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 -1الغرض:

تهدددف عمليددة شددئون هيئددة التدددريس إلددى تحديددد اإلجدراءات والمسددئوليات المطلو ددة تجدداذ تنفيددة ومتاةعددة أنشددطة

إدارة شئون هيئة التدريس اآلتية:

1-1

تعيين وتكليف وترقية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

2-1

األجازات واإلعارات واالنتداةات الخاصة ةأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

4-1

التنقالت الخاصة ةأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

6-1

حصر الوظائف ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

3-1
5-1

الجزاءات الخاصة ةأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

نقل أعضاء هيئة التدريس (المدرس المساعد -المعيد) إلى وظائف الكادر العام.

7-1

إنهاء الخدمة ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

9-1

التجنيد .

8-1
10-1

الشكاوى وااللتماسات المقدمة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
قواعد بيانات لإلعضاء هيئة التدريس (اجازات – ترقيات -عالوات – مناصب )

 11-1ضبط السجالت.

 -2مجال التطبيق:

يطبق هذا اإلجراء باإلدارة العامة لشئون األفراد وأعضاء هيئة التدريس .

 -3التعـريفات والمصطلحات:

1-3

اللجنــة العلميــة الدائمــة  :هددي لجنددة يددتم تشددكيلها بقددا للقددانون رقددم  49لسددنة  /1972المددادة 73

الت ددي ت ددن

اإلنت دداج العلم ددي للمتق دددمين لش ددغل وظ ددائف

عل ددى أن تت ددولى لجن ددة علمي ددة دائم ددة فحد د

األس داتةة المسدداعدين أو للحصددول علددى ألقابهددا العلميددة ،ويصدددر بتشددكيل هددةذ اللجددان لمدددة ثددالث
سددنوات ق درار مددن وزيددر التعلدديم العددالي ةع ددد أخددة أري مجددالس الجامعددات وموافقددة المجلددس األعل ددى

للجامعات.
2-3

لجنة الفحص  :هي لجنة يتم تشكيلها بقا للقانون رقم  49لسنة 1972المادة  76التي تن

على أن يتولى مجلس القسم المخت

مهمة اللجنة العلمية ةالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس

وعند االستحالة أو التعةر تشكل اللجنة ةقرار من رئيس الجامعة ةعد أخة أري مجلس الكلية من

ثالثة أعضاء من األساتةة أو األساتةة المساعدين في الجامعات الخاضعة لهةا القانون

أو المتخصصين من غيرهم والةين هم فى نفس التخص
رقم اإلصدار/التعديل ()0/ 03
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3-3

لجنــة فـ

المنازعــات :هددي لجنددة يددتم تشددكيلها ةمعرفددة أ.د /رئدديس الجامعددة مددن مستشددارين قددانونين

وأعضدداء مددن اإلدارة العامددة للشددئون القانونيددة وذل د للنظددر فددي موضددوعات صددرف المقابددل النقدددي
لرصيد األجازات للسادة العاملين ةالجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

4-3

استمارة ( :)5هي بيان يوضد الددرجات الخاليدة والمشدغولة واألجدازات واإلعدارات وخالفدب ةالجامعدة

5-3

مشـــروو موازنـــة الجامعـــة :ه ددو بي ددان بتك دداليف ال دددرجات الخالي ددة والمش ددغولة ةالجامع ددة واحتياج ددات

6-3

الكـــادر العـــا  :ةس دبب ع دددم حصددول ( المعي ددد – المدددرس المس دداعد ) علددى الماجس ددتير أو الد ددكتوراذ

ويتم مراجعتها مع الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة سنويا.

الجامعة من التمويل من و ازرة المالية.

وتجاوز المدة المسموح لب ةالحصول على أي منهم خاللها يتم تحويدل( المعيدد – المددرس المسداعد)

إلى وظيفة ةالكادر العام ويصدر بةل قرار معتمد من السيد أ .د /رئيس الجامعة. .
7-3

نموذج رقم (103و.ح) :هو بيان يؤخدة مدن كدل موظدف مسدتجد يوضد مدا إذا كدان لدب مددة خدمدة

8-3

نموذج رقم ( :)537هو نموذج خطاب إلنهاء خدمة عضو هيئة التدريس لالنقطاع.

9-3

ساةقة مؤمن عليب فيها أم ال وذل قبل إلحاقب ةالمصلحة المعين بها..

نموذج رقم ( :)538هو نموذج خطاب تقديم استقالة عضو هيئة التدريس.

 -4المراجع المستخدمة:

1-4

قاندون تنظيدم الجامعدات رقم ( )49لسنة 1972والئحتب التنفيةية وتعديالتهما.

3-4

قانون رقم  81لسنة  2016بإصدار قانون الخدمة المدنية.

2-4
4-4
5-4

قاندون التأمين االجتماعي رقم ( )79لسنة  1975وتعديالتب.

ق اررات مجلس الجامعة التي تصدر في حينب ةشأن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
ق اررات العالوات الخاصة المقررة للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

6-4

الالئحة المالية للموازنة والحساةات الخاصة ةالسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

7-4

المواصفة القياسية الدولية لمتطلبات نظا إدارة الجودة "أيـزو  9001لسنة ."2015

 -5المسئوليات:

1-5

مدير عام اإلدارة العامة لشئون األفراد وأعضاء هيئة التدريس وكالً حسب موقعه فى اإلجراء .
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 -6اإلجراءات:

عـا  :ةعدد اسدتالم البوسدتة الدواردة إلدى إدارة شدئون أعضداء هيئدة التددريس يقدوم كاتدب السدكرتارية بتسدجيلها فددي
سركي الوارد استمارة رقم " "1مراسالت ويقوم مدير إدارة شئون أعضاء هيئة التدريس ةالتأشير عليها وتوجيهها
للموظف المخت
1-6

ةاإلدارة.

