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 مقدمة:
 

 :دور الجامعة األلخقايي

 متمٌزة فً  تخـرٌج كـوادرلتشكٌل العقول ونشر المعرفة و مؤسسة تعلٌمٌة فً األصل هً الجامعة

 التخصصات المطلوبة للمجتمع.

 األساتذة لمسئولٌاتهم  تتمٌز بوعً بٌئة أخالقٌة مع توافر التعلٌمٌة ال ٌتم إال بالتزامن رسالة الجامعة تحقٌق

 .سلوكٌات أعضائها مع األخالق انسجامو األخالقٌة

 الحمٌدة فً الطالب واكتسابهم  نشر األخالقالفاضلة و  من خالل الدور األخالقً للجامعة ٌتم غرس القٌم

ند تعاملهم مع المجتمع بعد التخرج, مما ٌؤدي ثقافة التعامل األخالقً مع أقرانهم وأساتذتهم أثناء الدراسة وع

 استقراره. المحافظة علىلمجتمع وبا الحٌاة تنظٌم إلً

  

 :مننة التدريس الجامعي

 لما لها من تأثٌر عظٌم فى حاضر هذه األمة ومستقبلها سالة رفٌعة الشأنتتمٌز بر. 

 .تركز على التعامل اإلنسانً المباشر بٌن األستاذ الجامعً وطالبه 

 ٌمضمونها األخالقىو هذه المهنة وان ٌؤمن بأهمٌة رسالته ان ٌستشعر عضو هٌئة التدرٌس عظمة جب, 

 . نقاء السٌرة وطهارة السرٌرةسمو األخالق و على حرصه فً

  

 :دور عضو هيئة التدريس في العمل الجامعي

وعن طرٌقه تتمكن الجامعة من تحقٌق ٌعتبر عضو هٌئة التدرٌس األداة الرئٌسٌة التً ٌقوم علٌها التعلٌم الجامعً , 

 مهام : 4أهدافها العلمٌة والتربوٌة..وٌتحقق ذلك عن طرٌق 

 إعداد المناهج الدراسٌة و البرامج التدرٌبٌة .1

 تدرٌس المادة العلمٌة وإكساب الطالب المهارات المطلوبة  .2

 مجتمعبحاث العلمٌة لتطوٌر العملٌة التعلٌمٌة والمساهمة فً حل مشاكل الاجراء األ .3

 ون قدوة حسنة لهم فً جمٌع سلوكه.تهذٌب أخالق طالبه وأن ٌبث فٌهم القٌم األخالقٌة والمثل العلٌا وأن ٌك .4

  

 :القيم األلخقايية

 نها المبادئ والمعاٌٌر المتعارفقٌمة, وهً شًء ذو مقدار أو ثمن... وُتعرف اصطالحا  بأ جمع ,فً اللغة   القيم :

وتكون مٌزانا  له  ,لوكه و تحدد نوع تعامله مع الغٌرلتً توجه الفرد وتضبط سعلٌها ضمن المجتمع الواحد وا

 .ةول من تصرفاتهم المادٌة والمعنوٌٌتحدد بموجبه الموافقة على السلوك المقبول ورفض غٌر المقب
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 :ييم التعليم الجامعي

 جعل المنتسب للكٌان فً حالة نتساب لكٌان ما...طبقة , شعب , جماعة..., وهو شعور داخلً ٌاإل نتماء :اإل

ومصدرا  لتقوٌم أهدافه وٌستخدمه معٌارا  لتقدٌر الذات,  ,عه لٌتم التفاعل اإلٌجابً بٌنهمتوافق متبادل م

 الشخصٌة.

 : وِء وترُك الشبهات , النزاهة , ومنها اكتساب   الّشخُص : تباَعد عن كلِّ مكروٍه وقبٌح نُزه الُبعُد عن السُّ

 م ومنها الزهد فً المال العام , والحفاظ علٌه, والعمل على حماٌته.المال ممن غٌر ظل

 لعدالة فى اللغة االستقامة, والعدل هو المتوسط فى األمور بٌن طرفً اإلفراط والتفرٌط, واصطالحا العدالة: ا

 بب.التمٌٌز بٌنهم ألي س وعدم , وتشمل تكافؤ الفرص بٌن جمٌع األفراد  المساواة فً الحقوق والواجبات

 : فً اللغة تعنً الشًء الشفاف الذي ال ٌحجب ما وراءه وتعنى الوضوح وهً عكس التعتٌم  الشفافية

والسرٌة, واصطالحا ال ٌختلف كثٌرا  عن معناها اللغوي , فالشفافٌة هً الصدق وضرورة نشر المعلومات 

 تنفذها الجامعة..  والبٌانات واألنشطة والبرامج التً

 من خالل وضع مناهج جدٌدة, ومتطورة تواكب التقدم العلمً , مع تطبٌق مفهوم  يمالتمّيز وجودة التعل :

 الجودة الشاملة لزٌادة كفاءة وفاعلٌة المخرجات التعلٌمٌة.

