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 )االصدار الثاني(
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 كلمة افتتاحٌة

 

االمة عتبر الجامعة بصفة عامة وكلٌة العلوم بصفة خاصة ركٌزة اساسٌة من ركائز التنمٌة ونهضة ت

فً  لٌكونوا دعائم ممٌزة بنً علً القٌم ممتالٌة التفكٌر العلمً السلٌم ال اجٌال تعلٌملما تقوم به من 

 هاتبنً علٌشتً المهن اومن خالل انتاج ابحاث علمٌة تطبٌقٌة تسهم فً تطوٌر الصناعة و

وادراكا من كلٌة العلوم جامعة الزقازٌق لهذه المهمة القومٌة سواء كان المختلفة بالدولة السٌاسات 

 وحددت غاٌاتها 7172-7108فً مجال التدرٌس او البحث العلمً وضعت خطتها االستراتٌجٌة 

من اجل هذا اصدرت و، عالمٌا لتحقٌق متطلبات المجتمع فً ظل القٌم واالخالق المتعارف علٌها

تبنت فٌه القٌم و االخالق الحاكمة والملزمة لجمٌع   7102الكلٌة المٌثاق االخالقً االول فً مارس 

 الصدار الثانًفً ا وتم تحدٌثه تحقٌق غاٌاتها فً التدرٌس والبحث العلمًالعاملٌن بالكلٌة من اجل 

و بٌن ببعض  بالكلٌة بعضهملٌكون مٌثاق اخالقً ٌحكم العالقة بٌن العاملٌن  7107فً دٌسمبر 

اخري. كما راعت الكلٌة اعالن هذا المٌثاق والتروٌج للقٌم المجتمع المحٌط و المستفدٌن من ناحٌة 

بالكلٌة واتخاذ االجراءات  واالخالق الواردة به بٌن اعضاء هٌئة التدرٌس والطالب والجهاز االداري

الالزمة لتفعٌل بنوده. ونأمل من هذا الدلٌل ان ٌكون حاكما ومرجعا ارشادٌا بٌن االطراف المعنٌة 

 .لحل الكثٌر من المشكالت التً توجه الباحثٌن والدراسٌن بالكلٌة

ث الدلٌل من فً النهاٌة ال ٌسعنً اال ان اتقدم بخالص الشكر والتقدٌر الً اللجنة المكلفة بتحدٌ

وندعو هللا تعالً ان ٌنفع بهذا الدلٌل وان  واصداره بهذا الشكل الممٌزوحدة ادارة الجودة بالكلٌة 

 .ٌكون معٌنا لنشر القٌم و االخالق المتعارف علٌها فً الوسط الجامعً

 وهللا ولً التوفٌق

 ا.د/ دمحم احمد فؤاد العراقً

 عمٌد الكلٌة

 7107دٌسمبر 
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 مــــــــــــــــدٌـــــــــــــــتق

  لكلٌة العلوم جامعة الزقازٌق خالقىاأل المٌثاق

مهنة ان تتطور وتحقق الرقً المطلوب منها دون النظر فً اطار االخبلق  الٌمكن الي

ئ والمباد القٌماالستاذ الجامعً من المهن التً ترتقً كلما تم التوعٌة بوالمبادئ التً تحكمها ومهنة 

فعالٌن فً  واتدرٌس وتنشأة االجٌال لٌكونالحٌث ترتكز علً قٌمتٌن االولً وهً مهمة بها  الحاكمة

حقٌقة الظواهر المحٌطة وتوظٌفها من اجل خدمة الً مع و الثانٌة البحث العلمً والوصول المجت

البشرٌة ولقدسٌة المهمتٌن كان البد ان تحاط  مهنة االستاذ الجامعً بمثٌاق اخبلقً ٌعلو بالقٌم 

مٌثاق ال دلٌل هدامة  ومن هنا تأتً اهمٌة اصدارالوسط الجامعً من القٌم السلبٌة الاالخبلقٌة وٌنقً 

 لكلٌة العلوم جامعة الزقازٌق. االخبلقً

وسابل االتصال جعل من منتج وان التطور السرٌع و المتبلحق فً تكنولوجٌا المعلومات 

البحث العلمً كاحد ركابز العمل االكادٌمً مٌسرا ومتاحا لتدوال عما كان علٌه من قبل وفً ظل هذا 

فً  االلتزام باألسس العلمٌة الصحٌحةٌواجه الباحثون تحدٌات حاضرا ومستقببل تتطلب  االنفتاح

التً تسهم فً اإلثراء الحضاري والرٌادة الحقٌقٌة لمجتمع  الملكٌة الفكرٌة مرعاةوتوثٌق المعلومات 

 مدتعتالمعرفة، دون المساس بحقوق االخرٌن لذا كان لزاما علً كلٌة العلوم جامعة الزقازٌق ان 

 لتزم بها الكلٌة فً تحقٌق رؤٌتهاحدد فٌه القٌم العلٌا التً ت،  وطبلبها بٌن باحثهااخبلقٌا  مٌثاقا

نحو الرٌادة والتمٌز واٌمانا بحرٌة تدوال و نشر المعلومات البحثٌة والتً كفلها الدستور ورسالتها 

فً  تحدٌثه ثاق واعتمادالمصري دون المساس بحقوق الملكٌة الفكرٌة لبلخرٌن تم اصدار هذا المٌ

لسلوك  الحاكمةوضع الضوابط والذي  ٌهدؾ الً  لٌكون دلٌبل ومرشدا للعاملٌن بالكلٌة 2017دٌسمبر 

حتً ،  العالمٌة المتعارؾ علٌها مع تبنً الكلٌة نشره والتوعٌة به العلمٌة المعاٌٌرالباحث وفق القٌم و

على حقوق الملكٌة الفكرٌة أو مخالفة األخبلق ٌتجنب الباحثون الوقوع فً المحظور من حٌث التعدي 

 واألعراؾ العلمٌة.االدٌنٌة 

والمبادئ االساسٌة التً حددتها الكلٌة والمبادئ االساسٌة ٌتناول هذا الدلٌل بالتفصٌل االخبلق 

الواجبات والعبلقات بٌنهم وبٌن المستفٌدٌن  وتحددالتً تتبنها الكلٌة وتسعً الً نشرها بٌن العاملٌن 

نسأل هللا تعالً ان من االطراؾ المجتمعٌة من خبلل التدرٌس و البحث العلمً وحماٌة الملكٌة الفكرٌة 

 ٌنفع بهذا العمل ونشكر من ساهم فً اعداده او نشره او العمل به.

 وهللا ولً التوفٌق.

 ا.د/ خالد دمحم سعٌد جمٌل

 حدة ادارة الجودةمنسق التدرٌب بو

 كلٌة العلوم جامعة الزقازٌق

 2017دٌسمبر 
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 ساسٌةاالمفاهٌم الالجزء االول :

 :االخالقتعرٌف  

ً بكل جواِنب حٌاة اإلنسان، فتصرفات اإلنسان تعِكس ما ٌتّصؾ به من  ً وثٌقا ترتبط األخبلق ارتباطا

ًّ ٌُسمى بالَخْلق وهو ما ٌظهر لكل شخٍص، بٌنما الُخلُق ال ٌظهر إاّل بعد  أخبلٍق، فالشكل الخارج

وبالتالً فان عبلقة عضو هٌبة التدرٌس بالطالب هو خلق وتعامل الباحث مع  التعامل مع الشخص

و  القٌمادوات البحث العلمً ومفرداته هً اٌضا خلق ٌجب ان ٌكون فً اطار متعارؾ علٌه من 

ٌةً بالؽةً، فأَمر بمكاِرم األخبلق، وكان اإلسبلم األخبلق أهم المبادئ التً تعزز هذه العبلقة.  وجعل

ً باألخبلق الفاِضلة والنبٌلة،  كما جاء فً وصؾ النبً  األنبٌاء علٌهم السبلم هم أول الناس اتصافا

مكاِرم وقد وضَّح الرسول ّلسو هيلع هللا ىلصّ أنه بُِعث لٌتّمم  ( 4)" القلم  َوإِنََّك لَعَلَٰى ُخلٍُق َعِظٌمٍ صلً هللا علٌه وسلم "

 .األخبلق

  الجامعة فى خالقاأل همٌةا

وبما ان االستاذ الجامعً هو فً اساس باحث ومعلم ٌحب ان ٌكون بخلقه قدوة بٌن طبلبه  

وباحث ٌتحري الدقة و ٌتمتع باالمانه فً عرضه لنتابج ابحاثه  ومن الوضوعٌة و االتقان فً اقتراحه 

 قد و متعدة الجامعى ستاذاأل عهام ٌتعامل التى راؾلحلول مشكبلت تواجه المجتمع مع ذلك فأن االط

 التى الجهات مأ سرةاأل مأ فقط الطالب هو هل:  ستاذاأل المستفٌدٌن من هم من حول بالفعل الجدل ٌثار

 مستقبل ٌقرر الذى من .؟ الخرٌج هذا سٌستقبل الذى الواسع المجتمع مأ التخرج بعد فٌها سٌعمل

