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 فريق إعداد الدليل 

 

عميد المعهد                            ) رئيساً(  أ.د/ هويدا مصطفي                

) عضوا(        القائم بأعمال وكيل المعهد (     د/ سهير صالح               أ.م.  

)عضوا(    مدرس بقسم االنتاج اإلعالمي      غادة أحمد                      د/   

)عضواً(     مدرس بقسم اإلنتاج اإلعالمي                     فاطمة شعبان   د/   

) عضواً(    د/ حسين ربيع                      مدرس بقسم االنتاج االخباري       
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 البنود القانونية للميثاق األخالقي

 أهداف الميثاق.

 هيئة –هيئة تدريس  ءيهدف الميثاق األخالقى إلى تنظيم العالقات بين أفراد المعهد من )أعضا
 طالب(.-إداريون -معاونة

 .ضمان العدالة والمساواة داخل المعهد 
 نضباط داخل المعهد.ضمان اإل 
  (هيئة –هيئة تدريس  ءأعضاتنمية الشعور بالمسئولية وااللتزام لدى جميع األطراف بالمعهد من

 طالب(.-إداريون -معاونة

 أليات تنفيذ الميثاق األخالقى

 باألخالقيات  طالب(-إداريون -هيئة معاونة–هيئة تدريس  ءأعضامن)  المعهد توعية جميع أطراف
 التى يجب أن يتحلوا بها.

 .الواجبات التى يجب أن يلتزموا بها 
 .الحقوق التى يتمتعون بها 
 .القوانين التى يخضعون لها 

 ةاألخالقيات التى يجب أن يتحلى بها عضو هيئة التدريس والهيئة المعاون -أ :أولا 

 .لعملل المنظمةالقواعد اإللتزام ب .1
 أن يكون قدوة حسن لطالبه .2
 احترام الطالب والزمالء .3
 التعاون مع الطالب والزمالء .4
 التزام بحقوق الملكية الفكرية.اإل .5
 حسن التعامل بين الزمالء  .6



4 
 

 األخالقيات التى يجب أن يتحلى بها الطالب -ب

 احترام عضو هيئة التدريس. .1
 المثابرة فى طلب العلم. .2
 .التعاون مع الزمالء .3
 .اإللتزام بالقواعد المنظمة للمعهد .4
 الملبس( -اللون –العرق  –احترام الزمالء وعدم التميز علي بعضهم البعض اختالف ) الدين  .5

 األخالقيات التى يجب أن يتحلى بها اإلداريون. -ج

 التعاون مع أعضاء هيئة التدريس والطالب .1
 احترام الرؤساء .2
 المعهد.لتزام بالقواعد المنظمة للعمل داخل اإل .3
 احترام الزمالء والحرص علي العالقة الطيبة مع الزمالء .4

 الواجبات  التى يجب أن يلتزم بها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة -ثانياا: أ
 الحرص على سيرته وسمعته 
 العناية بالمظهر 
 المحاضراتمواعيد لتزام باإل 
  ديد فى مجاله.جالتطوير المستمر لقدراته من خالل مواكبة كل ما هو 

 الطالبالواجبات  التى يجب أن يلتزم بها  -ب

 ساءة للمعهد.عدم اإل 
 .الحرص على سيرته وسمعته 
 .العناية بالمظهر 
 ستذكار.اإل 
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 الداريون الواجبات  التى يجب أن يلتزم بها  -ج

 لتزام بمواعيد العمل.اإل 
 .تنفيذ المهام الموكلة إليه بما ال يخالف قواعد العمل 
  مهامه الوظيفية بكفاءة عالية.أداء 

 القيم األخالقية الحاكمة للمعهد. -د

 التحسين المستمر وعدم التعارض فى المصالح     وضوح القرارات واإلجراءات             التميز 
 المساءلة                العمل بروح الفريق              تعزيز روح االنتماء للمعهد 
              احترام الرأى والرأى األخر          تبادل الخبراتالمسئولية 
  الشفافية فى التعامل     احترام ومراعاة التنوع الثقافى     المصداقية فى الوعود المقدمة واالستجابة

 للشكاوى 

 حقوق أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة -ثالثاا: أ

 للعمل. الالزمةمكانيات توافر اإل-يدةتهوية ج-توفير البيئة المناسبة للعمل من أماكن نظيفة 
 السكن الجامعى( -التأمين الصحى-العيادة-)المكتبةاالستفادة من المرافق المتوفرة بالمعهد 
 .)الدعم العلمى لعضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة من خالل )تسهيالت مادية ومعنوية 
 الداخل والخارج. الحصول على البطاقة الجامعية التى تثبت انتماءه للمعهد فى 
 .توزيع األعباء التدريسية بشكل عادل 

 حقوق الداريون  -ب

 توافر االمكانيات الالزمة للعمل.-تهوية جيدة-توفير البيئة المناسبة للعمل من أماكن نظيفة 
  (.المكتبة  -التأمين الصحى–االستفادة من المرافق المتوفرة بالمعهد)العيادة 
  المحددة.العمل وفق لساعات العمل 
 .توزيع العبء االدارى بشكل عادل 
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 ختصاص.التكليف بالعمل فى إطار اإل 

 حقوق الطالب.

