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احملتوى
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3
4

متهيد
صفات الطالب اجلامعي املثايل
أهداف امليثاق األخالقي

آليات تطبيق امليثاق األخالقي

ا
أول :توعية الطالب ( أخالقيات  -واجبات  -حقوق –قوانني )
ا
ثأنيا  :حتفيز الطالب يف إطار القوانني املنظمة لألنشطة اجلامعية

امليثاق األخالقي للمجتمع اجلامعي

مكافحة الفساد يف مصر – املسار السرتاتيجي للدولة – تعريفات الفساد – أنواعه ومظاهره -
دور الطالب اجلامعي يف احلفاظ على اجملتمع ومكافحة الفساد

مكافحة الفساد يف مصر

ا
معا نستطيع مكافحة الفساد

يف ظل اإلرادة احلقيقية للشعب املصري واإلرادة السياسية التي عرب عنها دستور عام  2014بأن تلتزم الدولة واهليئات واألجهزة

الرقابية املختصة بالتنسيق فيما بينها ملكافحة الفساد  ،وإرساء ملبادئ الشفافية والنزاهة واملساءلة والتي تعد أولوية للدولة يف كافة

اجملالت  ،ووضع خطة تعتمد على اإلمكانات والطاقات املتاحة بهدف احلد من مظاهر الفساد باجملتمع من خالل وضع األهداف

واخلطوات التنفيذية التي تكفل حماصرة هذه الظاهرة وتقويم سلوك األفراد والرتقاء مبستوى األداء .

ا
ا
لذلك فقد مت إعداد السرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد والتي تعد إطارا عاما للخطة الوطنية ملكافحة الفساد للسنوات
( ) 2018 -2014وتتبىن العديد من املبادئ من أهمها ترسيخ مبدأ املساءلة واحملاسبة دون أي جماملة أو متييز  ،وإعطاء رسالة قوية

بأن حماربة الفساد والوقاية منه مسئولية مشرتكة لكافة سلطات الدولة واجملتمع  ،وحتتاج إىل تكاتف اجلهود لتحقيق التوعية

الالزمة والوقاية والردع للفاسدين  ،وأن من حق املواطن التعرف على نتائج اجلهود املبذولة  ،والتأكد من أن مشاركته يف مكافحة
الفساد واجب وطني مبا حيقق التنمية املستدامة للوطن والرفاهية للمواطنني.

اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد

أ

ا
معا نستطيع مكافحة الفساد

جمتمع يكافح الفساد ويستعيد
الشفافية والنزاهة والعدل والولء
بدعم من أجهزة إدارية.

الرسالة

مكافحة الفساد واحلد من آثاره السلبية علي
كافة النواحي اإلدارية والقتصادية والسياسية
والجتماعية  ،ونشر الوعي بهذه اآلثار  ،ورفع
قدرات أجهزة مكافحة الفساد  ،والتعاون مع
كافة اجلهات املعنية احمللية واإلقليمية والدولية
يف مكافحة اجلرائم املتعلقة به مع مراعاة
املعايري الدولية.

املسار السرتاتيجي للدولة ملكافحة الفساد

الرؤية

ب

ا
معا نستطيع مكافحة الفساد

تعريف الفساد
• يف اللغة :الفساد هو ضد الصالح (لسان العرب :ابن منظور)336/ 2 -

• تعريف البنك الدويل " :إساءة استخدام الوظيفة احلكومية لتحقيق مزايا شخصية "
• تعريف منظمة الشفافية الدولية " :سوء استخدام السلطة أو املنصب اإلداري لتحقيق منافع شخصية " .
• تعريف موسوعة العلوم الجتماعية " :سوء استخدام النفوذ العام لتحقيق أرباح خاصة " .

ميكن تعريف الفساد بشكل عام بأنه :

األفعال التي يقدم على ممارستها شخص أو جمموعة من األشخاص بدون وجه حق للحصول على
منافع و مزايا بطرق ووسائل خمالفة ملا نصت عليه القوانني والتشريعات الوطنية
وإمنا يشمل أيضا األفراد ومؤسسات اجملتمع املدني
والتصدي للفساد ل يقتصر دوره على السلطات الرمسية
للدولة ا
ا
التي ينبغي أن تؤدي دورا فعال يف هذا اجملال.

ج1 -

ا
معا نستطيع مكافحة الفساد

فساد أخالقي

فساد مالي

أنواع الفساد

فساد مهني

فساد إداري

(بحثي – علمي  -تعليمي – خدمي )

والذي ينطوى على عدة مظاهر منها :

الغش  -التزوير  -الرشوة – السرقة – سوء استخدام املمتلكات العامة – إهدار الوقت –
الالمبالة  -احملسوبية – احملاباة – الوساطة – البتزاز.......وغريها

ج2 -

أنت البداية

ا
معا نستطيع مكافحة الفساد

ل لتزوير األوراق الرمسية أو
الشهادات والنتائج

ل للرشوة واألفعال التي تنايف
الشرف والكرامة

ل لإلخالل بنظام امتحان
والغش يف امتحان .

ل لتعطيل الدراسة والتحريض
على امتناع حضور احملاضرات

ابدأ بنفسك

ل إلتالف املنشآت و األجهزة أو
املواد أو الكتب اجلامعية والتظاهر
.

