
 

 الجامعاتداخل إعالوات تعييه األساتزة المساعذيه مه    

ٚكٌٕ اإلعالٌ عٍ ٔظبئف أعضبء ْٛئخ انزذسٚظ إرا نى ٕٚجذ يٍ ْٕ يؤْم نشغهٓب يٍ داخم انكهٛخ ٔٚزى . 1

 .سئٛظ انجبيعخ ثُبء عهٗ اقزشاح انقغى ٔيٕافقخ يجهظ انكهٛخ/ اعزًبد اإلعالٌ ٔانًٕافقخ عهٗ َششِ يٍ انغٛذ

 .يعُٛخ ثبإلضبفخ إنٗ ششط انقبٌَٕٚجٕص نهكهٛخ أٌ رضًٍ اإلعالٌ انًطهٕة ششٔطبً . 2

 .ٚزطهت األيش انعشض عهٗ يجهظ انجبيعخ نهذصٕل عهٗ يٕافقزّ. 3

ال ٚجٕص أل٘ عضٕ ْٛئخ رذسٚظ فٙ أدذٖ انجبيعبد انخبضعخ نٓزا انقبٌَٕ انزقذو ثُبء عهٗ إعالٌ نشغم . 4

 .ٔظٛفخ يًبثهخ نٕظٛفزّ

 :يشتشط فيمه يعيه مذسساً ما يأتي :المذسسىن. أوال 
 ( .انذكزٕساِ أ يب ٚعبدنٓب)أٌ ٚكٌٕ دبصالً عهٗ انًؤْم انًطهٕة  -

 .أٌ ٚكٌٕ قذ يضذ عذ عُٕاد عهٗ األقم عهٗ دصٕنّ عهٗ دسجخ انجكبنٕسٕٚط أٔ انهٛغبَظ أٔ يب ٚعبدنٓب -

 .أٌ ٚكٌٕ يذًٕد انغٛشح دغٍ انغًعخ -

 .أٌ ٚكٌٕ يٕجٕداً داخم انجًٕٓسٚخ -

ٍ انًذسعٍٛ انًغبعذٍٚ أٔ انًعٛذٍٚ فٗ أدذٖ انجبيعبد انخبضعخ نٓزا انقبٌَٕ إرا كبٌ انًششخ نهزعٍٛٛ يٍ ثٛ -

 .فٛشزشط أٌ ٚكٌٕ يهزضيبً فٗ عًهّ ٔيغهكّ يُز رعُّٛٛ يعٛذاً أٔ يذسعبً يغبعذاً ثٕاججبرّ ٔيذغُبً أداءْب 

ءح انًزطهجخ إرا كبٌ انًششخ نهزعٍٛ يٍ خبسج انجبيعبد انخبضعخ نٓزا انقبٌَٕ فٛشزشط رٕافشِ عهٗ انكفب -

 .نهزذسٚظ

 :يشتشط فيمه يعيه أستاراً مساعذاً ما يأتي :األساتزة المساعذيه. ثاوياً 
 ( .انذكزٕساِ أٔ يب ٚعبدنٓب)أٌ ٚكٌٕ دبصالً عهٗ انًؤْم انًطهٕة  -

أٌ ٚكٌٕ قذ شغم ٔظٛفخ يذسط يذح خًظ عُٕاد عهٗ األقم فٗ أدذٖ انجبيعبد انخبضعخ نٓزا انقبٌَٕ أٔ فٙ  -

هًٙ يٍ طجقزٓب، أٔ أٌ ٚكٌٕ قذ يضذ عهٗ دصٕنّ عهٗ دسجخ انذكزٕساِ يذح خًظ عُٕاد عهٗ األقم يعٓذ ع

ٚشزشط أٌ ٚكٌٕ قذ يضٗ ثالس عششح عُخ عهٗ األقم عهٗ دصٕنّ عهٗ دسجخ انجكبنٕسٕٚط أٔ انهٛغبَظ فٙ 

 .دبنخ اإلعالٌ عٍ ٔظٛفخ أعزبر يغبعذ فٗ جبيعخ أخشٖ إقهًٛٛخ

درّ ْٕٔ يذسط ثئجشاء ثذٕس يجزكشح أٔ ثئجشاء أعًبل إَشبئٛخ يًزبصح ٔرزٕنٗ نجبٌ أٌ ٚكٌٕ قذ قبو فٙ يب -

