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 الزؤية:

 الشرعي. العلم في والتميز الريادة

 :البزنبمج أهداف

.ـ ترسيخ المنهج اإلسالمي الىسطي الصحيح   

  ـ تمكين الخريج من تحصيل العلم الشرعي . 

ـ تقذيم العلم الشرعي باألساليب العلمية والتربىية الحذيثة وتقنية    

  المعلىمات

 . والمىاطنة الصالحة لخذمة قضايا المجتمعـ تعزيز القيم اإلسالمية،     

   ـ تأهيل كفايات شرعية تربىية مهنية بما يتفق مع معايير الجىدة . 

 

 

 

 

هداف للقسمالرؤٌة واأل  
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 : األخالقً المٌثاق

وجه وتضبط الممارسة المهنية والسلوكية، ت التي العلياواالخالقيات  القيم مجموعة هو

 . رسالتها لتحقيق بها االلتزام إلى الجامعة   والتي تسعى 

 التدريس هيئة أعضاء سلوك في توافرها الواجب القواعدالمبادئ و الميثاق ويحدد

  .والطالب المساعدة والعمالة واإلداريين ومعاونيهم

 :عضو هٌئة التدرٌس 

 هو المكلف بالتدريس ، والمنفذ للعملية التربوية بكافة متطلباتها. 

، )المحاضر: ومن في حكمهم وهم ستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد(، ويشمل) أ 

 .مدرس اللغة(المعيد، 

 .) طالباً وطالبات(  ن يلتحق في قسم الدراسات اإلسالميةم  :   هو      : الطالب 

 ن يقدم خدمة إدارية تسهم في استقرار العملية التعليمية.م   :  هو    :  الموظف

لرفع مستواه العلمي  المجتمع يحتاجها مهنية أكاديمية تعليمية مؤسسة:   الجامعة

 . والثقافي وتخريج كوادر تسهم في إدارته وتنميته نحو التقدم والّرقي 

 والجماعة الفرد تصرفات تحكم التً والواجبات والقٌم المبادئ من مجموعة:  خالقاأل

 .والمكان الزمان عبر متغٌرة وهً والقانون النظام حدود خارج
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تعزٌز انتماء عضو هٌئة التدرٌس لرسالته ومهنته واالرتقاء بها  :  الهدف األول

وذلك من خالل  منه،سهام فً تطوٌر المجتمع الذي ٌعٌش فٌه وتقدمه واإلفادة واإل

العلمٌة والتربوٌة وأخالقها وتطبٌقها ودورها فً بناء تعزٌز الشعور بأهمٌة المهنة 

 المستقبل المشرق.

إرساء قواعد وأسس تحكم وتوضح طبٌعة العالقة التبادلٌة بٌن مكونات  :  الهدف الثانً

أعضاء هٌئة التدرٌس، الطالب، الموظفٌن، الكلٌة  المكونة من العملٌة التعلٌمٌة

 والجامعة والمجتمع؛ بحٌث تحفظ لكل طرف حقوقه.

ة القضاٌا العتماد علٌه فً معالجوثٌقة مساندة ٌمكن ا أن هذا المٌثاق الهدف الثالث : 

 .المتعلقة بتنظٌم العالقة بٌن أطراف العملٌة التعلٌمٌة األخالقٌة

ذاتهم ومهنتهم  نحو ألعضاء هٌئة التدرٌسد الواجبات األخالقٌة ٌدحت الهدف الرابع : 

 الجامعة.م ومجتمعهم داخل وخارج وطالبه

ٌُلزم المٌثاق األخالقً أعضاء هٌئة التدرٌس احترام القواعد والنظم الهدف الخامس : 

 .أهداف الكلٌة ورسالتها التربوٌةتحقٌق  فًاألخالقٌة المهنٌة والمشاركة اإلٌجابٌة 

 تنفٌذ التكلٌفات وإنجازها فً الوقت المحدد لها، والتعاون والعمل  الهدف السادس :

 

 .معةالجا بروح الفرٌق الواحد داخل

 

أهداف 

 األخالقيالميثبق 
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 المحور األول

عضو هٌئة المٌثاق األخالقً ل

 التدرٌس

  

 

 

 

  

 هما: أساسٌن  لعضو هٌئة التدرٌس على أمرٌن المٌثاق األخالقً ٌقوم   

 : األول األمر 

على عضو هٌئة التدرٌس أن ٌكون ملتزماً فً سلوكه بالمعاٌٌر األخالقٌة  

دراك إو االعتزاز بهذه المهنة علٌهأن كما  ، ءآاإلسالمٌة الغر المنبثقة من الشرٌعة

 أهمٌتها، وعظم مسؤولٌتها.

