
للمعنيين وآليات فاعلة لضمان الشفافية وعدم التمييز،  ومتاحة معلنة جوهرية قيم للمؤسسة

 :وتطبيق األخالقيات المهنية

 بحقوق الملكية الفكرية والنشر: لتزاماإل

لدراسات العلٌا والبحوث بحقوق الملكٌة الفكرٌة والتؤلٌف والنشر ِطبقاً لقانون حماٌة الملكٌة لتلتزم الكلٌة 

                            .لجامعة أسوانكٌة الفكرٌة ملكما تلتزم الكلٌة بسٌاسة ال 2002لسنة  22الفكرٌة رقم 

 تتبع الكلية بعض اإلجراءات الرسمية  لنشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية والنشر هي كما يلي:

التوعٌة بحقوق الملكٌة الفكرٌة والنشر عن طرٌق الدورات التدرٌبٌة وذلك ضمن الخطة  -
ثٌقة القٌم الجوهرٌة و كما هو موضح فىالتدرٌبٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة 

 (.2/5/1ق)مرف للكلٌة ةٌخالقٌات المهنواال للكلٌة

والتؤكٌد على تقدٌم األبحاث العلمٌة مع  نشر ثقافة حقوق الملكٌة الفكرٌة والنشر بٌن الطالب -
 لطالب لتجنب اإلنتحال.لإرشادات  معاإلستشهاد بالمراجع العلمٌة 

كما تم وضع مجموعة من اإلجراءات لحماٌة الملكٌة الفكرٌة ، وتتمثل هذه اإلجراءات فً الممارسات 

 اآلتٌة:

 أوالً  برامج الكمبيوتر:

 استخدامها من ِقبل الجامعة .اعتمدت الكلٌة على البرامج الُمرخص 

 

  ثانياً الرسائل والدوريات العلمية:

إتباع اإلجراءات العالمٌة والطرق الُمتعارف علٌها باإلستشهاد بالمراجع عند كتابة الرسائل  .1
 واألبحاث التً ٌقوم بها أعضاء هٌئة التدرٌس و الطالب .

بة الكلٌة إال عند السماح بإذن من عدم السماح بتصوٌر نتائج الرسائل العلمٌة الموجودة بمكت .2
 المإلف أو من له حق الملكٌة الفكرٌة.

 وضع حد أقصى لتصوٌر اإلجزاء المسموح بها من الرسائل العلمٌة داخل المكتبة. .3

 

 ثالثاً الكتب والمراجع:

و عدم السماح بتصوٌر أي جزء من أجزاء الكتب أو المجلدات الُمتوفرة بالكلٌة ِطبقاً لشروط المإلف أ .1
 من له حق الملكٌة لهذا المإلف.

السماح بتصوٌر بعض األجزاء المسموح بها من هذه الكتب وفقاً للموافقة بالتصرٌح للمإلف و ذلك ِوفقاً  .2
 .2002لسنة  22( بنص القانون الُمنظم لحقوق الملكٌة الفكرٌة رقم 42للمادة )

المراجع العلمٌة الُمستخدمة عند تقدٌم أي التنبٌه والتوعٌة على طالب الدراسات العلٌا باإللتزام بسرد  .3
 بحث مطلوب منهم.

 



 

 العليا:حالة تحديد نقطة بحثية لطالب الدراسات  الكلية فيالتي تتبعها اإلجراءات 

  ٌقوم الطالب بالبحث فً قواعد البٌانات المحلٌة والدولٌة من خالل مركز الموسوعة المصرٌة
إفادة  بعدم تطابق هذه النقطة البحثٌة مع أي من النقاط للبحوث بالكلٌة. وٌقوم المشرف بتقدٌم 

 .المنشورة  محلٌاً حول نقطة البحث

  ٌقوم الطالب بكتابة الرسالة وبمساعدة المشرف للتؤكد من عدم وجود اإلنتحال أو اإلقتباس غٌر
بل المشروع وٌقوم الطالب بتقدٌم إفادة  تفٌد خلو الرسالة من اإلقتباس غٌر المشروع، وذلك ق

 تشكٌل لجنة تحكٌم الرسالة.

