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  قائمة المحتويات
  الصفحة  املوضوع  م
يد  1   3  تم

س  2 يئة التدر خال ألعضاء/عضوات    5  الو 

ام  3 س ل يئة التدر لقي ألعضاء/عضوات    5  ا

خالق  4   7  مصط 

خال  5   7  مصط امليثاق 

خال  6 عاد امليثاق    8  أ

ساسية ال تحكم امليثاق  7   9  املبادئ 

س  8 نة التدر   13  أخالقيات م

ختبارات  9 م و   16  أخالقيات التقو

خالأخالقيات التعامل مع الطالب/الطالبات   10 م  نية  نمو   18  واملسئولية امل

  20  أخالقيات التعامل مع الزمالء والزميالت  11

ادي  12 رشاد    21  أخالقيات التوجيھ و

شراف ع الرسائل  13   23  أخالقيات البحث العل والتأليف و

عات  14 دايا والت نية  قبول ال   26  أخالقيات م

ليةأخالقيات تجاه   15 امعة -(ال تمع) -وا   28  وا

  31  املراجع واملصادر  16
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   تمهيد:

ة نفوس المسلمین علیها الحمیدة، دعا إلیها األخالق اإلسالم دین ه، وحرص على تر نك ﴿فقال:  وقد مدح هللا تعالى نب ٕ وا

لق عظمي حانه )]4القلم:( [ ﴾لعىل  ا للوصول األخالقوتعالى  ، وجعل هللا س ً ة، وأمرنا هللا  الفاضلة سب إلى درجات الجنة العال

ك﴿محاسن األخالق، فقال تعالى:  ي ب ٔحسن فإذا  ليت يه  ٔنه ويل محمي ادفع  داوة  ه  ه  وحثنا النبي ، )]34فصلت:([ ﴾وب صلى هللا عل

ارم األخالقم، وسل م ها،فقال: ( على التحلي  ُ ح ْ َ تَم َ احلسنة ة ٔتبع الس ، و َ ن اتق هللا ح كنت َ س َ ُق ح َ خبُل ِ الناس الق   .)) (الترمذو

اة ضرورات من ضرورة األخالق وتعتبر اً  ،المتحضرة الح م ومتطل ًا لتنظ   واستقراره،  المجتمع أساس

قیت ..... فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا))   .فمن الشعر العري: ((إنما األمم األخالق ما 

شر و تحسین ظروف االنسان ة أساسًا ببناء ال انت الجامعة معن ُ إ، فولما  الضرورة، ألنها ت ة  ى عنَّ نها تكون منظمة أخالق

أن البناء العلمي و الخـــــــلقي للطالب، فال انفصا ًا الزعم  األخالق، و ال یتصور منطق ل بین تحقی رسالة الجامعة و بین التزامها 

حوث  فيالجامعة نجحت  ة مع األخالق،  فيتخـــــرج الكـــــوادر و اجراء ال ات أعضائها غیر متمش اتها و سلو حین أن سلو

ضاً  ومسئولة األداء، في االلتزام الخلقي عن مسئولة فالجامعة ة عن أ   لزامًا على الجامعة التالي و ، الطالب بین الخلقي االلتزام تنم
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اتها أن تتبنى ل ة المعاییر مجموعة و توب میثاق في بتنفیذها بها العاملین وتلزم بها تلتزم التي األخالق اد  تلك یتضمن م الم

ون  المعاییرواألسس و  عاً  لهم ومرشداً  مرجعاً  و م وأساساً  جم هم لتقی ة إلى  محاسبتهم أو سلو الكل الجامعة أو  مهم للوصول  وتقو

ة من  ة االلتزامدرجة عال م ة التعل ع مخرجات العمل الضرورة على جم س    .الخلقي والذ ینع

 

، وفي إطار ، وتحقی معاییر  وعلى ضوء ما سب ة جامعة أم القر ة التر ل عضو هیئة التدرس  السعي الدائم للنهوض 

ة" والذ یهدف إلى ال الكل عداد "المیثاق األخالقي ألعضاء هیئة التدرس  ٕ مي، تم بناء وا م جودة وشرو االعتماد األكاد تدع

ة م ع التفاعالت داخل المؤسسة التعل م جم ة التي تح اد األخالق ون محورها عضو/عضوة هیئة التدرس األسس والم وذلك ، و

