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 مقدمة  

باعتبارهالالالالالالالا الموجالالالالالالاله  -األمالالالالالالالم  األخالالالالالالالالق بالالالالالالالالمفلوك العالالالالالالالاك هالالالالالالالي الر يالالالالالالال   االساسالالالالالالالية  الالالالالالالي  يالالالالالالالا

نحالالالالالالو التضالالالالالالامن و المسالالالالالالاوا  واال تالالالالالالراك  -الرئيسالالالالالالي للسالالالالالاللوج اإلنسالالالالالالاني االجتمالالالالالالاعي والتربالالالالالالو 

المتبالالالالالالادل بالالالالالالين  ريالالالالالالع العمالالالالالال  ومالالالالالالا يترتالالالالالالب ع لالالالالالالا مالالالالالالن قالالالالالال يم ومبالالالالالالادئ  لكالالالالالال  مل الالالالالاله  خالقيالالالالالالا  

ومواثيالالالالالالع وقواعالالالالالالد للعمالالالالالال  والسالالالالالاللوج  يلالالالالالالا ي برالالالالالالي ا ترملالالالالالالا واإللتالالالالالال اك بلالالالالالالا باعتبارهالالالالالالا تعكالالالالالالس 

 التوجه األخالقي العاك  ي  يا  الشعوب واالمم  صوره

الميثالالالالالالاق األخالقالالالالالالم هالالالالالالو مجموعالالالالالالة مالالالالالالن التوجيلالالالالالالا  األخالقيالالالالالالة والمعالالالالالالايير المتفالالالالالالع عليلالالالالالالا  بالالالالالالين 

وليسالالالالالال   جامعالالالالالالةوتحكالالالالالالم ممارسالالالالالالا  العمالالالالالال  بالو العالالالالالالاميلين و الطالالالالالالالب  عضالالالالالالاء هيئالالالالالالة التالالالالالالدريس 

    كاما  وب ودا تشري عية تمارس بق و  القانون  

هيئالالالالالالالالة التالالالالالالالالدريس والليئالالالالالالالالا  المعاونالالالالالالالاله  يمالالالالالالالالانلم بقيمالالالالالالالالة و رامالالالالالالالالة اإلنسالالالالالالالالان  يؤ الالالالالالالالد  عضالالالالالالالالاء

واألهميالالالالالالالاله القصالالالالالالالالوا لاللتالالالالالالالال اك  الالالالالالالالم األداء وممارسالالالالالالالالة المبالالالالالالالالاداء الديمقرا يالالالالالالالالة   واإلصالالالالالالالالرار 

علالالالالالالالم  مايالالالالالالالة  ريالالالالالالالة التعلالالالالالالاليم وضالالالالالالالمان المسالالالالالالالاوا  التعليميالالالالالالالة والفالالالالالالالر  المتسالالالالالالالاوية للجميالالالالالالالع  

لر يعالالالالالالالة والرابالالالالالالالة  الالالالالالالم ا تالالالالالالالراك و سالالالالالالالب والتعلالالالالالالالد بقبالالالالالالالول المسالالالالالالالئولية وااللتالالالالالالال اك باألخالقيالالالالالالالا  ا

ثق الالالالالال ة الالالالالالال مالء واإلداره والطالالالالالالالب و عضالالالالالالاء المجتمالالالالالالع المالالالالالالدنم وضالالالالالالمان التطلالالالالالالع الالالالالالالدائم للتقالالالالالالدك 

 الالالالالالم العمليالالالالالالة التعليميالالالالالالة وتقالالالالالالديم معالالالالالالايير وقواعالالالالالالد يمكالالالالالالن بواسالالالالالالتطلا الحكالالالالالالم علالالالالالالم السالالالالالاللو يا  

در والممارسالالالالالالا  المختلفالالالالالاله لمعضالالالالالالاء والتعامالالالالالال  معلالالالالالالا بحسالالالالالالم وعالالالالالالال  المخالفالالالالالالا  التالالالالالالم تصالالالالالال

مالالالالالالالالالن الالالالالالالالالالبعإ  و يلالالالالالالالالالدف الميثالالالالالالالالالاق  لالالالالالالالالالي  ن يحتالالالالالالالالالرك الحقالالالالالالالالالوق والخصوصالالالالالالالالالية والكرامالالالالالالالالالة 

والحساسالالالالالية والثقالالالالالة واالعتبالالالالالار للمجتمالالالالالع التعليمالالالالالي والبحثالالالالالي الالالالالال   ي تمالالالالالي  ليالالالالاله مالالالالالن  جالالالالال   مالالالالالن 

 ور اهية الجميع 

  الكلية رسالة

 على قادرين بيطريين اطباء تخريج على السويس قناة جامعة البيطري الطب كلية تعمل

 الصحة على والحفاظ البرية والحياة الحيوانية بالثروة والنهوض العمل سوق في افسةالمن

 التنمية لتحقيق مبتكرة تطبيقية علميه وابحاث متميزة وتدريبية تعليمية برامج خالل من العامة

 المهنة. واخالقيات قيم على الحفاظ مع للمجتمع المستدامة
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  الكلية رؤيه

 الطب مجال في المجتمعية والخدمات البحثية واالنشطة التعليمية البرامج في والتميز الريادة

 ودوليا اقليميا البيطري
 األهداف االستراتيجية

: تخريج  فاءا  متمي   من األ باء البيطريين قادرين علم الم ا سة  م سوق العم  األولم الراية  
سوق العمل الحتياجاتتطوير برنامج ومقررات مرحله البكالوريوس واستحداث برامج جديدة وفقا -1  

تطوير النظم التعليمية  -2  

تنمية قدرات وبناء شخصية الطالب-3  

خريج قادر علي التواصل والتفكير االيجابي واالبداعى لخلق فرص عمل-4  

المستجدا  الراية الثانية: برامج دراسا  عليا مطور  توا ب  

 برامج دراسات عليا مطورة تمكن الدارسين من المنافسة محلياً وإقليمياً -1

 التوسع فى جذب الدارسين محلياً وإقليميا-2

 الراية الثالثه: ببيئة محف   داعمة إلنتا  المعر ة والبحث العلمم

 خطة بحثية للكلية موجهة لخدمة المجتمع .1

 األكاديميدعم اإلنتاج البحثى والمعرفى  .2

 تعزيز العالقات المحلية واإلقليمية والدولية بالجامعات والكليات المناظرة .3

 ربط مخرجات البحث العلمى بالمشكالت  المجتمعية .4

 الراية الرابعة: تع ي  دور الكلية  م خدمة المجتمع واستشراف المستقب  وتحقيع الت مية المستدامة
 التنمية المستدامةالشراكة مع المجتمع المدنى لتحقيق  .1

 االستخدام األمثل للموارد المتاحة وتنمية الموارد الذاتية .2

 خطة المجتمع وتنمية البيئة تتواكب مع احتياجات المجتمع .3

 

ر ع  فاء   داء الم ظومة اإلدارية  -الراية الخامسة :  

 كفء يحقق التميز فى األداء اإلدارى إداريجهاز  .1

 دئ الشفافية وثقافة السلوك المسئول ومكافحة الفسادوترسيخ مبا اإلداريحوكمة الجهاز  .2

 خدمات إدارية الكترونية  متميزة .3

 زيادة الرضا الوظيفى للجهاز اإلدارى .4

 

السعم  لم التحول الرقمم للكلية -الراية السادسة :  

 تطوير البنية التحتية اإللكترونية للكلية .1

 تطبيق سياسات التحول الرقمى .2

 نية بالكليةاستدامة الخدمات اإللكترو .3

 

تع ي  الوضع الت ا سم للكلية-الراية السابعة :  

 استمرارية االعتماد األكاديمى للبرامج .1

 السعى إلى اعتماد المعامل المركزية  .2
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 الب            اب األول

 الميثاق تحكم التي االساسيه المبادئ

 المبادئ األساسية التم تحكم الميثاق

و ن  البد التي واإلجراءا  القرارا  اتخاذ  ي و االخرين مع العالقا  العدالة  يالبد من توخي  :  الع دل  1

تكون متوازنة وي عكس ه ا المبد  علي الممارسا   ي التعيي ا  والترقيا  والتقييم الموضوعي لمعضاء 

 والليئا  المعاونة والطالب والعاملين 

من يعم  علي تعميع آمية  مي ة من خالل خلع محيط  ن تكون ممارسة  دار  العملية التعلي :األمانه   .2

 الشعور بالرا ة لمعضاء والعاملين و ي التعام  بين  عضاء هيئة التدريس والعاملين والطالب 

 وارائلم االخرين و  رياتلم ا تراك من درجه  علي يقدك عضو هيئة التدريس  ن يجب :اال تراك   .3 

  .والطالب والعاملين التدريس هيئه والسرية ألعضاء الخصوصيه ا تراك يتم المبد  ه ا علي وب اءا

القوانين  وا تراك االستراتيجية  هدا لا تحقيع علي والعم  ولرسالتلاكلية لل الوالء :االنتماء و الوالء4 .

  لجامعةبا واللوائح

الطالب ب اءا علي الج س بين  عضاء هيئة التدريس  و العاملين  و البحثين  و  :التمي   وعدك المساواه  .5

  و ال وع  و الوضع االجتماعي  و الدين  و األصول العرقية  و اإلعاقة 

من  خال امن تعليمي جو وخلع التلديد وسائ     من بالتخلص كليةال  ي صحي جو خلع :الثقة   .6

 . المل ي  و الوظيفي االسترالل

 صالح و مفيد هو ما عن    الجميع يدا ع  ن :المل ي وتدعيم العم  الجماعي وروح الفريع  التكام   .7

 المصالح تضارب وتفاد  و هدا لاكليةال رسالة والطالب وتدعيم التدريس هيئه إلعضاء م فعه وز 

  .العلمي وتدعيم البحث االخرين استقاللية وا تراك

  و العاملين  و ال مالء عن خاصه معلوما  من األعضاء لد  يتوا ر ما :والخصوصية  السرية ا تراك  .8

 و التوص   ليلا يتم التي المعلوما  سريه وا تراك ب لك للم المرخص األشخا  علي  ال ال يعرض الطالب

 الخرين  اإلساء   ي المعلوما  ه ه تستخدك ال

   األداء المل ي المتمي   9
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 والصراعا  خالل األزما    األدار  السلمية للخال ا  10
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 الب                            اب الثاني

 عضاء هيئة التدريسألالميثاق األخالقي 

 

   :التدريس العامة لمل ه : األخالقيا  وال

هيئالاله   عضالالاء علالالي  عبالالاءا يلقالالي ممالالا المجتمالالع مالالن وثقالاله بالالا تراك تتمتالالع التالالدريس مل الالة  ن

 ال وعيالالة مالالن عاليالالة وبدرجالالة المل الالة  داء  الالي المثاليالالة درجالالا   علالالي تتطلالالب التالالدريس

 : ال ت ال        ي  ال   ح    و ع ل  ي متمي   وبخصائص والجود 

 . التقويم و رق الم اهج وتدريس  عداد  ي الجود  بمعايير االلت اك  1

 Course ن يبالالالالالالالالالد  عضالالالالالالالالالو هيئالالالالالالالالالة التالالالالالالالالالدريس بعالالالالالالالالالرض توصالالالالالالالالالي   امالالالالالالالالال  للمقالالالالالالالالالرر   2

Specification   يالالالالالالالالالالالث يعلالالالالالالالالالالالن لطالبالالالالالالالالالالاله المحتالالالالالالالالالالالو  العلمالالالالالالالالالالالي للمقالالالالالالالالالالالرر و المخرجالالالالالالالالالالالا 

التعليميالالالالالالالالة المسالالالالالالالالتلد ة م الالالالالالالاله و  الالالالالالالالرق تدريسالالالالالالالاله  و  سالالالالالالالالاليب تقييمالالالالالالالاله ومراجعالالالالالالالالة ومالالالالالالالالد  

 ارتبا ه ببرنامج الدراسة  ك  وم اقشة الطالب  ي ذلك 

المحا ظالالالالالالالالة علالالالالالالالالي تحقيالالالالالالالالع  هالالالالالالالالداف البرنالالالالالالالالامج الدراسالالالالالالالالي ومالءمالالالالالالالالة المحتالالالالالالالالو  الدراسالالالالالالالالي   3

والواجالالالالالالب تحقيقلالالالالالالا مالالالالالالن البرنالالالالالالامج  اسالالالالالالتخداك  سالالالالالاللوب تالالالالالالدريس  و تقيالالالالالاليم لمهالالالالالالداف المعل الالالالالالة 

 اليتعارض مع األهداف المعل ة 

  ن يلت ك باستخداك وق  التدريس استخداما جيدا وبما يحقع المصلحة للطالب والجامعة والمجتمع   4

 العملية  الدروس علي واإلشراف المكتبية الساعا  بتفعي  االلت اك  5

 ليوا الالالب التالالالدريس  تقالالالان علالالالي تسالالالاعد التالالالي الحديثالالاله والوسالالالائ  الطالالالرق اسالالالتخداك  6

