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لضـبط   األخالقيـة إلـى إرسـاء القـيم    كلية التجارة جامعة المنصـورة  تسعى    

وذلك من خالل إعداد هذا الدليل الذي يعتبر ميثاقـا أخالقيـا   سلوكيات العاملين بها 

, ذا الـدليل ذو طبيعـة خاصـة   وهخالقية لضبط سير العمل بالكلية، يحقق مرجعية أ

 باألسـاس  وإنمـا  الجـامعي وانب الفنيـة فـى عمـل األسـتاذ     يتعلق فقط بالج ألنه ال

  .يتناول الضمير والوجدان وإنمايتناول العقل فقط ال هو فلهذا العمل  األخالقي

الواجبة أو قائمـة بالمسـموحات    األخالقيةيس هذا الدليل قائمة بالقواعد ل  

 ر األكاديميتقييد حرية الفكبه يقصد  كما أنة ال الجامعي،ظورات فى السلوك والمح

بـه   نستهدف مرجعيإطار ولكنه المناسب  األخالقيالتقييم والتواصل إلى الحكم  في

أداة لتنميـة القـدرة علـى     هكما أنـ ,إلتباعاالتوصل إلى المبادئ والقواعد الواجبة 

  .ة مختلف المواقف العملية بالكليةمواجه فيإصدار األحكام األخالقية 

 

  

  أحسـن   فـي إلى عرضـها   والسعيالتمكن من المادة التدريسية المكلف بتدريسها
 داتها ومسـتحدثاتها ر الجيد مع اإلحاطـة الوافيـة بمسـتج   يصورة وذلك بالتحض

 .ب استيعاب المحتوىواستخدام الوسائل التقنية الحديثة التي تيسر على الطال

  استخدام التقنيات الحديثة للتواصل الفعال مع الطالب سواء لمرحلة البكالوريوس
 .أو الدراسات العليا

  يعـيش   الـذي بثقافـة المجتمـع    واإللمامأن يسعى إلى تحديث المادة التدريسية
 .فيه

  د مـن  أن يلتزم بمتابعة أداء الهيئة المعاونة في دروس التطبيقات العملية للتأكـ
مع ضرورة عقـد لقـاءات دوريـة أسـبوعية أو نصـف       االلتزام باألداء المطلوب

 .شهرية ألجراء التنسيق والمتابعة لتحقيق أهداف المقرر 
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 التي يقوم بتدريسهاللمادة  العلميتحديد المستوى  فييلتزم بمعايير الجودة  أن 
 .العلميمع ضرورة أن يكون ما يتم تدريسه وتطويره مقرا من مجلس القسم 

  ومحتوياتهيحدد للطالب أهداف المقرر أن. 

  المناقشـة وكـذلك   المنطقـي يشجع الطالب على مهـارات االبتكـار والتفكيـر    أن 
 .والحوار البناء

 علـى   ميشـجعه المبنـى علـى أسـانيد، وأن     أن يحترم قدرة الطالب على التفكير
 .التفكير المستقل

  فيشوقا وممتعا ومفيدا جعله ميبشكل مستمر بما التدريس اته في مهاريطور أن 
 .نفس الوقت

  يتواصل مع الطالب للحصول على تغذية عكسية عن المقرر وتطبيقاته العملية أن
 .ومدى استيعاب الطالب ورضاهم عن ذلك المقرر

  أي مسمى بأجر أو بدون أجريمتنع عن إعطاء الدروس الخصوصية تحت أن. 

  في القضايا العلميةالب عند مناقشة الط العلميبالتفكير أن يتحلى. 

 التعامل  فيالقول واألمانة  فيالصبر والصدق ك أن يتحلى بخلق المعلم وسلوكياته
  .مع اآلخرين والتسامح والمرونة والتعاون وعفة اللسان وكرم النفس

 

معلما فضال عن ضرورة القيام  كونههام لال بدوره الجامعياألستاذ يجب أن يقوم 
وهـذا  ، الهام المرتبط بعمليات تقويم الطالب حيث يجـب أن يحكـم بالعـدل    بالدور
  :مسئوليات أخالقية أهمها منهيتطلب 

 ستمرار وعرض نتائج التقييم عليهممتابعة أداء الطالب وتقييمهم با. 

