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الميثاق األخالقى
المهنى

كلية التربية النىعية  -جامعة األكسننذيةة

خطىات إعذاد الميثاق
اسم الدراسة :الميثاق األخالقى المهنى لكلية التربية النوعية – جامعة األسكندرية
المسئول  :معيار المصداقية واالخالقيات
المهمة :ميثاق أخالقيات الممارسات المهنية
 تم عمل جلسات عمل لوضع مقترح ميثاق أخالقيات الممارسات المهنية
 تم وضع مقترح للميثاق وبعد أعتماده وطبعه يتم توزيعة على االقسام العلمية
واالدارية والطالب لمناقشته

المحتىةات
الباب األول :أخالقيات األستاذ الجامعى (عضو هيئة التدريس)
أوال:طبقا لقانون تنظيم الجامعات
ثانيا:طبقا للوائح وقوانين الكلية
 واجبات عضو هيئة التدريس تجاه (المهنة)
 واجبات عضو هيئة التدريس تجاه زمالئهم
 واجبات عضو هيئة التدريس تجاه الطالب
 واجبات عضو هيئة التدريس تجاه المجتمع
 واجبات عضو هيئة التدريس تجاه االداريين
 واجبات عضو هيئة التدريس تجاه نفسه
الباب الثاني :أخالقيات البحث العلمي و احترام حقوق الملكية الفكرية
الباب الثالث :ميثاق التعامل بين الطالب وعضو هيئة التدريس
الباب الرابع :ميثاق التعامل بين اإلداريين
الباب الخامس :ميثاق التعامل بين الفنيين
الباب السادس :ميثاق التعامل بين العمال
الباب السابع :آلية تنفيذ المصداقية واالخالقيات

الباب األول
أخالقيات األستاذ الجامعى( عضو هيئة التدريس)
أوال:طبقا لقانون تنظيم الجامعات
 -1علىىىى اعضىىىا هيئىىىة التىىىدريس أن يتفراىىىوا للقيىىىام بالىىىدروس و المحاضىىىرات و
التمرينات العلمية وأن يسهموا في تقدم العلوم و اآلداب و الفنون بإجرا البحوث
و الدراسىىات المبتكىىرا و األشىىرام علىىى مىىا يعىىده الطىىالب منهىىا و األشىىرام علىىى
المعامل و على المكتبات وتزويدها بالمراجع .
 -2على اعضىا هيئىة التىدريس التمسىل بالتقاليىد و القىيم الجامعيىة األصىلية و العمىل
على بثها في نفوس الطالب .وعليهم ترسىي و تىدعيم األتصىال المباشىر بىالطالب
ورعاية شئونهم األجتماعية و الثقافية و الرياضية .
 -3يتولى اعضا هيئة التدريس حفظ النظىام داخىل قاعىات الىدروس و المحاضىرات و
البحوث والمعامل و يقدمون الي عميد الكلية تقريراً سىنويا ً عىن نشىاطة العلمىي و
البحىىوث التىىي أجراهىىا و نشىىرها و البحىىوث الجاريىىة الىىي رئىىيس مجلىىس القسىىم
المخىىتل للعىىري علىىي مجلىىس القسىىم و عل ىى رئىىيس مجلىىس القسىىم أن يقىىدم
تقريرا الي عميد الكلية عن سير العمل في قسمه و عن النشاط العلمىي و البحىوث
الجارية فيه وما حققه القسم من أهدام.
 -4على اعضا هيئة التدريس المشاركة في اعمال المجالس و اللجىان التىي يكونىون
أعضا فيها  .وعليهم المشاركة في اعمال المؤتمرات العلمية للقسم و للكلية .
 -5عدم اإلخالل بأحكام القانون رقىم  26لسىنة  1954بشىأن بعىي األحكىام الخاصىة
بشىىىركات التوصىىىية باألسىىىهم و الشىىىىركات ذات المسىىىئولية المحىىىدودا لىىىىرئيس
الجامعة بنا ً علي اقتراح عميد الكلية بعىد أخىذ رأم مجلىس القسىم المخىتل أن
يىىرخل بصىىفة اسىىتثنائية ألعضىىا هيئىىىة التىىدريس فىىي مزاولىىة مهنىىتهم خىىىار
الجامعىىىة أو داخلهىىىا فىىىي ايىىىر اوقىىىات العمىىىل الرسىىىمية بشىىىرط اال يتعىىىاري هىىىذا
التىىىرخيل مىىىع الواجبىىىات الجامعيىىىة وحسىىىن أدائهىىىا وال مىىىع القىىىوانين واللىىىوائح

