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 مٌثاق شرف المهنةأهداف                                             

   أكتوبر  6بكلٌة العلوم الطبٌة التطبٌقٌة بجامعة                            

 

 التالى :  إلً مٌثاق شرف وآخالقٌات المهنة  ٌهدف

 ٌئة الـتدرٌس بالكلٌة لـرسالته ومهنته تعزٌز انتماء كل عضو مـن أعضاء هـ ـ 0

 االرتقاء بهـا واإلسهام فً تطوٌر المجتمع ـ 5

 إرسـاء مجموعة من المواثٌق األخالقٌة لضبط سلوكٌات العاملٌن بها بما ٌكفل وجود مرجعٌة أخالقٌة  ـ 3

 تحقق كفاءة وشفافٌة المؤسسـات التعلٌمٌة   

 

 محاور مٌثاق شرف المهنة

 نة التدرٌس .أخالقٌات مه 

 .أخالقٌات المهنة فً تقٌٌم الطالب 

 . أخالقٌات البحث العلمً واإلشراف علً الرسائل العلمٌة 

 .أخالقٌات المهنة فً قبول الهداٌا والتبرعات 

 .المسئولٌة المهنٌة علً غرس القٌم األخالقٌة للطالب 

 ًخدمة الجامعة والمجتمع. أخالقٌات المهنة ف 

 

 أخالقٌات مهنة التدرٌس  -0                             

 

 ٌجب أن ٌلتزم أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم بما ٌلً: 

 التمكن من المادة العلمٌة الذي ٌقوم بتدرٌسها وٌؤهل نفسه فٌه قبل أن ٌقبل تدرٌسها. -0

 التدرٌسٌة  أن ٌكون علً دراٌة باألمور التربوٌة والطرق واألسالٌب -5
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 ت فً مادته وٌكون علً دراٌة بثقافة مجتمعة التعلٌمٌة .أن ٌلم بالمستجدا -3

      ٌطبق معاٌٌر الجودة علً المادة التً ٌقوم بتدرٌسها بالشكل الذي ٌحقق مسـتـوي جٌد للخرٌج وعلً  -4

 مستوي أداء المهنة فً المجتمع.    

 أن ٌعلن لطالبه إطار المقرر وأهدافه التعلٌمٌة ومحتوٌاته . -5

 اللقـاء الـتعلٌمً بـشـكـل جٌـد وأن ٌستخدم وقت التدرٌس بما ٌحقق مصلحة الطالبٌـدٌـر  -6

 ٌـعـلـم الـطـالب مـهـارات الـتفكٌر المنطقً وٌشجعهم علً تكوٌن رأي مستقل مما ٌساعد الطالب علً  -7

 اإلبداع واإلبكار.      

 وممتعـا للـطـالب. ٌغـٌر وٌطـور مـن أسـالٌب الـتدرٌس بالشكل الذي ٌجعله مشوقا -8

 ٌسمح بالمناقشة واالعتراض وفق أصول الحوار البناء مما ٌهٌئ فرص أفضل للتعلم. -9 

 ٌؤدي عمله بإخالص وأمانة ومثابرة حرصا علً النمو المعرفً والخلقً للطالب .      

 أن ٌمتنع عن إعطاء الدروس الخصوصٌة . -01

 

 المهنة فً تقٌٌم الطالبأخالقٌات  -5                           

 

 متابعة أداء الطالب وتقٌٌمهم بشكل دوري مع إفادتهم بنتائج التقٌٌم لالستفادة منها فً تصحٌح المسار . -0

 أن ٌكون االمتحان مالئما مع ماتم تدرٌسه وتقٌٌم مستوٌات الطالب حسب تفوقهم. -5 

ذلك ٌتعارض مع تحقٌق   تأتً فً االمتحان ألنال ٌجوز لعضو هٌئة التدرٌس أن ٌنوه عن األسئلة التً س -3 

 العدل والكفاءة فً تعلٌم الطالب بجدٌة.

 مراعاة الدقة والعدل والتزام النظام واالنضباط فً جلسات االمتحان. -4 

 منع الغش ومعاقبة من ٌقوم به. -5 

 عدم إشراك األقارب فً امتحانات أقاربهم. -6 

 راسات اإلجابة.ٌراعً الدقة فً عملٌة تصحٌح ك -7 

 تنظم عملٌات رصد الدرجات بما ٌحقق الدقة والسرٌة التامة. -8 

 تعرض النتائج علً لجنة الممتحنٌن دون كشف األسماء التخاذ قراراته بحٌادٌة. -9 
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 أخالقٌات البحث العلمً واإلشراف علً الرسائل العلمٌة ـ 3               

 

لتدرٌس ومعاونٌهم بمجموعة من القٌم العلٌا التً تسعً الكلٌة إلً االلتزام بها ٌجب أن ٌلتزم أعضاء هٌئة ا       

