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 :ةكدمـم

إلى ظيور كثير من المستحدثات   يم أدىإن التطور والتقدم الحادث فى مجال تكنولوجيا التعم
ىمت تداعيات أزمة ساحيث  ية التعميمية ضرورة ممحة؛فى العممأصبح  توظيفيا  ، ومن ثمالتكنولوجيا

اتبعتيا  يحترازية التجراءات االبعد اإل خاصةً  اإللكترونيةنظم التعمم  استخدام يفيروس كورونا ف
ومن  -حفاظًا عمى صحة الجميع -تمك المرحمة يف ياً ضرور  اً الجامعات أمر  يف اأصبح تطبيقي، فالحكومة

 Blendedالمدمج الّتعّمم ويعتبر ؛عبر اإلنترنت التعميم عالم لتطبيقالدول ثم اتجيت اآلن جميع 

Learning  ما ج المز  يشمل حيث خرى؛اآل والّتعميمّية الّتربوّية، الّتعّمم لطرائق ُمْكممة حديثة، طريقة 
 .الّتدريس في واإللكترونّية االعتيادّية الّطريقتين بين

قواعد سموكية وأخالقية يجب اتباعيا وااللتزام  لو مجتمعكل عمل يقوم بو اإلنسان في الونظرًا ألن 
من أىم  لمطالب اإللكترونيةتعد أخالقيات استخدام نظم التعمم ، فطين بأدائوو بيا من قبل األفراد المن

د بيا اا، وتكون ليم مرجعية يتم االسترشا داخميً خالقيات تشكل رقيبًا ذاتيً المؤثرات في سموكيم، فيذه األ
تصرفًا ال أخالقيًا لو  القواعد السموكية واألخالقيةويعد انتياك ىذه ، اإللكترونيةخدام نظم التعمم أثناء است

 .لى انعدام المصداقية في العممية التعميميةإثار الشخصية ا من األ عواقب وخيمة بدءً 

االت الرس ىمية التي تستمد أخالقياتيا من ىدرسالة التعميم الجامعي من الرساالت الساوتعتبر 
تفاني في األداء والعطاء وال الصدق مع النفس والغير واإلخالص في العمل ىي تحث عمالسماوية الت

 ىد جيل متميز متسمح بالعمم والخمق قادرا عمتستيدف إعدا؛ حيث واألمانة والقدوة الحسنة المستمر
 واالعتزاز باالنتماء لموطن. حمل الرسالة وتحمل المسئولية وأداء الواجب

تسعى كمية التربية جامعة بنيا إلى إرساء القواعد السموكية واألخالقية لنظم التعمم  ثمومن 
وذلك من خالل ىذا الدليل الذي يعتبر ميثاقًا أخالقًيا لضبط سير عممية التعميم عن بعد،  ؛لكترونياإل 

استخدام الطالب فوائد ن نتحدث عن أيجب  اإللكترونيةاستخدام نظم التعمم ولتحقيق الفائدة القصوى من 
خالقية التي يجب أن يمتزم بيا الطالب أثناء استخدام نظم ، والقواعد السموكية واألاإللكترونيةلنظم التعمم 

 ؛و توضيحيا لمطالب وكذلك القوانين التي يخضع ليا الطالبوالحقوق التي يتمتع بيا  اإللكترونيةالتعمم 
 .اإللكترونيةلنظم التعمم وتحقيق االستخدام اآلمن  حتى يتم االلتزام بيا

  لطالبالمعايير األخالقية التي تمتزم بيا وتمزم بيا ا أن يكون لمكمية مجموعة ألىمية بمكانفمن ا
في ميثاق مكتوب يتضمن تمك المعايير ويكون مرجعًا ومرشدًا ليم جميعًا وأساسًا لتقييم سموكيم أو 

 لمحاسبتيم .
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 :اإلللرتونيةدام نظم التعلم امليجاق األخالقي الستخ مفووم: واًلأ

