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  الربط بني زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس وجودة األداءمشروع : املوضوع
  

  حتية طيبة وبعد

أبلغ سيادتكم علما بأن المجلس األعلى للجامعات قد وافق على مشروع يسعدني أن 
الربط بين زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس وجودة األداء، والبدء في تنفيذه من أول يوليو 

، آما وافق على إحالة الموضوع بالكامل لكافة الكليات واألقسام لتحديد آلية التنفيذ داخل 2008
  .الحكومية المصرية آل قسم علمي بالجامعات

ومرفق لسيادتكم نسخة من المشروع في شكله النهائي للعرض على جميع األقسام 
العلمية لتحديد آلية التنفيذ التي سيتبعها القسم، وتحديد أي أنشطة لم ترد في االستمارة يرى 

  .القسم أهمية إضافتها ضمن أنشطته
سعا لهيئات المكاتب لمناقشة وآذلك نأمل في أن يعقد رؤساء القطاعات اجتماعا مو

  .االستمارة من وجهة نظر القطاع وخصوصياته
نتوقع وصول ردود محددة من الجامعات ولجان القطاعات خالل أسبوعين من تاريخه، 

  .ليمكن وضع الالئحة التنفيذية للمشروع وإقرارها من المجلس األعلى للجامعات

  وتفضلوا مجيعا بقبول وافر التحية واالحرتام،
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  وجودة األداء هيئة التدريس أعضاءدخل الربط بني زيادة مشروع 
  مقدمة

في إطار تنفيذ معايير الجودة في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي للحصول على االعتماد، حددت 
وفقا ألحكام قانون تنظيم  التدريس للعمل في جامعاتهم تفرغ أعضاء هيئةلبالنسبة وزارة التعليم العالي رؤيتها 

وقد دارت العديد من المناقشات . الجودة تطبيق نظمنظام لربط زيادة دخولهم ب، لهذا لزم وضع الجامعات
المستفيضة داخل الجامعات ومن خالل نوادي أعضاء هيئة التدريس وممثليهم، حتى خرجت رؤية واضحة 

  . يربط بين زيادة الدخل وجودة األداءلمشروع 
حوار  فيرئيس مجلس الوزراء،  / األستاذ الدآتور فيوقد آانت المشارآة الفعالة للقيادة التنفيذية، ممثلة 

بموافقته على تقديم الدعم الالزم لتنفيذ المشروع مع التأآيد على أهمية  انتهت، الجامعيالمجتمع  ممثليمتصل مع 
  .يتوقع من تنفيذه الذي اإليجابيالمردود  يضمن الحصول على متابعةوضع نظام دقيق لل

 ونوادي، ووصلت ردود من العديد من الجامعات المدنيعلى المجتمع  المشروعوقد تم عرض مسودة 
وتم عرض آافة اآلراء على المجلس األعلى . أعضاء هيئة التدريس، والعديد من أعضاء هيئة التدريس

، آما 2008تنفيذ المشروع من أول يوليو  في، والبدء المشروع في صورته النهائيةلى وافق ع الذيللجامعات 
داخل آل قسم  والرقابة والتقييم لتحديد آلية التنفيذ واألقساموافق على إحالة الموضوع بالكامل لكافة الكليات 

بين زيادة دخل أعضاء  صورة النهائية لمشروع الربطعرض لل يليوفيما . المصرية الحكومية الجامعاتب علمي
  :هيئة التدريس وجودة األداء

  .ورفع جودته الحكومي تطوير التعليم العالي: الرؤية •

  .توفير دخل مناسب ألعضاء هيئة التدريس لتفرغهم للعمل بجامعاتهم: الرسالة •

 تطبق معايير الجودة في مؤسسات التعليم العالي: اهلدف •

  ألداءفلسفة ربط دخل عضو هيئة التدريس جبودة ا
، بما يسمح قياسلا ومؤشرات، المهام توصيفيتم اشتراك عضو هيئة التدريس في هذا النظام اختياري، و

