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 الرؤية

 الريادة والتميز إقليميا ودوليا ىف مجال طب االسنان اكاد�يا واكلينيكيا وبحثيا ومجتمعيا

 

الرســـالة 

إعداد أطباء أسنان ذوى كفاءة عالية تت�ىش مع االحتياجات الفعلية لسوق العمل املحىل واالقليمى ىف ضوء املعطيات العاملية 

وتطبيق بحث علمى متوافق مع اإلسرتاتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا واإلبتكار مع االلتزام باملسئولية املجتمعية املتميزة 

ذات املعاي� العاملية . 

 

 

Vision 

To be regionally and internationally a recognized institution with excellence in 

Academic dental education, research and high quality community 

based patient care . 

 

Mission 

To  foster proficient dental  practitioners with the highest quality of education that 

integrates with local,national and international market needs. To implement 

scientific research compatible with the national strategies for science, technology 

and innovations with commitment to the global standards of health care and 

community service 
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األسنان - جامعة القاھرة  میثاق الشرف لطالب كلیة طب
 جزء ال یتجزء من المجتمع هیجب على طالب طب األسنان - جامعة القاھرة أن یدرك أن

 المھنة هالطبي ولذلك فإن سلوكیاتھ وأخالقیاتھ یجب أن تتماشى مع سلوك وأخالقیات ھذ
ن یكون على درایة كاملة بمحتویات قسم أبو قراط الخاص بطالب كلیة الطب عموماً أو

ومحتویات ھذا المیثاق الخاص بطالب طب األسنان - جامعة القاھرة خصوصاً . 

ویھدف ھذا المیثاق إلى التأكید على أھمیة حسن السلوك في التعامل مع المرضى وإظھار 
أھمیة العمل في فریق طبي متجانس للوصول إلى شفاء المریض في جو من التراحم 

حترام الطالب لزمالئھ وأساتذتھ وزیادة الثقة في اوالمودة كما یؤكد ھذا المیثاق على أھمیة 
 و یتم تردید القسم بھذا المیثاق فى احتفال التعامالت بین جمیع أطراف المؤسسة التعلیمیة.

 بارتداء البالطو االبیض للطالب الجدد بكلیة طب االسنان.

ویعد مرتكب األفعال التالیة خارقا ًلمیثاق الشرف:- 

الغش في أحد األمتحانات أو األبحاث العلمیة.  -1
السرقة العلمیة سواء في كتابة الرسائل العلمیة أو األبحاث أو حتى فى فروض  -2

 أعمال السنة .
 االستیالء على حق زمیل آخر في الحصول على أى مادة علمیة بجمیع صورھا . -3
رتكاب سلوك خاطئ مع أى زمیل دراسة أو عضو ھیئة تدریس سواء كان ذلك في ا -4

 تمرات ، ورش عمل .........) .ؤداخل أو خارج الحرم الجامعي (مثال: م
 عدم الحفاظ على سریة المریض . -5
 عدم تقدیم الخدمة العالجیة المثلى للمریض . -6
التستر على من یخترق میثاق الشرف أو عدم القیام بالتدخل الالئق لوقف أى  -7

 تجاوز لمیثاق الشرف .
اإلجراءات المتبعة في حالة القیام بجریمة تخل بمیثاق الشرف واألخالقیات :- 

 یقوم بتشكیل ه الواقعة ومرتكبیھا إلى عمید الكلیة وھو بدورهیتم تقدیم تقریر بشأن ھذ
 اللجنة بالتحقیق في ھذا الشأن، هلجنة من ممثلین عن أعضاء ھیئة التدریس وتقوم ھذ

ناسب الذى یت إتخاذ اإلجراء هن العمید من حقإوفي حال ما إذا ثبت أن الطالب مذنب ف
مع طبیعة الجریمة األخالقیة المرتكبة.  
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قسم میثاق الشرف للطالب 
 

 طالب في كلیة طب األسنان - جامعة القاھرة  ................................أقسم أنا / 
 

حترم الحقوق والواجبات المنوطة اأنني وكجزء من ھذه المؤسسة الطبیة التعلیمیة، سوف 

بي لتحقیق الثقة والسلوك األكادیمي الالئق في ضوء النقاط التالیة :- 

 السلوك مثل الغش في االمتحانات أو السرقة ةإنني لن أشترك في فعل من شأنھ إساء

نني لن أخالف السلوك أو أالعلمیة أو التعدي على الحق العلمي أو األدبي ألى زمیل، كما 

األدب العام مع الزمالء أو األساتذة سواء كان ذلك داخل او خارج إطار الحرم الجامعي. 

كما أتعھد أن أكون صبوراً في جمیع األوقات، متراحماً وعطوفا ًفي معامالتي مع المرضي 

إلى أقصى حدودي الشخصیة كما أتعھد بأن أحافظ على سریة المریض التامة. 

وفي جمیع األوقات سوف أذكر أن روح الفریق والمشاركة ھى السبیل األمثل للوصول إلى 

العالج األمثل للمریض، وبناءاً على ذلك فأنا أتعھد على أن أضع یدى في ید جمیع 

المتخصصین في الطب عموماً وفروع طب األسنان خصوصاً مادام ذلك في صالح خدمة 

المریض وعالجھ. 

ستمرار أن أتعلم وأحسن من مستوى خبرتي عن طریق اوأتعھد كذلك بأن أحاول و ب

 في هدورات التعلیم المستمر أو التعلیم الذاتي حیث أن مھنة الطب (التى وضع المریض ثقت

 الیومیة في  و التطوراتبسببھا) ھى مسؤولیة كبیرة تلزمني بأن أستفید من الخبرات

مھنتي. 

أدعو هللا أن أكون جدیراً بھذة الثقة وأن أذكر دائماً أن مصلحة المرضى یجب أن تأتي قبل 

مصلحتي الشخصیة في جمیع األحوال. 

أتعھد بھذا القسم أمام زمالئي وأساتذتي 

 

مضاء الطالب  ا                                                                                       
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 التدریس  أعضاء ھیئة

 والھیئة المعاونة
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 حقوق و واجبات أعضاء ھیئة التدریس
 طبقا لقانون تنظیم الجامعات

 
 علي أعضاء ھیئة التدریس التفرغ للقیام بالدروس والمحاضرات والتمرینات :95 مادة
جراء البحوث والدراسات المبتكرة ایة و أن یسھموا في تقدم العلوم واالداب والفنون بلالعم

ویدھا زواالشراف علي ما یعده الطالب منھا واالشراف علي المعامل وعلي المكتبات وت
 بالمراجع.

والعمل  علي أعضاء ھیئة التدریس التمسك بالتقالید والقیم الجامعیة االصلیة: 96مادة  
علي بثھا في نفوس الطالب. وعلیھم ترسیخ وتدعیم االتصال المباشر بالطالب، ورعایة 

 نھم االجتماعیة والریاضیة.ئوش

 یتولي أعضاء ھیئة التدریس حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات :97مادة 
والبحوث والمعامل ویقدمون إلي عمید الكلیة تقریرا عن كل حادث من شأنة االخالل 

 تخذ من إجراءات لحفظھ.ابالنظام وما 

 علي كل عضو من أعضاء ھیئة التدریس أن یقدم تقریرا سنویا عن نشاطھ :98مادة 
العلمي والبحوث التي أجراھا ونشرھا والبحوث الجاریة الي رئیس مجلس القسم المختص 
للعرض علي مجلس القسم، وعلي رئیس مجلس القسم أن یقدم تقریرا الي عمید الكلیة أو 

المعھد عن سیر العمل في قسمھ وعن النشاط العلمي والبحوث الجاریة فیھ وما حققھ 
 القسم من أھداف.

 ا علي أعضاء ھیئة التدریس المشاركة في أعمال المجالس واللجان التي یكونو:99مادة 
 أعضاء فیھا، وعلیھم المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمیة للقسم والكلیة أو المعھد.

