كلية التربية النوعية
جامعة االسكندرية

 1/4حقوؽ الممكية الفكرية والنشر
المصداقية واألخالؽ:
تسعى المؤسسة الى االلتزاـ بالمصداقية واألخالؽ فى جميع سياستها وتعامالتها وق ارراتها ,لذلؾ فقد

عممت المؤسسة عمى تشكيؿ فريؽ عمؿ العداد قائمة باالجراءات التى تسهـ فى تحقيؽ هذا الغرض وقد

عمؿ فريؽ العمؿ المشكؿ لهذا الغرض عمى صياغة مجموعة االجراءات مف خالؿ االطالع عمى بعض
المصادر التى تناولت المصداقية واألخالقيات فى الكميات المناظرة والنقاش مع االطراؼ المعنية مف
أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهـ والعامميف والطالب واألطراؼ المجتمعية  .وفى ضوء المعمومات ونتائج

المناقشات التى حصؿ عميها فريؽ العمؿ تـ صياغة االجراءات التى يجب أف تمتزـ بها المؤسسة لضماف

المصداقية واألخالؽ وذلؾ عمى النحو التالى:

 1/1/4األلتزاـ بحقوؽ الممكية الفكرية والنشر :
 1/1/1/4تػوافػر إجػراءات رسمية تتبعها المؤسسة لنشر ثػقػافػة حقوؽ الممكية الفػكػريػة والنشػر:
ثقافة الممكية الفكرية والنشر:

 -1تدريس حقوؽ الممكية الفكرية والنشر ضمف مقررات البحث العممى بالدراسات العميا لمطالب.

 -2اعداد دورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهـ فى مجاؿ حقوؽ الممكية الفكرية والنشر
العممى.

 -3اعداد ورش عمؿ بحضور أحد المتخصصيف لمتوعية بحقوؽ الممكية الفكرية والنشر فى ضوء
قانوف حماية الممكية الفكرية وأى تعديالت تتـ عميه.

 -4اعداد كتيب باالجراءات التى تستخدمها المؤسسة لحماية حقوؽ الممكية الفكرية والنشر وتوزيعه
عمى أعضاء هيئة التدريس والباحثيف وايداعه بمكتبة المؤسسة.

 -5اعداد ممصقات بالمكتبة باجراءات حماية الممكية الفكرية ليطمع عميها كافة المتردديف عمى
المكتبة.

 -6ايداع بعض الكتب التى تتناوؿ حقوؽ الممكية الفكرية والنشر فى المكتبة.
 2/1/1/4اإلجراءات والقواعد التى تػتبعها المؤسػسػة لمحفاظ عمى حقوؽ الممكيػة الفػكػرية والػنشػر :
 -1لممؤل ػ ػ ػؼ أو عضػ ػ ػػو هيئػ ػ ػػة التػ ػ ػػدريس الحػ ػ ػػؽ فػ ػ ػػى التص ػ ػ ػرؼ فػ ػ ػػى نسػ ػ ػػخته األصػ ػ ػػمية
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مف المؤلؼ وتحديد شكؿ وطريقة وميعاد اتاحته لمطالب .

إتباع لوائح الجامعة أثناء ممارسة العمؿ وكتابة االبحاث العممية .
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التزاـ عضو هيئة التدريس بالميثاؽ االخالقى لمجامعة وقواعد وارشاداته وأخالقياته المهنية .

أحقيػػة جامعػػة األسػػكندرية فػػى ذكػػر اسػػـ الجامعػػة عمػػى األبحػػاث  ,وفػػى ممكيػػة بيانػػات البحػػث
العممى التى تشرؼ عمى تمويمه .

