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 ميثاق أخالقيات المهنة

 جامعة حلوان-لمجتمع كلية العلوم
 

 فلسفة إعداد هذا الميثاق
 

 أنه موجه لمجتمع الكلية. 

 الكليةيكفل وجود مرجعية أخالقية تحقق كفاءة وكذلك شفافية  أنه. 
 

 أنه يوقع عليه إشهارا لاللتزام به. 

 

 أن االلتزام يتضمن التعهد بتنفيذه، وحمايته بإفادة الكلية بأي خروج عليه.  

 

 إن الخروج عليه يستوجب المساءلة. 

 

 أنه جزء من متطلبات جودة العملية التعليمية. 

 

 الميثاق ؟هذا  لمن
 موجه إلي الجميع: هذا الميثاق

 جميع أعضاء هيئة التدريس من مدرس إلى أستاذ، يضاف إليهم 

 .المدرسون المساعدون والمعيدون والحاصلين علي منح بحثية

 

  جميع اإلداريين بالكلية من غير أعضاء هيئة التدريس، باعتبارهم 

 ببعض األعمال الجامعية التي نتوخى فيها أيضاً االلتزام بأخالق المهنة.ركنا مهما في جودة العملية التعليمية ويقومون 

 سطور هذا الميثاق. لفظ "مجتمع الكلية" للتعبير عن هذه الفئات مجتمعة عبر وسوف نستخدم
 

 الميثاق الرئيسية هي: مصادر إعداد هذا
 

 والئحته التنفيذيةالسياسات األخالقية المتضمنة في قانون الجامعات القواعد والنظم و. 

 

  تحدد الممارسات المهنية وتنبني علي احترام قيم المجتمع ة من مؤسسات تعليمية والتيدراصالوثائق االلتزامات األخالقية ومواثيق الشرف. 

 

 مجموعة القيم الفاضلة المعتمدة علي النزاهة والشرف والتي تشكلت في وجدان هيئات التدريس مع مرور الزمن. 
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 هذا الميثاق ؟ لماذا
  :يستهدف نشر هذا الميثاق         

 ل تعريف أفراد مجتمع الكلية بأخالقيات وأصول المهنة واكسباهم مهارات التعامل الصحيح مع المواقف المحيّرة ذات البعد األخالقي في العم

 .الجامعي
 

  الجامعي إلي تطبيقهم لهذه المبادئ األخالقية في سلوكهم والتأثير علي أن يؤدي فهمهم واقتناعهم بالمبادئ األخالقية الواجبة اإلتباع في العمل

 اآلخرين بفعل ذلك.

 

 ل المهنة.طمأنة كافة األطراف المجتمعية المتعاملة مع الكلية إلى أن كافة أنشطة الكلية العلمية والبحثية والتعليمية تتم وفقا ألخالقيات وأصو 

 عي بالكلية: أوال: معرفة وفهم هذه األخالقيات، ثانيا: اعتناقها والعمل بهانحتاج إذن لدعامتين لصالح العمل الجام

 وحمايتها.

د وال يغيب عن ذهننا أن ذلك سيخلق بيئة صحية مواتية بالكلية تشعر العاملين واألساتذة بالثقة بالنفس وبروح الفريق وتدعم الجودة، وتزي

والراحة النفسية، ويعتبر قبولنا لهذه الوثيقة بمثابة تعهد والتزام بالحفاظ علي المعايير األخالقية والمهنية  اإلنتاجية، وتشيع الرضا الوظيفي،

 والقانونية للعمل الجامعي، وسوف نستخدمه كأساس في عملنا اليومي وفي قراراتنا طويلة المدى. 

 

لية أي مالحظة أو شبهة أو شك في أي خروج علي هذه المعايير، و غني عن القول أن هذا االلتزام يعني ضمنيا أن نضع أمام إدارة الك

ونفهم أن في هذا خدمة لكليتنا وجامعتنا، وكل منا مسئول بصفته الشخصية عن تصرفاته حيال هذا الميثاق األخالقي، ولكننا جميعا 

 مسئولون معا، بصورة جماعية، على الحفاظ عليه وحمايته.
 

 وج علي هذه المعايير األخالقية يستوجب بالضرورة المساءلة.ونفهم أيضا أن أي تجاوز أو خر
 

 وتتخذ الكلية اإلجراءات الالزمة للتأكد من أن أفراد مجتمع الكلية كلهم خضعوا لمبادئ هذا الميثاق والتزموا به. 
 