, وٌحدد المٌثاق القواعد الواجبة فـً السلوك المتوقع فـً شأن البحث والتألٌف العلمً واإلشراف عـلـً 

 الـرسـائـل العلمٌة بعدد من النقاط :

 ال فكره وعمله.األمانة العلمٌة فً عمل البحوث وال ٌنسب لنفسه إ -0

 توجٌه بحوثه لما ٌفٌد المعرفة والمجتمع كإلتزام أخالقً أساسً بحكم وظٌفته. -5

احترام الملكٌة الفكرٌة لآلخرٌن والدقة فً نقل األفكار واإلشارة إلً المصادر التً استقً منها الباحث  -3

وال تذكر مراجع لم ٌتم استخدامها  المعلومات التً استعان بها فً بحثه وفق أصول منهجٌه مع ذك اسم المؤلف

 إال باعتبارها قائمة قراءة إضافٌة.

 عدم بتر النصوص المنقولة بما ٌخل بقصد صاحبها سواء كان ذلك بقصد أو بغٌر قصد. -4

 فً البحوث المشتركة ٌجب توضٌح أدوار المشاركٌن بدقة واالبتعاد عن وضع األسماء للمجاملة أو للمعاملة.

 ٌانات بعناٌة ودقة دون تحٌز من جانب الباحث.ٌجب جمع الب -5

ٌجب علً الباحثٌن استكشاف كافة مصادر التحٌز فً البٌانات والتفسٌرات البدٌلة لنتائجها ودراستها, كما  -6

 ٌجب استخدام االختبارات اإلحصائٌة الهامة لتحدٌد مستوي الثقة فً أي عالقة.

البحث بتفاصٌل كافٌة تمكن الباحثٌن من إعادة التجارب والتحقق ٌجب تقدٌم البٌانات فً شكل واضح وكتابة  -7

 من النتائج.

 ع الحدٌثة المحٌطة.تحدٌث البٌانات فً المؤلفات المقررة علً الطالب حتً ٌلموا باألوضا -8

 -وفً مجال اإلشراف علً الرسائل العلمٌة:    

 وتتمثل فً النقاط التالٌة: هناك قواعد أخالقٌة تحكم عملٌة اإلشراف علً الرسائل العلمٌة

 تقدٌم النصٌحة العلمٌة فً عملٌة اختٌار موضوع البحث. -0

 التأكد من قدرة الباحث علً القٌام ببحثه تحت إشراف األستاذ.  -5

 تنمٌة قدرات الطالب لتحمل مسئولٌات بحثه وتحلٌالته ونتائجه. -3

 ا أو التً ٌدعً لالشتراك فً الحكم علٌها.التقٌٌم الدقٌق والعادل للبحوث سواء التً ٌشرف علٌه -4

عدم اإلقالل من شأن الطالب وتسفٌه قدراته أثناء البحث أو فً جلسات المناقشة العلمٌة للرسائل حتً الٌخل  -5

     المساهمة فً النمو المعرفً والخلقً السلٌم للطالب.  األستاذ بمسئولٌته الخلقٌة إزاء

 ة العلمٌة والسرٌة.التأكٌد المستمر علً األمان -6

 تنمٌة قدرات الطالب علً التفكٌر واإلبداع فً المجاالت البحثٌة الجدٌدة. -7
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 أخالقٌات المهنة فً قبول الهداٌا والتبرعات -4                          

      

 ٌمكن حصر مسئولٌة األستاذ فً هذا الشأن فٌما ٌلً:

هات مشبوهة أو أشخاص سٌئً السمعة أو تثار حولهم مجادالت الٌجوز قبول الهداٌا أو التبرعات من ج -0

 أخالقٌة أو تمس الشرف والنزاهة.

الهداٌا والتبرعات التً تتلقاها الكلٌة ٌجب أن تكون معلنة بشفافٌة تامة وجهات تلقٌها بالكلٌة معلنة  -5

 واستخداماتها معلنة.

 ت الكلٌة ونشاطها.ٌجب عدم ربط الهداٌا والتبرعات بأي تأثٌر علً سٌاسا -3

ٌحذر علً أعضاء هٌئة التدرٌس قبول هداٌا أو تبرعات شخصٌة خاصة من أشخاص لهم عالقة بعمل  -4

 أعضاء هٌئة التدرٌس.