ال يجػػوز نسػ أى مصػػنؼ مػػف المصػػنفات الموجػػودة بالمكتبػػة أو منافػػذ توزيػػع الكتػػاب الجػػامعى

بجامعة األسكندرية اال بعد موافقة كتابية مف المؤلؼ وال يجػوز لممؤلػؼ االعتػراض عمػى النسػ اذا
كػػاف ألغػ ػراض التػػدريس ف ػػى المنش ػ ت التعميمي ػػة أو عم ػػؿ د ارسػػات تحميمي ػػة لممصػػنؼ بقص ػػد النق ػػد

والمناقشػػة طالمػػا كػػاف النسػ فػػى الحػػدود المعقولػػة وال يتجػػاوز الغػػرض منػػه وأف يػػذكر اسػػـ المؤلػػؼ
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وعنواف المصنؼ إلعطائه حقه.

ال يجوز استخداـ أى مصنؼ فى غير االستخداـ العادى بما يمحؽ ضر ار بالمصالح المشروعة

ألصحاب حؽ التأليؼ.
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ال يجوز تعديؿ المصنؼ تعديال يعتبر تشويها أو تحريفا له.
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الحفػػاظ عمػػى حقػػوؽ الممكيػػة الفكريػػة والتنويػػه عػػف المػػؤلفيف واألمانػػة فػػى التعامػػؿ مػػع البيانػػات
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يمتزـ أعضاء هيئة التدريس بايداع مؤلفاتهـ بمكتبة الكمية .

المأخوذة عف الواقع الفعمى إلعطائهـ حقهـ العممى والفكرى.

 -10المصػػداقية فػػى األقتبػػاس مػػف االبحػػاث العمميػػة وأمانػػة الحػػذؼ واإلضػػافة فػػى البيانػػات العمميػػة و
االبالغ عف أية وقائع تتعمؽ بإنحراؼ البحث العممى .

 -11يمتػػزـ أعضػػاء هيئػػة التػػدريس باالشػػارة الػػى كػػؿ المصػػادر التػػى تػػـ االعتم ػاد عميهػػا فػػى اعػػداد
مؤلفاتهـ التى يتـ توزيعها عمى الطالب.

 -12يجػب عمػػى عضػو هيئػػة التػػدريس تػػوخى األمانػػة العمميػػة فػػا عمػػؿ البحػػوث وال ينسػػب لنفسػػه إال
فكر وعممه.

 -13يجػػب عمػػى عض ػو هيئػػة التػػدريس توجيػػة بحوثػػة لمػػا يفيػػد المعرفػػة و المجتمػػع كػػالتزاـ أخالقػػى
أساسى بحكـ وظيفتة.

 -14يج ػػب عم ػػى ط ػػالب الد ارس ػػات العمي ػػا احتػ ػراـ الممكي ػػة الفكري ػػة لدخػ ػريف والدق ػػة ف ػػا نق ػػؿ األفك ػػار
واإلشارة إلا المصادر التا إستقا منها الباحث المعمومات التا استعاف بها فا بحثه وفػؽ أصػوؿ

منهجيه مع ذكر اسـ المؤلؼ وال تذكر مراجع لـ يتـ استخدامها إال باعتبارها قائمة قراءة إضافية.

 -15يجب عمى الباحث جمع البيانات بعناية ودقة دوف تحيز مف جانب الباحث.

 -16األفراد الذيف ساهموا فى االبحاث لهـ حقوؽ الربحية مف بيع أو إنتاج أونشر أو توزيع أو نتائج
تطبيقية وال يحؽ لممسئوليف فى السمطة المشاركة فى هذ األرباح.

 -17ال يمنع عضو هيئة التدريس مف حؽ التأليؼ والتمتع بإنتاج الممكية الفكريػة الخاصػة بػه بشػرط
أف يقدـ نسخاً مجانية لمكتبة الكمية واليجوز إجبار الطالب عمى شراء مؤلفاته.

 -18عدـ بتر النصوص المنقولة بما يخؿ بقصػد صػاحبها سػواء كػاف ذلػؾ بقصػد أو بغيػر قصػد فػا
البحوث المشتركة و يجب توضيح أدوار المشاركيف بدقة واالبتعاد عف وضع األسماء لممجاممػة أو

لممعاممة.

