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 تعريف

 
علااى الميثاا  اخالقىااى دااو دليااك للساالوو المقنااى واخالقىاى خعدااا  ديدااي الواادري  وعقاادا ي طعوناا  

 وروحا وليست أحكام وبنود نظاميي الوشريعات ومار  ب وة ال انون. أنفسقم لقلوزام ب  نصا
 

 تمهيد

 
ووجا  علاى ال اادمين بقاا المجوما  ووىايم ومبااد   ع يدةالوعليم رسالي وسومد أالقىياوقا من مقني وعوبر 

 عطا  لنشر العلم. اريي  السومراو ذاتم  ال  صد الفى العمك و والوجرد القصاالأدا  ح  االنوما  إليقا ب
 .إن عدو ديدي الودري  صاح  رسالي يسوشعر عظموقا ويؤمن بأدميوقا، وياؤد  ح قاا بمقنياي عالياي

باذك  المزياد كما أن اعوزاز عدو ديدي الودري  بمقنيو  وإدراك  المسومر لرسالو  يدعوان  الاى الحارص علاى 
  ..طقب  لزيادة معارفقممن الجقد والعمك لونميي ال يم الساميي لد  

الواى ينبىاى أن معناه وحديد المبااد  وال ايم وكاذلو الواجباات وااللوزاماات  العمكإن مصطلح أالقىيات 
 صاح  المقني، ويفسر أيداً بأنقا مجموعي المعايير السلوكيي الوى يج  أن يلوزم بقا صاح  المقني. يلوزم بقا 
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 وون سم أالقىيات أ  مقني إلي:
 : ودى أالقىيات مشوركي بين جمي  المقن: الصد  اخماني، اإلالقص، وحسن المعاملي.امةألخقاييات ع

: ودى الوى والوص بكك مقني على حدة؛ فلكك مقني طبيعي الاصي وميزداا عان ساوادا، ألخقاييات لخاصة
 وكك مقني وجاب  مشكقت الاصي ولذلو فقى وحواج خالقىيات الاصي.

الحسني الوى يج  أن يوحلى بقاا الجميا  مقماا  السلوكياتالاصي بأنقا ووفسر أالقىيات المقني العامي وال
 كانت مقنقم أو حرفقم أو أعمالقم. 

 مفقوم أالقىيات مقني الوعليم دو:

  الصفات الحميدة، وأنماط السلوو الطيبي الوى يج  أن وووافر فى عداو ديداي الوادري  ويلوازم
 بقا فى أدا  رسالو .

  الودري  فى أدا  مقموقم بالطري ي المثلى.ميثا  يلوزم ب  أعدا  ديدي 

 .أعراف وو اليد وحافظ على شرف المقني 

 .مباد  وىيم ساميي وكفك رفعي المقني 

 أعدا  ديدي الودري .ا صفات وسجايا حميدة يوحلى بق 
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 وهي: ألخالقيات المهنةمصادر  ودناو عدة

 العمك.  اتعقىيالص حدده اخديان والمعو دات فى ما و: ما المصدر االول
 :  ىيم الفرد ومعلوماو  ونزادو  والوى وشكلت م  مرور الزمن. المصدر الثان 
وحاادد االلوزامااات اخالقىيااي الوااى المقنيااي و قيداااتلن اعااة دراصااال:  الوثاااد  اخالقىيااي المصدددر الثالدد 

اىاف الطارداي  للممارسات المقنياي مثاك الصاد  والنزاداي، اخماناي، الحازم، االنداباط، حسان الوصارف فاى المو
 واحورام ىيم المجوم . 
وولاازم جمياا  منوساابيقا ن المؤسسااي عاا ةدراصااالاإلداريااي  السياساااتال واعااد والاانظم و: المصدددر الرابدد 
ووحادد جميا  المساؤوليات والواجباات  ، داالمطلاو  ال ياام با   وكيفياي أداوحادد والوى  بااللوزام بقا أثنا  العمك،

 ا جمي  العاملين. اخالقىيي الوى يج  ان يلوزم بق
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 ات األخالقية للممارسات المهنيةااللتزام

  
اللياىـي وااللوزام ب يم المجومــ  والنزادي والحياد والمساواة و  والكفا ة و االالق مثك االسو امي واخماني 

 وآداب .
 االستقامـــة واألمـــانة: -1

 بسلوك  عان الشابقات وأن يراعاي، دما عنصران أساسيان فى وظيفي اخسواذ الجامعي، فعلي  أن ينأ 
ث ــي اآلالرين فاى أماناي اخساواذ الجاامعى واساو امو ، وأن يحارص علاى وجسايد ذلاو فاى الواىا   فى ادا  مقام 