عمل على ترسیخ دور  ة هما  ةلرسال انتماءهوتعزز  داخل الكل ضًا تحسین أداءه المهن ،ته السام ي والتدرسي في مؤسسته وأ

ة م لج التي هي التعل ة بجامعة أم القر یجب أن تعمل  ، لذازءًا ال یتجزأ من المجتمع  ة التر على الوصول إلى بیئة  ل

ة  ة داخل ة والمتف علیها ء الممارسات العملأدا تساعد على تكاملأخالق ة السام اد األخالق م والم مه الق ة في جو تح ة والعلم

ما یلي: ة ال بد أن تتصف    في هذا المیثاق، وهذه البیئة األخالق
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  الوعي األخالقي ألعضاء/عضوات هیئة التدرس:أوالً: 

ة  ضًا اآلثار المترت ة التي یجب أن یلتزم بها، وأ اد واألسس األخالق ع الممارسات والم أن یدرك عضو/عضوة هیئة التدرس جم

ة. االلتزامعلى عدم  ات داخل الكل ع المستو اد على جم   بهذه األسس والم

  

 : ًا س: االلتزامثان   الخلقي ألعضاء/عضوات هیئة التدر

عني  من خالل وضع الضوا  األخالقيااللتزام  محاولةنما إ، و فق األخالقيبتحقی الوعى  االكتفاءعدم وذلك 

عض أسس الثواب التي تشجع وتحفز  ة، ووضع  ة داخل الكل اد األخالق م في تطبی هذه الممارسات والم والمعاییر التي تتح

الت عضو/عضوة ة /تتحملالي یتحملهیئة التدرس على االلتزام بهذه الممارسات، و س  المسئول اته، ل فق على شأن أخالق

لمستو األستاذ الفرد و انما على مستو    .الجامعة 
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ة للطالب وولي األمر والمجتمع               النس ة  ات تتضمن دالالت خلق   أمثلة لسلو
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

   ال:مث         
 حترمها .لو احترم مواعید المحاضرة  أو لم 
. لو نفذ وعوده أو لم ینفذ 
. سمح المناقشة أو لم   لو سمح 
.ر ّ حض ر درسه أو لم  ّ  لو حض
. سمح ه أو لم  االعتراض على رأ  لو سمح 
. لو دخن السیجارة أو لم یدخن 
. س متحررة أو محافظة   لو ارتد مال

ة للطالب و النس ة  ات تتضمن دالالت خلق التالي  يول ل هذه السلو األمــــر و المجتمع ، و علینا 
اتنا  عضوات هیئة تدرسمراعاة ما نراه مالئما في سلو ة التي تتضمنها  أعضاء/ من حیث الرسالة الخلق

ات .  تلك السلو
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  :تعريف وتحديد بعض المصطلحات الواردة في هذا الميثاق كما يلي
  

  

    :Ethics  األخالق

ح ( من المعجم ْ قُ اْل َ ن و ْ س ُ ح ِاْل ف  َ تِي تُوص ال الَّ َ م ْ َع ْ األ َ م و َ قِ م اْل ْل ات، وهو ) عِ   .علم االخالق ، أداب مهنة ما ، أخالق

قة  ة، و  المصطلح عنيوفي هذه الوث اد األخالق م الحمیدة، والم ةا الق   .آداب المهنة و ،لسمات السلو

  

  :Charter Ethics  األخالقي الميثاق

ع تعامالت وعالقات وتفاعالت عضو/عضوة  االخالقي المیثاق م جم ة التي تح اد والتوجهات األخالق هو مجموعة األسس والم

نما معاییر ٕ قوة القانون، وا ة تمارس  س بنود وتشرعات نظام ة، ول الكل ًا بین أعضاء هیئة التدرس   / عضواتمتف علیها داخل

م ممارسات العمل  هیئة التدرس ةتح ة ل    .جامعة أم القر  -التر
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البعد 
الشرعي

البعد 
اإلنساني

البعد 
المؤسسي

  ميثاق األخالقي:العاد أب

 :عد الشرعي ه من  ال ة وما تحثنا عل عد من شرعتنا اإلسالم الخل االلتزامینبث هذا ال  .الخلقي والتحسن 
  عد رامة اإلنسان وممارسة العدالة: اإلنسانيال ضرورة الوصول إلى تحقی  مان  ة اإل ة واألمانة العلم  والصدق والشفاف

