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 مقدمة

للهندسة والتكنولوجيا بددميا  الجديددع ىلدن يك يكدوك  نداا ميمداي ىمدك ية دن كا دة يندد ة المعهدد  العالييحرص المعهد 

ويكددوك مكمددا لمددا تعجددق ىندد  اللددوانيك واللددواشد المنيمددة ومرددددا لجميدد  العددامليك بالمعهددد  ،التعليميددة والبحميددة والةدميددة

العمداك   للدن السدلوا المناسد  ويحددد  ديا الميمداي  -الفنيديك -ال دا  -اإلداريديك -الهيشدة المعاوندة -يىضاء  يشة تدريس)

التأليف حلوي الملكية الفكرية، بما  ن يلا لردادات  والمبادئ األةاقية للمهنة ولجراءات حماية األكاديميمعايير السلوا 

ىلن ضرورع يك يكوك الميماي معتمدد مدك مجلدس لدارع المعهدد  تم اإلتفايو ،والندر التي يج  يك تسود  ي مجتم  المعهد

 ليكوك ملقم لجمي  العامليك، م  ضرورع اتةاي لجراءات للمساءلة والمحاسبية .

 : المهني األخالقيالهدف من الميثاق 

 تةاي لجراءات حاك ىدم االلتقام بها.للتقام جمي  العامليك ولللتأليف والندر داةك المعهد يضمك  .1

ولجراءات لحماية حلوي الملكية الفكريدة  ،وض  قواىد ألةاقيات المهنة وضماك العدالة وىدم التمييقبالتوىية  .2

 يات الممارسات المهنية لجمي  العامليك بالمعهد.بملا ة حماية حلوي الملكية الفكرية وبأةاقوقواىد لردادية 

 بدميا  الجديدع. للهندسة والتكنولوجيا العاليلتقام بالمصداقية واألةاقيات والمعايير المهنية داةك المعهد اإل .3

 يجريها المنتموك للمعهد. التيمراىاع جودع ويةاقيات ةدمة المجتم  والممارسات التعليمية والبحوث العلمية  .4

 نة كا ة األ راف المتعاملة م  المعهد بأك كا ة وياشف المعهد تتم و لا لللواىد المهنية واألةاقية. مأ .5

) يىضداء  يشدة التددريس والهيشدة المعاوندة واإلداريديك والفنيديك والعمداك    بالمعهددكا ة العدامليك  يلتقم الفئة المستهدفة :

 وال ا  والمجتم  بهيا الميماي.

 خطة العمل :

 معهد لوض  ميماي ىام مم تضميك ما يةص  بيعة كك معهد اك وجد.التدكيك لجنة ىلن مستوى 

 المبادئ األساسية للميثاق :

 العدك  .1

 حترام المتبادكاإل .2

 المساواع  .3

 ىدم التمييق .4

 

 الجزء األول: حماية حقوق الملكية الفكرية والتأليف والنشر

 2002لسنة   83 رقم  الملكية الفكرية بلا للانوك حماية  :المصطلحات األساسية

  ىملي يو يدبي يو  ني ييا كاك نوى  يو  ريلة التعبير ىن  يو ي مية يو originalكك ىمك مبتكر ) المصنف

 الةرض مك تصنيف .

ال اب  اإلبداىي اليي يسبغ األصالة ىلن المصنف .والجدير باليكر يك المصنف قد يحتوى ىلن نفس  بتكاراإل
ةتاف رض واألسلو  والصياغة والترتي  ول ريلة الع  يالمادع العلمية لال يك االبتكار يكوك 

 النتاشج........الخ 

 ه  ىلي  يو ينس  للي  ىند ندريبتكر المصنف، ويعد مؤلفا للمصنف مك ييكر اسم الييالدةص  المؤلف
بةير اسم  يو باسم مستعار  يندرهل  مالم يلم الدليك ىلن يلا. ويعتبر مؤلفا للمصنف مك  باىتباره ومؤلفا

مصنف سواء يكاك ىتبر نادر يو منتج المعر ة حليلة دةصية،  إيا قام الدا ل  يبدر  يال يلوم دا 
للن يك يتم التعرف ىلن حليلة دةص  حلوق مبادرع   يىتباريا ممما للمؤلف دةصا  بيعيا يم ل
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 المؤلف.

المصنف 
 الجماعي

يتكفك )المعهد يو اللسم مما   ىتباريليو   بيعيدةص  بتوجي يضع  يكمر مك مؤلف  اليي المصنف
 يا الدةص بحيث  للي قصد  الييالهدف العام   يبندرع باسم  وتحت لدارت  ويندمج ىمك المؤلفيك  ي  

 يستحيك  صك ىمك كك مؤلف وتمييقه ىلن حدع.

المصنف 
 المشترك

وضع  يكمر مك دةص سواء يمكك   يال يندرج ضمك المصنفات الجماىية ويدترا  لييا المصنف
  صك نصي  كك منهم  ي  يو لم يمكك.

المصنف 
 المشتق

 يستمد يصل  مك مصنف سابي الوجود. الييالمصنف 

يلا التةقيك   يدكك بما  ايبث صورع يو يكمر م ابلة لألصك مك مصنف بأية  ريلة يو استحدل النسخ
 للمصنف. الوقتيالداشم يو  االلكتروني

  ريلة مك ال ري. بأيالمصنف للجمهور  لتاحةىمك مك دأن   يي النشر

 المجاالت العلمية يو الصناىية.  يابتكار يو ت وير  االختراع

براءة 
 االختراع

 ةتراى .لستنمارى نيير لع تمنحها الدولة، وبملتضن  يه الدهادع يمند المةترع حي دهاد

الملكية 
 الفكرية

الملكية الفكرية تع ن للمةترىيك والمبدىيك والمؤلفيك الحي  ي حماية لبداىاتهم ومن  اآلةريك مك 
 ةتراىاتهم وتصميماتهم ومؤلفاتهم بصورع غير قانونية.لستةاك ل

 

 ثقافة حقوق الملكية الفكرية وضوابط التأليف والنشر: إجراءات نشر

 توقع بالمعهد وم وياك ب  اللواىد واإلجراءات  ي كتيبات  .1

 .لكتروني للمعهدوض  الميماي كاما بالموق  اإل .2

ستعانة واب  التأليف والندر بالمعهد باإلتنييم ندوات ىلمية لندر الوىي اللانوني بحلوي الملكية الفكرية وض .3

 راء  ي  يا المجاكبالةب

لتقام بحلوي وض  ملصلات ولىانات بها لردادات للمتردديك ىلن المكتبة ومستةدمي الحاسبات بضرورع اإل .4

 الملكية الفكرية

وض  تعليمات بمعامك الحاس  األلن والوحدات اإلدارية وةاصة المنو  بها التعاقد م  الدركات توضد ىدم  .5

 .منسوةة غير يصلية وغير مرةصةالتعاقد معهم حاك استةدامهم برامج 

 إجراءات المحاسبية والمساءلة للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية والنشر واألخالقيات:

بواس ة  2002لسنة  82رقم  تبنن المعهد قواىد يةاقية للمهنة وما ورد بلانوك حماية حلوي الملكية الفكرية  .1

 .مجموىة بحمية بالمعهد واالستعانة بةبير

 .واىتماد اإلجراءات اإلردادية للتأليف والندر واتةاي لجراءات حالة ىدم االلتقام بهالقرار  .2

للوقوف ىلن مدى  ،بي  الكت و الحاسبات ومكتبة المعهد مويفيلنداء برامج حماية ومتابعة دورية ىلن  .3

 التقامهم بالمحا ية ىلن حلوي الملكية الفكرية

 .تستةدم برامج غير مرةصة يو منسوةة التيىدم التعاقد م  دركات الحاس  االلن  .4

المعلنة يو ليا حدث اىتداء ىلن حلوي الملكية الفكرية، تتةي لجراءات  األةاقيةقام باللواىد اإللت محاك ىد .5

  -معينة إلمبات االىتداء:

