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تعريف
الميثاق االخالقى هو مجموعة من التوجهات االخالقية والمعايير المتفق عليها بين أعضاء هيئة التدريس وتحكم ممارسات
العمل بالجامعة وليست أحكام وبنود تشريعية تمارس بقوة القانون
وضع هذا الميثاق ليكون مرشدا لتوجيه جميع اعضاء الجامعة (هيئة التدريس  -الطالب -العاملين) الى السلوك المناسب تجاه
الجامعة .ويحدد الميثاق معايير حسن السلوك االكاديمي الحسن والمثل العليا والمبادئ العامة التى تضع ضوابط مناقشة
القضايا االخالقيه التي يجب أن تسود نسيج مجتمع الجامعة

ممارسات األخالقيات المهنية لألكاديميين:
 - 7ممارسات األخالق المهنية فى تدريس المقررات:
أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم يتحلون بأخالقيات مهنية فى تدريس المقررات ،طبقا ً لدليل ممارسات األخالق
المهنية ،وهى على النحو التالى:
 االلتزام بمعايير الجودة فى تحديد المستوى العلمى للمادة العلمية ،وأسلوب تدريسها.
 التمكن من المادة العلمية المكلف بتدريسها ،والتحضير الجيد لتقديمها فى أكمل وأحسن صورة.
 االستخدام األمثل للوسائل التعليمية للتواصل مع الطالب ،والتيسير عليهم فى استيعاب محتوى للمقرر.
 السعى الدائم إلى تحديث المادة العلمية للمقرر الدراسى ،واالحاطة الوافية بمستجداتها ومستحدثاتها.
 االلتزام بمتابعة أداء الهيئة المعاونة فى تدريس التطبيقات العملية والمعملية ،مع عقد لقاءات معهم دوريا ً
لمتابعة تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة.
 االستمرار فى تطوير مهارته التدريسية ،بما يجعل المقرر الدراسى مشوقا ُ وممتعا ً.
 التحلى بالتفكير العلمى عند مناقشة الطالب ،واحترام آرائهم.
 التحلى بالصير فى العمل ،والصدق فى القول ،واالمانة فى التعامل ،والتعاون مع األخرين.
 االمتناع عن اعطاء الدروس الخصوصية تحت أى مسمى ،سواء بمقابل أو بدون.
 التشجيع الكامل للطالب على التفكير المبنى على أسانيد مقنعة ،واكتساب القدرات والمهارات االبتكارية.
 التواصل مع الطالب للحصول على تغذية راجعة عن محتوى المقرر وتطبيقاته ،ومدى استيعابهم ورضاهم.
 االمتناع عن قبول هدايا أو تبرعات
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 - 8ممارسات األخالق المهنية فى تقويم الطالب:
أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم يتحلون بأخالقيات مهنية فى تقويم الطالب ،طبقا ً لدليل ممارسات األخالق المهنية،
وهى على النحو التالى:
 ان ت ؤخذ بعين االعتبار رغبات الطالب عند وضع جداول االمتحان المختلفة.
 المتابعة المستمرة ألداء الطالب وتقييمهم بشكل دورى مع إفادتهم بنتائج التقييم لالستفادة منها فى تصحيح
المسار أوتدعيمه.
 التوخى الكامل للمعايير العلمية فى وضع أسئلة االمتحانات ،بحيث يتالئم مع المنهج المدروس ،ويحقق
مخرجات التعلم المستهدفة ،ويقيس القدرات الحقيقية للطالب الظهار الفروق بينهم.
 االنضباط فى جلسات االمتحان ،وتوخى الدقة والعدالة ،والتزام النظام والهدوء.
 الحيدة التامة فى تقويم الطالب ،مع عدم السماح لألهواء الشخصية أو غيرها التى قد تؤثر على التقييم.
 القيام بمهام االشراف على االمتحانات وأهمها :تحقيق االنضباط فى لجان االمتحانات ،وتوفير الهدوء التام
ودفع المراقبين إلى منع الغش ،ومنع استخدام الهواتف المحمولة أو السماعات الالسلكية نهائيا ً داخل اللجان.
