


 

 رؤية كلية الحاسبات والمعلومات
جامعة القاهرة مؤسسة معتمدة  –أن تكون كلية احلاسبات واملعلومات 

ومشهود هلا يف التعليم العايل والبحث العلمي يف جماالت احلوسبة 
 واملعلوماتية ودعم القرار.

 
 كلية الحاسبات والمعلومات  رسالة

جامعة القاهرة بتقدمي تعليم وحبث جيد  –تلتزم كلية احلاسبات واملعلومات 
خللق كوادر ذات قدرة تنافسية عالية من املتخصصني يف جماالت املعلوماتية 
واحلوسبة ودعم القرار. كما توفر الكلية برامج لبناء القدرات وتقدم 

 منها يف التنمية االجتماعية واالقتصادية. ةا تقنية مسامه استشارات وحلوالا 
  



 

 رؤية وحدة ضمان الجودة
وذلك  احلاسبات واملعلومات املتميزة كليات مصاف وضع الكلية يف

 ومبا جيعلها فعالةوبرامج تعليمية  املؤسسيبتحقيق مستوي رفيع من األداء 
 .اجملتمع وخدمة والبحثية التعليمية العملية يف رائدة مؤسسة

 
 رسالة وحدة ضمان الجودة

األداء يف كافة عناصر  ومتابعةتسعى الوحدة ايل نشر ثقافة اجلودة وتقييم 
املنظومة التعليمية واألنشطة البحثية واخلدمية اليت تقدمها الكلية ووضع 

التعليمية لالرتقاء  والعمليةلتحسني املستمر ألداء املؤسسة لخطط وآليات 
 ،نافسية خلرجييها وكسب ثقة ورضاء املستفيدينمبستوى الكفاءة والقدرة الت

 هبدف حتقيق اجلودة الشاملة والوصول لالعتماد.
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 يدـــــــــــتمه
 

تستمد رسالة التعليم اجلامعى أخالقياهتا من هدى الرساالت 
واإلخالص ىف العمل  السماوية الىت حتث على الصدق مع النفس والغري

والقدوة احلسنة. كما أهنا تقوم  واألمانةوالتفاىن ىف األداء والعطاء املستمر 
 على إعداد جيل متميز متسلح بالعلم واخللق يكون قادراا على محل الرسالة

 واألخالقللوطن.  باالنتماء واالعتزازوحتمل املسؤلية وأداء الواجب 
 املوجه باعتبارها – األمم حياة يف األساسية الركيزة هي العام مبفهومها
التضامن واملساواة  حنو – والرتبوي االجتماعيو  للسلوك اإلنساين الرئيسي
 تسهر على ومبادئ عليه من قيم يرتتب مما املتبادل واالحرتام والتعايش
 شريعة هيمنة يعين وغياهبا السالم، وحتقيق االستقرار أجل من اجملتمع تنظيم

 ".القوة هو احلق" وليس" احلق هي القوة" تكون الغابة حيث

وحيث أن مهنة عضو هيئة التدريس رسالة رفيعة الشأن، عالية 
 الوطن هذااملنزلة، حتظى بإهتمام اجلميع، ملا هلا من تأثري عظيم ىف حاضر 

، ويتجلى مسو هذه املهنة ورفعتها ىف مضموهنا األخالقى ونتائجها ومستقبله
 ى اإلنسانية.الرتبوية والتعليمية، وعائدها املنتظر على الفرد واجملتمع بل وعل

إيل  فضالا عن أمهية الدور الذي يلعبه عضو هيئة التدريس حيث متد آثاره
فضالا علي آثارها علي ما بعد خترج الطالب واالحتكاك باحلياة العملية 
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لذا فإن إدراك عضو هيئة التدريس  طالب الدراسات العليا والباحثني.
 طهارة السريرة حفاظاا لعظيم رسالته تستوجب منه احلرص على نقاء السرية و 

 على شرف املهنة.

أخالقيات املهنة بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس ويتضمن هذا الدليل 
وأخالقيات الطلبة  باالضافة إيل أخالقيات املهنة لإلدارينيومعاونيهم  

، لكي يكون عضو هيئة التدريس أو اهليئة  حقوق امللكية الفكريةكذلك و 
علي  هممن املبادئ والقيم واملعايري حلث ةمجموعمباملعاونة علي دراية كاملة 

 ةبرسالتهم جتاه أبنائهم الطالب وزمالء املهن لالرتقاءمراعاهتا ىف أدائهم 
واإلسهام ىف تطوير اجملتمع وأيضاا  املختلفةوالعاملني معهم ىف الوظائف 

 وتقدمه من خالل:جتاه الوطن ا
  لتعظيم دورهم و  واالجتماعيةتعزيز وتنمية قدراهتم العلمية

 الفاعل ىف منظومة التعليم اجلامعى.
  تبىن قيماا مهنية وأخالقية راقية كمنهاج حلياهتم العلمية

 والعملية.
  نشر الوعى بأمهية مهنة التدريس ودورها ىف بناء مستقبل

 هذا الوطن.
  ولغريهم من  خاصةاحلسنة للطالب  والقدوةإعطاء املثل

 أفراد اجملتمع عامة.



 

 

 الفصل األول
الحاسبات  لكلية القيم الحاكمـــــــة

 والمعلومات



 الفصل األول: القيم الحاكمـــــــة لكلية الحاسبات والمعلومات
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 مقدمة

وأسييرهتا  الكلييية واليييت توجييه الكليييةتبناهيا تمتثييل االجتاهييات اليييت  احلاكميية القييمأن 
عليى تيوطني جمموعية القييم املختصيرة كليية للتؤكد اإلدارة العليا ، و اليوميةأداء املهام يف 

 اهليئييييييية املعاونييييييييةىف أداء ويقيييييييني أعضييييييياء هيئيييييييية التيييييييدريس و " MATCH" بكلمييييييية
د اإلداريييون والبيياحثون والطييالب. ويييؤمن اجلميييع بأنييه ال تنييازل عيين أى قيميية منهييا عنييو 

أداء كافييية أعميييال الكليييية وأنشيييطتها، وذليييك لكوهنيييا رمانييية املييييزان األساسيييية لضيييمان  
 .الكليةأداء كفاءة وجودة 

 القيم الحاكمة للكليةواًل:أ
وهيييى متثيييل اخلمسييية  MATCHكليييية ىف عبيييارة التتمثيييل القييييم احلاكمييية ألداء 

 قيم التالية:

 



 الفصل األول: القيم الحاكمـــــــة لكلية الحاسبات والمعلومات
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 (Market Oriented)التوجه للسوق  -1

بارتبيييياا أدائهييييا بسييييوق العمييييل، وتؤكييييد علييييى أن التغييييري ىف كلييييية التلتييييزم 
ىف أداء الكلييية التعليمييى  مميياثالا  احتياجييات سييوق العمييل البييد وأن يسييتتبعه تغييرياا 

والبحثيى. إن غيياب هيذه القيميية يعيىن  تعلييم ال طائيل ميين ورائيه خاصية ىف جمييال 
ذليك عليى  تكنولوجيا املعلومات واملعروف بسيرعة واسيتمرارية تطيوره وانعكاسيات

سوق العمل واحتياجاتيه. يعيىن توجيه الكليية لسيوق العميل عيدم تقيادم ميا تقدميه 
مييين خيييدمات، وضيييمان مرونييية واسيييتمرارية تقيييومي الييي امج واملقيييررات العلميييية مييين 

عيادة صيياغة الي امج التدريبيية إناحية وتفهم جماالت البحوث التطبيقية املطلوبية و 
خليييدمات واالستشيييارات التكنولوجيييية اليييىت املوجهييية للعييياملني واخليييرجيني وكيييذلك ا

 تقدمها الكلية لتنمية اجملتمع من ناحية أخرى.

 (Accountability)المســـــاءلة  -0

تؤكيييد الكليييية عليييى أن حتقييييق التمييييز األكيييادعى  تييياج ا  القيييدرة عليييى 
مساءلة أو حماسبة كل مسيئول عين تنفييذ أنشيطة الكليية. واملسياءلة قيمية  رتمهيا 

اإلداريييون طاملييا كيييانوا مسييئولني عيين النشييياا التييدريس ومعييياونوهم و  أعضيياء هيئيية
طليب مين املسيؤولني تقيدمي فمين املسياءلة أن ت  املعىن، فال حماسيبة دون مسيئولية.

حييييييول كيفييييييية اسييييييتخدام صييييييالحياهتم وتصييييييريف  للكليييييييةالتوضيييييييحات الالزميييييية 
وتعيىن هنيا ، كما أن املساءلة قيمة حاكمة عليى أداء الطيالب والبياحثني واجباهتم

واألداء  القيييدرة عليييى تطبييييق مبيييدأ الثيييواب والعقييياب وتشيييجيع  السيييلوك االجيييياى
 املتميز ورفض السلوك واألداء السلىب.



