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كلمة العميد
نتفق مجيعاً أننا نعيش عصر ثورة املعلومات الذي خيتلف يف مساته وخصائصه عن العصور السابقة وعصر الثورة املعلوماتية يعترب دعماً
لقدرة اإلنسان العقلية وجوانب املعرفة املتاحة له حيث أن اإلنتاج الكمي للمعلومات هي مسة هذا العصر ملا هلا من أثر على جوانب
حياتنا املختلفة عامة وعلى اجلوانب االقتصادية خاصة.
ومنذ نشأة كلية احلاسبات واملعلومات عام  6991كأحد كليات جامعة عني مشس املتخصصة يف أربعة جماالت يف احلسابات
العلمية وعلوم احلاسب ونظم املعلومات ونظم احلاسبات ،وهي تتحرك صوب حتقيق النهضة املعلوماتية وإعداد الكوادر البشرية
املتميزة على املستوى القومي والعريب ،حيث حترص الكلية على املسامهة الفعالة يف حتقيق النهضة املعلوماتية املأمولة ملا هلذه
التكنولوجيا ومستجداهتا من تأثري حقيقي يف تنمية املهارات والقدرات الشخصية وتزيد من القدرة على التفكري واحلوار.
إن عالقة كلية احلاسبات واملعلومات بعصر الثورة املعلوماتية وما تفرزه هذه الثورة املتفجرة هي عالقة تأثري وتأثر ،وهى عالقة ذات
طابع ديناميكي حاد ومتغري يتطلب منا االستفادة من كل املوارد املتاحة ،سواء من الناحية االكادميية أو من ناحية اخلربة الفنية لدعم
الكفاءة العلمية والتعليمية عن طريق:
 اختيار املناهج العلمية بعناية على هنج االجتاهات العاملية واملعاهد الدراسية املتقدمة ،حبيث تزيد من قدرة خرجيي الكلية
على مواجهة املتغريات املتسارعة يف جمال تكنولوجيا املعلومات.
 تطوير برامج التدريب إلكساب الطالب خربة عملية وتطبيقية من خالل املشروعات واملمارسات العملية والتدريب الصيفي
باملشاركة مع قطاعات اإلنتاج املختلفة مما يؤدى اىل تنمية املهارات وحل املشاكل وتوليد املعارف اجلديدة.
 من هنا كان حرص كلية احلاسبات واملعلومات جامعة عني مشس عـلى ان تضم العناصر املتميزة من اعضاء هيئة التدريس
ومعاونيهم من مدرسيـن مساعدين ومعيدين ،مما لديهم من رصيد ضخم من املعارف واخلربات النظرية والتطبيقية حيث ان
هذه النخبة املتميزة قادرة على توظيف ما هو متاح من املوارد املادية لدعم املهـام التعليمية وتقومي اداء الطالب وإعداد
املناهج وتطويرها ،وإدارة العملية التعليمية هبدف تنفيذها على أعلى وأجود مستوى ممكن مبا ال يقل عن املستويات العاملية
املتعارف عليها يف هذا اجملال.
واهلل وىل التوفيق
عميد الكلية
أ.د .نجوى لطفي بدر
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المقدمة
تعريف بكلية الحاسبات والمعلومات
صدر القرار اجلمهوري رقم " "969لسنة  6991بإنشاء كلية للحاسبات واملعلومات جبامعة عني مشس وبدأت الدراسة هبا يف
سبتمرب .6991
ملا كانت كليات احلاسبات واملعلومات متثل قطاعاً جديداً يف التعليم اجلامعي فقد مت تكوين جلنة خاصة لقطاع احلاسبات واملعلومات
تضم السادة عمداء كليات احلاسبات واملعلومات باجلامعات املصرية وهى جلنة مستقلة متاماً عن كل من قطاع كليات اهلندسة
وقطاع كليات العلوم وقطاع كليات التجارة.

يوجد جبميع كليات احلاسبات واملعلومات أقسام علمية ماحنه لبكالوريوس احلاسبات واملعلومات يف علوم احلاسب وىف نظم
املعلومات .تنفرد كلية احلاسبات واملعلومات جبامعة عني مشس مبنح بكالوريوس احلاسبات واملعلومات يف نظم احلاسبات واحلسابات
العلمية و ايضا املعلوماتية احليوية ( (Bioinformaticsوهندسة الربجميات) (Software Engineeringالتابعني للربامج اجلديدة
باجلامعة.
تعارفت مجيع اجلامعات واجلمعيات العلمية العاملية على أن حمور اهتمام علوم املعلومات ( (Information Sciencesهو الدراسة
العلمية لكيفية استنباط – وتوليد – وتشفري وحتويل – وإرسال – وجتميع – وتنظيم – وختزين – واسرتجاع – وبث – وقياس –
وتقييم املعلومات مبا يلقى الضوء على تعددية التخصصات ،هذا باإلضافة إىل وجود العديد من التخصصات البينية.
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مقر الكلية
املقر احلاىل للكلية مبركز احلساب العلمي للجامعة .وقد مت بناء عدد من الطوابق فوق مركز احلساب العلمي لتوفري بعض املعامل
للكلية وذلك عام  ،0222وكذلك مت االنتهاء من مبين آخر جماور ملركز احلساب العلمي كمبين مؤقت للكلية الستيعاب الزيادة اليت
طرأت على أعداد الطلبة فيه ومت افتتاحه عام  0220وهو حيتوي على مدرجني للمحاضرات جبانب بعض املعامل العامة واملتخصصة
مث مت تطوير املبين املؤقت بإعداده وتوسعاته لتتضاعف مساحته ومت االنتهاء منه عام .0221
كما يوجد مقر للكلية حتت االنشاء ويقع ىف مدينة العبور.
عالوة على ما سبق فقد واصلت اجلامعة دعمها للكلية .وحرصت اجلامعة على توفري الدعم املادي املطلوب إلنشاء مكتبة خاصة
بالكلية تتوافر هبا أحدث املراجع والكتب العلمية املتخصصة وذلك خلدمة الطالب مبرحليت البكالوريوس والدراسات العليا.
هذا ولقد استثمرت الكلية الدعم املادي املقدم من اجلامعة يف تطوير وزيادة كفاءة مجيع قاعات احملاضرات املتاحة هلا وأيضا يف جتهيز
معامل لتكنولوجيا املعلومات ومعمل لإللكرتونيات الرقمية والدوائر املنطقية ومعمل للمعاجلات الدقيقة ومعمل لشبكات احلاسبات
وتشتمل تلك املعامل على حاسبات شخصية حديثة الطراز.
هذا باإلضافة إىل املعامل األساسية والتخصصية لألقسام العلمية املختلفة واليت حتتوي على أكثر من  012حاسب شخصي
واحلاسبات اخلادمة لشبكات املعامل .هذا بإضافة إىل معامل أحباث خمصصة خاصة برسائل املاجستري والدكتوراه.
ولقد قامت الكلية بإنشاء شبكة معلومات حملية لربط كافة أجهزة احلاسبات يف خمتلف املعامل ببعضها البعض وكذلك ربط شبكات
املعلومات احمللية بشبكة املعلومات اجمللس األعلى للجامعات املصرية ويساهم ذلك فيما يلي:
 .6ميكنة العمل بشئون الطلبة وأعضاء هيئة التدريس واملوظفني والعاملني بالكلية وتقدمي اخلدمات املختلفة يف هذه
القطاعات بكفاءة عالية.
 .0ربط احلاسبات يف القطاعات املتجانسة بطابعات مركزية مما يقلل عدد الطابعات اليت ميكن استخدامها.
 .3ربط املعامل العلمية والبحثية بشبكة اإلنرتنت من خالل شبكة معلومات اجلامعة.
 .9حتديث وصيانة الربجميات املتخصصة وقواعد البيانات واملسامهة يف إنشاء خمازن املعلومات.
 .1التحكم والسيطرة الكاملة لكافة أجهزة الكلية وبرجمياهتا.
 .1إمكانية استفادة الطالب من أي جهاز بالكلية لتشغيل الربامج املناسبة.
 .7تسهيل الدعم الفين وسرعة اكتشاف األعطال.

6

الرؤية
"أن تصبح كلية احلاسبات واملعلومات مؤسسة تعليمية وحبثية وجمتمعية مشهود هلا بالتميز والريادة يف جمال احلاسبات واملعلومات على
املستويات احمللية واإلقليمية والعاملية".

الرسالة
" إعداد كوادر متخصصة يف جمال احلاسبات واملعلومات يتوافر لديهم قدر كبري من املعرفة واملهارات العلمية والتطبيقية اليت تتالءم مع
احتياجات سوق العمل املتغرية يف إطار من القيم واألخالق ،باإلضافة إىل تعميق الوعي العلمي واالهتمام بالبحث التطبيقي يف
إطار شراكة مع ا ملؤسسات والشركات عن طريق هتيئة البيئة املناسبة لذلك ،والسعي إىل التواصل مع اجملتمع وتلبية احتياجاته من
خالل تقدمي اخلربات االستشارية والبحثية اليت ختدم اجملتمع بصورة متميزة تساعد على حتقيق التنمية املتكاملة واملستمرة".
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ميثاق األخالقيات
تعريف
الميثاق االخالقي مجموعة من التوجهات االخالقية والمعايير المتفق عليها بين أعضاء هيئة التدريس وتحكم ممارسات العمل
بالكلية وليست أحكام وبنود نظامية التشريعات تمارس بقوة القانون.