تعيين وتكليف وترقية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم:

 1-1-6تكليدف المعيددين:
•

ةعد صدور قرار مجلس الجامعة الةي يتضمن األعداد المحدددة للمعيددين الدةين تحتداج إلديهم كدل

كليددة بقددا للخطددة الموضددوعة مددن مجلددس الكليددة ومجلددس الجامعددة يقددوم أخصددائي الشددئون اإلداريددة

ةإرسال خطاةات للكليات لتوزيدع األعدداد علدى أقسدام الكليدات بقدا الحتياجاتهدا وخطداب إلدارة شدئون

التعليم والطالب لموافاة اإلدارة ةاألوائل على مستوى كليات الجامعة لتكليفهم.

• ةعددد رد الكليددات وإدارة شددئون التعلدديم والطددالب يقددوم أخص دائي الشددئون اإلداريددة ةإعددداد مددةكرة للعددرض
عل د د د د د د د د د ددى أ.د /رئ د د د د د د د د د دديس الجامع د د د د د د د د د ددة ةأس د د د د د د د د د ددماء المعي د د د د د د د د د دددين للموافق د د د د د د د د د ددة عل د د د د د د د د د ددى تكل د د د د د د د د د دديفهم
وإرسال خطاةات للكليات إلبالغ المكلفين للحضور.

• يقوم أخصائي الشئون اإلدارية ةاستالم مسوغات التعيين من المكلف وفقا للنماذج اآلتية:
 oالشهادات الدراسية .
 oشهادة الميالد

 oشهادة التجنيد (للةكور)
 oفيش نهائى

 oكشف بى

 oصور شخصية
 oاقرار ذمة مالية

 oمد د د د دل االس د د د ددتمارات الخاص د د د ددة ة د د د ددالتعين (اس د د د ددتطالع رأى-

اقد د د د درار مع د د د ددا

وفق د د د ددا للنم د د د ددوذج

رقمQF - 1/PSA/PR-2اقرار ةطاقة شخصية وفقا للنموذج رقم )QF-2/PSA/PR-2

 oإحضار الرقم التامينى

 oلب تسجيل موا ن وفقا للنموذج رقم (1ت.م)

 oبيان يؤخة من كل موظف مستجد أو مستخدم عن خدماتب السداةقة إللحاقدب ةالمصدلحة المعدين بهدا
وفقا للنموذج رقم 103ع.ح

رقم اإلصدار/التعديل ()0/ 03
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 oبيان يقوم السادة المعينين الجدد ةاستيفائب يوض ما إذا كان لب مدة خدمة ساةقة مؤمن عليدب فيهدا
أم ال (نموذج رقم "" "103ع.ح")..

• يقددوم المكلددف ةاسددتيفاء بيانددات إق درار معددا

وإق درار ةطاقددة واسددتمارة تسددجيل م دوا ن الخاصددة ةددالرقم

التأميني واتخاذ إجراءات الكشف الطبي وتقديمب ضمن مسوغات التعيين.

• يقوم أخصائي الشئون اإلدارية ةإعداد قرار التعيين واعتمادذ من أ.د /رئيس الجامعدة وإرسدالب للمطبعدة
لطبعددب وتوزيعددب علددى الجهددات المختصددة وإرسددال خطاةددات للكليددات تفيددد التعيددين ومرفق دا بهددا صددور

الق اررات الستالم العمل.

 2-1-6تعيين معيد ومدرس مساعد ومدرس واستاذ مساعد واستاذ ةاإلعالن:

• تتلقى إدارة شئون أعضداء هيئدة التددريس لبدات الكليدات التدي تتضدمن الوظدائف الشداغرة مدن أعضداء
هيئة التدريس ةالكلية ويقوم أخصائي الشئون اإلدارية ةإدارة شئون أعضاء هيئة التددريس بتجميدع تلد

الطلبات وإعداد مةكرة للعرض على أ.د /رئيس الجامعة وعلى مجلس الجامعة.

• ةعددد الموافق ددة علددى تلدد االحتياج ددات يقددوم أخص ددائي الشددئون اإلداري ددة ةإع ددداد صدديغة اإلع ددالن وأخ ددة
الموافقة من أ.د/رئيس الجامعة عليها ويتم تسدليمها إلدارة العالقدات العامدة ةمكتدب أ.د/رئديس الجامعدة

لنشر اإلعالن ةالجرائد الرسمية.

• يقد ددوم أخصد ددائي الشد ددئون اإلداريد ددة ةاسد ددتالم أوراق المتقد دددمين لمد دددة 15يد ددوم مد ددن تد دداريخ بد دددء اإلعد ددالن
ومراجعتها ومطاةقتها ةشروط اإلعالن وإرسال خطاةات للكليات إلرسدال منددوب الكليدة السدتالم أوراق

المتقدمين لإلعالن.

• يقوم أخصائي الشئون اإلدارية بتسليم أوراق ورسائل الماجستير الخاصة ةالمتقدمين لإلعالن للمندوب
على كشف استالم يوض كل ورقة مستلمة لكل مرش على حدة.

• عند تلقي أخصدائي الشدئون اإلداريدة موافقدة الكليدات علدى المرشدحين يقدوم ةمراجعدة ترشديحات الكليدات
مع اإلعالن ويقوم ةإعداد مةكرة للعرض على أ.د/رئيس الجامعة اذ كدان مدن معداونى هيئدة التددريس

(معيددد دمدددرس مسدداعد ) والعددرض علددى مجلددس الجامعددة اذ كددان مددن أعضدداء هيئددة التدددريس للموافقددة
على المرشحين وإرسال خطاةات للكليات والمرشحين وخطاةات لمن لم يتم ترشيحهم إلفادتهم.

