والعمووول علوووى بثهوووا فوووً نفووووس الطوووالبفوووى مٌثووواق الشووو
 . ورعاٌة شئونهم االجتماعٌة والثقافٌة والرٌاضٌة، بالطالباالتصال المباشر 

 
 :84مادة 

 ٌتوووولى أعضووواء هٌئوووة التووودرٌس حفوووظ النظوووام داخووول قاعوووات الووودروس والمحاضووورات والبحووووث
ٌوووة أو الم ٌووود الكل ٌووورا عووون كووول حوووادث مووون شوووؤنه اإلخووواللوالمعامووول وٌقووودمون إلوووى عم  عهووود تقر

ٌووووة عوووورض األموووور علووووى مجلووووس  ٌوووود الكل بالنظووووام ومووووا اتخووووذ موووون إجووووراءات لحفظووووه وعلووووى عم
 . الكلٌة اذا احتاج األمر ذلك التخاذ ما ٌلزم لحفظ النظام
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 :85مادة 
ٌووورا سووونوٌا عووون مجمووول واجباتوووه و  علوووى كووول عضوووو مووون أعضووواء هٌئوووة التووودرٌس أن ٌقووودم تقر

ٌوووووة إلوووووى رئوووووٌس مجلوووووس  العلموووووً والبحووووووثنشووووواطه  التوووووً أجراهوووووا ونشووووورها والبحووووووث الجار
ٌووووٌم القسووووم منتخبووووة موووونلجنووووة  ٌحٌلووووه الووووى القسووووم علووووى ان ٌوووور بطرٌقووووة موضوووووعٌة و  لتق التقر

ٌووووة القسووووم الووووذى ٌرفعهووووا الووووى مجلووووس ترفووووع تقرٌرهووووا الووووى مجلووووس وعلووووى رئووووٌس مجلووووس  ، الكل
ٌوووة أو الم ٌووورا إلوووى مجلوووس الكل العمووول فوووً قسووومه وعووون النشووواط  عهووود عووون سوووٌرالقسوووم أن ٌقووودم تقر

ٌوووة  ٌوووه وموووا حققوووه القسوووم مووون أهوووداؾ وتقووووم لجنوووة منتخبوووة مووون الكل ٌوووة ف العلموووً والبحووووث الجار
 . الجامعةو  رٌقة موضوعٌة و ترفع تقرٌرها الى الكلٌةبتقٌٌم التقرٌر بط

ٌوووووة ٌوووووة لكووووول جامعوووووة و كل ٌوووووة تحووووودد الالئحوووووة التنفٌذ ٌوووووٌم  تشوووووكٌل اللجوووووان و عمل ءات اإلجوووووراتق
ٌووووٌم تقووووارٌر العموووول  الواجووووب اتخاذهووووا لمحاسووووبة اعضوووواء هٌئووووة التوووودرٌس فووووى ضوووووء نتووووائج تق

 السنوٌة.
 

 :86مادة 
واللجوووان التوووً ٌكونوووون أعضووواء  علوووى أعضووواء هٌئوووة التووودرٌس المشووواركة فوووً أعموووال المجوووالس

 . وللكلٌة أو المعهد وعلٌهم المشاركة فً أعمال المإتمرات العلمٌة للقسم. فٌها
 

 :87مادة 
بشووووؤن بعووووض األحكووووام الخاصووووة  0954لسوووونة  26مووووع عوووودم اإلخووووالل بؤحكووووام القووووانون رقووووم 

 ،المسوووووواهمة وشووووووركات التوصووووووٌة باألسووووووهم والشووووووركات ذات المسووووووئولة المحوووووودودة  بشووووووركات
ٌوووة بعووود أخوووذ رأى مجلوووس القسوووم المخوووتص  لمجلوووس الجامعوووة ٌووود الكل أن  ،بنووواء علوووى اقتوووراح عم
درٌس فووووً مزاولووووة مهنووووتهم خووووارج الجامعووووة أو اسووووتثنائٌة ألعضوووواء هٌئووووة التوووو ٌوووورخص بصووووفة
ٌووور أوقوووات العمووول الرسووومٌة بشووورط أن ٌكسوووب المووورخص لوووه مووون ذلوووك خبووورة فوووً  داخلهوووا فوووً ؼ

ٌوووووة وحسووووون  تخصصوووووه العلموووووً وبشووووورط أال ٌتعوووووارض هوووووذا التووووورخٌص موووووع الواجبوووووات الجامع
 . المعمول بها فً مزاولة المهنة أدائها وال مع القوانٌن واللوائح

الجامعوووووة إال لمووووون مضوووووى علوووووى تخرجوووووه  ص فوووووً مزاولوووووة المهنوووووة خوووووارجوال ٌكوووووون التووووورخٌ
التوووودرٌس وٌجوووووز سووووحب هووووذا  عشوووور سوووونوات وقضووووى ثووووالث سوووونوات علووووى األقوووول فووووً هٌئووووة

بعوووووود  العموووووول التوووووورخٌص فووووووً أي وقووووووت إذا خولفووووووت شووووووروطه أو تعووووووارض مووووووع مقتضووووووٌات
 التحقٌق مع عضو هٌئة التدرٌس.

ٌوووور ب ولووووٌس للموووورخص لووووه أن ٌعموووول فووووً دعوووووى ضوووود الجامعووووة ٌوووورا أو ؼ ٌووووا أو خب وصووووفه محام
 . ذلك
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 :88مادة 
ٌوووام بعمووول مووون أعموووال الخبووورة أو إعطووواء استشوووارة فوووً  ال ٌجووووز ألعضووواء هٌئوووة التووودرٌس الق

 . موضوع معٌن إال بترخٌص من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلٌة
 

 :89مادة 
ٌوووور جووووامعتهم أو  اإلشووووراؾ علووووى مووووا ال ٌجوووووز ألعضوووواء هٌئووووة التوووودرٌس إلقوووواء دروس فووووً ؼ

ٌووووة  ٌعطووووى بهووووا موووون دروس إال بتوووورخٌص موووون مجلووووس الجامعووووة بنوووواء علووووى موافقووووة مجلووووس الكل
  .موافقة مجلس القسم المختص أو المعهد بعد

اإلشووووووراؾ فووووووً مسووووووتوى الدراسووووووة  وٌشووووووترط للتوووووورخٌص فووووووً ذلووووووك أن ٌكووووووون التوووووودرٌس أو 
 .الجامعٌة

 
 :91مادة 

ٌووووة وصووووٌةألعضوووواء هٌئووووة التوووودرٌس إعطوووواء دروس خص ال ٌجوووووز بمقابوووول  أو مجموعووووات تقو
ٌووووق و  ٌووووام بووووذلك جرٌمووووة مخلووووة بالشوووورؾ الجووووامعى تسووووتوجب التحق ٌوووور مقابوووول وٌعتبوووور الق أو بؽ

ٌوووق بوووذلك ٌوووة فوووى حالوووة اوصوووى التحق كوووون لوووة اإلدانوووة تى حاو فووو اإلحالوووة الوووى المحاكموووة الجامع
 .عقوبة هى الفصلال
 

 :91مادة 
 ارة أو أن ٌشووووتركوا فووووً إدارة عمووووللوا بالتجووووؽال ٌجوووووز ألعضوووواء هٌئووووة التوووودرٌس أن ٌشووووت

 تجوووارى أو موووالً أو صوووناعً أو أن ٌجمعووووا بوووٌن وظٌفوووتهم وأي عمووول ال ٌتفوووق وكراموووة هوووذه
 .الوظٌفة

 
 

 الشئون القانونٌة (4)
  :92  مادة

ٌووووة الحقوووووق بالجامعووووة أو بإحوووودى  ٌكلووووؾ مجلووووس الجامعووووة أحوووود أعضوووواء هٌئووووة التوووودرٌس فووووً كل
ٌوووووات الحقووووووق إذا لوووووم توجووووود بالجامعوووووة ٌوووووة للحقووووووق كل ٌوووووق فٌموووووا ٌنسوووووب إلوووووى  كل بمباشووووورة التحق

ٌجوووورى بووووالتحقٌق عوووون درجووووة موووون  عضووووو هٌئووووة التوووودرٌس وٌجووووب أال تقوووول درجووووة موووون ٌكلووووؾ
ٌوووووووووورا إلووووووووووى مجلووووووووووس الجامعووووووووووة ٌووووووووووق تقر ٌووووووووووق معووووووووووه وٌقوووووووووودم عوووووووووون التحق  . التحق

ٌوووووق ولمجلوووووس الجامعوووووة بعووووود  ٌووووور أن ٌحفوووووظ التحق ٌوووووؤمر بإحالوووووة   اإلطوووووالع علوووووى التقر أو أن 
 .بناءا على توصٌة المحققه إلى المحاكمة الجامعٌة العضو المحقق مع

و تلتووووزم ادارة الجامعوووووة بالمحافظووووة علوووووى سووووورٌة التحقٌقووووات و المحاكموووووة حتووووى الفصووووول فٌهوووووا 
 مع مراعاة المحافظة على كرامة أعضاء هٌئة التدرٌس أثناء كل هذه المراحل.
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 :93مادة 
ٌوووووا   الجامعوووووة أن ٌوقوووووؾ عضوووووو مووووون أعضووووواء هٌئوووووة التووووودرٌس عووووون مجلوووووسل  –عملوووووه احتٌاط

ٌوووق معوووه ذلوووك  للضووورورة القصووووى و بشووورط ان تقتضوووى وٌكوووون الوقوووؾ لمووودة  -مصووولحة التحق
ٌوووة فوووى مووودة أقصووواها شوووهرٌن مووون  ٌووول األمووور الوووى المحكموووة الجامع ٌووود علوووى شوووهر موووع تحو ال تز

ٌووووووةإال بقوووووورار موووووون  وال ٌجوووووووز موووووود اإلٌقوووووواؾ ،تووووووارٌخ بوووووودء اإلٌقوووووواؾ   . المحكمووووووة الجامع
صووورؾ ربوووع مرتبوووه ابتوووداء مووون  هٌئوووة التووودرٌس عووون عملوووه وقوووؾوٌترتوووب علوووى وقوووؾ عضوووو 

  . صرؾ كامل المرتب المحكمة الجامعٌةما لم تقرر  الوقؾ،تارٌخ 
ٌوووة خوووالل شوووهر مووون توووارٌخ الوقوووؾ ٌصووورؾ كامووول  وإذا لوووم ٌرفوووع األمووور إلوووى المحكموووة الجامع

ٌوووور ٌووووق أو حكووووم بووووالبراءة وإذا تقوووورر  .كذلوووو المرتووووب إلووووى أن ٌقوووورر المجلووووس ؼ أو  حفووووظ التحق
ٌوووه أو اللووووم صووورؾ موووا ٌكوووون قووود أوقوووؾ مووون المرتوووب أموووا إذا وقعوووت عقوبوووة  وقعوووت عقوبوووة التنب

 .السلطة التً وقعت العقوبة أشد فٌتبع فً شؤن ما أوقؾ صرفه من المرتب ما تقرره
 

 :94مادة 
ٌووووان الووووتهم  ٌووووة بب ٌعلووووم رئووووٌس الجامعووووة عضووووو هٌئووووة التوووودرٌس المحووووال إلووووى المحكمووووة الجامع

ٌووووه وب الموجهووووة ٌووووه مصووووحوب بعلووووم إل ٌووووق ، وذلووووك بكتوووواب موصووووى عل ٌوووور التحق صووووورة موووون تقر
المعٌنووووة للمحاكمووووة بعشوووورٌن  وصووووول علووووى ان ٌتسوووولمه  عضووووو هٌئووووة التوووودرٌس قبوووول الجلسووووة