الملمو  وأن يوجن  اإلدماك واالوق  نوادج البحوث أو وزييفقا أو إسا ة السلوو م  طقب  أو زمقد  أو إفساد 
 يي الوعليميي بأ  صورة.ملالع

 
 المقـدرة والكفـــاءة: -2

دما شرطان أساسيان لل يام بمقام اخسواذ الجامعى، فعلي  أن يواب  الوطورات فى مجاك والصصا ، وأن 
وأن  فاي العماك يعمك على ونميي مقارو  وىدراو  بصورة مسومرة وأن يراعى فى أدا  مقام  الكفا ة واالو ــــان

، وأن يكاون صابوراً وىاوراً ودماث الاللا  فاى معاملوا  ما  زمقدا  يحافظ على النظام عند ىيام  بأعبا  وظيفوا 
 وطقب  وغيردم وأن يسعى إلى بلوغ ارف  مسوو  ممكن فى أدا  واجباو  كافي.
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 الــــنزاهة والحيــاد: -3
دما أمران جودريان خدا  مقام اخسواذ الجامعى، ساوا  فيماا يل يا  مان محادارات، أو ماا يجريا  مان 

ما ي دم  من اسوشارات، أو ما يوعل  بكاك ذلاو مان أعمااك االموحاناات والو اويم وغيرداا.  بحوث ودراسات، أو
لااذلو فعلياا  أن ي ااوم بمقاماا  دون وحيااز أو انحياااز أو وحامااك، وأن يعامااك الطااق  معاملاا  منصاافي وعادلااي وأن 

الوعلايم الجاامعى يراعى فى ادا  واجباو  داالك م ر عمل  والارج  ما يكفاك المحافظاي علاى الث اي فاى مؤسساات 
المعااايير اخكاديميااي للوعلاايم  - يم العلمااي و الوربااوي عنااد الو ياا -عااىاوالبحااث العلمااى. ويعاازز احورامقااا وأن ير

 نزادي اخسواذ الجامعى وحياده .االالقك بالعالى والبحث العلمى، وأن يمون  عن كك ما من شأن  
 
 المســـــاواة: -4

لاي مان واجباات وظيفاي اخساواذ الجاامعى، فعليا  أال يباد ، فاى الحرص على المساواة فى المعاميعوبر 
أدا  مقام ، انحيازا أو وحامق نحو أ  شالص أو جقي، وأن يووالى فى ىيام  بواجبات وظيفو  الو ادير المقدام 
لكافااي طقباا  دون ومييااز بياانقم خ  سااب  ال يوصااك ب اادراوقم العلميااي، وأن يظقاار احورامااا ً موبااادالً لزمقداا  

 دم من أعدا  الوسط الجامعي.وغير
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 الليايـة وااللتزام بقيم المجتمــ  وآدابه: -5
دما صفوان جودريوان فى اخسوــاذ الجامعى فعلي  أن يوجن  فى نشاط  كك ما مـن شأنـــــ  المســاـا  

واأثر فيماا بكرامـــي المقنــي وأن ينأ  بنفس  عن ىبوك الرشوة وممارسي االبوزاز بأ  صورة من الصور، وأال ي
 ي ــــوم ب  من أعمـــاك بعقىاو  االجوماعيي المالولفــــي.

 
 الممارسات

 
 :ألخقاييات التدريس -1

 .ك نفس  فيقا ىبك أن ي بك ودريسقايديعمك علي وأالمادة الوى يناط ب  ودريسقا و الوأكد من إو ان -

 ن مومكنااً مان الماادةالجيد لمادو  م  اإلحاطاي الوافياي بمساوجداوقا ومساوحدثاوقا ليكاو الوحدير -
 . بال در الذ  يؤدل  لودريسقا على أفدك وج 

وغيار الرساميي فاى وحدياد المساوو  العلماى للماادة الواى ي اوم  االلوزام بمعايير الجاودة الرساميي -
مما دو مطلو  فوالل  صعوبات غير مبررة، أو وكون أسقك مما دو  بودريسقا، فق وكون أعلى
ي الاوعلمم القح اي، وعلاى مساوو  الالاريج، وعلاى مساوو  أدا  عمليا مطلاو  فواؤثر سالبياً علاى

 . المقن فى المجوم  فى نقايي اخمر

 . ب  ىدراوقم االلوزام بالل  الفرص لطقب  ليح  وا أعلى مسوو  من اإلنجاز وسمح -
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ومراجعا  واروباطا  ببرناامج  أن يعلن لطقب  إطار الم رر وأدداف  ومحووياو  وأساالي  و ييما  -
 . ككك، وي بك مناىشي الطق  فى كك دذاالدراسي 

