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لتزام ?أن احترام قواعد السلوك الوظيفي وا بةعلي دراية واضحھر ز3جامعة ا بالقاھرة )بنين(الھندسة كلية 

يجابية في نشاطات الكلية وفعالياتھا Mجھد والمشاركة اال بذل عنظمة وتحمل المسؤوليات وأداء ماتفرضه م3با

 تWالتي تصب في صميم دورھا لصالح تطوير وحل مشكوالمختلفة، أساس في تحقيق أھداف المؤسسة التعليمية 

 - أجھزتھا - أساسھا - مبانيھا(على الحفاظ على امكانات الكلية سواء يعمل مجتمع الكلية والبيئة الحاضنة لھا، 

بصفة عامة يتخذ من التعاون منھاجا لعالج أية انتھاكات اوأضرار يمكن حدوثھا بروح الفريق الواحد و )مواردھا

عاونيھم وكذا الموظفين والعمال كل بحسب ما يمكنه بين جميع من ينتمون للكلية من أعضاء ھيئة التدريس وم

 .حيات المخولة اليهWتقديمه بھذا الخصوص وبحسب الص

كاديمي علي عاتقنا 3عباء والمسئوليات التي يلقيھا العمل ا3فرض علينا تحمل ايإن إيماننا بقيمة العلم والمعرفة 

مانة والثقة والعدالة 3ء قيم اWحور سياستنا حول إعتتم. كواحدة من المؤسسات التي تسعي نحو الريادة والتميز

خرين وھو ما يتناغم ويتسق مع سعينا الدائم للبحث عن الحقيقة والحفاظ علي حرية dوالمساواة واحترام ا

مانة العلمية 3كاديمي في استخدام وتداول ونشر المعلومات وكذا التزامنا بمعايير الدقة والحرفية وا3المجتمع ا

 .ام حقوق الملكية الفكريةواحتر

، ٢٠٠٢ ن بوخارست الصادر عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات في نوفمبرWول من إع3إستنادا الى المبدأ ا

ٌ عملية صنع القرار الفعال والجيد كما أن المعرفة ھي العامل الرئيسي ساس الذي تستند إليه3أن المعلومات ھي ا

عالمي والمجتمعات المحلية، وعلى التقرير الصادر عن المؤتمر الدولي الثاني ٌفي تطوير وتنمية المجتمع ال

وروبية وھيئة النزاھة البحثية 3 بسنغافورة تحت رعاية مؤسسة العلوم ا٢٠١٠ للنزاھة البحثية والمنعقد في يوليو

 بمدينة ٢٠١٣ د في مايول الصادر عن المؤتمر الدولي الثالث للنزاھة البحثية والمنعقريان مونتWمريكية وإع3ا

ل Wلتزام بالنزاھة والقواعد والقوانين المنظمة للبحث العلمي، و تشجيع النزاھة البحثية من خ?ل، باريامونت

المقررات الدراسية والسياسات والمعايير الواضحة الشفافة التي تضمن خلق وتھيئة المناخ المناسب للنزاھة 

لتزام الباحثين والمؤسسات البحثية بدورھم الحتمي تجاه مجتمعاتھم، ونص كما يوصي التقرير بضرورة ا. البحثية

 على حرية الرأي والتعبير، وحرية البحث العلمي، ٢٠١٢ ساسية والصادر في يناير3زھـر للحريات ا3بيان ا

بداع، على أساس ثابت من رعاية مقاصد الشريعة، وإدراك روح التشريع الدستوري، ومقتضيات Mوحرية ا

ّلتقدم المعرفي، كما ينص على أن البحث العلمي الجاد في العلوم اا ّM نسانية والطبيعية وغــيرھا ھو قاطرة التقدم

البشري، ومن أھم شروط البحث العلمي أن تمتلك المؤسسات البحثية والعلماء المتخصصون حـــرية أكاديمية 

ا بالمعايير العلمية الدقيقة، وأن من حق ھذه ت واختبارھ?حتما?تامة في إجراء التجارب وفرض الفروض وا

 ?نسانية، Mق والخبرة الكافية للوصول إلى نتائج جديدة تضيف للمعرفة اWالمؤسسات أن تمتلك الخيال الخ

 .قيات العلم ومناھجه وثوابتهW أخ?يوجھھم في ذلك إ
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 والحق والمنفعة، تختلف المسؤولية  عادة بكلمات أخرى تصاحبھا كالقانون والقيم)قياتWخ3ا(ترتبط كلمة 

قانون، لكن قية بأن المسؤولية القانونية تتحدد بتشريعات تكون أمام شخص أوWخ3القانونية عن المسؤولية ا

نسان بنفسه وبغيره، فھي مسؤولية ذاتية Mقة اWنھا تتعلق بع3أوسع واشمل من دائرة القانون قية Wخ3االمسؤولية 

 .مائرنا وأمام ضهللاأمام 

ت العلمية والمعرفية، أصبح لزاما علينا توثيق سياساتنا ?بناءا على ما تقدم ونتيجة للتطور الھائل في كافة المجا

مع ھذا التطور زھر 3جامعة ا بالقاھرة )بنين(الھندسة قيات تعامل مجتمع كلية Wوتقاليدنا الجامعية وبلورة أخ

ٌوالذي يشتمل على قية Wخ3اليل سياسات الكلية والممارسات ل دWوھو ما يعبر عنه مجتمع الكلية من خ

داب والقيم والقواعد dقي للكلية والذي يشمل اWخ3 بالكلية بجانب الميثاق اجراءات المتبعةMٌالسياسات وا

ق  الميثا والتي تمت صياغاتھا واعتمادھا في كتيبنسانية المقبولة والغير مقبولة داخل الكليةMوالسلوكيات ا

  / ٩ /  ٢٦بتاريخ الموافق ) ٦١٢(بجلسة مجلس الكلية رقم  ا?خWقي وتعارض المصالح وحقوق الملكية الفكرية

 .م٢٠١٧
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  بالكليةب( الطسياسة قبول 

  عميد الكلية-إدارة التنسيق بالجامعة  مسئول التطبيق

  تصال?وسيلة ا

 ســـــــــــنويا جراءاتMدورية ا

  لمرفقــــــــــاتا

 

مكانيات والموارد المتاحة وتقوم بمخاطبة Mب الممكن استيعابھم في ضوء اWتقترح الكلية سنويا أعداد الط -١

 .إدارة التنسيق بذلك

ستاذ الدكتور رئيس الجامعة لعرضھا على مجلس الجامعة ضمن قواعد وشروط 3تعرض المقترحات على ا -٢

 .زھر للموافقة عليھا~على ل3القبول ثم عرضھا على المجلس ا

ل مكاتب Wخرى من خ3زھرية أوما يعادلھا من الشھادات ا3ب الناجحين بالثانوية اWتقبل ملفات الط -٣

 .لكتروني?التنسيق والتنسيق ا

 .ب الوافدين عن طريق رئاسة الجمھورية اوإدارة الوافدين وفقا للوائح المتبعةWتقدم طلبات الط -٤

عداد ~ب على كليات الجامعة المختلفة وفقا لمجموع درجاتھم وطبقا لW توزيع الطيتولى مكتب التنسيق -٥

 .المطلوبة من الكلية

 .ب على عناوينھم بترشيحھم للكليةWغ الطWغ الكلية بأسماء وأعداد المقبولين و كذا إبWيتم إب -٦
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 بالكلية ب ونقل القيد(تحويل الطسياسة 

 ليةعميد الك مسئول التطبيق

  تصال?وسيلة ا

 ســـــــــــنويا جراءاتMدورية ا

  المرفقــــــــــات

 

 نقل القيد من والى الكليةتحدد إدارة الجامعة السياسات الخاصة بالتحويل أو

 .)٢٠٠٨  لسنة٩١ قرار رئيس الجامعة رقم(

 :ولى طبقا لما يلي3عادة بالفرقة ا�ب الباقين لWللط: +أو

ولى داخل النطاق الجغرافي 3عادة بالفرقة ا�ب الباقين لWويل ونقل القيد بين كليات الجامعة للطيجوز التح -١

 منطقة ،منطقة القاھرة الكبرى: المنطقة التابع لھا المعھد المتخرج منه الطالب وھي: ويقصد بالمنطقة الجغرافية(

 -أصلي (: دنى لمجموع الدرجات3والحد ا بشرط استيفاء شروط القبول ) منطقة الوجه القبلي،الوجه البحري

 .زھرية3 والذي قبلته الكلية المحول إليھا عام الحصول على الشھادة الثانوية ا)اعتباري

ثنين معا ?يجوز نقل قيد الطالب من منطقة جغرافية إلى منطقة جغرافية أخرى مع ضرورة توافر الشرطين ا -٢

