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 المصداقية واألخالق

يلتزم املعهد العايل للهندسةةةةةةةةةةةج االتمنالااجلا دد جلامل ااديد  داملزةةةةةةةةةةةداسجلج االنزااج   تجلا سةةةةةةةةةةةجلاسةةةةةةةةةةةا   اس ا ا   ا عا     الدا لجلج 
ااخلا اجلج احي ص على  طبجلق املما سات العادلج اعدم التمجلجلز ايعمل على محايج حقاق امللمجلج الفم يج االنش  يم س املما سات 

 التطبجلقجلج للمؤسسات التعلجلمجلج   جمال املزداسجلج ااأل  سجلات يف اال ى :

 حقاق امللمجلج الفم يج االنش 

 لتزام حبقاق امللمجلج الفم يج االنش :اإل

حي ص املعهد على  ااف  إا اءات  مسجلج يتم إ باعها لنشةةةةةةةةةةةةةة  كقافج حقاق امللمجلج الفم يج االنشةةةةةةةةةةةةةة  ا ااف  إا اءات اسااعد  دد  
 ج:ختاذ اإلا اءات التالجلج للمحافظج على حقاق امللمجلج الفم يامللمجلج الفم يج االنش  اسد مت إ ا علنج للمحافظج على حقاق

لمجلج االنشةةةةةةة   عتمد  عم جملو املعهد ا نشةةةةةةةا   على  اسا املعهد االلماا  د  با  اخلطاات إصةةةةةةةدا  اكجلقج إا اءات حقاق امل .1
 التالجلج :

 . سام املعهد دتشمجلل انج املزداسجلج ااأل  سجلات 
 سى للمعهد .أجنج د عداد  قاح ملجلثاق لسا ت ال   
  عتماد جملو املعهد إ لقانانجلج مثإلدداء ال أي فجل   عم الناحجلج اد ايج االشئان القانانجلج املقاح على األسسام العلمجلج ااإلمت ع ض 
 عهد على ىل  ناسشتج   جملو املعهد اذلك ح صا  عم املإأسسام املعهد اإدا    داإلضافج    سى جبمجلااسد مت نش  املجلثاق األ

 نش  كقافج حقاق امللمجلج الفم يج.
 النماذج كالتايل :  فعجلل إا اءات حقاق امللمجلج االنش  دعمل جمماعج  عم .2
 . مناذج للتقدم لنش  ا قجلجلم كتاب 
 .  مناذج شماى حلفظ حقاق امللمجلج االنش 
 اضا  لزقات  علنج داملمتبج اأسسام املعهد للتاعجلج حبقاق امللمجلج الفم يج االنش  . .3
  فعجلل إا اءات احلزال على أ سام اإليدا  للمؤلفات العلمجلج . .4
 االنش  دني أعضاء اجلئج التد يو االط ب كالتايل : نش  كقافج حقاق امللمجلج الفم يج .5
  عقد نداات حقاق امللمجلج الفم يج ألعضاء اجلئج التد يو ااهلجلئج املعاانج دا يا داملعهد 
  نش  كقافج حقاق امللمجلج الفم يج دني الط ب 
 . نش  كقافج حقاق امللمجلج الفم يج دني العا لني دااهاز اإلدا ي 
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  ج ااااز  غري امل  زج على أاهز  احلاسب األىل داملؤسسج اذلك على النحا التايل :ستخدام الرباإحظ   .6
 عتماد على الربا ج امل  زج  عم الش كات العالجلج :اإل 
  .ستخدا ها على تجلا أاهز  احلاسب األىل داملعهد   زج إل  windows.د ا ج  شغجلل 1
 فج .ط ب البمالا ياس اط ب الد اسات العلجلا   التخززات املختل .ش اء الربا ج العلمجلج املتخززج االىت يستفجلد  نها2
عدم السةةماح للعا لني داملؤسةةسةةج دنسةة   لزةةقات تا يشةةمل اعتداء على حقاق املؤلف حلمايج املزةةنفات الفنجلج  ااألددجلج على  .7

 النحا التايل :  
  اطات املؤلف ااإلع ن ععم ذلك تمان ااضةةةةة  عدم السةةةةةماح دتزةةةةةاي  أازاء  عم المتاب اا االدات اا امل ااا طبقا الشةةةةةا

 داملمتبج.
  ( %11عدم السماح دتزاي  أازاء  عم ال سائل العلمجلج املتاف   داملمتبج ) أكث   عم 
 ا د اسج دالتخززات املختلفج .أى حبث أستشهاد دامل ااا عند كتادج التنبجل  على الط ب داإل 
فاعلجلج اإلا اءات املتبعج للمحافظج على امللمجلج الفم يج اسا ت احد   سةةةةةةتط   أ اء أعضةةةةةةاء اجلئج التد يو داملؤسةةةةةةسةةةةةةج حالإ .8

  االط ب . ضمان اااد  داستط   أ اء أعضاء اجلئج التد يو ااهلجلئج املعاانج ااإلدا يني
 الممارسات العادلة وعدم التمييز

