اللائحة الإدارية والمالية
الموحدة
لمراكز التعليم
المفتوح بالجامعات المصرية
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مادة ()1
تعريف مركز التعليم المفتوح
مركز خدمى تابع لقطاع شئون التعليم والطالب ،ويتمحور دوره فى اإلشراف اإلدارى
والمالى على برامج التعليم المفتوح والتنسيق فيما بينها داخل الجامعة ،كما يحق له اقتراح
الدبلومات المهنية المتخصصة المؤهلة لسوق العمل لعرضها على مجلس الجامعة للموافقة
عليها تمهيدا لرفعها إلى المجلس األعلى للجامعات.

مادة ()2
السند القانوني
تنظم أحكام هذه الالئحة التصرفات اإلدارية والمالية لمركز التعليم المفتوح – وحدة خدمية
ذات طابع خاص – الذى له استقالله الفنى والمالى واالدارى طبقا ً لقرارات المجلس االعلى
للجامعات الصادرة بهذا الشأن طبقاًُ ألحكام قانون تنظيم الجامعات رقم  94لسنة 2491م
والئحته التنفيذية.

مادة ()3
األهداف العامة لمركز للتعليم المفتوح
يهدف المركز إلي تنفيذ نظام التعليم المفتوح بحيث يسـاير أحداث النظم المعموول بهوا محليوا ً
ودوليا ً وذلك للبرامج التى يقرها المجلس األعلى للجامعات وذلك من خالل قيامة بما يلى:
 المشوواركة مووع مجلووس الجامعووة والمجلووس األعلووى للجامعووات فووى التخطوويط العووام ورسوومالسياسة التعليمية للتعليم المفتوح.
 إتاحة فرص مميزة للتعليم أموام قطاعوات المجتموع المختلفوة للوذين يرفبوون فوي االرتقوابمستواهم العلمي والثقافي واالجتماعي.
 إتاحة الفرصة الستكمال التعليم الجامعي للرافبين في تخصصات جديدة أو بينية وإعادةتأهيل الخريجين بما يتال م مع احتياجات أسواق العمل المحلية واإلقليمية.
 نشوور فكوورة التعلوويم المفتوووح وإلقووا الضووو علووى التخصصووات المختلفووة المرتبطووة بسوووقالعمل.
 عقوود مووؤتمرات ونوودوات مووع المؤسسووات المختلفووة داخوول الجمهوريووة وخارجهووا للتوعيووةبأهمية التعليم المفتوح وفوائده.
 االشتراك مع الكليات المعنية في تطوير أساليب ونظم التقويم واالمتحانات. توووفير موووارد ذاتيووة بالجامعووات لالرتقووا بالناحيووة التعليميووة والبحثيووة واألنشووطة األخوورىبالجامعة.
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مادة ()4
مهام مركز التعليم المفتوح
وتتمثل مهام مركز التعليم المفتووح فوي كونوه مركوزا ً خودميا ً ال يمونة شوهادة علميوة وإن كوان
يقدم خودمات أساسوية مسواعدة ل قسوام العلميوة والكليوات المانحوة لهوذه الشوهادات ،وهوو بهوذا
مركز إدارة وخدمات لوجستية للجامعة والكليات .وفي سبيل تحقيق ذلك فإنه يقوم باألتي:
 اإلعالن عن برامج التعليم المفتوح وتلقي طلبات االلتحواق للبورامج المعلون عنهوا والقيوامبإجرا ات التسجيل بالمركز بالتنسيق مع الكليات التى بها برامج تعليم مفتوح.
 تجهيووز الوونظم التكنولوجيووة المختلفووة والمطلوبووة لتسووجيل الطووالب وتتبووع حووالتهم العلميووةالمختلفة وكذلك الالزمة لتسجيل نتائج االمتحانات بعد تصحية أوراق اإلجابات للطوالب
وكذلك السجالت المختلفة للدارسين حتى يصبة الدارس خريجاً.
 تلقي اإليرادات من الدارسين طبقا ً للقواعد القانونية والمحاسبية المتعارف عليها ،وكوذلكإعداد سجالت وكشوف الصرف واإلنفاق طبقا ً للقواعد القانونية والمحاسبية.
 توفير الوسائل والوسائط التعليمية للدارسوين التوى تتفوق ونظوم التعلويم المفتووح سووا فويشكل كتب مادية أو محاضرات أو في شكل إلكتروني أو في شكل مرئي ومسموع.
 اإلعووداد لالمتحانووات سوووا بتوزيووع الطووالب علووى اللجووان أو المشوورفين علووى تلووك اللجووانوكذلك كل ما يتعلق بأمور االمتحانوات اللوجسوتية سووا بالجامعوة والفوروع أو جامعوات
الشراكة.
 التنسيق مع الجامعة والكليوات فيموا يتعلوق بجميوع األعموال اللوجسوتية األخورى المطلوبوةفي تسهيل العملية التعليمية واإلدارية والمالية.
 تقوووديم كافوووة الخووودمات سووووا قبوووول الطوووالب المسوووتجدين أو القووودامى ،وتسوووجيل اختيوووارالمقررات وإعداد الكارنيهات وتسوليمها لهوم واالحتفواظ بالملفوات الخاصوة بهوم إلكترونيوا ً
ومادياً.
 اإلعوووداد واإلشوووراف وتنظووويم المحاضووورات التوووى تعقووود أسوووبوعيا ً فوووي األمووواكن المختلفوووةبالجامعة ومتابعتها.
 تحميوول المووواد العلميووة علووى موقووع المركووز حتووى يووتمكن الدارسووون موون اسووتخدامها فوويالعملية التعليمية.
 صورف الكتووب وكافووة المنتجوات العلميووة اإلضووافية موون محاضورات وتطبيقووات فووي جميووعصورها اإللكترونية والرقمية .وكذلك توزيعها على كافة الفروع.
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 طباعووة وتصوووير كافووة الكتووب والمحاضوورات سوووا للعوورل المرئووي أو اإللكترونووي أوالمادي.
 -اإلشراف على البث التليفزيوني للقناة الفضائية.

