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 ميثاق األخالقيات املهنية

 البند األول : املنفذون للميثاق: 
اإلجراءات الالزمة للتأكد من أف مجيع  ويتم إختاذب هبذا ادليثاؽ، يلتـز كافة أعضاء ىيئة التدريس واذليئة ادلعاونة واإلداريني والطال    

 األعضاء خيضعوف دلبادئ ىذا ادليثاؽ ويلتزموف بو.
 

  أهداف امليثاقالبند الثاىن :: 
العلمية  الكليةافة أنشطة إذل أف كادلهنية وطمأنة كافة األطراؼ ادلتعاملة على اإللتزاـ ابدلعايري  ابلكليةمت صياغة ادليثاؽ دلساعدة العاملني     

 والتعليمية والبحثية واخلدمية تتم وفقاً للطرؽ واألساليب ادلهنية الىت حتكمها أخالقيات ادلهنة.
 

  : مبادئ امليثاقالبند الثالث: 
 :تتمثل ىفينطوى امليثاق على عدة مبادئ أخالقية     

 . اأو خارجه الكليةدين سواء داخل إعالف قرارات اإلدارة للمستفيويتحقق ذلك من خالؿ :  الشفافية (1

 من خالؿ توافر امكانية زلاسبة القيادات وادلسئولني عن أدائهم ونشاطهم الوظيفى.:  احملاسبة (2

زلددة لصنع  من خالؿ إرساء تقاليد راسخة حترـت األداء ادلتميز وتقبل التنوع واإلختالؼ وتعرتؼ أبليات:  األداء املهىن املتميز (3
 .داخل الكلية أو خارجهال تدعيم الثقة داخل عوامالسياسات وىى من 

 من خالؿ سيادة روح التعاوف بني كافة العاملني داخل األقساـ العلمية واإلدارية.: تدعيم العمل اجلماعى وروح الفريق (4

تصحيحية وأتكيد إبصالح بيئة العمل والتدعيم من خالؿ احلوافز ومراجعة القرارت واإلجراءات ال:  الكليةنشر مناخ الثقة داخل  (5
 ادلساواة ىف احلقوؽ والواجبات وادلشاركة ىف صنع القرار.

عرب اإللتزاـ بقيم التنافس والتعاوف واللجوء إذل الطرؽ السليمة ىف إدارة اخلالفات الىت تنشأ : اإلدارة السليمة للخالفات والصراعات (6
 من جراء ادلعامالت وقبوؿ التعدد واإلختالؼ ىف الفكر والرأى.

إبختيار القيادات وفقًا دلعايري معلنة وعادلة ومتوازنة وفقًا للخربات والكفاءة، وإختاذ كافة اإلجراءات التصحيحية : الة والتوازنالعد (7
 دلعاجلة أى شلارسات غري عادلة.

نوات التبادؿ ، وفتح قوالدعم الالـزعن طريق تطوير قدرات الباحثني ابلدورات التدريبية : اجلدارة واإلستحقاق ومتكني الشباب (8
 .داخل الكلية أو خارجهاإدماجهم ىف األنشطة ادلختلفة داخل العلمى مع ادلؤسسات اخلارجية، و 

 

 : البند الرابع : نصوص امليثاق 
 تتناول نصوص امليثاق اجملاالت التالية :
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 حقوق امللكية الفكرية .1

 .والعاملني ابجلهاز اإلدارىلتدريس ومعاونوهم أعضاء هيئة ا ويشمل              .املمارسات العادلة وعدم التمييز  .2

 .أخالقيات العمل .3

 واهليئة املعاونةأعضاء هيئة التدريس أوالً : 
 

 حقوق امللكية الفكرية : .1

 . إحرتاـ ادللكية الفكرية لآلخرين والدقة ىف نقل األفكار 

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

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

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

  اإلبتعاد عن وضع األمساء للمجاملة أو للمعاملة.توضيح أدوار ادلشاركني ىف البحوث ادلشرتكة و 

  ابلكليةعدـ إستخداـ بررليات / أو مواد غري مرخص هبا. 

  الكليةعدـ القياـ بعمل من أعماؿ اخلربة أو إعطاء إستشارة ىف موضوع معني جلهات خارجية إال برتخيص من رللس . 

