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دليل الميثاق االخالقى للمهنة

كلمـة
األستاذ الدكتور
عزة شوقي الوسيمى
عميد كلية
زمالئي وأبنائي أعضاء هيئة التدريس
تعترب االخالقيات االساسيات اليت تبين عليها قوام األمم فهي اليت يتحلي
بها كافة البشر يف اجملتمع الواحد و اليت حتكم هذه األمم و الـيت يتحلـي بهـا
كافـة البشــر و حااعــا علــي هويتهـا و حاــوت شــعبها فتتم ـ االخالقيــات
فاألعراف السـائدة يف اجملتمـع والـيت تتم ـ خاويفهـا يف االايـاا السـماوية
والعاائد البشرية االجيابية الـيت تتـبين ااخلـها عمليـة ا اـاع علـي حاـوت
البشر وهذه املواثيق و االخالقيات هي اليت حتكم سلوك البشـر وتعتـرب موهـ
ومرشد هلم مجيعا و بناء عليها يتم تاييم سلوكهم ومتابعتهم ويتحدا عليها
عملية ال واب والعااب عليهم.

وفقكم اهلل وسدد خطاكم
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كلمة
األستاذ الدكتور
هناء عاياي حممد عاياي
مدير وحدة اجلواة
أبنائي وبناتي األعزاء يفالب كلية الرتبية الرياضية
زمالئي أعضاء هيئة التدريس
إ نه ملدعاة لفخر الطالب وأعضاء هيئة التدريس بالكليةة ووة د إدارة متزيةمتة لة مة
اخلربة والعلم وهلا رؤية واضحة املعامل وقاعدة علزية ق ية ،وأعضاء هيئة تةدريس متزيةمتي
كل ذل م أول ترسيخ مكانة علزية متزيمتة بني املؤسسات العلزية.
وم هذا املنطلق تصبح أهم أول ياتنا يف املرحلة احلالية تطبيق نظم اجل دة م أول تط ير
الربامج التعليزية وحتقيق أعلي مست يات األداء العلزي والبحثي.

ووفقنا اهلل وإياكم ملا فيه اخلري
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رؤية اجلامعة

تسعي هامعة يفناا إلي التميز حمليا واقليميا واوليا أا تكـوا
رائدة يف جماالت التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة اجملتمع وتنميـة
البيئة .

رسالة اجلامعة

حترص هامعة يفناا علي بناء بيئة أكااميية فاعلـة مـخ خـال
التاوير املستمر للربامج األكااميية للعديـد مـخ التصااـات يف ضـوء
متالبات خاط التنمية وتلبية احتياهات الاـالب املعرفيـة واملهاريـة يف
إيفار قيم اجملتمع وتااليده وكذلك إتاحة فرص الـتعلم والتنميـة املهنيـة
للصرجيني يف شيت الاااعات لتواكب التاـدم وحتاـق يفموحـات سـوت
العم  ،كما تتعهد اجلامعة بتوفري ماومات االبداع يف خمتلف جمـاالت
البحث العلمي املنهجي اجلاا لتاوير العلوم واملعرفـة والتنميـة املسـتدامة
وح املشكالت اجملتمعية .
رؤية الكلية

تسعي كلية الرتبية الرياضية للوصو اىل التميـز والريـااة
يف جمــا التعلــيم والــتعلم واأللشــاة البح يــة وتلبيــة احتياهــات
اجملتمع والبيئة احملياة يف اجملا الرياضي.
رسالة الكلية

كلية الرتبية الرياضية هامعة يفناا هي مؤسسة تعليميـة
وحب ية تعم علي حتايق رؤيتها مخ خال :
 إعــداا خــرجيني متميــزيخ يف جمــاالت التعلــيم والتــدريب وا اارةالرياضــية لتلبيــة احتياهــات ســوت العمــ علــي مســتو احمللــي
وا قليمي .
 تنمية البحث العلمي وتاويره خلدمة العملية التعليمية . املساهمة يف تنمية الـوعي الرياضـي بالتواصـ مـع اجملتمـع والبيئـةاحملياة ب .

دليل الميثاق االخالقى للمهنة

الغايات واألهداف االسرتاتيجية للكلية
الغايات

األهداف ا سرتاتيجية

( )1حتايـــق الااعليـــة التعليميـــة
لتاــوير أااء الاــالب ضــوء املعــايري
األكااميية للجواة الشاملة .