 .متطلبا  العصر

اإلعالالالالالالداد الجيالالالالالالد للمالالالالالالاد  العلميالالالالالالة مالالالالالالع اإل ا الالالالالالة الوا يالالالالالالة بمسالالالالالالتجداتلا ومسالالالالالالتحدثاتلا ليكالالالالالالون   7

 متمك اً م لا بالقدر ال   يؤهلة لتدريسلا علي   ض  وجه 
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ويقتالالالرح مالالالا  القالالالياألخ الميثالالالاق ويراجالالالع باسالالتمرار المل الالالة صالالالالح  الالالي هالالالو مالالالا  ن ي فالال   8

 يراه الزما لتطويره 

قدراتالالاله  مالالالن ت يالالالد وتك ولوجيالالالة ومعر يالالالة وبحثيالالالة وتربويالالالة تعليميالالالة خبالالالرا  ا تسالالالاب  9

 الت ا سية 

التخطالالالالالاليط لل يالالالالالالارا  الميدانيالالالالالالة والمشالالالالالالاهدا  العلميالالالالالالة للمقالالالالالالرر  لمالالالالالالا  مكالالالالالالن وذلالالالالالالك ل يالالالالالالاد    10

 استيعاب الطالب للمحتو  العلمي للمقرر وممارسه ملاراته 

 . مسمي    تح  الخصوصية الدروس  عطاء عن االمت اع  11

 توجيه وقبول التقييم وال قد الموضوعم وتصحيح األخطاء وا تراك آراء ال مالء   12

عالالالالالالالدك التعمالالالالالالالد ب  بالالالالالالالا   و تشالالالالالالالويه  و ضالالالالالالالرط  و  بالالالالالالال   و  همالالالالالالالال  و تلمالالالالالالالي  الموضالالالالالالالوعا    13

 الملمة التي يقدملا الطالب و ثلم علي المعر ة من    مصادرها 

ن ا تالالالالالراك الطالالالالالالب  و الت كيالالالالال  بلالالالالالم  و تسالالالالالفيه ارائلالالالالالم و تالالالالالي  الالالالالي عالالالالالدك التسالالالالالبب  الالالالالي  قالالالالالدا  14

  اال  األسئلة التي تظلر عدك تفلم الطالب لموضوع السؤال 

 :  خالقيا  المل ة  ي التعام  مع ال ط  الب نياثا

تحفيالالالالال  وتشالالالالالجيع الطالالالالالالب علالالالالالي البحالالالالالث الجالالالالالاد عالالالالالن المعر الالالالالة والحقيقالالالالالة واال الالالالالالع وامالالالالالتالج   1

والتفكيالالالالالر العميالالالالالع  يلالالالالالا لتحقيالالالالالع األهالالالالالداف المرجالالالالالو  وتقالالالالالديم ارائلالالالالالم المعلومالالالالالا  وتقييملالالالالالا 

 بحرية وشجاعة 

عالالالالالالدك الضالالالالالالرط علالالالالالالي الطالالالالالالالب دون مبالالالالالالرر ليتصالالالالالالر وا باسالالالالالالتقاللية و مالالالالالالن دون خالالالالالالوف وتقبالالالالالال    2

  سئلتلم بصدر ر ب و الرد عليلا ب يجابية 

 عدك  نكار  و  جب م ا   المعر ة عن الطالب   3

 ف الضار  والمحيط الضااط  و الفساد  ب ل    جلد لحماية الطالب من الظرو  4

 ال يسالالالالالالتر  عضالالالالالالو هيئالالالالالالة التالالالالالالدريس وضالالالالالالعه الالالالالالالوظيفي للحصالالالالالالول علالالالالالالي امتيالالالالالالازا  شخصالالالالالالية   5

 او م  فعية 
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 ن يسالالالالالالالالالالاعد الطالالالالالالالالالالالب ويشالالالالالالالالالالجعلم علالالالالالالالالالالي ا تسالالالالالالالالالالاب المعر الالالالالالالالالالة والقالالالالالالالالالالدرا  والملالالالالالالالالالالارا    6

والمعلومالالالالالالالالا  والالالالالالالالالتعلم المسالالالالالالالالتمر و ظلالالالالالالالالار ملكالالالالالالالالاتلم ليكونالالالالالالالالوا م تمالالالالالالالالين ومبالالالالالالالالدعين  الالالالالالالالي 

 يشجع الطالب علي التفكير ال قد  الخالق  المجتمع و  ن

 ن يسالالالالالالالاعد الطالالالالالالالالب علالالالالالالالي ا تسالالالالالالالاب خبالالالالالالالر  التخطالالالالالالاليط والخبالالالالالالالرا  العمليالالالالالالالة ليصالالالالالالاللوا  لالالالالالالالم   7

 مر لة   اديمية متقدمه تبرز القدرا  الكام ه لديلم 

 ن يحتالالالالالالرك الطالالالالالالالب اللالالالالالال ين يقالالالالالالدمون  راء مخالفالالالالالالة  و نقالالالالالالد ب الالالالالالاء  و موضالالالالالالوعي دون زجالالالالالالر   8

  و نلي 

 الطالب مؤلفاته  و مصادر معر ة محدد   ال يفرض علم   9

 ن يعلالالالالالالم الطالالالالالالالب التفيكالالالالالالر ال قالالالالالالد  وبعمالالالالالالع مفلالالالالالالوك الالالالالالالتعلم المسالالالالالالتمر و  تسالالالالالالاب الخبالالالالالالرا    10

 التك ولوجية 

 ن يبحالالالالالالث بجديالالالالالالة و ياديالالالالالاله وضالالالالالالمير  عالالالالالالال مالالالالالالع زمالئالالالالالاله شالالالالالالكاو  الطالالالالالالالب والبحالالالالالالث  الالالالالالي   11

 اسبابلا و رق تج بلا والحلول للا دون اضطلاد  و   داث ضرر للشا ي 

و وعيالالالة  المعر الالاله مصالالالادر الالالالي وتالالالوجيللم الالالال اتي الالالالتعلم علالالالي الطالالالالب يعتشالالالج  12

 الدراسة  مراجع و المعلوما 

 . ارائلم وا تراك االبداع علي تشجيعلم و الطالب لد  التفكير قدرا  ت مية  13

ان يحالالالالالالالث  الطالالالالالالالالب علالالالالالالالي المشالالالالالالالار ة الفاعلالالالالالالاله مالالالالالالالن خالالالالالالالالل الم اقشالالالالالالالة واالعتالالالالالالالراض و الالالالالالالع   14

الحالالالالالديث المتعالالالالالارف عليلالالالالالا وبمالالالالالا يليالالالالال   رصالالالالالا ا ضالالالالال   اصالالالالالول الحالالالالالوار الب الالالالالاء وتبعالالالالالا الداب

 للتعلم

ان يتالالالالالابع اداء  البالالالالالة الالالالالالي  قصالالالالالي مالالالالالدا ممكالالالالالن و ن يتالالالالاليح نتالالالالالائج المتابعالالالالالة لطالبالالالالاله ولالالالالال و    15

 الشأن للتصرف ب اء عليلا 

 ن يكالالالالالون نموذجالالالالالاً للقالالالالاليم الديموقرا يالالالالالة  الالالالالي  ريالالالالالة الفكالالالالالر و ريالالالالالة الالالالالالرا  و ريالالالالالة التعبيالالالالالر   16

 لقيم  ي  البه والمساواه وان يسعي لت مية ه ه ا
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 ن يوجالالالالالالالاله  البالالالالالالالاله التوجيالالالالالالالاله السالالالالالالالالليم بشالالالالالالالالأن مصالالالالالالالالادر المعر الالالالالالالالة والمعلومالالالالالالالالان المحتلفالالالالالالالالة   17

 والمراجع التي تساعد الطالب علي تحصي  الدراسي بكفاء  و اعلية 

   :االمتحانا  وت ظيم الطالب تقييم  ي المل ه :  خالقيا ثالثا

 تحقالالالالالع التالالالالالم المعالالالالالايير و الالالالال ا الجامعيالالالالالة واألخالقيالالالالالا  مالالالالالن القالالالالاليم مجموعالالالالالة الميثالالالالالاق و يضالالالالالم هالالالالال ا

 العمالالالالالالال  مرا الالالالالالال   ث الالالالالالالاء الطالالالالالالالالب جميالالالالالالالع بالالالالالالالين والشالالالالالالالفا ية العدالالالالالالالالة والمسالالالالالالالاوا  درجالالالالالالالا   علالالالالالالالم

 بعالالالالالدها ومالالالالالا ال تيجالالالالالة ظلالالالالالور  تالالالالالم للتحضالالالالالير اليالالالالالوك األول م الالالالال  األمتحانالالالالالا   تالالالالالر   الالالالالم المختلفالالالالالة

 شالالالالارج مالالالالن جميالالالالع علالالالالم بلالالالالا االلتالالالال اك يفالالالالرض الميثالالالالاق هالالالال ا ومالالالالواد   التظلمالالالالا   الالالالم ال ظالالالالر ع الالالالد

  جلالالالالالاد دون الجميالالالالالع علالالالالالم تسالالالالالود مالالالالالواد وهالالالالالم ايالالالالالر مباشالالالالالر  و مباشالالالالالر بشالالالالالك  االمتحانالالالالالا   الالالالالم

التعليميالالالالالالة   العمليالالالالالالة مخرجالالالالالالا  وتتعلالالالالالالع بالالالالالالأهم خاصالالالالالالة ملمالالالالالالة  نلالالالالالالا  يالالالالالالث   األمتحانالالالالالالا   ث الالالالالالاء

 درجالالالالا  مالالالالن مالالالالا يحققونالالالاله بقالالالالدر الجميالالالالع شالالالالأن يعلالالالالم الميثالالالالاق هالالالال ا بمالالالالواد  الالالالاإللت اك هالالالال ا وعلالالالالم

جامعالالالالالالة ق الالالالالالا  كليالالالالالالة الطالالالالالالب البيطالالالالالالرا و يلالالالالالالدف الميثالالالالالالاق األخالقالالالالالالي ل   األخالقيالالالالالالة والقالالالالالاليم العالالالالالالدل

 السويس  ي مجال التقويم ما يلي:

 ال تائج  م والسالمة العدالة درجا   قصم تحقيع  1

 العادلة اير الممارسا  وتقلي  واإلستقرار الرضا دعم  2

 التقييم عملية ضوء  ي نا ع هو لما الموارد توجيه  3

 يخالالالالالص  يمالالالالالا األمالالالالور و وليالالالالالاء والطالالالالالب الكليالالالالالة  دار  مالالالالالن  الالالال   ليالالالالاله يحالالالالتكم مرجالالالالالع تالالالالو ير  4

 التقييم عملية

  ن يج ي     رد ثمار جلده  5

 تكا ؤ الفر  بين الطالب  6

 مكانالالالالالة مالالالالالع تتماشالالالالالم التالالالالالي بالسالالالالاللو يا  والطالالالالالالب التقالالالالالويم عمليالالالالالة علالالالالالم القالالالالالائمين  لتالالالالال اك  7

 الجامعة الكلية و

 والمستفيدين  الطالب علم ونشرها األخالقية القواعد توثيع  8
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 والطالب  التقويم بعملية للقائمين األخالقية القواعد صيااة  9

 هالالالالالالالروب  و تقالالالالالالالاعس دون المسالالالالالالئولية وبالالالالالالالروح متسالالالالالالالاوا بجلالالالالالالد الفريالالالالالالالع بالالالالالالالروح العمالالالالالال   10

 العاملين بالجامعة  ا ة من

 الميثاق ه ا  هداف تحقيع ضرور  علم التدريس هيئة  عضاء تحفي   11

  اإلمتحانا  مرا       م الجود  معايير تطبيع معدال   قصم تحقيع  12

  خالقيا  مل ية عامة لعضو هيئة التدريس تتعلع بعملية التقويم

 عدك  قامة عالقا  شخصية مع الطالب  1

  و مجامال  من الطالب بشك  شخصم  عدك قبول  ا هدايا  2

 عدك تكلي  الطالب بأا  دوار  و  عمال ليس  ضمن واجباتلم  3

 يسمح بالم اقشة واألعتراض  4

 يمقرا يةيكون األستاذ نموذجا للد  5

 يمت ع عن اعطاء الدورس الخصوصية  6

 يتابع  البه  لم  قصم  د ممكن  7

 يكون علم دراية باألمور التربوية والطرق واألساليب التدريسية  8

 يلم بالمستجدا   م مادته ويكون علم دراية بثقا ة مجتمعه التعليمية  9

ع يطبالالالالالالع معالالالالالالالايير الجالالالالالالود  علالالالالالالالم المالالالالالالالاد  التالالالالالالم يقالالالالالالالوك بتدرسالالالالالالاليلا بالشالالالالالالك  الالالالالالالال ا يحقالالالالالالال  10

