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  القاهرة جامعة - الهندسة كلية



 

 مقدمة

تفيدين منها للمس منا  آ لكل المهن أخالقيات سامية يلتزم بها من يمتهنها حتي يتم الحفاظ علي سمو وسمعة المهنة لتكون نفعا  

لوك في س المؤثراتمهنة لهم. وتعد أخالقيات مهنة التعليم من أهم  ختاروهاالمن  عظيما   مما يسهم في رفعة الوطن وشرفا  

 ومرجعية ذاتية يسترشد بها في عمله وعالقاته مع اآلخرين.  داخليرقيب عضو هيئة التدريس حيث يتولد لديه 

 مصادر:ال

ي المجتمع العادات والقيم فوالثقافة العربية هدي األديان السماوية وكذلك  علىمجتمعنا  والقوانين فيالتشريعات ترتكز 

لسنة  49قانون تنظيم الجامعات ويعد  داخل وخارج المؤسسة. خرينآلباعالقته المجتمع األكاديمي و باألخصالمدني و

 1978لسنة  47قانون شئون العاملين ريس والهيئة المعاونة والطالب، ويئة التدوالئحته التنفيذية على أعضاء ه 1972

جامعة  لميثاق العمل في كلية الهندسة أساسيا   مصدرا   اإلداريبشأن نظام العامليين المدنيين بالدولة وتعديالته على الجهاز 

التي ينبغي أن يلتزم بها جميع أطراف منظومة  ةمجموعة من اإلجراءات المعتمدة والمعلنلى هذا إضافة باإليوجد و، القاهرة

 العمل في كلية الهندسة جامعة القاهرة. 

 عاا  هيةة التدرس::عامة أل التزاماتأوال: 

  اآلتية:يكون على بينة من األخالق العامة أن هيئة التدريس  أعضاء من جب على كل عضوي

 مراعاة المصداقية واألخالقيات في تحقيق التميز األكاديمي.  .1

 حترام وعدالة مع الزمالء والطالب.احقوق وكرامة األفراد والتعامل بأمانة و حتراما .2

 القوانين والتشريعات التي يتطلبها العمل األكاديمي. حتراما .3

 .راإلهداالموارد المتاحة بأسلوب يتسم بتعظيم الكفاءة وتقليل  ستخداما .4

 ستشارات مع احترام األخالقيات والحصول على جميع الموافقات لألطراف المعنية.التقديم الخدمات وا .5

 خصوصيات الغير وسرية المعلومات. حتراما .6

أنشطة أو دارة عن أي بالغ اإلإورسالتها المؤسسة و ةلحمع مصعارض تتتجنب جميع المواقف التي تحوي شبهة  .7

 .عالقة تخل بهذا المبدأ

 تصاالتواالالبحث في أعمال التدريس و وحزم البرامجالمطبوعات  امدستخامراعاة حقوق الملكية الفكرية عند  .8

 دارية.واألعمال اإل

 .تخل بالمبادئ التى يتضمنها هذا الميثاقأو هدايا  ءاتعدم قبول أي عطا .9

 

 



 

 التدرس: و التقييمعاو هيةة التدرس: فى  التزاماتثانيا: 

، في االضطالع التام بوظائفه الجامعية التدريس هيئة عضواألساسية الملقاة على عاتق ولية ئتتمثل المس

 : يلتزم بما يلى أنوفي هذا الصدد عليه 

 األمانة العلمية في شرحه لجميع أجزاء المقرر.  مراعاة .1

 . دائهمأالعدالة بين الطالب فى تقييم وقييم االمتحانات في ت ةدلجواو يةدلحياا مراعاة .2

 مع طالبه وكذلك المادة العلمية التى يقدمها لهم. هئأداتقويم  .3

 للساعات المكتبية ويجيد تفعيلها. وقٍت ثابتٍ  تخصيص .4

 .ويعطيهم حرية الحوار المثمر مع طالبهبالمناقشات  السماح .5

 .النهائيوال يقتصر على االمتحان  الدراسيتقييم الطالب على مدى الفصل  توزيع .6

 (. ، ...التقويم –االعمال الفصلية   -المحتوي  –توعية الطالب بتوصيف المقرر )األهداف  .7

وع لشراولغش ا يعاقبولغش منعا باتا منع اوين المتحات افي جلساط النضبااوم  لنظاام التزوا ةلدقاول لعدا مراعاة .8

 . فيه

 بالقواعد المحددة لوضع االمتحانات. االلتزام .9

 .لمصالح رض التقييم عند تعات اليافي عماك الشتراعن  االمتناع .10

 وضع المبادئ لتسيير ولتنظيم العالقة داخل قاعات المحاضرات وخارجها. فيالطالب  مشاركة .11

