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 األخاللً لمٌثاقا

سواء مبانٌها أو أجهزتها أو اثاثها ومواردها بصفة على الحفاظ على ممتلكات المسم والكلٌة  تعمل كلٌة الهندسة صبراتة 

 عامة واإلبالغ عن أٌة انتهاكات حادثة، ،و تشجٌع اآلخرٌن على العمل بالمٌثاق األخاللً.

 البرامج التعلٌمٌةوٌلتزم جمٌع  اعضاء هٌئة التدرٌس بتنمٌة لٌم العدل والمساواة وتكافؤ الفرص وتهٌئة مناخ العمل داخل 

كل على تنمٌة تعمل البرامج لمالٌة والمادٌة والبشرٌة . كما وضبط عملٌات التموٌم وحسن توظٌف الموارد ا عًالجماوالعمل 

 .لٌكونوا لادرٌن على تحمل مسئولٌاتهم المهنٌة اعضاء هٌئة التدرٌس الجدد والعاملٌن 

 :-فأن سبك ما إلى وإضافة

 التعليمية البرامج إدارة :أولا 

 :على البرامج إدارة تعمل

من أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة   بالبرامجن مصلحة الطالب والعاملٌن بما ٌضم وحٌادتها. نزاهة اإلجراءات 1

 والموظفٌن.

 التعلٌمٌة. عملٌة. توفٌر الدعم الالزم لل 2

 فٌما ٌتعلك بالمسائل التأدٌبٌة أو بحث المظالم والشكاوى.  حباللوائ االلتزام.  3

وممارساتها وخاصة   البرامج. تمدٌم وإعالن المعلومات الكاملة والصحٌحة والدلٌمة عن جمٌع الجوانب المتعلمة بسٌاسات  4

 المؤثرة على الطالب أو العاملٌن.

بما فً ذلن النشرات والكتٌبات والجداول   البرامجبدلة المعلومات المتوفرة أو الواردة أو الصادرة عن  االلتزام .  5

 .للبرامجرد وكافة األعمال المرجعٌة وتوظٌف الموا

 البٌانات المضللة أو إغفال التفاصٌل أو اإلخفالات عدم نشر.  6

اما فً  بشكل دوري وبلغة سهلة ومفهومة للجمٌع ضماناً للشفافٌة الكلٌة ولرارات بالمسم . عرض جمٌع المواد الخاصة  7

 .وحة االعالنات او صفحات التواصل االجتماعً ل

 بشكل دلٌك ومتوازن. البرامجموارد  استخدام .  8

. الحفاظ على خصوصٌات الطالب والعاملٌن وأسرارهم ووضع آلٌة لتلمى الشكاوى مع وجود آلٌات معلنة وغٌر رسمٌة  9

 للتعامل مع المشكالت البسٌطة مع ضمان السرٌة.

 للطالب. الرامج مدمها تالدلٌك لجمٌع الخدمات التً  لوصف. اإلعالن وا 10
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 المساعد والكادر التدريس هيئة عضو :ثانيا

 :على المعاونة والهٌئة التدرٌس هٌئة أعضاء السادة ٌعمل

 معاملة الطالب باحترام  .1

 . ضمان الممارسات العادلة لطالبه. 2

على دعم العملٌة التعلٌمٌة بصفة خاصة والكلٌة بصفة عامة سواء  . االلتزام بتلبٌة االحتٌاجات التعلٌمٌة للطالب والعمل 3

 بشكل مباشر أو غٌر مباشر.

 . إظهار لٌم العدل والمساواة داخل مناخ تعلٌمً خالً من التعصب والتمٌٌز. 4

 . عدم استغالل الطالب أو التمٌٌز فٌما بٌنهم. 5

 داتهم العلمٌة.اآلخرٌن والزمالء وتمبل انتما آلراء. إظهار االحترام  7

 . الموضوعٌة فً آراءه ولراراته تجاه الزمالء. 8

 .أداءاه. تحمل مسئولٌاته اإلدارٌة تجاه الكلٌة وإظهار الكفاءة والحٌادٌة فً  9

 . احترام لوائح الكلٌة بما ال ٌتعارض مع الحرٌة األكادٌمٌة. 10

 . المحافظة على حك النمد وتمبل المراجعة. 11

 والعمل على وضعها فً إطار مؤسسً مع االحتفاظ بحموله. المسم . عدم إخفاء أنشطته وانجازاته العلمٌة الخارجٌة عن  12