 -1تاوير الربامج التعليميـة واملاـررات
الدراســــية واألســــاليب التاومييــــة
للاالب.
 -2حتايق املشاركة الاالبية والـدعم
الاالبي.
 -3تابيـــق معـــايري ضـــماا اجلـــواة
لتاوير التعليم
 -4زيااة الاـدرة التنافسـية خلـرجيني
الكلية .
 -5تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.
 -6تــوفري قاعــدة البحــث العلمــي مــع
توثيــق العالقــات العلميــة واخلدميــة
للكلية حمليا وإقليميا
 -7املشــاركة يف املشــروعات البح يــة
خلدمة اجملتمع مـع حتديـد احتياهـات
سوت العم .
 -8تاعيـ عمـ الوحـدات ذات الاــابع
اخلــــاص وزيااتهــــا يف املشــــاركة
اجملتمعية .
 -9تاوير اهليك التنظيمي ا اار .
 -10استكما البنية التحتية .

( )2تنمية املهـارات البح يـة ألعضـاء
هيئة التدريس ومعاوليهم مع توسيع
قاعدة املعرفة لاالب الدراسات العليا
باستصدام التكنولوهيا ا دي ة .
( )3املســاهمة يف تاــديم اخلــدمات
املتميـــزة ذات اجلـــواة العاليـــة يف
تنمية البيئة احملياة بالكليـة مـع
املشاركة اجملتمعـة املسـتدامة الـيت
تــؤا إلــي ربــط الكليــة بــاجملتمع
اخلارهي .
( )4إجياا قيااات واعيـة وحكيمـة
تنســم باملاــداقية واألخــالت وتــبين
فكــر التاــوير وحتــديث كاــاءة
اجلهــاز ا اار وتــوفري املــوارا املاليــة
لرفع كااءة وفاعلية أااء الكلية.
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مادمة :
تعترب العملية التعليمية هي امسـي عمليـة تهـذيب لسـلوك االفـراا
وتعدي سلوكهم وتعترب اجلامعة احد املؤسسات التعليمية اهلااف فهي قمـة
اهلرم التعليمي فدورها واضح يف بناء الشصاية املتزلـة للالبـة كمـا اا مـخ
خالهلا يتم غرس العااات والتااليد وامل العليا لذلك جيب علي العـاملني بهـا
اا يكولوا علي ارهة عالية مخ االلضباط يف االااء و السلوك والدقة و االمالة
و الوالء حيت يكولوا قدوة يف اعني يفالبهم ولكي يـتم ذلـك ال بـد مـخ الاـاء
الضوء علي االتي :







اور الكلية حنو اعضاء هيئة التدريس و اهليئة املعاولة
وضع اسرتاتيجية اعالمية البراز مكالة االستاذ اجلامعي و اجلامعة .
ا ااع علي استااللية املؤسسات االكااميية .
تاوية الروابط مع اجلامعات و مؤسسات الدو االخر لتحايق االهداف
الاومية .
لشر ثاافة العم اجلماعي و التعاولي مخ خال تابيق لظم اجلواة .
تنمية االلتزام باملاداقية و الوالء و االلتماء .

املي ات االخالقي :
املي ات أوسع مدى وأك ر تاايالً مخ جمموعة املباائ والاواعـد الـيت
يتضمنها الاالوا فهو جمموعة مخ التوهيهات االخالقيـة و املسـئوليات املتاـق
عليها بني اعضاء هيئة التدريس واليت حتكـم اارسـات العمـ بالكليـة و
ليست احكام ولاوذ تشريعية متارس باوة الاالوا .
ويعترب املي ات مرهع ومرشد واساس للمحاسبة
ومخ املباائ االساسية اليت حتكم املي ات هي :





العد
االمالة
االحرتام
الوالء
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االلتماء
ال اة
التكام املهين
احرتام السرية و اخلاوصية .