• يقدوم أخصدائي الشدئون اإلداريدة ةاسدتالم مسدوغات التعيدين مدن المرشد والتأكدد مدن أن كدل مرشد قددام
ةاستيفاء نماذج التعيينات الواردة ةالبند .1-1-6

• ةعد استكمال مسوغات التعيين يقوم أخصائي الشدئون اإلداريدة ةإعدداد قدرار التعيدين واعتمدادذ مدن أ.د/
رئيس الجامعة وإرسال خطاةات للكليات تفيد التعيين الستالم العمل.

• يق د د د ددوم أخص د د د ددائي
اتريخ اإلصدار2018/7/30:
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اإلداريدة ةإرسدال مظددروف التعيدين ةعدد اسددتالم العمدل لجميددع أقسدام إدارة شدئون أعضدداء هيئدة التدددريس
لتسجيلب ةالسجالت ويقوم ةعد ذل ةحفظب ةإدارة الملفات.

 3-1-6في حالة ترقية مدرس مساعد ومدرس وأستاذ مساعد وأستاذ:
•

يقوم أخصائي الشئون اإلدارية بتلقي لبات الترقيات من الكليات ويقوم ةمراجعة البيانات من ملف

•

يقددوم أخصددائي الشددئون اإلداريددة ةإعددداد مددةكرة مجمعددة ةأسددماء المرشددحين للعددرض علددى أ0د/رئدديس

الخدمة والتأكد من صحتها.

الجامعددة وق درار مجمددع لترقيددة مدددرس مسدداعد شددهريا وق د اررات منفددردة لوظددائف أسددتاذ وأسددتاذ مسدداعد
ومـدر

و عددد صدددور القدرارات يقددوم أخصدائي الشددئون اإلداريددة ةإرسدال صددور للكليدات للتنفيددة وإرسددال

ورق التعيين لملف الخدمة ةقسم الملفات ةإدارة وثائق الخدمة.
القرار وأ ا

* 4-1-6في حالة عددم الترقية لوظيفة مدرس وأستاذ مساعد وأستاذ:

• تتلقى إدارة شئون أعضاء هيئة التدريس أوراق من الكلية تفيد ةأن اللجنة العلمية قررت عدم الترقية ل
• عضو هيئة التدريس للعرض على مجلس الجامعة.

• يقددوم أخصددائي شددئون إداريددة ةمراجعددة بيانددات عضددو هيئددة التدددريس مددن ملددف الخدمددة وإعددداد مددةكرة
للحصول على موافقة أ.د/رئيس الجامعة للعرض على مجلس الجامعة.

• ةعدد موافقددة مجلددس الجامعددة علددى عدددم الترقيددة يقدوم أخصددائي شددئون إداريددة ةإعددداد خطدداب معتمددد مددن
مدير عام اإلدارة العامة لشئون األفراد وأعضاء هيئة التدريس إلخطار الكلية ةعدم الترقية.

 5-1-6تعيين أستاذ غير متفرغ:

• يتلقى أخصائي الشئون اإلدارية لبات من الكليات بتعيين أسدتاذ غيدر متفدرغ ويقدوم ةمراجعدة البياندات
م ددن مل ددف الخدم ددة وإع ددداد م ددةكرة للحص ددول عل ددى موافق ددة أ.د /رئ دديس الجامع ددة للع ددرض عل ددى مجل ددس
الجامعة.

ارت تنفيةيدة فرديدة
• ةعد موافقة مجلدس الجامعدة علدى التعيدين يقدوم أخصدائي الشدئون اإلداريدة ةإعدداد قدر ا
ورق التعيددين لملددف
واعتمادهددا مددن أ.د /رئدديس الجامعددة وإرسددال صددورة للكليددة للتنفيددة وإرسددال الق درار وأ ا

الخدمة ةقسم الملفات ةإدارة وثائق الخدمة.

 6-1-6تعيين زميل ( بيب) تعادل درجة مدرس:

• يتلقدى أخصددائي الشدئون اإلداريددة لبدات مددن األ بداء العدداملين ةمستشدفى الجامعددة مدن الحاصددلين علددى
درجدة الدددكتوراذ للتعيددين بدرجددة زميددل ويقددوم ةمراجعددة البياندات مددن ملددف الخدمددة وإعددداد مددةكرة للعددرض

علددى أ.د/رئدديس الجامعددة للموافقددة علددى مخا بددة الجهدداز المركددزي للتنظدديم واإلدارة لتدددبير درجدة ماليددة

للتسكين عليها.
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• يقددوم أخصددائي الشددئون اإلداريددة ةإعددداد بيددان حالددة وظيفي دة للطبيددب وإرسددال خط داب للجهدداز المركددزي
للتنظيم واإلدارة مرفق ةب بيان الحالة وصورة شهادة الدكتوراذ.

• يقوم أخصائي الشئون اإلدارية ةإعدداد خطداب موجدب للمستشدار الطبدي يتضدمن لدب تشدكيل لجندة مدن
المتخصصين لفح

اإلنتاج العلمي للمتقدمين لمثل هةذ الوظائف

• ةعد ورود تقرير لجنة الفح

يقوم أخصائي الشئون اإلداريدة ةإعدداد مدةكرة للحصدول علدى موافقدة أ.د/

رئيس الجامعة للعرض على مجلس الجامعة للموافقة على التعيين.

• ةعددد موافقددة المجلددس يقددوم أخصددائي الشد دئون اإلداريددة ةإعددداد ق درار تنفيددةي للتعيددين واعتمد دادذ مددن أ.د/
رئيس الجامعة وإرسال صورة من القرار للمستشفى للتنفية وإرسدال جميدع األوراق للحفد ةقسدم الملفدات
ةإدارة وثائق الخدمة وصورة من القرار إلدارة شئون العاملين لرفع اسمب من سجالتها .

