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 مقدمة : 
 

في إطار اهتمام الدولة بالتعليم واعتباره المشروع القومي االول لمواجهة 
قضية الجودة في مؤسسات التعليم تحديات االلفية الثالثة ، وفي ظل التركيز علي 

العالي كان البد ان يشغل موضوع تقييم االداء وضمان الجودة لمؤسسات التعليم 
العالي في مصر موقعا مهما في استراتيجيات تطوير التعليم العالي في مصر والتي 

، ويكون محورا  2000اقرها المؤتمر القومي لتطوير التعليم العالي في مصر عام 
مشروعات ذات االولوية من المشروعات اإلستراتيجية للتطوير والتي تنفذ ألحد ال

 م . 2017 -2000خالل الفترة من 
وننتهز هذة الفرصة لكى نتوجه بخالص الشكر والتقدير لسعادة االستاذ الدكتور / 
رئيس الجامعة  و الساده نواب رئيس الجامعة   ، لدعمهم المستمر للكلية وتلبية كافة 

 المتطلبات الداعمة لنظام الجودة بها . 
ارة برنامج التطوير وكذلك تتقدم ادارة الكلية بخالص الشكر والتقدير للسادة الخبراء باد 

المستمر والتاهيل لالعتماد وكذلك مركز ضمان الجودة بالجامعة للدعم الفنى 
والمشاركة البناءة فى تطوير الكلية تاهيال لالعتماد . كما تتقدم بخالص الشكر لكل 

 من ساهم بالمشاركة البناءة من السادة الزمالء لدعم نظام الجودة بالكلية .
        

 وفقواهلل  الم
 

   

 وحدة ضمان الجودة بالكلية
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  جامعة حلوان : رؤية
تعليمية بحثية رائدة ومتميزة فى الفنون  تسعى جامعة حلوان أن تكون مؤسسة

 وفقاً لمعايير الجودة العالمية . والتكنولوجيا والتربية والعلوم

  رسالة جامعة حلوان :
  : جامعة حلوان إحدى الجامعات الحكومية المصرية تعمل على

 برامج أكاديمية ذات جودة عالية تحكمها المعايير المحلية والعالميه إلعداد تقديم ▪

 كوادر مميزة قادره على العطاء واالبداع و تلبية حاجات المجتمع واإلسهام في

  تطوره ورفاهيته.

التدريس وتنمية قدراتهم التعليمية والبحثية حتى ينعكس  رفع كفاءة أعضاء هيئة ▪

 من الطالب والبيئة المحلية واالقليمية. ى كلذلك إيجابا عل

ثقافته وتنمية بيئته ودفع قطاعات  المشاركه الفعالة فى خدمه المجتمع وبناء ▪

 والعالميه . االنتاج فيه للمنافسه المحلية واإلقليمية

 رؤية الكلية :
تسعى كلية االقتصاد المنزلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية متميزة فى تخصصاتها      

 التطبيقية وفقاً لمعايير الجودة العالمية. 

 رسالة الكلية :
تقديم خدمة تعليمية متميزة فى مجاالت التغذية وعلوم األطعمة، المالبس  •

والنسيج، إدارة مؤسسات األسرة والطفولة، االقتصاد المنزلى التربوى، 

 الصناعات الجلدية، بما يسمح بإعداد خريج ذو قدرات تنافسية عالية . 

ز أبحاث علمية تقديم خدمة بحثية متميزة من خالل توفير المناخ المالئم إلنجا  •

 تتسم بالكفاءة . 

 المشاركة الفعالة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خالل برامج متميزة.   •

 

 وتتسق رؤية ورسالة الكلية مع رؤية ورسالة الجامعة في النقاط التاية:
 ان الجامعة والكلية مؤسسات تعليمية وبحثية متميزة -

 يةتتميز الجامعة والكلية بالتخصصات التطبيق -

قديم برامج متميزة في المشااااااركة في خدمة  - ية بت تهتم كل من الجامعة والكل

 المجتمع وتنمية البيئة.

تنمي كل من الجامعة والكلية القدرات البحثية واالدارية واالدائية ألعضاااء هيئة  -

 التدريس.
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 الخالقيا قلميثاا
 -:تمهيد

همية ألوا نإلنساا كرامةو  بقيمة ميمانهإ نةولمعاا تلهيئاوا التدريسا هيئة ءعضاأ كدؤي
 الديمقراطيةدئلمباا سةرمماو داءالا في زبالتمي امزاللتوا لحقيقةا نع للبحث ىولقصا

 يةولمتساا صرلفوا لتعليميةا هوالمساا نضماو يملتعلا يةرح حماية على اررالص، وا
 ألخالقيةا ربالمعايي قاللتصاوا بحجمها افرالعتوا ليةولمسئا لوبقب هدلتعوا للجميع

