
دمنهور ضوابط تعيين المعيذين بجامعة   

رؼٛدٍٛ انًؼٛدذٍٚ ْدٙ انػدنٌ ػدٍ  ٚكٌٕ انزؼٍٛٛ فٙ ٔظبئف انًؼٛدذٍٚ ػدٍ يشٚدإل انػدنٌ لٌ انةبػدذح انؼبيدخ فدٗ

انٕظبئف انخبنٛخ ْٕٔ يب ٚزؼهإل يغ انةبػذح انؼبيخ نهزؼٍٛٛ فدٙ يٚدخ ٔظٛ دخ ل رند  يٌ انػدنٌ ْدٕ لمدشاس نًجدذي ركدبف  

ان شص ثٍٛ انجًٛغ ٔفزخ انًجبل نهًُبفغدخ ػهدٗ يٚدخ ٔظٛ دخ ثدٍٛ ابفدخ انؼُبطدش انً ْهدخ ثًدب ٚردًٍ ا زٛدبس يفردم 

 .انػنٌ انًزةذيٍٛ ثٓب ثُبء ػهٗ

ٚةذو انةغى امزشاح انػدنٌ ػدٍ انٕظٛ دخ انخبنٛدخ ٔٚردغ طدٛالخ انػدنٌ صدى ٚةدٕو ثؼش دّ ػهدٗ  :إجراءات التعيين

ٚردؼٓب يجهدظ انةغدى ٔٚؼزًدذْب يدٍ يجهدظ  انزدٙيجهظ انكهٛخ  ٔثًجشساد ْزا انطهدت فدٗ  دٕء انخطدخ انخًغدٛخ 

ٚةزشدٓب يجهدظ انكهٛدخ ثؼدذ يٕافةدخ  انزٙانٕظبئف انكهٛخ ٔيجهظ انجبيؼخ فٗ  ٕء انٓٛكم انٕظٛ ٙ ٔٚؼهٍ ػٍ ْزِ 

 .يجهظ انجبيؼخ ػهٗ انػنٌ ػُٓب

 :يشترط فيمن يعين معيذاً ما يلي

 .يٌ ٚكٌٕ يذًٕد انغٛشح دغٍ انغًؼخ. 1

 .يٌ ٚكٌٕ دبطنً ػهٗ رةذٚش جٛذ جذاً ػهٗ المم فٗ انزةذٚش انؼبو فٗ انذسجخ انجبيؼٛخ الٔنٗ . 2

يٌ ٚكٌٕ دبطنً ػهٗ رةذٚش جٛذ ػهٗ المم فٗ يبدح انزخظضل ٔنكٍ لرا ابٌ انًششخ نهزؼٍٛٛ دبطم ػهٗ . 3

رةذٚش جٛذ فٗ انزةذٚش انؼبو فٗ انذسجخ انجبيؼٛخ الٔنٗ َظشاً نؼذو ٔجٕد يزةذو ي ش نإلػنٌ دبطم ػهٗ رةذٚش 

 .ش فٗ يبدح انزخظض ػٍ جٛذ جذاً جٛذ جذاً فٗ ْزا انزةذٚش ف ٗ ْزِ انذبنخ ٚشزشي يال ٚةم انزةذٚ

ٔفٗ جًٛغ الدٕال رجشٖ انً ب هخ ثٍٛ انًزةذيٍٛ ػهٗ يعبط ر رٛم الػهٗ فٗ انزةذٚش انؼبو ٔػُذ انزغبٔ٘  . 4

فٗ ْزا انزةذٚش ٚ رم الػهٗ فٗ يجًٕع انذسجبد ٔػُذ انزغبٔ٘ فٗ ْزا انًٕ ٕع ٚ رم الػهٗ رةذٚشاً فٗ 

زا انزةذٚش ٚ رم الػهٗ فٗ دسجبد يبدح انزخظض ٔػُذ انزغبٔ٘ فٗ ْزِ يبدح انزخظض ٔػُذ انزغبٔ٘ فٗ ْ

 .انذسجبد ٚ رم انذبطم ػهٗ دسجخ ػهًٛخ يػهٗ ثُ ظ انةٕاػذ انغبثةخ 

ي  شٔسح مربء عُخ اطجٛت ايزٛبص ٔرن  ػُذ انزةذو نٕظبئف انًؼٛذٍٚ ثبلمغبو الابدًٚٛخ ثكهٛبد انطت . 5

 .انؼبنٙ نهظذخ انؼبيخ ٔيؼٓذ انجذٕس انطجٛخ ٔازن  المغبو انًزشبثٓخ ثبنًؼٓذ 

فٙ رذسٚت ػًهٙ ثإدذٖ  5/6/1994ثزبسٚخ  9مشاس يجهظ انجبيؼخ سمى )ٚشزشي  شٔسح مربء صنس عُٕاد . 6

( اناهُٛٛكٛخ)انًغزش ٛبد انجبيؼٛخ فٗ فشع انزخظض ٔرن  ػُذ انزةذو نٕظبئف انًؼٛذٍٚ ثبلمغبو انؼنجٛخ 

