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  الميثاق األخالقي لجامعة مصر الدولية
  

  مقدمة
  

ان العاملين بجامعة مصر الدولية يدركون أن الجامعة هي المؤسسة التي تقوم بأعظم وأهم مهمــة وهــي بنــاء صــفوة 
شـــباب المجتمـــع مـــن الطـــالب الـــذين ينهضـــون بمهمـــة التنميـــة فـــي قطاعـــات الدولـــة ، وأنـــه إذا أحســـن إعـــداد هـــؤالء 

  بل مشرقًا ، ألن مستقبل أي أمة مرتبط بمستوى التعليم فيها خاصة التعليم الجامعي .الطالب كان المستق
وٕان العــاملين بجامعــة مصــر الدوليــة يــدركون أيضــًا أن تخــريج طــالب علــى مســتوى عــاٍل مــن العلــم اليكفــي وحــده ، 

  إليه الدولة.وأنه بالعلم والُخلق ُتَحلق المؤسسة األكاديمية إلى آفاق التقدم المنشود الذي تسعى 
ويهــدف العــاملون بجامعـــة مصــر الدوليــة مـــن وضــع هــذا الميثـــاق ، فــتح اآلفــاق امـــام األجيــال الجديــدة وأن يســـهلوا 
علــيهم مهمــة البحــث عــن التقاليــد واالعـــراف الجامعيــة مــن أجــل انتظــام العمـــل بالجامعــة ، فميثــاق العمــل هــو لغـــة 

  قدم ، مهتدين في ذلك بخيرة من سبقوهم في العمل الجامعي .للحوار الراقي لدفع األجيال الجديدة إلى طريق الت
  

إن العــاملين بجامعــة مصــر الدوليــة يــدركون أن الجامعــة قــد اســتكملت إطارهــا المــادي ، ولكــن هــذا اإلطــار ال يكفــي 
دي وحده بل البد له من إطار قانوني وأخالقي يسانده ، من أجل ذلــك جــاء هــذا الميثــاق ليكــون بمثابــة المرشــد والهــا

  لجميع العاملين والطالب.
بمنـــاخ أكـــاديمي تحظـــى فيـــه األعـــراف والتقاليـــد الجامعيـــة بـــاالحترام كمـــا تحتـــرم القـــوانين واللـــوائح المكتوبـــة ،  للتمتـــع

واضعين فــي اعتبــارهم أن هــذه التقاليــد واألعــراف إنمــا هــي قواعــد مســتقرة فــي وجــدان العــاملين بالجامعــة يــنص علــى 
  .هااحترام

بجامعــة مصــر الدوليــة أن الحاجــة اصــبحت ماســة لتــدوين األعــراف والتقاليــد الجامعيــة بعــد أن اتســع  ويــرى العــاملون
  .نطاق عمل الجامعة وتزايد عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطالب 

  

 و تــدوين التقاليــد واألعــراف الجامعيــة فــي ميثــاق عمــل يلتــزم بــه كــل العــاملين بالجامعــة مــن : إدارة جامعيــة وهيئــة
تزيــد تدريسية وعاملين وطالب ، إنما يستهدف وضع الضوابط التي استقرت فــي العمــل الجــامعي لحقبــة مــن الزمــان 

  .إلى مرتبة قومية وعالمية متقدمة النهوض بمنظومة التعليم الجامعى للوصول، بهدف  عن مائة عام
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  األخالقى: الميثاق تعريف
األخالقية والسلوكية المهنية المطلوب أن يتبعها أفراد جمعية مهنية. كلمة أخالقيات: "وثيقة تحدد المعايير تعني 

وتعرف بأنها بيان المعايير المثالية لمهنة من المهن تتبناه جماعة مهنية أو مؤسسة لتوجيه أعضائها لتحمل 
د بآداب مسؤولياتهم المهنية." ولكل مهنة أخالقيات وآداب عامة حددتها القوانين واللوائح الخاصة بها، ويقص

وأخالقيات المهنة مجموعة من القواعد واألصول المتعارف عليها عند أصحاب المهنة الواحدة، بحيث تكون 
 مراعاتها محافظة على المهنة وشرفها.

 بين أعضاء هيئة المتفق عليها المعايير و الميثاق االخالقي مجموعة من التوجهات االخالقيةوبالتالي يكون 
 للتشريعات وليست أحكام وبنود نظاميةجامعة بال ممارسات العمل و تحكم اري والطالبوالجهاز االد التدريس

  تمارس بقوة القانون .
  

  األخالقي الميثاق أهداف
الحقوق والخصوصية الحترام  يتبعها األساسية التي السمات المنتمين للجامعة كل يحدد أن ىالميثاق إل يهدف

من أجل تحقيق مناخ عمل صحي يسمح باالرتقاء بمستوى األداء  دوليةلمجتمع جامعة مصر العتبار الوالثقة وا
 بطريقة تتفق معويعمل على النهوض بالجامعة على كل المستويات األكاديمية والبحثية والمشاركة المجتمعية 

  المعايير الموضوعية .
  