  ةاي اإلجراءات بإتي ل   ي   العلمييةاقيات البحث  ةىن  ب ل  للن لجن ينو يك يتلدم المؤلف يو مك

 .للحفاي ىلن حلوق  قمةالا

  للمصنف وملارنة المصنف إلمبات الضرر  تفصيليمما وصف  ،الرييتلوم اللجنة بفحص ال ل  ولبداء

 ىك االىتداء ىلن حي المؤلف...الخ النادئ

  بالنسبة للدكاوى الملدمة للن ي.د./ ىميد المعهد التةاي اإلجراءات الاقمة الرييتر   اللجنة. 
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  ستةدام برامج كمبيوتر غير مرةصة يو ىدم األمانة مما نسخ المصنف يو ل –يتم تحويك اللاشميك باالىتداء

 .للن الدشوك اللانونية بالمعهد -العلمية ....الخ

 لحلت بالمؤلف سواء كانت  التي، والتعويض ىك األضرار  إلدارع المعهد وقف ندر المصنف يو ىرض

 .يدبيةمادية يو 

ن باىات المعهد ىك  اىلية اإلجراءات المتبعة للمحا ية ىلن حلوي لسنويا لمعر ة  دوريياك لىداد استب .6

 األةاقية.الملكية الفكرية والتعامك م  الممارسات غير 

 

 تعليمات )إجراءات عامة( بشأن حقوق الملكية الفكرية

 

 اىاتهم ومن  اآلةريك مك استةاك الملكية الفكرية تع ن للمةترىيك والمبدىيك والمؤلفيك الحي  ي حماية لبد

  .ةتراىاتهم وتصميماتهم ومؤلفاتهم وبرامجهم بصورع غير قانونيةل

  ،ليا حدث تعدى يةاقي يو اىتداء ىلن حلوي الملكية الفكرية،  اك يلا يرت  المساءلة اللانونية للمعتدى مدنيا

 ناشيا.وقد تمتد لتدمك ييضا مساءلت  ج

  المحض الدةصيستعماك   لإلللنبعمك نسةة وحيدع مك المصنف ) رسالة يو كتا  يو برنامج حاس  يسمد 

 يستعماك يلا لإليمكك للمويف الليام بالنسخ مك مصنفات محمية بناء ىلن  ل  معتمد مك الرشيس المبادر و  

 .لجراءات قضاشية يو لدارية

 اإليضاحمصنف ويلا ألغراض التدريس بهدف  يمكك للمويف نسخ يجقاء قصيرع لعضو  يشة التدريس مك 

يو الدرح بدر  يك يكوك النسخ  ن الحدود المعلولة ويال يتجاوق الةرض من  ويك ييكر اسم المؤلف وىنواك 

 .المصنف ىلن كك النسخ

  آلتيتيكا الحالتيكمك   نيجوق ىمك نسةة وحيدع مك المصنف ويلا: 

 بيعييو مستةرج مك مصنف تلبية ل ل  دةص  يك يكوك النسخ لملالة مندورع يو مصنف قصير  

 دراسة يو بحث ىلن يك يتم يلا لمرع واحدع يو ىلن  ترات متفاوتةالستةدامها  ن 

  يك يكوك النسخ بهدف المحا ية ىلن النسةة األصلية يو لتحك النسةة محك نسةة  لدت يو تلفت يو يصبحت

 .بدرو  معلولةغير صالحة لاستةدام ويستحيك الحصوك ىلن بديك لها 

   تعديا ىلن دةص المؤلف المصنفتعد ىلن  ييحترام المصنف ويعد ليج. 

  جتماىات يو ب ا  داةك المعهد، ما دام ل  ي  الخ يلم... -برنامج -يجوق يداء المصنف ييا كاك نوى  )كتا

 .مبادر يو غير مبادر مالييلا يتم بدوك تحصيك ملابك 

  تتصف بالسرية ويعاق  كك مك يلوم بوسيلة غير مدروىة بالكدف ىك  يه  التيتتمت  بالحماية المعلومات

 .للدشوك اللانونية تةدامها م  ىلم  بسريتها وتحويل المعلومات يو باس

  الحصوك ىلن المعلومات مك المصادر العامة المتاحة كالمكتبات والسجات الحكومية المفتوحة والبحوث

ال يعتبر تعديا ىلن  العلميحصوك ىلن المعلومات نتيجة جهود البحث مندورع يو الوالدراسات والتلارير ال

 .حلوي الملكية الفكرية

 كتساب حقوق الملكية الفكرية:شروط إ

لن واق  ملموس .ويت ل  يلا اك يستو ن لوتحول  مك  كرع  ،تكتس  الملكية الفكرية بمجرد االنتهاء مك العمك المبتكر

 :المنصف ركنيك

 للندر. اصوره مادية يبرق  يها للوجود ،ويكوك معد  يالفكرع   راغ ن : يتجسد  كلياألوك  .1

 مك االبتكار بحيث تبرق دةصية المؤلف ىلن مصنف . دئالمصنف ىلن   ن وي: ويتجسد  الماني موضوىي .2
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واك كاك نف ،ىلن المص الفكرية الملكيةسيتم ندره در ا الكتسا  حلوي  الييللمصنف  يويكمرلنسةة  اإليداعوال يعد 

وىاق  النادر  اإليداعالمدروع جرم ىدم  لكمؤلف ،نا يا ىك  للنتبعية المصنف  إلمبات ن كون  وسيلة  ي ميت تبدو 

 جني . يالفىلن مامة  وال يقيدني  ج يلفوال اب  بالةرامة بما اليلك ىك 

 :نطاق حقوق الملكية الفكرية

  كالمداركة  ن  كرع  ،الفكريالمدترا،مك يدارا  عليا بالمصنف  يو الجماىي العلمييعد مؤلفا للمصنف

 يمواكوال يعتبر مؤلفا مك يدارا بالماديات سواء  ،تحليك النتاشج وتفسير ا يو ،تصميم الدراسة يو ،البحث

 يللك يوكاك سيقيد مك قوع البحث  يوسنا  يواألكبرمرتبة  يواألىلن األسبيبضةو  السل ة ولو كاك  يو يويجهقع

 .بنفوي السل ة يومك العلبات 

 األدبيةىتداء ىلن حلوي المؤلف لررع لحلوي المؤلف الحاالت االتية لرغم تضمنها لالتدمك الحماية الم 

 والمعنوية:

  دئ والبيانات ولو كاك معبرا العمك والمفا يم والمبا ويسالي  واإلجراءات العلميكفكرع البحث  األ كارمجرد

 ىنها.

 يتم بدوك تحصيك  ،مادام يلاالتعليميةب ا  داةك المندأع  يو ي ارىاشليداةك اجتماىات   يالمصنف  يداء

 غير مبادر يومبادر  ماليملابك 

 يةك  يا النسخ باالستةاك  اليالمحض وبدر   الدةصيستعماك الناسخ صنف إلمىمك نسةة وحيدع مك ال

 .حي المؤلف يوألصحا لمؤلف و يلحي ضررا غير مبرر بالمصالد المدروىة لللمصنف ي العادي

 اإلجراءاتضي   يه تحدود ماتل  ي داريةل يوقضاشية  لجراءات  يستعماك النسخ مك مصنفات محمية ويلا لإل 

 .م  يكر المصدر واسم المؤلف

  الدرح بدر   يو اإليضاحالتدريس بهدف  ألغراضقصيرع مك مصنف  ن صورع مكتوبة ويلا  يجقاءنسخ

نواك المصنف ىلن كك سم المؤلف وىيتجاوق الةرض من  ويك ييكر ي الوي المعلولةيكوك النسخ  ن الحدود  كي

 النسخ كلما كاك يلا ممكنا ىما.

