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كلیة التمریضجامعة الزقازیق



٢

الممارسات العادلة وعدم التمییز

:عضو ھیئة التدریس وإدارة الكلیة والعاملین: ًأوال 

بین عضو ھیئة التدریس و إدارة الكلیة والعاملین بھا الممارسات العادلة و عدم التمییز

:تتطلب اإللتزام بما یلى

یعمل  على أن تكون عالقتھ مع أفراد اإلدارة فى نطاق من اإلحترام المتبادل والحفاظ على •

.التقالید الجامعیة

ع على یعمل  على تیسیر سبل التواصل مع اإلدارة لخلق مناخ من الترابط والتآلف یحفز الجمی•

.التعاون وبذل الجھد إلى أحسن النتائج

یعمل  على اإللتزام بإجراءات الشفافیة والدیمقراطیة فى اتخاذ القرارات وعدم االنفراد •

.بالسلطة

یحترم أوقات العمل وحث مرؤسیھ من العاملین باإللتزام بأوقات العمل الرسمیة وإنجاز ما •

.یوكل إلیھم من أعمال على الوجھ األمثل

م استغالل موقعھ الوظیفى أومنصبھ القیادى فى الحصول على امتیازات من أى نوع أو عد•

.ممارسة الضغوط على المرؤسین بأى شكل من االشكال

مراعاة الشفافیة فى التعامل مع  مرؤسیھ و عدم التفریق بینھم على أساس الجنس أو اللون أو •

.العقیدة أو أى معاییر غیر عادلة

انین واللوائح واتخاذ السبل الشرعیة فى التعبیر عن الرأى مع احترام الرأى احترام كافة القو•

.اآلخر

.أن ینتھج فى عملھ النقد الذاتى المستمر كما یقبل النقد من اإلدارة•

.أن یكون انتقاده لآلخرین مبنیا على الموضوعیة•



٣

:عضو ھیئة التدریس وزمالء المھنة:  ًثانیا

ممارسات العادلة بین أعضاء ھیئة التدریس و زمالء المھنة فى الحرص على تتمثل ال

:ما یلى

) على أساس الدین أو اللون أو الجنس أو اإلنتماءات الحزبیة(عدم التمییز بین الزمالء •

.أوالتسبب فى إحراجھم 

.والنقد العلمى البناء، وتبادل األراء، إحترام حقوق الزمالء فى الملكیة الفكریة•

لى رؤساء األقسام أو من یتولى مھام قیادیة الحرص على توزیع المھام بمختلف توجھاتھا ع•

.على الجمیع توزیعا عادال 

إحترام الرأى اآلخر وتقبلھ وانتھاج األسلوب الراقى فى الحوار مع اإلختالف فى وجھات •

.النظر

.توزیع طالب الدراسات العلیا على أعضاء ھیئة التدریس توزیعا عادال •

عدم ممارسة أى ضغوط على أفراد الھیئة المعاونة إلختیارموضوع بحث معین أو عضو •

.ھیئة تدریس محدد

إذا تعرض أى عضو ھیئة تدریس ألى ممارسات غیر عادلة علیھ التوجھ للقنوات الشرعیة •

.ولھ حق التظلم من نتیجة البت فى الشكوى، بعرض شكواه

یجب التنویھ عن ) منفعة بین مؤلفین فى بحثشبھة(فى حالة وجود شبھة تضارب مصالح •

تضارب المصالح فى شكل تعلیق فى مشروع البحث وتوضیح الصورة بكل المصداقیة 

.والشفافیة

وأن یتبع إجراءات الشفافیة ، یجب على عضو ھیئة التدریس عدم اإلنفراد بالسلطة•

.والدیمقراطیة

.عدم التعدى على الحریات الشخصیة لآلخرین•



٤

:عضوھیئة التدریس والطالب: ًالثاث

:تنحصر الممارسات العادلة و عدم التمییز بین عضو ھیئة التدریس و الطالب في ما یلى

عدم التمییز بین الطالب على أساس الدین أو اللون أوالجنس أو اإلنتماء الثقافى أو المستوى •

.اإلجتماعى

.مل أو التقییمعدم التمییز بین الطالب سواء فى العطاء أو التعا•

حتى (عدم التدریس أو اإلشتراك فى أى مھام بحثیة أو أعمال كنترول عند وجود أحد األقارب •

.بین الطالب) الدرجة الثالثة

یجب أن یتم توزیع الطالب فى المرحلة الدراسیة الواحدة علي التخصصات المختلفة طبقا •

.د أو مجموعةوبدون أى استثناءات قد تضر بفر، لمعاییر محددة ومعلنة

یجب وضع قواعد موثقة ومعلنة إلختیار الطالب اللذین یتم إشراكھم من قبل الكلیة فى أى •

.أو أى مشاركة تتضمن أیة امتیازات أو حوافز أو جوائز، أنشطة داخلیة أو خارجیة

مع توضیح مبررات ) عینیة أو مادیة(یجب اإلعالن عن أسماءالطالب اللذین تم منحھم جوائز •

.ل علیھا ألقرانھم من الطالبالحصو

عدم منع أى طالب من ممارسة حقھ سواء فى الترشح أو فى إختیار من یرشحھ فى حریة •

.تامة وبدون أى ضغوط أوممارسات غیر عادلة

وال ، وتوزیع الدرجات، یجب اإلعالن منذ بدایة العام الدراسى عن طرق التقویم المختلفة•

بواسطة أى فرد أو قسم إال بعد إعالن المبررات الحتمیة التى یسمح بتعدیل ما تم اإلتفاق علیھ

.أدت إلى ذلك

دون قھر                      أو -على كل المستویات–یجب منح الطالب الحریة فى إبداء رأیھ •

.ممارسة أى ضغوط علیھ طالما یحافظ على التقالید الجامعیة المتعارف علیھا

یجب أن یتقدم بشكواه عن طریق مكتب ، غیرعادلةعند تعرض الطالب ألى ممارسات •

وعلى الجھات المعنیة فحص جمیع الشكاوى بنفس الدرجة من اإلھتمام دونما ، الشكاوى

.تمییز



٥

آلیة ضمان العدالة وعدم التمییزبین أعضاء ھیئة التدریس والعاملین :ثانیا

:والطالب
عات أعبائھ التدریسیة واإلنتدابات یحدد مجلس كل قسم فى بدایة كل فصل دراسى أعداد سا.١