  خصائص الميثاق األخالقي:
  يجب أن يتسم الميثاق األخالقى بالخصائص التالية :

 ختصاراال 
 السھولة والوضوح 
 المنطقية والقبول العقلي 
 الشمول 

 يجابيةاإل 
  توضح جميع االلتزامات المھنية أمام زمالء المھنة الواحدة، المھنة نفسھا، المؤسسات

 .المجتمع و التابعين لھا، المستفيدين منھا، الدولة
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  أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونةأخالقيات 

  مؤشرات قياسها و واجب توفرها في هيئة التدريسالخصائص الخلقية ال
  المؤشرات  الخصائص

 الصدق بدقة المواعيد    الصدق في القول والعمل.   )1

 تقديم المعلومات الصحيحة عن الطالب 

 هأن يتماثل فعله وقول.  
 تأدية المهام الموكلة.    اإلخالص في العمل   )2

 .عدم إضاعة وقت الطالب 

  .التخطيط 

  اهتماماته.إعطاء الجامعة معظم  
 مساعدة الطالب علي حل مشكالتهم.    لصبر والتحمل.ا   )3

  .الصبر علي ذوي االحتياجات الخاصة
 .التروي قبل إصدار األحكام  

 التغاضي عن بعض الهفوات.    الحلم والصفح وبشاشة الوجه.   )4

  .القدرة على إدارة الغضب 

 .التوازن فى االنفعال  
 تقبل النقد البناء.   التواضع.   )5

  اف بالخطأ. االعتر 

 .التنازل عن رأيه إذا كان خاطئا  
 عدم المحاباة.    العدل والموضوعية .   )6

 .الحيادية  
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تتجلى أخالقيات المھنة لدى أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة فى مھام ثالث ھى: المھام التعليمية، والمھام و

  ا يلى:البحثية، وخدمة المجتمع ،وكل مھمة تتفرع إلى عالقات كم

  المھام التعليميةأوالً:

  عالقته  بذاتهول : المحور األ

 .لديه رؤية واضحة عن واجباته وحقوقه 

 .لديه أھداف علمية ومجتمعية يسعى لتحقيقھا 

 .لديه رؤية عن موقع تخصصه فى منظومة العلم 

 .(اإلنسانية) يتجاوز مصالحه الخاصة إلى المصالح العامة 

 فريط (اعتدال).يعتنى بمظھره دون إفراط أو ت 

 . يتمسك بأخالقيات وآداب المھنة 

 .يرى العمل األكاديمى بكل أعبائه مصدرا للسعادة 

 نشطة العلمية المختلفة : المؤتمرات ، الندوات ، ألا باالطالع المستمر وباالشتراك فى ايينمى ذاته علم

 ورش العمل ، الزيارات .... الخ .

 . ينمى قدراته المھارية واللغوية 

 الملكية الفكرية.حماية حقوق ع عن الصغائر ويلتزم بقوانين يترف 

 من قول أو فعليصدر عنه  يلتزم الحياد فى كل ما. 

 .يترفع عن الممارسات السلبية كالتھديد واالستغالل بكل صوره 

 يجابى ويسعى له.إليقبل النقد ا 

 

  المحور الثانى : عالقته مع طالبه

   البه فيما يتعلق بالمھام التعليمية ما يلى:تتركز عالقة األستاذ الجامعى بط    

 . يلتزم بمواعيد محاضراته 

 .يتقن مھارات إدارة الوقت سواء فى التخطيط العام للمقرر أو فى إدارة المحاضرة 

  التقويم ). -االعمال الفصلية   -  ىالمحتو –يقوم بتوعية الطالب بتوصيف المقرر (األھداف 

 التدعيم. -  الفھم – التساؤل – الستماعيتقن مھارات التواصل الفعال :ا 
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 وينعكس ھذا على تعدد طرق التدريس والتقويميراعى الفروق الفردية بين طالبه ،.  

 .يجعل من كل موقف يتفاعل فيه مع الطالب موقفاً للتعلم 

 ة عاجوسيلة للتعلم وليس مجرد تصنيف للنجاح والرسوب وذلك باستخدام التغذية الركالتقييم  ينظر لعملية

 بھدف تعديل المسار وتحقيق التنمية .

 .يتقبل النقد ، ويجعله وسيلة لتعديل طريقته فى التعليم 

  المادة العلمية التى يقدمھا لھمكذلك دائه مع طالبه وأيقوم بتقويم. 

 طالبية كاألسر ، الرحالت ... الخنشطة اليحرص على االشتراك فى األ. 

 ايد تفعيلھيخصص وقتا ثابتا للساعات المكتبية ويج. 

 ويعطيھم حرية الحوار المثمرطالبه  مع  مناقشاتاليسمح ب. 

 لجميع أجزاء المقرر هفي شرح مھنيةيراعى األمانة ال . 

  دائھمأفى تقييم  بين الطالب العدالةيراعى . 

  ة الفرد واألسر ىوفوائدھا عل ،طرق ووسائل التنمية الذاتية ىوتوجيھھم إل ،إرشادھم ،يھتم بتوعية الطالب

 والمجتمع. 

 .يشارك الطالب فى وضع المبادئ لتسيير وتنظيم العالقة داخل قاعات المحاضرات وخارجھا 

 حقوق الطالب وينمى وعيھم بھا. يحترم 

 ظروف. ييعمل على عدم تعارض مصالحه مع مصالح الطالب تحت أ 

 .يناقش مع طالبه قضايا المجتمع ذات العالقة بالتخصص 

  ساس لطلب العلمأخالق كألوااللتزام باالعلم يثير دافعية الطالب لحب. 

 .يشجع طالبه على االطالع فى المجال 

 .ينقل لطالبه الخبرات العلمية العالمية 

  شخصية الطالب بناءا تربويا إيجابيايتجاوز ھدفه نقل المعلومات الى بناء. 

