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  :مقدمة 

  

  تعتبر األخالق ضرورة من ضروریات الحیاة المتحضرة ، ومتطلبًا أساسیًا لتنظیم المجتمع 
والجامعة على وجھ الخصوص كمؤسسة ذات دور تعلیمي وتنویري وتربوي مسئولة واستقراره، 

. عن نشر األخالق لیس فقط في ممارساتھا وإنما أیضًا في سیاساتھا وفي كل ما تدعو إلیھ 
الجامعة مسئولة عن االلتزام الخلقي في األداء، ومسئولة أیضًا عن تنمیة االلتزام الخلقي بین 

  .الطالب 
لجامعة أن تضع مجموعة المعاییر األخالقیة التي تلتزم وتلزم بھا العاملین في میثاق    وعلى ا

مكتوب یتضمن تلك المعاییر ویكون مرجعًا ومرشدًا لھم جمیعًا وأساسًا لتقییم سلوكھم أو لمحاسبتھم 
.  

    : ومصادر اشتقاقھ  فــلسفــــة المــیــثـــاق
  -: من ثالث مصادر رئیسیة تستخلص فلسفة و مبادئ المیثاق األخالقي

  :الشرع والقیم اإلنسانیة :  المصدر األول-  ١
القیم اإلنسانیة األساسیة المنبثقة من الدیانات السماویة االتى تنبع من أن هللا سبحانھ وتعالى قد میز 

: وقال تعالى ".. ھل یستوى الذین یعلمون والذین ال یعلمون: "العلماء عندما قال سبحانھ وتعالى
شاملة وواسعة .. حانھوخشیة اهللا سب.. صدق اهللا العظیم.." إنما یخشى اهللا من عباده العلماء".. 

إنما بعثت " وقول رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم . تضم بین جنباتھا كل خلق كریم ومبدأ قویم 
و من أمثلة . وأولى مكان بمكارم األخالق ھو حیث یكون العلم والعلماء" ألتمم مكارم األخالق 

   .یذاء الغیر والعدل والشفافیة ھذه القیم المستمدة من الشرائع السماویة ؛ األمانة والصدق وعدم إ
  :القوانین والشرائع :  المصدر الثاني –-٢

  : على ما یلى١٩٧٢/ ٤٩ من قانون الجامعات ٩٦تنص المادة 
على أعضاء ھیئة التدریس التمسك بالتقالید والقیم الجامعیة األصیلة والعمل على بثھا فى نفوس 

بالطالب ورعایة شئونھم االجتماعیة والثقافیة الطالب، وعلیھم ترسیخ وتدعیم االتصال المباشر 
  .والریاضیة

أنھ من الواضح أن النصوص المقررة للواجبات مھما : ولقد جاء فى النصوص التفسیریة لذلك
  .تعددت ال قیمة لھا فى ذاتھا إال بعد االلتزام بھا من جانب أعضاء ھیئة التدریس نصًا وروحًا

قیم وتقالید لھا قوة القانون، وتعارف علیھا العلماء فى والواقع أن المجتمع الجامعى تحكمھ 
مجتمعنا ومجتمعات أخرى، ولعلھ یكون من المناسب أن نذكر فیما یلى على سبیل المثال ال 
الحصر بعضًا من القیم والتقالید التى تحیا وتتطور بھا الجامعات، فالجامعة أستاذ وطالب علم 

  .یجاد البیئة المثالیة والمناخ المناسب لعمل الجامعة  وكان الزمًا أن ترسخ تلك التقالید إل
  :الثقافة السائدة في المجتمع:  المصدر الثالث–-٣

فما یشاھده األستاذ فى سلوكیات اآلخرین البد . وما یفعلھ اآلخرونالثقافة السائدة في المجتمع 
 مثًال یمكن أن یصبح معیارًا نقیس علیھ سیترك أثرًا علیھ أحیانًا، بل إن تصرف رئیس الجامعة

   .والسلوك للمناقشـة مطروحین رفینلالختیار بین تص
        كما تنطلق فلسفة ھذا المیثاق من خصوصیة كلیة التربیة المتمثلة في اضطالعھا بإعداد 
المعلم ، والذي علي عاتقھ تصنع األجیال ، والذي الیتوقف دوره عند مجرد الدور التدریسي 

  .األكادیمي وفقط ، وانما دوره في المقام األول ھو دور أخالقي وقیمي وسلوكي 



لم قیمة وطنیة واخالقیة واعتباریة عالیة، وھو حامل مشعل الفكر واالدب، وباني القیم فالمع        
في المجتمع، وعلى یدیھ تقوم حضارة األمم وتفوقھا، وھو حصن المعرفة الحصین، ویعد بوابة 
العقول واألفئدة، وھو الذي على كاھلھ تقوم عملیة المعرفة والتفكیر، ویفتح طرق التواصل بین 

  .ل وعلى كاھلھ تقع مسؤولیة التقدم واالزدھار والتطویر، وغرس القیم واألخالق الحمیدة األجیا
      وحیث أن الجودة والرقى فى المجتمع یرتكزان على ثقافة التخُلق واإلخالص فإن كلیة 
التربیة، جامعة الزقازیق تعمل على إرساء المیثاق األخالقى والذى یھدف إلى تعزیز انتماء كل 

من أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة واإلرتقاء بمھنتھ ورسالتھ وكذلك اإلسھام فى تطویر عضو 
  .المجتمع الذى یعیش فیھ

  :ویستند المیثاق األخالقي علي بعض المرتكزات الرئیسیة منھا   
مراقبة عضو ھیئة التدریس للضمیر اإلنساني في كل تصرفاتھ یجعلھ دائما صادقا مع نفسھ  -١

من ثم تتسم كل تصرفاتھ بالشفافیة والموضوعیة ، األمر الذي یترتب علیھ نجاحھ ومع اآلخرین ، و
  . في مھمتھ ونجاح المؤسسة التي ینتمي إلیھا

انضباط سلوكیات وتصرفات عضو ھیئة التدریس باآلداب واألخالقیات یجعل تاثیره في نفوس  -٢
تجعلھم مواطنین صالحین منتجین طالبھ ایجابیًا ، لینعكس أثر ذلك على تربیة عقولھم تربیة قویمة 

 . ناھضین بأمتھم ونافعین لوطنھم 
إن العمل في الجامعة ومن ثم في الكلیة ال بد وأن یكون من خالل منظومة عامة لھا أھدافھا  -٣

وغایاتھا وال یتحقق ذلك على الوجھ األكمل اال بالتزام  كل عضو من أعضاء ھیئة التدریس بآداب 
 .ن ضمیره في المقام األول وأخالقیات مھنتھ بوازع م

   
   :  مبــــادئ المیـــثــــــاق األخالقي

  :          ینطوي المیثاق على عده مبادئ أخالقیة وتتمثل في    
 :الشفافیة والمحاسبة  .١

ل الكلیة إزاء الجھات التي تتعامل معھا والمعنیة بھا، وتتحقق الشفافیة من خال    تعنى مصداقیة
اإلعالن عن األنشطة المختلفة التي تقوم بھا وأھدافھا ومصادر تمویلھا، أما عن المحاسبة فإن 

  .اعتمادھا یعنى أن تتوافر إمكانیة محاسبة القیادات والمسئولین عن أدائھم ونشاطھم الوظیفي 
 :األداء المھني المتمیز  .٢

تمیز وتقبل التنوع واالختالف وتعترف     ویتم ذلك من خالل إرساء تقالید راسخة تحترم األداء الم
وھى من عوامل تدعیم الثقة داخل الكلیة و بینھا وبین عمالئھا، كما . بالیات محدده لصنع السیاسات

تساعد ھذه الثقة بدورھا على سیادة روح التعاون االیجابي والتنسیق داخل األقسام المختلفة من 
  .جھة وبینھا وبین بعضھا البعض من جھة ثانیة

 :تدعیم العمل الجماعي وروح الفریق  .٣
     إن لفریق العمل طریقة للتأثیر في العالقات بین األفراد والمبنیة علي إنكار الذات والتي ھي 
من أساسیات روح الفریق والتخلي عن األنانیة والنرجسیة والتي تؤدي إلي رفع أداء الفریق نحو 

ھم للوصول إلي تحقیق األھداف بأفضل الطرق األفضل وتوحید جھودھم نحو المھام الموكلة إلی
 .والسبل الممكنة