ل للسرقات العلمية أو
سرقات امللكية الفكرية

دور الطالب اجلامعي يف احلفاظ على اجملتمع ومكافحة الفساد

دور الطالب اجلامعي يف مكافحة الفساد
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إجيابيا

سأحرتم
آراء
اآلخرين

أساعد
احملتاج
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أكون ا
عنصريا

سأحرتم
قواعد
املرور
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أدخن
لن
أدخن
يف
األماكنن
يف األماك
العامة
العامة

لن
أدفع
رشــوة
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هقول
رأيي
بدون
خوف

سأكون ا
متساحما

أحافظ
على
النظافة

لن
أتهور
يف القيادة
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الطالب اجلامعي

متهيد:

يواجه طالب اجلامعة اليوم حتديات تؤثر يف فكره ومشاعره وسلوكه  ،وقد توجهه للتحلل من

الضوابط التي يرتضيها اجملتمع وترتضيها اجلامعة ؛ ومن ثم يرتكب سلوكيات تتسبب يف سوء
ا
عالقته باجملتمع ،أو تسهم يف تدني ثقته بنفسه ،أو تؤدي إىل ضعف يف دراسته ،أو تسبب توترا يف
ا
ا
عالقته بأساتذته وزمالئه ؛ فيكون عضوا مزعجا يف جامعته وجمتمعه .

1

الطالب اجلامعي

متهيد:
أما يف حالة حتصينه باألخالقيات والتي جيب التحلي بها وتوعيته بالواجبات التي جيب أن يلتزم

بها واحلقوق الىت يتمتع بها يف كافة تفاعالته يف احلياة اجلامعية ،والقوانني التي تنطبق عليه ،

فإنه يستطيع أن يواجه هذه التحديات باقتدار.

ا
ا
وتنادي الجتاهات املعاصرة يف التعليم اجلامعي بأن يكون الطالب عضوا مهما يف أسرة اجلامعة،
ا
ا
وأن يكون شريكا فاعال يف صناعة مسعتها وهيبتها يف اجملتمع ؛لذا فإنها تنادي بأهمية وجود
مسات للطالب املثايل يف اجلامعة ،وضرورة حتلي طالبها بها ،وحماسبتهم عليها.

2

الطالب اجلامعي

صفات الطالب اجلامعي املثايل
اللتزام والنضباط
داخل احلرم اجلامعي وخارجه

التفوق العلمي األكادميي
وفق املعدل الرتاكمي

التزان النفعايل والثقة بالنفس

السلوك الجيابي واملهارات الشخصية

مدى القدرة على إجناز
أداء املهام والواجبات
واألنشطة املكلف بها

متابعة احملاضرات
واحلرص على التفوق الدراسي

حسن املظهر وحسن اخللق

قيامه بدور بارز يف خدمة اجملتمع اجلامعي
واجملتمع احمليط به

3

الطالب اجلامعي

املشاركات واجلوائز
الداخلية واخلارجية

ملما باألحداث احمللية
واإلقليمية والعاملية اجلارية

احملافظة على
ممارسة اهلوايات

القدرة على إقامة عالقات طيبة مع
(الكلية ـ األساتذة ـ إدارة اجلامعة )

الثقافة العامة واملتنوعة
" اختبار حتريري "

املشاركة يف األنشطة اجلامعية
وخدمة اجملتمع

صفات الطالب اجلامعي املثايل

استغالل الوقت
وتقسيمه بطريقة صحيحة

ا

4

الطالب اجلامعي

أهداف امليثاق األخالقي
حيقق وجود ميثاق أخالقي لطالب اجلامعة فوائد عدة  ،منها:
إثارة اهتمامه وتفكريه يف طبيعة دوره

يشعره باملسئولية جتاه جامعته
ا
ميكن اختاذه معيارا للموازنة بني األعمال الفعلية وما ينبغي أن
يكون  ،وذلك مع توضيح مستوى التحسن يف أدائه  ،واملراجعة
الشاملة ألهدافه

•
مما يؤكد دور اجلامعة

•

يف تنمية شخصية

طالبها حىت يكونوا
•

قادرين على حتقيق

التنمية العلمية
واملهنية بصورة
مستمرة

إشاعة روح املنافسة الشريفة بينه وبني زمالئه

•

5

الطالب اجلامعي

آليات تطبيق امليثاق األخالقي
يتطلب امليثاق األخالقي اآلليات التالية :

مما يسهم يف الرتقاء

بسمعة اجلامعة وجعلها
يف مصاف اجلامعـات

ا

أول

برامج توعيه للطالب
بأخالقياتهم وواجباتهم
وحقوقهم . online

ا
ثانيا

حتفيز الطالب يف إطار القوانني
املنظمة لألنشطة اجلامعية

املتميزة على صعيد
اجلامعات احمللية

واإلقليمية والدولية

6

األخالقيات التي جيب
أن يتحلى بها الطالب

احلقوق التي يتمتع
بها الطالب

الواجبات التي جيب
أن يلتزم بها الطالب

القوانني التي خيضع
هلا الطالب

ا

أول  :برامج توعية الطالب

األخالقيات التي جيب أن يتحلي بها الطالب
hحرتام عضو
هيئة التدريس

الصرب على
طلب العلم
6

1
املثابرة يف
طلب العلم

Student’s
Ethics

2

3
الفطنة يف مداخالته

5

تكوين
عالقات جيدة

4

باإلضافة للعديد من
األخالقيات احلسنة التي
تعكس صفات الطالب املثايل

التعاون مع زمالئه

8

ويعني أن يتذكر طالب اجلامعة أن طلب العلم ليس

باألمر امليسور،ول يستطيع أن حيصلـه بدون بذل كل ما يف

وسعه من طاقة ،وحتمـل الصعوبات التي تصادفه سواء

كانت شخصية تتمثل فـي اجملهود اجلسدي أو الذهني أو

الجتماعي أو كانت متصلة بأفراد األسرة.

األخالقيات التي جيب أن يتحلى بها الطالب

الصرب على طلب العلم:

9

أن يضع نصب عينيه مناذج مميزة من الناجحني من
العلماء واخلرباء يف ختصصات العلم املختلفة والذين
تغلبوا على صعوباتهم لنيل أرفع الدرجات العلمية.

األخالقيات التي جيب أن يتحلى بها الطالب

املثابرة يف طلب العلم:

10

يعني هذا اخللق أن طالب اجلامعة يقدر إنسانيته،

ويراعي سنه وخربته ،وينفذ تعليماته التي تنظم
عالقته بطالبه ،ويثمن جهوده إلدارة الطالب ،ويشكره

يف حماولته لتحفيز طالبه على احلضور والسالم عليه

عند رؤيته .واحرتام زمالئه فال يتحدث عنهم مبا يكره
لنفسه.