الخارجیة لجمیع أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة طبقا لما تقره اللوائح الجامعیة وإتساقا 

.مع سیاسة الجامعة

یقوم مجلس كل قسم بتوزیع أعباء التدریس واإلشراف على العملیة التعلیمیة على السادة .٢

بطریقة متكافئة بما یتناسب مع تخصص كل منھم أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة

.وماتقره اللوائح الجامعیة

یقوم مجلس كل قسم بتوزیع المكافآت والحوافز على السادة أعضاء ھیئة التدریس والھیئة .٣

.المعاونة بما یتفق مع كفاءة وجودة آداء كل منھم وفى ضوء القواعد المعمول بھا بالكلیة

طالب الدراسات العلیا على النقاط البحثیة تأسیسا على الخطة البحثیة یلتزم القسم بآلیة توزیع .٤

.التى وافق علیھا مجلس القسم سلفا

یقوم رئیس مجلس كل قسم بتوزیع أعباء العمل اإلدارى والحوافز والمكافآت على السادة .٥

.اإلداریین والعاملین بالقسم بشفافیة وبما یتناسب مع كفاءة كل منھم

سم بمراعاة الشفافیة من حیث المساواة بین الطالب فى فرص التعلیم والتقویم یقوم كل مجلس ق.٦

.وممارسة األنشطة داخل الكلیة وفى ضوء اللوائح الجامعیة

یلتزم مجلس كل قسم عند النظر فى الندب أوالسفر فى إعارة أو مھمة علمیة أو حضور .٧

إطار سیاسة الجامعة وتمشیا مؤتمر بأن یكون الترشیح مؤسسا على معاییر سنتھا الكلیة فى

.مع اللوائح المنظمة لذلك

على من یتظلم من أى شكل من أشكال الممارسة غیر العادلة فى أى من النقاط السابق ذكرھا .٨

عمید الكلیة إلتخاذ اإلجراءات التصحیحیة /أن یتقدم بشكوى كتابیة للسید األستاذ الدكتور

.اكى بنتیجة التصحیحلمعالجة الممارسة غیر العادلة وإخطار الش



٦

:آلیة توزیع طالب الدراسات العلیا على النقاط البحثیة للقسم العلمى: ثالثا

وكیل الكلیة لشئون /یرسل السید األستاذ الدكتور) فصل الخریف(فى بدایة العام الدراسى .١

ل الخطة الدراسات العلیا والبحوث خطابا إلى السادة رؤساء األقسام العلمیة یطلب منھم إرسا

البحثیة للقسم موضحا بھا الموضوعات المقترحة للتسجیل لطلبة درجتى الماجستیر 

.والدكتوراة

رئیس مجلس القسم العلمى من السادة األساتذة واألساتذة المساعدین /یطلب األستاذ الدكتور.٢

ة الذین یرغبون فى اإلشراف على رسائل الماجستیر والدكتوراة أن یحدد كل منھم نقطة بحثی

.واحدة لطلبة الماجستیر وأخرى لطلبة الدكتوراة

رئیس مجلس القسم بتجمیع النقاط البحثیة وإعداد قائمھ بالخطة البحثیة /یقوم األستاذ الدكتور.٣

).كل على حدة(للقسم فى العام الدراسى لطلبة الماجستیر ولطلبة الدكتوراة

مة إلى وكیل الكلیة لشئون الدراسات رئیس مجلس القسم بإرسال ھذه القائ/یقوم األستاذ الدكتور.٤

.العلیا والبحوث إلعتمادھا

وكیل الكلیة بإرسال القائمة بعد إعتمادھا إلى رئیس مجلس القسم مرة /یقوم األستاذ الدكتور.٥

.أخرى إلعالنھا للطلبة

رئیس مجلس القسم بإعالن الخطة البحثیة للقسم فى لوحة اإلعالنات / یقوم األستاذ الدكتور.٦

.ة لشئون الدراسات العلیا لكى یطلع علیھا طلبة الماجستیر والدكتوراةالمخصص

یختار كل طالب بمحض إرادتھ النقطة البحثیة التى یرغب فى دراستھا ویبدى رغبتھ لألستاذ .٧

رئیس مجلس القسم الذى یقوم بدوره بتوجیھ الطالب إلى األستاذ المشرف مقترح ھذه /الدكتور

ة فى قبول الطالب من عدمھ وذلك حسب إمكانات الطالب النقطة وللمشرف مطلق الحری

أما بالنسبة للھیئة المعاونة فیمكن إختیار النقاط البحثیة تبعا لما یراه . ومتطلبات النقطة البحثیة

ویجب األخذ فى اإلعتبار أن . مجلس القسم وذلك لسد العجز فى بعض التخصصات باألقسام

سات العلیا من العاملین بالشركات والمؤسسات تخدم نقاط البحث التى یختارھا طلبة الدرا

.أماكن أعمالھم ولو كانت من خارج الخطة وذلك إذا لزم األمر

عندما یختار أكثر من طالب نفس النقطة البحثیة فى نفس الوقت یقرر القسم العلمى المعاییر .٨

.الواجب مراعاتھا فى ھذه الحالة

مجلس القسم لتحدید میعاد لعمل سیمنار یعرض یتقدم المشرف على الطالب بطلب إلى رئیس.٩

وكذلك ، ویتم اإلعالن عن السیمینار بجمیع أقسام الكلیة. فیھ الطالب الموضوع المقترح للبحث



٧

ببعض الكلیات بالجامعة التى من الممكن أن یكون لألساتذة إھتمام علمى بموضوع البحث 

حث للمشاركة فى المناقشة واإلستفادة وكذلك إلى الشركات والھیئات ذات العالقة بموضوع الب

.من خبراتھم

عند تسجیل النقطة البحثیة لرسالة الماجستیر أو الدكتوراة یجب األخذ فى اإلعتبار أنھ ال .١٠

یجوز   

i.أن یقوم باإلشراف على الرسالة مشرف واحد فقط وذلك حسب الئحة الكلیة للدراسات العلیا .