 بٌن الرؤى فى التعارض ومدى احتماالت علٌنا ٌخفى وال ؟ ذلك فى الطبٌعى الحق له ومن ؟ الطالب

 الطالب مع تفعله فٌما ستاذأك منك المختلفة طراؾاأل توقعات فى التعارض وبالتالى طراؾاأل مختلؾ

،  للشباب ىقالخل البناء ورسالتها  الحمٌدة خبلقاأل نشر وظٌفتها نبأ تتمٌز الجامعة نفإ سلفا جاء وكما

 خاصا مذاقا والأ ٌكتسب المهنة خبلقٌاتأ مع تعاملنا نإف وبالتالى رسالتها من جزء هذا قلاأل على

 . مضاعفة همٌةأ وثانٌا

المبادى مصادر
ء

 األخالقٌة 

 : ربٌسٌة مصادر ثبلث من األخبلقٌة المعاٌٌر تستمد

 اإلنسانٌة والقٌم الشرع:  االول المصدر  
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 عندما العلماء مٌز قد وتعالى سبحانه أن هللا من تنبع التى السماوٌة الدٌانات من المنبثقة اإلنسانٌة القٌم

َ  تعالى: .. كما قال" ٌعلمون ال والذٌن ٌعلمون الذٌن ٌستوى هل:"  وتعالى سبحانه قال )ِإنََّما ٌَْخَشى اَّللَّ

 ومبدأ كرٌم خلق كل جنابتها بٌن تضم واسعة شاملة سبحانه هللا وخشٌة ." 28فاطر:ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََماُء( 

حٌث  وقد بُِعث رسول هللا ـ ّلسو هيلع هللا ىلص ـ لٌتمم مكارم األخبلق ألهمٌتها للفرد واألسرة، والمجتمع واألمة . قوٌم

 ٌكون حٌث هو األخبلق بمكارم مكان وأولى ،") إنما بعثت ألتمم صالح األخبلق (رواه أحمد  قال

 إٌذاء وعدم والصدق األمانة مثل: السماوٌة الشرابع من المستمدة القٌم هذا أمثلة ومن والعلماء العلم

  .وحفظ حقوق االخرٌنالؽٌر

 والشرائع القوانٌن:  الثانى المصدر   

   : ٌلى ما على 1972/ 49 الجامعات قانون من 96 المادة تنص

 نفوس فى بثها على والعمل األصٌلة الجامعٌة والقٌم بالتقالٌد التمسك التدرٌس هٌبة أعضاء على"

 والثقافٌة االجتماعٌة  شبونهم ورعاٌة بالطبلب المباشر االتصال وتدعٌم ترسٌخ الطبلب، وعلٌهم

  . "والرٌاضٌة

 مجتمعنا فى العلماء علٌها وتعارؾ ، القانون قوة لها وتقالٌد قٌم تحكمه الجامعى المجتمع أن والواقع

 بعضا الحصر ال المثال على ىسبٌل ٌالى فٌما نذكر أن المناسب من ٌكون ولعله ، أخرى ومجتمعات

 ترسخ أإن الزما وكان علم وطالب أستاذ فالجامعة ، الجامعات بها وتتطور تحٌا التى والتقالٌد القٌم من

 .الجامعة لعمل المناسب والمناخ المثالٌة البٌبة الٌجاد التقالٌد ذلك

 المجتمع فى السائدة الثقافة: الثالث المصدر  

 البد األخرٌن سلوكٌات فى األستاذ ٌشاهده فما.  االخرون ٌفعله وما المجتمع فى السابدة الثقافة   

 علٌه نقٌس معٌارا ٌصبح أن  ٌمكن مثبل الجامعة ربٌس تصرؾ أن بل ، أحٌانا أثرا علٌه سٌترك

 . والسلوك للمناقشة مطروحٌن تصرفٌن بٌن لئلختٌار

 فً المجتمع الجامعً االخالقب فوائد االلتزام

 ،وتتوافر العادلة ؼٌر الممارسات ،فتتراجع الكلٌة مجتمع تحسٌن فً ٌسهم ألخبلقاب األلتزام -0

 . بالكلٌة العاملٌن جمٌع أمام المتكافبة الفرص

 هٌبة أعضاء بٌن الفرٌق روح وتدعم الوظٌفً الرضا تحقٌق فً ٌسهم العمل بأخبلقٌات لتزاماال -2

 بالمجهود. الدخل وربط واألعمال المهام توزٌع لعدالة نتٌجة والعاملٌن ومعاونٌهم التدرٌس
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 فً بالنفس بالثقة والعاملٌن ومعاونٌهم التدرٌس هٌبة أعضاء تشعر بكفاءة العمل خبلقٌاتأ إدارة -3

 النفسٌة. والراحة تقرارساال من المزٌد وٌحقق الضؽوط و والتوتر القلق ٌقلل وهذا العمل

 مناخ تحسٌن الً ٌؤدي مما بالقانون والتمسك ، بالشرعٌة لتزامهواال الكلٌة فً األخبلقً لتزاماال -4

 . الكلٌة رسالة تحقٌق فً والمساعدة العمل

 والجودة البشرٌة التنمٌة برامج مثل الهامة البرامج من عددا ٌدعم المهنة وآداب بأخبلقٌات لتزاماال -5

 رسالتها. تحقٌق على وٌساعد الكلٌة وتطوٌر تنمٌة ٌحقق ممااإلستراتٌجً،  الشاملة، والتخطٌط

 التدرٌس هٌبة أعضاء به ٌسترشد مرجع أو دلٌل بمثابة ٌكون الكلٌة به تلتزم أخبلقً مٌثاق وجود -6

 العدالة ٌحقق الذي األمر المعنٌة للجهات تعامبلتهم فً للجوء ٌوجههم والطبلب والعاملٌن ومعاونٌهم

 .والمصداقٌة

 وتسند الفرص، بتكافؤ الناس وٌتمتع ، العادلة غير الممارسات االلتزام باداب واخالقات المهنة يقلل من -7

 وتتسع واالنتهازٌٌن محتالٌنلل وال مكان  أنفع هو لما الموارد وتوجه وعلما كفاءة لؤلكثر األعمال

  باألخبلق الجمٌع التزم إذا ٌتحقق وؼٌره هذا كل . المجتهدٌن أمام الفرص

  المٌثاق االخالقً للكلٌةالجزء الثانً : 

 تعرٌف المٌثاق االخالقً

االلتزام بها أثناء  و كلٌة العلوم جامعة الزقازٌق تبنٌها العلٌا التً تسعى والمبادئ  هو مجموعة القٌم 

 ، وٌحدد المٌثاق القواعد الواجبة فً السلوك المتوقعسواء فً التدرٌس او البحث العلمً ممارسة العمل

وٌقصد بالقٌم العلٌا ذلك التنظٌم الخاص لخبرة اإلنسان بما ٌعمل على  وفً السلوك المحرم أٌضاً.

تكوٌن الضمٌر االجتماعً، وتوجٌه السلوك فً المواقؾ المختلفة وفق المعاٌٌر السابدة فً المجتمع. 

القٌم الروحٌة ومثال ذلك قٌم الصدق فً القول واإلخبلص فً العمل وعدم السرقة. وهناك فرق بٌن 

والقٌم االجتماعٌة فاألولى تستمد من الدٌن والثانٌة تستمد من الثقافة السابدة ومن مراحل نمو الشخص 

 وما ٌتلقاه من تربٌة.

لكل العاملٌن بالكلٌة سواء فً مٌثاق أخبلق المهنة المٌثاق المطروح لكلٌة العلوم جامعة الزقازٌق ٌمثل 

كما ٌحدد التزامات  ٌشكل السمة األساسٌة فى العمل األكادٌمى والذي مجال التدرٌس او البحث العلمً 

 .الكلٌة نحو المجتمع المحٌط فً محافظة الشرقٌة و المحافظات المحٌطة
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 و المبادئ الحاكمة القٌم

تبنت مجموعة من اٌمانا من كلٌة العلوم جامعة الزقازٌق باهمٌة االخبلق فً المجتمع الجامعً فانها 

والمبادئ العامة االخبلقٌة ٌجب ان ٌتحلً بها اعضاء هٌبة التدرٌس علً مختلؾ درجاتهم  القٌم

وٌتم تروٌجها داخل  سواء كانت تدرٌسٌة او بحثٌة  الوظٌفٌة تكون حاكمة الداء مهامهم الوظٌفٌة

 وخارج الكلٌة علً النحو التالً:

  والصدق مانةاأل -0

 ، خرٌناأل مع تعامبلته فى مانةواأل ، النفس مع والصدق مانةباأل الجامعة ستاذأ ٌتسم نأ ٌنبؽى

 . والعمل القول فى الصدقو  ، والتعلٌمٌة العلمٌة ةنماواأل

  ٌجابٌةواإل االلتزام -2

(  خدمٌة – شرافٌةإ – بحثٌة – تدربٌة -تدرٌسٌة ) مختلفة مهام من به ٌقوم ما جمٌع فى االلتزام