 :وھما

 .ة ليس لھا نظير في المنطقة الجغرافية للطالبأن يكون نقل القيد لكلية أوشعب **

دنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المحول إليھا عام 3استيفاء شروط القبول والحد ا **

 .زھرية3الحصول على الشھادة الثانوية ا 

الجامعات والمعاھد لتحاق ب?ولى الراغبين في ا3ب المقيدين بالفرقة اW يوجد مانع من تحويل ونقل قيد الط ?-٣

 وينصح الطالب ،خارجھاواء داخل جمھورية مصر العربية أووالمؤسسات التعليمية الحكومية أوالخاصة س

 .بالتأكد من قبوله بھذه الجامعات أوالمعاھد قبل سحب ملفه من الجامعة

 :تيةdت ا?ب في الحاWيحظر التحويل ونقل القيد للط -٤

 .شراف3زھري المقيدون بكليتي التربية بالقاھرة وتفھنا ا3 المعلمين االطالب الحاصلين على دبلوم **

الطالب الحاصلين على شھادة تخصص القراءات المقيدون بكلية القران الكريم للقراءات  **

 .وعلومھا بطنطا 
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 ب الحاصلين على مؤھلھم الدراسي قبل افتتاح الكليات والشعب W يجوز التحويل ونقل الط?** 

  يوجد حد أدنى لھذه الكليات والشعب عام حصولھم ? حيث ،يرغبون في التحويل إليھاالتي  

 .على المؤھل 

 :وإضافة إلى ما سبق -٥

  نقل القيد بعد أن تتم الموافقة عليه واعتماده مھما - يجوز للطالب العدول عن التحويل ?** 

 .سباب أوالمبررات الداعية لذلك3كانت ا 

إلى خارج من شعبة إلى أخرى داخل الكلية أوالقيد بين كليات الجامعة أونقل  -التحويل ** 

 يجوز ذلك بعد انتھاء ?ل العام الجامعي الواحد وWالجامعة مسموح به لمرة واحدة فقط خ 

 .المواعيد المحددة 

حيث  نقل القيد واعتماده المطالبة بالسكن الجامعي - يجوز للطالب بعد الموافقة على التحويل ?** 

ب الذي يتم نقل قيده لشعبة أوكلية W ويستثنى من ذلك فقط الط،أن ذلك قد تم بناء على طلبه ورغبته 

 .ليس لھا نظير بالمنطقة الجغرافية التابعة للمعھد المتخرج منه 

 قلتحا?ولى الراغبين في ا3على فوق ا3ب المقيدين بالفرق اW يوجد مانع من تحويل ونقل قيد الط?: ثانيا

 ،بالجامعات والمعاھد والمؤسسات التعليمية الحكومية أوالخاصة سواء داخل جمھورية مصر العربية اوخارجھا

 .وينصح الطالب بالتأكد من قبوله بھذه الجامعات أوالمعاھد قبل سحب ملفه من الجامعة

ومنقوال   الطالب ناجحاولى بين الكليات المتناظرة بشرط أن يكون3ب فرق النقل فوق اWيجوز تحويل ط: ثالثا

 .على وطبقا للضوابط التي يقررھا مجلس كل كلية3إلى الفرقة ا

بشرط  ولى بكليات غير متناظرة3ولى إلى الفرقة ا3ب المقيدين بفرق النقل فوق اWيجوز نقل قيد الط: رابعا

زھرية ووفقا 3اثانوية الدنى المقرر للقبول بھا عام الحصول على الشھادة 3استيفاء شروط القبول والحد ا

 .للضوابط التي يقررھا مجلس كل كلية

 .ستثنائية من الخارج?ب الحاصلين على الفرص اW يجوز تحويل أو نقل قيد الط?: خامسا

إدارة الجامعة   وفي المدة المقررة من،ت أونقل القيد بموافقة عميدي الكليتينWيشترط أن تتم جميع التحوي: سادسا

 .سباب?ر في أي طلب للتحويل أونقل القيد بعد ھذه المدة مھما كانت ا يجوز النظ?و

ب Wالط جراءات والمواقيت المطبقة علىMب الوافدين يطبق عليھم نفس الشروط والضوابط واWالط: سابعا

 .المصريين
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المحددة  في الفترةزھرية المرشحون للكلية أوأي كلية أخرى لھم الحق في تعديل رغباتھم 3ب الثانوية اWط: ثامنا

 ويتم ذلك بملء استمارة تعديل الرغبات ،من قبل الجامعة وعن طريق مكاتب التنسيق التي سبق التقدم اليھا

 .دنى والتوزيع الجغرافي عند التقدم بطلب تعديل الترشيح3المخصصة لھذا الغرض مع ضرورة مراعاة الحد ا
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 بالكلية مسياسات التعليم والتعل

  أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة- قسام3 رؤساء ا- عميد الكلية مسئول التطبيق

  تصال?وسيلة ا

 ســـــــــــنويا  المراجعة الخارجيةدورية

  المرفقــــــــــات

 

ماجستير  وال)البكالوريوس(جازة العليا Mتمنح درجات ازھر 3جامعة ا بالقاھرة )بنين(الھندسة كلية  -١

، لذا فالدراسة فيھا تعتمد على الدراسة ةيالھندسوالدكتوراه إضافة إلى الدبلومات المتخصصة في العلوم 

ب داخل الكلية Wطلالعملية بجانب الدراسة النظرية ويجوز لكل قسم أن يعد نظاما للتدريب الحقلي ل

 من درجة أعمال السنة تحددنسبة أوخارجھا وينفذ تحت إشراف أعضاء ھيئة التدريس في القسم المختص ب

 .في المقررات التي يحددھا مجلس القسم المختص واعتماد مجلس الكلية

سنوات خمس  ةيالھندس في العلوم )البكالوريوس(جازة العليا Mمدة الدراسة بالكلية للحصول على درجة ا -٢

 .على نظام الفصلين الدراسيين

ة بھدف توسيع القاعدة المھنية لخريجيھا وبما يتفق مع ميولھم كاديمي3تتيح الكلية عدد كبير من البرامج ا -٣

 .ورغباتھم

م القائمة على WسMزھر ورسالتھا القائمة على التكامل بين العلوم وتقديم رسالة ا3تحقيقا لرؤية جامعة ا -٤

زھر 3عة اجام بالقاھرة )بنين(الھندسة كلية عتدال والداعية إلى التواصل بين الحضارات، فإن ?وا الوسطية

مي والتصدي WسMمية وقادرين على نشر التراث اWسMن يكونوا ملمين بأصول الدعوة ا3بھا Wتدعم ط

زمة لذلك كالقرآن الكريم والتفسير والحديث الشريف Wل المقررات الدينية الWللقضايا المعاصرة من خ

 .لفاء الراشدينخالق والسيرة النبوية وتاريخ الخ3مي والعقائد واWسMوالفقه ا

زھر والتي تنص على النھضة بدور الجامعة في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة 3تحقيقا لرسالة جامعة ا -٥

 من جميع الشعب وبجميع برامجھا ھابWتقرر على طزھر 3جامعة ا بالقاھرة )بنين(الھندسة كلية فإن 

لشعور بقضايا ومشاكل المجتمع وكيفية تدريب صيفي في جھة مناسبة للتخصص وذلك ل  قضاءكاديمية3ا

 من درجة أعمال السنة في المقررات تحددنسبة التعامل معھا والتغلب عليھا من الناحية الھندسية ويكون له 

 .التي يحددھا مجلس القسم المختص واعتماد مجلس الكلية
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مختلفة، إضافة إلى عدد كاديمية المقررات الدراسية للسنوات ال3ئحة الكلية وتوصيف البرامج ا?تبين  -٦

المحاضرات والتمارين النظرية والدروس العملية والتطبيقية والشفھية لكل مقرر وعدد الساعات المخصصة 

 .متحانات التحريرية والعملية?لكل منھا، وعدد ساعات ا

مية لضمان جودة وذلك بعد وضعھا من قبل الھيئة القوالھندسية تتبنى الكلية المعايير القياسية القومية للعلوم  -٧

 .عتماد?التعليم وا

يضع السادة أعضاء ھيئة التدريس توصيف المقررات موضحا بھا مخرجات التعلم المعرفية والذھنية  -٨

والمھنية والمھارات العامة المستھدفة ومحتوى المقرر وعدد ساعات التدريس وأساليب التعلم المستخدمة 

 .ونظم التقويم

التعليم والتعلم المستخدمة والتي تشتمل على المحاضرات النظرية والتمارين ل أساليب Wتعمل الكلية من خ -٩

ساليب الغير تقليدية على 3النظرية والدروس العملية والتدريبات الحقلية والمشروعات البحثية وكذلك على ا

ريق كاديمية، كما تعمل على تنمية قدرات طالبھا على العمل في ف3تحقق أھداف البرامج ومعاييرھا ا

