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 الفعالية خيص فيماواحملاسبية  املساءلة قواعد الئحة
   جامعة حلواناالجتماعية اخلدمة بكلية التعليمية
 م٨/٧/٢٠١٩بتاریخ ) ٥٦٠( بمجلس الكلیة رقم ةمعتمد

  

  
  

  

  القیادة والحوكمةمسئول معیار 

  زینهم مشحوت سید احمد/ د.م.أ

  الجودةضمان مدیر وحدة 

  سماح سالم عوض سالم/ د.أ
  

  

  
  

  

  عمید الكلیة
  عبد الحمیدشعبان یسري / د.أ

  
  م٢٠١٩/ هـ ١٤٤٠
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  إطاللة عامة
مــن االعتمــاد األكــادیمي  لتجدیــدحلــوان الخدمــة االجتماعیــة جامعــة فــي إطــار ســعي كلیــة   

 القیــام بالعدیـــد مـــن الممارســـات التـــي تحـــاولم واالعتمـــاد فإنهـــا جـــودة التعلــیضمان الهیئــة القومیـــة لـــ
  .االعتماد األكادیميحافظ بها على ت

 التعلیمیــة الفعالیــة یخــص فیمــا والمحاســبة المــساءلة قواعــد الئحــةذلــك تــم تفعیــل فــي ســبیل 
  :على النحو التالي وذلك ، جامعة حلواناالجتماعیة الخدمة بكلیة

الئحـــة لقواعـــد المـــساءلة والمحاســـبة فیمـــا یخـــص الفعالیـــة یـــل تـــم عقـــد ملتقـــى لمناقـــشة وتفع )١(
م ٢٦/١١/٢٠١٣یـــوم الثالثـــاء الموافـــق  التعلیمیـــة بكلیـــة الخدمـــة االجتماعیـــة جامعـــة حلـــوان

 أعـضاءبحـضور لفیـف مـن ً ظهرا، الواحدة والنصفأحمد كمال في تمام الساعة / د.بقاعة أ
 .  وممثلین عن الطالبومعاونیهمهیئة التدریس 

الئحـــة لقواعـــد المـــساءلة والمحاســـبة فیمـــا یخـــص الفعالیـــة عقـــد ملتقـــى لمناقـــشة وتفعیـــل تـــم  )٢(
م ٨/٣/٢٠١٦ الموافـــــق االثنـــــینیـــــوم  التعلیمیـــــة بكلیـــــة الخدمـــــة االجتماعیـــــة جامعـــــة حلـــــوان

 أعـضاءبحـضور لفیـف مـن ، ًالحادیة عشرة صـباحاتمام الساعة  العلمیة بالكلیة في األقسامب
 . العلمیة بالكلیةاألقسامب بكل ممثلین عن الطال وومعاونیهمهیئة التدریس 

الئحــة لقواعــد المــساءلة والمحاســبة فیمــا یخــص الفعالیــة التعلیمیــة بكلیــة الخدمــة تــم مناقــشة  )٣(
 العلمیــة بالكلیــة فــي األقــسامبم ٢/٤/٢٠١٩ الموافــق الثالثــاءیــوم  االجتماعیــة جامعــة حلــوان

 ومعــاونیهم هیئــة التــدریس أعــضاءن بحــضور لفیــف مــ، ًالعاشــرة عــشرة صــباحاتمــام الــساعة 
 . العلمیة بالكلیةاألقساموممثلین عن الطالب بكل 

الئحـــة لقواعـــد المـــساءلة والمحاســـبة فیمـــا یخـــص الفعالیـــة تـــم عقـــد ملتقـــى لمناقـــشة وتفعیـــل  )٤(
م بقاعـة ٩/٤/٢٠١٩ الموافـق الثالثـاءیـوم  التعلیمیة بكلیة الخدمـة االجتماعیـة جامعـة حلـوان