 -19يحؽ لمطالب األطالع عمى المؤلفات العربية واألجنبية والتصوير منها فى الحدود المسموح بها
مف خالؿ ق اررات لجنة المكتبة وبما اليضر بحقوؽ المؤلؼ .

 -20وعف قرار لجنة المكتبة رقـ ( )12بتاري  2009/5/25ـ :

 -21يسمح باإلستعارة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بعدد ثالثة كتػب عربػى أو عػدد إثنػيف
كتب أجنبى لمدة أسبوعيف عمى أنة يمكف التجديد لإلستعارة ثـ لمرة واحػدة  .ويػتـ إرسػاؿ إسػتعجاؿ

أوؿ بعد أسبوع مف إنتهاء تاري اإلستعارة ثـ إستعجاؿ ثانى بعد أسبوع أخر وفى حالػة عػدـ إعػادة
الكتػػاب أو الكتػػب يػػتـ إب ػػالغ قسػػـ الماليػػات لخصػػـ قيم ػػة الكتػػاب أوالكتػػب باإلضػػافة ال ػػى %10
مصاريؼ إدارية .
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يمنع تصوير الكتب األجنبية وذلؾ لتعرضها لمتمؼ وعدـ وجود أكثر مف نسخة لمكتػاب الواحػد

مع إرتفاع سعرها .
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يسمح بتصوير الكتب العربية فقط بواسطة أحد أمناء المكتبػة وال يسػمح لمطػالب بالتصػوير أو

النس خارج المكتبة لتجنب سوء اإلستخداـ أو تعرض الكتب لمتمؼ .

 -24يمنع التصوير لمرسائؿ الجامعية ( ماجستير – دكتوراة )

 -25حقوؽ الممكية الفكرية عند تطبيؽ نظاـ التعميـ اإللكترونى كاآلتى:
 -26موافػػاة جهػػاز نقطػػة االتصػػاؿ لشػػئوف حمايػػة حقػػوؽ الممكيػػة الفكريػػة بنسػػخة أصػػمية مػػف الكتػػب
التػػى يػػتـ تدريس ػػها زذل ػؾ بهػػدؼ مطابقته ػػا عمػػى مػػا ي ػػتـ ضػػبطة مقمػػدا ع ػػف طريػػؽ أجه ػزة الض ػػبط

المختمفػػة(أجهزة شػػرطية – أجه ػزة نيابيػػة – المحػػاكـ بأنواعهػػا حيػػث أحيػػؿ إلػػى الجهػػاز العديػػد مػػف

المؤلفػػات المقمػػدة والمطمػػوب مػػف الجهػػاز إبػػداء ال ػرأى فيهػػا واصػػدار التوصػػية المناسػػبة فيهػػا وذلػػؾ

حرصػ ػ ػاً عم ػ ػػى حماي ػ ػػة ح ػ ػػؽ االب ػ ػػداع لممؤل ػ ػػؼ األص ػ ػػمى وع ػ ػػدـ التػ ػ ػربح م ػ ػػف المقم ػ ػػد بط ػ ػػرؽ غي ػ ػػر
مشػػروعةواعماالً لنصػػوص القػػانوف رقػػـ  82لسػػتة  2002والئحتػػة التنفيذيػػة الصػػادرة بق ػرار رئػػيس

مجمػػس الػػوزراء رقػػـ  1366لسػػنة  2003والق ػرار الػػوزارى رقػػـ  379لسػػنة  2001باختصاصػػات
جهاز نقطة االتصاؿ لشئوف حماية حقوؽ الممكية الفكرية التابع لوزير التجارة والصناعة .

