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مقدمة :
     حتظى مهنة التدري�س اجلامعي باهتمام اجلميع، ملا لها من تاأثري عظيم يف حا�شر الأمة وم�شتقبلها، ويتجّلى �شمو هذه املهنة ورفعتها يف 
م�شمونها الأخالقي، ونتائجها الرتبوية والتعليمية وعائدها على الفرد واملجتمع. وبديهي اأن ت�شتمد الأمم واملجتمعات اأخالقيات املهنة من 
قيمها ومقوماتها، فع�شو هيئة التدري�س )الأ�شتاذ اجلامعي( ميثل ركنًا اأ�شا�شيًا يف منظومة التعليم اجلامعي، و�شاحب ر�شالة مقد�شة يف تربية 
اأدائه لعمله وفى عالقاته بالآخرين. ومن ثم فاإن مهنة التدري�س اجلامعي هي  الأجيال، وهو من هذا املنظور م�شئول عن اللتزام الأخالقي يف 
ر�شالة اأكرث منها وظيفة تركز على التعامل الإن�شاين املبا�شر بني الأ�شتاذ اجلامعي وطالبه، وحتكمها منظومة من الأخالقيات والتقاليد والقيم 

واملمار�شات التي تنظم ال�شلوك العام للعاملني يف املوؤ�ش�شة التعليمية.
      وتتطلب جودة التعليم العايل يف اأي بلد، �شرورة توفري �شروط وموا�شفات جلودة م�شتوى العاملني مبهنة التدري�س اجلامعي، تكون على �شكل 
العلمية، وطرائق تدري�شها، وتقوميها،  الالزمة للمادة  املثال، املعرفة املهنية واملنهجية  اأو نظام ملزاولة املهنة، وت�شمل على �شبيل  ميثاق 
واللتزام يف اأداء العمل باأمانة واإخال�س، والعمل على تنمية التطوير الذاتي للمهنة، واللتزام مبيثاق اأخالقيات املهنة يف التعامل مع الطالب 

والزمالء والإدارة واملجتمع. 
     ومما ل �شك فيه، اأن العمل يف اجلامعة ل بد واأن يكون من خالل منظومة عامة لها اأهدافها وغاياتها، ول يتحقق ذلك على الوجه الأكمل اإل 

بالتزام  كل ع�شو من اأع�شاء هيئة التدري�س باآداب واأخالقيات مهنته بوازع من �شمريه .
اجلامعي  العمل  ممار�شات  وحتكم  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  بني  عليها  املتفق  واملعايري  الأخالقية  التوجهات  من  جمموعة  هو  الأخالقي:   وامليثاق 
ولي�شت اأحكامًا وبنودًا ت�شريعية متار�س بقوه القانون.  وامليثــاق يعد رافدًا مهما ملهنة التدري�س اجلامعي ذات الر�شالة الرفيعة واملنزلة العالية 
اأن التدري�س هو املوجه الرئي�س لكل مقومات احلياة الجتماعية واأخالقياتها والذي يبني العقول ويحرك كوامن العطاء  عند اجلميع، ذلك 

7والإخال�س.



أهداف الميثاق األخالقي

1-  تنمية معرفة ووعي ع�شو هيئة التدري�س بواجبات واأخالقيات مهنته .

2-  تعريفه باأن التدري�س اجلامعي ر�شالة ت�شتمد اأخالقياتها من هدي ال�شريعة الإ�شالمية وثقافة املجتمع، وتوجب على القائمني بها 

اأداء حق النتماء اإليها اإخال�شًا يف العمل، و�شدقًا مع النف�س والنا�س، وعطاًء م�شتمرًا لن�شر العلم وف�شائله.

3- اأن يدرك اأن ال�شتقامة وال�شدق واحللم واحلزم والن�شباط والت�شامح وح�شن املظهر وب�شا�شة الوجه �شمات رئي�شة يف تكوين �شخ�شيته.

4- اأن يدرك اأن الرقيب احلقيقي على �شلوكه بعد اهلل �شبحانه وتعاىل هو ال�شمري اليقظ واأن الرقابة اخلارجية مهما تنوعت اأ�شاليبها ل 

ترقى اإىل الرقابة الذاتية.

5- توعية ع�شو هيئة التدري�س باأنه �شاحب ر�شالة ي�شت�شعر عظمتها ويوؤمن باأهميتها، ويوؤدي حقها مبهنية عالية.

6-  تقدير ع�شو هيئة التدري�س ملهنته واعتزازه بها، واإدراكه امل�شتمر لر�شالته يدعوانه اإىل احلر�س على نقاء ال�شرية وطهارة ال�شريرة، 

حفاظًا على �شرف مهنة التعليم.

7- ع�شو هيئة التدري�س مثال للت�شامح املعتز بدينه يف جميع اأقواله، و�شطيًا يف تعامالته واأحكامه.

8- تنمية قيمة اللتزام الطوعي بالقانون لدى ع�شو هيئة التدري�س، وذلك بالتزامه بالقوانني املنظمة لعمله التزامًا اإيجابيًا نابعًا من: 

�شمريه ووجدانه ل اخلوف من التعر�س للعقوبة.
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قيم ومبادئ مهنة التدريس الجامعي

مت العتماد ب�شكل اأ�شا�شي يف تاأ�شي�س ميثاق لأخالقيات مهنة التدري�س اجلامعي على القيم املعتمدة من جامعة املجمعة:- 

  اأواًل: القيم

الأ�شالة: احرتام قيم وعادات وتقاليد وتراث املجتمع واحلفاظ عليها، وتعني كذلك التطوير امل�شتمر لثقافة املجتمع ودعم ا�شتدامتها. 

العمل بروح الفريق:  هو العمليات امل�شرتكة اأو التعاونية التي يقوم بها جمموعة من الأفراد، بحيث ي�شحي كل واحد منهم مب�شاحله 

واآرائه ووجهات نظره ال�شخ�شية ل�شالح وحدة وفاعلية جمموعة العمل ب�شكل يدعم جهودها الرامية اإىل حتقيق اأحد الأهداف النهائية 

امل�شرتكة.

العدالة: مدى متتع الفرد بالف�شيلة والتزام احلق يف اأفعاله املختلفة، كما تعني قدرة الفرد على امل�شاواة وعدم التمييز واللتزام مبا له 

من حقوق وما عليه من واجبات.

الأمانة:  اأداء املهام العلمية والعملية بكل دقة واأمانة واإخال�س.

الولء والنتماء: الولء للكلية وللجامعة ولر�شالتها والعمل على حتقيق اأهدافها ال�شرتاتيجية واحرتام القوانني واللوائح والأنظمة.
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امل�شاواة وعدم التمييز : التعامل بامل�شاواة وعدم التمييز بني اأع�شاء هيئة التدري�س اأو العاملني اأو الباحثني اأو الطالب بناًء على النوع 

اأو املركز الجتماعي اأو الثقة اأو الأ�شول العرقية اأو الإعاقة.