 على العملٌة التعلٌمٌة. فً حال نٌته باتخاذ لرارات شخصٌة تؤثر على سٌر العمل أو البرنامج. إبالغ إدارة  13

 وطالبه والعمل على تهٌئة الفرص لممارسة الحرٌة األكادٌمٌة.. تحمل مسؤولٌته تجاه المجتمع والزمالء  14

 . التمدم بتمرٌر عن األعمال التً لام بها و نسخا من البحوث التً أجراها وحفظها بالمكتبة. 15

 . عدم الخوض فً منالشات لد تؤدى الى العنصرٌة داخل الكلٌة . 16

 وٌعمل على تسهٌل العملٌة التعلٌمٌة لهم . البرنامج. الحرص عند معاملة ذوى االحتٌاجات الخاصة داخل  17

 . إعالن ساعات العمل الخاصة بهم للطالب والحفاظ على التواجد فً هذه األولات للتواصل معهم. 19

 منها فً دعمهم أكادٌمٌا . لالستفادة. االلتزام بالتمٌٌم المستمر أو الدوري للطالب مع إفادتهم بنتائج التمٌٌم  20

 العلمًٌه الطالب إلى االسالٌب الدراسٌة والبحثٌة الحدٌثة وتنبٌههم وارشادهم إلى كل ما ٌهدف إلى جودة البحث . توج 21

 وفما للمعاٌٌر المومٌة والعالمٌة .
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 باألخاللٌات األكادٌمٌة فً البحث العلمً و حموق الملكٌة الفكرٌة والنشر .  االلتزام. توجٌه الطالب إلى  22

. ٌمارس أدواره المتعددة بالنسبة للطالب كمعلم وموجه وصدٌك وأب ورائد نهوضا بمسئولٌته الجسٌمة فً التنشئة  23

 بكفاءة وفعالٌة. األدوارالخلمٌة لطالبه، وٌؤهل نفسه للمٌام بهذه 

 معامل وفني اإلداريين :ثالثا

 :لىا معامل وفنً إدارٌٌن من بالبرامج العاملٌن ٌعمل

 الطالب باحترام وإرشادهم الى االجراءات الصحٌحة.. معاملة 1

 على المصالح والعاللات الشخصٌة.المسم . تمدٌم مصلحة العمل و 2

 إهمال. . المٌام باألعمال المكلف بها بال تباطؤ أو 3

 الكلٌة وكل ما ٌخصه.وبانشطة البرامج  لمستندات واألوراق الخاصة. المحافظة على ا 4

 العمل الرسمٌة وعدم المٌام بمهام أخرى خالل ساعات العمل. . االلتزام بأولات 5

 .والمستندات. االمتناع عن حجب المعلومات  6

 .المحافظة على المعدات واالجهزة  خالل ساعات العمل 7

 الطالب : رابعا

 :على الطالب ٌعمل

 .بالمسم  المتاحة. إظهار االحترام والتعامل بشكل مهذب مع زمالئه وأساتذته واألجهزة والموارد  1

 .الجامعًبالمظهر الالئك للطالب  االلتزام.  2

 . الكفاح من اجل تحمٌك أعلى مستوٌات األداء الممكنة والعمل على تحمٌك ما ٌجعله ٌفخر بنفسه. 3

 بفعالٌة فً األنشطة الجماعٌة. . إظهار تحمله المسئولٌة تجاه اآلخرٌن فً جمٌع األنشطة والعمل على االنخراط  4

. استخدام المعامل واألجهزة والحاسبات اآللٌة وشبكة المعلومات بشكل آمن وسلٌم فً األولات واألماكن المخصصة لذلن  5

 وااللتزام بنظمها ولوائحها.

الكلٌة أو الجامعة والمجتمع بصفة او  للبرنامج. عدم االنخراط فى األنشطة التى تجلب سوء السمعة لنفسه أو لزمالئه أو  6

 عامة.