 تتسم بروح العمل فى والتفانى والحماس االخبلص ، مهام من به ٌناط ما جمٌع فى ٌجابىاإل التفاعل

  والمحبة بالود

  الموضوعٌة -2

أّن االستاذ الجامعً  علٌه أن ٌجتهد فً تحقٌق مختلؾ الشروط الموضوعٌّة المتعلقة ببحثه او  

وطرحها  محاضراته التدرٌسٌة، من حٌث جمع المعلومات وتصنٌفها والتّدبّر فً معانٌها وعبلقاتها،

علً الطبلب بموضوعٌة وشفافٌة دون المبالؽة فً جهد بذل او انجازات تمت وعدم التحٌز لمبدء او 

 .فكرة مسبقة قبل تحرري نتابج و منهجٌة البحث

 :  المتبادل االحترام -4

و احترام االراء المخالفة اثناء التدرٌس وحضور  الذات حتراماٌجب ان ٌتمتع االستاذ الجامعً ب

 على الكبٌر وعطؾ واحترام والكبٌر الصؽٌر ٌروقوت احترامو ،واعمال البحث العلمً مرات المؤت

 الرأى تقبلوعلٌه  .وتعامبلته عبلقاته فى الجامعى المجتمع فرادأ جمٌع على ٌنسحب بما الصؽٌر

 عدم ، الجامعٌة واألعراؾ الحدود كانت مهما الخبلفات تجاوز عدمو ، الصدر وسعة باحترام األخر

 كافة استنفاذ بعد اال خبلفات أى فى للفصل الجامعة ثم الكلٌة ثم القسم خارج أخرى جهات إلى اللجوء

 السابقة الجامعٌة المستوٌات على السبل
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 االتقان والدقة -5 

 من  اجل تحقٌق ومعاونٌهاتقان العمل وبذل قصاري الجهد من اهم سمات التمٌز لبلستاذ الجامعً 

او من خبلل اعمالهم  لموادهم فً نقل المعلومات لطبلبهم اثناء التدرٌس الدقة من لمستوى مقبو

للمهام  أنفسهم والٌؤهل هم بذل المزٌد من الجهد علٌ المادة ٌتقنون ال كانوا فإذاالبحثٌة و التحضٌر لها 

 .الوظٌفٌة المكلفٌن بها

  الحسنة القدوة -6

 سلوكٌاته جمٌع فى معهم ٌتعامل من لكل بالنسبة بها ٌحتذى قدوة ٌكون نأ ٌجب التدرٌس هٌبة عضو

 . الجامعى العمل قٌادة مسبولة بهم ٌناط من على ولىاأل بالدرجة ذلك وٌسرى وتعامبلته وتصرفاته

 ٌتحمل وبالتالى ، علٌه سلوكهم الطبلب سٌٌق الذى النموذج سٌكون ستاذاأل سلوك ان ذلك وٌعنى

 ٌتصرؾ العامل وأ المهندس وأ فالمحاسب.  االلتزام مسألة فى المجتمع فى ضافٌةإ مسبولٌة ستاذاأل

 سٌنظر ٌتصرؾ حٌنما ستاذاأل ولكن.  خرٌناأل على كبٌرا ثراا سلوكه ٌترك وال مناسبا ٌراه كما

 ولعلها الجامعى قبل ستاذاأل على الملحوظة نفس وتسرى)   المناسب التصرؾ هذا على الٌه الطبلب

 ( حدة كثرأ تكون هناك

  العدالة -7

 من لٌهإ ٌسند ما جمٌع فى العدالة بمنطق ٌلتزم نأ وعلٌه وقاضى وباحث مربى التدرٌس هٌبة عضو 

 . النفس على والقٌاس العدل موارد خٌر نهوأ ،عمالأ

 

 الجامعً ستاذلأل خالقٌةاأل سئولٌةمال نطاق

 ،قصد بدون أو بقصد ذلك كان سواء ،خلقٌة رسالة ٌتضمن نساناإل ٌفعله ما كل نأ سلفا وضحناأ

   ستاذواأل)  الجامعى ستاذواأل

 ٌعاون نأ منه ٌتوقع حٌث للمجتمع وبالنسبة لطبلبه بالنسبه للؽاٌة خاص موقع فى(  اٌضا المدرسة فى

 نأل فقط لٌس سلوكه فى القوٌم بالخلق هو ٌتحلى نإلى أ ضافةباإل ،للطبلب السلٌمة الخلقٌة التنشبة فى

 .به المحٌطٌن سلوك فى ٌؤثر الذى النموذج نهأل ٌضاأ نماإو ، واجبه هذا
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  للمٌثاق المنفذون

 وأ معاونٌهم وأ التدرٌس هٌبة عضاءأ من كانوا سواء المهنى التنظٌم بهذا الكلٌة عضاءأ كافة ٌلتزم

 كلهم عضاءاأل نأ من كدأللت البلزمة جراءاتاإل الكلٌة وتتخذ .والطبلب والعمال الفنٌنو  دارٌٌناإل

 ةبصور ونشره به والوعى به عبلماإل خبلل من ذلك ، وبه وٌلتزمون المٌثاق هذا ءلمبادى ٌخضعون

 .كافٌة

  المٌثاق هدافأ

 طراؾاأل كافة نهأوطم المهنٌة بالمعاٌٌر االلتزام على بالكلٌة العاملٌن لمساعدة المٌثاق صٌاؼة تم

 المهنٌة سالٌبواأل للطرق وفقا تتم التعلمٌة و والبحثٌة االعلمٌة الكلٌة نشطةأ كافة نأ لىإ معها المتعاملة

  .خبلقٌةاأل

 : المٌثاق محتوٌات

 -: التالٌة المحاور على الزقازٌق جامعة موالعل  بكلٌة خبلقىاأل المٌثاق وٌشتمل  

  الكلٌة لعمٌد خبلقٌةاأل المسبولٌة -1

  التدرٌس مهنة تجاهالجامعً  ستاذاأل خبلقٌاتأ -2

  العلمٌة الرسابل على شراؾواإل العلمى البحث تجاه الجامعى ستاذاأل خبلقٌاتأ -3

  والتبرعات الهداٌا قبول فى التدرٌس هٌبة عضو مهنة خبلقٌاتأ -4

  العلم طالب تجاه الجامعى ستاذألا خبلقٌاتأ -5

  الطبلبٌة انشطةاأل فى التدرٌس هٌبة عضو مهنة خبلقٌاتأ   -أ

  االمتحانات وتنظٌم الطبلب تقٌٌم فى المهنة خبلقٌاتأ -ب

  الزمبلء مع التعامل فى التدرٌس هٌبة عضو مهنة خبلقٌاتأ -6

  والمجتمع الجامعة  خدمة تجاه الجامعى ستاذاأل خبلقٌاتأ  -7

  الجامعى الطالب خبلقٌاتأ -8

  دارٌٌناإل دابأو خبلقٌاتأ -9
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 الكلٌة لعمٌد خالقٌةاأل المسئولٌة -0

 الجلسات بمحاضر الجامعة ربٌس وٌبلػ الكلٌة مجلس قررات بتنفٌذ الكلٌة عمٌد ٌلتزم -

 بالقررات المختصة الجامعٌة الهٌبات ٌبلػ كما صدورها تارٌخ من ٌامأ ثمانٌة خبلل والقررات

  .الٌهم ببلؼهاإ ٌجب التى

 ٌتبعه الذى القٌادة سلوبأ كبٌر حدإلى  ٌقرر بعدم االنفراد بالقرارت حٌث الكلٌة عمٌدٌلتزم  -

  .التنظٌمٌة وبٌبتها العام الكلٌة مناخ على مباشرة ٌنعكس القٌادى سلوباأل وهذا الكلٌة دارةإ فى

 التعلٌمٌة الخطة عدادإ على باالشراؾ عمٌد الكلٌة مع الوكبلء ورؤساء االقسام العلمٌة ٌلتزم -

والمبادئ المشار الٌها فً  القٌموفق االهداؾ المحددة مع  تنفٌذها ومتابعة الكلٌة فى البحثٌةو

  .المٌثاق

 هٌبات من الكلٌة احتٌاجات ستكمالال البلزمة االقتراحاتب تقدٌمٌٌجب علً عمٌد الكلٌة ان  -

  .والموارد االخري  البلزم للخطة التنفٌذٌة للكلٌة خرىاأل المساعدة والفبات والفنٌن التدرٌس

 على والطبلب التدرٌس هٌبة عضاءأ وتشجٌع والنفسى العلمى المناخ خلقب ٌلتزم عمٌد الكلٌة -

 . المختلفة المجاالت فى والتمٌز التفوق

 تنظٌم خبلل من الوقت واحترام وااللتزام االنضباط قٌم تنمٌةب والوكبلء الكلٌة عمٌدٌلتزم  -

 الجمٌع لزامإو ، عامة بصفة المواعٌد وضبط ، الدراسٌة الجداول وضبط السلوك وضبط ، الكلٌة

 ومكافأة ، المخاطبٌن ومعاقبة ، التصحٌح جراءاتإ واتخاذ ، التقصٌر عن والمحاسبة ، بواجباتهم

 . وتحقٌق المبادئ المشار الٌها المجتهدٌن

 قٌمل اعبلءا والموظفٌن والطبلب ساتذةاأل مع نصاؾإو بعدل ٌتعامل ان الكلٌة عمٌدٌجب علً  -

 .التً تتبنها الكلٌة  الفرص وتكاْفو والمساواه العدل

 برازإل الجمٌع مامأ المتساوٌة الفرص حٌٌت الذى الشرٌؾ التنافس ثقافة ٌلتزم عمٌد الكلٌة ببث -

 .بٌن العاملٌن بالكلٌة  الجدارة ثباتإ وأ الموهبة وتنمٌةأ التفوق

 فى العمل مناخ تهٌبة خبلل من بالكلٌة الخلقٌة التربٌة وفى الخلقٌة التنمٌة فى ٌسهم عمٌد الكلٌة -

وتقدٌم العمل الجماعً عن  ، فرٌق فى العمل على الجمٌع لٌتعودالبحثٌة  مجموعاتالو العمل فرق

 العمل والمصلحة العامة عن المصلحة الشخصٌة.