 ة.المناقد يوملتبسات من  بلصد النلد  يوملت فات  يوصنف مىمك دراسات تحليلية لل 

  ال تستهدف  التيالمكتبات  يو بواس ةات المحفوي يوتصوير نسة  وحيده مك المصنف بواس ة دار الوماي

 :الحالتيك اآلتيتيكى مك ي  يغير مبادره ويلا  يوالربد بصوره مبادره 

 

o مستةرج مك مصنف متن كاك الةرض مك النسخ تلبية  ل  دةص  يومصنف قصير  يويكوك النسخ لملالة  كي

 .متفاوتةلن  ترات ى يويتم يلا لمرع واحده  كيبحث ىلن  يودراسة   يستةدامها إل  بيعي

 

o يصبحت يوتلفت  يولتحك النسةة محك نسةة  لدت  يو األصليةىلن النسةة  المحا يةيكوك النسخ بهدف  كي 

 معلولةغير صالح  لاستةدام ويستحيك الحصوك ىلن بديك لها بدرو  

  للجمهور بصوره مدروى  ومالم يكك المؤلف قد  التي تيحتالدوريات ملت فات مك مصنفات   يوندر الصحف

 .واألحاديثة ر يلا ىند الندر وكيلا ندر المحاضرات والندوات 

 لتزامات الناشر:حقوق المؤلف وإ

 تتجسد حلوي المؤلف  ن نوىيك مك الحلوي:

 ي  يو ، ومك مم ال يجوق التصرف دةصيبأن  حي  األدبيبصفة ىامة يتسم الحي  :الحقوق األدبية للمؤلف 

 و ن: الحجق ىلي ، وال يسل  بالتلادم وتتجسد الحلوي األدبية للمؤلف  ن ةمسة حلوي

 حق المؤلف فى طبع المصنف ونشرة .1

 حق المؤلف فى نسبة المصنف إليه .2

 وألقابه مؤهالتهن يوضح أو إليهينسب المصنف  نأحق المؤلف فى  .3
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  اسم مستعار واك يندره دوك اسم المؤلف للنينس  المصنف  لكيجوق للمؤلف 

  غير مؤلف  للنالمؤلف  لسنادال يجوق للورمة 

  دوك اسم يواسم مستعار  للن يو لليةالمصنف  لسناديلتقم ال اب  والنادر بإدارع المؤلف مك حيث 

يجوق  حالة ترجمة المصنف  ي: يستمنن مك يلا إال بموافقتهاى تعديل على المصنف  إجراءحق المؤلف عدم  .4

 ولالىلن المصنف  التي يجريتلدةاك تعديات ىلن المصنف دوك موا لة المؤلف در  اإلدارع الن التعديات 

 يترت  ىليها المساس بسمعة المؤلف

 حق المؤلف فى سحب وتعديل مصنفه .5

 : يعد اى تعد ىلن المصنف تعديا ىلن دةص المؤلف احترام المصنف .6

 وينلضي مؤقت،  أن  يجوق التصرف  ي  والحجق ىلي   ىينيلكون  حي  المادي: الحي الحقوق المادية للمؤلف

 :نوع المصنفحس  مدع قمنية محددع تةتلف  بمضي

 حق المؤلف فى مقابل النشر لمصنفه .1

 لنشر مصنفه الماليحق المؤلف فى طلب إعادة النظر فى المقابل  .2

 حكم تصرف المؤلف فى النسخة األصلية للمصنف .3

 الى الغير مكتوبا الماليتصرف فى الحق وجوب ان يكون ال .4

 ( الجماعيحقوق المؤلف فى حاله تعدد المؤلفين ) التأليف  .5

  االنفراد بمبادرع حلوي  ألحد ماالمصنف المدترا يكوك جمي  المؤلفيك متساويك  ن الحلوي وال يجوق

 المؤلف ولنما ال بد مك وجود اتفاي مكتو 

 المؤلفيك للن باقي  وارما تؤوك حصت   ن حال  و اع احد المؤلفيك ولم يكك ل 

 لكك منهم الحي  ن ر   الدىاوى ىند وقوع اىتداء ىلن اى حي مك حلوي المؤلف 

 نقضاء حقوق المؤلف :إ .6

  الوقارع المةتصة  الحالة للنو اع المؤلف متن لم يكك ل  وارث تنتلك حلوي الملكية الفكرية  ن  يه

 بلية المؤلفيك  للنالمتو ن  حلي ن حالة المصنف المفرد بينما  ن حالة المصنف المدترا  تنتلك 

  يكوك االتفاي مكتوبا ومحددا لكالةير بدر   للنبعضها  حلوق  يوتناقك المؤلف ىك كا ة 

 (   PATENT RHGHTSبراءات االختراع )

 ارى الةتراى   يا المةترع تمنح  بملتضا ا حي استد للنالدولة  براءع االةتراع بممابة دهادع تمنحها 

  ىتداء ىلن  يا الحي ما عتبر ل ريلة وال ي بأيةتةوك البراءع مالكها الحي  ن من  الةير مك استةاك االةتراع

 العلميالمتصلة بأغراض البحث  ىماكاأليلوم ب  الةير مك 

  وبعد موا لة لجن  وقارية تدكك بلرار مك رشيس مجلس الوقراء –االةتراعيجوق اك يمند مكت  براءات- 

ةتراع م  تحديد الحلوي المالية لصاح  البراءع ويلا  ن حاالت ىجق كمية باستةاك اإل لجباريةتراةيص 

 المحمية بالبراءع ىك سد احتياجات الباد او ر ض صاح  البراءع استةاك االةتراع األدوية

 يليلما  ال تمند براءع اةتراع: 

 وجراحة اإلنساك يو الحيواك.  ري التدةيص وىاج .1

 .االكتدا ات والنيريات العلمية والبرامج .2

 يوالحيواك  يوبحياع صحة اإلنساك  اإلضرار يويكوك مك دأنها اإلضرار الجسيم بالبيشة  التياالكتدا ات  .3

 .النبات

 .والجينوم النوويية والحمض األىضاء واألنسجة والةايا الحية والموارد البيولوجية ال بيع .4

 المعلومات غير المفصح عنها :

تتصف بالسرية وتستمد قيمتها مك كونها سرية وتعتمد  كيتتمت  بالحماية المعلومات غير المفصد ىنها بدر   .1

 . عالة للحفاي ىليها لجراءات ن سريتها ىلن ما يتةي حاشق ا مك 



 وزارة التعليم العالي

 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا

 بدمياط الجديدة

 

 
بالكدف  ىةومدرغير  بواس ةيعاق  كك مك يلوم  يةرى قانوك ىليها ي ينصىلوبة ادد  اإلةاك بأيةم  ىدم  .2

جنيها وال تقيد ىلن  يالفباستةدامها م  ىلم  بسريتها بةرام  ال تلك ىك ىدرع  يوىك المعلومات المحمية 

 .جني  لفيماشة 

 :  األحواك اآلتيةفصد ىنها  ن مال يعتبر تعديا ىلن المعلومات غير ال .3

  المصادر العامة المتاحة كالمكتبات والسجات الحكومية المفتوحة والبحوث الحصوك ىلن المعلومات مك

 والدراسات والتلارير المندورع

  العلميالحصوك ىلن المعلومات نتيجة جهود البحث 

 الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية :

غالبا ما يكوك النادر  واليية اللانونية للمعتدى ) كية الفكرية،  اك يلا يرت  المساشلحدث اىتداء ىلن حلوي المل ليا

 ن ىلد الندر  وتتةي المساءلة اللانونية للمعتدى  ن  يه الحالة صورع مساءلت  مدنيا وقد تمتد  األقوىال رف  باىتباره

 معنية يتعيك اتةاي ا المبا االىتداء: لجراءاتمساءلت  جناشيا وقد حدد المدرع  ييضالتدمك 

 حترام الملكية الفكريةإتخاذها لضمان إلواجب ا اإلجراءات 

   الوقتية والتحفيية  اإلجراءاترشيس المحكمة االبتداشية ي ل   ي  اتةاي  للناك يتلدم المؤلف او ةلف  ب ل

 للحفاي ىلن حلوق 

 التحفيية يوالوقتية  اإلجراءاتمك  يكمر يو بإجراءىلن ىريضة  امرابتداشية يصدر رشيس المحكمة اإل 

 يوم مك صدوره ويمتلا رشيس المحكمة االبتداشية البت  ن  30التيلم مك قرار المحكمة االبتداشية ةاك  يجوق

  يا التيلم

  للنالنقاع  يحال يوم مك صدور قرار رشيس المحكمة االبتداشية  ل   15يج  ىلن صاح  المصلحة ةاك 

 اتةيت كأك لم تكك اإلجراءات التيالمحكمة المةتصة واال اىتبرت 

 يملك رئيس المحكمة اتخاذها : اإلجراءات التي 

 الوقتية : اإلجراءات -أ

  ليلا  ىتداء ىلن حي المؤلف وىك اإل النادئالضرر  لمباتيلصد بها تلا التن تستهدف 

 مستلبا

  اإليراد الماديحصر  للمصنف او ىرض  تفصيليوصف  لجراء ن:  اتاإلجراءتتممك 

 لمصنفل

 التحفظية : اإلجراءات -ب

  وق  ىلن المؤلف الييىتداء تستهدف مواجهة اإل التييلصد بها تلا. 