وحيتو املي ات االخالقي ألعضاء هيئة التدريس على :
 -1املناذوا للمي ات  :يلتـزم كافـة اعضـاء الكليـة بهـذا التنظـيم سـواء
كــالوا اعضــاء هيئــة تــدريس او هيئــة معاولــة او إااريــني او الانــيني أو
العمــا أوالاــالب  .وتتصــذ الكليــة االهــراءات الالزمــة للتأكــد مــخ أا
االعضاء كلهم خيضعوا ملباائ هذا املي ات وااللتزام ب و ذلـك مـخ خـال
ا عالم و الوعي ب .
 -2اهداف املي ات  :يهدف هذا املي ات الي االلتزام باملسـئوليات املهنيـة ويفمألـة
االيفراف اليت تتعام معها الـي اا الشـاة الكليـة العمليـة والبح يـة و
التعليمية تتم وفاا للارت واالساليب املهنية واالخالقية .
 -3لاوص املي ات :
 احرتام حاوت امللكية الاكرية (التأليف والنشر) واخالقيات البحـث
العلمي
 اخالقيات االستاذ اجلامعي حنو مهنة التدريس (االلتزام املهين)
 االشراف علي الرسائ العلمية
 واهبات االستاذ اجلامعي جتاه يفالب العلم وحنو الزمالء
 خدمة اجملتمع
األخالقيات املهنية للمؤسسة التعليمية :





إعداا مي ات األخالقيات املهنية للمؤسسة.
لشر مي ات األخالقيات املهنية جلميع األيفراف.
مراقبة قواعد األخالقيات املهنية بشك مستمر.
يتضمخ مي ات األخالقيات املهنية للمؤسسة الاواعد التالية:
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أوالً  :قواعد عامة:
يلتزم أعضاء هيئة التدريس والعاملني باملؤسسة بالاواعد التالية :

















احملافظة على روابط املـواة واالحـرتام املتبـاا مـع الـزمالء والرؤسـاء
واملرؤوسني.
االستاال يف مباشرة األعما .
النزاهة
التعاوا واملشاركة مع الزمالء واملرؤوسني.
البعد عخ مزاحة الزمالء.
احرتام اللوائح والنظم اليت تنظم العم باملؤسسة.
عدم املبالغة يف تادير املااب املاا للعم .
االلتزام بالوقت احملدا للعم .
تاب الناد والنايحة مخ الزمالء.
التحلي باألمالة والادت يف مجيع التعامالت.
عدم الايام بأ تارف مخ شأل ا ساءة للمؤسسة.
احملافظة على اتلكات املؤسسة.
تاديم املالحة العامة على املالحة اخلاصة.
حسخ التعام مع املرتاايخ للحاو على اخلدمة.
الادرة على اختاذ الارار وعدم الرتاا.
احرتام حاوت اآلخريخ.

ثالياً  :قواعد ترتبط بالتعليم والاالب:






يلتزم أعضاء هيئة التدريس ومعاوليهم باملؤسسة بالاواعد التالية:
تدريس املااة املرتباة بالتصاص.
التحضري اجليد للمااة العلمية.
حتديد أهداف املارر وأساليب تاييم الاالب.
إتااا مهارات التدريس مخ خال الدورات التدريبية واسـتصدام وسـائ
تكنولوهيا املعلومات.
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التاييم املستمر ألااء الاـالب وإخاـار أوليـاء األمـور يف ا ـاالت الـيت
تستوهب ذلك.
التواهد واملتابعة املستمرة إثناء عاد االمتحاا.
مراعاة الدقة يف أعما التاحيح ورصد الدرهات.
التعام مع الاالب كمعلم وموه وصديق.
املشاركة يف األلشاة الاالبية.
إرشاا الاالب عـخ ماـاار املعرفـة املصتلاـة باملكتبـات وشـبكات
االلرتلت.
التعلــيم والتــدريب املســتمر يف جمــا التصاــص مــخ خــال النــدوات
واملؤمترات ومتابعة املستجدات احمللية والعاملية.
تنمية مهارات التاكري لدى الاالب مخ خال املناقشات.
ا ياا والعدالة يف تاييم الاالب.
إعداا أسئلة االمتحاا يف ضوء املوضوعات اليت مت تدريسها للاالب.