 االمتحاناتاعمال   ضبط ٌجب علً عمٌد الكلٌة و الوكبلء واعضاء هٌبة التدرٌس بالكلٌة -

فً هذا الشأن وتطبٌق  تساهل ىأ ومحاربة ،فٌه شروع وأ ؼش ىأ لمحاربة الطبلب تقوٌم وضبط
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 الطبلب ٌنب واالجتهاد مانهواأل العدل ثقافة نشر مع القانون للحد من الظواهر السلبٌة بالكلٌة

  .والجامعة للكلٌة العلمٌة والسمعة المكانه مع العمل علً اعبلء.  السواء على ساتذةواأل

ً  مسبول العمٌد -  بالتالى وعلٌه,  العام المال خاصة, له المتاحة الموارد ادارة كفاءة عن مهنٌا

 تشكٌل وفى,  أواإلسناد الشراء فى البت سلطة تفوٌض وفى,  اإلنفاق فى والدقة الحذر توخى

 دورفى لها اللجان هذه فكل, اإلستبلم ولجان البت ولجان المظارٌؾ فض ولجان الممارسة لجان

 . العام المال على الحفاظ

 من أساسى جزء المجتمع خدمة نأ إلى والعاملٌن األساتذه ٌوجه نأ عمٌد الكلٌة علىٌجب  -

 كملأ على المسبولٌة بهذة النهوض إلى ٌؤدى بما الجامعٌة األنشطة ٌوجه نأو,  الجامعة مسبولٌة

 . وجه

ً أ ٌكون ان ٌجب علً عمٌد الكلٌة -  هٌبة عضاءأل األداء بتقٌٌم التقارٌرالخاصة عرض فى مٌنا

 .والعاملٌن بالكلٌة و تطبٌق القانون علً الجمٌع المعاونة والهٌبة التدرٌس

 

 التدرٌس مهنة تجاه الجامعى األستاذ أخالقٌات -7

المكلف بها   التدرٌس بمهام القٌام فى بكلٌة العلوم جامعة الزقازٌق الجامعى األستاذ ٌلتزم أن ٌجب

 :وفق المبادئ التالٌة

 .تدرٌسها ٌقبل ان قبل فٌها نفسه ٌؤهل أو تدرٌسها به ٌناط التى المادة إتقان من التأكد -

ً  لٌكون ومستحدساتها بمستجداتها الوافٌه اإلحاطة مع لمادته الجٌد ضٌرحالت -  المادة من متمكنا

 .وجه أفضل على لتدرٌسها ٌؤهله الذى بالقدر

  بتدرٌسها ٌقوم التى للمادة العلمى المستوى تحدٌد فى المتعارؾ علٌها الجودة بمعاٌٌر اإللتزام -

مع االلتزام باعداد توصٌؾ المقررات المكلؾ بتدرٌسها وفق اهداؾ البرامج الدراسٌة بالكلٌة 

و تسلٌمها الً وحدة ادارة الجودة بالكلٌة قبل بداٌة التدرٌس مع اعبلن الطبلب باهداؾ 

  .ومخرجات التعلم و منهجٌة التدرٌس والتقٌٌم فً اول محاضرة

 .قدراتهم به تسمح اإلنجاز من مستوى أعلى بهطآل ٌحقق حتى الفرص بخلق اإللتزام -

ً  التدرٌس وقت بإستخدام ٌلتزم أن -  والجامعه الطبلب مصلحه ٌحقق وبما جٌداً  إستخداما

 . والمجتمع
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 هذا على بناء مستقله نتابج إلى توصله وٌتقبل,  المنطقى التفكٌر قدرات الطالب فى ٌنمى أن -

 .هذا كل فى الطبلب مناقشة وٌقبل التفكٌر

 المبنى رأٌه وٌحترم,  المستقل التفكٌر على ٌشجعه نأو ,التفكٌر على الطالب قدرة ٌحترم نأ -

 .محدده أسانٌد على

ً  البناء الحوار أصول وفق واإلعتراض بالمناقشة ٌسمح أن -  المتعارؾ الحدٌث آلداب وتبعا

ً  ٌهٌا وبما,  علٌها  . للتعلم أفضل فرصا

 وجعله التدرٌس إتقان فى تساعده التى والوسابل الطرق ٌستخدم وأن,  التدرٌس مهارة ٌتقن أن -

ً  مشوق  .الوقت نفس فى ومفٌداً  وممتعا

 بأمانة  فً الرحبلت العلمٌة و التدرٌب المٌدانً أو المعمل أو المحاضرة فى عمله ٌؤدى أن -

ً , وإخبلص  . ومعاونٌه لطبلبه والخلقى المعرفى النمو على حرٌصا

 الشأن ولذوى لطبلبه المتابعة نتابج ٌتٌح وأن ممكن مدى اقصى إلى طبلبه أداء ٌتابع أن -

  . علٌها بناء للتصرؾ

ً  ٌكون أن - ,  والمساواه التعبٌر وحرٌة الرأى وحرٌة الفكر حرٌة فى الدٌموقراطٌة للقٌم نموذجا

 . طبلبه فى القٌم هذه لتنمٌه ٌسعى وأن

مع  الدراسة ومراجع المعلومات وأوعٌه المعرفه مصادر بشأن السلٌم التوجٌه طبلبه ٌوجه أن  -

 مرعاة حقوق الملكٌة الفكرٌة.

مع تفعٌل  أجر أوبدون بأجر مسمى أى تحت الخصوصٌه الدروس إعطاء عن ٌمتنع أن  -

 الساعات المكتبٌة و اعبلنها للطبلب.

 الرسائل على واإلشراف العلمى البحثاألستاذ الجامعً تجاه  أخالقٌات -2

.  بها اإللتزام إلى الكلٌة تسعى التى القٌم من بمجموعة ومعاونٌهم التدرٌس هٌبة أعضاء ٌلتزم أن ٌجب

 على واإلشراؾ العلمى والتألٌؾ البحث فى توافرها ٌجب التى القواعد خبلقىاأل المٌثاق وٌحدد

 : التالى النحو على الرسابل

 الفكرٌة الملكٌة حقوق وإحترام العلمى البحثاخالقٌات  : 2/0

 واإلشارة األفكار نقل فً والدقة لآلخرٌن الفكرٌة الملكٌة احترام الجامعً األستاذ على ٌجب -

 أصول وفق بحثه فً بها أستعان التً المعلومات الباحث منها أستقى التً المصادر الى



      7107لكلٌة العلوم جامعة الزقازٌق  دلٌل المٌثاق األخالقً

  www.science.zu.edu.egجامعة الزقازٌق -وحدة ادارة الجودة بكلٌة العلوم

.14 

 

 قراءة قابمة بأعتبارها إال أستخدامها ٌتم لم مراجع تذكر وال المؤلؾ أسم ذكر مع منهجٌة

 . إضافٌة

 تختلؾ فقد ٌقدمه الذى البحثوعٌنات  الخاصة البٌانات جمع فى الدقة الباحث ٌتحرى أن -

 تجاهلها ٌجب فبل العدٌدة والمؤلفات الكتب فى علٌه متعارؾ هو ما عن التفاصٌل بعض

 .علٌه متعارؾ هو ما مع لتتماشى أوتسٌٌسها

المعٌب واتباع االسالٌب السلٌمة فً التوثٌق من  األقتباس أو التزٌٌؾ عدم الباحث على ٌجب -

 علً ذلك.وشباب الباحثٌن  وحث طبلبه   والتجدٌد األبتكار وعلٌهاعمال االخرٌن 

 مهارات استخدام من ومتمكنا علمً كباحث متمٌزا ٌكون أن الجامعً األستاذ على ٌجب -

 تخصصه. مجال فً العلمً البحث

 واألحداث المشكبلت مع متماشٌة أبحاثه تكون أنعلً  المجتمع ٌفٌد لما بحثه توجٌه -

 والتزود وتفوقه. تمكنه ٌثبت هنا لها، ومن مناسبة حلول إٌجاد ومحاولة المعاصرة

 . للبحث الؤلزمة المعرفٌة بالمرجعٌات

 وكفابته لعلمه إال الفرٌق أعضاء من أي ٌمٌز الأو علمً بحث فرٌق فً ٌعمل أن ٌستطٌع -

 . لعمله وإتقانه

 من أكثر المهاري الجانب على تعتمد أصبحت والتً البحثٌة الموضوعات من ٌطور أن -

 اإلبداع روح تنمٌة مع مع السعً الً التمٌز فً النشر العلمً محلٌا ودولٌا الوصفى الجانب

 .واإلبتكار

مع   التعلمٌة العملٌة تطوٌر فً أبحاثه نتابج وٌستخدم المختلفة البحث مصادر وٌنقد ٌحلل -

 نتابج ابحاثه الحدٌثة ضمن المقررات الدراسٌة. ادارج

والمبادئ التً تتبنها الكلٌة فً هذا  القٌمواعبلء  العلمى البحث وأخبلقٌات المهنة بأداب ٌلتزم -

 الشأن.

