
 

 1 

 

 امليثاق األخالقي

======== 

 :تعريف
امليثاق األخالقي هو جمموعة من التوجيهات األخالقية واملعايري املتفق عليها بني 

أعضاء هيئة التدريس وحتكم ممارسات العمل بالكلية وليست أحكام وبنود تشريعية متارس 

 بقوة القانون.

 متهيد:
انهم بقيمة وكرامة اإلنسان واألهمية يؤكد أعضاء هيئة التدريس واهليئات املعاونة إمي

القصووول للث وو  عوون القيقووة للث وو  عوون القيقووة وا لتوودام بووالتميد   األداء وممارسووة     

املثووادا الدميقراةيووة إل واإل وورار علووي ةايووة حريووة التعلوويم ولوومان املسوواواة التعليميووة       

وا لتودام باملعوايري   والفرص املتساوية للجميع والتعهد بقثوو  املسوئولية وا عو اج هجمهوا     

األخالقية العالية والرغثة   اح ام وكسب ثقة زمالئهم واإلدارة والطالب وأعضاء اجملتموع  

املدني ولومان التطلوع الودائم للتقودم   العمليوة التعليميوة وتقوديم معوايري وقواعود ميكون           

هسم وعوال    بواسطتها الكم علي السلوكيات واملمارسات املختلفة لألعضاء والتعامل معها

املخالفات اليت تصدر من الوثع  ويؤكود أعضواء هيئوة التودريس اح امهوم لقووق امللكيوة         

 م.8008لسنة  28الفكرية لآلخرين واح امهم ملواد قانون ةاية امللكية الفكرية رقم 

 نتعهد حنن مجيع الفئات بالتمسك وا لتدام بامليثاق:

 * املبادئ األساسية التي حتكمك امليثاق:
 العدل: -1

  العالقات مع اآلخرين و  اختاذ القرارات واإلجراءات اليت  بد وأن تكون متوزانة 

 ومنضثطة.

 األمانة: -2
أن تكون ممارسة إدارة العملية التعليمية أمينة ومن خال  خلق حموي  أمون يعمول علوي     

 تعميق الشعور بالراحة لألعضاء والعاملني.
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 االحرتام: -3
ن احو ام اآلخورين وتثواد  الثقوة وةيوة حريوة اآلخورين        جيب أن يقدم اعلوي درجوة مو   

وارئهم وبناءا علي هواا املثودأ يوتم احو ام ايصو وية والسورية ألعضواء هيئوة التودريس          

 والطالب.

 الوالء واالنتماء: -4
الووو ء للكليووة ولرسووائلها والعموول علووي حتقيووق أهوودا ها اإلسوو اتيجية واحوو ام القوووانني   

 واللوائح بالكلية.

 اة وعدم التميز:املساو -5
التعامل باملساواة وعدم التمييد بني أعضاء هيئة التدريس أو العاملني أو الثاحثني أو 

الطالب بناءا علي اجلنس أو املركد ا جتماعي أو الثقة أو الدين أو األ و  العر ية أو 

 اإلعاقة وأن يكون التعامل خاليا من كل أنواع الت رش.

 الثقة: -6
ة بالتخلص من كول وسوائل التهديود وخلوق تعليموي أمون خوا         خلق جو   ي   الكلي

 من ا ستغال  الوظيفي أو املهين.

 التكامل املهني: -7
أن يدا ع اجلميع عن كل ما هو مفيد و احل وزل منفعة ألعضاء هيئة التدريس والطالب 

وتوودعيم رسووالة الكليووة وأهوودا ها وتفووادص تضووارب املصوواحل واحوو ام اسووتقاللية اآلخوورين 

 م الث   العلمي.وتدعي

 احرتام السرية واخلصوصية: -8
ما يتوا ر لدص األعضاء من معلوموات خا وة عون الودمالء أو العواملني أو الطوالب   يعور  إ         

علي األشخاص املرخص هلوم بوالك واحو ام سورية املعلوموات الويت يوتم التو ول إليهوا و           

الووعي والضومري لالبوالن عون      يستخدم هاه املعلومات   اإلساءة آلخرين إ  ما قود يتطلثو   

 املخالفات اليت تل ق الضرر بالعملية التعليمية واملصل ة العامة.
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 أخالقيات مهنة التدريس: -9
أم مهنة التدريس تتمتع بواح ام وثقوة مون اجملتموع مموا يلقوي أعثواء علوي أعضواء هيئوة           

نوعيووة التوودريس تتطلووب أعلووي درجووات املثاليووة   أداء املهنووة وبدرجووة عاليووة موون ال    

 -واجلودة وخبصائص متميدة علي الن و التالي:

 ا لتدام مبعايري اجلودة   إعداد وتدريس املنهج وةرق التقويم. -1

أن يكووون ملمووا ومطلعووا  علووي املعلومووات والتطووورات واملووتغريات الديثووة لت كيوود       -8

 منا ست  وإحالل  الصدارة   جمال .

علووي إتقووان التوودريس ليواكووب   اسووتخدام الطوورق والوسووائل الديثووة الوويت تسوواعد     -3

 متطلثات العصر.

اكتسوواب خووتات تعليميووة وتربويووة وهثيووة ومعر يووة وتكنولوجيووة تديوود موون قدراتوو          -4

 التنا سية.

أن يقاوم الضغوط الشخصية واملهنية وا جتماعية واملالية والسياسية   التو ثري علوي     -5

وية والصوو  مون جوراء    املعايري األخالقية مبا تتضمن  مون تو ثريات سولثية أو غوري سو     

 ذلك علي مكاسب أو منا ع شخصية.

أن يثا  قصوارل جهوده   تقوديم ايودمات لال وراد واملؤسسوات واجملتموع مويت          -6

 كان ذلك مطلوبا بطريقة سوية وشرعية.

 إعالم الطالب بتو يف املقرر وأهدا   وحمتويات  وأساليب تقييم . -7

مصادر املعر ة وأوعيوة املعلوموات    تشجيع الطالب علي التعلم الااتي وتوجيههم الي -2

 ومراجع الدراسة.

 ر   النسخ غري الشرعي للمواد التعليمية والفاظ علي حقوق امللكية الفكرية . -9

 تنمية قدرات التفكري لدص الطالب وتشجيعهم علي اإلبداع واح ام أرائهم.-10

 ا متناع عن إعطاء الدروس ايصو ية حتت أص مسمي-11

 فعيل الساعات املكتثية واإلشراج علي الدروس العلمية.ا لتدام  بت-18
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عدم سرقة أص مؤلف علمي أو اسوتخدام  بطريقوة غوري  و ي ة أو اسوتخدام الغو         -13

 وا ع اج باجلدء املنقو  من املؤلفات ا خرص واإلشارة واإلشادة بهاه املراجع.

سوانية ويراجوع باسوتمرار    أن يظل واعي الضمري وينفها موا هوو    واحل املهنوة واإلن     -14

 امليثاق األخالقي وتطوره.

 -* أخالقيات املهنة يف تقييم الطالب وتنظيم االمتحانات:
 التقييم املستمر للطالب مع أ ادتهم بنتائج التقييم لالستفادة منها   تص يح املسار. -1

 اليادية واجلودة   تص يح ا مت ان.-8

 والشروع  ي . منع الغ  منعا باتا ومعاقثة الغ -3

 الدقة والعد  والتدام النظام وا نضثاط   جلسات ا مت ان . -4 

 الدقة والسرية   تص ني كراسات اإلجابة وعملية ر د النتائج. -5

 عدم ا ش اك   عمليات التقييم عند تعار  املصاحل. -6

 التدقيق   شكاوص الطالب ومراجعة النتائج عند وجود أص تظلم. -7

 ن أرشاد الطالب وتوجيههم واألخا برأيهم   العملية التعليمية.حس -2

* التزام عضو هيئة التدريس حنو زمالئه من أعضاء هيئة التدريس 
 -واهليئات املعاونة:

 أن يسهم وحيمي القوق املدنية واإلنسانية هلم. -1

 إ  ميارس أص نوع من التمييد املنصوص علي    املثادا. -8

 أسلوب التخويف بإثارة املؤسسات الكومية جتاه اآلخرين. إ  يستخدم -3

ا  يسوومح بتثوواد   أن حيووي  بالسوورية ويقوودر موون الثقووة وا عتثووار مووا يعر وو  عوون زمالئوو  و  -4

 بطلب من  بصف  رمسية لتص يح املسار األخالقي . إ املعلومات عن اآلخرين 

 أن يستجيب للتساؤ  بشفا ية وبتوازن ومهنية. -5

 يكون متساحما ومتقثال النقد الثناء وتصر ات اآلخرين وقيمهم .أن  -6

 أن يشجع ويدعم زمالئ  النقد الثناء وتصر ات اآلخرين وقيمهم. -7

 أن حي م وجهات نظر اآلخرين واختالج توجهاتهم. -2
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 أن ميتنع عن توجي  اللوم الشخصي أو الغري عاد  أو املت يد. -9

والتسهيالت املمنوحة هلا مكتثيا وهثيا ووظيفيا   ممارسة   ومكانتأ  يستخدم مكانة  -10

 أعمالة الشخصية أو املنفعية.

 أن حي م قدرات اآلخرين ويتعرج بها. -11

 أ  يتلف أو يف ص ملفات اآلخرين دون تصريح أو أذن من السلطات املختصة . -18

 بصورة مرلية وبضمري. إ  يستغل وظيفية   استغال  الثاحثني وأن ميارس اإلشراج -13

أن خيتار الثاحثني من بني املتقدمني بناء علي املنا سة والقدرات الكامنة ودون  -14

 متييد.

 -*أخالقيات املهنة يف األنشطة الطالبية:
 تشجيع األنشطة الطالبية املختلفة. -1

 اكتشاج مواهب الطالب وتنميتها وتشجيعها. -8

 فريق لدص الطالب.غرس قيم العمل اجلماعي وروح ال -3

 الت لي بالروح الريالية والثعد عن التعصب عند الفرز وايسارة. -4

 التمسك بقيم النظام والتنا س وتكا ؤ الفرص. -5

 -* أخالقيات املهنة   املشاركة اجملتمعية:

 تنمية اإلحساس لدص الطالب با نتماء لدينهم ووةنهم . -1

 تمع.توةيد أوا ر الثقة بني الكلية واجمل -8

 ا هتمام باملشاركة   برامج خدمة اجملتمع وتنمية الثيئة. -3

احملا ظة علي الثيئة وعدم األلرار بها أثناء التعامول موع املوواد الكيميائيوة والييولوجيوة       -4

 الضارة.

