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 مقدمة -1
نجحت في خلق مجتمع يتمتع بخصوصية شديدة قد تفخر الجامعة األمريكية بالقاهرة بأنها 

 وإجراءال يسعى إلى أداء مهمته التعليمية تدعيمه، فهو مجتمع بأنها نجحت في أيضاً تفخر و
مزيد من المنح الدراسية فحسب، بل هو مجتمع يسعى جاهداً الأبحاث على أعلى مستوى وتقديم 

التسامح المشترك يسعى إلى غرس قيم إلى ترسيخ ملكات التفكير النقدي والنقاش الهادف و
 وتحقيقاً لتلك الغايات، أرست الجامعة مجموعة من .أعضائهواللياقة واالحترام في نفوس 

اإلطار الالزم لتحقيق تلك لوضع  مجتمع الجامعة أعضاء الشاملة التي تحكم سلوكيات المباديء
وتنبع قوتنا . باإلضافة إلى دعم مفاهيم المواطنة العالمية في أوسع صورها ،الغايات السامية

كمجتمع كبير يجمع بين أعضاء هيئة التدريس والطالب والعاملين واإلداريين وأولياء األمور 
فنحن نرى أن أفعال . تخص هذا المجتمعالدقائق والتفاصيل التي والخريجين من كوننا نهتم بكل 

األعضاء  تؤثر بالتأكيد على بقية وسلوكياته مجتمع الجامعة وتصرفاتهأي عضو من أعضاء 
 .كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة سواءً 

 
في  الضابطة للتصرفات والسلوكيات المباديء ي من وراء وضع مجموعةهدف األساسيكمن ال

وذلك فيما يتعلق بقواعد  ،توضيح كافة السياسات واإلجراءات الخاصة بالجامعة وإيجازها
 .التي ينبغي أن يتحلى بها كل عضو من أعضاء مجتمع الجامعة الحميدة واألخالقيات السلوك

 
واللوائح الخاصة بالجامعة، ويتضمن  التحاقهم بالجامعة لكافة القواعديخضع الطالب بمجرد 

 بخرق أيٍ من تلك القواعد ذلك االعتراف والتسليم بحق الجامعة في تقدير مدى العقوبة الخاصة
في عمل بالويلتزم أيضاً أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمجرد التحاقهم . واللوائح وتنفيذها

ويسلم الخريجون وأولياء األمور من خالل  .والتصرف تبعاً لها المباديءالجامعة باحترام تلك 
ى مجتمع يتمتع فيه الجميع ارتباطهم الوثيق بالجامعة في الماضي والحاضر بأهمية الحفاظ عل

 .باألمن واألمان والحرية واالنفتاح والتسامح
 

المعمول بها بالحزم وبالعقوبة  التصرف والسلوك ومعايير لقواعد تقابل الجامعة أي انتهاك
المالئمة، إال أن الجامعة ال تهدف من وراء ذلك بالتأكيد إلى تدمير مستقبل أي طالب أو عضو 

أجواء  إلى خلق ريس أو أيٍ من العاملين بها، بل تهدف من وراء ذلكمن أعضاء هيئة التد
وصوًال  ،وتلتزم الجامعة. والبيئة العملية الخاصة بالجامعة للعملية التعليمية تكفل االحترام داعمة

المعترف بها دولياً والخاصة بقواعد التصرف  المباديءبمجموعة من  ،الهدف هذاإلى تحقيق 
 .التي ينبغي التحلي بها والسلوكيات الحسنة واألخالقيات

 
مول في أنها تتسم بالش الضابطة للتصرفات والسلوكيات المباديءمجموعة النظر إلى عند نجد 

الختصاص بالحكم في أي خرق أو أننا نجد أن االتي تفرضها، إال  األخالقيات والسلوكيات
يرجع االختصاص بالحكم في  ،فمثالً . الجامعةعدة مكاتب ب يرجع إلى لتلك السياسات انتهاك

الوقائع وتقع مسئولية الحكم على . وقائع التحرش إلى مكتب تكافؤ الفرص والفعل اإليجابي
 بالطالب، ةالخاص السلوكبها للطالب على عاتق وحدة  المعمول الخاصة بخرق قواعد السلوك

لطاقم العمل  المعمول بها خرق قواعد السلوكب الحكم على الوقائع الخاصة وتقع مسئولية



الوقائع الخاصة كما تقع مسئولية الحكم في  ة على عاتق مكتب الموارد البشرية،اإلداري بالجامع
الجامعة  نائب رئيسمكتب المعمول بها ألعضاء هيئة التدريس على عاتق  بخرق قواعد السلوك

التي تحدث داخل سكن  ويختص مكتب السكن الجامعي بالحكم في الوقائع. للشئون األكاديمية
 .الطالب بالجامعة، وذلك بالتنسيق مع مكاتب أخرى تابعة

 
 الحرم الجامعيعلى كافة الوقائع التي تحدث داخل  الواردة في هذه المجموعة المباديءق طبتُ 

باإلضافة إلى سكن الطالب بالقاهرة الجديدة  بميدان التحرير، الحرم الجامعيبالقاهرة الجديدة و
على أية وقائع قد  في هذه المجموعة وُتطبق السياسات المدرجة .وكافة المقار التابعة للجامعة

 .تحدث في أي مقر خارجي تابع للجامعة
 

يكون أعضاء مجتمع الجامعة مسئولين مسئولية تامة عن تصرفات ضيوفهم، ويدخل ضمن ذلك 
 يحرم الجامعالأثناء تواجدهم داخل  سواءً  ،والزوج أو الزوجة واآلباء واألطفالالسائق الخاص 

  .أو أثناء حضورهم أليٍ من الفاعليات أو األنشطة المقامة بالجامعة
 

على أي طرف آخر يتعاقد مع الجامعة، ويجب أن يتضمن أي عقد  ةالمذكور تنطبق القواعد
عند التواجد داخل أيٍ من المقار التابعة : "التاليةعلى المادة بينها وبين أطراف أخرى مبرم 

للجامعة، يلتزم المتعاقد وطاقم العمل والموظفون والتابعون دائماً بقوانين الجامعة المعمول بها 
بل فقط وسياساتها واللوائح الخاصة بها، وال يقتصر ذلك على السياسات الخاصة بالزوار 

 ".المطبقة ن والسياسات واللوائحيتعداها ليشمل مجموعة أخرى من القواني
 

محتويات  أنفسهم للتعامل مع إعداديكون أعضاء مجتمع الجامعة مسئولين مسئولية كاملة عن 
 عضو من أعضاء يتسلم كل. المعمول بها في الجامعةو المطبقة بالسياسات هذه الوثيقة وااللتزام

ية وذلك في بدا روني الخاص بهطريق البريد اإللكتمجتمع الجامعة نسخة من هذه الوثيقة عن 
يجوز للجامعة إدخال بعض . كل عام إضافية نسخة أخرى االلتحاق بالجامعة، ثم يتسلم

التعديالت على سياسات بعينها ويجري تطبيقها فور إعالنها لمجتمع الجامعة أو فور وضعها 
 .على الموقع اإللكتروني الخاص بالجامعة، أيهما أقرب
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 .دراية تامة بالقيم الخاصة بالجامعةو علم ينبغي لكل أعضاء مجتمع الجامعة أن يكونوا على

 
 التميز

كان ذلك في مجال التدريس أو  نسعى دائماً جاهدين أن نكون األفضل في كل ما نقدمه، سواءً 
خالل تعامالتنا  البحث أو التعبير الخالق أو خدمة المجتمعات أو خدمة بعضنا البعض من

 .اليومية
 

 التنوع
على أساس من الكرامة والعدل، ونسعى أيضاً إلى تعزيز  األفراد جميعمعاملة نسعى دائماً إلى 

 .كان ذلك في المفاهيم أو العادات أو التجارب قيم التفاهم واحترام التنوع سواءً 
 

 المسئولية االجتماعية
تواجه مصر والمنطقة العربية والعالم أجمع، ونلتزم نلتزم باالستكشاف الدائم للتحديات التي 

أيضاً بتسخير كافة اإلمكانيات العقلية واإلبداعية التي نمتلكها لمواجهة تلك التحديات وخدمة 
مجتمعاتنا، ومن َثَم يكون للجامعة أثر إيجابي ومستدام على مسيرة التنمية والعمل والبيئة 

 .والمجتمع بوجٍه عام
 

 النزاهة
مسئولية تامة عن أفعاله، ونحن كأعضاء في مجتمع واحد يكون  مسئولكل فرد من أن نحن نؤ

ونحن نظل أقوياء كمجتمع واحد عندما . أكبر األثر على المجتمع ككلعنا  يصدرتصرف ي أل
يتفكر كل منا في النتائج المترتبة على قراراته وأفعاله، ونظل أيضاً أقوياء عندما نلتزم بمبادئ 

 .مبادئ العدالة والمسئولية واألمانةب االلتزام األكاديمية ويدخل ضمن ذلكالنزاهة 
 

 التعليم مدى الحياة
 ر على المستوى الشخصي والمهني ينبغينحن نؤمن أن البحث الدائم عن المعرفة والفهم والتطو

 .أن يستمر طوال الحياة
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المصطلح على الكيان الجماعي الذي يوجه العمليات التي تقوم بها الجامعة ُيطلق هذا : اإلدارة

 .ويعمل على إدارتها على النحو السليم
 

ه مراقبة تطبيق اللوائح ُيطلق هذا المصطلح على أي موظف بالجامعة تكون مهمت :اإلداري
على مستوى الجامعة ككل أو على مستوى وحدة  ، وذلك سواءً الخاصة بالجامعة والسياسات

 .بعينها
 

ُيطلق هذا المصطلح على عملية إلحاق النساء واألقليات بوظائف كانوا : اإليجابي الفعل
 .محرومين من االلتحاق بها سابقاً 

 
تضاها التقدم بطلب قُيطلق هذا المصطلح على العملية الرسمية التي يتم بم: طلب االلتماس

 .أيٍ من السياسات الخاصة بالجامعة في قرار بعينه أو عقوبة بشأن انتهاك رإلعادة النظ
 

ُيطلق هذا المصطلح على المكتب اإلداري المسئول عن اإلشراف على عدد : المكتب الرئيسي
مكتب رئيس الجامعة، : بالجامعة هي المكاتب الرئيسيةو ،ألخرى ومتابعة أعمالهامن المكاتب ا

ومكتب نائب رئيس الجامعة التنفيذي للشئون  ،ةاألكاديميالجامعة للشئون نائب رئيس ومكتب 
اإلدارية والمالية، ومكتب نائب رئيس الجامعة للشئون الطالبية، ومكتب نائب رئيس الجامعة 

 .لالتصاالت والتطوير المؤسسسي
 

ء خرين من أعضاطلق هذا المصطلح على الشخص الذي يوجه اتهاماً آلخر أو آيُ  :المدعي
 .سياسة من السياسات المعمول بها في الجامعة مجتمع الجامعة بانتهاك

 
ُيطلق هذا المصطلح على أيٍ من اإلداريين أو أعضاء هيئة التدريس أو  :مجتمع الجامعة عضو

 .أولياء األمور أو الخريجين الذين ينتمون إلى مجتمع الجامعة العاملين أو الطالب أو
 

ُيطلق هذا المصطلح على الشخص الذي يشهد على وقوع فعل لم يكن موجهاً  :المبلغ والشاهد
 .له بصورة شخصية إال أنه تأذى من جراء وقوع هذا الفعل، ويقوم باإلبالغ عنه

 
ُيطلق هذا المصطلح على مجموعة األشخاص التي تعمل بالجامعة وتتقاضى أجور : الموظف

 .ء اإلداريين وأعضاء هيئة التدريس والعامليننظير الخدمة التي يقدمونها، ويدخل ضمن هؤال
 

ُيطلق هذا المصطلح على موقف من المواقف يتيح لكافة األشخاص نفس الفرص : تكافؤ الفرص
الظلم أو الجور في الحياة، مثلهم في ذلك مثل اآلخرين، وال يتم التعامل معهم بصورة تتسم ب

 .أو العمر العرق أو الجنس أو الميول الجنسية أو الدين بسبب
 



ُيطلق هذا المصطلح على المكتب المسئول عن التحقيق : مكتب تكافؤ الفرص والفعل اإليجابي
يدخل ضمن والحكم فيها، و لوقائع التي تتضمن انتهاكاً للسياسات المعمول بها في الجامعةفي ا

 .واالضطهاد مبدأ تكافؤ الفرص والفعل اإليجابي ووقائع التحرش ذلك الوقائع الخاصة بانتهاك
 

ُيطلق هذا المصطلح على أي موظف بالجامعة تكون وظيفته األساسية : عضو هيئة التدريس
 .التدريس أو البحث

 
ُيطلق هذا المصطلح على السكن الذي يكفل إقامة مريحة ألعضاء  :سكن أعضاء هيئة التدريس

 ،هيئة التدريس بالجامعة واإلداريين والمتدربين المغتربين الذين تنطبق عليهم الشروط واألحكام
تساعد على  عضاء هيئة التدريس توفير بيئة مريحةوتكفل الخدمات والموارد الخاصة بسكن أ

