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  إطاللة عامة
االعتمــــاد لــــضمان اســــتمراریة الخدمــــة االجتماعیــــة جامعــــة حلــــوان فــــي إطــــار ســــعي كلیــــة 

نهـــا تحـــاول القیـــام بالعدیـــد مـــن مـــن الهیئـــة القومیـــة لـــضمان جـــودة التعلـــیم واالعتمـــاد فإاألكـــادیمي 
  .الممارسات التي تستكمل بها معاییر االعتماد األكادیمي

ـــــویر المــــــستمر والتأهیــــــل لالعتمــــــاد لمؤســــــسات التعلــــــیم العــــــالي          وقــــــد أتــــــاح مــــــشروع التطـ
CI QAAP میثـاق أخالقـي  الفرصة للكلیة الستكمال هذه الممارسـات التـي یـأتي مـن بینهـا وضـع

یـــة یحـــدد مـــسئولیاتهم وأدوارهـــم المهنیـــة فـــي إطـــار مجموعـــة مـــن المبـــادئ األخالقیـــة لعـــاملین بالكلل
  .والمهنیة التي تنظم العالقات فیما بینهم وتلزمهم بممارسة محتویات هذا المیثاق

وبــالرغم مــن تــوفر العدیــد مــن الممارســات الفعلیــة للعدیــد مــن المعــاییر األخالقیــة والقانونیــة 
لـذلك لـم . دلیـل للمیثـاق األخالقـي هذه الممارسـات لـم تكـن موثقـة فـي شـكل ، إال أنللعاملین بالكلیة

ًاللجنـــة المـــشكلة لوضـــع هــــذا المیثـــاق صـــعوبة فــــي إعـــداده علـــى أســــس علمیـــة ســـلیمة واسترشــــادا 
  . بالمواثیق األخالقیة المعمول بها في العدید من المحافل المحلیة والدولیة

 لین بكلیـة الخدمـة االجتماعیـة جامعـة حلـوانالمیثـاق األخالقـي للعـامهذا وقد تـم إعـداد 
  :على النحو التالي

 فـي إطـار هـذا المیثـاقتشكیل لجنة من أعـضاء هیئـة التـدریس ومعـاونیهم واإلداریـین بإعـداد  )١(
  .الخطة التنفیذیة لمشروع التطویر

 فـي الجامعـات المـصریة والعربیـة ةباإلطالع على العدید من المواثیـق األخالقیـقامت اللجنة  )٢(
نشورات هیئة ضمان الجودة واالعتمـاد المنـشورة علـى موقعهـا، وذلـك لالسترشـاد بهـم عنـد وم

 . وضع المیثاق األخالقي
فـــي صـــورته األولیـــة وقامـــت بإرســـاله إلـــى األقـــسام المیثـــاق األخالقـــي قامـــت اللجنـــة بإعـــداد  )٣(

ٕالعلمیة لمناقشته واجراء التعدیالت المناسبة علیه واعادته إلى اللجنة مرة أخرى ٕ.  
 فـــي ضــــوء مالحظـــات األقــــسام المیثــــاق األخالقـــيأجـــرت اللجنـــة التعــــدیالت الالزمـــة علـــى  )٤(

 .العلمیة وقامت بصیاغتها مرة أخرى بعد إجراء هذه التعدیالت
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علـــى اجتمـــاع موســـع حـــضره أعـــضاء هیئـــة التـــدریس بالكلیـــة المیثـــاق األخالقـــي تـــم عـــرض  )٥(
عدد مـن طـالب مرحلـة البكـالوریوس ومعاونیهم واإلداریین وعدد من طالب الدراسات العلیا و

ومجموعـــة مـــن مؤســـسات المجتمـــع المـــدني لمناقـــشة الوثیقـــة مناقـــشة موســـعة وأخـــذ وجهـــات 
 .النظر في االعتبار

ثــم إرســالها ، قامــت اللجنــة بــصیاغة الوثیقــة صــیاغة شــبة نهائیــة بعــد أخــذ جمیــع اآلراء علیــه )٦(
لتعدیالت المناسـبة علیهـا خاصـة ٕإلى أحد أساتذة الحقوق كمراجع خارجي لمراجعتها واجراء ا