ر�شالة اجلامعة  والطالب وتدعيم  التدري�س  ما هو مفيد و�شالح ذي منفعة لأع�شاء هيئة   يدافع اجلميع عن كل  اأن  املهني:  التكامل 

واأهدافها وتفادي ت�شارب امل�شالح واحرتام ا�شتقاللية الآخرين وتدعيم البحث العلمي.

املبادرة: وهي القدرة على ابتداء امل�شاريع والأفكار، واأخذ زمام املبادرة وحتمل امل�شئولية عن اإجناز املهام املطلوبة ومتابعة اأداء اخلطط 

اأو املهام والرغبة .

 احرتام ال�شرية واخل�شو�شية: ما يتوافر  لدى الأع�شاء من معلومات خا�شة عن الزمالء اأو العاملني اأو الطالب ل تعر�س اإل على الأ�شخا�س 

امل�شرح لهم بذلك واحرتام �شرية املعلومات التي يتم التو�شل اإليها ول ت�شتخدم هذه املعلومات يف الإ�شاءة لالآخرين اإل ما قد يتطلب 

الوعي وال�شمري لالإبالغ عن املخالفات التي تلحق ال�شرر بالعملية التعليمية وامل�شلحة العامة. 

الإتقان واجلودة: بذل اجلهد يف جتويد العمل واللتزام بالتطوير امل�شتمر من خالل القدرة على مزج املهارات باملعرفة والتطبيق العملي 

والتاأمل واملمار�شة وال�شتق�شاء والكت�شاف.
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.ثانياً: املبادئ:-

ياأخذ امليثاق بالكثري من املبادئ امل�شتقرة والرا�شخة يف �شمري ووجدان الأمة ال�شعودية خا�شة:  

- املبادئ الأخالقية ال�شامية، وقيم الإخال�س يف القول والعمل التي ن�س عليها الكتاب وال�شنة والإجماع يف ال�شريعة الإ�شالمية الغراء.

- ما ورد يف نظام جمل�س التعليم العايل ال�شادر بالأمر ال�شامي رقم م/8 بتاريخ 1414/6/4هـ من مواد تخ�س الأخالقيات التي يتوجب 

اأع�شاء هيئة التدري�س بها يف اجلامعات ال�شعودية، وكذلك ما ورد من هذه املبادئ والقيم الأخالقية يف اللوائح التنفيذية لهذا  متتع 

النظام، وعلى وجه اخل�شو�س الالئحة املنظمة ل�شوؤون من�شوبي اجلامعات ال�شعوديني من اأع�شاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم ال�شادرة 

بقرار جمل�س التعليم العايل رقم 1417/6/4هـ.

- الأخالق ال�شامية القومية التي يراها العقل ال�شليم وحتث عليها الفطرة النقية، وتقرها ال�شمائر ال�شحيحة.

- القوانني واللوائح والقرارات املنظمة للعمل اجلامعي وامللكية الفكرية .

-  مبداأ اأن مراقبة ع�شو هيئة التدري�س لل�شمري الإن�شاين يف كل ت�شرفاته يجعله دائمًا �شادقًا مع نف�شه ومع الآخرين، ومن ثم تت�شم كل 

ت�شرفاته بال�شفافية واملو�شوعية، الأمر الذي يرتتب عليه جناحه يف مهنته وجناح املوؤ�ش�شة التي ينتمي اإليها. 

- مبداأ اأن ان�شباط �شلوكيات وت�شرفات ع�شو هيئة التدري�س بالآداب والأخالقيات يجعل تاأثريه يف نفو�س طالبه اإيجابيًا، لينعك�س 

اأثر ذلك على تربية عقولهم تربية قومية جتعلهم مواطنني �شاحلني منتجني ناه�شني باأمتهم ونافعني لوطنهم. 
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تعريف عضو هيئة التدريس 

 ح�شب املادة الأوىل من "الالئحة املنظمة ل�شوؤون من�شوبي اجلامعات ال�شعوديني ومن يف حكمهم" ال�شادرة بقرار جمل�س التعليم العايل 
رقم )1417/6/4( هم كالتايل: 

1. الأ�شاتذة. الأ�شاتذة امل�شاركون. الأ�شاتذة امل�شاعدون.
2. ون�شت املادة الثانية من نف�س الالئحة على ما يلي: "يلحق باأع�شاء هيئة التدري�س يف اأحكام هذه الالئحة املحا�شرون واملعيدون، 

ومدر�شو اللغات، وم�شاعدو الباحثني" . 

تعريف األخالق الجامعية:

العاملون كمرجع  الأ�شتاذ و  التي ي�شتخدمها  الر�شمية  الر�شمية و غري  ال�شلوك  الأ�شتاذ اجلامعي هي: جمموعة من معايري   اأخالقيات 

ير�شد �شلوكهم اأثناء اأداء وظائفهم.

الجامعة منظمة أخالقية

 اجلامعة منظمة اأخالقية تعنى بالبناء العلمي واخلـــــــلقي للطالب، وعليها بالتايل اأن حتر�س على تنمية بيئة اأخالقية يف التنظيم، 
واإل عجزت عن النهو�س بر�شالتها ، فال انف�شال بني حتقيق ر�شالة اجلامعة وبني التزامها بالأخالق ، ول يكون منطقيًا الزعم باأن اجلامعة 

جنحت يف تخـــــريج الكـــــوادر واإجراء البحوث يف حني اأن �شلوكياتها و�شلوكيات اأع�شائها غري متم�شية مع الأخالق. 
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أخالقيات مهنة التدريس الجامعي

 هي ال�شلوكيات الفا�شلة وال�شجايا احلميدة التي  يتعني على ع�شو هيئة  التدري�س اأن يتحلى بها  فكرًا و�شلوكًا. اإن مهنه التدري�س 
املهنة  اأداء  يف  املثالية  درجات  اأعلى  تتطلب  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  على  باأعباء  يلقي  مما  املجتمع  من  وثقة  باحرتام  تتمتع  اجلامعي 

وبدرجة عالية من النوعية واجلودة وباأخالقيات مهنية تتوزع على النحو التايل:

املجال االأول : اأخالقيات ع�سو هيئة التدري�س جتاه اجلامعة والكلية والق�سم
        تت�شمن هذه الأخالقيات ب�شكل عام البتعاد عن الت�شرفات الأكاديـمية اأو املهنية التي توؤدي اإىل الإ�شاءة ل�شمعة اجلامعة، اأو �شياع 
اأموالها، واأن يعطي الدعم املنا�شب لالأعمال والن�شاطات التي تقوم بها اجلامعة، واللجان التي تعمد اإىل ت�شكيلها، واأل ي�شتغل ا�شم 

