امليثاق األخالقي
جامعة فاروس
باإلسكندرية

جامعة فاروس باإلسكندرية

Pharos University in Alexandria

Code of Ethics

امليثاق األخالقي

امليثاق األخالقي

1

جامعة فاروس باإلسكندرية

Pharos University in Alexandria

Code of Ethics

امليثاق األخالقي

احملتويات
املقدمه
الرؤية

الصفحة

املوضوع

3
4

الرسالة

تعريف امليثاق االخالقى
أهداف امليثاق االخالقى
حماور امليثاق:
احملور االول  -أخالقيات أعضاء هيئة التدريس و اهليئة املعاونة
أوال :فيما يتعلق باملهام التدريسيه و االكادميية لعضو هيئة
التدريس:
• اخالقيات املهنة فى التدريس
• اخالقيات املهنة فى تقييم الطالب و تنظيم االمتحانات
ثانيا :فيما يتعلق بعالقة عضو هيئة التدريس مع الطالب
ثالثا  :فيما يتعلق باجراء البحوث العلمية
رابعا  :فيما يتعلق بالنشر العلمى
خامسا :فيما يتعلق باإلشراف على الرسائل العلمية لطالبه
سادسا :فيما يتعلق بعالقة عضو هيئة التدريس مع زمالءه
سابعا :فيما يتعلق بعالقة عضو هيئة التدريس مع اجملتمع
ثامنا :فيما يتعلق بعالقة عضو هيئة التدريس مع بيئة العمل
(اجلامعه)

احملور الثانى  :أخالقيات الطالب:

أوال :االخالقيات التى نتمسك بها فى أبنائنا طالب اجلامعة
ثانيا:عالقة الطالب مع اآلخر فى اجلامعة
ثالثا :عالقة الطالب مع البيئة الداخلية باجلامعة و خارجها
احملور الثالث  :اجلهاز اإلدارى و العاملني

• مواد القانون فيما خيص مهنة التدريس
• مواد القانون فيما خيص محاية امللكية الفكرية
املراجع

2

5
6
17 -7
9
9
10
11
12
13
14
15
16
17
21 - 18
19
20
21
30 - 22
25
27
31

جامعة فاروس باإلسكندرية

Pharos University in Alexandria

Code of Ethics

امليثاق األخالقي

املقدمة
اهتمت جامعة فاروس بإعداد ميثاق أخالقى يتبناه اجملتمع االكادميى و الطالب و مجيع
العاملني باجلامعة ليصبح جزءا أصيال فى منظومة العمل بالكليات و املراكز و اإلدارات
املختلفة باجلامعة.
و مت وضع هذا امليثاق فى ضوء مواثيق أخالقية عدة جلامعات مصرية و دولية و فى إطار قانون
تنظيم اجلامعات فى مجهورية مصر العربية و خاصة املواد التى تتعلق باجلوانب األخالقية
و بطبيعة العمل داخل املؤسسات التعليمية بوزارة التعليم العاىل.
يشتمل امليثاق األخالقى جلامعة فاروس على قائمة من املبادئ و السلوكيات األخالقية
التى ختص عضو هيئة التدريس و اهليئة املعاونة و الطالب و مجيع العاملني باجلامعة
كما مت حتديد مسئوليات كل فرد حنو اآلخر و البيئة و اجملتمع.
ولذا وجب علينا حتديد مبادئ امليثاق األخالقى جلامعة فاروس و الذى تتلخص فى اآلتى:
 .1التعاون الفعال فى تطبيق رسالة اجلامعة و السعى للوصول اىل رؤيتها املستقبلية.
 .2شيوع الصدق فى القول و العمل كذلك األمانة و اإلخالص و اإلجادة فى العمل.
 .3اإلحرتام املتبادل و احملافظة على سرية املعلومات و القيام بالواجبات قبل املطالبة
باحلقوق.
 .4تبنى املوضوعية واإلبداع و اإلبتكار و ريادة االعمال.
 .5التحلى باإلنضباط و اإللتزام و العدل و التنمية املستدامة و احملافظة على البيئة.
 .6التمسك باهلوية املصرية و تعميق االنتماء للجامعة و حب العمل و املساهمة فى
التطوير املستمر.
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الرؤية والرسالة
رؤية اجلامعة
تطمح جامعة فاروس يف أن تكون واحدة من أبرز اجلامعات يف املنطقة وعلي املستوى
الدولي لتليب احتياجات اجملتمع وتواكب التطور التكنولوجي املستمر ،وتنمي قدرات
طالبها التعليمية واملهنية والبحثية والقيادية.

رسالة اجلامعة
تعمل جامعة فاروس على توفري فرص تعليمية ذات مستوى متميز تساعد الطالب على
تنميه وتطوير مهاراتهم ومعارفهم ومتكن خرجييها من خدمة جمتمعاتهم وتطوير
إنتاجية مؤسساتهم من خالل حتقيق التكامل بني القدرات التعليمية والبحثية
والتطبيقية
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تعريف امليثاق االخالقى:

امليثاق األخالقى هو عبارة عن وثيقة حتتوى على جمموعة من التوجهات األخالقية و املعايري
السلوكية املتفق عليها بني أعضاء هيئة التدريس و الطالب و اجلهاز اإلدارى لتحكم ممارسات
العمل و العالقات فى اجلامعة .و احلفاظ على القواعد و األصول املتعارف عليها مبا يكفل
احملافظة على شرف املهنة و اهلوية املصرية.
أهداف امليثاق االخالقى:
يهدف امليثاق األخالقى اىل حتديد و توثيق حقوق و واجبات كل املنتمني جلامعة فاروس سواء من
أعضاء هيئة التدريس و الطالب و اجلهاز اإلدارى و السلوكيات األساسية التى جيب اتباعها من
أجل حتقيق مناخ صحى فى بيئة العمل يسمح بالنهوض باجلامعة على كافة املستويات
األكادميية و البحثية و خدمة اجملتمع مبا حيقق رؤية و رسالة جامعة فاروس.
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حماور امليثاق األخالقي
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احملور االول
أخالقيات أعضاء هيئة التدريس و اهليئة املعاونة

7

جامعة فاروس باإلسكندرية

Pharos University in Alexandria

Code of Ethics

امليثاق األخالقي

احملور االول :أخالقيات أعضاء هيئة التدريس و اهليئة املعاونة:
األستاذ اجلامعي يُعد احملور الرئيسى يف التعليم اجلامعي ،حيث إن مهمة األستاذ اجلامعي
ال تقتصر على القُدرة على توصيل املعلومات بصورة صحيحة للطلبة فحسب ،بل إنه  -بغض
النظر عن إختصاصه ،انسانياً كان أو علمياً -يفرتض ان تكون مهامه علمية وتربوية
وأخالقية و عليه القيام بدور مثالي ليكون منوذجاً حيتذى به ،وعليه ان يتسم بسمات
الشخصية املتزنة السوية املتفتحة بعيداً عن كل أشكال السلوك املنافية لألعراف
األكادميية.

الصفات (السمات) التى جيب ان يتحلى بها عضو هيئة التدريس:
• العدل املطلق و االنصاف
• املسئولية والكفاءة
• اإللتزام بالنواحى الدينية واألعراف والتقاليد
• التحكم فى اإلنفعاالت وضبط النفس
• التعاون سواء مع زمالئه او مع الطالب.
• اإلعتدال فى تعامالته وأحكامه
• اإلستقامة والصدق واألمانة
• احللم واحلزم
• الثقة بالنفس
• القدرة على النقد
• اإلخالص يف العمل.
• حسن املظهر
و تتجلى صفات عضو هيئة التدريس و اهليئة املعاونة فى كل جماالت املهنة باجلامعة.
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اوال  :فيما يتعلق باملهام التدريسية و األكادميية لعضو هيئة التدريس:
أ -أخالقيات املهنة فى التدريس
حترص جامعة فاروس على أن يكون هناك معايري النتقاء أعضاء هيئة التدريس و مبعنى
أدق فإن سجل الكفاءة التدريسية ،واإلجنازات األكادميية املتميزة للعضو تعد من
العوامل احملددة ملستوى التميز للقائمني بالتدريس يف الربامج التعليمية املختلفة
باجلامعة .و نظرًا للدور الرئيسي لعضو هيئة التدريس يف حتقيق رسالة اجلامعة كذلك
حرص اجلامعة بالتميز األكادميي فى براجمها التعليمية ،فان املسؤولية املهنية تدعو
عضو هيئة التدريس اىل:
• اإلعداد اجليد و املسبق للمادة العلمية التى تؤهله للتدريس على أفضل وجه.
• اإلحاطة الدائمة مبستجدات املقرر لتحديثه املستمر حتى يتماشى مع متطلبات العصر.
• السعى املستمر على رفع قدراته املهنية و تطوير ذاته من خالل اإلطالع و البحث و
املشاركة فى املؤمترات وحضور الدورات التدريبية.
• االلتزام مبواعيد احملاضرات و احلصص العملية.
• اتقان مهارة إدارة الوقت سواء فى التخطيط العام للمقرر أو داخل احملاضرة.
• اتقان مهارات التواصل الفعال مع الطالب من حيث االستماع – التساؤل – الفهم – التدعيم -
التحفيز.
• االسهام فى إكساب الطالب مهارات التعلم املعرفية و الذهنية و العامة املرتبطة باملقرر.
• توعية الطالب بتوصيف املقرر من حيث األهداف – احملتوى – األعمال الفصلية و طرق
التقويم.
• احلرص على ختصيص وقتا ثابتا للساعات املكتبية و إجادة تفعيلها.
• مراعاة الفروق الفردية بني الطالب و ينعكس ذلك على تعدد اساليب التدريس و
التقويم.
• مراعاة األمانة العلمية فى شرح مجيع أجزاء املقرر.
• تشجيع الطالب على إعداد البحوث اخلاصة مبقرره الدراسى.
• تدريب الطالب على كيفية احلصول على املعلومات من مصادر متنوعة.
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ب  -اخالقيات املهنة فى تقييم الطالب و تنظيم االمتحانات:
تتحدد مسئولية عضو هيئة التدريس فى هذا الشأن فيمايلى:

• النظر لعملية التقويم كوسيلة للتعلم و ليس جمرد تصنيف للنجاح أو الرسوب.
• التقييم املستمر و الدورى للطالب مع إفادتهم بنتائج التقييم لالستفادة منها فى تصحيح
املسار.
• اعالن نتائج التقويم أوال باول و مناقشتهم فى اوجه القصور و االهتمام بالتغذية الراجعة.
• إخطار وىل األمر بنتائج التقييم فى احلاالت التى تستوجب ذلك ،مثل (وضع الطالب على
قائمة االنذار) أو غري ذلك من احلاالت التى حددتها السياسة املتبعة فى جامعة فاروس .
• توخى العدل و اجلودة فى تصميم االمتحان ليكون متمشيا مع مايتم تدريسه و ما يتم
حتصيله و قادرا على التمييز بني مستويات الطالب املختلفة.
• ال جيوز لعضو هيئة التدريس أن ينوه عن االسئلة التى ستأتى فى االمتحان ألن ذلك
يتعارض مع حتقيق العدل و الكفاءة فى تعليم الطالب جبدية.
• تنظيم االمتحانات مبا يتيح الفرصة لتطبيق احلزم و العدل فى نفس الوقت.
• توخى الدقة و العدل و االلتزام بالنظام و االنضباط فى جلسات االمتحان.
• منع الغش منعا باتا و معاقبة حاالت الغش أو الشروع فيه.
• ال جيوز إشراك األقارب فى امتحانات أقربائهم حتى الدرجة الرابعة.
• أن يراعى الدقة التامة فى تصحيح كراسات االجابة ،مع احملافظة على سرية األمساء.
• تنظيم عملية رصد النتائج مبا يكفل الدقة و السرية التامة.
• أن يعرض النتائج على جلنة املمتحنني دون كشف األمساء الختاذ قرراتها.
• أن تعلن النتائج فى وقت واحد من مصدر واحد.
• أن يسمح مبراجعة النتائج فى حالة وجود أى تظلم ،مع حبث التظلم جبدية تامة.
• يطبق بعدالة التقويم املنصوص عليه فى الالئحة املعتمدة من اجمللس االعلى للجامعات
للربنامج التعليمى.
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ثانيا  :فيما يتعلق بعالقة عضو هيئة التدريس مع الطالب :

أنَّ جناح عضو هيئة التدريس يف مهامه التدريسية مرهونٌ بقدراته على مد جسور الود
واالحرتام بينه وبني طالبه ،والتأثري فيهم ،وإكسابهم القيم اإلجيابية يف اجلوانب املعرفية
واملهارية والوجدانية ،خاصةً يف هذا العصر الذي يتسم باملتغريات املتالحقة ،الذي أصبح
فيه الطالب اجلامعي حباجة إىل التأكيد على غرس الكثري من القيم الفاضلة واالجتاهات
اإلجيابية احلميدة والصفات احلسنة .وهذا بدوره يضع على أعضاء هيئة التدريس
مسؤولية كبرية إلجياد بيئة جامعية خالّقة يلتزم فيها عضو هيئة التدريس باملعايري
االتية:
• توخى العدل فى مجيع القرارات لنشر مناخ الثقة بني عضو هيئة التدريس و الطالب.
• عدم إقامة عالقات شخصية مع الطالب و ان تكون عالقة احرتام متبادلة.
• احرتام آراء الطالب و قدرتهم على التفكري املنطقى املستقل و اإلبداع و اإلبتكار.
• توجيه الطالب التوجيه السليم لبناء الفكر و الرأى ألداء واجباتهم على الوجه األمثل.
• احلرص على املشاركة فى االنشطة الطالبية كاألسر و الرحالت إخل......
• السماح للطالب باملناقشة و ابداء الرأى فى إطار من اإلحرتام.
• العمل على عدم تعارض مصاحله مع مصاحل الطالب حتت أى ظروف.
• اثارة دافعية الطالب حلب العلم و اإللتزام باألخالق كأساس لطلب العلم.
• احلرص على حقوق الطالب و تنمية وعيهم بها.
• جتنب استخدام النفوذ األكادميى فى الضغط على الطالب إلرغامهم على املشاركة فى
أى مشروع شخصى لعضو هيئة التدريس.
• جتاوز هدف نقل املعلومات اىل بناء شخصية الطالب بناءا تربويا إجيابيا.
• عدم قبول أى هدايا أو جمامالت من الطالب بشكل شخصى.
• االمتناع التام عن إعطاء الدروس اخلصوصية.
• العمل على اكتشاف قدراتهم و مواهبهم و العمل على تنميتها مبا يلبى حاجات اجملتمع.
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ثالثا  :فيما يتعلق بإجراء البحوث العلمية:

البحث العلمي هو الطريق األمثل للمعرفة حول العامل و يعتمد البحث العلمي على األساليب
املنظمة املوضوعة يف املالحظة وتسجيل املعلومات ووصف األحداث وتكوين الفرضيات
ويرتكز على الضوابط األخالقية فى مجيع مراحله.
أهم قيم أخالقيات البحوث هى األمانة العلمية من حيث :
❖ احرتام امللكية الفكرية لآلخرين -:اإلشارة إىل املصادر اليت استقى منها الباحث
املعلومات اليت استعان بها يف حبثه وفق أصول منهجية مع ذكر اسم املؤلف.
❖ عدم الغش العلمي :مثل اإلختالق ( )fabricationوالتزييف ( )falsificationو
االنتحال (.)plagiarism
وعليه ينبغى على عضو هيئة التدريس :
• مجع البيانات بعناية ودقة ودون حتيز من جانب الباحث ،وال ميكن التسامح يف
االحتيال العلمي املتعمد.
• توافق أحباث عضو هيئة التدريس مع اخلطة البحثية للجامعة.
• توجيه حبوثه ملا يفيد املعرفة و اجملتمع و االنسانية كإلتزام أخالقى أساسى حبكم
وظيفته.
• االمانة العلمية فى تنفيذ حبوثه و مؤلفاته فال ينسب لنفسه إال فكره و عمله فقط.
• يراعى أن تنسب املؤلفات اىل صاحبها و اليليق أخالقيا تبادل األمساء على املراجع بهدف
مكاسب مالية أو مكانة علمية.
• جيب ان يكون مقدار االقتباس من املصدر حمددا بنسبة ال تزيد عن ...........؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وواضحا و مفهوما بدون أى لبس أو غموض مع كتابة املرجع كامال.
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رابعا  :فيما يتعلق بالنشر العلمى:

يعد النشر العلمي احملصلة النهائية للبحوث العلمية ،والباب الرئيسي لنشر العلم واملعرفة،
ومصدرًا أساسيا للحضارة اإلنسانية .كما يعد البنية األساسية لتأسيس وتطوير التعليم
جبميع مراحله و تأتى أهمية النشر العلمي يف اجلامعات أنها الطريق العلمي والفاعل
إليصال املعرفة الرصينة و احللول املناسبة إىل من حيتاجها لذا فان االهتمام بهذا اجلانب من
األولويات الرئيسية اليت تقع على عاتق عضو هيئة التدريس و جيب عليه االخذ فى االعتبار
بعض األسس الرئيسية التى جيب اتباعها فى النشر العلمى:
• ينبغي على كل باحث أن يكون قد شارك يف العمل بدرجة تكفى ليتحمل املسؤلية
أمام القراء عن أجزاء معينة من احملتوى.
• ذكر أعمال الباحثني السابقني يف املوضوع حمل البحث وال جيب على الباحث أن ينسب
لنفسه فكرة مسبقة أو درست من قبل آخرين.
• اإلشارة إىل الدراسات السابقة اليت قد تكون أعطت نتائج خمتلفة.
• سعى الباحث لتعريف نفسه بني زمالئه ،فمن غري املقبول أخالقياً لباحث أن يذيع نبأ
توصله إىل نتائج معينة للعامة ،قبل نشرها يف اجملالت العلمية.
• االعرتاف بإسهام من شاركوا يف البحث والتعريف مبا قدموه.
• كتابة املراجع بدقة متكن من الرجوع إليها و عدم كتابة مراجع مل يتم استخدامها إال
باعتبارها قائمة قراءة اضافية.
• احملافظة على سرية البيانات واجبة ،خصوصا اذا تعلق األمر بأمور شخصية أو مبسائل
مالية أو سلوكية.
• يراعى حتديث البيانات فى املؤلفات املقررة على الطالب حتى اليتوهم الطالب حقائق
غري صحيحة نتيجة لعدم حتديث البيانات ،أو على األقل ال يكونوا حميطني باألوضاع
احلديثة ،و هذه مسئولية أخالقية جسيمة.
• إحرتام امللكية الفردية لألخرين حيث مت إتباع اإلجراءات القانونية حلماية حقوق
امللكية الفكرية اخلاصة باملؤلفات العلمية للسادة أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم.
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خامسا  :فيما يتعلق باإلشراف على الرسائل العلمية لطالب الدراسات العليا:
تعد البحوث العلمية والدراسات العليا للطلبة اجلامعيني سبيل التطور والتقدم ألي جمتمع
واإل شراف على الر سائل العلمية ليس جمرد عمل روتيين يزاوله أي ع ضو هيئة تدريس  ،بل
هو عمل فين تعليمي تن سيقي ا ست شاري ،يقوم به م شرف ممارس للبحث العلمي من أجل
مسااااعدة الطلبة الباحثني على امتالك مهارات البحث و يتعني على األسااتاذ اجلامعى أن
يكون ملتز ماً أخالق ياً أل نه ال قدوة ا لدائ مة أ مام طال به و أن يؤدي عم له يف كل موقع
بأمانة و إخالص  ،حريصاً على النمو املعريف واخللقي لطالبه لذا ينبغى عليه القيام باآلتي
• األمانة و املوضوعية فى اختيار موضوع الرسالة و نقاط البحث.
• عدم تلقني النتائج للطالب و إمنا يعلّمهم طرق الوصول إليها.

• ال يعلمهم املهارات فقط و إمنا طرق تنمية املهارات.
• عدم استغالل طالبه إلجناز أحباثه اخلاصة أو لرتقيه العلمي دون اإلشارة إلي جمهودهم.

• التأكيد الدائم و املستمر على أهمية األمانه العلمية و السرية.
• التأكد من إملامهم و التزامهم بالقواعد و القيم األخالقية و معرفتهم بقوانني و سياسات
املؤسسة البحثية التابع هلا.
• اإللتزام باستخدام وقت اإلشراف العلمي استخداماً جيداً ومبا حيقق مصلحة الطالب
واجملتمع.
• توجيه طالبه التوجيه السليم بشأن مصادر املعرفة وأوعية املعلومات ومراجع الدراسة.
• توجيه طالبه التوجيه السليم فيما يكلفهم به من واجباااااات أو حباااااااوث أو
مشروعات.
• متابعة أداء طالبه إىل أقصى مدى ممكن.
•
•
•
•
•
•

تأهيل الطالب على حتمل مسؤولية حبثه و حتليالته و نتائجه.
تنمية قدرات الطالب على التفكري املنطقي ،و ان يتقبل توصله إىل نتائج مستقلة بناء
على هذا التفكري.
احرتام قدرة الطالب على التفكري املستقل و إظهار إحرتامه لرأيه املبين على أسانيد
حمددة .
السماح باملناقشة واإلعرتاض وفق أصول احلوار البناء وتبع ًا آلداب احلديث املتعارف عليها.
احلياد يف تقييم العمل األكادميي والتحكيم الدقيق والعادل للبحوث سواء اليت
يشرف عليها عضو هيئة التدريس أو اليت يدعى لالشرتاك يف احلكم عليها.
عدم ابتزاز أو إذالل أو إهانة الطالب وتسفيه قدراته سواء أثناء البحث أو يف جلسات
املناقشة العلنية للرسائل  ،بطريقة ختل مبسئوليته اخللقية إزاء املساهمة يف النمو
املعريف واخللقي السليم للطالب.
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سادسا :فيما يتعلق بعالقة عضو هيئة التدريس مع زمالئه