 -الرد على استفسارات الطالب من كافة الجوانب.

 االتفووواق موووع ومتابعوووة الووووكال بالخووواري والوووداخل مووون حيوووث التسوووجيل واالمتحانووواتوالنتائج).

مادة ()5
تشكيل مجلس اإلدارة
يتم تشكيل مجلس إدارة المركز بقرار يصدره رئيس الجامعة على النحو التالي-:
م
2

االسم
األستاذ الدكتور /رئيس الجامعة

1

األستاذ الدكتور /نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب

الصفة
رئيسا ً
نائبا ً

3

األستاذ الدكتور  /نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا

عضوا ً

9

األستاذ الدكتور  /نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة

عضوا ً

5

السادة عمدا الكليات المشاركة في البرامج المختلفة

عضوا ً

6

األستاذ الدكتور /مدير مركز التعليم المفتوح

عضوا ً

9

الدكتور /نائب مدير المركز

عضوا ً

8

أمين عام الجامعة

عضوا ً

ويجوز لمجلس اإلدارة ضم ثالثة أعضا على األكثر من ذوي الخبرة بنا ا ً على اقتراح
رئيس المجلس .ويعين المجلس أمينا ً له من بين أعضا ه.

مادة ()6
لجنة التنسيق االكاديمي بالجامعة و اللجان الفرعية بالكليات
يتم تشكيل لجنة للتنسيق االكاديمى بالجامعة فى حالة النظام المركزى ولجان فرعية بالكليات
فى حالة النظام الالمركزى وذلك على النحو التالى:
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أوال:لجنة التنسيق األكاديمي بالجامعة:
يشكل مجلس اإلدارة لجنة للتنسيق األكاديمي للتعليم المفتوح بالمركز تتكون من:
م
2
1
3
9
5

االسم
األستاذ الدكتور /نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب
األستاذ الدكتور /مدير مركز التعليم المفتوح
الدكتور /نائب مدير المركز
منسقو البرامج بالكليات
مدير عام شئون التعليم والطالب بالجامعة

الصفة
رئيسا ً
عضوا ً
عضوا ً
عضوا ً
أمين اللجنة

ثانياً:اللجان الفرعية بالكليات:
يتم تشكيل لجنة فرعية بكل كلية مشاركة ببرامج التعليم المفتوح ويكون تشكيلها بقرار من
السيد األستاذ الدكتور /رئيس الجامعة وتكون مسئولة عن متابعة تنفيذ أنشطة وبرامج التعليم
المفتوح داخل الكلية وفق اللوائة اإلدارية والمالية لمركز التعليم المفتوح بالجامعة وتتكون
عضويتها من:
م
2
1
3
9
5

االسم
عميد الكلية
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
عدد  )3رؤسا األقسام التي بها برامج تعليم مفتوح بالتناوب
أمين الكلية
مدير شئون التعليم والطالب بالكلية

الصفة
رئيسا ً
نائبا ً
عضوا ً
عضوا ً
أمين اللجنة

ويقوم مدير شئون التعليم والطالب بالكلية بأعمال أمانه اللجنة.
 على أن يعاون لجنة التنسيق االكاديمي بالجامعة واللجان الفرعية بالكليات عدد كاف
من موظفي الجامعة أو الكلية من اإلدارات التي يتطلب العمل فيها االستعانة بهم
وبقرار من السيد أ.د /رئيس الجامعة وباقتراح من مدير المركز.

مادة ()7
اختصاصات مجلس اإلدارة
مجلس إدارة المركز هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصرف أموره الفنية والمالية واإلدارية
ويقوم بوضع السياسة العامة التي تحقق أهداف المركز وأفراضه في ضو القوانين واللوائة
والقرارات المنظمة لذلك ,وله على األخص ما يلي:
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 .2وضع السياسة العامة والنظام الداخلي للمركز بما يتفق مع أفراضه.
 .1اعتماد مشروع الموازنة السنوية للمركز وحسابه الختامي وقوائمه الماليه.
 .3إقرار االتفاقيات التي تبرم مع األشخاص والمنشأت والشركات والهيئات والمنظمات
المحلية واألجنبية في مجاالت نشاط المركز والتفويل لرئيس مجلس اإلدارة في إبرام
العقود.
 .9إصدار النظم واللوائة المالية واإلدارية بما ال يتعارل مع القواعد المعمول بها.
 .5النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالمركز.
 .6وضع قواعد منة المكافآت والحوافز للعاملين بالمركز ومكافآت التدريس اللقا ات)
ومكافآت االمتحانات بنظام الساعات المعتمدة بما يتناسب مع الموقف المالي للمركز.
 .9اعتماد التعيينات والتكليفات واالنتدابات من أعضا هيئة التدريس ومعاونيهم والباحثين
واالستشاريين واإلداريين والعاملين بغرل القيام باألعمال التعليمية والبحثية
واالستشارية واإلدارية والفنية الالزمة لتحقيق أفرال المركز وأهدافه.
 .8اعتماد اتفاقات الشراكة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية في مصر والخاري.
 .4اقتراح قبول الهدايا والمنة والهبات والتبرعات التي تتفق وأفرال المركز مع مراعاة
سلطات القبول.
 .21تفويل رئيس مجلس اإلدارة في بعل اختصاصات المجلس التي لها صفة االستعجال
على أن تعرل للتصديق عليها في أقرب جلسة مع مراعاة القرارات والقوانين واللوائة
المنظمة لذلك

مادة ()8
اختصاصات لجنة التنسيق األكاديمي
تكون اللجنة مسئولة عن تخطيط ومتابعة األنشطة األكاديمية للمركز والتنسيق مع الكليات
المعنية والنظر في كل ما يتعلق بشئون الدارسين بالمركز وعلى األخص ما يلي:
 .2اقتراح السياسات الكفيلة بتشجيع الدراسة وتطويرها.
 .1اقتراح السياسات الالزمة لتيسير حصول الطالب على المادة العلمية في الوقت المالئم
والعمل على تحديثها.
 .3إقرار واعتماد أسما أعضا هيئة التدريس الذين يوكل إليهم تأليف الكتب والتطبيقات
بعد أخذ رأي رؤسا األقسام بالكلية واعتماد مجلس الكلية.
 .9تجهيز ومراجعة مصادر التعليم والتعلم.
 .5متابعة تنفيذ أعمال التحضير لالمتحانات ولجان التداول وأعمال الرصد والمراجعة.
 .6إعداد تقارير نصف سنوية أول كل فصل دراسي) عن سير العمل بالبرنامج وسبل
تطويره.
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 .9اعتماد تقييم األدا وأسلوب االستبيان لضمان جوده العلمية التعليمية ورفع تقاريره
لمجلس إدارة التعليم المفتوح ألخذ قرار بشأنها.