 .الھندسةوالتفكير العلمي وتطبيق معارفھم ومھاراتھم عمليا بما يحقق مواصفات خريج كليات 

ولى أما السنوات  ا?عدادية وا3زمة للمقررات المختلفة خاصة في السنواتWتوفر الكلية المذكرات ال -١٠

 السادة أعضاء ھيئة المتقدمة يصبح التركيز على أن يكون الطالب ھو محور العملية التعليمية ويساعدھم

 .ستقصاء?التدريس على التعلم الذاتى والمستمر والبحث وا

تتيح الكلية لطالبھا مصادر معرفية عن طريق العديد من المكتبات بدءا من المكتبة المركزية للجامعة  -١١

 .فى الحصول على المعرفة قسام واستخدام التكنولوجيا3ومرورا بمكتبة الكلية ومكتبات ا

ب في مقرراتھم وفقا لما ھو وارد بتوصيف Wية على دعم مكتباتھا بالمراجع التي يحتاجھا الطتعمل الكل -١٢

 .المقررات

نترنت داخل الكلية كمصدر من مصادر المعرفة والتي يمكن استخدامھا من ?بھا شبكة اWتتيح الكلية لط -١٣

 .أجھزتھم الخاصةكاديمية أو من 3قسام ا3لى المتوفرة بالمكتبة وا?الحاسب ا ل أجھزةWخ

 .تعمل الكلية على توفير التكنولوجيا المساعدة لعمليات التعليم والتعلم بمدرجاتھا ومعاملھا -١٤

بھا عن المقررات التي يدرسونھا بشكل دوري كما تعمل على تلبية Wتعمل الكلية على قياس رضا ط -١٥

، إضافة إلى تقويم برامج الھندسية  تخل بمناھج العلوم?كاديمية و3احتياجاتھم والتي تتفق مع المعايير ا

 .الكلية ومقرراتھا وأداء السادة أعضاء ھيئة التدريس
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تعمل الكلية على قياس احتياجات سوق العمل دوريا سواء بمخاطبة جھات العمل والجھات الخدمية أومن  -١٦

 بدمج ھذه ندماج في سوق العمل سواءWزمة لWبھا بالمھارات الWنات التوظيف وذلك لثقل طWل إعWخ

 .بWحتياجات في المحاضرات أوبتدريب الط?ا

متحان مستويات مختلفة من المعارف والقدرات الذھنية طبقا ?يلتزم أعضاء ھيئة التدريس بأن تقيس ورقة ا -١٧

 .كاديمية3لما جاء في توصيف المقررات وبما يحقق أھداف البرنامج والمعايير ا

لمھنية في خريجيھا ومن قدرتھم على استخدام المنھج العلمي تتأكد الكلية من تحقق مخرجات التعلم ا -١٨

ب السنة الرابعة Wل التدريب الحقلي ومشروع التخرج المقرر على طWندماج في المجتمع البحثي من خ?وا

 .متحانات العملية والشفھية?وا

 أثناء التدريب الحقلي ل المجتمع الخارجي لذا يتم تقييم أدائھمWبھا من خWتتبنى الكلية سياسة تقييم ط -١٩

 .بواسطة جھة التدريب باستخدام النموذج المعد لذلك

 - المراجعة - التنفيذ -التخطيط (تتأكد الكلية من تحسين عمليات التعليم والتعلم باستخدام نظم الجودة  -٢٠

 على برامجھا ومقرراتھا كما ھو موضح )الداخلية والخارجية( عن طريق المراجعة الدورية )التحسين

 .بسياسات تقويم البرامج، وإتاحة التغذية الراجعة للمھتمين

    :زمة سنويا في ضوءWجراءات التصحيحية الMتتخذ الكلية ا -٢١

       .نتائج تقييم الطالب للمقررات** 

       . التقارير الدورية للبرامج** 

 .التقارير الدورية للمقررات** 
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 بالكلية ليمت التع(سياسات التعامل مع مشك

 كاديمي3رئيس القسم ا مسئول التطبيق

  تصال?وسيلة ا

 ســـــــــــنويا المراجعة الخارجيةدورية 

  المرفقــــــــــات

 

 .تقوم الكلية بتقسيم الدفعات ذات الكثافة العددية العالية الى مجموعات: بWالكثافة العددية الزائدة للط -١

 .مثل لمواردھا3ستخدام ا? اتعمل الكلية على: ضعف الموارد -٢

 .انتداب المتخصصين من خارج الكلية: نقص أعضاء ھيئة التدريس فى بعض التخصصات -٣

 تسمح الكلية بالدروس الخصوصية وينص على ذلك سياسات تعارض المصالح ?: الدروس الخصوصية -٤

 .خالقي للكلية3والميثاق ا

ب وتقارير أعضاء ھيئة التدريس والمستجدات في بيئة (يتم مراجعة ھذه السياسات سنويا في ضوء أراء الط

 المؤسسة
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 بالكليةنقل الب و(الط تشعيبسياسة 

 بW لجنة شئون الط-وكيل الكلية  مسئول التطبيق

  تصال?وسيلة ا

 ســـــــــــنويا جراءاتMدورية ا

  المرفقــــــــــات

 

 . بعد ا?عداديةب في كل شعبة دراسيةWقسام أعداد الط3احات اقتر?الكلية سنويا وفقا يحدد مجلس  -١

 .ولويات~ب عند كل مرحلة تشعيب برغباتھم مرتبة وفقا لWيتقدم الط -٢

لب على التخصصات والبرامج وفقا لرغباتھم وتبعا لمجموع Wب بتوزيع الطWتقوم لجنة شئون الط -٣

 .الدرجات الحاصلين عليھا

 التشعيب داخل الكليةنظم التالي المرفق ويوضح 

 

  الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة  الثانيةالفرقة   ا?وليالفرقة
 اشغال اشغال

 مدني مدني ري ري
 انشاءات انشاءات

 قوي قوي
 كاميكاني كاميكاني

 انتاج انتاج

 قوى قوى قوى
 باءكھر

 اتصا?ت اتصا?ت اتصا?ت

 تعدين تعدين تعدين
 لتعدين وبترو

 بترول بترول بترول

 عمارة عمارة عمارة عمارة

 تخطيط تخطيط تخطيط تخطيط

ية
اد

عد
ا+

ة 
رق

لف
ا

 

 نظم نظم نظم نظم
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 بالكلية ب مرحلة البكالوريوس(سياسات تقويم ط

 ت?رؤساء الكنترو مسئول التطبيق

  تصال?وسيلة ا

 ســـــــــــنويا جراءاتMدورية ا

  ــــاتالمرفقــــــ

 

 ئحة الداخلية للكلية وعلى القواعد المقررة من مجلس الجامعة جلسة رقمWتم وضع ھذه السياسات بناء على ال

 .٢٠٠٨  مايو٢٧  ومنشور رئيس الجامعة فى٢٠٠٤  مارس١٦ بتاريخ ٤٦٠

 :السياسات المتبعة

الطالب في المواعيد التي يحددھا جازة العليا في المقررات التي درسھا Mتعقد امتحانات النقل وامتحانات ا -١

 .مجلس الجامعة

من ساعات الدراسة ويستثنى من % ٧٥  تقل عن? إذا حضر بنسبة ?متحان إW يسمح الطالب بالتقدم ل? -٢

 .ذلك من تقدم بعذر يقبله مجلس الكلية

بھا أوإذا كان راسبا  إذا كان ناجحا في مقررات الفرقة المقيد ?على إ3 ينقل الطالب من فرقة إلى الفرقة ا? -٣

 . يزيد عن مقررين دراسيين?فيما 

 يزيد عن مقررين في الموعد الذي ?ب الفرقة الرابعة الراسبين في ما Wيعقد امتحان تصفية في كل عام لط -٤

 .يحدده مجلس الجامعة

 مقبول مع  يزيد تقدير الطالب في المادة التي سبق أن رسب فيھا أوتغيب عنھا بغير عذر مقبول عن تقدير? -٥

مراعاة أحقية الطالب في احتساب الدرجات الفعلية الحاصل عليھا في المواد التي سبق أن رسب فيھا 

 .قصى لتقدير مقبول3أوتغيب عنھا بغير عذر مقبول بشرط أن تقل عن الحد ا

بشرط ربعة 3ب الحاصلين على تقدير جيد جدا أوامتياز في السنوات الدراسية اWتمنح مرتبة الشرف للط -٦

 .عدم الرسوب في أي مادة من المواد طوال سنوات الدراسة

 الرمز :تيةWمتحان بأحد التقديرات ا+يقدر نجاح الطالب فى كل فرقة دراسية في التقدير العام وفى كل مادة من مواد ا