ثال اً  :قواعد ترتبط بالبحث العلمي:








اختيار املوضوعات البح ية اليت تليب احتياهات البيئـة والـيت تسـهم يف
ح مشكالتها ومتابعة اثر هذه البحوث يف حلها وتاوير اجملتمع.
توثيق كافة املااار اليت مت االعتماا عليها يف إعداا البحث بارياة
علمية اقياة.
ا شارة إىل كافة ا يفراف اليت ساعدت الباحث وساهمت الستكما
البحث.
ا شارة إىل كافة وههـات النظـر حتـى لـو تعارضـت مـع وههـة لظـر
الباحث.
الدقة يف جتميع البيالات للدراسة امليدالية وحتليلـها واحملافظـة علـى
سريتها.
عدم التحيز بااد او بدوا قاد عند لا األفكار والناوص.
تنمية مهارة البحث العلمي مخ خال االيفالع املستمر علـى النشـرات
والكتب ومااار املعرفة يف جما التصاص.
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رابعاً  :قواعد ترتبط با شراف العلمي:






مساعدة الباح ني والتوهي املستمر هلم إثناء البحث.
التأكيد على األمالة العلمية
عدم االستهالة بآراء الباح ني وإذالهلم.
عدم الايام با شراف على رسائ العلمية خارج التصاص.
عدم قبو أى هدايا مخ الباح ني الذيخ يتوىل ا شراف عليهم.

خامساً :
يف حالة عدم االلتزام با هراءات والاواعد الساباة على عميـد الكليـة
توقيع اجلزاء الذ يـراه مناسـبا يف هـذا الشـأا ( التنبيـ  ،اللـوم  ،ا رمـاا مـخ
املكافآت اليت يكوا توزيعها يف لاات سلاة العميد  ،اخلام مخ املرتب مبـا
ال يتجاوز ثالثة أيام  ،رفع األمر لرئيس اجلامعة يف ا االت اليت خترج عخ لاات
سلاات )
أوالً  :املي ات االخالقي العضاء هيئة التدريس واهليئة املعاولة بالكلية
للعام اجلامعي 2013/2012
أوالً االلتزام املهين :
ينبغي على عضو هيئة التدريس واهليئة املعاولة أا :








يتحلى باملباائ واألخالت ا لسالية املنب اة مخ األاياا السماوية .
ياوم بأااء عمل األكااميي جتاه احملاضرات .
يكوا مسئوال عخ غرز الايم واالجتاهات االجيابية مخ خال تعليم
لاالب
خيلص يف العم ويكوا منوذج وقدوة حيتذ ب اآلخريخ
ينمي يف يفالب التاكري املوضوعي واحرتام رأيهم
يلتزم مبعايري اجلواة يف صاحل املهنة وا لسالية
ياوم بالتاييم املستمر للاالب مع إعالا لتائج التايـيم لالسـتاااة
منها يف تاحيح األااء.
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يدقق يف شكاوى الاالب عند وهوا اى تظلم
ال ياوم بتاييم االقارب حتى الدرهة الرابعة.
حياـق ماـداقية اسـاليب التاـويم وموضـوعيتها يف الكشـف عـخ
الادرات التحايلية للاالب.
االلتــزام بالســاعات املكتبيــة اخلاصــة ب ـ الســت مار فرصــة الــتعلم
للاالب خارج حجرة الدراسة.
إشراك جلنة مخ املمتحنني اخلارهيني لتاييم الاالب يف االمتحالات.
يكوا منوذهاً للدميارايفية يف حرية التاكري.
حيرص على حتايق مبدأ املساواة والعد بني الاالب.
يلتزم بال اة واالحرتام املتباا مع زمالئ يف مجيع األمور.
يكوا ل اور يف اكتشاف املواهب ورعايتها وتنميتها.
ينهض باملستوى الاكر وال اايف للاـالب يف الكليـة مـخ خـال
مشاركتهم يف الندوات وتزويدهم باخلربات املكتسبة.
يشـارك يف النشـايفات العلميـة وال اافيـة والرياايـة الـيت تاـوم بهـا
املؤسسة االكااميية اليت ينتمي اليها .
يكــوا موضــوعيا يف أحكامــ عنــدما توكــ اليــ مســئولية
التحكيم لرتقية عضـو هيئـة التـدريس أا يلتـزم باملعـايري احملـداة
للتاييم واملوضوعة مخ قب هيئـة التحكـيم فـال يتـأثر اال باملعـايري
العلمية على أا حتدا هذه املعايري بدقة عالية متنع حماولـة االخـالت
بها .
اا يعم على لشر مواا مي ات االخالت اجلامعية بني زمالئ ويفالب
ويدعم االلتزام ب والتعريف ب كلما اتيحت الارصة لـذلك وخاصـة
يف اورات اعداا املعلم اجلامعي.
اا حيافظ على سالمة املنشأت اجلامعيـة وماتنياتهـا مـخ مكتبـات
ومعم وقاعات واههزة ومعدات وغريها .
أا يتم توعيـة الاـالب والبـاح ني بأهميـة املاـداقية يف االااء الاـين
والعلمي .
أا حيــرتم أراء الاــالب وقــدرتهم علــى الــتاكري املنااــي املســتا
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واالبداع واالبتكار .
تشجيع الاالب على املناقشة وابداء الرأ مع أعضـاء هيئـة التـدريس
يف ايفار مخ االحرتام .
اا حيرص عضو هيئة التدريس على جتنب استصدام سلاات االاارية
او لاــوذه االكــااميي يف الضــغط علــى يفالبــ الرغــامهم علــى
املشاركة يف مشروعات حب ية بعينها تعوا علي بالاائدة شصايا .
توخي العد واجلواة عند وضع االمتحالات .
اا يهــتم بالائــات املعاولــة وتــدريبها علــى املهــارات األكاامييــة
وتشجيعها على اجناز املهام .
اا يتحم املسئولية كاملة مع عدم حتمـ مسـاعدي وتكلـياهم
بالتدريس أو التدريب أو ا شراف ليابة عن .

