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 ميثاق الشرف االخالقي ألعضاء هيئة التدريس بجامعة الغد
 

اهتمت رئاسة الجامعة باعداد ميثاق اخالقي يتبناه المجتمع االكاديمي و الطالب و جميع العاملين 

باإلدارات واألقسام  المختلفة  بالجامعة .و يحوي في منظومة العمل ءاً  أصيالً ليصبح جزبالجامعة  

على قائمة من المبادئ والسلوكيات األخالقية التي تخص عضو هيئة التدريس للجامعة  الميثاق األخالقي 

كما تم تحديد مسؤوليات كل فرد نحو اآلخر جامعة  وجميع العاملين بالو الكوادر المساعدة والطالب 

 والبيئة والمجتمع  .  

 التالي :في  للجامعة  الميثاق االخالقي مبادئ ومن هنا لخصنا 

 * التعاون الفعال في تطبيق رؤية ورسالة وأهداف الجامعة .

 في العمل .والجدية * الصدق في القول والعمل وكذلك األمانة واإلخالص 

 بالحقوق .والمحافظة على سرية المعلومات والقيام بالواجبات قبل المطالبة * االحترام المتبادل  

 األعمال.واالبتكار وريادة * تبني الموضوعية واإلبداع 

 . والعدل والتنمية المستدامة والمحافظة على البيئةباالنضباط  وااللتزام * التحلي   
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 تعريف الميثاق األخالقي : 

 
والمعايير السلوكية المتفق عليها األخالقية التوجيهات هو عبارة عن وثيقة تحتوي على مجموعة من  

الجامعة  والجهاز اإلداري   لتحكم ممارسات العمل والعالقات في  والطالب هيئة التدريس  بين أعضاء 

  عليها.على القواعد واألصول المتعارف ا حفاظ

 
 

 أهداف الميثاق األخالقي :
 

من ء سواأعضاء الجامعة ، يهدف الميثاق االخالقي إلى تحديد وتوثيق حقوق وواجبات كل     

من إتباعها والسلوكيات األساسية التي يجب ، هيئة التدريس والطالب والجهاز اإلداريء أعضا

بالجامعة علي كافة األصعدة األكاديمية أجل تحقيق مناخ صحي في بيئة العمل يسمح بالنهوض 

  الجامعة .  بما يحقق رؤية ورسالة والبحثية وخدمة المجتمع ، 
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 :    اإلدارة العليا للجامعةأخالقيات 

العمل و تقع  على و تنظم  القرارات تضع الركيزة األساسية للعمل بالمؤسسة حيث العليا اإلدارة تعتبر 

، ة  ويسرءبكفااألكاديمية وسائل اإلمداد بتسيير العملية وتوفير كافة مسؤوليات التنظيم و التشغيل عاتقها 

 في التالي:لإلدارة المسؤوليات األخالقية وتتلخص 

   
في إتاحة الفرص في سياسة المساواة الجامعة العليا  بإتباع تتعهد إدارة   : العدالة والمساواة*  

من التمييز بشتى أشكاله خالي عن خلق مناخ ،  واإلدارة العليا  مسئولة  التوظيف والتعليم 

خاليا من ؤها  كمؤسسة بأن يكون بناوتتعهد الجامعة يسود. الذي والتأكيد على أن مبدأ الجدارة هو 

أو اللون أو العقيدة أو العرق أو السن أو اإلتجاه االجتماعية بسبب الجنس أو الحالة ء تمييز سواأي 

 أو المسؤولية العائلية .السياسي 

لهم حق بالجامعة العاملين  األعضاء جميع  الجميع:  * إحترام   يعاملوا كأفراد  أن  أسرة واحدة يجب 

معاملة سيئة. واإلحترام يمكن الجميع من الحصول على حقوقهم أي اإلحترام والدفاع عنهم ضد  

ء في يجعل األفراد أعضاالذي واحترام حقوق اآلخرين هو األساس  إلمكانياتهم. واإلخراج األمثل  

  ويقومون بها كاملة.االجتماعية المجتمع ويقبلون مسؤولياتهم 
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 والكوادر المساندة .هيئة التدريس ء أخالقيات أعضا

حيث أن     ، المحور الرئيسي في التعليم الجامعي يعد هيئة التدريس والهيئة المعاونة  ء أعضاقيات أخال    

المعلومات بصورة صحيحة للطالب فحسب، الجامعي ال تقتصر على القدرة على توصيل   األستاذ مهمة  

