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مقدمة:
تكتسب األخالق المهنٌة أهمٌة كبرى إذ أن مقومات أٌة مهنة تقتضى وجود دستور أو مٌثاق
أخالقى مهنى ٌلتزم به أعضاؤه بتطبٌقه إذا كانت األخالق المهنٌة ضرورة لكل فررد ٌممرل م مهنرة
فإنها أكثر أهمٌة وضرورة عن ٌممل فى مهنة التملٌم وذلك بسبب خطورة وأهمٌة هرذه المهنرة الترى
تهدم إلى بناء شخصٌة اإلنسان بأبمادها كافة وتمتد آثارها إلى أجٌال عدٌدة .
إن هررذا المٌثرراق قررد اعتمررد مررن قبررل كلٌررة الصررٌدلة جاممررة طنطررا فررى بٌرران للمبرراد والقواعررد
األخالقٌررة التررى ٌجررب أن تكررون مترروفرة فررى المؤسسررة ككررل وفررى أعضرراء هٌ ررة الترردرٌ والطرراقم
الممرراون بص ر ة خاصررة الضررره منرره هررو مسرراعدة المرراملٌن فررى الكلٌررة فررى تلدٌررد وتسرروٌة المسررا ل
األخالقٌة التى قد تنشأ فى سٌاق عملهم من خالل صٌاغة فهم مشترك لماهٌة السرلوك األخالقرى مرن
قبل أعضاء هٌ ة التدرٌ .
الباب الثانى ٌتناول المالقة بٌن أعضاء هٌ ة التدرٌ

ومختلم الهٌ ات واألشخاص .

الباب األول:
 -1حرية ومسئولية العمل األكاديمى:
(أ) أعضرراء هٌ ررة الترردرٌ ٌتلملرروا مس ر ولٌة تطرروٌر ونشررر الممرفررة وال هررم وبالتررالى فررإنهم
ٌت ررانوا للت رروق فررى مجررال البلرروة والممارسررة والتملررٌم كمررا أنهررم أٌضررا ٌتلملرروا مس ر ولٌة
المشاركة ب اعلٌة فى آلٌات الكلٌة الخاصة بتلقٌق هذه األغراه .
ومررن هنررا نؤكررد علررى المسرر ولٌة التقلٌدٌررة ألعضرراء هٌ ررة الترردرٌ
المجتمع ورواد ال كر .

لٌكونرروا بمثابررة ضررمٌر

(ب) اللرٌررة األكادٌمٌررة ضرررورة للبلررة ولكتسرراب الملررم والممارسررة فجمٌررع أعضرراء هٌ ررة
التدرٌ والطاقم المماون لهم اللق فى اللرٌة وتن ٌذ األدوار التدرٌسٌة فى الكلٌة .
هذه اللرٌة األكادٌمٌة تلمرل فرى طٌاتهرا واجرب علرى كرل أكرادٌمى كرى تسرتخدم هرذه
اللرٌة بطرٌقة تنسجم مرن اللترزام بالقواعرد المامرة بأمانرة طلرب ونشرر الممرفرة فرى البلرة
الملمى والممارسة والتملٌم .
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وٌنبضررى بالتررالى علررى أعضرراء هٌ ررة الترردرٌ المشرراركة فررى البلرروة والترردرٌ فررى
مجال تخصصهم وخبراتهم فقط وٌنبضى ال صل بوضوح بٌن اآلراء المبٌنرة علرى التخصرص
واألخرى المبٌنة على رأى شخصى .
(ت) أنشررطة أعضرراء هٌ ررة الترردرٌ ٌجررب أن تكررون متسررقة مررع السررتخدام المسر ول لللرٌررة
األكادٌمٌة ول ٌنبضى بأى لال مرن األلروال علرى أعضراء هٌ رة التردرٌ فمرل أو إغ رال اٌرة
فمل من شأنه التقلٌل من اللرٌة األكادٌمٌة لشخص آخر .
(ة) التأكٌررد علررى التررزام الكلٌررة بجمٌررع الت اقررات الموقمررة مررن قبررل جاممررة طنطررا واألطررر
والمماٌٌر الموضوعة من قبل وزارة التملٌم المالى والبلة الملمى بجمهورٌة مصر المربٌرة
.
(ج ر ) التأكٌررد علررى التررزام أعضرراء هٌ ررة الترردرٌ
المساواة فى فرص التملٌم والممل .