 7-1-6تعيين المناصب القيادية:

• يتلق ددى أخص ددائي الش ددئون اإلداري ددة لب ددات م ددن الكلي ددات للتعي ددين ف ددي إح دددى المناص ددب القيادي ددة ويق ددوم
ةمراجعة البيانات من واقع الملفات.

• يقددوم أخصددائي الشددئون اإلداريددة ةإعددداد مددةكرة وق درار تنفيددةي ةالمرش د للمنصددب القيددادي للعددرض علددى
أ.د/رئيس الجامعة.

• ةعددد موافقددة أ.د /رئدديس الجامعددة/مجلس الجامعددة – تبعددا للمنصددب القيددادي  -يددتم إرسددال صددورة الق درار
للكلي ددة وإرس ددال ص ددورة لمكت ددب ال ددوزير وإرس ددال القد درار واألوراق المرفق ددة لحفظهد دا ةمل ددف الخدم ددة ةقس ددم

الملفات ةإدارة وثائق الخدمة.
 8-1-6تنفية األحكام ةالتعيين:

• عنددد ورود خطدداب الشددئون القانونيددة مرفقددا ةددب صدديغة الحكددم التنفيددةي ةددالتعيين يقددوم أخصددائي الشددئون
اإلداريددة ةاس دتالم مسددوغات التعيددين مددن المرشد ةعددد اسددتيفائها وإعددداد قدرار التعيددين واعتمددادذ مددن أ.د/
رئيس الجامعة وإرسال صورة القرار إلى الكلية واإلدارة العامة للشئون القانونية وإرسال القدرار واألوراق

للحف ةملف الخدمة ةقسم الملفات ةإدارة وثائق الخدمة.

• يق ددوم أخص ددائي الش ددئون اإلداري ددة ةإرس ددال ص ددورة م ددن القد درار لجمي ددع أقس ددام إدارة ش ددئون أعض دداء هيئ ددة
التدريس لتسجيلب ةالسجالت.

• متاةعة االجر االساسى والعالوات الخاصة ةإعضاء هيئة التدريس ومعاونهيم .

رقم اإلصدار/التعديل ()0/ 03
اتريخ اإلصدار2018/7/30:

اتريخ التعديل
صفحة  11من 19

إجراء شئون هيئة التدريس

اإلدارة العامة لشئون األفراد
وأعضاء هيئة التدريس

PSA/PR-02
Helwan University
2-6

األجازات واإلعارات واالنتدابات ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم:

 1-2-6أجازة رعاية فل  /مرافقة الزوج  /الحج والعمرة:

• عن ددد اس ددتالم األوراق الد دواردة م ددن الكلي ددات وفحص ددها وتش ددمل (الطل ددب المق دددم– موافق ددة عمي ددد الكلي ددة
أومجل ددس الكلي ددة) يق ددوم أخص ددائي الش ددئون اإلداري ددة ةمراجع ددة األج ددازات الس دداةقة م ددن واق ددع الس ددجالت
الموجودة ةاإلدارة وتجميع البيانات الالزمة.

• يقوم أخصائي الشئون اإلدارية ةإعداد مةكرة للعرض على أ.د /رئيس الجامعة للموافقة علدى المدن أو
التجديد.

• فددي حالددة المددن يقددوم أخصددائي الشددئون اإلداريددة ةمخا بددة الكليددة لموافدداة إدارة شددئون أعضدداء هيئ ددة
التدريس ةإقرار القيام ةاإلجازة ،وفى حالة التجديد يتم إعداد قرار ةالتجديد ،و عد اعتماد القرار من أ.د/
رئيس الجامعة يتم إرسال القرار لمطبعة الجامعة لطبعب وتوزيعب على الجهات المختصة.

 2-2-6األجازات الدراسية والبعثات والمهمات العلمية واإلعدارات الداخلية والخارجية:

• ةعددد اسددتالم األوراق ال دواردة مددن اإلدارة العامددة للعالقددات الثقافيددة ةشددأن األجددازات الد ارسددية والبعث ددات
والمهمات العلمية واإلعدارات الداخليدة والخارجيدة  ،يقدوم أخصدائي الشدئون اإلداريدة ةمراجعدة األجدازات

السدداةقة مددن واقددع السددجالت مددن حي د

(مدددد األجددازات أو البعثددات أو اإلعددارات السدداةقة) وإعددداد ق درار

تنفيةي واعتمادذ من أ.د /رئيس الجامعة وإرسالب للمطبعة لطبعب وتوزيعب على الجهات المختصة.

 3-2-6صرف المقابل النقدي لرصيد األجازات ألعضاء هيئة التدريس الةين تم إحالتهم للمعا :

• يقوم أخصدائي الشدئون اإلداريدة ةإرسدال خطداب للكليدة يتضدمن لدب موافداة إدارة شدئون أعضداء هيئدة
التدددريس ةجميددع أجددازات أعضدداء هيئددة التدددريس الددةين تددم إنهدداء خدددمتهم ومراجعددة األجددازات الموجددودة
ةملف الخدمة وإعداد بيان برصيد األجازات لكل منهم وفقا للنموذج رقم ).)QF-3/PSA/PR-2

• ةع ددد أن يتق دددم عض ددو هيئ ددة الت دددريس ةطل ددب للجن ددة فد د

المنازع ددات لص ددرف المقاب ددل النق دددي لرص دديد

األجازات الخاص ةب مقابل خصم  %5من قيمة الرصيد لصال الصندوق االجتمداعي و عدد حصدولب

علددى أحقيددة الصددرف تتلقددى إدارة شددئون أعضدداء هيئددة التدددريس مددن اإلدارة العامددة للشددئون القانونيددة

خطدداب يفيددد ذل د  ،ويقددوم أخصددائي الشددئون اإلداريددة ةإعددداد مددةكرة تتضددمن رصدديد األجددازات للعددرض
واالعتمدداد مددن السدديد أ.د /رئدديس الجامعددة ويددتم إرسددال األوراق إلددى الشددئون الماليددة السددتخراج الشددي
وتسليمب لعضو هيئة التدريس.