األنشطة التي يقوم بها في إطار العمل الجامعي المكلف به ليمكن تقييم أدائه بصورة لعضو هيئة التدريس بتحديد 
الجودة، طبقا  اتفاقن قائمة األعمال في إطار وذلك من واقع استمارة موقعة منه بما سيقدمه م علمية سليمة،

  .نشاطلطبيعة آل 

  جودة األداء االشرتاك يف نظاماستمارة 
، ويوافق عليها القسم المختص وعميد الكلية الراغب في االشتراك ضو هيئة التدريساستمارة يقدمها عهي 
طبقا لخطته في تنفيذ ختارها ايام بالمهام التي بالق ًا منهوتعتبر تعهد، )اآلتي بعدطبقا للنموذج ( من الجامعة وتعتمد

يضع آل قسم ، وأسبوعيا ساعة 28، بما يضمن الحضور بشكل منتظم أربعة أيام وبحد أدنى مهامه الجامعية
  .أسلوب قياس تواجد أعضاء هيئة التدريس به
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 قواعد الصرف بناء على قياس جودة األداء 

جنيه  2,000لألستاذ : ، آما يليوالبحثية والنشاط الجامعيية الحد األقصى للصرف، عن المهام التدريس
  :وذلك من خالل الضوابط اآلتية ،جنيه 1,200للمدرس  -جنيه  1,600لألستاذ المساعد  -

، وعلى الراغبين منهم استيفاء النظام لكافة أعضاء هيئة التدريس العاملين والمتفرغين فييتاح االشتراك  
 .يقوم بها يالتاالستمارة وفقا لألنشطة 

 :الحاالت التالية فيالنظام  فيال يسمح باالشتراك  
 ğ̂éÂçf‰_<°Úçè<àÚ<†nÒ_<íÃÚ^¢]<t…^}<^Û¿jßÚ<^e]‚jÞ]<h‚jßè<àÚJ 
 íÃÚ^¢]<Ø}]<íéfè`i<l]ð]ˆ¢<š†Ãi<àÚJ 
 <ÄÚ<Hî×Âù]<íËé¾çÖ]<î×Â<Ùç’£]<áæ<äßééÃi<î×Â<l]çß‰<Äf‰<l†Ú<ë„Ö]<Œ…‚¹]<æ_<‚Â^Š¹]<ƒ^j‰ù]

Ú<ð^ŞÂcl^ÃÚ^¢]<å]†i<^¹<^Ïf<H„éËßjÖ]<ØfÎ<°Ú^Â<æ_<Ý^Â<ì‚¹<íéÖ^ÏjÞ]<ìÊ<Ùø}<í×ãJ <<äÖ<xÛŠèæ
î×Âù]<íËé¾çÖ]<»<äßééÃi<‚Ãe<Õ]÷^eJ 

 :يلياالستمارة يراعى ما  في، المحددة ةحساب الساعات المقابلة لألنشط في 
 äe<xÛŠi<^Ú<æ‚u<»<ÔÖƒæ<H†}a<±c<‚ße<àÚ<l^Â^ŠÖ]<Øèçvje<xÛŠè<íéÛ×ÃÖ]<Ý^ŠÎù]<Ø}]<íŞÞù]J 
 <áçÓèÖ<íé×ÓÖ]<‹×¥<íÏÊ]çÚ<Üjèæ< Hì…^Ûj‰÷]<»<t…‚i<< ^ãe<í‘^}<íŞÞ_<íÊ^•c<íéÛ×ÃÖ]<Ý^ŠÎú

<íŞÞù]< Ùçu< l^ÃÚ^r×Ö< î×Âù]< ‹×^e< l^Â^ŞÏÖ]< ïçjŠÚ< î×Â< ÐéŠßi< Õ^ßâ< áçÓè< ^ÛÒ< H^ãé×Â
Å^ŞÎ<ØÓe<í‘^¤]J 

 ‘^¤]< sÚ]Ö]< »< ‹è…‚jÖ]< l^Â^‰< t…‚i< ÷l^Â^ŠÖ]< æ_< Øe^Ï²< l^Ç×Ö]< sÚ]†e< æ_< í<íéfjÓ¹]<<Ö]
sÚ]Ö]<å„â<høŞÖ<“’¡J 

