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 مقدمة
 بنيا وجامعة  –بكمية الفنون التطبيقية  الزمالء السادة أيدي بين الدليل ىذا نضع إذ إننا 
 الجودة لمعايير تطبيقاً  المختمفة لموظائف الوصفية البطاقات ىذه اإلىتمام بتطبيق إلى نتطمع

 واستجابتيا الكميات ا وتطور تقدم مدى عمى لمحكم معيارًا عالمياً  أصبحت والتي واالعتماد،
 .الحالي العصر لمتطمبات

 لذا
 دليل التوصيف بإعداد بنيا  ةجامعالفنون التطبيقية  بكمية الجودة ضمان وحدة تتشرفلذ 

  الجامعات تنظيم بشأن ٢97١ لسنة ٩9 القانون ضوء بالكمية في األكاديمية لموظائف الوظيفي
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 مجمس الكمية
 : وعضوية، برئاسة العميد يؤلف مجمس الكمية التابع لمجامعة

 . الكمية الءوك ( أ
 . رؤساء األقسام ( ب
 بترتيب أقدميتيم أستاذ من كل قسم عمى أن يتناوب العضوية أساتذة القسم دوريا كل سنة ( ت

أن يضم إلى  في األستاذية، ولمجمس الجامعة بناء عمى طمب مجمس الكمية أو المعيد
قابمة  عضوية المجمس خمسة أساتذة عمى األكثر ممن ال يتمتعون بعضويتو لمدة سنة

 . لمتجديد
األقسام فييا عمى عشرة،  أستاذ مساعد ومدرس في الكميات والمعاىد التي ال يزيد عدد ( ث

  . مدرسين إذا زاد عدد األقسام عمى عشرةوأستاذين مساعدين و 
األقدمية في كل فئة، وال يحضر ىؤالء األعضاء  ويجرى تناوب العضوية دوريا كل سنة بترتيب

شئون توظيف األساتذة وال يحضر المدرسون منيم عند  اجتماعات مجمس الكمية عند النظر في
 . المساعدين في شئون توظيف األساتذة النظر

تدرس في الكمية أو المعيد،  عمى األكثر ممن ليم دراية خاصة في المواد التيثالثة أعضاء  ( ج
بناء عمى اقتراح مجمس الكمية أو  يعينون لمدة سنتين قابمة لمتجديد بقرار من رئيس الجامعة

  ة.المعيد وموافقة مجمس الجامع
التابعة مجالس الكميات والمعاىد  وال يجوز أن يجمعوا بين عضوية أكثر من مجمس من

عضوية مجمس الكمية وعضوية مجمس  لمجامعات الخاضعة ليذا القانون، وال أن يجمعوا بين
 .الجامعة الذي تتبعو الكمية

في مجمس تمك الكمية عند  ويشترك رؤساء األقسام التي تقوم بأعباء التدريس بكمية غير كميتيم
 . أقساميم النظر في المسائل الداخمة في اختصاص

  :الكمية بالنظر في المسائل اآلتيةيختص مجمس و 

 : والمتابعة مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم :أولا 
رسم السياسة العامة لمتعميم والبحوث العممية في الكمية، وتنظيميا وتنسيقيا بين األقسام   .1

 . المختمفة

نشاء المباني ودعم المعامل والتجييزات والمكتبة في الكمية وضع خطة استكمال  .2  .وا 



 . األجنبية إعداد خطة الكمية العامة لمبعثات واألجازات الدراسية واإليفاد عمى المنح  .3

 إعداد برنامج الستكمال أعضاء ىيئة التدريس في الكمية.  .4

 .إعداد السياسة الكفيمة بتشجيع الدراسة في بعض أقسام الكمية .5

كرات الجامعية الكتب والمذ إعداد السياسة الكفيمة بتيسير حصول طالب الكمية عمى  .6
  وبتشجيع التأليف في بعض المواد

 . العام لنظام العمل في أقسام الكمية وتنظيم التنسيق بين ىذه األقسام رسم اإلطار  .7

 .بينيا في األقسام المختمفة إقرار المحتوى العممي لمقررات الدراسة في الكمية والتنسيق  .8

عداد الالئحة الداخمية لمكميةلمجامعات،  إبداء الرأي في وضع الالئحة التنفيذية  .9  .وا 

 .الداخمية لمكتبة الكمية وضع الالئحة .11

 . الكمية وتحديد أعدادىم يتنظيم قبول الطالب ف .11

 .العممية وأعمال االمتحان في الكمية تنظيم الدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات .12

 , لمكمية ولألقساموتقارير األقسام وتوصيات المؤتمرات العممية  مناقشة التقرير السنوي .13
ضوء كل ذلك  وتقييم نظم الدراسة واالمتحان والبحث في الكمية ومراجعتيا وتجديدىا في

 . وفى إطار التقدم العممي والتعميمي ومطالب المجتمع وحاجاتو المتطورة

 .تنظيم الشئون اإلدارية والمالية في الكمية .14

 .إعداد مشروع موازنة الكمية .15

 لمتعميم والبحوث في الكمية. العامةمتابعة تنفيذ السياسة   .16

 : التنفيذية المسائل :ثانياا 
 . توزيع االعتمادات المالية عمى األقسام .٢
لمدراسات العميا وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم  قيد الطالب .١