 : نشر مناخ الثقة داخل الكلیة  .٤



       وذلك من خالل إصالح بیئة العمل والتدعیم عن طریق الحوافز، ومراجعة القرارات 
واإلجراءات التصحیحیة، والتجاوب مع النقد الموضوعي للقرارات، تأكید المساواة في الحقوق 

بات، المشاركة في صنع القرار، والشفافیة في نقل المعلومات، والتعاون الفعال من أجل والواج
  .صالح الكلیة والعملیة التعلیمیة بكافة جوانبھا

 :اإلدارة السلمیة للخالفات والصراعات خالل األزمات  .٥
ا أعضاء     وذلك عبر وجود إطار قیمي أخالقي یتمثل في مجموعھ القیم والمعاییر التي یلتزم بھ

الكلیة سواء في إدارة العالقات فیما بینھم أو بینھم وبین اإلدارة أو بینھم وبین العاملین 
كذلك عبر االلتزام بقیم التنافس والتعاون واللجوء إلى الطرق السلمیة في إدارة ...والطالب

 في الفكر الخالفات التي تنشئ من جراء المعامالت المختلفة، وكذلك القبول بالتعدد واالختالف
  .والرؤى والمصالح 

 :العدالة والتوازن  .٦
      وذلك باختیار القیادات وفقا لمعاییر معلنة وعادلة ومتوازنة ووفقا لخبراتھم وكفاءتھم العلمیة 

  . واإلداریة، وكذلك اتخاذ كافھ اإلجراءات التصحیحیة لمعالجھ أي ممارسات غیر عادلھ
 :الجدارة واالستحقاق وتمكین الشباب  .٧

    من خالل الدورات التدریبیة، وفتح قنوات التبادل  وذلك من خالل تطویر قدرات الباحثین
العلمي وإیفاد البعثات، ودعم مشاركتھم في وضع السیاسات والتخطیط وصنع القرار، تعزیز 

  .دورھم ومسئولیتھم المجتمعیة، وإدماجھم في األنشطة المتعددة داخل الكلیة وخارجھا 
 :ت المؤسسیة  بناء القدرا .٨

وذلك من خالل تعزیز قدرة الكلیة على بناء شراكة مع المحیط الخارجي، التدریب واإلدارة الفاعلة 
   .لزیادة الكفاءة والفاعلیة

 
  :ماھیة المیثاق األخالقي وأھمیتھ 

المیثاق األخالقي مجموعة من القیم والمبادئ العلیا التي یجب أن توجھ وتضبط العملیة التعلیمیة 
 لما ھو -  قدر المستطاع -التي یقوم بھا أعضاء ھیئة التدریس والقیادات وترسم حدودا واضحة 

 .  الجامعة مقبوًال أو مرفوضًا أو مسموحًا أو ممنوعًا في إطار العالقة المھنیة وإطار العمل داخل
          وأخالق المھنة ھي مجموعة القیم  والنظم المحققة للمعاییر االیجابیة العلیا المطلوبة في 
أداء األعمال الوظیفیة والتخصصیة، وفي أسالیب التعامل داخل بیئة العمل ، ومع المستفیدین ، 

 وفي المحافظة على صحة اإلنسان وسالمة البیئة 
یثاق األخالقي إلى إرساء قواعد وأسس تحكم وتوضح طبیعة العالقة التبادلیة      یسعى مشروع الم

القیادات ، أعضاء ھیئة التدریس، الطالب، الموظفین، الكلیة : بین مكونات العملیة التعلیمیة
والجامعة والمجتمع؛ بحیث تحفظ لكل طرف حقوقھ وتحمیھ من سوء المعاملة أو اإلساءة أو 

  .االستغالل 
 المیثاق بأنھ وثیقة مساندة یمكن االعتماد علیھ في معالجة القضایا القانونیة المتعلقة یوصف ھذا

بتنظیم العالقة بین أطراف العملیة التعلیمیة، فالمیثاق األخالقي ألعضاء ھیئة التدریس یحدد 
 ذاتھم ومھنتھم وطالبھم ومجتمعھم داخل وخارج الجامعة ،  الواجبات األخالقیة لھم، نحو

ھم لیتمثلوا قیم مھنتھم وأخالقھا سلوكا وعمال فى حیاتھم ، وذلك من خالل مجموعة من ویحفظ
  . المعاییر تصف السلوك المتوقع من أعضاء ھیئة التدریس



وُیلزم المیثاق األخالقي أعضاء ھیئة التدریس والقیادات احترام القواعد والنظم األخالقیة المھنیة 
اف الكلیة ورسالتھا التربویة، إضافة إلى تنفیذ التكلیفات والمشاركة اإلیجابیة فى تحقیق أھد

  . وإنجازھا في الوقت المحدد لھا، والتعاون والعمل بروح الفریق الواحد داخل الحرم الجامعي 
كل ما یفعلھ اإلنسان یتضمن رسالة خلقیة ، سواء كان ذلك بقصد أو بدون  وتجدر اإلشارة إلى أن 

وقع خاص للغایة بالنسبة لطالبھ وبالنسبة للمجتمع ، حیث یتوقع منھ قصد، واألستاذ الجامعي في م
أن یسھم في التنشئة الخلقیة السلیمة للطالب ، إضافة إلى أن یتحلى ھو نفسھ بالخلق القویم في 

  .سلوكھ؛ لیس فقط ألن ھذا واجبھ، وإنما أیضًا ألنھ النموذج الذي یؤثر في سلوك المحیطین بھ
  :ثاق األخالقي بأنھوتبرز أھمیة المی   
  الدلیل الذي یسترشد بھ الجمیع خاصة عند ظھور خالفات حول سلوك معین -١
  . الشعور بالثقة بالنفس -٢
  . تحقیق الرضا االجتماعي  -٣
  . حفاظ عضو ھیئة التدریس على أن یتمثل قیم مھنتھ وأخالقھا سلوكًا في حیاتھ -٤

  :كلیة التربیة منظمة أخالقیة 
معة أساسًا معنیة ببناء البشر، وتحسین ظروف اإلنسان، فھي منظمة أخالقیة         الجا

بالضرورة، إْذ ُتْعَنى بالبناء العلمي والخـــــــلقي للطالب ، وعلیھا بالتالي أن تحرص على تنمیة 
بیئة أخالقیة في التنظیم ، وإال عجزت عن النھوض برسالتھا ، فال انفصال بین تحقیق رسالة 

بین التزامھا باألخالق ، وال یكون منطقیًا الزعم بأن الجامعة نجحت في تخـــــریج الجامعة و
الكـــــوادر و إجراء البحوث في حین أن سلوكیاتھا و سلوكیات أعضائھا غیر منسجمة مع 

   .األخالق 
وكلیة التربیة لھا خصوصیة تمیزھا والمتمثلة في اضطالعھا بإعداد المعلم ، والذي علي عاتقھ 
تصنع األجیال ، والذي الیتوقف دوره عند مجرد الدور التدریسي األكادیمي وفقط ، وانما دوره في 

  .المقام األول ھو دور أخالقي وقیمي وسلوكي 
  

   ؟ما مواصفات البیئة األخالقیة فى الجامعة
  :الخلقيالوعي -١

یجب أن ندرك جمیًعا األثر األخالقي لسیاسة الجامعة بشأن عدالة االمتحانات ، أو لسیاسة تعیین 
المعیدین ، فلو حدث مثًال أن صاحب حق في التعیین لم یعین ، فعندئٍذ تنشأ آثار أخالقیة تتجاوز 

ب ، وربما إلى المجتمع الواسع حالة المعید الذي لم یعین ، وتمتد إلى كل المعیدین وكل الطال
  .خارج الجامعة 

كذلك لو حدث أن درجات االمتحان الشفوي لم تكن موضوعیة، فإن األثر الخلقي یتجاوز حدود 
  .الطالب، والمھم أن نعي أن سیاســــاتنا وتصرفاتنا لھا آثار أخالقیة واسعة 

 : تحمل األساتذة لمسئولیاتھم األخالقیة -٢
والمقصود ھنا أال نكتفي بتحقیق الوعي األخالقي ، و إنما ننتقل إلى االلتزام األخالقي، لیس فقط 

على مستوى األستاذ الفرد ، و إنما على مستوى المجموع ، فیتحمل األستاذ المسئولیة بشأن 
  .أخالقیاتھ كفرد وبشأن أخالقیات الجامعة ككل 

  
   