مادة ()9
اختصاصات اللجان الفرعية بالكليات
تختص اللجنة بما يلي:
 .2تنفيذ سياسات وقرارات مجلس اإلدارة.
 .1النظر في كل ما يتعلق بالشئون التعليمية واإلدارية والمالية الخاصة بالتعليم المفتوح
بالكلية المعنية وعرضه على مجلس اإلدارة وكل ما يخص تنفيذ السياسات الالزمة
لتيسير حصول الطالب على المادة العلمية في الوقت المالئم ,وتحديد أعضا هيئة
التدريس الذين يوكل إليهم تأليف الكتب وتجهيز مصادر التعليم والتعلم وعرضها على
مجلس اإلدارة.
 .3اقتراح أعداد الطالب المقبولين فى المستوى األول باإلضافة إلى اقترح مواعيد
االمتحانات وتنظيم اإلشراف األكاديمي.
 .9تنفيذ الخطة الدراسية للبرنامج بالكلية وتقديم تقرير نصف سنوي لمدير المركز تمهيدا
للعرل على مجلس اإلدارة.
 .5إعداد تقارير األدا وأسلوب االستبيان لضمان جودة العملية التعليمية.

مادة ()11
اختصاصات رئيس مجلس اإلدارة
رئيس مجلس اإلدارة هو المختص باإلشراف العام على المركز بما يحقق أهدافه في ضو
القوانين واللوائة والقرارات المنظمة لذلك ،وله على األخص:
 .2دعوة مجلس اإلدارة لالنعقاد ورئاسة جلساته.
 .1اختيار مدير المركز.
 .3يجوز لمجلس اإلدارة تعيين نائبا ً أو أكثر لمدير المركز في حالة زيادة أعداد الطالب
بالتعليم المفتوح بالجامعة عن عشرة أالف طالب من بين أعضا هيئة التدريس لمدة
عاميين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
 .9اقتراح قبول الهبات والتبرعات والمنة واإلعانات التي ترد للمركز.
 .5اعتماد فئات المكافآت عن األعمال التي تؤدي للمركز ومقابل حضور جلسات مجلس
اإلدارة واللجان المختلفة ،وبدل السفر للموفدين في مهام من قبل المركز بما يتناسب مع
الموقف المالي للمركز.
 .6يحق له اقتراح ضم ثالثة أعضا على األكثر من ذوي الخبرة للمجلس بنا ا ً على
عرل مدير المركز.
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 .9تدبير أموال المركز وأوجه استثمارها وإدارتها والتصرف فيها مع مراعاة الصالحيات
القانونية.
 .8اقتراح أوجه اإلنفاق من حصيلة النقد االجنبى.

مادة ()11
اختصاصات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب
 -2متابعة تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أهداف المركز.
 -1اإلشراف على التنسيق للبرامج المشتركة بين الجامعة والجامعات األخرى.
 -3اإلشراف على الترويج للبرامج الدراسية بالجامعة محليا ً وبالدول العربية واألجنبية.
 -9اإلشراف على تنظيم مجاالت التدريب فى برامج التعليم المفتوح.
 -5رئاسة مجلس التأديب االستئنافى لطالب التعليم المفتوح.

مادة ()12
اختصاصات مدير المركز
يختار رئيس الجامعة مديرا ً للمركز من بين أساتذة الجامعة ممن تتوافر فيه الكفا ة الفنية
والمالية واإلدارية ،ويكون لمدير المركز االختصاصات التالية في ضو القوانين واللوائة
والقرارات المنظمة لذلك:
 .2اإلشراف على سير العمل بالمركز إداريا وفنيا وماليا ،وتصريف شئونه وتنفيذ
سياسات وقرارات مجلس اإلدارة بما يحقق كفا ة األدا .
 .1إعداد التقارير الدورية المتعلقة بسير العمل بالمركز لعرضها على مجلس اإلدارة.
 .3اقتراح التعيينات والتكليفات واالنتدابات واإلعارات بغرل القيام باألعمال
االستشارية واإلدارية والفنية الالزمة لتحقيق أفرال المركز وأهدافه لعرضها على
مجلس اإلدارة.
 .9اقتراح صرف المكافآت واألجور والحوافز للعاملين بالمركز والمتعاونين مع المركز
من الجامعة أو خارجها.
 .5اإلشراف على إعداد الحسابات الختامية والمركز المالي تمهيدا ً للعرل على مجلس
اإلدارة.
 .6العمل على تنمية مجاالت جديدة للنشاط بما يحقق أهداف المركز.
 .9اعتماد مستندات الصرف.
 .8ما يفول فيه من رئيس مجلس اإلدارة.
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مادة ()13
اجتماع مجلس اإلدارة
يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه بشكل دورى على اال يقل عدد الجلسات عن
أربعة سنويا ً ،أو بنا علي طلب األفلبية ،وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أفلبية
األعضا  ،وتصدر قراراته بأفلبية أصوات الحاضرين  ،وإذا تساوت األصوات يرجة الجانب
الذي منه الرئيس ،وتدون محاضر الجلسات في سجل خاص يوقع عليه من مدير المركز
ورئيس مجلس اإلدارة.

