
 دمنهىربجبمعت األجبساث الخبصت بأعضبء هيئت التذريس ضىابط 

يْظٌ قبُّ٘ اىغبٍؼبد األعبصاد اىزٚ رَْؼ أٗ رؾست ألػعبء ٕيئخ اىزذسيس غيش أُ ٕزا اىقبُّ٘ ىٌ يزْبٗه مو 

ٕزا اىشأُ فإُ ْٕبك ثؼط  األعبصاد اىزٚ رَْؼ أٗ رسزؾق ىؼع٘ ٕيئخ اىزذسيس فجبإلظبفخ إىٚ ٍب قشسٓ فٚ

ثبػزجبسٕب ؽق قبئٌ ىنو اىؼبٍييِ ثبىذٗىخ ( 47ىسْخ  44)األعبصاد اىزٚ رزقشس غجقبً ىقبُّ٘ اىؼبٍييِ اىَذّييِ 

 :رْبٗىٖب قبُّ٘ اىغبٍؼبد فيَنِ ػشظٖب فيَب ييٚ اىزيمأعبصح اىؾظ ٗأعبصح اى٘ظغ أٍب األعبصاد 

 :األجبسة السنىيت. أوال

قبُّ٘ رْظيٌ اىغبٍؼبد ميفيخ ٍْؼ األعبصح اىسْ٘يخ ألػعبء ٕيئخ اىزذسيس ٍٗزٚ رنُ٘ ثذايزٖب ٍِ  22ؽذدد اىَبدح 

أُ رنُ٘ األعبصاد اىسْ٘يخ ىغَيغ اىسبدح أػعبء ٕيئخ  30/4/1275ّٖٗبيزٖب ٗقذ قشس ٍغيس اىغبٍؼخ ثزبسيخ 

ّٖبيخ اىؼبً ٗرْزٖي قجو ثذء  رجذأ ثؼذ اّزٖبء أػَبه اٍزؾبّبد اىزياىزذسيس خاله اىؼطيخ اىصيفيخ خاله اىفزشح 

 .اىذساسخ ىيؼبً اىغذيذ

ٗثبىْسجخ ىنييزي اىطت ٗغت األسْبُ فزنُ٘ أعبصرَٖب اىسْ٘يخ غ٘اه اىؼبً ّظشاً ىطجيؼخ اىذساسخ ثَٖب ٗػيٚ أُ 

فٚ ثبقي اىنييبد ( ٕٗ٘ ٍب ي٘اصٙ ٍقذاس األعبصح اىسْ٘يخ)رنُ٘ األعبصح اىسْ٘يخ اىَقشسح ىَٖب فٚ ؽذٗد شٖشيِ 

 .ؼبٕذ ٍب ثيِ إّٖبء أػَبه االٍزؾبّبد ٗاىؼ٘دح إىٚ اىنييخ اسزؼذادا ىجذء اىذساسخ ٗاىَ

 :أجبسة خبصت لمزافقت الشوج. ثبنيب

اىسفش غجقبً ىقبُّ٘ اىؼبٍييِ اىَذّييِ  يزٌ ٍْؼ أعبصح خبصخ ثذُٗ ٍشرت ىؼع٘ ٕيئخ اىزذسيس ىَشافقخ اىضٗط ىٔ فٚ

ٍِ قبُّ٘ رْظيٌ اىغبٍؼبد ثشأُ ع٘اص ٍْؼ  72ثبىذٗىخ ٗرىل ثؼذ أُ صذس ؽنٌ اىَؾنَخ اىذسز٘سيخ ثإىغبء اىَبدح 

 .ٕزٓ األعبصح ىؼع٘ ٕيئخ اىزذسيس

 

 :أجبسة خبصت ألسببة ملحه. ثبلثب

شرت أصْبء اىذساسخ ٗىَذد ٍؾذدح ال رغبٗص يغ٘ص اىزشخيص ألسجبة ٍيؾٔ فٚ أعبصح خبصخ ثَشرت أٗ ثذُٗ ٍ