برردورهم فررى تلقٌررق المدالررة عررن طرٌررق

(ل ) فى إطار السمى لتلقٌق هذه األهدام وفى سٌاق اللرٌة األكادٌمٌة أنره مرن المقبرول أن
ٌقرروم أعضرراء هٌ ررة الترردرٌ فررى بمرره األلٌرران مررن نقررد أنمرراط الت كٌررر وال هررم والسٌاسررات
والممارسررات والسررلوك السررا د داخررل الكلٌررة أو علررى نطرراق أوسررع وعررره طرررق بدٌلررة فررى
الت كٌر وال هم والسٌاسات والممارسات والسلوك .
 -2المسئولية التدريسية:
ٌنبضى على أعضاء هٌ ة التدرٌ

والطاقم المماون أن-:

(أ) ٌماملوا الطالب بالترام فى جمٌع األوقات .
(ب) أل ٌسملوا للمالقات الشخصٌة مع الطلبة بالتأثٌر على المالقة المهنٌة بٌنهما .
(ج ) ٌمترفوا بأن جمٌع أشكال المضاٌقة غٌر مقبولة على اإلطالق .
(ل ) ٌشجموا الطالب على الت كٌر بشكل مستقل وتبادل األفكار بلرٌة .
(خ ) ٌطوروا وٌلافظوا على مستوى عال من الممرفرة والخبررة فرى المجرالت الترى ٌقومرون
بتدرٌسها .
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(د) ٌقوموا بالتواصل بشكل فمال فرى السرٌاقٌن الرسرمى وغٌرر الرسرمى مرع الطرالب لضرره
التدرٌ وٌخصصوا للطالب الوقت الكافى للوصول لهذا الهدم .
(ذ) ٌضررموا إجررراءات تقٌررٌم عادلررة وفمالررة والتررى تسررهم فررى تملررٌم الطررالب وإدارتهررا بطرٌقررة
عادلة وفمالة .
(ر) ٌضمنوا أن ٌكون الطالب على دراٌرة براإلجراءات واللروا ل المنظمرة المتملقرة بالتردرٌ
لهم وإجراءات تقٌٌمهم .
(ز) ٌسررموا باسررتمرار لتلسررٌن ك رراءتهم التدرٌبٌررة علررى أسررا
المتالة لول أدا هم وتأثٌرهم على الطالب .

جمٌررع البٌانررات واإللصررا ٌات

( ) ٌقوموا بالطالع على أنشطة التطوٌر المهنى التى تهدم إلى تلسٌن فمالٌة التملٌم.
(ش) ٌقدموا المشورة المناسبة والمساعدة إلى الخرٌجٌن من أجل تنمٌتهم أكادٌمٌا ومهنٌا.
(ص) ٌلجمرروا علرررى التمرررا أو الكشرررم عرررن المملومرررات السررررٌة الخاصرررة برررالطالب دون
اللصول على إذن للطالب الممنى إلٌها فى لالة الطوار أو لٌثما ٌقتضى القانون .
 -3المسئولية البحثية:
ٌنبضى على أعضاء هٌ ة التدرٌ

والطاقم المماون أن-:

(أ) ٌقوموا بالتمامل مع غٌرهم من البالثٌن بالترام فى كل األوقات .
(ب) ٌسموا لتطوٌر فهم جدٌد فرى مجرالت خبرراتهم سرواء مرن أجرل زٌرادة الممرفرة لرذاتها أو
من أجل المصللة المامة .
(ت) ٌقوموا باإلقرار بمنتهى الدقرة واألمانرة بالمسراهمات الترى قردمها اآلخررون تجراه أبلراثهم
وخصوصا الزمالء والطالب .
(ة) ٌتقبلوا اللتزام بنشر نتا ج بلوثهم من خالل النشر والمؤتمرات وبطررق أخررى مال مرة
.
(ج) ٌقوموا بالمتثال لمماٌٌر وأخالقٌات المهنٌة الخاصة بنقابة الصٌادلة \.
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 -4المسئولية الوظيفية:
ٌنبضى على أعضاء هٌ ة التدرٌ

والطاقم المماون أن-:

(أ) ٌتجنبوا اتخاذ األعمال التى من شأنها برأى شركل مرن األشركال التردخل فرى آراء واجبراتهم
الوظٌ ٌة على النلو الملدد فى الال لة الخاصة بالكلٌة .
(ب) ٌمتنموا عن القٌام بأ أعمال من شأنها أن تنال من نزاهة واستقاللٌة الكلٌة .
(ت) ٌمتنموا عن أن ٌمثلوا أن سهم متلدثٌن باسم الكلٌة ما لم ٌكن مخول لهم القٌام بذلك .
(ة) ٌتخررذوا كررل المناٌررة والمسر ولٌة لرردعم سررممة ومكانررة الكلٌررة والجاممررة التابمررة لهررا ولررٌ
النخررراط فررى األنشررطة التررى مررن شررأنها أن ٌللررق الضرررر بررأى شرركل مررن األشرركال بسررممتها
ومكانتهما .
(ج) تجنب سوء استخدام الموارد التى ٌمولها القطاع المام للجاممة لتلقٌق كسب شخصى.
(ح) ٌساهموا فى تلقٌق أهدام وخطط الكلٌة .
(خ) ٌشاركوا بشكل مناسب فى اللٌاة المؤسسة للكلٌة .
الباب الثانى-:
 -1العالقة بين عضو هيئة التدريس ومهنته:
طبقررا لمررا ٌررنص علٌرره القررانون ول لررة الجاممررة

(أ) ٌررتم توصررٌم مهررام عضررو هٌ ررة الترردرٌ
والكلٌة التابع لها .

(ب) عضررو هٌ ررة الترردرٌ هررو المس ر ول األول عررن ضررمان أفضررل مسررتوى مررن الررتمكن فررى
مجال دراسته  .وهرو األقردر علرى ممرفرة وفهرم سرلوك طالبره كرى ٌصرل إلرى أفضرل أسرلوب
تدرٌسى ٌتوافق مع مستوى الطالب .
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(ت) ٌنبضرررى علرررى عضرررو هٌ رررة التررردرٌ إدراك أن شرررروط المؤسسرررة التملٌمٌرررة تقتضرررى أن
ٌخضع أللكام ممٌنة من أجل التمٌٌن والترقٌة وعلٌه أن ٌستجٌب لهذه األلكام .
(ة) ٌنبضى على عضو هٌ رة التردرٌ فرى كافرة الظرروم أن ٌسرمى بكرل جهرده علرى تجمٌرع
مملوماته من كافة مصادر الممرفة  .وأن ٌلرص على تلرى المصداقٌة فٌمرا ٌقدمره للطالرب
كما ٌنبضى أن ٌتقبل النقد فٌما ٌخص مصداقٌة هذه المملومات .
(ج) ٌنبضررى علررى عضررو هٌ ررة الترردرٌ أن ٌبررادر إلررى المشرراركة فررى الممررل اإلدارى للقسررم
الخاص به والمؤسسة ككل متى طلب منه ذلك .
(ح) ٌنبضى على عضو هٌ ة التدرٌ أن ٌشترك فى الجممٌات والمنظمرات والنقابرات المهنٌرة
والملمٌة سواء تلك التى فى مجال تخصصه أو فى المجالت األخرى ذات الصلة.
 -2العالقة بين عضو هيئة التدريس والمؤسسة التعليمية:
ٌنبضى على عضو هٌ ة التدرٌ
(أ) ٌتمسك بلقه فى تدرٌ

أن-:
كل ما ٌتملق بمجال تخصصه .