لعضو هيئة التدريس  وتضمنداع على المستوى الشخصي مزيد من التطور واإلبإحداث ال
 .المغترب إقامة مريحة بالقاهرة وذلك من شأنه تعزيز رسالة الجامعة

 
سياسة من  المال قد ُيدفع كعقوبة على انتهاكُيطلق هذا المصطلح على أي مبلغ من : الغرامة

 .سياسات الجامعة
 

حكم المسئولة عن االستماع إلى الشهود بشأن ُيطلق هذا المصطلح على هيئة ال: هيئة االستماع
 .انتهاكات بعينها وإصدار توصيات بشأن التصرف فيها

 
ُيطلق هذا المصطلح على حالة من الحاالت التي تقع فيها انتهاكات معينة : التصرف الفوري

 .تتطلب توقيف المشتبه بهم انتظاراً لما تسفر عنه نتائج التحقيق
 

ُيطلق هذا المصطلح على المكتب المسئول عن اإلشراف على سكن  :مكتب السكن الجامعي
كان ذلك  طالب الجامعة ومتابعة مدى التزام الطالب المقيمين بسياسات ولوائح الجامعة سواءً 

 .في سكن الطالب بالزمالك أو سكن الطالب بالقاهرة الجديدة
 

 .سات الجامعةمتهم بانتهاك سياُيطلق هذا المصطلح على أي شخص : المدعى عليه
 

ُيطلق هذا المصطلح على المبلغ المالي الذي يدفعه عضو من أعضاء الجامعة : التعويض
أو جزء منه أو استخدام المبلغ المدفوع إلجراء عملية بالكامل إلصالح الضرر الذي وقع منه 

عضو  إحالل، سواء كان هذا الضرر قد وقع على ملكية من ملكيات الجامعة أو قد حدث تجاه
 .وقد يتضمن ذلك تحمل المصاريف واألتعاب القضائية ،آخر من أعضاء مجتمع الجامعة

 
ية تصدر بشأن انتهاك أيٍ من سياسات لق هذا المصطلح على أي عقوبة رسمُيط :العقوبة

ويمكن أن تكون تلك العقوبة ملزمة أو غير ملزمة للشخص المتهم بانتهاك  .الجامعة المعمول بها
 .معةسياسات الجا

 



 ُيطلق هذا المصطلح على كافة المرافق الرياضية الداخلية والخارجية: المجمع الرياضي
، ويدخل ضمن ذلك حمام السباحة، ومجمع أرتوك الرياضي، وصالة البلياردو، وصالة بالجامعة

، وصالة تنس الطاولة، والصاالت تغيير المالبساأللعاب، ومالعب اإلسكواش، وغرف 
 .األغراض الرياضية متعددة

 
راً نظير القيام بمهامهم وُيطلق هذا المصطلح على موظفي الجامعة الذين يتقاضون أج: العاملين

ويخضع كافة العاملين . كل الوقت أو جزء من الوقت العمل الوظيفية، وذلك على أساس
 سواءً  ،الخاصة بالسلوكيات المباديءة والمتعاقدين معها لألحكام الواردة ضمن مجموعة بالجامع

أو من مديري اإلدارات، أو من مديري الوحدات وطاقم العمل  كانوا من أفراد اإلدارة العليا،
 .التابع لهم

 
 أو سلوك ُيطلق هذا المصطلح على أي تصرف: غير الالئق من جانب أحد العاملين السلوك

على استغالل الموظف  موظف بصفته الرسمية، وُيطلق صدر عن غير الئق أو غير مقبول قد ي
الشخصية، أو القيام بأي  المصالحلصالحياته الوظيفية أو محاولة استغاللها لتحقيق بعض 

يخرج عن نطاق المهام الوظيفية ومن شأنه وضع الجامعة في وضع حرج أو  أو فعل تصرف
في الجامعة أو صورة غير الئقة، أو ارتكاب تصرفات تتعارض مع اللوائح المعمول بها 

 .المنظمة لسوق العمل واإلجراءات الممارساتعارض مع تت
 

كان ذلك بنظام احتساب  ُيطلق هذا المصطلح على أي طالب يلتحق بالجامعة، سواءً : الطالب
 .ال، أو كان للحصول على درجة أكاديمية أو ال الساعات أو

 
السياسات التي عة ُيطلق هذا المصطلح على مجمو: الطالب السياسات التي تحكم سلوكيات

 .الطالب والتي ال ترتبط بالدراسة األكاديميةالمتوقعة من  تتعلق بالسلوكيات
 

 .ُيطلق هذا المصطلح على الجامعة األمريكية بالقاهرة :الجامعة
 

ُيطلق هذا المصطلح على مقار وأماكن سكن الطالب التي توفرها : الطالب بالجامعة سكن
 .مالك والقاهرة الجديدةفي الز المغتربين الجامعة للطالب

 
أعضاء مجتمع  لقواعد واللوائح التي تحكم سلوكياتُيطلق هذا المصطلح على ا: سياسة الجامعة

 .الجامعة واألخالقيات التي ينبغي التحلي بها
 

فاعليات تنظمها الجامعة أو  ةُيطلق هذا المصطلح على أي :الفاعليات التي ترعاها الجامعة
 .كان ذلك داخل الحرم الجامعي أو خارجه ترعاها، سواءً 

 
 .ُيطلق هذا المصطلح على أي انتهاك أو خرق لسياسة من سياسات الجامعة: الخرق واالنتهاك

 



لسياسة من سياسات  اً أو خرق اً ُيطلق هذا المصطلح على أي شخص يرى بنفسه انتهاك :الشاهد
ن االنتهاك الذي حدث لسياسة من ، أو أي شخص بمقدوره اإلدالء بمعلومات هامة بشأالجامعة

 .سياسات الجامعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : اللوائح الحاكمة -4
. يلزم للموظف عند التحاقه بالعمل بالجامعة أن يتبع السياسات واللوائح المعمول بها في الجامعة

ويحتوي كتيب العاملين على تغطية شاملة لكافة المسائل المتعلقة بالتعيين والتوظيف، باإلضافة 
 سلوكياتالضابطة ل المباديءوتحتوي مجموعة . إلى تغطية كافة األمور التنظيمية المتعلقة بها

ا المتعلقة بالسلوكيات والتصرفات أعضاء مجتمع الجامعة على تغطية شاملة لكافة القضاي
ي كتيب العاملين وفي مجموعة اإلجراءات التنظيمية الموضحة فوتتوافق . الواجب اتباعها

 .فرض العقوبات بالجامعة الضابطة للسلوكيات مع قانون العمل المصري ونظام المباديء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :سياسات الجامعة -5



 
تمثل السياسات المدرجة في هذا البند كافة السياسات الخاصة بالجامعة والتي تتعلق بالتوقعات 

وتتضمن . الخاصة بتصرف أعضاء مجتمع الجامعة واألخالقيات التي ينبغي لهم التحلي بها
سياسات الجامعة تلك السياسات التي تدخل ضمن نطاق اختصاص مكتب الموارد البشرية 

توفير بيئة آمنة وصحية وتتضمن أيضاً تلك السياسات المتعلقة ب ،العاملين والمتعلقة بشئون
وتتضمن  ،ضمن اختصاص مكتب األمنوسليمة لكافة أعضاء مجتمع الجامعة والتي تدخل 

باإلضافة إلى ما سبق تلك السياسات المتعلقة بتنظيم األمور اإلدارية بالجامعة والتي تدخل 
وقد جاءت تلك . ضمن اختصاص مكتب نائب رئيس الجامعة التنفيذي للشئون اإلدارية والمالية

 .السياسات مرتبة تبعاً للترتيب األبجدي ومرتبة في مجموعات تبعاً لمدى شدتها وصرامتها
ويذكر بعض المعلومات المتعلقة بالمكتب  ويحدد الترتيب األبجدي ماهية السياسة ويشرح معناها

المسئول عن تنفيذها، كما يحدد مستوى شدتها أو صرامتها أو بمعنى آخر المجموعة التي تنتمي 
رتفع وتشير المجموعات إلى االنتهاكات التي ُترتكب ألول مرة، وكلما توالت االنتهاكات ا. إليها

 .مستوى شدة العقوبة أو ارتفع مستوى المجموعة
 

د ذكر أكثر من مكتب من مكاتب الجامعة كمسئول عن الحكم في أي انتهاك لسياسات عندما يرِ 
الجامعة، فإن ذلك يعني أنه قد يكون هناك أكثر من مكتب مسئول عن التحقيق في مالبسات 

 .يعة ذلك االنتهاك وتلك المخالفةاالنتهاك والحكم فيه، وذلك يتوقف بالطبع على طب
 
 :السياسات حسب الترتيب األبجدي - أ

أي نوع من أنواع تقديم مواد أو ويشمل ذلك اإلدالء بمعلومات أو : المساعدة والتحريض
ويشمل ذلك  ذلك، نتهاك أيٍ من سياسات الجامعة أو المساعدة فيالتي قد تؤدي إلى ا المساعدة

سياسات  سياسة من أيضاً اإلدالء بمعلومات خاطئة في تحقيق من التحقيقات الخاصة بانتهاك
 .الجامعة

 
 مكتب الموارد البشرية: المكاتب المسئولة

 
 المجموعة ب

 
تحظر الجامعة تناول : الحفاظ على بيئة عمل خالية من المواد الكحولية والمخدرات

. خالل ساعات الدراسة أو خالل األنشطة الطالبية يحرم الجامعالالمشروبات الكحولية داخل 
ويمنع القانون المصري تقديم الكحوليات أو شربها في األماكن العامة وذلك فيما عدا الفنادق 

وتتطابق سياسة الجامعة مع القانون . والمنشآت السياحية والنوادي التي تتسم بالطابع السياحي
أو تناولها أو توزيعها من جانب الطالب أو  وحيازتها ياتالكحول تداولالمصري في منع 

 يحرم الجامعالويحظر حيازة الكحوليات أو تناولها داخل . يحرم الجامعالالموظفين داخل 
، أو داخل أيٍ من المقار التابعة للجامعة، أوخالل األنشطة الطالبية خالل ساعات الدراسة وذلك

ويندرج تحت ذلك حظر تواجد أي شخص . أو خالل الفاعليات واألنشطة التي ترعاها الجامعة
 .أو تحت تأثير المخدرات ةبين ثمالةفي حالة  يحرم الجامعالداخل 



 
 أو توزيعها )المخدرات( العقاقير تحظر الجامعة أيضاً على كٍل من الطالب والموظفين تصنيع

ويدخل ضمن . الطالبية وخالل األنشطة يحرم الجامعالداخل  أو نشرها أو حيازتها أو تعاطيها
وقد يؤدي انتهاك تلك . ذلك سوء استخدام الوصفات الطبية أو استخدامها على نحو مضر

 .النهائي من الجامعة السياسة إلى الفصل
 

 مكتب الشئون القانونية: المكاتب المسئولة
 

 )أو ذهاب العقل من تأثير المخدرات ةالبينالثمالة حالة (المجموعة أ، ج 
 

محاولة القيام برشوة شخص آخر لتحقيق مصلحة ما  يحظرالتورط في أخذ رشوة أو : الرشوة
 .فالراشي والمرتشي كالهما آثم من الناحية القانونية، أو الحصول على بعض المزايا

 
 مكتب الشئون القانونية :المسئول المكتب

 
 المجموعة أ

 
مثل القيام بالتهديد أو نشر  معيبةأفعال عدوانية أو أية أفعال  ةيحظر القيام بأي: االضطهاد

الشائعات أو مهاجمة شخص بالفعل أو بالقول أو استبعاد شخص من مجموعة ما عن عمد، 
 .تم ذلك مباشرة أو عن طريق الكتابة أو التليفون أو عن طريق البريد اإللكتروني سواءً 

 
 مكتب تكافؤ الفرص والفعل اإليجابي: المكتب المسئول

 
 المجموعة ب

 
أعضاء مجتمع الجامعة  جميعيلتزم  :ات واإلجراءات الخاصة بخدمة النقل باألتوبيساتالسياس

 .النقل باألتوبيساتبالسياسات واإلجراءات الخاصة بخدمة 
 

 مكتب الموارد البشرية: المكتب المسئول
 

 .الذي تم ارتكابهتبعاً لنوعية المخالفة أو االنتهاك  تختلف المجموعة
 

يكمن الغرض من رسم هذه السياسة في بيان التصرفات المقبولة وغير : تعارض المصالح
ويدخل ضمن ذلك . المباديءالمقبولة لكفالة خضوع كافة أعضاء مجتمع الجامعة لنفس 

مبالغ مالية بدون وجه حق، وحظر  ةالخضوع ألحكام القانون المصري، وحظر دفع أي
من أي شخص بما في ذلك العاملين والطالب أو أي طرف آخر  أو رشاوى الحصول على هدايا

 .أو أي مورد أو مسئول



 
وصوالً إلى زيادة التأكيد على االلتزام بقيم التعاون  تعارض المصالح عدم تتبنى الجامعة سياسة

فرص االنتفاع العملي باألبحاث وتعظيم باإلضافة إلى تعزيز  ،مع المؤسسات العامة والخاصة
تعارض  عدم ف الجامعة من وراء تبني سياسةوتهد. والجهود اإلبداعية التي تبذلها الجامعة