 توافر االمكانيات الالزمة للعمل. -تهوية جيدة -توفير البيئة المناسبة للعمل من قاعات درس نظيفة 
  لدعم الطالبىا -السكن الجامعى -التأمين الصحى–االستفادة من المرافق المتوفرة بالمعهد)العيادة- 

 االرشاد النفسى(.
 .الحصول على البطاقة الجامعية التى تثبت انتماءه للمعهد فى الداخل والخارج 
  االلتحاق بالقسم العلمى حسب رغبته ووفق لشروط القبول والتسجيل التى يقرها المعهد.التحويل من

 كلية إلى أخرى أو من قسم إلى أخر وفقا لقواعد المعهد.
 أهداف المقرر -توضيح توصيف المقررعند بدء الدراسة والذى يشمل )معلومات عن أستاذ المقرر-

-الجدول الزمنى لتنفيذ المقرر وطرق التعليم والتعلم المناسبة له –نواتج التعلم المستهدفة من المقرر 
 وطرق التقويم.

 خذ فى االعتبار نتائج تقييم الطالب لالستاذ ومحتويات المقرر.األ 

 ولضمان العدالة وعدم التمييز قام المعهد بإتخاذ الجراءات التالية.

 بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.-أ

 تتمثل فى المساواة فى توزيع األعباء التدريسية وفقا للدرجة 
 .توزيع العبء اإلدارى 
 .تشجيع األنشطة العلمية والبحثية 
 .توفير يوم تفرغ 
  تطبيق نظام المكفاءات والحوافز 
 .الترقيات والتعيين بالدرجة 
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 ولضمان العدالة وعدم التمييز قام المعهد بإتخاذ الجراءات التالية.

 .للجهاز اإلدارى تتمثل فىبالنسبة -ب

 .توافر الفرص المتكافئة فى الترقية 
 العدالة فى التقييم السنوى والحوافز طبقا لنتائج التقييم. 
  التعبير عن الرأىحرية. 
 التدريب. 
 .االجازات وفقا لقانون العمل والئحة المعهد  

 ولضمان العدالة وعدم التمييز قام المعهد بإتخاذ الجراءات التالية.

 تتمثل فى.طالب بالنسبة لل-ج
 .عدالة القبول 
 .معايير موضوعية للتوزيع على التخصصات 
 )عدالة التقويم النهائى)التصحيح على السرى 
 .احترام حقوق الطالب 
 .ابداء الرأى وتديم الشكاوى والمقترحات 
 .المساواة فى مشاركة النشاط 
 .التظلمات من نتائج االمتحانات أو القرارات التأديبية 
 تمثيل الطالب ببعض اللجان 
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 العاملينالقوانين التى يخضع لها 

 المعاهد العالية الخاصةبشأن  1970لسنة  52قانون وفقاا ل

 العاملين ( –رابعاا: تأديب العاملين ) أعضاء هيئة التدريس 

  37مادة 

المنتدبون والمعارون من الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها للعمل  - 
 بالمعاهد العالية الخاصة تختص بتأديبهم الجهات التابعون لها وفقا للنظم والقواعد المقررة بها. 

أعضاء هيئات التدريس والعاملون المعينون بهذه المعاهد فتتبع فى تأديبهم األحكام الواردة فى المواد أما 
 :التالية
  38مادة 

 :الجزاءات التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئات التدريس والعاملين فى المعاهد العالية الخاصة هى - 
 .اإلنذار (1)
 .خمسة عشر يوماالخصم من المرتب لمدة ال تجاوز  (2)
 .الوقف عن العمل بمرتب أو بدون مرتب لمدة ال تزيد على ثالثة أشهر (3)
 .الفصل من المعهد (4)
 .الفصل من المعهد مع الحرمان من االشتغال بالتعليم (5)

 
  39مادة 

، لمدير المعهد توقيع عقوبة اإلنذار بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس والعاملين المعينين بالمعهد
يوما ولمرتين على األكثر فى السنة،  15وله توقيع عقوبة الخصم من المرتب لمدة ال تجاوز 

بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم، ويكون 
 .قرار المدير فى ذلك مسببا