 .عهًٛخ يزخصصخ رقشٚش يذٖ اعزٛفبء انًششخ نٓزا انششط

 .أٌ ٚكٌٕ يذًٕد انغٛشح دغٍ انغًعخ -

 .أٌ ٚكٌٕ يهزضيبً فٗ عًهّ ٔيغهكّ يُز رعُّٛٛ ٔيهضيبً ثٕاججبرّ ٔيذغُبً أداءْب  -

هزعٍٛٛ فٙ إعبسح أٔ يًٓخ عهًٛخ أٔ فٙ أجبصح خبصخ نًشافقخ انضٔج ٔاَزٓذ انًذح انًشخص نّ إرا كبٌ انًششخ ن -

 .ثٓب فال ٚجٕص رعُّٛٛ إال ثعذ عٕدرّ إنٗ انعًم

 

 .ٚذخم فٗ االعزجبس عُذ انزعٍٛٛ انُشبط انعهًٙ ٔاالجزًبعٙ ثبنكهٛخ -

 .خ انزذسٚظدٔساد رًُٛخ قذساد انغبدح أعضبء ْٛئ( 6)أٌ ٚكٌٕ قذ أجزبص عذد  -

ٚزوٕنٗ يجهوظ انقغوى انًخوزص يًٓوخ انهجُوخ انعهًٛوخ ثبنُغوجخ نهًزقوذيٍٛ نشوغم ٔظٛفوخ يوذسط  :القسم كلجىة علمية

 .ٔعُذ االعزذبنخ أٔ انزعزس رشكم نجُخ ثقشاس يٍ سئٛظ انجبيعخ ثعذ أخز سأٖ يجهظ انكهٛخ

انعهًٛوخ نٕظوبئف انًذسعوٍٛ فوٗ دبنوخ  عُذ اعوزذبنخ أٔ رعوزس قٛوبو يجهوظ انقغوى ثًًٓوخ انهجُوخ :لجىة علمية مشكلة

خهِٕ يٍ ثالثخ يٍ األعبرزح أٔ األعبرزح انًغبعذٍٚ انًزخصصٍٛ رشكم نجُخ عهًٛوخ ثقوشاس يوٍ سئوٛظ انجبيعوخ ثعوذ 

 .أخز سأٖ يجهظ انكهٛخ يٍ ثالثخ أعضبء يٍ األعبرزح أٔ انًغبعذٍٚ أٔ يٍ انًزخصصٍٛ يٍ غٛشْى

 :يه مه خاسج الجامعاتإعالوات تعييه األساتزة المساعذ. ثاويا

يجىص استثىاء تعييه أساتزة مساعذيه مه خاسج الجامعات الخاضعة لهزا القاوىن ورلك بىاء على اإلعالن 

  :بالششوط اآلتية

ٔٚكٌٕ قذ يضٗ عهٗ انذصٕل عهٗ ْزا انًؤْم ( دكزٕساِ أٔ يب ٚعبدنٓب)انذصٕل عهٗ انًؤْم انًطهٕة  . 1

 خًظ عُٕاد عهٗ األقم
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 .قذ يضذ ثالس عششح عُخ عهٗ األقم عهٗ انذصٕل عهٗ انجكبنٕسٕٚط أٔ انهٛغبَظأٌ ركٌٕ . 2

ثئجشاء ثذٕس يجزكشح َٔششْب أٔ ثئجشاء أعًبل ( 1)أٌ ٚكٌٕ قذ قبو يُز انذصٕل عهٗ انًؤْم انًزكٕس ثبنجُذ . 3

 .هًٛخ انذائًخ انًخزصخإَشبئٛخ يًزبصح فٗ انًبدح انًزعهقخ ثبنٕظٛفخ ٔٚكٌٕ ْزا ثزقشٚش ْزا ثزقشٚش يٍ انهجُخ انع

َفظ اإلجشاءاد انخبصخ ثبنًذسعٍٛ انًعٍُٛٛ يٍ خبسج )أٌ ٚزٕافش ششط انكفبءح انًزطهجخ نهزذسٚظ   .4

 (.انجبيعبد

 .أٌ ٚكٌٕ يذًٕد انغٛشح دغٍ انغًعخ  .5

 .أٌ ٚكٌٕ يٕجٕداً داخم انجًٕٓسٚخ . 6

 ء ْٛئخ انزذسٚظدٔساد رًُٛخ قذساد انغبدح أعضب( 6)أٌ ٚكٌٕ قذ أجزبص عذد  . 7

 