ن الجامعة عند سفر أحد األساتذة المشرفین إلى یجب مراعاة اإللتزام بتطبیق قوانی.١١

.الخارج

قبل تقدیم الرسالة وتشكیل لجنة الحكم باألقسام یقوم الطالب بعرض سیمینار عن أھم .١٢

ومن الممكن دعوة من لھم صلة بموضوع البحث من . النتائج التى توصل إلیھا فى بحثھ

.الكلیات والھیئات المستفیدة

القرارات التصحیحیة لمعالجة أى ممارسات غیر / راءات آلیة اتخاذ االج: رابعا

:عادلة

تلتزم ادارة الكلیة بالمصداقیة واالخالقیات المھنیة فى سیاساتھا وتحرص على تطبیق قواعد .١

.محددة لضمان العدالة وعدم التمییز وحمایة حقوق الملكیة الفكریة فى ممارستھا

لمراجعة الداخلیة بالكلیة، كجزء من اعبائھم، یقوم المراجعون الداخلیون فى فریق ادارة ا.٢

بابالغ رئیس مجلس القسم عن أى تجاوازات أو ممارسات غیر عادلة أو حاالت عدم االلتزام 

.باخالقیات المھنة داخل القسم

یقوم رئیس مجلس القسم بابالغ إدارة الكلیة عن وقائع التجاوزات التى تصلھ من المراجعین .٣

.الداخلیین

ة الكلیة وقائع الممارسات غیر العادلة وحاالت عدم االلتزام باخالقیات المھنة المبلغ تحیل إدار.٤

عنھا إلى لجنة القیم بالكلیة لدراستھا والوقوف على اسباب وقوعھا واقتراح الحلول المناسبة 

.لھا والوسائل التى تحول دون تكرارھا

ومواد ءات التصحیحیة الالزمة بما یتفق تقوم ادارة الكلیة بعد توصیة لجنة القیم، باتخاذ االجرا.٥

.قانون تنظیم الجامعات والئحتة التنفیذیة



٨

:الممارسات العادلة وعدم التمییز

:ضمان العدالة وعدم التمییز

:بالنسبة ألعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم: ًأوال

.ًیتم توزیع االشراف طبقا للتخصص الدقیق ثم التخصص العام ثم األقدمیة-١

یتم توزیع ساعات التدریس بالتساوى بالنسبة ألعضاء ھیئة التدریس الذین یشتركون فى نفس -٢

.ًالدرجة العلمیة مع مراعاة الحد األقصى لكل درجة وفقا للقوانین واللوائح المنظمة لذلك

.ًیتم توزیع المكافآت والحوافز طبقا للقوانین واللوائح-٣

ات بالتساوى مثل أعمال الكنتروالت واعداد الجداول وغیرھا من یتم توزیع المھام والمسئولی-٤

.المھام

ًیتم توزیع البعثات والمنح الدراسیة والمھام العلمیة وفقا للمعاییر واللوائح التى تحددھا ادارة -٥

.البعثات

.ًیتم تخصیص مكافآت اضافیة طبقا للكفاءة والجھد المبذول فى العمل-٦

:ملینبالنسبة للعا: ًثانیا

یتم تقییم أداء العاملین واعداد تقاریر الكفاءة بموضوعیة ویكون من حق العامل التظلم فى -١

.نتیجة التقییم أمام الجھة األعلى

ًیتم ترقیة العاملین بین االدارات األعلى طبقا للمعاییر التى وضعتھا الكلیة فى ھذا الشأن وفى -٢

.ضوء القوانین المنظمة لذلك

ًل العاملین یسن االدارات وفقا لرغباتھم اذا كان ذلك ال یتعارض مع مصلحة العمل یتم نق-٣

.داخل ھذه االدارات

یتم توقیع نفس الجزاء على نفس المخالفة على كل العاملین المخالفین بغض النظر عن -٤

.شخصیاتھم 

.ًیتم توزیع العاملین على االدارات المختلفة وفقا لتخصص كل منھم-٥

.م توزیع المھام داخل االدارة الواحدة بالتساوى بین الموظفینیت-٦

.ًیتم منح مكافآت اضافیة للعاملین طبقا للكفاءة والجھد المبذول-٧



٩

یتم االعالن عن نتائج تقییم العاملین حتى یتمكن من التظلم فى حالة عدم وجود موضوعیة فى -٨

التقییم

:بالنسبة للطالب: ًثالثا
.صادر المعرفة بالكلیة لجمیع الطالبیتم اتاحة م-١

ًیتم توزیع المنح واالعانات المالیة على الطالب غیر القادرین وفقا للظروف االجتماعیة لكل -٢

.منھم

.یتم توحید األسلوب المتبع فى التقییم لكافة الطالب الذین یشتركون فى نفس المقرر-٣

قیت واحد مع عدم السماح بتسریب النتیجة یتم اعالن نتیجة الطالب فى نفس الفرقة فى تو-٤

.لبعض الطالب قبل اعالنھا للجمیع

.لكل الطالب الحق فى التظلم ضد اى قرار أو اجراء یرونھ غیر منصف أو متحیز-٥

.عدم محاباة بعض الطالب على حساب البعض اآلخر-٦

:المصداقیة فى الوعود المقدمة استجابة للشكاوى والمقترحات

لمؤسسة بالمصداقیة فى الوعود المقدمة استجابة للشكاوى والمقترحات تلتزم ا-١

.المقدمھ من األطراف المختلفة

االعالن عن االجراءات التى اتخذتھا المؤسسة للرد على الشكاوى -٢

.والمقترحات

:اجراءات تصحیح الممارسات غیر العادلة

.سات غیر عادلةتلتزم المؤسسة باتخاذ قرارات تصحیحیة تجاه أى ممار-١

.تلتزم المؤسسة باالعالن عن القرارات المتعلقة بتصحیح أى ممارسات غیر عادلة-٢
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:عدم تعارض المصالح بین األطراف المختلفة فى المؤسسة
ال یتم اشراك أعضاء ھیئة التدریس فى أعمال االمتحان والتصحیح والكنتروالت اذا كان لھم -١

