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  آلية عمل ھذا الدليل
عدالة ال مبادئواإلجراءات التي تعزز من األخالقية توثيق بعض المفاھيم تم إعداد ھذا الدليل ل

  . والمساوة

   ٢٠١١تم تشكيل لجنة المصداقية واألخالقيات بالكلية بتاريخ فبراير  .١

 .اخالقيات المھنةتم تشكيل لجنة فرعية لعمل دليل  .٢

 .ببعض الجامعات المصرية والعربية اخالقيات المھنةقامت اللجنة بدراسة نماذج لدليل  .٣

 ٤٩وعلى وجه الخصوص قانون قامت اللجنة بمراجعة القوانين المصرية ذات الصلة  .٤

 .لتنظيم الجامعات المصرية

 .تم إعداد نموذج أولي وعرضه على األقسام العلمية بالكلية إلبداء الرأي .٥

نة من اعضاء ھيئة تم تعديل النموذج األولي وفق المالحظات الجدية التي وردت للج .٦

 .التدريس بالكلية

 نمت الموافقة على الدليل من مجلس الكلية رقم          بتاريخ  .٧

تم تكليف وحدة الجودة بالكلية بطباعة عدد     نسخة من الدليل لتوزيعه على األقسام  .٨

 .وإيداع نسختين بمكتبة الكلية

ة الكترونية من الدليل على كما تم تكليف فريق تكنولوجيا المعلومات بالكلية بوضع نسخ .٩

 .موقع الكلية
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  :مقدمة
  

تعد مھنة التعليم رسالة رفيعة الشأن عالية المنزلة تحظى بإھتمام الجميع،    
لما لھا من تأثيرعظيم في حاضر االمة ومستقبلھا ، ويتجلى سمو ھذه المھنة 

التربوية ورفعتھا في مضمونھا االخالقي الذي يحدد مسارھا المسلكي ، ونتائجھا 
وبديھي أن تستمد األمم . وعائدھا على الفرد والمجتمع واإلنسانية جمعاء

   .والمجتمعات أخالقيات المھنة من قيمھا ومقوماتھا
  

تسعـي المؤسسـات التعليمية علي مستوي العـالم إلي إرسـاء مجموعة و ھذا       
وجود مرجعية من المواثيق األخالقية لضبط سلوكيات العاملين بھا بما يكفل 

  .أخالقية تحقق كفاءة وشفافية تلك المؤسسات
 إلعداد بـإرساء مـشروع جامعة بنھا -كلية الھندسة وفـي ھـذا الـسياق قـامــت 

لميثاق األخـالقي والـذي يھدف إلي تعزيز انتماء كل عضو مـن أعضاء ھـيئة ا
تطوير المجتمع الذي  الـتدريس بالكلية لـرسالته ومھنته واالرتقاء بھـا واإلسھام في

  .يعيش فيه
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  :أھداف الميثاق
 

لرسالته ومھنته، واالرتقاء بھا واإلسھام في  الجامعي يھدف الميثاق إلى تعزيز انتماء المعلم
تطوير المجتمع الذي يعيش فيه وتقدمه، وتحبيبه لطالبه وجذبھم إليه، واإلفادة منه وذلك من 

  : خالل اآلتي
  

   المھنيه ودورھا في بناء مستقبل وطنه توعية المعلم بأھميته.  
 اإلسھام في تعزيز مكانة المعلم العلمية واالجتماعية.  

 حفز المعلم على أن يتمثل قيم مھنته وأخالقھا سلوكا في حياته.  
 

  :تكون ھذا الميثاق مـن المحاور اآلتيةوي
  أخالقيات مھنة التدريس.  

 أخالقيات المھنة في تقييم الطالب.  

  البحث العلمي واإلشراف علي الرسائل العلمية أخالقيات.  

 أخالقيات المھنة في قبول الھدايا والتبرعات.  

 المسئولية المھنية علي غرس القيم األخالقية للطالب.  

 أخالقيات المھنة في خدمة الجامعة والمجتمع.  

