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 الميثاق األخالقي 

  المقدمة

تحكم ممارسات العمل بالكلية  التيهو مجموعة من القيم االخالقية  األخالقيالميثاق  

ورغم ان الميثاق ال يعد تشريعا تنفذ بنوده بقوة  .وبين الطالبالعاملين بالكلية  والعالقة بين

  .والمسؤوليات وتحديد الواجباتالتعامل  مبادئ ولكنه يرسىالقانون 
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 الميثاق األخالقي 

 المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاءو العميد :أوال

تمثل أخالقيات المهنة لدى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى المهام التعليمية، والمهام  

 .البحثية، وخدمة المجتمع

 مصادر المبادئ األخالقية

 :المعايير األخالقية من ثالث مصادر رئيسيةتستمد 

 الشرع والقيم اإلنسانية: المصدر األول

التي تنبع من أن هلل سبحانه وتعالى قد ميز العلماء  القيم اإلنسانية األساسية المنبثقة من الديانات السماوية

إنما يخشى هللا : ".. وقال تعالى".. هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون: "عندما قال سبحانه وتعالى

شاملة وواسعة تضم بين جنباتها كل خلق .. وخشية هللا سبحانه.. صدق هللا العظيم.." من عباده العلماء

وأولى مكان " إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق " وقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . مكريم ومبدأ قوي

هذه القيم المستمدة من الشرائع السماوية؛  ومن أمثلة. بمكارم األخالق هو حيث يكون العلم والعلماء

 .األمانة والصدق وعدم إيذاء الغير

 القوانين والشرائع: المصدر الثاني

 :على ما يلي 1692/ 96ن قانون الجامعات م 69تنص المادة 

نفوس الطالب،  فيعلى أعضاء هيئة التدريس التمسك بالتقاليد والقيم الجامعية األصيلة والعمل على بثها 

 .وعليهم ترسيخ وتدعيم االتصال المباشر بالطالب ورعاية شئونهم االجتماعية والثقافية والرياضية

أنه من الواضح أن النصوص المقررة للواجبات مهما تعددت ال : كولقد جاء في النصوص التفسيرية لذل

 .قيمة لها في ذاتها إال بعد االلتزام بها من جانب أعضاء هيئة التدريس نصاً وروحاً 

والواقع أن المجتمع الجامعي تحكمه قيم وتقاليد لها قوة القانون، وتعارف عليها العلماء في مجتمعنا 

ومجتمعات أخرى، ولعله يكون من المناسب أن نذكر فيما يلي على سبيل المثال ال الحصر بعضاً من القيم 

ان الزماً أن ترسخ تلك التقاليد والتقاليد التي تحيا وتتطور بها الجامعات، فالجامعة أستاذ وطالب علم وك

 إليجاد البيئة المثالية والمناخ المناسب لعمل الجامعة 
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 الميثاق األخالقي 

 الثقافة السائدة في المجتمع: المصدر الثالث 

سلوكيات اآلخرين البد سيترك أثراً  فيفما يشاهده األستاذ . وما يفعله اآلخرونالثقافة السائدة في المجتمع 

س الجامعة مثالً يمكن أن يصبح معياراً نقيس عليه لالختيار بين تصرفين عليه أحياناً، بل إن تصرف رئي

 .والسلوكمطروحين للمناقشـة 
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 الميثاق األخالقي 

 لعميد الكلية األخالقيةالمسئولية 

  يقوم عميد الكلية بتنفيذ قررارات مجلرس الكليرة ويبلري رئريس الجامعرة بمحاضرر الجلسرات والقررارات

 رات التي يجب إبالغها إليهم المختصة بالقرا الجامعيةكما يبلي الهيئات 

 وهرذا األسرلوب  الكليرة،إدارة  عميد الكلية هو الذي يقرر إلى حد كبير أسرلوب القيرادة الرذي يتبعره فري

 . التنظيمية القيادي ينعكس مباشرة على مناخ الكلية العام وبيئتها

  التعليمية والعلمية في الكلية ومتابعه تنفيذها  لخطةاإعداد  علىيقوم العميد باإلشراف 

  تقررديم االقتراحررات بشرركن اسررتكمال حاجرره الكليررة مررن هيئررات الترردريس والفنيررين والفئررات المسرراعدة

  األخرى

  علررىالعميررد مسررئول عررن خلررق المنرراخ العلمرري والنفسرري وتشررجيع أعضرراء هيئرره الترردريس والطررالب 

 التفوق والتميز في المجاالت المختلفة 

 الكليرة،وااللترزام واحتررام الوقرت مرن خرالل تنظريم  عميد الكلية هو المسئول عن تنمية قيم االنضباط 

 بوجبراتهم،وإلرزام الجميرع  عامة،وضبط المواعيد بصفة  الدراسية، وضبط الجداول السلوك،وضبط 

 دين ومكافكة المجته المخطئين،ة ومعاقب التصحيح،واتخاذ إجراءات  التقصير،د والمحاسبة عن