 المبادئ األساسية:        

 أوال: احترام للقانون والنظم الجامعية

  ًللقوانين العامةمحترماً و أن يكون مدركا. 
 

  ًمحترماً لقانون تنظيم الجامعات و الئحته التنظيميةو أن يكون مدركا. 

 

  ًتقاليدهما وأعرافهما. و ولوائح الكلية والجامعة وكذلك قيمهماقوانين و ونظم أهداف وسياساتو رسالةو محترماً لرؤيةوأن يكون مدركا 
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  ،ال يجب أن يكون هناك تعارض مطلقا بين ما سبق وبين حق أصيل لهيئة التدريس في الحرية األكاديمية والتي تحرص عليها الكلية وتحميها

 .حرية الفكر وحرية البحث وحرية الرأي وحرية التعبيرمنها 

 

 إال بترخيص مـن رئيس الجامعـة بناء  العمل الرسمية خارج الجامعة حتى في غير أوقات ال يجـوز لعـضـو هـيـئة الـتـدريـس مزاولة مهنته

 .علي اقتراح عميد الكلية

 

 أن يعـمـل فـي دعـوي ضد الجامعة بوصفه  خارج الجامعة في غير أوقات العمل الرسمية ال يجوز للمـرخـص لـه بمزاولة مهنته 

 .محاميا أو خبيرا أو غير ذلك

 

 جـامعـتهـم أو اإلشراف عـلي ما يعـطي بهـا مـن دروس إال إلـقـاء دروس فــي غـيـر ال يـجـوز ألعــضـاء هــيـئـة الـتــدريـس 

 بـنـاء علي مـوافـقـة مجـلس الـكلية  بترخيص من رئيس الجامعة

 .الجامعية ويشترط للترخيص في ذلك أن يكون التدريس أو اإلشراف في مستوي الدراسة أو المعهد بعـد أخـذ رأي مجلس القسم المختص،

 

 صناعي أو أن يجمعوا بين  الـتــدريـس أن يعملوا بالتجارة أو أن يشتركوا فـي إدارة عـمـل تجـاري أو مـالي أو ال يـجـوز ألعــضـاء هــيـئـة

 عضو هيئة التدريس من مباشرة أي عمل يري أن القيام به ، ولرئيس الجامعة أن يقرر منع وظيفتهم وأي عمل ال يتفق وكرامة هذه الوظيفة

 أدائها. يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن

 في العـالقـات بالمجالس واللجـان العلمية واإلدارية:          

 فيها, وعـليه الـمشاركة فـي أعمـال الـمؤتمرات العـلمية للقسم وللكلية المشاركة في أعمال المجالس واللجان التي يكون عضوا. 

 

  الفاعلة والموضوعية و االلتزام بالقراراتالحفاظ علي مبدأ السرية والمشاركة. 

 

  إرساء تقاليد راسخة تحترم األداء المتميز وتقبل التنوع واالختالف في الفكر والرؤى، وتعترف بآليات محدده لصنع القرارات. وهى من

اليجابي والتنسيق داخل األقسام اروح التعاون عوامل تدعيم الثقة لدي أفراد مجتمع الكلية، كما تساعد هذه الثقة بدورها على سيادة 

 المختلفة من جهة وبينها وبين بعضها البعض من جهة أخري.

 ثانيا: احترام اآلخرين من طالب وزمالء وإداريين

 

 التعـامل باالحترام والتعاون وتقديم النصح والمشورة في اإلطار العلمي والمؤسسي. 

 

 واالستجابة بالرد دون تأخير علي ما يسأل عنه أو ما يطلب منه الرد عليهحترام المتبادل واالالثقة ب التعـامل مـع الزمـالء. 

 

 العدالة والمساواة في اإلشراف علي مرؤوسيه. 

 

 إتاحة الفرصة لآلخرين العاملين معه للتعبير عن وجهات نظرهم وحسن استماعه لهم. 
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 تجنب أي ممارسات يمكن أن تحمل شبهة تحيز أو اضطهاد ألحد العاملين معه. 

