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مقدمة
حيرص املعهد العايل للهندسة والتكنولوجيا بدمياط اجلديدة على وجود ميثاق عمل يغطى كافة أنشطة املعهد التعليمية
والبحثية واخلدمية ،ويكون مكمال ملا تعجز عنه القوانني واللوائح املنظمة ومرشدا جلميع العاملني باملعهد (أعضاء هيئة
تدريس -اهليئة املعاونة -اإلداريني -الطالب -الفنيني -العمال ) إىل السلوك املناسب وحيدد هذا امليثاق معايري السلوك
األكادميي واملبادئ األخالقية للمهنة وإجراءات محاية حقوق امللكية الفكرية ،مبا ىف ذلك إرشادات التأليف والنشر اليت
جيب أن تسود يف جمتمع املعهد ،ومت اإلتفاق على ضرورة أن يكون امليثاق معتمد من جملس إدارة املعهد ليكون ملزم
جلميع العاملني ،مع ضرورة اختاذ إجراءات للمساءلة واحملاسبية .
الهدف من الميثاق األخالقي المهني :
 .1للتأليف والنشر داخل املعهد يضمن إلتزام مجيع العاملني وإختاذ إجراءات حال عدم االلتزام هبا.
 .2التوعية بوضع قواعد ألخالقيات املهنة وضمان العدالة وعدم التمييز ،وإجراءات حلماية حقوق امللكية الفكرية وقواعد
إرشادية بثقافة محاية حقوق امللكية الفكرية وبأخالقيات املمارسات املهنية جلميع العاملني باملعهد.
 .3اإللتزام باملصداقية واألخالقيات واملعايري املهنية داخل املعهد العايل للهندسة والتكنولوجيا بدمياط اجلديدة.
 .4مراعاة جودة وأخالقيات خدمة اجملتمع واملمارسات التعليمية والبحوث العلمية اليت جيريها املنتمون للمعهد.
 .5طمأنة كافة األطراف املتعاملة مع املعهد بأن كافة وظائف املعهد تتم وفقا للقواعد املهنية واألخالقية.
الفئة المستهدفة  :يلتزم كافة العاملني باملعهد ( أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة واإلداريني والفنيني والعمال ) والطالب
واجملتمع هبذا امليثاق.
خطة العمل :
تشكيل جلنة على مستوى املعهد لوضع ميثاق عام  م تضمني ما خيص طبيعة كل معهد ان وجد.
المبادئ األساسية للميثاق :
 .1العدل.
 .2اإلحرتام املتبادل.
 .3املساواة.
 .4عدم التمييز.
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الجزء األول :حماية حقوق الملكية الفكرية والتأليف والنشر
المصطلحات األساسية :طبقا لقانون محاية امللكية الفكرية رقم  33لسنة 2002
المصنف

كل عمل مبتكر ( )originalعلمي أو أديب أو فين ،أيا كان نوعه أو طريقة التعبري عنه أو الغرض من تصنيفه.

اإلبتكار

الطابع اإلبداعي الذي يسبغ األصالة على املصنف ،واجلدير بالذكر أن املصنف قد حيتوى على نفس املادة العلمية إال أن االبتكار
يكون يف طريقة العرض واألسلوب والصياغة والرتتيب وإختالف النتائج........اخل)

المؤلف

الشخص الذي يبتكر املصنف ،ويعد مؤلفا للمصنف من يذكر إمسه عليه أو ينسب إليه عند نشره باعتباره ،ويعترب مؤلفا للمصنف
من ينشره بغري إمسه أو بإسم مستعار بشرط أال يقوم شك يف معرفة حقيقة شخصيتة ،فإذا قام الشك إعترب ناشر أو منتج املصنف
سواء أكان شخصا طبيعيا أم إعتباريا ممثال للمؤلف يف مباشرة حقوقه إىل أن يتم التعرف على حقيقة شخص املؤلف.

المصنف

الجماعي

المصنف

المشترك

المصنف
المشتق

املصنف الذي يضعه أكثر من مؤلف بتوجيه شخص طبيعي أو إعتباري (املعهد أو القسم مثال) يتكفل بنشرة بامسه وحتت إدارته
ويندمج عمل املؤلفني فيه يف اهلدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص حبيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف ومتييزه على حدة.
املصنف الذي ال يندرج ضمن املصنفات اجلماعية ويشرتك يف وضعه أكثر من شخص سواء أمكن فصل نصيب كل منهم فيه أو
مل ميكن.
املصنف الذي يستمد أصله من مصنف سابق الوجود.

النسخ

إستحداث صورة أو أكثر مطابقة لألصل من مصنف بأية طريقة أو باي شكل مبا يف ذلك التخزين االلكرتوين الدائم أو الوقيت
للمصنف.

النشر

أي عمل من شأنه إتاحة املصنف للجمهور بأي طريقة من الطرق.

االختراع

ابتكار أو تطوير يف اجملاالت العلمية أو الصناعية.