 والمهارات بتدرٌسها ٌقوم التى المقررات بٌن بالربط ٌقوم أن الجامعً األستاذ على ٌجب -

 اإلتجاهات تعلم مع وكذلك المهارة مع المعرفة تكتمل حتى الطالب ٌتقنها أن ٌجب التى العلمٌة

 . الطالب لدى توافرها الواجب الجٌدة السلوكٌة
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علً الباحث الحفاظ علً المعامل البحثٌة و االجهزة والمعدات بالكلٌة واتباع اجراءات  -

مع اعتبار االجهزة منفعة عامة للكلٌة وال ٌجوز  شؽٌل الصٌانة و المعاٌرة الدورٌةالت

 استخدامها داخل او خارج الكلٌة الؼراض شخصٌة.

علً الباحث االلتزام بقواعد وتعلٌمات تدوال المعلومات والبٌانات البحثٌة واتباع االجراءات  -

 المتعارؾ علٌها فً الترخٌص فً استخدامها مع توجٌه الشكر لبلشخاص و الهٌبات المناحة

 لهذه البٌانات.

علً الباحث االلتزام بالقواعد المتعارؾ علٌها باستخدام الحٌوانات فً التجارب البحثٌة  -

وقبول نصح لجنة االشراؾ فً هذا الشأن مع اخذ التصارٌح البلزمة من ومرعاة حقوقهم 

 الجهات المختصة اذا لزم االمر.

البحثٌة وحضور الدورات التدرٌبٌة فً علً الباحث االلتزام بقواعد االمن والسبلمة بالمعامل  -

هذا الشأن مع اتباع طرق الحماٌة من العدوة و التلوث فً حالة المعامل الحٌوٌة و استخدام 

 قواعد التعقٌم و النظافة المتعارؾ علٌها.

ً  ٌكون وأن الساتذته وهٌبته احترامه ٌبدى أن الباحث على ٌجب -  من التعلم على حرٌصا

مع مرعاة حقوق الباحثٌن المشاركٌن معه فً البحث قبل البدء فً  ابه واإلقتداء مخبراته

 اجراءات النشر.

 لنتابجها البدٌله والتفسٌرات البٌانات فى التحٌز مصادر كافه استكشاؾ الباحث على ٌجب -

 ٌجب كما, وعرضها بموضوعٌة دون مبالؽة او تحٌز لرائ دون ذكر الشواهد الدالة ودراستها

 . عبلقة اى فى الثقه مستوى لتحدٌد الهامة اإلحصابٌة اإلختبارات أستخدام

اثناء  والسلوكٌة والمالٌة الشخصٌة األمور خاصة سرٌة المعاومات البحثٌة على المحافظة -

 .اجراء االبحاث

والجامعة  مقترنة باسم الباحث فً المؤتمرات العلمٌة و االبحاث  االلتزام فً ابراز اسم اكلٌة -

 المنشورة محلٌا ودولٌا.

البحثٌة الممولة من جهات محلٌة او االلتزام بقواعد وشروط التموٌل فً تنفٌذ مشروعات  -

 دولٌة متعارؾ علٌها وٌشهد لها بالنزاهة.

 من بٌنها: تجنب الؽش والخداع والتضلٌل فً جمٌع مراحل البحث و التً -

 .تحرٌؾ نتابج التحالٌل العلمٌة او القٌاسات المعملٌة او الحقلٌة 
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 .عرض النتابج بصورة انتقابٌة 

 تقدٌم بٌانات وهمٌة او مزٌفة و االعتماد علٌها فً استدالل النتابج البحثٌة 

 .استخدام اسالٌب احصابٌة بشكل خاطا عن قصد 

 ٌة  و التحٌز لها.التفسٌر ؼٌر الدقٌق او الخاطا للنتابج البحث 

  واعمال لباحثٌن سابقٌن نتابج او تفسٌراتانتحال 

  قدموا مساعدات الذٌن اؼفال او حذؾ الباحثٌن المشاركٌن فً مراحل البحث و

 او اضافة اشخاص اخرون دون الرجوع الً فرٌق البحث. ملموسة

  تحري الدقة االهمال فً اجراء البحث او القٌاسات المعملٌة او الحقلٌة او اؼفال طرق

 اثناء مراحل البحث عن قصد.

ٌلتزم الباحث باالبتعاد عن التصرفات و االسالٌب التً تدخل فً اطار سوء السلوك االكادٌمً  -

 داخل البٌبة البحثٌة وعلٌه تجنب ما ٌلً علً وحجه الخصوص:

 او  عدم االعتراؾ بجهود المتعاونٌن فً البحث وعدم تقدٌم الشكر البلبق لبلشخاص

 الهٌبات المتعاونة.

  اسؽبلل المعلومات او تسوٌقها او االستٌبلء علً حقوق الملكٌة الفكرٌة دون علم

 االخرٌن.

  االستخدام الؽٌر المسموح من نتابج ابحاث او معلومات لها صفة السرٌة دون

 الحصول علً اذن كتابً.

 ارد المخصصة تحقٌق المكاسب الشخصٌة عن طرٌق اساءة استخدام االموال او المو

 لبلبحاث العلمٌة.

 .االستخدام ؼٌر القانونً وؼٌر المرخص لممتكات الكلٌة او اجهزتها 

  االعتداء علً حقوق االخرٌن المشاركٌن فً االبحاث او االنفراد فً اختٌار االسالٌب

 و التقنٌات المناسبة لبلبحاث الن ذلك ٌتنافً مع العمل الجماعً.

 لمشاركٌن او ممارسة التضلٌل علٌهم اثناء تنفٌذ البحث اخفاء المعلومات التً تهم ا

 الن ذلك ٌؤثر بالسلب علً صحة البحث ومصداقٌته.
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 العلمى البحث فى األخالقٌات مسئولٌة 2/7

 .الكاملة المسبولٌة ٌتحمل:  الباحث -1

 أخبلقٌات لجان وجود من بد وال بها تجرى التى البحوث عن مسبولةال هى الكلٌة و الجامعة -2

 . للمراقبة بها

 لجنة موافقه بالبحث ٌرفق أن بد ال: و المؤتمرات العلمٌة   العلمٌة المجبلت محررو -3

 . العلمٌة بالمؤسسات األخبلقٌات

 المبادئ مراقبه ضمانات تقدٌم بعد إال التموٌل ٌجب فبل:  والمنظمات التموٌل وكاالت -4

 . للبحث اإلخبلقٌة

 العلمٌة الرسائل على اإلشراف: اخالقٌات 2/2

 عنده ما أفضل ٌخرج حتى بنفسه ثقته بإستمراروتنمٌه وتحفٌزه الباحث للطالب المودة إظهار -

 . البحث إثراء فى جهده قصارى وٌبذل

 ال بحٌثبحرٌة وموضوعٌة   البحث موضوع إختٌاروإقرار فى واألمٌن المخلص التوجٌه -

 بحثٌه بعٌنه أوٌكلفه الباحث إهتمام دابرة فى ٌكون ال قد بحثى بموضوع الباحث كاهل ٌرهق

 .بدونها البحث ٌتم أن ٌمكن هابله

وفق مهارته ومؤهبلته وكذلك االمكانٌات البحثٌة  ببحثه القٌام على البحث قدرة من التأكد -

 .المتاحة بالكلٌة

والبٌانات ومساعدته بالحصول علً  المعلومات عن البحث كٌفٌة فى الطالب معاونة -

 .البلزمة لموضوع البحث المعرفٌة بالمرجعٌات وتزوٌده التصارٌح البلزمة للبحث 

وتنفٌذ خطوات البحث وفق الجدول الزمنً  البحث فترة أثناء المستمروتاهٌل الطالب  تدرٌب -

 .المعد

شجٌع االبداع و التفكٌر وت  العلمى التفكٌر على قدرته وتنمٌة الطالب شأن من اإلقبلل عدم -

 .االبتكاري

 .للنصوص تحلٌل بدون العامى والنقل التكرار عن التخلى -

 . بخطوة خطوة العلمى البحث مهارات تعلم فى الباحث بٌد األخذ -
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 الحكم فى لئلشتراك ٌدعى التى أو علٌها ٌشرؾ التى سواء للبحوث والعادل الدقٌق التقٌٌم -

 هذه تسهم وأن العلمٌة األبحاث على الحكم أثناء والمحاباة المجاملة عن ٌبتعد وأن.  علٌها

 .وقوته ضعفه نقاط على والتعرؾ البحث إثراء فى المناقشة

 . الدراسة إلجراء والوقاٌة األمان وسابل كافة توافر من التأكد -

-  ً ً  ٌمنع منعا عضو هٌبة تدرٌس تحصٌل مبالػ من طبلب الماجستٌر والدكتوراه  على أى باتا

تحت بند تحالٌل أو خبلفه ، ولكن الطالب بنفسه ٌقوم بشراء مستلزماته ، ومن ٌخالؾ ذلك 

 ٌحال للتحقٌق .

