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  آداب وأخالقيـــــات
  عىـم الجامـالمعل

  

  

  

  

  األخالق هى:

أن تعرف ماهو التصرف الصحيح وماهو 
  التصرف الخطأ ثم أن تفعل ماهو صحيح
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 األعمال عموما:الفوائد المترتبة على االلتزام األخالقى فى 
  االهتمام باألخالق يسهم فى تحسين المجتمع ككل، فتتراجع الممارسات

  وتتوافر الفرص المتكافئة للناس،الظالمة، 
 لتزام بأخالقيات العمل يسهم فى شيوع الرضا االجتماعى  بين غالبية اإل

الناس كنتيجة لعدالة التعامل والمعامالت واسناد األعمال وربط الدخول 
  وغيرها.بالمجهود، 

  أخالقيات العمل تدعم البيئة المواتية لروح الفريق وزيادة االنتاجية، وهو
  يعود بالنفع على الفرد وعلى المنظمة وعلى المجتمع .ما 

 ادارة أخالقيات العمل بكفاءة تشعر العاملين واألساتذة بالثقة بالنفس.   
  االلتزام بأخالقيات العمل يدعم عدداً من البرامج األخرى الهامة مثل

برامج التنمية البشرية، وبرامج الجودة الشاملة، وبرامج التخطيط 
   .اإلستراتيجي

  إن االلتزام بمواثيق أخالقية صارمة يدفع المتعاملين إلى اللجوء فى
تعامالتهم إلى الجهات الملتزمة أخالقياً،  وبالتالى تنجح الممارسة الجيدة 

  أو الصحيحة فى طرد الممارسة السيئة من ساحة األعمال .
  أخالقى تلتزم به المهنة أو المنظمة يكون بمثابة مرجع  دليلإن وجود

رشد به الجميع ليس فقط فى تصرفاتهم، وانما أيضاً عندما تثور يست
  الخالفات أو يثور الجدل حول ما هو السلوك الواجب االتباع .

  

الخصوصيات التى تجعل اإللتزام األخالقى أكثر أهمية فى مهنة 
  األستاذ الجامعى بالمقارنة بغيره:

  األستاذ الجامعى قدوه لطالبه ويعنى ذلك أن سلوك األستاذ سيكون
النموذج الذى يقيس الطالب سلوكهم عليه، وبالتالى يتحمل األستاذ 

 مسئولية إضافية فى المجتمع فى مسألة اإللتزام األخالقى.
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 .األستاذ الجامعى مسئول عن النمو الخلقى لطالبه 
 .عمالؤنا صغار السن 
 القية.الجامعة مؤسسة اخ 

  
  أخالقيات المهنة فى التدريس

  

  يجب أن يلتزم األستاذ الجامعي في القيام بمهام التدريس بما يلي:
  التأكد من إتقان المادة التي يناط به تدريسها أو يؤهل نفسه فيها قبل أن

  يقبل تدريسها .
  التحضير الجيد لمادته مع اإلحاطة الوافية بمستجداتها ومستحدثاتها

  متمكناً من المادة بالقدر الذي يؤهله لتدريسها على أفضل وجه.ليكون 
  االلتزام بمعايير الجودة الرسمية أو غير الرسمية في تحديد المستوى

العلمي للمادة التي يقوم بتدريسها، فال تكون أعلى مما هو مطلوب فتخلق 
صعوبات غير مبررة، أو تكون أسهل مما هو مطلوب فتؤثر سلبياً على 

التعلّم الالحقة، وعلى مستوى الخريج، وعلى مستوى أداء المهن  عملية
  في المجتمع.

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

  أن يعلن لطالبه إطار المقرر وأهدافه ومحتوياته وأساليب تقييمه
الطالب في كل  ومراجعه وارتباطه ببرنامج الدراسة ككل، ويقبل مناقشة

  هذا .
  أن يلتزم باستخدام وقت التدريس استخداماً جيداً وبما يحقق مصلحة

  الطالب والجامعة والمجتمع .
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  أن ينمي في الطالب قدرات التفكير المنطقي، ويتقبل توصله الى نتائج
  مستقلة بناء على هذا التفكير .