مادة ()14
مكافأة حضور جلسات مجلس اإلدارة
ولجنة التنسيق األكاديمي واللجان الفرعية
يتقاضى أعضا مجلس اإلدارة وأعضا لجنة التنسيق األكاديمي واللجان الفرعية مقابل
حضور جلسات كال على حده يحدده مجلس اإلدارة بحد أقصى مرة واحدة شهريا لكل من
مجلس اإلدارة ولجنة التنسيق األكاديمي واللجان الفرعية مهما تعددت الجلسات مع عدم الجمع
بين مكافأتين.

مادة ()15
تحديد احتياجات المركز من العمالة
يكون للمركز هيكل إداري من العاملين بالجامعة أو عن طريق االنتداب أو اإلعارة بنا
على اقتراح مدير المركز و موافقة مجلس اإلدارة كما يلتزم المركز كوحدة ذات طابع خاص
بتدبير احتياجاته من العمالة المؤقتة.

النظام المالي والرقابي
مادة ()16
األحكام العامة والسلطات المالية
يكون للمركز موازنة خاصة باعتبارها من الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة يعد طبقا
لطبيعة نشاط المركز وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها وتشمل جميع اإليرادات
المنتظر تحصيلها والنفقات المقدر صرفها خالل السنة المالية ،وللمركز ترحيل فائل
الحصيلة من سنة مالية إلى أخرى يطبق فيها مواد النظام المالي من قانون تنظيم الجامعات
والئحته التنفيذية وكذلك قرارات مجلس اإلدارة بعد اعتمادها من مجلس الجامعة.
9

مادة ()17
اإليرادات والمصروفات
تتكون ايرادات المركز من :
 .2الرسوم المحصلة من الطالب طبقا ً للنظام المالي بالالئحة وقرارات مجلس اإلدارة
مركزياً.
 .1مقابل الخدمات واألعمال التي يؤديها المركز للغير.
 .3التبرعات واإلعانات والمنة والهدايا التي ترد للمركز من الجامعة بكلياتها وصناديقها
الخاصة وأقسامها المختلفة ومن الجهات والهيئات المحلية واألجنبية التي يقبلها مجلس
الجامعة بنا على اقتراح مجلس اإلدارة مع مراعاة القواعد الصادرة في هذا الشأن
وسلطات القبول لهذا النوع من الموارد.
 .9مقابل الخدمات اإلدارية التي يسددها الطالب عن االنسحاب من البرنامج وفقا لما يحدده
مجلس اإلدارة.
 .5مقابل أي أنشطة خارجية أو داخلية يقوم بها المركز مثل دورات كمبيوتر -برامج
تدريبية مختلفة  -أي أنشطة تعليمية تدر عائد على المركز).
 .6أية موارد أخرى يقبلها مجلس اإلدارة وال تتعارل مع أهداف المركز و يعتمدها
مجلس الجامعة
المصروفات -:
تشمل المصروفات السنوية للمركز ما يلي:
 .2األجور والمكافآت والحوافز.
 .1المصروفات ومستلزمات التشغيل.
 .3شرا األصول فير المالية االستثمارات) وفقا لموافقة الجهات المعنية.
 .9تحسين العملية التعليمية بكليات الجامعة.
 .5المكافآت التي تقرها الجامعة للعاملين بها والتي يقرها رئيس الجامعة والتي ينص على
صرفها من الحساب الخاص بالمركز ويكون الصرف تحقيقا ً ل هداف المحددة وطبقا ً
لما يقره مجلس اإلدارة وفي حدود الموارد المحققة.

مادة ()18
حسابات البنك
يكون للمركز حسابات خاصة بالبنك المركزي المصري أو احد مراسليه ضمن ح/الخزانة
الموحد باسم  /مركز التعليم المفتوح بالجامعة إحداهما بالعملة المصرية ،وحسابات أخرى
بالعملة األجنبية حسب نوع العملة) تودع فيه كافة موارده ويتم الصرف منه بموجب شيكات
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مسحوبة على البنك المركزي بعد موافقة وزارة المالية موقعا ً علية من رئيس مجلس اإلدارة
أو من يفوضه توقيع أول ومندوب المالية توقيع ثان.

مادة ()19
النقد األجنبي
بمراعاة أحكام المادة رقم  323من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم  94لسنة
2491م تخصص موارد المركز من النقد األجنبي لخدمة أفراضه باالستيراد المباشر من
الخاري عن طريق البنك المودع فيه الحصيلة ،ويكون االستيراد طبقا ً للوائة المنظمة لالستيراد
من الخاري.

مادة ()21
الدفاتر والنماذج
يتم إمساك دفاتر منتظمة تتضمن كل ما ينص عليه القانون ويتم مراجعتها دورياً ،مع
اعتماد الحسابات الختامية من مراقب حسابات معتمد ،مع ضرورة توافر المقومات المحاسبية
للرقابة والضبط الداخلي.

مادة ()21
قسائم التحصيل
يتم استخدام نماذي االستمارات الحكومية 33ع ح51 ،ع ح كأدوات أساسية في الحسابات
الحكومية للتحصيل والصرف.

مادة ()22
السلف المستديمة
يتم صرف السلفة المستديمة بموافقة رئيس مجلس اإلدارة ،على أن تعاد النظر في قيمتها
علي أساس متوسط الصرف كل ستة أشهر  %51 +طبقا ً للتعليمات المالية ،وتكون في عهدة
أمين خزينة المركز ويكون الصرف منها لمواجهة المصروفات النثرية أو العاجلة التي تتطلبها
حاجة العمل ،على أن يتم استعاضتها كلما قاربت على النفاذ ،ويتم جرد السلفة مرة على األقل
كل شهر وفي مواعيد فير معينة ويتم تسويتها حتميا في نهاية السنة المالية ويكون سلطات
الترخيص للصرف على النحو األتي-:
رئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضه
مدير المركز
نوع السلفة
2111جنيه
611جنيه
السلفة المستديمة
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مادة ()23
السلف المؤقتة
لمدير المركز الترخيص بصرف سلفه مؤقتة ال تزيد عن مبلغ  5111011جنية ولرئيس
مجلس اإلدارة فيما يزيد عن ذلك للحاالت الضرورية وفي األفرال التي تتطلب ذلك على أن
يكون الصرف ألحد العاملين من خاري الحسابات والخاضعين لنظام الضمان الحكومي وتتم
التسوية بمجرد االنتها من الغرل الذى صرف من اجله وبحد أقصى شهرين من تاريخ
الصرف أو قبل نهاية السنة المالية أيهما اقرب وال يجوز صرف أكثر من سلفه لشخص واحد
في وقت واحد مع مراعاة التعليمات المالية المنظمة لذلك.