 .الذات لتطبی ذلك والبدء
 :عد المؤسسي مي  ال م نموذج إدار وتعل   .ه من حیث التمیز والجودة حتذالمثابرة في تقد
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  أبعاد الميثاق األخالقي لكلية التربية بجامعة أم القرى
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 :الميثاق تحكم التي األساسية المبادئ

 :العدل .1
اد العدل  غي تفهمها من أهم الم مة التي ین م اإلدارة العظ ة التي تحق سعادة الفرد والجماعة وهو من المفاه اإلسالم

ًا أو غیر ذلك ــان ذلك ترو دراك معانیها وأهمیتها في نجاح العمل اإلدار سواء  ٕ  مع العالقات في، وال بد من مراعاة العدل  وا
ضاً  ت،اإلجراءاتنفیذ و  القرارات اتخاذ وفي اآلخرن تعل بذلك أ ات التعیینات في الممارسات و م والترق  الموضوعي والتقی

م واإلشراف على الرسائل والعاملین والطالب المعاونة والهیئات لألعضاء ات التح  .وعمل

 :األمانة .2
الى:  َ تَع َ ُ و ه َ ان َ ح ُ اسب، قال س ست م ة في اإلسالم أمانة ول الِ ﴿المسئول َ جِ اْل َ ضِ و ْ َر ْ األ َ ِ و ات َ او َ م ى السَّ َل َ ةَ ع َ ان َ َم ْ ا األ َ ن ْ ض َ ر َ نَّا ع ِإ

وًال  ُ ه َ ومًا ج ُل َ ظَ ان َ  ُ نَّه ُ ِإ ان َ س ْ ن ِ ْ ا األ َ ه َل َ م َ ح َ ا و َ ه ْ ن َ مِ ن قْ فَ ْ َأش َ ا و َ ه َ ن ْل مِ ْ ح َ  ْ َ َأن ن ْ ی َأبَ   ]. 72[األحزاب: ﴾فَ
ثیر، فهو إ ه من قلیل أو  ل ما ائتمنك هللا عل امة، سائلك عنه یوم الن األمانة:  حانه: ق وا ﴿قال س دُّ َ ْ تُؤ ْ َأن م ُ ُ ر ُ م ْأ َ  َ َّ نَّ  ِإ

 ِ ل ْ د َ ع ِاْل وا  ُ م ُ ْ ْ تَح َ النَّاسِ َأن ن ْ ی َ ْ ب تُم ْ م َ َ ا ح َِٕذ ا َ ا و َ لِه ْ ى أَه َل ِ ِإ ات انَ َ َم ْ    ].58[النساء: ﴾األ
برت أو ص فة قلَّت أو جلَّت،  ه، وظ امة، فاألمانة هنا ما ائتمن هللا العبد عل  تكون  أنواألمانة غرت، یؤدیها عند هللا یوم الق

ة إدارة ممارسة ة العمل م ع مراحلها التعل ً ی وتنفیذ جم األمانة قوًال وعمًال وأداء مًا وخلقاً  تصف   .وتقو
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 :االحترام .3
ظهار  ٕ ان ذلك لألشخاص أو األماكن، وا لي من شأن  االحتراماإلجالل والتقدیر سواء  ُ لآلخرن في األفعال والتصرفات ی

ضًا في  ظهر االحترام أ زد قدره ومحبته في قلوب اآلخرن، و ةالفرد و التالي وآرائهم اآلخرن حرة حما  احترام یتم و
ة   .والطالب والعاملین التدرس هیئة ألعضاء والسرة الخصوص

  
 

 :التمييز وعدم المساواة .4
لحقوق اإلنسان على ح المساواة بین أ إنسان وآخر في الكرامة واإلخاء، وعلى أن الناس یولدون نص اإلعالن العالمي    

ن في الكرامة عضًا بروح اإلخاءوالحقوق  أحرارًا متساو عضهم  عاملوا  ما أن ، ، وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعلیهم أن 
ة ة متساو ة أمام القانون، ولهم الح في حما  بین ودون أ تمییز المساواة التعاملفیجب ، ضد أ تمییز الناس سواس