 الفصل األول: القيم الحاكمـــــــة لكلية الحاسبات والمعلومات
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تيييييوطن الكليييييية ىف اسيييييرتاتيجيتها جمموعييييية مييييين املمارسيييييات والسياسيييييات 
وأدوات قييا  األداء لتحقيييق التطبيييق األمثييل للمسيياءلة، والييىت تعييىن أنييه ال هتيياون 

  اسبة عن التقصري كما أنه البد من وجود آليات إلثابة األداء املتميز.عند احمل

 (Transparency)الشـفافـية  -3

لتعميييييية والتسيييييرت والتغطيييييية والتموييييييه الشيييييفافية هيييييى املصيييييطلح املضييييياد ل
كليييية بيييأن الشيييفافية قيمييية الوتيييؤمن  .والتضيييليل وإبعييياد النيييا  عييين الفهيييم والر يييية

أعضيياء  ميين -لفئييات الكلييية تتيييح و لومييات تقييوم علييى التييدفق احليير للمعحاكميية 
أن يطلعيوا مباشيرة عليى  -إداريني وطيالب وبياحثني و  هيئة تدريس واهليئة املعاونه

وتييوفر هليم معلومييات كافيية تسيياعدهم  باهتمامياهتمالعملييات واملعلوميات املرتبطيية 
درجيييية  ميييين وتزيييييد سييييهولة الوصييييول ا  املعلوميييياتهييييذا علييييى فهمهييييا ومراقبتهييييا. 

وختطيييط الكليييية ىف اسيييرتاتيجيتها للمزييييد مييين املمارسيييات والسياسيييات  الشيييفافية.
اهلادفة لتحقيق درجة أعلى من الشفافية وإتاحية املعلوميات واملؤشيرات اليىت تلغيى 

 حوار وقرارات الغرف املغلقة وتتيح شراكة كل املعنيني ىف أنشطة الكلية.

 (Competitiveness)التنافسية   -4
نزعة فطرية تدعو إ  بذل اجلهد يف سبيل التفيوق واملنافسية  ىهاملنافسة 

ويف ذلييك تقييول ااييية الكرعيية "ختامييه مسييك ويف ذلييك فليتنييافس  التنييافستقابييل 
ملييا ختلقييه  للطييالب والبياحثني العلييم واليتعلمتعيد املنافسيية رو  . هييذا و "املتنافسيون

والنهيو  بيه،  العليمواميتالك  التفيوق العلميى واالبتكيارتيؤدي إ   قوة خالقيةمن 
أهنيييا تقيييوم عليييى حسييينة طامليييا  ليييى أحيييد ميييا هليييذه املنافسييية مييين آثييياروال خيفيييى ع

 .األخالق والشرف واالستقامة واخللق واإلبداع
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أعضييياء هيئييية التيييدريس واهليئييية  عليييى غييير  التنافسيييية بيييني كلييييةالوتعميييل 
طالهبيييا وباحثيهيييا والعييياملني بغيييية حتقييييق التفيييوق وصيييناعة الفيييارق بينهيييا و  املعاونييية

مثيييل  -وبيييني ااخيييرين، وتسيييتخدم ىف ذليييك العدييييد مييين املمارسيييات واألسييياليب 
خلليق رو  التنيافس املشيروع ومبيا ال  -املسابقات العلمية وتشجيع التفوق والتفرد 

 خيل بشرف املهنة واألمانة العلمية. 

 (Academic Honesty)يـــــة االمــــانة العلم -1
ينطوي حتت مفهوم األمانة العلمية مجلة من املسالك واحملاذير اليت يعتي  

. وانتهاكيات لشيرف مهنية اليتعلم والبحيث العلميى وانتهاكياا  اإلقدام عليها حمظيوراا 
ضييمن ثالثيية تصيينيفات  أساسيياا  األمانيية العلمييية أو "سييوء السييلوك العلمييي" تنييدرج

نتهياك حقيوق او  اخلداع والتضليل )مثل تزييف نتيائج البحيث ، الغشهي  رئيسية
سياسات رادعة النتهاكات األمانة العلمية وتسيعى  كليةالتطبق ة. امللكية الفكري

نييأى بيياملنتمني ا  تطييوير هييذه السياسييات ىف خطتهييا االسييرتاتيجية اجلديييدة مبييا ي
 .األمانة العلمية ىف اى تصنيف من تصنيفاهتاللكلية من انتهاك 



 

 

 الفصل الثاني
ألعضاء هيئة  أخالقيات المهنة

 والهيئة المعاونة التدريس



 أخالقيات المهنة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة: الثانيالفصل 
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 مقدمة

العالقيات  حتكيم ومبيادئ وقواعيد ومواثييق أخالقييات اجملتميع ىف مهنية لكيل
 صيورة تعكيس باعتبارهيا هبيا وااللتيزام احرتامهيا نسانية داخل بيئة العمل والىت ينبغياإل

 هيى التعلييم مهنية ن أخالقيياتإ .الشيعوب واألميم حيياة يف العيام األخالقيي التوجيه

 حقيل العياملون يف هبيا يتحليى أن يتعيني الييت الفاضيلة والسيلوكيات احلمييدة الصيفات

تنطيوى عليى الصيدق  أخالقيية واجبيات رتتيب علييهميواليىت  وسيلوكاا، منهجياا  التعلييم
بغيية  األخالقيي امليثياقبإعيداد كليية القاميت  السيياق هيذا والشيفافية ميع الينفس. وىف

 الكلية أعضاء من عضو كل انتماء تعزيز األخالقية هبدف املواثيق من جمموعة إرساء

يقيدم هيذا و  .فييه يعييش اليذي اجملتميع تطيوير يف واإلسيهام واالرتقياء هبيا ومهنته لرسالته
الفئات املختلفية  بني التعامل يف األخالقي امليثاق كوني لكى املهنة أخالقياتالفصل 
 .بالكلية ومعاونيهم التدريس هيئة ألعضاء ومرجعاا  مرشداا  ويكون بالكلية،

ألعضــاء هيئــة التــدريس والهيئــة أخالقيــات وســلوكيات عامــة : والً أ
 المعاونة

  تذكر دائماا أن عضو هيئة التدريس واهليئة املعاونة من الشخصيات حمط
 أنظار اجملتمع سلوكاا ومظهراا.

 .حافظ على مظهرك مبا يتالئم مع وضعك الوظيفى 
  أمام الطالب.انتبه لتصرفاتك وألفاظك وأقوالك مع الزمالء 

 .انتبه أللفاظك وأقوالك عن الزمالء واإلداريني أمام الطالب 
 .احرص على أال تظلم، احرص على أن تعدل، فأنت قاضي علم 
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  جيب ىف كل حماضراتك أن تكون ملماا إملاماا كامالا مبوضوع احملاضرة وأن
 تكون على قدر من العلم واملعرفة بفروع العلم األخرى ذات العالقة.

 أن تنمى قدراتك ومعلوماتك باالطالع املستمر واالطالع على كل ما  جيب
 هو جديد ىف الدوريات واجملالت العلمية واملتعلقة بتخصصك.

 .ضع نصب عينيك مصلحة الكلية ومصلحة الطالب على حد سواء 
 .الطالب أمناا خمتلفة فعامل كالا منهم املعاملة الىت تتناسب معه 
 تنكر على الطالب حقه وال تبخل باملعلومات  التعليم حق لكل طالب، فال

الىت  تاجها، وعليك أن ترد على استفساراته وتشر  له كل ما هو غامض 
 عليه.

 .احرتم مواعيدك مع الطلبة واحرص عليها 
 .املعاملة احلسنة والكرعة للطالب حتقق اهلدف وختلق الود والعالقة الطيبة 
 اسة وحسن التصرف حىت تكتسب جيب أن تكون على قدر من اللباقة والكي

 ثقة الطالب ويطمئن إليك.
  االعتذار عن قبول تدريس مقرر أو اإلشراف أو حتكيم أو مناقشة رسالة

 علمية ملن له صلة قرابة بك كعضو هيئة التدريس حىت الدرجة الرابعة.

  كن بشوشاا أثناء مناقشتك للطالب واحرص على وجود اتصال فعال بينك
 وبني الطالب.

  جتعل األخطاء الصغرية )مثل التأخر عن ميعاد احملاضرة  تؤثر على ال
 جمهودك طوال العام.
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  رتب خطوات عملك طبقاا لألمهية وقم بتنظيم وقتك لتصل لفاعلية
 استخدامه.

 .حدد أعمال اليوم مسبقاا واعلم أن إدارة الوقت من إدارة الذات 
  استيعاب الطالب هلا.ال ترتك احملاضرة قبل االنتهاء منها والتأكد من 
  حاول عدم الشطب أو الكشط أو احلشر عند تصحيح ورصد درجات

 الطالب حفاظاا على املصداقية والشفافية.
  ال تتوان ىف تطبيق اجلزاءات والعقوبات على الطالب غري امللتزم أو املتجاوز

 واملتفق عليها مع إدارة الكلية واملعلنة مسبقاا للطالب.
 الب جيب أن تبدو مهتماا ومنتبهاا وأال تبدو متعالياا وأثن أثناء مناقشتك للط

عليه فإن لذلك تأثرياا طيباا ىف نفس الطالب واخرت الكلمات الواضحة 
 والعبارات السهلة ىف صياغة أسئلة املناقشة.

 التدريس في المهنة : أخالقياتثانياً 
 تتقن وأن بإخالص تعمل وهيئة معاونة أن التدريس هيئة كعضو عليك جيب 

 مثالا  مبا جيعل الشر  مشوقاا وممتعاا ومفيداا. فتصبح بتدريسها تقوم اليت املواد
 .به وتعم الفائدة  تذى

 بتدريسه والتوقيع عليه )عضو  تقوم سوف الذي املقرر توصيف على إطلع
هيئة التدريس ، واقرتا  أي تعديالت عليه جمللس القسم املختص أو ا  جلنة 

 راسات العليا إن كان املقرر عام.شئون الطالب أو الد
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 حىت كاف بوقت احملاضرات )التمارين/املعامل   بدء بالتحضري قبل إهتم 
 . العلم من الفرع هذا يف جديد ما هو بكل تلم أن تستطيع

 الفصل خالل تدريسه سيتم ملا زمنياا  وجدوالا  خطة تعد أن عليك جيب 
 بسوق وعالقته تدريسه سيتم مما اهلدف توضيح إ  باإلضافة. الدراسي
 عليهم وما املنهج بتفاصيل علم على يكونوا حىت للطالب وإعالنه العمل.