المدير خالل ثالثين يوما من تاريخ  ويجوز التظلم إلى مجلس اإلدارة من القرار التأديبى الصادر من
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 .إبالغه إلى العضو أو العامل
لمجلس اإلدارة سلطة إلغاء القرار الصادر بتوقيع العقوبة أو تعديلها بتخفيضها فى حدود * 

العقوبات السابقة، وله فى جميع األحوال أن يحيل العضو أو العامل إلى مجلس التأديب، وذلك 
 .إبالغ مجلس اإلدارة بالقرار خالل ثالثين يوما من تاريخ

 .أما العقوبات األخرى فال يجوز توقيعها إال بقرار من مجلس التأديب* 
وال يجوز لمجلس التأديب توقيع عقوبة الفصل من المعهد مع الحرمان من االشتغال بالتعليم إال * 

 .ألمور ماسة بالشرف واألمانة
  40مادة 

 :ألعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمعهد على النحو اآلتىيشكل مجلس التأديب االبتدائى  - 
 .أ ( اثنان من أعضاء مجلس اإلدارة يختارهما المجلس )
ب( عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بدرجة نائب على األقل يختاره رئيس اإلدارة. وتكون )

 .الرئاسة لمن يعينه مجلس اإلدارة
إلى مجلس التأديب من مجلس إدارة المعهد بناء على طلب مديره. ويتضمن قرار  ويصدر القرار باإلحالة)ج( 

بخطاب موصى  العضوويجب إخطار  اإلحالة بيانا بالتهم المنسوبة إلى عضو هيئة التدريس أو إلى العامل
 عليه بعلم الوصول بصورة من القرار قبل انعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على األقل مع دعوته للحضور

يصدر قرار اإلحالة بالنسبة لمدير المعهد من وكيل وزارة التعليم العالى المختص بعد التحقيق الذى تجريه د( )
 .الوزارة
 :تكون محاكمة مدير المعهد أمام مجلس تأديب ابتدائى يشكل على النحو اآلتى)و( 

 .أ ( عضو يختاره مجلس اإلدارة من بين أعضائه )
 .المعاهد العالية الخاصة من بين أعضائهب( عضو يختاره مجلس شئون )
ج( مستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة يختاره رئيس اإلدارة وتكون الرئاسة لمن تعينه )

 .وزارة التعليم العالى
 .يكون قرار مجلس التأديب االبتدائى مسببا)د( 
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 41مادة 

المعهد ووكيل وزارة التعليم العالى المختص استئناف قرار يجوز لمن صدر ضده القرار ولمجلس إدارة  - 
مجلس التأديب ويرفع االستئناف بتقرير يقدم الى وزارة التعليم العالى وذلك خالل ثالثين يوما من تاريخ 

 .إخطار من صدر فى حقه قرار مجلس التأديب االبتدائى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول
 42مادة 

االستئنافى برئاسة رئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة وعضوية اثنين من  يشكل مجلس التأديب - 
 .أعضاء مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة يختارهما المجلس

 .وتكون قرارات المجلس مسببة ونهائية -
 وإذا صدر قرار المجلس بعقوبة الفصل مع الحرمان من االشتغال بالتعليم وجب نشره بالطريقة التى -

يحددها وزير التعليم العالى، وال يجوز لمن وقعت عليه هذه العقوبة مزاولة المهنة إال بعد مضى ثمانى سنوات 
 .من تاريخ القرار

 
 43مادة 

لمجلس اإلدارة أن يقرر وقف عضو هيئة التدريس أو العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة  - 
 .إلى مدير المعهد من وكيل وزارة التعليم العالى المختصالتحقيق ذلك، ويصدر قرار الوقف بالنسبة 

 .وال يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثالثة أشهر إال بموافقة مجلس التأديب االبتدائى
 .ويترتب على قرار وقف العامل وقف صرف نصف مرتبه

قوف من ويجب عرض األمر على مجلس التأديب االبتدائى فورا لتقرير صرف أو عدم صرف النصف المو 
المرتب فاذا لم يعرض األمر عليه خالل عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف المرتب كامال حتى يقرر 

 .المجلس ما يتبع فى شأن نصف المرتب الموقوف
وعلى مجلس التأديب االبتدائى أن يصدر قراره فى هذا الشأن خالل عشرين يوما من تاريخ رفع األمر إليه 

ظ التحقيق أو عوقب بعقوبة اإلنذار صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من مرتبه، فاذا برئ العامل أو حف
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 .فان عوقب بعقوبة أشد تقرر السلطة التى وقعت العقوبة ما يتبع فى شأن المرتب الموقوف صرفه
 44مادة 

السابقة إلى  تؤول المبالغ التى تخصم كعقوبة تأديبية والمبالغ التى يحرم منها العامل وفقا ألحكام المادة- 
 .صندوق دعم المعاهد العالية الخاصة

 خامسًا: حقوق الملكية الفكرية 

 تعريف الملكية الفكرية

نسانى من اختراعات وابداعات فنية من نتاج العقل االنسانى والتى تشمل براءات اختراع كل ما ينتجه الفكر اإل
 .ومصنفات أدبية وفنية والعالمات التجارية والنماذج الصناعية

 الملكية األدبية والفنية

 هى حق المؤلف الذى يضم المصنفات األدبية والفنية والرسائل واألبحاث العلمية والتصميمات الهندسية.