براءة

االختراع
الملكية

الفكرية

شهادة متنحها الدولة ،ومبقتضى هذه الشهادة مينح املخرتع حق إستشارى نظري إخرتاعه.
امللكية الفكرية تعطى للمخرتعني واملبدعني واملؤلفني احلق يف محاية إبداعاهتم ومنع اآلخرين من إستغالل إخرتاعاهتم وتصميماهتم
ومؤلفاهتم بصورة غري قانونية.
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إجراءات نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية وضوابط التأليف والنشر:
 .1طبع القواعد واإلجراءات يف كتيبات ومطويات توزع باملعهد.
 .2وضع امليثاق كامال باملوقع اإللكرتوين للمعهد.
 .3تنظيم ندوات علمية لنشر الوعي القانوين حبقوق امللكية الفكرية وضوابط التأليف والنشر باملعهد باإلستعانة باخلرباء يف هذا اجملال
 .4وضع ملصقات وإعالنات هبا إرشادات للمرتددين على املكتبة ومستخدمي احلاسبات بضرورة اإللتزام حبقوق امللكية الفكرية
 .5وضع تعليمات مبعامل احلاسب األىل والوحدات اإلدارية  -وخاصة املنوط هبا التعاقد مع الشركات  -توضح عدم التعاقد معهم
حال استخدامهم برامج منسوخة غري أصلية وغري مرخصة.
إجراءات المحاسبة والمسائلة للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية والنشر واألخالقيات:
 .1تبىن املعهد قواعد أخالقيات املهنة وما ورد بقانون محاية حقوق امللكية الفكرية رقم  32لسنة  2002بواسطة جمموعة
حبثية باملعهد واالستعانة خببري.
 .2إقرار واعتماد اإلجراءات اإلرشادية للتأليف والنشر واختاذ إجراءات حالة عدم االلتزام هبا.
 .3إنشاء برامج محاية ومتابعة دورية على موظفي احلاسبات ومكتبة املعهد وبيع الكتب ،للوقوف على مدى إلتزامهم باحملافظة
على حقوق امللكية الفكرية
 .4عدم التعاقد مع شركات احلاسب االىل اليت تستخدم برامج غري مرخصة أو منسوخة.
 .5حال عدم اإللتزام بالقواعد األخالقية املعلنة أو إذا حدث اعتداء على حقوق امللكية الفكرية ،تتخذ إجراءات معينة
إلثبات االعتداء تتضمن اآليت -:
 أن يتقدم املؤلف أو من ينوب عنه بطلب إىل جلنة أخالقيات البحث العلمي يطالب فيه بإختاذ اإلجراءات الالزمة للحفاظ
على حقوقه.
 تقوم اللجنة بفحص الطلب وإبداء الرأي ،مثال وصف تفصيلي للمصنف ومقارنة املصنف إلثبات الضرر الناشئ عن
االعتداء على حق املؤلف...اخل
 ترفع اللجنة الرأي بالنسبة للشكاوى املقدمة إىل أ.د /.عميد املعهد الختاذ اإلجراءات الالزمة.
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 يتم حتويل القائمني باالعتداء – مثال نسخ املصنف أو إستخدام برامج كمبيوتر غري مرخصة أو عدم األمانة العلمية  -إىل
الشئون القانونية باملعهد.
 إلدارة املعهد وقف نشر املصنف أو عرضه ،والتعويض عن األضرار اليت حلقت باملؤلف سواء كانت مادية أو أدبية.
 .6إعداد استبيان دوري سنويا ملعرفة إنطباعات املعهد عن فاعلية اإلجراءات املتبعة للمحافظة على حقوق امللكية الفكرية
والتعامل مع املمارسات غري األخالقية.
تعليمات (إجراءات عامة) بشأن حقوق الملكية الفكرية
 امللكية الفكرية تعطى للمخرتعني واملبدعني واملؤلفني احلق يف محاية إبداعاهتم ومنع اآلخرين من استغالل إخرتاعاهتم
وتصميماهتم ومؤلفاهتم وبراجمهم بصورة غري قانونية.
 إذا حدث تعدى أخالقي أو اعتداء على حقوق امللكية الفكرية ،فإن ذلك يرتب املسائلة القانونية للمعتدى مدنيا ،وقد
متتد لتشمل أيضا مسائلته جنائيا.
 يسمح بعمل نسخة وحيدة من املصنف ( رسالة أو كتاب أو برنامج حاسب إىل) لإلستعمال الشخصي احملض
 ميكن للموظف القيام بالنسخ من مصنفات حممية بناء على طلب معتمد من الرئيس املباشر وذلك لإلستعمال يف
إجراءات قضائية أو إدارية.
 ميكن للموظف نسخ أجزاء قصرية لعضو هيئة التدريس من مصنف وذلك ألغراض التدريس هبدف اإليضاح أو الشرح
،بشرط أن يكون النسخ ىف احلدود املعقولة ،وأال يتجاوز الغرض منه ،وأن يذكر اسم املؤلف وعنوان املصنف على كل
النسخ.
 جيوز عمل نسخة وحيدة من املصنف وذلك ىف احلالتني اآلتيتني:
 أن يكون النسخ ملقالة منشورة أو مصنف قصري أو مستخرج من مصنف تلبية لطلب شخص طبيعي إلستخدامها ىف
دراسة أو حبث على أن يتم ذلك ملرة واحدة أو على فرتات متفاوتة.
 أن يكون النسخ هبدف احملافظة على النسخة األصلية أو لتحل النسخة حمل نسخة فقدت أو تلفت أو أصبحت غري
صاحلة لإلستخدام ويستحيل احلصول على بديل هلا بشروط معقولة.
 جيب إحرتام املصنف ويعد أي تعد على املصنف تعديا على شخص املؤلف.
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 جيوز أداء املصنف أيا كان نوعه (كتاب -برنامج -فيلم...اخل) يف إجتماعات أو بطالب داخل املعهد ،ما دام ذلك يتم
بدون حتصيل مقابل مايل مباشر أو غري مباشر.
 تتمتع باحلماية املعلومات اليت تتصف بالسرية ويعاقب كل من يقوم بوسيلة غري مشروعة بالكشف عن هذه املعلومات
أو باستخدامها مع علمه بسريتها وحتويله للشئون القانونية.
 احلصول على املعلومات من املصادر العامة املتاحة كاملكتبات والسجالت احلكومية املفتوحة والبحوث والدراسات
والتقارير املنشورة أو احلصول على املعلومات نتيجة جهود البحث العلمي ال يعترب تعديا على حقوق امللكية الفكرية.
شروط إكتساب حقوق الملكية الفكرية:
تكتسب امللكية الفكرية مبجرد االنتهاء من العمل املبتكر ،وحتوله من فكرة إىل واقع ملموس ،ويتطلب ذلك أن يستوىف
املصنف ركنني:
 .1األول كلي  :يتجسد ىف فراغ الفكرة يف صوره مادية يربز فيها للوجود ،ويكون معدا للنشر.
 .2الثاين موضوعي  :ويتجسد املصنف على شئ من االبتكار حبيث تربز شخصية املؤلف على مصنفه.
وال يعد اإليداع لنسخة أوأكثر للمصنف الذي سيتم نشره شرطا إلكتساب حقوق امللكية الفكرية على املصنف ،وإن كانت
تبدو أمهيته ىف كونه وسيلة إلثبات تبعية املصنف إىل مؤلفه ناهيك عن أن املشروع جرم عدم اإليداع وعاقب الناشر والطابع
بالغرامة مبا اليقل عن ألف جنيه وال يزيد على ثالثة أالف جنيه.
نطاق حقوق الملكية الفكرية:
 يعد مؤلفا للمصنف العلمي اجلماعي أو املشرتك من يشارك فعليا باملصنف الفكري ،كاملشاركة ىف فكرة البحث ،أو
تصميم الدراسة ،أو حتليل النتائج وتفسريها ،وال يعترب مؤلفا من يشارك باملاديات سواء أموال أوأجهزة أو بضغوط السلطة
ولو كان األسبق أواألعلى مرتبة أواألكرب سنا أو كان سيزيد من قوة البحث أو يقلل من العقبات أو بنفوذ السلطة.
 التشمل احلماية املقررة حلقوق املؤلف احلاالت االتية لرغم تضمنها إعتداء على حقوق املؤلف األدبية واملعنوية:
 جمرد األفكار كفكرة البحث العلمي واإلجراءات وأساليب العمل واملفاهيم واملبادئ والبيانات ولو كان معربا عنها.