 . من الناحیة القانونیة
 .تم اعتماد المیثاق األخالقي من مجلس الكلیة وتشكیل لجنة لتفعیله )٧(
 المیثـاق األخالقـي للعـاملین بكلیـة الخدمـة االجتماعیـة جامعـة حلـوانللتثقیـف بتم عقد ملتقـى  )٨(

الواحـــدة تمـــام الـــساعة أحمـــد كمـــال فـــي / د.م بقاعـــة أ٢٦/١١/٢٠١٣یـــوم الثالثـــاء الموافـــق 
 .بحضور لفیف من أعضاء هیئة التدریس ومعاونیهم وممثلـین عـن الطـالبً ظهرا، والنصف

المیثــاق األخالقـي للعــاملین بكلیــة الخدمــة االجتماعیــة جامعــة تمــت مناقــشة وتعــدیل دلیــل ثـم 
 .فعیلهاتم اعتماد الوثیقة من مجلس الكلیة وتشكیل لجنة لتو. ًوفقا لمناقشات الملتقىحلوان 

 المیثـاق األخالقـي للعـاملین بكلیـة الخدمـة االجتماعیـة جامعـة حلـوانللتثقیـف بتم عقد ملتقـى  )٩(
الثانیــة عــشرة تمــام الــساعة باألقــسام العلمیــة بالكلیــة فــي م ٨/٣/٢٠١٦ الموافــق االثنــینیــوم 
بحـــضور لفیـــف مـــن أعـــضاء هیئـــة التـــدریس ومعـــاونیهم وممثلـــین عـــن الطـــالب بكـــل ، ًظهـــرا

  .لعلمیة بالكلیةاألقسام ا
ــــة الخدمــــة االجتماعیــــة جامعــــةللتثقیــــف بتــــم عقــــد ملتقــــى  )١٠( ــــاق األخالقــــي للعــــاملین بكلی           المیث

تمـــام بوحـــدة تكنولوجیـــا المعلومـــات بالكلیـــة فـــي م ٩/٣/٢٠١٦ الموافـــق الثالثـــاء یـــوم حلـــوان
ات بحــضور لفیــف مــن الـــسادة العــاملین مــن مختلـــف اإلدار، ًالحادیــة عــشرة صـــباحاالــساعة 

 .بالكلیة
المیثـــاق األخالقـــي للعـــاملین بكلیـــة الخدمـــة االجتماعیـــة جامعـــة تمـــت مناقـــشة وتعـــدیل دلیـــل  )١١(

 . ًوفقا لمناقشات الملتقىحلوان 
الخدمــة االجتماعیـة جامعــة تـم اعتمـاد الوثیقــة مـن مجلــس الكلیـة وتــشكیل لجنـة حكمــاء كلیـة  )١٢(

 .لتفعیلها حلوان
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یـــوم ین بكلیــة الخدمـــة االجتماعیــة جامعــة حلــوان المیثـــاق األخالقــي للعــاملتــم مناقــشة دلیــل  )١٣(
العاشـــرة عــــشرة تمـــام الـــساعة باألقـــسام العلمیـــة بالكلیـــة فـــي م ٢/٤/٢٠١٩ الموافـــق الثالثـــاء
بحــضور لفیــف مــن أعــضاء هیئــة التــدریس ومعــاونیهم وممثلــین عــن الطــالب بكــل ، ًصــباحا

 .األقسام العلمیة بالكلیة
میثــاق األخالقــي للعــاملین بكلیــة الخدمــة االجتماعیــة الدلیــل تــم عقــد ملتقــى لمناقــشة وتفعیــل  )١٤(

فــي تمــام بالكلیــة أحمــد كمــال / د.م بقاعــة أ٩/٤/٢٠١٩ الموافــق الثالثــاءیــوم جامعــة حلــوان 
بحـــضور لفیـــف مـــن أعـــضاء هیئـــة التـــدریس ومعـــاونیهم وأعـــضاء ، ًالعاشـــرة صـــباحاالـــساعة 

ثــــم تمــــت مناقــــشة . العلیــــاالجهــــاز اإلداري وممثلــــین عــــن الطــــالب البكــــالوریوس والدراســــات 
ًوفقــــا المیثـــاق األخالقــــي للعــــاملین بكلیـــة الخدمــــة االجتماعیــــة جامعـــة حلــــوان وتعـــدیل دلیــــل 