  تعييك حارس  اإليرادالتحفيية  ن توقي  الحجق ىلن المصنف الحجق ىلن  اإلجراءاتتتممك

 ةقينة المحكمة ليداع اإليراداك يتم الفصك  ن النقاع بيك المؤلف والنادر  للنلحفي النسخ 

 ع :الجهة المختصة بالفصل فى النزا 

 كانت المساءلة جناشيا  ليابتداشية  بينما كانت المساءلة مدنية  ل  كانت المحكمة المدنية  ن المةتصة ) اإل ليا

المحكمة الجناشية كما م ضرر االدىاء مدنيا اماتمحكم  الجند ويجوق للم يمامومدنيا نيرت الدىوى الجناشية 

 .المحكمة المدنية يماميجوق ل  االدىاء مدنيا 

 ل  المدنيتفاي ىلن التحكيم  يما يندا بينهما مك نقاع ويلا  يما يتعلي بالحي النقاع اإل ل ر ي يجوق  

 المدنية  المساءلة: 

 يساك المعتدى ىلن حلوي المؤلف مدنيا  ل  دوك اك يساك جناشيا متن كاك حسك النية 

  لحلت ب   التي األضرارى تعويض المعتدى ىلي  ماديا ىك : ي ن التعويض المدنييتجسد الجقاء

 يويدبيةسواء كانت مادي  

 يتجسد  ن اىتداءه ىلن  واليي يمبت  ن الم ال  بالتعويض ة أ كي  المسشولية المدنية ييدتر  لترت

 مك حلوي الملكية  يويكمرحي 



 وزارة التعليم العالي

 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا

 بدمياط الجديدة

 

 
 : المساءلة الجنائية 

يعاق  بالحبس مدع ال تلك ىك دهر وبةرامة ال  ةرآى قانوك يدد  ن يىلوبة  اإلةاك باش م  ىد  -ي

اى مك  اتيك العلوبتيك كك مك ارتك   يوجني   يالفجاوق ىدرع تجني  وال ت يالفتلك ىك ةمسة 

 :األ عاك اآلتيةاحد 

  مسبي مك المؤلف ليك كتابيصورع مك الصور بدوك  بأية رح مصنف للتداوك 

  مك حلوي المؤلف مالياالىتداء ىلن اى حي ادبن او 

ال تلك ىك ىدرع  التيوالةرامة  يدهرو ن حالة العود تكوك العلوبة الحبس مدع ال تلك ىك مامة  - 

 جني  لفيجاوق ةمسيك تجني  وال ت يالف

   منها وكيلا  المتحصك يوبمصادرع كك النسخ محك الجريمة  المحكمةتلضن  األحواكو ن جمي

 بهاالمستةدمة  ن ارتكا واألدواتالمعدات 

  رتكا  الجريمة مدع ال تقيد لستةلها المحكوم ىلي   ن لكما يجوق للمحكمة الحكم بةلي المنداع التن

  ن حال  العود وحوبياويكوك الةلي  يدهرىلن ستة 

  ىلن نفلة المحكوم ىلي يكمر يوية  ن جريدع يوم باإلدانةتلضن المحكمة بندر ملةص الحكم الصادر.  

 

 : قواعد الممارسات العادلة وعدم التمييز الثانيلجزء ا

 :المعاونة والهيئةهيئه التدريس  أعضاءوعدم التمييز بين  العادلةالممارسات  إجراءات

 :في تتمثل هذه اإلجراءات

 وأعباءمن محاضرات ودروس عملية  عمالاألفى توزيع  المتكافئة: توافر الفرص  التدريس أعباءتوزيع  .1

 االمتحانات

 :والمكافئاتالحوافز  .2

  المعهد فيتوزيع المكافئات والحوافز فى ضوء القواعد المعمول بها 

 واالساتذه المساعدين والمدرسين ى عدد الساعات بين جميع االساتذهتساو 

 واألقسامحتياج المعهد :تحدد حسب إ واإلجازاتاالعارات .  3

 الترقيات:.  4

  فى الترقيات المتكافئةتوافر الفرص 

  عتبارات شخصيةبغض النظر عن اى إ الترقيةتطبيق شروط 

 :ال ينطبق بالمعهد وحال جودها يتم: الرسائل العلميةومناقشات  وأعباء اإلشرافات توزيع البعث.    5             

  قدميهباألالتوزيع  التدريس ويبدأهيئه  أعضاءبين  اإلشراف بالتساويتوزيع 

 واالساتذه المساعدين والمدرسين المشرفين جميع االساتذه ير والدكتوراه بينتساوى عدد رسائل الماجست 

  قدميةباألمناقشات الرسائل العلمية  أعباءتوزيع 

  المتكافئةتتوافر الفرص  نأعلى  متساوية عدادبأ األقسام علىتوزيع البعثات 

 :وعدم التمييز بين العاملين العادلةالممارسات  إجراءات

 :اإلداريينعلى جميع  اإلجراءاتيتم تطبيق هذه 

 األعمالفى توزيع  المتكافئةالفرص  العمل: توافر أعباءتوزيع  .1

 باإلنجازاإلدارة مبدأ  والمكافئات: يطبقتوزيع الحوافز  .2

  تخصم  أيام 3من  أكثرتخصم منه الحوافز لمدة شهرين والجزاء  أيام 3-2ومن يتعرض للجزاء من

 شهور 6منه الحوافز لمده 



 وزارة التعليم العالي

 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا

 بدمياط الجديدة

 

 
 ودور يونيو يناير بالعام: دوروالعمال مرتين  اإلداريينمتحانات لجميع مكافئات اال تصرف 

 مكافئهواحد يحرم غيره من اى  مكافأة فيانمن  أكثرالموظف على  ليحصل 

 الكفاءة والدورات التدريبية الترقيات: حسب .3

 كجزء أو الوظيفي النقل: يتحكم فيه العميد وحسب الصالح العام والتسكين .4

 مع اللوائح يتعرضلصالح العمل بما ال طبقا  :اإلجازات .5

 الممارسات العادلة وعدم التمييز بين الطالب: إجراءات

 المساواة فى فرص التعليم .1

 الخصوصيةلحظر الدروس  إجراءاتيتخذ المعهد  .2

 عنها واإلعالنالطالبية  األنشطةالمساواة فى ممارسة  .3

 بشفافية: اإلجراءاتجميع  وإعالنالمساواة فى التقييم واالمتحانات: تطبق القواعد على جميع الطالب  .4

  سرية وقيام عضو هيئة التدريس  بأرقامداخل الكنترول  اإلجابة أوراق: تصحيح  التحريرياالمتحان

حسب عدد  هيئة التدريس بالقسم أعضاءبتصحيح سؤال واحد فقط لكل الطالب مع مشاركة عدد من 

