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  مــــقــدمـــة

رفية مؤسسة معك  14/8/1976وذلك في 1976لسنة  93بقرار جامعة قناة السويس منذ إنشائها  حازت

ك ليحدوهم في ذ -غير مكتوب–يعمل أعضاء هيئة التدريس و الطالب و العاملون بها وفق ميثاق أخالقي 

ر ابة لتطوألستجإحساس بالمسئولية العلمية و المجتمعية و التزام ال يحيد بقواعد األمانة العلمية و ا

فظتي ناة ومحات القمحافظالي األخص في إقليم المجتمع إقتصاديا و ثقافيا و إجتمعايا و تلبية إحتياجته و ع

 ث العلميالبح و تتضمن رسالة جامعة قناة السويس كل ما يتعلق بالتعليم الجامعي و شمال وجنوب سيناء.

لقيم انمية تفي سبيل خدمة المجتمع و اإلرتقاء به حضاريا و األسهام في رقي الفكر و تقدم العلم و 

إعداد  واالت اإلنسانية و تزويد بلدنا الحبيبة مصر بالمتخصصين و الفنيين و الخبراء في مختلف المج

مع  ماشياانسان مزود بأصول المعرفة و طرق البحث المتقدمة و القيم الرفعية لصنع مستقبل وطن مت

ن صبح جزءا م. و لذلك لقد حان الوقت إلصدار ميثاق أخالقي تتبناه الجامعة و ي2030رؤية الدولة في 

يم قستمد من الم ا في المجتمعمنظمومتها اإلكاديمية المتميزة. و الجامعة تعي مسئوليتها الوطنية و دوره

  أعضاء هيئة التدريس و العاملين و الطالب بها.

 جامعة قناة السويسرؤية 

ً ة المجتوالبحث العلمي وخدم تسعى جامعة قناة السويس إلي الريادة والتميز في التعليم العالي   مع محليا

  وإقليمياً ودولياً.

  جامعة قناة السويس رسالة

ي ظل فلعمل تعمل جامعة قناة السويس على تخريج كوادر بشـرية متميزة قادرة على المنافسة في سوق ا

  منظومة من جودة التعليم والبحث العلمي التطبيقي الموجه لخدمة المجتمع 

  مع مواكبة التطور التكنولوجي في إطار من القيم واألخالق.

  قناة السويس لجامعة الغايات االستراتيجيات

 قديم خريج قادر على المنافسة محلياً وأقليمياً. ت .1

 توفير بيئة داعمة للدراسات العليا والبحث العلمي الموجه لخدمة المجتمع.  .2

 السعي للتحول إلي الجامعة الذكية.  .3

 تحقيق االعتماد األكاديمي محلياً وإقليمياً.  .4
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 تعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع والتنمية المستدامة.  .5

 .الجهاز اإلداريتطوير  .6

  تمهيد :

نساني لسلوك اإللموجه الرئيسي لباعتبارها ا -األمم ةاألخالق بالمفهوم العام هي الركيزة االساسية في حيا

ن تب عنها مو المساواة واالحترام المتبادل بين فريق العمل وما يتر نحو التضامن -االجتماعي والتربوي

زام بها اإللتقـيم ومبادئ. لكل مهنه أخالقيات ومواثيق وقواعد للعمل والسلوك فيها ينبغي احترمها و

  التوجه األخالقي العام في حياة الشعوب واالمم. باعتبارها تعكس صوره

  تعريف :

س ة التدرياء هيئبين أعضالميثاق األخالقى هو مجموعة من التوجيهات األخالقية والمعايير المتفق عليها  

قـوة مارس بتوليست أحكاما أوبنودا تشريـعية  جامعةوتحكم ممارسات العمل بال و العاميلين و الطالب

   القانون .

اللتزام للقصوى اإيمانهم بقيمة وكرامة اإلنسان واألهميه  هيئة التدريس والهيئات المعاونهيؤكد أعضاء 

اة لمساوفى األداء وممارسة المبادىء الديمقراطية ، واإلصرار على حماية حرية التعليم وضمان ا

بة فى عة والرغلرفياخالقيات التعليمية والفرص المتساوية للجميع. والتعهد بقبول المسئولية وااللتزام باأل

 لتقدم فىلدائم احترام وكسب ثقــة الزمالء واإلداره والطالب وأعضاء المجتمع المدنى وضمان التطلع ال

لمختلفه سات االعملية التعليمية وتقديم معايير وقواعد يمكن بواستطها الحكم على السلوكيات والممار

حترم يي أن ات التى تصدر من البعض. و يهدف الميثاق إللألعضاء والتعامل معها بحسم وعالج المخالف

 تمي إليهذي ينالحقوق والخصوصية والكرامة والحساسية والثقة واالعتبار للمجتمع التعليمي والبحثي ال

 من أجل أمن ورفاهية الجميع.
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  الميثاق تحكم التي االساسيه المبادئ

  : . العـدل  1

وأن تكون  بدال التي واإلجراءات القرارات اتخاذ في و االخرين مع العالقات البد من توخي العدالة في

ضاء لألع متوازنة وينعكس هذا المبدأ علي الممارسات في التعيينات والترقيات والتقييم الموضوعي

  والهيئات المعاونة والطالب والعاملين.

 : األمانه  . 2

ر الشعو من يعمل علي تعميقآلق محيط أن تكون ممارسة إدارة العملية التعليمية أمينة من خالل خ

  بالراحة لألعضاء والعاملين وفي التعامل بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطالب.

 : االحترام  . 3 

 هذا علي وبناءا وارائهم االخرين و حرياتهم احترام من درجه أعلي يقدم عضو هيئة التدريس أن يجب

  . والطالب والعاملين التدريس هيئه ألعضاءوالسرية  الخصوصيه احترام يتم المبدأ

  :االنتماء و الوالء4 .

  .لجامعةبا اللوائحالقوانين و واحترام االستراتيجية أهدافها تحقيق علي والعمل ولرسالتها للجامعة الوالء

 : التميز  وعدم المساواه . 5

 ناءا عليبلطالب اأو البحثين أو التعامل بالمساواه وعدم التمييز بين أعضاء هيئة التدريس أو العاملين 

  الجنس أو النوع أو الوضع االجتماعي أو الدين أو األصول العرقية أو اإلعاقة.

 : الثقة  . 6

 غاللمن االست خال امن تعليمي جو وخلق التهديد وسائل كل من بالتخلص الجامعة في صحي جو خلق

  . المهني أو الوظيفي

 : المهني وتدعيم العمل الجماعي وروح الفريق  التكامل . 7

 رسالة والطالب وتدعيم التدريس هيئه إلعضاء منفعه وزي صالح و مفيد هو ما عن كل الجميع يدافع أن

   .العلمي وتدعيم البحث االخرين استقاللية واحترام المصالح تضارب وتفادي وأهدافها الجامعة
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  : والخصوصية  السرية حتراما . 8

 علي إال ال يعرض الطالب أو العاملين أو الزمالء عن خاصه معلومات من األعضاء لدي يتوافر ما

 ذهه تستخدم ال و التوصل إليها يتم التي المعلومات سريه واحترام بذلك لهم المرخص األشخاص

  الخرين. اإلساءة في المعلومات

  . األداء المهني المتميز .9

  والصراعات خالل األزمات.. األدارة السلمية للخالفات 10

   



 

7 

  

  

  

  

  

  

  البــــــــــــــــــــــــــــاب الثاني

    الميثاق األخالقي إلعضاء هيئة التدريس
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   :التدريس العامة لمهنه : األخالقياتأوال

 تتطلب سريهيئه التد أعضاء علي أعباءا يلقي مما المجتمع من وثقه باحترام تتمتع التدريس مهنة إن

 عـلــي متميزة وبخصائص والجودة النوعية من عالية وبدرجة المهنة أداء في المثالية درجات أعلي

  :  الـتـالــــــــي الـنـحــــو

  . التقويم وطرق المناهج وتدريس إعداد في الجودة بمعايير االلتزام .1

حيث يعلن  Course Specificationأن يبدأ عضو هيئة التدريس بعرض توصيف كامل للمقرر  .2

ليب و أساألطالبه المحتوي العلمي للمقرر و المخرجات التعليمية المستهدفة منه و طرق تدريسه 

 تقييمه ومراجعة ومدي ارتباطه ببرنامج الدراسة ككل ومناقشة الطالب في ذلك.