 من لمتحمل توجيو وقد وسموكو، ومشاعره فكره في تؤثر تحديات اليوم الجامعة طالب يواجو
 عالقتو سوء في تتسبب سموكيات يرتكب ثم ومن الجامعة؛ وترتضييا المجتمع يرتضييا التي الضوابط

 عالقتو في  توترا تسبب أو استو،در  في ضعف إلى تؤدي أو بنفسو، ثقتو تدني في تسيم أو بالمجتمع،
 . ومجتمعو جامعتو في مزعجا عضوا فيكون وزمالئو؛ بأساتذتو

غياب ف ؛ساسيًا لتنظيم المجتمع واستقرارهوركنا أ خالق ضرورة من أىم ضرورات الحياةاألتعتبر حيث     
رىا كمؤسسات المؤسسات الجامعية عمى وجو الخصوص باعتبافخالق معناه أن تسود شريعة الغاب، األ

نما أيضًا في  ذات دور تعميمي وتنويري وتربوي مسئولة عن نشر األخالق ليس فقط في ممارساتيا وا 
، ومسئولة أيضًا عن ضا عن االلتزام الخمقي في األداءسياساتيا وفي كل ما تدعو إليو، ومسئولة أي

 .نمية االلتزام الخمقي بين الطالبت

المتفق عمييا بين السموكية المعايير خالقية و لقيم والقواعد األمجموعة ا بالميثاق األخالقي يقصدو 
التي يجب أن يمتزم بيا الطالب الجامعي أثناء استخدام نظم التعمم أعضاء ىيئة التدريس والطالب 

األمان خطار المعموماتية، وتحقيق خالقية، واألحماية الطالب من التجاوزات الألبما يكفل  اإللكترونية
 لكتروني.التعمم اإل  والخصوصية في

 

 :اإلللرتونيةالستخدام نظم التعلم  امليجاق األخالقي: أهداف اثانًي
استخدام نظم التعمم  أىدافبراز إإلى  اإللكترونيةالميثاق األخالقي الستخدام نظم التعمم ف ييد
القوانين التي يخضع  وكذلكوتوثيقيا  والواجبات والحقوقالسموكية المعايير و  األخالقياتتحديد ، و اإللكترونية
 وذلك من خالل: .اإللكترونيةنظم التعمم  ثناء استخدامأ ليا الطالب

 التعميم عن بعد. تقنيات الستخدام الالزمة الميارات الطالب إكساب -ٔ
 .ٖٕٓٓتحقيق رؤية مصر ودوره في  أىمية استخدام التعميم عن بعدنشر الوعي بأىمية  -ٕ
 .من خالل استخدام التكنولوجيال عام الفوتعظيم دورى العممية  الطالب تعزيز وتنمية قدرات -ٖ
 العممية والعممية. ة الطالبنية وأخالقية راقية كمنياج لحياتبني قيمًا مي -ٗ
  مع الطالب. إعطاء المثل والقدوة الحسنة لكل من يتعاممون  -٘
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  :اإلللرتونيةهظم التعلم ل استخدام الطالبفوائد : ثالًجا
وائد عديدة تسمح بممارسة أنشطة تعميمية عالية المستوى، خاصة في ظل ف اإللكترونيةلنظم التعمم 
قرار  91 الكوفيدجائحة  عقبتالمتغيرات التي  دخال التعميم اليجين )المدمج( وا  من قبل وزارة التعميم  هوا 

 : اآلتي في جميع المؤسسات التعميمية، وتتمثل في والعالي لتطبيق
 سلتاادة العظملى مللن خبلرة أعضلاء ىيئلة التلدريس والبنيلة التحتيللة تقميلل الكثافلة الطالبيلة، وتحقيلق اال

 .لمجامعات
   وذللللك تطبيقًلللا ألسلللاليب األداء وضلللمان الجلللودة  ؛يجي لمطاللللب إللللى ملللتعمم ملللدى الحيلللاةتحلللول تلللدر

مكانيات التكنولوجية خارج الاصل لى تحقيق االستاادة العظمى من اإلالمحمية والعالمية، باإلضافة إ
   .الدراسي

 فيملللا بيلللنيم وتبلللادل المعموملللات واألفكلللار  الباتصلللال الطللل ول الرقملللي فلللي التعمللليم اللللذي يسللليلالتحللل
 التربوية، والتواصل خارج قاعات المحاضرات مع أعضاء ىيئة التدريس.

