
 قواعد عامه

 :08مادة 

هيئة التدريس من  الكلية أو المعهد ونقل أعضاء يجوز نقل األساتذة من تخصص إلى آخر في ذات    

بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية وبعد  قسم إلى آخر في ذات الكلية أو المعهد

كما يجوز نقلهم من كلية أو معهد إلى كلية أخرى , مجلس القسمين المعنيين  أخذ رأى مجلس القسم أو

 رأى مجلسي الكليتين أو المعهدينفي ذات الجامعة بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ  أو معهد آخر

 . ومجلس القسم المختص في كل منهما

 

 :08مادة 

بعد موافقة  يجوز نقل أعضاء هيئة التدريس من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لهذا القانون  

 . المعنية مجلسي الجامعتين وأخذ رأى مجالس الكليات أو المعاهد ومجالس األقسام

 

 :08مادة 

بعد أخذ رأى  مراعاة حكم المادتين السابقتين ال يجوز عرض أمر النقل على مجلس الجامعة إالمع   

آخر ونقل األساتذة  اللجنة العلمية الدائمة المختصة وذلك في شأن نقل األساتذة من تخصص إلى

 . المساعدين من قسم إلى قسم آخر غير مماثل

 

 :08مادة 

من وزير  ئة التدريس إلى وظيفة عامة خارج الجامعات بقراريجوز عند االقتضاء نقل أعضاء هي    

مجلس الكلية أو المعهد  التعليم العالي بناء على طلب مسبب من مجلس الجامعة المختصة بعد أخذ رأى

عرض األمر على المجلس األعلى  ولوزير التعليم العالي عند االقتضاء, ومجلس القسم المختص 

 . للجامعات

 

 :08مادة 

عامة أخرى  دب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة إلى أخرى أو للقيام بعمل وظيفةيجوز ن

مجلس القسم المختص  بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية المختصة بعد أخذ رأى

 . ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع ألحكام االعارات, 



 

 :08مادة 

إعارة أعضاء هيئة  ويجوز, مع مراعاة عدم اإلخالل بحسن سير العمل في القسم وفى الكلية أو المعهد 

للعمل بوزارات الحكومة  التدريس لجامعة أجنبية أو معهد علمي أجنبي في مستوى الكليات أو

ه متى غير حكومية فيما تخصصوا في ومصالحها أو الهيئات أو المؤسسات العامة والدولية أو بجهة

  الجامعة كانت المهمة في مستوى الوظيفة التي يشغلونها في

 . المعهد المختص وتكون اإلعارة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو   

ويجوز , من رئيس الجامعة المختص  وتتقرر اإلعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار    

 . اإلعارة لمدة أخرىلمجلس الجامعة تجديد 

تقتضيها مصلحة قومية  فيما عدا الحاالت التي, وتتقرر اإلعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة     

ومع ذلك يجوز في , الجهة المعار إليها  فتكون اإلعارة قابلة للتجديد مرتين ويتقاضى المعار مرتبه من

اإلعارة في المكافأة أو المعاش على أن يؤدى عضو  أحوال خاصة أن تؤدى الجامعة مرتبه وتحسب مدة

ويعامل فيما يختص بأقدميته والعالوات المستحقة له كما لو  , هيئة التدريس المعار االحتياطي عنها

 . له بوجه عام بكافة مميزات وظيفته كان في الجامعة ويحتفظ

مية تجديدها مرة أخرى فأكثر التي تقتضيها مصلحة قو ويجوز لرئيس مجلس الوزراء في الحاالت     

 . بالتعليم العالي بناء على عرض الوزير المختص

 

 :08مادة 

سنوات  يجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها متى كانت إعارته بدون مرتب تؤديه الجامعة ولمدة ثالث

يزيد  وعلى أن ال , على األقل بالنسبة لألساتذة وسنة على األقل بالنسبة لباقي أعضاء هيئة التدريس

لكل فئة في الكلية أو المعهد  عدد ما يشغل من وظائف المعارين على خمس مجموع الوظائف المقررة

 . وال يجوز شغل وظيفة المعار بمعار آخر, 

الوظيفة الخالية من درجته أو شغل وظيفته األصلية بصفة  فإذا عاد المعار إلى عمله في الجامعة شغل   

