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 : مقدمة عامة ومتهيد
تطلللوير املسلللتمر منظوملللة مشلللروع ال ىفللل خالقيلللات موقعلللًا فريلللدًااملصلللداقية واألمعيلللار جلنلللة  حتتلللل

وكذلك يقلع عللى عاتقهلا نشلر      ، أهداف بناء مجيع مكونات املنظومةها حيث تكمن في، عتماد الوالتأهيل ل

وكللذلك نشللر الللوعى حبقللوق امللكيللة   ثقافللة املعللايري االخالقيللة املهنيللة للسمهللور املسللتهدف داخللل املؤسسللة    

، ومتابعة تطبيق لتمييز بني األفراد املستهدفة الفكرية والنشر وتسليط الضوء على املمارسات العادلة وعدم ا

 ىفل لذا نري أن املصداقية واألخالقيات متثلل مرجعيلة حاكملة      نظام املساءلة واحملاسبة لكل أفراد املؤسسة ،

 األداء اجلامعي . 

بكليلة  املهنلى  ودليلل العملل    اقية واالخالقيات نظام العمل فلى إعلداد ميثلاق   وقد استمدت جلنة املصد

من خالل املرجعيات الدينية لألديان السلماوية واألعلراف والتقاليلد    جامعة مدينة السادات ية الرياضية الرتب

 . والقوانني احلاكمة فى احلياة اجلامعية احلاكمة فى اجملتمع احمليط 

وقلال أيضلًا:    )ص(: "علليكم ككلارم األخلالق، فلهللن اَّ علّز وجلل  بعلث  بهلا".        وقد حثنا رسولنا الكلريم  

ء فهللمنللا يللدل علللى أن األخللالق الكردللة هللي اهلللدف    منللا بثعثللم ألمتللم مكللارم األخالق".وهللذا إن دّل علللى شللي  "إ

األمسى لبعث األنبيلاء )ع(، وقلد جلاء السلابقون ملنهم بلبعض هلذ  األخلالق وجلاء رسلول اَّ )ص( ليلتمم ملا             

 نقص منها ويبي ن ما مل يبي نه من سبقه من األنبياء.

خللالق هللدف األنبيللاء فمعنللى ذلللك أن تكامللل اإلنسللان هللو اهلللدف األمسللى مللن   وإذا كانللم مكللارم األ

خلقه ال يكون إالَّ بواسطة التحّلي بهذ  األخالق، وهلذا بعثهم اَّ تعاىل ليبي نوها للناس وليطبقوها أملامهم  

تكاملل اإلنسلاني   ليكونوا مثلثثاًل عليلا ومنلاذي حّيلة يقتلدى بهلا، وقلد بللهلل رسلول اَّ )ص( أعللى رتبلة ملن رتبلة ال             

 بأخالقه السامية حتى استحَق مدح اَّ تعاىل بقوله: "وإّنك لعلى خلق عظيم".

، و إمنللا  العمللل فللىخللاص فهللو ال يتعلللق باجلوانللب الفنيللة    مفهللومأخللالق و آداب املهنللة موضللوع للله  و

ب أيضللًا الضللمري و باألسللاس األخالقللي هلللذا العمللل ، و بالتللالي فهللو ال ـاطللب العقلللللللل فقللط ، و إمنللا ـاطلل  

 الوجدان . و على ذلك فهو نوع من حوار النفس قبل أن يكون حوار مع اآلخرين .

ضلوء عللى   تسللط ال  لكلى هلو وسليلتك    ونود أن نوضح أن هذا امليثاق حمل احلوار والنقلا  والقلراءة  

 فللى بيقيللةوالتطأعمالللك اليوميللة ، و كللل مللا فيلله مسللتمد مللن املمارسللات العمليللة     القضللايا األخالقيللة فللى 

نلله ص ختيليللة أو إرهاتللات أكادديللة . إ، و للليس بلله قصلل وبيئللات العمللل املختلفللةاملللدارس اجلامعللة والكليللة و

ونوضلح أن هلذا امليثلاق      .بالرتبية الرياضيةدليلك إىل التعامل األخالقي مع كل جانب من جوانب عملك 

،  لة ملن النصلائح   احملظلورات ، و ال هلو سلسل   ليس قائمة بالقواعد األخالقية الواجبة أو قائمة باملسلموحات و  

 : كما ال يقصد أن يكون ميثاقًا أخالقيًا يتضمن اإلجابات على كل التساؤالت .. ليس هذا كله و إمنا هو



 

 

 

 

 

 

 

 م 2016  – وحدة ضمان اجلودة   – املهنى ميثاق ودليل العمل األخالقى - 8 -

 

 وحدة ضمان اجلودة
 ميثاق ودليل العمل األخالقى املهنى 

 جامعة مدينة السادات –كلية الرتبية الرياضية 

صل إىل املبادئ و القواعدد  التو قضايانا األخالقية، وفى نستهدي ونسرتشد به يف مناقشة مرجعيإطار 

مواجهددة لتلدد     علددى إصدددار األ ادداق األخالقيددة فددى  لتنميددة القدددر، كمددا هندده هدا  هدداإتباع الواجدد 

 عملنا. والتطبيقية فىاملواق  العملية 

 

 وينقسم دليل وميثاق العمل االخالقى لكلية الرتبية الرياضية جامعة مدينة السادات إىل :
  : النشر . حقوق امللكية الفكرية والفصل األول 
  : ة وعدم التمييز .املمارسات العادلالفصل الثانى 
  : أخالقيات املهنة .الفصل الثالث 
  : آلية املساءلة واحملاسبة .الفصل الرابع 

 آلية عمل اللجنة 
 . (الفئات املستفيدةحتديد وجهة العمل ) .1

 . حتديد حماور وجوانب امليثاق .2
 مسح مرجعى للمصادر املختلفة ) كليات ومعاهد معتمدة ( .  –أ 

 املقرتحة . اوراستطالع اآلراء فى احمل-ب 

 . خالقي للكلية يشمل مجيع اجلوانب واجملاالتاأليثاق وتياغة املإعداد  .3
 جامعة مدينة السادات . –اعتماد امليثاق االخالقى املهنى لكلية الرتبية الرياضية  .4

 أواًل : ملن ُيخاطب هذا امليثاق
 (لرتتيب طبقًا لألولوياتوهذا امليثاق موجه إىل )ا

 ريس بكلية الرتبية الرياضية جامعة مدينة السادات.أعضاء هيئة التد .1

 أعضاء اهليئة املعاونة بكلية الرتبية الرياضية جامعة مدينة السادات. .2

 أعضاء اهليئة اإلدارية بكلية الرتبية الرياضية جامعة مدينة السادات. .3

 طالب الدراسات العليا بكلية الرتبية الرياضية جامعة مدينة السادات. .4

 البكالوريوس بكلية الرتبية الرياضية جامعة مدينة السادات.طالب مرحلة  .5

كليللات الرتبيللة  فللى الدراسللية للتعللليم اخلطللط تطللويرفللى هللذا الشللأن مصللداقية  وهنللا نبت للى

أعضلاء هيئلة التلدريس    القيلادات و العالقلة بلني    تطلوير  وكلذلك ،  األخالقيلة  اجلوانلب  ملراعلاة  الرياضلية 

 مع الطالب واملستفيدين من الكلية. اهذ ة وكلواهليئة املعاونة واهليئة اإلداري
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 ثانيًا : حماور وجوانب امليثاق
 امللكية الفكرية والنشرحقوق  .1
 . املمارسات العادلة وعدم التمييز .2
 إجراءات عدم التعارض فى املصاحل بني األطراف املختلفة بالكلية . .3
 االخالقيات املهنية بالكلية . .4
 آلية املساءلة واحملاسبة . .5
 ئ امليثاقمباد
 الشفافية واحملاسبة: .1

، أو فيما بينهم إزاء اجلهات اليت تتعامل معا واملعنية بهاواجملتمع الداخلي تعنى مصداقية الكلية 

، أما عن احملاسبة فهللن اعتمادها يعنى أن الوضوح وعدم ال موض فى التعاملوتتحقق الشفافية من خالل 

 عن أدائهم ونشاطهم الوظيفي.واجلميع  تتوافر إمكانية حماسبة القيادات واملسئولني

 األداء املهين املتميز: .2

ويتم ذلك من خالل إرساء تقاليد راسخة حترتم األداء املتميز وتقبل التنوع واالختالف وتعرتف 

وهى من عوامل تدعيم الثقة داخل الكلية وبينها وبني  واختاذ القرارات  ليات حمدد  لصنع السياساتآب

هذ  الثقة بدورها على سيادة روح التعاون االجيابي والتنسيق داخل األقسام املختلفة  ، كما تساعدالبيئة

 من جهة وبينها وبني بعضها البعض من جهة ثانية.

 :امللكية الفكرية والنشر .3

إنتاجه، ويتم تداول املصنف بعنوانه  على التحوير أو التعديل من يرى ما إدخال وحد  للمؤلف

 األتلي. 

 جلماعي وروح الفريق:تدعيم العمل ا .4

يتم ذلك من خالل تعريف الفريق: فهو وسيلة لتمكني األفراد من العمل اجلماعي كوحدة 

 ( . يد اَّ مع اجلماعةماعي أفضل من نتائج العمل الفردي ) متسانسة ، ونتائج العمل اجل

  :شروط فاعلية الفريق

  : يات بدقةوحتديد املسؤول الفهم الواضح ملهمة الفريق وااللتزام بها

 .األساسية فيه كل عضو فريق مكلف بعمل ما، يتوىل املسؤولية (1

 .فيها أمور ال تالحية له م فىال جيوز للعضو أن يب (2

 .ال جيوز ألعضاء الفريق العمل ضد بعضهم البعض (3

 .الفريق عن اللسنة اليت تتخذ قراراتها بالتصويم ـتلف (4

 .يقمنظمة بني أعضاء الفر ضرورة إجياد حلقات اتصال (5
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 :شروط تشكيل الفريق
 .أدوات العمل اجلماعي الفعال فريق العمل أداة من

القائمة إسهامات شخصيات من خلفيات متنوعة، يكون  يتم تشكيل الفريق عندما تقتضي املشكلة

 .وحمددة التحدي على شكل مهمة واضحة

 حتديد املهمة واهلدف املطلوب حتقيقه. 

  احل ذلكإلجناز املهمة ومر حتديد إطار زم. 

 الفريق إتدار وثيقة تكليف تضم أمساء أعضاء. 

 حتديد ميزانية للتسيري. 

 الثقة والتواصل داخل الكلية: .5

وذللك ملن خلالل إتللالح بيئلة العملل والتللدعيم ملن خلالل احلللوافز، ومراجعلة القلرارات واإلجللراءات          

وق والواجبات، املشلاركة فلى   اة فى احلقالتصحيحية، والتساوب مع النقد املوضوعي للقرارات، تأكيد املساو

نقل املعلومات، والتعاون الفعال من أجل تاحل الكلية والعمليلة التعليميلة بكافلة     تنع القرار، والشفافية فى

 جوانبها.

 :إدارة األزمات وحل املشكالت .6

 جمموعلله القلليم واملعللايري اللليت يلتللزم بهللا أعضللاء   وجللود إطللار قيمللي أخالقللي يتمثللل فللىوذلللك عللرب

إدارة العالقات فيما بينهم أو بينهم وبلني اإلدارة أو بيلنهم وبلني العلاملني والطالب...كلذلك       اء فىالكلية سو

إدارة اخلالفلات الليت تنشلن ملن جلراء       اون واللسلوء إىل الطلرق السللمية فلى    عرب االلتزام بقيم التنافس والتعل 

 واملصاحل.الفكر والرؤى  كذلك القبول بالتعدد واالختالف فىاملعامالت املختلفة، و

 :واملساواهالعدالة  .7
وذلللك باختيللار القيللادات وفقللا ملعللايري معلنللة      هللو إعطللاء كللل ذي حللق حقلله دون زيللادة وال نقصللان    

ووفقللللا خلللللرباتهم وكفللللاءتهم العلميللللة واإلداريللللة، وكللللذلك اختللللاذ كافلللله اإلجللللراءات   وعادلللللة ومتوازنللللة 

 التصحيحية ملعاجله أي ممارسات غري عادله. 

 ني الشباب:ومتك جودة األداء .8
من خالل الدورات التدريبية، وفتح قنلوات التبلادل العلملي      وذلك من خالل تطوير قدرات الباحثني

مسلئوليتهم  وضع السياسات والتخطليط وتلنع القلرار، تعزيلز دورهلم و      وإيفاد البعثات، ودعم مشاركتهم فى

 األنشطة املتعددة داخل الكلية وخارجها. اجملتمعية، وإدماجهم فى
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 ء القدرات املؤسسية:بنا .9
وذلللك مللن خللالل تعزيللز قللدرة الكليللة علللى بنللاء شللراكه مللع احمللليط اخلللارجي، التللدريب واإلدارة            

 الفاعلة لزيادة الكفاءة والفاعلية.
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 معيار املصداقية واألخالقيات
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املستمر والتطوير اجلودة ضمان وحدة  

 
 األولالفصل 

 النشر الفكرية و امللكيةحقوق 
 

 

 
  السادات ةمدين جامعة – الرياضية الرتبية كليةاعتماد جملس 

 م 2016/  11/  15( بتاريخ  185جبلسته املنعقدة رقم ) 
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بعلض  شلارة إىل  واإل بعلض املفلاهيم األساسلية حلمايلة حقلوق امللكيلة الفكريلة ،         الفصلل يتضمن هذا 

اخلاتة حبماية حقوق امللكية الفكرية املتعلقة باملهام االكاددية  ، وكلذلك   2002لسنة (  82)  مواد قانون

ط محاية حقوق امللكية الفكرية داخل الكلية بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس واهليئلة املعاونلة والطلالب    ضواب

 وأعضاء اجلهاز اإلدارى.

o :تعطى للمخرتعني واملبدعني واملؤلفني احلق فى محاية إبداعاتهم ومنع اآلخرين من  امللكية الفكرية

 ري قانونية.ومؤلفاتهم بصورة غ است الل اخرتاعاتهم وتصميماتهم

o :إىل شخصية املؤلف املراد محايته  وأساسًا هو ذلك احلق الناتج عن إبداع فكري يعود أتاًل حقوق املؤلف

است الل  ىري فهلذا املفهوم ـول للمؤلف احلق املعنوي واحلق االستئثا عن طريق ذلك العمل. وطبقًا

 حباث واملؤلفات .األ مثل كل املصنفات األدبية والعلمية - ويشمل حق املؤلف عمله.

 وتنقسم حقوق املؤلف إىل حق أدبي وحق مادي.    

 : األدبية وهو ينصب على محاية  امللكية ىجلوانب اهلامة فيعترب أحد ا احلق األدبى للمؤلف

 حد ذاته. ىنف فشخصية املؤلف كمبدع للمصنف، ومحاية املص

 : احتكار است الل هذا اإلنتاي كا  حق يع  إعطاء كل تاحب إنتاي ذه  احلق املالي للمؤلف

 مدة معينة ينقضي هذا احلق بفواتها. يعود عليه من منفعة أو ربح مالي، وذلك خالل

( املنعقلدة   185 جبلسلته رقلم )   جامعلة مدينلة السلادات    –الرتبيلة الرياضلية    وافق جمللس كليلة  وقد 

لذي أعد ضمن أنشطة الفريق التنفيذي وا بالكليةميثاق حقوق امللكية الفكرية علي  2016/ 11 / 15 بتاريخ 

 وينص علي:( ياتللهدف االسرتاتيسي الرابع )املصداقية واألخالق

جامعلة مدينلة    –الرتبية الرياضية  كليةبحنن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم واإلداريني والطالب 

 نعلن التزامنا حبقوق امللكية الفكرية والنشر , وذلك من خالل:السادات 

 أدبيا وقانونيًا بكل بنود هذا امليثاق  عضاء هيئة التدريس ومعاونيهم واإلداريني والطالبيلتزم أ

 ويعاهدون اَّ علي ذلك.