 4-2-6األجازة الخاصة بدون مرتب لمدة ثالثة شهور:

• تتلقى إدارة شئون أعضاء هيئة التدريس لب من عضو هيئة التدريس لمنحب أجازة بدون مرتب لمددة
ثالثة أشهر بقا *للمادة  93من القانون رقم  49لسدنة 1972مرفقدا ةموافقدة العميدد  /مجلدس الكليدة

 /القسدد د ددم وإق د د د درار
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ةعملددب أثندداء فتدرة األجددازة وخطدداب مددن الجددودة يوضد مددا تددم تطبيقددب مددن متطلبددات العدام الجددامعي فددي

مجال الجودة وما يتبقى وفى حالة عدم استيفاء هةذ األوراق يقوم أخصائي الشدئون اإلداريدة ةمخا بدة
الكليددة السد دتيفائها ويددتم إعددداد مددةكرة للعد درض علددى السدديد أ.د /نائددب رئدديس الجامعددة للد ارسد دات العليددا
والبحدوث للموافقدة على األجدازة ةالتفوي

من أ.د /رئيس الجامعة.

• ةعد الموافقة يقوم أخصائي الشئون اإلدارية ةإبالغ الكلية ةالموافقة و لدب إخدالء الطدرف وإقدرار القيدام
ةاألجازة و عد ورود اإلخالء واإلقرار من الكلية يتم إعداد القرار الالزم.

 5-2-6االنتداةات داخل  /خارج الجامعة:

• عن ددد اس ددتالم أخص ددائي الش ددئون اإلداري ددة األوراق الد دواردة م ددن الكلي ددة ةش ددأن االنت ددداةات داخ ددل  /خ ددارج
الجامعة يقوم ةمراجعة البيانات واالنتداةات الساةقة من واقع السجالت .

• يقوم أخصائي الشئون اإلدارية ةإعدداد مدةكرة للعدرض علدى أ.د /رئديس الجامعدة للموافقدة علدى النددب،
وإخطار الكلية ةالموافقة.
3-6

الجـزاءات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم:

 1-3-6عن ددد اس ددتالم األوراق الد دواردة م ددن اإلدارة العام ددة للش ددئون القانوني ددة ةش ددأن الجد دزاءات الموقع ددة عل ددى
أعضاء هيئة التدريس يقوم أخصدائي الشدئون اإلداريدة ةمراجعدة بياندات العضدو الموقدع عليدب الجدزاء

وإصدددار ق درار تنفي ددةي ةددالجزاء الموقددع علي ددب واعتمددادذ مددن أ.د /رئ دديس الجامعددة وتسددليمب للمطبع ددة
لتوزيعب على االستحقاقات والجهات المختصة ةالجامعة.

 2-3-6فددي حالددة محددو الج دزاءات يقددوم أخصددائي الشددئون اإلداريددة ةإعددداد مددةكرة واعتمادهددا مددن أ.د /نائددب
رئدديس الجامعددة لشددئون التعلدديم والطددالب ةددالعرض لجنددة محددو الج د ازءات و عددد موافقددب اللجنددب علددى

المحددو يددتم إصدددار القدرار واعتمددادذ مددن أ.د /رئدديس الجامعددة وإرسددالب للمطبعددة لطبعددب وتوزيعدب علددى
الجهات المختصة.

4-6

1-4-6
2-4-6

التنقـالت الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم:

يقددوم أخصددائي الشددئون اإلداريددة ةاسددتالم األوراق ال دواردة مددن الكليددات ةشددأن تددنقالت أعضدداء هيئددة

التدريس ومراجعة البيانات للتأكد من صحتها.

في حالة نقل عضو هيئة التدريس من داخل الجامعة إلى جامعة أخرى أو من جامعدة أخدرى إلدى

الجامعددة يددتم إعددداد مددةكرة للحصددول علددى موافقددة أ.د /رئدديس الجامعددة علددى العددرض علددى مجلددس
الجامع دة و عددد موافقددة المجلددس يددتم إخطددار عضددو هيئ دة التدددريس للتنفيددة س دواء ةالنقددل إلددى داخددل

الجامعد د د د د ددة أو
اتريخ اإلصدار2018/7/30:
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خارج الجامعة ويتم عمل قرار النقل واعتمادذ من أ.د /رئيس الجامعة وإرسالب إلى المطبعدة لطبعدب

وتوزيعب على الجهات المختصة ةالجامعة.
5-6

نقل أعضاء الهيئة المعاونب (المدرس المساعد-المعيد) إلى وظائف الكادر العدام:

 1-5-6يقددوم أخصددائي الشددئون اإلداريددة ةالبح د

فددي السددجالت عددن المدرسددين المسدداعدين والمعيدددين الددةين

أتم دوا خمددس سددنوات فددي الوظيفددة ولددم يحصددلوا علددى المؤهددل األعلددى ومخا بددة الكليددة لموافدداة إدارة
شئون أعضاء هيئة التدريس بتقرير دراسي عن عضو الهيئب المعاونب(معيد/مدرس مساعد) الدةي لدم
يحصل على المؤهل األعلى.