(ب) ٌتمسك بلقه فى ممارسة لقوقه كمواطن فٌما ٌتملق بالش ون المامرة بلٌرة ل ٌتمراره
ذلررك مررع آراء مهامرره التملٌمٌررة  .وأن ٌوضررل دا مررا أن آرا رره هررذه تمبررر عررن شخصرره ولررٌ
المؤسسة التملٌمٌة ما لم ٌكن م وضا له التلدة باسم المؤسسة التملٌمٌة .
(ت) اللتزام بقواعد وألكام الترقٌة الملمٌة واإلدارٌة وكرذلك كافرة أشركال الجرزاءات المتبنراه
من قبل المؤسسة التملٌمٌة وأن ٌممل على تدعٌمها .
(ة) أل ٌتواطأ مع المس ولٌن اإلدارٌٌن فى المؤسسات التملٌمٌة لردعم وضرمه الروظٌ ى بضٌرر
لق أو اإلضرار بزمٌل آخر .
(ج) أن ٌلزم بمس ولٌاته فٌما تخرص األعمرال اإلدارٌرة بلٌرة ل تتمراره مرع أدا ره التملٌمرى
والمهنى .
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 -3العالقة بين عضو هيئة التدريس وزمالئه -:
ٌنبضً على عضو هٌ ة التدرٌ

أن -:

ٌ -1قدم ٌدي المون والتشجٌع لزمال ه لدعمهم علمٌا وبلثٌا وإدارٌا .
 -2أل ٌشترك أو ٌنضم أو ٌتواطأ فً أٌرة منافسرة غٌرر شررٌ ة مرع زمال ره مرن اجرل اللصرول
على منصب أو مكانة أو لافز مادي أو نٌل اللظوة لدى الطالب على لساب زمٌل آخر.
 -3أل ٌقرروم بررأي عمررل ٌكررون مررن شررأنه السررتخ ام بزمال رره أو التقلٌررل مررن شررأنهم أو مكررانتهم
الملمٌة .
 -4أن ٌلتزم بقواعد النشر والبلة الملمً فً أن ٌنسب أي مرادة علمٌرة مقتبسرة مرن زمٌرل آخرر
إلٌه .
 -5أل ٌدعم أو ٌرعى خدمات مدفوعة الثمن دون أن ٌكون مخرول برذلك بشركل رسرمً مرن قبرل
المؤسسة التملٌمٌة التابع لها .
 -6أل ٌتردد فً تزكٌة عضو زمٌل ٌرى أنه أهل لمنصب ممٌن إل إذا رأى عك

ذلك .

 -4العالقة بين عضو هيئة التدريس والطالب -:
ٌ -1نبضً على عضو هٌ ة التدرٌ

أن -:

ٌ -2لتزم تجاه إعطاء الوقت والهتمام الكافً للطالب وذلك ٌتطلب من التواجد الدا م والمسرتمر
مع الطالب للمشاورات الملمٌة والتلدٌة الثابت والمستمر لبرامج الممل الٌومً للطالب .
ٌ -3قوم بممل تقٌٌم عادل وغٌر متلٌز فً الوقت المناسب لجمٌع الطرالب طبقرا لمرا ترنص علٌره
الال لة بخصوص وكذلك إعادة النظر فً عمل الطالب وإعادة تقٌرٌمهم  .وفرً لالرة الرتظلم
الجاد من التقٌٌم من لق الطالب إعادة تقٌمه أمام لجنة من أعضاء هٌ ة التدرٌ أو مؤسسرة
مما لة متخصصة فً هذا الممل  .ومن وقت آلخرر ٌنبضرً علرى كرل عضرو هٌ رة تردرٌ أن
ٌقارن بٌن تقدٌرات الطالب وذلك لختٌار فاعلٌة نظام التقٌٌم المممول به فً المؤسسة .
 -4أن ٌقوم بمشاركة الطالب فً نشاطاتهم المامة لما لهذه المشراركة مرن ترأثٌر إٌجرابً ملمرو
على نجاح المملٌة التملٌمٌة .
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ٌ -5وفر مسالة من اللرٌة األكادٌمٌة للطالب فٌمرا ل ٌخرل بالمالقرة برٌن عضرو هٌ رة التردرٌ
والطالب .
 -6أن ٌكررون علررى اسررتمداد تررام للتمرراون فررً اكتشررام وتقرردٌم التقررارٌر الالزمررة للجهررة التأدٌبٌررة
الممنٌررة فررً لالررة سرروء سررلوك ألررد الطررالب أو خٌانترره لؤلمانررة والتررً تضررر بشرركل كبٌررر
باألهدام والمثل الملٌا للمؤسسة التملٌمٌة التً ٌممل تلت لوا ها مرع اللت راظ بلرق الطالرب
المخطئ فً الرد والستماع له بضمان تلقٌق المدالة وصٌانة اللقوق لكافة اطرام الملمٌرة
التملٌمٌة .
 -7أن ٌكون قادرا علرى ممالجرة األفكرار واللتٌاجرات ونقراط الضرمم وقلرة الثقرة لردى الطرالب
سررواء كانررت ممرفترره لهررذه النقرراط مررن خررالل النشررطة الروتٌنٌررة أو خررالل التصررال المباشررر
بالطالب  .كما ل ٌنبضً علٌه الكشم عن هذه اللقا ق لآلخرٌن إل فً نطاق تأدٌة واجبه .
 -8ل ٌلررق إجبررار الطررالب سررواء داخررل خررارج المؤسسررة التملٌمٌررة علررى دفررع أٌررة مقابررل نظٌررر
المملٌة التملٌمٌة إل فً ظل ظروم ممروفة ووافقت علٌها السلطات المس ولة .
 -5العالقة بين عضو هيئة التدريس والمجتمع المدني -:
ٌنبضً على هٌ ة التدرٌ

أن -:

ٌ -1لررافظ علررى ممارسررة لقرره كمررواطن فررً المشرراركة المجتممٌررة وفررً الش ر ون المامررة دون أن
ٌؤدي ذلك إلى إهمال واجباته المهنٌة .
ٌ -2ستضل عالقاته المامة المتالة لخدمة المؤسسة التملٌمٌة ولٌ

لخدمة مصالله الخاصة .

 -3أل ٌهتم خالل المرام الدراسرً بأنشرطة أخررى خرارج المؤسسرة التملٌمٌرة الترً قرد تموقره عرن
أداء مهامه التملٌمٌة على الوجه األكمل .
ٌ -4تجنب الخطاب أو السلوك الضٌر ل رق الرذي ل ٌناسرب مرع أداء المهنرة والترً تضرر بالشركل
المام لمضو هٌ ة التدرٌ .
 -5أل ٌتقبل أي تموٌل أو ٌخضع ألٌة ضضوط سواء داخلٌة أو خارجٌة مباشرة أو غٌرر مباشررة
من أي جهة للتروٌج لمباد لزبٌة أو مذهبٌة أو عنصرٌة .
 -6أن ٌلزم السرٌة التامة فٌما ٌخص الموضوعات الخاصة بالمؤسسة التملٌمٌة ملرل الجردال أو
النقاش والتً من شأنها تتطلب تلك السرٌة .
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 -7أن ٌدافع عن أٌة زمٌل تم انتقاده ظلما وإجلافا .
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