 ير المستقل، أن يحترم قدرة الطالب على التفكير، وان يشجعه على التفك
  ويحترم رأيه المبني على أسانيد محددة .

  أن يسمح بالمناقشة واالعتراض وفق أصول الحوار البناء وتبعاً آلداب
  الحديث المتعارف عليها، وبما يهيئ فرصاً أفضل للتعلّم .

  أن يتقن مهارة التدريس، وأن يستخدم الطرق والوسائل التي تساعده في
  اً وممتعاً ومفيداً في نفس الوقت.إتقان التدريس وجعله مشوق

  بأمانة وإخالص، حريصاً على يؤدي عمله في المحاضرة أو المعملأن ،
  النمو المعرفي والخلقي لطالبه ومعاونيه .

  أن يتابع أداء طالبه إلى أقصى مدى ممكن، وان يتيح نتائج المتابعة
  لطالبه ولذوي الشأن للتصرف بناء عليها .

 في حرية الفكر وحرية الرأي وحرية  الديمقراطيةيم أن يكون نموذجاً للق
  التعبير والمساواة، وان يسعى لتنمية هذه القيم في طالبه.

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

  أن يراعى كلما كان ذلك ممكناً نقل عبء متزايد من مسئولية التعلّم الى
  ب من خالل اتباع أساليب التدريس المناسبة .الطال

  أن يمتنع عن إعطاء الدروس الخصوصية تحت أي مسمى بأجر أو بدون
  اجر.
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  صعوبات ومواقف:
  من بدء تدريس المقرر ضعف التفاعل  بعد فترة قصيرةقد تكتشف

والتجاوب بينك وبين الطالب. إن مسئوليتك األخالقية والمهنية توجب 
النفس، وقد نكمل هذه الوقفة بأخرى مع الطالب أنفسهم عليك وقفة مع 

الستجالء مايفسر عدم تجاوبهم وعدم تفاعلهم. وأغلب الظن أن المكاشفة 
 الصادقة والمحترمة مع الطالب ستفتح لك الطريق لحل المشكلة.

  قد تواجه فى بعض األحيان مجموعة من الطالب مشاغبة وتصعب
مسئولية األخالقية هنا توجب عليك السيطرة عليهم فى المحاضرة. وال

مواجهة الموقف وعدم الهروب منه. فبعض األساتذه يفضل العقاب 
الجماعى فيترك المحاضرة ويعاقب الجميع، أو يهدد بسالح االمتحان 
الصعب، أو الرسوب للجميع أو ماشابه ذلك. والرأى أن هذا السلوك غير 

 مقبول مهنيا وغير مقبول أخالقيا.
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  أخالقيات المهنة فى تقييم الطالب وتنظيم االمتحانات
 

يجب أن يلتزم األستاذ الجامعي بعدد من المسئوليات والسلوكيات 
  األساسية:

  التقييم المستمر أو الدوري للطالب مع إفادتهم بنتائج التقييم لالستفاده
  منها في تصحيح المسار أو تدعيمه حسب الحالة .

  التقييم في الحاالت التي تستوجب ذلك، مثل إخطار ولي األمر بنتائج
(وضع الطالب على قائمة اإلنذار) أو (إعطاء الطالب فرصة أخيرة من 
الخارج) أو غير ذلك من الحاالت حسب السياسة المتبعة في المؤسسة 

  التعليمية.
  توخي العدل والجودة في تصميم االمتحان ليكون متمشياً مع ما يتم

، وقادراً على فرز مستويات الطالب حسب تدريسه وما يتم تحصيله
  تفوقهم.

 .توخي الدقة والعدل والتزام النظام واالنضباط في جلسات االمتحان  
 .منع الغش منعاً باتاً ومعاقبة الغش والشروع  فيه  
 .تنظيم االمتحانات بما يهئ الفرصة لتطبيق الحزم والعدل في نفس الوقت  
 قاربهم .ال يجوز إشراك األقارب في امتحانات ا  
 شخاص مؤهلين ومؤتمنين.ال يسند تصحيح الكراسات اال أل  
  تراعى الدقة التامة في تصحيح كراسات اإلجابة، مع المحافظة على

