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 دليل المحاسبية

 :رؤية الجامعة

 ،ة والعلوموالتكنولوجيا  والتربيتسعي جامعة حلوان أن تكون مؤسسة تعليمية بحثية رائدة ومتميزة في الفنون 

 وفقا لمعايير الجودة العالمية.

 :رسالة الجامعة

 حدي الجامعات الحكومية المصرية تعمل علي:إجامعة حلوان 

 تحكمها المعايير المحلية والعالمية إلعداد كوادر مميزة قادرة علي  ،تقديم برامج أكاديمية ذات جودة عالية

 جات المجتمع واإلسهام في تطوره ورفاهيته.وتلبية حا ،العطاء واإلبداع

 ن حتي ينعكس ذلك إيجابا علي كل م ،رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس وتنمية قدراتهم التعليمية والبحثية

 الطالب والبيئة المحلية والعالمية.

 ية ودفع قطاعات اإلنتاج فيه للمنافسة المحل ،المشاركة الفعالة في خدمة المجنمع وبناء ثقافته وتنمية بيئته

 قليمية والعالمية. واإل

 رؤية الكلية:

تعتبر كلية التربية جامعة حلوان مؤسسسسسسسسسسسسة تربوية أكاديمية تعمل علم ترقية المعرفة التربوية وتطبيقاتها ل دمة 

 وتشكيل عالم التعليم والتعلم .  ،المجتمع والعالم

ليم سسسسسسسواء في ذلك التعليم قبل الجامعي والتع ،تطوير التعليم علم كافة المسسسسسسستوياتومن ثم فإن الكلية تعمل علم 

 العالي ، بما يحقق تنمية بشرية مجتمعية شاملة ومستدامة للمجتمع المصري في تواصل مع العالم العربي واألجنبي . 

 وتستند هذه الرؤية إلى:

 وتقنياً .أن التربية والتعليم مهنة متسارعة التطور معرفياً -1

إدراك تغير دور المعلم من ناقل وملقن إلم ميسسسسسر للتعلم ومدير للعملية التعليمية وم طا لها ، ومنم لعبداع والعمل -2

 الفريقم والتعلم الذاتي .

 اعتبار المعلم ذي الجودة والتميز أساس نجاح كليات التربية وتحقيق مهامها .-3
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 في أكبر من مجرد إعداد المعلمين.أن كليات التربية لها دور مجتمعي ثقا-4

 أن التربية والتعليم أساس األمن القومي، وأن لكليات التربية دوراً محورياً في توفيره .-5

 رسالة الكلية: 

تتحدد رسسسالة كلية التربية جامعة حلوان في بناء التصسسورات وات اذ اإلجراءات لتكوين الكوادر التربوية وتطوير 

تويات ، بالتعاون مع كليات الجامعة ووزارة التربية والتعليم والمدارس العامة وال اصسسسسسسسة، التعليم علم كافة المسسسسسسس

 والوزارات األخرى المعنية بالتربية كالثقافة واإلعالم والشباب وغيرها.

وينبثق من هذه الرسسسسالة الرئيسسسسية مهام مباشسسسرة، تتمثل في تكوين المعلم تكويناً مسسسستمراً، بإعداد معلم متميز قبل 

ال دمة، وتنميته مهنياً في أثنائها، وترقية البحث التربوي، بما يسسسساعد علم إنتاج المعرفة التربوية، ووسسسسع سسسسياسسسسات 

 وبرامج ت دم المجتمع وتنميه.

القيم الخاصة  بالكلية:    

 االنضباط. -

 الشفافية والنزاهة. -

 الموسوعية. -

 العدالة. -

 المشاركة. -

 االلتزام. -

 االنتماء. -

 توطئة

التطوير الدائم والمستمر ألداء أعضاء هيئة التدريس، إذ  عملية البحث عن التميز في األداء الجامعيتستدعي 

 تميز. اللنجاح ولفي العمل الجامعي، والدعامة الرئيسة الركن األساسي يمثلون 

ا مع، تربرئيسة هي: التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتثالث وظائف  مؤسسة متعددة المهام، تمارس الجامعةو

