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مقدمة

الميثاق األخالقي- :
هو مجموعة القيم العليا التي تسععععل الجامعة ال العاملوه اا الل ازلت اه اا اء ام مما

عععة العمل ،ليتم

صععياهتاا ل ععلوي ب يجأ ب ال ب ععوم "لت ه ب ال ب يأو ب ال ما ععا ذلك .ليأدد الميثاق القواعد
الواجبة في السلوك المتوقع لفي السلوك المأ ه ايضاً.
ليقصد القيم العليا ذلك الت ويم الخاص لخب ة اإل"ساه ما يعمل علل تكوين الضمي ازجتماعي ،لتوجي
السععععلوك في المواقف المختلفعة لف المععايي السععععا عدة في المجتمع .لمثعا ذلعك قيم الصععععدق في القو
لاإلخالص في العمل لعده الس ع قة .له اك ف ق ين القيم ال لحية لالقيم ازجتماعية فاألللل تسععتمد من
الدين لالثا"ية تستمد من الثقافة السا دة لمن م احل "مو الشخص لما يتلقاه من ت ية.

األخالق في القانون الحالي للجامعات
القوا"ين تتضمن قواعد تأكم كل العمل الجامعي جميع جوا"ب  ،لمن ين هذه القواعد

جد عددا ً

من المبادئ  /القواعد العامة التي تخص الجا"أ األخالقي.
اما الميثاق األخالقي فاو ال عع مد لاكث تفصعيالً من مجموعة المبادئ لالقواعد التي يتضعم اا
القا"وه .ا" يب ل علياا ،ليفصععل تيبيقاتاا لدزلتاا ،ليضععيف يلياا امو ا ً لم يتي ق يلياا ال ص القا"و"ي
يية عده التعا ض مع .
لقا"وه ت ويم الجامعات الأالي يتضعمن عددا من ال صعوص الاامة شعله اخالقيات الما ة ،للكن
تلك ال صوص لحدها هي كافية لتؤدي لظيفة الميثاق األخالقي األكث تفصيالً:
• ت ص المادة ( )96علل ا" علل اعضععام هي ة التد يا التمسععك التقاليد لالقيم األصععيلة ،لالعمل
علل ثاا في "فوس اليالي ،لعليام ت عي لتدعيم ازتصعا المبا ع اليالي ،ل عاية ع و"ام
ازجتماعية لالف ية لالثقافية لال ياضعية من خال ال يادة ل"وم األ ع  .للعل الم م يتسعام عن
ماهية بالتقاليد لالقيم األصعيلةب لمع ل ب ازتصعا المبا ع اليالي ب لمع ل

ب ال يادة ب.

يه اقعل معا يقعا هو الأعاجعة الل ت جمعة هعذه المبعادئ الأكيمعة لالتوجياعات الععامعة الل قواععد
تفصيلية تتضمن ما يجأ عمل لما ز يجأ عمل .
• ت ص المادة ( )103علل ا" ز يجوز ألعضععام هي ة التد يا يعيام د لس خصععوصععية مقا ل
ال غي مقا ل .السؤا هل مجموعات التقوية من قبيل الد لس؟
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• ت ص المعادة ( )110علل اه كعل فععل ي

الشعععع م ليما ال اهعة يوجعأ ع

عضععععو هي عة

التد يا من لظيفت  .لز ك اه مفاوه الش م لال اهة يأتاج للتأديد من خال قواعد لاضأة
لقاطعة.
• ت ص المادة ( )110علل ا" ز يجوز ألعضعام هي ة التد يا اه يشعتغلوا التجا ة ال اه يشعت كوا
في يدا ة عمعل تجعا ي ال معالي ال صعععع عاعي ،ال اه يجمعوا ين لظيفتام لاي عمعل ز يتف مع
ك امة هذه الوظيفة .
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أوال - :ميثاق الشرف المهني للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
الميثعاق ازخالقل لكليعة اليعأ البيي ي الم بث من الميثـاق األخالقي لجعامععة دم او لالعذي ععععيصععععب
ج ما ً من الم وومة ازكاديمية الممي ة للكلية آخذين في ازعتبا ما يلي- :
 -1يه اعضام هي ة التد يا لديام اعتقادا ً ا خا ً قيمة تقده المع فة ل المس وليات الخاصة التي
لضعت علل عاتقام.
 -2يه اعضام هي ة التد يا يشجعوه اليالي علل طلأ العلم لمما
خال معايي ءقافية متكاملة.