 <t…‚i<÷<ë_<Øe^ÏÚ<î•^Ïi<Üjè<Ù^ÛÂ_<ëù<l^Â^‰^ãßÂJ 

لمدة ال تقل  وفي حالة التكرار يتم إيقاف التعاقد، دراسيلمدة فصل عدم االلتزام بالتعاقد، يوقف الصرف  
 .النظام فيرة أخرى عن عام، قبل السماح للعضو باالشتراك م

 التنفيذآليات 

النظام، وتعرض هذا تنفيذ لضمان استمرارية  والتقييم المتابعةوالمراقبة وآليات التنفيذ  علمييحدد آل قسم  
 .على مجلس الكلية وتقر من الجامعةهذه اآلليات 

 .يكون هناك نظام مرآزي بالكلية والجامعة لمتابعة التنفيذ داخل األقسام 
  .عن ما قام به من أعمال ،ًاسنوي ًاوتقرير ًا آل ثالثة شهورمرحلي ًايئة التدريس تقريريقدم عضو ه 
 لتقييم األداءبعة والتقارير الدورية ألعضاء هيئة التدريس على القسم المختص، اتعرض تقارير المت 

 .وااللتزام بما أقر به عضو هيئة التدريس وذلك آل ثالثة أشهر
، وذلك بصورة مستمرة الجامعةالكلية و من قبلوتقييمها ت التنفيذ ومراجعتها مراقبة آلياوضع نظام ليتم  

 .ودقة التنفيذ جديةلضمان 
 .ترد من أعضاء هيئة التدريس بخصوص تقييم األداء التيتضع آل جامعة آلية لدراسة التظلمات  
 .بناء على تقارير األداء آل ثالثة شهوريتم الصرف على  
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  جودة األداء ظاماالشرتاك يف ناستمارة  -1
  

  :  .................................الدرجة العلمية         : ........................اسم عضو هيئة التدريس
  : ..................................الجامعة/ الكلية         : ......................................القسم العلمي

  

 األداء، بناء على خطة التي تتناسب وطبيعة عملهبالجامعة والمهام  مجمليختار عضو هيئة التدريس  
، وتعطي األولوية للمهام ساعة أسبوعيا موزعة على أربعة أيام 28بواقع  ،دراسييضعها آل فصل  التي

 .التدريسية المكلف بها عضو هيئة التدريس إن وجدت

  مؤشرات القياس  املهمة
عدد الساعات 
  األسبوعية

املهام  حتديد تفاصيل
  امللتزم بها

  املهام التدريسية: أوال

  .البكالوريوس والدراسات العليا تشمل مرحلتي 

حضور المحاضرات وما يتبعها من  
حصص المعامل والتمارين، بشكل 

  .منتظم

 .طبقا للجدول التدريسيعدد الساعات  
ات والدروس حاضرااللتزام بالوقت المخصص للم 

  .التمارينالعملية و
    

، الطالباعات لمقابلة تخصيص س 
  .ووجود حوار دائم معهم

تحدد الساعات المناسبة لمقابلة الطالب بمعرفة عضو 
لكل  ساعات أسبوعيًا ثالث في حدود هيئة التدريس،

  .ساعات أسبوعيًا وبحد أقصى ستمقرر 
    

جع امروقائمة بالإعداد ملف للمقرر  
  ةعالميال ةعلميال

ورة عالميا على مدى االعتماد على المعلومات المنش 
 .المعلومات ةشبك

، يسلم ملف المقرر ويراجع من قبل القسم المختص 
 .ويعلن للطالب

تحسب ساعات لكل مقرر، و 8ويخصص لذلك  
فيها في آل مرة يتم  الساعات مرة واحدة لكل مقرر

  .تدريسه

    

 إعالن الحلول النموذجية لالمتحانات 
، على بوابة المعلومات للجامعة

أعمال التصحيح في  واالنتهاء من
  .الوقت المحدد

على صفحة  إعالن الحلول النموذجية لالمتحانات 
 .المعلومات الجامعية

في الوقت المحدد من  االنتهاء من أعمال التصحيح 
 .إدارة الكلية

تحسب ساعة لكل مقرر، و 16مدة  خصصت 
ويتم  .الساعات مرة واحدة عند عقد آل امتحان

  .لى فصلينمضاعفتها للمقررات الممتدة ع
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  مؤشرات القياس  املهمة
عدد الساعات 
  األسبوعية