  يلتزم أعضاء هيئة التدريس بعدم االعتداء علي حقوق امللكية الفكرية لل ري , سواء عند إعداد

ن يشار ألي الرسائل العلمية , والبحوث العلمية أو تأليف وإعداد الكتب اجلامعية أو عند اإلشراف ع

 . هسم مؤلفأتراحة إلي ومؤلفاتهم كل كتاب جامعي  ىف

 حرتام حقوق امللكية الفكرية لل ري , سواء عند إعداد هللعيدون بالكلية بيلتزم املدرسون املساعدون وامل

و مقررات املاجستري أ ىالعلمية أو عند إعداد حبث مقدم إلي أعضاء هيئة التدريس ف الرسائل

منت ى أن ينسب لصاحبه بشكل واضح فوالدكتورا  , واحلرص عند االقتباس أن يكون )حمدودا( 

 املراجع .و صادرى قائمة املالرسالة أو البحث وف
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  يرتتب علي االلتزام السابق عدم نسخ فصول من كتب أو حبوث قام آخرون بتقددها للرتقية أو

 . اإلعدادأو الرتمجة أو النشر العلمي ونسبتها لشخص مل يقم بالتأليف 

  حرتام العقوبات القانونية اليت ترتتب علي االعتداء هللبواهليئة املعاونة يلتزم أعضاء هيئة التدريس

وقانون تنظيم اجلامعات ل 1972( لسنة  49) علي حقوق امللكية الفكرية لل ري واليت حيددها قانون 

 .اخلاص حبقوق امللكية الفكرية  2002( لسنة 82)

 ب ومكتبة الدراسات العليا بتوعية املرتددين علي م إداريو الكلية خاتة العاملني ككتبة الطاليلتز

املكتبات بالعواقب املرتتبة علي اإلخالل حبقوق امللكية الفكرية والنشر ويلتزمون بعدم السماح 

باحث أو بنسخ البحوث أو الرسائل العلمية املوجودة باملكتبة إال بهللذن كتابي من املؤلف أو ال

 املسئولني باملكتبة .

  يلتزم العاملون بهللدارة الدراسات العليا بالكلية بتنفيذ اللوائح اخلاتة حبقوق النشر العلمي

 والتأليف لطالب الدراسات العليا.

  الشئون القانونية بتنفيذ الشق املتعلق كخالفة قواعد النشر العلمي  بهللدارةيلتزم العاملون

 ه.والعقوبات املرتتبة علي

  بالتحقق من أن البحوث املقدمة للنشر هي حبوث أتلية العلمية  لةاجملتلتزم أسرة حترير

خرين , وأن تستخدم آختص املتقدمني بها , وليسم منقولة أو مقتبسة بكاملها من أعمال مؤلفني 

 وسائل منوعة للتحقيق من ذلك .

  ومعاونيهم بقواعد النشر  بتوعية أعضاء هيئة التدريسالعلمية لة اجملتلتزم أسرة حترير

 العلمي ,وأن تبصرهم بعواقب خمالفتها .

 مقررات  ىعداد البحوث املطلوبة منهم فإند يلتزم طالب الدراسات العليا باألمانة العلمية ع

عدادهم إأو مقررات املاجستري والدكتورا  وأن تكون البحوث أتلية ومن  الدراسات العليا دبلوم

حالة االقتباس ينب ي  ىوف اآلخرينكثري من أجزائها من  ىمقتبسة ف وليسم منقولة بكاملها أو

 لي املصدر بصورة واضحة.إاالشارة 

 املكتبة أو  ىيلتزم طالب الكلية كراعاة حقوق امللكية الفكرية لآلخرين سواء عند االطالع ف

ه حق , عند دخوهلم للمواقع االلكرتونية وعدم نسخ أعمال اآلخرين ونسبتها ألنفسهم دون وج

 وااللتزام باألبعاد القانونية املرتتبة علي خمالفة ذلك.

 الرتبية التزام كلية  ىويواكب هذ  االلتزامات ويتوازي معها التزام مؤسسي , يتمثل ف

 كا يلي:جامعة مدينة السادات  –الرياضية 

o  حتظر الكلية استخدام الربامج اجلاهزة و غري املرخصة علي أجهزة احلاسب اآللي

 جهزة ذات العالقة.واأل
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o  حتظر الكلية نسخ املصنفات الفكرية بالشكل الذى دثل اعتداء على حقوق املؤلف طبقا

 م واخلاص حبماية امللكية الفكرية والنشر . 2002( لسنة  82لقانون ) 

o  توفر الكلية جلنة لتحقيق االنضباط ملتطلبات أمانة البحث العلمي فيما ينشر  أعضاء

) جلنة أخالقيات البحث العلمى / جلنة الدراسات العليا والبحوث  طالب هيئة التدريس وال

 ./ جلنة املكتبة (برئاسة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 

o احلفاظ علي حقوق  ىتساند الكلية أعضاء هيئة التدريس والطالب وكافة مراكزها ف

 ملكيتهم الفكرية.

o  واحلفاظ على  ،ق امللكية الفكريةحقو محاية لنشر ثقافة ومطوياتطبع ملصقات

 . أخالقيات املهنة توزع بالكلية

o  حقوق امللكية الفكرية بني أعضاء محاية لنشر ثقافة وور  عمل   تدريبية دوراتتنظيم

 هيئة التدريس والطالب ومجيع العاملني بالكلية.

o  كلية االلكرتونى للكوقع  والنشر محاية حقوق امللكية الفكرية دليلوضع . 

 :بالعمل اجلامعى الصلةذات  2002لسنة  82عض مواد قانون محاية حقوق امللكية الفكرية ب

 : 138مادة  
 حكام هذا القانون، يكون للمصطلحات التالية املعنى الوارد قرين كل منها: أفى تطبيق 

o  :ته أو كان نوعه أو طريقة التعبري عنه أو أهمي كل عمل مبتكر أدبى أو فنى أو علمى أيًا املصنف

 ال رض من تصنيفه.

o :تالة على املصنف.الطابع اإلبداعى الذى يسبهلل األ االبتكار 

o ليه عند إأو ينسب  ،عد مؤلفا للمصنف من يذكر امسه عليهيالشخص الذى يبتكر املصنف، و :املؤلف

مسه أو له ما مل يقم امليثاق على غري ذلك. ويعترب مؤلفا للمصنف من ينشر  ب ري ا نشر  باعتبار  مؤلفًا

ذا قام الشك اعترب ناشر أو منتج املصنف هللال يقوم شك فى معرفة حقيقة شخصه، فأباسم مستعار بشرط 

ن يتم التعرف على حقيقة أىل إسواء أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا ممثال للمؤلف فى مباشرة حقوقه 

 شخص املؤلف.

o :طبيعى أو اعتبارى يتكفل  كثر من مؤلف بتوجيه شخصأاملصنف الذى يضعه  املصنف اجلماعى

ليه هذا الشخص حبيث إعمل املؤلفني فيه فى اهلدف العام الذى قصد  جدارته، ويندمإبنشر  بامسه وحتم 

 . يستحيل فصل عمل كل مؤلف ومتييز  على حد

o :كثر من أاملصنف الذى ال يندري ضمن املصنفات اجلماعية، ويشرتك فى وضعه  املصنف املشرتك

 ل نصيب كل منهم فيه أو مل دكن.شخص سواء أمكن فص
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o :تله من مصنف سابق الوجود كالرتمجات أاملصنف الذى يستمد  املصنف املشتق 

 :140مادة 
تتمتع حبماية هذا القانون حقوق املؤلفني على مصنفاتهم األدبية والفنية وبوجه خاص املصنفات 

وغريها من املصنفات املكتوبة وتشمل احلماية  حباث العلميةالكتب والكتيبات واملقاالت والنشرات واأل تية:اآل

 ذا كان مبتكرا.  إعنوان املصنف 

 : 143مادة 
و للتنازل عنها ، أبدية غري قابلة للتقادم أدبية أيتمتع املؤلف وخلفه العام ل على املصنف ل حبقوق 

 وتشمل هذ  احلقوق ما يلى:

 .ول مرة تاحة املصنف للسمهور ألإأوال: احلق فى  

 ىل مؤلفه. إ: احلق فى نسبة املصنف ثانيا

له وال يعد التعديل فى  و حتريفًاأ يعترب  املؤلف تشويهًا احلق فى منع تعديل املصنف تعدياًل :ثالثا 

ساء بعمله لسمعة املؤلف أو الت يري وأىل مواطن احلذف إشارة غفل املرتجم اإلأذا إال إجمال الرتمجة اعتداء 

 ومكانته. 

 : 144مادة 
ن يطلب من احملكمة االبتدائية كنع طرح مصنفه أسباب جدية ل أذا طرأت إلف وحد  ل للمؤ

االست الل املالي حقوق  ىعديالت جوهرية عليه برغم تصرفه فأو إلدخال ت،أو بسحبه من التداول،للتداول

ى ال يدفع فالل املالي تعويضا عادهذ  احلالة أن يعوض مقدما من آلم إليه حقوق االست  ىويلزم املؤلف ف

 غضون أجل حتدد  احملكمة وإال زال كل أثر للحكم. 

 : 147مادة 
ى است الل ملصنفه بأي وجه من يتمتع املؤلف وخلفه العام من بعد  حبق استئثارى فى املنع أل

 ،ذلك إتاحته عرب أجهزة احلاسب اآللي ىأو التحوير كا ف،أو الرتمجة  ،وخباتة عن طريق النسخ ،الوجو 

وغريها من الوسائل.. كما يتمتع املؤلف وخلفه من أ ،أو شبكات املعلومات ،الل شبكات اإلنرتنمأو من خ

تلية ملصنفه، والذى ـوله احلصول على نسبة مئوية عمال التصرف فى النسخة األأبعد  باحلق فى تتبع 

لنسخة. ويستنفد معينة ال جتاوز عشرة فى املائة من الزيادة التى حتققم من كل عملية تصرف فى هذ  ا

حكام هذا القانون و توزيع مصنفه احملمى وفقا ألأو بيع أو استخدام أسترياد إحق املؤلف فى منع ال ري من 

 و رخص لل ري بذلك. أذا قام باست الله وتسويقه إ

 : 148مادة 
خرى فى ترمجة ذلك املصنف أجنبية أىل ل ة إتنتهى محاية حق املؤلف وحق من ترجم مصنفه 

 و بواسطة غري  فى مدى ثالث سنوات منأو املرتجم هذا احلق بنفسه أذا مل يباشر املؤلف إل ة العربية ىل الإ
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 و املرتجم. أتلى ول نشر للمصنف األأتاريخ  

 : 149مادة 
و بعض حقوقه املالية املبينة فى هذا القانون. ويشرتط النعقاد أىل ال ري كل إن ينقل أللمؤلف 

للتصرف مع  ن حيدد فيه تراحة وبالتفصيل كل حق على حدة يكون حماًلأو ن يكون مكتوباأالتصرف 

لكل ما مل يتنازل عنه تراحة من  بيان مدا  وال رض منه ومدة االست الل ومكانه. ويكون املؤلف مالكًا

خر يتمتع آى حق ماىل أمنه باست الل  حد هذ  احلقوق ترخيصًاأحقوق مالية وال يعد ترخيصه باست الل 

دبية املنصوص عليها فى هذا القانون دتنع عليه خالل حبقوق املؤلف األى املصنف نفسه. ومع عدم اإلبه عل

 ى عمل من شأنه تعطيل است الل احلق حمل التصرف. أالقيام ب

 : 150مادة 
كثر من حقوق أو أنظري نقل حق  و العينى الذى يرا  عاداًلأن يتقاضى املقابل النقدى أللمؤلف 

ساس مشاركة نسبية فى اإليراد الناتج من االست الل، كما جيوز أىل ال ري على إملاىل ملصنفه االست الل ا

 و باجلمع بني االساسني. أساس مبلهلل جزافى أله التعاقد على 

 :151مادة 
( من هذا القانون جمحف حبقوق املؤلف أو أتبح 150املادة ) ىا تبني أن االتفاق املشار إليه فذإ

ة االبتدائية بطلب إعادة بعد التعاقد يكون للمؤلف أو خلفه أن يلسأ إىل احملكم كذلك لظروف طرأت

 قيمة املقابل املتفق عليه مع مراعاة حقوق املتعاقد معه وعدم اإلضرار به.  ىالنظر ف

 :152مادة 
كان نوع هذا التصرف نقل  يًاأتلية من مصنفه ألال يرتتب على تصرف املؤلف فى النسخة ا

عرض النسخة  أو و نقلأن دكن املؤلف من نسخ أليه بإلزام املتصرف إية. ومع ذلك ال جيوز حقوقه املال

 تلية وذلك كله ما مل يتفق على غري ذلك. األ

 : 160مادة  
حتمى احلقوق املالية للمؤلف املنصوص عليها فى هذا القانون مدة حياته وملدة مخسني سنة تبدأ 

 من تاريخ وفاة املؤلف. 

  :170مادة 
و الرتمجة أو بهما أللنسخ  ًاشخصي ن يطلب من الوزارة املختصة منحه ترخيصًاأى شخص جيوز أل

الفقرة  ىلف ولألغراض املبينة فألي مصنف حممي طبقا ألحكام هذا القانون، وذلك دون إذن املؤ معًا

االست الل التالية نظري تسديد تعويض عادل للمؤلف أو خلفه، وبشرط أال يتعارض هذا الرتخيص مع 

تدار إغري مربر باملصاحل املشروعة للمؤلف أو ألتحاب حق املؤلف. ويكون  العادي للمصنف، أو يلحق ضررًا

غراض الوفاء باحتياجات التعليم بكافة ألالرتخيص بقرار مسبب حيدد فيه النطاق الزمانى واملكانى له و
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االت وشروط منح الرتخيص وفئات الرسم نواعه ومستوياته. وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون حأ

 لف جنيه عن كل مصنف. أاملستحق كا ال يتساوز 

 : 171مادة 
حكام هذا القانون، ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه ألدبية طبقا ألخالل حبقوق املؤلف اإلمع عدم ا

 تية: آلعمال األى عمل من اأن دنع ال ري من القيام بأ

و بطالب داخل املنشأة التعليمية ما دام ذلك أطار عائلى إات داخل داء املصنف فى اجتماعآ: أواًل

 و غري مباشر.أيتم بدون حتصيل مقابل ماىل مباشر 

عمل نسخة وحيدة من املصنف الستعمال الناسخ الشخصي احملض وبشرط أال ـل هذا  :ثانيًا 

روعة للمؤلف أو بأتحاب حق غري مربر باملصاحل املش االنسخ باالست الل العادي للمصنف أو يلحق ضرًر

املؤلف، ومع ذلك يكون للمؤلف أو خلفه بعد نشر مصنفه أن دنع ال ري من القيام بدون إذنه بأي من 

 األعمال اآلتية: 

تورة مكتوبة أو مسسلة تسسيال مسعيا أو بصريا أو مسعيا  ىمصنف ف نسخ أجزاء قصرية من

احلدود املعقولة وأال  ىلشرح، بشرط أن يكون النسخ فأو ا بصريا، وذلك ألغراض التدريس بهدف اإليضاح

 يتساوز ال رض منه، وأن يذكر اسم املؤلف وعنوان املصنف على كل النسخ كلما كان ذلك ممكنا عمال. 