 لمجتمعا ءعضاوأ والطالب دارةالوا ممالئهز ثقة كسبو  امرحتإ في غبةرلوا لعاليةا
 نيمك دعاوقو رمعايي ميدتقو لتعليميةا لعمليةا في مدللتقالدائم  التطلع نضماو المدنى

 معها للتعاموا ءلألعضا لمختلفةا تسارلمماوا كياتولسلا على ملحكا طتهاساوب
 به . نميزلملتا نم رصدت لتىا تالمخالفا جعالو مبحس

 -: تعريف الميثاق األخالقى  •

 نبي عليها قلمتفارلمعاييوا الخالقيةا تجهاولتا نم عةومجم الخالقيا قالميثا
 ميةنظا دوبنو محكاأ ستليو بالكلية للعما تسارمما متحكو  التدريس هيئة ءعضاأ
 .نولقانا ةوبق رستما لتشريعاتل

 : أهداف الميثاق األخالقي •
يهدف الميثاق إلي أن يحدد كل عضو هيئة التدريس السمات األساسية التي يتبعها 
لتطبيق الميثاق األخالقي وأن يحترم الحقوق والخصوصية والكرامة والحساسية والثقة 
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واألعتبار للمجتمع التعليمي والبحثي الذي ينتمي إليه من أجل أمن ورفاهية الجميع 
 مع المعايير الموضوعية.وضمان النتائج بطريقة تتفق 

 : ضرورة وأهمية وجود ميثاق أخالقي في العمل الجامعي •
، ومتطلباا أســـاســـياا لتنظيم  تعتبر األخالق ضـــرورة من ضـــروريات الحياة المتحضـــرة

حيث تكون "القوة هي الحق"  ةالمجتمع واســـــــتقراره، وغيابها يعني غلبة شـــــــريعة الغاب
والجامعة علي وجه الخصـــوص كمؤســـســـة ذات دور تعليمي  وليس "الحق هو القوة".

نما أيضــاا في  وتنويري وتربوي مســئولة عن نشــر األخالق ليس فقط في ممارســاتها واي
. الجامعة مســـــئولة عن االلتزام الخلقي في األداء، هوفي كل ما تدعو إلي اســـــياســـــاته

 ومسئولة أيضاا عن تنمية االلتزام الخلقي بين الطالب.

مفيد للغاية أن تفرغ الجامعة مجموعة المعايير األخالقية التي تلتزم بها ويكون من ال
وتلزم بها العاملين بها في ميثاق مكتوب يتضمن تلك المعايير ويكون مرجعاا ومرشداا 

 لهم جميعاا وأساساا لتقييم سلوكهم أو لمحاسبتهم
 

 -دريس :الت مهنة أخالقيات 

 في العاملون بها يتحلى أن يتعين التي الفاضلة والسلوكيات الحميدة لصفاتهى ا
 واآلخرين أنفسهم وأمام األمر ُأولى أمام ثم ، اهلل أمام وسلوكاا فكراا العام التعليم حقل

 مجموعة إرساء إلى التعليمية المؤسسات وتسعي أخالقية واجبات عليهم وترتب ،
 أخالقية مرجعية وجود يكفل بما بها العاملين سلوكيات لضبط األخالقية المواثيق من

 دليل بإعداد الكلية قامت السياق هذا وفى المؤسسات تلك وشفافية كفاءة تحقق
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 التدريس هيئة أعضاء من عضو كل انتماء تعزيز إلى يهدف والذي األخالقي الميثاق
 فيه يعيش الذي المجتمع تطوير في واإلسهام بها واالرتقاء ومهنته لرسالته بالكلية

 
 
 :قلميثاا تحكم لتىا ألساسيةا دئلمباا 

 1. العدل:

 في العالقات مع اآلخرين وفي إتخاذ القرارات واإلجراءات التى البد وأن تكون
 متوازنة ومنضبطة وينشأ عن هذا المبدأ الممارسات في التعيينات والترقيات والتقييم

 .نلعامليوا بطاللوا نةولمعاا تلهيئاوا ءلألعضا عيوضولما
 2. األمانة:

أن تكو ن ممارسة إدارة العملية التعليمية أمينة ومن خالل خلق محيط آمن يعمل 
 هيئة ءعضاأ نبي للتعاما فيو نلعامليوا ءلألعضا حةاربال رولشعا قتعمي على

 .للجميع لمختلفةا تسارلممااجعة ارمو محاسبةو بطاللوا نلعامليوا سيردلتا
 3. االحترام:

 يجب أن يقدم اعلى درجة من احترام اآلخرين وتبادل الثقة وحماية حرية اآلخرين
 وآرائهم وبناءا علي هذا المبدأ يتم إحترام الخصوصية والسرية ألعضاء هيئة 

 .بطاللوا نلعامليوا سيردلتا
 4. المساواة وعدم التمييز:

 التعامل بالمساواة وعدم التمييز بين أعضاء هيئة التدر يس أو العاملين أو البحثين أو
 أو الجتماعىا ضعولأو ا الجتماعىا كزرلمأو ا عولنأو ا نسلجا على ءابنا بطاللا
  قيةرلعا لوالصأو ا نيدلأو ا لثقةا
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 ً  5. الثقة:

خلق جو صحى في الكلية بالتخلص من وسائل التهديد وخلق جو تعليمى آمن خال 
 من االستغالل الوظيفى أو المهني.