المبادئ األساسية التي تحكم الميثاق
البند األول :المنفذون للميثاق

يلتزم كافة أعضاء الكلية هبذا التنظيم املهين ،سواء كانوا من أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم أو اإلداريني والفنيني والعمال
والطالب.

البند الثاني :أهداف الميثاق

مت صياغة امليثاق ملساعده العاملني بالكلية على االلتزام باملعايري املهنية وطمأنه كافه األطراف املتعاملة معها إىل أن كافه
أنشطة الكلية العلمية والبحثية والتعليمية تتم وفقا للطرق واألساليب املهنية واألخالقية.

البند الثالث :مبادئ الميثاق
 .6الشفافية (املصداقية)
 .0األداء املهين املتميز:
ويتم ذلك من خالل إرساء تقاليد راسخة حترتم األداء املتميز وتقبل التنوع واالختالف وتعرتف بآليات حمدده
لصنع السياسات.
 .3تدعيم العمل اجلماعي وروح الفريق
 .9نشر مناخ الثقة داخل الكلية:
وذلك من خالل إصالح بيئة العمل والتدعيم من خالل احلوافز ،ومراجعة القرارات واإلجراءات التصحيحية،
والتجاوب مع النقد املوضوعي للقرارات ،تأكيد املساواة يف احلقوق والواجبات ،املشاركة يف صنع القرار ،والشفافية
يف نقل املعلومات ،والتعاون الفعال من أجل صاحل الكلية والعملية التعليمية بكافة جوانبها.
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 .1اإلدارة السلمية للخالفات والصراعات خالل األزمات
 .1العدالة والتوازن:
وذلك باختيار القيادات وفقا ملعايري معلنة وعادلة ومتوازنة ووفقا خلرباهتم وكفاءهتم العلمية واإلدارية ،وكذلك اختاذ
كافة اإلجراءات التصحيحية ملعاجله أي ممارسات غري عادلة.
 .7اجلدارة واالستحقاق ومتكني الشباب.
 .8بناء القدرات املؤسسية:
وذلك من خالل تعزيز قدرة الكلية على بناء شراكه مع احمليط اخلارجي.
البند الرابع :نصوص الميثاق
نذكر منها:
 العمل وف ًقا للمبادئ األخالقية وأن يسلكوا بطرق مهنية أخالقية وعدم القيام بأي عمل من شأنه أن يؤثر على مسعه الكلية
كمؤسسة اعتبارية داخل اجملتمع.

 ال جيب أن يعطى األعضاء معلومات خاطئة ومبالغ فيها حول مهاراهتم وخرباهتم أو حول قدرات الكلية.
البند الخامس :المبادئ الخاصة بالبحث العلمي والعمل الميداني في استطالعات الرأي العام وغيرها
نذكر منها:
 العمل وفقا للقوانني والتشريعات احمللية والعاملية.
 يتصرف الباحث بطريقة أخالقية وأال يقوم بأي عمل من شأنه اإلضرار بسمعة الكلية وامسها.
البند السادس :المؤشرات الدالة
نذكر منها:
 عدد االنتهاكات اليت متت.
 عدد اخلالفات اليت وقعت بني أعضاء الكلية من خمتلف الفئات والقطاعات.
البند السابع :المتطلبات األساسية
نذكر منها:
 احرتام مبدأ العدالة واملساواة يف احلقوق والواجبات.
 توافر الوعي بأمهية امليثاق ودوره يف دعم رأس املال االجتماعي للكلية وأعضائها.
البند الثامن :التحديات
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أبرز التحديات األساسية متثل يف كون هذه املبادئ األخالقية تطوعيه أي أن االلتزام هبا اختياري.
البند التاسع :االلتزام تجاه البحث العلمي والملكية الفكرية
البحث العلمي هو مكون أساسي في وظيفة أعضاء هيئة التدريس بالكلية ويساهم في تطوير امكانياتهم وقدراتهم في
التعلم المتميز ويجب على الباحثين المحافظة على تقدمهم ىف األحباث و االهتمام بالنتائج و دراستها و حتليلها حبيث
ميكن البناء عليها مستقبالً.

قواعد وأخالقيات ممارسة المهنة

 القاعدة األولى :يبين عضو هيئة التدريس مسعته املهنية على كفاءة وجدارة اخلدمات اليت يقدمها ،كما يبتعد عن منافسة
اآلخرين بشكل غري عادل.
 القاعدة الثانية :يسعى عضو هيئة التدريس لتنمية قدراته وكفاءته الشخصية ،كما يوفر فرص التطوير املهين حتت إشرافه.
 القاعدة الثالثة :يلتزم عضو هيئة التدريس بتعزيز القيم واملبادئ األساسية ألخالقيات املهنة وترسيخها يف اجملتمع مع التزامه يف
تصرفاته باألساليب اليت تدعم وتعزز مكانة وأمانة وكرامة املهنة حمليا وعامليا.
 القاعدة الرابعة :يتصـرف عضـو هيئـة التـدريس يف املسـائل املهنيـة كوكيـل حـري

لصـاحب العمـل ،وعليـه أن يتجنـب أي تعـار

يف املصاحل.

 القاعدددة الخامسددة :حيــرص عضــو هيئــة التــدريس عنــد تقــدمي أفكــاره وأراءه وقراراتــه أن تكــون بطريقــة موضــوعية وصــادقة ويف جمــال
ختصصه وخرباته املهنية.
 القاعدة السادسدة :يسـعى عضـو هيئـة التـدريس عنـد تقـدمي خدماتـه املهنيـة إىل األخـذ بـأعلى معـايري السـالمة وحتايـة البيئـة حتقيقـا
للمصلحة العامة للفرد واجملتمع.
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ميثاق األخالقيات وحقوق الملكية الفكريةالخاص بأعضاء هيئة التدريس
اعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة هم اهم عامل يف العملية التعليمية وعلى ذلك يتطلب أن يتوافر يف عضو هيئة التدريس واهليئة
املعاونة جمموعة من االخالقيات منها ما يتعلق باملهنة ومنها ما يتعلق بالشخصية ومنها ما هو اخالقيات عامة .تعترب اخالق مهنة
التدريس أكثر ضرورة وامهية مقارنه باملهن االخرى مبا هتدف اليه من بناء شخصية االنسان بأبعادها املختلفة فضال عن امهيه الدور
الذي يؤديه عضو هيئة التدريس واهليئة املعاونة من تربيه االجيال املتعاقبة وتعليمهم.

المسؤوليات األخالقية التي على عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة
 دعم الثقة بينه وبني الطالب من خالل اشرتاكهم يف وضع قواعد حلجرات الدراسة والنظام هبا توجيه الطالب ومعاونتهم يف حل
مشكالهتم الشخصية.
 االحتفاظ باألسرار اليت يبوح هبا الطالب اليه.
 احرتام شخصية الطالب وقدراهتم.

 احرتام الزمالء والتواصل معهم جيدا.
 االلتزام بقواعد العمل السائدة.
 بذل اجلهد امللحوظ لتحفيز طاقات الطالب دون متييز.
 احرتام االمكانات واملوارد املتاحة وترشيد استخدمها.
 احلرص على استخدام لغة مهذبه مع طالبه وزمالئه.
 االهتمام مبظهره دون مبالغة.
 تقدمي حمتوى حيتذى به يف الوالء الوطين.
 احرتام حقوق االخرين.
 التحلى باألمانة العلمية واملعلوماتية.
 احرتام قوانني امللكية العامة.
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 التسامح واحرتام اراء االخرين ومعتقداهتم.
 مراعاة التوازن بني مصلحة الفرد ومصاحل الوطن.
 التحكم يف النفس وتقييم الذات.

 النزوع اىل التقدم واالرتقاء وحب التفوق والنزعة اىل التطور.
 القدرة على العمل مع فريق.
 الرغبة يف النشاط واالستمتاع بالعمل يف اوقات الفراغ.
 االحساس باملسؤولية جتاه البيئة بكل مكوناهتا وكائناهتا احليه واملادية.

 التنافس الشريف واالبتعاد عن االساليب غري السوية بقصد الكسب والتفوق.
 احلرية مع حتمل املسؤولية.