غراض أل ذا كان ذلك ضروريًاإو مستخري من مصنف أو مصنف قصري أنسخ مقال  :سابعا

  :تينيالتدريس فى منشآت تعليمية وذلك بالشرطني اآل

 وقات منفصلة غري متصلة. أو فى أن يكون النسخ ملرة وحيدة أ 

 ن يشار اىل اسم املؤلف وعنوان املصنف على كل نسخة. أ 

و بواسطة املكتبات أو احملفوظات أتصوير نسخة وحيدة من املصنف بواسطة دار للوثائق  : ثامنا

 تيتني: ى من احلالتني اآلأفى  و غري مباشرة ل وذلكأالتى ال تستهدف الربح ل بصورة مباشرة 

 و مستخري من مصنف متى كان ال رض من أو مصنف قصري أن يكون النسخ ملقالة منشورة أ

و أن يتم ذلك ملرة واحدة أو حبث على أالنسخ تلبية طلب شخص طبيعى الستخدامها فى دراسة 

 على فرتات متفاوتة.

 و تلفم ألتحل النسخة حمل نسخة فقدت  وأن يكون النسخ بهدف احملافظة على النسخة االتلية أ

 تبحم غري تاحلة لالستخدام ويستحيل احلصول على بديل هلا بشروط معقولة. أو أ

ثناء القيام بعمل أو أثناء البث الرقمى له أو أالنسخ املؤقم للمصنف الذى يتم تبعا :  تاسعا

املستخدمة ممن له احلق  داةطار التش يل العادى لآلإيستهدف استقبال مصنف خمزن رقميا، وفى 

 فى ذلك.
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 : 172مادة 
ن دنع أو خلفه أحكام هذا القانون فليس للمؤلف ألدبية طبقا ألخالل حبقوق املؤلف اإلمع عدم ا

 غراضها مما يلى:أذاعة فى احلدود التى تربرها إلو هيئات اأو الدوريات أالصحف 

صورة مشروعة، ومقاالته املنشورة ل نشر مقتطفات من مصنفاته التى اتيحم للسمهور ب أوال 

املتعلقة باملوضوعات التى تش ل الرأى العام فى وقم معني، ما مل يكن املؤلف قد حظر ذلك عند النشر، 

  اسم املؤلف وعنوان املصنف. إىلىل املصدر الذى نقلم عنه وإشارة إلوبشرط ا

اجللسات العلنية للمسالس  حاديث التى تلقى فىل نشر اخلطب واحملاضرات والندوات واأل ثانيا

النيابية واهليئات التشريعية واإلدارية واالجتماعات العلنية العلمية واألدبية والفنية والسياسية 

يظل للمؤلف  اجللسات العلنية، ومع ذلك ىات القضائية فواالجتماعية والدينية ويشمل ذلك املرافع

 تنسب إليه.جمموعات  ىمجع هذ  املصنفات ف ىوحد  أو خلفه احلق ف

و مسعى بصرى متاح للسمهور وذلك فى سياق أو بصرى أل نشر مقتطفات من مصنف مسعى  ثالثا 

 ة.حداث اجلاريخبارية لألالت طية اإل

 : 174مادة 
كثر من شخص فى تأليف مصنف حبيث ال دكن فصل نصيب كل منهم فى العمل أذا اشرتك إ

لتساوى فيما بينهم ما مل يتفق كتابة على غري ذلك. املشرتك اعترب مجيع الشركاء مؤلفني للمصنف با

ال باتفاق مكتوب بينهم. فهللذا كان اشرتاك إحدهم االنفراد كباشرة حقوق املؤلف وفى هذ  احلالة ال جيوز أل

كل من املؤلفني يندري حتم نوع خمتلف من الفن. كان لكل منهم احلق فى است الل اجلزء الذى ساهم 

يضر ذلك باست الل املصنف املشرتك ما مل يتفق كتابة على غري ذلك. ولكل  الأبه على حدة، بشرط 

حد املؤلفني أذا مات إى حق من حقوق املؤلف. وأمنهم احلق فى رفع الدعاوى عند وقوع اعتداء على 

و خلفهم، ما مل يتفق كتابة على غري أىل باقى الشركاء إو خاص، يؤول نصيبه أالشركاء دون خلف عام 

 ذلك. 

 : 175دة ما
ىل ابتكار املصنف اجلماعى التمتع وحد  باحلق إو االعتبارى الذى وجه أيكون للشخص الطبيعى 

 فى مباشرة حقوق املؤلف عليه. 

 :176مادة 
ها فى رفوضا لناشمث ،و التى حتمل امسا مستعارًاأ امسه،يعترب مؤلف املصنفات التى ال حتمل 

و يعلن عن شخصه ويثبم أخر آانون، ما مل يعني املؤلف وكيال مباشرة احلقوق املنصوص عليها فى هذا الق

 تفته. 
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 :179مادة 
 وكقتضى أمر يصدر على عريضة لرئيس احملكمة املختصة بأتل النزاع بناء على طلب ذى الشأن

أن يأمر بهللجراء أو أكثر من اإلجراءات التالية أو غريها من اإلجراءات التحفظية املناسبة، وذلك عند 

                .داء على أى من احلقوق املنصوص عليها فى هذا الكتاباالعت

 إجراء وتف تفصيلى للمصنف.

 .وقف نشر املصنف أو نسخه 

 .توقيع احلسز على املصنف 

 .إثبات واقعة االعتداء على احلق حمل احلماية 

 ألحوال. ولرئيس حصر اإليراد الناتج عن است الل املصنف وتوقيع احلسز على هذا اإليراد فى مجيع ا

احملكمة فى مجيع األحوال أن يأمر بندب خبري أو أكثر ملعاونة احملضر املكلف بالتنفيذ، وأن يفرض 

على الطالب إيداع كفالة مناسبة. وجيب أن يرفع الطالب أتل النزاع إىل احملكمة خالل مخسة عشر 

 يوما من تاريخ تدور األمر وإال زال كل أثر له. 

 : 180مادة 
من تاريخ تدور األمر أو  التظلم إىل رئيس احملكمة اآلمر خالل ثالثني يومًا ىالشأن احلق فلذوى 

إعالنه على حسب األحوال، ويكون لرئيس احملكمة تأييد األمر أو إل اؤ  كليًا أو جزئيًا أو تعيني حارس 

عرضه أو تناعته أو  مهمته إعادة نشر املصنف أو التسسيل الصوتي أو الربنامج اإلذاعي أو است الله أو

 أتل النزاع.  ىاتج خزانة احملكمة إىل أن يفصل فاستخراي نسخ منه، ويودع اإليراد الن

 : 181مادة 
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد فى قانون آخر، يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن شهر وب رامة ال 

 العقوبتني، كل من ارتكب أحد تقل عن مخسة آالف جنيه وال جتاوز عشرة آالف جنيه أو بهللحدى هاتني

 األفعال اآلتية:

بيع أو تأجري مصنف أو تسسيل توتى أو برنامج إذاعى حممى طبقا ألحكام هذا القانون،  -أوال 

 أو طرحه للتداول بأية تورة من الصور بدون إذن كتابى مسبق من املؤلف أو تاحب احلق اجملاور. 

امج إذاعى أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو تقليد مصنف أو تسسيل توتى أو برن -ثانيا

 لإلجيار مع العلم بتقليد . 

التقليد فى الداخل ملصنف أو تسسيل توتى أو برنامج إذاعى منشور فى اخلاري أو بيعه أو  -ثالثا

 عرضه للبيع أو التداول أو لإلجيار أو تصدير  إىل اخلاري مع العلم بتقليد .

يل توتى أو برنامج إذاعى أو أداء حممى طبقا ألحكام هذا القانون نشر مصنف أو تسس -رابعا 

 عرب أجهزة احلاسب اآلىل أو شبكات اإلنرتنم أو شبكات املعلومات أو شبكات االتصاالت أو غريها من الوسائل 
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 بدون إذن كتابى مسبق من املؤلف أو تاحب احلق اجملاور.

رض البيع أو التأجري ألى جهاز أو وسيلة أو أداة التصنيع أو التسميع أو االسترياد ب  -خامسًا 

 مصممة أو معدة للتحايل على محاية تقنية يستخدمها املؤلف أو تاحب احلق اجملاور كالتشفري أو غري . 

اإلزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية ألية محاية تقنية يستخدمها املؤلف أو تاحب  -سادسًا

  . احلق اجملاور كالتشفري أو غري

االعتداء على أى حق أدبى أو ماىل من حقوق املؤلف أو من احلقوق اجملاورة املنصوص  -سابعًا

عليها فى هذا القانون. وتتعدد العقوبة بتعدد املصنفات أو التسسيالت الصوتية أو الربامج اإلذاعية أو 

ثة أشهر وال رامة التى األداءات حمل اجلردة. وفى حالة العود تكون العقوبة احلبس مدة التقل عن ثال

التقل عن عشرة آالف جنيه وال جتاوز مخسني ألف جنيه. وفى مجيع األحوال تقضى احملكمة كصادرة 

النسخ حمل اجلردة أو املتحصلة منها وكذلك املعدات واألدوات املستخدمة فى ارتكابها. وجيوز للمحكمة 

ها احملكوم عليه فى ارتكاب اجلردة مدة التزيد على عند احلكم باإلدانة أن تقضى ب لق املنشأة التى است ل

ستة أشهر، ويكون ال لق وجوبيًا فى حالة العود فى اجلرائم املنصوص عليها فى البندين ) ثانيًا، وثالثًا( من 

هذ  املادة. وتقضى احملكمة بنشر ملخص احلكم الصادر باإلدانة فى جريدة يومية أو أكثر على نفقة 

 احملكوم عليه. 

 : 182مادة 
فى حالة اتفاق طرفى النزاع على التحكيم تسرى أحكام قانون التحكيم فى املواد املدنية والتسارية 

 م مامل يتفقا على غري ذلك.  1994لسنة  27الصادر بالقانون 

 : 183مادة 
تصدر الوزارة املختصة الرتخيص باالست الل التساري أو املهنى للمصنف أو التسسيل الصوتى أو 

ألداء أو الربنامج اإلذاعى الذى يسقط فى امللك العام مقابل رسم حتدد  الالئحة التنفيذية هلذا القانون ا

 كاال جياوز ألف جنيه. 

 : 184مادة 
يلتزم ناشرو وطابعو ومنتسو املصنفات والتسسيالت الصوتية واألداءات املسسلة والربامج اإلذاعية 

ها أو أكثر كاال جياوز عشرة ل ويصدر الوزير املختص قرارًا بتحديد بالتضامن فيما بينهم بهلليداع نسخة من

عدد النسخ أو نظائرها البديلة مراعيًا طبيعة كل مصنف، وكذلك اجلهة اليت يتم فيها اإليداع. وال 

يرتتب على عدم اإليداع املساس حبقوق املؤلف أو احلقوق اجملاورة املنصوص عليها فى هذا القانون. ويعاقب 

اشر والطابع واملنتج عند خمالفة أحكام الفقرة األوىل من هذ  املادة ب رامة التقل عن ألف جنيه وال الن

جتاوز ثالثة آالف جنيه عن كل مصنف أو تسسيل توتى أو برنامج إذاعى وذلك دون اإلخالل بااللتزام 

 إال إذا نشر املصنف منفردًا. يداع املصنفات املنشورة فى الصحف واجملالت والدورياتباإليداع. وتعفى من اإل
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 :188مادة 
يصدر وزير العدل باالتفاق مع الوزير املختص قرارًا بتحديد من هلم تفة الضبطية القضائية فى 

 تنفيذ أحكام هذا القانون. 

 -:  جامعة مدينة السادات –الرتبية الرياضية  داخل كلية والنشر  محاية حقوق امللكية الفكرية وإجراءات  ضوابط
 

 أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة: -اوال:
  لكية الفكرية ألعضاء هيئة التدريس كوجب هذ  الضوابط فى نطاق حقوق املحيدد نطاق محاية

جراء تكون جلنة منبثقة عن جلنة املصداقية واألخالقيات لفحص واجلهة املنوط بها هذا اإل ،الكلية

 احلاالت واختاذ الالزم.   

 تكون امللكية  ؛ف الكلية عضو هيئة التدريس القيام ببحث أو مؤلف ما مت التعاقد عليهفى حالة تكلي

هلذا العمل أيا كان نوعه للكلية بشرط أن  يتم كتابة اسم عضو هيئة التدريس على العمل 

 واالعرتاف به.

  حيظر على العضو استخدام املصنف الفكرى املتفق عليه فى األغراض غري املنصوص عليها فى

 التفاق.ا

  تلسأ إدارة الكلية للعضو ألخذ استشارته فى كيفية تطوير املؤلف وتعديله بشرط أن يتم إخطار

 العضو خبطاب موثق.                                 

   يوضع شعار الكلية على املصنفات التى متتلكها وحتتفظ حبق مراجعتها وبناء عليه دكن للكلية

 خلاتة باست الهلا خاري احلرم اجلامعى. أن توقع بعض االتفاقيات ا

 أو بسحبه من  ،حيق للعضو أن يطالب إدارة الكلية كنع طرح كتابه اجلامعى للتداول خاري الكلية

وعند خمالفة ذلك تلتزم ادراة الكلية بتعويضه ماديا ، أو إدخال تعديالت جوهرية عليه ، التداول

 تقدر  اللسنة املختصة  . ضا عاداًليتعو

 زم عضو هيئة التدريس واهليئة املعاونة عند االستفادة من مؤلفات ال ري باتباع طرق التوثيق يلت

 املعروفة حتى ينسب املصنف ملالكه.

 يداع الرسائل واألحباث على موقع الكلية ، على أن حيصل هلليلتزم أعضاء هيئة التدريس بالكلية ب

 لالطالع الكرتونيا.  العضوعلى مفتاح دخول لتمكينه من الدخول على االنرتنم

  يتقدم عضو هيئة التدريس اىل اللسنة املختصة داخل الكلية بشكوا  عند تعرض مصنفه الفكرى

 على ان يثبم ذلك بتقديم اوراق رمسية . لتوقيع اجلزاءات املناسبة ، وذلكوالتحريف ،للتشويه

  ىل اللسنة املختصة إيتقدم العضو الذى تعرض مصنفه الفكرى لالست الل املادى من قبل ال ري

 وذلك الختاذ ما يلى:
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 .رد  العائد املادى عن هذا املصنف للمؤلف األتلى باالضافة ل رامة حتددها اللسنة 

 .مصادرة مجيع النسخ املنسوخة من املصنف لصاحل املؤلف األتلى 

 عداد املؤلفات اجلامعية ملدة حتددها إحرمان العضو املست ل للمصنف األتلى من تأليف و

 سنة.الل

 ىل ادارة الكلية إترفع اللسنة األمر  ،فى حالة االمتناع عن دفع ال رامة ورد املبالهلل املطلوبة

 الختاذ قرار بتحويله جمللس تأديب.  

 حيظر نسخ أى  جزء من  :"ستاذ اجلامعى فى مقدمة مؤلفه اجلامعى فى مكان واضحيكتب األ

 . املؤلف"ىلإاملؤلف وطبعه دون الرجوع 

 ىل املؤلف إنة بأى جزء من مؤلفات ال ري فى جلسات علمية أو حماضرات جيب االشارة عند االستعا

 األتلى هلذ  املادة.

 . على العضو أو من ينوب عنه أن يباشر حق محاية مؤلفه أو مصنفه املرتجم 

 أو  ،أو إىل إدارة الكلية ،حد من أهلهأىل ال ري سواء إلعضو احلق فى نقل بعض من حقوقه املالية ل

ن حيدد فيه تراحة وبالتفصيل كل أو ،ى شخص ما، ويشرتط النعقاد التصرف أن يكون مكتوباأل

ومدة االست الل ومكانه ، ويكون  ،وال رض منه ،مع بيان مدا  ،للتصرف حق على حدة يكون حماًل

 املؤلف مالكا لكل ما مل يتنازل عنه تراحة من حقوق مالية.

