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:المقدمة   
 جامعة اإلسكندرية إلى تحقيق األهداف –تهدف مدونة السلوك المصداقية واألخالقيات لكلية الصيدلة 

:اآلتية  

  الحفاظ على القٌم الجامعٌة من حٌث القانون واألخبلقٌات. 

 تعزٌز الوالء للكلٌة 

  تحدٌد المعاٌٌر األخبلقٌة األساسٌة لسلوك األشخاص الفاعلٌن فى نطاق مجتمع الجامعة السٌما سلوك

 .طبلب الكلٌة وأعضاء هٌبة التدرٌس والسادة اإلدارٌٌن 

 إعتماد مستوٌات مرتفعة لهذة المعاٌٌر والسعى إلى تحقٌقها والحث على متابعة تطبٌقها وااللتزام بها 

 تحفٌز حرٌة البحث العلمى والتدرٌس والتعلم لجمٌع أعضاء العملٌة التعلٌمٌة 

 ضمان المسؤولٌة المجتمعٌة من خبلل توجٌه نشاطات الكلٌة نحو خدمة المجتمع 

 إبراز المبلمح اإلٌجابٌة للكلٌة وتعزٌز صورتها على جمٌع المستوٌات العامة والخاصة 

 نشر الوعي لحماية حقوق الملكية الفكرية وأخالقيات المهنة 

ينطبق لفظ األشخاص الفاعلين فى نطاق مجتمع الكلية والذين يسرى عليهم قواعد المدونة ونصوصها على 

 :األشخاص اآلتية أوصافهم

  أعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة وهم أفراد الهٌبة التعلٌمٌة الذٌن ٌعملون فى الكلٌة فى المجال

 األكادٌمى

  الجهاز االدارى وهو مجموع األفراد الذٌن ٌكونون الموارد البشرٌة للكلٌة والعمال المساعدون فى مجال

 المناولة والخدمات

  أو فى نطاق التعلٌم )الطبلب المقٌدون فى الكلٌة على الصعٌد األكادٌمى أو ضمن البرامج الخاصة

 (اإللكترونى والتعلٌم عن بعد

  خرٌجو الكلٌة الذٌن ٌترددون علٌها بصورة مستمرة نسبٌاً أو الذٌن ٌرتبطون بها بأى شكل من األشكال وال

 .ٌدخلون ضمن الفبات السابقة

  الموردون والمقاولون والمتعاقدون واإلستشارٌون أفراداً أو مؤسسات  الذٌن ٌقدمون للكلٌة أصوالً منقولة

أو ؼٌر منقولة لقاء بدل مادى أو خدمات معٌنة فى نطاق هذه االصول وذلك خبلل مدة تعاملهم أو 

 إرتباطهم بالكلٌة فى نطاق هذه المٌادٌن

  المؤسسات أو األفراد الذٌن ٌؤدون للكلٌة خدمات لقاء بدل مادى ، مهنٌة، أو ٌدوٌة أو علمٌة أو طبٌة أو

 .فنٌة أو رٌاضٌة أو إجتماعٌة أو خدمات مهما كان نوعها وذلك طٌلة فترة أداء الخدمة

 المتطوعون سواء أفراداً أو مؤسسات ممن ٌقدمون للكلٌة خدمات مجانٌة أو ٌعملون فٌها دون مقابل مادى 

 المؤسسات أو األفراد الذٌن ٌستفٌدون من الخدمات التى تقدمها الكلٌة إلى المجتمع بشكل عام 
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 المؤسسات أو األفراد الذٌن لهم عبلقة مع الكلٌة فى عدة مجاالت وتتوطد عبلقتهم بها فى هذا الصدد. 

 :مبادىء عامة

 االنتماء والوالء للكلٌة 

  الحفاظ على قٌم الكلٌة والسلوك الآلبق داخل وخارج حرم الكلٌة 

 أخبلقٌات المهنة 

 االسهام فى تحفٌز البحث العلمى 

  الموضوعٌة 

 التسامح وتقبل األخر 

 العدالة وعدم التمٌٌز 

 الحرٌة األكادٌمٌة مكفولة ألعضاء هٌبة التدرٌس 

 الواجب والمسؤولٌة 

 إدماج الطالب فى العملٌة التعلٌمٌة 

 المصداقٌة والشفافٌة 

 احترام القواعد األخبلقٌة 

 التمٌز وحسن المعاملة 

 مبدأ المساواة ونبذ التطرؾ 

 الدقة والوضوح والشفافٌة فى المعامبلت المالٌة والحسابٌة 

 اإلمتثال للقوانٌن 

 اإلستخدام الرشٌد للموارد 

:الممارسات العادلة وعدم التمٌٌز  

:تحرص الكلٌة على ضمان العدالة وعدم التمٌٌز بٌن الطبلب فى اآلتى  

 تعتمد سٌاسات القبول بالكلٌة على المساواة وعدم التمٌٌز بٌن جمٌع الطبلب 

  المساواة فى فرص التعلٌم والتقوٌم حٌث تتم المساواة وعدم التمٌٌز فى الجداول الدراسٌة للمحاضرات

 والمعامل لجمٌع الطبلب

  لدى جمٌع الطبلب الفرصة لمقابلة اإلدارة العلٌا للكلٌة أو أعضاء هٌبة التدرٌس فى أوقات ساعاتهم

 .المكتبٌة أو عبر األنترنت

  توافر نظام معلن للدعم األكادٌمى 

 وجود معاٌٌر موحدة لتقٌٌم الطبلب فى مختلؾ أنواع اإلمتحانات. 