-  ً ً  ٌمنع منعانا عمال شخصٌة خاصة أتنفٌذ  فًى عضو هٌبة تدرٌس استؽبلل طبلبه على أ باتا

او انتخابات عامة داخل لحزب سٌاسى معٌن ممارسة الدعاٌة خارج نطاق الرسالة ، وٌمنع 

 .ومن ٌخالؾ ذلك ٌحال للتحقٌق الكلٌة

 والتبرعات الهداٌا قبول فى االستاذ الجامعً أخالقٌات -4

 على الحصول او شخصٌة منفعة تحقٌق بقصد وظٌفته ٌستؽل نأ الجامعى ستاذلؤل ٌجوز ال -

 أختصاص فً ٌدخل عمل عن اجرا ٌتقاضى أن له الٌجوز طما علم طالب من مادي كسب

 . علٌها ٌؤجر التً األساسٌة وظٌفته

 حولهم تثار أو السمعة سٌا أشخاص من وأ مشبوهة جهات من التبرعات أو الهداٌا قبول عدم -

 قد فابدة يأ من للكلٌة أفضل هذا عن األبتعاد ، والنزاهة الشرؾ تمس أو أخبلقٌة مجادالت

 . التبرع من تجنى

 معلنة وأستخداماتها ، تامة بشفافٌة معلنة الكلٌة تتبلقها التً والتبرعات الهداٌا تكون نأ ٌجب -

  .وتعرض علً مجلس الكلٌة

 تمس مسابل فً تورطه أو تورطها مؤخرا ثبت شخص أو جهة أي مع التعامل وقؾ ٌجب -

 الشرؾ. أو النزاهة

 . ونشاطها الكلٌة سٌاسات على تأثٌر بأي والتبرعات الهداٌا ربط عدم ٌجب -

 لهم أشخاص من شخصٌة أوتبرعات هداٌا قبول ومعاونٌهم التدرٌس هٌبة أعضاء على ٌحظر -

 .بعملهم عبلقة
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,  دقة بكل تطبقها وأن والتبرعات الهداٌا قبول بشأن رسمٌة سٌاسة إصدار الكلٌة على ٌجب -

 من ذلك إلى وما بالكلٌة وجد إن المهنة خبلقٌاتأ مٌثاق فى السٌاسة هذه تدمج أن وٌجوز

  .أخبلقٌات

  تجاه الطالب الجامعى األستاذ أخالقٌات   -5

 : الطالبٌة األنشطة فى التدرٌس هٌئة أعضاء مهنة أخالقٌات . أ

ً  دوره ٌمتد بل فقط العلمى البحث وعلى التدرٌس على الجامعى األستاذ دور ٌقتصر ال  إلى أٌضا

 خدمة فى ومشاركته األنشطة على إشرافه فى الجامعٌة باألخبلقٌات التحلى منه تتطلب أخرى أمور

 : مثل البٌبة على والحفاظ المجتمع

 . وتشجٌعهم علً المشاركة والمتنوعة المختلفة باألنشطة الجدد الطلبة إعبلم -

 واألسر واألنشطة الطبلبٌة اإلتحادات خبلل من ورعاٌتها وتنمٌتها الشابة المواهب إكتشاؾ -

 . الطبلبٌة

 حلها. على والعمل الطبلب مشاكل على التعرؾ -

 القدوة طرٌق عن الرأى عن والتعبٌر الحوار فى الدٌموقراطٌة نشرالروح على العمل -

 . السلبٌة أو اإلنطواء وعدم المشروعة اإلٌجابٌة المشاركة على الطبلب وتشجٌع

 .الجماعى والعمل الفرٌق روح خلق على العمل -

 .الطبلب بٌن البٌبى الوعى نشر -

 . الطبٌة والقوافل األمٌة محو فى كالمشاركة المجتمعٌة المشاركة على الطبلب تشجٌع -

 .لهم القوٌم الخلقى البناء فى وتوظٌفها,  الطبلب مع اإلجتماعٌة العبلقات تنمٌة -

ً على أى - ً باتا عضو هٌبة تدرٌس تحصٌل ألي مبالػ مالٌة من طبلب مرحلة  ٌمنع منعا

 البكالورٌوس تحت أي بند ومن ٌخالؾ هذا ٌحال للتحقٌق.

ٌجب علً عضو هٌبة التدرٌس مساعدة الطبلب المتعثرٌن دراسٌا اثناء الساعات المكتبٌة و   -

 ً ً  ،ٌمنع منعا بند ٌحال للتادٌب اعطاء الدروس الخصوصٌة بأجر او بدون ، ومن ٌخالؾ ذلك ال باتا

. 
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 :اإلمتحانات وتنظٌم الطالب تقٌٌم فى المهنة أخالقٌات - ب

 :األساسٌة والسلوكٌات المسبولٌات من بعدد الجامعً األستاذ ٌلتزم أن ٌجب -

 المسار تصحٌح فً منها لؤلستفادة التقٌٌم بنتابج إفادتهم مع للطبلب الدوري وأ المستمر التقٌٌم -

 . الحالة حسب تدعٌمه أو

 على الطالب وضع)  مثل ، ذلك تستوجب التً الحاالت فً التقٌٌم بنتابج األمر ولً أخطار -

 الحاالت من ذلك ؼٌر أو ( الخارج فً خٌرةأ فرصة الطالب إعطاء) أو( ظارتاإلن قابمة

 .التعلٌمٌة المؤسسة فً المتبعة السٌاسة حسب

 ، تحصٌله ٌتم وما تدرٌسه ٌتم ما مع متمشٌا لٌكون اإلمتحان تصمٌم فً والجودة العدل توخً -

مع مرعاة معاٌٌر الجودة فً وضع  تفوقهم حسب الطبلب مستوٌات فرز على وقادرا

 . االمتحانات

 .الشفهٌة  والعملٌة  اإلمتحان جلسات فً واألنضباط النظام والتزام والعدل الدقة توخً -

 فٌه. والشروع الؽش ومعاقبة باتا منعا الؽش منع -

 . الوقت نفس فً والعدل الحزم لتطبٌق الفرصة ءٌهً بما اإلمتحانات تنظٌم -

 . أقاربهم إمتحانات فى األقارب إشراك ٌجوز ال -

 ومؤتمنٌن. مؤهلٌن شخاصأل إال الكراسات تصحٌح ٌسند ال -

 مالم,  األسماء سرٌة على المحافظة مع,  اإلجابة كراسات تصحٌح فى التامة الدقة تراعى -

 . بؽٌرذلك ٌسمح النظام ٌكن

 . التامة والسرٌة التامة الدقة ٌكفل بما النتابج رصد عملٌة تنظٌم -

 .قراراتها إلتخاذ األسماء كشؾ دون الممتحنٌن لجنة على النتابج تعرض -

 . واحد مصدر من واحد وقت فى النتابج تعلن -

 .تامة بجدٌة التظلم بحث مع,  تظلم أى وجود حال النتابج بمراجعة السماح -

ً  ذلك كان كلما التراكمى التقوٌم ٌطبق - ً  ممكنا  . العدالة من أكبر لدرجة تحقٌقا
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 والمجتمع الجامعة خدمة فى التدرٌس هٌئة عضو أخالقٌات  -6

 خدمة وفى العلم خدمة فى دوره عن والمجتمع الجامعة خدمة فى التدرٌس هٌبة عضو دور ٌنفصل ال

 مسبولٌة وتتلخص والمجتمع للجامعة كخدمة ٌقدمه ما أهم هى وطبلبه لعلمه خدمته إن بل, الطبلب

 : ٌلى فٌما والمجتمع الجامعة قبل األخبلقٌة التدرٌس هٌبة عضو

متطلبات المجتمع الخارجً للكلٌة و اجراء البحوث التً من شأنها ان تسهم فً تحقٌق  -

تزوٌده بنتابج االبحاث التطبٌقٌة وذلك بالقدر الذي ال ٌشكل تعدٌا علً حقوق الكلٌة او 

 المشاركٌن فً االبحاث.

