
 المملكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم العالي 

 جامعة المجمعة 

 قسم الرياضيات 

   

 كلية الرتبية باجملمعة  –قسم الرياضيات 

 

 وزارة الـتـعـلـيــم الـعـالــي

 جامعة المجمعة
 كلية التربية بالمجمعة

 

 

  يالعمل الجامعأخالقيات وآداب   ميثاق

 

األخالق ضرورة من ضرورات الحياة المتحضرة، ومتطلباً أساسياً لتنظيم المجتمع واستقراره، وغيابها يعني 

غلبة شريعة الغاب حيث " القوة هي الحق " وليس " الحق هو القوة ". والجامعة على وجه الخصوص كمؤسسة 

بوي مسئولة عن نشر األخالق ليس فقط في ممارساتها وإنما أيضاً في سياساتها ذات دور تعليمي وتنويري وتر

وفي كل ما تدعو إليه . الجامعة مسئولة عن االلتزام الخلقي في األداء، ومسئولة أيضاً عن تنمية االلتزام الخلقي 

 بين الطالب .

المعايير األخالقية التي تلتزم بها وتلزم كون للكلية أو أى مؤسسة اكاديمية مجموعة يويكون من المفيد للغاية أن 

بها العاملين بها في ميثاق مكتوب يتضمن تلك المعايير ويكون مرجعاً ومرشداً لهم جميعاً وأساساً لتقييم سلوكهم 

 أو لمحاسبتهم .

ة، تعنى ولما كانت الجامعة معنية أساساً ببناء البشر وتحسين ظروف االنسان، فهى فى المقام األول منظمة أخالقي

بالبناء العلمى والخـلقى للطالب، وعليها بالتالى أن تحرص على تنمية بيئة أخالقية فى التنظيم وإال عجزت عن 

النهوض برسالتها، فال انفصال بين تحقيق رسالة الجامعة وبين التزامها باألخالق، وال يتصور منطقياً الزعم بأن 

حوث فى حين أن سلوكياتها وسلوكيات أعضائها غير منسجمة مع الجامعة نجحت فى تخـريج الكـوادر واجراء الب

األخالق لذلك فمن الضرورى ايضاً أن تعرف على مواصفات البيئة األخالقية فى الجامعة ومن هذه المواصفات 

 الوعى الخلقى وتحمل األساتذة لمسئولياتهم األخالقية.

ق ودور الجامعة كمنظمة أخالقية، وبناءاً على ذلك من الضرورى أن نتفق أوالً على تعريف مبسط لماهية األخال

فإنه من الممكن أن نعرف األخالق على أنها أن تعرف ما هو التصرف الصحيح وما هو التصرف الخطأ ثم أن 

 تفعل ما هو صحيح.

 تعريف الميثاق األخالقي

ثناء ممارسة العمل، ويتم صياغتها هو مجموعة القيم العليا التي تسعى الجامعة أو العاملون بها الى االلتزام بها أ

بأسلوب "يجب" أو "سوف نلتزم" أو " يحظر" أو ما شابه ذلك، ويحدد الميثاق القواعد الواجبة في السلوك 

 المتوقع وفي السلوك المحرم أيضاً.

السلوك ويقصد بالقيم العليا ذلك التنظيم الخاص لخبرة اإلنسان بما يعمل على تكوين الضمير االجتماعي، وتوجيه 

في المواقف المختلفة وفق المعايير السائدة في المجتمع. ومثال ذلك قيم الصدق في القول واإلخالص في العمل 

وعدم السرقة. وهناك فرق بين القيم الروحية والقيم االجتماعية فاألولى تستمد من الدين والثانية تستمد من الثقافة 

 تربية. السائدة ومن مراحل نمو الشخص وما يتلقاه من
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كل  الذى يشكل السمة األساسية فى العمل األكاديمى.اخالق البحث العلمى هل هو ميثاق أخالق المهنة أم 

التعبيرات تؤدي تقريباً إلى نتيجة واحدة، وان كانت كلمة اآلداب توحي بمحدودية االلتزام والجزاء، والعكس في 

 عاً أو إحداهما في وصف مضمون الميثاق المهني .كلمة األخالق ومع ذلك فاالستخدام شائع للكلمتين م

 الفوائد المترتبة على االلتزام األخالقى فى الجامعة

فتتراجعع الممارسعات الظالمعة، وتتعوافر الفعرص المتكافئعة االهتمام باألخالق يسهم فى تحسين المجتمع ككل،   –1

دودة فيما هو أكـثر نفعـاً، ويقطع الطريق على للناس، وتنفذ األعمال بواسطة األعلى كفاءة، وتستخدم الموارد المح

الطفيليين والمتربّحين تدريجياً، ويتسع بالتدريج أيضـاً، أمعام المجتهعدين . كعل هعذا وغيعره يتحقعق إذا التعزم الجميعع 

 باألخالق .