 بشأن بعض االحكام 1954 لسنة 26 مع عدم االخالل بأحكام القانون رقم :100مادة 
لیة ئوالخاصة بشركات المساھمة وشركات التوصیة باالسھم والشركات ذات المس

 بناء علي إقتراح عمید الكلیة بعد أخذ رأي مجلس القسم ،المحدودة لرئیس الجامعة
المختص، أن یرخص بصفة إستثنائیة  العضاء ھیئة التدریس في مزاولة مھنتھم خارج 

ذلك فى الجامعة أو داخلھا في غیر أوقات العمل الرسمیة بشرط أن یكسب المرخص لھ 
تخصصة العلمي وبشرط أالیتعارض ھذا الترخیص مع الواجبات الجامعیة وحسن فى خبرة 

  المعمول بھا في مزاولة المھنة. و اللوائحأدائھا و ال مع القوانین

ویصدر بقواعد تنظیم مزاولة المھنة قرارا من المجلس األعلى للجامعات. 

والیكون الترخیص فى مزاولة المھنة خارج الجامعة إال لمن مضى على تخرجھ عشر 
سنوات و قضى ثالث سنوات على األقل فى ھیئة التدریس. 
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و یجوز سحب ھذا الترخیص فى أى وقت إذا خولفت شروطھ أو تعارض مع مقتضیات 
العمل. 

 و لیس للمرخص لھ أن یعمل فى دعوى ضد الجامعة بوصفھ محامیا أو خبیرا أو غیر ذلك.

 ال یجوز ألعضاء ھیئة التدریس القیام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء :101مادة 
قتراح عمید الكلیة. اإستشارة في موضوع معین إال بترخیص من رئیس الجامعة بناء علي 

 الیجوز ألعضاء ھیئة التدریس إلقاء دروس في غیر جامعتھم أو االشراف علي :102مادة
ما یعطي بھا من دروس إال بترخیص من رئیس الجامعة بناء علي موافقة مجلس الكلیة 
بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، ویشترط للترخیص في ذلك أن یكون التدریس أو 

 االشراف في مستوي الدراسة الجامعیة.

 الیجوز ألعضاء ھیئة التدریس إعطاء دروس خصوصیة بمقابل أو بغیر مقابل. :103مادة 

: الیجوز ألعضاء ھیئة التدریس أن یشتغلوا بالتجارة أو أن یشتركوا فى إدارة 104مادة 
عمل تجارى أو مالى أو صناعى أو أن یجمعوا بین وظیفتھم و أى عمل ال یتفق و كرامة 

ھذه الوظیفة. 

و لرئیس الجامعة أن یقرر منع عضو ھیئة التدریس من مباشرة أى عمل یرى أن القیام بھ 
 یتعارض مع واجبات الوظیفة و حسن أدائھا. 

 
مواد قانون تنظیم الجامعات التى تنص على تأدیب أعضاء ھیئة التدریس 

 
 یكلف رئیس الجامعة أحد أعضاء ھیئة التدریس في كلیة الحقوق بالجامعة أو :105مادة 

مباشرة التحقیق فیما ینسب الي ببإحدي كلیات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلیة الحقوق 
عضو ھیئة التدریس، ویجب أال تقل درجة من یكلف بالتحقیق عن درجة من یجري 

التحقیق معھ، ویقدم عن التحقیق تقریرا الي رئیس الجامعة ولوزیر التعلیم العالي أن 
 یطلب إبالغھ ھذا التقریر. 

ولرئیس الجامعة بعد األطالع على التقریر أن یحفظ التحقیق أو أن یأمر بإحالة العضو 
المحقق معھ إلى مجلس التأدیب إذا رأى محال لذلك أو أن یكتفي بتوقیع عقوبة علیة فى 

) 112حدود ما تقرره المادة (

 لرئیس الجامعة أن یوقف أي عضو من أعضاء ھیئة التدریس عن عملة :106مادة 
إحتیاطیا إذا أقتضت مصلحة التحقیق معھ ذلك - یكون الوقف لمدة التزید عن ثالثة أشھر، 

والیجوز مدھا إال بقرار من مجلس التأدیب.           
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ویترتب علي وقف عضوھیئة التدریس عن عملھ وقف صرف ربع مرتبھ إبتداء من تاریخ  
مرتب، وإذا لم یرفع االمر إلي مجلس الالوقف، ما لم  یقرر مجلس التأدیب صرف كامل 

التأدیب خالل شھر من تاریخ الوقف یصرف كامل المرتب إلي أن یقرر المجلس غیر ذلك.     
وإذا تقرر حفظ التحقیق أو حكم بالبراءة أو وقعت عقوبة التنبیھ أو اللوم صرف ما یكون 

قد أوقف من المرتب، أما إذا وقعت عقوبة أشد، فیتبع في شأن ما أوقف صرفھ من المرتب 
 السلطة التي وقعت العقوبة. هما تقرره بشأن

 یعلم رئیس الجامعة عضو ھیئة التدریس المحال الي مجلس التأدیب ببیان :107مادة 
حقق، وذلك بكتاب موصي علیھ مصحوب بعلم مالتھم الموجھة إلیھ وبصورة من تقریر ال

 وصول قبل الجلسة المعینة للمحاكمة بعشرین یوما علي االقل.

 لعضو ھیئة التدریس المحال إلى مجلس التأدیب اإلطالع على التحقیقات التى :108مادة 
  أجریت وذلك فى األیام التى یعینھا لھ رئیس الجامعة.

 تأدیب یشكل من:   مجلس تكون مساءلة جمیع أعضاء ھیئة التدریس أمام  :109مادة 

( أ )أحد نواب رئیس الجامعة یعینھ مجلس الجامعة سنویا  (رئیسا)     
(ب)أستاذ من كلیة الحقوق أو أحد أساتذة كلیات الحقوق في الجامعات التي لیس بھا كلیة        

 (عضو). حقوق  یعینة مجلس الجامعة سنویالل
  (عضو)              .جـ) مستشار من مجلس الدولة یندب سنویا(

من یلیھ ثم وفي حالة الغیاب أو المانع ، یحل النائب االخر لرئیس الجامعة ثم أقدم العمداء 
 في االقدمیة منھم محل الرئیس.

) فى شأن التحقیق و اإلحالة إلى مجلس التأدیب تسرى 105و مع مراعاة حكم المادة (
بالنسبة للمساءلة أمام مجلس التادیب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأدیبیة 

المنصوص علیھا فى قانون مجلس الدولة. 
 

الجزاءات التأدیبیة التي یجوز توقیعھا علي أعضاء ھیئة التدریس ھي:    :110مادة
ه يب-التن1

    -اللوم2

-اللوم مع تأخیر العالوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخیر التعیین في الوظیفة االعلي أو 3 
ما في حكمھا لمدة سنتین علي االكثر.         

ن الوظیفة مع االحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.                 عالعزل  -4
 -العزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع.        5
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  مخالفةهوكل فعل یزري بشرف عضو ھیئة التدریس أو من شأنھ أن یمس نزاھتھ أو في
ال یجوز في جمیع األحوال عزل عضو ھیئة التدریس إال بحكم لكن ه العزل. وءیكون جزا

  .من مجلس الـتأدیب

 تنقضى الدعوى التأدیبیة بأستقالة عضو ھیئة التدریس و قبول مجلس الجامعة :111مادة 
لھا و ذلك فیما عدا الحاالت التى نصت علیھا القوانین و اللوائح الخاصة بالمخالفات 

المالیة، و ال تأثیر للدعوى التادیبیة فى الدعوى الجنائیة و الدعوى المدنیة الناشئتین عن 
 ذات الواقعة.

لرئیس الجامعة توقیع عقوبتى التنبیة واللوم المنصوص علیھما في المادة  :112مادة 
) على أعضاء ھیئة التدریس الذین یخلون بواجباتھم أو بمقتضیات وظائفھم، وذلك 110(

بعد سماع أقوالھم وتحقیق دفاعھم، ویكون قراره في ذلك مسبباً ونھائیاً وعلى عمید كل 
كلیة أو معھد إبالغ رئیس الجامعة بكل ما یقع من أعضاء ھیئة التدریس من إخالل 

 بواجباتھم أو بمقتضیات وظائفھم.

 یكون رئیس الجامعة ونواب رئیس الجامعة وأمین المجلس االعلي : مكرر112مادة
للجامعات خالل مدة شغلھم لھذه الوظائف أساتذة في كلیاتھم االصلیة، ولھم فیھا كافة 

حقوق االستاذ.     