مادة ()24
التأمين على أرباب العهد
يتم التامين على أرباب العهد بالمركز طبقا ً ألحكام القرار الجمهوري رقم 392
لسنة2486م بالئحة صندوق التامين الحكومي لضمانات أرباب العهد وتعديالته وكذا قرار
وزير االقتصاد رقم  911لسنة 2486م مع االلتزام بإبالغ صندوق ضمان أرباب العهد خالل
المدة المقررة وتتحمل المسئولية الجهة بالمبالغ المطلوبة في حالة عدم إبالغ صندوق أرباب
العهد في المواعيد المقررة طبقا ً للكتاب الدوري الصادر في هذا الشأن.

مادة ()25
تسعير الخدمات
يقوم مجلس إدارة المركز بوضع الضوابط الخاصة بتكلفة الخدمات المؤداه للغير
األنشطة الخارجية) سوا للجامعة أو لغيرها من الجهات ،ويضاف هذا المقابل ضمن إيرادات
المركز.

مادة ()26
توزيع اإليراد العام
توزع إيرادات المركز على النحو التالي:
 .2الحصة المقررة من وزارة المالية على أن تكون من صافى اإليرادات.
 %25 .1من إجمالي اإليراد العام الستخدامها في تمويل االستثمارات واإلحالل والتجديد
للجامعة والكلية.
 %2 .3لحساب صندوق عالي أعضا هيئة التدريس و العاملين بالجامعة.
 .9والباقي يتم صرفة طبقا ً لالئحة المالية وما لم يرد فيه نص بالالئحة المالية لمراكز التعليم
المفتوح يتم صرفة طبقا ً لالحتياجات واألولويات التى تراها إدارة الجامعة مناسبة فى هذا
الشأن بنا ً على اقتراح رئيس مجلس اإلدارة ثم اعتماده من مجلسى اإلدارة والجامعة.
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 .5مادة ()27
القوائم المالية
يتم إعداد قوائم مالية ربع سنوية ،وتعرل على مجلس اإلدارة لمناقشته وإبدا الرأي فيها
كما يعد الحساب الختامي في نهاية كل سنة مالية ويعرل على مجلس اإلدارة لمناقشته
واعتماده والنظر في الفائل.

مادة ()28
المناقصات والمزايدات
يتم تطبيق أحكام القانون  84لسنة 2448م بشان تنظيم المناقصات والمزايدات والئحته
التنفيذية وتعديالته على كافة أعمال المركز.

مادة ()29
المخازن
تسري الئحة المخازن الحكومية على جميع األعمال المخزنية الخاصة بالمركز ،على أن
يمسك دفتر جرد سنوي يحتوي على األرصدة في نهاية كل فترة مالية.

مادة ()31
أموال المركز
تعتبر أموال وأمالك المركز الثابتة والمنقولة أمواالً عامة ويسري بشأنها أحكام كافة
القوانين والقرارات المتعلقة باألموال العامة وتؤول ملكيتها للجامعة في حالة انتها الغرل
من إنشا المركز.

مادة ()31
التفتيش
تخضع كافة حسابات المركز وفقا ً لقواعد اإلشراف والرقابة الالحقة من األجهزة المعنية
وتتولى هذه األجهزة المراجعة الدورية لها ومنها الجهاز المركزي للمحاسبات ومصلحة
الضرائب والتامين والمعاشات حيث يتم تسليمها نسخة من الحسابات الختامية وتمكينها من
مراجعة كافة المستندات المتعلقة بالصرف.

مادة ()32
القوانين الحاكمة
يخضع مركز التعليم المفتوح فيما لم يرد ذكره بهذه الالئحة إلى القوانين المعمول بها
بالجامعة والدولة.

مادة ()33
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الجداول المالية
يتبع الالئحة الجداول المالية المرفقة والخاصة بمراكز التعليم المفتوح والتي تعتبر جز ال
يتجزأ من الالئحة اإلدارية و المالية للمركز.

مادة ()34
سريان أحكام هذه الالئحة
 .2تسري أحكام هذه الالئحة اعتبارا ً من الفصل الدراسى التالى العتمادها من المجلس
األعلى للجامعات ووزير التعليم العالى ،وال يجوز إجرا اى تعديل عليها إال بذات
الكيفية.
 .1قرارات المجلس األعلى للجامعات المتعلقة بشئون التعليم المفتوح هى جز مكمل
لهذه الالئحة.
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الالئحة المالية
الخاصة
بمراكز التعليم المفتوح
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الالئحة المالية
الخاصة بمركز التعليم المفتوح
-

يكون لمركز التعليم المفتوح موازنة مستقلة  ،تشمل جميع اإليرادات والمصروفات.
يفتة حساب خاص للمركز بأحد فروع البنك المركزى.
يكون الصرف من حدود االعتمادات المدرجة لكل فرل ولمجلس اإلدارة المركزى إجرا
التعديالت الالزمة فى نسب توزيع االعتماد وفقا ً لمقتضيات سير العمل.
يكون الصرف بموجب شيكات موقع عليها من رئيس مجلس اإلدارة أو من ينيبه توقيع أول
ومندوب وزارة المالية توقيع ثان ولهما وحدهما اعتماد استمارات الصرف وكشوف التسوية.
جميع المتحصالت ومقابل الخدمات يطبق عليها المادة  )16من هذه الالئحة ويوزع باقي
الحصيلة طبقا للنظم المذكورة بالالئحة المالية فيما يلي:
أوال :الرسوم الدراسية للدارسين بمركز التعليم المفتوح-:
البيان

