
 

 ممارسات أخالقيات المهنة:

 تم تحديد أخالقيات المهنة لكل فئة بالكلية ويمكن تصنيفها كالتالى:

 أوال: أعضاء هيئة التدريس

 أخالقيات عضو هيئة التدريس كمعلم تجاه مهنته :أ  

 األمر. بصدق لمن يهمه يذكر المعلم مؤهالته وخبراته .1

 الحسنة. يقدم النموذج الطيب والقدوة .2

 لعمله. األمانة فى أدائهيلتزم  .3

 الطالب وأولياء أمورهم. يمتنع عن قبول الهدايا من .4

 الوظيفى. مزايا غيرمستحقة بسبب مركزه المهنى أو يمتنع عن تحقيق .5

 مهنته. يسعى إلى تنمية نفسه وتدعيم .6

في أعمال االمتحان والتصحيح والرصد يجب عل العضو التنحي في حالة وجود طالب  .7

 .األولى في أي من هذه األعمالأقارب من الدرجة 

 .أن يحافظ على سرية االمتحان أثناء الكتابة والطباعة .8

 .تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة .9

 .األيجابية في المواقف .10

 .نقل الخبرات لألجيال التالية .11

 

 أخالقيات عضو هيئة التدريس كمعلم تجاه الطالب وأولياء األمور :ب

 نموالطالب بأقصى ما تسمح به قدراته. تحقيقيبذل كل جهده نحو  .1

 .السامية ويدعمها بيئة التعلم التى تساعد الطالب على اكتساب القيم يهيئ .2

 الطالب. يدعم القيم األخالقية فى .3

 .يحترم الطالب ويتعامل معه بموضوعية وإنسانية ولكن بدون تباسط .4

 الحياة. المستمر مدى يشجع الطالب على التعلم .5

 واحترام الملكية الخاصة. العامة المحافظة على الملكية يعلم الطالب .6

 مع الطالب. بتزاز فى تعاملهوالقهر واإل ينبذ العنف .7

 خصوصيات الطالب وولي األمر. يحافظ على .8

 القرارات السليمة المتصلة بالطالب. يشرك ولى األمر فى اتخاذ .9

 الدراسى.المعلومات الضرورية عن الطالب وعن تقدمه  يوفر لولي األمر .10

 

 :والزمالء اإلدارة أخالقيات عضو هيئة التدريس كزميل تجاه:  ج

 معهم. يحترم زمالءه ويحافظ على العالقات الطيبة .1

 وعلميا . يدعم زمالءه مهنيا   .2

 اآلخرين. ختصاصاتإختصاصه وإ يحترم .3

 التعليمية برسالتها. يؤدى واجباته بإخالص لدعم نهوض المؤسسة .4

 فى التعامل مع اإلدارة والزمالء. ةيلتزم بالعدل والموضوعي .5

 المؤسسة التعليمية.مالء ويحافظ على أسرارالز يحترم خصوصيات .6



 عضو هيئة التدريس.ليدافع عن الحقوق المشروعة  .7

 .احترام الرأي األخر للزمالء .8

 .عدم التحزب .9

 

 أخالقيات عضو هيئة التدريس كعضو في المجتمع:  د

 تنمية المجتمع وتقدمه.المساهمة فى  يسعى من خالل عمله إلى .1

 يعلمه بثقافة المجتمع وتطلعاته. يربط ما .2

 المتغيرات المجتمعية بما يفيد التعليم ويفيد المجتمع. يتفاعل مع .3

 هتماما  كافيا  لخدمة البيئة ويوجه طالبه لذلك.إ يعطى .4

 

 ثانيا: العاملين

 .نصراف(احترام مواعيد العمل )الحضور واإل .1

 .اتالمحافظة على سرية البيان .2

 .احترام الزمالء والتقاليد واألعراف الخاصة بالجامعة .3

 .احترام الطالب المتعاملين مع االدارة .4

 .مراعاة عدم تعارض المصالح فى الكلية .5

 .احترام وقت العمل والتواجد فى المكان المخصص للعمل .6

 .المحافظة على أدوات العمل فهى ملك للدولة .7

 .والمراسالت الخاصةسم الكلية فى المعامالت أعدم استخدام  .8

 .تنفيذ المهام المطلوبة باتقان وسرعة تبادل البيانات .9

 .عدم تلقى هدايا أو عطايا مقابل العمل المكلف به الموظف .10

 .ام تطبيق أليات المحاسبة والمساءلةراحت .11

 .دارات لجميع المرؤسين وحسن التعامل معهماحترام مديرى اإل .12

 .جميع شركاءالمحافظة على شئون الكلية وسمعتها، فال .13

 تقديم البيانات المطلوبة بعد مراجعتها جيدا. .14

 