ة التفكي الأ المبدع من

 -3يه اعضام هي ة التد يا يأت موه طال ام ليلت موه دل هم كموجاين لم
ليال ام.

دين اكاديميين

 -4يه اعضام هي ة التد يا يجأ از يمي لا ين زمال ام ال يسببوا لام يح اجا ً لعليام يحت اه حقوق
ال مالم في الملكية الفك ية لتباد اآل ام لال قد العلمي الب ام لازعت ام المساعدة األكاديمية التي
يقدماا اآلخ له في مجا البأث.
 -5يه اعضام هي ة التد يا الكلية يسعوه جاهدين لتأقي

الة الكلية.

 -6يه اعضام هي ة التد يا الكلية ملت موه في عملام لمسلكام الت اما كامالً الميثاق األخالقي
للكلية لما ل د م ام من قواعد لا ادات اخالقية لما ية.

نطاق المسئولية األخالقية لألستاذ
مسئولية األستاذ في األخالق تقع في بعدين:
البعد األول
لاجب في اه يكوه ملت ما ً في عععلوك المعايي األخالقية ال

عععمية لهي ال

عععمية الم بثقة من

األدياه لالثقافة السا دة لالمجتمع.
البعد الثاني
لاجبع في اه يسععععام جعديعة في ت يعة طال ع لتاي عة الو لم ل موهم المع في لالخلقي "موا ً
صأيأاً.
له ي عن البياه اه لوك األ تاذ ي عكا علل البعدين في "فا الوقت ،فكل ما يفعل األ تاذ هو الت اه
خلقي لهو "موذج يسام في التكوين الخلقي ليال
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أخالقيات المهنة في التدريس
يجب أن يلتزم األستاذ الجامعي في القيام بمهام التدريس بما يلي:
• التلكد من يتقاه المادة التي ي اط

تد يساا ال يؤهل "فس فياا قبل اه يقبل تد يساا.

• التأضعي الجيد لمادت مع اإلحاطة الوافية مسعتجداتاا ليكوه متمك ا ً من المادة القد الذي يؤهل
لتد يساا علل افضل لج .
• اإللت اه معايي الجودة ال

عععمية ال هي ال

عععمية في تأديد المسعععتو العلمي للمادة التي يقوه

تد يسعاا ،فال تكوه اعلل مما هو ميلوي فتخل صععو ات هي مب ة ،ال تكوه ا عال مما هو
ميلوي فتؤء

لبيا ً علل عملية التعلّم الالحقة ،لعلل مستو الخ يج ،لعلل مستو ادام الما ة

في المجتمع في "ااية األم .
• ازلت اه خل الف ص آله يأق طال اعلل مستو من اإل"جاز تسم
• اه يعلن ليال ع يطعا المق

قد اتام.

لاهعدافع لمأتويعاتع لا ععععاليعأ تقييمع لم اجعع لا تبعاطع ب "عامج

الد ا ة ككل ،ليقبل م اقشة اليالي في كل هذا.
• اه يلت ه إ تخداه لقت التد يا ا تخداما ً جيدا ً ل ما يأق مصلأة اليالي لالجامعة لالمجتمع.
• اه ي مي في اليعالعأ قعد ات التفكي الم يقي ،ليتقبعل توصععععلع الل "تعا ج مسععععتقلعة عام علل هعذا
التفكي .
• اه يأت ه قد ة اليالأ علل التفكي  ،لاه يشجع علل التفكي المستقل ،ليأت ه اي المب ي علل
ا ا"يد مأددة.
• اه يسعم

الم اقشعة لازعت اض لف اصعو الأوا الب ام لتبعا ً آلداي الأديث المتعا م علياا،

ل ما يايئ ف صا ً افضل للتعلّم.
• اه يتقن ماا ة التد يا ،لاه يسععتخده الي ق لالو ععا ل التي تسععاعده في يتقاه التد يا لجعل
مشوقا ً لممتعا ً لمفيدا ً في "فا الوقت.
• اه يؤدي عملع في المأعاضعععع ة ال المعمعل ،ال علمعا"عة ليخالص ،ح يصععععا ً علل ال مو المع في
لالخلقي ليال لمعال"ي .
• اه يتعا ع ادام طال ع يلل اقصععععل معد ممكن ،لاه يتي "تعا ج المتعا ععة ليال ع للعذلي الشععععله
للتص م ام علياا.
• اه يكوه "موذجا ً للقيم الديموق اطية في ح ية الفك لح ية ال اي لح ية التعبي لالمسالاة ،لاه
يسعل لت مية هذه القيم في طال .
• اه يوج طال التوجي السليم شله مصاد المع فة لالعية المعلومات لم اجع الد ا ة.
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• اه ي اعل كلما كاه ذلك ممك ا ً "قل عأم مت ايد من مسعع ع ولية التعلّم الل اليالأ من خال يتباع
ا اليأ التد يا الم ا بة.
• اه يمت ع عن يعيام الد لس الخصوصية تأت اي مسمل لج ال دله اج .