 م  فأكثر من النھاية العظمى ?لمتحان%٨٥ إذا حصل على :ممتــــــــاز

 ج ج . من النھاية العظمى ?لمتحان%٨٥ إلى أقل من% ٧٥  علىإذا حصل :جيــد جـــدا

 ج .من النھاية العظمى ?لمتحان% ٧٥  إلى أقل من%٦٠ إذا حصل على :جيــــــــــــد

 ل . من مجموع الدرجات%٦٠  إلى أقل من%٥٠إذا حصل على مقبــــــــول
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  :تيةW التقديرات اأما رسوب الطالب فى كل مادة من المواد العلمية فيقدر بأحد

 ض . من النھاية العظمى ?لمتحان للمواد العلمية%٥٠  إلى أقل من%٣٠ إذا حصل على ضعيـــــــف

 ض ج . من النھاية العظمى ?لمتحان%٣٠ إذا حصل على أقل من :ضعيف جدا
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 ليةبالك  ا+وليسياسات الجبر والتيسير لطالب المرحلة الجامعية

 ت?رؤساء الكنترو مسئول التطبيق

  تصال?وسيلة ا

 ســـــــــــنويا جراءاتMدورية ا

  المرفقــــــــــات

 التطبيق تاريخ الموافقة تاريخ

 

 ئحة الداخلية للكلية وعلى القواعد المقررة من مجلس الجامعة جلسة رقمWتم وضع ھذه السياسات بناء على ال

 .  ومنشور رئيس الجامعة فى٢٠٠٤  مارس١٦ بتاريخ ٤٦٠

  :اWتية الحا+ت إحدى إلى حالته بھا تغيرت إذا إ+ السياسات ھذه من الطالب يستفيد + ) ١ 
a)  (نھائيا نجاحا ناجح إلى راسب من 

(b) النقل لفرق بالنسبة بمادتين منقول إلى راسب  من 
(c) النھائية قةللفر بالنسبة تصفية امتحان دخول حق له إلى راسب  من 
d)  (ا3على الفرقة إلى نھائيا نجاحا ناجح إلى مادتين أو بمادة منقول من 

(e) الفرقة إلى بمادتين منقول إلى بفرقته والخارج الداخل من القيد لفرص استنفاذه بسبب للفصل معرض  من 
 ا3على

 (f) فأقل المواد عدد صفن في راسب إلى المواد عدد نصف من أكثر في رسوبه بسبب للفصل معرض من 
  .فقط النھائية الفرقة على ذلك وينطبق فصل دون يبقى وبذلك

 في السياسات بھذه المقررة ا�خرى الرأفة قواعد باقي وبين3)   (التلقائي الرفع قاعدة بين الجمع + يجوز ) ٢
 حتى 4 من البنود( قالتطبي في الخاص مجاله منھا لكل أن حيث والتيسير للجبر الخاضعة من المواد مادة أي

(8 . 
من مجموع درجات المادة �ي عدد من المواد بالفرقة بما فيھا مواد التخلف من % ٢الرفع التلقائي بنسبة  ) ٣

 .الفرق السابقة
من مجموع النھايات  % ١ من ھذه السياسات بنسبة )١(يستفيد الطالب الذي ستتغير حالته طبقا للبند  ) ٤

من درجات المادة  % ١٠ا�صلية المقررة للفرقة في أي عدد من المواد وبحد أقصى ا+متحان  العظمى لمواد
 .الواحدة

يمنح الط(ب المعرضون للفصل بسبب استنفاذھم جميع فرص البقاء في الكلية من الداخل والخارج ولم  ) ٥
ن ستتغير حالتھم طبقا ا+ستفادة من قواعد الجبر والتيسير في ا�عوام السابقة بذات الفرقة والذي يسبق لھم

من مجموع النھايات العظمى لمواد ا+متحان ا�صلية  % ١٫٥ھذه السياسات نسبة  من) e( فقرة )١(للبند 
 .من مجموع درجات المادة الواحدة % ١٢الواحدة  المقررة للفرقة وبحد أقصى للمادة

مواد قبل إضافة درجات التيسير  المجموع الكلى للطالب ھو مجموع ما حصل عليه من درجات فعلية في ال)٦
وعلى أن يرفع ھذا المجموع إلى الحد ا�دنى للنجاح إذا قل عن ذلك فيما + يجاوز ما حصل عليه الطالب من 

  السابقةدرجات تيسير على حسب النسب المنصوص عليھا في البنود
ديل تقديره العام الى تقدير من المجموع الكلى للدرجات إذا ترتب على ذلك تع% ١يستفيد الطالب بنسبة  ) ٧

 .عام أعلى مباشرةبشرط أ+ يكون قد استفاد من درجات الجبر والتيسير
من المجموع الكلى للدرجات إذا ترتب على ذلك تعديل تقديره التراكمي إلى % ١يستفيد الطالب بنسبة ) ٨

 .ر في السنوات السابقةمباشرة بعد خصم ما سبق الحصول عليه من درجات الجبر والتيسي تقدير عام أعلى
يشترط لتطبيق قواعد الجبر والتيسير على مادة القرآن الكريم أ+ تقل الدرجات الحاصل عليھا الطالب عن  ) ٩

 بحيث ينتج عن التطبيق أن تصل درجة كل فرع إلى )التحريري والشفوي(كل من فرعى المادة درجة في ٢٠
 . الفرعين إذا قلتا أو قلت إحداھما عن ھذا الحد و+ تجمع درجتا)للنجاح الحد ا�دنى( درجة ٢٥
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تكون استفادة الطالب من قواعد الجبر والتيسير المنصوص عليھا بھذه السياسات خ(ل العام الجامعي  ) ١٠
المختلفة، أما بالنسبة لط(ب الفرقة النھائية فيجوز للطالب ا+ستفادة من سياسات الجبر  الواحد بأدواره

 .بقاءه ددت فرصوالتيسير مھما تع
 مع )مقبول(+ يزيد تقدير الطالب فى المقرر الذى سبق أن رسب فيه او تغيب عنه بغير عذر مقبول عن  ) ١١

 بأحقية الطالب فى احتساب الدرجات ٢٠٠٤ مارس ١٦ بتاريخ ٤٦٠مجلس الجامعة بجلسته رقم  مراعاة قرار
أو تغيب عنھا بغير عذر مقبول بشرط أن تقل عن فى المواد التى سبق أن رسب فيھا  الفعلية الحاصل عليھا

 .على جميع الفرق الدراسية الحد ا�قصى لتقدير مقبول وذلك
فيما عدا الرفع التلقائي + تطبق سياسات الجبر والتيسير إ+ بعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني حيث  ) ١٢

 .السياسات تسرى على الفصلين الدراسيين معا أن ھذه
 

 

 

 

 

مراجعة ھذه السياسات سنويا قبل نھاية العام الدراسي مع مراعاة قرارات ومنشورات الجامعة في ھذا يتم 

 .الصدد
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 ا�كاديمية البرامج تقويم سياسات

 الخارجية المراجعة

 الكلية وكيل مسئول التطبيق

  تصال?وسيلة ا

 سنوات ٥  جراءاتMدورية ا

  تقرير مراجع خارجىنموذج المرفقــــــــــات

 التطبيق تاريخ الموافقة تاريخ

 تم وضع سياسات المراجعة الخارجية على البرامج ا�كاديمية بالكلية للتأكد من تحقيق البرامج ا�كاديمية

 :للمعايير التالية والمقررات

 .وضوح صياغة أھداف البرامج ا3كاديمية والمقررات

 .ھداف البرنامجارتباط مخرجات التعلم المستھدفة بأ

 .تحقق مخرجات التعلم المستھدفة بالمقررات

توافق مخرجات التعلم المستھدفة مع مواصفات خريج كل برنامج في المجال المعرفي والمھني والذھني 

 .والمھارات العامةوالمنقولة

 .مواكبة مخرجات التعلم المستھدفة للبرنامج للتطور العلمي في مجال التخصص

 .التعلم المستھدفة للبرنامج مع احتياجات سوق العملمواكبة مخرجات 

توازن ھيكل البرنامج مع مواصفات الخريج من حيث مقررات العلوم ا3ساسية والمتخصصة واMنسانية 

 .والتدريب الميداني

 .مWئمة الطرق المستخدمة في التقويم لطبيعة مخرجات التعلم المستھدفة

 .رات على مستوى الدروس العملية كافي ?ستيفاء المھارات المستھدفةالوقت الزمني المتاح ?كتساب المھا

 .تقيس الورقة ا?متحانية للمقررات مستويات مختلفة من المعارف والقدرات الذھنية

 تقيس الورقة ا?متحانية للمقررات المستھدف من ا?متحانات النظرية طبقا لما جاء في توصيف المقررات