لغاء القيد والتسجيل، عمى الرسائل  . وا 
 . واليياتحويل الطالب ونقل قيدىم من الكمية  .3
 . توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العممية .٩
وتحديد واجبات  تحديد مواعيد االمتحان ووضع جداولو وتوزيع أعمالو وتشكيل لجانو .5

قرار مداوالت لجان االمتحان ونتائج االمتحانات في الكمية  .الممتحنين وا 



 .الكمية اقتراح منح الدرجات والشيادات العممية والدبمومات من .6
 . التفرغ لمدراسات العميا الترشيح لمبعثات والمنح واألجازات الدراسية ومكافآت .7
 . ونقميم اقتراح تعيين أعضاء ىيئة التدريس في الكمية .8
 . الندب من الكمية والييا .9

 . الترشيح لمميمات العممية واالعارات وأجازات التفرغ العممي .٢1
 . الشئون االجتماعية والرياضية لمطالب رعاية .٢٢
 .٢97١لسنة  ٩9من قانون  حكم المادة السابعة اح قبول التبرعات مع مراعاةاقتر  .٢١
لغاء  وتعيين لجان الحكم عمى ىذه تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه .٢3 الرسائل وا 

 . التسجيل
األولى بحسب األحوال من الكميات والمعاىد المتناظرة في  قبول تحويل طالب الفرق .٢٩

 . القانون الجامعات الخاضعة ليذا
لمجامعات الخاضعة  قبول تحويل ونقل قيد الطالب من كميات أو معاىد غير تابعة .٢5

 . ليذا القانون

 : مسائل متفرقة :ثالثاا 
 . المسائل األخرى التي يحيميا عميو مجمس الجامعة  .٢

 . المسائل األخرى التي يختص بيا وفقا لمقانون  .١

أعضاء ىيئة التدريس والمختصين لجانًا  يشكل مجمس الكمية من بين أعضائو ومن غيرىم من
 لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتو وعمى األخص المجان اآلتية:

 والطالب لجنة شئون التعميم 
 لجنة الدراسات العميا والبحوث 
 المختبرات واألجيزة العممية ةلجن 
 لجنة العالقات العممية والثقافية الخارجية 
 لجنة المكتبات 
 وتنمية البيئة خدمة  المجتمع 



 عميد الكمية
يشرف العميد عمى الشئون العممية واإلدارية والمالية في الكمية في  الوصف العام لموظيفة:

  حدود السياسات التي يرسميا مجمس الكمية وفقًا ألحكام القوانين والقرارات المعمول بيا.
 واجبات ومسئوليات الوظيفة:

دارة شئونيا تصريف أمور الكمية  .٢ المالية واإلدارية في حدود السياسة التي العممية و وا 
مجمس الكمية وفقا ألحكام القواعد والموائح والقرارات المعمول مجمس الجامعة و يا سمير 

 بيا، ويتولي عمى األخص ما يمي:
 .اإلشراف عمى إعداد الخطط التعميمية والعممية في الكمية ومتابعة تنفيذىا 
  واإلدارية والعاممين بالكمية.التنسيق بين األجيرة الفنية 
  العمل عمى تقديم اإلقتراحات بشأن استكمال حاجة الكمية من ىيئات التدريس والفنيين

 والفئات المساعدات األخرى والمنشأت والتجييزات واألدوات وغيرىا.
  بالغ رئيس الجامعة عن كل مراقبة سير الدراسة واإلمتحانات وحفظ النظام داخل الكمية وا 

 شأنو المساس بسير العمل بالكمية أو ما ينسب إلى احد أعضاء ىيئة التدريس.ما من 
 .اإلشراف عمى العاممين باألجيزة اإلدراية بالكمية ومراقبة أعماليم 
الجامعية وكذلك تنفيذ قرارات مجمس الكمية ومجمس الجامعة  تنفيذ القوانين والموائح .١

 . والموائح في حدود ىذه القوانين والمجمس األعمى لمجامعات
الجامعة، كما يبمغو  تنفيذ قرارات مجمس الكمية، ويبمغ محاضر الجمسات إلى رئيس .3

والسمطات الجامعية  القرارات خالل ثمانية أيام من تاريخ صدورىا، ويبمغ الييئات
 . المختصة القرارات التي يجب إبالغيا الييا

مية واإلدراية والمالية إعداد تقرير في نياية كل عام جامعي عن شئون الكمية العم .٩
ويتضمن ىذا التقرير عرضا ألوجو نشاط الكمية ومستوى أداء العمل بيا وشئون الدراسة 
واإلمتحانات ونتائجيا وبيان العقبات التي اعترضت التنفيذ وعرض المقترحات بالحمول 
 المالئمة ويعرض ىذا التقرير عمى مجمس الكمية إلبداء الرأي بشأنو توطئو لعرضو عمى

 مجمس الجامعة.
لمعميد أن يدعو إلى االجتماع مجالس األقسام والمجان المشكمة في الكمية وفقا ألحكام  .5

 . ىذا القانون، كما لو أن يعرض عمييا ما يراه من الموضوعات



لمكمية إلى االجتماع مرة عمى األقل خالل العام  يدعو عميد الكمية المؤتمر العممي .6
عمى مجالس  محضر يعرض مع توصيات المؤتمرويحرر عن االجتماع  الجامعي