األخالقيات التي جيب أن يتحلى بها الطالب

احرتام عضو هيئة التدريس:

11

أن يعرف الوقت املناسب لطرح أسئلته ،ونوع األسئلة،

ومقدارها،كما يعرف الوقت املالئم لإلجابـة عن

األسئلة املطروحـة سواء من قبل عضو هيئة التدريس
ا
أو زمالئه الطالب؛ حىت ل يتلقـى لوما ل يرضاه لنفسه

من أي فـرد يف قاعة احملاضرات ،هو ما قد يقلل من
عزميته يف املشاركة الفاعلة يف وقت لحق ،أو يتسبب
يف إحداث إحراج لفرد ما يؤدي إىل خسارته.

األخالقيات التي جيب أن يتحلى بها الطالب

الفطنة يف مداخالته:

12

وجود عالقات سليمة مع زمالئه الطالب ،وهذا اخللق

يتطلب أن يتحلـى الطالب بسمات شخصية ،مثـل
ا
ا
ا
ا
ا
كونه  :ودودا ،ومتواضـعا ،ومرنا ،ومرحا ،وصادقا،
ا
وأمينا  ،وغريها من مقومات العالقات الجتماعية
اجليدة.

األخالقيات التي جيب أن يتحلى بها الطالب

تكوين عالقات جيدة:

13

أن تكون بني الطالب وزمالئـه تبادل منافع وخدمات

تعود بالفائدة املتبادلة بينهم  ،وذلك مثل  :تزويده
مبا يفوته من مادة علمية تتعلق مبوضوعات

املقررات ،ومساعدته على توضيح جزئيات غري

مفهومـة لديه ،والسؤال عنه يف حالة غيابه ،وفـي

مرضه ،والدفاع عنه أمام أعضاء هيئة التدريس وأمام
زمالئه ،وتقديم التوجيه والنصح له يف تقصريه يف

األخالقيات التي جيب أن يتحلى بها الطالب

التعاون مع زمالئه:

واجباته الدراسية.

14

الواجبات التي جيب أن يلتزم بها الطالب
احلرص على
سريته ومسعته

ٌ
البعد عن اإلساءة
للجامعة

الولء واإلشادة
باجلامعة

العناية باملظهر

التمكن اللغوي

اللتزام
باحملاضرات

تطبيق العلم

رؤية جيدة
ملستقبله

التجاوب

الستذكار

15

ا
أن يكون الطالب حسن السلوك  ،متسما بالعقالقية

واملنهجية  ،متزن يف فكره وقوله وعمله ،وأن يتمتع
مبهارات تواصل عالية تربطه مبجتمعه اجلامعي  ،وأن

يبتعد عن كافة التصرفات السيئة مثل  :الغش فى

المتحانات  ،والدروس اخلصوصية ،وهـو بهذه احلال

خيتلف عن طالب غري مكرتث يفعل ما يشاء من
ا
األعمال ول يعري لنهايتها املؤسفة اهتماما

الواجبات التي جيب أن يلتزم بها الطالب

احلرص على سريته ومسعته:

16

اهتمام

الطالب

بنظافته،

والعناية

بهندامه،

وبرائحته -يعكس شخصيته .وهذا من شأنه أن جيعلـه
ا
مقبول لدى اآلخرين من زمالئه ومدرسيه وكل من
يتعامل معه داخل وخارج قاعة الدراسة .وعدم

الهتمام الزائد باملظهر

الواجبات التي جيب أن يلتزم بها الطالب

العناية باملظهر:

17

ا
ترمجة ما تعلمه نظريا يف املواقف التي تصادفه يف

حياته اليومية ،فإذا تعلم معىن الصرب وجب عليه أن
يطبق معناه عند طلبه للعلم وما يتطلبه ذلك من
جهود.

الواجبات التي جيب أن يلتزم بها الطالب

تطبيق العلم:

18

النضباط يف حضور حماضراته املقررة عليه بدون تأخري

ول غياب إل يف حالت معينة؛ حىت ل يفوت على نفسه

فوائد مثل :حتصيل موضوعات املقرر الدراسي من

عضو هيئة التدريس مباشرة ،والستفادة من

املداخالت التي تتم يف احملاضرات ،وإثبات جديته
لنفسه ومدرسيه.

الواجبات التي جيب أن يلتزم بها الطالب

اللتزام باحملاضرات:

19

حضـور الطالب مع عضو هيئة التدريس فكريا ،فال
ينشغل بأحاديث جانبيه مع زمالئـه ،أو يلعب بهاتفه
ا
اجلوال ،أو يشرد بفكره بعيدا عن الدرس ،أو ينام .بل
عليه اإلنصات له ،ومناقشته يف اجلزئيـات التي مل
ا
يستوعبها جيدا .

الواجبات التي جيب أن يلتزم بها الطالب

التجاوب:

20

من حيث الستعداد املنظم للطالب حيال املقررات
الدراسية ،وقراءة املوضوعات التي مت تناوهلا بصـورة

منظمة؛ حىت ل ترتاكم عليه موضـوعات املقـررات

الدراسـية جمتمعـة ،ومن ثم تصعب عليه املذاكرة
التي تعينه على اجتياز الختبارات

الواجبات التي جيب أن يلتزم بها الطالب

الستذكار :
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حيتاج طالب اجلامعة إىل لغة أخرى مع لغته األصلية؛
ا
نظـرا ألن طبيعة الدراسة اجلامعية تتطلب منه أن
يقرأ يف مراجع خمتلفة.