ي دم كل منها اآلخر. وعضو هيئة التدريسهو حجر  ها وظائف مترابطة ومتكاملةتجعلها منتفاعلية بينها عالقات 

 وتشعبها.، مما ينعكس بالتالي علم تعدد مهام عضو هيئة التدريس الجامعة لوظائفها  الزاوية في أداء
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هيئة التدريس يمثل خطوة رئيسة لتطوير العمل الجامعي.وفي وانطالقا مما سبق فإن إعداد دليل بمهام وواجبات أعضاء 

هذا الدليل مساهمة في تطوير القدرة المؤسسية قامت وحدة الجودة بكلية التربية بجامعة حلوان بإعداد ، هذا اإلطار

 للكلية، وبداية لتطوير نظام محاسبية فعال بها. 

 سبل المحاسبة.م أعضاء هيئةالتدريس وثانيهما اإلي جزئين، أولهما: مه وينقسم الدليل

 ر الدليل:مصاد

القيم الدينية واألخالقية للمجتمع المصري، والقوانين والتشريعات النافذة الحاكمة للعمل الجامعي، والقرارات تمثل 

 ، المصدر الرئيس دليل المحاسبية.الصادرة عن مجلس الجامعة والكلية

المرجع األساسي للعمل بالجامعات المصرية، وقد حدد  1972لعام  49رقم  تنظيم الجامعاتوفي هذا اإلطار يعد  قانون 

 :مواد عدة نذكر منها ما يلي  واجبات أعضاء هيئة التدريس فيمهام والقانون 

 :95مادة 

قدم العلوم تعلم أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيامبالدروس والمحاسرات والتمرينات العملية وأن يسهموا في    

واآلداب والفنونبإجراء البحوث والدراسات المبتكرة واإلشراف علم ما يعده الطالب منها , واإلشراف علىالمعامل 

 . وعلم المكتبات وتزويدها بالمراجع

 :96مادة 

هم ترسيخ وعلي،علم أعضاء هيئة التدريس التمسك بالتقاليد والقيمالجامعية األصيلة والعمل علم بثها في نفوس الطالب

 . ورعاية شئونهم االجتماعية والثقافية والرياسية , وتدعيم االتصال المباشر بالطالب

 :97مادة 

يتولم أعضاء هيئة التدريس حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاسرات والبحوثوالمعامل ويقدمون إلم عميد   

 . م وما ات ذ من إجراءات لحفظهالكلية أو المعهد تقريرا عن كل حادث من شأنه اإلخاللبالنظا

 :98مادة 

علم كل عضو من أعضاء هيئة التدريس أن يقدم تقريرا سنويا عن نشاطه العلمي والبحوثالتي أجراها ونشرها والبحوث 

 وعلم رئيس مجلس القسم أن يقدم تقريرا إلم عميد ،القسمالجارية إلم رئيس مجلس القسم الم تص للعرض علم مجلس

 . الكلية أو المعهد عن سيرالعمل في قسمه وعن النشاط العلمي والبحوث الجارية فيه وما حققه القسم من أهداف

 :99مادة 

أعمال وعليهم المشاركة في  . علم أعضاء هيئة التدريس المشاركة في أعمال المجالسواللجان التي يكونون أعضاء فيها

 .المؤتمرات العلمية للقسموللكلية أو المعهد

 :101مادة 
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ال يجوز ألعضاء هيئة التدريس القيام بعمل من أعمال ال برة أو إعطاء استشارة فيموسوع معين إال بترخيص من 

 . رئيس الجامعة بناء علم اقتراح عميد الكلية

 :102مادة 

جامعتهم أو اإلشراف علم ما يعطىبها من دروس إال بترخيص  ال يجوز ألعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس في غير

 عهد بعدأخذ رأى مجلس القسم الم تصمن رئيس الجامعة بناء علم موافقة مجلس الكلية أو الم

 .ويشترط للترخيص في ذلك أن يكون التدريس أواإلشراف في مستوى الدراسة الجامعية    

 :103مادة 

 .إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابلال يجوز ألعضاء هيئة التدريس 

 :104مادة 

ال يجوز ألعضاء هيئة التدريس أن يشتعلوا بالتجارة أو أن يشتركوا في إدارة عملتجارى أو مالي أو صناعي أو أن 

 .يجمعوا بين وظيفتهم وأي عمل ال يتفق وكرامة هذهالوظيفة

     

 

 مهام أعضاء هيئة التدريس

 المجاالت الم تلفة:ي مهام أعضاء هيئة التدريس فألهم فيما يلي عرض 

 س:يأوال : في مجال التدر

  بصورةمستمرةعلىتنميةمعارفهومهاراتهالمهنيةالعمل. 