 .ساس لطلب العلمأخالق كلتزام باألدافعية الطالب لحب العلم واالإثارة  .12

 .مصادر المعرفة المختلفةطالبه على االطالع فى  تشجيع .13

لعمل، ورش ا ذاته علميا باالطالع المستمر وباالشتراك فى االنشطة العلمية المختلفة : المؤتمرات ، الندوات ، تنمية .14

 .الزيارات .... الخ

 .بمواعيد محاضراته االلتزام .15

 الوقت سواء فى التخطيط العام للمقرر أو فى إدارة المحاضرة. بادئ إدارةمإتقان  .16

 دروسال محاربة وأيضا  بهدف العالمية التقنية التغيرات مواكبة بهدف للطالب يقدمها التى العلمية المادة تطوير .17

 .الخصوصية

 

 

 



 

 اإلدارسة التدرس: هيةة عاو إلتزامات: ثالثا  

 :على يحرص فإنه بالجامعة اإلدارية المناصب ألحد التدريس هيئة عضو قبول حالة فى

 التكافؤ و الزمالة بروح التدريس هيئة أعضاء جميع مع التعامل .1

 اإلدارية و المالية القرارات جميع فى التامة الشفافية .2

 ككل الجامعة أو إليها ينتمى التى الكلية أنشطة تمويل مصادر عن الجدى و المستمر البحث .3

 الجامعة رسالة مع يتفق بما أولوياته تحديد و االنفاق شيدتر .4

 االستراتيجية القرارات إصدار فى الديمقراطي النهج التزام .5

 :البحث العلمي ميثاق أخالقيات: رابعا

 لىعالمحلى والدولى  المجتمعأخالقيات الممارسات العلمية فى البحث العلمي للباحث فى ضوابط ويجب أن تقوم 

 : المبادئ اآلتية

وما يصدر من مواثيق أخالقية من الجهات  (1) 2002لسنة  82 رقم  بقانون حماية الملكية الفكريةالتزام الباحث  -1

 .المختصة )مثل اكاديمية البحث العلمي(

من  جزاء المقتبسةمانة في عرض األخرين وتوخي الدقة واألنقل فكرة البحث عن اآل بعدمالرئيسي التزام الباحث  -2

 قل.أو الن قتباساالشارة الواضحة لمصدر مع اإلأو المنقولة عنهم خرين اآل

نتائج الدراسات المنشورة عن الموضوع واإلشارة الواضحة  حتراماالباحث الرئيسي والباحثين المشاركين  لتزاما -3

 .يالبحثالمقترح لمصادرها عند إعداد أدبيات 

 .إعداد خطة العمل أو تخصيص الميزانيةالباحث الرئيسي بحقوق عناصر الفريق البحثي عند  تزامال -4

بدون موافقة خطية من الجهة ات االختراع براء ستغاللا، وعدم ختراعااللتزام بحقوق الملكية الفكرية لبراءات اال -5

 .أو الشخص الحائز للبراءة

ات خالقيأل اإلقليميورات التى تتم على المستوى الدولى و المستوى تطتجاهات الحديثة والاإللمام بالرؤى واال -6

 .العلميالمعرفة والبحث 

 



 

  الهيةة المعاونة و الطالب و العاملين العالقات االجتماعية مع : خامسا

 : اآلتيب االلتزامتتطلب  الكليةالممارسات العادلة وعدم التمييز بين عضو هيئة التدريس و الطالب وكافة العاملين ب

لى عكل منهم فيها يحرص  ،المعاونة عالقة احترام متبادلةة عضاء هيئة التدريس والهيئأأن تكون العالقة بين  -1

 .بكل صوره ستغاللوااليترفع عن الممارسات السلبية كالتهديد والتعاون والمشاركة فى العمل 

 الشكاوى متابعةوالتظلم تسمح للطالب ب ةليآيكفل اتباع وعلى حق الطالب عضو هيئة التدريس حرص أن ي -2

  خطأ.د أي  جوولنتائج عند ا جعةامرو ةيبلطالا

المتبادل فى مناخ من الترابط والتآلف  االحترامفى نطاق  والعاملين اإلداريعضاء الجهاز أن تكون العالقة مع أ -3

 .النتائج أفضل إلى للوصولون و بذل الجهد يحفز الجميع على التعا

 إنجاز ما يوكل اليهم من أعمال. بأوقات العمل الرسمية و بااللتزاماحترام أوقات العمل وحث العاملين  -4

 اللوائح للحصول على حقوقه والقيام بواجباته.احترام كافة القوانين و -5

 ، الرحالت ... الخ .شطة الطالبية كاألسرفى األن ةشاركالمتعاون وال -6

 .يةالحياتفى كافة المستويات واألنشطة تقبله التنوع بكافة صوره المشروعة وو اآلخرين معاالختالف  ماحترا -7

 والقول والفعل.االعتدال فى المظهر  اةراعم -8

 المرجع الرئيسى  

  2002لسنة  82رقم المصرى نص قانون حماية الملكية الفكرية  (1)

http://egyptian-awkaf.blogspot.com/2009/11/82-2002.html  