6

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا
بدمياط الجديدة

 أداء املصنف يف إجتماعات داخل إطارعائلي أو بطلب داخل املنشأة التعليمية مادام ذلك يتم بدون حتصيل مقابل مايل
مباشر أو غري مباشر.
 عمل نسخة وحيدة من املصنف إلستعمال الناسخ الشخصي احملض وبشرط أال خيل هذا النسخ باالستغالل العادي
للمصنف أو يلحق ضررا غري مربر باملصاحل املشروعة للمؤلف أوألصحاب حق املؤلف.
 النسخ من مصنفات حممية وذلك لإلستعمال يف إجراءات قضائية أو إدارية يف حدود ماتقتضيه هذه اإلجراءات مع ذكر
املصدر وإسم املؤلف.
 نسخ أجزاء قصرية من مصنف ىف صورة مكتوبة وذلك ألغراض التدريس هبدف اإليضاح أو الشرح بشرط أن يكون النسخ
ىف احلدود املعقولة وأال يتجاوز الغرض منه ،وأن يذكر إسم املؤلف وعنوان املصنف على كل النسخ كلما كان ذلك ممكنا.
 عمل دراسات حتليلية للمصنف أو مقتطفات أو مقتبسات منه بقصد النقد أو املناقشة.
 تصوير نسخة وحيدة من املصنف بواسطة دار الوثاق أو احملفوظات أو بواسطة املكتبات اليت ال تستهدف الربح بصوره
مباشره أو غري مباشره وذلك يف أى من احلالتني اآلتيتني:
 oأن يكون النسخ ملقالة أو مصنف قصري أو مستخرج من مصنف مىت كان الغرض من النسخ تلبية طلب شخص
طبيعي ،وإلستخدامها يف دراسة أو حبث على أن يتم ذلك ملرة واحده أو على فرتات متفاوتة.
 oأن يكون النسخ هبدف احملافظة على النسخة األصلية أو لتحل النسخة حمل نسخة فقدت أو تلفت أو أصبحت غري
صاحله لإلستخدام ويستحيل احلصول على بديل هلا بشروط معقولة.
 نشر الصحف أو الدوريات مقتطفات من مصنفاته اليت أتيحت للجمهور بصوره مشروعة ومامل يكن املؤلف قد خطر
ذلك عند النشر وكذلك نشر احملاضرات والندوات واألحاديث.
حقوق المؤلف وإلتزامات الناشر:
تتجسد حقوق املؤلف ىف نوعني من احلقوق:
 أوالً :الحقوق األدبية للمؤلف :بصفة عامة يتسم احلق األديب بأنه حق شخصي ،ومن  م ال جيوز التصرف فيه أو احلجز
عليه ،وال يسقط بالتقادم وتتجسد احلقوق األدبية للمؤلف ىف مخسة حقوق وهى:
 .1حق المؤلف فى طبع المصنف ونشرة.
 .2حق المؤلف فى نسبة المصنف إليه.
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 .3حق المؤلف فى أن ينسب المصنف إليه وأن يوضح مؤهالته وألقابه:
 جيوز للمؤلف أن ينسب املصنف إىل إسم مستعار وأن ينشره دون إسم املؤلف.
 ال جيوز للورثة إسناد املؤلف إىل غري مؤلفه.
 يلتزم الطابع والناشر بإدارة املؤلف من حيث إسناد املصنف إلية أو إىل اسم مستعار أو دون إسم.
 .4عدم إجراء اى تعديل على المصنف إال بموافقه المؤلف :يستثىن من ذلك يف ترمجة املصنف ،وجيوز إدخال
تعديالت على املصنف دون موافقة املؤلف شرط اإلشارة إىل التعديالت اليت أجريت على املصنف وإال يرتتب عليها
املساس بسمعة املؤلف.
 .5حق المؤلف فى سحب وتعديل مصنفه.
 .6إحترام المصنف  :يعد أى تعد على املصنف تعديا على شخص املؤلف.
 ثانياً :الحقوق المادية للمؤلف :احلق املادي لكونه حق عيين مؤقت ،فإنه جيوز التصرف فيه واحلجز عليه وينقضي مبضي
مدة زمنية حمددة ختتلف حسب نوع املصنف:
 .1حق المؤلف فى مقابل النشر لمصنفه.
 .2حق المؤلف فى طلب إعادة النظر فى المقابل المالي لنشر مصنفه.
 .3حكم تصرف المؤلف فى النسخة األصلية للمصنف.
 .4وجوب أن يكون التصرف فى الحق المالي إلى الغير مكتوب.
 .5حقوق المؤلف فى حالة تعدد المؤلفين ( التأليف الجماعي ):
 املصنف املشرتك يكون مجيع املؤلفني متساوين ىف احلقوق وال جيوز ألحدهم اإلنفراد مبباشرة حقوق املؤلف وإمنا ال بد
من وجود إتفاق مكتوب.
 ىف حاله وفاة احد املؤلفني ومل يكن له وارثا تؤول حصته إىل باقي املؤلفني.
 لكل منهم احلق ىف رفع الدعاوى عند وقوع إعتداء على أى حق من حقوق املؤلف.
 .6إنقضاء حقوق المؤلف :
 وفاة املؤلف مىت مل يكن له وارث تنتقل حقوق امللكية الفكرية ىف هذه احلالة إىل الوزارة املختصة ىف حالة املصنف املفرد
بينما ىف حالة املصنف املشرتك فتنتقل حقق املتوىف إىل بقية املؤلفني
 تنازل املؤلف عن كافة حقوقه أو بعضها إىل الغري بشرط أن يكون اإلتفاق مكتوباً وحمدداً.
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براءات اإلختراع ( ) PATENT RHGHTS
 براءة اإلخرتاع مبثابة شهادة متنحها الدولة إىل املخرتع متنحه مبقتضاها حق إستشارى إلخرتاعه هذا.
 ختول الرباءة ملالكها احلق ىف منع الغري من إستغالل اإلخرتاع بأية طريقة وال يعترب إعتداء على هذا احلق ما يقوم به الغري
من األعمال املتصلة بأغراض البحث العلمي.
 جيوز أن مينح مكتب براءات اإلخرتاع– وبعد موافقة جلنه وزارية تشكل بقرار من رئيس جملس الوزراء -تراخيص إجبارية
باستغالل اإلخرتاع مع حتديد احلقوق املالية لصاحب الرباءة وذلك ىف حاالت عجز كمية األدوية احملمية بالرباءة عن سد
احتياجات البالد أو رفض صاحب الرباءة إستغالل اإلخرتاع.
 ال متنح براءة إخرتاع ملا يلي:
 .1طرق التشخيص وعالج وجراحة اإلنسان أو احليوان.
 .2اإلكتشافات والنظريات العلمية والربامج.
 .3اإلكتشافات اليت يكون من شأهنا اإلضرار اجلسيم بالبيئة أو اإلضرار حبياة صحة اإلنسان أو احليوان أو النبات.
 .4األعضاء واألنسجة واخلاليا احلية واملوارد البيولوجية الطبيعية واحلمض النووي واجلينوم.
المعلومات غير المفصح عنها :
 .1تتمتع باحلماية املعلومات غري املفصح عنها بشرط أن تتصف بالسرية وتستمد قيمتها من كوهنا سرية وتعتمد ىف سريتها
على ما يتخذ حائزها من إجراءات فعالة للحفاظ عليها.
 .2مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون أخر ،ويعاقب كل من يقوم بواسطة غري مشروعة بالكشف عن