  أحقٌة الطبلب فى التقدم بإلتماسات أو تظلمات لمراجعة درجات اإلمتحانات المختلفة والبت فى هذه

 .اإللتماسات وإخطار المتقدم باإللتماس أو التظلم نتٌجة إعادة الرصد
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  أحقٌة جمٌع الطبلب فى التقدم بشكاوى عن طرٌق لجنة التعامل مع المستفٌدٌن من خبلل صنادٌق الشكاوى

 .المنتشرة فى كل األقسام العلمٌة والمبنى اإلدارى

 تصمٌم إستبٌان لقٌاس مستوى رضا الطبلب عن سٌاسة العدالة وعدم التمٌٌز داخل المؤسسة التعلٌمٌة. 

  تقوم الكلٌة بإختٌار لجنة من حكماء األساتذة لئللتزام بتوفٌر العدالة وعدم التمٌٌز والفصل فً كل التظلمات

 .التً قد تظهر 

 :الطالب: أووًال 

 أن ٌعامل عضو هٌبة التدرٌس جمٌع الطبلب بعدالة وإحترام .1

 أن ٌشجع عضو هٌبة التدرٌس على التبادل الحر لؤلفكار بٌنه وبٌن الطبلب .2

 أن ٌتسم عضو هٌبة التدرٌس بالضمٌر فى العدالة والتوازن فى تقٌٌم عمل الطبلب .3

 ٌجب أال ٌستؽل الطلبه الحصول على فوابد أو عابد شخصً .4

 :أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة :  انياًال 

ٌجب أن ٌتعامل أعضاء هٌبة التدرٌس سواء من ٌعملون فى السلك األكادٌمى أو اإلدارى مع بعضهم البعض  .1

 .بإحترام وعدالة وأن ٌتصرفوا بكرامة وضبط نفس فى كل التعامبلت مع بعضهم البعض

 .أن ٌدافع أعضاء هٌبة التدرٌس عن حقوق الزمبلء فى الحرٌة األكادٌمٌة .2

عندما ٌكون التقٌٌم النقدى جزء أساسى من النشاط األكادٌمى فعلى أعضاء هٌبة التدرٌس أن ٌكونوا ذوى عدل  .3

 .وموضوعٌة عند إصدار حكم مهنى على أعمال زمبلبهم وٌجب أال ٌدلوا ببٌانات ؼٌر دقٌقة عن زمٌل ما لهم

ٌجب أن ٌتجنب أعضاء هٌبة التدرٌس إصدار التهدٌدات أو إساءة السلوك أو اللؽة أو التحرش اللفظى أو التخوٌؾ  .4

 .أو الترهٌب مع عضو آخر من أعضاء هٌبة التدرٌس تحت أى ظرؾ داخل الكلٌة

 .الٌجوز لعضو هٌبة التدرٌس أن ٌشوه آراء أو مراكز الزمبلء بؽرض تحقٌر تلك األراء أو المراكز .5

 :التخصصات: ال اًال 

 ٌجب أن ٌحافظ أعضاء هٌبة التدرٌس على كل حدٌث فى مجاالتهم األكادٌمٌة .1

 أن ٌتسم  أعضاء هٌبة التدرٌس النزاهة أو األمانة الفكرٌة والكرامة فى جمٌع المساعى الجامعٌة .2

 أن ٌعمل أعضاء هٌبة التدرٌس نحو تحسٌن جودة العملٌة التعلٌمٌة .3

الٌنبؽى لعضو هٌبة التدرٌس أن ٌقلل من شأن التخصصات األخرى أو تقوٌض ثقة الطبلب فى البرامج الدراسٌة  .4

 .واألقسام العلمٌة األخرى بالكلٌة

 :المؤسسة التعليمية: رابعاًال 

عند الموافقة على الحصول على وظٌفة بالكلٌة فعلى أعضاء هٌبة التدرٌس أن ٌتحملوا إلتزامات المساهمة فى  .1

وتشمل اإلشتراك فى حوكمة وإدارة الكلٌة من خبلل . مجتمع الكلٌة وٌجب أن ٌعملوا على تأمٌن مصلحة الكلٌة 

 .العضوٌة فى اللجان والمنظمات على مختلؾ المسبولٌات

 .أن ٌتحمل أعضاء هٌبة التدرٌس مسبولٌة أخطاء أنفسهم بضرورة اإللتزام بالسٌاسات المطبقة لتنفٌذ شبون الكلٌة .2
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لدٌهم -  بعد االستشارة الكاملة–أن ٌتجنب أعضاء هٌبة التدرٌس التضارب المحتمل فى المصالح ما لم ٌكن  .3

 .( مجلس الجامعة– مجلس الكلٌة –مجلس القسم )الموافقة المناسبة من السلطة المختصة من إدارات الكلٌة 

أن ٌتجنب أعضاء هٌبة التدرٌس اإلنخراط فى نشاط مهنى خارج المؤسسة التعلٌمٌة بحٌث ٌتعارض مع مسبولٌاتهم  .4

 .وواجباتهم بالمؤسسة التى ٌنتمون إلٌها

أن ٌتعامل أعضاء هٌبة التدرٌس مع الهٌبة المعاونة بعدالة وإحترام والٌجب أن ٌستؽلوا الهٌبة المعاونة ألؼراض  .5

 .شخصٌة أوإهانتهم سواء بالفعل أو بالقول 
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:محاور  المي اق األخالقى لكلية الصيدلة جامعة اوسكندرية  

 وذاته المهنة أخالقيات األستاذ الجامعى تجاه 

 أخالقيات األستاذ الجامعى تجاه الطالب 

  تقييم الطالب وتنظيم اومتحانات  األستاذ الجامعى تجاهأخالقيات 

 البحث العلمى والتأليف و اإلشراف على الرسائل العلمية  األستاذ الجامعى تجاهأخالقيات 