 -27وعف الممارسات المقبولػة ألعمػاؿ اآلخػريف فيمػا ال يخػؿ بحقػوؽ الممكيػة الفكريػة بالنسػبة لمتعمػيـ
االلكترونى :

العنصر

شروط اإلستخدام المعتدل للوسائط المتعددة

الزمن المتاح

سنتان من بداية األستخدام

النسخ المتاحة

نسختان (النسخة عبارة عن ملف يتم حفظة على القرص الصلب)

األجزاء
المتاحة

الفيديو أو الرسوم
المتحركة

 %01من العمل األصلى أو  3دقائق  ،أيهما أقل

النص الكتابى

 %01من العمل األصلى أو ألف كلمة  ،أيهما أقل

القصائد

 051كلمة  ،وتحدد على األكثر بثالث قصائد أو أجزاء منها تخص شاعر
واحد ،أو خمس قصائد أجزاء منها تخص أكثر من شاعر من مجموعة
مقتطفات أدبية .

الموسيقى

 %01من العمل األصلى أو 31ثانية  ،أيهما أقل

الصور

 5صور (أعمال فنية) لمصور واحد ،أوفنان واحد
 %01أو  05صورة  ،أيهما أقل  ،إذا كان األختيار من مجموعة صور .

معلومات قاعدة البيانات

%01أو 0511حقل  ،أو خلية أيهما أقل

 -28تمتػ ػػزـ ادارة المكتبػ ػػة بتطبيػ ػػؽ اج ػ ػراءات حمايػ ػػة حقػ ػػوؽ الممكيػ ػػة الفكريػ ػػة والنشػ ػػر التػ ػػى وضػ ػػعتها
المؤسسة.

 -29تشكؿ لجنة برئاسة عميد الكمية وعضوية وكيؿ الكمية لمدراسات العميػا وعضػو هيئػة تػدريس مػف
كػػؿ قسػػـ مػػف األقسػػاـ العمميػػة لمتابعػػة تنفيػػذ اجػراءات حمايػػة حقػػوؽ الممكيػػة الفكريػػة التػػى وضػػعتها

المؤسسة.

 -30فػػى حالػػة عػػدـ االلتػزاـ بػػاالجراءات والقواعػػد السػػابقة يكػػوف لعميػػد الكميػػة توقيػػع الجػزاء الػػذى يػ ار

مناسباً فى هذا الشػأف (التنبيػه ,المػوـ ,الحرمػاف مػف المكافػ ت التػى يكػوف توزيعهػا فػى نطػاؽ سػمطة
العميد ,الخصـ مف المرتب بما ال يجاوز ثالثة أياـ ,رفع األمػر لػرئيس الجامعػة فػى الحػاالت التػى

تخرج عف نطاؽ سمطاته).

 -31يت ػػولى عمي ػػد الكمي ػػة اخط ػػار الجه ػػات المختص ػػة ف ػػى حال ػػة قي ػػاـ اح ػػدى المكتب ػػات خ ػػارج أسػ ػوار
المؤسسة بنس المصنفات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وتوزيعها دوف موافقة مكتوبة مف عضو
هيئة التدريس.

 ( -32تنشر هذ اإلجراءات والقواعد عمى موقع الكمية األلكترونى وتطبع وتوزع عمى جميػع األقسػاـ
العممية بالكمية فى حيف أعتمادها مف مجمس الكمية ).

 3/1/1/4و  4/1/1/4حظر أستخداـ البرامج الجاهز والغير مرخصة وعدـ نس
المصنفات األصمية :
تـ تقديـ طمب ألستاذ الدكتور عميد الكمية لتوجيه تعميمات سيادتها لمسادة مسؤلى المعامؿ و المشتريات
بعدـ التعامؿ مع الشركات ومراكز الصيانة التى التتعامؿ مع البرامج األصمية لمحفاظ عمى حقوؽ الممكية

لممصنفات الفنية واألدبية .