اجلامعة خلدمة م�شاحله الذاتية، كما تت�شمن اأي�شا ما يلي.
1. اإدراك اأع�شاء هيئة التدري�س اأن احرتام قواعد ال�شلوك الوظيفي واللتزام بالأنظــمة والتعليمات وتنفيذها وامل�شاركة الإيجابية يف 

ن�شاطات اجلامعة وفعالياتها املختلفة اأركان اأ�شا�شية يف حتقيق اأهداف املوؤ�ش�شة التعليمية.
لها  تتعر�س  قد  والتي  املختلفة  املواقف  ت�شرف عملي يف  اإىل  الإح�شا�س  واأن يرتجم هذا  وللكلية،  للجامعة  بالنتماء  الح�شا�س   .2

الكلية.
اإل برتخي�س من رئي�س  اأو الإ�شراف على ما يعطى بها من درو�س  اإلقاء درو�س يف غري جامعتهم،  3. ل يجوز لأع�شاء هيئة التدري�س 
اجلامعة بناء على موافقة جمل�س الكلية و بعد اأخذ راأى جمل�س الق�شم املخت�س. وي�شرتط للرتخي�س يف ذلك اأن يكون التدري�س اأو الإ�شراف 

13يف م�شتوى الدرا�شة اجلامعية.



4. ل يجوز لأع�شاء هيئة التدري�س اأن يعملوا بالتجارة اأو اأن ي�شرتكوا يف اإدارة عمل جتارى اأو مايل اأو �شناعي، اأو اأن يجمعوا بني وظيفتهم 
واأي عمل ل يتفق وكرامة هذه الوظيفة.

5. اللتزام باملو�شوعية واحليادية عند التكليف باختيار اأع�شاء هيئة التدري�س اجلدد ومن يف حكمهم.
6. احرتام النظم واللوائح اجلامعية وقرارات املجال�س العلمية بالكلية.

7. تف�شيل امل�شلحة العامة للق�شم والكلية واجلامعة على امل�شلحة ال�شخ�شية.
8. يوؤدي واجباته باإخال�س لدعم نهو�س الكلية بر�شالتها.

9. امل�شاركة بفاعلية يف جل�شات جمال�س الأق�شام واللجان واجلمعيات املختلفة يف الكلية واجلامعة.
10. التو�شية لدى جمل�س الق�شم بتعديل مفردات املناهج واقرتاح املقررات املطورة التي حتقق اجلودة النوعية ال�شاملة .

11. الإ�شراف على اجلانب العملي اأو امليداين يف متطلبات املواد التي يدر�شها.
12. التدري�س �شمن الن�شاب املقرر.

13. التدري�س الإ�شايف فوق الن�شاب املقرر اإذا دعت ال�شرورة اإىل ذلك.
14. الرفع للجهات املخت�شة باجلامعة مبقرتحات ت�شاعد على تطوير العمل العلمي والإداري يف اجلامعة وحتديد اآليات تنفيذها وطرق تفعيلها.

15. امل�شاركة بفاعلية يف اأن�شطة الق�شم والكلية واجلامعة يف خدمة املجتمع. 
16. متابعة ماي�شتجد يف جمال تخ�ش�شه وامل�شاهمة يف تطوير تخ�ش�شه والرفع بذلك للجهات املخت�شة والعر�س على جمل�س الق�شم 

مايلزم منه.
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17. يتوىل ع�شو هيئة التدري�س تدري�س ما يكلفه به رئي�س الق�شم من مقررات ويلتزم باحل�شور والتدري�س يف املواعيد املحددة لهذه 
املقررات، كما يلتزم بعدم تغيري مواعيد واأماكن املحا�شرات اأو �شم املجموعات اإل بعد التن�شيق مع رئي�س الق�شم وعمادة القبول 

والت�شجيل.
18. يلتزم ع�شو هيئة التدري�س بالتقومي الدرا�شي اجلامعي وخا�شة ما يتعلق مبواعيد الختبارات النهائية، وعدم تغيري موعد اختبار 

اأي مقرر اإل بعد التن�شيق مع رئي�س الق�شم وعمادة القبول والت�شجيل.
19. التوا�شل امل�شتمر مع رئي�س الق�شم كونه امل�شوؤول عن اإدارة ال�شئون العلمية واملالية والإدارية داخل الق�شم، وهو الذي يقدم تقرير 

�شنوي اإىل عميد الكلية عن �شري العمل يف الق�شم وعن الن�شاط العلمي لأع�شائه وفق �شالحياته املذكورة �شابقا.
20. على اأع�شاء هيئة التدري�س اأن يتفرغوا للقيام بالدرو�س واملحا�شرات والتدريبات العملية،  واأن ي�شهموا يف تقدم العلوم والآداب 

والفنون باإجراء البحوث والدرا�شات املبتكرة والإ�شراف على ما يعده الطالب منها.
21. عدم ال�شتعانة بالو�شطاء يف مزاولة املهنة اإل مبا يتوافق مع الأعراف والتقاليد اجلامعية املتعارف عليها.

22. يجب على ع�شو هيئة التدري�س اأن يلتزم يف اإعداد املطبوعات وما يف حكمها بالت�شريعات والقوانني و اللوائح اجلامعية املنظمة لذلك.
23. ل يجوز لالأ�شتاذ اجلامعي اأن ي�شتغل وظيفته بق�شد حتقيق منفعة �شخ�شية اأو احل�شول على ك�شب مادى من طالب علم باأي حال 
من الأحوال، كما ل يجوز له اأن يتقا�شى اأجرًا عن عمل يدخل يف اخت�شا�س وظيفته الأ�شا�شية التي يوؤجر عليها، اإل لو كان هذا العمل 

خارج �شاعات الدوام الر�شمية، اأو يف اأيام العطالت و الإجازات. 
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املجال الثاين : اأخالقيات ع�سو هيئة التدري�س جتاه الطالب وتت�سمن ما يلي

اأ. امل�شئولية املهنية عن النمو اخللقي للطالب:
 ع�شو هيئة التدري�س هو منوذج وقدوة، يبعث بر�شائل خلقية موؤثرة يف كل ما يقوله ويفعله داخل اجلامعة وخارجها، وم�شئوليته 
املهنية عن النمو اخللقي لطالبه رمبا تكون اأخطر من م�شئوليته عن منوهم العلمي اأو املعريف، بل اأن اأق�شر طريق لتفوق طالبه هو منوهم 
اخللقي امل�شئول وال�شوي. وتتمثل هذه امل�شئولية يف اأن يحاول الأ�شتاذ جاهدًا اأن يقدم يف اأقواله واأفعاله منوذجًا طيبًا يحتذي به طالبه، 
ويتمثلون به. ول يقف ما نق�شده يف النموذج بالجتهاد العلمي واللتزام العلمي، واإمنا ميتد لي�شمل كل جوانب �شخ�شية الأ�شتاذ 

حتى ملب�شه وم�شيته وكالمه واهتماماته اللتزام باملظهر املنا�شب  .
 وتتلخ�س هذه الأخالقيات املهنية فيما يلي : 

1- على ع�شو هيئة التدري�س التم�شك بالتقاليد والقيم اجلامعية الأ�شيلة والعمل على بثها يف نفو�س الطالب. وعليه تر�شيخ وتدعيم 
الت�شال املبا�شر بالطالب، ورعاية �شوؤونهم الجتماعية والثقافية والريا�شية .