 6. التكامل المهني:

 أن يدافع الجميع عن كل ماهو مفيد وصالح وزي منفعة ألعضاء هيئة التدريس
 والطالب وتدعيم رسالة الكلية وأهدافها وتفادي تضارب المصالح واحترام استقاللية

 .لعلميا ثلبحا تدعيمو  نيرآلخا
 

 7. احترام السرية والخصوصية:

ما يتوافر لدى األعضاء من معلومات خاصة عن الزمالء أو العاملين أو الطالب 
 اليعرض إال علي األشخاص المرخص لهم بذلك واحترام سرية المعلومات التي يتم

 تطلبهي دق ما الا نيرلآلخ ءةإلساا في تماولمعلا هذه مدتستخ الو ليهاإ لصولتا
 لتعليميةا بالعملية ررلضا قتلح لتيا تلمخالفاا نع غلإلبال رلضميوا عيولا

 .لعامةا لمصلحةوا
 

 :في وتتمثل أخالقية مبادئ عده على الميثاق وينطوي

 .المتميز المهني األداء                            •   .والمحاسبة الشفافية •
 .الكلية داخل الثقة مناخ نشر  •.        الفريق وروح الجماعي العمل تدعيم• 
 .األزمات خالل والصراعات للخالفات السلمية اإلدارة  •
 .المؤسسية القدرات بناء  •                          .والتوازن العدالة  •
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 األخالقي الميثاق يكون لكى المهنة ألخالقيات المتكامل الدليل هذا وضع تم وقد
 التدريس هيئة ألعضاء ومرجعاا مرشداا ويكون ، المختلفة الفئات بين التعامل في

 .بالكلية ومعاونيهم
 

 :اآلتية المحاور من الميثاق هذا ويتكون

 .المجتمع خدمة في المهنة أخالقيات -أوال:  •
 .الجامعة خدمة في المهنة أخالقيات -ثانيا:  •
 .بالزمالء العالقة في المهنة أخالقيات -ثالثا : •
 .التدريس في المهنة أخالقيات -رابعا : •
 .االمتحانات وتنظيم الطالب تقييم في المهنة أخالقيات -خامسا : •
 .العلمية الرسائل على واإلشراف والتأليف البحث في المهنة أخالقيات -سادسا : •
 .للطالب الخلقي النمو عن المهنية المسئولية -سابعا : •
 .والتبرعات الهدايا قبول في المهنة أخالقيات -ثامنا : •
 

 -المجتمع : خدمة في المهنة أخالقيات :أوالً 

 بعدد اإللتزام عليه يجب المجتمع خدمة فى التدريس هيئة عضو دور ألهمية نظراا
 :أهمها من والتى واألخالقية السياسية والسلوكيات المسئوليات من
خالص بأمانة والطالبي العلمي عمله أداء •  .واي
 .والثقافية العلمية ومهاراته بخبراته المجتمع تنمية في يسهم أن •
 .بالمجتمع المختلفة والشرائح الثقافات مع والتكيف التوافق على القدرة لديه يكون أن •
 .فعالة مشاركة الخيرية والجمعيات االجتماعية المؤسسات برامج في المشاركة •
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 .والمقرؤة المرئية اإلعالم وسائل مع التواصل •
 .والمؤتمرات الندوات فى المشاركة خالل من مجتمعه أفراد بين االنتماء روح يبث أن •
 واألخالقية الدينية القيم تعزيز طريق عن مجتمعه ألفراد حسنة قدوة يكون أن •

 .للمجتمع والثقافية
 .المجتمع في العمل بواقع وربطه التطبيقي البحث تنمية على الحرص •
 بأحدث وتزويدهم المجتمع يحتاجها التي البشرية الطاقات إعداد على الحرص •

 .المتجددة والخبرات المعارف
 المباشر التفاعل إلى تؤدي والتي المختلفة اإلنتاجية المؤسسات مع الروابط تقوية •

 هذه تواجه التي المشكالت حل في التدريس هيئة أعضاء يسهم بحيث بينهما
 .المؤسسات

 -الجامعة والكلية : خدمة فى المهنة أخالقيات :ثانياً 

 خدمة في دوره عن والمجتمع الجامعة خدمة في الجامعي األستاذ دور ينفصل ال
 كخدمة يقدمه ما أهم هى وطالبه لعلمه خدمته إن بل ، الطالب خدمة وفي العلم

