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 البند األوؿ  :ادلنفذوف للميثاؽ :

ميثاؽ األخبلقيات ادلهنية

يلتزـ كافة أعضاء ىيئة التدريس واذليئة ادلعاونة واإلداريني والطبلب هبذا ادليثاؽ ،ويتخذ ادلعهد اإلجراءات البلزمة للتأكد من أف

مجيع األعضاء خيضعوف دلبادئ ىذا ادليثاؽ ويلتزموف بو.

 البند الثاىن  :أىداؼ ادليثاؽ :

مت صياغة ادليثاؽ دلساعدة العاملني ابدلعهد على اإللتزاـ ابدلعايري ادلهنية وطمأنة كافة األطراؼ ادلتعاملة إذل أف كافة أنشطة ادلعهد

العلمية والتعليمية والبحثية واخلدمية تتم وفقاً للطرؽ واألساليب ادلهنية الىت ربكمها أخبلقيات ادلهنة.

 البند الثالث  :مبادئ ادليثاؽ :
ينطوى ادليثاؽ على عدة مبادئ أخبلقية تتمثل ىف :

 )1الشفافية  :ويتحقق ذلك من خبلؿ إعبلف قرارات اإلدارة للمستفيدين سواء داخل ادلعهد أو خارجو .
 )2احملاسبة  :من خبلؿ توافر امكانية زلاسبة القيادات وادلسئولني عن أدائهم ونشاطهم الوظيفى.
 )3األداء ادلهىن ادلتميز  :من خبلؿ إرساء تقاليد راسخة ربرتـ األداء ادلتميز وتقبل التنوع واإلختبلؼ وتعرتؼ أبليات زلددة لصنع
السياسات وىى من عوامل تدعيم الثقة داخل ادلعهد وخارجو.

 )4تدعيم العمل اجلماعى وروح الفريق :من خبلؿ سيادة روح التعاوف بني كافة العاملني داخل األقساـ العلمية واإلدارية.
 )5نشر مناخ الثقة داخل ادلعهد  :إبصبلح بيئة العمل والتدعيم من خبلؿ احلوافز ومراجعة القرارت واإلجراءات التصحيحية
وأتكيد ادلساواة ىف احلقوؽ والواجبات وادلشاركة ىف صنع القرار.

 )6اإلدارة السليمة للخبلفات والصراعات  :عرب اإللتزاـ بقيم التنافس والتعاوف واللجوء إذل الطرؽ السليمة ىف إدارة اخلبلفات
الىت تنشأ من جراء ادلعامبلت وقبوؿ التعدد واإلختبلؼ ىف الفكر والرأى.

 )7العدالة والتوازف  :إبختيار القيادات وفقاً دلعايري معلنة وعادلة ومتوازنة وفقاً للخربات والكفاءة ،وإزباذ كافة اإلجراءات
التصحيحية دلعاجلة أى شلارسات غري عادلة.

 )8اجلدارة واإلستحقاؽ وسبكني الشباب  :عن طريق تطوير قدرات الباحثني ابلدورات التدريبية وإيفاد البعثات ،وفتح قنوات
التبادؿ العلمى مع ادلؤسسات اخلارجية ،وإدماجهم ىف األنشطة ادلختلفة داخل ادلعهد وخارجو.

 البند الرابع  :نصوص ادليثاؽ :
تتناوؿ نصوص ادليثاؽ اجملاالت التالية :
 .1حقوؽ ادللكية الفكرية

 .2ادلمارسات العادلة وعدـ التمييز.
 .3أخبلقيات العمل.

ويشمل أعضاء ىيئة التدريس ومعاونوىم والعاملني ابجلهاز اإلدارى.
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أوالً  :أعضاء ىيئة التدريس واذليئة ادلعاونة
 .1حقوؽ ادللكية الفكرية :

 إحرتاـ ادللكية الفكرية لآلخرين والدقة ىف نقل األفكار .

 اإلشارة إذل ادلصادر الىت إستقى منها الباحث ادلعلومات والىت إستعاف هبا ىف التدريس أو عند إجراء حبوثو وفق أصوؿ
منهجية ،مع ذكر إسم ادلؤلف وادلرجع.

 ال يتم ذكر مراجع دل يتم إستخدامها إال إبعتبارىا قائمة قراءة إضافية.

 عدـ برت النصوص ادلنقولة دبا خيل بقصد صاحبها سواء كاف ذلك بقصد أو بغري قصد.