املعلومات احملمية أو باستخدامها مع علمه بسريتها بغرامه ال تقل عن عشرة أالف جنيها وال تزيد على مائة ألف جنيه.
 .3ال يعترب تعديا على املعلومات غري املفصح عنها ىف األحوال اآلتية :
 احلصول على املعلومات من املصادر العامة املتاحة كاملكتبات والسجالت احلكومية املفتوحة والبحوث والدراسات
والتقارير املنشورة.
 احلصول على املعلومات نتيجة جهود البحث العلمي.
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الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية :
إذا حدث إعتداء على حقوق امللكية الفكرية ،فان ذلك يرتب املسائلة القانونية للمعتدى ( والذي غالبا ما يكون الناشر
بإعتباره الطرف األقوى ىف عقد النشر) وتتخذ املسائلة القانونية للمعتدى ىف هذه احلالة صورة مسائلته مدنيا وقد متتد
لتشمل أيضا مساءلته جنائيا وقد حدد املشرع إجراءات معنية يتعني إختاذها إلثبات االعتداء.
 اإلجراءات الواجب إتخاذها لضمان إحترام الملكية الفكرية
 رئيس احملكمة اإلبتدائية يصدر أمرا على عريضة بإجراء أو أكثر من اإلجراءات الوقتية أو التحفظية.
 أن يتقدم املؤلف او خلفه بطلب إىل رئيس احملكمة اإلبتدائية يطلب فيه إختاذ اإلجراءات الوقتية والتحفظية للحفاظ
على حقوقه.
 جيوز التظلم من قرار احملكمة االبتدائية خالل  30يوم من صدوره وميتلك رئيس احملكمة االبتدائية البت ىف هذا
التظلم.
 جيب على صاحب املصلحة خالل  15يوم من صدور قرار رئيس احملكمة االبتدائية طلب إحاله النزاع إىل احملكمة
املختصة واإلعتربت اإلجراءات اليت إختذت كأن مل تكن.
 اإلجراءات التي يملك رئيس المحكمة إتخاذها :
أ -اإلجراءات الوقتية :
 يقصد هبا تلك الىت تستهدف إثبات الضرر الناشئ عن اإلعتداء على حق املؤلف وإيقافه مستقبال.
 تتمثل اإلجراءات ىف :إجراء وصف تفصيلي للمصنف او عرض حصر اإليراد املادي للمصنف.
ب -اإلجراءات التحفظية :
 يقصد هبا تلك اليت تستهدف مواجهة اإلعتداء الذي وقع على املؤلف.
 تتمثل اإلجراءات التحفظية ىف توقيع احلجز على املصنف احلجز على اإليراد تعيني حارس حلفظ النسخ إىل ان يتم
الفصل ىف النزاع بني املؤلف والناشر إيداع اإليراد خزينة احملكمة.
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 الجهة المختصة بالفصل فى النزاع :
 إذا كانت املسائلة مدنية فقط كانت احملكمة املدنية هى املختصة ( اإلبتدائية) بينما إذا كانت املسائلة جنائيا ومدنيا
نظرت الدعوى اجلنائية أمام حمكمه اجلنح وجيوز للمتضرر اإلدعاء مدنيا أمام احملكمة اجلنائية كما جيوز له اإلدعاء
مدنيا أمام احملكمة املدنية.
 جيوز لطريف النزاع اإلتفاق على التحكيم فيما ينشا بينهما من نزاع وذلك فيما يتعلق باحلق املدين فقط.
 المساءلة المدنية :
 يسأل املعتدى على حقوق املؤلف مدنيا فقط دون أن يسال جنائيا مىت كان حسن النية.
 يتجسد اجلزاء املدين ىف التعويض :أى تعويض املعتدى عليه ماديا عن األضرار اليت حلقت به سواء كانت ماديه
أوأدبية.
 يشرتط لرتتيب املسئولية املدنية أن يثبت ىف املطالب بالتعويض خطأ والذي يتجسد ىف اعتدائه على حق أوأكثر من
حقوق امللكية.
 المساءلة الجنائية :
أ -مع عد اإلخالل بائه عقوبة أشد ىف أى قانون آخر يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن شهر وبغرامة ال تقل عن مخسة
أالف جنيه وال تتجاوز عشرة أالف جنيه أو اى من هاتني العقوبتني كل من إرتكب أحد األفعال اآلتية:
 طرح مصنف للتداول بأية صورة من الصور بدون إذن كتايب مسبق من املؤلف
 اإلعتداء على أى حق أدىب او مايل من حقوق املؤلف.
ب -وىف حالة العود تكون العقوبة احلبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر والغرامة اليت ال تقل عن عشرة أالف جنيه وال
تتجاوز مخسني ألف جنيه.
 وىف مجيع األحوال تقضى احملكمة مبصادرة كل النسخ حمل اجلرمية أو املتحصل منها وكذلك املعدات واألدوات
املستخدمة ىف إرتكاهبا.
 كما جيوز للمحكمة احلكم بغلق املنشاة الىت إستغلها احملكوم عليه ىف إرتكاب اجلرمية مدة ال تزيد على ستة أشهر
ويكون الغلق وجوبيا ىف حاله العود.
 تقضى احملكمة بنشر ملخص احلكم الصادر باإلدانة ىف جريدة يومية أو أكثر على نفقة احملكوم عليه.
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الجزء الثاني  :قواعد الممارسات العادلة وعدم التمييز
إجراءات الممارسات العادلة وعدم التمييز بين أعضاء هيئه التدريس والهيئة المعاونة:
تتمثل هذه اإلجراءات يف:
 .1توزيع أعباء التدريس  :توافر الفرص املتكافئة ىف توزيع األعمال من حماضرات ودروس عملية وأعباء اإلمتحانات.
 .2الحوافز والمكافآت:
 توزيع املكافئات واحلوافز ىف ضوء القواعد املعمول هبا يف املعهد.
 تساوى عدد الساعات بني مجيع األساتذه واألساتذه املساعدين واملدرسني.
 . 3االعارات واإلجازات :حتدد حسب إحتياج املعهد واألقسام.
 . 4الترقيات:
 توافر الفرص املتكافئة ىف الرتقيات.
 تطبيق شروط الرتقية بغض النظر عن اى إعتبارات شخصية.
 .5توزيع البعثات وأعباء اإلشراف ومناقشات الرسائل العلمية :ال ينطبق بالمعهد وحال جودها يتم:
 توزيع اإلشراف بالتساوي بني أعضاء هيئه التدريس ويبدأ التوزيع باألقدميه.
 تساوى عدد رسائل املاجستري والدكتوراه بني مجيع األساتذه واألساتذه املساعدين واملدرسني املشرفني.
 توزيع أعباء مناقشات الرسائل العلمية باألقدمية.
 توزيع البعثات على األقسام بأعداد متساوية على أن تتوافر الفرص املتكافئة.
إجراءات الممارسات العادلة وعدم التمييز بين العاملين:
يتم تطبيق هذه اإلجراءات على مجيع اإلداريني:
 .1توزيع أعباء العمل :توافر الفرص املتكافئة ىف توزيع األعمال.
 .2توزيع احلوافز واملكافئات :يطبق مبدأ اإلدارة باإلجناز.