 . ٌوما على األقل
 

 :95مادة 
ٌووووه اإلطووووالع علووووى التحقٌقووووات  ٌووووة او محام لعضووووو هٌئووووة التوووودرٌس المحووووال إلووووى المحكمووووة الجامع

ٌوووت ٌووو التوووً أجر و قبووول المحاكموووة بمووودة ال تقووول  ام التوووً ٌعٌنهوووا لوووه رئوووٌس الجامعوووةوذلوووك فوووً األ
 ٌن.عن اسبوع

 
 :96مادة 

 وفى حالة الؽٌاب أو المانع، أحد نواب رئٌس الجامعة ٌختاره مجلس الجامعة لكل محكمة )رئٌساً(. ( أ
  فى األقدمٌة منهم محل الرئٌس. ٌلٌهمن  لرئٌس الجامعة ثم أقدم العمداء ثم  آخر ٌحل نائب 

 ستاذ من كلٌة الحقوق أو أحد أساتذة كلٌات الحقوق فى الجامعات التى لٌس بها كلٌة للحقوق أ ( ب
 .عضواً  االقدمٌة بترتٌب عضواً بالتناوبٌعٌنه مجلس الجامعة 

 من أساتذة الجامعة ٌختاران بترتٌب األقدمٌة من األقدم إلى األحدث من ؼٌر الكلٌة  استاذٌن ( ج
 أن تقوم كل كلٌة بترشٌح أستاذ كل عام لعضوٌة المحكمة التى ٌنتمى الٌها المحال على 

 .)عضوٌن( الجامعٌة
 مستشار من مجلس الدولة ٌندب سنوٌاً.  ( د
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 :97مادة 
 : الجزاءات التً ٌجوز توقٌعها على أعضاء هٌئة التدرٌس هً

 . و ٌصدر بؤألؼلبٌة البسٌطة ألعضاء المحكمة الجامعٌة التنبٌه (0
 .  لبسٌطة ألعضاء المحكمة الجامعٌةو ٌصدر بؤألؼلبٌة ا اللوم (2
واحدة أو تؤخٌر التعٌٌن فً الوظٌفة األعلى أو  اللوم مع تؤخٌر العالوة المستحقة لفترة (3

و ٌصدر بؤألؼلبٌة البسٌطة ألعضاء المحكمة ما فً حكمها لمدة سنتٌن على األكثر 
 . الجامعٌة

المحكمة  من أعضاء 4بموافقة العزل من الوظٌفة مع االحتفاظ بالمكافؤة و ٌصدر  (4
 .  على االقل  الجامعٌة

 من أعضاء 4بموافقة ٌصدر مع الحرمان من المكافؤة وذلك فً حدود الربع و  العزل (5
 .على األقلالمحكمة الجامعٌة 

 بسرٌة النتٌجة فى حالة الحكم بتوجٌه التنبٌه أو اللوم و تعلن فى حالة العزل. ٌحتفظ (6
 بحكم من المحكمة الجامعٌة ٌئة التدرٌس إالال ٌجوز فً جمٌع األحوال عزل عضو ه (5

 
 :98مادة 

وقبول مجلس  المحول إلى المحكمة تنقضً المحاكمة الجامعٌة باستقالة عضو هٌئة التدرٌس
فٌما عدا الحاالت التً نصت علٌها القوانٌن واللوائح الخاصة بالمخالفات  الجامعة لها وذلك

الجنائٌة والدعوى المدنٌة الناشئتٌن عن ذات  لدعوىوال تؤثٌر للمحاكمة الجامعٌة فً ا المالٌة
 . الواقعة

 :99مادة 
ال ٌحق اللجوء إلى النٌابة العامة فى المخالفات والنزاعات والجرائم التى تحدث داخل حرم 
الجامعة إال بعد عرضها على مجلس الجامعة وموافقة المحكمة الجامعٌة. وعلى مجلس الجامعة 

لجامعٌة خالل شهر على األكثر وال ٌجوز للمتقاضى اللجوء إلى النٌابة تحوٌل البالغ للمحكمة ا
 العامة او اإلدارٌة.

 
  انتهاء الخدمة( 5)

 :111مادة
  . التدرٌس ستون سنة مٌالدٌة سن انتهاء الخدمة بالنسبة إلى أعضاء هٌئة

ٌتوووه خوووالل العوووام الجوووامعً فٌبقوووى إلوووى نها وموووع ذلوووك إذا بلوووػ عضوووو هٌئوووة التووودرٌس هوووذه السووون
  . مع احتفاظه بكافة حقوقه ومناصبه اإلدارٌة

 ،الجووووامعًفووووً ختووووام الدراسووووة فووووً العووووام  وٌنتهووووً العووووام الجووووامعً بانتهوووواء أعمووووال االمتحانووووات
 . العام الجامعً فً المعاش إلى نهاٌة وال تحسب المدة من بلوؼه سن الستٌن
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قٌمتهووووا  متووووهخدؼووووة سوووون المعوووواش مكافووووؤة عوووون موووودة وٌتقاضووووى عضووووو هٌئووووة التوووودرٌس عنوووود بلو
ٌوووود ٌووووٌن كمع هر تبعووووا آلخوووور دخوووول شوووووٌحتسووووب ال شووووهر عوووون كوووول سوووونة خدمووووة موووون تووووارٌخ التع

 قبل الوصول لسن المعاش. حصل علٌه
 

 :111مادة 
ٌحوووال عضوووو هٌئوووة التووودرٌس إلوووى المعووواش بقووورار مووون مجلوووس الجامعوووة إذا لوووم ٌسوووتطع مباشووورة 

ن إذا ثبوووت فوووً أي وقوووت بسوووبب المووورض أو بعووود انقضووواء األجوووازات المقوووررة فوووً القوووانو عملوووه
ٌووووام بوظٌفتووووه علووووى الوجووووه الالئووووق ال انووووه بعوووود اإلحالووووة للكشووووؾ  ٌسووووتطٌع ألسووووباب صووووحٌة الق

 الطبى بواسطة القومسٌون الطبى الجامعى وورود تقرٌررسمى بهذا الشؤن.
 
 

 :112مادة 
التدرٌس  لمجلس الجامعة أن ٌزٌد مدة الخدمة المحسوبة فً المعاش أو المكافؤة لعضو هٌئة

ال تتجاوز هذه المدة  على أن ،لمحال إلى المعاش وفقا للمادة السابقة مدة إضافٌة بصفة استثنائٌة ا
لإلحالة إلى المعاش وال ٌجوز  المقرر اإلضافٌة مدة الخدمة الفعلٌة وال المدة الباقٌة لبلوؼه السن

ش ٌزٌد على شؤنها أن تعطٌه حقا فً المعا كذلك أن تزٌد على ثمانً سنوات وال أن ٌكون من
بشؤن  0950لسنة  93المادة األولى من القانون رقم  أربعة أخماس مدته مع عدم اإلخالل بؤحكام

 . المدنٌة تعدٌل بعض أحكام قوانٌن المعاشات
 

 .113مادة 
   ت.المعاش أو المكافؤ ال ٌترتب على استقالة عضو هٌئة التدرٌس سقوط حقه فً 
 

 :114مادة 
مسووووووتقٌال إذا انقطووووووع عوووووون عملووووووه أكثوووووور موووووون شووووووهر بوووووودون ٌعتبوووووور عضووووووو هٌئووووووة التوووووودرٌس 

ٌوووووة ذلوووووك عقوووووب انتهووووواء مووووودة موووووا رخوووووص لوووووه  إذن ولوووووو كوووووان ٌوووووه مووووون إعوووووارة أو مهموووووة علم ف
 وذلوووووووك موووووووا ،أجوووووووازة مرافقوووووووة الوووووووزوج أو أي أجوووووووازة أخووووووورى  أو أجوووووووازة تفووووووورغ علموووووووً أو

توووووووارٌخ االنقطووووووواع وتعتبووووووور خدمتوووووووه  لوووووووم ٌعووووووود خوووووووالل ثالثوووووووة أشوووووووهر علوووووووى األكثووووووور مووووووون
ٌووووووووووووووووووووووة موووووووووووووووووووووون تووووووووووووووووووووووا  . رٌخ انقطاعووووووووووووووووووووووه عوووووووووووووووووووووون العموووووووووووووووووووووولمنته

وقووووووودم عوووووووذرا قووووووواهرا وقبلوووووووه مجلوووووووس  ،خوووووووالل األشوووووووهر الثالثوووووووة الموووووووذكورة  فوووووووإذا عووووووواد 
اعتبووووووووور ؼٌابوووووووووه ،الجامعوووووووووة بعووووووووود أخوووووووووذ رأى مجلسوووووووووالكلٌة أو المعهووووووووود ومجلوووووووووس القسوووووووووم 

 . وبوووووودون مرتووووووب فووووووً الشووووووهرٌن التووووووالٌٌن أجووووووازة خاصووووووة بمرتووووووب فووووووً الشووووووهر األول
لمووووووذكورة ولووووووم ٌقوووووودم عووووووذرا أو قوووووودم عووووووذرا لوووووووم أمووووووا إذا عوووووواد خووووووالل األشووووووهر الثالثووووووة ا 

ٌووووووق فووووووإن ثبووووووت  ٌووووووتم عوووووواد الووووووى عملووووووهوٌقبوووووول فٌعتبوووووور ؼٌابووووووه انقطاعووووووا  تحوٌلووووووه الووووووى التحق
ٌووووووق ذلووووووك وال ٌجوووووووز  لووووووم تحتسووووووب هووووووذه الموووووودة فووووووى فتوووووورة خدمتووووووه أو المعوووووواش موووووون التحق

ٌوووووووة أو أجوووووووازة تفووووووورغ علموووووووً أو  التووووووورخٌص لوووووووه مووووووون بعووووووود فوووووووً إعوووووووارة أو مهموووووووة علم
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قبووووووول انقضووووووواء ثالثوووووووة اضوووووووعاؾ مووووووودة أجازتوووووووه بموووووووا فٌهوووووووا فتووووووورة  أجوووووووازة مرافقوووووووة الوووووووزوج
 انقطاعه عن العمل .