 .وضوح ا3سئلة با3وراق ا?متحانية وعدم اللبس في المطلوب منھا

 .خلو ا3وراق ا?متحانية من ا3خطاء المطبعية

 :السياسات المتبعة

 .يتم مراجعة جميع برامج ومقررات الكلية خارجيا للمرحلتين ا3ولى والعليا مرة كل خمس سنوات . ١
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 لكل برنامج ووسيلة ا?تصال به وإبWغ وكيل الكلية بالبيانات لكل قسم علمي تحديد اسم المراجع الخارجي . ٢

 مع إرفاق جميع توصيفات البرامج ومقرراتھا )من تاريخ آخر مراجعة(في الشھرا3ول من السنة الخامسة 

 . وتقاريرالمقررات والبرامج ونماذج من ا3وراق ا?متحانية)رقميا(

٣ . Wزمة لمراسلة المراجعين بجميع ما سبق مرفقا بخطاب موقع من عميد يتولى وكيل الكلية اتخاذ التدابير ال

ونموذج تقرير المراجع الخارجي المعد لذلك والذي يتفق مع المرحلة الدراسية سواء الجامعية ا3ولى أو  الكلية

 .العليا الدراسات

من المراجعين الخارجيين واتخاذ يقوم مقرري البرامج ا3كاديمية با3قسام المختلفة بمراجعة التقارير الواردة  . ٤

 .الWزمة للتطوير وعرضھا على مجلس القسم ?عتمادھا التدابير

 .يتم مراجعة ھذه السياسات كل أربع سنوات من تاريخ تطبيقھا . ٥
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 ا�كاديمية البرامج تقويم سياسات

 الداخلية المراجعة

 مقرري البرامج ا3كاديمية مسئول التطبيق

  تصال?وسيلة ا

 سنويا جراءاتMدورية ا

  نموذج تقرير مقرر–نموذج تقرير برنامج  المرفقــــــــــات

 التطبيق تاريخ الموافقة تاريخ

 يتم تقويم البرامج ا�كاديمية بالكلية دوريا مع ا�خذ في ا+عتبار التطور العلمي والتكنولوجي في مجال

 :ومتغيرات سوق العمل، وذلك بناء علىالتخصص وكذلك المتطلبات القومية 

 نتائج الطWب في ا?متحانات التحريرية والشفھية والعملية

 تقارير السادة أعضاء ھيئة التدريس القائمين بتدريس مقررات كل برنامج

 تحليل آراء الطWب عن المقررات

 تحليل آراء الطWب عن البرنامج

 :السياسات المتبعة

 وحدة الجودة: أو+

 ى وحدة الجودةتتول

 .تطبيق استطWع رأى الطWب في المقررات أثناء المحاضرة قبل ا3خيرة في كل فصل دراسي وتحليله . ١

 .تطبيق استطWع رأى الطWب في البرامج ا3كاديمية نھاية كل عام دراسي على طWب السنة الرابعة وتحليله . ٢

 .ي يوجھھا بدوره إلى مقرري البرامج والقائمين على التدريسرفع نتائج استطWعات الرأي لعميد الكلية والذ . ٣

 أعضاء ھيئة التدريس: ثانيا

 يلتزم عضو ھيئة التدريس القائم بتدريس كل مقرر برفع تقرير لمقرر البرنامج بعد ظھور النتائج وفقا . ١

 .لذلك للنموذج المعد

 :مقرري البرامج ا�كاديمية: ثالثا

لبرنامج ا3كاديمي ومقارنتھا بالسنوات السابقة ودراسة أسباب التباين الملحوظ فيھا إن تحليل نتائج الطWب ل . ١

 .وا?ستفادة من د??ت ھذا التحليل فى خطة تطوير البرنامج وجد
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دراسة تقارير المقررات ووضع تقرير البرنامج وخطة تطويره للعام التالي خWل شھر من ظھور النتائج  . ٢

 .لرئيس القسم ورفعه

 رئيس مجلس القسم: رابعا

عرض تقارير البرامج على مجلس القسم ومجلس الكلية ?تخاذ الموافقات في حالة الحاجة إلى إجراء تطوير  . ١

 .قائمة با?حتياجات الWزمة لتطوير البرامج لمجلس الكلية سنويا ورفع

 مجالس ا�قسام: خامسا 

 سنواتخمس  قرر لكل برنامج أكاديمي كلتحدد مجالس ا3قسام م

 .تحتفظ مجالس ا3قسام بملفات البرامج وملفات المقررات للرجوع إليھا في عمليات التدريس والتقويم الدوري

 سنوات من تاريخ إقرارھاخمس يتم مراجعة ھذه السياسات كل 

 :المصطلحات المستخدمة

 تكامل مع بعضھا البعضسنوات تخمس  مجموعة المقررات التي يدرسھا الطالب خWل :البرنامج ا�كاديمي

 التخصص العلمي الذي يحصل الطالب على شھادة التخرج منه لتشكل مسمى

  ملف يحتوى على توصيف البرنامج وتقاريره الدورية وخطط التطوير وآراء الطWب دوريا:ملف البرنامج

 آراء –رير المقرر  تقا– نتائج الطWب – ا3وراق ا?متحانية – ملف يحتوى على توصيف المقرر :ملف المقرر

 الطWب
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 المصالح تعارض سياسات

 عميد الكلية مسئول التطبيق

  تصال?وسيلة ا

 سنويا جراءاتMدورية ا

  المرفقــــــــــات

 التطبيق تاريخ الموافقة تاريخ

 بين الواجب العام تضارب المصالح على أنه صراع) OECD(تعرف منظمة التعاون ا?قتصادي والتنمية 
 .الخاصة للعاملين بالمؤسسة والتي يمكن أن تؤثر بشكل غير ?ئق على واجباتھم الرسمية ومسؤولياتھم والمصالح

 أومحتمل perceived أومتصور actualوعلى شكل أكثر دقة فإن تعارض المصالح قد يكون فعلى 
potential.  

وھو ما ينطوي على  ACTUAL CONFLICT OF INTERESTتعارض المصالح الفعلي  . ١
 .صراع مباشر بين واجبات ومسؤوليات الفرد القائمة ومصالحه الخاصة

وھو ما ينطوي  PERCEIVED CONFLICT OF INTERESTتعارض المصالح ظاھري  . ٢
 .على تصور أو احتمالية وجود صراع بين الواجبات والمصالح الخاصة رغم عدم وجوده فعليا

 POTENTIAL CONFLICT OF INTERESTالمحتمل تعارض المصالح  . ٣
 –عداوة )أو غير مالي ( مكاسب مالية أو خسارة)وھو ما ينشأ كنتيجة لسلطات الفرد ومصالحه وقد يكون مالي 

، ونظرا (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)وانطWقا من القاعدة الفقھية (أو خسائر شخصية  منافع–صداقة 
العملية التعليمية والبحثية والخدمة المجتمعية تنشأ العديد من الروابط بين  في جميع جوانبلطبيعة أنشطة الكلية 

ووجھات النظر أكثر تنوعا وتعقيدا وذات نطاق واسع، لذا كان من  الكلية والعديد من المستفيدين وتصبح العWقات
ى الكلية سواء بشكل مباشر أو التي قد تعود سلبا عل الضروري وضع سياسات لتجنب التعامWت أو التصرفات

وتنظيم العWقة بين ا?ھتمامات  ظاھري ويمكن من خWله تجنب النزاعات المحتملة داخل المؤسسة وخارجھا
 .ا3زھر  جامعةالھندسةالشخصية ل~فراد وواجباتھم تجاه المؤسسة وبما يحقق الميثاق ا3خWقي لكلية 

 :السياسات المتبعة
دريس ولھم طWب من ا3قارب حتى الدرجة الرابعة من التدريس أو المشاركة فى أعمال استبعاد القائمين بالت

 .الكنتروللنفس الفرقة التي ينتمي إليھا الطالب
 ? يزيد عدد طWب الدراسات العليا المسجلين لمرحلتي الماجستير والدكتوراه عن عشرون طالب لكل عضو ھيئة

 .تدريس
 

 : الخاصة بالكلية في حالة وجود تعارض مصالح فعلى أو ظاھري أو محتملو فيما يلي المبادئ التوجيھية
 

 ا3داء المتوقع                                                                            اMجراء               
 
 من المتوقع أن يقوم كل شخص مرتبط بالكلية باMفصاح عن وجود  :اMفصاح  ١

 .ض فعلي أوظاھري في المصالح بمجرد نشوئه إلى عميد الكلية تعار 
 
 يمكن للشخص الذي لديه تعارض في المصالح أن يوفر المعلومات في  : ا?متناع عن اتخاذ القرار  ٢

القرار، ولكن يجب أ? يشارك أوأن يحضر الجلسة التي يتم  عملية اتخاذ 
 .حضر الجلسة?متناع في مھذا ا ّويدون. اتخاذ القرار فيھا 

 
على العاملين أ? يحققوا أية منفعة مالية مباشرة أوغير مباشرة من أنشطة  :  تجنب ا?نتفاع الشخصي٣

