
  التدريس فيمهنة لاأخالقيات:- 

الجودة  وداء األأعلى درجة من المثالية فى مهنة عضو هيئة التدريس تتطلب 

 وذلك على النحو التالى : والتميز

 
وأحتالله الصدارة  لمتغيرات الحديثة لتأكيد منافستهوالتطورات واأن يكون ملماً ومطلعاً على المعلومات         

مع  ولوجية تزيد من قدراته التنافسيةب خبرات تعليمية وتربوية وبحثية ومعرفية وتكنكتسو أن ي فى مجاله

التصرفات  اق والمحافظة على أعلى معايير فىإتباع المبادىء األخالقية المنصوص عليها فى الميثمراعة 

الضغوط  هقاومم و يجب على عضو هيئة التدريس .ق األخرين ووجهات النظر المخالفةية وأحترام حقوالمهن

بما تتضمنه من تأثيرات سلبية أو  األداءفى التى تؤثر الشخصية والمهنية واإلجتماعية والمالية والسياسية 

أن  عضو هيئة التدريسكما يجب على و منافع شخصية .ب أة والحصول من جراء ذلك على مكاسغير سوي

أن يعمل وبإستمرار على تطوير التعليم و يبذل قصارى جهده فى تقديم الخدمات لألفراد والمؤسسات والمجتمع 

التى من شأنها تقديم خدمة متميزة وتقييم عادل وأن يستمر  واألعتالء بالبرامج التعليمية وأقتراح السياسات

قبل الهدايا التى . كما يجب على عضو هيئة التدريس عدم تالتعليم والمصادر وطرقبإلتزام فى تطوير األدوات 

التعليمية خارج أال يتعاطى أجراً عن ممارسة وظيفته  و تعطى بغرض التأثير على وظيفته فى الحكم والتقيم

أن يمتنع عن أقامة عالقات شخصية مع طالبه متى كانت هذه العالقات تؤثر . و يجب عليه المنافذ الشرعية

 لمهنى.االقرار  على

أن يقدم المعلومات والتوجيهات واألفادات لتسهيل مهمة الطالب و يجب على عضو هيئة التدريس 

ً بالقوانين والتطورات الخاصة منها ووالصفات والطرق العلمية الجديدة . وإلكتساب المهارات أن يظل ملتزما

 لتى يعمل بها أن يمثل بدقة المؤسسة او  ·التى تؤثر على العملية التعليمية

الجهات اإلدارية وإبالغ أى مخالفة من شأنها   عدم أخفاء أى معلومات تتعلق بمخالفةكما يجب عليه 

 وإبراز المخالفات ووضعها فى بؤرة األهتمام للتخلص منه. المعهداألضرار بمصلحة 
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 أخالقيات عضو هيئة التدريس نحو زمالئه والهيئة المعاونة:- 

أال يمارس أى نوع من و نية واألنسانية.يأن يساهم فى حماية الحقوق الديجب على عضو هيئة التدريس 

م أسلوب التخويف بإثارة المؤسسات الحكومية تجاه استخدمع عدم إ بادىء.التمييز المنصوص عليه فى الم

أن يحيط بالسرية وبقدر من الثقة واإلعتبار ما يعرفة عن زمالئه وأال يسمح بتبادل و يجب عليه  األخرين.

 المعلومات إال ما يطلب منه بصفة رسميه لتصحيح المسار األخالقى .

أن يكون متسامحاً ومتقبالً و  ستجيب للتساؤل بشفافية وبتوازن ومهنية.أن يو يجب على عضو هيئة التدريس 

أن يشجع ويدعم زمالئه المشاركين معه فى تطوير مهنة التعليم و  النقد البناء وتصرفات األخرين وقيمهم.

وم أن يمتنع عن توجيه النقد واللو  أن يحترم وجهات نظر األخرين وأختالف توجهاتهم.و  ويعترف بقدراتهم.

م مكانه ومكانته والتسهيالت الممنوحة له فى استخدكما يجب عليه عدم إ الشخصى أو الغير العادل أو المتحيز.

أال يتلف أو يفحص ملفات األخرين دون تصريح و أخيرا يجب عليه  ممارسة أعمال شخصية أومنفعة خاصة.

 أو إذن من السلطات المختصة .

======================= 

 أخالقيات عضو هيئة التدريس نحو الطالب:- 

تحفيز و  مساعدة الطالب على أن يتحققوا من قدراتهم الكامنة ليصبحوا أعضاء فاعلين فى المجتمع.