علنة المحافظة علي تحقيق أهداف البرنامج الدراسي ومالءمة المحتوي الدراسي لألهداف الم .3

 لنة.المع ب تحقيقها من البرنامج كاستخدام أسلوب تدريس أو تقييم اليتعارض مع األهدافوالواج

 جتمع.والم أن يلتزم باستخدام وقت التدريس استخداما جيدا وبما يحقق المصلحة للطالب والجامعة .4

 العملية. الدروس علي واإلشراف المكتبية الساعات بتفعيل االلتزام .5

  .صرمتطلبات الع ليواكب التدريس إتقان علي تساعد التي الحديثه والوسائل الطرق استخدام .6

ً ماإلعداد الجيد للمادة العلمية مع اإلحاطة الوافية بمستجداتها ومستحدثاتها ليكون  .7 القدر  منها بتمكنا

 الذي يؤهلة لتدريسها علي أفضل وجه.

 زما لتطويره.الويقترح ما يراه  األخالقي الميثاق ويراجع باستمرار المهنة صالح في هو ما أن ينفذ .8

  ية.قدراته التنافس من تزيد وتكنولوجية ومعرفية وبحثية وتربوية تعليمية خبرات اكتساب .9

الطالب  تيعابالتخطيط للزيارات الميدانية والمشاهدات العلمية للمقرر كلما أمكن وذلك لزيادة اس .10

 للمحتوي العلمي للمقرر وممارسه مهاراته.

  . مسمي أي تحت الخصوصية الدروس ءإعطا عن االمتناع .11

 توجيه وقبول التقييم والنقد الموضوعى وتصحيح األخطاء واحترام آراء الزمالء. .12
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   الـطــالبأخالقيات المهنة في التعامل مع  :نياثا

 لوماتتحفيز وتشجيع الطالب علي البحث الجاد عن المعرفة والحقيقة واالطالع وامتالك المع .1

  عة.العميق فيها لتحقيق األهداف المرجوة وتقديم ارائهم بحرية وشجاوتقييمها والتفكير 

صدر بعدم الضغط علي الطالب دون مبرر ليتصرفوا باستقاللية وأمن دون خوف وتقبل أسئلتهم  .2

  رحب و الرد عليها بإيجابية.

  عدم إنكار أو حجب منافذ المعرفة عن الطالب. .3

قدمها لتي يو إهمال أو تهميش الموضوعات المهمة اعدم التعمد بإحباط أو تشويه أو ضغط أو كبت أ .4

  الطالب وحثهم علي المعرفة من كل مصادرها.

  بذل كل جهد لحماية الطالب من الظروف الضارة والمحيط الضاغط أو الفساد.  .5

ي سئلة التت األعدم التسبب في فقدان احترام الطالب أو التنكيل بهم أو تسفيه ارائهم وحتي في حاال .6

  تفهم الطالب لموضوع السؤال.تظهر عدم 

  أال يستغل عضو هيئة التدريس وضعه الوظيفي للحصول علي امتيازات شخصية او مننفعية. .7

علم أن يساعد الطالب ويشجعهم علي اكتساب المعرفة والقدرات والمهارات والمعلومات والت .8

ير لتفكاالب علي المستمر وإظهار ملكاتهم ليكونوا منتمين ومبدعين في المجتمع و أن يشجع الط

  النقدي الخالق.

متقدمه  ديميةأن يساعد الطالب علي اكتساب خبرة التخطيط والخبرات العملية ليصلوا إلى مرحلة أكا .9

  تبرز القدرات الكامنه لديهم.

  ي.أن يحترم الطالب اللذين يقدمون أراء مخالفة أو نقد بناء أو موضوعي دون زجر أو نه .10

  أو مصادر معرفة محددة. أال يفرض على الطالب مؤلفاته .11

  ية.نولوجأن يعلم الطالب التفيكر النقدي وبعمق مفهوم التعلم المستمر وأكتساب الخبرات التك .12

بها ق تجنأن يبحث بجدية وحياديه وضمير فعال مع زمالئه شكاوي الطالب والبحث في اسبابها وطر .13

  والحلول لها دون اضطهاد أو إحداث ضرر للشاكي.
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 راجعم و المعلومات وأوعية المعرفه مصادر الي وتوجيههم الذاتي التعلم علي الطالب تشجيع .14

 الدراسة.

  . ارائهم واحترام االبداع علي تشجيعهم و الطالب لدي التفكير قدرات تنمية .15

ناء ر البان يحث  الطالب علي المشاركة الفاعله من خالل المناقشة واالعتراض وفق اصول الحوا .16

  المتعارف عليها وبما يهيئ فرصا افضل للتعلموتبعا الداب الحديث 

لتصرف شأن لان يتابع اداء طالبة الي أقصي مدى ممكن وأن يتيح نتائج المتابعة لطالبه ولذوي ال .17

 بناء عليها 

اه وان لمساوأن يكون نموذجاً للقيم الديموقراطية في حرية الفكر وحرية الراي وحرية التعبير وا .18

 طالبه.يسعي لتنمية هذه القيم في 

ساعد لتي تاأن يوجه طالبه التوجيه السليم بشأن مصادر المعرفة والمعلومان المحتلفة والمراجع  .19

 الطالب علي تحصيل الدراسي بكفاءة وفاعلية.

    :االمتحانات وتنظيم الطالب تقييم في المهنه : أخالقياتثالثا

 درجات لىأع تحقق التى المعايير وكذا الجامعية واألخالقيات القيممن  مجموعة الميثاق و يضم هذا

 ومالي منذ متحاناتاأل فترة فى المختلفة العمل مراحل أثناء الطالب جميع بين والشفافية والمساواة العدالة

 يفرض قالميثا هذا ومواد . التظلمات فى النظر عند بعدها وما النتيجة ظهور حتى للتحضير األول

 على تسود مواد وهى مباشر غير أو مباشر بشكل االمتحانات فى شارك من جميع على بها االلتزام

. التعليمية العملية مخرجات بأهم قوتتعل ةخاص ةمهم اأنه حيث.  األمتحانات أثناء إجهاد دون الجميع

 والقيم دلالع درجات من يحققونه ما بقدر الجميع شأن يعلى الميثاق هذا بمواد اإللتزامف ذاه وعلى

  و يهدف الميثاق األخالقي لجامعة قناة السويس في مجال التقويم ما يلي: . األخالقية

 النتائج فى والسالمة العدالة درجات أقصى تحقيق .1

 العادلة غير الممارسات وتقليل واإلستقرار الرضا دعم .2

 التقييم عملية ضوء في نافع هو لما الموارد توجيه .3

 التقييم عملية يخص فيما األمور وأولياء والطالب الكلية إدارة من كل إليه كمتيح مرجع توفير .4
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 كل فرد ثمار جهده يجنيأن  .5

 تكافؤ الفرص بين الطالب .6

 جامعة.ال مكانة عم ىتتماش يالت لوكياتبالس البوالط ويمالتق عملية ىعل ائمينالق زامإلت .7

 .والمستفيدين الطالب على ونشرها األخالقية القواعد توثيق .8

 .والطالب التقويم بعملية للقائمين األخالقية القواعد صياغة .9

 مليناالع كافة نم روبه أو اعستق دون ئوليةالمس حرووب اوىمتس دبجه قالفري حروب لالعم .10

 بالجامعة

 الميثاق هذا أهداف تحقيق ضرورة على التدريس هيئة أعضاء تحفيز .11

 .اإلمتحانات مراحل كل فى الجودة معايير تطبيق معدالت أقصى تحقيق .12

  مهنية عامة لعضو هيئة التدريس تتعلق بعملية التقويمأخالقيات 

  عدم إقامة عالقات شخصية مع الطالب .1

  و مجامالت من الطالب بشكل شخصىأ  عدم قبول أى هدايا .2

  عدم تكليف الطالب بأى أدوار أو أعمال ليست ضمن واجباتهم .3

  يسمح بالمناقشة واألعتراض .4

  يكون األستاذ نموذجا للديمقراطية .5

  اء الدورس الخصوصيةيمتنع عن اعط .6

  يتابع طالبه إلى أقصى حد ممكن .7

  يكون على دراية باألمور التربوية والطرق واألساليب التدريسية .8

  يلم بالمستجدات فى مادته ويكون على دراية بثقافة مجتمعه التعليمية .9
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ى يج علللخر يطبق معايير الجودة على المادة التى يقوم بتدرسيها بالشكل الذى يحقق مستوى جيد .10

  مستوى أداء المهنه فى المجتمع

لنسبى الوزن ايقيد المحاضرات بالمحتوى العلمى للمقرر والنواتج التعليمية المستهدفة ومراعاة  .11

  ى العملية التدريسية واالختبارات على السواءف  لموضوعات المحتوى

حيث  لمية)يتصف تقدير درجات االمتحانات بالعدالة والوضوح والشفافية (فى ضوء االساليب الع .12

قالية : ة الميراعى بالنسبة لألسئلة الموضوعية عمل مفتاح لالجابة الصحيحة , وبالنسبة لالسئل

االجابة النوذجية   تحدد عناصر اإلجابة على السؤال وتوزيع الدرجات على كل عنصر (فى

  لالمتحان ).