 - 9ممارسات األخالق المهنية فى ريادة الطالب:
أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم يتحلون بأخالقيات مهنية فى ريادة الطالب ،طبقا ً لدليل ممارسات األخالق المهنية،
وهى على النحو التالى:
 العمل على بث روح الفريق الواحد ،والعمل الجماعى ،والعمل التطوعى بين الطالب.
 المسئولية الكاملة عن غرس مقومات االلتزام بالسلوك األخالقى المهنى لدى الطالب ،حتى يكونوا واجهة
مشرفة للجامعة  ،وبث قيم اتقان العمل المجدى ،واجراء الحوار البناء ،واتباع المنهج السليم.
 الرعاية التامة وبث روح األمل فى الطالب الذين تتعثر حياتهم بسبب المشاكل االجتماعية أو المالية أو
الحضارية ،مع المشاركة فى عالج مشاكلهم الخاصة.
 العناية الكاملة بمواهب الطالب من خالل تشكيل االتحادات الطالبية واألسر الشبابية.
 العمل على نشر الروح الديمقراطية فى الحوار مع الطالب ،وتشجيعهم على المشاركة االيجابية المشروعة،
وتجنب االنطواء أو السلبية.
 التمسك بقيم النظام والتنافس وتكافؤ الفرص.
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ممارسة األخالق المهنية فى االشراف العلمى:

أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم يتحلون بأخالقيات مهنية فى االشراف العلمى ،طبقا ً لدليل ممارسات األخالق
المهنية ،وهى على النحو التالى:
 التوجيه األمين فى اختيار موضوع البحث أو مشروع التخرج من خالل إحاطة الطالب علما ً باألفكار البحثية
المستقبلية.
 التأكي د المستمر على تحمل الطالب الباحث مسئوليته عن بحثه وتحليالته ونتائجه واستعداده للدفاع عنها.
 التأكد من قيام الطالب الباحث بجدولة أعمال بحثه وانجازاته من خالل خطة زمنية.
 التأكيد على حث الطالب الباحثين على حضور المؤتمرات العلمية ،والندوات البحثية ،واللقاءات النقاشية التى
قد تسهم فى االرتقاء بالمستوى الفكرى الالزم التمام دراسته.
 المساواة فى المعاملة بين الطالب الباحثين الذين يقوم باالشراف عليهم.
 التأكيد المستمر على األمانة العلمية ،وتنمية مهارات البحث العلمى فى الطالب.
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ممارسة األخالق المهنية فى الحح العلمى:

أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم يتحلون بأخالقيات مهنية فى البحث العلمى ،طبقا ً لدليل ممارسات األخالق المهنية،
وهى على النحو التالى:
 االمانة العلمية فى اجراء البحوث ،ونشر النتائج ،فال ينسب الباحث لنفسه إال فكره وجهده فقط.
 التوجيه الكامل الجراء البحوث التطبيقية التى تحقق فائدة اكبر للمجتمع.
 االمانة العلمية فى توثيق المراجع المستخدمة عند اجراء البحث العلمى.
 االلتزام بالتفكير العلمى ،والتأكد من المنهج البحثى ،والمحافظة على سرية المعلومات ،والدقة فى جمع
البيانات ،وااللتزام بالصبر على مشاق البحث.
 االستفادة المستقبلية المتعلقة بمجال البحث من خالل إرشاد الباحثين التاليين للباحث االساسى بمتابعة
التوصيات البحثية ،لتعميق الفكر العلمى ،واثراء البحث التطبيقى.
 االحترام الكامل للملكية الفكرية لآلخرين ،والدقة فى نقل األفكار.
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 -21ممارسات األخالق المهنية فى خدمة المجتمع:
أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم يتحلون بأخالقيات مهنية فى خدمة المجتمع ،طبقا ً لدليل ممارسات األخالق المهنية،
وهى على النحو التالى:
 الحرص على اعداد البرامج التعليمية بالمنهجية التى تعود بأقصى نفع ممكن على المجتمع.
 الحرص على تنمية البحوث التطبيقية ،وربطها بسوق العمل.