 زمالئه األستاذ الجامعى تجاهخالقيات أ 

 المجتمع والبيئه األستاذ الجامعى تجاهخالقياتأ  .
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:أخالقيات األستاذ الجامعى تجاه مهنته وذاته  

 . ٌذكر األستاذ الجامعى مؤهبلته وخبراته بصدق لمن ٌهمه األمر .1

 مع عدم التقلٌل بشأن ٌعتز بمهنته وٌحافظ على كرامته وكرامة مهنته ألنها شرؾ وواجب .2

 .التخصصات األخرى 

 .ٌقدم النموذج الطٌب والقدوة الحسنة وٌلتزم األمانة فً أدابه لعمله  .3

ٌشترك األستاذ بإٌجابٌة فً األنشطة الطبلبٌة والندوات والمؤتمرات التً تعمل علً رفع شأن  .4

 .مهنته وٌلزم  باإلسهام فً اللجان وحلقات البحث التً ٌدعً إلٌها

ٌسهم إسهاماً فعاالَ فً البحوث التربوٌة والخاصة بنظم التعلٌم وطرق التدرٌس وتحقٌق الجودة  .5

 .ونقد المناهج مقترحاَ الوسابل الكفٌلة بتحسٌن أسلوب العمل ورفع مستوي األداء

ٌمتنع عن قبول الهداٌا وٌمتنع عن تحقٌق مزاٌا ؼٌر مستحقة بسبب مركزه المهنً أو الوظٌفً   .6

 .من الطبلب وأولٌاء أمورهم

ستزادة منه وٌعنً باإلنتظام فً برامج إلٌسعى إلى تنمٌة نفسه وتدعٌم مهنته بطلب العلم وا .7

. التدرٌب

أن ٌكون نموذجاً للقٌم الدٌموقراطٌة فى حرٌة الفكر و حرٌة الرأى و حرٌة التعبٌرو المساواة  .8

 .و أن ٌسعى لتنمٌة هذه القٌم فً طبلبه

اإلخبلص فً العمل و احترام قٌمة الوقت و ذلك باإللتزام بمواعٌد المحاضرات و المعامل  .9

 .بدقة و حضور اإلجتماعات و ؼٌرها من األنشطة الطبلبٌة التى ٌمارسها كعضو هٌبة تدرٌس

 .الٌجوز قبول هداٌا أو تبرعات من جهات مشبوهه أو أشخاص سٌبى السمعة .10

 .الهداٌا أو التبرعات التى تتلقاها الكلٌه البد ان تكون معلنة بشفافٌة تامة .11

 . او الهداٌا على سٌاسة أو نشاط الكلٌةالبد أال تؤثر التبرعات .12
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 .تحمل مسبولٌة أخطاء الذات وضرورة اإللتزام بالسٌاسات العامة للمهنة .13

 .البد من اإللتزام بحقوق الملكٌة الفكرٌة  .14

 الملكية الفكرية

  (رسالة أو كتاب أو برنامج حاب آلً )ٌسمح بعمل نسخة وحٌدة من المصنؾ 

 :وذلك فً أي من الحالتٌن اآلتٌتٌن 

أن ٌكون النسخ لمقالة منشورة أو مصنؾ قصٌر أو مستخرج من مصنؾ  -

إلستخدامها فً دراسة أو بحث على أن ٌتم ذلك لمرة واحدة أو على فترات 

 .متفاوتة 

أن ٌكون النسخ بهدؾ المحافظة على النسخة األصلٌة  أو لتحل النسخة محل  -

نسخة فقدت  أو تلفت أو أصبحت ؼٌر صالحة لئلستخدام وٌستحٌل الحصول 

 .على بدٌل لها بشروط معقولة 

  ٌمكن نسخ أجزاء قصٌرة من مصنؾ وذلك ألؼراض التدرٌس بهدؾ اإلضاح

أو الشرح ، بشرط أن ٌكون النسخ فً الحدود المعقولة وأال ٌتجاوز الؽرض 

 .منه وأن ٌذكر أسم المؤلؾ وعنوان المصنؾ على كل النسخ 

  ٌجب إحترام المصنؾ ، وٌعد أي تعد علىالمصنؾ تعدٌاً على شخص المؤلؾ. 

  فً إجتماعات  (...  فٌلم – برنامج –كتاب  )ٌجوز أداء المصنؾ أٌا كان نوعه

أو بطبلب داخل االلكلٌة ، ما دام ذلك ٌتم بدون تحصٌل مقابل مالً مباشر أو 

 .ؼٌر مباشر 

  :أخالقيات اوستاذ الجامعى تجاه الطالب
 

 .اإللتزام بالقٌم األخبلقٌة واألعراؾ الجامعٌة فى التعامل مع الطبلب .1
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على األستاذ الجامعى أن ٌتعامل بمبدأ العدل والمساواة وعدم التحٌز بٌن الطبلب بناء على الجنس  .2

ة أو المتعثرٌن والنوع أو الثقافه أو الدٌن إلى جانب مراعاة الطبلب ذوى االحتٌاجات الخاص

. دراسٌاً ومعاونتهم للحاق بزمبلبهم

فتح قنوات بٌن األستاذ الجامعى والطالب من خبلل المناقشات المفتوحه التى تتٌح تطوٌر عقلٌه  .3

 .تاحة فرص للتعبٌر عن الرأى بحٌادٌةإالطالب لضمان تطوٌر العملٌة التعلٌمٌة ذلك من خبلل 