التي توجه دفة و القويمة المتعارف عليها ئ األخالقيةتوضيح التزامها بالمباد) أ: (المصالح إلى
وإرساء دعائم آلية لتأمين كيان الجامعة والحفاظ على نزاهة أعضاء ) ب(العمليات في الجامعة، 

. لخدمة المجتمع ومن َثَم ينتفع المجتمع ككل من الجهود التي تقوم بها الجامعة ،هيئة التدريس
 .لمعلوماتمزيد من االاضغط هنا للحصول على 

 
يحل محله في ذلك لجنة مراجعة األقوال عند (مكتب الشئون القانونية : المكتب المسئول

 .)تأسيسها
 

 المجموعة أ
 

يحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الهوية الوطنية أو  :التمييز
من العمل أو التوظيف فصل أو الوينطبق هذا على اإللحاق بالعمل . الميول الجنسية أو اإلعاقة

 باإلضافة إلى ،أو االختبار أو التقاعد أو ترك العمل نتيجة اإلعاقة، أو توفير إقامة الئقة للمعاقين
 .كافة الشروط األخرى الخاصة بأوضاع العمل

 
 مكتب تكافؤ الفرص والفعل اإليجابي: المكتب المسئول

 
 المجموعة أ

 
باحة خارج المنطقة الخاصة بحمام سمعة ارتداء مالبس التحظر الجا :شروط وقواعد الملبس

ويجب على الموظفين المقرر لهم ارتداء زي موحد أن يلتزموا بارتدائه طيلة ساعات . السباحة
الخاصة بشروط وقواعد الملبس والزي  السياسةالعمل ويجب عليهم االلتزام بما ورد في 

 .الموحد
 

توضح ) 1(تتبنى الجامعة سياسة خاصة بقواعد وشروط الملبس والزي الموحد، ومن َثَم فهي 
وتضع آلية لحماية ) 2(حفاظ على الصورة المهنية والشكل الالئق لموظفيها، الوتؤكد على 

الهوية الخاصة بموظفي الجامعة وتحافظ على كبريائهم واحساسهم بالفخر بالمؤسسة التعليمية 
، باإلضافة إلى الحفاظ على سالمة وأمان كافة الموظفين العاملين بالجامعة بهان التي يعملو

 .وكافة أعضاء مجتمع الجامعة
 

 مكتب الموارد البشرية: المكتب المسئول
 المجموعة ج

 



يلزم لكافة أعضاء مجتمع الجامعة اتباع  :رفض االنصياع ألمر من أوامر موظفي األمن
لك فيما يتعلق بتطبيق سياسات الجامعة، والحفاظ على األمن تعليمات حراس أمن الجامعة وذ

ونرى مثاالً على ذلك في رفض إخالء غرفة من غرف  ،، والحفاظ على موارد الجامعةالعام
. المكاتب أو مبنى عند نشوب حريق بالفعل أو أثناء محاكاة التصرف في حالة وجود حريق

من أي  الخاصة بالجامعة بطاقة الهوية ويحق لمكتب األمن بالجامعة وموظفيه طلب إبراز
ز لموظفي ويجو. هويتهعضو من أعضاء مجتمع الجامعة وذلك في أي وقت للتأكد من صحة 

وذلك  الحرم الجامعياألمن بالجامعة طلب الكشف عن وجه أيٍ من األفراد الموجودين داخل 
 .)في حالة النقاب( للتأكد من هويتهم

 
 مكتب األمن: المكتب المسئول

 
 المجموعة ج

 
وينطبق ذلك على اختراع أشياء من نسج الخيال أو اإلدالء بمعلومات : الخداع واالحتيال

محاولة التأثير على آخرين لصالح مثل (مغلوطة، أو اإلدالء ببيانات كاذبة أو شهادة الزور 
ويدخل ضمن ذلك أيضاً جمع البيانات بطريقة غير مقبولة في  ،شخص معين في االنتخابات

والعجز عن اثبات الكيفية التي تم بها جمع المعلومات أو البيانات أو  ،ألعراف المهنيةا
تزوير ، والقيام بالتالعب في بعض المستندات الخاصة بالدرجات األكاديميةو، الشهادات

التوقيعات أو توثيق معلومات مغلوطة في مستند أكاديمي رسمي أو القيام بتزوير درجة أو 
عذار األتقديم هذا باإلضافة إلى ، و بطاقة هوية أو أي مستند جامعي آخرخطاب أو نموذج أ

المستندات الخاصة بالجامعة وتخضع عملية تزوير . واهية للغياب أو للتأخير أو للمرضال
نجد أن تزوير بطاقة الهوية الخاصة  ،الحصروليس شديدة، فعلى سبيل المثال  لعقوبات جزائية
السيارات انتظار موقف في  السيارات بيس أو تزوير تصاريح ركنرنيه األتوبالجامعة، أو كا

ويلزم لكافة أعضاء مجتمع الجامعة أن يكون بحوزتهم دائماً . يخضع لعقوبات صارمة جامعةبال
ل ضمن حدود ويدخي، حرم الجامعالبطاقة الهوية الخاصة بالجامعة أثناء تواجدهم داخل 

كانوا من المنتمين  سواءً  ،آلخرين الخاصة بالجامعة بطاقة الهوية النصب واالحتيال إعطاء
 .ويحظر أيضاً انتحال شخصيات اآلخرين أو تسهيل انتحالها. للجامعة أو من الزوار

 
 مكتب الشئون القانونية: المكتب المسئول

 
 .المخالفةو االنتهاك تبعاً لنوعية تختلف المجموعة

 
مفتوحة تتيح الفرصة  وجود بيئة أكاديمية تشجع الجامعة على: انتهاك سياسة حرية التعبير

. نوع من الدراسات الحرة وتحث على إعمال العقل في كافة الموضوعات المطروحةلوجود 
داخل الفصل الدراسي أو  وتسمح الجامعة بل وتحث على التعبير عن األفكار بحرية تامة سواءً 

مر الحريات وذلك عندما يتعلق األويفرض القانون المعمول به بعض القيود على تلك . خارجه



. ولكفالة سير العمل في الجامعة على نحو طبيعي بحماية أعضاء مجتمع الجامعة اآلخرين
 .مزيد من المعلوماتالاضغط هنا للحصول على 

 
 مكتب الشئون القانونية: المكتب المسئول

 
 المجموعة ب

 
يمنع القانون المصري لعب القمار منعاً باتاً، وبالتالي تحظر الجامعة ممارسة لعب  :لعب القمار

 .الحرم الجامعيالقمار داخل 
 

 مكتب الشئون القانونية: المكتب المسئول
 

 المجموعة ب
 

 والهبات من مظاهر الفساد، وذلك سواءً  ىيعتبر قبول الهدايا أو الرشاو :قبول الهدايا والعطايا
حسن  من الهدايا ويدخل ضمن حدود المقبول. مادية أو عينية ىكانت تلك الهدايا والرشاو

ويجب أن يتسم العاملين بالحذر . ةحدود المعقولالاالستقبال وكرم الضيافة إذا كان ذلك ضمن 
وإذا شعر الموظف بالشك أو . وذلك لتجنب المساءلة المذكورة آنفاً  األشياءعند قبولهم أيٍ من 

ة للغذاء، فينبغي عليه في هذه الحالة رفع األمر إلى مديره أو إلى وردد في قبول هدية أو دعالت
مزيد من العلى  اضغط هنا للحصول. والمشاورةمكتب الشئون القانونية ألخذ النصح 

 .المعلومات
 

 مكتب الشئون القانونية: المكتب المسئول
 

 المجموعة ج
 

الطالب، أو (يحق لكل األشخاص المرخص لهم بقيادة عربات الجولف  :قيادة عربات الجولف
: تبعاً لإلرشادات التالية يحرم الجامعالالقيام بذلك داخل ) العاملين، أو أعضاء هيئة التدريس

ويحظر استخدام التليفون المحمول أثناء ) 2(يحظر التدخين أثناء قيادة عربات الجولف، ) 1(
ويحظر قيادة أيٍ من عربات ) 4(عربات الجولف بسرعات معقولة،  ويجب قيادة) 3(القيادة، 

 ،وُيستثنى من ذلك عربات الجولف الخاصة بالعيادة ،الجولف والعبور بها من ساحة بارتليت
 .قيادة عربات الجولفعند تصريح بصفة مستمرة حمل هذا الويجب ) 5(
 

 مكتب األمن: المكتب المسئول
 

 المجموعة ج
 



الجامعة بتوفير بيئة تعليمية وعملية آمنة وذلك للطالب وأعضاء هيئة التدريس تلتزم : التحرش
بصفة  سخيفة ومستفزةويشمل التحرش النفسي، وإبداء مالحظات . والعاملين واإلداريين

. والكالم البذيء والتهديداتعن اآلداب ، وإلقاء التعليقات الساخرة والنكات الخارجة مستمرة
عدم االحترام، ومن َثَم فإن  جزائية حيال أي تصرف يدل على عقوبةويجوز للجامعة اتخاذ 

 اضغط هنا للحصول. الجامعة ال تقبل بأي نوع من أنواع التحرش بما في ذلك التحرش الجنسي
  .مزيد من المعلوماتالعلى 

 
 مكتب تكافؤ الفرص والفعل اإليجابي: المكتب المسئول

 
 المجموعة أ

 
تهدف هذه السياسة إلى تقديم اإلرشادات الالزمة : السياسة الخاصة بحماية الملكية الفكرية

بالمباديء والممارسات واإلجراءات التي تتعلق وألعضاء هيئة التدريس والعاملين والطالب 
 :وتستند هذه السياسة إلى مبدأين أساسيين. لملكية الفكريةا فيما يخصالتي تتبناها الجامعة 

 .الحرية األكاديميةدعم  -1
 .حماية مصالح جميع األطراف المعنية -2

 .مزيد من المعلوماتالاضغط هنا للحصول على 
 

 مكتب الشئون القانونية ومكتب نقل التكنولوجيا: المكتب المسئول
 

 .المرتكبة تختلف المجموعة بحسب المخالفة
 

رضها الجامعة فيما يتعلق يحظر االمتناع عن تنفيذ السياسات التي تف: تكنولوجيا المعلومات
تنظيم إدارة البريد اإللكتروني والنفاذ إليه، والقضايا  ويدخل ضمن ذلك. بتكنولوجيا المعلومات

ذلك أيضاً كافة تضمن وي. الخاصة بتأمين تكنولوجيا المعلومات وقوائم البريد اإللكتروني
 .تكنولوجيا المعلوماتب اصةالوسائل الخ االنتهاكات والمخالفات التي يمكن ارتكابها باستخدام

 
 مكتب الموارد البشرية ومكتب نقل التكنولوجيا: المكتب المسئول

 
 المجموعة أ أو ب حسب المخالفة المرتكبة

 
لوظيفته أو التي يتمتع بها الفرد نتيجة  السلطةينطبق ذلك على استخدام : التخويف واالنتقام

لعلو منزلته األكاديمية للحصول على معلومات من أفراد آخرين من أعضاء مجتمع  لمركزه أو
مثل أن يأمر الموظفين التابعين بإحضار قهوة، (الجامعة، أو إجبارهم على اإلتيان بأفعال معينة 

وتتنوع صور ). أو أن يطلب الدخول إلى بريدهم اإللكتروني أو غيرها من وسائل االتصاالت
ا بين التهديد بإلحاق األذى الجسدي أو المهني أو المادي بأيٍ من أعضاء هيب مالتخويف والتر



الذين شهدوا واقعة المخالفة واالنتهاك وأبلغوا  الطالب وأاإلداريين  وأالعاملين  وأهيئة التدريس 
  .أو تنفيذ التهديدات بالفعل أو التحريض والحث على التهديد وإلحاق األذى بالغير ،عنها

 
 مكتب الموارد البشرية :المسئول المكتب

 
 المجموعة أ

 
وينطبق ذلك على استخدام موارد الجامعة المادية أو المالية في : سوء استخدام موارد الجامعة

 ).وقائع االختالس على سبيل المثال( اغير الغرض المخصصة له
ويحظر . يجب الحفاظ على موارد الجامعة واستخدامها في أغراض العمل فقط ولصالح الجامعة

استخدام تلك الموارد لتحقيق منفعة شخصية أو في األغراض الشخصية إال إذا حدث ذلك بشكل 
غير مقصود، ويكون ذلك في حدود المعقول وفي ضوء المهام الموكولة إلى وعرضي 
 استخدام أنظمة: الحصروليس ل المثال د الجامعة على سبيويدخل ضمن موار. الموظف
، واستغالل نطاق )والتمتع بخدمات االتصال واإلنترنت مثل استخدام أجهزة التليفون(الجامعة 

الخاصة بالجامعة  والمعدات ، واستخدام األجهزةاإللكتروني الجامعة الخاص بمنتديات االتصال
، )الخاصة بالجامعة ة الالب توب والتابلت والسياراتابتة وأجهزمثل أجهزة الكمبيوتر الث(

، الصغيرة ذلك سوء استخدام معدات الشراء مثل الكروت اإلئتمانية والعمالت المعدنيةويتضمن 
ويدخل ضمن ذلك أيضاً استغالل وقت وجهد أيٍ من العاملين في الجامعة وغيرهم لتحقيق 