  الدراسي. الفصل خالل وامتحانات واجبات من

 الطالب استفادة مدى لقيا  تستخدم سوف اليت الوسائل كل حتديد جيب 
 ساعات واجبات، امتحانات، كانت سواء تدريسه، سيتم الذي املنهج من

 كما. الدراسي الفصل هناية مع تسليمها يتم مشاريع أو املعامل، يف تدريبية
 الوسائل من كل على السنة أعمال درجات توزيع كيفية إيضا  جيب

 ذكرها. السابق

 الدراسي العام خالل الطالب متابعة ودرجات نتائج بإعالن تقوم جيب أن 
 لديهم الضعف نقاا معرفة من الطالب يتمكن حىت ممكن وقت أقرب يف

ىف  القرار لذوي تسليمها إ  باإلضافه وحتسينها، عليها العمل من ويتمكنوا
 عليها. بناءاا للتصرف الكلية

 صحتها  يف والبحث الطالب شكاوى الستقبال رحب بصدر تتمتع أن جيب
 وحماولة حلها.

 مع الطالب لدى العقالين والنقاش احلوار ملكة تنمية على تعمل جيب أن 
 للطالب تتيح عليك أن جيب كما. املتبادل واالحرتام احلديث بأدب االلتزام
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 منوذجاا  تكون أن جيب كما حبرية، وأفكارهم آرائهم عن للتعبري مساحة
 ااخرين. أراء وتقبل بالدعقراطية يتعلق ما يف به  تذى

 عن واإلجابة الطالب ملساعدة معلنة مكتبية ساعات أن توفر جيب 
 ال تتداخل مع مجيع مواعيد حماضراتك أومعاملك. استفساراهتم

 يتم الذي باملنهج أو البحث جمال يف جديد ما هو كل على الطالب عرف 
البحثية  اجملاالت يف قدراهتم وتنمية التعلم على الطالب وحتفيز تدريسه،
 احلديثة.

 حضور على الدراسية املراحل مجيع يف الطالب حتفيز على حترص أن جيب 
 املباشرة الصلة ذات الكلية تعقدها اليت العلمية واملؤمترات الندوات

 الدراسي. بتخصصهم

 حترص وأن ختصصك جمال يف املقدمة الدراسية باملنح ملماا  تكون أن جيب 
 .الفرص هذه من لالستفادة الطالب حث على

 داخل ختصصك سواء جمال يف بزمالئك اتصال على تكون أن على أحرص 
 على ولالطالع التخصص جمال يف خ اهتم من لالستفادة القطر أوخارجه،

 العلمي. البحث جمال يف املستجدات آخر

 االمتحانات وإعداد الطالب تقييم في المهنة : أخالقياتثالثاً 

 تكون أن على مع احلرص كاف بوقت قبلها امتحانات أي عن اإلعالن 
 مت الذي املنهج من الطالب استفادة مدى لقيا  مالئمة االمتحانات
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 بطريقة وضعها إ  باإلضافة. التطبيقية الطالب تدريسه وكذا قيا  قدرات
  التحصيل الدراسي. مستوى يف الطالب بني الفروق إظهار تضمن

 التقييم. بنتائج إفادهتم مع للطالب والدورى املستمر التقييم 

 .اإللتزام مبراقبة اإلمتحانات حسب اجلدول املعلن من إدارة الكلية 

  اإللتزام بالتواجد أثناء امتحان الطالب يف مقرر تشارك يف التدريس فيه
 واإلجابة على اإلستفسارات املشروعة للطالب وبوضو  وجلميع الطالب.

 ه قانون اجلامعة.علي على ما ينص ءاا منع الغش بكل صوره ومعاقبته بنا 

 قرابة. ةصل ذي لطالب امتحان جلنة يف مادة أو املراقبة عن تدريس اإلعتذار 

 االمتحان  تصحيح أساسها على يتم لكل امتحان، إجابة منوذج توفري
وتسليمه لرئيس القسم املختص باملقرر أو لوكيل الكلية املختص يف حالة 

 املقررات العامة.

 لضمان التصحيح عملية أثناء الطلبة أمساء كشف عدم على احلرص جيب 
 واملساواة. العدل

 متناهية. ودقة تامة بسرية النتائج رصد عملية تتم أن جيب 

  دون الكشف عن أمساء الطالب الختاذ املمتحنني جلنة على النتائج تعر 
 الالزمة. القرارات

 وجود على احلرص حيث من إدارة الكلية لالمتحانات استعداد يتم أن 
 عقد فرتة يف كافيني مراقبني ووجود االمتحانات لعقد مالئمة أماكن

 االختبارات.
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 جبدية التظلمات هذه ويتم حبث التظلم باب يفتح النتائج عن إلعالنا بعد 
 وحيادية.

 احلاالت للطالب يف التقييم بنتائج األمر ويل أن تقوم إدارة الكلية بإخطار 

 مثل تكرار الرسوب. ذلك، تستوجب اليت

 واإلشــراف والتــأليف العلمــي البحــث فــي المهنــة : أخالقيــاترابعــاً 
   العلمية الرسائل على
 على للجامعة. مع احلرص البحثية باخلطة صلة ذات األحباث تكون أن جيب 

 واجلامعة. الكلية مبستوى للنهو  عاملية علمية وجمالت مؤمترات نشرها يف

 األصلي. املضمون عن خترج حبيث األ العلمية املادة يف ختتصر ال أن  

 كتابة يف املستخدمة فعلياا  العلمية املراجع قائمة إ  تشري أن عليك جيب 
على ان يكون اجلزء املقتبس واضحاا  إليها الرجوع أراد ملن العلمي البحث

صاحبها.  بقصد خيل مبا املنقولة النصوص من أجزاء حذف وحمدداا مع عدم
 العلمية. األمانة من ذلك أن حيث

  الفكرية  امللكية حقوق اتباع من خالل لآلخرين الفكرية امللكية احرتام
 . التدريس هيئة أعضاء للسادة العلمية باملؤلفات اخلاصة

 الدقة يراعى أن جيب بيانات جتميع إ  حتتاج اليت العلمية األحباث حالة يف 
 عملية. وتطبيقات نتائج من البحث على يرتتب ملا واألمانة

 حبيث علمي حبث أي على مؤلفني أمساء إضافة عند األمانة مراعاة جيب 
 علمية. مكانة أو مادية مكاسب حتقيق هبدف وليس إضافة له يكون
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 العليا الدراسات طالب مع البدء قبل تدريس هيئة كعضو جيب عليك 
 القيام كيفية يف بعض احملاضرات أعطائهم خالل من العلمي للبحث هتيئتهم
 العلمية كتاباهتم بعض قراءة خالل وكتابته. وذلك من علمي ببحث

 البحث والكتابة. كيفية عن توجيهات وإعطاء وتصحيحها

 البحث جمال اختيار يف الطلبة ملساعدة العلمي للبحث عامة نقاطاا  حدد 
 القسم. احتياجات يليب حبيث

 املساعدة مشرتكة مع تقدمي علمية بأحباث القيام على الطالب شجع 

 العلمية.

 إبراز يف مهاراته وتنمية حبثه جمال يف واإلبداع التفكري على الطالب حفز 
 عنه. والدفاع عمله

 العلمية. واملقاالت الرسائل حتكيم واملساواة يف العدالة مراعاة 

  أو البحث أثناء سواء قدراته وتسفيه الطالب إهانة أو إذالل أو ابتزاز عدم 

العلنية للرسائل، وإمنا يتوجب توجيه الطالب ونصحه مبا  املناقشة جلسات يف
 .البللط السليم واخللقي املعريف النمو يف يساهم

  عدم التنافس مع الزمالء يف اإلشراف على رسائل طالب الدراسات العليا
 واإللتزام بالقواعد املنظمة لذلك من قبل القسم املختص أو جملس الكلية.

