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iv   األخالقي الميثاق دليل 

 لكلية الهندسةاالهداف األستراتيجية 

 األهداف األستراتيجية للغاية األولى:

  توفير المناهج والبرامج األكاديمية التي تتناسب مع متطلبات السوق المحلية واإلقليمية

 والعالمية.

  التحسين المستمر الدائم والمتجدد للخطة الدراسية بما يضمن مواكبة التغيرات السريعة

 والمتالحقة في كل الميادين.

 طوير نظم التعلم.دعم وت 

 .تعظيم دور التعلم الذاتي وتحديث استراتيجيات التدريس والتعلم 

 .تحسين قدرات الطالب المهنية في اتجاه التفكير التحليلي واإلبداعي 

 تطوير األنشطة الطالبية والرعاية الصحية واالجتماعية للطالب.  

 ريب العملي.توفير التعليم الهندسي المتميز الذي يجمع بين العلم والتد 

  وغرس روح العمل من خالل الفريق بين الطالب. الحديثةتقنيات الاستخدام 

 ا مهنيا ليعزز قدرتهم على التعلم مدى الحياة.إعدادالطالب  إعداد 

  هيئة  أعضاءهيئة التدريس ومعاونيهم واستكمال العجز في  أعضاءتنمية مهارات وقدرات

 جودة.التدريس ومعاونيهم بما يحقق متطلبات ال

 األهداف األستراتيجية للغاية الثانية:

  بالكليةتطوير العملية التعليمية للدراسات العليا. 

 كاديمية البحثية الداعمة والتي تتسم بالطابع المؤسسي والعمل الجماعي.األ تهيئة البيئة 

 حتياجات المجتمعإربط البحث العلمي ب. 

 االندماج مع المجتمع العلمي العالمي. 

  بتكار العلميتشجيع اإل. 

 توفير الموارد والتسهيالت المادية. 
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v   األخالقي الميثاق دليل 

 لميتطوير النظم اإلدارية لقطاع الدراسات العليا والبحث الع. 

 .تبني نظم ومعايير لتقييم جودة مخرجات البحث العلمي 

 .تحفيز الباحثين واألهتمام بالموضوعات ذات الصلة بالدولة 

  التنافس العلمي على المستوى العالمي.التطوير المستمر للخطة البحثية بما يحقق 

 األهداف األستراتيجية للغاية الثالثة:

  نظام معلومات لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئةتحقيق.  

 تفعيل دور المراكـز والوحـدات ذات الطابع الخاص.  

 نشر الوعي بقضايا البيئة والمجتمع.  

 التعاون الدولي لحل المشكالت البيئية.  

 بحث العلمي لحل المشكالت البيئيـةتوجيه ال. 

  تختص باألزمات والطوارئ والحماية المدنية مع  للكليةإدراج إدارة بالهيكل التنظيمي

  .التوصيف الكامل لها

 متابعة ورعاية الخريجين. 

 تنمية الموارد المالية لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

 لتنمية القومية لالقتصاد.التعاون مع الصناعات المحلية والمساهمة في ا 

  تدعيم وتوثيق التعاون بين وكالة الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع بالكلية ومراكز خدمة

 بالجامعات محليا وأقليميا وعالميا لتبادل الخبرات. المجتمع

 ثقافة المهنة بين أفراد المجتمع من خالل ندوات ومحاضرات في مختلف ميادين المعرفة. نشر 

 .استحداث برامج أكاديمية جديدة لخدمة المجتمع المحلي واألقليمي 

 األهداف األستراتيجية للغاية الرابعة:

 االدارية الداعمة والتي تتسم بالطابع المؤسسي والعمل الجماعي. تهيئة البيئة 

 .تطوير الهيكل التنظيمي )األكاديمي واإلداري( بالكلية 
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vi   األخالقي الميثاق دليل 

 تحقيق رسالة الكليةل اإلداري للجهاز تبني نظم ومعايير. 

 رفع كفاءة الجهاز اإلداري. 

 لمحافظة على الكفاءات اإلداريةا. 

 التطوير الشامل ألداء الجهاز اإلداري. 

 .دعم وتطوير الخدمات االجتماعية للعاملين بالكلية 

 .تعزيز االدارة الفعالة للسالمة واآلمان وادارة األزمات 

 األهداف األستراتيجية للغاية الخامسة:

 ر الوعي بضرورة الحصول على االعتماد.نش 

 .توفير الدعم المالي لمتطلبات التأهل لالعتماد 

  بالكليةضمان الجودة واالعتماد  وحدةتطوير. 

