
 دمىهىرضىابط تعييه المدرسيه المساعديه بجامعة 

 :ٚكٌٕ انتعٍٛٛ عهٗ دسجح خانٛح تانًٕاصَح ٔٚتى طثقاً نطشٚقتٍٛ

 :مه داخل الكلية . أوال
انتعٍٛٛ فٙ ْزِ انٕظٛفح ٔٚكٌٕ دٌٔ إعالٌ يٍ تٍٛ انًؤْهٍٛ نشغم ْزِ انٕظٛفح ٔانذاصهٍٛ  ْٕٔ األصم فٗ       

 .عهٗ دسجح انًاجغتٛش أٔ يا ٚعادنٓا ٔٚكٌٕ شغم انٕظائف انخانٛح عهٗ أعاط األقذيٛح فًٛا تُٛٓى

 :عه طريق اإلعالن. ثاويا

 .دانح عذو ٔجٕد يٍ ْٕ يؤْم نهتعٍٛٛ تانكهٛح ْٕٔ االعتخُاء فٗ انتعٍٛٛ ٔٚتى فٗ  -

  .عهٗ أٌ تٕضخ انكهٛاخ أٔ انًعاْذ األعثاب ٔانًثشساخ انقٕٚح انذاعٛح نطهة اإلعالٌ - 

 . سئٛظ انجايعح تُاء عهٗ اقتشاح انقغى ٔيٕافقح يجهظ انكهٛح/ عتًاد اإلعالٌ يٍ انغٛذإ  -

 :ا ٚهٙٚشتشط فًٍٛ ٚعٍٛ يذسعاً يغاعذاً ي :شروط اإلعالن

 .أٌ ٚكٌٕ يذًٕد انغٛشج دغٍ انغًعح . 1

أٌ ٚكٌٕ داصالً عهٗ دسجح انًاجغتٛش أٔ دتهٕيتٍٛ يٍ دتهٕياخ انذساعاخ انعهٛا يؤْهٍٛ نقٛذِ نهذصٕل عهٗ . 2

 .دسجح انذكتٕساِ أٔ عهٗ يا ٚعادنٓا 

 .شتشط أٌ ٚكٌٕ يهتضياً فٗ عًهّ يُز تعُّٛٛ يعٛذاً تٕاجثاتّ ٔيذغُاً أداءِ. 3

 .فٗ دانح إرا كاٌ انًششخ يٍ خاسد انجايعاخ فٛشتشط دصٕنّ عهٗ تضكٛح يٍ انًششف عهٗ انشعانح. 4

 :أن يكىن المفاضلة على الىحى التالي 52/8/1691قرر مجلس الجامعة بجلسته المىعقدة بتاريخ  

كانٕسٕٚط تٕافش ششٔط انتعٍٛٛ فٗ ٔظٛفح يعٛذ يٍ دٛج انذصٕل عهٗ تقذٚش جٛذ جذاً عهٗ األقم فٙ انث -

 .أٔ انهٛغاَظ ، جٛذ عهٗ األقم فٙ يادج انتخصص

 .ٚفضم انذاصم عهٗ تقذٚش أعهٗ فٗ دسجح انًاجغتٛش أٔ يا ٚعادنٓا -

 .فٗ دانح انتغأ٘ فٗ تقذٚش دسجح انًاجغتٛش ٚفضم انذاصم عهٗ تقذٚش أعهٗ فٗ انذسجح انجايعٛح األٔنٗ -

انجايعٛح األٔنٗ ٚفضم األدذث فٗ انذصٕل عهٗ دسجح  فٗ دانح انتغأ٘ فٗ تقذٚشٖ انًاجغتٛش ٔانذسجح -

 .انًاجغتٛش إال إرا كاٌ األقذو نذسجح انذكتٕساِ

 .فٗ دانح انتغأ٘ فٗ انثُٕد األستعح انغاتقح ٚفضم األصغش عُاً  -

 :إجراءات التعييه. ثاويا 

انتششٛخ ٔٚعشض عهٗ يجهظ  ٚقٕو انقغى انًختص تأعذاد يزكشج (: يٍ انًعٛذٍٚ)يٍ داخم انكهٛح   - أ         

سئٛظ انجايعح عهٗ انتعٍٛٛ ٔٚشاعٗ إسفاق انشٓادج انذانح عهٗ انذصٕل عهٗ دسجح / انكهٛح نًٕافقح انغٛذ 

 .انًاجغتٛش

 (: اإلعالٌ)يٍ خاسد انجايعاخ   - ب        

 .ح انًاجغتٛشتعقذ يقاسَح تٍٛ انًتقذيٍٛ نإلعالٌ ٔٚكٌٕ انتششٛخ نألفضم فٗ تقذٚش دسج. 1             

 .اعتٛفاء تاقٙ انششٔط حى تتخز َفظ اإلجشاءاخ انغاتقح. 2             

 