 يلواازم باسااوالدام وىاات الواادري  اسااوالداماً جيااداً وبمااا يح اا  مصاالحي الطااق  والجامعااي أن -
 . والمجوم 

مساو لي بناا  علاى داذا  أن ينمى فى الطال  ىدرات الوفكير المنط اى، ويو باك ووصال  الاى نواادج -
 . الوفكير

على الوفكير المسو ك، ويحورم  ، وأن يشجع ي واالبداعالبحث العلمأن يحورم ىدرة الطال  على  -
 . رأي  المبنى على أسانيد محددة

بالمناىشااي واالعوااراق وفاا  أصااوك الحااوار البنااا  ووبعاااً آلدا  الحااديث الموعااارف  أن يساامح -
 . عليقا، وبما يقيئ فرصاً أفدك للوعلمم

عده فى إو اان الوادري  وجعلا  والوسادك الوى وسا أن يو ن مقارة الودري ، وأن يسوالدم الطر  -
 . مشوىاً ومموعاً ومفيداً فى نف  الوىت

أن يؤد  عمل  فاى المحادارة أو المعماك أو المرسام... إلام، بأماناي وإالاقص، وأن يكاون فاي  -
 . ذلو حريصاً على النمو المعرفى والالل ى لطقب  ومعاوني 
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موابعاي لطقباا  ولااذو  الشااأن أىصااى مااد  ممكان، وان يواايح نوااادج ال أن يوااب  أدا  طقباا  إلااى -
 . للوصرف بنا  عليقا

الوعبيار والمسااواة،  أن يكون نموذجاً لل يم الديموىراطيي فى حرياي الفكار وحرياي الارأ  وحرياي -
 . وان يسعى لونميي دذه ال يم فى طقب 

 . الووجي  السليم بشأن مصادر المعرفي وأوعيي المعلومات ومراج  الدراسي أن يوج  طقب  -

اوباع  اعى كلما كان ذلو ممكناً ن ك ع   موزايد من مسدوليي الوعلمم الى الطال  من القكير أن -
 . أسالي  الودري  المناسبي

 .أن يمون  عن إعطا  الدرو  الالصوصيي وحت أ  مسمى بأجر أو بدون اجر -

دااات ربااط الدراسااات االكاديمياا  لمالولااف المااواد العلمياا  باالبحاااث الوطبي ياا  الوااي ي ااوم بقااا القي -
 والمعادد البحثي  الارج الجامع .

 
 تقييم الطقاب وتنظيم االمتحانات -2

منقاا فاى وصاحيح المساار  ةالدور  للطق  م  إفادوقم بنوادج الو ييم لقساوفاد الو ييم المسومر و -
 . حس  الحالي أو ودعيم 
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حصايل ، والجودة فى وصميم االموحان ليكون مومشياً م  ما ياوم ودريسا  وماا ياوم و ووالى العدك -
 . وىادراً على فرز مسوويات الطق  حس  وفوىقم

 . النظام واالندباط فى جلسات االموحان ووالى الدىي والعدك والوزام -

 . من  الىش منعاً باواً ووأثيم حدوث  أو الشروع في  -

 . الوىت ونظيم االموحانات بما يقيئ الفرصي لوطبي  الحزم والعدك فى نف  -

 . لودري  فى اموحانات بقا أىار  لقمال يجوز إشراو عدو ديدي ا -

 . كراسات اإلجابي اال للجني المموحنين ف ط ال يسند وصحيح -

اإلجابي، م  المحافظي على سريي اخسما ، ما لام يكان  وراعى الدىي الوامي فى وصحيح كراسات -
 . النظام يسمح بىير ذلو

 .ونظيم عمليي رصد النوادج بما يكفك الدىي والسريي -

 . واحد من مصدر واحد دج فى وىتالنوا اعقن -

 . الوظلمم بجديي وامي السماح بمراجعي النوادج حاك وجود أ  وظلم، م  بحث -

 . لدرجي أكبر من العدالي يطب  الو ويم الوراكمى وح ي اً  -
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 والتأليف واإلشراف على الرسائل العلمية البح  -3

 . أالقىى أساسى بحكم الوظيفيوالمجوم  واإلنسانيي كالوزام  ووجي  البحوث لما يفيد المعرفي -

اخماني العلميي فى ونفيذ البحوث والمؤلفات؛ فق ينسا  لنفسا  إال فكاره وعملا  ف اط، ويجا  أن  -
 . االسوفادة من اآلالرين معروفاً ومحدداً  يكون م دار

دون الوحيز االنو ادى فى العرق وفا   فى ولاليص وجقات النظر العلميي لآلالرينووالى الدىي  -
 . لميوكالقو  أو ا