 هیئـة أعـضاءبحـضور لفیـف مـن ، ًالعاشـرة صـباحافي تمـام الـساعة لكلیة باأحمد كمال / د.أ
 الجهـاز اإلداري وممثلـین عـن الطـالب البكـالوریوس والدراسـات وأعـضاء ومعـاونیهمالتـدریس 

 .  من مجلس الكلیةامادةاعت وةالالئحثم تمت مناقشة . العلیا
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 مقدمة : 
 الــضروریة االلتزامــات مــن مجموعــة عیــلتف بهــا واالرتقــاء التعلیمیــة العملیــة تطــویر یتطلــب  

 خـاص، بوجـه التعلیمیـة الفعالیـة أنـشطة فـي والمطلوبـة نةاوالمع والهیئة التدریس هیئة أعضاء على
 تتــــضمن والمحاســــبة المــــساءلة لقواعــــد الئحــــة وضـــع االلتزامــــات هــــذه تفعیــــل هــــذه تفعیــــل ویتطلـــب
 مـــن أي فــي القــصور بجوانـــب تبطــةالمر الجــزاءات وكـــذلك والعلمیــة المادیــة الحـــوافز مــن مجموعــة
  .التعلیمیة الفعالیة معیار في ومعاونیهم التدریس هیئة أعضاء بها یقوم التي األنشطة
 تلتـزم والمحاسـبة المـساءلة الئحـة بوضـع االجتماعیة الخدمة كلیة قامت المنطلق هذا ومن  

 هیئــة أعــضاء التزامــات هــمأ حوضــوب فیهــا تتحــدد الكلیــة إدارة وكــذلك بالكلیــة الحاكمــة المجــالس بهــا
 وضــع فــي بــاألداء المرتبطــة والحــوافز الجــزاءات وكــذلك التعلیمیــة الفعالیــة فــي ومعــاونیهم التــدریس
 لــوائح مــن تــصدر ومــا عــام بوجــه المــصریة الجامعــات فــي بهــا المعمــول والمواثیــق والقــوانین اللــوائح
  .خاص بوجه الكلیة مجلس أو الجامعة مجلس یصدرها وقرارات

  :التالي النحو على الالئحة عناصر تحدید یمكن ذلك على وبناء  

ـــدریس أعـــضاءقائمـــة التزامـــات : ًالأو ـــة الت ـــاونیهم هیئ ـــة ومع ـــق بالفعالی ـــا یتعل  فیم
 :التعلیمیة

 التعلیمیة بالفعالیة یتعلق فیما التدریس هیئة عضو بالتزامات قائمة) ١ (مادة:  

  واجبات عضو هیئة التدریس  م

   محاضراتال بمواعید االلتزام  ١

   محاضرة لكل المخصص بالوقت االلتزام  ٢

   عذر بدون المحاضرات عن الغیاب عدم  ٣

  النظریة المقررات في للطالب التدریس في ناومع أي عنه ینیبأال   ٤

   األستاذ حضور في العملیة المقررات في نیناوبالمع االستفادة یجوز  ٥

   االمتحانات اعیدمو شامال للمقرر المحدد بالتوصیف االلتزام  ٦

  له المحدد في المقرر تقریر كتابة  ٧
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  واجبات عضو هیئة التدریس  م

