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 وذات العالقة بالفاعلیة التعلیمیة المسائلة والمحاسبة يف الكلیة الئحة  
علــى  ، وبعــد اإلطــالعوتعدیالتــه 1972لســنة  49قــانون تنظــیم الجامعــات رقــم أحكــام بعــد اإلطــالع علــى 

القومیـة وثیقة المعـاییر والممارسـات التطبیقیـة لمؤسسـات التعلـیم العـالي بجمهوریـة مصـر العربیـة الصـادرة عـن الهیئـة 
 التطـویر مـن برنـامج الممولـة م للمشـروعاتیـیوالتق المتابعـة لیـدل، و )2008بریـل أ(عتمـاد لضـمان جـودة التعلـیم واإل

 لإلعتماد، مشروع والتأهیل المستمر التطویر الصادر عن برنامج ،العالى میالتعل لإلعتماد بمؤسسات لیھوالتأ المستمر

العربیـة،  مصـر العـالي، جمهوریـة التعلـیم العـالى، وزارة التعلـیم تطـویر عاتإدارة مشـرو  العـالي، وحـدة التعلـیم تطـویر
فـي  وذات العالقـة بالفاعلیـة التعلیمیـة المسـائلة والمحاسـبة فـي الكلیة الئحة، تم إعتماد )2009یونیو ( األول اإلصدار

 التالي نصها:  26/07/2010) بتاریخ 334بجلسته رقم ( مسبقا مجلس كلیة العلوم
 ؛وتعديالته 1972لسنة  49قانون تنظيم اجلامعات رقم وأحكام  ؛سة التعليم ومتطلبات التنمية بالدولة واجلامعة والكلية واجملتمعسيا إن
وثيقة املعايري واملمارسات التطبيقية ملؤسسات التعليم العايل جبمهورية مصر العربية الصادرة عن اهليئة القومية لضمان جودة التعليم و 

 ميالتعل لإلعتماد مبؤسسات ليهوالتأ املستمر التطوير من برنامج املمولة م للمشروعاتييوالتق املتابعة ليدل)، و 2008بريل أ(عتماد واإل
العاىل،  التعليم تطوير إدارة مشروعات العايل، وحدة التعليم تطوير لإلعتماد، مشروع والتأهيل املستمر التطوير الصادر عن برنامج ،العاىل
 ، اإلصدارلتعامل مع مشاكل التعليما يف الكلية وثيقة سياسةو ؛ )2009يونيو ( األول العربية، اإلصدار مصر العايل، مجهورية مالتعلي وزارة

وذات العالقة بالفاعلية  املسائلة واحملاسبة يف كلية العلوم جبامعة حلوان الئحةسًا ودافعاً إسرتاتيجيًا لوضع أسامتثل ؛ )2010 أبريل( األول
 .يةالتعليم
 دريسالتفي أوًال: 
لس الكلية ، جملتؤكد الكلية على وجوب مالئمة التخصص العلمي لعضو هيئة التدريس للمقررات الىت يشارك ىف تدريسهاحيث  :1مادة 

جملس القسم بعد أخذ رأي للدراسات العليا والبحوث وكيل الكلية أو طلب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  علىبناءًا 
من حيث احملتوى  ما يقدمهفي خطأأو ثبت وجود قصور إذا  بسحب املقرر من عضو هيئة التدريسأن يصدر قرارًا  املختص

وحدة وتقرير الطالبية لتقييم املقررات والربامج الدراسية ستبيانات اإلمن واقع النتائج وحتليل ، وأساليب التدريس وأساليب التقومي
وُحيرم من اإلشرتاك يف جلان املصححني   آخر متخصص من أعضاء هيئة التدريس.وإسناده لعضو ضمان اجلودة بالكلية، 

 واملمتحنني.
مبنع جملس القسم املختص أن يصدر قرارًا بعد أخذ رأي طلب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  علىلس الكلية بناءًا جمل :2مادة 

إذا ثبت إليه  ةاملوكلوالتدريب احلقلي (الرحالت العلمية الطالبية) الدروس العملية  التوجيه يفهيئة التدريس من أعضاء معاون 
، من واقع النتائج وحتليل اإلستبيانات الطالبية لتقييم املقررات والربامج الدراسية متابعته للدروس العملية وجود قصور أو خطأ يف

