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 مقدمة

 
 احرتامهاا ينبغايالا  و العالقات االنااانية داخال بيئاة العمال  كمحت ومبادئ وقواعد ومواثيق أخالقيات اجملتمع ىف مهنة لكل

 .الشعوب واألمم حياة يف العام األخالقي التوجو صورة تعكس باعتبارىا هبا وااللتزام
 

 التعلايم حقال العااملون يف هباا يتحلاى أن يتعان الاي الفاضالة والاالوكيات احلميادة لصافاتا ىاى التعلايم مهناة أخالقيااتان 

قاما  كلياة  الااياق ىااا وىفتنطاو  علاى الصادق والشافامية ماع الانفس   أخالقياة واجباات ترتا  علايهمالا  و  ،سالوكااو منهجاا 
 انتمااء تعزياز دفاألخالقياة هبا ادلواثياق ما  رلموعاة بغية إرسااء األخالقي ادليثاق دليل ادلعلومات جبامعة القاىرة بإعداداحلاسبات و 

 .ميو يعيش الاي اجملتمع تطوير يف واإلسهام واالرتقاء هبا هنتووم لرسالتو الكلية أعضاء م  عضو كل

 
 ،بالكلية ادلختلفة الفئات بن التعامل يف األخالقي ادليثاق يكون لكى ادلهنة ألخالقيات ادلتكامل الدليل ىاا وضع مت وقد

ا ويكون  .بالكلية ومعاونيهم التدريس ىيئة ألعضاء ومرجعاا مرشدا
 

 



 4 جامعة القاىرة - كلية احلاسبات و ادلعلومات - ادلهنة أخالقيات دليل

 ألعضاء ىيئة التدريس واذليئة ادلعاونة لوكيات عامةأخالقيات وس :أوالا 

  م  الشخصيات زلط انظار اجملتمع سلوكا ومظهرا واذليئة ادلعاونة تاكر دائما أن عضو ىيئة التدريس 
  حامظ على مظهرك مبا يتالئم مع وضعك الوظيفى 
 الطالبأمام لفاظك وأقوالك مع الزمالء ألتصرماتك و  انتبو  

 والك ع  الزمالء واإلدارين أمام الطالب انتبو أللفاظك وأق 
  علم  ي، مأن  قاضحرص على أن تعدلاال تظلم ، أاحرص على 
 إدلاما كامال مبوضوع احملاضرة وأن تكون على قدر م  العلم وادلعرمة بفروع العلم  اا جي  ىف كل زلاضراتك ان تكون ملم

 خر  ذات العالقة األ
   الع ادلاتمر واالطالع على كل ما ىو جديد ىف الدوريات واجملالت العلمية ن تنمى قدراتك ومعلوماتك باالطأجي

 وادلتعلقة بتخصصك 
  ضع نص  عينيك مصلحة الكلية ومصلحة الطال  على حد سواء 
  الطالب أمناط سلتلفة معامل كال منهم ادلعاملة ال  تتناس  معو 
  وعليك أن ترد على دلعلومات ال  حيتاجهاال تبخل باالتعليم حق لكل طال ، مال تنكر على الطال  حقة و ،

 وتشرح لو كل ما ىو غامض عليو اتو استفاار 
  احرتم مواعيدك مع الطلبة واحرص عليها 
 ملة احلانة والكردية للطال  حتقق اذلدف وختلق الود والعالقة الطيبة اادلع 
 طال  ويطمئ  إليك جي  أن تكون على قدر م  اللباقة والكياسة وحا  التصرف ح  تكتا  ثقة ال 
  االعتاار ع  قبول تدريس مقرر أو اإلشراف أو حتكيم و مناقشة رسالة علمية دل  لو صلة قرابة بعضو ىيئة التدريس