 ( .23ٍبدح )صالصخ أشٖش ثؼذ أخز سأٙ ػَيذ اىنييخ ٍٗغيس اىقسٌ اىَخزص 

 :أجبسة تفزغ علمى. 1

يغ٘ص اىزشخيص ىألسزبرح فٚ أعبصح رفشؽ ػيَي داخو اىغَٖ٘سيخ أٗ خبسعٖب ٗرىل ىَذح سْخ ٗاؽذح ثَشرت  -1

ذس ٕزا اىزشخيص ثقشاس ٍِ سئيس اىغبٍؼخ ثؼذ ٍ٘افقخ اىذساسبد ثؼذ ٍعٚ مو سذ سْ٘اد فٚ األسزبريخ ٗيص

 .اىؼييبد ٗاىجؾ٘س ٗثْبء ػيٚ اقزشاػ ٍغيس اىنييخ ٗثؼذ أخز سأٙ ٍغيس اىقسٌ اىَخزص

مَب يغ٘ص اىزشخيص ىألسبرزح ىيزذسيس ثبىذساسبد اىؼييب داخو مييبرٌٖ ٗفق اىع٘اثػ اىزي يعؼٖب ٍغيس  -2

ىيزغذيذ ٗىقبء ٍنبفأح إظبفيخ رؾذد ظ٘اثطٖب ٍِ اىَغيس األػيٚ ىيغبٍؼبد ٗفٚ  اىغبٍؼخ ٗرىل ىَذح ػبً قبثيخ

 .ؽذٗد ٍ٘اصّخ اىغبٍؼخ 

مَب يغ٘ص اىزشخيص ىجؼط أػعبء ٕيئخ اىزذسيس ثبىزصشيؼ اىؼيَي ىفزشاد ٍؾذدح ىيؼَو فٚ اىصْبػخ أٗ  -3

 .ٍِ سئيس اىغبٍؼخاىجؾش اىؼيَي أٗ فٚ االسزشبساد أٗ ّقو اىزنْ٘ى٘عيب ٗينُ٘ اىزشخيص ثقشاس 

مَب يغ٘ص اىزشخيص ىجؼط أػعبء ٕيئخ اىزذسيس ثبىزصشيؼ ىيجؾش اىؼيَي داخو مييبرٌٖ أٗ عبٍؼزٌٖ فٚ  -4

إغبس خطخ اىغبٍؼخ فٚ اىجؾش ثَب يؾقق خذٍخ اىجيئخ ٗرَْيخ اىَغزَغ ٗرىل ّظيش ٍنبفأح ٍغضيخ ٍِ ؽصييخ 

 .اى٘ؽذاد

 

 :األجبساث المزضيت. 2

ش مبٍو ىَذح أقصبٕب سْخ ٗرىل مو صالس سْ٘اد ٗيغ٘ص اٍزذاد األعبصح ىَذح أخشٙ ال يسزؾق أعبصح ٍشظيخ ثأع

رغبٗص سْخ ػيٚ أُ ينُ٘ ثضالس أسثبع ٍشرت إرا ىٌ يسزطغ اىؼع٘ ػْذ اّقعبء اىسْخ األٗىٚ اىؼ٘دح إىٚ ػَئ 

 .ٗإرا ىٌ يسزطغ ٍجبششح ػَئ ثسجت اىَشض ثؼذ اّقعبء ٕزٓ األعبصح فإّٔ يؾبه إىٚ اىَؼبش

 :أجبسة خبصت بعذ االنقطبع عن العمل. 3

إرا أّقطغ اىؼع٘ ػِ اىؼَو ٗى٘ مبُ ثؼذ اّزٖبء ٍذح سجق اىزشخيص ىٔ صٌ ػبد إىٚ ػَئ خاله اىسزخ أشٖش اىزبىيخ 

ٗقذً ػزساً قبٕشاً ٗقجئ ٍغيس اىغبٍؼخ ثؼذ أخز سأٙ ٍغيس اىنييخ ٍٗغيس اىقسٌ أػزجش غيبثٔ أعبصح خبصخ 

 ( .114ٍبدح )ٗىييِ ٗثذُٗ ٍشرت فٚ األشٖش األسثؼخ اىزبىيخ ثَشرت فٚ اىشٖشيِ األ

 .تعزض مىضىعبث األعذار على لجنت مشكلت من قبل مجلس الجبمعت للذراست واحتسبة مذة التجبوس

 