 االمتحـان القـدرات   بحيـث يقـيس    ,في وضع االمتحانـات المعايير العلمية  توخي
ويـتالءم مـع المـنهج المـدروس ويحقـق      ق بينهم والحقيقية للطالب ويظهر الفر

 .أهداف المقرر والبرنامج األكاديمي

    تدريب الطالب على األنماط المختلفة لألسئلة وحتمية توفير التغذيـة العكسـية
 .للطالب عن أدائهم ويتم ذلك من خالل الوسائل التقنية الحديثة

 في جلسات االمتحانالدقة والعدل والتزام النظام واالنضباط  توخي. 
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 على حيدة التقويمغيرها في التأثير صية أو عدم السماح لألهواء الشخ. 

 اإلجابةتصحيح ورقة  فيكلها  همتحانيضرورة اشتراك اللجنة اال. 

  االنضباط  الهام في أعمال اإلشراف على االمتحانات وأهمها تحقيقالقيام بالدور
في لجان االمتحانات وتوفير الهدوء التام للطالب ودفع المالحظـين والمـراقبين   

ومنع استخدام الهواتف المحمولة نهائيا داخل اللجـان مـن جانـب     إلى منع الغش
  ).طالب وأساتذة ومالحظين ومراقبين وغيرهم(جميع المتواجدين 



  

يتحلى بـه هـو أن يمتلـك     إنمجتهد وأول ماينبغى  علمي باحث  الجامعي األستاذ
  :من خالل ما يليوذلك يتحقق , العلميأدوات الباحث 

 ه وعملـة  إال فكـر  لنفسـه إجراء البحوث والمؤلفات فال ينسب  فيالعلمية  األمانة
 .فقط

 لتوثيق للمراجع التي تم االستفادة منها فـي إجـراء البحـث    األمانة العلمية في ا
 .العلمي، فال يكتب مرجع لم يستخدم، وال يهمل اإلشارة لمرجع تم االستفادة منه

  لمجتمع والمعرفـة إلى المجاالت التي تحقق أكبر فائدة ل بحوثال توجيهضرورة 
 .مع أهمية االهتمام بالجانب التطبيقي في هذا الشأن

 حدد الباحث مجاالت االستفادة المستقبلية المتعلقة بمجال البحث وهو ضرورة أن ي
األمر الذي يسهم في إرشاد الباحثين التاليين له في تعميق وإثراء الفكر العلمي 

 .والتطبيقي في هذا المجال

 أن يكون صبورا على مشاق البحث. 

  في نقل األفكاروالدقة  لآلخريناحترام الملكية الفكرية. 

  البحث والسلوك  فيوالمناهج العلمية  العلميااللتزام بالتفكير. 

 منقولة لعدم اإلخالل بقصد صاحبهاالحفاظ على النصوص ال. 

  في جمع البياناتالدقة. 

  ماليـة  بأمور شخصية أو اصة ما يتعلق المحافظة على سرية البيانات خضرورة
 .أو سلوكية



 )٥ ( 
 

  بالتحليـل  بنفسـه أن يقوم الباحـث  الدقة أثناء تحليل البيانات ويفضل مراعاة, 
 .واالستنتاجالتفسير والتقييم والمقارنة خاصة ما يتعلق ب

  كـل   فـي تكون  التي واألخالقياتأن يتحلى بالفضائل  الجامعييجب على األستاذ
   .هوأهل لوطنهباحث خير نافع 

  

وإن لم يكن هيكل الفريـق  , العلميبحث على الرسائل العلمية نوع من ال اإلشراف
ويقـوم األسـتاذ    ,مكون من أستاذ وتلميـذ   رأسيأفقيا كالعادة بل هو هيكل  العلمي

 والذي, ويقوم الطالب بدور الباحث الموضوع تحت الرقابة والمرشد  بدور الموجه
مثل الجامعية قبل اللوائح والقوانين وتت األخالقيحكم العالقة بين المشرف والطالب 

  :يليفيما  األخالق هذه

 وذلك بإحاطة الطـالب علمـا    اختيار موضوع البحث فيالمخلص واألمين  التوجيه
  .باألفكار البحثية المستقبلية والواردة في خطة القسم العلمي

 ألستاذتحت إشراف ا ببحثهة الباحث على القيام رالتأكد من قد. 