 انتشارها وأسباب مصر في الفكرية الملكية على العتداء جرائم -أ

 الفكرية هي: اعتداء علي المصنفات التي يحددها القانون جرائم الملكية 

لحماية حقوق الملكية الفكرية علي تحديد المقصود  2002)عام(  82القانون في مصر رقم حدد 
 بالمصنفات وغيرها من عناصر الملكية الفكرية وهي:

 .الكتب والكتيبات والمقاالت والنشرات، وغيرها من المصنفات المكتوبة 
 .برامج الحاسب اآللي 
  الحاسب اآللي وغيره.قواعد البيانات سواء كانت مسموعة أو مقروءة من 
 المحاضرات والخطب والمواعظ ، وأية مصنفات شفوية وأخري إذا كانت مسجلة 
 .المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والتمثيل الصامت 
 .المصنفات الموسيقية المقترنة باأللفاظ أو غير المقترنة بها 
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 .المصنفات السمعية والبصرية 
 .مصنفات العمارة 
  سم بالخطوط أو األلوان والنحت والطباعة علي الحجر واألقمشة.مصنفات الر 
 .المصنفات الفوتوجرافية وما يماثلها 
 .مصنفات الفن التطبيقي والتشكيلي 
  الجغرافية والرسومات التخطيطية والمصنفات الثالثية األبعاد الصور التوضيحية والخرائط

 المتعلقة بالجغرافيا أو التصميمات المعمارية.

 عقوبات المقررة لجرائم الملكية الفكريةال -ب

 الحبس أو الغرامة أو إحدي هاتين العقوبتين -1

 العقوبة غير المشددة  -2

 أورد المشرع في قانون الملكية الفكرية عقوبة موحدة لكل الجرائم التي تضمنها وهي: -

 عقوبة الحبس بحد أني شهر -

 عشرة آالف جنيةغرامة بحد أدني خمسة آالف جنية، وبحد أقصي  -

 الغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنية، وال تتجاوز خمسين ألف جنية -

 المصادرة: -3

نص القانون علي عقوبة المصادرة الوجوبية للنسخ المخالفة لقانون الملكية الفكرية، حيث تنص المادة  -
وكذلك المعدالت ، بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها  علي أن المحكمة تقضي (181)

واألدوات المستخدمة في ارتكابها، ويجوز للمحكمة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه 
 زيد علي ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبيا في حالة العودة في الجرائم.تمدة ال 

ي نفقة المحكوم كما تقضي المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر باإلدانة في جريدة يومية أو أكثر عل -
 عليه.
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 صور الجرائم التي تقع علي الملكية الفكرية وتستوجب األحكام السابقة: -أ 

  جريمة البيع أو التأجير لمصنف دون إذن صاحبه: يعاقب كل من يبيع أويؤجر مصنفًا أو
صورة تسجياًل صوتيًا أو برنامجًا إذاعيا محميًا طبقًا ألحكام هذا القانون أو طرحه للتداول بأية 

 بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور .
  جريمة تقليد مصنف محمى : يعاقب كل من يقوم بتقليد مصنف من المصنفات التى يحميها

قانون الملكية الفكرية , كذلك يعاقب من يقوم بالتعامل بالبيع أو الشراء لمثل هذه المصنفات 
 بالدها .المقلدة , كذلك تمتد العقوبة على المصنفات األجنبية المنشورة خارج 

 شبكة المعلومات بدون إذن صاحب المصنف: جريمة النشر عن طريق 
  تقع تلك الجريمة على من يقوم بنشر مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعي أو اداء محمى 
  ألحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب اآللي أو شبكات اإلنترنت أو شبكة المعلومات أو طبقًا

مسبق من المؤلف أو صاحب حق  ذن كتابىإشبكة االتصاالت أو غيرها من الوسائل بدون 
 المجاور.