 .والمجتمع للجامعة
 :ة والكليةالجامع تجاه التدريس هيئة عضو مسئوليات بعض يلي وفيما
 الكلية ورسالة رؤية وكذلك بها يعمل التي والكلية الجامعة بإستراتيجية التام اإللمام •

 الخطة إعداد في الفعالة المشاركة إلى باإلضافة هذا .وتحقيقها نشرها على والعمل
 .التدريس هيئة عضو إليه ينتمي الذي القسم ورسالة ورؤية البحثية

تقان بإخالص إليه المسندة بالمهام القيام •  على والتغلب الجامعة بشئون للنهوض واي
 .تنفيذها عن تعوقه التي الصعوبات
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 مساعدين مدرسين من له المعاونة الهيئة وتنمية لمعاونة وسعه في ما بكل القيام •
 .الوظيفية الدرجة في األقل التدريس هيئة أعضاء أو معيدين أو
 هو العادل فالتقدير ، داع   بدون لعمله المادي المردود تقدير في المبالغة عدم •

  .الجامعة أستاذ من المتوقع
 مجرد إلى السعى وعدم التدريس هيئة عضو بها يعمل التى الجامعة إلى االنتماء •

 .الخاصة بالجامعات العمل طريق عن شخصية مكاسب تحقيق
 معدات من يستخدمه فيما سواء مناسبة يراها وسيلة بكل العام المال على المحافظة •

 .اللجان في واالشتراك الرأي إبداء في أو ، وقته استخدام في أو ، ومستلزمات
ذا ، قواعد من يشرع ما وكل والنظم والقوانين باللوائح االلتزام •  نظام له يرق لم واي
 المشاركة خالل من التعديل لمحاولة أو لالعتراض القانوني اإلجراء يتخذ قاعدة أو

 .والمنظمة الفعالة
 أكمل على بعمله ليقوم المتاح بالتدريب رحب أو نفسه درب إدارياا منصباا تولى إذا •

 .قدراته حدود في وجه
 خالل من التدريس هيئة عضو إليها ينتمي التي للجامعة والمشرف الحسن التمثيل •

 .مكان كل في طيباا وعمالوال وق مظهراا إبداء
 والتي الثمينة المعملية واإلمكانيات لألجهزة التدريس هيئة عضو استغالل عدم •

 .والدراسة العمل في إال إليهم تسند
 -بالزمالء : العالقة فى المهنة أخالقيات :ثالثاً 
 :يلي بما بالزمالء عالقته في التدريس هيئة عضو يلتزم أن يجب

 .المتبادل والتقبل والثقة المتبادل االحترام • 
 .المتبادل واإلرشاد النصح • 
 .العلمي والتبادل التعاون • 
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 .المعنوي والدعم الوجدانية المشاركة • 
 أساس على التدريس هيئة أعضاء بعض بين التميز وعدم العالقة في المرونة • 

 .الدين أو العمر أو النوع
 (.والشخصية المهنية( ةالمتنوع المشاكل لحل الفعالة المساندة •
 .السلبية القيم من والحد اإليجابية القيم تعظيم • 
 .الزمالء مع واألمانة بالصدق اإللتزام  •
 .الزمالء مصلحة على الحرص • 

 -التدريس : في المهنة أخالقيات :رابعاً 

  )ةالشخصي السمات (1
 . المالئمة اللغوية األلفاظ إختيار • .  المظهر حسن  •   .بالنفس الثقة •
 .والتقاليد واألعراف الدينية بالنواحى اإللتزام •
 .والطالب زمالئه مع التعاون • .النفس وضبط اإلنفعاالت فى التحكم •
 .وأحكامه تعامالته فى اإلعتدال •         .المجتمعية بالمشاكل اإللمام •
 .والحزم الحلم •         .واألمانة والصدق اإلستقامة •
 .العمل في اإلخالص •                   .النقد على القدرة •
  )العلمية السمات (2

 :يلي بما ومعاونيهم التدريس هيئة أعضاء يلتزم أن يجب
 ليكون ومستحدثاتها بمستجداتها الوافية اإلحاطة مع العلمية للمادة الجيد اإلعداد •

 .وجه أفضل على لتدريسها يؤهله الذي بالقدر منها متمكناا
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 الدراسى المحتوى ومالءمة الدراسي البرنامج أهداف تحقيق على المحافظة •
 تقييم أو تدريس أسلوب كإستخدام ، البرنامج من تحقيقها والواجب المعلنة لألهداف

 .المعلنة األهداف مع يتعارض ال
 توصيف بعرض التدريس هيئة عضو يبدأ أن • Course Specification حيث
 المستهدفة التعليمية المخرجات ، للمقرر العلمى المحتوى لطالبه يعلن للمقرر كامل