 نترنلللللت ملللللن خلللللالل بلللللث حلللللي باسلللللتخدام الاصلللللول تعمم المتلللللزامن )شلللللرح اللللللدرس عبلللللر اإلالللللل تلللللوفير
 (Zoom, Microsoft Teams, Elearning,…..etc) :مثل ،االفتراضية

 تعميم غير متزامن من خالل توفير )تسجيالت صوتية، وفيديوىات لشرح الدروس(. توفير 
 د البيانات التربوية حصول عمى البيانات والمعمومات من خالل تصاح قواعلملمطالب  إتاحة الارصة

 . )بنك المعرفة، اتحاد مكتبات الجامعات المصرية( :مثل ،جنبيةالعربية واأل
  المشللاركة فللي الحللوارات التربويللة المتخصصللة التللي تجللرى ضللمن منصللات ومنتللديات عمميللة تربويللة

 موثوقة ومعترف بيا من قبل الجامعة.
 .إتاحة المقررات والمواد التعميمية  وسيولة الوصول إلييا عمى نظام إدارة التعمم 
  ب وبعضليم اللبعض وكلذلك بلين بلين الطلالومشلاركتيا الممالات التعميميلة المتنوعلة إتاحة خدمة نقلل

 عضاء ىيئة التدريس.أالطالب و 
 االجتملاعي الّتواصلل ناقلد أن دون التّقلّدم عصلر ومواكبلة الحديثلة الّتكنولوجيلا ملن االسلتاادة ،

 بكالاءة   التّااعلل ملن الملتعّمم تمكلين إللى إضلافة االعتيادّيلة، الاصلول فلي نممسلو والّلذي واإلنسلانّي 
 .الحاضر العصر طالبم مع وبإيجابّية    عالية
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بوا الطالب أثهاء  يلتزماليت جيب أن  خالقيةالكواعد الشلوكية واأل: رابًعا
  :اإلللرتونيةاستخدام نظم التعلم 

 ن:أمى الطالب الجامعي االلتزام بيا خالقية التي يجب عمن القواعد السموكية واأل

 عمللى كللل أعمللال البشللر، كمللا أن  يكللون لللدى الطالللب رقابللة ذاتيللة نابعللة مللن أن ا  عللز وجللل مطمللع
 يجب أن يكون مقدًما عمى الحياء والخوف من البشر.الحياء والخوف من ا  

 0محترمًا آلراء اآلخرينو معتزًا بأرائو، و لمحرية  محًبا يكون الطالب  
 أن يكون الطالب  لديو الرغبة فى التعميم والتعمم. الصبر عمى طمب العمم و يتسم ب 
 لمقراءة واإلطالع. اأن يكون محبً لعمم و المثابرة في طمب ا 
 ووينالذ تعميماتل ووخبرتل وسلن مراعلاةو  ونسانيتإل بالطالتقدير  ؛ من خاللعضو ىيئة التدريس يحترم 

 . وبطالب والتي تنظم عالقت
 ا لمجدول المعمن لمتعميم عن بعدطبقً  يمتزم بالحضور في الموعد المحدد لممحاضرات. 
 اء الجمسات التعميمية.يشارك ويتااعل بإيجابية أثن 
 وبلللين أعضلللاء ىيئلللة التلللدريس أثنلللاء  ووبينللل ،هوبلللين زملللالء وأن يمتلللزم باليلللدوء واالحتلللرام المتبلللادل بينللل

