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مقـــدمـــة :

األخالق ضرورة من ضرورات الحياة المتحضرة  ،ومتطلباً أساسياً لتنظيم المجتمـع واسـتقرار ،

وغيابها يعني غلبة شريعة الغاب حيـث " القـوة هـي الحـق " ولـيس " الحـق هـو القـوة " .والجامعـة علـى
وجه الخ وص ةمؤسسة ذات دور تعليمي وتنويري وتربوي مسئولة عن نشر األخالق لـيس فقـط فـي

ممارساتها وانما أيضاً في سياساتها وفي ةل ما تدعو إليه .

فالجامعة مسئولة عن االلتزام الخلقي في األداء وتنمية االلتزام الخلقي بين الطالب .

ويةــون مــن المفيــد للغايــة أن يةــون للمعهــد أو أى مؤسســة أةاديميــة مجموعــة المعـايير األخالقيــة التــي

تلتــزم بهــا ويلت ـزم بهــا العــاملين فــي ميثــاق مةتــوب يتضــمن تل ـ المعــايير ويةــون مرجع ـاً ومرشــداً لهــم

جميعاً وأساساً لتقييم سلوةهم أو لمحاسبتهم .

ولما ةانت الجامعة معنية أساساً ببناء البشر وتحسين ظروف اإلنسان ،فهى فى المقام األول

منظمــة أخالقيــة ،تعنــى بالبنــاء العلمــى والخ ــلقى للطالــب ،وعليهــا بالتــالى أن تحــرص علــى تنميــة بيئــة

أخالقية فى التنظيم واال عجزت عن النهوض برسالتها ،فال انف ال بـين تحقيـق رسـالة الجامعـة وبـين

التزامها باألخالق ،وال يت ور منطقياً الـزعم بـأن الجامعـة نجحـت فـى تخ ـريو الة ـوادر واجـراء البحـوث
فى حين أن سلوةياتها وسلوةيات أعضائها غير منسجمة مع األخالق لذل فمن الضـرورى أيضـا أن
تعــرف علــى موا ــفات البيئــة األخالقيــة فــى الجامعــة ومــن هــذ الموا ــفات الــوعى الخلقــى وتحمــل

األساتذة لمسئولياتهم األخالقية.

ومــن الضــرورى أن نتفــق أوالً علــى تعريــف مبســط لماهيــة األخــالق ودور الجامعــة ةمنظمــة

أخالقية ،وبناءاً علـى ذلـ فهنـه مـن الممةـن أن نعـرف األخـالق علـى أنهـا أن تعـرف مـا هـو الت ـرف
ال حيح وما هو الت رف الخطأ ثم أن تفعل ما هو

حيح.

ويسعى معهد الدراسـات والححـوا الحيةيـة – جامعـة عـي مـم

إلـى إرسـاء القـيم األخالقيـة

لضــبط ســلوةيات العــاملين به ـه وذل ـ مــن خــالل إعــداد هــذا الــدليل الــذي يعتبــر ميثاقــا أخالقيــا يحقــق

مرجعيــة أخالقيــة لضــبط ســير العمــل بالمعهــد  ،وهــذا الــدليل ذو طبيعــة خا ــة  ،ألنــه ال يتعلــق فقــط
بالجوانب الفنية فى عمل األستاذ الجامعي وانما باألساس األخالقي لهذا العمل  ،فهو ال يتناول العقل

فقط وانما يتناول الضمير والوجدان.
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أوال :وثيقة أخالقيات وآداب المهنة فى العمل الجامعى ألعضاء هيةة التدري
أهمية األخالق فى الجامعة :

تمثــل طبيعــة الفئــة التــى يتعامــل معهــا األســتاذ الجــامعى

:

ــعوبة حقيقيــة فــي عمــل األســتاذ

الجامعي ،بل قد يثار الجدل بالفعل حول من هم عمالء األستاذ  :هل هو طالب الدراسات العليا فقـط

 ،أم الجهات التي يعمل بها  ،أم من بالتحديد ؟

وفــى ضــوء هــذا التضــارب فــان هنــا احتمــاالت تعــارض فــي الــرؤى بــين مختلــف األط ـراف،

وبالتالي التعارض في توقعات األطراف المختلفة من ةأستاذ فيما تفعله مـع الطالـب .وةمـا جـاء سـلفاً

فــهن الجامعــة تتميــز بــأن وظيفتهــا نشــر األخــالق الحميــدة ورســالتها البنــاء الخلقــي للشــباب علــى األقــل

هذا جزء من رسالتها .وبالتالي فهن تعاملنا مع أخالقيات المهنة يةتسب أوالً مذاقاً خا اً وثانيـاً أهميـة

مضاعفة.

* صفات األستاذ الجامعى:
 -1األمانة والصدق.

ينبغى أن يتسم أستاذ الجامعة باألمانة وال دق مع النفس ،األمانة فى تعامالته مع اآلخرين ،األمانـة

العلمية والتعليمية ،ال دق فى القول والعمل.

 -2االلتزام واإليجاحية.

االلتزام فى جميع ما يقوم به من مهام مختلفـة (تدريبيـة -بحثيـة -إشـرافية -خدميـة) التفاعـل اإليجـابي
فى جميع ما يناط به من مهام ،اإلخالص والحماس والتفانى فى العمل بروح تتسم بالود والمحبة.

 -3الموضوعية.

تناول القضايا بتجرد وحيادية ،تغليب الم لحة العامة على الم الح الشخ ية.

 -4االحترام المتحادل.

احترام النفس ،احترام وتوقير ال ـغير للةبيـر واحتـرام وعطـف الةبيـر علـى ال ـغير بمـا ينسـحب علـى

جميع أفراد المجتمع الجامعى فى عالقاته وتعامالته.

 -5الرأى مورى.