  ايلى :لتزام دأ  سجلات املهنج حي ص املعهد على طا   طبجلق املما سات العادلج ااإل  إ
 ) ضمان العدالج اعدم التمجلجلز دني أعضاء اجلئج التد يو ) ازيا أعباء التد يو ااحلاافز ااملمافآت اغرياا 
 ) ضمان العدالج اعدم التمجلجلز دني العا لني ) ازيا أعباء اإلش اف االتد يو ااحلاافز ااملمافآت اغرياا 
   نسجلق يف ف ص التعلجلم االتقامي )حتديد  غبات التشعجلب _عمل  ضمان العدالج اعدم التمجلجلز دني الط ب  عم حجلث املسااا

 دا لي _اض  إلجلج للتحاي ت الدا لجلج ااخلا اجلج (
 حد األسا ب  عم الد اج األاىل.......اخل(أ)عدم التد يو سى اااد  جتنب التعا ض   املزاحل 
 ختاذ الق ا ات التزحجلحجلج ملعااج املما سات غري العادلج .إ 
  الق ا ات الىت  تعلق دشةةةةةةةةةةمااى ا قاحات األط اف املختلفج الدا لجلج ااخلا اجلج للمؤسةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةج اإ طا  املعنجلني دنتجلجج  تادعج

 املتادعج .
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 ضمان العدالة وعدم التمييز

 ضمان العدالة وعدم التمييز بين الطالب .1
 .ط ب سجلاسات القبال داملعهد  عتمد على املسااا  اعدم التمجلجلز دني تجلا ال القبال :

 
 الد اسج :

 شااك الط ب   اضا ااداال الد اسجلج .إ 
 . إعداد  اصجلف للتد يب الزجلفي للط ب اإعداد  قجلاس لتقجلجلم املتد ب أكناء التد يب 
 . إ احج الف صج ملقادلج اإلدا   العلجلا للمعهد اا أعضاء اجلئج التد يو   أاسات ساعاهتم املمتبجلج 
  االكادميى . ااف  نظام  علعم للدعم 
 . إعداد  قجلاس للتقجلجلم   اال تحانات العلمجلج االتطبجلقجلج 
 . املسااا    ف ص التعلجلم االتقامي اعدم التمجلجلز   ااداال الد اسجلج للمحاض ات ااملعا ل امجلا الط ب 

  تبا ات االنتائج :اإل   

 ات . تحاناألسسام الىت يناسش هبا اداال اإلالط ب  شا كان تجالو  تحانات شااك الط ب   اضا اداال اإلإ 
  ث   عم تجلا ك اسات اإلاادج   زح  ا اسا  عم أكى  ق   د اسي داملعهد أا التزحجل    أنف اد األسا ذ  دالتد يو إعدم

 .  زح 
 . تحانات  ازعا  إع ن اإلاادج النماذاجلج لإل  ثبت دنماذج  قجلجلم الا سج اال تحانجلج  ازيا الد اات على ا سج األسةةةةةةةةةةةةةةةئلج

 علجلها د اات األسئلج يعلعم مناذج اإلاادج اي فق دالم اسات دا ل كنااالت الف ق املختلفج .
 . يتم  زحجل  أا اق اإلاادج  غلقج طبقا لإلا اءات املتبعج دمنااالت الف ق املختلفج 
 ا حتديد  سبق .أمجلج االشفايج عشاائجلا دان متجلجلز  تحانات العل ازيا اان اإل 
 تقدم ه االلتماسةةةةةات اإع م املث   اذح تحانات االبم دالتماسةةةةةات إلعاد   صةةةةةد د اات اإلجلج تجلا الط ب يف التقدأحق

 لتماس دنتجلجج إعاد  ال صد .داإل
  أحقجلج الط ب   التفاعل  ا أعضةةةةةةةةاء اجلئج التد يو دان متجلجلز  عم   ل السةةةةةةةةاعات املمتبجلج يتم إع ن السةةةةةةةةاعات املمتبجلج

 أعضاء اجلئج التد يو .على  ما ب 
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   ل اضةةةةعها  ا  عمأا املسةةةةتفجلديعم داااد ضةةةةمان اااد  أحقجلج تجلا الط ب   التقدم دشةةةةمااى ععم ط يق انج التعا ل  
 لماا  .عمجلد ععم ط يق الربيد اإل  صناديق الشمااى املنتش     إحناء  تف سج داملعهد اا إ سال شماى للسجلد ال

سةةةتبجلان لقجلاس  سةةةتاى  ضةةةا الط ب ععم سةةةجلاسةةةات العدالج اعدم التمجلجلز امت  ازيع  على عجلن  أالجلج   إا  إطا  ذلك مت  زةةةمجلم 
 ستبجلان  ضا الط ب ععم  ا يلى :اسد أاضحت نتائج حتلجلل اإل 2116-2115العام ااا عي 

