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مقدمة

إن تقــدم األمــم والشــعوب علــى مــر العصــور يعــود إلــى القــيم واألخــالق التــي تتمثلهــا

الخلةــق فــي اللغــة هــو الــدين والطبــع والســجية وحقيقتةــه أنــه اســم
األمــم فــي واقــع حياتهــا .و ة
لص ــورإل اإلنس ــان الباطن ــة وأوص ــافها ومعانيه ــا المختص ــة به ــا .والخل ــق س ــجية ف ــي األص ــل

ومطبوع عليه العبد إل أن اإلنسان يمكنه التخلق بغير خلقـه فيسـتطيع أن يكتسـب الفضـائل
بالمزاولت حتى تصبح له سجية كما قال ابن القيم :المزاولت تعطي الملكات ومعنى ذلك
أن مــن زاول ش ــيئ ا واعتــاده وتم ــرن علي ــه صــار ملك ــة لــه وس ــجية وطبيع ــة وقــد جع ــل ف ــي
اإلنسان قوإل القبول والتعلم ؛ فنقل الطبائع عـن مقتضـياتها غيـر مسـتحيل .وذلـك كـالنواإل التـي
جعل هللا فيهـا قـوإل الثبـات بحيـث يسـهل علـى اإلنسـان أن يجعلهـا بعـون هللا تعـالى شـجرإل أو
يفسدها إفسادا بحيث لتنبـت إل شـوكا ومـن هـذا فـال سـبيل لإلنسـان إلـى تغييـر خلقـه ولكـن

له سبيل إلى إصالحه قال تعالى  ":قـد أفلـح مـن زكاهـا وقـد خـاب مـن دسـاها" وقـال رسـول
هللا صــلى هللا عليــه وســلم :ت مــن يتصــبر يصــبره هللاس .واإلنســان مســقول عــن إتجــاه أخالقــه

بشكل عام وأخالق مهنته بشكل خاص .ولهذا كان لكـل مهنـة أخالقـا مسـتمدإل مـن معتقـداتها

وقيمها التي تقمن بها وأولى المهـن مهنـة التعلـيم؛ وهـي أسـاس بنـاء المهـن األخـرى ولهـذا
كان من واجبنا البحث عن أخالقيات مهنة التعليم واألستاذ الجامعى.

الخلق فى الكتاب والسنة وعند الشعراء وعلماء اإلجتماع

فى القرأن الكريم:

قال تعالى "وانك لعلى خلق عظيم" تالقلم – (1

فى السنة المطهرة:

قال صلى هللا عليه وسلم "ما من شىء أثقل فى ميزان العبد المقمن يوم القيامة من حسن

الخلق وأن هللا يبغض الفاحش البذئ"

عند الشعراء:
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إنما األمم األخالق مابقيت

فإن همو ذهبت أخالقهم ذهبوا

إذا القوم أصيبوا فى أخالقهم

فأقم عليهم مأتم ا وعويالا

عند علماء االجتماع:

هى أن تعرف ما هو االتصرف الصحيح وما هو التصرف الخطأ ثم أن تفعل ما

هو صحيح.
وحيث أن الجامعة منظمة أخالقية ألنها تعنى بالبناء العلمى واألخالقى للطالب.
فمن غير المتصور أن تنجح الجامعة فى تخريج الكوادر واجراء البحوث إذا لم يكن سلوك
أساتذتها وطالبها متماشي ا مع األخالق .فأخالقيات األستاذ الجامعى والطالب هى مجموعة

من معايير السلوك الرسمية وغير الرسمية التى يستخدمها كل من األستاذ والطالب كمرجع
لسلوكهم أثناء أداء مهامهم.
لماذا نهتم باألخالق فى الجامعة؟
نهتم باألخالق ألنها :
 تسهم فى تحسين المجتمع كله.


تسهم فى شيوع الرضا الجتماعى.



تشعر الطالب واألساتذإل بالثقة بالنفس.



تدعم البيئة المواتية لروح الفريق وزيادإل اإلنتاجية.



تقمن كل من بالكلية ضد المخاطر.



تدعم عددا من البرامج األخرى مثل برنامج التنمية البشرية – برامج الجودإل الشاملة –



تدفع المتعاملين إلى اللجوء فى تعامالتهم إلى الجهات الملتزمة أخالقيا فالممارسة

برامج التخطيط الستراتيجى.

الجيدإل تطرد الممارسة السيئة من ساحة العمل.
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وجود ميثاق أخالقى نلتزم به يكون بمثابة دليل يسترشد به الجميع خاصة عند ظهور
خالفات حول سلوك معين.

أبرز سمات أخالق مهنة األستاذ الجامعى

هنـاك عــدد مــن الســمات تجعــل مــن اللتـزام األخالقــي أكثــر أهميــة فــي مهنــة األســتاذ

الجامعي بالمقارنة بغيره وهى :

السمة األولى:

األستاذ الجامعي قدوإل لطالبه :ويعني هذا أن سلوك األستاذ نموذج يقيس الطـالب

سلوكهم عليه وبالتالى يتحمل األستاذ مسئولية فى المجتمع فى مسألة اللتزام األخالقى.

السمة الثانية:

لستاذ الجامعى مسئول عن النمو األخالقى للطالب :هذه السمة تتطلـب مـن األسـتاذ
اْ

مراعاإل قدرإل الطالب على التفكير المنطقى والستقالل بالتفكير مع م ارعـاإل أنـه ليمكـن إهمـال

أن التفكيـر المنطقـى الرشـيد هـو المضـبوط بقواعـد األخـالق وألن المطلـوب مـن األسـتاذ لـيس
التلقين فقط بل المطلوب هو التربية والتعليم وتغيير السلوك واإلرتقاء بالمستوى األخالقى.
أهم قواعد أخالق مهنة األستاذ الجامعى

الصدددق الــذى هوتــاج األســتاذ والمربــى ؛ألنــه إذا فقــده فقــد ثقــة طالبــه بــه مــن ناحيــة

الصدق في المعلومة والصدق في التعامل وفقد احترامهم.

األمانة المعلم أمين على مالديه من العلوم والمعارف التي ينبغي إيصالها للطلبة بدقة

وأمانة.

االنضباط الوظيفي والتقيد بـأوقات الدوام الرسمي والمحاضرات وعدم التأخر.
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اإلحسددان فددي القددو

وقــد أمــر هللا عنــد التعامــل بــالقول الحســن بقولــه توقول ـوا للنــاس

حســن اس ولهــذا أمــر هللا نبييــه الكـريمين موســى وهــارون عنــد دعوتهمــا لفرعــون بــالقول الحســن
اللين قال تعالى" :فقول له قولا لين ا لعله يتذكر أويخشى".