.ةأقارب حتى الدرجة الرابع

ال یتم اشراك أعضاء ھیئة التدریس فى القیام بالتدریس فى حالة وجود احد األقارب من -٢

.الدرجة األولى

ال یتم اشراك أعضاء ھیئة التدریس فى االشراف على أى رسائل علمیة ألقاربھم أو اذا كانت -٣

.تربطھم بأصحابھا عالقات شخصیة

معاونیھم أو العاملین بالقیام بأى أعمال خارج ال یتم السماح ألعضاء ھیئة التدریس أو -٤

المؤسسة مثل القاء المحاضرات واالشتراك فى دورات تدریبیة أو القیام بأعمال استشاریة اذا 

.كانت تتعارض مع مصلحة المؤسسة

ال تقوم المؤسسة أو أى ادارة من اداراتھا بالدخول فى تعامالت مالیة خارج المؤسسة مع -٥

عالقات شخصیة أو أسریة مع أعضاء ھیئة التدریس أو معاونیھم أو العاملین أطراف تربطھم 

.بالمؤسسة

اإلعالن عن اإلجراءات التي تستخدمھا المؤسسة لتجنب تعارض المصالح لكافة أعضاء ھیئة -٦

.التدریس والعاملین بالمؤسسة

.الدرجة الرابعةال یتم إشراك العاملین في أعمال االمتحانات إذا كان لھم أقارب حتى -٧

:المصداقیة واألخالقیات
، تسعى المؤسسة الى االلتزام بالمصداقیة واألخالقیات فى جمیع سیاستھا وتعامالتھا وقراراتھا

لذلك فقد عملت المؤسسة على تشكیل لجنة العداد قائمة باالجراءات التى تسھم فى تحقیق ھذا 

صیاغة مجموعة االجراءات من خالل الغرض وقد عملت اللجنة المشكلة لھذا الغرض على 

االطالع على بعض المصادر التى تناولت المصداقیة واألخالقیات واستطالع آراء االطراف 

وفى . المعنیة من أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم والعاملین والطالب واألطراف المجتمعیة 

االجراءات التى یجب أن ضوء المعلومات ونتائج المناقشات التى حصلت علیھا اللجنة تم صیاغة

:تلتزم بھا المؤسسة لضمان المصداقیة واألخالقیات وذلك على النحو التالى



١١

: االخالقیات المھنیة للمؤسسة التعلیمیة-

.إعداد دلیل االخالقیات المھنیة للمؤسسة-

.نشر دلیل االخالقیات المھنیة لجمیع االطراف -

.تمرمراقبة قواعد االخالقیات المھنیة بشكل مس-

:یتضمن دلیل االخالقیات المھنیة للمؤسسة القواعد التالیة -

:قواعد عامة:اوال
:یلتزم اعضاء ھیئة التدریس والعاملین بالؤسسة بالقواعد التالیة 

المحافظة علي روابط المودة واالحترام المتبادل مع الزمالء والرؤساء والمرؤوسین -

.

.االستقالل فى مباشرة االعمال -

.نزاھةال-

.التعاون والمشاركة مع الزمالء والمرؤوسین -

.البعد عن مزاحة الزمالء -

.احترام اللوائح والنظم التي تنظم العمل بالمؤسسة -

.عدم المبالغة في تقدیر المقابل المادي للعمل -

.االلتزام بالوقت المحدد للعمل -

.تقبل النقد والنصیحة من الزمالء -

ي جمیع التعامالت التحلى باالمانة والصدق ف-

.عدم القیام بأى تصرف من شأنھ االساءة للمؤسسة-

.المحافظة على ممتلكات المؤسسة-

تغلیب المصلحة العامةعلي المصلحة الخاصة -

حسن التعامل مع المترددین للحصول علي الخدمة -

.القدرة علي اتخاذ القرار وعدم التردد-

. احترام حقوق االخرین -
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:بط بالتعلیم والطالبقواعد ترت: ثانیا-
:یلتزم اعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم بالؤسسة بالقواعد التالیة 

.تدریس المادة المرتبطة بالتخصص-

.التحضیر الجید للمادة العلمیة -

تحدید اھداف المقرر واسالیب تقییم الطالب -

ولوجیا إتقان مھارات التدریس من خالل الدورات التدریبیة وإستخدام وسائل تكن-

.المعلومات 

.التقیم المستمر الداء الطالب واخطار اولیاء االمور في الحاالت التي تستوجب ذلك -

التواجد والمتابعة المستمرة اثناء عقد االمتحان -

.مراعاة الدقة في اعمال التصحیح ورصد الدرجات -

.التعامل مع الطالب كمعلم وموجھ وصدیق -

.المشاركة في االنشطة الطالبیة -

عدم القیام بإعطاء دروس خصوصیة ومحاربة ھذه الظاھرة المنتشرة في المراكز -

.الخارجیة من خالل تخصیص وقت كافي للرد علي استفسارات الطالب 

.ارشاد الطالب عن مصادر المعرفة المختلفة بالمكتبات وشبكات االنترنت -

المؤتمرات التعلیم والتدریب المستمر فى مجال التخصص من خالل الندوات و-

ومتابعة المستجدات المحلیة والعالمیة 

تنمة مھارات التفكیر لدى الطالب من خالل المناقشات -

الحیاد والعدالة في تقییم الطالب -

إعداد إسئلة االمتحان في ضوء الموضوعات التي تم تدریسھا للطالب -

:قواعد ترتبط بالبحث العلمي: ثالثا

تلبي احتیاجات البیئة والتي تسھم في حل مشكالتھا اختیار الموضوعات البحثیة التي-

ومتابعة        اثر ھذه البحوث في حلھا وتطویر المجتمع 

.توثیق كافة المصادر التى تم االعتماد علیھا فى اعداد البحث بطریقة علمیة دقیقة -

.االشارة الى كافة االطراف التى عاونت الباحث وساھمت الستكمال  البحث -

.الي كافة وجھات النظر حتي لو تعارضت مع وجھة نظر الباحث االشارة -

الدقة في تجمیع البیانات للدراسة المیدانیة وتحلیلھا والمحافظة علي سریتھا-

عدم بتر النصوص واالفكار او التحیز بقصد او بدون قصد عند نقل االفكار -
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تنمیة مھارة البحث العلمى من خالل االطالع المستمر على النشرات والكتب -

