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 اجلامعات رؤساء تعيني مقرتح

 52 المادة
 التعديل قبل  94 قانون فى 

 الجامعية القيادات اختيار  آليات

 االنتقالية المرحلة فى 

 مكرر 31 المادة
 (5135 لسنة 49 ق)

 التعديل بعد

 المقترحة المادة

 
 من قرار  الجامعة رئيس بتعيين يصدر 

 وزير عرض على بناء  الجمهورية رئيس

 شغل قد يكون  ان ويشترط ، العالى التعليم

 وظيفة االقل على سنوات خمس لمدة

 لهذا الخاضعه الجامعات  احدى فى استاذ

 .القانون
 

 قابلة سنوات اربع لمدة تعيينه ويكون 

 شاغال تعيينه مدة خالل ويعتبر ، للتجديد

 لم فاذا التذكار سبيل على استاذ وظيفة

 قبل الجامعة رئاسة ترك او مدته تحدد

 استاذ  وظيفة شغل الى عاد  المدة نهاية

 شاغره كانت اذا قبل من يشغلها كان التى

 شخصية بصفة شغلها شاغره تكن لم فاذا

  تخلو ان الى

 
 مجمع خالل من الجامعة رئيس اختيار  يتم 

  انتخابى
 

 اختيار فى الحق المختصه للسلطة يكون 

 اعلى على الحاصلين  الثالثة احد

  للجامعة يسرئ ليكون  االصوات

 
 ومعاونوهم التدريس هيئة اعضاء يتولى 

 المنصوص القيادية الوظائف شاغلى اختيار

 – القسم مجلس رئيس)  القانون بهذا عليها

 ،( الجامعة رئيس – المعهد او الكلية عميد

 للشروط وفقا االنتخاب بطريق وذلك

  يقرها التى  المفاضله ومعايير واالجراءات

 ثالثة بمشاركة معاتللجا االعلى المجلس

 التدريس هيئة اعضاء نوادى رؤساء من

 والعدالة المساواة كفالة يضمن   نحو على

 الوظائف هذه لشغل المتقدمين جميع بين

 الممثلة العناصر وأكفأ افضل اختيار وتحقيق

 بالجامعات التدريس هيئة اعضاء الرادة

  المختصه السلطة من التعيين قرار ويصدر

 لنتيجة طبقا وذلك القانون لهذا وفقًا بالتعيين

 .ذلك يخالف ما كل ويلغى االنتخابات
 

 
 رئيس من بقرار  الجامعة رئيس يعين 

 اللجنة ترشحهم ثالثة بين من  الجمهورية

 شروط يستوفون ممن الغرض لهذا المشكله

 اللجنة تقييم ضوء وفى الترشح وضوابط

 الجامعة لتطوير المتنافسين من المقدم للمشروع

 االجراءات وفق ذلك كل ، المجاالت كافة فى

  للجامعات االعلى المجلس يضعها التى والشروط

 .الرسمية الجريدة فى وتنشر

 



 الكليات عمداء تعيني مقرتح

 91 المادة
 التعديل قبل  94 قانون فى 

 الجامعية القيادات اختيار  آليات

 االنتقالية المرحلة فى 

 مكرر 31 المادة
 (5135 لسنة 49 ق)

 التعديل بعد

 المقترحة المادة
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 ومعاونوهم التدريس هيئة اعضاء يتولى 

 المنصوص القيادية الوظائف شاغلى اختيار

 – القسم مجلس رئيس)  القانون بهذا عليها

 ،( الجامعة رئيس – المعهد او الكلية عميد

 للشروط وفقا االنتخاب بطريق وذلك

  يقرها التى  المفاضله ومعايير واالجراءات

 ثالثة بمشاركة للجامعات االعلى المجلس

 التدريس هيئة اعضاء نوادى اءرؤس من

 والعدالة المساواة كفالة يضمن   نحو على

 الوظائف هذه لشغل المتقدمين جميع بين

 الممثلة العناصر وأكفأ افضل اختيار وتحقيق

 بالجامعات التدريس هيئة اعضاء الرادة

  المختصه السلطة من التعيين قرار ويصدر

 لنتيجة طبقا وذلك القانون لهذا وفقًا بالتعيين

 .ذلك يخالف ما كل ويلغى االنتخابات
 

 
 من  الجامعة رئيس من بقرار  الكلية عميد يعين 

 الغرض لهذا المشكله اللجنة ترشحهم ثالثة بين

 وفى الترشح وضوابط شروط يستوفون ممن

 من المقدم للمشروع اللجنة تقييم ضوء

 ، المجاالت كافة فى الجامعة لتطوير المتنافسين

 يضعها التى والشروط االجراءات وفق ذلك كل

 الجريدة فى وتنشر  للجامعات االعلى المجلس

 .الرسمية

 



 األقسام رؤساء تعيني مقرتح

 25 المادة
 التعديل قبل  94 قانون فى 

 الجامعية القيادات اختيار  آليات

 االنتقالية المرحلة فى 

 مكرر 31 المادة
 (5135 لسنة 49 ق)

 التعديل بعد

 ةالمقترح المادة
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 ومعاونوهم التدريس هيئة اعضاء يتولى 

 المنصوص القيادية الوظائف شاغلى اختيار

 – القسم مجلس رئيس)  القانون بهذا عليها

 ،( الجامعة رئيس – المعهد او الكلية عميد

 للشروط وفقا نتخاباال بطريق وذلك

  يقرها التى  المفاضله ومعايير واالجراءات

 ثالثة بمشاركة للجامعات االعلى المجلس

 التدريس هيئة اعضاء نوادى رؤساء من

 والعدالة المساواة كفالة يضمن   نحو على

 الوظائف هذه لشغل المتقدمين جميع بين

 الممثلة العناصر وأكفأ افضل اختيار وتحقيق

 بالجامعات التدريس هيئة ضاءاع الرادة

  المختصه السلطة من التعيين قرار ويصدر

 لنتيجة طبقا وذلك القانون لهذا وفقًا بالتعيين

 .ذلك يخالف ما كل ويلغى االنتخابات
 

 
 رئيس من بقرار  القسم مجلس رئيس يعين 

 المشكله اللجنة ترشحهم ثالثة بين من  الجامعة

 وابطوض شروط يستوفون ممن الغرض لهذا

 المقدم للمشروع اللجنة تقييم ضوء وفى الترشح

 كافة فى الجامعة لتطوير المتنافسين من

 والشروط االجراءات وفق ذلك كل ، المجاالت

 وتنشر  للجامعات االعلى المجلس يضعها التى

 .الرسمية الجريدة فى

 