 . أول وظيفة تخلو من درجته شخصية على أن تسوى حالته في

 

 :مكرر 08مادة 



في الجامعة  يعتبر عضو هيئة التدريس الذي يتقلد منصبا عاما أو أكثر في حكم المعار من وظيفته  

وظيفته األصلية في هيئة  طوال مدة شغله لهذه المناصب العامة فإذا ترك منصبه العام عاد إلى شغل

أول وظيفة تخلو أو تنشأ من فئة  بصفة شخصية ويوضع علىالتدريس إذا كانت شاغرة وإال شغلها 

المقررة لترك الخدمة في الجامعة عاد أستاذا  درجته فإذا كان تركه المنصب العام بعد بلوغه السن

كان يعمل به قبل شغله المنصب العام ويعامل في هذه الحالة  متفرغا في ذات الكلية أو المعهد الذي

  .هذا القانون من 121بمقتضى حكم المادة 

القانون إذا كانوا أعضاء  ويسرى حكم هذه المادة على أصحاب المناصب العامة وقت العمل بأحكام هذا

 . في هيئة التدريس قبل بداية تقلدهم للمناصب العامة

األحوال  ويقصد بالمنصب العام في حكم هذه المادة من يعامل معاملة الوزير على األقل وفى جميع    

   .يعود إلى وظيفته مجموع ما كان يتقاضاه من مرتب وبدالت بصفة شخصية يستحق من

 

 :08مادة 

أعضاء هيئة  يجوز إيفاد, مع مراعاة عدم اإلخالل بحسن سير العمل في القسم وفى الكلية أو المعهد 

الجامعة بعد موافقة مجلس  وذلك بقرار من رئيس, التدريس في مهمات علمية مؤقتة خارج الجامعة 

 المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو

.  

ويتقاضى , للتجديد عند الضرورة القصوى مرة واحدة  وتكون المهمة العلمية لمدة سنة واحدة قابلة    

 . المهمة الموفد فيها مرتبه كامال طوال مدة

المهمة العلمية تقريرا عن األعمال التي قام بها ونسخا  أن يقدم بعد انتهاءوعلى عضو هيئة التدريس     

على أن يعرض التقرير والبحوث على مجلس الكلية ومجلس , أجراها  من البحوث التي يكون قد

 . والبحوث في الجامعة الدراسات العليا

 

 :00مادة 

سنة واحدة  وذلك لمدة, ة أو خارجها يجوز الترخيص لألساتذة في أجازة تفرغ علمي داخل الجمهوري  

تفرغهم ومع مراعاة  بمرتب بعد مضى كل ست سنوات في األستاذية متى وجد من يقوم مقامهم أثناء

 . الواحدة عدم الترخيص في األجازة ألكثر من أستاذ واحد في كل قسم في السنة



الفني الذي يتقدم به طالب األجازة المنهج العلمي أو  وال يتم الترخيص في األجازة إال بعد إقرار   

رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على  ويصدر هذا الترخيص بقرار من

 . أو المعهد وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص اقتراح مجلس الكلية

ل التي قام بها ونسخا أجازته بتقرير عن األعما وعلى المرخص له في األجازة أن يتقدم بعد انتهاء   

هذه األجازة على أن يعرض التقرير والبحوث على مجلس  من البحوث التي يكون قد أجراها أثناء

 . والبحوث الكلية ومجلس الدراسات العليا

 

 :مكرر 00مادة 

لألساتذة بالتفرغ  يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية واقتراح القسم المختص الترخيص    

التي يحددها مجلس الجامعة المختص  وفقا للضوابط واألعداد, ريس بالدراسات العليا داخل كلياتهم للتد

يضع حدودها وضوابطها المجلس األعلى للجامعات  وذلك لمدة عام قابلة للتجديد لقاء مكافأة إضافية

  . قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي ويصدر بها ,في حدود موازنة كل جامعة 

واقتراح القسم المختص الترخيص لبعض أعضاء  ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية    

للعمل في الصناعة أو في البحث العلمي أو في االستشارات  هيئة التدريس بالتفرغ العلمي لفترات محددة

 . أو نقل التكنولوجيا

يرخص  قتراح الكلية والقسم المختص أنكما يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة وا    