ومصادر المعرفة في  مجال التخصص

:قواعد ترتبط باإلشراف العلمى:رابعا

.مساعة الباحثیین والتوجیھ المستمر لھم اثناء البحث -

.واذاللھم التأكید على االمانة العلمیة عدم االنزالق الى االستھانة باراء الباحثین -

.عدم القیام باالشراف علي رسایل العلمیة خارج تخصصھ العام-

.عدم قبول اى ھدایا من الباحثین الذین یتولي االشراف علیھم او التریس لھم -

:خامسا 

في حالة عدم االلتزام باالجراءات والقواعد السابقة یكون لعمید الكلیة توقیع الجزاء الذي -

التنبھ،اللوم ، الحرمان من المكافات التى یكون توزیعھا فى نطاق (ذا الشأن 

سلطة العمید ،الخصم من المرتب بما ال یجاوز ثالثة ایام ، رفع االمر لرئیس الجامعة في 

)الحاالت التي تخرج عن نطاق سلطاتھ

األخالقیات المھنیة للمؤسسة التعلیمیة
حمید للعضو عند ترقیتھ للدرجة العلمیة األعلى وعند ترشیح یؤخذ معیار حسن السیر والسلوك ال

القیادات ، یشمل المیثاق الئحة الجزاءات فى حالة الخروج عن مقتضیات ھذا المیثاق وتتدرج 

شدة الجزاءات فى ضوء تكراره وكذا طبیعة المخالفة وجسامتھا بالمرجعیة لقانون تنظیم 

م١٩٧٢لسنة ٤٩الجامعات 

یھلممارسات العادلة بین أفراد أسرة الكا: البند الثانى

:أوالعاملین وذلك من خالل

الطالب:اوال

یوزع علیھم في بدایة العام الدراسي موضح بھ كافة الحقوق والواجبات " دلیل للطالب"إعداد ٠أ

.للطالب

.الم الطالب بقواعد وطرق التقییم المختلفة لجمیع الفرق على حسب االقساماع٠ب
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.مشاركة الطالب في وضع جداول االمتحانات حسب رغباتھم٠جـ

.الحرص على اعالم الطالب بنتائجھم قبل االعالن الرسمي عن النتیجة٠دـ

.عدم التمییز بین الطالب حسب االھواء الشخصیة٠ھـ

--(٠و

) -الطبیة

. سواء في  لوحة االعالنات الخاصة بالطالب او رفعھا على الموقع االلكترونى الخاص بالكلیة

.رضاء الطالب بصفة دوریة عن كل ما یخص العملیة التعلیمیةقیاس٠ز

:المعاونھوالھیئةالتدریسھیئةاعضاء:ثانیا

.العدالھ فى توزیع االعباء الدراسیة واعباء العمل.أ

.العدالة فى توزیع االشراف على الرسائل العلمیة واالبحاث.ب

نشطھ المختلفة من خالل وضع العدالھ فى الترشیح للمؤتمرات والندوات والبعثات واال.ت

ضوابط ومعاییر لالختیار واالعالن عن تلك المعاییر للسادة اعضاء ھیئة التدریس والھیئة 

.المعاونھ

اعطاء الحق للسادة اعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم فى التقدم بالمقترحات والشكاوى .ث

.الخاصة بھم واعالمھم والبت فیھا

یس ومعاونیھم بمصادر تمویل البحث العلمى وكیفیة اعالم الساده اعضاء ھیئة التدر.ج

.االستفادة منھاعن طریق نشرھا على الموقع االلكترونى للكلیھ

النقل و –االعارات –االجازات –المادیة (تم حصر حقوق اعضاء ھیئة التدریس.ح

.ورفعھا على الموقع االلكتروني للكلیة) االنتداب

.عاونیھم بالنظام التادیبى الخاص بھماعالم الساده اعضاء ھیئة التدریس وم.خ

اعطاء جمیع اعضاء ھیئة التدریس فرصة االنتداب للتدریس خارج الكلیة في اطار .د

.تخصصاتھم
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-:العاملین:ثالثا

.العدالة فى توزیع اعباء العمل بین العاملین كل حسب تخصصھ.أ

.ب

.االختیار

.اعالم العاملین بالتوصیف الوظیفى الخاص بھم عن طریق اعداد دلیل لكل قسم بالكلیة.ت

.اعطاء الحق للعاملین بالتقدم بالمقترحات والشكاوى الخاصھ بھم واعالمھم بألیھ التقدم بھا.ث

. یر اوقات العمل الرسمیةتوزیع النوبتجیات بشكل دوري في الوظائف التي تحتاج للتواجد في غ.ج

تلقى الشكاوى و المقترحات و البت فیھا: البند الثالث
-:تعلن الكلیة كافة اعضائھا بالممارسات االتیة

ان ) العاملین–اعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة –الطالب (من حق المتقدم بالشكوى .١

المقدمة بالكلیة وذلك من خالل وضع یتقدم بالشكوى عند تعرضھ الى مشكلة متعلقة بالخدمات 

.صنادیق الشكاوي في اماكن متفرقة بالكلیة

. وضع الیات للتحقیق في الشكاوي واعالم جمیع الفئات المستھدفة بھا.٢

.تخصیص لجان لفحص الشكاوي واتخاذ االجراءات المناسبة لحل المشكلة.٣

ك خالل اسبوعین من تاریخ اعالم المتقدم بالشكوى بنتیجة الرد على الشكوى المقدمة وذل.٤

.التقدم بالشكوى

.مناقشة المقترحات والبت في امكانیة تنفیذھا من خالل مجلس الكلیة.٥
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تجنب تضارب المصالح: البند الرابع