  العينى الذى يرا  عادال نظري نقل حق أو أكثر من حقوق للعضو أن يتقاضى املقابل النقدى أو

 االست الل املاىل ملؤلفه بعد املشورة مع إدارة الكلية فى هذا األمر. 

  قيمة املقابل املتفق عليه  ىختصة بالكلية بطلب إعادة النظر فىل اللسنة املإمن حق العضو اللسوء

ا تبني أن االتفاق املشار إليه جمحف حبقوق مع مراعاة حقوق املتعاقد معه وعدم اإلضرار به. اذ

 املؤلف أو أتبح كذلك لظروف طرأت بعد التعاقد.

  حتمى إدارة الكلية احلقوق املالية التى تؤول للعضو نتيسة است الل مصنفه ملدة حتددها إدارة

 الكلية مع العضو.

 ارة الكلية ترخيصا أو جيوز ألى عضو من أعضاء هيئة التدريس أو اهليئة املعاونة أن يطلب من إد

تصرحيا شخصيا للنسخ أو الرتمجة أو بهما معا ألي مصنف حممي لديها وذلك دون إذن املؤلف 

،وال ينطبق هذا الشرط ولألغراض املبينة من حيث االستخدام فى أغراض التعليم والبحث العلمى

 على املطبوعات التى ال تدخل حتم محاية الكلية.

 نع إدارة الكلية من نشر مقتطفات من مصنفاته التى أتيحم لألعضاء ليس للعضو احلق فى أن د

بصورة مشروعة، وأحباثه املنشورة املتعلقة باملوضوعات التى تش ل الرأى العام فى وقم معني، ما مل 
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يكن املؤلف قد حظر ذلك عند النشر، وبشرط اإلشارة إىل املصدر الذى نقلم عنه واىل اسم املؤلف 

 وعنوان املصنف.

  إذا اشرتك أكثر من عضو فى مؤلف أو حبث حبيث ال دكن فصل نصيب كل منهم فى العمل

املشرتك اعترب مجيع الشركاء مؤلفني للمصنف بالتساوي فيما بينهم ما مل يتفق كتابة على 

غري ذلك. وفى هذ  احلالة ال جيوز ألحدهم االنفراد كباشرة حقوق املؤلف إال باتفاق مكتوب 

 بينهم. 

 العضو الذى وجه وأدار املصنف اجلماعى التمتع وحد  باحلق فى مباشرة حقوق املؤلف،  من حق

 بعد موافقة املشاركني.

  على العضو االحتفاظ بكل األوراق والسسالت واملسودات اخلاتة باملصنف الذى قام بتأليفه والتى

ان بها حتى يظهرها وقم تظهر اجملهود الذى قام به وأيضا املراجع ومجيع مصادر املعرفة التى استع

 احلاجة إليها.

  يلتزم منفذ البيع داخل الكلية الذى تطرح فيه الكتب واملؤلفات باحلصول على ترخيص بذلك من

 إدارة الكلية ،  مع إعداد سسالت منتظمة يثبم فيها بيانات كل كتاب ومؤلفه وسعر البيع للكتاب.

 ذ البيع.يكون من تالحيات اللسنة املختصة االشراف على منف 

 لقيد الكتب اجلامعية اخلاتة بأعضاء هيئة التدريس باألقسام املختلفة. تعد الكلية سساًل 

  حيق لعضو هيئة التدريس احلصول على شهادة ايداع للمصنف يضمن حق املؤلف للملكية

 الفكرية.

 ح هذ  عند طرح فكرة حبثية من أحد الباحثني فى حلقة نقاشية ) سيمنار ( بقسم من األقسام تصب

 الفكرة ملكا للباحث من تاريخ عرضه للفكرة.

  تاريخ العرض على  –الفكرة البحثية  –عداد سسل بالقسم حيدد فيه اسم الباحث إعلى األقسام

 تاريخ موافقة القسم على الفكرة. –القسم 

  ىل القسم إيتقدم الباحث بالشكوى فى حالة انتهاك الفكرة البحثية اخلاتة به من قبل ال ري

 تابع له وعلى القسم رفعها اىل اللسنة  املختصة بالكلية.ال

  ثقافة محاية حقوق امللكية الفكرية بني طالبهم. ريلتزم أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة بنش 

 الطالب:ثانيا : 
 جراءات إجناز األحباث املطلوبة أو أى إلبها  واستعينيبذكر مصادر املعلومات التى  الب الط يلتزم

 تة باملقررات الدراسية.خا

  جناز العمل.إعند اشرتاك الطالب فى عمل أو نشاط ما جيب حتديد دور كل منهم قبل 

 محاية حقوق امللكية الفكرية اخلاتة باملكتبة وهى:  بضوابط الطالب يلتزم 
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 .احلرص على سالمة الكتب ونظافتها 

 ة منه. كتابة البيانات اخلاتة بالكتاب بالتفصيل عند االستعانة بفقر 

  التوثيق . 

 .االلتزام بعدد األوراق املسموح بها للتصوير من الكتاب كما هو معلن باملكتبة 

  أو أحد املشرفني عليهاعند الرغبة  العلمية ذن من تاحب الرسالةإاحلصول على

 فى االطالع عليها.

  فذ البيع باستخدام النسخ األتلية من الكتب والربامج عن طريق شرائها من من البالطيلتزم

 الرمسى بالكلية.

 للتعدى على حق من حقوق م عند تعرضه ىل جلنة احلفاظ على القيم اجلامعيةالب إالط يلسأ

 .مامللكية الفكرية اخلاتة به

 بها. وايلتزم مبضوابط امللكية الفكرية  والتأكد من أنه مبتوعية بعضه البقوم الطي 

 عليها  واصلحيمن النتائج التى  واتأكديى حت منفسهأجراء التسارب العملية بهللبالب الط يقوم

  الزمالء. أحدنسخها من  مجراء التسارب، وال جيوز هلإعند 

 اجلهاز االداري: اعضاء -ثالثا :
 ذن من اللسنة املسؤلة.إدون  إلستعماهلا حيظرعلى املوظف القيام بالنسخ من مصنفات حممية 

 لكلية من مصنف وذلك ألغراض دكن للموظف نسخ أجزاء قصرية لعضو هيئة التدريس با

احلدود املعقولة وأال يتساوز ال رض  ىبشرط أن يكون النسخ ف ؛التدريس بهدف اإليضاح أو الشرح

 منه وأن يذكر اسم املؤلف وعنوان املصنف علي كل النسخ.

 كون بعلم يجيوز عمل نسخة وحيدة من املصنف الذى يستحيل احلصول عليه فى حالة تلفه و

 ة ويسسل ذلك.اللسنة املختص

  حيظر حتصيل أى مقابل مالي عند استخدام أى مصنف ألى أنشطة خاتة بالطالب أو أعضاء

 هيئة التدريس.

  أو استخدامها دون االلتزام  معلومات يعلم بسريتها عنيقوم بالكشف  الذىيتعرض املوظف

 للتحويل للشؤون القانونية.  بقوانينها 

 عامة املتاحة كاملكتبات والسسالت احلكومية املفتوحة احلصول علي املعلومات من املصادر ال

والبحوث والدراسات والتقارير املنشورة او احلصول علي املعلومات نتيسة جهود البحث العلمي ال 

 يعترب تعديا علي حقوق امللكية الفكرية.

 ن املكتبة بالضوابط اخلاتة حبماية حقوق الفكرية ويقوموا باعالنها فى أماك ويلتزم موظف

 واضحة للطالب .
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  حيظر على موظفى شؤون هيئة التدريس والعاملني واملالية االفصاح عن أى بيانات خاتة

 بالعاملني بدون اذن من ادارة الكلية وبعد االطالع على ال رض املطلوبة له.

   التللى اكتسللبها املوظللف بفضللل حصللوله علللى دورات وبرجميللات متطللورة عللن طريللق       اخلللربات اخلاتللة

 ن .وز له منحها جلهات أخرى كقابل مادى او بدوالكلية الجي
 

 

 م 2016/  11/  15 حتريرًا فى : 
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 عميد الكلية 

 
 

 حممد طلعت أبو املعاطىأ . د / 
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املستمر والتطوير اجلودة ضمان وحدة  

 
 الفصل الثانى

 املمارسات العادلة وعدم التمييز
 

 

 السادات مدينة جامعة – الرياضية الرتبية كليةاعتماد جملس 
 م 2015/  4/  14( بتاريخ  166جبلسته املنعقدة رقم ) 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 م 2016  – وحدة ضمان اجلودة   – املهنى ميثاق ودليل العمل األخالقى - 28 -

 

 وحدة ضمان اجلودة
 ميثاق ودليل العمل األخالقى املهنى 

 جامعة مدينة السادات –كلية الرتبية الرياضية 

 أواًل : املمارسات العادلة وعدم التمييز :
 

 :واهليئة املعاونة ة التدريسئهيأعضاء   ( 1) 
 ا يلى:يملعادلة بني أعضاء هيئة التدريس فتتمثل املمارسات ا

  على أساس الدين أو اللون أو اجلنس أو أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة عدم التمييز بني

 . زبيةاالنتماءات احل

 تعيني املعيدين اخلمسية للكلية. خطة خالل من سياسة تعيني املعيدين معلنة ومعتمدة حمددة 

 اهليئة / عند تعيني اعضاء هيئة التدريس التخصصات واخلربات العملية والتدريسية مراعاة 

  . املعاونة

 ون فى نفس يتم توزيع ساعات وأعباء التدريس بالتساوى ألعضاء هيئة التدريس الذين يشرتك

 الدرجة العلمية وفقًا للقوانني واللوائح املنظمة لذلك.

 النظر عن ب ض املنظمة للقوانني طبقا يسالتدر هيئة أعضاء مجيع على الرتقية شروط تطبيق 

 .أي اعتبارات اخري

 الكنرتوالت أعمال هيئة التدريس مثل أعضاء مجيع يتم توزيع املهام واملسئوليات بالتساوى على 

 .املهام من وغريها اللسان فى واملشاركة اجلداول وإعداد

  ( بطريقة دورية ومعلنة.أو خاري خري داخل أيتم توزيع انتدابات التدريس واالمتحانات ) كليات 

  طبقا للقوانني واللوائح املنظمةوضع جلان املمتحنني واملناقشة من خالل جملس القسم العلمي. 

 كرية, وتبادل األراء, والنقد العلمى البناء. احرتام حقوق الزمالء فى امللكية الف 

 عدم التعدى على احلريات الشخصية لآلخرين . 

 واملناقشة طبقا  أعضاء هيئة التدريس فى اإلشراف ومشاركة العدالة لتحقيق متبعة آلية وجود

  .التدريس  هيئة ألعضاء الدقيق للتخصص

 هيئة التدريس  أعضاء ات واملنح بنيوالبعث واخلارجية الداخلية للمؤمترات فرصالعدد تساوى

 واللوائح املنظمة بالكلية وإدارة البعثات. للقواعد طبقاواهليئة املعاونة 

 متويل اجلامعة حلضور دورات تدريبية وور  عمل ومؤمترات داخل مصر وخارجها  و يتم توزيع دعم

 بعدالة وشفافية علي اجلميع.

 حمدد.مشرف ختيار موضوع حبث معني أو عدم ممارسة أى ض وط على اهليئة املعاونة ال 



 

 

 

 

 

 

 

 م 2016  – وحدة ضمان اجلودة   – املهنى ميثاق ودليل العمل األخالقى - 29 -

 

 وحدة ضمان اجلودة
 ميثاق ودليل العمل األخالقى املهنى 

 جامعة مدينة السادات –كلية الرتبية الرياضية 

  يقوم جملس كل قسم بتوزيع املكافآت واحلوافز علي السادة اعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة

القواعد املعتمدة واملعلنة من الكلية طبقًا  ضوء ىداء كل منهم وفآكا يتفق مع كفاءة وجودة 

 , للقوانني واللوائح املنظمة

  هيئة تدريس ألى ممارسات غري عادلة عليه التوجه للقنوات الشرعية بعرض إذا تعرض أى عضو

 شكوا , وله حق التظلم من نتيسة البم فى الشكوى.

 والعاملني: اجلهاز اإلدارى (  2) 
 ا يلى:يمف اجلهاز اإلدارى والعاملنيلعادلة بني تتمثل املمارسات ا

  لى أساس الدين أو اللون أو اجلنس أو ع اجلهاز االدارى والعاملنيأعضاء عدم التمييز بني

 . االنتماءات احلزبية

  فى نطاق من االحرتام املتبادل واحلفاظ على جلهاز االدارى  والعاملني أفراد اة بني عالقالأن تكون

 التقاليد اجلامعية.

   خللق مناخ من الرتابط بصورة متساوية  بني اجلهاز االدارى والعاملني التواتل اتاحة فرص

 آلف حيفز اجلميع على التعاون وبذل اجلهد إىل أحسن النتائج.والت

  وإجناز ما يوكل إليهم من أعمال على الرمسية وقات العمل أل احرتام اجلهاز االدارى والعاملني

 الوجه األمثل.

  القيادى فى احلصول على امتيازات من أى نوع أو ممارسة  نصباملالوظيفى أو  وقعاملعدم است الل

 الض وط على املرؤوسني بأى شكل من االشكال.

  احرتام كافة القوانني واللوائح واختاذ السبل الشرعية فى التعبري عن الرأى مع احرتام الرأى

 اآلخر.

  قبل النقد من اإلدارة النقد الذاتى املستمر كما ي مفى عمله اجلهاز االدارى والعاملني أن ينتهج

 والقيادات األعلى.

  للوائح ا على اساس وفقا للدرجات الوظيفية الشاغرة   اجلهاز االدارى والعاملنييتم تعيني

 كال فى ختصصه ودرجته الوظيفية  ل بها فى هذا الشأن ووالقوانني املعم

 اجلهاز االدارى والعاملنيالتخصصات واخلربات العملية عند تعيني  مراعاة   

  الذين يشرتكون فى اجلهاز االدارى والعاملني  بالتساوى ألعضاء  العمليتم توزيع ساعات وأعباء

 وفقًا للقوانني واللوائح املنظمة لذلك. الوظيفيةنفس الدرجة 

 املنظمة للقوانني طبقااجلهاز االدارى والعاملني   مجيع على الرتقية شروط تطبيق 

  لآلخرين .عدم التعدى على احلريات الشخصية 

 .يتم توزيع دعم ومتويل اجلامعة حلضور دورات تدريبية وور  عمل بعدالة وشفافية علي اجلميع 
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  كا يتفق مع كفاءة وجودة آداء كل اجلهاز االدارى والعاملني  يقوم بتوزيع املكافآت واحلوافز علي

 ائح املنظمة ,القواعد املعتمدة واملعلنة من الكلية طبقًا للقوانني واللو منهم وفى ضوء

  ألى ممارسات غري عادلة عليه التوجه للقنوات الشرعية  اجلهاز االدارى والعاملني  إذا تعرض أى

 بعرض شكوا , وله حق التظلم من نتيسة البم فى الشكوى.

 الطالب: ( 3)  
 ما يلى: ىتنحصر املمارسات العادلة و عدم التمييز بني الطالب ف 

 أساس الدين أو اللون أو اجلنس أو االنتماء الثقافى أو املستوى  عدم التمييز بني الطالب على

 اإلجتماعى.

