
  

  ومعاونيھم ھيئة التدريس ألعضاء األخالقيالميثاق 
  للبنات بكلية التربية الرياضية
  جامعة الزقازيق

  
ر          القتعتب زة  األخ ام الركي المفھوم الع يةب اة  األساس ي حي مف ا  األم باعتبارھ

لوك  ي للس ه الرئيس انيالموج دون  اإلنس وي فب اعي والترب القواالجتم ن  األخ اليمك

اق أخالقي  ن وسالمة واستقرارالحديث عن أم المجتمع ورقيه فالھدف من وضع ميث

ادئ  ديم مجموعة من المب ازيق ھو تق ة الزق ةلمھنة التربية الرياضية بجامع  األخالقي

ة  ألعضاءالتي تحدد المسئوليات المھنية  األساسية اقھيئة التدريس بالجامع  ضوال تتن

تم ممارسة  ولكنھا تصف) الحرية الجامعية (      مع مفھوم ا ي الطرق التي من خاللھ

ل ومرجع يسترشد  األكاديميةالحرية  ة دلي والتي تتسم بالمسئولية وسوف تكون بمثاب

رادبه الجميع في تصرفاتھم والتي تعمل علي حل المشكالت التي تواجه  اع األف  وإتب

يويجب أن نشير  إتباعهالسلوك الواجب  نظ إل ات ت ا من أخالقي د لھ ة الب م أن أي مھن

ام  لوك الع ع  ألعضاءالس ة بعضھم م ي الالمھن املين ف ن الع رھم م ع غي بعض ، وم

ة الصيدلة  أنمجاالت المھن االخري وكما  ھناك أخالقيات لمھنة الطب وأخري لمھن

ة  ة التربي ا لمھن اق وثالثا لمھنة القضاء ورابع تمكن من صياغة ميث وا نأمل أن ن ونحن

ً يكون مرجع ومرشد وسوف  خاص بالتربية الرياضية  أخالقي   .للمحاسبة  وأساسا

  رسالة  االلتزام المھني: أوال 

   :على عضو ھيئة التدريس والھيئة المعاونة أن ينبغي

 .بھا  يحتذيعملة ويكون نموذج  وقدوة  فييخلص  .١

 .السماوية  األديانالمنبثقة من  اإلنسانية األخالق و بالمبادئيتحلى  .٢

د  األكملعلي الوجه  يوالبحث األكاديميعمله يقوم بأداء  .٣ ة كل جدي في ومتابع

 .مجال تخصصه

 .من خالل تعليمه لطالبه االيجابية مسئول عن غرس القيم واالتجاھاتيكون  .٤

 .ينمي في طالبه التفكير الموضوعي والمستقل والمبتكر  .٥



 .قوالً وفعالً  ةوالمصداقيوالشفافية  رمز للضمير الحي يكون .٦

ق يحرص .٧ ى تحقي دأ  عل اواةمب دلو المس ين  الع يم ب رص التعل ي ف الب ف الط

 .والتقويم

ع مع  واالحترام المتبادلبالثقة يلتزم  .٨ ه في جمي اج  األمورزمالئ يالتي تحت  إل

 .عمل جماعي التخاذ القرارات  إلي تحتاج  تفاھم مشترك أو

ا  .٩ ا وتنميتھ باعھايكون له دور في اكتشاف المواھب ورعايتھ من خالل  وإش

 .المتنوعة  الطالبية األنشطةممارسة 

بالمستوي الفكري والثقافي للطالب بالكلية من خالل مشاركتيھن في  ينھض .١٠

 .بالخبرات المكتسبة  البالطالدينية والثقافية وتزويد  األدبيةالندوات 

  .معھم وتدعيم التواصل لترسيخالطالبية  األنشطةفي  يھتم بمشاركة الطالب .١١

 

 ً   ):التأليف والنشر( لكية الفكرية االلتزام بحقوق الموالبحث العلمي :  ثانيا

  : على عضو ھيئة التدريس والھيئة المعاونة أن ينبغي

زم يل  -١ ةت ة باألمان ال العلمي ه ف ه ومؤلفات ذ أبحاث ي تنفي ه  ف ه اال فكرت ينسب لنفس