-:تتجنب الكلیة التضارب في المصالح بین األطراف المختلفة من خالل

ابعة من اعضاء ھیئة اذا كان للطالب اقارب من الدرجة االولى حتى الر.١

التدریس ال یسمح لھم بالمشاركة في وضع االمتحانات او التصحیح أو أعمال 

الكنتروالت وتقوم الكلیة بابالغ اعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم رسمیا قبل 

.موعد اجراء االمتحانات

تطبق المعاییر المذكورة في الفقرة السابقة على االشراف على الرسائل العلمیة .٢

.تحانات الدراسات العلیاوام

ـــ: الجامعىتفعیل میثاق شرف المعلمآلیات

ــ : یسھم فى تفعیل ھذا المیثاق العناصر األتیة

تكون المؤسسات االجتماعیة المختلفة على درایة واقتناع بالمیثاق وذلك من خالل نشر * 

. المیثاق 

. والحفاظ على حقوقة ) عضو ھیئة التدریس ( ى یلتزم المجتمع باحترام المعلم الجامع* 

. تعتمد الجامعة اوال ، ثم الكلیة ھذا المیثاق وتبذل الجھد لأللتزام بة * 

تتضمن برامج اعداد المعلم الجامعى اخالق التعلیم ومیثاق شرف المعلم الجامعى ،والعمل * 

. م بمیثاق الشرف بجدیة على توعیة جمیع العاملین بالكلیة بأھمیة األلتزا

حكماء من بعض اعضاء ھیئة التدریس بالكلیة لوضع الیات تنفیذة لتنمیة تشكیل لجنة* 

. األلتزام والمحاسبة عن المخالفة 

تحتفظ الكلیة بملف خاص لكل عضو ھیئة تدریس یتضمن مدى التزامھ الخلقي ویستخدم فى * 

.لتوظف أغراض التكریم أو الترقیة أو مختلف شئون ا

. یفعل مجلس الكلیة ورؤساء األقسام العلمیة متابعة االلتزام بالمیثاق *

. تشكیل لجنة بالكلیة للقیام بندوات وحمالت إعالمیة للمساعدة فى تنمیة االلتزام بالمیثاق * 

اصدار مجلة شھریة للتربیة األخالقیة وتوزیعھا مجانا على أعضاء ھیئة التدریس للتوعیة* 

. والتنمیة بأخالقیات المھنة 
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.عمل دورات تدریبیة للمعاونون لتنمیة األلتزام بأخالقیات المھنة * 

. عقد سلسلة ندوات عن المتطلبات األخالقیات لألستاذ الجامعى بالجامعات المصریة * 

التصدى لظاھرة سرقة المؤلفات العلمیة واألبحاث ، واألعتداءات على حقوق الملكیة * 

الفكریة یاتخاذ عقوبات رادعة ، والعمل على ادراج اسماء ھؤالء المعتدین وفضحھم على 

لیكونوا عبرة لمن تسول لة نفسة اتباع سلوكھم المشین فى ) األنترنت ( الشبكة العنكبوتیة 

.السطوعلى مؤلفات األخرین ، وعدم األكتفاء من قبل المسئولین بتوجیة اللوم فقط 

اى عضو ھیئة تدریس متورط فى مسائل تمس الشرف أو النزاھة فیما یتعلق فى حالة اكتشاف * 

بقبول الھدایا أو التبرعات فالبد من قیام العمید بالمساءلة والمحاسبیة واتخاذ األجراءات القانونیة 

.وفقا للوائح والقوانین 

آلیة التظلم من النتائج

ات لفحص كراسات اإلجابة نظام تقدم طالب البكالوریوس والدراسات العلیا بتظلم

الخاصة بھم

:ًأوال-

الذین ) البكالوریوس الدراسات العلیا ( بعد إعالن النتیجة للطالب یتقدم بعض طالب -

و لھم رغبة فى فحص كراسة اإلجابة الخاصة بھم بطلب إلى إدارة شئون الطالب

النتیجة ًإدارة الدراسات العلیا فى موعد غایتھ خمسة عشر یوما من تاریخ ظھور

.وسداد الرسوم المقررة

: ًثانیا-

و وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب. د.تجمع الطلبات وترسل إلى مكتب السید أ-

ومن ثم یتم فحص تلك –وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث . د.السید أ

وتوزیع صور منھا على رؤساء لجان الرصد بأقسام الكلیة كل على حسبالشكاوى

.التخصص

:ً ثالثا-

یقوم كل رئیس لجنة رصد بتصویر كراسات اإلجابة لھؤالء الطالب وتسلیمھا إلى -

وكیل الكلیة لشئون . د.وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب والسید أ. د.السید أ

.الدراسات العلیا
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:ً رابعا-

وكیل الكلیة . د.والسید أ-وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب . د.ًیقوم كال من السید أ-

بدعوة اللجنة المشكلة لفحص كراسات اإلجابة وتحدید ما –لشئون الدراسات العلیا 

).تغییر نتیجة الطالب من عدمھ ( إذا كان الطالب یستحق درجات من عدمھ

: ًخامسا-

لشئون وكیل الكلیة . د.والسید أ–وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب . د.یقوم السید أ-

بدعوة الطالب للحضور إلى مكتبھ إلطالعھم على صورة من -الدراسات العلیا 

.كراسات إجابتھم ومناقشة أستاذ المادة إذا طلب الطالب حضوره

:ًسادسا-

یتم عمل مذكرة تشمل جمیع نتائج فحص التظلمات ویتم عرضھا على لجنة شئون -

ًأخذ القرار الالزم تمھیدا لعرضھا على و–ولجنة الدراسات العلیا –التعلیم والطالب 

نائب رئیس الجامعة لشئون التعلیم . د.مجلس الكلیة إلعتمادھا وإطالع السید أ

.والطالب بما تم فى ھذا الشأن

التزامات الطالب الجامعي-

ًإتباع األنظمة الجامعیة ولوائحھا والتعلیمات والقرارات الصادرة تنفیذا لھا .١-

.ي أعمال مخلة باألخالق اإلسالمیة و اآلداب العامةوعدم القیام بأ

.االنتظام بالدراسة والقیام بكافة المتطلبات الدراسیة للمقررات.٢-

یلتزم الطالب بحمل البطاقة الجامعیة أثناء وجوده داخل الجامعة وتقدیمھا .٣-

ى المناسب للمختصین عند الطلب و المحافظة على النظافة العامة وااللتزام بالز

.الذي یكفل االحترام الالئق للجامعة

االلتزام بالقواعد والترتیبات المتعلقة بإعداد البحوث أو التقاریر أو االختبارات .٤-