 ح  الدرجة الرابعة 

  تصال معال بينك وبن الطال  أثناء مناقشتك للطال  واحرص على وجود ا ك  بشوشاا 
 ميعاد احملاضرة( تؤثر على رلهودك طوال العام خطاء الصغرية )مثل التأخر ع  ال جتعل األ 
 نظيم وقتك لتصل لفاعلية استخدامو ةمية وقم بترت  خطوات عملك طبقا لؤل 
  حدد أعمال اليوم مابقا واعلم أن إدارة الوق  م  إدارة الاات 
 ال ترتك احملاضرة قبل االنتهاء منها والتأكد م  استيعاب الطالب ذلا  
 شط أواحلشر عند تصحيح ورصد درجات الطالب حفاظا على ادلصداقية والشفامية حاول عدم الشط  أوالك 
 وادلتفق عليها مع ادارة الكلية وادلعلنة مابقا  ال تتوان ىف تطبيق اجلزاءات والعقوبات على الطال  غري ادللتزم أو ادلتجاوز

  للطالب
 الك تأثريا طيبا ىف نفس مإن ل عليو ليا وأث بدو متعابها وأال تأثناء مناقشتك للطال  جي  أن تبدو مهتما ومنت

 سئلة ادلناقشة أخرت الكلمات الواضحة والعبارات الاهلة ىف صياغة الطال  وا
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 التدريس يف ادلهنة أخالقيات: ثانيا
  مبا جيعل الشرح  بتدرياها يقوم الي ادلواد يتق  وأن خالصإب يعمل أنواذليئة ادلعاونة  التدريس ىيئة عضو على جي

  بو وتعم الفائدة حيتا  مثال مشوقا وشلتعا ومفيدا  ميصبح

 م  قبل  والنوقيع عليو بتدرياو)اذليئة ادلعاونة(  التدريس ىيئة عضو يقوم سوف الاي ادلقرر توصيف على االطالع
لعليا دراسات ال، واقرتاح أي تعديالت عليو جمللس القام ادلختص أو اىل جلنة شئون الطالب أو اعضو ىيئة التدريس
 إن كان ادلقرر عام 

 يف جديد ىو ما بكل يلم أن ياتطيع ح  كاف بوق  احملاضرات )التماري /ادلعامل(  بدء قبل بالتحضري يهتم أن 
   العلم م  الفرع ىاا

  سيتم شلا اذلدف توضيح إىل ضامةباإل  الدراسي الفصل خالل تدرياو سيتم دلا اا زمني وجدوالا  خطة يعد أن عليو جي 
 واجبات م  عليهم وما ادلنهج بتفاصيل علم على يكونوا ح  للطالب وإعالنو العمل  باوق وعالقتو وتدريا

  الدراسي  الفصل خالل وامتحانات

  سواء تدرياو، سيتم الاي ادلنهج م  الطال  استفادة مد  لقياس تاتخدم سوف الي الوسائل كل حتديد جي 
 كما  الدراسي الفصل هناية مع تاليمها يتم مشاريع أو ادلعامل، يف تدريبية ساعات واجبات، امتحانات، كان 
 ذكرىا  الاابق الوسائل م  كل على الانة أعمال درجات توزيع كيفية يضاحإ جي 

 م  الطالب يتمك  ح  شلك  وق  أقرب يف الدراسي العام خالل الطالب متابعة ودرجات نتائج بإعالن يقوم أن 
 ىف الكلية القرار لاوي تاليمها إىل ضاموباإل وحتاينها، عليها العمل م  مكنواويت لديهم الضعف نقاط معرمة

 عليها  بناءا  للتصرف

  صحتها يف والبحث الطالب شكاو  الستقبال رح  بصدر يتمتع أن واذليئة ادلعاونة التدريس ىيئة عضو على جي 
 وزلاولة حلها 

 كما  ادلتبادل واالحرتام احلديث بأدب لتزاماال مع الطالب لد  العقالين والنقاش احلوار ملكة تنمية على يعمل أن 
 ما يف بو حيتا  اا منوذج يكون أنا جي  كما حبرية، مكارىمأو  آرائهم ع  للتعبري مااحة للطالب يتيح نأيو عل جي 
 اآلخري   أراء وتقبل بالدديقراطية يتعلق

  استفااراهتم ع  جابةواإل الطالب دلااعدة معلنة بيةمكت ساعات تومريواذليئة ادلعاونة  التدريس ىيئة عضو على جي 
  ال تتداخل مع مجيع مواعيد زلاضراهتم ومعاملهم

 التعلم على الطالب وحتفيز تدرياو، يتم الاي بادلنهج أو البحث رلال يف جديد ىو ما كل على الطالب تعريف 
 البحثية احلديثة  اجملاالت يف قدراهتم وتنمية