يعتد وعليه القيام بدور مثالي ليكون نموذجا  وأخالقية ، وتربوية  علمية  يفترض أن تكون مهامه  بل انه، 

المنافية المتفتحة بعيدا عن  وعليه أن يتسم بسمات الشخصية المتزنة السوية   به ،  كل أشكال السلوك 

 األكاديميةلألعراف 

 جامعة الصفات) السمات(التي يجب أن يتحلى بها عضو هيئة التدريس بال
 

 طلق .*العدل الم

 ة .ءالمسؤولية والكفا*

 بالنواحي الدينية و األعراف والتقاليد. *االلتزام  

 التحكم في االنفعاالت وضبط النفس . *

 الطالب .  أو مع زمالئه  مع ء التعاون سوا*

 في تعامالته وأحكامه. *االعتدال 

 و األمانة  . والصدق االستقامة *

 الحلم والحزم .*

 *الثقة بالنفس . 

 القدرة على النقد . *

 اإلخالص و اإلحسان في العمل . *

  المظهر .* حسن 
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 بالجامعة وهي :   في كل مجاالت المهنة والكوادر المساندة وتتجلى صفات عضو هيئة التدريس 

 في التدريس :عضو هيئة التدريس  المهنية  أخالقيات أوال : 

 

 هيئة التدريس إلى :ء المسؤولية المهنية تدعو أعضا

 .التي تؤهله للتدريس على أفضل وجه* اإلعداد الجيد  والمسبق للمادة العلمية 

 بمستجدات المقرر لتحديثه المستمر حتى يتماشى مع متطلبات العصر.الدائمة  * اإلحاطة 

في المؤتمرات * السعي المستمر لتطوير قدراته المهنية من خالل االطالع والبحث والمشاركة 
 التدريبية .وحضور الدورات 

 بمواعيد المحاضرات والحصص العملية.* االلتزام  

 مهارات التعلم المعرفية والذهنية والعامة المرتبطة بالمقرر. الطالب  * اإلسهام في إكساب 

 لساعات المكتبية وإجادة تفعيلها.االلتزام با* الحرص على 

 * مراعاة الفروق الفردية في الطالب وينعكس ذلك علي تعدد أساليب التدريس والتقويم .

 المقرر.ء * مراعاة األمانة العلمية في شرح جميع أجزا

 * تشجيع الطالب على إعداد البحوث الخاصة بالمقرر الدراسي.
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 االمتحانات :في تقييم الطالب وتنظيم عضو هيئة التدريس  المهنية أخالقيات 

 تتحدد مسؤولية عضو هيئة التدريس في هذا الشأن فيما يلي :               

 * النضر لعملية التقييم كوسيلة للتعلم وليس مجرد تصنيف للنجاح او الرسوب .

 منها في تصحيح المسار.المستمر والدوري للطالب وإفادتهم بنتائج التقييم لالستفادة  * التقييم 

 أول بأول ومناقشتهم في أوجه القصور واالهتمام بالتعدية الراجعة . * إعالن نتائج التقويم 

وان يكون عضو هيئة التدريس * تصميم االمتحان ليكون متماشيا مع ما يتم تدريسه وما يتم تحصيله 
 مستويات الطالب المختلفة.قادرا علي التمييز بين  

،الن ذلك يتعارض في االمتحان ستأتي * ال يجوز لعضو هيئة التدريس أن ينوه عن األسئلة التي 
 في تعليم الطالب بجدية .ة ءيتعارض مع   العدل والكفا

 بما يتيح الفرصة لتطبيق الحزم والعدالة في نفس الوقت .تنظيم  االمتحانات * 

 ومعاقبة حاالت الغش أو الشروع فيه .* منع الغش منعا باتا 

 ء.مع المحافظة على سرية األسما، * أن يراعي الدقة التامة في تصحيح كراسات اإلجابة 

 * تنظيم عملية رصد النتائج بما يكفل الدقة والسرية التامة.

 واحد .في وقت واحد من مصدر * ان تعلن النتائج 

  المنصوص عليه في الالئحة المعتمدة للجامعة  .* تطبيق التقييم      
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 البحوث العلمية : ء فيما يتعلق بإجرانياً : ثا

البحث العلمي هو الطريق األمثل للمعرفة حول العالم ويعتمد البحث العلمي على األساليب المنظمة   

الموضوعة في المالحظة وتسجيل المعلومات ووصف األحداث وتكوين الفرضيات ويرتكز على 

 في جميع مراحله .قيه الضوابط األخال

 -أهم قيم وأخالقيات البحوث هي األمانة العلمية من حيث:

، وذلك باإلشارة إلي  المصادر التي استقي منها الباحث المعلومات لآلخرين *احترام الملكية الفكرية 
 التي استعان بها في بحثه .