 .من ؼٌر حاملى الجنسٌة المصرٌة والمصرٌن بالخارجأعضاء هٌئة التدرٌس ( 6)
 

 :015مادة 
المصرٌٌن المقٌمٌن بالخارج  هٌئة التدرٌس منتتعاقد الجامعة مع أعضاء أن  الحاجة ٌجوزعند

بقرار من مجلس  التعٌٌنلهم كفاتهم لذلك كؤساتذة زائرٌن وٌكون ؼٌر المصرٌٌن ممن تإه أو
الجامعة بناء على طلب مجلس الكلٌة أو المعهد ومجلس القسم المختص ولمدة ال تتجاوز سنتٌن 

 قابلة للتجدٌد.
أو المعهد ومجلس القسم  وٌكون التعٌٌن بقرار من مجلس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلٌة

 . سنتٌن قابلة للتجدٌد تجاوز ولمدة ال ،المختص 
 

 :116مادة 
تحموووول الجامعووووة نفقووووات حضووووور عضووووو هٌئووووة التوووودرٌس األجنبووووً وعائلتووووه إلووووى و ٌجوووووز ان ت

ٌووة عقووده ، مقوور عملووه فٌهووا ٌووة ذلووك كلووه ونفقووات عودتووه وعائلتووه عنوود نها  وتوونظم الالئحووة التنفٌذ
توووه إلوووى بوووالده ذهابوووا الجامعوووة نفقوووات رحل وإذا امتووودت مووودة خدمتوووه أكثووور مووون سووونتٌن ، تحملوووت

 . السنوٌة فً نهاٌة كل عامٌن جامعٌٌن وإٌابا هو وعائلته لقضاء األجازة العادٌة
 

 :117مادة 
عووون كوول سووونة مووون  عنوود انتهووواء خدمتووه فوووً الجامعووة مكافوووؤة تعووادل مرتوووب شووهر المتعاقووودٌموونح 

 . المذكورة وإذا توفى خالل مدة خدمته منح ورثته المكافؤة .خدمتهسنوات 
 
 
  المتفرغون األساتذة - ٌاثان
 

  :118مادة 
ٌووووع موووون ٌبلؽووووون  ٌووووة أو المعهوووود جم  المعوووواشسوووون أو بلؽوووووا ٌعووووٌن بصووووفة شخصووووٌة فووووً ذات الكل

وذلوووك مووووا  أو أسووواتذة مسوووواعدٌن متفووورؼٌن أو مدرسوووٌن متفوووورؼٌن أسووواتذة متفوووورؼٌن وٌصوووبحون
اضووووون وٌتق ، و ال تحسووووب هووووذه الموووودة فووووً المعوووواشلووووم ٌطلبوووووا عوووودم االسووووتمرار فووووً العموووول ،

ٌوووة تووووازى الفووورقمكافوووؤة  ٌوووة إجمال ٌوووه بوووٌن المعووواش مال ٌوووره فوووى  وبوووٌن آخووور دخووول حصووول عل نظ
ٌووووة فووووى الدرجووووة موووون أعضوووواء هٌئووووة التوووودرٌس العوووواملٌن  مووووع الجمووووع بووووٌن عوووودد سوووونٌن االقدم

وٌكوووون لوووه كافوووة الحقووووق فوووى العوووالج هوووو وزوجتوووه وأوالده القصووور وتووونظم  المكافوووؤة والمعووواش
ٌوووووة التزاموووووات موووووع االخوووووذ فوووووى االعتبوووووار أن هوووووذا  هوووووإالء االسووووواتذة فوووووى العمووووول الالئحوووووة التنفٌذ

  .  النص ٌنطبق على كل من بلؽوا سن المعاش قبل صدور هذا القانون
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  ثالثا: مدرسو اللغات 

 :119مادة 
والمعاهد التابعة للجامعة وٌسرى علٌهم أحكام  ٌجوز تبعا للحاجة تعٌٌن مدرسً لؽات فً الكلٌات

  فٌما لم ٌرد فً شؤنه نص خاص فً هذا القانون عضاء هٌئة التدرٌسالعاملٌن من ؼٌر أ
 

 :111مادة 
 للجامعة، مدرسً لؽات من األجانب فً الكلٌات والمعاهد التابعة مع تعاقدالٌجوزعند االقتضاء 

ال تجاوز سنتٌن  ولمدة ، المعهدوذلك بقرار من مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلٌة أو 
خدمته منهم مكافؤة تعادل مرتب نصؾ شهر عن كل سنة من  وٌمنح من تنتهً .دقابلة للتجدٌ

ومرتب شهر عن كل سنة تزٌد على ذلك وٌمنح ورثته  السنوات الخمس األولى من خدمته
 . خدمته المكافؤة المستحقة اذا توفى خالل مدة

 
 :111مادة 

ٌووووة اآلداب اإلشووووراؾ موووون  ،صاصووووه كوووول فووووً حوووودود اخت ، األلسوووونأو  تتووووولى أقسووووام اللؽووووات بكل
 . الفنٌة على مدرسً اللؽات فً كلٌات الجامعة ومعاهدها المختلفة الناحٌة

 
  الـبـاب الـثـالـث

 المعٌدٌنو فً المدرسٌن المساعدٌن
 

 :112مادة 
فً الجامعات الخاضعة لهذا والمعٌدٌن تسرى أحكام هذا القانون على المدرسٌن المساعدٌن  

 . و مكافؤة نهاٌة الخدمة )لهم والسرهم( بما فٌها العالج  القانون
 

 :113مادة 
أعضاء  ٌعٌن فً الكلٌات والمعاهد التابعة للجامعة معٌدون ومدرسون مساعدون ٌكونون نواة 

للحصول على الدرجات العلمٌة  . وٌقومون بالدراسات والبحوث العلمٌة الالزمة التدرٌس فٌها
وسواها  والبحث العلمى العملٌة من التمرٌنات والدروسبه إلٌهم القسم المختص  العلٌا وبما ٌعهد

تحت اشراؾ أعضاء هٌئة  التً ٌكلفهم بها مجلس الكلٌة ومجلس القسم المختص من األعمال
وبما ٌتناسب مع   مبٌن بالالئحة التنفٌذٌةال بما ال ٌتعارض مع التوصٌؾ الوظٌفى التدرٌس

 . التزاماتهم البحثٌة
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 :114مادة 
التدرٌس وتلقى  التنفٌذٌة النظام العام لتدرٌب المعٌدٌن والمدرسٌن المساعدٌن على تبٌن الالئحة

 . على ان تتكفل الجامعة بتكالٌؾ التدرٌب أصوله
 
 
  التعٌٌن (1)

 :115مادة 
ٌعٌن المعٌدون والمدرسون المساعدون بقرار من مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلٌة  

التى تقدم بها القسم  المحددة م المختص تبعا للخطة الخمسٌةأو المعهد بعد موافقة مجلس القس
 . وٌكون التعٌٌن من تارٌخ صدور هذا القرار ووافق علٌها مجلس الكلٌة و الجامعة 

 
 :116مادة 

 بناء على  طرٌق التكلٌؾ من بٌن خرٌجً الكلٌة فً السنتٌن األخٌرتٌن ٌكون تعٌٌن المعٌدٌن عن
 : المادة السابقة ، ٌشترط فٌمن ٌعٌن معٌدا ما ٌؤتً ومع مراعاة حكم السابق إعالنها  خطة القسم

تقدٌر جٌد جدا على األقل فً التقدٌر العام فً الدرجة الجامعٌة  أن ٌكون حاصال على (0
 . األولى

 . أن ٌكون حاصال على تقدٌر جٌد جدا على األقل فً مادة التخصص أو ما ٌقوم مقامها (2
لة بٌن المتقدمٌن على أساس تفضٌل األعلى فً التقدٌر المفاض وفى جمٌع األحوال تجرى

هذا التقدٌر ٌفضل األعلى فً مجموع الدرجات وعند التساوي فً  العام ، وعند التساوي فً
تقدٌرا فً مادة التخصص ، وعند التساوي فً هذا التقدٌر ٌفضل  هذا المجموع ٌفضل األعلى

هذه الدرجات ٌفضل الحاصل على التخصص وعند التساوي فً  األعلى فً درجات مادة
  . السابقة درجة علمٌة أعلى بنفس القواعد

و ٌجوز فى حالة عدم وجود خرٌجٌن من نفس الكلٌة تنطبق علٌهم الشروط فتح اإلعالن دون 
 .و ذلك طبقا لالئحة التنفٌذٌة تكلٌؾ

 
 :117مادة 

 . السمعة ٌشترط فٌمن ٌعٌن معٌدا أو مدرسا مساعدا أن ٌكون محمود السٌرة حسن
 

 :118مادة 
من هذا القانون إذا لم تكن مادة التخصص فً مواد االمتحان فً  005فً تطبٌق حكم المادة 

الحصول على دبلوم خاصة ٌتم التعٌٌن فى قسم عام على أن ٌتم الدرجة الجامعٌة األولى  مرحلة
 فٌقوم مقامها ،بلوم وجد هذه الدٌوإذا لم  عندها ٌتم النقل الى القسم الخاص.. فً فرع التخصص

 التمرٌن العملً مدة ال تقل عن سنتٌن فً كلٌة جامعٌة أو معهد جامعً أو مستشفى جامعً
فً جمٌع  وٌشترط  .وبشرط الحصول على تقدٌر جٌد جدا على األقل عن العمل خالل هذه المدة

ت الطب أن ٌكون كلٌا األحوال بالنسبة لوظائؾ المعٌدٌن فً األقسام العالجٌة ) األكلٌنكٌة ( فً
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الجامعٌة فً فرع  المرشح قد أمضى سنتٌن على األقل فً تدرٌب عملً بؤحد المستشفٌات
وٌمنح المعٌدٌن فى الكلٌات التى تزٌد الدراسة بها عن أربع سنوات أو ٌشترط . تخصصه

حصولهم على تدرٌب خاص قبل التعٌٌن أقدمٌة مساوٌة لزمالئهم المعٌنٌن فى الكلٌات نظام أربع 
 سنوات والحاصلٌن على الثانوٌة العامة فى نفس العام.

 
 :119مادة 

ما ٌعادل درجة  أودرجة الماجستٌر  ٌشترط فً من ٌعٌن مدرسا مساعدا أن ٌكون حاصال على
بٌن المعٌدٌن فً إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون فٌشترط فضال  فإذا كان من. الماجستٌر

وإذا  .له ومسلكه منذ تعٌٌنه معٌدا بواجباته ومحسنا أداءها ،ملتزما فً عم عما تقدم أن ٌكون
فٌمنح  ، أو سنوات تدرٌب أخرى تطلب التخصص حصول المعٌد على بكالورٌوس أو لٌسانس
مدة الدراسة المقررة  الوظٌفة تعادل عند تعٌٌنه فً وظٌفة مدرس مساعد أقدمٌة اعتبارٌة فً هذه

على  األخرى او مدة التدرٌب بشرط أن ٌكون حصوله للحصول على البكالورٌوس أو اللٌسانس
درجة الماجستٌر فً نوع التخصص الذي ٌستلزم الحصول على بكالورٌوس أو لٌسانس أخرى 

 . او الحصول على هذا التدرٌب
 

 :121مادة 
ٌوووووٌن فوووووً وظوووووائؾ المدرسوووووٌن المسووووواعدٌن ،(005موووووع مراعووووواة حكوووووم الموووووادة )  ٌكوووووون التع

ٌووووة أو المعهوووود  الشوووواؼرة دون إعووووالن موووون بووووٌن ٌوووودٌن فووووً ذات الكل  وإذا لووووم ٌوجوووود موووون ،المع
 . كما توضح الالئحة التنفٌذٌة عنها فٌجرى اإلعالن ،هإالء من هو مإهل لشؽلها 

 
 :121مادة 

ٌوووو ( الخاصووووة 56)دٌن والمدرسووووٌن المسوووواعدٌن المووووادة ٌسوووورى علووووى اإلعووووالن عوووون وظووووائؾ المع
 . باإلعالن عن وظائؾ أعضاء هٌئة التدرٌس

 
 022مادة 

من هذا القانون إذا لم تكن مادة التخصص فً مواد االمتحان فً  005فً تطبٌق حكم المادة 
الدرجة الجامعٌة األولى ٌتم التعٌٌن فى قسم عام على أن ٌتم الحصول على دبلوم خاصة  مرحلة

 هافٌقوم مقام ،وجد هذه الدبلوم ٌوإذا لم  عندها ٌتم النقل الى القسم الخاص.. فً فرع التخصص
 التمرٌن العملً مدة ال تقل عن سنتٌن فً كلٌة جامعٌة أو معهد جامعً أو مستشفى جامعً