المبلغ بالجنية المصري

مالحظات

مظروف

211
21
51
51
21
211
21

مع المرة األولى للتقديم

لجميع المقررات المسجلة لكل فصل دراسي

11

للمقرر الواحد

دليل الطالب
مقابل قيد
المقابلة الشخصية
مقابل كارنيه
مقابل المادة
مقابل التسجيل

يدفع للمرة األولى في التقديم
يدفع للمرة األولى في التقديم
لكل مستوى دراسي

مقابل االمتحان

91

للمقرر الواحد فى حالة عقد االمتحان فى فير
مقر الجامعة

مقابل تدريب عملى
طبقا ً لالئحة البرنامج

911

للكليات العملية

مشروع التخرج

311

للكليات التى يوجد بها مشروع للتخري
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مقابل خدمات نوعية
البيان

المبلغ بالجنية
المصري

مالحظات

خدمات اليكترونية

15

مقابل الخدمات االلكترونية واالنترنت

مقابل المقاصة

15

للمقرر الواحد بحد أقصى 151ي

مقابل االعتذار

21

للمقرر الواحد بحد أقصى 51ي

مقابل االلتماس

51

للمقرر الواحد

مقابل الترم البيني

211

للمقرر الواحد

11

للمقرر الواحد

مقابل امتحان الترم البيني

للمقرر الواحد فى حالة عقد االمتحان فى فير

91

مقر الجامعة

مقابل استخراج المستندات
المبلغ بالجنية
المصري

مالحظات

 ) 3شهادات التخري

265

للمرة األولى فقط

شهادة تخري إضافية

51

شهادة تقديرات للمقررات
بالسنوات الدراسية

51

البيان

سحب الشهادة األصلية

211

شهادة قيد

21

إفادة نجاح

15

عن المستوى الواحد

مقابل استخراي بيان بمحتويات
المقررات

51

للمقررات التي درسها الطالب
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 في حالة الطالب الوافدين يتم المعاملة بنفس أرقام المبالغ السابقة بالدوالر األمريكي)
باإلضافة إلى ما تم النص عليه بقانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية والخاصة
بالمصروفات لغير المصريين مادة  192من الالئحة التنفيذية).
 يسدد الطالب في حالة رسوبه للمرة األولي  %51من قيمة رسوم المادة وإذا أعاد المقرر بعد
ذلك يدفع الرسوم كاملة.

ثانيا :المنح الدراسية
يحددها مجلس اإلدارة وفقا للموارد المتاحة وموافقة مجلوس الجامعوة وعلوى أن يراعوى أن
يستفيد الودارس مون منحوة واحودة وال يجووز الجموع بوأكثر مون منحوة ويسوتفيد الودارس بأيهموا
أفضل ويحرم الدارس من المنحة في حالة رسوبه أو توقيع جزا ات عليه.
ثالثا ً  :مقابل التأليف-:
 يقوم المركز بتحديد المواصفات طبقا ً لمعايير الجودة واعتماد مراجع الكتاب بمعرفة
القسم المختص بالكلية.
 يتعاقد عضو هيئة التدريس المكلف من المركز بتدريس مقرر ما مع المركز ويقوم
المركز بطباعة وتوزيع الكتاب و يكون مقابل التأليف لمدة ثالث سنوات بحد أدنى ستة
آالف جنيه وحد أقصى ثالثون ألف جنيه طبقا ً لما يقره مجلس اإلدارة فى ضو أعداد
الطالب وذلك وفقا ً للجدول االسترشادي التالي على أن تظل صالحية المقرر خالل هذه
المدة:
عدد الطالب

مقابل التأليف

 51فأقـل
من  52الى 151
من  152الى 511
أكثر من 511

 6أالف جنية على ثالث سنوات للمقرر الذى يسجل فيه الطالب
 21الف جنية على ثالث سنوات للمقرر الذى يسجل فيه الطالب
 28الف جنبة على ثالث سنوات للمقرر الذى يسجل فيه الطالب
 19الف جنية على ثالث سنوات للمقرر الذى يسجل فيه الطالب

ويتضمن المقابل تقديم المساعدات التعليمية او البث التليفزيوني ولمجلس اإلدارة تقديم حافز
لمرة واحدة خالل مدة سريان المقرر
رابعا  :مقابل ساعات التدريس-:
 .2يتراوح عدد الساعات التدريسية للمقرر ما بين  29الى  28ساعة وفقا لطبيعة
المساعدات المصاحبة للمقرر موزعة على  9الى  4اسابيع على امتداد الفصل
الدراسي ،وباقى ساعات المقرر المنصوص عليها بالالئحة تستكمل بأشكال أخرى
تلفزيونية أو رقمية.
 .1الحد األقصى لمقابل الساعة التدريسية فى حالة زيادة عدد الطالب عن  511طالب
لالستاذ181جنيه ول ستاذ المساعد 151جنيه وللمدرس  111جنيه وفى حالة نقص
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عدد الطالب عن  511طالب يتم حساب مقابل الساعات التدريسية بنسبة من ذلك ويحق
لمجلس اإلدارة تخفيل قيمة الساعة التدريسية وفقا ً إليرادات كل مركز.
 .3يقرر مجلس اإلدارة مقابل الخدمات التعليمية اإلضافية.
خامسا  :المكافآت الشهرية ألعضاء مجلس اإلدارة-:
 يصرف أعضا مجلس إدارة المركز مكافأة إشراف شهرية وفقا للموارد المتاحة لكل
جامعة بحد أقصى عدد من الساعات اإلشرافية أسبوعيا على أن يحدد مجلس اإلدارة
عدد الساعات الفعلية وفقا ً لشرائة أعداد الطالب للجدول التالى والتى تحدد العدد
األقصى للساعات اإلشرافية األسبوعية لكل شريحة:
عدد الطالب
الوظيفة
رئيس الجامعة
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب
نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث
نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
مدير مركز التعليم المفتوح
عمداء الكليات التى بها برامج تعليم مفتوح

