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٣

المقدمة :

ف

اإلنساني

لھا تسعي كل أمھ الن تكون فمنذ القدم تماعیة والسیاسیة واالقتصادیة  االج

ھا وتداولھا وتعلیمھا ، وینبغي عرفیا ، قین، ویتم تلالمستجدات والمستحدثات 

.ختراقھا اوقانونیا عدم تجاوزھا أو 

نأن

وآدابیاتھملو

المتعارف علیھا عند واألصولاألخالقیةالقواعد والمعاییر 

ی

محاسبتھم .لأولتقییم سلوكھم 

"وھذه رسالة موجزة فشعارنا "  انك لعلي خلق عظیم 

األداء



٤

الضوء علي حقوق وواجبات كال من : 

. دور المؤسسة
ريس .دور المؤسسة نحو أعضاء هيئة التد
. دور أعضاء هيئة التدريس نحو المؤسسة
. حقوق  وواجبات األستاذ الجامعي
. الئحة الجزاءات الخاصة بالميثاق
. حقوق وواجبات العاملين بالكلية
. حقوق وواجبات الطالبات

أوال : دور المؤسسة  

:ـ ویتضمن دور المؤسسة ضرورة 

-٢تاذ-١

األكادیمیةاستقاللیة المؤسسات 

٣-

.مناسبة في الخطط الوطنیة المعتمدة 

دراسة احتیاجات المجتمع وتفاھم طموحاتھ وعولمتھ -٤

ضلاألفبناء الشخصیة النقدیة للتقویم من اجل -٥

.تقویة الروابط مع المؤسسات المختلفة بما یخدم المصلحة العامة -٥

٦-

.المجتمع 

یس كشعار سیاسي التعددیة الفكریة  لومناھج الحرص علي تبني فلسفة -٨

التزام فكري ومسئولیة اجتماعیة .

والوالء للمؤسسة .یة االلتزام بالمصداقیة في العمل تنم-٩



٥

ثانيا : دور المؤسسة نحو أعضاء هيئة التدريس .
.توفیر فرص البحث العلمي - ١

الحرص علي تنمیة البشریة المستدامة من خالل التدریب .- ٢

توفیر الوسائل التكنولوجیة الحدیثة .- ٣

لأل- ٤

ومستوي حیاة الئحة تقاس مع مستوي مھمتھ .

٥ -

ظل بیئة نفسیة سلیمة تكون حافزا ومشجعا لھ لمزید من العطاء .

٦ -

المادیة . اتاإلمكانی

٧ -

وعالقتھ مع اآلخرین لیرتبط مع المجتمع بصورة مباشرة

أن- ٨

عة .صالتھ بالجام

الجامعي .األستاذتفعیل دور الجامعة لوضع حلول التي تواجھ - ٩

ثالثا : دور أعضاء هيئة التدريس نحو المؤسسة .
.األكادیمیةوغیر األكادیمیةالنھوض بشئون الكلیة - ١

االحترام المتبادل بین الزمالء والنقد البناء .- ٢

م والتعلم والتقویم .التخطیط االستراتیجي لمستقبل الكلیة في ظل جودة التعلی- ٣

الكلیة .أسرةالتحكم في االنفعاالت وضبط النفس في التعامل مع - ٤

الكلیة .وألسرةالمشاركة في حل المشاكل الشخصیة والمھنیة - ٥

٦ -

الجامعي .



٦

ة .الكلیألسرةالمشاركة الوجدانیة والدعم المعنوي - ٧

تعظیم القیم األخالقیة االیجابیة والحد من االتجاھات السلبیة .- ٨

المساھمة في احترام الحریات األكادیمیة ألعضاء األسرة الجامعیة .- ٩

بالكلیة .كأستاذیمتنع عن استغالل السلطة التي تمنحھا لھ وظیفتھ - ١٠

ویرفض قانون الصمت .إلیھیتحمل المسئولیات المسندة - ١١

خالق في الجامعة ؟لماذا نهتم باأل 

ألي

أنإالورغم أھمیتھ في تحدید الممارسات 

ھ 

أك

.بینھم والكرامة 

للمهنة بــ :ـ األخالقيويجب أن يتميز الميثاق  

في المعاییر السلوكیة .واإلیجازاالختصار .١

في المعاییر السلوكیة .والوضوح السھولة .٢

.الشمولیة والتكامل .٣

.واألزماتاالیجابیة والمرونة أمام المواقف .٤

الشفافیة والتحدیث لمتطلبات العصر ..٥

لجنة لتقصي الجزاءات (  الثواب والعقاب ) .إنشاء.٦

:يتضمن  للمهنة  األخالقيالميثاق  إليوالحاجة  

التدریس بالكلیة .المیثاق األخالقي ألعضاء ھیئةأوال : 