  مراعاة الدقة والعدل واأللتزام والنظام واألنضباط فى جلسات االمتحان. .13

  إشراك الطالب فى وضع جداول االمتحان. .14

  تنسيق لغة التقويم ولغة التدريس .15

  تنظيم االمتحانات بما يهيئ الفرصة لتطبيق الحزم والعدل فى نفس الوقت .16

  مراعاة الدقة فى تصحيح كراسات االجابة .17

  أخالقيات مهنية هيئة التدريس فى مراحل التقويم المختلفة

  قبل اإلمتحان

  رات الالزمة لإلجابة على امتحانتوعية الطالب بالمها .1

  تدريب الطالب على استخدام االمتحانات اإللكترونية .2

  كتابة اإلمتحان ومراجعته .3

  طبع األمتحان فى الموعد المحدد والمعلن .4

  تسليم األمتحان إلى ريس القسم العلمى أو وكيل الكلية المختص .5
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هذه  األوراق التى تثبت إرسال درجات أعمال السنة ودرجات العملى واألعمال الفصلية مع .6

  الدرجات موقعة من استاذ المادة ورئيس القسم.

  إرسال درجات اإلختبارات الشفهية موقعة من اللجنة الثالثية ورئيس القسم . .7

  كثر .أو أ اإلشتراك مع الزمالء فى وضع الضوابط المحددة إذا كانت المادة تدرس مع زميل آخر .8

  ييم مستويات الطالب حسب تفوقهم.مالءمة اإلمتحان مع ماتم تدريسه وتق .9

  يتناسب كم المادة األمتحانية والفترة الزمنية المخصصة لألمتحان. .10

  تشمل المادة األمتحانية كافة جوانب التعلم ( المعرفية و المهارات و االتجاهات) .11

  عدم إشراك أعضاء هيئة التدريس فى وضع أمتحانات ألقاربهم (حتى الدرجة الرابعة). .12

  حاناتأثناء األمت

  اإللتزام بالتواجد قبل البدء و أثناء عقد إمتحانات المقررات الخاصة بهم. .1

  تقبل مالحظات الطالب والتعامل معهم بهدوء وموضوعية. .2

  التعاون مع الزمالء أثناء سير اإلمتحانات. .3

  التواجد مع الزمالء فى لجنة األختبارات الشفوية. .4

  رات التحريرية.التواجد مع الزمالء فى اللجان أثناء األختبا .5

  منع الغش ومعاقبة من يقوم به. .6

  اإللتزام بتعليمات إدارة الكلية فى هذا الشأن. .7

  بعد االمتحانات

  التوقيع أمام درجة كل سؤال و على كراسة اإلجابة. .1

  كتابة الدرجة الكلية باألرقام والحروف والتوقيع عليها. .2

  صححين.تقدير درجات الطالب (تصحيح األوراق ) من جانب كافة الم .3
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  و.اإللتزام بتصحيح األسئلة الخاصة به فقط إذا كان األمتحان مشترك فيه أكثر من عض .4

  تسليم أوراق اإلمتحان للكنترول المختص فى الوقت المحدد. .5

  ات.إرسال نموذج اإلجابة لتحميله على الموقع اإللكترونى للكلية بعد اجراء االمتحان .6

  اإلجابة. يراعى توخى الدقة فى عملية تصحيح كراسات .7

  تنظيم عمليات رصد الدرجات بما يحقق الدقة والسرية التامة. .8

  تعرض النتائج على لجنة الممتحنيين التخاذ قراراتها بحيادية. .9

  السماح بمراجعة النتائج حال وجود أى تظلم مع بحث التظلم بجدية تامة .10

لهيئـات وا التدريس هيـئــه أعضــــاء مــــن : أخالقيات المهنة في التعامل مع الزمـالءرابعا

  : المـعــاونـــــه

  -يجب أن يلتزم عضو هيئت التدريس في عالقته بما يلي:

    و الدين.عمر أالمرونة في العالقة وعدم التمييز بين أعضاء هيئة التدريس علي أساس النوع أو ال .1

 المسانده الفعاله لحل كل المشاكل المهنية والشخصية. .2

 ية والحد من القيم السلبية.تعظيم القيم اإليجاب .3

  . االخرين تجاه الحكومية المؤسسات بإثارة التخويف يستخدمأاسلوب أال .4

 عن لمعلوماتابتبادل  وأاليسمح زمالئه عن يعرفه ما واالعتبار الثقة من وبقدر بالسرية يحيط أن .5

  االخرين.

  . ومهنية وبتوازن بشفافية للتساؤل يستجيب أن .6

  . المتحيز أو عادل الغير أو الشخصي اللوم توجيه عن يمتنع أن .7

  . المختصة السلطات من إذن أو تصريح دون االخرين ملفات يتفحص أو  يتلف أال .8

اإلشراف بصورة  مهمه يمارس وأن الباحثين لمصالح شخصية استغالل في وظيفته يستغل أال .9

   .الئقة ومشرفة
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 .وساطة ودون تمييز أو والقدرات المنافسه علي بناء المتقدمين بين من الباحثين يختار أن .10

  .تهمتوجها واختالف االخرين نظر وجهات و يحترم البناء النقد ومتقبال متسامحا يكون أن .11

 ترفيع و البحث العلمي و التعليم مهنه تطوير في معه المشاركين زمالئه ويدعم يشجع أن .12

 بقدراتهم

 دهم.ضكيدية عن توجيه الشكاوى الأال يقوم بتعمد اإلضرار بالزمالء واإلساءة لهم و االمتناع  .13

داء م و أعدم االمتناع عن تيسيير أمور الزمالء من حيث استيفاء الجوانب اإلدارية ألعماله .14

 مهامهم المختلفة.

 ً   : التزامات عضو هيئة التدريس نحو الكلية:خامسا

 زمالئه. ه بينمنافستأن يكون ملماً ومطلعاً على المعلومات والتطورات والمتغيرات الحديثة لتأكيد  .1

 .اكتساب خبرات تعليمية وتربوية وبحثية ومعرفية وتكنولوجية تزيد من قدرت التنافسية .2

رفات التص اتباع المبادئ االخالقية المنصوص عليها فى الميثاق والمحافظة على أعلي معايير فى .3

 المهنية واحترام حقوق االخرين و وجهات النظر المخالفة.

 التأثير ية فىغراءات و الضغوط الشخصية المهنية واإلجتماعية والمالية والسياسأن يقاوم كافة اإل .4

 كلية.على المعايير األخالقية بما تتضمنه من تأثيرات سلبية أو غير سوية قد تسيء إلى ال

 أن يبحث عن اإلرشاد والحلول حيثما تواجهه مواقف أخالقية محيرة. .5

لتي من اياسات اإلعتالء بالبرامج التعليمية واقتراح السأن يعمل وباستمرار علي تطوير التعليم و  .6

 .تعليمشأنها تقديم خدمة متميزة وتقييم عادل وأن يلتزم بتطوير األدوات والمصادر وطرق ال

كل إليه لتي تويقدم معلومات خاطئة او مضللة عن القدرة التنافسية و المؤهالت في الموضوعات اأال  .7

وأال  ـع قياديـوقــمل أو تـقـديـــم شـخــص دون المستــوى الحـتـــالل الحكم عليها وال يساعد في قبو

  يحـجــب أى معلومات تفيد فى التقييم أو تقدير المتقدم.