 المجتمع خدمة في المهنة أخالقيات :خامساً 

اجملتميع ليذا فإنيه  هيو عضيو ميؤثر ىفواهليئية املعاونية  التيدريس ن عضيو هيئيةإ
 :وتشمل اجملتمع خالقيات الىت تسهم ىف خدمةان يتحلى باألعليه  جيب
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 ساهم يف تنمية اجملتمع عن طريق املشاركة ترص على أن حتأن  يكجيب عل
 اجملتمع.  تاجها الىت البشرية الطاقات العلمية والثقافية ىف إعداد كمبهارات

 القدرة على التعامل مع شرائح اجملتمع املختلفة  ككون لديتأن  يكجيب عل
 .العملي وأالعلمي،  أو سواء على الصعيد الشخصي،

 عمل على تعزيز القيم الدينية واالجتماعية أن تكون قدوة و تأن  يكجيب عل
 .والثقافية

 .املشاركة ىف االحباث العلمية والتطبيقية الىت هتدف ا  تنمية  اجملتمع 

 على حبث مشاكل املؤسسات  اا ساعدمالبحث العلمي عمل على أن يكون إ
 .والعمل على حلها

 ك.شارك يف ندوات هتدف إ  تنمية اجملتمع يف جمال عمل 

 الجامعة خدمة فى المهنة : أخالقياتسادساً 
  عضو هيئة التدريس على تنمية قدرات أعضاء اهليئة املعاونة كرص  حتجيب أن

ضافة إ  أعضاء هيئة التدريس األقل باإل ،دين ومدرسني مساعدينيمن مع
 ك مىت طلب منك ذلك.من خ ة

  باإلضافة إ   الىت تعمل هبا جية اجلامعة والكليةيباسرتات اا كون ملمتجيب أن
 البحثية اخلطة إعداد يف وكذلك املشاركة .التامة بر ية ورسالة الكلية كمعرفت

 إليه. تنتمي القسم الذي ورسالة ور ية

 مبستوى اجلامعة سندة اليك مبهارة وكفاءة وإخالص للنهو أداء املهام امل. 
 والسعى حلضور الدورات التدريبية الىت من شأهنا رفع قدراتك ومهاراتك.



 أخالقيات المهنة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة: الثانيالفصل 

 

18 | جامعة القاهرة –كلية الحاسبات والمعلومات   – ضمان الجودة وحدة            

 اظ على املال العام وعدم إهدارهفح. 

 .احلفاظ على بنية الكلية ومواردها وحترى استخدامها االستخدام األمثل 
يف أعمال ال ختص أعمال الكلية أو عدم استخدام أجهزة الكلية ومواردها و 

 .أحباثه العلمية

 على أى   اذا كان هناك أي وجه اعرت إو  ،اجلامعةولوائح لتزام بقوانني اال
 وشر  وجهة نظرك.ء ابدواألساليب املشروعة إل فعليك اختاذ اإلجراءات منها

 .متثيل الكلية متثيالا مشرفاا للمحافظة على اسم ومكانة الكلية 

 الزمالء العالقة مع فى المهنة قياتسابعاً: أخال

 .االحرتام املتبادل بني أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة والعاملني والطالب 

 من الكلية ىف إطار من الصدق واألمانة أعضاء باقي مع على التعاون احرص 
 الكلية. أهداف حتقيق أجل

 املعاونة حوارواهليئة  التدريس هيئة أعضاء بينك وبني يكون أن احرص 
  ودعم معنوى حلل املشاكل العلمية والشخصية. مفتو 

 واهليئة املعاونة من التدريس هيئة أعضاء بني متييز أي هناك يكون ال أن 
 الدين. أو النوع أو العمر حيث

 الزمالء. مصلحة على احلرص 

  احملافظة على سرية وخصوصية املعلومات املتداولة و اليت ختص الكلية أو
العاملني والطالب. واهليئة املعاونة و  ااخرين من أعضاء هيئة التدريس

 أو سلوكية. مالية مبسائل أو شخصية بأمور األمر تعلق إذا خصوصاا
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   للطالب الخلقي ثامناً: أخالقيات المهنة فى المساهمة فى النمو
  الشرائح مجيع واهليئة املعاونة يف التدريس هيئة وأعضاء اجلامعي األستاذ يعت 

 أفعالك، تراعى أن عليك جيب ولذلك به،  تذوا كي للطالب منوذج
 للطالب. قدوة تصبح حىت وتصرفاتك سلوكك أقوالك،

  إتقان الوقت، قيمة مثل الطالب نفو  يف احلميدة واألخالق القيم غر 

 .العلمي املنهج وإتباع البناء، احلوار العمل،

 التدريس مهنة على يقتصر ال األكادعية املنظومة يف دورك أن تعي أن عليك 
 األب، الصديق، املعلم، دور إ  ليصل ذلك يتعدى وإمنا العلمي واإلشراف

  للطالب. السليمة اخللقية الرتبية حتقق حىت والقدوة األخ،

 للطالب املهنية واألخالقيات بالسلوكيات االلتزام مبدأ غر  على احرص 
 للكلية. الطاليب الشرف ميثاق يف واملذكورة

  والتبرعات الهدايا قبول في المهنة تاسعاً: أخالقيات
 أي جهة إال بعد موافقة جملس الكلية  أو الت عات من اهلدايا قبول جيوز ال

 وتسليمها للكلية. 

 الت عات أو املنح  أو اهلدايا أنواع من نوع أي على الكلية حصول حالة يف
بعد موافقة جملس  تكون أن فإهنا جيب سواء من جهات حملية أو أجنبية،

 عن والبعد بالشفافية الكلية موقف يتسم حىت الكلية وجملس اجلامعة
  الشبهات.
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 الكلية قرارات على ذلك أال يؤثر البد جهة أي من هلدايا الكلية قبول عند 
 األشكال. من شكل بأي اجلامعة سياسات أو

 أخالقيات المهنةميثاق  مخالفة  مع التعامل عاشراً: آليات
  ىف حالة خمالفة أخالقيات املهنة الواردة هبذا الدليل يقوم األستاذ الدكتور

عميد الكلية بارسال الشكوي إيل جلنة فحص الشكوى وأعداد تقرير بنتائج 
  94الفحص والتوصيات وذلك طبقا ملا ورد بقانون تنظيم اجلامعات رقم )

والئحتة التنفيذية، ورفع التقرير   221ا  املادة  49)املادة  2491لسنة 
 للجهة املختصة.



 

 

 الثالثالفصل 
للكادر العام أخالقيات المهنة 

 )اإلداريين(
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 مقدمة

العالقيات  حتكيم ومبيادئ وقواعيد ومواثييق أخالقييات اجملتميع ىف مهنية لكيل
 صيورة تعكيس باعتبارهيا هبيا وااللتيزام احرتامهيا نسانية داخل بيئة العمل والىت ينبغياإل

 صيفات، أخالقيياتوبالتيايل يوجيد  .واألميمالشيعوب  حياة يف العام األخالقي التوجه

 جمياهلم اليوظيفي حقيل يف اإلدارييني هبيا يتحلى أن يتعني اليت فاضلة وسلوكيات محيدة

تنطيوى عليى الصيدق والشيفافية  أخالقيية واجبيات رتتيب علييهميوالىت  وسلوكاا، منهجاا 
 إرسياءبغيية  األخالقيي امليثياق إعيدادبكليية القاميت  السيياق هيذا ميع الينفس. وىف

 الرتقياء هبيال الكلييةب إداري كيل انتمياء تعزييز األخالقيية هبيدف املواثييق مين جمموعية

 املهنية أخالقيياتيقيدم هيذا الفصيل و  .فييه يعييش اليذي اجملتميع تطيوير يف واإلسيهام
 الفئيات املختلفية بالكليية، بيني التعاميل يف األخالقيي امليثياق كيوني لكيى لإلدارييني

 . هلم ومرجعاا  مرشداا  ويكون

 واًل: أخالقيات المهنة للكادر العامأ
 .حافظ على مظهرك مبا يتالئم مع وضعك الوظيفى 
 .انتبة لتصرفاتك والفاظك وأقوالك مع الزمالء أمام الطالب 
  جيب ان تنمى قدراتك ومعلوماتك باالطالع املستمر واالطالع على كل ما

 هو جديد ىف جمال عملك واملتعلقة بتخصصك.
  مصلحة الكلية ومصلحة الطالب على حد سواء.ضع نصب عينيك 
 .الطالب أمناا خمتلفة فعامل كالا منهم املعاملة الىت تتناسب معه 
 .احرتم مواعيد العمل 
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  املعاملة احلسنة والكرعة مع الزمالء والطالب حتقق اهلدف وختلق الود
 والعالقة الطيبة.

 حىت تكتسب  جيب أن تكون على قدر من اللباقة والكياسة وحسن التصرف
 ثقة زمالئك.

  رتب خطوات عملك طبقاا لالمهية وقم بتنظيم وقتك لتصل لفاعلية
 استخدامه.

 .حدد أعمال اليوم مسبقاا واعلم أن إدارة الوقت من إدارة الذات 
  حاول عدم الشطب أو الكشط أو احلشر ىف االوراق واملستندات الرمسية

 حفاظاا على املصداقية والشفافية.
 تعزيز زمالئك الذين يعملون حتت اشرافك وكذا حرص على تنمية قدرات ا

 بينهم. القيم الدينية واالجتماعية والثقافية

  مبستوى اجلامعة أدى املهام املسندة إليك مبهارة وكفاءة وإخالص للنهو. 
واحرص على حضور الدورات التدريبية الىت من شأهنا رفع قدراتك 

 ومهاراتك.

 ظة على املال العام وعدم إهدارهاحملافيك جيب عل. 