 ة.مراعاة احلقوؽ األدبية والقانونية دلالكى األعماؿ الفكري 

 والنشر الفكرية ادللكية على للمحافظة ادلتبعة اإلجراءات فاعلية حوؿ التدريس ىيئة أعضاء اراء  إستطالع. 

 عداد دورات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس ومعاونيهم ىف رلاؿ حقوؽ ادللكية الفكرية والنشر العلمى.إ 

  لفكرية والنشر ىف ضوء قانوف محاية ادللكية الفكرية.ورش عمل حبضور أحد ادلتخصصني للتوعية حبقوؽ ادللكية اعداد إ 

  جراءات محاية ادللكية الفكرية ليطلع عليها كافة ادلرتددين على ادلكتبة.ملصقات ابدلكتبة إبعداد إ 

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

 :املمارسات العادلة وعدم التمييز  .2

 : اإللتزام مبا يلىضو هيئة التدريس جيب على ع

 توصيف ادلقرر( أف يعلن لطالبو إطار ادلقرر وأىدافو التعليمية وزلتوايتو(. 

  وفق أصوؿ احلوار البناء مبا يهيئ فرص أفضل للتعلم. واحلواريسمح للطالب ابدلناقشة 

 .إعالف الطالب بقواعد وطرؽ التقييم للمقرر الذى يقـو بتدريسو 

 ويو عن األسئلة الىت ستأتى ىف اإلمتحاف مبا يتعارض مع حتقيق العدؿ والكفاءة .ال جيوز التن 

 .مراعاة الدقة والعدالة وإلتزاـ النظاـ واإلنضباط داخل جلاف اإلمتحاف 

 .مراعاة الدقة ىف عملية التصحيح، وعرض النتائج على جلنة ادلمتحنني دوف كشف األمساء إلختاذ القرارت حبيادية 

 مع أى جهة أو شخص ثبت مؤخراً تورطو ىف مسائل دتس النزاىة أو الشرؼ. وقف التعامل 
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 .العدالة ىف ادلعاملة وعدـ التحيز لفئة معينة من الطالب بناء على العقيدة أو النوع 

  عةاف ذلم أقارب حىت الدرجة الرابوالتصحيح والكنرتوالت اذا ك تشراؾ أعضاء ىيئة التدريس ىف أعماؿ االمتحاانإال يتم. 

 حد األقارب من الدرجة األوذل.أ ال يتم اشراؾ أعضاء ىيئة التدريس ىف القياـ ابلتدريس ىف حالة وجود 

  شرتاؾ ىف لقاء احملاضرات واإلإمثل  الكليةال يتم السماح ألعضاء ىيئة التدريس أو معاونيهم أو العاملني ابلقياـ أبى أعماؿ خارج
 .الكليةاذا كانت تتعارض مع مصلحة ستشارية إتدريبية أو القياـ أبعماؿ  دورات

 ابلكليةئة التدريس والعاملني جراءات الىت تستخدمها ادلؤسسة لتجنب تعارض ادلصاحل لكافة أعضاء ىيعالف عن اإلاإل. 

  ختاذ قرارات تصحيحية جتاه أى شلارسات غري عادلة.إب الكليةتلتـز إدارة 

   ة بتصحيح أى شلارسات غري عادلةعالف عن القرارات ادلتعلقابإلالكلية إدارة تلتـز. 
   ستجابة للشكاوى وادلقرتحات ادلقدمو من األطراؼ ادلختلفة.إابدلصداقية ىف الوعود ادلقدمة الكلية إدارة تلتـز 
 للرد على الشكاوى وادلقرتحات.الكلية إدارة ختذهتا إجراءات الىت عالف عن اإلاإل 

 

 أخالقيات العمل : .3
 

  :أخالقيات مهنة التدريس  - أ

 : مبا يلىجيب أن يلتزم أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة       

  ىف مادتو.العلمية ملماً ابدلستجدات أف يكوف التمكن من ادلادة العلمية الىت يقـو بتدريسها ، و 

 والتدريب عليها يكوف على دراية ابألمور الرتبوية والطرؽ واألساليب التدريسية احلديثة. 

