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 لكلية اآلداب بسوهاج خالقيامليثاق األ
 

متااكن  مهانا  أ  يااعن  او انانمني منن نا من  ايممنا  ننا  اون نال ااو انطالق   تمهيد:
أ  مسنننن اا اوتاامننناي أوالقمننني ااةنننكي امكننن  ت تتكامننن  مهانننا اتكمننن  م هاوانننا  منن نننينننن  

، ماقع م  اومااقع افى أمي ماني م  اوما  يأ يام ا  ها ا اال إوى او اماي اومرجات ف
 يمنن ناوتني والقمني األ ااالوتاامنايمهننر ع  مجماعني اوةناانط ااومهناممر  فإ  هذا اوممثاق

م  او منا اي اأعةناه هم ني اوتن رم   أ  ملتام ناا طااعمي جممع اومنتمم  إوى كلمي اآل ا 
 يامهننناانمام ااوهننناملم  علنننى اونننتالا مسنننتاماتام اواام مننني، مننن  ماقنننع اقتنننناعام نانانننا هننن

تطنامر مسننتال اوكلمني ااورقنى ناننا  فنيمجن  أ  منطلننق منانا جان هم اوم ننتر   اوتنياو اعن ت 
 ي: وى أفة  أ اه ممك  اذو  على اونكا اآلتإ

 
  :اكمة للميثاقحاألساسية ال والمبادئأوال: المحددات 

 .اوهم  إوى أق ى ك  ممك  فيايوالل  .1
 ت ةم  اوم لكي األعم كمثما اج  تهارض نمناا انم  اوم لكي األول. .2
املنننني وا ننننني فممننننا نننننم  اومسننننتاماي األعلننننى اام منننننا هاوم فننننياوتنننناام اوه اونننني  .3

 . اومستاماي األق ا 
 كافي اومجاالي ااوممارساي. فياوتاام األماني  .4
اوك نناق اينسننانمي األساسننمي وكافنني اومنتمننم  إوننى  فننيايممننا  ناومسننااات اوتامنني  .5

  .اوكلمي
ااسنت الو  عن  كن  منا ممكن  أ  مكنلن   ياونكث اوهلمنفي ايمما  نكرمي او كر  .6

 .أا مؤثر علم 
ت اوم ه مع اوهم  اون ا م إونى تطامرهنا نمنا تتطلنن  اكترام ث افي اومجتمع اتراث  ا  .7

 .م تةماي اوت  م
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 : األخالقية للقيادات االلتزاماتثانيا: 
 فنننيسنننااه األ ننننى،  أ  مكنننا  قننن ات مثلنننى ولمسنننتاماي يمنن ننني اومسنننتاي او منننا  .1

 م ل اوتاام  نراح او اانم  ان ا اا. فيأا  يسلاك  او و 
اومهاملي نم  جممنع اونذم   فياوي اوتامي اوه  مراعيأ   يعلى ك  مستال قما  .2

 ا.ت ملام  الكمات  اومواوي و  قانان  
قراراتننننن  مننننن  منطلنننننق ت ننننن مي  فننننني أ  منطلنننننق يمسنننننتال قمنننننا  يأل منن نننننيال  .3

 اوكساناي كتى وا كاني تطنم ا ول انا . 
تك مننق ممننااي  مننر  فننيأ  مسننتو م  ننالكمات   قمننا يمسننتال  يأل منن ننيال  .4

 .ا  ناع هذه اومماايا ما كمنررت ون س  أم  
تنممني ث افني عن   او منا يكن ا  مسنتااه  فنيا مسن ا  أوالقم ن قمنا يك  مسنتال  .5

نننن تمتنننن  إوننننمام  اوننننذم  أمننننام جممننننع ا متكاف ننننياوتننننناف  او ننننرما اوننننذي متننننم  فر  
  رتام.أا إثناي ج اامااهنام  ق راتامينراا   الكمات 