 .و انزؼهًٛٛخ ثًؼٓذ انجذٕس انطجٛخ ثكهٛبد انطت ٔازن  المغب

 .سئٛظ انجبيؼخ ػهٗ انزششٛخ رخطش انكهٛخ ثزن  نزكهٛف انًششخ ثبعزٛ بء يغٕغبد رؼُّٛٛ/ ٔثؼذ يٕافةخ انغٛذ . 7

سئٛظ انجبيؼخ ثبنزؼٍٛٛ ٔال رزى / ٔثؼذ اعزكًبنٓب رشعم لنٗ انداسح انؼبيخ نهجبيؼخ العزظذاس مشاس انغٛذ . 8

 . ثؼذ طذٔس ْزا انةشاسانمبيخ ثبنؼًم لال

 :أحكام عامة خاصة بالمعيذين

 ( .147يبدح )ال ٚجٕص لػبسح انًؼٛذ . 1

 ( .103يبدح )ال ٚجٕص يػطبء دسٔط  ظٕطٛخ ٔنٕ ثالٛش يةبثم . 2

 ( .153يبدح )ال ٚجٕص َذثّ النةبء دسٔط فٗ غٛش انجبيؼخ انزٗ ٚزجؼٓب . 3

فٗ لداسح ػًم رجبسٖ ئ يبنٗ ئ طُبػٗ ئ يٌ ٚجًغ ثٍٛ ال ٚجٕص نّ يٌ ٚشزالم ثبنزجبسح ئ يٌ ٚشزشك . 4

 ( .104يبدح )ٔظٛ زّ ٔيٖ ػًم ال ٚز إل ٔاشايخ ْزِ انٕظٛ خ 

ُٚةم انًؼٛذ لنٗ ٔظٛ خ آ شٖ لرا نى ٚذظم ػهٗ دسجخ انًبجغزٛش ئ ػهٗ دثهٕيٍٛ يٍ دثهٕيبد انذساعخ انؼهٛب . 5

يؼٛذاً ئ لرا نى ٚذظم ػهٗ دسجخ انذازٕساِ ئ يب  ثذغت الدٕال  نل  ًظ عُٕاد ػهٗ الاضش يٍ رؼُّٛٛ

ٚؼبدنٓب  نل ػشش عُٕاد ػهٗ الاضش يٍ رؼُّٛٛ يؼٛذاً فٗ الدٕال انزٗ ال ٚهضو نهذظٕل ػهٗ ْزِ انذسجخ عجإل 

 (155يبدح )انذظٕل ػهٗ دسجخ انًبجغزٛش ئ دثهٕو انذساعبد انؼهٛب 

ربء ْٛئخ انزذسٚظ فًٛب نى ٚشد فٗ شأَّ َض  بص ثٓى فٗ ٚغشٖ ػهٗ انًؼٛذٍٚ يدكبو انؼبيهٍٛ يٍ غٛش يػ. 6

 .و 1972نغُخ  49انةبٌَٕ 

 لجشاءاد َةم انًؼٛذٍٚ

 الجبصاد انخبطخ ثبنًؼٛذٍٚ

 انزجُٛذ
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دمنهور ضوابط نقل المعيذين بجامعة    

ٔٚكٌٕ انُةم لنٗ اهٛخ ئ يؼٓذ آ ش فٙ راد  َةم انًؼٛذ جبئض يبنًب ابٌ انُةم لنٗ مغى يًبصم نهةغى انًؼٍٛ ثّ. 1

 .سئٛظ انجبيؼخ ثؼذ ي ز سيٖ يجهظ انكهٛزٍٛ ئ انًؼٓذٍٚ ٔيجهظ انةغى فٗ ام يًُٓب/ انجبيؼخ يٍ عهطخ انغٛذ 

ييب لرا ابٌ انُةم يٍ جبيؼخ لنٗ آ ش٘ فٛزى ثُبء ػهٗ يٕافةخ انجبيؼزٍٛ ٔثؼذ ي ز سيٖ يجبنظ انكهٛبد ئ . 2

 .المغبو انًخزه خ انًؼبْذ ٔيجبنظ 

لال يَّ ... ٔػهٗ ْزا فإٌ انُةم لنٗ مغى غٛش يًبصم غٛش جبئض عٕاء فٗ دا م انجبيؼخ ئ يٍ جبيؼخ لنٗ آ ش٘ . 3

 .ًٚكٍ نهًؼٛذ انزةذو يٍ جذٚذ نشالم ٔظٛ خ  بنٛخ لرا يب يػهٍ ػُٓب دزٗ ٔنٕ ابَذ فٗ مغى غٛش يًبصم