    من المحتوى العلمم لمجال ت صصه .التمكن 

   الت طيا الجيد لعملية التعليم. 

  لمحاسرات.إعداد وأداءاااللتزام بالتوصيف المحدد للمقررات الدراسية، وحسن 

  ،يم ووسائل التقوإعالم الطالب في بداية الفصل الدراسي بأهداف المقرر ومحتواه ونواتج التعلم المتوقعة

 المست دمة.

  عدم التغيب دون سبب مقبول، وإبالغ إدارة الكلية في حالة الغياب.، وااللتزام بمواعيد المحاسرات 

 تقرير عن كل حادث منشأنه اإلخالل بالنظام إلي إدارة الكلية.قديم تو ـ،،لنظام داخل القاعات والم تبراتحفظ ا 

 واست دام الوسائل المتعددة في التدريس.تنويع أساليب التعليم والتعلم ، 

  ملكة االبداع عند الطالب.تحفيز 

 .رعاية الطالب المتفوقين والمتعسرين والمغتربين 

 .استيفاء تقريرالمقرر وتسليمه في نهاية الفصل الدراسي 
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 .عدم تكليف معاوني أعضاء هيئة التدريس بإلقاء المحاسرات نيابة عنه 

  إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابلعدم. 

  ،االلتزام بأداء المهام المنوطة به في مجال التربية العملية، بدءا من المشاركة في االجتماعات التنسيقية

 .بالتقييم الموسوعي للطالب والمشاركة اإليجابية في التدريب الميداني، انتهاء

 .اإلعالن عن الساعات المكتبية الم صصة للطالب، وااللتزام بالتواجد خاللها بصورة منتظمة 

 العلمي الدوري للقسم )السيمنار( المشاركة اإليجابية المنتظمة  في اللقاء. 

 ن ، وما يتعلق بذلك مالعلميةواسيع األبحاث والرسائل م إرشاد طالب مرحلة الدراسات العليا علمياً الختيار

  إجراءات وأنظمة.

 

 ثانيا: في مجال التقويم واالمتحانات:

  إعالن درجات األعمال الفصلية للطالب قبل انتهاء الفصل الدراسي، وشرح سبل التقويم للطالب واإلجابة

      عن استفساراتهم

 ية.متحانالتقيد بمواصفات الورقة االو ،اعداد االمتحانات ال اصة بمقرراته 

 .االلتزام بنموذج اإلجابة عند التصحيح 

  المشاركة اإليجابية في أعمال االمتحان المكلف بها، والتزام الدقة واألمانة والسرية في جميع أعمال رصد

 الدرجات.

 

 : في مجال التأليف:ثالثا

 ي المراجع العالمية.تشجيع االعتماد عل 

 ،وااللتزام بعمليات المراجعة والتحديث المستمر للمؤلفات. المشاركة في التأليف الجماعي 

 .االلتزام بحقوق الملكية الفكرية 

  بشراء الكتعلي الطالب إجبار عدم. 

 

 رابعا: في مجال التعامل بالكلية:

 و م ل وأن يترفع عن كل ماهوالعمل علم بثها في نفوس الطالب،  ،التمسك بالتقاليد والقيمالجامعية األصيلة

 الوظيفة.بشرف 

 لعاملين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وا مجتمع الكلية من التقيد بقواعد الدليل األخالقي للكلية في التعامل مع

 والطالب بالكلية.
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 .العدالة وعدم التمييز بين الطالب بسبب النوع أو الدين أو أي اعتبار آخر 

 الكلية والجامعةعلم مستوى غيره من المجالس واللجان القسم و مجلس المشاركة بفاعلية في أعمال. 