 مستوا جيد للخريج علم مستوا  داء المل ه  م المجتمع

يقيالالالالالالالالالد المحاضالالالالالالالالالرا  بالالالالالالالالالالمحتوا العلمالالالالالالالالالم للمقالالالالالالالالالرر وال الالالالالالالالالواتج التعليميالالالالالالالالالة المسالالالالالالالالالتلد ة   11

 الالالالالالالالالالم العمليالالالالالالالالالالة التدريسالالالالالالالالالالية   ومراعالالالالالالالالالالا  الالالالالالالالالالالوزن ال سالالالالالالالالالالبم لموضالالالالالالالالالالوعا  المحتالالالالالالالالالالوا

 واالختبارا  علم السواء
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) الالالالالالالالم ضالالالالالالالالوء  يتصالالالالالالالال  تقالالالالالالالالدير درجالالالالالالالالا  االمتحانالالالالالالالالا  بالعدالالالالالالالالالة والوضالالالالالالالالوح والشالالالالالالالالفا ية  12

االسالالالالالالالالاليب العلميالالالالالالالالةس  يالالالالالالالالث يراعالالالالالالالالم بال سالالالالالالالالبة لمسالالالالالالالالئلة الموضالالالالالالالالوعية عمالالالالالالالال  مفتالالالالالالالالاح 

لالجابالالالالالالالة الصالالالالالالالحيحة ئ وبال سالالالالالالالبة لالسالالالالالالالئلة المقاليالالالالالالالة : تحالالالالالالالدد ع اصالالالالالالالر اإلجابالالالالالالالة علالالالالالالالم 

 االجابة ال وذجية لالمتحان س   السؤال وتوزيع الدرجا  علم    ع صر ) م

    م جلسا  االمتحان مراعا  الدقة والعدل واأللت اك وال ظاك واألنضبا  13

  شراج الطالب  م وضع جداول االمتحان   14

 ت سيع لرة التقويم ولرة التدريس  15

 ت ظيم االمتحانا  بما يلي  الفرصة لتطبيع الح ك والعدل  م نفس الوق   16

 مراعا  الدقة  م تصحيح  راسا  االجابة  17

  خالقيا  مل ية هيئة التدريس  م مرا   التقويم المختلفة

 اإلمتحانقب  

 توعية الطالب بالملارا  الالزمة لإلجابة علم امتحان  1

 تدريب الطالب علم استخداك االمتحانا  اإللكترونية  2

  تابة اإلمتحان ومراجعته  3

  بع األمتحان  م الموعد المحدد والمعلن  4

 تسليم األمتحان  لم ريس القسم العلمم  و و ي  الكلية المختص  5

  العملالالالالالالالم واألعمالالالالالالالال الفصالالالالالالاللية مالالالالالالالع األوراق  رسالالالالالالالال درجالالالالالالالا   عمالالالالالالالال السالالالالالالال ة ودرجالالالالالالالا  6

 التم تثب  ه ه الدرجا  موقعة من استاذ الماد  ورئيس القسم 

  رسال درجا  اإلختبارا  الشفلية موقعة من اللج ة الثالثية ورئيس القسم    7

اإلشالالالالالالتراج مالالالالالالع الالالالالالال مالء  الالالالالالم وضالالالالالالع الضالالالالالالوابط المحالالالالالالدد   ذا  انالالالالالال  المالالالالالالاد  تالالالالالالدرس مالالالالالالع   8

 زمي  آخر  و   ثر  
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 اإلمتحان مع ماتم تدريسه وتقييم مستويا  الطالب  سب تفوقلم  مالءمة  9

 يت اسب  م الماد  األمتحانية والفتر  ال م ية المخصصة لممتحان   10

 تشم  الماد  األمتحانية  ا ة جوانب التعلم ) المعر ية و الملارا  و االتجاها س  11

الدرجالالالالالة عالالالالالدك  شالالالالالراج  عضالالالالالاء هيئالالالالالة التالالالالالدريس  الالالالالم وضالالالالالع  متحانالالالالالا  ألقالالالالالاربلم ) تالالالالالم   12

 الرابعةس 

  ث اء األمتحانا 

 اإللت اك بالتواجد قب  البدء و  ث اء عقد  متحانا  المقررا  الخاصة بلم   1

 تقب  مال ظا  الطالب والتعام  معلم بلدوء وموضوعية   2

 التعاون مع ال مالء  ث اء سير اإلمتحانا    3

 التواجد مع ال مالء  م لج ة األختبارا  الشفوية   4

 ال مالء  م اللجان  ث اء األختبارا  التحريرية التواجد مع   5

 م ع الر  ومعاقبة من يقوك به   6

 اإللت اك بتعليما   دار  الكلية  م ه ا الشأن   7

 بعد االمتحانا 

 التوقيع  ماك درجة    سؤال و علم  راسة اإلجابة   1

  تابة الدرجة الكلية باألرقاك والحروف والتوقيع عليلا   2

 )تصحيح األوراق س من جانب  ا ة المصححين تقدير درجا  الطالب   3

اإللتالالالالال اك بتصالالالالالحيح األسالالالالالئلة الخاصالالالالالة بالالالالاله  قالالالالالط  ذا  الالالالالان األمتحالالالالالان مشالالالالالترج  يالالالالاله   ثالالالالالر مالالالالالن   4

 عضو

 تسليم  وراق اإلمتحان للك ترول المختص  م الوق  المحدد   5



14 
 

 رسالالالالالالالال نمالالالالالالالوذ  اإلجابالالالالالالالة لتحميلالالالالالالاله علالالالالالالالم الموقالالالالالالالع اإللكترونالالالالالالالم للكليالالالالالالالة بعالالالالالالالد اجالالالالالالالراء   6

 االمتحانا  

 توخم الدقة  م عملية تصحيح  راسا  اإلجابة يراعم   7

 ت ظيم عمليا  رصد الدرجا  بما يحقع الدقة والسرية التامة   8

 تعرض ال تائج علم لج ة الممتح يين التخاذ قراراتلا بحيادية   9

 السماح بمراجعة ال تائج  ال وجود  ا تظلم مع بحث التظلم بجدية تامة  10

 التالالالالدريس هي ئ الالالال ه  عض   الالالال اء م   الالالال ن مالالالالع ال مالالالال الء:  خالقيالالالالا  المل الالالالة  الالالالي التعامالالالال  رابعالالالا

 :والليئ ا  الم ع  اون     ه 

 -يجب  ن يلت ك عضو هيئ  التدريس  ي عالقته بما يلي:

المرونالالالالالة  الالالالالي العالقالالالالالة وعالالالالالدك التمييالالالالال  بالالالالالين  عضالالالالالاء هيئالالالالالة التالالالالالدريس علالالالالالي  سالالالالالاس ال الالالالالوع  .1

  و العمر  و الدين    

 والشخصية المسانده الفعاله لح     المشا   المل ية  .2

 تعظيم القيم اإليجابية والحد من القيم السلبية  .3

 . االخرين تجاه الحكومية المؤسسا  ب ثار  التخوي   اسلوب يستخدك  ال .4

 و اليسالالمح زمالئالاله عالالن يعر الاله مالالا واالعتبالالار الثقالالة مالالن وبقالالدر بالسالالرية يحالاليط  ن  11

 االخرين  عن بتبادل المعلوما 

 . ومل ية وبتوازن بشفا ية للتساؤل يستجيب  ن  12

 . المتحي   و عادل الرير  و الشخصي اللوك توجيه عن يمت ع  ن  13

 السالالاللطا  مالالالن  ذن  و تصالالالريح دون االخالالالرين ملفالالالا  يالالالتفحص  و  يتلالالال   ال  14

 . المختصة
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 ملمالالاله يمالالالارس و ن البالالالا ثين لمصالالالالح شخصالالالية اسالالالترالل  الالالي وظيفتالالاله يسالالالتر   ال  15

  .اإلشراف بصور  الئقة ومشر ة

ودون تمييالال   والقالالدرا  الم ا سالاله علالالي ب الالاء المتقالالدمين بالالين مالالن البالالا ثين يختالالار  ن  16

 . و وسا ة

 واخالالتالف االخالالرين نظالالر وجلالالا  و يحتالالرك الب الالاء ال قالالد ومتقالالبال متسالالامحا يكالالون  ن  17

 .توجلاتلم

و البحالالالث  التعلالالاليم مل الالاله تطالالالوير  الالالي معالالاله المشالالالار ين زمالئالالاله ويالالالدعم يشالالالجع  ن  18

 بقدراتلم يعترف العلمي و

بالالالالالالال مالء واإلسالالالالالالاء  للالالالالالالم و االمت الالالالالالاع عالالالالالالن توجيالالالالالاله الشالالالالالالكاوا  ال يقالالالالالالوك بتعمالالالالالالد اإلضالالالالالالرار   19

 الكيدية ضدهم 

عالالالالالالدك االمت الالالالالالاع عالالالالالالن تيسالالالالالاليير  مالالالالالالور الالالالالالال مالء مالالالالالالن  يالالالالالالث اسالالالالالالتيفاء الجوانالالالالالالب اإلداريالالالالالالة  .5

 ألعماللم و  داء ملاملم المختلفة 

 خامساً: الت اما  عضو هيئة التدريس نحو الكلية:

والمتريالالالالالالالالرا  الحديثالالالالالالالالة لتأ يالالالالالالالالد   ن يكالالالالالالالالون ملمالالالالالالالالاً ومطلعالالالالالالالالاً علالالالالالالالالم المعلومالالالالالالالالا  والتطالالالالالالالالورا   1

 م ا سته بين زمالئه 

ا تسالالالالالالالاب خبالالالالالالالرا  تعليميالالالالالالالة وتربويالالالالالالالة وبحثيالالالالالالالة ومعر يالالالالالالالة وتك ولوجيالالالالالالالة ت يالالالالالالالد مالالالالالالالن قالالالالالالالدر    2

 الت ا سية 

اتبالالالالالاع المبالالالالالادئ االخالقيالالالالالة الم صالالالالالو  عليلالالالالالا  الالالالالم الميثالالالالالاق والمحا ظالالالالالة علالالالالالم  علالالالالالي معالالالالالايير   3

 المخالفة  م التصر ا  المل ية وا تراك  قوق االخرين و وجلا  ال ظر 

 ن يقالالالالالالالالاوك  ا الالالالالالالالة اإلاالالالالالالالالراءا  و الضالالالالالالالالرو  الشخصالالالالالالالالية المل يالالالالالالالالة واإلجتماعيالالالالالالالالة والماليالالالالالالالالة   4

والسياسالالالالالالية  الالالالالالم التالالالالالالأثير علالالالالالالم المعالالالالالالايير األخالقيالالالالالالة بمالالالالالالا تتضالالالالالالم ه مالالالالالالن تالالالالالالأثيرا  سالالالالالاللبية  و 

 اير سوية قد تسيء  لم الكلية 
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  ن يبحث عن اإلرشاد والحلول  يثما تواجله مواق   خالقية محير    5

سالالالالالالالتمرار علالالالالالالالي تطالالالالالالالوير التعلالالالالالالاليم و اإلعالالالالالالالتالء بالالالالالالالالبرامج التعليميالالالالالالالة واقتالالالالالالالراح  ن يعمالالالالالالال  وبا  6

السياسالالالالالالا  التالالالالالالي مالالالالالالن شالالالالالالأنلا تقالالالالالالديم خدمالالالالالالة متميالالالالالال   وتقيالالالالالاليم عالالالالالالادل و ن يلتالالالالالال ك بتطالالالالالالوير 

 األدوا  والمصادر و رق التعليم 

يقالالالالالالالالالدك معلومالالالالالالالالالا  خا ئالالالالالالالالالة او مضالالالالالالالالالللة عالالالالالالالالالن القالالالالالالالالالدر  الت ا سالالالالالالالالالية و المالالالالالالالالالؤهال   الالالالالالالالالي  ال   7

الحكالالالالالالالالم عليلالالالالالالالالا وال يسالالالالالالالالاعد  الالالالالالالالي قبالالالالالالالالول  و ت ق دي  الالالالالالالال م الموضالالالالالالالالوعا  التالالالالالالالالي تو الالالالالالالال   ليالالالالالالالاله 

ش خ الالالالالالالالال ص دون المست الالالالالالالالال وا ال  ت  الالالالالالالالال الل م وق  الالالالالالالالال ع قيالالالالالالالالالاد  و ال يح ج الالالالالالالالال ب  ا معلومالالالالالالالالالا  

 تفيد  م التقييم  و تقدير المتقدك 

 ن  يقالالالالالالالالالدك المعلومالالالالالالالالالا  والتوجيلالالالالالالالالالا  واإل الالالالالالالالالادا  لتسالالالالالالالالاللي  ملمالالالالالالالالالة الطالالالالالالالالالالب وال تسالالالالالالالالالاب   8

   الملارا  والصفا  والطرق العلمية الجديد

 ن يظالالالالالالالال  ملت مالالالالالالالالأ بالالالالالالالالالقوانين والتطالالالالالالالالورا  الخاصالالالالالالالالة م لالالالالالالالالا التالالالالالالالالم تالالالالالالالالؤثر علالالالالالالالالم العمليالالالالالالالالة   9