امععل بععين غالبيععة النععاس كنتيجععة لعدالععة التعااللتللمام بالخالايللاع اليملل، يسللهم فللى  لليتم ال  للا اال تمللا ى   –2

 والمعامالت والعقود واسناد األعمال وتوزيع الثروة وربط الدخول بالمجهود، ... الخ

هعو معا يععود بعالنفع علعى الفعرد وعلعى أخالاياع اليم، تد م البيئة المتاتية ل وح الف يق وزيادة االنتا يلة  و –3

 المنظمة وعلى المجتمع .

الثقعة فعى العمعل وبعأنهم يقفعون علعى اسلات ة بالة لة بلال ف   وادارة أخالاياع اليم، بكفاءة تشي  الياملين واأل –4

أرض صععلبة ونععـزيهة وشععريفة، وكععل هععذا يقلععل القلععق والتععوتر والضععغوا ويحقععق المزيععد مععن االسععتقرار والراحععة 

 النفسية .

حيععث يكععون هنععاك التععزام بالشععرعية، إن االلتللمام القل للى فللى الم ممللة ي م هللا  للد المقللا،  بدر للة كبيلل ة   –5

 بتعاد عن المخالفات، أو الجرائم، والتمسك بالقانون، فالقانون من قبل ومن بعد ليس إال قيمة أخالقية. وا

الهامة مثل بعرامج التنميعة البشعرية، وبعرامج الجعودة  االلتمام بالخالاياع اليم، يد م  دداً من الب امج األخ ى –6

 جاه دعم المنظمة وتنميتهـا ونجاحها .الشاملة، وبرامج التخطيط اإلستراتيجي، وكل هذا يصب فى ات

إللى الجهلاع الملتمملة أخالايلاً   إن االلتزام بمواثيق أخالقية صارمة يدفع المتعاملين إلى اللجوء فى تعامالتهم  –7

 بالتالى تنجح الممارسة الجيدة أو الصحيحة فى ارد الممارسة السيئة من ساحة األعمال .و

به المهنة أو المنظمة يكون بمثابة دليعل أو مرجعع يسترشعد بعه الجميعع لعيس فقعط إن وجود ميثاق أخالقى تلتزم  –8

 فى تصرفاتهم، وانما أيضاً عندما تثور الخالفات أو يثور الجدل حول ما هو السلوك الواجب االتباع .

ري فى الجامعة وتنقسم هذه الوثيقة الى قسمين اولها وثيقة للعمل المهنى فى كافة ممارسات العمل األكاديمى واالدا

وثانيهما وثيقة للمارسات واألنشطة البحثية. وتحعدد كلتعا العوثيقتين عناصعر الميثعاق األخالقعى العذى سيشعكل ااعارا 

 فكريا وماديا لعمل األاراف المختلفة فى الجامعة.
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  أخالقيات وآداب المهنة وثيقة أوال: 

 أهمية األخالق فى الجامعة  

صعوبة حقيقية في عمل األستاذ الجامعي، بل قد يثار الجدل ل معها األستاذ الجامعى ابيعة الفئة التى يتعامتمثل 

ستاذ   هل هو الطالب فقط، أم األسرة أم الجهات التي سيعمل فيها بعد التخر،، أم األ ءبالفعل حول من هم عمال

 المجتمع الواسع الذي سيستقبل هذا الخريج ؟ أم من بالتحديد ؟

الطالب حقيقة ؟ ومن له الحق الطبيعي في ذلك ؟ وال يخفى علينا احتماالت ومدى  من الذي يقرر مستقبل

التعارض في الرؤى بين مختلف األاراف، وبالتالي التعارض في توقعات األاراف المختلفة منك كأستاذ فيما 

لتها البناء الخلقي وكما جاء سلفاً فإن الجامعة تتميز بأن وظيفتها نشر األخالق الحميدة ورسا تفعله مع الطالب.

؛ على األقل هذا جزء من رسالتها. وبالتالي فإن تعاملنا مع أخالقيات المهنة يكتسب أوالً مذاقاً خاصاً  للشباب

 وثانياً أهمية مضاعفة.