  :الجامعي ؟ إذن ما المطلوب أخالقًیا من األستاذ 
     إن كل ما یفعلھ األستاذ یتضمن رسالة خلقیة سواء بقصد أوبدون قصد ، واألستاذ الجامعي في 

موقع خاص للغایة بالنسبة لطالبھ وبالنسبة للمجتمع ، إْذ ُیَتَوقَّع منھ أن یعاون في التنشئة الخلقیة 
في سلوكھ ، لیس فقط ألن ھذا السلیمة للطالب ، إضافة إلى أن یتحلي ھو نفسھ بالخلق القویم 

   واجبھ ، وإنما أیضًا ألنھ النموذج الذي یؤثر في سلوك المحیطین بھ
    :مسئولیة األستاذ في األخالق تقع في ُبْعَدْیِن

  :الُبْعد األول 
واجبھ في أن یكون ملتزمًا في سلوكھ بالمعاییر األخالقیة الرسمیة وغیر الرسمیة المنبثقة من 

 .األدیان والثقافة السائدة والمجتمع 
  :الُبْعد الثاني

، واجبھ في أن یسھم بجدیة في تربیة طالبھ وتھیئة الظروف لنموھم المعرفي والخلقي نموًا صحیحًا
  .على البعدین وسلوك األستاذ بالطبع ینعكس 

  :المنافع المترتبة على االلتزام األخالقي 
ھناك مقولة تؤكد أنك إذا وظفت شخصًا لدیك فقد وظفت أخالقھ معھ ، ھذه قاعدة سلوكیة عامة ،  -

  .فال ُیتصور منطقیًا أن ینفصل الشخص عن خلقھ 
 ،وتتوافر الفرص االھتمام باألخالق یسھم في تحسین المجتمع ككل ، فتتراجع الممارسات الظالمة -

 .المتكافئة للناس ، وتنفذ األعمال بوساطة األعلى كفاءًة 
االلتزام بأخالقیات العمل یسھم في شیوع الرضا االجتماعي بین غالبیة الناس، كنتیجة لعدالة  -

 .التعامل والمعامالت والعقود وإسناد األعمال وتوزیع الثروة وربط الدخل بالمجھود 
 .لبیئة المواتیة لروح الفریق وزیادة اإلنتاجیة أخالقیات العمل تدعم ا -
إدارة أخالقیات العمل بكفاءة تشعر العاملین واألساتذة بالثقة بالنفس ، والثقة في العمل، وبأنھم  -

یقفون على أرض صلبة ونزیھة وشریفة ، وكل ھذا یقلل القلق والتوتر والضغوط ، ویحقق المزید 
 .من االستقرار 

یؤمن الجامعة ضد المخاطر إْذ یكون ھناك التزام بالشرعیة واالبتعاد عن االلتزام األخالقي  -
 .المخالفات ، والتمسك بالقانون ، فالقانون من قبُل ومن بعُد لیس إال قیمة أخالقیة 

االلتزام بأخالقیات العمل ، بدعم عدد من البرامج األخرى المھمة مثل برامج التنمیة البشریة ،  -
ة ، وبرامج التخطیط اإلستراتیجي ، وكل ھذا یصب في اتجاه دعم الجامعة وبرامج الجودة الشامل

 .وتنمیتھا ونجاحھا 
إن وجود میثاق أخالقي تلتزم بھ المھنة أو الجامعة ، یكون بمثابة دلیل أو مرجع یسترشد بھ  -

الجمیع ، لیس فقط في تصرفاتھم ، وإنما أیضا عندما تثور الخالفات أو یثور الجدل حول ما 
 .لوك الواجب اإلتباع في مثل ھذه الخالفات الس

  :أھــــــداف المـــیــــثـــاق األخالقي  -
  

     یستھدف الحدیث عن آداب وأخالقیات عضو ھیئة التدریس تحقیق أھداف عدیدة أبرزھا ما یلي 
: -   

  .تنمیة معرفة ووعي عضو ھیئة التدریس بآداب وأخالقیات مھنتھ  -١



تنمیة قیمة اإللتزام الطوعي بالقانون لدى عضو ھیئة التدریس ، وذلك بإلتزامھ بالقوانین  -٢
 ضمیره ووجدانھ ال الخوف من التعرض للعقوبة : المنظمة لعملھ إلتزاما إیجابیا نابًعا من 

) المیثاق األخالقي( تأسیس میثاق آلداب وأخالقیات أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم  -٣
تستخلص مبادؤه من  القیم العلیا والمبادئ الراسخة في الشرائع السماویة واألخالق السامیة القویمة 

رارات التي یراھا العقل السلیم وتقرھا الضمائر الصحیحة والنفوس السویة و القوانین واللوائح والق
  .المنظمة للعمل الجامعي والملكیة الفكریة 



  

  :أبواب ومجاالت المیثاق 
   - : مجال المقررات الدراسیة -:أوال 
   -:المواصفات العامة للمقرر الدراسي ** 

   -:یلتزم أعضاء ھیئة التدریس بالمواصفات الفنیة للمقرر الدراسي ) ١(
  .غالف متمیز ومالئم للمقرر  -  أ

إسم المؤلف  وسنة / عنوان المقرر:  ات المرجعیة المتعارف علیھا وأھمھا بیان واف للمعلوم  - ب
 .ورقم الطبعة /  النشر 

 . فھرس واف لموضوعات المقرر مدعم بأرقام الصفحات -جـ
  .اإللتزام بأصول وأخالقیات البحث العلمي وفقا لما ورد في ھذا الدلیل ) ٢(
   - :اإللتزام بأصول الطباعة المتعارف علیھا ) ٣(
  .نوع مالئم من األوراق   -  أ

 .وضوح الطباعة   - ب
 . سالمة الطباعة من األخطاء مثل نقص الصفحات أو عدم إنتظامھا -جـ
وینبغي أن یسلم المقرر الدراسي قبل بدء الدراسة بوقف كاف ، على أال یتاخر عن األسبوع ) ٤(

  .ویتعھد عضو ھیئة التدریس بتوفیر النسخ الكافیة من المقرر عند الطلب األول من بدء الدراسة ، 
یقوم عضو ھیئة التدریس بتسلیم المقرر إلى منفذ توزیع الكتاب بالكلیة ، ویتم تحدید سعره ) ٥(

  .عمید الكلیة / د .وفقا للقواعد المحددة من الجامعة ، وبإشراف أ
إیداع نسخة من كل مقرر بمكتب                            یقوم منفذ توزیع المقررات الدراسیة ب) ٦(
عمید الكلیة لمراجعة اإللتزام بمواصفات المقرر المذكورة ، ویستعان بھ عند الحاجة في / د .أ

  .أعمال اإلمتحانات والتصحیح والتحقیق 
بحث یتعھد كل عضو بإیداع عدد ثالث نسخ من المقرر بمكتبة الكلیة لإلطالع وحاجة ال) ٧(

  .العلمیة 
یلتزم عضو ھیئة التدریس باألصول العلمیة المتعارف علیھا بخصوص أبعاد الصفحة وأبعاد ) ٨(

المتن وحجم الخطوط ، وال یجوز المبالغة في تلك األحجام أو المساحات البیضاء أو الحشو أو غیر 
  .ذلك بھدف زیادة حجم المقرر 

ارة توحي بإجبار الطالب على شراءه أو تصویره ال یجوز أن یتضمن المقرر الدراسي أي إش) ٩(
  .أو تداولھ أو ما شابھ 

ویتم تحدید حجم المقرر الدراسي أو عدد صفحاتھ بالرجوع إلى المحتوى  العلمي للمقرر ) ١٠(
وفقا لالئحة الكلیة المعتمدة ، والمقارنة مع المقررات المماثلة في كلیات الحقوق ، مع عدم اإلخالل 

  .یر المقرر الدراسي علمیا أو فنیا أو من جھة منھج البحث بمقتضیات تطو
یتضمن المقرر الدراسي أشكاال ورسوم توضیحیة ، وقضایا وتطبیقات عملیة واقعیة وذلك ) ١١(

في حدود ما یسمح بھ المحتوى العلمي للمقرر ، وینبغي أن یتخذ من تنمیة مھارة التفكیر والمنطق 
لمعاییر األكادیمیة التي تنبتھا الكلیة ، وأن یأتي ذلك جمیعھ بأسلوب القانوني نتیجة مستھدفة وفقا ل