الجامعي .األستاذ

.ویتضمن ( الثواب والعقاب ) الئحة الجزاءات الخاصة بھ ثانیا : 

.( حقوق وواجبات )المیثاق األخالقي للعاملین بالكلیة ثالثا : 



٧

لیة .المیثاق األخالقي للطالبات بالكرابعا : 

الجامعي من حقوق :لألستاذماذا قدمنا  

ھي رسائل یبعث بھا إنماوتصرفاتھ األستاذالجامعي قدوة فكلمات األستاذ

نأاإلعدادجانب المؤھل العلمي إليیتطلب 

متمیزا األستاذویبرز دور وإعدادهومھاراتھ النابعة من خبراتھ وإمكانیاتھ

أنھاعلي ستاذاألیمكن فیھا وصف وظیفة 

یربي سلوكا وفي البحث یمارس عباده وفي الفكر یجسد ریادة .

الجامعي :األستاذحقوق 

ال

أكملعلي 

.عملھ ونجاحھأداءي توفیر حیاة كریمة تساعده علي تراعي حقوقھ فأنالدولة 

: هذه الحقوق  أهممن  

الجامعي األستاذتلبیة حقوق - ١

الجامعي وتوفیر متطلباتھ المادیة واالجتماعیة .األستاذدعم - ٢

توفیر فرص البحث العلمي من وسائل نشر ومختبرات علمیة .- ٣

الجامعي .األستاذلحیاة األمنیةتوفیر الحیاة - ٤

الجامعي وموقعھ في محیط المؤسسة .األستاذعم مكانة د- ٥

منح فرص استثنائیة لالستناد الجامعي الستدعائھ- ٦



٨

بحضور المؤتمراتالجامعة بشكل دوري أساتذةعقد ملتقیات مشتركة بین - ٧

العمل علي توحید اللوائح بما یحفظ حقوق األستاذ .- ٨

٩ -

األستاذ الجامعي 



٩

المیثاق األخالقي ألعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم
جامعة الزقازیقللبناتبكلیة التربیة الریاضیة
١٢٠١/ ١٠٢٠للعام الجامعي 

و رقىالحدیث عن أمن وسالمة واستقرار

ضاألساسیة التي تحدد المسئول

مع مفھوم

للمحاسبة .وأساساً وسوف یكون مرجع ومرشد أخالقي خاص بالتربیة الریاضیة 

رسالة أوال : االلتزام المھني

ینبغي على عضو ھیئة التدریس والھیئة المعاونة أن: 

.االخرین ھ وقدوة یحتذي بایكون نموذجاإلخالص في العمل وأن .١

اإلنسانیة المنبثقة من األدیان السماویة .األخالقوبالمبادئیتحلى .٢

في المحاضرة .عملھ األكادیميیقوم بأداء .٣

( االیجابیةمسئول عن غرس القیم واالتجاھاتیكون .٤

.قیمة الوقت ــ النقد الذاتي ــ الحوار البناء ــ اتباع المنھج العلمي ) 

.ویحترم رأیھ ینمي في طالبھ التفكیر الموضوعي والمستقل والمبتكر.٥

.قوالً وفعالً ةوالشفافیة والمصداقیرمز للضمیر الحيیكون.٦



١٠

االلتزام بمعاییر الجودة في صالح المھنة واإلنسانیة ..٧

٨.

المسار .

الحیادیة والجودة في تصحیح كراسات االجابة وعملیة الرصد ..٩

منع الغش منعا باتا ومعاقبة الغش أو الشروع فیھ .١٠

عند وجود أي تظلم .التدقیق في شكاوي الطالبات ومراجعة النتائج .١١

١٢.