 .هبذه الالئحة األحكام العامة عليها يفعقوبة من العقوبات املنصوص عليه  توقعو وتقرير وحدة ضمان اجلودة بالكلية، 
 الكتاب الجامعيفي  :ثانياً 
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جملس القسم املختص أن بعد أخذ رأي لس الكلية ، جملحبقوق امللكية الفكرية والنشريف حالة وجود ممارسات غري قانونية تتعلق  :3مادة 
وإسناد املقرر لعضو آخر متخصص من أعضاء  بسحب املقرر من عضو هيئة التدريس وحتويله للتحقيق القانوين،يصدر قرارًا 

 هيئة التدريس.
تقيــيم وقيــاس علــى ذكرات للمراجعــة النهائيــة للمقــرر بإســتخدام أســلوب "س و ج"علــى العمليــة التعليميــة و ملــثــر الســليب ألنظــرا ل :4مــادة 

كيل الكلية لشئون التعليم والطالب طلب و  علىبناءاً  لس الكلية، جملبني الطالب مبدأ تكافؤ الفرصاليت تنايف حتصيل الطالب و 
مـن التـدريس أو  أو اهليئـة املعاونـة مبنـع أي عضـو مـن أعضـاء هيئـة التـدريسأن يصـدر قـراراً  جملـس القسـم املخـتصبعد أخـذ رأي 

 م العامـةالدروس العملية والتدريب احلقلي (الرحالت العلمية الطالبية) ملدة عامني متتالني، وتسري عليـه بنـود األحكـا التوجيه يف
  .  املذكورة هاهنا

 ةالمكتبفي نشاط : ثالثاً 
مبنع اإلستعارة ألي عضو من أعضاء هيئة أن يصدر قراراً للدراسات العليا والبحوث طلب وكيل الكلية  علىلس الكلية بناءاً جمل :5مادة 

  مراجع علمية أو أجزاء منها.كتب و و  يف تلف مطبوعات أووضع إعالن بذلك باملكتبة إذا ما تسبب أو اهليئة املعاونة  التدريس
 .الشهري ويتم شراء ما أتلفه خصما من راتبه

أو إستعارة مبنع أي طالب من دخول املكتبة أن يصدر قراراً للدراسات العليا والبحوث طلب وكيل الكلية  علىلس الكلية بناءاً جمل :6مادة 
مراجع علمية كتب و رتوين للكلية إذا ما تسبب يف تلف مطبوعات أو  ووضع إعالن بذلك بالكلية واملكتبة وعلى املوقع اإللكأي 

 .أو حتجب نتيجته أو أجزاء منها.  ويقوم الطالب بسداد تكاليف شراء ما أتلفه
 الزيادة العددية للطالبفي : رابعاً 

بسحب سم املختص أن يصدر قراراً جملس القبعد أخذ رأي طلب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  علىلس الكلية بناءاً جمل :7مادة 
 حيالو  لربامج املختلفة بالكليةلنفس املقرر با الذي يقوم بضم احملاضرات املوكل إليه تدريسها املقرر من عضو هيئة التدريس

وُحيرم من اإلشرتاك يف جلان املصححني   لعضو آخر متخصص من أعضاء هيئة التدريس. املقرر إسناديتم ، و القانوين للتحقيق
 واملمتحنني.

مبنع جملس القسم املختص أن يصدر قرارًا بعد أخذ رأي طلب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  علىلس الكلية بناءًا جمل :8مادة 
وحيالوا للتحقيق الدروس العملية والتدريب احلقلي (الرحالت العلمية الطالبية)  التوجيه يفمعاوين أعضاء هيئة التدريس من 

احلد املقرر والطاقة اإلستيعابية لكل زيادة عن الدروس العملية املوكلة إليهم جمموعات طالبية خمتلفة يف قاموا بضم ما  ذاإالقانوين 
 .لربامج املختلفة بالكليةأو لنفس املقرر با معمل
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 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم إنتظامضعف في : خامساً 
للدراسات العليا والبحوث بعد أخذ رأي وكيل الكلية أو لكلية لشئون التعليم والطالب طلب وكيل ا علىلس الكلية بناءًا جمل :9مادة 