 بسرلوكه  هذا العميد يسرهم والموظفين،الكلية الذي يتعامل بعدل وإنصاف مع األساتذة والطالب  عميد

 .الفرصهذا في تنمية قيم العدل والمساواة وتكافؤ 

   الرذي يتريح الفررص المتسراوية أمرام الجميرع إلبرراز  العميد مسئول عن تنميرة ثقافرة التنرافس الشرري

 .الجدارة و إثباتالتفوق أو تنمية الموهبة أ

 خرالل تهيئرة منراخ العمرل فري فررق  والعميد يسهم في التنمية الخلقية وفري التربيرة الخلقيرة بالكليرة مرن

بررل  ممكررن،جرراا العمررل الجمرراعي ن نوعلررى أ فريررق،جميررع علررى العمررل فرري ومجموعررات ليتعررود ال

 .أكبروفرصه في اإلنجاز 

  لمحاربررة أي غرر  أو شرررو  فيرره  الطررالبوالعميررد مسررئول عررن ضرربط االمتحانررات وضرربط تقررويم

وهرو أيضراً  المهنيرة،يقروم بمسرئوليته  وهرو إذ يفعرل ذلرك .مسرو ولمحاربة أي تساهل أو تعنّت بغيرر 

انه بطريرق مباشرر . بين الطالب واألساتذة على السواء يسهم في نشر ثقافة العدل واألمانة واالجتهاد

 .والجامعةعة العلمية للكلية العلمية والسم وغير مباشر يدعم أيضاً المكانة

 تروخي الحرذر والدقرة فري  مهنياً عن كفراءة اسرتخدام المروارد المتاحرة لره وعليره بالترالي العميد مسئول

 .اإلنفاق
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 الميثاق األخالقي 

  الجامعرة،خدمة المجتمع جرزء أساسري مرن مسرئولية  على العميد أن يوجه األساتذة والعاملين إلى أن 

 النهوض بهذه المسئولية على أكمل وجهإلى  وان يوجه األنشطة الجامعية بما يؤدي

  العميد يجب أن يكون أمينا في عرض التقارير الخاصة بتقييم األداء ألعضاء هيئره التردريس والهيئرة

  .المعاونة
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 الميثاق األخالقي 

 والهيئة المعاونة ألعضاء هيئة التدريس األخالقيةالمسئولية 

 المهام التعليمية 

 لديه رؤية محددة عن واجباته وحقوقه. 

 علمية واضحة لديه أهداف. 

 يعتنى بمظهره دون إفراط أو تفريط. 

 يتمسك بكخالقيات وآداب المهنة. 

 الخ.... يهتم باالطال  المستمر وباالشتراك فى األنشطة العلمية المختلفة مثل المؤتمرات، الندوات. 

 يلتزم بقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية. 

 عالقته مع طالبه

 يلتزم بمواعيد محاضراته. 

 مهارات إدارة الوقت فى المحاضرة يتقن. 

  (األهداف، المحتوي، األعمال الفصلية، التقويم)يقوم بتوعية الطالب بتوصي  المقرر. 

 يراعى الفروق الفردية بين طالبه.  

 يتقبل النقد، ويجعله وسيلة لتعديل طريقته في التعليم. 

 لهم يقوم بتقويم أدائه مع طالبه وكذلك المادة العلمية التي يقدمها. 

  الخ... يحرص على االشتراك فى األنشطة الطالبية كاألسر، الرحالت. 

 يسمح بالمناقشات مع طالبه ويعطيهم حرية الحوار. 

 يراعى األمانة العلمية في شرحه.  

 يراعى العدالة بين الطالب فى تقييم أدائهم.  

 يشجع طالبه على االطال  فى المجال. 

  بناء طالب علم وذات خلقيتجاوز هدفه نقل المعلومات الى. 

 عالقته مع زمالئه

 يحترم أراء زمالئه وشخصياتهم. 

 يتبادل الرأي والخبرات مع زمالئه. 

 يتعاون مع زمالئه فى شتى المجاالت. 
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 يطلع الزمالء على المحتوى العلمي الذي يقوم بتدريسه منعا للتداخل وتحقيقاً للتكامل. 

 ،أو ما يستقبله دون التحيز سلباً أو إيجاباً  يلتزم الموضوعية فيما يصدر عنه من آراء. 

 يحترم التخصص. 

 (المهام التعليمية)عالقته بالمجتمع العلمي 

   يتصل برجال الصناعة والمستثمرين للمشاركة فى التنميرة وتطروير التعلريم ولتقيريم مشراريع التخرر

 .للطلبة

   علررى أسرراس مسررتجدات يتعرررف علررى متطلبررات سرروق العمررل ويقرررر نقرراط البحررث لمشرراريع التخررر

 .السوق

 تتكامل خبراته فى التخصص مع خبراته فى مهارات التدريس. 

 المهام البحثية

  ًيسعى للمعرفة ليس فى تخصصه فحسب بل فى التخصصات ذات العالقة أيضا. 