 يب التدريس ابلشكل الذى جيعلو مشوقاً وشلتعاً للطالب.يغري ويطور من أسال 

 .يدير اللقاء التعليمى بشكل جيد وأف يستخدـ وقت التدريس ابلكامل مبا حيقق مصلحة الطالب 

  على التفكري واإلبداع.م على تكوين رأى مستقل شلا يساعدىم الطالب مهارات التفكري ادلنطقى ويشجعهيُنمى لدى 

  أمانو ومثابرة حرصاً على النمو ادلعرىف واخللقى للطالب.يؤدى عملو إبخالص و 

 لمادة الىت يقـو بتدريسها ابلشكل الذى حيقق مستوى جيد للخريج.ل ابلنسبةادلطلوبة معايري اجلودة  تطبيق 

  اإلستعارة. واحلماية واحملافظة على مقتنيات ادلكتبة وإتباع القواعد اخلاصة ابدلكتبة من حيث اإلستخداـ 

 وز ألعضاء ىيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية مبقابل أو بغري مقابل.ال جي 

  ادلهنةال جيوز ألعضاء ىيئة التدريس أف جيمعوا بني وظيفتهم وأى عمل ال يتفق وكرامة ىذه. 

 حتت أى مسمى ( ال جيوز قبوؿ اذلدااي أو التربعات مبختلف أشكاذلا (. 
 

 أخالقيات البحث العلمى :  - ب

 : وهى كالتاىلإىل اإللتزام هبا  تسعى الكليةأعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة مبجموعة من القيم الىت  جيب أن يلتزم     
  أساسى حبكم وظيفتو. دلا يفيد ادلعرفة واجملتمع كإلتزاـ أخالقى هاالبحوث، وتوجيه عند إعداداألمانة العلمية 

  إبعتبارىا أحد مؤشرات جودتو وقيمتو وجدواه. العلمىتنوع مصادر ادلعلومات والبياانت اخلاصة ابلبحث 

 .تقدمي البياانت ىف شكل واضح وكتابة البحث بتفاصيل كافية دتكن الباحثني من إعادة التجارب والتحقق من النتائج 
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  مىجيا ى على ادلستوى األكادديى والقو اإلتأثري ال ومبا حيقق، مع ادلعايري الدولية لتتوافقحتسني نوعية البحث العلمى. 

  للمشكالت اجملتمعية احلالية أو ادلستقبلية. تقدمي احللوؿتعزيز التوجو ابلنشاط البحثى خلدمة اجملتمع والبيئة من خالؿ 

  تكوين كوادر مؤىلة لسوؽ العمل.لتشجيع الطالب على البحث العلمى توجيو و 

  ديثة احمليطة.احل ابلتطوراتىف ادلؤلفات ادلقررة على الطالب حىت يلموا  ادلعلوماتحتديث 
 

 تقييـم الطالب :أخالقيات  - ت

 . متابعة أداء الطالب وتقييمهم بشكل دورى 

  أدائهم وتقوديوإفادة الطالب بنتائج التقييم لإلستفادة منها ىف تصحيح. 

  ادلقرر.زلتوايت أف يكوف اإلمتحاف مالئماً مع ما مت تدريسو من 

  لدى الطالب والتوازف ىف توزيع الدرجات على األسئلة.العمل على تنوع األسئلة حبيث تقيس سلتلف ادلهارات 

  ُالتقييم.عملية عد عن أى مؤثرات قد تضر بادلوضوعية والعدالة ىف تقييم الدرجات عند التصحيح والب 

  تفوقهم درجات تقييم مستوايت الطالب حسب. 

  ومعاقبة من يقـو بو.وزلاوالتو منع الغش 

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

 

 غرس القيم األخالقية لدى الطالب : - ث

  نفوسػػهم القػػيم السػػليمة واألخػػالؽ األسػػتاذ ىػػو القػػدوة لطالبػػو، فهػػو ادلسػػئوؿ عػػن النمػػو اخللقػػى السػػوى للطػػالب ألنػػو يغػػرس ىف
 إتقاف العمل.... إخل. –احلوار البناء  –قبوؿ الرأى اآلخر  –احلميده والقيم األخرى مثل : قيمة الوقت 

  ادلعلػػػم ( فهػػػو  –ادلوجػػػو  –الصػػػديق  –يقػػػـو األسػػػتاذ أبدوار عديػػػدة ابلنسػػػبة للطػػػالب وديارسػػػها فعػػػاًل، ومػػػن ىػػػذه األدوار ) األب
 ادلختلفة مب يالئم الدور ادلطلوب منو ىف كل موقف. يتشكل ىف ادلواقف

