
مهنة ذات قدسية رفيعة الشأن املفروض أن يهتم هبا اجلميع ملا  التعليم
وهتدف كلية احلاسبات  .هلا من تأثري عظيم ىف حاضر األمة ومستقبلها

اىل حتقيق املواصفات القياسية واملعايري الىت مت حتديدها بواسطة 
مؤسسة األعتماد واجلودة كما هتدف كلية احلاسبات اىل التنافس مع 

املؤسسات التعليمية احمللية واإلقليمية والعاملية وذلك من أجل بناء 
حلبيبة ورفع شأهنا أجيال قادرة على حتمل املسئولية والنهوض مبصرنا ا

 بني األمم .
 السلوكية الىت هو جمموعة من املعايري الميثاق األخالقى

ن ميثاق شرف للحكم املسئولني ىف املؤسسة التعليمية لتكو ؤ يضعها
 الرمسية والغري رمسية للجميع داخل املؤسسة. على السلوكيات

هو املسئول عن توقيع اجلزاءات  وحدة متابعة ميثاق األخالقيات
الناجتة عن سوء السلوك سواء من عضو هيئة التدريس أو املوظفني أو 

 .الطالب ويقوم بتنفيذ اإلجراءات التأديبية
 أهداف الميثاق األخالقى للطالب

يهدف ميثاق أخالقيات الطالب ىف كلية احلاسبات واملعلومات اىل 
  عدة نقاط منها:

  الطالب.منع السلوكيات السيئة واملمارسات اخلاطئة بني 
  حتقيق العدالة بني الطالب داخل كلية احلاسبات ألن

 الكل متساوى أمام بنود امليثاق .
   توثيق القواعد األخالقية ونشرها على الطالب داخل

 كلية احلاسبات .
 . حتقيق تكافؤ الفرص بني الطالب 
  حتقيق األمن واألمان والرضا األجتماعى والثقة بالنفس

 اجلامعى . بني الطالب داخل اجملتمع
  يكتب الدستور األخالقى ىف لوحة كبرية خبط كبري

وواضح ويعلق ىف مكان بارز داخل الكلية أو ىف عدة 
 أماكن هبا .

 

 لمحاور الرئيسية للميثاق األخالقى للطالبا
 أخالقيات الطالب تجاه نفسه 

 ومنها:
 . األلتزام باملظهر الألئق للطالب اجلامعى 
  وامللبس .نظافة البدن والنفس 
  ممارسة الرياضة واحملافظة على أكل وشرب الطيب وترك

 اخلبائث .
 . الوقاية من األمراض واألبتعاد عن اخلبائث 

 أخالقيات الطالب مع زمالئه
 ومنها:
  التعاون مع زمالئه ومساعدهتم والعمل معهم كفريق واحد

. 
 . أن يكون ودود مع زمالئه حسن اخللق 
  عدم ممارسة القول والفعل مبا يتناىف مع األديان السماوية

 والشرف والكرامة 
 ونشر التفاؤل والبعد عن التشاؤم التمتع بالروح الرياضية. 

 أخالقيات الطالب مع زمالئه ذوى اإلحتياجات الخاصة
اإلدارة العليابكلية احلاسبات تؤمن بتساوى الفرص بني مجيع الطالب 

اإلحتياجات اخلاصة وتعمل على توفري الوسائل وبشكل خاص لذوى 
والتسهيالت الىت متكنهم من تلقى العلم بكفاءة وال تتصرف معهم 

لتزم بطريقة تسيئ إليهم أو تقلل من شاهنم ولتحقيق هذا املبدأ ي
 منها:الطالب بسلوكيات 

  التعامل بكل ود واحرتام مع ذوى األحتياجات اخلاصة
 وعدم اشعارهم بالفرق . 

 رتام حقوقهم وواجباهتم وعدم التقليل من شأهنم .اح 
  اإلستعداد ملساعدة الزمالء ذو األحتياجات اخلاصة

 وذلك لتدعيم العالقات بني مجيع الطالب .
 

 أخالقيات الطالب مع معلمه
الطالب بكلية احلاسبات جيب عليهم مراعاة السلوك القومي عند 

 تعاملهم مع معلميهم .
 بعدة أشياء منها:وبناء عليه يلتزم الطالب 

  اإلحرتام والتوقري واحلرص على أن يستفيد من أستاذه من
الناحية العلمية حىت خارج القاعات الدراسية وحيرص 

 على األستفادة منه سؤاال واستشارة ومناقشة .
  أن ينقاد ملعلمه وأن يشاوره ىف أموره ويقبل قوله ألن

ربة وأن ميتنع عن اجلدل الغري معلمه أكثر منه ملا وخ
 .مفيد

  عدم اخلروج من قاعات الدرس إال بإذن وللضرورة
 القصوى .

 أخالقيات الطالب تجاه المؤسسة التعليمية
 ومنها:
 . عدم حماولة تعطيل الدراسة أو التحريض على ذلك 
  عدم القيام بالقول والفعل الذى يتناىف مع األديان

 السماوية والشرف والكرامة .
  احملافظة على منشات كلية احلاسبات من قاعات دراسية

وأجهزة ومكتبة الكلية وإرجاع ما أستعري من املكتبة ىف 
 الوقت احملدد .

  دفع املبالغ املالية الىت تقررها الكلية سواء كانت قيمة
 غرامات مالية . اخلدمات الطالبية أو

 المشاركة المجتمعية للطالب
اجملتمع املصرى ملا هلم من قوة الكم الطالب عنصر هام ومؤثر ىف 

 :كن األستفادة من الطالب عن طريقوالكيف ومي
  أن يربط الطالب بني مايتعلمونه من دراسات وأحباث

 خلدمة جمتمعهم 



 مية وتعليم الكبار كل ىف املشاركة ىف برامج حمو األ
 .جمتمعه

  املشاركة ىف اجلمعيات اخلريية وإدخال الفرحة على األيتام
 ناسبات    املتتلفة .ىف امل

  املشاركة ىف األنشطة الطالبية واألسر املتتلفة داخل
 باجملتمع املدىن . اجلامعة املرتبطة

 عدم اإللتزام بالميثاق األخالقى
تتوقع كلية احلاسبات واملعلومات من مجيع الطالب من قراءة امليثاق 

تطبيق اإلجراءات األخالقى جيدا واأللتزام به وعند خمالفة امليثاق يتم 
التأديبية على اجلميع دون تفرقة وتطبيق العقوبة طبقا لنوع اجلرم وىف 

لة املسألة اىل اجلهة بعض العقوبات ميكن إشراك السلطة املتتصة وإحا
 .القانونية
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