 التعليمية 

  ن يمث  بدقة المؤسسة التم يعم  بلا وقدرتلا ونظاملا   10

 التفرقة بين الر ا الشخصم ور ا الكلية   11

 ن يلالالالالالالالم بصالالالالالالالور  جيالالالالالالالد  بسياسالالالالالالالة الكليالالالالالالالة والبالالالالالالالرامج وآليالالالالالالالة االلتحالالالالالالالاق و عضالالالالالالالاء هيئالالالالالالالة   12

 ريجين للعم  والمعلوما  اإل صائية السليمة التدريس و ر  الخ

  ن يمت ع عن  ا تصر ا   و نشا  يخال  المواثيع والممارسا  األخالقية   13

يتفالالالالالالالالالاوض بالالالالالالالالالا تراك مالالالالالالالالالع اإلدار  والطالالالالالالالالالالب وصالالالالالالالالالانعم السياسالالالالالالالالالا  والمشالالالالالالالالالرعين لخلالالالالالالالالالع   14

القواعالالالالالالد والالالالالالال ظم والقالالالالالالوانين والبالالالالالالرامج والتشالالالالالالريعا  التالالالالالالم تتفالالالالالالع مالالالالالالع المبالالالالالالاداء األخالقيالالالالالالة 

 تعليم والتعلم و ن يحترك القوانين والقواعد الجامعية   م ال

 ن يظالالالالال  واعالالالالالم الضالالالالالمير وي فالالالالال  مالالالالالا هالالالالالو  الالالالالم صالالالالالالح المل الالالالالة واإلنسالالالالالانية ويراجالالالالالع باسالالالالالتمرار   15

 الميثاق األخالقم وتطويره 
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 سادساً: مسؤليا  عض  و هيئة التدريس تجاه الجامعة:

و الالالالال لك رؤيالالالالالة ورسالالالالالالة  اإللمالالالالالاك التالالالالالاك باسالالالالالتراتيجية الجامعالالالالالة والكليالالالالالة التالالالالالي يعمالالالالال  بلالالالالالا  1

الكليالالالالالالة والعمالالالالالال  علالالالالالالي نشالالالالالالرها باإلضالالالالالالا ه  لالالالالالالي المشالالالالالالار ة الفعالالالالالالالة  الالالالالالي  عالالالالالالداد الخطالالالالالالة 

 البحثية ورؤية ورسالة القسم ال   ي تمي  ليه عضو هيئة التدريس 

المحا ظالالالالاله علالالالالالي المالالالالالال العالالالالالاك بكالالالالال  وسالالالالاليلة يرهالالالالالا م اسالالالالالبة سالالالالالواء  يمالالالالالا يسالالالالالتخدمه مالالالالالن   2

ي  بالالالالالالالداء الالالالالالالالر   واالشالالالالالالالتراج  الالالالالالالي معالالالالالالالدا  ومسالالالالالالالتل ما   و  الالالالالالالي اسالالالالالالالتخداك وقتالالالالالالاله  و  الالالالالالال

 اللجان  

االلت الالالالال  اك بالالالالالالوائح والقالالالالالوانين والالالالالال ظم و الالالالال  مالالالالالا يشالالالالالرع مالالالالالن قواعالالالالالد و ذا لالالالالالم يالالالالالرق لالالالالاله   3

 نظاك  و قاعده  يتخ  اإلجراء القانوني  لالعتراض  و المحاولة لتعديله 

التمثيالالالالال  الحسالالالالالن والمشالالالالالرف للجامعالالالالاله التالالالالالي ي تمالالالالالي  ليلالالالالالا عضالالالالالو هيئالالالالالة التالالالالالدريس  الالالالالي  ا الالالالالة 4    

 المجاال 

   :الطالبيه األنشطه  ي المل ه سابعاً:  خالقيا 

 . تشجيعلا و وت ميتلا الطالب مواهب المختلفه وا تشاف الطالبية األنشطه تشجيع  1

 . الطالب لد  الفريع وروح الجماعي العم  قيم ارس  2

 . والخسار  الفوز ع د التعصب عن والبعد الرياضية بالروح التحلي  3

 . الفر  وتكا ؤ والت ا س ال ظاك بقيم التمسك  4

االلتالالالالالال اك بعالالالالالالدك التمييالالالالالال  والمسالالالالالالاواه الم صالالالالالالو  عليلالالالالالالا  الالالالالالي المبالالالالالالادئ وعالالالالالالدك  رمالالالالالالان      5

 الالالالالالالالالب مالالالالالالالالن االنضالالالالالالالالماك  لالالالالالالالالي    برنالالالالالالالالامج  و نشالالالالالالالالا  علمالالالالالالالالي  و تر يلالالالالالالالالي  و اجتمالالالالالالالالاعي  و 

  رمانة من الممي ا  التي تم ح لالخرين  

 ثام اً: االلت اك تجاه البحث العلمم والملكية الفكرية :

 مالالن  ستخالصالاللا تالالم التالالي للمعالالايير  بقالالا البحالالوث بالال جراء السالالويس ق الالا  جامعالالة تلتالال ك

 : التالي ال حو علي والعلمية المالية األمانة علي تحر  والتي الدولية الضوابط
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 :المالية األمانة

 البحالالث بروتو الالول  الالي عليالاله متفالالع هالالو  مالالا المصالالرو ا  لمقابلالالة الالالدعم  سالالتخداك يجالالب

 الدوليالالة الصالال اديع  و الحكومالالا   ريالالع عالالن والمشالالاريع األبحالالاث بالالرامج دعالالم  يالالتم ع الالدما

 .دقيقة ونلائية دورية مالية تقارير وتقديم الم صرف توثيع يجب  ما  الخاصة  و

 :العلمية األمانة

  البا الالث م لالالا اسالالتقي التالالي المصالالادر  لالالي باألشالالار  وذلالالك لآلخالالرين الفكريالالة الملكيالالة   تالالراك

   بلا استعان التي المعلوما 

 .البا ث جانب من تحي  ودون ودقة بع اية البيانا  جمع يجب

 صوره بكا ة األبحاث  ي السلوج سوء ر إ

 اشكال سوء السلوج

  األصالال مالالن  جرائالاله يالالتم لالالم بحالالث نتالالائج  و بيانالالا  لتلفيالالع مقصالالود  عمالال: األخالالتالق: 1

 :االختالق امثلة ومن الملفقة ال تائج ه ه ب شر والقياك

 يةثالبح العي ه زياد  بررض األ  من تتم لم لمقابال  استبيانا  ء م. 

 الواقع  ي تتم لم بتجربة خاصة   ثر  و لمجموعة بيانا  ق  ختال. 

 وهميين لمرضي   ثر  و سريرية م  ر    درا : السريرية البحوث  ي. 

 نتيجالالالة الالالالي للوصالالالول العلمالالالي البحالالالث نتالالالائج ترييالالالر او  ضالالالا ة او  سالالالتبعاد :الت ييالالال : 2

 ومالالن لالال لك علمالالي مبالالرر وجالالود دون للبحالالث الممولالالة الجلالالة او البا الالث  يلالالا يراالالب مرجالالوه

 :الت يي  امثلة

 قيقية اير مرجو  نتائج الي لتؤد  البيانا  تريير . 

 الدراسة سجال   ي واجراءا  تواريخ ت وير  

  اال صائي التحلي نتائج ت يي  

 رالم شالالالو البحثيالالالة الورقالالالة او يالالالةحثالب الورقالالالة مسالالالود  الالالالي  اذبالالالة بيانالالالا  اضالالالا ة  

 .مرجو  ل تيجة للوصول
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 الم شور  الورقة البحثية  ي البحثية الدراسة اساليب او مواد  تحري. 

 المسحية الدراسا   ي البيانا  لجمع هاتفية مكالما  ت وير. 

 المعتمد  الجلا  الي والمقدمة بالبا ث الخاصة ال اتية السير   ي البيانا   ت يي. 

   نتالالا اسالالتخداك     بالتالالألي الكالالاذب االدعالالاء هالالو النتحالالالا::)العلميالالة السالالرقة (االنتحالالال -3

 ثالالال م للالالالاثم والكلمالالالا   األ كالالالار نفسالاله  الشالالخص   نتالالالا  نالالاله علالالالي مالالالا لشالالخص  كالالر 

 .ال شر و قو الفكرية الملكية قوانين وتحميلا  كرية ملكية تعتبر األختراعا 

  :االنتحال  نواع

 :المتعمد اير االنتحال

 المعلومالالا   انالال  اذا انالاله الالالبعإ يظالالن  قالالد األسالالباب   الالد يكالالون قالالد االنتحالالال  بتعريالال  الجلالال

 ويظالالن ضالالرور  ايالالر المصالالدر ذ الالر  ن يع الالي  لالال ا اإلنترنالال   صالالفحا  علالالي للجميالالع متا الالة

  الالي  قالاله للفكالالر  األصالاللي لالال المؤ يفقالالد والكلمالالا  الصالاليااة بترييالالر انالاله اآلخالالر الالالبعإ

 .الفكرية الملكية

 :)العلمية السرقة(المتعمد االنتحال

 سالالواء ب فسالاله بصالاليااتلا يقالالوك  ن مالالن بالالدالً  الريالالر  لمالالا   و   كالالار  ب قالال البا الالث يقالالوك  يالالث

 :االنتحال  مثلة ومن .ي  ر لو  و ذ رالمصدر

 ل فسه ي سبلا و آخر ببا ث خاصة نتائج ب شر البا ث يقوك. 

 المصدر ذ ر بدون اخر با ث  و  لمؤل األ كار  و الكلما  بعإ  نق . 

 اخر با ث او  مؤل من مأخوذ قول  ول ترقيم عالما  وضع عدك. 

 المصدر ذ ر وعدك الجملة محتو   نق مع الكلما  تريير. 

 ال اك المصدر ذ ر تم سواء متعدد  مصادر من يجب مما ا ثر  ال ق. 

 لمسالالاللوب انتحالالالال يعالالالد ذلالالالك ألن االصالالاللي  المؤلالالال ترتيالالالب بالالال فس  قالالالرا  عالالالد   نقالالال 

 .  تفكيرالمؤل

 ذلك ذ ر دون يةثبح اوراق عد   ي نفسه البحث نتائج نشر هو ال فس من االنتحال. 
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 : (authorship)التألي  و خالقيا   قوق -4

 : المؤل  صفة -  

 التالية األ وال  ي البا ثين ضمن من المؤل  يعتبر: 

 وتفسيرها البيانا  تحلي   و البحث  وتصميم  كر   ي مشار ته  

 الفكر  محتواها  همية من للتحقع بدقة مراجعتلا  و المقالة مسود   تابة  

 ي شر سوف ال   ال ص علم ال لائية الموا قة  

 البيانالالالالالالالا  جمالالالالالالالع  و التمويالالالالالالال  اسالالالالالالالتجالب  مالالالالالالالا (Data Collectors)  اإلشالالالالالالالراف  و 

 المسالالالالالاهمين و الالالالال لك   المؤلالالالالال  صالالالالالفة ا تسالالالالالاب يبالالالالالرر ال  قالالالالالط البحثالالالالالي علالالالالالم الفريالالالالالع العالالالالالاك

  والتقدير الشكر  قر   ي  سمائلم تدر  ولكن   المؤل  معاييرصفة ت طبع ال

 :البحث  ي المؤلفين  سماء ترتيب - ب

 التالي النحو على األسماء ترتب العلمية لالرسائ من المشتقة األبحاث حالة في: 
 .)الرسالة صاحب(  الطالب :األول االسم -
 .الرئيسي المشرف :األخير االسم -
 بمعرفببة وذلبب  البحثببيل العمبب فببي مببن م لكبب مشبباركة حسببب ترتببب :األسالالماء بالالاقي -

 .البحث على الرئيسي المشرف

 األسببماء ترتيببب فيكببون :العلميببة لالرسببائ مببن المشببتقة غيببر األبحبباث حالببة فببي 
 لتسببجي لويفضبب البحببث فببي البببدء لقببب البحثببي الفريبب  أعضبباء بببيناإلتفببا   حسببب
.األقسام مجالس في ذل 

 Corresponding ( Primary orالمالالالالؤلفين   الالالالي األول االسالالالالم يتحمالالالال  -  

Author) :المسئوليا  التالية 

 البحث  ي المطرو ة المعلوما  دقة. 

 البحث  ي المشار ين  سماء ترتيب. 

 للبحث ال لائية المسود  علم البحث  ي المشار ين    موا قة. 

 بالبحث المتعلقة االستفسارا   ا ة علم الرد.  

 : (Honorary Authorship)الشر ي   المؤل 

  سالالماء  ادرا عمليالالة وهالالي .األبحالالاث  الالي الشالالر ي  المؤلالال عليالاله يطلالالع مالالا   درا يحظالالر

 تعتبالالر الممارسالالة وهالال ه الم شالالور  األبحالالاث علالالم  المؤلالال لصالالفة ايرمسالالتحقين مالالؤلفين

 : ادرا مث  األبحاث   ي السلوج سوء ضمن من

 البحث  يه اجر  ال   البرنامج  و القسم رئيس. 
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 الرئيسي  للمؤل المرشد بدور يقوك من. 