املهام  حتديد تفاصيل
  امللتزم بها

معامل للاسية تطوير البنية األس 
، مع إعداد التجارب بالقسم التابع له
  .المناسبة للمقرر

التأآد من أن المعامل والورش تقدم تجارب مناسبة  
 .وعصرية للطالب في المقرر

 .لكل مقرر بواقع ساعة أسبوعيًا 
تعظيم االستفادة من األجهزة والمعدات، وتطويرها  

  .باإلمكانيات الذاتية قدر اإلمكان

    

آافة األعمال المتعلقة بالتدريس  
البكالوريوس والدراسات  لمرحلتي

  .العليا

أعمال لجان االمتحانات، أعمال المراقبة، أعمال  
 .رصد الدرجات، تصحيح االمتحانات

 .الصيفيب مشروعات التخرج، متابعة التدري 
تحسب ساعات العمل الفعلية من واقع الجداول  

  .والتواجد الفعلي

    

مهام أخرى طبقا لطبيعة القسم،  
  .الكلية، القطاع

 .تطوير البرامج واللوائح الدراسية  
   
   
   

    

  املهام البحثية: ثانيا

المشارآة في اإلشراف على الرسائل 
  .العلمية

ة تحسب لكل مشرف عن آل طالب مسجل لدرج 
الث لمدة ث ن أسبوعيًااالماجستير أو الدآتوراه ساعت

سنوات لطالب  سنوات لطالب الماجستير وأربع
 .الدآتوراه

  .علنمتحدد في جدول  

    

حضور المحاضرات العامة  
والندوات بالقسم مع المشارآة الفعالة

  .بها

محاضرات عامة أو ندوات  4حضور ما ال يقل عن  
 . ، آل فصل دراسيبالقسم

م محاضرة عامة آل فصل دراسي أو آل عام تقدي 
 . طبقا للجدول المعد لذلك

  .المحاضرة لمدة ساعتين 

    

 االشتراك في المشروعات البحثية 
التي لها تأثير مباشر في خدمة 

أو الجهات  الصناعة المصرية
، وال يوجد بميزانيتها بند الخدمية

  .مكافآت ألعضاء هيئة التدريس

ع تؤآد تقدم تنفيذ خطة التقارير الدورية للمشرو 
 .العمل طبقا للمخطط

لكل عضو في الفريق البحثي من  تحدد عدد الساعات 
بنسبة المشارآة في المشروع، وبما ال  الجامعة
 .ساعات أسبوعيًا 4يتجاوز 

وقبوله من الجهة  تقديم التقرير النهائي للمشروع 
 .الممولة

  .وجود منتج أو خدمة متطورة نتيجة تنفيذ المشروع 
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  مؤشرات القياس  املهمة
عدد الساعات 
  األسبوعية

املهام  حتديد تفاصيل
  امللتزم بها

القيام بدور فاعل في ربط القسم  
بنظائرها داخل والمؤسسة التعليمية 
  .الجامعة وخارجها

ها على البحث تفعيل االتفاقيات وتنفيذها وتقييم تأثير 
 .العلمي في المؤسسة

طوال مدة سريان عن آل اتفاقية  أسبوعيًاساعة  
 .االتفاقية، طالما أنها مفعلة وتستفيد منها الجامعة

يع االتفاقية وحدة آافيا العتبار هذه ال يكون توق 
 المهمة مكتملة، بل األصل في فاعليتها وتأثيرها على

  .الجامعة/الكلية

    

المؤتمرات العلمية،  فياالشتراك  
  ومناقشات الرسائل

 .المؤتمرات المحلية والدولية فيالمشارآة  
 .مناقشة الرسائل العلمية داخل وخارج الجامعة 
 .وات العلميةتنظيم المؤتمرات والند 
إلقاء أو حضور محاضرات عامة داخل أو خارج  

 .الجامعة
  .توضع الساعات المناسبة 

    