 صفات األستاذ الجامعى:

 األمانة والصدق -1

ته مع اآلخرين، األمانة ينبغى أن يتسم أستاذ الجامعة باألمانة والصدق مع النفس، األمانة فى تعامال

 العلمية والتعليمية، الصدق فى القول والعمل.

 االلتزام واإليجابية -2

خدمية( التفاعل اإليجابى فى  -إشرافية -بحثية -االلتزام فى جميع ما يقوم به من مهام مختلفة )تدريبية

 لود والمحبة.والحماس والتفانى فى العمل بروح تتسم با اإلخالصجميع ما يناا به من مهام، 

 الموضوعية -3

 تناول القضايا بتجرد وحيدة، تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية.

 االحترام المتبادل -4

احترام النفس، احترام وتوقير الصغير للكبير واحترام وعطف الكبير على الصغير بما ينسحب على 

 جميع أفراد المجتمع الجامعى فى عالقاته وتعامالته.

 لرأى شورىا -5

عدم االنفراد باتخاذ القرارات، االلتزام بتنفيذ قرار ورأى األغلبية بما ال يتعارض مع القوانين واللوائح 

 والقيم واألعراف الجامعية.

 

 

 



 المملكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم العالي 

 جامعة المجمعة 

 قسم الرياضيات 

  

 كلية الرتبية باجملمعة  –الرياضيات قسم 

 

 الخالفات فى الرأى ال تفسد الود -6

تقبل الرأى اآلخر باحترام وسعة الصدر، عدم تجاوز الخالفات مهما كانت الحدود واألعراف 

الجامعية.. عدم اللجوء إلى جهات أخرى خار، القسم ثم الكلية ثم الجامعة للفصل فى أى خالفات إال بعد 

 استنفاد كافة السبل على المستويات الجامعية السابقة.

 القدوة الحسنة -7

عضو هيئة التدريس يجب أن يكون قدوة يحتذى بها بالنسبة لكل من يتعامل معهم فى جميع سلوكياته 

 اته وتعامالته، ويسرى ذلك بالدرجة األولى على من يناا بهم مسئولية قيادة العمل الجامعى.وتصرف

و يعنى ذلك أن سلوك األستاذ سيكون النموذ، الذى يقيس الطالب سلوكهم عليه، وبالتالى يتحمل األستاذ 

العامل يتصرف  مسئولية إضافية فى المجتمع فى مسألة االلتزام األخالقى . فالمحاسب أو المهندس أو

كما يراه مناسباً وال يترك سلوكه أثراً كبيراً على اآلخرين، ولكن األستاذ حينما يتصرف سينظر الطالب 

إليه على أن هذا هو التصرف المناسب ) وتسرى نفس الملحوظة على األستاذ فى التعليم قبل الجامعى 

 ولعلها هناك تكون أكثر حدة (.

 العدالة -8

مربى وباحث وقاضى، وعليه أن يلتزم بمنطق العدالة فى جميع ما يسند إليه من  عضو هيئة التدريس

  أعمال، وإنه خير موارد العدل القياس على النفس.

 نطاق المسئولية األخالقية لألستاذ

واألستاذ ، سواء  كان ذلك بقصد أو بدون قصد، أوضحنا سلفاً أن كل ما يفعله اإلنسان يتضمن رسالة خلقية

حيث يتوقع منه ، )واألستاذ في المدرسة أيضاً( في موقع خاص للغاية بالنسبة لطالبه وبالنسبة للمجتمعالجامعي 

إضافة إلى أن يتحلي هو نفسه بالخلق القويم في سلوكه ليس فقط ، أن يعاون في التنشئة الخلقية السليمة للطالب

 محيطين به .وإنما أيضاً ألنه النموذ، الذي يؤثر في سلوك ال، الن هذا واجبه

 مسئتلية األاستاذ في األخالق ت ع إذن في بيدين :

 البعد األول 

لشريعة واجبه في أن يكون ملتزماً في سلوكه بالمعايير األخالقية الرسمية وغير الرسمية المنبثقة  من ا 

 والثقافة السائدة والمجتمع . االسالمية 

 البعد الثاني

 به وتهيئة الظروف لنموهم المعرفي والخلقي نمواً صحيحاً .واجبه في أن يسهم بجدية في تربية اال 

فكل ما يفعله األستاذ هو التزام ، وغني عن البيان أن سلوك األستاذ ينعكس علي البعدين في نفس الوقت 