الواجبات التي جيب أن يلتزم بها الطالب

التمكن اللغوي:
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أن يكون لدى الطالب هدف واضح يتناسب مع

إمكاناته الشخصية املكتسبة من دراسته اجلامعيـة

واملتمثلة يف اختياره لتخصصه العلمي ،وعليه فإنه
يبذل اجلهد الذي يرى أنه يساعد يف حتقيق هدفه

الواجبات التي جيب أن يلتزم بها الطالب

رؤية جيدة ملستقبله:

23

احرتام اإلطـار الفكري للجامعة مثل  ( :رؤيتها،

ورسالتها ،و أهدافها ،ولوائحها ،وبراجمها ،وخططها،

وتعليماتها )  ،واللتزام بتنفيذها ،والعتزاز مبعايري

قبوهلا لطالبها  ،واحملافظة على هويتها والدفاع عن
ثوابتها ،واملشاركة يف نهضتها وهيبتها  ،ومتيزها يف

األوساط العلمية واجملتمع.

الواجبات التي جيب أن يلتزم بها الطالب

الولء واإلشادة باجلامعة:
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أي عدم ارتكاب ما يسوئ مسعتها من مظاهر خملة

بالطالب املثايل كالشرتاك فـي التنظيمات غري

املرخص بها يف اجلامعة  ،أو إحلاق الضرر مبمتلكاتها،
أو النتقاص من أسرتها.

الواجبات التي جيب أن يلتزم بها الطالب

البعد عن اإلساءة للجامعة:

25

احلقوق التي يتمتع بها الطالب

توفري البيئة الدراسية واملناخ
العلمي املناسب له للحصول
على تعلم ذي جودة عالية مبا
يتماشى مع رسالة اجلامعة

احلصول على
البطاقة اجلامعية
التي تثبت
شخصيته داخل
وخارج اجلامعة

إشعاره وإحاطته بوجود
يوم إرشادي للتعريف
بكليات اجلامعة وأقسامها
ومعرفة ما يناسبه منها
لاللتحاق بها بعد توفر
شروط القبول يف الطالب

اللتحاق بالكلية أو القسم
العلمي حسب رغبته وفق
ضوابط وشروط القبول
والتسجيل التي تقرها
اجلامعة

التحويل من كلية إىل أخرى داخل
اجلامعة أو من قسم علمي إىل آخر أو
حتويل نظام الدراسة من انتساب إىل
انتظام أو تعليم عن بعد حسب
اللوائح واألنظمة اخلاصة بالتحويل
وحسب إمكأنيات املتاحة داخل
الكلية

26

توفري الرعاية الصحية
الكافية له وحسب ما تنص
عليه لوائح اجلامعة من
توفري العالج يف
املستشفيات واملراكز
الصحية التابعة للجامعة

احلصول على اخلدمة الالئقة
واملناسبة لحتياجاته وتعريفه
بها يف حالة كونه من ذوي
الحتياجات اخلاصة وذلك
حسب اإلمكأنات املتاحة.

احلقوق التي يتمتع بها الطالب

الستفادة من خدمات ومرافق اجلامعة
مثل( :السكن اجلامعي ،املكتبة
املركزية ،مركز الستشارات للمساعدة
النفسية والجتماعية ،املالعب
الرياضية ،األنشطة الطالبية والفعاليات
املطاعم ،مواقف السيارات،
التعليمية،
ا
وغريها) وذلك وفقا للوائح واألنظمة يف
اجلامعة وحسب اإلمكانات املتاحة

احلصول على توصيف املقرر الدراسي عند بدء
الدراسة والذي يشتمل علي( :معلومات عن
أستاذ  /أساتذة املقرر الدراسي ،أهداف املقرر
وخمرجاته التعليمية  ،اجلدول الزمني لتنفيذ
املقرر  ،أساليب وطرق تقييم الطالب خالل
الفصل الدراسي من اختبارات و أنشطة
تتعلق باملادة  ،وتطبيقات عملية على املادة ،
توزيع املهارات الواجب اكتسابها ،املراجع،
مصادر املعرفة و التعلم
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احملافظة على سرية املعلومات
واخلصوصية التامة يف كل ما
يتعلق به وعدم الطالع أو
استخدام املعلومات الشخصية ،
مثل  :السجل األكادميي  ،وامللف
الشخصي  ،وكشف الدرجات
اخلاص به إل للمصرح هلم فقط

إشعاره قبل اختاذ أي قرار حبقه
وقوع أي
ولفت نظرة عند
ا
خمالفات وإخطاره كتابيا مبا مت
اختاذه من قرارات حبقه مع
إعطائه حق النقض يف أي قرار
يتعارض مع مصلحته األكادميية
ا
وفقا ألنظمة اجلامعة ولوائحها

احلقوق التي يتمتع بها الطالب

حذف أو إضافة أي مقرر  ،أو
حذف الفصل الدراسي
بأكمله وفقا للتقويم
اجلامعي القائم على نظام
الساعات املعتمدة

حرية التعبري عن الرأي
واملناقشة يف األمور التعليمية
والرتبوية التي ختصه على أن
يكون ذلك يفا حدود السلوكيات
الالئقة ووفقا ألنظمة اجلامعة
ولوائحها
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ضمان سرية الشكوى املقدمة
منه ضد أستاذه مع الشعور
باألمن احلسي ) ،حبيث ل
يتعرض إىل أخطار جسدية أو
صحية( ،واألمن املعنوي أو
النفسي  )،حبيث ل يشعر الطالب
بأي تهديد معنوي مثل
التخويف من العقوبة أو التعرض
لإلهأنة أو السخرية من قبل
اجلهات األكادميية واإلدارية (

التظلم لدى اجلهة املعنية
يف حالة عدم احلصول علي
حقوقه املذكورة يف ميثاق
الطالب

احلقوق التي يتمتع بها الطالب

التمتع خبدمات الرعاية
الجتماعية التي تقدمها
اجلامعة واحلصول على
إعأنات أو قروض مالية
املادية
بعد دراسة حالته
ا
وثبوت حاجته هلا وفقا
ألنظمة اجلامعة ولوائحها