في إطار خطة  لبعض أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ للبحث العلمي داخل كلياتهم أو جامعاتهم وذلك

ويتقاضى عضو هيئة التدريس  , الجامعة في البحث العلمي بما يحقق خدمة البيئة وتنمية المجتمع

األعلى للجامعات وذلك من حصيلة الوحدات  المجلسالمتفرغ مكافأة مجزية وفقا للقواعد التي يضعها 

 . تؤديها للغير ذات الطابع الخاص ومن حصيلة الخدمات التي

 . وكيفية االستفادة بها وتضع كل جامعة القواعد التي تكفل متابعة ما أنجز من بحوث    

 

 : 08مادة 

التدريس في  خيص لعضو هيئةمع مراعاة حسن سير العمل في القسم وفى الكلية أو المعهد يجوز التر

 . سنة على األقل أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له في السفر إلى الخارج لمدة

طلب عميد الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى  ويكون الترخيص بقرار من رئيس الجامعة بناء على    

 (88لسنة  88قم ُحكم بعدم دستورية هذه المادة بالحكم ر) . مجلس القسم المختص



 

 :88مادة 

تفرغ علمي  ال يجوز الترخيص في إعارة عضو هيئة التدريس أو إيفاده في مهمة علمية أو في أجازة

مماثلة للمدة التي سبق أن  أو في أجازة لمرافقة الزوج قبل انقضاء مدة( 88)وبمراعاة حكم المادة 

 . الزوج قضاها العضو في إعارة أو مهمة علمية أو أجازة لمرافقة

المرخص له في هيئة  وال يجوز الترخيص في اإلعارة قبل انقضاء ثالث سنوات على بدء خدمة     

 . التدريس

 

 : 88مادة 

التفرغ  والمهمات العلمية و إجازات اإلعاراتفي جميع األحوال ال يجوز أن يزيد مجموع عدد    

هيئة التدريس  طوال مدة خدمة عضو العلمي و إجازة مرافقة الزوج ورعاية الطفل على عشر سنوات

المدة بقرار من رئيس مجلس  ويجوز في الحاالت التي تقتضيها المصلحة القومية التجاوز عن هذه, 

حُكم ) أخذ رأى رئيس الجامعة المختص الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي بعد

   .(88لسنة  08بعدم دستورية هذه المادة بالحكم رقم 

 

 :88مادة 

الجامعي في كلياتهم  تبدأ األجازة السنوية ألعضاء هيئة التدريس بعد انتهاء أعمال امتحانات نهاية العام

وفقا لما يقرره مجلس الجامعة وذلك فيما  أو معاهدهم وتنتهي قبل بدء الدراسة في العام الجامعي الجديد

المدة المذكورة فتعين األجازة في كل منها حسب خالل  عدا الكليات والمعاهد التي يستمر العمل فيها

 . الكلية أو المعهد مقتضيات العمل بقرار من عميد

 :88مادة 

خاصة  يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس ألسباب ملحة في أجازة, مع مراعاة صالح العمل   

  . بمرتب أو بدون مرتب أثناء الدراسة ولمدة محددة ال تجاوز ثالثة أشهر

 . عميد الكلية ومجلس القسم المختص ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى    

 

 :88مادة 



لعضوية  تكون, في شأن األمراض المزمنة  1691لسنة  112مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم   

 . أقصاها سنة هيئة التدريس كل ثالث سنوات تقضى في الخدمة أجازة مرضية بمرتب كامل لمدة

جاز لرئيس الجامعة أن , السنة العودة إلى عمله  وإذا لم يستطع عضو هيئة التدريس عند انقضاء    

 . تجاوز سنة على أن تكون بثالثة أرباع المرتب يرخص في امتداد األجازة لمدة أخرى ال

ما وفقا لالتدريس الذين يصابون بالمرض بسبب العمل  وتكفل الدولة على نفقتها عالج أعضاء هيئة   

 .تبينه الالئحة التنفيذية

2-New staff 

 :88مادة  

على طلب مجلس الجامعة بعد اخذ رأى مجلس  يعين رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس بناء    

 . التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص ويكون

 