اوننناه إونى منا قن   ياوماةناعا نتاجمن  اون ن  مطاون  أوالقم ن قمنا يك  مستال  .6
مننننرل أناننننا ال تك ننننق  اسماسننننايم نننن ر منننن  اومسننننتاماي األعلننننى منننن  قننننراراي 

ن ن  اواقني ناي ن اه  فنياهنا مطاون   ،اوم لكي اوهامي على اواج  األمث 
ق  ت  ر م  اومستاماي األ نى اأ   اوتيإوى أاج  اون   اوماةاعمي ااوجا ت 

 . االعتنار فيا ماوذها  ا م  
 نننكال تنننر  إومننن  ااونننر  علمانننا  يأ فنننيمسننن ا  عننن  اونانننر  قمنننا يكننن  مسنننتال  .7

 . اتالفى أسناناا
اع م إه ارها  ع  ك اهت استو ام اوماار  اومتاكي و مس ا   قما يك  مستال  .8

 .أاج  ول را ال تو م اوهملمي اوتهلمممي ااونكثمي ناو ك  األمث  في
اومنتمنم   اون   و ل جممعفي  تنممي راح اوث ي ع  مس ا  قما يك  مستال  .9

 .ااوااله وكلمتام اجامهتام االنتماه راح إوى اوكلمي انث
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 : األخالقية ألعضاء هيئة التدريس االلتزامات :ثالثا
 أ ـ التزامات أعضاء هيئة التدريس نحو الطالب:

 عةننا هم نني اوتنن رم  مسنن ا  عنن  نننذ  أق ننى جانن  ممكنن  وتا ننم  اومهرفنني .1
ونن ا م وونراتنن  اق راتنن  علننى نكننا امسنن ا  عنن  اوتطننامر ا ،اوهلممنني إوننى اوطاونن 

 م  تك مق هذا او رض. ممكن 
 و ل طالن . اوهلميعةا هم ي اوت رم  مس ا  ع  تنممي راح اونكث  .2
 فننيااوث نني  اوننرأي فنني االسننت ال عةننا هم نني اوتنن رم  مسنن ا  عنن  تنممنني راح  .3

 .اون   و ل طالن 
ع اوطننال  عةنا هم نني اوتن رم  مسنن ا  عن  اومهاملنني اوها وني ااومتكاف نني وجممن .4

 .منام يانكماا أل ي ا  أ
 يعةننا هم نني اوتنن رم  مسنن ا  عنن  اكتننرام م نناعر طالننن  اعنن م جركاننا نننا .5

 . ك  م  األ كا 
ننننمكاننننر علننننى عةننننا هم نننني اوتنننن رم  كاننننر   .6 ا أ  مسننننت   عالقتنننن  نطالننننن  ا تام 

مسنننننم  نانننننا او نننننانا  أا ال تجماهنننننا األعنننننراا  وتك منننننق مكاسننننن  أا مننننننافع ال
 .اوجامهمي

اوتام  االوتاامم  ماقع  ت امم مستال اوطال  رم  مس ا  ع عةا هم ي اوت  .7
 وةنط عملمي اوت امم. والقيممثاق او را األ فيها اار   نك  ما

قنن  مت نن م ناننا اوطننال   اوتننيعةننا هم نني اوتنن رم  مسنن ا  عنن  نكننث او ننكاال  .8
 .ااوهم  ق ر ايمكا  على تالفى أسناناا
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 : ئهم ونحو أعضاء الهيئة المعاونةالتزامات أعضاء هيئة التدريس نحو زمال  :ب
أ   منن ننياكننذو  مننع اوسننا ت اومهنناانم   عالقنني عةننا هم نني اوتنن رم  نامال نن  .1

 مةر نام أا ه إومام أايفه  أا قا  مس ياوتام اتجن  أ االكترامعلى  تُننى
 .م  م م اعرهم

ا منننع كننن  عةنننا مننن  أعةننناه هم ننني اوتننن رم  متاجننن  علمننن  أ  مكنننا  متهاان ننن .2
ةنناه اوام نني اومهااننني إوننى أق ننى كنن  ممكنن  اأال مكجننم عنن  امال نن  امننع أع