  الضرورة تقتضي عندما المقرر توصیف تعدیل  ٨

   والتعلم التعلیم أسالیب تنویع  ٩

   العلمي القسم في وحفظه المقرر ملف استكمال  ١٠

  الطالب یجریها التي الفصلیة االمتحانات نتائج عن اإلعالن  ١١

  تساؤالته على لإلجابة مكتبیة اعاتس تخصیص في الطالب حق  ١٢

   الجامعي الكتاب تألیف ییرابمع االلتزام  ١٣

   الجامعیة الكتب تألیف عند الفكریة الملكیة بقواعد االلتزام  ١٤

  وسیلة أيب الجامعي الكتاب لشراء الطالب على الضغط عدم  ١٥

  الطالب مع ملبالتعا یتعلق فیما بالكلیة األخالقي المیثاق بقواعد االلتزام  ١٦

   بها بالعمل المكلف الكنتروالت في بالعمل االلتزام  ١٧

  االمتحانیة الورقة شروط ضوء في األسئلة وضع  ١٨

  التصحیح عند األسئلة ورقة على الموجودة الدرجات بتوزیع یلتزم أن  ١٩

  بمفردة االمتحانیة الورقة بتصحیح یقوم أال   ٢٠

  االمتحانات تصحیح عند اإلجابة بنموذج یلتزم أن  ٢١

  الطالب مع ومناقشتها الفصلیة االمتحانات نتائج عن اإلعالن  ٢٢

  النهائي االمتحان قبل للطالب النهائیة الفصل درجات أعمال درجات إعالن  ٢٣

  التدریب بموقع المیداني للتدریب یةفاإلشرا االجتماعات بحضور االلتزام   ٢٤

  التدریب بموقع لمیدانيا التدریب لطالب الموضوعي التقییم  ٢٥

  المیداني التدریب المؤسسات في الكلیة ومكانة صورة على الحفاظ  ٢٦

  الجودة ألعمال جدولة فيَ أسبوعیا ساعات ٣-١ تخصیص  ٢٧
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  :قواعد المساءلة والمحاسبة: ًثانیا
 المـساءلةتتعدد مصادر اللوائح والقـوانین التـي یـتم االلتـزام بهـا لتطبیـق قواعـد ) ٢ (مادة 

  : وهي التعلیمیة الفاعلیة في مجال المحاسبةو
 قانون تنظیم الجامعات  .١
  .الفكریة الملكیة ودلیل حقوق األخالقيالمیثاق  .٢
 . من قرارات وقواعد تتعلق بذلكالجامعةیصدر من مجلس  ما .٣
  . من قرارات بهذا الخصوصالكلیةیصدر من مجلس  ما .٤
 .ومعاونیهمریس  هیئه التدعضاءأل والحوافز المكافآتقواعد صرف  .٥
 األتيفي  المحاسبة والمساءلة عن تطبیق قواعد المسئولةتتحدد الجهات ) ٣ (مادة:  
  . بوصفه المجلس الحاكم الرئیسالكلیةمجلس  .١
 .عمید الكلیة .٢
 .مجلس القسم .٣
 .العلميرئیس القسم  .٤
  یملــك اتخــاذ القــرارات النهائیــة المرتبطــة الــذي مجلــس الكلیــة هــو المجلــس الحــاكم )٤(مــادة 

ویجــوز  بــشأنهابالمحاســبة والمــساءلة وقرارهــا ومتابعــة تنفــذیها والنظــر فــي التظلمــات المقدمــة 
 الكلیـــة وكیلـــي أو عمیـــد الكلیـــة إلـــى فـــي هـــذا الـــشأن هللمجلـــس تفـــویض بعـــض اختـــصاصات

 مــع ضــرورة اعتمــاد األقــسام مجــالس أون التعلــیم والطــالب والدراســات العلیــا والبحــوث ولــشئ
   .ا قبل تنفیذه الكلیة القرارات من مجلسههذ

  ؛ ووكــــالء األقـــسامرؤســــاء ( یلتــــزم عمیـــد الكلیـــة بمتابعــــة تنفیـــذ الجهــــات المعنیـــة )٥(مـــادة 
قــرارات مجلــس الكلیــة فیمــا یتعلــق بموضــوعات المحاســبة والمــساءلة ؛ علــى ان یتبــع ) الكلیــة

  . القراراته مدى تنفیذ هذدوريالمجلس بشكل 
  لیة مباشرة عن تسییر العملیة التعلیمیـة ئولین مسئو العلمیة مساألقسامرؤساء ) ٦(مادة

  :يتآل مستوى البكالوریوس فیما یتعلق باأوسواء على مستوى الدراسات العلیا 
 هیئـــة وأعـــضاء الدراســـیة بـــشكل عـــادل یتفـــق مـــع مـــصلحة الطـــالب لاوالجـــدمتابعـــة توزیـــع  .١