 .األقسام ومجمس الكمية
 عمى الحصول أو (المساعدين واألساتذة األساتذة) الوظيفة شغل طمب الكمية عميد يحيل .7

 أو مدرس وظيفة لشغل التقدم يكن لم ما الدائمة العممية المجنة مقرر إلى العممي المقب
 خالل اإلحالة وتتم المختص القسم مجمس إلى الةحاإل فتكون معيد أو مساعد مدرس
 المدة انتياء تاريخ من أو اإلعالن عدم حالة فى التقدم تاريخ من األكثر عمى أسبوع

 العممية والتقارير العممي اإلنتاج إحالتو عند بالطمب ويرفق . اإلعالن فى المحددة
 البحوث إرسال بعد لممتقدم يجوز وال ؛ السابقة العممية األلقاب أو بالوظائف الخاصة
 يتقدم ان او بعضيا سحب الى يعود أن المجنة مقرر الى العممى بإنتاجو الخاصة
 .جديدة بأبحاث

اإلشراف ومتابعة التقارير الدورية عن سير العمل والتقييم المستمر لمقدرة المؤسسية  .8
ة والفعالية التعميمية من وحدة ضمان الجودة بالكمية وعرض مقترحات وتوصيات الوحد

 عمى مجمس الكمية لممناقشة.



 وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب
لشئون التعميم والطالب ىو المسئول عن خمق بيئة  الكمية وكيل: وظيفةالوصف العام لم

صحية وثقافية داعمة تجمع بين الثقافة الفكرية واالجتماعية والروحية والحفاظ عمييا بطريقة 
  .العميد إشرافشاممة تحت 

 :الوظيفة واجبات ومسئوليات
 لمطالب العممي التدريب عمى واألشراف الكمية في الطمبة شئون تصريف .٢
 توطئو الكمية خارج من واالمتحانات لمتدريس الندب شأن في األقسام مقترحات دراسة .١

 الكمية مجمس عمى لعرضيا
 لمطالب واالجتماعية الرياضية الشئون رعاية عمى األشراف .3
 الكمية فى العسكرية والتربية المقررات تدريس متابعة عمى األشراف .٩
 .الوافدينو  الطالب شئون عمى األشراف .5
 يخصو فيما لمكمية السنوي العممي المؤتمر عمى يعرض ما إعداد .6
اإلشراف عمى اإلرشاد الطالبي )الريادة العممية( وتقسيم طالب الكمية عمى أعضاء  .7

باإلرشاد وعرضيا عمى مجمس الكمية واتخاذ ىيئة التدريس وتجميع التقارير الخاصة 
 الالزم.

يدير سياسات الالئحة التنظيمية لمكمية من حيث صمتيا بالطالب والكمية بما في ذلك  .8
 اإلجراءات القضائية التأديبية الداخمية.

 القرارات واتخاذ لممعمومات كأساس الخاصة بالطالب البيانات قواعد إعداد عمى يشرف .9
عداد  والطالب التعميم شئون لقطاع الدورية التقارير وا 

 .بالكمية لالعتماد والتأىيل التطوير مشروعات أعمال في المشاركة .٢1
 كفاءة من يزيد مما بتنفيذىا الكمية تقوم التي التدريبية الدورات فى المشاركة .٢٢

 . بالكمية العاممين



 والبحوث العميا الدراسات لشئون الكمية وكيل
يختص وكيل الكمية لشئون الدراسات العميا والبحوث بشئون الدراسات الوصف العام لموظيفة: 

 العميا والبحوث وتوثيق الروابط مع الكميات والمراكز والييئات المعنية بالبحث العممي.

 :الوظيفة واجبات ومسئوليات
 األقسام لسامج اقتراحات عمى بناء الكمية فى العممية والبحوث العميا الدراسات خطة إعداد .٢

 ىاتنفيذ متابعةو  العميا الدراسات لطالب والتسجيل المختصة والمجان
 ىذا فى المرسومة السياسة تنفيذ ومتابعة الكمية فى العممي النشر شئون عمى شرافاإل  .١

 .الشأن
 الخارجية الثقافية العالقات شئون وتولى الكميةي ف العممية والندوات المؤتمرات تنظيم اقتراح .3
 يخصو فيما لمكمية السنوي المؤتمر عمى يعرض ما إعداد .٩
 والدوريات والمراجع لتزويدىا بالكتب الخطة واقتراح المكتبة شئون عمى شرافاإل .5
 البحثية والخطط المنشورة واألبحاث العممى لمبحث البيانات قواعد عداداإلشراف عمى إ .6

 واعداد القرارات واتخاذ لممعمومات كأساس الدراسية والمنح العممية والميمات والبعثات
 الثقافية والعالقات والبحوث العميا الدراسات شئون لقطاع الدورية التقارير

 بالكمية لالعتماد والتأىيل التطوير مشروعات أعمال في المشاركة .7
 . بتنفيذىا الكمية تقوم التي التدريبية الدورات فى المشاركة .8



 البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون الكمية وكيل
يجوز تعيين  ٢97١لسنة  ٩9( من القانون ٩7طبقًا لنص المادة )الوصف العام لموظيفة: 