احلصول على احلوافز
واملكافآت املادية
اإلضافية املقررة
ا
نظاما ايف حالة اكونه
طالبا متفوقا.
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معرفة اإلجابة النموذجية
ألسئلة الختبارات الفصلية

توفري فرص التواصل الدائم مع عضو
هيئة التدريس بالطرق املختلفة كالربيد
اإللكرتوني أو الساعات املكتبية وحرية
طرح األسئلة على عضو هيئة التدريس
دون حرج أو تهيب مع اللتزام بآداب
النقاش وحسب ما تقتضيه اآلداب
العامة

احلقوق التي يتمتع بها الطالب

الطالع على عالماته يف املقرر الدراسي و
نتائج الختبارات الدورية والفصلية
التي أداها بعد النتهاء من تصحيحها،
وكذا مراجعة إجاباته يف الختبار
النهائي

التزام أعضاء هيئة التدريس باجلامعة
مبواعيد وأوقات احملاضرات والساعات
املكتبية وفرتات الراحة بني احملاضرات
وعدم إلغاء احملاضرات أو تغيري أوقاتها
إل يف حالة الضرورة وبعد اإلعالن عن
ذلك على أن يتم إعطاء حماضرات
بديلة عن تلك التي مت إلغاؤها أو
التغيب عنها مبا ل يتعارض مع وقت
الطالب أو قدرته علي الستيعاب
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أنذار
إحاطته مبا يصدر يف حقه من
إنذار أو لفت نظر أو حرمان
من الختبار النهائي ،
وإحاطته بسبب حرمانه قبل
موعد الختبار النهائي
بوقت كاف

أن تكون أسئلة الختبارات
ضمن إطار املنهج
الدراسي وحمتوياته  ،وأن
يراعى التوزيع املتوازن
واملنطقي للدرجات ضمن
هذا اإلطار

احلقوق التي يتمتع بها الطالب

احلصول على وثيقة التخرج
عند إنهاء متطلبات التخرج
ا
وفقا ألنظمة ولوائح اجلامعة
خالل الفرتة الزمنية التي
حتددها اجلامعة لتسليم
الوثيقة

تعريفه مبصادر احلصول على
اللوائح واألنظمة اجلامعية
(موقع اجلامعة اإللكرتوني ،
وشؤون الطالب وغريها )
وحصوله علي نسخة ورقية أو
إلكرتونية من ميثاق
أخالقيات الطالب اجلامعي
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القوانني التي خيضع هلا الطالب

الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات رقم  49لسنة 1972
القسم السادس من الباب الثالث  :نظام تأديب الطالب

مادة 123
الطالب املقيدون و املنتسبون و املرخص هلم بتأدية امتحان من اخلارج و املستمعون

األعمال املخلة بنظام الكلية أو
املنشآت اجلامعية

كل إتالف للمنشآت و األجهزة أو املواد
أو الكتب اجلامعية أو تبديدها

تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو
المتناع املدبر عن حضور الدروس و
احملاضرات و األعمال اجلامعية األخري
التي تقضي اللوائح باملواظبة عليها

كل تنظيم للجمعيات داخل اجلامعة أو
الشرتاك فيها بدون ترخيص سابق من
السلطات اجلامعية املختصة

القوانني التي خيضع هلا الطالب

مادة 124

خاضعون للنظام التأديبي املبني فيما يلي:
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مادة 124

توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة
بالكليات أو مجع توقيعات بدون ترخيص سابق من
السلطات اجلامعية املختصة.

العتصام داخل املباني اجلامعية أو الشرتاك يف
مظاهرات خمالفة للنظام العام أو اآلداب

القوانني التي خيضع هلا الطالب

كل فعل يتنافى مع الشرف أو الكرامة أو خمل حبسن
السري و السلوك داخل اجلامعة أو خارجها

اإلخالل بنظام امتحان أو اهلدوء الالزم له و كل غش
يف امتحأن أو شروع فيه
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مادة 125

وحيرم من دخول المتحان و حيال إيل جملس التأديب.
أما يف األحوال األخري :

القوانني التي خيضع هلا الطالب

خيرجه العميد أو من ينوب عنه من جلنة المتحان ؛
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مادة 126
العقوبات التأديبية هي:

 .13الفصل النهائي من اجلامعة و يبلغ قرار الفصل إيل اجلامعات األخري و يرتتب عليه عدم صالحية
الطالب للقيد أو التقدم إيل المتحانات يف جامعات مجهورية مصر العربية

القوانني التي خيضع هلا الطالب

➢ جيوز األمر بإعالن القرار الصادر بالعقوبة التأديبية
داخل الكلية و جيب إبالغ القرارات إيل ويل أمر
الطالب
➢ حتفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا
التنبيه الشفوي يف ملف الطالب
➢ جمللس اجلامعة أن يعيد النظر يف القرار الصادر
بالفصل النهائي بعد مضي ثالث سنوات علي
األقل من تاريخ صدور القرار
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مادة 127

عميد الكلية

رئيس اجلامعة

جملس التأديب

وله توقيع العقوبات الثماني األويل املبينة يف املادة السابقة ،ويف حالة حدوث اضطرابات أو إخالل بالنظام
ينتج عنه أو خيشى منه عدم انتظام الدراسة أو المتحان  -يكون لعميد الكلية توقيع مجيع العقوبات
املبينة يف املادة السابقة  ،على أن يعرض األمر خالل أسبوعني من تاريخ توقيع العقوبة علي جملس
التأديب إذا كأنت العقوبة بالفصل النهائي من اجلامعة  ،وعلى رئيس اجلامعة بالنسبة إيل غري ذلك من
العقوبات ؛ وذلك للنظر يف تأييد العقوبة أو إلغائها أو تعديلها.