المعمول بها في مزاولة المهنة .ويصدر بقواعىد تنظىيم مزاولىة المهنىة قىرارا مىن
المجلس األعلى للجامعات .
 -6ويجىىوز سىىحب هىىذا التىىرخيل فىىي أم وقىىت وذا خولفىىت شىىروطه مىىع مقتضىىيات
العمل.
 -7وليس للمرخل له أن يعمل في دعىو ضىدد الجامعىة بوصىفه محاميىا ً أو خبيىراً
أو اير ذلل.
 -8ال يجىىىوز ألعضىىىا هيئىىىة التىىىدريس القيىىىام بعمىىىل مىىىن األعمىىىال الخبىىىرا أو اعطىىىا
أسستشارا في موضوع معين اال بترخيل من رئيس الجامعة بنا اً علي اقتىراح
عميد الكلية.
 -9ال يجوز ألعضا هيئة التدريس القا دروس في ايىر جىامعتهم أو األشىرام علىى
ما يعطى بها من دروس اال بترخيل من رئيس الجامعة بنا ً على موافقة مجلس
الكلية بعد أخذ رأم مجلس القسم المختل .ويشترط للترخيل في ذلىل أن يكىون
التدريس أو األشرام في مستو الدراسة الجامعية.
 -11ال يجىىىوز ألعضىىىا هيئىىىة التىىىدريس وعطىىىا دروس خصوصىىىية بمقابىىىل أو ب يىىىر
مقابل.
 -11ال يجوز ألعضا هيئىة التىدريس أن يشىت لوا بالتجىارا أو أن يشىتركوا فىي ودارا
عمل تجارم أو مالي أو صناعي أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأ عمىل ال يتفىق
وكرامة هذه الوظيفة.
 -12التأكد من ايجابية الطالب أثنا الدراسة.
 -13أن يحفز ملكة االبداع عند الطالب.
 -14أن يحفز المشاركة المجتمعية.
 -15استحداث أنماط اير تقليدية للتدريس.
 -16رعاية الطالب المتفوقين والمتعسرين والم تربين.
 -17فىي حالىىة ممارسىىة أعمىىال اعالميىىة يجىىب االلتىىزام بسياسىىات الكليىىة المعلنىىة عنىىد
الظهور في وسائل األعالم المختلفة.

 -18يجب اتباع اخالقيات البحىث العلمىي المعلنىة بمجلىس الكليىة .و لىرئيس الجامعىة
أن يقرر منع عضو هيئة التدريس من مباشىرا أم عمىل يىر القيىام بىه يتعىاي
مع واجبات الوظيفة و حسن ادائها.
ثانيا:طبقا للوائح وقوانين الكلية
مادا ()1
واجبات عضو هيئة التدريس تجاه (المهنة)
 على عضو هيئة التدريس ان يلتزم بالئحة اداب المهنة وميثاق المعلم
 على عضو هيئة التدريس االلتزام بقوانين وآداب المهنة المعلنة
مادا ()2
واجبات عضو هيئة التدريس تجاه الزمال
 -1وذا نشىىأ خىىالم بىىين عضىىو هيئىىة التىىدريس و أحىىد أعضىىا هيئىىة التىىدريس ال يجىىوز
للعضو أن يخر عن اآلداب و التقاليد العامة و األحترام المتبادل بين الزمال و علىي
العضو تسوية أم خالم بينه وبين أحد الزمال في شئون المهنة بالطرق الودية فىإذا
لىىم يسىىوم الخىىالم علىىى هىىذا الوجىىه ال يجىىوز لعضىىو هيئىىة التىىدريس اتخىىاذ اجىىرا ات
قضائية ضد عضو آخر قبل الحصول على اذن كتابي من من مجلس الكلية أو العميىد
في حالة األستعجال.
 -2اليجوز عضو هيئة التدريس أن يسعى لمزاحمة زميل لة بطريقه اير كريمة فى أ
عمل متعلق بالمهنة أو األشرام على طالب علم.
 -3الي جوز عضو هيئة التدريس أن يقلل من قدرات زمالئة و وذا كان هنال ما يستدعى
انتقاد زميل له مهنيا فيكون ذلل أمام لجنة علمية محايدا ووذا حل أستاذ محل زميله
فى القيام بأعبائة التدريسية بصفة مؤقته أو دائمه فعلية أاليحاول است الل هذا
الوضع لصالحه الشخصى كما يجب علية وبالغ الطالب قبل البد العمل بصفته وأنه
يحل محل أستاذ المادا
مادا ()3