  .وتشكیل لجنة لتفعیلها. لمناقشات الملتقى، وتم اعتماد الوثیقة من مجلس الكلیة
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 مقدمة:   
مــــن منطــــق عــــدة  ع جماعــــة أو مجتمــــأو فـــرد أي حیــــاة فــــي أشــــیاء هامــــة واألخــــالقالقـــیم 

التـى یجـب اتخاذهـا   والقـراراتياإلنـسان أنها عنصر موجة للسلوك :منها على سبیل المثال ،بابأس
 األخالقیـات التنبـؤ بهـذا الـسلوك والشـك أن فـيبـل وتـساهم ،  اختیار الوسائل والغایـاتفيولها دور 

جتمـــع وفـــى  تكـــوین المفـــي ضـــروریة فهـــي طویـــل لهـــذا تـــاریخي اى مجتمـــع هـــى نتـــائج تطـــور فـــي
  . االجتماعیة والثقافیةهاالستقرار والمحافظة على حیات

 لمقصود بالمیثاق األخالقيا:  
المیثـاق األخالقـي مجموعـة مـن التوجهـات األخالقیــة والمعـاییر المتفـق علیهـا بـین أعــضاء 
هیئة التدریس وتحكم ممارسات العمل بالكلیـة، ولیـست أحكـام وبنـود نظامیـة أمـا التـشریعات تمـارس 

  .وة القانونبق

أو هــو مجموعــة القــیم العلیــا التــي تــسعي الجامعــة أو العــاملون بهــا إلــي االلتــزام بهــا أثنــاء 
أو مـــا شـــابه ذلـــك، " یحظـــر"أو " ســـوف نلتـــزم"أو " یجـــب"ممارســـة العمـــل، ویـــتم صـــیاغتها بأســـلوب 

  .ًویحدد المیثاق القواعد الواجبة في السلوك المتوقع وفي السلوك الحرم أیضا

لقیم العلیــا ذلــك التنظــیم الخــاص لخبــرة اإلنــسان بمــا یعمــل علــي تكــوین الــضمیر ویقــصد بــا
ومثـال ذلـك . اقف المختلفة وفـق المعـاییر الـسائدة فـي المجتمـعواالجتماعي، وتوجیه السلوك في الم

وهنــاك فــرق بــین القــیم الروحیــة والقــیم . قــي الــصدق فــي القــول واإلخــالص فــي العمــل وعــدم الــسرقة
ولي تستمد من الـدین والثانیـة تـستمد مـن الثقافـة الـسائدة ومـن مراحـل نمـو الـشخص االجتماعیة فاأل

  .وما یتلقاه من تربیة

 أهداف المیثاق األخالقي  :  
یهـــدف المیثـــاق إلـــي أن یحـــدد كـــل عـــضو هیئـــة التـــدریس الـــسمات األساســـیة التـــي یتبعهـــا 

لحــساسیة والثقــة واألعتبــار لتطبیــق المیثــاق األخالقــي وأن یحتــرم الحقــوق والخــصوصیة والكرامــة وا
للمجتمع التعلیمي والبحثي الذي ینتمي إلیه مـن أجـل أمـن ورفاهیـة الجمیـع وضـمان النتـائج بطریقـة 

  .تتفق مع المعاییر الموضوعیة
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 ضرورة وأهمیة وجود میثاق أخالقي في العمل الجامعي:  
ً ومتطلبـا أساسـیا ل،تعتبر األخالق ضرورة من ضـروریات الحیـاة المتحـضرة تنظـیم المجتمـع ً

  ".الحق هو القوة"ولیس " القوة هي الحق" حیث تكون ةواستقراره، وغیابها یعني غلبة شریعة الغاب
والجامعـة علـي وجـه الخـصوص كمؤســسة ذات دور تعلیمـي وتنـویري وتربـوي مـسئولة عــن 

ًنشر األخالق لیس فقـط فـي ممارسـاتها وانمـا أیـضا فـي  معـة الجا. ه وفـي كـل مـا تـدعو إلیـاسیاسـاتهٕ
  .ًمسئولة عن االلتزام الخلقي في األداء، ومسئولة أیضا عن تنمیة االلتزام الخلقي بین الطالب

ویكـــون مـــن المفیـــد للغایـــة أن تفـــرغ الجامعـــة مجموعـــة المعـــاییر األخالقیـــة التـــي تلتـــزم بهـــا 
ًوتلزم بها العـاملین بهـا فـي میثـاق مكتـوب یتـضمن تلـك المعـاییر ویكـون مرجعـا ومرشـدا لهـم جم ًیعـا ً