عـدم االنفـراد باتخــاذ القـ اررات ،االلتـزام بتنفيــذ قـرار ورأى األغلبيــة بمـا ال يتعــارض مــع القـوانين واللـوائح

والقيم واألعراف الجامعية.
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 -6الخالفات فى الرأى ال تفسد للود قضية.
تقبل الرأى اآلخر باحترام وسعة ال در ،عدم تجاوز الخالفات مهما ةانـت الحـدود واألعـراف
الجامعية ..عدم اللجوء إلى جهات أخرى خـار القسـم ثـم المعهـد ثـم الجامعـة للف ـل فـى أى خالفـات
إال بعد استنفاد ةافة السبل على المستويات الجامعية السابقة.

 -7القدوة الحسنة.

عضو هيئة التدريس يجب أن يةون قدوة يحتذى بها بالنسبة لةل من يتعامل معهم فى جميع
سلوةياته وت رفاته وتعامالته ،ويسرى ذلـ بالدرجـة األولـى علـى مـن ينـاط بهـم مسـئولية قيـادة العمـل

الجامعى.

ويعنــى ذل ـ أن ســلو األســتاذ ســيةون النمــوذ الــذى يقــيس الطــالب ســلوةهم عليــه ،وبالتــالى يتحمــل
األس ــتاذ مس ــئولية إض ــافية ف ــى المجتم ــع ف ــى مس ــألة االلتـ ـزام األخالق ــى  .فالمحاس ــب أو المهن ــدس أو

ـر عل ــى اآلخـ ـرين ،ولة ــن األس ــتاذ حينم ــا
العام ــل يت ــرف ةم ــا يـ ـ ار مناس ــباً وال يت ــر س ــلوةه أثـ ـ اًر ةبي ـ اً
يت ــرف ســينظر الطــالب إليــه علــى أن هــذا هــو الت ــرف المناســب ( وتســرى نفــس الملحوظــة علــى

األستاذ فى التعليم قبل الجامعى ولعلها هنا تةون أةثر حدة ).

 -8العـدالـة.

عضــو هيئــة التــدريس مربــى وباحــث وقاضــى ،وعليــه أن يلتــزم بمنطــق العدالــة فــى جميــع مــا

يسند إليه من أعمال ،وانه خير موارد العدل القياس على النفس.

مصادر المحادئ األخالقية
* تستمد المعايير األخالقية م ثالا مصادر رةيسية:
 - 1المصدر األول :المرع والقيم اإلنسانية:

القيم اإلنسانية األساسية المنبثقة من الديانات السماوية االتـى تنبـع مـن أن هلل سـبحانه وتعـالى

قــد ميــز العلمــاء عنــدما قــال ســبحانه وتعــالى" :هــل يســتوى الــذين يعلمــون والــذين ال يعلمــون" ..وقــال
تعــالى .." :إنمــا يخشــى اهلل مــن عبــاد العلمــاء"..

ــدق اهلل العظــيم ..وخشــية اهلل ســبحانه ..شــاملة

وواســعة تضــم بــين جنباتهــا ةــل خلــق ة ـريم ومبــدأ قــويم .وقــول رســول اهلل

ــلى اهلل عليــه وســلم " إنمــا

بعثت ألتمم مةارم األخالق " وأولى مةان بمةارم األخالق هو حيث يةون العلم والعلماء .و من أمثلة
هذ القيم المستمدة من الشرائع السماوية األمانة وال دق وعدم إيذاء الغير.
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 -2المصدر الثاني :القواني والمراةع:

تنص المادة  66م قانو الجامعات  1672 /46على ما يلى:
علـى أعضـاء هيئــة التـدريس التمسـ بالتقاليـد والقــيم الجامعيـة األ ــيلة والعمـل علــى بثهـا فــى
نفوس الطالب ،وعليهم ترسيخ وتدعيم االت ال المباشر بالطالب ورعاية شئونهم االجتماعية والثقافية

والرياضية.

ولقد جاء فى الن وص التفسيرية لذل  :أنه من الواضح أن الن وص المقررة للواجبات مهما تعـددت

ال قيمة لها فى ذاتها إال بعد االلتزام بها من جانب أعضاء هيئة التدريس ن اً وروحاً.

والواقع أن المجتمع الجامعى تحةمه قـيم وتقاليـد لهـا قـوة القـانون ،وتعـارف عليهـا العلمـاء فـى مجتمعنـا

ومجتمعات أخرى ،ولعله يةون مـن المناسـب أن نـذةر فيمـا يلـى علـى سـبيل المثـال ال الح ـر بعضـاً

من القيم والتقاليد التى تحيا وتتطور بها الجامعات ،فالجامعة أستاذ وطالب علم وةان الزماً أن ترسخ
تل التقاليد إليجاد البيئة المثالية والمناخ المناسب لعمل الجامعة .

 -3المصدر الثالا :الثقافة الساةدة في المجتمع:

الثقافـة الســائدة فــي المجتمــع ومــا يفعلــه اآلخـرون .فمــا يشــاهد األســتاذ فــى ســلوةيات اآلخـرين

البد سيتر أث اًر عليه أحياناً ،بـل إن ت ـرف رئـيس الجامعـة مـثالً يمةـن أن ي ـبح معيـا اًر نقـيس عليـه
لالختيار بين ت رفين مطروحين للمناقشـة والسلو .

* نطاق المسةولية األخالقية لألستاذ :

أوضحنا سلفاً أن ةل ما يفعله اإلنسان يتضمن رسالة خلقية ،سواء ةان ذل بق د أو بـدون

ق ــد ،واألس ــتاذ الج ــامعي (واألس ــتاذ ف ــي المدرس ــة أيضـ ـاً) ف ــي موق ــع خ ــاص للغاي ــة بالنس ــبة لطالب ــه
وبالنســبة للمجتمــع ،حيــث يتوقــع منــه أن يعــاون فــي التنشــئة الخلقيــة الســليمة للطــالب ،إضــافة إلــى أن

يتحلي هـو نفسـه بـالخلق القـويم فـي سـلوةه لـيس فقـط الن هـذا واجبـه ،وانمـا أيضـاً ألنـه النمـوذ الـذي
يؤثر في سلو المحيطين به .

