


  الغرض من الندوة

توضيح معنى وأهمية ميثاق الشرف االخالقى. 

 

تحديد األشخاص المنوطين بميشاق الشرف. 

 

تحديد اإللتزامات نحو طلبة الجامعة. 

 

تحديد معايير النزاهة األكاديمية بجامعة فاروس. 



 والمبادئ القوانين من مجموعة هو الشرف نظام أو الشرف ميثاق

 أنشطة من المجتمع يميز ما الي باالستناد معينا مجتمعا تحكم التي

   .وافكار

 مجتمع في) الناس بان االعتقاد علي يعتمد الشرف ميثاق استخدام

 .بشرف ليتصرفوا بهم الوثوق يمكن (معين

 

  

 

Honor Covenant of Ethics 
 





 أهمية ميثاق الشرف األخالقى



 المبادئ العامة لمواثيق الشرف األخالقية



 مواثيق الشرف فى المجال األكاديمى



تأكيد أن سياسة الجامعة تنتهج أعلى درجات األمانة والنزاهة. 

 

إلزام جميع المنتمين للجامعة بهذا الميثاق فى التعامل مع األخرين. 

 

  يجب أن يقوم جميع المنتمين للجامعة بالتوقيع على اإلطالع على

 ميثاق الشرف األخالقىز

 



بميثاق الشرف داخل جامعة فاروسالمنوطين   



 اإللتزامات نحو الطالب
مراعاة العدالة بين الطلبة 

 

منح الطلبة الحرية فى التعبير عن رأيه 

 

توفير بيئة جامعية خالية من اإلرهاق والتهديد 

 

ضمان حصول الطالب على أعلى مستوى تعليمى 



 اإللتزامات نحو أعضاء هيئة التدريس واإلدارة األكاديمية

 

التوقير واإلحترام وإعتبار ما يقومون به عمال مقدسا 

 

توفير الظروف المناسبة لكى يقوموا بواجباتهم 



التعامل بكل صدق وأمانة وعدم نقل أى معلومات خاطئة 

 

إدارة ممتلكات الجامعة بأعلى قدر من الحكمة 

 

تنفيذ األستراتيجية العامة للجامعة بكل أمانة وصدق 

 اإللتزامات نحو مجلس األمناء



 العالقة مع الموردين

 
به تربطه لمورد عمل يسند أن للجامعة ينتمى عضو ألى يجوز ال 

 .منفعة أو قرابة صلة أى

 

الجامعة صالح فى للجامعة المنتمين تعامالت تكون أن يجب 

 المورد مصلحة فى وليس

 



 معايير النزاهة األكاديمية بجامعة فاروس



 األمانة العلمية
 يجب تجنب األتى  

عرض مادة علمية تخص شخص أو جهة معينة على أنها : الغش

 .عمل شخصى

 

عرض نتائج علمية غير صحيحة تخص بحث خالفا للواقع: التزوير. 

 

عرض نفس البحث ألكثر من جهة نشر: العرض المتعدد. 



 األتىيجب تجنب 

إفشاء أسرار الجامعة. 

 محاولة االستفادة من الوضع الوظيفى لتحقيق مميزات

 .مادية او معنوية

إفشاء أسرار اإلمتحانات أو التالعب بالنتائج. 

إعطاء دروس خصوصية للطلبة بأجر أو بدون. 

تعمد إشاعة روح المعارضة وإطالق الشائعات. 

 

 األمانة الوظيفية



 قسم المهندس بجمهورية مصر العربية

األمانة بمنتهى مهنتى أعمال أودى أن العظيم باهلل أقسم 

 أحترم وأن وكرامتها المهنة سر على أحافظ وأن والشرف

 .شهيد أقول ما على وهللا قوانينها



Thank you all 
 

 

Any questions 