) ال تكون مساءلتھم إال علي النحو التالي:      109ستثناء من نص المادة (او
یشكل المجلس االعلي للجامعات بناء علي عرض رئیسھ لجنة ثالثیة من بین أعضائھ 

لتحقیق الوقائع المنسوبة إلي أحد رؤساء الجامعات أو نوابھم أو أمین المجلس االعلي 
للجامعات ولھذه اللجنة أن تستعین بمن تراه من أساتذة كلیات الحقوق أو الخبراء الفنین 

الستیفاء ما تراه الزما وال یجوز للمعروض أمره حضور جلسة المجلس عند نظر 
موضوعھ، ویعرض رئیس المجلس نتیجة التحقیق علي السلطة المختصة بالتعیین التخاذ 

ما تراه بشأنھ.  
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 واجبات المعیدین والمدرسین المساعدین حقوق و
 طبقا لقانون تنظیم الجامعات

 
أو مدرساً مساعداً أن یكون محمود السیرة حسن  : یشترط فیمن یعین معیداً 135مادة 

السمعة. 

:على المعیدین والمدرسین المساعدین بذل أقصى الجھد في دراساتھم وبحوثھم 148مادة 

العلمیة في سبیل الحصول على الماجستیر أو الدكتوراه أو مایعادلھا ، وعلیھم القیام بما 

یكلفون بھ من تمرینات ودروس علمیة وغیرھا من األعمال، على أن یراعى في تكلیفھم 

أن یكون بالقدر الذي یسمح لھم بمواصلة دراستھم وبحوثھم دون إرھاق أو تعویق . 

: ال یجوز للمعیدین أو المدرسین المساعدین أن یسجلوا لدراسة علیا للحصول 149مادة 

على درجة جامعیة في غیر تخصص أقسامھم إال بقرار من رئیس الجامعة بعد موافقة 

قتراح مجلس الكلیة أو المعھد وبعد أخذ رأى امجلس الدراسات العلیا والبحوث بناء على 

  .مجالس األقسام المختصة

الیجوز للمعیدین والمدرسین المساعدین إلقاء دروس في غیر الجامعة التى  :152مادة 

یتبعونھا . 

 تكون مساءلة المعیدین والمدرسین المساعدین أمام مجلس تأدیب یشكل من: :154مادة 

 (رئیسا)نائب رئیس الجامعة لشئون الدراسات العلیا والبحوث  ( أ )

  رئیس الجامعة سنویا (عضو).أحد أعضاء ھیئة التدریس في كلیة الحقوق یختاره (ب)

  (عضو).مستشار مساعد بمجلس الدولة یندب سنویاً  (جـ)

وعند الغیاب أو قیام المانع یحل محل نائب رئیس الجامعة أقدم العمداء ثم من یلیھ في 
األقدمیة. 
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أخالقیات البحث العلمي 
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أخالقیات البحث العلمي 

عالن ھلسنكي لتنظیم القواعد اإلرشادیة إقامت المنظمة الطبیة العالمیة بتطویر  •

 ألخالقیات الطب والتى تتضمن األبحاث الطبیة المطبقة على العنصر البشري.

 

القواعد األساسیة لألبحاث الطبیة:- 
واجب الطبیب في البحث العلمي المحافظة على حیاة، صحة، خصوصیة و كرامة  •

  .المریض

األبحاث العلمیة التي تجري على اإلنسان یجب أن تلتزم بالقواعد العلمیة القائمة  •

 على المعرفة العلمیة وااللمام بالعلوم المختبریة والتجارب على الحیوانات.

یتوجب الحذر من األبحاث العلمیة التي قد تؤثر سلبیاً على البیئة أو الثروة  •

 الحیوانیة المستخدمة في إجراء البحث.      

ختبارات العلمیة للقواعد األرشادیة التابعة للجنة أخالقیات االیجب أن تخضع كل  •

الطب والتى یجب أن تكون مستقلة عن الباحث أو الجھھ المانحة أو أى مؤثر 

خارجي. ویجب على الباحث تقدیم جمیع المعلومات الخاصة بالبحث والمنحة وكل 

 ما یخص البحث لھذه اللجنة.

 قرار باألخالقیات المتبعة ومدى تطبیقھا.ایجب أن تحتوي المقدمة البحثیة على  •

یجب أن یقوم بإجراء األبحاث العلمیة على البشر أشخاص ذو كفاءه علمیة  •

 حیث أن ،خاضعین لالشراف العلمي ألطباء أكفاء ذو مھارة ومشھود لھم

 ه المریض حتى في حالة موافقت علىالمسئولیة البحثیة تقع على الباحث ولیس

 على البحث. 

یجب أن یتضمن مشروع البحث العلمي توضیحاً لألثار الجانبیة لھذا البحث  •

بالمقارنة مع الفائدة المرجوة منھ وھذا الیمنع مشاركة متطوعین أصحاء. كما أنھ 

 یجب توافر جمیع األشكال العامة لجمیع الدراسات البحثیة المختلفة.
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یجب على الطبیب إجراء المشاریع البحثیة التى یمكن السیطرة على األضرار التى  •

ھا والتوقف فوراً في حالة خروج األمور عن السیطرة أو وجود بدیل نقد تنجم ع

 ذو فائدة متفق علیھا ومثبتة.

یجب إجراء األبحاث العلمیة على االنسان فى حالة وجود فوائد تفوق األضرار  •

 الناجمة عنھ خاصة إذا كان األشخاص المجري علیھم البحث متطوعین أصحاء.

 قرار البحث العلمي فى حالة وجود فائدة فى ھذا البحث العلمي .ایتم  •

 یجب أن یكون األشخاص المجري علیھم البحث متطوعین وعلى علم بالبحث. •

 هالبحث بما في ذلك ھدفبعالم األشخاص المجري علیھم البحث كل ما یتعلق إیجب  •

عالمھم بحقھم في إوخطواتھ ومصدر التمویل والفوائد واآلثار الجانبیة وكذلك 

قرار إاالستمرار في البحث أو االنسحاب خالل أى خطوة من مراحل البحث مع أخذ 

كتابي بالموافقة من المریض وإذا لم یكن اإلقرار كتابیاً یجب أن یكون موثقاً 

 .قانونیاً 

إذا كان الطبیب ذو صلة بالمریض یتم أخذ اإلقرار عن طریق طبیب آخر غیر  •

 مشارك في البحث.

قرار بالموافقة، یؤخذ إفي حالة عدم قدرة المریض الصحیة أو الذھنیة على تقدیم  •

كما یجب عدم  اإلقرار من الممثل القانوني للمریض وفقاً للقوانین المحلیة المتبعة. 

ة القصوى كحصولھم رال فى الضروإشتراك ھؤالء المرضى في األبحاث العلمیة ا

متیازات صحیة أو عدم امكانیة إجراء البحث على أشخاص أصحاء عضویاً اعلى 

  مع توضیح أھمیة أجراء البحث علیھم.،وذھنیاً 

 قانونیاً كحالة الطفل هقرار ولكن ال یعتد بإلإذا كان المریض قادراً على تقدیم ا •

  .قرار آخر من الوصى القانوني علیھإقرار منھ وإالصغیر، فیجب على الباحث أخذ 

تباعھا حیث یتعین على الباحث الكل من الباحث والناشر أخالقیات عامة البد من  •

یجابیة مع بیان الجھھ المانحة والمراجع إنشر النتائج بدقة أیاً كانت سلبیة أو 

المستخدمة ویحق للجنة األخالقیات رفض أى بحث الیتوافق والمعاییر العامة 

 للبحث العلمي .          
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  :-القواعد األضافیة الواجب أتباعھا في األبحاث العلمیة المرتبطة بالرعایة الطبیة

         

ثبات قیمتھا في تقدم النواحي ااألبحاث العلمیة المرتبطة بتقدیم رعایة طبیة یجب  •

الوقائیة أو التشخیصیة أو العالجیة وكذلك مدي مراعتھا لحقوق المرضي المجرى 

 علیھم البحث .

 وأضراره وفاعلیتھ مقارنة بالعالجات هأى عالج جدید یجب إختبار فوائد •

المستخدمھ فعلیاً، وال یتعارض ھذا مع أستخدام دواء وھمي دون تعریض 

المریض ألى مخاطر طبیة أو الختبار فاعلیة عنصر جدید في مجال التشخیص أو 

 الوقایة أو العالج .