 ى لو تطلب ذلك تراجعه أو اعتذارهيحرص على حق الطالب حت. 

  متحانات.اإلضع محددة لوبالقواعد اليلتزم 

 .يشجع طالبه على إعداد البحوث الخاصة بمقرره الدراسى 

 .يدرب طالبه على كيفية الحصول على المعلومات من مصادر متنوعة 
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  فى المھام التعليمية) ( المحور الثالث : عالقته مع زمالئه

  تتركز عالقة األستاذ الجامعى بزمالئه فيما يلى:    

  نه من أن يكون مصدراً لحكمة والمعرفة ما يمكٍّ يكون لديه من اأن  ً ً  لتنمية من حوله أكاديميا  .وشخصيا

 .لديه قيم واضحة ومعلنة يلتزم بھا فى كل ما يصدر عنه 

 . يحترم أراء زمالئه وشخصياتھم 

 والخبرات مع زمالئه . ييتبادل الرأ 

  ،نسانيا) .وإيتعاون مع زمالئه فى شتى المجاالت ( علميا ، وإداريا 

  داء الزمالء.آدائه مع آيعمل داخل منظومة يتكامل فيھا 

 .يناقش أساليب التدريس مع زمالئه لتحقيق التكامل 

 وتحقيقاً للتكامل. للتداخل منعاً  الذى يقوم بتدريسه يطلع الزمالء على المحتوى العلمى 

 خالقى .لتزام المھنى واألأن تسود عالقته بزمالئه األ 

 در عنه من آراء، أو ما يستقبله دون التحيز الشخصى سلباً أو إيجاباً.يلتزم الموضوعية فيما يص 

 .يترفع عن كل ما يسئ للزمالء فى عالقتھم بالطالب 

 يحترم التخصص.  

  )(المھام التعليمية داريةبالمجالس واللجان العلمية واإل ة األستاذ الجامعىالمحور الرابع : عالق

  ينبغى على األستاذ الجامعى ما يلى:    

  دارية بإبداء رأيه بموضوعية .يتعاون فى المجالس واللجان العلمية و اإلأن 

  يلم بالمھارات اإلدارية .أن 

  ومناقشة القضايا المختلفة. ييعتبر االجتماعات فرصة للنمو المھنأن 

  يعبر عن رأيه ورؤيته بشجاعةأن . 

  (المھام التعليمية)إليھا  يينتمالكلية التى الجامعة وب ية األستاذ الجامعالمحور الخامس : عالق

  على األستاذ الجامعى اتباع ما يلى:    

  الكلية التى ينتمى إليھا .الجامعة /يلتزم بتنفيذ قوانين وقرارات 

 الكلية التى ينتمى إليھا .الجامعة /بأھداف ورسالة ورؤية  ييكون على وع 

 الكلية. الجامعة / يحافظ على سرية قرارات 
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 الكلية التى ينتمى إليھا ./الجامعةى أنشطة يشارك بإيجابية ف 

 تھا آالكلية وسالمة منشالجامعة / مرافقللمحافظة على  عاملينيشارك فى توعية الطالب وال        

 .تھا .. الخزوأجھ

 خالصإمھامه ب يويؤد هيتفرغ لمھنت. 

  المھام التعليمية)( يالمحل ي:عالقته بالمجتمع العلم دسالمحور السا

  :ييل فيما يبالمجتمع العلمى المحل يعالقة األستاذ الجامعتتركز     

 ىبين كليات الجامعة والجامعات األخر  ييشترك فى التبادل التعليم. 

 للمشاركة فى التنمية وتطوير التعليم. يتصل برجال الصناعة والمستثمرين  

 مقرراته على أساس مستجدات السوق يتعرف  على متطلبات سوق العمل ويعيد بناء. 

 .تتكامل خبراته فى التخصص مع خبراته فى مھارات التدريس  

    (المھام التعليمية) :عالقته بالمجتمع العلمى العالمى سابعالمحور ال

  :يعلى ما يل يلمابالمجتمع الع يتتركز عالقة األستاذ الجامع    

 بين الجامعات فى الدول االخرى  ييشارك فى التبادل التعليم ً  .معةلسياسات الجا طبقا

  خرين.ساتذة اآلويتبادل الخبرات مع األ،يشترك فى المؤتمرات الدولية العلمية 

 ويطبقھا داخل الكلية يطلع على الخبرات العالمية فى التدريس.  

  المھام البحثيةثانياً: 

  : يكما يل يفى المھام البحثية تتجلى أيضاً عالقات األستاذ الجامع   

  ول :عالقته بذاته ألالمحور ا

 يلديه رؤية مستقبلية تمكنه من التخطيط العلميكون  أن. 

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

 فى مجال تخصصه ألحدثاالطالع على الجديد وا أن يداوم. 

  يعتز بمھنته ويدافع عنھاأن. 

  اج النتائج.مانة العلمية فى جميع مراحل البحث واستخرواأل ةيتسم بالموضوعيأن 

  تقديم ما ھو جديد فى مجال تخصصه يحرص علىأن. 

  مية الحديثة من حيث كتابة البحث والتوثيقأبحاثه بالمناھج العل ييلتزم فأن. 
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  قن استخدام الوسائط المتعددةتويلكترونية يتقن استخدام المكتبات المقروءة واإلأن. 