ت الصفاوأن  يقدم المعلومات والتوجيهات واإلفادات لتسهيل مهمة الطالب والكتساب المهارات  .8

  والطرق العلمية الجديدة.



 

16 

  .التطورات الخاصة منها التى تؤثر على العملية التعليميةأن يظل ملتزمأ بالقوانين و .9

  أن يمثل بدقة المؤسسة التى يعمل بها وقدرتها ونظامها. .10

  التفرقة بين الرأى الشخصى ورأى الكلية. .11

لخريجين فرص اأن يلم بصورة جيدة بسياسة الكلية والبرامج وآلية االلتحاق وأعضاء هيئة التدريس و .12

  ائية السليمة.للعمل والمعلومات اإلحص

  أن يمتنع عن أى تصرفات أو نشاط يخالف المواثيق والممارسات األخالقية. .13

لقوانين ظم وايتفاوض باحترام مع اإلدارة والطالب وصانعى السياسات والمشرعين لخلق القواعد والن .14

انين لقوترم اوالبرامج والتشريعات التى تتفق مع المبادىء األخالقية فى التعليم والتعلم وأن يح

  والقواعد الجامعية .

ألخالقى ثاق اأن يظل واعى الضمير وينفذ ما هو فى صالح المهنة واإلنسانية ويراجع باستمرار المي .15

  وتطويره.

 ً   : مسؤليات عضــو هيئة التدريس تجاه الجامعة:سادسا

لي عوالعمل  لكليةاإللمام التام باستراتيجية الجامعة والكلية التي يعمل بها وكذلك رؤية ورسالة ا .1

 ذي ينتميسم النشرها باإلضافه إلي المشاركة الفعالة في إعداد الخطة البحثية ورؤية ورسالة الق

 .إليه عضو هيئة التدريس

مات أو مستلزالمحافظه علي المال العام بكل وسيلة يرها مناسبة سواء فيما يستخدمه من معدات و .2

 اللجان.  في استخدام وقته أو في إبداء الرأي واالشتراك في

خذ اعده  يتقم أو االلتــزام بالوائح والقوانين والنظم وكل ما يشرع من قواعد وإذا لم يرق له نظا .3

 اإلجراء القانوني  لالعتراض أو المحاولة لتعديله.

 .جاالتالتمثيل الحسن والمشرف للجامعه التي ينتمي إليها عضو هيئة التدريس في كافة الم .4

 ً     :الطالبيه األنشطه في المهنه : أخالقياتسابعا

 . تشجيعها و وتنميتها الطالب مواهب المختلفه واكتشاف الطالبية األنشطه تشجيع .1
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 . الطالب لدي الفريق وروح الجماعي العمل قيم غرس .2

 . والخسارة الفوز عند التعصب عن والبعد الرياضية بالروح التحلي .3

  . الفرص وتكافؤ والتنافس النظام بقيم التمسك .4

نضمام ن االااللتزام بعدم التمييز والمساواه المنصوص عليها في المبادئ وعدم حرمان أي طالب م .5

  خرين. نح لالإلي أي برنامج أو نشاط علمي أو ترفيهي أو اجتماعي أو حرمانة من المميزات التي تم

 ً   : : االلتزام تجاه البحث العلمى والملكية الفكريةثامنا

 والتي لدوليةا الضوابط من إستخالصها تم التي للمعايير طبقا البحوث بإجراء السويس قناة جامعة تلتزم

  : التالي النحو علي والعلمية المالية األمانة علي تحرص

 :المالية األمانة

 برامج عمد  يتم عندما البحث بروتوكول في عليه متفق هو كما المصروفات لمقابلة الدعم أستخدام يجب

  . الخاصة أو الدولية الصناديق أو الحكومات طريق عن والمشاريع األبحاث

  .دقيقة ونهائية دورية مالية تقارير وتقديم المنصرف توثيق يجب كما

 :العلمية األمانة

 التي لمعلوماتا  الباحث منها استقي التي المصادر إلي باألشارة وذلك لآلخرين الفكرية الملكية إحترام

   .بها استعان

  .الباحث جانب من تحيز ودون ودقة بعناية البيانات جمع يجب

  صوره بكافة األبحاث في السلوك سوء رفض
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 النتائج هذه نشرب والقيام لاألص من إجرائه يتم لم بحث نتائج أو بيانات لتلفيق مقصود لعم: : األختالق1

 :االختالق امثلة ومن الملفقة

 يةثالبح العينه زيادة بغرض األص من تتم لم لمقابالت استبيانات ءلم. 

 الواقع في تتم لم بتجربة خاصة أكثر أو لمجموعة بيانات ق إختال. 

 وهميين لمرضي أكثر أو سريرية مذكرة جإدرا : السريرية البحوث في.  

 فيها رغبي مرجوه نتيجة الي للوصول العلمي البحث نتائج تغيير او إضافة او إستبعاد :التزييف: 2

 :التزييف امثلة ومن لذلك علمي مبرر وجود دون للبحث الممولة الجهة او الباحث

 حقيقية غير مرجوة نتائج الي لتؤدي البيانات تغيير.  

 الدراسة سجالت في واجراءات تواريخ تزوير.  

 االحصائي التحلي نتائج تزييف. 

 لنتيجة لللوصو ةرالمنشو البحثية الورقة او يةحثالب الورقة مسودة الي كاذبة بيانات اضافة 

 .مرجوة

 المنشورة الورقة البحثية في البحثية الدراسة اساليب او مواد فتحري. 

 المسحية الدراسات في البيانات لجمع هاتفية مكالمات تزوير. 

 المعتمدة الجهات الي والمقدمة بالباحث الخاصة الذاتية السيرة في البيانات فتزيي. 

 ما لشخص فكري جإنتا ماستخدا أي فبالتألي الكاذب االدعاء هو النتحالا::)العلمية السرقة (االنتحال -3

 وتحميها ةفكري ملكية تعتبر األختراعات ثلم لهاثم والكلمات فاألفكار نفسه، الشخص جإنتا أنه علي

  .النشر وحقو الفكرية الملكية قوانين

   :االنتحال أنواع

  :المتعمد غير االنتحال

 للجميع احةمت المعلومات كانت اذا انه البعض يظن فقد األسباب أحد يكون قد االنتحال فبتعري لالجه

 بتغيير انه اآلخر البعض ويظن ضروري غير المصدر ذكر أن يعني فهذا اإلنترنت، صفحات علي

  .الفكرية الملكية في حقه للفكرة األصلي لفالمؤ يفقد والكلمات الصياغة

  :)العلمية السرقة(المتعمد االنتحال
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 لو أو رالمصدرذك سواء بنفسه بصياغتها يقوم أن من بدالً  الغير كلمات أو أفكار لبنق الباحث يقوم حيث

 :االنتحال أمثلة ومن .يذكر

 لنفسه ينسبها و آخر بباحث خاصة نتائج بنشر الباحث يقوم. 

 المصدر ذكر بدون اخر باحث أو فلمؤل األفكار أو الكلمات بعض لنق . 

 اخر باحث او فمؤل من مأخوذ قول حول ترقيم عالمات وضع عدم. 

 المصدر ذكر وعدم الجملة محتوي لنق مع الكلمات تغيير. 

 . ال ام المصدر ذكر تم سواء متعددة مصادر من يجب مما الكثرالنق -

 فتفكيرالمؤل لألسلوب انتحال يعد ذلك ألن االصلي فالمؤل ترتيب بنفس فقرات عدة لنق . 

 ذلك ذكر دون يةثبح اوراق عدة في نفسه البحث نتائج نشر هو النفس من االنتحال. 

  : )authorship(التأليف وأخالقيات حقوق -4

 : المؤلف صفة  - أ

 التالية األحوال في الباحثين ضمن من المؤلف يعتبر:  

 وتفسيرها البيانات تحليل أو البحث، وتصميم فكرة في مشاركته.  