  .ًوأساسا لتقییم سلوكهم أو لمحاسبتهم

 إعداد المیثاق وآلیات تنفیذه:  
  :دور اإلدارة العلیا في بالجامعة )١(

ًاإلدارة العلیــــا فــــي الجامعــــة مــــسئولة مهنیــــا عــــن تفعیــــل النــــشاط الموجــــه إلعــــداد المیثــــاق، 
  :وتتلخص مسئولیاتها فیما یلي

  . إلي اآلخرینعاإلقنااالقتناع ابتداء بأهمیة المیثاق، ونقل هذا  -
 .التوجیه بإعداد المیثاق علي أساس توسیع نطاق المشاركة في إعداده بقدار اإلمكان -
 .عقد حلقات الناقشة في مراحل البحث واإلعداد تشكیل اللجان أو -
ًإصــدار المیثــاق كوثیقــة بقــرار مــن مجلــس الجامعــة یكــون ملزمــا للجمیــع، وتوزیعــة علــي ذوي  -

 .العالقة
 .ق بعد إصداره علي الحاالت التي تستوجب ذلكتطبیق بنود المیثا -

  :عملیة اإلعداد )٢(

  :یمكن تلخیص عناصر العملیة فیما یلي

 .هام التالیةمتشكیل فریق عمل لقیادة جهد اإلعداد وتنسیقة بما في ذلك أغلب ال -
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جمــع مجموعــة مــن المواثیــق الــصادرة مــن جامعــات أخــرى وتحلیلهــا لالســتنارة بمــا جــاء فیهــا  -
 .ًباًمضمونا وأسو

 نتأكـد مـن عـدم مخالفـة حنـيتحدید القیم الواجبة من ناحیـة القـوانین واللـوائح المنظمـة للعمـل  -
 .القانون

عقد جلسات عصف ذهني مفتوحة لألطراف صاحبة المـصلحة لمعرفـة توجیهاتهـا وأولویاتهـا  -
 .ورؤاها وآرائها

 .مامومن نتاج ما سبق حصر مجموعة القیم األساسیة التي تحظي بأولویة االهت -
 .حسب الجهة حسب المراحل أو تصنیف القیم حسب األطراف أو -
ة للمبــادئ والقواعــد المطلــوب االلتــزام بهــا، وتنظیمهــا فــي دوضــع الــصیاغات المــوجزة والمحــد -

 .شكل میثاق
 .مناقشة المسودة األولي مع األطراف صاحبة المصلحة -
 .ٕالمراجعة واعداد المشروع النهائي -
 .ٕمعة إلقراره واصدارهعرض المشروع علي مجلس الجا -

 األسس التي یقوم علیها المیثاق األخالقي:  
ً یكون المیثاق األخالقي الموجه لسلوكیات األخـصائیین االجتمـاعیین معبـرا عـن القـیم حتى

 مـــع القـــیم العامـــة للمهنـــة یتمـــشىاألساســـیة التـــي تتـــضمن نجـــاح العمـــل المهنـــي فـــي إطـــار قیمـــي 
  :لي المصادر التالیةوالظروف المجتمعیة فالبد أن یعتمد ع

  .الشراع السماویة: المصدر األول
  .اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان: المصدر الثاني
  .القیم العامة لمهنة الخدمة االجتماعیة: المصدر الثالث
  .المواثیق األخالقیة السابقة لمهنة الخدمة االجتماعیة وغیرها من المهن: المصدر الربع

  .لمصريالدستور ا: المصدر الخامس
  .خبرات األكادیمیین والممارسین من العاملین في كلیة الخدمة االجتماعیة: المصدر السادس
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 األخالقیة التي یلتزم بهـا العـاملون بكلیـة الخدمـة االجتماعیـة جامعـة ئالمباد 
  :حلوان

  :العدالة )١(
ة  القــرارات واإلجــراءات التــي البــد وأن تكــون متوازنــاتخــاذفــي العالقــات مــع اآلخــرین وفــي 

ومنضبطة وینشا عن هذا المبدأ الممارسات في التعیینات والترقیـات والتقیـیم الموضـوعي لألعـضاء 
  .والهیئات المعاونة والطالب والعاملین