  أن ً  .يتخير األشخاص والجھات التى يتعامل معھا علميا

  يجابية.يجسد القيم اإل يكون مثاالً أن 

 .يضع لنفسه ضوابط فيما يقوله ويفعله داخل الكلية وخارجھا 

  (فى المھام البحثية) المحور الثانى : عالقته مع طالبه

 وحل المشكالت لدى طالبه يينمى مھارات التفكير العلم. 

 هيدرب طالبه على النقد البناء وتقبل اكتشاف الخطأ وتصحيح. 

 علمية وحرصه على طلب العلم ونشرهفى أمانته ال هن قدوة لطالبيكو. 

  .يؤكد احترامه لطالبه عند توجيھھم فى مواقف التفاعل المختلفة 

  ي.عداد البحوث  وااللتزام بأخالقيات البحث العلمإيدرب طالبه على  

  (فى المھام البحثية) المحور الثالث : عالقته مع زمالئه

  لبحوث العلميةداد اعإيشترك مع زمالئه فى. 

 ن منطق العمل بروح الفريق الواحدم بحثيةيتعاون مع زمالئه لتحقيق األھداف ال. 

 خصص زمالئه وأرائھم ويستفيد منھايحترم ت. 

  عالقته مع زمالئه بالثقة المھنيةتتسم. 

 .يشارك الزمالء فيما لديه من مصادر وخبرات 

 ير.يلتزم العدالة والموضوعية فى تقييم أعمال الغ 

 بين شباب الباحثين من الھيئة المعاونة. ييشجع التفاعل العلم 

 النقد البناء لتقبل لديه الشجاعة. 

 على توجيه النقد البناء . لديه الشجاعة 

 وليس فيمن يقوم به. يالعلم يتركز اھتمامه فى العمل 
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  ثية)(فى المھام البح داريةالمحور الرابع : عالقته بالمجالس واللجان العلمية واإل

 داريةيشترك بفاعلية فى المجالس واللجان العلمية واإل. 

 دارية.إليلتزم بقرارات المجالس واللجان العلمية وا 

 طلب منه ذلكدارية عندما يُ إليحافظ على قرارات المجالس واللجان العلمية وا. 

 دارية التى يشترك فيھايبدى رأيه بموضوعية فى المجالس واللجان العلمية واإل.  

  فى المھام البحثية)ر الخامس :عالقته بالكلية التى ينتمى إليھا (المحو

 إليھا يينتم يورسالة الكلية الت رؤية يحترم أھداف و. 

 لقوانين واللوائح الخاصة بالكليةيلتزم بالسياسات والنظم وا. 

 البيئية والجمالية فى الكلية ييحرص على تنمية النواح. 

 .يلتزم بالسرية التامة 

 على الشواھد وليس االنطباعات.أرائه  ييبن 

  صالح العام.للتوجه مناقشاته وأرائه 

 نحياز لفكرة أو فرد أو جماعة.عن األرفع يت 

  يبداء الرأإلديه الشجاعة فى. 

 واضحة عن واقع الكلية بما يتضمنه من قوة وقصور لديه رؤية. 

 تعد عن الذاتيةأى يكون موضوعياً فى حكمه ويب ، يحتكم للمبدأ حين يختلف وليس الذاتية. 

  مكاناته للمشاركة فى حل مشكالت الكلية وما تواجھھا من تحديات. إيوظف  

  فى المھام البحثية)(المحور السادس : عالقته بالجامعة 

 يحترم الجامعة التى ينتمى إليھا. 

  نشطة الجامعة ومؤسساتھاأيشترك بإيجابية فى. 

  عةشأن الجامينفذ التوجھات والقرارات التى ترفع من. 

   (فى المھام البحثية) المحور السابع :عالقته بالمجتمع العلمى المحلى

 .يشترك فى المجالت العلمية المحلية 
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 عن  تهھا من خالل بحوثه العلمية وتوسيع نطاق ثقافلّ وح ومشكالتهه يكون له رأى وموقف فى قضايا مجتمع

 .جتماعية والسياسيةواإلقتصادية اإلوالمتابعة الدائمة للمتغيرات  ،تنوع مصادرھاطريق 

 المحلية رأيه فيما يخص سبل تطوير المجالت العلمية  ييبد. 

    فى المھام البحثية) ( ي العالم يالمحور الثامن :عالقته بالمجتمع العلم

 شر أبحاثه فى مجالت علمية عالميةيحرص على ن. 

 فى المؤتمرات الدولية. شتراكيحرص على اإل 

 معات المصرية والعربية والعالميةفية والعلمية بين الجاتفاقيات الثقايشترك فى اإل. 

 .يقيم عالقات دائمة وقوية ببعض الشخصيات والھيئات العالمية فى مجال التخصص 

 .يشارك الزمالء بالكلية فيما لديه من مصادر وعالقات وخبرات دولية 

 نترنت.دائم التواصل عن طريق شبكة اإل 

  :ثالثا: خدمة المجتمع

ھمة الثالثة من مھام أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة فى خدمة المجتمع عن طريق العالقات تتجلى الم 

  التالية:

  خدمة المجتمع)( ول : عالقته بذاتهألالمحور ا

 واضحة وصريحة تحكم أفكاره وأفعاله. مجتمعية لديه أولويات 

 بما يخدم ذاته ومجت يحقق التوازن بين مجاالت الحياة المختلفة ، ً  . معه فى آن معا

  تجاه مجتمعهلديه مرجعية أخالقية تحكم أفكاره وأفعاله. 