 الفكري محتواها أهمية من للتحقق بدقة مراجعتها أو المقالة مسودة كتابة.  

 ينشر سوف الذي النص على النهائية الموافقة.  

 البيانات جمع أو التمويل استجالب أما (Data Collectors)  لفريقاعلى  العام اإلشراف أو 

 ، مؤلفال معاييرصفة تنطبق ال المساهمين وكذلك.  المؤلف صفة اكتساب يبرر ال فقط البحثي

 .والتقدير الشكر فقرة في أسمائهم تدرج ولكن

 :البحث في المؤلفين أسماء ترتيب  -ب

 التالي النحو على األسماء ترتب العلمية لالرسائ من المشتقة األبحاث حالة في: 
 .)الرسالة صاحب(  الطالب :األول االسم -
 .الرئيسي المشرف :األخير االسم -
 ئيسيالر المشرف بمعرفة وذلك ل البحثيالعم في منهم لك مشاركة حسب ترتب :األسماء باقي -

 .البحث على
 بينفاق اإلت حسب األسماء ترتيب فيكون :العلمية لالرسائ من المشتقة غير األبحاث حالة في 

.األقسام مجالس في ذلك لتسجي لويفض البحث في البدء لقب البحثي الفريق أعضاء
المسئوليات   )Primary or Corresponding Author(المؤلفين  في األول االسم يتحمل  -ت

  التالية:
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 البحث في المطروحة المعلومات دقة. 
 البحث في المشاركين أسماء ترتيب. 
 للبحث النهائية المسودة على البحث في المشاركين لك موافقة. 
 بالبحث المتعلقة االستفسارات كافة على الرد.   

  : )Honorary Authorship(  الشرفي المؤلف

 رمستحقينغي مؤلفين أسماء جادرا عملية وهي .األبحاث في الشرفي فالمؤل عليه يطلق ما جإدرا يحظر

 مثل ،األبحاث في السلوك سوء ضمن من تعتبر الممارسة وهذه المنشورة األبحاث على فالمؤل لصفة

 :جادرا

 البحث فيه اجري الذي البرنامج أو القسم رئيس. 

 الرئيسي فللمؤل المرشد بدور يقوم من.  

 المنطقة في ينثالباح كبار. 

 للبحث لتموي قدم من. 

 البحث في استخدمت التي فالكواش أو الفعالة المواد قدم من. 

  : )Publication & Peer reviewing( والتحكيم النشر وأخالقيات حقوق -5

 :للنشر األخالقية المعايير

 عن اءالقر أمام المسئولية لليتحم تكفي بدرجة لالعم في شارك قد فمؤل لك يكون أن ينبغي 

 .المحتوى من معينة أجزاء

 نسبي أن الباحث على يجب وال البحث لمح الموضوع في السابقين ينثالباح أعمال ذكر يجب 

 .اآلخرين لقب من درست أو مسبقة فكرة لنفسه

 مختلفة نتائج أعطت تكون قد التي السابقة الدراسات إلي اإلشارة عليه يجب. 

 قدموه بما فوالتعري البحث في شاركوا من باسهام االعتراف يجب. 

  : )Peer Reviewing( التحكيم في العلمية المجالت لمحرري األخالقية المسئولية

 أنهم يثح األخالقية، المعايير مع تتفق ال أبحاث قبول العلمية المجالت لمحرري يجوز ال 

  .بنشره يقومون بحث أي مسئولية سيتحملون
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 اوحينم .ينشرونها التي المواد دقة لضمان اإلجراءات لك يتخذوا أن المحررين على 

 ىعل ذلك تصحيح عليهم يجب محرف تقرير أو مضللة عبارات أو جسيم خطأ نشر يالحظون

 لم سيمةج أخطاء على تحتوي أو خادعة كانت المقاالت أن ثبت وإذا .بارز مكان وفي الفور

  .سحبها عندئذٍ  فيجب النص، في واضحة تكن

 المنشورة البحوث على المقنعة االنتقادية التعليقات نشر ينبغى. 

 ثلم البحث نتائج نزاهة على يؤثر قد المصالح في تضارب أي عن االبتعاد يجب : 

 يهمرأ عن يؤثر أن يمكن المصالح في تضارب أي عن للمحررين يكشفوا أن المحكمين على 

 .المصالح في تضارب وجود استشعروا إذا مراجعته من ينسحبوا أن وعليهم البحث، في

 محتمال تضاربا  لديهم أن الواضح من خارجيين محكمين اختيار يتجنبوا أن المحررين وعلى 

  .المؤسسة أو القسم نفس في المؤلفين مع يعملون أو المصالح، في

 هممصالح تعزيز جلأ من نشره لقب لبالعم معرفتهم يستغلوا ال أن المحكمين على يجب 

 .الشخصية العلمية

 يقوم يالذ بالبحث وردت معلومات أي إفشاء أو استخدام العلمية بالمجلة للمحكم يحق ال 

ً  وذلك البحث نشر يتم حتى بتحكيمه ً  المعلومات سرية على حفاظا  الملكية قحقو على وحفاظا

 .للبحث األصلي )المؤلفين( فللمؤل الفكرية

 البحث تمول التي الجهات مع مادية صالت أية عن يفصحوا أن حثينالبا على  

 :البحوث للتموي ضوابط

 الدعم قبول يكون ال أن  ُ   .العلمي البحث ضوابط مع يتنافي بما مشروطا

 في لتدخ أي الداعمة للجهة يكون ال وأن صحيحة ومنهجية علمية بطريقة البحث يجرى أن 

 .إجرائه طريقة أو البحث نتائج

 الخارجي لالتموي جهة من لضغوط مؤسساتها من أي أو الدولة تتعرض ال أن يجب.  

 إال قومية أو دولية وكالة أي لقب من مقترح أي لتموي يجوز ال :والمنظمات لالتموي وكاالت 

 ألخالقية،ا المبادئ مراقبة حول ضمانات وقدمت للدراسة األخالقية الجوانب بجالء أبدت إذا

  .مؤسسية مراجعة لجنة قبول متضمنة

  ً    :المجتمعيه المشاركه في المهنه : أخالقياتتاسعا

 . لوطنهم باالنتماء الطالب لدي الشعور تنميه .1
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 . والمجتمع الكلية بين الثقة أواصر توطيد .2

 . البيئه وتنميه المجتمع خدمه برامج في بالمشاركه االهتمام .3

 . الضارة ولوجيةالكيميائية والبي المواد مع التعامل أثناء بها اإلضرار وعدم البيئة علي المحافظه .4

 . منها المستفيد باعتباره الكلية تقدمها التي البرامج في المحيط المجتمع برأي األخذ .5

  . لمحيطاالمجتمع  تواجه التي للمشكالت المناسبة العملية و العلمية الحلول عليإايجاد العمل .6

ً أن يبذل قصاري جهده فى تقديم الخدمات لألفراد والمؤسسات والمجتمع متي كان ذلك مط .7 بطريقة  لوبا

  سوية وشرعية.

 مع .علي التوافق والتكييف مع الثقافات والشرائح المختلفه بالمجتيكون لديه القدره ن أ .8

 المشاركه في برامج المؤسسات اإلجتماعية والجمعيات الخيرية مشاركة فعالة. .9

 التواصل مع وسائل اإلعالم المرئية والمقرؤة. .10

 أن يبث روح االنتماء بين أفراد مجتمعه من خالل المشاركه في الندوات والمؤتمرات. .11

 . ة للمجتمعثقافيكون قدوة حسنة ألفراد المجتمع عن طريق التمسك بالقيم الدينية واألخالقية والأن ي .12

 الحرص علي تنمية البحث التطبيقي وربطه بواقع العمل في المجتمع. .13

  : أخالقيات المهنه في قبول الهدايا والتبرعاتعاشرا

  واالستاذ الجامعي فيما يلي  الجامعةتتحدد مسئولية 

و أالقية قبول الهديا والتبرعات من جهات مشبوهة أو من أشخاص تثار حولهم مجادالت أخاليجوز  .1

 تمس الشرف أو النزاهة.