 ككل الدراسة ببرنامج إرتباطه ومدى ، ومراجعه تقييمه وأساليب تدريسه طرق ، منه
 .ذلك في الطالب ومناقشة

ا التدريس وقت باستخدام يلتزم أن •  الطالب مصلحة يحقق وبما جيداا استخداما
 .والمجتمع والجامعة

 األداء مستوى على للحفاظ المتاح ووقته طاقته عن تزيد ساعات بتدريس يقوم أال •
 .الطالب وحقوق

 لزيادة وذلك أمكن كلما للمقرر العلمية والمشاهدات الميدانية للزيارات التخطيط •
 .مهاراته وممارسة للمقرر العلمى للمحتوى الطالب إستيعاب

 المستقل التفكير على يشجعه وأن ، المختلفة التفكير مهارات الطالب في ينمي أن •
 .رأيه ويحترم

 وفق واالعتراض المناقشة خالل من الفعالة المشاركة على الطالب يحث أن •
ا يهيئ وبما عليها، المتعارف الحديث آلداب وتبعاا البناء الحوار أصول  أفضل فرصا
 .للتّعلم
 المقرر داخل للطالب اإلزعاج أو الحساسية ذات الموضوعات مع يتعامل أن •

يجابية ونزيهه متفتحة بطريقة  هذه مثل إدراج عدم أسباب توضيح خالل من ، واي
 .المقرر داخل الموضوعات
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 يتقن وأن المقرر، من المستهدفة التعليمية للمخرجات وفقاا التدريس طرق تحديد •
 إتقان على تساعده التي الحديثة والمعينات الوسائل يستخدم وأن ، التدريس مهارة

 .الوقت نفس في ومفيداا وممتعاا مشوقاا وجعله التدريس
ا إخالص و بأمانة المعمل أو المحاضرة في عمله يؤدي أن •  النمو على حريصا

 .ومعاونيه لطالبه والخلقي المعرفي
 لطالبه المتابعة نتائج يتيح وأن ، ممكن مدى أقصى إلى طالبه أداء يتابع أن •

 .عليها بناء للتصرف الشأن ولذوي
ا يكون أن •  التعبير وحرية الرأي وحرية ، الفكر حرية في الديمقراطية للقيم نموذجا

 .طالبه في القيم هذه لتنمية يسعى وأن ، والمساواة
 والمراجع المختلفة والمعلومات المعرفة مصادر بشأن السليم التوجيه طالبه يوجه أن •

 .فاعلية و بكفاءة الدراسى التحصيل على الطالب تساعد التى
 .أجر بدون أو بأجر مسمى أى تحت الخصوصية الدروس إعطاء عن يمتنع أن •

 بالدروس للقيام يتفرغوا أن  التدريس هيئة أعضاء السادة على -: ٩٥ مادة
 بإجراء والفنون واآلداب العلوم تقدم في يسهموا وأن العملية والتمرينات والمحاضرات

 بالمراجع وتزويدها المكتبات وعلى المعامل على واإلشراف المبتكرة والدراسات البحوث

. 

 الجامعية والقيم بالتقاليد التمسك التدريس هيئة أعضاء السادة على -: ٩٦ مادة

 المباشر االتصال وتدعيم ترسيخ وعليهم الطالب نفوس في بثها على والعمل األصيلة
 ونظم الريادة خالل من  والرياضية والثقافية االجتماعية شئونهم ورعاية بالطالب

 .األسر
 -:  ٩٧ مادة
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 والبحوث والمحاضرات الدروس قاعات داخل النظام حفظ التدريس هيئة أعضاء يتولى
او المعهد تقريرا عن كل حادث من شأنه اإلخالل  الكلية عميد إلى ويقدمون والمعامل

 بالنظام وما اتخذ من إجراءات لحفظه .
  -: ٩8مادة 

على كل عضو من اعضاء هيئة التدريس أن يقدم تقريرا سنويا عن نشاطه العلمى 
والبحوث التى أجراها ونشرها والبحوث الجارية الى رئيس مجلس القسم وعلى رئيس 

قريرا الى عميد الكلية او المعهد عن سير العمل فى قسمه مجلس القسم ان يقدم ت
 . وعن النشاط العلمى والبحوث الجارية فيه وما حققه القسم من أهداف

  -: ٩٩مادة 
على اعضاء هيئة التدريس المشاركة فى أعمال المجلس واللجان التى يكونون أعضاء 

  .و المعهدأ وللكلية فيها وعليهم المشاركة فى أعمال المؤتمرات العلمية للقسم
  -: 100مادة 

بشأن بعض االحكام الخاصة  1954لسنة  26مع عدم االخالل باحكام القانون رقم 
بشركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة 
لرئيس الجامعة بناءا على اقتراح عميد الكليه بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص 

