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 من غري اعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة العاملني بناء أ  و  بناء أ عضاء الهيئة التدريس ية أ   قبولأ سس 

( لس نة 01/ ط( من قانون اجلامعات الرمسية رمق )01استناداً ل حاكم املادة ) 1صادرة عن جملس أ مناء اجلامعة

اجلامعات ال ردنية الرمسية واخلاصة ملرحةل  "رابعًا" من الس ياسات العامة لقبول الطلبة يف، ومبوجب البند 8101

 8101/8109الباكلوريوس للعام اجلامعي 

 

 .8101/8109مع مراعاة ما ورد يف اثنيًا من الس ياسات العامة لقبول الطلبة للعام اجلامعي 

 الآيت: فهيا وفق من غري اعضاء هيئة التدريس  هيئة التدريس وأ بناء العاملنيأ بناء أ عضاء يُقبل يف اجلامعة  -أ  

ذا ترك العمل يف  يف اجلامعة اعضاء هيئة التدريس غري من  العاملني ءوأ بنا سة التدريئيُقبل أ بناء أ عضاء هي  -0 ، وا 

كامل مدة س نة اكمةل فعلية  عىل ال قل، أ و اس ُتغين عن خدمته يف اجلامعة، أ و اعُترب فاقدًا لوظيفته  اجلامعة قبل ا 

ن قبول )ابنه/ اب  ىل أ و ُعزل من اخلدمة فا  نته( يف الربانمج العادي يف اجلامعة يُعترب الغيًا، ويمت حتويل القبول ا 

ذا رغب بذكل.  الربانمج املوازي ا 

ة التدريس السابقني اذلين أ مضوا عرشة س نوات عىل ال قل يف خدمة اجلامعة ابس تثناء ئعضاء هي يُقبل أ بناء أ   -8

 ُعزلوا من اخلدمة. اس ُتغين عن خدماهتم أ و اعُتربوا فاقدين لوظائفهم أ و ناذلي

 .أ و بلوغهم السن القانوين ابلوفاة و مه عىل رأ س معلهم  يُقبل أ بناء أ عضاء هيئة التدريس اذلين انهتت خدماهتم  -3

من جامعة رمسية  تب( أ و اجملازين )تفرغ علمي/ بدون را أ و املنتدبني  ال جيوز ل عضاء هيئة التدريس املعارين -4

 .الاس تفادة من قبول أ بناهئم يف اجلامعةامعة اجلويعملون يف أ خرى 

                                                 
قرارها  1  0/9/8101املنعقدة بتارخي 8101جلسة جملس ال مناء الثامنة للعام  يف مت ا 
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من أ عداد املقبولني يف اجلامعة س نواًي ل بناء العاملني فهيا من غري أ عضاء هيئة  %8ُُيصص ما ال يزيد عىل  -ب

التدريس اذلين أ مضوا مدة خدمة فعلية ال تقل عن ثالث س نوات عىل ال قل يف خدمة اجلامعة ابس تثناء اذلين 

 أ عضاءلعاملني من غري أ و اعُتربوا فاقدين لوظائفهم أ و ُعزلوا من اخلدمة، ويُقبل كذكل أ بناء ا اس ُتغين عن خدماهتم

يُقبل و كذكل  .مه عىل رأ س معلهمأ و املرض و بلوغهم السن القانوين أ و الوفاةل  هيئة التدريس اذلين انهتت خدماهتم 

وا عرشة س نوات عىل ال قل يف خدمة اجلامعة أ بناء العاملني من غري أ عضاء هيئة التدريس السابقني اذلين أ مض

 ابس تثناء اذلي اس ُتغين عن خدماهتم أ و اعُتربوا فاقدين لوظائفهم أ و ُعزلوا من اخلدمة.

 

( من مجموع املقبولني يف لك ختصص عىل %01اله عن )عب( أ  ( و)يُشرتط أ ن ال يزيد نس بة الطلبة املقبولني وفق )أ   -ج

يمت اختيار الطلبة املقبولني من بيهنم  %01زاد عدد املتقدمني للقبول يف أ ي ختصص عن ذا لربانمج العادي س نواًي وا  ا

 .رتنافس يًا حسب تسلسل معدالهتم يف امتحان شهادة ادلراسة الثانوية العامة أ و ما يُعادلها وحسب العدد املقر 