أخالقيات المهنة في مجال التعليم
إن مهنه التدريس تستلزم ممن ميارسها التمسك بأخالقيات املهنة الذي تؤكد على ضرورة ان يكون عضو هيئة التدريس واهليئة املعاونة
على خلق وان يتصف بالصفات احلميدة اليت تؤهله بل وتساعده يف ممارسه عمله بنجاح وهي ضرورية الن شخصيته تؤثر تأثري كبري
على الطالب ومن هذه الصفات ما يلي:
يستطيع عضو هيئة التدريس واهليئة املعاونة الكفء ان يغرس روح املسئولية واملثابرة يف نفوس الطالب عن طريق القدوة احلسنة وحني
يتصرف عضو هيئة التدريس واهليئةاملعاونة بالنزاهة تنعكس سلوكياته عليهم



الصرب
التدريس مهنة رسالية وتعد سالمة الصحة اجلسدية متطلباً اساسياً من متطلبات املهنة ولذا جيب ان يكون عضو هيئة التدريس






األمانة واالخالص

ومعاونيه متصفاً بالصرب واجللد وقوة االحتمال وعليه ان يصرب على الطالب الذين يعتربهم يف بعض االحيان مثريين للمشاكل
التعاون
االنضباط الوظيفي
القيادة والعالقات اإلنسانية
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ميثاق أخالقي للعاملين في مهنة التعليم
اعدت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم بالتعاون مع املنظمة اإلسالمية للرتبية والثقافة والعلوم ميثاقاً اخالقياً للعاملني يف مهنة
التعليم ويعد هذا امليثاق وثيقة عهد تتضمن قواعد ومبادئ مهنيه وأخالقية لواجبات العاملني يف مهنة التعليم وحقوقهم اهم ما جاء
يف هذا امليثاق.

واجبات عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة نحو مهنتهم
.6
.0
.3
.9

االلتزام بفلسفة النظام التعليمي واهدافه وسياسته واسرتاتيجيته وخططه وبراجمه واملشاركة يف حتقيقه
االعتزاز باملهنة و التمسك بأهدافها والتعبري عن الوالء وحتمل اعبائها وجتديدها والتمسك بأخالقيتها والعمل على االرتقاء هبا
اعتبار التعليم حقاً وواجباً على كل فرد
ترغيب األخرين يف العمل مبهنة التدريس وحرصه على االرتقاء هبا

 .1تطبيق سلوكيات املهنة والسيما الصرب واحلزم والعدل واالنضباط واالتزان االنفعايل واحملافظة على اسرارها
 .1االسهام بشكل اجيايب يف انشطة املنظمات املهنية املختلفة
 .7التفرغ ملهنته وحرصه على احرتام النظام وتقدير قيمة الوقت
 .8ادراك امهية البحث يف تطوير العملية التعليمية والعمل على االسهام فيه
 .9السعي اىل ان تكون الكلية بيئة حمببه لآلخرين
 .62التمسك مببدأ األصالة والتجديد يف نشاطه التدريسي

واجبات عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة نحو الطالب
 .6اعتبار الطالب حمور العملية التعليمية وغايتها وانسانا له حقوقه وكرامته.
 .0احلرص على ان يكون مثالً صاحلاً يف االخالق وقدوة لطالبه علماً وسلوكا.

 .3تشجيع الطالب على احرتام عضو هيئة التدريس واهليئة املعاونة وزمالئهم وتشرهبم حماسن االخالق.
 .9احرتام حق الطالب يف احلصول على املعرفة الصحيحة وارشادهم اىل مصادرها املوثوقة وحتليلها وفهمها وتعليمهم كيف
يتعلمون ويفكرون.
 .1احلرص على معاملة الطالب بعدالة.
.1
.7
.8
.9

مراعاه الفروق الفردية بني الطالب وتشجيع للمجتهدين واملبدعني منهم واألخذ بيد املتأخرين وحتفيزهم.
بناء عالقات طيبة مع طالبه بعيداً عن استغالهلم للمصاحل الشخصية.
مساعدة الطالب يف حل مشكالهتم الدراسية والشخصية قدر اإلمكان.
معرفة ظروف الطالب ومؤهلهم وقدراهتم واحتياجاهتم والعمل على تلبيتها.
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 .62السعي إلكساب الطالب املهارات واالجتاهات اليت تنمي لديهم التفكري العلمي املستقل وتقبلهم للرأي اآلخر و قدرهتم على
حل املشكالت و تنمية لفكر النقد لديهم وحب التعلم الذايت املستمر وممارسته وإذكاء روح املبادرة واإلبداع بينهم.
.66
.60

اعانة الطالب على فهم أنفسهم ومعرفة أفضل اخليارات املستقبلية املتاحة امامهم.
احلرص على ان يكون حمباً لطالبه رحيماً هبم مبديا احرتامه هلم و االهتمام هبم و أن يقوم بواجباته معهم بيسر و أن

.63

تشجيع الطالب على العمل والتعاون اجلماعي واملشاركة يف اجلمعيات واملنظمات العلمية والثقافية.

.69
.61
.61
.67

غرس االجتاه حنو استثمار املعرفة وتوظيفها يف نفوس الطالب فيما يعود بالنفع هلم وجملتمعهم وأمتهم.
ابراز األثار االجابية للتكنولوجيا للطالبز
تدريب الطالب على اصول اللياقة والتصرف االجتماعي السليم وجعلها جزءاً من شخصياهتم داخل اجلامعة وخارجها.
السعي إىل توعية الطالب بأمهية دورهم املستقبلي يف بناء الوطن والدفاع عنه وتنميته اقتصادياً واجتماعياً واحلفاظ على

يعودهم على مراقبة الذات.

موارده.
 .68احلرص على مشاركة الطالب يف تسيري بعض اوجه النشاط بالكلية واجلامعة.

واجبات عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة نحو زمالئهم
 .6احلرص على ان يكون سلوكه منوذجاً حياً لزمالئه.

 .0املساعدة يف تنمية قدرات زمالئه وتدريبهم والسيما اجلدد منهم واعانتهم على حل مشكالهتم بقدر ما يسمحون بذلك دون
التدخل يف خصوصياهتم.
 .3السعي اىل حتقيق الوحدة واالنسجام بينه وبني العاملني معه وتعزيز عالقات تعاونية دائمة تتسم بالثقة واالحرتام واحملبة والتواضع
والنية احلسنة.
 .9تعزيز املناخ التنظيمي التعليمي مع زمالئه مبا يؤمن احرتام آرائهم واالعرتاف بقدراهتم ومناقشتهم بروح من الدميقراطية واالنفتاح
والتسامح والنصيحة.
 .1احرتام التخصصات العلمية لزمالئه وعدم االنتقاص منها.
 .1حرصه على مسعة زمالئه والتحدث عنهم مبا يعزز مكانتهم والسيما يف حضور الطالب واسرهم.
 .7تقدمي اخلربة واملشورة لزمالئه وحرصه على اال جيرح روح صديق بنصيحة والحيرمه منها ليعرف خطأه.
 .8جتنب التنافس غري املشروع مع زمالئه.
 .9اإلستفادة من خربات زمالئه واعرتافه هبا بال حساسية والشعور بالضعف العلمي اواملهين.
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واجبات عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة نحو رؤسائهم
 .6احرتام األعلى ورعاية األدىن.
.0
.3
.9
.1

اجناز ما يكلف به من اعمال بروح راضية وضمري حي.
تقبل النصح والتوجيه والنقد من رؤسائه بروح متفتحة وموضوعية.
االلتزام باال يتحدث عن رؤسائه اال مبا يليق هبم وال يفشي اسرارهم.
االسهام يف تقومي املسئولني عن العمل واألنشطة اجلامعية بروح إجيابية.

 .1ادراك قيمة العلم اجلامعي وأمهيته.

واجبات عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة نحو أولياء األمور
 .6بناء عالقات نزيهة تعاونية مع أولياء أمور الطالب لصاحل العملية الرتبوية.
.0
.3
.9
.1

تبادل املعلومات الالزمة عن الطالب مع اسرهم حمافظاً على األسرار والتعامل معها مبهنية.
السعي اىل تكوين اجتاهات اجيابية لدى األسرة حنو العمل اجلماعي وتقدير امهية الكلية ومشاركة األسرة يف فعالياهتا.
تعزيز مكانة طالبه داخل و جيعل منهم مصدر كفء لنقل املعلومات.
التعاون مع أسر الطالب واستثمار إمكانيات الطالب.

 .1احرتام مسئولية االباء جتاه أبنائهم.
 .7االميان بأمهية األسرة ودورها يف مشاركة الكلية يف التنشئة وتعزيز مكانتها لدى الطالب.