 .عدم و  احلفاظ على بنية الكلية ومواردها وحترى االستخدام األمثل
 .استخدام أجهزة الكلية ومواردها يف أعمال ال ختص أعمال الكلية
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 ذا كان هناك أي وجه إاجلامعة و ولوائح اإللتزام بقوانني  يكجيب عل
واألساليب املشروعة  فعليك اختاذ االجراءات على أى منها  ااعرت 
 وشر  وجهة نظرك.ء ابدال

 .االحرتام املتبادل بني  العاملني والطالب 

 الزمالء ىف اطار من الصدق واالمانة باقي مع على التعاون احرص 
 الكلية. أهداف حتقيق أجل من

 الزمالء. مصلحة على احرص 

  احملافظة على سرية وخصوصية املعلومات املتداولة واليت ختص
 األمر تعلق إذا أو ااخرين من الزمالء والطالب، خصوصاا الكلية 

 أو سلوكية. مالية مبسائل أو شخصية بأمور

 الزمالء العالقة مع فى المهنة ثانياً: أخالقيات

 .االحرتام املتبادل بني أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة والعاملني والطالب 

 من إطار من الصدق واألمانةالكلية ىف  أعضاء باقي مع على التعاون احرص 
 الكلية. أهداف حتقيق أجل

 الدين. أو النوع أو العمر حيث الزمالء من بني متييز أي هناك يكون ال أن 

 الزمالء. مصلحة على احلرص 
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  احملافظة على سرية وخصوصية املعلومات املتداولة و اليت ختص الكلية أو
ة والعاملني والطالب. ااخرين من أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاون

 أو سلوكية. مالية مبسائل أو شخصية بأمور األمر تعلق إذا خصوصاا

  والتبرعات الهدايا قبول في المهنة ثالثاً: أخالقيات
 أي جهة إال بعد موافقة جملس الكلية  أو الت عات من اهلدايا قبول جيوز ال

 وتسليمها للكلية. 

 الت عات أو املنح  أو اهلدايا أنواع من نوع أي على الكلية حصول حالة يف
بعد موافقة جملس  تكون أن فإهنا جيب سواء من جهات حملية أو أجنبية،

 عن والبعد بالشفافية الكلية موقف يتسم حىت الكلية وجملس اجلامعة
  الشبهات.

 الكلية قرارات على ذلك أال يؤثر البد جهة أي من هلدايا الكلية قبول عند 
 األشكال. من شكل بأي اجلامعة سياسات أو

 ميثاق أخالقيات المهنة مخالفة  مع التعامل رابعاً: آليات
  ىف حالة خمالفة أخالقيات املهنة الواردة هبذا الدليل يقوم األستاذ الدكتور

عميد الكلية بارسال الشكوي إيل جلنة فحص الشكوى وأعداد تقرير بنتائج 
الفحص والتوصيات وذلك طبقا ملا ورد بقانون العاملني املدنيني ىف الدولة 

 اللوائح اجلامعيةنص خاص هبم يف القوانني و  شأنهىف وذلك فيما مل يرد 
  ، ورفع التقرير للجهة املختصة.269ا  املادة  261واملادة  269)املادة 



 

 

 الرابعالفصل 
 الطلبةأخالقيات 
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 مقدمة
اهلدف من ميثياق األخيالق هيو حتدييد معيايري لسيلوك الطيالب يف الكليية ووضيع 
إجيييراءات لضيييمان عدالييية عقييياب مييين ييليييتدهم ذيييرق هيييذه القواعيييد. ليييذا جييييب عليييى كيييل 

ميثياق األخيالق وملتيزم هبيا، باإلضيافة طالب أن يكون عليى درايية  باملعيايري اليواردة يف 
إ  ذلك جيب على الطالب التدحلِّي بأفضل األخالقيات سيواء اليواردة يف هيذا امليثياق 

   او غريها.
علييى الطالييب أن يييدرك أن الكلييية هلييا احلييق يف وضييع معييايري سييلوكية للمحاضييرة 

وللكليية احليق  الطيالبييلتدوقَّيع سيلوك ملعديني مين عالوة على املتطلبات األكادعية حيث 
االجييراءات اليييت تراهيييا  تتخييذ الكليييةيف حتديييد هييذه التوقعييات ويف حاليية عييدم توافرهييا 

مناسبة هلذا  املوقف، علي سبيل املثال حرمان الطالب من حضيور احملاضيرات اخلاصيه 
بيييياملقرر لفييييرتة زمنييييية حتييييددها الكلييييية، إلغيييياء تسييييجيل الطالييييب بيييياملقرر ،وضييييع شييييروا 

على كل طالب أن يقوم بتعريف نفسيه شيفهياا  مرار الطالب يف املقرر.ومتطلبات الست
أو كتابةا بشكل الئق يف مجيع املواقف مبدياا تقديره لكليته، العمييد، اليوكالء ، أعضياء 
هيئيية التييدريس، أعضيياء اهليئيية املعاونيية، اإلداريييني وزمالئييك ميين الطييالب باإلضييافة إ  

 ارج احلرم اجلامعى. تقدمي معلومات صحيحة عن نفسه خاصة خ

 العامة واًل: السلوكياتأ
  تعامل باحرتام مع كل من أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة واإلداريني

 وزمالئك من الطالب.

  عليك أال تقوم بإصدار أحكام أو مالحظات اعتماداا على العرق أو الثقافة
 أو النوع أو الطبقة االجتماعية أو الدين أو اإلعاقة.
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 مسئوليتك من خالل االلتزام باحلضور املنتظم يف كل مقرر دراسي. أظهر 
 .التزم بتقدمي الفرو  املطلوبة لكل مقرر بشكل تام 
  جيب أن تبدى موقفاا اجيابياا جتاه أعضاء هيئة التدريس، حيث تظهر عدم

االحرتام من خالل املالحظات السلبية، عدم التحضري اجليد للدرو  أو 
 الئق. الظهور مبظهر غري 

  استخدم موقع الييE-com  فقط للموضوعات املتعلقة بالدراسة، ويلسمح
لك مبراسلة أعضاء اهليئة املعاونة بشكل شخصي وذلك فقط يف حالة عدم 

 . E-comعمل اليي 

  جيب أن حتصل على تصريح أو تشري إ  استخدامك جزء او بعض من
 أعمال ااخرين.

  أعضاء هيئة التدريس أو أعضاء اهليئة املعاونة عليك أن تتقبل النقد البناء من
أو زمالئك أو أي شخص آخر، كما ال جيب عليك إبداء أى سلوك عدائي 
أو رفض حضور أو املشاركة يف جلسات من قبل املرشد األكادعي أو 

 مشرف إداري.
  التزم حبضور احملاضرات واالجتماعات، وغري مقبول عدم االلتزام باملواعيد

 عن احملاضرات بشكل مستمر.والتغيُّب 
  ال جيب عليك استعمال التهديد سواء بشكل صريح أو ضمين ضد  الكلية

أو أعضاء هيئة التدريس أو أعضاء اهليئة املعاونة أو اإلداريني أو زمالئك من 
 الطالب.

 .ساهم يف رفع رفاهية اجملتمع 
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 .جتنب أذي ااخرين 

 .كن صادقاا وجدير بالثقة 

 راءات عدم التمييز.كن عادالا واختذ إج 

 .احرتم خصوصية ااخرين 

 ثانياً: السلوكيات داخل قاعات المحاضرات
 .احرتم االختالفات يف الرآي املوجودة داخل قاعة احملاضرات 
 .حافظ على بيئة تعليمية آمنة مادياا ومعنوياا 

 .تعاون مع ااخرين بطريقة إجيابية والئقة 

 عضاء هيئة التدريس أو اهليئة املعاونة من غري املقبول متاماا عدم احرتامك أل
سواء باللفظ او بالفعل )وضع الطالب رأسك على املكتب أثناء احملاضرة، 
القيام بعمل آخر أثناء احملاضرة، احلديث أثناء حديث زميل آخر، عدم 

 املشاركة يف النقاش اخلاص باحملاضرة .

 ب داخل قاعة من غري املقبول احضار اى نوع من انواع الطعام أو الشرا
 احملاضرات.

  اسلك سلوكاا متسقاا مع تواجدك يف احملاضرة، حيث ال جيوز الصراخ أو إهانة
أحد، أو احلديث بشكل مستمر أو النوم، أو االستخدام غري املسئول 

 للهاتف احملمول أو تعاطي املخدرات.
 .عدم حضور احملاضرات حتت تأثري خمدر أو كحوليات 



 أخالقيات الطلبة: الرابعالفصل 

30 | جامعة القاهرة –كلية الحاسبات والمعلومات   – ضمان الجودة وحدة            

 المعامل ثالثاً: السلوكيات داخل
  .عدم إنزال أي برامج على أي من أجهزة احلاسب املوجودة مبعامل الكلية

ولكن عليك أن تدرج اسم ال نامج املطلوب يف الدفرت اخلاص باملعمل حىت 
 يتم إنزاله الحقاا من ِقبدل إدارة املعامل.

 ند استخدام االجهزة باملعمل مثل:عليك عدم القيام بأي سلوك غري الئق ع 

   مواد غري الئقة اخالقياا.عر 

  أو القيام بعمليات نصب أو احتيال.ارسال رسائل هتديد، مضايقات 

  حماولة اسيتعمال جهياز غيري مسيمو  باسيتعماله أو اسيتعمال كلمية ميرور
  أو حساب لشخص آخر.

 .عدم حضور اجملموعات أو املعامل  حتت تأثري خمدر أو كحوليات 

 األكاديمية: األمانة العلمية/ رابعاً 
 .احرتم حقوق امللكية الفكرية مبا يف ذلك حقوق النشر وبراءات االخرتاع 

  من املتوقع متتُّعك كطالب بأعلى مستوى من األمانة العلمية، فاملهام اليت مل
تقم بأدائها بنفسك ال حتصل على أي درجة. يف حالة عدم معرفتك هبذه 

عدم علمك هبذه املعايري عذراا  املعايري جيب عليك مراجعة أستاذك، وال يعت 
لعدم توافر االمانة العلمية لديك، علماا بأن عدم األمانة العلمية يتمثل يف: 
الكذب، الغش، السرقة، واستخدام أدوات غري مصر  باستخدامها يف 

 االمتحانات.
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  ،الكذب غري مسمو  به على اإلطالق سواء يف األنشطة العلمية أو غريها
معلومات خاطئة عن عمد بغر  التضليل أو تناول  والكذب يعين تقدمي

 املعلومات الصحيحة بشكل غري مسئول.