واجبات عضو هيئة التدريس تجاه الطالب
 -1علىىى عضىىو هيئىىة التىىدريس أن تكىىون لديىىه المقىىدرا علىىى التعامىىل مىىع الطىىالب علىىى
وختالم أنماط تعلمهم و سمات شخصياتهم
 -2على عضو هيئة التدريس أن يبذل كل ما فى وسعة لتوجية طالىب العلىم و أن يعمىل
على تذليل الصعاب و حل المشكالت التى تواجههم و أن يحسن بيىنهم فىى الرعايىة
دون تمييز.
 -3على عضو هيئة التدريس المكلم بالرعاية للطالب أن يوفر لة رعايىة علميىة جيىدا
و يحظر علية القيام بطريقة ويجابيىة أو سىلبية بأيىة أفعىال تشىكل مشىاركة فىى أدا
ا ات قاسية أو ال ونسانية أو التواطؤ أو التحريي على هذا االفعال و كذلل يحظىر
علية وستعمال معلوماته أو مهاراتىه للمسىاعدا علىى نحىو يضىر بحالتىه النفسىية أو
العلمية له.
 -4على عضىو هيئىة التىدريس أن يلتىزم بحىدود مهاراتىة و أن يسىتعين بخبىرا مىن هىم
أكفأ منه من األستاذا في مناظرا و توجيه البحوث عند اللزوم.
 -5اليجوز لعضىو هيئىة التىدريس المتخصىل رفىي أ وستشىارا علميىه وذا مىا طلىب
منة ذلل والاللتزام بالساعات المكتبية المخصصة له
 -6اليجوز لعضو هيئة التدريس است الل صلتة بالطالب وعائلتة ألاىراي تتنىافى مىع
كرامة المهنة.
 -7على عضو هيئة التدريس أن يبذل كل ما في وسعه نحو طالبه وان يعمل على
تعليمهم بكل حرل وصدق وأن تكون معاملته لهم مشبعة بالعطم و أن يسو
بينهم في الرعاية وال يميز بينهم بسبب مركزهم األدبي أو األجتماعي أو شعوره
الشخصي نحوهم.
 -8يجوز للعضو أن يعتذر عىن التىدريس أواألشىرام علىى أم طالىب منىذ البدايىة ألسىباب
شخصىىية أو تتعلىىق بالمهنىىة كمىىا اليجىىوز رفىىي التىىدريس وذا لىىم يتيسىىر وجىىود زميىىل
ايره.
مادا ()4

واجبات عضو هيئة التدريس تجاه المجتمع
 .1يجب على عضو هيئة التدريس أن يساهم فى تطوير البيئة المحلية و المجتمع فى
كافة المستويات و المجاالت
 .2يجب على عضو هيئة التدريس تقديم األفكار لتطوير البيئة والمجتمع.
 .3يجب على عضو هيئة التدريس ان يساهم قى حل المشكالت البيئية.
 .4يجىىب علىىى عضىىو هيئىىة التىىدريس ان يشىىارل فىىى بىىرامط وأنشىىطة تنميىىة المجتمىىع
المحلى.
 .5على عضو هيئة التدريس أن يساهم فى دراسة سبل حىل المشىكالت للمجتمىع وأن
يدعم دور الخريط فى دعم و تطوير اساليب العال الطبيعى و االرتقا بىه للصىالح
العام
 .6علىىى عضىىو هيئىىة التىىدريس أن يلتىىزم فىىى موقىىع عملىىة الىىوظيفى بىىأن يكىىون عملىىة
خالصا لمرضاا اللة و خدمة المجتمع الذ نعيش فيىة بكىل ومكانياتىه و طاقاتىه فىي
جميع الظروم.