 .إمكان  ذو  فيت  مم اومساع ت ااوها  إومام متى كا  
على ك  عةنا من  أعةناه هم ني اوتن رم  أ  متهامن  منع من  هنا أكننر منن   .3

ااوت نن مر  االكتننراماو رجنني اوهلممنني ناو نن ر اوااجنن  منن   فننيا امنن  هننا أقنن م سننن  
 . م رة  سن  أا مكانت  ياوذ

 يكنننن  عةننننا مننن  أعةنننناه هم نننني اوتنننن رم  أ  متجنننن  أمنننني مكااونننني وكنننن علنننى .4
 .اك ه نما مه  ك ا ولجممع والست ثار ون س  على ما ها كق و مره أا مك  

على ك  عةا م  أعةاه هم ي اوت رم  أ  مهم  علنى تسنامي أمني والفناي  .5
اأ  متجننننن  قنننن ر ايمكننننا   ،نمننننن  انننننم  امال نننن  علننننى أةننننمق نطنننناق ممكنننن 

 .إوى اومستاماي األعلى ت هم ها
من  امال ن  امهاانمن ،  اوماةناعيت ن  اون    متكلى نراح على ك  عةا أ  .6

م  األسنانم  اوماةناعمي اوواو ني فممنا قن  ماجان   اواقي ذات  فياأ  منطلق 
 إومام م  أاج  اون  .

اوسمرت او و مي وامال   اأ  مكتم ما  فيعلى ك  عةا أ  متجن  اوواض  .7
اال مسننننم  نت نننن مم أمنننني  امتاجنننن  علمنننن  أال م نننن م ،أسننننرارهمقنننن  م نننن  إومنننن  منننن  

 مهلاماي عنام ألمي جاي م  اوجااي.
 فنيعلى ك  عةا م  أعةاه هم ي اوت رم  أ  منذ  أق ى اوجان  اوممكن   .8

امتنانهتام ن نك  مسنتمر  اوناكثم م  م را علمام م   اي راا على رسا  
 .لا اسا ل نموت ك  ما مستطمع ت  مم  م  اوها  اأ  م  م وام
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عةننا منن  أعةنناه هم نني اوتنن رم  أ  مسننت   اةننه  كم ننرا  يال مجنناا أل .9
تك مق أمي ماامنا أا مننافع  و نمي كمنا ال مجناا ون  في  اوناكثم على رسا   

 .قنا  أمي ه اما منام
 
 : والنشر الفكرية أعضاء هيئة التدريس نحو حقوق الملكية التزامات:ج

كلمنا عنرض ومننتك فكنرل  تن رم متاج  علنى كن  عةنا من  أعةناه هم ني او .1
أا ناع  اأما ما  يا ما كا   ك  اومنتك او كر أ  منس  هذا اومنتك و اكن  أم  

 .مهرض فماا وذو  اومنتك اوتياوطرم ي أا اومناسني  كاني
نن .2  ين ننر أ ا علننى كنن  عةننا هم نني تنن رم  أ  مهمنن  طنننع أاا نات ننممتنننع امتناع 

إذ  منن  اومؤوننا أا منن   ننن ا  -نهةنن   كلنن  أا -مؤوننا منن  مؤو نناي  مننره 
كتى وا وم مك  مستا ا تك مق من هي ما مي م  إعا ت اوطننع  ارثت  م  نه ه

ا وكمامنني وننم تكنن  قنن  ان ةنني منن ت اوكمامنني اوم ننررت قانان نن اون ننر. اذونن  مننا أا
نن ا منن  افاتنن . افننى جممننع اوكنناالي اوك نناق اوما منني ولمؤوننا اهننى ومسننا  عام 

  .متاج  علم  نسني اوهم  و اكن 
متاج  على ك  عةا م  أعةناه هم ني اوتن رم  أ  مثنني قا مني ناوم نا ر  .3

