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  )29/5/2007مجلس الجامعة ( للسادة أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم %) 200(قواعد صرف اتدريس  
  

  .تصرف المكافأة للوظائف المعاونة ألعضاء ھيئة التدريس  •
  تفرغين فى حالة التواجد الكامل والقيام بكافة األعباء التدريسية متصرف المكافأة للسادة األساتذة غير ال  •

  .ثية بمذكرة من عميد الكلية ترفع لرئيس الجامعة والبح
  .واألجازات الرسمية ياد تصرف المكافأة فى األع •
تصرف المكافأة فى حالة السفر فى المؤتمرات أو مايعادلھا التى تقل مدتھا عن أسبوع وتنسب المكافأة  •

  .طبقاً أليام المؤتمر الفعلية التى تزيد عن أسبوع
  زمنة وأجازات الوضع تصرف لحاالت األمراض الم •
تخصم المكافأة من السادة أعضاء ھيئة التدريس والوظائف المعاونة عن األجازات األعتيادية أو األجازات  •

  .المرضية التى تزيد عن األسبوع
  

  
  
  

ل ھذه االوراق على االساس تقدر مكافأت تصحيح أوراق االمتحانات التحريرية بنسبة ما صححه الممتحن فى ك 
  :اآلتى 

إمتحانات النقل واالمتحانات النھائية لدرجة الليسانس والبكالوريوس ومعادلة ھاتين الدرجتين وامتحان  :أوالً 
الدراسة العليا بمائة قرش عن الورقة الواحدة بشرط اال تقل المكافأة فى كل مادة للممتحن الواحد عن مائة جنيه 

مكافأت التصحيح التى يحصل عليھا الممتحن  وبحد أقصى خمس مواد على مستوى الكلية وال تزيد جملة
  .جنيه على مستوى الجامعة 1500الواحد فى دور االمتحان الواحد على 

وذلك عند حساب مكافأة  تصحيح أوراق األمتحانات التحريرية " مادة " يعتبر كل مقرر ينتھى بامتحان  :ثانياً 
  ).قانون تنظيم الجامعات  287مادة ( 
متحانات الشفوية والتطبيقية وحضور االمتحانات من أعضاء ھيئة التدريس والعاملين من يقوم باالح يمن •

 :األصلييين والمنتدبين مكافأت عن حضور ھذه األمتحانات على الوجه اآلتى 
 .من المرتب الشھرى عن كل جلسة من جلسات األمتحان % 4منح مكافأة مقدارھا  - 
لعدد الطالب فى كل من الجلسات األمتحانات الشفوية  يشترط فى جميع األحوال أن يكون الحد األدنى - 

 )، قانون تنظيم الجامعات 90مادة (   خمسة طالبوالتطبيقية 
والمدرسين المساعدين والمعيدين يعمل داخل لجان المراقبة العامة من أعضاء ھيئة التدريس  من يمنح •

  ).قانون تنظيم الجامعات  91دة ما( أيام العملكل يوم من  من المرتب الشھرى عن %3مكافأة قدرھا 
الدكتوراه يمنح المشرف على رسالة الماجيستير مكافأة مقدارھا أربعمائة جنيه ويمنح المشرف على رسالة  •

مكافأة مقدارھا ألف جنية وذلك بعد مناقشة الرسالة من لجنة الحكم عليھا وبحد أقصى أربعة اآلف جنيھاً 
قانون 93مادة (ن وزعت المكافأة عليھم بالتساوى                 فى السنة الجامعية وإذا تعدد المشرفو

 )تنظيم الجامعات 
لميزانية تقرير صرف منح ألعضاء ھيئة التدريس والمدرسين يجوز لمجلس الجامعة فى حدود إعتمادات ا •

المساعدين والمعيدين وسائر القائمين بالتدريس الموفدين فى مھمات علمية أو أجازات دراسية أو لحضور 
 ).قانون تنظيم الجامعات 306مادة (مؤتمرات وفقاً للقواعد التى يقررھا المجلس 

  

المستحقات المالية ألعضاء ھيئة التدريس
:مكافأة التدريس   

 التصحيح والمراقبة واألشرافمكافأة 
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  .الدراسى بأعتبار دوريين فى العام تحسب مكافأة التصحيح والجلسات  •
أمتحان =  2009مثالً دور يناير ) دور الدراسات العليا فى نوفمبر السابق + إمتحان الطلبة (دور يناير  - 

  .2008امتحان دراسات عليا نوفمبر +  2009طلبة يناير 
 )وس طلبة دور أكتوبر نھائى بكالوري+ دور ابريل دراسات عليا + إمتحان الطلبة ( دور مايو   - 
 96وبحد أقصى ,تصرف مكافأة جلسات األمتحانات الشفوية والتطبيقية والقدرات ألعضاء ھيئة التدريس  •

جلسة للفصل الدراسى الواحد بإشتراك ثالثة أعضاء ھيئة تدريس للجلسة على األكثر وخمسة طالب 
  .للجلسة على االقل 

الشفھية والتطبيقية لطالب مرحلة  يصرف لكل عضو ھيئة تدريس ثالثون جلسة كإعداد للجلسات •
البكالوريوس بكليات الجامعة التى تنص لوائحھا الداخلية على وجود جلسات اختبار شفھية وتطبيقية على 

قرار مجلس الجامعة ( جلسة فى الدور الواحد  96عن اال يزيد مجموع جلسات اإلعداد واالختبار 
28/2/2006( 

 5) / 3× عدد  الطالب(= حساب مجموع الجلسات  •
 أفراد لكل مادة نظرية ) خمسة ( ال يزيد عدد المصححين عن  •

  
  
  
  
  
  
  

كلية عن الجلسة الواحدة وذلك باالضافة إلى مايصرف من لجنيه بدل إعداد لمجلس ا 50يصرف مبلغ  •
  .ميزانية الجامعة 

  
 –لعليا والبحوث لجنة الدراسات ا –لجنة شئون الطالب ( يصرف للجان الفنية المنبثقة من مجلس الكلية  •

لجنة خدمة  –لجنة المكتبات  –لجنة العالقات العلمية والثقافية  –لجان المختبرات واألجھزة العلمية 
جنيه بدل إعداد  25المجتمع وتنمية البيئة واللجان األخرى التى يصدر بھا قرار رئيس الجامعة ، مبلغ 

 .للجنة وذلك باإلضافة إلى مايصرف من ميزانية الجامعة 
  

  )2/1/2008: قرار مجلس الجامعة ( الخاصة   تصرف تلك المبالغ المذكورة بعاليه خصماً من الحسابات  •
  
  

 أدوار األمتحانات والجلسات الشفوية والتطبيقية 

 بدالت المجالس  