تعد الثقة املتبادلة والعمل بروح الفريق الواحد هما أساس العالقة بني عضو هيئة التدريس
وزمالئه .لذا جيب أن يدرك عضو هيئة التدريس أن إحرتام قواعد السلوك الوظيفي مع
الزمالء من األركان األساسية يف حتقيق أهداف مؤسسة التعليم اجلامعي.
جيب ان يلتزم عضو هيئة التدريس فى عالقته بالزمالء مبايلى:
• االحرتام املتبادل و الثقة و التقبل املتبادل.
• النصح و االرشاد املتبادل.
• التعاون و التبادل العلمى.
• املشاركة الوجدانية و الدعم املعنوى.
• املرونة فى العالقة و عدم التمييز بني أعضاء هيئة التدريس على أساس النوع أو العمر
او الدين أو الثقافة.
• املساندة الفعالة حلل املشاكل املتنوعة (املهنية و الشخصية).
• تعظيم القيم اإلجيابية و احلد من القيم السلبية.
• اإللتزام بالصدق و األمانة مع الزمالء.
• مناقشة أساليب التدريس مع زمالئه لتحقيق التكامل املنشود.
• إطالع الزمالء على احملتوى العلمى الذى يقوم بتدريسه منعا للتداخل و التكرار.
• اإللتزام باملوضوعية فيما يصدر عنه من أرآء دون التحيز الشخصي سلبا او اجيابا.
• الرتفع عن كل ما يسىء للزمالء فى عالقتهم بالطالب.
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سابعا :فيما يتعلق بعالقة عضو هيئة التدريس مع اجملتمع:

نظرا الهم ية عضااو هي ئة ال تدريس فى خد مة اجملتمع جيب عل يه اإللتزام ب عدد من
املسئوليات و السلوكيات السياسية و األخالقية و التى من أهمها:
• أداء عمله العلمى و األكادميى بأمانة و إخالص.
• أن يسهم فى تنمية اجملتمع خبرباته و مهاراته العلمية و الثقافية.
• أن يكون لديه القدرة على التوافق و التكيف مع الثقافات و الشرائح املختلفة باجملتمع.
• املشاركة فى برامج املؤسسات االجتماعية و اجلمعيات اخلريية مشاركة فعالة.
• التواصل مع وسائل اإلعالم املرئية و املقروءة.
• أن يبث روح اإلنتماء بني أفراد جمتمعه من خالل املشاركة فى الندوات و املؤمترات.
• أن يكون قدوة حسنة ألفراد جمتمعه عن طريق تعزيز القيم الدينية و األخالقية و
الثقافية للمجتمع.
• احلرص على تنمية البحوث التطبيقية و ربطها بواقع العمل فى اجملتمع.
• احلرص على إعداد الطاقات البشرية التى حيتاجها اجملتمع و تزويدهم بأحدث املعارف و
اخلربات املتجددة.
• تقوية الروابط مع املؤسسات اإلنتاجية املختلفة و التى تؤدى اىل التفاعل املباشر بينهما
حبيث يسهم أعضاء هيئة التدريس فى حل املشكالت التى تواجه هذه املؤسسات.
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ثامنا :فيما يتعلق بعالقة عضو هيئة التدريس مع بيئة العمل فى اجلامعة:
إن التعامل مع اجلامعة ميثل عنصراً مهماً من عناصر املنظومة األخالقية حيث يتعامل
عضو هيئة التدريس مع اجلامعة مبا يعكس اجلانب األخالقى كما يلى:
• اإلملام التام باسرتاجتية اجلامعة و كذلك الرؤية و الرسالة و العمل على نشرها.
• أن حيافظ على مسعة و كرامة اجلامعة التى يعمل بها و أن يساهم مساهمة فعالة فى
تطوير أدائها و االرتقاء بها.
• إحرتام خصوصية اجلامعة التى ينتمى اليها و يؤكد على قيمة اإلنتماء مع عدم
التعصب.
• احلفاظ على سالمة املنشآت اجلامعية و مقتيناتها من مكتبات و معامل و قاعات و أجهزة
و معدات و غريها.
• عدم املبالغة فى تقدير املردود املادى لعمله بدون داع ،فالتقدير العادل هو املتوقع من
أستاذ اجلامعة.
• االلتزام باللوائح و القوانني و النظم التى حتكم اجلامعة.
• التمثيل احلسن و املشرف للجامعة من خالل املظهر و العمل و القول فى كل مكان.
• عدم استغالل عضو هيئة التدريس لالجهزة و االمكانيات العملية اال فى الدراسة و
العمل.
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احملااااور الثاااانى
الطاااااالب
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احملور الثانى :الطالب