یثة التي تساعده علي تشوق الطالبات .التدریس ویستخدم الوسائل الحد

یكون نموذجا للقیم الدیمقراطیة في حریة الفكر وحریة الراي وحریة التفكیر .١٣

ویسعي في تنمیة الفكر في طالبھ . 

١٤.

والتقویم.

زمالئھ في مع واالحترام المتبادلیلتزم بالثقة .١٥

إلي عمل جماعي التخاذ القرارات .تحتاج تفاھم مشترك أو

١٦.

األنشطة الطالبیة المتنوعة .ممارسة 

ینھض.١٧

بالخبرات المكتسبة .الطالبألدبیة الدینیة والثقافیة وتزوید الندوات ا



١١

االلتزام بحقوق الملكیة الفكریة ( التألیف والنشر):: البحث العلمي وثانیاً 
ینبغي على عضو ھیئة التدریس والھیئة المعاونة أن: 

١ -

جودة .ال

٢ -

باالبحاث .

٨٢- ٣

م ) ٢٠٠٢لسنة 

یل-٤

وعملھ.

٥-

إلي أصحابھا .

.خصال الباحث العلمي ینمى في طالب الدراسات العلیا -٦

االب-٧

ا واالستعداد للدفاع عنھا .ونتائجھ

ي أو استخدامھ بطریقة صحیحة .عدم سرقة أي مؤلف علم-٨

:قبول الھدایا عدم :ثالثاً 

االلتزام بالسیاسة الرسمیة للجامعة بشان قبول الھدایا والتبرعات .- ١

٢-

الكلیة أو من خارجھا .سواء من طالب والنزاھة

٣-

باإلشراف علي رسائلھم .



١٢

:: خدمة الجامعة والمجتمع رابعاً 

:ینبغي على عضو ھیئة التدریس والھیئة المعاونة أن

١-

المرئیةاإلعالمالتواصل مع وسائل -٢

مجتمعھ من خالل المشاركة في الندوات والمؤتمرات .

المنظمة للعمل ومراعاة حقوق اآلخرین .باللوائح والقوانینیلتزم -٣

زمالء العمل داخل وخارج الحرم الجامعي.عالقات جیدة ومتبادلة معیقیم - ٤

حتیاجات سوق العمل ومتطلبات المجتمع .یعلمھ أو یبحثھ بابربط مایلتزم - ٥

٦ -

.الطالب أبنائھم 

٧ -

واالجتماعیة .



١٣

الئحة  الجزاءات الخاصة بالمیثاق
لعقاب )(  الثواب وا

حاالت جزاءات أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة 

ما 

من االشتراك في اختبارات القبول بالكلیة .وتكافؤ الفرص 

ما 

والتواجد بالكلیة بالخصم من ربط الحافز بالجودة .الدراسیة 

الغیر حرمان عضو ھیئة التدریس 

المرؤسیین بتأخیر مناقشتھ للرسائل العلمیة .

.یعرض نفسھ  للمسائلة  القانونیة طبقاً للقانونإنتاجھ العلميتقدیم 

.واإلشارة إلي مصدرھا یعرض نفسھ  للمسائلة  القانونیة طبقاً للقانونالعلمیة

ال

دكتوراه ) .

في حالة والعلمیة لآلخرین عدم التزام عضو ھیئة التدریس بحقوق الملكیة الفكریة 

طبقاً للقانون.یرفض البحث ویحرم من الترقیة ھم سرقة أبحاث

.أو الكلیة لتنظیم سیر العمل بالكلیة 



١٤

إلي إحالتھ للتحقیق .

التأدیبیة .ةمع عدم اإلخالل بالمسئولی% ٢٠٠الخصم مناألكادیمیة والعملیة  ب

ینملتزمالغیر مان معاوني أعضاء ھیئة التدریس حر

التعامل بالزمالء  من حضور المؤتمرات العلمیة والدورات .

ال

.طبقاً  للقانونللمسائلة القانونیة

لمعاوني أعضاء ھیئة التدریس یجوزال

.للقانون

طبقا للقانون .