أو  فى البحوث المشوركي بدىي واالبوعاد عن ودا  اخساما  للمجاملايووديح أدوار المشوركين  -
 . للمعاوني

 . أو بىير ىصد عدم بور النصوص المن ولي بما يالك ب صد صاحبقا سوا  كان ذلو ب صد -

أو  بادون أ  لاب  مفقومااً  محادداً وواداحاً وم ادار االىوباا االىوباا  يج  أن يكون المصدر  -
 . غموق

اان ماان الرجااوع إليقااا، وال وااذكر مراجاا  لاام يااوم  اإلشااارة إلااى المراجاا  بأمانااي - وامااي وبدىااي ومكم
 . ىادمي ىرا ة إدافيي اسوالدامقا إال باعوباردا

فااى جماا  البيانااات الميدانيااي ماا  االبوعاااد وماماااً عاان اإليحااا   راعااى الدىااي والصااد  واخماناايي -
 . للمسو صى منقم باإلجابي
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الواى  وال يسند للىير أكثر من الحسابات والوحليقت الرىميايالبيانات احث بنفس  بوحليك ي وم الب -
واالساونواج والونظيار  يمكن أن و وم بقا اآلالت فى كك اخحواك، أما الوفسير والو يايم والم ارناي

 .فولو كلقا مسدوليي الباحث

يواذكر الباحاث دادمااً أنا  لاي  يجوز اصطناع بياناات أو نواادج. و فى جم  أو وحليك البيانات ال -
الفارق، باك أن الفارق ىاد يثبات الطاؤه ووكاون ىيماي البحاث ل نساانيي  مطالبااً بثثباات صاحي

 . وللمعرفي أكبر

  المحافظي على سريي البيانات.  ووج -

اخساما  علاى المراجا  ابوىاا   يراعى أن ونس  المؤلفات إلى صااحبقا وال يليا  أالقىيااً وباادك -
 . وجادي علمييمكاس  ماليي أو 

البيانااات فااى المؤلفااات الم ااررة علااى الطااق  حوااى ال يوااودم الطااق  ح اااد   يراعااى وحااديث -
لعادم وحاديث البياناات، أو علاى اخىاك ال يكوناون محيطاين باخودااع الحديثاي،  مىلوطي نويجاي

 . مسدوليي أالقىيي جسيمي الوي وعوبرو
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 والتبرعات يبول الهدايا -4

مان أشاالاص سايدى السامعي أو وثاار  أو الوبرعات من جقاات مشابودي أوال يجوز ىبوك القدايا  -
حولقم مجادالت أالقىيي أو وم  الشرف والنزادي. فاالبوعاد عن دذا أفدك للكليي من أ  فاددة 

 . ىد وجنى من الوبرع

بالكلياي  يج  أن وكون معلني بشافافيي واماي، وجقاات ول يقاا كلييوالوبرعات الوى وول ادا ال القدايا -
 . معلني، واسوالداماوقا معلني

 . أجنبيي يج  أن يطب  عليقا نف  ال واعد المنح والقبات الوى ال ُورد من حكومات -

ماؤالراً وورطقاا أو وورطا  فاى مساادك وما   يج  وىف الوعامك ما  أ  جقاي أو شاالص ثبات -
 . النزادي أو الشرف

 . شاطقاوالوبرعات بأ  وأثير على سياسات الكليي ون يج  عدم ربط القدايا -

عليقم ىبوك ددايا أو وبرعات شالصيي، الاصي من أشاالاص لقام عقىاي  اخساوذة اخفراد يحظر -
 . بعمك اخسواذ

 .يج  على الكليي إصدار سياسي رسميي بشأن ىبوك القدايا والوبرعات وأن وطب قا بكك دىي -
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 القدوة االلخقاييه  -5
ي ولا  ويفعلا  داالاك الكلياي  ثرة فاى كاك مااىياي ماؤالقااخساواذ نماوذج وىادوة، واخساواذ يبعاث برساادك 

لطقب  ربما وكون أالطر مان مسادوليو  عان نماودم العلماى أو  ي الالل  الوربي والارجقا، ومسدوليو  المقنيي عن 
لوفاو  طقبا  داو نماودم الالل اى المسادوك. اخساواذ الجاامعى إذن مسادوك مقنيااً  المعرفى. بك أن أىصار طريا 

لعمل  ال شاو لا   السو  لطقب ، وما يذكر بشأن مسدوليو  المقنيي فى الجوان  اخالر عن النمو الالل ى  والل ياً 
 وأثير غير مباشر على النمو الالل ى لطقب . 