 .ومنافع شخصية مصالح
 

 موارد البشريةمكتب ال: ب المسئولالمكت
 

 المجموعة أ
 

يحظر التدخين داخل مباني الجامعة أو داخل أي سيارة أو مركبة تملكها : سياسة عدم التدخين
التي يشغلها فرد  ن ذلك حظر التدخين حتى داخل المكاتبالجامعة أو تؤجرها، ويدخل ضم

وفي بئر السلم، والمناطق المفتوحة الموجودة داخل حدود المباني  واحد، وفي البلكونات،
األتوبيسات ونقاط ويحظر التدخين أيضاً على كافة خطوط . وخارج المداخل المؤدية إلى المباني

 تامةأعضاء مجتمع الجامعة أن يكونوا على دراية على جميع وينبغي . األمن وقاعات الطعام
 .بكافة قواعد هذه السياسة

 
 مكتب األمن: لمكتب المسئولا
 

 المجموعة ب
 

يحظر اإلتيان بكافة األفعال : يحرم الجامعالالمخالفات واالنتهاكات التي تحدث خارج  نطاق 
ن الخارجية التي تشهد الفاعليات ماكاألفي  يحرم الجامعالواألنشطة الممنوع مزاولتها داخل 



األماكن الخارجية مع عقوبة المخالفة داخل وتتطابق عقوبة المخالفة في . التي ترعاها الجامعة
، بل ومن الممكن فرض عقوبات أشد وذلك تبعاً للظروف والمالبسات المصاحبة يحرم الجامعال

في إخراج المخالف على الفور وطرده من النشاط مع تحمله كافة لذلك للواقعة، ونجد مثالً 
حرم الاإلتيان بتصرفات خارج شديدة على المخالف عند  ويجوز فرض عقوبات. النفقات
فرض عقوبات ألن تلك  أو ،اإلضرار بمهمة الجامعة أو تشويه سمعتها من شأنها يالجامع

في حد ذاتها تشكل تهديداً ألمن الجامعة أو أمن وسالمة أعضاء مجتمع الجامعة أو  التصرفات 
ة، أو ارتكاب ذلك ارتكاب أفعال عنف ضد آخرين من أعضاء مجتمع الجامعتضمن وي. كالهما

مثل انتحال شخصية طالب آخر ودخول (جريمة انتحال الشخصية بغرض الخداع واالحتيال 
 ).والتحاقه بها لتسهيل دخوله إلى الجامعة SATأو  IELTSامتحان 

 
نفس المكتب المسئول عن النظر في المخالفات واالنتهاكات المشابهة التي : المكتب المسئول

 .يحرم الجامعالتحدث داخل 
 

الفوري، وتتفاوت العقوبة أ أو ب أو ج حسب المخالفة  والتدخل المجموعة الخاصة بالتصرف
 .المرتكبة

 
ومرافقها بأي صورة من الصور،  الحرم الجامعييحظر إشعال النيران داخل : إشعال النيران

 .من ذلك إشعال الشموع وحرق البخورتضوي
 

 مكتب األمن: المكتب المسئول
 

 المجموعة ب
 

الجامعة ب بموقف انتظار السياراتيدخل ضمن انتهاك اللوائح الخاصة  :السيارات انتظارموقف 
، أو بطاقة الهوية الخاصة بالجامعة، أو بطاقة بركن السيارةرفض إظهار التصريح الخاص 
ويدخل ضمن المخالفات أيضاً سوء استخدام أماكن ركن . الرقم القومي في حالة الزوار

السيارة بطريقة تعوق  وركنذلك بتجاهل المساحات المخصصة للسيارات السيارات ويكون 
مزيد من الللحصول على  اضغط هنا. بطريقة تشكل تهديداً لألمن العام ركنهاالمرور أو 

 .المعلومات
 
 

 منمكتب األ: المكتب المسئول
 

 المجموعة ب
 

 .باليد محاولة االشتباكوينطبق ذلك على المشاجرات واالشتباك باليد أو : االعتداء الجسدي
 



 مكتب الشئون القانونية ومكتب األمن: المكتب المسئول
 

 المجموعة أ، التدخل الفوري
 

الصالة والعبادة والتأمل في  لقد كانت مساحات: الصالة والعبادة والتأمل استخدام مساحات
عة وأعضاء ويحق لطالب الجام. الجامعة مخصصة دوماً لغرض واحد أال وهو الصالة والعبادة

وال ينبغي استخدام تلك . لالصالة والتأم استخدام مساحاتوالعاملين والزوار هيئة التدريس 
ويحظر دخول األطعمة والمشروبات إلى تلك  في الدراسة أو عقد االجتماعات المساحات
 .بالجامعة المتاحةاضغط هنا للوصول إلى قائمة بمساحات الصالة والتأمل . المساحات

 
 مكتب الموارد البشرية: المسئولالمكتب 

 
 المجموعة ج

 
نشطة تعوق عن عمد أي عضو من ية أيعد القيام بأ: األنشطة التي تعوق تأدية المهام اليومية

من األمور  انتهاكاً لسياسة الجامعة ويعد أعضاء مجتمع الجامعة عن القيام بمهامه اليومية
لقانون المعمول به في جمهورية مصر العربية وذلك طبقاً لسياسة الجامعة ول ،المؤثمة قانوناً 

من دخول الفصل  مثل منع عضو هيئة تدريس أو طالب أو عامل في الجامعة أو إداري(
ذلك االمتناع عن إبراز الكارنيه الخاص تضمن وي ،الدراسي أو المكتب أو أيٍ من مقار الجامعة

 .)القيام في وقتها المحدد باألتوبيس عند طلب اإلطالع عليه، وكذلك منع األتوبيسات من
 

 مكتب األمن: المكتب المسئول
 

 المجموعة أ، التدخل الفوري
 

تنبع تلك السياسة من أهمية الحفاظ على سرية المعلومات وعدم إفشاء  :الخصوصية والسرية
وينطبق لفظ السرية على كافة أشكال االتصال . أسرار العمل والبيانات الخاصة بالجامعة

ولمزيد . وصفحات التواصل االجتماعي ،واالتصال عبر البريد اإللكتروني ،والكتابيالشفوي 
 :من المعلومات، ُيرجى الرجوع إلى السياسات المذكورة ال حقاً 

 
 سياسة االستخدام المقبول

 إدارة سجالت الجامعة
 سياسة الرقم السري الخاص بالجامعة

 البريد اإللكتروني
 الطالبب الخاصة سجالتالالحفاظ على سرية 

  
  المعلومات تكنولوجيالموارد البشرية ومكتب رئيس قسم مكتب ا: المكتب المسئول



 
 المجموعة ج

 
عة بكافة القوانين الخاصة بالسلوكيات الواجب تلتزم الجام: القيام بأفعال مخلة باآلداب العامة

الحرم أفعال مخلة باآلداب العامة داخل  ةفي األماكن العامة، لذا فهي تحظر القيام بأي اتباعها
 .مثلها في ذلك مثل األماكن العامة الجامعي

 
 مكتب الموارد البشرية: المكتب المسئول

 
 المخالفةو االنتهاك المجموعة أ أو ب تبعاً لنوعية

 
أفعال أو تصرفات تشكل خطراً على األشخاص أو  ةيحظر القيام بأي: القيام بتصرفات طائشة

ويدخل ضمن ذلك . وسير العمل بها ت أو تتعارض بصورة أساسية مع أنشطة الجامعةالممتلكا
القيام بأفعال شغب، وأفعال التحريض وإثارة القالقل، والقيادة بطريقة طائشة يمكن أن تشكل 

مثل القيادة بسرعة (تهديداً لسالمة المحيطين أو تعرضهم لإلصابة أو تعرض ممتلكاتهم للتلف 
 .)رات المروروعدم اتباع إشا

 
 مكتب األمن: المكتب المسئول

 
 المجموعة أ، التدخل الفوري

 
يدخل ضمن ذلك القيام بأفعال جنسية أو محاولة القيام باتصال جنسي أو  :االعتداء الجنسي

تصرفات جنسية بدون موافقة الطرف اآلخر، مثل وقائع االغتصاب، أو المغازلة، أو محاوالت 
 .االغتصاب

 
 كتب تكافؤ الفرص والفعل اإليجابيم: المسئولالمكتب 

 
 .المجموعة أ، التدخل الفوري

 
تنادي الجامعة دائماً بضرورة تحقيق الوحدة واالتساق : األنشطة المتعلقة بالوحدة االجتماعية

وحظ أنه في بعض األحيان أن جمع المال أو األشياء بين كافة أعضاء مجتمع الجامعة، إال أنه ل
وتوصي الجامعة بالتقليل على . يعها داخل أماكن العمل قد يفتح أبواب االستغاللوتوز الثمينة

حد اإلمكان من االشتراك في تلك األنشطة داخل أماكن العمل، ألن الجامعة في هذه الحالة تكون 
 فعال الخاطئة أو السرقة التي قدواالحتيال أو األأغير مسئولة عن أي فعل من أفعال الخداع 

 .تغالل تلك األنشطة على نحو سيءتنتج عن اس
 

 مكتب الموارد البشرية: المكتب المسئول



 المجموعة ج
 

صارمة، ويدخل ضمن ذلك و جزائية فورية تقابل الجامعة السرقة من أي نوع بعقوبات: السرقة
 .سرقة ممتلكات الجامعة أو المتعلقات الخاصة بأي عضو من أعضاء مجتمع الجامعة

 
 مكتب األمن: المكتب المسئول

 
 المجموعة أ

 
ملفات محفوظة على  ةوينطبق ذلك على اإلطالع على أي :النفاذ الرقمي بصورة غير شرعية

الكمبيوتر أو التالعب والتعديل في محتوياتها، والقيام بتغيير برامج أو أنظمة الكمبيوتر، وكذلك 
ة غير شرعية، أو القيام بإطالق معلومات ونشرها عن طريق القنوات اإللكترونية وبصور

 . التدخل بأي صورة من الصور في أنظمة الكمبيوتر والتالعب في عملية إتاحة المعلومات
 

تب رئيس قسم تكنولوجيا من، ومكمكتب الشئون القانونية، ومكتب األ: المكتب المسئول
 المعلومات

 
 المجموعة أ

 
بصورة  مقار الجامعة يحظر تماماً دخول أيٍ من: بصورة غير شرعية يحرم الجامعالدخول 

 .وال ُيصرح بدخول الجامعة إال من خالل البوابات الرسمية ونقاط األمن. غير شرعية
 

 مكتب األمن: المكتب المسئول
 

 المجموعة أ أو ب
 

تضع سياسات االتصال بالجامعة القواعد واللوائح التي من شأنها  :سياسة االتصاالت بالجامعة
 وتمتد تلك السياسات إلى كافة أشكال االتصال. خل والخارجرسم صورة مشرفة للجامعة بالدا

وتنطبق على كافة القنوات ووسائل االتصال التي تظهر من خاللها الجامعة كمؤسسة تعليمية 
أن تتم كافة أشكال االتصال التي  ضمانويتمثل الغرض األساسي لتلك السياسات في . عريقة

ايير الجودة التي تضعها الجامعة، وتتسق مع تحدث من جانب الجامعة بصورة تتوافق مع مع
البنود الواردة في الكتيب الصورة التي تضعها الجامعة لنفسها بالداخل والخارج، وتتوائم مع 

الخاص بصورة الجامعة ومع اإلرشادات الخاصة بأسلوب التحرير والكتابة، وتالئم كذلك 
  .مزيد من المعلوماتالاضغط هنا للحصول على . الوضع االستراتيجي للجامعة

 
 مكتب االتصاالت: المكتب المسئول

 المجموعة ج



 
وينطبق ذلك على التدمير المتعمد أو التهديد بالقيام بأعمال تخريبية داخل  :أعمال التخريب
الموجودة داخل  وأجهزة الكمبيوترمثل التهديد بتخريب المعدات والكتب ( الحرم الجامعي

العبث بأنظمة الجامعة االختراق أو أو  "الهاكرز"يام بأعمال الق ويدخل ضمن ذلك. )المكتبة
 .)مثل أجراس اإلنذار، أو الشبكات واألنظمة الخاصة بتكنولوجيا المعلومات(
 

 مكتب األمن: المكتب المسئول
 

 تبعاً لخطورة االنتهاك والمخالفةالمجموعة أ أو ب، التدخل الفوري 
 

بدون تسجيل،  الحرم الجامعيداخل  المركباتأو  السياراتيحظر وجود أي نوع من : السيارات
عربات ويدخل ضمن ذلك ( الحرم الجامعيوُيصرح بدخول العربات المسجلة فقط إلى 

 .)الجولف
 

 مكتب األمن: المكتب المسئول
 

 المجموعة ج
 

غة ينطبق ذلك على استخدام ألفاظ فاحشة أو بذيئة أو اللجوء إلى استعمال ل :اإلساءة باللفظ
 .سبب له نوعاً من الفضيحة أو تمثل تشهيراً بسمعتهمشينة تحط من قدر شخص آخر أو تُ 

 
 مكتب الموارد البشرية: المكتب المسئول

 
 المجموعة أ أو ب

 
ينطبق ذلك على التهديد باللجوء إلى استخدام العنف ويكون ذلك مقروناً ببعض  :التعدي بالقول