ثالياً  :البحث العلمي وا شراف على الرسائ العلمية :











يراعــي حتــديث البيالــات واملؤلاــات املاــررة علــى الاــالب يفباـاً ملعــايري
اجلواة.
يراعي كتابة املراهع العلمية بدقة وعدم كتابة املرهع الذ مل يسـتصدم
يف البحث.
حيرتم امللكية الاكرية لآلخريخ بالرهوع اىل قالوا امللكية الاكرية
رقم  82لسنة 2002
يلتزم األمالة العلمية يف كتابة أحباثة ومؤلاات
ينمي يف يفالب الدراسات العليا خاائص البحث العلمي.
تدريب يفالب البحث العلمي على حتم مسئولية أحباثهم والدفاع عنها.
ال جيوز قبـو هـدايا شصاـية مـخ البـاح ني الـذ ياـوم با شـراف علـى
رسائلهم او التدريس هلم
تابيق املعايري االخالقية على املستوى البح ي.
التعاوا مع الباح ني وتاديم النايحة واخلربة وقبو األفكار اجلديدة .
املشاركة يف أعما اجملالس واللجاا العلميـة وكـذا املـؤمترات العلميـة
للاسم و الكلية .
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 التعاوا مع الباح ني وتاديم النايحة واخلربة وقبو األفكار اجلديدة .
 ترشيد استصدام املوارا املالية الهراء البحوث وعدم االسراف .
 التحلي بروح الاريق واملادرة على العم اجلماعي والبعد عخ الاراية .
 االلتزام بضوابط الناد البناء يف مناهج البحث العلمي .
 ا ااع علـى سـرية املعلومـات الشصاـية واملؤسسـية وعـدم اشـاعتها اال
بتاريح كتابي .
ثال اً  :خدمة اجملتمع :
 يشارك يف برامج املؤسسات االهتماعيـة واجلمعيـات اخلرييـة مشـاركة
فعالة.
 يتواص مع وسائ ا عالم
 يلتزم باللوائح والاوالني املنظمة للعم ومراعاة حاوت اآلخريخ
 يايم عالقات هيدة ومتباالة مع زمالء العم ااخ وخارج ا رم اجلامعي
 يــربط بــني العمـ الــذ ياــوم بـ واحتياهــات ســوت العم ـ ومتالبــات
اجملتمع.
 التواص مع اولياء االمور لتأصي الايم األخالقية لدى ابنائهم
 يشارك ولي االمر الاالب يف التعاوا مخ أهـ حـ املشـكالت التعليمـة
واالهتماعية.
 يشارك يف تنايذ خاة خدمة اجملمع وتنمية البيئة بالكلية.
 ال يناا اور االستاذ يف خدمة اجملتمع عخ اوره يف خدمة العلم والاـالب
ب ـ أا خدمت ـ لعمل ـ ويفالب ـ هــي أهــم مــا يادم ـ االســتاذ كصدمــة
للمجتمع.
 تاديم االستشارات العلميـة واخلـربات للمجتمـع املـدلي لضـماا حتايـق
منافع اهتماعية ومخ ثم االرتااء باجملتمع .
 تاب املهام املسندة الي يف النهوض بتنمية اجملتمع بادر رحب .
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الئحة اجلزاءات ( ال واب والعااب )
ال واب