وكيل ثالث يختص بشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ويكون بحكم وظيفتو عضوًا في مجمس 
 خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

  :الوظيفة واجبات ومسئوليات
 .الكمية عميد من بتفويض بالكمية الموجودة الخاص الطابع ذات الوحدات عمى اإلشراف .٢
 استيعاب األساليب في المجتمع أفراد كفاءة لرفع الالزمة التدريبية والدورات بالبرامج االىتمام .١

 .الحديثة الفنية والتقنيات العممية
والبيئة  بالمجتمع المتعمقة المشكالت لحل الالزمة التطبيقية والدراسات بالبحوث االىتمام .3

 .ذلك عن المسئولة المختمفة والييئات الجيات مع باالشتراك
 .والبيئة المجتمع خدمة بموضوعات الخاصة الندوات وعقد تنظيم .٩
 .المختمفةالزراعية  المجاالت فى العممية القوافل تنفيذ .5
 .البيئة وتنمية المجتمع خدمة مجاالت فى العممية االستشارات تقديم .6
 المجتمعية.دعم االتصال مع كافة األطراف  .7
 .الخريجين لشباب عمل فرص إيجاد نحو الدائم السعي .8
 . والكوارث األزمات وحدة أعمال عمى اإلشراف .9

 المجتمعية والمشاركة المجتمعية باالحتياجات الخاصة البيانات قواعد عمى يشرف .٢1
عداد الستخراج المعمومات  . البيئة وتنمية المجتمع خدمة مجال فى والسنوية الدورية التقارير وا 

 بالكمية التطوير مشروعات أعمال في المشاركة .٢٢
 .بتنفيذىا الكمية تقوم التي تدريبية الدورات حضور .٢١



 القسم العممي
 :ممجمس القس

المساعدين في القسم ومن  يتألف مجمس القسم من جميع األساتذة واألساتذة الوصف العام:
بينيم دوريا كل سنة باألقدمية في  فيماخمسة من المدرسين فيو عمى األكثر يتناوبون العضوية 

 . المجمس عدد باقي أعضاء ىيئة التدريس فيو وظيفة مدرس، عمى أال يجاوز عدد المدرسين في

 المهام الوظيفية:

المتعمقة  يختص مجمس القسم بالنظر في جميع األعمال العممية والدراسية واإلدارية والمالية
 : بالقسم، وباألخص المسائل اآلتية

 . في القسم سم السياسة العامة لمتعميم والبحث العممير  .٢
 . التخصصات في القسم وضع نظام العمل بالقسم والتنسيق بين مختمف .١
 . تدريسيا وتحديد محتواىا العممي تحديد المقررات الدراسية التي يتولى القسم .3
 . المكتبة بياحصول الطالب عمييا وتدعيم  تحديد الكتب والمراجع في مواد القسم وتيسير .٩
 . عمييا وضع وتنسيق خطة البحوث وتوزيع اإلشراف .5
يفادىم في ميمات ومؤتمرات  اقتراح تعيين أعضاء ىيئة التدريس وندبيم .6 عارتيم وا  ونقميم وا 

 . واقتراح الترخيص لألساتذة بأجازات التفرغ العممي عممية وندوات أو حمقات دراسية
 . ينات العممية واالنتداب من القسم واليووالمحاضرات والتمر  اقتراح توزيع الدروس .7
يفادىم في بعثات أو عمى  اقتراح تعيين .8 المدرسين المساعدين والمعيدين وندبيم ونقميم وا 

عطائيم األجازات الدراسية منح أجنبية  . وا 
 . فيما يخص القسم اقتراح توزيع أعمال االمتحان وتشكيل لجانو .9

 . ميااقتراح منح مكافآت التفرغ لمدراسات الع .٢1
الماجستير  اقتراح تعيين المشرفين عمى الرسائل وتشكيل لجان الحكم عمييا ومنح درجات .٢٢

 . والدكتوراه
نوابو ، ومناقشة نتائج االمتحانات  مناقشة التقرير السنوي لرئيس مجمس القسم وتقارير .٢١

لدراسة والكمية أو المعيد ، وتقييم نظم ا في مواد القسم وتوصيات المؤتمرات العممية لمقسم
ومراجعتيا وتجديدىا في ضوء كل ذلك وفى إطار  واالمتحان والبحث العممي في القسم

 . وحاجاتو المتطورة التقدم العممي والتعميمي ومطالب المجتمع



 . القسم متابعة تنفيذ السياسة العامة لمتعميم والبحوث في .٢3
 كألتي:أقسام عممية  8 بنها  جامعة الفنون التطبيقية وتضم كمية 

 .الغزل والنسيج والتريكوقسم  .٢
 طباعة المنسوجات و الصباغة والتجييز  قسم  .١
 .الجرافيك و االعالن   قسم .3
 .التصميم الداخمي والديكور قسم .٩
 .المنتجات المعدنية والحمي  قسم .5
 .النحت والتشكيل المعماري و الترميم قسم  .6
 المالبس الجاىزه . قسم .7
 قسم التصميم الصناعي . .8

 



 القسمرئيس مجمس 
 ٢97١سنة  ٩9( من الالئحة التنفيذية لمقانون ٩١طبقًا لنص المادة ) الوصف العام لموظيفة:

السياسة  يشرف رئيس مجمس القسم عمى الشئون العممية واإلدارية والمالية في القسم في حدود
 . المعمول بياوالقرارات  التي يرسميا مجمس الكمية ومجمس القسم وفقا ألحكام القوانين والموائح

 واجبات ومسئوليات الوظيفة:

 بتنفيذ القسم مجمس رئيس يقوم الجامعات تنظيم لقانون التنفيذية الالئحة من (39) لممادة طبقا
 من أيام ثالثة خالل الكمية عميد إلى والقرارات الجمسات محاضر ويبمغ الكمية مجمس قرارات
 الشئون عمى القسم رئيس يشرف الالئحة ذات من( ٩١) المادة لنص وطبقا ،صدورىا تاريخ

 القسم ومجمس الكمية مجمس يرسميا التي السياسات حدود فى القسم فى والمالية واإلدارية العممية
 : التالية الميام خاصة بصفة ويتولى بيا المعمول والقرارات القوانين ألحكام وفقا

 ىيئة أعضاء عمى األخرى الجامعية واألعمال والدروس المحاضرات توزيع اقتراح .٢
 القسم مجمس عمى لمعرض وذلك القسم فى بالتدريس القائمين التدريس

 القسم مجمس عمى لمعرض لمقسم بالنسبة الكمية خارج من لمتدريس الندب مقترحات إعداد .١
 القسم مجمس عمى لمعرض بالقسم والبحوث العميا اتالدراس خطة اقتراح .3
 يخصو فيما وذلك والكمية القسم مجمس وسياسة قرارات تنفيذ متابعة .٩
 .أعماليم ومراقبة القسم فى العاممين عمى اإلشراف .5
بالغ القسم داخل النظام حفظ .6  سير بحسن المساس شأنو من ما كل عن الكمية عميد وا 

 .بالقسم العمل
 واإلدارية والتعميمية العممية القسم شئون عن جامعي عام كل نياية في تقرير إعداد .7

 بو العمل أداء ومستوى القسم فى النشاط ألوجو عرضا التقرير ىذا ويتضمن ليةاوالم
 وعرض التنفيذ اعترضت التي العقبات وبيان ونتائجيا واالمتحانات الدراسة وشئون

 عمى لعرضو توطئة القسم مجمس عمى التقرير ىذا ضر عيو  المالئمة بالحمول المقترحات
 .الكمية مجمس

 المسائل نظر عند القسم مجمس نظر وجية الكمية لمجمس القسم مجمس رئيس يبين .8
 .الكمية مجمس عمى بشأنو المعروضة

عداد المعمومات الستخراج المطموبة والبيانات اإلحصائيات إعداد عمى يشرف .9  التقارير وا 
 . القسم نشاط عن والسنوية الدورية

 بالكمية التطوير مشروعات في المشاركة .٢1



 . بتنفيذىا الكمية تقوم والتي التدريبية الدورات في المشاركة .٢٢
االجتماع مرتين عمى األقل  يدعو رئيس مجمس القسم المؤتمر العممي لمقسم إلى .٢١

ويحرر عن االجتماع محضر يعرض مع توصيات المؤتمر عمى  خالل العام الجامعي
 .ومجمس الكمية مجمس القسم



  أعضاء هيئة التدريس
أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات  ٢97١لسنة  ٩9( من القانون 6٩رقم ) مادةطبقًا لنص ال
 : القانون ىم الخاضعة ليذا

 . ج( المدرسون           . نو ب( األساتذة المساعد         . أ( األساتذة

 ٢97١لسنة  ٩9مقانون الالئحة التنفيذية ل( من 95طبقًا لممادة رقم )الوصف العام لموظيفة: 
وأن يسيموا في تقدم العموم . بالدروس والمحاضرات والتمرينات العممية لمقيامغ يقم بالتفر أن  عميو

 وترسيخ ودعم االتصال المباشر مع الطالب.بإجراء البحوث والدراسات المبتكرة  واآلداب والفنون

 واجبات ومسئوليات الوظيفة:

تقدم العموم وأن يسيموا في . بالدروس والمحاضرات والتمرينات العممية تفرغ لمقيامال .٢
 بإجراء البحوث والدراسات المبتكرة  واآلداب والفنون

المعامل وعمى المكتبات  ، واإلشراف عمىالبحوث اإلشراف عمى ما يعده الطالب من .١
 . وتزويدىا بالمراجع

  ب.الجامعية األصيمة والعمل عمى بثيا في نفوس الطال التمسك بالتقاليد والقيم .3

ورعاية شئونيم االجتماعية والثقافية ، ر بالطالبترسيخ وتدعيم االتصال المباش .٩
 . والرياضية

والمعامل ويقدمون إلى عميد  حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والبحوث .5
 . بالنظام وما اتخذ من إجراءات لحفظو تقريرا عن كل حادث من شأنو اإلخالل الكمية

أجراىا ونشرىا والبحوث الجارية إلى  التي م تقريرا سنويا عن نشاطو العممي والبحوثيقدت .6
القسم ، وعمى رئيس مجمس القسم أن  رئيس مجمس القسم المختص لمعرض عمى مجمس