مسةولية األستاذ في األخالق تقع إذ في حعدي :

 -الحعد األول:

 oواجبه في أن يةون ملتزماً في سـلوةه بالمعـايير األخالقيـة الرسـمية وغيـر الرسـمية المنبثقـة مـن األديـان
والثقافة السائدة والمجتمع .
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 الحعد الثاني:o

واجبه في أن يسهم بجدية في تربية طالبه وتهيئة الظروف لنموهم المعرفي والخلقي نمواً

حيحاً .

وغني عن البيان أن سلو األستاذ ينعةس علـي البعـدين فـي نفـس الوقـت ،فةـل مـا يفعلـه األسـتاذ هـو
التزام خلقي وهو نموذ يسهم في التةوين الخلقي لطالبه .

أوال :األخالقيات المهنية في التدري
 -المسةوليات األساسية

يجب أن يلتزم األستاذ الجامعي في القيام بمهام التدريس بما يلي :



التأةد من إتقان المادة التي يناط به تدريسها أو يؤهل نفسه فيها قبل أن يقبل تدريسها .



التحضير الجيد لمادته مـع اإلحاطـة الوافيـة بمسـتجداتها ومسـتحدثاتها ليةـون متمةنـاً مـن المـادة بالقـدر



االلتـ ـزام بمع ــايير الج ــودة الرس ــمية أو غي ــر الرس ــمية ف ــي تحدي ــد المس ــتوى العلم ــي للم ــادة الت ــي يق ــوم

الذي يؤهله لتدريسها على أفضل وجه .

بتدريســها ،فــال تةــون أعلــى ممــا هــو مطلــوب فتخلــق

ــعوبات غيــر مبــررة ،أو تةــون أســهل ممــا هــو

مطلوب فتؤثر سلبياً على عملية التعلّم الالحقة ،وعلى مستوى طالب الد ارسـات العليـا  ،وبالتـالى علـى
مستوى أداء المهن في المجتمع في نهاية األمر .




االلتزام بخلق الفرص لةى يحقق طالبه أعلى مستوى من اإلنجاز تسمح به قدراتهم .

أن يعلن لطالبـه إطـار المقـرر وأهدافـه ومحتوياتـه وأسـاليب تقييمـه ومراجعـه وارتباطـه ببرنـامو الد ارسـة

ةةل ،ويقبل مناقشة الطالب في ةل هذا .



أن يلتزم باستخدام وقت التدريس استخداماً جيداً وبما يحقق م لحة الطالب والجامعة والمجتمع .

أن ينمي في الطالب قدرات التفةير المنطقي ،ويتقبل تو له الى نتائو مستقلة بنـاء علـى هـذا التفةيـر
.



أن يحتــرم قــدرة الطالــب علــى التفةيــر ،وان يشــجعه علــى التفةيــر المســتقل ،ويحتــرم أريــه المبنــي علــى

أسانيد محددة .


أن يسمح بالمناقشة واالعتراض وفق أ ول الحوار البناء وتبعاً آلداب الحديث المتعارف عليها ،وبمـا



أن يتقن مهارة التدريس  ،وأن يستخدم الطرق والوسائل التي تساعد فـي إتقـان التـدريس وجعلـه مشـوقاً

يهيئ فر اً أفضل للتعلّم .

وممتعاً ومفيداً في نفس الوقت .

لجنة اخالقيات البحث العلمى – معهد الدراسات والبحوث البيئية – جامعة عين شمس 8102



أن ي ــؤدي عمل ــه ف ــي المحاضـ ـرة أو المعم ــل أو المرس ــم ،ال ــخ بأمان ــة واخ ــالص ،حري ـ ـاً عل ــى النم ــو



أن يتابع أداء طالبه إلى أق ى مدى ممةن ،وان يتيح نتائو المتابعـة لطالبـه ولـذوي الشـأن للت ـرف



أن يةون نموذجاً للقيم الديمقراطيـة فـي حريـة الفةـر وحريـة الـرأي وحريـة التعبيـر والمسـاواة ،وان يسـعى



أن يوجه طالبه التوجيه السليم بشأن م ادر المعرفة وأوعية المعلومات ومراجع الدراسة .



أن ي ارعــى ةلمــا ةــان ذل ـ ممةن ـاً نقــل عــبء مت ازيــد مــن مســئولية الــتعلّم الــى الطالــب مــن خــالل اتبــا



أن يمتنع عن إعطاء الدروس الخ و ية تحت أي مسمى بأجر أو بدون اجر.

المعرفي والخلقي لطالبه ومعاونيه .
بناء عليها .

لتنمية هذ القيم في طالبه .

أساليب التدريس المناسبة .

ثانيا :األخالقيات المهنية فى تقويم الطالب وتنظيم االمتحانات:

يجب أن يلتزم األستاذ الجامعي بعدد من المسئوليات والسلوةيات األساسية :



التقيـيم المسـتمر أو الــدوري للطـالب مـع إفــادتهم بنتـائو التقيــيم لالسـتفاد منهـا فــي ت ـحيح المســار أو



توخي العدل والجودة في ت ميم االمتحان ليةون متمشياً مع مـا يـتم تدريسـه ومـا يـتم تح ـيله ،وقـاد اًر



توخي الدقة والعدل والتزام النظام واالنضباط في جلسات االمتحان .

تدعيمه حسب الحالة .

على فرز مستويات الطالب حسب تفوقهم .



منع الغش منعاً باتاً ومعاقبة الغش والشرو فيه .



تنظيم االمتحانات بما يهئ الفر ة لتطبيق الحزم والعدل في نفس الوقت .



ال يجوز إش ار األقارب في امتحانات اقاربهم .



ال يسند ت حيح الةراسات اال الشخاص مؤهلين ومؤتمنين .



تراعى الدقة التامة في ت حيح ةراسات اإلجابة ،مع المحافظة على سرية األسماء ،ما لم يةن النظام



تنظيم عملية ر د النتائو بما يةفل الدقة التامة والسرية التامة .



تعرض النتائو على لجنة الممتحنين دون ةشف األسماء إلتخاذ ق ارراتها .