.وعدم الغش أو الشروع فیھ أو المساعدة في ارتكابھ أو اإلخالل بنظام االمتحانات

الف أو العبث بھا أو تعطیلھا االلتزام بعدم التعرض لممتلكات الجامعة باإلت.٥-

عن العمل والمحافظة علیھا وعلى المواد والكتب الجامعیة وإرجاع ما أستعیر منھا 

.في الوقت المحدد

االلتزام بالھدوء والسكینة داخل مرافق الجامعة وعدم إثارة اإلزعاج أو .٦-

ت أو التجمع في غیر األماكن المخصصة وعدم التواجد في الفصول أو الممرا

.المطعم في وقت الصالة
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معاملة كل منسوبي الجامعة وضیوفھا باالحترام الالئق وعدم اإلساءة إلیھم أو .٧-

.أھانتھم بالقول أو الفعل

االلتزام بعدم حضور المحاضرات في المقررات غیر المسجل فیھا الطالب إال .٨-

.بإذن خاص من أستاذ المقرر

ت والمشروبات داخل قاعات الدراسة أو المختبرات أو عدم تناول المأكوال.٩-

. لمكتبات الجامعیةا

على الطالب التأكد من أن بریده اإللكتروني الرسمي المعتمد من قبل .١٠-

الجامعة یعمل بشكل صحیح وعلیھ كذلك قراءة بریده اإللكتروني بشكل یومي لمتابعة 

.ما قد یرسل خاللھ من إعالنات أو خالفھ

على الطالب متابعة اإلعالنات التي توضع في لوحة اإلعالنات الرسمیة .١١-

.داخل مبنى الجامعة

یلتزم الطالب بعدم وجود أخطاء في جدولھ الدراسي مثل التعارض في أوقات .١٢-

المحاضرات أو التسجیل في مقرر سبق وأن نجح فیھ الطالب وعلى الطالب في حالة 

. دول سرعة مراجعة مسجل الجامعة أثناء فترة اإلضافة فقطوجود أخطاء في الج

:كیفیة التعامل مع شكاوي الطالب داخل الكلیات : ثالثا -

یتم تشكیل لجنة لتلقي وفحص شكاوى الطالب برئاسة إحدى أعضاء ھیئة التدریس -

وعضو ھیئة تدریس آخر من كل قسم علمي على أن تعرض الحاالت التي ترد إلیھا 

للقسم (و اتخاذ اإلجراء المناسب على لجنة التعامل مع شكاوي الطالب لإلحاطة أ

و یجب ، بصفة دائمة وشھریا وتكون لدیھا مھام محددة ) الرجالي والقسم النسائي 

تقدیم الشكوى بمجرد حدوث المشكلة ، ویجب رفع الشكوى في أقرب فرصة إلى 

ة في كل كلیة بعد مليء لجنة الشكاوى أو وضعھا في أحد صنادیق الشكاوى الموجود

التي یتم الحصول علیھا من مكتب وحدة ضمان ....) مرفق (استمارة الشكوى 

الجودة بكل كلیة أو من الموقع االلكتروني الخاص بالجامعة
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:آلیة التعامل مع شكاوي ومقترحات الطالب

د وضع الشكوى في صنادیق الشكاوى واالقتراحات بالكلیات وأماكن تواج.١-

.الطالب، ویقترح أن توزع ثالث صنادیق بكل كلیة تبعا لمساحتھا 

أو إرسال شكوى أو اقتراح واستفسار من خالل صفحة الشكاوى والمقترحات .٢-

. الخاصة بالموقع االلكتروني للجامعة

.یتم فتح صنادیق الشكاوى وتجمیع الشكاوى أسبوعیا.٣-

.لكتروني أسبوعیاجمع الشكاوى من البرید اإل.٤-

. یتم إرسال الشكوى إلى من یعنیھ األمر بمجرد ورودھا من الطالب.٥-

یتم الفحص والبت في كل المشاكل التي یمكن التعامل معھا بصورة ودیة أو .٦-

.رسمیة مع مراعاة السریة الكاملة للشكوى وسرعة البت في الشكوى

ُالعلمیة ترفع إلى رؤساء األقسام ویكون الشكاوى التي تحتاج الرد من األقسام.٧-

الرد عن طریق لجنة معتمدة من قبل القسم ویفوض رئیس القسم بالتوقیع علیھا حتى 

ُیتثنى سرعة الرد وتكون الشكوى سریة ، أي یحتفظ باسم الطالب وبیاناتھ لدى لجنة 

شكوى مع مراعاة أال تزید مدة الرد على ال.بكل كلیة في ملفات خاصة الشكاوى 

.أكثر من خمسة عشر یوما

.ُفي حالة تعذر حل الشكوى عن طریق األقسام ترفع إلى عمید الكلیة.٨-

لذا ینبغي كتابة بیانات ( تجمع اللجنة ردود الشكاوى وترسل بھا إلى أصحابھا .٩-

الشعبة، وكذلك -المستوى –الفرقة –)اختیاري(صاحب الشكوى وتشمل االسم 

البرید اإللكتروني ، أو االتفاق معھ على –رقم التلیفون :ھ مثلوسیلة االتصال ب

وذلك لضمان سرعة التواصل بین أعضاء اللجنة ) موعد للرد على الشكوى

.وصاحب الشكوى

لجنة النظام الجامعي-

ًتشكل سنویا بقرار من أمین عام الجامعة لجنة تسمى لجنة النظام الجامعي : ١مادة -

المرفوعة على الطلبة أو منھم والمحالة لھا من نائب تختص بنظر جمیع الشكاوى

.رئیس الجامعة لشئون الطالب ولھا سلطة توقیع الجزاءات المبینة

:تتكون لجنة النظام الجامعي من كل من:٢مادة -

ً)رئیسا(نائب رئیس الجامعة لشئون الطالب أو من یكلف -

) أعضاء(ثالثة من أعضاء ھیئة التدریس أحدھم من كلیة الحقوق -
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) أعضاء(اثنان من الطلبة أو الطالبات المشھود لھم بالكفاءة -