 

 .التعاون مع مجتمع الكلية لتحقيق األهداف التعليمية بروح الفريق الواحد  
 

 احترام أفراد مجتمع الكلية لبعضهم البعض وعدم توجيه أي منهم  انتقادات غير مهذبة لزمالئهم وعدم إلقاء االتهامات جزافًا بدون دليل. 

 

 من أعراف وتقاليد الكلية أن يصبح تواصي الزمـالء فيما بينهم بالحفاظ على شرف المهنة. 

 

 الحفاظ على أسرار الطالب. 

 

  ثالثا: الحرص علي النزاهة والشرف واالستقامة وتجنب المصالح الشخصية
    

 :في قبول الهدايا والتبرعات          

 )من أشخاص لهم عالقة قبول هدايا أو تبرعات شخصية خاصة  يحظر علي مجتمع الكلية )أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم واإلداريين

 بعملهم.
 

 أشخاص سيئي السمعة أو تثار حولهم مجادالت أخالقية تمس الشرف ال يجوز قبول الهدايا أو التبرعات باسم الكلية من جهات مشبوهة أو 

 .والنزاهة

 

 واستخداماتها معلنةتامة وجهات تلقيها بالكلية معلنة  الهدايا والتبرعات التي تتلقاها الكلية يجب أن تكون معلنة بشفافية. 

 

 والتبرعات بأي تأثير علي سياسات الكلية ونشاطها يجب عدم ربط الهدايا. 

 

 تمس النزاهة أو الشرف يجب وقف التعامل مع أي جهة أو شخص يثبت تورطه في مسائل. 

 

 :في مسألة الدروس الخصوصية          

 وهذا محظور تماما علي أعضاء هيئة التدريس  بأجر أو بدون أجرتحت أي مسمى  االمتناع تماما عن إعطاء الدروس الخصوصية

 .ومعاونيهم

 :الطالب تقييم في          

 مسارهم أداء الطالب وتقييمهم بشكل دوري مع إفادتهم بنتائج التقييم لالستفادة منها في تصحيح متابعة. 

 

  ألن ذلك  التدريس أن ينوه عن األسئلة التي ستأتي في االمتحانأن تكون االمتحانات متالئمة مع ما تم تدريسه، وال يجوز لعضو هيئة

 .يتعارض مع تحقيق العدل ومع الجدية في تعليم الطالب
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 به أو يحاوله ومنع الغش ومعاقبة من يقوم .والعدل وفرض النظام واالنضباط في جلسات االمتحان مراعاة الدقة. 

 

 تفادي تعارض المصالحعدم إشراك األقارب في أعمال امتحانات أقاربهم و. 

 

 التامة ورصد الدرجات بما يحقق الدقة والسرية .كراسات اإلجابة الحرفية في عملية تصحيح. 
 

 

 في البحث العلمي:

 

 تجاه من القيم العليا التي تسعي الكلية إلي االلتزام بها, ويحددها هذا الميثاق فـي سلوكهم  أن يلتزم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بمجموعة

 .الـرسـائـل العلمية البحث والتأليف العلمي واإلشراف عـلـي

 

 األمانة العلمية في عمل ونتائج البحوث وأال ينسب البحث و فكرته و نتائجه إال لصاحبه. 

 

 توجيه البحوث لما يعمق المعرفة أو يفيد المجتمع. 

 

 وفق أصول منهجيه مع  منها الباحث المعلومات التي استعان بها في بحثه احترام الملكية الفكرية لآلخرين واإلشارة إلي المصادر التي استقى

 .ذكر اسم المؤلف وال تذكر مراجع لم يتم استخدامها

 

 عدم نزع النصوص المنقولة بما يخل، بقصد صاحبها سواء كان ذلك عن عمد أو عن غير عمد. 

 

 عن وضع األسماء للمجاملة في البحوث المشتركة يجب توضيح أدوار المشاركين بدقة واالبتعاد. 

 

 والتفسيرات البديلة ودراستها,  جانبه. وعليه استكشاف كافة مصادر التميز في البيانات علي الباحث جمع البيانات بعناية ودقة دون تحيز من

 .الهامة لتحديد مستوي الثقة في نتائجه وعليه استخدام االختبارات اإلحصائية

 العلمية:في اإلشراف علي الرسائل 

   تقديم النصيحة العلمية لطالب البحث في مرحلة اختيار موضوع 

 البحث والتأكد من قدرته علي القيام به. و تنمية قدراته علي لتفكير واإلبداع. 

