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 التمييز وعدم العادلة املمارسات

 

 : والعاملي   الكلية   وإدارة   التدريس   هيئة   عضو أوالً :  
 

العاملني بها و هيئة التدريس و إدارة الكلية واملمارسات العادلة و عدم التمييز بني عض         

 تتطلب اإللتزام مبا يلى:

 

 على واحلفاظ املتبادل رتاماإلح من نطاق فى اإلدارة أفراد مع عالقته تكون أن على  يعمل •

 .اجلامعية التقاليد

 على اجلميع حيفز والتآلف الرتابط من مناخ خللق اإلدارة مع التواصل سبل تيسري على  يعمل •

 .النتائج أحسن إىل اجلهد وبذل التعاون

 االنفراد وعدم القرارات اختاذ فى والدميقراطية الشفافية بإجراءات اإللتزام على  يعمل •

 .بالسلطة

 ما وإجناز الرمسية العمل بأوقات باإللتزام العاملني من مرؤسيه وحث العمل أوقاتحيرتم  •

 .األمثل الوجه على أعمال من إليهم يوكل

 أو نوع أى من امتيازات على احلصول فى القيادى أومنصبه الوظيفى موقعه استغالل عدم •

 .االشكال من شكل بأى املرؤسني على الضغوط ممارسة

 اللون أو اجلنس أساس على و عدم التفريق بينهم مرؤسيه فافية فى التعامل مع مراعاة الش •

 .عادلة غري معايري أى أو العقيدة أو

 الرأى احرتاممع  الرأى عن التعبري فى الشرعية السبل واختاذ واللوائح القوانني كافة احرتام •

 .اآلخر

 .اإلدارة من النقد يقبل كما املستمر الذاتى النقد عمله فى ينتهج أن •

 .املوضوعية على مبنيا لآلخرين انتقاده يكون أن •

 عضو هيئة التدريس وزمالء املهنة:   ثانيًا:  
 

 

تتمثل املمارسات العادلة بني أعضاء هيئة التدريس و زمالء املهنة فى احلرص على ما              

 يلى:

 

نتماءات احلزبية( اإلو عدم التمييز بني الزمالء )على أساس الدين أو اللون أو اجلنس أ •

 أوالتسبب فى إحراجهم .

 إحرتام حقوق الزمالء فى امللكية الفكرية, وتبادل األراء, والنقد العلمى البناء. •

على رؤساء األقسام أو من يتوىل مهام قيادية احلرص على توزيع املهام مبختلف توجهاتها على  •

 اجلميع توزيعا عادال .
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ج األسلوب الراقى فى احلوار مع اإلختالف فى وجهات هانتإحرتام الرأى اآلخر وتقبله وا •

 النظر.

 توزيع طالب الدراسات العليا على أعضاء هيئة التدريس توزيعا عادال . •

عدم ممارسة أى ضغوط على أفراد اهليئة املعاونة إلختيارموضوع حبث معني أو عضو هيئة  •

 تدريس حمدد.

دلة عليه التوجه للقنوات الشرعية عا إذا تعرض أى عضو هيئة تدريس ألى ممارسات غري •

 بعرض شكواه, وله حق التظلم من نتيجة البت فى الشكوى.

فى حالة وجود شبهة تضارب مصاحل )شبهة منفعة بني مؤلفني فى حبث( جيب التنويه عن  •

بكل املصداقية  تضارب املصاحل فى شكل تعليق فى مشروع البحث وتوضيح الصورة

 والشفافية.

التدريس عدم اإلنفراد بالسلطة, وأن يتبع إجراءات الشفافية  ئةهيجيب على عضو  •

 والدميقراطية.

 عدم التعدى على احلريات الشخصية لآلخرين. •
 

 عضوهيئة التدريس والطالب: ثالثًا:  
 

 ما يلى:بني عضو هيئة التدريس و الطالب يف تنحصر املمارسات العادلة و عدم التمييز  

  

ساس الدين أو اللون أواجلنس أو اإلنتماء الثقافى أو املستوى أ لىعدم التمييز بني الطالب ع •

 اإلجتماعى.

 عدم التمييز بني الطالب سواء فى العطاء أو التعامل أو التقييم. •

عدم التدريس أو اإلشرتاك فى أى مهام حبثية أو أعمال كنرتول عند وجود أحد األقارب )حتى  •

 الدرجة الثالثة( بني الطالب.

ع الطالب فى املرحلة الدراسية الواحدة علي التخصصات املختلفة طبقا زيتوجيب أن يتم  •

 جمموعة.دون أى استثناءات قد تضر بفرد أو ملعايري حمددة ومعلنة, وب

جيب وضع قواعد موثقة ومعلنة إلختيار الطالب اللذين يتم إشراكهم من قبل الكلية فى أى  •

 امتيازات أو حوافز أو جوائز.ة أيأنشطة داخلية أو خارجية, أو أى مشاركة تتضمن 

جيب اإلعالن عن أمساءالطالب اللذين مت منحهم جوائز )عينية أو مادية( مع توضيح  •

 مربرات احلصول عليها ألقرانهم من الطالب.

عدم منع أى طالب من ممارسة حقه سواء فى الرتشح أو فى إختيار من يرشحه فى حرية   •

 ة.دلعاتامة وبدون أى ضغوط أوممارسات غري 

جيب اإلعالن منذ بداية العام الدراسى عن طرق التقويم املختلفة, وتوزيع الدرجات, وال   •

يسمح بتعديل ما مت اإلتفاق عليه بواسطة أى فرد أو قسم إال بعد إعالن املربرات احلتمية التى 

 أدت إىل ذلك.
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ضغوط  رسة أىأو مما دون قهر -على كل املستوياتجيب منح الطالب احلرية فى إبداء رأيه  •

 عليه طاملا حيافظ على التقاليد اجلامعية املتعارف عليها.

عند تعرض الطالب ألى ممارسات غريعادلة, جيب أن يتقدم بشكواه عن طريق مكتب  •

الشكاوى, وعلى اجلهات املعنية فحص مجيع الشكاوى بنفس الدرجة من اإلهتمام دومنا 

 متييز.