في نھایة البحث العلمي یجب اإلشارة إلى الفوائد التى عادت على المریض من  •

أجراء ھذا البحث من الناحیة الوقائیة أو التشخیصیة أو العالجیة وكذلك توضیح 

 المحاوالت السابقة في مجال البحث .

یجب على الباحث توضیح نوع الرعایة المتقدمة فى البحث للمریض وفي حالة  •

 رفضة الجراء البحث یجب أال یؤثر ذلك على العالقة بین الباحث والمریض.

ثبات فاعلیة البحث في تقدیم رعایة طبیة للمریض وتبین للطبیب افي حالة عدم  •

ثبات ذلك في امكانیة تقدیم نوع آخر من العالج للمریض، یجب علیھ اخالل البحث 

 األقرار الخاص بالمریض. 
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 أخالقیات المھنة لطبیب األسنان
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 أخالقیات المھنة لطبیب األسنان

 لنقابة أطباء االسنان1969 لسنة 46 قانون رقمإلى استنادا 
 

یشترط فیمن یكون عضوا بالنقابة أن یتوخى فى اداء واجباتھ تقالید ومقتضیات 

شرفھا وعلیھ قبل مزاولة المھنة ان یحلف امام ھیئة تشكل من اعضاء یختارھم 

مجلس النقابة الیمین االتي: 

 أن اؤدى اعمالي باالمانة والشرف وأن احافظ یم"أقسم باہلل العظ

 وآدابھا " ھاعلى سر المھنة وانفذ قوانینھا واحترم تقالید
 

 شعار جراحي أطباء األسنان اإلخالص والتضحیة في سبیل الوطن ورفعتھ وفي :1مادة 

سبیل أداء واجباتھم وعلى كل زمیل أن یوطد عالقتھ بالمجتمع الذي یعیش فیھ وأن یسھم 

في إیجاد الحلول المناسبة لمشاكل الجماھیر . 

 على الجراح وطبیب األسنان أن یراعى الدقة واألمانة في جمیع تصرفاتھ بما یتفق :2مادة 

مع كرامتھ وكرامة المھنة وان یمتنع عن أي عمل یتنافى معھا وان یراعى االحترام 

الواجب للنقابة ویلتزم بالقرارات التي تصدرھا الجمعیة العمومیة ومجلس النقابة وأن 

یتعاون مع النقابة في تنفیذ أغراضھا وأحكام قانونھا والئحتھا الداخلیة. 

 على عضو النقابة أن یعامل زمالئھ معاملة قائمة على الثقة واالحترام المتبادلین :3مادة 

وان یراعى واجب الزمالة وان یمتنع عن كل تجریح بأعمال من باشر منھم العمل قبلة أو 

تندید بمعلوماتھم الفنیة   

 من قانون النقابة 8 على كل عضو أن یلتزم بالقسم المنصوص علیة في المادة :4مادة 

الذي أداه أمام اللجنة المكلفة بذلك .    

 ال یجوز للجراح وطبیب األسنان أن یسعي بطریقة ما للحلول محل زمیل لھ في :5مادة 

معھد أو شركة أو مستشفى أو في عالج المریض.  
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 أن یطلب هذا دعي العضو لزیارة مریض یعلم أن زمیال لھ یتولى عالجھ وجب عليإ :6مادة 

یعالج المریض الذي یقصد أن إلى أھل المریض اشتراك ھذا الزمیل معھ على انھ یجوز لھ 

 السابق. هعیادتھ بعد االتصال بزمیل

ذا دعى العضو لحالة عاجلة وكان المریض تحت اشراف زمیل لھ استحالت إ :7مادة 

دعوتة ظروف ما فعلیھ ان یخطره بعد عیادتھ للمریض بما اتخذه من اجراءات وان یترك 

لھ اتمام العالج ما لم یرى المریض واھلھ استمراره فى العالج . 

 یحظر على العضو رفض طلب زمیل لھ معاونتھ في عالج مریض اال السباب :8مادة 

جوھریة كما یحظر على الطبیب المعالج رفض طلب المریض أو اھلھ دعوة طبیب آخر 

شارة. ستینضم الیھ على سبیل اإل

ذا طلب عضو من زمیل لھ الحلول محلھ فى عیادتھ الخاصة فترة معینة فال یجوز إ :9مادة 

 اال یحاول استغالل ھذا لصالحھ الشخصي. هلزمیل رفض الطلب اال السباب تبرر ذلك وعليل

 هن مزاولة مھنتھ لمده ما فال یجوز أن یحل أحد من زمالئع إذا اوقف عضو :10مادة 

 أثناء تلك المدة. همحلھ في عیادت

تنع عن تلبیھ طلب زمیل لھ مقیم معھ في مدینھ واحدة م ال یجوز للعضو أن ي:11مادة 

 ھو أو من یعولھم. هلزیارتھ وعالج

 ان یتقدم بشكواه ه ال یجوز للعضو الذى وقع علیھ من ایة ھیئة ما یمس كرامت:12مادة 

إلى جھة ما قبل رفع األمر إلى مجلس النقابة. 

 أو األعالن عنھا في أى شكل وتعتبر من طرق ه یحذر على العضو الدعایة لنفس:13مادة 

األعالن :  

أ ) األشارة لبعض األدویة وأنواع العالج  المختلفة فى نشرات أو خالل  محاضرات  

. هیلقیھا أو بواسطھ األذاعة والتلیفزیون قاصدا بذلك الدعایة لنفس شعبیة

غیر علمیة عن حاالت عالجھا أو عملیات أجراھا.  ب) نشر مذكرات في صحف

ج) اإلعالن عن العالج المجان  
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د ) طلب نشر شكر أو كلمة أو مقال اطراء وثناء في الصحف عن عمل من االعمال 

 . هبمھنت المتعلقة

. هھـ) استعمال األنوار الملونة الجاذبة النظار الجمھور على الفتة عیادت

 

 یحظر على العضو ان یأتى عمال من األعمال األتیة :  :14مادة 

اء الطب او مساعدتھم  في عالج المرض في ایھ صورة من يأ) التعاون مع  ادع

االستعانة بالوسطاء في جلب الزبائن  التستر علیھم كما یحظر علیھ الصور أو

بدون أجر.  سواء كان ذلك بأجر أو

ب) العمل على ترویج االدویة والعقاقیر ومختلف أنواع العالج. 

 الغراض تجاریة في اى شكل من األشكال. هسماستعارة اج) السماح ب

د ) السماح لصانعي األسنان التابعین لھ بأخذ المقاسات للمرضى فى عیادتھ أو 

معملھ. 

 مرضاه إلى صیدلیة معینة أو األتفاق مع بعض الصیدلیات علي صرف هھـ) توجي 

أدویة باشارة متفق علیھا أو بوصف یكون غامضا على بعض الصیادلة أو طلب قبول 

 مكافأة أو أجر من أى نوع نظیر تعھده بوصف أدویة معینھ لمرضاه.

 

 ال یجوز للعضو عند فتح عیادتھ أن یعلن عن ذلك أكثر من ثالثة مرات في :15مادة 

الجریدة الواحدة على أن یجوز لھ أن ینشر أعالنا في جریدة واحدة ولمدة واحدة 

 أكثر من أسبوعین سواء كان النشر قبل الغیاب أو هذا غاب عن عیادتإوبالحروف العادیة 

بعده. 