  .واضح وشرح مبسط دون إسھاب أو حشو زائد أو إختصار مخل 



وال یجوز للعضو أو المنفذ أو إدارة الكلیة إتباع أسالیب من شأنھا إجبار الطالب على شراء ) ١٢(
صل أو تضمین شیت بالمقرر مع التنبیھ على المقرر ، من قبیل تسجیل األسماء أو توزیع شیت منف

  .وجوب تسلیمھ وغیر ذلك من أسالیب اإلجبار 
وتلتزم  إدارة الكلیة بتوزیع المبالغ المقررة لدعم الكتاب الجامعي في وقت مناسب ، وعلى ) ١٣(

  أساس عادل بالنظر إلى المقررات الدراسیة أو طالب الفرق الدراسیة 
   -:المتعلقة بتطویر المقرر والتعلیم اإللكتروني المواصفات واإلجراءات ** 

   -:یتم اإللتزام بالخطة اإلستراتیجیة للكلیة بخصوص ) ١(

  توزیعCD ٢٠١٥ مع كل مقرر دراسي بدایة من العام الجامعي -
  م ٢٠١٦

  إتباع اإلجراءات والقواعد المتعلقة بتحویل المقررات الورقیة إلى
إلكترونیة ، وفقا لما تحددة إدارة الكلیة ولما ورد بالخطة اإلستراتیجیة لھا ، ویتم 

 .تحدید تلك المقررات وفقا لتوزیع دوري وعادل بین األقسام العلمیة بالكلیة  
   - :أسھا وحدة الجودة باإلشراف على وتقوم اإلدارات المعنیة بالكلیة وعلى ر) ٢(

  ، برامج ومبادرات فعالة لتسجیل المحاضرات على المواقع والمنتدیات المعتمدة من الكلیة
والتوسع تدریجیا في المحاضرات المسموعة على تلك المواقع والمنتدیات لإلرتقاء 

 .بالخدمة وإستفادة ذوي اإلحتیاجات الخاصة منھا 

  المواقع والمنتدیات بالمحاضرات والمقررات الدراسیة  لرفع مستوى التوسع في تغذیة تلك
 .طالبھا وباحثیھا ، واإلنفتاح على الجدید في العلم وطرق التدریس في الكلیات األخرى 

   -: مجال التدریس -:ثانیا 
 اإللتزام بمواعید المحاضرات وفقا للجداول الدراسیة المعتمدة ، وإیالغ إدارة الكلیة بأي)  ١(

  .إعتذار أو تبدیل بوقت كاف 
الحفاظ على وسائل اإلیضاح والتدریس بالقاعات الدراسیة ، مع تفعیلھا وتطویعھا لموضوع ) ٢(

  المحاضرات 
تنظیم موضوع دخول الطالب المتأخرین للقاعات الدراسیة ، وذلك بإتباع نظام واضح ) ٣(

  .ومستقر  لمواعید فتح األبواب وغلقھا 
سلوك المناسب مع الطالب المحاضرین وتجنب إھانتھم بالسخریة أو التھدید وما اإللتزام بال) ٤(

  .شابھ 
الحفاظ على الوقت المخصص للمحاضرات بتجنب المواضیع الخارجة عن موضوعھا أو ) ٥(

  .المواضیع الشخصیة 
  اإللتزام بالمظھر المناسب لعضو ھیئة التدریس عامة ، وبالمحاضرات على وجھ الخصوص) ٦(
 تجنب أي إشارات توحي باإلجبار على شراء المقررات أو المذكرات الدراسیة أو حمل )٧(

  .المحاضرین على اإللتزام برأي أو مذھب علمي أو إجتماعي  
اإللتزام بعدم التعرض للعقائد الدینیة للطالب المحاضرین باإلھانة أو التحقیر مباشرة ، أو ) ٨(

  .بطریقة غیر مباشرة 
مام على الطالب المحاضرین فال یختص أحدھم أو بعضھم بمحاضرتھ وتوجیھاتھ توزیع اإلھت) ٩(

  .بما یمیز بینھم وبین غیرھم من الطالب المحاضرین 



إعالن جمیع الطالب بالمواضیع التي یتم حذفھا أو إلغائھا من المقرر ، مع بیان دواعي ذلك ) ١٠( 
  .دراسیا وعلمیا 

ریسھ اتقانًا تامًا وذلك بالتحضیر والمراجعة والمتابعة إتقان المقرر العلمي المسند تد) ١١(
  للمستجدات في التخصص 

عرض المادة العلمیة في المحاضرة بمنھج یتناسب مع عقلیة الطالب ومستواھم العلمي ) ١٢(
وقدراتھم الفكریة بحیث ال یكون أعلى منھا فیتسبب ذلك في إحباطھم وتنفیرھم من المادة ، وال 

 فیتسبب ذلك في ضعف مستواھم في تلك المرحلة ،ومن ثم صعوبة المراحل یكون أدنى منھا
  .الالحقة 

إتقان األستاذ اللغة التي یقوم بالتدریس بھا ضرورة كون االسلوب اللغوي الجید أھم وسیلة ) ١٣(
  .الیصال المعلومة مبسطة للذھن ومن ثم الفھم العمیق لھا 

إحترام قدرات الطالب المتفاوتة عقلیا وجسمانیا ومھاریا وتشجیعھم على الوصول الى ) ١٤(
  .مستوى أفضل 

إتاحة المناقشة والحوار مع الطالب في موضوع المحاضرة لخلق جو من الحماس  واأللفة ) ١٥(
یشعر بینھم وبین االستاذ ، مع ضرورة إحترام أفكارھم وتوجیھھا التوجیھ العلمي السلیم بأسلوب 

  .بجدیتھا واإلھتمام بھا 
تدوین االستاذ لمالحظات طالبھ وأفكارھم في المحاضرة لإلستفادة منھا في عرض ) ١٦(

  .المحاضرات القادمة ، وفي تألیف المقرر العلمي للمادة 
توجیھ الطالب إلى مصادر المعرفة في التخصص بصفة عامة ، ومراجع المقرر الذي یقوم ) ١٧(

  .بتدریسھ خاصة 
متابعة مستوى الطالب متابعة مستمرة ، وإتاحة نتائجھا لإلدارة المختصة لتكون محل ) ١٨(

  .عنایتھم ومراعاتھم عند اتخاذ الالزم
غرس المبادئ والقیم الفاضلة واألخالق الكریمة في نفوس الطالب بالقول                ) ١٩(

  .والعمل والسلوك 
  .صیة تحت أي مسمى اإلمتناع عن إعطاء الدروس الخصو) ٢٠(
  .اإلمتناع عن قبول ھدایا شخصیة من الطالب بسبب أو بغیر سبب  ) ٢١(

  :    واضافة لما سبق فھناك أساسیات ال بد منھا وھي 

 أن یكون الرقیب الحقیقى علیھ بعد اهللا سبحانھ وتعالى  ھو ضمیره الیقظ وحسھ الناقد. 

 دق ، األمانة ،الحلم ، الحزم ،  اإلنضباط ، اإلستقامة، الص: أن تكون السمات الشخصیة لھ ھى
 .حسن المظھر ،  بشاشة الوجھ ، التسامح 

  یسھم فى ترسیخ مفھوم المواطنة وشرف االنتماء وغرس أھمیة مبدأ االعتدال والتسامح
  .والتعایش بعیدًا عن الغلو والتطرف

  :  مجال أعمال التقویم و اإلمتحانات -:ثالثا 
   - :  القواعد الفنیة إلعداد ورقة اإلمتحان -١
  كتابة أسئلة اإلمتحان على الحاسب اآللي   -  أ

 بیان عدد األسئلة بوضوح وتحدید اإلجباري واإلختیاري فیھا   - ب



  وضوح عبارات األسئلة بعیدًا عن اللبس والغموض -جـ
 .  إتباع عالمات ترقیم سلیمة ومعتمدة -د

  . بیان توزیع الدرجات لكل سؤال - ھـ
   -:  القواعد المرعیة في وضع األسئلة -٢
  . تغطیة األسئلة لموضوعات المقرر التي تم تدریسھا -أ

  . مناسبة األسئلة للزمن المقرر لإلمتحان -ب
 مراعى تناسب أسئلة كل قسم لزمن اإلمتحان عند إشتراك أكثر من عضو ھیئة تدریس في -جـ