  : أخالقيات مھنة التدريس -١
  :ھم بما يلييجب أن يلتزم أعضاء ھيئة التدريس ومعاوني           

  التمكن من المادة العلمية الذي يقوم بتدريسھا ويؤھل نفسه فيه قبل أن يقبل
  .تدريسھا

 التدريسية  يكون علي دراية باألمور التربوية والطرق واألساليب  

  أن يلم بالمستجدات في مادته ويكون علي دراية بثقافة مجتمعة التعليمية.  

  يقوم بتدريسھا بالشكل الذي يحقق مسـتـوي يطبق معايير الجودة علي المادة التي
  .جيد للخريج وعلي مستوي أداء المھنة في المجتمع

  أن يعلن لطالبه إطار المقرر وأھدافه التعليمية ومحتوياته.  

  يـديـر اللقـاء الـتعليمي بـشـكـل جيـد وأن يستخدم وقت التدريس بما يحقق مصلحة
  الطالب

  الـتفكير المنطقي ويشجعھم علي تكوين رأي مستقل مما يـعـلـم الـطـالب مـھـارات
 :من خالل اآلتي كارتيساعد الطالب علي اإلبداع واإلب
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o  تكليف الطالب بعمل أبحاث في موضوعات تتعلق بالمحتوى العلمي
للمادة يتم إعدادھا بالرجوع إلى شبكة المعلومات الدولية والمكتبة العامة 

 .دأ التعلم الذاتيمما يساعد على تأكيد مب بالكلية
o  تكليف الطالب بتشكيل مجموعات تقوم كل مجموعة بعمل مشروع صغير

يخدم األھداف التعليمية للمقرر ويساعد الطالب على اإلعتياد على العمل 
  . الجماعي مما يعزز روح التعاون ويبرز السمات القيادية لدى البعض

  يجعله مشوقا وممتعـا للـطـالبيغـير ويطـور مـن أسـاليب الـتدريس بالشكل الذي.  

  يسمح بالمناقشة واالعتراض وفق أصول الحوار البناء مما يھيئ فرص أفضل
  .للتعلم

  يؤدي عمله بإخالص وأمانة ومثابرة حرصا علي النمو المعرفي والخلقي للطالب. 

 يلتزم بمواعيد المحاضرات حتى يكون قدوة حسنة لطالبه.  

 وصية أن يمتنع عن إعطاء الدروس الخص.  

  -:أخالقيات المھنة في تقييم الطالب -٢  

  متابعة أداء الطالب وتقييمھم بشكل دوري مع إفادتھم بنتائج التقييم لالستفادة منھا
  .في تصحيح المسار 

 مالئما مع ماتم تدريسه بحيث يشمل أكبر قدر ممكن بحيث يكون االمتحان  إعداد
ويراعي التفاوت في مستوى األسئلة بحيث تالئم مستويات الطالب من  من المقرر

  .العادي والمجتھد و المتفوق

 ال يجوز لعضو ھيئة التدريس أن ينوه عن األسئلة التي ستأتي في االمتحان ألن   
  .ذلك يتعارض مع تحقيق العدل والكفاءة في تعليم الطالب بجدية

 النظام واالنضباط في جلسات االمتحانبتزام لواإل ةلامراعاة الدقة والعد.  

  لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص منع الغش ومعاقبة من يقوم بهالحرص على.  

  أقارب أعضاء ھيئة التدريس في تدريس أو إمتحان الفرق التي تشمل شراك إعدم
  .الشفافيةمبدأ لھم لتعزيز 

 يراعي الدقة في عملية تصحيح كراسات اإلجابة.  

  الدرجات بما يحقق الدقة والسرية التامةتنظم عمليات رصد. 

 تعرض النتائج علي لجنة الممتحنين دون كشف األسماء التخاذ قراراته بحيادية. 

  
  :واإلشراف علي الرسائل العلمية  أخالقيات البحث العلمي -٣

يجب أن يلتزم أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم بمجموعة من القيم العليا التي تسعي         
ويحدد الميثاق القواعد الواجبة فـي السلوك المتوقع فـي شأن البحث , الكلية إلي االلتزام بھا 

  :والتأليف العلمي واإلشراف عـلـي الـرسـائـل العلمية بعدد من النقاط 

 األمانة العلمية في عمل البحوث وال ينسب لنفسه إال فكره وعمله.  
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 إلتزام أخالقي أساسي بحكم وظيفتهتوجيه بحوثه لما يفيد المعرفة والمجتمع ك.  