 الممارسات العادلة و عدم التمييز:

 ضمان العدالة وعدم التمييز بين أعضاء هيئة التدريس:

تحرص الكلٌة علً تطبٌق قواعد محددة لضمان العدالة وعدم التمٌٌز بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس        

التمٌٌز ألعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة من والهٌئة المعاونة وقد تم تحدٌث الممارسات العادلة وعدم 

    (.2/5/1)مرفق مجلس الكلٌة 

                         

 من أمثلة الممارسات الدالة على ذلك ما يلي:

اإلشراف على الرسائل : ٌتم عرض النقاط البحثٌة المعروضة من السادة أعضاء هٌئة التدرٌس  .1
الماجستٌر والدكتوراه وذلك إلتاحة الفرصة للطالب الختٌار النقطة بالقسم العلمً على طالب 

 البحثٌة المقترحة بما ٌتناسب مع الخلفٌة العلمٌة له.

توافر الفرص المتكافئة فً الترقٌات والبعثات مع تطبٌق نفس الشروط علً الجمٌع كما جاء  .2
 بقانون تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة.

تم تعٌٌن المعٌدٌن بناًء على خطة كل قسم علمً واحتٌاجاته وطبقاً لقانون التعٌٌن للمعٌدٌن : ٌ .3
 تنظٌم الجامعات بدون تحدٌد سوى التخصص المطلوب .

 

 : ضمان العدالة وعدم التمييز بين العاملين

تحرص الكلٌة علً تطبٌق قواعد محددة لضمان العدالة وعدم التمٌٌز بٌن العاملٌن بالكلٌة و قد تم      

ٌث الممارسات العادلة و عدم التمٌٌز للعاملٌن من مجلس الكلٌة )مرفق وثٌقة الممارسات العادلة و عدم تحد

 (..2/5/1قالتمٌٌز للعاملٌن( )مرف

 

 من أمثلة الممارسات الدالة على ذلك ما يلي:

 . ٌتم تثبٌت العاملٌن بالمكافآت الشاملة  .1

ٌُطبق على جمٌع العاملٌن  أسوانتقٌٌم اآلداء : ٌتم تقٌٌم آداء العاملٌن ِوفقاً لنموذج جامعة  .2 و
 .مكتبٌة( –فنٌة  –)تخصصٌة 



و الئحته التنفٌذٌة فً المسائلة  2015( لعام 12المسائلة و المحاسبة : تلتزم الكلٌة بقانون رقم ) .3
ٌُطبق العقاب علً الُمتجاوز  ٌن منهم .و المحاسبة للعاملٌن و 

  2015( لعام 12العالوات التشجٌعٌة : ٌتم منح العالوات التشجٌعٌة للعاملٌن ِطبقاً لقانون رقم ) .4

الترقٌات:  تتم الترقٌات حتى الدرجة األولى ِطبقاً لقانون العاملٌن أما الترقٌات لدرجة كبٌر  .5
ائح الجامعة و التً تتسم أخصائٌٌن بدرجة مدٌر عام فٌتم التقدم لها فً مواعٌد ُمحددة طبقاً للو

 بالعدالة و عدم التمٌٌز.

الرضا الوظٌفً : ٌتم استطالع مدي رضا العاملٌن عن عملهم و ذلك لتذلٌل الصعاب بما ٌسهل  .6
   .األداء الوظٌفً و تٌسٌر العمل

                          

 ضمان العدالة وعدم التمييز بين الطالب :

قواعد محددة لضمان العدالة وعدم التمٌٌز بٌن الطالب و تم اعتماد تحرص الكلٌة علً تطبٌق      

 (.2/5/1قالممارسات العادلة و عدم التمٌٌز للطالب من مجلس الكلٌة)مرف

 و من أمثلة الممارسات الدالة على ذلك ما يلى: 

 الئحة الساعات الُمعتمدة لطالب الدراسات العلٌا بالكلٌة. -1

الواردة  بالئحة  الساعات الُمعتمدة التً تعتمد على المساواة بٌن تطبق الكلٌة سٌاسات القبول    -2
  .الطالب فً فرص التقدم و لكل قسم علمً سٌاسة القبول الخاصة به  التً تتغٌر ِطبقاً لخطة القسم

استخدام الطالب للمعامل : مرفق الضوابط العامة الستخدام الطالب لكل من المعامل المركزٌة و  -3
  .الدراسٌة فً إطار الممارسات العادلة و عدم التمٌٌزالمعامل 

الشكاوى و الُمقترحات : تتٌح الكلٌة آلٌة لتلقً الشكاوي و الُمقترحات و ٌوجد إمكانٌة للتظلم من نتائج  -4
  .االمتحانات و اعتمدت هذه اآللٌة و قد تم  تحدٌث اآللٌة و كذلك تحدٌث مكتب الشكاوي و المقترحات 

 (.2/5/2ق)مرف         

 