واجبات عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة نحو المجتمع
 .6احلرص على احرتام قوانني اجملتمع وانظمته وعاداته وتقاليده وتارخيه وحل مشكالته وسيادة القيم اجملتمعية املرغوب فيها وااللتزا م
هبا.
 .0التفاعل الزائد يف عمل املؤسسات اجملتمعية لتحقيق االهداف اجلماعية.
.3
.9
.1
.1

اإلدراك أن الكلية ملك اجملتمع عليه أن حيافظ على مكانتها الواقعية ومستوى خدماهتا للمجتمع واسهامه بفاعلية يف براجمها.
املسامة يف متكني ابناء اجملتمع احمللي من اكتساب املعرفة وتوظيفها يف حياهتم وجمتمعهم.
املبادرة يف عمل اخلري ألبناء اجملتمع .
توعية الطالب لتحسني اهليئة احمللية واالهتمام باألخالق البيئية.
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الحرية األكاديمية
تعين احلرية األكادميية حرية اعضاء اجلماعة األكادميية سواء على املستوى الفردي أواجلماعي يف متابعة املعرفة وتطويرها ونقلها من
خالل البحث والدراسة واملناقشة والتوثيق واالنتاج واالبداع والتدريس وإلقاء احملاضرات والكتابة وهي ضرورة الغىن عنها للتقدم
العلمي والفكري لألفكار اجلديدة اليت يتم اكتشافها وتقييم ما هو موجود من افكار تقيما نقدياً ونبذ ما يثبت بطالنه
وعدم صحته منها وتشمل احلرية األكادميية أمورا ترتبط باالكادميي الفرد واملؤسسة األكادميية ومن ابرز شروطها على مستوى
املؤسسة االستقالل ويقصد به استقالل املؤسسات األكادميية عن الدولةو كل قوى اجملتمع يف اختاذها لقرارهتا املتعلقة بإدارهتا الذاتية
والتمويل ورسم سياسات التعليم والبحث وتنظيم العمل ومايرتبط بذلك من موضوعات وانشطة .وعلى مستوى الفرد فإن احلرية
األكادميية تنطوي على حق االكادميي يف ان ميارس نشاطه دون خوف من اية هتديدات أو عقوبات ترتتب على ممارسته لدوره مع
األخذ يف االعتبار عن احلدود املرتبطة بضمري الباحث والتزامه باملواثيق األخالقية للبحث العلمي:
 .6عر ما يتم التوصل اليه عن طريق الدراسة والبحث بصدق واإلدالء باآلراء يف وضوح وثقه مع عدم اخلو يف املوضوعات
غري املدروسة او اإلدالء بآراء يف جماالت التتوافر له بيانتها.
 .0الصراحة والعالنية يف التعامل املريح وخاصة يف املسائل العادية مع الثبات الدائم على الراي العلمي ولو يف غري الصاحل
الشخصي.
 .3الرفض البات للمشاركة باملعلومات العلمية يف االعمال غري املشروعة اواملدمرة اليت قد تضر باجلنس البشري.
 .9املشاركة الفعالة يف تطوير املهنة واتقاهنا بثمرة جهد دائب الينقطع.
القانون االخالقي لخريجي كلية الحاسبات والمعلومات لشرف مهنة البرمجة
مت عقد العديد من االجتماعات ألعضاء هيئة التدريس يف الكلية وقد صدر االيت:

 األمانة والعدل واالحرتام تنبثق عنها االسس األخالقية وعلى مهندس الربجميات ان يعرتف هبذه القاعدة فال يقف منها موقفا
جامداً بل يعتربها جمموعة من املبادئ الفعالة اليت توجه طرقه وتصرفاته يف احلياة ومن واجبه ان يزاول مهنته مبوجب هذه القوانني
األخالقية.
 مبا ان حجر الزاوية يف التصرف املهين هو االستقامة فعلى خرجيي كلية احلاسبات واملعلومات القيام مبهام مهنتهم باخالص
للجمهور وملستخدميه وعمالئه بنزاهة واستقامة للجميع ومن واجبه ان يهتم باملصاحل العامة .
 كما عليه ان يعزز شرف مهنته وكرامته وان يتجنب االشرتاك يف املشاريع املشكوك يف ثقتها وعليه ان يكون متسامح وعادل يف
معاملته لزمالئه.
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الحياة المهنية لخريجي كلية الحاسبات والمعلومات وعالقاته المختلفة
أ -عالقة خريجي كلية الحاسبات والمعلومات بالحياة المهنية
 .6على اخلريج ان يساعد على زيادة فاعلية مهنة الربجمة بتبادل املعلومات واخلربة مع االخرين من خرجيي الكلية والطالب
وبالتعاون مع مجعيات خرجيي كلية احلاسبات واملعلومات واملدارس والنشرات العلمية الربجمية
 .0على اخلريج ان يتجنب كل ما من شانه أن يضر بسمعة املهنة وشرفها.
ب -عالقة خريجي كلية الحاسبات والمعلومات بالجمهور

 .6على اخلريج ان يسعى على زيادة معلومات اجلمهور ومعارفهم الربجمية وان ال يشجع انتشار االقوال الكاذبة واملشبوهة
املبالغ فيها مما له عالقة بالربجمة
 .0على اخلريج ان يهتم االهتمام الكايف بسالمة وصحة اجلمهور واملوظفني الذين يتأثرون باألعمال املسئول هو عنها.
 .3على اخلريج عندما يتقدم للشهادة امام احملكمة أو القضاء أو اي هيئة رمسية عليه أن ال يبدي رأياً إال عند وثوقه بانه
مبين على املعرفة الكافية واالعتقاد الصادق
 .9على اخلريج أن ال يصدر بيانات مغرضة اوانتقادات اوحججاً ختت بالسياسة العامة

ت -عالقة خريجي كلية الحاسبات والمعلومات بالعمالء والمستخدمين

 .6على اخلريج ان يتصرف باألمور الفنية اخلاصة بكل عميل او مستند كوكيل امني ومعتمد وموثوق به
 .0على اخلريج ان يتصرف بكل نزاهة وعدل يف عالقته بني مستخدميه او عمالئه وبني املتعهدين عند اشرافه على تنفيذ
العقود والتعهدات
 .3على اخلريج ان يعر بصراحة تامة العواقب اليت يتوقع حصوهلا نتيجة الي تعديل مقرتح خبصوص برنامج العمل الذى
يقع حتت مسئوليته فنيا .
 .9على اخلريج ان يستخدم أو ينصح عميله أو مستخدمه باستخدام أخصائيني ويتعاون مع أولئك األخصائيني عندما
جيد ان مصاحل املستخدمني تتطلب تلك اخلدمات
 .1على اخلريج ان ال يفشي معلومات تتعلق بأعمال عمالئه أو مستخدميه التجارية أوالفنية دون موافقتهم
 .1على اخلريج ان ال يقبل مكافئات مالية أو سواها من أكرت من مصدر واحد عن اخلدمة الواحدة أو اخلدمات املختصة
بالعمل نفسه .
 .7على اخلريج أن ال يقبل اي عمولة أو منحة مباشرة أو بالواسطة من مقاولني أو مجاعات اخرى تتعامل مع عميله أو
مستخدمه ختت بالعمل املسئول هو عنه
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 .8على اخلريج أن يبلغ فوراً ملستخدمه أو عميله عن اي مصلحة له يف عمل ينافس أو يؤثر يف أعمال مستخدمه أو
عميله وأال يسمح ألية مصلحة له يف اي عمل ما ان تؤثر يف رأيه يف اي عمل يقوم هو به أو ميكن أن يدعى للقيام به
كموظف
ث -العالقة بين خريجي كلية الحاسبات والمعلومات

 .6على اخلريج أن يسعى على حتاية مهنته امجاال وافراداً من أي سوء تفاهم أو سوء تنفيذ
 .0على اخلريج أن يعطي الفضل يف االعمال املتعلقة مبهنته اىل اصحاب الفضل الذين يستحقونه
 .3على اخلريج أن يعزز مبدأ املكافأة الوفية والالئقة للقائمني باألعمال الربجمية مبا فيها الذين يقومون باألعمال القانونية
حيث ان هذا املبدأ يوافق الصاحل العام وحيافظ على مستوى املهنة
 .9على اخلريج ان جيتهد إلجياد الفرص لرتقية خرجيي كلية احلاسبات واملعلومات الذين يف خدمته ولتقدمهم الفين
 .1على اخلريج أن ال يضر بالسمعة الفنية ألي زميل اخر وال مبجهوده مباشرة أو غري مباشرة أما إذا اعتقد بأن اعمال
أحد خرجيي كلية احلاسبات واملعلومات غري قانونية وغري نزيهة فعليه أن يقدم املعلومات اىل السلطة املختصة إلجراء
الالزم
 .1على اخلريج أن حيجم عن انتقاد خريج آخر لكلية احلاسبات واملعلومات وجملهوده مباشرة أو غري مباشرة أما إذا اعتقد
بأن أعمال أحد خرجيي كلية احلاسبات واملعلومات غري قانونية وغري نزيهة فعليه أن يقدم املعلومات اىل السلطة
املختصة إلجراء الالزم
 .7على اخلريج أن ال يسعى يف ان حيل حمل خريج آخر لكلية احلاسبات واملعلومات قد استخدم يف عمل ما إذا كان عاملاً
أن االجراءات االزمه قد اختذت الستخدام ذلك اخلريج
 .8على اخلريج أن ال يستغل مركزه كموظف مبرتب معني لينافس بصفة غريعادلة خرجيا اخر يف عمله
 .9على اخلريج أن ال يشرتك مبسئولية القيام بعمل ما مع خرجيني ال تتالءم مبادؤهم مع االسس األخالقية

دعائم مهنة خريجي كلية الحاسبات والمعلومات
جيب ان تتكامل الدعائم اليت تعتمد عليها الربجمة كمهنة هبدف الوصل هبا اىل النجاح املطلوب وتشمل دعائم مهنة الربجمة على
االيت:
 .6القدرة على التوافق والتكيف
 .0تناسق املظهر الشخصي
 .3العناية والدقة والرتتيب
 .9اعتبار االخرين
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 .1التعاون
 .1احلماس واالميان بالعمل
 .7القدرة على التعبري
 .8القدرة على االقناع
 .9احلكم السليم الصادق
 .62الصحة السليمة واجلسم السليم
.66
.60
.63