  حىت يكونوا واجهة مشرفة سلتلف التخصصاتغرس مقومات اإللتزاـ ابلسلوكيات وأخالقيات ادلهنو لدى الطالب على مستوى ،
 كمؤسسة تعليمية وحبثية وخدميو وذلك عند إلتحاقهم بسوؽ العمل.  للكلية / اجلامعة

 

 : احمليطهخدمة اجملتمع والبيئة   - ج

 .ربط ما يعلمو للطالب إبحتياجات اجملتمع وأف خيصص جزء كبري من جهده وعلمو للمشكالت الىت يعاىن منها اجملتمع 

 .حيرص على إعداد الطاقات البشرية الىت حيتاجها اجملتمع وتزويدىم أبحدث ادلعارؼ واخلربات 

  اجملتمع.ابلواقع العملى ىف  اوربطه وث التطبيقيةالبح إعدادحيرص على 

  ادلؤسسات. تلكىف حل ادلشكالت الىت تواجو حبيث يسهم ابجملتمع تقوية الروابط مع ادلؤسسات اإلنتاجية ادلختلفة 
 

إلختاذ القرار  الكليةبعرض تقرير على جملس  الكلية يقوم السيد أ.د. عميدجراءات والقواعد السابقة لتزام ابإليف حالة عدم اإل - ح
 .  ائح الكلية / اجلامعةللقانون ولو الالزم وفقاً 
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 املصــــادر : 

 أ.د. صديق دمحم عفيفى : أخالق وآداب املهنة ىف اجلامعات. .1

 أخالقيات البحث العلمى : املركز القومى لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات. .2

  والئحته التنفيذية. 1492( لسنة 44قانون تنظيم اجلامعات رقم ) .3

 
 
 

  جلهـاز اإلدارىابالعاملون اثنياً : 
 

 حقوق امللكية الفكرية :  .1

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

 ) ادلصنفات مبختلف أنواعها (.عدـ نسخ ادلصنفات مبا يشكل إعتداء على حقوؽ ادلؤلف.  - ب

 عدـ التعدى على أفكار الزمالء وإبتكاراهتم وإحرتاـ حقوؽ اآلخرين. - ت

 لنفسو أبصل أية ورقة أو مستند خيص العمل أو تصويرىا ألطراؼ خارجية إال ىف حالة موافقة اإلدارة كتابياً.عدـ اإلحتفاظ  - ث

 ومنافستها. الكليةعدـ شلارسة أى نشاط شلاثل للذى ديارسو لدى أطراؼ خارجيو مبا ديكنهم من التعرؼ على أسرار  - ج

 ادلخالفة لتلك التعليمات تستوجب ادلسائلة القانونية. - ح
 

 : ملمارسات العادلة وعدم التمييزا .2
 .اأو خارجه الكليةالفرص ادلتكافئة ىف التدريب سواء داخل توفري  - أ

 توفري الفرص ادلتكافئة ىف الرتقيات وفقاً للشروط ادلوضوعة والىت تتسم ابلشفافية والعدالة. - ب

 توزيع ادلكافآت واحلوافز ىف ضوء القواعد ادلعموؿ هبا. - ت

 تقييم السنوى للعاملني.العدالة وادلوضوعية ىف ال - ث

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

مع أطراؼ تربطهم عالقات شخصية أو أسرية مع أعضاء ىيئة التدريس أو معاونيهم أو  الكليةدخوؿ ىف تعامالت مالية خارج عدـ ال - ح
 .ابلكليةالعاملني 

 اذ قرارات تصحيحية جتاه أى شلارسات غري عادلة.ختإب الكليةإدارة تلتـز  - خ

 .ابالعالف عن القرارات ادلتعلقة بتصحيح أى شلارسات غري عادلةالكلية إدارة تلتـز  - د

 ستجابة للشكاوى وادلقرتحات ادلقدمو من األطراؼ ادلختلفة.إابدلصداقية ىف الوعود ادلقدمة الكلية إدارة تلتـز  - ذ