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

  يتم اعالن نتيسة الطالب فى نفس الفرقة فى توقيم واحد مع عدم السماح بتسريب النتيسة

 لبعض الطالب قبل اعالنها للسميع.

 صادر املعرفة بالكلية جلميع الطالب.يتم اتاحة م 

  .يتم توزيع املنح واإلعانات املالية على الطالب غري القادرين وفقًا للظروف االجتماعية لكل منهم 

  عدم التدريس أو االشرتاك فى أى مهام حبثية أو تدريسية او  أعمال كنرتول عند وجود أحد

 األقارب )حتى الدرجة الرابعة( بني الطالب.

 ن يتم توزيع الطالب فى املرحلة الدراسية الواحدة علي التخصصات املختلفة طبقا ملعايري جيب أ

 حمددة ومعلنة, وبدون أى استثناءات قد تضر بفرد أو جمموعة.

  وفقا ملعايري واضحة ومعلنة لكل من الطالب  والنظريةالشفوية وان يتم تقييم املقررات العملية

 وأعضاء هيئة التدريس.

 لي الكنرتول لضمان حصول مجيع الطالب علي فرص إي لإلجابة النموذجية لالمتحان يسلم منوذ

 التصحيح من قبل مجيع اعضاء جلنة  املمتحنني. ىمتساوية ف

  يتم تقييم الورقة االمتحانية من قبل جلنة مشكلة من جملس القسم العلمي ومن خالل منوذي

 معلن ويتسم بالشفافية.

 ة الختيار الطالب اللذين يتم إشراكهم من قبل الكلية فى أى جيب وضع قواعد موثقة ومعلن

 أنشطة داخلية أو خارجية, أو أى مشاركة تتضمن أية امتيازات أو حوافز أو جوائز.

  جيب اإلعالن عن أمساء الطالب اللذين مت منحهم جوائز )عينية أو مادية( مع توضيح مربرات

 احلصول عليها ألقرانهم من الطالب.

   فى انتخابات أى طالب من ممارسة حقه سواء فى الرتشح أو فى اختيار من يرشحه عدم منع

 رية تامة وبدون أى ض وط أو ممارسات غري عادلة.احتادات الطالب حب
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  . ,جيب اإلعالن منذ بداية العام الدراسى عن طرق التقويم املختلفة, وتوزيع الدرجات 

  دون قهر أو ممارسة أى ض وط  -املستويات على كل–جيب منح الطالب احلرية فى إبداء رأيه

 عليه طاملا حيافظ على التقاليد اجلامعية املتعارف عليها.

 فرص التعليم  ىيقوم جملس كل قسم كراعاة الشفافية من حيث املساواة بني مجيع الطالب ف

 ضوء اللوائح اجلامعية. ىوالتقويم وممارسة االنشطة داخل الكلية وف

 نهاية كل فصل دراسي تشكيل جلان املمتحنني من اعضاء هيئة  ىحيدد جملس كل قسم ف

 التدريس واهليئة املعاونة  تتسم بالنزاهة والشفافية لضمان عدالة التقييم والتصحيح.

 االطالع  ىلية لتطبيق التقييم بشفافية علي مجيع الطالب والتأكيد علي حقهم فآيلتزم القسم ب

  .ت اعمال السنة عن طريق اعالنها بالقسم العلمي.ودرجا علي نتائج التقييم اخلاتة بهم 

 طالب املتميزين واملتعثرين .السياسة واضحة لدعم  يلتزم القسم بوجود 

 بداية كل فصل دراسي ملعرفتهم حمتوي  ىيلتزم القسم بتوزيع  توتيفات املقرر علي الطالب ف

 وهدف ومهارات املقرر وأساليب وموعد التقييم.

 لية املنظمة لتقديم شكل من اشكال املمارسة غري العادلة ان يقوم بهللتباع اآل علي من يتظلم من أي

الشكاوي الختاذ االجراءات التصحيحية ملعاجلة املمارسة ال ري عادلة وإخطار الشاكي بنتيسة 

 التصحيح وعلى اجلهات املعنية فحص مجيع الشكاوى بنفس الدرجة من االهتمام دومنا متييز.

 : ن عدم التعارض فى املصاحل بني األطراف املختلفةضماآلية ًا : ثاني
 

 ماذا نعنى بتعارض املصاحل ؟
تعنى تأثر األداء الوظيفى لشخص بهللعتبارات شخصية مباشرة أو غري مباشرة تعارض املصاحل 

 مادية أو معنوية تهمه أو تهم أحد أقاربه أو أتدقائه .

قف يكون فيه أحد أعضاء هيئة التدريس وهذا يعنى فى املؤسسة التعليمية ) الكلية ( كل مو

بالكلية أو القيادات االكاددية أو اإلدارية حيقق مصلحة لنفسه أو أحد أقاربه أو أتدقائه وتتعارض مع 

 ألشخاص يرتبط بهم خمالفًا للقواعد والنظم املتبعة .احليادية أو يكون منصبه مصدرًا ملكاسب لنفسه أو 

 ؟ عدم التعارض من األشخاص التى تستهدفهم آلية
 . القيادات األكاددية بالكلية 

 . القيادات اإلدارية بالكلية 

 . أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة 

 . اجلهاز اإلدارى بالكلية 
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 آلية عدم التعارض فى املصاحل  بني األطراف املختلفة بالكلية :
 : آليات عامة 

 شخصية كاسبم على للحصول اخلاتة ليةالك ممتلكات استخدام عدم.  

 مهام خارجية تؤثر على أداء العمل بالكلية . بأي االلتحاق عدم 

  الكلية مثل ال يتم السماح ألعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم أو العاملني بالقيام بأى أعمال خاري

 .الكليةلقاء احملاضرات واالشرتاك فى دورات تدريبية اذا كانم تتعارض مع مصلحة إ

  مع أطراف تربطهم  الكليةداراتها بالدخول فى تعامالت مالية خاري أو أى إدارة من إ ال تقوم املؤسسة

 .لكليةعالقات شخصية أو أسرية مع أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم أو العاملني با

 هيئة التدريس  لتسنب تعارض املصاحل لكافة أعضاء الكليةجراءات التى تستخدمها االعالن عن اإل

  .والعاملني بها

 املصاحل ألعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة : تعارض آلية عدم 
 أو املراقبة  و التصحيحأ اتشراك أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة فى أعمال االمتحانال يتم إ

 ذا كان هلم أقارب حتى الدرجة الرابعة.أوالكنرتوالت إ

 حد ى القيام بالتدريس فى حالة وجود أفشراك أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة ال يتم إ

 األقارب من الدرجة األوىل.

 ذا على أى رسائل علمية ألقاربهم أو إ ناقشةاملو أ شرافال يتم إشراك أعضاء هيئة التدريس فى األ

 كانم تربطهم بأتحابها عالقات شخصية.

 للجهاز اإلدارى  املصاحل تعارض لية عدمآ: 
 و أى عطايا من طرف أخر  له مصلحة مباشرة مما ًيعد خرقًا اهلدايا أ أال يقبل املوظف على

 للقوانني .

 يؤدى إىل تضارب املصاحل بني مصاحله   شأنه منخارجى  نشاط بأي يام الق عن االمتناع

 الشخصية وبني أداء مهام وظيفته .

 شخص أخر  أي مع مصاحله تضارب حال كتابيًا فى املباشر سهيرئ هللعالمعلى املوظف القيام ب، 

تتعارض  ض وط إىل املوظف تعرض أو العامة، واملصلحة ةيالشخص املصلحة بني تضاربعنه نشأ

 األحوال عيمج وفى .لذلك الالزمة اإلجراءات اختاذ املباشر هسالرئي وعلى ،  ةيالرمس امههمع م

 .التعارض هذا معاجلة عند املصلحة العامة مراعاة بجي
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 يعتمد ،
 عميد الكلية 

 
 

 محدى  حممد عباس السيسىأ . د / 

 أي أو ةيمال مكاسب على للحصول مباشرة ريغ أو رةمباش بصورة فتهيوظ است الل مهام  عدم 

 أو أتدقائه . و بعائلتهيمة ملصلحة خاتة به أق ذو شيء

 إنتهاء عمله فى الكلية  بعدعمله  ةيتأد أثناء بوظيفته حصل عليها خاتة  معلومات إفشاء عدم

 .أخرى افألطر إمتياز غري عادل عطاءوسيلة لتحقيق منافع ومصاحل شخصية لنفسه أو لل ري وإ

 قرارات وقراراته أ على أساسي بشكل هامصاحل تعتمد مؤسسات أو أفراد مع عالقات إقامة تفادي 

 وسياسات الكلية .

  فى أعمال االمتحانات اذا كان هلم أقارب حتى الدرجة الرابعة.املوظفني ال يتم اشراك 

 أخرى تلزم لتحقيق عدم راجعة هذ  اآلليات دوريا وإضافة ما دكنها من إجراءاتكالكلية تقوم 

 فى الكلية . املختلفة األطرافبني  املصاحل  التعارض فى

 الكلية بآلية عدم التعارض فى املصاحل أعضاء هيئة التدريس واجلهاز اإلدارى بإلتزام 
 -املصاحل كا يلي :فى تعارض عدم لية هيئة التدريس واجلهاز اإلدارى بآ يلتزم كل عضو من أعضاء

 بالعضو مع بداية كل فصل دراسىرض املصاحل اخلاتة اتعأو حدوث حتماالت عن ا اإلفادة . 

  تنظيم االمتحانات كا يهين الفرتة بتطبيق احلزم والعدل. 

 أي من أعمال االمتحانات ما إذا كان أحد األقارب حتى الدرجة الرابعة  اإلعتذار عن املشاركة فى

 ؤهلني ومؤمتنني.ند تصحيح الكراسات إال ألشخاص مونها وال يسيؤد

 تصحيح كراسات اإلجابة  مراعاة الدقة التامة فى. 

  عدم قبول اهلدايا أو التربعات من اجلهات املشبوهة  أو من أشخاص سيء السمعة. 

  اهلدايا والتربعات اليت تتلقاها للكلية جيب أن تكون معلنة بشفافية تامة. 

  ة ونشاطها.اهلدايا والتربعات على سياسات الكليتأثري قبول عدم 

  مسائل متس النزاهة أو الشرف. تورطه فىوقف التعامل مع أي جهة أو شخص ثبم مؤخرا 

 اتة من امتناع أساتذة الكلية وكافة املنتسبني إليها بقبول هدايا أو تربعات شخصية ، خ

 الكلية. أشخاص هلم عالقة بعملهم فى

 

 م 2015/  4/  14 حتريرًا فى : 
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املستمر والتطوير اجلودة ضمان وحدة  

 
 
 
 
 

 الثالثالفصل 
 املهنة أخالقيات

 

 

 السادات مدينة جامعة – الرياضية الرتبية كليةاعتماد جملس 
 م 2016/  11/  15( بتاريخ  185جبلسته املنعقدة رقم ) 
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  مفاهيم أساسية
 ( ضلمن متطلبلات إنشلاء نظلام داخللي للسلودة      االخالقيلات املهنيلة   امُلخلري )  اللسنلة فلى هلذا    تثقلدم 

للبعض الكليلات ، والعديلد ملن جلسلات العصلف اللذه  ،         املهنيلة  خالقياتاأل استعراض مفهوم بعد وذلك

كليلة الرتبيلة الرياضلية جامعلة مدينلة       طلالب  إكسلاب  أهميلة وكيفيلة   هلذا املخلري   ينلاق   كلذلك 

املتوقلع ، وتنميلة الرقلي واللوعي األخالقلي داخلل        عمللهم  جملال  فلى  املهنيلة  األخالقيلة  السلادات  القواعلد  

لتنظيمي لكية الرتبية الرياضية جامعلة مدينلة السلادات وأعضلاء هيئلة التلدريس واهليئلة        الكلية بني اهليكل ا

 املعاونة والباحثني والدارسني طلبة وطالبات وكذلك اهليئة اإلدارية والعاملني .

 املعايري األخالقية 
لتلدريس  يتعني على أعضاء هيئلة ا االخالقية التى يتضمن هذا الدليل جمموعه من املبادئ واملعايري 

بعضللهم مراعاتهللا فللى أدائهللم لالرتقللاء برسللالتهم جتللا    والطللالبوالعللاملني واهليئللة املعاونللة واجلهللاز اإلدارى 

 تستمد املعايري األخالقية من ثالث مصادر رئيسية:و والبيئة احمليطة بهم وأيضًا جتا  الوطن.البعض 

 املصدر األول: الشرع والقيم اإلنسانية: - 1
األساسية املنبثقة من الديانات السلماوية االتلى تنبلع ملن أن َّ سلبحانه وتعلاىل قلد         القيم اإلنسانية

" تلدق اَّ العظليم.. وخشلية     إمنلا ـشلى اَّ ملن عبلاد  العلملاء      "ميز العلماء عندما قال سلبحانه وتعلاىل:   

تلى اَّ عليله   اَّ سبحانه.. شاملة وواسعة تضم بني جنباتها كل خلق كريم ومبدأ قويم. وقول رسول اَّ

 وسلم " إمنا بعثم ألمتم مكارم األخالق " وأوىل مكان ككارم األخالق هو حيث يكون العلم والعلماء. 

 :يعاتشرتاملصدر الثاني: القوانني وال -2 
 على ما يلى: 1972 لسنة49اجلامعات تنظيم من قانون  96تنص املادة 

م اجلامعيللة األتلليلة والعمللل علللى بثهللا فللى  علللى أعضللاء هيئللة التللدريس التمسللك بالتقاليللد والقللي 

نفللوس الطللالب، وعللليهم ترسلليخ وتللدعيم االتصللال املباشللر بللالطالب ورعايللة شللئونهم االجتماعيللة والثقافيللة     

 والرياضية.

 املصدر الثالث: الثقافة السائدة يف اجملتمع: -3 
سللوكيات اآلخلرين البلد    اجملتمع وما يفعله اآلخرون. فما يشاهد  األسلتاذ فلى    ىالثقافة السائدة ف

دكلن أن يصلبح معيلارًا     ما يشاهد  الطالب فى سللوكيات أسلاتذتهم   وعلى العكس  سيرتك أثرًا عليه أحيانًا،

 . سلوكيات وتصرفات كل من االستاذ والطالبنقيس عليه 

 املهنية األخالقيات
 اخلاطن رفوالتص الصحيح التصرف معرفة" أنه على األخالقي السلوك يعرف وبسيط عام بوجه

 يظهلر  مملا  أخلرى  وأمور األخالقي االلتزام بني تضارب يظهر قد العملي الواقعوفى  تحيح هو ما فعل ثم
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 ملن  أكثلر  أو اثنلان  فيله  يتعلرض  موقلف  بأنهلا  األخالقيلة  املعضللة  وتعلرف  األخالقيلة  باملعضلالت  يسلمى  ملا 

 الفلرد  مصللحة ،  والوالء الصدق بني الصراع ذلك مثال للتناقض الواجبات أو احلقوق أو املهام أو االلتزام

 وكاملة دقيقة معلومات على احلصول يلزم فهللنه املعضالت هذ  وحلل .والرمحة العدل ، اجملموع ومصلحة

 املعضلالت  يلدرس  اللذي  اإلطلار  وهلو  أمشلل  مفهوًملا  األخلالق  ومتثلل  .البلدائل  وحتديد لألولويات ترتيب مع

 .بها حتل أن دكن اليت والسبل األخالقية

 البعد األخالقي ملهنة الرتبية الرياضية
o متخصصة مهارات أو معرفة أن دتلك. 

o إليها وينتمي اجملتمع كعايري يتقيد. 

o العامة. املصاحل من هاًما وجًها ـدم 

 شروط من ميتهن مهنة الرتبية الرياضية 
o الرتبية الرياضية من كلية وجامعة معرتف بها. بكالوريوس على حاتل 

o إدارة( –تدريب  –ضيا )تعليم عماًل ريا يؤدي 

o .مسسل بنقابة املهن الرياضية 

o لعمله ممارسته عند أخالقي بشكل يتصرف. 

o مستقاًل. يكون أن جيب 

o مهنته وقطاع عمله. يفيد أن جيب 

o اآلتيني: املعيارين حيقق أن جيب 

 واإلبداع )اإلعداد والتأهيل امله ( واألداء التعلم من عالية مستويات إىل يصل. 