 الجمسات التعميمية.
 يلللووأن يكلللون لد ،لاكلللرة واحلللدة وال يتحيلللزيتقبلللل فكلللر اآلخلللر،  بحيلللث؛ يكلللون الطاللللب واسلللع األ فلللق 

 الء وأعضاء ىيئة التدريس.االستعداد لممناقشة والنقد مع غيره من الزم
 رسللللال ( أاليللللاكرز)ام بللللرامج االختللللراق نغمللللاس فللللي اسللللتخداال يتجنللللب والتسللللمل إلزعللللاج اآلخللللرين وا 

 .والايروسات التخريبية والمزعجة لزمالئ
  سللللماء المسللللتعارة وتقمللللص شخصلللليات غيللللر شخصللللياتيم فللللي غللللرف الدردشللللة اسللللتخدام األيتجنللللب

 لااظ النابية.اء والحماقات واستخدام األخطالتعميمية وما يتبع ذلك من ارتكاب األ
 ااظللا عمللى ح؛ تحللري الصللدق والموثوقيللة واألمانللة العمميللة فللي الحصللول عمللى البيانللات والمعمومللاتي

 .حقوق الممكية الاكرية
 (.و)أعضاء ىيئة التدريس، زمالئ ، مثل:خريناآلضرار إ يمتزم بعدم 
 اختراقيا. تجنبخرين، و الخصوصية الشخصية لآل يحترم 
 زعللاج أعضللاء ىيئلللة التللدريس بأوقللات خللارج المواعيلللد الرسللمية لمعمللل و عللدم افتلللراض إعللدم متللزم بي

 تارغو الدائم.
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  نترنت مع االشخاص غير المعروفين.تبادل أي بيانات حقيقية عبر اإليحذر من 
 لااظ غير الئقة.أبعدم الراحة أو تحتوي عمى  يي اتصال أو دردشة توحأقطع ي 
 لكترونلللي للللم يلللتم طمبيلللا أو تصلللل ملللن أشلللخاص غيلللر مرفقلللة ملللع البريلللد اإلفلللتح أي ممالللات  يتجنلللب

 معروفين.
 الموافقة عمى اتااقيات البرامج دون مراجعتيا لمتأكد من محتواىا. يتجنب 
 تأكد من قال خاصية تشارك المماات لضمان عدم االطالع عمييا بواسطة الغير.ي 
 التحديثات عمى برامج التشغيل وبرامج الحماية مع تشغيل بلرامج الحمايلة وفحلص الايروسلات  يراجع

 عمى فترات متقاربة وبصورة دورية.

  :اإلللرتونيةاحلكوق اليت يتمتع بوا الطالب أثهاء استخدام نظم التعلم : خامًشا
  م ذي جودة عالية بما يتماشي لمحصول عمى تعم لمطالبتوفير البيئة الدراسية والمناخ العممي المناسب

 مع رسالة الكمية وأىدفيا وكذلك رسالة وأىداف البرنامج الممتحق بو الطالب.
 لغاء إحاضرات والساعات المكتبية، وعدم التزام أعضاء ىيئة التدريس بالكمية بمواعيد وأوقات الم

مى أن يتم إعطاء ع ،عن ذلكعالن تيا إال في حالة الضرورة وبعد اإلالمحاضرات أو تغيير أوقا
 محاضرات بديمة عن تمك التي تم إلغاؤىا أو التغيب عنيا.

  التى تم رفعيا عمى  اإللكترونيةإلتزم أعضاء ىيئة التدريس بالكمية بدقة وجودة المحاضرات والمقررات
 منصات الكمية والجامعة.

 الكمية متحانات وأرقام الجموس والنتائج عمى موقعنشر الجداول الدراسية وجداول اإل 
www.fedu.bu.edu.eg. 