 
 المسئوليات األساسية

 

ما ن صده فاى  ي وصر عليب . وال  ي دم فى أىوال  وأفعال  نموذجا طيبا يحوذ  ب  طقب ، ويومثلون -
ليشامك كاك جوانا  شالصايي اخساواذ  ، وإنماا يموادف اط باالجوقاد العلمى وااللوازام العلماىالنموذج 

 . حوى ملبس  ومشيو  وكقم  وادوماماو 

يىر  فاى نفاو  طقبا  ال ايم الساليمي واخالاق  الحميادة، وبالاصاي ىايم الو ادم مثاك ىيماي الوىات،  -
 .المنقج العلمى  ، والن د الذاوى، واوباعاآلالر والوعدديي، والحوار البنا رأي وإو ان العمك، وىبوك 

يؤداك نفسا  لل ياام بقاذه اخدوار بكفاا ة وفعالياي، وأن  يدرو أدواره الموعاددة بالنسابي للطاق ، وأن -
ومان داذه اخدوار . بمسدوليو  الجسايمي فاى الونشادي الالل ياي لطقبا  يمارسقا فعق بثالقص نقودا
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المصاحح ودور الراداد  ر الزمياك ودور اخ  ودورالمعلام ودور الموجا  ودور الصادي  ودو دور
 . ودكذا

مً من داذه اخدوار، وال يونااىق سالوك  معقاا، ويوشاكك فاى المواىاف المالولفاي بماا - يقدام  ال يقمك أيا
فيماار  الادور  الدور المطلو  فى كك موىف. ف د يوطل  الموىف أن يكون اخسواذ صدي اً للطال 

معاىباً لنف  الطالا  الن الموىاف  ن اخسواذ مصححاً وموجقاً وربماباحورام، وفى اليوم الوالى يكو
 . يوطل  ذلو

 أالذ مسألي الريادة الطقبيي مأالذ الجد، وإعطا دا الوىت والجقد الذ  وسوح  . -
 
 اإللتزام تجاه الزمقاء : -1

 يحورم زمق ه ويحافظ على العقىات الطيبي معقم . -

 يدعم زمق ه مقنياً وعلمياً . -

 وصاص  واالوصاصات اآلالرين وىدراوقم.يحورم اال -

 برسالوقا .العلمي  يؤد  واجباو  بثالقص لدعم نقوق المؤسسي  -

 يلوزم بالعدك والمودوعيي فى الوعامك م  اإلدارة والزمق  . -

 .العلمي  يحورم الصوصيات الزمق  ويحافظ على أسرار المؤسسي -
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 يداف  عن الح و  المشروعي لعدو ديدي الودري  . -

 جقات نظر االالرين واالوقف ووجقاوقميحورم و -

 يمون  عن ووجي  الن د واللوم الشالصى غير العادك أو الموحيز. -

 يكون موسامحا ومو بق للن د البنا  ووصرفات االالرين وىيمقم. -
 
 لخدمة الجامعة والمجتم  -2

ثانيااً أدا  العمك العلمى والطقبى بأماني وإالقص ل سقام أوال فاى ونمياي المعرفاي اإلنساانيي، و -
 . المواطنين اخكثر ىدرة على المشاركي الفاعلي واإليجابيي فى المجوم  فى والريج

يعلمام أو يبحاث باحوياجاات المجوما ، الصوصااً ما  محدودياي ماوارد المجوما  عمومااً،  ربط ما -
وبالوالى يقم ووظيف الجز  اخكبر من جقد وفكر وعلام اخساواذ لل داايا المباشارة الواى يحوااج 

 . إليقاالمجوم  

رحا  وال ياام بقاا باثالقص وإو اان، وأال  و بك المقام المسندة فى النقوق بشدون الكليي بصدر -
ند إلي  من مقام وعوى  الصعوبات أو المشكقت عن ونفيذ ما  . يسم

أعداا  ديداي  بمعاوناي وونمياي القيداي المعاوناي لا  مان مدرساين مسااعدين أو معيادين أو ال ياام -
م دساي ىباك هللا والاوطن  جي الوظيفيي. إن مسادوليي اخساواذ دناا مسادولييالودري  اخىك فى الدر
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المساعدين أو الباحثين فى ىسام  يكاون  والكليي، واخسواذ الذ  ال يعونى بالمعيدين أو المدرسين
 . م صراً فى واجب  ومواللياً عن مسدوليو 

 العادك دو المووى  من أسواذ عدم المبالىي فى و دير المردود الماد  لعمل  بدون مسوغ، فالو دير -
شاادكي،  الجامعي، مقندساً كان أو طبيباً أو محاسباً ويوصك بذلو و دير أسعار الكو  ودى ىديي