 الثانً:األمر  

على عضو هٌئة التدرٌس أن ٌسهم بجدٌة فً تنشأة طالبه وتهٌئة الظروف لنموهم  

 المعرفً والخلقً نمواً صحٌحاً.

 اآلتً: علىإجماالً  عضو هٌئة التدرٌسل المٌثاق األخالقً  وٌشمل

 . والمهنٌة لعضو هٌئة التدرٌساألخالق الذاتٌة   -1

 . به طالمع عالقة عضو هٌئة التدرٌس     - 2

 . عالقة عضو هٌئة التدرٌس مع زمالئه    -3

  .المجتمع  مع عضو هٌئة التدرٌس عالقة    -4

 

 :هيئة التدريس لعضىوالمهنية خالق الذاتية أوالً: األ 
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  واألمانة.التحلً بالصدق  

 الرقابة الذاتٌة فً العمل أهمٌةن ٌدرك عضو هٌئة التدرٌس أ . 

   ًالجامعة .  االلتزام بقواعد العمل السائد ف       

   ٌ استخدامها.اإلمكانٌات والموارد المتاحة وٌرشد  تفهمأن                 

    من تحضٌرها ومستجداتها تدرٌسها به ٌناط التًالعلمٌة  المادة إتقان.          

     الجودة بمعاٌٌر االلتزام .       

    قٌمة ) وخاصة طالبه نفوس فً الحمٌدة واألخالق السلٌمة القٌم غرس 

   المنهج إتباع – الذاتً النقد – البناء الحوار – العمل إتقان – الوقت

 ( .      العلمً

 أهدافها .         وتحقٌق سهام بفعالٌة فً تحقٌق رؤٌة ورسالة الجامعة اإل 

     التجدٌد المستمر فً طرق واستراتٌجٌات التعلٌم فً ضوء المستجدات

 العلمٌة.     

    .الحرص على التدرٌس بلغة علمٌة فصٌحة و سلٌمة     

  ثراء المحاضرات من خالل االشراك الفعلً للطالب فٌها .إ 

 

 

  البهطمع عضو هٌئة التدرٌس  عالقة  ثانٌاً :

 

 التدرٌس وطالبه ، أساسها الرغبة العالقة بٌن عضو هٌئة     

  ٌ ة واإلخالص ، وهدفها تحقٌق خٌري الدنٌا واآلخرة لمن فً نفعهم ، وحارسها الجد

 مانة فً عنقه ، وٌراعً فً عالقته اآلتً: أهم 
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  نماء المعرفً واألخالقً للطالب.  الجاد فً اإل سهاماإلأن ٌسهم  • 

 الجامعً لدى الطالب. واالنتماءعزز القٌم اإلسالمٌة وقٌم المواطنة والوسطٌة أن ٌ •

   وااللتزام بالمواعٌد قدم القدوة الحسنة للطالب ، وبخاصة فً جوانب اإلخالص أن ٌ •

 .البفً تقدٌم المعرفة للطأن ٌكون أمٌناً  •

 أن ٌتوخى العدل والمساواة فً التعامل مع الطالب . • 

 على احترام شخصٌة الطالب وقدراتهم .أن ٌحرص • 

 تمٌٌز.أن ٌبذل كل جهد لٌفجر طاقات الطالب داخل الجامعة دون  •

 وطنه.لٌحتذي به فً السلوك والعطاء والوالء لدٌنه و اً أن ٌقدم نموذج• 

 أن ٌتابع طالبه إلى أقصى حد ممكن.  •

 .البهتزم باالحترام المتبادل بٌن عضو هٌئة التدرٌس وطأن ٌل •

 التدرٌسٌة.أن ٌكون على دراٌة باألمور التربوٌة والطرق واألسالٌب  •

  .تصحٌح كراسات اإلجابة فًأن ٌراعً الدقة •  

 ٌقتدي به طالبه فً حسن الظن.لعضو هٌئة التدرٌس الظن بطالبه أن ٌحسن  •

 به .لالرتقاء نفسٌاً  للطالب  عضو هٌئة التدرٌس البٌئة التعلٌمٌة المنفرةٌتجنب ن أ •

  

 ثالثاً: عالقة عضو هٌئة التدرٌس مع زمالئه :

 سٌادة االحترام المتبادل بٌنهم . • 

 التحلً بروح األخوة والمحبة .• 

 المشاركة والتعاون والتكامل لخدمة العملٌة التعلٌمٌة .• 

 الموضوعٌة وعدم التعصب .• 

.االعتماد على الحوار كوسٌلة للتفاهم وتقرٌب وجهات النظر•   

   العمل بروح الفرٌق وأن تسود روح التسامح بٌن الزمالء .• 
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   المجتمع :مع  هٌئة التدرٌس عضو عالقة رابعاً:

 