  ي والمنصات لكترونالطرق المختماة كالبريد اإلبتوفير فرص التواصل الدائم مع عضو ىيئة التدريس
 وجتماعي مع االلتزام بآداب النقاش وما تقتضيفتراضية وشبكات التواصل اإلالتعميمية والاصول اإل

 العامة.اآلداب 
 إنشاء بريد الكتروني جامعي Edu Mail  يميالت الجامعية لجميع الطالب تاعيل اإللكل طالب، و

من المؤسسات أو الجيات  ولمطالب من تسييالت مقدم همية التربية جامعة بنيا بما يوفر المنتسبين لك
 التعميمية، وتتمثل ىذه الخدمات والتسييالت في:

 ىذا يعتبر بمثابة ىوية و  ،جيجابايت، يحمل نطاق الجامعة 00سعة الكتروني لمطالب بإتوفير بريد
  و.جراء المراسالت الرسمية من خاللإلإلنتماء لمجامعة، حيث يمكنك من رسمية 

http://www.fedu.bu.edu.eg/
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 تيرابايت، مما يمكن الطالب من حاظ أي مماات في مأمن مع  9بمساحة   توفير قرص سحابي
 .بدلى األا  ن أي جياز و نترنت و مإية الوصول الييا من أي مكان فيو إمكان

 كسل ، بوربوينت ...الخ(.إ وفيس السحابية ) وورد ،توفير برامج األ 
 توفير برنامج المالحظات الشيير One Note بحيث  ؛حابي أو يمكن تنزيمو عمى األجيزةبشكل س

 يمكنك من حاظ جميع مالحظاتو سواء بالكتابة، الرسم، الصوت، الصور، و كذلك الايديو، و تنظيميا
  لمغايةو البحث عنيا بسيولة 

 توفير وسيمة تواصل وتعاون من خالل Teams نشاء مجموعات لمتعاون إمن  بحيث يمكن الطالب
  ؛و الايديأالصوتية، أو والتواصل من خالل المحادثة الكتابية، 

  نشاء العروض التقديمية عمى الويب من خاللإتوفير وسيمةSWAY  عداد إ، مما يسيل عمى الطالب
 .كاديميةتقديم العروض األو 
  الحصول عمى بعض الخصومات والتطبيقات من أكبر المواقع، حيث يتيح تحميل جميع منتجات

،  “legAutodesk ”، برامج “Adope ”تحميل برامج، وكذلك العالمية مجاًنا  ”Microsoft“شركة
 . “Amazon“واالستاادة من الخدمات التي تقدميا شركة

 تحاق بالدورات التدريبية التي توفرىا بعض المواقع والمؤسسات عبر اإلنترنت بشكل مجانياالل ،
 .باإلضافة إلى إمكانية االلتحاق ببعض المنح الدراسية العالمية التي توفرىا بعض الدول

  يمكن استخدام اإليميل الجامعي باعتباره إيميل رسمي بالنسبة لك كطالب تستطيع إدراجو في سيرتك
  .”C.V“ ذاتيةال
  يستطيع المحاضرين واألساتذة بالجامعة إرسال معمومات ومستندات خاصة بالمنيج لمطالب عبر ىذا

 .ويمكنك كطالب الرد أو اإلجابة عمى ميمات بمواقع أعضاء ىيئة التدريس، اإليميل
 يمكنك االستاادة منو في مرحمة إعداد أبحاث التخرج. 
 يساعد الطالب باستخدام “Research Gate”-  وىو موقع يشبوLinkedin–  لمتواصل مع الباحثين

ؤال عن أي تخصص بأي مجال وستجد في شتى المجاالت من جميع أنحاء العالم، فقط يمكنك الس
 .من يقوم بالرد عمى تساؤالتك لناس التخصص

  رشادات ا  عن بعد والتطبيقات التكنولوجية و والتعميم توافر التوعية والتدريب عمى استخدام طرق التعمم
 استخداميا.