التميي ثانيا:  وعدم  العدالة  ضمان  التدريس  آلية  هيئة  أعضاء  زبي 
 ملي والطالب: والعا 

حيدد جملس كل قسم فى بداية كل فصل دراسى أعداد ساعات أعبائه التدريسية واإلنتدابات  .1

اخلارجية جلميع أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة طبقا ملا تقره اللوائح اجلامعية 

 عة.وإتساقا مع سياسة اجلام

العملية التعليمية على السادة  عباء التدريس واإلشراف علىيقوم جملس كل قسم بتوزيع أ .2

أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة بطريقة متكافئة مبا يتناسب مع ختصص كل منهم 

 وماتقره اللوائح اجلامعية.

ريس واهليئة يقوم جملس كل قسم بتوزيع املكافآت واحلوافز على السادة أعضاء هيئة التد .3

 وفى ضوء القواعد املعمول بها بالكلية.مع كفاءة وجودة آداء كل منهم  املعاونة مبا يتفق

يلتزم القسم بآلية توزيع طالب الدراسات العليا على النقاط البحثية تأسيسا على اخلطة  .4

 البحثية التى وافق عليها جملس القسم سلفا.

على السادة ل اإلدارى واحلوافز واملكافآت يقوم رئيس جملس كل قسم بتوزيع أعباء العم .5

  بالقسم بشفافية ومبا يتناسب مع كفاءة كل منهم.اإلداريني والعاملني

يقوم كل جملس قسم مبراعاة الشفافية من حيث املساواة بني الطالب فى فرص التعليم  .6

 والتقويم وممارسة األنشطة داخل الكلية وفى ضوء اللوائح اجلامعية.

حضور  سفر فى إعارة أو مهمة علمية أول قسم عند النظر فى الندب أواليلتزم جملس ك .7

مؤمتر بأن يكون الرتشيح مؤسسا على معايري سنتها الكلية فى إطار سياسة اجلامعة ومتشيا 

 مع اللوائح املنظمة لذلك.

على من يتظلم من أى شكل من أشكال املمارسة غري العادلة فى أى من النقاط السابق ذكرها  .8

ذ اإلجراءات التصحيحية تاذ الدكتور/عميد الكلية إلختايتقدم بشكوى كتابية للسيد األسأن 

 ملعاجلة املمارسة غري العادلة وإخطار الشاكى بنتيجة التصحيح.

 : ثالثا: آلية توزيع طالب الدراسات العليا على النقاط البحثية للقسم العلمى 
لشئون  لسيد األستاذ الدكتور/وكيل الكليةفى بداية العام الدراسى )فصل اخلريف( يرسل ا .1

طابا إىل السادة رؤساء األقسام العلمية يطلب منهم إرسال اخلطة الدراسات العليا والبحوث خ

البحثية للقسم موضحا بها املوضوعات املقرتحة للتسجيل لطلبة درجتى املاجستري 

 والدكتوراة.
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دين األساتذة واألساتذة املساع السادةيطلب األستاذ الدكتور/رئيس جملس القسم العلمى من  .2

اف على رسائل املاجستري والدكتوراة أن حيدد كل منهم نقطة حبثية الذين يرغبون فى اإلشر

 واحدة لطلبة املاجستري وأخرى لطلبة الدكتوراة.

يقوم األستاذ الدكتور/رئيس جملس القسم بتجميع النقاط البحثية وإعداد قائمه باخلطة  .3

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

يقوم األستاذ الدكتور/رئيس جملس القسم بإرسال هذه القائمة إىل وكيل الكلية لشئون  .4

 الدراسات العليا والبحوث إلعتمادها.

مرة  يقوم األستاذ الدكتور/وكيل الكلية بإرسال القائمة بعد إعتمادها إىل رئيس جملس القسم .5

 أخرى إلعالنها للطلبة.

اذ الدكتور/ رئيس جملس القسم بإعالن اخلطة البحثية للقسم فى لوحة األستيقوم  .6

 اإلعالنات املخصصة لشئون الدراسات العليا لكى يطلع عليها طلبة املاجستري والدكتوراة.

خيتار كل طالب مبحض إرادته النقطة البحثية التى يرغب فى دراستها ويبدى رغبته  .7

 األستاذ املشرف الذى يقوم بدوره بتوجيه الطالب إىللألستاذ الدكتور/رئيس جملس القسم 

مقرتح هذه النقطة وللمشرف مطلق احلرية فى قبول الطالب من عدمه وذلك حسب إمكانات 

الطالب ومتطلبات النقطة البحثية. أما بالنسبة للهيئة املعاونة فيمكن إختيار النقاط 

بعض التخصصات باألقسام. وجيب  راه جملس القسم وذلك لسد العجز فىالبحثية تبعا ملا ي

خذ فى اإلعتبار أن نقاط البحث التى خيتارها طلبة الدراسات العليا من العاملني بالشركات األ

 واملؤسسات ختدم أماكن أعماهلم ولو كانت من خارج اخلطة وذلك إذا لزم األمر.

العلمى البحثية فى نفس الوقت يقرر القسم عندما خيتار أكثر من طالب نفس النقطة  .8

 فى هذه احلالة.املعايري الواجب مراعاتها 

يتقدم املشرف على الطالب بطلب إىل رئيس جملس القسم لتحديد ميعاد لعمل سيمنار  .9

يعرض فيه الطالب املوضوع املقرتح للبحث. ويتم اإلعالن عن السيمينار جبميع أقسام الكلية, 

لألساتذة إهتمام علمى مبوضوع  باجلامعة التى من املمكن أن يكون وكذلك ببعض الكليات

حث وكذلك إىل الشركات واهليئات ذات العالقة مبوضوع البحث للمشاركة فى املناقشة الب

 واإلستفادة من خرباتهم.

عند تسجيل النقطة البحثية لرسالة املاجستري أو الدكتوراة جيب األخذ فى اإلعتبار أنه   .10

 ال جيوز   

i.  ية للدراسات العليا. رف واحد فقط وذلك حسب الئحة الكلأن يقوم باإلشراف على الرسالة مش 

جيب مراعاة اإللتزام بتطبيق قوانني اجلامعة عند سفر أحد األساتذة املشرفني إىل  .11

 اخلارج.