 : ٌجسد معنى التعاون وروح المحبة والتفاعل اإلٌجابً, وٌرسخ التالحم بٌن العاملٌن  العمل بروح الفريق

 م .ورؤسائهم, وبٌن العاملٌن أنفسه

 : الحصوِل على خبراٍت تعلٌمٌٍة, ومجموعٍة ِمن المعارف دون ربطها ِبُعمٍر ُمحدٍد, أو  دعم  التعلم المستمر

ٌّة معٌنٍة, أو مرحلٍة دراسٌة , وذلك لتعزٌز النمو الفكري المستمر ورفاهٌة المجتمع المستدامة.  فترٍة زمن

 :بحٌث ال ٌخضع ما ٌمكن أن   افها ونشرها وتدرٌسهاحرٌة البحث عن الحقٌقة واكتش  أي  الحرية األكاديمية

ٌقود إلٌه هذا البحث ألي تدخل من أي جهة ؛ سواء من داخل الجامعة, أو من خارجها.. ولكن التعرٌف 

السابق غٌر مقبول , فالبد من أن تخضع الحرٌة األكادٌمٌة لتقالٌد المجتمع وقٌمه الدٌنٌة وٌلتزم بقواعد البحث 

 المعتمدة. العلمً والمناهج

  

 :تقاليد مننة التعليم الجامعي

هً األعراف السلوكٌة الموروثة خالل مسٌرة التعلٌم الجامعً ألجٌال سابقة وتتمسك بها األجٌال  التقاليد الجامعية :

الالحقة حتى وان لم تكن منصوص علٌها فً لوائح وقوانٌن الجامعة والتً ٌلتزم بها جمٌع المنتسبٌن وٌكون الخروج 

ها سببا فً العقاب. ومن تقالٌد مهنة التعلٌم الجامعً االلتزام بتعالٌم الدٌن االسالمً الحنٌف , التقٌد بأعراف عن

الالئقة والمظهر العام, احترام األقدمٌة والمراتب العلمٌة , اختٌار الكفاءات وضع الشخص   المجتمع وآدابه , المالبس

 النشاطات واألفكار التً تشغل الطالب عن دراستهم.المناسب فً مكانه المناسب , واالبتعاد عن 
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 ميثاق الشرف األلخقايي:

لبحث باطالبه وزمالئه وادارة الجامعة وتشمل عالقته بعالقات عضو هٌئة التدرٌس بالجامعة متشعبة و

ي الجامعة حتى تؤد ,هاكل عالقة من هذه العالقات إلى وضع مبادئ أخالقٌة تحكم وتحتاج , ككل المجتمعبالعلمً و

ميثاق  من هنا تكون هناك حاجة ملحة إلنشاءو المدنً... الدور المنوط بها باعتبارها واحدة من أهم مؤسسات المجتمع

عضو هٌئة التدرٌس  حسن أداءلٌكون دستورا  لعالقاتهم المتشعبة لٌضمن لٌس فقط ألخقايي ألعضاء هيئة التدريس

للسلوك المهنً  .. وٌكون المٌثاق دلٌال  أفراد المجتمع جمٌعل لألخالق لًاستمرارٌة رٌادة الجامعة كمثل أع ولكن اٌضا

 المنضبط ٌلتزم به عضو هٌئة التدرٌس نحو رؤسائه وزمالئه وطالبه والمجتمع كله .

  

 تعريف الميثاق األلخقايي لألستاذ الجامعي:

هٌئة التدرٌس ,التً تحكم هو مجموعة المبادئ والمعاٌٌر األخالقٌة والواجبات المتفق علٌها بٌن أعضاء 

ممارسات العمل بالجامعة , بهدف اإلرتقاء بالمنظومة األخالقٌة داخل الجامعة , وترسٌخ روح اإلنتماء والوالء 

 للجامعة والوطن.