  .اإلمتحان وضع أسئلة 
  . تنوع األسئلة لتغطي مھارات اإلسترجاع والفھم واإلبتكار -د

  . أن تأتي األسئلة في المواضیع التي تم تدریسھا بالفعل ، دون تلك المحذوفة أو الملغاة - ھـ
   - : القواعد المتبعة في تصحیح اإلمتحان -  ٣
د الكلیة ، ونسخة بالكنترول عمی/ د . إعداد نموذج للتصحیح ویتم إیداع نسخة منع بمكتب أ-أ

  المختص 
   اإللتزام بالدقة التامة وجو السریة الكامل في رصد الدرجات-ب
 ویحظر حظرًا مطلقًا أن ینفرد مصحح واحد بتصحیح ورقة كاملة تحت أي ظرف من -جـ

الظروف ، ویجب أن یشارك في تصحیح كل ورقة إثنان علي األقل مشاركة فعلیة وأن یضع كل 
  جات الجزء المختص بتصحیحھ علي غالف الكراسة مزیًال بتوقیعھمنھما در

   الحفاظ على كراسة اإلجابة من التلف أو الضیاع -د
 عدم إسناد التصحیح لغیر القائم بالتدریس إال بالضوابط واإلجراءات المتبعة وموافقة مجلس - ھـ

  .نھ  على مستقبل الطالب القسم وإعتماد عمید الكلیة ،  بحیث نكفل تأھلھ لھذه المھمة وائتما
(  تسلیم كراسات اإلجابة بعد تصحیحھا إلى الكنترول المختص ، وفي المواعید المقررة         - و

  ) .أسبوعین من تاریخ إستالمھا 
   - : القواعد المتبعة في أعمال الرصد ونتائج اإلمتحان -  ٤
روالت   -أ تح الكنت ًا ف رًا تام اء   .  یحظر حظ ا أثن د بھ ھ  أو التواج ي وج ات وعل ان االمتحان اد لج انعق

ضاء    یس وأع سادة رئ د ال ة ویتواج ات المرفق داول االمتحان ددة بج د المح ًا للمواعی د وفق التحدی
ة           ي المراقب ي عل دة لإلشراف الفعل الكنترول ومعاونوھم المشار إلیھم  بداخل لجان االمتحان المنعق

  .والمالحظة بما یحقق انضباط اللجان وانتظامھا 
شوف    -ب      ي الك ائج ف سجیل النت ة وت ات اإلجاب ریة كراس ض س ة بف ال الخاص ة األعم تم كاف   ت

  المعدة لذلك ، بحضور األغلبیة المطلقة لعدد أعضاء الكنترول علي األقل 
   عرض النتائج على لجان الممتحنین قبل فض سریة الكراسات التخاذ ما تراه مناسبا بحیاد -جـ

  .وموضوعیة 
  الدقة التامة وجو السریة الكامل في رصد الدرجات  اإللتزام ب-د

  اإلنتھاء من أعمال التصحیح والرصد في أقرب وقت ممكن تمھیدا إلعالن النتائج في وقت - ھـ
  .مناسب 



اد كامل وموضوعیة             -و ة وحی    فحص التظلمات المقدمة من الطالب بعد إعالن النتیجة بجدیة تام
  .خالصة 

ش         -ي ع حاالت الغ ساھل م دم الت ات وع ي أداء االمتحان  یراعى توفیر الظروف المالئمة للطالب ف
  .أو الشروع فیھ 

  : مجال البحث العلمي والتألیف  : رابعا 
  . اإللتزام بالمتھج العلمي السلیم في البحث والتألیف -١
  .صحابھا  التحلي باألمانة التامة في النقل بنسبة اآلراء واألفكار  إلى أ-٢
  . الدقة واألمانة في اإلشارة إلى المراجع التي تم اإلستفادة منھا -٣
 مراعاة الدقة في تلخیص النصوص ، وذلك بعدم بترھا وانتزاعھا من سیاقھا حتى ال یخل -٤

  .بمقصود صاحبھا منھا 
  .كة ضرورة اإلیضاح التام للقدر المشترك بھ في التألیف مع الغیر في المؤلفات المشتر-  ٥
  . مراعاة تحدیث المؤلفات بما یواكب مستجدات العصر في التخصص -٦
 مراعاة نسبة المؤلفات نسبة حقیقیة إلى أصحابھا وعدم إستعارة أسماء بعض الممیزین في -٧

  .التخصص تحقیقا لمكسب مادي أو وجاھھ علمیة 
و التھجم علیھم أو التھكم  ضرورة إحترام أفكار العلماء السابقین وآرائھم ، وعدم النیل منھم أ-٨

من مؤلفاتھم لمجرد قدمھا ، ولكن إخضاعھا للمناقشة العلمیة بالدلیل والبرھان مع مراعاة إختالف 
  .المدارك والعقوك وطبیعة العلوم من زمن آلخر 

 مراعاة إیداع نسخ من المؤلفات في المكتبات العامة تیسیرا على صغار الباحثین والطالب -٩
  ). اإلنترنت ( ت لتلك المؤلفات على شبكة المعلومات الدولیة وكذاوضع ملخصا

احترام الملكیة الفكریة لآلخرین والدقة في نقل األفكار واإلشارة إلي المصادر التي استقي - ١٠
منھا الباحث المعلومات التي استعان بھا في بحثھ وفق أصول منھجیة وبطریقة علمیة دقیقة مع 

  .اجع لم یتم استخدامھا إال باعتبارھا قائمة قراءة إضافیةذك اسم المؤلف وال تذكر مر
الحرص على تكوین مدارس علمیة متخصصة ترفع من قدر األستاذ والجامعة فى -١١

 .األوساط العلمیة محلیا وعالمیا
التحلى بروح الفریق والمقدرة على العمل الجماعى والبعد عن الفردیة واألنانیة والبعد - ١٢

 .شھرةعن الریاء وحب ال
واإلبالغ عنھا ) السطو، النقل ، التزییف، التدلیس (محاربة أى انحراف فى البحث العلمى - ١٣

واعتبارھا جرما أكادیمیا یعرض من یقترف ھذا الجرم للمساءلة والجزاء وفق ما ینص علیھ 
  .القانون واللوائح المنظمة لذلك

  اإلشراف على الرسائل العلمیة :   خامسًا  
  التوجیھ المخلص واألمین في اختیار وإقرار موضوع البحث والتوجیھ المستمر لھم اثناء

 .البحث

  تقدیم المعونة العلمیة المقننة الى طالب البحث العلمي بشكل متوازن، فال ینبغي أن تكون أكثر
ب مما یجب بشكل یجعل الطالب ال یتحمل مسئولیتھ ، وال تكون اقل مما یجب فال یستفید الطال

 . من أستاذه بشكل جید 

 عدم القیام باإلشراف علي الرسائل العلمیة خارج تخصصھ العام. 



  عدم قبول اى ھدایا من الباحثین الذین یتولي االشراف علیھم او التدریس لھم. 

 التأكید المستمر علي األمانة العلمیة والسریة. 

 بحثیة الجدیدةتنمیة قدرات الباحثین علي التفكیر واإلبداع في المجاالت ال. 

  تعوید الطالب على تحمل مسئولیة بحثھ وتحلیالتھ ونتائجھ واالستعداد للدفاع عنھا .  

  التأكید المستمر على األمانة العلمیة لطالبھ من الباحثین .  

 التقییم الدقیق والعادل للبحوث التي یشرف علیھا أو ُیدعى للمشاركة في الحكم علیھا .  