 او االنتحال او التزييف .مثل االختالق *عدم الغش العلمي : 

 أخالقي أساسي بحكم وظيفته.واالنسانية كالتزام والمجتمع *توجيه بحوثه لما يفيد المعرفة 

االقتباس يجب أن يكون مقدار ولنفسه إال فكره وعمله فقط. بحوثه فال ينسب في تنفيذ *األمانة العلمية 
 % . 02محددا ال يتجاوز  
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 فيما يتعلق بعالقة عضو هيئة التدريس مع زمالئه  : ثالثاً : 

لذا ، تعد الثقة المتبادلة والعمل بروح الفريق الواحد هما أساس العالقة بين عضو هيئة التدريس وزمالئه 

السلوك الوظيفي مع الزمالء من األركان يجب أن يدرك عضو هيئة التدريس أن احترام قواعد  

 أهداف مؤسسة التعليم الجامعي األساسية  في تحقيق  

 : بما يليء لذا يجب أن يلتزم عضو هيئة التدريس في عالقته بالزمال 

 والثقة المتبادل.* االحترام 

 * النصح واإلرشاد المتبادل .

 * التعاون والتبادل العلمي.

 العالقة وعدم التمييز بين أعضاء هيئة التدريس علي أساس اللون والعمر أو الدين .* المرونة في 

 * المساندة الفعالة لحل المشاكل المتنوعة )المعنية والشخصية (.

 * تعظيم القيم اإليجابية والحد من القيم السلبية.

 ء.* اإللتزام بالصدق واألمانة مع الزمال

 لتحقيق التكامل المنشود.* مناقشة أساليب التدريس مع زمالئه 

  عنه من أراء دون التحيز الشخصي سلبا او إيجابا .* االلتزام بالموضوعية فيما يصدر    
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 فيما يتعلق بعالقة عضو هيئة التدريس مع المجتمع  :رابعاً : 

 

عضو هيئة التدريس في خدمة المجتمع يجب عليه االلتزام بعدد من المسؤوليات نضرا ألهمية        

 :قيه  والتي من أهمها والسلوكيات السياسية واألخال

 وإخالص .بأمانة واألكاديمي  عمله العلمي ء * أدا

 * أن يسهم في تنمية المجتمع بخبراته ومهاراته العلمية والثقافية.

 مع الثقافات والشرائح المختلفة بالمجتمع .* أن يكون لديه القدرة علي التكيف 

 والجمعيات الخيرية مشاركة فعالة.في برامج المؤسسات االجتماعية * المشاركة 

 بين أفراد مجتمعه من خالل المشاركة في الندوات والمؤتمرات.ء االنتما* أن يبث روح 

 القيم الدينية واألخالقية والثقافية للمجتمع ز مجتمعه عن طريق تعزي* ان يكون قدوة حسنة إلفراد 

  لحرص على تنمية البحوث التطبيقية وربطها بواقع العمل في المجتمع.* ا
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 بالجامعةفيما يتعلق بعالقة عضو هيئة التدريس مع بيئة العمل خامساً : 

   

 بما يعكسه الجانب األخالقي كما يلي:الجامعة  يتعامل عضو هيئة التدريس مع     

 

 والعمل على نشرها . سالتها  وربإستراتيجية الجامعة ورؤيتها  التام * اإللمام 

 فعالة في تطوير أدائه واالرتقاء بها .وأن يساهم مساهمة الجامعة  * أن يحافظ على سمعة 

 * احترام خصوصية الجامعة  .

 * الحفاظ علي سالمة منشآت الجامعة ومقتنياته من مكتبة ومعامل وقاعات وأجهزة .

 الجامعة .* االلتزام باللوائح والقوانين والنظم التي تحكم 

 المظهر والعمل والقول في كل مكان.* التمثيل الحسن والمشرف للجامعة من خالل 

 العملية إال في التدريس والعمل جهزه واإلمكانيات  التدريس لألغالل عضو هيئة * عدم است         
 

  إغراض شخصية أخري .وليس ألي بالجامعة المرتبط            
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 أتعهد أنا عضو هيئة التدريس بااللتزام بما ورد في الميثاق الشرف األخالقي 

 

 االسم 

 

 التوقيع 

 

 التاريخ 

 

 

 االعتماد 
 

 لجنة اعداد اللوائح واالدلة

 

 رئيس الجامعة                                                                           

      
  