 یجب أن یقتصر في المطبوعات والتذاكر الطبیة وما فى حكمھا والفتة الباب على :16مادة 

لقابة العلمیة ومواعید عیادتة ورقم تلیفونة وان الیزید مسطح الالفتھ أذكر أسم العضو و

 سنتیمترا ویجوز في بعض األحوال اإلستثنائیة التى تقع فیھا عیادة الطبیب 100×85عن 

 الجمھور وذلك بموافقة مجلس النقابة اما هفي مكان غیر ظاھر أن یضع الفتھ ثانیھ لتنبي

 الخاص فیجب أن تكون بخط الفتة باقى هالفتھ الباب التى یضعھا الطبیب على مسكن
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عالنا إالسكان وحجمھا وفى حالة تغییر محل العیادة یجوز للجراح أو الطبیب أن یضع 

ن شاء ستة شھور. إبعنوانھ الجدید في المحل الذى تركھ وأن یبقیھ 

 

 على كل عضو أن یعد سجال یدون فیھ وصف الحاالت التى یتولى عالجھا ونتیجة :17مادة 

نتھاء العالج. االعالج وأن یحتفظ بھذا السجل لمدة التقل عن سنتین بعد 

 

 ال یجوز للعضو الذى ائتمن على سر بحكم مھنتھ أو علم بھ أثناء ممارستھ لھا :18مادة 

ال فى اال حوال المصرح بھا قانونا.  إأن یفشیھ الى كائن 
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حقوق الملكیة الفكریة 
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مجاالت تطبیق حقوق الملكیة األدبیة أوال: 
تتمثل مجاالت تطبیق حقوق الملكیة األدبیة في حقوق التألیف ویمثل تشریع "آن" الذى 

 أول قانون لحق المؤلف. وصدر أول تشریع فرنسي 1709 البرلمان اإلنجلیزي عام هأجاز
 . وتم االعتراف بحمایة المؤلف في التشریع المصرى 1791لحمایة حق المؤلف عام 

. 1954 عام 354بموجب القانون رقم 

ولكى یمكن تقدیم الحمایة للمصنفات المختلفة ینبغي أن تتمیز باالبتكار، ویعنى ھنا االبتكار 
الطابع الذى یمیز مصنفاً عن غیره من المصنفات التى تنتمى لنفس نوعھ. 

وال تتمتع األفكار بالحمایة ، إذ یجوز استخدامھا من قبل الجمیع بال قیود معینة . وللحمایة 
ن أحداھما أدبى واآلخر مادى. یتمثل األول في حق التوزیع وحق المصنف وحق امظھر

السحب. أما الثانى فھو یبدو واضحاً في التمتع باحتكار استغالل المصنف. وھناك نوعان 
من المصنفات:  

المصنفات األدبیة:- ویتم التعبیر عن تلك المصنفات باستخدام الكلمات، فقد تكون  -1
 ذلك ویضاف إلیھا همكتوبة في صورة كتب أو شفویة مثل المحاضرات وما شاب

 برامج الحاسب آلى سواء كانت بلغة المصدر أو بلغة اآللھ.
 .المصنفات الفنیة:- التى تخاطب الحس الجمالى عند الجمھور -2

 وقد تنسب المصنفات إلى فرد واحد بما یعرف بالمصنفات الفردیة، أو إلى مجموعة 
من األفراد بما یطلق علیھا المصنفات المشتركة. ویعرف ھؤالء األفراد بالمؤلفین. وال 

یوجد تعریف محدد للمؤلف بخالف أنھ ذلك الشخص الطبیعي أو المعنوى الذى یتم 
 توزیع المصنف تحت اسمھ.

 1971"من اتفاقیة برن عام 21-1وتوفر اتفاقیة التریبس (مع مراعاه المواد"
باستثناء المادة السادسة مكرر) الحمایة للمؤلف على أن تنصب تلك الحمایة على 

األفكار أو اإلجراءات أو المفاھیم الریاضیة . ولعل حمایة برامج  وأسلوب التعبیر
الحاسب اآللى وتجمیع البیانات واألحصاءات تمثل إضافة جدیدة إلى نطاق حقوق 

المؤلف بموجب اتفاقیة التریبس . 

 دون موافقة منھ سواء فیما هوتمنع األتفاقیة الغیر من استغالل عمل المؤلف وورثت
 یتعلق بحق النسخ أو األداء أو التسجیل أو الترجمة أو االقتباس.

سنة من تاریخ الترخیص بالنشر أو مدة  50 ھى حق المؤلفلمدة الحمایة و تكون 
 . سنة50حیاة المؤلف + 
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 السرقة العلمیة ( االنتحال)
Plagiarism 

لمؤلف  " التقلید،"أواالستیالء غیر المشروع،" ب یعرف " اللغةاالنتحال في قوامیس

  عمل أصلي وتقدیم ھذه األعمال على أنھاتعبیراتالاللغة أو األفكار أو سواء فى آخر

 للمنتحل ولیس منقول.

 اآلن خیانة السرقة العلمیةفي قطاعات المؤسسات األكادیمیة والصحافة، تعتبرولذلك فإنھ 

تخضع لعقوبات مثل الطرد وغیره من  ووخرقا لألخالقیات الصحفیة ألمانة األكادیمیةل

 في العدید من ، و جنبا إلى جنب مع فقدان المصداقیة والنزاھة، الشدیدةالعقوبات التأدیبیة

 یمكن إلغاء شھادات جامعیة أو جوائز كعقوبة على  فإنھ، العالمیة والدولیةالجامعات

االنتحال.  

 مة وستخدلمااجع  المر) فإنھ یجب علي المؤلف ذكراالنتحالولتجنب السرقة العلمیة (

 الملكیة لھا حق، المنشورة أو غیر المنشورة التي ة أو الثانويولیةدرالمواد، االامص جمیع

  وبما في ذلك، الرسوم البیانیة،  أو مؤسسات أخرى غیر الكاتب اخرینالفكریة لمؤلفین

و  كلیة واألساتذةالأنھا مسؤولیة جمیع طالب  وعلى ذلك ف، وما إلى ذلك. والصورالجداول

 .الباحثین فھم طرق اإلسناد الصحیح وتطبیق تلك المبادئ في جمیع المواد المقدمة

  كاف متزاید بأن بعض االنتحال یحدث ألن الطلبة لیسوا على علمقادكان ھناك اعتو قد 

مع إمكانیة الحصول على التكنولوجیا الجدیدة خصوصا  و ،مقبولةالكتابة ال طرقب

  ،معلومات من مصادر أخرىال بنسخ ولصق  بسھولةنتحل الطالبي(اإلنترنت) یمكن أن 

على التعرف على تركیز بشكل أكبر على مساعدة الطلبة الدعوة إلى ال إلى  ھذاقد أدىو

  حتى وإن كانت إنتاج بعض الكتابةو بالتجربة  لھم ینبغي السماحطرق الكتابة البحثیة، كما

 لتعرف علىل النظر  ولفت غیر مقبولة سبب كونھافھمل  وا التقییم عنھاتلقلي ةغیر مقبول

 تقدیم العمل المقدم إلى كاشف انتحال على  والسرقة العلمیة مثل االنتحالكشف طرق

 .نترنتاإل
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 لحمایة حقوق الملكیة الفكریة 82قانون ثانیا: 
فیما یخص براءات االختراع ونماذج المنفعة و حقوق الملكیة الفكریة فقد نص قانون 

على بعض البنود المھمة نذكر منھا ما  2002  لسنة82 رقم حمایة حقوق الملكیة الفكریة
یلى: 

 :-1مادة 

 تمنح براءة اختراع طبقاً ألحكام ھذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبیق 
الصناعي، یكون جدیدا، ویمثل خطوة ابداعیة، سواء كان االختراع متعلقاً بمنتجات 

صناعیة جدیدة أو بطرق صناعیة مستحدثة، أو بتطبیق جدید لطرق صناعیة معروفة. 

كما تمنح البراءة استقالالً، عن كل تعدیل أو تحسین أو اضافة ترد على اختراع سبق ان 
منحت عنھ براءه، إذا توافرت فیة شروط الجدة واالبداع والقابلیة للتطبیق الصناعي على 

النحو المبین في الفقرة السابقة، ویكون منح البراءة لصاحب التعدیل أو التحسین أو 
األضافة وفقاً ألحكام ھذا القانون. 

 :-2مادة 

 ال تمنح براءة اختراع لما یلى:

- اإلختراعات التى یكون من شأن استغاللھا المساس باألمن القومي أو اإلخالل 1
بالنظام العام أو اآلداب العامة أو اإلضرار الجسیم بالبیئة أو اإلضرار بحیاة أو صحة 

األنسان أو الحیوان أو النبات. 

- االكتشافات والنظریات العلمیة والطرق الریاضیة والبرامج و المخططات  2 

- طرق تشخیص وعالج وجراحة اإلنسان والحیوان. 3 

- النباتات والحیوانات آیاً كانت درجة ندرتھا أو غرابتھا وكذلك الطرق التى تكون 4
في أساسھا بیولوجیة إلنتاج النباتات أو الحیوانات، عدا الكائنات الدقیقة و الطرق غیر 

البیولوجیة الدقیقة إلنتاج النباتات أو الحیوانات. 