يسمح بغير ذل .




تعلن النتائو في وقت واحد من م در واحد .

السماح بمراجعة النتائو حال وجود أي تظلم ،مع بحث التظلّم بجدية تامة .
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يطبق التقويم التراةمي ةلما ةان ذل ممةناً تحقيقاً لدرجة أةبر من العدالة .

ثالثا :األخالقيات المهنية فى الححا والتأليف واألمراف على الرساةل العلمية:

يجــب أن يلتــزم األســتاذ الجــامعي بعــدد مــن المســئوليات الرئيســية فــي شــأن البحــث والتــأليف العلمــي

واإلشراف على الرسائل العلمية :

 -1أخالقيات الحاحا العلمى:


توجيه بحوثه لما يفيد المعرفة والمجتمع واإلنسانية ةالتزام أخالقي أساسي بحةم وظيفته .



األمانة العلمية في تنفيذ بحوثه ومؤلفاته فال ينسب لنفسه إال فةر وعمله فقط ،ويجب أن يةون مقـدار



في تلخيص وجهات النظر العلمية لآلخرين يجب توخى الدقة دون التحيز االنتقائي فـي العـرض وفـق



في البحوث المشترةة يجـب توضـيح أدوار المشـترةين بدقـة واالبتعـاد عـن وضـع األسـماء للمجاملـة أو

االستفادة من اآلخرين معروفاً ومحدداً .
الهوى أو الميول .
للمعاونة.

احبها سواء ةان ذل بق د أو بغير ق د .



عدم بتر الن وص المنقولة بما يخل بق د



فــي االقتبــاس يجــب أن يةــون الم ــدر محــدداً وواضــحاً ومقــدار االقتبــاس مفهومــا بــدون أي لــبس أو



في اإلشـارة إلـى الم ارجـع تـذةر الم ارجـع بأمانـة تامـة وبدقـة تم ّةـن مـن الرجـو إليهـا وال تـذةر م ارجـع لـم



في جمع البيانات الميدانية تراعى الدقـة وال ـدق واألمانـة مـع االبتعـاد تمامـاً عـن اإليحـاء للمستق ـى



في تحليل البيانات يقوم الباحث بنفسه بالتحليل وال يسند للغير أةثر من الحسابات والتحليالت الرقمية

غموض.

يتم استخدامها إال باعتبارها قائمة قراءة إضافية .

منهم باإلجابة .

التــي يمةــن أن تقــوم بهــا اآلالت فــي ةــل األحـوال ،أمــا التفســير والتقيــيم والمقارنــة واالســتنتا والتنظيــر
فتل ةلها مسئولية الباحث.


فــي جمــع أو تحليــل البيانــات ال يجــوز ا ــطنا بيانــات أو نتــائو  .ويتــذةر الباحــث دائم ـاً أنــه لــيس

مطالباً بهثبات

أةبر .

حة الفـرض ،بـل أن الفـرض قـد يثبـت خطـؤ وتةـون قيمـة البحـث للنسـانية وللمعرفـة
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المحافظة على سرية البيانات واجبة ،خ و اً إذا تعلـق األمـر بـأمور شخ ـية أو بمسـائل ماليـة أو



يراعي أن تنسب المؤلفات إلى

احبها وال يليق أخالقيـاً تبـادل األسـماء علـى الم ارجـع ابتغـاء مةاسـب



ي ارعــى تحــديث البيانــات فــي المؤلفــات المقــررة علــى الطــالب حتــى ال يتــوهم الطــالب حقــائق مغلوطــة

سلوةية.

مالية أو وجاهة علمية .

نتيجــة لعــدم تحــديث البيانــات ،أو علــى األقــل ال يةونــون محيطــين باألوضــا الحديثــة ،وهــذ مســئولية

أخالقية جسيمة .

 -2أخالقيات اإلمراف على الرساةل العلمية فاألستاذ الجامعى مطالب حما يلي :


توجيه بحوثه لما يفيد المعرفة والمجتمع واإلنسانية



التوجيه المخلص واألمين في اختيار واقرار موضو البحث .



التأةد من قدرة الباحث على القيام ببحثه تحت إشراف األستاذ .



تقديم المعونة العلمية المقننة للطالب والتي ال تةون أةثر مما يجب فال يتحمـل الطالـب مسـئوليته ،وال



تعويد الطالب على تحمل مسئولية بحثه وتحليالته ونتائجه واالستعداد للدفا عنها .



األمانة العلمية فى تنفيذ بحوثه ومؤلفاته والتأةيد المستمر لطالبه على األمانة العلمية والسرية.

تةون اقل مما يجب فال يستفيد الطالب من أستاذ .



تدريب الطالب على التقييم المستقل واالختيار الحر أثناء تنفيذ البحث على أن يتحمل نتيجة قرار .



التأةــد مــن قــدرة الباحــث علــى القيــام ببحثــه تحــت إش ـراف األســتاذ وتنميــة خ ــال الباحــث العلمــي فــي



التقييم الدقيق والعادل للبحوث سواء التي يشرف عليها أو التي يدعى لالشت ار في الحةم عليها .



عدم االنزالق إلى سلوةيات ابتزاز أو إذالل أو إهانة الطالـب وتسـفيه قد ارتـه سـواء أثنـاء البحـث أو فـي

الطالب .

جلســات المناقشــة العلنيــة للرســائل ،فــذل المســل أوال نمــوذ ســئ للطالــب وثاني ـاً قــد يمــس بالضــرر
شخ ــية الطالــب ،وبــذل يةــون األســتاذ قــد أخــل بمســئوليته الخلقيــة إزاء المســاهمة فــي النمــو المعرفــي

والخلقي السليم للطالب .


يراعى تحديث البيانات في المؤلفات المقررة على الطالب .