الرفق في التعام إن الهدف من العملية التعليمية هو تغذية العقول والرتقاء باألفهـام

والشــدإل والغلظــة فــي القــول والتعلــيم واإلذلل والتحــدى تــورث النفــور مــن الــتعلم ألن الطبيعــة
البشـ ـرية تمي ــل إل ــى الل ــين والمالطف ــة والت ــودد وم ــن ث ــم فالمعامل ــة الحس ــنة الرفيق ــة م ــن أه ــم
أخالقيات مهنة األستاذ الجامعى.
العد والمساواة إن األسـتاذ الجـامعي يتعـرض لمواقـف كثيـرإل مـع طالبـه فـي توزيـع

المهام والواجبات أو وضع األسئلة أوتقسيم الدرجة .هـذه وغيرهـا تتطلـب خوفـ ا وتقـوى

عز وجل تمنعه من الظلم أو المحاباإل ألنه يخشى هللا ويراقبه.
ما المطلوب أخالقياً من األستاذ الجامعى؟
إن نطاق المسئولية األخالقية تقع فى بعدين.

األو  :واجب األستاذ الجامعى أن يكون ملتزما فى سلوكه بالمعايير األخالقية الرسمية

وغير الرسمية التى تنبثق من األديان والثقافة السائدإل وأعراف المجتمع.

الثانى  :واجبه فى أن يسهم بجدية فى تربية طالبه وتهيئة الظروف لنموهم المعرفى

والخلقى نموا صحيح ا.

المسئوليات األساسية لألستاذ الجامعى

 إتقان المادإل التى يناط به تدريسها.

 التحضير الجيد للمادإل مع اإلحاطة الوافية بمستجداتها ومستحدثاتها.
 اللتزام بمعايير الجودإل.
 خلق الفرص ألنه يحقق لطالبه أعلى مستوى من اإلنجاز تسمح به قدراتهم.
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 أن ينمى فى الطالب قدرات التفكير المنطقى.
 أن يسمح بالمناقشة والعتراض.
 أن يكون نموذج ا للديمقراطية.

 أن يمتنع عن إعطاء الدروس الخصوصية.
 أن يتابع طالبه إلى أقصى حد ممكن.
 توجيه طالبه التوجيه السليم بشأن مصادر المعرفة.
أخالقيات األستاذ الجامعي فى تقييم الطالب وتنظيم االمتحانات
 التقييم المستمر والعادل للطالب.

 إخطار ولى األمر بالحالت الطارئة والتى تستوجب ذلك.
 توخي العدل و الجودإل عند وضع المتحانات.

 توخي العدل واللتزام والنضباط فى جلسات المتحان.
 منع الغش منع ا بات ا.

 ل يجوز إشراك عضو هيئة التدريس فى التدريس ووضع المتحان فى حالة وجود
أقارب له فى الدفعة.
 ل يشترك فى تصحيح كراسات اإلجابة إل المقهلون.

 توخى الدقة الكاملة فى التصحيح والمحافظة على سرية المتحانات.
 السماح بمراجعة النتائج فى حالة وجود تظلم وبحث هذه التظلمات.
 إشراك الطالب فى وضع جداول المتحانات بما يتفق مع المصلحة العامة للعملية
التعليمية وذلك من خالل مجالس األقسام.

 يقبل المهام المسندإل إليه فى النهوض بشئون الجامعة وتنمية المجتمع بصدر رحب.
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مسئولية األستاذ الجامعى فى النمو الخلقى لطالبه :

 األستاذ قدوإل :كلمات األستاذ وتصرفاته إنما هى رسائل يبعث بها إلى تالميذه والى
المجتمع الخارجى عبر هقلء الطالب.
 المسئولية المهنية لألستاذ عن النمو الخلقى لطالبه ربما تكون أخطر من مسئوليته
عن نموهم العلمى والمعرفى.

 األستاذ الجامعى مسئول عن غرس القيم السليمة واألخالق الحميدإل فى نفوس
طالبه وخاصة قيمة الوقت – إتقان العمل – الحوار البناء – النقد الذاتي – إتباع
المنهج العلمى  .قال اإلمام الشافعى :رأيى صواب يحتمل الخطأ ورأى غيرى
خطأ يحتمل الصواب.

 على األستاذ أن يدرك أدواره المتعددإل بالنسبة للطالب ويقدى هذه األدوار بكفاءإل
وفعالية من هذه األدوار :معلم – موجه – صديق – زميل – أب – مصحح –
مصلح – رائد.
 على األستاذ الجامعى أن يأخذ موضوع الريادإل الطالبية مأخذ الجد وأن يعتبر
الطالب أبناءه وعلى األستاذ الجامعى أن يشارك فى األنشطة الطالبية لتوظيف

هذه األنشطة للبناء الخلقى القويم للطالب.

 ل ينفصل دور األستاذ فى خدمة المجتمع والجامعة عن دوره فى خدمة العلم
وخدمة الطالب

بل إن خدمته لعمله وطالبه هى أهم ما يقدمه األستاذ كخدمة

للجامعة والمجتمع.

إن أداء األستاذ لدوره العلمى وتعليمه الطالب بأمانة واخالص يسهم فى:
أوالً :تنمية المعرفة اإلنسانية.

ثانياً :تخريج المواطن األكثر قدرإل على المشاركة الفعالة فى المجتمع.

ثالثاً :ربط ما يعلمه وما يبحثه باإلنتاج.
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 على األستاذ القيام بكل ما فى وسعه لتنمية الهيئة المعاونة له من معيدين ومدرسين
مساعدين وان يقدم مزيج من الرعاية والعناية وروح الحزم والنضباط لهم.
أخالقيات المهنة فى البحث العلمى واإلشراف على الرسائ :
 توجيه البحوث لما يفيد المجتمع .

 اللتزام باألمانة العلمية فى النقل والقتباس من الغير فى مجال البحث العلمى .
 كتابة المرجعية العلمية بكل دقة وأمانة .

 تقديم المعونة العلمية الكافية لطالب الدراسات العليا وتنمية روح البحث العلمى
لديهم.
 التأكد من إكساب طالب البحث العلمى قدرات التفكير وصياغة الخطط البحثية
وتنفيذها بكفاءإل .

 الدقة والحيادية فى تقييم النتائج والبحوث العلمية .
 احترام رأى الطالب أثناء البحث وفى جلسات المناقشة العلمية للرسائل.
أخالقيات المهنة فى األ نشطة الطالبية :

 تشجيع الطالب على ممارسة األنشطة الطالبية المختلفة.
 تشجيع الطالب على اكتشاف مواهبهم وتنميتها.

 تنمية روح الفريق والعمل الجماعى بين الطالب.
 عدم التمييز بين الطالب وفق ا للجنس أو المستوى الجتماعى.

 عدم التعصب عند الفوز أو الخسارإل وتشجيع التنافس اإليجابى بين الطالب.
أخالقيات المهنة فى المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة :

 الحرص على المشاركة فى برامج الخدمة المجتمعية وتنمية البيئة .
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 أخذ رأى المجتمع المحيط فى البرامج التى تقدمها الكلية باعتبارها صاحب
المصلحة فى الستفادإل منها .
 الحرص على تقديم خريج متميز للمجتمع وتزويده بكافة الخبرات والمعارف التى
يحتاجها للمشاركة الفعالة .