تجنب اي سلوك ٌشكل خروجا عن االنظمة و القوانٌن و لوابح البحث العلمً عند  -

 التعاون مع االطراؾ المجتمعٌة.

الٌحق للمستفٌدٌن او الممولٌن من االطراؾ المجتمعٌة التدخل او القٌام باي عمل من  -

مً والٌجوز لهم االطبلع اعمال من شأنها ان تهدد سبلمة وامان تنفٌذ خطة البحث العل

 علً المعلومات الشخصٌة لفرٌق العمل ما لم ٌكن متفق علٌه مسبقا.

 رحب بصدر الجامعة بشبون النهوض فى إلٌه المسندة المهام تقبل على ٌحرص أن -

 إلٌه ٌسند ما تنفٌذ عن المشكبلت أو الصعوبات تعوقه وأال,  وإتقان بإخبلص بها والقٌام

 .مهام من

 مدرسٌن من له المعاونة الهٌبة وتنمٌه لمعاونه وسعه فى ما بكل القٌام على ٌحرص أن -

 هٌبة وعضو.  الوظٌفٌة الدرجة فى األقل التدرٌس هٌبة أعضاء أو معٌدٌن أو مساعدٌن

 ٌكون قسمه فى الباحثٌن أو المساعدٌن المدرسٌن أو بالمعٌدٌن ٌعتنى ال الذى التدرٌس

ً  واجبه فى مقصراً   . مسبولٌته عن ومتخلٌا

ً  ٌكون أن - ً  المجتمع بقٌم واعٌا  .لها وراعٌا

 المجتمع فى ٌعٌشون الذٌن طبلبه لدى الفاضلة المجتمع قٌم ؼرس على ٌحرص أن -

 بناء فى تسهم التى بالخبرات تزوٌدهم فى ذلك وٌتمثل,  المختلفه مواقفه فى وٌعملون

 . المستقبل مواطن شخصٌات

 مسوغ بدون لعمله المادى المردود تقدٌر فى المبالؽة عدم التدرٌس هٌبة عضو على -

 الكتب أسعار تقدٌر بذلك وٌتصل التدرٌس هٌبة عضو من المتوقع هو العادل فالتقدٌر,

 .التدرٌس هٌبة عضو قبل المسبول لشجاعة تحتاج ربما,  شابكة قضٌة وهى
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 فٌما سواء مناسبة ٌراها وسٌلة بكل العام المال على ٌحافظ أن التدرٌس هٌبة عضو على -

 واإلشتراك الرأى إبداء فى أو,  وقته إستخدام فى أو,  ومستلزمات معدات من ٌستخدمه

 الحفاظ ٌحقق بما بذلك ٌقوم طرحه سٌتم عمل توصٌؾ منه ٌطلب وحٌن اللجانفً  فى

 . العام المال على

,  قواعد من ٌشرع ما وكل والنظم والقوانٌن باللوابح اإللتزام التدرٌس هٌبة عضو على -

 . التعدٌل لمحاولة او لئلعتراض القانونى اإلجراء ٌتخذ قاعدة أو نظام له ٌرق لم وإذا

 على الحرص و المتبادل اإلحترام على ومرءوسٌه ورؤسابه زمبلبه مع عبلقته ٌقٌم أن -

 . العام الصالح تهدد التى المجامبلت ٌتجنب وأن,  العام الصالح

ً  تولى إذا - ً  منصبا  وجه أكمل على بعمله لٌقوم المتاح بالتدرٌب أورحب نفسه درب إدارٌا

 . قدراته حدود فى

 .  المجتمع ٌحتاجها التى البشرٌة الطاقات إعداد على ٌحرص أن -

 العمل. بسوق وربطها التطبٌقٌة األبحاث تنمٌه على ٌحرص أن -

 . العمل بسوق اإلنتاجٌة المؤسسات مع الروابط تقوٌة على ٌحرص أن -

و موظؾ استؽبلل مسمى وظٌفته فى أى عضو هٌبة تدرٌس أٌمنع منعا باتا على   -

أو ثقافى و فنى أو ممارسة أي نشاط تجارى أعبلنات فضابٌة للتربح من وراء وظٌفته إ

ى عمل خارجى طبقا للقوانٌن واللوابح . فعلى أو رٌاضى ولكن ٌسمح له بممارسة أ

ة التجارٌة ممارسة نشاطها فرؽسجلة بالسبٌل المثال ٌسمح للشركات المرخصة والم

بأسمها وٌسمح لعضو هٌبة التدرٌس طبقا للقانون إعطاء استشارات لهذه الشركات ، 

 وبعد موافقة المجالس الحاكمة فى الكلٌة والجامعة .

عند قٌام عضو هٌبة التدرٌس بأى نشاط خارج الكلٌة مثل تأسٌس شركات ، إعطاء  -

خرى فٌجب علٌه أخذ اذن المجالس الحاكمة بجامعات أنتداب للتدرٌس أستشارات اإل

 بالكلٌة والجامعة .

-  ً ً  ٌمنع منعا او االجهزة  تضارب المصالح بالكلٌة فمثبل ٌمنع استخدام معامل الكلٌة باتا

 .خارج الكلٌة نشاط التجارى ادارة وأاو مكاتب الكلٌة فى التربح  والمعدات او السٌارات

 نشاط سٌاسى داخل الجامعة ومن ٌخالؾ ذلك ٌحال للتحقٌق. ٌمنع منعا باتا ممارسة اى -
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  الزمالء مع التعامل فى التدرٌس هٌئة عضو أخالقٌات -7

من اعضاء هٌبو التدرٌس  قٌادات الكلٌة واعضاء الجهاز االداري و الزمبلء ٌحترم أن -

 . ومعاونٌهم

 .وتقدٌم المساعدة لزمبلبه واإلرشاد النصح ٌقدم أن -

 . العلمى والتبادل التعاون على ٌحرص أن -

 . المعنوى والدعم الوجدانٌة المشاركة على ٌحافظ أن -

 علىاو الطبلب  التدرٌس هٌبة أعضاء بعض بٌن التمٌز وعدم العبلقة فى بالمرونة ٌتحلى أن -

 . الدٌن أو العمر الجنس اوأو النوع أساس

 .( والشخصٌة المهنٌة)  المتنوعة المشاكل لحل الفعالة المساندة ٌقدم نأ -

  .االجتماعٌة وٌوطدالعبلقات االٌجابٌة القٌم ٌعظم نأ -

 .الزمبلء مع  واالمانه بالصدق ٌلتزم نأ -

  .الزمبلء مصلحة على ٌحرص نأ  -

  الجامعى الطالب خالقٌاتأ -8

احترام األستاذ الجامعً هو واجب على المجتمع وعلى أفراده علً الطبلب بالكلٌة ان ٌدركوا ان 

كافة بمن فٌهم طبلب العلم، إذ ٌتعٌن على هؤالء أن ٌعاملوه بكل ما هو أهٌل له من توقٌٍر وإجبلل، 

عضو فالعلماء هم ورثة األنبٌاء، وأي مساس بقٌمتهم ومكانتهم ٌُعد انتهاًكا لقٌمة العلم ذاته. وألن 

 الكلٌة والجامعةوألنه بقدر قٌمة األساتذة تكون قٌمة  ،الكلٌة النابضهو قلب  لكلٌةهٌبة التدرٌس با

على احترام أساتذتها، وتقدٌر مكانتهم، وحماٌة استقبللهم  الكلٌةولٌس العكس، فإّن حرص إدارة 

 .، لذلك:  وعظم قدرها الكلٌة والمجتمع الجامعًالفكري هو السبٌل إلى رفعة شأن 

ٌحترم اساتذته سواء من اعضاء هٌبة التدرٌس او معاونٌهم وان  نأ لبالطا على ٌنبؽى -

 ٌصؽً لهم و ٌتحدث البق وٌتحلً باالخبلق الجامعٌة المتعارؾ علٌها.