اجهزة الحاسب االلي فى هذا المكان تستخدم برامج اصلية توفرها الجامعه اعترافا بحقوق الملكية
الفكريه وال تحتوى على اى برامج منسوخه والمخالف يقع تحت طائلة القانون

 5/1/1/4وضع األرشادات فى المكتبة لممتردديف:
تـ تقديـ طمب ألستاذ الدكتور عميد الكمية بتوزيع الفتات فى المكتبة تحتوى عمى عبارات االلتزاـ بضوابط
وحقوؽ الممكية الفكرية وهى كاألتى:
 حفاظك على حقوق االخرين فى الملكيه الفكريه واعترافك بحقهم يدفعهم ويشجعهم على االبداعواالستمرار فى اسهاماتهم العلمية

 حفاظك على حقوق الملكيه الفكريه يشجع على استثمار العلم والتكنولوجيا فى خدمةمجتمعنا ووطننا
 حفاظك على حقوق الملكيه الفكريه لالخرين يضمن لك حمايه حقوقك فى االبداع والمساهمه فىالتطوير والرقي
 حافظ على حقوق االخرين وشارك فى حمايتهااالبداع والتفكير الخالق

توفر وسط خالي من المنازعات ويشجع على

 االت التصوير والماسح الضوئي  scannerفى هذا المكان ال تستخدم فى نسخ اجزاء كاملة منالمراجع اوالكتب اوالرسائل العلمية والمخالف يتعرض للمسائلة القانونيه
 جميع الكتب فى هذا المكان تم شراؤها او قبولها كهدية هى من دور نشر معتمدة ولها رقمايداع
 6/1/1/4يتـ إعداد أستطالع أرى حوؿ ماتـ فى أطار تفعيؿ المحافظة عمى المصداقية واالخالؽ:
بعد أعتماد األليات وتوزيعها عمى األقساـ العممية سوؼ يتـ توزيع أستطالع الرأى عمى السادة أعضاء
هيئة التدريس وتحميؿ البيانات والوقوؼ عمى نقاط القوة ونقاط الضعؼ لتعديمها وتقويمها .

 1/2/4الممارسات العادلة وعدـ التمييز :
يمكف صياغة مبدأ الممارسة العادلة و عدـ التمييز إما عمى أساس خمقا عاـ

 Moralأو عمى أساس

أنها تزكى الموضوعية  Objectivityالعممية  .فعمى أساس خمقا عاـ إذا كاف كؿ الناس فا المجتمع
ال ينبغا أف ننكر عميهـ تكافؤ الفرص فأف أعضاء هيئة التدريس الجامعى – و هـ أعضاء فا المجتمع

– ينبغا أف يتوفر لهـ مثؿ هذ العدالة و عدـ التمييز  .و عمى أساس يزكى الموضوعية العممية فاف
مبدأ تكافؤ الفرص – مثمه مثؿ مبدأ االنفتاحية – يفتح أبواب المجتمع العمما أماـ أناس جدد و أفكار
جديدة و يرحب بعروض و أفكار و مقارنات و مناهج جديدة  ,و ينصت لدتييف مف بيئات ثقافية و

اجتماعية متباينة لموصوؿ إلى التنوع فا اآلراء المطموب مف أجؿ تقدـ المعرفة .
نماذج لإلجراءات التا تتبعها الكمية لتوفير الممارسات العادلة و عدـ التمييز :
1/1/2/4أعضاء هيئة التدريس و المدرسيف المساعديف و المعيديف:

 ولضماف العدالة وعدـ التمييز عمى مستوى أعضاء هيئة التدريس تحرص القيادات بالكمية عمىإجراءات محددة لضماف العدالة وعدـ التمييز ويتمثؿ ذلؾ فا وضع معايير لتوزيع الحوافز و
المكافأت بالكمية تحت إشراؼ األستاذ الدكتور /عميد الكمية وذلؾ بما تنص عميه الموائح والقوانيف

المنظمة لمعمؿ (.كشوؼ توزيع عدد ساعات العمؿ باألقساـ وربطها بالحافز المادى )
 عند تعييف القيادات وأختيار أعضاء هيئة التدريس بالكمية :اإلجراء المتبع المحقق لمعدالة :عند التعييف الترشيح يكوف عمى مستوى مجمس القسـ
تأسيساعمى خطة القسـ المحددة سمفا (الخطة الخمسية )  ,و التزاما بقواعد التعييف الواردة فا