  تعقدىا الي العلمية وادلؤدترات الندوات حضور على الدراسية ادلراحل مجع يف الطالب زحتفي على حيرص أن جي 
 الدراسي  بتخصصو ادلباشرة الصلة ذات الكلية

  ىاه م  لالستفادة الطالب حث على حيرص وان ختصصو رلال يف ادلقدمة الدراسية بادلنح اا ملم يكون أن جي 
  الفرص
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 القطر  داخل سواء ختصصو رلال يف بزمالئو اتصال على يكون أن علىادلعاونة واذليئة  التدريس ىيئة عضو حيرص
 العلمي  البحث رلال يف ادلاتجدات خرآ على ولالطالع التخصص رلال يف خرباهتم م  لالستفادة ،أوخارجو

 
 متحاناتاال وإعداد الطالب تقييم يف ادلهنة أخالقيات: ثالثاا 

 استفادة مد  لقياس مالئمة متحاناتاال تكون أن على مع احلرص كاف بوق  قبلها امتحانات أي ع  اإلعالن 
 إظهار تضم  بطريقة وضعها إىل امةضباإل  التطبيقية الطال  تدرياو وكاا قياس قدرات مت الاي ادلنهج م  الطالب
  التحصيل الدراسي  ماتو  يف الطالب بن الفروق

 التقييم جبنتائ إمادهتم مع للطالب والدور  ادلاتمر التقييم  

  اإللتزام مبراقبة اإلمتحانات حا  اجلدول ادلعل  م  إدارة الكلية 

  اإللتزام بالتواجد أثناء امتحان الطالب يف مقرر أشارك يف التدريس ميو واإلجابة على اإلستفاارات ادلشروعة للطالب
 وبوضوح وجلميع الطالب 

 ون اجلامعة قان وعلي على ما ينص ءا منع الغش بكل صوره ومعاقبتو بنا 

 قرابة  صلة يذ لطال  امتحان جلنة يف مادة أوادلراقبة ع  تدريس اإلعتاار 

 وتاليمو لرئيس القام ادلختص بادلقر أو لوكيل  االمتحان تصحيح أساسها على يتم لكل امتحان، إجابة منوذج تومري
  الكلية ادلختص يف حالة ادلقررات العامة

  وادلااواة  العدل لضمان التصحيح عملية أثناء ةالطلب أمساء كشف عدم على احلرص جي 

  متناىية  ودقة تامة بارية النتائج رصد عملية تتم أن جي 

 الالزمة  القرارات مساء الطالب الختاذأدون الكشف ع   ادلمتحنن جلنة على النتائج تعرض 

 مراقبن ووجود االمتحانات لعقد مالئمة أماك  وجود على احلرص حيث م  لالمتحاناتإدارة الكلية  استعداد يتم أن 
 االختبارات  عقد مرتة يف كامين

 وحيادية  جبدية التظلمات ىاه حبثيتم و  التظلم باب يفتح النتائج ع  عالناإل بعد 

 مثل تكرار الرسوب  ذلك، تاتوج  الي احلاالت يفللطال   التقييم بنتائج األمر ويل إخطارب أن تقوم إدارة الكلية 

 
  علميةال رسائلال على شرافواإل والتأليف العلمي البحث يف ادلهنة قياتأخال: رابعاا 
  عادلية علمية ورلالت مؤدترات نشرىا يف على مع احلرص للجامعة  البحثية طةاخلب صلة ذات األحباث تكون أن جي 

 واجلامعة  الكلية مباتو  للنهوض

 ياألصل ادلضمون ع  خترج حبيث العلمية ادلادة يف خيتصر ال أن   

  على ان  إليها الرجوع أراد دل  العلمي البحث كتابة يف معليا ادلاتخدمة العلمية ادلراجع قائمة إىل يشري أن عليو جي
 ذلك أن حيث صاحبها  بقصد خيل مبا ادلنقولة النصوص م  أجزاء حاف مع عدم اا وزلدد اا يكون اجلزء ادلقتبس واضح