قبل تقديم الرسالة وتشكيل جلنة احلكم باألقسام يقوم الطالب بعرض سيمينار عن  .12

 دعوة من هلم صلة مبوضوع البحث من ى توصل إليها فى حبثه. ومن املمكنأهم النتائج الت

 الكليات واهليئات املستفيدة.
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أى  رابعا:   ملعاجلة  التصحيحية  القرارات   / االجراءات  اختاذ  آلية 
 : ممارسات غري عادلة 

 

د تلتزم ادارة الكلية باملصداقية واالخالقيات املهنية فى سياساتها وحترص على تطبيق قواع .1

 ى ممارستها.يز ومحاية حقوق امللكية الفكرية فحمددة لضمان العدالة وعدم التمي

يقوم املراجعون الداخليون فى فريق ادارة املراجعة الداخلية بالكلية، كجزء من اعبائهم،  .2

بابالغ رئيس جملس القسم عن أى جتاوازات أو ممارسات غري عادلة أو حاالت عدم االلتزام 

 داخل القسم. باخالقيات املهنة

ية عن وقائع التجاوزات التى تصله من املراجعني م بابالغ إدارة الكليقوم رئيس جملس القس .3

 الداخليني.

حتيل إدارة الكلية وقائع املمارسات غري العادلة وحاالت عدم االلتزام باخالقيات املهنة املبلغ  .4

ها واقرتاح احللول املناسبة هلا عنها إىل جلنة القيم بالكلية لدراستها والوقوف على اسباب وقوع

 الوسائل التى حتول دون تكرارها.و

بعد توصية جلنة القيم، باختاذ االجراءات التصحيحية الالزمة مبا يتفق تقوم ادارة الكلية  .5

  ومواد قانون تنظيم اجلامعات والئحتة التنفيذية.

 التمييز:   املمارسات العادلة وعدم 
 ضمان العدالة وعدم التمييز: 

 ومعاونيهم:أوالً: بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس 

 يتم توزيع االشراف طبقاً للتخصص الدقيق ثم التخصص العام ثم األقدمية. -1

يتم توزيع ساعات التدريس بالتساوى بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس الذين يشتركون فى   -2

 مراعاة الحد األقصى لكل درجة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.نفس الدرجة العلمية مع 

 توزيع المكافآت والحوافز طبقاً للقوانين واللوائح. يتم -3

لمسئوليات بالتساوى مثل أعمال الكنتروالت واعداد الجداول وغيرها يتم توزيع المهام وا -4

 من المهام.

لمهام العلمية وفقاً للمعايير واللوائح التى تحددها يتم توزيع البعثات والمنح الدراسية وا -5

 ادارة البعثات. 

 تخصيص مكافآت اضافية طبقاً للكفاءة والجهد المبذول فى العمل. يتم  -6

 ثانياً: بالنسبة للعاملين: 

يتم تقييم أداء العاملين واعداد تقارير الكفاءة بموضوعية ويكون من حق العامل التظلم فى  -1

 م أمام الجهة األعلى.نتيجة التقيي
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عايير التى وضعتها الكلية فى هذا الشأن  يتم ترقية العاملين بين االدارات األعلى طبقاً للم -2

 وفى ضوء القوانين المنظمة لذلك. 

يتم نقل العاملين يسن االدارات وفقاً لرغباتهم اذا كان ذلك ال يتعارض مع مصلحة العمل  -3

 داخل هذه االدارات.

ع نفس الجزاء على نفس المخالفة على كل العاملين المخالفين بغض النظر عن يتم توقي  -4

 ياتهم .شخص

 يتم توزيع العاملين على االدارات المختلفة وفقاً لتخصص كل منهم.  -5

 يتم توزيع المهام داخل االدارة الواحدة بالتساوى بين الموظفين.  -6

 والجهد المبذول. يتم منح مكافآت اضافية للعاملين طبقاً للكفاءة -7

 ظلم فى حالة عدم وجود موضوعية فى التقييم يتم االعالن عن نتائج تقييم العاملين حتى يتمكن من الت   -8

 ثالثاً: بالنسبة للطالب: 

 يتم اتاحة مصادر المعرفة بالكلية لجميع الطالب.   -1

 وف االجتماعية لكل منهم. يتم توزيع المنح واالعانات المالية على الطالب غير القادرين وفقاً للظر   -2

 الب الذين يشتركون فى نفس المقرر. يتم توحيد األسلوب المتبع فى التقييم لكافة الط -3

يجة الطالب فى نفس الفرقة فى توقيت واحد مع عدم السماح بتسريب النتيجة  يتم اعالن نت -4

 لبعض الطالب قبل اعالنها للجميع. 

 رار أو اجراء يرونه غير منصف أو متحيز.لكل الطالب الحق فى التظلم ضد اى ق -5

 البعض اآلخر.عدم محاباة بعض الطالب على حساب  -6

 المصداقية فى الوعود المقدمة استجابة للشكاوى والمقترحات: 

تلتزم المؤسسة بالمصداقية فى الوعود المقدمة استجابة للشكاوى والمقترحات المقدمه من  -1

 األطراف المختلفة. 

 االجراءات التى اتخذتها المؤسسة للرد على الشكاوى والمقترحات.  االعالن عن -2

 ت غير العادلة: يح الممارسااجراءات تصح

 تلتزم المؤسسة باتخاذ قرارات تصحيحية تجاه أى ممارسات غير عادلة.  -1

 تلتزم المؤسسة باالعالن عن القرارات المتعلقة بتصحيح أى ممارسات غير عادلة. -2

 لح بين األطراف المختلفة فى المؤسسة: عدم تعارض المصا

اذا كان لهم  أعمال االمتحان والتصحيح والكنتروالت  ال يتم اشراك أعضاء هيئة التدريس فى -1

 أقارب حتى الدرجة الرابعة. 
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ال يتم اشراك أعضاء هيئة التدريس فى القيام بالتدريس فى حالة وجود احد األقارب من   -2

 الدرجة األولى.

شراك أعضاء هيئة التدريس فى االشراف على أى رسائل علمية ألقاربهم أو اذا  ال يتم ا -3

 ت تربطهم بأصحابها عالقات شخصية. كان

عاونيهم أو العاملين بالقيام بأى أعمال خارج  ال يتم السماح ألعضاء هيئة التدريس أو م -4

عمال استشارية اذا المؤسسة مثل القاء المحاضرات واالشتراك فى دورات تدريبية أو القيام بأ

 كانت تتعارض مع مصلحة المؤسسة. 