12

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا
بدمياط الجديدة

 ومن يتعرض للجزاء من  3-2أيام ختصم منه احلوافز ملدة شهرين واجلزاء أكثر من  3أيام ختصم منه احلوافز ملده  6شهور
 تصرف مكافآت اإلمتحانات جلميع اإلداريني والعمال مرتني بالعام :دور يناير ودور يونيو.
 ليحصل املوظف على أكثر من مكافأة فيان واحد حيرم غريه من اى مكافئه.
 .3الرتقيات :حسب الكفاءة والدورات التدريبية.
 .4النقل :يتحكم فيه العميد وحسب الصاحل العام والتسكني الوظيفي أو كجزء.
 .5اإلجازات :طبقا لصاحل العمل مبا ال يتعارض مع اللوائح.
إجراءات الممارسات العادلة وعدم التمييز بين الطالب:
 .1املساواة ىف فرص التعليم
 .2يتخذ املعهد إجراءات حلظر الدروس اخلصوصية
 .3املساواة ىف ممارسة األنشطة الطالبية واإلعالن عنها
 .4املساواة ىف التقييم واالمتحانات :تطبق القواعد على مجيع الطالب وإعالن مجيع اإلجراءات بشفافية على النحو التايل:
 اإلمتحان التحريري  :تصحيح أوراق اإلجابة داخل الكنرتول بأرقام سرية وقيام عضو هيئة التدريس بتصحيح سؤال واحد
فقط لكل الطالب مع مشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس بالقسم حسب عدد األسئلة عدا املعتذرين
 اإلمتحانات الشفوية :للمقررات اليت تنطبق عليها:
 التوزيع العشوائي للطالب على اللجان الشفوية. إختيار نظام اللجان املزدوجة. إعداد كروت لألسئله الشفوية تشمل أسئله تتفق مع نواتج التعلم املستهدفة وحتقق التدرج ىف مستوى صعوبة األسئله. إعداد مقاييس التقييم حتدد درجات معينه طبقا إلجابات الطالب. يتم إطالع كل طالب بنتائج تقييمه ومن حقه التظلم فيما جاء به. . 5ندب املمتحنني اخلارجيني للمشاركة ىف اإلمتحانات.
. 6مشاركة الطالب ىف اختيار وتقييم أداء احملاضرين.
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كيفية معالجة الممارسات غير العادلة:
 .1إنشاء جلنة فحص الشكاوى وتشمل:
 إعادة تصحيح أوراق الطالب املتظلمني من درجاهتم. إعاده توزيع جدول احملاضرات بني األساتذه عند تقدم أحدهم بشكوى. التغذية املرتدة الواردة من املستفيدين من القرارات اليت إختذت لتصحيح املسارات غري العادلة. .2التقدم بشكوى أو مقرتحات.
 .3متابعه الشكاوى وإخطار الشاكي.
 .4املصداقية ىف الوعود املتقدمة إستجابة للشكاوى واملقرتحات.
 .5وضع أكثر من صندوق خاص بالشكاوى واملقرتحات باملعهد وتوضع الصناديق ىف أماكن بارزه يسمح باالطالع عليها
مثل؛ أمام مكتب العميد والوكالء ورؤساء األقسام وأمام مكاتب شئون الطالب واخلرجيني ..اخل.
 .6يتم فتح صندوق الشكاوى واملقرتحات بصفة دورية واالطالع على تلك الشكاوى و املقرتحات ،والقيام بإخطار األفراد
بنتيجة الشكوى أو املقرتح رمسيا.
 .7يتم إختاذ القرارات الالزمة وتقييمها ىف ضوء الشكاوى أو املقرتحات ىف داخل املؤسسة وتفعيلها وتقييمها كما يتم عرض
بعض الشكاوى ذات التكرار العايل على اللجنة املختصة او جملس املعهد ملناقشتها وحبث أسباب حدوثها واليات التغلب
عليها.
 .3عدم التعارض ىف املصاحل بني األطراف املختلفة ىف املؤسسة :وضع خطة معلنه  ،موثقه ومعتمده موضحه اختصاصات
اإلطراف املختلفة باملعهد مثل :خطط ولوائح األقسام واإلدارات املختلفة فور وقوعها باملؤسسة مثل  :التعارض بني
إختصاصات األقسام التدريسية ،والتعارض بني اإلدارات املتشاهبة داخل املؤسسة.
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الجزء الثالث :أخالقيات المهنة
اإللتزام تجاه المعهد والمجتمع:
إن خدمة عضو هيئة التدريس لعلمه وطالبه هي أهم ما يقدمه للمعهد واجملتمع لذا جيب عليه اإللتزام بعدد من السلوكيات
األخالقية والىت من أمهها :
 .1ربط ما يعلمه للطالب بإحتياجات اجملتمع وختصيص جزء من وقته وجهده وخربته العلمية والثقافية للمشكالت اليت يعاىن
منها اجملتمع .
 .2احلرص على إعداد طاقات بشرية للمجتمع وتزويدهم بأحدث املعارف واخلربات.
 .3بث روح االنتماء بني أفراد اجملتمع من خالل املشاركة ىف املؤمترات والندوات.
 .4أن يكون قدوة حسنة من خالل تعزيز القيم الدينية واألخالقية للمجتمع.
 .5اإلملام برؤية ورسالة املعهد والعمل على نشرها وحتقيقها وكذلك املشاركة الفعالة ىف إعداد اخلطة البحثية ورسالة القسم
الذى ينتمي إليه.
 .6أن يقوم باملهام املوكلة إليه بإخالص وإتقان.
 .7القيام بكل ما ىف وسعه ملساعدة وتنمية اهليئة املعاونة له.
 .3عدم املبالغة ىف تقدير املردود املايل لعمله بدون داع.
 .9التمثيل احلسن للمعهد من خالل مظهرا وعمال وقوال طيبا ىف كل مكان.
 .10االلتزام باللوائح والقوانني والنظم املطبقة باملعهد.
 .11عدم استغالل األجهزة واإلمكانات املتاحة إال ىف العمل والدراسة.
واجبات عضو هيئة التدريس
جيب أن ميتلك عضو هيئة التدريس مهارات البحث العلمي ويقوم بتطويرها ،وجيب أن يكون ملما بأمناط التعليم املختلفة.
 اإلملام مبهارات القيادة واإلدارة حبيث يكون قادر على :
 .1وضع اخلطط.
 .2التنفيذ اجليد ملا مت ختطيطه.
 .3امتالك مهارات املتابعة والتقييم.
 .4صياغة رؤية واضحة لعلمه.
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 .5حتديد أهدافه بدقه.
 .6املسامهة ىف عمليات التطوير باملعهد واجملتمع.
 حتمل مسئوليات التنمية املهنية حبيث يكون قادراً على:
 .1إمتالك مهارة التقييم الذايت.
 .2حتديد نقاط قوته وضعفه.
 .3حتديد أولويات منوه املهين.
 .4تطوير مهارته التخصصية والرتبوية عن طريق املشاركة ىف الندوات واملؤمترات العلمية والدورات التدريبية.
 .5اإللتزام بأخالقيات املهنة ىف العمل اجلامعي واإلجتماعي.
 التمكن من احملتوى العلمي حبيث يكون قادر على :
 .1إتقان حمتويات ومهارات ختصصه.
 .2الربط بني أجزاء احملتوى العلمي بسهوله.
 .3التعامل مع املادة العلمية حسب طبيعة املوقف واملتعلمني.
 .4الربط بني جماالت التعلم لتخصصه والتخصصات األخرى.
 .5التمكن من جوانب التعلم املختلفة املرتبطة مبجال التخصص.
 التمكن من طرق التعليم املختلفة حبيث يكون قادر على :
 .1حتديد طرق التعليم املناسبة.
 .2توظيف طرق التعليم تبعا لطبيعة املوقف التعليمي.
 .3تطوير وتعديل اسرتاتيجيات وطرق التعليم تبعا للتغذية الراجعة.
 .4يثري اهتمام املتعلمني بكافة السبل املمكنة.
 .5إستخدام التكنولوجيا احلديثة كلما أمكن.
 التمكن من مهارات عملية التقومي.
 التمكن من ختطيط وإدارة الربامج التعليمية وتطويرها ووضع خطط التحسني املستمر بالقسم واملعهد.
 إجادة مهارات الزيادة الطالبية تشجيع ودعم الطالب على املشاركة ىف األنشطة الطالبية املختلفة.
 اإللتزام باللوائح والقوانني املنظمة ىف إعداد مطبوعاته.
 مراعاة األمانه العلمية والدقة ىف تصرفاته وااللتزام بالسلوك القومي واحلفاظ على كرامة املهنة مما يشينها.
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 ال جيوز لعضو هيئة التدريس أن يأيت من األعمال التالية :
 .1اإلستعانة بالوسطاء ىف مزاوله املهنة سواء بأجر أو بدون أجر.
 .2إستغالل وظيفته من أجل حتقيق منفعة شخصية.
 .3إعطاء دروس خصوصية.
 واجبات عضو هيئة التدريس جتاه الطالب :
 .1أن يبذل قصارى جهده لتوجيه الطالب والعمل على تذليل الصعاب وحل املشكالت اليت تواجههم وأن حيسن
معاملتهم وعدم التمييز بينهم.
 .2أن يلتزم بوضع اإلمتحانات وتصحيحها.
أخالقيات الطالب
 تقديس النظام اجلامعي وقوانينه وإحرتام النظم العلمية املعمول هبا.
 التحلي باألخالقيات الكرمية.
 إحرتام زمالئه وأفراد اجملتمع مجيعهم وإلتزام السلوك األخالقي ىف التصرفات والتحركات داخل أوراقة املعهد.
 البعد عن الشبهات واإلهتمام بشئونه فقط بعيدا عن إيذاء اآلخرين.
 عدم ختريب املرافق العامة باملعهد أو خارجه.
 عدم التعصب لرأى أو وجهة نظر معينه.
 تكون عالقته حسنه مع أساتذته وزمالئه.
 التواضع مع العاملني والفنيني باملعهد.
إدارة المعهد
 إلتزام الشفافية والنزاهة ىف التعاون مع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطالب والعاملني باملعهد وتطبيق اللوائح والقوانني
بنفس القدر والروح على اجلميع.
 تتسم قراراهتا بالوضوح وتعمل على بث روح الدميقراطية داخل كافة اإلدارات واألقسام العلمية.
 تشجيع روح االنتماء وخلق تواصل مع اخلرجيني على إعتبار أهنم امتداد للمعهد ىف اجملتمع اخلارجي.
 تشجيع النشاط الطاليب وحماوله خلق جو أسرى داخل املعهد.
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 احلفاظ على منشات املعهد وصيانتها وجتديد املعامل والورش ألهنا األدوات األساسية للعملية التعليمية.
 تشجيع األحباث العلمية ألعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة.
 تلتزم اإلدارة بكافة القوانني املنظمة للجماعات واللوائح الصادرة من اجمللس األعلى اجلامعات املصرية حرصا على سيادة
القانون ىف كل أعمال املعهد.