 خلقي وهو نموذ، يسهم في التكوين الخلقي لطالبه .
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 أخالقيات المهنة في التدريس

 المسئوليات األساسية -

 لتمم األاستاذ الجاميي في ال يام بمهام التدري  بما يلي :يجب أن ي 

o . التأكد من إتقان المادة التي يناا به تدريسها أو يؤهل نفسه فيها قبل أن يقبل تدريسها 

o  التحضير الجيد لمادته مع اإلحااعة الوافيعة بمسعتجداتها ومسعتحدثاتها ليكعون متمكنعاً معن المعادة بالقعدر

 أفضل وجه . الذي يؤهله لتدريسها على

o  االلتععزام بمعععايير الجععودة الرسععمية أو غيععر الرسععمية فععي تحديععد المسععتوى العلمععي للمععادة التععي يقععوم

أو تكعون أسعهل ممعا هعو ، فعال تكعون أعلعى ممعا هعو مطلعوب فتخلعق صععوبات غيعر مبعررة، بتدريسها

أداء المهعن فعي  وعلى مستوى، وعلى مستوى الخريج، مطلوب فتؤثر سلبياً على عملية التعلّم الالحقة

 المجتمع في نهاية األمر .

o . االلتزام بخلق الفرص الن يحقق االبه أعلى مستوى من اإلنجاز تسمح به قدراتهم 

o  أن يعلن لطالبه إاار المقرر وأهدافه ومحتوياته وأساليب تقييمه ومراجعه وارتبااه ببرنامج الدراسة

 ويقبل مناقشة الطالب في كل هذا .، ككل

o ستخدام وقت التدريس استخداماً جيداً وبما يحقق مصلحة الطالب والجامعة والمجتمع .أن يلتزم با 

o ويتقبل توصله الى نتائج مستقلة بناء على هذا التفكير .، أن ينمي في الطالب قدرات التفكير المنطقي 

o علعى ويحتعرم رأيعه المبنعي ، وان يشعجعه علعى التفكيعر المسعتقل، أن يحترم قدرة الطالب علعى التفكيعر

 أسانيد محددة .

o أن يسعمح بالمناقشععة واالعتععراض وفععق أصععول الحععوار البنععاء وتبعععاً آلداب الحععديث المتعععارف عليهععا ،

 وبما يهيئ فرصاً أفضل للتعلّم .

o  وأن يستخدم الطرق والوسائل التي تساعده في إتقان التدريس وجعله مشوقاً ، أن يتقن مهارة التدريس

 ت .وممتعاً ومفيداً في نفس الوق

o حريصععاً علععى النمععو ، إخععالصو الععخ بأمانععة، أن يععؤدي عملععه فععي المحاضععرة أو المعمععل أو المرسععم

 المعرفي والخلقي لطالبه ومعاونيه .

o وان يتيح نتعائج المتابععة لطالبعه ولعذوي الشعأن للتصعرف ، أن يتابع أداء االبه إلى أقصى مدى ممكن

 بناء عليها .

o  وان ، فععي حريععة الفكععر وحريععة الععرأي وحريععة التعبيععر والمسععاواة الديمقراايععةأن يكععون نموذجععاً للقععيم

 يسعى لتنمية هذه القيم في االبه .

o . أن يوجه االبه التوجيه السليم بشأن مصادر المعرفة وأوعية المعلومات ومراجع الدراسة 

o ع أن يراععى كلمعا كعان ذلععك ممكنعاً نقعل ععبء متزايععد معن مسعئولية العتعلّم الععى الطالعب معن خعالل اتبععا

 أساليب التدريس المناسبة .

o .أن يمتنع عن إعطاء الدروس الخصوصية تحت أي مسمى بأجر أو بدون اجر 
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 أخالقيات المهنة فى تقييم الطالب وتنظيم االمتحانات

 يجب أن يلتزم األستاذ الجامعي بعدد من المسئوليات والسلوكيات األساسية  

 تهم بنتائج التقييم لالستفاده منها في تصحيح المسار أو تدعيمه التقييم المستمر أو الدوري للطالب مع إفاد

 حسب الحالة .

 وقعادراً ، توخي العدل والجودة في تصميم االمتحعان ليكعون متمشعياً معع معا يعتم تدريسعه ومعا يعتم تحصعيله

 على فرز مستويات الطالب حسب تفوقهم .