ادارة من اداراتها بالدخول فى تعامالت مالية خارج المؤسسة مع  ال تقوم المؤسسة أو أى  -5

القات شخصية أو أسرية مع أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم أو العاملين  أطراف تربطهم ع

 بالمؤسسة. 

دمها المؤسسة لتجنب تعارض المصالح لكافة أعضاء  اإلعالن عن اإلجراءات التي تستخ -6

 سسة.هيئة التدريس والعاملين بالمؤ

 لدرجة الرابعة. ال يتم إشراك العاملين في أعمال االمتحانات إذا كان لهم أقارب حتى ا -7

 املصداقية واألخالقيات: 
وتعام سياستها  فى جميع  واألخالقيات  بالمصداقية  االلتزام  الى  المؤسسة  التها  تسعى 

ات التى وقراراتها, لذلك فقد عملت المؤسسة على تشكيل لجنة العداد قائمة باالجراء

على صياغ الغرض  لهذا  المشكلة  اللجنة  عملت  وقد  الغرض  هذا  تحقيق  فى  ة  تسهم 

مجموعة االجراءات من خالل االطالع على بعض المصادر التى تناولت المصداقية 

المعنية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم    واألخالقيات واستطالع آراء االطراف

ية . وفى ضوء المعلومات ونتائج المناقشات والعاملين والطالب واألطراف المجتمع

اال صياغة  تم  اللجنة  عليها  المؤسسة التى حصلت  بها  تلتزم  أن  يجب  التى  جراءات 

 لضمان المصداقية واألخالقيات وذلك على النحو التالى: 

 ة للمؤسسة التعليمية:  االخالقيات املهني 
 إعداد دليل االخالقيات المهنية للمؤسسة.  -

 ميع االطراف . قيات المهنية لجنشر دليل االخال -

 مراقبة قواعد االخالقيات المهنية بشكل مستمر.  -

 يتضمن دليل االخالقيات المهنية للمؤسسة القواعد التالية : -
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 :   اوال:قواعد عامة 
 لعاملين بالؤسسة بالقواعد التالية : يلتزم اعضاء هيئة التدريس وا     

دل مع الزمالء والرؤساء المحافظة علي روابط المودة واالحترام المتبا -

 والمرؤوسين .

 االستقالل فى مباشرة االعمال .  -

 النزاهة. -

 التعاون والمشاركة مع الزمالء والمرؤوسين . -

 البعد عن مزاحة الزمالء .  -

 بالمؤسسة .  احترام اللوائح والنظم التي تنظم العمل -

 عدم المبالغة في تقدير المقابل المادي للعمل .  -

 دد للعمل . االلتزام بالوقت المح -

 تقبل النقد والنصيحة من الزمالء .  -

 التحلى باالمانة والصدق في جميع التعامالت  -

 عدم القيام بأى تصرف من شأنه االساءة للمؤسسة.  -

 المحافظة على ممتلكات المؤسسة.  -

 مةعلي المصلحة الخاصة  تغليب المصلحة العا -

 حسن التعامل مع المترددين للحصول علي الخدمة  -

 ر وعدم التردد.اتخاذ القراالقدرة علي  -

 احترام حقوق االخرين .  -

 ثانيا: قواعد ترتبط بالتعليم والطالب: 
 يلتزم اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالؤسسة بالقواعد التالية :      

 خصص.تدريس المادة المرتبطة بالت -

 التحضير الجيد للمادة العلمية . -

 تحديد اهداف المقرر واساليب تقييم الطالب  -

إتقان مهارات التدريس من خالل الدورات التدريبية وإستخدام وسائل تكنولوجيا  -

 المعلومات . 
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 التقيم المستمر الداء الطالب واخطار اولياء االمور في الحاالت التي تستوجب ذلك   -

 المستمرة اثناء عقد االمتحان   التواجد والمتابعة -

 مراعاة الدقة في اعمال التصحيح ورصد الدرجات .  -

 ل مع الطالب كمعلم وموجه وصديق .عامالت -

 المشاركة في االنشطة الطالبية . -

عدم القيام بإعطاء دروس خصوصية ومحاربة هذه الظاهرة المنتشرة في المراكز   -

 ستفسارات الطالب .الخارجية من خالل تخصيص وقت كافي للرد علي ا

 ترنت .ارشاد الطالب عن مصادر المعرفة المختلفة بالمكتبات وشبكات االن -

التعليم والتدريب المستمر فى مجال التخصص من خالل الندوات والمؤتمرات   -

 ومتابعة المستجدات المحلية والعالمية 

 تنمة مهارات التفكير لدى الطالب من خالل المناقشات  -

 ي تقييم الطالب الحياد والعدالة ف -

 إعداد إسئلة االمتحان في ضوء الموضوعات التي تم تدريسها للطالب  -

 ثالثا: قواعد ترتبط بالبحث العلمي : 
اختيار الموضوعات البحثية التي تلبي احتياجات البيئة والتي تسهم في حل   -

 مشكالتها ومتابعة        اثر هذه البحوث في حلها وتطوير المجتمع 

 لمصادر التى تم االعتماد عليها فى اعداد البحث بطريقة علمية دقيقة .توثيق كافة ا -

 التى عاونت الباحث وساهمت الستكمال  البحث .  كافة االطرافاالشارة الى  -

 االشارة الي كافة وجهات النظر حتي لو تعارضت مع وجهة نظر الباحث .  -

 ظة علي سريتها الدقة في تجميع البيانات للدراسة الميدانية وتحليلها والمحاف -

 عدم بتر النصوص واالفكار او التحيز بقصد او بدون قصد عند نقل االفكار   -

تنمية مهارة البحث العلمى من خالل االطالع المستمر على النشرات والكتب  -

 ومصادر المعرفة في  مجال التخصص

 رابعا:قواعد ترتبط باإلشراف العلمى : 
 مساعة الباحثيين والتوجيه المستمر لهم اثناء البحث . -

 تأكيد على االمانة العلمية عدم االنزالق الى االستهانة باراء الباحثين واذاللهم .ال -
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 عدم القيام باالشراف علي رسايل العلمية خارج تخصصه العام. -