  العلمية األمانة م 
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  ىيئة أعضاء للاادة العلمية بادلؤلفات الفكرية اخلاصة ادللكية حقوق تباعا م  خالل لآلخري  الفكرية ادللكية حرتاما 

 . التدريس

 نتائج م  البحث على يرتت  دلا واألمانة الدقة يراعى أن جي  بيانات جتميع إىل حتتاج الي العلمية األحباث حالة يف 
  عملية وتطبيقات

  س امك حتقيق هبدف وليس إضامة لو يكون حبيث علمي حبث أي على مؤلفن أمساء ةضامإ عند األمانة مراعاة جي 
  علمية مكانة أو مادية

 بعض  أعطائهم خالل م  علميال للبحث هتيئتهم العليا الدراسات طالب مع البدء قبل التدريس ىيئة عضو على
 وإعطاء وتصحيحها العلمية هتماكتاب ضبع قراءة خالل م وذلك   وكتابتو علمي ببحث القيام كيفية يف تاضرااحمل

 كيفية البحث والكتابة  ع  توجيهات

 احتياجات يليب حبيث البحث رلال اختيار يف الطلبة دلااعدة العلمي للبحث عامة اا نقاط التدريس ىيئة عضو حيدد أن 
  القام

 العلمية  ادلااعدة مع تقدمي مشرتكة علمية بأحباث القيام على الطالب تشجيع 

 عنو  والدماع عملو إبراز يف راتومها تنميةو  حبثو رلال يف واإلبداع التفكري على الطال  حتفيز 

 العلمية وادلقاالت الرسائل حتكيم يفوادلااواة  العدالة اةراعم  

  ا وامن ، العلنية للرسائل ادلناقشة جلاات يف أو البحث أثناء سواء قدراتو وتافيو الطال  إىانة أو إذالل أو ابتزاز عدم
 .للطال  الاليم واخللقي ادلعريف النمو يف يااىم امب وونصح الطال  يتوج  توجيو

  عدم التنامس مع الزمالء يف اإلشراف على رسائل طالب الدراسات العليا واإللتزام بالقواعد ادلنظمة لالك م  قبل القام
 ادلختص أو رللس الكلية

 
 اجملتمع خدمة يف ادلهنة أخالقيات :خاماا

 خدمةخالقيات ال  تاهم ىف باألان يتحلى عليو  لاا مإنو جي  اجملتمع ىفمؤثر ىو عضو واذليئة ادلعاونة  التدريس ىيئةان عضو 

 :لمشوت اجملتمع
  أن حيرص على أن يااىم يف تنمية اجملتمع ع  طريق ادلشاركة مبهاراتو العلمية واذليئة ادلعاونة جي  على عضو ىيئة التدريس

 اجملتمع  حيتاجها ال  البشرية الطاقات دىف إعداوالثقامية 

  أن يكون لديو القدرة على التعامل مع شرائح اجملتمع ادلختلفة سواء على واذليئة ادلعاونة جي  على عضو ىيئة التدريس
  والعمليأالعلمي،  أو ،الصعيد الشخصي

  م الدينية واالجتماعية والثقاميةالقيأن يكون قدوة ويعمل على تعزيز واذليئة ادلعاونة جي  على عضو ىيئة التدريس  

  ادلشاركة ىف االحباث العلمية والتطبيقية ال  هتدف اىل تنمية  اجملتمع 

  مشاكل ادلؤساات والعمل على حلها على حبث اا ااعدميعمل على أن يكون البحث العلمي  

  مية اجملتمع يف رلال عملوإىل تن على ادلشاركة يف ندوات هتدفواذليئة ادلعاونة يعمل عضو ىيئة التدريس  
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 اجلامعة خدمة ىف ادلهنة أخالقيات :سادساا 
 ضامة باإل ،دي  ومدرسن مااعدي يجي  أن حيرص عضو ىيئة التدريس على تنمية قدرات أعضاء اذليئة ادلعاونة م  مع

  م  طل  منو ذلك منو خربةإىل أعضاء ىيئة التدريس األقل 

  باإلضامة إىل معرمتو  ال  يعمل هبا جية اجلامعة والكليةيباسرتات اأن يكون ملمئة ادلعاونة واذليجي  على عضو ىيئة التدريس
 ىيئة عضو إليو ينتمي القام الاي ورسالة ورؤية البحثية اخلطة إعداد يف وكالك ادلشاركة  التامة برؤية ورسالة الكلية