أقل من
5111

- 5111
11111

- 11111
21111

– 21111
31111

أكثر من
31111

21

14

16

18

21

21

12

14

16

18

6

8

11

11

12

6

8

11

11

12
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16

18

6

8

11

12
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 الساعات اإلشرافية مقابل  )251جنيه.
 أعضا مجلس اإلدارة من فير أعضا هيئة التدريس  %111من أساسى المرتب شهرياً.
 تحدد مكافئة السادة األعضا من الخاري بقرار من مجلس إدارة التعليم المفتوح.
 يحدد مجلس اإلدارة المكافأة الشهرية للمنسق األكاديمى.
سادسا  :حوافز أعضاء اللجان الفرعية و العاملين بالمركز و الكليات-:
 .2يصرف السادة أعضا اللجنة الفرعية بالكليات التي تقدم برامج التعليم المفتوح في
النظام الالمركزي مكافأة قدرها  %251شهريا ً من الراتب األساسي مع عدم الجمع بين
مكافأتي مجلس اإلدارة واللجنة الفرعية.
 .1يتم تحديد أعداد أعضا الجهاز اإلداري حسب طاقة كل مركز من مراكز التعليم المفتوح
بالجامعات بقرار من مجلس إدارة المركز وبنا على اقتراح من مدير المركز.
 .3يصرف للعاملين بمركز التعليم المفتوح بالجامعة والكليات التى بها برامج تعليم مفتوح
نسبة من الراتب االساسي حسب الجهد المبذول والموارد المتاحه بنا ا ً على اقتراح مدير
مركز التعليم المفتوح وموافقة مجلس اإلدارة.
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سابعا :مقابل التسجيل والمقابالت الشخصية و االلتماسات وحصيلة المظاريف وشهادات
التخرج-:
مقابل التسجيل-:
يوزع باقي حصيلة مقابل التسجيل بعد تطبيق المادة  )16من هذه الالئحة على النحو
التالي-:
 %15 إيرادات المركز.
 %51 للعاملين بالمركز والكلية التى بها برامج تعليم مفتوح ويحدد مجلس اإلدارة نسب
توزيع المكافأت طبقا للجهد المرتبط بعملية التسجيل .
 % 15 لمجلس اإلدارة .
المقابالت الشخصية
تتم المقابالت الشخصية تحت اشراف مركز التعليم المفتوح ويوزع باقي حصيلة المقابالت
الشخصية بعد تطبيق المادة  )16من هذه الالئحة على النحو التالي-:
 %11 إيرادات للمركز.
 %91 للقائمين على إجرا المقابلة وفقا للنظام الذي تقترحه الكلية المختصة و يوافق
عليه مجلس االدارة.
 %91 توزع لمجلس اإلدارة والعاملين بالمركز والكلية التى بها برامج تعليم مفتوح
وفقا للنظام الذي يقترحه مدير المركز و يوافق عليه مجلس اإلدارة مع عدم الجمع بين
مكافأتين.
االلتماسات-:
يوزع باقي حصيلة االلتماسات على النحو التالي-:
 %11 إيرادات للمركز.
 %91 للقائمين على إجرا المراجعة ،وفقا للنظام الذي تقترحه الكلية المختصة و
يوافق عليه مجلس االدارة.
 %11 توزع لمجلس اإلدارة والعاملين بمركز التعليم المفتوح بنا علي اقتراح مدير
المركز
 %11 للعاملين بالكلية التى بها برامج تعليم مفتوح وفقا للنظام الذي تقترحه الكلية
المختصة و يوافق عليه مجلس اإلدارة مع عدم الجمع بين مكافأتين.
المظاريف وشهادات التخرج-:
تصرف مكافأة لمكتب قبول الدارسين لبرامج التعليم المفتوح من حصيلة بيع مظاريف
القبول وشهادات التخري على النحو التالى:
 % 51إيرادات للمركز تتضمن مصروفات الطباعة.
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 %51مجلس اإلدارة والعاملين توزع كالتالى :
 %21 مجلس اإلدارة.
 %11 العاملين بمركز التعليم المفتوح .
 % 11 للعاملين بالكلية التى بها برامج تعليم مفتوح.
مع مراعاة ما جا بالمادة  )16من هذه الالئحة
ثامنا ً  :مكافآت أعمال وإنتاج متميز(مكافأة تشغيل)-:
تقدر بمعرفة مدير المركز واعتماد السلطة المختلفة.
تاسعا  :مقابل خدمة إدارية وإشراف على المدرجات وقاعات اللقاءات-:
يصرف لعمال الخدمات مبلغ  )51جنيه كحد ادني عن كل يوم عمل فى أيام الجمعة أو اى
يوم عمل خاري أيام العمل الرسمية بالكلية أو الجامعة وحسب ما يحدده مجلس اإلدارة.
عاشرا :مقابل نفقات السفر داخل الدولة-:
البيان

الوحدة

األجر

مالحظات

أعضا هيئة التدريس للسفر والمهام

يوم

111ي

بخالف االنتقاالت و المبيت

إداريين ومعاونى أعضا هيئة التدريس

يوم

211ي

بخالف االنتقاالت والمبيت

السائقين والحرفين والعمال

يوم

 51ي

بخالف االنتقاالت والمبيت

حادي عشر :مقابل نفقات السفر خارج الدولة-:
البيان

الوحدة

األجر

مالحظات

أعضا هيئة التدريس

يوم

 111دوالر

بخالف اإلقامة والسفر

إداريين ومعاونى أعضا هيئة التدريس

يوم

 211دوالر

بخالف اإلقامة والسفر

ثاني عشر :بدل حضور جلسات-:
البيان

الوحدة

األجر

جلسات مجلس اإلدارة
جلسات لجنة التنسيق األكاديمي
جلسات اللجان الفرعية في النظام الالمركزى
لجان أخرى برئاسة مدير المركز

جلسة
جلسة
جلسة
جلسة

 511ي
 311ي
 111ي
 211ي

بحد أقصى جلسة واحده شهريا ً.
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مالحظات