ويتم معاقبة الفاعل مرتكب هذا الفعل ، األفعال التي ُتدخل الرعب والخوف في نفس الضحية
 .تهمهما كانت ني

 
 مكتب الموارد البشرية: ب المسئولالمكت

 
 المجموعة أ

 
ام السالح أو التلويح به أو اقتناء أية آالت حادة مثل ينطبق ذلك على استخد :استخدام السالح

السيوف أو أسلحة الدفاع الذاتي أو الهراوات أو السكاكين أو المسدسات أو البنادق أو القنابل 
لك تخزين أيٍ من األسلحة التي ُذكرت آنفاً في أي مكان تابع تضمن ذوي. وغيرها من المفرقعات



 ويحظر .)الحرم الجامعيتوبيسات الموجودة داخل ساحة مثل سكن الطالب أو األ(للجامعة 
 .استخدام أيٍ من األسلحة الشائعة بطريقة تنم عن التهديد أو نية الفاعل في إلحاق األذى بآخرين

 
 مكتب األمن: المكتب المسئول

 
حوزته أي ويتم إبالغ السلطات على الفور عن أي شخص تكون ب ،المجموعة أ، التدخل الفوري

  .أنواع المفرقعاتنوع من 
 

 السياسات تبعاً للمجموعة - ب
الجزء ب يحوي توصيفاً للمخالفات يحتوي القسم أ على سرد لسياسات الجامعة، إال أننا نجد أن 

كل سياسة إلى عناصر متعددة تبعاً لشدتها، ونجد أيضاً أن القسم ب يحاول تقسيم  واالنتهاكات
 .وكل عنصر له مخالفة تقابله

 
 :واالنتهاكات التي يجب فيها التدخل الفوريالمخالفات 

توجد بعض المخالفات واالنتهاكات التي تستوجب التدخل الفوري لما تشكله من خطورة على 
حتى االنتهاء  الحرم الجامعيمجتمع الجامعة، ويكون ذلك بحرمان الفاعل المشتبه به من دخول 

بصفة استثنائية ويخضع في هذه  يالحرم الجامعويمكن للفاعل الدخول إلى . من التحقيقات
وتشمل المواقف التي تستوجب التدخل الفوري . الحالة لرقابة شديدة، وذلك لمصلحة التحقيق

 :الحصر ما يلي وليس على سبيل المثال 
 االعتداء الجسدي أو االعتداء الجنسي أو التعدي باللفظ •
 حيازة القنابل أو المفرقعات •
بطريقة ما للدراسة في الجامعة أو الحصول على وظيفة  تزوير محررات رسمية أو التحايل •

 بها
 التخريب المتعمد للمعدات والمرافق الموجودة بالجامعة •
مثل منعه من الدخول (منع أي عضو من أعضاء مجتمع الجامعة من ممارسة مهامه اليومية  •

مة ويسري ذلك أيضاً على تعطيل خد) لخإ ...،إلى مكتب أو حجرة الدراسة أو المكتبة
يٍ أمن الجامعة عن تأدية مهامهم، وينطبق ذلك أيضاً على تعطيل أ أفراداألتوبيس أو إعاقة 

 من العمليات اليومية بالجامعة
 التصرف بصورة طائشة تشكل تهديداً ألمن الجامعة •
التهديد بارتكاب أفعال تخريبية عن طريق استخدام األسلحة الخطرة أو المفرقعات، أو  •

 ارتكاب ذلك بالفعل
 )لخإ ...ويشمل ذلك السكاكين، وشفرات الحالقة، والمسدسات، والهراوات،(حمل األسلحة  •
 

عن طريق المكتب يكون  التعامل مع المخالفات واالنتهاكات التي تستوجب تدخالً فورياً 
 :المسئول وذلك كما يلي

ا أو ينبغي على الشخص المبلغ االتصال بمكتب األمن فور رؤية المخالفة أو السماع عنه
 .اكتشافها، ويكون على مكتب األمن في هذه الحالة إعالم المكتب المسئول للتصرف في الواقعة



لحين  الحرم الجامعيإذا حدث وتم تقديم أدلة تدين الفاعل، يتم إيقافه في الحال ومنعه من دخول 
ء شهود ويستند القرار الخاص بتنفيذ هذا البروتوكول على إجماع آرا. ظهور نتائج التحقيقات

وتم استدعاء أحد شهود الواقعة ليدلي بشهادته، إال أنه لم يأت، فإنه بذلك  وإذا حدث. الواقعة
الحرم إبداء رأيه في مسألة إيقاف الفاعل ومنعه من دخول  يكون قد تنازل عن حقه في

 .الجامعي
 

أمن الجامعة بالواقعة على الفور ويلزم إيقاف العمل ببطاقة الهوية الخاصة  أفراديلزم إبالغ 
 .بالفاعل أو إلغائها أو كال األمرين معاً وذلك لحين االنتهاء من التحقيقات

 
يجب التحقيق في الواقعة والحكم فيها في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ اإلبالغ عنها، 

وإذا تعذر إنهاء التحقيق وعقد جلسة استماع . خل الفوريوذلك في الحاالت التي تستوجب التد
وهو (مد أجل التحقيقات  ، فإنه يحق للمكتب الرئيسي المسئولفي غضون الخمسة أيام المذكورة

مكتب نائب رئيس  ، أونائب رئيس الجامعة للشئون األكاديمية مكتب في هذه الحالة يكون
 .)، أو مكتب نائب رئيس الجامعة للشئون الطالبيةالجامعة التنفيذي للشئون اإلدارية والمالية

يجوز لهيئات الحكم االجتماع بصفة استثنائية عاجلة لالنتهاء من التحقيق في الواقعة خالل المدة 
 .المحددة

 
وإذا حدث واستلزم . الحرم الجامعييحظر دخول أعضاء مجتمع الجامعة الموقوفين إلى 

يتم منحهم تصريح خاص بالدخول ويلزم مراقبتهم عن ، الحرم الجامعيالتحقيق دخولهم إلى 
 .الحرم الجامعيمن أو كالهما أثناء تواجدهم بطريق المكتب المسئول أو عن طريق األ

 
 .إذا ثبت ارتكاب عضو مجتمع الجامعة الجريمة المنسوبة إليه، يلزم فرض عقوبات جديدة ضده

ة المنسوبة إليه، يلزم في هذه الحالة إذا ثبت براءة عضو مجتمع الجامعة من ارتكاب المخالف
 .الحرم الجامعيرفع عقوبة اإليقاف عنه في الحال، وُيسمح له بمزاولة نشاطه العادي داخل 

 

 سلطة القيام بالتدخل الفوري

تتمتع المكاتب المسئولة بالسلطة الالزمة للقيام بالتدخل الفوري حال وقوع المخالفة وذلك 
وإذا ثبت بالدليل الكافي وشهادة الشهود تورط عضو من . الجامعةبالتشاور مع مدير أمن 

 ويلزم إبالغ  . السابق ذكرها اإلجراءات كافة أعضاء مجتمع الجامعة في الواقعة، يلزم اتخاذ
 تم ارتكابهبالمخالفة واالنتهاك الذي  نائب رئيس الجامعة التنفيذي للشئون اإلدارية والمالية

نائب رئيس الجامعة للشئون يلزم أيضاً إبالغ ، والتدخل الفوري والنتائج التي ترتبت على
، ونائب رئيس الجامعة للشئون الطالبية أو مكتب الشئون القانونية أو كالهما تبعاً األكاديمية

 .لالختصاص
 

لفات من هذا النوع تحت مجموعة االنتهاكات والمخالفات من الدرجة تندرج االنتهاكات والمخا
سماع الشهود من جانب هيئة الحكم المختصة بعد  بت عند انتهاء التحقيقات ووإذا ث. األولى



يخضع المتهم في هذه الحالة للعقوبات المدرجة ضمن هذه تورط المتهم في ارتكاب الواقعة، 
 .المجموعة

 الفئة األولى أ واالنتهاكات المدرجة ضمن المخالفات

. كافة المخالفات واالنتهاكات الخطرة والمجرَمة قانوناً  مخالفات وانتهاكات الفئة األولى أ تشمل
النوع من االنتهاكات والمخالفات يشكل تهديداً لسالمة الجامعة  هذاوالسماح بحدوث مثل 

 أ األولى المخالفات واالنتهاكات من الفئة وتشمل. ومهمتها األساسية كمحراب للعلم ومكان للعمل
 :ما يلي

لكونها بيئة عمل خالية  وذلك يخالف سياسة الجامعة خدراتشرب الكحوليات وتعاطي الم •
 من الكحوليات والمخدرات

 حيازة القنابل والمفرقعات •
 الرشوة أو محاولة الرشوة •
 األكاديمية التالعب في الدرجات •
 رسمي محررالتغيير في  •
 الحصول على منفعة بدون وجه حق •
 لسياسات الجامعة أو انتهاك التستر على أي مخالفة •
 بدون الحصول على تصريح أو إذن مسبق الحرم الجامعيلمكان داخل  الدخول  •
 التحايل على أي سياسة من سياسات الجامعة •
 تقديم خدمة لشخص بدون وجه حق •
 )تعتمد العقوبة على نوعية المخالفة(انتهاك السياسات الخاصة بخدمة األتوبيس  •
 التمييز •
 والتزويرتزوير أوراق االعتماد والمحررات الرسمية،  •
 قبول العطايا •
 التحرش •
 )العقوبة على نوعية المخالفة مدتعت(االنتهاكات الخاصة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية  •
 التخويف واالنتقام •
 )وخاصة االنتهاكات المتعلقة باألمن( االنتهاكات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات •
 )السويدخل ضمن ذلك االخت( سوء استغالل موارد الجامعة  •
وذلك فيما يتعلق بالمخالفات واالنتهاكات ( الحرم الجامعياالنتهاكات التي تحدث خارج  •

 )أ المصنفة من الفئة األولى
 )مثل تكسير المعدات وتخريب اآلالت( حرم الجامعيللالتخريب والتدمير المتعمد  •
 االعتداء الجسدي •
 شخص عن القيام بمهامه اليومية ةإعاق •
 يام بأفعال تخدش الحياء العامالتلفظ بألفاظ أو الق •
 القيام بتصرفات طائشة •



 االعتداء الجنسي •
 التالعب في أنظمة الجامعة بقصد تعطيلها •
 السرقة •
 الحرم الجامعيالتهديد بتدمير  •
 )وهو يختلف عن التعدي بالقول(التهديد بإلحاق األذى  •
 الدخول إلى شبكة اإلنترنت بدون تصريح •
 )العقوبة تبعاً لنوعية المخالفة تعتمد(بدون تصريح  الحرم الجامعيالدخول إلى  •
 )العقوبة تبعاً لنوعية المخالفة تعتمد(التخريب المتعمد لممتلكات الجامعة  •
 اإلساءة باللفظ •
 التعدي بالقول •
 حيازة األسلحة •

 

 ب المخالفات واالنتهاكات من الفئة الثانية

. ربما تشكل خطراً إال أنها غير ُمجرمة قانوناً تشمل هذه الفئة كافة المخالفات واالنتهاكات التي 
 :وتشمل مخالفات الفئة الثانية ب ما يلي

 المساعدة والتحريض •
 االضطهاد •
 )المخالفة على نوعيةالعقوبة  تعتمد(االنتهاكات المتعلقة بخدمة األتوبيس  •
 )المخالفة على نوعيةالعقوبة  تعتمد(االنتهاكات الخاصة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية  •
‘ البريد اإللكتروني وغيره من وسائل تكنولوجيا المعلوماتالتعدي على االنتهاكات الخاصة ب •

 وذلك ما لم يوجد نص يخالف ذلك
تزوير البيانات والشهادات، والعجز عن اثبات الكيفية التي تم بها جمع المعلومات أو  •

 أخير أو للمرضالبيانات أو الشهادات، وتقديم أعذار واهية للغياب أو للت
 عدم طاعة أوامر مسئولي األمن •
 تعطيل االنتخابات •
 التعبير سياسة حريةالتعدي على االنتهاكات الخاصة ب •
 لعب القمار •
 خرق سياسة عدم التدخين •
تعتمد العقوبة على نوعية ( الحرم الجامعياالنتهاكات والمخالفات التي تحدث خارج  •

 )المخالفة
 إشعال النيران •
 خالفات الخاصة بركن السيارات في الجراجاالنتهاكات والم •
 الكلمات والتصرفات التي تخدش الحياء •
 )تعتمد العقوبة على نوعية المخالفة(دخول الجامعة بدون تصريح  •



 )قوبة على نوعية المخالفةعتعتمد ال(التخريب المتعمد لممتلكات الجامعة  •
 التعدي بالقول •

 

 االنتهاكات والمخالفات من الفئة الثالثة ج

تعد االنتهاكات والمخالفات من الدرجة الثالثة ج هي أقل االنتهاكات والمخالفات خطورة على 
وتشمل . سير العمل بالجامعة، إال أنها تعد في نفس الوقت من األفعال المشينة أو غير األخالقية