األمانة وعدم التحيز
الدأب والقدرة على العمل املتواصل
القدرة على القيادة

.69
.61
.61
.67

سعة االفق
التحكم يف الذات
اللياقة والكياسة
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.68

االستعداد الدائم للدرس والتحصيل
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وثيقة إلجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية والنشر وتعويض من يقوم بالنشر

مقدمة
إن مصطلح حقوق امللكية الفكرية يرتبط ارتباطا وثيقا بأرقى ما ميتلكه االنسان وهو الفكر .ومن الطبيعي أن يكون هناك حق هلذا
االنسان يف حتاية فكره ،وقد يقود هذا الفكر اىل اكتشاف أو اخرتاع أو ما إىل ذلك .وبالتايل ميكن القول أن مصطلح امللكية
الفكرية هو مسمى قانوين يف املقام األول ،يراد به :حق اإلنسان يف إنتاجه العلمي ،واألديب ،والفين ،والتقين ،والتجاري؛ ليستفيد من
مثاره وآثاره املادية واملعنوية ،وحرية التصرف فيه ،والتنازل عنه ،واستثماره؛ كحق املؤلف يف التأليف ،واملرتجم يف الرتمجة ،والناشر يف
حقوق النشر ،والرسام يف اإلبداع الفين والرسم والتصوير ،واملهندس يف املخططات واخلرائط ،واملخرتع فيما اخرتعه ،ووصل إليه،
وأعطته الدول احلق يف تسجيله ،واحلصول مبوجبه على براءة االخرتاع .
إن حق املؤلف هو حق طبيعي لشخصه وإلنسانيته ،لذا فقد كفلته مجيع تشريعات امللكية الفكرية واملعاهدات واالتفاقيات الدولية
اخلاصة بذلك ،وتن

معظم النظم القانونية السائدة يف العامل على أن امللكية الفكرية هي أحد أنواع امللكيات اليت يكفلها القانون

وحيميها.
وقد متت بلورة الكثري من املبادئ العامة املنظمة للملكية الفكرية يف القوانني الوطنية واالتفاقات الدولية ،ولكن التقدم التقين املتسارع
اخلطى والعوملة وتبادل املنافع بني الدول والشعوب وما ينشأ عن املنافع النامجة عن هذا النشاط اإلنساين املستمر جيعل حتاية امللكية
الفكرية أمرا ضروريا ،ويقتضي تطوير مفهوم احلماية يف النطاق الوطين والدويل للقوانني املتعلقة به وتبسيط إجراءات تلك احلماية.
لذلك فقد حرصت تشريعات امللكية الفكرية والقوانني اخلاصة حبق املؤلف وكذلك املعاهدات الدولية اخلاصة بذلك (املنظمة العاملية
للملكية الفكرية "الويبو") على كفالة احلماية القانونية الالزمة واملالئمة حلقوق املؤلف بشقيها املادي واألديب ،وذلك من أجل
ضمان حتاية وسالمة املصنفات من أية حتريفات أو تشوهات أو أضرار قد تصيبها ،وكذلك ضمان حلقوق املؤلف على هذه
املصنفات .وقد قررت قوانني حقوق املؤلف وسائل عدة حلماية املؤلف ومصنفاته من أية اعتداءات ،وتتباين هذه الوسائل تبعا
لالعتبارات التالية:
 .6طبيعتها
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 .0وسائل وإجراءات تطبيقها
 .3مدى قوة وشدة ردع املعتدين
 .9نوع املصنف الذي وقع االعتداء عليه
 .1وقت استعماهلا يتمتع باحلماية وفق القوانني الوطنية والدولية أصحاب املصنفات اآلتية:
أ .الكتب والكتيبات والبحوث واملقاالت العلمية والثقافية والرتمجات وغريها من املصنفات املكتوبة.
ب .برامج احلاسب وتطبيقاهتا وقواعد البيانات وما مياثلها.
ج .براءات االخرتاع واالكتشاف.
د .املصنفات الفنية كاملصنفات التمثيلية واملوسيقية والتصميمات والفنون التشكيلية والرسم والنحت والنقش وما
شاهبها.
ه .مصنفات العمارة والرسوم واملخططات اهلندسية.
و .املصنفات الفوتوغرافية واخلرائط واألفالم والربامج التلفزيونية واإلذاعية وما مياثلها.
ز .العالمات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية وحقوق الطبع.

أهمية وفوائد حماية الملكية الفكرية
تعترب قدرة أية دولة أو شركة على احلفاظ على الطبيعة اخلاصة للمنتج الذي تقدمه مفتاح املنافسة الناجحة ووسيلتها األساسية.
وتتوقف هذه القدرة على الدرجة اليت يتم هبا حفظ وصيانة ملكية الفكرة أو األفكار املندجمة يف هذا املنتج أو الوسيلة املستخدمة يف
عملية اإلنتاج .من هنا تكمن أمهية حتاية امللكية الفكرية حبيث ميكن من خالل احلماية املالئمة والكافية زيادة مقدرة املؤسسات
واهليئات املختلفة على النجاح يف األسواق من خالل بعض الطرق التالية:



تأسيس ميزة سوقية:
 .6حتاية طرق التكنولوجيا واألنشطة التجارية األساسية
 .0دعم فاعلية البحث والتطوير
 .3توقع التغريات يف التكنولوجيا والسوق

 حتسني األداء املايل:
 .6حتقيق إيرادات جديدة
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 .0ختفيض النفقات
 .3جذب رأس مال جديد
 .9تشجيع التنافسية

صاحب حق المؤلف وشروط الحماية
 إن الشخ

الذي يبتكر عمال علميا أو فنيا ،له مبجرد ابتكاره حق امللكية املطلقة على هذا العمل وكذلك احتفاظه حبقوقه.

 يف حالة األعمال املشرتكة اليت يستحيل فيها فصل نصيب أي من املشرتكني يف ابتكار العمل عن نصيب اآلخرين يعترب اجلميع
مؤلفني باالشرتاك وأصحاب حقوق املؤلف يف العمل بالتساوي ،أما إذا كان باإلمكان فصل نصيب كل من املؤلفني املشرتكني
عن نصيب اآلخرين فيعترب كل من املؤلفني املشرتكني مؤلفا مستقال للجزء العائد له.

 يف حالة األ عمال املشرتكة ،ال ميكن ألحد املؤلفني أن ميارس مبفرده حقوق املؤلف بدون رضى شركائه ،ما مل يكن هناك اتفاق
خطى خمالف.

 يف حالة االعمال اجلماعية يعترب الشخ

الطبيعي أو املعنوي الذي أخذ املبادرة بابتكار العمل واإلشراف على تنفيذه صاحب

حق املؤلف ،ما مل يكن هناك اتفاق خطى خمالف.

 يف حالة األعمال املبتكرة من قبل اشخاص طبيعيني لصاحل هيئة معينة مبوجب عقد قانوين تعترب اهليئة صاحب حق املؤلف ما مل
يكن هناك اتفاق خطى خمالف.

الحقوق التي يتمتع بها صاحب حق المؤلف
 يتمتع صاحب حق املؤلف حبقوق مادية وحقوق معنوية

 يكون لصاحب حق املؤلف وحده احلق يف استغالل العمل ماديا ،وله يف سبيل ذلك احلق احلصري يف إجازة أو منع ما يأيت:
 .6نسخ وطبع وتسجيل وتصوير العمل جبميع الوسائل املتوافرة مبا فيها التصوير الفوتوغرايف أو على أشرطة واسطوانات الفيديو
أو األشرطة واالسطوانات واألقراص مهما كان نوعها ،أو بأية طريقة أخرى.
 .0ترمجة العمل إىل لغة أخرى أو اقتباسه أو تعديله أو حتويره أو تلخيصه أو تكييفه.
 .3احلقوق املادية للمؤلف تعترب حقا منقوال ميكن التفرع عنه كليا أو جزئيا.
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 .9ان عقود استغالل احلقوق املادية أو التصرف هبا أيا كان موضوعها جيب أن تنظم خطيا حتت طائلة البطالن بني
املتعاقدين ،وان تذكر بالتفصيل احلقوق موضوع العقد ،وأن تكون حمددة يف الزمان واملكان وأن تن

إلزاميا على مشاركة

املؤلف بنسبة مئوية من االيرادات عن عمليات االستغالل والبيع.
 .1يكون للمؤلف باإلضافة إىل احلقوق املنصوص عليها يف القانون حق إشهار العمل وحتديد طريقة إشهاره ووسيلتها وحق
املطالبة بأن ينسب العمل إليه كمؤلف وبأن يذكر امسه على كل نسخة من نسخ العمل يف كل مرة يستعمل فيها العمل
استعماال علنيا واحلق بأن يستعمل امسا مستعارا ومنع أي حتوير أو تطوير أو تعديل أو تغيري يف العمل قد يسيء إىل شرفه
أو مسعته أو شهرته أو مكانته األدبية والعلمية.
 .1ال جيوز التصرف حبقوق املؤلف املعنوية وال جيوز إيقاع احلجز عليها إمنا جيوز انتقال تلك احلقوق إىل الغري عن طريق الوصية
أو قوانني اإلرث.