 متحان .توخي الدقة والعدل والتزام النظام واالنضباا في جلسات اال 

 . منع الغش منعاً باتاً ومعاقبة الغش والشروع  فيه 

 . تنظيم االمتحانات بما يهئ الفرصة لتطبيق الحزم والعدل في نفس الوقت 

 . ال يجوز إشراك األقارب في امتحانات اقاربهم 

 . ال يسند تصحيح الكراسات اال الشخاص مؤهلين ومؤتمنين 

 .تراعى الدقة التامة في تصحيح كراسات اإلجابة 

  الى ان يعلن استاذ المقرر النتيجةتنظيم عملية رصد النتائج بما يكفل الدقة التامة والسرية التامة. 

 مع بحث التظلّم بجدية تامة .، السماح بمراجعة النتائج حال وجود أي تظلم 

  ً  لدرجة أكبر من العدالة . يطبق التقويم التراكمي كلما كان ذلك ممكناً تحقيقا
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 أخالقيات المهنة فى البحث والتأليف واألشراف على الرسائل العلمية

يجب أن يلتزم األستاذ الجامعي بعدد من المسعئوليات الرئيسعية فعي شعأن البحعث والتعأليف العلمعي واإلشعراف علعى 

 الرسائل العلمية  

o ة كالتزام أخالقي أساسي بحكم وظيفته .توجيه بحوثه لما يفيد المعرفة والمجتمع واإلنساني 

o  األمانة العلمية في تنفيذ بحوثه ومؤلفاتعه فعال ينسعب لنفسعه إال فكعره وعملعه فقعط، ويجعب أن يكعون مقعدار

 االستفادة  من اآلخرين معروفاً ومحدداً .

o في تلخيص وجهات النظر العلميعة لخخعرين يجعب تعوخى الدقعة دون التحيعز االنتقعائي فعي الععرض وفعق 

 الهوى أو الميول .

o  في البحعوث المشعتركة يجعب توضعيح أدوار المشعتركين بدقعة واالبتععاد ععن وضعع األسعماء للمجاملعة أو

 للمعاونة .

o . عدم بتر النصوص المنقولة بما يخل  بقصد صاحبها سواء كان ذلك بقصد أو بغير قصد 

o تبععاس فععي االقتبععاس يجععب أن يكععون المصععدر محععدداً وواضععحاً ومقععدار االق ً بععدون أي لععبس أو  مفهومععا

 .غموض

o  في اإلشارة إلى المراجع تذكر المراجع بأمانة تامة وبدقة تمّكن من الرجوع إليها وال تذكر مراجع لم يعتم

 استخدامها إال باعتبارها قائمة قراءة إضافية .

o  للمستقصى معنهم في جمع البيانات الميدانية تراعى الدقة والصدق واألمانة مع االبتعاد تماماً عن اإليحاء

 باإلجابة .

o  في تحليل البيانات يقوم الباحث بنفسعه بالتحليعل وال يسعند للغيعر أكثعر معن الحسعابات والتحلعيالت الرقميعة

التي يمكن أن تقوم بها اآلالت في كل األحوال، أما التفسير والتقييم والمقارنة واالسعتنتا، والتنظيعر فتلعك 

 كلها مسئولية الباحث.

o ل البيانعات ال يجعوز اصعطناع بيانعات أو نتعائج . ويتعذكر الباحعث دائمعاً أنعه لعيس مطالبعاً في جمع أو تحليع

 بإثبات صحة الفرض، بل أن الفرض قد يثبت خطؤه وتكون قيمة البحث لإلنسانية وللمعرفة أكبر .

o  المحافظععة علععى سععرية البيانععات واجبععة، خصوصععاً إذا تعلععق األمععر بععأمور شخصععية  أو بمسععائل ماليععة أو

 لوكية.س

o  يراعي أن تنسب المؤلفعات إلعى صعاحبها وال يليعق أخالقيعاً تبعادل األسعماء علعى المراجعع ابتغعاء مكاسعب

 مالية أو وجاهة علمية .

o  يراعى تحديث البيانات في المؤلفات المقررة على الطالب حتى ال يتوهم الطالب حقعائق مغلواعة نتيجعة

محيطععين باألوضععاع الحديثععة، وهععذه مسععئولية أخالقيععة لعععدم تحععديث البيانععات، أو علععى األقععل ال يكونععون 

 جسيمة .

o ولدى اإل  اف  لى ال اسائ، اليلمية فاألاستاذ مطالب بما يلي : 

  توجيه بحوثه لما يفيد المعرفة والمجتمع واإلنسانية 

 . التوجيه المخلص واألمين في اختيار وإقرار موضوع البحث 

 حت إشراف األستاذ .التأكد من قدرة الباحث على القيام ببحثه ت 
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  تقديم المعونة العلمية المقننة للطالب والتي ال تكون أكثر مما يجب فال يتحمل الطالب مسئوليته، وال

 تكون اقل مما يجب فال يستفيد الطالب من أستاذه .