2- نعزز لدى الطالب الإح�شا�س بالنتماء لدينهم ووطنهم، كما ينمي لديهم اأهمية التفاعل اليجابي مع الثقافات الأخرى .
3- اللتزام بال�شلوك املنا�شب مع الطالب وجتنب اإهانتهم بال�شخرية اأو التهديد وما �شابه  ونبذ العنف والبتزاز يف التعامل معهم.

4- اأن ينقل لطالبه اأحدث ما تو�شل اإليه العلم يف جمال تخ�ش�شه.
اإىل نتائج م�شتقلة وت�شجيعهم على  5- تنميه قدرات التفكري لدى الطالب وبخا�شة التفكري املنطقي والعلمي، ويتقبل تو�شلهم 

البداع واحرتام اآرائهم املبنية على اأ�شانيد وا�شحة وحمددة .
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6- يبذل كل جهده نحو حتقيق منو الطالب باأق�شى ما ت�شمح به قدراته . 
7- يهيئ بيئة التعلم التي ت�شاعد الطالب على اكت�شاب القيم ال�شامية. 

8- ي�شجع الطالب على التعلم امل�شتمر مدى احلياة . 
9- يعلم الطالب املحافظة على امللكية العامة واحرتام امللكية اخلا�شة ، وحقوق امللكية الفكرية . 

10- عدم اإقامة عالقات �شخ�شية مع الطالب .
11- عدم قبول اأي هدايا اأو جمامالت من الطالب ب�شكل �شخ�شي .

12- عدم تكليف الطالب باأي اأدوار اأو اأعمال لي�شت �شمن واجباتهم واأعمالهم الف�شلية .
13- اللتزام مبعايري اجلودة الر�شمية اأو غري الر�شمية يف حتديد امل�شتوى العلمي للمادة التي يقوم بتدري�شها .

14- اللتزام بخلق الفر�س لأن يحقق طالبه اأعلى م�شتوى من الإجناز .
15- اأن يلتزم با�شتخدام وقت التدري�س ا�شتخدامًا جيدًا ومبا يحقق م�شلحة الطالب واجلامعة واملجتمع. 

16- اأن يكون منوذجًا للقيم الدميوقراطية يف حرية الفكر وحرية الراأي وحرية التعبري ، واأن ي�شعى لتنمية هذه القيم يف طالبه .
17- اأن ميتنع عن اإعطاء الدرو�س اخل�شو�شية حتت اأي م�شمى .

18- اأن ي�شمح باملناق�شة والعرتا�س وفق اأ�شول احلوار البناء، وتبعًا لآداب احلديث، مما يهيئ فر�شًا اأف�شل للتعّلم .
اأن يكون متمكنا من مهارات التعامل مع الطالب واإدارة املوقف التعليمي مبا يحقق جودة التعليم واأهداف اجلامعة ور�شالتها،   -19

وي�شتثري الدافعية واحلما�س للتعلم لدى الطالب.
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ب. امل�شئولية املهنية  يف جمال التدري�س :- 
يجب اأن يلتزم الأ�شتاذ اجلامعي يف القيام مبهام التدري�س مبا يلي :

1- اإتقان املقرر العلمي امل�شند تدري�شه اتقانًا تامًا وذلك بالتح�شري اجليد واملراجعة واملتابعة مل�شتحدثاته  ليكون متمكنًا من املادة 
العلمية.

2- اأن يكون على دراية بثقافة جمتمعه التعليمية وا�شتخدام الطرق والو�شائل التي ت�شاعده يف اإتقان التدري�س وجعله م�شوقا وممتعًا 
ومفيدًا يف نف�س الوقت. 

3- الربط بني اأجزاء حمتوى التخ�ش�س ب�شهولة والتعامل مع املادة العلمية باأ�شاليب خمتلفة وفقا لطبيعة املوقف وباأ�شلوب يتنا�شب مع 
تخ�ش�شه وقدرات طالبه.

4- اللتزام مبواعيد املحا�شرات وفقا للجداول الدرا�شية املعتمدة، واإبالغ اإدارة الكلية باأي اعتذار اأو تبديل بوقت كاف .
5- امتالك مهارات الإر�شاد الأكاديـمي واللتزام ب�شاعاته املكتبية. 

6- احلفاظ على و�شائل الإي�شاح والتدري�س بالقاعات الدرا�شية، مع تفعيلها وتطويعها ملو�شوع املحا�شرات .
7- تنظيم مو�شوع دخول الطالب املتاأخرين للقاعات الدرا�شية، وذلك باإتباع نظام وا�شح وم�شتقر ملواعيد فتح الأبواب وغلقها .

8- اإعالم الطالب بتو�شيف املقرر واأهدافه وحمتوياته واأ�شاليب تقييمه، ومراجعه، ويقبل مناق�شة الطالب يف ذلك  .
9- احلفاظ على الوقت املخ�ش�س للمحا�شرات بتجنب املوا�شيع اخلارجة عن مو�شوعها اأو املوا�شيع ال�شخ�شية ومبا يحقق م�شلحة 

الطالب واملجتمع .
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10- جتنب اأي اإ�شارات توحي بالإجبار على �شراء املقررات اأو حمل الطالب على اللتزام براأي اأو مذهب علمي اأو اجتماعي  .
11- توزيع الهتمام على الطالب فال يخت�س اأحدهم اأو بع�شهم مبحا�شرته وتوجيهاته مبا مييز بينهم وبني غريهم من الطالب الآخرين .