البرمجيات في قانون حماية الملكية الفكرية
ميثل استعمال برجميات منسوخة وغري مرخصة أحد األعمال اليت تقع حتت طائلة القانون  80لسنة 0220م بشأن حتاية امللكية
الفكرية ،والئحته التنفيذية .وكذلك تتمتع برامج احلاسب باحلماية القانونية باعتبارها مصنفات أدبية طبقا التفاقية الويبو )(WCT
حلماية حقوق التأليف لعام  6991وكذلك طبقا للمادة  02من اتفاقية برن ،وتطبق تلك احلماية على برامج احلاسب أيا كانت
طريقة التعبري عنها أو شكلها.
وتتلخ

طرق التعدي على برامج احلاسب فيمايلي:

 .6القرصنة من خالل نسخ برامج احلاسب على قرص.
 .0التعدي من قبل املستخدم وذلك بشراء نسخة أصلية واحدة لربنامج واستخدامها على أكثر من حاسب واحد .فيتم استخدام
الربنامج لعدة مرات دون احلصول على رخصة باستخدامه ألكثر من مرة واحدة .
 .3التعدي من خالل شبكة االنرتنت :حبيث تقوم بعض املواقع بإتاحة برامج احلاسب لنسخها دون ترخي  ،ومن مث يقوم
مستخدم الشبكة بنسخ برامج احلاسب وحتميلها على جهازه،وغريها.

صور االعتداء على حق المؤلف
 )1السرقة األدبية  /االنتحال
والسرقة األدبية هي تقدمي مؤلف الغري أو عرضه كليًا أو جزئيًا ،مع إدخال بعض التحويرات عليه بإضفاء بعض اإلضافات

والتعديالت على شكله أو مضمونه ،وكذلك يعترب من قبيل السرقة األدبية االقتباس من مؤلفات أصلية وتضمينها ملؤلف جديد أو
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التعبري عن تلك األفكار املقتبسة مبفهوم جديد كما لو كانت هذه األفكار من صنيع عقله وبنات أفكاره ،وكما أن وضعها بني
يدي اجلمهور ،يعترب انتحاال وسرقة ،كما ويدان مرتكبها بالغش والتضليل ويعترب معتديا على حق املؤلف ،إذا ما كان املؤلف
األصلى الذي مت االقتباس منه يتمتع باحلماية.
 )2تزييف المصنف /تقليده
ويقع هذا النوع من االعتداء على حقوق التأليف يف املؤلفات غري املشمولة باحلماية سواء بشكل مباشر أو غري مباشر ،فالنسخة
املقلدة هي نسخة صنعت بأسلوب ميس حق املؤلف األصلي /احلقيقي بغض النظر عن طريقة أو شكل إنتاجها.
 )3القرصنة الفكرية
وتعىن القرصنة استنساخ املؤلفات املنشورة واليت تتمتع باحلماية دون ترخي

مسبق وبيعها باخلفاء أو بطريقة غري رمسية.

 )4تحريف المؤلف
ويعىن التحريف تشويه فحوى املؤلف ومضمونه واملغزى احلقيقي والرئيسي أو صورة التعبري عنه،ويتم التشويه بإدخال بعض التغيريات
عليه إما باحلذف أو باإلضافة أو هبما معا ،وإدخال بعض التحويرات عليه ،ويطال هذا النوع من االعتداء شرف املؤلف ومسعته
وشهرته ،وكذلك اإلضرار باملؤلف نفسه من الناحية املالية حيث تبخس قيمته املادية واألدبية.

الحماية القانونية للملكية الفكرية
وتتمثل وسائل احلماية القانونية للملكية الفكرية طبقا لقانون حتاية امللكية الفكرية رقم  80لسنة 0220م يف:
أوال :الحماية الوقائية:
وتتم باستخدام الوسائل التالية أو أحداها (طبقا للمادة  679من القانون):
.6
.0
.3
.9

وقف نشر املصنف امل ّقلد أو نسخه أو صناعته.
احلجز على املصنف امل ّقلد.
إثبات واقعة االعتداء على احلق حمل احلماية.
حصر اإليراد الناتج عن استغالل املؤلف وتوقيع احلجز على هذا اإليراد يف مجيع األحوال.

ثانيا :الحماية العالجية:
وخت

الشخ

املعتدى ويعاقب تبعا للمادة  686من القانون واليت تتمحور يف صورتني:
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 .6اجلزاء اجلنائي :ويتمثل بعقوبيت احلبس أو الغرامة أو االثنتني معا ،إذا ما مت ارتكاب أي من األفعال اليت حددها القانون
واعتربها خمالفة ألحكامه ،ون على املعاقبة عليها جزئيا بعقوبة احلبس أو الغرامة أو بالعقوبتني معا يف حاالت حمددة
حصرا.
 .0اجلزاء املدين :ويتمثل بالتعويض الذي يلتزم به املعتدى على حق املؤلف أو مرتكب أي من املخالفات اليت ن
القانون.

عليها

االستثناءات من الحماية
 جيوز من غري موافقة املؤلف نسخ أو تصوير مقاالت علمية منشورة يف الصحف واجملالت أو اجزاء قصرية من عمل ما شرط ان
يتم ذلك لغاية تعليمية صرفه وضمن احلدود الالزمة لتلك الغاية التعليمية ،جيب أن يشار إىل اسم املؤلف أو املؤلفني واسم
الناشر عند كل استعمال لنسخة أو صورة املقال أو العمل إذا كانت هذه االمساء مذكورة يف العمل األصلي.

 جيوز لوسائل االعالم من غري موافقة املؤلف نشر صورة ألعمال هندسية أو ألعمال فنية مرئية أو أعمال فوتوغرافية أو أعمال
فنية تطبيقية شرط أن تكون تلك االعمال متواجدة يف اماكن عامة مفتوحة للجمهور.

 ال يطبق االستثناء إذا أدى ذلك إىل إحلاق الضرر حبقوق ومصاحل صاحب حق املؤلف األخرى وال جيوز بشكل خاص القيام مبا
يأيت:
 .6نسخ أو تسجيل أو تصوير أي عمل نشر منه عدد حمدود من النسخ االصلية.
 .0تصوير كتاب كامل أو جزء كبري منه.
 .3تسجيل أو نقل جمموعات املعلومات بكافة انواعها.
 .9تسجيل أو نسخ برنامج احلاسب اآليل إال إذا قام بذلك الشخ

الذي أجاز له صاحب حق املؤلف استعمال الربنامج

وكان ذلك من أجل صنع نسخة واحدة الستعماهلا فقط يف حالة فقدان أو تضرر النسخة االصلية.

إجراءات حماية الملكية الفكرية بالكلية
 .6إذا توصل أحد الباحثني يف الكلية نتيجة عمله بالبحث إىل اخرتاع أو ابتكار يف أي من اجملاالت اليت حتميها أنظمة براءة
االخرتاعات ،فالكلية تشجع الباحثني على استصدار براءة اخرتاع من خالل اللجنة .وللعميد املوافقة على دعم تسجيل
 .0براءات االخرتاع األولية بينما يعر طلب دعم تسجيل لرباءة االخرتاع بصورهتا النهائية على جملس الكلية إلقراره واعتماد رئيس
اجلامعة.
 .3األحباث اليت تتم بعقود هي ملك للباحث إال إذا ن

اتفاق مكتوب من اجلهة املمولة على غري ذلك.
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 .9للمؤلف حق النشر دون حذف أو إضافة من جهة النشر ،ويتم وضع األمساء على مسامهة كل باحث وبرتتيب قدرهتم على
املسامهة وللجميع احلق يف وضع أمسائهم.
 .1أعمال السكرتارية واألعمال الفنية املكتبية ال تدخل ضمن التفكري اخلالق أو امللكية الفكرية.
 .1يعترب املؤلفني مسئولني مسئولية تامة عن املؤلف وهلم حق امللكية الفردية طبقاً ألولويات األمساء.
 .7ليس من حق من هم يف مواقع السلطة وضع أمسائهم أو أي حقوق يف امللكية الفكرية ما مل يساهم مسامهة فعالة يف البحث.
 .8ال ختضع الرسائل العلمية للمعايري السابقة املذكورة نظراً الختالف دور املشرف والباحث وامللكية الفكرية.
 .9حقوق التوزيع واإلنتاج وامللكية الفكرية ال تتعار مع احلرية األكادميية وتوافر املعلومات لآلخرين.
 .62للكلية احلق فيما ينتج من اكتشافات أو اخرتاعات يف امللكية الفكرية املنصوص عليها سابقاً.
 .66األفراد الذين سامهوا يف االحباث هلم حقوق الرحبية من بيع أو إنتاج أونشر أو توزيع أو نتائج تطبيقية وال حيق للمسئولني يف
السلطة املشاركة يف هذه األرباح.
 .60ال مينع عضو هيئة تدريس من حق التأليف والتمتع بإنتاج امللكية الفكرية اخلاصة به بشرط أن يقدم نسخاً جمانية ملكتبة
الكلية والجيوز إجبار الطالب على شراء مؤلفاته.
 .63متتلك الكلية حقوق النشر إلنتاج البحث العلمي من دوريات علمية وثقافية ،وكتب مؤلفة أو مرتمجة نشرت يف مطبوعات
ومواد الكلية.
 .69تؤكد الكلية من خالل اللجنة على أن أعضاء هيئة التدريس الذين ينشرون أعماهلم البحثية والعلمية املدعومة جزئيا أو كليا
تثبيت أسم "جامعة عني مشس" وكلية احلاسبات واملعلومات كجهة داعمة ألعماهلم عند النشر خارج اجلامعة.