 األخا برأص اجملتمع احملي    التامج اليت تقدمها الكلية باعتثاره املستفيد منها. -5

إجياد اللو  العلميوة والعمليوة املناسوثة للمشوكالت الويت تواجو  اجملتموع         العمل علي -6

 احملي .
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 البند التالث:
ينفصول دور عضوو هيئوة التودريس   خدمووة        املهنوة   خدموة اجلامعوة واجملتموع     أخالقيوات أو 

 موا اجملتمع واجلامعة عن دورة   خدمة العلم والطوالب إل بول إن خدمتو  لعلمو  وةالبو  هوي أهوم        

بعوودد موون املسوووئوليات والسوولوكيات   ا لتووداميقدموو  كخدمووة للجامعووة واجملتمووع إل لوواا جيووب عليوو   

 -: أهمهاواليت من  واألخالقيةالسياسية 

  يعلمو  الطوالب    يتطلب قيام أعضاء هيئة التدريس مبهامهم جتاة اجملتمع من خال  رب  موا

وعلموو  وخووتاه العلميووة باحتياجووات اجملتمووع وأن خيصووص األسووتاذ جوودء كووثري موون جهووده  

 ا ية للمشكالت اليت يعاني منها اجملتمع.قوالث

         حيرص علي إعداد الطاقات الثشورية الويت حيتاجهوا اجملتموع وتدويودهم ب حودر املعوارج

 وايتات املتجددة.

  بني أ راد جمتمع  من خال  املشاركة   الندوات واملؤمترات . ا نتماءأن يثثت روح 

    أل وراد جمتمعو  عون ةريوق تعديود القويم الدينيوة واألخالقيوة والثقا يوة          أن يكون قودرة حسونة

 للمجتمع.

 .حيرص علي تنمية الث   التطثيقي وربط  بواقع العمل   اجملتمع 

  املختلفة والويت توؤدص إلوي التفاعول املثاشور بينهموا        اإلنتاجيةتقوي  الرواب  مع املؤسسات

 ت اليت تواج  هاه املؤسسات.هي  يسهم أعضاء هيئة التدريس   حل املشكال

 س اتيجية اجلامعة والكلية الويت يعمول بهوا وكوالك     لتام بإعلي عضو هيئة التدريس اإلملام ا

رؤية ورسالة الكلية والعمل علي نشرها وحتقيقها وكالك املشاركة الفعالوة   إعوداد ايطوة    

 الث ثية ورؤية ورسالة القسم الاص ينتمي إلي .

  للنهووو   بشووئون اجلامعووة والتغلووب علووي   وإتقووانإليوو  بووإخالص  سووندةاملأن يقوووم باملهووام

 الصعوبات اليت تعرقل  عن تنفياها.

 ل  مون مدرسوني مسواعدين أو معيودين      املعاونة  وسع  ملعاونة وتنمية اهليئة  القيام بكل ما

 أو أعضاء هيئة تدريس األقل   الدرجة الوظيفية.

 دص لعلم  بدون داع  التقدير العواد  هوو املتوقوع مون     عدم املثالغة   تقدير املردود املا

 اجلامعة. أستاذ



 

 7 

 

 السوعي إلوي حتقيوق مكاسوب     إلي اجلامعة اليت يعمل بها عضو هيئة التدريس وعدم  ا نتماء

 شخصية عن ةريق العمل باجلامعة ايا ة.

  موون معوودات  ة يراهووا مناسووثة سووواء  يمووا يسووتخدم  احملا ظووة علووي املووا  العووام بكوول وسوويل

   اللجان. وا ش اك أو   إبداء الرأص استخدام وقت مستلدمات إل أو   و

 أو حملاولووة التعووديل موون خووال  املشوواركة الفعالووة    لالعوو ا بوواللوائح والقوووانني  ا لتوودام

 واملنظمة.

  رحووب بالتوودريب املتوواح ليقوووم  إذا تووولي عضووو هيئووة التوودريس منصووثا إداريووا درب نفسوو  أو

   حدود قدرات .بعمل  علي أكمل وج  

         إبوداء التمثيل السن واملشرج للجامعة اليت ينتمي إليهوا عضوو هيئوة التودريس مون خوال 

 مظهرا وقو  وعمال ةيثا   كل مكان.

      عدم استغال  عضو هيئة التدريس لألجهدة واإلمكانيات املعملية الثمينوة والويت تسوند إلويهم

 إ    العمل والدراسة.

 اجلامعة حنو املهنة ثانيا: واجبات األستاذ
األستاذ اجلامعي باح  علمي متميد ميتلك مهارات الث   العلمي ويطورها وجيب أن يكوون ملموا   

 .وأساليث ومتمكنا من ةرق التعليم  بطثيعة التعليم اجلامعي وأمناط التعلم املختلفة

 :اجلوانب اإلدارية والتنمية املهنية
 هارات اإلدارة والقيادة الناج ة هي  يكوون  جيب علي األستاذ اجلامعي أن يكون ملما مب

 -قادرا علي:

 ولع ايط  املناسثة للمواقف املختلفة. -1

 التنفيا اجليد ملا مت ختطيط . -8

 امتالك مهارات املتابعة والتقييم. -3

  ياغة رؤية وال ة لعمل . -4

 حتديد أهدا   بدقة. -5

 املساهمة   عمليات التطوير للكلية واجملتمع. -6
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  اجلامعي أن يتحمل مسئوليات التنمية املهنية عن طريق: ستاذاألجيب علي- 
 امتالك مهارات التقييم الااتي. -1

 الثالر. حتديد نقاط القوة والضعف   أدائ  اجلامعي مبجا ت  -8

 حتديد أولويات منوه املهين. -3

 تطوير معار   ومهارت  التخصصية وال بوية. -4

 ورات التدريثية واملؤمترات العلمية.متابعة الندوات واحملالرات واملشاركة   الد -5

 املشاركة   ختطي  التامج التدريثية. -6

 املشاركة   تنفيا التامج التدريثية. -7

 ب خالقيات املهنة   العمل اجلامعي وا جتماعي. ا لتدام -2

  اجلامعي أن يكون متمكنا من احملتوو  العلموي لوال هصصوه  األستاذجيب علي
 -من حيث التايل:

 .املختلفةحمتويات ومهارات ختصص   إتقان-1

 الرب  بني أجداء حمتوص التخصص بسهولة.-8

 خمتلفة و قا لطثيعة املوقف واملتعلمني. ب ساليبالتعامل مع املادة العلمية  -3

 .األخرلوالتخصصات  اجملا ت املختلفة   جما  ختصص  الرب  بني -4

 جا  التخصص.التمكن من جوانب التعلم املختلفة املرتثطة مب -5

* جيب علي األستاذ اجلامعي أن يكون متمكنا من التخطوي  اجليود لعمليوة الوتعلم 
 -حبيث:
 خيط  ملواقف التعلم املختلفة. -1

 يصمم خطة تعليمية   لوء احتياجات الطالب. -8

 يم والتعلم املختلفة.يضع خططا ةويلة األجل ألنشطة التعل -3

 لتعليم والتعلم.يضع خططا قصرية األجل ألنشطة ا -4

 اس اتيجيات تعليم متنوعة.  ستخدامخيط   -5

 يطور خطط    لوء متغريات اإلمكانيات الثشرية واملادية والثقا ية املتاحة . -7
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 -اجلامعي أن يكون متمكنا من طرق التعليم املختلفة حبيث: األستاذ* جيب علي 
 .ق التعليم املناسثة لتخصص  وةالب حيدد ةر -1

 ف ةرق التعليم املختلفة ةثقا لطثيعة املوقف التعليمي.يوظ -8

 .الراجعةيعد  اس اتيجيات وةرق التعليم والتعلم   لوء التغاية  -3

* جيووب علووي األسووتاذ اجلووامعي أن يكووون متمكنووا موون مهووارات التعلوويم املختلفووة 
 -حبيث:
 يثري اهتمامات املتعلمني بالتعليم جبميع الوسائل املمكنة. -1

 املناسثة للموقف التعليمي. ةالتعليميوع من استخدام الوسائل ين -8

 التعليمية بكفاءة و اعلية. األنشطةيوظف  -3

 يوظف مصادر التعلم املختلفة تثعا للمواقف التعليمية.-4

 التعليمية املختلفة كلما أمكن. األنشطةيستخدم تكنولوجيا التعليم    -5

متمكنوا مون مهوارات التعامول موال الطوالب * جيب علوي األسوتاذ اجلوامعي أن يكوون 
 -وإدارة املوقف التعليمي عن طريق:

 التعامل مع الطالب علي اختالج أمناط تعلمهم ومسات شخصياتهم. -1

 والماس للتعلم لدص الطالب. ةاملدا عياستثارة  -8

 التعامل مع ديناميكية اجلماعة بفاعلية. -3

  عاليتة.إدارة الوقت املتاح للتعلم مبا حيقق  -4

 اجلامعي أن يكون متمكنا من مهارات عملية التقويم. ذاألستا* جيب علي 
 وأدوات متنوعة للتقويم. أساليبباستخدام  -1

 بثناء أدوات تقويم تتناسب مع خمرجات التعلم املختلفة. -8

 توجي  الطالب حنو استخدام التقويم الااتي. -3

 ئج التقييم املستمر.تقديم تغاية راجعة للطالب بناء علي نتا -4

 إثرائية لت سني اداء املتعلمني   لوء نتائج التقويم. أساليباستخدام  -5

 ة والضعف   العملية التعليمية باستخدام أساليب التقويم.حتديد مواةن القو -6
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* جيوووب علوووي األسوووتاذ اجلوووامعي أن يكوووون متمكنوووا مووون هطوووي  وإدارة الووو ام  
 -ميتلك التايل:التعليمية وتطويرها بأن 

 مهارات تصميم التامج واملقررات والدات الدراسية. -1

 مفاهيم جودة التعليم  يما يعده من برامج ومقررات. -8

 واألساليب املختلفة لتقييم التامج التعليمية. اإلجراءات -3

 القدرة علي املساهمة   ولع خط  الت سني املستمر والتعديد بالقسم والكلية. -4

علي األسوتاذ اجلوامعي أن يكوون متمكنوا مون مهوارات ووسوائل دعوم الطوالب  * جيب
 -ومشاركته بفاعلية يف أنشطتها عن طريق: واالجتماعياألكادميي 

 للطالب. األكادمييامتالك مهارات اإلرشاد  -1 

 املساهمة   الريادة الطالبية بكليت  وجامعتة. -8

 وإداريا.املساهمة   دعم األنشطة الطالبية  نيا  -3

 الطالبية واألسر املختلفة. األنشطةتشجيع الطالب علي اإلش ا ك    -4

* علي األستاذ اجلامعي أن يراعي األمانة العلمية والدقة يف مجيال تصرفاه وأن 
يلتزم السلوك القويم وأن حيافظ علي كرامته املهنة مما يشينها وفقا ملا ورد يف 

 هذه الالئحة.
امعي أن حيرر تقرير أو يديل بشهادة بعيدا عن هصصه أو جيوز لألستاذ اجل *ال

 توصل إلية من خالل حبثه العلمي. خمالفة للواقال الذ  
 جيوز لألستاذ اجلامعي أن يأتي عمال من األعمال التالية: * ال
 ا ستعانة بالوسطاء   مداولة املهنة سواء كان ذلك ب جر أو بدون أجر. -1

   ترويج األهار ألغرا  جتارية علي أص  ورة من الصور. السماح باستعما  امس  -8

ةلب أو قثو  مكا  ة أو أجر من أص نوع كان نظري التعهد أو القيوام بعمول عوام علوي أجهودة       -3

أو حتليوول أو لثيووع   أهووارمتلكهووا الدولووة متمثلووة   الكليووة أو أص مكووان حموودد إلجووراء      

 املستلدمات أو العينات الث ثية.

