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 رؤية الكلية 

ي المجاالت الصيدلية المختلفة 
 ذات قدرة تنافسية ف 

ً
 كلية معتمدة دوليا

 

 

 رسالة الكلية 

كلية الصيدلة جامعة حلوان مؤسسة تعليمية وبحثية متطورة، معتمدة من  

أكاديمية  برامج  تقدم  واالعتماد،  التعليم  جودة  لضمان  القومية  الهيئة 

ي احتياجات سوق العمل   ي البكالوريوس والدراسات العليا تلت 
متطورة لمرحلت 

، وتمد  
ً
 ودوليا

ً
 وإقليميا

ً
 محليا

ً
ا  متمير 

ً
 علميا

ً
وتحقق معايير الجودة، وتقدم بحثا

ا  بأخالقيات  م  ملي   متمير   وباحث  بصيدلي  عىل  المجتمع  وقادر  لمهنة، 

ي رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية وتطوير الصناعات  
المشاركة الفعالة ف 

ي تنمية المجتمع المحىلي واإلقليمي 
 . الدوائية والمساهمة ف 
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  الميثاق  
 
 األخالق

 تعريف □

ي الميثاق   
و المعايير المتفق عليها بير  اعضاء هيئه التدريس    األخالقيةهو مجموعه من التوجهات    األخالف 

ي ممارسات العمل 
يعات تمارس بقوه القانون  بنود وليست احكام  بالكليةتتحكم ف   . نظاميه للتشر

 الهدف   □

ي    األساسيةكل عضو هيئه تدريس السمات  لالميثاق ال ان يحدد    هدفي
ي يتبعها لتطبيق الميثاق االخالف 

الت 

ام بما يكفل ي داخل واالعتبار  والثقة والكرامة والخصوصيةالحقوق  احي 
 . لمجتمع التعليمي والبحت 

 تمهيد □

الهيئات   و  التدريس  اعضاء  بقيم  المعاونةيؤكد  و   ةوكرام  ةايمانهم  عن   األهميةاالنسان  للبحث  القصوى 

ام بال  الحقيقة ي االداء و ممارسه المبادئ    تمير  وااللي  
التعلم و ضمان   حريةار عىل حمايه  ص واال   الديمقراطيةف 

اف    المسؤوليةقبول  بوالتعهد    ،للجميع  المتساويةو الفرص    التعليمية  المساواة  لتصاقحجمها واالبواالعي 

ام و    الرغبةو    العالية  األخالقيةالمعايير  ب ي احي 
و الطالب و اعضاء المجتمع    اإلدارةسب ثقه زمالئهم و  كف 

ي 
ي  تطلع الدائال  ضمانو    ،المدن 

و تقديم معايير وقواعد يمكن بواسطتها الحكم   التعليمية  العمليةم ال التقدم ف 

وعالج المخالفات   بحسم  والتعامل معها   أعضاء مجتمع الكليةمن    المختلفةعىل السلوكيات والممارسات  

ي 
مير   بعض تصدر من قد  الت   

 بهذا الميثاق. الملي 

  تحكم األساسيةالمبادئ   □
ف الت   ميثاق الشر

 العدل  .1

ي  
ي العالقات مع االخرين وف 

ي البد وان تكون  اتخاذ ف 
ئ عن  ،ومنضبطة متوازنةالقرارات واالجراءات الت  وينشر

قيات والتقييم الموضوعي   أ مبدهذا ال ي التعيينات والي 
 المعاونة   والهيئةهيئه التدريس    ألعضاء  الممارسات ف 

 . الكليةوالطالب والعاملير  ب
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 األمانة  .2

 بالرضا   امينه ومن خالل خلق محيط امن يعمل عىل تعميق الشعور   التعليمية  العمليةان تكون ممارسه اداره  

 . للجميع  المختلفة الممارساتمحاسبه ومراجعه و  الطالبوالعاملير  و  لألعضاء

امال  .3   حت 

ام اراء االخرين و تبادل   وبناء عىل    وآرائهمو حمايه حريه االخرين    الثقةيجب ان يقدم اعىل درجه من احي 

ام  المبدأ هذا   . الطالبهيئه التدريس و العاملير  و  ألعضاء الشيةو  الخصوصيةاحي 

 وعدم التميت    المساواة .4

عىل الجنس او   الباحثير  والطالب بناءوعدم التميير  بير  اعضاء هيئه التدريس والعاملير     المساواةبالتعامل  