 توضيح أدوار ادلشاركني ىف البحوث ادلشرتكة واإلبتعاد عن وضع األمساء للمجاملة أو للمعاملة.
 عدـ إستخداـ بررليات  /أو مواد غري مرخص هبا ابدلعهد.

بناء
 عدـ القياـ بعمل من أعماؿ اخلربة أو إعطاء إستشارة ىف موضوع معني جلهات خارجية إال برتخيص من رللس اإلدارة ً
على إقرتاح عميد ادلعهد.
 مراعاة احلقوؽ األدبية والقانونية دلالكى األعماؿ الفكرية.

 إستطبلع اراء أعضاء ىيئة التدريس ابدلعهد حوؿ فاعلية اإلجراءات ادلتبعة للمحافظة على ادللكية الفكرية والنشر.
 إ عداد دورات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس ومعاونيهم ىف رلاؿ حقوؽ ادللكية الفكرية والنشر العلمى.


إ عداد ورش عمل حبضور أحد ادلتخصصني للتوعية حبقوؽ ادللكية الفكرية والنشر ىف ضوء قانوف محاية ادللكية الفكرية



إ عداد ملصقات ابدلكتبة إبجراءات محاية ادللكية الفكرية ليطلع عليها كافة ادلرتددين على ادلكتبة.

وأى تعديبلت تتم عليو.


إ يداع بعض الكتب الىت تتناوؿ حقوؽ ادللكية الفكرية والنشر ىف ادلكتبة.

 .2ادلمارسات العادلة وعدـ التمييز :
جيب على عضو ىيئة التدريس اإللتزاـ دبا يلى :

 أف يعلن لطبلبو إطار ادلقرر وأىدافو التعليمية وزلتوايتو.

 يسمح للطبلب ابدلناقشة واإلعرتاض وفق أصوؿ احلوار البناء دبا يهيئ فرص أفضل للتعلم.
 إعبلف الطبلب بقواعد وطرؽ التقييم للمقرر الذى يقوـ بتدريسو.

 ال جيوز التنويو عن األسئلة الىت ستأتى ىف اإلمتحاف دبا يتعارض مع ربقيق العدؿ والكفاءة .
 مراعاة الدقة والعدالة وإلتزاـ النظاـ واإلنضباط داخل جلاف اإلمتحاف.

 مراعاة الدقة ىف عملية التصحيح ،وعرض النتائج على جلنة ادلمتحنني دوف كشف األمساء إلزباذ القرارت حبيادية.
 وقف التعامل مع أى جهة أو شخص ثبت مؤخراً تورطو ىف مسائل سبس النزاىة أو الشرؼ.
 العدالة ىف ادلعاملة وعدـ التحيز لفئة معينة من الطبلب بناء على العقيدة أو النوع.

عة.
 ال يتم إشراؾ أعضاء ىيئة التدريس ىف أعماؿ االمتحاانت والتصحيح والكنرتوالت اذا كاف ذلم أقارب حىت الدرجة الراب
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 ال يتم اشراؾ أعضاء ىيئة التدريس ىف القياـ ابلتدريس ىف حالة وجود أحد األقارب من الدرجة األوذل.
 ال يتم السماح ألعضاء ىيئة التدريس أو معاونيهم أو العاملني ابلقياـ أبى أعماؿ خارج

واإلشرتاؾ ىف دورات تدريبية أو القياـ أبعماؿ إستشارية اذا كانت تتعارض مع مصلحة ادلعهد.

ادلعهد مثل إلقاء احملاضرات

 اإلعبلف عن اإلجراءات الىت تستخدمها ادلؤسسة لتجنب تعارض ادلصاحل لكافة أعضاء ىيئة التدريس والعاملني ابدلعهد.
 ال يتم إشراؾ العاملني ىف أعماؿ اإلمتحاانت إذا كاف ذلم أقارب حىت الدرجة الرابعة.
 تلتزـ إدارة ادلعهد إبزباذ قرارات تصحيحية ذباه أى شلارسات غري عادلة.



تلتزـ إدارة ادلعهد ابإلعبلف عن القرارات ادلتعلقة بتصحيح أى شلارسات غري عادلة.

تلتزـ إدارة ادلعهد ابدلصداقية ىف الوعود ادلقدمة إستجابة للشكاوى وادلقرتحات ادلقدمو من األطراؼ ادلختلفة.