ولكتننننن   اسنننننت ا  منانننننا سنننننااه ناونسنننننني اوتنننننيأا  اعتمننننن  علمانننننا اوتنننننيااومراجنننننع 
ولنكنناث اومهنن ت ولن ننر مننع اعتنننار هننذا اوثننني  ااومننذكراي اوجامهمنني أا ناونسننني

مي كتاثمننق ا مننر  او ةنن  أل ننكان  نايةننافي إوننى اام تنن  األ ننلا أوالقم ننااجن نن
 .اونكاث اوكت  أا اومذكراي أا فيولما ت اواار ت 

إال و نرض ت تةنم  م تةنماي اون ن  أا اوته من  أا  ياون ن االقتننا ال مجاا  .4
مونن  نكنق اومؤوننا  افننى كن ا  هننذه اوم تةنماي نمنا ال االست ناا اوم ارنني أا 

افننى جممننع اوكنناالي متهننم   ،ياكنن ه نإعننا ت ن ننر ن نن  األ ننل االسننت ثار فنني
من   االقتننا  منن تنم  ياونذ ذكر رقم او  كي ااوماةنع ياون  االقتنا ن  ع
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قا مننننني اومراجنننننع  فنننننيننننننذكر نمانننننناي اومرجنننننع  االكت ننننناهاعننننن م  مرجنننننع مهنننننم ،
 ااوم ا ر.

إمرا  مهلامي مستم ت م  مرجع آونر  فيعلى مرجع اسمط  االعتما كاوي  في .5
نهننن  ذوننن  إونننى كتنننى ونننا تنننم اورجننناع  فإنننن  متهنننم  اي نننارت إونننى اومرجنننع اواسنننمط

 :افنننى اوكاوننني األومنننرت متهنننم  اي نننارت إونننى كنننال اومننننرجهم  ،ياومرجنننع األ نننل
  .ااواسمط ياأل ل

أعةاه هم ي اوت رم  مس اوا  عن   نر  قنمم اكتنرام اوملكمني او كرمني متمثلني  .6
ك  منا ننل علمن  قنانا  كمامني  فيساو ي اوذكر امتمثلي كذو   االوتااماي في

الناننم امهنناانمام، امسنن اوا  عنن  متانهنني منن ل ن ننا  ط فننياوملكمنني او كرمنني 
 .اوتاامام ناا

 
 : العلميالبحث  أعضاء هيئة التدريس نحو التزاماتد. 

ك  عةا م  أعةاه هم ني اوتن رم  مسن ا  عن  ايطنالع اومسنتمر امااكنني  .1
 .مجا  تو    في أك ث اوتطاراي اوهلممي

  ايممنا  نكاثن  من فنيعلى ك  عةا م  أعةاه هم ني اوتن رم  أ  منطلنق  .2
ومننا هننا  نكاثنن  فننيتكننا  األاوامنني  هننا سنننم  اوت نن م، اأ  اوهلمننينننا  اونكننث 

 .أكثر فا  ت ومجتمه  ااطن  ااينسانمي ناج  عام
ونن ل إجننراه نكثنن  اأ  متجننن  فنركنني  علننى كنن  ناكننث أ  ملتننام األماننني اوتامنني .3

 إونننى مننن ر  االنكمننناانم تةنننماي اونااهننني اعننن م  اونتنننا ك اتل م انننا اأ  متمسننن 
 . و مي على كسا  اوك م ي اوهلممي

اأال متننناثر نامننني أفكنننار  ااالسنننت ال علنننى كننن  ناكنننث أ  متمسننن  ناوماةننناعمي  .4
 .مسن ي متهل ي نماةاع نكث 
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اوك ا  على اومهلاماي  فيعلى ك  ناكث أ  ملجا إوى اواسا   اوم راعي  .5
اوالامننننني ونكثننننن  وا ننننني إذا كانننننني تلننننن  اومهلامننننناي تتهلنننننق نا نننننوال وانننننم 

