ضىابظ تعييه األسبتزة بجبمعت دمىهىس
ششوط تعييه األسبتزة :يشتشط فيمه يعيه أستبرا ً مب يأتي:
 .1أن يكُن حبصالً عهّ انمؤٌم انمطهُة (انذكخُساي أَ مب يعبدنٍب).
 .2أن يكُن قذ شغم َظيفت أعخبر مغبعذ مذة خمظ عىُاث عهّ األقم في أحذِ انجبمعبث انخبضعت نٍزا
انقبوُن.
 .3يشخشط أن يكُن قذ مضّ ثمبوي عششة عىت عهّ األقم عهّ حصُنً عهّ دسجت انبكبنُسيُط أَ انهيغبوظ أَ
مب يعبدنٍب َرنك غزا حقشس اإلعالن عه َظيفت أعخب فّ جبمعت إقهيميت أخشِ
 .4أن يكُن قذ قبو فّ مبدحً ٌَُ أعخبر مغبعذ بئجشاء بحُد مبخكشة َوششٌب أَ بئجشاء أعمبل إوشبئيت ممخبصة
حؤٌم نشغم مشكض األعخبريت َيكُن ٌزا بخقشيش مه انهجىت انعهميت انذائمت انمخخصت.
 .5أن يكُن محمُد انغيشة حغه انغمعت.
ً
ً
ً
 .6أن يكُن مهخضمب ً فّ عمهً مىز حعييىً أعخبرا مغبعذا بُاجببحً َمحغىب أداءٌب.
 .7إرا كبن انمششح نهخعييه في إعبسة أَ مٍمت عهميت أَ في أجبصة خبصت نمشافقت انضَج َاوخٍج انمذة انمشخص
نً فال يجُص حعيىً إال بعذ عُدحً إنّ انعمم.
 .8يذخم فّ االعخببس عىذ انخعييه مجمُع إوخبجً انعهمي مىز حصُنً عهّ انذكخُساي أَ مب يعبدنٍب َمب يكُن قذ
أششف عهيً مه سعبئم انمبجغخيش أَ انذكخُساي انخي حمج إجبصحٍب َكزنك وشبطً انعهمي َاالجخمبعي َأعمبنً
اإلوشبئيت انببسصة فّ انكهيت أَ انمعٍذ.
 .9أن يكُن قذ أجخبص عذد ( )6دَساث حىميت قذساث انغبدة أعضبء ٌيئت انخذسيظ.
ثبويب .تعييه األسبتزة مه خبسج الجبمعبث :يجىص استثىبء تعييه أسبتزة مه خبسج الجبمعبث الخبضعت لهزا
القبوىن ورلك بىبء على اإلعالن والششوط اآلتيت:
 .1انحصُل عهّ انمؤٌم انمطهُة (انذكخُساي أَ مب يعبدنٍب) َيكُن قذ مضّ عهّ انحصُل عهّ ٌزا انمؤٌم
انمطهُة  11عىُاث عهّ األقم.
 .2أن يكُن قذ مضج ثمبوي عششة عىت عهّ األقم عهّ انحصُل عهّ دسجت انبكبنُسيُط أَ انهيغبوظ أَ مب
يعبدنٍب.
 .3أن يكُن قذ قبو خالل انغىُاث انخمظ انغببقت عهّ حقذمً نهخعييه فّ َظيفت أعخبر بئجشاء بحُد مبخكشة
َوششٌب أَ بئجشاء أعمبل إوشبئيت ممخبصة فّ حخصي ص ٌزي انُظيفت َيكُن ٌزا انخقشيش مه انهجىت انعهميت انذائمت
انمخخصت .
 .4أن يخُافش انكفبءة انمخطهبت نهخذسيظ (وفظ اإلجشاءاث انخبصت ببنمذسعيه َاألعخبرة انمغبعذيه).
 .5أن يكُن مُجُداً داخم انجمٍُسيت.
 .6أن يكُن محمُد انغيشة حغه انغمعت.
غيش أوه يجىص استثىبء ال تعييه فى وظبئف هيئت التذسيس بصفت عبمت فى حبلت الضشوسة مه المقيميه فى
الخبسج وال يعتبش قشاس التعييه وبفزا إال إرا عبد المعيه وأستلم عمله فى الىظيفت المعيه فيهب خالل ثالثت أشهش
مه تبسيخ صذوس قشاس التعييه وإال أعتبش قشاس التعييه كأن لم يكه.