 

 :ألعضاء هيئة التدريس بجامعة بنى سويف ميثاق ألخقاييات

  

 :أعضاء هيئة التدريس ألخقاييات

  

 ألخقاييات عامة : .1

o الصدق و سائر الفضائل األخالقٌة ,اإلخالص ,األمانة 

o الوالء للكلٌة التً ٌنتمى الٌها واإلٌمان برسالتها ورؤٌتها 

o احترام القوانٌن واللوائح الجامعٌة واإللتزام بها 

o ًااللتزام بأوقات الدوام الرسمً والتفرغ التام للعمل الجامع 

o ًلهم عالقة بالعمل خاصة من أشخاص عدم قبول الهداٌا أو التبرعات بشكل شخص. 

 

 ألخقاييات تجاه االدارة والقيادات : .2 

o .التقٌد بتنفٌذ توجٌهات وتعلٌمات اإلدارة 

o .الثقة فً تقدٌر القٌادات ألدائهم الوظٌفً وأنهم ٌشجعون التمٌز و اإلبداع 

o  . التعاون وتقدٌم النصح والمشورة 

o .اإللتزام بحضور مجالس األقسام و الكلٌة والجامعة 

o علً سرٌة المعلومات والوثائق المتعلقة بالغٌر. الحفاظ 

o .المحافظة علً اإلمكانٌات والموارد المتاحة وحسن استخدامها فٌما خصصت له 
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 ألخقاييات تجاه الطقاب: .3

 ألخقاييات في التدريس والعملية التعليمية : أ.

 التحضٌر الجٌد مع اإلحاطة الوافٌة بمستحدثاتهاالعلمٌة و إتقان المادة . 

 لكل مستوى لتحقٌق المخرجات  حدٌد المستوى العلمً للمادةتدرٌس المناهج وت لتزام بمعاٌٌر الجودة فًإلا

 .التعلٌمٌة المستهدفة من المقرر

 المقرر ..أهدافه ومحتوٌاته , وأسالٌب تقٌٌمه , ومراجعه, وٌقبل مناقشة الطالب فً   أن ٌعلن لطالبه قبل بداٌة

 هذا الشأن وٌحترم آرائهم.

 ستخدام وقت التدرٌس استخداما  جٌدا  , وبما ٌحقق مصلحة الطالب والجامعة والمجتمعإٌلتزم ب أن. 

 مشوق و  تقدٌم المادة التعلٌمٌة بشكل جذاب التً تساعده فً التكنولوجٌة الحدٌثة و الطرق والوسائل استخدام. 

  والسماح رأٌه  احترام المنطقً و  التفكٌر علً  الطالب قدرات  تشجٌع الطالب علً التعلٌم الذاتً وتنمٌة  

 فرصا  أفضل للتعلّم. لتهٌئة  أصول الحوار البناءب  مع االلتزام عتراض ,بالمناقشة واإل

 ومتابعة استٌعابهم وتوجٌهم الً مصادر المعرفة والمراجع  طالبلعلى النمو المعرفً والخلقً ل الحرص

 الالزمة.

 ومحاربتها  إعطاء الدروس الخصوصٌة تحت أي مسمى تناع عنواإلم لتزام بتفعٌل الساعات المكتبٌةاإل

  ومعاقبة من ٌقوم بها.

  

 ب. ألخقاييات المننة في تقييم الطقاب وتنظيم االمتحانات:

  إلتزام الجودة فً تصمٌم اإلختبارات بحٌث تكون ممٌزة للطالب و مراعٌة التمثٌل النسبً ألجزاء المقرر

 المختلفة.

 تمر وإعالم الطالب بالنتائج لتصحٌح المسار العلمً.إجراء التقٌٌم بشكل مس 

 نضباط فً جلسات االختبار ومنع الغش تماما ومعاقبة من ٌثبت علٌه بالحرماناإل. 

 جابة وأثناء رصد النتائج.سرٌة اثناء تصحٌح أوراق اإلالدقة وال 

 اإلمتناع عن المشاركة فً التقٌٌم عند وجود سبب ٌتعارض مع الحٌادٌة والشفافٌة. 

 خاصة عندما تكون الشكوى عامة. ,مراجعة النتائج عند وجود أي تظلم 

 أخطاء فنٌة أو رصد درجات. عدم دقته بسبب  تصحٌح أى تقٌٌم ثبتلشجاعة التحلى بال 

 

 : اإلشراف على الرسائل العلميةفي  المننة. ألخقاييات ج

 اختٌار وإقرار الرسائل العلمٌةخالص واألمانة فً اإل. 