يجب توضيح ادوار المشترةين فى البحوث المشترةة بدقة واالبتعاد عن المجاملة



في االقتبـاس يجـب ان يةـون الم ـدر محـددا وواضـحا وعـدم بتـر الن ـوص المنقولـة بمـا يخـل بق ـد
احبها سواء ةان بق د أو غير ق د
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البد ان تذةر المراجع بأمانة تامة وبدقة تمةن من الرجو إليها وال يذةر م ارجـع لـم يـتم اسـتخدامها إال



في جمع وتحليل البيانات الميدانية يراعى الدقة وال دق واألمانة

باعتبارها قائمة قراءة إضافية.


المحافظة على السرية خ و ا فيما يتعلق بأمور شخ ية أو مسائل مالية أو سلوةية.

راحعا :األخالقيات المهنية فى قحول الهدايا والتحرعات:
يمك حصر المسةولية للجامعة واألستاذ فيما يلي :

 ال يجوز قبول الهدايا أو التبرعـات مـن جهـات مشـبوهة أو مـن أشـخاص سـيئ السـمعة أو تثـار حـولهم
مجادالت أخالقية أو تمس الشرف والنزاهة  .االبتعاد عن هذا أفضل للجامعة مـن أي فائـدة قـد تجنـى

من التبر .

 الهــدايا والتبرعــات التــي تتلقاهــا الجامعــة يجــب أن تةــون معلنــة بشــفافية تامــة ،وجهــات تلقيهــا بالجامعــة
معلنة ،واستخداماتها معلنة .

 المنح والهبات التي ال ترد من حةومات أجنبية يجب أن يطبق عليها نفس القواعد .
 يجب وقف التعامل مع أي جهة أو شخص ثبت مؤخ اًر تورطها أو تورطه في مسـائل تمـس الن ازهـة أو
الشرف.

 يجب عدم ربط الهدايا والتبرعات بأي تأثير على سياسات الجامعة ونشاطها .
 األساتذة األفراد يحظر عليهم قبول هدايا أو تبرعات شخ ية ،خا ة من أشـخاص لهـم عالقـة بعمـل
األستاذ.

 يجب على الجامعة إ دار سياسة رسمية بشأن قبول الهدايا والتبرعات وأن تطبقهـا بةـل دقـة ،ويجـوز
أن تدمو هذ السياسة في ميثاق أخالقيات المهنة أن وجد بالجامعة .

خامسا :المسةولية المهنية لألستاذ الجامعى ع النمو األخلقي لطالحه:

األســتاذ نمــوذ وق ــدوة ،واألســتاذ يبعــث برس ــائل خلقيــة مــؤثرة ف ــي ةــل مــا يقول ــه ويفعلــة داخ ــل

الجامعة وخار الجامعة ،ومسئوليته المهنية عن النمو الخلقي لطالبه ربما تةون أخطر مـن مسـئوليته

عــن نمــوهم العلمــي أو المعرفــي  .بــل أن أق ــر طريــق لتفــوق طالبــه هــو نمــوهم الخلقــي المســئول .

األستاذ الجامعي إذن مسئول مهنياً وخلقياً عن النمو الخلقي السوي لطالبه ،وما يذةر بشأن مسئوليته

المهنيــة فــي الجوانــب األخــرى لعملــه ال شـ لــه تــأثير غيــر مباشــر علــى النمــو الخلقــي لطالبــه ،ولةنــى
آث ــرت أن أف ــرد له ــذا األم ــر مس ــاحة مس ــتقلة بغي ــة المزي ــد م ــن التحدي ــد والتوض ــيح ألخالقي ــات األس ــتاذ

الجامعي في هذا الشأن .
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 واضـافة الــى مـا ســبق فــهن األسـتاذ الجــامعي هـو النمــوذ الــذي تتطلـع إليــه أنظـار اآلخـرين ،وبخا ــة
طالبــه ومعاونيــه وتعتبــر ســلوةياته أهــم المــؤثرات علــى ســلوةياتهم بــل يةــاد ينســى النــاس أن األســتاذ

الجامعي بشر مثلهم ،ويت ورونه دائمـا بـال أخطـاء وبـال هنـاّت  .و ـحيح أن فـي ذلـ مبالغـة ةبيـرة،
ولةنها مبالغة تفرض على األستاذ مسئولية ةبيرة أيضاً  .وتتمثل هذ المسئولية في أن يحاول األستاذ

جاهداً أن يقدم في أقواله وأفعاله نموذجا طيبا يحتذي به طالبه ،ويتمثلون به  .وال يقف ما نق د في

النموذ باالجتهاد العلمي وااللتزام العلمي ،وانما يمتد ليشمل ةل جوانب شخ ية األستاذ حتى ملبسه
ومشيته وةالمه واهتماماته .

 األستاذ الجامعي مسئول عن السعي بةافة السبل المباشرة وغير المباشرة الن يغرس في نفوس طالبه

القــيم الســليمة واألخــالق الحميــدة ،وبخا ــة قــيم التقــدم مثــل قيمــة الوقــت ،واتقــان العمــل ،وقبــول اآلخــر
والتعددية ،والحوار البناء ،والنقد الذاتي ،واتبا المنهو العلمي .

 علـى األسـتاذ الجـامعي أن يـدر أدوار المتعـددة بالنسـبة للطـالب ،وأن يؤهـل نفسـه للقيـام بهــذ األدوار
بةفاءة وفعالية ،وأن يمارسها فعال بهخالص نهوضا بمسئوليته الجسيمة في التنشئة الخلقية لطالبه .

من هذ األدوار مثال -:
دور المعلم .

دور الموجه .

دور ال ديق .

دور الزميل .
دور األب .

دور الم حح .

دور الرائد .