 .التدریس
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 راجعة الكتاب بالقسم  وتشكیل لجان مالجامعيالتحقق من توفر المعاییر في الكتاب  .٢
 األكثــر علـى أسـبوعین للطـالب فــي موعـد ال یزیـد عـن الجـامعيالتحقـق مـن وصـول الكتـاب  .٣

 .الدراسيمن بدایة الفصل 
ل محاضـــرة مـــع الطـــالب أو هیئـــة التـــدریس لتوصـــیفات المقـــرر فـــي أعـــضاءمتابعـــة عـــرض  .٤

 . على صفحة القسم بموقع الكلیةهوعرض
 الفـصل وفقـا لمـا هـو أعمـال وعدالـة توزیـع درجـات الدراسـيمتابعـة انتظـام امتحانـات الفـصل  .٥

 .منصوص علیة في توصیف المقرر
 هیئــة أعـضاء مـن زاتاوالتجـ مـن الطـالب حـول بعــض ىاوشــك أي فـي الموضـوعيالتحقیـق  .٦

 مـن توصـیات بـشأنها وحلها وعرضها علـى مجلـس القـسم التخـاذ مـا یـرام ومعاونیهمالتدریس 
 .تعرض على مجلس الكلیة

 هیئـة التـدریس بمراعـاة معـاییر وضـع الورقـة االمتحانیـة وااللتـزام أعـضاء علـى الـسادة هالتنبیـ .٧
یم الورقـــة االمتحانیـــة بعــــد یـــ مـــع القیــــام بتقهأساســـ والتــــصحیح علـــى اإلجابـــةبوضـــع نمـــوذج 

  .االنتهاء من االمتحان
  یتـــولى وكیلـــى الكلیـــة للدراســـات العلیـــا وشـــئون التعلـــیم والطـــالب المـــسئولیات ) ٧(مـــادة

   :لتالیةا
 . هیئة التدریس في المحاضراتأعضاء ومدى انتظام السادة الدراسيمتابعة الیوم  .١
 العلمیـة مـن حیـث التوقیعـات وعـدد المحاضـرات األقـسام بین الدراسيالتوزیع العادل للجدول  .٢

  .وتوزیع القاعات الدراسیة
م تغییـر أسـماء األسـاتذة  على المقررات الدراسـیة ، وعـداألساتذة العلمیة بتوزیع األقسامالتزام  .٣

 . على الطالب، وخاصة في برنامج الساعات المعتمدة في الدراسات العلیاإعالنهابعد 
متابعـــة االلتـــزام الكامـــل بالمواعیـــد االمتحانـــات الفـــصلیة والتوزیـــع العـــادل لألعمـــال الفـــصلیة  .٤

 . للطالبٕواعالنها في مواعیدها وفقا لما هو محدد في مجلس الكلیة ٕواتمامها
 الفــصل وتــوزیعهم بدایــة المنتــدبین فــي ةاألســاتذ المقــرراتتحقـق مــن مــدي توزیــع توصــیفات ال .٥

  .الكلیة علي موقع واإلعالنعلي الطالب 
 .الموضوعة االمتحانات والكنتروالت وفقا للقواعد أعمالمتابعه سیر  .٦
سـسات  المؤأو تقـدم مـن الطـالب ياوشك أيمتابعه االلتزام في التدریب المیداني والنظر في  .٧

 . مشرفي التدریب المیدانيأو
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 القصور حاله في والعقوبات الجزاءات :  
 المهام بـین اللـوم والتحویـل بأداء باإلخالل المرتبطة الجزاءات والعقوبات تتراوح) ٨ (مادة 