فً جمٌع  وٌشترط  .وبشرط الحصول على تقدٌر جٌد جدا على األقل عن العمل خالل هذه المدة
كلٌات الطب أن ٌكون  األحوال بالنسبة لوظائؾ المعٌدٌن فً األقسام العالجٌة ) األكلٌنكٌة ( فً

الجامعٌة فً فرع  مرشح قد أمضى سنتٌن على األقل فً تدرٌب عملً بؤحد المستشفٌاتال
وٌمنح المعٌدٌن فى الكلٌات التى تزٌد الدراسة بها عن أربع سنوات أو ٌشترط . تخصصه

حصولهم على تدرٌب خاص قبل التعٌٌن أقدمٌة مساوٌة لزمالئهم المعٌنٌن فى الكلٌات نظام أربع 
 لى الثانوٌة العامة فى نفس العام.سنوات والحاصلٌن ع
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 النقل واألجازات (2)

 
 :123مادة 

ٌوووة  ٌووودٌن والمدرسوووٌن المسووواعدٌن مووون كل ٌوووة أخووورى أو معهووود  ٌجووووز نقووول المع أو معهووود إلوووى كل
مووون رئوووٌس الجامعوووة بعووود موافقوووة  آخووور فوووً ذات الجامعوووة وفوووى قسوووم مماثووول وٌكوووون ذلوووك بقووورار

ٌووووة فووووً كوووول موووونهممجلووووس الكلٌتووووٌن أو المعهوووودٌن ومجلووووس القسووووم   كمووووا توضووووح الالئحووووة التنفٌذ
 . بناء على طلب صاحب الشؤن وموافقته

 
 

 :124مادة 
ٌوووووودٌن والمدرسووووووٌن المسوووووواعدٌن موووووون جامعووووووة إلووووووى أخوووووورى موووووون الجامعووووووات  ٌجووووووز نقوووووول المع

وٌكوووون ذلوووك بنووواء علوووى موافقوووة رئٌسوووً الجوووامعتٌن  مماثووول،لهوووذا القوووانون وفوووى قسوووم  الخاضوووعة
ٌوووووات  بنووووواء علوووووى طلوووووب  أو المعاهووووود ومجوووووالس األقسوووووام المختصوووووةبعووووود موافقوووووة مجوووووالس الكل

 . صاحب الشؤن وموافقته
  

 
 
 

 :125مادة 
ٌووووودٌن والمدرسوووووٌن المسووووواعدٌن إلوووووى وظٌفوووووة عاموووووة خوووووارج  ٌجووووووز عنووووود االقتضووووواء نقووووول المع

ٌووود او المووودرس المسووواعد  الجامعوووات وذلوووك بقووورار مووون رئوووٌس الجامعوووة بنووواءا علوووى طلوووب المع
ٌووة أو  بعوود موافقووة مجلووس ٌووة المعهوود ومجلووس القسووم المخووتصالكل  كمووا توضووح الالئحووة التنفٌذ

 . بناء على طلب صاحب الشؤن وموافقته
 
 

 :126مادة 
المعهد أو إلى  ال ٌجوز نقل المعٌدٌن والمدرسٌن المساعدٌن من قسم إلى آخر فً ذات الكلٌة أو 

لقانون ، ومع ذلك ا قسم ؼٌر مماثل فً كلٌة أخرى أو معهد آخر بإحدى الجامعات الخاضعة لهذا
الشاؼرة المعلن عنها فً قسم  ٌجوز لهم التقدم لشؽل وظائؾ المعٌدٌن والمدرسٌن المساعدٌن
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حدود ما تقرره القوانٌن  آخر وذلك فً آخر فً ذات الكلٌة أو المعهد أو فً كلٌة أخرى أو معهد
 . ح مع االحتفاظ باألقدمٌةواللوائ

 
 :127مادة 

أو  رسٌن المساعدٌن فً بعثات إلى الخارج أو على منح أجنبٌةٌجوز إٌفاد المعٌدٌن والمد
الجامعة  الترخٌص لهم فً أجازات دراسٌة بمرتب أو بدون مرتب وٌكون ذلك بقرار من رئٌس

وموافقة مجلس  بناء على اقتراح مجلس الكلٌة أو المعهد بعد موافقة مجلس القسم المختص
 الدراسات العلٌا والبحوث فً الجامعة.

 
 :127ة ماد

 .ال تجوز إعارة المعٌدٌن والمدرسٌن المساعدٌن
 

 الواجبات (3)
 :128مادة 

ٌووووودٌن أو المدرسوووووٌن المسووووواعدٌن أن ٌسوووووجلوا ٌوووووا للحصوووووول علوووووى  ال ٌجووووووز للمع لدراسوووووة عل
ٌوووور تخصووووص أقسووووامهم إال بقوووورار موووون رئووووٌس الجامعووووة ٌووووة فووووً ؼ بعوووود موافقووووة  درجووووة جامع

ٌوووا والبحووووث بنووواء علوووى اقتوووراح ٌوووة أو المعهووود مجلوووس الدراسوووات العل وبعووود موافقوووة  مجلوووس الكل
  مجالس األقسام المختصة

 
 :129مادة 

ٌوووه وفوووق النظوووام ٌووودٌن والمدرسوووٌن المسووواعدٌن تلقوووى أصوووول التووودرٌس والتووودرٌب عل  علوووى المع
  وتتكفل الجامعة بتكالٌؾ ذلك.المقرر

 
 :131مادة 

ٌووودٌن والمدرسوووٌن المسووواعدٌن المشووواركة فوووً أعموووال الموووإتمرات العل ٌوووة أوعلوووى المع ٌوووة للكل  م
 التنفٌذٌة. المعهد والمإتمرات العلمٌة لألقسام ، وذلك وفقا لألحكام المقررة فى الالئحة

 
 :131مادة 

ٌوووور الجامعووووة التووووً ٌتبعونهووووا ٌوووودٌن والمدرسووووٌن المسوووواعدٌن إلقوووواء دروس فووووً ؼ  ال ٌجوووووز للمع
 .والتى تم تكلٌفهم بها

 
 :132مادة 

التى تنظم واجبات و (90) (91) (89( )88) (86( )84( )83( )82) تسرى أحكام المواد
 أعضاء هٌئة التدرٌس على المعٌدٌن والمدرسٌن النساعدٌن من هذا القانون.
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  شئون القانونٌة(ال4)
  

 : 133مادة 
ٌوووق معوووه و بنووواءا علوووى  ٌووود او المووودرس المسووواعد لخطوووؤ ٌسوووتوجب التحق فوووى احالوووة ارتكووواب المع

ٌوووة و موافقووووة مجلوووس ال ٌوووود الكل ٌووود او الموووودرس توصوووٌة مووون عم ٌوووول رئوووٌس الجامعووووة المع قسوووم ٌح
 .من هذا القانون90كما تنص المادة  المساعد للتحقٌق

 
 : 034مادة 

ٌووووود او المووووودرس  ٌوووووق تسوووووتدعى ذلوووووك ان ٌوقوووووؾ المع لووووورئٌس الجامعوووووة اذا كانوووووت مصووووولحة التحق
ٌوووه بنسوووبة الربوووع علوووى ان  ٌوووتم تخفوووٌض المرتوووب ف المسووواعد عووون العمووول لموووده ال تتجووواوز الشوووهر 

 عوٌض الفرق فى حالة جاء التحقٌق او نتٌجة المحاكمة بالحفظ.ٌتم ت
 

 :135مادة 
ٌووة ففووى حالووة توصووٌة المحقووق  ٌوود أو الموودرس المسوواعد إلووى المحكمووة الجامع ٌوول المع لوورئٌس بتحو

 .من هذا القانون 95و  94و  93كما تنص المواد  شكٌل المحكمةالجامعة ت
 

 :036مادة 
 من هذا القانون. 96المساعدٌن احكام المادة تسرى على المعٌدٌن و المدرسٌن  
 

  انتهاء الخدمة (4)
 :137مادة 

خمس سنوات على  على درجة الماجستٌر خالل ٌنقل المعٌد إلى وظٌفة أخرى إذا لم ٌحصل 
على األكثر  سنة قابلة للتجدٌد مرة واحدةو ٌمكن المد لمدة  األكثر من تارٌخ التسجٌل للماجستٌر

 .  لمشرؾ بعد موافقة مجلس القسم و الكلٌةبناءا على توصٌة من ا
 

 :138مادة 
ٌنقوووول الموووودرس المسوووواعد إلووووى وظٌفووووة أخوووورى إذا لووووم ٌحصوووول علووووى درجووووة الوووودكتوراه أو مووووا 

و  خوووالل خموووس سووونوات علوووى األكثووور مووون توووارٌخ التسوووجٌل للحصوووول علوووى الدرجوووة ٌعادلهوووا
ٌووووود مووووورة واحووووودة ٌمكوووون المووووود لمووووودة  ى توصوووووٌة مووووون علوووووى األكثووووور بنووووواءا علوووووسووووونة قابلوووووة للتجد

 . المشرؾ بعد موافقة مجلس القسم و الكلٌة
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  الـبـاب الـرابـع
 والمعٌدٌن والمدرسٌن المساعدٌن فً العاملٌن من غٌر أعضاء هٌئة التدرٌس

  
 :139مادة 

العوووواملٌن فووووً الجامعووووات الخاضووووعة لهووووذا  تسوووورى أحكووووام العوووواملٌن الموووودنٌٌن فووووً الدولووووة علووووى 
ٌووور ٌووودٌن والمدرسوووٌن المسووواعدٌن ة التووودرٌسأعضووواء هٌئووو القوووانون مووون ؼ لوووم  وذلوووك فٌموووا  والمع

ٌووووة بشوووورط ان ال ٌخوووول ذلووووك .  ٌوووورد فووووً شووووؤنه نووووص خوووواص بهووووم فووووً القوووووانٌن واللوووووائح الجامع
% موووون القووووائمٌن 51بمصوووولحة العموووول الجووووامعى و ان ال تقوووول قوووووة العموووول فووووى اى وقووووت عوووون 

 بنفس العمل فى نفس التخصص بنفس القسم او الوحدة.
 