 . ربما وحواج لشجاعي المسدوك ىبك اخسواذ

سوا  فيما يسوالدم  من معدات  على اخسواذ أن يحافظ على الماك العام بكك وسيلي يرادا مناسبي -
فى اسوالدام وىو ، أو فى إبدا  الرأ  واالشوراو فى اللجان ) مثك لجني فحاص ومسولزمات، أو 

يطل  من  ووصيف عمك سيوم طرح  ي اوم باذلو بماا  العروق الم دمي لوجقيز المعامك( وحين
 . يح   الحفاظ على الماك العام

أو ىاعدة يوالذ والنظم وكك ما يشرع من ىواعد، وإذا لم ير  ل  نظام  االلوزام باللوادح وال وانين -
 . اإلجرا  ال انونى لقعوراق أو لمحاولي الوعديك

 . الوصد  لالدمي المجوم  كلما كان ذلو فى اسوطاعو  -

 . الوصد  ل دايا الرأ  كلما كان ذلو فى اسوطاعو  -
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 األخالقية لعميد الكلية المسئوليات

 
  مسادوك وبدرجاي أكبار مان أ  إن العميد لي  مسادوال ف اط علاى الوعاماك ما  اخسااوذة والعااملين ولكنا

 الل ياً كعميد. أسواذ أالر عن الونميي الالل يي للطق  فقو مسدوك الل ياً كأسواذ، ومسدوك
اخساوذة ولد  الطق  الذ  يحوااج  عميد الكليي البد أن يعمك على ونميي ىيم الديموىراطيي والحوار لد 

 العميد في: ووولالص مسدوليات. ابودا  الى مناخ مناس  وممارسي فعليي

الوىات مان الاقك ونظايم الكلياي، ودابط السالوو، ودابط  ونمياي ىايم االنداباط وااللوازام واحوارام -
بصاافي عامااي، وإلاازام الجمياا  بواجباااوقم، والمحاساابي عاان  الجااداوك الدراساايي، وداابط المواعيااد

 الوصحيح، ومعاىبي المالطدين، ومكافأة المجوقدين.  الو صير، واوالاذ إجرا ات

 والمساواة ووكافؤ الفرص بين اخساوذة والطق  والموظفين. ى ونميي ىيم العدكاخسقام ف -

الجمياا  إلباراز الوفاو  أو ونميااي  ونمياي ث افاي الونااف  الشااريف الاذ  يوايح الفارص الموساااويي أماام -
 المودبي أو إثبات الجدارة. 

ومجموعاات  افارادااخ العماك اخسقام فى الونميي الالل يي والوربيي الالل يي بالكليي من القك وقيدي منا -
 وفرصاا  فااى  ليوعاود الجمياا  علااى العماك فااى فرياا ، وعلاى أن نجاااح العمااك الجمااعى ممكاان، بااك

 . كبراخاإلنجاز وح ي  
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واخالصااديين وماوظفى رعاياي الشابا  الساويعا  اخداداف الوربوياي  ووجي  معاونيا  مان اخسااوذة -
  الطقبيي. الالل يي لكافي اخنشطي

أو شاروع فيا  ولمحارباي أ  وساادك أو  ات ودبط و ويم الطق  لمحارباي أ  غاشدبط االموحان -
الطاق  واخسااوذة علاى  وعنمت بىير مسوغ لألساقام فاى نشار ث افاي العادك واخماناي واالجوقااد باين

 .السوا  

 العلمى والنفسى الاذ  يشاعر فيا  اخسااوذة باخماان واالطمدناان، ويووىا  مانقم اإلباداع الل  المناخ -
ووميازدم، وواوفير  بوكار وحريي الرأ  وحريي الفكر ووشجي  اخسااوذة )والطاق ( فاى وفاوىقمواال

 الووىير واالحورام لقم وولبيي طلباوقم المشروعي دون إبطا . 

 . العام واآلدا  العامي فى الكليي حمايي النظام -

 . العامكفا ة اسوالدام الموارد المواحي ل ، الاصي الماك العام والحفاظ على الماك  -

عناد الوصارف فاى أ  ماوارد ووااح للكلياي عان طريا  الوحادات ذات الطااب   واوالى اخماناي الواماي -
 الالاص، أو المنح، أو ومويك البحوث، أو غير ذلو من المصادر. 