  جرائم تتعلق بالحماية التقنية لحق المؤلف : أصبح كثير من المؤلفين يلجؤن إلى وسائل فنية
وقد أدرك  ،للتغلب على تلك الحماية خرى مضادة ألى وسائل إلحماية حقوقهم , فيلجأ المخالفون 

ك الحماية وقد أدرك كبير من المشرعين كبير المشرعين عن أهمية تجريم وسائل التغلب على تل
أهمية تجريم وسائل التغلب على الحماية التقنية التى يحمى بها المؤلف مصنفة أصبحت 

التشريعات تخطو خطوة واسعة فى منع جرائم االعتداء على الملكية الفكرية فلم تعد تكتفى 
وقوع تلك األفعال , ومن  بالعقاب على أفعال االعتداء عليها عند وقوعها ولكن بالوقاية من

 هذه الوقاية :مظاهر 
  جريمة تصنيع أو تجميع أو االستراد بغرض البيع أو التأخير لجهاز أو وسيلة للتحايل على

حماية تقنية يستخدمها المؤلف لحماية حقوقه كأجهزة فك التشفير للتغلب على حماية المصنف 
حماية له مثال )ما يحدث أن يحمي مؤلف برامج الكمبيوتر مصنفة عن طريق وضع وسائل 

و تقليده ( غير أن القانون اليعاقب إال من يتوافر لديه قصد البيع أو التأجير تحول دون نسخة أ
لهذه االجهزة أو الوسائل , ولكن يعاقب القاون بنص آخر من يقوم بتعطيل هذه الحماية التقنية 

 التى أعدها المؤلف .
 ؤلف جريمة تعطيل وسائل الحماية للمؤلف: يعاقب القانون من يعتدى على حق من حقوق الم

عنوية( فالمؤلف له حق أدبى )معنوى( فى نسبة كانت حقوق مادية أو حقوقا أدبية )مأسواء 



14 
 

المصنف له ومن يقوم بنسبة مصنف له دون وجه حق يعتدى على هذا الجانب األدبى المعنوى 
ول مرة ( لحق المؤلف , ويدخل ضمن الجانب األدبى لحق المؤلف إتاحة المصنف للجمهور أل

بي )المعنوى( للمؤلف هو حق أبدى والذى اليقبل التقادم أو التنازل عنه ويعاقب د. الحق األ
  وجه حق إضرارا بالحقوق المادية لصاحب المصنف. ن القانون من يقوم بنشر مصنف دو 

 إباحة جرائم االعتداءعلى حق المؤلف :

حاالت يتحقق فيها مخالفة لحق المؤلف ومع ذلك  (191يتضمن قانون حماية الملكية الفكرية )مادة 
أنه من المناسب إباحة هذا الفعل , وقد حصرها فى الحاالت فإن الجريمة التقوم لسبب قدرة المشرع 

 التالية :

  أو لطالب داخل منشأة تعليمية مادام ذلك يتم أوال: أداء لمصنف فى اجتماعات داخل إطار عائلي
 تحصيل مقابل مالي مباشر أو غير مباشر . بدون 

 ال يحتل هذا النسخ أصنف لالستعمال الشخصى المحصن ويشترط ثانيا: عمل نسخة وحيدة من الم
صحاب حق باالستغالل العادى للمصنف أو يلحق ضرارا غير مبرر بالمصالح المشروعة أو أل

 المؤلف .
  بمعرفة الحائز الشرعى له لغرض الحفظ أو ثالثا: عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب اآللي

اإلحالل عند فقد النسخة األصلية أو تلفها أو عدم صالحيتها لالستخدام , ويجب إتالف النسخة 
 األصلية أو المقتبسة من البرنامج .

 سات منه بقصد النقد أو المناقشةأو تبات أو مقبيرابعًا : عمل دراسات تحليلية للمصنف أو مقتض
 اإلعالم 

 قضائية أو إدارية فى حدود مسا : النسخ من مصنفات محمية وذلك لالستعمال فى اجراءات خا
 سم المؤلف .اهذه اإلجراءات مع ذكر المصدر و  ماتقتضيه

  ساسا: نسخ أجزاء قصيرة من مصنف فى صورة مكتوبة أو مسجلة تسجياًل سمعيا أو بصريا وذلك
ويشترط  أن يكون النسخ فى الحدود المعقولة وأال الغراض التدريس بهدف االيضاح أو الشرح , 

ل النسخ كلما كان ذلك ممكنا حيتجاوز الغرض منه , وأن يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف على م
 ه.عمل

  سابعًا: نسخ مقال أو مصنف قصير أو مستخرج من مصنف إذا كان ذلك ضروريًا الغراض
 ن:وذلك بالشرطين اآلتييمنشآت تعليمية لالتدريس 
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 . أن يكون النسخ لمرة واحدة فى أوقات منفصلة غير متصلة 
  سم المؤلف وعنوان المصنف على كل نسخة اأن يشار إلى 