 او اإلعاقة.  العرقيةاو الدين او االصول  الثقافةالنوع او المركز االجتماعي ابو الوضع االجتماعي او 

 الثقة  .5

ي الكلية والتخلص من كل وسائل التهديد وخلق جو تعليمي امن من  
ي او  خلق جو صحي ف 

االستغالل الوظيف 

 . ي
 المهت 

6.    
 التكامل المهت 

س والطالب وتدعيم رسالة  هيئه التدري  ألعضاء  ذي منفعةجميع عن كل ما هو مفيد و صالح و  ال  ان يدافع 

ام تفاديلها فالكلية وأهدا  تدعيم البحث العلمي االخرين و  استقاللية  تضارب المصالح و احي 

ام  .7  والخصوصية الشيةاحت 

ما يتوافر لدى االعضاء من معلومات خاصه عن اعضاء هيئه التدريس والعاملير  والطالب ال يعرض اال عىل  

لهم   المرخص  هذه   بذلك،االشخاص  تستخدم  وال  اليها  التوصل  يتم  ي 
الت  المعلومات  رسيه  ام  احي  مع 

ي  
ف  يتطلب  لألخرين  اإلساءةالمعلومات  الم  لإلبالغالوعي والضمير    هاال ما قد  تلحق عن  ي 

الت  ر    خالفات  الض 

 . بالعملية التعليمية والمصلحة العامة



رف   اق  الش  ث   مي 

 

4 
 

 الممارسات □

ام نحو الطالب:  ◄  اللت  

ي المجتمع  الكامنة ليصبحوا من قدراتهم  يتحققوا الطالب عىل ان  ةمساعد .1
 . اعضاء فاعلير  وذو قيمه ف 

البحث   .2 الطالب عىل  وتشجيع  المعلومات  واالطالع    والحقيقة  المعرفةعن    الدؤوبتحفير   امتالك  و 

 شجاعة. بحريه و  آرائهموتقديم  المرجوةتحقيق االهداف فيها و وتقييمها والتفكير العميق 

ر   .3 والتعلم    المعرفةدون خوف من اجل    وامنيتضفوا باستقالليه  لعدم الضغط عىل الطالب دون مي 

 ة. وهادف ةوتقبل اسئلتهم بروح حسنه و بناء

  واالستقاللية ي االستاذ  أعن ر   المختلفةوجهات النظر    ألثباتعليهم    المعرفةمنافذ    عدم انكار او حجب .4

ي التعلم من المصادر 
 المختلفة. ف 

 الب تقدم الطل المهمةاو اهمال او تهميش الموضوعات  تاو كب  غطويه اوضشاو ت بإحباط مد عدم التع .5

 مصادرها. من كل  المعرفةعىل  وحثهم

 . غط او الفاسد او المحيط الض الضارةمن الظروف  بالطال بذل كل الجهد لحمايه  .6

ام الطال  معد .7 ي فقدان احي 
ي حاالت    آرائهم  تسفيهاو التنكيل بهم او    البتسبب ف 

ي تظهر   األسئلةحت  ف 
الت 

 . عدم تفهم الطالب لموضوع السؤال

ام    .8 ي المبادئ و عدم حرمان اي طالب من االنضمام ال اي برامج او   المساواةبااللي  
المنصوص عليها ف 

ات  او اجتماعي  ترفيهي نشاط علمي او  ي او حرمانه من الممير 
 . لألخرينتمنح  الت 

ي استغالل عالقاته بالطالب  الو عضو هيئه التدريس و   ليستغال  أ .9
ي ف 
الحصول عىل امتيازات  بضع والوظيف 

 او منفعية.  شخصيه

 عليه القانون  علمية او بحثية اال فيما ينصطالب اي معلومات مهنيه او أال يحجب عن ال .10

ات و المهارات والمعلومات والتعلم المستمر   المعرفة  اكتسابشجعهم عىل  يالطالب و   يساعد ان   .11 و الخي 

ي بارزين و يكونوا لو ابراز ملكاتهم 
 . المجتمع مبدعير  ف 
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ي تقييم  بموضوعيةان يبذل قصارى جهدي  .12
 . حكم عادلوب  الطالب بدون تحير   افكار ف 

شجعهم عىل التفكير  وي ناقش معهم  تي  منفتحقه و بعقل  ب تباطات مسبدون ار االفكار للطالب    ان يقدم  .13