 عدا المعتذرين األسئلة

 تنطبق عليها التيمتحانات الشفوية: للمقررات اإل 

 للطالب على اللجان الشفوية العشوائيالتوزيع -

 المزدوجةاختيار نظام اللجان  -

سئله تتفق مع نواتج التعلم المستهدفة وتحقق أتشمل  الشفويةسئله كروت لأل إعداد -

 .االسئلهالتدرج فى مستوى صعوبة 

 الطالب إلجاباتمقاييس التقييم تحدد درجات معينه طبقا  إعداد -

 تقييمه ومن حقه التظلم فيما جاء به بنتائجيتم اطالع كل طالب  -

 

 . ندب الممتحنين الخارجيين للمشاركة فى االمتحانات  5

 المحاضرين أداءمشاركة الطالب فى اختيار وتقييم . 6

 :ادلة يتملمعالج الممارسات غير الع

 لجنة فحص الشكاوى إنشاء .1

 الطالب المتظلمين من درجاتهم أوراقتصحيح  إعادة -

 حدهم بشكوىأتقدم ول المحاضرات بين االساتذه عند توزيع جد عادهإ -

 العادلة اتخذت لتصحيح المسارات غير التيمن المستفيدين من القرارات  الواردة المرتدةالتغذية  -

 ترحاتقم أوالتقدم بشكوى  .2

 الشاكي وإخطارمتابعه الشكاوى  .3

 ستجابة للشكاوى والمقترحاتالمصداقية فى الوعود المتقدمة إ .4

بارزه يسمح باالطالع  أماكنمن صندوق خاص بالشكاوى والمقترحات بالمعهد وتوضع الصناديق فى  أكثروضع  .5

 الخ ..والخريجينمام مكاتب شئون الطالب أو األقساممكتب العميد والوكالء ورؤساء  مام؛ أعليها مثل

 بإخطاريتم فتح صندوق الشكاوى والمقترحات بصفة دورية واالطالع على تلك الشكاوى المقترحات ,والقيام  .6

 المقترح رسميا أوبنتيجة الشكوى  اإلفراد

وتفعيلها وتقييمها  المؤسسةالمقترحات فى داخل  أووتقييمها فى ضوء الشكاوى  الالزمةيتم اتخاذ القرارات  .7

على اللجنة المختصة او مجلس المعهد لمناقشتها وبحث  العاليعرض بعض الشكاوى ذات التكرار كما يتم 

 التغلب عليها والياتحدوثها  أسباب

المختلفة فى المؤسسة: وضع خطة معلنه , موثقه ومعتمده موضحه  طرافاألعدم التعارض فى المصالح بين  .8

فور وقوعها  المختلفة واإلدارات األقسامولوائح  مثل: خططبالمعهد  المختلفة اإلطرافاختصاصات 



 وزارة التعليم العالي

 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا

 بدمياط الجديدة

 

 
المتشابهة داخل  اإلدارات,والتعارض بين  التدريسية األقسامختصاصات إمثل : التعارض بين  بالمؤسسة

 .المؤسسة

 

 الجزء الثالث: أخالقيات المهنة

 :لتزام تجاه المعهد والمجتمعاإل

ي م ما يلدم  للمعهد والمجتم  ليا يج  ىلي  االلتقام بعدد مك السلوكيات   يةدمة ىضو  يشة التدريس لعلم  و اب   لك

 األةاقية والتن مك ي مها :

رب  ما يعلم  لل ال  باحتياجات المجتم  وتةصيص جقء مك وقت  وجهده وةبرت  العلمية والملا ية للمدكات  .1

 يعانن منها المجتم   التي

  اقات بدرية للمجتم  وتقويد م بأحدث المعارف والةبرات لىدادالحرص ىلن  .2

 بث روح االنتماء بيك ي راد المجتم  مك ةاك المداركة  ن المؤتمرات والندوات .3

 يك يكوك قدوع حسنة مك ةاك تعقيق الليم الدينية واألةاقية للمجتم  .4

الة ة البحمية  لىدادركة الفعالة  ن المعهد والعمك ىلن ندر ا وتحليلها وكيلا المدا برؤية ورسالة اإللمام .5

 ينتمي للي ورسالة اللسم اليى 

 ولتلاك بإةاص للي  الموكلةيك يلوم بالمهام  .6

 الليام بكك ما  ن وسع  لمساىدع لمعاونة وتنمية الهيشة المعاونة ل  .7

 لعمل  بدوك داع الماليىدم المبالةة  ن تلدير المردود  .8

 ا وىما وقوال  يبا  ن كك مكاكالتمميك الحسك للمعهد مك ةاك ميهر .9

 االلتقام باللواشد واللوانيك والنيم الم بلة بالمعهد .10

  ن العمك والدراسة لالالمتاحة  واإلمكاناتىدم استةاك األجهقع  .11

 واجبات عضو هيئة التدريس

 التعليم المةتلفة.ويج  يك يكوك ملما بأنما  بت وير ا.ويلوم  العلمييمتلا ىضو  يشة التدريس مهارات البحث  لكيج  

 بحيث يكوك قادر ىلن : واإلدارعبمهارات الليادع  اإللمام 

 وض  الة   .1

 التنفيي الجيد لما تم تة ي   .2

 امتاا مهارات المتابعة والتلييم .3

 صياغة رؤية واضحة لعلم  .4

 تحديد ي دا   بدق  .5

  ن ىمليات الت وير بالمعهد والمجتي  المسا مة .6

  بحيث يكوك قادر ىلن:تحمك مسشوليات التنمية المهنة 

 الياتيامتاا مهارع التلييم  .1

 تحديد نلا  قوت  وضعف  .2

 المهني نموهتحديد يولويات  .3

ت وير مهارت  التةصصية والتربوية ىك  ريي المداركة  ن الندوات والمؤتمرات العلمية والدورات  .4

 التدريبية

 واالجتماىي الجامعيااللتقام بأةاقيات المهنة  ن العمك  .5

 لتصصة بحيث يكوك قادر ىلن : العلميك المحتوى التمكك م 

 محتويات ومهارات تةصص  لتلاك .1



 وزارة التعليم العالي

 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا

 بدمياط الجديدة

 

 
 بسهول  العلميالرب  بيك يجقاء المحتوى  .2

 الموقف والمتعلميك  بيعةحس   العلمية المادعالتعامك م   .3

 الرب  بيك مجاالت التعلم لتةصص  والتةصصات األةرى .4
 بمجاك التةصصالتمكك مك جوان  التعلم المةتلفة المرتب ة  .5

 : التمكك مك  ري التعليم المةتلفة بحيث يكوك قادر ىلن 
 

 تحديد  ري التعليم المناسبة. .1
 التعليميتوييف  ري التعليم تبعا ل بيعة الموقف  .2

 ت وير وتعديك استراتيجيات و ري التعليم تبعا للتةيية الراجعة .3

 يمير ا تمام المتعلميك بكا ة السبك الممكنة .4

 التكنولوجيا الحديمة كلما يمككاستةدام  .5

 التمكك مك مهارات ىلمية التلويم 

   البرامج التعليمية وت وير ا ووض  ة   التحسيك المستمر باللسم والمعهد  ولدارعالتمكك مك تة ي 

 ال ابية تدجي  ودىم ال ا  ىلن المداركة  ن األند ة ال ابية المةتلفة القيادعمهارات  لجادع 

 م بوىات  لىداداشد واللوانيك المنيمة  ن االلتقام باللو 

 مان   العلمية والدقة  ن تصر ات  وااللتقام بالسلوا اللويم والحفاي ىلن كرامة المهنة مما يدينها مراىاع األ 

  مك األىماك التالية : يأتيال يجوق لعضو  يشة التدريس يك 

 سواء بأجر يو بدوك يجر المهنةبالوس اء  ن مقاول   االستعانة .1

 دةصية تحليي منفعةاستةاك وييفت  مك يجك  .2

 ةصوصيةدروس  لى اء .3

  ال ا  : تجاهواجبات ىضو  يشة التدريس 

تواجههم ويك يحسك  التيالصعا  وحك المدكات  تيليكلتوجي  ال ا  والعمك ىلن  جهدهيك يبيك قصارى  .1