  احترام الملكية الفكرية لآلخرين والدقة في نقل األفكار واإلشارة إلي المصادر التي
استقي منھا الباحث المعلومات التي استعان بھا في بحثه وفق أصول منھجيه مع 
ذك اسم المؤلف وال تذك مراجع لم يتم استخدامھا إال باعتبارھا قائمة قراءة 

  .افيةإض

  عدم بتر النصوص المنقولة بما يخل بقصد صاحبھا سواء كان ذلك بقصد أو بغير
  .قصد

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

 يجب جمع البيانات بعناية ودقة دون تحيز من جانب الباحث.  

 كافة مصادر التحيز في البيانات والتفسيرات البديلة  يجب علي الباحثين استكشاف
كما يجب استخدام االختبارات اإلحصائية الھامة لتحديد , لنتائجھا ودراستھا

  .مستوي الثقة في أي عالقة

  يجب تقديم البيانات في شكل واضح وكتابة البحث بتفاصيل كافية تمكن الباحثين
  .من إعادة التجارب والتحقق من النتائج

 ديث البيانات في المؤلفات المقررة علي الطالب حتي يلموا باألوضاع الحديثة تح
  .المحيطة

  
  - :وفي مجال اإلشراف علي الرسائل العلمية    

  :ھناك قواعد أخالقية تحكم عملية اإلشراف علي الرسائل العلمية وتتمثل في النقاط التالية

 ثتقديم النصيحة العلمية في عملية اختيار موضوع البح.  

 التأكد من قدرة الباحث علي القيام ببحثه تحت إشراف األستاذ .  

 تنمية قدرات الطالب لتحمل مسئوليات بحثه وتحليالته ونتائجه.  

  التقييم الدقيق والعادل للبحوث سواء التي يشرف عليھا أو التي يدعي لالشتراك في
  .الحكم عليھا

  البحث أو في جلسات المناقشة عدم اإلقالل من شأن الطالب وتسفيه قدراته أثناء
المساھمة في النمو   العلمية للرسائل حتي اليخل األستاذ بمسئوليته الخلقية إزاء

  .في والخلقي السليم للطالبالمعر

 التأكيد المستمر علي األمانة العلمية والسرية.  

 تنمية قدرات الطالب علي التفكير واإلبداع في المجاالت البحثية الجديدة.  

  :أخالقيات المھنة في قبول الھدايا والتبرعات -٤
  :يمكن حصر مسئولية األستاذ في ھذا الشأن فيما يلي     
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 يجوز قبول الھدايا أو التبرعات من جھات مشبوھة أو أشخاص سيئي السمعة أو  ال
  .تثار حولھم مجادالت أخالقية أو تمس الشرف والنزاھة

  يجب أن تكون معلنة بشفافية تامة وجھات الھدايا والتبرعات التي تتلقاھا الكلية
  .تلقيھا بالكلية معلنة واستخداماتھا معلنة

 يجب عدم ربط الھدايا والتبرعات بأي تأثير علي سياسات الكلية ونشاطھا.  

  يحذر علي أعضاء ھيئة التدريس قبول ھدايا أو تبرعات شخصية خاصة من أشخاص
  .لھم عالقة بعمل أعضاء ھيئة التدريس

 التعامل مع أي جھة أو شخص ثبت مؤخرا تورطه أو تورطه في مسائل  يجب وقف
  .تمس النزاھة أو الشرف

  :المسئولية المھنية علي غرس القيم األخالقية للطالب -٥
يعد األستاذ قدوة لطالبه فھو يبعث برسائل خلقية مـؤثرة في كـل مـايقوله داخـل الـكـلية   -١

لقيا عـن الـنمو الخلقي السوي للطالب ألنه يغرس فـي فاألستاذ مـسئول مھنيا وخ  وخارجھا
نفوس طالبه بكافة السبل المباشرة وغير المباشرة الـقـيـم السليمة واألخالق الحميدة وبخاصة 