 جتماعية المقبولة فى حياته الخاصة والعامة.يتعارض مع القيم اإل يترفع عن كل ما  

 عتبارھا لبنة لبناء مجتمع سليمبإ يحترم ذاته ويقدرھا. 

  ف نقاط القوة لديه بما يسھم فى تطوير وتوظي من خالل تقويه نقاط ضعفه ،ستمرارإيسعى لتطوير نفسه ب

 .مجتمعه
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  فى خدمة المجتمع) ( عالقته مع طالبه المحور الثانى :

  الجنس أو الدين أو أى لديه من العدالة مايمكنه من المساواة وعدم التمييز فى كل ما يصدر عنه على أساس

 . ياعتبار شخص

  حترام متبادلةإالعالقة بينه وبين الطالب عالقة يحرص على أن تكون . 

  ستخدام األلفاظ غير الالئقة أمام الطالب. إيحرص على عدم 

   . يقوم األستاذ بدور المرشد والموجه للطالب 

 الوقت.  ىيحرص على أن يكون قدوة للطالب في األخالق والعلم والحرص عل 

 وعيھم بالمواطنة الصالحة وتغرس حب الوطن. ييشرك الطالب فى األنشطة التى تنم   

 توخى العدل فى كل قراراتهي. 

  حاجات المجتمع يبما يلب يعمل على اكتشاف قدراتھم ومھاراتھم ويعمل على تنميتھا. 

   يحثھم على مناقشة قضايا المجتمع من خالل تكليفھم ببحث المشكالت المجتمعية ذات الصلة بطبيعة مادته

 وتقديم مقترحات لحلھا.

 بما يخدم المجتمع الكلية وحثھم على االشتراك بھايعمل على توعيتھم باألنشطة الموجودة ب. 

    الخاألخالقية ،.... ، ، المھنية يرشدھم ويوجھھم فى المجاالت المختلفة ( األكاديمية.( 

  

  فى خدمة المجتمع) عالقته مع زمالئه ( المحور الثالث :

 .ينشر التفاؤل واألمل فيمن حوله 

 سلوك يصدر عنه باألدلة. ييستطيع أن يفسر أ 

 خر سواء كان متفقا أو مختلفا.تزان ما يمكنه من وضع نفسه مكان اآللديه من اإل     

 .يحرص على أن تكون عالقته بزمالئه قائمة على االحترام المتبادل والمودة والتفاھم   

  

  فى خدمة المجتمع) ( عالقته بالمجالس واللجان العلمية واالدارية المحور الرابع :

 نسحاب اذا ما تبين خطأ موقفه.عتذار أو التراجع أو اإلكنه من اإللديه من الشجاعة ما يم 

  ختالف أو تعارض المصالح.قواعد متفق عليھا) عند اإل –وائح ل –يحتكم للمعايير الموضوعية ( قوانين 



    

  
  الميثاق األخالقي لجامعة مصر الدولية

  
  

   

 12

    يجابية والفعالة ليكون على وعى بما يدور فى كليته وجامعته شتراك فى المجالس واللجان اإلإليحرص على ا

 ھا.يواجھھا من مشكالت والمساھمة فى حلّ  وما

  

 فى خدمة المجتمع) ( إليھا يعالقته بالكلية التى ينتم :خامسال المحور

  موارد الكلية. الحفاظ علىيشارك فى 

 الخاصة بالكلية. سياساتيلتزم باللوائح وال 

 نتماء إلى فعلباإل يترجم شعوره. 

 جتماعى قتصادى واإلإلجات سوق العمل وتواكب التغير احتياإرحات إلضافة مقررات جديدة تقابل يقدم مقت

 والسياسى.

 تقابل تطور المجتمع وتغيره. ييقدم توصيفات للمقررات متنوعة وشاملة وتسمح بإضافة التعديالت الت 

  .يشارك فى األنشطة المختلفة بالكلية مشاركة فعالة 

 ا.الطالب بأھمية الحفاظ على الكلية ومرافقھا وخدماتھ يوع يينم 

 تجاه العام.أو موقف أو شخص وإن اختلف مع اإل يلديه من الشجاعة ما يجعله يدافع عن رأ 

 عتدال ما يسمح له بالتمييز بين الموضوعية والذاتية.لديه من اإل 

  فى خدمة المجتمع) (  : عالقته بالجامعةسادسال المحور

 لتنمية المجتمع تنظمھا الجامعة يالت والمؤتمرات لخدمة المجتمع، يشارك فى األنشطة الجامعية المختلفة. 

 بما يخدم المجتمع تسھم فى تقدم الجامعة وتطورھا ييقدم المقترحات الت. 

 داخل الجامعة. يالمجتمع تنظم العمل ييلتزم باللوائح والقوانين الت  

  فى خدمة المجتمع) ( يالمحل يالعلمعالقته بالمجتمع  :عسابال المحور

  للتوعية بالقضايا البيئية كنقص الغذاء وتغيرات المناخ تدريبيةيقوم بعمل دورات. 

     للفئات المحرومةتقديم التوعية والمساندة المعنوية. 

    بيئات المحرومةيشارك فى عمل قوافل لزيارة ال. 

    ھتمام بالمجتمع من حيث النظافة والحفاظ على البيئة بحيث يكون قدوة لطالبه.إليبدأ بنفسه با 

    ث التطبيقية بجانب البحوث النظرية وذلك للمساھمة فى تقدم مجتمعه.يتوسع فى البحو 

  بما يستجد من مشكالت ليخضعھا للبحث والتوصل إلى حلول قابلة  ييحرص على أن يكون على وع

 للتطبيق.
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     الثقافة المجتمعية فى مجال تخصصهيشارك فى برامج. 