 2-5-6يقددوم أخصددائي الشددئون اإلداريددة ةإعددداد مددةكرة للعددرض علددى نائددب رئدديس الجامعددة للد ارسددات العليددا
لمنحددب مهلددة للحصددول علددى المؤهددل أو إحالتددب لوظيفددة ةالكددادر العددام وفددي حالددة انتهدداء المهلددة ولددم
يحصددل علددى المؤهددل يددتم إصدددار قدرار بتحويلددب إلددى الكددادر العددام واعتمددادذ مددن أ.د /رئدديس الجامعددة
وإرسالب للمطبعة لطبعب وتوزيعب على الجهات المختصة.
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حصر الوظائف ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم:

 1-6-6يقوم أخصائي الشئون اإلدارية ةإعداد سجالت لجميع أعضداء هيئدة التددريس العداملين ةالجامعدة مندة
تعيينهم وحتى تركهم الجامعدة ألي سدبب وتسدجيل جميدع القد اررات التدي تخد

عضدو هيئدة التددريس

وتسددتخدم هددةذ السددجالت فددي جمددع البيانددات وإعددداد اإلحصدداءات الخاصددة ةأعضدداء هيئددة التدددريس
و يددان الدددرجات الخاليددة والمشددغولة ةالجامعددة وإعددداد بيددان األجددازات واإلعددارات والمجندددين ةالجامعددة
وأعداد القائمين الفعليين ةالعمل واستخدام تل البيانات في استمارة ( )5ومشروع موازنة الجامعة.
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إنهاء الخدمة ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم:

 1-7-6إنهاء الخدمة للوفاة  /االستقالة  /االنقطاع:

• فددي حالددة الوفدداة ،عنددد ورود خطدداب مددن الكليددة يفيددد وفدداة أحددد أعضدداء هيئددة التدددريس مرفقددا ةددب شددهادة
الوفاة يقوم أخصائي الشئون اإلدارية ةمراجعة البيانات من واقع ملف الخدمة وإصدار القرار فو ار.

• أما في حالة االستقالة أو االنقطاع تتلقى إدارة شئون أعضاء هيئة التدريس من الكلية خطاةا مرفقا ةب
لددب االسددتقالة أو خطدداب يفيددد انقطدداع عضددو هيئددة التدددريس ومددا يفيددد إرسددال الكليددة ثددالث إنددةارات

/إخطددارات لددب ،يقددوم أخصددائي الشددئون اإلداريددة ةإرسددال خطدداب للكليددة للتنبيددب ةاسددتمرار المسددتقيل فددي
العم ددل لح ددين قب ددول اس ددتقالتب واالستفس ددار م ددا إذا ك ددان المس ددتقيل علي ددب متعلق ددات م ددن عدم ددب أو مح ددال

للتحقيددق وكددةا مددا إذا كددان المنقطددع عليددب متعلقددات ،ويقددوم أخصددائي الشددئون اإلداريددة ةإعددداد مددةكرة
رقم اإلصدار/التعديل ()0/ 03
اتريخ اإلصدار2018/7/30:

اتريخ التعديل
صفحة  14من 19

إجراء شئون هيئة التدريس

اإلدارة العامة لشئون األفراد
وأعضاء هيئة التدريس

PSA/PR-02
Helwan University
للعرض على أ.د /رئيس الجامعة.

• ةعددد الموافقددة علددى قبددول االسددتقالة أو إنهدداء خدمددة المنقطددع يقددوم أخصددائي الشددئون اإلداريددة ةإرسددال
خطاب للكلية ةالموافقة على االستقالة وذل لموافاة إدارة شئون أعضاء هيئة التددريس ةدإخالء الطدرف

إلعددداد القدرار واعتمددادذ مددن أ.د /رئدديس الجامعددة وفددى حالددة االنقطدداع يددتم إصدددار قدرار ةإنهدداء الخدمددة
واعتمادذ من أ.د /رئيس الجامعة وإرسال صور من الق اررات في جميع الحاالت الساةقة للكليدة وإرسدال

القرار واألوراق لقسم الملفات ةإدارة وثائق الخدمة الستكمال الملفات وتحويلها إلى إدارة المعاشات.

 2-7-6إنهاء الخدمة بقا لقواعد التيسير أو لبلوغ سن المعا :

عا  :يمكن لعضو هيئة التدريس الةي بلد سدن خمسدة وخمسدين عامدا أن يتقددم ةطلدب للخدروج علدى المعدا

بقا لقواعد التيسير ،كما تتلقى إدارة شئون أعضاء هيئة التدريس بيان من قسدم الملفدات ةدإدارة وثدائق الخدمدة

ةالسددادة أعضدداء هيئددة التدددريس البددالغين سددن المعددا

الخدمة.

كددل عددام مددن خددالل دفتددر السددن الموجددود ةددإدارة وثددائق

• يقوم أخصائي الشئون اإلداريدة ةمراجعدة بياندات وأجدازات عضدو هيئدة التددريس مدن واقدع ملدف خدمتدب
وإعددداد مددةكرة للعددرض علددى أ.د /رئدديس الجامعددة وق درار المعددا

لالعتمدداد و عددد االعتمدداد يددتم إرسددال

صورة القرار إلى المطبعة لطبعب وتوزيعب على جهات الجامعة المختصة وإلى الكلية وإدارة المعاشدات
وحف القرار واألوراق ةملف خدمتب ةقسم الملفات ةإدارة وثائق الخدمة الستكمال الملف وإرسدالب إلدارة

المعاشات.
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الشكاوى وااللتماسات:

عند ورود الشكوى أو االلتماس من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يقوم أخصائي الشدئون اإلداريدة بتصدوير
المستندات الخاصة ةالموضوع وإعداد مةكرة شارحة الرد القانوني على الشكوى ومبينة مدا إذا كدان الشداكي لدب

حددق مددن عدمددب و عددد اعتمدداد المددةكرة مدن السدديد أ.د /رئدديس الجامعددة يقددوم ةإعددداد خطدداب ةددالرد علددى الشدداكي
وتسدجيل الشدكوى ببيدان خداص ةالشدكاوى ةداإلدارة لسدهولة اسدترجاع الشدكاوى والدردود عليهاوذلد ةالتعداون مدع

إدارذ خدمب الموا نين
د ارسددة وفح د

الشددكاوى المقدمددة علددى بواةددة الجامعددة االلكترونيددة فيمددا يخ د

العامة لشئون االفراد وأعضاء هيئة التدريس.