 :تلك االنتهاكات والمخالفات ما يلي

 باألتوبيسات االنتهاكات المتعلقة بالسياسات الخاصة بخدمة النقل •
 االنتهاكات المتعلقة بسياسة االتصاالت •
 المخالفات المتعلقة بسياسة الملبس •
 وشماريخ اب ناريةالنتهاكات المتعلقة بحيازة ألعا •
 االحتيال والخداع •
 المخالفات المتعلقة بقيادة عربات الجولف •
نوعية تعتمد العقوبة على ( الحرم الجامعياالنتهاكات والمخالفات التي تحدث خارج  •

 )المخالفة
 المخالفات المتعلقة باستخدام مساحات الصالة والتأمل في غير الغرض المخصص لها •
 المخالفات المتعلقة بانتهاك سياسة الخصوصية والسرية •
 الحرم الجامعيالكحوليات داخل  بتناولالمخالفات المتعلقة  •
 االجتماعيةالمخالفات المتعلقة بانتهاك السياسة الخاصة بأنشطة الوحدة  •
 المخالفات الخاصة بانتهاك السياسة الخاصة بركن السيارات •
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  مكتب الموارد البشرية كوجهة أولى
 

وإذا . تحدد السياسات المذكورة أعاله المكتب المسئول عن التحقيق في كل مخالفة وكل انتهاك
على علم بالمكتب الذي يجب أن يتوجه إليه، فعليه عندئذ أن يتوجه لمكتب  مقدم الشكوىلم يكن 

 .الموارد البشرية كخطوة أولى ومن َثَم تقوم الموارد البشرية بتحويله إلى المكتب المختص
مسائل أو  ةعتبر مكتب الموارد البشرية هو الوجهة األولى التي ينبغي التوجه إليها في أيي

ويعتبر مكتب الموارد . العاملين بالجامعةوسلوكيات  شكاوى أو مشكالت تتعلق بتصرفات
 .البشرية هو المكتب المسئول عن تحويل العامل أو الموظف إلى المكتب المختص

 
 مكتب الموارد البشرية

بالتوظيف  تبر مكتب الموارد البشرية هو المكتب المسئول عن تنظيم كافة السياسات الخاصةيع
والعمل باإلضافة إلى اإلجراءات الخاصة بتعيين العاملين المساعدين الذين ال ينتمون إلى هيئة 

العاملين واختيارهم، وإعداد  ويدخل ضمن اختصاصاته عملية توظيف .التدريس بالجامعة
لخاصة بالمسميات الوظيفية للعاملين، ورسم سياسات التوظيف وتنفيذ اإلجراءات القوائم ا

 .الخاصة بنهاية الخدمة
 

يحق لمكتب الموارد البشرية التحقيق في االنتهاكات والمخالفات المتعلقة بساعات العمل 
 جازاتكان العمل في حالة الطواريء، واإلجازات المرضية وإوالحضور والغياب ومغادرة م

دث وذلك فيما يتعلق الوضع والرضاعة، باإلضافة إلى بحث كافة المخالفات التي قد تح
جازات الحج واالنتهاكات المتعلقة بسياسة العمل من بالحصول على إجازة بدون مرتب وإ

 .المنزل
 

داء الخاصة بهم والتي يقوم مكتب الموارد البشرية بمنح العاملين مكافآت بناًء على تقارير األ
وينبغي اإلبالغ عن أية . لموارد الجامعة المالية ظام إدارة األداء بالجامعة وتبعاً لن دد طبقاً تتح

 .انتهاكات قد تحدث في ذلك المجال ورفع األمر إلى مكتب الموارد البشرية
 

 مكتب الشئون القانونية
عة ويعالجها، القانونية الخاصة بالجامالشئون يشرف مكتب الشئون القانونية بالجامعة على كافة 

 ويقوم بتقديم النصح واإلرشاد لكافة اإلداريين بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في
ويقوم المكتب بتقديم . لجامعة في مصرى اترتب عليكون لها آثار قانونية تالتي قد كافة األمور 

ويهدف المكتب إلى . في مصر للقوانين والقرارات التي تؤثر على عمل الجامعةواضح  تفسير
تقديم المشورة القانونية الالزمة لتقليص تعرض الجامعة وأعضاء مجتمع الجامعة لمشاكل 

وضمانة عدم اللجوء إلى التقاضي إال في أضيق الحدود،  قانونية من أي نوع، وتقليل النفقات،
أعلى قدر من وكفالة تطابق سياسات الجامعة مع القوانين المعمول بها في مصر، وتطبيق ذلك ب

ويقوم مكتب الشئون القانونية بتقديم المشورة القانونية . الكفاءة والسرعة والثقة واالحتراف



وذلك إلى رئيس الجامعة  الشئون القانونية وإدارة المخاطر  وتقديم النصح فيما يتعلق بإدارة
 .لصالح الجامعة ة التدريس والعاملينوكبار الموظفين واإلداريين وأعضاء هيئ

 
 مكتب تكافؤ الفرص والفعل اإليجابي

يتحمل مكتب تكافؤ الفرص والفعل اإليجابي مهمة توفير أجواء مالئمة الحترام حقوق كل 
. اإلعاقة وأالعمر  وأالدين  وأاللون  وأاألشخاص وكرامتهم وذلك بغض النظر عن العرق 

حيز التنفيذ وذلك  ويعمل مكتب تكافؤ الفرص والفعل اإليجابي على وضع أهداف الجامعة في
 .تخلو من التمييز والتحرش عمل فيما يتعلق بتوفير بيئة

 
 مكتب األمن

يسعى مكتب األمن جاهداً لتوفير بيئة آمنة وصحية وسليمة لكافة أعضاء مجتمع الجامعة 
. بميدان التحرير الحرم الجامعيبالقاهرة الجديدة و الحرم الجامعيوالزوار وذلك في كٍل من 

تب على تقديم خدمات أمنية شاملة داخل وخارج حرمي الجامعة الرئيسيين والمرافق ويعمل المك
 .التابعة

 
 مكتب أمين المظالم

يقوم مكتب أمين المظالم بممارسة عمله من خالل آلية تتسم باالستقاللية والحيادية والسرية تكفل 
لك فيما حيادي ومنصف وذحصول كل عضو من أعضاء مجتمع الجامعة على قرار عادل و

ويقوم المكتب بتقديم التوصيات الخاصة . الجامعةأو الشكاوى المتعلقة ب من المسائل يتعلق بأية
ويعمل على دعم النقاش حول  ،بإجراء تعديالت في سياسات الجامعة واإلجراءات المتبعة

ويجوز للمكتب إجراء بعض  .المسائل الخاصة بالجامعة بوجه عام، وذلك عند الحاجة إلى ذلك
المشاورات والتحقيقات بصفة منتظمة وذلك فيما يتعلق باالنتهاكات والمخالفات الخاصة 

والحقوق التي يجب مراعاتها في  التي تحكم السلوكيات المباديءخالقيات الواجب اتباعها وباأل
 .بيئة العمل

 
بأنه مجتمع اتسع  والذي جرى تحديده في هذه الوثيقة يعمل المكتب لصالح مجتمع الجامعة ككل

ويحق ألي عضو من أعضاء . ليشمل الطالب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وأولياء األمور
مجتمع الجامعة اللجوء إلى مكتب أمين المظالم طلباً للمساعدة بدون أي خوف من االنتقام أو 

مكاتب  التهديد باالنتقام من جانب أي عضو آخر من أعضاء مجتمع الجامعة أو أي مكتب من
أي عضو من أعضاء مجتمع الجامعة أو أي مكتب في مثل هذه في حالة ثبوت تورط و. الجامعة

 .يكون عرضة للمساءلة والعقوبة من جانب الجامعة ،النوعية من التصرفات أو التهديدات
 
 
 
 
 
 



 عملية الحكم -7
توفير ل لية التي تتبناها الجامعة يعد اإلبالغ عن االنتهاكات والمخالفات جزًء ال يتجزأ من اآل

تلتزم الجامعة بالحفاظ على سرية . داعبيئة آمنة وأخالقية وعادلة صالحة للعمل والدراسة واإلب
اإلبالغ  لى توفير األمان الكافي الذي يضمن سرعةالشكاوى وذلك كما يقتضي الموقف وصوالً إ

الجامعة ستقابل بمنتهى  فإن ،سبق ذكره وباإلضافة إلى ما .عن أي مخالفة أو انتهاك فور حدوثه
من  اتهامات ال تستند إلى أي أساس أية اتهامات بدافع االنتقام أو ةأي اتهامات باطلة أو ةأي الحزم

مخالفات أو  ةأيالمبلغين عن تتبنى الجامعة سياسة تحمي أعضاء مجتمع الجامعة . الصحة
 .النتقامتعرضهم لانتهاكات من 

 
ودليل يثبت  معقول ومبرر يضاً بمتابعة التحقيق في أي شكوى بدون سببلن تقوم الجامعة أ

ف هذه الوثيقة السبب والمبرر المعقول بأنه يتمثل في رِ وتعّ . انتهاك سياسة من سياسات الجامعة
أنه قد تم بالفعل انتهاك سياسة  لبرهنةالتقدم بمعلومات تتسم بالمعقولية ويمكن تصديقها وذلك 

الشهود أو أقوال  يمكن قبولها تتمثل في شهادة التي واألدلة المعقولة. من سياسات الجامعة
االنتهاك وتلك  هذاوتتولى المكاتب المختصة في الجامعة مسئولية تقرير حدوث . الضحية

 .االمخالفة من عدمه
 

ونية بحتة بالمعنى المفهوم المعمول به في المحاكم ال تكون عملية الحكم في مخالفة ما عملية قان
، بل يعتبر دليالً كافياً أن ُيشتبه في شخٍص ما ال يجب أن يكون الدليل دامغاً  ،الً فمث. العادية

ويحق لعضو مجتمع الجامعة المشتبه به اإلطالع على . ارتكابه إحدى المخالفات أو االنتهاكات
. قديم أدلة من جانبه توضح عدم ارتكابه للمخالفة المذكورةاالتهامات مكتوبة ويحق له أيضاً ت

في الجامعة والتي تباشرها وتعد اإلجراءات المذكورة الحقاً هي اإلجراءات العادية المعمول بها 
ومع ذلك نجد أن تلك اإلجراءات تتسم بالكثير من المرونة نظراً الختالف  ،المكاتب المختصة

وقائع التستند الجامعة إلى  ،بالرغم من ذلكلكن و. المرتكبةطبيعة المخالفات واالنتهاكات 
فرض في االتساق في اإلجراءات المتبعة وتحقيق لى حرصاً منها ع متشابهةوالالسابقة 

 .مخالفة مماثلةانتهاك أو عند حدوث  عقوباتال
 

عنها خالل تحتفظ الجامعة بحقها في التحقيق والحكم في االنتهاكات والمخالفات التي تم اإلبالغ 
تهم بارتكاب المخالفة، أو خالل انقطاعه عن العمل أو الدراسة، غياب عضو مجتمع الجامعة الم

جازة بدون مرتب، أو بعد تخرجه شريطة أن تكون تلك إأو بعد تقاعده، أو حصوله على 
مع وإذا تم ثبوت أدلة االتهام على عضو مجت. المخالفة قد تم ارتكابها قبل انقطاعه عن الجامعة

الجامعة المخالف، يكون عضو مجتمع الجامعة في هذه الحالة ملزماً بتنفيذ العقوبة قبل التحاقة 
 .ثانية بالجامعة أو قبل انتظامه في العمل بالجامعة مرة ثانية

 
. ارتكابها نتهاكات التي ثبت بالدليلتفرض الجامعة عقوبات صارمة على ارتكاب المخالفات واال

ي حال من األحوال عن طريق العقوبات التي تفرضها تدمير المستقبل وال تهدف الجامعة بأ
األكاديمي أو المهني ألي عضو من أعضاء مجتمع الجامعة، بل تهدف في األساس إلى تقويم 

المعوجة التي تتعارض مع األهداف التي رسمتها الجامعة لنفسها ومع المهمة التي  التصرفات



الغاية، تكون العقوبة بمثابة درس بليغ يتعلم من خالله لهذه وتحقيقاً  .قامت الجامعة من أجلها
وأال يعاود انتهاك أي سياسة من سياسات  القويمةعضو مجتمع الجامعة أن يتحلى بالسلوكيات 

نفصال بين عضو مجتمع الجامعة ك بعض األحيان التي يكون فيها االوهنا. الجامعة مرة أخرى
 .ح مجتمع الجامعة ككلومجتمع الجامعة ضرورياً لحماية مصال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الخطوات المتبعة في عملية الحكم -8
 
 الخطوات التي يتبعها مكتب الموارد البشرية في عملية الحكم - أ

 التحقيق اإلداري - رفع الشكاوى إلى مكتب الموارد البشرية

يجب أن يتقدم المدير اإلداري أو رئيس اإلدارة بتقرير مكتوب إلى مكتب الموارد البشرية وذلك 
ويجب . بشكل غير رسمي وأفيما يتعلق بالمخالفات واالنتهاكات التي لم يتم حلها بالطرق الودية 

أن ُيرفق بالتقرير التعليقات والمالحظات الخاصة بالمدير المباشر للشخص الذي ارتكب 
ويقوم عندئذ مكتب الموارد . المخالفة والتي تتضمن كافة التفاصيل والمالبسات المحيطة بالواقعة