 لندوات التثقيفية.من خالل ا يوالثقاف يوالصح يالبيئ ييعمل على نشر الوع  

  فى خدمة المجتمع) ( يالعالم يعالقته بالمجتمع العلم: نثامال المحور

 بھا فى توجيه أبحاثه. يليھتد يالعالم ييتابع محكات ومعايير التميز العلم 

 ستفادة من خبرات اآلخرين عن طريق فتح قنوات علمية مع علماء وباحثين إليقوم بالبحوث المشتركة وا

 عالميين.

    فى مجالت عالمية مما يسھم فى وضع مجتمعه على الخريطة العالميةسعى لنشر أبحاثه بالخارج ي. 

 يخبراته المستفادة من المجتمع العالم يينقل إلى المجتمع المحل. 

 مجال تخصصه ومحاولة تطبيقھا  نجازات فى المجتمعات المتقدمة لإلستفادة منھا فىإلكتشافات واإليتابع ا

 فى حل قضايا مجتمعه. ستفادة منھاواإل
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  لطالبأخالقيات ل

  

، و العالقات  المھام التعليمية :ي لى مستوى الطالب فى مھام أربع ھتتجلى أخالقيات المھنة ع    

  :ياألنشطة ، والبيئة كما يل ، و االجتماعية

  

  : المھام التعليميةأوالً 

  احترام المتبادل بينھمواإل ،م الھدوءيلتزومع األستاذ داخل المحاضرة  الطالب يتفاعلأن. 

 عليھا. يعرف حقوقه ويحافظ  

  ھااستخدامعند األجھزة العلمية على الحفاظ على حرص يو ، يلتزم بالقواعد والقوانين الخاصة بالكلية . 

 حاضرة قبل دخول المحاضر بوقت كافالم ويحرص على حضور ،يلتزم بمواعيد المحاضرات والمعامل . 

 عن األجزاء التي تبدو غير واضحة أو غير مفھومة. يستفسر 

  عداد األبحاث مع االستعانة بالمراجع الحديثة المتاحة في موضوع البحث. إنجاز و إيعتمد علي نفسه في 

 ومواكبة تطورات  ، يبذل قصارى جھده ويعمل علي تنمية ذاته حتى يساھم في بناء مجتمعه والنھوض به

لالعتماد علي النفس والتفوق الدراسي  ااألساليب الالزمة وسيلة للوصول بھالعصر ويتخذ من الوسائل و

  ومن ھذه األساليب والوسائل ما يلي: ‘ والتغلب علي المشاكل الحياتية 

  . فيھا شتراك الحضور الندوات الثقافية والمناظرات العلمية وا  - 

   .ي اللغات وأجھزة الحاسب اآلليدورات تثقيفية ف ىالحصول عل - 

   .الموھبة العلمية أوالمناسبة للدراسة  في التخصصات قراءة الكتب الثقافية الھادفة ىالمواظبة عل - 

  والعلمية.  والمھارات الذاتية الرياضية منھاتنمية وصقل المواھب  - 

 ً   : العالقات االجتماعية ثانيا

 تتجلى العالقات االجتماعية لدى الطالب فيما يلى:    

 اآلخروالمشاركة فى العمل واحترام ون تعايحرص على ال . 

 ي) أو في/قبليأو فى االنتماء لثقافة فرعية (بحر يقتصادم االختالف ويتقبله سواء كان فى المستوى اإليحتر 

 الدين.

 نتقاء موضوعات الحديث).إ -الحديث -االعتدال فى المظھر (الملبس ييراع 
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  على الحق واالعتذار عند الخطأ.يصر 

  وعالقات حسنة بين طالب األقسام المختلفة. صداقات يقيم 

  .يحرص على توجيه الزمالء ويقبل النصح للصالح العام 

 ختار األلفاظ الالئقة في التعاملي . 

   عالقة احترام متبادلةعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة أبين عالقة الأن تكون . 

  يعضاء الجھاز اإلدارأيحترم. 

  على حقوقه والقيام بواجباته.يلتزم باللوائح للحصول 

  مع المعيدين. فى األنشطة المختلفة يتعاون ويشارك 

 حتياجات الخاصةاأل ييسعى لتقديم المساعدة لزمالئه من ذو. 

 ً   : األنشطة ثالثا

 :ي تُّعد األنشطة الطالبية مجاالً رحباً لممارسة الضوابط األخالقية التى قد تتجلى ف     

 نابعاً من الذاتالرياضية الفنية والثقافية و مسابقاتفي الشتراك أن يكون األ. 

  ممارسة النشاط الرياضي اليومي ىعليحافظ. 

  واعيد المحددة للنشاط والتعليماتيلتزم بالم . 

   .يلتزم بالزي المخصص لكل نشاط 

  التعاون مع المدرب أثناء التدريب واحترامه.  ىيحرص عل 

   الرياضيةالفنية وية والثقافيشارك في الندوات والمؤتمرات . 

  يشارك في المھرجانات واالحتفاالت . 