12- اإعالم جميع الطالب باملوا�شيع التي يتم حذفها اأو اإلغائها من املقرر ، مع بيان دواعي ذلك درا�شيًا وعلميًا .
13- عر�س املادة العلمية يف املحا�شرة مبنهج يتنا�شب مع عقلية الطالب وم�شتواهم العلمي وقدراتهم الفكرية بحيث ل يكون اأعلى 
منها فيت�شبب ذلك يف اإحباطهم وتنفريهم من املادة، ول يكون اأدنى منها فيت�شبب ذلك يف �شعف م�شتواهم يف تلك املرحلة، ومن ثم 

�شعوبة املراحل الالحقة .
14- �شرورة اإتقان الأ�شتاذ للغة التي يقوم بالتدري�س بها، كون الأ�شلوب اللغوي اجليد اأهم و�شيلة لإي�شال املعلومة مب�شطة للذهن 

ومن ثم الفهم العميق لها .
15- احرتام الفروق الفردية بني الطالب �شواء كانت عقلية او ج�شدية اأو مهارية ، وت�شجيعهم على الو�شول اإىل اأف�شل م�شتوى ممكن 

من ا�شتغالل القدرات .
16- اإتاحة الفر�شة للمناق�شة واحلوار مع الطالب يف مو�شوع املحا�شرة خللق جو من احلما�س والألفة بينهم وبني الأ�شتاذ، مع �شرورة 

احرتام اأفكارهم وتوجيهها التوجيه العلمي ال�شليم باأ�شلوب ي�شعر هم بجديتها والهتمام بها.
17- تدوين الأ�شتاذ ملالحظات طالبه واأفكارهم يف املحا�شرة لال�شتفادة منها يف عر�س املحا�شرات القادمة، ويف تاأليف املقرر العلمي 

للمادة.
18- توجيه الطالب اإىل م�شادر املعرفة يف التخ�ش�س ب�شفة عامة، ومراجع املقرر الذي يقوم بتدري�شه خا�شة .
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19- متابعة م�شتوى الطالب متابعة م�شتمرة، واإتاحة نتائجها لالإدارة املخت�شة لتكون حمل عنايتهم ومراعاتهم عند اتخاذ الالزم .
20- األ يثقل على الطالب باأعباء ومتطلبات ل حتقق الهدف من التعلم .

21- احلر�س على ال�شرية التامة فيما يتعلق مب�شتوى التح�شيل العلمي لأي طالب وهذا يت�شمن عدم مناق�شة و�شع الطالب الأكاديـمي 
مع بقية زمالئه. 

املجال الثالث : اأخالقيات مهنية عامة لع�سو هيئة التدري�س تتعلق بعملية التقومي
1. يت�شف تقدير درجات المتحان بالعدالة والو�شوح وال�شفافية )يف �شوء الأ�شاليب العلمية( مع مراعاة و�شع منوذج اإجابة لالأ�شئلة 

املو�شوعية واملقالية على حد �شواء. وتوزيع الدرجات على كل �شوؤال داخل منوذج الإجابة  .
2. ل يجوز لع�شو هيئة التدري�س اأن ينوه اىل 
بع�س املو�شوعات التي �شتاأتي يف المتحان 
لأن ذلك يتعار�س مع حتقيق العدل والكفاءة 

يف تعليم الطالب بجدية.
جداول  و�شع  يف  الطالب  اإ�شراك   .3

المتحانات.
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اعتبارات عامة خالل عملية التقويم

اأواًل: قبل االمتحان
1-  توعية الطالب باملهارات الالزمة لالإجابة على المتحان .

2-  يف حال تقدمي الختبار اإلكرتونيًا، تدريب الطالب على ا�شتخدام ورقة الإجابة   الإلكرتونية والمتحانات الإلكرتونية .
3-  ي�شع ع�شو هيئة التدري�س اأ�شئلة اختبار املقرر الذي يدر�شه ويجوز عند ال�شرورة بناًء على اقرتاح رئي�س الق�شم اأن ي�شعها من 

يختاره جمل�س الكلية.
4-  طبع المتحان يف املوعد املحدد واملعلن.

5-  ت�شليم المتحان اإىل جلنة �شري المتحان ويف حال وجود نظام الفرق ي�شلم اإىل م�شريف وم�شرفات الأق�شام.
6-  اعتماد درجات اأعمال ال�شنة ودرجات العملي والأعمال الف�شلية وتوقيعها من اأ�شتاذ املادة ورئي�س الق�شم.

7-  مالءمة المتحان مع ما مت تدري�شه وتقييم م�شتويات الطالب ح�شب تفوقهم.
8-  تقي�س اأ�شئلة المتحان كافة جوانب التعلم )املعرفية والوجدانية واملهارية(.

9-  تغطية الأ�شئلة ملو�شوعات املقرر التي مت تدري�شها .
10- منا�شبة الأ�شئلة للزمن املقرر لالمتحان .

11-  توخي العدل واجلودة يف ت�شميم المتحان ليكون متم�شيًا مع ما يتم تدري�شه وما يتم حت�شيله ، وقادرًا على تو�شيح م�شتويات 
الطالب ح�شب تفوقهم .
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12- مراعاة تنا�شب اأ�شئلة كل ق�شم لزمن المتحان عند ا�شرتاك اأكرث من ع�شو هيئة تدري�س يف و�شع اأ�شئلة المتحان.
13-  تنوع الأ�شئلة لتغطي مهارات ال�شرتجاع والفهم والبتكار.

14- بيان عدد الأ�شئلة بو�شوح وحتديد الإجباري والختياري فيها. 
15- و�شوح عبارات الأ�شئلة ودقة �شياغتها اللغوية بعيدا عن اللب�س والغمو�س. 

16- اإتباع عالمات ترقيم �شليمة ومعتمدة .
17- بيان توزيع الدرجات لكل �شوؤال ولالأ�شئلة الفرعية.

ثانياً: اأثناء االمتحانات
1- اللتزام بالتواجد اأثناء امتحانات املقررات اخلا�شة بهم.

2- تقبل مالحظات الطالب والتعامل معهم بهدوء ومو�شوعية.
3- التعاون مع الزمالء اأثناء �شري المتحانات.

4- التواجد مع الزمالء يف اللجان اأثناء الختبارات التحريرية.
5-  ع�شو هيئة التدري�س م�شئول عن مراعاة �شوابط اختبارات الطالب والأحوال املتعلقة به وفق ما تن�س عليه اللوائح والقوانني 

املعمول بها.
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ثالثاً: بعد االمتحان
اأكرث يف الت�شحيح،  اأو  اأن ي�شرك معه متخ�ش�شًا  اأوراق الختبار النهائي ويجوز لرئي�س الق�شم عند احلاجة  اأ�شتاذ املقرر  1- ي�شحح 

ويجوز ملجل�س الكلية عند ال�شرورة اأن ي�شند الت�شحيح اإىل من يراه.
ر�شد  ك�شوف  يف  الطالب  عليها  يح�شل  التي  الدرجات  النهائي  الختبار  بت�شحيح  قام  الذي  التدري�س  هيئة  ع�شو  ير�شد   -2
الدرجات املعدة لذلك، ويوقع عليها. ثم ي�شادق عليها رئي�س الق�شم ويقوم باإدخالها يف احلا�شب الآيل لدى عمادة القبول والت�شجيل. 