 الخالق. و النقدي 

ات   .14 ات التخطيط و الخي  ة ة  اكاديميليصلوا ال مرحله    العلميةان يساعد الطالب عىل اكتساب خي    متمير 

ز   القدرات الكامنة.  تي 

ي الحصول عىل  ان يدعم    .15
ي عليهم واقامه حوار مفتوح معهم  أدون تدخل او فرض ر   المعرفةالطالب ف 

ي مختلف المجاالت 
 . العلميةف 

م الطالب الذين  .16 . دون  او نقد بناء او موضوعي  مختلفةيقدمون اراء ان يحي   زجر او نهي

 . ال يفرض عىل الطالب مؤلفاته او مصادر معرفه محدده أ .17

 . التكنولوجية تساب التطورات كمفهوم التعلم المستمر وا  النقدي ويعمق  التفكير ان يعلم الطالب  .18

ي  ان   .19
ف  بجدية وحيادية وضمير  معيبحث  والبحث  التعامل  الطالب  ي   شكاوي 

تجنبها   ف  اسبابها وطرق 

ر او  اضطهاد والحلول لها دون   . لشاكي ل احدث ص 

 

امات نحو مهنه التدريس  ◄  والكلية. اللت  

ام وثقة  التدريس  مهنة     عىلي  ا مالمجتمع م تتمتع باحت 
اعىل    تحيق  ةمسؤولياعضاء هيئه التدريس    لق 

  اداء    المثاليةدرجه من  
 
ة  بكفاءةو    الجودةو    النوعيةمن    عاليةبدرجه  المهنة، و ق  : عىل النحو التال    متمت  

اتتطورات  العىل المعلومات و يكون ملما ومطلعا  ان   .1 ه الصدارة و احتاللافسته  من  لتأكيد   الحديثة  والمتغير

ي مجاله. 
 ف 

ات تعليمية وتربوية وبحثية وتكنولوجية   .2  . التنافسية  هتزيد من قدراتاكتساب خي 
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ي  األخالقيةاتباع المبادئ    .3
ي التضفات  والمحافظة الميثاقالمنصوص عليها ف 

 المهنيةعىل اعىل معايير ف 

ام حقوق االخرين و   . المختلفةجهات النظر و و احي 

ي    والسياسية  واإلدارية  الماليةو    االجتماعيةو    المهنيةو    الشخصيةالضغوط    يقاومان   .4
عىل المعايير   التأثير ف 

اتبما تتضمنه من    األخالقية والحصول من جراء ذلك عىل مكاسب او منافع   سويةسلبيه او غير    تأثير

 ة. شخصي

 ة. محير  هيفاختالان يبحث عن االرشاد والحلول حيث ما تواجهه مواقف  .5

الخدمات    .6 تقديم  ي 
ف  قصارى جهده  يبذل  مطلوب    لألفراد ان  ذلك  مت  كان  المجتمع  و  والمؤسسات 

 عية. ورسر  سويةبطريقه 

امج   .7 ي من شانها    التعليميةان يعمل باستمرار عىل تطوير التعليم و االعتماد بالي 
اح السياسات الت  و اقي 

ةتقديم خدمه  ي تطوير االدوات والمصادر وطرق التعليم  متمير 
ام ف   . وتقييم عادل و ان يستمر و بالي  

ي تعطي بغرض أ .8
ي   التأثير ال يقبل الهدايا الت 

ي تؤثر عىل قرار  الحكمعىل وظيفه ف 
 ه. والتقييم للطالب و الت 

عيةللطالب خارج المنازل  التعليمية ظيفتهجرا عن ممارسه و أال يتعاىط أ .9  . الشر

ي  التنافسيةعن القدرات  مضللةاو  خاطئةال يقدم معلومات أ .10
ي الموضوعات الت 

  هكل اليتو   والمؤهالت ف 

ي قبول او تقديم شخص دون المستوى الحتالل موقع تدريشي وال يحجب   ،عليها   كمللح
وال يساعد ف 

ي التقي
 . م او تقدير المتقدم ي اي معلومات تفيد ف 

ي وال يقبل   .11
ان يمتنع عن اقامه عالقات شخصيه مع طالبه مت  كانت هذه العالقات تؤثر عىل القرار المهت 