 م . عدم قبول اى هدايا من الباحثين الذين يتولي االشراف عليهم او التريس له -

 خامسا : 
القواعد السابقة يكون لعميد الكلية توقيع الجزاء في حالة عدم االلتزام باالجراءات و  -      

توزيعها   يكون  التى  المكافات  الحرمان من   ، )التنبه،اللوم  الشأن  ىراه مناسبا في هذا  الذي 

االمر ، رفع  ايام  ثالثة  يجاوز  بما ال  المرتب  ،الخصم من  العميد  نطاق سلطة  لرئيس   فى 

 الجامعة في الحاالت التي تخرج عن نطاق سلطاته( 

 ألخالقيات املهنية للمؤسسة التعليمية ا

يؤخذ معيار حسن السير والسلوك الحميد للعضو عند ترقيته للدرجة العلمية األعلى وعند  

 ، القيادات  عن  ترشيح  الخروج  حالة  فى  الجزاءات  الئحة  الميثاق  هذا   مقتضيات   يشمل 

بالمرجعية  امتهادرج شدة الجزاءات فى ضوء تكراره وكذا طبيعة المخالفة وجسالميثاق وتت

 م 1972لسنة 49لقانون تنظيم الجامعات 

 البند الثانى: املمارسات العادلة بي أفراد أسرة الكلية 
تحرص الكلية على ضمان العدالة وعدم التمييزسواء بين الطالب أو أعضاء هيئة التدريس 

 من خالل:أوالعاملين وذلك 

 الطالب  ال:او

في بداية العام الدراسي موضح به كافة الحقوق إعداد "دليل للطالب" يوزع عليهم  0أ

 والواجبات للطالب. 

 اعالم الطالب بقواعد وطرق التقييم المختلفة لجميع الفرق على حسب االقسام. 0ب

 مشاركة الطالب في وضع جداول االمتحانات حسب رغباتهم. 0جـ

 على اعالم الطالب بنتائجهم قبل االعالن الرسمي عن النتيجة.الحرص  0دـ

 عدم التمييز بين الطالب حسب االهواء الشخصية. 0هـ

القوافل  -المعسكرات -عدم التمييز بين الطالب في االنشطة الطالبية مثل )التبادل الطالبي  0و

تيــار واالعــالن مكافات التميز( وذلك من خالل وضــع معــايير محــددة وواضــحة لالخ  -الطبية
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ب او رفعها على الموقع االلكترونــى الخــاص عنها سواء في  لوحة االعالنات الخاصة بالطال

 بالكلية. 

 قياس رضاء الطالب بصفة دورية عن كل ما يخص العملية التعليمية. 0ز          

 المعاونه:  والهيئة  التدريس هيئة اعضاء  ثانيا:   

 ة واعباء العمل. العداله فى توزيع االعباء الدراسي .أ

 لمية واالبحاث.العدالة فى توزيع االشراف على الرسائل الع .ب

العداله فى الترشيح للمؤتمرات والندوات والبعثات واالنشطه المختلفة من خالل وضع   .ت

ضوابط ومعايير لالختيار واالعالن عن تلك المعايير للسادة اعضاء هيئة التدريس 

 والهيئة المعاونه. 

كاوى ة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى التقدم بالمقترحات والشاعطاء الحق للساد .ث

 الخاصة بهم واعالمهم والبت فيها. 

اعالم الساده اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بمصادر تمويل البحث العلمى وكيفية   . ج

 االستفادة منهاعن طريق نشرها على الموقع االلكترونى للكليه. 

النقل و   –االعارات  –االجازات  –)المادية تم حصر حقوق اعضاء هيئة التدريس . ح

 ا على الموقع االلكتروني للكلية.االنتداب( ورفعه

 اعالم الساده اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالنظام التاديبى الخاص بهم. . خ

اعطاء جميع اعضاء هيئة التدريس فرصة االنتداب للتدريس خارج الكلية في اطار  .د

 تخصصاتهم. 

 -ين: العامل ثالثا:   

 صه.العدالة فى توزيع اعباء العمل بين العاملين كل حسب تخص .أ

العداله فى الترشيح للترقيات والحوافز كل حسب مستوى انجازه واعــالم العــاملين بمعــايير  .ب

 االختيار.

 اعالم العاملين بالتوصيف الوظيفى الخاص بهم عن طريق اعداد دليل لكل قسم بالكلية. .ت
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 ا.م بالمقترحات والشكاوى الخاصه بهم واعالمهم بأليه التقدم بهاعطاء الحق للعاملين بالتقد .ث

توزيع النوبتجيات بشكل دوري في الوظائف التــي تحتــاج للتواجــد فــي غيــر اوقــات العمــل  . ج

 الرسمية. 

 البند الثالث: تلقى الشكاوى و املقرتحات و البت فيها 
 -تعلن الكلية كافة اعضائها بالممارسات االتية: 

  –اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  –م بالشكوى )الطالب من حق المتقد .1

العاملين( ان يتقدم بالشكوى عند تعرضه الى مشكلة متعلقة بالخدمات المقدمة بالكلية  

 وذلك من خالل وضع صناديق الشكاوي في اماكن متفرقة بالكلية. 

   وضع اليات للتحقيق في الشكاوي واعالم جميع الفئات المستهدفة بها. .2

 مشكلة. تخصيص لجان لفحص الشكاوي واتخاذ االجراءات المناسبة لحل ال .3

اعالم المتقدم بالشكوى بنتيجة الرد على الشكوى المقدمة وذلك خالل اسبوعين من  .4

 تاريخ التقدم بالشكوى. 

 مناقشة المقترحات والبت في امكانية تنفيذها من خالل مجلس الكلية. .5

 البند الرابع: جتنب تضارب املصال 

 -من خالل: تتجنب الكلية التضارب في المصالح بين األطراف المختلفة     

اذا كان للطالب اقارب من الدرجة االولى حتى الرابعة من اعضاء هيئة   .1

التدريس ال يسمح لهم بالمشاركة في وضع االمتحانات او التصحيح أو 

ونيهم أعمال الكنتروالت وتقوم الكلية بابالغ اعضاء هيئة التدريس ومعا

 رسميا قبل موعد اجراء االمتحانات. 