 .الحفاظ على الساعات المكتبٌة لضمان التواصل وتوفٌر الدعم العلمى للطبلب .4

 .احترام آراء الطبلب .5

 .ؼرس قٌمة األمانة واحترام الملكٌة الفكرٌة لؤلخرٌن واإللتزام  بحقوق االنسان .6

 .مشروع من وظٌفتهالعدم  التربح الؽٌر  .7

 .سلوك العقاب الجماعى والتهدٌد بصعوبه االمتحانات سلوك ؼٌر مقبول مهنٌا .8

إخطار ولى االمر بنتابج تقٌٌم الطالب فى الحاالت التى ٌتم   على أن األستاذ الجامعىٌحرص .9

 .تستوجب ذلك

 .عدم فرض آرابه الشخصٌة والسٌاسٌة على الطبلب  .10

توجٌه الطبلب ألماكن الرعاٌة الصحٌة المتاحة لهم فى الكلٌة وعلى مستوى الجامعة لضمان  .11

 .صحة وسبلمة الطبلب

مراعاة الفروق الفردٌه بٌن الطبلب بحٌث الٌقلل االستاذ من شأن أى طالب حتى فى حاله األسبله  .12

 .الساذجه حتى ال ٌفقد الطالب ثقته بنفسه

اإللتزام بمعاٌٌر الجودة الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة فى تحدٌد المستوى العلمى للمادة التى ٌقوم  .13

. بتدرٌسها

 .أن ٌعلن لطبلبه إطار المقرر وأهدافه ومحتوٌاته وأسالٌب تقٌٌمه وارتباطه ببرنامج الدراسه ككل .14
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 .أن ٌتقن مهارة التدرٌس وان ٌستخدم الطرق والوسابل التى تساعده على ذلك.15

 .أن ٌتابع أداء طبلبه الى أقصى مدى ممكن وان ٌتٌح نتابج المتابعه لطبلبه.16

 .أن ٌمتنع عن اعطاء الدروس الخصوصٌه تحت اى مسمى بأجر أو بدون أجر.17

حث الطبلب على المشاركة فى االنشطة الطبلبٌة بالكلٌة سواء كانت أجتماعٌة أو ثقافٌة او رٌاضٌة  18

. وذلك لتنمٌة روح المشاركه وترسٌخ القٌم المطلوبة للصٌدلى فى كافة مجاالت الحٌاة

أن ٌشارك فى األنشطة الطبلبٌة لٌس فقط لئلستمتاع أو لتشجٌع المواهب وإنما أٌضاً لتوظٌفها - 19

بإبداع فى البناء الخلقى القوٌم للطبلب 

 .ٌبذل كل جهده نحو تحقٌق نمو الطالب بأقصى ما تسمح به قدراته  أن-20

 .كتساب مخرجات التعلٌم المستهدؾ من البرنامجإٌهٌا بٌبة التعلم التً تساعد الطالب  أن  -21

 .جتماعٌة فً الطالباإلٌدعم القٌم السامٌة التً تنشرها وتؽرسها األسرة والمؤسسات الدٌنٌة وأن - 22

 .ٌحترم الطالب وٌتعامل معه بعدالة وموضوعٌة وإنسانٌة وٌحافظ على خصوصٌاتهأن - 23

 .ٌشجع الطالب على التعلم المستمر مدى الحٌاةأن - 24

 الطالب المحافظة على الملكٌة العامة واحترام الملكٌة الخاصة محاوال من ذلك تنمٌه شعوره ٌعلم- 25

 .للكلٌه باإلنتماء

 .ٌنبذ العنؾ والقهر واإلبتزاز فً تعامله مع الطبلب اآلخرٌنأن  -26

توعٌة الطالب بوضعه بالنسبه للفبات األخرى فٌجب علٌه أحترام من هم أعلى منه أو دونه - 27    

 .فى المستوى سواء الفكرى او المادى أو األدبى 

 .أن ٌنمى فى الطالب قدرات التفكٌر المنطقى وٌتقبل توصله لنتابج مستقله- 28

 

 



10 
 

 :أخالقيات األستاذ الجامعى تجاه تقييم الطالب وتنظيم اومتحانات

. فادتهم بنتابج التقٌٌم إالتقٌٌم المستمر والدورى للطبلب مع  .1

 .توخى العدل فى تصمٌم اإلمتحان حتى ٌكون متمشٌا مع ما ٌتم تدرٌسه   .2

 .منع الؽش منعا باتا  ومعاقبة الؽش والشروع فٌه  .3

 .تنظٌم اإلمتحانات بما ٌهىء الفرصه لتطبٌق الحزم والعدل فى نفس الوقت  .4

 .متحانات أقاربهمإشراك األقارب فى إالٌجوز  .5

 .ال ٌسند تصحٌح الكراسات إال ألشخاص مؤهلٌن ومؤتمنٌن .6

تراعى الدقه التامة والموضوعٌة والتوازن فى تصحٌح كراسات اإلجابه مع المحافظه على  .7

 سرٌه األسماء 

 .تنظٌم عملٌه رصد النتابج بدقة تامة  .8

 .تعرض النتابج على لجنة الممتحنٌن دون كشؾ األسماء إلتخاذ قراراتها  .9

 .تعلن النتابج فى وقت واحد من مصدر واحد .10

 .السماح بمراجعه النتابج فى حالة وجود أى تظلم .11

 .ٌطبق التقوٌم التراكمى كلما كان ذلك ممكنا تحقٌقاً لدرجه أكبر فى العدالة  .12

 