 التدريس 

 تدريبية ال  م  شأهنا والاعى حلضور الدورات ال .مباتو  اجلامعة وضأداء ادلهام ادلاندة اليو مبهارة وكفاءة وإخالص للنه
  رمع قدراتو ومهاراتو

  احملامظة على ادلال العام وعدم إىدارهواذليئة ادلعاونة جي  على عضو ىيئة التدريس  

  ية ومواردىا يف عدم استخدام أجهزة الكلو  احلفاظ على بنية الكلية و مواردىا و حتر  استخدامها االستخدام األمثل
  أعمال ال ختص أعمال الكلية أو أحباثو العلمية

  على أ  منها ضااجلامعة واذا كان ىناك أي وجو اعرت ولوائح لتزام بقوانن االواذليئة ادلعاونة جي  على عضو ىيئة التدريس 
  وشرح وجهة نظرهء ابدواألسالي  ادلشروعة إل جراءاتمعليو اختاذ اإل

 مشرما للمحامظة على اسم و مكانة الكلية دتثيل الكلية دتثيال  

 
 الزمالء مع العالقة ىف ادلهنة أخالقيات: سابعا

  االحرتام ادلتبادل بن أعضاء ىيئة التدريس و اذليئة ادلعاونة و العاملن و الطالب 

 أجل م  مانةواألطار م  الصدق إكلية ىف ال أعضاء باقي مع التعاون علىواذليئة ادلعاونة  التدريس ىيئة عضو حيرص 
 كلية ال أىداف حتقيق

 ودعم معنو  حلل ادلشاكل العلمية والشخصية  مفتوح حوار بينهم يكون أنواذليئة ادلعاونة  التدريس ىيئة أعضاء حيرص  

 الدي  أو النوع أو العمر حيث م واذليئة ادلعاونة  التدريس ىيئة أعضاء بن دتييز أي ىناك يكون ال أن  

 الزمالء مصلحة على احلرص  

 و اذليئة ادلعاونة  خصوصية ادلعلومات ادلتداولة و الي ختص الكلية أو اآلخري  م  أعضاء ىيئة التدريسامظة على سرية و احمل
 أو سلوكية  مالية مباائل أو شخصية بأمور األمر تعلق إذا خصوصاا الطالب و العاملن و 

 
  لطالبل ياخللق نموأخالقيات ادلهنة ىف ادلااةمة ىف ال: اثامن
 جي  ولالك ، بو احيتاو  كي للطالب منوذج الشرائح مجيع يفواذليئة ادلعاونة  التدريس ىيئة وأعضاء اجلامعي األستاذ يعترب 

  للطالب قدوة يصبح ح  وتصرماتو سلوكو أقوالو، أمعالو، يراعى أنواذليئة ادلعاونة  التدريس ىيئة عضو على

 ادلنهج وإتباع ، البناء احلوار العمل ، إتقان ، الوق  قيمة مثل الطالب سنفو  يف احلميدة واألخالق القيم غرس 
 .العلمي
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 شرافواإل التدريس مهنة على قتصري ال األكادديية ادلنظومة يف دوره أن يعي أنواذليئة ادلعاونة  التدريس ىيئة عضو على 
 الاليمة اخللقية الرتبية حيقق ح  لقدوةوا األخ، األب، الصديق، ، ادلعلم دور إىل ليصل ذلك يتعد  مناإو  العلمي
  للطالب

 يف وادلاكورة للطالب ادلهنية واألخالقيات بالالوكيات لتزاماال مبدأ غرس علىواذليئة ادلعاونة  التدريس ىيئة عضو حيرص 
  للكلية الطاليب الشرف ميثاق

 
 أخالقيات ادلهنة للكادر العام تاسعا:
 ك الوظيفى حامظ على مظهرك مبا يتالئم مع وضع 
  انتبة لتصرماتك والفاظك وأقوالك مع الزمالء أمام الطالب 
  جي  ان تنمى قدراتك ومعلوماتك باالطالع ادلاتمر واالطالع على كل ما ىو جديد ىف رلال عملك وادلتعلقة