3- ال�شتالم ال�شخ�شي لأوراق المتحان.
4- التوقيع اأمام درجة كل �شوؤال على كرا�شة الإجابة  

5- كتابة الدرجة الكلية بالأرقام واحلروف والتوقيع عليها.
6- اللتزام بت�شحيح الأ�شئلة اخلا�شة به فقط اإذا كان المتحان م�شرتك فيه اأكرث من اأ�شتاذ.

7- ت�شليم اأوراق المتحان للكنرتول املخت�س يف الوقت املحدد.
8- مراعاة الدقة يف عملية ت�شحيح كرا�شات الإجابة  .

9-  تنظيم عمليات ر�شد الدرجات مبا يحقق الدقة وال�شرية التامة.
10-  ال�شماح مبراجعة النتائج حال وجود اأي تظلم مع بحث التظلم بجدية تامة. 

11-  ل ي�شند ت�شحيح الكرا�شات اإل لأ�شخا�س موؤهلني وموؤمتنني .
12-  احلفاظ على كرا�شات الإجابة   من التلف اأو ال�شياع.
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املجال الرابع : اأخالقيات ع�سو هيئة التدري�س نحو زمالئه
1- معاونة الزمالء يف اجلامعة - خا�شة املعيدين واملحا�شرين-  وتوجيه الرعاية والن�شح والإر�شاد يف كافة املجالت العلمية والعملية .

2- الإميان بروح العمل اجلماعي، وامل�شاركة يف اإجراء البحوث على م�شتوى الق�شم والكلية 
3- التحلي مببادئ الحرتام عند احلوار مع الزمالء اأو عند الختالف معهم يف الراأي .

4- بذل اجلهد خلدمة الزمالء باأمانة واخال�س وجدية مبا ل يخالف اللوائح والنظم .
5- نقل اخلربات والقدرات املكت�شبة من العمل يف التدري�س اأو يف املنا�شب املختلفة بالكلية اأو اجلامعة اإىل الزمالء.

6- اأن يحيط بال�شرية وبقدر من الثقة والعتبار ما يعرفه عن زمالئه واأل ي�شمح بتبادل املعلومات عن الآخرين اإل بطلب منه ب�شفه 
ر�شمية لت�شحيح امل�شار الأخالقي .

7- اأن ي�شتجيب للت�شاوؤل ب�شفافية وبتوازن ومهنية .
8- اأن يكون مت�شاحما ومتقباًل النقد البناء وت�شرفات الآخرين وقيمهم .

9- اأن ي�شجع ويدعم زمالئه امل�شاركني معه يف تطوير مهنة التعليم ويعرتف بقدراتهم ، ويحرتم وجهات نظرهم واختالف توجهاتهم  .
10- اأن ميتنع عن توجيه اللوم ال�شخ�شي اأو غري العادل اأو املتحيز .  

11- األ ي�شتخدم مكانه ومكانته والت�شهيالت املمنوحة له مكتبيًا وبحثيًا ووظيفيًا. 
12- األ يتلف  اأو يفح�س ملفات الآخرين دون ت�شريح اأو اإذن من اجلهات املخت�شة.

13- اأن يعتز باخت�شا�شاته و يحرتم اخت�شا�شات الآخرين.
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املجال اخلام�س : اأخالقيات ع�سو هيئة التدري�س جتاه تطوير قدراته املهنية 
 ملا كانت اأهمية ع�شو هيئة التدري�س وارتفاع �شمعته العلمية تظهر من خالل حماولته اجلادة يف تطوير ذاته مهنيًا، فاإن من اأوىل واجباته 

يف هذا ال�شدد ما يلي:
1- اأن يظل على ات�شال بكل جديد يف ميدان تخ�ش�شه. وذلك عن طريق الطالع املبا�شر على املوؤلفات والدوريات املتخ�ش�شة .

2-  امل�شاركة يف اجلمعيات العلمية، وح�شور الندوات واملوؤمترات العلمية ذات ال�شلة، فالتطور التقني واملعريف الذي ي�شهده 
هذا الع�شر من تدفق للمعلومات يف و�شائل الت�شال وتكنولوجيا املعرفة، وتنوع اأ�شاليب الرتبية والتعليم يلزم ع�شو هيئة التدري�س 

مب�شوؤولية م�شتمرة يف هذا املجال .
3- القيام بالبحوث والدرا�شات وور�س العمل وامل�شاركة يف البحوث اجلماعية يف جمال تخ�ش�شه .

4- القيام بالكتابات الإبداعية والتحليالت الهادفة التي ت�شهم يف تقدمي املعرفة، وخدمة املجتمع .
5- اأن يدرك ع�شو هيئة التدري�س اأن النمو املهني واجب اأ�شا�شي، والثقافة الذاتية امل�شتمرة منهج يف حياته بحيث يطور نف�شه وينمي 

معارفه بكل جديد يف جمال تخ�ش�شه .
6- حتديد نقاط القوة وال�شعف يف  اأدائه  اجلامعي  مبجالته  الثالثة : التدري�س، والبحث العلمي، وخدمة املجتمع.

الدرا�شية،  الربامج واملقررات والوحدات  باأن ميتلك مهارات ت�شميم  التعليمية وتطويرها  الربامج  واإدارة  التمكن من تخطيط   -7
ومفاهيم جودة التعليم فيما يعده من برامج ومقررات .
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املجال ال�ساد�س : اأخالقيات ع�سو هيئة التدري�س جتاه املجتمع
1- امل�شاركة العلمية يف تنمية جمتمع اجلامعة عن طريق الدورات املتخ�ش�شة لتدريب اخلريجني ورفع كفاءتهم مبا يواكب �شوق العمل 

وكذا القوافل التي تخدم املجتمع يف �شتى التخ�ش�شات.
ع�شو هيئة التدري�س اأمني على كيان الوطن ووحدته وتعاون اأبنائه، يعمل جاهدًا لت�شود املحبة املثمرة والحرتام ال�شادق بني   -2
املواطنني جميعًا، وبينهم وبني اأويل الأمر منهم، حتقيقًا لأمن الوطن وا�شتقراره ومتكينا لنمائه وازدهاره وحر�شًا على �شمعته ومكانته 

بني املجتمعات الإن�شانية الراقية.
وذلك  الثقة،  هذه  م�شتوى  يف  يكون  اأن  على  حري�س  لذلك  وهو  وثقته  واحرتامه  املجتمع،  تقدير  مو�شع  التدري�س  هيئة  ع�شو   -3