 :88مادة 

 : هيئة التدريس ما يأتييشترط فيمن يعين عضوا في 

يعادلها من إحدى الجامعات المصرية في مادة تؤهله  أن يكون حاصال على درجة الدكتوراه أو ما -

جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به في  لشغل الوظيفة أو أن يكون حاصال من

معادلة لذلك مع مراعاة أحكام  يعتبرها المجلس األعلى للجامعات مصر أو في الخارج على درجة

  المعمول بها القوانين واللوائح

 . أن يكون محمود السيرة حسن السمعة -

 

 :88مادة 

األقل  يشترط فيمن يعين مدرسا أن تكون قد مضت ست سنوات على, مع مراعاة حكم المادة السابقة 

 . على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها

, المعيدين في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون  فإذا كان من بين المدرسين المساعدين أو    

ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينه معيدا أو مدرسا مساعدا بواجباته  فيشترط فضال عما تقدم أن يكون

 . تدريسوإذا كان من غيرهم فيشترط توافره على الكفاءة المتطلبة لل ومحسنا أداءها

 



 

 

 :80مادة 

إعالن من بين  مع مراعاة حكم المادتين السابقتين يكون التعيين في وظائف المدرسين الشاغرة دون

  . المدرسين المساعدين أو المعيدين في ذات الكلية أو المعهد

 . اإلعالن عنها وإذا لم يوجد من هؤالء من هو مؤهل لشغلها فيجرى    

 

 :88مادة 

 : يأتي يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا ما( , 99)مع مراعاة حكم المادة  :أوال

على األقل في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا  أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات -

  القانون أو في معهد علمي من طبقتها

من هذا القانون  99المادة  أو أن يكون قد مضت على حصوله على المؤهل المنصوص عليه في  -   

األقل على حصوله على  مدة خمس سنوات على األقل بشرط أن يكون قد مضى ثالثة عشرة سنه على

اإلعالن عن تلك الوظيفة في جامعة أخرى  درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها وذلك إذا تقرر

 .إقليمية

بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية مادته وهو مدرس  أن يكون قد قام في-     

 .ممتازة

التدريس ومحسنا  أن يكون ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينه مدرسا بواجبات أعضاء هيئة -

 . أداءها

  واالجتماعي الملحوظ في الكلية أو المعهد ويدخل في االعتبار في تعيينه نشاطه العلمي

يجوز استثناء تعيين أساتذة مساعدين من خارج تلك الجامعات  , (66) مع مراعاة حكم المادة :انياث   

 : الشروط اآلتية إذا توافرت فيهم

البند المؤهل المنصوص عليه في  أن تكون قد مضت خمس سنوات على األقل على حصولهم على-  

  (99)المادة  من

 

عشرة سنة على األقل على حصولهم على درجة البكالوريوس أو الليسانس  أن تكون قد مضت ثالث-   

  أو ما يعادلها



 

بإجراء ( 99)من المادة  (1)أن يكونوا قد قاموا منذ الحصول على المؤهل المنصوص عليه في البند -   

 .بالوظيفةالمادة المتعلقة  بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة في

 .للتدريس أن يكونوا متوافرين على الكفاءة المتطلبة- 

 

 :88مادة 

 يشترط فيمن يعين أستاذا ما يأتي( 99)مع مراعاة حكم المادة  :أوال

سنوات على األقل في إحدى الجامعات الخاضعة  أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس -

أو أن يكون قد مضت على حصوله على المؤهل  ,طبقتهالهذا القانون أو في معهد علمي من 

بشرط أن يكون قد  ,األقلالقانون مدة عشر سنوات على  من هذا 99المنصوص عليه في المادة 

على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما  مضى ثماني عشرة سنة على األقل

 .إقليميةاإلعالن عن تلك الوظيفة في جامعة أخرى  وذلك إذا ما تقرر ,يعادلها

مادته وهو أستاذ مساعد بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال  أن يكون قد قام في  -

 .األستاذيةتؤهله لشغل مركز  إنشائية ممتازة

هيئة التدريس  أستاذا مساعدا بواجبات أعضاء أن يكون ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينه -

االعتبار في تعيينه مجموع إنتاجه العلمي منذ حصوله على الدكتوراه  ويدخل في .أداءهاومحسنا 