  مكافئات وتغطية النفقات التي تتمبخWف الرواتب المشروعة وال الكلية 
 مسبق لموافقة عليھا بشكلا 
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في جميع حا?ت التعارض الفعلي و. ّيمكن 3ي شخص أن ينبه إلى احتمال وجود تعارض في المصالح
الكلية أن يحل اMشكال بنفسه، أوأن يعرضه على مجلس الكلية، يمكن لعميد . تبليغ عميد الكلية الظاھري، يجبأو
للنظر في الحالة، أما إذا كان التعارض يتعلق بعميد الكلية فيتم التقدم بمذكرة للعرض  أن يحيله إلى لجنة الحكماءأو

 .على مجلس الكلية
 

يتم العمل بھذه السياسة تكام( مع الميثاق ا�خ(قي للكلية واعتبار الميثاق ا�خ(قي جزء أصيل فيھا ويسرى 
 .المبادئ التوجيھية الواردة بھذه السياسات عليه
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 الفكرية الملكية حقوق على الحفاظ سياسات

 الكلية عميد مسئول التطبيق

  تصال?وسيلة ا

 سنويا جراءاتMدورية ا

  المرفقــــــــــات

 التطبيق تاريخ الموافقة تاريخ

حقوق الملكية "و " البحث العلمى" تحت بندى الھندسة إضافة الى ما سيتم ذكره فى الميثاق ا�خ(قى لكلية 
 :والنشر فإن الكلية بجميع أقسامھا والمكتبات الملحقة بھا الفكرية

 
 . الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية والنشر ٢٠٠٢ لسنة ٨٢ تلتزم بتطبيق جميع أحكام القانون رقم .١
كتب ، مؤلفات ، مراجع (أوالناشر /عدم السماح للعاملين بالكلية بنسخ المصنفات المحمية بحقوق المؤلف و . ٢
 .الناشرأو/شكل اعتداء علي حقوق المؤلف و بما ي)إلخ....... ، 
من مجمل أي كتاب أومرجع متمتع % ( ٢٠ -% ١٠) يسمح لطWب الكلية بالتصوير الضوئي لما يعادل  . ٣

3غراض اMستذكار والبحث و? يسمح بتداول ھذه النسخة ) ISBN(أودولي /بحماية رقم إيداع محلي و
 .إلكترونيةة سواء كانت ورقية أوالشخصي

نة بعرض المواد التعليمية المنقولة من أجزاء محددة من المراجع يسمح 3عضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاو . ٤
العلمية أوالدوريات العالمية المتوفرة في المكتبة أوالمواقع اMلكترونية أوالبرامج التليفزيونية في قاعات التدريس 

 .ل~غراض التعليمية شريطة ذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف
 علي النسخة ا3صلية المفقودة خة وحيدة من أي مصنف بغرض الحفاظيجوز لمكتبات الكلية تصوير نس . ٥
 .التالفة التي يصعب الحصول علي نسخة بديلة أخري لھاأو
 لسنة ٨٢وضع إرشادات للمترددين علي المكتبة لمراعاة إلتزامھم بالقواعد المنصوص عليھا في القانون رقم . ٦

د ندوات ولقاءات مفتوحة لنشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية  الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية مع عق٢٠٠٢
 .وأھميتھا وضرورة اMلتزام بھا

يتم إعWم جميع المكتبات ومراكز التصوير الضوئي المرخص لھا بالعمل داخل الكلية باMجراءات والقواعد  . ٧
عميد الكلية بالواقعة . د.اءات يبلغ أوفي حالة وقوع مخالفة لھذه اMجر. الواردة في ھذا النموذج مع إلزامھا بھا 

 .Mتخاذ الWزم
? يسمح ببيع أوتداول كتب أومذكرات دراسية تحمل أسم صاحبھا داخل الكلية دون أن تكون متمتعة بحماية  . ٨

ويسمح بتداول المذكرات الدراسية التي يقوم المحاضر أوالكلية بتجھيزھا ) . ISBN(رقم إيداع محلي أو دولي 
 ) ٤راجع بند (ل~غراض التعليمية دون أن تكون منقولة مباشرة أومنسوخة بالكامل من أحد المراجع للطWب 

 .معتمدة من مجلس القسم المختص على ان تكون
تقوم الكلية بنشر الوعي بالقواعد والقوانين المنظمة للحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية والنشر بين أعضاء  . ٩

لمعاونة والطWب واMداريين وذلك عن طريق توزيع ھذا النموذج ووضعه علي الموقع ھيئة التدريس والھيئة ا
 .اMلكتروني للكلية
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 الممارسات العادلة وعدم التمييز

 الكلية عميد مسئول التطبيق

  تصال?وسيلة ا

 سنويا جراءاتMدورية ا

  المرفقــــــــــات

 التطبيق تاريخ الموافقة تاريخ

 
 :طار تطبيق الممارسات العادلة وا+لتزام بأخ(قيات المھنة تحرص الكلية على ما يلىفى إ

توزيع أعباء اMشراف والتدريس والحوافز (ضمان العدالة وعدم التمييز بين أعضاء ھيئة التدريس  .١
 ).والمكافآت والبعثات وغيرھا

حوافز والمكافآت والترقيات والنقل توزيع أعباء العمل وال(ضمان العدالة وعدم التمييز بين العاملين  .٢
 ).وغيرھا

تحديد رغبات (ضمان العدالة وعدم التمييز بين الطWب من حيث المساواة فى فرص التعليم والتقويم  .٣
 ). وضع آلية للتحويWت الداخلية والخارجية– عمل تنسيق داخلى –التشعيب 

 اMشراف – من الدرجة ا3ولى عدم التدريس فى وجود أحد ا3قارب(تجنب التعارض فى المصالح  .٤
 ).إلخ... العلمى على طWب معينين لوجود مصالح خاصة 

 :اتخاذ القرارات التصحيحية لمعالجة الممارسات غير العادلة .٥
متابعة القرارات التى تتعلق بشكاوى ومقترحات ا3طراف المختلفة الداخلية والخارجية للمؤسسة  .٦

 .وأخطار المعنين بنتيجة المتابعة
 .سات القبول بالكلية تعتمد على المساواة وعدم التمييز بين جميع الطWبسيا .٧
 .إتاحة الفرصة لمقابلة اMدارة العليا للكلية أوأعضاء ھيئة التدريس فى أوقات ساعاتھم المكتبية .٨
 .توافر نظام للدعم ا3كاديمى .٩

اضرات والمعامل لجميع المساواة فى فرص التعلم والتقويم وعدم التمييز فى الجداول الدراسية للمح .١٠
 .الطWب

 .اشتراك الطWب فى وضع جداول ا?متحانات .١١
 .عدم انفراد ا3ساتذة بالتدريس أوالتصحيح فى أى مقرر دراسى بالكلية .١٢
 .جميع كراسات اMجابة تصحح وتوقع من أكثر من مصححين .١٣
 .توزيع الدرجات على ورقة ا3سئلة .١٤
 .مثبت بنموذج تقييم الورقة ا?متحانية .١٥
١٦. Wمتحانات موزعا عليھا درجات ا3سئلةإعWجابة النموذجية لMن ا. 
 .يعلن نموذج اMجابة ويرفق بالكراسات داخل كنترو?ت الفرق المختلفة .١٧
 .يتم تصحيح أوراق اMجابة مغلقة طبقا ل�جراءات المتبعة بكنترو?ت الفرق المختلفة .١٨
 ا?متحانات والبت فى ھذه ا?لتماسات أحقية جميع الطWب فى التقدم بالتماسات Mعادة رصد درجات .١٩

 .وأعWم المتقدم با?لتماس بنتيجة إعادة الرصد
أحقية الطWب فى التفاعل مع أعضاء ھيئة التدريس دون تمييز خWل الساعات المكتبية يتم إعWن  .٢٠

 .الساعات المكتبية على مكاتب أعضاء ھيئة التدريس
 .أحقية جميع الطWب فى التقدم بشكاوى .٢١

التمييز وضمان العدالة بين أعضاء ھيئة التدريس فى توزيع أعباء العمل والتدريس وإع(ن قواعد صرف عدم 
 :الحوافز والمكافآت �عضاء ھيئة التدريس

 .توزيع أعباء العمل .٢٢
 .الحوافز والمكافآت .٢٣
 .الترقيات .٢٤

 : من خ(لتحرص الكلية على تصحيح آية ممارسات غير عادلة فور اكتشافھا
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 .لموظفين من توقيع الجزاءات عليھم ورفع الجزاءات عنھم إن كان لھم حق فى ذلكفحص شكاوى ا .٢٥
 .تصحيح درجات الطWب المتظلمين من درجات ا?متحان العملى أو النظرى بعد فحص شكواھم .٢٦
 .اتخاذ إجراءات تصحيحية حالة تعرض أى طالب لعدم العدالة .٢٧
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 ا�زھر جامعة الھندسة لكلية ا�خ(قي ثاقالمي