 واملستفيدين وزمالئه وإدارة عمله جمتمعه جتا  األخالقية املسئوليات يقبل. 

 أخالقيات مهنة التدريس يف الرتبية الرياضية
 .اجملتمعالتلميذ و بناء فى واالجتماعي النفسي و الرتبوي دورال فهم (1

 .الرياضي باجملال املرتبطة والعلوم األساسية العلوم معلومات و معارف تطبيق (2

 .الرياضية بيئة املمارسة فى الصحية والسالمة األمن اشرتاطات تطبيق و الرياضية األنشطة مهارات أداء (3

 وإتقلان  الرياضلية  املمارسلة  بيئلة  حتسلني  و دعلم  فلى  احلديثلة  التقنيلات  و املعلوملات  تكنولوجيلا  اسلتخدام  (4

 .الرياضي لاجملا فى املستقبلية التحديات خمتلف ملواجهة معها للتعامل الضرورية الل وية املهارات

 تنمية روح املواطنة للتالميذ (5

 .التعلم فاعلية لضمان للمتعلمني تحية و آمنة بيئة خلق (6

 و األعلراف  التقاليلد  ترسليخ  و إرسلاء  فلى  الرياضلية  و احلركيلة  األنشلطة  و البدنيلة  الرتبيلة  دور يعلرف  (7

 .االجتماعية
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 أخالقيات  مهنة التدريب الرياضي
 البشر وبناء البطل، لصناعة اجملتمع فى املتميز ودورها ضيالريا التدريب مهنة أهمية استيعاب (1

 .واألعراف االجتماعية وإرساء التقاليد

 .الرياضي عملية التدريب إجراءات تساند اليت العلمية النظريات و املعارف استخدام (2

 فى التدريبية، لالرتقاء بالعملية قيادتها على والقدرة التدريبية، البيئة إدارة كفاءات امتالك (3

 .املؤسسة أهداف و رسالة ضوء

 .الفردية ملبدأ الفروق وفقا املتسانسة اجملموعات وتشكيل الرياضية بأمانة ، املواهب انتقاء (4

 .املنافسات الرياضية خالل البسيطة اخلططية املواقف وقراءة التنبؤ (5

  ريبية.التد العملية وحتسني بيئة دعم فى والتقويم والقياس املعلومات تكنولوجيا استخدام (6

 .جيدة بصورة التخصصية الرياضة مهارات أداء (7

 .التخصصية بالرياضة اخلاتة والقوانني والقواعد اللوائح استيعاب (8

 .فيها املشاركة أساليب و الرياضية املسابقات تنظيم و إدارة امتالك قواعد (9

ودة ع خصص والتعامل معها وعدم السرعة فىجمال رياضة الت اكتشاف اإلتابات الرياضية فى (10

 الالعب للملعب قبل الشفاء.

 أخالقيات مهنة اإلدارة الرياضية
 الرياضة تناعة بيئة وفهم اجملتمع فى تربوية مؤسسات بوتفها الرياضية املؤسسات دور مراعاة (1

 .خارجًيا و حملًيا

 .العالقات العامة ومهارات املعلومات إدارة و الرياضية املنظمات االعتماد على إدارة (2

الرياضية معيار  املؤسساتفى  أداء العاملني ومتابعة لتوجيه املطلوبة التنظيمية راتاملها اعتبار (3

 .أساسي الختيار من دتهن مهنة اإلدارة الرياضية

 .املؤسسة أهداف علي حتقيق يساعدهم كا ومهاراتهم، إلمكاناتهم وفًقا العاملني توظيف (4

 .املالية للسوانب مراعاة التخطيط (5

 .الرياضية املسابقات وتنظيم إدارة وإجراءات متطلبات الشفافية فى (6

 .الرياضي جماالت العمل خمتلف حتكم اليت القواعد و التشريعات و اللوائح تطبيق (7

 الرياضية بشكل ددقراطي. املؤسسة فى اإلدارية للمشكالت احللول وضع (8

 البحث العلمى:املهنة وأخالقيات 
جامعة مدينة السادات ملتزمون بامليثلاق االخالقلى    –الرتبية الرياضية أعضاء هيئة التدريس بكلية 

ومللا ورد فيلله مللن قواعللد وإرشللادات أخالقيللة و مهنيللة  خاتللة بأخالقيللات البحللث و التللأليف و النشللر  للسامعللة 

 العلمى  منها :

  .توافق االنتاي العلمى لعضو هيئة التدريس مع اخلطة البحثية للسامعة 

 تباع القواعد والتقاليد الراسخة فى هذا اجملال مراعاة االلتزام باألمانة العلمية وإ. 
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 .جيب مجع البيانات بعناية ودقة دون حتيز من جانب الباحث 

 حل مشكالتها  ىيب احتياجات البيئة واليت تسهم فاختيار املوضوعات البحثية اليت تل . 

 ليت استقي منها نقل األفكار واإلشارة إلي املصادر ا ىمللكية الفكرية لآلخرين والدقة فاحرتام ا

حبثه وفق أتول منهسية وبطريقة علمية دقيقة مع  ى استعان بها فالباحث املعلومات اليت

 اسم املؤلف وال تذكر مراجع مل يتم استخدامها إال باعتبارها قائمة قراءة إضافية. رذك

 .االلتزام بذكر املصادر واملراجع بالدقة واألمانة 

 لكية الفكرية.نشر ثقافة النشر العلمى وحقوق امل 

  البحوث املشرتكة بدقة واالبتعاد عن وضع األمساء للمساملة فى توضيح أدوار املشاركني ،

 االشارة اىل كافة االطراف التى عاونم الباحث وساهمم الستكمال  البحث .وكذلك 

 . االشارة الي كافة وجهات النظر حيت لو تعارضم مع وجهة نظر الباحث 

 شكل واضح وكتابة البحث بتفاتيل كافية متكن الباحثني من  ىجيب تقديم البيانات ف

 إعادة التسارب والتحقق من النتائج.

 املؤلفات املقررة علي الطالب حتى يلموا باألوضاع احلديثة احمليطة. ىحتديث البيانات ف 

  النشرات والكتب ومصادر املعرفة تنمية مهارة البحث العلمى من خالل االطالع املستمر على

 الدقيق كساالت والعلوم املرتبطة بالرتبية الرياضية . جمال التخصص  ىف

  االلتزام باملوضوعية والتسرد التام والبعد عن االعتبارات الشخصية وذلك عند تقويم

 األحباث بعد االنتهاء منها.

  إدراك أن البحث العلمى عملية مستمرة ليس هلا حدود زمنية معينة, ويتطلب اإلطالع

كل جديد سواء فى اجملالت العلمية أوفى املؤلفات املختلفة فى جمال  املستمر على

التخصص, واالشرتاك الفعال فى املؤمترات العلمية املتخصصة, وعرض اجلديد على الزمالء 

فى التخصص ومناقشتهم فى ذلك مناقشة علمية ترتكز على أسس وقواعد احلوار وثقافته 

 الراقية.

 ية إلجراء البحوث وعدم اإلسراف دون مقتضى لذلك.ترشيد استخدام املوارد املال 

  احلرص على تكوين مدارس علمية متخصصة ترفع من قدر األستاذ واجلامعة فى األوساط

 العلمية حمليا وعامليا.

  حماربة أى احنراف فى البحث العلمى )التدليس , التزييف, النقل , السطو( واإلبالغ عنها

ن يقرتف هذا اجلرم للمساءلة واجلزاء وفق ما ينص واعتبارها جرما أكادديا يعرض م

 عليه القانون واللوائح املنظمة لذلك.
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علللى أخالقيللات العمللل    جامعللة مدينللة السللادات    –كليللة الرتبيللة الرياضللية    مللن حللرص انطالقللا و

 للبم والفصل فى أى منازعات تتعللق بهلذا  ة أخالقات املهنة والبحث العلمى اجلامعى  قد قامم بتشكيل جلن

 الشأن وحلماية حقوق امللكية الفكرية والنشر.

 يف جمال اإلشراف على الرسائل العلمية ة ت املهنااخالقي لدلي   
  اختيار وإقرار موضوع البحث والتوجيه املستمر هلم اثناء البحث. ىف واالرشاد التوجيه 

  ل جيعل تكون أكثر مما جيب بشكحيث ال طالب بشكل متوازن، للتقديم املعونة العلمية

 .الطالب ال يتحمل مسئوليته ، وال تكون اقل مما جيب فال يستفيد الطالب من أستاذ  

  الدقيق لالستاذ تخصصالعدم القيام باإلشراف علي الرسائل العلمية خاري. 

 . عدم قبول اى هدايا من الباحثني الذين يتولي االشراف عليهم او التدريس هلم 

 علمية والسرية.التأكيد املستمر علي األمانة ال 

  اجملاالت البحثية اجلديدة. ىالباحثني علي التفكري واإلبداع فتنمية قدرات 

  . تعويد الطالب على حتمل مسئولية حبثه وحتليالته ونتائسه واالستعداد للدفاع عنها 

  . التأكيد املستمر على األمانة العلمية لطالبه من الباحثني 

 للمناقشة  ها يشرف عليها أو يثدعى للمشاركة فيالتقييم الدقيق والعادل للبحوث اليت

 . واحلكم 

  التعامل مع طالب البحث العلمي بالشكل الذي يضمن عدم إذالل أو إهانة الطالب وتسفيه

 قدراته أثناء مراحل القيام بالبحث أو أثناء مناقشة الرسائل العلمية. 

 است الل طالب حبثه ىأال يست ل وظيفته اإلشرافية ف . 

 يف جمال التدريس والتعليم اخالقيات املهنةدليل 
 . االلتزام كعايري اجلودة فى إعداد وتدريس املقرر وطرق التقويم 

  إطار املقرر وأهدافه التعليمية وحمتوياته وأساليب التقويم . لطالبعلى ايعلن 

  بأمانة و إخالص. باحملاضرات العملية والنظرية أداء العمل 

 وإبداء الرأي .  السماح للطالب باملناقشة 

  .االلتزام بتفعيل الساعات املكتبية واإلشراف على الدروس العملية 

 االنشطة الطالبية . ىاملشاركة ف 

  .احرتام قدرة الطالب على التفكري 

 . بث قيم العمل اجلماعى وروح الفريق بني الطالب 

 . التمسك بقيم التنافس وتكافؤ الفرص 

 ستخدام وسائل العرض املناسب .التمكن فى عرض موضوعات املقرر وا 



 

 

 

 

 

 

 

 م 2016  – وحدة ضمان اجلودة   – املهنى ميثاق ودليل العمل األخالقى - 40 -

 

 وحدة ضمان اجلودة
 ميثاق ودليل العمل األخالقى املهنى 

 جامعة مدينة السادات –كلية الرتبية الرياضية 

 التدريسية. يكون علي دراية باألمور الرتبوية والطرق واألساليب 

 مادته مع التعليم والتدريب املستمر فى جمال التخصص من خالل  ىأن يلم باملستسدات ف

 الندوات واملؤمترات ومتابعة املستسدات احمللية والعاملية .

 جيلد وأن يستخدم وقم التدريس كا حيقق مصلحة الطالب. يلديلر اللقلاء اللتعليمي بلشلكلل 

  يلعلللم اللطلالب ملهلارات اللتفكري املنطقي ويشسعهم علي تكوين رأي مستقل مما يساعد

 الطالب علي اإلبداع واالبتكار.

  ي لري ويطلور ملن أسلاليب اللتدريس بالشكل الذي جيعله مشوقا وممتعلا لللطلالب مع إتقانه

 من خالل الدورات التدريبية واستخدام وسائل تكنولوجيا املعلومات. ملهاراته

 .يسمح باملناقشة واالعرتاض وفق أتول احلوار البناء مما يهين فرص أفضل للتعلم 

  عدم القيام بهللعطاء دروس خصوتية وحماربة هذ  الظاهرة املنتشرة. 

 نرتنم .ارشاد الطالب عن مصادر املعرفة املختلفة باملكتبات وشبكات اال 

 يف جمال غرس القيم االخالقية للطالب  دليل اخالقيات املهنة
  .االلتزام بالقيام بدور املعلم واملرشد واملوجه واألب والصديق والقدوة لطالبه 

 حرية الفكر والرأي والتعبري.  ىية القيم الددقراطية املتمثلة فتنم 

 ه األديان السماوية من قيم وسلوك. علي ساجملتمع ولكل ما حتتنمية روح االنتماء للوطن و 

 تعامله مع الطالب.  ىالوازع الدي  والضمري امله  ف االحتكام اىل 

 يقوله داخلل اللكللية  كلل ملا ىهو يبعث برسائل أخالقية ملؤثرة فيعد األستاذ قدوة لطالبه ف

  . وخارجها

 ب غرس مقومات االلتزام بالسلوكيات واألخالقيات املهنية لدي الطال. 

 دليل اخالقيات املهنة يف جمال التقييم والتقويم
 اتاالمتحانأعمال  ىالنظام واالنضباط فبتزام للعدل واالمراعاة الدقة وا . 

  .منع ال   ومعاقبة من يقوم به 

  ات .االمتحانأعمال التواجد واملتابعة املستمرة اثناء عقد 

 بة وعند رتد درجات الطالب. مراعاة الدقة والسرية الكاملة عند تصحيح أوراق اإلجا 

 األداء هو املعيار الوحيد لتقييمهم، وليس أي عامل آخر يتصل  ىاعتبار أن مستوى الطالب ف

 باجلنس أو العرق أو الدين. 

  تنظيم االمتحانات وإعداد نتائسها بالشكل الذي يتيح الفرتة لتطبيق العدالة بني مجيع

 الطالب. 
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  ات وإعادة تصحيح أوراق إجابة الطالب حبرية تامة حال السماح كراجعة نتائج االمتحان

 . جود أي تظلمو

  ىبنتائج التقييم لالستفادة منها فمتابعة أداء الطالب وتقييمهم بشكل دوري مع إفادتهم 

 تصحيح املسار .

  .أن يكون االمتحان مالئما مع ما مت تدريسه وتقييم مستويات الطالب حسب تفوقهم 

   ذلك   االمتحان ألن ىأن ينو  عن األسئلة اليت ستأتي فالتدريس ال جيوز لعضو هيئة

 تعليم الطالب جبدية. ىتعارض مع حتقيق العدل والكفاءة في

   بها أقاربالتى هلم متحانات اال ىفاالساتذة عدم إشراك. 

  عملية تصحيح كراسات اإلجابة و املوضوعية و النزاهة فى تقييم الورقة  ىيراعي الدقة ف

 ية.االمتحان

  .تنظم عمليات رتد الدرجات كا حيقق الدقة والسرية التامة 

 تقييم الطالب. ىاحلياد والعدالة ف 

  .تعرض النتائج علي جلنة املمتحنني دون كشف األمساء الختاذ قراراته حبيادية 

 -دليل اخالقيات املهنة يف قبول اهلدايا والتربعات:
  مشبوهة أو أشخاص سيئي السمعة ال جيوز قبول اهلدايا أو التربعات من جهات. 