بصفة استثنائية ألعضاء هيئة التدريس فى مزاولة مهنتهم خارج الجامعة  أن يرخص
أو داخلها فى غير أوقات العمل الرسمية بشرط أن يكسب المرخص له من ذلك خبرة 

 . فى تخصصه العلمى وبشرط أال يتعارض هذا
  -: 101مادة 

ستشارة فى ال يجوز ألعضاء هيئة التدريس القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء إ
 .موضوع معين إال بترخيص من رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية
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 -: 102مادة 
ال يجوز ألعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس فى غير جامعتهم أو اإلشراف على ما 
يعطى بها من دروس إال بترخيص من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية 

جلس القسم المختص ويشترط للترخيص فى ذلك أن يكون أو المعهد بعد أخذ رأى م
 . التدريس أو اإلشراف فى مستوى الدراسة الجامعية

  -: 103مادة 
 روس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل.ال يجوز ألعضاء هيئة التدريس إعطاء د

  -: 104مادة 
إدارة عمل ال يجوز ألعضاء هيئة التدريس أن يشتغلو بالتجارة أو أن يشتركوا فى 

تجارى أاو مالى أو صناعى أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأى عمل ال يتفق ولرئيس 
الجامعة أن يقرر منع عضو هيئة التدريس من مباشرة أى عمل يرى أن القيام به 

 . يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها
 -اإلمتحانات : وتنظيم الطالب تقييم في المهنة أخالقيات :خامساً 

 :يلى فيما الشأن هذا في الجامعي األستاذ مسئولية ددتتح
 في منها لإلستفادة التقييم بنتائج إفادتهم مع للطالب والدورى المستمر التقييم •

  Feed back))أو المسار تصحيح
 وضع( لمث ، ذلك تستوجب التي الحاالت في التقييم بنتائج األمر ولي إخطار •

 في المتبعة السياسة حسب الحاالت من ذلك وغيرأ)اإلنذار قائمة على الطالب
 .التعليمية المؤسسة

 وما تدريسه يتم ما مع متمشياا ليكون االمتحان تصميم في والجودة العدل توخي •
 .المختلفة الطالب مستويات بين التمييز على وقادراا تحصيله يتم
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 ألن االمتحان في ستأتي التي األسئلة عن ينوه أن التدريس هيئة لعضو يجوز ال •
 .بجدية الطالب تعليم في والكفاءة العدل تحقيق مع يتعارض ذلك
 .الوقت نفس فى والعدل الحزم لتطبيق الفرصة يتيح بما اإلمتحانات تنظيم •
لتزام والعدل الدقة توخي •  .االمتحان جلسات في واالنضباط النظام واي
 .فيه والشروع الغش ومعاقبة باتاا منعاا الغش منع •
 .أقاربهم امتحانات في األقارب إشراك يجوز ال •
 سرية على المحافظة مع ، اإلجابة كراسات تصحيح في التامة الدقة يراعى أن •

 .ذلك بغير يسمح النظام يكن لم ما األسماء،
 .التامة والسرية الدقة يكفل بما النتائج رصد عملية تنظيم •
 .قراراتها إلتخاذ األسماء كشف دون الممتحنين لجنة على النتائج يعرض أن •
 .واحد مصدر من واحد وقت في النتائج يعلن أن •
 .تامة بجدية التظم بحث مع ، تظلم أي وجود حالة فى النتائج بمراجعة يسمح أن •
 .العدالة من أكبر لدرجة تحقيقاا ممكناا ذلك كان كلما التراكمي التقويم يطبق •
 
 

 على واإلشراف والتأليف البحث في المهنة أخالقيات :سادساً 

 -العلمية : الرسائل

 اإللتزام إلى الكلية تسعى التى العليا القيم من بعدد الجامعى األستاذ يلتزم أن يجب
 والتأليف البحث فى بها

 العلمية الرسائل على واإلشراف العلمي
  )العلمى والتأليف البحث (1
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 .للجامعة البحثية الخطة مع التدريس هيئة عضو أبحاث توافق  •
 بحكم أساسي أخالقي كإلتزام واإلنسانية والمجتمع المعرفة يفيد لما بحوثه توجيه  •

 .وظيفته
 ، فقط وعمله فكره إال لنفسه ينسب فال ومؤلفاته بحوثه تنفيذ في العلمية األمانة  •

 .ومحدداا معروفاا اآلخرين من االستفادة مقدار يكون أن ويجب
 على األسماء تبادل أخالقياا يليق وال صاحبها إلى المؤلفات تنسب أن يراعى  •

 .علمية مكانة أو مالية مكاسب بهدف المراجع
ا محدداا المصدر من االقتباس مقدار يكون أن يجب • ا وواضحا  أي بدون ومفهوما