رة في الفقرة السابقة على االشراف على الرسائل  تطبق المعايير المذكو .2

 العلمية وامتحانات الدراسات العليا.
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 : اجلامعى  تفعيل ميثاق شرف املعلم آليات

 يسهم فى تفعيل هذا الميثاق العناصر األتية: ــ  

المؤس • خالل  تكون  من  وذلك  بالميثاق  واقتناع  دراية  على  المختلفة  االجتماعية  سات 

 نشر الميثاق .  

   يلتزم المجتمع باحترام المعلم الجامعى ) عضو هيئة التدريس ( والحفاظ على حقوقة  •

 تعتمد الجامعة اوال ، ثم الكلية هذا الميثاق وتبذل الجهد لأللتزام بة .  •

ا • برامج  الجامعى تتضمن  المعلم  شرف  وميثاق  التعليم  اخالق  الجامعى  المعلم  عداد 

  ين بالكلية بأهمية األلتزام بميثاق الشرف . ،والعمل بجدية على توعية جميع العامل

حكماء من بعض اعضاء هيئة التدريس بالكلية لوضع اليات تنفيذة لتنمية    تشكيل لجنة •

 األلتزام والمحاسبة عن المخالفة . 

الخلقي  • التزامه  مدى  يتضمن  تدريس  هيئة  عضو  لكل  خاص  بملف  الكلية  تحتفظ 

   أو مختلف شئون التوظف . ويستخدم فى أغراض التكريم أو الترقية

 يفعل مجلس الكلية ورؤساء األقسام العلمية متابعة االلتزام بالميثاق .   •

للم • إعالمية  وحمالت  بندوات  للقيام  بالكلية  لجنة  االلتزام تشكيل  تنمية  فى  ساعدة 

 بالميثاق . 

التدريس   • هيئة  أعضاء  على  مجانا  وتوزيعها  األخالقية  للتربية  شهرية  مجلة  اصدار 

 توعية والتنمية بأخالقيات المهنة .  لل

 عمل دورات تدريبية للمعاونون لتنمية األلتزام بأخالقيات المهنة . •

 قيات لألستاذ الجامعى بالجامعات المصرية . عقد سلسلة ندوات عن المتطلبات األخال •

التصدى لظاهرة سرقة المؤلفات العلمية واألبحاث ، واألعتداءات على حقوق الملكية  •

ية ياتخاذ عقوبات رادعة ، والعمل على ادراج اسماء هؤالء المعتدين وفضحهم  الفكر

فسة اتباع سلوكهم  على الشبكة العنكبوتية ) األنترنت ( ليكونوا عبرة لمن تسول لة ن

بتوجية   المسئولين  قبل  األكتفاء من  السطوعلى مؤلفات األخرين ، وعدم  المشين فى 

 اللوم فقط . 

هيئة تدريس متورط فى مسائل تمس الشرف أو النزاهة فى حالة اكتشاف اى عضو   •

والمحاسبية   بالمساءلة  العميد  قيام  من  فالبد  التبرعات  أو  الهدايا  بقبول  يتعلق  فيما 

 خاذ األجراءات القانونية وفقا للوائح والقوانين . وات

 آلية التظلم من النتائج 

بتظلمات لفحص العليا  البكالوريوس والدراسات  تقدم طالب  كراسات اإلجابة   نظام 

 الخاصة بهم
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 أوالً :  

-   ) العليا  الدراسات  البكالوريوس   ( بعض طالب  يتقدم  للطالب  النتيجة  إعالن  بعد 

فح  فى  رغبة  لهم  شئون الذين  إدارة  إلى  بطلب  بهم  الخاصة  اإلجابة  كراسة  ص 

تاريخ   الطالب من  يوماً  عشر  خمسة  غايته  موعد  فى  العليا  الدراسات  إدارة  و 

 ة وسداد الرسوم المقررة. ظهور النتيج

 ثانياً :  

و   تجمع الطلبات وترسل إلى مكتب السيد أ.د. وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب -

ال وكيل  أ.د.  والبحوث  السيد  العليا  للدراسات  تلك   –كلية  فحص  يتم  ثم  ومن 

على    الشكاوى كل  الكلية  بأقسام  الرصد  لجان  رؤساء  على  منها  صور  وتوزيع 

 حسب التخصص. 

 ثالثا ً : 

يقوم كل رئيس لجنة رصد بتصوير كراسات اإلجابة لهؤالء الطالب وتسليمها إلى   -

والطال التعليم  لشئون  الكلية  وكيل  أ.د.  لشئون السيد  الكلية  وكيل  أ.د.  والسيد  ب 

 الدراسات العليا.

 رابعا ً : 

والطالب   - التعليم  لشئون  الكلية  وكيل  أ.د.  السيد  من  كالً  أ.د.    -يقوم  وكيل والسيد 

العليا   الدراسات  لشئون  اإلجابة    –الكلية  كراسات  لفحص  المشكلة  اللجنة  بدعوة 

عدمه من  درجات  يستحق  الطالب  كان  إذا  ما  من   ) وتحديد  الطالب  نتيجة  تغيير 

 عدمه (.

 خامساً :  

والطالب   - التعليم  لشئون  الكلية  وكيل  أ.د.  السيد  الكلية   –يقوم  وكيل  أ.د.  والسيد 

بدعوة الطالب للحضور إلى مكتبه إلطالعهم على صورة  -لعليا لشئون الدراسات ا

 من كراسات إجابتهم ومناقشة أستاذ المادة إذا طلب الطالب حضوره.

 دساً : سا

يتم عمل مذكرة تشمل جميع نتائج فحص التظلمات ويتم عرضها على لجنة شئون   -

والطالب   العليا    –التعليم  الدراسات  الالزم    –ولجنة  القرار  لعرضها وأخذ  تمهيداً 
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على مجلس الكلية إلعتمادها وإطالع السيد أ.د. نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم 

 والطالب بما تم فى هذا الشأن.