 اإلعبلف عن اإلجراءات الىت إزبذهتا إدارة ادلعهد للرد على الشكاوى وادلقرتحات.

 .3أخبلقيات العمل :
أ  -أخبلقيات مهنة التدريس :

جيب أف يلتزـ أعضاء ىيئة التدريس واذليئة ادلعاونة دبا يلى :

 التمكن من ادلادة العلمية الىت يقوـ بتدريسها  ،وأف يكوف ملماً ابدلستجدات العلمية ىف مادتو.
 يكوف على دراية ابألمور الرتبوية والطرؽ واألساليب التدريسية احلديثة والتدريب عليها.
 يغري ويطور من أساليب التدريس ابلشكل الذى جيعلو مشوقاً وشلتعاً للطبلب.

 يدير اللقاء التعليمى بشكل جيد وأف يستخدـ وقت التدريس ابلكامل دبا حيقق مصلحة الطبلب.

 يُنمى لدى الطبلب مهارات التفكري ادلنطقى ويشجعهم على تكوين رأى مستقل شلا يساعدىم على التفكري واإلبداع.
 يؤدى عملو إبخبلص وأمانو ومثابرة حرصاً على النمو ادلعرىف واخللقى للطبلب.

 تطبيق معايري اجلودة ادلطلوبة ابلنسبة للمادة الىت يقوـ بتدريسها ابلشكل الذى حيقق مستوى جيد للخريج.
 احلماية واحملافظة على مقتنيات ادلكتبة وإتباع القواعد اخلاصة ابدلكتبة من حيث اإلستخداـ و اإلستعارة.
 ال جيوز ألعضاء ىيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية دبقابل أو بغري مقابل.

 ال جيوز ألعضاء ىيئة التدريس أف جيمعوا بني وظيفتهم وأى عمل ال يتفق وكرامة ىذه ادلهنة.
 ال جيوز قبوؿ اذلدااي أو التربعات دبختلف أشكاذلا ( ربت أى مسمى ).

ب  -أخبلقيات البحث العلمى :

جيب أف يلتزـ أعضاء ىيئة التدريس واذليئة ادلعاونة دبجموعة من القيم الىت يسعى ادلعهد إذل اإللتزاـ هباوىى كالتاذل :

 األمانة العلمية عند إعداد البحوث ،وتوجيهها دلا يفيد ادلعرفة واجملتمع كإلتزاـ أخبلقى أساسى حبكم وظيفتو.
 تنوع مصادر ادلعلومات والبياانت اخلاصة ابلبحث العلمى إبعتبارىا أحد مؤشرات جودتو وقيمتو وجدواه.

 تقدمي البياانت ىف شكل واضح وكتابة البحث بتفاصيل كافية سبكن الباحثني من إعادة التجارب والتحقق من النتائج.
 ربسني نوعية البحث العلمى لتتوافق مع ادلعايري الدولية ،ودبا حيقق التأثري اإلجياىب على ادلستوى األكادديى والقومى.
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 تعزيز التوجو ابلنشاط البحثى خلدمة اجملتمع والبيئة من خبلؿ تقدمي احللوؿ للمشكبلت اجملتمعية احلالية أو ادلستقبلية.
 توجيو و تشجيع الطبلب على البحث العلمى لتكوين كوادر مؤىلة لسوؽ العمل.

 ربديث ادلعلومات ىف ادلؤلفات ادلقررة على الطبلب حىت يلموا ابلتطورات احلديثة احمليطة.

ت  -أخبلقيات تقييػم الطبلب :

 متابعة أداء الطبلب وتقييمهم بشكل دورى .

 إفادة الطبلب بنتائج التقييم لئلستفادة منها ىف تصحيح أدائهم وتقوديو.
 أف يكوف اإلمتحاف مبلئماً مع ما مت تدريسو من زلتوايت ادلقرر.

 العمل على تنوع األسئلة حبيث تقيس سلتلف ادلهارات لدى الطبلب والتوازف ىف توزيع الدرجات على األسئلة.
 ادلوضوعية والعدالة ىف تقييم الدرجات عند التصحيح والبُعد عن أى مؤثرات قد تضر بعملية التقييم.
 تقييم مستوايت الطبلب حسب درجات تفوقهم ( شلتاز – جيد جداً – جيد – مقبوؿ – ...إخل).
 منع الغش وزلاوالتو ومعاقبة من يقوـ بو.