 .تطوير أساليب القياس لتقييم البرامج األكاديمية 

 .تطوير معايير تقييم برامج الدراسات العليا لضمان جودتها 

 الراجعة والمراجعين المعتمدين. التحسين المستمر من خالل التغذية 

  تنمية القدرة البشرية والفكرية )كما ونوعا( لتحقيق درجات عالية من الجودة والتميز المستقبلي

 في مجاالت التعليم، والبحث العلمي وخدمة المجتمع
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 املحتويات
 الصفحة املوضوعات

 1 مقدمة -1

 2 الوظيفي للعمل عامة أخالقيات -2
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  مقدمة .1

 تأثير من لها ملا الجميع، باهتمام تحظى املنزلة عالية الشأن رفيعة رسالة التعليم مهنة تعد

 يحدد الذي األخالقي مضمونها في ورفعتها املهنة هذه سمو ويتجلى ومستقبلها، األمة حاضر في عظيم

 األمم تستمد أن وبديهي. واإلنسانية واملجتمع الفرد على وعائدها والتعليمية التربوية ونتائجها ، مسارها

 هيئة عضو كل على يتعين ما يتضمن الدليل هذا.  ومقوماتها قيمها من املهنة أخالقيات واملجتمعات

 الجامعي امليدان في العاملين وزمالئه الطالب أبنائه تجاه بعمله وقيامه رسالته أداء في مراعاته تدريس

 . العليا دراسته و الجامعية دراسته خالل مراعاته الطالب على يتعين ما وأيضا عام بوجه الوطن ِوقبل

 باملصداقية االلتزام الى تسعى حكومية تعليمية مؤسسة بورسعيد جامعة الهندسة كلية

 املجتمع خدمة فى ودورها الوطنية مسئوليتها وتدرك وقراراتها وتعامالتها سياستها جميع فى واألخالقيات

أخالقية  معايير تحكمهم والذين بها والعاملين التدريس هيئة أعضاء قيم من واملستمد بها املحيط

 -:مهنية آخذين في اإلعتبار مايلى

 املجتمع تنمية فى العلمى والبحث العلم بقيمة التدريس هيئة أعضاء ىلد راسخ اعتقاد وجود .1

 .عاتقهم على وضعت التى الخاصة وباملسئولية وتطويره

 إنتاج وفي والبحثية والتدريسية العلمية قدراتهم تنمية في جهودهم التدريس هيئة أعضاء تكريس .2

  .الشامل بمعناها العلمية باألمانة التحلى مع ونشرها ونقلها واستخدامها املعرفة

 معايير خالل من املبدع الحر التفكير وممارسة العلم طلب على للطالب التدريس هيئة أعضاء شجيع .3

 .متكاملة وأخالقية ثقافية

 لطالبهم أكاديميين ومرشدين كموجهين بدورهم ويلتزمون  لطالبهم التدريس هيئة أعضاء احترام .4

 .الصور  من صورة بأى بينهم التمييز وتجنبهم

 البناء العلمى والنقد اآلراء وتبادل, الفكرية امللكية فى الزمالء حقوق  التدريس هيئة أعضاء احترام .5

 فى موضوعيين يكونوا وأن البحث مجال في اآلخرون يقدمها التى األكاديمية باملساعدة واالعتراف

 .اإلدارية املسئوليات تحمل وفى الزمالء تقييم
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 وأبحاثهم وعملهم علمهم خالل من الكلية رسالة لتحقيق جاهدين التدريس هيئة أعضاء يسعى .6

 .واملراجعة النقد في بحقهم يحتفظوا وأن املختلفة بمستوياتها الجامعية اللوائح وإتباعهم

 وجامعته وكليته وزمالئه طالبه تجاه واجبات وعليه حقوق  له املجتمع في كعضو الجامعة استاذ .7

 األكاديمية للحرية العام املفهوم وتعزيز رسالته لتحقيق جهده تكريس ضرورة يتطلب مما ووطنه

 .وتطلعاته املجتمع احتياجات وفق

 فيه ورد وما للجامعة األخالقي بامليثاق كامال إلتزاما ومسلكهم عملهم في التدريس هيئة أعضاء يلتزم .8