قانوف تنظيـ الجامعات رقـ  49لسنة  2006و الئحته التنفيذية ( مادة  79-64العضاء هيئة
التدريس) و ( مادة  141-133لمصؼ المعاوف)  ,و اتساقا مع سياسة الجامعة وعند أختيار
القيادات تطبؽ القواعد التى تتبعها الكمية (.ضوابط الكمية المقترحه)

 ندب أعضاء هيئة التدريس و نقمهـ و إعارتهـ و إيفادهـ فا مهمات و مؤتمرات عممية و ندواتأو حمقات دراسية .

اإلجراء المتبع المحقق لمعدالة  :الترشيح يكوف عمى مستوى مجمس القسـ أعتماداً عمى معايير
محددة سمفا التزاما بقواعد سنتها الكمية فا إطار سياسة الجامعة وقانوف تنظيـ الجامعات

(اعضاء هيئة التدريس مادة )94 – 80

 عند ندب المدرسيف المساعديف و المعيديف و نقمهـ و إيفادهـ فا بعثات لمنح أجنبية و إعطائهـاإلجازات الدراسية .

اإلجراء المتبع المحقق لمعدالة  :الترشيح يكوف عمى مستوى مجمس القسـ تأسيسا عمى معايير
محددة سمفا ,و التزاما بقواعد سنتها الكمية فا إطار سياسة الجامعة قانوف الجامعات (ندب
الصؼ المعاوف مادة ( . )147 -142كشوؼ البعثات )
 عند توزيع المحاضرات و المقررات العممية عمى أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة .اإلجراء المتبع المحقق لمعدالة  :تقوـ الكمية بالتأكد مف عدالة توزيع مهاـ التدريس المعممية
والنظرية والعممية عما جميع أعضاء هيئة التدريس لمتأكد مف إشتراؾ الجميع فى األقساـ المفا

أعماؿ التدريس الخاصة بطالب مرحمة البكالوريوس وطالب الدراسات العميا .وتوجد كشوفات
توزيع ألعضاء هيئة التدريس عما المحاضرات و الترشيح يكوف عمى مستوى مجمس القسـ

تأ سيسا عمى التخصصات و الخبرات و تداوؿ المسئولية  ,و التزاما بقواعد سنتها الكمية فا إطار
سياسة الجامعة ( .صور مف جداوؿ توزيع المحاضرات باالقساـ )
 عند توزيع أعماؿ االمتحانات و تشكيؿ المجاف:اإلجراء المتبع المحقق لمعدالة  :و لضماف العدالة وعدـ التمييز بيف أعضاء هيئة التدريس يتـ
تشكيؿ لجاف الممتحنيف بإشتراؾ كؿ األعضاء فى أعماؿ اإلمتحانات النظرية و الشفوية و

العممية (صور مف تشكيؿ لجاف اعماؿ األمتحانات)

 عند تعييف المشرفيف عمى الرسائؿ و تشكيؿ لجاف الحكـ عميها و منح درجات الماجستير والدكتو ار .
اإلجراء المتبع المحقق لمعدالة  :الترشيح يكوف عمى مستوى مجمس القسـ تأسيسا عمى اقتراح
المشرؼ الرئيسا  ,و التزاما بقواعد سنها القسـ فا إطار سياسات الكمية و الجامعة أما بالنسبة
لإلشراؼ عمى الرسائؿ العممية لدرجتى الماجستيرو الدكتو ار  ,فتطبؽ الكمية أيضا العدالة وعدـ

التمييز فى توزيع اإلشراؼ عمى الرسائؿ العممية فهو يتـ بحيادية تامة وفقا لمتخصص و تراجع
بواسطة لجنة الخطة البحثية لضماف العدالة وعدـ التمييز مع مراعاة العبء الوظيفى ألعضاء

هيئة التدريس.
 -عند تسمية ممثما القسـ فا لجاف الكمية المنبثؽ مف مجمس الكمية و فا عضوية مجمس الكمية .