أخالقيات المهنة في تقييم الطالب وتنظيم االمتحانات
يجب أن يلتزم األستاذ الجامعي بعدد من المسئوليات والسلوكيات األساسية :
• التقييم المسعتم ال الدل ي لليالي مع يفادتام تا ج التقييم لإ عتفاده م اا في تصعأي المسعا ال
تدعيم حسأ الأالة .
• يخيا للي األم

تا ج التقييم في الأازت التي تسعتوجأ ذلك  ،مثل ( لضعع اليالأ علل قا مة

اإل"ذا ) ال ( يعيام اليالأ ف صة اخي ة من الخا ج ) ال هي ذلك من الأازت حسأ السيا ة
المتبعة في المؤ سة التعليمية .
• توخي العد لالجودة في تصععميم اإلمتأاه ليكوه متمشععيا ً مع ما يتم تد يس ع لما يتم تأصععيل ،
لقاد ا ً علل ف ز مستويات اليالي حسأ تفوقام .
• توخي الدقة لالعد ليلت اه ال واه لاإل"ضباط في جلسات اإلمتأاه .
• م ع الغش م عا ً اتا ً لمعاقبة الغش لالش لع في .
• ت ويم ازمتأا"ات ما يائ الف صة لتيبي الأ ه لالعد في "فا الوقت .
• ز يجوز ي

اك األقا ي في امتأا"ات اقا ام .

• ز يس د تصأي الك ا ات يز أل خاص مؤهلين لمؤتم ين .
• ت اعل الدقة التامة في تصعأي ك ا عات اإلجا ة  ،مع المأافوة علل ع ية األ عمام  ،ما لم يكن
ال واه يسم

غي ذلك .

• ت ويم عملية صد ال تا ج ما يكفل الدقة التامة لالس ية التامة .
• تع ض ال تا ج علل لج ة الممتأ ين دله كشف األ مام إلتخاذ ق ا اتاا .
• تعلن ال تا ج في لقت لاحد من مصد لاحد .
• السماح م اجعة ال تا ج حا لجود اي تولم  ،مع أث التولّم جدية تامة .
• ييب التقويم الت اكمي كلما كاه ذلك ممك ا ً تأقيقا ً لد جة اكب من العدالة .

7

أخالقيات المهنة في البحث والتأليف واألشراف على الرسائل العلمية
يجأ اه يلت ه األ ععتاذ الجامعي عدد من المس ع وليات ال يسععية في ععله البأث لالتلليف العلمي
لاإل

ام علل ال

ا ل العلمية:

• توجي أوء لما يفيد المع فة لالمجتمع لاإل"سا"ية كالت اه اخالقي ا ا ي أكم لظيفت .
• األما"ة العلمية في ت فيذ أوء لمؤلفات فال ي سعععأ ل فسع ع يز فك ه لعمل فقط ،ليجأ اه يكوه
مقدا از تفادة من اآلخ ين مع لفا ً لمأددا ً .
• في تلخيص لجاعات ال و العلميعة لرخ ين يجعأ توخل العدقعة دله التأي اإل"تقعا ي في الع ض
لف الاو ال الميو .
• في البأوث المشعت كة يجأ توضعي ادلا المشعت كين دقة لاإل تعاد عن لضعع األ عمام للمجاملة
ال للمعال"ة.
• عده ت ال صوص الم قولة ما يخل قصد صاحباا وام كاه ذلك قصد ال غي قصد.
• في اإلقتباس يجأ اه يكوه المصععد مأددا ً للاضععأا ً لمقدا ازقتباس مفاوما ً دله اي لبا ال
هموض.
• في اإل عععععا ة يلل الم اجع تعذك الم اجع علمعا"عة تعامعة ل عدقعة تم ّكن من ال جوع يلياعا لز تعذك
م اجع لم يتم ا تخداماا يز اعتبا ها قا مة ق امة يضافية.
• في جمع البيعا"عات الميعدا"يعة ت اعل العدقعة لالصعععععدق لاألمعا"عة مع از تععاد تمعامعا ً عن اإليأعام
للمستقصي م ام اإلجا ة.
• في تأليل البيا"ات يقوه الباحث فسع ع التأليل لز يسع ع د للغي اكث من الأسعععا ات لالتأليالت
ال قمية التي يمكن اه تقوه اا اآلزت في كل األحوا  ،اما التفسعي لالتقييم لالمقا "ة لاز عت تاج
لالت وي فتلك كلاا مس ولية الباحث.
• في جمع ال تأليعل البيعا"عات ز يجوز اصععععي عاع يعا"عات ال "تعا ج .ليتعذك البعاحعث دا معا ً ا"ع ليا
ميعالبعا ً عإءبعات صععععأعة الف ض ،عل اه الف ض قعد يثبعت خيؤه لتكوه قيمعة البأعث لإ"سععععا"يعة
لللمع فة اكب .
• المأافوة علل ع ية البيا"ات لاجبة ،خصعوصعا ً يذا تعل األم لمو