  ثامنًا : تصوير نسخة وحيدة من المصنف بواسطة دار الوثائق أو المحفوظات أو بواسطة المكتبات
 ين اآلتيتين:التى تستهدف الربح , بصورة مباشرة أو غير مباشرة , وذلك فى الحالت

  أن يكون النسخ لمقاله منشورة أو مصنف , إذا كان الغرض من النسخ تلبيه طلب شخصي
 ن يتم ذلك لمره واحدة أو على فترات متفاوتة.أطبيعي الستخدامها فى دراسة أو بحث على 

 النسخة األصلية أو لتحل النسخة محل نسخه فقدت أو  علي  أن يكون بهدف المحافظة
 ت غير صالحة لالستخدام ويستحيل الحصول على بديل لها بشروط معقوله.تلفت أو أصبح

  ثناء القيام بعمل يستهدف أثناء البث الرقمى له و أتاسعا النسخ المؤقت للمصنف الذى يتم تبعا أو
 داء المستخدم ممن له الحق فى ذلك استقبال مصنف مخزن رقميا وفى اطار التشغيل العادى أل

 المعهد الدولي العالي لإلعالمالمعلنة والمفعلة والتى يتم اتباعها فى كليةالجراءات الرسمية 
 للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية والتأليف والنشر

 عامالنثقافة الوعي بحماية حقوق الملكية الفكرية وأخالقيات المهنة لكونهما  يهتم المعهد اهتمام كبير بنشر 
 ذلك كما يلي :هامان للحفاظ على القيم الجامعية و 

  تتبع الكلية أحكام الملكية الفكرية وحقوق النشر المنصوص عليها فى القوانين المصرية حيث تحرص
عضاء هيئة أل 2002لسنة  82الكلية على ارسال نسخ من قانون الملكية الفكرية المصري رقم 

 سنى لهم مراجعتهاالتدريس والهيئة المعاونة حتى يت
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 جراءات تتخذها الجامعة لحماية حقوق الملكية الفكرية والنشر سادساا :اإل

 2002لسنة  82والمكتبات الملحقة با بتطبيق جميع أحكام القانون رقم  معاهدهابجميع األكاديمية تلتزم  – 1
 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية والنشر .

حظر استخدام برامج الحاسبات اآللية الجاهزة غير المرخصة على األجهزة الموجودة بمعامل الحاسبات  – 2
 اآللية للطالب واألقسام العلمية واإلدارية بالكلية .

عدم السماح للعاملين بالجامعة بنسخ المصنفات المحمية بحقوق المؤلف أو الناشر ) كتب , مؤلفات ,  – 3
 أو الناشر ......الخ( بما يشكل اعتداء على حقوق المؤلف مراجع , ..........

ورقة ( من مجمل أى كتاب أو مرجع  20-10يسمح لطالب الجامعة بالتصوير الضوئى لما يعادل ) – 4
( الغراض االستذكار والبحث واليسمح بتداول هذه النسخة ISBNمتمتع بحماية رقم إيداع محلى او دولي )

 ة أو إلكترونية .الشخصية سواء كانت ورقي

يسمح العضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بعرض المواد التعليمية المنقولة من أجزاء محددة من  – 5
التليفزيونية  فى المراجع العلمية أو الدوريات العالمية المتوفرة فى المكتبة أو المواقع االلكترونية أو البرامج 

 شريطة ذكر أسم المؤلف وعنوان المصنف.قاعات التدريس لالغراض التعليمية 

 82وضع إرشادات للمترددين على المكتبة لمراعاة التزامهم بالقواعد المنصوص عليها فى القانون رقم  – 6
الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية مع عقد ندوات ولقاءات مفتوحة لنشر الوعى لثقافة حقوق  2002لسنة 

 رة االلتزام بها .الملكية الفكرية وأهميتها وضرو 

اليسمح بيبيع أو تداول كتب أو مذكرات دراسية تحمل اسم صاحبها داخل الجامعة دون أن تكون  – 7
(. ويسمح بتداول المذكرات الدراسية التى يقوم المحاضر أو ISBNمتمتعة بحماية رقم إيداع محلى أو دولي )

منقولة مباشرة أو منسوخة بالكامل من أحد  الجامعة بتجهيزها للطالب لألغراض التعليمية دون أن تكون 
 المراجع وذلك دون مقابل .



17 
 

للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والنشر بين  بالقواعد والقوانين المنظمةتقوم الجامعة بنشر الوعى  –8
ى اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب واإلداريين وذلك عن طريق توزيع هذا النموذج ووضعه عل

 الموقع اإللكترونى للكلية .

 للمؤلف الحق فى التصرف فى نسخته األصلية من المؤلف وتحديد شكل وطريقة وميعاد اتاحه للجمهور  –9

ضرورة موافقة رئيس القسم على الكتب الدراسية بعد مراجعتها من جانب لجنة يتم تشكيلها من أعضاء  – 10
 مجلس القسم .