 .ومهنية أخالقية وإرشادات قواعد من

 الرئيس ى املوجه بإعتبارها - األمم حياة فى األساسية الركيزة هى العام باملفهوم األخالق أن حيث

 يترتب ما املتبادل واإلحترام والتعايش واملساواة التضامن نحو والتربوى  واإلجتماعى اإلنسانى للسلوك

 الهندسة كلية في الفئات جميع نحن نتعهد -:لذلك....... اإلجتماعى والسلم اإلستقرار الى تؤدى قيم عنها

 :التالية باألخالقيات واإللتزام بالتمسك بورسعيد جامعة

 الوظيفي للعمل عامة أخالقيات .2

 . الوالء .1

 .اإلسترتيجية أهدافها تحقيق على والعمل الكلية ورؤية برسالة الراسخ اإليمان .2

 .واألعراف واللوائح القوانين احترام .3

 .صوره بكافة الفساد ومحاربة التعامالت في الشفافية .4

 .الخاصة أمورهم في التدخل وتجنب واآلراء األشخاص احترام .5

 .بالغير املتعلقة واملعلومات البيانات تداول  في السرية .6

 .القرناء بين التمييز وعدم العادلة املمارسات .7

 .وأمانة بإخالص العمل أداء .8

 .استخدامها وحسن املتاحة واملوارد اإلمكانيات علي املحافظة .9

 .الواحد الفريق بروح العمل .10
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 .الجميع بين املتبادلة الثقة تعزيز .11

 أخالقيات املهنة فى خدمة املجتمع .3

 .قيام أعضاء هيئة التدريس بالربط بين ما يعلمه للطالب بإحتياجات املجتمع .1

 .حرص عضو هيئة التدريس على إعداد املوارد البشرية التى يحتاجها املجتمع .2

 تقبل املهام املسندة إليه فى النهوض باملجتمع بصدر رحب. .3

 إلحساس لدى الطالب باإلنتماء لدينهم ووطنهم.تنمية ا  .4

 توطيد أواصر الثقة بين الكلية واملجتمع. .5

 اإلهتمام باملشاركة في برامج خدمة املجتمع وتنمية البيئة والتميز فيها. .6

املحافظة على البيئة وعدم اإلضرار بها أثناء التعامل مع املواد الكيميائية   .7

 والبيولوجية الضارة.

 املجتمع املحيط فى البرامج التى تقدمها الكلية باعتباره املستفيد منها.األخذ برأى   .8

العمل على إيجاد الحلول العلمية والعملية املناسبة للمشكالت التى تواجه املجتمع   .9

 املحيط.

 الجامعة خدمة فى املهنة أخالقيات .4

 الطالب خدمة فى و العلم خدمة فى دوره عن الجامعة خدمة فى الجامعى األستاذ دور  ينفصل ال

 : اآلتى للجامعة كخدمة يقدمه ما اهم ومن

 الكلية ورسالة رؤية وكذلك بها يعمل الى والكلية الجامعة الستراتيجية التام اإلملام .1

 ورؤية البحثية الخطة إعداد فى املساهمه كذلك , وتحقيقها نشرها على والعمل

 .إليه ينتمى الذى القسم ورسالة

 .الكليه بشئون  للنهوض بإخالص إليه املسندة باملهام القيام .2
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 .التدريس مجال فى املهنة أخالقيات .5

 التدريس هيئة عضو إن , أخالقيا بعدا يتضمن ومعاونيه التدريس هيئة عضو يفعله ما كل

 أن منه يتوقع لذلك , وتقدير بإكبار الطالب إليه ينظر للسلوك ودائم متحرك ومعاونيه نموذج

 .للسلوك الطيب نموذجا يكون 

 أخالقيات املهنة فى مجال التدريس ملرحلة البكالوريوس 5-1

 .اإللتزام بمعايير الجودة في إعداد وتدريس املنهج وطرق التقويم .1

 .التحضير الجيد واإلتقان للمادة العلمية .2

استخدام الطرق والوسائل الحديثة التى تساعد علي إتقان التدريس ليواكب متطلبات  .3

 .العصر

مع أحدث أساليب التدريس و التقويم لتعزيز قدرة الطالب على الحصول على التواصل  .4

 .املعرفة

الحرص على إنشاء عالقات مع املتخصصين فى مجال تخصصه الدقيق فى بلده وفى العالم كي  .5

 يتمكن من اإلطالع على املستجدات فى ميدان تخصصه.

