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مقدمة
اذلدف من ميثاق األخالق هو حتديد معااي لسالوك الطاالب ل الكلياة ووضاع اجاراءات لدامان عدالاة اإلجاراءات ادلتَ َخا ََ
م
مع من يثبمت عليه خرق هَ القواعد .لَا مطلوب من كل طالب ان يكون على دراية بادلعاي الواردة ل ميثااق األخاالق وملتا م
هبا ،باإلضافة اىل ذلك جيب على الطالب التَحلِّي بأفدل األخالقيات سواء الواردة ل هَا ادليثاق او غ ها.
وقد قامت الكلية بإعداد نسخة أولية ذلَا ادليثاق  ،مث قام طالب الكلية بإعداد نسخة أخرى بناء على آرائهم وتقدديها
ادلقدمة جمللس الكلية جبلسته رقم ( )205بتاريخ 1022/4/20امنا
إلدارة الكلية وذلك بعد ثورة  14يناير مباشرة ،وهَ النسخة َ
هى النسخة الىت قم ِد َمت من قِبل طالب الكلية بعد اجراء تعديالت طفيفه عليها وترمجتها للغة العربية.

أوال :السلوكيات

أ .سلوكيات عامة













على الطالب ان يتعامل باحرتام مع كل من أعداء هيئة التدريس واذليئة ادلعاونة واالداريني وزمالئه من الطالب.
على الطالب أال يقوم بإصدار أحكام أو مالحظات اعتمادا على العرق أو الثقافة أو النوع أو الطبقة االجتماعية أو الدين
أو اإلعاقة.
على الطالب أن يظهر مسئوليته من خالل االلت ام باحلدور ادلنتظم ل كل مقرر دراسي.
يلت م الطالب بتقدمي الفروض ادلطلوبة لكل مقرر بشكل تام.
جيااب أن يباادى الطالااب موقف ااً اجيابي ااً جتااا أعداااء هيئااة التاادريس ،حي ا ال يمظهاار عاادم االح ارتام ماان خااالل ادلالحظااات
السلبية ،عدم التحد اجليد للدروس أو الظهور مبظهر غ الئق.
ديكان للطالاب أن يساتخدم  E-comفقا للموضاوعات ادلتعلقاة بالدراساة ،ويمسامح للطاالب مبراسالة ادلعيادين وادلدرسااني
ادلساعدين وأعداء هيئة التدريس بشكل شخصاي وذلاك ل حالاة عادم عمال ال E-comوىف حالاة اإلحتيااج خلصاائ
غ متوفرة به.
على الطالب أن حيصل على تصريح /أو يش اىل استخدامه ج ء او بعض من أعمال اآلخرين.
على الطالب ان يتقبال النقاد البنااء مان زمالئاه أو اعدااء هيئاة التادريس واذليئاة ادلعاوناة او اي شاخ آخار ،كماا ال جياب
عليه أبداء أى سلوك عدائي او رافض حلدور او ادلشاركة ل جلسات من قبل مشرف أو مرشد أكادديي.
على الطالب أن يلت م حبدور احملاضرات واالجتماعات ،وغ مقبول عدم االلت ام بادلواعيد والتغيُّب عن احملاضارات بشاكل
مستمر بدون معَر مقبول.
ال جيب على الطالب استعمال التهديد سواء بشكل صريح أو ضمين ضد الكلية ،أعداء هيئة التدريس أو اذليئة ادلعاوناة
أو الطالب.
يستخدم ممصلَّى الكلية فق ألداء الصالة و شلنوع مطلقا استخدامه لألكل أو مراجعة الدروس.
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ب .السلوك داخل قاعات المحاضرات والمعامل







جيب على الطالب أن حيافظ على بيئة تعليمية آمنة ماديا ومعنويا.
على الطالب أن يتعاون مع اآلخرين بطريقة اجيابية والئقة.
ماان غ ا ادلقبااول دامااا عاادم اح ارتام الطالااب ألعداااء هيئااة التاادريس أو اذليئااة ادلعاونااة ساواء باااللفظ او بالفعاال( مثال:وضااع
الطالب رأسه على ادلكتب أثناء احملاضرة ،القيام بعمل آخر اثناء احملاضرة ،احلدي أثناء حدي زميل آخر.
من غ ادلقبول احدار أى نوع من أنواع الطعام أو الشراب داخل قاعة احملاضرات.
الطالب جيب أن يسلك سالوكا متساقاً ماع تواجاد ل احملاضارة ،حيا ال جياوز الصاراخ أو اهاناة أحاد ،أو احلادي بشاكل
مستمر أو النوم ،أو االستخدام غ ادلسئول للموبايل.
على الطالب عدم حدور احملاضرات /ادلعامل حتت تأث سلدر أو كحوليات.