ثالث عشر :الئحة مكافأة أعمال االمتحانات لكل فصل دراسي رئيسي-:
.2

.1
.3

.9

.5

فى حالة النظام المركزى يكون الحد األقصى لمكافأة اإلشراف العام على االمتحانات بواقع
 211ساعة بقيمة الساعة اإلشرافية ) رئيس مجلس اإلدارة ونائب شئون التعليم والطالب
ومدير المركز) ،ويكون للجنة المساعدة لإلشراف العام بواقع  81ساعة بقيمة الساعة
اإلشرافية) نائب الدراسات العليا ونائب خدمة المجتمع وعمدا الكليات التى بها برامج
تعليم مفتوح) ،ويكون لإلشراف المباشر على االمتحانات بواقع  91ساعة بقيمة الساعة
اإلشرافية) منسق الكلية ونائب/نواب مدير المركز وأمين عام الجامعة)،
وفى حالة النظام الالمركزى يكون الحد األقصى لمكافأة اإلشراف العام على االمتحانات
بواقع  81ساعة بقيمة الساعة اإلشرافية ) عمدا الكليات التى بها برامج تعليم مفتوح) ،
ويكون لإلشراف المباشر على االمتحانات بواقع  91ساعة بقيمة الساعة اإلشرافية) وكيل
الكلية لشئون التعليم والطالب بالكليات التى بها برامج تعليم مفتوح) .باإلضافة إلى من
يحددهم قرار من مجلس اإلدارة وذلك فى الجامعات التى يتجاوز عدد طالب التعليم
المفتوح بها  )11111عشرون ألف طالب ،والجامعات التى بها اعدد طالب اقل من ذلك
تكون بنسبة من عدد الساعات األقصى ،ويحدد عدد الساعات والحد األدنى للساعات بنا ً
على قرار مجلس اإلدارة ويحق لمجلس اإلدارة تخفيل قيمة الساعة اإلشرافية وفقا ً
إليرادات كل مركز.
يحدد الحد األقصى لمكأفاة االمتحان البينى بنسبة  %81مما هو محدد للفصلين الدراسيين
االساسيين.
يتم تحديد أعداد لجان الطباعة والتداول فى حالة تشكيلها حسب أعداد الدارسين فى كل
برنامج طبقا ً لما يراه مجلس اإلدارة مناسبا فى هذا الشأن ويحدد مكافآتهم بنا على اقتراح
مدير المركز واعتماد مجلس االدارة.
يتقاضى العاملون الموظفون والعمال) ببرنامج التعليم المفتوح على مستوى المركز
والكليات مكافأة امتحانات فى نهاية كل فصل دراسى بحد اقصى  211يوم من الراتب
األساسى بنسبة  ،%9وفى حالة تطبيق الفصل البينى تكون المكافأة بحد أقصى  51يوم
بنسبة  %9من الراتب األساسى وذلك فى الكليات التى يتجاوز عدد طالب التعليم المفتوح
بها  )11111عشرون ألف طالب ،والكليات التى بها أعداد طالب تعليم مفتوح اقل من
ذلك تكون بنسبة من عدد األيام األقصى ،يحدد العدد والحد األدنى ل يام بنا على قرار من
مجلس اإلدارة ،على ان تكون هذه المكافأة شاملة اإلعداد والتنظيم لالمتحانات.
تشكل لجان الكنترول لالمتحانات في كل فصل دراسي من أعضا هيئة التدريس بواقع
عضو لكل  211طالب وطالبه وبحد أدنى ثالثة أعضا وتصرف مكافأة عن أعمال
الكنترول بحد اقصى  211يوم بنسبة  %9من الراتب األساسي ويحدد العدد
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والحد األدنى ل يام بنا على قرار مجلس اإلدارة وبنا على أعداد الطالب ،وعلى أال
تزيد مكافأة الموظفين والعمال عن  211يوم فى الفصل الدراسى الواحد من مجموع
المكافآت).
 .6أعمال المالحظة :يقوم أعضا هيئة التدريس ومعاونيهم بأعمال المراقبة طبقا للموارد
المتاحه وبنا ا على اقتراح مدير المركز واعتماد مجلس اإلدارة ويجوز االستعانة بموظفين
من الجامعة عند الحاجة.
رابع عشر :مكافآت االمتحانات غير التحريرية -:
تجرى االختبارات فير التحريرية طبقا ً للوائة البرامج المعتمدة من المجلس األعلى للجامعات
على أن يحدد مجلس اإلدارة قواعد صرف مكافآت االختبارات الشفوية فى ضو اللوائة
ولمجلس اإلدارة تحديد الحد األقصى للجلسات بنا ً على اقتراح مدير مركز التعليم
المفتوح بالجامعة.
خامس عشر :مكافأة التصحيح-:
تشكل لجنة تصحية أوراق االمتحانات التحريرى بواقع عضوين على األقل لكل مقرر
وتصرف مكافأة التصحية بواقع  5جنيه كحد أقصى عن كل كراسة إجابة بنا على قرار
مجلس اإلدارة وحسب إيرادات كل مركز ،وبحد أدنى 211جنيه وبدون حد أقصى على أن
يحدد مجلس اإلدارة الحوافز اإلضافية المرتبطة بذلك.
سادس عشر :مكافأة أخري-:
مكافأة برامج الشراكة:

تصرف مكافأة عقب كل فصل دراسي ويحدد مجلس اإلدارة قيمة المكافأة لكل برنامج على
حده وفق الموارد المتاحة للبرنامج بنا علي اقتراح مدير المركز ويستحق هذه المكافأة
مجلس اإلدارة ومدير المركز ونوابه والجهاز اإلداري.
مكافأة دورية:

أعمال الجرد -أعمال المناقصات-أعمال الميزانية -مكافأة بقرار رئيس الجامعة......الخ)
تصرف للعاملين بالمركز بحسب اقتراح مدير المركز واعتماد السلطة المختصة.
مجالس التأديب :

حسب الالئحة المالية المعتمدة من مجلس الجامعة.
سابع عشر:
عدم تجاوز اجمالي اوجة الصرف السابقة بالكلية للحصه المخصصه لها من مجلس االدارة
فى حالة تخصيص نسبة لها من مجلس اإلدارة طبقا للمادة  )16من هذه الالئحة.

23