 اليتم السماح بالتصوير أو النسخ خارج المكتبة . – 11

يلتزم أعضاء هيئة التدريس باالشارة الى كل المصادر التى تم االعتماد عليها فى اعداد مؤلفاتهم التى  – 12
 يتم توزيعها على الطالب .

تشكل لجنة برئاسة وكيل الجامعة للدراسات العليا وعضو هيئة تدريس من كل قسم من األقسام العلمية  – 13
 لمتابعة تنفيذ إجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية التى وضعتها المؤسسة.

مناسبًا فى  توقيع الجزاء الذى يراه فى حالة عدم االلتزام باالجراءات والقواعد السابقة يكون لعميد الكلية  – 14
 هذا الشأن 
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 القوانين التى يخضع لها الطالب

بشأن تنظيم الجامعات القسم السادس من  1972لسنة  49الئحة التنفيذية لقانون رقم 
 الباب الثالث نظام تأديب الطالب

 التي والتعديالت التنفيذية والئحته الجامعات تنظيم قانون  عليها نص التي القواعد كافة الطالب على يطبق -أ
  :التاليه المواد على تنص والتي الطالب تأديب بشأن عليهما تطرأ

 من إمتحان بتأدية لهم والمرخص والمنتسبون  المقيدون  الطالب(:   الجامعات تنظيم قانون  من) 123 مادة
 .بعد فيما المبين التأديبى للنظام خاضعون  والمستمعون  الخارج

 والتقاليد واللوائح بالقوانين إخالل كل تأديبية مخالفة يعتبر(:   الجامعات تنظيم قانون  من) 124 مادة
  :األخص وعلى الجامعية

 .الجامعية المنشآت أو الكلية بنظام المخلة األعمال  -1

 واألعمال والمحاضرات الدروس حضور عن المدبر اإلمتناع أو عليه التحريض أو الدراسة تعطيل -2
 .عليها بالمواظبة اللوائح تقضى التى األخرى  الجامعية

 .خارجها أو الجامعة داخل والسلوك السير بحسن مخل أو والكرامة الشرف مع يتنافى فعل كل  -3

 .فيه شروع أو إمتحان فى غش وكل له الالزم الهدوء أو األمتحانات بنظام إخالل كل  -4

 .تبديدها أو الجامعية الكتب أو المواد أو واألجهزة للمنشآت إتالف كل  -5

 الجامعية السلطات من سابق ترخيص بدون  فيها اإلشتراك أو الجامعة داخل للجامعات تنظيم كل  -6
 .المختصة
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 من سابق ترخيص بدون  توقيعات وجمع بالكليات صور أو حائط جرائد إصدار أو النشرات توزيع -7
 .المختصة الجامعية السلطات

 .اآلداب أو العام للنظام مخالفة مظاهرات فى اإلشتراك أو الجامعية المبانى داخل اإلعتصام -8

 حقه فى طبق أو الجامعة أو الكلية أنظمة تخالف أو باآلداب تخل مخالفة إرتكب إذا الطالب قيد يلغى -9
 .الجامعات تنظيم قانون  مع يتفق بما الطالب تأديب الئحة

 :الغش حالت -ب

  :الجامعات تنظيم لقانون  التنفيذية الالئحة من 125 المادة لنص الغش حاالت تخضع -أ

 فى ويضبط فيه شروعا أو إمتحان فى غشا يرتكب طالب كل(:   الجامعات تنظيم قانون  من) 125 مادة 
 المواد باقى فى اإلمتحان دخول من ويحرم اإلمتحان لجنة فى عنه ينوب من أو العميد يخرجه تلبس حالة

 فيبطل األخرى  األحوال فى أما. التأديب مجلس إلى ويحال اإلمتحان هذا مواد جميع فى راسبا الطالب ويعتبر
 منحت قد كانت إذا العلمية الدرجة بطالن عليه ويترتب الكلية مجلس أو التأديب مجلس من بقرار اإلمتحان
 .الغش كشف قبل للطالب

 :التأديبية العقوبات -ج

 .الجامعات تنظيم لقانون  التنفيذية الالئحة من 126 المادة لنص طبقا التأديبية للعقوبات الطالب يخضع -أ

  :هى التأديبية العقوبات(:   الجامعات تنظيم قانون  من) 126 مادة

 .كتابة أو شفاهة التنبيه .1

 .اإلنذار .2

 .الطالبية الخدمات بعض من الحرمان .3

 .شهرا تجاوز ال لمدة المقررات أحد دروس حضور من الحرمان .4
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 .شهرا تجاوز ال لمدة المعهد من الفصل .5