ت .السلوك داخل قاعات المعامل

 ال جيب على الطالب ان ال أي برامج على أي جهاز احلاسب ادلوجودة مبعامل الكلية .ولكن عليه أن يادرج اسام الاناامج
ادلطلوب ل الدفرت اخلاص بادلعمل حىت يتم ان اله الحقا من قِبَل ادارة ادلعامل.
 على الطالب عدم القيام بأي سلوك غ الئق عند استخدام االجه ة بادلعمل مثل-:
 oعرض مواد غ الئقة أخالقيا.
 oارسال رسائل هتديد ،مدايقات أو القيام بعمليات نصب او احتيال …اخل
 oزلاولة استعمال جهاز غ مسموح بإستعماله أو استعمال كلمة مرور أو حساب لشخ آخر.

ثانيا :األمانة العلمية /األكاديمية

 من ادلتوقع دتٌّع الطالب بأعلى مساتوى مان األماناة العلمياة ،فادلهاام الام ا يقام الطالاب بأدائهاا بنفساه ال حتصال علاى أي
درجة .ل حالة عدم معرفة الطالب هبَ ادلعاي جيب عليه مراجعة أستاذ  ،وال يعتا عادم علام الطالاب هباَ ادلعااي عاَرا
لعدم تاوافر االماناة العلمياة لدياه ،علماا باأن عادم األماناة العلمياة يتمثال ل :الكاَب ،الغار ،السارقة ،واساتخدام ماواد غا
مصرح باستخدامها ل االمتحانات.
 الكَب غ مسموح به على اإلطالق سواء ل األنشطة العلمية أو غ ها ،والكَب يعين تقدمي معلومات خاطئة عن عمد
بغرض التدليل أو تناول ادلعلومات الصحيحة بشكل غ مسئول.
 الغر هو تصرف الطالب بشكل غ أمني للحصول على منفعاة أو ميا ة ال يساتحقها ،ويشامل الغار اعطااء أو احلصاول
علااى نااوع ماان ادلساااعدة غ ا مسااموح هبااا ل أي فاارض  /تكليااا /واجااب أو امتحااان حي ا جيااب أستشااارة أعداااء هيئااة
التدريس ل ادلواد ادلسموح باستخدامها ل أداء الفروض ادلن لية /التكليفاات /ادلهاام .عادم االمتثاال لتعليماات أعدااء هيئاة
التدريس ل هَا الشأن سيؤدي اىل عدم االندباط كماا هاو مقارر مان قبال أعدااء هيئاة التادريس أو القسام .كماا يتدامن
الغر أستخدام مواد سبق استخدامها ل مقررات أخرى اال ل حالة االستئَان من عدو هيئة التدريس عالوة على ذلاك
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تعتا " السرقات األدبية" من أعمال الغر شلا يعين استخدام الطالب افكاار آخارين ناساباً اياهاا الياه ولاَلك علاى الطالاب
أن يستشهد بادلصدر الرئيسي للمعلومات واألفكار الم يستخدمها.
 السرقة تعين اخَ اي شيء بدون تصريح وبنية عدم اعادته ،السرقة تتدمن أية شلتلكات وأي نصوص تعليمية.

ثالثا :احترام قواعد ولوائح الكلية






على طالب الكلية اإللت ام بالقواعد واللوائح ادلنصوص عليها من قِبَل الكلية.
شلتلكااات الكليااة  :غا مقبااول الكتابااة علااى جاادران الكليااة وتشااوية شلتلكااات الكليااة كمااا يعتااا ذلااك خرقااً لقواعااد ولاوائح
الكلية ويعتا الطالب مسئوال عن تكاليا األضرار الناجتة عن ذلك .على الطالب اإلباال عان أي تعاديات ( كتاباة علاى
اجلدران أو تشويه شلتلكات الكلية) فور حدوثها لدمان بقاء شلتلكات الكلية على حالتها األصلية.
ادلواد غ ادلشروعة :استخدام ادلواد ادلخدرة او الكحوليات او ادلواد القابلة لالشتعال غ مسموح هبا داخل الكلية.
االعتداء والتحرش اجلسدي  :على الطالب االمتناع داما عان أي أسالوب غا الئاق لفظياا أو فعلياا ل التعامال ماع زمالئاه
من الطالب أو أي من ادلتواجدين بالكلية .ادلدايقات واإلعتداءات اجلسادية أمار غا مقباول علاى اإلطاالق ويتعارض مان
يقوم مبثل هَ االعمال لعقوبات وفقا للوائح الكلية.