عخصعية ال مسعا ل مالية

ال لوكية.
• ي اعي اه ت سعععأ المؤلفات يلل صعععاحباا لز يلي اخالقيا ً تباد األ عععمام علل الم اجع ا تغام
مكا أ مالية ال لجاهة علمية.
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• ي اعل تأعديث البيعا"ات في المؤلفعات المق ة علل اليالي حتل ز يتوهم اليالي حقعا

مغلوطة

"تيجة لعده تأديث البيا"ات ،ال علل األقل ز يكو"وه مأييين األلضعاع الأديثة ،لهذه مسع ولية
اخالقية جسيمة.

أخالقيات المهنة في قبول الهدايا والتبرعات
يمكن حصر المسئولية للجامعة واألستاذ فيما يلي- :
• ز يجوز قبو الادايا ال التب عات من جاات مشعععبوهة ال من ا عععخاص عععي ل السعععمعة ال تثا
حولام مجادزت اخالقية ال تما الشع م لال اهة .از تعاد عن هذا افضعل للجامعة من اي فا دة
قد تج ل من التب ع.
• الادايا لالتب عات التي تتلقاها الجامعة يجأ اه تكوه معل ة شفافية تامة ،لجاات تلقياا الجامعة
معل ة ،لا تخداماتاا معل ة.
• الم

لالابات التي ز ت د من حكومات اج بية يجأ اه ييب علياا "فا القواعد.

• يجعأ لقف التععامعل مع اي جاعة ال ععععخص ءبعت مؤخ ا ً تو طاعا ال تو طع في مسععععا عل تما
ال اهة ال الش م.
• يجأ عده ط الادايا لالتب عات لي تلءي علل يا ات الجامعة ل"شاطاا.
• األ ععاتذة األف اد يأو عليام قبو هدايا ال تب عات ععخصععية ،خاصععة من ا ععخاص لام عالقة
عمل األ تاذ.
• يجأ علل الكلية يصععدا

ععيا ععة

ععمية شععله قبو الادايا لالتب عات لاه تيبقاا كل دقة،

ليجوز اه تدمج هذه السيا ة في ميثاق اخالقيات الما ة اه لجد الكلية.

 المسئولية المهنية لألستاذ عن النمو الخلقي لطالبهاأل ععععتعاذ "موذج لقدلة ،ليبععث

ععععا ل خلقيعة مؤء ة في كل ما يقول ليفعلة داخل الجعامععة لخا ج
ما تكوه اخي من مسعع وليت عن "موهم العلمي

الجامعة ،لمسعع وليت الما ية عن ال مو الخلقي ليال

ال المع في .ل اه اقصع ط ي لتفوق طال هو "موهم الخلقي المسعؤل  .األ عتاذ الجامعي يذه مسعؤل
ما يا ً لخلقيا ً عن ال مو الخلقي السعععوي ليال  ،لما يذك شعععله مسععع وليت الما ية في الجوا"أ األخ
لعمل ز عك ل تلءي هي مبا ع علل ال مو الخلقي ليال  .لتتمثل هذه المسع ولية في اه يأال األ عتاذ
جعاهعدا ً اه يقعده في اقوالع لافععالع "موذجعا طيبعا يأتعذي ع طال ع  ،ليتمثلوه ع  .لز يقف معا "قصععععده في
ال موذج ازجتااد العلمي لازلت اه العلمي ،لي"ما يمتد ليشععمل كل جوا"أ ععخصععية األ ععتاذ حتل ملبسع
لمشيت لكالم لاهتمامات
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أخالقيات المهنة في خدمة الجامعة والمجتمع
تكمن اهمي كلي اليأ البيي