العمل في قسمو وعن النشاط العممي والبحوث  يقدم تقريرا إلى عميد الكمية عن سير
 . الجارية فيو وما حققو القسم من أىداف

  . يكونون أعضاء فييا والمجان التي المشاركة في أعمال المجالس .7

 .ولمكمية المشاركة في أعمال المؤتمرات العممية لمقسم .8

 المشاركة في أعمال االمتحانات والكنترول والطباعة حتى إظيار النتيجة. .9

 .المحمى المجتمع وتطوير تنمية فى المشاركة .٢1



 ونيةااللكتر  النظم عمى والوظيفي العممى بالنشاط الخاصة والبيانات اإلحصائيات إعداد .٢٢
 . بالجامعة

 . بالكمية التطوير مشروعات في المشاركة .٢١

 . بالكمية الصيفي التدريب أعمال في المشاركة .٢3

 .التدريبية الدورات حضور .٢٩

 شروط شغل الوظيفة:

عمى طمب مجمس الجامعة بعد اخذ رأى مجمس  يعين رئيس الجامعة أعضاء ىيئة التدريس بناء
لسنة  ٩9( من القانون 65طبقًا لنص المادة رقم )الكمية أو المعيد ومجمس القسم المختص 

 . التعيين من تاريخ موافقة مجمس الجامعة ويكون ٢97١
ما القانون ذات ( من 66طبقًا لنص المادة رقم ) يشترط فيمن يعين عضوا في ىيئة التدريسو 

 : يأتي

في يعادليا من إحدى الجامعات المصرية  أن يكون حاصال عمى درجة الدكتوراه أو ما .٢
جامعة أخرى أو ىيئة عممية أو معيد  مادة تؤىمو لشغل الوظيفة أو أن يكون حاصال من

يعتبرىا المجمس األعمى لمجامعات  عممي معترف بو في مصر أو في الخارج عمى درجة
 . المعمول بيا معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين والموائح

 . أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .١
  المدرسين:تعيين 

أن تكون قد مضت  ٢97١لسنة  ٩9( من القانون 67يشترط فيمن يعين مدرسًا طبقًا لممادة رقم )
فإذا . األقل عمى حصولو عمى درجة البكالوريوس أو الميسانس أو ما يعادليا ست سنوات عمى

، المعيدين في إحدى الجامعات الخاضعة ليذا القانون  كان من بين المدرسين المساعدين أو
ممتزما في عممو ومسمكو منذ تعيينو معيدا أو مدرسا مساعدا  فيشترط فضال عما تقدم أن يكون

ذا كان من غيرىم فيشترط توافره عمى الكفاءة المتطمبة لمتدريس بواجباتو ومحسنا أداءىا  وا 
 باإلضافة إلى الضوابط اآلتية:.

 أال يزيد السن عمى أربعين عامًا في تاريخ اإلعالن. -

 التقدير في الدرجة الجامعية األولى عن جيد أال يقل -

 وتجرى المفاضمة بين المتقدمين من خارج الجامعة لمتعيين في وظيفة مدرس طبقًا لما يمي:
 .يفضل األعمى تقديرًا في درجة الدكتوراه 

 .عند التساوي يفضل األحدث في الحصول عمى درجة الدكتوراه 



  الجامعةتعيين األساتذة المساعدين من داخل 

 : يأتي ما ٢97١لسنة  ٩9( من القانون 69طبقًا لنص المادة رقم )يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا 

عمى األقل في إحدى الجامعات  أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات .1
الخاضعة ليذا القانون أو أن يكون قد مضت عمى حصولو عمى المؤىل المنصوص عميو 

ىذا القانون مدة خمس سنوات عمى األقل بشرط أن يكون قد مضى من  66في المادة 
األقل عمى حصولو عمى درجة البكالوريوس أو الميسانس أو ما  ثالثة عشرة سنو عمى
 . اإلعالن عن تمك الوظيفة في جامعة أخرى إقميمية يعادليا وذلك إذا تقرر

ا أو بإجراء أعمال مادتو وىو مدرس بإجراء بحوث مبتكرة ونشرى أن يكون قد قام في .2
 . إنشائية ممتازة

 يشترط لترقية أعضاء ىيئة التدريس لدرجة أستاذ مساعد .3
 .طمب بشأن الموافقة عمى ترقية لشغل الوظيفة األعمى 
 .موافقة مجمس القسم والكمية عمى الترقية 
  توصية المجنة العممية المختصة بمقتضى تقرير مفصل ومسبب تقيم فيو اإلنتاج العممي

لممتقدمين )تقرير جماعي لمجنة العممية عن فحص اإلنتاج العممي( وما إذا كان يؤىميم 
 لشغل الوظيفة أو المقب العممي لمدرجة.