 وعالنيه   بشفافيةمنها و   الرمزية الجماعيةالهدايا اال 

واال .12 والتوجيهات  المعلومات  يقدم  مهم  فاداتان  الطالبلتسهيل  و    ة  والصفات  المهارات  الكتساب 

 . الجديدة  العلميةالطرق 

 ملي    يظلانا   .13
ً
ي تؤثر عىل  ةبالقوانير  والتطورات خاص ما

 التعليمية.  العمليةمنها الت 

ي يعمل بها وقدراتها ونظامها  المؤسسةان يمثل بدقه  .14
 . الت 
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المخالفير  عن الجهات   .15 ار   اإلداريةعدم اخفاء اي معلومات تخص  وابالغ اي مخالفه من شانها االص 

ي بؤره االهتمام للتخلص منها وابراز المخالفات ووضعه الكليةبمصلحه 
 . ا ف 

عدم استخدام المعلومات المتاحة لألغراض الشخصية او المنفعية او السياسية او اإلعالمية او التجارية   .16

 . او التشهير اال فيما يختص بالمخالفير  وبالطريقة النظامية

ام أراء و توجيه وقبول التقييم  .17  الزمالء والطالب النقد الموضوعي وتصحيح االخطاء واحي 

 . التفرقة بير  الرأي الشخصي ورأى الكلية .18

امج وآلية االلتحاق و التكلفة و أعضاء هيئة التدريس وفرص  .19 أن يلم بصورة جيدة بسياسة الكلية والي 

 . الخريجير  للعمل والمعلومات اإلحصائية السليمة

ام الملكية الفكرية وعدم استخدام ما ورد بالمراجع دون إذن أو تض  .20 اف بالجزء المنقول احي  ي    ح و االعي 

 . من المؤلفات األخرى واإلشارة واإلشادة بهذه المراجع

 عدم رسقة أي مؤلف علمي أو استخدامه بطريقة غير صحيحة أو استخدام الغش أو التدليس ف  النشر  .21

ي يخالف المواثيق والممارسات األخالقية  .22
 أن يمتنع عن أي تضف أو نشاط غير أخالف 

عير  لخلق القواعد والنظم والقوانير  أن يتفاوض با .23 ام مع اإلدارة والطالب وصانعي السياسات والمشر
حي 

م القوانير  واللوائح والقواعد الجامعية
ي تتفق مع المبادئ األخالقية ف  التعليم والتعلم وأن يحي 

 . الت 

زمالئه .24 من  جعة  مسي  معلومات  يطلب  ويبحث    أن  بتدريسها  يقوم  ي 
الت  المقررات  عن  نقاط وطالبه 

ف  صالح ومنفعة الكلية والتعليم وتشجيع الطالب عىل   و الضعف والقوة لتصحيح المسار باتجاه ما ه

 . تقديم آرائهم بوضوح 

ي  و أن يظل واع الضمير وينفذ ما ه .25
 . ف  صالح المهنة واإلنسانية والميثاق األخالف 
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امات نحو زمالئه أعضاء هيئة التدريس و الهيئات  ◄  المعاونة اللت  

 أن يسهم ويحم الحقوق المدنية و اإلنسانية لهم -1

 التميير  نوع من  أيأال يمارس  -2

 أال يستخدم أسلوب التخويف بإثارة المؤسسات الحكومية تجاه اآلخرين  -3

أن يحيط بالشية وبقدر من الثقة واالعتبار ما يعرفه عن زمالئه وأال يسمح بتبادل المعلومات عن اآلخرين    -4

ي يطلب منه بصفه رسمية إال ما 
 حال وقوع مشاكل  ف 

 وتوازن ومهنية  بشفافيةأن يستجيب للتساؤل  -5

 أن يكون متسامح ومتقبل للنقد البناء وتضفات وقيم اآلخرين  -6

ي أن يشجع ويدعم زمالئه المشاركير  معه  -7
ف بقدراتهم  ف   تطوير مهنة التعليم ويعي 

م وجهات نظر اآلخرين  -8  واختالف توجهاتهم أن يحي 

 المتحير  أ وغير العادل الشخصي أن يمتنع عن توجيه النقد واللوم  -9

أعماله   -10 ممارسة  ف   ووظيفيا  وبحثيا  مكتبيا  له  الممنوحة  والتسهيالت  ومكانته  مكانه  يستخدم  أال 