 أن يداوم االطال  على الجديد واألحدث فى مجال تخصصه. 

 ل البحث واستخرا  النتائجأن يتسم بالموضوعية واألمانة العلمية فى جميع مراح. 

 أن يحرص على تقديم ما هو جديد فى مجال تخصصه. 

 أن يلتزم فى أبحاثه بالمناهج العلمية الحديثة من حيث كتابة البحث والتوثيق. 

 أن يتقن استخدام المكتبات المقروءة وااللكترونية. 

 ينمى مهارات التفكير العلمي وحل المشكالت لدى طالبه. 

 النقد البناء وتقبل اكتشاف الخطك وتصحيحه يدرب طالبه على. 

 يكون قدوة لطالبه فى أمانته العلمية وحرصه على طلب العلم ونشره. 

 يشترك مع زمالئه فى إعداد البحوث العلمية. 

 يلتزم العدالة والموضوعية فى تقييم أعمال الغير. 

 يشجع التفاعل العلمي بين شباب الباحثين من الهيئة المعاونة. 

  فى المجالت العلمية المحليةيشترك. 

 يحرص على نشر أبحاثه فى مجالت علمية عالمية. 

 يحرص على االشتراك فى المؤتمرات الدولية. 

 يشترك فى االتفاقيات الثقافية والعلمية بين الجامعات المصرية والعربية والعالمية. 
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 خدمة المجتمع 

 لديه مرجعية أخالقية تحكم أفكاره وأفعاله تجاه مجتمعه. 

 يشرك الطالب فى األنشطة التي تنمى وعيهم بالمواطنة الصالحة وتغرس حب الوطن.  

 يعمل على اكتشاف قدراتهم ومهاراتهم ويعمل على تنميتها بما يلبى حاجات المجتمع. 

 يعمل على توعيتهم باألنشطة الموجودة بالكلية وحثهم على االشتراك بها بما يخدم المجتمع. 

 معيرة المختلفرة لخدمررة المجتمرع، والمرؤتمرات الترري تنظمهرا الجامعرة لتنميررة يشرارك فرى األنشررطة الجا

 .المجتمع

 يقدم المقترحات التي تسهم فى تقدم الجامعة وتطورها بما يخدم المجتمع. 

 يلتزم باللوائح والقوانين التي تنظم العمل المجتمعي داخل الجامعة. 

 لك للمساهمة فى تقدم مجتمعهيتوسع فى البحوث التطبيقية بجانب البحوث النظرية وذ. 

 يسعى لنشر أبحاثه فى مجالت عالمية مما يسهم فى وضع مجتمعه على الخريطة العالمية. 

 ينقل إلى المجتمع المحلى خبراته المستفادة من المجتمع العالمي. 
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 الطالب :ثانيا

 للطالب األخالقيةالمسئولية 

 يعرف حقوقه وواجباته. 

  الخاصة بالكليةيلتزم بالقواعد والقوانين.  

  يلتزم بمواعيد المحاضرات والمعامل كما يحرص على حضور المحاضرة قبل دخول

  .المحاضر بوقت كاف

 يستفسر عن األجزاء التي تبدو غير واضحة أو غير مفهومة. 

 يعتمد على نفسه في إنجاز وإعداد األبحاث مع االستعانة بالمراجع الحديثة. 

  (انتقاء موضوعات الحديث -الحديث -ملبسال)يراعى االعتدال فى المظهر. 

 أن تكون العالقة بين الطالب واعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عالقة احترام. 

 يحترم اعضاء الجهاز اإلداري. 

 يلتزم باللوائح للحصول على حقوقه والقيام بواجباته. 

 يحرص على الحفاظ على األجهزة العلمية عند استخدامها.  

  ويشارك فى األنشطة المختلفةيتعاون.  

 يشارك في الندوات والمؤتمرات الثقافية والرياضية.  

 يشارك في المهرجانات واالحتفاالت.  

 يحافظ على مرافق الكلية. 
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 اإلداري الجهاز :ثالثا

 للجهاز اإلداري األخالقيةالمسئولية 

 :ما يليتتجلى المصداقية وأخالقيات المهنة لدى أعضاء الجهاز اإلداري في 

  أن يتكسررس تعامررل اإلدارة مررع الررزمالء والرؤسرراء والمرؤوسررين علررى الحررب والتعرراون واالحترررام

 .المتبادل بين الفئات جميعها

 سرعة اإلنجاز فى العمل، مع تحقيق الكفاءة العالية. 

 تجنب التداخل في المسئوليات وتوزيع المهام. 

 الحفاظ على أسرار العمل. 

  للمحاسبة معلن للجميع ويتساوى أمامه الجميعأن يكون هناك نظام واضح. 

 عدم الخلط بين العالقات الشخصية والواجبات المهنية. 

 تحديث العمل اإلداري بصورة دائمة بما يتناسب مع تجدد المهام.  

 تبادل الخبرات بين جميع الفئات داخل القسم الواحد، وبين األقسام المختلفة. 
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