وله توقيع مجيع العقوبات املبينة يف املادة السابقة عدا العقوبة األخرية  ،وذلك بعد أخذ رأي
عميد الكلية  ،وله أن مينع الطالب احملال إيل جملس التأديب من دخول أمكنة اجلامعة حتي
اليوم احملدد حملاكمته

وله توقيع مجيع العقوبات

القوانني التي خيضع هلا الطالب

األساتذة
و األساتذة املساعدون

وهلم توقيع العقوبات األربع األويل املبينة يف املادة السابقة عما يقع من الطالب أثناء الدروس واحملاضرات
واألنشطة اجلامعية املختلفة.
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عقوبة من العقوبات الواردة يف البند اخلامس و ما بعده من املادة ( ) 126

كلية ومساع أقواله  ،و يتويل التحقيق من ينتدبه عميد الكلية،
و ل جيوز لعضو هيئة التدريس املنتدب للتحقيق مع الطالب أن يكون عضوا يف جملس التأديب.

القوانني التي خيضع هلا الطالب

مادة 128
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مادة 129

إيل شخص الطالب أو ويل أمره وختلف الطالب عن احلضور بغري عذر مقبول.

وجيوز للطالب

القوانني التي خيضع هلا الطالب

يف القرار الصادر غيابيا من جملس التأديب وذلك يف خالل أسبوع
ومع ذلك جتوز
ٌ
ا
من تاريخ إعالنه للطالب أو ويل أمره  ،و يعد القرار حضوريا إذا كان طلب احلضور قد أعلن
من قرار جملس التأديب بطلب يقدمه إيل رئيس اجلامعة خالل

مخسة عشر يوما من تاريخ إبالغه بالقرار  ،و يعرض رئيس اجلامعة ما يقدم إليه من

تظلمات علي جملس اجلامعة للنظر فيها.
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تعظيم دوره البنائي
يف احلياة اجلامعية

احرتام رأي الطالب يف
اخلدمات املقدمة له

تعزيز املشاركة يف األنشطة
املقامة يف اجلامعة حسب
اإلمكانات املتاحة

إتاحة مساحة من احلرية
لختيار من ميثله من زمالئه
للمشاركة يف اللجان الطالبية

القوانني املنظمة لألنشطة اجلامعية

ا
ثانيا :حتفيز الطالب يف إطار القوانني املنظمة لألنشطة اجلامعية

الطالب عضو مهم يف أسرة اجلامعة ،وشريك فاعل لفي صناعة مسعتها وهيبتها يف اجملتمع

أن الطالب له دور فـي تشكيل شخصيته ،ويف تكوين نظرة اآلخرين
ا
إليه ،ومن ثم نوعية التعامل معه يف أي مكان وزمن .كما أن له دورا
يف رسم السياسات الرتبوية وتنفيذها ومراجعتها؛ ألنه عضو فاعل يف
تفاعالت احلياة اجلامعية التي تتصل بالطالب سواء يف العملية

التعليمية ،أو األنشطـة الطالبية ،أو العالقات التبادلية مع أعضـاء

هيئة التدريس ،أو زمالئه ،أو تقويم أداء اجلامعة ،أو حنو ذلك.

حتفيز الطالب يف إطار القوانني املنظمة لألنشطة اجلامعية

تعظيم دوره البنائي يف احلياة اجلامعية :
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الطالب عضو مهم يف أسرة اجلامعة ،وشريك فاعل يف صناعة مسعتها وهيبتها يف اجملتمع

وهذا يعني أن يأخذ الطالـب بزمام املبادرة يف الشرتاك يف أنشطة

اجلامعة ،ولسيما األنشطة التي فيها متثيل للجامعة يف اجملتمع أو

على مستوى اجلامعات ،وإتاحة الفرصة له حلضور الدورات
التدريبية والربامج والرحالت واألنشطة واألعمال التطوعية مبا ل

يتعارض مع واجباته األكادميية

حتفيز الطالب يف إطار القوانني املنظمة لألنشطة اجلامعية

تعزيز املشاركة يف األنشطة املقامة يف اجلامعة
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الطالب عضو مهم يف أسرة اجلامعة ،وشريك فاعل يف صناعة مسعتها وهيبتها يف اجملتمع

مما يزيد من ثقته يف البيئة التعليمية التي يتمتع بها ويطرح

احتياجاته وتطلعاته والوسائل الالزمة إلبداعه وتفوقه العلمي
وتوقعاته يف أساتذته واملقررات التي يتناوهلا بالدراسة

حتفيز الطالب يف إطار القوانني املنظمة لألنشطة اجلامعية

احرتام رأي الطالب باخلدمات املقدمة له
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الطالب عضو مهم يف أسرة اجلامعة ،وشريك فاعل يف صناعة مسعتها وهيبتها يف اجملتمع

للمشاركة يف اللجان الطالبية وذلك ملناقشة ما خيصه من
ا
مواضيع من خالل التوعية بدور الحتادات الطالبية وذلك وفقا

لالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات.

حتفيز الطالب يف إطار القوانني املنظمة لألنشطة اجلامعية

إتاحة مساحة من احلرية لختيار من ميثله من زمالئه

44

قرار رئيس جملس الوزراء رقم  2523لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية
لقانون تنظيم اجلامعات الصادر بالقانون رقم  49لسنة 1972
الباب الثامن ((الحتادات الطالبية)).
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هى التنظيمات الشرعية الىت تعرب عن آراء الطالب وطموحاتهم

باجلامعات والكليات واملعاهد ،وميارسون خالهلا كافة األنشطة الطالبية
فى إطار التقاليد والقيم اجلامعية األصيلة ،وهى الىت ترعى
مصاحلهم ،وتقوم على تنظيم النشاط الطالبي وكفالة ممارسته،
ومتثيل الطالب أمام اجلهات املعنية.

كل األنشطة الىت ميارسها الطالب والىت تشمل األنشطة الرياضية والثقافية واإلعالمية والفنية

والجتماعية والرحالت والعلمية والعملية والتكنولوجية واجلوالة واخلدمة العامة وأنشطة األسر.