 اإللكترونيةاستخدام نظم التعمم  دتوافر التوعية بالقواعد السموكية واألخالقية الواجب اتباعيا عن. 

https://www.adobe.com/creativecloud/buy/students.html
https://www.autodesk.com/education/home
https://www.amazon.com/?fbclid=IwAR2Vfwp6eoI1kNIKvbNpw9LJFhEn-ntTYAfSurWHv3TbAxoAeE8PXeFxD60
https://www.arageek.com/l/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d9%84%d9%8a%d9%86%d9%83%d8%af-%d8%a5%d9%86-linkedin-%d8%9f
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 ولين عن ئولي تكنولوجيا المعمومات والمسئإتاحة التواصل مع مسMIS  بالكمية لحل المشكالت
 الطالب. والتي تواج

 عمى أن يكون ذلك في  وحرية التعبير عن الرأي والمناقشة في األمور التعميمية والتربوية التي تخص
 .حياا ألنظمة الجامعة ولوائحدود السموكيات الالئقة ووفقً 

  والمقترحات إلكترونيًا. يوجود آلية لتمقي الشكاو 
 طالع أو إلالمحافظة عمى سرية المعمومات والخصوصية التامة في كل ما يتعمق بالطالب وعدم ا

مثل: السجل األكاديمي، والممف الشخصي، وكشف الدرجات  ،استخدام المعمومات الشخصية
 الخاص بو إال لممصرح ليم فقط.

 بحيث ال يتعرض إلى  مع الشعور باألمن الحسي هوى المقدمة منو ضد أستاذضمان سرية الشك(
)بحيث ال يشعر الطالب بأي تيديد معنوي  صحية(، واألمن المعنوي أو الناسيأخطار جسدية أو 

 التخويف من العقوبة أو التعرض لإلىانة أو السخرية من قبل الجيات األكاديمية واإلدارية(. :مثل
 خالقي لنظم األة المعنية في حالة عدم الحصول عمى حقوقة المذكورة في الميثاق التظمم لدى الجي

 لكتروني.التعمم اإل

 الطالب واجبات: سادًسا
 التعميم بشأن والجامعة الكمية تقرىا التي والتعميمات ظمةواألن الموائح بجميع والعمم االطالع 

 .الطالبية والخدمات واألنشطة والطالب
 الطالبية والخدمات واألنشطة واالختبارات بالدراسة المتعمقة الكمية وتعميمات أنظمةو  بموائح االلتزام. 
  كمما بتحديثيا وااللتزام السميمة واألكاديمية الشخصية بالبيانات فادةواإل والمستندات الوثائق تقديم  

 .تغيير أي بيا حدث أو ذلك طمب
  الكمية من أسباب أي إبداء وبدون وقت أي وفي منو تطمب التي الطبية الاحوص جراءبإ االلتزام 

 .الجامعة أو
 ليز توكل التي الدراسية والميام بالواجبات وااللتزام الدراسة في االنتظام  
  خالقواأل الدين مع يتنافى سموك بأى القيام وعدم واألكاديمي الجامعي السموك بمعايير االلتزام 

 .يةالجامع والقوانين والموائح واألعراف والتقاليد
  مع والجامعة بالكمية والعاممين واإلداريين والطالب التدريس ىيئو أعضاء مع باحترام التعامل 

 .منيم كل خصوصية احترام
 الجامعة أو الكمية من الموقعة العقوبة بتنايذ االلتزام 
 العامة. النظافه وعلى الكلية مرافق على الحفاظ. 
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  الكوانني اليت خيضع هلا الطالب:: سابعًا
دس من الباب االقسم الس 9191لسنة  91ص الالئحة التنايذية لقانون تنظيم الجامعات رقم تن

 الثالث: "نظام تأديب الطالب" عمى:

 ( يعد مخالاة تأديبية كل إخالل بالقوانين والموائح والتقاليد الجامعية عمى األخص:919مادة ) 

 .األعمال المخمة بنظام الكمية أو المنشآت الجامعية 
 الف لممنشآت واألجيزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدىا.كل إت 
 اع الملدبر علن حضلور المحاضلرات واألعملال أو االمتنل ايتعطيل الدراسة أو التحريض عمي

 خرى التي تقضي الموائح بالمواظبة عمييا.الجامعية اآل

  السللمطات كللل تنظلليم لمجمعيللات داخللل الجامعللة أو االشللتراك فييللا بللدون تللرخيص سللابق مللن
 الجامعية المختصة.