 ,وما يكون قد أشرف عليه من رسائل الماجستير والدكتوراه التي تمت أجازتها  , أو ما يعادلها

 . ة في الكلية أو المعهدنشاطه العلمي واالجتماعي الملحوظ وأعماله اإلنشائية البارز وكذلك

 

يجوز استثناء تعيين أساتذة من خارج تلك الجامعات إذا توافرت ( , 99)المادة  مع مراعاة حكم :ثانيا    

  الشروط اآلتية فيهم

 

المؤهل المنصوص عليه في  أن تكون قد مضت عشر سنوات على األقل على حصولهم على (1)   

 (.99)المادة من ( 1)البند 

 

ثماني عشرة سنة على األقل على حصولهم على درجة البكالوريوس أو  أن تكون قد مضت(2)  

 يعادلها الليسانس أو ما



  

للتعيين في وظيفة أستاذ بإجراء  أن يكونوا قد قاموا خالل السنوات الخمس السابقة على تقدمهم (3)    

 .الوظيفةتخصص هذه  في بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة

 .للتدريس أن يكونوا متوافرين على الكفاءة المتطلبة (4)        

حصوله على الدكتوراه أو ما  ويدخل في االعتبار في تعيين كل منهم مجموع إنتاجه العلمي منذ     

 . يعادلها

الربط المالي لنائب أستاذ مدة عشر سنوات  يستحق األستاذ الذي مضى على شغله لوظيفة      : ثالثا

   .فعليا يزيد على ذلك لم يكن يتقاضى مرتبا ما, رئيس الجامعة

 

 :مكرر 88مادة

أوال ( 96)المادة  ال يجوز للمدرس الذي عين في وظيفة أستاذ مساعد تطبيقا لحكم الشطر األخير من   

 . للتعيين في وظيفة أستاذالتقدم  عند( 1)أوال ( 07)أن يفيد من حكم الشطر األخير من المادة  (1)

 

 : 88مادة 

التعيين في وظائف األساتذة  يكون( أوال/ 07)و ( أوال/ 96)و ( 99)مع مراعاة أحكام المواد  :أوال 

 . والمدرسين في ذات الكلية أو المعهد واألساتذة المساعدين من بين األساتذة المساعدين

من هؤالء من تتوافر فيهم شروط التعيين في  ووجدوإذا لم يوجد ما هو شاغر من هذه الوظائف     

الوظيفة وتدبر لهم وظائف بدرجاتها المالية في السنة المالية  الوظيفة األعلى منحوا اللقب العلمي لهذه

 عالوة الترقية ومرتب الوظيفة األعلى والبدالت المقررة لها من تاريخ نفاذ قانون ويتم منحهم, التالية 

 الترقية والعالوة الدورية ه الحالة يراعى تطبيق القاعدة العامة بعدم الجمع بين عالوةوفى هذ, الموازنة 

. 

 . التعيين في الوظيفة التالية أو الترقية إليها ويؤخذ تاريخ منح اللقب العلمي في االعتبار عند     

 (.ثانيا/ 07)و ( ثانيا/ 96) و (66) مع مراعاة أحكام المواد :ثانيا 

واألساتذة المساعدين الشاغرة إذا لم يوجد في ذات الكلية أو  إلعالن عن وظائف األساتذةيجرى ا     

 . لشغلها المعهد من هو مؤهل

 

 



 :88مادة 

التدريس  يجرى اإلعالن عن الوظائف الشاغرة في هيئة( 01)و ( 98)مع مراعاة أحكام المادتين 

أخذ رأى مجلس القسم  الكلية أو المعهد بعدولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس , مرتين في السنة 

معينة وذلك باإلضافة إلى  المختص أن يضمن اإلعالن فيما عدا وظائف األساتذة اشتراط شروط

 . الشروط العامة المبينة في القانون

الخاضعة لهذا القانون شغل وظيفة شاغرة معلن  وال يجوز لعضو هيئة التدريس في إحدى الجامعات    

 (.81)بطريق النقل طبقا للمادة  ثلة لوظيفته في جامعة أخرى أالعنها مما

 

 :88مادة 

واألساتذة المساعدين  تتولى لجان علمية دائمة فحص اإلنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف األساتذة