يتضمن هذا امليثاق جمموعة من األخالقيات الواجب توافرها فى طالب جامعة فاروس و اتباع
ماهو مقبول و مسموح من جانبهم و االبتعاد و االمتناع عن كل ماهو مرفوض و ممنوع و غري
مسموح به.
اوال :األخالقيات التى نتمسك بها فى أبنائنا طالب اجلامعة:
 -1فى القاعات الدراسية و املعامل و الورش و االستوديوهات و غريها من اجللسات التعليمية:
• أن يلتزم باحلضور فى املوعد احملدد باجلدول الدراسى.
• أن يلتزم بالقواعد املعلنة للقيد و التسجيل و احلرص على حضور االمتحانات نصف
الفصلية و الفصلية النهائية فى مواعيدها املقررة جبدول االمتحانات.
• أن يلتزم باهلدوء و االحرتام املتبادل أثناء اجللسات التعليمية.
• أن يشارك اجيابيا فى التعليم التفاعلى.
• أن يقوم بواجباته و يعرف حقوقه و حيافظ عليها.
• أن ميارس االنشطة الطالبية و حيرص على حضور الندوات و ورش العمل املتاحة
باجلامعة.
• املواظبة على تنمية القدرات و العمل على اكتساب مهارات خمتلفة تواكب متطلبات
سوق العمل .
• التحلى بالثقة بالنفس و الصدق و الشفافية و املثابرة فى اجناز واعداد االحباث و املشاريع
املطلوبة مع االستعانة باملراجع احلديثة املتاحة فى بنك املعرفة املصرى و غريها من املواقع
اإللكرتونية.
• عدم اللجوء اىل الدروس اخلصوصية و االستفادة من أعضاء هيئة التدريس و اهليئة
املعاونة أثناء الساعات املكتبية.
• عدم اللجوء للغش أو إثارة الشغب فى جلان االمتحانات.
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ثانيا :عالقة الطالب مع اآلخر فى اجلامعة:

يتحلى طالب جامعة فاروس مبجموعة من القيم و األخالقيات التى تتجلى فى عالقته مع
اآلخر و تتضمن اآلتى:
 .1إحرتام اآلخر بالرغم من االختالف فى النوع  /الثقافة  /الدين /املستوى االقتصادى.
 .2اإللتزام فى املظهر و املواعيد و احلديث و اختيار األلفاظ و اللوائح للحصول على احلقوق و
القيام بالواجبات املطلوبة.
 .3احلرص على االحرتام املتبادل بينه و بني أعضاء هيئة التدريس و اهليئة املعاونة و أعضاء
اجلهاز االدارى.
 .4احلرص على التعاون مع الزمالء فى األنشطة الطالبية املختلفة و اإلعتذار عند اخلطأ.
 .5احملافظة على ممارسة النشاط الرياضى و املشاركة فى الندوات و املؤمترات و االحتفاالت
و املسابقات.
ثالثا :عالقة الطالب و البيئة الداخلية باجلامعة و خارجها:
التعامل مع البيئة داخل و خارج اجلامعة تعد من األولويات التى تهتم بها اجلامعة و حيث أن
اجلانب األخالقى له عظيم األثر على البيئة لذا ندعو كل طالب على أن حيافظ على نظافة
و سالمة كل من:
 .1القاعات الدراسية و املعامل و الورش و مبا حتتويه من أجهزة و مقاعد و حوائط و غريها و
اعتبار هذا السلوك هو احرتاما حلقه قبل حقوق الغري.
 .2مرافق الكلية و املمرات الداخلية و اخلارجية و أماكن االنتظار و صالة االستذكار و
املطعم و الكافترييات و غريها من أماكن اخلدمات التى توفرها اجلامعة.
 .3املكتبة و مقتنياتها من كتب و جمالت علمية و أجهزة حاسب آىل ،و االلتزام باهلدوء
فى قاعاتها و اتباع التعليمات املعلنة التى حتكم العمل داخل املكتبة.
 .4املعامل و الورش و احلرص على االستخدام األمثل للخامات و املياه و اتباع التعليمات عند
استخدام األجهزة و تركها كما مت استالمها فى بداية املعمل.
 .5البيئة خارج اجلامعة و احلرص على عدم إلقاء أى خملفات فى الشارع و اختيار األسلوب
املناسب فى احلديث و التعبري عن االعرتاض بإسلوب مناسب و الئق.
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احملور الثالث
اجلهاز االدارى والعاملني

21

جامعة فاروس باإلسكندرية

Pharos University in Alexandria

Code of Ethics

امليثاق األخالقي
احملور الثالث  :اجلهاز االدارى والعاملني

إن األستاذ والطالب ال يشكالن العاملني الفاعلني الواحدين يف اجلامعة بل يعدان جزءا من
الكل الذي يضم أعوانا آخرين ضمن املؤسسة تشتمل مهامهم توفري الشروط املثلي اليت
متكن األستاذ من أداء وظيفة التعليم والبحث علي أحسن وجه وتسهيل للطالب النجاح يف
مساره الدراسي
و جيب أن يلتزم العاملون اإلداريون يف جامعة فاروس بقواعد السلوك اآلتية:
• اإللتزام التام باجلودة فى أداء مهام عملهم باجلامعة.
• عدم اإلضراب عن العمل أو حتريض اآلخر عليه.
• متابعة التطورات احلديثة و احلرص على حضور الدورات التدريبية التى تنمى قدراتهم
و تعمل على تطوير األداء فى العمل .
• احرتام القوانني و األنظمة االدارية باجلامعة.
• احملافظة على سرية املعلومات باجلامعة و عدم اإلدالء بأى تعليقات أو تصرحيات لوسائل
االعالم.
• االنضباط بقواعد األخالق املهنية و تدعيم الشفافية.
• احملافظة على املال العام و إبالغ الرؤساء بأى جتاوزات أو خمالفات قانونية.
• شيوع اإلحرتام و التعاون و األمانة بني العاملني و بعضهم.
• اإللتزام بالصدق مع النفس و مع الرؤساء و املستفيدين لبناء جسور الثقة و التقدير
كمتطلب أساسى من متطلبات النجاح فى العمل.
• أداء واجبات العمل املوكل إليهم بكل أمانة وإتقان ،وتنفيذه بأسرع وقت ممكن ،ضمن
حدود األنظمة والتعليمات السارية.
• احلرص على تقديم اخلدمات لألشخاص املعنيني بعملهم ،من أعضاء اهليئتني التعليمية
واإلدارية ،والطلبة واملراجعني ،بسهولة ويسر ضمن حدود األنظمة السارية.
• اإللتزام بعدم استغالل املوقع الوظيفي لتحقيق منافع مادية ،أو لبلوغ مآرب شخصية.
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مواد القانون فيما خيص مهنة التدريس
مادة :95