أساسھا أو   جامعة ا3زھر على الحفاظ على ممتلكات الكلية سواء مبانيھا أو– )بنين (الھندسةيعمل مجتمع كلية 
و ا3فكار و  أجھزتھا أو مواردھا بصفة عامة واMبWغ عن أية انتھاكات حادثة، ومشاركة اdخرين في المصادر

 .ھزة و ا?نفتاح على ا3فكار الجديدة، تشجيع اdخرين على العمل بالميثاق ا3خWقيا3دوات و ا3ج
 تلتزم القيادات ا3كاديمية بتنمية قيم العدل والمساواة وتكافؤ الفرص وتھيئة مناخ العمل داخل الكلية ودعم العمل

كما تعمل على تنمية وتجھيز . ية الجماعى وضبط عمليات التقويم وحسن توظيف الموارد المالية والمادية والبشر
 القيادات من الجيل الثانى والثالث ليكونوا قادرين على تحمل مسئولياتھم المھنية

 

 -:فأن سبق ما إلى وإضافة

 الكلية إدارة :ًأو+

 :على الكلية إدارة تعمل
والھيئة  ة التدريسنزاھة اMجراءات وحياديتھا بما يضمن مصلحة الطWب والعاملين بالكلية من أعضاء ھيئ. ١

 .المعاونة والموظفين والعمال
 .توفير الدعم الWزم للخدمات التعليمية . ٢
 .اMلتزام با3صول القانونية فيما يتعلق بالمسائل التأديبية أو بحث المظالم والشكاوى . ٣
وممارساتھا  سات الكليةتقديم وإعWن المعلومات الكاملة والصحيحة والدقيقة عن جميع الجوانب المتعلقة بسيا . ٤

 .وخاصة المؤثرة على الطWب أو العاملين
 العناية الفائقة بدقة المعلومات المتوفرة أو الواردة أو الصادرة عن الكلية بما في ذلك النشرات والكتيبات . ٥

 .والجداول وتوظيف الموارد وكافة ا3عمال المرجعية للكلية
 لتفاصيل أو اMخفاقاتتجنب البيانات المضللة أو إغفال ا . ٦
ًضمانا  عرض جميع المواد الخاصة بالكلية وقرارات الجامعة بشكل دوري وبلغة سھلة ومفھومة للجميع . ٧

 .للشفافية
 .توظيف موارد الكلية بشكل دقيق ومتوازن . ٨
 WزمةاMعWن عن متطلبات القبول والتحويل والتشعيب وا?لتحاق بالبرامج المختلفة واMجراءات ال . ٩

 .لھا
آليات معلنة  الحفاظ على خصوصيات الطWب والعاملين وأسرارھم ووضع آلية لتلقى الشكاوى مع وجود . ١٠

 .وغير رسمية للتعامل مع المشكWت البسيطة مع ضمان السرية
 .اMعWن والوصف الدقيق لجميع الخدمات التي تقدمھا الكلية للطWب والعاملين . ١١
 .مصالح والعمل باMجراءات الواردة بشأنھا في سياسات الكليةتجنب تضارب ال . ١٢
 .عدم استخدام أية مزايا مھنية أو اقتصادية سواء من الطWب أو العاملين . ١٣

 المعاونة والھيئة التدريس ھيئة عضو :ثانيا

 :على المعاونة والھيئة التدريس ھيئة أعضاء السادة يعمل
ومشجع على   بالدور ا3صيل لعضو ھيئة التدريس كمستشار فكرى ومعرفيمعاملة الطWب باحترام والتمسك. ١

 .ونزاھة إتباع السلوكيات ا3كاديمية الصحيحة وتعكس تقييماته الوضع الحقيقي للطالب بحيادية
 .ضمان الممارسات العادلة لطWبه . ٢
بصفة  التعليمية بصفة خاصة والكليةا?لتزام بتلبية ا?حتياجات التعليمية للطWب والعمل على دعم العملية  . ٣

 .عامة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر
 .إظھار قيم العدل والمساواة داخل مناخ تعليمي خالي من التعصب والتمييز . ٤
 .عدم استغWل الطWب أو التمييز فيما بينھم . ٥
 .حماية الحرية ا3كاديمية . ٦
 . وتقبل انتقاداتھم العلميةإظھار ا?حترام 3راء اdخرين والزمWء . ٧
 .الموضوعية في آراءه وقراراته تجاه الزمWء . ٨
 .تحمل مسئولياته اMدارية تجاه الكلية وإظھار الكفاءة والحيادية في أداءاته . ٩

 .احترام لوائح الكلية بما ? يتعارض مع الحرية ا3كاديمية . ١٠



 جامعة ا�زھر

 القاھرة) بنين(كلية الھندسة 

 

الميثاق ا+خ(قي وتعارض المصالح       جامعة ا�زھر-القاھرة ) بنين(كلية الھندسة 
 كريةفــــــملكية الــــوق الـــــقـــــوح         

 

 

- ٢٧ -

 .المحافظة على حق النقد وتقبل المراجعة . ١١
مؤسسي مع  عدم إخفاء أنشطته وانجازاته العلمية الخارجية عن الكلية والعمل على وضعھا في إطار . ١٢

 .ا?حتفاظ بحقوقه
 .التعليمية إبWغ إدارة الكلية في حال نيته باتخاذ قرارات شخصية تؤثر على سير العمل أوعلى العملية . ١٣
 .ا3كاديمية والعمل على تھيئة الفرص لممارسة الحريةتحمل مسؤوليته تجاه المجتمع والزمWء وطWبه  . ١٤
الوطن أوموفد في  التقدم بتقرير عن ا3عمال التي قام بھا و نسخا من البحوث التي أجراھا سواء على أرض . ١٥

بالتقرير السنوي للكلية وحفظھا  ، على أن يعرض التقرير والبحوث على مجلس الكلية لوضعھامھمة علمية
 .بالمكتبة

 .عدم الخوض في مناقشات قد تؤدى الى العنصرية داخل الكلية  . ١٦
 .الحرص عند معاملة ذوى ا?حتياجات الخاصة داخل الكلية ويعمل على تسھيل العملية التعليمية لھم  . ١٧
 إصدار أحكاما مھنية مبنية على اساس ا3داء ا3كاديمي فقط، ومستقلة عن المسائل التي ? عWقة لھا . ١٨
 .داء، سواء الشخصية أو العرقية، أو الدينية، أو طبيعة النشاط السياسي، أو المعتقدات الشخصية با3
 .إعWن ساعات العمل الخاصة بھم للطWب والحفاظ على التواجد في ھذه ا3وقات للتواصل معھم . ١٩
 .أكاديميا  Wستفاده منھا في دعمھما?لتزام بالتقييم المستمر أو الدوري للطWب مع إفادتھم بنتائج التقييم ل . ٢٠
جودة  توجيه الطWب إلى ا?ساليب الدراسية والبحثية الحديثة وتنبيھھم وارشادھم إلى كل ما يھدف إلى . ٢١

 .البحث العلمى وفقا للمعايير القومية والعالمية 
 . الملكية الفكرية والنشر توجيه الطWب إلى اMلتزام با3خWقيات ا3كاديمية في البحث العلمي و حقوق . ٢٢
في  بمسئوليته الجسيمة نھوضا ورائد وأب كمعلم وموجه وصديق للطWب بالنسبة المتعددةيمارس أدواره  . ٢٣

 .ويؤھل نفسه للقيام بھذه اا?دوار بكفاءة وفعالية، التنشئة الخلقية لطWبه

 والعمال ا�داريين :ثالثا

 :على الوعم إداريين من بالكلية العاملين يعمل
 .معاملة الطWب باحترام وإرشادھم الى ا?جراءات الصحيحة. ١
 .تقديم مصلحة العمل والكلية على المصالح والعWقات الشخصية . ٢
 .إھمالا3عمال المكلف بھا بW تباطؤ أوالقيام ب . ٣
 .المحافظة على المستندات وا3وراق الخاصة بمجتمع الكلية وكل ما يخصه . ٤
 .ام بأوقات العمل الرسمية وعدم القيام بمھام أخرى خWل ساعات العملا?لتز . ٥
 .ا?متناع عن حجب المعلومات أوالمستندات . ٦
 .ًا?متناع نھائيا عن طلب رشوة أوتلقيھا . ٧