يقة واإلطالع وإمتالك المعلومات وتقييمها والتفكير وتشجيع الطالب على البحث الدؤب عن المعرفة والحق

عدم الضغط على الطالب دون مبرر مع  العميق فيها لتحقيق االهداف المرجوة وتقديم أرائهم بحرية وشجاعة.

عدم و  ئلتهم بروح حسنة وبناءة وهادفهليتصرفوا بإستقاللية دون خوف من أجل المعرفة والتعلم وتقبل أس

فذ المعرفة منهم إلثبات وجهات النظر المختلفة عن رأى األستاذ و األستقاللية فى التعلم من إنكار أو حجب منا

عدم التعمد بممارسة أى تصرف يؤدى إلى إحباط أو تشويه أو الضغط أو أهمال أو تهميش و  المصادر المختلفة.

 رها .الموضوعات المهمة التى تساعد على تقدم الطالب وحثهم على المعرفة من كل مصاد

 بذل كل الجهود لحماية الطالب من الظروف الضارة والمحيط الضاغط أو الفاسد.و من هذه األخالقيات أيضا 

اإللتزام بعد التمييز والمساواه مع  عدم التسبب فى فقدان أحترام الطالب أو التنكيل بهم أو تسفيه أرائهمو

س وضعه الوظيفى فى إستغالل عالقته بالطالب أال يستغل عضو هيئة التدريو  .المنصوص عليها فى المبادىء

أن يقدم األفكار للطالب بدون إرتباطات مسبقة تصطدم بالعلم أو و  بالحصول على إمتيازات شخصية أو منفعية.

. و جعهم على التفكير النقدى والخالقالقيم أو األخالق أو المعرفة أو البحث وبعقل مفتوح يتناقش معهم ويش

ادية وضمير فعال مع زمالئه شكاوى الطالب والبحث فى أسبابها وطرق تجنبها والحلول أن يبحث بجدية وحي

 لها دون أضطهاد أو إحداث ضرر للشاكى

===================== 

 

 

http://www.foc.cu.edu.eg/support/quality11/quality11-3/quality11-3-2
http://www.foc.cu.edu.eg/support/quality11/quality11-3/quality11-3-3


 يةأخالقيات عضو هيئة التدريس نحو البحث العلمى والملكية الفكر:- 

البحث العلمى هو مكون أساسى فى وظيفة أعضاء هيئة التدريس بالمعهد 
ويساهم فى تطوير إمكاناتهم وقدراتهم فى التعلم المتميز والجدي ويجب على 

 الباحثين المحافظة على الثقة واإلعتبار وتقديم نتائجهم بطريقة تتفق مع:
 

 تقديم بيانات مغلوطةستقبلية مثل أال يضر من خالل أبحاثه األبحاث الم. 

  أن يتمتع باألمانة وتقديم األراء المهنية السليمة للجهات الحكومية والمجتمع دون 

 اإلضرار بها .

 .أن يقدم نتائجه بشكل مباشر دون اإللتواء أو التحفظ 

 .اإللتزام بمبادىء الميثاق وذلك عند إختيار المعاونين له 

  لحالة تعارض المصالح أو الخالفات الشخصية أو أستعمااإلمتناع عن تقييم أبحاث األخريين فى 

 وسائل تعويق التتفق مع الثقة والضمير واألمانة .

 .اإلمتناع عن إستخدام الخداع فى الحصول على المعلومات 

 .أال يستخدم المعلومات فى اإلبتزاز أو التهديد أو الضرر 

  منهم والتى قد تصيبه بضرر وبالتالى اإلحتفاظ بسرية المعلومات التى يحصل عليها من المستقصى

 عدم األفصاح عن أسمائهم .

  أن يتمتع محكم األبحاث بقدرة عالية من المعلومات النظرية والعلمية والتأكد 

 من المرجعيات .

======================== 

 -:التدريس نحو المجتمعأخالقيات عضو هيئة 

 .تنمية أحساس األنتماء للوطن لدى الطالب 

 .توطيد أواصر الثقة بين الكلية والمجتمع 

 .األهتمام بالمشاركة فى برامج خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 .األخذ برأى المجتمع المحيط فى البرامج التى تقدمها الكلية بإعتباره المستفيد منها 

  الحلول العلميه والعمليه المناسبه للمشكالت التى تواجه المجتمع المحيطالعمل على إيجاد 
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