المراجع
 .6قانون حتاية حقوق امللكية الفكرية رقم  80لسنة 0220م.
 .0اتفاقية برن حلماية املصنفات األدبية والفنية املؤرخة  09يوليو  6976واملعدلة  08سبتمرب 6979م.
-3 .3معاهدة الويبو بشأن حق املؤلف  02ديسمرب 6991م.
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وثيقة أخالقيات البحث العلمي
المقدمة
ان كلية احلاسبات واملعلومات جامعة عني مشس تؤمن وتدرك مسؤليتها الوطنية حنو اجملتمع مبا لديها من كوادر مدربة وتلتزم بوثيقة
ألخالقيات البحث العلمي فلن ننهض اال بالعلم وتطبيقاته .ان التقدم العلمي يف علوم الربجمة حيتاج اىل القيم واالخالقيات يف
شكل وثيقة ليكون مرجعا ومرشدا واساسا ألعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة والطالب الدراسات العليا واجلهات البحثية واملمولة
للبحث واجملالت العلمية للنشر .فلم جند مبدعا وعاملا بارعا بدون مصداقية فاألخالق والصدق اساس النجاح .والنجاح العلمي
اساس تقدم االمم وهذا ماحيتاجه الوطن من تكاتف كل املبدعني والعلماء بالعمل اجلاد بكل شفافية وكل مصداقية واخالق حتيدة.
ويتطلب البحث العلمي توافر جمموعة من القيم واملبادئ األخالقية يف من ميارسه .وخيطئ من يتصور أن العملية البحثية التعدو جمرد
فهم ووضع جمموعة من األسس والنظريات ،واإلجراءات اليت تتصل بتحديد املشكلة ،وإعداد خطة البحث وجتميع البيانات وعمل
التجارب املعملية واحلصول على النتائج وحتليلها والتعامل اإلحصائي مع تلك البيانات ،وكتابة تقارير البحث وإمنا هناك جمموعة من
املعايري األخالقية اليت تصاحب كل مرحلة من تلك املراحل ،وعلى الباحث أن يكون ملما بتلك املعايري والقيم.
إن البحث العلمي إذن عملية أخالقية وذلك بإضافة إىل أنه عملية منهجية تؤدي إىل اكتساب املزيد من املعرفة وحل املشكالت.
ولذا فإن للباحث العلمي مواصفات أخالقية جيب ان يكون متسلحا هبا جنبا اىل جنب مع املواصفات املعرفية والعلمية واملعملية
ومن هذه املواصفات األخالقية :األمانة والصدق واملوضوعية.

المبادئ األخالقية المصاحبة للبحث
عندما يبدأ الباحث يف التفكري يف مشكلة البحث ويف إعداد خطة البحث فانه جيب أن يفكر يف أمرين هامني:
األمر األول :اال تكون خطة أحباثه مبثابة نسخة مكررة طبق األصل من دراسة أخرى سابقة بالشكل الذي يلقي ظالال من الشك
على أمانة الباحث العلمية.
االمر الثاني :اال يكون هناك احتمال بأن تؤدي الدراسة املزمع إجراؤها اىل احلاق ضرر ظاهر او حمتمل بأشخاص اخرين ويف حالة

احتمالية وقوع ضرر ظاهر أو حمتمل أو أذى بأشخاص اخرين فان الباحث جيب ان يلجأ اىل من يستطيعون تقدمي املشورة الصادقة
فيما يتصل بإجراء الدراسة لفائدهتا العلمية مع جتنب إحلاق الضرر باألخرين
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طرق نشر أخالقيات البحث العلمي
 .6حماضرات ودورات تدريبية للباحث
 .0تنفيذ عقوبات على االحنرافات والسرقات العلمية
 .3التعريف بنشاطات جلنة أخالقيات البحث العلمي

االنحرافات األخالقية الممنوعة في البحث العلمي
.6
.0
.3
.9

نشر مقالة يف جملتني علميتني دون أخبار جلنة النشر يف اجمللتني وأخذ موافقة كتابية من كلتامها
عدم إخبار املشاركني من الباحثني بنية نشر البحث
حذف او اعلدة ترتيب إسم أحد املشاركني يف البحث أو أكثر أو إضافة زميل برغم عدم مسامهته يف هذا البحث
إفشاء أسرار حبث علمي تتم مراجعته لدوريه (جمله) علمية أو مؤمتر أو جلنة ترقية

 .1االستعانة بأحباث سابقة لرسائل أو حبوث دون ذكر املرجع

دليل ألخالقيات البحث العلمي
 .6أن يكون هناك ثقة متبادلة بني الفريق البحثي وبني الطالب وأستاذه حىت تثمر عن عمل علمي مبدع
.0
.3
.9
.1

أن يكون دور الباحث يف البحث مناسبا خلربته و موضع ختصصه
أن يكون موضوع البحث متصفا باألصالة واإلبداع ومناقشته بدقة شديدة وتطويره كلما أمكن ذلك
أن خيدم البحث العلمي وأن يعمل على حل قضايا اجملتمع
أن يتصف فريق البحث باملصداقية واألمانة وأن تكون نتائج البحث صادقة دون زيادة أو نقصان

 .1أن يلتزم الباحث بسالمته والسالمة املهنية وأن يكون األمن والسالمة ملعمل األحباث والكلية أساسيا بالبحث العلمي
 .7أن يكون التخطيط للبحث العلمي جيدا وأن يكون مبدأ التوافق أساس يف العمل البحثي وأنه حيق االنسحاب ألي عضو يف
الفريق البحثي يف أي مرحلة من مراحل تنفيذ ذلك البحث ألسباب منطقية
 .8جيب على الباحث إعطاء حبثه الوقت الكايف واجملهود والتفرغ طيلة الوقت.
 .9احرتام الذات وتكامل شخصية الباحث واحرتامه ألساتذته وزمالئه أساس يف البحث العلمي
 .62املسئولية اجملتمعية واجب أساسي على كل باحث فيجب عدم التأخر يف تقدمي املعونة العلمية ألي جهة أوشركة خارج
اجلامعة مبا يتماشى مع لوائح اجلامعة
.66
.60

على الباحث أن يكون ملما بقانون تنظيم اجلامعات واللوائح اجلامعية األخرى.
االلتزام بوثيقة أخالقيات البحث العلمي
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.63
.69

االلتزام بوثيقة الكلية اخلاصة حبقوق امللكية الفكرية والنشر.
االلتزام بوثيقة الكلية للمصداقية واملمارسة املهنية

آلية تنفيذ وثيقة أخالقيات البحث العلمي
تتم آليه تنفيذ وثيقة أخالقيات البحث العلمي بالكلية كما يلي:
 .6جيب على كل من يشارك يف البحث العلمي بالكلية بأن يلتزم بأخالقيات البحث العلمي كما يف الوثائق الصادرة من الكلية
التالية:
 وثيقة أخالقيات البحث العلمي
 وثيقة حقوق امللكية الفكرية والنشر
 وثيقة املمارسات وأخالقيات املهنة
باإلضافة اىل القوانني واللوائح والتعاليم الصادرة ذات الصلة بأخالقيات البحث العلمي.
التعريف بوثيقة أخالقيات البحث العلمي الصادرة من الكلية ويشمل:
 نشر وثيقة أخالقيات البحث العلمي على موقع الكلية.