 عدـ ادلشاركة ىف أعماؿ اإلمتحاانت أو وضع األسئلة وتقدير الدرجات أو أعماؿ ادلبلحظة للفرؽ الىت يوجد هبا أقارب
حىت الدرجة الرابعة سواء ابلنسب أو ادلصاىرة.

ث  -غرس القيم األخبلقية لدى الطبلب :

 األستاذ ىو القدوة لطبلبو ،فهو ادلسئوؿ عن النمو اخللقى السوى للطبلب ألنو يغرس ىف نفوسهم القيم السليمة واألخبلؽ
احلميده والقيم األخرى مثل  :قيمة الوقت – قبوؿ الرأى اآلخر – احلوار البناء – إتقاف العمل ....إخل.

 يقوـ األستاذ أبدوار عديدة ابلنسبة للطبلب وديارسها فعبلً ،ومن ىذه األدوار ( األب – الصديق – ادلوجو – ادلعلم ) فهو
يتشكل ىف ادلواقف ادلختلفة مب يبلئم الدور ادلطلوب منو ىف كل موقف.

 غرس مقومات اإللتزاـ ابلسلوكيات وأخبلقيات ادلهنو لدى الطبلب على مستوى زبصصات الربامج ادلختلفة ابدلعهد ،حىت
يكونوا واجهة مشرفة للمعهد كمؤسسة تعليمية وحبثية وخدميو وذلك عند إلتحاقهم بسوؽ العمل.

ج  -خدمة اجملتمع والبيئة احمليطو :

 ربط ما يعلمو للطبلب إبحتياجات اجملتمع وأف خيصص جزء كبري من جهده وعلمو للمشكبلت الىت يعاىن منها اجملتمع.
 حيرص على إعداد الطاقات البشرية الىت حيتاجها اجملتمع وتزويدىم أبحدث ادلعارؼ واخلربات ادلتجددة.
 حيرص على إعداد البحوث التطبيقية وربطها ابلواقع العملى ىف اجملتمع.

 تقوية الروابط مع ادلؤسسات اإلنتاجية ادلختلفة ابجملتمع حبيث يسهم ىف حل ادلشكبلت الىت تواجو تلك ادلؤسسات.
ح  -يف حالة عدـ اإللتزاـ ابإلجراءات والقواعد السابقة يقوـ السيد أ.د .عميد ادلعهد بعرض تقرير على رللس إدارة ادلعهد إلزباذ
القرار البلزـ وفقاً لنظاـ التأديب الوارد بقانوف تنظيم اجلامعات ( رقم  49لسنة  )1972والئحتو التنفيذيو .
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 ادلصػ ػػادر :

 .1أ.د .صديق دمحم عفيفى  :أخبلؽ وآداب ادلهنة ىف اجلامعات.

 .2أخبلقيات البحث العلمى  :ادلركز القومى لتنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات.
 .3قانوف رقم ( )52لسنة  1970بشأف تنظيم ادلعاىد العالية اخلاصة.
 .4قانوف تنظيم اجلامعات رقم ( )49لسنة  1972والئحتو التنفيذية.
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اثنياً  :العاملوف ابجلهػاز اإلدارى
 .1حقوؽ ادللكية الفكرية :

أ  -حظر إستخداـ الربامج اجلاىزة غري ادلرخصة على أجهزة احلاسب.

ب  -عدـ نسخ ادلصنفات دبا يشكل إعتداء على حقوؽ ادلؤلف ( .ادلصنفات دبختلف أنواعها ).
ت  -عدـ التعدى على أفكار الزمبلء وإبتكاراهتم وإحرتاـ حقوؽ اآلخرين.

ث  -عدـ اإلحتفاظ لنفسو أبصل أية ورقة أو مستند خيص العمل أو تصويرىا ألطراؼ خارجية إال ىف حالة موافقة اإلدارة كتابياً.
ج  -عدـ شلارسة أى نشاط شلاثل للذى ديارسو ابدلعهد لدى أطراؼ خارجيو دبا ديكنهم من التعرؼ على أسرار ادلنشأه ومنافستها.
ح  -ادلخالفة لتلك التعليمات تستوجب ادلسائلة القانونية.

 .2ادلمارسات العادلة وعدـ التمييز :

أ  -توفري الفرص ادلتكافئة ىف التدريب سواء داخل ادلعهد أو خارجو.