اإلجراء المتبع المحقق لمعدالة  :التسمية تكوف عمى مستوى مجمس القسـ تأسيسا عمى الدور
مف األقدـ لألحدث (.صور مف كشؼ حضور مجمس الكميه )
2/1/2/4ضماف العدالة وعدـ التمييز بيف العامميف :
 -1أما عمى مستوى العامميف بالكمية ,فتحرص القيادات بالكمية عمى إجراءات محددة ومعمنة لضماف
العدالة وعدـ التمييز بيف العامميف بالكمية ويتمثؿ ذلؾ فا معايير توزيع الحوافز و المكافأت

حسب العمؿ تحت إشراؼ األستاذ الدكتورعميد الكمية والسيد أميف الكمية  ( .توزيع الحوافز و
المكافأت باقساـ الكمية المختمفة)(خطاب مف أميف الكمية )
 -1يتـ تقييـ أداء العامميف واعداد تقارير الكفاءة بموضوعية ويكوف مف حؽ العامؿ التظمـ فى نتيجة
التقييـ أماـ الجهة األعمى.

 -2يتـ ترقية العامميف بيف االدارات األعمى طبقاً لممعايير التى وضعتها الكمية فى هذا الشأف وفى
ضوء القوانيف المنظمة لذلؾ.

 -3يتـ نقؿ العامميف يسف االدارات وفقاً لرغباتهـ اذا كاف ذلؾ ال يتعارض مع مصمحة العمؿ داخؿ
هذ االدارات.

 -4يتـ توقيع نفس الجزاء عمى نفس المخالفة عمى كؿ العامميف المخالفيف بغض النظر عف
شخصياتهـ .

 -5يتـ توزيع العامميف عمى االدارات المختمفة وفقاً لتخصص كؿ منهـ.
 -6يتـ توزيع المهاـ داخؿ االدارة الواحدة بالتساوى بيف الموظفيف.

 -7يتـ منح مكاف ت اضافية لمعامميف طبقاً لمكفاءة والجهد المبذوؿ.
 -8يتـ االعالف عف نتائج تقييـ العامميف حتى يتمكف مف التظمـ فى حالة عدـ وجود موضوعية فى
التقييـ.
 -9يتـ توزيع العمؿ عميهـ عمى أساس طبيعة العمؿ و المؤهالت الدراسية والخبرة و الكفاءة وكذلؾ
عمى حسب الموائح و القوانيف الخاصة بالعمؿ وحسب توصيؼ مهاـ القيادات والوظائؼ كما ورد

(كتاب توصيؼ مهاـ وأختيار الكوادر بكمية التربية النوعية )
 3/1/2/4ضماف العدالة وعدـ التمييز بيف الطالب :

تحرص الكمية عمى ضماف العدالة وعدـ التمييز بيف الطالب فا اآلتى:
 -يتـ اتاحة مصادر المعرفة بالكمية لجميع الطالب

 تعتمد سياسات القبوؿ بالكمية عمى المساواة وعدـ التمييز بيف جميع الطالب (دليؿ الطالب ) المساواة فى فرص التعمـ والتقويـ حيث تتـ المساواة وعدـ التمييز فى الجداوؿ الدراسية لممحاضراتوالمعامؿ لجميع الطالب .

 لدى جميع الطالب الفرصة لمقابمة اإلدارة العميا لمكمية أو أعضاء هيئة التدريس فى أوقات ساعاتهـالمكتبية.

 توافر نظاـ معمف لمدعـ األكاديمى. أحقية جميع الطالب فى التقدـ بالتماسات إلعادة رصد درجات االمتحانات والبت فى هذ االلتماساتواعالـ المتقدـ بااللتماس بنتيجة إعادة الرصد.