- األعضاء واألنسجة والخالیا الحیة والمواد البیولوجیة الطبیعیة والحمض 5 
النووي والجینوم. 

 ال یعتبر االختراع جدیداً كلھ أو جزء منھ في الحالتین اآلتیتین :   -:3مادة 

ن جزء عختراع أو صدرت براءة عنھ أو إ- إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة 1
منھ في جمھوریة مصر العربیة أو في الخارج قبل تاریخ تقدیم طلب البراءة. 
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ستعمال اإلختراع في جمھوریة مصر العربیة أو في الخارج ا- إذا كان قد سبق 2
بصفة علنیة أو كان قد أفصح عن وصفھ على نحو یمكن ذوى الخبرة من استغاللھ قبل 

تقدیم طلب البراءة. 

فصاحاً في حكم البند السابق الكشف عن األختراع في المعارض الوطنیة أو إوال یعد 
الدولیة خالل الستة األشھر السابقة على التقدم بطلب البراءة. 

  :-4مادة 

 مع عدم االخالل بأحكام االتفاقیات الدولیة النافذة في جمھوریة مصر العربیة یكون 
عتباري من المصریین أو من األجانب الذین ینتمون أو یتخذون إلكل شخص طبیعي أو 

مركز نشاط حقیقي وفعال لھم في آحدى الدول أو الكیانات أواألعضاء في منظمة التجارة 
العالمیة أو التي تعامل جمھوریة مصر العربیة معاملة المثل، الحق في التقدم بطلب براءة 

ختراع لمكتب براءات اإلختراع في جمھوریة مصر العربیة وما یترتب على ذلك من إ
حقوق طبقاً ألحكام ھذا القانون. 

ویستفید مواطنو جمیع الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمیة من أى میزة أو أفضلیة 
متیاز أو حصانة یمنحھا أى قانون آخر لرعایا آى دولة فیما یتعلق بالحقوق إأو 

 المنصوص علیھا في ھذا الباب.

:-6مادة   

إذا كان األختراع نتیجة عمل مشترك بین عدة أشخاص ، ثبت حقھم في البراءة    
بالتساوي فیما بینھم ما لم یتفقوا على غیر ذلك . 

 یثبت وأما إذا كان قد توصل إلى اإلختراع أكثر من شخص یستقل كل منھم عن األخر،
الحق لألسبق في تقدیم طلب البراءة.   

 :-7مادة 

 إذا كلف شخص آخر الكشف عن اختراع معین فجمیع الحقوق المترتبة على ھذا 
اإلختراع تكون لألول، وكذلك لصاحب العمل جمیع الحقوق المترتبة على اإلختراعات التي 
یستحدثھا العامل أو المستخدم أثناء قیام رابطة العمل أو االستخدام، متى كان األختراع في 

نطاق العقد أو رابطة العمل أو االستخدام. 

سم المخترع في البراءة، ولھ اجره على اختراعھ في جمیع الحاالت، فأذا لم یتفق إویذكر 
على ھذا األجر كان لھ الحق في تعویض عادل ممن كلفھ الكشف عن األختراع، أو من 

صاحب العمل. 
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وفي غیر االحوال السابقة، وعندما یكون اإلختراع ضمن نشاط المنشأة العامة أو الخاصة 
صاحب العمل الخیار بین استغالل االختراع، أو شراء البراءة لالملحق بھا المخترع، یكون 

مقابل تعویض عادل یدفعة للمخترع، على أن یتم االختیار في خالل ثالثة أشھر من تاریخ 
االخطار بمنح البراءة. وفي جمیع األحوال یبقي اإلختراع منسوباً إلى المخترع.   

:- 8مادة 

 الطلب المقدم من المخترع للحصول على براءة اختراع في خالل سنة من تاریخ 
تركة المنشأة الخاصة أو العامة یعتبر كأنة قدم في خالل تنفیذ العقد أو قیام رابطة العمل أو 

اإلستخدام، ویكون لكل من المخترع وصاحب العمل جمیع الحقوق المنصوص علیھا في 
المادة السابقة تبعاً لألحوال. 

وتزداد المدة إلى ثالث سنوات إذا كان األختراع نتیجة مباشرة لنشاطھ وخبرتھ السابقة 
بالمنشأة التى كان یعمل بھا. 

:- 9مادة 

 مدة حمایة براءة األختراع عشرون سنة تبدأ من تاریخ تقدیم طلب البراءة في 
جمھوریة مصر العربیة .   
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النظام األساىس واملاىل للعمل بلجنه أخالقيات البحث العلمى لكلية طب 

 األسنان  -  جامعة القاهرة

 

   :-1املادة 

دعت الحاجة اىل إنشاء لجنة أخالقيات البحث العلمى لكلية طب االسنان تعرب عن اهداف كلية طب االسنان وتوضح 

مساهمتها الفعالة ىف مجالها العلمى والتقنى وإبراز نتائج األداء العلمى ألعضاء هيئة التدريس والباحث� ىف مجال طب 

 االسنان .

وذلك ىف ضوء توصيات اعالن هلسنىك املنظم للبحوث االكلينيكية عىل البرش ، وتوصيات املؤمتر الدوىل للتجانس 

  م 1995وامل�رسة الطبية الجديدة لعام 

  عىل انشاء اللجنة .2010 / 10 /28 بتاريخ 660ك� صدرت موافقة مجلس الكلية رقم 
 

 أهداف اللجنة :

  :2املادة 

 تهدف لجنة اخالقيات البحث العلمى لكلية طب األسنان بصفة خاصة اىل تحقيق االهداف التالية :- 

مراجعة جميع البحوث التى تجرى عىل الكيان البرشى الحى والحيوا� واملعمىل واالستبيا� وما يتبعه من عينات  .1

بيولوجيا حديثة او مخزنة من الناحية العلمية وعالقتها بالناحيه االخالقية سواء بالنسبة لألبحاث العلمية ألعضاء 

هيئة التدريس بالكلية والهيئة املعاونة أو سواء كانت تلك االبحاث نتيجة تعاون مشرتك ب� الكلية وأى جهة 

 خارجها .

 متابعة وضع البحوث التى تعتمدها اللجنة موضع التنفيذ . .2

التوعية والتدريب املستمر العضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والفئات املساعده عىل مبادئ اخالقيات البحث  .3

 العلمى .

اتخاذ إجراءات التسجيل اإلقليمى والدوىل من أجل االعرتاف باللجنة محليا وعامليا ىك تكون توصياتها موضعا  .4

 لالهت�م والتنفيذ .
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 مقر اللجنة

  :3املادة 
 

  جامعة القاهرة .– يكون املقر اإلدارى للجنة كائن مبقر كلية طب األسنان 

 

 السلطات واالختصاصات

  :4املادة 

 رئيس اللجنة واالعضاء 

يع� عميد الكلية رئيس لجنة اخالقيات البحث العلمى والنائب وكذلك اعضاء اللجنة من  .1

ب� السادة اعضاء هيئة التدريس املؤهل� بدورات تدريبية الخالقيات البحث العلمى 

بالكلية وال يشغلون مناصب ادارية عليا اخرى وذلك ملدة ثالثة اعوام قبالة للتجديد وكذلك 

 يع� العميد العضو الخارجى والعضو الغ� العلمى ويعتمد مجلس الكلية هذا القرار .

تتكون اللجنة من خمس عرش عضوا من أعضاء هيئة التدريس بالكلية عىل ان يكون من ب�  .2

االعضاء ثالثة عىل االقل من درجة استاذ مساعد واثنان من درجة مدرس ويجوز ان يكون 

 من ب� هؤالء اساتذة متفرغ� بالكلية وال يجوز ان يكون من بينهم اساتذة غ� متفرغ� . 