 الم طقة  ي ينثالبا   بار. 

 للبحث  تموي قدك من. 

 البحث  ي استخدم  التي  الكواش  و الفعالة المواد قدك من. 

 

 :(Publication & Peer reviewing)والتحكيم  ال شر و خالقيا   قوق -5

 :لل شر األخالقية المعايير

 مالالاك المسالالئولية  ليتحمالال تكفالالي بدرجالالة  العمالال  الالي شالالارج قالالد  مؤلالال   الال يكالالون  ن ي برالالي  

 .المحتوا من معي ة  ج اء عن القراء

 البا الالث علالالم يجالالب وال البحالالث  محالال الموضالالوع  الالي السالالابقين ينثالبالالا   عمالالال ذ الالر يجالالب 

 .اآلخرين  قب من درس   و مسبقة  كر  ل فسه ي سب  ن

 مختلفة نتائج  عط  تكون قد التي السابقة الدراسا   لي اإلشار  عليه يجب. 

 قدموه بما  والتعري البحث  ي شار وا من باسلاك االعتراف يجب. 

 

 : (Peer Reviewing)التحكيم   ي العلمية المجال  لمحرر  األخالقية المسئولية

 يالالث األخالقيالالة  المعالالايير مالالع تتفالالع ال  بحالالاث قبالالول العلميالالة المجالالال  لمحالالرر  يجالالوز ال  

 .ب شره يقومون بحث    مسئولية سيتحملون  نلم

 ي شالالالرونلا التالالالي المالالالواد دقالالالة لضالالالمان اإلجالالالراءا    الالال يتخالالال وا  ن المحالالالررين علالالالم. 

 علالاليلم يجالالب محالالرف تقريالالر  و مضالالللة عبالالارا   و جسالاليم خطالالأ نشالالر يال ظالالون و ي مالالا

  و خادعالالة  انالال  المقالالاال   ن ثبالال  و ذا .بالالارز مكالالان و الالي الفالالور علالالم ذلالالك تصالالحيح

 .سحبلا ع دئ     يجب ال ص   ي واضحة تكن لم جسيمة  خطاء علم تحتو 

 الم شور  البحوث علم المق عة االنتقادية التعليقا  نشر ي برم. 

 ث م البحث نتائج ن اهة علم يؤثر قد المصالح  ي تضارب    عن االبتعاد يجب : 
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 يالالؤثر  ن يمكالالن المصالالالح  الالي تضالالارب    عالالن للمحالالررين يكشالالفوا  ن المحكمالالين علالالم 

 وجالالالود استشالالالعروا  ذا مراجعتالالاله مالالالن ي سالالالحبوا  ن وعلالالاليلم البحالالالث   الالالي ر يلالالالم عالالالن

 .المصالح  ي تضارب

 لالالالديلم  ن الواضالالالح مالالالن خالالالارجيين محكمالالالين اختيالالالار يتج بالالالوا  ن المحالالالررين وعلالالالم  

 .المؤسسة  و القسم نفس  ي المؤلفين مع يعملون  و المصالح   ي محتمال تضاربا

 تع يالال  جالال   مالالن نشالالره  قبالال  بالعمالال معالالر تلم يسالالترلوا ال  ن المحكمالالين علالالم يجالالب 

 .الشخصية العلمية مصالحلم

 الالال   بالبحالالث ورد  معلومالالا       شالالاء  و اسالالتخداك العلميالالة بالمجلالالة للمحكالالم يحالالع ال 

ً  وذلالالك البحالالث نشالالر يالالتم  تالالم بتحكيمالاله يقالالوك ً  المعلومالالا  سالالرية علالالم  فاظالالا  علالالم و فاظالالا

 .للبحث األصلي )المؤلفين(  للمؤل الفكرية الملكية ق قو

 البحث تمول التي الجلا  مع مادية صال   ية عن يفصحوا  ن  ثينالبا علم  

   :المجتمعيه المشار ه  ي المل ه تاسعاً:  خالقيا 

 . لو  لم باالنتماء الطالب لد  الشعور ت ميه .1

 . والمجتمع الكلية بين الثقة  واصر تو يد .2

 . البيئه وت ميه المجتمع خدمه برامج  ي بالمشار ه االهتماك .3

الكيميائيالالالة  المالالالواد مالالالع التعامالالال   ث الالالاء بلالالالا اإلضالالالرار وعالالالدك البيئالالالة علالالالي المحا ظالالاله .4

 . الضار  والبيولوجية

  م لا المستفيد باعتباره الكلية تقدملا التي البرامج  ي المحيط المجتمع بر   األخ  .5

 تواجالالاله التالالالي للمشالالالكال  الم اسالالالبة العمليالالالة و العلميالالالة الحلالالالول  ايجالالالاد علالالالي العمالالال  .6

 . المجتمع المحيط

لم الالالالالراد والمؤسسالالالالالا  والمجتمالالالالالع متالالالالالي  الالالالالان  ن يبالالالالال ل قصالالالالالار  جلالالالالالده  الالالالالم تقالالالالالديم الخالالالالالدما   .7

 ذلك مطلوباً بطريقة سوية وشرعية 
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ن يكالالالالالالالون لديالالالالالالاله القالالالالالالالدره علالالالالالالالي التوا الالالالالالالع والتكييالالالالالالال  مالالالالالالالع الثقا الالالالالالالا  والشالالالالالالالرائح المختلفالالالالالالاله   .8

 بالمجتمع  

 المشار ه  ي برامج المؤسسا  اإلجتماعية والجمعيا  الخيرية مشار ة  عالة  .9

 قرؤ  التواص  مع وسائ  اإلعالك المرئية والم .11

 ن يبالالالالالالالالث روح االنتمالالالالالالالالاء بالالالالالالالالين   الالالالالالالالراد مجتمعالالالالالالالاله مالالالالالالالالن خالالالالالالالالالل المشالالالالالالالالار ه  الالالالالالالالي ال الالالالالالالالدوا   .11

 والمؤتمرا  

 ن يكالالالالالالون قالالالالالالدو   سالالالالالال ة أل الالالالالالراد المجتمالالالالالالع عالالالالالالن  ريالالالالالالع التمسالالالالالالك بالالالالالالالقيم الدي يالالالالالالة واألخالقيالالالالالالة  .12

 والثقا ية للمجتمع  

 الحر  علي ت مية البحث التطبيقي وربطه بواقع العم   ي المجتمع  .13

 المل ه  ي قبول اللدايا والتبرعا :  خالقيا  عاشرا

اليجالالالالالالوز قبالالالالالالول اللالالالالالالديا والتبرعالالالالالالا  مالالالالالالن جلالالالالالالا  مشالالالالالالبوهة  و مالالالالالالن  شالالالالالالخا  تثالالالالالالار  الالالالالالوللم  .1

 مجادال   خالقية  و تمس الشرف  و ال  اهة 

 يجب  ن تكون معل ة  كليةالها ايا والتبرعا  التي تتلقااللد .2

 ه  ج بية  الشفا يه واإلعالن  ي  الة الم ح والتبرعا  التي ترد من  كوم .3

 الجامعالالالالالالةعالالالالالالدك ربالالالالالالط اللالالالالالالديا والتبرعالالالالالالا  بالالالالالالأ  عمالالالالالال  مالالالالالالن شالالالالالالأنه التالالالالالالأثير علالالالالالالي سياسالالالالالالا   .4

 ونشا لا 

 ظالالالالالر قبالالالالالول هالالالالالدايا  و تبرعالالالالالا  شخصالالالالالية خاصالالالالالة مالالالالالن  شالالالالالخا  للالالالالالم عالقالالالالالة بعمالالالالال   عضالالالالالاء  .5

 هيئة التدريس  

 بشاْن قبول اللديا والتبرعا    جامعةكلية والللااللت اك بالسياسة الرسمية  .6

 قامالالالالالة عالقالالالالالة شخصالالالالالية مالالالالالع  البالالالالاله متالالالالالم  انالالالالال  هالالالالال ه العالقالالالالالة تالالالالالؤثر علالالالالالم  ن يمت الالالالالع عالالالالالن  .7

 القرار المل م وال يقب  اللدايا من الطالب 
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البحالالالالالالث العلمالالالالالالي إلعضالالالالالالاء هيئالالالالالالة التالالالالالالدريس و الليئالالالالالالة  خالقيالالالالالالا  آليالالالالالالا  مراقبالالالالالالة : الحالالالالالالاد  عشالالالالالالر

 المعاونة:

  تفعيالالالالالالال  دور الكليالالالالالالالة  الالالالالالالي الحفالالالالالالالاظ علالالالالالالالي  قالالالالالالالوق الملكيالالالالالالالة القكريالالالالالالالة و  خالقيالالالالالالالا  البحالالالالالالالث

 علمي ال

  تشديد العقوبا  علي األنحر ا  العلمية مث  السرقا  العلمية 

  وضع ضوابط صارمة ل ظاك الترقي  ي المؤسسا  األ اديمية 

  وضع ضوابط لل شر العلمي و العم  علي تحسين ثقا ة ال شر العلمي 

 الحالالالة  يالالتحو األبحالالاث   الالي السالاللوج سالالوء ممارسالالا  مالالن    عالالن اإلبالالالع  الالالة و الالي 

 مباشالالر  الحالالالة عالالن تقريرهالالا تر الالع التالالي كليالالةبال العلمالالي البحالالوث  خالقيالالا  لج الالة الالالي

 / عميد الكلية إلتخاذ األجراءا  القانونية األستاذ السيد الي

 ( س 49توعيالالالالالالة  عضالالالالالالاء هيئالالالالالالة التالالالالالالدريس و الليئالالالالالالة المعاونالالالالالالة بقالالالالالالانون ت ظالالالالالاليم الجامعالالالالالالا  رقالالالالالالم

 الواجبا   يما يتعلع بالمواد ذا  الصله بالحقوق و  1972لس ة 
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 الب                   اب الثالث

 الميثاق األخالقي للطالب الجامعي

 الطالب: بلا يتحلي  ن يجب التي  وال: األخالقيا 

 بالالاألمر لالاليس العلالالم  لالالب  ن الجامعالالة  الالالب يتالال  ر  ن ويع الالي :العلالالم  لالالب علالالم الصالالبر -1

 وتحمالالال   اقالالالة  مالالالن وسالالالعه  الالالي مالالالا  الالال  بالالال ل بالالالدون يحصالالالله  ن يسالالالتطيعن الميسالالالور ول

 الالال ه ي  و الجسالالد  المجلالالود  الالي تتمثالال  شخصالالية  انالال  سالالواء تصالالاد ه التالالي الصالالعوبا 

 .األسر  بأ راد متصلة  ان   و  واإلجتماعي

 مالالالن ال الالاجحين مالالن مميالالال   نمالالالاذ  عي يالاله نصالالب يضالالالع  ن :العلالالالم  لالالب  الالي المثالالابر  -2

 ل يالال  صالالالعوباتلم علالالالم ترلبالالوا والالالال ين المختلفالالالة العلالالالم تخصصالالا   الالالي والخبالالالراء العلمالالاء

 العلمية  الدرجا   ر ع

  نسالالالانيته  يقالالالدركليالالالة ال  الالالالب  ن الخلالالالع هالالال ا يع الالالي :التالالالدريس هيئالالالة عضالالالو ا تالالالراك -3

 إلدار  جلالالوده ويالالثمن بطالبالاله  عالقتالاله تالال ظم التالالي تعليماتالاله وي فالال  وخبرتالاله سالال ه ويراعالالي

 .رؤيتالاله ع الالد عليالاله والسالالالك الحضالالور علالالم  البالاله لتحفيالال  محاولتالاله  الالي ويشالالكره الطالالالب 

 .ل فسه يكره بما ع لم يتحدث  ال زمالئه وا تراك

 األسالالالئلة  ونالالالوع  سالالالئلته  لطالالالرح الم اسالالالب الوقالالال  يعالالالرف  ن :مداخالتالالاله  الالالي الفط الالالة -4

 قبالالال  مالالالن سالالالواء المطرو الالالة األسالالالئلة عالالالن لإلجابالالالة المالئالالالم الوقالالال  يعالالالرف ومقالالالدارها  ما

    مالالن ل فسالاله يرضالالاه ل ا لومالالا يتلقالالم ل  تالالم الطالالالب  زمالئالاله  و التالالدريس هيئالالة عضالالو

 وقالال   الالي الفاعلالالة المشالالار ة  الالي ع يمتالاله مالالن يقلالال  قالالد مالالا هالالو المحاضالالرا   قاعالالة  الالي  الالرد

 .خسارته  لم يؤد  ما لفرد   را    داث  ي يتسبب  و لحع 

 يتطلالالب الخلالالع وهالال ا الطالالالب  زمالئالاله مالالع سالالليمة عالقالالا  وجالالود :جيالالد  عالقالالا  تكالالوين -5