 .مالكا المرجع كتابة مع غموض أو لبس
 التحيز دون الدقة توخي يجب لآلخرين العلمية النظر وجهات تلخيص عند •

 .الميول أو الهوى وفق العرض في االنتقائي
 وضع عن واالبتعاد بدقة المشتركين أدوار توضيح يجب المشتركة البحوث في •

 .للمعاونة أو للمجاملة األسماء
 ذلك كان سواء صاحبها بقصد يخل بما المنقولة النصوص من أجزاء حذف عدم •

 .قصد بغير أو بقصد
 إال استخدامها يتم لم مراجع كتابة وعدم إليها الرجوع من مكنت بدقة المراجع كتابة •

 .إضافية قراءة قائمة باعتبارها
ا ، واجبة البيانات سرية على المحافظة •  شخصية بأمور األمر تعلق إذا خصوصا
 .سلوكية أو مالية بمسائل أو
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 الطالب يتوهم ال حتى الطالب على المقررة المؤلفات في البيانات تحديث يراعى •
 محيطين يكونوا ال األقل على أو ، البيانات تحديث لعدم نتيجة صحيحة غير حقائق

 .جسيمة أخالقية مسئولية وهذه ، الحديثة باألوضاع
 حقوق لحماية القانونية اإلجراءات إتباع يتم حيث لآلخرين الفكرية الملكية إحترام •

 .ومعاونيهم التدريس هيئة أعضاء للسادة العلمية بالمؤلفات الخاصة الفكرية الملكية
 والنشر التأليف حقوق على للمحافظة التالية باإلجراءات الكلية تقوم وأن
 .بالكلية اآللي الحاسب أجهزة على المرخصة غير الجاهزة البرامج استخدام حظر •
 حقوق على ءاعتدا يشكل بما المصنفات بنسخ بالكلية للعاملين السماح عدم •

 .واألدبية الفنية المصنفات لحماية المؤلف
 المنصوص بالضوابط إلتزامهم لمراعاة المكتبة على للمترددين إرشادات وضع •

 .الفكرية الملكية قانون في عليها
 وضرورة وأهميتها الفكرية الملكية حقوق لمناقشة مفتوحة ولقاءات ندوات عقد •

 .بها االلتزام
 
 )ةالعلمي الرسائل على اإلشراف (2
 .والبحث الرسالة موضوع إختيار في والموضوعية األمانة •
 .األستاذ إشراف تحت ببحثه القيام على الباحث قدرة من التأكد •
 والتي العلمية المعونة وتقديم بحثه مجال في واإلبداع التفكير على الباحث تحفيز •
 فال يجب مما أقل تكون وال ، مسئوليته الطالب يتحمل فال يجب مما أكثر تكون ال

 .أستاذه من الطالب يستفيد
 .عنها للدفاع واالستعداد ونتائجه وتحليالته بحثه مسئولية تحمل على الطالب تأهيل •
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 .والسرية العلمية األمانة على المستمر التأكيد •
 أن على البحث تنفيذ أثناء الحر واالختيار المستقل التقييم على الطالب تدريب •

 .قراره نتيجة يتحمل
 أو التدريس هيئة عضو عليها يشرف التي سواء للبحوث والعادل الدقيق التحكيم •

 .عليها الحكم في لالشتراك يدعى التي
 في أو البحث أثناء سواء قدراته وتسفيه الطالب إهانة أو إذالل أو ابتزاز عدم •

 في المساهمة إزاء الخلقية بمسئوليته تخل بطريقة ، للرسائل العلنية المناقشة جلسات
 .للطالب السليم والخلقي المعرفي النمو

 
 -للطالب : الخلقي النمو عن المهنية المسئولية :سابعاً 

ا الجامعي األستاذ يعد  ومعاونيه طالبه وبخاصة ، اآلخرين به يحتذي وقدوة نموذجا
 سلوكياتهم على المؤثرات أهم وأفعاله وأقواله سلوكياته وتعتبر به ويتمثلون ،

 اإللتزام تتعدى الجامعى األستاذ على كبيرة مسئولية يفرض وهذا . وتصرفاتهم
 . إلخ....ل وقو  مظهر من الشخصية الجوانب كل لتشمل العلمى واإلجتهاد

 
 من بمجموعة ومعاونيهم التدريس هيئة أعضاء يلتزم أن يجب ذلك ضوء وفى

 :منها المسئوليات
 قيمة مثل التقدم قيم خاصة طالبه نفوس في الحميدة واألخالق السليمة القيم غرس •

تباع ، البناء الحوار ، العمل إتقان ، الوقت  .العلمي المنهج واي
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 صديق ، معلم فهو للطالب بالنسبة التدريس هيئة لعضو المتعددة األدوار إدارك •
 والممارسة وفاعلية بكفاءة األدوار بهذه للقيام نفسه ويؤهل ورائد ، أب ، زميل ،