الجزء الرابع :أخالقيات البحث العلمى
تعريف البحث  :هو جهد علمي منهجي يبذل للتوصل إىل حقيقة علمية تسخر ملصلحة البشر
 .1يتم مراعاة القواعد األخالقية الدولية والوطنية عند إجراء البحث العلمي وان يكون ذلك أسلوب التفكري عند الباحثني
لتحقيق األهداف املرجوة من إجراء البحوث.
 .2محاية األفراد واجملتمع من املخاطر احملتملة ملراحل أجراء البحوث والعمل على الوصول ألقصى درجة من الفوائد وأقل درجة
من املخاطر ىف ظل املباءئ واألخالقيات السامية.
 .3حتقيق أرقى مستويات األداء العلمي مع اإللتزام باجلوانب األخالقية ىف مجيع مراحل إجراء البحوث :
 حيظر إجراء أية حبوث إال بعد أخذ موافقة جلنة أخالقيات البحث العلمي.
 جيب عند إجراء البحوث اإللتزام باملتطلبات األخالقية اآلتية:
 .1أن يكون للبحث قيمة جمتمعية أو علمية ينتج عنه معرفة أو يستثمر املعرفة.
 .2طرق إجراء البحث تتسم بالصالحية العلمية.
 .3تغليب املنافع على املخاطر.
 .4املراجعة املستقلة من قبل جلنة أخالقيات البحث العلمي.
 .5املوافقة املستنرية حال إجراء البحث على أشخاص أو موافقة اجلهة اليت يتم اخذ البيانات منها.
 .6شراكة اجملتمع.
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أهداف إجراء البحوث في اإلطار األخالقي :
 أن يسهم ىف إثراء املعرفة.
 أن يكون له أثر أجياىب ملموس ىف حل مشكالت اجملتمع.
 أن تتفق الفوائد املرجوة من البحث العلمي مع املبادئ األخالق وأال تكون الغاية النبيلة للبحوث مربرة لوسيلة غري
أخالقية.
 أال تتعارض فرضية البحث وخمرجاته مع اإلطار األخالقي ومبادئ محاية اإلنسان واجملتمع الذي يعيشه فيه.
ضوابط وشروط إجراء البحوث :
أ -فيما يخص فريق البحث :
 .1أن يكون الباحث مؤهال وعلى درجة عالية من الكفاءة والتخصص للقيام بالبحث العلمي وعلى معرفة تامة باملادة العلمية
ىف موضوع البحث املراد.
 .2أن يلتزم الباحث باألسس العلمية واملنهجية ىف كافة مراحل البحث العلمي.
 .3أن تتوفر لدى الباحث دراسة وافية عن املخاطر واألعباء الىت يتعرض هلا الفرد أو اجلماعة ومقارنتها بالفوائد املتوقع
احلصول عليها من البحث.
 .4أن يتعهد فريق البحث بتقدمي املعلومات املناسبة الكاملة عن طبيعة البحث وغايته والفوائد املرجوة واملخاطر املتوقعة إىل
اجلهات الرمسية واملبحوثني.
 .5أن يلتزم فريق البحث بكافة األخالقيات اإلسالمية مثل األمانة والصدق والشفافية والعدل.
 .6أن يلتزم فريق البحث ىف حفظ حق املسامهني ىف البحوث حقهم االدىب عند نشر البحوث أو حقهم املادي عند االتفاق
على مقابل مادي ملسامهتهم.
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ب -فيما يخص المؤسسة :
 .1أن يتوفر لدى املؤسسة جهاز حبث رقايب ( جلنه أخالقيات البحث العلمي ) يتحقق من إلتزام الباحثني بشروط إجراء
البحث ويعتمد مراحله  ،ويراجع البحث من الناحية العلمية واألخالقية.
 .2أن تضمن توفري البنية املناسبة إلجراء البحوث بكفاءة وفعالية.
 .3أن تتأكد من سالمة مصادر التمويل وابتعادها عن مواطن الشبهات.
 .4أن تلتزم املؤسسة باحملافظة على سرية وأمن املعلومات.
ت -نوعية البحث :
 أن حتقق أهداف البحث تطوير اجملتمع والعلم.
 أن ال يكون قصد الباحث جمرد الفضول العلمي.
 أن ينبين على البحث فائدة تطبيقية للفرد أو اجملتمع وليس فقط جملرد إشباع الفضول العلمي األكادميي.
 العمل على حتقيق توازن ىف جماالت إجراء البحوث األساسية واجملتمعية.
ث -الجهة الرقابية الوطنية:
 أن تتأكد اجلهة الرقابية من أن جهة التمويل أو الدعم املادي ليس هلا أي تدخل ىف نتائج البحث أو أسلوب تنفيذه.
 أن تتحقق من أن مشروع البحث قد استوىف مجيع متطلبات البحث العلمية واألخالقية ويتضمن ذلك إجازة البحث من
جلان املراجعة العلمية واألخالقية.
 أن تتأكد من أن خمرجات البحث ليس هلا عواقب وخيمة على الفرد أو االمه أو الدين وان نتائجه ذات مردود إجيايب.
ضوابط تمويل البحوث:
 .1أن ال يكون قبول الدعم مشروطا مبا يتناىف مع شروط وضوابط البحث العلمي.
 .2أن جيرى البحث بطريقة علمية ومنهجية صحيحة وان ال يكون للجهة الداعمة أيا كانت ألى تدخل ىف نتائج البحث
أو طريقة إجرائه.
 .3أن ال تكون مصادر التمويل حمل شبهة أو غري قانونية.
 .4جيب أن ال تتأثر انسيابية عمل البحث ومراحله بالتمويل املايل أو اهلدايا املقدمة من اجلهة الداعمة.