 :أخالقيات األستاذ الجامعى تجاه البحث والتأليف واإلشراف على الرسائل العلمية

 .اإللتزام بحقوق النشر والملكٌة الفكرٌة ومراعاة قوانٌنها كما سبق  .1

 .توجٌه بحوثه لما ٌفٌد المعرفة والمجتمع واإلنسانٌة  .2

 .األمانة العلمٌة فى تنفٌذ بحوثه ومؤلفاته فبل ٌنسب لنفسه اال فكره وعمله فقط  .3
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عند تلخٌص وجهات النظر العلمٌة لآلخرٌن البد من توخى الدقة دون التحٌز اإلنتقابى فى  .4

 .العرض وفق الهوى أو المٌل 

 .فى البحوث المشتركة البد من توضٌح دور كل مشترك بعٌدا عن المجاملة أو المعاونة  .5

 .عدم حذؾ النصوص المنقولة بما ٌخل بقصد صاحبها  .6

 .عند اإلقتباس فبلبد أن ٌكون المصدر محدد وواضح .7

 فى االشارة إلى المراجع تذكر المراجع بأمانة تامة حتى ٌمكن الرجوع إلٌها وال ٌجوز وضع  .8

 .مراجع لم ٌتم إستخدامها إال بإعتبارها قابمه قراءة إضافٌة

عند جمع البٌانات المٌدانٌة البد من مراعاة الدقة والصدق والبعد عن اإلٌحاء للمستقصى منهم  .9

 .باإلجابة

 . فى تحلٌل البٌانات أو اإلستنتاج والمقارنة ٌقوم الباحث بتحلٌلها بنفسه  .10

 . المحافظة على سرٌة البٌانات وخاصة إذا تعلق االمر بأمور شخصٌة .11

 . البد من تحدٌث البٌانات فى المؤلفات المقررة على الطبلب  .12

 ٌتابع األستاذ القضاٌا القومٌة واألحداث الجارٌة بما ٌمكنه من توجٌه أبحاثه التوجٌه القومى  .13

 .السلٌم

 . تجنب إجراء األبحاث التى من شأنها أو نتٌجتها اإلضرار بالبٌبة المحٌطة أو صحة زمبلبه .14

 . أخذ موافقة لجنة األخبلقٌات بالجامعة قبل البدء بأى دراسة طبٌة على اآلدمٌٌن أو الحٌوانات .15

 .ٌراعى حقوق الملكٌة الفكرٌة له ولؽٌره من العلماء  .16

 .فادة طلبة الدراسات العلٌا فى حالة اإلشراؾ علٌهمإٌبذل قصارى جهده فى   .17

: أما عند اإلشراف على الرسائل العلميه فهو مطالب بـــــ  

 .التوجه المخلص واألمٌن فى إختٌار وإقرار موضوع البحث .1
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 .العمل على تنمٌة مهارات الطالب البحثٌة وتشجٌعه  .2

 .التأكد من قدرة الباحث على القٌام ببحثه .3

 تقدٌم المعونه العلمٌه المقننه للطالب  .4

 .تعوٌد الطالب على تحمل مسبولٌة بحثه وتحلٌبلته وأستعداده للدفاع عنها .5

 .تدرٌب الطالب على التقٌٌم المستقل و اإلختٌارالحر أثناء  تنفٌذ البحث .6

 .تنمٌه خصال البحث العلمى فى الطالب .7

 .التقٌٌم الدقٌق و العادل للبحوث سواء المشرؾ علٌها أو ؼٌرها .8

 .عدم اإلنزالق الى سلوكٌات إبتزاز أو إذالل وإهانه للطبلب وتسفٌه قدراتهم .9

هزمالءأخالقيات اوستاذ الجامعى تجاه    

 . وتحقٌق رؤٌتهاٌؤدى واجباته بإخبلص لدعم نهوض المؤسسة التعلٌمٌة برسالتها .1

  ٌحترم زمبلءه وٌحافظ على العبلقات الطٌبة معهم .2

 . ٌدعم زمبلءه مهنٌاً وعلمٌاً   .3

 .ختصاصه واختصاصات اآلخرٌنإٌحترم   .4

 .لتزم بالعدل والموضوعٌة فً التعامل مع اإلدارة والزمبلءي  .5

 .حترم خصوصٌات الزمبلء وٌحافظ على أسرار المؤسسة التعلٌمٌةي .6

 .ستاذلؤلٌدافع عن الحقوق المشروعة   .7

تطبٌق مبدأ المحاسبٌه للحفاظ على اآلداب العامه ومعاٌٌر السلوك حٌث أن االستاذ الجامعى ٌعتبر  .8

 .قدوه للطالب وواجهه للكلٌه

 . تقبل النقد من قبل اآلخرٌن .9

 .الحفاظ على كرامة ومكانة وسمعة الزمبلء .10
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 .التعامل بعدل وإنصاؾ مع الزمبلء والمرؤوسٌن والرؤساء .11

 

تجاه المجتمع أخالقيات األستاذ الجامعى   

ٌسعى من خبلل عمله إلى المساهمة فً تنمٌة المجتمع وتقدمه. 1  

 .ٌربط ما ٌعلمه بثقافة المجتمع وتطلعاته .2

 .ٌتفاعل مع المتؽٌرات المجتمعٌة بما ٌفٌد التعلٌم وٌفٌد المجتمع .3

 .وٌوجه طبلبه لذلكعلٌها   والمحافظةهتماماً كافٌاً لخدمة البٌبةإٌعطى   .4

 . ٌساهم فى تنمٌة الموارد الذاتٌة للمؤسسة وترشٌد إستهبلك الموارد المتاحة والحفاظ على المال العام .5