مهام أخرى طبقا لطبيعة القسم،  
  .الكلية، القطاع

   
   
   
   

    

  النشاط اجلامعي: ثالثا

 .القياس يتم على أساس مجمل النشاط غير المباشر للتدريس أو البحث العلمي 
  .الفعلية التي يقترحها عضو هيئة التدريس، ويطبقها يصرف بناء على األعمال 

يتولى اإلرشاد األآاديمي لمجموعة  
  .من الطالب

 .أسبوعيًا ساعتان 
. ونتائجهم تهماستطالع رأى الطالب مع مراجعة ملفا 
ال يقل عن عشرة طالب، ويكلف بذلك من وآيل  

  .الكلية لشئون التعليم والطالب

    

لفة اللجان المخت نشاط من خالل 
التحد طالب الكلية أو الجامعة، 

  .وبتكليف من إدارة الكلية والجامعة

 .أسبوعيًاساعتان  
تقرير من رائد الشباب ووآيل الكلية لشئون التعليم  

 .والطالب
المشارآة مرة واحدة آل أسبوعين على األقل في أحد 

  .األنشطة

    

المشارآة في وضع الخطط  
اإلستراتيجية والتنفيذية والدراسة 

الذاتية للكلية، والمساهمة البناءة في 
  .أنشطة القسم العلمي التابع له

 .أسبوعيًا ساعتان 
  .قبول األعمال من الجهة التي أسندت لهم العمل 
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  مؤشرات القياس  املهمة
عدد الساعات 
  األسبوعية

املهام  حتديد تفاصيل
  امللتزم بها

المشارآة في المشروعات الخدمية  
من خالل الوحدات الجامعية الخاصة

بذلك، ويفضل من له نشاط في 
مشروع محو األمية ومن يشترك في 

الطبية والبطرية وخدمة  القوافل
  .البيئة

 أسبوعيًا ساعتين 
األعمال التي تدخل في حساب الجودة آخدمة  

 . للمجتمع
ال يكون قد تقاضى أي أجر من أي جهة عن نفس  

  .العمل، ويكتب إقرارا بذلك

    

مهام أخرى طبقا لطبيعة القسم،  
  .الكلية، القطاع

   
   
   
   

    

     )قلساعة على األ 28(الساعات  عدد إمجايل

  )الخميس    األربعاء    الثالثاء    االثنين    األحد    السبت (تحديد أيام التواجد 

...................................: توقيع عضو هيئة التدريس
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    تعرض على األقسام العلمية لتحديد آليات التنفيذ

 

  

  عناصر التميز يف تطوير التعليم والبحث العلمياستمارة  -2
  .الصرف بعد انتهاء المهمة بالكامل وتقديم نتائجها 

  مؤشرات القياس  املهمة

رفع  بما يكفلتطوير طريقة التدريس  
قدرة الطالب على الفهم واالستيعاب 

وإآسابه المهارات المطلوبة من 
  .المقرر

 .تقديم تقرير من وحدة الجودة بالكلية والجامعة 
 .حضور دورات تدريبية في تطوير أساليب التدريس بشكل منتظم 
 . يس المرجعية لنظم الجودةقياس لمهارات الطالب طبقا للمقاي 

من األجر األساسي، طالما أن تقارير الجودة تؤآد على تمكنه % 50نسبة الصرف قد تصل إلى 
  .من ذلك

وضع المادة العلمية في صورة  
إلكترونية خالل العام األول، ثم 

يطور التعامل مع البيئة اإللكترونية 
حتى يصل إلى التعلم اإللكتروني 

م الثاني أو الثالث الكامل خالل العا
تم تعديل المادة وي .على األآثر

سنوات لتواآب  العلمية آل ثالث
  .المتغيرات

تقرير المرآز القومي للتعلم اإللكتروني يؤآد على توافق المقرر مع المعايير القياسية للتعلم  
 .اإللكتروني

 .قياس مدى استخدامه لنظم التعلم اإللكتروني مع طالبه 
 .جنيه 10,000إلى  5,000رر لهذه الصورة مبلغ من يصرف لتحويل المق 
من األجر األساسي عند استخدامه لنظم التعلم اإللكتروني % 100يصرف حافز يصل إلى  