 . تعويد الطالب على تحمل مسئولية بحثه وتحليالته ونتائجه واالستعداد للدفاع عنها 

 على األمانة العلمية والسرية.لطالبه التأكيد المستمر وفى تنفيذ بحوثه ومؤلفاته  األمانة العلمية 

 . تدريب الطالب على التقييم المستقل واالختيار الحر أثناء تنفيذ البحث على أن يتحمل نتيجة قراره 

 تنميعة خصعال الباحعث العلمعي فعيو التأكد من قدرة الباحث على القيام ببحثعه تحعت إشعراف األسعتاذ 

 الطالب .

 . التقييم الدقيق والعادل للبحوث سواء التي يشرف عليها أو التي يدعى لالشتراك في الحكم عليها 

  عدم االنزالق إلى سلوكيات ابتزاز أو إذالل أو إهانعة الطالعب وتسعفيه قدراتعه سعواء أثنعاء البحعث أو

لب وثانياً قد يمعس بالضعرر في جلسات المناقشة العلنية للرسائل، فذلك المسلك أوال نموذ، سئ للطا

شخصية الطالب، وبذلك يكون األستاذ قد أخل بمسئوليته الخلقية إزاء المسعاهمة فعي النمعو المعرفعي 

 والخلقي السليم للطالب .

 . يراعى تحديث البيانات في المؤلفات المقررة على الطالب 

 لمجاملةيجب توضيح ادوار المشتركين فى البحوث المشتركة بدقة واالبتعاد عن ا 

 عدم بتر النصوص المنقولعة بمعا يخعل بقصعد و في االقتباس يجب ان يكون المصدر محددا وواضحا

 صاحبها سواء كان بقصد أو غير قصد

  البد ان تذكر المراجع بأمانة تامة وبدقة تمكن من الرجوع إليها وال يذكر مراجعع لعم يعتم اسعتخدامها

 إال باعتبارها قائمة قراءة إضافية.

  تحليل البيانات الميدانية يراعى الدقة والصدق واألمانة وفي جمع 

 .المحافظة على السرية خصوصا فيما يتعلق بأمور شخصية أو مسائل مالية أو سلوكية 

 

 أخالقيات المهنة فى قبول الهدايا والتبرعات

 يمكن حصر المسئولية للجامعة واألستاذ فيما يلي  

 هععات مشععبوهة أو مععن أشععخاص سععيئى السععمعة أو تثععار حععولهم ال يجعوز قبععول الهععدايا أو التبرعععات مععن ج

مجادالت أخالقية أو تمس الشرف والنزاهة . االبتعاد عن هذا أفضل للجامعة من أي فائعدة قعد تجنعى معن 

 التبرع .

 وجهات تلقيها بالجامعة معلنة، الهدايا والتبرعات التي تتلقاها الجامعة يجب أن تكون معلنة بشفافية تامة ،

 اماتها معلنة .واستخد

  يجب وقف التعامل مع أي جهة أو شخص ثبت معؤخراً توراهعا أو توراعه فعي مسعائل تمعس النزاهعة أو

 الشرف .

 . يجب عدم ربط الهدايا والتبرعات بأي تأثير على سياسات الجامعة ونشااها 

 بعمعل خاصعة معن أشعخاص لهعم عالقعة ، األساتذة األفراد يحظر علعيهم قبعول هعدايا أو تبرععات شخصعية

 األستاذ .
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 المسئولية المهنية لألستاذ عن النمو الخلقي لطالبه -

 

، داخل الجامعة وخار، الجامعة هلقية مؤثرة في كل ما يقوله ويفعلواألستاذ يبعث برسائل خ، األستاذ نموذ، وقدوة

أو المعرفي . بعل أن  ومسئوليته المهنية عن النمو الخلقي لطالبه ربما تكون أخطر من مسئوليته عن نموهم العلمي

أقصععر اريععق لتفععوق االبععه هععو نمععوهم الخلقععي المسععئول . األسععتاذ الجععامعي إذن مسععئول مهنيععاً وخلقيععاً عععن النمععو 

وما يذكر بشأن مسئوليته المهنية في الجوانب األخعرى لعملعه ال شعك لعه تعأثير غيعر مباشعر ، الخلقي السوي لطالبه

ن أفعرد لهعذا األمعر مسعاحة مسعتقلة بغيعة المزيعد معن التحديعد والتوضعيح ولكنعى ثثعرت أ، على النمو الخلقي لطالبعه

 ألخالقيات األستاذ الجامعي في هذا الشأن .