 ومر الالا  ومرنالالا  ومتواضالالعا  ودودا    ونالالاله مثالال  شخصالالالية  بسالالما  الطالالالب يتحلالالم  ن

 .الجيد  الجتماعية العالقا  مقوما  من وايرها   و مي ا  وصادقا
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 تعالالالود وخالالالدما  م الالالا ع تبالالالادل وزمالئالالاله الطالالالالب بالالالين تكالالالون  ن :زمالئالالاله مالالالع التعالالالاون -6

 تتعلالالع علميالالة مالالاد  مالالن يفوتالاله بمالالا ت ويالالده : مثالال  وذلالالك   بيالال لم المتبادلالالة بالفائالالد 

 والسالالؤال لديالالاله  مفلومالالة ايالالر ج ئيالالا  توضالالاليح علالالم ومسالالاعدته المقالالررا   بموضالالوعا 

 و مالالاك التالالدريس هيئالالة  عضالالاء  مالالاك ع الاله والالالد اع مرضالاله  و الالي ايابالاله   الالالة  الالي ع الاله

 .الدراسية واجباته  ي تقصيره  ي له وال صح التوجيه وتقديم زمالئه 

 

 

 ::  قوق الطالبثانيا

  ي المجال اال اديمم: - 

تالالالالالالو ير المجالالالالالالال الدراسالالالالالالم والم الالالالالالاع العلمالالالالالالم الم اسالالالالالالب للحصالالالالالالول علالالالالالالم تعلالالالالالاليم ذا جالالالالالالود   -1

 عالية  

المحا ظالالالالالالالالة علالالالالالالالالم المعلومالالالالالالالالا  الشخصالالالالالالالالية واأل اديميالالالالالالالالة التالالالالالالالالي تخالالالالالالالالص الطالالالالالالالالالب وعالالالالالالالالدك  -2

 السماح باال الع عليلا  و نشرها  و استخداملا اال للمصرح للم  قط  

لكترونالالالالالالم للجامعالالالالالالة  و دليالالالالالال  تعريالالالالالال  الطالالالالالالالب بلالالالالالالوائح الكليالالالالالالة والجامعالالالالالالة علالالالالالالم الموقالالالالالالع اال -3

 الكلية  
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الحصالالالالالالالول علالالالالالالالم اإلرشالالالالالالالاد األ الالالالالالالاديمي و الالالالالالال  المشالالالالالالالكال  التعليميالالالالالالالة مالالالالالالالن خالالالالالالالالل المرشالالالالالالالد  -4

 األ اديمم 

اال الالالالالالالع علالالالالالالم الجالالالالالالداول الدراسالالالالالالية قبالالالالالال  بالالالالالالدء الدراسالالالالالالة للطالالالالالالالب القالالالالالالدامي و الالالالالالم األسالالالالالالبوع  -5

 ائح  األول من الدراسة للطالب الجدد التماك اجراءا  التسجي   بقاً  لل ظاك  واللو

 الالالالالال ف و ضالالالالالالا ة  ا مقالالالالالالرر  و االنسالالالالالالحاب م الالالالالاله  و  يقالالالالالالاف القيالالالالالالد و الالالالالالع اللالالالالالالوائح والقالالالالالالوانين  -6

 الم ظمة ل لك و بقا للمواعيد المعل ة  ي ه ا الشأن 

الحصالالالالالالول علالالالالالالم محتويالالالالالالا  المقالالالالالالرر الدراسالالالالالالم ع الالالالالالد بالالالالالالدء الدراسالالالالالالة شالالالالالالامالً معلومالالالالالالا  عالالالالالالن  -7

ل م الالالالالالالالالم موضالالالالالالالالالوعا  المقالالالالالالالالالرر والجالالالالالالالالالدول ا -القالالالالالالالالالائم بالتالالالالالالالالالدريس  - هدا الالالالالالالالاله  -المقالالالالالالالالالرر 

    -مصالالالالالالادر المالالالالالالاده العلميالالالالالاله  -توزيالالالالالالع الالالالالالالدرجا    - سالالالالالالاليب تقالالالالالالويم الطالالالالالالالب  -لتدريسالالالالالاللا 

 معلوما   خرا عن المقرر  

االلتحالالالالالالاق بالبرنالالالالالالامج  و القسالالالالالالم العلمالالالالالالم الالالالالالال   يرابالالالالالاله و الالالالالالع ضالالالالالالوابط وشالالالالالالرو  القبالالالالالالالول  -8

 والتشعيب التم تقرها الكلية و ي  الة  نطباق الشرو  علية  

 و تعالالالالالالدي  المسالالالالالالار األ الالالالالالاديمي  سالالالالالالب اللالالالالالالوائح واألنظمالالالالالاله التحويالالالالالال  مالالالالالالن قسالالالالالالم  لالالالالالالم  خالالالالالالر  -9

 المتبعة بالكلية و ي  الة  نطباق الشرو  علية  

 الحصول علم البطاقة الجامعية التي تثب  شخصيته   -10

 لتالالالالالالال اك  عضالالالالالالالالاء هيئالالالالالالالاله التالالالالالالالالدريس بالكليالالالالالالالالة بمواعيالالالالالالالالد الفاعليالالالالالالالالا  التعليميالالالالالالالالة والسالالالالالالالالاعا   -11

الضالالالالالالرور  وبعالالالالالالد االعالالالالالالالن عالالالالالالن ذلالالالالالالك المكتبيالالالالالالة وعالالالالالالدك الرائلالالالالالالا  و تريالالالالالالر  وقاتلالالالالالالا  ال  الالالالالالي 

 مسبقا 

تالالالالالو ير  الالالالالر  التواصالالالالال  مالالالالالع  عضالالالالالاء هيئالالالالاله التالالالالالدريس و دار  الكليالالالالالة عالالالالالن  ريالالالالالع البريالالالالالد  -12

 اللقاءا  الدورية   –الساعا  المكتبية  –االلكترونم 

الحالالالالالع  الالالالالالي الم اقشالالالالالالة و بالالالالالداء الالالالالالالرا   الالالالالالي األمالالالالالور التعليميالالالالالالة التالالالالالالم تخصالالالالاله و قالالالالالالا للالالالالالالوائح  -13

 ل لك الكلية والقوانين الم ظمة 
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الحصالالالالالول علالالالالالم خالالالالالدما  و الالالالالد  الالالالالالدعم األ الالالالالاديمي بالكليالالالالالة مالالالالالن رعايالالالالالة واهتمالالالالالاك بالالالالالالطالب  -14

المتفالالالالالالالالالالالوقين والمبتكالالالالالالالالالالالرين  والطالالالالالالالالالالالالب المتعثالالالالالالالالالالالرين والمقبلالالالالالالالالالالالين علالالالالالالالالالالالم التعثالالالالالالالالالالالر وذو  

 اال تياجا  الخاصة 

الحالالالالالع  الالالالالي المشالالالالالار ة  الالالالالي البحالالالالالث العلمالالالالالي تحالالالالال   شالالالالالراف  عضالالالالالاء هيئالالالالالة التالالالالالدريس بالقسالالالالالم  -15

 ي المؤتمرا  البحثية الطالبية بالكلية والجامعة المختص والمشار ة بأبحاث  

تعبئالالالالالة اسالالالالالتبيان مالالالالالد  رضالالالالالاء الطالالالالالالب عالالالالالن تالالالالالدريس مقالالالالالرر مالالالالالا بكالالالالال  شالالالالالفا ية و الالالالالي سالالالالالرية  -16

 املالالالالالالالة وعالالالالالالالدك عالالالالالالالرض نتالالالالالالالائج التقالالالالالالالويم علالالالالالالالم القالالالالالالالائم بالتالالالالالالالدريس  ال بعالالالالالالالد  عالالالالالالالالن نتالالالالالالالائج 

 اإلمتحانا  ال لائية 

ة واختبالالالالالالالار الم تصالالالالالالال  اال الالالالالالالالع علالالالالالالالم درجاتالالالالالالاله ونتالالالالالالالائج االختبالالالالالالالارا  الدوريالالالالالالالة والفصالالالالالالاللي -17

والحالالالالالالع  الالالالالالي مراجعالالالالالالة ورقالالالالالالة االجابالالالالالاله  الالالالالالي  ا مقالالالالالالرر بعالالالالالالد االنتلالالالالالالاء مالالالالالالن تصالالالالالالحيحلا مالالالالالالع 

 القائم بالتدريس 

الحالالالالالالع  الالالالالالي التقالالالالالالدك بالتمالالالالالالاس لمراجعالالالالالالة رصالالالالالالد درجالالالالالالا  المقالالالالالالرر  الالالالالالي  ضالالالالالالور الطالالالالالالالب أل   -18

 مقرر وذلك  بقاً للوائح واالنظمه التي ت ظم ذلك 

  جراء   اديمي  و تأديبي تجاهه  خطار الطالب  تابياً  ي  الة  تخاذ     -19

الالالالالتظلم لالالالالدا القسالالالالالم ثالالالالم الكليالالالالة ثالالالالالم الجامعالالالالة  الالالالي  الالالالالالة عالالالالدك الحصالالالالول علالالالالالم  قوقالالالاله  بقالالالالالا  -20

 للترتيب الم  ور ودون تخطي جلة قب  األخرا  

 الالالالم  الالالالالة تقالالالالديم شالالالالكوا مالالالالن الطالالالالالب ضالالالالد    مالالالالن ا الالالالراف العمليالالالاله التعليميالالالالة يالالالالتم التعامالالالال   -21

 معلا بسرية تامة  

لتخالالالالالالالر  ع الالالالالالالد االنتلالالالالالالالاء مالالالالالالالن متطلبالالالالالالالا  التخصالالالالالالالص والكليالالالالالالالة الحصالالالالالالالول علالالالالالالالم وثيقالالالالالالالة ا -22

والجامعالالالالالالالة وخال الالالالالالاله و قالالالالالالالاً لالنظمالالالالالالالة واللالالالالالالالوائح و الالالالالالالي  الالالالالالالالة سالالالالالالالداده لكامالالالالالالال  المصالالالالالالالرو ا  

 المقرر   

  ي المجال اير اال اديمم:  -ب

 التمتع بخدما  الرعاية اإلجتماعية التي تقدملا الكلية والجامعة   -1
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 اً للوائح واألنظمة  االستفاد  من الرعاية الصحية الكاملة  بق -2

المشالالالالالالار ة  الالالالالالي األنشالالالالالالطة الطالبيالالالالالالة التالالالالالالم ت ظملالالالالالالا الكليالالالالالالة والجامعالالالالالالة والحالالالالالالع  الالالالالالي عالالالالالالدك  -3

ا تسالالالالالالاب  يالالالالالالاك المشالالالالالالار ة الرسالالالالالالمية  الالالالالالي األنشالالالالالالطة مالالالالالالن نسالالالالالالب الريالالالالالالاب المسالالالالالالموح بلالالالالالالا 

وتأجيالالالالالال  االمتحانالالالالالالا  الفصالالالالالاللية و عالالالالالالاد  شالالالالالالرح المحاضالالالالالالرا  التالالالالالالي لالالالالالالم يحضالالالالالالرها خالالالالالالالل 

 مشار ته  ي األنشطة الرسمية 

المكتبالالالالالة  –مطعالالالالالم الجامعالالالالالة  –)مسالالالالالكن جالالالالالامعي  كليالالالالالةتفاد  مالالالالالن خالالالالالدما  ومرا الالالالالع الاالسالالالالال -4

 خدما  اإلنترن س   -المكتبة  المر  ية  –العامة 

الحصالالالالالالول علالالالالالالم الحالالالالالالوا   والمكا الالالالالالأ  المقالالالالالالرر   ذا  الالالالالالان الطالالالالالالالب متفوقالالالالالالاً   اديميالالالالالالا  بقالالالالالالا  -5

 للالالالالالالوائح والقالالالالالالوانين  و الحصالالالالالالول علالالالالالالم الحالالالالالالوا   والمكا الالالالالالأ  المقالالالالالالرر   الالالالالالي  الالالالالالالة  الالالالالالوزه

  ي   د األنشطة  بقاً للوائح واالنظمة التي تضعلا الجامعة 

 تا الالالالالالالالالة الفالالالالالالالالالر  للمشالالالالالالالالالار ة  الالالالالالالالالي الالالالالالالالالالدوارا  التدريبيالالالالالالالالالة وور  العمالالالالالالالالال  وال الالالالالالالالالدوا   -6

 والمؤتمرا  بما ال يتعارض مع واجباته األ اديمية 

المشالالالالالار ة  الالالالالي  نشالالالالالطة  تحالالالالالاد  الالالالالالب الكليالالالالالة والجامعالالالالالة والحالالالالالع  الالالالالي  ختيالالالالالار مالالالالالن يمثلالالالالاله  -7

  بقا للوائح والقوانين الم ظمة ل لك   ي تلك االتحادا  

الحصالالالالالالول علالالالالالالالم اللالالالالالالالوائح واألنظمالالالالالالالة التالالالالالالالي تالالالالالال ظم األنشالالالالالالالطة والخالالالالالالالدما  الطالبيالالالالالالالة عالالالالالالالن  -8