 فً مسائل تمس النزاهة أو الشرف.ٌجب وقف التعامل مع أي جهة أو شخص ثبت مؤخرا تورطه أو تورطه  -5

 

 المسئولٌة المهنٌة علً غرس القٌم األخالقٌة للطالب -5                    

 

فاألستاذ   ٌعد األستاذ قدوة لطالبه فهو ٌبعث برسائل خلقٌة مـؤثرة فً كـل مـاٌقوله داخـل الـكـلٌة وخارجها  -0

مـسئول مهنٌا وخلقٌا عـن الـنمو الخلقً السوي للطالب ألنه ٌغرس فـً نفوس طالبه بكافة السبل المباشرة 

 غٌر المباشرة الـقـٌـم السلٌمة واألخالق الحمٌدة وبخاصة قٌم التقدم مثل:و

 قبول األخر والتعددٌة.ب ـ                                  قٌمة الوقتأ.          

 لعلمً.إتباع المنهج ا - هـ                إتقان العمل. -د                           الحوار البناء . -ج          

 

وٌمارسها فعال بـإخالص لكً ٌحقق التنشئة الخلقٌة   ٌقوم األستاذ الجامعً بأدوار متعددة بالنسبة للطالب  -5

لطالبه ومن هذه األدوار مثال ) الـمعلم والموجـه واألب والزمٌل والصدٌق( فهو ٌتشكل فً المواقف المختلفة بما 

 ٌالئم الدور المطلوب منه فً كل موقف.

مقومات االلتزام بالسلوكٌات واألخالقٌات المهنٌة لدي الطالب وذلك علً مستوي تخصصات البرامج  غرس -3

التً تقدمها الكلٌة حتً ٌكونوا واجهة مشرفة للكلٌة كمؤسسة تعلٌمٌة وبحثٌة وخدمٌة عند التحاقهم بسوق 

 العمل.
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 امعة والمجتمع.أخالقٌات المهنة فً خدمة الج -6                               

 

 ٌتطلب قٌام أعضاء هٌئة التدرٌس بمهامهم تجاه المجتمع من خالل

ربط ما ٌعلمه للطالب باحتٌاجات المجتمع وأن ٌخصص األستاذ جزء كبٌر من جهده وعلمه للمشكالت التً 

 ٌعانً منها المجتمع.

 المعارف والخبرات المتجددة. ٌحرص علً إعداد الطاقات البشرٌة التً ٌحتاجها المجتمع , وتزوٌدهم بأحدث

 ٌحرص علً تنمٌة البحث التطبٌقً وربطه بواقع العمل فً المجتمع.

تقوٌه الروابط مع المؤسسات االنتاجٌه المختلفة والتً تؤدي إلً التفاعل المباشر بٌنهما بحٌث ٌسهم أعضاء 

 هٌئة التدرٌس فً حل المشكالت التً تواجه هذه المؤسسات.
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 انًصبدس انشعًيخ إلػذاد انًيضبق األخاللي 

 انًشاجغ                                                         

 .2008 ( FLDPأخالليبد انجذش انؼهًي / انًشكض انمىيي نزًُيخ لذساد أػعبء هيئخ انزذسيظ وانميبداد )

 . 8002يششوع رًُيخ لذساد وانميبداد,  أخالليبد وآداة انًهُخ في انجبيؼبد, -د . صذيك يذًذ ػفيفي  

 

 -:2498( نغُخ 94لبَىٌ رُظيى انجبيؼبد سلى )  -5

ػـهي انـغبدح أػعبء هـيئخ انـزذسيظ أٌ يزفشغـىا نهـميبو ثبنذسوط وانًذبظشارىانزًشيُبد     -:45يبدح 

جزكشح واإلششاف ػهي انؼًهيخ وأٌ يغهًىا في رمذو انؼهىو واآلداة وانفُىٌ ثئجشاءانجذىس وانذساعبد انً

 انًؼبيم وػهي انًكزجبد ورضويذهب ثبنًشاجغ.

ػـهي انـغبدح أػعبء هـيئخ انـزذسيظ انزًغك ثبنزمبنيذ وانـمـيـى انجبيؼـيخ األصيهخوانؼـًم ػـهي     -:49يبدح 

يخ ثضهب فـي َـفـىط انطـالة, وػهيهى رـشعيخ ورذػيى االرصبل انًجبشش ثبنطالة وسػبيخ شئىَهى االجزًبػ

 وانضمبفيخ وانشيبظيخ.

يزىني أػعبء هـيئخ انـزذسيظ دـفـع انـُـظـبو داخــم لــبػـبد انـذسوط وانًذبظشوانـجـذىس     -:49يبدح 

أو انًؼهذ رمشيشا ػـٍ كـم دبدصًـٍ شأَه اإلخالل ثبنُظبو ويب ارخز يٍ   وانًؼـبيم ويمذيىٌ إني ػـًيذ انكهيخ

 إجشاءاد نذفظه .