 للرد على الشكاوى وادلقرتحات.الكلية إدارة ذهتا ختإجراءات الىت عالف عن اإلاإل - ر
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 أخالقيات العمل : .3

 .، والعمل بروح الفريقالتعاوف بني ادلوظف والرؤساء وادلرءوسني - أ

 بدقة وأمانة.ادلوظف  ، و إصلاز األعماؿ وادلهاـ ادلكلف هباوُحسن ادلعاملة للكليةالطاعة للرؤساء والوالء واإلنتماء  - ب

 . العمل واألفراد وصياتخصأسرار و احلفاظ على  - ت

 .والتمسك ابألخالؽ والقيم احلميدةتفادى التصرفات ادلنافية للذوؽ العاـ والتقاليد أثناء العمل،  - ث

 لتنمية وتطوير مهاراتو وخرباتو مهنياً. تضعها الكليةالنظم الىت العامل أف يتبع  - ج

 غريىا.أف حيافظ على ما يسلمو إليو صاحب العمل من أدوات وأجهزة ومستندات و  - ح

 .الكليةالفصل بني ادلمتلكات الشخصية وادللكية العامة، واحلفاظ على شلتلكات  - خ

 وعدـ سلالفتها. ابلكلية / اجلامعةللعمل ادلنظمة  واللوائح قواننيالقواعد و لتزاـ ابلاإل - د

 أو عموالت أو مبالغ أو أى أشياء أخرى أبية صفة.عدـ قبوؿ اذلدااي  - ذ

يع منشورات أو مجع توقيعات أو تنظيم إجتماعات داخل مكاف العمل بدوف احلصوؿ على موافقة عدـ مجع نقود أو تربعات أو توز  - ر
 .الكليةإدارة 

 

 2003( لسنة 12قانون العمل رقم ):  املصــــادر. 

 

 
 

 البــــلطامليثاق األخالقى لاثلثاً : 
 

 تالية :على الطالب إتباعها فيما خيص احملاور ال جيبيوضح امليثاق األخالقيات الىت 
 الدراسة.نظام  (1

 اإلمتحاانت.نظام  (2

 نظام التأديب. (3
 

 : الدراسةنظام أخالقيات الطالب فيما خيص  .1

 جيب على الطالب اإللتزام مبا يلى :

o .اإلنتظاـ ىف متابعة احملاضرات وقاعات الدرس وفقاً للمواعيد واألماكن ادلعلنة ابجلداوؿ الدراسية 

o  واخلرباء أعضاء ىيئة التدريس واذليئة ادلعاونةإحرتاـ القائمني ابلتدريس من السادة. 

o  والتعليمات الىت يتم إصدارىا إليهم. ابلكليةإحرتاـ القواعد والنظم ادلعموؿ هبا 
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o  الكارنيو اخلاص بو( ىف كل شأف دراسى، وال ُيسمح ألى طالب حبضور احملاضرات وقاعات الدرس وأتدية  الكليةإظهار بطاقة(
 حيمل ) الكارنيو (.  اإلمتحاانت إال إذا كاف

o  .احلرص على إثبات حضورىم بكشوؼ الغياب واحلضور سواء ابحملاضرات أو قاعات الدرس 

o .اإللتزاـ ابلقواعد ادلعلنة واخلاصة ابدلرتددين على ادلكتبة 

o  اوللتخصص الذى يدرس بو واحلفاظ على شلتلكاهت للكليةالوالء واإلنتماء. 

o  مبا  سواء على مستوى الزمالء أو ادلتعاملني معهم من أفراد اجلهاز اجلهاز اإلدارى ابإلدارت ادلختلفةادلعاملة الطيبة وإحرتاـ اآلخرين
 . حيقق ُحسن سري العملية التعليمية

o  مبا حيقق اإلستفادة سواء على ادلستوى الشخصى أو اجلماعى.مكفولة للجميع حرية التعبري عن الرأى واحلوار البناء وادلناقشة 

o كية الفكرية واإلشارة إذل مصادر ادلعلومات ادلقتبسة عند إعداد البحوث وادلشروعات.إحرتاـ ادلل 

o  الفنية ... إخل ( الىت تقدمها إدارة رعاية الطالب وذلك هبدؼ  –اإلجتماعية  –الثقافية  –ادلشاركة ىف سلتلف األنشطة ) الرايضية
 ادلواىب وصقلها.تنمية القيم الروحية واألخالقية وتشجيع ادلتفوقني وإكتشاؼ 