  الغش هو تصرفك بشكل غري أمني للحصول على منفعة أو ميزة ال
تستحقها، ويشمل الغش إعطاء أو احلصول على نوع من املساعدة غري 
مسمو  هبا يف أي تكليف / واجب أو امتحان حيث جيب أستشارة أعضاء 

يئة التدريس يف االدوات املسمو  باستخدامها يف أداء الواجبات املنزلية / ه
التكليفات / املهام. عدم االمتثال لتعليمات أعضاء هيئة التدريس يف هذا 
الشأن سيؤدي إ  عدم االنضباا كما هو مقرر من قبل أعضاء هيئة 
التدريس أو القسم. كما يتضمن الغش استخدام مواد علمية سبق 

خدامها يف مقررات أخرى إال يف حالة االستئذان من عضو هيئة است
التدريس عالوة على ذلك تعت  "السرقات األدبية" من أعمال الغش مما يعين 
استخدامك افكار آخرين ناسباا إياها اليك ولذلك عليك أن تستشهد 

احلفاظ على  –باملصدر الرئيسي للمعلومات واألفكار اليت تستخدمها 
 لعلمية.األمانة ا

  السرقة تعين اخذ اي شيء بدون تصريح وبنية عدم اعادته، السرقة تتضمن
 أية ممتلكات وأي نصوص  تعليمية.

 : احترام قواعد ولوائح الكليةخامساً 
 .عليك االلتزام بالقواعد واللوائح املنصوص عليها من ِقبدل الكلية 



 أخالقيات الطلبة: الرابعالفصل 

32 | جامعة القاهرة –كلية الحاسبات والمعلومات   – ضمان الجودة وحدة            

 ويه ممتلكات ممتلكات الكلية: غري مقبول الكتابة على جدران الكلية وتش
الكلية كما يعت  ذلك خرقاا لقواعد ولوائح الكلية تعت  أنت مسئوالا عن 
تكاليف األضرار الناجتة عن ذلك. عليك اإلبالغ عن أي تعديات )كتابة 
على اجلدران أو تشويه ممتلكات الكلية  فور حدوثها لضمان بقاء ممتلكات 

 الكلية على حالتها األصلية.

  املشروعة: استخدام املواد املخدرة أو الكحوليات أو املواد القابلة املواد غري
 لالشتعال غري مسمو  هبا داخل الكلية.

  االعتداء والتحرش اجلسدي: عليك االمتناع متاماا عن أي أسلوب غري الئق
لفظياا أو فعلياا يف التعامل مع زمالئك من الطالب أو أي من املتواجدين 

العتداءات اجلسدية أمر غري مقبول على اإلطالق بالكلية. املضايقات وا
 ويتعر  من يقوم مبثل هذه االعمال لعقوبات وفقاا للوائح الكلية.

 حترام تبادل األراء واألفكار: اسادساً 
  عليك أن تتأكد أن حقك يف التعبري عن رأيك مكفول، وأن أرائك مسموعة

ب، ويتم تشجيع من ِقبدل الكلية والعاملني هبا وكذلك زمالئك من الطال
 الطالب على تبادل حوارات هادفة طاملا ال تنطوي على نوايا سيئة.

  عليك املشاركة يف تقييم املقررات واإلجابة على األسئلة بصدق على أن
تكون تعليقاتك بناءة ملساعدة الكلية يف التعرف على نقاا القوة والضعف 

 يف املقررات وحتسينها.
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 خالفة الميثاق: آليات التعامل مع مسابعاً 
ومييييييييوارده  2491  لسيييييييينة 94بنييييييياء علييييييييى قيييييييانون تنظيييييييييم اجلامعييييييييات رقيييييييم ) 

(219،211 ،211،211  
  يعت  خمافة تاديبية كل إخالل بالقوانني و اللوائح والتقاليد اجلامعية وعلى

 االخص:
 .االعمال املخلة بنظام الكلية او املنشات اجلامعية .1
االمتناع املدبر عن حضور تعطيل الدراسة او التحريض علية او  .2

الدرو  و احملاضرات واالعمال اجلامعية االخرىاليت تقضي اللوائح 
 .باملواظبة عليها

كل فعل يتناىف مع الشرف و الكرامة او املخل حبسن السري و  .3
 .السلوك داخل اجلامعة او اخلارجها

كل اخالل بنظام امتحان او اهلدوء اللالزم له وكل غش يف  .4
 .روع فيهاالمتحان او ش

كل اتالف للمنشات واالجهزة او املوارد او الكتب اجلامعية او  .5
 .تبديدها

كل تنظيم للجمعيات داخل اجلامعة او االشرتاك فيها. بدون  .6
 .ترخيص سابق من السلطات اجلامعية املختصة

توزيع النشرات او اصدار جرائد حائط ومجع توقيعات بدون سابق  .7
 .من السلطات اجلامعية املختصة
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االعتصام داخل املباين اجلامعية او االشرتاكفي مظاهرات خمالفة  .8
 .للنظام العام او االداب

  كل طالب يرتكب غشا يف االمتحان او شروعا فية ويضبط يف حالة تلبس
خيرجه العميد او من ينوب عنه يف جلنة االمتحان و رم من دخول االمتحان 

موادهذا االمتحان و ال ا   يف باقي املواد ويعت  الطالب راسبا يف مجيع
جملس التاديب اما يف االحوال االخرى فيبطل االمتحان بقرار من جملس 

ويرتتب علية بطالن الدرجة العلمية اذا كانت قد  التاديب او جملس الكلية
 .منحت للطالب قبل كشف الغش

 :العقوبات التاديبية هي 

 .التنبية شفاهة او كتابة .1
 .االنذار .2
 .اخلدمات الطالبية احلرمان من بعض .3
 .احلرمان من احلضور درو  احد املقررات ملدة ال جتاوز شهراا  .4
 .ال جتاوز شهراا  الفصل من الكلية ملدة .5
 .و اكثرأاحلرمان من االمتحان يف مقرر  .6
وقف قيد الطالب لدرجة املاجيسرت او الدكتوراه ملدة ال جتاوز شهرين  .7

 .او ملدة فصل دراسي
 .مقرر او اكثرالغاء امتحان الطالب يف  .8
 .الفصل من الكلية ملدة ال جتاوز فصال دراسيا .9

 .احلرمان الطالبمن االمتحان يف فصل دراسي واحد او اكثر .11
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حرمان الطالب من القيد للماجيستري او الدكتوراه مدة فصل دراسي  .11
 .او اكثر

 .الفصل من الكلية ملدة تزيد على فصل دراسي .12
الفصل ا  اجلامعات االخرى الفصل النهائي من اجلامعة ويبلغ قرار  .13

ويرتتب علية عدم صالحية الطالب للقيد او التقدم ا  االمتحانات 
 .يف اجلامعات مجهورية مصر العربية

 عالن القرار الصادر بالعقوبة التاديبية داخل الكلية وجيب إوجيوز االمر ب
وحتفظ القرارت الصادرة بالعقوبات  ابالغ القرارات ا  و  امر الطالب.

وجمللس اجلامعة ان يعيد النظر  التاديبية عدا التنبيه الشفوي يف ملف الطالب.
يف القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضى ثاللث سنوات على االقل من 

 .تاريخ صدور القرار

ال توقييع عقوبيية ميين العقوبييات الييواردة سييابقا اال بعييد التحقيييق مييع الطالييب كلييية 
ليية فيإذا مل  ضير يف املوعيد احمليدد للتحقييق سيقط مين ومساع اقوالة فيميا هيو منسيوب ا

 .ينتدبه عميد الكلية



 

 

 الخامسالفصل 

 حقوق الملكية الفكرية
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 مقدمة
مييع تقييدم الفكيير البشييري ومنييو العالقييات اإلنسييانية واالجتماعييية داخييل اجملتمعييات 

أخذت أمهية األشياء غري املادية أي األشيياء غيري  ،والدول وع  حدود الدول السياسية
ذات احلييييز احملسيييو  وهيييي نتييياج العقيييل البشيييري مييين مؤلفيييات أدبيييية وفنيييية واخرتاعيييات 

التجييارة تييزداد أمهيتهييا علييي الصييعيد الييداخلي    ت سييواء يف جمييال الصييناعة أوومبتكييرا
الصييعيد الييدويل، حيييث أدي إيل ظهييور نييوع جديييد ميين احلقييوق يسييمي حبقييوق امللكييية 

 باحلقوق املعنوية. وأالفكرية 

 واًل: تعريف حقوق الملكية الفكرية أ

ليييي اخرتاعيييه، وحييييق هيييي احلقيييوق املتعلقييية بيييياحلقوق املعنويييية مثيييل حيييق املخييييرتع ع
املصمم علي ما صيمم، وحيق الرسيام عليي ميا رسيم، وحيق املؤليف عليي أفكياره، وذليك 

مييين عليييوم أو آداب أو فنيييون، سيييواء مت التعبيييري عييين هيييذه   يف حقيييول املعيييارف املتعيييددة
 املصنفات يف مظهر الكتابة أو الصوت أو الرسم أو احلركة أو الشكل.