 ( دورات تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس6عدد ) 
التدريس  أن يكون ممتزما في عممو ومسمكو منذ تعيينو مدرسا بواجبات أعضاء ىيئة .4

 . ومحسنا أداءىا

 األساتذة المساعدين من خارج الجامعة: تعيين 

 ( يجوز استثناء تعيين أساتذة مساعدين من خارج الجامعة وفقاً 69طبقًا لنص المادة السابقة )
 : مشروط اآلتيةل

المؤىل  أن تكون قد مضت خمس سنوات عمى األقل عمى حصوليم عمى .٢
  (66المنصوص عميو في المادة )

عمى األقل عمى حصوليم عمى درجة عشرة سنة  أن تكون قد مضت ثالث .١
 . البكالوريوس أو الميسانس أو ما يعادليا

( 66أن يكونوا قد قاموا منذ الحصول عمى المؤىل المنصوص عميو في المادة ) .3
المادة المتعمقة  بإجراء بحوث مبتكرة ونشرىا أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة في

 . بالوظيفة
 لمتدريس بةالكفاءة المتطم لدييم توافرتأن  .٩



 :تعيين األساتذة من داخل الجامعة 

مراعاة حكم المادة مع  ٢97١لسنة  ٩9( من القانون 71يتم تعيين األساتذة طبقًا لنص المادة )
 : يشترط فيمن يعين أستاذا ما يأتيحيث ( 66)

سنوات عمى األقل في إحدى  أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس .٢
ليذا القانون أو أن يكون قد مضت عمى حصولو عمى المؤىل الجامعات الخاضعة 

القانون مدة عشر سنوات عمى األقل ،  من ىذا 66المنصوص عميو في المادة 
عمى حصولو عمى درجة  بشرط أن يكون قد مضى ثماني عشرة سنة عمى األقل

اإلعالن عن تمك  البكالوريوس أو الميسانس أو ما يعادليا ، وذلك إذا ما تقرر
 . لوظيفة في جامعة أخرى إقميميةا

مادتو وىو أستاذ مساعد بإجراء بحوث مبتكرة ونشرىا أو بإجراء  أن يكون قد قام في .١
 . تؤىمو لشغل مركز األستاذية أعمال إنشائية ممتازة

 يشترط لترقية أعضاء ىيئة التدريس لدرجة أستاذ  .3
 .طمب بشأن الموافقة عمى ترقية لشغل الوظيفة األعمى 
 مجمس القسم والكمية عمى الترقية. موافقة 
  توصية المجنة العممية المختصة بمقتضى تقرير مفصل ومسبب تقيم فيو اإلنتاج العممي

لممتقدمين )تقرير جماعي لمجنة العممية عن فحص اإلنتاج العممي( وما إذا كان يؤىميم 
 لشغل الوظيفة أو المقب العممي لمدرجة.

 ( دورات تنمية قدرات أعضا6عدد )ء ىيئة التدريس  
أستاذا مساعدا بواجبات أعضاء ىيئة  أن يكون ممتزما في عممو ومسمكو منذ تعيينو .٩

 . التدريس ومحسنا أداءىا
 أن تتوافر لدييم الكفاءة المطموبة لمتدريس. .5

 
 :تعيين األساتذة من خارج الجامعة 

 الجامعة إذا توافرت فييم( ، يجوز استثناء تعيين أساتذة من خارج 66المادة ) مع مراعاة حكم
 : الشروط اآلتية

المؤىل المنصوص  أن تكون قد مضت عشر سنوات عمى األقل عمى حصوليم عمى .٢
 (.66عميو في المادة)

ثماني عشرة سنة عمى األقل عمى حصوليم عمى درجة  أن تكون قد مضت .١
  يعادليا البكالوريوس أو الميسانس أو ما



لمتعيين في وظيفة أستاذ  مس السابقة عمى تقدميميكونوا قد قاموا خالل السنوات الخ .3
في تخصص ىذه  بإجراء بحوث مبتكرة ونشرىا أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة

 .الوظيفة
 



 الهيئة المعاونة
 ن والمعيد .1

  نون المساعدوالمدرس .2

 الوصف العام لموظيفة:

أعضاء  يكونون نواةيعين في الكميات والمعاىد التابعة لمجامعة معيدون ومدرسون مساعدون 
لمحصول عمى الدرجات العممية  ويقومون بالدراسات والبحوث العممية الالزمة، التدريس فيياىيئة 

بو إلييم القسم المختص من التمرينات والدروس العممية وسواىا من األعمال  العميا وبما يعيد
عميد ومجمس القسم أعضاء ىيئة التدريس وباألعمال األخرى التي يكمفيم بيا ال تحت إشراف

 . المختص

 ومسئوليات الوظيفة: واجبات

جيد في دراساتيم وبحوثيم العممية في سبيل الحصول عمى الماجستير أو  بذل أقصى .٢
  . ما يعادليا الدكتوراه أو

عممية وغيرىا من األعمال عمى أن  عمييم القيام بما يكمفون بو من تمرينات ودروس .١
بمواصمة دراساتيم وبحوثيم دون  در الذي يسمح ليميراعى في تكميفيم أن يكون بالق

 . إرىاق أو تعويق

 عمى المعيدين والمدرسين المساعدين تمقى أصول التدريس والتدريب عميو وفق النظام .3
  .المقرر

 عمى المعيدين والمدرسين المساعدين المشاركة في أعمال المؤتمرات العممية لمكمية أو .٩
 التنفيذية. لألقسام ، وذلك وفقا لألحكام المقررة فى الالئحةالمعيد والمؤتمرات العممية 

 المشاركة في أعمال التطوير والجودة بالكمية. .5

 شروط شغل الوظيفة:

يعين المعيدون والمدرسون المساعدون  ٢97١لسنة  ٩9( من القانون ٢33طبقًا لنص المادة )
 أى مجمس القسم المختصرئيس الجامعة بناء عمى طمب مجمس الكمية بعد أخذ ر  بقرار من

يشترط فيمن يعين ( 135)مادة وطبقاا لنص ال ، ويكون التعيين من تاريخ صدور ىذا القرار



إما يكون تعيين المعيدين . و معيدا أو مدرسا مساعدا أن يكون محمود السيرة حسن السمعة
 .عالنبالتكمييف أو عن طريق اإل

 :تعيين المعيدين بالتكميف 
مع مراعاة حكم  ٢97١لسنة  ٩9( من القانون ٢37يحكم تعيين المعيدين بالتكميف المادة )

طريق التكميف  المعيدون عن يجوز أن يعينحيث من ىذا القانون  ( ٢35(، )٢33) المادتين
جدا عمى األقل في كل  الحاصمين عمى تقدير جيد من بين خريجي الكمية في السنتين األخيرتين

مادة التخصص أو ما يقوم مقاميا ،  الجامعية األولى ، وفي تقدير العام في الدرجةمن التقدير 
تعطى  وعند التساوي في التقدير العام، األفضمية لمن ىو أعمى في التقدير العام وتعطى

المقررة في المادة )  مع مراعاة ضوابط المفاضمة، األفضمية لمن ىو أعمى في مجموع الدرجات
  .والتي سيرد ذكرىا في التعيين باإلعالن انون( من ىذا الق ٢36

 
  :تعيين المعيدين باإلعالن 

يشترط ( ٢35ة )مع مراعاة حكم الماد ٢97١لسنة  ٩9( من القانون ٢36طبقًا لنص المادة )
 : فيمن يعين معيدا ما يأتي

تقدير جيد جدا عمى األقل في التقدير العام في الدرجة الجامعية  أن يكون حاصال عمى .٢
 . األولى

 . أن يكون حاصال عمى تقدير جيد عمى األقل في مادة التخصص أو ما يقوم مقاميا .١

جيد جدا في التقدير  ومع ذلك إذا لم يوجد من بين المتقدمين لإلعالن من ىو حاصل عمى تقدير
الحاصمين عمى " جيد " عمى األقل في  فيجوز التعيين من بين العام في الدرجة الجامعية األولى

 " التخصص أو ما يقوم مقاميا عن " جيد جدا ىذا التقدير وبشرط أن ال يقل التقدير في مادة
 لإلعالن عمى النحو التالي:المفاضمة بين المتقدمين وتتم .

 فضل األعمى في التقدير العامي. 

 وعمى أن يراعى في حالة ىذا التقدير يفضل األعمى في مجموع الدرجات  عند التساوي في
مين نظام قبل التراكمي ومتقدمين نظام التراكمي فتتم المفاضمة عمى أساس النسبة وجود متقد

 المئوية األعمى لمجموع درجات الخريج وفقًا لنظامو القانوني وتحسب النسبة المئوية كالتالي:

الخريجون في ظل النظام قبل التراكمي تحسب عمى أساس مجموع درجات السنة  -
 النيائية.



نظام التراكمي تحسب عمى أساس مجموع درجات سنوات الدراسة الخريجون في ظل ال -
 الجامعية.

 تقديرا في مادة التخصص عند التساوي في ىذا المجموع يفضل األعمى 

 التخصص عند التساوي في ىذا التقدير يفضل األعمى في درجات مادة 

 عند التساوي في ىذه الدرجات يفضل الحاصل عمى درجة عممية أعمى بنفس القواعد 
  .السابقة

  األحدث تخرجًا واألصغر سنًا ثم خريجي جامعة المنوفيةعند التساوي يفضل .  

 :تعيين المدرسون المساعدون من داخل الجامعة 
مع مراعاة  ٢97١لسنة  ٩9( من القانون ٢39يتم تعين المدرسين المساعدين طبقًا لنص المادة )

درجة الماجستير  مساعدا أن يكون حاصال عمىيشترط فيمن يعين مدرسا ف( ، ٢35حكم المادة )
، الحصول بواجباتو ومحسنا أداءىاوأن يكون ممتزمًا في عممو ومسمكو منذ تعيينو معيدًا وممتزمًا 

 ( دورات تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس.6عمى عدد )

 تعيين المدرسون المساعدون من خارج الجامعة 
يشترط فيمن يعين  ٢97١لسنة  ٩9( من القانون ٢39)طبقًا لنص الفقرة األخيرة من المادة 

عمى تزكية من المشرف عمى الرسالة في حال  يكون حاصال عمىمن خارج الجامعة أن مدرسا مساعدا 
 الماجستير أو من عميد الكمية بعد أخذ رأى رؤساء مجالس األقسام المتخصصة في حال الحصول عمى درجة

 لمضوابط التالية:وطبقًا  الحصول عمى الدبمومين

 .يفضل األعمى تقديرًا في درجة الماجستير إن وجد 

 .عند التساوي يفضل األعمى تقديرًا في الدرجة الجامعية األولى 

 .عند التساوي يفضل األصغر سنًا 

 
 