ب  -توفري الفرص ادلتكافئة ىف الرتقيات وفقاً للشروط ادلوضوعة والىت تتسم ابلشفافية والعدالة.
ت  -توزيع ادلكافآت واحلوافز ىف ضوء القواعد ادلعموؿ هبا.
ث  -العدالة وادلوضوعية ىف التقييم السنوى للعاملني.

ج  -العدالة ىف التقييم وإطبلع كل موظف على نتائج تقييمو ومناقشتو لنتائج التقييم .

ح  -ال تقوـ إدارة ادلعهد أو أى إدارة ابلدخوؿ ىف تعامبلت مالية خارج ادلعهد مع أطراؼ تربطهم عبلقات شخصية أو أسرية مع
أعضاء ىيئة التدريس أو معاونيهم أو العاملني ابدلعهد.

خ  -تلتزـ إدارة ادلعهد إبزباذ قرارات تصحيحية ذباه أى شلارسات غري عادلة.

د  -تلتزـ إدارة ادلعهد ابالعبلف عن القرارات ادلتعلقة بتصحيح أى شلارسات غري عادلة.

ذ  -تلتزـ إدارة ادلعهد ابدلصداقية ىف الوعود ادلقدمة إستجابة للشكاوى وادلقرتحات ادلقدمو من األطراؼ ادلختلفة.

ر  -اإلعبلف عن اإلجراءات الىت إزبذهتا إدارة ادلعهد للرد على الشكاوى وادلقرتحات.

 .3أخبلقيات العمل :

أ  -التعاوف بني ادلوظف والرؤساء وادلرءوسني ،والعمل بروح الفريق.

وحسن ادلعاملة ،و إصلاز األعماؿ وادلهاـ ادلكلف هبا ادلوظف بدقة وأمانة.
ب  -الطاعة للرؤساء والوالء واإلنتماء للمعهد ُ
ت  -احلفاظ على أسرار وخصوصيات العمل واألفراد .

ث  -تفادى التصرفات ادلنافية للذوؽ العاـ والتقاليد أثناء العمل ،والتمسك ابألخبلؽ والقيم احلميدة.
ج  -أف يتبع العامل النظم الىت يضعها ادلعهد لتنمية وتطوير مهاراتو وخرباتو مهنياً.
ح  -أف حيافظ على ما يسلمو إليو صاحب العمل من أدوات وأجهزة ومستندات وغريىا.
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خ  -الفصل بني ادلمتلكات الشخصية وادللكية العامة ،واحلفاظ على شلتلكات ادلعهد.
د  -اإللتزاـ ابلقواعد والقوانني واللوائح ادلنظمة للعمل ابدلعهد وعدـ سلالفتها.

ذ  -عدـ تقدمي أى إستشارات إذل جهات أخرى شلاثلة جملاؿ التخصص إال بعد موافقة اإلدارة العليا كتابياً.
ر  -عدـ قبوؿ اذلدااي أو عموالت أو مبالغ أو أى أشياء أخرى أبية صفة.

ز  -عدـ مجع نقود أو تربعات أو توزيع منشورات أو مجع توقيعات أو تنظيم إجتماعات داخل مكاف العمل بدوف احلصوؿ على
موافقة إدارة ادلعهد.

 ادلصػ ػػادر  :قانوف العمل رقم ( )12لسنة .2003
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اثلثاً  :ادليثاؽ األخبلقى للطػ ػػبلب
يوضح ادليثاؽ األخبلقيات الىت جيب على الطبلب إتباعها فيما خيص احملاور التالية :
 )1نظاـ الدراسة.

 )2نظاـ اإلمتحاانت.
 )3نظاـ التأديب.

 .1أخبلقيات الطبلب فيما خيص نظاـ الدراسة :
جيب على الطبلب اإللتزاـ دبا يلى :
 oاإلنتظاـ ىف متابعة احملاضرات وقاعات الدرس وادلعامل وفقاً للمواعيد واألماكن ادلعلنة ابجلداوؿ الدراسية.
 oإحرتاـ القائمني ابلتدريس من السادة أعضاء ىيئة التدريس واذليئة ادلعاونة.
 oالتفرغ الكامل للدراسة شرط لقيد الطالب ابدلعهد.
 oإحرتاـ القواعد والنظم ادلعموؿ هبا ابدلعهد والتعليمات الىت يتم إصدارىا إليهم.
 oإظهار بطاقة ادلعهد (الكارنيو اخلاص بو) ىف كل شأف دراسى ،وال يُسمح ألى طالب حبضور احملاضرات وقاعات الدرس وادلعامل
وأتدية اإلمتحاانت إال إذا كاف حيمل بطاقة ادلعهد ( الكارنيو ).