لجنة تقوم

.ملعرضھا على مجلس الكلیة التخاذ الالز

طرق اإلثابة 

سیراعي عضو ھیئة التدری.١

ظروفھ الخاصة في األوقات الصعبة .



١٥

األولویة في أن یرشح في الدورات التدریبیة ..٢

یكرم أفضل عضو ھیئة التدریس في كل تخصص في .٣

شھادة تقدیریة علي أدائھ التدریسي ومعاملتھ األخالقیة والعادلة لطالبات الكلیة .

األولویة وسرعة االنجاز في التسجیل والمناقشة ..٤

٥.

خارجیة .لتمثیل الكلیة في المؤتمرات الداخلیة وال

األولویة في الترشیح للمناصب القیادیة واإلداریة العلیا ..٦

داخل وخارج الجامعة .ةاألولویة في الترشیح للجوائز التقدیریة والتشجیعی.٧

إعداد لوحة الشرف داخل الكلیة لتحدید أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة كل .٨

ام .عام بناء علي ماقام بھ من أعمال مثالیة خالل الع

المصادر الرسمیة 

) .FLDP( ٢٠٠٤أخالقیات وآداب المھنة في الجامعات دلیل المتدرب مایو .١

.١٩٧٢) لسنة ٤٩قانون تنظیم الجامعات رقم ( .٢



١٦

المیثاق األخالقي للعاملین بكلیة
جامعة الزقازیقللبنات التربیة الریاضیة

١٢٠١/ ١٠٢٠للعام الجامعي  

عندما خلق هللا

أل

ألوبعضھم أو بین ا

١٩٧٢نة٤٩

٤٧١٩٧٨

عمال في خدمة الكلیة .أالتربیة الریاضیة للبنات وكیفیة اإلثابة علي مایقومون بھ من 

أوال : الواجبات واألعمال المحظورة علي العاملین :

١.

لتامین سیر العمل .

٢.

العمل الرسمیة أذا اقتضت مصلحة العمل ذلك .

٣.
الطالب بما یتم إتباعھ في ھذا الشأن .

٤.
بعیدة عن التلف والضیاع .ااآلالت وأدوات بطریقة تجعلھ



١٧

٥.
یفتھ من وقار والتزام األدب واللیاقة وحسن السلوك .تقتضیھ وظ

٦.
بطبیعتھا أو بموجب تعلیمات بذلك من الرؤساء .

٧.
الملف المكلف بالعمل بھ .

سواء في معاملتھ مع زمالئھ بالعمل أو خارج الكلیة الحمیدةباألخالق التحلي.٨

بواجبات وظیفتھ .ھقیامنظیروعموالتعدم قبولھ ألي ھدایا .٩

١٠.
الملقاة علیھ .

١١.
عن العمل أو التأخیر عن المواعید .

١٢.
وانجاز األعمال المطلوبة بدقة وسرعة في حدود القوانین واللوائح .

ع.١٣
ون اعتراض أو تقصیر .دةالمالحظ

.الظھور بالمظھر الالئق داخل الكلیة وخارجھا حیث أنھ عنوان الكلیة .١٤

ثانیا : الحقوق والمزایا واإلثابة : 

دإعدا.١

یحتذي بھا باقي العاملین .

زمالئھیھ إلحساسھ بالتمیز بین رمزمنح العامل المثالي مكافأة مالیة ولو.٢

بشھادة تقدیر صادرة من الكلیة .أو 

٣.

الجامعة أو خارجھا .



١٨

ثالثا : الخروج علي مقتضي الواجب الوظیفي والعقاب 

١.

للمسائلة القانونیة .

٢.

.ان االمتحان داخل اللج

٣.

الوجھ األكمل یحرم من المكافأة المقررة لھذا العمل .

٤.

مقررة للعاملین بالكلیة.

إذا استمر العامل في تكرار األخ.٥

معھ یتم النظر في نقلھ من عملھ أو نقلھ خارج الكلیة .

المصادر الرسمیة 

.١٩٧٢) لسنة ٤٩قانون تنظیم الجامعات رقم ( .١
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رابعا : حقوق الطالبات 

وفیما یلي بیان بھذه الحقوق : األكادیميوغیر 

:األكادیميأوال المجال 
في الحقوق نمتساو یوالمطالبة بحقوقھن داخل الحرم الجامعي فجمیع الطالبات - ١

والواجبات .