 باملعايير األكاديمية للبرنامج.تحقيق املخرجات التعليمية املستهدفة من املقرر واإلملام  .6

 إعالم الطالب بتوصيف املقرر وأهدافه ومحتوياته وأساليب تقييمه. .7

 اإلستثمار األمثل لوقت التدريس. .8

 تنمية قدرة الطالب على التفكير الحر وتكوين الرأى املستقل. .9

 تنمية حب اإلطالع وإثارة األسئلة.  .10

تشجيع الطالب على التعلم الذاتي وتوجيههم إلى مصادر املعرفة وأوعية املعلومات ومراجع   .11

 الدراسة.

 تقبل تبنى الطالب رأيا مخالفا طاملا أن له اسانيد محددة. .12

 توجيه الطالب بشأن مصادر املعرفة. .13

 اإللتزام بتفعيل الساعات املكتبية واإلشراف على الدروس العملية. .14



 

 

 وحدة ضمان الجودة واالعتماد

 الهندسةكلية 

 جامعة بورسعيد
 

 

 5  دليل الميثاق األخالقي  

 

  
  

  

  
  

  

 لتفكير لدي الطالب وتشجيعهم علي اإلبداع واحترام آرائهم.تنمية قدرات ا  .15

 مراعاة الفروق الفردية بين الطالب.  .16

 محاربة الدروس الخصوصية صراحة وعدم التستر عليها. .17

 االمتناع عن قبول هدايا أو تبرعات. .18

 أخالقيات املهنة فى تقييم الطالب وتنظيم اإلمتحانات 5-2

 .بنتائج التقييم لالستفادة منها في تصحيح املسارالتقييم املستمر للطالب مع إفادتهم  .1

 .الحيادية والجودة في تصميم اإلمتحان .2

 .اإلمتناع عن إعطاء الدروس الخصوصية تحت أي مسمى .3

 .اإلعالن عن نظام تقويم اإلمتحان .4

 .منع الغش منعا باتا ومعاقبة كل من يقوم بالغش أوالشروع فيه .5

 .باط في جلسات اإلمتحانالدقة والعداله والتزام النظام واإلنض .6

 الدقة في تصحيح كراسات اإلجابة والسريه فى عملية رصد النتائج. .7

 عدم اإلشتراك في عمليات التقييم عند تعارض املصالح. .8

 اشتراك لجنة املمتحنين فى تصحيح الورقة وعدم اإلنفراد بتصحيحها. .9

 التدقيق في شكاوى الطالب ومراجعة النتائج عند وجود أى تظلم. .10

 إرشاد الطالب وتوجيههم واألخذ برأيهم فى العملية التعليمية. حسن .11

 إعالن النتائج فى وقت واحد من مصدر واحد. .12

 أخالقيات املهنة فى التعامل مع الطالب وتنمية خلقهم. 5-3

أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم يقومون بواجبات نحو الطالب، طبقا للميثاق األخالقى، وذلك 

 :على النحو التالى

 .الحرص على اعتبار الطالب، وهو محور العملية التعليمية، إنسانا له كرامته وحقوقه .1
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الحرص على ان يكون مثال صالح ا لطالبه أخالقيا ، وقدوة حسنة لهم علميا ، ومميز جيد  .2

 . لهم سلوكيا

 .التشجيع الكامل للطالب على احترامه، وتشربهم محاسن األخالق .3

ول على املعرفة الصحيحة، وارشادهم إلى مصادرها االحترام لحق الطالب فى الحص .4

 .املوثقة وتحليلها وفهمها، وحثهم على التفكيرالعقالنى السليم والتعلم الذاتى

الحرص على بناء عالقات طيبة مع طالبه ، ومعاملتهم بعدالة ، مراعيا الفروق بينهم،  .5

 .وتشجيع املتفوقين وتحفيزهم، ومساعدة املتعثرين وارشادهم

رف على ميول الطالب وقدراتهم واحتياجاتهم، للمساعدة فى حل مشاكلهم بحس التع .6

 .انسانى

السعى الدائم الكساب الطالب املهارات التى تنمى لديهم التفكير العلمى املستقل وتقبلهم  .7

الرأى اآلخر، وتنمية الفكر النقدى لديهم، وممارسة التعلم الذاتى املستمر، واحترام 

 .عهالعمل اليدوى وتشجي

التشجيع الكامل للطالب على العمل الفردى، والتعاون الجماعى، واملشاركة فى الجمعيات  .8

 .املهنية، واملنظمات العلمية، واملؤسسات الثقافية

الحرص على ان يكون محبا لطالبه، مبديا احترامه لهم، ميسرا لهم أسلوب تعلمهم،  .9

 .وتعويدهم على االنضباط

أصول اللياقة الشخصية السليمة، والتصرفات السعى إلى تدريب الطالب على  .10

 االجتماعية املحببة.