21

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا
بدمياط الجديدة

 .5جيب أن ال تتعرض املعهد لضغوط من جهة التمويل اخلارجي.
 .6أن تتعهد اجلهة املمولة للبحث بتوفري الدواء الذي يتم جتربته وتثبت فعاليته غاىل هناية املشروع البحثي دون مقابل.
حاالت إيقاف البحث :
 .1إذا تبني ىف أى مرحلة من مراحل إجراء البحث أن مقاصد البحث وأهدافه ال تتحقق.
 .2إذا تبني أن املخاطر احملتملة أو العواقب والصعوبات املتوقعة من البحث تفوق الفوائد.
 .3إذا تبني أن إجراء البحث يعرض خصوصية وسرية النتائج للمخاطر وإنتهاك تلك احلقوق.
شروط التوثيق والنشر واإلعالم :
 .1تقع املسئوليات األخالقية لتوفري ونشر نتائج البحوث على عائق فريق البحث واملعهد.
 .2عند النشر جيب أن يتم التحقق من توافر املعايري العاملية املعرتف هبا اخلاصة بالتوثيق والنشر.
 .3ال جيوز اإلساءة لسمعة املعهد عند نشر وتوثيق نتائج البحث مع احملافظة على اجلوانب السرية.
تضارب المصالح :
 .1يتعني وضع القواعد واألدلة اإلرشادية الواضحة لدرء تضارب املصاحل.
 .2جيب العمل على جتنب الصراعات عند إجراء البحوث ضمانا للموضوعية والشفافية والعدل واحملافظة على نزاهة فريق
البحث واملؤسسة.
 .3جيب على فريق البحث عدم التصرف باملوارد املالية واإلمكانيات املتوفرة إلجراء البحوث إال فيما خصص له من بنود
امليزانية وأوجه الصرف.
 .4جيب إيضاح اجلهة املمولة ألى حبث على أن تكون مكافأة الباحثني مقررة مسبقا ومتفق عليها وعلى أسلوب صرفها
وإستحقاقها.
 .5على الباحثني أن يفصحوا عن أيه صالت مادية مع اجلهات املاحنة أو الداعمة أو املمولة للبحث ويتم ذلك كتابة إىل
املعهد إلستبعادهم من املشاركة ىف البحث حفاظا على نزاهة وموضوعية النتائج.
 .6حيظر أن يعهد بتحكيم البحث إىل من له مصلحة أو عالقة بالشركة أو اجلهة املمولة للبحث.
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الجزء الخامس  :أخالقيات مهنة المهندس
ممارسات األخالقيات المهنية للفنيين :
الفنييون يعاونون اجلهاز األكادميى يف أداء العملية التعليمية على أفضل وجه ،فهم ميارسون أخالقيات املهنة كمعيار السلوك
املهين القومي  .وقد تشكلت وتنامت هذه األخالقيات تدرجييا اىل إن أصبحت معتمدة أدبيا وقانونياً .
وميكن تقدمي منوذجاً لألخالقيات املهنية الواجب إتباعها من أمناء املعامل وفنيي الورش على النحو التايل:
 اإللتزام مبواعيد احلضور واإلنصراف املقررة  ،واإلنضباط أثناء العمل.
 العمل وفق املبادئ األخالقية وجتنب القيام بأي عمل ميكن أن يضر بسمعة املعهد .
 املشاركة الفعالة ألمناء املعامل مع املشرفني على املعامل ملساعدة الطالب يف إجراء التجارب املعملية.
 التشغيل السليم للفنيني ملاكينات وآالت الورش ،ومتابعة صيانتها ،والتأكد من أهنا تعمل حبالة جيدة .
 احلفاظ على عهدته من أجهزة املعامل وماكينات الورش  ،ومتابعة صيانتها  ،والتأكد من أهنا تعمل حبالة جيدة .
 االبتعاد عن استخدام موارد املعامل والورش لألغراض الشخصية  ،من عدد ومستلزمات معملية وفنية.
 الصرب وحسن التعامل مع الطالب عند إجرائهم للتجارب املعملية باملعامل  ،والتمارين الفنية بالورش .
 االحرتام الكامل للتعليمات اخلاصة بإجراء التجارب أو تشغيل املاكينات  ،مراعياً يف ذلك قوانني األخالق املهنية ،
واألمن الصناعي  ،والصحة املهنية.
 التأكد من أ ن دليل التجارب املعملية لكل مقرر دراسي  ،وكذا دليل التدريب الفين ملقرر تكنولوجيا الورش  ،متوفرة
وموزعة على الطالب .
األخالقيات المهنية للمهندسين :
املهندسون يتطلعون إىل زيادة فعالية مهنتهم  ،عن طريق االشرتاك يف اجلمعيات اهلندسية  ،والتعلم من املدارس العلمية
واالطالع على النشرات اهلندسية  ،والتبادل للمعلومات واخلربة مع زمالئهم من املهندسني .هذا وباإلضافة على أن املهندس
عليه أاليستحب لنفسه املديح  ،كما عليه أن يتجنب كل ماشأنه أن يضر بسمعة املهنة وشرفها .
وقد إعتادت نقابة املهندسني املصرية اىل القيد املباشر خلرجيي كليات اهلندسة من اجلامعات املصرية املعرتف هبا من قبل اجمللس
األعلى للجامعات وكذلك واملعاهد ملعرتف هبا من قبل وزارة التعليم العايل .ولكن بدأت النقابة مؤخراً يف النظر إىل رفع
مستوى أعضائها بضرورة عقد إمتحان مهين (  )Professional Examخلرجيي كليات اهلندسة ىف مصر قبل قبول
عضويتهم بالنقابة.
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كما جيب على املهندس بعد خترجه من كليات اهلندسة واملعاهد العليا اهلندسية وإنتمائه لنقابة املهندسني املصرية
أن يتلو القسم التايل :
" أقسم باهلل العظيم أن أؤدى عملي بأمانة وشرف ،وأن أحافظ على سر المهنة ،وأحترم قوانينها وتقاليدها"
وذلك إللزامه بكل أمانة املهنة .
 .1ميثاق شرف مهنة الهندسة :
املهندس جيب عليه ان يلتزم مبيثاق شرف املهنة ،وهو قانون أخالقي للمهندسني هبدف الرقى باملهنة.
قد عقدت عد من االجتماعات لنقابات املهندسني ىف العامل لوضع ميثاق شرف مهنة اهلندسة .وقد اختتمت هذه
اإلجتماعات بعقد مؤمتر عاملي للمهندسني يف نيويورك مؤخراً  .وصدر عن هذا املؤمتر ميثاق شرف املهنة  ،وهو على
النحو التايل (ببعض التصرف):
 اعرتاف املهندس مببادئ األمانة والعدالة واالحرتام املتبادل اليت توجه تصرفاته يف احلياة .
 مزاولة املهندس ملهنته مبوجب مبادئ وقوانني أخالقية عمادها الشفافية واملصداقية.
 قيام املهندس مبهام مهنته بإخالص للجمهور وعمالئه ،وبنزاهة واستقامة للجميع.
 اهتمام املهندس بالصاحل العام  ،واالستعداد الستخدام مواهب ومعلوماته اخلاصة ملنفعة اجلنس البشري .
 تعزيز املهندس شرف كمهنته وكرامتها.
 جتنب املهندس االشرتاك يف املشاريع املشكوك يف صفاهتا.
 معاملة املهندس لزمالئه من املهندسني بالتسامح والعدل.
 .2معايير أداء مهنة الهندسة:
املهندس جيب عليه أن يلتزم مبعايري أداء مهنة اهلندسة للمحافظة على كرامتها  ،والسالمة يف تنفيذها ،وهو على النحو التايل:
 اإلخالص املقسم بالنزاهة والعدالة ،مبا يتناسب واملسئوليات اجلسام امللقاة على عاتقه  ،من أجل حياة أفضل توفر للجنس
البشرى أسباب اليسر والرفاهية.
 التنافس يف نطاق جاد شريف ،قوامه الكفاءة وأساسه اجلودة ،ودعامته املهنة ،والبعد عن الوسائل غري املشروعة يف الوصول
والرتقي كالوساطة والرشوة.
 التقدير احملايد للجهد البشري تقديراً سليماً وعادالً ،ووضع احلقوق يف نصاهبا الصحيح  ،سواء كانت مادية أو معنوية .
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 الصراحة العلنية يف التعامل املريح ،مع الثبات الدائم على الرأي العلمي ولو يف غري صاحل العمل.
 اإلقرار باآلراء يف وضوح وثقة  ،مع عدم اخلوض يف املوضوعات غري املدروسة
 اإلمتناع عن اإلرجتال يف العمل اهلندسي ،وجتنب اإلنسياق اإلنفعايل إىل اجملاالت غري العلمية حتت ضغوط نفسية او أية
مآرب شخصية .
 الرفض البات للمشاركة باملعلومات العلمية يف األعمال غري املشروعة  ،أو املدمرة الىت قد تضر باجلنس البشرى ،وعليه أن
يسلم القائمني على ذلك إىل العدالة ،ووضعهم ىف مواجهة مع القانون.
 االعتزاز بقلب " مهندس" واحلفاظ على وضع املهنة السامي ،بعدم ترويج شائعات وإفرتاءات على زميل بدافع احلقد
والغرية .وكذا عدم التسرت على زميل يثبت ارتكابه ملا يشني بلقبه .
 املشاركة الفعالة ىف تطوير املهنة  ،وإثرائها بثمرة جهد دائب ال بتقطع  ،مسامهو يف صرح البشرية التكنولوجية اهلائل.
 .3عالقة المهندس نحو الجمهور:
املهندس جيب عليه أن يتعامل مع اجلمهور بالتوافق والتكيف ،واحلكم السليم الصادق ،حبيث تكون عالقته مع مجهوره على
النحو التايل:
 السعي إىل تثقيف اجلمهور مبعلومات ومعارف هندسية  ،وعدم تشجيع انتشار األقوال الكاذبة املشبوهة  ،واملبالغ فيها مما
له عالقة باهلندسة.
 االهتمام الكايف بصحة وسالمة اجلمهور الذين قد يتأثرون باألعمال املسئول هو عنها.
 اإلبداء برأي مبىن على املعرفة الكافية واإلعتقاد الصادق ،عند تقدمه للشهادة أمام القضاء أو النيابة أو اجلهات الرمسية.
 اإلمتناع عن إصدار بيانات مغرضة أو إنتقادات شخصية أو حجج ومهية ،ختتص بالسياسة العامة لصاحل جهات خاصة
أوعزت له هبا  ،أو استأجرته من أجلها  ،مامل يعلن عن اجلهة اليت يعمل لصاحلها .
 اإلمتناع عن إعطاء رأيه علناً ىف موضوع هندسي  ،مامل تكن عنده املعلومات الكافية  ،ويكون قد أطلع على احلقائق
املتعلقة باملوضوع .
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 .4عالقة المهندس بالعمالء:
املهندس جيب عليه أن يتعامل مع العمالء باألمانة وعدم التمييز  ،والقدرة على التواصل  ،حبيث تكون عالقته مع عمالئه
على النحو التايل :
 التصرف يف األمور اهلندسية اخلاصة بكل عميل.
 التصرف بكل نزاهة مع العمالء عند إشرافه على تنفيذ العقود.
 القيام بتوضيح وضعه لعمالئه قبل مباشرة عمله أو إرتباطه بعمل معني.
 اإلحتياط للحاالت واألحداث اخلطرة اليت حتدد احلياة أو املمتلكات يف األعمال املسئول أو غري املسئول عنها  ،وعليه
أن يوجه فوراً إنتباه املسئولية مباشرة إىل تلك احلاالت واألحداث .