إذا غاب عن احملاضرات وحتويله للتحقيق القانوين  بسحب املقرر من عضو هيئة التدريسجملس القسم املختص أن يصدر قرارًا 
وُحيرم من اإلشرتاك يف جلان ، ة التدريسوإسنادها لعضو آخر متخصص من أعضاء هيئ %25نسبة ب املوكل إليه تدريسها

 جملس الكلية.و جملس القسم املختص إال إذا تقدم بعذر يقبله املصححني واملمتحنني، 
قرارا بتوقيع  جملس القسم املختصبعد أخذ رأي طلب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  علىجملس الكلية بناءًا يصدر  :10مادة 

الدروس العملية والتدريب  التوجيه يفإذا تغيبوا أو إمتنعوا عن القانوين للتحقيق ضاء هيئة التدريس معاوين أعحتويل  جزاء أو
جملس الكلية ويصدر   جملس الكلية.و جملس القسم املختص  ار يقبلهاعذأب وا%، إال إذا تقدم25نسبة املوكلة إليهم ب احلقلي

 قرارا بتحويلهم لوظيفة إدارية إذا ما تكرر ذلك.
 ظاهرة الدروس الخصوصيةفي : اً سادس
أو اهليئـة املعاونـة بإعطـاء  عضـو مـن أعضـاء هيئـة التـدريسيف حالـة اإلشـتباه يف قيـام ، و لقضاء علـى ظـاهرة الـدروس اخلصوصـيةل :11مادة 

ن جملـس القسـم املخـتص أبعـد أخـذ رأي طلب وكيل الكلية لشـئون التعلـيم والطـالب  علىلس الكلية بناءاً دروس خصوصية، جمل
ويف حالة وجود أي خمالفة .  معه وإعالن نتيجة التحقيقالقانوين  حلني إنتهاء التحقيق ،مبنعه من التدريس أو التوجيهيصدر قراراً 

طبقـاً  العـزل ء هـوزا، يكـون اجلـوتعديالتـه 1972لسـنة  49قـانون تنظـيم اجلامعـات رقـم ) مـن 103ألحكام املادة رقـم (مؤكدة 
 املذكور. قانون) من ال110ألحكام املادة رقم (

 في أعمال اإلمتحانات والكنترول: سابعاً 
طلب وكيل الكلية لشئون  علىلس الكلية بناءاً وثبوت صحة تلك التظلمات، جمل اتمتحانتظلم الطالب من نتائج اإل يف حال :12مادة 

عدم إسناد أي بجملس القسم املختص أن يصدر قراراً لبحوث بعد أخذ رأي للدراسات العليا واوكيل الكلية أو التعليم والطالب 
 نيمتخصص ينآخر  اءعضألذلك  ، وإسناددراستها بالكليةسنوات لذات الفرقة الدراسية خالل  عضو هيئة التدريسلنفس مقرر 

 .من أعضاء هيئة التدريس
الذي يثبت  ،عضو هيئة التدريسأن يصدر قرارًا بتحويل  يم والطالبطلب وكيل الكلية لشئون التعل علىلس الكلية بناءًا جمل :13مادة 

القانوين يف عمله بالكنرتول، إىل التحقيق  إذا ثبت وجود قصور أو خطأأو  يف أعمال اإلمتحانات والكنرتولعدم مشاركته 
  .املذكورة هاهنا بنود األحكام العامة يهوتسري عل

 
 

 الدعـم الطالبيفي ثامناً: 
لس الكلية أن طالهبا، جمل بني العدالة بعدم التمييز ونشرلتزم الكلية بوجود ممارسات غري عادلة وحيث تشكاوى يف حال تلقي  :14مادة 

 ، وتسري على املشكو يف حقه بنود األحكام العامةكتشافهاإ إجراءات لتصحيح املمارسات غري العادلة فوربإختاذ  يصدر قراراً 
  حة الشكوى.، إذا ما ثبت صاملذكورة هاهنا
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 في جودة األداء: تاسعاً 
حيث هتدف الكلية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ودعم خرباهتم العلمية والبحثية وذلك من خالل تنظيم دورات تدريبية  :15مادة 