 ما:حقوق الملكية الفكرية تتضمن شقين ه .1

 من مثرة  يتمثل يف حق الشخص يف اإلستفادة مالياا  :مالى شق
بإنتاجه إيل ناشر ينشره يف مقابل  الذهين بأن يعهد املؤلف مثالا  إنتاجه

مثن يتقاضاه وهو ما يسمي حبق املؤلف يف االستغالل. وتشمل احلقوق 
 املالية على:

  بكل الطرق  هطباعة وتسجيل العمل ونشر الحق النسخ و
أي أنه  ق للمؤلف وحده أن  دد طريقة استغالل : المتوفرة
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ويكون للمؤلف ، وتقدعه إ  اجلمهور ألول مرة هعمله وعرض
 يتهنا احلق يف إجازة أو منع ممارسة حقه هذا للغري بالطريقة ال

كأن يأذن لدار ،سواء ببدل مادي أو بدون،  ددها هو وحده
ولكن قد يكون هذا اإلذن  ،شرهنشر كتب بطباعة كتابه ون

أي )بالنشر  بدولة معينة أو أن يكون إذناا عاملياا  بالنشر حمدوداا 
 .  غري حمدود بدولة معينة

 من خالل بثونقل العمل إلى الجمهور  ،حق األداء العلني 
داء العلين مبعين عر  العمل يف مكان األسلكي أو السلكي: 

مل فيكون بشكل غري فيه مجهور مثل القاعات. أما نقل الع
عن طريق األقمار الصناعية أو الكوابل أو البث ، مباشر

مبا يف ذلك التلفاز واملذياع أو  ،الالسلكي املرمز أو غري املرمز
  أي وسيلة نقل للصوت والصورة.

 :وهو حق تغيري شكل املنتج  حق التحوير من شكل إلى آخر
إ  صلى ا  شكل اخر مثل حتوير نص قصة من كتاب األ

 شكل آخر كنص مسرحي.
 أي ترمجة املصنف من لغته األصلية اليت قدم هبا : حق الترجمة

ومعىن ذلك أنه ال جيوز ترمجة  ،للجمهور أول مرة ا  لغة أخرى
أى عمل بدون إذن مسبق من املؤلف إذ أن املؤلف  تفظ حبقه 

 بتقدمي العمل بأي لغة. 
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  :الذي تتفرع منه  يعت  حق النشر هو احلق األساسيحق النشر
إذ أنه بدون نشر العمل ووصوله ا  اجلمهور ال ، باقي احلقوق

 . يكون العمل معروفاا 

  يرتكز يف حق الشخص يف أن تنسب إليه أفكاره  معنويشق أدبي أو
يكون له وحده احلق يف إذاعتها علي النا  أو عدم إذاعتها عليهم  وأن

 واحلق يف تعديلها واإلضافة عليها.

 الحقوق المعنوية والمالية:مقارنة  .0

 يف أهنا: ةختتلف احلقوق املعنوية عن احلقوق املالي
 احلقوق املعنوية ال عكن التنازل عنها إذ أهنا ملتصقة بشخصية املؤلف ،

أو كلياا للغري  أما احلقوق املالية حلق املؤلف فيمكن التنازل عنها جزئياا 
 مقابل بدل مادي أو بدون بدل مادي.

 أما احلقوق املالية  ،عنوية ال تتقادم أي تدوم مدى وجود العملاحلقوق امل
 .أي أن هلا فرتة محاية حمددة قانوناا  ،فتتقادم

 أما  ،احلقوق املعنوية ال عكن احلجر عليها الرتباطها بشخص املؤلف
 احلقوق املالية فيمكن احلجز عليها مقابل دين أو ضمان.

 :المؤلفاالستثناءات والقيود الواردة على حق  .3
 هنييياك اسيييتثناءات عنحهيييا القيييانون وتتييييح للعامييية اسيييتخدام املصييينفات احملميييية

   وهذه االستثناءات هي: ،مبوجب حق املؤلف من دون الرجوع إليه أوأخذ إذنه
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  .استخدام املصنف لألغرا  التعليمية البحتة مع ذكر املصدر 
 قشة بشرا أن االقتبا  والتحليالت القصرية اليت يقصد منها النقد واملنا

 تشري إ  اسم املصنف واسم مؤلفه. 
  إذاعة أونشر أونقل اخلطب واحملاضرات واألحاديث واملقاالت اخلاصة

باملناقشات السياسية أواالقتصادية أوالعلمية أوالدينية اليت تشغل الرأي 
  العام.

 ثانياً: حماية حقوق الملكية الفكرية 
 حبماية حقوق امللكية الفكرية:هناك أسباب خمتلفة أدت إ  االهتمام 

  حقوق امللكية الفكرية تساعد على تقدم البشرية ىف قدرهتا على اجناز
 ابتكارات جديدة ىف جمال التكنولوجيا والثقافة.

  تشجيع احلماية القانونية لتلك االبتكارات اجلديدة واليت تؤدي إ  انفاق
 مزيد من املوارد لفتح اجملال البتكارات أخرى.

  النهو  بامللكية الفكرية ومحايتها ا  دفع عجلة التقدم االقتصادى يؤدى
 ويتيح فرص عمل وصناعات جديدة ويرفع من نوعية احلياه.

 ومن نماذج التوعية بحقوق الملكية الفكرية بالكلية:
  تسعى الكلية لعقد ندوات ولقاءات مفتوحة ملناقشة حقوق امللكية

ا حىت يدرك كل أفراد الكلية مبدى الفكرية وأمهيتها وضرورة االلتزام هب
 أمهية محاية تلك احلقوق.
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  نشر ثقافة حقوق امللكية الفكرية وذلك بنشر دليل حقوق امللكية
 الفكرية على موقع الكلية وتوزيعة على كل األقسام بالكلية.

  تسعى الكلية لعمل استطالعات رأى ألعضاء هيئة التدريس بالكلية
 املتبعة للمحافظة على امللكية الفكرية والنشر.حول فاعلية االجراءات 

ــــاً  ــــة ثالث ــــة حقــــوق الملكي ــــة لحماي ــــى تتبعهــــا الكلي : االجــــراءات الت
 الفكرية 

تتبييع الكلييية جمموعيية ميين االجييراءات حلماييية و ضييمان حقييوق امللكييية الفكرييية 
  لشىت املصنفات التالية:

 البرامج االلكترونية: .1
 ملرخصة على أجهزة احلاسب اايل حتظر الكلية استخدام ال امج غري ا

 اخلاص مبعامل الكلية أو العاملني هبا.
  عدم السما  للعاملني بالكلية بنسخ املصنفات مبا يشكل اعتداءاا على

 حقوق املؤلف حلماية املصنفات الفنية واألدبية.
  تستفيد الكلية من اتفاقية الشراكة والتعاون بني اجمللس األعلى

صلية ميكروسوفت وذلك للحصول على ال جميات األللجامعات وشركة 
 وألغرا  التعليم.والطلبة ألعضاء هيئة التدريس 
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 المصنفات العلمية: .0
  توفري عدة نسخ أصلية من املراجع املتعلقة باملنهج الدراسي يف مكتبة

الكلية مما يتيح للطالب قرأهتا داخل املكتبة أو استعارهتا مع مراعاة 
الكتب املتعارف عليها، و بالتايل يساعد على حماربة شروا إستعارة 

 تداول أو بيع كتب مصورة بالكلية.
  تتيح الكلية الدخول على بعض املواقع ملكتبات حملية وعاملية وحتميل

العلمية من خالل االتصال ذدمة االنرتنت املتاحة  ثالكتب واألحبا
صول على بداخل الكلية، تلك اخلدمة تساعد الطالب والباحث للح

املواد العلمية بشكل يضمن حقوق النشر وعدم اللجوء جلهات طبع غري 
 شرعية.

  السما  للطالب تصوير صفحات من الكتب الدراسية مبكتبة الكلية يف
حدود النسبة املتعارف عليها واليت حتافظ على حقوق امللكية الفكرية 

 للمؤلف، وذلك لإلستخدام الشخصي للطالب للدراسة.
 لية على وضع إرشادات للمرتددين على املكتبة ملراعاة التزامهم حترص الك

 بالضوابط املنصوص عليها ىف قانون امللكية الفكرية.
  إتباع القواعد العلمية املسمو  هبا يف توثيق عمليات اإلقتبا  من املراجع

العلمية أو الكتب الدراسية أو الرسائل العلمية أو أي وثائق أو كتابات 
سواء كانت منشورة يف مكتبات أو مؤمترات أو حمفل  ،لغريمقاالت ل أو

 علمي أو غري منشورة )الرسائل العلمية .
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  التأكيد على مراعاة توثيق املراجع لكل أجزاء الرسائل العلمية واألحباث
ىف النقل واإلشارة إ  املؤلفني الذين مت النقل  ةالعلمية مع مراعاة األمان

 عنهم.
  سائل العلمية )عنوان الرسالة، اسم املشرف، اسم يتم تسجيل بيانات الر

ها وذلك لضمان ا.. أخل  يف قاعدة بيانات ومراجعة حمتو . ،الباحث
 حقوق امللكية الفكرية للباحث. 

 المصنفات الخاصة بمشاريع التطوير بالكلية: .3
  حتظر الكلية على أي من العاملني هبا استخدام املعلومات أو البيانات أو

الىت تتضمنها مشاريع التطوير بالكلية أو الوحدات ذات الطابع املؤلفات 
اخلاص هبا أو أي تقارير أو أحباث أخرى تعت  من منتجات الكلية  
كشخصية اعتبارية دون تصريح أو اتفاق رمسي من جملس الكلية أو من 

 عميد الكلية بعد أخذ رأي جملس الكلية أو بتفويض منه.