ويستلزم . البشرية بالتقدم بطلب إلى مكتب الشئون القانونية لمباشرة التحقيق اإلداري في الواقعة
حقق أو لجنة التحقيق اإلداري استدعاء الموظف المخالف لإلدالء بأقواله واإلجابة عن أسئلة الم

ي موظف ما لم يوصي مدير الموارد البشرية بغير ذلك ولن يتم إبالغ الشرطة عن أ. التحقيق
 .المختص ورئيس مكتب األمن على ذلك الرئيسي وما لم يوافق المكتب

 
يلزم إعطاء الموظف الفرصة كاملة لتبرئة ساحته أمام إدارة الجامعة وإبداء مالحظاته واإلدالء 

 .بأقواله
 

جراء المتبع في حالة رفض الموظف التوقيع على الوثائق الخاصة بالجزاءات المفروضة اإل
 عليه 

إذا رفض أي موظف المثول أمام هيئة التحقيق أو رفض التوقيع على الوثائق واألوراق 
الخاصة بالقضية، تقوم الجامعة في هذه الحالة باتخاذ ما تراه مناسباً من قرارات تبعاً للمعلومات 

ويحق للجامعة في هذه الحالة فرض الجزاء والعقوبة التي تراها مناسبة، وقد يصل . توفرةالم
األمر إلى تحويل القضية برمتها إلى اللجنة الخماسية بمكتب العمل التخاذ قرار بفصل الموظف 

 .الدواعي الالزمة لتنفيذ ذلك طبقاً ألحكام قانون العمل إذا ُوجدت
 

 فرض الجزاءات المناسبة
يقوم مدير الموارد البشرية بتقرير ما يراه مناسباً من جزاءات وذلك بالتشاور مع المدير 

نتائج التحقيق وطبقاً للوائح المنظمة لعملية بناًء على اإلداري أو رئيس اإلدارة، ويكون ذلك 
ويجوز أن ال يتعدى الجزاء المفروض التوبيخ اللفظي، . فرض الجزاءات والعقوبات بالجامعة

ويحق لمكتب . وز في حالة المخالفات األشد أن يكون الفصل هو عقوبة الموظف المخالفويج
والهيئات األخرى الموجودة بالجامعة مثل مكتب أمين  وارد البشرية التشاور مع المكاتبالم

 .المظالم، ومكتب الشئون القانونية ومكتب األمن وذلك فيما يتعلق بالتحقيق في االتهام
 

 ائية كتابةاإلجراءات الجز
 .مكتوباً مع ذكر أسباب التقدم به ما يجب أن يكون أي مقترح بتوقيع عقوبة جزائية على موظف

 
 



 الحق في االستئناف
يحق لكل موظف من العاملين في الجامعة االستئناف ضد أي قرار يرى أنه يتعارض مع البنود 

اإلدارية المعمول بها ويشكل ضرراً الواردة في عقد عمله بالجامعة أو يتنافى مع الممارسات 
يتقدم الموظف بشكواه إلى مدير مكتب الموارد البشرية وذلك بعد . على مصالحه الخاصة

 .استيفاء التحقيقات من خالل القنوات المختصة
 

 الخطوات التي يتبعها مكتب تكافؤ الفرص والعمل اإليجابي للحكم في الوقائع - ب

أرست الجامعة بعض اإلجراءات الواجب اتباعها للفصل في قضايا التمييز أو التحرش الجنسي 
ويقوم المكتب بالمضي في هذه اإلجراءات في حالة إدعاء أي عضو من أعضاء . أو كالهما

ويجوز ألي شخص يعتقد أنه . مجتمع الجامعة أنه تعرض للتمييز أو التحرش الجنسي أو كالهما
لتمييز أو للتحرش الجنسي أن يطلب المساعدة من مكتب تكافؤ الفرص والفعل قد وقع ضحية ل

المشكلة واتخاذ قرار  هذهاإليجابي لتحديد واقعة التمييز أو التحرش الجنسي والتشاور بشأن حل 
، إال أن صدور القرار قد حل المشكلة واتخاذ قرار بشأنها على أربعة مراحليتم و. بشأنها

وال تسمح الجامعة باالنتقام من أي شخص تقدم . من المراحل المذكورة يحدث خالل أي مرحلة
إذا قام أي شخص باتهام عضو من أعضاء مجتمع  ذاته بشكوى بحسن نية، إال أنه في الوقت

 .الجامعة زوراً وبهتاناً فإنه يتعرض لعقوبات جزائية رادعة

يجابي عريضة الشاكي وأقوال يشمل التحقيق األولي الذي يجريه مكتب تكافؤ الفرص والفعل اإل
التي قام بها مكتب تكافؤ الفرص والفعل اإليجابي،  حاضر االجتماعاتالشخص المتهم، وم

 .باإلضافة إلى تقرير بالنتائج التي توصل إليها المكتب من خالل التحقيقات
 

بشأن إذا لم تسفر االجتماعات بين أعضاء مكتب تكافؤ الفرص والفعل اإليجابي عن أية نتائج 
بتوصيات المكتب  القرار الذي يجب اتخاذه حيال الواقعة، فإنه يلزم في هذه الحالة رفع تقرير
الشاكي، وذلك في  إلى المكتب الرئيسي الذي يتبعه الشخص المتهم والمكتب الرئيسي الذي يتبعه

ة للشئون حالة إذا ما كانوا ينتمون إلى إدارات مختلفة، أو رفع التقرير إلى نائب رئيس الجامع
 . وذلك في حالة إذا كان الجاني والضحية من الطالب ،الطالبية

 
ويات التقرير، ويقوم المكتب الرئيسي أو نائب رئيس ال يجوز إطالع الشاكي أو المتهم على محت

وإذا لم يشعر أيٍ من الطرفين بالرضا تجاه القرار . باتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات الجامعة
يجوز له في هذه الحالة طلب إجراء تحقيق رسمي من جانب لجنة التحقيق وذلك  المتخذ، فإنه

 .خ القرار الذي أصدره المكتب الرئيسيخالل عشرة أيام عمل من تاري

 .مزيد من المعلوماتالاضغط هنا للحصول على 

 

 

 



 مراقبة عملية اتخاذ القرار ومتابعتها

يعتبر مكتب تكافؤ الفرص والفعل اإليجابي هو المكتب المسئول عن مراقبة عملية اتخاذ القرار 
ويقوم مكتب تكافؤ الفرص والفعل اإليجابي . بشأن وقائع التمييز والتحرش الجنسي ومتابعتها

أو حدوث  تكرار الواقعةفي حالة حدوث واقعة باالتصال بصورة دورية بالشاكي للتأكد من عدم 
 .تقام من جانب الجانيان

ني عليه، مرة ثانية وتكررت الواقعة، أو قام الجاني باالنتقام من المجلإذا ثبت حدوث االنتهاك ل
نائب رئيس الجامعة أو رئيس  أو المكتب الرئيسي إبالغ فإنه يلزم عندئذ وحسب مقتضى الحال

 .يراه مناسباً من إجراءاتالجامعة على الفور التخاذ ما 

قوبات المفروضة بشأن وقائع التمييز والتحرش الجنسي من مجرد توجيه توبيخ لفظي تدرج العت
 .إلى اإليقاف وحرمان الجاني من دخول الجامعة وصوالً إلى الفصل النهائي

يلتزم مكتب تكافؤ الفرص والفعل اإليجابي بمبدأ السرية التامة فيما يتعلق بسجل اإلجراءات 
 .ها في ملفات وقواعد بيانات إلكترونيةوالوثائق الخاصة بالواقعة وحفظ

 

 الخطوات التي يتبعها مكتب الشئون القانونية في عملية الحكم   -ج

 .يلزم بدء التحقيق في الوقائع والشكاوى الخطيرة في غضون سبعة أيام من تاريخ اإلبالغ عنها

المشتبه بهم يقوم المحقق أو هيئة التحقيق بعقد لقاءات مع أصحاب الشكوى واألشخاص 
شهود لصالح  ةويحق لهم تقديم أية دالئل وطلب استدعاء أي. والشهود وكافة األطراف المعنية

 .ويقوم المحقق بتسجيل وقائع اللقاءات ونتائجها كتابةً . وتدعيم الموقف سير التحقيقات

 .يحق للشخص المشتبه به طلب حضور أي عضو من أعضاء مجتمع الجامعة اللقاء

مع الحصول على  إيقاف العامل أو الموظف أو عضو هيئة التدريس عن العمل يحق للجامعة
ويجوز للجامعة . لحين االنتهاء من التحقيقات على أال تتعدى مدة اإليقاف ستين يوماً  كامل أجره

إيقاف العامل أو الموظف أو عضو هيئة التدريس عن العمل مع إعطائه نصف األجر وذلك كما 
 .صريينص قانون العمل الم

 .وذلك حسب اإلمكان عملية التحقيق هيئة التحقيق الحفاظ على سريةيلزم للمحقق أو 

يقوم المحقق أو هيئة التحقيق برفع التقرير الخاص بالتحقيقات والتوصيات بشأن الواقعة إلى 
 .مجلس الجامعة، ويتم ذلك فور االنتهاء من عملية التحقيق

أخرى إلى المحقق أو هيئة التحقيقات الستيضاح بعض يحق لمجلس الجامعة إحالة األمر مرة 
 .المسائل أو لعقد لقاءات مع أشخاص جدد أو االجتماع ثانيًة بأشخاص تم لقائهم من قبل

 



 الخطوات التي يتبعها مكتب األمن للحكم في الوقائع المختلفة   -د

، الحرم الجامعيداخل أو مسيئة يهتم مكتب األمن بصفة أساسية بمنع وقوع أية أفعال خاطئة 
فمثالً في . تحقيقاتمنع الفعل قبل ارتكابه وما يستتبعه من اتهامات و سياسة وبذلك يتبنى المكتب

األمن في هذه الحالة إيقاف  ألفرادبدون تصريح، يحق  الحرم الجامعيحالة محاولة دخول 
 .الشخص الذي يحاول التسلل إلى الجامعة

لموجودة على البوابات وجود عنصر ممنوع دخوله إلى إذا كشفت أجهزة الفحص الضوئي ا
األمن في هذه الحالة  ألفراد، فيحق )لخإ، ...مثل األسلحة، والكحوليات، والقنابل، (الجامعة 

 .مصادرة المضبوطات

وتبدأ . يباشر مكتب األمن التحقيقات الرسمية بمجرد اكتمال األوراق الخاصة بواقعة من الوقائع
 .اب والتحقيق ومحاولة العثور على أدلةالعملية باالستجو

. الطرفين من وُموقّعإذا حدث وتم حل النزاع بين األطراف المعنية، يتم تحرير اتفاق مكتوب 
 الممتلكات، يتم إرسال صورة تفصيلية وإذا حدث في أثناء حدوث الواقعة تدميراً لبعض

ويجب ). المرافق أو الموارد البشرية على سبيل المثال(بالضرر الحادث إلى المكتب المختص 
 .دفع تعويض نظير الضرر الذي حدث

طراف المعنية باللجوء إلى المحاكم إذا لم يتمكن مكتب األمن من حل النزاع في النهاية، تقوم األ
 .المصرية

 

 لم للحكم في الوقائع المختلفةالخطوات التي يتبعها مكتب أمين المظا   -ـه

إذا رغب شخص أو مجموعة من األشخاص طلب المساعدة من مكتب أمين المظالم، يجب 
 :اآلتيالقيام ب معليه

االتصال بالمكتب، أو إرسال رسالة إلكترونية للمكتب، أو الحضور للمكتب للقاء المسئولين، أو 
 .المرور بالمكتب ألخذ ميعاد أو عقد محادثة قصيرة

تحديد ميعاد لعقد اللقاء أو االجتماع، ومن المفضل أن يحضر الشخص معه كل الوثائق الالزمة 
 .المدعمة لكالمه والخاصة بالموضوع

قيام يطلب مكتب أمين المظالم من الطرف الشاكي أو الشخص الذي تقدم بشكوى الموافقة على 
ية، فلن يعمل المكتب بدون التحقيق في الشكوى مع األطراف األخرى المعنبمباشرة المكتب 

 .الحصول على موافقة الطرف الشاكي

للقضية أو الشكوى ويقوم برسم استراتيجية للعمل،  مبدئي يقوم مكتب أمين المظالم بتقديم تحليل
ويقوم المكتب بتحديد ميعاد مع الشخص . خمسة عشر يوم عمل فترة ال تتعدى وذلك في غضون

المعني أو المجموعة المعنية، ويتم خالل االجتماع مناقشة خطة العمل والموافقة على مسار 
 .العمل وطريقة التدخل



في مكتب أمين المظالم، إال أنه يجوز أن  تقدير المسئولتترك الجامعة طريقة التدخل في األمر ل
 :تشمل اآلتي

 معة وعضو من أعضاء مجتمع الجامعةطلب عقد لقاء بين مسئول من الجا •
 الطرف أو األطراف األخرى مباشرة عقد اجتماع مع •
 تسهيل االتصال بين األطراف •
 مراجعة سجالت الجامعة ذات الصلة •
 القيام بتحقيقات غير رسمية •
لقاءات منفردة مع كل وذلك يعني عقد (أسلوب الدبلوماسية المكوكية اللجوء إلى استخدام  •