 العمل على إيجاد حلول عملية وعلمية لمشكالت المجتمع .
العالقة بين الطالب واألستاذ

أدب المتعلم

تعد العالقة بين المعلم والطالب هى حجر الزاوية بالنسبة للعملية التعليمية وقد

حدد هللا تعالى العالقة بين المعلم والطالب بوضوح شديد فى قصة سيدنا موسى مع العبد
الصالح فى سورإل الكهف حيث قال تعالى ” :فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا

وعلمناه من لدنا علما ت (65قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا
ت66س قال إنك لن تستطيع مع صب ار ت67س وكيف تصبر على ما لم تحط به خب ار ت68س
قال ستجدنى إن شاء هللا صاب ار ول أعصى لك أم ار ت69س قال فإن إتبعتنى فال تسئلنى عن

شىء حتى أحدث لك منه ذك ار ت (71تالكهف  (71-65ويرى اإلمام القرطبى أن فى تلك
العالقة  -بين الخضر تالمعلمس وموسى تالمتعلمس عليهما السالم  -مسألتان :

األولى  :قوله تعالى تقال له موسى هل أتبعكس هذا سقال المالطف والمخاطب المستذل
المبالغ فى حسن األدب.

الثانية  :فى هذه اآلية دليل على أن المتعلم تبع للعالم وان تفاوتت المراتب ول يظن أن فى
تعلم موسى من الخضر ما يدل على أن الخضر كان أفضل منه فالخضر إن كان وليا
فموسى أفضل منه ألنه نبى والنبى أفضل من الولى وتدل اآليات على أن يتحلى طالب
العلم بالصبر على طلب العلم ألنه عندما يصبر المتعلم يكتسب العلم والخبرإل من معلمه

والصبر من حسن الخلق.
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وقد إعتنى السلف بالعالقة ين الطالب وأستاذه فى كتبهم بل إن بعضهم أفرد هذا
الباب بتصنيف خاص وهو ما يعرف بآداب العالم والمتعلم .ومن أفضل من كتب فى هذا
الموضوع اإلمام أبو حامد الغزالى فى إحياء علوم الدين وكتاب الحافظ إبن جماعة وهو

بعنوان تذكرإل السامع والمتكلم فى أدب العالم والمتعلم.
حق األستاذ على الطالب

 أن يرى األستاذ من الطالب ما يليق به من احترام وتوقير فالبد للطالب من أن
يحرص على أن يستفيد من األستاذ فهو مهما كان لديه من تقصير سواء فيما
يتعلق بالمخالفات الشرعية أو ضعف علمى فهو على كل حال أقدر منه علما

وتجربة.

 األستاذ بشر ليس معصوما فقد يقع فى خطأ وقد يتحدث فى موضوع معين لدى
الطالب فيه معلومات ليست لألستاذ فحين يدرك الطالب خطأ أستاذه فهذا ل
يعنى أنه أعلم منه ول أكثر إحاطة فإن الهدهد قال لسليمان” :أحطت بما لم
تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين “ تالنمل – 22س فهل يعنى هذا أن الهدهد أعلم
من سليمان؟ والطالب الحكيم يمكنه أن يحدث أستاذه خارج الفصل فيقول قرأت
كذا وكذا فكيف أوفق بين ما قرأت أو سمعته منك فى المحاضرإل؟ وقد يأتى
بالكتاب ويعرضه على األستاذ بل إنه فى حالت كثيرإل يفهم الطالب ما قرأه أو
بناء على هذا الفهم الخاطئ.
سمعه من أستاذه فهم ا خاطئ ا فيخطئ أستاذه ا
 قلما تجد كلية أو معهدا إل وفيها عدد من األساتذإل المتميزين علمي ا – بالنظر إلى
مستوى الطالب على األقل – وهنا أوصى إبنى الطالب أن يحرص على أن

يستثمر هذه الفرصة فوجوده مع األستاذ محدود وتدريس األستاذ له وقت محدود
فليحرص على أن يستفيد منه قدر اإلمكان ولو حتى خارج حجرإل الدراسة بل
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يجدر به أن يقوى صلته مع هذا األستاذ ويحرص على الستفادإل منه سقالا

واستشارإلا ومناقشةا.

 ثمة قضية مهمة فى حياإل الطالب الجاد هى قضية اإلخالص

عز وجل فعليه أن

يتعلم العلم إبتغاء وجه هللا تعالى وأن يوظف ما يتعلمه لخدمة الناس إبتغاء لوجه
هللا تعالى ونفعهم فيما هو من تخصصه فاألمة تحتاج إلى طاقات فى كافة
التخصصات وتحتاج إلى الناس األخيار فى كل ميدان فلو عقدت مقارنة بين
طالبين :هذا مخلص

وهذا غير مخلص فكلهم سوف يحصل على الشهادإل

والمزايا المالية التى يحصل عليها اآلخر والطالب الذى يستحضر النية الخالصة
منذ أن يخرج من منزله إلى أن يعود فيه وهو فى عمل صالح فهو داخل تحت

قول النبى – صلى هللا عليه وسلم ” : -من خرج فى طلب العلم فهو فى سبيل
هللا حتى يرجع ومن سلك طريق ا يلتمس فيه علم ا سهل هللا له به طريق ا إلى

الجنة“ وكل ما يصيبه من نصب ومن جهد فى الستذكار والمتحانات فهو
مأجور عليه.
 إن الطالب الذى يستحضر النية الخالصة لبد أن يعتنى بتخصصه وأل تكون
صلته به مقتصرإل على ما يتلقاه فى مقاعد الدراسة فينبغى أن يظهر أثر ذلك فى
متابعته للكتب والدوريات والندوات والبرامج العلمية المتعلقة بتخصصه إذ بدون
ذلك لن يستطيع أن يفيد األمة من خالل هذا التخصص.