بووإجراء استشووارات علميووة   جمووا  جتووارص سووواء كووان باجملووان أو نظووري مرتووب أو   القيووام  -4

 مكا  ة دون موا قة كتابية من الكلية و  أوقات غري أوقات العمل الرمسية.

 .ا تصا تالقيام باستشارات علمية من خال  شركات  -5
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 بغر  ا جتار. للمهنة  ممارست أثناء –القيام بثيع أص  فات أو أجهدة أو مستلدمات هثية  -6

أن يتقاسم عائد إيداع علمي مع أص من زمالئ  إذا اش ك مع    األهوار  عليوا وأ  يعمول     -7

  ورة من الصور. ب صوسيطا لثاح  أخر 

ا مل يكون قود اكتمول اختيارهوا * ال جيوز لألستاذ اجلامعي تطبيق طريقة جديودة إذ
ة وثبوو  موود الووالت العلميووة املتعلوب العلمووي واألخالقووي السووليم نشوورت يفباألسوو

جيووز لوه أيضوا أن ينسوب  ومت الرتخيص به من اجلهوات املختصوة كموا ال صالحيتها
 لنفسه دون وجه حق أ  كشف علمي أو يدعي انفراده به.

ال جيوز لألستاذ اجلامعي أن يقوم بالدعاية لنفسه علي ايهة صوورة مون الصوور سوواء 
املسوموعة أو املرئيوة أو عو  وسوائل اإلنرتنو  أو  اإلذاعوةكان ذلك بطريق النشر أو 

 أ  طريقة أخر  من طرق اإلعالن.
      حكمهوا بالتشووريعات   جيوب علوي األسووتاذ اجلوامعي أن يلتوودم   إعوداد املطثوعوات ومووا  

 والقوانني واللوائح املنظمة لالك.

         علوي  جيوز لألستاذ اجلامعي أن يستغل وظيفتو  بقصود حتقيوق منفعوة شخصوية أو الصوو  

أجرا عن عمل يدخل   اختصواص   يتقالىكسب مادص من ةالب علم كما   جيوز ل  أن 

 وظيفت  األ لية اليت يؤجر عليها.

  أن يغتنم كل مناسثة للقيام بالتثقيف العلمي لطالبو  وتعوريفهم ب منواط    اجلامعي  األستاذعلي

أن حيوا   علوي   الث   العلمي وأن حيورص علوي الوتعلم والتودريب بشوكل دائوم ومسوتمر و       

 كفاءت  العلمية واملهارية املؤهلة ملمارسة املهنة.

              جيوز لألسوتاذ اجلوامعي اجلودم أو التو وية بو وفات حموددة مون خوال  بيانوات شوفهية أو

 كتابية أو مرئية دون مناظرة و  ص ودراسة علمية.

  را هووا الوورأص العلمووي الوويت يكووون أة ا شوو اك   حلقووات تثوواد    اجلووامعيجيوووز لألسووتاذ

متخصصوني كموا جيووز لو  املشواركة   نقول معلوموات مون زميول ألخور سوواء كانتوا              أسواتاة 

 .األخرل ا تصا كتابية أو عت وسائل 

       إذا مت ا تصا  أو ا ستشارة بني أستاذ وأستاذ أخر خبصووص نقطوة هثيوة تكوون املسوئولية

 الاص يثاشر الث  . ذاألستاالكاملة علي 
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 امعي التن ي عن إبداء أص نصح أو رأص علمي كتابوة أو شوفاهة عنود    جيب علي األستاذ اجل

مناقشة أمر ينوثين عليو  مصول ة شخصوية لو  أو يعوود عليو  بنفوع موادص خوار  إةوار ممارسوت              

 للمهنة.

          عند خماةث  اجلمهوور   املولووعات املتخصصوة   جموا  األسوتاذ عوت وسوائل اإلعوالم

 : اآلتيةيلتدم األستاذ بالقواعد 

أو إجنازاتو  العلميوة    وةورق ا تصوا  بو  واإلشوادة خبتاتو      ب ذكر مكوان عملو  ايواص    جتن -1

 ويكتفي  ق  باكر  فت  املهنية وجما  ختصص .

 أن تكون املخاةثة ب سلوب مثس  يالئم املستمع او املشاهد غري املتخصص. -8

وعات العلميووة غووري املؤكوودة أو غووري املقطوووع بصوو تها أو تنوواو  املولوو    اآلراءجتنووب ذكوور  -3

 املختلف عليها واليت يكون مناقشتها  ق    اجللسات العلمية ايا ة غري املوجهة للعامة.

 -ثالثا: واجبات األستاذ اجلامعي حنو الطالب:
            علي األستاذ اجلوامعي أن يثوا  كول موا   وسوع  لتوجيو  الطالوب وأن يعمول علوي تواليل

وأن يسواوص يونهم   الرعايوة     حيسون معواملتهم   الصعاب وحل املشوكالت الويت تواجهو  وأن   

 دون متييد .

    الث ثيوة بطريقوة مثسوطة     املتعلقوة هالتو    علي األستاذ اجلامعي أن يوو ر للطالوب املعلوموات

اجلامعي أن يطلع ةالب العلم بطريقة إنسانية  ئقة عواقب  األستاذومفهومة كما جيب علي 

 ية.ا حنراج عن الطريق السليم   العملية الث ثية والتعليم

  منو    أكفوا اجلامعي أن يلتدم هدود مهارات  املهنية وأن يستعني خبتة مون هوم    األستاذعلي

 من األساتاة   مناظرة وتوجي  الث ور عند اللدوم.

  اجلامعي أن يراعي مايلي: األستاذعلي- 

 .أهاث عدم املغا ة   تقدير نتائج  -1

 تائج أ ضل بشرط الفاعلية واألمان .أن يلتدم با جتاهات الث ثية احملددة للو و  إلي ن -8

 أن يقتصر علي عمل الت اليل املعملية أو وسائل التشخيص الضرورية لل الة الث ثية. -3

      عون عودم تقوديم العوون العلموي       ا عتواار   الا ت غري العاجلوة جيووز لألسوتاذ اجلوامعي

الا ت املل ة  وال  ابتداء أو   أص مرحلة هثية ألسثاب شخصية أو متعلقة باملهنة أما   

 جيوز ل  ا عتاار.
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    اجلامعي املتخصص ر   أص استشارة علمية إذا ةلب من  ذلك ومل يتيسور   لألستاذجيوز

 وجود متخصص غريه.

 كف أسوتاذ جوامعي عون متابعوة أحود ةالبو  ألص سوثب مون األسوثاب  يجوب عليو  أن             إذا ما

ستمرار العمول  يت يعتقد أنها  زمة  الص ي ة اليدلي لألستاذ الاص حيل حمل  باملعلومات 

 كتابة أو شفاهة.

  وحيواره  ةوير شدأسثاب الرص والوقاية  اختاذالطالب إلي  علي األستاذ اجلامعي أن ينث 

ممووا ميكوون أن ي تووب علووي عوودم مراعوواة ذلووك وجيوووز لوو  ةلووب توقيعوو  علووي إقوورار كتووابي   

 مبعر ت  بالك   بع  الا ت اليت تستدعي ذلك.

   إ  إذا كوان   لطالوب الويت أةلوع عليهوا هكوم مهنتو       ز لألستاذ اجلامعي إل شواء أسورار ا  جيو

وقوع لرر جسويم ومتويقن يصويب الغوري أو        أمكانذلك بناء علي قرار قضائي أو   حالة 

 اليت حيددها القانون. األخرلالا ت 

    مع كرامة املهنة. لت  بالطالب وعائلت  ألغرا  تتنا استغال جيوز لألستاذ اجلامعي   

    جيب علي األستاذ اجلامعي إبالن اجلهات املختصة بالكلية عن الا ت ذات شوثهة خيانوة

عون الالوة وقوت عرلوها عليو  وميكون لألسوتاذ دعووة         العلمية مع كتابة تقريور مفصول    األمانة

جملوس  علي رئيس القسم ثم  ركة   مناظرة الالة وكتابة التقرير ثم العر اشزميل أخر للم

 القسم ثم القيادة األكادميية.

     . علي األستاذ اجلامعي املكلف بالرعاية العلمية للطالب أن يو ر ل  الرعايوة العلميوة اجليودة

وحيظر علي  القيام بطريقة إجيابية أو سلثية ب ية أ عا  تشكل مشواركة   أداءات قاسوية أو     

الك حيظور عليو  اسوتخدام معلوماتو      أو الت ري  علي هواه األ عوا  وكو    ؤالتواةإنسانية أو 

 ل . ومهارات  للمساعدة علي حنو يضر بالالة النفسية أو العلمية

 رابعا: املسئولية املهنية علي غرس القيم األخالقية للطالب

يقولو  داخول الكليوة وخارجهوا      يعد األستاذ قدوة لطالب   هو يثع  برسوائل خلقيوة موؤثرة   كول موا     

وخلقيا عن النمو ايلقي السوص للطوالب ألنو  يغورس   نفووس ةالبو  بكا وة        األستاذ مسئو  مهنيا 

السوثل املثاشوورة وغووري املثاشوورة القوويم السووليمة واألخووالق الميوودة وخبا ووة قوويم التقوودم مثوول قيمووة  

 الوقت وقثو  األخر والتعددية والوار الثناء وإلتقان العمل وإتثاع املنهج العلمي.
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  ق متعوددة بالنسوثة للطوالب وميارسوها  عوال بوإخالص لكوي حيقو          دواربيقوم األستاذ اجلامعي

وموون هوواه األدوار مووثالم املعلووم واملوجوو  واألب والدميوول   التنشووئة ايلقيووة الفالوولة لطالبوو  

 والصديق (  هو يتشكل   املواقف املختلفة مبا يالئم الدور املطلوب من    كل موقف.

 القيات املهنية لودص الطوالب وذلوك علوي مسوتوص      غرس مقومات ا لتدام بالسلوكيات واألخ

واجهوة مشور ة للكليوة كمؤسسوة تعليميوة       اختصصات التامج اليت تقدمها الكلية حويت يكونوو  

 وهثية وخدمية عند الت اقهم بسوق العمل.

 خامسا: أخالقيات مهنة عضو هيئة التدريس يف تقيم الطالب وتنظيم االمتحانات.
 -لتدريس ومعاونيهم مبا يلي:جيب أن يلتزم أعضاء هيئة ا

    توجيوو  وتقيوويم موودص تقوودم الطووالب   املقووررات والث ووور النظريووة والعلميووة مووع لوورورة

الفصوولية   وقووت مناسووب والوويت تكلفهووم بهووا   واألعمووا ا نتهوواء موون تصوو يح ا مت انووات 

 بعد تص ي ها. أجابتهمعلي أوراق  لالةالعالفر ة هلم  وإتاحةللطالب  وإعالنها

 ومسواهمتهم   حتسوني جوودة املقوررات وةورق       أرائهوم  أبوداء الفر ة لطالبو     يح أن يت

 التدريس.