 املسااا  دني الط ب   ف ص التعلجلم. 
 تحاناتإلاملسااا  دجلنهم   التقجلجلم اا . 
 املسااا    املعا لج  عم سبل أعضاء اجلئج التد يو. 
 املسااا    املعا لج  عم سبل اهلجلئج املعاانج. 
 ااف  ح يج إدداء ال اى . 
 جلات  لقى الشمااىآلع ن ععم  ااف  اإل.   
 ااف  صناديق للشمااى . 
 مانجلج  قادلج املسئالني لع ض الشمااى ااملقاحات إ . 
 .عضاء اجلئج التد يوأضمان العدالج اعدم التمجلجلز دني  .2

افز ااملمافات ن سااعد صةةةةةة ف احلا ع إ   ازيا اعباء العمل االتد يو ا ضةةةةةةاء اجلئج التد يو أععدم التمجلجلز اضةةةةةةمان العدالج دني 
 .عضاء اجلئج التد يوأل
 .ضمان العدالج اعدم التمجلجلز دني العا لني .3
  عباء العملأ ازيا 
 افاتاحلاافز ااملم 
 الاسجلات 
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 ثلة ذلك:أمكتشافها ومن إة ممارسات غير عادلة فور أييحرص المعهد على تصحيح 

 ن كان هلم حق   ذلكإزاءات علجلهم ا فا اازاءات عنهم فحص شمااى املاظفني  عم  اسجلا اا. 
 ا النظ ى دعد فحص شمااامأ تحان العملى ات الط ب املتظلمني  عم د اات اإل زحجل  د ا. 
 ال ى للجداال الد اسجلج ااداأستط عات لل  إ اء اى طالب لعدم العدالج  عم   ل إأا اءات  زحجلحجل  حالج  ع ض إختاذ إ

   . تحاناتاإل
 يتجنب املعهد التعا ض   املزاحل :

 ل ادعج اال يسةةةةةةم  اسةةةةةةتع م ععم اااد أسا ب حىت الد اج جلئج التد يو داألسسةةةةةةام العلمجلج لإليتم مت ي  دجلان على تجلا أعضةةةةةةاء ا
 .سا ب د أا املق   املاااد ل  أا العملي   السنج أا الشفاي أ تحان النظ ي ضا اجلئج التد يو داملشا كج   اإللع

 خالقيات المهنةأممارسة 
 يحرص المعهد على الممارسات األخالقية للمهنة وذلك من خالل مايلى:

 يمان اذا الدلجلل  تاحا امجلا اإلط اف الدا لجلج ااخلا اجلج للمعهدن ألمما سةةةةات األ  سجلات للمهنج على يااد دلجلل ل.  
  لماا  للمعهد ايقام املعهد دطباعت  سنايان   تاح على املاسا اإلأاالدلجلل يتم  ازيع  داملعهد كما 

   ستم   يتجل  املعهد املعلا ات المافجلج عنها   الاسائل املختلفج  ا احل ص على حتديث اذه املعلا ات دزف. 
  مت  شةةةةةمجلل انج لتحديث  اسا املعهد على شةةةةةبمج املعلا ات الدالجلج د ئاسةةةةةج  دي  احد  التعلجلم االلماا  ا ضةةةةةم عضةةةةةا

 .اجلئج  د يو اعضا اجلئج  عاانج  عم كل سسم علمي
 اذلك كما يلى: يتح ى املعهد املزداسجلج   اإلع نات ااملعلا ات املنشا  

 .أ سام اإليدا  للمؤلفات العلمجلج فعجلل إا اءات احلزال على  -1
 يقام املعهد دتحديد املما سات األ  سجلج ااملهنجلج عىن ط يق الاسائل اال جل : -2
 إصدا  اكجلقج املما سات اأ  سجلات املهنج. 
 سى على عد  مما سات:يشتمل املجلثاق األ   
 لتزام عضا اجلئج التد يو حنا الط ب ااملعهد احنا  هنج التد يوإ. 
 لتزا   جتاه البحث العلمي اامللمجلج الفم يجإا اجلئج التد يو حنا ز  ئ  ا م عضتزاإل. 
 حياى املجلثاق الئحج املسااا  اعدم التمجلجلز داملعهد. 
 إصدا   ذك   للحد  عم الد اس اخلزاصجلج. 
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  آل جلج   حالج احتديد اإلا اءات للتعا ل  ا املما سةةةةةةةةةةةةات الأ  تعا ض  ا أ  سجلات املهنج حجلث يقام املعهد داإلا اءات
 :عدم االلتزام دأ  سجلات املهنج

  قام اإلدا   القانانجلج داملعهد دالفزةةةةةل   شةةةةةمااى الط ب ااهلجلئج املعاانج ايتم  اكجلق ذلك  عم   ل  ق ي  يزةةةةةد  سةةةةةنايا 
 .ععم اإلدا   القانانجلج

 املعهد.  ااف   علا ات ععم املعهد :مت  فعجلل شمل اديد للماسا االلماا  لجلتناسب  ا  مانج 
 

 