 الحرص على ا عداد وتنمية الطاقات البشرية التى يحتاجها المجتمع.
 الحرص على تقوية الروابط مع المؤسسات االنتاجية والخدمية بسوق العمل.
 الحرص على تشجيع الطالب فى المشاركة المجتمعية ،والتوعية فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ممارسات األخالقيات المهنية لالداريين والفنيين:
االداريون والفنيين يعاونون الجهاز األكاديمى فى أداء العملية التعليمية على أفضل وجه ،فهم يمارسون أخالقيات المهنة
كمعيار للسلوك المهنى القويم .وقد تشكلت وتنامت هذه األخالقيات تدريجيا ً إلى أن أصبحت معتمدة أدبيا ً وقانونيا ً .ويمكن تقديم
نموذجا ً لألخالقيات المهنية الواجب اتباعها من جانب االداريين على النحو التالى:
 االلتزام بمواعيد الحضور واالنصراف المقررة ،واالنضباط أثناء العمل.
 العمل وفق المبادىء األخالقية ،وتجنب القيام بأى عمل يمكن أن يضر بسمعة الجامعة.
 االنجاز للواجبات والمسئوليات المهنية بكل أمانة وصدق.
 االحترام الكامل للقوانين واالنظمة المعمول بها فى الجامعة.
 االحترام الكامل للعاملين االكاديميين واالداريين والفنيين والطالب.
 التعامل بشفافية مع جميع المتعاملين فى إطار ضوابط العمل.
 الحفاظ على مستوى المهنة ،والسعى لتحسين فعاليتها من خالل البحث والدراسة والتدريب الجاد.
 المحافظة على أموال الجامعة ،وحفظ أسرار المجالس واالجتماعات.
 البعد عن الصفات الذميمة فى العمل ،وعدم بذل الجهد المطلوب فى أداء العمل ،واضاعة وقت العمل فى الحديث مع
الزمالء أو قراءة الصحف ،أو التحدث فى الهاتف ،أو قبول الرشاوى.
 االبتعاد عن استخدام موارد الكلية لألغراض الشخصية من أدوات مكتبية ،وآالت تصوير ،وأجهزة طابعات.
 التعامل بعدالة ،وعدم التميز بين الجميع على أساس الجنس أو العقيدة أو السن أو غيرها.
 العمل على نشر مناخ الثقة ،وتدعيم العمل الجماعى وروح الفريق الواحد ،وتنمية روح االبتكار ،وتقديم االقتراحات
البناءة للمسئولين لعالج مشكالت العمل لمناقشتها وتطبيق الصالح منها.
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 المشاركة الفعالة ألمناء المعامل مع المشرفين على المعامل لمساعدة الطالب فى اجراء التجارب المعملية.
 التشغيل السليم للفنيين لماكينات وآالت الورش ،وتدريب الطالب يدويا ً على طرق تشغيل هذه الماكينات.
 الحفاظ على عهدته من أجهزة المعامل وماكينات الورش ،ومتابعة صيانتها ،والتأكد من أنها تعمل بحالة جيدة.
 االبتعاد عن استخدام موارد المعامل والورش لألغراض الشخصية ،من عدد ومستلزمات معملية وفنية.
 الصبر وحسن التعامل مع الطالب عند اجرائهم للتجارب المعملية بالمعامل ،والتمارين الفنية بالورش.
 االحترام الكامل للتعليماات الخاصاة بااجراء التجاارب أو تشاغيل الماكيناات ،مراعياا ً فاى ذلاك قاوانين األخاالق المهنياة،
واألمن الصناعى ،والصحة المهنية.
 التأكد من أن دليل التجارب المعملية لكل مقرر دراسى ،وكذا دليل التدريب الفنى لمقرر تكنولوجيا الورش ،متوفرة
وموزعة على الطالب.
 تقوم الكلية باالجراءات اآلتية في حالة عدم اإللتزام بأخالقيات المهنة:
تقوم اإلدارة القانونية بالجامعة بالفصل في شكاوى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب ويتم توثيق ذلك
أيضا ً من خالل تقرير يصدر سنويا ً عن اإلدارة القانونية.
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