السعى الدائم إلى توعية الطالب بأهمية دورهم املستقبلى فى بناء الوطن، والدفاع عنه،  .11

 واملشاركة فى تنميته اقتصاديا واجتماعيا ، والحفاظ على موارده.

تها فى الحياة، مع ضرورة السعى إلى تبصير الطالب بآثار التقنية الحديثة وانعكاسا  .12

 توعيتهم باستخداماتها

الحرص على تمكين الطالب من استثمار املعرفة، وتوظيفها فى نفوسهم، فيما يعود   .13

 بالنفع لهم وملجتمعهم.
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 الحرص على مشاركة الطالب فى بعض االنشطة بالكلية.  .14

التبادل للمعلومات الالزمة عن الطالب مع اولياء أمورهم، محافظ ا على  .15

 اسرارهم،والتعامل معها بمهنية.

 االيمان باهمية اسرة الطالب ودورها فى مشاركة إدارة الكلية فى تنشئته. .16

 والتبرعات الهدايا قبول  في املهنة أخالقيات 5-4

اليجوز للكلية قبول الهدايا أو التبرعات من جهات مشبوهة أو أشخاص سيئي السمعة أو  .1

 .ف والنزاهةتثار حولهم مجادالت أخالقية أو تمس الشر 

الهدايا والتبرعات التي تتلقاها الكلية يجب أن تكون معلنة بشفافية تامة وجهات تلقيها  .2

 .بالكلية معلنة واستخداماتها معلنة

 .يجب عدم ربط الهدايا والتبرعات بأي تأثير علي سياسات الكلية ونشاطها .3

ن أشخاص يحظر علي أعضاء هيئة التدريس قبول هدايا أو تبرعات شخصية خاصة م .4

 .لهم عالقة بعمل أعضاء هيئة التدريس

 .اعداد نموذج يسمح لعضو هيئه التدريس بالتبرع من خالله بأية هدايا الى املؤسسه .5

يجب وقف التعامل مع أي جهة أو شخص ثبت مؤخرا تورطه في مسائل تمس النزاهة أو  .6

 الشرف.

 أخالقيات عضو هيئة التدريس في التعامل مع زمالئه 5-5

 املتبادلاإلحترام  .1

 اإللتزام بالصدق واألمانة .2

 التعاون والتبادل العلمي .3

 النصيحة والحرص على مصلحة الزمالء .4

 إحترام املرتبة العلمية .5
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 أخالقيات البحث العلمى و اإلشراف على الرسائل العلمية .6

 أخالقيات البحث العلمى 6-1

 .ساس يتوجيه البحوث ملا يفيد املعرفة واملجتمع واإلنسانية كإلتزام أخالقي أ .1

 .التحلي باألمانة العلمية في تنفيذ البحوث واملؤلفات .2

فى حالة اإلقتباس يجب أن يكون املصدر محددا ومقدار اإلقتباس مفهوم بدون أى لبس أو  .3

 .غموض

 .عدم تعديل النصوص املنقولة بما يخل بقصد صاحبها .4

 .النتائجيجب تقديم البحث والنتائج بشكل واضح حتى يتمكن الباحثين من التحقق من  .5

 .اإللتزام بأن يكون لجميع املشاركين في البحث دورا حقيقيا .6

 .كتابة املراجع بأمانة ودقة .7

 .عدم نشر أى معلومات من البحوث املمولة دون الرجوع لصاحب حق ملكية النشر .8

حرص الباحث على أن تكون ألبحاثه نمط مميز يعكس فلسفة صاحبها واطروحاته الفكرية فى  .9

 .مجال تخصصه

 .اإلعتذار عن اإلشراف على الرسائل عند تعارض املصالح .10

 .الدقة واألمانة في جمع البيانات امليدانية وتحليلها مع املحافظة على سريتها .11

 .الدقة والحيادية في تقييم النتائج والبحوث العلمية .12

 احترام رأي الطالب أثناء البحث وفي جلسات املناقشة العلنية للرسائل. .13

 ف على الرسائل العلميةأخالقيات اإلشرا 6-2

 : هناك قواعد اخالقية تحكم عملية اإلشراف على الرسائل العلمية وتتمثل فى النقاط التالية