  أعمال  فيتسخير الطالب  فيالب منحت له على الط التي سلطتهأال يستغل األستاذ
 .يديرها أعمالأو  أسرته وأخاصة به 

   ضرورة تحديد خطة زمنية مجدولة لتحديد اإلنجاز المطلوب من كل طالب مـع
ضرورة تحديد مواعيد ثابتة ومعلنه تخصص لمقابلة الطالب لتقييم مدى التقدم 

 .في االنجاز وفقا للخطة

  ونتاجيـة واالسـتعداد للـدفاع     حليالتـه وت بحثهالطالب على تحمل مسئولية حث
 .عنها

 تمر على األمانة العلمية والسريةالمس التأكيد. 

  فى الطالب العلميحث مهارات البتنمية. 

       ضرورة توجيه الطالب إلى الحضـور و المشـاركة فـي المقـررات والمـؤتمرات
م والندوات واللقاءات العلمية التي تسهم في االرتقاء بالمسـتوى الفكـري الـالز   

 .إلتمامه لدراسته

  العلميالمنهج أو أصول البحث  فيأال يتهاون مع طالبه. 

 عليهم فال يهتم بأحدهم دون األخر  باإلشرافوى بين الطالب الذين يقوم اأن يس
  . سبب ألي
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  :النقاط التالية  فيلتبرعات يا وااقبول الهد في واألستاذتتلخص مسئولية الجامعة 

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

  ال يجوز قبول أي هدايا بصورة شخصية ولكن تكون الهدايا موجهه للقسم العلمي
الرأي بقبولها أو رفضها و أو الجامعة ويجب أن تعرض على القسم العلمي إلبداء 

 .تامةبشفافية ا معلنذلك كون يجب أن ي

 المقبولـة علـى   لهدايا والتبرعات ال يجب أن يكون هناك أي ارتباط أو تأثير ل
  .سياسات األقسام العلمية أو الكلية أو الجامعة

 

وهـو المسـئول مهنيـا     لطالبـه دريس أن يكون قدوة على عضو هيئة الت ينبغي
للطالب وبث قيم التقـدم وإتقـان العمـل والحـوار البنـاء       الخلقيوخلقيا على النمو 

 المهني االلتزام بالسلوك األخالقيالسليم وكذلك غرس مقومات  العلميالمنهج  وإتباع
  .لدى الطالب ليكونوا واجهة مشرفة للكلية 

 

فقط بل يمتـد   العلميعلى التدريس وعلى البحث  الجامعياألستاذ دور  يقتصر ال
على  إشرافه فيباألخالقيات الجامعية  التحليدورة أيضا إلى أمور أخرى تتطلب منه 

  :خدمة المجتمع والحفاظ على البيئة مثل  في ومشاركتهاألنشطة 

 لمواهب الشـابة وتنميتهـا ورعايتهـا مـن خـالل االتحـادات الطالبيـة        اكتشاف ا
 .واألنشطة واألسر الطالبية

     بث روح األمل فى الطالب الذين تتعثر حياتهم بسـبب المشـاكل االجتماعيـة أو
 .هم تكالفي حل مش ومشاركتهمالمالية أو الثقافية 

  عـن طريـق    لرأياالعمل على نشر الروح الديمقراطية فى الحوار والتعبير عن
وتشجيع الطالب على المشاركة اإليجابية المشروعة وعـدم االنطـواء أو   القدوة 
 .السلبية 

  بين الطالب  والتطوعي الجماعيبث روح الفريق والعمل. 

  بين الطالب  البيئي الوعينشر. 
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  في المجاالت المختلفـة التـي   تشجع الطالب على المشاركة المجتمعية كالمشاركة
  .ام بها لخدمة المجتمع وخاصة مجاالت التوعيةيمكنهم القي

 

خدمـة العلـم    فـي ينفصل دور األستاذ فى خدمة الجامعة والمجتمع عن دورة  ال
يقدمه كخدمـة للجامعـة    أهم ما هيلعلمه وطالبه  بل إن خدمته,وفى خدمة الطالب 

  :يلي اذ األخالقية قبل الجامعة والمجتمع فيماوتتلخص مسئولية األست,والمجتمع 

  التي تحتاجها المجتمعأن يحرص على إعداد الطاقات البشرية. 

    أن يحرص على إعداد المقررات العلمية بالمنهجية التي تعود بأقصى نفـع ممكـن
 .على المجتمع

  األبحاث التطبيقية وربطها بسوق العملأن يحرص تنمية. 

  اإلنتاجية بسوق العملابط مع المؤسسات يحرص على تقوية الروأن.  