 إن األستاذ الجامعي هو ةل ذل وأةثر بالنسبة لطالبه ،فال يهمل أياًّ منها ،وال يتناقض سلوةه معها،
ويتشــةل فــي المواقــف المختلفــة بمــا يالئــم الــدور المطلــوب فــي ةــل موقــف  .فقــد يتطلــب الموقــف أن
يةون األستاذ

ديقاً للطالب فيمارس الدور باحترام ،وفي اليوم التالي يةون األستاذ م ححاً وموجهـاً

وربما معاقباً لنفس الطالب الن الموقف يتطلب ذل .
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سادسا -المسةولية االخالقيه لألستاذ الجامعى فى المماركة في األنمطة الطالحية:

مطلــوب مــن األســتاذ الجــامعي أيضــا أن يشــار فــي األنشــطة الطالبيــة المتنوعــة لــيس فقــط لالســتمتا أو

لتشــجيع المواهــب ،وانمــا أيضــا لتوظيفهــا بهبــدا فــي البنــاء الخلقــي القــويم للطــالب .وهــذ مســئولية أخالقيــة
مهنية لألستاذ ال ي ح النةوص عن النهوض بها.

ساحعا :األخالقيات المهنية في خدمة الجامعة والمجتمع:

ال ينف ل دور األستاذ في خدمة الجامعة والمجتمع عن دور في خدمـة العلـم وفـي خدمـة الطـالب ،بـل إن
خدمته لعلمه وطالبه هي أهم ما يقدمه ةخدمة للجامعة والمجتمع .

 أداء االســتاذ الجــامعى لعملــه بأمانــة واخــالص يحقــق أوال  :تنميــة المعرفــة اإلنســانية وثانيــا  :تخ ـريو
اجيال جديدة لديها قدرة على المشارةة الفاعلة واإليجابية في المجتمع .
 ربط ما يعلّمه أو يبحثه باحتياجات المجتمع ،خ و اً مع محدودية مـوارد المجتمـع عمومـاً ،وبالتـالي
يهمنا توظيف الجزء األةبر من جهد وفةر وعلم األستاذ للقضايا المباشرة التـي يحتـا المجتمـع إليهـا

.

 تقبل المهام المسندة إليه في النهوض بشئون الجامعـة ب ـدر رحـب والقيـام بهـا بـهخالص واتقـان ،وأال
يسند إليه من مهام .
تعوقه ال عوبات أو المشةالت عن تنفيذ ما ّ
 القيــام بةــل مــا فــي وســعه لمعاونــة وتنميــة الهيئــة المعاونــة لــه مــن مدرســين مســاعدين أو معيــدين أو
أعضاء هيئة التدريس األقل في الدرجة الوظيفية  ،فمسئولية األسـتاذ هنـا مسـئولية مقدسـة قبـل الـوطن
والجامعــة ،واألســتاذ الــذي ال يعتنــي بالمعيــدين أو المدرســين المســاعدين أو البــاحثين فــي قســمه يةــون

مق اًر في واجبه ومتخلياً عن مسئوليته .

 عــدم المبالغــة فــي تقــدير المــردود المــادي لعملــه بــدون مســو  ،فالتقــدير العــادل هــو المتوقــع مــن أســتاذ
الجامعة ،مهندساً ةان أو طبيباً أو محاسباً ويت ل بذل تقدير أسعار الةتب وهي قضية شائةة ،ربما
تحتا لشجاعة المسئول قبل األستاذ .

 علـى األسـتاذ أن يحـافظ علـى المـال العـام بةـل وسـيلة ي ارهـا مناسـبة سـواء فيمـا يسـتخدمه مـن معـدات
ومســتلزمات ،أو فــي اســتخدام وقتــه ،أو فــي إبــداء الـ ـرأي واالشــت ار فــي اللجــان ( مثــل لجنــة فح ــص

العروض المقدمة لتجهيز المعامل) وحين يطلب منه تو يف عمل سيتم طرحه يقوم بذل بمـا يحقـق
الحفاظ على المال العام .

 االلتزام باللوائح والقوانين والنظم وةل ما يشر من قواعد ،واذا لم يرق له نظام أو قاعدة يتخذ اإلجـراء
القانوني لالعتراض أو لمحاولة التعديل .
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 الت دي لخدمة المجتمع ةلما ةان ذل في استطاعته .
 الت دي لقضايا الرأي ةلما ةان ذل في استطاعته .

 أن يقيم عالقاته مع زمالئه ورؤسائه ومرءوسيه علـى االحتـرام المتبـادل والحـرص علـى ال ـالح العـام،
وان يتجنب المجامالت التي تهدد ال الح العام .

 إذا تــولى من ــباً إداريـاً درب نفســه أو رحــب بالتــدريب المتــاح ليقــوم بعملــه علــى أةمــل وجــه فــي حــدود
قدراته.

المسةوليات األخالقية لعميد المعهد :
تتحدد مسئوليات عميد المعهد فيما يلى :



تحديد أسلوب القيادة الذي يتحعه في إدارة المعهد

 -عميــد المعهــد هــو الــذي يقــرر الــى حــد ةبيــر أســلوب القيــادة الــذي يتبعــه فــي إدارة المعهــد  ،وهــذا

األســلوب القيــادي يــنعةس مباشـرة علــى منــاخ المعهــد العــام وبيئتــه التنظيميــة ،فــال يعقــل أن يةــون هــذا

األســلوب اســتبدادياً وقائمــا علــى إســةات المعارضــين وتشــجيع الم ـوافقين ،ثــم نتحــدث عــن الديمقراطيــة
والحوار ،ونتوقع من األساتذة أن يةونـوا نمـاذ للسـلو الـديمقراطي وتقبـل الـرأي األخـر فـي تعـامالتهم

مع طالبهم ومعاونيهم .

وال يت ور الزعم بأننـا نقـدس حريـة الـرأي ثـم نغلـق أبـواب الحـوار .إن تنميـة قـيم الديموقراطيـة والحـوار

لدى األساتذة ولدى الطالب يحتا ابتداء الى مناخ مناسب وممارسة فعلية ،ليتعلّم الجميع من البدايـة

أهميــة تةــوين ال ـرأي المســتقل ،ووجــوب اإلن ــات لهــذا ال ـرأي ،والتعبيــر الحــر عــن ال ـرأي مــن خــالل

القنوات الشرعية  .أما القهر والةبت فلن يخلق إال رعيال من األتبا .