  :قيم التقدم مثل
  قيمة الوقت  .أ 
  .قبول األخر والتعددية  .ب 
  .الحوار البناء   .ج 
  .إتقان العمل  .د 
  .إتباع المنھج العلمي  .ه 
ويمارسھا فعال بـإخالص لكي يحقق   امعي بأدوار متعددة بالنسبة للطالبيقوم األستاذ الج  -٢

) الـمعلم والموجـه واألب والزميل والصديق( التنشئة الخلقية لطالبه ومن ھذه األدوار مثال 
  .فھو يتشكل في المواقف المختلفة بما يالئم الدور المطلوب منه في كل موقف

واألخالقيات المھنية لدي الطالب وذلك علي مستوي غرس مقومات االلتزام بالسلوكيات  -٣
تخصصات البرامج التي تقدمھا الكلية حتي يكونوا واجھة مشرفة للكلية كمؤسسة تعليمية 

  .وبحثية وخدمية عند التحاقھم بسوق العمل

  :أخالقيات المھنة في خدمة الجامعة والمجتمع -٦
  :المجتمع من خالليتطلب قيام أعضاء ھيئة التدريس بمھامھم تجاه 

  ربط ما يعلمه للطالب باحتياجات المجتمع وأن يخصص األستاذ جزء كبير من جھده
  .وعلمه للمشكالت التي يعاني منھا المجتمع

 وتزويدھم بأحدث , حرص علي إعداد الطاقات البشرية التي يحتاجھا المجتمع ال
  .المعارف والخبرات المتجددة

 وربطه بواقع العمل في المجتمع حرص علي تنمية البحث التطبيقيال.  
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  تقويه الروابط مع المؤسسات االنتاجيه المختلفة والتي تؤدي إلي التفاعل المباشر
بينھما بحيث يسھم أعضاء ھيئة التدريس في حل المشكالت التي تواجه ھذه 

  .المؤسسات

  راجعالم
التدريس المركز القومي لتنمية قدرات أعضاء ھيئة / أخالقيات البحث العلمي  )١

  .)FLDP(والقيادات 
مشروع تنمية , أخالقيات وآداب المھنة في الجامعات -صديق محمد عفيفي . د  )٢

  . ٢٠٠٨, قدرات والقيادات
, وزارة التربية والتعليم , المملكة العربية السعودية , ميثاق أخالقيات مھنة التعليم  )٣

٢٠٠٦  
( رن الحادي والعشرين المدرس الجامعي في ضوء تحديات الق, سھيل رزق دياب .د )٤

بحث مقدم للمؤتمر العلمي الذي تنظمه , ) سماته ومقوماته  –أدواره المتوقعة 
يناير  –غزة ,–المعلم في األلفية الثالثة : جامعة اإلسراء الخاصة تحت عنوان 

٢٠٠٦.  
  -:١٩٧٢لسنة ) ٤٩(قانون تنظيم الجامعات رقم  )٥

  دريس أن يتفرغـوا للـقيام بالدروس عـلي الـسادة أعضاء ھـيئة الـت    -:٩٥مادة
والتمرينات العملية وأن يسھموا في تقدم العلوم واآلداب والفنون  والمحاضرات

بإجراءالبحوث والدراسات المبتكرة واإلشراف علي المعامل وعلي المكتبات 
  .وتزويدھا بالمراجع

  الـقـيـم عـلي الـسادة أعضاء ھـيئة الـتدريس التمسك بالتقاليد و    -:٩٦مادة
وعليھم تـرسيخ , الجامعـية األصيلةوالعـمل عـلي بثھا فـي نـفـوس الطـالب

وتدعيم االتصال المباشر بالطالب ورعاية شئونھم االجتماعية والثقافية 
  .والرياضية

  يتولي أعضاء ھـيئة الـتدريس حـفـظ الـنـظـام داخــل قــاعـات      -:٩٧مادة
أو المعھد   معـامل ويقدمون إلي عـميد الكليةالـدروس والمحاضروالـبـحوث وال

  .تقريرا عـن كـل حادثمـن شأنه اإلخالل بالنظام وما اتخذ من إجراءات لحفظه 

  عـلي كـل عـضو من أعـضاء ھـيئة الـتدريس أن يقـدم تقريرا      -:٩٨مادة
سنويـا عـن نشاطه العلمي والبحوث التي أجراھا ونشرھا والبحوث الجارية إلي 