 تمر على األمانة العلمٌة والسرٌة.التأكٌد المس 

 تخاذ إٌة وكٌفٌة تنفٌذها وتشجٌعهم علً تنمٌة مهارات البحث العلمً لدٌهم وتدرٌبهم علً صٌاغة خطط البحث

 األوقات المناسبة اثناء الدراسة.القرارات فً 



  

 جامعة بنى سويف
 كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة

 

 

 
 ة الجامعيةيلخقاييات المنناألاق القيم الجوهرية وميث

 

 

 لمصالح.علً الرسائل عند تعارض اشراف عتذار عن اإلٌادٌة فً تقٌٌم نتائج البحوث واإلالدقة والح 

 حترام آراء الباحث أثناء الدراسة وأثناء المناقشة العلنٌة.إ 

  عدم اإلنزالق إلى سلوكٌات إبتزاز أو إذالل أو إهانة للطالب أو تسفٌه قدراته سواء أثناء البحث أو فى جلسات

 المناقشة العلنٌة للرسائل.

 

 : نشطة الطقابيةفي األ ألخقاييات المننة .د

 ٌة المختلفة.تشجٌع األنشطة الطالب 

 مواهب الطالب وتنمٌتها. وتشجٌع إكتشاف 

 . غرس قٌم العمل الجماعً وروح الفرٌق لدي الطالب 

 خالل األنشطة التحلً بالروح الرٌاضٌة والبعد عن التعصب تعزٌز 

 .التمسك بقٌم النظام والتنافس وتكافؤ الفرص 
 

 ألخقاييات تجاه الزمقاء : .4

  واختالف توجهاتهم الزمالء جهات نظراحترام و و  االختالف فً الرأيالمعاملة بطرٌقة ودٌة و احترام. 

 .تجنب النقد المباشر, الكٌد لهم بالسوء, الحط من قدرهم أو التشكٌك فً قدراتهم العلمٌة 

  .التسامح وتقبل النقد البناء والنصائح المقدمة منهم 

  ات خاصة.العمل علً معاجة المخالفات المهنٌة و األخالقٌة من خالل جلس 

  لتصحٌح المسار األخالقً.و اال بصفة رسمٌة  , بتبادل معلومات عن اآلخرٌن عدم السماح 

 .التعاون و العمل بروح الفرٌق فً تطوٌر المهنة وفً المناهج وطرق التدرٌس والتقٌٌم 

 .ٌعترف بمساهمات اآلخرٌن فى عمله عندما ٌسأل عن تقٌٌم األداء المهنى للزمٌل 

  والخلوة مع الزمٌالت.  ط الشرعٌة كالخوض فً األعراض, وتجنب اإلختالطمراعاة الضواب 

 

 . ألخقاييات في البحث العلمي:5

 .إجراء البحوث وتوجٌها بما ٌفٌد نمو المعرفة وخدمة المجتمع 

  إصدار األحكام وتفسٌر النتائج واإلمتناع عن تزوٌر وتشوٌه المعلومات ونتائج  فً والنزاهة الدقةباإللتزام

 .بحاث المتحصل علٌهااأل

 .اإللتزام باألمانة العلمٌة فً تنفٌذ خطط البحوث وكتابة المراجع 

 .ان تكون األدوار لجمٌع المشاركٌن فً البحث فعلٌة ومكملة لبعضها 

 .ٌجب توضٌح أدوار المشاركٌن بدقة فى البحوث المشتركة واإلبتعاد عن إضافة أسماء الزمالء مجاملة 

 حٌوانات تجارب او مرضى من البشر.  خالقٌة عند إجراء بحث باستخداماأل  بالشروط  اإللتزام 

 .عدم نشر معلومات من بحوث ممولة إال بموافقة صاحب حق ملكٌة النشر 
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 . ألخقاييات تجاه المجتمع :6

  المجتمع وتنمٌة البٌئةالمشاركة فً برامج خدمة. 

 ٌط.العمل علً اٌجاد حلول علمٌة وعملٌة لمشكالت المجتمع المح 

 .الحرص توطٌد اواصر الثقة بالمجتمع المحٌط ومعرفة رأي هذا المجتمع فً البرامج الجامعٌة 

 المحافظة علً البٌئة المحٌطة خالل استعمال الكٌماوٌات والمواد الضارة فً التجارب واألبحاث. 