القوانني املنظمة لألنشطة واملشاركات الطالبية

مادة 318
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مادة 319

تيسري ممارسة الطالب التعبري
عن آرائهم حبرية جتاه القضايا
املختلفة

تنمية وتعميق األسس واملبادئ
الروحية واألخالقيةمن خالل
العمل بروح الفريق

العمل على إعداد كوادر
طالبية قادرة على حتمل
املسئولية وترسيخ الوعي
الوطني وإعالء قيمة النتماء
والقيم اجملتمعية وتعميق
أسس الدميقراطية وحقوق
اإلنسان واملواطنة لدى الطالب

صقل مواهب الطالب وتنمية
قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها مبا
يعود بالفائدة على الطالب
ومؤسسته التعليمية والوطن

حتفيز الطالب ملمارسة
األنشطة الطالبية

القوانني املنظمة لألنشطة واملشاركات الطالبية

توثيق الروابط بني مجوع
الطالب واعضاء هيئة
التدريس واهليئة الإلدارية
املعاونة والعاملني

متثيل الطالب فى الداخل
واخلارج والدفاع عن مصاحلهم
وحقوقهم ،مبا ل خيالف التقاليد
والقيم اجلامعية ،والتواصل مع
اجلهات املختلفة لتوفري وحتسني
اخلدمات املقدمة هلم

26
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مادة 319

العمل على توفري أسباب
الراحة الوسائل املعيئة
للطالب داخل اجلامعة
وخارجها

العمل على إبراز القيم
اجملتمعية اهلادفة واللتزام
بالتقاليد اجلامعية فى كافة
األنشطة

وضع وتنطيم املشروعات
والربامج الطالبية الىت ختدم
اهداف اجلامعة أو الكلية أو
املعهد وتسهم بإجيابية فى بناء
اجملتمع وتطويره

متابعة شكاوى
وتظلمات الطالب
والعمل على حلها

تدعيم العالقات مع الحتادات
الطالبية داخل الوطن وخارجه
وكافة اجلهات اخلدمية ا
للمجتمع اجلامعى طبقا
لالجراءات القانونية املقررة فى
هذا الشأن

دعم شخصية الطالب مبا
ميكنه من القدرة على
التفكري احلر الناضج

تنظيم كافة األنشطة
الطالبية وتشجيع املتميزين
من الطالب

القوانني املنظمة لألنشطة واملشاركات الطالبية

تشجيع إقامة األسرالطالبية
واجلمعيات والنوادى املتخصصة
لتنمية املهارات ودعم
البتكارات واإلبداعات الطالبية
دون متييز بسبب فئوي أو
ديني أو عقدي أو حزبي أو ألي
سبب آخر

26
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مادة 320
األنشطة السبعة على مستوى اجلامعة أو الكلية أو املعهد ،واألعضاء املنضمني إىل كل جلنة من هذه اللجان ،وذلك

من مجيع طالب الكليات واملعاهد اجلامعية املقيدين بها لنيل درجة البكالوريوس أو الليسانس وتتعدد مستوياته
على النحو التايل:

جملس احتاد طالب اجلامعة

جملس احتاد طالب الكلية أو املعهد

اجلمعية العمومية على
مستوى الكلية أو املعهد

املكتب التنفيذى لكل نشاط من
أنشطة اللجان السبعة على
مستوى الكلية أو املعهد

اإلحتاد الطالبي

اجلمعية العمومية على
مستوى اجلامعة

املكتب التنفيذى لكل نشاط من
أنشطة اللجان السبعة على
مستوى اجلامعة

القوانني املنظمة لألنشطة واملشاركات الطالبية

رئيس الحتاد ونائبه ،وأمناء ومساعدي أمناء جلان
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مادة 324

 .2أن يكون حممود السرية حسن السمعة
ا
 .3أن يكون مستجدا فى فرقته الدراسية بالنسبة لطالب النظام الفصلي ونظام العام الكامل سواء كان مسجال

ا

بنظام النتظام أو النتساب املوجه
ا
 .4أن يكون مستجدا ومل يرسب يف أكثر من مقررين من املقررات الىت سجلها فى العام املاضي بالنسبة لطالب
نظام الساعات املعتمدة

 .1أن يكون له نشاط طالبى موثق فى اجلامعة أو الكلية أو املعهد فى جمال اللجنة املرشح هلا عدد من طالب
السنة اجلامعية األوىل

ا
 .6أل يكون قد سبق جمازاته تأديبيا بإحدى اجلزاءات املنصوص عليها فى البنود من ( )5إىل ( )13من املادة

( )126من هذه الالئحة

القوانني املنظمة لألنشطة واملشاركات الطالبية

ا
 .1أن يكون متمتعا جبنسية مجهورية مصر العربية

 .6أل يكون قد سبق احلكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جرمية خملة بالشرف أو األمانة ،مامل
يكن قد رد اليه اعتباره
ا
 .7أل يكون منتميا إىل أي تنظيم أو كيان أو مجاعة إرهابية مؤسسة على خالف القانون
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مادة 338

.2

متابعة توفري املنشآت واألدوات واخلامات الالزمة للمسابقات الداخلية واخلارجية

.3

اقرتاح امليزانيات الالزمة للصرف على األنشطة

.4

تشجيع الطالب على املشاركة يف األنشطة وتهيئة الفرص املالئمة ملمارسة النشاط

.5

تنظيم إقامة املسابقات واحلفالت واملهرجانات واملؤمترات والدورات وورش العمل

.6

تشجيع تكوين الفرق املختلفة وترشيح املدربني املعتمدين لتدريبهم

.7

ترشيح ثالثة من أعضاء هيئة التدريس لكل جلنة من جلان الحتاد من ذوي اخلربة
فى جمال نشاط اللجنة إىل السلطة املختصة لتختار من بينهم مستشار اللجنة

القوانني املنظمة لألنشطة واملشاركات الطالبية

.1

وضع خطط وبرامج النشاط
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مادة 338