 .و ا متام
علنننى كننن  ناكنننث أ  مكتنننرم سنننرمي اومهلامننناي اومتهل ننني ناأل نننوال اونننذم  قننن   .6

اال مجنناا ونن  نكننا  منن  األكنناا  أ  ماا اننا ومننار   ،متهلننق ناننم نكننث مهننم 
 اوهلمي.اال أ  مستو ماا و مر أ راض اونكث  ي و 

أ  تكنا  نكاثن  متكاملني ن ن ر ايمكنا  منع نكناث  على ك  ناكنث أ  مراعنى .7
 .مهرقلي واا امال   اأال تكا  

 على ك  ناكث أ  مكترم ك اق اوملكمي او كرمي ولناكثم  اآلورم . .8
 

 للهيئة المعاونة:األخالقية  االلتزامات :ارابًع
تمام : على ك  عةا م  أعةاه اوام ي اومهااني أ  مةع ن   عمنم  أن  م نراع 

  علنى تك نق مسلك  نك  منا من   نان  أ  مسناع فياومست ن  اأ  ملتام  في يألستاذ جامه
  ي: اومتاا   م  وال  ما مات اوهلميااونكث  او ها هذا اوم راع م  وال  اوهم  

 اومهااننني أ  مهمنن  ن ننك  مسننتمر علننى علننى كنن  عةننا منن  أعةنناه اوام نني .1
اومجاالي  فيمجا  تو    مع ع م إهما  تنممي اومهرفي  فيتنممي مهرفت  

جنن  عننام مننع اعتنننار ذونن  اومرتنطنني ناننذا اوتو ننل اتاسننمع آفاقنن  اومهرفمنني نا 
 . ا فكس ا علمم  ااجنا أوالقما اوم  ااجن  

اومهااننني أ  مكننرل كننذو  علننى اوتنممنني  علننى كنن  عةننا منن  أعةنناه اوام نني .2
ذون  ماناراي اسنتو ام  فنينمنا  اوهلمنيمتطلنانا اونكنث  اوتياومستمرت ولمااراي 

 . اواسا   اوت نمي اوك مثي
مكنرل ن ننك  مسنتمر علننى  أ  اومهااننني علنى كن  عةننا من  أعةنناه اوام ني .3

مجنا   فنيمن  اووننراي األكا مممني وتسناتذت اأعةناه هم ني اوتن رم   االست ا ت
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 مر مجا  تو  ن  ناونسنني ومنا هنا م نتر  من  تلن   فياكذو   ،تو   
  .  اوونراي

 اومهااننننني أ  متهنننناا  منننع امال نننن  منننن  علنننى كنننن  عةنننا منننن  أعةنننناه اوام ننني .4
اأال مكجنم عن  ت ن مم اومسناع ت   أعةاه اوام ي اومهااني إوى أق ى ك  ممكن

ن فنيإومام متى كنا   ال تهننى  ا أ  اومنافسني نمننامإمكانن  ذون ، اأ  متنذكر  ا م 
 .تلتام ن ااع  اومنافسي او رم ي ااوها وي ااونناهت  او راع اوكناا

أمنننام  ياالستهراةنننعلنننى عةنننا اوام ننني اومهاانننني أ  متجنننن  اواهنننا ااوسنننلا   .5
 .أا  اوطرمق فيا أن  ناكث  م   ا اوطال  اأ  مةع ن   عمنم 

ننأ  متجننن  تجنن نن اومهااننني علننى كنن  عةننا منن  أعةنناه اوام نني .6 ا إعطنناه ا تام 
 ولطننال  اأ  ممتنننع عنن  أمنني مهننامالي ماومنني مننع اوطننال  مي را  و ا نن

 ت ررها اوجامهي. اوتيإطار او نااي او رعمي  فيتتم اوتي ناستثناه اومهامالي 
أ  ملتنننام ناألماننني اوتامننني وننن ل  هااننننياوم علننى كننن  عةننا مننن  أعةننناه اوام نني .7

اأ  مراعنننى كننن  منننا م ةنننى نننن  قنننانا  كمامننني ك ننناق  ينكنننث علمننن يقمامننن  ننننا
 اوملكمي او كرمي.