 .التوجيه املخلص واألمين في اختيار وإقرار موضوع البحث .1

 تقديم املعونة العلمية الكافية لطالب الدراسات العليا وتنمية أخالقيات البحث العلمي لديهم. .2

ن إكساب طالب البحث العلمي قدرات التفكير وصياغة الخطط البحثية وتنفيذها التأكد م .3

 بكفاءة.
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 تنمية قدرة الطالب على تحمل مسئولية تحليالته البحثية ونتائجه. .4

تدريب الطالب على التقييم املستقل واإلختيار الحر أثناء تنفيذ البحث على أن يتحمل نتيجة  .5

 قراره.

وتسفيه قدراته اثناء البحث أو فى جلسات املناقشة العلنية  عدم اإلقالل من شأن الطالب .6

للرسائل حتى ال يخل األستاذ بمسؤليته األخالقية إزاء املساهمة فى النمو املعرفى واألخالقى 

 السليم للطالب.

 تنمية قدرات الطالب على التفكير واإلبداع فى املجاالت البحثية الجديدة. .7

 لعلمية والسرية.التأكيد املستمر على األمانة ا .8

 التقييم الدقيق والعادل للبحوث سواء التى يشرف عليها أو التى يدعى لإلشتراك في الحكم فيها. .9

 

 الفكرية امللكية .7

 :تتمثل االجراءات التى تسعى الكلية الى استخدامها لحماية حقوق امللكية الفكرية والنشر فيما يلى

 .العاملية )امهات الكتب( كوسيلة للتدريساالتفاق على ان يتم استخدام املراجع العلمية  .1

ال يجوز استخدام أى مصنف فى غير االستخدام العادى أو يلحق ضررا باملصالح املشروعة  .2

 .ألصحاب حق التأليف

 .ال يجوز تعديل املصنف تعديال يعتبر تشويها أو تحريفا له .3

 .لنشر التى وضعتها املؤسسةتلتزم ادارة املكتبة بتطبيق اجراءات حماية حقوق امللكية الفكرية وا .4

يلتزم أعضاء هيئة التدريس باالشارة الى كل املصادر التى تم االعتماد عليها فى اعداد محاضراتهم  .5

 التى يتم توزيعها على الطالب.

 أخالقيات املهنة للطالب .8

الشباب أهم فئات املجتمع فالشباب أكثر طاقة وحيوية وهم قادة املجتمع فى املستقبل فلذلك 

أن يمارس األنشطة الطالبية النافعة التى تعود على املجتمع بالخير و النماء من خالل  يجب

 -مؤسساتهم وجامعتهم تحت إشراف من أساتذتهم وعلى الطالب:
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 على الطالب التحلي باألخالق الحسنة مثل الصدق االمانة واالحترام في كل أعماله ونشاطاته. .1

تطلبات الدراسية فى ضوء القواعد واملواعيد املنظمة االنتظام فى الدراسة والقيام بكافة امل .2

لبدء الدراسة ونهايتها والتحويل والتسجيل واالعتذار والحذف واإلضافة وذلك وفقا لالحكام 

 الواردة باللوائح واالنظمة السارية بالجامعة.

احترام أعضاء هيئة التدريس واملوظفين والعمال من منتسبي الجامعة غيرهم من الطالب  .3

داخل الجامعة وكذلك الضيوف والزائرين لها وعدم التعرض لهم باإليذاء بالقول او الفعل باى 

 صورة كانت.

احترام القواعد والترتيبات املتعلقة بسير املحاضرات واالنتظام والنظام فيها وعدم التغيب عنها  .4

 إال بعذر مقبول وفقا للوائح والنظم.

روس العملية فى املقررات غير املسجل فيها الطالب إال االلتزام بعدم حضور املحاضرات او الد .5

 بإذن خاص من استاذ املقرر.

 على الطالب تقديم معلومات صحيحة ودقيقة عند تسجيله. .6

التزام الطالب بحمل البطاقة الجامعية اثناء وجوده داخل الجامعة وتقديمها للمختصين عند  .7

 الطلب.

مات والقرارات الصادرة تنفيذا لها وعدم القيام باى اتباع االنظمة الجامعية ولوائحها والتعلي .8

 اعمال مخلة باالخالق او االداب العامة.