وبخاصععة االبععه ، األسععتاذ الجععامعي هععو النمععوذ، الععذي تتطلععع إليععه أنظععار اآلخععرينفععإن  هكمععا سععبق أن ذكععر    ·

، كعاد ينسعى النعاس أن األسعتاذ الجعامعي بشعر معثلهمومعاونيه وتعتبر سلوكياته أهم المعؤثرات علعى سعلوكياتهم بعل ي

ولكنهعا مبالغعة تفعرض علعى األسعتاذ ، ويتصورونه دائما بال أخطاء وبال هناّت . وصحيح أن في ذلك مبالغعة كبيعرة

مسئولية كبيرة أيضاً . وتتمثل هذه المسئولية في أن يحاول األستاذ جاهداً أن يقعدم فعي أقوالعه وأفعالعه نموذجعا ايبعا 

وإنمعا يمتعد ، ويتمثلون به . وال يقعف معا نقصعده فعي النمعوذ، باالجتهعاد العلمعي وااللتعزام العلمعي، ذي به االبهيحت

 ليشمل كل جوانب شخصية األستاذ حتى ملبسه ومشيته وكالمه واهتماماته .

البعه القعيم األستاذ الجامعي مسئول عن السعي بكافة السبل المباشعرة وغيعر المباشعرة الن يغعرس فعي نفعوس ا    ·

والحعوار ، وقبعول اآلخعر والتعدديعة، وإتقان العمعل، وبخاصة قيم التقدم مثل قيمة الوقت، السليمة واألخالق الحميدة

 واتباع المنهج العلمي .، والنقد الذاتي، البناء

دوار بكفعاءة وأن يؤهعل نفسعه للقيعام بهعذه األ، على األستاذ الجامعي أن يدرك أدواره المتععددة بالنسعبة للطعالب    ·

 وأن يمارسها فعال بإخالص نهوضا بمسئوليته الجسيمة في التنشئة الخلقية لطالبه .، وفعالية

 -من هذه األدوار مثال  

 دور المعلم . 

 دور الموجه . 

 دور الصديق . 

 دور الزميل . 

 دور األب . 

 دور المصحح . 

 دور الرائد . 

ًّ منهعا، بة لطالبهإن األستاذ الجامعي هو كل ذلك وأكثر بالنس ويتشعكل فعي ، وال يتنعاق  سعلوكه معهعا، فال يهمل أيا

المواقف المختلفة  بما يالئم الدور المطلوب في كل موقف . فقعد يتطلعب الموقعف أن يكعون األسعتاذ صعديقاً للطالعب 

العب الن الموقعف وفي اليوم التالي يكون األستاذ مصححاً وموجهاً وربما معاقبعاً لعنفس الط، فيمارس الدور باحترام

 يتطلب ذلك .
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 األاستاذ والمشاركة في األنشطة الطالبية -

مطلععوب مععن األسععتاذ الجععامعي أيضععا أن يشععارك فععي األنشععطة الطالبيععة المتنوعععة لععيس فقععط لالسععتمتاع أو لتشععجيع 

يعة لسسعتاذ ال وإنما أيضا لتوظيفها بإبداع فعي البنعاء الخلقعي القعويم للطعالب. وهعذه مسعئولية أخالقيعة مهن، المواهب

 يصح النكوص عن النهوض بها.

 

 أخالقيات المهنة في خدمة الجامعة والمجتمع

بعل إن خدمتعه ، ال ينفصل دور األستاذ في خدمة الجامعة والمجتمع عن دوره فعي خدمعة العلعم وفعي خدمعة الطعالب

ا بععع  المالحظععات لعلمععه واالبععه هععي أهععم مععا يقدمععه كخدمععة للجامعععة والمجتمععع . علععى أنععى وددت أن أورد هنعع

 اإلضافية بشأن مسئولية األستاذ األخالقية قبل الجامعة والمجتمع  

o في ، أداء عمله العلمي والطالبي بأمانة وإخالص ليسهم أوال في تنمية المعرفة اإلنسانية ً وليسهم ثانيا

 تخريج المواانين األكثر قدرة على المشاركة الفاعلة واإليجابية في المجتمع .

