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 القرار الموضوع م

مذكرة للعرض على المجلس األعلى بشأن مدى أحقية  1

رؤساء المراكز والمعاهد ونوابهم فى صرف بدل الجامعة 

و كذا ضوابط صرف بدل الجامعة للسادة أعضاء هيئة 

 البحوث ومعاونيهم بالمراكز والمعاهد و الهيئات البحثية.

 الموافقة علــــــــــى: 

 .( أحقيـــة رؤســـــاء المراكز والمعاهد و نوابهــم فى صـــرف بدل الجامعة والجمع بينه وبين بدل التمثيل 1

( الموافقة على ما عرض من ضوابط لصرف بدل الجامعة على أن يعرض على المجلس فى الجلسات القادمة 2

 ما قد يستجد من إستفسارات أخرى. 

    ومعاونيهمومعاونيهم  البحوثالبحوث  هيئةهيئة  أعضاءأعضاء  للسادةللسادة  الجامعةالجامعة  بدلبدل  صرفصرف  ضوابطضوابط

اعات التى اعات التى التفرغ الكامل لمدة أربعة أيام فى األسبوع بالقسم أو المعمل المناظر ولعدد السالتفرغ الكامل لمدة أربعة أيام فى األسبوع بالقسم أو المعمل المناظر ولعدد الس  ..11

  تتطلبها تنفيذ الخطة البحثية التى يقرها .تتطلبها تنفيذ الخطة البحثية التى يقرها .

يجوز لعضو هيئة البحوث خالل المدة المشار إليها القيام بأية أعمال ترتبط بأعمال وظيفته يجوز لعضو هيئة البحوث خالل المدة المشار إليها القيام بأية أعمال ترتبط بأعمال وظيفته   ..22

  والتى يكلف بها من جهة عمله .والتى يكلف بها من جهة عمله .

المهام العلمية تعتبر من األعمال المرتبطة بالوظيفة وتحسب المدة الخاصة بها ضمن مدد المهام العلمية تعتبر من األعمال المرتبطة بالوظيفة وتحسب المدة الخاصة بها ضمن مدد   ..33

  المطلوبة .المطلوبة .التواجد التواجد 

عضو هيئة البحوث أو معاونى أعضاء هيئة البحوث الذين ال يلتزمون بالتواجد أربعة أيام من عضو هيئة البحوث أو معاونى أعضاء هيئة البحوث الذين ال يلتزمون بالتواجد أربعة أيام من   ..44

ً على أن بدل الجامعة قبل الزيادة اليشترط  ً على أن بدل الجامعة قبل الزيادة اليشترط حقهم صرف قيمة بدل الجامعة قبل الزيادة تأسيسا حقهم صرف قيمة بدل الجامعة قبل الزيادة تأسيسا

  التواجد لمدة معينة .التواجد لمدة معينة .

ً أو المعاريين أو أصحاب األجازات ال  ..55 ً كليا ً أو المعاريين أو أصحاب األجازات الالمنتدبين ندبا ً كليا خاصة ال يستحق لهم صرف بدل خاصة ال يستحق لهم صرف بدل المنتدبين ندبا

  الجامعة .الجامعة .
 

 