 

 قدراته المتالك فكر مستقبلي، وقدرة اتخاذ قرارات وتحمل مسئوليات بحثه.  تدريب الطالب وتنمية 

 ال يخل األستاذ بمسئوليته األخالقية إزاء  الطالب وتسفيه أرائه أثناء البحث أو في جلسات المناقشة العلمية للرسائل حتىمن شأن  عدم التقليل

 للطالب. المساهمة في النمو المعرفي واألخالقي السليم

 

 .تدريب الطالب على تحمل مسئولية بحثه وتحليالته ونتائجه واالستعداد للدفاع عنها 
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 للبحوث سواء التي يشرف عليها أو التي يدعى لالشتراك في الحكم عليها ي العادلالتقييم العلم. 
 

 يجب أن تكون الوعود بين األستاذ والطالب شفاهة أو كتابة صحيحة، وأن يتم احترامها. 
 

  رابعا: الحرص علي يقظة الضمير واالجتهاد العلمي واألمانة في أداء الواجب
 

 ،بعد هللا سبحانه وتعالى، هو ضميره اليقظ، وان الرقابة الخارجية مهما تنوعت أساليبها ال ترقى وال تغني عن  أن الرقيب الحقيقي على سلوكه

 .الرقابة الذاتية التي تعتمد على يقظة الضمير وصحوته وربط ذلك الضمير الحي بتصرفاته في السر والعلن

 

 ط والتسامح باإلضافة لحسن المظهر وبشاشة الوجه سمات رئيسة في تكوين إدراك أن االستقامة والصدق واألمانة والحلم والحزم واالنضبا

 شخصيته مع قوة هذه الشخصية وكونها القدوة الحسنة. 

 

 وتدعيم االتصال المباشر بالطالب  والـقـيـم الجامعـية األصيلة والعـمل عـلي بثها فـي نـفـوس الطـالب, وعليهم تـرسيخ التمسك بالتقاليد

 .والرياضية االجتماعية والثقافية ورعاية شئونهم

 

 .احترام الوقت وحسن إدارته 

 

 وتجنّب أي تصرف فيه استغالل أو تفرقة بين الطالب. وتأكيد تكافؤ الفرص المعاملة وعدم التحيز أو التمييز العدل والمساواة في 

 

  المستمرة منهج حــياته، وأن يطور نفـسه وينمي معارفه في النـمـو المهـنـي لعضو هيئة التدريس واجب أساسي، وأن تكون الثقافة الذاتية

  .مجال تخصصه، وفي فنون التدريس ومهاراته

 

 للوقت  أن يكون المثل األعلى لطالبه في الكفاءة الوظيفية والمقدرة اإلنتاجية والسلوك القويم والخلق الكريم وفي التزامه بواجباته واحترامه

 .اً لكليته وأن يزرع حب القيم الفاضلة في نفوس طالبهكما أن عليه أن يبرز والء كبير

 

 أن يستشير معاونيه وطالبه إذ أن تعدد اآلراء واألفكار يوجه الجميع إلى قرار صائب. 
 

  أن ال يمسك بيده كل خيوط العمل صغيرها وكبيرها بل يتخذ معاونين أكفاء يعهد إليهم ببعض صالحياته ويترك لهم التصرف حسب خطة

 .يهامتفق عل

 

 كافة  العدالة والتوازن في اختيار القيادات وفقا لمعايير معلنة وعادلة ومتوازنة ووفقا لخبراتهم وكفاءتهم العلمية واإلدارية، وكذلك اتخاذ

 اإلجراءات التصحيحية لمعالجة أي ممارسات غير عادلة. 
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 خامسا: الحرص علي االقتصاد في استخدام الموارد وتجنب الفاقد
 

  يحرص علي موارد الكلية وأن يديرها بكفاءة واقتصاد، ودون أي إضرار بالمجتمع والبيئةأن. 
 

 أن يحرص علي استخدام هذه الموارد حصريا لألعمال الجامعية. 
 

 أن يتجنب الفاقد في الموارد والمواد ومباني الكلية. 

 

 نسادسا: الحرص علي جودة البرامج واألداء ومراعاة المعايير في هذا الشأ
 

 يقوم بتدريسها ويؤهل نفسه فيها قبل أن يقبل تدريسها، وأن يلم بالمستجدات في مادته التمكن من المادة العلمية الذي. 