 . ٌنشر ثقافه التصرؾ السلٌم فى إدارة االزمات والكوارث .6

 .ٌساهم فى حل مشكبلت المصانع فى البٌبة المحٌطة .7

 . ٌتعاون مع ولى األمر لتحقٌق أفضل تعلم للطالب .8

 .حترام فً تعامله مع ولى األمرإلٌلتزم األمانة والصدق والشفافٌة وا .9

 .قدر خصوصٌات ولى األمر وٌحافظ على أسرارهي .10

 .إببلغ ولً أمر الطالب عند إتخاذ القرارات المصٌرٌة التً تمس مستقبل الطالب  .11

 

 

 توصيـات لجنـة إعـداد المي ــاق األخالقــى

 :   ٌسهم فً تفعٌل هذا المٌثاق ما ٌلى 

 .دابه وفق المراسم وباإلجراءات التً تحفظ هٌبتهآتضع الكلٌة هذا المٌثاق وتلزم الجمٌع ب .1

 تعتمد الكلٌة هذا المٌثاق وتبذل الجهد لئللتزام به .2
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 تشكل فً الكلٌة لجنة حكماء ٌمثل فٌها االساتذة ، لوضع آلٌات تنفٌذٌة لتنمٌة اإللتزام والمحاسبة  .3

  عن المخالفة

 .ٌلتزم المجتمع باحترام األستاذ والحفاظ على حقوقه .4

 تتضمن برامج تنمٌة قدرات أعضاء هٌبة التدرٌس أخبلق التعلٌم ومٌثاق الشرؾ وتتم توعٌة  .5

 .جمٌع االساتذة بأهمٌة اإللتزام بالمٌثاق

 ستاذ ٌتضمن مدى التزامه الخلقً وٌستخدم فً أؼراض التكرٌمأتحتفظ الكلٌة بملؾ خاص لكل  .6

 .  أو الترقٌة أو مختلؾ شبون التوظؾ

 .تضع الكلٌة توصٌات التعامل مع حاالت اإلخبلل بالمٌثاق .7

توفٌر نسخ من المٌثاق لجمٌع اعضاء هٌبة التدرٌس ونشر المٌثاق على الموقع األلكترونى  .8

 .بالكلٌة

 :حقوق الطالب ومسئولياته

 :ٌتمتع الطبلب بالكلٌة بمجموعة من الحقوق أبرزها 

حق الحصول على المهارات التعلٌمٌة والتفكٌرٌة التى تساعد على بناء الذات والنجاح والتفوق فى  .1

 .المسٌرة الجامعٌة 

المساواة فى المعاملة واإلستفادة من الخدمات المتاحة بالجامعة وعدم التمٌٌز بٌن الطبلب بسبب  .2

 .العرق أو النوع أو الدٌانة أو الخلفٌة اإلجتماعٌة أو ؼٌرها 

 .حق الشكوى والتظلم فً أي أمر جامعً عبر إدارة الكلٌة  .3

حق الحصول علً الرعاٌة العلمٌة والدعم المقرر للطبلب المتفوقٌن علمٌاً ، والمتمٌزٌن فً  .4

          .األنشطة الطبلبٌة

الحق فً تقدٌم اإلقتراحات واألفكار التً ُتسهم فى تطوٌر األداء التعلٌمى ، أو الخدمات  .5

 .واألنشطة الجامعٌة 
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الحق فى ممارسة األنشطة الُطبلبٌة ، والتعبٌر عن القدرات الذاتٌة الكامنة وتطوٌرها عبر  .6

 .اإلشتراك فى هذة األنشطة 

حق الحصول على المعلومات الخاصة بالنشاط الطبلبى بالكلٌة والجامعة ، وكذلك اللوابح  .7

والقوانٌن المرتبطة به وبالعملٌة التعلٌمٌة مثل أهداؾ المقررات الدراسٌة ، وطرق التقوٌم ومواعٌد 

 .اإلمتحانات والوضع الدراسى ولوابح الؽٌاب وؼٌرها 

 .عدم التدخل فى شبونه الخاصة والمحافظة على خصوصٌاته وسرٌة معلوماته الشخصٌة  .8

حرٌة البحث العلمى فى الموضوعات المختلفة لؤلؼراض العلمٌة بما ٌتفق مع الضوابط األخبلقٌة  .9

 .والُمجتمعٌة وإعتبارات المصلحة القومٌة 

حق الطالب فً الحصول علً أي معلومات أو بٌانات تتعلق بتحصٌله الدراسً وإنجازه  .10

 التعلٌمً وفق األصول المتعارؾ علٌها والتً تقرها الجامعة 

 استثمار الحٌاة الجامعٌة فً االستزادة بالعلم والمعرفة وبناء الذات  .11

 

 :مسبولٌات الطالب الجامعى  

فى مقابل الحقوق هناك دابماً واجبات تتمثل فى مسبولٌات الطالب طوال دراسته الجامعٌة علٌه تحملها 

واإللتزام بها ، ذلك ألن اإلخبلل بها ٌؤدى إلى إعاقة مسٌرة الطالب التعلٌمٌة وُتعرضه لعقوبات 

 .تأدٌبٌة قد تصل إلى حد الفصل من الجامعة 

: وتشمل هذه المسبولٌات ما ٌلى 

اإللتزام الكامل بحضور جمٌع المحاضرات و الدروس العلمٌة والحرص على  -1

 .التحصٌل العلمً بأقصى ما ٌمكن 

عدم اإلخبلل بنظام اإلمتحان أو الهدوء البلزم أو ممارسة الؽش أو الشروع فٌه بكافة أنواعه  مثل  -2

طلب المساعدة من اآلخرٌن أو تقدٌمها لهم أثناء اإلمتحانات ، أو حٌازة مذكرات أو تلٌفون محمول 