 .لطالبه الخلقية التنشئة يحقق لكى لها الفعلية
 فى بإبداع وتوظيفها المواهب وتشجيع المتنوعة الطالبية األنشطة فى المشاركة •

 .للطالب القويم الخلقي البناء
 على وذلك الطالب لدى المهنية واألخالقيات بالسلوكيات االلتزام مقومات غرس •

 للكلية مشرفة واجهة يكونوا حتى الكلية تقدمها التي البرامج تخصصات مستوى
 .العمل بسوق التحاقهم عند وخدمية وبحثية تعليمية كمؤسسة

 -والتبرعات : الهدايا قبول فى المهنة أخالقيات :ثامناً 

 :يلي فيما الجامعى واألستاذ الجامعة مسئولية تتحدد

 سيئى أشخاص من أو مشبوهة جهات من التبرعات أو الهدايا قبول يجوز ال •
 .والنزاهة الشرف تمس أو أخالقية مجادالت حولهم تثار أو السمعة

 تامة بشفافية معلنة تكون أن يجب الجامعة أو الكلية تتلقاها التي والتبرعات الهدايا •
 . معلنة واستخداماتها تلقيها وجهات ،
 .أجنبية حكومات من ترد التى والتبرعات المنح حالة فى واإلعالن الشفافية •
 مسائل فى تورطه أو تورطها مؤخراا ثبت شخص أو جهة أي مع التعامل وقف •

 . الشرف أو النزاهة تمس
  الكلية سياسات على التأثير شأنه من عمل بأى والتبرعات الهدايا ربط عدم •
 بعمل عالقة لهم أشخاص من خاصة ، شخصية تبرعات أو هدايا قبول حظر •

 . التدريس هيئة أعضاء
 .والتبرعات الهدايا قبول بشأن للجامعة الرسمية بالسياسة اإللتزام •
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 : عضو هيئة التدريسإرشادات لتفعيل ميثاق شرف 

 :ا يسهم فى تفعيل هذا الميثاق ما يلى
 . والحفاظ على حقوقه عضو هيئة التدريسيلتزم المجتمع باحترام  *
 المهنةأخالق التعليم وميثاق شرف  عضو هيئة التدريستتضمن برامج إعداد  *

 .بالميثاقبأهمية االلتزام  أعضاء هيئة التدريسوتتم توعية جميع 
للمحافظة على حقوق الملكيةالفكرية وأخالقيات البحث لجنة  كليةتشكل فى كل  *

 . ، لوضع آليات تنفيذه لتنمية االلتزام والمحاسبة عن المخالفة العلمى
تزامه الخلقى يتضمن مدى ال عضو هيئة تدريسة بملف خاص لكل كليتحتفظ ال *

 . فيويستخدم فى أغراض التكريم أو الترقية أو مختلف شئون التوظ
 . األمناء فى متابعة االلتزام بالميثاقيفعل دور مجالس  *

 أخالقيات الباحث العلمي

 : هي أخالق وقيم اإلنسان والفضائل اإلنسانية التي يجب أن يتحلى بها
ـ حب العلم  ـ سعة األفق          ـ الصدق      ـ النزاهة والتجرد    ـ االمانة العلمية  

 والعدالة       ـ العفة                  ـ العطاء
 من أخالقيات البحث العلمي 

 الموافقة  -       الثقة  -        السالمة  -        المهنية  -      المصداقية  -
  سرية المعلومات   -    الموضوعية  -       التعاون -            الدقة -
 

 : ا آليات مراقبة أخالقيات البحث العلمى

ـ تفعيل دور لجنة الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وأخالقيات البحث العلمى داخل 
عتماد ها .  الكلية واي
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التنشئة االجتماعية هى اآللية األساسية لنقل أخالقيات البحث العلمى وثقافة العلم ـ 
 بشكل عام.

 قوبات على االنحرافات العلمية مثل السرقات العلمية.تشديد العـ 
 وضع ضوابط صارمة لنظم الترقى فى المؤسسات األكاديمية.ـ 
 وضع ضوابط للنشر العلمى، والعمل على تحسين ثقافة النشر العلمى.ـ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المراجع
صديق محمد عفيفي : أخالقيات وآداب المهنة في الجامعات ، المشروع القومي  -1

 للتربية األخالقية
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عداد الرسائل واألبحاث والمؤلفات – 2 عبد الفتاح مراد " موسوعة البحث العلمى واي
." 
محمد شفيق " البحث العلمى الخطوات المنهجية إلعداد البحوث اإلجتماعية " ، –3

 1993حديث ، المكتب الجامعى ال
 2006 ، والتعليم التربية وزارة ، التعليم مهنة أخالقيات ميثاق - 3
 1972( لسنة  49رقم ) الجامعات تنظيم قانون -4
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