 :141مادة 
ٌوووة   تكوووون للمسوووئولٌن فوووً الجامعوووات الخاضوووعة ،موووع مراعووواة أحكوووام القووووانٌن واللووووائح الجامع

ٌووووور أعضووووواء هٌئوووووة  ،لهوووووذا القوووووانون  كووووول فوووووً حووووودود اختصاصوووووه وبالنسوووووبة للعووووواملٌن مووووون ؼ
ٌوووودٌن والمدرسووووٌن المسوووواعدٌن ، التوووودرٌس السوووولطات المخولووووة للمسووووئولٌن فووووً القوووووانٌن   والمع

فوووً الدولوووة وذلوووك علوووى النحوووو الموضوووح قووورٌن  عووواملٌن المووودنٌٌنواللووووائح العاموووة فوووً شوووؤن ال
 : كل منهم فٌما ٌلً

 . للوزٌر تكون لرئٌس الجامعة جمٌع السلطات المخولة ( أ
األعلى للجامعات ولعمداء الكلٌات وألمٌن  تكون لنواب رئٌس الجامعة وألمٌن المجلس ( ب

 .الوزارة الجامعة جمٌع السلطات المخولة لوكٌل
 . ونوابهم جمٌع السلطات المخولة لرإساء المصالح كلٌات ولرإساء األقسامتكون لوكالء ال ( ج
 

 :141مادة 
ٌكوووون  ، اسوووتثناء مووون أحكوووام القووووانٌن واللووووائح العاموووة فوووئ شوووؤن العووواملٌن المووودنٌٌن فوووً الدولوووة

ٌوووٌن فوووً مختلوووؾ وظوووائؾ الكوووادر العوووام  للجامعوووة دون الرجووووع إلوووى وزارة القووووى العاملوووة التع
ٌووووة فٌهووووا ، اإلعووووالن  وذلووووك بعوووود إجووووراء امتحانووووات للمتقوووودمٌن تقوووووم بهووووا الجامعووووة وبشوووورط الخال

ٌووووق  عوووون هووووذه الوظووووائؾ و بشووووكل ٌكفوووول المسوووواواة و تكووووافإ الفوووورص، إال إذا رأت شووووؽلها بطر
 .وذلك طبقاً لالئحة التنفٌذٌة  النقل

 
 :142مادة 

عٌدٌن والمدرسٌن والم تكون األجازة العادٌة السنوٌة للعاملٌن من ؼٌر أعضاء هٌئة التدرٌس
فٌما عدا الكلٌات والمعاهد التً تكون طبٌعة العمل فٌها  ،الصٌفٌة  فً أثناء العطلة  المساعدٌن

 . األجازة فً هذه الحالة بقرار من عمٌد الكلٌة أو المعهد مختلفة ، فتحدد
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 :143مادة 
 ه وبالنسبةكل فً حدود اختصاص ،تثبت للمسئولٌن فً الجامعات الخاضعة لهذا القانون  (0

نفس السلطات   والمعٌدٌن والمدرسٌن المساعدٌن للعاملٌن من ؼٌر أعضاء هٌئة التدرٌس
القوانٌن واللوائح العامة فً شؤن العاملٌن المدنٌٌن فً  التؤدٌبٌة المخولة للمسئولٌن فً

 : الموضح قرٌن كل منهم فٌما ٌلً وذلك على النحو ،الدولة 
 . التـؤدٌبٌة المخولة للوزٌر طاتتكون لرئٌس الجامعة جمٌع السل (2

األعلى للجامعات ولعمداء الكلٌات أو المعاهد  تكون لنواب رئٌس الجامعة وألمٌن المجلس
 . المخولة لوكٌل الوزارة وألمٌن الجامعة جمٌع السلطات التؤدٌبٌة

 . التؤدٌبٌة المخولة لرئٌس المصلحة تكون لرإساء مجالس األقسام جمٌع السلطات (3
 

 :144مادة 
من   والمعٌدٌن والمدرسٌن المساعدٌنٌتولى التحقٌق مع العاملٌن من ؼٌر أعضاء هٌئة التدرٌس 

المذكورٌن فً المادة السابقة أو تتواله النٌابة اإلدارٌة بطلب من رئٌس  ٌكلفه بذلك أحد المسئولٌن
  .من الوزٌر المختص بالتعلٌم العالً الجامعة أو

 
 :145مادة 

إلى   والمعٌدٌن والمدرسٌن المساعدٌنلٌن من ؼٌر أعضاء هٌئة التدرٌس تكون إحالة العام 
رقم  وتسرى بالنسبة لمحاكمتهم تؤدٌبٌا أحكام القانون . الجامعة مجلس التؤدٌب بقرار من رئٌس

  بإعادة تنظٌم النٌابة اإلدارٌة والمحاكمات التؤدٌبٌة 0958لسنة  005
 

 :146مادة 
  والمعٌدٌن والمدرسٌن المساعدٌناملٌن من ؼٌر أعضاء هٌئة التدرٌس تكون المساءلة التؤدٌبٌة للع
  :على النحو التالً أمام محكمة جامعٌة تشكل

 رئٌسا أمٌن الجامعة ( أ
 . رئٌس الجامعة سنوٌا عضوا أحد أعضاء هٌئة التدرٌس فً كلٌة الحقوق ٌختاره ( ب
 . نائب بمجلس الدولة ٌندب سنوٌا ( ج

ٌوووة مووون مدرسوووًالمحكموووة ال وإذا كوووان المحوووال الوووى ٌوووة أو  جامع اللؽوووات حووول أحووود وكٌلوووً الكل
  . المعهد محل أمٌن الجامعة

ٌوووة أو   ٌوووول الكل ٌوووواب أموووٌن الجامعووووة أو وك ٌووووام  وفوووى حالووووة ؼ المعهوووود علووووى حسوووب األحوووووال أو ق
 . المانع ٌعٌن رئٌس الجامعة من ٌحل محله

 
 :147مادة 

 موظفٌن فنٌٌن من األجانب. التعاقدٌجوز عند االقتضاء 
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 :048دة ما
والمعٌدٌن والمدرسٌن  ( على العاملٌن من ؼٌر أعضاء هٌئة التدرٌس 99تسرى أحكام المادة ) 

   .المساعدٌن
 

  الـبـاب الـخـامــس
  فً نظام الدراسة واالمتحان وشئون الطالب

 :149مادة 
األسس العامة مع مراعاة أحكام هذا القانون، تحدد الالئحة التنفٌذٌة موعد بدء الدراسة وانتهائها و

المشتركة لنظم الدراسة والقٌد ولنظم االمتحان وفرصه وتقدٌراته وعدد اللوائح الداخلٌة للكلٌات 
والمعاهد التابعة للجامعة كل فى دائرة اختصاصها وفى حدود اإلطار العام المقرر فى القانون 

ظم القٌد والدراسة واالمتحان الهٌكل الداخلى لتكوٌنها واألحكام التفصٌلٌة لنوفى الالئحة التنفٌذٌة 
 كل فٌما ٌخصها.

 
 :151مادة 

ٌووووة هووووى لؽووووة التعلووووٌم فووووى الجامعووووات الخاضووووعة لهووووذا القووووانون ، وذلووووك مووووا لووووم ٌقوووورر اللؽووووة العرب
مجلووووس الجامعووووة وفووووى أحوووووال خاصووووة اسووووتعمال لؽووووة أخوووورى. وٌكووووون أداء االمتحووووان باللؽووووة 

ٌوووووة فوووووى أحووووووال خاصوووووة  ٌووووودرس بهوووووا المقووووورر، ولمجلوووووس الكل ٌووووورخص للطالوووووب فوووووى التوووووى  أن 
 مجلس القسم أو األقسام المختصة. موافقةاالجابة بلؽة اخرى بعد 

ٌوووووة بعووووود   موافقوووووةوتوضوووووع رسوووووائل الماجسوووووتٌر والووووودكتوراه باللؽوووووة التوووووى ٌحوووووددها مجلوووووس الكل
ٌووووع األحوووووال ٌجووووب أن تكووووون الرسووووائل مشووووفوعة بموووووجز  مجلووووس القسووووم المخووووتص. وفووووى جم

   ة.واؾ باللؽة العربٌة وآخر بلؽة أجنبٌ
 

 :151مادة 
ٌوووووةالتعلوووووٌم مجوووووانً ألبنووووواء  ٌوووووة مصووووور العرب ٌوووووة جمهور لكووووول  فوووووً مختلوووووؾ المراحووووول الجامع

وتحوووووودد المقبووووووولٌن و النوووووواجحٌن ولمجلووووووس الجامعووووووة ان ٌحوووووودد مكافووووووآت خاصووووووة للمتفوووووووقٌن 
 أم ال. التالٌةالالئحة التنفٌذٌة كٌفٌة التعامل مع الراسبٌن سواء تم انتقالهم للسنة 

ٌووور  الجامعوووات الخاضوووعة لهوووذا القوووانونوفٌموووا عووودا فوووروع   ٌوووإدى الطوووالب مووون ؼ فوووً الخوووارج ، 
ٌووووة مصووووروفات الدراسووووة المحووووددة فووووً ٌووووة  أبنوووواء الجمهور علووووى أن تخصووووص  ،الالئحووووة التنفٌذ

  المقٌدٌن فٌها حصٌلة هذه المصروفات للخدمة التعلٌمٌة فً الجامعة
ٌووووع الطووووالب الرسوووووم التووووً تحووووددها الالئحووووة  ٌووووإدى جم ٌووووة م و ٌووووة التنفٌذ قابوووول الخوووودمات الطالب

 . المإدى عنها على أن تخصص حصٌلة كل رسم منها للخدمة ،المختلفة 
 

 :152مادة 
 ٌجوز أن ٌعفى الطالب فً مرحلة البكالورٌوس أو اللٌسانس من حضور بعض مقررات الدراسة

ثبت أنه  إذا ، وذلك فٌما عدا مقررات وامتحانات الفرقة النهائٌة ،أو من أداء االمتحانات فٌها 
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معهد علمً معترؾ  حضر مقررات تعادلها أو أدى بنجاح امتحانات تعادلها فً كلٌة جامعٌة أو
موافقة مجلس شئون التعلٌم  وٌكون اإلعفاء بقرار من مجلس الجامعة بعد . ٌهما من الجامعة

لس بعد موافقة مجلس القسم أو مجا والطالب بناء على اقتراح مجلس الكلٌة أو المعهد المختص
 .وتنظم الالئحة التنفٌذٌة كل ذلكاألقسام المختصة 

 
 :153مادة 

 ٌجوز أن ٌعفى الطالب فى مرحلة الدراسات العلٌا من حضور بعض مقررات الدراسة ومن
جامعٌة  امتحاناتها اذا ثبت أنه حضر مقررات مماثلة وأدى بنجاح االمتحانات المقررة فى كلٌة

للحصول على  وبشرط أن تكون مدة الدراسة الالزمة ،عة أو معهد علمى معترؾ بهما من الجام
موافقة مجلس  وٌكون االعفاء بقرار من مجلس الجامعة بعد الدرجة العلمٌة أكثر من سنة.

موافقة مجلـس وبعد الدراسات العلٌا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلٌة أو المعهد المختص 
 .31المادة  دون اخـالل بحكم وذلك  ،القسـم أو مجالـس األقسام المختصة

 
 :154مادة 

لهوووذا القوووانون بنووواء علوووى طلوووب مجوووالس كلٌاتهوووا ومعاهووودها تمووونح مجوووالس الجامعوووات الخاضوووعة 
 الدرجات العلمٌة والدبلومات المبٌنة فى الالئحة التنفٌذٌة.

ٌوووووات والمعاهووووود، كووووول فٌموووووا ٌخصوووووها تفصوووووٌل الشوووووروط االزموووووة  ٌوووووة للكل وتتوووووولى اللووووووائح الداخل
وال ٌموووونح تلووووك الوووودرجات والوووودبلومات إال موووون  علووووى هووووذه الوووودرجات والوووودبلومات.للحصووووول 

ٌوووة وأحكوووام الالئحوووة  ٌوووع المقوووررات للحصوووول علٌهوووا وفوووق أحكوووام الالئحوووة التنفٌذ أدى بنجووواح جم
 الداخلٌة المختصة.