  اهلدايا والتربعات اليت تتلقاها الكلية جيب أن تكون معلنة بشفافية تامة وجهات تلقيها

 بالكلية معلنة واستخداماتها معلنة.

 .جيب عدم ربط اهلدايا والتربعات بأي تأثري علي سياسات الكلية ونشاطها 

 ربعات شخصية خاتة من أشخاص هلم حيذر علي أعضاء هيئة التدريس قبول هدايا أو ت

 عالقة بعمل أعضاء هيئة التدريس.

  مسائل متس النزاهة أو الشرف. فىجيب وقف التعامل مع أي جهة أو شخص ثبم تورطه 

 . االلتزام بالقواعد والسياسات الرمسية بشأن قبول اهلدايا واملنح والتربعات  

 : عضاء اجلهاز اإلدارىأخالقيات املهنة بالنسبة أل
 تتسلى املصداقية وأخالقيات املهنة لدى أعضاء اجلهاز اإلدارى فيما يلى:    

 :أواًل: املهام الوظيفية
يشكل اجلهاز اإلدارى عنصرا أساسيا فى منظومة اجملتمع اجلامعى، حيث يتوقف على أدائه تيسري 

هيئة التدريس والطالب.  تكامل أدائه مع أداء أعضاءبذلك يووخدمة اجملتمع،  املهام التعليمية والبحثية

 ىكل ف على أكمل وجه  يقوم اجلهاز اإلداري باملؤسسة التعليمية كمارسة مهامه الوظيفيةلذا ينب ى أن 

حدود املسئوليات اليت بينه وبني  ىف ،ملتزما بالقيم اجلامعية ،موقعه يؤدي دور  الذي ـدم جمتمع الكلية
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تيسري مهامها  ىواخلاري،من أجل حفظ حق املؤسسة ففيتكامل الكل بعالقاتهم بالداخل  ،اآلخرين

 التعليمية والبحثية وخدمة اجملتمع .

 :مع الزمالء والرؤساء أعضاء اجلهاز اإلدارى ثانيًا: تعامل
  بني املتبادل حرتام االتعاون والب واحل علىتعامل اإلدارة مع الزمالء والرؤساء واملرؤوسني أن يتأسس 

 .مجيعها الفئات

  واحملافظة علي القيم املهنية كل  ،واخلدمة للسميع ،داءمجيع اإلدارات علي رفع مستوى اآلتعمل أن

 من خالل موقعه.

  مع حتقيق الكفاءة العالية.فى العمل ،سرعة اإلجناز 

 وتوزيع املهام املسئوليات ىجتنب التداخل ف. 

 .وضع معايري للحقوق والواجبات معلنة وملزمة للسميع 

  اإلجراءات حمددة ومعلنة للسميع. خطوات مسارأن تكون 

 .طلب املساعدة دون حساسية أو حري من أهل اخلربة 

 .احلفاظ علي أسرار العمل 

  نظام واضح للمحاسبة معلن للسميع ويتساوى أمامه اجلميع.أن يكون هناك 

  خريطة معلنة لسري اإلجراءات تسمح بتحديد مسئولية مجيع األطراف املشاركة.وجود 

 العالقات الشخصية والواجبات املهنية. عدم اخللط بني 

  .حتديث العمل اإلداري بصورة دائمة كا يتناسب مع جتدد املهام 

 .تبادل اخلربات بني مجيع الفئات داخل القسم الواحد، وبني األقسام املختلفة 

 :مع أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة أعضاء اجلهاز اإلدارى ثالثا: تعامل
اجلامعة واهليئات بني بني السادة أعضاء هيئة التدريس و ًافعلي ًااإلداري بالكلية وسيطاجلهاز يثع د 

 -؛ لذا على اعضاء  اجلهاز اإلدارى أن حيققوا ما يلى:العلمية واجملتمعية احمللية والعربية والدولية 

 املشاركة فيه  أو ،أو التقدم للمؤمتر ،ضمان سرعة حركة املكاتبات حيت ال تضيع فرص حضور املؤمترات

 وغريها من األحداث واخلربات اهلامة.

   .وضوح حمتوى املراسالت كا يضمن فهم احملتوى بدقة 

 للحاجة تيسري مناقشة بعض احلاالت مع األقسام املعنية تبعا. 

 . متابعة ال ياب واحلضور واختاذ اإلجراءات الالزمة لاللتزام بالنسب اليت تنص عليها الالئحة 

 يق علي العاملني .اإلشراف الدق 

 (. درسالقاعة -استخدام مرافق الكلية ) معمل ىافظة علي األتول املتفق عليها فاحمل 

 اخلاتة باألجازات املرضية واملعا  والسفر وغريها. اإلجراءات ىوضيح اخلطوات اإلدارية الالزمة فت 
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 ةفتح قنوات دائمة للتواتل مع السادة أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاون . 

  بنود واللوائح اخلاتة بأعضاء هيئة التدريس الخريطة معلنة ثابتة لكل قسم )إدارة( توضح أهم وضع

 هيئة التدريس.  املعاونة وإرسال ذلك عرب شبكة املعلومات ألعضاء واهليئة

 .مراعاة العدالة والشفافية مع أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة 

 واهليئة  اجلهاز اإلداري وأعضاء هيئة التدريس أعضاء ام املتبادل بنيإطار االحرت ىضرورة التعامل ف

 .املعاونة

 .تنشيط التواتل بني السادة أعضاء هيئة التدريس واجملتمع اخلارجى 

 :مع الطالب اجلهاز اإلدارى : تعامل رابعا
الطالب  تتسلى املصداقية وأخالقيات املهنة أكثر ما تتسلى فى تعامل اعضاء اجلهاز اإلدارى مع

 كما ينب ى: 

 .احلفاظ على حقوق الطالب 

 .ت ر سن الطالب ال يعنى عدم اإلكرتاث حبقوقهم 

 .متابعة املهام اخلاتة بالطالب بكفاءة ويسر 

 .عدم اإلستقواء على الطالب 

 .حتقيق التوازن بني حقوق الطالب وواجباتهم 

 .السرية التامة بكل مايتعلق بالطالب 

 السرعة والكفاءة فى دراسة احلاالت.العدالة فى تقديم الدعم و 

 :مع العمال أعضاء اجلهاز اإلدارى : تعامل خامسا
 يتم ذلك من خالل ما يلى:    

 .حتقيق التوازن بني االنضباط واحرتام العمل واحملافظة علي حقوق العمال 

  .توزيع العمل بناءا علي قواعد معلنة 

 .احملاسبة العادلة املوضوعية ضمانا لسري العمل 

 ّـ  ل بالعمل.االحرتام املتبادل ومراعاة مشاكل العمال الصحية واالجتماعية كا ال 

 :توازن بني حدود املرونة واحلفاظ علي القوانني واللوائححتقيق أعضاء اجلهاز االدارى للسادسا: 
 علي.تنشيط اإلجراءات بني اإلدارات وبني العاملني واجلهات األ 

  ال يعيق مسرية العمل. دارات مماإلوجود تكامل بني ا 

 .وجود اخلربات اإلدارية القادرة علي حفظ التوازن بني حدود املرونة واحلفاظ علي القوانني واللوائح 

  القيام كهامها. علىتقليل اإلجراءات اإلدارية اليت تعوق املؤسسة التعليمية 
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  :مع اجلهات اخلارجية أعضاء اجلهاز اإلدارى : تعاملسابعا
 وتبادل اخلربات واملعلومات. التصال بني الكلية واجلهات اخلارجيةتوسيع شبكة ا 

 .متابعة ما يستسد من لوائح لسرعة إجناز املؤسسة التعليمية ملهامها 

 إجناز العمل وتوفري الوقم . وضع نظام شامل عن طريق شبكة االنرتنم لسرعة 

  .سرعة تلقي املكاتبات من اجلهات اخلارجية وإرساهلا لألقسام 

  عة إرسال املكاتبات من الكلية إلي اخلاري ومتابعتها.سر 

  تيسري العملية التعليمية . ىيسهم فسرعة شراء ما يلزم الكلية من أدوات وخامات مما 

 هتمام بأعمال الصيانة واحلفاظ على حقوق الكلية فى هذا الشأن.الا 

 .الكفاءة فى حفظ حقوق الكلية لدى الشركات املوردة 

 :املستجداتمع  ضاء  اجلهاز اإلدارىأع ثامنا:  تعامل
  إلعادة تنظيم وتقييم األداء.اإلدارية حتديد اجتماع شهري لكل األقسام 

 الرأي . ىتقبل االختالف ف 

 ينب ى السعى إليها. تتطلب إجراءات جديدة املسسدات 

 املستسدات التعامل مع ىاالستفادة من اخلربات السابقة ف. 

 تاسعا: حتديات عامة
 املني توفري أماكن مالئمة لتحقيق اجلودة ومراعاة البيئة الصحية.من حق الع 

 أساسهاحملاسبة على تتم و ،االلتزام جبدول شهري لإلجناز يتم اإلتفاق عليه. 

  .حتديد جوانب القوة لتدعيمها وجوانب القصور لعالجها 

  .من حق العاملني أثاث مكتيب يتوفر فيه احلد األدنى من الراحة واالحرتام 

 تناسب حسم العمل مع عدد العاملني.ي أن 

 األداء من خالل تقديم دورات تدريبية. ىتنشيط التسديد ف 

  .رفع كفاءة األداء بهللعادة تنظيم العالقة بني األقسام 

  كل إدارة . ىاألجهزة الالزمة إلجناز العمل ف رفع كفاءة األداء بتوافر 

 .إجادة كتابة التقارير كوضوعية وشفافية 

   على اإلجناز وليس على األفراد.الرتكيز 

 .معايري التميز معلنة ومتاحة وقابلة للتحقيق 

  .الرتشيحات واملهمات واحلوافز والنقل بناء على حمكات ومعايري التميز 

    .إعادة حتديث اإلجراءات كا حيقق رفع كفاءة األداء 
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 املهنىاألخالقى  نصوص امليثاق
 ا يلي:كالرتبية الرياضية يتعهد أعضاء كليه 

يام بأي عمل من شلأنه أن  العمل وفًقا للمبادئ األخالقية وأن يسلكوا بطرق مهنية أخالقية وعدم الق (1

 الكلية. يدمر مسعة

 كافه أشكال العالقات واملعامالت والوظائف داخل الكلية. تطبيق املعايري األخالقية فى (2

 مهدها. دالع هذ  الصراعات فىومنع انتسنب تصارع املصاحل يتخذ األعضاء اإلجراءات الالزمة ل (3

 جيب أن يتعامل أفراد الكلية بأمانة. (4

 مهاراتهم وخرباتهم أو حول قدرات الكلية. عنيعطى األعضاء معلومات خاطئة ال جيب أن  (5

جيللب أن يتخللذ األعضللاء كافلله اإلجللراءات الالزمللة لضللمان عللدم خللرق قواعللد هللذا امليثللاق سللواء مللن   (6

 .غري مقصود  قصود  أوقبلهم أو من قبل اآلخرين بصور  م

الكليللة وأهللدافها وقيمهللا وقواعللدها   دم التصللرف بطريقلله جتلللب الشللك فللى جيللب علللى األعضللاء علل  (7

 املتبعة.

يلللتم  كافللله احملتويلللات العلميلللة الللليت ءات الكفيللللة بهللدملللاي األخالقيلللات فلللىيتخلللذ األعضلللاء اإلجلللرا (8

 تدريسها.

 السلوك.القول و تقديم قدوة حسنه لطالبهم سواء فى يراعى األساتذة (9

 يراعى األساتذة ضرورة االنطالق من منظور حقوقي يدعم التفكري العلمي الددقراطي. (10

كافلللله ممارسللللاتهم البحثيللللة والتعليميللللة    حرتام قواعللللد امللكيللللة الفكريللللة فللللى  بللللهلليلتللللزم األعضللللاء  (11

 والتدريسية.

جيلللب عللللى األكلللادديني ومجيلللع اخلاضلللعني للميثلللاق احلللرتام بعضلللهم اللللبعض وعلللدم توجيللله أي      (12

 .ا بدون دليلتقادات غري مهذبة لزمالئهم وعدم إلقاء االتهامات جزاًفان

جيلللب أن تكلللون الوعلللود أو الضلللمانات الللليت يقلللدمها األعضلللاء، شلللفاهة أو كتابلللة، تلللحيحة ويلللتم          (13

 احرتامها.

من األعمال غري املنشورة أو األحبلاث الليت    -بدون إذن كتابي –جيب على األعضاء عدم االستفادة  (14

إجراءات البحث العلمي واملوضوعية وعدم مجع املادة ألغراض  وتوفري الشفافية فى قدمها الطالب،ي

 غري علمية.

، ويلتم حتديلد   اجملتملع يتخذ األعضاء خطوات عمليه لتقديم أحباث تتالقى مع احتياجلات   أنجيب  (15

 مسئولياتهم وفقا لقواعد ومبادئ امللكية الفكرية.

 وشروطه. ييلتزم األعضاء كراعاة قواعد البحث العلم (16

 األعضاء من عدم استخدام أي معلومات بصورة غري مشروعة وألهداف غري قانونية.على د يتأكال (17
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جيب أن حيافظ األكادديون كباحثني على سرية كل السسالت اخلاتة باألحباث العلميلة الليت    (18

 حاله وجود عمل حبثي مجاعي(. بها أو دتلكونها حتم أيديهم )فى يقومون

العملل. فالدقلة تعتلرب أملرًا      والدقلة واألمانلة والنزاهلة فلى    الكلية مراعاة املصداقية جيب على أعضاء  (19

مقدًسللا وكللذلك األمانللة العلميللة وجيللب علللى األكللاددي أن حيللرتم املعلومللات اللليت يطلللع عليهللا     

 بصفته املهنية وأن يلتزم بتوثيقها.

 املتطلبات األساسية
 كلية وأعضائها.دعم ال فر الوعي بأهمية امليثاق ودور  فىتوا (1

 احلقوق والواجبات. دأ العدالة واملساواة فىاحرتام مب (2

 تياغة امليثاق ومتابعة تنفيذ  وتقييمه باستمرار. مشاركه األعضاء والعاملني فى (3

 الكلية ومبادئها األخالقية. عضاء اجلدد من معاونني وعاملني فىإدماي األ (4

 وخصوتيتها والتحديات اليت تواجهها وإدارة توافر قاعدة بيانات أساسية عن الكلية واملستهدفني (5

 العالقات واملسئوليات واألزمات والشفافية وتدفق املعلومات وإتاحتها للسميع لتحقيق أقصى

 مصداقية ممكنه.