رئيس مجلس القسم أن يـقـدم تقـريـرا إلي عميد   رئيس مجلس القسم وعلي
الكلية أو المعھد عن سير العمل فـي قسمه وعـن النشاط العلمي والبحوث 

  .الجاريه فيه وما حققه القسـم مـن أھداف
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  عـلي أعـضاء ھـيئـة الـتدريس المشاركة في أعمال المجلس      -:٩٩مادة
وعـليھم الـمشاركة فـي أعمـال الـمؤتمرات , أعضاء فيھا واللجان التي يكونون

  .العـلمية للقسم وللكلية أو المعھد

  بـشـأن  ١٩٥٤لـسنة  ٢٦مـع عـدم اإلخالل بأحكـام الـقـانـون رقـم   -:١٠٠مادة
بـعـض األحكام الخاصة بشركات المساھمة وشركات التوصية باألسھم 

ئيس الجـامعـة بناء عـلي اقتراح عمـيد لر, والشركات ذات المسئوليةالمحدودة 
أن يـرخص بصفـة استثنائية , الكـلية بعـد أخـذ رأي مجلسالقسم المختص

ألعضاء ھيئة التدريس فـي مزاولةمھنتھم خارج الجامعة أو داخلھا فـي غـير 
أوقات العمل الرسمية بشرط أن يكسب المرخص له من ذلك خبرة في تخصصه 

الواجبات الجامعية وحـسـن أدائھـا   رض ھذا الترخيصمعالعلمي وبشرط أال يتعا
ويصدر بقـواعد , وال مـع القـوانين واللوائح المعمول بھا في مـزاولة المھنة

وال يـكـون . تنظيم مزاولة المھـنة قـرارا مـن المجلس االعـلي للجامعات
ي تخرجه الـتـرخيـص فـي مـزاولة المھـنة خـارج الجامعـة إال لـمـن مـضـي عـل

ويجوز سحـب . عشر سنوات وقضي ثالث سنوات علي األقل في ھيئة التدريس
مقتضيات  ھــذا الـتـرخـيص فـي أي وقـت إذا خـولفـت شـروطه أو تعارض مع

وليس للمـرخـص لـه أن يعـمـل فـي دعـوة ضد الجامعة بوصفه محاميا أو  .العمل
  .خبيرا أو غير ذلك

  ضـاء ھـيـئة الـتـدريـس الـقـيام بعـمل مـن أعمال ال يجـوز ألعـ   -:١٠١مادة
الخبرة أو إعطاء إستشارة فـي موضوع معين إال بترخيص مـن رئيس الجامعـة 

  .بناء علي إقتراح عميد الكلية 

  ال يـجـوز ألعــضـاء ھــيـئـة الـتــدريـس إلـقـاء دروس فــي غـيـر   -:١٠٢مادة
طي بھـا مـن دروس إال بترخيص من رئيس جـامعـتھـم أو اإلشراف عـلي ما يعـ

علي مـوافـقـة مجـلس الـكلية أو المعھد بعـد أخـذ رأي مجلس  الجامعة بـنـاء
ويشترط للترخيص في ذلك أن يكون التدريس أو اإلشراف في , القسم المختص 

  .مستوي الدراسة الجامعية

 اء دروس ال يـجـوز ألعــضـاء ھــيـئـة الـتــدريـس إعط    -:١٠٣ مادة
  .ة بمقابل أو بغير مقابلخـصوصي

  ال يـجـوز ألعــضـاء ھــيـئـة الـتــدريـس أن يشتغلوا بالتجارة أو     -:١٠٤مادة
ا بين أن يشتركوا فـي إدارة عـمـل تجـاري أو مـالي أو صناعي أو أن يجمعو

ولرئيس الجامعة أن يقرر منع . وأخالقيات المھنة عمل ال يتفق  وظيفتھم وأي
يتعارض مع واجبات  أن القيام بهأي عمل يرى عضو ھيئة التدريس من مباشرة 

  .الوظيفة وحسن أدائھا

  