 يلجأ بعض الطالب إلى الدروس الخصوصية ويتلقى العلم الناقص من غير
المتخصصين أو ناقصى األهلية والذين ل يقدمون للطالب سوى بعض ما وعوه
من العلم ويترتب على ذلك إهمال الدراسة التى يقضى فيها زبدإل وقته .وان
المقرر الذى يتلقاه الطالب داخل حجرات الدراسة بالجامعة غالبا ما يكون قد أعد

ويكمل فيه للطالب دراسة العلم ولو بشكل مختصر.
بعناية ة
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 يعتبر الشباب أهم فئات المجتمع فالشباب أكثر طاقة وحيوية وهم قادإل المجتمع فى
المستقبل فلذلك يجب أن يمارس الطالب األنشطة الطالبية النافعة التى تعود
على المجتمع بالخير والنماء من خالل مقسساتهم وجامعاتهم تحت إشراف من

أساتذتهم.
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ثانياً  :أخالق وآداب مهنة المهندس
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القانون األخالقى للمهندسين )(Ethics of Engineers

حيث أن ةمعد هذا الدليل عن أخالقيات مهنة األستاذ الجامعى أستاذ فى كلية
هندسة والتى يعتبر منتجها هو المهندس فإننا نستعرض هنا النص الحرفى للقانون
األخالقى للمهندسين نقال عن المقتمر العالمى للمهندسين المنعقد فى نيويورك بغرض رقى
المهنة لتكتمل الصورإل عن أخالقيات المهنة.
وبما أن حجر الزاوية فى التصرف المهنى هو اإلستقامة فعلى المهندس أن يقوم
بمهام مهنته بإخالص للجمهور ولمستخدميه وعمالئه وبنزاهة واستقامة للجميع ومن واجبه
أن يهتم بالصالح العام وأن يكون مستعدا إلستخدام مواهبه ومعلوماته الخاصة لمنفعة

الجنس البشرى كما عليه أن يعزز شرف مهنته وكرامتها وأن يتجنب اإلشتراك بالمشاريع

المشكوك فى صفاتها وعليه فى معاملته لزمالئه أن يكون متسامح ا وعادلا.

ولما كان العدل والنزاهة والصدق واألمانة والوفاء بالعهد وحفظ السر والتناصح واتقان العمل
والبتعاد عن إيذاء الغير في مجملها هي مكارم األخالق والقيم التي يدعو إليها اإلسالم
ويحث على التمسك بها واللتزام بتطبيقها في الحياإل اليومية ففيما يلى قواعـد وأخالقيـات
ممارسة مهنة الهندسة والتى يجب أن يتبعها المهندس أثناء ممارسته لوظيفته.

أوالً :المهندس والوظيفة

فى الغالب يمارس المهندس وظيفته بإحدى الصورتين:
.0

كموظف فى مقسسة عامة أو مصنع أو مصلحة أو مجموعة عامة يتوافر لديها

إمكانيات العمل الهندسى التى تكفل النظام واإلستم اررية .وفى هذا النوع من العمل ينتظم
أجر المهندس كمرتب مستمر ويكرس وقته لمستخدم واحد وتصبح تعاونية األداء هى رائده
فى اإلنجاز مع غيره من المهندسين فى نفس موقع العمل.
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.2

كمهندس مكلف فى أعمال خاصة ويلقب غالب ا بالمصمم أو الخبير اإلستشارى إن

كانت طبيعة عمله تتطلب منه تقديم الخدمات الهندسية للذين يلجأون إليه .وفى هذه الحالة
يحصل المهندس على قيمة جهده كأتعاب بمعدل يحدده .وهو هنا مكلف بالتصميم ومراقبة

العمل وجودته.

وكلتا الصورتين تشتمالن على الخدمات الفنية الخاصة بالخطة أو المشروع كذلك طريقة
العمل وحالة األشغال الواقعية

ول يتصور للمهندس حديث التخرج مزاولة العمل الهندسى

كعمل ضخم بمجرد نزوله إلى مواقعه حيث عليه أن يعمل كمساعد لمهندس آخر أو

مجموعة من المهندسين أكثر حنكة ودراية وأعمق خبرإل كذلك لبد أن يتوقع إسناد واجبات
فرعية له يقديها تحت توجيه مهنى أعلى.
ثانياً :الحياه المهنية للمهندس
.0

على المهندس أن يساعد على زيادإل مقومات المهنة الهندسية بتبادل المعلومات

والخبرإل مع اآلخرين من المهندسين والطالب والتعاون مع جمعيات المهندسين والمدارس
والنشرات العلمية الهندسية.
.2

على المهندس أن ل يعلن عن أعماله وميزاته ليستجلب لنفسه المديح وعليه أن

يتجنب كل ما من شأنه أن يضر بسمعة المهنة وشرفها.
ثالثاً :عالقة المهندس بالجمهور
.0

على المهندس أن يسعى لزيادإل معلومات الجمهور ومعارفهم الهندسية وأل يشجع

إنتشار األقوال الكاذبة المشوهة والمبالغ فيها مما له عالقة بالهندسة.
.2

على المهندس أن يهتم اإلهتمام الكافى بسالمة وصحة الجمهور وموظفيه الذين قد

يتأثرون باألعمال المسئول هو عنها.
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.1

عندما يتقدم للشهادإل أمام المحكمة أو القضاء أو أية هيئة رسمية عليه أن ل يبدى

رأي ا إل عند وثوقه بأنه مبنى على المعرفة الكافية واإلعتقاد الصادق.
.1

على المهندس أن ل يصدر بيانات مغرضة أو إنتقادات أو حجج تختص بالسياسة

العامة لصالح جهات خاصة أوعزت له بها أو إستأجرته من أجلها ما لم يعلن عن الجهة

التى يعمل لصالحها.
.5

على المهندس أن يمتنع عن إعطاء رأيه علن ا فى موضوع هندسى مالم تكن عنده

المعلومات الكافية ويكون قد إطلع على الحقائق المتعلقة بالموضوع.
رابعاً :عالقة المهندس بالعمالء والمستخدمين
.0

على المهندس أن يتصرف فى األمور الفنية العائدإل لكل عميل أو مستخدم كوكيل

أمين ومعتمد موثوق به.

.2

عليه أن يتصرف بكل نزاهه وعدل فى عالقته بين مستخدميه أو عمالئه وبين

المتعهدين عند إشرافه على تنفيذ العقود والتعهدات.
.1

عليه أن يوضح وضعه لعمالئه أو مستخدميه قبل المباشرإل بإرتباط ما إذا ما دعى

ألخذ قرار فى إستعمال إختراع أو آلة أو أى شئ آخر له عائدات ماليه منها.
.1

عليه أن يحتاط للحالت واألحداث الخطرإل التى تهدد الحياه أو أعضاء الجسم أو

األمالك وذلك فى األعمال التى هو مسئول عنها وعليه أن يوجه فو ار إنتباه المسئولين

مباشرإل إلى تلك الحالت أو األحداث.
.5

عليه أن يعرض بصراحة تامة العواقب التى يتوقع حدوثها نتيجة ألى تحوير مقترح

بشأن أى عمل هندسى هو مسئول عن صحته الفنية واتفق أن تغلب على رأيه رأى سلطة
غير فنية.

.6

عليه أن ينصح عميله أو مستخدمه بإستخدام أخصائيين ويتعاون مع أولئك

األخصائيين عندما يجد أن مصلحة مستخدميه تتطلب تلك الخدمات.