للمجتمع خدمة أسمى ذاته حدفً  هذا و ، عمله فً و اإلتقان خالصاإل .   •  

المحٌطة. البٌئة خدمة أنشطة فً المشاركة على طالبه تشجٌع و  المشاركة   •  

زمالئه و طالبه بٌن البٌئة على الحفاظ سلوكٌات و قٌم إلرساء السعً .   • 

خالص.إ و بأمانة العامة القضاٌا فً الرأي بداءإ    • 

 •    تعزٌز قٌمة  طالبه  بٌن الوطنً االنتماء تعمٌق على العمل و للوطن الوالء  

قدراته وفق المجتمع فً التنوٌري بدوره القٌام  .    •  

                                  

 

 

 

 

     

     بها وااللتزام الجامعة وأنظمة لوائح علىواالطالع  التعرف  •  

  . المتمٌز  األكادٌمً السلوك بمعاٌٌر االلتزام •  

 بدء منذ المطلوبة الدراسٌة والمهام بالواجبات وااللتزام الدراسة فً االنتظام • 

  . الدراسة

 المحور الثانً

 للطالب المٌثاق األخالقً

     للطالب
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 الجامعة منسوبً وجمٌع والزمالء التدرٌس هٌئة أعضاء مع باحترام التعامل •   

   . األكادٌمٌة

. االختبارات بأداء المتعلقة الجامعة ولوائح بأنظمة االلتزام •    

 المشاركة ٌتم التً لألبحاث المهنٌة واألمانة العلمً البحث بأخالقٌات االلتزام •    

. فٌها   

 قاعة فً المراقب أو لؤوالمس ٌوجهها التً والتعلٌمات باإلرشادات االلتزام•    

        . االختبارات

 األكادٌمً الوضع على وٌؤثر واألخالق الدٌن مع ٌتنافى سلوك بأي القٌام عدم •    

    للطالب االجتماعٌة والمسؤولٌات والمهنً

 والمحافظة الجامعة وممتلكات مرافق ستخداما عند والعلن السر فً هللا مراعاة  •   

       .علٌها

 القٌام وعدم ، والجامعٌة اإلسالمٌة لألعراف المناسبٌن والهٌئة بالسلوك االلتزام •   

   .الجامعة داخل المرعٌة العامة اآلداب أو اإلسالمٌة باألخالق مخلة سلوكٌات بأٌة

 واإلبالغ نفسه عن ودقٌقة وبٌانات صحٌحة معلومات الجامعة بإعطاء االلتزام•     

. أي تغٌر ما حدوث عند   

  خارج أو داخل منه ٌصدر الئق غٌر تصرف بأي الجامعة سمعة إلى اإلساءة عدم• 

.ةالجامع  
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-1    على أنها تكلٌف من أجل تحقٌق مهمة جلٌلة.النظر الً الوظٌفة بالجامعة   

و أالوظٌفة ، سواء كان فً مقر العمل  ٌخالف لوائح وأنظمةعن كل ما  الترفع   -2

 خارجه.

.  باالحترام المعاونة والهٌئة التدرٌس هٌئة أعضاء معاملة  - 3  

منها حتى بعد ترك العمل.سرار الوظٌفة وعدم افشاء أي شًء أكتمان    4-  

  على والحفاظ شخصٌة، مصالح أي وتجنب للكلٌة العامة بالمصلحة التقٌد  -5

.العامة الممتلكات  

.  واألمانة والموضوعٌة كالدقة الصلة ذات والمعاٌٌر القٌم بكل بااللتزام العمل أداء  -7  

. الرسمٌة العمل ساعات أداء بمقابل عمل أي أو خاص عمل أي أداء عن االمتناع -8  

  القدرات تعزٌز إلىاً دوم السعًو  الجماعً، والعمل التعاون أهمٌة إدراك   -9

.إلدارٌة والمهارات  

المتبادلة العالقات فً واالجتماعٌة اإلنسانٌة العالقات وتنمٌة احترام  -11    .  

الخبرات ونقل لألحدث األقدم بمساعدة االلتزام و اآلخرٌن قدرات احترام   -11  

. لألقدم األحدث واحترام الزمالء، بٌن والقدرات   

 المحور الثالث

 فٌن للموظالمٌثاق األخالقً 

اإلدارٌٌنو   
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الذاتً والمستمر للسلوك.   التقوٌم      12-  

الحرص على المظهر العام المالئم لبٌئة العمل.   -13  

الطٌب مع من له عالقة والتعاملوالتسامح وبشاشة الوجه، االنضباط     -14  

بالوظٌفة.   

الدوام  . مواعٌدمراعاة ، وٌحقق سرعة ودقة اإلنجازاتقان العمل بما     -15     

  

 

 

العالمٌنو الحمد هلل   