 ثالثة اعضاء من الخارج .  .3

  :5املادة 

 اختصاصات مجلس إدارة اللجنة :
 

مجلس إدارة اللجنة هو املسئول عن ادارة اللجنة وهو املهيمن عىل ترصيف امورها ووضع السياسة 

 التى تحقق اغراضها ويكون ملجلس االدارة :- 

وضع النظام الداخىل للعمل ىف اللجنة وتحديد االختصاصات الوظيفية والوصف العام  .1

 لواجبات االعضاء بها 

 ندب اعضاء اخرين او خرباء بصورة مؤقتة او دامئة لتقديم املشورة التى تستدعى ذلك  .2

 تحديد املقابل املاىل الذى تتقاضاه اللجنة ع� تقوم مبراجعته من ابحاث علمية  .3

اعداد مرشوع الخطه املالية السنوية للجنة وحسابها الختامى واوجة الترصف ىف الفائض من  .4

 الحساب الختامى قبل عرضه عىل الجهات املختصة 

 النظر ىف التقارير الدورية التى تقدم عن س� العمل ىف اللجنة ومركزها املاىل  .5
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النظر ىف كل ما يرى وزير التعليم العاىل او رئيس الجامعة او رئيس اللجنة او االعضاء عرضه  .6

 عليه من مسائل تدخل ىف اختصاصه 

اصدار القرارات املتعلقة لتمثيل اللجنة ىف املؤمترات واملعارض واملنتديات املحلية والدولية  .7

 وكذلك الدعوة اىل عقد االجت�عات والندوات واملؤمترات بالتعاون مع الجهات االخرى 

وضع قواعد تضمن نظام العمل واملكافات املالية التى متنحها اللجنة لالعضاء بناء عىل  .8

 اقرتاح رئيس اللجنة 

 :6املادة 

 يكون اجت�ع مجلس ادارة اللجنة مرة واحدة او اكرث كل شهر وتبلغ قراراته اىل عميد الكلية 

 :7املادة 

 اختصاصات رئيس اللجنة 

 ترصيف شئون اللجنة عىل النحو املب� بالقانون  .1

 متثيل اللجنة امام الغ�  .2

 اقرتاح ندب اعضاء اللجان الفنية او االع�ل املساعدة التى قد تحتاج اليها اللجنة ىف اع�لها  .3

 الرتخيص بالرصف من حصيله النقد االجنبى ىف اوجة نشاط اللجنة املختلفة  .4

اعت�د رصف وتسوية مبالغ نقديه مقابل خدمات تؤدى للجنة يتعذر تقديم مستندات عنها  .5

  ( مائتى جنيه ) ىف كل مرة ومبا ال يجاوز الفى جنية ىف العام املاىل الواحد 200مبا ال يجاوز 

 يحل نائب رئيس اللجنة محل رئيس اللجنة ىف كل اختصاصاته حال غيابة  .6

 :8املادة 

 القواعد العامة للعمل باللجنة 

تقدم مرشوعات االبحاث املراد اقرارها مرفقة بطلب يقدم اىل رئيس اللجنة بعد سداد الرسوم قبل 

مثانية واربعون ساعة من موعد اجت�ع اللجنة والذى يحيله اىل اللجنة للتوزيع عىل الفاحص� ىف 

اول جلسة ويقدم الفاحص تقريره اىل اللجنة ىف الجلسة التالية ملناقشته واقراره او رفضه بعد 

االست�ع اىل اراء اللجنة وتسجيل مداوالتها ىف محرض تثبت فيه كل االجاراءات ويوقعه الرئيس 

 واالعضاء وام� اللجنة .

 تحفظ جميع اع�ل اللجنة ىف ملف خاص يودع لدى مكتب رئيس اللجنة 

 

 

 

 :9املادة 
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 الشئون املالية للجنة :

تبدء السنة املالية للجنة وتنتهى مع السنة املالية للدولة عدا السنة االوىل فتبدأ من تاريخ صدور 

 قرار انشاء اللجنة من مجلس الكلية وتنتهى مع انتهاء املوازنة العامة للدولة .

 :10املادة 

مبقضتى هذا الالئحة يكون لرئيس اللجنة سلطات واختصاصات عمداء الكليات املقررة بالقوان� 

 واللوائح السارية ىف الشئون املالية واالدارية بالنسبة الع�ل اللجنة .

 :11املادة 

تكون للجنة موازنة فرعية تخصص لها داخل موازنة الكلية دون ان تكون مستقلة بذاتها تضمن 

موارد واستخدمات املوازنة الجارية عند اعدادها املخصص لها من موازنة الكلية وقيمة تقديريه 

للمتوقع من موارد اللجنة ويظهر ىف الحساب الختامى ما تم استخدامة وتحصيله ويرحل الفائض 

 من سنة اىل اخرى بالنسبة ملوارد اللجنة واملوارد املخصصة 

 :12املادة 

 تتكون املوارد املالية للجنة من :-

 االعت�دات املالية املخصصة لها من موازنة الكلية والجامعة بصفة اساسية  .1

 االيرادات الناتجة عن قيمة مراجعة االبحاث  .2

 اية موارد اخرى يحددها مجلس االدارة  .3

 :13املادة 

 تشمل النفقات السنوية للجنة ما يىل :

 االجور واملكافئات :-  .1

يحدد رئيس اللجنة املكافات التى ترصف عن حضور الجلسات ، مكافات املراجعة  -أ

للبحوث ، الهيئة املعاونة من االداري� او السكرتارية وذلك بعد اعت�د عميد الكلية 

 لتلك املبالغ 

لرئيس اللجنة تحديد مكافات اعداد املادة العلمية للربامج التدربيبة ىف حالة تنظيم  -ب

دورات تدريبية ىف مجال اعداد الربتوكوالت واملوافقة املستن�ة للمشاركة ىف البحوث 

 الطبية وغ�ه من االنشطة التدريبية 

 تحدد مكافات العامل� باللجنة بناء عىل طلب رئيس اللجنة وموافقة عميد الكلية  -ج
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يجوز لعميد الكلية بناء عىل اقرتاح من رئيس اللجنة تقدير مكافات تشجيعيه  -د

للعامل� باللجنة ممن يقدمون خدمات مميزة واقرتاحات واع�ل ابتكارية تساعد 

عىل تحس� مستوى االداء او توف� النفقات ك� يجوز تقدير مكافات عامة لرئيس 

 اللجنة او املقرر واعضاء اللجنة الذين يقدمون خدمات باللجنة .

كل جلسة من جلسات املراجعة بحد �نح لكل عضو من اعضاء اللجنة مقابل حضور  -ه

كل عضو من اعضاء هيئة  ) فقد مائت� وخمسون جنية و �نح 250اقىص ( 

 ) 250( التدريس املنتدب� للمراجعة باللجنة مقابل حضور كل جلسة بحد اقىص 

فقد مائت� وخمسون جنية ك� �نح القائم باع�ل السكرتارية ان مل يكن عضوا بحد 

  ) فقط مائة جنية مقابل حضور كل جلسة . 100اقىص ( 

لرئيس اللجنة سلطة تحديد بدل السفر اليومى للخرباء والعامل� باللجنة بعد اعت�د  -و

 عميد الكلية 

 املرصوفات الجارية  .2

 ) فقط الفى جنية أو متوسط 2000يخصص عميد الكلية سلفة مستد�ة قدرها (  -أ

مرصوفات ستة اشهر ايه� اقل تكون ىف عهدة احد العامل� الدامئ� من غ� 

العامل� بالحسابات يعينه رئيس اللجنة أو املقرر ويرصف منها عىل النفقات النرثية 

املختلفة مع مراعاة أال تستخدم أموال السلفة املستد�ة ىف اغراض رصف االجور وما 

 يف حكمها . 