         متابعوة أداء الطووالب وتقويمهم بشووكل دورص موع إ ووادتهم بنتوائج التقيوويم لالسوتفادة منهووا

 تص يح املسار.

 وتقييم مستويات الطالب حسب تفوقهم . ن ا مت ان مالئما مع ما مت تدريس أن يكو 

   الوويت سووت تي   ا مت ووان ألن ذلووك   األسووئلةز لعضووو هيئووة التوودريس أن ينوووه عوون  جيووو

 يتعار  مع حتقيق العد  والكفاءة   تعليم الطالب جبدية.

 .مراعاة الدقة والعد  والتدام النظام وا نضثاط   جلسات ا مت ان 

 . منع الغ  ومعاقثة من يقوم ب 

  أقاربهمعدم إشراك األقارب   امت انات. 

  اإلجابةيراعي الدقة   عملية تص يح كراسات. 

 .تنظيم عمليات ر د الدرجات مبا حيقق الدقة والسرية التامة 

   هياد تتعر  النتائج علي جلنة املمت نني دون كشف األمساء  ختاذ قرارات . 
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 الطلبة أحباثشرافه علي مهنة عضو هيئة التدريس يف جمال إ سادسا: أخالقيات
 الث وو  العلمووي ومراحلوو  وةوورق مجووع  أ ووو الوورة أو اثوونني لووتعم الطلثووة أن خيصووص حم

 املادة وتوثيقها وحتليلها.

 .مولوعات األهار حمددة ودقيقة 

  ألهاثهمأن يرشد الطلثة إلي املصادر واملراجع األساسية. 

  يعرلوها   أهارمن بني جمموعة  أهاثهمأن يتيح للطلثة بع  الرية   اختيار مولوعات

 .عليهم

    ويتالقووى املالحظوواتعليهووا كووي يفيوود الطلثووة موون  أن يصوو ح األهووار ويوودون مالحظاتوو 

 الوقوع   األخطاء نفسها   األهار الالحقة.

  كل ةالب جودء مون الث و  مموا      يتوىلمش كة هي   ب هارأن يشجع الطلثة علي القيام

 يشجع روح الفريق   الث   العلمي لدص الطلثة.

 العلمية   الث  . أص الطالب وحرية منهج  ويشجع  علي إبراز شخصيت  م حرية رأن حي 

 -سابعا: أخالقيات مهنة عضو هيئة التدريس يف األنشطة الطالبية:
 .املشاركة واإلشراج علي األنشطة الطالبية املختلفة 

 .إعالم الطلثة اجلدد باألنشطة املختلفة واملتنوعة 

 حتادات الطالبية.املواهب ورعايتها من خال  ا  اكتشاج 

 .التعرج علي مشاكل الطالب والعمل علي حلها 

 .العمل علي خلق روح الفريق والعمل اجلماعي 

 ثامنا: واجبات األستاذ اجلامعي حنو الزمالء
    علي األستاذ اجلامعي تسوية أص خالج قد ينش  بينة وبني أحد زمالئ  بسثب املهنوة بوالطرق

مور الوي جملوس القسوم املخوتص للفصول  يو  و  حالوة         الودية  إذا مل يسو ايالج يثلو  األ 

 تظلم أحد الطر ني من القرار يعر  األمر علي جملس الكلية.

 لألستاذ اجلامعي أن يعسي ملداةة زميل ل  بطريقة غري كرمية   أص عمول متعلوق    ز  جيو

 باملهنة أو اإلشراج علي ةالب علم.

  انتقوواديسوتدعي   وإذا كوان هنواك موا    مالئو  اجلوامعي أن يقلول مون قوودرات ز    لألسوتاذ  ز  جيوو 

 زميل ل  مهنيا  يكون ذلك أمام جلنة علمية حمايدة.
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  حيواو   التدريسية بصف  مؤقتة أو دائمة  علية أ  ل   القيام ب عثائ حمل زمي أستاذإذا حل 

الشخصي كما جيب علي  إبالن الطالب قثل بدء العمٍل بصوفت    استغال  هاا الولع لاجت 

 املادة بصفة مؤقتة أو دائمة. أستاذل حمل أن حي

 :يف حالة اشرتاك أكثر من أستاذ يف متابعة طالب علم- 

جيوووز لألسووتاذ متابعووة ةالووب يتابعوو  زميوول لوو    القسووم إ  إذا اسووتدعاه لووالك األسووتاذ        -1

 املتابع أو إدارة القسم.

ة بعود إعوالم األسوتاذ    أخور أو أكثور علوي سوثيل ا ستشوار      أسوتاذ جيوز للطالب أو القسم دعووة   -8

عن استمرار املتابعة إذا أ ر الطالب أو القسم علوي   ا عتااراملتابع وجيوز لألستاذ األ لي 

 استشارة من   يقثل  بدون إبداء األسثاب.

 يجووز   املستشوارون سواتاة  مبتابعة الطالب و قا ملا قرره األ املشرج القيام ذاألستاإذا ر    -3

 املستشارين. األساتاةاملتابعة ألحد هؤ ء ل  أن ينس ب تاركا مثاشرة 

   حيظوور علووي األسووتاذ إجووراء تغوويري للنتووائج التعليميووة املسووتهد ة لتنووامج مووا أو ملقوورر داخوول

التنامج  إن ذلك يش ك موا قة اللجنة املختصة بالقسم ثم الكليوة وتوتم عمليوات التصو يح     

 اية الراجعة علي ذلك.اءات املطلوبة وعمل التغصبعد إجراء الت ليالت وا ستق

 تاسعا: أخالقيات عضو هيئة التدريس العلمي والتأليف
جيب أن تلتدم أعضاء هيئة التودريس ومعواونيهم مبجموعوة مون القويم العليوا الويت تسوعري الكليوة إلوي           

ا لتدام بها وحيدد امليثاق القواعد الواجثة   السلوك املتوقوع   شو ن الث و  والتو ليف العلموي      

 -علي الرسائل العلمية بعدد من النقاط وهي: واإلشراج

        ينثغي علي هيئة التدريس ومعاونيهم أن يسوخروا عملوهم   سوثيل ر اهيوة الثشورية وحتقيوق

 منا ع اجتماعية  وظيفة الث   العلمي هي ا رتقاء باجملتمع .

    جيب ان يدرك الثاح  أن مسئو  عن عواقب عمل  وإل يتجنب إحدار ألورار   الثيئوة أو

 بيولوجية. أسل ةلثشرية وذلك مثل توظيف علماء امليكروبيولوجيا علمهم لصناعة ل

         عدم اإللرار بالثيئة بإةالق نفايات املواد السوامة أو املشوعة إلوي الثيئوة بول جيوب الوتخلص

خملفات إمناء الكائنات الدقيقة   شوثكة الصورج دون إجوراء تعقويم      إلقاءمنها بطرق أم  أو 

 ومعاجلة.
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 اليت ينثغوي ا لتودام بهوا األمانوة العلميوة الويت تعود مون أهوم قواعود العلوم             ااملثادم من أه

 والار واليقظة   أخا وتسجيل النتائج مع الت يد الالشعورص.

       التعاون بني الثاحثني داخل نفس العمل أو نفس اجملا  واملسوارعة مبود يود العوون إذا كوا

 ةلب ذلك.

   ا ميتلك  ي  الدراية وايتة  ق  وإ   لي يول األمور إلوي    عن تقديم النصي ة  يم يتوانىأ

 من هم أكثر من  دراية وختة.

 .ا نفتاحية علي النقد وقثو  األ كار اجلديدة 

    استخدام املوارد بفاعلية وعدم انتهاك حقوق الغري عند إجراء التجارب وذلك بعودم إجوراء

ة ةويلوة مون الودمن أو توؤثر علوي      جتارب تؤثر بالسولب علوي ال بوة الدراعيوة علوي مودص  و        

 .اآلخرينميتد ت ثريها السليب إلي  مصادر املياه إل وغالثا ما

  اآلخرينمراعاة املسائل األخالقية   النشر العلمي وعدم ا عتداء علي حقوق. 

 معاونة  علية أو قدم لو  مشوورة أو نصوح وأم       ا بفضل من عاون    إجراء هث أن يكون مع

ف ة الشوكر والعر وان   حالوة الرسوالة العلميوة أو   قائموة املراجوع          يدون ذلك    

 حالة الورقة العلمية.

 . مراعاة القوانني املنظمة األخالقيات إجراء األهار العلمية علي الثشر وعلي اليوان 

 وظيفيةهكم  أساسي أخالقيالعلمية ملا يفيد املعر ة واجملتمع كالتدام  األمانة. 

 أ وو  منهجيوة مون ذلوك     كية الفكرية لآلخرين اليت اسوتعان بهوا   هثو  و وق     اح ام املل

 مراجع مل يتم استخدامها إ  باعتثارها قائمة قراءة إلا ية. كاسم املؤلف و  تد

 . عدم ب  النصوص املنقولة مبا خيل بقصد  احثها سواء كان ذلك بقصد او بغري قصد 

  شوواركني بدقووة وا بتعوواد عوون ولووع السووماء     الث ووور املشوو كة جيووب تولوويح أدوار امل

 للمجاملة.

 . جيب مجع الثيانات بعناية ودقة دون حتيد من جانب الثاح 

 لنتوائج   لي الثاحثني استكشاج كا ة مصوادر الت يود   الثيانوات والتفسوريات الثديلوة     جيب ع

أص  ودراستها كما جيب اسوتخدام ا ختثوارات اإلحصوائية اهلاموة لت ديود مسوتوص الثقوة         

 عالقة.
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          جيب تقديم الثيانات   شكل والح وكتابة الث و  بتفا ويل كا يوة متكون الثواحثني مون

 إعادة التجارب والت قق من النتائج.

          حتوودي  الثيانووات   املؤلفووات املقووررة علووي الطووالب حوويت يلموووا باألولوواع الديثووة

 احمليطة.

  إلي األعراج والتقاليد. اإلساءةعدم 

 ات عضو هيئة التدريس يف جمال األشراف علي الرسائل العلميةعاشرا : أخالقي
 -هناك قواعد أخالقية حتكم عملية اإلشراج علي الرسائل العلمية وتتمثل   النقاط التالية:

 .  تقديم النصي ة العلمية   عملية اختيار مولوع الث 

 األستاذ. إشراجحتت  من قدرة الثاح  علي القيام بث ث  الت كد 

  لب لت مل مسئوليات هث  وحتليالت  ونتائج قدرات الطاتنمية. 

  الكوم   لالشوراج التقييم الدقيق والعاد  للث ور سواء اليت يشرج عليها أو اليت يدعي  

 عليها.