طرف من األطراف المعنية، ونقل وجهات النظر بصورة محايدة وصوالً إلى تحقيق فهم أفضل 
 )رضي لجميع األطرافألسباب النزاع ومن َثَم الوصول إلى حل مُ 

 النزاع التوسط بين طرفي •
 شكل غير رسميمتابعة سير الشكوى ب •
 ديم توصيات للوصول إلى قرار عادلتق •
 سياسات وتغيير اإلجراءات المتبعةيات بشأن تعديل بعض التقديم توص •

 اضغط هنا للحصول على المزيد من المعلومات
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 المسائل العامة
 أين يجب أن أذهب إذا واجهتني مشكلة؟

في قم باإلطالع على نسخ السياسات المذكورة آنفاً والتي توضح المكتب المسئول عن التحقيق 
وفي حالة عدم معرفة الشاكي بالمكتب الذي يجب التوجه . كل مخالفة وكل انتهاك للسياسات

إليه، عليه أن يتوجه إلى مكتب الموارد البشرية كخطوة أولى وسوف يقوم المكتب بتحويله إلى 
 .المكتب المختص

 
ات ي سياسة من سياسهل سيكون هناك نوع من التساهل عند اإلبالغ بنفسي عن انتهاك

 ؟الجامعة
نعم سيأخذ المكتب المسئول ذلك بعين االعتبار، فإبالغ الشخص عن نفسه يوضح فهمه ودرايته 

أعضاء مجتمع  الضابطة لسلوكياتمباديء ث، ويوضح أيضاً احترامه ال للباالنتهاك الذي حد
ويعد إبالغ الشخص عن . الجامعة فحسب، بل ويوضح احترامه الشديد لمجتمع الجامعة ككل

ارتكابه لمخالفة من المخالفات أحد أهم العالمات الدالة على االنتماء والمواطنة، ومن َثَم ال يجب 
 .بأي حال من األحوال إغفال ذلك التصرف عند الحكم في واقعة من الوقائع

 
 أثناء فترة التحقيقات؟  الحرم الجامعييكون مسموحاً لي الدخول إلى هل س

وإذا لم يكن العامل أو الموظف . أثناء فترة التحقيقات الحرم الجامعييحق للعاملين دخول 
وممارسة نشاطه العادي  الحرم الجامعيموقوفاً كجزء من سير التحقيق، فإنه يحق له دخول 

 .أثناء خضوعه للتحقيق
 

 الدور الذي يلعبه األمن في التحقيقات؟ما هو 
، وذلك يعني أن الحرم الجامعييلعب األمن دوراً هاماً في الحفاظ على األمن والسالمة داخل 

بدور محوري نتهاك، ويقوم مكتب األمن من هم أول من يواجه االنتهاك أو محاولة االاأل أفراد
الضابطة  المباديءوخاصة في التحقيقات بشأن االنتهاكات والمخالفات الخاصة ب في التحقيقات،

ويعد مكتب األمن مسئوالً عن متابعة سير اإلجراءات األمنية وخاصة المتعلقة . للسلوكيات
، وركن السيارات، وتلك المرتبطة بسالمة وأمن مجتمع الجامعة الحرم الجامعيبالدخول إلى 

وينبغي على كل عضو من أعضاء مجتمع الجامعة أال يشعر بحرج في . هاوالممتلكات التابعة ل
 .االتصال بمكتب األمن لإلبالغ عن أي انتهاك أو مخالفة لسياسة من سياسات الجامعة

 
 سياسة من سياسات الجامعة؟ل اً انتهاكل يمكن لي أن أتدخل عند مشاهدتي ه

ت الجامعة، فعليك إبالغ مكتب األمن إذا كنت شأهداً على أي انتهاك يحدث لسياسة من سياسا
أمن الجامعة مدربين بشكل جيد على التعامل مع أية مواقف قابلة  أفراديعد و. على الفور

طريقة للمساعدة وتعتبر أفضل  .لالنفجار، ومن األفضل ترك أمر التحقيق والتدخل ألولي األمر
والتقدم بأكبر قدر من  والمخالفة التي حدثتفي تلك المواقف المسارعة إلى اإلبالغ عن االنتهاك 

بخصوص مكان الواقعة، ووصف تفصيلي لسمات الشخص الذي قام بارتكابها،  المعلومات



وتشمل . تساعد األمن في التعامل مع الموقف على الوجه الصحيحقد وذكر أية تفصيالت أخرى 
ان هناك جرحى، وهل تم تلك المعلومات ذكر لعدد األشخاص المتورطين في الواقعة، وإذا ك

 .استخدام أسلحة أم ال
 

 ؟الحرم الجامعيكيف لي االتصال بأمن 
 4444بسهولة عن طريق االتصال بالرقم الداخلي  الحرم الجامعييمكن الوصول إلى أمن 

 ،بميدان التحرير لحرم الجامعيلبالقاهرة الجديدة، أما بالنسبة  حرم الجامعيللوذلك بالنسبة 
 ويمكن الوصول إلى أمن. 6666ي إلى األمن عن طريق االتصال بالرقم الداخليمكن الوصول ف

 .2615-6666أو  2615-4444عن طريق االتصال برقم  الحرم الجامعيالجامعة من خارج 
 

 ما هي العقوبات التي يتم فرضها؟
العقوبات المطبقة في حالة خرق سياسة من سياسات الجامعة وانتهاكها، ويمكن أن يتم فرض 

وذلك  ،طرد المخالف من الجامعة وجيه إنذار رسمي للمخالف ويمكن أن تصل إلىتكون مجرد ت
وتفرض الجامعة عقوبات بشأن ممارسة بعض األنشطة . يعتمد على طبيعة المخالفة المرتكبة

حظورة مثل التنازل عن بعض االمتيازات كإعطاء شخص آخر بطاقة الهوية الخاصة الم
 .خالل فترة اإليقاف الحرم الجامعيول دخ بالجامعة أو محاولة

 
 هل يعني وجود ملف بالقضية أنني سأكون بالقطع مذنباً؟

. ال يعني وجود ملف القضية أنك ستكون مذنباً حتماً ومتهماً بانتهاك سياسة من سياسات الجامعة
 ويتمثل الدور. فالقضية ما هي إال تقرير بوجود شبهة انتهاك لسياسة من سياسات الجامعة

ويكون اتخاذ . االنتهاك من عدمه هذاالخاص باللجان والمكاتب المختلفة في تقرير حدوث 
 .القرار بناًء على األدلة المقدمة وأقوال الجاني في الوقائع المنسوبة إليه

 
 بالرغم من ذلك؟ للمخالفة، هل أكون مسئوالً  كن على علم بسياسات الجامعة وقت ارتكابيلم أ

فكافة . نعم، فالجهل بالقواعد ال ُيعد مبرراً مقبوالً الرتكاب الواقعة وخرق سياسات الجامعة
عبر الموقع اإللكتروني السياسات الخاصة بمختلف الجامعات يكون متاحاً اإلطالع عليها 

عليك أن تفهم السياسات التي تحكم عملية التوظيف  يجبوأنت كموظف بالجامعة . للجامعة
 .صورة جيدةبالجامعة ب

 
 هل يتم اإلعالن عن مخالفاتي السابقة إذا قمت بمخالفة جديدة؟

فإذا قمت بمخالفة من نوعية معينة ثم قمت . نعم، فالمكاتب على صلة وثيقة ببعضها البعض
ويتم إعالم اللجنة . بمخالفة أخرى من نوعية مغايرة، فإنه سيكون من السهل معرفة ذلك

، وذلك بعد التوصل إلى قرار بشأن المخالفة الجديدة لفات السابقةالمختصة بالمخالفة أو المخا
 الجديدة بالسلب على نتائج القضية الفعل هذاويكون ذلك خالل فترة تنفيذ العقوبة حتى ال يؤثر 

فارتكاب مخالفات سابقة يؤثر بالقطع في وجدان لجنة التحقيق ويؤدي إلى  .فيها وسير التحقيق
 . ل المخالفات الالحقةإصدار عقوبات أشد في حا

 



أن يكون التوسط للصلح بين األطراف المتنازعة هو النتيجة التي تسفر عنها هل يمكن 
 ؟التحقيقات

أو أي صورة من صور حل النزاع قد يكون هو النتيجة  نعم، فالتوسط بين أطراف النزاع
ويرجع ذلك إلى تقدير المكتب المسئول ويتم تنفيذه في بعض . الموصى بتنفيذها بشأن مشكلٍة ما

الح ال يتالئم معها فكرة خرق سياسة الجامعة الخاصة بحمل الس ،فمثالً . الحاالت دون غيرها
ونجد على العكس من ذلك أن وقائع التحرش . التصرف بشكل فوري وسريع بل يجب التوسط

األطراف ويجب موافقة كافة . تأجيلها لحين التوسط بين األطراف المتنازعةاالضطهاد يمكن  أو
ويكون القرار الصادر بعد ذلك ملزماً لجميع األطراف وال يمكن  المعنية على التوسط بالصلح

 .ى قرار بشأنها إلى جلسات استماع رسميةويجوز إحالة الوقائع التي تعذر الوصول إل. استئنافه
 

 كيف يختلف مكتب أمين المظالم عن سائر المكاتب الموجودة بالجامعة؟
نجد أن أهم ما يميز مكتب أمين المظالم عن سائر المكاتب األخرى يتمثل في عدم رسمية 

. اإلجراءات، والمباديء الحاكمة لعمل أمين المظالم باإلضافة إلى سير العمليات بصورة مختلفة
ويقع مكتب أمين المظالم خارج الهيكل اإلداري ويقوم بإبالغ نتائج عمله إلى رئيس الجامعة 

ويقوم المكتب بتوفير بيئة آمنة تمكن أعضاء . مما يضمن حيادية المكتب واستقالليته مباشرةً 
وباإلضافة إلى ما سبق . مجتمع الجامعة من اإلفصاح عن مشاكلهم وهمومهم في سرية تامة

المكتب في  يقففال . ذكره، فإن مكتب أمين المظالم يتسم بالحيادية وعدم االنحياز في عمله
ب كفالة العدل وعدم االنحياز ألطراف المتنازعة، بل يكون في جانصف أي طرف من ا

والمكتب بذلك يعمل كجهة بديلة وغير رسمية . والحفاظ على ذلك لسير العملية على أكمل وجه
إلى  ويهدف المكتب إلى الوصول. الإلفصاح عن الهموم والشكاوى والمظالم والتشاور بشأنه

ضايا والنزاعات المعروضة أمامه، ويحاول تنفيذ ذلك منصف في شأن مختلف الققرار عادل و
 .بكل السبل الممكنة

 
هل يمكن أن ألجأ مباشرة إلى مكتب أمين المظالم بدالً من الذهاب إلى مكتب تكافؤ الفرص 

 والفعل اإليجابي أو مكتب الشئون القانونية؟
أو مكتب الشئون القانونية، إذا تم إحالة القضية رسمياً إلى مكتب تكافؤ الفرص والفعل اإليجابي 

فمكتب أمين المظالم ال يحل . تخضع القضية لسير اإلجراءات العادي المتبع في تلك الحاالت
يكمل عملها عن طريق اإلحالة أو في الواقع،  الموجودة، بل محل أيٍ من المكاتب األخرى

بين األطراف قبل ويقوم مكتب أمين المظالم في بعض األحيان بالتوسط . المتابعة أو كالهما
 .تفاقم الموقف وتحوله إلى قضية رسمية

 
 التحرش

هل يكون من األفعال المؤثمة قانوناً التحرش بشخص آخر من نفس الجنس أو العرق أو 
 أو الدين أو شخص لديه نفس نوع اإلعاقة؟ الهوية الوطنية اللون أو

الهوية الدين أو العرق أو اللون أو نعم، فيعتبر التحرش بشخص آخر من نفس الجنس أو 
ويأثم أيضاً أي شخص معاق يقوم بالتحرش بأشخاص . من األفعال المؤثمة قانوناً الوطنية 



عانون أو التحرش بأشخاص ي آخرين لديهم نفس نوع اإلعاقة أو يتمتعون بنفس السمات الجينية
 .مات جينية أخرىمن إعاقات مختلفة ويحملون س

 
 حمي الرجال من التحرش الجنسي؟لوائح ت أو هل توجد قاعدة

 .على حٍد سواء بحق الحماية من التحرش الجنسيرجل وامرأة كل يتمتع نعم، 
 

 ؟من اضطهادي األطراف المتهمة الالزمة لمنعوع بالحماية الكافية هل أتمت
ال تسمح الجامعة باضطهاد أي شخص يتقدم بشكوى أو تقرير يؤكد التحرش به من جانب 

أي نوع آخر من أنواع التحرش، وال تسمح  كان ذلك التحرش جنسي أو سواءً  شخص آخر
وتقوم الجامعة . الجامعة أيضاً باضطهاد أي شخص شارك في تحقيق واقعة من وقائع التحرش

 .بتطبيق عقوبات صارمة على األشخاص المتورطين في االنتقام من شخص آخر أو الثأر منه
 

 ما هو نظام النقاط؟
مل أو موظف بالجامعة عدداً معيناً من النقاط، ويقل رصيده من النقاط عند ارتكاب يملك كل عا
 .وتكون العقوبة المقررة تبعاً لعدد النقاط التي يملكها العامل أو الموظف. مخالفة معينة