 .وعمله

 إلياقتباس النصوص المنقولة والمراجع وان ينسب المؤلفات   فييكون أمين   -٢

 .أصحابھا 

 .خصال الباحث العلمي طالب الدراسات العليا  فيينمى   -٣

 اونتائجھ اوتحليالتھ أبحاثھم البحث العلمي علي تحمل مسئولية  البتدريب ط -٤

 .واالستعداد للدفاع عنھا 

 ً   :قبول الھدايا  عدم  : ثالثا

وزال -١ دايا  يج ول الھ ا قب امطلق زام  ألنھ س الت تاذتم رف  األس امعي بالش الج

  .الكلية أو من خارجھا الب سواء من ط والنزاھة

امعي  -٢ تاذ الج وم األس احثين يق ن ب ية م دايا شخص ول ھ ا قب وز مطلق اليج

 .باإلشراف علي رسائلھم 



 ً   :خدمة الجامعة والمجتمع :  رابعا

  : على عضو ھيئة التدريس والھيئة المعاونة أن ينبغي

  . يناآلخرحقوق  ومراعاةالمنظمة للعمل  باللوائح والقوانين يلتزم  -١

  .زمالء العمل داخل وخارج الحرم الجامعي عالقات جيدة ومتبادلة معيقيم   -٢

 .يعلمه أو يبحثه باحتياجات سوق العمل ومتطلبات المجتمع  بربط ما يلتزم  -٣

ون  -٤ دي يك ة ل يم األخالقي ور لتأصيل الق اء األم ع أولي ئول عن التواصل م مس

 .الطالب أبنائھم 

ارك -٥ ي  يش ب ف ر الطال ي أم اول لالتع ن أج ة  ون م كالت التعليمي ل المش ح

 .واالجتماعية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    



  للعاملين الميثاق األخالقي 

  للبنات  بكلية التربية الرياضية

  جامعة الزقازيق                                         

  
ه الناس كانت من أوامر إليوالرسل  األنبياء وأرسلومن عليھا  األرضعندما خلق هللا       

در  إنسانااللتزام بالخلق الحسن ونشر العدل والمساواة بين الناس ومكافأة كل سبحانه وتعالي  علي ق

د  اإلثابةغلو سواء في  أوعمله وشرع مبدأ الثواب والعقاب لمحاسبة البشر دون شطط  اب وق أو العق

ت  عحث ان جمي ين  األدي واء ب امالت س م المع د نظ انون الوضعي ق ان الق ا ك ذا ولم ي ھ رادألاعل  ف

ة  فرادألابين  أووبعضھم  املين بالدول ين الع ة ب وانين التي ستنظم العالق ا الق والدولة وكانت من بينھ

نظم  سووضعت ال انون  واألس وانين الق ذه الق ن ھ ا وم ة أن يتخطوھ املين بالدول ن للع ي اليمك الت

نة٤٩ انون ب١٩٧٢لس ه أو الق ة ل ة والمعدل واد المكمل ة والم ه التنفيذي ات والئحت يم الجامع ان تنظ ش

نة ٤٧ رارات ١٩٧٨لس ه والق ة ل واد المكمل ة والم ه التنفيذي ة والئحت املين بالدول ام الع دار نظ باص

ا  ون بھ المنظمة والصادرة في ھذا الشأن وذلك للمساھمة في االرتقاء والنھوض بالمؤسسة التي يعمل

تم سوف ھذا المجال وفي  اءي ات  إلق ي الواجب الالضوء عل ة  واألعم املين بكلي ي الع المحظورة عل