  : الحقا علي النحو التالياآللیات كما هو وارد في المخالفة لطبیعة التحقق وفقا إلي
 ) كلیهماأو یادةالربدل ، األداء ةوجود ،%٢٠٠ (المكافآتالخصم من  -
 .الكلیة من مجلس مادةتوجیه اللوم من مجلس القسم واعت -
 ) شابهها  وماالممولة البحوث –التعلیم المفتوح  (عتیادیةالا غیر الكلیة أنشطةالحرمان من  -
 )  كالهماأو یادةالر أو األداء ةوجود، %٢٠٠ (المكافآت والخصم من اإلنذارتوجیه  -
 درجـات تتناســب ٥تقــل عـن   الةیـقرجـات مـن تقیــیم القـسم لعـضو هیئــه التـدریس للترخـصم د -

 . خصم الدرجات جمیعهاإلي وقد تصل المخالفة طبیعةمع 
 .عمال االمتحاناتأ من أو عام ة عن التدریس لمداإلیقاف -
 . للقواعد المعمول بها في قانون الجامعاتً التحقیق القانوني وفقاإليالتحویل  -

  :لیات المساءلة والمحاسبةآ: ًثالثا
 التالیة اإلجراءات والمساءلة المحاسبة آلیاتتتضمن ) ٩ (مادة:  
  :)١( رقم مادةفي ) ٥( رقم إلي) ١( للمهام والمسئولیات م قم بالنسبة  )أ (
 ة مـن المـسئولیات المحـددة مـسئولیبـأي اإلخـاللتوجیه لوم مباشر من رئیس القسم في حالـه  .١

 . استئذان مكتوب ومقبولأو وبدون عذر  بدون قصدأو بقصد ةواحدة لمر
تقــل عــن  ال% ٢٠٠ مكافـأة مــن ة بهــذه المـسئولیات یــتم خـصم نــسباإلخــاللفـي حالــه تكـرار  .٢

 .ة الثانیةفي المحاضر% ٣٠ إليلي ترتفع و األةللمحاضر% ٢٠
 ومقابــل األجــر مــن مكافــأة أســبوعیــتم خــصم ) مــرات ٣أكثــر مــن (فــي حالــة تكــرار المخالفــة  .٣

 . من بدل الریادةعوأسبواألداء 
 المــسئول إحالــة یـتم لكــي علــى عمیـد الكلیــة األمــر علــى المخالفــة یعـرض اإلصـرارفـي حالــة  .٤

 مـن جـزاءات وفقـا لنتـائج التحقیـق والتـي ه التحقیق ولمجلس الكلیة الحق في اتخـاذ مـا یـراإلى
 :اآلتي من أكثر أوقد تتمثل في واحدة 

 .لیات المحددةئوام والمس یوضع في ملف المخالف للمهداريإ لوم توجیه -
 .بدل الریادة أكثر من أسبوعینیقل عن   الاألداء مقابل األجر مكافأةخصم من  -
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 المالیــة الخاصــة حاللــوائ مــع تطبیــق دراســيتقــل عــن فــصل  الحرمــان مــن التــدریس لمــدة ال -
 .بذلك

  :)١(في مادة رقم ) ١٠( رقم إلى) ٦(لیات من رقم ئوبالنسبة للمهام والمس  )ب (
  : توقیع أحد الجزاءات التالیةتمی       

 . كتابة استمارة التصحیح من الكنترول حتى یتم تسلیم التقریر والتوصیفتأجیل .١
 مـن جــزاءات ً مناسـباهیـرا  لمجلـس القـسم القتـراح مــااألمـرالحرمـان مـن تـدریس المقـرر ورفــع  .٢

 .وعرضها على مجلس الكلیة
 .بدل الریادة واألداء جودة أةمكاف من أسبوعقیام عمید الكلیة بخصم نسبة ال تقل عن  .٣
  :)١(في مادة رقم ) ١٣(لى رقم  إ)١١(لیات من رقم ئوبالنسبة للمهام والمس  )ج (
 .ة الفصلیتاالمتحانا نتائج إعالن عضو هیئة التدریس في حالة عدم إلى اللوم هتوجی .١
ى  التعامـل بهـذا الكتـاب علــإیقــاف یـتم الجـامعي الكتـاب تـألیففـي حالـة عـدم االلتـزام بقواعــد  .٢