 أثناء اإلمتحانات أو ؼٌر ذلك من أدوات وأسالٌب الؽش 
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ٌُخل بقٌم ومبادئ السلوك الجامعً  -3 اإلمتناع عن كل فعل أو قول  ٌتنافى مع األعراؾ الجامعٌة أو 

القوٌم سواء أكان ذلك أثناء المحاضرات داخل قاعات الدراسة أو فً أي مكان داخل الحرم 

 الجامعً 

احترام ُسلطة الُمحاضر فً القاعة الدراسٌة وعدم اإلعتداء على المحاضرات من خبلل التشوٌش  -4

أو الدخول بدون إستبذان أو االعتراض على قرارات القابم بالتدرٌس على نحو ٌقلل من هٌبة 

 .الُمحاضر ومكانته 

المواظبة على قراءة ومتابعة اللوابح والقوانٌن واإلعبلنات والنشرات الصادرة من إدارة  الكلٌة  -5

واإلبتعاد عن السلبٌة واإلتكالٌة فى الحصول على المعلومات المختلفة ، مع التحقق من صحة 

 .المعلومات من مصدرها الرسمى 

الحفاظ على الممتلكات الجامعٌة وعدم العبث بها أو استخدامها فى ؼٌر المجال الذى ُخصصت له  -6

 .أو إساءة استخدامها وكذلك اإلحجام عن الكتابة على الجدران والمناضد وؼٌرها 

إحترام حرٌات وخصوصٌات اآلخرٌن من أفراد مجتمع الجامعة وعدم اإلساءة إلٌهم أو التشهٌر   -7

 .بهم 

اإلمتناع عن السلوكٌات العدوانٌة التى قد تهدد أو تعرض الصحة النفسٌة ، أو الجسدٌة أو سبلمة  -8

 .اآلخرٌن للخطر 

اإللتزام باللوابح واألنظمة والسٌاسات الصادرة عن إدارات الجامعة المختلفة وٌشمل ذلك إؼبلق  -9

 .الهاتؾ المحمول فى المحاضرات 

دبرعن حضورالدروس والمحاضرات واألعمال الجامعٌة  -10 ُُ عدم تعطٌل الدراسة أو اإلمتناع الُم

 .اآلخرى التى تقضى اللوابح بالمواظبة علٌها 

عدم تنظٌم الجمعٌات داخل الجامعة أو اإلشتراك فٌها بدون ترخٌص سابق من السلطات الجامعٌة  -11

 .المختصة 

عدم توزٌع النشرات أو إصدارجرابد حابط بأٌة صورة بالكلٌة أو جمع توقٌعات بدون  -12

 .ترخٌص سابق من السلطات الجامعٌة المختصة 

 عدم التزوٌر فى المستندات واألوراق الجامعٌة -13
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 ضرورة معرفة مواعٌد اإلمتحان ومدته والقواعد المنظمة له -14

 :اإلجراءات التأدٌبٌة 

فى حالة إرتكاب الطالب سلوكاً ؼٌر سوى فإنه ٌتعرض للمساءلة القانونٌة وإتخاذ اإلجراءات التأدٌبٌة 

المناسبة بحقة ، وتتراوح تلك اإلجراءات بٌن وضع مبلحظة دابمة فى سجل الطالب ، ورسوبه فى 

المقرر ، وفصله من الجامعة نهابٌاً ، وذلك وفقاً للنظم واللوابح المعمول بها فى قانون تنظٌم 

 :الجامعات والبحته التنفٌذٌة على النحو التالى 

 :اإلجراءات التأدٌبٌة التً توقع على الطالب المخالؾ للقٌم واألعراؾ الجامعٌة 

ٌُحال الطالب إلى التحقٌق وتوقع علٌه إحدى  فً حالة ارتكاب أٌة مخالفة للقٌم واألعراؾ الجامعٌة 

 :من البلبحة التنفٌذٌة لقانون تنظٌم الجامعات (126)العقوبات التالٌة طبقاً للمادة 

 .                           التنبٌه شفاهة أو كتابة   .1

 .اإلنذار .2

 .    الحرمان من بعض الخدمات الطبلبٌة  .3

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

 .الفصل من الكلٌة لمدة ال تجاوز شهراً  .5

 .الحرمان من اإلمتحان فى مقرر أو أكثر  .6

 .وقؾ قٌد الطالب لدرجة الماجستٌر أو الدكتوراة لمدة ال تجاوز شهرٌن أو لمدة فصل دراسً .7

 .إلؽاء إمتحان الطالب فى مقررأو أكثر  .8

 .الفصل من الكلٌة لمدة ال تجاوز فصبلً دراسٌاً  .9

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

 .حرمان الطالب من القٌد بالماجستٌر أوالدكتوراة لمدة فصل دراسى أو أكثر  .11

 .الفصل من الكلٌة لمدة تزٌد على فصل دراسى  .12

ٌُبلػ قرارالفصل إلى الجامعـات األخرى وٌترتب علٌه عــدم  .13 الفصل النهابى من الجامعة و

 .صبلحٌة الطالب للقٌد أو التقدم إلى اإلمتحانات فى جامعات جمهورٌة مصرالعربٌة 
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وال ٌجوز الجمع بٌن عقوبتٌن تأدٌبٌتٌن أو أكثر من العقوبات المنصوص علٌها فى هذه المادة، وال 

ٌُعاقب عن المخالفة الواحدة من أكثر من جهة تأدٌبٌة واحدة ، وفً حالة قٌام الطالب المخالؾ بتكرار 

ذات المخالفة التً سبق وأن عوقب باإلنذار عنها توقع علٌه أٌا من العقوبات التالٌة حصرا لعقوبة 

 .اإلنذار

 

 