  : والصدقاألمانة )٢(
 محـــیط آمـــن یعمـــل علـــي جـــوأن تكـــون ممارســـة إدارة العملیـــة التعلیمیـــة أمینـــة مـــن خـــالل 

تعمیــق الـــشعور بالراحـــة لألعـــضاء والعــاملین وفـــي التعامـــل بـــین أعــضاء هیئـــة التـــدریس والعـــاملین 
  . وعدم قبول الهدایا تحت أي مسمي،والطالب ومحاسبة ومراجعة الممارسات المختلفة للجمیع

 :احترام السریة والخصوصیة )٣(
ء أو العــاملین أو الطـــالب ال مــا یتــوافر لــدي األعــضاء مــن معلومـــات خاصــة عــن الــزمال

 ســریة المعلومــات التــي یــتم التوصــل إلیهــا واحتــرامیعـرض إال علــي األشــخاص المــرخص لهــم بــذلك 
 عــن لإلبــالغقــد یتطلبــه الــوعي والــضمیر   لآلخــرین إال مــااإلســاءةتــستخدم هــذه المعلومــات فــي  وال

  .المخالفات التي تلحق الضرر بالعملیة التعلیمیة والمصلحة العامة
  :الثقة )٤(

خلق جو صحي في الكلیة بالتخلص مـن كـل وسـائل التهدیـد وخلـق جـو تعلیمـي آمـن خـال 
  . الوظیفي أو المهنياالستغاللمن 

  :التكامل المهني )٥(
هــــو مفیــــد وصــــالح وذي منفعــــة ألعــــضاء هیئــــة التــــدریس  أن یــــدافع الجمیــــع عــــن كــــل مــــا

واحتـــرام اســـتقاللیة اآلخـــرین والطـــالب وتـــدعیم رســـالة الكلیـــة وأهـــدافها وتفـــادي تـــضارب المـــصالح 
  .وتدعیم البحث العلمي

  :الموضوعیة )٦(
  .تغلیب المصلحة العامة على المصالح الشخصیةمع ، وحیادیةتناول القضایا بتجرد 
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  :االحترام المتبادل )٧(
أعـــــضاء هیئـــــة التـــــدریس ومعـــــاونیهم وأعـــــضاء الجهـــــاز (المتبـــــادل بـــــین الجمیـــــع حتـــــرام اال

  .تعامالتالعالقات وفي كافة ال)  الدراسات العلیااإلداري، وطالب البكالوریوس وطالب
  :القدوة الحسنة )٨(

 ىقــدوة یحتــذ أعــضاء هیئــة التــدریس ومعــاونیهم وأعــضاء الجهــاز اإلداريیجــب أن یكــون 
  .م وتعامالتهم وتصرفاتهم جمیع سلوكیاتهفي بالنسبة لكل من یتعامل معهم مبه
  :االلتزام واإلیجابیة )٩(

بــأداء أعمــالهم  ریس ومعــاونیهم وأعــضاء الجهــاز اإلداريأعــضاء هیئــة التــدالتــزام ضــرورة 
  . في جو من العمل الفریقيبأفضل مستوى أداء ممكن

  :المساواة وعدم التحیز )١٠(
التعامـــل بالمـــساواة وعـــدم التمییـــز بـــین أعـــضاء هیئـــة التـــدریس أو العـــاملین أو البـــاحثین أو 

لوضـــع االجتمـــاعي أو الثقـــة أو ًالطـــالب بنـــاءا علـــي الجـــنس أو النـــوع أو المركـــز االجتمـــاعي أو ا
  .اإلعاقةالدین أو األصول العرقیة أو 

   :الشفافیة )١١(
فهــي تتـیح لمـن لهــم مـصلحة فــي . شـفافةبطریقــة فیهـا  المعلومــات والتـصرف ضـرورة تـوافر

شـأن مـا أن یجمعـوا معلومـات حـول هـذا الـشأن قـد یكـون لهـا دور حاسـم فـي الكـشف عـن المــساوئ 
ألنظمــة ذات الـشفافیة إجـراءات واضــحة لكیفیـة صــنع القـرار علــى وتمتلـك ا. وفـي حمایـة مــصالحهم