o علّمه أو يبحثه باحتياجات المجتمعربط ما ي ، ً ً مع محدودية موارد المجتمع عموما وبالتالي ، خصوصا

 يهمنا توظيف الجزء األكبر من جهد وفكر وعلم األستاذ للقضايا المباشرة  التي يحتا، المجتمع إليها .

o وأال ، إتقانتقبل المهام المسندة إليه في النهوض بشئون الجامعة بصدر رحب والقيام بها بإخالص و

 تعوقه الصعوبات أو المشكالت عن تنفيذ ما يّسند إليه من مهام .

o  القيام بكل ما في وسعه لمعاونة وتنمية الهيئة المعاونة له من مدرسين مساعدين أو معيدين أو أعضاء

ال  واألستاذ الذي، هيئة التدريس األقل في الدرجة الوظيفية. إن مسئولية األستاذ هنا مسئولية مقدسة 

يعتني بالمعيدين أو المدرسين المساعدين أو الباحثين في قسمه يكون مقصراً في واجبه ومتخلياً عن 

 مسئوليته .

o  على األستاذ أن يحافظ  على المال العام بكل وسيلة يراها مناسبة سواء فيما يستخدمه من معدات

حص اللجان ) مثل لجنة فأو في إبداء الرأي واالشتراك في ، أو في استخدام وقته، ومستلزمات

( وحين يطلب منه توصيف عمل سيتم ارحه يقوم بذلك بما  حاسب ثليالعروض المقدمة لتجهيز معمل 

 يحقق الحفاظ على المال العام .

o وإذا لم يرق له نظام أو قاعدة يتخذ اإلجراء ، االلتزام باللوائح والقوانين والنظم وكل ما يشرع من قواعد

 و لمحاولة التعديل .القانوني لالعتراض أ

o . التصدي لخدمة المجتمع كلما كان ذلك في استطاعته 

o . التصدي لقضايا الرأي كلما كان ذلك في استطاعته 

o أن يقيم عالقاته مع زمالئه ورؤسائه ومرءوسيه على االحترام المتبادل والحرص على الصالح العام ،

 وان يتجنب المجامالت التي تهدد الصالح العام .

o درب نفسه أو رحب بالتدريب المتاح ليقوم بعمله على أكمل وجه في حدود إذا تو ً ً إداريا لى منصبا

 قدراته .
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 وثيقة القيم والتقاليد الجامعية

 

األستاذية ليست مهنة.. إنها منهج يدرب عليه حتى يصبح جزءاً من كيان األستاذ واريقاً يختاره ويلتزم به، أساسه 

ربة واالختيار.. واألساتذة شيوخ مهنتهم وأصحاب الرأى فيها والقائمون على تطويرهعا المنطق الحر ووسيلته التج

وتقدمها، فأستاذ الجامعة لم يصل إلى األستاذية إال بعد ممارسة اويلة للعمل العلمعى المتصعل بمجعال نشعااه حتعى 

ينعة وخبعرة فصعل الخطعاب، احتل مقععداً بعارزاً فيعه فعإذا استشعير أشعار بمعا هعو صعحيح وإذا احعتكم إليعه كعان ععن ب

األستاذ يعمل بالبحث العلمى مؤمناً بعه ومتجعرداً لعه، زاهعداً فعى غيعره معن المهعن، يععيش ععادةً بعالمنطق سعواء فعى 

بحثه أو سلوكه مع الناس أو مع  نفسه، فما ال يقبله المنطق يرفضه، فهو ال يقبعل فكعرة ال يقعوم علعى صعحتها دليعل 

وقبولععه أليععة فكععرة ال يعنععى تسععليمه مطلقععاً، بععل يعمععل علععى النظععر فيهععا ويحععاور منطقععى.. اسععتنتاجى أو تجريبععى.. 

ويناقش أمرها، وهو فى ذلك ينأى بنفسه ععن االنعدفاع والمكعابرة، ينظعر فعى كعل األمعور بععين الناقعد، ال بحثعاً ععن 

أحعالم الماضعى ، بل تطلعاً إلى ما هو أفضل وأكمل، واضععاً نصعب عينيعه أن حقعائق اليعوم هعى والمساوئالعيوب 

القريب، وهو ال يتعصب الكتشاف أو فكرة، فال تعصب فعى العلعم، وهعو إذ يرحعب باألفكعار والمبتكعرات الجديعدة، 

 يتطلع فى نفس الوقت نحو ثفاق أكثر جدية.

 