 .بالكامل
  .جنيه، عند تطويره للمقرر 4,000إلى  2,000يصرف آل ثالث سنوات مبلغ من  

  .النشر العلمي المتميز 

المعتمدة من المجلس األعلى  العالمية المتميزة تيتم تحديد الحافز طبقا لتصنيف المجال 
 .للجامعات

 .جنيه لمجموعة المؤلفين 20,000إلى  10,000يصرف مبلغ  
من المجالت العلمية % 25يصرف الحافز بالكامل لمن نشر بحثًا علميًا خالل عامين في أعلى  

 .التي تظهر في التقييم
  .كالمجلة بعد ذل لتصنيفتتدرج قيمة الحافز طبقا  

  الحصول على براءة اختراع 

 . الحصول على براءة اختراع محلية أو دولية 
جنيه توزع بينهم  10,000إلى  5,000يصرف للمشارآين في براءة اختراع محلية مبلغ من  

 .بنسبة المشارآة
دوالر توزع بينهم  10,000إلى  5,000يصرف للمشارآين في براءة اختراع دولية مبلغ من  

  .بنسبة المشارآة

تأليف الكتب والترجمة العلمية وما  
  .يناظرها

 .تأليف آتب علمية نشرت عالميا، أو ترجمة آتب علمية لصالح ناشرين عالميين 
 تأليف آتب أدبية أو اجتماعية أو ما يناظرها، وآانت مراجعة من قبل جهات علمية ومقننة 

 .ومحكمة
طبقا  على المستوى العالمي،ب جنيه لتأليف الكت 20,000إلى  10,000تصرف مكافأة قدرها  

 .لمستوى مؤسسة النشر والقيمة العلمية للكتاب المؤلف
 .جنيه 10,000إلى  5,000الترجمة العلمية واألدبية ذات القيمة العالية يصرف عنها  
  .ال يسرى ذلك على الكتاب الجامعي بشكله الحالي أو نظائره 

االنضمام لهيئة تحرير مجالت علمية  
  .عالمية

 .رسمي من الجهة آتاب 
  .طبقا لتصنيف المجلة جنيه 10,000 إلى 5,000يصرف عنها من  
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  مؤشرات القياس  املهمة

 .اللجان الخاصة التي تشكلها الجامعة 

 .انتهاء اللجنة مما طلب منها وتم قبوله من الجهة المعنية 
 .أي لجنة يقترحها القسم ويوافق عليها مجلس الكلية، ويعتمدها مجلس الجامعة 
، وقيمة المكافآت عند االنتهاء بالتشكيل يحدد مهام اللجنةالجامعة من رئيس يكون هناك قرار  

  .من مهمتها واعتماد تقريرها النهائي

مهام أخرى تقرها الجامعة، وترى  
أنه يمكن أن تضاف آعناصر تميز 
  .في تطوير التعليم والبحث العلمي

   
   
   
   

  
 

  استمارة قياس األداء اإلداري للقيادات -3
يصرف بدل للقيادات على ليمكن متابعة العمل ومراقبة تنفيذ النظام، م في األسبوع على األقل، تواجد فعلى خمسة أيا 

 :النحو التالي
 .جنيه 1,500للعميد  -
 .جنيه 1,200للوآيل  -
  .جنيه 1,000لرئيس القسم  -

 . يجوز للقيادات تقديم استمارة االشتراك في نظام الجودة، بجانب البدل المخصص للقيادات 

  رات القياسمؤش  املهمة

/ رئيس قسم (تفرغ القيادات الجامعية  
، وال يكون )عميد آلية/ وآيل آلية 

  .لهم انتدابات خارج الجامعة

 .مجال عملهتحديث وتطوير فعلى في  
 .الكلية/ انتظام العملية التعليمية بالقسم  
ها إلحكام تقديم تقارير المتابعة الدورية بانتظام، مع وضع نظام لحف التقارير والرجوع إلي 

 .الرقابة والمتابعة
  .خمسة أياملمدة ال تصرف لمن ال يلتزم بشروط التعاقد بالتواجد الفعلي  

 

  