 

 بتدريسها بالشكل الذي يحقق أعلي مسـتـوي للخريج ينعكس علي مستوي أداء المهنة في أن يطبق معايير الجودة علي المادة التي يقوم 

 .المجتمع

 

  لطالبه إطار المقرر وأهدافه التعليمية ومحتوياته.أن يعلن 

 

 الطالب.  أن يستخدم وقت التدريس بما يحقق مصلحة 

 

 بالشكل الذي يجعله مشوقا وممتعـا للـطـالب أن يطـور مـن أسـاليب الـتدريس. 

 

 يراعى تحديث البيانات في المؤلفات المقررة على الطالب حتى يكون الطالب محيطين بالحقائق الحديثة ومؤهلين لسوق العمل. أن 

 

 والمحاضرات والتمرينات العملية للـقيام بالدروس  أن يتفرغ.  

 

 بالمراجع ي المعامل وعلي المكتبات وتزويدهابإجراء البحوث والدراسات المبتكرة واإلشراف عل أن يسهم في تقدم العلوم واآلداب والفنون. 

 

 مما يساعد الطالب علي اإلبداع واالبتكار أن يـعـلـم الـطـالب مـهـارات الـتفكير المنطقي ويشجعهم علي تكوين رأي مستقل. 

 

 

 ويدعم السلوك الديمقراطي .الحوار البناء مما يهيئ فرصا أفضل للتعلم أن يسمح بالمناقشة واالعتراض وفق أصول.  

 

 ووطنه، وينبغي عليه توسيع نطاق ثقافته، وتنويع مصادرها مجتمعهيكون صورة صادقة للمثقف المنتمي إلى  أن. 

 

 قــاعـات الـدروس والمحاضر والـبـحوث والمعـامل واإلخطار عـن كـل ما من شأنه اإلخالل بالنظام وما اتخذ من أن يحـفـظ الـنـظـام داخــل 

  .إجراءات لحفظه
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 ة.يكون قدوة حسنة لطالبه خاصة، وللمجتمع عام وأن 

 

  وطن لدى الطالب وأن يغرس فيهم أهمية مبدأ االعتدال والتسامح والتعايش.للأن يعزز اإلحساس باالنتماء  

 

 أن يؤدي عمله بإخالص وأمانة ومثابرة. 

 

  دور األستاذ الجامعي في المجتمع:         

 

 أعضاء هيئة التدريس في  المؤسسات االنتاجيه المختلفة والتي تؤدي إلي التفاعل المباشر بينهما بحيث يسهم تقويه الروابط معن يعمل علي أ

 .حل المشكالت التي تواجه هذه المؤسسات

 

 مع.الوعي بقيم المجتمع وثقافته وثوابته وأن يكون راعياً لها، وال يتناول ما من شأنه التصادم مع أخالقيات المجت 

 

 غرس قيم المجتمع الفاضلة لدى طالبه الذين يمثلون قوة العمل المستقبلية وتزويدهم بالخبرات التي تسهم في بناء شخصيات قيادات ومواطني 

 .المستقبل

 

 المجتمع ةحرص على أن يكون في مستوى تقدير واحترام وثقال. 

 

  وشفافيتها وقيمها المرعية.عدم التصرف بطريقة تجلب شك من مؤسسات المجتمع في الكلية 
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 تعهد والتزام
 

 أتعهد وألتزم بصفتي عضوا في مجتمع كلية العلوم جامعة حلوان بما يلي:

 

ممارسة أعمالي الجامعية مهما اختلفت طبيعتها وفقا للمبادئ األخالقية المنصوص عليها في هذا الميثاق على  

واإلنساني والمهني، وأن أسلك في ذلك طرقا مهنية وقانونية والئحية، وأن أتخذ المستوى البحثي والتعليمي والعلمي 

كافة اإلجراءات الالزمة لضمان عدم خرق بنود هذا الميثاق سواء من قبلي أو من قبل اآلخرين بصورة مقصودة أو 

 خروج عليه. غير مقصودة، وأن أعمل علي نشره علي أوسع نطاق، وأن أبلغ إدارة الكلية عن أي خرق له أو

 

 

 القسم:

 االسم:

 التوقيع                                               

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