إدارة هيئددة التدددريس ةدداإلدارة

 9-6التجنيد :

 1-9-6يق ددوم أخص ددائى الش ددئون اإلداري ددة ةاس ددتالم مظ دداريي التعي ددين الخاص ددة ةالمعي دددين والمدرس ددين

المساعدين الةكور ويقوم بتسجيل بياناتهم فى سجل المواليد  ،ثم يقوم ةعمل ةح
الخاص د د د د د ددة ةقس د د د د د ددم
اتريخ اإلصدار2018/7/30:

رقم اإلصدار/التعديل ()0/ 03

اتريخ التعديل

شدهرى فدى السدجالت

التجني د د ددد ع د د ددن الل د د ددةين
صفحة  15من 19

إجراء شئون هيئة التدريس
PSA/PR-02

اإلدارة العامة لشئون األفراد
وأعضاء هيئة التدريس

Helwan University
إنتهى تأجيل تجنيدهم أو إعفائهم المؤقت وتتم الكتاةدة للكليدة إلخطدارهم قبدل إنتهداء اإلعفداء ب  15يدوم
إلحضار ما يفيد مدوقفهم مدن التجنيدد  ،ثدم تدتم الكتاةدة للكليدة مدرة ثانيدة عندد إنتهداء اإلعفداء و عدد أسدبوع

من المكاتبة الثانية تتم مخا ب الكلية للمرة الثالثة و عد أسبوع آخر تتم المكاتبة فو ار " إستعجال فورى "

ويعطى مهلة شدهر مدن تداريخ إنتهداء اإلعفداء و عددها يدتم إيقافدب عدن العمدل  ،وإذا لدم ُيحضدر مدا يفيدد
ُ ،
تحديد موقفب ُيرفع إسمب من سجالت المعيدين والمدرسين المساعدين ةالجامعة  ،و عدد ذلد ةشدهرين إذا

أحضر ما يفيد تأجيل تجنيدذ ُيكتب خطاب للكلية ةاعتبار المدة التى تم إيقافب فيها أجازة بدون مرتب0
 2-9-6ةالنسبة للمجندين اللةين أدوا الخدمة العسكرية 0

يقوم المعيد/المدرس المساعد ةإحضار شهادة تأدية الخدمة العسدكرية إلدارة هيئدة التددريس وتقدوم اإلدارة

ةإعطائب خطاب لتسليمب العمل ةالكلية ثم ترسل الكلية لإلدارة إقرار استالمب العمدل ةالتداريخ الدةى اسدتلم

فيب العمل و ناءا عليب تقوم اإلدارة ةإصدار قرار إنهاء الخدمة العسكرية 0
 3-9-6ةالنسبة للمجندين اللةين انتهى إعفائهم 0

يقوم المعيد /المدرس المساعد ةإحضار إثبات تجنيد مختوم ةخاتم شعار الجمهورية لإلدارة ثم تستصددر

اإلدارة قرار حف وظيفة 0

 4-9-6ضباط االحتياط 0

ويحضر لإلدارة خطاب من إدارة شئون ضدباط القدوات المسدلحة بدو ازرة
ضاةط االحتياط فترة تجنيدذ سنة ُ
الدفاع ُيفيد تأدية الخدمة العسكرية وأنب مجند ضاةط احتياط وأيضا متضمن انتهاء مدة تجنيدذ اإللزامية
وتاريخ استدعاؤذ  ،ثم يتم استصدار قرار إنهاء خدمة عسكرية من اإلدارة ةصرف مرتدب فقدط  ،أو قدرار
يفيد استبقائب كضاةط احتياط حتى تاريخ تسريحب من القوات المسلحة 0

 5-9-6المؤجلين :

ةالنسبة للمؤجلين يتم إرسال خطاب للكلية في نفس تاريخ انتهاء التأجيل ثم يتم إرسال خطاب ثاني ةعد

 15يوم ثم ةعد أسبوع ثم ةعد مهلة شهر من انتهاء التأجيل يتم استصدار قرار إيقاف عن العمل 0
 10-6ضبط السجالت:

يتم حف السجالت الدالة على تطبيق بنود عملية شئون أعضاء هيئة التدريس بقدا إلجدراء ضدبط السدجالت رقدم
.QAU/PD-02

 -7مؤشرات قيا

األداء :وفقا للمرفق
رقم اإلصدار/التعديل ()0/ 03

اتريخ اإلصدار2018/7/30:

اتريخ التعديل
صفحة  16من 19

إجراء شئون هيئة التدريس

اإلدارة العامة لشئون األفراد
وأعضاء هيئة التدريس

PSA/PR-02
Helwan University

 -8خرائط التدفق

 2-8خريطة تدفق محو الجزاءات

 1-8خريطة تدفق إجراءات الجزاءات
البداية

البداية
استالم أوراق الجزاءات من
الشئون القانونية

تحرير مذكرة بشأن محو
الجزاء

مراجعة بيانات العضو الموقع عليه الجزاء
عرض المذكرة على لجنة شئون العاملين
إصدار قرار تنفيذي بالجزاء
موافقة اللجنة على محو الجزاءات
اعتماد القرار التنفيذي
إصدار القرار بالمحو واعتماده من رئيس الجامعة
طبع القرار وتوزيعه على
االستحقاقات والجهات المختصة