 ً وفقــاالتــألیفلین مــن جــزء مــن مكافــأة ئوأن یقــوم القــسم بتــوفیر الكتــاب البــدیل وحرمــان المــس
 .علميللنظام المتبع في كل قسم 

تقـل عـن  فـي حالـة عـدم االلتـزام بالـساعات المكتبیـة یحـرم عـضو هیئـة التـدریس مـن نـسبة ال .٣
فـي تخـصیص وفي حالة تكرار عدم انتظام عضو هیئة التـدریس % ٢٠٠من مكافأة % ٢٠

 . وبدل الجامعةاألداء مقابل األجرمن مكافأة % ٢٠الساعات المكتبیة للطالب یتم خصم 
  :)١(في مادة رقم ) ١٦( رقم إلى) ١٤(لیات من رقم ئوبالنسبة للمهام والمس  )د (

 إلـىل عـن ذلـك ئو الـسابقة یـتم تحویـل العـضو المـسوالمـسئولیات بالمهـام اإلخـاللفي حالة   
 وفقــا للجــزاءات المنــصوص بهــا فــي هنأ بــشه التخــاذ مــا تــراياألخالقــة والمیثــاق لجنــة الملكیــة الفكریــ

 مجلـس الكلیـة التخـاذ القـرار ىلـإ األمـر ویـتم رفـع . بالكلیـةياألخالقـالئحة الملكیة الفكریة والمیثاق 
  .الخصوصالمناسب في هذا 

  :)١(في مادة رقم ) ٢٢( رقم إلى) ١٧( من رقم والمسئولیاتبالنسبة للمهام   )ه (
 .ر التي كان بها تقصیاألیامالخصم من مكافأة الكنتروالت وفقا لعدد  .١
، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٨(لیات أرقــام ئو بالمــساإلخــالل تحقیــق فــي حالــة إلــىیــتم التحویــل  .٢

 .وتحمل المسئولیة المباشرة في حالة انخفاض النتیجة في ضوء هذا القصور) ٢٣
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 إدانـــةاصـــة بالترقیـــات فــي حالـــة  الخاألنــشطة مــن درجـــة األقـــلخــصم خمـــسة درجــات علـــى  .٣
 .العضو بالتقصیر في المهام السابقة

  :)١(في مادة رقم ) ٢٧( رقم إلى) ٢٣( من رقم والمسئولیاتبالنسبة للمهام   )و (
 . وفقا للوائح العاملین بالدولةنیناوللمع الالزمة ةاریاإلدتوقیع العقوبات  .١
 .%٢٥ الكتب العامة ال تقل عن تألیف مكافأةخصم نسبة توزیع  .٢
 هالتخـاذ مـا تـرا) ٢٦(لیة رقـم ئو بالمـساإلخـالل في حالـة ياألخالق لجنة المیثاق إلىالتحویل  .٣

 . من مجلس الكلیةهامادمن جزاءات واعت
 یـــتم وضـــع هـــذه الجـــزاءات فـــي ملـــف عـــضو هیئـــه التـــدریس حیـــث تراعـــي عنـــد )١٠ (مـــادة 

ـــــادات  ـــــاختیـــــار القی ـــــة بالكلةاإلداری ـــــین ة مفاضـــــلأي أو ی ـــــه الأعـــــضاء ب ـــــدریس  هیئ ـــــین أوت  ب
  . للعضوة مالیأو ة علمیةإضاف التي تمثل أو ة المتمیزباألنشطةنین للقیام واالمع

 الــسادة علــي الكلیــةا مــن مجلــس هــماد بمجــرد اعتةلیــآل یــتم تطبیــق توزیــع هــذه ا)١١ (مــادة/ 
 بكـل ومعـاونیهم هیئـه التـدریس أعـضاء السادة بین ٕواعالنها األقسامالعمید والوكالء ورؤساء 

  .ائل لتفعیلها والبدء في تطبیقها ممن الیوم التالي لتاریخ االعتمادالوس
  
 