 :أخالقيات الطالب فيما خيص نظام اإلمتحاانت  .2

o   قرارًا ابحلرماف من  غري مرضية، ويصدرىف ادلقرر  كانت نسبة حضورهحُيـر الطالب من دخوؿ إمتحاف ادلقرر ىف الفصل الدراسى إذا
 .فال يعترب غيابو رسوابً  الكليةقدـ الطالب عذراً يقبلو رللس  إال إذادخوؿ اإلمتحاف 

o  حلفظ ىذا النظاـ. ادلعلنة، والقواعد واإلجراءات ابلكلية / اجلامعةعلى الطالب اإللتزاـ بنظاـ اإلمتحاانت 

o  كل إخالؿ بنظاـ اإلمتحاف أو اذلدوء الواجب لو وكل غش أو الشروع فيو يعترب سلالفة أتديبية تستوجب عقوبة قد تصل إذل حد
 رات وإحالتو جمللس التأديب.احلرماف من دخوؿ اإلمتحاانت ىف مجيع ادلقر 

o  .يلتـز الطالب بعدـ إصطحاب أية أوراؽ ختص مادة اإلمتحاف أو غريىا داخل جلنة اإلمتحاف 

o .ًحُيظر على الطالب إصطحاب التليفوف احملموؿ داخل جلنة اإلمتحاف حىت وإف كاف مغلقا 

o . حُيظر على الطالب الكتابة على ورقة أسئلة اإلمتحاف 

o مبغادرة جلنة اإلمتحاف إال بعد مرور نصف الوقت ادلخصص لإلمتحاف. ال ُيسمح للطالب 

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

o سري اإلمتحاانت. ليها السيد الدكتور مراقب اللجنة والسادة ادلالحظوف مبا حيقق ُحسنع التعليمات الىت ديُ ا إتب 

o  مستوى وفقاً دلعدؿ درجاتو يُقدر صلاح الطالب ىف إمتحاانت كل. 

o  الفصوؿ الدراسيةالرتاكمى للطالب على أساس اجملموع الكلى للدرجات الىت حصل عليها ىف كل  ادلعدؿحُيسب. 

 

 :نظام أتديب الطالب  .3

ال الطالب إىل جملس التأديب ونص القانون الكليةحة للنظام التأديىب وفقاً لالئ ابلكليةخيضع الطالب املقيدون        ،وُيح
 : ما يلى خمالفات أتديبيةويعترب على األخص  
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o  أو تعطيل الدراسة أو التحريض عليو. الكليةاألعماؿ ادلخلة بنظاـ 

o  ادلدبر عن حضور الدروس واحملاضرات وغريىا الىت تتطلب ادلواظبة.اإلمتناع 

o  اأو خارجه الكليةأو سلل حبسن السري والسلوؾ داخل كل فعل سلل ابلشرؼ والكرامة. 

o .كل إخالؿ بنظاـ اإلمتحاف أو اذلدوء الواجب لو وكل غش ىف اإلمتحاف أو الشروع فيو 

o .كل إتالؼ للمنشآت أو األجهزة أو ادلواد أو الكتب اجلامعية أو ادلراجع ابدلكتبة أو تبديدىا 

o  الكليةسابق من رللس واإلشرتاؾ فيو دوف ترخيص  ابلكليةكل تنظيم. 

o  الكليةجرائد حائط ومجع توقيعات دوف ترخيص سابق من عميد توزيع النشرات أو إصدار. 

o  أو اإلشرتاؾ ىف مظاىرات سلالفة للنظاـ العاـ واآلداب. ادلباىناإلعتصاـ داخل 
 

 قواعد واليات التظلمات
النماذج واإلجراءات ادلطبقة ابلكلية، وتقـو إدارة الكلية  للطالب احلق ىف تقدمي تظلم من نتائج اإلمتحاانت أو شكوى ىف ضوء

 بفحص التظلم / الشكوى وإبالغ الطالب ابلنتيجة ىف ضوء اإلجراءات ادلنظمة لذلك ابلكلية.
 

 .الداخلية اجلامعة الكلية /الئحة  - تنظيم اجلامعات : قانون املصـــادر