 oاحلرص على إثبات حضورىم بكشوؼ الغياب واحلضور سواء ابحملاضرات أو قاعات الدرس وادلعامل.
 oاإللتزاـ ابلقواعد ادلعلنة واخلاصة ابدلرتددين على ادلكتبة.
 oالوالء واإلنتماء للمعهد وللتخصص الذى يدرس بو واحلفاظ على شلتلكات ادلعهد.
 oادلعاملة الطيبة وإحرتاـ اآلخرين سواء على مستوى الزمبلء أو ادلتعاملني معهم من أفراد اجلهاز اجلهاز اإلدارى ابإلدارت ادلختلفة
دبا حيقق ُحسن سري العملية التعليمية .

 oحرية التعبري عن الرأى واحلوار البناء وادلناقشة دبا حيقق اإلستفادة سواء على ادلستوى الشخصى أو اجلماعى.
 oإحرتاـ ادللكية الفكرية واإلشارة إذل مصادر ادلعلومات ادلقتبسة عند إعداد البحوث وادلشروعات.
 oادلشاركة ىف سلتلف األنشطة ( الرايضية – الثقافية – اإلجتماعية – الفنية  ...إخل ) الىت تقدمها إدارة رعاية الطبلب وذلك
هبدؼ تنمية القيم الروحية واألخبلقية وتشجيع ادلتفوقني وإكتشاؼ ادلواىب وصقلها.

 .2أخبلقيات الطبلب فيما خيص نظاـ اإلمتحاانت :

ُ oحيرـ الطالب من دخوؿ إمتحاف ادلقرر ىف الفصل الدراسى إذا زاد عدد مرات غيابو عن  % 25ويعترب راسباً ىف ادلقرر ويصدر
رللس إدارة ادلعهد قراراً ابحلرماف من دخوؿ اإلمتحاف إال إذا قدـ الطالب عذراً يقبلو رللس إدارة ادلعهد فبل يعترب غيابو رسوابً
ويعتمد من الوزارة.

 oعلى الطبلب اإللتزاـ بنظاـ اإلمتحاانت ابدلعهد ،والقواعد واإلجراءات ادلتبعة حلفظ ىذا النظاـ.
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 oكل إخبلؿ بنظاـ اإلمتحاف أو اذلدوء الواجب لو وكل غش أو الشروع فيو يعترب سلالفة أتديبية تستوجب عقوبة قد تصل إذل حد
احلرماف من دخوؿ اإلمتحاانت ىف مجيع ادلقررات وإحالتو جمللس التأديب.

 oيلتزـ الطبلب بعدـ إصطحاب أية أوراؽ زبص مادة اإلمتحاف أو غريىا داخل جلنة اإلمتحاف.

ُ oحيظر على الطبلب إصطحاب التليفوف احملموؿ داخل جلنة اإلمتحاف حىت وإف كاف مغلقاً.
ُ oحيظر على الطبلب الكتابة على ورقة أسئلة اإلمتحاف .
ُ oدينع الطالب من دخوؿ جلنة اإلمتحاف بعد مرور ربع ساعة من زمن اإلمتحاف بناءاً على تعليمات وزارة التعليم العاذل.
 oال يُسمح للطالب دبغادرة جلنة اإلمتحاف إال بعد مرور نصف الوقت ادلخصص لئلمتحاف.

 oجيب على الطبلب عدـ إستعماؿ القلم األمحر أو الرصاص ىف اإلجابة على األسئلة بورقة اإلجابة ،ويفضل إستعماؿ القلم
األزرؽ أو األسود  ،ويستخدـ الرصاص ىف الرسومات التوضيحية فقط.

 oمراعاة صحة البياانت الىت يتم تدوينها على كراسات اإلجابة ومراجعتها وعلى األخص  :اإلسم ابكامل – رقم اجللوس.

 oاحلرص على التوقيع ىف كشوؼ احلضور ابللجنة سواء ىف خانة احلضور أو اإلنصراؼ ويكوف التوقيع ابإلسم رابعياً كما ورد
بكشوؼ التوقيع وليس إبختصارات أو فورمة.