 ً   : البيئة رابعا

مھماً من عناصر المنظومة األخالقية حيث يتعامل الطالب مع البيئة  إن التعامل مع البيئة يمثل عنصراً     

 :يكما يل يبما يعكس الجانب األخالق

 قاعات الدرس 

حوائط.. إلخ (مثال بعدم و ،  مقاعدو ، اعات الدرس من أجھزةبنظافة وسالمة كل ما في ق الطالب يلتزم -

 ً  .لحقوق الغير الكتابة علي الحوائط والمكاتب) احتراما
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 مرافق الكلية 

 يحافظ على مرافق الكلية. -

 .نظافة الممرات وتجميلھا يحافظ على -

 . للمحاضرة عدم الجلوس في الممرات انتظاراً يحرص على  -

 .فتوحةعدم ترك المياه ميحرص على  -

 المكتبة 

  الكتب     
  عادة الكتب فى موعدھا.إيلتزم  ب -      

  عالمة على الكتب. ييلتزم بعدم وضع أ -      

  من الكتاب. أو جزء ورقة ييلتزم بعدم  نزع أ  -      

  يحافظ على سالمة الكتاب. -      

  يحرص على وضع  الكتاب فى المكان المخصص. -      

  .مة المحتويات للوصول إلى الكتبائيستخدم ق -      

  يلتزم بقوانين التصوير. -      

  لفكرية).ايلتزم بكتابة المراجع بدقة (حماية حقوق الملكية  -      

  المكان      

  داخل المكتبة. أو مخلفات أوراق يلقاء أإيلتزم بعدم  -      

  غالق المحمول قبل دخول المكتبة.إيحرص على  -      

  أطعمة أو مشروبات داخل المكتبة. يتنع عن  تناول أيم -      

  يحافظ على الھدوء. -      

  يحترم مواعيد العمل بالمكتبة. -      

  يلتزم بالقواعد واللوائح التى تحكم العمل داخل المكتبة. -      

  العاملون      

  يحترم توجيھات العاملين. -   

  .يستعين بالعاملين عند الحاجة -   

  يتخير األسلوب المناسب فى الحديث. -   
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  بأسلوب مناسب.  عتراضهإيعبر عن  -   

  أقصر الطرق للحصول على الحقوق. ييلتزم بالواجبات فھ -   

 المعامل 

  األدوات أو الخامات     

  لتجارب.ا دمة فى إجراءيقتصد فى استخدام الخامات المستخ -    

  بالخطر.و الشعور أاألجھزة المستخدمة  من يل عند تلف أالمعم ييبلغ القائمين بالتدريس أو فن -    

                                          .المعمل استالمھا في بداية  تم وتركھا كما ، األجھزة واألدوات في المعمليحافظ على  -

  المكان      

  يحرص على نظافة المعمل. -      

  دخال المشروبات أو المأكوالت داخل المعمل.إيمتنع عن  -      

  نتھاء من المعمل.يعيد أدوات التجربة بعد اإل -      

  يحافظ على الھدوء داخل المعمل. -      

  يغلق المحمول قبل دخول المعمل. -      

  المشرفون والعاملون    

  المعمل. يترم توجيھات القائمين على التدريس وكذلك فنيح -    

  .يستعين بالعاملين عند الحاجة -    

  يتخير األسلوب المناسب فى الحديث. -    

  بأسلوب مناسب. عتراضهإيعبر عن  -    
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  يالجھاز اإلدار أعضاءأخالقيات 

  

  فيما يلى: يتتجلى المصداقية وأخالقيات المھنة لدى أعضاء الجھاز اإلدار    

  أوالً: المھام الوظيفية

، حيث يتوقف على أدائه تيسير المھام يعنصرا أساسيا فى منظومة المجتمع الجامع ييشكل الجھاز اإلدار

لذا ينبغى أن تكامل أدائه مع أداء أعضاء ھيئة التدريس والطالب. بذلك يو،  وخدمة المجتمع التعليمية والبحثية

كل في موقعه يؤدي دوره الذي على أكمل وجه  ة التعليمية بممارسة مھامه الوظيفيةيقوم الجھاز اإلداري بالمؤسس

فيتكامل الكل  ،في حدود المسئوليات التي بينه وبين اآلخرين ، ملتزما بالقيم الجامعية ، يخدم مجتمع الكلية

  .حثية وخدمة المجتمعلتعليمية والبمن أجل حفظ حق المؤسسة في تيسير مھامھا ا ، بعالقاتھم بالداخل والخارج

  

   مع الزمالء والرؤساء يعضاء الجھاز اإلدارأ ثانياً: تعامل

  بين المتبادل حترام االتعاون والحب وال علىتعامل اإلدارة مع الزمالء والرؤساء والمرؤوسين أن يتأسس 

 .جميعھا الفئات

  القيم المھنية كل من  ىظة علوالمحاف ، والخدمة للجميع ،داءرفع مستوى اآل ىتعمل جميع اإلدارات علأن

 خالل موقعه.

  مع تحقيق الكفاءة العالية.فى العمل سرعة اإلنجاز 

 وتوزيع المھام تجنب التداخل في المسئوليات. 