  سرية األسماء، 
 . تنظيم عملية رصد النتائج بما يكفل الدقة التامة والسرية التامة  
 راتها.تعرض النتائج على لجنة الممتحنين دون كشف األسماء إلتخاذ قرا  
 . تعلن النتائج في وقت واحد من مصدر واحد  
 .السماح بمراجعة النتائج حال وجود أي تظلم، مع بحث التظلّم بجدية تامة  
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  أخالقيات المهنة فى البحث والتأليف
 واألشراف على الرسائل العلمية

  

  

يجب أن يلتزم األستاذ الجامعي بعدد من المسئوليات الرئيسية في 
  والتأليف العلمي واإلشراف على الرسائل العلمية :شأن البحث 

  توجيه بحوثه لما يفيد المعرفة والمجتمع واإلنسانية كالتزام أخالقي
  أساسي بحكم وظيفته.

  األمانة العلمية في تنفيذ بحوثه ومؤلفاته فال ينسب لنفسه إال فكره وعمله
  دداً.فقط، ويجب أن يكون مقدار االستفادة من اآلخرين معروفاً ومح

  في تلخيص وجهات النظر العلمية لآلخرين يجب توخى الدقة دون التحيز
  االنتقائي في العرض وفق الهوى أو الميول .

  في البحوث المشتركة يجب توضيح أدوار المشتركين بدقة واالبتعاد عن
  وضع األسماء للمجاملة أو للمعاونة .

 ء كان ذلك عدم بتر النصوص المنقولة بما يخل  بقصد صاحبها سوا
  بقصد أو بغير قصد .

  في االقتباس يجب أن يكون المصدر محدداً وواضحاً ومقدار االقتباس
  بدون أي لبس أو غموض. مفهوماً

  في اإلشارة إلى المراجع تذكر المراجع بأمانة تامة وبدقة تمكّن من
الرجوع إليها وال تذكر مراجع لم يتم استخدامها إال باعتبارها قائمة 

  افية .قراءة إض
  في جمع البيانات الميدانية تراعى الدقة والصدق واألمانة مع االبتعاد

  تماماً عن اإليحاء للمستقصى منهم باإلجابة .
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  في جمع وتحليل البيانات ال يجوز اصطناع بيانات أو نتائج. ويتذكر
الباحث دائماً أنه ليس مطالباً بإثبات صحة الفرض، بل أن الفرض قد 

  قيمة البحث لإلنسانية وللمعرفة أكبر . يثبت خطؤه وتكون
  المحافظة على سرية البيانات واجبة، خصوصاً إذا تعلق األمر بأمور

  شخصية  أو بمسائل مالية أو سلوكية.
  يراعي أن تنسب المؤلفات إلى صاحبها وال يليق أخالقياً تبادل األسماء

 على المراجع ابتغاء مكاسب مالية أو وجاهة علمية .
  تحديث البيانات في المؤلفات المقررة على الطالب حتى ال يتوهم يراعى

الطالب حقائق مغلوطة نتيجة لعدم تحديث البيانات، أو على األقل ال 
  يكونون محيطين باألوضاع الحديثة، وهذه مسئولية أخالقية جسيمة .
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  ولدى اإلشراف على الرسائل العلمية فاألستاذ مطالب بما يلي:
 واألمين في اختيار وإقرار موضوع البحث . التوجيه المخلص  
 . التأكد من قدرة الباحث على القيام ببحثه تحت إشراف األستاذ  
  تقديم المعونة العلمية المقننة للطالب والتي ال تكون أكثر مما يجب فال

يتحمل الطالب مسئوليته، وال تكون اقل مما يجب فال يستفيد الطالب من 
  أستاذه .

 ى تحمل مسئولية بحثه وتحليالته ونتائجه واالستعداد الطالب عل تدريب
  للدفاع عنها .