 لعلمي بالشكل الذي یضمن عدم إذالل أو إھانة الطالب وتسفیھ التعامل مع طالب البحث ا
  . قدراتھ أثناء مراحل القیام بالبحث أو أثناء مناقشة الرسائل العلمیة

 أال یستغل وظیفتھ اإلشرافیة في استغالل طالب بحثھ، وأن یراعي ضمیره عند التعامل معھم .  
   -: مجال الترجمة - :سادسًا 

  : یتم مراعاة ما یلي – ١
للمترجم الحریة في التصرف بإدخال بعض التعدیالت في النص األصلي وتلزم اإلشادة الى   -  أ

مواطن الحذف والتعدیل واإللتزام بعدم المساس بسمعة المؤلف ومكانتھ العلمیة بالنسبة للمصنفات 
  .المنشورة بلغة أجنبیة 

 یسقط حق المؤلف في منع ترجمة مصنفھ إلى اللغة العربیة بمضي ثالث سنوات من وقت   - ب
  . النشر 
   - : مجال حقوق الملكیة الفكریة والنشر -:سابعًا 

   - :الحق األدبي للمؤلف ) : ١(
یتمتع المؤلف وخلفھ العام على المصنف  بحقوق أدبیة أبدیة غیر قابلة للتقادم  أو التنازل عنھا 

   -: وتشمل
  . الحق في إتاحة المصنف للجمھور  وألول مرة -أ

  . الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفھ - ب 
  . الحق في منع تعدیل المصنف تعدیال یعتبره المؤلف تشویھا أو تحریفا  لھ -جـ 

   - :الحق المالي للمؤلف ) ٢(
ع الي إستغالل  یتمتع المؤلف وخلفھ العام من بعده ، بحق إستئثاري في الترخیص أو المن-أ

لمصنفھ بأي وجھ من الوجوه وبخاصة عن طریق النسخ أو البث اإلذاعي أو إعادة البث اإلذاعي 
  .أو األداء العلني او التوصیل العلني أو الترجمة أو التحویر أو التاجیر أو اإلعارة أو اإلتاحة  

عقاد التصرف أن یكون   وللمؤلف أن ینقل إلى الغیر كل أو بعض حقوق المالیة ، ویشترط إلن-ب
  .مكتوبا ، ویكون المؤلف مالكا لكل ما لم یتنازل عنھ صراحة من حقوقھ

 وللمؤلف أن یتقاضى المقابل النقدي أو العیني الذي یراه عادال نظیر نقل حق أو أكثر من -جـ
  .حقوق اإلستغالل المالي لحقھ إلى الغیر 

ي قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة مدة  تحمي الحقوق المالیة للمؤلف المنصوص علیھا  ف-د
  .حیازة ولمدة خمسین سنة تبدأ من تاریخ وفاة المؤلف 

   -:سلطة نشر المصنف ) : ٣(



تمثل حقا أدبیا للمؤلف ولورثتھ إذا لم یوصي بعدم النشر ، أو بناء على إذن من وزارة الثقافة 
  .لألغراض التعلیمیة 

   -:سلطة تعدیل أو سحب المصنف ) : ٤(
 یقتصر الحق في تعدیل أو سحب المصنف على المؤلف ، ویتعین في حالة تصرفھ في حق -أ

اإلستغالل المالي بعدم سحب المصنف أو إدخال تعدیالت جوھریة إال بناء على أسباب خطیرة 
  .بمقتضى حكم قضائي من المحكمة اإلبتدائیة مع دفع تعویض عادل

غییر في المصنف بناء على إذن مكتوب مع تحدید ویجوز للمؤلف تخویل الغیر سلطة إدخال ت  - ت
  .الموضع المسموح بالتغییر فیھ ، واإلشارة إلى مواضع التغییر 

   -: مجال خدمة الجامعة والمجتمع وتنمیة البیئة - :ثامنًا 
  . أداء المھام العلمیة والعملیة بكل دقة وأمانة وإخالص -١
مع وفقا لنتائج مستقاه من إستبیانات ودراسات  ربط بحوث الجامعة والكلیة باحتیاجات المجت-٢

  .جادة وموضوعیة  
 المشاركة العلمیة في تنمیة مجتمع  الجامعة والكلیة عن طریق الدورات المتخصصة لتدریب -٣

الخریجین ورفع كفائتھم بما یواكب سوق العمل وكذا القوافل التي تخدم المجتمع في شتى 
  .التخصصات 

الجامعة والكلیة وخاصة المعیدین والمدرسین المساعدین وتوجیھ الرعایة  معاونة الزمالء في -٤
  والنصح واإلرشاد في كافة المجاالت العلمیة والعملیة 

 المحافظة على المال العام والمصلحة العامة باإللتزام بالقوانین واللوائح والتصدي للمخالفات -٥
  .التي تھدد الصالح العام دون محاباة ألحد  

  . شاركة في قضایا الراي العام ومشكالت البیئة والبحث إلیجاد حلول مناسبة لھا  الم-٦
  -:أخالقیات المھنة فى العالقة بالزمالء:تاسعًا

 .االحترام والثقة المتبادلة بین الزمالء -
 .تبادل االراء واالفكار وتقبل النقد الذى یھدف النھوض بالمؤسسة التعلیمیة -
 .احترام والدفاع عن حقوق الزمالء والحرص على مصالحھم  -
 .التعاون والتبادل العلمى بین الزمالء -
 .احترام الملكیة الفكریة للزمالء -
 .الدعم المعنوى والمساندة الفعالة لمواجھة المشكالت سواء المھنیة أو الشخصیة  -
ة التعلیمیة والحرص على دعم األساتذة الكبار لشباب أعضاء ھیئة التدریس فى مختلف األنشط -

 .توجیھھم بما ینھض بالمستوى العلمى للمؤسسة التعلیمیة 

  إفشاء – األنانیة – الحقد –سوء الظن (أن یعمل على وأد العالقات السلبیة قبل تفشیھا مثل 
 ....) - معاداة النجاح-  النقد للھدم-األسرار

  النقد البناء -  تشجیع العمل الجاد -حسن الظن(أن یعمل على نشر العالقات اإلنسانیة الراقیة  -
(..... 

  أن یعى حساسیة التعامل مع الزمالء حیث أنھا عالقات شدیدة التعقید، ألنھا تقوم بین زمالء
 .مھنة بعضھم تالمیذ بعض



  أن یعى أن عالقاتھ مع زمالئھ وأساتذتھ یراھا أفراد الھیئة المعاونة والطالب مما ینعكس على
 .ةسلوكیاتھم الجامعی

 االھتمام بأفراد الھیئة المعاونة من خالل: 
 االستماع الجید لمشاكلھم ومساعدتھم على إیجاد الحلول المناسبة. 
 العمل على تدریبھم على المھارات األكادیمیة الالزمة لتقدمھم. 
 تشجیعھم على إنجاز المھام بطرق علمیة وتیسیر سبل نموالتفكیر العلمى والفكرى لھم. 
 تدریبھم على إبداء الرأى بشجاعة وحریة تامة مع اإللتزام التام بآداب الخطاب. 
 أن یتحمل المسئولیة كاملة عن نتائج عملھم فى حالة تكلیفھم بالمھام نیابة عنھ . 
  -:أخالقیات المھنة فى قبول الھدایا والتبرعات :عاشرًا 

 .تعلیمیة من الھیئات والمؤسسات عدم قبول ھدایا شخصیة وااللتزام بقبول ھدایا للمؤسسة ال -
الشفافیة فى اإلعالن عن الھدایا والمنح والتبرعات التى ترد للمؤسسة سواء من ھیئات محلیة أو  -

 أجنبیة 
االلتزام بتوجیھ التبرعات والمنح الواردة للمؤسسة التعلیمیة إلى النھوض بالعملیة التعلیمیة  -

 .والبحثیة 
 .ات مشبوھة أو اشخاص سیئ السمعة أو مثار للجدلعدم قبول ھدایا أو تبرعات من جھ -
 .عدم ربط المنح والتبرعات والھدایا بأى عمل من شأنھ التأثیر على سیاسات المؤسسة التعلیمیة  -
 .االلتزام بالقواعد والسیاسات الرسمیة للمؤسسة التعلیمیة بشأن قبول الھدایا والمنح والتبرعات  -
سة مع جھات اجنبیة إال بعد موافقة الجھات السیادیة وداخل االلتزام بعدم المشاركة فى أى درا -

 .اطار البرامج والمشروعات واالتفاقیات الدولیة
  :التعامل األخالقى مع اإلنترنت :   حادي عشر 

ان شبكة اإلنترنت كما ھو معروف شبكة عالمیة واسعة االنتشار جعلت العالم كلھ قریة          
نافذة التى تطل منھا على العالم كلھ وھذا یعنى أنھا متاحة لجمیع أفراد صغیرة فاإلنترنت بمثابة ال

المجتمع دون استثناء، من ھذا المنطلق كان البد لنا من أن نحدد مالمح التعامل مع شبكة اإلنترنت 
  :أو بمعنى أدق أخالقیات التعامل معھ، والتى تتحدد فى النقاط التالیة 

 طلب العلم النافع ، والعمل على إیجاد وتنشئة المواطن اإلنترنتى الصالح. 
 تحرى الصدق والموثوقیة واألمانة فى طلب البیانات والمعلومات.  
  معلومات اإلنترنت للبث ، والنشر ، واإلتاحة ، ولیست للكتم ، أو الحبس .  
 حمایة حقوق الملكیة الفكریة ، وقوانین الفضاء اإللكترونى .  
              ، ى المجاالت االقتصادیة ى األفضل، ف ر إل ات للتغیی ات ومعلوم اإلنترنت وما تقدمھ من بیان

  . والسیاسیة واالجتماعیة، وغیرھا 
         ، ة بیانات ومعلومات اإلنترنت من أجل التواصل والتعارف ، والتعاون على األصعدة الوطنی

  .واإلقلیمیة ، والعالمیة 
  ات ، و ات والمعلوم ن البیان ة أم صوصیة            كفال اة الخ ان ـ ومراع ض األحی ى بع ریتھا ـ ف س

  . واحترامھا 



        ضارة ات ال ات والمعلوم ن البیان اتخاذ كافة التدابیر الوقائیة لحمایة أفراد المجتمع وجماعاتھ م
 والملوثة 

   في مجال غرس القیم االخالقیة للطالب  دلیل اخالقیات المھنة: ثاني عشر 
 مرشد والموجھ واألب والصدیق والقدوة لطالبھااللتزام بالقیام بدور المعلم وال .  