21

ميثاق اآلداب واألخالقيات المهنية
.7

عليه أل يفشى معلومات تتعلق بأعمال عمالئه أو مستخدميه التجارية أو الفنية

دون موافقتهم.
.8

عليه أل يقبل مكافئات مالية أو سواها من أكثر من مصدر واحد عن الخدمة

الواحدإل أو الخدمة المختصة بالعمل نفسه دون موافقة كل أصحاب المصالح فى تلك

األعمال.
.9

عليه أل يقبل أى عمولة أو منحة رأس ا أو بالواسطة من أى مقاولين أو جماعات

.01

عليه أل يتدخل من وجهة مالية بالمناقصات كمقاول أو بين المقاولين فى عمل

أخرى تتعامل مع عميله أو مستخدمه تختص بالعمل المسئول هو عنه.
يختص هو به كمهندس مالم يسمح له بذلك عميله أو مستخدمه.
.00

عليه أن يعلن فو ار لعميله أو مستخدمه عن أية مصلحة له فى عمل ينافس أو يقثر

فى أعمال مستخدمه أو عميله وأل يسمح ألية مصلحة له فى أن تقثر فى رأيه فى أى

عمل هندسى يقوم به أو يمكن أن يدعى للقيام به كموظف.
خامساً :العالقات بين المهندسين
.0

على المهندس أن يسعى لحماية مهنة الهندسة إجمالا وافرادا من أى سوء تفاهم

.2

عليه أن يعطى الفضل فى األعمال الهندسية ألصحاب الفضل الذى يستحقونه.

.1

عليه أن يعزز مبدأ المكافأإل الوافية والالئقة للقائمين باألعمال الهندسية بما فيهم

أوسوء تمثيل.

أولئك الذين يقومون باألعمال الثانوية حيث أن هذا المبدأ يوافق الصالح العام ويحافظ على
مستوى المهنة.
.1

عليه أن يجتهد إليجاد الفرص لترقية المهندسين الذين معه فى الخدمة وتقدمهم

الفنى.

20

ميثاق اآلداب واألخالقيات المهنية
.5
مباشرإل

عليه أل يضر بالسمعة الفنية ألى مهندس آخر ول بمجهوده بطريقة مباشرإل أو غير
أما إذا إعتقد أن أعمال بعض المهندسين غير قانونية وغير نزيهة فعليه أن يقدم

المعلومات إلى السلطات المختصة إلجراء الزم.

.6

عليه أن يحجم عن إنتقاد مهندس علن ا علم ا بأن فى جمعيات المهندسين ونشراتهم

.7

عليه أل يسعى فى أن يحل محل مهندس آخر قد إستخدم فى عمل ما إذا كان

المجال الصالح للمباحثات واإلنتقادات الهندسية الفنية.

عالم ا أن اإلجراءات الالزمة قد إتحذت إلستحدام ذلك المهندس.

.8

عليه أل ينافس مهندس ا آخر للحصول على العمل بتخفيض أجوره اإلعتيادية

.9

عليه أل يستغل مركزه كموظف ذى راتب معين لينافس بصفة غير عادلة مهندس ا

.01

عليه أل يشترك بمسئولية القيام بعمل ما مع مهندسين ل تتالءم مبادئهم مع األسس

وخصوص ا بعد اإلطالع على شروط المهندس اآلخر.
آخر فى عمله.

األخالقية.
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ثالثاً  :أخالق وآداب المهنة لإلداريين
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ألن الخدمة التعليمية تقدم من خالل منظومة متكاملة والمكونة من أول أعضاء هيئة
التدريس إلى عمال النظافة مرو ار بالموظفيين اإلداريين والفنيين فيجب على كل فئة من
هقلء أن تقدم عملها ملتزمة بأخالق مهنتها ألن فقد فئة معينة ألخالق مهنتها فإن النتيجة
الحتمية هى فشل كل المقسسة فى أداء رسالتها فعلى من يقوم بعمل إدارى أو فنى اإللتزام

باألتى -:

 .0أن يحافظ على مواعيد العمل وأن يتبع اإلجراءات المقررإل فى حالة التغيب عن
العمل أو التأخير.
.2أن يقدى بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة وذلك وفقا لما هو محدد بالقانون
ولوائح العمل وأن ينجزها فى والوقت المحدد.

 .1أن يحافظ على ما فى عهدته من أدوات أو أجهزإل أو مستندات ويجعلها متاحة لمن
له حق إستخدامها بدون عائق.
 .1أن يحترم تعليمات رقساقه ويتعاون مع زمالقه فى العمل بما يحقق مصلحة
المقسسة.

 .5أن يحافظ على كرامة عمله ويتصرف التصرف الالئق به.
 .6أن يراعى تعليمات أمن وسالمة المقسسة للحفاظ عليها.
 .7أن يحافظ على أسرار العمل ول يجعله متاحا للعامه إل ماتسمح به المقسسة.
 .8أن يقبل على الدورات التدريبية التى تنظمها المقسسه لتطوير وتنمية مهاراته
وخبراته أو لتأهيله مهنيا وثقافيا للقيام بعمل معين فى القسسة.

 .9أن يحرص على الصالح العام فى المسائل المهنية وذلك بإحترام التنوع والخالف.
 .01تقديم أفضل خدمة ممكنة فى ضوء اإلمكانات المتاحة
 .00الحرص على تحقيق التوازن بين إحتياجات المستفيدين وبين متطلبات الكلية
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 .02التعامل مع شكاوى المستفيدين بسرعة وبعدالة واطالعهم على مسار شكواهم
ونتيجتها والعمل على إزالة العوائق أمامهم.
 .01تشجيع زمالء العمل الجدد ونقل الخبرات إليهم لتحسين مستوى معارفهم وقدراتهم
المهنية وتنميتها.
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إجراءات تصحيح لبعض الممارسات غير العادلة :

يتم اتخاذ إجراءات  /ق اررات تصحيحية في الكلية لمعالجة بعض الممارسـات غيـر

العادلة ومن هذه اإلجراءات :
-

إعادإل تسكين أعضاء هيئة التدريس طبقا لتخصصاتهم باألقسام العلمية المختلفة .

-

تطبيق شروط الترقية على جميع العاملين طبقا للقوانين المنظمـة بغـض النظـر عـن

-

عدالـة توزيـع اإلشـراف علـي رسـائل الماجسـتير والـدكتوراه بـين جميـع األسـاتذإل

أي اعتبارات .

المشرفين حسب التخصصات.
-

توزيـع المكافـآت والحـوافز الماديـة والمعنويـة فـي ضـوء القواعـد المعمـول بهـا فـي
الكلية.
أقترح تشكي لجندة للملكيدة الفكريدة بقدرار مدن مجلدس الكليدة تابعدة لوحددة ضدمان

الجودة وتكون وظيفة هذه اللجنة األتى:
-

وضع إرشادات للمترددين علي المكتبة لمراعاإل التزامهم بالضوابط المنصـوص عليهـا
في قانون الملكية الفكرية.

تلقي الشكاوي مـن السـادإل أعضـاء هيئـة التـدريس ومعـاونيهم وطـالب الد ارسـات العليـا

أو من أي طرف آخر حول ما يتعارض أو يخالف قانون الملكية الفكرية فيما يتعلق
بالنشــر أو التــأليف أو األفكــار العلميــة أو التطبيقيــة أو الب ـرامج اإلليكترونيــة وكــل مــا
-

يرتبط بالعمليات التعليمية أو البحثية.