باالوعيين  البشريي المومشيي م  ال يم واخالق  المقنيي العامي فثذا وعل  اخمار وطبي  سياسي الموارد -
والوازم بالسياسااات العاماي، وحاااوك االوياار اخصاالح دادمااً وإذا وعلاا  اخمار بالونميااي طبا  ال ااانون، 

للجمي  حس  طاىاوقم والمووى  منقم، وعليا  أالاذ  المقنيي حاوك جادداً ووفير فرص الونميي المقنيي
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مان  وإذا وعل  اخمر بالوحفيز اسوالدم كك ما فى طاىوا   والمسدوليي نشاط الونميي المقنيي مأالذ الجد
والوعليمياي  أو معنويي لوح ي  الوحفيز الكافى ليحافظ على ىوة الدف  فى الحركي العلميي حوافز ماليي

أميناً فى الموابعي، وأميناً فى الو اارير  وإذا وعل  اخمر بالموابعي وو ييم اخدا  كان والنشاطيي بالكليي
ينساى أن القادف  لجازا ات الوصاحيحيي أالإذا وعل  اخمر بووىيا  ا. وعلى العميد  وأميناً فى الو ييم

اخمر بالورىيات وج  عليا  مراعااة  وإذا وعل  دو الوصحيح ولي  االنو ام أو " وصفيي الحسابات،
فى إجرا ات ورىيي بىير جدارة مقنيي، وال يؤالر ورىياي  الوزاماو  المقنيي واإلنسانيي معا؛ فق يسير

 . رادده دادماً  خسبا  شالصيي، ويج  أن يكون الصالح العام

 ونميي الصف الثانى وإواحي الفرصي أمام ال يادات الشابي.  -

 شأن  الحفاظ على مكاني وكرامي ومقابي اخسواذ الجامعى والجامعي.  ال يام بكك ما من -

الدمي المجوم  جز  أساسى من مسادوليي الجامعاي بماا ياؤد  الاى  ووجي  اخساوذة والعاملين الى أن -
  ليي على أكمك وج  ممكن.النقوق بقذه المسدو
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 األلتزام تجاه تعلم أخالقيات ممارسة مهنة الهندسة

 
إن أعدا  ديدي الودري  بكليي القندسي ي دمون وعليما )أالقىا ومقناي( يىار  فاى الالاريجين أالقىياات 

بالوسادك  أن يدافعوا ويعملوا على وطوير كماك وشرف ومكاني مقني القندسيمن القل  مقني القندسي، ويوعلمون 
 الواليي : 

 أن يسـوالدموا علمقم ومقاراوقم من اجك وعزيز رفاديي اإلنسان.   -1
 أن يكونوا صادىين ونزيقين ويالدمون المجوم  وأصحا  عملقم وعمقدقم بثالقص.  -2
 أن يبذلوا كك جقددم من أجك زيادة كفا ة ومكاني مقني القندسـي.   -3

 
 ليي:وعليقم أن يلوزموا بالمباد  اخساسيي الوا

أن يولااوا مسااـألي السااـقمي والصااحي ورفاديااي اإلنسااان اخدميااي ال صااو  عنااد ىيااامقم بوأديااي  -1
 واجباوقم المقنيي. 

 أن ي دموا الالدمات فى مجاالت والصصقم والبروقم ف ط.  -2
أن يسـومروا فاى وطاوير أنفساـقم مقنيااً طاواك فوارة حيااوقم المقنياي وأن يحرصاوا علاى واوفير  -3

 ر المقنى واخالقىى للمقندسين الذين يعملون وحت إشـرافقم. الفرص القزمي للوطوي
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بصااورة مقنيااي ماا  أ  صاااح  عمااك أو عميااك ويعملااوا كااوكق  أو أمنااا  ماللصااين  الوصاارف -4
 موفادين أ  وعارق فى المصالح م  الحرص على المحافظي على السـريي فى أعمالقم. 

ال يونافسااـوا بشااكك غياار عااادك ماا  المقنيااي علااى أسااـا  كفااا اوقم والاادماوقم وأ وأسااي  الساامع  -5
 اآلالرين. 

أ  وصرفات ونطو  على الالداع وأال يسـيدوا اسـوالدام الوظاـادف العاماي والالاصاي مان  يوفاد -6
 أجك وح ي  مكاس  شـالصيي. 