على السادة أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بالدروس واحملاضرات والتمرينات
العملية وأن يسهموا يف تقدم العلوم واآلداب والفنون بإجراء البحوث والدراسات
املبتكرة واإلشراف على املعامل وعلى املكتبات وتزويدها باملراجع.
مادة :96
على السادة أعضاء هيئة التدريس التمسك بالتقاليد والقيم اجلامعية األصيلة والعمل
على بثها يف نفوس الطالب وعليهم ترسيخ وتدعيم االتصال املباشر بالطالب ورعاية
شئونهم االجتماعية والثقافية والرياضية من خالل الريادة ونظم األسر.
مادة :97
يتوىل أعضاء هيئة التدريس حفظ النظام داخل قاعات الدروس واحملاضرات والبحوث
واملعامل ويقدمون إىل عميد الكلية او املعهد تقريرا عن كل حادث من شأنه اإلخالل
بالنظام وما اختذ من إجراءات حلفظه.
مادة :98
على كل عضو من أعضاء هيئة التدريس أن يقدم تقريرا سنويا عن نشاطه العلمى
والبحوث التى أجراها ونشرها والبحوث اجلارية اىل رئيس جملس القسم وعلى رئيس
جملس القسم ان يقدم تقريرا اىل عميد الكلية او املعهد عن سري العمل فى قسمه
وعن النشاط العلمى والبحوث اجلارية فيه وما حققه القسم من أهداف.
مادة :99
على أعضاء هيئة التدريس املشاركة فى أعمال اجمللس واللجان التى يكونون أعضاء
فيها وعليهم املشاركة فى أعمال املؤمترات العلمية للقسم وللكلية أو املعهد.
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مادة :100

مع عدم االخالل باحكام القانون رقم  ٢٦لسنة  ١٩٥٤بشأن بعض األحكام اخلاصة
بشركات املساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات املسئولية احملدودة
لرئيس اجلامعة بناءا على اقرتاح عميد الكليه بعد أخذ رأى جملس القسم املختص
أن يرخص بصفة استثنائية ألعضاء هيئة التدريس فى مزاولة مهنتهم خارج اجلامعة
أو داخلها فى غري أوقات العمل الرمسية بشرط أن يكسب املرخص له من ذلك خربة
فى ختصصه العلمى وبشرط أال يتعارض هذا.
مادة :101
ال جيوز ألعضاء هيئة التدريس القيام بعمل من أعمال اخلربة أو إعطاء إستشارة فى
موضوع معني إال برتخيص من رئيس اجلامعة بناء على اقرتاح عميد الكلية.
مادة :102
ال جيوز ألعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس فى غري جامعتهم أو اإلشراف على ما يعطى
بها من دروس إال برتخيص من رئيس اجلامعة بناء على موافقة جملس الكلية أو
املعهد بعد أخذ رأى جملس القسم املختص ويشرتط للرتخيص فى ذلك أن يكون
التدريس أو اإلشراف فى مستوى الدراسة اجلامعية.
مادة :103
ال جيوز ألعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية مبقابل أو بغري مقابل.
مادة :104
ال جيوز ألعضاء هيئة التدريس أن يشتغلو بالتجارة أو أن يشرتكوا فى إدارة عمل
جتارى أو ماىل أو صناعى أو أن جيمعوا بني وظيفتهم وأى عمل ال يتفق ولرئيس
اجلامعة أن يقرر منع عضو هيئة التدريس من مباشرة أى عمل يرى أن القيام به
يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها
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مواد القانون فيما خيص محاية امللكية الفكرية املصرى رقم  82لعام٢٠٠٢
ضوابط محاية حقوق امللكية الفكرية داخل الكلية:
اوال :أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة:
• حيدد نطاق احلماية للملكية الفكرية ألعضاء هيئة التدريس فى كل كلية،
جلنة منبثقة من جلنة املصداقية واألخالقيات لفحص احلاالت واختاذ الالزم .
• فى حالة تكليف الكلية عضو هيئة التدريس القيام ببحث أو مؤلف ما مت التعاقد
عليه؛ تكون امللكية هلذا العمل أيا كان نوعه للكلية /اجلامعة بشرط أن يتم
كتابة اسم عضو هيئة التدريس على العمل واإلعرتاف به.
• حيظر على العضو إستخدام املصنف الفكرى املتفق عليه فى األغراض غري املنصوص
عليها فى االتفاق.
• تلجأ إدارة الكلية /اجلامعة للعضو ألخذ استشارته فى كيفية تطوير املؤلف
وتعديله بشرط أن يتم إخطارالعضو خبطاب موثق.
• يوضع شعار الكلية /اجلامعة على املصنفات التى متتلكها وحتتفظ حبق مراجعتها
وبناءا عليه ميكن للكلية  /اجلامعة أن توقع بعض االتفاقيات اخلاصة باستغالهلا
خارج احلرم اجلامعى.
• حيق للعضو أن يطالب إدارة الكلية/اجلامعة مبنع طرح كتابه اجلامعى للتداول خارج
الكلية/اجلامعة ،أو بسحبه من التداول ،أو إدخال تعديالت جوهرية عليه  ،وعند
خمالفة ذلك تلتزم إدراة الكلية /اجلامعة بتعويضه ماديا تعويضا عادالً تقدره اللجنة
املختصة.
• يلتزم عضو هيئة التدريس واهليئة املعاونة عند االستفادة من مؤلفات الغري باتباع طرق
التوثيق املعروفة حتى ينسب املصنف ملالكه.
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أعضاء اجلهاز االداري:

• حيظرعلى املوظف القيام بالنسخ من مصنفات حممية إلستعماهلا يف إجراءات قضائية أو
إدارية دون إذن من اللجنة املسؤولة باجلامعة.
• ميكن للموظف نسخ ال تتعدى  %10لعضو هيئة التدريس بالكلية من مصنف وذلك
ألغراض التدريس بهدف اإليضاح أو الشرح؛ بشرط أن يكون النسخ يف احلدود املسموح
به و أال يتجاوز الغرض منه وأن يذكر اسم املؤلف وعنوان املصنف علي كل النسخ.
• جيوز عمل نسخة وحيدة من املصنف الذى يستحيل احلصول عليه فى حالة تلفه
ويكون بعلم اللجنة املختصة بالكلية/اجلامعة و يسجل ذلك.
• حيظر حتصيل أى مقابل مالي عند استخدام أى مصنف ألى أنشطة خاصة بالطالب أو
أعضاء هيئة التدريس.
• يتعرض املوظف الذى يقوم بالكشف عن معلومات يعلم بسريتها أو إستخدامها دون
اإللتزام بقوانينها للتحويل للشؤون القانونية.
• علي الطبيب ومجيع العاملني يف اجملال الطيب اإللتزام باحملافظة علي سرية كافة
التقارير الطبية ومعلومات املريض اليت ختزن باحلاسب اآللي وال يسمح باستخدامها يف
األحباث إال مبوافقة الرئيس املباشر.
• احلصول علي املعلومات من املصادر العامة املتاحة كاملكتبات والسجالت احلكومية
املفتوحة والبحوث والدراسات والتقارير املنشورة أو احلصول علي املعلومات نتيجة جهود
البحث العلمي ال يعترب تعديا علي حقوق امللكية الفكرية.
• يلتزم موظفو املكتبة بالضوابط اخلاصة حبماية حقوق الفكرية ويقوموا بإعالنها
فى أماكن واضحة للطالب.
• حيظر على موظفى شؤون هيئة التدريس والعاملني واملالية اإلفصاح عن أى بيانات خاصة
بالعاملني بدون إذن من إدارة اجلامعة وبعد االطالع على الغرض املطلوبة له.
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نشر ثقافة محاية حقوق امللكية الفكرية واحلفاظ على أخالقيات املهنة:
علي كل كلية ان تقوم بإختاذ اإلجراءات األتية:
• إعداد ميثاق احلفاظ على القيم اجلامعية يشتمل على محاية حقوق امللكية
الفكرية فى ضوء قانون محاية حقوق امللكية الفكرية رقم  82لسنة  ،2002وفى
ضوء أخالقيات املهنة.
• وضع ميثاق احلفاظ على القيم اجلامعية مبوقع الكلية  /اجلامعة علي شبكة
اإلنرتنت.
• توزيع امليثاق على كل كلية  /األقسام العلمية املختلفة بالكلية.
• طبع ملصقات ومطويات لنشر ثقافة محاية حقوق امللكية الفكرية واحلفاظ على
أخالقيات املهنة توزع بالكلية /اجلامعة.
• طبع ملصقات خاصة بإرشادات استخدام املكتبة ،واملعامل بالكلية ووضعها بهما.
• تنظيم ندوات علمية لنشر ثقافة محاية حقوق امللكية الفكرية بني أعضاء هيئة
التدريس والطالب ومجيع العاملني بالكلية  /اجلامعة.
• تدريس ثقافة محاية حقوق امللكية الفكرية و أخالقيات املهنة ضمن املقرر
التثقيفى.

27

جامعة فاروس باإلسكندرية

Pharos University in Alexandria

Code of Ethics

امليثاق األخالقي

املراجع:

 .1صديق حممد عفيفي  :أخالقيات وآداب املهنة يف اجلامعات  ٬املشروع القومي للرتبية
األخالقية

 .2عبد الفتاح مراد " موسوعة البحث العلمى وإعداد الرسائل واألحباث واملؤلفات".
 .3حممد شفيق " البحث العلمى اخلطوات املنهجية إلعداد البحوث اإلجتماعية "
,املكتب اجلامعى احلديث ١٩٩٣ ,
 .4ميثاق أخالقيات مهنة التعليم  ،وزارة الرتبية والتعليم ٢٠٠٦ ،
 .5قانون تنظيم اجلامعات رقم  ٤٩لسنة ١٩٧٢
 .6دليل امليثاق االخالقى ألعضاء هيئة التدريس جامعة حلوان
 .7دليل امليثاق االخالقى ألعضاء هيئة التدريس جامعة مصر الدولية
 .8دليل امليثاق االخالقى و وثيقة محاية امللكية الفكرية كلية الرتبية الرياضية بنات
جامعة االسكندرية
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