ً)عضوا(سكرتیر لیس لھ حق التصویت أو المشاركة -

تقدم الشكاوى المرفوعة من الطلبة أو من غیرھم في الجامعة إلى نائب :٣مادة -

.رئیس الجامعة لشئون الطالب

إجراء التحقیق الالزم إحالة لنائب رئیس الجامعة لشئون الطالب بعد :٤مادة -

. الشكوى إلى لجنة النظام الجامعي

:إجراءات الشكاوى:٥مادة -

. ال یجوز توقیع أي جزاء على الطالب المشكو منھ إال بعد تحقیق تجریھ اللجنة-

إذا أستدعى الطالب المشكو في حقھ للحضور أمام اللجنة ولم یحضر بغیر عذر -

أو بأي وسیلة رسمیة فإذا لم یحضر بغیر إذن مقبول یتم مقبول یعاد استدعاؤه كتابة

ً.اتخاذ القرار التأدیبي ضده غیابیا

یجوز للطالب أن یتظلم أمام أمین عام الجامعة من القرارات الصادرة ضده من لجنة -

ًالنظام الجامعي خالل مدة خمسة عشر یوما من تاریخ تبلیغھ بالقرار

نموذج التقدم بالشكوى-

)(ىرقم الشكو

:معلومات اساسیة. ١

) :اختیاري( االسم ثالثى 

):ذكر-انثى(الجنس 

:البرنامج–المقرر 

) :المستوى(

:البرید االلكترونى

:التلیفون المحمول

.یكتب االسم وعند طلب الطالب للسریة یمكن االستعاضة برقم الشكوى عن االسم• 

:مضمون الشكوى. ٢

تكلمت مثال مع منسق مقررك او الشخص المسئول عن تقدیم (جراء عن شكواك ھل اتخذت اى ا

الخدمة عن موضوع شكواك ؟

ما ھو مقترحك لحل شكواك ؟

القوانین المنظمة لمزاولة مھنة التدریس بالجامعة
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على السادة أعضاء ھیئة التدریس أن یتفرغوا للقیام بالدروس-: ٩٥مادة 

لیة وأن یسھموا في تقدم العلوم واآلداب والفنونوالمحاضرات والتمرینات العم

بإجراء البحوث والدراسات المبتكرة واإلشراف على المعامل وعلى المكتبات

.وتزویدھا بالمراجع 

على السادة أعضاء ھیئة التدریس التمسك بالتقالید والقیم الجامعیة- :٩٦مادة 

سیخ وتدعیم االتصالاألصیلة والعمل على بثھا في نفوس الطالب وعلیھم تر

المباشر بالطالب ورعایة شئونھم االجتماعیة والثقافیة والریاضیة من خالل

.الریادة ونظم األسر

٩٧مادة : -

یتولى أعضاء ھیئة التدریس حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات

والبحوث والمعامل ویقدمون إلى عمید الكلیة او المعھد تقریرا عن كل حادث من

.شأنھ اإلخالل بالنظام وما اتخذ من إجراءات لحفظھ 

٩٨مادة : -

على كل عضو من اعضاء ھیئة التدریس أن یقدم تقریرا سنویا عن نشاطھ

العلمى والبحوث التى أجراھا ونشرھا والبحوث الجاریة الى رئیس مجلس القسم

عن سیروعلى رئیس مجلس القسم ان یقدم تقریرا الى عمید الكلیة او المعھد

العمل فى قسمھ وعن النشاط العلمى والبحوث الجاریة فیھ وما حققھ القسم من

.أھداف 

٩٩مادة : -

على اعضاء ھیئة التدریس المشاركة فى أعمال المجلس واللجان التى یكونون

أعضاء فیھا وعلیھم المشاركة فى أعمال المؤتمرات العلمیة للقسم وللكلیة أو

.المعھد

١٠٠مادة : -

بشأن بعض االحكام١٩٥٤لسنة ٢٦مع عدم االخالل باحكام القانون رقم 

الخاصة بشركات المساھمة وشركات التوصیة باألسھم والشركات ذات المسئولیة

المحدودة لرئیس الجامعة بناءا على اقتراح عمید الكلیھ بعد أخذ رأى مجلس

یس فى مزاولةالقسم المختص أن یرخص بصفة استثنائیة ألعضاء ھیئة التدر
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مھنتھم خارج الجامعة أو داخلھا فى غیر أوقات العمل الرسمیة بشرط أن یكسب

.المرخص لھ من ذلك خبرة فى تخصصھ العلمى وبشرط أال یتعارض ھذا 

١٠١مادة : -

ال یجوز ألعضاء ھیئة التدریس القیام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء إستشارة

.رئیس الجامعة بناء على اقتراح عمید الكلیةفى موضوع معین إال بترخیص من

١٠٢مادة : -

ال یجوز ألعضاء ھیئة التدریس إلقاء دروس فى غیر جامعتھم أو اإلشراف على

ما یعطى بھا من دروس إال بترخیص من رئیس الجامعة بناء على موافقة مجلس

ذلكالكلیة أو المعھد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص ویشترط للترخیص فى

.أن یكون التدریس أو اإلشراف فى مستوى الدراسة الجامعیة 

١٠٣مادة : -

.ال یجوز ألعضاء ھیئة التدریس إعطاء دروس خصوصیة بمقابل أو بغیر مقابل

١٠٤مادة : -

ال یجوز ألعضاء ھیئة التدریس أن یشتغلو بالتجارة أو أن یشتركوا فى إدارة

جمعوا بین وظیفتھم وأى عمل ال یتفقعمل تجارى أو مالى أو صناعى أو أن ی

ولرئیس الجامعة أن یقرر منع عضو ھیئة التدریس من مباشرة أى عمل یرى أن

.القیام بھ یتعارض مع واجبات الوظیفة وحسن أدائھا 