االلتزام بعدم التعرض ملمتلكات الجامعة باإلتالف او العبث بها او تعطيلها عن العمل  .9

 واملحافظة عليها و على املواد و الكتب الجامعية و إرجاع ما استعير منها فى الوقت املحدد.

 الطالب احترام قواعد النظافة واألمن داخل املؤسسة. على .10

االلتزام بالهدوء والسكينة داخل مرافق الجامعة واالمتناع عن التدخين فيها وعدم إثارة  .11

 اإلزعاج او التجمع فى غير االماكن املخصصة.

 ية.عدم تناول املأكوالت و املشروبات داخل قاعات الدراسة او املختبرات او املكتبات الجامع .12

على الطالب متابعة اإلعالنات التى توضع فى لوحة األعالنات الرسمية داخل مبنى الجامعة او   .13

 الكلية.
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 يجب على الطالب أال يغش وأال يلجأ إلى إنتحال أعمال الغير. .14

 أخالقيات املهنة فى مجال العمل الهندس ى .9

جمعيات املهندسين، والتعلم املهندسون يتطلعون إلى زيادة فاعلية مهنتهم، عن طريق اإلشتراك فى 

من املدارس العلمية، واإلطالع على النشرات الهندسية، والتبادل للمعلومات والخبرة مع زمالئهم 

 من املهندسين، كما عليهم تجنب كل ما من شأنه أن يضر بسمعة املهنة وشرفها.

 ميثاق شرف مهنة الهندسة 9-1

قانون أخالقى للمهندسين بهدف الرقى  يجب على املهندس أن يلتزم بميثاق شرف املهنة، وهو

 -:وقد صيغ ميثاق الشرف على النحو التالى .باملهنة

 .إعتراف املهندس بمبادىء األمانة والعدالة واإلحترام املتبادل التى توجه تصرفاته فى الحياة .1

 .مزاولة املهندس ملهنته بموجب مبادىء وقوانين أخالقية عمادها الشفافية واملصداقية .2

 .املهندس بمهام مهنته باخالص للجمهور وعمالئه، وبنزاهة واستقامة للجميعقيام  .3

إهتمام املهندس بالصالح العام، واإلستعداد إلستخدام مواهب ومعلوماته الخاصة ملنفعة  .4

 .البشرية

 .تعزيز املهندس شرف مهنته وكرامتها .5

 معاملة املهندس لزمالئه من املهندسين بالتسامح والعدل. .6

 مهنة الهندسة. معايير أداء 9-2

املهندس يجب عليه أن يلتزم بمعايير أداء مهنة الهندسة للمحافظة على كرامتها، والسالمة فى تنفيذها، 

 :وهى على النحو التالى

اإلخالص امللتزم بالنزاهة والعدالة، بما يتناسب واملسئوليات الجسام امللقاه على عاتقه، من أجل  .1

 .اليسر والرفاهيةحياة أفضل توفر البشرية أسباب 

التنافس فى نطاق جاد شريف، قوامه الكفاءة، وأساسه الجودة، ودعامته املهنة، والبعد عن  .2

 .الوسائل غير املشروعة فى الوصول والترقى كالوساطة والرشوة
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التقدير املحايد للجهد البشرى تقديرا سليما وعادال ، ووضع الحقوق فى نصابها الصحيح، سواء  .3

 .معنويةكانت مادية أو 

الصراحة العالنية فى التعامل املريح، مع الثبات الدائم على الرأى العلمى ولو فى غير الصالح  .4

 الشخص ى، والصدق والتسامح وكتمان السر، أينما وكلما تطلب صالح العمل ذلك.

اإلقرار باآلراء فى وضوح وثقة، مع عدم الخوض فى املوضوعات غير املدروسة، أو التعرض بآراء فى  .5

 .جاالت ال تتوافر له بياناتهام

اإلمتناع عن اإلرتجال فى العمل الهندس ى، وتجنب اإلنسياق اإلنفعالى إلى املجاالت غير العلمية  .6

 .تحت ضغوط نفسية أو مأرب شخصية

الرفض البات للمشاركة باملعلومات العلمية فى األعمال غير املشروعة، أو املدمرة التى قد تضر  .7

 .بلغ العدالة عن القائمين على ذلك ، ووضعهم فى مواجهة مع القانون بالبشرية. وعليه أن ي

اإلعتزاز بلقب "مهندس"، والحفاظ على وضع املهنة السامى، بعدم ترويج شائعات وافتراءات على  .8

 .زميل بدافع الحقد والغيرة. وكذا عدم التستر على زميل يثبت ارتكابه ملا يشين بلقبه

ملهنة، واثرائها بثمرة جهد دائب ال بنقطع، مساهمة فى صرح البشرية املشاركة الفعالة فى تطوير ا .9

 التكنولوجية الهائل.