 .دام عمل اآلخرٌن وتزٌٌف البٌاناتكالغش أو نسخ أو استخ االكادٌمًعن سوء التصرف  االبتعاد. 7
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 العليا الدراسات : خامسا

 :على التدرٌس هٌئة أعضاء ٌعمل

 . تعزٌز عملٌتً التعلٌم و التعلم و متابعة ونصح الطالب بما ٌضمن إعطائهم الخبرة و ٌدعم لدرتهم على اتخاذ المرار.1

 الرعاٌة العلمٌة للطالب حتى إنهاء بحثه..  2

 . توجٌه الطالب إلى لراءة ودراسة ما ٌتطلبه بحثه من كتب وأبحاث ومنالشته فٌهم. 3

 . مراجعة ما ٌكتبه الطالب أو ٌعرضه باهتمام وتمدٌم النصح له فً التعدٌالت الالزمة. 4

 لد تعترض البحث.. التعاون مع الطالب فً حل المشاكل العلمٌة والفنٌة التً  5

 :ممبول غٌر سلوكا التالٌة األفعال من أي ٌعتبر كما

 . تزٌٌف الحمائك فى بٌان السٌرة الذاتٌة.1

 . إعطاء نفس نمطة البحث إلى خرٌجٌن مختلفٌن. 2

 . إهمال أو تحمٌل طالب الدراسات العلٌا بعبأ زائد. 3

 منالشة األبحاث.فى المراجعة أو   الشخصً. التعلٌك بما ٌحمل الهجوم  4

 . إعطاء وعود ألي من الطالب بدرجات أعلى ألي سبب من األسباب. 5

 . إجراء اى تعدٌالت جوهرٌة فى بروتوكول البحث بعد الموافمة علٌه دون الرجوع إلى المجلس المختص. 6

 . تعرٌض الطالب أو مجتمع الكلٌة ألى مخاطر ناتجة عن تجارب من اى تخصص. 7

 آلخرٌن.. تخرٌب عمل ا 8

 . استخدام بٌانات معملٌة تخص اآلخرٌن. 9

 .نسخ بٌانات اآلخرٌن أو األبحاث دون إذن الكاتب.10

 . نسخ برامج الكترونٌة. 11

 العلمي البحث : سادسا

 :على به والمهتمٌن العلمً بالبحث العاملون ٌعمل

 العلمٌة و أمانة عرض النتائج. األمانة. الحرص على  1

 التحٌز فً تصمٌم البحوث و تحلٌل النتائج و تفسٌرها و المرارات الشخصٌة.. البعد عن  2
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 . الحرص فً إجراء التجارب و تجمٌع البٌانات و تصمٌم البحوث و االنخراط فى أنشطة بحثٌة ذات لٌمة. 3

 . مشاركة اآلخرٌن فً المصادر و األفكار و األدوات و األجهزة و االنفتاح على األفكار الجدٌدة. 4

 . احترام حموق الملكٌة الفكرٌة و حموق النشر و مراعاة لواعد االلتباس وجمٌع أشكال الممتلكات الفكرٌة. 5

 . عدم استخدام نتائج أو بٌانات غٌر منشورة دون إذن مسبك. 6

 . ٌمدم الشكر لكل من ٌستحمه و لكل من ساهم فً إثراء العمل البحثً. 7

الخاصة بالمشارٌع الممولة من جهات أخرى و تمٌٌمات األداء و األبحاث التً تجرى  . المحافظة على سرٌة االتصاالت و 8

 بمعاونة جهات عسكرٌة.

 ازدواجٌة العمل . نشر األبحاث العلمٌة بما ٌضمن رلى العمل البحثً و لٌس ألهداف شخصٌة و تفادى التخرٌب أو  9

 مختلفتٌن. نشر نفس الممالة )البحث( فً مجلتٌن علمٌتٌن ممبول غٌر . 1

 وضع اسم زمٌل كمؤلف على أحد األبحاث دون مساهمة فعلٌة فً البحث. ممبول غٌر.  2

 استخدام أسالٌب إحصائٌة غٌر مناسبة بهدف تحسٌن النتائج أو تحوٌرها تبعا لتولعات البحث. ممبول غٌر.  3

 إغفال مشاركات آخرٌن فً البحث أو فً أعمال ترتبط بمجاله. ممبول غٌر.  4

 تعدٌل الحمائك بما ٌعطى االنطباع ألهمٌة العمل فً المجال. ممبول غٌر.  5

 والنشر الفكرية الملكية حموق :سابعا

 