، وتـــضع والمـــسئولینالـــصعید العـــام، كمـــا تمتلـــك قنـــوات اتـــصال مفتوحـــة بـــین أصـــحاب المـــصلحة 
  .سلسلة واسعة من المعلومات في متناول الجمهور

  : المساءلة )١٢(
 اسـتخدام  تقدیم التوضیحات الالزمة ألصحاب المـصلحة حـول كیفیـةالمسئولینالطلب من 

صــالحیاتهم وتـــصریف واجبــاتهم، واألخـــذ باالنتقـــادات التــي توجـــه لهـــم وتلبیــة المتطلبـــات المطلوبـــة 
  .المسؤولیة عن الفشل وعدم الكفاءة أو عن الخداع والغش) بعض(منهم وقبول 
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  االجتماعیــــة هیئــــة التــــدریس بكلیــــة الخدمــــةو لعــــض األخالقیــــةالمــــسئولیات       
  :جامعة حلوان

  :في التدریسلعضو هیئة التدریس   األخالقیةتالمسئولیا )١(

 .المادة التي یناط به تدریسها إتقان -
 ًلیكـون متمكنـا مـن المـادةكـل مـا هـو جدیـد فیهـا الجید لمادته مع اإلحاطـة الوافیـة ب التحضیر -

   بالقدر الذي یؤهله لتدریسها على أفضل وجه
   .یقوم بتدریسه یلتزم بهایلتزم عضو هیئة التدریس بوضع خطة تدریسیة للمقرر الذي  -
  به قدراتهم الفرص الن یحقق طالبه أعلى مستوى من اإلنجاز تسمحبإیجاد االلتزام  -
لتعزیــــز قــــدرة الطالــــب علــــى اكتـــــساب المناســـــبة اســــتخدام أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم والتقــــویم  -

 .المعارف المختلفة
  .االلتزام بالوقت المخصص للتدریس من بدایته لنهایته -
 .نتائجمن  یهلإتوصل یحترم ما  و،ي في الطالب قدرات التفكیر المنطقين ینمأ -
 .ًلحوار البناء تبعا آلداب الحدیث المتعارف علیهاابالمناقشة و أن یسمح -
 <ًحریصا على النمو المعرفي والخلقي لطالبه ومعاونیه ،ٕأن یؤدي عمله بأمانة واخالص -
  .همیتیح نتائج المتابعة لوأن یتابع أداء طالبه  -
  .قدوة حسنة في تعامله مع طالبه وزمالئهأن یكون  -
 .المختلفةالمعلومات مصادر التوجیه السلیم بشأن مصادر المعرفة و أن یوجه طالبه -
 .مسمى بأجر أو بدون اجر  إعطاء الدروس الخصوصیة تحت أيعدم -

  :تقییم الطالب وتنظیم االمتحانات في لعضو هیئة التدریس  األخالقیةالمسئولیات )٢(

  . منهالالستفادةالتقییم  على نتائج مطالعهالدوري للطالب مع إ تقییم المستمر أوال -
ًوفقـا للخطـة ًوالجـودة فـي تـصمیم االمتحـان لیكـون متمـشیا مـع مـا یـتم تدریـسه و  العـدلمراعاة -

  .التدریسیة
وفیر الجو المناسب ألداء االمتحان بما یـضمن العـدل ویمنـع المخالفـات فـي االمتحـان مثـل ت -

 . الغش أو الشروع فیهمنع
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أن یمتنع عضو هیئة التـدریس عـن المـشاركة فـي أعمـال االمتحانـات فـي حالـة وجـود أقـارب  -
   .)تضارب المصالح(حتى الدرجة الرابعة 

 مـا لـم ، مـع المحافظـة علـى سـریة األسـماء،اإلجابـة تراعى الدقة التامة في تصحیح كراسـات -
 .یكن النظام یسمح بغیر ذلك

 .متحانات في تصحیح ورقة اإلجابة وعدم االنفراد بالتصحیحمشاركة لجنة اال -
  تنظیم عملیة رصد النتائج بما یكفل الدقة التامة والسریة التامة -
  .االلتزام بقرارات لجنة الممتحنین حال تشكیلها -
 .ًحفاظا على سریة النتائج واحد من مصدر واحد تعلن النتائج في وقت -
 ّالتظلم بجدیة تامة  مع بحث،د أي تظلمالسماح بمراجعة النتائج حال وجو -
  .لدرجة أكبر من العدالة ًالتقویم التراكمي تحقیقابتطبیق االلتزام  -