 معاملهم وىدم التمييق بينهم

 يك يكوك  ن وض  االمتحانات وتصحيحها .2

 أخالقيات الطالب

  واحترام النيم العلمية المعموك بها وقوانين  الجامعيتلديس النيام 

 باألةاقيات الكريمة التحلي 

  ن التصر ات والتحركات داةك يوراقة المعهد األةاقياحترام قماش  وي راد المجتم  جميعهم والتقام السلوا  

  اآلةريكيقاء  ل  بعيدا ىك ا بدشون  واال تمامالبعد ىك الدبهات 

  ىدم تةري  المرا ي العامة بالمعهد يو ةارج 

  ىدم التعص  لريى يو جهة نير معين 

  تكوك ىاقت  حسن  م  يساتيت  وقماش 

 التواض  م  العامليك والفنييك بالمعهد 

 المعهد إدارة

  ن التعاوك م  يىضاء  يشة التدريس ومعاونيهم وال ا  والعامليك بالمعهد وت بيي  والنقا ةالتقام الدفا ية 

 اللواشد واللوانيك بنفس اللدر والروح ىلن الجمي 

  واألقسام العلمية اإلداراتبالوضوح وتعمك ىلن بث روح الديملرا ية داةك كا ة  قراراتهاتتسم 

 الةارجياىتبار ينهم امتداد للمعهد  ن المجتم   تدجي  روح االنتماء وةلي تواصك م  الةريجيك ىلن 

   ومحاول  ةلي جو يسرى داةك المعهد ال ابيتدجي  الندا 

  التعليمية العلميةالمعهد وصيانتها وتجديد المعامك والورش ألنها األدوات األساسية  منداتالحفاي ىلن 



 وزارة التعليم العالي

 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا

 بدمياط الجديدة

 

 

 المعاونة تدجي  األبحاث العلمية ألىضاء  يشة التدريس والهيشة 

 المصرية  الجامعاتبكا ة اللوانيك المنيمة للجماىات واللواشد الصادرع مك المجلس األىلن  اإلدارعتقم تل

 حرصا ىلن سيادع اللانوك  ن كك يىماك المعهد

 أخالقيات البحث العلمى : الجزء الرابع

 يبيك للتوصك للن حليلة ىلمية تسةر لمصلحة البدر منهجي ىلمي:  و جهد  تعريف البحث

واك يكوك يلا يسلو  التفكير ىند  العلمياللواىد األةاقية الدولية والو نية ىند لجراء البحث  مراىاعيتم  .1

 جراء البحوثرجوع مك لالباحميك لتحليي األ داف الم

حماية األ راد والمجتم  مك المةا ر المحتملة لمراحك يجراء البحوث والعمك ىلن الوصوك ألقصن درجة مك  .2

 مك المةا ر  ن يك المباءئ واألةاقيات السامية  الفواشد ويقك درجة

 جراء البحوث ك لم  االلتقام بالجوان  األةاقية  ن جمي  مراح العلميتحليي يرقن مستويات األداء  .3

  العلميبعد اةي موا لة لجنة يةاقيات البحث  لالبحوث  ييةلجراء يحير 

  اآلتيةاألةاقية يج  ىند لجراء البحوث االلتقام بالمت لبات: 

 يستممر المعر ة يوىلمية ينتج ىن  معر ة  يويكوك للبحث قيمة مجتمعية  لك .1

 البحث تتسم بالصاحية العلمية لجراء ري  .2

 تةلي  المنا   ىلن المةا ر .3

 العلميالمراجعة المستللة مك قبك لجنة يةاقيات البحث  .4

 يتم اةي البيانات منها  التيموا لة الجهة  يدةاص يوالبحث ىلن  لجراءالموا لة المستنيرع حاك  .5

 دراكة المجتم  .6

 : األخالقياإلطار  فيأهداف إجراء البحوث 

 يك يسهم  ن لمراء المعر ة 

  ملموس  ن حك مدكات المجتم  ييحابنيك يكوك ل  لمر 

  يلة تكوك الةاية النبيلة للبحوث مبررع لوس األةاي ويالم  المبادئ  العلمييك تفوي الفواشد المرجوع مك البحث

 غير يةاقية

  يعيد   ي  الييومبادئ حماية اإلنساك والمجتم   األةاقيم  اإل ار  ومةرجات يال تتعارض  رضية البحث 

 ضوابط وشروط أجراء البحوث :

 فيما يخص فريق البحث : -أ

وىلن معر ة تامة  العلمييك يكوك الباحث مؤ ا وىلن درجة ىالية مك الكفاءع والتةصص للليام بالبحث  .1

 بالمادع العلمية  ن موضوع البحث المراد

 العلمييك يلتقم الباحث باألسس العلمية والمنهجية  ن كا ة مراحك البحث  .2

الجماىة وملارنتها بالفواشد  يويك تتو ر لدى الباحث دراسة وا ية ىك المةا ر واألىباء التن يتعرض لها الفرد  .3

 المتوق  الحصوك ىليها مك البحث

والمةا ر والفواشد المرجوع  وغايت يك يتعهد  ريي البحث بتلديم المعلومات المناسبة الكاملة ىك  بيعة البحث  .4

 المتوقعة للن الجهات الرسمية والمبحوميك

 يك يلتقم  ريي البحث بكا ة األةاقيات اإلسامية ممك األمانة والصدي والدفا ية والعدك .5

ىند  الماديمسا ميك  ن البحوث حلهم االدبن ىند ندر البحوث يو حلهم يك يلتقم  ريي البحث  ن حفي حي ال .6

 لمسا متهم  مادياالتفاي ىلن ملابك 

 



 وزارة التعليم العالي

 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا

 بدمياط الجديدة

 

 
 فيما يخص المؤسسة : -ب

  يتحلي مك التقام الباحميك بدرو   العلمي) لجن  يةاقيات البحث  رقابييك يتو ر لدى المؤسسة جهاق بحث  .1

 مك الناحية العلمية واألةاقية ، ويراج  البحث مراحل لجراء البحث ويعتمد 

 يك تضمك تو ير البنية المناسبة إلجراء البحوث بكفاءع و عالية .2

 يك تتأكد مك سامة مصادر التمويك وابتعاد ا ىك موا ك الدبهات  .3

 يك تلتقم المؤسسة بالمحا ية ىلن سرية ويمك المعلومات .4

 نوعية البحث : -ت

 يك تحلي ي داف البحث ت وير المجتم  والعلم 

  العلمييك ال يكوك قصد الباحث مجرد الفضوك 

 األكاديمي العلميىلن البحث  اشدع ت بيلية للفرد يو المجتم  وليس  ل  لمجرد لدباع الفضوك  يك ينبني 

 العمك ىلن تحليي تواقك  ن مجاالت لجراء البحوث األساسية والمجتمعية 

 الجهة الرقابية الوطنية:  -ث

  تدةك  ن نتاشج البحث يو يسلو  تنفييه ييليس لها  المادييك تتأكد الجهة الرقابية مك يك جهة التمويك يو الدىم 

  يك تتحلي مك يك مدروع البحث قد استو ن جمي  مت لبات البحث العلمية واألةاقية ويتضمك يلا لجاقع

 البحث مك لجاك المراجعة العلمية واألةاقية

 رجات البحث ليس لها ىواق  وةيمة ىلن الفرد يو االم  يو الديك واك نتاشج  يات مردود يك تتأكد مك يك مة

 ليجابي

 ضوابط تمويل البحوث:

 العلمييك ال يكوك قبوك الدىم مدرو ا بما يتنا ن م  درو  وضواب  البحث  .1

تدةك  ن نتاشج يك يجرى البحث ب ريلة ىلمية ومنهجية صحيحة واك ال يكوك للجهة الداىمة ييا كانت ألى  .2