التقدير والحرتام، ويحر�س على األ يوؤثر عنه اإل ما يوؤكد ثقة املجتمع به واحرتامه له.
4- ع�شو هيئة التدري�س ع�شو موؤثر يف جمتمعه تعلق عليه الآمال يف التقدم املعريف والرتقاء العلمي والإبداع الفكري والإ�شهام احل�شاري 

ون�شر هذه ال�شمائل احلميدة بني طالبه.
5- ع�شو هيئة التدري�س �شورة �شادقة للمثقف املنتمي اإىل دينه ووطنه، الأمر الذي يلزمه تو�شيع نطاق ثقافته، وتنويع م�شادرها، 
ليكون قادرًا على تكوين راأيًا نا�شجًا مبنيًا على العلم واملعرفة واخلربة الوا�شعة، يعني به طالبه على �شعة الأفق وروؤية وجهات النظر 

املتباينة باعتبارها مكونات ثقافية تتكامل وتتعاون يف بناء احل�شارة الإن�شانية.
6-  توطيد اأوا�شر الثقة بني الكلية واملجتمع .

7-  املحافظة على البيئة وعدم ال�شرار بها اأثناء التعامل مع املواد الكيميائية والبيولوجية ال�شارة .
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8- الأخذ براأي املجتمع املحيط يف الربامج التي تقدمها الكلية باعتباره امل�شتفيد منها. 
9- العمل على اإيجاد احللول العلمية والعملية املنا�شبة للم�شكالت التي تواجه املجتمع املحيط .

10- اأن يبذل ق�شاري جهده يف تقدمي اخلدمات لالأفراد واملوؤ�ش�شات واملجتمع متي كان ذلك مطلوبا بطريقه �شوية و�شرعية .
خدمة  برامج  يف  بامل�شاركة  الهتمام  خالل  من  لذلك  طالبه  ويوجه  وتقدمه  املجتمع  تنمية  يف  امل�شاهمة  اإىل  عمله  خالل  ي�شعى   -11

املجتمع وتنميته وتقدمه.
12- يربط ما يقدمه بثقافة املجتمع وتطلعاته . 

13-  يتفاعل مع املتغريات املجتمعية واحلراك الجتماعي وامل�شاركة يف ق�شايا الراأي العام مبا يفيد التعليم ويفيد املجتمع .
14- ربط بحوث اجلامعة باحتياجات املجتمع وفقا لنتائج م�شتخل�شة من ا�شتبيانات ودرا�شات جادة ومو�شوعية . 

15- اأن ي�شاهم يف اقرتاح الندوات واملوؤمترات �شمن الربامج الثقافية وحتت�شب له �شمن النقاط املخ�ش�شة خلدمة املجتمع عند الرتقية.

املجال ال�سابع : اأخالقيات ع�سو هيئة التدري�س جتاه الن�ساط الطالبي
الإدراك الواعي لأهمية الأن�شطة يف البناء اخللقي للطالب وامل�شاركة فيها باعتبارها جزء ل يتجزاأ من عمل الأ�شتاذ ولي�شت جمرد عمل 
اإ�شايف ميكن العتذار عنه يف اأي وقت . لذا يجب على الأ�شتاذ اجلامعي اأن يكون متمكنا من مهارات وو�شائل الدعم الطالبي الأكاديـمي 

والجتماعي و م�شاركته بفاعلية عن طريق:
1- ت�شجيع الطالب على ال�شرتاك يف الأن�شطة الطالبية.

2- امل�شاهمة يف دعم الن�شطة الطالبيةً .
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3- اأداء الأن�شطة امل�شندة اإليه باأمانة واإخال�س حماوًل الإبداع والتميز وفق طاقته .
4- مراعاة امل�شمون الأخالقي يف الأن�شطة .

5- العدل يف حتكيم وتقومي الأن�شطة الطالبية اإذا اأ�شند اإليه ذلك .

املجال الثامن : اأخالقيات ع�سو هيئة التدري�س يف جمال البحث العلمي والتاأليف والرتجمة
1- اللتزام بالدور الذي يلعبه البحث العلمي يف رفع م�شتوى التعليم بالكلية واجلامعة وربط اجلامعة باملجتمع .

2- اللتزام باملو�شوعية والتجرد التام من العتبارات ال�شخ�شية عند حتكيم الأبحاث العلمية للن�شر.
3- يجب عند القتبا�س اأن يكون امل�شدر حمددًا ووا�شحًا ويبني مقدار القتبا�س بدون اأي لب�س اأو غمو�س .

4- الهتمام بالأبحاث العلمية التي ميكن تطبيقها يف املجالت العملية .
5- اللتزام بعدم ذكر مراجع مل ي�شتخدمها الباحث .

6- جتنب كتابة اأو حترير اأي تقرير اأو الإدلء  ب�شهادة علمية اأكادميية بعيدًا عن تخ�ش�شه اأو خمالفة للواقع الذى تو�شل اإليه من خالل 
بحثة العلمي.

7- عدم ا�شطناع بيانات اأو نتائج غري �شحيحة اأثناء جمع اأو حتليل البيانات اخلا�شة بالبحوث العلمية .
8- اللتزام برتتيب الأ�شماء على الأبحاث املن�شورة من الر�شائل العلمية بحيث يكون ال�شم الأول هو ا�شم الباحث ولي�س اأقدم امل�شرفني .

9- احلر�س على الذهاب ملناق�شة الأبحاث يف اجلامعات املختلفة للتعرف على ما هو جديد يف البحث العلمي .
10-  اللتزام باملنهج العلمي ال�شليم يف البحث والتاأليف .
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11-  التحلي بالأمانة التامة يف النقل بن�شب الآراء والأفكار اإىل اأ�شحابها .
12-  الدقة والأمانة يف الإ�شارة اإىل املراجع التي مت ال�شتفادة منها .

13-  مراعاة الدقة يف تلخي�س الن�شو�س، وذلك بعدم برتها وانتزاعها من �شياقها حتى ل يخل مبق�شود �شاحبها منها .
14-  �شرورة الإي�شاح التام للقدر امل�شرتك به يف التاأليف مع الغري يف املوؤلفات امل�شرتكة .