لتي تثبت شخصیة الطالبة الحصول علي البطاقة الجامعیة باعتبارھا الوثیقة ا- ٢

داخل الحرم الجامعي .

للطالبة الحق في التعلیم حدیث ولھا الحق في الحصول علي تقییم منصف - ٣

وحیادي .

للطالبة الحق في الحصول علي البرنامج الدراسي منذ بدایة العام الجامعي وأن - ٤

تكون مصادر المعرفة متاحة لھا .

في ظل احترام القواعد المتعلقة بواجباتھا للطالبة الحق في حریة التعبیر والربط - ٥

للطالبة الحق في تقدیم تظلم اذا اعتبرت نفسھا صاحبة حق .- ٦

ومناقشتھم باحترام .أساتذتھاللطالبة الحق في استفسار - ٧

اإلداريھیئة التدریس وتقییم الجھاز أعضاءفي تقییم الرأيإبداءالمشاركة في - ٨

.واإلداریةوفقا للمعاییر الموضوعیة 

االختبارات ضمن المقرر الدراسي مما تحقق التقییم العادل أسئلةأن تكون - ٩

لقدرات الطالبات .

االختبارات الفصلیة وتوزیع الدرجات علي ألسئلةالنموذجیةاإلجابةمعرفة - ١٠

.أسئلة

الشھریة الفصلیة والنھائیة بعد تللطالبة الحق في معرفة النتائج االختبارا- ١١

اعتمادھا .
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: المجال الغیر اكادیمي :ثانیا 

االستفادة من خدمات ومرافق الجامعة (  الكتاب الجامعي ــ المكتبات ــ .١

السكن الجامعي ــ المالعب الریاضیة ــ الكافتیریا ) وذلك وفقا للنظم 

واللوائح المتبعة بالجامعة .

التمتع بالرعایة االجتماعیة وما یتبعھ من تقدیم إعانات ..٢

لصحیة .تلقي  الرعایة ا.٣

الترشیح للدورات والبرامج والرحالت الترفیھیة ..٤

الحصول علي حوافز ومكافات ..٥

حریة الشكوى أو التظلم من أي أمر تتضرر منھ الطالبھ ..٦

االبعد سماع اقوالھ تمكنھ من الدفاع عن عدم صدور العقوبة في حقھ  .٧

نفسھ امام أي جھة بالجامعة .

ضده في ھذا الشأن بموجب االحكام التظلم من القرا التادیبي الصادر .٨

التادیبة للطالب .

االحتفاظ علي محتوي ملفھ داخل الجامعة وعدم تسلیمھ الي شخص اخر .٩

اال للطالب نفسھ او ولي امره او من یفوضھ .

. حق الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة الحصول علي الخدمة الالئقة والمناسبة ١٠

الحتیاجاتھ 
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القي لطالبات  الميثاق األخ
جامعة الزقـازيقكلية التربية الرياضية للبنات

م١٢٠١/ ١٠٢٠للعام الجامعي  

ملحة

االعراقي فانتم قائدات الغد وأمھات المستقبل .

ویتحدد المیثاق األخالقي للطالبات في ثالث مجاالت : ـ

في مجال التعلیم والتعلم . .١

لبحث العلمي .مجال  ا.٢

مجال خدمة البیئة وتنمیة المجتمع . .٣

. التعلیم والتعلم أوال : في مجال 

باألخالق الحمیدة  قوال وفعال .االلتزام .١

والمثابرة علي التحصیل واداء االمتحانات من بمواعید المحاضراتااللتزام .٢

.اجل النجاح والتفوق 

في التعامل مع الزمیالت .باألمانة والصدق وتحمل المسئولیةالتحلي.٣
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زمیالت دون ملل أو ضجر . البالمرونة في التعامل مع التمیز.٤

المعرفیة  والمھاریة من خالل األنشطة الطالبیة في الكلیة . تطویر القدرات.٥

بروح التسامح واالحترام المتبادل مع الزمیالت  . التحلي.٦

دوء وعدم محاولة الغش أو االلتزام بالحضور الوقت المحدد  لالمتحانات والھ.٧

.الشروع فیھ 

عدم محاولة االعتصام او التحریض داخل الحرم الجامعي ..٨

نشرات او اصدار صحف حائطیة بدون ترخیص مسبق من توزیععدم .٩

الجھات المسئولة بالكلیة .