 .التأكيد المستمر على األمانة العلمية والسرية  
  تدريب الطالب على التقييم المستقل واالختيار الحر أثناء تنفيذ البحث على

  أن يتحمل نتيجة قراره.
 . تنمية خصال الباحث العلمي في الطالب  
 ادل للبحوث سواء التي يشرف عليها أو التي يدعى التقييم الدقيق والع

  لالشتراك في الحكم عليها .
  عدم االنزالق إلى سلوكيات ابتزاز أو إذالل أو إهانة الطالب وتسفيه

قدراته سواء أثناء البحث أو في جلسات المناقشة العلنية للرسائل، فذلك 
ة الطالب، المسلك أوال نموذج سئ للطالب وثانياً قد يمس بالضرر شخصي

وبذلك يكون األستاذ قد أخل بمسئوليته الخلقية إزاء المساهمة في النمو 
  المعرفي والخلقي السليم للطالب.
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 أخالقيات المهنة فى قبول الهدايا والتبرعات

  
  يمكن حصر المسئولية للجامعة واألستاذ فيما يلي:

  ال يجوز قبول الهدايا أو التبرعات من جهات مشبوهة أو من أشخاص
 سيئى السمعة أو تثار حولهم مجادالت أخالقية أو تمس الشرف والنزاهة. 

  الهدايا والتبرعات التي تتلقاها الجامعة يجب أن تكون معلنة بشفافية
  تامة، وجهات تلقيها بالجامعة معلنة، واستخداماتها معلنة .

 لتعامل مع أي جهة أو شخص ثبت مؤخراً تورطها أو تورطه يجب وقف ا
  في مسائل تمس النزاهة أو الشرف .

  يجب عدم ربط الهدايا والتبرعات بأي تأثير على سياسات الجامعة
  ونشاطها .

  األساتذة األفراد يحظر عليهم قبول هدايا أو تبرعات شخصية، خاصة من
  أشخاص لهم عالقة بعمل األستاذ .

 لجامعة إصدار سياسة رسمية بشأن قبول الهدايا والتبرعات يجب على ا
وأن تطبقها بكل دقة، ويجوز أن تدمج هذه السياسة في ميثاق أخالقيات 

 المهنة أن وجد بالجامعة .
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  :المسئولية المهنية لألستاذ عن النمو الخلقي لطالبه
 األستاذ نموذج وقدوة، واألستاذ يبعث برسائل خلقية مؤثرة في كل ما 

يقوله ويفعلة داخل الجامعة وخارج الجامعة، ومسئوليته المهنية عن 
لطالبه ربما تكون أخطر من مسئوليته عن نموهم العلمي أو  عقلىالنمو ال

األستاذ الجامعي إذن مسئول مهنياً وخلقياً عن النمو الخلقي  المعرفي.
 ·السوي لطالبه

 ر اآلخرين، وبخاصة األستاذ الجامعي هو النموذج الذي تتطلع إليه أنظا
لذا يجب طالبه ومعاونيه وتعتبر سلوكياته أهم المؤثرات على سلوكياتهم 

أن يحاول األستاذ جاهداً أن يقدم في أقواله وأفعاله نموذجا طيبا يحتذي 
به طالبه، ويتمثلون به. وال يقف ما نقصده في النموذج باالجتهاد العلمي 

ل جوانب شخصية األستاذ حتى وااللتزام العلمي، وإنما يمتد ليشمل ك
  ملبسه ومشيته وكالمه واهتماماته .

  األستاذ الجامعي مسئول عن السعي بكافة السبل المباشرة وغير المباشرة
الن يغرس في نفوس طالبه القيم السليمة واألخالق الحميدة، وبخاصة 
قيم التقدم مثل قيمة الوقت، وإتقان العمل، وقبول اآلخر والتعددية، 

  ار البناء، والنقد الذاتي، واتباع المنهج العلمي .والحو
  على األستاذ الجامعي أن يدرك أدواره المتعددة بالنسبة للطالب، وأن

يؤهل نفسه للقيام بهذه األدوار بكفاءة وفعالية، وأن يمارسها فعال 
 بإخالص نهوضا بمسئوليته الجسيمة في التنشئة الخلقية لطالبه .

  األستاذ الجامعى يجب أيضا أن يشارك فى األنشطة الطالبية المتنوعة
ليس فقط لإلستمتاع أو لتشجيع المواهب، وانما ايضا لتوظيفها بإيداع فى 

 الخلقى القويم للطالب.البناء 
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  أخالقيات المهنة في خدمة الجامعة والمجتمع
 

  مسئولية األستاذ األخالقية قبل الجامعة والمجتمع:
 عمله العلمي والطالبي بأمانة وإخالص ليسهم أوال في تنمية المعرفة  أداء

اإلنسانية، وليسهم ثانياً في تخريج المواطنين األكثر قدرة على المشاركة 
  الفاعلة واإليجابية في المجتمع .