 oإتباع التعليمات الىت ُديليها السيد الدكتور مراقب اللجنة والسادة ادلبلحظوف دبا حيقق ُحسن سري اإلمتحاانت.

 oيتم إعبلف النتائج ىف الفصل الدراسى األوؿ بدوف رأفة اجملموع ،ويتم إعبلهنا كاملة ىف الفصل الدراسى الثاىن بعد تطبيق قواعد
الرأفة احملددة من قبل وزارة التعليم العاذل.

 oال يُعتد ابلنتائج الىت يتم إببلغها تليفونياً وعلى الطالب التأكد من نتيجتو شخصياً سواء من خبلؿ النتائج ادلعلنة بلوحات
اإلعبلانت ،أو على ادلوقع اإللكرتوىن للمعهد ،أو من خبلؿ إدارة شئوف الطبلب.

 oيتم نقل الطالب من الفرقة ادلقيد هبا إذل الفرقة الىت تليها إذا صلح ىف مجيع ادلقررات أو كاف راسباً فيما ال يزيد عن مقررين.
 oعلى الطبلب احململوف دبواد زبلف أو الراسبوف التوقيع ابلعلم على ادلواد إبدارة شئوف الطبلب عقب ظهور النتيجة .

 oالطبلب احململوف دبواد زبلف يتم إمتحاهنم على ما مت دراستو ىف العاـ ادلاضى وعليهم متابعة أستاذ ادلادة ىف أية إستفسارات،
وحضور احملاضرات اإلضافية الىت يتم تنظيمها ىف هناية كل فصل دراسى دلراجعة مواد التخلف على مستوى كل فرقة.

 oعلى الطبلب الراسبوف اإللتزاـ ابحلضور ىف ادلواد الراسبوف فيها حيث يتم إمتحاهنم على ادلنهج اجلديد مع الطبلب النظامى،
وسيتم حرمانو من اإلمتحاف ىف حالة عدـ إستيفاء نسب احلضور ادلقررة.

 oيُقدر صلاح الطالب ىف إمتحاانت كل فرقة أبحد التقديرات التالية :
.1
.2
.3
.4

ممتاز للحاصل على  % 85فأكثر من جمموع الدرجات.
جيد جداً للحاصل على  % 75إىل أقل من  % 85من جمموع الدرجات.
جيد للحاصل على  % 65إىل أقل من  % 75من جمموع الدرجات.
مقبول للحاصل على  % 50إىل أقل من  % 65من جمموع الدرجات.

 oأما رسوب الطالب فُيقدر أبحد التقديرين التاليني :
 .1ضعيف للحاصل على  % 30إىل أقل من  % 50من جمموع الدرجات.
 .2ضعيف جداً للحاصل على أقل من  % 30من جمموع الدرجات.
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ُ oحيسب اجملموع الرتاكمى للطبلب على أساس اجملموع الكلى للدرجات الىت حصل عليها ىف كل سنوات الدراسة.

 oيتم منح مرتبة الشرؼ إذا كاف التقدير الرتاكمى للطالب شلتاز أو جيد جداً وعلى أال يقل تقديره العاـ بكل فرقة عن جيد جداً،
وأال يكوف قد رسب ىف أى مقرر خبلؿ سنوات الدراسة.
 oدينح ادلعهد الطبلب شهادة البكالوريوس ( حسب التخصص ) معتمدة من السيد العميد ومعتمدة خبتم وزارة التعليم العاذل.

 .3نظاـ أتديب الطبلب :

وحياؿ الطالب إذل رللس التأديب،
خيضع الطبلب ادلقيدوف ابدلعهد للنظاـ التأديىب وفقاً لبلئحة ادلعهد ونص القانوف ُ

ويعترب على األخص سلالفات أتديبية ما يلى :

 oاألعماؿ ادلخلة بنظاـ ادلعهد أو تعطيل الدراسة أو التحريض عليو.

 oاإلمتناع ادلدبر عن حضور الدروس واحملاضرات وغريىا الىت تتطلب ادلواظبة.

 oكل فعل سلل ابلشرؼ والكرامة أو سلل حبسن السري والسلوؾ داخل ادلعهد أو خارجو.

 oكل إخبلؿ بنظاـ اإلمتحاف أو اذلدوء الواجب لو وكل غش ىف اإلمتحاف أو الشروع فيو.

 oكل إتبلؼ للمنشآت أو األجهزة أو ادلواد أو الكتب اجلامعية أو ادلراجع ابدلكتبة أو تبديدىا.
 oكل تنظيم ابدلعهد واإلشرتاؾ فيو دوف ترخيص سابق من رللس إدارة ادلعهد.

 oتوزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط ومجع توقيعات دوف ترخيص سابق من عميد ادلعهد.
 oاإلعتصاـ داخل مباىن ادلعهد أو اإلشرتاؾ ىف مظاىرات سلالفة للنظاـ العاـ واآلداب.

