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نشر قرارات بشان عدم التدریس في حالة وجود احد االقارب  من الدرجة الرابعة ،  يف الكلیة ةوثیقة سیاس  
 االشراف العملي علي طالب معینین لوجود مصالح خاصة ، الي غیر ذالك تجنبا للتعارض في المصالح.

علــى  وبعــد اإلطــالع، وتعدیالتــه 1972لســنة  49قــانون تنظــیم الجامعــات رقــم أحكــام بعــد اإلطــالع علــى 
وثیقة المعـاییر والممارسـات التطبیقیـة لمؤسسـات التعلـیم العـالي بجمهوریـة مصـر العربیـة الصـادرة عـن الهیئـة القومیـة 

 التطـویر مـن برنـامج الممولـة م للمشـروعاتیـیوالتق المتابعـة لیـدل، و )2008بریـل أ(عتمـاد لضـمان جـودة التعلـیم واإل

 ، وحـدةلإلعتمـاد والتأهیـل المسـتمر التطـویر برنامجالصادر عن  ،العالى میالتعل ؤسساتلإلعتماد بم لیھوالتأ المستمر

 ، )2009یونیـو ( األول العربیـة، اإلصـدار مصـر العـالي، جمهوریـة التعلـیم العالى، وزارة التعلیم تطویر إدارة مشروعات
جود احد االقـارب  مـن الدرجـة الرابعـة ، نشر قرارات بشان عدم التدریس في حالة و  في الكلیة سیاسةإعتماد وثیقة  تم

ــا للتعــارض فــي المصــالح فــي  االشــراف العملــي علــي طــالب معینــین لوجــود مصــالح خاصــة ، الــي غیــر ذالــك تجنب
  التالي نصها: 25/10/2010) بتاریخ 336كلیة العلوم بجلسته رقم (مجلس 

 

احـد االقـارب  مـن الدرجـة الرابعـة ، االشـراف العملـي علـي  في نشر قـرارات بشـان عـدم التـدریس فـي حالـة وجـود الكلیة سیاسة تهدف

التاكیـد علـي اعضـاء هیئـة التـدریس  بـالقرارات  طالب معینین لوجود مصالح خاصة ، الي غیـر ذالـك تجنبـا للتعـارض فـي المصـالح

 هـذهیـتم العمـل علـى نشـر و  . لسیاسـةاه ذهـ تنفبـذمتابعة والقواعد التي تصون العملیة التعلیمیة وتزیل الحرج ولتسود العدالة والشفافیة 

یــتم وضــع و   .ملتقیــات الخــریجینو المــؤتمرات العلمیــة للكلیــة واألقســام العلمیــة, و موقــع الكلیــة, و مــن خــالل األقســام العلمیــة,  السیاســة

ام العلمیـة مـن خـالل إدارة الكلیـة ورؤسـاء األقسـ هـاتطبیق لضـمان الالزمـة مـن خـالل مجموعـة مـن اآللیـات السیاسـة هـذهخطـط لتنفیـذ 

 .داریةورؤساء األقسام اإل

ي نشر قرارات بشان عدم التدريس في حالة وجود احد االقارب  من الدرجة الرابعة ، االشراف ف الكلية سياسةتم عرض ومناقشة 

مع األطراف المختلفة داخل  العملي علي طالب معينين لوجود مصالح خاصة ، الي غير ذالك تجنبا للتعارض في المصالح

   أصحاب المصلحة.مجلس الكلية من عضاء أكلية وتتمثل هذه األطراف فى قيادات أكاديمية وأعضاء هيئة تدريس و ال
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نشر قرارات بشان عدم التدريس في حالة وجود احد االقارب  من الدرجة  في كلية العلوم بجامعة حلوان سياسة 
 ة ، الي غير ذالك تجنبا للتعارض في المصالح.الرابعة ، االشراف العملي علي طالب معينين لوجود مصالح خاص

 1972لسنة  49قانون تنظيم اجلامعات رقم وأحكام  ؛سياسة التعليم ومتطلبات التنمية بالدولة واجلامعة والكلية واجملتمع إن
وثيقة املعايري واملمارسات التطبيقية ملؤسسات التعليم العايل جبمهورية مصر العربية الصادرة عن اهليئة القومية لضمان جودة و  ؛وتعديالته
 لإلعتماد مبؤسسات ليهوالتأ املستمر التطوير من برنامج املمولة م للمشروعاتييوالتق املتابعة ليدل)، و 2008بريل (أعتماد واإلالتعليم 

 التعليم تطوير إدارة مشروعات العايل، وحدة التعليم تطوير ، مشروعلإلعتماد والتأهيل املستمر التطوير الصادر عن برنامج ،العاىل ميالتعل
كلية  سياسةسًا ودافعًا إسرتاتيجيًا لوضع أسامتثل ؛ )2009يونيو ( األول العربية، اإلصدار مصر العايل، مجهورية التعليم العاىل، وزارة
نشر قرارات بشان عدم التدريس يف حالة وجود احد االقارب  من الدرجة الرابعة ، االشراف العملي علي طالب  يف حلوان العلوم جبامعة

 معينني لوجود مصاحل خاصة ، ايل غري ذالك جتنبا للتعارض يف املصاحل.

 

 الدرجةالطالب من  من  لھال یجوز قیام عضو ھیئة التدریس بالتدریس في وجود أقارب  )1

 عة.الراب

) یتم تشكیل لجان الممتحنین والمصححین من أعضاء ھیئة التدریس باقتراح من األقسام العلمیة 2

المتحانات  التحریریة والشفویة والعملیة واعتمادھا من مجلس الكلیة بعد ا لوضع   المختصة

اة الدرجة الرابعة وذلك لضمان الحیاد والمساو  التأكد من عدم وجود  أقارب من الطالب حتى

 .  وعدم التمییز بین الطــالب

)عدم مشاركة السادة أعضاء ھیئة التدریس في إعمال الكنترول والمراقبة في حالة وجود 3

 الدرجة الرابعة .  أقارب لھم  من

) ال یجوز أشراف عضو ھیئة التدریس على الرسائل العلمیة المقدمة من احد أقاربھ نسبا 4

 اك في لجنة الحكم والمناقشة.االشتر  أوصھرا كما ال یجوز أیضا
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) ال یجوز اشتراك عضو ھیئة التدریس وزوجتھ أواألب وابنة أواألخ   واخیة في اإلشراف 5

 على ذات الرسالة .

) عدم مشاركة عضو ھیئة التدریس في لجنة التحكیم الخاصة بترقیة  احد اقاربة من أعضاء 6

 الرابعة   ھیئة التدریس حتى الدرجة

 ف العلمي على طالب معینین لوجود مصالح خاصة.) عدم اإلشرا7

 على كل مامل يرد بشأنه نص هبذه الوثيقة. وتعديالته 1972لسنة  49قانون تنظيم اجلامعات رقم تسري أحكام 
 

 .2010،  اكتوبر  25   يف حتريراً 

 عميد الكلية يعتمد،،،

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 

 مانعلي عثعبد الرمحن أ.د. مىن 
  

 
 جالل الدين محزة اجلميعيأ.د. 

 

 