 البحث يو  ريلة لجراش 

 يك ال تكوك مصادر التمويك محك دبهة يو غير قانونية .3

 يو الهدايا الملدمة مك الجهة الداىمة الماليبالتمويك  ومراحل يج  يك ال تتأمر انسيابية ىمك البحث  .4

 الةارجييج  يك ال تتعرض المعهد لضةو  مك جهة التمويك  .5

دوك  البحمينهاية المدروع   عاليت  غالنوتمبت  تجربت يتم  الييلبحث بتو ير الدواء اك تتعهد الجهة الممولة ل .6

 ملابك

 حاالت إيقاف البحث :

 .ليا تبيك  ن يى مرحلة مك مراحك لجراء البحث يك ملاصد البحث وي دا   ال تتحلي .1

 .واشدليا تبيك يك المةا ر المحتملة يو العواق  والصعوبات المتوقعة مك البحث تفوي الف .2

 ليا تبيك يك لجراء البحث يعرض ةصوصية وسرية النتاشج للمةا ر وانتهاا تلا الحلوي .3

 شروط التوثيق والنشر واإلعالم :

 تل  المسشوليات األةاقية لتو ير وندر نتاشج البحوث ىلن ىاشي  ريي البحث والمعهد .1

 بها الةاصة بالتوميي والندرىند الندر يج  يك يتم التحلي مك توا ر المعايير العالمية المعترف  .2

 ال يجوق اإلساءع لسمعة المعهد ىند ندر وتوميي نتاشج البحث م  المحا ية ىلن الجوان  السرية .3

 تضارب المصالح :

 يتعيك وض  اللواىد واألدلة اإلردادية الواضحة لدرء تضار  المصالد .1



 وزارة التعليم العالي

 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا

 بدمياط الجديدة

 

 
والدفا ية والعدك والمحا ية ىلن يج  العمك ىلن تجن  الصراىات ىند لجراء البحوث ضمانا للموضوىية  .2

 نقا ة  ريي البحث والمؤسسة

يج  ىلن  ريي البحث ىدم التصرف بالموارد المالية واإلمكانيات المتو رع إلجراء البحوث لال  يما ةصص ل   .3

 الصرف ويوج مك بنود الميقانية 

ومتفي ىليها وىلن يسلو   يج  ليضاح الجهة الممولة الى بحث ىلن يك تكوك مكا أع الباحميك ملررع مسبلا .4

 صر ها واستحلاقها

ىلن الباحميك يك يفصحوا ىك يي  صات مادية م  الجهات المانحة يو الداىمة يو الممولة للبحث ويتم يلا كتابة  .5

 للن المعهد الستبعاد م مك المداركة  ن البحث حفايا ىلن نقا ة وموضوىية النتاشج

 صلحة يو ىاقة بالدركة يو الجهة الممولة للبحثيحير يك يعهد بتحكيم البحث للن مك ل  م .6

 

 خالقيات مهنة المهندسأالجزء الخامس : 

 ممارسات األخالقيات المهنية للفنيين :

يداء العملية التعليمية ىلن ي ضك وج ،  هم يمارسوك يةاقيات المهنة كمعيار   يالفنيوك يعاونوك الجهاق االكاديمن 

 وقانونياً . يدبيايصبحت معتمدع  لكالسلوا المهني اللويم . وقد تدكلت وتنامت  يه األةاقيات تدريجيا الن 

 :التاليالمعامك و نيي الورش ىلن النحو  يمناءمك  لتباىهاويمكك تلديم نمويجاً لألةاقيات المهنية الواج  

 .االلتقام بمواىيد الحضور واالنصراف الملررع ، واالنضبا  يمناء العمك 

  ىمك يمكك يك يضر بسمعة الكلية . بأيوتجن  الليام  المبادئ األةاقيةالعمك و ي 

  التجار  المعملية. لجراءالمداركة الفعالة ألمناء المعامك م  المدر يك ىلن المعامك لمساىدع ال ا   ي 

 . التدةيك السليم للفنييك لماكينات وآالت الورش، ومتابعة صيانتها، والتأكد مك ينها تعمك بحالة جيدع 

  الحفاي ىلن ىهدت  مك يجهقع المعامك وماكينات الورش ، ومتابعة صيانتها ، والتأكد مك ينها تعمك بحالة جيدع

. 

 والورش لألغراض الدةصية ، مك ىدد ومستلقمات معملية و نية. االبتعاد ىك استةدام موارد المعامك 

  للتجار  المعملية بالمعامك ، والتماريك الفنية بالورش . لجراشهمالصبر وحسك التعامك م  ال ا  ىند 

  التجار  يو تدةيك الماكينات ، مراىياً  ي يلا قوانيك األةاي  بإجراءاالحترام الكامك للتعليمات الةاصة

 ية ، واألمك الصناىي ، والصحة المهنية.المهن

  ، التأكد مك اك دليك التجار  المعملية لكك ملرر دراسي ، وكيا دليك التدري  الفني لملرر تكنولوجيا الورش

 متو رع وموقىة ىلن ال ا  .
 

 ممارسات األخالقيات المهنية للمهندسين :

المهندسوك يت لعوك للن قيادع  عالية مهنتهم ، ىك  ريي االدتراا  ي جمعيات المهندسيك ، والتعلم مك المدارس العلمية 

يك  غالنواال اع ىلن الندرات الهندسية ، والتبادك للمعلومات والةبرع م  قماشهم مك المهندسيك. يا وباإلضا ة 

 ىلي  يك يتجن  كك مادأن  يك يضر بسمعة المهنة ودر ها .المهندس ىلي  االيستج  لنفس  المديد ، كما 

كليات الهندسة مك الجامعات المصرية المعترف بها مك  لةريجيوقد اىتادت نلابة المهندسيك المصرية الن الليد المبادر 

نلابة مؤةراً  ي .ولكك بديت ال العاليقبك المجلس األىلن للجامعات وكيلا والمعا د لمعترف بها مك قبك وقارع التعليم 

كليات الهندسة  ن  لةريجي  Professional Exam)  مهنيالنير للن ر   مستوى يىضاشها بضرورع ىلد امتحاك 

 مصر قبك قبوك ىضويتهم بالنلابة.

 كما يج  ىلن المهندس بعد تةرج  مك كلية الهندسية وانتماشها لنلابة المهندسيك المصرية 

 : التالييتلو اللسم  لك



 وزارة التعليم العالي

 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا

 بدمياط الجديدة

 

 
 بأمانة وشرف، وأن أحافظ على سر المهنة، وأحترم قوانينها وتقاليدها"  ؤدى عمليأباهلل العظيم أن " أقسم 

 بكك يمانة المهنة . إللقام ويلا 

 ميماي درف مهنة الهندسة : .1
 للمهندسيك بهدف الرقن بالمهنة. يةاقيالمهندس يج  ىلي  اك يلتقم بميماي درف المهنة، و و قانوك 

قد ىلدت ىد مك االجتماىات لنلابات المهندسيك  ن العالم لوض  ميماي درف مهنة الهندسة .وقد اةتتمت  يه 

للمهندسيك  ي نيويورا مؤةراً . وصدر ىك  يا المؤتمر ميماي درف المهنة ،  ىالمياالجتماىات بعلد مؤتمر 

 )ببعض التصرف : التاليو و ىلن النحو 

  توج  تصر ات   ي الحياع . التيانة والعدالة واالحترام المتبادك األم بمبادئاىتراف المهندس 

   وقوانيك يةاقية ىماد ا الدفا ية والمصداقية. مبادئمقاولة المهندس لمهنت  بموج 

   للجمهور وىماش  ،وبنقا ة واستلامة للجمي . بإةاصقيام المهندس بمهام مهنت 
 

 الستةدام موا   ومعلومات  الةاصة لمنفعة الجنس  ا تمام المهندس بالصالد العام ، واالستعداد

 البدري .

  كمهنت  وكرامتهاتعقيق المهندس درف. 