 الط(ب : رابعا

 :على الط%ب يعمل
 .د المتاحة بالكليةإظھار ا?حترام والتعامل بشكل مھذب مع زمWئه وأساتذته وا3جھزة والموار . ١
 .اMلتزام بالمظھر الWئق للطالب الجامعى . ٢
 .الكفاح من اجل تحقيق أعلى مستويات ا3داء الممكنة والعمل على تحقيق ما يجعله يفخر بنفسه . ٣
 .الجماعية إظھار تحمله المسئولية تجاه اdخرين في جميع ا3نشطة والعمل على ا?نخراط بفعالية في ا3نشطة . ٤
 استخدام المعامل وا3جھزة والحاسبات اdلية وشبكة المعلومات بشكل آمن وسليم في ا3وقات وا3ماكن . ٥

 .المخصصة لذلك وا?لتزام بنظمھا ولوائحھا
لنفسه أو  عدم ا?نخراط فى ا3نشطة التى تؤذى الشرف والكرامة الشخصية أو تضر أو تجلب سوء السمعة . ٦

 .لجامعة والمجتمع بصفة عامةلزمWئه أو الكلية أو ا
الشھادات  اMبتعاد عن سوء التصرف ا?كاديمى كالغش أو نسخ أو استخدام عمل اdخرين وتزييف البيانات و. ٧

 .الطبية و نتائج ا?متحانات أو عرض الرشاوى

 العليا الدراسات : خامسا

 :على التدريس ھيئة أعضاء يعمل
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على اتخاذ  متابعة ونصح الطWب بما يضمن إعطائھم الخبرة و يدعم قدرتھمتعزيز عمليتي التعليم و التعلم و . ١
 .القرار

 .الرعاية العلمية للطالب حتى إنھاء بحثه . ٢
 .توجيه الطالب إلى قراءة ودراسة ما يتطلبه بحثه من كتب وأبحاث ومناقشته فيھم . ٣
 .في التعديWت الWزمةمراجعة ما يكتبه الطالب أو يعرضه باھتمام وتقديم النصح له  . ٤
 .التعاون مع الطالب في حل المشاكل العلمية والفنية التي قد تعترض البحث . ٥

 :مقبول غير سلوكا التالية ا)فعال من أي يعتبر كما
 .تزييف الحقائق فى بيان السيرة الذاتية. ١
 .إعطاء نفس نقطة البحث إلى خريجين مختلفين . ٢
 .دراسات العليا بعبأ زائدإھمال أو تحميل طالب ال . ٣
 .التعليق بما يحمل معنى ا?زدراء و الھجوم الشخصى فى المراجعة أو مناقشة ا3بحاث . ٤
 .إعطاء وعود 3ي من الطWب بدرجات أعلى 3ي سبب من ا3سباب . ٥
 .مختصال إجراء اى تعديWت جوھرية فى بروتوكول البحث بعد الموافقة عليه دون الرجوع إلى المجلس . ٦
 .تعريض الطWب أو مجتمع الكلية 3ى مخاطر ناتجة عن تجارب من اى تخصص . ٧
 .تخريب عمل اdخرين . ٨
 .استخدام بيانات معملية تخص اdخرين . ٩

 .نسخ بيانات اdخرين أو ا3بحاث دون إذن الكاتب.١٠
 .نسخ برامج الكترونية . ١١

 العلمي البحث : سادسا

 :على به والمھتمين لعلمىا بالبحث العاملون يعمل
 .الحرص على أمانة ا?تصا?ت العلمية و أمانة عرض النتائج . ١
 .البعد عن التحيز في تصميم البحوث و تحليل النتائج و تفسيرھا و القرارات الشخصية . ٢
 .مةقي الحرص في إجراء التجارب و تجميع البيانات و تصميم البحوث و ا?نخراط فى أنشطة بحثية ذات . ٣
 .مشاركة اdخرين في المصادر و ا3فكار و ا3دوات و ا3جھزة و ا?نفتاح على ا3فكار الجديدة . ٤
 .الفكرية احترام حقوق الملكية الفكرية و حقوق النشر و مراعاة قواعد ا?قتباس وجميع أشكال الممتلكات . ٥
 .عدم استخدام نتائج أو بيانات غير منشورة دون إذن مسبق . ٦
 . يقدم الشكر لكل من يستحقه و لكل من ساھم في إثراء العمل البحثي .٧
ا3بحاث  المحافظة على سرية ا?تصا?ت و الخاصة بالمشاريع الممولة من جھات أخرى و تقييمات ا3داء و . ٨

 .التي تجرى بمعاونة جھات عسكرية
ازدواجية  شخصية و تفادى التخريب أونشر ا3بحاث العلمية بما يضمن رقى العمل البحثي و ليس 3ھداف  . ٩

 .العمل
 غير إجراءات عند إجراء التجارب العملية على الحيوانات يجب معاملتھا برفق و بطريقة مWئمة ودون . ١٠

 .)التبديد –تقليل نسبة ا3ذى الواقع على الحيوان أو المخاطرة (ذات مردود على البحث العلمي
 :سلوكا غير مقبولكما يعتبر أى من ا�فعال التالية 

 . في مجلتين علميتين مختلفتين)البحث(نشر نفس المقالة  . ١
 .وضع اسم زميل كمؤلف على أحد ا3بحاث دون مساھمة فعلية في البحث . ٢
 .استخدام أساليب إحصائية غير مناسبة بھدف تحسين النتائج أو تحويرھا تبعا لتوقعات البحث . ٣
 .بحث أو في أعمال ترتبط بمجالهإغفال مشاركات آخرين في ال . ٤
 .تعديل الحقائق بما يعطى ا?نطباع 3ھمية العمل في المجال . ٥

 والنشر الفكرية الملكية حقوق :سابعا

ًللشخص الذى يبتكر عم( علميا أو فنيا، حق الملكية المطلقة على العمل وكذلك احتفاظه بكافة . ١ ً حقوقه  ً
ًع عنه كليا أو جزئي االمادية والمعنوية و+ يمكن التفر ً 

 :الحفاظ على حق مؤلف البحث مع آخرين واتباع ذلك عند القيام بالتالي . ٢
 . أداء البحث في اجتماعات أو محاضرات داخل الكلية أو خارج الكلية-
 . إجراء دراسات تحليلية أو مقتطفات أو مقتبسات منه بقصد النقد أو المناقشة أو اMعWم-
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3غراض التدريس  ورة مكتوبة أو مسجلة تسجيW سمعيا أو بصريا أو سمعيا بصريا، وذلك نسخ أجزاء في ص-
يتجاوز الغرض منه، و أن يذكر اسم  بھدف اMيضاح أو الشرح، بشرط أن يكون النسخ في الحدود المعقولة و أ?

و متبع و متعارف عليه كما ھ(النشر و أرقام الصفحات  المؤلف و عنوان البحث و الدورية المنشور بھا و تاريخ
 .)في فھرسة ا3بحاث العلمية

 :نسخ مقال أو مستخرج من بحث إذا كان ذلك ضروريا �غراض التدريس و ذلك بالشرطين اWتيين . ٣
 .أن يكون النسخ لمرة وحيدة أو في أوقات منفصلة غير متصلة �
كما (الصفحات  خ النشر و أرقامأن يشار إلى اسم المؤلف و عنوان البحث و الدورية المنشور بھا و تاري �

 . على كل نسخة)ھو متبع و متعارف عليه في فھرسة ا3بحاث العلمية
و ذلك   بصورة مباشرة أو غير مباشرة–تصوير نسخة وحيدة بواسطة مكتبة الكلية و التي + تھدف للربح  . ٤

 :في أي من الحالتين اWتيتين
واحدة أو على  دراسة أو بحث على أن يتم ذلك لمرةأن يكون الغرض من النسخ استخدام المصنف في  �

 .فترات متفاوتة
تلفت أو  أن يكون النسخ بھدف المحافظة على النسخة ا3صلية أو لتحل النسخة محل نسخة فقدت أو �

 .أصبحت غير صالحة لWستخدام و يستحيل الحصول على بديل لھا بشروط معقولة
المشترك  إجراء البحث و + يمكن فصل نصيب كل منھم في العملإذا اشترك أكثر من شخص في التأليف أو . ٥

على غير ذلك، وفي  اعتبر جميع الشركاء مؤلفين للمادة العلمية بالتساوي فيما بينھم ما لم يتفق الباحثين كتابة
 .بينھم ھذه الحالة + يجوز �حدھم ا+نفراد بمباشرة حقوق المؤلف إ+ باتفاق مكتوب

 طالب ماجستير او دكتوراه تم الغاء تسجيله في حال النشر بأي مجلة او اصدار او محفل+ يغبن حق اي . ٦
 .علمي

ًيمنع منعا باتا القرصنة ا+لكترونية بما فيھا نسخ ا�سطوانات المدمجة او البرامج او التحميل على . ٧ ا+جھزة  ً
 .)دون ترخيص(

 .الباحثين أعمال عن اختراعات أو اكتشافات من ينتج فيما الحق للكلية. ٨
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