مادا ()5
واجبات عضو هيئة التدريس تجاه االداريين
يجب على عضو هيئة التدريس أن يكون ملما بمهارات االدارا و القيادا الناجحة بحيث
يكون قادرا على :


وضع الخطط المناسبة للمواقم المختلفة .



التنفيذ الجيد لما تم تخطيطة .



ومتالل مهارات المتابعة و التقييم .



صيااة رؤية واضحة لعملة.



تحديد أهدافة بدقة.



المساهمة لعملية التطوير فى الكلية و المجتمع.

مادا ()6
واجبات عضو هيئة التدريس تجاه نفسه
 .1يجب على أن يكون متمكنا من المحتو العلمى لمجال تخصصه .
 .2يجب على االستاذ الجامعى أن يكون متمكنا من التخطيط الجيد لعملية التعليم
 .3أن يعمل بصورا مستمرا على تنمية معارفه ومهاراته المهنية
 .4أن يكون نموذجا في المحافظة على صحته في كل سلوكياته ومظهره العام
 .5أن يحمي نفسه من األخطار المحتملة أثنا ممارسته للمهنة

الباب الثاني
أخالقيات البحث العلمي و احترام حقوق الملكية الفكرية
يجىىىىب علىىىىى األسىىىىتاذ الجىىىىامعى أن يكىىىىون متميىىىىزا كباحىىىىث علمىىىىى و متمكنىىىىا مىىىىن
استخدام مهارات البحث العلمى فى مجال تخصصه بأن :


يحلىىىل و ينقىىىد مصىىىادر البحىىىث المختلفىىىة و يسىىىتخدم نتىىىائط أبحاثىىىة فىىىى تطىىىوير
العملية التعليمية .



يلتزم بأداب المهنة و أخالقيات البحث العلمى.



ينشر أبحاثة فى دوريات متخصصة محلية أو عالمية .



يجىىىب علىىىى األسىىىتاذ الجىىىامعى ا ألمانىىىة العلميىىىة فىىىي عمىىىل البحىىىوث وال ينسىىىب
لنفسه وال فكره وعمله.



يجىىىىب علىىىىى األسىىىىتاذ الجىىىىامعى توجيىىىىة بحوثىىىىة لمىىىىا يفيىىىىد المعرفىىىىة و المجتمىىىىع
كالتزام أخالقى أساسى بحكم وظيفتة.



يجىىىب علىىىى األسىىىتاذ الجىىىامعى احتىىىرام الملكيىىىة الفكريىىىة ل خىىىرين والدقىىىة فىىىي نقىىىل
األفكىىىار واإلشىىىارا ولىىىي المصىىىادر التىىىي وسىىىتقي منهىىىا الباحىىىث المعلومىىىات التىىىي

اسىىىتعان بهىىىا فىىىي بحثىىىه وفىىىق أصىىىول منهجيىىىه مىىىع ذكىىىر اسىىىم المؤلىىىم وال تىىىذكر
مراجع لم يتم استخدامها وال باعتبارها قائمة قرا ا وضافية.