 الشخصية أو المنفعية 

م بالميثاق  -11 ي أن يلي  
 ه ومسؤوليات و تعديالته  األخالف 

م -12 ف بها أن يحي   قدرات اآلخرين ويعي 

 أال يتلف أو يفحص ملفات اآلخرين دون تضي    ح أو إذن من السلطة المختصة -13

ف  -14 ي أال يستغل وظيفته كمشر
اف بصورة مرضية وب ف   ضمير استغالل الباحثير  و أن يمارس مهنة اإلرسر

 منة ودون تميير  أن يختار الباحثير  من بير  المتقدمير  بناء عىل المنافسة والقدرات الكا -15
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ام تجاه البحث  ◄  والملكية الفكرية  العلم  اللت  

    أساس  هو مكون    العلم  البحث  
 
 تطوير إمكاناتهم و   ق

 
وظيفة أعضاء هيئة التدريس بالكلية ويساهم ق

  قدراتهم  
 
و تقديم نتائجهم بطريقة    والعتبار عىل الثقة    المحافظةالتعليم المتمت   ويجب عىل الباحثي      ق

للتفكت    نتاج  ىه  الفكرية  الملكية  أن  واعتبار  األخالقية  المعايت   مع  ويتضمن    البتكاريتتفق  لألفراد 

  المعايت  اآلتية: 

 أن يمارس األبحاث بطريقة ال تخرب األبحاث المستقبلية  -1

 غير سليمة أو مضللة أن ال يقدم نتائج أو دالئل أو استنباطات خاطئة أو مصطنعة أو -2

ار بها -3  أن يتمتع باألمانة وتقديم األراء المهنية السليمة للجهات الحكومية والمجتمع دون اإلص 

وأن يمتنع عن االحتفاظ   ةالمسؤولأن يقدم ما يحصل عليه من نتائج أبحاث بمعامل الكلية إل الجهات    -4

أو يختص بها جماعات    العلمي بأرسار أو وسائل تكنولوجية أو معرفية أو طرق أبحاث جديدة عن المجتمع  

 دون األخرى 

ة غير ملتوية ودون تحفظ  -5  أن يقدم نتائجه بطريقة مبارسر

 ختيار معاونيه نوع من أنواع التميير  أو التحرش المنصوص عليها ف  المبادئ عند ا أيأال يمارس  -6

أن يمتنع عن تقييم أبحاث األخرين ف  حالة تعارض المصالح أو وجود خالفات شخصية أو استعمال   -7

 وسائل تعويق ال تتفق مع الثقة والضمير و األمانة 

 أن يمتنع عن استعمال الخداع ف  الحصول عىل المعلومات  -8 

از او التهديد او ا -9 رأال يستعمل المعلومات ف  االبي    لض 

 أن يتعامل بأمانه و إخالص مع المشاركير  االخرين ف  البحث  و مع الجهات الممولة -10

عىل نوعية البحث والمخاطر والنتائج المرتقبة   اطالعهمعند استخدام متطوعير  ف  البحث فيجب    -11

ار وتطبيق المعايير االخالقية المنصوص عليها بشان استخدام متطوعير    والفوائد واألص 
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ي أن يحتفظ بشية المعلومات  -12
 يحصل عليها عن المتطوعير  وال يفصح عن اسمائهم  الت 

النظرية والعملية والتأكد من المرجعيات وتصحيح   المعلوماتمن  عالي أن يتمتع محكم األبحاث بقدر  -13

ي النهج   للبحث المكتت 

 التقييم و المفاضلة بير  المتنافسير  حير  اختيار احدهم لوظيفته  أن يتمير  محكم البحث بالعدالة ف   -14

ته ف  هذه    -15 البحث وخي  المحكم لنوع  المحكمير  بطريقة عشوائية يتطلب فيها مالئمة  يتم اختيار  أن 

 النوعية من األبحاث وأن يكون ذو قدرة عالية وكفاءة 

ي األبحاث -16
 ق مكتوب مع الجهة الممولة عىل غير ذلك اتفا ملك للباحث إال إذا نص هي تتم بعقود  الت 

تيب قدرتهم    حذف للمؤلف حق النشر دون  -17  بناء عىلي مساهمة كل باحث وبي 
او اضافة من جهة النشر