       عدم اإلقال  من ش ن الطالب وتسفي  قدرات  أثنواء الث و  أو   جلسوات املناقشوة العلميوة

ايلقية إزاء املساهمة   النمو املعور  وايلقوي    مبسئوليةخيل األستاذ    حينللرسائل 

 السليم للطالب.

 .الت كد املستمر علي األمانة العلمية والسرية 

 تنمية قدرات الطالب علي التفكري واإلبداع   اجملا ت الث ثية اجلديد’ 

 حاد  عشر: أخالقيات املهنة يف قبول اهلدايا والت عات
 -ميكن حصر مسئولية الكلية   هاا الش ن  يما يلي:

    جيوز قثو  اهلدايا أو التتعات من جهات مشثوهة أو أشخاص سيئ السمعة أو تثار حوهلم

 جماد ت أخالقية أو متس الشرج والنداهة.

            اهلدايا والتتعات اليت تتلقاهوا الكليوة جيوب أن تكوون معلنوة بشوفا ية تاموة و  حالوة قثوو

 واهلدايا الرمدية والتاكارية يت تم علي  تدوينها   سجالت الكلية. األومسةص القرار متخا

  علي سياسات الكلية ونشاةها. ت ثريجيب عدم رب  اهلدايا والتتعات ب ص 

   حيووار علووي أعضوواء هيئووة التوودريس ومعوواونيهم قثووو  هوودايا أو تتعووات شخصووية خا ووة موون

 دريس .هلم عالقة بعمل أعضاء هيئة الت أشخاص
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  مسوائل متوس النداهوة أو     مع أص جهة أو شخص ثثوت موؤخرا تورةو    جيب وقف التعامل  

 الشرج.

 اإلداريةللقيادة  األخالقيةثاني عشر: املسئوليات 
  ا نضووثاطالعليووا للكليووة مسووؤولية تووثين القوويم اجلامعيووة موون خووال     اإلدارةيقووع علووي عوواتق 

   كلية ولث  السلوك.واح ام الوقت من خال  تنظيم ال وا لتدام

 ومون ثوم يقوع علوي عوائق      ديتعني عليها أن تنشئ وحتا   علي مناخ الثقة وا ح ام املتثا  

 للمساءلة . آلياتجملس الكلية لمان وجود 

  واسوعة ومون املتوقوع إنشواء منظموة متكاملوة والو ة         إداريةالعليا مسؤوليات  اإلدارةوتتولي

 ع الكلية.وشفا ة وتكون متاحة جلميع أعضاء جمتم

  وجودة العمل. أداءوينثغي ان يلم جمتمع الكلية بطثيعة القضايا اليت تؤثر علي 

 اجلامعية اإلدارةثالثا عشر: أخالقيات مهنة عضو هيئة التدريس يف التعامل مال 
  علي مستوص القسم والكلية واجلامعة . إداريةعلي عضو هيئة التدريس أن يتعامل مع 

 .با ح ام 

 ديم النصح واملشورة   إةارها العلمي واملؤسسي.بالتعاون وتق 

 .تنفيا التوجيهات اليت تطور العمل 

 .املشاركة اإلجيابية   نشاةات املؤسسة و عاليتها املختلفة 

رابال عشر: أخالقيات مهنة عضو هيئة التدريس يف العالقات بالالس واللجان العلميوة 
 واإلدارية

  بهووا بشوو ن اجملووالس واللجووان العلميووة  ا لتودام جيووب  مون املثووادا األخالقيووة املهمووة الوويت

 واإلدارية بالكلية أو اجلامعة اليت يعمل بها.

 .مثدأ السرية 

 .مثدأ املولوعية 

  بالقرارات. ا لتداممثدأ 

 مثدأ املشاركة الفعالة 
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 خامس عشر : أخالقيات مهنة عضو هيئة التدريس يف التعامل مال الزمالء 
 واح ام متثاد . بثقة  أن يتعامل مع زمالئ 

 .باح ام املرتثة العلمية 

 .بالتعاون لت قيق األهداج التعليمية من منطلق العمل بروح الفريق الواحد 

 ساس عشر: املسئولية األخالقية لعميد الكلية
  القيادة الاص يتثعو    إدارة الكليوة وهواا     أسلوبعميد الكلية هو الاص يقرر إلي حد كثري

ص يوونعكس مثاشوورة علووي منوواخ الكليووة العووام وبيئتهووا التنظيميووة  ووال يعقوول أن القيوواد باألسوولو

املعارلووني وتشووجيع املوووا قني ثووم   اسووتثداديا وقائمووا علووي إسووكات  باألسوولويكووون هوواا 

تت ووودر عووون الدميقراةيوووة والووووار ونتوقوووع مووون األسووواتاة أن يكونووووا منووواذ  للسووولوك   

 ةالبهم ومعاونيهم.اآلخر   تعاملتهم مع  الرأصالدميقراةي وتقثل 

  ثم نغلق أبواب الووار إن تنميوة قويم الدميقراةيوة      الرأصيتصور الدعم ب ننا نقدس حرية  و

ولدص الطالب حيتا  ابتداء إلي مناخ مناسب وممارسة  علية ليتعلم  األساتاةوالوار لدص 

تعوثري  هلواا الورأص وال   اإلنصوات املسوتقل ووجووب    الورأص اجلميع من الثدايوة أهميوة تكووين    

موون خووال  القنوووات الشوورعية أمووا القهوور والكثووت  لوون خيلووق إ  رعوويال موون   الوورأصالوور عوون 

 .األتثاع

   وا لتودام واحو ام الوقوت مون خوال        ا نضوثاط هوو املسوئو  عون تنميوة قويم      عميد الكليوة

اجلميووع  وإلوودامتنظوويم الكليووة ولووث  اجلووداو  الدراسووية ولووث  املواعيوود بصووفة عامووة        

التصو يح ومعاقثوة املخطوئني ومكا و ة      إجراءاتاسثة عن التقصري واختاذ بواجثابتهم واحمل

اجملتهوودين كوول هوواا السوولوك هووو نشوور وترسوويخ لقوويم اإلنضوواط وا لتوودام والعوود  والوقووت   

واحملاسثة وحتمل املسوئولية  العميود إذا يقووم بودور أخالقوي موع اجلميوع أسواتاة وةالبوا          

وتووداخلت احملالوورات وارتثكووت مواعيوود    وموووظفني أمووا إذا اختلووت جووداو  الدراسووة     

أو عدم ا لتدام ب داء الواجثوات وتواه السواب     ا لتدامالتطثيقات وتاهت   الدحام حقيقة 

بول قود    وا لتودام  ا نضوثاط والعقاب إذا حدر هاا لتعار الودي  موع الطوالب   أهميوة     

 م.ي اجع املنضثطون عن انضثاةهم ويتقاعس امللتدمون عن أداء واجثاته

     والطوالب واملووظفني هواا العميود      األسواتاة عميد الكلية الاص يتعامل بعود  وإنصواج موع

 يسهم بسلوك  هاا   تنمية قيم العد  واملساواة وتكا ؤ الفرص بينما العميد الاص جيامل 
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ة هوواا انووعوون أخطوواء ذوص ايطوووة ومييوول ميدانوو  مووع زوص املك ويتغالووىعلووي حسوواب الووق 

معاديووة للعوود  واملسوواواة ويربووي جسوويما مهمووا حتوودر عوون العوود  وتشوودق    العميوود ينشوور ثقا ووة 

 . باملساواة

      ويوورتث  مبووا سووثق مسووئولية العميوود عوون تنميووة ثقا ووة التنووا س الشووريف الوواص يتوويح الفوورص

املتساوية أمام اجلميع إلبراز التفووق أو تنميوة املوهثوة أو إثثوات اجلودارة إنو  بوالك يسوهم         

ؤ داخل وخار  اجلامعة وعلي  أيضا أن ير د التفووق ويشوجع    جمتمع تكا   خلق ودعم.  

ويرعاه ويكرمو   يغورس بوالك قيموة تقودير التفووق وتقثول سوثق اآلخورين والسوعي املشوروع            

 لل اق بهم دون غل أو حقد.

         العميد يسهم   التنمية ايلقية و  ال بية ايلقيوة بالكليوة مون خوال  تهيئوة منواخ العمول

وعلي أن جناح العمول اجلمواعي    يتعود اجلميع علي العمل    ريق   وق وجمموعات ل

 بل و ر ة   ا جناز أكت. ممكن

      إن غيوواب روح الفريووق عوون العوواملني وعوون الطووالب وعوون األسوواتاة لوو  مووردود سووليب علووي

مجيعا بل هو مقدمة لصراعات ومهاترات تستهلك اجلهد والفكر وتعكر  فو املنواخ   اجنازهم

ق هووو أحوود املسووئوليات املهنيووة للعميوود لوويس  قوو    النووواحي العلميووة     ونشوور روح الفريوو

 واإلدارية وإمنا أيضا   تعامالت الطالب و  أنشطة الطالب.

          العميد أيضا مسئو  عن توجيو  معاونيو  مون األسواتاة واإلخصوائني ومووظفي رعايوة الشوثاب

لفوول الطالبووي والرحلووة  األهووداج ال بويووة ايلفيووة لكا ووة األنشووطة الطالبيووة  ا    سووتيعاب

كول هواه األنشوطة هلوا رسوالة خلقيوة وعلوي العميود          اخلومثاراة كورة السولة ومعسوكر اجلوالوة     

 وما يتثع  من ا لتدام بني كل العاملني والطالب. اإلدراكإدراك ذلك جيدا ونشر هاا 

         يوود أن عالقوة العميود ب وليوواء األموور ميودان خصووب لت قيوق أهوداج نشوور ثقا وة ايلفيوة وت ك

ا لتدام ب خالقيات املهنة  من خال  هاه العالقة يت كود حورص العميود علوي الصواحل العوام       

للطالب وهو ا لتدام مهين أساسي ويتعموق مفهووم املسوئولية املشو كة موع ولوي األمور عون         

مون أجول حول    التنشئة ايلقية السليمة للطالب . ويت كود أيضوا أهميوة قويم الووار والتعواون       

مثوول أهميووة  األخوورلعليميووة وغووري التعليميووة ويت كوود كووالك عوودد موون القوويم   املشووكالت الت

الدراسووة العلميووة واملوونهج العلمووي والتشووخيص املنهجووي والقوورار الاسووم واملتابعووة الفعالووة  

 والعد  واملساواة والب والقيقة أن القائمة ةويلة ويصعب حصر بنودها وخال ة القو  
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ب وليواء األموور    وعالقتو  كل هاه القيم اإلجيابيوة   اجملتموع    أن العميد مسئو  مهنيا عن تنمية

 قناة ميسرة للغاية وتلقائية للنهو  بهاه املسئولية جدئيا علي األقل.