 التزامات الطالب اجلامعي 
وعدم  .1 لها  تنفيذاً  الصادرة  والقرارات  والتعليمات  ولوائحها  الجامعية  األنظمة  إتباع 

 سالمية و اآلداب العامة.القيام بأي أعمال مخلة باألخالق اإل

 االنتظام بالدراسة والقيام بكافة المتطلبات الدراسية للمقررات.  .2

الطالب   .3 وتقديمها يلتزم  الجامعة  داخل  وجوده  أثناء  الجامعية  البطاقة  بحمل 

المناسب   بالزى  وااللتزام  العامة  النظافة  على  المحافظة  و  الطلب  عند  للمختصين 

 امعة. الذي يكفل االحترام الالئق للج

االختبارات  .4 أو  التقارير  أو  البحوث  بإعداد  المتعلقة  والترتيبات  بالقواعد  االلتزام 

 غش أو الشروع فيه أو المساعدة في ارتكابه أو اإلخالل بنظام االمتحانات.وعدم ال

عن  .5 تعطيلها  أو  بها  العبث  أو  باإلتالف  الجامعة  لممتلكات  التعرض  بعدم  االلتزام 

وعلى المواد والكتب الجامعية وإرجاع ما أستعير منها في  العمل والمحافظة عليها  

 الوقت المحدد. 

الهدوء والسكينة داخل مرافق الجامعة وعدم إثارة اإلزعاج أو التجمع في  االلتزام ب .6

غير األماكن المخصصة وعدم التواجد في الفصول أو الممرات أو المطعم في وقت  

 الصالة.

وضيوفها   .7 الجامعة  منسوبي  كل  أو معاملة  إليهم  اإلساءة  وعدم  الالئق  باالحترام 

 أهانتهم بالقول أو الفعل.

االلتزام بعدم حضور المحاضرات في المقررات غير المسجل فيها الطالب إال بإذن  .8

 خاص من أستاذ المقرر. 

لمكتبات  عدم تناول المأكوالت والمشروبات داخل قاعات الدراسة أو المختبرات أو ا .9

 الجامعية. 

وني الرسمي المعتمد من قبل الجامعة يعمل  لتأكد من أن بريده اإللكترعلى الطالب ا .10

بشكل صحيح وعليه كذلك قراءة بريده اإللكتروني بشكل يومي لمتابعة ما قد يرسل  

 خالله من إعالنات أو خالفه.  
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على الطالب متابعة اإلعالنات التي توضع في لوحة اإلعالنات الرسمية داخل مبنى   .11

 الجامعة.

ال .12 أوقات  يلتزم  في  التعارض  مثل  الدراسي  جدوله  في  أخطاء  وجود  بعدم  طالب 

في   الطالب  وعلى  الطالب  فيه  نجح  وأن  سبق  مقرر  في  التسجيل  أو  المحاضرات 

فترة اإلضافة  أثناء  الجامعة  الجدول سرعة مراجعة مسجل  حالة وجود أخطاء في 

 فقط. 

 شكاوي الطالب داخل الكليات : ثالثا : كيفية التعامل مع  
تم تشكيل لجنة لتلقي وفحص شكاوى الطالب برئاسة إحدى أعضاء هيئة التدريس  ي -

ترد  التي  الحاالت  تعرض  أن  على  علمي  قسم  كل  من  آخر  تدريس  هيئة  وعضو 

الطالب   شكاوي  مع  التعامل  لجنة  على  المناسب  اإلجراء  اتخاذ  أو  لإلحاطة  إليها 

تكون لديها مهام محددة , و  النسائي ( بصفة دائمة وشهريا و)للقسم الرجالي والقسم  

يجب تقديم الشكوى بمجرد حدوث المشكلة ، ويجب رفع الشكوى في أقرب فرصة 

إلى لجنة الشكاوى أو وضعها في أحد صناديق الشكاوى الموجودة في كل كلية بعد 

  ).... )مرفق  الشكوى  استمارة  مكتب مليء  من  عليها  الحصول  يتم  وحدة    التي 

 من الموقع االلكتروني الخاص بالجامعة ضمان الجودة بكل كلية أو

 آلية التعامل مع شكاوي ومقرتحات الطالب : 
وضع الشكوى في صناديق الشكاوى واالقتراحات بالكليات وأماكن تواجد الطالب،  .1

 ويقترح أن توزع ثالث صناديق بكل كلية تبعا لمساحتها .

أو   .2 شكوى  إرسال  واأو  الشكاوى  صفحة  خالل  من  واستفسار  لمقترحات اقتراح 

 الخاصة بالموقع االلكتروني للجامعة. 

 يتم فتح صناديق الشكاوى وتجميع الشكاوى أسبوعيا.  .3

 جمع الشكاوى من البريد اإللكتروني أسبوعيا.  .4

 يتم إرسال الشكوى إلى من يعنيه األمر بمجرد ورودها من الطالب.  .5

ية أو رسمية يتم الفحص والبت في كل المشاكل التي يمكن التعامل معها بصورة ود .6

 مع مراعاة السرية الكاملة للشكوى وسرعة البت في الشكوى.
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الشكاوى التي تحتاج الرد من األقسام العلمية تُرفع إلى رؤساء األقسام ويكون الرد  .7

رئي ويفوض  القسم  قبل  من  معتمدة  لجنة  عليها حتى عن طريق  بالتوقيع  القسم  س 

يحت  أي   ، سرية  الشكوى  وتكون  الرد  ُسرعة  لدى يتثنى  وبياناته  الطالب  باسم  فظ 

الشكاوى   على   لجنة  الرد  مدة  تزيد  أال  مراعاة  .مع  خاصة  ملفات  في  كلية  بكل 

 الشكوى أكثر من خمسة عشر يوما.

 يد الكلية. في حالة تعذر حل الشكوى عن طريق األقسام تُرفع إلى عم .8

أصحابها   .9 إلى  بها  وترسل  الشكاوى  ردود  اللجنة  كتابة   تجمع  ينبغي  لذا  بيانات ) 

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

مثل: به  االتصال  التليفون   وسيلة  االتفاق معه على   –رقم  أو   ، اإللكتروني  البريد 

وذل الشكوى(  على  للرد  اللجنة موعد  أعضاء  بين  التواصل  سرعة  لضمان  ك 

 وصاحب الشكوى. 