تنمية قيم االنضحاط وااللتزام واحترام الوقت

عميد المعهد هو المسئول عن تنمية قيم االنضباط وااللتزام واحترام الوقـت مـن خـالل تنظـيم المعهـد ،
وضــبط الســلو  ،وضــبط الجــداول الد ارســية ،وضــبط المواعيــد ب ــفة عامــة ،والـزام الجميــع بواجبــاتهم،
والمحاســبة عــن التق ــير ،واتخــاذ إجـراءات الت ــحيح ،ومعاقبــة المخطئــين ،ومةافــأة المجتهــدين  .ةــل

هذا السلو هـو نشـر وترسـيخ لقـيم االنضـباط وااللتـزام والعـدل والوقـت والمحاسـبة وتحمـل المسـئولية .

فالعميد إذن يقوم بدور أخالقي مع الجميع ،أساتذة وطالباً وموظفين  .أما إذا اختلت جـداول الد ارسـة،
وتداخلت المحاضرات ،وارتبةت مواعيـد التطبيقـات ،وتاهـت فـي الزحـام حقيقـة االلتـزام أو عـدم االلتـزام
بأداء الواجبات ،وتا الحساب والعقاب ،إذا حدث هذا لتعذر الحديث مع الطالب في أهمية االنضباط

وااللتزام ،بل قد يتراجع المنضبطون عن انضباطهم ،ويتقاعس الملتزمون عن أداء واجباتهم .
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تنمية قيم العدل والمساواة وتكافؤ الفرص

عميد المعهد الذي يتعامل بعدل وان اف مع األساتذة والطالب والموظفين ،هذا العميد يسـهم بسـلوةه
هــذا فــي تنميــة قــيم العــدل والمســاواة وتةــافؤ الفــرص  .بينمــا العميــد الــذي يجامــل علــى حســاب الحــق،
ويتغاضــى عــن أخطــاء ذوي الحظــوة ،ويميــل مي ازنــه مــع ذوي المةانــة ،هــذا العميــد ينشــر ثقافــة معاديــة

للعدل والمساواة ،ويرّبى طالبه على قبول الظلم واهدار الحقوق ،ويرتةب في الواقع خطأ مهنياً جسيماً
وتشدق بالمساواة.
مهما تحدث عن العدل
ّ


تنمية ثقافة التناف

المريف

ويرتبط بما سبق مسئولية العميد عن تنمية ثقافة التنافس الشـريف الـذي يتـيح الفـرص المتسـاوية أمـام

الجميــع إلبـ ارز التفــوق أو تنميــة الموهبــة أو إثبــات الجــدارة  ،وهــو بــذل يســهم فــي خلــق ودعــم مجتمــع

ويشجعه ،ويرعا ،
تةافؤ الفرص داخل الجامعة ،وخار الجامعة أيضاً  ،وعليه أيضا أن ير د التفوق
ّ
وي ّةرمــه ،فيغــرس بــذل قيمــة تقــدير التفــوق ،وتقبــل ســباق اآلخـرين ،والســعي المشــرو للحــاق بهــم دون
ًّ
غل أو حقد .



تهيةة مناخ العمل في فرق

 والعميد يسهم في التنمية الخلقية وفي التربية الخلقية بالمعهد من خالل تهيئة منـاخ العمـل فـي فـرقومجموعات ليتعود الجميع على العمل في فريق ،وعلى أن نجاح العمل الجماعي ممةـن ،بـل وفر ـه

في اإلنجاز أةبر .

 -العميد أيضاً مسئول مهنيـاً عـن توجيـه معاونيـه مـن األسـاتذة واالسـاتذة المسـاعدين والهيئـة المعاونـة

وةذل الموظفين الستيعاب األهداف التربوية والخلقية لةافة األنشطة والخدمات التى يقدمها المعهـد ،
وعلى العميد إد ار ذل جيداً ،ونشر هذا اإلد ار وما يتبعه من االلتزام بين ةل العاملين والطالب .



نمر الثقافة الخلقية وتأكيد االلتزام حأخالقيات المهنة:

 -إن عالقة العميد بطالب الدراسات العليا تحقق أهداف نشر الثقافة الخلقية وتعمق مفهوم المسئولية

المشترةة من خالل الحوار والتعـاون مـن اجـل حـل المشـةالت التعليميـة وغيـر التعليميـة التـى يواجههـا
الطالب  ،ويدعم بذل عدد من القيم األخرى مثل أهميـة الد ارسـة العلميـة والمـنهو العلمـي والتشـخيص
المنهجي والقرار الحاسم والمتابعة الفعالة والعدل والمساواة والحب .

وبهــذا يةــون العميــد مســئوالً مهنيـاً عــن تنميــة ةــل هــذ القــيم اإليجابيــة فــي الطــالب ليةونـوا بمثابــة قنــاة

ميسرة للنهوض بهذ المسئولية تجاة المجتمع .
ّ
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ضحط عمليات التقويم ومحارحة عوامل الفساد:

 -العمي ــد مس ــئول ع ــن ض ــبط االمتحان ــات وض ــبط تق ــويم الط ــالب لمحارب ــة أي غ ــش أو ش ــرو في ــه

تعنــت بغيــر مســو  .وهــو إذ يفعــل ذلـ يقــوم بمســئوليته المهنيــة ،وهــو أيضـاً
ولمحاربــة أي تســاهل أو ّ
يسهم في نشر ثقافة العدل واألمانة واالجتهاد بين الطالب واألساتذة على السواء  .انه بطريـق مباشـر
وغير مباشر يدعم أيضاً المةانة العلمية والسمعة العلمية للةلية والجامعة .