ً  الطالب و حثیناال و لعاملینوا ،التدرس هیئة أعضاء ز أو النوع أو الجنس على بناء  االجتماعي الوضع أو االجتماعي المر
ة االصول أو الدین أو الثقة أو   .العرق
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 :الثقة .5
 َ ؤتم ه و عتمد عل ُ الثقة،  نمن  والھدوء والتحكم بالبصیرة عند توجیھ  األمانوالعزة بالنفس ومنحھا ه فهو شخص جدیر 

عد عن ورزانتھ ھمن حكمة كالم األسئلة للفرد، وعند التحدث یجعل الناس ینصتون اب، وال والشك والقل وسوء الظن  االرت
س ذلك. قدم حسن الظن إلى أن یثبت ع   اآلخرن یدل على الثقة بهم، وعلى المسلم أن 

 :المهني التكامل .6
أن الفرد جزء من منظومة متكاملة لكل عضو فیها دور مهم  العمل في فر والعمل التعاوني إلنجاز المهام، واالعتراف 

ن االستغناء عنه،  م ة ورسالتها والعمل على تنفیذها وتحقی أهدافها، وفاعل وال  ة الكل ل األعضاء دعم رؤ جب على  و
مؤسسة فعالة في المجتمع  ة  م دور الكل ضًا تدع   .سواء في الجانب العلمي أو العمليوأ

 :والخصوصية السرية احترام .7
ة هي  اته الخا في الحفالفرد اح الخصوص ة، وح ضاً صة، على معلوماته الشخص طرة  الح وهي أ في الس

انات على ة الب  إال عرض ال الطالب أو العاملین أو الزمالء عن خاصة معلومات من األعضاء لد یتوافر ماو  ،الشخص
 اإلساءة في المعلومات هذه تستخدم وال ،إلیها التوصل یتم التي المعلومات سرة واحترام ،بذلك لهم المرخص األشخاص ىعل

ه قد ما اال لآلخرن الغ والضمیر الوعي یتطل ة الضرر تلح التي المخالفات عن لإل ة العمل م  .العامة والمصلحة التعل
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  وتتضح هذه األسس والمبادئ األخالقية من خالل المحاور الرئيسية التالية:      

ات مهنة التدرس. .1  أخالق

ارات. .2 م واالخت ات التقو  أخالق

ات .3 ات التعامل مع الطالب/الطال ة لنموهم األخالقي أخالق ة المهن  .والمسئول

ات التعامل مع  .4 الت.أخالق  الزمالء/الزم

مي. .5 ه واإلرشاد األكاد ات التوج  أخالق

حث والتألیف واإلشراف على الرسائل. .6 ات ال  أخالق

ات  .7 ا والتبرعات.أخالق ة في قبول الهدا  مهن

ات  .8 ة تجاهأخالق  المجتمع). -الجامعة - ( الكل



  

  
  

 - 13-  
  

 ©dr. amal nasr  جامعة أم القرى -لية التربيةالميثاق األخالقي لك

اتأوالً:      :التدرس مهنة أخالق
ة بجامعة أم القر تسع ة التر ل اد واألسس من مجموعة إرساء إلى ى  ة الم ات لض األخالق ا في به العاملین سلو

راً  مجال التدرس ا ف ً ةأما ثم ،أوالً  هللا أمام وسلو م ادات التعل ة وجود فل ما ، وذلكواآلخرن أنفسهم وأمام م الق ة مرجع  أخالق
ةوشفاف فاءة تحق ل عضو/عضوة هیئة تدرس ة الكل ر في واإلسهام بها واالرتقاء ومهنته لرسالته، وانتماء   الذ المجتمع تطو