 جلنة النظام اجلامعي 
تشكل سنوياً بقرار من أمين عام الجامعة لجنة تسمى لجنة النظام الجامعي :  1مادة   -

تختص بنظر جميع الشكاوى المرفوعة على الطلبة أو منهم والمحالة لها من نائب 

 توقيع الجزاءات المبينة.رئيس الجامعة لشئون الطالب ولها سلطة 

 تتكون لجنة النظام الجامعي من كل من:  :2مادة  -

 لجامعة لشئون الطالب أو من يكلف )رئيساً( نائب رئيس ا -

 ثالثة من أعضاء هيئة التدريس أحدهم من كلية الحقوق )أعضاء(   -

 اثنان من الطلبة أو الطالبات المشهود لهم بالكفاءة )أعضاء(  -

 صويت أو المشاركة )عضواً(سكرتير ليس له حق الت -

الطلبة أو من غيرهم في   :3مادة   - المرفوعة من  الشكاوى  نائب   تقدم  إلى  الجامعة 

 رئيس الجامعة لشئون الطالب. 

إحالة    :4مادة   - الالزم  التحقيق  إجراء  بعد  الطالب  لشئون  الجامعة  رئيس  لنائب 

 الشكوى إلى لجنة النظام الجامعي. 

  :إجراءات الشكاوى  :5مادة    -

 ال يجوز توقيع أي جزاء على الطالب المشكو منه إال بعد تحقيق تجريه اللجنة.  -
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عذر إذا   - بغير  يحضر  ولم  اللجنة  أمام  للحضور  حقه  في  المشكو  الطالب  أستدعى 

مقبول يعاد استدعاؤه كتابة أو بأي وسيلة رسمية فإذا لم يحضر بغير إذن مقبول يتم 

 اتخاذ القرار التأديبي ضده غيابياً. 

من   - الصادرة ضده  القرارات  من  الجامعة  عام  أمين  أمام  يتظلم  أن  للطالب  يجوز 

 ام الجامعي خالل مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار لجنة النظ 

 منوذج التقدم بالشكوى 
 (      رقم الشكوى)

 . معلومات اساسية:1

 االسم ثالثى ) اختياري( : 

 ذكر(: -الجنس )انثى 

 مج: البرنا –المقرر 

 )المستوى( : 

 البريد االلكترونى: 

 التليفون المحمول:

 للسرية يمكن االستعاضة برقم الشكوى عن االسم.  • يكتب االسم وعند طلب الطالب

 . مضمون الشكوى : 2

هل اتخذت اى اجراء عن شكواك )تكلمت مثال مع منسق مقررك او الشخص المسئول عن 

 ك ؟تقديم الخدمة عن موضوع شكوا

 ما هو مقترحك لحل شكواك ؟

 

 القواني املنظمة ملزاولة مهنة التدريس باجلامعة 

والمحاضرات   لسادة أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بالدروسعلى ا  -:    ٩٥مادة  
والفنون  واآلداب  العلوم  تقدم  في  يسهموا  وأن  العملية  والدراسات   والتمرينات  البحوث  بإجراء 

 .وتزويدها بالمراجع  ف على المعامل وعلى المكتباتالمبتكرة واإلشرا
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التم  -:  ٩٦مادة   التدريس  هيئة  أعضاء  السادة  الجامعيةعلى  والقيم  بالتقاليد   سك 
االتصال وتدعيم  ترسيخ  وعليهم  الطالب  نفوس  في  بثها  على  والعمل  المباشر   األصيلة 

 الريادة ونظم األسر. لبالطالب ورعاية شئونهم االجتماعية والثقافية والرياضية من خال
 ٩٧: مادة -

والمحا الدروس  قاعات  داخل  النظام  حفظ  التدريس  هيئة  أعضاء  والبحوث  ضراتيتولى 
من حادث  كل  عن  تقريرا  المعهد  او  الكلية  عميد  إلى  ويقدمون  اإلخالل   والمعامل  شأنه 

 بالنظام وما اتخذ من إجراءات لحفظه . 
 ٩٨: مادة  -

هيئة اعضاء  من  عضو  كل  نشاطه  على  عن  سنويا  تقريرا  يقدم  أن  العلمى   التدريس 
وعلى رئيس مجلس   ئيس مجلس القسموالبحوث التى أجراها ونشرها والبحوث الجارية الى ر 

المعهد عن س او  الكلية  الى عميد  تقريرا  يقدم  ان  النشاط   ريالقسم  العمل فى قسمه وعن 
 أهداف .  العلمى والبحوث الجارية فيه وما حققه القسم من

 ٩٩: مادة  -
أعضاء فيها   على اعضاء هيئة التدريس المشاركة فى أعمال المجلس واللجان التى يكونون 

 المعهد. يهم المشاركة فى أعمال المؤتمرات العلمية للقسم وللكلية أو وعل
 ١٠٠: مادة -

الخاصة   بشأن بعض االحكام ١٩٥٤لسنة   ٢٦مع عدم االخالل باحكام القانون رقم 
المحدودة لرئيس   ة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئوليةبشركات المساهم

القسم المختص أن يرخص   لكليه بعد أخذ رأى مجلسالجامعة بناءا على اقتراح عميد ا
مهنتهم خارج الجامعة أو داخلها فى   بصفة استثنائية ألعضاء هيئة التدريس فى مزاولة 

رخص له من ذلك خبرة فى تخصصه  الم غير أوقات العمل الرسمية بشرط أن يكسب
 العلمى وبشرط أال يتعارض هذا .

 ١٠١: مادة -
فى   ريس القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء إستشارةال يجوز ألعضاء هيئة التد

 موضوع معين إال بترخيص من رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية.
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 ١٠٢: مادة -
ما يعطى   اء دروس فى غير جامعتهم أو اإلشراف علىال يجوز ألعضاء هيئة التدريس إلق 

الكلية أو المعهد  ى موافقة مجلسبها من دروس إال بترخيص من رئيس الجامعة بناء عل 
أن يكون التدريس أو   بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص ويشترط للترخيص فى ذلك

 اإلشراف فى مستوى الدراسة الجامعية . 
 ١٠٣: مادة -

 هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل. ال يجوز ألعضاء
 ١٠٤: مادة -

عمل تجارى   س أن يشتغلو بالتجارة أو أن يشتركوا فى إدارةال يجوز ألعضاء هيئة التدري
ولرئيس الجامعة أن   أو مالى أو صناعى أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأى عمل ال يتفق

القيام به يتعارض مع واجبات   ة أى عمل يرى أنيقرر منع عضو هيئة التدريس من مباشر 
 الوظيفة وحسن أدائها . 