 يجب أن تكون معلنة. الجامعةالهديا والتبرعات التي تتلقها  .2

 الشفافيه واإلعالن في حالة المنح والتبرعات التي ترد من حكومه أجنبية.  .3

 .ونشاطها الجامعةمن شأنه التأثير علي سياسات  عملعدم ربط الهديا والتبرعات بأي  .4
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 س. حظر قبول هدايا أو تبرعات شخصية خاصة من أشخاص لهم عالقة بعمل أعضاء هيئة التدري .5

  بشاْن قبول الهديا والتبرعات.  للجامعةااللتزام بالسياسة الرسمية  .6

ال يقبل ولمهنى تؤثر على القرار اأن يمتنع عن إقامة عالقة شخصية مع طالبه متى كانت هذه العالقة  .7

 الهدايا من الطالب.

  اونة:البحث العلمي إلعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعأخالقيات آليات مراقبة : الحادي عشر

 لعلمي.بحث اتفعيل دور الجامعة و الكلية في الحفاظ علي حقوق الملكية القكرية و أخالقيات ال  

 لمية مثل السرقات العلمية.تشديد العقوبات علي األنحرفات الع  

 .وضع ضوابط صارمة لنظام الترقي في المؤسسات األكاديمية  

 .وضع ضوابط للنشر العلمي و العمل علي تحسين ثقافة النشر العلمي 

 ةنلج يال الحالة ليتحو اث،األبح يف لوكالس ءسو اتممارس نم أي نع العاإلب ةحال يوف 

 عميد  /تاذألسا يدالس يال رةمباش ةالحال نع اتقريره عترف يالت كليةبال يالعلم ثالبحو اتأخالقي

 الكلية إلتخاذ األجراءات القانونية.

 ) 1972سنة ) ل49توعية أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة بقانون تنظيم الجامعات رقم 

 ذات الصله بالحقوق و الواجبات.مواد الفيما يتعلق ب
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  الثالثالبـــــــــــــــــــاب 

  الجامعي الميثاق األخالقي للطالب
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  :الطالب بها يتحلي أن يجب التي األخالقياتأوال: 

 :العلم طلب على الصبر -1

 بذل بدون يحصله أن يستطيع الميسور،ول باألمر ليس العلم طلب أن الجامعة طالب يتذكر أن ويعني

 جهودالم في تتمثل شخصية كانت سواء تصادفه التي الصعوبات وتحمل طاقة، من وسعه في ما كل

  .األسرة بأفراد متصلة كانت أو جتماعيأواإل الذهني أو الجسدي

 :العلم طلب في المثابرة -2

 لمختلفةا العلم تخصصات في والخبراء العلماء من الناجحين من مميزة نماذج عينيه نصب يضع أن

  .العلمية الدرجات أرفع لنيل صعوباتهم على تغلبوا والذين

 :التدريس هيئة عضو احترام -3

 تنظم التي هتعليمات وينفذ وخبرته، سنه ويراعي إنسانيته، يقدر الجامعة طالب أن الخلق هذا يعني

 لحضورا على طالبه لتحفيز محاولته في ويشكره الطالب، إلدارة جهوده ويثمن بطالبه، عالقته

  .لنفسه يكره بما عنهم يتحدث فال زمالئه واحترام .رؤيته عند عليه والسالم

 :مداخالته في الفطنة -4

 لإلجابة ئمالمال الوقت يعرف ومقدارها،كما األسئلة، ونوع أسئلته، لطرح المناسب الوقت يعرف أن

 ل ا لوما يتلقى ل حتى الطالب؛ زمالئه أو التدريس هيئة عضو قبل من سواء المطروحة األسئلة عن

 في لفاعلةا المشاركة في عزيمته من يقلل قد ما هو المحاضرات، قاعة في فرد أي من لنفسه يرضاه

  .خسارته إلى يؤدي ما لفرد إحراج إحداث في يتسبب أو لحق، وقت

 :جيدة عالقات تكوين -5

 مثل ية،شخص بسمات الطالب يتحلى أن يتطلب الخلق وهذا الطالب، زمالئه مع سليمة عالقات وجود

 العالقات تمقوما من وغيرها ، ا وأمينا ا، وصادقا ومرحاا، ومرناا، ومتواضعاا، ودوداا، : كونه

  .الجيدة الجتماعية

 :زمالئه مع التعاون -6
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 تزويده : مثل ذلكو ، بينهم المتبادلة بالفائدة تعود وخدمات منافع تبادل وزمالئه الطالب بين تكون أن

 غير جزئيات توضيح على ومساعدته المقررات، بموضوعات تتعلق علمية مادة من يفوته بما

 لتدريسا هيئة أعضاء أمام عنه والدفاع مرضه، وفي غيابه، حالة في عنه والسؤال لديه، مفهومة

  .الدراسية واجباته في تقصيره في له والنصح التوجيه وتقديم زمالئه، وأمام

  :: حقوق الطالبثانيا

  في المجال االكاديمى: -أ

  توفير المجال الدراسى والمناخ العلمى المناسب للحصول على تعليم ذى جودة عالية.  - 1

ليها الع عالمحافظة على المعلومات الشخصية واألكاديمية التي تخص الطالب وعدم السماح باالط - 2

  أو نشرها أو استخدامها اال للمصرح لهم فقط. 

   كلية.لكترونى للجامعة أو دليل التعريف الطالب بلوائح الكلية والجامعة على الموقع اال - 3

  .الحصول على اإلرشاد األكاديمي وحل المشكالت التعليمية من خالل المرشد األكاديمى - 4

لدراسة ال من االطالع على الجداول الدراسية قبل بدء الدراسة للطالب القدامي وفى األسبوع األو - 5

  ائح. للطالب الجدد التمام اجراءات التسجيل طبقاً  للنظام  واللو

ا ذلك وطبقظمة لحذف وإضافة أى مقرر أو االنسحاب منه أو إيقاف القيد وفق اللوائح والقوانين المن - 6

 للمواعيد المعلنة في هذا الشأن.

 -أهدافه  -الحصول على محتويات المقرر الدراسى عند بدء الدراسة شامالً معلومات عن المقرر  - 7

توزيع   -م الطالب أساليب تقوي -لزمنى لتدريسها وضوعات المقرر والجدول ام -القائم بالتدريس 

  ي معلومات أخرى عن المقرر. أ -صادر الماده العلميه م -الدرجات 

ى تقرها ب التااللتحاق بالبرنامج أو القسم العلمى الذي يرغبه وفق ضوابط وشروط القبول والتشعي - 8

  الكلية وفي حالة إنطباق الشروط علية. 

لية وفي ة بالكأو تعديل المسار األكاديمي حسب اللوائح واألنظمه المتبعالتحويل من قسم إلى أخر  - 9

  حالة إنطباق الشروط علية. 
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  الحصول على البطاقة الجامعية التي تثبت شخصيته.  -10

ئها أو عدم الغابية وإلتزام أعضاء هيئه التدريس بالكلية بمواعيد الفاعليات التعليمية والساعات المكت -11

  الضرورة وبعد االعالن عن ذلك مسبقا.تغير أوقاتها إال في 

 –ونى توفير فرص التواصل مع أعضاء هيئه التدريس وإدارة الكلية عن طريق البريد االلكتر -12

  لقاءات الدورية. ال –الساعات المكتبية 

لقوانين ية واالحق في المناقشة وإبداء الراي في األمور التعليمية التى تخصه وفقا للوائح الكل -13

 .المنظمة لذلك

وقين الحصول على خدمات وحدة الدعم األكاديمي بالكلية من رعاية واهتمام بالطالب المتف -14

 والمبتكرين  والطالب المتعثرين والمقبلين على التعثر وذوي االحتياجات الخاصة.

الحق في المشاركة في البحث العلمي تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالقسم المختص  -15

 مؤتمرات البحثية الطالبية بالكلية والجامعة.والمشاركة بأبحاث في ال

 م عرضتعبئة استبيان مدي رضاء الطالب عن تدريس مقرر ما بكل شفافية وفي سرية كاملة وعد -16

  نتائج التقويم على القائم بالتدريس إال بعد إعالن نتائج اإلمتحانات النهائية.