إتبـاع اإلجـراءات القانونيـة لحمايـة حقـوق الملكيـة الفكريـة الخاصـة بالمقلفـات العلميــة

للسادإل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الوارده بقانون  82لسنة .2112
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-

تنظــيم مجموعــة مــن ورش العمــل بالتعــاون مــع الكليــات المعنيــة للتــدريب علــى نظــم
حماية الملكية الفكرية.

-

العمــل علــى تفعيــل البحــث العلمــي والعمــل المشــترك والنــدوات العلميــة بــين الهيئــات

-

تعيــين منســق للملكيــة الفكريــة يهــتم بنشــر إج ـراءات اللت ـزام بحقــوق الملكيــة الفكريــة

ذات الصلة الوثيقة بالملكية الفكرية.

وانش ــاء وحف ــظ الس ــجالت الت ــي ترص ــد تط ــوير اللتـ ـزام بحق ــوق الملكي ــة الفكري ــة ف ــي
-

التأليف والنشر.

التركيــز علــى الهتمــام بحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة فــي األعمــال األصــلية التــي

تكون الكلية هي المالك الوحيد لها أو مشتركة في ملكيتها وذلك من خالل:


طلب الحصول على براءات الختراع.



تسجيل حقوق التأليف والنشر للكتب الجامعية.



مراجعة مواصفات الكتاب الجامعى التى أقرها مجلس الكلية.



اتخ ــاذ جمي ــع الت ــدابير األخـــرى التـ ــي ت اره ــا ضـــرورية للحف ــاظ عل ــى حقـــوق الملكي ــة
الفكرية.
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مالحق
 -1آداب المعلم عند حجة اإلسالم اإلمام الغزالى

وقد بين حجة اإلسالم " اإلمام أبو حامد الغزالى"  -فى كتابه إحياء علوم الدين -دور
المعلم فى تربية تالميذه وحددها فى وظائف ثمانية:

 الوظيفة األولى :الشفقة على المتعلمين وأن يجريهم مجرى بنيه .قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم" :إنما أنا لكم مثل الوالد لولده "
 الوظيفة الثانية :أن يقتدي بصاحب الشرع الشريف صلى هللا عليه وسلم فال يطلب
اء ول شكو ار بل يعلم لوجه هللا تعالى وطلبا
على إفادإل العلم أج ار ول يقصد به جز ا
للتقرب إليه بل يطلب األجر من هللا لقوله تعالى " ويا قوم ل أسألكم عليه مالا إن

أجرى إل على هللا" تهود – (29

 الوظيفة الثالثة :أل يدع من نصح المتعلم شيئا وذلك بان يمنعه من التصدى لرتبة
قبل استحقاقها.
 الوظيفة الرابعة :وهى من دقيقة صناعة التعليم أن يزجر المتعلم عن سوء بطريق
التعريض ما أمكن ول يصرح

وبطريق الرحمة ل بطريق التوبيخ فإن التصريح

يهتك حجاب الهيبة ويورث الج أرإل على الهجوم بالخالف.
 الوظيفة الخامسة :إن المتكفل ببعض العلوم ينبغى أل يقبح فى نفس المتعلم العلوم
التى وراءه كمعلم اللغة إذ عادته تقبيح علم الفقه ومعلم الفقه عادته تقبح علم
الحديث والتفسير.
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 الوظيفة السادسة :أن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه فال يلقى إليه ما ل يبلغه
عقله فينفره أو يخبط عليه عقله اقتداء بسيد البشر صلى هللا عليه وسلم حيث
قال " :نحن معاشر األنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ونكلمهم على قدر

عقولهم"

 الوظيفة السابعة :إن المتعلم قاصر ينبغى أن يلقى إليه الجلى الالئق به ول يذكر له
أن وراء هذا تدقيق ا وهو يدخره عنه فإن ذلك يفتر رغبته فى الجلى ويشوش عليه
قلبه ويوهم إليه البخل عنه.

 الوظيفة الثامنة :أن يكون المعلم عامال بعلمه فال يكذب قوله فعله ألن العلم يدرك
بالبصائر والعمل يدرك باألبصار و أرباب األبصار أكثر لقوله تعالى "أتأمرون
الناس بالبر وتنسون أنفسكم" تالبقرإل .(11 -قال على رضى هللا عنه " قصم
ظهرى رجالن  :عالم متهتك وجاهل متنسك

يغرهم بتهتكه وهللا أعلم

فالجاهل يغر الناس بنسكه والعالم

-2آداب المتعلم لإلمام النووى

 أن يتجنب األسباب الشاغلة عن تحصيل العلم إل سبب ا لبد منه للحاجة.

 ينبغى أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه وان كان أصغر منه سن ا وأقل شهرإلا ونسب ا
وصالح ا.
 ينبغى للطالب أن يتواضع للعلم فبتواضعه يدركه وقد قال الشاعر:
العلم حرب للفتى المتعالى

كالسيل حرب للمكان العالى

 ينبغى أن ينقاد لمعلمه وأن يشاوره فى أموره ويقبل قوله كالمريض العاقل يقبل قول
الطبيب الناصح الحاذق وهذا أولى .قال اإلمام على إبن أبى طالب رضى هللا
عنه :من حق المعلم عليك أن تسلم على الناس عامة وتخصه دونهم بتحية وأن

تجلس أمامه ول تشيرن عنده بيدك ول تغمزن بعينك.
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 ينبغى على الطالب أن يصبر على التعليم وفى األثر قول إبن عباس رضى هللا
عنهما :ذللت طالب ا فعززت مطلوب ا وقال الشاعر:

من لم يذق طعم المذلة ساعةا

قطع الزمان بأسره مذلول

 أن يحرص على التعليم مواظب ا عليه فى جميع األوقات التى يتمكن منه فيها ول
يقنع بالقليل مع تمكنه من الكثير ول يحمل نفسه مال يطيق مخافة من الملل