 عالقة املهندس نحو الجمهور  9-3

املهندس يجب عليه ان يتعامل مع الجمهور بالتوافق والتكيف، والحكم السليم الصادق، بحيث تكون 

 :عالقته مع جمهوره على النحو التالى

بمعلومات ومعارف هندسية، وعدم تشجيع انتشار األقوال الكاذبة السعى إلى تثقيف الجمهور  .1

 .املشبوهة، واملبالغ فيها مما له عالقة بالهندسة

 .اإلهتمام الكافى بصحة وسالمة الجمهور الذين قد يتأثرون باألعمال املسئول هو عنها .2

ة أمام القضاء أو اإلبداء برأى مبنى على املعرفة الكافية واإلعتقاد الصادق، عند تقدمه للشهاد .3

 .النيابة أو الجهات الرسمية
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اإلمتناع عن إصدار بيانات مغرضة أو إنتقادات شخصية أو حجج وهمية، تختص بالسياسة  .4

العامة لصالح جهات خاصة أوعزت له بها، أو استأجرته من أجلها، ما لم يعلن عن الجهة التى 

 .يعمل لصالحها

هندس ى، ما لم تكن عنده املعلومات الكافية، ويكون قد  اإلمتناع عن إعطاء رأيه علن ا فى موضوع .5

 اطلع على الحقائق املتعلقة باملوضوع.

 عالقة املهندس نحو الزمالء 9-4

املهندس يجب ان يتعامل مع الزمالء من املهندسين باللياقة والكياسة، والتحكم فى الذات، بحيث 

 تكون عالقته مع زمالئه على النحو التالى:

مهنة الهندسة اجماال وافرادا من أى سوء تفاهم أو سوء تمثيل، واعطاء  السعى إلى حماية .1

 .الفضل فى األعمال الهندسية إلى أصحاب الفضل الذين يستحقونه

التعزيز ملبدأ املكافأة الوافية والالئقة للقائمين باألعمال الهندسية، بما فيهم اولئك الذين  .2

املبدأ يوافق الصالح العام، ويحافظ على مستوى يقومون باألعمال القانونية، حيث ان هذا 

 .املهنة

 .اإلجتهاد فى ايجاد الفرص لترقية املهندسين الذين فى خدمتهم ولتقدمهم الفنى .3

اإلمتناع عن الضرر بالسمعة الفنية الى مهندس آخر وال بمجهوده. أما إذا اعتقد بأن اعمال  .4

يقدم املعلومات إلى السلطات املختصة بعض املهندسين غير قانونية وغير نزيهة، فعليه أن 

 .الجراء الالزم

اإلحجام عن انتقاد اعمال أو مجهود مهندس آخر. أما إذا اعتقد بأن اعمال بعض املهندسين  .5

 .غير قانونية وغير نزيهة، فعليه أن يقدم املعلومات إلى السلطات املختصة الجراء الالزم

ر ، إذا كان عاملا أن االجراءات الالزمة قد اتخذت اإلمتناع عن السعى إلى احالله محل مهندس آخ .6

 .الستخدام ذلك املهندس

اإلمتناع عن منافسة مهندسا آخر للحصول على العمل بتخفيض أتعابه اإلعتيادية، وخصوصا  .7

 .بعد اإلطالع على شروط املهندس االخر
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دسا آخر فى اإلمتناع عن استغالل مركزه كموظف بمرتب معين لينافس، بصفة غير عادلة، مهن .8

 عمله.

 أخالقيات اإلداريين والفنيين .10

 أخالقيات املوظف املثالى: 10-1
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 الصدق واالمانة .2

 الشورى واملشاركة .3

الثقة بالنفس وعدم االستخفاف بالذات واحترام النفس. الضبط والهيبة من غير تكبر وترفع،  .4

 .وتواضع من غيرضعف

 الفهم الصحيح للمهنة .5

 تنظيم الوقت والعمل .6

 القدرة على معالجة األمور بحكمة،وحنكة. .7

 تجنب الصراع. .8
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