 تنمیة القیم الدیمقراطیة المتمثلة في حریة الفكر والرأي والتعبیر .  

 تنمیة روح االنتماء للوطن والمجتمع ولكل ما تخص علیھ األدیان السماویة من قیم وسلوك .  

 االحتكام الى الوازع الدیني والضمیر المھني في تعاملھ مع الطالب . 

 یقولھ داخـل الـكـلیة  یعد األستاذ قدوة لطالبھ فھو یبعث برسائل أخالقیة مـؤثرة في كـل مـا
 فاألستاذ مـسئول مھنیا وخلقیا عـن الـنمو الخلقي السوي للطالب ألنھ یغرس فـي  وخارجھا

 نفوس طالبھ بكافة السبل المباشرة وغیر المباشرة الـقـیـم السلیمة واألخالق الحمیدة وبخاصة
 :قیم التقدم مثل

 قیمة الوقت. 
 قبول األخر والتعددیة. 
  الحوار البناء. 
 إتقان العمل. 
 إتباع المنھج العلمي. 

  غرس مقومات االلتزام بالسلوكیات واألخالقیات المھنیة لدي الطالب وذلك علي مستوي
تخصصات البرامج التي تقدمھا الكلیة حتى یكونوا واجھة مشرفة للكلیة كمؤسسة تعلیمیة 

 .وبحثیة وخدمیة عند التحاقھم بسوق العمل
                 : أخالقیات الطالب الجامعي :ثالث عشر 

 ي ي عل ھرًة   ینبغ ل ش نًا واق ھ س غر من ان اص ھ وان ك أدب مع ھ ویت ع لمعلم ب أن یتواض  الطال
  .ونسبًا وصالحًا

   ینبغي للطالب أن یتواضع للعلم فبتواضعھ یدركھ و أن یصبر على التعلیم  .  

 ینبغي أن ینقاد لمعلمھ وان یشاوره في أموره ویقبل قولھ.  

     ل       أن یحرص على التعلیم مواظبا علیھ في جمیع األوقا ع بالقلی ا وال یقن ھ فیھ تمكن من ي ی ت الت
  .مع تمكنھ من الكثیر وال یحمل نفسھ ماال یطیق مخافة من الملل 

          أن یقدس الطالب النظام الجامعي وقوانینھ ویحترم التنظیمات العلمیة المعمول بھا، كما یحترم
  .الشھادة العلمیة التي سیحملھا بعد التخرج

    األخال ًا ب ب متحلی ون الطال م       أن یك صل بھ ذین یت اس ال ھ والن رم زمالئ ة وأن یحت ق الكریم
  .ویتعایش معھم

    أن یكون الطالب بعیدًا عن الشبھات، مھتمًا بشئونھ، بعیدًا عن التفكیر في إیذاء غیره، حریصا
  .على النفع واالنتفاع علمیًا

        م والم ره العل ا یق ًا بم تم دائم ذوق   آال یتعصب لرأى یراه أو وجھة یرتبط بھا، وإنما یھ نطق وال
  .السلیم



                ل ف، فیعم یم والتثقی ي التعل ب ف در دور الكت ة ویق ة الجامعی ن المكتب تفادة م یحرص على االس
  .على صیانتھا وحمایتھا من التلف

 االستفادة من خبرات أعضاء ھیئة التدریس والباحثین وتجاربھم العلمیة.  

    ب ع صیلھا، وأن یواظ ى تح رص عل ھا ویح ي یدرس المواد الت تم ب ضور أن یھ ى ح ل
  .المحاضرات النظریة والعملیة في أوانھا، ویقوم بوجباتھ العلمیة والبحثیة في وقتھا

        ا ستفید منھ د ی ي ق صیة والت ھ الشخ ر إمكانیات امعي لیظھ شاط الج ي الن ب ف شارك الطال أن ی
  .زمالؤه

  دون    احترام حقوق الملكیة الفكریة فال یسمح بنسخ البرامج أإللكترونی اب ب ع كت ھ وال إعادة طب
  .إذن مؤلفھ

  :أخالقیات وآداب اإلداریین  : رابع عشر 
  :األبعاد األخالقیة التي لھا داللتھا في سلوك اإلداري التربوى

 أن یجعل الطالب ومصالحھم محورًا أساسیا لكل قراراتھ وأفعالھ.  

 أن ینجز مسؤولیاتھ المھنیة بدقھ و أمانة وصدق وإخالص.  

  علي مواعید العمل وأتباع اإلجراءات في حالھ الغیابأن یحافظ  

  أن یخصص وقت العمل الرسمي ألداء واجبات وظیفتھ  

  أن یتعاون مع زمالءه في أداء الواجبات أالزمھ لتأمین سیر العمل  

 یجب المحافظة علي سریھ تداول الوثائق والمستندات     

 ادأن یدعم ویحمي الحقوق المدنیة واإلنسانیة لكل األفر.  

  أن یحترم ویطیع الدستور والقوانین واألنظمة المعمول بھا في مجتمعھ.  

 أن یطبق السیاسات التربویة المرسومة ویراعي قوانین وأنظمة وتعلیمات نظامھا التربوي .  

  أن یسلك سبًال مالئمة ومناسبة لتطویر وتصحیح القوانین والسیاسات التربویة.  

   ك فیمجاالت      مراكزه/ أن یتجنب استغالل مركزه ان ذل  لمكسب أو مصلحة شخصیة سواء أك
   .سیاسیة، أو اجتماعیة، أو اقتصادیة، أو أیة مجاالت أخرى

          سات ن مؤس ك م ون ذل ي وأن یك ل مھن ة أو تأھی ات أكادیمی ى درج صول عل سعى للح أن ی
  .معترف بھا

               ن خالل البحث واستمراریة ا ا م سعى لتحسین فعالیتھ ة وی و  أن یحافظ على مستوى المھن لنم
 .المھني

 :المسئولیة األخالقیة للقیادات في الكلیة : خامس عشر 
القائد سواء عمید أو وكیل أو رئیس قسم في الكلیة ھو الذي یقرر إلى حدد كبیر أسلوب  .١

القیادة الذي یتبعھ في إدارة الكلیة أو القسم وھذا األسلوب ینعكس بالطبع على مناخ الكلیة 
 .العام وبیئتھم التنظیمیة



القائد سواء كان عمیدًا أو وكیًال أو رئیسًا للقسم في الكلیة مسئول عن تنمیة قیم االنضباط  .٢
واحترام الوقت من خالل تنظیم الكلیة أو القسم وضبط السلوك وضبط الجداول الدراسیة 

وضبط المواعید بصفة عامة وإلزام الجمیع بواجباتھم ومحاسبة المقصر واتخاذ إجراءات 
 .بة المخطئین ومكافأة المجتھدینللتصحیح ومعاق

على القائد أن ینمي قیم العدل والمساواة وتكافؤ الفرص مع أعضاء ھیئة التدریس  .٣
 .والطالب والموظفین وكل العاملین في الكلیة

على القائد أن یحث الجمیع على التنافس الشریف إلبراز التفوق وتنمیة المواھب وإثبات  .٤
 .الجدارة

 .ناخ العمل في فرق ومجموعات للتعود على العمل في فریقوعلیھ أیضا أن یھیئ م .٥
اع          .٦ ساعدة وإقن ة بم شطة الطالبی ة لألن ة والخلقی داف التربوی تیعاب األھ زم باس د مل القائ