 تنمية روح العمل الجماعي. 

 

 خامسا: في مجال األنشطة بالكلية:

 .المشاركة اإليجابية في األنشطة ال دمية والطالبية بالكلية 

 يات آلالكلية والجامعة وتحديد لقسم و المشاركة بمقترحات تساعد علم تطوير العمل العلمي واإلداري في

 تنفيذها وطرق تفعيلها.

  هاعرسلإلم رئيس مجلس القسم الم تص وأبحاثه تقديم تقرير سنوي عن نشاط عضو هيئة التدريس العلمي 

 علم مجلسالقسم.

 سادسا: في مجال البحث العلمي:

 تطوير ت صصهفي  والمساهمة، متابعة التطورات الحديثة في مجال الت صص. 

  ةعالميالدوريات ال، والعمل علي النشر في ، المؤتمرات العلمية بصورة منتظمةالمشاركة اإليجابية في. 

  مت صصة.لاالمشاركة الفعالة في الجمعيات العلمية 

 .استمرار البحث العلمي 

 المشاركة في ال طة البحثية للكلية. 

 سابعا: في مجال األنشطة االجتماعية وخدمة المجتمع:

  خدمة المجتمعالهادفة إلي نشطة القسم والكلية والجامعة أالمشاركة بفاعلية في. 

 ت تقديم خدما -بعد موافقة الجهات الم تصة -يجوز لعضو هيئة التدريسفي العمل االجتماعي ، إذ  المساهمة

استشارية لجهات حكومية أو منظمات اقليمية أو دولية وفق سوابا ولوائح الجامعة علم أال يؤثر ذلك علم 

 .عمله األصلي

 بة.المطلو وتزويدها بأحدث المعارف وال برات ،الحرص علم إعداد الطاقات البشرية التم يحتاجها المجتمع 

 أعضاء هيئة التدريس فم حل المشكالت ، وتشجيع مساهمة تقوية الروابا مع المؤسسات التعليمية الم تلفة

 .التم تواجه هذه المؤسسات

  حتياجاتهااالهتمام بقضايا المجتمع و، والم المساهمة فم تنمية المجتمع وتقدمه هخالل عمل من يسعمأن، 

 والعمل علي المشاركة في حلها. 

  يتفاعل مع المتغيرات المجتمعية بما يفيد التعليم والمجتمع .أن 

 . االرتقاء بمستوى المهنة حتم تنال االحترام الالزم من المجتمع 
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 سسات المجتمع المدنم التم تسعم الم اإلسهام فم تطوير مهنة التعليم.مؤ ةفاالمشاركة الفعالة مع  ك 

 فم برامج المؤسسات االجتماعية والجمعيات ال يرية اإليجابية المشاركة. 

  المحافظة علي البيئة اهتماما كبيرا،ونشر الوعي بحمايتها بين الطالب.إيالء 

 

 سبل المحاسبة

 تتعدد مصادر القوانين التي تشكل مرجعا لقواعد المحاسبة والمساءلة ألعضاء هيئة التدريس مثل: 

 .قانون تنظيم الجامعات 

 .قرارات مجالس الجامعة 

 .قرارات مجالس الكلية 

 .دليل الميثاق األخالقي للكلية 

 .قواعد صرف المكافأت والحوافز ألعضاء هيئة التدريس 

 قانون تنظيم الجامعات:

محاسبة أعضاء هيئة التدريس في مجموعة من المواد أهمها ما سبل 1972لعام  49 نظم قانون تنظيم الجامعات رقم

 يلي:

  105مادة

يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريسفي كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة 

ينسب إلم عضو هيئة التدريس ويجب أال تقل درجة من يكلفبالتحقيق عن درجة من  كلية للحقوقبمباشرة التحقيق فيما

 يجرى التحقيق معه ويقدم عن التحقيق تقريرا إلم رئيس الجامعةولوزير التعليم العالي أن يطلب إبالغه هذا التقرير

إذا  العضو المحقق معه إلم مجلسالتأديب ولرئيس الجامعة بعداإلطالع علم التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة

 (112رأى محال لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه في حدود ما تقرره المادة )

 :109مادة 

 : تكون مساءلة جميع أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب يشكل من  

  ئيسار         سنويا عةأحد نوابرئيس الجامعة يعينه مجلس الجام

                   ا.عضو         أستاذ من كلية الحقوق يعينه مجلس الجامعة سنويا

 .عضوا     س الدولة يندب سنويامستشار من مجل

 

 لجزاءات التأديبيةا

 



 

 

 
 

 حلوان جامعة التربية كلية – الجودة ضمان وحدة

 )لجنه معيار القياده والحوكمه(
 

 

9 
 

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علم أعضاء هيئة من قانون تنظيم الجامعات 110حددت المادة أوال: 

 :س فيما يلي التدري

 .التنبيه (1)    

 .اللوم (2)    

اللوم مع تأخير العالوة المستحقة لفترةواحدة أو تأخير التعيين في الوظيفة األعلم أو ما في حكمها لمدة سنتين  (3)   

 .األكثرعلم 

 .المكافأةالعزل من الوظيفة مع االحتفاظ بالمعاش أو  (4)    

 .الربعالعزلمع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود  (5)    

(يكون 103وكل فعل يزرىبشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته أو فيه م الفة لنص المادة )       

 . جزاؤه العزل

 .وال يجوز في جميع األحوال عزل عضو هيئة التدريس إالبحكم من مجلس التأديب       

ات آخرى توقيع عقوب -وفق اللوائح والقوانين المنظمة–والكلية الجامعةدارة يجوز إلوباإلسافة لما سبق :ثانيا

 والحرمان من تدريس بعض المقررات.أمكافأة االمتحان....(  –مثل ال صم من المكأفات )مكافأة الساعات الزائدة 

 الجهات المسئولة عن تطبيق قواعد المحاسبية والمساءلة 

الجهات المسئولة عن تطبيق قواعد المحاسبية والمساءلة علي النحو  1972لعام  49 قانون تنظيم الجامعات رقمنظم 

 التالي:

 تشمل الجهات المسئولة عن تطبيق قواعد المساءلة والمحاسبية ما يلي:

 مجلس الكلية:

 والمحاسبية ويتابع تنفيذها.ة بالمساءلة المرتبطاكم الذي يصدر القرارات مجلس الكلية هو المجلس الح

 :عميد الكلية

وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة  ،عميد الكلية هو المسئول عن تنفيذ القوانين و اللوائحالجامعية 

والمجلس األعلم للجامعات. وفي مجال المساءلة والمحاسبية فإن عميد الكلية مكلف بمتابعة تنفيذ الجهات المعنية )مثل 

 .وكالء الكلية ورؤساء األقسام بها( قرارات مجلس الكلية في هذا الشأن

 رئيس مجلس القسم:

يشرف رئيس مجلس القسم علم الشئون العلمية واإلدارية والمالية في القسم في حدودالسياسة طبقا لقانون تنظيم الجامعات 

تابع وفي هذا اإلطار يالتي يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم وفقا ألحكام القوانين واللوائحوالقرارات المعمول بها، 

 . اسبية بالقسمرئيس القسم تنفيذ قواعد المساءلة والمح
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 :مجالس األقسام

ي تص مجلس القسم بالنظر في جميع األعمال العلمية والدراسية واإلدارية والماليةالمتعلقة بالقسم , وباألخص المسائل 

 : اآلتية

  رسم السياسة العامة للتعليم والبحث العلميفي القسم (1)    

  م تلفالت صصات في القسموسع نظام العمل بالقسم والتنسيق بين  (2)    

  تحديد المقررات الدراسية التي يتولم القسمتدريسها وتحديد محتواها العلمي (3)    

تها قتحديد الكتب والمراجع في مواد القسم وتيسيرحصول الطالب عليها وتدعيم المكتبة بها، والتأكد من مطاب (4)    

 .محدد لهللتوصيف ال

 . عليها بحوث وتوزيع اإلشرافوسع وتنسيق خطة ال (5)    

 .اقتراح توزيع الدروسوالمحاسرات والتمرينات العملية( 6) 

 

    

 