جعة ي مرافختبار المنتصف والحق االطالع على درجاته ونتائج االختبارات الدورية والفصلية وا -17

 ورقة االجابه في أى مقرر بعد االنتهاء من تصحيحها مع القائم بالتدريس.

ً  الحق في التقدم بالتماس لمراجعة رصد درجات المقرر في حضور الطالب ألي مقرر وذلك -18  طبقا

  للوائح واالنظمه التي تنظم ذلك.

  أكاديمي أو تأديبي تجاهه.أخطار الطالب كتابياً في حالة إتخاذ إي إجراء  -19

لمذكور تيب االتظلم لدى القسم ثم الكلية ثم الجامعة في حالة عدم الحصول على حقوقه طبقا للتر -20

  ودون تخطي جهة قبل األخرى. 

  . رية تامةها بسفى حالة تقديم شكوى من الطالب ضد أي من اطراف العمليه التعليمية يتم التعامل مع -21

عند االنتهاء من متطلبات التخصص والكلية والجامعة وخالفه وفقاً الحصول على وثيقة التخرج  -22

 لالنظمة واللوائح وفي حالة سداده لكامل المصروفات المقررة. 
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  يمى: في المجال غير االكاد -ب

  التمتع بخدمات الرعاية اإلجتماعية التي تقدمها الكلية والجامعة.  - 1

  ائح واألنظمة. االستفادة من الرعاية الصحية الكاملة طبقاً للو - 2

م ب أياالمشاركة في األنشطة الطالبية التى تنظمها الكلية والجامعة والحق في عدم احتسا - 3

إعادة وصلية المشاركة الرسمية في األنشطة من نسب الغياب المسموح بها وتأجيل االمتحانات الف

  شرح المحاضرات التي لم يحضرها خالل مشاركته في األنشطة الرسمية.

 –المكتبة العامة  –مطعم الجامعة  –من خدمات ومرافق الجامعة (مسكن جامعي االستفادة  - 4

  دمات اإلنترنت). خ -المكتبة  المركزية 

ين والقوان لوائحالحصول على الحوافز والمكافأت المقررة إذا كان الطالب متفوقاً أكاديميا طبقا ل - 5

 لوائححد األنشطة طبقاً لأو الحصول على الحوافز والمكافأت المقررة في حالة فوزه في أ

  واالنظمة التي تضعها الجامعة.

 ما الإتاحة الفرص للمشاركة في الدوارات التدريبية وورش العمل والندوات والمؤتمرات ب - 6

  يتعارض مع واجباته األكاديمية.

تحادات ك االالمشاركة في أنشطة إتحاد طالب الكلية والجامعة والحق في إختيار من يمثله في تل - 7

  طبقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك. 

ت أو طبوعاالحصول على اللوائح واألنظمة التي تنظم األنشطة والخدمات الطالبية عن طريق الم - 8

  شبكه المعلومات الدولية. 
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  : واجبات الطالبثالثا

  في المجال االكاديمي:  -أ

لتعليم شأن اباالطالع والعلم بجميع اللوائح واالنظمة والتعليمات التي تقرها الكلية والجامعة  - 1

  والطالب واألنشطة والخدمات الطالبية. 

خدمات ة والااللتزام بلوائح وأنظمة وتعليمات الكلية المتعلقة بالدراسة واالختبارات واألنشط - 2

  الطالبية. 

لما كتحديثها بلتزام الوثائق والمستندات واألفادة بالبيانات الشخصية واألكاديمية السليمة واالتقديم  - 3

 طلب ذلك أو حدث بها أي تغيير.

لية أو ن الكمااللتزام باجراء الفحوص الطبية التي تطلب منه وفي أي وقت وبدون إبداء أي أسباب  - 4

 الجامعة. 

حاب المحددة للتسجيل والحذف واإلضافة واالنسمراجعة المرشد األكاديمي خالل المواعيد  - 5

 والتواصل معه لحل أي مشكالت أكاديمية أخرى.

 االنتظام في الدراسة وااللتزام بالواجبات والمهام الدراسية التي توكل له.  - 6

  .الحفاظ على قاعات الدرس والمعامل والورش والمكتبات وحسن االستفادة من محتوياتها - 7

االخالق دين وك الجامعي واألكاديمي وعدم القيام بأى سلوك يتنافى مع الااللتزام بمعايير السلو - 8

  والتقاليد واألعراف واللوائح والقوانين الجامعية.

عة مع الجامالتعامل باحترام مع أعضاء هيئه التدريس والطالب واإلداريين والعاملين بالكلية و - 9

  احترام خصوصية كل منهم. 

  ة من الكلية أو الجامعة. االلتزام بتنفيذ العقوبة الموقع -10

 تقييم العملية التعليمية لمقرر ما حسب النموذج المعد لذلك بكل أمانه وشفافية.  -11

  ى:في المجال غير االكاديم -ب

  الحفاظ على مرافق الكلية وعلى النظافه العامه.  - 1
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قط وعدم فبية االلتزام بدخول الكلية ومرافقها أثناء اليوم الدراسى أو خالل عقد األنشطة الطال - 2

  إثارة القلق واالزعاج أو التجمع غير المشروع. 

  االلتزام بالسلوك القويم وعدم القيام بأى سلوك خارج عن األعراف والقوانين.  - 3

 أعضاء هيئه –ن االلتزام بحمل البطاقة الجامعية أثناء وجودة بالجامعة وتقديمها إلى أفراد األم - 4

  التدريس عند طلبها. 

و تغير قدانها أاله فحلى البطاقة الجامعية من التلف أو الفقد وإبالغ الكليه في االلتزام بالمحافظة ع - 5

  الصفة أو البيانات.

  المالعب).  –المطعم  –االلتزام باللوائح واألنظمة في المرافق األخرى للجامعة ( السكن  - 6

 عدم اإلساءة إلى سمعة الكلية أو الجامعة داخل أو خارج الجامعة والكلية. - 7

  :ام تأديب الطالبنظرابعا: 

ت التعديالنفيذية ويطبق على الطالب كافة القواعد التي نص عليها قانون تنظيم الجامعات والئحته الت -أ

  التي تطرأ عليهما بشأن تأديب الطالب والتي تنص على المواد التاليه:

ن مإمتحان  بتأديةالطالب المقيدون والمنتسبون والمرخص لهم (من قانون تنظيم الجامعات):  123مادة 

  الخارج والمستمعون خاضعون للنظام التأديبى المبين فيما بعد.

لتقاليد وائح وايعتبر مخالفة تأديبية كل إخالل بالقوانين والل (من قانون تنظيم الجامعات): 124مادة 

  الجامعية وعلى األخص:

  ألعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية.ا -1

ل دروس والمحاضرات واألعماالدراسة أو التحريض عليه أو اإلمتناع المدبر عن حضور التعطيل  -2

  الجامعية األخرى التى تقضى اللوائح بالمواظبة عليها.

  فى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها.كل فعل يتنا -3

  زم له وكل غش في إمتحان أو شروع فيه.ل إخالل بنظام األمتحانات أو الهدوء الالك -4

  كل إتالف للمنشآت واألجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها. -5



 

32 

ية جمعيات داخل الجامعة أو اإلشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعكل تنظيم لل -6

  المختصة.

جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من وزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط أو صور بالكليات وت -7

  السلطات الجامعية المختصة.