ش ه ع   .ف

  :بما يليااللتزام هيئة التدريس  عضوةعضو/ علىجب يفيما يخص أخالقيات مهنة التدريس 

ة. .1 اد الشرعة اإلسالم م وم  الحرص على تعال
سمو  .2 مان  ة وأداء رسالتهاإل ة عال مهن   .حقها 
ة التي  .3 ر الذات المستمر في المادة العلم ل ما هو جدید وتطو    .قوم بتدرسهااإللمام 
ة .4 ات التدرس ما یخص الجانب الترو والطرق واألسالیب واالستراتیج ة الذات ف   .تنم
م التدرس طرق  تحدید .5 ات التعل ا واستراتیج ة للمخرجات وفقً م  .المقرر من المستهدفة التعل
حرص إخالص و أمانة العمل أداء .6 ه والخلقي المعرفي النمو على و ه لطال  .ومعاون
عد. .7 م عن  م اإللكتروني والتعل ة في مجال التعل المستحدثات التكنولوج  اإللمام 
ة .8 ات التكنولوج ا وجعله التدرس إتقان على تساعده التي توظیف الوسائل والتقن   .الوقت نفس في ومفیداً  وممتعاً  مشوقً
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مي .9    .الوعي الثقافي واالجتماعي واألخالقي في المجتمع التعل
مي على المادة التي تقوم بتدرسها .10 ات االعتماد األكاد    .تطبی معاییر الجودة ومتطل
ة الفصل الدراسي. .11 م المقرر في بدا قة تصم ات في وث ة للطال م ات المقرر وأهدافه التعل   إعالن محتو
اتمساعدة  .12 یر العلمي والمنطقي وممارسة التعلم الذاتي.  الطالب/الطال   في استخدام مهارات التف
ة. .13 اة العمل الت المختلفة في الح ة في مواجهة المش تس ات في القدرة على اتخاذ القرار وتطبی المعرفة الم ة الطال   تنم
المناقشات الحرة في إطار الحوار .14    .للتعلم أفضل فرصاً  یهیئ ما، البناء السماح 
عة أداء  .15 اتمتا ل دور  الطالب/ الطال ش مهم  عة لهم ، وتقی تاحة نتائج هذه المتا ٕ ً  للتصرف الشأن ولذو وا  .علیها بناء
ما جیداً  استخداماً  التدرس وقت استخدام مااللتزا .16 ات الطالب مصلحة حق و  .والمجتمع والجامعة/الطال
اتالطالب وحقوق  األداء مستو  على للحفا المتاح ووقته طاقته عن تزد ساعات بتدرس قوم أال .17  ./الطال
م هوجالت .18 اتطالبلل السل  التحصیل على الطالب تساعد التي والمراجع المختلفة والمعلومات المعرفة مصادر شأن /الطال

ة و فاءة الدراسي   .فاعل
ة روح اإلبداع واالبتكار. .19 مة العمل مع تنم  تأكید احترام ق
ة روح العمل  .20 ة التي تبرز الجهود المتنوعةتنم المشار ادرة    .فر والم
ة الدروس إعطاء عن عاالمتنا .21  .أجر بدون  أو أجر مسمى أ تحت الخصوص
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 : ًا اتثان ارات أخالق م واالخت    :التقو
 ُ ة في ی ة اإلیجاب م واالمتحانات والمشار احترام قواعد نظم التقو ة لزم هذا المحور أعضاء هیئة التدرس  تحقی أهداف الكل

ة  ات، وتوجه وتض عمل سعى إلرساء مجموعة قواعد وأسس توضح حدود التعامل مع الطالب/الطال التالي  ة، و ورسالتها الترو
طار العمل داخل الجامعة. ٕ ة وا م ألعضاء هیئة التدرس في إطار العالقة المهن   التقو

  

  :بما يليااللتزام هيئة التدريس  عضو/عضوة ىعليجب فيما يخص أخالقيات التقويم واالختبارات 

اتهم. .1 ست ضمن واج أ أدوار أو أعمال ل  عدم تكلیف الطالب 
عة. .2 ة المت ة وذلك في ضوء األسالیب العلم العدالة والوضوح والشفاف ار   یتصف تقدیر درجات االخت
ار ألن ذلك یتعارض مع تحقی .3 ة موضوعات ستأتي في االخت ه عن أ ة. عدم التنو م الطالب بجد  العدل والكفاءة في تعل
ار. والتزاممراعاة الدقة والعدل  .4 ا في جلسات االخت  النظام واالنض
ارات. .5 ات في وضع جداول االخت  إشراك الطالب/الطال
ة ورصد الدرجات. .6 ات المراجعة على أوراق اإلجا  مراعاة الدقة وتكرار عمل
ار ف .7 م االخت اعة وتسل ة ومراجعة وط  ي الموعد المحدد أو المعلن.تا
اتمالئمة  .8 س معظم المستو ق ار مع ما تم تدرسه و   .االخت
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ة. .9 فات الفصل  توفیر ما یثبت درجات أعمال السنة والعملي والتكل

قوم بتدرسها أكثر من عضو هیئة تدرس. .10 انت المادة  م الدرجات إذا  م وتقس  توحید طرقة التقو

ة الالزمة لإل .11 الفعل.المدة الزمن ار  ة المخصصة لالخت ار تتناسب مع المدة الزمن ة على االخت  جا