 -يتـ توحيد األسموب المتبع فى التقييـ لكافة الطالب الذيف يشتركوف فى نفس المقرر.

يتـ اعالف نتيجة الطالب فى نفس الفرقة فى توقيت واحد مع عدـ السماح بتسريب النتيجة

لبعض الطالب قبؿ اعالنها لمجميع.

لكؿ الطالب الحؽ فى التظمـ ضد اى قرار أو اجراء يرونه غير منصؼ أو متحيز.

 -عدـ محاباة بعض الطالب عمى حساب البعض اآلخر.

 4/1/2/4عدم التعارض في المصالح بين اإلطراف المختمفة في المؤسسة :
هناؾ اختالؼ بيف تعارض التعهدات و تعارض المصالح  .تعارض التعهدات يحدث عندما تتعارض
التزامات الفرد " فا الوقت و الجهد " تجا

مؤسسته  ,مع التزاماته تجا عمؿ خارجا له  .فالعمؿ

الخارجا قد يستنفد منة وقتا طويال و جهدا كبي ار  ,مما يمنعه مف أف يكوف فردا كفئا داخؿ مؤسسته .

أما تعارض المصالح  ,فيحدث عندما يظهر لمالحظ خارجا أف الشخص فا صراع بيف مصالحة

الخاصة و التزاماته المهنية إلصدار " قرار موضوعا صحيح نزيه "  ,أو إف المؤسسة تواجه تعارض
بيف المصالح الخاصة إلفرادها و بيف االهتمامات العامة لممؤسسة .
(أ) نماذج اللتزاـ الكمية بالتصدي لتعارض التعهدات المتعمقة "بإتاحة الوقت و الجهد الكافا لمكمية :
* تراقب الكمية عدـ تعارض العمؿ خارج الجامعة أو إدخالها مع الواجبات الجامعية و حسف أدائها .

تراقب الكمية غياب عضو هيئة التدريس و تعتبر مستقيال إذا انقطع عف عممة أكثر مف شهر بدوف إذف

ولو كاف ذلؾ عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه مف إعارة أو مهمة عممية أو إجازة تفرغ عمما أو إجازة

مرافقة الزوج أو اى أجازة أخرى .

(ب) نماذج بالتزاـ الكمية بالتصدي لتعارض المصالح المتعمقة " بإصدار ق اررات موضوعية صحيحة
نزيهة " :

* تراقب الكمية عدـ قياـ أعضاء هيئة التدريس بعمؿ مف أعماؿ الخبرة أو إعطاء استشارة فا موضوع

معيف دوف ترخيص مسبؽ مف رئيس الجامعة .

* تراقب الكمية عدـ تعارض تراخيص مزاولة المهنة خارج الجامعة أو داخمها مع القوانيف و الموائح

المعموؿ بها فا مزاولة المهنة قانوف تنظيـ الجامعات فى هذا الشاف ينص عمى المواد التالية:

مادة  – 101اليجوز العضاء هيئة التدريس القياـ بعمؿ مف اعماؿ الخبرة او اعطاء استشارة فى
موضوع معيف اال بترخيص مف رئيس الجامعه بناء عمى اقتراح عميد الكمية .

* تراقب الكمية عدـ استخداـ تراخيص مزاولة المهنة فا العمؿ فا دعوى ضد الجامعة .
* تراقب الكمية عدـ قياـ عضو هيئة التدريس بالتدريس لطالب تربطه بأحدهـ صمة مصاهرة أو صمة

قرابة حتى الدرجة الرابعة .

* تراقب الك مية تكويف لجاف اإلشراؼ عمى رسائؿ الماجستير و الدكتو ار أو لجاف الحكـ عمى الرسالة أو
لجاف االمتحاف التاهيمى بحيث ال توجد صمة مصاهرة أو قرابة حتى الدرجة الرابعة بيف أي عضويف فا

المجنة أو بيف الطالب و أي عضو فا المجنة .