        شــــراف علــــىإلوا والتــــألیف فــــي البحــــثلعــــضو هیئــــة التــــدریس   األخالقیــــةالمــــسئولیات )٣(
  :الرسائل العلمیة

 .قي أساسي بحكم وظیفتهوالمجتمع واإلنسانیة كالتزام أخال توجیه بحوثه لما یفید المعرفة -
ًملتزمـــا  و،تنفیــذ بحوثــه ومؤلفاتــه فـــال ینــسب لنفــسه إال فكــره وعملــه فقــط األمانــة العلمیــة فــي -

 .بحقوق الملكیة الفكریة
 .بدقةالبحوث المشتركة  فيتوضیح أدوار المشتركین  -
 .االلتزام بأصول االقتباس العلمي -
 .نیة وتحلیلها وتفسیرهاااللتزام بالدقة واألمانة في جمع البیانات المیدا -
  .إثبات صحة أو خطأ فروضه أو تساؤالتهفي ًأن یكون موضوعیا  -
  .الخاصة ببحثهالمحافظة على سریة البیانات  -
 .البیانات في المؤلفات المقررة على الطالب تحدیثااللتزام ب -

  :الطالبمجال إشرافه على أبحاث في لعضو هیئة التدریس   األخالقیةالمسئولیات )٤(

 أصـول البحــث العلمـي ومراحلـه وطــرق جمـع المــادة الطـالبلتعلــیم ات خـصص محاضـرأن ی -
 .وتوثیقها وتحلیلها
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 .موضوعات األبحاث محددة ودقیقة -
 . إلي المصادر والمراجع األساسیة ألبحاثهمالطالبأن یرشد  -
 الحریـــة فـــي اختیـــار موضـــوعات أبحـــاثهم مـــن بـــین مجموعـــة مـــن أبحـــاث للطـــالبأن یتـــیح  -

 .یعرضها علیهم
 مـــن المالحظـــات ویتالفـــى الطـــالبأن یـــصحح األبحـــاث ویـــدون مالحظتـــه علیهـــا كـــي یفیـــد  -

  .الوقوع في األخطاء نفسها في األبحاث الالحقة
ً علي القیام بأبحاث مشتركة بحیـث یتـولى كـل طالـب جـزا مـن البحـث ممـا الطالبأن یشجع  -

 .الطالبیشجع روح الفریق في البحث العلمي لدى 
 الطالــــب وحریــــة منهجــــه ویــــشجعه علــــي إبــــراز شخــــصیته العلمیــــة فــــي  أن یحتـــرم حریــــة رأي -

 .البحث

 :يالجامعالمجتمع  خدمة فيلعضو هیئة التدریس   األخالقیةالمسئولیات )٥(

  .تشجیع الطالب على المشاركة الفعالة واالیجابیة في المجتمع -
صــة بالمبــاني المحافظــة علــى بیئــة العمــل المادیــة بالنــسبة للكلیــة فیمــا یتعلــق بالمنــشآت الخا -

 .والمرافق والحدائق واألساس واألجهزة والمكتبات والمعامل
 .ترشید الموارد واإلمكانات الخاصة ببیئة العمل -
 .المحافظة على نظافة بیئة العمل -
  .المجتمع الجامعيباحتیاجات یقوم به من أبحاث ّیعلمه أو  ربط ما  -
رحـب والقیــام بهــا بــإخالص  صدرتقبـل المهــام المــسندة إلیـه فــي النهــوض بـشئون الجامعــة بــ -

 .ٕواتقان
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 - ١٣ -

  جامعــة االجتماعیــة بكلیــة الخدمــةاإلداریــین وللعــاملین  األخالقیــةالمــسئولیات 
  :حلوان

  :سلوب القیادةأ )١(

 والعـــاملین بالكلیـــة وتوجیـــه اإلداریـــین الـــدیمقراطي والحـــب والتعـــاون بـــین األســـلوبب االلتـــزام
  .داخل مكان العمل دون التسلط والتحكم الصحیح األسلوب إلىوالعاملین  اإلداریین

  :االنضباط وااللتزام واحترام الوقت )٢(

منهم بالشكل المنوط به وفـى الوقـت المحـدد   المطلوبةاإلعمالالكلیة بأداء التزام العاملین ب
 المنظمـة للعمـل داخــل والجــزاءاتمـدركین قیمــة الوقـت وأهمیتـه وفــى حـدود القواعـد  لهـا دون تـأخیر