 ر البيانات العامي بصورة مودوعيي وصادىي ف ط. اصدا -7
 مارسوقم لواجباوقم المقنيي. عوبار العناصر البيديي والونميي المسودامي أثنا  مالفى ا اخالذ -8

 
 الئحة المساواة وعدم التمييز بالكلية

 
سياساي وعزياز المسااواة وعادم الوميياز داالاك كاك السامات  باوبااعولوزم كليي القندسي بشابرا جامعاي بنقاا 

أكد الدسوور المصار  فاى مادوا  اخولاى علاى مبادأ المواطناي باعوبااره اخساا  الاذ  الرديسيي خنشطوقا؛ حيث 
  وم علي  نظام الدولي المصريي، ويروكز مبدأ المواطني فى جانب  ال انونى على مبدأين أساسيين:ي

مان الدساوور باثىراره كمبادأ دساوور  وإنماا  8والذ  لم وكوف الماادة  المبدأ األول : مبدأ تكافؤ الفرص
 ألزمت الدولي بدمان وح ي   لجمي  المواطنين. 
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من  40والذ  أىرو  المادة  القانون فى جمي  الحقوق والواجبات العامة والمبدأ الثانى : المساواة أمام
الدسوور، وأكدو  أحكام المحكمي الدسووريي العليا، بحظر الومييز بين المواطنين على أساا  اخصاك أو اللىاي أو 

أو الث افيااي أو الاادين أو الع ياادة أو علااى أسااا  المكانااي االجوماعيااي أو الظااروف االىوصاااديي أو اآلرا  السياساايي 
 الظروف الصحيي مثك المرق أو اإلعاىي أو غير ذلو من مظادر الومييز بمعناه السلبى غير المشروع.

وكافؤ الفرص وحظر الومييز بين طالبى العلم على أسا  ولوزم الكليي من القك لوادحقا وىراراوقا ب -
 الص فيما يوعل : اخصك أو الدين أو الع يدة أو المكاني االجوماعيي وذلو وعلى اخ

 .بشروط ال بوك 

 .وشروط ومعايير الو ييم واالوبارات النجاح 

 .شروط الوأديك للحصوك على المنح الدراسيي والعلميي 

 .المزايا والوسقيقت والالدمات واخنشطي الرياديي والث افيي والفنيي 

 .شروط ومعايير الفصك أو الطرد 

 لجزا ات الوأديبيي.شروط ومعايير اإلثابي والوحفيز على الوفو  وا 

 . شروط ومعايير وعيين الالريجين أو المو دمين لوظادف الودري 

ولوزم الكليي بالوح ي  فى الشكاو  واوالاذ ما يلزم من الودابير لعقج الاللك والوىايي من أ  مالالفي  -
 ل انون.ا يلمبدأ وكافؤ الفرص وحظر الومييز بين طالبى العلم بسب  مالالف
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ث افي المواطني وح و  اإلنسان والاصي مبدأ المساواة ووكافؤ الفرص، من القك ولوزم الكليي بنشر  -
 المنادج الوعليميي والوسادك الوطبي يي والعمليي.

 
 نشر ثقافة التنوع وعدم التمييز

 
وكون القدحي مواحاي لجميا  اعداا  ديداي الوادري  ومعااونيقم والطاق  واخدارياين والعااملين بالكلياي 

بوعات وعلاى موىا  الكلياي بشابكي اخنورنات أو أ  شاكك باديك وعلاى مسادوك الوناوع وعادم سوا  من القك مط
الومييز بوحدة دمان الجودة أن يعمك على ووفيرداا بكافاي السابك. وعلاى الكلياي واوفير الوساادك المناسابي العماك 

 على نشر دذه الث افي ودعمقا ووأصيلقا فى سلوو كك العاملين بالكليي.
 

 تقييم الالئحة

 
يح  لمجل  الكليي واخعدا  فى اللجني المسدولي عن القدحي إعادة النظار فاى السياساات الموبعاي بناا  
على مقحظات جادة ومد  فعاليي السياسات الموبعي ويوم الو ييم فاى ماؤومر عاام يادعى إلياي كاك المقوماين بقاذه 

 القدحي.
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 الشكاوي

 
مسدوك اخعوراف بالونوع وعدم الومييز عند حدوث  من ح  أ  مومو  بقذه القدحي الشكو  رسميا إلى

أ  إالقك بأحد بنود دذه القدحي. وي وم المسدوك بالوح   من دذه الشكو  واوالاذ المناس  حيالقا والبد أن وأالذ 
 أ  شكو  محددة على محمك الجد ووعالج فى الوىت المناس  وبطري ي مقدمي.
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           رؤية الكلية:

تتطلع كلية الهندسة بشبرا جامعة بنها أن تكون كلية رائدة في مجاالت التعليم الهندسي و البحث العلمي على 

 لمستوى المحلي واإلقليمي و الدولي وأن تقدم خدمة مجتمعية متميزة.ا

 

           رسالة الكلية:

، كما مزود بالمعارف والمهارات التي تؤهله للمنافسة في سوق العملإعداد خريج بتلتزم كلية الهندسة بشبرا 

متميزة، وذلك في إطار القيم  تلتزم بإنتاج بحث علمي متميز على المستوى الدولي، وتقديم خدمات مجتمعية

 اإلنسانية واألخالقية.

 