عهـــا الكليـــة لمواجهـــة انتهاكـــات حقـــوق رابعــاً: االجـــراءات التـــى تتب
 الملكية الفكرية 

  يتم معاقبة االنتهاكات التالية من قبل الكلية من خالل تطبيق القانون رقم
اخلاص حبماية حقوق امللكية الفكرية  والذي يتضمن و  2112عام ل 82

محاية املصنفات )الكتب والكتيبات واملقاالت والنشرات، وغريها من 
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توبة، برامج احلاسب اايل، قواعد البيانات، احملاضرات واية املصنفات املك
 مصنفات شفوية اخرى إذا كانت مسجلة ... اخل .

 البرامج االلكترونية: .1
  وجود نسخ من برامج غري مرخصة على أجهزة احلاسب اايل اخلاص

 .مبعامل الكلية أو العاملني هبا

 المصنفات العلمية: .0
 بالكلية بيعها وجود كتب مصورة يتم تداوهلا أو. 
  عدم اتباع الطالب أو الباحث قواعد عملية االقتبا  بالشكل املتعارف

 .عليه
 يف حالة ثبوت سرقة حمتوى الرسائل العلمية. 

 المصنفات الخاصة بمشاريع التطوير بالكلية: .3
  لية أو معلومات اخلاصة مبشاريع التطوير بالكللثبت أن هناك تسريب إذا

 .اصالوحدات ذات الطابع اخل
 

  على العقوبات 181ينص قانون محاية حقوق امللكية الفكرية )مادة  
احلبس أو الغرامة أو " :املقررة التالية جلرائم أو انتهكات امللكية الفكرية

 "إحدي هاتني العقوبتني )العقوبة غري املشددة واملصادرة 
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 العقوبة غير المشددة: .1
موحدة لكيل اجليرائم اليىت تضيمنها  أورد املشرع يف قانون امللكية الفكرية عقوبة

 وهي:
 عقوبة احلبس حبد أدىن شهر. 
 غرامة حبد أدىن مخسة آالف جنيه، وحبد أقصى عشرة االف جنيه. 
  ويف حالة العود تكون العقوبة احلبس مدة ال تقل عن ثالثة اشهر

ن الف و مساخلتجاوز توالغرامة اليت ال تقل عن عشرة االف جنيه وال 
 .جنيه

 المصادرة: .0
نيييص القيييانون عليييى عقوبييية املصيييادرة الوجوبيييية للنسيييخ املخالفييية لقيييانون 
امللكييية الفكييية، حيييث تيينص املييادة علييى أن احملكميية تقضييي مبصييادرة النسييخ 
حمييييل اجلرعيييية أو املتحصييييلة منهييييا وكييييذلك املعييييدات واألدوات املسييييتخدمة ىف 

علييه  إرتكاهبا، وجيوز للمحكمة أن تقضي بغلق املنشأة اليت إستغلها احملكوم
يف حالييية العيييودة ىف  ويكيييون الغليييق وجوبيييياا  شيييهور،ميييدة ال تزييييد عليييى سيييتة 

 .اجلرائم

 خامساً: احترام الطالب لحقوق الملكية الفكرية
تلطبييق حقييوق امللكييية الفكرييية علييى طييالب الكلييية ألهنييم ميين أهييم أفييراد املؤسسيية 

 ،واملشيييياريعالعلمييييية حيييييث خيضييييع الطالييييب للعملييييية التعليمييييية ويقييييوم بتقييييدمي األحبيييياث 
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انتهييك  قييد ولييذلك كييل مييا يقدمييه الطالييب جيييب ان يكييون مبجهييوده الييذا  وإال يعتيي 
 حقوق امللكية الفكرية لالخرين عن طريق الغش.

 نماذج النتهاك حقوق الملكية الفكرية التى تكافحها الكلية: .1
  ،االقتبا  بطريقة مباشرة أجزاء من مراجع )كتب، أحباث علمية

 دون التوثيق. مقاالت، ... أخل  
 اخر. لطالب املشاريع أو بالتمارين اخلاصة حلول الطالب أو اعطاء اخذ 
 سابقة. دراسية فصول يف تسليمها مت حلول استخدام 
 كلياا  أو بطالب اخر جزئياا  اخلاص املشروع أو  التمرين استخدام. 
 اخر. لطالب مشروع أو مترين حل يف االشرتاك 
 أو االنرتنت من االشياء بعضًا  متضمنا أو حل طالب اخر  عمل نسخ 

 املختلفة. املصادر من غريه
 خالل شيء أي سؤاله عن أو اإلمتحان أثناء ورقة طالب جماور يف النظر 

 االمتحان. وقت
 الغش يف باملادة خاصة وراقأ احلديثة كاملوبايل أو التكنولوجيا استخدام 

 اإلمتحان. وقت خالل
  من كتب بالكلية.حماولة تداول أو بيع نسخ مصورة 
  تصوير أجزاء من كتب دراسية ختالف النسبة احملددة حلماية حقوق

 امللكية الفكرية للمؤلف.
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 عامة: ارشادات .0
 أو لتمارين حلول إلعطاء وليس للتعلم بعضهم مساعدة للطالب عكن 

 نفسه. احلل وليس حلها الواجب املشكلة لبعض مشاريع كشرحهم
 وحبد  قتبا  من اإلنرتنت أو من كتبإذا كان مسمو  للطالب اال(

 ، فعليه ذكر وتوثيق املراجع املستخدمة.أقصى من مجلتني إ  ثالثة مجل 

 :كيفية التعامل الكلية مع انتهاك الطالب لحقوق الملكية الفكرية .3
 اليت ختل بالقوانني واللوائح والتقاليد و تعامل مع احلاالت التالية يتم ال

 :1972  لسنة 49تنظيم اجلامعات رقم )اجلامعية طبقاا لقانون 
ثبوت استخدام الطالب حللول متارين او مشاريع اليت مت تسليمها ىف  .1

السنوات السابقة أو حللول متارين او مشاريع اخلاصة بطالب اخر 
 .بدون علمه  –)بعلمه 

 عدم التزام الطالب بقواعد االقتبا  من مراجع االلكرتونية أو الورقية  .2
غش باالمتحانات بني الطالب او من خالل وسائل وجود حاالت  .3

 .احلديثة أو مادة ورقية  التكنولوجيا

 ( لسنة 49يف حاالت الغش يتم تطبيق قانون تنظيم اجلامعات رقم  
 :  الىت تنص على التايل125املادة ) 1972

كيل طاليب يرتكيب غشياا يف امتحيان أو شيروعاا فييه   -101مـادة  -
العميييد أو ميين ينييوب عنييه ميين جلنيية خيرجييه  ويضييبط يف حاليية تلييبس

بياقي امليواد ويعتي  الطاليب  االمتحان و يرم مين دخيول االمتحيان يف
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جمليس التأديييب. أمييا  راسيباا يف مجيييع ميواد هييذا االمتحييان و يال إ 
و يف األحييوال األخييرى فيبطييل االمتحييان بقييرار ميين جملييس التأديييب أ

ذا كانيييت قيييد جمليييس الكليييية ويرتتيييب علييييه بطيييالن الدرجييية العلميييية إ
 .قبل الكشف عن الغش منحت للطالب

  أما يف احلاالت االخرى فيتم تطبيق بعض العقوبات األدبية املذكورة يف
  .126قانون تنظيم اجلامعات املادة )

 :العقوبات التأديبية هي  -126مادة  -
 التنبيه شفاهة أو كتابة .1
 اإلنذار .2
 احلرمان من بعض اخلدمات الطالبية .3
 درو  أحد املقررات ملدة ال جتاوز شهراا  احلرمان من حضور  .4
  الفصل من الكلية ملدة ال جتاوز شهراا  .5
 احلرمان من االمتحان يف مقرر أو أكثر .6
 إلغاء امتحان الطالب يف مقرر أو أكثر .7
 الفصل من الكلية ملدة ال جتاوز فصالا دراسياا  .8
 احلرمان من االمتحان يف فصل دراسي واحد أو أكثر .9

جة املاجستري أو اليدكتوراه مليدة ال جتياوز وقف قيد الطالب لدر  .11
  .شهرين أو ملدة فصل دراسي

حرمييان الطالييب ميين القيييد للماجسييتري أو الييدكتوراه مييدة فصييل  .11
   .دراسي أو أكثر
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 الفصل من الكلية ملدة تزيد على فصل دراسي .12
 الفصيل النهيائي مين اجلامعية ويبليغ قيرار الفصيل إ  اجلامعيات .13

حية الطالييب للقيييد أو التقييدم األخييرى ويرتتييب عليييه عييدم صييال
 جامعات مجهورية مصر العربية إ  االمتحانات يف

وجيييوز األميير بييإعالن القييرار الصييادر بالعقوبيية التأديبييية داخييل الكلييية وجيييب إبييالغ 
وحتفظ القرارات الصادرة بالعقوبيات التأديبيية عيدا التنبييه  القرارات إ  ويل أمر الطالب.

 الشييييييييييييييييييييييييييييييييييفوي يف ملييييييييييييييييييييييييييييييييييف الطالييييييييييييييييييييييييييييييييييب.



 

  