  .الكلیة

  : والتنافس الشریفواإلنصافالعدل  )٣(

بالكلیــة بمعنــى عــدم   وبعــضهم والعمــال وبعــضهماإلداریــین المعاملــة بــین فــيعــدم التفرقــة 
  .وجود محسوبیة داخل العمل أو وساطة

  : فریقفيتهیئة مناخ العمل  )٤(

 اإلداري والفریــــق التعــــاوني مــــن التــــوتر والقلــــق لیــــشجع العمــــل خــــاليمناســــب  تــــوفیر جــــو
  .دم قیام كل شخص بعمله بطریقة منفردةوالعمال بالكلیة وع

  : العامةواآلدابحمایة النظام العام  )٥(

 أتبــــاع الحمیمـــة بالكلیــــة والمحافظـــة علــــى واألخــــالقبالـــسلوكیات الــــسلیمة العــــاملین التـــزام 
  .القواعد التى تنظم العمل

  : للموارد المتاحةاألمثلاالستخدام  )٦(

 ســواء األمثــلوجــودة بالكلیــة االســتثمار  والعمــال كافــة المــوارد الماإلداریــین اســتثمار حــسن
  .تنظیمیة بما یحقق العمل بطریقة ناجحة أوبشریة  أوكانت موارد مادیة 
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  :خدمة المجتمع وتنمیة البیئة )٧(

 والمــشروعات التـى تخــدم البیئـة المحیطــة األنـشطة العدیــد مـن فـياشـتراك العـاملین بالكلیــة 
الحاســب  فــيروعات الــصغیرة ودورات تنمیــة القــدرات مثــل القیــام بالــدورات التدریبیــة المرتبطــة بالمــش

  .ليآلا

  : المالئموالنفسي العلمي المناخ إیجاد )٨(

ــــة  ــــة للطــــالب فــــي جمیــــع المراحــــل التعلیمیــــة إلتمــــامالجــــو المناســــب تهیئ ــــة التعلیمی  العملی
  .المختلفة وأن یسوده الهدوء والطمأنینة مما یساعد الطالب في عملیة التحصیل الدراسي

  :لفعالیةالكفاءة وا )٩(

 اإلمكانیـاتإنجاز األعمال المطلوبة منهم بالسرعة والدقة وفي المواعید المحددة في ضـوء 
  .المتاحة
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  إجراءات تفعیل المیثاق األخالقي للعاملین بكلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان
 لوحـدة بقـرار مجلـس الكلیـة تابعـة كلیة الخدمة االجتماعیـة جامعـة حلـوانبتشكیل لجنة 

 : هذه اللجنةائف وتكون وظضمان الجودة،

 المیثـاق األخالقـيتلقي الشكاوى من جمیع العـاملین والطـالب بالكلیـة حـول مـا یتعـارض مـع  -
 .ًودراستها جیدا وتحویلها إلى جهات االختصاص بالكلیة التخاذ ما یلزم نحوها

  .تقوم اللجنة بتوقیع الجزاءات على المخالفین للمیثاق األخالقي -
 . تنفیذ إجراءات وتطبیق المیثاق األخالقيمتابعة -
 .منح حوافز للجادین في االلتزام بالمیثاق األخالقي -
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  جعالمر
 . جامعة سوهاج،٢٠٠٩ المیثاق األخالقي لكلیة الطب البشري )١(

 جامعــــة ، كلیـــة التمــــریض،٢٠٠٨/٢٠٠٩دلیـــل أخالقیــــات مهنـــة عــــضو هیئـــة التــــدریس  )٢(
 .المنصورة

 ، وحـــدة ضـــمان الجـــودة واالعتمـــاد، جامعـــة حلـــوان،عـــن أخالقیـــات المهنـــةدورة تدریبیـــة  )٣(
٢٠٠٩. 

 المــشروع القــومي للتربیــة ،أخالقیــات وآداب المهنــة فــي الجامعــات :صــدیق محمــد عفیفــي )٤(
 .األخالقیة

  .٢٠٠٢ لسنة ٨٢ رقم قانون الملكیة الفكریة )٥(

(6) Code of Ethics of the National Association of Social Workers , 
2008. 

  