  ربط ما يعلّمه أو يبحثه باحتياجات المجتمع، خصوصاً مع محدودية موارد
يهمنا توظيف الجزء األكبر من جهد وفكر المجتمع عموماً، وبالتالي 

  وعلم األستاذ للقضايا المباشرة التي يحتاج المجتمع إليها .
  تقبل المهام المسندة إليه في النهوض بشئون الجامعة بصدر رحب

والقيام بها بإخالص وإتقان، وأال تعوقه الصعوبات أو المشكالت عن 
  تنفيذ ما يسند إليه من مهام .

 في تقدير المردود المادي لعمله بدون مسوغ، فالتقدير  عدم المبالغة
العادل هو المتوقع من أستاذ الجامعة، ويتصل بذلك تقدير أسعار الكتب 

 وهي قضية شائكة، 
  على األستاذ أن يحافظ  على المال العام بكل وسيلة يراها مناسبة سواء

ي إبداء فيما يستخدمه من معدات ومستلزمات، أو في استخدام وقته، أو ف
فحص العروض المقدمة لتجهيز  الرأي واالشتراك في اللجان (مثل لجنة

) وحين يطلب منه توصيف عمل سيتم طرحه يقوم بذلك بما يحقق معمل
  الحفاظ على المال العام .

  االلتزام باللوائح والقوانين والنظم وكل ما يشرع من قواعد، وإذا لم يرق
  انوني لالعتراض أو لمحاولة التعديل .له نظام أو قاعدة يتخذ اإلجراء الق

 . التصدي لخدمة المجتمع كلما كان ذلك في استطاعته  
 . التصدي لقضايا الرأي كلما كان ذلك في استطاعته  



 ١٣  
 

 حترام المتبادل أن يقيم عالقاته مع زمالئه ورؤسائه ومرءوسيه على اإل
ح والحرص على الصالح العام، وان يتجنب المجامالت التي تهدد الصال

  العام .
  إذا تولى منصباً إدارياً درب نفسه أو رحب بالتدريب المتاح ليقوم بعمله

 على أكمل وجه في حدود قدراته .
   



 ١٤  
 

  األخالق فى القانون الحالى للجامعات المصرية
  

القوانين تتضمن قواعد تحكم كل العمل الجامعى بجميع جوانبه، ومن بين هذه 
 المبادئ/القواعد العامة التى تخص الجانب األخالقى.القواعد سنجد عددا من 

  
وقانون تنظيم الجامعات الحالى يتضمن عددا من النصوص الهامة بشأن 

 أخالقيات المهنة:

 أعضاء هيئة التدريس التمسك  أنه على على:  )٩٦(لمادة تنص ا
وعليهم ترسيخ  ،بالتقاليد والقيم األصيلة والعمل على بثها في نفوس الطالب

والفنية وتدعيم االتصال المباشر بالطالب، ورعاية شئونهم االجتماعية 
  .من خالل الريادة ونظم األسر والثقافية والرياضية

  ال يجوز ألعضاء هيئة التدريس إعطاء على أنه ): ١٠٣( المادةتنص
 .دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل

 ) ألعضاء هيئة التدريس أن ال يجوز على أنه  ):١٠٤تنص المادة
يشتغلوا بالتجارة أو أن يشتركوا في إدارة عمل تجاري أو مالي أو صناعي 
 .أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأي عمل ال يتفق وكرامة هذه الوظيفة

ولرئيس الجامعة أن يقرر منع عضو هيئة التدريس من مباشرة أي عمل 
 .سن أدائهايرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وح

 ) نزاهه اليمس وشرف الكل فعل يزري  على أن ):١١٠تنص المادة
يوجب عزل عضو هيئة التدريس من وظيفته. والشك أن مفهوم الشرف 

  والنزاهة يحتاج للتحديد من خالل قواعد واضحة وقاطعة.