تقيـيم عضـو إسـتمارة مدير وحدة ضـمان اجلـودة مـن واقـع طلب  علىبناءاً (وتشمل ورش عمل وبرامج تدريبية) لتنمية القدرات، 
الـذي يثبـت عــدم مشـاركته يف الـدورات التدريبيــة لتنميـة القـدرات (حبــد هيئـة التـدريس (مـدرس أو أســتاذ مسـاعد) املتقـدم للرتقيــة و 

جملس القسم املختص أن بعد أخذ رأي لس الكلية جمل - أدائهعن  يغري مرضوحصوله على تقييم  دورات تدريبية سنويا) 6أدىن 
 زة ترقيته.بعدم إجا يصدر قراراً 

بسـحب  جملـس القسـم املخـتص أن يصـدر قـراراً مدير وحدة ضمان اجلودة بالكلية بعد أخذ رأي طلب  علىلس الكلية بناءاً جمل :16مادة 
الـذي يثبـت عـدم مشـاركته يف الـدورات التدريبيـة لتنميـة (أستاذ/أستاذ متفرغ/أسـتاذ غـري متفـرغ)  املقررات من عضو هيئة التدريس

وتســري عليــه بنــود  ،وإســنادها لعضــو آخــر متخصــص مــن أعضــاء هيئــة التــدريس ،دورات تدريبيــة ســنويا) 6أدىن القــدرات (حبــد 
 .املذكورة هاهنا األحكام العامة

بتحويـل  جملـس القسـم املخـتص أن يصـدر قـراراً مدير وحدة ضمان اجلودة بالكلية بعـد أخـذ رأي طلب  علىلس الكلية بناءاً جمل :17مادة 
دورات  8حبـــد أدىن ثبـــت عـــدم مشـــاركته يف الـــدورات التدريبيـــة لتنميـــة القـــدرات (إىل التحقيـــق إذا ئـــة التـــدريس معـــاون أعضـــاء هي
 .املذكورة هاهنا وتسري عليه بنود األحكام العامةتدريبية سنويا)، 

بسـحب  أن يصـدر قـراراً  جملـس القسـم املخـتصمدير وحدة ضمان اجلودة بالكلية بعد أخذ رأي طلب  علىلس الكلية بناءاً جمل :18مادة 
املقـــررات مـــن عضـــو هيئـــة التـــدريس الـــذي يثبـــت عـــدم مشـــاركته يف توصـــيف املقـــررات والـــربامج الدراســـية الـــيت يقـــوم أو يشـــرتك يف 

 ،وإســنادها لعضــو آخــر متخصــص مــن أعضــاء هيئــة التــدريس تدريســها وتقــدمي التقريــر الفصــلي بعــد إنتهــاء أعمــال اإلمتحانــات،
 .املذكورة هاهنا كام العامةوتسري عليه بنود األح

بسـحب  جملـس القسـم املخـتص أن يصـدر قـراراً مدير وحدة ضمان اجلودة بالكلية بعد أخذ رأي طلب  علىلس الكلية بناءاً جمل :19مادة 
طبقــا  املقــررات مــن عضــو هيئــة التــدريس الــذي يثبــت عــدم إعــداده مللفــات املقــررات الدراســية الــيت يقــوم أو يشــرتك يف تدريســها

 وإسنادها لعضو آخر متخصص من أعضاء هيئة التدريس. ،لألعمال واملهام املطلوب تنفيذهاجدول الزمين لل
بسـحب  جملـس القسـم املخـتص أن يصـدر قـراراً مدير وحدة ضمان اجلودة بالكلية بعد أخذ رأي طلب  علىلس الكلية بناءاً جمل :20مادة 

كمتطلبـات جلـودة األداء والتطـوير األعمال واملهـام املطلـوب تنفيـذها  ارك يف ال يشمن عضو هيئة التدريس الذي النظرية املقررات 
وُحيـــرم مـــن اإلشـــرتاك يف جلـــان   اإلشـــراف علـــى الـــدروس العمليـــة فقـــط.عمليـــة ســـند إليـــه تاملســـتمر والتنميـــة واإلعتمـــاد بالكليـــة، و 

 املصححني واملمتحنني.
بتوقيـع جملس القسم املختص أن يصدر قـراراً بعد أخذ رأي ون التعليم والطالب طلب وكيل الكلية لشئ علىلس الكلية بناءاً جمل :21مادة 