األولوية يف الرتشيح بالدورات التدريبية
تكريم أعضاء هيئة التدريس املتميزيخ يف حالة شرفية وا اـو علـى
شهااات تاديرية
األولوية وسرعة االجناز يف التسجي واملناقشة
املوافاة ألعضاء هيئة التدريس امللتزمني باحرتام زمالئهم ورؤسائهم بالسـار
لتم ي الكلية يف املؤمترات الداخلية واخلارهية
األولوية يف الرتشيح للمناصب الايااية وا اارية
األولوية يف الرتشيح جلوائز التاديرية والتشجيعية

العااب









حرماا عضو هيئة التدريس الغـري ملتـزم باملبـاائ األخالقيـة حبرمالـ مـخ
االشرتاك يف اختبارات الابو بالكلية
حرماا عضو هيئة التدريس الغـري ملتـزم بـاحرتام الوقـت وضـبط اجلـداو
الدراسية والتواهد بالكلية باخلام مخ رابط ا افز باجلواة
حرماا معاولي أعضاء التدريس الغري ملتزم باملباائ األخالقية باخلام مخ الـ %200
حرماا عضو هيئة التدريس الغري ملتزم بأخالقيات املهنة يف أمالـة التعامـ
مع املرؤوسني وتأخري تسجيل أو مخ مناقشت للرسائ العلمية.
حرماا معاولي هيئة التدريس الغـري ملتـزم بأخالقيـات املهنـة حبرمالـ مـخ
حضور املؤمترات العلمية واملؤمترات.
حرماا عضو هيئة التـدريس الغـري ملتـزم مببـدأ املسـاواة بـني الاـالب يف
فرصص التعليم والتعلم مخ ترشيح للبع ات اخلارهية واملهمات العلمية
حرماا عضو هيئة التدريس الغري ملتزم باألمالة العلمية يف تنايذ أحباثـ
برفض تاديم إلتاه العلمي ويعرض لاس للمسائلة الاالولية.
ال جيوز ملعاولي أعضاء هيئة التدريس مالااً لسخ املاناات الانية واألابية
الا ذلك اعتداء على حاوت الغري ويعرض لاس للمسائلة الاالولية
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 ال جيوز ال جيوز ملعاولي أعضـاء هيئـة التـدريس مالاـاً اسـتصدام الـربامج
الغري مرخاة على أههزة الكمبيوتر اخلاصـة بالكليـة وبـذلك يعـرض
لاس للمسالة الاالولية.
 إذا ثبتت أ خمالاة إاارية يف إعما االمتحالات والكـنرتو علـى عضـو
هيئة التدريس ال جيوز ترشيح أل مركز إاار او قياا
 يتم تشكي جلنة ملتابعة املاـناات املوهـواة علـى أههـزة الكمبيـوتر
بالكلية سنوياً وذلك ماية اجلميع مخ التعرض للمسألة الاالولية
ثاليا املي ات األخالقي للعاملني بالكلية