هي كـم ػـعى يٍ أػـعبء هـيئخ انـزذسيظ أٌ يمـذو رمشيشا عُىيـب ػـٍ َشبغه انؼهًي ػـ    -:42يبدح  

سئيظ يجهظ انمغى أٌ   وانجذىس انزي أجشاهب وَششهب وانجذىس انجبسيخ إني سئيظ يجهظ انمغى وػهي

انجبسيه يـمـذو رمـشيـشا إني ػًيذ انكهيخ أو انًؼهذ ػٍ عيش انؼًم فـي لغًه وػـٍ انُشبغ انؼهًي وانجذىس 

 فيه ويب دممه انمغـى يـٍ أهذاف.

ػـهي أػـعبء هـيئـخ انـزذسيظ انًشبسكخ في أػًبل انًجهظ وانهجبٌ انزي يكىَىٌ أػعبء     -:44يبدح 

 فيهب, وػـهيهى انـًشبسكخ فـي أػًـبل انـًؤرًشاد انؼـهًيخ نهمغى ونهكهيخ أو انًؼهذ.

ثـشـأٌ ثـؼـط األدكبو انخبصخ  2459نـغُخ  89ىٌ سلـى يـغ ػـذو اإلخالل ثأدكـبو انـمـبَـ  -:200يبدح 

ثششكبد انًغبهًخ وششكبد انزىصيخ ثبألعهى وانششكبد راد انًغئىنيخانًذذودح , نشئيظ انجـبيؼـخ ثُبء 

ػـهي الزشاح ػًـيذ انكـهيخ ثؼـذ أخـز سأي يجهغبنمغى انًخزص, أٌ يـشخص ثصفـخ اعزضُبئيخ ألػعبء هيئخ 

يهُزهى خبسط انجبيؼخ أو داخههب فـي غـيش أولبد انؼًم انشعًيخ ثششغ أٌ يكغت انزذسيظ فـي يضاونخ

انىاججبد انجبيؼيخ   انًشخص نه يٍ رنك خجشح في رخصصه انؼهًي وثششغ أال يزؼبسض هزا انزشخيصًغ

ونخ ودـغـٍ أدائهـب وال يـغ انمـىاَيٍ وانهىائخ انًؼًىل ثهب في يـضاونخ انًهُخ, ويصذس ثمـىاػذ رُظيى يضا

 انًهـُخ لـشاسا يـٍ انًجهظ االػـهي نهجبيؼبد .

وال يـكـىٌ انـزـشخيـص فـي يـضاونخ انًهـُخ خـبسط انجبيؼـخ إال نـًـٍ يـعـي ػـهي رخشجه ػشش            

 عُىاد ولعي صالس عُىاد ػهي األلم في هيئخ انزذسيظ. 

يمزعيبد     نفـذ شـشوغه أو رؼبسض يغويجىص عذـت هــزا انـزـشخـيص فـي أي ولـذ إرا خـى           

 انؼًم.

 ونيظ نهًـشخـص نـه أٌ يؼـًـم فـي دػـىح ظذ انجبيؼخ ثىصفه يذبييب أو خجيشا أو غيش رنك.           

ال يجـىص ألػـعـبء هـيـئخ انـزـذسيـظ انـمـيبو ثؼـًم يـٍ أػًبل انخجشح أو إػطبء إعزشبسح    -:202يبدح   

 زشخيص يـٍ سئيظ انجبيؼـخ ثُبء ػهي إلزشاح ػًيذ انكهيخ .فـي يىظىع يؼيٍ إال ث
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ال يـجـىص ألػــعـبء هــيـئـخ انـزــذسيـظ إنـمـبء دسوط فــي غـيـش جـبيؼـزهـى أو اإلششاف   -:208يبدح   

ػهي يـىافـمـخ يجـهظ انـكهيخ أو     ػـهي يب يؼـطي ثهـب يـٍ دسوط إال ثزشخيص يٍ سئيظ انجبيؼخ ثـُـبء

ذ ثؼـذ أخـز سأي يجهظ انمغى انًخزص , ويشزشغ نهزشخيص في رنك أٌ يكىٌ انزذسيظ أو اإلششاف في انًؼه

 يغزىي انذساعخ انجبيؼيخ.

ال يـجـىص ألػــعـبء هــيـئـخ انـزــذسيـظ إػطبء دسوط خـصىصيخ ثًمبثم أو ثغيش    -:201يبدح    

          يمبثم.

ــيـئـخ انـزــذسيـظ أٌ يشزغهىا ثبنزجبسح أو أٌ يشزشكىا فـي إداسح ال يـجـىص ألػــعـبء ه   -:209يبدح    

   ػًم ال يزفك  ػـًـم رجـبسي أو يـبني أو صُبػي أو أٌ يجًؼىا ثيٍ وظيفزهى وأي

ونشئيظ انجبيؼخ أٌ يمشس يُغ ػعى هيئخ انزذسيظ يٍ يجبششح أي ػًم يشيأٌ انميبو ثه                       

          نىظيفخ ودغٍ أدائهب يزؼبسض يغ واججبد ا

 

 

 

 