رابعا :إحترام تبادل األراء واألفكار

 علااى الطالااب ان يتأكااد أن حقااه ل التعب ا عاان رأيااه مكفااول  ،وأن أراء مسااموعة ماان قِبَاال الكليااة والعاااملني هبااا وكااَلك
زمالئه من الطالب ،ويتم تشجيع الطالب على تبادل حوارات هادفة طادلا ال تنطوي على نوايا سيئة.
 جيب على الطالب ادلشاركة ل تقييم ادلقررات واإلجابة على األسئلة بصدق على أن تكون تعليقاهتم بناءة دلساعدة الكلية
ل التعرف على نقاط القوة والدعا ل ادلقررات وحتسينها.

خامسا :آليات التعامل مع مخالفة الميثاق

بناء على قانون تنظيم اجلامعات رقم ( )38لسنة  2861ومواد (.)217،215،214،213
 يعتا سلالفة تأديبية كل اخالل بالقوانني واللوائح والتقاليد اجلامعية وعلى األخ :
 .2األعمال ادلخلة بنظام الكلية أو ادلنشآت اجلامعية.
 .1تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو اإلمتناع ادلدبر عن حدور الدروس واحملاضارات واألعماال اجلامعياة األخارى
الىت تقدى اللوائح بادلواظبة عليها.
 .2كل فعل يتناىف مع الشرف والكرامة أو سلل حبسن الس والسلوك داخل اجلامعة أو خارجها.
 .3كل اخالل بنظام امتحان أو اذلدوء الالزم له وكل غر ىف امتحان أو شروع فيه.
 .4كل اتالف للمنشآت واألجه ة أو ادلواد أو الكتب اجلامعية أو تبديدها.
 .5كل تنظيم للجمعيات داخل اجلامعة أو اإلشرتاك فيها بدون ترخي سابق من السلطات اجلامعية ادلختصة.
 .6توزيع النشرات أو اصدار جرائد حائ ومجع توقيعات بدون سابق من السلطات اجلامعية ادلختصة.
 .7اإلعتصام داخل ادلباىن اجلامعية أو اإلشرتاك ىف مظاهرات سلالفة للنظام العام أو اآلداب.
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 ك اال طال ااب يرتك ااب غش ااً ىف امتح ااان أو ش ااروعاً في ااه ويد ااب ىف حال ااة تل اابس خيرج ااه العمي ااد أو م اان ين ااوب عن ااه ىف جلن ااة
اإلمتحااان ومحيا َارم ماان دخااول اإلمتحااان ىف باااقى ادلاواد ويعتااا الطالااب راسااباً ىف مجيااع ماواد هااَا اإلمتحااان وحيااال اىل رللااس
التأديب ،أما ىف األحوال األخرى فيبطل اإلمتحان بقرار من رللاس التأدياب أو رللاس الكلياة ويرتتاب علياه بطاالن الدرجاة
العلمية اذا كانت قد ممنحت للطالب قبل كشا الغر.
 العقوبات التأديبية هى:
 .2التنبيه شفاهة أو كتابة.
 .1اإلنَار
 .2احلرمان من بعض اخلدمات الطالبية.
 .3احلرمان من حدور دروس أحد ادلقررات دلدة ال جتاوز شهراً.
 .4الفصل من الكلية دلدة ال جتاوز شهراً.
 .5احلرمان من اإلمتحان ىف مقرر أو أكثر.
 .6وقا قيد الطالب لدرجة ادلاجست أو الدكتورا دلدة ال جتاوز شهرين أو دلدة فصل دراسى.
 .7الغاء امتحان الطالب ىف مقرر أو أكثر.
 .8الفصل من الكلية دلدة ال جتاوز فصالً دراسياً.
 .20احلرمان من اإلمتحان ىف فصل دراسى واحد أو أكثر.
 .22حرمان الطالب من القيد للماجست أو الدكتورا مدة فصل دراسى أو أكثر.
 .21الفصل من الكلية دلدة ت يد على فصل دراسى.
 .22الفصل النهائى من اجلامعة ويبلغ قرار الفصل اىل اجلامعات األخرى ويرتتب عليه عدم صالحية الطالب للقيد أو التقدم
اىل اإلمتحانات ىف جامعات مجهورية مصر العربية.
وجيوز األمر بإعالن القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية وجيب ابال القرارات اىل وىل أمر الطالب  ،وحتفظ القرارات
الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوى ىف ملا الطالب ،وجمللس اجلامعة أن يعيد النظر ىف القرار الصادر بالفصل النهائى
بعد مدى ثالث سنوات على األقل من تاريخ صدور القرار.


ال توقع عقوبة من العقوبات الواردة سابقاً اال بعد التحقيق مع الطالب كليةً ومساع اقوالة فيما هو منسوب اليه فإذا ا حيدر
ىف ادلوعد احملدد للتحقيق سق حقه ىف مساع أقواله ويتوىل التحقيق من ينتدبه عميد الكلية.
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