 وللجميع حق وضع اسمائهم.  ةالمساهمي

 تدخل ضمن التفكير الخالق.  ال  يةتبالمك الفنيةواالعمال  السكرتاريةاعمال  -18

 طبقا ألولويات االسماء الفكرية    الملكيةيعتي  المؤلفير  مسئولير  مسئوليه تامه عن المؤلف ولهم حقوق    -19

ي مواقع    -20
ي    السلطةليس من حق من هم ف 

ما لم يساهم   الفكرية  الملكيةوضع اسمائهم او اي حقوق ف 

ي البحث. 
 مساهمه فعاله ف 

ي    الختالفنظرا    المذكورة  السابقةللمعايير    العلميةالتخضع الرسائل  -21
ف والباحث ف    الملكية دور المشر

 . الفكرية

 . لألخرين وتوافر المعلومات  األكاديميةمع الحرية  ضال تتعار  الفكرية والملكيةحقوق التوزي    ع واالنتاج -22

ي  للكلية– 23
اعات ف   المنصوص عليها سابقا .  الفكرية الملكيةالحق فيما ينتج عن اكتشافات او اخي 

ي االبحاث لهم حقوق  -24
  نتائج تطبيقيه وال   من بيع او انتاج او نشر او توزي    ع او   الربحية االفراد المساهمير  ف 

ي 
ي االبحاث.  المشاركة السلطة يحق للمسئولير  ف 

ي تلك االرباح دون ان يكونوا مشاركير  ف 
 ف 
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ط ان يقدم    الخاصة  الفكرية  الملكية  بإنتاج  اليمنع اي عضو هيئة تدريس من حق التأليف والتمتع-25 به بشر

اء مؤلفه.  وال يجوز  الكلية نسخا مجانيه لمكتبة   اجبار الطالب عىلي رسر

ام تجاه تعلم اخالقيات ممارسة مهنة الصيدلة :  ◄  -اللت  

    الصيدلةحيث ان اعضاء هيئة التدريس بكلية 
 
ا لطالبهم الذين سوف يصبحون ق يقدمون تعليما متمت  

 عىل  تعليم هؤلء الطالب اخالقيات ممارسة    -مهنيي     صيادلةالمستقبل  
كت  

وري الت   المهنة فمن الض 

 عىل  النحو التال  : 

ام  .1  الصيدلي والمريض.  العالقةاحي 
 بير 

 واالهتمام بالمريض.  الصحية والرعايةتحسير  الخدمة  .2

ام  .3  واستقاللية المريض.  الشيةاحي 

 . المهنية والكفاءةوالتعليم المستمر  المهنةعىلي تطوير  المحافظة .4

ي  .5
ام قيم وقدرات زمالئهم ف   . الصحية الرعايةوكذلك اعضاء فريق  المهنةاحي 

ي خدمة المجتمع واحتياجاته.  .6
 غرس مفهوم دور الصيدلي ف 

ي توزي    ع مصادر  الخدمة يمتنع عن تقديم  اال  .7
 .  الصحية الرعايةوالبحث عن العدل ف 

 

 : بالكليةوعدم التميت    المساواةلئحة  □

 مقدمه  •

،  ألنشطتها   الرئيسيةجامعة حلوان عازمه عىلي تعزيز المساواة وعدم التميير  داخل كل السمات    -الصيدلةكليه  

اجتماعيا    ألنها  وواجب  اخالقيا  هذا صحيح  ان  والتنوع هي   باإلضافةتعتقد  المساواة  ان  العوامل    من  الي 

ي تنمية وتقوية الوسط االكاديمي واالقتصادي  األساسية
ي تسهم ف 

 . للكلية الت 

 

ي    بالمساواةالخاصة    الالئحة
هذه السياسات عىلي المستوي    ذ تهدف الي تنسيق وتنفي  الكليةوعدم التميير  ف 

ي وتدعم السياسات  ا اتيح  ي توفر    اإلضافيةالسي 
التدريس تحقيق المساواة والتنوع عىلي نطاق نهج    لهيئةالت 

 متكامل. 
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•  : ام  بعدم التميت    
اف بالتنوع واللت   العت 

اف بقيمة كل فرد وتهدف الي    -الصيدلة تري كلية   جامعه حلوان ان التفوق سوف يتحقق من خالل االعي 

والفئات   التدريس  تنوع اعضاء هيئة  م  بيئة تحي  والعاملير  والطالب وتمكنهم من تحقيق    والمعاونةخلق 

ي جميع    الكاملةامكاناتهم  
ف  اسهاما كامال  يسهموا  ان  ي 

ف  تتلخص  اقصي   الجامعية  األنشطةوهي    , وتحقيق 

 استفادة منها والتمتع بها . 