األفىىىراد الىىىذين سىىىاهموا فىىىى االبحىىىاث لهىىىم حقىىىوق الربحيىىىة مىىىن بيىىىع أو ونتىىىا
أونشىىىىىىر أو توزيىىىىىىع أو نتىىىىىىائط تطبيقيىىىىىىة وال يحىىىىىىق للمسىىىىىىئولين فىىىىىىى السىىىىىىلطة
المشاركة فى هذه األرباح.
ال يمنىىع عضىىو هيئىىة تىىىدريس مىىن حىىق التىىأليم والتمتىىىع بإنتىىا الملكيىىة الفكريىىىة
الخاصىىىىة بىىىىه بشىىىىرط أن يقىىىىدم نسىىىىخا ً مجانيىىىىة لمكتبىىىىة الكليىىىىة واليجىىىىوز وجبىىىىار
الطالب على شرا مؤلفاته.
عىىىدم بتىىىر النصىىىول المنقولىىىة بمىىىا يخىىىل بقصىىىد صىىىاحبها سىىىوا كىىىان ذلىىىل بقصىىىد
أو ب يىىىىر قصىىىىد فىىىىي البحىىىىوث المشىىىىتركة و يجىىىىب توضىىىىيح أدوار المشىىىىاركين
بدقة واالبتعاد عن وضع األسما للمجاملة أو للمعاملة.



يجىىىىىب علىىىىىى الباحىىىىىث جمىىىىىع البيانىىىىىات بعنايىىىىىة ودقىىىىىة دون تحيىىىىىز مىىىىىن جانىىىىىب
الباحث.

الباب الثالث
ميثاق التعامل بين الطالب وعضو هيئة التدريس
 -1يجب علي الطالب أن يحترم نظام الدراسة بالجامعة من احترام للوقت والنظام
واأللتزام بالقوانين.
 -2يجب علي الطالب التعامل مع اعضا هيئة التدريس و الهيئة المعاونة بأدب وهدو
 -3يحق للطالب أن يوجه األسئلة في ما يخل المادا العلميةداخل المحاضرا أو خارجها
لعضو هيئة التدريس و الهيئة المعاونة .
 -4يحق للطالب أن يبدم رأيه في المادا العلمية المقدمة بأسلوب موضوعي منظم
 -5يحق للطالب أن يبدم رأيه فيما يواجهه من مشكالت بوضوح و موضوعية مع الحق
في ابدا واقتراح الحلول الموضوعية.
 -6يجب على الطالب أن يلتزم بالهدو و األنصات أثنا المحاضرا النظرية و العلمية و
المشاركة بفاعلية في المحاضرا.

 -7يجب على الطالب أن يستفيد استفادا كاملة من تفعيل الساعات المكتبية.

الباب الرابع
ميثاق التعامل بين اإلداريين
يجب على اإلداريين
 .1اإللتزام بقانون العاملين المدنيين بالدولة
 .2المحافظة على سرية تداول الوثائق والمستندات
 .3أن يقدم كل طاقاته وومكاناته في خدمة مكان عملىه فىي حىدود مىا تسىمح بىه اللىوائح
والقوانين المنظمة.
 .4أن يكون ويجابي تجاه أم تطوير أو تحديث بالمؤسسة.
 .5أن يكىىون متعاونىىا ً وميسىىراً فىىي ضىىو مىىا تسىىمح بىىه اللىىوائح والقىىوانين المنظمىىة
للمستفيدين من الخدمة المقدمة.
 .6يجب على اإلدارا العليا تقديم المساعدا والدعم الفني لتسهيل اآلدا الوظفي.

الباب الخامس
ميثاق التعامل بين الفنيين
يجب على الفنيين
 اإللتزام بقانون العاملين المدنيين بالدولة
 أن يقدم كل طاقاته وومكاناته في خدمة مكان عمله في حدود ما تسمح به اللوائح
والقوانين المنظمة.
 أن يكون ويجابي تجاه أم تطوير أو تحديث بالمؤسسة.
 أن يكون متعاونا ً وميسراً في ضو ما تسمح به اللوائح والقوانين المنظمة
للمستفيدين من الخدمة المقدمة.
 اتباع اإلرشادات الخاصة بالتعامل مع األجهزا.

 المحافظة على سالمة األجهزا والتجهيزات.