  كللل فعللل يتنللافى مللع الشللرف أو الكرامللة أو مخللل بحسللن السللير والسللموك داخللل الجامعللة أو
 خارجيا.

 وخالل بنظام إمتحان أو اليدوء الالزم لو وكل غش في امتحان أو شروع فياإل. 

 دون توزيع النشلرات أو إصلدار جرائلد أو منشلورات بأيلة صلورة بالكميلات أو جملع توقيعلات بل
 ترخيص سابق من السمطات الجامعية المختصة.

  داب.مظاىرات مخالاة لمنظام العام واآلاالعتصام داخل المباني الجامعية أو االشتراك في 

 ( 910مادة )ط فلي حاللة تملبس، يحلرم ملن ويضلب وكل طالب يرتكب غشًا في امتحان أو شلروعًا فيل
 متحان ويحال إلى مجمس التأديب. دخول اإل

 ( العقوبات التأديبة ىي:916مادة ) 
 .التنبية شااىة أو كتابة 

 .الحرمان من بعض الخدمات الطالبية 

 نذار.اإل 

  أحد المقررات لمدة ال تجاوز شيًراالحرمان من حضور محاضرات. 

  شيًراالاصل من الكمية لمدة ال تجاوز. 

 .الحرمان من االمتحان في مقرر أو أكثر 

 ثر.إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أك 

  دراسًيا.الاصل من الكمية لمدة ال تجاوز فصاًل  

 .الحرمان من االمتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر 

 فصل دراسي. الاصل من الكمية لمدة تزيد عن 

  علدم  وخلرى ويترتلب عميليبمل  قلرار الاصلل إللى الجامعلات اآلالاصل النيلائي ملن الجامعلة و
 ات في جامعات جميورية مصر العربية.متحانة الطالب لمقيد أو التقدم إلى اإلصالحي
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 املراجع:
  ط4ٕٚٔلسنة  4ٗجميورية مصر العربية: قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ،ٕٖ ،

 .ٕٙٓٓالقاىرة، 
 كمية التربية، جامعة بنيا، متاح عمىالخدمات المقدمة كمية التربية: وحدة تكنولوجيا المعمومات ،   

https://www.fedu.bu.edu.eg/unit-services(Accessed:28/11/2020)  
  ،وزارة التعميم العالي والبحث العممي: الميثاق األخالقي لممجتمع الجامعي ميثاق الطالب الجامعي

 .4ٕٔٓوزارة التعميم العالي والبحث العممي، جميورية مصر العربية، 
 خالقيات المينة بمعيار القيادة والحوكمة: دليل الميثاق األخالقي آلداب وضوابط المينة لجنة أ

بالمعيد، وحدة ضمان الجودة، معيد المنصورة العالي لميندسة والتكنولوجيا، جميورية مصر 
 :، متاح عمىالعربية

http://miet.mc.edu.eg/wp-content/uploads/2019/06/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%89-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-

1.pdf(Accessed:27/11/2020). 

 

 https://www.arageek.com/edu/what-you-do-not-know-about-the-

university-email(Accessed:27/11/2020). 

https://www.fedu.bu.edu.eg/unit-services
http://miet.mc.edu.eg/wp-content/uploads/2019/06/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-1.pdf
http://miet.mc.edu.eg/wp-content/uploads/2019/06/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-1.pdf
http://miet.mc.edu.eg/wp-content/uploads/2019/06/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-1.pdf
http://miet.mc.edu.eg/wp-content/uploads/2019/06/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-1.pdf
http://miet.mc.edu.eg/wp-content/uploads/2019/06/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-1.pdf
https://www.arageek.com/edu/what-you-do-not-know-about-the-university-emai
https://www.arageek.com/edu/what-you-do-not-know-about-the-university-emai