 .2تشجيع تكوين األسر وتفعيل أنشطتها وتقديم الدعم الفني هلا

 .3تقديم الدعم الفني واملادي للمبادرات واحلمالت الطالبية
 .4تنظيم مهرجانات األسر واملؤمترات والورش والدورات

التدريبية لطالب األسر

القوانني املنظمة لألنشطة واملشاركات الطالبية

 .1وضع قواعد أنشاء األسر ومراجعة اللوائح الداخلية لتنظيم عملها
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مادة 338

والعمل على تنميتها

 .2تنظيم الدورات واملباريات واملسابقات واحلفالت واملهرجانات
الرياضية

 .3متابعة توفري املنشآت واملالعب واألدوات واملالبس الرياضية

القوانني املنظمة لألنشطة واملشاركات الطالبية

 .1بث الروح الرياضية بني الطالب وتشجيع املواهب الرياضية

الالزمة للمسابقات
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مادة 338

 .2إطالق طاقات الطالب الفكرية واإلبداعية والثقافية واملعلوماتية

 .3نشر ثقافة حقوق النسان وترسيخ قيم املشاركة اإلجيابية الىت تسهم فى تنمية
الوعي السياسي والجتماعي لدى الطالب

 .4متابعة توفري القاعات والتجهيزات واملعدات واألدوات واخلامات الالزمة للمسابقات
الثقافية واإلعالمية فى الداخل واخلارج

 .5إصدار اجملالت والنشرات الثقافية والعمل على إنشاء مكتبة ثقافية متنوعة
 .6تنمية املهارات اإلعالمية وتكوين فريق إعالمي يتوىل تغطية أنشطة الحتاد
 .7تكوين األندية الثقافية املتخصصة ومناذج احملاكاة املختلفة

القوانني املنظمة لألنشطة واملشاركات الطالبية

 .تنمية الوعي بقضايا الوطن مبا يرسخ مفاهيم املواطنة والدميوقراطية
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مادة 338

 .2تنمية وصقلها املواهب الفنية للطالب
 .3متابعة توفري املسارح وقاعات العرض واخلامات واألدوات واآللت واملالبس وكافة
الحتياجات الالزمة لتنفيذ األنشطة الفنية فى الداخل واخلارج

 .4إصدار النشرات الفنية وتنظيم املهرجانات وورش العمل واستضافة الشخصيات
العامة

 .5تكوين نوادي الفنون وأكادميياتها املتخصصة فى األنشطة الفنية

القوانني املنظمة لألنشطة واملشاركات الطالبية

 .العمل على الرتقاء بالذوق العام وتنمية احلس اجلمايل والفني لدى الطالب
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مادة 338

 .2تنمية مهارات القيادة والقدرة على حتمل املسئولية والعتماد على النفس

 .3تنمية املهارات الكشفية والشخصية لدى الطالب من خالل املعسكرات والرحالت

والدورات التدريبية وورش العمل

.4
.5

تكوين نوادي اهلوايات وتنمية مواهب الطالب املختلفة وصقلها

العمل على توفري ميدان للجوالة والقاعات واألدوات واملالبس والكتب

الالزمة ألنشطة اجلوالة

 .6تنفيذ معسكرات العمل وبرامج اخلدمة العامة وخدمة البيئة واجملتمع

 .7التواصل مع اجلمعيات الكشفية لدعم احلركة الكشفية فى الداخل واخلارج

القوانني املنظمة لألنشطة واملشاركات الطالبية

 .التوعية بأهداف وأسس ومبادئ احلركة الكشفية ونشر أفكارها
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مادة 338

 .2العمل على تنمية الروابط الجتماعية بني الطالب وبني أعضاء هيئة التدريس
والعاملني وإشاعة روح التعاون واإلخاء بينهم وبث الروح اجلامعية فيهم
.3

تنظيم الرحالت واملعسكرات الجتماعية والثقافية والرتفيهية الىت
تساعد الطالب على التعرف على معامل مصر والعامل

.4

القوانني املنظمة لألنشطة واملشاركات الطالبية

 .عقد الندوات واحملاضرات واملؤمترات وإحياء املناسبات القومية والدينية

العمل على توفري الدعم الجتماعى بغري القادرين وذوى الحتياجات

ا
ا
اخلاصة واملرضى واأليتام واملسنني داخليا وخارجيا
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مادة 338

 .2متابعة توفري األدوات واخلامات الالزمة لألنشطة العلمية الداخلية واخلارجية

 .3تقديم الدعم الفني واملايل لتسجيل براءات الخرتاع وامللكيات الفكرية للطالب

.4

عقد الندوات واحملاضرات واملؤمترات العلمية بهدف تنمية القدرات

العلمية والبتكارية

 .5دعم نوادي العلوم واجلميعات العلمية والعمل على توفري الدعم املادي والفني

 .6العمل على توفري فرص التدريب والتبادل العلمي الطالبي داخل وخارج الوطن

القوانني املنظمة لألنشطة واملشاركات الطالبية

 .تشجيع الطالب على البحث العلمي واملشاركة فى األنشطة العلمية

 .7العمل على نشر األحباث والبتكارات الطالبية فى اجملالت العلمية

 .8التنسيق بني الطالب فى جمالت العلوم املختلفة والبحث العلمي
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فى حالة عدم متثيل أحد الطالب من ذوي
الحتياجات اخلاصة فى جمالس الحتادات يف
ا
اجلامعات أو الكليات أو املعاهد والىت تضم طالبا
من ذوي الحتياجات اخلاصة ،تصدر االسلطة
ا
املختصة قرارا بتعيني ممثل هلم بناء على
ترشيح من جملس الحتاد على أن يكون له كافة
حقوق وواجبات العضو املنتخب.

القوانني املنظمة لألنشطة واملشاركات الطالبية

مادة 349
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القوانني املنظمة لألنشطة واملشاركات الطالبية

مادة 353

60
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