 

:  لألعضاء األساسيةالحقوق  •  والعاملي   والدارسي  

ام وكرام ▪  . ة ان يعاملوا باحي 

 ان تكون هناك معامله عادلة فيما يتعلق بجميع االجراءات . وتقييم الخيارات.  ▪

 . مكانتهمان يتلقوا التشجيع لكي يبلغوا اقصي  ▪

اف بها والتضف وفقا لها وهذه الحقوق تحمل مها مسؤوليات     ،وواجبات من جميع االفراد وعليهم االعي 

يعات ذات  الكليةوسوف تمتثل   لهذه الممارسات الجيدة.  الصلةلجميع التشر

ر ضد اي فرد ويشمل ذلك ,ولكن ليس حضا , الجنس  وبناءا عليه ال  يكون هناك اي نوع من التميير  غير مي 

ي او القومياو االصل الع  الجنسيةاو العرق او  
او العجز او الوضع العائىلي    السياسية  المعتقداتاو    الديانةو  ة  رف 

 او السن او ألي سبب اخر.  األرسيةاو ظرف من الظروف  االجتماعية الخلفية, او 

 : بالالئحةالمتمتعون  •

ي يشتغلون بها, وينطبق ذلك ايضا   الالئحةتطبق هذه 
ي كل المهام الت 

عىلي جميع العاملير  والطالب بالكلية ف 

 عىلي اولئك االفراد الذين يقومون بعمليات وواجبات من خالل عقد او اتفاق خدمه مع الكليه . 

 تطبيق الالئحة:  •

ي الفرص عىلي   الشاملة  المسؤوليةتقع  
ي اطار من المساواة وعدم التميير  ف 

ويكلف   ،الكلية مجلس  للتعامل ف 

بتطبيق الئحة   المتعلقةاحد اعضاء هيئة التدريس او مجموعة من االعضاء بجميع الواجبات    الكليةمجلس  



رف   اق  الش  ث   مي 

 

13 
 

. ويكون هذا   ي    الكليةمسئوال ايضا عن اطالع عميد    الشخصالمساواة وعدم التميير 
عىلي جميع التطورات ف 

 هذا المجال. 

ف   ي الئحة المساواة    الواردة  المبادئ مساندة  و الطالب من واجبهم دعم  بان جميع العاملير  بها و   الكليةوتعي 
ف 

ام جميع اعضاء ، والتنوع والسياسات الداعمة لها   ناجحة.  السياسةلجعل هذه  الكليةومطلوب الي  

 اليات استمرار نجاح الالئحة:  •

وعليها   الكلية  بمجلس  التميير   وعدم  بالتنوع  اف  االعي  عليها  لجنه  تنفيذ    الكاملة  المسؤوليةكل  لضمان 

ي : 
اف بالتنوع وعدم التميير  بمراقبة االن  ي تتعلق باالعي 

 السياسات الت 

 عن التحرش والتميير   عاالمتنا  ▪

ي انتهاكها  الالئحةتوجيه انتباه االعضاء المنوطير  بتطبيق  ▪
 . لالئحةالي اي ممارسات يشتبه ف 

قية والتدريب وتوزي    ع العمل وتنفيذه ب ▪ يه. طضمان ان يكون االختيار والي   ريقة غير تميير 

ية.  ▪  ضمان ان يكون القبول والتقييم المستمر للطالب يتم بطريقه غير تمير 

ي العمل  ▪
 والقضاء عىلي التميير  والتحرش.  والدراسةالعمل معا لتعزيز االنسجام ف 

 

•  :  نشر ثقافة التنوع وعدم التميت  

ي الكلية
ي شكل مطبوعات او عىلي موقع الكلية بشبكة  ،  تكون الالئحة متاحة لجميع العاملير  والطالب ف 

سواء ف 

بمسئول االتصال  ويمكن  البديلة.  االشكال  احد  او  نت  الجودة    االني  ي وحدة ضمان 
ف  التميير   وعدم  التنوع 

ها.  ي يمكن بها نشر هذه الثقافة ودعمها لدي العاملير    واالعتماد لتوفير
وعىلي الكلية توفير الوسائل المناسبة الت 

ي سلوكهم
 . والطالب وتأصيلها ف 
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