  ريع المطبوعا   و شبكه المعلوما  الدولية  
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 ثالثا: واجبا  الطالب

  ي المجال اال اديمي:  - 

اال الالالالالالالع والعلالالالالالالم بجميالالالالالالع اللالالالالالالوائح واالنظمالالالالالالة والتعليمالالالالالالا  التالالالالالالي تقرهالالالالالالا الكليالالالالالالة والجامعالالالالالالة  -1

 بشأن التعليم والطالب واألنشطة والخدما  الطالبية  

االلتالالالالالال اك بلالالالالالالوائح و نظمالالالالالالة وتعليمالالالالالالا  الكليالالالالالالة المتعلقالالالالالالة بالدراسالالالالالالة واالختبالالالالالالارا  واألنشالالالالالالطة  -2

 والخدما  الطالبية  

 

 

 الالالالالالالالالاد  بالبيانالالالالالالالالالا  الشخصالالالالالالالالالية واأل اديميالالالالالالالالالة السالالالالالالالالالليمة تقالالالالالالالالديم الوثالالالالالالالالالائع والمسالالالالالالالالالت دا  واأل -3

 وااللت اك بتحديثلا  لما  لب ذلك  و  دث بلا    تريير 

االلتالالالالالال اك بالالالالالالاجراء الفحالالالالالالو  الطبيالالالالالالة التالالالالالالي تطلالالالالالالب م الالالالالاله و الالالالالالي    وقالالالالالال  وبالالالالالالدون  بالالالالالالداء     -4

  سباب من الكلية  و الجامعة  

واإلضالالالالالالالا ة مراجعالالالالالالالة المرشالالالالالالالد األ الالالالالالالاديمي خالالالالالالالالل المواعيالالالالالالالد المحالالالالالالالدد  للتسالالالالالالالجي  والحالالالالالالال ف  -5

 واالنسحاب والتواص  معه لح     مشكال    اديمية  خرا 
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 االنتظاك  ي الدراسة وااللت اك بالواجبا  والملاك الدراسية التي تو   له   -6

الحفالالالالالالاظ علالالالالالالم قاعالالالالالالا  الالالالالالالدرس والمعامالالالالالال  والالالالالالالور  والمكتبالالالالالالا  و سالالالالالالن االسالالالالالالتفاد  مالالالالالالن  -7

 محتوياتلا 

دك القيالالالالالالاك بالالالالالالأا سالالالالالاللوج يت الالالالالالا م مالالالالالالع االلتالالالالالال اك بمعالالالالالالايير السالالالالالاللوج الجالالالالالالامعي واأل الالالالالالاديمي وعالالالالالال -8

 الدين واالخالق والتقاليد واألعراف واللوائح والقوانين الجامعية 

التعامالالالالالال  بالالالالالالا تراك مالالالالالالع  عضالالالالالالاء هيئالالالالالاله التالالالالالالدريس والطالالالالالالالب واإلداريالالالالالالين والعالالالالالالاملين بالكليالالالالالالة  -9

 والجامعة مع ا تراك خصوصية    م لم  

  االلت اك بت في  العقوبة الموقعة من الكلية  و الجامعة  -10

 تقييم العملية التعليمية لمقرر ما  سب ال موذ  المعد ل لك بك   مانه وشفا ية   -11

  ي المجال اير اال اديمم: -ب

 الحفاظ علم مرا ع الكلية وعلم ال ظا ه العامه   -1

االلتالالالالالالال اك بالالالالالالالدخول الكليالالالالالالالة ومرا قلالالالالالالالا  ث الالالالالالالاء اليالالالالالالالوك الدراسالالالالالالالم  و خالالالالالالالالل عقالالالالالالالد األنشالالالالالالالطة  -2

 الطالبية  قط وعدك  ثار  القلع واالزعا   و التجمع اير المشروع  

 االلت اك بالسلوج القويم وعدك القياك بأا سلوج خار  عن األعراف والقوانين   -3

عالالالالالة وتقالالالالالديملا  لالالالالالم   الالالالالراد األمالالالالالن االلتالالالالال اك بحمالالالالال  البطاقالالالالالة الجامعيالالالالالة  ث الالالالالاء وجالالالالالود  بالجام -4

  عضاء هيئه التدريس ع د  لبلا   –

االلتالالالالال اك بالمحا ظالالالالالة علالالالالالالم البطاقالالالالالة الجامعيالالالالالة مالالالالالالن التلالالالالال   و الفقالالالالالد و بالالالالالالال  الكليالالالالاله  الالالالالالي  -5

  اله  قدانلا  و ترير الصفة  و البيانا  

 –المطعالالالالالالالم  –االلتالالالالالالال اك بالالالالالالالاللوائح واألنظمالالالالالالالة  الالالالالالالي المرا الالالالالالالع األخالالالالالالالرا للجامعالالالالالالالة ) السالالالالالالالكن  -6

 المالعبس  

 عدك اإلساء   لم سمعة الكلية  و الجامعة داخ   و خار  الجامعة والكلية  -7
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يطبالالالالالع علالالالالالم الطالالالالالالب  ا الالالالالة القواعالالالالالد التالالالالالي نالالالالالص عليلالالالالالا قالالالالالانون  -  :نظالالالالالاك تأديالالالالالب الطالالالالالالبرابعالالالالالا: 

والئحتالالالالالاله الت في يالالالالالالة والتعالالالالالالديال  التالالالالالالي تطالالالالالالر  عليلمالالالالالالا بشالالالالالالأن تأديالالالالالالب الطالالالالالالالب ت ظالالالالالاليم الجامعالالالالالالا  

 والتي ت ص علم المواد التاليه:

الطالالالالالالالب المقيالالالالالالدون والم تسالالالالالالبون والمالالالالالالرخص للالالالالالالم )مالالالالالالن قالالالالالالانون ت ظالالالالالاليم الجامعالالالالالالا س:  123مالالالالالالاد  

 بتأدية  متحان من الخار  والمستمعون خاضعون لل ظاك التأديبم المبين  يما بعد 

يعتبالالالالالالر مخالفالالالالالالة تأديبيالالالالالالة  الالالالالال   خالالالالالالالل بالالالالالالالقوانين  قالالالالالالانون ت ظالالالالالاليم الجامعالالالالالالا س: )مالالالالالالن 124مالالالالالالاد  

 واللوائح والتقاليد الجامعية وعلم األخص:

 األعمال المخلة ب ظاك الكلية  و الم شآ  الجامعية  -1

تعطيالالالالالالالالال  الدراسالالالالالالالالالة  و التحالالالالالالالالالريإ عليالالالالالالالالاله  و اإلمت الالالالالالالالالاع المالالالالالالالالالدبر عالالالالالالالالالن  ضالالالالالالالالالور الالالالالالالالالالدروس  -2

 األخرا التم تقضم اللوائح بالمواظبة عليلا والمحاضرا  واألعمال الجامعية 

 الالالالال   عالالالالال  يت الالالالالا م مالالالالالع الشالالالالالرف والكرامالالالالالة  و مخالالالالال  بحسالالالالالن السالالالالالير والسالالالالاللوج داخالالالالال  الجامعالالالالالة  -3

  و خارجلا 

 الالالالال   خالالالالالالالل ب ظالالالالالالاك األمتحانالالالالالالا   و اللالالالالالالدوء الالالالالالالالزك لالالالالالاله و الالالالالال  االالالالالال   الالالالالالي  متحالالالالالالان  و شالالالالالالروع  -4

  يه 

 الجامعية  و تبديدها     تالف للم شآ  واألجل    و المواد  و الكتب  -5

 و اإلشالالالالالالالتراج  يلالالالالالالالا بالالالالالالالدون تالالالالالالالرخيص سالالالالالالالابع مالالالالالالالن  كليالالالالالالالة الالالالالالال  ت ظالالالالالالاليم للجمعيالالالالالالالا  داخالالالالالالال  ال -6

 السلطا  الجامعية المختصة 

توزيالالالالالالالع ال شالالالالالالالرا   و  صالالالالالالالدار جرائالالالالالالالد  الالالالالالالائط  و صالالالالالالالور بالكليالالالالالالالا  وجمالالالالالالالع توقيعالالالالالالالا  بالالالالالالالدون  -7

 ترخيص سابع من السلطا  الجامعية المختصة 

معيالالالالالالة  و اإلشالالالالالالتراج  الالالالالالي مظالالالالالالاهرا  مخالفالالالالالالة لل ظالالالالالالاك العالالالالالالاك  و اإلعتصالالالالالالاك داخالالالالالال  المبالالالالالالانم الجا -8

 اآلداب 
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يلرالالالالالم قيالالالالالد الطالالالالالالب  ذا  رتكالالالالالب مخالفالالالالالة تخالالالالال  بالالالالالاآلداب  و تخالالالالالال   نظمالالالالالة الكليالالالالالة  و الجامعالالالالالة  -ب

  و  بع  ي  قه الئحة تأديب الطالب بما يتفع مع قانون ت ظيم الجامعا  

  اال  الر 

لالئحالالالالالالالالة الت في يالالالالالالالالة لقالالالالالالالالانون ت ظالالالالالالالاليم مالالالالالالالالن ا 125تخضالالالالالالالالع  الالالالالالالالاال  الرالالالالالالالال  لالالالالالالالال ص المالالالالالالالالاد   - 

 الجامعا :

 الالالالال   الالالالالالب يرتكالالالالالب اشالالالالالا  الالالالالي  متحالالالالالان  و شالالالالالروعا  س:)مالالالالالن قالالالالالانون ت ظالالالالاليم الجامعالالالالالا  125مالالالالالاد  

 يالالالاله ويضالالالالبط  الالالالي  الالالالالة تلالالالالبس يخرجالالالاله العميالالالالد  و مالالالالن ي الالالالوب ع الالالاله  الالالالي لج الالالالة اإلمتحالالالالان ويحالالالالرك 

اإلمتحالالالالان مالالالالن دخالالالالول اإلمتحالالالالان  الالالالي بالالالالاقم المالالالالواد ويعتبالالالالر الطالالالالالب راسالالالالبا  الالالالي جميالالالالع مالالالالواد هالالالال ا 

ويحالالالالالال  لالالالالالم مجلالالالالالس التأديالالالالالب   مالالالالالا  الالالالالي األ الالالالالوال األخالالالالالرا  يبطالالالالال  اإلمتحالالالالالان بقالالالالالرار مالالالالالن مجلالالالالالس 

التأديالالالالالالالب  و مجلالالالالالالالس الكليالالالالالالالة ويترتالالالالالالالب عليالالالالالالاله بطالالالالالالالالن الدرجالالالالالالالة العلميالالالالالالالة  ذا  انالالالالالالال  قالالالالالالالد م حالالالالالالال  

 للطالب قب   ش  الر  

 العقوبا  التأديبية

الئحالالالالالالالة الت في يالالالالالالالة مالالالالالالالن ال 126يخضالالالالالالالع الطالالالالالالالالب للعقوبالالالالالالالا  التأديبيالالالالالالالة  بقالالالالالالالا لالالالالالالال ص المالالالالالالالاد   - 

 لقانون ت ظيم الجامعا  

 العقوبا  التأديبية هم: )من قانون ت ظيم الجامعا س: 126ماد  

 الت بيه شفاهة  و  تابة   1

 اإلن ار   2

 الحرمان من بعإ الخدما  الطالبية   3

 الحرمان من  ضور دروس   د المقررا  لمد  ال تجاوز شلرا   4

 الفص  من الكلية لمد  ال تجاوز شلرا   5

 حرمان من اإلمتحان  ي مقرر  و   ثر ال  6
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وقالالالالالال  قيالالالالالالد الطالالالالالالالب لدرجالالالالالالة الماجسالالالالالالتير  و الالالالالالالد تورا  لمالالالالالالد  ال تجالالالالالالاوز شالالالالالاللرين  و لمالالالالالالد    7

  ص  دراسم 

  لراء  متحان الطالب  ي مقرر  و   ثر   8

 الفص  من الكلية لمد  ال تجاوز  صال دراسيا   9

 الحرمان من اإلمتحان  ي  ص  دراسم وا د  و   ثر   10

 ب من القيد للماجستير  و الد تورا  مد   ص  دراسم  و   ثر  رمان الطال  11

 الفص  من الكلية لمد  ت يد علم  ص  دراسم   12

الفصالالالالالال  ال لالالالالالالائم مالالالالالالن الجامعالالالالالالة ويبلالالالالالالى قالالالالالالرار الفصالالالالالال   لالالالالالالم الجامعالالالالالالا  األخالالالالالالرا ويترتالالالالالالب   13

عليالالالالاله عالالالالالدك صالالالالالال ية الطالالالالالالب للقيالالالالالد  و التقالالالالالدك  لالالالالالم اإلمتحانالالالالالا   الالالالالي جامعالالالالالا  جملوريالالالالالة 