حسخ معاملة الزمالء والتعاوا معهم يف أااء الواهبات الوعياية لتأمني سـري
العم بالكلية
حســخ معاملــة اعضــاء هيئــة التــدريس واهليئــة املعاولــة يف اااء الواهبــات
الوعياية لتأمني سري العم بالكلية
حسخ معاملة أولياء األمور واجلمهور وإرشاا الاالب اثناء اختبارات الادرات
التحلي باالخالت ا ميدة يف معاملت مع زمالئ بالعم او خارج الكلية
عدم قبو عموالت لظري قيام بواهب الوعياي
السرعة يف اجناز االعما املكلف بها
احملافظة على مواعيد العم واتباع ا هراءات الاالولية يف حالـة التغيـب او
التأخري
التعام مع الاالب يف ايفار مخ العالقـات ا لسـالية واجنازالعمـ بدقـة و
سرعة
الايام باالعما املكلف بها اوا اعرتاض او تااري
اا يظهر باملظهر الالئق ااخ الكلية وخارهها
اا حيــافظ علــى مواعيــد العم ـ واتبــاع االهــراءات الاالوليــة يف حالىــة
التغيب او التاخري
يفاعة الرؤساء
احملافظة على اتلكات الكلية
اهراء الايالة الدورية لالاوات واالههزة املوهواة بالكلية
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إبالغ الكلية مبح اقامتة وا الة االهتماعية ل
التعاوا مع الزمالء يف اااء واهبات الالزمة لتأمني العم
تنايذ ما يادر إلية مخ اوامر بدقة وامالة يف حدوا الاوالني واللوائح
عدم االضراب عخ العم او حتريض الغري علي .
متابعة التاورات ا دي ة اليت ترفع مستوى اااء عمل .
احملافظة على املا العام وابالغ الرؤساء بأ جتاوزات أو خمالاات قالولية.
الرقابة الذاتية للعاملني بالكلية لضماا املالحة الويفنية
احرتام حاوت ومااحل اآلخريخ والتحرر مخ احملسوبيات.
تسهي اهراءات التحايق والتاتيش اليت تاوم بها اجلهات املصتاة .
االلتزام بأا تكوا التوهيهات للمرؤوسني خاية يف حالـة تلاـى مالحظـة
خاية مخ مرؤوس بأا اوامره وتوهيهات الـيت اصـدرها خمالاـة للتشـريعات
املعمو بها
لا اخلربات اليت تكتسب اىل املرؤوسني وتشـجيعهم علـى زيـااة تبـاا
املعلومات ولا املعرفة فيما بينهم .
عدم استصدام اتلكات الدولة للحاو على مكاسب خاصة او مناعـة
شصاية .

الئحة اجلزاءات ( ال واب والعااب)
ال واب






اعداا لوحة شرف ااخ الكلية بوضع االاار امل الي عخ ك عام
منح االاار امل الي مكافأة مالية ولو رمزية أو شهااة تادير مخ الكلية
ترشــيح العــاملني باجلهــاز االاار املتميــزيخ حبضــور الــدورات و النــدوات
الت اياية
منح العاملني املتميزيخ تاارير سنوية تتناسب مع متيزه
صرف اهر اضايف لساعات العم الزائدة .
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العااب





يتم احالة االاار اخلارج عخ الواهـب الـوعياي بالتغيـب و التـأخري او عـدم
معاولة الزمالء للمسائلة الاالولية
يتم خام املكأفاة عخ االيام اليت يغيبها االاار عخ اعمـا االمتحالـات أو
الايام بالعم امللكف ب .
حرماا ا اار مخ املكافأة املاررة يف حالة عدم فايامـ بالعمـ املكلـف
ب إثناء اختبارات الادرات
عند تكرار قيام ا اار باألخااء يتم حرمال مـخ ا مكافـآت واذا اسـتمر
يف تكرار األخااء يتم النظر يف لال .

ثال اً  :املي ات األخالقي لاالب الكلية
اا وهوا مي ات اخالقـي اصـبح مـخ الضـرورة للاـالب يف املرحلـة اجلامعيـة
ليكوا اليالً ومرشداً هلم يف تارفاتهم واتباع السلوك الواهب اتباع ويتحدا
املي ات االخالقي للاالب يف ثالثة جماالت:
( التعليم والتعلم  ،البحث العلمي  ،خدمة البيئة وتنمية اجملتمع )