 ثالثا: الطالب

أعمال مخلة  ةولوائحها والتعليمات والقرارات الصادرة وعدم القيام بأي الكليةإتباع أنظمة  .1

 اآلداب العامة.وباألخالق 

 نتظام بالدراسة والقيام بكافة المتطلبات الدراسية للمقررات.اإل .2

المحافظة على وتقديمها للمختصين عند الطلب و كليةداخل ال الكليةبحمل بطاقة  لتزاماإل .3

 .للكليةحترام الالئق لتزام بالزى المناسب الذي يكفل اإلالنظافة العامة واإل

وعدم الغش أو الشروع فيه  رالتقاريرتيبات المتعلقة بإعداد البحوث ولتزام بالقواعد والتاإل .4

 و اإلخالل بنظام االمتحانات.أو المساعدة في ارتكابه أ

أو العبث بها أو تعطيلها عن العمل  لتعرض لممتلكات الجامعة باإلتالفلتزام بعدم ااإل .5

 وإرجاع ما أستعير منها في الوقت المحدد. الكليةكتب على والمحافظة عليها و



التجمع  متناع عن التدخين وعدم إثارة اإلزعاج أوواإل كليةلتزام بالهدوء داخل مرافق الاإل .6

 .في غير األماكن المخصصة

 دفع المبالغ المقررة سواء كانت قيمة الخدمات الطالبية أو غرامات أو خالفه. .7

هانتهم بالقول إأو ام الالئق وعدم اإلساءة إليهمحتروضيوفها باإل بالكلية العاملينمعاملة كل  .8

 أو الفعل.

لمختبرات أو المكتبات عدم تناول المأكوالت والمشروبات داخل قاعات الدراسة أو ا .9

 .بالكلية

 .الكليةعلى الطالب متابعة اإلعالنات التي توضع في لوحة اإلعالنات الرسمية داخل مبنى  .10

 عدم نسخ او تصوير كل أو جزء من تقارير المعامل أو مشروعات التخرج للغير. .11

 لتزام بحقوق النشروالملكية الفكرية.المراجع العلمية واإلعدم نسخ او تصوير .12

ألخالقيات المهنة وتوزيعه على األقسام العلمية واألدارات المختلفة بالكلية  مطويةتم عمل 

 .دليل أخالقيات المهنة( 4/3/1/1)م

تم عرضه على أعضاء هيئة التدريس ألعضاء هيئة التدريس وعام  وضع ميثاق شرفتم 

 413رقم  الكلية سمجل من قبل ثم إقرارهذه التعديالت توصيات للتعديلب والخروج لمناقشته

 . الميثاق( 4/3/1/2وإعالنه )م 20/12/2010بتاريخ 

تم اعالن ميثاق الشرف بالكلية ووزع على األقسام العلمية والمكتبة والمطبعة واألدارات 

 يكترونى.لالمختلفة. كما تم إعالنه على موقع الكلية األ

 

  بأخالقيات المهنة:جراءات اآلتية في حالة عدم اإللتزام تقوم الكلية باإل

كذلك وأو فى حاالت الغش الطالب  مخالفاتبالفصل في  بالجامعةالقانونية  الشئونتقوم  .1

  .الهيئة المعاونة ويتم توثيق ذلك أيضا  من خالل تقرير يصدر سنويا  عن اإلدارة القانونية

ضاء هيئة أعضاء هيئة التدريس يتم البت فيها من قبل أحد أعالمتعلقة بمخالفات شكاوى ال .2

 .التدريس بكلية الحقوق وذلك بتكليف من رئيس الجامعة

فى حالة شكوى الطالب من رصد درجات االمتحان فى مادة معينة او شكوى الطالب من  .3

 مراجعةيتم مراجعة رصد الدرجات له من خالل الكنترول أو إعادة  معين مقررتصحيح 

 .ذا األمر والواردة من الجامعةذلك في ضوء القواعد المنظمة لهالطالب و كراس أجابة

 تقوم الشئون القانونية بالجامعة بالتحقيق فى مخالفات العاملين باألدارة.  .4

 