 بتخصصك 
  ضع نص  عينيك مصلحة الكلية ومصلحة الطال  على حد سواء 
 م ادلعاملة ال  تتناس  معو الطالب أمناط سلتلفة معامل كال منه 
  احرتم مواعيد العمل 
 ملة احلانة والكردية مع الزمالء والطالب حتقق اذلدف وختلق الود والعالقة الطيبة اادلع 
  جي  أن تكون على قدر م  اللباقة والكياسة وحا  التصرف ح  تكتا  ثقة زمالئك 
 اعلية استخداموتنظيم وقتك لتصل لفرت  خطوات عملك طبقا لالةمية وقم ب  
  حدد أعمال اليوم مابقا واعلم أن إدارة الوق  م  إدارة الاات 
  حاول عدم الشط  أوالكشط أواحلشر ىف االوراق وادلاتندات الرمسية حفاظا على ادلصداقية والشفامية 
  والثقاميةتعزيز القيم الدينية واالجتماعية وكاا زمالئك الاي  يعملون حت  اشرامك أحرص على تنمية قدرات 

 بينهم 

 تدريبية حضور الدورات العلى  أحرصو  .مباتو  اجلامعة مبهارة وكفاءة وإخالص للنهوض   ادلهام ادلاندة اليكأد
  ال  م  شأهنا رمع قدراتك ومهاراتك

 احملامظة على ادلال العام وعدم إىدارهيك جي  عل  

  عدم استخدام أجهزة الكلية ومواردىا و  ام األمثل حتر  استخدامها االستخدالكلية و مواردىا و احلفاظ على بنية
  يف أعمال ال ختص أعمال الكلية

 معليك اختاذ االجراءات على أ  منها ضااجلامعة واذا كان ىناك أي وجو اعرت ولوائح اإللتزام بقوانن  يكجي  عل 
 وشرح وجهة نظرك ء ابدواألسالي  ادلشروعة ال

  طالب الالعاملن و  االحرتام ادلتبادل بن 

 الكلية  أىداف حتقيق أجل م  الزمالء ىف اطار م  الصدق واالمانة باقي مع على التعاون أحرص 
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 الزمالء مصلحة على احلرص  

  خصوصاا ،الطالبو الي ختص الكلية أو اآلخري  م  الزمالء احملامظة على سرية وخصوصية ادلعلومات ادلتداولة و 

 أو سلوكية  اليةم مباائل أو شخصية بأمور األمر تعلق إذا
 

  والتربعات اذلدايا قبول يف ادلهنة ا: أخالقياتعاشر 
 أي جهة إال بعد موامقة رللس الكلية وتاليمها للكلية   أو التربعات م  اذلدايا قبول جيوز ال 

 هنا جي مإ التربعات او ادلنح سواء م  جهات زللية أو أجنبية، أو اذلدايا أنواع م  نوع أي على الكلية حصول حالة يف 
  الشبهات  ع  والبعد بالشفامية الكلية موقف يتام ح  بعد موامقة رللس الكلية ورللس اجلامعة تكون أن

 األشكال  م  شكل بأي اجلامعة سياسات أو الكلية قرارات على ذلك يؤثر الأ البد جهة أي م  ذلدايا الكلية قبول عند 

 
 قيات ادلهنةأخال ميثاق الفةسل  مع التعامل آلياتأحد عشر: 

خالقيات ادلهنة الواردة هباا الدليل أل بالكليةعضو لسلالفة استالم االستاذ الدكتور عميد الكلية لشكو  مكتوبة ياكر ميها ىف حالة 
ويرمع التقرير للجهة لفحص الشكو  وإعداد تقرير بنتائج الفحص والتوصيات تشكيل جلنة يقوم االستاذ الدكتور عميد الكلية ب

( يف حالة ما إذا  221اىل ادلادة  49)ادلادة  2491( لانة 94ما ورد بقانون تنظيم اجلامعات رقم ) دتشيا معوذلك  ادلختصة
ورد بقانون العاملن ادلدنين ىف الدولة إذا كان  الشكو  اجتاه عضو م  الكادر ما كان  الشكو  اجتاه عضو ىيئة تدريس، و 

 العام 

 