الحضور الي الحرم الجامعي بالزي المناسب الذي یكفل االحترام الالئق .١٠

بالجامعة .

والموقع لي كل ماتنشره الكلیة في لوحة االعالنات بالكلیةاالطالع ع.١١

) .( اللوائحااللكتروني

أن تتحلي بالصبر في طلب العلم الن الصبر حسن الخلق ..١٢

الظھور بالمظھر الالئق داخلیا وخارجیا سواء في التدریب المیداني أو في .١٣

العروض والمھرجانات الریاضیة .

لمي  . ثانیا  : في مجال البحث الع

بحقوق الملكیة الفكریة عند نقل النصوص من المؤلفات العلمیة االلتزام.١

لحمایة حقوق اآلخرین  .

باألمانة العلمیة في إعداد  األوراق البحثیة المطلوبة منكااللتزام.٢
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من اجل مواكبة سوق العمل .المھارات البحثیةعلي تنمیة الحرص.٣

تحدث في المجال الریاضي .علي االطالع علي ماھو جدید ومسالحرص.٤

مھارات ذاتیا من خالل تكنولوجیا التعلم .الةتنمی.٥

ثالثا  : في مجال تنمیة البیئة وخدمة المجتمع   . 

تمثیل الجامعة في المھمات المكلف بھا تمثیال مشرفا لمكانتھا العلمیة .١

.واألكادیمیة

احترام أراء الغیر .٢

تطرف والشغب  قوال وفعال اثناء عن كل ماھو متعلق بأعمال الاالبتعاد.٣

.بالحرم الجامعي التواجد

علي المشاركة الجادة والفاعلة في العروض والمھرجانات الریاضیة الحرص.٤

عند الحاجة إلیھا .للزمیالت المساعدة تقدیم.٥

لطالبات الفرق التالیة .حسن القیادة حسنة والقدوة ال.٦

ت والمالعب الموجودة بحرص مع ملحقات الكلیة واألدواالتعامل بحرص .٧

علي أنھا ملك لھا ولمن سیأتي بعدھا . 

.األمانة والدقة في جمیع التصرفاتمراعاة.٨

بالخلق والروح  الریاضیة  ( فالریاضة خلق )  .االلتزام.٩

أن تربط ما تعلمتھ في الكلیة باحتیاجات سوق العمل . .١٠

اآلخرین .احترام دون استعالء واحترام الذات.١١
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:األخالقیةفي حالة عدم االلتزام بالقواعد الجزاءات

.إلیھاالمنسوبة باألخطاءالطالبة مسبقا إخباریتم .١

.وبذلك عدد مرات تكرار االنذارأولإنذارثم یرسل للطالبة .٢

حد الطرد النھائي إليوقد  تصل ھذه العقوبات تأدیبمجلس إليتحول .٣

للطالبة من الكلیة .

:حقیق علي مستوي الكلیة علي النحو التالي تشكل لجان الت

وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب ( رئیسا ).١

.الطالب ( عضوا )إلیھرئیس القسم المنسب .٢

.مجلس الكلیةیختاره التدریسھیئة أعضاءأحد .٣

المحقق الكلیة ( عضو ) ..٤

( عضو ) .مدیر شئون التعلیم والطالب    .٥
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) .  FLDP( ٢٠٠٤ات وآداب المھنة في الجامعات دلیل المتدرب مایو أخالقی.١

م .٢٠٠٤تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس للقیادات مایو 

٢.٤٩١٩٧٢٩٥٩٦  ،

٩٧٩٨٩٩١٠٠١٠١١٠٢

) .١٠٤، مادة ١٠٣

.BRANDON.  میثاق أخالقیات مھنة التدریس الجامعي في جامعة ٣

.MONTEVALLO.  میثاق أخالقیات مھنة التربیة جامعة ٤
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