  .في خدمة الكلية  عمالأعلي مايقومون به من  اإلثابةالتربية الرياضية للبنات وكيفية 

  :المحظورة علي العاملين  واألعمالالواجبات : أوال 

ي  .١ م ف اون معھ زمالء والتع ة ال ن معامل ة الوا أداءحس ة الالزم ات الوظيفي جب

 .لتامين سير العمل 

ة وأن يخصص وقت العمل أن يؤدي  .٢ العامل مايطلب منه من عمل بدقة وأمان

ر  ألداءالرسمي  ي غي ل ف أداء عم ل ب ل ويجوز تكليف العام ذا العم اتھ  أوق

 .العمل الرسمية أذا اقتضت مصلحة العمل ذلك 

اء  .٣ ة أولي ن معامل ورحس ور  األم اءوالجمھ درات اختب أثن ادارات الق  وإرش

 .في ھذا الشأن  إتباعهالطالب بما يتم 



ي  أن .٤ ة عل ة بالمحافظ ات الكلي ي ممتلك افظ عل ايح ن  أموالھ ده م ت ي ا تح وم

 .بعيدة عن التلف والضياع  ابطريقة تجعلھ وأدوات اآلالت

دي  .٥ انون وأن يب دود الق ي ح ال ف ه بأعم د تكليف اء عن ة الرؤس هطاع ا  رأي بم

 .واللياقة وحسن السلوك  األدبوقار والتزام  من وظيفتهتقتضيه 

ة  .٦ املين بالكلي ي الع ى ويحظر عل ة عل رارالمحافظ ل  أس رية  إذاالعم ت س كان

 .بطبيعتھا أو بموجب تعليمات بذلك من الرؤساء 

ة من  بأصلعدم احتفاظ العامل  .٧ ا من  األوراقأي ورق ك بنزعھ الرسمية وذل

 .الملف المكلف بالعمل به 

 سواء في معاملته مع زمالئه بالعمل أو خارج الكلية  الحميدة قباألخالالتحلي  .٨

 .بواجبات وظيفته  هقيام نظيرھدايا أوعموالت  أليعدم قبوله  .٩

از  .١٠ ي انج رعة ف الالس رة  األعم ويف بكث دم التس ه وع ة من اءالمطلوب  األعب

 .عليه  الملقاة

د العمل  .١١ اعالمحافظة علي مواعي ة اإلجراءات وإتب ة في حال التغيب  القانوني

 .عن المواعيد  التأخيرعن العمل أو 

ات كال في اختصاصه في  .١٢ ات  إطارالتعامل مع الطالب انيةمن العالق  اإلنس

 .المطلوبة بدقة وسرعة في حدود القوانين واللوائح  األعمالوانجاز 

ام  .١٣ العباألالقي ن  م واء م ا س ف بھ دادالمكل ام  إع ات أو القي هاالمتحان  بأعمال

 .تقصير  أوراض دون اعت ةالمالحظ

 .الظھور بالمظھر الالئق داخل الكلية وخارجھا حيث أنه عنوان الكلية  .١٤

  

 



  :  واإلثابةالحقوق والمزايا : ثانيا 

دوة  دإعدا .١ ام ليكون ق لوحة شرف داخل الكلية لوضع العامل المثالي بھا كل ع

 .يحتذي بھا باقي العاملين 

 زمالئهبالتميز بين  حساسهإلرمزيه  منح العامل المثالي مكافأة مالية ولو .٢

 .تقدير صادرة من الكلية  بشھادة أو      

املين  .٣ زينترشيح الع ة سواء داخل  المتمي دوات التثقيفي دورات والن لحضور ال

  .الجامعة أو خارجھا 

  الخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي والعقاب : ثالثا 

وظيفي بالتغيب عن العم .١ أخير أول في حالة خروج العامل عن الواجب ال  الت

زمالء أو  ة ال دم معاون د أو ع ن المواعي اءع تم  إفش ل ي رار العم هأس  إحالت

 .للمسائلة القانونية 

ه  أواالمتحانات  أعمالتغيب العامل عن  إذا .٢ تقاعس عن القيام بالعمل المكلف ب

داخل  اإلھمالعن  أوالتي تغيبھا  األياممنه عن  المكافأةيتم خصم  اللجانداخل 

 .متحان اللجان اال

ام العامل  .٣ دم قي ة ع ي حال لف ا  بالعم اءالمكلف بھ ي  أثن درات عل ارات الق اختب

 .المقررة لھذا العمل  المكافأةيحرم من  األكملالوجه 

ام العامل  .٤ رار قي ه من أي  باألخطاءفي حالة تك تم النظر في حرمان آتي  مكاف

 .مقررة للعاملين بالكلية

ابقة  اإلجراءاتي الرغم من اتخاذ عل األخطاءاستمر العامل في تكرار  إذا .٥ الس

 .نقله خارج الكلية  أومعه يتم النظر في نقله من عمله 

  

  
  