 
 :155مادة 

تحصٌله ٌشترط لنجاح الطالب فً االمتحانات أن ٌجتاز ما تعده لجنة االمتحانات إلختبار فهمه و
 . وفق أحكام الالئحة التنفٌذٌة وأحكام الالئحة الداخلٌة المختصة للمقرر وذلك

 
 
 
 

 :156مادة 
 أخذ موافقةبعد  ٌكون القٌد للدراسات العلٌا فً المواعٌد المحددة فً اللوائح الداخلٌة وٌتم القٌد 

ٌس الجامعة لشئون رئ مجالس األقسام المختصة بموافقة مجلس الكلٌة أو المعهد واعتماد نائب
 . الدراسات العلٌا والبحوث

 
 :157مادة 
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بموافقووووة مجلووووس الدراسووووات  ٌكووووون تسووووجٌل رسووووائل الماجسووووتٌر والوووودكتوراه وإلؽوووواء التسووووجٌل
 . موافقة القسم المختص العلٌا والبحوث بناء على طلب مجلس الكلٌة أو المعهد بعد أخذ

 
 :158مادة 

ومدة  ، لعلٌا مقررات ذات طبٌعة تطبٌقٌة أو أكادٌمٌةتتناول الدراسة فً دبلومات الدراسات ا
 . الدراسة فً كل منها سنة واحدة على األقل

 
 :159مادة 

 تشمل الدراسة لنٌل درجة الماجستٌر مقررات دراسٌة عالٌة وتدرٌبا على وسائل البحث
عمال ذا  ونوٌشترط ألجازتها أن تك ،واستقراء النتائج ٌنتهً بإعداد رسالة تقبلها لجنة الحكم 

 .وال ٌجوز أن تقل المدة الالزمة لنٌل هذه ٌتم قبوله للنشر فى مجلة علمٌة.و ان قٌمة علمٌة
 .سنتٌنالدرجة عن 

 
 :161مادة 

تقبلها لجنة  تقوم الدكتوراه أساسا على البحث المبتكر لمدة ال تقل عن سنتٌن تنتهً بتقدٌم رسالة
طبقا لما تحدده اللوائح الداخلٌة  ت المتقدمةأن ٌكلؾ الطالب ببعض الدراسا وٌجوز .الحكم

قٌمة علمٌة ٌشهد للطالب بكفاٌته الشخصٌة  وٌشترط ألجازة رسالة الدكتوراه أن تكون عمال ذا
و ان ٌتم قبوله للنشر فى مجلة علمٌة فى  فً بحوثه ودراساته وٌمثل إضافة علمٌة جدٌدة

 . التخصص الدقٌق
 

 :161مادة
العلمٌة  أعمال المإتمرات العلمٌة للكلٌة أو المعهد والمإتمرات على الطالب المشاركة فً

 . لألقسام ، وذلك وفقا ألحكام الالئحة التنفٌذٌة
 

 :162مادة 
وتبٌن الالئحة التنفٌذٌة هذا النظام وتحدد العقوبات التى  ٌخضع الطالب لنظام المحاكمة الجامعٌة

 . ٌمكن اتخاذها فى حالة اإلدانة
 

 :163مادة 
ى تعقد للطالب توقٌع جمٌع العقوبات التى تتناسب مع اإلتهام فى حالة تمحكمة الجامعٌة اللل  

الكلٌة ولألساتذة واألساتذة المساعدٌن توقٌع بعض هذه  ولرئٌس الجامعة ولعمٌد ،الحكم باإلدانة 
 . لكل منهم فى الالئحة التنفٌذٌة العقوبات فى الحدود المعٌنة

 
 :164مادة 
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على  لة الطالب إلى مجلس التؤدٌب من رئٌس الجامعة من تلقاء نفسه أو بناءٌصدر قرار إحا
 . طلب العمٌد او عضو هٌئة التدرٌس

 
 :165مادة 

 :تتشكل المحكمة الجامعٌة للطالب على الوجه التالً
 . رئٌسا                              الطالب. عمٌد الكلٌة أو المعهد الذي ٌتبعه -
 .معهد المختصوكٌل الكلٌة أو ال -
 أستاذ وأستاذ مساعد ومدرس ٌختارهم مجلس الكلٌة سنوٌاً. -

و تقوم المحكمة بإبالغ الطالب بحكمها بخطاب مسجل بعلم الوصول على عنوان سكنه المسجل 
 بالكلٌة.

 
 : 166مادة

   ٌرفع وٌجوز الطعن فى القرار الصادر من المحكمة الجامعٌة للطالب بطرٌق األستئناؾ
لب كتابى ٌقدم من الطالب إلى رئٌس الجامعة خالل خمسة عش ٌوماً من اإلسئناؾ بط

تارٌخ إبالؼه بالقرار، وعلٌه إبالغ هذا الطالب إلى المحكمة الجامعٌة األعلى خالل 
 خمسة عشر ٌوماً.

 وتشكل المحكمة الجامعٌة األعلى على النحو التالى:

 نائباً      نائب رئٌس الجامعة المختص. 

  ٌة الحقوق أو احد األساتذة بهاكل أحد أساتذة 

 باالضافة إلى أستاذ مساعد ومدرس ٌرشحه  أستاذ من الكلٌة أو المعهد الذى ٌتبعه الطالب
 مجلس الكلٌة التابع لها الطالب.
وللمحكمة الجامعٌة األعلى حق  ء قرار من رئٌس الجامعةوٌصدر باختٌار األساتذة األعضا
  ه إذا ارتؤت ذلك حتى الفصل فى الموضوع.استمرار تنفٌذ الحكم االول أو إٌقاف

 
 :167مادة     

 
 . تبٌن الالئحة التنفٌذٌة نظم الخدمات الطالبٌة بؤنواعها المختلفة

 
 :168مادة 

الكلٌات  ٌجوز لعمٌد الكلٌة أو المعهد الترخٌص فً االستماع لمن ٌرؼب فً الدراسة فً إحدى
فً هذه الكلٌات  تابعة أشؽال المعامل أو التجاربأو المعاهد التابعة للجامعة أو الترخٌص فً م

  . وذلك دون اشتراط أي دراسات أو شهادات علمٌة مسبقة ،أو المعاهد 
وال ٌخول الحق فً الحصول على أي  وال ٌشتمل الترخٌص أي ترخٌص فً أداء االمتحانات

 .المقررة الرسوم وتبٌن الالئحة التنفٌذٌة هذا النظام وتحدد  جامعٌةشهادة أو درجة 
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  الـبـاب الـسـادس
  فً الشئون المالٌة

 :169مادة  
ٌوووة لجنوووةعووود ت  مشوووروع موازنوووة الجامعوووة علوووى أن ٌخصوووص للبحوووث العلموووً قسوووم  الشوووئون المال

ٌوووة خووواص منهوووا بؤبوابوووه المختلفوووة ٌووودا لعرضوووه علوووى مجلوووس خدموووة المجتموووع والتنم لتقدٌموووه  تمه
مجلوووووس الجامعوووووة علوووووى  عووووود موافقوووووةب ،ئوووووٌس الجامعوووووة عرضوووووها وٌتوووووولى رلمجلوووووس الجامعوووووة 

 . جهات االختصاص وفقا للقانون
 

 :171مادة 
ٌووورادات السوووونوٌة لموازنوووة الجامعووووة علووووى ؼلوووة أموالهووووا المنقولوووة والثابتووووة  تشووومل تقوووودٌرات اإل

ٌووووورادات مووووون أي موووووورد كوووووان ومووووودفوعات الحكوموووووة مقابووووول  والتبرعوووووات والرسووووووم وسوووووائر اإل
ٌوووووذ خطووووووة التعلوووووٌم المقترحووووووة و التووووووى وا  فوووووق علٌهووووووا مجلووووووس الشوووووعب و مجلووووووس الجامعووووووةتنف

ٌوووووة  ٌوووووة  كموووووا تشوووووتمل تقووووودٌرات النفقوووووات السووووونوٌة للموازنوووووة األجوووووور والنفقوووووات الجار والتحوٌل
 . واالستثمارٌة التً ٌتم إعدادها على نمط إعداد موازنة الهٌئات العامة

 
 :171مادة 

ى إنشووواء ودعوووم تتصووورؾ الجامعوووة فوووى أموالهوووا وتووودٌرها بنفسوووها ، بموووا فوووى ذلوووك المسووواهمة فووو
ٌوووووة  ٌوووووة أو االبتكار ٌوووووة أو البحث ٌوووووام بالمشوووووروعات ذات الطبٌعوووووة التعلٌم ٌوووووة أو الق الجامعوووووات األهل
ٌووووة للجامعوووووة ، للنهووووووض  ٌوووووة موووون أجووووول توووووفٌر مووووووارد ذات ، وؼٌرهووووا مووووون المشووووروعات الخدم

 بؤؼراضها فى التعلٌم والبحث العلمى والتنمٌة وخدمة المجتمع .
عوووات وإدارتهوووا ونظوووام حسوووابات الجامعوووة ألحكوووام اللووووائح وٌخضوووع التصووورؾ فوووى أمووووال الجام

ٌووووونص علٌهوووووا قوووووانون الهٌئوووووات العاموووووة و تخضوووووع لرقابوووووة الجهووووواز  ٌوووووة والحسوووووابٌة التوووووى  المال
ٌوووووة سووووونوٌا فوووووى موووووإتمر الجامعوووووة  و كوووووذلك  المركوووووزى للمحاسوووووبات و تعلووووون تفاصوووووٌل المٌزان

علوووى األقووول مووون مجوووالس % 50الموازنوووة المعووودة للعوووام التوووالى و التوووى ٌجوووب ان ٌوافوووق علٌهوووا 
األقسووووووام بعوووووود عرضووووووها و علووووووى مجلووووووس الجامعووووووة اإلجابووووووة عوووووون تسوووووواإالت اعضوووووواء هٌئووووووة 

 التدرٌس حول الموازنة. 
 

 :172مادة 
ٌوووووع االسوووووتخدامات  لمجلوووووس الجامعوووووة اذا اقتضوووووت مصووووولحة الجامعوووووة الحوووووق فوووووً إعوووووادة توز

ي فووووووً حوووووودود وفقووووووا لمكونووووووات االسووووووتثمار والمكووووووون النقوووووود االسووووووتثمارٌة الووووووواردة بالموازنووووووة
ٌووووة للمشووووروعات المعتموووودة فووووً الخطووووة وإخطووووار وزارتووووً التخطووووٌط والخزانووووة و  التكووووالٌؾ الكل

 . علٌه تبرٌر األسباب و تقدٌم نتائج هذا التؽٌٌر فى مإتمر الجامعة
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 :173مادة 
لها  للجامعة حق البت فً استٌراد احتٌاجاتها من الخارج فً حدود الحصة النقدٌة المخصصة

 . المعمول بها فً هذا الشؤن بالجامعة وطبقا للوائح
 

 :174 مادة
ة دون الرجووووع إلوووى عوووموووع مراعووواة أحكوووام قووووانٌن الجامعوووة ولوائحهوووا ٌطبوووق مجلوووس الجام ( أ

ٌووووة( أو الجهوووواز المركووووزى للتنظووووٌم واإلدارة اللوووووائح الخاصووووة بؤعضوووواء  هٌئووووة )وزارة المال
 . التدرٌس وتكون قراراته فً ذلك نهائٌة ونافذة

لجامعووووة دون الرجوووووع إلووووى وزارة الخزانووووة أو الجهوووواز المركووووزي للتنظووووٌم ا ٌطبووووق رئووووٌس ( ب
ٌوووع العووواملٌن فوووً الدولوووة علوووى  واإلدارة القواعووود ٌوووة العاموووة المعموووول بهوووا فوووً حوووق جم المال

 .بالجامعة من ؼٌر أعضاء هٌئة التدرٌس سائر العاملٌن
ن لمجلووووس الجامعووووة سوووولطة نقوووول وظووووائؾ أعضوووواء هٌئووووة التوووودرٌس والمدرسووووٌن المسوووواعدٌ ( ج

ٌووودٌن مووون ٌوووة  والمع ٌوووة أو معهووود إلوووى كل ٌوووة أو المعهووود أو مووون كل قسوووم إلوووى آخووور فوووً ذات الكل
فوووووً الجامعوووووة موووووع إخطوووووار وزارة الخزانوووووة والجهووووواز المركوووووزي  أخووووورى أو معهووووود آخووووور