ادلص ػػادر :

 oقانوف رقم  52لسنة  1970ىف شأف تنظيم ادلعاىد العالية اخلاصة.
 oالئحة ادلعهد الداخلية.

 oالقرارات الوزارية الواردة من وزارة التعليم العاذل.
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رابعاً  :أخبلقيات ادلعلومات ىف ادلكتبات
هتدؼ ادلكتبة العلمية للمعهد إذل تقدمي اخلدمات ادلكتبية ادلختلفة الىت تيسر إفادة أعضاء ىيئة التدريس واذليئة ادلعاونة والطبلب

والعاملني وادلتدربني ابدلعهد من مقتنيات ادلكتبة ،وتقدمي تيسريات للبحث ابدلكتبة دلختلف الفئات.

ومن أجل تقدمي أفضل خدمة فبل بد من توافر ميثاؽ أخبلقى سواء للعاملني ابدلكتبة أو ادلرتددين عليها ،ونعرض فيما يلى ادليثاؽ

ادلهىن للعاملني ابدلكتبة وادلرتددين وادلستفيدين من خدماهتا.

أ  -ابلنسبة للعاملني ابدلكتبة :

جيب على العاملني ابدلكتبة ( األخصائيني – مدير ادلكتبة ) اإللتزاـ دبا يلى:

 تقدمي أفضل خدمة شلكنة ىف ضوء اإلمكاانت ادلتاحة ،وتوفري خدمة اإلستعارة للجميع.

 اإلىتماـ بتطبيق أسس وطرؽ التصنيف للكتب وادلراجع ،والرتتيب اجليد حملتوايت ادلكتبة .

 السعى لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة وادلعرفة ادلهنية وادلهارات واخلربات خلدمة العمل ابدلكتبة وربقيق أىدافها.
 اإلستجابة لؤلسئلة الىت توجو إليهم بدقة ومهارة ودوف ربيز.

 التعامل بشكل سريع وبعدالة مع الشكاوى الىت يقدمها ادلستفيدوف.

 محاية حق ادلستفيدين ىف اخلصوصية ابلنسبة للمعلومات الىت يستعريوهنا.
 ادلعاملة العادلة جلميع ادلستفيدين من خدمات ادلكتبة دوف سبييز.

 جيب على األخصائى ذبنب ادلواقف الىت ديكن أف تعكس مصاحل شخصية أو مزااي مادية على حساب ادلستفيدين من
خدمات ادلكتبة أو الزمبلء.

 ربسني اخلدمات والنظم ابدلكتبة لتقدمي األفضل دائماً للمستفيدين.

ب -ابلنسبة للمرتددين على ادلكتبة:

جيب على ادلرتددين وادلستفيدين من خدمات ادلكتبة مراعاة ما يلى:

 االىتماـ ابحملافظة على مقتنيات ادلكتبة ومحايتها.

 إتباع التعليمات واإلرشادات اخلاصة بدخوؿ ادلكتبة ،وإدراؾ قيمة زلتوايهتا ادلختلفة.

 إحرتاـ قيمة اجلهد ادلبذوؿ من القائمني على ادلكتبة لتوفري أفضل خدمة لكافة ادلستفيدين.
 مراعاة احلقوؽ األدبية والقانونية دلالكى األعماؿ الفكرية ابدلكتبة .

 اإللتزاـ حبقوؽ ادللكية الفكرية ،وإحرتاـ مصادر ادلعلومات واإلشارة إليها بشكل مناسب عند اإلقتباس منها بذكر إسم
ادلرجع وادلؤلف.

 ادلصػ ػػادر :

 oالئحة ادلكتبات جبامعة ادلنصورة  -الدستور األخبلقى جلمعية ادلكتبات األمريكية والربيطانية.
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