 ت انات ولث  تقويم الطالب حملاربوة أص غو  أو شوروع  يو      والعميد مسئو  عن لث  ا م

أيضوا   ئوليت  املهنيوة وهوو  وحملاربة أص تسهل أو تعنت مسون . وهو إذ يفعل ذلوك يقووم مبسو   

بني الطالب واألساتاة علي السواء أن  بطريوق   وا جتهاديسهم   نشر ثقا ة العد  واألمانة 

 مثاشر وغري مثاشر يدعم أيضا املكانة العلمية والسمعة العلمية للكلية واجلامعة .

           ان العميوود مسووئو  عوون خلووق املنوواخ العلمووي والنفسووي الوواص يشووعر  يوو  األسوواتاة باألموو

وحريووة الوورأص وحريووة الفكوور وعليوو  تشووجيع      وا بتكووارواإلةمئنووان ويتوقووع موونهم اإلبووداع   

هلووم وتلثيووة ةلثوواتهم    وا حوو اماألسوواتاة والطووالب   تفوووقهم ومتيوودهم وتووو ري التووو ري     

أهميوة التعامول املتميود     إلوي  أشوري . وأود هنا علوي وجو  ايصووص أن    إبطاءاملشروعة دون 

موع   وا ح امالتعامل املتميد بالتو ري  أهمية إليثاب األساتاة وأيضا بالب والرعاية مع ش

. العميوود مسووئو  عوون تهيئووة بيئووة يشووعر  يهووا األسوواتاة املتفرغووون بعوود سوون   األسوواتاةشوويوخ 

التقاعد أنهم يؤدون مهمة جليلة ويقوموون بواجثوات هاموة وأن يسوتفيد بالفعول مون عطوائهم        

 .ا ستفادةهلاه  وهناك عشرات اجملا ت وإسهاماتهم

      العميد مسئو  عن ةاية النظام العام واآلداب العامة   الكلية وتلوك بديهيوة أولوي هكوم

كوثري عنود    تو ثري أننا نعي    دولة القانون علي أني أود الت كد علوي أن العميود سويكون لو      

يود مهموا   بو  العم  ي خوا التطثيق  إن مفهوم النظام العام مفهوم واسع وسيكون التفسوري الواص   

   حتديد هواية املناخ   كليت  وبالتالي نوع الثقا ة السائدة  يها.

    خا ووة املووا  العووام وعليوو  العميوود مسووئو  مهنيووا عوون كفوواءة اسووتخدام املوووارد املتاحووة لوو

بالتووالي توووخي الووار والدقووة   اإلنفوواق و  تقوووي  سوولطة الثووت   الشووراء أو اإلسووناد 

 كول هواه    ا ستالمان    املظاريف وجلان الثت وجلان و  تشكي جلان املمارسة وجل

 اللجان هلا دور   الفاظ علي املا  العام.

    التاموة عنود التصورج   أص مووارد تتواح للكليوة عون         األمانوة  يتووخى وعلي العميود أيضوا أن

ةريق الوحدات ذات الطابع اياص أو املنح أو متويل الث ور أو غري ذلك مون املصوادر   

 يكون العميد أمينا   التصرج واألثر امل تب علي هاه األمانة م أو عدم األمانة(  املهم أن 
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  النهائية علي  واآلثارالت ثري العام   مناخ الكلية  إلي يصددهايتجاوز كثريا الالة التة نكون

 اجملتمع ككل.

  املهنيووة العميوود مسووئو  عوون تطثيووق سياسووة املوووارد الثشوورية املتمشووية مووع القوويم واألخووالق

 العامة  مثال.

 .إذا تعلق األمر بالتعيني ةثق القانون والتدم بالسياسات العامة وحاو  اختيار األ لح دائما 

          وإذا تعلق األمر بالتنمية املهنية حواو  جاهودا توو ري  ورص التنميوة املهنيوة للجميوع حسوب

 سئولية .ةاقاتهم واملتوقع منهم وعلي  أخا نشاط التنمية املهنية م خا اجلد وامل

  اسووتخدام كوول مووا  ةاقتوو  موون حوووا د ماليوو  أو معنويووة لت قيووق    دبووالت فيوإذا تعلووق األموور

 الت فيد الكا  لي ا   علي قوة الد ع   الركة العلمية والتعليمية والنشاةية بالكلية.

       مينوا    وإذا تعلق األمر باملتابعة وتقيويم األداء كوان أمينوا   املتابعوة وأمينوا   التقوارير وأ

 التقييم.

  أو جلان التقيويم أو جلوان   وص الث وور أو اللجوان       ا ختياروإذا تعلق األمر بتشكيل جلان

العلميووة أو جلووان القطاعووات أو غووري ذلووك اللجووان املووؤثرة علووي األ ووراد واملووؤثرة   نفووس  

 واملولوعية  ي . ا ختيارالوقت علي اجلامعة إذا يتعلق األمر بالك وجب التدقيق   

  وإذا تعلق األمر بتوقيع اجلداءات التص ي ية علي العميد أ  ينسي أن اهلدج هو التص يح

 أو تصفية السابات. ا نتقاموليس 

  معوا  وال يسوري     واإلنسانيةعلي العميد مراعاة التدامات  املهنية  بال قيات وجب األمروإذا تعلق

سثاب شخصية علوي أن يكونو  رائودة      إجراءات ترقية بغري جدارة مهنية و  يؤخر ترقية أل

 دائما هو الصاحل العام ومصل ة األستاذ حمل ال قية.

       عميد الكلية مسئو  عن تنمية الصف الثاني وإتاحة الفر وة أموام القيوادات الشوابة أن تنميوة

وجتهيود القيووادات اجلديوودة أو اجليوول الثوواني والثالوو  موون القيووادات مسووئولية مهنيووة رئيسووية  

امعية و  يح أن بع  القيادات اجلامعية تسوتمرا دوام الوا  مون أن ذلوك     للقيادات اجل

من احملا  إ  أن الكثرة الغالية تدرك مسئوليتها   هاا الش ن حي  يعت توا ول األجيوا    

 عن استمرارية املؤسسة اجلامعية ذاتها واستقرار هيكلها وأنظمتها وسياسيتها.

   الفاظ علوي مكانوة وكراموة ومهابوة األسوتاذ اجلوامعي       العميد مسئو  عن القيام بكل ما ش ن

 واجلامعة أن هاه املسئولية املهنية هي مسئولية أساسية لك ألستاذ ولكنها تكتسب أهمية  
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أكت مع القيادات ألن تلك القيادات هي اليت متثل اجلامعة أمام اجملتمع وهي الويت تسوتطيع   

امعووة وكرامتهووا ومهابتهووا واحملققووة أيضووا ملكانووة     تهيئووة الظووروج احملققووة ملكانووة اجل  التوو ثري

 األستاذ وكرامت  ومهابت .

   من مسوئولية   أساسيعلي العميد أن يوج  األساتاة والعاملني إلي أن خدمة اجملتمع جدء

النهوو  بهواه املسوئولية علوي أكمول       إلوي اجلامعة وأن يوج  األنشطة اجلامعية مبوا يوؤدص   

 :األمثلةوج  ممكن ونعطي بع  

 الطووب والتمووري  والعوواملون باملستشووفي اجلووامعي مسووئولون عوون خدمووة الثيئووة         سوواتاةأ

التقواعس عنود جنودة موري  أو تهواون         وجيووز ككول و    احمليطة بهم وخدمة اجملتمع 

مسووتوص ايدمووة العالجيووة وهووم أيضووا مسووئولون عوون أن  ميارسوووا التعلوويم الطوويب مبووا ير ووع   

  ضل خدمة وقائية وعالجية ممكنة.مستوص املهين و  نفس الوقت يقدم أ

 اآلثار أولي الناس   ممارستهم ألستاذيتهم ب ن يساهموا جبدية   توجيو  جهوود    وأساتاة

التنقيوووب أو احملا ظوووة والمايوووة أو ال مووويم والصووويانة أو التوعيوووة اجملتمعيوووة أو التنشوووي    

 السياحي أو تعميق ا نتماء وا عتداز .

 لسياسية مسئولون عن خدمة اجملتمع وهم ميارسون مهنتهم وهوم  وأساتاة القانون والعلوم ا

وإعووداد التقووارير املر وعووة للسوولطات عوون أغلووب جوانووب املمارسووة  الوورأصميارسووون إبووداء 

 واملشورة. الرأصالقانونية / اإلدارية / السياسية . عليهم أن يلتدموا باملعايري املهنية   

 حوث العلميةأخالقيات املهنة يف إجراء التجارب والب
 األستاذ اجلامعي باحث علمي متميز ميتلك مهارات البحث العلمي ويطورها.

 أوال: أحكام عامة
      والدينيوة   ا جتماعيوة يلتدم األستاذ مبراعاة تنفيا كا ة املعوايري والضوواب  األخالقيوة والقويم

 اليت تضعها السلطات املختصة إلجراء الث ور العلمية.

 قثول إقرارهوا    اآلدمويني أص جتارب للمستخلصوات والتقنيوات علوي     حيظر علي األستاذ إجراء

 من اجلهات املختصة.
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 قبل إجراء أ  حبث علي اآلدميني اهاذهاثانيا إجراءات جيب 
       مراعاة أحكام املادتني السابقتني يلتدم األستاذ الثاح  قثول إجوراء أص هو  علموي علوي

خوواةر واألعثوواء الوويت يتعوور  هلووا الفوورد أو   اآلدموويني أن تتوووا ر لديوو  دراسووة وا يووة عوون امل  

 اجلماعة ومقارنتها بالفوائد املتوقع الصو  عليها من الث   .

ويقتصر إجراء هاه الث ور علوي املتخصصوني املوؤهلني علميوا إلجوراء الث و  حتوت أشوراج         

مثاشوور ألسووتاذ علوووي درجووة عاليوووة موون الكفوواءة والتخصوووص وتقووع مسوووئولية المايووة الصووو ية        

 املشرج. األستاذ إلجراء الث   علي للمتطوعني

    جيب علي األستاذ اجلامعي أن يكون متميدا كثاح  علمي ومتمكنا من اسوتخدام مهوارات

 -الث     جما  ختصص  ب ن يقوم بالتالي:

 يعد وينفا أهاثا علمية مثتكرة   جما  ختصص  . -1

 ر العملية التعليمية.حيلل وينفا مصادر الث   املختلفة ويستخدم نتائج أهاثة   تطوي -8

 يش ك   العديد من املؤمترات والندوات   جما  ختصص  و  تطوير العملية التعليمية   -3

 املهنة وأخالقيات الث   العلمي. بآدابيلتدم  -4

 ميتلك مهارات كتاب  الث ور العلمية. -5

 يستطيع أن يدير أو أن يعمل    ريق هثي. -6

 املستويني احمللي والدولي. ينشر أهاثة   الدوريات املتخصصة علي -7

      يلتوودم األسووتاذ بتعريووف الثوواحثني تعريفووا كووامال وبطريقووة والوو ة ب هووداج الث وو  والطوورق

الث ثيووة الوويت ستسووتخدم   الث وو  والفوائوود املتوقعووة منوو  املخوواةر احملتموول حوودوثها     

 علي املستهلكني. ت ثريهاومدص إمكانية 

ومدص ما  إجرائ ووالح عن أهداج الث   ومترات  كما يلتدم تعريف الثاح  بإعداد تقرير مفصل

 املشرج الرئيسي. إليتو ل إلية من نتائج ويقدم هاا التقرير 

 أثناء وبعد إجراء البحث اهاذهاثالثا: إجراءات يلزم 
  أص جتارب إذا ما ثثوت أن املخواةر تفووق الفوائود      اكتما يلتدم الثاح  بالتوقف  ورا عن

لودم لومان ةايوة األ وراد والود مون اآلثوار السولثية علوي سوالمة           املتوقعة من الث   كما ي

 العاملني.