  اب.خل المبانى الجامعية أو اإلشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام أو اآلداإلعتصام دا -8

 بق في حقهططالب إذا إرتكب مخالفة تخل باآلداب أو تخالف أنظمة الكلية أو الجامعة أو يلغى قيد ال -ب

  ب بما يتفق مع قانون تنظيم الجامعات.الئحة تأديب الطال

  حاالت الغش

  من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات: 125خضع حاالت الغش لنص المادة ت -أ

بط في كل طالب يرتكب غشا في إمتحان أو شروعا فيه ويض (من قانون تنظيم الجامعات): 125مادة 

المواد  باقى ة اإلمتحان ويحرم من دخول اإلمتحان فيحالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه في لجن

ألخرى احوال ويعتبر الطالب راسبا في جميع مواد هذا اإلمتحان ويحال إلى مجلس التأديب. أما في األ

ذا كانت إلمية فيبطل اإلمتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطالن الدرجة الع

  ف الغش.قد منحت للطالب قبل كش

  العقوبات التأديبية

  ظيم الجامعات.من الالئحة التنفيذية لقانون تن 126للعقوبات التأديبية طبقا لنص المادة  يخضع الطالب -أ

  العقوبات التأديبية هى: (من قانون تنظيم الجامعات): 126مادة 

  التنبيه شفاهة أو كتابة. .1

  اإلنذار. .2

  الحرمان من بعض الخدمات الطالبية. .3

  الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة ال تجاوز شهرا. .4

  الفصل من الكلية لمدة ال تجاوز شهرا. .5
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  الحرمان من اإلمتحان في مقرر أو أكثر. .6

  ى.دراس وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراة لمدة ال تجاوز شهرين أو لمدة فصل .7

  إلغاء إمتحان الطالب في مقرر أو أكثر. .8

  الكلية لمدة ال تجاوز فصال دراسيا.الفصل من  .9

  الحرمان من اإلمتحان في فصل دراسى واحد أو أكثر. .10

  حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراة مدة فصل دراسى أو أكثر. .11

  الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسى. .12

حية دم صالويترتب عليه عالفصل النهائى من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات األخرى  .13

  الطالب للقيد أو التقدم إلى اإلمتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.

ى ات إلى ولبإعالن القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبالغ القرار ويجوز األمر -ب

  أمر الطالب.

  الشفوى في ملف الطالب. تحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيهو -ج

لى األقل معة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائى بعد مضى ثالث سنوات عولمجلس الجا -د

  من تاريخ صدور القرار.

  ):الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هى:(من قانون تنظيم الجامعات 127مادة 

ا يقع لسابقة عماقوبات األربع األولى المبينة في المادة ألساتذة واألساتذة المساعدين: ولهم توقيع العا -1

  من الطالب أثناء الدروس والمحاضرات واألنشطة الجامعية المختلفة.

ة حدوث : وله توقيع العقوبات الثمانى األولى المبينة في المادة السابقة، وفى حالعميد الكلية -2

عميد كون لدم إنتظام الدراسة أو اإلمتحان يإضطرابات أو إخالل بالنظام يتسبب عنه أو يخشى منه ع

ن تاريخ موعين الكلية توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة السابقة، على أن يعرض األمر خالل أسب

 الجامعة رئيس توقيع العقوبات على مجلس التأديب إذا كانت العقوبة بالفصل النهائى من الجامعة، وعلى

  ا.وبات، وذلك للنظر في تأييد العقوبة أو إلغائها أوتعديلهبالنسبة إلى غير ذلك من العق
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عد أخذ برة، وذلك ة: وله توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة السابقة عدا العقوبة األخيرئيس الجامع -3

اليوم  ة حتىرأى عميد الكلية، وله أن يمنع الطالب المحال إلى مجلس التأديب من دخول أمكنة الجامع

  لمحاكمته.المحدد 

  جلس التأديب: وله توقيع جميع العقوبات.م -4

  (من قانون تنظيم الجامعات):128مادة 

لتحقيق مع ا) إال بعد 126 توقع عقوبة من العقوبات الواردة في البند الخامس وما بعده من المادة (ال -

حقه في  سقط للتحقيق الطالب كلية وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه فإذا لم يحضر في الموعد المحدد

  سماع أقواله، ويتولى التحقيق من ينتدبه عميد الكلية.

  ال يجوز لعضو هيئة التدريس المنتدب للتحقيق مع الطالب أن يكون عضوا في مجلس التأديب.و -

  (من قانون تنظيم الجامعات): 129مادة 

  كون نهائية.ت) 127ة وفقا للمادة (صدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبيالقرارات التى ت -

 مع ذلك تجوز المعارضة في القرار الصادر غيابيا من مجلس التأديب وذلك في خالل أسبوع منو -

لى علن إتاريخ إعالنه إلى الطالب أو ولى أمره ويعتبر القرار حضوريا إذا كان طلب الحضور قد أ

  ر عذر مقبول.شخص الطالب أو ولى أمره وتخلف الطالب عن الحضور بغي

وما ييجوز للطالب التظلم من قرار مجلس التأديب بطلب يقدمه إلى رئيس الجامعة خالل خمسة عشر و -

لنظر معة لمن تاريخ إبالغه بالقرار، ويعرض رئيس الجامعة ما يقدم إليه من تظلمات على مجلس الجا

  فيه.فيها ولرئيس الجامعة إحاله التظلم إلى مجلس التأديب األعلى للنظر 
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  البـــــــــــــــــــــــاب الرابع

  الميثاق األخالقي للعاملين
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قواعد ة من ال: هو عبارة عن وثيقة تضم مجموعلمهنية للعاملين بجامعة قناة السويس  ميثاق األخالق ا

الجهاز ب جامعةلين باوالمعايير األخالقية المثالية، التي تنظم السلوك المهني الواجب إتباعه من كل العامل

ً راسخة نشأ عليها المجتمع وأصبحت تش . اإلداري زاماً كل التوهذا الميثاق هو واجب خلقي يعكس قيما

ً يلتزم به الجميع، داخل الكلية وخارجها. ويرتبط العاملون بال دريس ئة تمن أعضاء هي جامعةأدبيا

  ترتكز على عدة مبادئ، أهمها:بروابط قوية وموظفين وطالب 

  :: التعامل الجامعيألولا المبدأ

  أهمها: يوهذا المبدأ يرتكز على مجموعة من السمات التي تميز العمل الجامعي عل 

حترام ن االالتسامح في المعاملة واالهتمام باآلخر في إطار مق ولخلحسن اـ تمتع جميع العاملين ب1

  حسن التصرف واالتزان في ردود األفعال في المواقف المختلفة والمتبادل 

ن عليه ن يكوأـ االلتزام بحسن السمت والهيئة والمظهر, والظهور أمام الغير بما يتناسب مع ما يجب 2

  العاملون بالجامعة .

  . أفضل وجهمهنة رسالة يجب أن تؤدى على الـ اإلخالص في العمل واعتبار 3

   .عليميةتالتعامل في مع جميع المتعاملين مع الكلية كمؤسسة في ر واالعتدال ـ االلتزام بالوقا4

  األعمال.الجدية وروح المسؤولية والتعاون الجماعي إلنجاز صفة ـ التحلي ب5

  استخدامها.ترشيد و الجامعةظ على مرافق اـ الحف 6

 ؤدي إلىتلجامعة والتي حضور جميع االجتماعات وورش العمل التي تقيمها الكلية واعلي   حرصـ ال7

  . في العملرفع الكفاءة 

 المستمرالحوار مبدأ : نيالمبدأ الثا

  ويرتكز على عدة أسس أهمها:

ول لما إلى حل مالدائ التوصل من أجل و الجامعة سود لغة الحوار الهادئ البناء بين العاملين بالكليةتـ أن  1

  قد يعرض من مشكالت تعوق العمل.

  مور سلبية.األـ االلتزام بالجوانب اإليجابية من الحوار إلزالة  2
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  : االلتزام بالقوانين واللوائح النافذة ثالثالمبدأ ال

 ام األول .في المق قي وأدبينه التزام خلأالتزاما قانونيا إالّ بالرغم من كونه إن االلتزام بالقوانين واللوائح 

  

   



 

38 

  المراجع

معة األبحاث لجامعة قناة السويس و التي اعتماده بمجلس الجاالسلوك المسئول في  - 1

 .27/5/2015بجلسته بتاريخ 

 .1972) لسنة 49رقم ( قانون تنظيم الجامعات - 2

 الباب من لسادسا القسم -1972 لسنة 49 رقم الجامعات تنظيم لقانون التنفيذية الالئحة - 3

 .الطالب تأديب نظام : الثالث

يم و البحث وزراة التعل -ب الجامعيميثاق الطال -الجامعي للمجتمع األخالقي الميثاق - 4

 .ربيةجمهورية مصر الع -العلمي

 Code of the) العالي التعليم طالب أداء لتقويم المتميزة للممارسات مرجعي ميثاق - 5

Best Practices for Students’ Assessment in Higher Education)-  الهيئة

 جمهورية مصر العربية. -اد القومية لضمان الجودة و األعتم

  

  

 