 ( :127)المادة 

 :الهٌبات الُمختصة بتوقٌع العقوبات هى 

 :األساتذة واألساتذة المساعدون  .1

 ولهم حق توقٌع العقوبات األربع األولى الُمبٌنة فى المادة السابقة عما ٌقع من الُطبلب أثناء الدروس 

 .والمحاضرات واألنشطة الجامعٌة المختلفة 

 :عمٌد الكلٌة  .2

وله حق توقٌع العقوبات الثمانى األولى الُمبٌنة فى المادة السابقة ، وفى حالة حدوث إضطرابات أو 

إخبلل بالنظام ٌتسبب عنه أو ٌخشى منه عدم انتظام الدراسة أو اإلمتحان ٌكون لعمٌد الكلٌة  توقٌع 

ٌُعرض األمر خبلل اسبوعٌن من تارٌخ توقٌع  جمٌع العقوبات الُمبٌنة فى المادة السابقة ، على أن 

العقوبة على مجلس التأدٌب إذا كانت العقوبة بالفصل النهابى من الجامعة ، وعلى ربٌس الجامعة 

 .بالنسبة إلى ؼٌر ذلك من العقوبات ، وذلك للنظر فى تأٌٌد العقوبة أو إلؽابها أوتعدٌلها 

 :ربٌس الجامعة  .3

 وله حق توقٌع جمٌع العقوبات الُمبٌنة فى المادة السابقة عدا العقوبة األخٌرة ، وذلك بعد أخذ رأى 

عمٌد الكلٌة ، وله أن ٌمنع الطالب الُمحال إلى مجلس التأدٌب من دخول أمكنة الجامعة حتى الٌوم 

 .الُمحدد لُمحاكمته 

 :مجلس التأدٌب  .4

 .وله حق توقٌع جمٌع العقوبات 
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إال بعد التحقٌق مع  (126)وال توقع عقوبة من العقوبات الواردة فى البند الخامس وما بعده من المادة 

 .الطالب وسماع أقواله فإذا لم ٌحضر سقط  حقه فً سماع أقواله 

 :الحرمان من اإلمتحان 

  ٌُخرجه العمٌد أو من ٌنوب كل طالب ٌرتكب ؼشاً فى إمتحان أو شروعاً فٌه وٌضبط فى حالة تلُبس 

ٌُحرم من دخول اإلمتحان فى باقى المواد وٌعتبر  عنه من لجنة اإلمتحان وٌحرر له محضر بالوقعة و

ٌُحال إلى مجلس التأدٌب   .الطالب راسباً فً جمٌع مواد هذا المتحان و

  تجوز المعارضة فى القرار الصادر ؼٌابٌاً من مجلس التأدٌب وذلك خبلل اسبوع من تارٌخ إعبلنه

وٌعتبر القرار حضورٌاً إذا كان طلب الحضور قد أًعلن إلى شخص  (ولى أمره)إلى الطالب أو 

 .الطالب أو ولى أمره أو تخلؾ الطالب عن الحضور بؽٌر عذر مقبول 

  ٌُرفع االستبناؾ ال ٌجوز الطعن فى القرار الصادر من مجلس تأدٌب الطبلب إال بطرٌق اإلستبناؾ و

بطلب كتابً ٌقدم إلى ربٌس الجامعة خبلل خمسة عشر ٌوماً من تارٌخ إببلؼه بالقرار، وعلٌه إببلغ 

هذا الطلب إلى مجلس التأدٌب األعلى خبلل خمسة عشر ٌوماً ، وفى جمٌع األحوال ال ٌجوز الحكم 

 .بوقؾ تنفٌذ قرارات مجلس تأدٌب الطبلب أو مجلس التأدٌب األعلى قبل الفصل فى الموضوع 

 

 :بروتوكووت التعامل مع الشكاوى والمقترحات إن وجدت 

 ويرجى بتشكيل لجنة تكون مسئولة عن فض المنازعات بصفة عامة 

 :يتم التعامل مع الشكاوى المتعلقة بأخالقيات البحث العلمى كما يلى

  إنشاء صندوق لتلقى الشكاوى والتظلمات الخاصة بأخبلقٌات البحث العلمى وحقوق الملكٌة

 الفكرٌة

  وضع صندوق الشكاوى بجوار مكتب الدراسات العلٌا والبحوث وٌعلن ذلك بمختلؾ صور

 .النشر

 ٌحدد فى دلٌل الدراسات العلٌا كل ماٌخص أخبلقٌات البحث العلمى لطبلب الدراسات العلٌا 

 ٌفتح صندوق الشكاوى مرة كل شهر قبل اجتماع لجنة أخبلقٌات البحث العلمى. 
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  ٌقوم ربٌس اللجنة أو أمٌن اللجنة بفتح الصندوق وٌتم إدراج الشكاوى بجدول أعمال اللجنة. 

  عمٌد الكلٌة كل ماٌرد إلٌه مما ٌتعلق بأخبلقٌات البحث العلمى إلى –ٌحول األستاذ الدكتور 

 .لجنة أخبلقٌات البحث العلمى للدراسة واإلفادة

  تحول الشكاوى والتظلمات المتعلقة بحماٌة الملكٌة الفكرٌة للجنة المختصة بذلك وإفادة عمٌد

 .الكلٌة باألمر

 متابعة وتلقى الردود على الشكاوى من الجهات المختلفة عن طرٌق سكرتارٌة اللجنة. 

 الرد على الشكاوى 

  إنشاء سجل خاص بالشكاوى يتضمن: 

 اسم صاحب الشكوى .1

 الجهة المرسل إلٌها الشكوى .2

 الرد على الشكوى .3

 
 