وضياع ما حصل.
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المراجع

 .0القرآن الكريم
 .2ابن منظور – لسان العرب – دار المعارف بالقاهرإل
 .1الرازى محمد ابن أبى بكر بن عبد القادر – مختار الصحاح – المطبعة األميرية
بالقاهرإل 0922
 .1الغزالى أبو حامد – إحياء علوم الدين
 .5الغزالى محمد – خلق المسلم – دار القلم بدمشق
 .6القرطبى أبو عبد هللا محمد بن احمد األنصارى – تفسير القرطبى الجامع ألحكام
القرآن – دار الشعب بالقاهرإل
 .7النووى أبو زكريا محى الدين – رياض الصالحين
 .8رزينك ديفيد – أخالقيات العلم – عالم المعرفة بالكويت 2115م
 .9زيدان شريف – على مقاعد الدراسة
http://sharifzidan.jeeran.com
 .01عفيفى صديق – محاضرات فى آداب وأخالقيات المهنة فى الجامعة – مشروع
تطوير الجامعات 2115م
 .00محجوب فاطمة – الموسوعة الذهبية للعلوم اإلسالمية – دار الغد العربى بالقاهرإل
 .02أخالقيات الطالب /األستاذ الجامعى تنحو ميثاق أخالقىس أ.د /.محمد عزت عبد
المنصف
" .01أخالق المهنة من منظور إسالمي" د .بدرية الفوزان
" .01الهندسة والمجتمع" أ.د.محمد التلبانى ود .عاطف توفيق – هندسة المطرية –
جامعة حلوان
" .05أخالقيات المهنة في أنظمة بعض الجمعيات العلمية والتطبيقية"
http://ocw.kfupm.edu.sa/user062/IAS2112/3.2.2.doc
" .06أخالقيات مهنة الهندسة" سلمان الفهيد
http://www.jame3a.com/vb/showthread.php
 .07دليل أخالقيات المهنة – كلية العلوم – جامعة المنصورإل .2101-2119
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رابعاً  :الميثاق األخالقى والمهنى لتقويم وامتحان الطالب
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مشروع تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات
بجامعة حلوان

لتقويم وامتحان الطالب
بجامعة حلوان
إعداد

الدكتور  /أحمد عبد الكريم سالمة
أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى الخاص
نائب رئيس جامعة حلوان السابق
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البند األو
مقاصد الميثاق

يرمـى الميثــاق األخالقــى والمهنــى لتقــويم وامتحـان الطــالب إلــى إرســاء قــيم ومبــادئ
طالمـا يمليهــا الضــمير اإلنسـانى عمومـ ا فــى ممارسـة الحــق وفــى أداء الواجـب منهــا تحقيــق

الموضوعية والحياد فى قياس فهم وتحصيل الطالب للمعارف العلمية فـى مجـالت العلـوم
اإلنســانية والجتماعيــة والتطبيقيــة وتزويــدهم بــالقيم الرفيعــة التــى تســاهم فــى صــنع مســتقبل

الوطن وتزوده بالخبراء والمتخصصين فى مختلف الميادين.

كم ــا يرم ــى الميث ــاق إل ــى نش ــر ثقاف ــة الش ــفافية لطمأن ــة أطـ ـراف العملي ــة التعليمي ــة
والبحثية إلى أن طرق ومعايير تقويم الطالب كافة تتم وفق أصول علميـة ومهنيـة تواكـب مـا
هو متعارف عليه محلي ا ودولي ا .

البند الثانى
أسس الميثاق

يقوم الميثاق األخالقى والمهنى لتقويم وامتحان الطالب بجامعة حلوان على عدإل ركائز
وأسس عامة من بينها :

 -0السـرية  Confidentialityوتعنــى أن تكــون أســئلة المتحانــات الشــفوية أو
التحريري ــة حبيس ــة مكن ــون نف ــس واض ــعيها بعي ــدإل ع ــن تلص ــص الغي ــر عليه ــا
وتتبعهــا ول يســمح واضــعوها ألى شــخص مهمــا كــان موقعــه العلــم بهــا قبــل
ساعة المتحان .
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 -2الشــفافية  Transparencyوتعنــى إعــالن قواعــد وأصــول كيفيــة وضــع األســئلة
مــن ناحيــة واعــالن قواعــد وأص ــول طــرق التصــحيح وتقــويم اإلجابــات وقب ــول
مراجعات الطالب للممتحنين فى تطبيق تلك القواعد واألصول .

 -1الديمقراطية  Democracyوتعنى فى اإلجابة عن أسئلة امتحانات الد ارسـات
اإلنسانية والجتماعية قبول التنوع والختالف فى الـرأى عنـد عـرض المعلومـات
فى المسائل الخالفية .
 -1الحيـ ـ ـ ــاد  Neutralityويعنـ ـ ـ ــى أن توضـ ـ ـ ــع األسـ ـ ـ ــئلة والختبـ ـ ـ ــارات الشـ ـ ـ ــفوية
والتحريريــة فق ــط لقي ــاس المس ــتوى العلمــى للط ــالب تحص ــيالا وفهمـ ـ ا واب ــداع ا

وليس كرد فعل لسلوك أو تصرفات هقلء اإلنسانية أو األخالقية أو الجتماعية .

 -5الن ازه ـ ــة  Fairnessوتعن ـ ــى التج ـ ــرد م ـ ــن أى غ ـ ــرض شخص ـ ــى لواض ـ ــع أس ـ ــئلة
المتحان وعدم المحاباإل فى التصحيح وتقويم اإلجابات .

 -6الموضــوعية  Objectivityوتعن ــى عــدم م ــنح درجــة أو تق ــدير إل عل ــى إجاب ــة
صحيحة لهـا أصـل فـى أوراق اإلجابـة ول يختلـف مصـحح آخـر مـن داخـل أو
مــن خــارج المقسســة التعليميــة علــى اســتحقاق الطالــب لتلــك الدرجــة أو ذلــك
التقدير .

البند الثالث
المبادئ األخالقية للميثاق

أوالً  :المبادئ األخالقية لمرحلة ما قب وضع االمتحان :

 -0متابعةعضو هيئة التدريس أو الممتحن أداء الطالب وتقويمهم بشكل دورى فـى
امتحانــات العملــى وأعمــال الســنة واألنشــطة البحثيــة بحســبان أن هنــاك جــزء
من الدرجة الكلية للنجاح فى المقرر مخصص لذلك .
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 -2التنح ــى ع ــن عض ــوية لجن ــة الممتحن ــين عن ــد تش ــكيلها إذا ك ــان للم ــتحن عالق ــة
مص ــاهرإل أو أق ــارب حت ــى الدرج ــة الرابع ــة م ــع أح ــد الط ــالب بالفرق ــة الت ــى يض ــع
المتحان لطالبها .

 -1أن ل يكون قـد وقـع علـى الممـتحن جـزاء تأديبيـ ا عـن فعـل يمـس شـرفه ونزاهتـه أو
أمانته العلمية أو إلعطائه دروس ا خصوصية بأجر أو بغير أجر .

 -1أن يكون مقصد الممتحن من األسـئلة اختبـار التحصـيل العلمـى للطـالب ولـيس
تح ــدي ا أو اختب ــا ار لتوجه ــات الط ــالب أيـ ـ ا كان ــت  .واعتن ــاق مب ــدأ " عالق ــة الع ــالم
بالمتعلم " وليس " عالقة الند للخصم".

 -5أن تعلن للطالب قواعد وطـرق التقـويم والتصـحيح لتحقيـق المكاشـفة والشـفافية
ومن ثم توفر الرضا الطالبى .
 -6ل يسوغ فى المحاضـرات الختاميـة التنويـه إلـى األسـئلة المتوقـع المتحـان فيهـا
أو األجزاء التى ستغطيها من المقرر .