من حيث كو"اا مؤ عسع ال سعب للمجتمع تادم الل خدمة الجامعة

لالمجتمع حيث تعمل علل امداد ععوق العمل اطبام يي يين ل احثين متخصععصععين ذل كفامة عالية كما
تعمعل علل تشععععجيع اعضععععام هي عة التعد يا علل البأعث العلمل لعمعل از أعاث التل تخعده المجتمع ممعا
ي عكا علل حعل المشععععاكعل المجتمعيعة لذلعك من خال تفعيعل لتيوي القوافعل البيي يع لل قل صععععأعة
الأيواه لالتخفيف عن معا"ات لالوقاي لالأد من ازم اض المعدي لاألم اض المشععت ك لت مي الث لة
الأيوا"ي لالداج الل جا"أ تفعيل الوحدات ذات اليا ع الخاص .
ز ي فصل دل األ تاذ في خدمة الجامعة لالمجتمع عن دل ه في خدمة العلم لفي خدمة اليالي،
ل يه خدمت لعلم لطال هي اهم ما يقدم كخدمة للجامعة لالمجتمع.
مس ولية األ تاذ األخالقية قبل الجامعة لالمجتمع:
• ادام عمل العلمي لاليال ي لما"ة ليخالص ليسام الز في ت مية المع فة اإل"سا"ية ،لليسام
في تخ يج المواط ين األكث قد ة علل المشا كة الفاعلة لاإليجا ية في المجتمع.
• الأ ص علل ال مو الما ل البيي

المستم

ط ما يعلّم ال يبأث احتياجات المجتمع ،خصوصا ً مع مأدلدية موا د المجتمع عموماً،

•

ل التالي يام ا توظيف الج م األكب من جاد لفك لعلم األ تاذ للقضايا المبا

ة التي يأتاج

المجتمع يلياا .
• تقبل المااه المس دة يلي في ال اوض ش وه الجامعة صد

حأ لالقياه اا إخالص ليتقاه،

س د يلي من مااه.
لاز تعوق الصعو ات ال المشكالت عن ت فيذ ما ي ّ

ثانيا - :ميثاق الشرف المهني للسادة االداريين
المبدا ازل  :المقد ة لالكفامة
المقد ة لالكفامة
علل- :

طاه ا ا ياه للقياه المااه ازدا ية ،لذا يجأ علل اعضام الاي ة ازدا ية العمل

 -1اه ي اعل فل ادام ماام اإلتقاه لاألما"ة.
 -2اه يسعل يلل لوغ ا فع مستو ممكن في ادام لاجبات كافة.
 -3ت مية ماا ت لقد ات صو ة مستم ة المشا كة فل الدل ات التد يبية التل توف ها الاي
ازدا ية العليا.
 -4اه يتج أ اإلهما لالت اخي في ي"جاز األعما المكلف اا.
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 -5اإللت اه ما يس د يلي من مااه من ؤ ا للو كاه في هي القات العمل ال

مية.

 -6اه يتعاله مع زمالم العمل فل ي"جاز المااه لالواجبات ليء ام لح الف ي ضما"ا ً لأسن ي
العمل لت فيذ المااه.
المبدا الثا"ي :از تقامة لازما"ة
از تقامة لاألما"ة ع ص اه ا ا ياه في "جاح العمل ،لذا يجأ علل الموظف فل عمل اه يلت ه ما
يلي- :
 -1اه ي ل سلوك عن الشباات.
 -2يوا الموظف احت اما ً متساليا ً ل مال ل ؤ ا للليالي لذليام لاعضام هي ة التد يا
لمعال"يام.
 -3اه ي اعل فل ادام ماام ءقة اآلخ ين في اما"ت لا تقامت  ،لاه يأ ص علل تجسيد ذلك في
الواقع الملموس.
 -4ازلت اه مواعيد العمل لالأفاظ علياا.
 -5اه يكوه صبو ا ً لقو ا ً ل فيع الخل في معاملت جماو لاليالي لذليام لاعضام هي ة
التد يا.
 -6المأافوة علل ك امة لظيفت لاه يسلك فل تص فات كل ما من ل" اه يعلل قيم الواجأ
لازحت اه لي ل تص فات ل لوك عن مواطن الشباات.
 -7الأفاظ علل ممتلكات الدللة لاموالاا ما يأفظ صيا"تاا لا تم ا العمل اا اطو فت ة ممك .
 -8الأفاظ علل ا

ا العمل لالوءا

لالمعلومات.
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