طبع القرار وتوزيعه على الجهات
المختصة

النهاية
النهاية

رقم اإلصدار/التعديل ()0/ 03
اتريخ اإلصدار2018/7/30:

اتريخ التعديل
صفحة  17من 19

إجراء شئون هيئة التدريس
PSA/PR-02

اإلدارة العامة لشئون األفراد
وأعضاء هيئة التدريس

Helwan University
 3-8خريطة تدفق إجراءات التنقالت
البداية

تحرير مذكرة للعرض على
أ.د /رئيس الجامعة للموافقة

عرض المذكرة على مجلس الجامعة للموافقة

إخطار العضو لتنفيذ النقل

إعداد قرار النقل

اعتماد القرار من رئيس الجامعة

إرسال القرار للطباعة

توزيع القرار على
الجهات المختصة

النهاية

اتريخ اإلصدار2018/7/30:

صفحة  18من 19

إجراء شئون هيئة التدريس
PSA/PR-02

اإلدارة العامة لشئون األفراد
وأعضاء هيئة التدريس

Helwan University

 -9النماذج والسجالت:
الوصف
1
2
3
4

مذكرة بشان تعيين مدر

الرقم
استمارة رقم  2تعيينات

........../..............

مذكرة بشان تعيين استاذ مساعد ........../...............
بيااان يذخااذ ماان كاال مو ا
بالمصلحة المعين بها
طلب تسجيل مواطن

استمارة رقم  3تعيينات

متااتجد أو متااتخدم عاان خدماتااه التااابقة إللحاقااه

نموذج رقم (" "103ع.ح)
نموذج 1ت.م

5

اقرار معاش

)QF-1/PSA/PR-2

6

اقرار بطاقة شحصية

)QF-2/PSA/PR-2

7

استمارة استطالع رأى

بدون

8

استمارة رصيد بحث رصيد اجازات سنوات سابقة

)QF-3/PSA/PR-2

 -10خريطة التواصل  :وفقا للمرفق
 -11خريطة العمليات  :وفقا للرفق

 -12خطة مجابهة المخاطر  :وفقا للمرفق
 -13خطة الفرص  :وفقا للمرفق
 -14مؤشرات قيا

اآلداء  :وفقا للمرفق

رقم اإلصدار/التعديل ()0/ 03
اتريخ اإلصدار2018/7/30:

اتريخ التعديل
صفحة  19من 19

سجل نموذج اقرار معاش

Helwan University

QF-01/PSA/PR-02

اإلدارة العامة لشئون
األفراد وأعضاء هيئة التدريس

إقرار معاش

اسم الموظف ...................................................................................:

(أ)تستوفى هذه البيانات إذا كان العامل ال تصرف له معاشات :

أقر أنا .............................................................................../أننى ال أتقاضى اى

معاش

من أية جهة حكومية.

وهذا إقرار منى بذلك ،،،
تحري ارً في /

التوقيع:

/

المقر بما فيه

19

(ب)تستوفى هذه البيانات في حالة قيام العامل بصرف معاشات :

أقر أنا  .........................................................................../باننى أتقاضى معاش قدره

مليم

جنيه

فقط وقدره ( )...........................................عن المرحوم

الذى كان يعمل بـ...........................................................ورقم ملف معاشه

.....................................

ورقم ربط المعاش  ..............................واسم الجهة التي قامت بتسوية المعاش

.......................................

الهيئة العامة للتأمين والمعاشات  /الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية –وأقوم بصرفه

من بنك  ............................مكتب بريد .....................................

وهذا إقرار منى بذلك ،،،،
المقر بما فيه

التوقيع:

رقم اإلصدار  /التعديل ( ) 0 / 03

اتريخ اإلصدار2018/7/30:

صفحة  1من 1

نموذج اقرار بطاقة شخصية

QF-02/PSA/PR-02
Helwan University

اإلدارة العامة لشئون األفراد
وأعضاء هيئة التدريس

إقرار بطاقة  :شخصية  /عائلية

اسم الموظف بالكامل حسب الوارد بشهادة الميالد............................................................:

الوظيفة...................................................................................................... :
تاريخ الميالد:

.....
/

/

19

رقم البطاقة  :شخصية  /عائلية وجهة صدورها ...............................................................

تاريخ انتهاء مفعولها

............................................................................................:
أمضاء الموظف

...................................

رقم اإلصدار  /التعديل () 0 / 03

اتريخ اإلصدار 2018/7/30

صفحة  1من 1

نموذج استمارة بحث رصيد أجازات
سابقة

QF-02/PSA/PR-02

Helwan University

اإلدارة العامة لشئون األفراد
وأعضاء هيئة التدريس

استمارة
بحث رصيد أجازات سابقة
الوظيفة :
الكلية :
القسم :

االسم:
تاريخ الميالد:
تاريخ التعيين :
المؤهل:
رقم قرار إنهاء الخدمة
وتاريخه:
سبب إنهاء الخدمة :
بيان أجازاته الخاصة
السابقة أثناء الخدمة
واالجازات المرضية المؤثرة
على رصيد أجازاته

بيان أجازاته خالل سنوات الخدمة
السنة

نوع األجازة الحاصل عليها
بدون
مرضى
اعتيادى
مرتب

مسئول األجازات

أخرى

بيان حساب المستحق من أجازات
المتبقى
ما حصل
المستحق
عليها

المراجع

المالحظات

يعتمد ،،
مدير اإلدارة

رقم اإلصدار  /التعديل () 0 / 03

اتريخ اإلصدار2018/7/30 :

صفحة  1من 1