 .يلتدم الثاح  بالت كيد من توا ر كا ة وسائل األمان والوقاية إلجراء الدراسة 
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 علي سبيل املثال:
 استخدام الكمامات والقفازات عند إجراء أص جتارب كيميائية أو بيولوجية. -1

 غازات باملعامل الث ثية والطالبية.الت كد من  الحية أجهدة شف  ال -8

   إلقائهوا التخلص مون املخلفوات الكيميائيوة أو الثيولوجيوة بطريقوة علميوة  و ي ة وعودم          -3

 مثاشرة قثل معاجلتها. ةالثيئي

ويكتب عليهوا   آمنةخا ة  أماكنالثك يا (  –الفطريات  –حف  الكائنات الدقيقة م الفريوسات  -4

 لغري املختصيني بها.حتايرية بعدم التداو   إرشادات

عليهووا  حتايريووة إرشوواداتحفوو  املصووادر املشووعة   خدانووات خا ووة موون الر وواص وولووع   -5

وكتابوة نتوائج هواه التقوارير علوي       اإلشوعاع وعمل قياسات دورية   املعامل لقياس مسوتوص  

 لوحات وال ة جبوار هاه املصادر.

جوارب جيوب الوت ف     عند إجوراء هوور علوي بعو  الكائنوات املمرلوة علوي حيوانوات الت         -6

ة هلوورب هوواه اليوانووات ونشوور هوواه     ووهيوو    توجوود  ر  أمنووةخا ووة  أموواكنعليهووا   

   اجملتمع. األمرا 

خا ة نظيفة وجيدة التهوية وحمكمة الغلق وعدم تعامل  أماكنتربية حيوانات التجارب    -7

 غري املدربني معها.

وأمنو  وكتابو  لوحوات حتايريوة      خا وة  آمواكن حف  املواد الكيميائية شديدة ا شوتعا      -2

 .األماكنعلي هاه 

 األحباث العلمية املتعلقة باحليوان:
يتطلب التقدم   املعر وة الثيولوجيوة وتطويرهوا ا عتمواد علوي إجوراء التجوارب علوي األحيواء مون           

اليوانووات كووالقوار    معظووم األحيووان وأحيانووا الكووالب وحيوانووات أخوورص يتطلووب اسووتخدام      

 لية أخالقية وإحسان معاملتها.اليوان مسؤو

 موضوع البحث: ( أ)
أنظمة اإلخصاب الصوناعي أو منواذ  احملاكواة باسوتخدام الواسوب ا ليوة جيوب اعتثواره          -1

 كلما أمكن بدائل إلجراء التجارب علي اليوانات.

جيب أن تكون التجارب علي اليوان عالقة بتقويم املعر ة أو يطوة اساسية قثيول إجوراء    -8

 الثشر.التجارب علي 
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 )ب(تصميم البحث:
 جيب أن يتم اختيار اليوان ليكون مالئما إلعطاء نتائج ومعلومات ذات عالقة بالث   . -1

 جيب استخدام اقل عدد ممكن من اليوانات.-8

 )ج(تنفيذ الدراسة: 
جيب أن تتم رعاية اليووان حمول الث و  بشوكل مناسوب  يموا يتعلوق باإلسوكان واألحووا           -1

ااء والرعاية الثيطرية  عادة توتم رعايوة اليوانوات حتوت إشوراج بيطوريني هلوم خوتة         الثيئية والغ

   علم حيوانات املعامل.

الويت قود    واإلجوراءات لل يووان هوو مطلوب أخالقوي أساسوي       إيوااء تفادص واإلقال  من أص -8

تتسووثب   امل دائووم أو غووري حمتموول جيووب إجراؤهووا حتووت التخوودير التووام ةثقووا للممارسووات        

كوان مون املناسوب خوال  التجربوة وتوثني أن بعو  اليوانوات          ءطرية و  نهاية األمر وغواا الثي

 سوج تعاني بشكل دائم وغري حمتمل  يجب قتلها بدون أمل.

 جيب إجراء األهار علي اليوان  ق  من قثل باحثني وأ راد هلم ختة ومؤهالت كا ية   -3

 )د( أخالقيات البحث:
   الث     لألمانةثدأ األمانة إل وهناك علي األقل جوانب جيب أن حيكم علي الث   مب

 جيب مجع الثيانات بعناية ودقة ودون حتيد من جانب الثاح . -1

و  مرحلة حتليول الثيانوات   جيوب التو ول إلوي نتوائج   ميكون تتيرهوا وجيوب           -8

علووي الثاحوو    حتليلوو  استكشوواج كا ووة مصووادر الت يوود   الثيانووات والتفسووريات   

لنتائجها وجيب دراستها كما جيب اسوتخدام ا ختثوارات اإلحصوائية اهلاموة      الثديلة

 لت ديد مستوص الثقة   أص عالقة مل توجدها الصد ة.

جيب كتابة الث   بتفا ويل كا يوة متكون الثواحثني مون إعوادة التجوارب والت قوق          -3

 من النتائج .

 )هو( االستحقاق:
يشو ك  عليوا    جيوب مكا و ة مون      يست قون عن أهاثهم و جيب إعطاء الثاحثني ما -

   الث   .
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 من جيب اعتباره ككاتب لبحث معني؟
جيب ذكر أعما  الثاحثني السابقني   املولوع حمل الث   و  جيب علي الثاحو  أن   -1

وجيوب عليوو  اإلشوارة إلوي الدراسووات     آخورين سوة مون قثوول   اينسوب لنفسو   كورة مسووثقة أو در   

 ج خمتلفة.السابقة اليت قد تكون أعطت نتائ

الثاح  لتعريوف نفسو  بوني زمالئو  إل  مون غوري املقثوو  أخالقيوا لثاحو  أن           يسعىجيب أن  -8

يوووايع نثووو  تو ووول  إلوووي نتوووائج معنيوووة للعاموووة قثووول إبالغهوووا لدمالئووو    الصووو ا ة العلميوووة    

 وا جتماعات.

 جيب ا ع اج بإسهام من شاركوا   الث   والتعرج مبا قدموه. -3

 -)و( صراع املصاحل
أن يكون للثواحثني مصواحل   الث و  وقود يكوون هلوم ممتلكوات  كريوة ومصواحل جتاريوة            جيب

 وهاه جيب اإل صاح عليها.

 -األمانة املالية: ()ز
يووتم دعووم بوورامج األهووار واملشوواريع عوون ةريووق الكومووات أو الصووناديق الدوليووة أو ايا ووة    

بروتوكو  الث   كموا جيوب   وجيب استخدام الدعم ملقابلة املصرو ات كما هو متفق علي    

 توثيق املنصرج وتقديم تقارير مالية دورية ونهائية دقيقة.

 -يف األحباث الطبية: األخالقياتمسؤولية ) (
 تكمن مسئولية لمان مراقثة املستويات األخالقية  يما يلي:

 الباحثون: -1
حسوواس علووي الثاحوو  الوواص جيووب أن يوودرب علووي إدراك اإل  اآلتيووة التامووة و املسووئوليةتكموون 

بإرشادات أخالقيوات الث و  و  يوجود بروتوكوو  هثوي كامول أو مقثوو  إذا مل ينواق  إذا مل         

يناق  اجلوانب األخالقية للدراسة الويت ينودر  حتتهوا إجوراء جتوارب علوي الثشور أو اسوتخدام         

 اليوانات.

 مؤسسات البحث: -2
ئيوة  يجوب أن يكوون    عون التوعيوة األخالقيوة   جموا  األهوار ا حيا      مسوئولة مؤسسة الث و   

 لجنة علي جتميع الدمالء لتقديم النصح حو  اجلوانب  ها جلنة مراجعة أخالقية وتعمل اللدي

 باسم املؤسسة. عدم األخالقية للدراسة املعنية والتصديق عليها من 
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 امليثاق األخالقي للبحث العلمي وحقوق امللكية والنشر
 :حقوق امللكية الفكرية والنشر .1
 :حقوق امللكية الفكرية ثقافة 1.1

تثوا  الكليوة جهووودا كوثرية لنشوور ثقا وة حقوووق امللكيوة الفكريووة والنشور إل حيوو  تسوتخدم الكليووة        

وسائل حمددة لنشر ثقا ة حقوق امللكية الفكرية والنشر منها توا ر ميثاق أخالقي للنشر والتو ليف  

 من خال  عقد ندوات وحلقات ه  باستمرار  لنشر هاه الثقا ة.

بهوا   الث و     ا لتودام العليوا الويت تسوعي الكليوة إلوي       بوالقيم أن يلتودم األسوتاذ اجلوامعي     جيب

 والت ليف العلمي والنشر.

 .توا ق أهار عضو هيئة التدريس مع ايطة الث ثية للجامعة 

  أخالقي أساسي هكم وظيفت . كالتدامتوجي  هور ملا يفيد املعر ة واجملتمع واإلنسانية 

 مية   تنفيا هوث  ومؤلفات   ال ينسوب لنفسو  إ   كور هوو عملو   قو  وجيوب أن        األمانة العل

 معرو ا وحمددا. اآلخرينمن  ا ستفادةيكون مقدار 

      يراعووي أن تنسووب املؤلفووات إلووي  وواحثها و  يليووق أخالقيووا تثوواد  السووماء علووي املراجووع

 واألهار العلمية بغر  مكاسب مالية أو مكانة علمية.

  مون املصودر حموددا ووالو ا ومفهوموا بودون غموو  موع          ا قتثواس مقودار  جيب أن يكون

 كتابة املراجع كامال.

       ا نتقوائي جيب توخي الدقة عند تلخيص وجهوات النظور العلميوة لآلخورين دون الت يود   

 أو امليو . اهلولالعر  و ق 

    ء عوون ولووع السووما  وا بتعوواد  الث ووور املشوو كة جيووب تولوويح أدوار املشوواركني بدقووة

 للمجاملة أو للمعاونة.

  أجداء من النصوص املنقولة مبا خيل بقصد  واحثها سوواء كوان ذلوك بقصود أو       حاجعدم

 بغري قصد .

   إ   اسووتخدامهاكتابووة املراجووع بدقووة متكوون موون الرجوووع إليهووا وعوودم كتابووة مراجووع مل يووتم

 باعتثارها قائمة قراءة إلا ية.