 .التعلٌم على ٌصبرأن  و ٌدركه فبتواضعه للعلم ٌتواضع ان للطالب ٌنبؽى -

 بالقلٌل ٌقنع وال فٌها منه ٌتمكن التى وقاتاأل جمٌع فى علٌه مواظبا التعلٌم على ٌحرص نأ -

 .الملل من مخالفة ٌطٌق ماال نفسه ٌحمل وال الكثٌر من تمكنه مع
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احترام قدسٌة الحرم الجامعً كمكان لتلقً العلم وعدم اإلقدام على أٌة تصرفات تمس هذه  -

القدسٌة أوإعاقة العملٌة التعلٌمٌة أو اإلساءة إلى األساتذة سواء فً قاعات الدراسة أو فً لجان 

 .اإلمتحان. أو فً أي مكان آخر داخل الحرم الجامعً

التحلً بالمظهر البلبق والوقور الذي ٌتناسب مع قدسٌة الحرم الجامعً، وعدم إرتداء أي  -

 .مبلبس تتنافى مع الذوق العام واآلداب العامة، أو مع مقتضٌات التواجد فً الحرم الجامعً

واستٌعاب المواد والقراءات المقررة  اإللتزام بحضور المحاضرات والتدرٌبات العملٌة -

 .والحفاظ مقتنٌاتها والتردد الدابم على المكتبة وكافة مصادر المعلومات األخرى

باعتباره  منخفضالهدوء واالبتعاد عن الضوضاء داخل الحرم الجامعً، والتحدث بصوت  -

ق إلى من سمات السلوك المتحضر والراقً وعنوان للطالب الجامعً. بجانب عدم االنزال

ؽٌر البلبقة أو أي مظاهر السلوك ؼٌر القوٌم. كما ٌمنع منعًا باتًا والفاظ ال استخدام التعبٌرات 

داخل الحرم الجامعً كافة السلوكٌات التً ٌاعاقب علٌها القانون واللوابح، وأهمها: التدخٌن، 

الت والمركبات، والكتابة على الجدران، واإلضرار بالممتلكات العامة والمبانً واألثاث واآل

وتداول أو تعاطً أي مواد مخدرة أو مشروبات روحٌة، أو أي عمل من أعمال التحرش 

 .الجنسً سواء بالقول أو الفعل

 بٌهم ٌتصل الذٌن والناس زمبلبه ٌحترم وان الكرٌمة باالخبلق متحلٌا الطالب ٌكون نأ -

  . معهم وٌعٌش

 حرٌصا ؼٌره اٌذاء فى التفكٌر عن بعٌدا بشبونه مهتما الشبهات عن بعٌدا الطالب ٌكون نأ -

 . علمٌا واالنتفعاع النفع على

 والذوق والمنطق العلم ٌقره بما دابما ٌهتم نماإو ، بها ٌرتبط ووجههأ ٌراه ىألر الٌتعصبأ -

 . السلٌم

 .العلمٌة وتجاربهم والباحثٌن التدرٌس هٌبة عضاءأ خبرات من االستفادة -

 المحاضرات حضور على ٌواظب نوأ تحصٌلها على وٌحرص ٌدرسها التى بالمواد ٌهتم نأ -

 . وقتها فى والبحثٌة العملٌة بواجباته وٌقوم وانهاأ فى والعملٌة النظرٌة

 منها ٌستفٌد قد والتى الشخصٌة مكانٌاتهإ لٌظهرالجامعً  النشاط فى الطالب ٌشارك نأ -

  .زمبلبه

 علً موارد الكلٌة واتباع قواعد االمن و السبلمة فً المعامل الطبلبٌة. ان ٌحفاظ -
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 اذن بدون كتاب طبع اعادة وال االلكترونٌة البرامج بنسخ فبل الفكرٌة الملكٌة حقوق احترام -

 .او التصوٌر الؼراض تجارٌة مؤلفه

 اعضاء الجهاز االداري بالكلٌة  خالقٌاتأ -9

على النحو المأمول من مستوٌات  هوسرٌان العمل بالكلٌةاألمناء على انتظام  هماإلدارٌون بالكلٌة 

الجودة والكفاءة والفعالٌة، ومن ثم فإن كفالة حقوقهم األساسٌة ومعاملتهم بما هم أهٌل له من توقٌر 

واحترام، سواء من جانب الطبلب أو من جانب أعضاء هٌبة التدرٌس، هو خٌر محفز لهم على 

أداء عملهم بهمة وإخبلص. وهم مطالبون بدورهم بأداء أعمالهم بكل إخبلص وأمانة التفانً فً 

وكفاءة وبإظهار اإلحترام الواجب ألعضاء هٌبة التدرٌس باعتبارهم أعمدة الصرح الجامعً، فضبل 

وبناءا  .عن ضرورة شمولهم الطبلب بالرعاٌة والحنو واإلحترام ضمانا لحسن التعامل بٌن الطرفٌن

 ب علً اعضاء الجهاز االداري بالكلٌة :علٌه ٌج

 . وافعاله قرراته لكل اساسٌا محورا ومصالحهم الطبلب ٌجعل نأ -

 .واخبلص وصدق وامانه بدقة المهنٌة مسبولٌاته ٌنجز ان  -

 . الؽٌاب حالة فى االجراءات واتباع العمل مواعٌد على ٌحافظ نأ  -

 .وظٌفته واجبات الداء الرسمى العمل وقت ٌخصص نأ  -

إدراك أهمٌة التعاون و.العمل سٌر لتامٌن االزمه الواجبات اداء فى مبلءه مع ٌتعاون نأ  -

  والعمل الجماعً، وأهمٌة السعً دوًما إلى تعزٌز القدرات والمهارات اإلدارٌة

احترام قدرات اآلخرٌن واإللتزام بمساعدة األقدم لؤلحدث ونقل الخبرات والقدرات بٌن  -

 .لؤلقدم الزمبلء، واحترام األحدث

 .والمستندات الوثابق تداول سرٌه على المحافظة ٌجب  -

 . مجتمعه فى بها المعمول واالنظمه والقوانٌن الدستور وٌطٌع ٌحترم نأ -

 . لمنظمة للعملا والسٌاسات اللوابح وتصحٌح لتطوٌر ومناسبة مبلبمة سببل ٌسلك نأ  -

 سٌاسٌة مجاالت فٌى ذلك اكان سواء شخصٌة مصلحة او لمكسب منصبه استؽبلل ٌتجنب نأ  -

التقٌد بالمصلحة العامة للكلٌة وتجنب أي و  .خرىأ مجاالت ىأ او اقتصادٌة او اجتماعٌة او

 .مصالح شخصٌة، والحفاظ على الممتلكات العامة، وترشٌد استخدام المال
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 النمو واستمرارٌة البحث خبلل من فعالٌتها لتحسٌن وٌسعى المهنة مستوى على ٌحافظ نأ  -

 . المهنى

التزام اعضاء هٌبة التدرٌس والقٌادات االكادٌمٌة بالكلٌة بحسن معاملة افراد الجهاز االداري  - -

 بالكلٌة و االحترام الواجب لمكانتهم وتقدٌرا لدورهم فً تسٌر اعمال اكلٌة.
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 توصٌات ختامٌة لتفعٌل مٌثاق اخالقٌات المهنة بالكلٌة

، بمعنى أنه قابل للتطوٌر عقد متجددأن نؤكد على أن هذا المٌثاق هو  هذا الدلٌل ونود، فً نهاٌة 

والتحدٌث متى استدعت الحاجة، ولهذا فالكلٌة ترحب بأي مبلحظات أو تعقٌبات أو مقترحات من 

من اجل االلتزام باالخبلقٌات الورادة  خبلل التواصل مع إدارة الكلٌة وأعضاء هٌبة التدرٌس

 تفعٌل ذلك ٌجب اتخاذ االجراءات التالٌة:بالدلٌل و ل

انشاء لجنة دابمة الخبلقٌات المهنة بالتنسٌق مع االقسام العلمٌة علً ان تقوم بمتابعة  -1

التجاوزات للقٌٌم و المبادئ الواردة بدلٌل المٌثاق االخبلقً للكلٌة وتحدٌد حجم التجوزات 

 بلزمة والعرض علً مجلس الكلٌة.والفصل فً نقط الخبلؾ واتخاذ االجراءات القانونٌة ال

 :وضع الٌة تنفٌذٌة لمراقبة االخبلقٌات الورادة فً المٌثاق وتشمل- -2

باالخبلقٌات الورادة بالمٌثاق من خبلل نشر الدلٌل بموقع الكلٌة التوعٌة والتنشبة  -

 االلكترونً وتوفٌر نسخ بالمعامل البحثٌة واالقسام العملٌة 

عقد ندوات وحلقات نقاش تناول اهمٌة التحلً باالخبلقٌات االكادٌمٌة  بالكلٌة و  -

 تعرٌؾ العاملٌن بالكلٌة بالحقوق والواجبات

واالنحرافات االخبلقٌة  فات العلمٌة مثل السرقات العلمٌةتشدٌد العقوبات علً االنحرا -

 بذلك. مكلفةال الدابمة داخل الجامعة اذا ثبت ذلك بعد تحقٌق عادل من اللجنة

نشر العلمً وتشكٌل لجان االشراؾ علً الرسابل العلمٌة باالقسام لوضع الٌات ل -

 العلمٌة واعتمادها من مجالس االقسام العلمٌة.

تشجٌع الممارسات الجٌدة بشأن االلتزام بمثٌاق االخبلقٌات بالكلٌة او ما ٌعرؾ بحسن  -

 سٌر وسلوك عند الترقً.

 حث العلمً للطبلب فً مرحلتً البكالورٌوس والدراسات العلٌا.تدرٌس اخبلقٌات المهنة و الب -3

 

 

 ولً التوفٌق ً ٌنفع بهذا العمل  وهللاالنهاٌة نسأل هللا تعالوفً 
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