الـدروس العمليـة والتـدريب احلقلـي (الـرحالت العلميـة  التوجيـه يفمـن للتحقيق ومنعه معاون أعضاء هيئة التدريس حتويل  جزاء أو
كمتطلبـــات جلـــودة األداء والتطـــوير املســـتمر والتنميـــة  األعمـــال واملهـــام املطلـــوب تنفيـــذهاإذا مل يشـــارك يف إليـــه  ةالطالبيـــة) املوكلـــ

قرارا جملس الكلية ويصدر   .هبذه الالئحة األحكام العامة عقوبة من العقوبات املنصوص عليها يفعليه  توقعو  واإلعتماد بالكلية،
 بتحويله لوظيفة إدارية إذا ما تكرر منه ذلك.
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 وحدة ضمان الجودة

 أحكام عامةعاشرًا: 
، ال يصدر قرار من جملس بالكلية اهليئة املعاونةأو  هيئة التدريسمن أعضاء عضو  بشأنمن جملس الكلية  يف حالة صدور قرار :22مادة 

 القرار الصادر) يف حالة: يلغىالكلية (أو 
 اإلنتداب للتدريس بكلية أخرى داخل أو خارج جامعة حلوان. .1
 اإلعارة الداخلية أو اخلارجية ألي مؤسسة تعليمية أو حبثية. .2

أو  يف حالة التقصري للتحقيق القانوينأو معاوين أعضاء هيئة التدريس  هيئة التدريسأعضاء يف مجيع األحوال، يتم حتويل  :23مادة 
 ).104إىل  95(املواد  وتعديالته 1972لسنة  49ت رقم قانون تنظيم اجلامعااليت نص عليها  الواجباتاإلخالل ب

وتسند إليه عملية اإلشراف على الدروس العملية ، حب مقرر من عضو هيئة التدريسبس يف حالة صدور قرار من جملس الكلية :24مادة 
 داخل أو خارج الكلية. ُحيرم من اإلشرتاك يف جلان املصححني واملمتحننيفقط، و 

آت كافامل صرفُحيرم من بالكلية،  اهليئة املعاونةأو  هيئة التدريسمن أعضاء عضو  بشأنيف حالة صدور قرار من جملس الكلية  :25مادة 
 التالية:
 .ملدة فصل دراسي كامل % شهريا 200 مكافأة التدريس .1
 مكافأة مشروع الربط بني زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس وجودة األداء. .2
 املسامهة يف أعمال اإلمتحانات. مكافأة .3
 جلان املصححني واملمتحنني.اإلشرتاك يف  مكافأة .4

و منعه  سحب مقرر من عضو هيئة التدريسيتم  هيئة التدريس،من أعضاء عضو  بشأنلية يف حالة صدور قرار من جملس الك :26مادة 
من االنتداب خارج أو داخل الكلية ومنعه من حضور املؤمترات داخل أو خارج الكلية ومنعه من التسجيالت العلمية و منعه من 

 إجراء حتاليل على نفقة الكلية.
 )139( ) و67تني (م املاداحكأ تفعيل، يتم قرار من جملس الكليةالذين صدر حبقهم  تدريسلاأعضاء هيئة عاوين بالنسبة مل :27مادة 

.  وبناءاً عليه، ال يتم بواجباته وحمسنا أداءهامنذ تعيينه معيدا أو مدرسا مساعدا ملتزما يف عمله ومسلكه  شرتط أن يكونت واليت
 بالكلية.مدرسني مساعدين أو يف وظائف مدرسني  تعيينهم

تسري عليهم أحكام هذه الالئحة، ويصدر قرار جملس  ،من خارج الكليةأو معاونيهم املنتدبني عضاء هيئة تدريس بالنسبة أل :28دة ما
 الكلية بعدم إنتداهبم للتدريس بالكلية مرة أخرى.

 .ئحةالالعلى كل مامل يرد بشأنه نص هبذه  وتعديالته 1972لسنة  49ت رقم قانون تنظيم اجلامعاتسري أحكام 
 .2014،  نوفمرب  17   يف حتريراً 

 يعتمد،،،
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