  إذا تعلق األمر بو مور شخصوية أو مبسوائل ماليوة     احملا ظة علي سرية الثيانات واجثة خصو ا

 أو سلوكية.
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 القانونيووة لمايووة حقوووق   اإلجووراءات أتثوواعامللكيووة الفكريووة لآلخوورين حيوو  يووتم    احوو ام

 امللكية الفكرية ايا ة باملؤلفات العلمية للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

 اإللتزام حبقوق امللكية الفكرية والنشر.1.8
الوويت تتثعهووا الكليووة للم ا ظووة علووي حقوووق   واآلليوواتم الكليووة هقوووق امللكيووة الفكريووة والنشوور  تلتوود

 -:اآلتيالت ليف والنشر تتمثل   

  الكلية. اآلليالتامج اجلاهدة غري املرخصة علي أجهدة الاسب  استخدامحظر 

       ملؤلوف  علوي حقووق ا   اعتوداء عدم السماح للعاملني باملؤسسوة بنسوخ املصونفات مبوا يشوكل

 لماية املصنفات العلمية.

        ولع إرشادات للم ددين علي مكتثة الكليوة مبراعواة التودامهم بالضوواب  املنصووص عليهوا

   قانون امللكية الفكرية للنشر.

  بها. ا لتدامعقد ندوات ولقاءات مفتوحة ملناقشة حقوق امللكية الفكرية وأهميتها ولرورة 

 آليات ضمان املصداقية واألخالق
 .ولع ميثاق ألخالقيات العمل هليئة التدريس ومعاونيهم بالكلية 

 .نشر هاا امليثاق بني األقسام العلمية واإلدارات املختلفة بالكلية 

 .ولع هاا امليثاق علي موقع وحدة اجلودة 

     عموول ورش عموول حووو  آليووات لوومان املصووداقية واألخالقيووات م حقوووق امللكيووة الفكريووة

 الثقا ية(

 قيم وأخالقيات املهنة ملناقشة تتولي لث  األهار اليت جترص بالكلية :إنشاء جلنة لل 

 تنظيم ملفات الثاحثني وامللفات العامة اليت تتعلق باملشاريع. -1

 .حف  كل مشروع ه    ملف خاص ونسخ من كا ة املراسالت املتعلقة باملشروع -8

 ميثاق املمارسات العادلة وعدم التمييد لكلية العلوم جامعة ةنطا

 أو : لمان العدالة وعدم التمييد بني أعضاء هيئة التدريس / العاملني / الطالب:

تلتدم الكلية بإجراءات حمددة ومعلنة لضمان العدالة وعدم التمييد بني أعضاء هيئة التدريس/ 

 _اهليئة املعاونة / الطالب/ العاملون تتمثل  يما يلي:

 ملتاحة جلميع ةالب الكلية بهدج إكسابهم تو ر الكلية اإلمكانيات املادية والثشرية ا

 القدرات واملهارات العلمية الالزمة لسوق العمل.
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   تقوم الكلية بعمل دورات وورش عمل ألعضاء هيئة التدريس   ةرق التقييم الفعا

 علي اختيار واحد لت ديد قدرات الطالب. ا عتمادللطالب بهدج عدم 

  ةرق التقييم املعتادة( بهدج املصداقية  إلي إلا ةم تتثع الكلية ةرقا غري تقليدية إلا ية

ذات الصلة باملنتج النهائي من العلمية التعليمية تشمل  األةراجيدخل  يها مجيع 

 والطالب.املستفيدين القيادات الدمالء العاملني 

 .يتم الدعم الطالبي مبولوعية وشفا ية دومنا متييد بني الطالب 

 لتدريب ور ع الكفاءة وممارسة األنشطة والتقويم للطالب دون تو ري الكلية  رص التعليم وا

 جنسية. اعتثارات عقائدية أو لونية أو

  يتم تعيني املعيدين ةثقا لقوانني اجلامعة املنظمة لالك وتثعا يطة اس اتيجية وال ة

 الكلية ومت اعتمادها   جملس الكلية. أقسامولعتها مجيع 

  ال قيات والتدريب والثعثات واملهمات العلمية تو ر الكلية الفر ة املتكا ئة  

 واملؤمترات وتوزيع األعما  بناء علي درجة الكفاءة املولوعية ك ا د.

  مجيع أعضاء هيئة التدريس هلم الق   إنشاء وحدات ذات ةابع خاص واقعية وهلا

 جادة. جدولمردود  اعل ةاملا هناك دراسة 

 وء القواعد املعمو  بها   الكلية واجلامعة.يتم توزيع املكا آت والوا د   ل 

 .يتم تعيني   الوظائف العامة باإلعالن وةثقا ملوا فات حمددة لطثيعة العمل 

  حتي  الكلية مجيع األةراج علي خمتلف مستوياتهم بنتائج التقييم بهدج التغاية الراجعة

 واملتابعة مع حف  حق التظلم.

 مة استجابة للشكاو  واملقرتحات:ثانيا: املصداقية يف الوعود املقد
قامت الكلية بولع أكثر من  ندوق خاص بالشكاوص واملق حات   أماكن بارزة بالكلية كرعاية 

شئون الطالب واملدرجات اجلانثية واجلوالة ويتم ولع  ناديق أخرص أمام مثين إدارة الكلية 

صفة دورية وبإشراج جلنة ومدخل األقسام املختلفة يتم  تح  ناديق شكاوص واملق حات ب

مع املختصني للرد علي املشكالت العامة والقيام  أسثوعيعليها حيدد لقاء  اإلةالعمتخصصة وبعد 

مع بع  الشكاوص ذات التكرار العالي علي اللجنة  الشكولبإخطار ذوص الا ت ايا ة بنتيجة 

 ليات التغلب عليها.املختصة أو القيادة األكادميية ملناقشتها وه  أسثاب حدوثها وآ
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 -ومن أمثلة تلك املصداقية:
 .حتويل العمالة املؤقتة إلي عمالة بعقود هلا شكل قانوني لل فاظ علي حقوق العاملني 

  باملصداقية  يتميدإلدام املشر ني علي ةلثة الدراسات العليا بتقديم تقرير سنوص واج

 والشفا ية من مدص تقدم الطالب   جما  هث  ودراست .

  ساهمت الكلية متمثلة   أعضائها   ولع معايري مولوعية وشفا ة باللجان العلمية

 الدائمة ل قية أعضاء هيئة التدريس.

  من تعطيل بع  أجهدة العر  اإللك وني املوجودة  صللشكاواستجابت إدارة الكلية

 ل .عند تكرار العط لالستعما باملدرجات بسرعة اإل الح وجتهيد وحدات احتياةية 

  قامت الكلية ب كيب مراوح وشفاةات باملدرجات ذات الكثا ة الطالبية العالية حي  أن

 عدم وجودها قد يؤثر بالسلب علي   ة احملالرين والطالب لعدم وجود تهوية جيدة.

  مواقع األقسام واملعامل أن تقرر عمل  حتديدالطالب اجلدد من  عوبة  لشكولكان

ية إلي مجيع األقسام املختلفة بالكلية وخدمات شئون لوحات إرشادية من مدخل الكل

 عاية الشثاب.رالطالب و

 ثالثا: إجراءات تصحيح املمارسات غري العادلة
تقوم الكلية باختاذ إجراءات / قرارات تص ي ية ملعاجلة بع  املمارسات غري العادلة مع ولع 

 -خطة  ورية لتص ي ها  ور اكتشا ها من هاه اإلجراءات:

الكلية سياسة وال ة لل صو  علي بد  األجازات الصيفية بعد سن الستني حي  يوجد ب -1

 كانت متثل مشكلة.

إعادة توزيع موظفي الكلية بناء علي التخصص أو الكفاءة خا ة من حيصلون علي  -8

والنقص    تا حتياجاشهادات أو درجات علمية أعلي حي  كانت تعتمد علي سد 

 األماكن اليت تعاني من ذلك.

علي األقسام املختلفة بالكلية بناء علي  اآلليالعلمية والاسب  األجهدةتوزيع بع   مت -3

 ةلب أعضاء هيئة التدريس وا حتياجات الفعلية لالك.

 إعادة تص يح أوراق الطالب املتظلمني من درجاتهم. -4

من قثل أحد  الت قيق   الشكاوص املقدمة من الطالب   حا  تظلمهم من ظلم أو غنب -5

 وعند ثثوتها صالشكاوأو اهليئة املعاونة حي  يتم الت قق من   ة هيئة التدريس  أعضاء
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أو إزالة الثر  الشكوليتم إعالن ذلك   جملس الكلية وجمالس األقسام حسب درجة   -6

 الضار لدص الشاكي.

تستفيد الكلية من التغاية املرتدة الواردة من املستفيدين من القرارات اليت اختات  -7

 سارات غري العادلة.لتص يح امل

بعد حدور تعار  بني بع  املواد  األساتاةمت إعادة توزيع جدو  احملالرات بني  -2

 الدراسية

 آلية ضمان تنفيذ املواثيق وإجراء التصحيحات الالزمة
  واآللياتالشامل لألداء بولع ايط  والتامج  التقويماستمرارية  أسلوبتتثع الكلية 

املستوص لتو ري املعلومات  الر يعةية املناسثة ذات الفاعلية واملعايري والدورات املنهج

وتثين القرارات الصائثةإل واليت يعتد بها   إ دار األحكام  التقويمالدقيقة خال  عملية 

والعمل علي تطوير هاا آليات واملعايري واألدوات علي حنو مستمر يواكب املتطلثات 

 تص ي ات الالزمة.املستجدة لضمان تنفيا املواثيق وإجراء ال

  الرأص إلالتغاية  استطالعيقوم تنفيا املواثيق وإجراء التص ي ات علي أساس التقارير

 ايط  خط  لت سني والتعديد . اإلجراءاتالراجعة إل الت ليل اإلحصائي 

  يتم ترسيخ مفاهيم لمان تنفيا املواثيق لدص املعنيني عن ةريق الندوات واحملالرات

 أهداجحيقق التص ي ات الالزمة ويفعل اجلهود الرامية إلي إجناز  ميلومتابعة األداء 

 العمل التقوميي باملؤسسة.

  يتم رب   رج الوا د ايا ة باألداء مبدص التدام السادة أعضاء هيئة التدريس بإجناز

الدكتور/ رئيس  األستاذاألعما  املوكلة إليهم بناء علي التوجيهات اليت اختاها السيد 

 لتدمت بها إدارة الكلية.اجلامعة وا

 :يتم متابعة تنفيا املواثيق وإجراء التص ي ات الالزمة عن ةريق- 

 تقرير عن نتائج املراجعات الداخلية  يما خيص إجراءات التص يح. -1

 تقرير عن موقف شكاوص اإلجراءات التص ي ية والوقائية. -8

 .ا ستقصاءتقرير عن موقف شكاوص كا ة األةراج املعنية ونتائج  -3

 قرير عن  اعلية أداء العمليات املختلفة مقدم من مسئولي العمليات كل  يما خيص  .ت -4
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