 .أعضاء ھیئة التدریس وموظفین رعایة الشباب
مسئولیة القیادات عن ضبط االمتحان وتقویم الطالب ومحاربة الغش ومحاربة أي تساھل      .٧

ین          أو تعنت  اد ب ة واالجتھ دل والصدق واألمان یم الع  أو میل، وبذلك تسھم القیادات بنشر ق
دعیم    ي ت ادات ف ساعد القی م ت ن ث املین وم الب والع دریس والط ة الت ضاء ھیئ ن أع ل م ك

 .المكانة العلمیة للكلیة والجامعة
ة         .٨ دریس والھیئ ة الت ضاء ھیئ شعر أع سي ی ي ونف اخ علم ق من ن خل سئولة ع ادات م القی

 .اونة و الطالب باالطمئنان والسالمة وھذا یحفز على اإلبداع واالبتكار وحریة الفكرالمع
ي      .٩ ة ف ضباط واآلداب العام ام واالن ن الع ام واألم ام الع ة النظ ن حمای سئولة ع ادات م القی

 .الكلیة واألقسام
ام         .١٠ ال الع ة الم ا خاص ة لھ وارد المتاح تخدام الم اءة اس ن كف سئولة ع ادات م القی

ناد       وعلیھم توخي  شراء واإلس ت وال  الحذر والدقة في اإلنفاق وكذلك في تفویض سلطة الب
ذه اللجان               و في تشكیل لجان الممارسة ولجان فحص المظاریف ولجان االستالم ،فكل ھ

 .لھا دور في الحفاظ على المال العام وعلى رأسھم القیادات
یم األ   .١١ ع الق شریة م وارد الب ة الم ة تنمی ق سیاس ادات تطبی ى القی ة عل ة المھنی خالقی

 ).تعیین الشخص المناسب في المكان المناسب(العامة ومحاولة اختیار األصلح دائمًا 
 .توفیر فرص التدریب والتنمیة المھنیة للجمیع حسب طاقاتھم والمتوقع منھم .١٢
 .التحفیز المستمر لكل الطاقات سواء معنوي أو مادي .١٣
 .المتابعة وتقییم األداء بأمانة وصدق وشفافیة .١٤
 .دقیق والموضوعیة في اختیار اللجان المؤثرة المختلفةالت .١٥
  .الجزاء یكون بغرض التصحیح ولیس االنتقام أو تصفیة الحسابات .١٦
 .الترقیات لمن یستحق وبالدور ولیس ألسباب شخصیة أو مصالح مشتركة .١٧
درات وإتاحة الفرص             .١٨ ة الق ستقبل أي تنمی ادات الم القیادات الحالیة علیھا إعداد قی

 . یكونوا على استعداد لتولى القیادات في المستقبلللشباب لكي
ة    .١٩ ى أن خدم املین إل دریس والع ة الت ضاء ھیئ ھ أع سئولیة توجی ا م ادات علیھ القی

ى أفضل                   ة عل ذه الخدم ال ھ ى إكم ساعد عل ة وی سئولیة الكلی ن م المجتمع جزء أساسي م
 وجھ 



ستمدة               .٢٠ ي العمل م ة ف ق سیاسات أخالقی ة تطبی اق   على القیادات في الكلی ن المیث م
دریس         ة الت األخالقي أو الدستور المھني بالكلیة والذي یكون في متناول جمیع أعضاء ھیئ

  . والھیئة المعاونة بالكلیة 
  :جزاءات وعقوبات مخالفة بنود حقوق الملكیة الفكریة والمیثاق األخالقي 

  : ١٨١مادة 
مع عدم اإلخالل بأیة عقوبة أشد فى قانون آخر، یعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شھر وبغرامة ال 
تقل عن خمسة آالف جنیھ وال تجاوز عشرة آالف جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من 

 بیع أو تأجیر مصنف أو تسجیل صوتى أو برنامج إذاعى محمى -أوال: ارتكب أحد األفعال اآلتیة
حكام ھذا القانون، أو طرحھ للتداول بأیة صورة من الصور بدون إذن كتابى مسبق من طبقا أل

 تقلید مصنف أو تسجیل صوتى أو برنامج إذاعى أو بیعھ -ثانیا. المؤلف أو صاحب الحق المجاور
  .أو عرضھ للبیع أو للتداول أو لإلیجار مع العلم بتقلیده

 صوتى أو برنامج إذاعى منشور فى الخارج أو بیعھ  التقلید فى الداخل لمصنف أو تسجیل- ثالثا
  . أو عرضھ للبیع أو التداول أو لإلیجار أو تصدیره إلى الخارج مع العلم بتقلیده

 نشر مصنف أو تسجیل صوتى أو برنامج إذاعى أو أداء محمى طبقا ألحكام ھذا القانون - رابعا
لمعلومات أو شبكات االتصاالت أو عبر أجھزة الحاسب اآللى أو شبكات اإلنترنت أو شبكات ا

  . غیرھا من الوسائل بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور
 التصنیع أو التجمیع أو االستیراد بغرض البیع أو التأجیر ألى جھاز أو وسیلة أو أداة -خامسًا

المجاور كالتشفیر مصممة أو معدة للتحایل على حمایة تقنیة یستخدمھا المؤلف أو صاحب الحق 
  . أو غیره

 اإلزالة أو التعطیل أو التعییب بسوء نیة ألیة حمایة تقنیة یستخدمھا المؤلف أو صاحب - سادسًا
  .الحق المجاور كالتشفیر أو غیره

 االعتداء على أى حق أدبى أو مالى من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة - سابعًا
تعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجیالت الصوتیة أو وت. المنصوص علیھا فى ھذا القانون

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة التقل عن . البرامج اإلذاعیة أو األداءات محل الجریمة
وفى جمیع . ثالثة أشھر والغرامة التى التقل عن عشرة آالف جنیھ وال تجاوز خمسین ألف جنیھ

نسخ محل الجریمة أو المتحصلة منھا وكذلك المعدات األحوال تقضى المحكمة بمصادرة ال
ویجوز للمحكمة عند الحكم باإلدانة أن تقضى بغلق المنشأة . واألدوات المستخدمة فى ارتكابھا

التى استغلھا المحكوم علیھ فى ارتكاب الجریمة مدة التزید على ستة أشھر، ویكون الغلق وجوبیًا 
وتقضى . من ھذه المادة) ثانیًا، وثالثًا( لیھا فى البندین فى حالة العود فى الجرائم المنصوص ع

  . المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر باإلدانة فى جریدة یومیة أو أكثر على نفقة المحكوم علیھ 
راءات     ذ اإلج ي تتخ اق األخالق ود المیث ن بن د م ى أى بن روج عل ة الخ ى حال ھ ف ا ان       كم

  :المحاسبیة األتیة
 )خطوة أولى(الف التقدم باعتذار كتابي على المخالفة فى مجلس القسم  على العضو المخ .١
 )خطوة ثانیة (التقدم باعتذار كتابى یرفع إلى مجلس الكلیة  .٢
 )خطوة ثالثة ( التقدم باعتذار كتابى یوزع على األقسام  .٣
 إتاحة الفرصة للعضو المخالف أن یعید النظر فى موضوع  المخالفة وذلك من خالل  .٤

  :التالى
 القیام بمھام إضافیة فى مجال المخالفة.  



 الحرمان من مھام كان یقوم بھا. 
 .فى حالة االمتناع عن أى مما سبق یتم التحویل إلى إدارة الكلیة التخاذ الالزم .٥
یتقدم العضو الذى تعرض مصنفھ الفكرى لالستغالل المادى من قبل الغیر إلى اللجنة  .٦

  :المختصة وذلك التخاذ ما یلى

 رد  العائد المادى عن ھذا المصنف للمؤلف األصلى باإلضافة لغرامة تحددھا اللجنة. 

 مصادرة جمیع النسخ المنسوخة من المصنف لصالح المؤلف األصلى. 

  حرمان العضو المستغل للمصنف األصلى من تألیف وإعداد المؤلفات الجامعیة لمدة
 .تحدددھا اللجنة

  ورد المبالغ المطلوبة ترفع اللجنة األمر إلى إدارةفى حالة اإلمتناع عن دفع الغرامة  
  .الكلیة التخاذ قرار بتحویلھ لمجلس تأدیب

  
  

  
             

 

   