  .للتنظٌم واإلدارة
وٌتعوووووووٌن إرسوووووووال القووووووورارات التوووووووً توجوووووووب القووووووووانٌن أن تصووووووودر بقووووووورار مووووووون رئوووووووٌس 

 . تخاذ الالزم فً شؤنهاال مجلس الجامعة الجمهورٌة إلى
 

 :175مادة 
بالنسـبة  لرئٌس الجامعة سـلطة الوزٌر المنصوص علٌها فً القوانٌن واللوائح الخاصـة   

او القوانٌن التى تصدر معدلة او 0950لسنة  58للعاملٌن الذٌن تطبق علٌهم أحكام القانون رقم 
 .بدٌلة له

 
 
 

 :176مادة 
 كل فً دائرة اختصاصه ،الكلٌات والمعاهد وأمٌن الجامعة ومجالس الكلٌات  لمجلس الجامعة

التنفٌذٌة  وذلك وفقا ألحكام الالئحة ،سلطة نقل االعتمادات من بند إلى آخر فً موازنة الجامعة 
 . لهذا القانون والقواعد العامة المقررة لموازنات الهٌئات العامة

 
 :177مادة 

شوووووواتهم ومرتبوووووات المدرسووووووٌن المسوووووواعدٌن وبوووووودالتهم ومعا مرتبوووووات أعضوووووواء هٌئووووووة التووووودرٌس
ٌووووودٌن وبووووودالتهم المبوووووٌن  المرفوووووق و الجووووودولموضوووووحة ب وقواعووووود تطبٌقهوووووا و معاشووووواتهم والمع

ٌووووتم اإلصووووالح المووووالى علووووى ب ٌووووة علووووى ان  تبوووودأ موووون العووووام المووووالى  سوووونوات 3الالئحووووة التنفٌذ

Comment [DG1]: يجةالمناقشةتعناية 
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علووووى مراحوووول خطووووة اإلصووووالح و توووووفٌر وٌخووووتص مجلووووس الوووووزراء بالموافقووووة  2102-2103
 . عتماد المالى و مراجعة جدول المرتبات كل خمسة سنواتإلا

 
 :178مادة 

ٌقوووووووم المجلووووووس األعلووووووى للجامعووووووات بإنشوووووواء صووووووندوق تووووووامٌنى ألعضوووووواء هٌئووووووة التوووووودرٌس و 
ٌوووووودٌن  المدرسووووووٌن المسوووووواعدٌن ٌووووووةو المع ٌوووووول وكفالووووووة الخوووووودمات الصووووووحٌة واالجتماع  لتمو

%موووون آخوووور 81  ٌقوووول عوووونإلسووووتكمال المعوووواش حتووووى ال و ألعضوووواء هٌئووووة التوووودرٌس وأسوووورهم
ٌوووود بمووووا فووووى ذلووووك  ٌووووه عضوووووهٌئة التوووودرٌس او الموووودرس المسوووواعد أو المع حوووود دخوووول حصوووول عل

الوفووووواة قبووووول انتهووووواء مووووودة الخدموووووة و ٌقووووووم هوووووذا الصوووووندوق باسوووووتكمال  حوووووالأدنوووووى للمعووووواش 
مصووووارٌؾ العووووالج فووووى الحوووواالت التووووى ال تؽطٌهووووا بالكاموووول أنظمووووة العووووالج بالجامعووووات و توووونظم 

 .وتكون للصندوق الشخصٌة االعتبارٌة . ٌة هذا الشؤنالالئحة التنفٌذ
 : تتكون موارد الصندوق من

 . لتحقٌق أؼراضه المبالػ التً تخصصها الدولة للصندوق (0
ٌووووة ألداء الخوووودمات الالزمووووة  المبووووالػ التووووً تسوووواهم بهووووا الجامعووووات موووون (2 مواردهووووا الذات

ٌووووق أؼووووراض الصووووندوق وذلووووك وفقووووا لمووووا ٌقترحووووه المجلووووس األعلووووى  و  جامعوووواتلللتحق
 . توافق علٌه مجالس الجامعات

 . التبرعات التً ٌقبلها مجلس إدارة الصندوق (3
  حصٌلة استثمار أموال الصندوق وناتج نشاطه (4
 .اشتراكات اعضاء هٌئة التدرٌس و المدرسٌن المساعدٌن و المعٌدٌن (5
ترونٌة الورقٌة و اإللكالشهادات و الطلبات  كل تحصٌل رسم تحدده الالئحة التنفٌذٌة على (6

 .المقدمة للجامعات تحت مسمى دعم صندوق رعاٌة أعضاء هٌئة التدرٌس
  أخرى ٌكون للصندوق موازنة خاصة وٌرحل الفائض بموازنة الصندوق من سنة إلى 

 الخدمات التً ٌقدمها من جمٌع أنواعو معامالته المالٌة الصندوق وكافة وتعفى موارد
وقواعد اإلنفاق منه قرار من المجلس األعلى وٌصدر بتنظٌم الصندوق  الضرائب والرسوم

 .موافقة مجالس الجامعات بعد  للجامعات
 

 الـبـاب الـسـابـع
 فً األحكام التنفٌذٌة

 :179مادة 
ٌوووة  ٌوووة لهوووذا القوووانون والخاصوووة بكووول جامعوووة بقووورار مووون رئوووٌس الجمهور تصووودر الالئحوووة التنفٌذ

 امعاتبناء على موافقة مجلس كل جامعة ثم المجلس األعلى للج
ٌووووان  وتتووووولى هووووذه الالئحووووة بصووووفة عامووووة وضووووع اإلطووووار ٌووووذ أحكووووام هووووذا القووووانون وب العووووام لتنف

  . النظم واألحكام العامة المشتركة بٌن بعض كلٌاتها ومعاهدها
ٌووووة  ،فووووً القووووانون  عووووالوة علووووى المسووووائل المحووووددة ،وتوووونظم هووووذه الالئحووووة      المسووووائل اآلت

  :بصفة خاصة
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 . تكوٌن الجامعات (0
ٌووووة واللجوووواناختصاصووووا (2 المتعووووددة المنبثقووووة عنهووووا ونظووووم العموووول  ت المجووووالس الجامع

 . بها
ٌووووووووات والمعاهوووووووود (3 ٌووووووووة للكل واألقسووووووووام وتشووووووووكٌلها واجتماعاتهوووووووووا  المووووووووإتمرات العلم

 . واختصاصاتها
 . التً تإدى إلٌهم شروط قبول الطالب وقٌدهم و أعدادهم ورسوم الخدمات (4
علوووووووى الرسوووووووائل  إلشوووووووراؾالقواعووووووود العاموووووووة لنظوووووووام الدراسوووووووة واالمتحانوووووووات وا  (5

 . ومناقشتها الشئون القانونٌة
ٌووووووة  (6 ٌووووووان الوووووودرجات والشووووووهادات العلم والوووووودبلومات والشووووووروط العامووووووة للحصووووووول  ب

 . علٌها
 . المكافآت والجوائز الدراسٌة  (5
 . الخدمات الطالبٌة  (8
التووووودرٌس ووظوووووائؾ المدرسوووووٌن  نظوووووام اإلعوووووالن عووووون وظوووووائؾ أعضووووواء هٌئوووووة  (9

  .المساعدٌن والمعٌدٌن الشاؼرة
المتطلبوووة للتووودرٌس فوووً شوووؤن المعٌنوووٌن فوووً هٌئوووة التووودرٌس مووون  نظوووام الكفووواءة (01

 . خارج الجامعات
 . قواعد االنتداب للتدرٌس وألعمال االمتحانات والمكافآت الخاصة بها  (00
ٌوووووودٌن والمدرسووووووٌن المسوووووواعدٌن علووووووى التوووووودرٌس   (02 النظووووووام العووووووام لتوووووودرٌب المع

  .وتلقى أصوله
 . والمنح ألعضاء هٌئة التدرٌس وؼٌرهم قواعد تحدٌد المكافآت المالٌة   (03
ٌوووووووة للوحووووووودات ذات الطوووووووابع   (04 ٌوووووووة واإلدار ٌوووووووة والمال اإلطوووووووار العوووووووام للووووووووائح الفن

 الجامعات الخاص فً
  مٌثاق الشرؾ للعمل الجامعى  (05
 .قواعد و آلٌات انتخاب المناصب اإلدارٌة بالجامعة   (06
 قواعد و نظام عمل اللجان العلمٌة.  (05
 هٌئة التدرٌس و المعٌدٌن و المدرسٌن المساعدٌن.الشئون المالٌة ألعضاء   (08

 
 :181مادة 

ٌوووة بقووورار مووون مجلوووس الجامعوووة ٌوووة أو معهووود توووابع للجامعوووة الئحوووة داخل بعووود أخوووذ  تصووودر لكووول كل
 .رأى مجلس الكلٌة أو المعهد

ٌوووة (0 ٌوووان اإلطوووار الخووواص للكل أو المعهووود وموووا ٌخوووص مختلوووؾ  وتتوووولى هوووذه الالئحوووة ب
ٌووووزة ، ٌووووة المتم لإلطووووار أو النظووووام  وذلووووك فووووً حوووودود القووووانون ووفقووووا شووووئونها الداخل

ٌوووة ٌوووة ، وتووونظم الالئحوووة الداخل عوووالوة علوووى المسوووائل  العوووام المبوووٌن فوووً الالئحوووة التنفٌذ
ٌووة بصووفة ٌووة والمسووائل اآلت أقسووام : خاصووة المحووددة فووً القووانون وفووى الالئحووة التنفٌذ

 . الداخلة تحت كل منها الكلٌة أو المعهد ومختلؾ التخصصات
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 . ت األستاذٌة فً الكلٌة أو المعهدتخصصا (2
 . شعب التخصص وفروع الدرجات والشهادات العلمٌة فً الكلٌة والمعهد  (3
ٌوووووة والووووودبلومات   (4 الشوووووروط التفصوووووٌلٌة للحصوووووول علوووووى الووووودرجات والشوووووهادات العلم

 . أو المعهد من الكلٌة
لكووول  مقوووررات الدراسوووة وتوزٌعهوووا علوووى سووونوات الدراسوووة والسووواعات المخصصوووة (5

 . منها
 . القواعد الخاصة باالمتحانات فً الكلٌة أو المعهد  (6
ٌووووا وإجووووراءات تسووووجٌل الماجسووووتٌر والوووودكتوراه وإلؽوووواء  (5 ٌوووود للدراسووووات العل ٌوووود الق مواع

 . والتسجٌل القٌد
ٌوووب فوووً (8 ٌووود واالمتحوووان وشوووروط مووونح الشوووهادات والتؤد المووودارس  نظوووم الدراسوووة والق

 . والمعاهد التابعة للكلٌة
 امعى.مٌثاق الشرؾ للعمل الج   (9

 
 
 
 
 
 
 

 الـبـاب الـثـامن
 فى البحث العلمى

 
 : 080مادة 

ٌووووة و تهوووودؾ بؤبحاثهووووا الووووى التطووووور العلمووووى و خدمووووة المجتمووووع و حوووول  كٌانوووواتالجامعووووات  بحث
ٌووووة ٌووووة و تطبٌق تتووووولى الدولووووة دعووووم البحووووث  توووودرٌب و إعووووداد البوووواحثٌن وو مشوووواكلة حلوووووال علم