 .أكثر أو مقرر فى اإلمتحان من الحرمان .6

 .أكثر أو مقرر فى الطالب إمتحان إلغاء .7

 .دراسيا فصال تجاوز ال لمدة المعهد من الفصل .8

 .أكثر أو واحد دراسى فصل فى اإلمتحان من الحرمان .9

 .دراسى فصل على تزيد لمدة المعهد من الفصل .10

 صالحية عدم عليه ويترتب األخرى  الجامعات إلى الفصل قرار ويبلغ الجامعة من النهائى الفصل .11
 .العربية مصر جمهورية جامعات فى اإلمتحانات إلى التقدم أو للقيد الطالب

 ولى إلى القرارات إبالغ ويجب الكليةالمعهد  داخل التأديبية بالعقوبة الصادر القرار بإعالن األمر ويجوز -ب
 .الطالب أمر

 .الطالب ملف فى الشفوى  التنبيه عدا التأديبية بالعقوبات الصادرة القرارات وتحفظ -ج

 األقل على سنوات ثالث مضى بعد النهائى بالفصل الصادر القرار فى النظر يعيد أن الجامعة ولمجلس -د
 .القرار صدور تاريخ من

  :هى العقوبات بتوقيع المختصة الهيئات(:  الجامعات تنظيم قانون  من) 127 مادة 

 يقع عما السابقة المادة فى المبينة األولى األربع العقوبات توقيع ولهم:   المساعدين واألساتذة األساتذة -1
 .المختلفة الجامعية واألنشطة والمحاضرات الدروس أثناء الطالب من

 حدوث حالة وفى السابقة، المادة فى المبينة األولى الثمانى العقوبات توقيع وله:   الكلية عميد -2
 الكلية لعميد يكون  اإلمتحان أو الدراسة إنتظام عدم منه يخشى أو عنه يتسبب بالنظام إخالل أو إضطرابات

 توقيع تاريخ من أسبوعين خالل األمر يعرض أن على السابقة، المادة فى المبينة العقوبات جميع توقيع
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 بالنسبة الجامعة رئيس وعلى الجامعة، من النهائى بالفصل العقوبة كانت إذا التأديب مجلس على العقوبات
 .تعديلها أو إلغائها أو العقوبة تأييد فى للنظر وذلك العقوبات، من ذلك غير إلى

 أخذ بعد وذلك األخيرة، العقوبة عدا السابقة المادة فى المبينة العقوبات جميع توقيع وله:   الجامعة رئيس -3
 اليوم حتى الجامعة أمكنة دخول من التأديب مجلس إلى المحال الطالب يمنع أن وله الكلية، عميد رأى

 .لمحاكمته المحدد

 .العقوبات جميع توقيع وله:   التأديب مجلس -4

 (الجامعات تنظيم قانون  من)128 مادة

 مع التحقيق بعد إال( 126) المادة من بعده وما الخامس البند فى الواردة العقوبات من عقوبة توقع ال –
 فى حقه سقط للتحقيق المحدد الموعد فى يحضر لم فإذا إليه منسوب هو فيما أقواله وسماع كلية الطالب
 .الكلية عميد ينتدبه من التحقيق ويتولى أقواله، سماع

 .التأديب مجلس فى عضوا يكون  أن الطالب مع للتحقيق المنتدب التدريس هيئة لعضو يجوز وال –

  :(الجامعات تنظيم قانون  من) 129 مادة

 .نهائية تكون ( 127) للمادة وفقا التأديبية العقوبات بتوقيع المختصة الهيئات من تصدر التى القرارات –

 تاريخ من أسبوع خالل فى وذلك التأديب مجلس من غيابيا الصادر القرار فى المعارضة تجوز ذلك ومع –
 الطالب شخص إلى أعلن قد الحضور طلب كان إذا حضوريا القرار ويعتبر أمره ولى أو الطالب إلى إعالنه

 .مقبول عذر بغير الحضور عن الطالب وتخلف أمره ولى أو

 خمسة خالل المعهد ادارة مجلس رئيس إلى يقدمه بطلب التأديب مجلس قرار من التظلم للطالب ويجوز –
إدارة  مجلس على تظلمات من إليه يقدم ما مجلس اإلدارة رئيس ويعرض بالقرار، إبالغه تاريخ من يوما عشر

 فيها للنظر المعهد 

 .فيه للنظر األعلى التأديب مجلس إلى التظلم إحاله المعهد ادارة مجلس ولرئيس



22 
 

 

 المراجع 

 وال ئحته التنفيذية 1972لسنة  49قانون تنظيم الجامعات 

 بشأن تنظيم المعاهد العليا 1970لسنة  52قانون 

 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية 2002لسنة  82قانون 

 ميثاق أخالق الطالب بوزراة التعليم العالى.