 .تجن  المهندس االدتراا  ي المداري  المدكوا  ي صفاتها 

 .معاملة المهندس لقماش  مك المهندسيك بالتسامد والعدك 

 معايير يداء مهنة الهندسة: .2
يداء مهنة الهندسة للمحا ية ىلن كرامتها ، والسامة  ي تنفيي ا، و و المهندس يج  ىلي  يك يلتقم بمعايير 

 :التاليىلن النحو 

 ىلن ىاتل  ، مك يجك  المللاعالملتقم بالنقا ة والعدالة، بما يتناس  والمسشوليات الجسام  اإلةاص

 حياع ي ضك تو ر للجنس البدرى يسبا  اليسر والر ا ية.

 الجودع، ودىامت  المهنة، والبعد ىك الوساشك  ويساس م  الكفاءع التنا س  ي ن اي جاد دريف، قوا

 غير المدروىة  ي الوصوك والترقي كالوسا ة والردوع.

  التلدير المحايد للجهد البدري تلديراً سليماً وىادالً وض  الحلوي  ي نصابها الصحيد ، سواء كانت

 مادية يو معنوية .

  ولو  ي غير صالد العمك العلمي الرييالمبات الداشم ىلن  الصراحة العلنية  ي التعامك المريد، م . 

 باآلراء  ي وضوح وملة ، م  ىدم الةوض  ي الموضوىات غير المدروسة ، يو التعرض  اإلقرار

 .بياكبآراء  ي مجاالت تتوا ر ل  

 العلمية ت غير الن المجاال االنفعالينسياي االمتناع ىك االرتجاك  ي العمك الهندسي، وتجن  اإل

 مآر  دةصية . تحت ضةو  نفسية او يية

  غير المدروىة ، يو المدمرع التن قد تضر  ىماكاألالر ض البات للمداركة بالمعلومات العلمية  ي

 بالجنس البدرى ،وىلي  يك يسلم اللاشميك ىلن يلا للن العدالة، ووضعهم  ن مواجهة م  اللانوك.

 بعدم ترويج داشعات وا تراءات ىلن الساميض  المهنة االىتقاق بلل  " مهندس" والحفاي ىلن و ،

 قميك بدا   الحلد والةيرع .وكيا ىدم التستر ىلن قميك يمبت ارتكاب  لما يديك بللب  .

 مسا مو  ي صرح البدرية  بتل  بممرع جهد داش  ال  ولمراشهاالمهنة ،  ت وير المداركة الفعالة  ن ،

 التكنولوجية الهاشك.
 نحو الجمهور:  ىاقة المهندس .3

المهندس يج  ىلي  يك يتعامك م  الجمهور بالتوا ي والتكيف، والحكم السليم الصادي، بحيث تكوك ىاقت  م  

 :التاليجمهوره ىلن النحو 

 للن تمليف الجمهور بمعلومات ومعارف  ندسية ، وىدم تدجي  انتدار األقواك الكايبة  السعي

 قة بالهندسة.المدبو ة ، والمبالغ  يها مما ل  ىا

  بصحة وسامة الجمهور الييك قد يتأمروك باألىماك المسشوك  و ىنها. الكا ياال تمام 
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 ىتلاد الصادي، ىند تلدم  للدهادع يمام اللضاء يو النيابة مبنن ىلن المعر ة الكا ية واإل اإلبداء بريي

 يو الجهات الرسمية.

  نتلادات دةصية يو حجج و مية، تةتص بالسياسة العامة لبيانات مةرضة يو  لصداراالمتناع ىك

يعمك  التييعلك ىك الجهة  مالممك يجلها ،  استأجرت لصالد جهات ةاصة يوىقت ل  بها ، يو 

 لصالحها .

  مالم تكك ىنده المعلومات الكا ية ، ويكوك قد   ندسيريي  ىلناً  ن موضوع  لى اءاالمتناع ىك ،

 بالموضوع . ا ل  ىلن الحلاشي المتعللة
 ىاقة المهندس نحو العماء: .4

وىدم التميق ، واللدرع ىلن المتواصك ، بحيث تكوك ىاقت   باألمانةالمهندس يج  ىلي  يك يتعامك م  العماء 

 : التاليم  ىماش  ىلن النحو 

 .التصرف  ي األمور  الهندسية الةاصة بكك ىميك 

  ىلن تنفيي العلود. لدرا  التصرف بكك نقا ة م  العماء ىند 

 .الليام بتوضيد وضع  لعماش  قبك مبادرع ىمل  يو ارتبا   بعمك معيك 

  تحدد الحياع يو الممتلكات  ي األىماك المسشوك يو غير  التي الة رع واإلحداثاالحتيا  للحاالت

 . واإلحداثالمسشوك ىنها ، وىلي  يك يوج   وراً انتباه المسشولية مبادرع الن تلا الحاالت 

  تحوير ملترح بدأك ىمك  ندسي  و  أليالعرض بصراحة تامة للعواق  التن يتوق  حصولها نتيجة

 مسشوك ىك صحت  الفنية واتفي يك تةل  ىلن ريي  سل ة غير  نية .

   النصد لعملي  باستةدام يةصاشييك ، والتعاوك م  يولشا األةصاشييك ىندما يجد يك مصلحة ىماش

 تت ل  تلا الةدمات .

 ىماش  التجارية يو الفنية دوك موا لتهم. تتعلي بإىماكمعلومات  ل داءالمتناع ىك ا 

 . االمتناع ىك قبوك ىمولة مادية يو منحة مبادرع يو واس ة مك ملاوليك او جماىات يةرى 

  بالمناقصات بيك ملاوليك  ن ىمك يةتص  و ب  كمهندس  ماليةاالمتناع ىك التدةك ، مك وجهة ،

 مالم يسمد ل  بيلا ىميل .

  ،  يسمد  ولالاالىاك الفوري لعميل  ىك اية مصلحة ل   ن ىمك ينا س يو يؤمر  ي يىماك ىميل

يلوم  و ب  ، يو يمكك يك   ندسيمصلحة ل   ي اى ىمك ما يك تؤمر  ي ريي   ي يى ىمك  ألي 

 ب  كمويف. يدىن للليام

 ىاقة المهندس نحو القماء: .5
المهندس يج  يك يتعامك م  القماء مك المهندسيك باللياقة والكياسة، والتحكم  ي اليات ، بحيث تكوك ىاقت  

 :التاليم  قماش  ىلن النحو 

 الفضك  ي  ولى اءمك يى سوء تفا م يو سوء تمميك  ول رادا لجماالالن حماية مهنة الهندسة  السعي

 الفضك الييك يستحلون . يصحا الهندسية الن  اإلىماك

  الييك يلوموك  يولشا يهم  الهندسية ، بما باإلىماكلللاشميك  والاشلة الوا يةالتعقيق لمبدي المكا أع

 اللانونية ، حيث اك  يا المبدي يوا ي الصالد العام ، ويحا ي ىلن مستوى المهنة . باإلىماك

  الفنيالفرص لترقية المهندسيك الييك  ي ةدمتهم ولتلدمهم  ليجاداالجتهاد  ن. 

  بعض  لىماكاالمتناع ىك الضرر بالسمعة الفنية الى مهندس آةر وال بمجهوده. اما ليا اىتلد باك

المهندسيك غير قانونية وغير نقيهة ،  علي  يك يلدم المعلومات للن السل ات المةتصة الجدارء 

 الاقم.

  الاقمة قد اتةيت  اإلجراءاتمحك مهندس آةر ، ليا كاك ىالماً يك  لحال الن  السعياالمتناع ىك

 الستةدام يلا المهندس.

  االمتناع ىك منا سة مهندساً آةر للحصوك ىلن العمك بتةفيض يتعاب  االىتيادية ، وةصوصاً بعد

 اال اع ىلن درو  المهندس آةر.

 ىك استةاك مركقه كمويف بمرت  معيك لينا س ،بصفة غير ىادلة، مهندساً آةر  ي  االمتناع

 ىمل .

  مبدؤ م م  األمس األةاقية . يلتشمكاالمتناع ىك المداركة  ي مسشولية الليام بعمك ما م  ميك ال 
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