 .خ ػبيخ  بسط انجبيؼبدٚجٕص ػُذ االمزربء َةم انًؼٛذٍٚ لنٗ ٔظٛ . 4

دمنهور األجازات الخاصة بالمعيذين بجامعة   

ثشأٌ َظبو انؼبيهٍٛ انًذٍَٛٛ يغ  1978نغُخ  47ٚؼبيم انًؼٛذٍٚ يٍ دٛش يجبصارٓى يجةبً لدكبو انةبٌَٕ سمى 

يجبصح عُٕٚخ ػهٗ انُذٕ  فٙٔػهٗ ْزا فإٌ نٓى انذإل .  1972نغُخ  49يٍ انةبٌَٕ سمى  161يشاػبح يدكبو انًبدح 

 :انزبنٙ

 .ٕٚيبً فٗ انغُخ الٔنٗ نهزؼٍٛٛ ٔثؼذ يرٗ عزخ يشٓش يٍ ربسٚخ اعزنو انؼًم 15. 1

 .ٕٚيبً نًٍ ييرٗ عُخ ابيهخ 21. 2

 .عُٕاد فٗ انخذيخ 10ٕٚيبً نًٍ ييرٗ  30. 3

 .ٚكٌٕ يُخ الجبصح انغُٕٚخ  نل انؼطهخ انظٛ ٛخ. 4

 نل انؼبو نألعجبة انزٙ ٚجذٚٓب يبنت الجبصح ٔرةذسْب انغهطخ انًخزظخ نطجٛؼخ يُخ الجبصح  فٙٚجٕص انُظش 

 .انؼًم ٔانذساعخ ثكهٛزٙ انطت ٔيت العُبٌ ٔاعزًشاس انذساعخ يٕال انؼبو فإَّ ًٚكٍ يُخ الجبصح يٕال انؼبو

 

 بجامعة  دمنهورإجراءات التجنيذ الخاصة بالمعيذين 

ثشأٌ انخذيخ انؼغكشٚخ ٔانٕيُٛخ ٔػهٗ انًؼٛدذ لصجدبد يٕم دخ يدٍ  1980نغُخ  127ٚكٌٕ يجةب لدكبو انةبٌَٕ سمى 

عددُخ نخشٚجددٙ انجبيؼددبد ػددذا  30لرا اددبٌ يؼددبق ي مزددبً ٔانغددٍ المظددٗ نهزجُٛددذ ٔ  29انزجُٛددذ ػُددذ ثهددٕؽ عددٍ 

ّ عٍ انضنصٍٛ ٚدزى لَدزاسِ نًدذح عدزٌٕ ٕٚيدبً عُخ ٔيٍ نى ٚضجذ يٕم ّ يٍ انزجُٛذ مجم ثهٕغ 31الصْشٍٚٛ فٛظم لنٗ 

 .صى ٚزى لٚةبفّ ػٍ انؼًم نًذح عزٌٕ ٕٚيبً آ ش٘ ٚزى ثؼذْب لَٓبء  ذيزّ

 بجامعة  دمنهورأحكام عامة تخص المعيذين 

 ( .147يبدح )ال ٚجٕص لػبسح انًؼٛذ . 1

 ( .103يبدح )ال ٚجٕص يػطبء دسٔط  ظٕطٛخ ٔنٕ ثالٛش يةبثم . 2

 ( .153يبدح )النةبء دسٔط فٗ غٛش انجبيؼخ انزٗ ٚزجؼٓب  ال ٚجٕص َذثّ. 3

ال ٚجٕص نّ يٌ ٚشزالم ثبنزجبسح ئ يٌ ٚشزشك فٗ لداسح ػًم رجبسٖ ئ يبنٗ ئ طُبػٗ ئ يٌ ٚجًغ ثٍٛ . 4

 ( .104يبدح )ٔظٛ زّ ٔيٖ ػًم ال ٚز إل ٔاشايخ ْزِ انٕظٛ خ 

ًبجغزٛش ئ ػهٗ دثهٕيٍٛ يٍ دثهٕيبد انذساعخ انؼهٛب ُٚةم انًؼٛذ لنٗ ٔظٛ خ آ شٖ لرا نى ٚذظم ػهٗ دسجخ ان. 5

ثذغت الدٕال  نل  ًظ عُٕاد ػهٗ الاضش يٍ رؼُّٛٛ يؼٛذاً ئ لرا نى ٚذظم ػهٗ دسجخ انذازٕساِ ئ يب 

ٚؼبدنٓب  نل ػشش عُٕاد ػهٗ الاضش يٍ رؼُّٛٛ يؼٛذاً فٗ الدٕال انزٗ ال ٚهضو نهذظٕل ػهٗ ْزِ انذسجخ عجإل 

 (155يبدح )دسجخ انًبجغزٛش ئ دثهٕو انذساعبد انؼهٛب  انذظٕل ػهٗ

ٚغشٖ ػهٗ انًؼٛذٍٚ يدكبو انؼبيهٍٛ يٍ غٛش يػربء ْٛئخ انزذسٚظ فًٛب نى ٚشد فٗ شأَّ َض  بص ثٓى فٗ . 6

 و 1972نغُخ  49انةبٌَٕ 

 