 عمل ملصقات توضح النقاط الرئيسية ألخالقيات البحث العلمي.
 اإلبالغ بوثيقة أخالقيات البحث العلمي الصادرة من الكلية للجهات االتية بالكلية:
أ .األقسام العلمية
ب .أعضاء هيئه التدريس واهليئة املعاونة
ت .القطاعات اإلدارية واملالية
ث .العاملني الفنيني باملعامل
ج .الطالب مبرحلة الدراسات العليا ومرحلة البكالوريوس
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الميثاق األخالقي للموظفين
المحاور الرئيسية للميثاق األخالقي
 عالقات العاملين مع بعضهم البعض ،ومنها:
 .6عدم التمييز واملساواة بني اجلميع
 .0العدالة واالحرتام يف املعاملة
 .3معاملة ذوي االحتياجات اخلاصة
 .9حسن استعمال السلطة واملسؤولية
 .1احلفاظ على أسرار وخصوصية العمل
 .1العمل اجلماعي
 .7األمانة يف استعمال ممتلكات ومقدرات كلية احلاسبات واملعلومات
 .8التزام العاملني حبقوق امللكية الفكرية واملصنفات الفنية
 مسؤولية الدولة أو المؤسسة تجاه الموظف:

 .6عدالة اجتماعية حتت مبدأ الثواب والعقاب
 .0رواتب وأجور مدفوعة
 .3رعاية صحية وتدريب مستمر

 مسؤولية الفرد تجاه نفسه
 .6حسن اخللق والرفق والعفو
 .0النزاهة واحلياد
 .3طاعة الرؤساء يف العمل
 .9احملافظة على شرف املهنة
 عالقة األفراد داخل المؤسسة:
 .6عالقة املدير برؤسائه
 .0عالقة املدير بزمالئه من املديرين
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 .3عالقة املدير مع مرؤوسيه
 الواجبات والمسؤوليات التي يلتزم بها العاملون بالكلية ،ومنها:
 .6جيب على العاملني قراءة وفهم واستيعاب امليثاق األخالقي وااللتزام به وتطبيقه.
 .0جيب على العاملني تطبيق معايري اجلودة لتحقيق الرسالة املنشودة للكلية
 .3جيب على العاملني مراعاة الصاحل العام والعمل جبد وإخالص
 .9جيب أن حيمل العاملون املؤهالت العلمية والعملية املناسبة اليت تؤهلهم ملمارسة عملهم بصورة جيدة
 .1يسعى العاملون اىل التقدم والتطور يف جمال العمل كلما سنحت هلم الفرصة بذلك وذلك عن طريق االستفادة من
زمالء املهنة ذوي اخلربة يف هذا اجملال.
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الميثاق األخالقي للطالب
التعليم مهنة ذات قدسية رفيعة الشأن يفرت

أن يهتم هبا اجلميع ملا هلا من تأثري عظيم يف حاضر األمة ومستقبلها .وهتدف كلية

احلاسبات واملعلومات اىل حتقيق املواصفات القياسية واملعايري اليت مت حتديدها بواسطة مؤسسة االعتماد واجلودة كما هتدف كلية
احلاسبات اىل التنافس مع املؤسسات التعليمية احمللية واإلقليمية والعاملية وذلك من أجل بناء أجيال قادرة على حتمل املسئولية
والنهو

مبصرنا احلبيبة ورفع شأهنا بني األمم.

المحاور الرئيسية للميثاق األخالقي للطالب
 أخالقيات الطالب تجاه نفسه:
ومنها:

 .6االلتزام باملظهر الالئق للطالب اجلامعي.
 .0نظافة البدن والنفس وامللبس.
 .3ممارسة الرياضة والوقاية من األمرا .
 .9الوقاية من األمرا

واالبتعاد عن اخلبائث.

 أخالقيات الطالب مع زمالئه:

ومنها:
 .6التعاون مع زمالئه ومساعدهتم والعمل معهم كفريق واحد.
 .0أن يكون ودود مع زمالئه وحسن اخللق.
 .3عدم ممارسة األقوال واألفعال اليت تتناىف مع األديان السماوية والشرف والكرامة
 .9التمتع بالروح الرياضية ونشر التفاؤل والبعد عن التشاؤم.

 أخالقيات الطالب مع زمالئه ذوي االحتياجات الخاصة:
اإلدارة العليا بكلية احلاسبات واملعلومات تؤمن بتساوي الفرص بني مجيع الطالب وبشكل خاص لذوي االحتياجات اخلاصة
وتعمل على توفري الوسائل والتسهيالت اليت متكنهم من تلقى العلم بكفاءة وال تتصرف معهم بطريقة تسيئ إليهم أو تقلل من
شاهنم ولتحقيق هذا املبدأ يلتزم الطالب بسلوكيات منها:
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 .6التعامل بكل ود واحرتام مع ذوي االحتياجات اخلاصة وعدم إشعارهم بالفرق.
 .0إحرتام حقوقهم وواجباهتم وعدم التقليل من شأهنم.
 .3االستعداد ملساعدة الزمالء ذوي االحتياجات اخلاصة وذلك لتدعيم العالقات بني مجيع الطالب.
 أخالقيات الطالب مع معلمه:
الطالب بكلية احلاسبات واملعلومات جيب عليهم مراعاة السلوك القومي عند تعاملهم مع معلميهم.
وبناء عليه يلتزم الطالب بعدة أشياء منها:
 .6االحرتام والتوقري واحلرص على أن يستفيد من أستاذه من الناحية العلمية حىت خارج القاعات الدراسية وحيرص على
االستفادة منه سؤاال واستشارة ومناقشة.
 .0أن ينقتدى مبعلمه وأن يشاوره يف أموره وأن ميتنع عن اجلدل الغري مفيد.
 .3عدم اخلروج من قاعات الدرس إال بإذن وللضرورة القصوى.
 أخالقيات الطالب تجاه المؤسسة التعليمية:
ومنها:

 .6عدم حماولة تعطيل الدراسة أو التحريض على ذلك.
 .0عدم القيام بالقول والفعل الذي يتناىف مع األديان السماوية والشرف والكرامة.
 .3احملافظة على منشآت كلية احلاسبات واملعلومات من قاعات دراسية وأجهزة ومكتبة الكلية وإرجاع ما متت استعارته من
املكتبة يف الوقت احملدد.
 .9دفع املبالغ املالية اليت تقررها الكلية سواء كانت قيمة اخلدمات الطالبية أوغرامات مالية.

المشاركة المجتمعية للطالب
الطالب عنصر هام ومؤثر يف اجملتمع املصري ملا هلم من قوة الكم والكيف وميكن االستفادة من الطالب عن طريق:
 .6أن يربط الطالب بني ما يتعلمونه من دراسات وأحباث خلدمة جمتمعهم
 .0املشاركة يف برامج حمو األمية وتعليم الكبار كل يف جمتمعه.
 .3املشاركة يف اجلمعيات اخلريية وإدخال الفرحة على األيتام يف املناسبات املختلفة.
 .9املشاركة يف األنشطة الطالبية واألسر املختلفة داخل اجلامعة املرتبطة باجملتمع املدين.
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عواقب عدم االلتزام بالميثاق األخالقي
تتوقع كلية احلاسبات واملعلومات من مجيع الطالب من قراءة امليثاق األخالقي جيدا وااللتزام به وعند خمالفة امليثاق يتم تطبيق
اإلجراءات التأديبية على اجلميع دون تفرقة وتطبيق العقوبة طبقا لنوع اجلرم وىف بعض العقوبات ميكن إشراك السلطة املختصة وإحالة
املسألة اىل اجلهة القانونية.

الئحة مخالفات وعقوبات الطلبة
 .6سوء سلوك بسيط
 .0سوء سلوك جسيم

سوء سلوك بسيط
 .6ترك قاعات التدريس أو املدرج أو املعامل بدون إذن
عقوبة أوىل :التوبيخ
عقوبة ثانية :حرمان مؤقت من دخول احملاضرة
 .0عدم احملافظة على نظافة منشآت الكلية (القاعات الدراسية – املعامل – املدرجات – املكتبة).
عقوبة أوىل :التوبيخ
عقوبة ثانية :غرامة
 .3عمل ضوضاء يف املدرجات واملعامل

عقوبة أوىل :التوبيخ
عقوبة ثانية :حرمان مؤقت من دخول احملاضرة
 .9اجلري يف املدرجات وعلى املقاعد بقصد اإلزعاج
عقوبة أوىل :التوبيخ

عقوبة ثانية :حرمان مؤقت من دخول احملاضرة
 .1األكل والشرب داخل املعامل واملدرجات والقاعات
عقوبة أوىل :التوبيخ

عقوبة ثانية :إنذار
 .1السلوك غري املقصود الذي يتسبب يف الضرر باألخرين
عقوبة أوىل :التوبيخ
عقوبة ثانية :إنذار
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 .7استخدام احملمول يف األماكن واألوقات غري املصرح هبا
عقوبة أوىل :التوبيخ
عقوبة ثانية :إنذار
 .8التحدث بألفاظ نابية أو خارجة
عقوبة أوىل :التوبيخ
عقوبة ثانية :إنذار
 .9عدم االلتزام بتعليمات الكلية
عقوبة أوىل :التوبيخ
عقوبة ثانية :إنذار

 .62اإلساءة لألخرين عن طريق سرقة أحباثهم
عقوبة أوىل :التوبيخ
عقوبة ثانية :إنذار
 .66جتاهل وإمهال قوانني امليثاق

عقوبة أوىل :التوبيخ
عقوبة ثانية :إنذار
 .60اإلمهال غري املقصود الذي يتسبب يف ضرر مادي للكلية
عقوبة أوىل :التوبيخ
عقوبة ثانية :حتمل األضرار
 .63نزع وصالت األجهزة من أماكنها وكابالت اإلنرتنت
عقوبة أوىل :التوبيخ

عقوبة ثانية :غرامة
 .69استخدام املعامل خارج املواعيد املقررة بدون إذن مسبق من عميد الكلية أو من وكيل الكلية
عقوبة أوىل :التوبيخ
عقوبة ثانية :غرامة
 .61التدخني داخل حرم الكلية
عقوبة أوىل :التوبيخ
عقوبة ثانية :غرامة
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