15-  مراعاة حتديث املوؤلفات مبا يواكب م�شتجدات الع�شر يف التخ�ش�س .
16-  مراعاة اإن�شاب املوؤلفات اإىل اأ�شحابها وعدم ا�شتعارة اأ�شماء بع�س املميزين يف التخ�ش�س حتقيقا ملك�شب مادي اأو وجاهه علمية .
17-  �شرورة احرتام اأفكار العلماء ال�شابقني واآرائهم، وعدم النيل منهم اأو التهجم عليهم اأو التهكم من موؤلفاتهم ملجرد قدمها، 

ولكن اإخ�شاعها للمناق�شة العلمية بالدليل والربهان مع مراعاة اختالف املدارك والعقول وطبيعة العلوم من زمن لآخر .
18-  مراعاة اإيداع ن�شخ من املوؤلفات يف املكتبات العامة تي�شريا على �شغار الباحثني والطالب وكذا و�شع ملخ�شات لتلك املوؤلفات 

على �شبكة املعلومات الدولية )الإنرتنت(.
19-  توجيه بحوثه ملا يفيد املعرفة واملجتمع والإن�شانية كالتزام اأخالقي اأ�شا�شي بحكم وظيفته .

20-  الأمانة العامة يف تنفيذ بحوثه وموؤلفاته فال ين�شب لنف�شه اإل فكره وعمله فقط ، ويجب اأن يكون مقدار ال�شتفادة من الآخرين 
معروفًا وحمددًا .

21-  توخي املو�شوعية والدقة يف عر�س وجهات النظر العلمية لالآخرين.
22-  يف البحوث امل�شرتكة يجب تو�شيح اأدوار امل�شرتكني بدقة والبتعاد عن و�شع الأ�شماء للمجاملة اأو للمعاونة .
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23-  يف جمع البيانات امليدانية تراعى الدقة وال�شدق والأمانة .
24-  يف حتليل البيانات يقوم الباحث بنف�شه بالتحليل والتف�شري والتقييم واملقارنة وال�شتنتاج. 

25-  املحافظة على �شرية البيانات خ�شو�شًا اإذا تعلق ذلك باأمور �شخ�شية اأو مب�شائل مالية اأو �شلوكية. 
26-  يراعى حتديث البيانات يف املوؤلفات املقررة على الطالب، وعلى الأقل حتى يكونون حميطني بالأو�شاع احلديثة، وهذه م�شئولية 

اأخالقية ج�شيمة.
27- للمرتجم احلرية يف الت�شرف باإدخال بع�س التعديالت يف الن�س الأ�شلي وتلزم الإ�شادة اإىل مواطن احلذف والتعديل واللتزام بعدم 

امل�شا�س ب�شمعة املوؤلف ومكانته العلمية بالن�شبة للم�شنفات املن�شورة بلغة اأجنبية .

املجال التا�سع : اأخالقيات املهنة يف االإ�سراف على الر�سائل العلمية
1- توجيه الباحث باأمانة واإخال�س يف اختيار مو�شوع البحث .

2- التاأكد من قدرة الباحث على القيام ببحثه حتت اإ�شراف الأ�شتاذ .
3- تقدمي املعونة العلمية للطالب والتي ل تكون اأكرث مما يجب فال يتحمل الطالب م�شوؤوليته، ول تكون اأقل مما يجب فال ي�شتفيد 

الطالب من اأ�شتاذه .
4- تعويد الطالب على حتمل م�شوؤولية بحثه ونتائجه وال�شتعداد للدفاع عنها. 

5- تدريب الطالب على التقييم امل�شتقل اأثناء تنفيذ البحث على اأن يتحمل نتيجة قراره.
6- التقييم الدقيق والعادل للبحوث �شواء التي ي�شرف عليها اأو التي ي�شرتك يف حتكيمها.
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7- عدم اإهانة الطالب وت�شفيه قدراته �شواء اأثناء البحث اأو يف جل�شات املناق�شة العلنية للر�شائل، فذلك امل�شلك اأوًل: منوذج �شيء 
للطالب ، وثانيًا، قد مي�س بال�شرر �شخ�شية الطالب، وبذلك يكون الأ�شتاذ قد اأخل مب�شوؤوليته اخللقية اإزاء امل�شاهمة يف النمو املعريف 

واخللقي ال�شليم للطالب.

املجال العا�سر : اأخالقيات ع�سو هيئة التدري�س عند الظهور يف و�سائل االإعالم
1- عدم الظهور يف و�شائل الإعالم املرئية اأو امل�شموعة اأو تقدمي اأي برامج تليفزيونية يف جمال تخ�ش�شه اإل بعد موافقة اجلهات املخت�شة 

باجلامعة .
2- يجوز لع�شو هيئة التدري�س ال�شرتاك يف حلقات تبادل الراأي العلمي يكون اأطرافها اأ�شاتذة متخ�ش�شني، كما يجوز امل�شاركة يف 

نقل معلومات علمية  يف جمال التخ�ش�س من زميل َلآخر �شواء كتابة اأو عرب و�شائل الت�شال الأخرى.
3- عند خماطبة اجلمهور يف املو�شوعات املتخ�ش�شة يف الإعالم يلتزم الأ�شتاذ اجلامعي بالقواعد الآتية:

اأ . اأن تكون املخاطبة باأ�شلوب مب�شط، يالئم امل�شتمع اأو امل�شاهد غري املتخ�ش�س .
ب .  جتنب ذكر الآراء العلمية غري املوؤكدة اأو املقطوع ب�شحتها، اأو تناول املو�شوعات املختلف عليها والتي تكون مناق�شتها فقط يف 

اجلل�شات العلمية اخلا�شة غري املوجهة للعامة.
ج . جتنب ذكر التف�شيالت ال�شخ�شية اأو العائلية عنه اأو عن ذويه اأو عن زمالئه يف العمل يف حديثه والتي قد توؤذي م�شاعر زمالئه، اأو 

تعر�س بهم وب�شمعتهم، اأو قد  ُي�شاء ا�شتخدامها من قبل الآخرين، ويكتفي فقط بذكر �شفته املهنية وجمال تخ�ش�شه.

31



الخاتمة :

ويف اخلتام فاإن الأ�شتاذ اجلامعي يتحمل امل�شوؤولية الأوىل للحفاظ على اأخالقيات مهنته والعمل على �شيانتها ورفدها بقيم وممار�شات 
راقية واحلر�س الدوؤوب على جتنب كل ما من �شاأنه امل�شا�س ب�شمعة هذه املهنة النبيلة، فاأخالقيات مهنة التدري�س اجلامعي هي قيم 
املهنة  تلك  اأخالقيات  على  وللحفاظ   . واملتابعة  بالرعاية  بال�شفافية وحتظى  تت�شم  اأن  ينبغي  لذا  واحل�شا�شية،   الرقي  بالغة  علمية 
وتطويرها يجب ان حتظى دائمًا بالهتمام والبحث عن طريق الدرا�شات والبحوث العلمية واملوؤمترات العلمية وباإن�شاء املراكز واملعاهد 

التي تعمل على تطوير مهنة التدري�س اجلامعي وغر�س اأخالقياتها ب�شكل علمي ومنظم.
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