يتم استعاضة السلفة املستد�ة عند قرب نفاذها مع رضورة تسويتها قبل نهاية  -ب

  يونيو من كل عام . 30العام املاىل ىف 

يجوز لعميد الكلية وبتوصية من رئيس اللجنة الرتخيص بسلفة مؤقتة ال تزيد عن  -ج

 ) فقط ثالث االف جنية ىف االحوال التى يتعذر فيها الرصف بالطريقة 3000مبلغ ( 

العادية وبرشط ان تكون محدده الغرض عىل ان يتم تسويتها ىف حدود شهرين من 

 تاريخ رصفها او نهاية السنة املالية ايه� اقرب وترد املبالغ الباقية ىف هذا التاريخ

ال يجوز رصف سلفة مؤقتة لغرض او شخص سبق له رصف سلفة اال اذا تم تسوية  -د

 السلفة االوىل 

يكون رشاء جميع احتياجات اللجنة عن طريق االمر املبارش أو امل�رسة او املناقصة  -ه

 ) 89مبوافقة ا.د / عميد الكلية طبقا لقانون تنظيم املناقصات واملزايدات رقم ( 

 ) من الالئحة 250 وتكون سلطات االعت�د وفقا الحكام املادة ( 1998لسنة 

 التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

يتم فحص جميع املشرتيات الواردة للجنة بواسطة لجان تشكل لهذا الغرض بقرار  -و

من عميد الكلية ، ويجوز عند الرضورة قبول االصناف واالدوات وامله�ت التى تقل 

 ) فقط ثالمثائة جنية دون فحص لجنة الفحص 300قيمة كل صنف منها عن ( 
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برشط اقرار رئيس اللجنة او من يفوضه من اعضاء اللجنة بانها مطابقة للمواصفات 

 املطلوبة والعينات املعتمدة ومطابقة من حيث النوع والغرض املطلوب الجله 

للجنة رشاء الكتب واملجالت العلمية والدوريات وغ�ها من املصنفات العلمية دون  -ز

مناقصة او م�رسة بتوصية من رئيس اللجنة وبرتخيص من  أ.د / عميد الكلية ىف 

 ) فقط خمسة االف جنية سنويا ك� يجوز تجاوز تلك الحدود حسب� 5000حدود ( 

يكون مالمئا لنشاط اللجنة وموافقة عميد الكلية ىف حالة الحاجة لذلك عىل ان يتخذ 

 ىف شأنها االجراءات املخزنية .

 

 :14املادة 

ينشأ في� يتعلق مبوارد اللجنة من هذه الالئحة حساب خاص باحد البنوك العاملة ىف مرص 

 يحدده مجلس االدارة من شق�

 حساب بالنقد املحىل  •

 حساب بالنقد االجنبى •

ويكون الرصف من هذا الحساب الجل اغراض اللجنة مبوجب شيكات موقعة من رئيس اللجنة " 

 توقيع أول " وام� الكلية " توقيع ثان " .

ويجب ان يرفق بالشيك عند تقد�ه للتوقيع من مدير اللجنة ، جميع املستندات املؤيدة للرصف 

 بعد التوقيع عليها مبا يفيد مراجعتها من أم� الكلية .

 

 :15ملادة ا
 تخصص موارد اللجنة من النقد االجنبى لخدمة اغراضها .

 

 :16ملادة ا
تعد اللجنة حساباً شهريا عن كل نوع من انواع نشاطها املاىل وكذلك حساباً ربع سنوى يتضمن 

حقيقة االيرادات ومصادرها وحقيقة املرصوفات وأوجهها ويعرض ذلك عىل مجلس االدارة ليصدر 

 ىف ضوئه القرارات االدارية الالزمة التى تكفل حسن اداء اللجنة الهدافها .

 

 

 :17ملادة ا
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تعد اللجنة خالل الثالثة اشهر التالية النتهاء السنة املالية عىل االكرث حسابا ختاميا يوضح االيرادات 

والنفقات الفعلية مقارنة بتقديرات املوازنة وترسل ىف موعد يسمح بادراجها ضمن الحساب 

 الختامى للكلية والجامعة 

 

 :18ملادة ا
اذا مل تعتمد املوازنة قبل بداية السنة املالية يتم الرصف طبقا ملا تصدره وزارة املالية من تعلي�ت 

 ىف هذا الشأن .

 

 احكام عامة

 :19ملادة ا

 

ال يجوز املوافقة عىل اجراء اى بحث علمى داخل الكلية أو بالتعاون مع جهة خارجية محلية أو 

 اجنبية أال بعد الحصول عىل موافقة اللجنة واقراره منها 

 

 :20ملادة ا
 

 

 يحظر عىل اللجنة قبول الهبات أو التربعات تحت اى مسمى وال ألى سبب .

 

 :21ملادة ا
 من املقرر هنا ان أى حظر يرد بالقانون يعد محظوراً بالنسبة ألخالقيات املهنة 

 

 

 :22ملادة ا
يكوت تحديد قيمة مراجعه االبحاث باللجنة مبوجب قرار تصدرها اللجنة كل عام عىل ان يحدد 

 القيمة بكل من الجنية املرصي للمرصي� وبالعملة االجنبية لألجانب .

وتكون القيمة املحدده ملراجعه البحث غ� قابلة للرد حتى وأن انتهت اللجنة اىل مخالفة البحث 

 لقواعد اخالقيات املهنة 
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مقابل مراجعة البحوث الطبية املقدمة من اعضاء الهيئة املعاونة العضاء هيئة التدريس  .1

بالكلية سواء كانت ابحاث فردية أو ج�عية أو رسائل املاجيست� أو دكتوراه واملقدره مببلغ 

 مائة جنيها للبحث الواحد 

مقابل مراجعة البحوث الطبية املقدمة من اعضاء هيئة التدريس بالكلية سواء كانت ابحاث  .2

 فردية أو ج�عية واملقدرة مببلغ ثالمثائة جنيها للبحث الواحد 

مراجعة البحوث املقدمة من أى من اعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو باحث خارجى من  .3

غ� املنتم� ألعضاء هيئة التدريس أو الهيئة املعاونة سواء كانت فردية أو ج�عية واملقدرة 

 مببلغ خمس�ئة جنيها مرصيا للبحث الواحد 

مراجعة البحوث املقدمة من اعضاء هيئة التدريس بالكلية أو بالجامعة بالتعاون مع أى  .4

جهة مانحه من داخل جمهورية مرص العربية واملقدرة مببلغ ألف أىل الفان وخمس�ئة 

 جنيها للبحث الواحد 

مراجعة البحوث املقدمة من اعضاء هيئة التدريس بالكلية او بالجامعة بالتعاون مع أى  .5

 جهة مانحه أجنبية واملقدرة مببلغ الفان وخمس�ئة دوالر امرييك للبحث الواحد 

مراجعة البحوث املقدمة من باحث� من خارج جمهورية مرص العربية واملقدرة مببلغ  .6

 خمس�ئة اىل الفان وخمس�ئة دوالر امرييك 

التجديد السنوى ألى من االبحاث الحاصلة عىل موافقة سابقة والتى ترسى ملدة عام واحد  .7

 بخمسة وعرشون باملائة من القيمة 5,6 مبائة جنية ورقم 4 اىل 1لكل فئة سابقة من رقم 

 االساسية ملراجعة البحث 

 

 :23ملادة ا
ال تعد اللجنة محل هذا التنظيم وحدة ذات طابع خاص وا�ا هى احدى االدارات التابعة لكلية 

 طب االسنان ذات تنظيم خاص اوردته هذه الالئحة 

 

 :24ملادة ا
 ترسي كافة القوان� واللوائح ذات الصلة في� مل يرد بشأنه نص خاص بهذه الالئحة 

 

 :25ملادة ا
 ترسي كافة االحكام الواردة بهذه الالئحة اعتبارا من تاريخ اقرار مجلس الجامعة لها 
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 المراجع: 
جامعة الخلیج الطبیة، عجمان، االمارات العربیة المتحدة من خالل االحتفال بإرتداء  -1

 )White coat ceremonyالبالطو االبیض (

 12تھ بالقانون رقم  وفقا الخر تعدیال1972 لسنة 49 رقم قانون تنظیم الجامعات -2

 وفقا الخر 1975 لسنة 809 الصادرة بقرار رقم و الالئحة التنفیذیة 2009لسنة 

. )2011  (طبعة2010 لسنة 99تعدیل لھا للقرار رقم 

 .بأنشاء نقابة أطباء االسنان1969 لسنة 46 قانون رقم -3

4- Helsinki’s declarations for research ethics 

دلیل حقوق الملكیة الفكریة للمشروعات الممولة من صندوق مشروع تطویر  -5

 .2007التعلیم العالى، العدد األول: ینایر 

6- Central Europe University: Thesis writing and ETD submission 

guidelines for CEU MA/MSc thesis and PhD dissertation. Revised 

and adopted by the CEU Senate 7 December 2007. 

 2002 لسنة 82قانون الملكیة الفكریة رقم  -7
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