ا  ػّلا  ٠ثرىش اٌزٜ ٌٍشخص . 1 ا، أٚ ػ١ٍّا  اٌؼًّ ػٍٝ اٌّطٍمح اٌٍّى١ح زك ف١ٕا

 تاٌراٌٟ: اٌم١اَ ػٕذ رٌه ٚاذثاع آخش٠ٓ ِغ اٌثسس ِؤٌف زك ػٍٝ اٌسفاظ . 2 

 أداء اٌثسس فٟ اخرّاػاخ أٚ ِساضشاخ  -

 إخشاء دساساخ ذس١ٍ١ٍح أٚ ِمرطفاخ أٚ ِمرثساخ ِٕٗ تمصذ إٌمذ أٚ إٌّالشح أٚ اإلػلَ. -

ٔسخ أخضاء فٟ صٛسج ِىرٛتح أٚ ِسدٍح ذسد١ل سّؼ١ا أٚ تصش٠ا أٚ سّؼ١ا تصش٠ا، ٚرٌه ألغشاض اٌرذس٠س تٙذف  -

فٟ اٌسذٚد اٌّؼمٌٛح ٚ أال ٠رداٚص اٌغشض ِٕٗ، ٚ أْ ٠زوش اسُ اٌّؤٌف ٚ ػٕٛاْ اإل٠ضاذ أٚ اٌششذ، تششط أْ ٠ىْٛ إٌسخ 

 اٌثسس ٚ اٌذٚس٠ح إٌّشٛس تٙا ٚ ذاس٠خ إٌشش ٚ أسلاَ اٌصفساخ )وّا ٘ٛ ِرثغ ٚ ِرؼاسف ػ١ٍٗ فٟ فٙشسح األتساز اٌؼ١ٍّح(.

 ا٢ذ١١ٓ: ٌششط١ٓتا رٌه ٚ اٌرذس٠س ألغشاض ضشٚس٠ا رٌه واْ إرا تسس ِٓ ِسرخشج أٚ ِماي ٔسخ . 3
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 .أْ ٠ىْٛ إٌسخ ٌّشج ٚز١ذج أٚ فٟ أٚلاخ ِٕفصٍح غ١ش ِرصٍح 

  أْ ٠شاس إٌٝ اسُ اٌّؤٌف ٚ ػٕٛاْ اٌثسس ٚ اٌذٚس٠ح إٌّشٛس تٙا ٚ ذاس٠خ إٌشش ٚ أسلاَ اٌصفساخ 

 ِٓ أٞ فٟ رٌه ٚ ِثاششج غ١ش أٚ ِثاششج تصٛسج – ٌٍشتر ذٙذف ال اٌرٟ ٚ اٌى١ٍح ِىرثح تٛاسطح ٚز١ذج ٔسخح ذص٠ٛش . 4

 ا٢ذ١ر١ٓ: اٌساٌر١ٓ

 .أْ ٠ىْٛ اٌغشض ِٓ إٌسخ اسرخذاَ اٌّصٕف فٟ دساسح أٚ تسس ػٍٝ أْ ٠رُ رٌه ٌّشج ٚازذج أٚ ػٍٝ فرشاخ ِرفاٚذح 

  ػٍٝ إٌسخح األص١ٍح أٚ ٌرسً إٌسخح ِسً ٔسخح فمذخ أٚ ذٍفد أٚ أصثسد غ١ش صاٌسح أْ ٠ىْٛ إٌسخ تٙذف اٌّسافظح

 ٌلسرخذاَ ٚ ٠سرس١ً اٌسصٛي ػٍٝ تذ٠ً ٌٙا تششٚط ِؼمٌٛح.

 خ١ّغ اػرثش اٌّشرشن اٌؼًّ فٟ ُِٕٙ وً ٔص١ة فصً ٠ّىٓ ال ٚ اٌثسس إخشاء أٚ اٌرأ١ٌف فٟ شخص ِٓ أوثش اشرشن إرا .5

 ألزذُ٘ ٠دٛص ال اٌساٌح ٘زٖ ٚفٟ رٌه، غ١ش ػٍٝ وراتح اٌثازث١ٓ ٠رفك ٌُ ِا ت١ُٕٙ ف١ّا تاٌرساٚٞ اٌؼ١ٍّح ٌٍّادج ِؤٌف١ٓ اٌششواء

 ت١ُٕٙ. ِىرٛب تاذفاق إال اٌّؤٌف زمٛق تّثاششج االٔفشاد

ا  ٠ّٕغ . 7 ا  ِٕؼا  )دْٚ االخٙضج ػٍٝ اٌرس١ًّ اٚ اٌثشاِح اٚ اٌّذِدح األسطٛأاخ ٔسخ ف١ٙا تّا االٌىرش١ٔٚح اٌمشصٕح تاذا

 ذشخ١ص(.

 

 ة هللا وبركاتهموالسالم علٌكم ورح
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