مامتن   اومهااني أ  مةع ن   عمنمن  أ  على ك  عةا م  أعةاه اوام ي .8
تتطلناا  اوتياو مام ناألعناه اي ارمي  ا ولتن   م ومسي منرر   يكناكث أكا مم

أ  م ننام  ياعلمنن  ناوتنناو ،قنن  مهانن  إومنن  او سننم ناو مننام ناننا يهمنن  ااوتننم ننلكي او
 .نا ا اا نك  إوالل اأماني ا قي

 للعاملين:األخالقية  االلتزامات :خامًسا
ــد مةننع ن نن  عمنمنن  أننن  جنناه  أ  ناوكلمنني : علننى كنن  عةننا منن  أسننرت اوهنناملم تمهي

تنننناض نرسننناوتاا نننن ا  تهاانننن   مكمننن  ولهملمننني اوتهلمممننني ااونكثمننني، اأ  اوكلمننني ال ممكننن  أ 
 :ياومولل ااومثمر ااووالق م  وال  ما مات
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كننن  عةنننا مننن  أسنننرت اوهننناملم  مطاوننن  ناوتهننناا  منننع أعةننناه هم ننني اوتننن رم   .1
قنن  تهنناق مسننتال األ اه  اوتننيامهنناانمام، انننذ  أق ننى جانن  وتننذوم  او ننها  

 .ياي ار 
لني اومتهنناملم  مهام فنيت اوتامني اكن  عةنا من  أسنرت اوهناملم  مطاونن  ناومسناا  .2

سنن  من   يمن  اومنتمنم  إونى اوجامهني، اعن م اوتمممنا نمننام ننناه علنى أ مه 
 .األسنا 

ك  عةا م  أسرت اوهاملم  مطاو  ناوك اا على أسرار اوهم  اع م إف ا اا  .3
 .إوى أمي جاي م  اوجااي

اسنننننملي  يعةنننننا مننننن  اوهننننناملم  أ  متونننننذ مننننن  ماقهننننن  اوننننناام  يال مجننننناا أل .4
ي أا  مننر ما منني سننااه منن  اوطننال  أا منن  أعةنناه هم نني الكتسننا  ممننات ما منن

 اوت رم  أا م  أمي جاي أورل.
علنننى كننن  عةنننا مننن  أسنننرت اوهننناملم  أ  مهمننن  ن نننك  مسنننتمر علنننى تطنننامر  .5

إوننى قمننا ت اوكلمنني نامنني أفكننار أا م تركنناي نانهنني منن   مسننتال األ اه اأ  مت نن م
 ماقع اوممارسي اوهملمي وماام اام ت .

اأ   ،تطنمق او اانم  ااولاا   فيت اوهاملم  أال متهني على ك  عةا م  أسر  .6
 .مت ام راكاا اأه افاا مع ع م ايوال  نن ا اا

 آليات تنفيذ ميثاق الشرف:  -سادًسا
 مامني مراقنني اومنناط نانا يهن - كن  فممنا مو ن  - او ما اي اوهلما فني اوكلمني .1

 .اأككام  ناذا اوممثاق، امساهوي م  مورجا  على منا    االوتاامم ل 
مهن ها  اوتنيااونكناث  رؤساه األقسام مسن اوا  عن  مراجهني اوكتن  ااومنذكراي .2

نك ننناق  عننن  مننن ل اوتننناامام يجممنننع اومنتمنننم  إونننى او سنننم ات ننن مم ت رمنننر سننننا 
 .اوملكمي او كرمي
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ومراجهني ت نارمر  ااألوالقمناي عم  وا ي ةم  فرمق اوم  اقمي ت ك  وجني .3
 .  اوكلمياألقسام ارفع تا مي ن اناا إوى عمم

  