االلتزام باألخالت ا ميدة مع مجيع مخ يف الكلية.
االلتزام مبواعيد احملاضرات وأااء االمتحالات مخ اه النجاح والتاوت
التحلي باألمالة والادت وآااب ا ديث وحسخ اخللق وحتم املسئولية
االلتزام با ضور يف الوقت احملدا حملاضرات واالمتحالات
االلتزام بعدم حماولة الغش او الشروع في
تاوير الادرات املعرفية واملهارية مـخ خـال الـتعلم الـذاتي واملشـاركة يف
االلشاة الاالبية
ا رص على مداومـة االيفـالع علـى كـ مـا تنشـره الكليـة يف لوحـة
ا عاللات واملوقع االلكرتولي
ا رص على املظهر الالئق ااخ وخارج ا رم اجلامعي
االلتــزام حباــوت امللكيــة الاكريــة عنــد لا ـ الناــوص مــخ املؤلاــات
العلمية ماية حاوت اآلخريخ والساب املؤلاات ألصحابها
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االلتزام باألمالـة العلميـة يف لاـ وكتابـة املراهـع العلميـة اثنـاء عمـ
األورات الدراسية
ا رص على مداومة االيفـالع علـى مـا هـو هديـد واملسـتحدث يف اجملـا
الرياضي
االيفالع على مااار املعرفة املصتلاة لتنمية املهارات
ال مشرفاً
مت ي اجلامعة يف املهام املكلف بها مت ي ً
املشــاركة يف الشــاة خدمــة اجملتمــع وتاــديم املســاعدة للــزمالء عنــد
ا اهة.
احرتام اراء الغري والتواص معهم خلدمة البشرية واجملتمع
البعد عخ ك ماهو متعلق بأعما الشـغب والتاـرف قـوالً وفعـالً ااخـ
وخارج ا رم اجلامعي
اا يكوا قدوة حسنة لزمالئ .
ا رص على ربط ما تعلم بالكلية باحتياهات سوت العم .
االلتزام باخللق والروح الرياضية اثناء اارسة االلشاة الرياضية
االستاااة مخ اخلدمات اليت تادمها الكلية للاالب املستحاني فاط.
أا حيافظ على لظافة الكليـة وعلـى سـالمة منشـئاتها واااوتهـا وعـدم
العبث بها او اتالف شيئا منها واحملافظة كذلك على قواعد االمخ والسـالمة
يف الكلية وخارهها .
الســعي اىل التاــوت العلمــي باعتبــاره يفرياــة للتاــدم والرتقــي وذلــك
لالستاااة مخ االمتيازات اليت تادمها الكلية البنائها املتاوقني .
ا رص على تنمية املهارات واملواهـب مـخ خـال االلشـاة واملسـاباات الـيت
تارحها الكلية .
ا رص على ارتياا املكتبة واالستاااة اا حتتويـ مـخ كتـب ومعـارف
مع احملافظة على ما بها مخ متالبات علمية .
الشـجاعة يف ابــداء الـرأ واملوضــوعية واااب ا ـوار وا اــاع علـى قيمــة
ا رية العلمية واحرتام الرأ اآلخر .
االستعما الاـحيح ـق الشـكوى والـتظلم اوا تعسـف والرتفـع عـخ
تاديم الشكاو الكيدية .

دليل الميثاق االخالقى للمهنة

 االهتمام مبساعدة الاالب اجلدا ولا خرباتهم فيمـا خيـتص بتـوهيههم
وارشااهم .
 االلتزام بايمة االمالة باعتبارها قيمة اخالقية عظيمة .
الئحة اجلزاءات ( يف حالة عدم االلتزام بالاواعد االخالقية)
 اخاار الاالب مسبااً باالخااء املنسوبة اليهم
 يرس للاالب الذار يلي الذار ثالي ثم الذار ثالث وفااً لابيعة اخلاأ
 حتوي الاالب اىل جملس تأايب يا عاوبت إىل حد الاـرا النهـائي مـخ
الكلية
تشكي جلاا التحايق على مستوى الكلية على النحو اآلتي:








وكي الكيلة لشئوا التعليم والاالب ( رئيسا)
رئيس الاسم املنتسب الي الاالب (عضواً)
احد اعضاء هيئة التدريس خيتاره جملس الكلية
حماق الكلية (عضواً)
مدير شئوا التعليم والاالب (عضواً)
رئيس احتاا يفالب الكلية (عضو ًا )
ولي أمر الاالب

دليل الميثاق االخالقى للمهنة

قائمة املراهع
( )1اخالت املهنة لدى املعلم اليـ للـتعلم  :صـديق حممـد عاياـي  ،هامعـة
الدو العربية  ،املنظمة العربية للتنمية ا اارية
( )2أخالقيات وآااب املهنة يف اجلامعات  ،مشروع تنمية قـدرات أعضـاء هيئـة
التدريس للايااات  ،الي املتدرب  ،مايو 2004
( )3قالوا تنظيم اجلامعات رقم  49لسنة  1972مخ مااة  95إىل مااة 104
( )4مي ات أخالقيات مهنة التدريس اجلامعي يف هامعة Brandon
( )5اخالقيات املهنة لكلية الرتبية الرياضية بنات هامعة الزقازيق 2011/2010
( )6املي ات االخالقي لكلية الرتبية الرياضية بنات هامعة االسكندرية 2010
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