 لوبة لتحقٌق أهدافه.العلمى فى الجامعات و توفر له المٌزانٌات المط
 
 :082مادة  

واجبوووووات أعضووووواء هٌئوووووة التووووودرٌس و المدرسوووووٌن المسووووواعدٌن و  ٌعتبووووور البحوووووث العلموووووى أحووووود
ٌوووووودٌن  المنصوووووووص علٌهووووووا بالالئحووووووة و متطلبووووووات الترقووووووى و تتضوووووومن ضوووووووابط العموووووول المع

 التدرٌس بواجبهم فى البحث العلمى.التنفٌذٌة طرق تقٌٌم قٌام أعضاء هٌئة 
 

 :083مادة 
و  ٌةو الدول ةمن الدعم الحكومى و المنح المحلٌ ىالجامعات مٌزانٌة خاصة للبحث العلم تضع

لمجتمع للمشارٌع البحثٌة فى خدمة االتبرعات التى تتلقاها الجامعة لهذا الؽرض و المقابل المادى 
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المقبولة من لجان متخصصة تشكلها لهذا  التنافسٌة تقوم بتوزٌعها على المشارٌع البحثٌةو
منح و نتائج البحث سواءا بالنشر العلمى أوجه انفاق هذه الوو متابعة تقدم البحث دورٌا ؽرض ال

ة حوتنظٌم الالئ براءات اإلختراعوفى دورٌات التخصص المعترؾ بها أو الحلول التطبٌقٌة 
 .التنفٌذٌة كل ذلك

 
 :084مادة 

كما تنص الالئحة التنفٌذٌة  العلمى ٌلتزم الباحثون فى الجامعة بالقواعد العلمٌة و األخالقٌة للبحث
تابعة لمجلس الدراسات العلٌا  تلتزم الجامعة بإنشاء إدارة لشئون البحث العلمىو فى هذا الشؤن

تكون الجامعة و طبقا لالئحة التنفٌذٌة لة عن كل ما ٌخص البحث العلمىوتكون مسإوالبحوث 
 .2112لسنة  82قانون بما ٌتوافق مع الالفكرٌة  الملكٌة قحقومسإلة عن 

 
 :085مادة 

فى الجامعة لمنظومة البحث العلمى اإلدارة اإلقتصادٌة  الدراساتى العلٌا والبحوثتتولى ادارة 
زٌادة مٌزانٌة البحث العلمى و دعم موارد بهدؾ  بطرٌقة ؼٌر هادفة للربح باألساس و انما

 و المعٌدٌن التعامل مالٌاالجامعة و ٌحظر على اعضاء هٌئة التدرٌس أو المدرسٌن المساعدٌن ا
و ال ٌحق لعضو هٌئة التدرٌس أو المعٌدٌن أو  مباشرة مع الجهات خارج الجامعة او علمٌا

أو تسهٌالت من الجهات المتعاقدة او الؽٌر هداٌا او هبات كالمدرسٌن المساعدٌن أن ٌقبل أى منح 
 .على ذلكمتعاقدة مع الجامعة اال بموافقة مجلس القسم و الكلٌة و الجامعة 

 
 :086مادة 

علووووى كوووول قسووووم تشووووكٌل لجنووووة موووون أعضوووواء مجلووووس القسووووم تكووووون مسووووئولة عوووون شووووئون البحووووث 
ٌووووة و نتائجهوووووا و تنسوووووٌق العلمووووى ووضوووووع خطووووة البحوووووث العلموووووى و متابعووووة المشوووووروعات  البحث

 المشروعات البحثٌة المشتركة مع األقسام األخرى و نقل الخبرات البحثٌة.
 

 :085مادة 
ٌووووزٌن و القووووائمٌن تقوووووم الجامعووووة بت ٌووووز البوووواحثٌن بموووونح المكافووووآت التشووووجٌعٌة للبوووواحثٌن المتم حف

ٌووووادة الموووووارد  ٌووووة تسوووواهم فووووى ز ٌووووة او تطبٌق ٌووووة التووووى تحقووووق نتووووائج علم و علووووى المشووووارٌع البحث
ٌوووود مجموووووع  ٌووووة بشوووورط ان ال ٌز ٌووووة و الدول تتحموووول تكووووالٌؾ مشوووواركتهم فووووى المووووإتمرات المحل

   من الدخل السنوى الكلى. % 21 المكافآت النقدٌة الممنوحة سنوٌا عن
  

 مادواإلعت الباب التاسع: فى جودة التعلٌم
 :088مادة 

ٌووووات والمعاهوووود علووووى الجامعووووات ٌووووادة جووووودة مخرجاتهووووا  والكل ٌووووة ز ٌووووة والخدم ٌووووة والبحث التعلٌم
الجوووووودة  لمراقبوووووةو تنشوووووؤ لهوووووذا الؽووووورض وحووووودات وأن تنوووووافس بوووووذلك علوووووى مسوووووتوى الووووودولى 
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موووون ذوى الخبوووورة ٌوووودٌن و المدرسووووٌن المسوووواعدٌن لتوووودرٌس و المعٌنتوووودب الٌهووووا أعضوووواء هٌئووووة ا
   اً.أو جزئى اً كلى اً انتدابفى هذا الشؤن 

 
 :089مادة 

ٌوووات والمعاهووود وفقووواً للموووادة ) ( التقووودم للحصوووول علوووى اعتمووواد جوووودة 088علوووى الجامعوووات والكل
ٌووووات أو المعاهوووو د التووووى ادائهووووا موووون الجهووووات المنوووووط بعووووا االعتموووواد وٌكووووون للجامعووووات أو الكل

ٌووووزات  ٌووووه وترفووووع درجاتووووه الحووووق فووووى الحصووووول علووووى مم تحصوووول علووووى االعتموووواد وتحووووافظ عل
ٌوووة كموووا ٌكوووون لهوووا الحوووق فوووى وضوووع  ٌوووة والبحث ٌوووة التعلٌم ٌوووة مووون الدولوووة لخدموووة العمل ٌوووة وماد معنو

سٌاسووووووة قبووووووول الطووووووالب مواصووووووفات وأعووووووداد الطووووووالب الووووووذٌن ٌلتحقووووووون بهووووووا بالتنسووووووٌق مووووووع 
   الئحة التنفٌذٌة.بالجامعات وفقاً لما تحدده ال

 
 :091مادة 

   :تختص وحدات مراقبة الجودة بالتؤكد من
ٌووووووووووة ومراجعووووووووووة البوووووووووورامج والمقووووووووووررات لمرحلتووووووووووى  .0 وضووووووووووع المعوووووووووواٌٌر األكادٌم

 والدراسات العلٌا. (البكالورٌوس )اللٌسانس
 وضع آلٌات لقٌاس ومتابعة تطبٌق المعاٌٌر االكادٌمٌة. .2
 ٌٌر االكادٌمٌة.مراجعة تحقٌق النتائج المستهدفة من المعا .3
 وضع استراتٌجٌة للوصول بالتعلٌم إلى المستوى العالمى. .4
 قٌاس مدى توافق الطالب عما قدم إلٌهم طبقاً لبرنامج التعلٌم. .5
ٌوووووة ونظوووووم تسوووووجٌل  .6 ٌوووووة موووووع المعووووواٌٌر االكادٌم ٌوووووة لتوافوووووق البووووورامج التعلٌم وضوووووع آل

 الطالب.
 

 :090مادة 
ٌوووووووة  ٌووووووول الجامعووووووواتالقواعووووووود والضووووووووابط التوضوووووووح الالئحوووووووة التنفٌذ والمعاهووووووود  خاصوووووووة لتؤه

 .والكلٌات لجودة األداء والحصول على االعتماد
 

 الباب العاشر
  فً األحكام الوقتٌة واالنتقالٌة

 :192مادة 
ٌووووات تنتهووووى موووودد رإسوووواء الجامعووووات ٌوووور  ونوووووابهم والعمووووداء ووكووووالء الكل ورإسوووواء األقسووووام ؼ

ٌوووونهم قبوووول أول أؼسووووطس المنتخبووووٌن الحووووالٌٌن اعتبوووواراً موووون تووووارٌخ نفوووواذ  (2100 )الووووذٌن تووووم تعٌ
ٌووووٌن رإسوووواء الجامعووووات والعمووووداء ورإسوووواء األقسووووام  ٌووووتم انتخوووواب وتع هووووذا القووووانون، علووووى أن 

أشووووهر علووووى األكثوووور موووون تووووارٌخ  3الشوووواؼرة وفقوووواً ألحكووووام هووووذا القووووانون فووووى خووووالل للوظووووائؾ 
 نفاذ هذا القانون.
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 :193مادة 
 التى لرئاسة مجالس أقسامهم تحتسب المدةفً حالة انتخاب رإساء مجالس األقسام الحالٌٌن 

 . شؽلوا فٌها رئاسة القسم قبل اإلنتخاب ضمن المدة القصوى لرئاسة القسم
 

 :194مادة 
على  وفقا لألحكام المستحدثة فً هذا القانون خالل شهرٌن من الخارجٌستكمل تعٌٌن األعضاء 

 . األعضاء لس صحٌحا بؽٌر هإالءاألكثر من تارٌخ نفاذه والى أن ٌتم ذلك ٌكون انعقاد المجا
 

 :195مادة 
ٌووه القووانون مووا سووبق أن قوورر موون اعووارات ٌووة العووام الجووامعً الووذى ٌطبووق ف  ٌظوول قائمووا إلووى نها
ٌوووة أو أجوووازات  تجووواوز الحووود األقصوووى المقووورر فوووى هوووذا القوووانون ومووون اعوووارات أو مهموووات علم

 تفرغ علمً أو أجازات مرافقة الزوج تكون متعارضة مع أحكامه.
 
 :196ادة م

ٌووووة الدائمووووة لفحووووص اإلنتوووواج العلمووووً المشووووار إلٌهووووا فووووً ٌووووتم تشووووكٌل اللجووووان العلم هووووذا  إلووووى أن 
ٌوووووة فحوووووص اإلنتووووواج العلموووووً للمتقووووودمٌن ٌوووووة الدائموووووة الحال لشوووووؽل  القوووووانون تتوووووولى اللجوووووان العلم

ٌوووووة علوووووى أن تقووووودم  وظوووووائؾ األسووووواتذة واألسووووواتذة المسووووواعدٌن أو للحصوووووول علوووووى ألقابهوووووا العلم
ٌوووتم . نفووواذ هوووذا القوووانون ذلوووك خوووالل شوووهرٌن علوووى األكثووور مووون توووارٌخ تقارٌرهوووا عووون تشوووكٌل و

 الجدٌدة خالل ثالثة أشهر على األكثر من تارٌخ نفاذ هذا القانون . اللجان
 

 :197مادة 
والمعاهد التابعة  الالئحة التنفٌذٌة لهذا القانون وٌتم تعدٌل اللوائح الداخلٌة للكلٌات إلى أن تصدر

واللوائح الداخلٌة  0952لسنة  49العمل بؤحكام الالئحة التنفٌذٌة للقانون رقم  ٌستمر ،للجامعة
وكذلك ٌستمر العمل بؤحكام القرارات  الحالٌة وذلك فٌما ال ٌتعارض مع أحكام هذا القانون

والى أن ٌتم تحدٌد تخصصات  .القانون التعلٌمٌة األخرى فٌما ال ٌتعارض مع أحكام هذا
  .تحدد هذه التخصصات مإقتا طبقا لتخصصات األستاذٌة الحالٌة ،ح الداخلٌةاألستاذٌة فً اللوائ
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