الباب السادس
ميثاق التعامل بين العمال
يجب على العمال
 اإللتزام بقانون العاملين المدنيين بالدولة
 المحافظة على الشكل الجمالي ونظافة مكان العمل.
 المحافظة على سالمة األجهزا والتجهيزات
 اتباع اإلرشادات الخاصة بالتعامل مع األجهزا

الباب السابع
الية تنفيذ المصداقية واالخالقيات
 .1نشر ووعالن وتعميم الميثاق من خالل طبع كتيب وتوزيعه علي كافة العاملين بالكلية
والطلبة ونشر نسخة الكترونية علي موقع الكلية .
 .2تم انشا سجل للشكاو يتم رصد وحل المشكالت والمخالفات فيه وحلها وفقا لما ورد
بالميثىىاق وقىىد تىىم االعىىالن عىىن لجنىىة الشىىكاو والمقترحىىات لكافىىة العىىاملين بالكليىىة
والطلبة و علي موقع الكلية .

عنذ المخالفة االخالقية
اوال :الجزا ات التأديبية التىي يجىوز توقيعهىا طبقىا لقىانون تنظىيم الجامعىات علىي اعضىا
هيئة التدريس:
 التنبية
 اللوم.

 اللوم مع تأخير العالوا المستحقة لفترا أو تأخير التعين في الوظيفة األعلىى أو مىا
في حكمها لمدا سنتين على األكثر.
 العزل من الوظيفة مع األحتفاظ بالمعاش او المكافأا .
 العزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأا وذلل في حدود الربع
وكل فعل يزر بشرم عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته أو فيه مخالفة
المادا ( )113يكون جزاؤه العزل.
 oوال يجوز في جميع األحوال عزل عضو هيئة التدريس اآل بحكم من مجلس
تأديب
 oمجلس الجامعة لها وذلل فيما عدا الحاالت التى نصت عليها القوانين و اللوائح
 oالخاصة بالمخالفات المالية وال تأثير للدعو التأديبية في الدعو الجنائية
والدعو
 oالمدنية الناشئتين عن ذات الواقعة.
* لرئيس الجامعة توقيع عقوبتي التنبيه واللوم المنصول عليهما في المادا ()111
علي أعضا هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم وذلل بعد
سماع أقوالهم و تحقيق دفاعهم و يكون قراره في ذلل مسببا ً ونهائيا ً و على عميد كل
كلية وبالغ رئيس الجامعة بكل ما يقع من أعضا هيئة التدريس من وخالل بواجابتهم
أو بمقتضيات و ظائفهم.
 يكون لرئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وأمين المجلس األعلى للجامعات خالل
مدا ش لهم لهذه الوظائم أساتذا فى كلياتهم األصلية و لهم فيها كافة حقوق
األستاذ.
واستثنا من نل المادا  119ال تكون مسا لتهم اال على النحو التالي:
يشكل المجلس األعلى للجامعات بنا ً على عري رئيسه لجنة ثالثية من بين
أعضائه لتحقيق الوقائع المنسوبة الي أحد رؤسا الجامعات أو نوابهم أو أمين
المجلس األعلى للجامعات و لهذه اللجنة أن تستعين بمن تراه من أساتذا كليات

الحقوق أو الخبرا الفنين إلستيفا ما تراه الزما ً و ال يجوز للمعروي أمره حضور
جلسة المجلس عند نظر موضوعه و يعري رئيس المجلس نتيجة التحقيق على
السلطة المختصة بالتعين ألتخاذ ما تراه بشأنه.
ثانيا:
في حالة الخىرو عىن هىذا الميثىاق توضىع الئحىة جىزا ات متدرجىة فىي ضىو تكىرار
المخالفة وكذا طبيعة المخالفة وجسامتها .ويعري المخالم نفسه للمسائلة القانونية

المراجع التى تم االكستعانة بها عنذ وضع الميثاق:
 .1قانون العاملين المدنيين بالدولة.
 .2الالئحة الداخلية لكلية التربية النوعية  -جامعة األسكندرية.
 .3قانون تنظيم الجامعات .2113
 .4الميثاق األخالقى لكلية العال الطبيعى –جامعة القاهرا .
 .5الميثاق األخالقي لكلية الزراعة –جامعة جنوب الواد .
 .6الميثاق األخالقي لكلية طب – جامعة بنها.