 ياتالقخآليات ضمان املصداقية واأل
 جامعة مدينة السادات –ودليل العمل األخالقي بكلية الرتبية الرياضية ميثاق 

 الكلية. والعاملني فى ألعضاء هيئة التدريس والطالبثاق ألخالقيات العمل مت وضع  مي -

 بالكلية.دارات املختلفة مت نشر هذا امليثاق بني األقسام العلمية واإل -

 مت وضع هذا امليثاق على موقع وحدة اجلودة -

 أو املنح.تتم مناقشاتها للتسسيل خاتة مناقشة األحباث اليت بالكلية جلنة األخالق والقيم يوجد  -

 الشكاوى واملقرتحات.خاتة مناقشة بالكلية جلنة األخالق والقيم يوجد  -

 الثواب والعقاباألخالقية بني مقرتحات لضمان املصداقية 

 الكلية حلضور املؤمترات والندوات. ترشيح -

 دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس. -

 النشر  العلمي باجمللة العلمية بالكلية. -

 ية اللسان املنبثقة عن جملس الكلية.الرتشيح لعضو -

 الرتشيح للسان رعاية الشباب بالكلية. -

 .الرتشيح لعضوية الكنرتوالت -
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 يتم متابعة تنفيذ امليثاق األخالقي من خالل :

 تقرير عن نتائج املراجعات الداخلية. -

 العلمية بالكلية. باألقسامتقرير عن اإلجراءات اإلدارية  -

 تقرير عن موقف الشكاوي. -

 

 م 2016/  11/  15حتريرا فى :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 يعتمد ،
 عميد الكلية 

 
 

 حممد طلعت أبو املعاطى. د /  أ
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املستمر والتطوير اجلودة ضمان وحدة  
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 آلية املساءلة واحملاسبة 

 

 

 السادات مدينة جامعة – الرياضية الرتبية كليةاعتماد جملس 
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 : مقدمة عامة ومتهيد
فاهيم احلديثة على الساحة الرتبوية، وركا ترتبط كفاهيم أخرى كاحملاسبة أو املساءلة من امل

املتابعة أو التقويم. ويرتبط نشأة املفهوم من خالل الربط بينها وبني املعايري اخلاتة بالرتبية والتعليم. وقد 

املوسوعة  ىث جاء فحيالثمانينات من القرن املاضي،  ىتشق طريقها إىل النظام الرتبوي فبدأت املساءلة 

الواليات املتحدة واململكة املتحدة مقتصرة على التعليم االبتدائي  ىلة ظهرت فالعلمية للرتبية أن املساء

  والثانوي ثم امتدت إىل التعليم العالي كمطلب لالرتقاء كستوى النظام التعليمي.

اسبة نفسه، حيث دعا اىل ولقد أث  الرسول" تلى اَّ عليه وسلم" على اإلنسان القادر على حم

 . حديث شريف)حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم( "ذلك تراحة بقوله: 

وإمنا هو وسيلة ذاته،  ىلة، ألنه ليس غاية ففالتخطيط ألي عمل يستلزم بطبيعته املتابعة واملساء

معينة األمر الذي جيعل املتابعة " املساءلة "عملية طريق يصل بنا إىل غايات معلومة  ىنضمن بها السري ف

الزمة وضرورية، ألنها هي اليت تستطيع أن تكشف عن مدى حتقيقنا لألهداف، ومدى تحة خطة التنفيذ، 

 .وتبني لنا أيضا مواضع القوة والصحة ومواطن الضعف والقصور

ملساءلة يرتتب عليها قيام الالفم ان هناك قضية جيب ان نلتفم إليها وهي ان احملاسبة وا ومن

الشخص املع  بعمله كما جيب ان يكون ودون تهاون ألنه يعلم ان هناك من سيحاسبه ويساءله عن عمله 

ويرى ايرويك ان ) املسؤولية تتضمن حماسبة األشخاص عن تنفيذ  .ومدى قيامه كتطلبات ذلك العمل

 قيام الرئيس كساءلة املرؤوس على ما يقوم كما ان املساءلة تع  الواجبات اليت ألقيم على عاتقهم (

، وال بد من ان  بأدائه من اعمال واشعار  كستوى هذا األداء وذلك من خالل التقييم املناسب هلذ  األعمال

تسبق عملية املساءلة عملية حتديد واضحه ودقيقه للمسؤوليات بالنسبة للعمل الذي توكل مهمة أدائه 

  .وضم هلذا الفرد السلطات والصالحياتللفرد شريطة أن تكون قد ف

لنظم الفرعية وملخرجات الفعلية فاملساءلة هي جهد منظم لوضع معايري األداء ملكونات وعمليات ا

بؤرة استبصار املسؤول للوتول لبيانات الت ذية الراجعة ملعرفة سبل االجناز ومتابعة السبل للتأكد من  ىف

م لضمان توظيف مدخالت النظام وعملياته لتفعيلها بأقصى حد ممكن فاعلية األداء واختاذ اإلجراء الالز

 ضمن األهداف وال ايات املرسومة.

 أوال: مفهوم وتعريف املساءلة واحملاسبة 
املساءلة هي وسيلة متّكن األفراد واملؤسسات من حتمل مسؤولياتهم وتربير أدائهم للوثوق بهم. إذ 

 ييم السياسات العامة، وجتسيد ملفهوم ددقراطية اإلدارة. إنها جمموعة من األدوات والتقنيات لتق

املسؤولية املعطاة، من خالل تقديم كشف  ىفية التصر ف فأما احملاسبة فهي واجب الكشف عن كي

وعلى  .حساب عن نتائج وأهداف مت االتفاق على شروطها مسبقًا. من حيث النوع، الكلفة، التوقيم واجلودة
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مكم لة للمساءلة بسعيها إىل حتسني أداء املؤسسات واالرتقاء بها عرب املراقبة هذا النحو، فاحملاسبة 

 املستمرة.

املفاهيم السابقة جند أن ال اية من املسائلة هو حتسني األداء أو تعديله أو تطوير   ىنظر فوبال

الحاطة كما أن املساءلة تتضمن إتدار األحكام وفقا ملعايري حمددة تعمل على متابعة العاملني وا

بسلوكياتهم وبالصالحيات املفوضني باستخدامها من اجل االرتقاء بالنظام الرتبوي ككوناته الثالثة: 

 .املدخالت، والعمليات، واملخرجات

 ثانيا: مزايا تطبيق نظام املساءلة واحملاسبة  
 العمل. ىخلق روح االلتزام ف 

 .خلق الشعور بالوعي على كل املستويات 

  اختاذ القرارات املختلفة.دكن اإلدارة من 

 .يربز الكفاءة املهنية بني العاملني باملؤسسة 

 وضع نظام املكافآت واحلوافز.  ىف يؤدى اىل املساعدة 

  يوضح نظام احملاسبة إلدارة املؤسسة األشخاص املناسبني لتوىل مناسب ومسؤوليات أكرب 

 ض السلطات واملسؤوليات اكتشاف الشخصيات الصاحلة لقيادة وتفوي ىيؤدى اىل املساعدة ف 

  ثالثا : املبادئ اليت يرتكز عليها نظام املساءلة واحملاسبة  
 حتديد املسئوليات(  1) 

 تقييم األداء (  2) 

 التقارير (  3) 

 اإلجراءات التنفيذية والتصحيحية (  4) 

 حتديد املسئوليات(  1) 
 ىما ف نشاط عن املسؤول حتديد دكن حتى إدارات او وحدات إىل املؤسسة بتقسيم ذلك ويتم

 وجود يتطلب وهذا .للمؤسسة طبيعية أقساما اإلدارات هذ  متثل أن مراعاة مع نفوذ  منطقة حدود

 أفقية أو رأسية أكانم االتصاالت سواء ككل التنظيم ىف االتصاالت به موضح إداري تنظيمي هيكل

 هذا .موضوعية واملساءلة ة التقييمعملي لتكون املسؤولية مع السلطة تكافؤ فيها يراعى وبصورة

 .املؤسسة ىف عضو كل ومسئوليات مهام وموضح به ومعلن معتمد وظيفي توتيف وجود الي باإلضافة

 تقييم األداء (  2) 

باألداء  الفعلي األداء وكقارنة املؤسسة ىف العاملني مجيع أداء لتقييم معايري وضع يتم حيث

 اختاذ اإلجراءات من دكن مما املخطط األداء عن اإلحنراف معدل ىعل التعرف دكن بأول أوال املخطط

 .بأول أوال التصحيحية
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 التقارير (  3) 

السنوية  التقارير ذلك أمثلة ومن املسؤولية لنطاق وفقا األداء تقييم لتقارير نظام تصميم

 هيئة التدريس وأعضاء يةاالكادد القيادات أداء تقييم استبيانات نتائج تقارير العليا، الدراسات لطالب

 .اإلداري باجلهاز والعاملني اإلدارية القيادات وكذلك

 اإلجراءات التنفيذية والتصحيحية (  4) 

 ىفستفيد  ألنها وذلك االداء تقييم بتقارير ورد ما علي بناءًا التصحيحية اإلجراءات اختاذ يتم

 .االداء وحتسني املستقبلية الظروف تعديل

 ليت يعتمد عليها نظام املساءلة واحملاسبة بالكلية  رابعا: الركائز ا
 وذلك لتحسني بالكلية توافرها جيب اليت الضرورية األمور من واحملاسبة املسائلة نظام يعترب

 -علي:  واحملاسبة لةءاملسا نظام ىف الكلية تعتمد حيث بها األداء

 حيث املصرية اجلامعات داخل يةالتعليم العملية لسري املنظمة واللوائح اجلامعات تنظيم قانون 

 .بالئحته املوجودة والعقوبات القانون هذا من منبثقة واحملاسبة للمساءلة على آليات الكلية تعتمد

 احلاكمة واجملالس للكلية الداخلية الالئحة.  

 الكلية. عميد الدكتور األستاذ السيد عن تصدر اليت اإلدارية القرارات 

 بالكلية ومعايري اجلودة نظم. 

 خامسا: آليات تنفيذ نظام املساءلة واحملاسبة بالكلية 
 وضع آلية لتقييم األداء (  1) 

 التدريس هيئة ألعضاء التعليمية العملية ىف األداء مستويات عن بيانات باملؤسسة يتوفر حيث

 يتم واليت األداء تقييم استبيانات خالل من بالكلية، االداري باجلهاز العاملني وكذلك واهليئة املعاونة

 .والدراسية التعليمية واالمتيازات املهام عند توزيع إليها االستناد

 وضع آلية لتلقى الشكاوى والتحقق منها (  2) 

 جملس ىف )املعتمدة .بالكلية املستويات كافة على الشكاوى لتلقي ومعلنة معتمدة آلية يوجد

 (  م 2015/    4/   14 بتاريخ ( 166)  رقم الكلية

 اجلهاز اإلداري( –تطبيق سياسة الثواب والعقاب )ألعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة  ( 3) 
 هيئة أعضاء من لكل والعقاب الثواب سياسة على واحملاسبة املساءلة نظام ىف الكلية تعتمد

 :وذلك على النحو التالي  اإلداري اجلهاز املعاونة وأعضاء التدريس واهليئة

 التدريس واهليئة املعاونة  : أعضاء هيئة 1/  3

ييسر  ما هلم وتوفر ومعاونيهم التدريس أعضاء هيئة من األداء ىف املتميزين الكلية تكافن

 التقصري من ى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ف كما تعاقب املقصرين من التميز هذاى ف استمراريتهم
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  -:  عدم انتهاء ما يكلفوا به من أعمال وذلك على النحو التالي

 سياسة الثواب ألعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة بالكلية   3/1/1

  ا جماندولية حضور مؤمترات . 

 اجملالت والدوريات العلمية  ىدعم ونشر البحوث العلمية ف. 

 املؤمترات والندوات العلمية احمللية  ىاالشرتاك ف ىدعم للهيئة املعاونة ومساعدتهم فتوفري ال

 .والدولية 

 االنهاء من اجراءات  ىعلمية ومساعدة اهليئة املعاونة ففري الدعم املادي لألحباث والرسائل التو

 .تسهيل مهمة تطبيق احباثهم 

  تسهيل ودعم أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة للحصول على بعثات ومهمات علمية. 

 راسية ومطابقته ملعايري ددعم الكتاب اجلامعي دا يتوافق مع توتيف املقرر اخلاص بالفرقة ال

 .العملية التعليمية  ىاجلودة ف

 قواعد فهم مبادئ و ىيئة املعاونة لزيادة الفعالية فتوفري دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس واهل

 .العملية التعليمية  ىتطبيق اجلودة ف

 دورات تدريب املدربني  ىاعضاء هيئة التدريس لالشرتاك ف دعمTOT. 

 أداء العمل  ىة اجلودة بالكلية نظري الكفاءة فأنشط ىمسؤوليات أكرب فتوىل مناتب و. 

  الدعم املعنوي ألعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة عن طريق خطابات شكر وشهادات تقدير

 .نظري االنتهاء من األعمال املكلف بها 

  ألعضاء هيئة التدريس التفرغ التام ألعمال اجلودة لو لزم االمر بقرار من السيد عميد الكلية

 واهليئة املعاونة. 

  ىل العديد من االعمال اإلدارية واللسان اخلاتة ذات العائد املادي إإضافة عضو هيئة التدريس

 اعمال اجلودة بالكلية  ىنظري جمهوداته ف

 سياسة العقاب ألعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة بالكلية   3/1/2

 تاذ الدكتور عميد الكلية انذار مكتوب من السيد األس 

 أداء عملة  ى% نظري التكاسل ف 200% من  100ة خصم نسب 

  الوقم احملدد له  ىكاملة ممن مل ينتهي من االعمال ف%  200خصم 

 أداء االعمال املكلف بها  ىخصم بدل اجلودة ممن يتهاون ف 

 ي استبعاد عضو هيئة التدريس من اللسان اخلاتة بالكلية ذات العائد املاد 

  شطب عضو هيئة التدريس من أنشطة اجلودة مع عدم التمتع كميزات اللسان املادية 

 تعرض عضو هيئة التدريس للمساءلة القانونية فيما ال يتعارض مع قانون تنظيم اجلامعات 
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   تطبيق اللوائح والقوانني اخلاتة بقانون تنظيم اجلامعات على املخالفني 

 هاز اإلداري  اجل 2/  3

ييسر  ما هلم وتوفر افراد اجلهاز اإلداري  بالكلية اجلودة أعمالى ف املتميزين الكلية تكافن

  -ذلك على سبيل املثال:  كما تعاقب الكلية املقصرين التميز هذا ىف استمراريتهم

 سياسة الثواب ألعضاء اجلهاز اإلداري بالكلية    3/2/1

 العمل  ىرف مكافئات مادية نظري التفاني فت 

 وافز املت رية املرتبطة جبودة األداء كاملة ترف احل 

 اللسان ذات العائد املادي  ىإضافة املتميزين ف 

 اعمال وجلان اعداد االمتحانات  ىملشاركة الفعالة وضم املتميزين فا 

  العملية اإلدارية  ىللتعرف على أهمية تطبيق اجلودة فتوفري دورات تدريبية 

 الكفاءات للوظائف اإلشرافية ترشيح املتميزين من ذوي اخلربات و 

 عمل دورات تدريبية جمانية خاتة بالنظم اإلدارية لتطبيق تكنولوجيا اإلدارة 

  العم املعنوي من خالل لوحات شرف بالكلية وشهادات تقدير للمتميزين 

 اعمال اجلودة  ىتوىل مسؤوليات أكرب ف 

 سياسة العقاب ألعضاء اجلهاز اإلداري بالكلية   3/2/2

 من احلوافز املت رية املرتبطة جبودة األداء  10بة خصم نس % 

  الشطب من جلان االمتحانات واللسان اخلاتة ذات العائد املادي 

  الشطب من جلان اجلودة ذات العائد املادي 

  تعطيل الطلبات واخلدمات الشخصية 

  قل كفاءة مما هو فيها أىل وظائف إدارية أخرى بالكلية إنقل 

  املنظمة بقانون العاملني اللوائح والقوانني  ىرض للعقوبات املنصوص عليها فيتعخالفة املعند

 بالدولة .

 

 م 2016/  5/  17 حتريرا فى :
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 امليثاق :إعداد مصادر 
 م والئحته التنفيذية . 1972( لسنة  49قانون تنظيم اجلامعات )  – 1

  م . 2002( لسنة  82محاية حقوق امللكية الفكرية ) قانون  – 2

 .  FLDP 2008أخالقيات البحث العلمى ، املركز القومى لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  – 3

والقيادات, أعضاء هيئة التدريس مشروع تنمية قدرات  دليل املتدرب ، اجلامعات ىأخالقيات وآداب املهنة ف– 4

2008 . 
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