 مصر العربية 

ويجالالالالالالوز األمالالالالالالر بالالالالالال عالن القالالالالالالرار الصالالالالالالادر بالعقوبالالالالالالة التأديبيالالالالالالة داخالالالالالال  الكليالالالالالالة ويجالالالالالالب  بالالالالالالال   -ب

 القرارا   لم ولم  مر الطالب 

وتحفالالالالالالالالا القالالالالالالالالرارا  الصالالالالالالالالادر  بالعقوبالالالالالالالالا  التأديبيالالالالالالالالة عالالالالالالالالدا الت بيالالالالالالالاله الشالالالالالالالالفوا  الالالالالالالالي ملالالالالالالالال   - 

 الطالب 

ثالالالالالالث ولمجلالالالالالس الجامعالالالالالة  ن يعيالالالالالد ال ظالالالالالر  الالالالالي القالالالالالرار الصالالالالالادر بالفصالالالالال  ال لالالالالالائم بعالالالالالد مضالالالالالم  -د

 س وا  علم األق  من تاريخ صدور القرار 

 :الليئا  المختصة بتوقيع العقوبا  هم:س)من قانون ت ظيم الجامعا  127ماد  

 العقوبا  هم:

األسالالالالالالالات   واألسالالالالالالالات   المسالالالالالالالاعدين: وللالالالالالالالم توقيالالالالالالالع العقوبالالالالالالالا  األربالالالالالالالع األولالالالالالالالم المبي الالالالالالالة  الالالالالالالي  -1

اضالالالالالالرا  واألنشالالالالالالطة الجامعيالالالالالالة المالالالالالالاد  السالالالالالالابقة عمالالالالالالا يقالالالالالالع مالالالالالالن الطالالالالالالالب  ث الالالالالالاء الالالالالالالدروس والمح

 المختلفة 
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عميالالالالالد الكليالالالالالة: ولالالالالاله توقيالالالالالع العقوبالالالالالا  الثمالالالالالانم األولالالالالالم المبي الالالالالة  الالالالالي المالالالالالاد  السالالالالالابقة  و الالالالالم  -2

 الالالالالالالالة  الالالالالالالدوث  ضالالالالالالالطرابا   و  خالالالالالالالالل بال ظالالالالالالالاك يتسالالالالالالالبب ع الالالالالالاله  و يخشالالالالالالالم م الالالالالالاله عالالالالالالالدك  نتظالالالالالالالاك 

اد  الدراسالالالالالالالة  و اإلمتحالالالالالالالان يكالالالالالالالون لعميالالالالالالالد الكليالالالالالالالة توقيالالالالالالالع جميالالالالالالالع العقوبالالالالالالالا  المبي الالالالالالالة  الالالالالالالي المالالالالالالال

السالالالالالابقة  علالالالالالم  ن يعالالالالالرض األمالالالالالر خالالالالالالل  سالالالالالبوعين مالالالالالن تالالالالالاريخ توقيالالالالالع العقوبالالالالالا  علالالالالالم مجلالالالالالس 

التأديالالالالالالب  ذا  انالالالالالال  العقوبالالالالالالة بالفصالالالالالال  ال لالالالالالالائم مالالالالالالن الجامعالالالالالالة  وعلالالالالالالم رئالالالالالاليس الجامعالالالالالالة بال سالالالالالالبة 

  لم اير ذلك من العقوبا   وذلك لل ظر  ي تأييد العقوبة  و  لرائلا  وتعديللا 

جميالالالالالع العقوبالالالالالا  المبي الالالالالة  الالالالالي المالالالالالاد  السالالالالالابقة عالالالالالدا العقوبالالالالالة  رئالالالالاليس الجامعالالالالالة: ولالالالالاله توقيالالالالالع -3

األخيالالالالالالر   وذلالالالالالالك بعالالالالالالد  خالالالالالال  ر ا عميالالالالالالد الكليالالالالالالة  ولالالالالالاله  ن يم الالالالالالع الطالالالالالالالب المحالالالالالالال  لالالالالالالم مجلالالالالالالس 

 التأديب من دخول  مك ة الجامعة  تم اليوك المحدد لمحا مته 

 مجلس التأديب: وله توقيع جميع العقوبا   -4

 ا س:)من قانون ت ظيم الجامع128ماد  

س 126ال توقالالالالالع عقوبالالالالالة مالالالالالن العقوبالالالالالا  الالالالالالوارد   الالالالالي الب الالالالالد الخالالالالالامس ومالالالالالا بعالالالالالده مالالالالالن المالالالالالاد  ) -

 ال بعالالالالد التحقيالالالالع مالالالالع الطالالالالالب  ليالالالالة وسالالالالماع  قوالالالالاله  يمالالالالا هالالالالو م سالالالالوب  ليالالالاله  الالالال ذا لالالالالم يحضالالالالر  الالالالي 

الموعالالالالالد المحالالالالالدد للتحقيالالالالالع سالالالالالقط  قالالالالاله  الالالالالي سالالالالالماع  قوالالالالالاله  ويتالالالالالولم التحقيالالالالالع مالالالالالن ي تدبالالالالاله عميالالالالالد 

 الكلية 

لعضالالالالالالو هيئالالالالالالة التالالالالالالدريس الم تالالالالالالدب للتحقيالالالالالالع مالالالالالالع الطالالالالالالالب  ن يكالالالالالالون عضالالالالالالوا  الالالالالالي وال يجالالالالالالوز  -

 مجلس التأديب 

 )من قانون ت ظيم الجامعا س: 129ماد  

القالالالالالالرارا  التالالالالالالم تصالالالالالالدر مالالالالالالن الليئالالالالالالا  المختصالالالالالالة بتوقيالالالالالالع العقوبالالالالالالا  التأديبيالالالالالالة و قالالالالالالا للمالالالالالالاد   -

 س تكون نلائية 127)

ن مجلالالالالالس التأديالالالالالب وذلالالالالالك  الالالالالي ومالالالالالع ذلالالالالالك تجالالالالالوز المعارضالالالالالة  الالالالالي القالالالالالرار الصالالالالالادر ايابيالالالالالا مالالالالال -

خالالالالالل  سالالالالبوع مالالالالن تالالالالاريخ  عالنالالالاله  لالالالالم الطالالالالالب  و ولالالالالم  مالالالالره ويعتبالالالالر القالالالالرار  ضالالالالوريا  ذا  الالالالان 

 لالالالالالب الحضالالالالالور قالالالالالد  علالالالالالن  لالالالالالم شالالالالالخص الطالالالالالالب  و ولالالالالالم  مالالالالالره وتخلالالالالال  الطالالالالالالب عالالالالالن الحضالالالالالور 

 برير ع ر مقبول 
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ة خالل خمسة عشر يوما من ويجوز للطالب التظلم من قرار مجلس التأديب بطلب يقدمه  لم رئيس الجامع -

تاريخ  بالاه بالقرار  ويعرض رئيس الجامعة ما يقدك  ليه من تظلما  علم مجلس الجامعة لل ظر  يلا 

 التأديب األعلم لل ظر  يه  ولرئيس الجامعة   اله التظلم  لم مجلس
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 الب       اب الرابع

 الميثاق األخالقي للعاملين

: هالالالالالو عبالالالالالار  جامعالالالالالة ق الالالالالا  السالالالالالويس  كليالالالالالة الطالالالالالب البطالالالالالرا للعالالالالالاملين بلمل يالالالالالة ميثالالالالالاق األخالالالالالالق ا

عالالالالالن وثيقالالالالالة تضالالالالالم مجموعالالالالالة مالالالالالن القواعالالالالالد والمعالالالالالايير األخالقيالالالالالة المثاليالالالالالة  التالالالالالي تالالالالال ظم السالالالالاللوج 

وهالالالالالال ا الميثالالالالالالاق هالالالالالالو    بالجلالالالالالالاز اإلدار  جامعالالالالالالةالمل الالالالالالي الواجالالالالالالب  تباعالالالالالاله مالالالالالالن  الالالالالال  العالالالالالالاملين بال

المجتمالالالالع و صالالالالبح  تشالالالالك  الت امالالالالاً  دبيالالالالاً يلتالالالال ك واجالالالالب خلقالالالالي يعكالالالالس قيمالالالالاً راسالالالالخة نشالالالالأ عليلالالالالا 

مالالالالالن  عضالالالالالاء هيئالالالالالة تالالالالالدريس  جامعالالالالالةبالالالالاله الجميالالالالالع  داخالالالالال  الكليالالالالالة وخارجلالالالالالا  ويالالالالالرتبط العالالالالالاملون بال

 ترتك  علم عد  مبادئ   هملا:بروابط قوية وموظفين و الب 

 :: التعام  الجامعيألولالمبد  ا

  هملا: يوه ا المبد  يرتك  علم مجموعة من السما  التي تمي  العم  الجامعي عل 

التسالالالالالامح  الالالالي المعاملالالالالة واالهتمالالالالالاك بالالالالاآلخر  الالالالي   الالالالالار ع ولخلالالالالحسالالالالن ا الالالال تمتالالالالع جميالالالالع العالالالالالاملين ب1

 سالالالالالالالالن التصالالالالالالالالرف واالتالالالالالالالال ان  الالالالالالالالي ردود األ عالالالالالالالالال  الالالالالالالالي المواقالالالالالالالال   ومالالالالالالالالن اال تالالالالالالالالراك المتبالالالالالالالالادل 

 المختلفة

والليئالالالالالة والمظلالالالالالرئ والظلالالالالالور  مالالالالالاك الريالالالالالر بمالالالالالا يت اسالالالالالب مالالالالالع مالالالالالا  الالالالال االلتالالالالال اك بحسالالالالالن السالالالالالم  2

 يجب  ن يكون عليه العاملون بالجامعة  

     ض  وجهمل ة رسالة يجب  ن تؤدا علم ال  اإلخال   ي العم  واعتبار 3

التعامالالالالال   الالالالالي مالالالالالع جميالالالالالع المتعالالالالالاملين مالالالالالع الكليالالالالالة  مؤسسالالالالالة  الالالالالي  الالالالال االلتالالالالال اك بالوقالالالالالار واالعتالالالالالدال 4

   تعليمية

 األعمال الجدية وروح المسؤولية والتعاون الجماعي إلنجاز صفة ي ب  التحل5

 استخداملا ترشيد و الجامعةظ علم مرا ع ا  الحف 6

 ضالالالالالور جميالالالالالع االجتماعالالالالالا  وور  العمالالالالال  التالالالالالي تقيملالالالالالا الكليالالالالالة والجامعالالالالالة علالالالالالي   حالالالالالر  الالالالال ال7

    ي العم والتي تؤد   لم ر ع الكفاء  



40 
 

 المستمرالحوار مبد  : نيالمبد  الثا

 ويرتك  علم عد   سس  هملا:

 مالالالالالالن  جالالالالالال  و الجامعالالالالالالة سالالالالالالود لرالالالالالالة الحالالالالالالوار اللالالالالالالادئ الب الالالالالالاء بالالالالالالين العالالالالالالاملين بالكليالالالالالالةت   ن  1

  لم  لول لما قد يعرض من مشكال  تعوق العم   الدائم التوص 

 مور سلبية األ  االلت اك بالجوانب اإليجابية من الحوار إلزالة  2

 : االلت اك بالقوانين واللوائح ال ا    ثالثالمبد  ال

نالالالالالاله التالالالالالال اك خلقالالالالالالي  الت امالالالالالالا قانونيالالالالالالا  ال  بالالالالالالالرام مالالالالالالن  ونالالالالالاله  ن االلتالالالالالال اك بالالالالالالالقوانين واللالالالالالالوائح 

 و دبي  ي المقاك األول  
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 المراجع

اعتمالالالالالالاده بمجلالالالالالالس   ا تالالالالالالم السالالالالالاللوج المسالالالالالالئول  الالالالالالي األبحالالالالالالاث لجامعالالالالالالة ق الالالالالالا  السالالالالالالويس و الالالالالالال -1

  27/5/2015الجامعة بجلسته بتاريخ 

  1972س لس ة 49رقم ) قانون ت ظيم الجامعا  -2

 مالالن السالالادس القسالالم -1972 لسالال ة 49 رقالالم الجامعالالا  ت ظالاليم لقالالانون الت في يالالة الالئحالالة -3

 الطالب  تأديب نظاك : الثالث الباب

وزرا  التعلالالالالاليم و  -ميثالالالالالاق الطالالالالالالب الجالالالالالامعي -الجالالالالالامعي للمجتمالالالالالع األخالقالالالالالي الميثالالالالالاق -4

 جملورية مصر العربية  -البحث العلمي

 Code of) العالالالي التعلالاليم  الالالب  داء لتقالالويم المتميالال   للممارسالالا  مرجعالالي ميثالالاق -5

the Best Practices for Students’ Assessment in Higher 

Education)-  جملوريالالالالالالالالالالة مصالالالالالالالالالالر  -الليئالالالالالالالالالالة القوميالالالالالالالالالالة لضالالالالالالالالالالمان الجالالالالالالالالالالود  و األعتمالالالالالالالالالالاد

 العربية 

 الميثاق األخالقم لمر   القياس والتقويم بجامعة ق ا  السويس  -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 