  .أو للحصول على ألقابها العلمية

لتعليم العالي بعد أخذ رأى مجالس قرار من وزير ا , لمدة ثالث سنوات, ويصدر بتشكيل هذه اللجان     

 . للجامعات الجامعات وموافقة المجلس األعلى

األساتذة من بين أساتذة الجامعات الذين مضى عليهم  وتشكل لجان الفحص العلمية الدائمة لوظائف   

وتشكل لجان الفحص العلمية , أو من المتخصصين من غيرهم  في األستاذية خمس سنوات على األقل

  . المساعدين من أساتذة الجامعات أو من المتخصصين من غيرهم الدائمة لوظائف األساتذة

األستاذية في اللجان األولى أو إدخال بعض قدامى  ويجوز عند الضرورة التجاوز عن شرط مدة    

  الثانية األساتذة المساعدين في اللجان

 

للمتقدمين وما إذا كان يؤهلهم لشغل  نتاج العلميوتقدم كل لجنة تقريرا مفصال ومسببا تقيم فيه اإل    

بحسب األفضلية في الكفاءة العلمية وذلك بعد سماع  الوظيفة أو اللقب العلمي مع ترتيبهم عند التعدد

  ومناقشة التقارير الفردية للفاحصين

 

ن يكون من إال أ , ويقدم التقرير خالل شهرين على األكثر من تاريخ وصول األبحاث إلى اللجنة    

 . شهرا آخر الفاحصين من هو في خارج الجمهورية أو من خارجها فيزاد هذا الميعاد

 . وتنظم الالئحة التنفيذية أعمال هذه اللجان     

 



 :88مادة 

فلرئيس الجامعة  , إذا لم تتقدم اللجان المشار إليها في المادة السابقة تقاريرها في المواعيد المحددة

 . أسباب التأخير اللجنة المتأخرة إلى االجتماع برئاسته لتقصىالمعنية أن يدعو 

على األكثر من انقضاء تلك المواعيد فلرئيس  وفى كل األحوال إذا لم يقدم التقرير خالل شهرين    

الجامعة وللمجلس أن يقرر سحب األبحاث من اللجنة الدائمة  الجامعة المعنية عرض األمر على مجلس

يشكلها من خمسة أعضاء على األقل ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة في  خاصة وإحالتها إلى لجنة

 . ويحدد لها أجال لتقديم تقريرها , المادة السابقة

 :88مادة 

إال بعد مضى سنة من  فال يجوز له معاودة التقدم, إذا تقرر عدم أهلية المتقدم للوظيفة أو اللقب العلمي 

 . إنتاج علمي جديدتقرير عدم أهليته وبشرط إضافة 

 :88مادة 

  . يتولى مجلس القسم المختص مهمة اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس

من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو  تشكل اللجنة بقرار, وعند االستحالة أو التعذر    

ي الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو من األساتذة المساعدين ف المعهد من ثالثة أعضاء من األساتذة أو

 . المتخصصين من غيرهم

 

 :88مادة 

أستاذ أو  ال يجوز تعيين أحد في وظيفة مدرس وال تعيين أحد من غير أعضاء هيئة التدريس في وظيفة

 . أستاذ مساعد إال إذا كان موجودا داخل الجمهورية

ة أستاذ أو أستاذ مساعد بعد انتهاء ما رخص أحد أعضاء هيئة التدريس في وظيف وال يجوز تعيين    

إخالل  وذلك دون, إعارة أو مهمة علمية أو أجازة مرافقة الزوج إال بعد عودته إلى العمل  له فيه من

 (.110)بحكم المادة 

 

 

 :80مادة 

من المقيمين  استثناء من حكم المادة السابقة يجوز في حالة الضرورة تعيين أعضاء في هيئة التدريس

التعيين نافذا إال إذا عاد المعين  في الخارج بالشروط العامة المبينة في هذا القانون وال يعتبر قرار



أشهر من تاريخ صدور قرار التعيين وإال اعتبر قرار  واستلم عمله في الوظيفة المعين فيها خالل ثالثة

 . التعيين كأن لم يكن

 

 :88مادة 

 . داخلية لكل كلية أو معهد تابع للجامعةتخصصات األستاذية تحدد في الالئحة ال

 

 