 العرض بصراحة تامة للعواقب الىت يتوقع حصوهلا نتيجة ألي حتوير مقرتح بشأن عمل هندسي هو مسئول عن صحته
الفنية واتفق أن تغلب على رأيه سلطة غري فنية .
 النصح لعمله بإستخدام أخصائيني  ،والتعاون مع أولئك األخصائيني عندما جيد أن مصلحة عمالئه تتطلب تلك
اخلدمات .
 اإلمتناع عن إفشاء معلومات تتعلق بأعمال عمالئه التجارية أو الفنية دون موافقتهم.
 اإلمتناع عن قبول عمولة مادية أو منحة مباشرة أو واسطة من مقاولني او مجاعات أخرى .
 اإلمتناع عن التدخل  ،من وجهة مالية  ،باملناقصات بني مقاولني ىف عمل خيتص هو به كمهندس ،مامل يسمح له
بذلك عميله.
 اإلعالن الفوري لعميله عن أية مصلحة له ىف عمل ينافس أو يؤثر يف أعمال عميله.
 .5عالقة المهندس نحو الزمالء:
املهندس جيب أن يتعامل مع الزمالء من املهندسني باللياقة والكياسة ،والتحكم يف الذات  ،حبيث تكون عالقته مع زمالئه
على النحو التايل:
 السعي إىل محاية مهنة اهلندسة إمجاال وإفرادا من أى سوء تفاهم أو سوء متثيل وإعطاء الفضل يف األعمال اهلندسية إىل
أصحاب الفضل الذين يستحقونه.
 التعزيز ملبدأ املكافأة الوافية والالئقة للقائمني باألعمال اهلندسية  ،مبا فيهم أولئك الذين يقومون باألعمال القانونية ،
حيث أن هذا املبدأ يوافق الصاحل العام  ،وحيافظ على مستوى املهنة .
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 اإلجتهاد ىف إجياد الفرص لرتقية املهندسني اللذين يف خدمتهم ولتقدمهم الفين.
 االمتناع عن الضرر بالسمعة الفنية ألى مهندس آخر وال مبجهوده .أما إذا إعتقد بان أعمال بعض املهندسني غري
قانونية وغري نزيهة  ،فعليه أن يقدم املعلومات إىل السلطات املختصة إلجراء الالزم.
 اإلمتناع عن السعي إىل إحالل حمل مهندس آخر  ،إذا كان عاملاً أن اإلجراءات الالزمة قد إختذت إلستخدام ذلك
املهندس.

 اإلمتناع عن منافسة مهندساً آخر للحصول على العمل بتخفيض أتعابه اإلعتيادية  ،وخصوصاً بعد اإلطالع على
شروط املهندس آخر.

 اإلمتناع عن إستغالل مركزه كموظف مبرتب معني لينافس ،بصفة غري عادلة ،مهندساً آخر يف عمله.
 اإلمتناع عن املشاركة يف مسئولية القيام بعمل ما مع مني ال يلتئمن مبدؤهم مع األمس األخالقية .
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