  خطوات مسار اإلجراءات محددة ومعلنة للجميع.أن تكون 

 .طلب المساعدة دون حساسية أو حرج من أھل الخبرة 

 .الحفاظ علي أسرار العمل 

 نظام واضح للمحاسبة معلن للجميع ويتساوى أمامه الجميع.ھناك  أن يكون 

  خريطة معلنة لسير اإلجراءات تسمح بتحديد مسئولية جميع األطراف المشاركة.وجود 

 .عدم الخلط بين العالقات الشخصية والواجبات المھنية 

  .تحديث العمل اإلداري بصورة دائمة بما يتناسب مع تجدد المھام 
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 ت بين جميع الفئات داخل القسم الواحد وبين األقسام المختلفة.تبادل الخبرا  

  :مع أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة يعضاء الجھاز اإلدارأ ثالثا: تعامل

ً الجھاز اإلداري بالكلية وسيطيُّعد      الجامعة والھيئات العلمية بين بين السادة أعضاء ھيئة التدريس و اً فعلي ا

  -أن يحققوا ما يلى: ي؛ لذا على اعضاء  الجھاز اإلدارية والعربية والدولية والمجتمعية المحل

 أو المشاركة فيه  ،أو التقدم للمؤتمر ، ضمان سرعة حركة المكاتبات حتي ال تضيع فرص حضور المؤتمرات

 وغيرھا من األحداث والخبرات الھامة.

   .وضوح محتوى المراسالت بما يضمن فھم المحتوى بدقة  

 ف الدقيق علي العامليناإلشرا. 

 قاعة درس). -  معمل - األصول المتفق عليھا في استخدام مرافق الكلية (جراج ىالمحافظة عل  

 .توضيح الخطوات اإلدارية الالزمة في اإلجراءات الخاصة باألجازات المرضية والسفر وغيرھا  

 ونة.والھيئة المعا فتح قنوات دائمة للتواصل مع السادة أعضاء ھيئة التدريس  

  بنود واللوائح الخاصة بأعضاء ھيئة التدريس والھيئة ال خريطة معلنة ثابتة لكل قسم (إدارة) توضح أھم وضع    

  ھيئة التدريس. المعاونة وإرسال ذلك عبر شبكة المعلومات ألعضاء      

 .مراعاة العدالة والشفافية مع أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة  

 والھيئة  الجھاز اإلداري وأعضاء ھيئة التدريسعضاءأ طار االحترام المتبادل بينضرورة التعامل في إ

  .المعاونة

  مع الطالب يالجھاز اإلدار تعاملرابعا: 

مع الطالب كما  ياإلدارأعضاء الجھاز تتجلى المصداقية وأخالقيات المھنة أكثر ما تتجلى فى تعامل     

  ينبغى: 

 .الحفاظ على حقوق الطالب 

  عدم اإلكتراث بحقوقھم. يالطالب ال يعنصغر سن 

 .متابعة المھام الخاصة بالطالب بكفاءة ويسر 

 .عدم اإلستقواء على الطالب 

 .تحقيق التوازن بين حقوق الطالب وواجباتھم 

 يتعلق بالطالب. السرية التامة بكل ما 
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 حتياجات الخاصة بما اليجرح شعورھم. إلا يمراعاة خاصة لذو  

  مع العمال يالجھاز اإلدارعضاء أ تعاملخامسا: 

  :ييتم ذلك من خالل ما يل    

 حقوق العمال. يتحقيق التوازن بين االنضباط واحترام العمل والمحافظة عل 
  .توزيع العمل بناءا علي قواعد معلنة 
  ًلسير العمل. المحاسبة العادلة الموضوعية ضمانا 
 ل بالعمل.اعية بما ال يخّ جتماالحترام المتبادل ومراعاة مشاكل العمال الصحية واإل  

  :  القوانين واللوائحى توازن بين حدود المرونة والحفاظ عللل يدارعضاء الجھاز اإلتحقيق أسادسا: 

 ىعلتنشيط اإلجراءات بين اإلدارات وبين العاملين والجھات األ. 

 دارات مما ال يعيق مسيرة العمل.إلوجود تكامل بين ا 

 القوانين  ىلي حفظ التوازن بين حدود المرونة والحفاظ علوجود الخبرات اإلدارية القادرة ع  

 .واللوائح  

  القيام بمھامھا. علىتقليل اإلجراءات اإلدارية التي تعوق المؤسسة التعليمية 

 بھدف تقديم المساعدة فى الوقت المناسب وليس التدخل فى أعمال الغير. يالمتابعة الدقيقة لكل ما يجر 

  :مع الجھات الخارجية  ياإلدار عضاء الجھازأ سابعا: تعامل

  لمھامھا. الجامعةمتابعة ما يستجد من لوائح لسرعة إنجاز 

 إنجاز العمل وتوفير الوقت نترنت لسرعةوضع نظام شامل عن طريق شبكة اإل. 

  تيسير العملية التعليمية ما يلزم الكلية من أدوات وخامات مما يسھم في تدبيرسرعة. 

 ذا الشأن.ھالحفاظ على حقوق الكلية فى ھتمام بأعمال الصيانة والا 

 الغيرلدى  جامعةالكفاءة فى حفظ حقوق ال.  

  : مع المواقف الجديدة يعضاء  الجھاز اإلدارأ تعامل  ثامنا:

 يعظم الكفاءة وال يطمس الجھود الفردية. ىالحاجة إلي العمل الجماع 

  ألداء.إلعادة تنظيم وتقييم ااإلدارية تحديد اجتماع شھري لكل األقسام 

  القوة. ميثاقتقبل االختالف في الرأي ألن طلب المشورة 

 ينبغى السعى إليھا. المواقف الجديدة تتطلب إجراءات جديدة 
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 .مراعاة تطبيق العدالة في التعامل مع المواقف الجديدة 

 ستفادة من الخبرات السابقة في التعامل مع المواقف الجديدة.اإل 
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