خلق المناخ العلمي والنفسي:

 العميــد مســئول عــن خلــق المنــاخ العلمــي والنفســي الــذي يشــعر فيــه األســاتذة باألمــان واالطمئنــان،ويتوقــع مــنهم اإلبــدا واالبتةــار وحريــة الـرأي وحريــة الفةــر  ..وعليــه تشــجيع األســاتذة (والطــالب) فــي
تفــوقهم وتميــزهم ،وتــوفير التــوقير واالحت ـرام لهــم وتلبيــة طلبــاتهم المشــروعة دون إبطــاء  .وهنــا يتضــح

أهمية التعامل المتميز بالحب والرعاية مع شباب األساتذة ،وأيضاً الى أهمية التعامل المتميز بالتوقير
واالحترام مع شيوخ األساتذة  .فالعميد مسئول عن تهيئة بيئة يشعر فيهـا األسـاتذة المتفرغـون بعـد سـن

التقاعد أنهم يؤدون مهمة جليلة ويقومون بواجبات هامة ،وان يستفيد بالفعل من عطـائهم واسـهاماتهم،
وهنا عشرات المجاالت لهذ االستفادة.



النظام العام واآلداب العامة في المعهد



كفاءة استخدام الموارد المتاحة

 -العميد مسئول عن حماية النظام العام واآلداب العامة في المعهد .

 العميــد مســئول مهني ـاً عــن ةفــاءة اســتخدام الم ـوارد المتاحــة لــه ،خا ــة المــال العــام ،وعليــه بالتــاليتوخي الحذر والدقة فـي اإلنفـاق ،وفـي تفـويض سـلطة البـت فـي الشـراء أو اإلسـناد ،وفـي تشـةيل لجـان

الممارسة ولجان فض المظاريف ولجان البـت ولجـان االسـتالم ،فةـل هـذ اللجـان لهـا دور فـي الحفـاظ

على المال العام .

وعلــى العميــد أيض ـاً أن يتــوخى األمانــة التامــة عنــد الت ــرف فــي أي م ـوارد تتــاح للمعهــد عــن طريــق
الوحدات ذات الطابع الخاص ،أو المنح ،أو تمويل البحوث ،أو غير ذل من الم ادر  .ومـن المهـم

أن يةون العميد أميناً في الت رف  .واألثر المترتب على هذ األمانة (أو عدم األمانة) يتجـاوز ةثيـ اًر
الحالــة التــي نةــون ب ــددها الــى التــأثير العــام فــي منــاخ المعهــد  ،واآلثــار المضــاعفة بعــد ذل ـ علــى
األســاتذة واإلداريــين والطــالب ،ثــم اآلثــار النهائيــة علــى المجتمــع ةةــل  .وأنــا أتحــدث عــن هــذ اآلثــار

سواء ةانت إيجابية أو سلبية .
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تطحيق سياسة الموارد الحمرية المتممية مع القيم واألخالق

-العميد مسئول عن تطبيق سياسة الموارد البشرية المتمشية مع القيم واألخالق المهنية العامة فمثالً :

 إذا تعلق األمر بالتعيين طبق القانون ،والتزم بالسياسات العامة ،وحاول اختيار األ لح دائماً .

 واذا تعلــق األمــر بالتنميــة المهنيــة حــاول جاهــداً تــوفير فــرص التنميــة المهنيــة للجميــع حســب طاقــاتهم
والمتوقع منهم ،وعليه أخذ نشاط التنمية المهنية مأخذ الجد والمسئولية .

 واذا تعلق األمر بالتحفيز استخدم ةل ما في طاقته من حوافز مالية أو معنوية لتحقيق التحفيز الةافي
ليحافظ على قوة الدفع في الحرةة العلمية والتعليمية والنشاطية بالمعهد .

 واذا تعلق األمر بالمتابعة وتقييم األداء ةان أميناً في المتابعة ،وأميناً في التقارير وأميناً في التقييم .

( وهذا حةم عام) واذا تعلق األمر بتشةيل لجان االختيار أو لجـان التقيـيم أو لجـان فحـص البحـوث أو
اللج ـان العلميــة أو لجــان القطاعــات أو غيــر ذل ـ مــن اللجــان المــؤثرة علــى األف ـراد والمــؤثرة فــي نفــس
الوقت على الجامعة  ،إذا تعلق األمر بذل وجب التدقيق في االختيار والموضوعية فيه .

 واذا تعلـق األمـر بتوقيـع الجـزاءات الت ـحيحية علـى العميـد أال ينسـى أن الهـدف هـو الت ـحيح ولــيس
االنتقام أو " ت فية الحسابات " .

 واذا تعلــق األمــر بالترقيــات وجــب علــى العميــد م ارعــاة التزاماتــه المهنيــة واإلنســانية معــا فــال يســير فــي
إجـراءات ترقيــة بغيــر جـدارة مهنيــة ،وال يــؤخر ترقيــة ألسـباب شخ ــية ،علــى أن يةـون ارئــد دائمـاً هــو

ال الح العام وم لحة األستاذ محل الترقية .


تنمية الصف الثاني واتاحة الفرصة أمام القيادات الماحة

 -عميـد المعهـد مسـئول عـن تنميـة ال ـف الثـاني واتاحـة الفر ـة أمـام القيـادات الشـابة (وهنـا نتحـدث

عن العميد – ليس فقط -بل عن ةل القيادات الجامعية  ،فالمالحظات على الجميع متقاربة) .

 على العميد أن يوجه األساتذة والعاملين الى أن خدمة المجتمع جزء أساسي من مسئولية الجامعـة،وان يوجه األنشطة الجامعية بما يؤدي الى النهوض بهذ المسئولية على أةمل وجه ممةن.

 -علــى القيــادات األةاديميــة للمعهــد أن تبــذل ق ــاري جهــدها إلرســاء مجموعــة مــن المعــايير الرســمية

وغيــر الرســمية المرشــدة لســلو األســاتذة والعــاملين  ،بمعنــي أن يقومـوا بتطــوير مجموعــة مــن المبــاد

والقواعد المعبرة عن أخالقيات وآداب المهنة لتةون مرجعاً ومرشداً في نفس الوقـت يلتـزم بـه الجميـع .

وب فة عامة فأنه على العميـد تطـوير وتطبيـق سياسـات أخالقيـة فـي عملـه تطبيقـاً للمبـاد األخالقيـة

العامة ،فما ال يوجد بشأنه نص يطبق ما هو معروف من معايير ومباد أخالقية عامة .
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