ثانياً  :المبادئ األخالقية لمرحلة وضع األسئلة وعند االمتحان :

 -0م ارعـ ــاإل التـ ــدرج األفقـ ــى ألسـ ــئلة المتحـ ــان بمعنـ ــى أن تقـ ــيس األسـ ــئلة مختلـ ــف
المهـ ــارات ل ـ ــدى الط ـ ــالب أى مه ـ ــارات المعرف ـ ــة والفه ـ ــم المه ـ ــارات الذهني ـ ــة

والمهارات المهنية .
 -2م ارعـاإل التـدرج ال أرسـى أى تتنـوع األسـئلة بحيـث يكـون هنـاك مـن بينهـا مـا يجيـب
عن ــه الطال ــب متوس ــط ال ــذكاء وآخ ــر للطال ــب ع ــالى ال ــذكاء بحي ــث يمك ــن تقي ــيم

مستويات الطالب حسب تفوقهم تممتاز-جيد جدا–جيد – مقبول  ..إلخس .

 -1أن تتناســب أســئلة المتحــان مــع مــا تــم تدريســه مــن محتويــات المقــرر وتغطــى
مختلف أجزائه وتحقق أهدافه .
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 -1مراعاإل حقوق الملكيـة الفكريـة للمتحنـين النظـراء فـى الجامعـات والمعاهـد الحكوميـة
والخاصــة واألهليــة الــذين يقومــون بتــدريس ذات المقــرر وذلــك فــى طريقــة وضــع
األسئلة وصياغتها وتوزيع درجاتها .

 -5أن ل ينفـ ــرد مم ـ ــتحن بوضـ ــع جمي ـ ــع أسـ ــئلة المق ـ ــرر بـ ــل يش ـ ــارك أحـ ــد أس ـ ــاتذإل
التخصــص أو مــن يختــاره مجلــس الكليــة بحســبان أن تنــوع فكــر الممتحنــين مــن
مقتضيات اإلنصاف والعدالة .
 -6أن ل يــتم امتحــان الطالــب فــى مقــرر د ارســى ســبق نجاحــه فيــه أي ـ ا كــان النظــام
الدراسى المتبع  :النظام التقليدى أو نظام الساعات المعتمدإل .

 -7التـ ـزام السـ ـرية بع ــد النته ــاء م ــن وض ــع األس ــئلة بحي ــث يقتص ــر العل ــم به ــا عل ــى
واضــعيها أو مــن خولــه القــانون والل ـوائح المختصــة حــق اإلطــالع عليهــا وحظــر
الكشف عن مبناها أو معناها ل تصريح ا ول تلميح ا .
 -8حف ــظ وض ــبط النظ ــام داخ ــل قاع ــة المتح ــان ولجان ــه تمكينـ ـ ا للط ــالب م ــن أداء
المتحان فى هدوء وسكينة وسدا لذريعة أن بيئة المتحان أعاقت حسن اإلجابة
ومن ثم أثرت على نتيجة المتحان.
 -9منع الغش أو الشروع فيـه وتتخـذ اإلجـراءات القانونيـة تجـاه مـن ارتكبـه أو سـهله
أو أعان عليه .
ثالثاً  :المبادئ األخالقية لمرحلة التصحيح واعالن النتائج :

 -0أن ل ينف ــرد ممتحن ــين بتص ــحيح ورقـ ـة إجاب ــة الطال ــب ب ــل يك ــون ض ــمن لجن ــة
ممتحن ــين ح ــدها األدنـــى إثن ــين علـ ــى األق ــل م ارع ــاإل لخ ــتالف ونس ــبية التقـ ــدير
اإلنسانى لألمور وتحقيقا للعدالة .

 -2الت ـزام الدقــة فــى اإلطــالع علــى اإلجابــة وقراءتهــا وعــدم تــرك أيــة كلمــة فــى أيــة
صــفحة مــن دون الفحــص والتمحــيص وتوزيــع درجــة الســقال علــى كــل أج ازئــه
وتجنب منح درجة إجمالية لكل اإلجابة عن السقال .
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 -1م ارع ــاإل الموض ــوعية والحي ــاد ف ــى تق ــدير درج ــة اإلجاب ــة بحي ــث ل تتف ــاوت تل ــك
الدرجــة بــين الطــالب الــذين قــدموا ذات اإلجابــة ول يختلــف عليهــا مصــحح آخــر
من داخل الكلية أو خارجها .

 -1إعمال المبدأ الديمقراطى فى تصحيح إجابات العلـوم اإلنسـانية والجتماعيـة فـال
يقاخــذ طالــب علــى رأى أبــداه فــى المســائل الخالفيــة طالمــا اســتوفى المطلــوب فــى
المحتوى العلمى للمقرر .
 -5ضـ ــرورإل عـ ــرض نتيجـ ــة امتحـ ــان المقـ ــرر قبـ ــل إعالنهـ ــا علـ ــى اللجنـ ــة العامـ ــة
للمتحنــين لمراجتهــا واقت ـراح مــا ت ـراه فــى شــأن مســتوى التقــديرات بالنســبة للمقــررات

المختلفة .
 -6اخبـ ــار الط ـ ــالب بنت ـ ــائج التق ـ ــويم ومواض ـ ــع الكم ـ ــال والقص ـ ــور ف ـ ــى إجاب ـ ــاتهم
ليستفيدوا منها فى تصويب أدائهم المتحانى وتقويمه مستقبالا .
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تعهددددد

من خال التزامنا بأعلى معدالت النزاهة بكلية الهندسة – المطرية –

جامعة حلوان نتعهد بااللتزام كأساتذة وموظفين ودارسين بما يلى :
 -0لقد فهمت وسألتزم بقانون الملكية الفكرية واألخالقيات المهنية.

 -2لن استخدم البرامج الجاهزإل غير المرخصة على أجهزإل الحاسب اآللي بالكلية.
 -1لن أقوم بنسخ المقلفات بما ينافى قواعد حقوق حماية المقلفات األدبية .
 -1سوف أتبع القواعد العلمية المسموح بها في توثيق عمليـات القتبـاس مـن الم ارجـع
العلمية أو الكتب الدراسية أو الرسـائل العلميـة أو أي وثـائق أو كتابـات أو مقـالت

للغير سواء كانت منشورإل في مكتبات أو مقتمرات أو أي محفل علمي .

 -5س ـ ـوف ألتـ ــزم بـ ــأعلى مسـ ــتويات الن ازهـ ــة األكاديميـ ــة فـ ــى عملـ ــى بكليـ ــة الهندسـ ــة –
المطرية.
 -6سوف أقدم تقرير عن أى مخالفة أراها إلى إدارإل الكلية .
 -7سوف أحترم حقوق اآلخرين .

 -8أفه ــم أنن ــى س ــوف أخض ــع لعقوب ــات عن ــد ارتك ــاب أى مخالف ــة لق ــانون األخالقي ــات
المهنية .
 -9أتعهد بتطبيق ميثاق األخالقيات المهنية بكلية الهندسة – المطرية .
القسم  /الدارإل

السم

تم بحمد هللا ،،
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