افة جوانب التعلم (المعرفي، والوجداني،  .12 ار على   ).والمهار شتمل االخت

 التواجد أثناء عقد المقررات الخاصة بهم. االلتزام .13

ة واالستماع إلى مالحظاتهم. .14 ل هدوء وموضوع ات   التعامل مع الطالب/الطال

هم .15 قوم  ة من    .نع الغش ومعاق

ح والمحافظة على سرة االمتحانات .16    .توخي الدقة الكاملة في التصح

ة .17 اشر ألوراق اإلجا ار االستالم الشخصي الم  .عد انتهاء مدة االخت

ة تامة.  .18 حث التظلم بجد مراجعة النتائج حال وجود أ تظلم مع   السماح 

اب والحرمان والرسوب إن وجدت.مراجعة النتائج أكثر من مرة  .19  والـتأكد من الدرجات وحاالت الغ

. االلتزام .20 ًا لكترون ٕ ًا وا م النتائج ورق ح وتسل ما یخص تصح ة والجامعة ف مات إدارة الكل   بتعل
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: ثالث اتًا اتالتعامل مع  أخالق ة في نموهم األخالقي: الطالب/الطال ة المهن   والمسئول

عد ذلك توصیل المعلومة لهلو أستطاع المعلم جذب  ه  ل عل ُ ه َ ه س س  اً جنموذ ةالجامعذ/األستاذة األستا، فالطالب له و
خاصة ن،و اآلخر  ه حتذ وقدوة ه و اتهاطال تمثلون  ،/طال اته وتعتبر ه و اتهم على المؤثرات أهم وأفعاله وأقواله سلو  سلو

ة فرض وهذا م،وتصرفاته ة الجوانب ل لتشمل يالعلم واالجتهاد االلتزام تتعد يالجامع األستاذ على بیرة مسئول  من الشخص
  وفعل. وقول مظهر

  

  :بما يليااللتزام هيئة التدريس  عضو/عضوة علىجب يفيما يخص التعامل مع الطالب والطالبات 

ة التدرس هیئة /عضوةلعضو المتعددة األدوار إدراك .1 ، معلم، (فهو للطالب النس  .، مشارك)أب زمیل، صدی

 في كل ما یقوم بھ -دون أن یدري-ھو یبعث برسائل خلقیة مؤثرةف وعلیھ إدراك أھمیة دوره وحساسیتھ، األستاذ نموذج وقدوة .2

 من فعل أو قول أو سلوك أو مظهر.

م غرس .3 مة الق مة   الطالب نفوس في الحمیدة واألخالق السل اع البناء، الحوار العمل، إتقان الوقت،مثل (ق  .)العلمي المنهج إت
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ة  .4 اإللزام والمسئول ان النظرة األخالقل الشعور  عزز أر ه من األمانة العلمما    ة.ة وما تقضي 

ات في التعبیر  .5 م واألخالق واألعراف واستخدام الحوار الراقي والمناقشة البناءة احترام حرة الطالب/الطال في ضوء الق

ة.  الجامع

مواعید  .6 ة  وأوقاتااللتزام  تب ميالمحاضرات والساعات الم  .واإلرشاد األكاد

انت. .7 ة صورة  أ لٍ شخصي و ش ا أو مجامالت من الطالب   عدم قبول أ هدا

ع .8 ةو  المواهب تشج ة األنشطة في المشار فها المتنوعة الطالب م  لقيالخُ  البناء في وتوظ  .للطالبالسل

ة أو المستو االجتماعي أو  .9 ة أو القرا ات وفقًا للجنس اسي. االنتماءعدم التفر بین الطالب/الطال  الس

ات االلتزام مقومات غرس .10 ات السلو ة واألخالق اتالطالب لد المهن  علىلتأهیلهم لمجاالت العمل المختلفة وذلك  /الطال

ة.تقدمه التي البرامج تخصصات مستو   ا الكل
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ع : را اتًا الت:التعامل مع  أخالق   الزمالء/الزم
حب لنفسه(قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ه ما  حب ألخ م حتى  ثون الكثیر من ، صدق رسول هللا )ال یؤمن أحد م وزمالء العمل 
لة ش ضمنه الوقت معًا ولفترات طو ة و وأفضل  ،تجعل من المح المهني مجتمعًا نع ة هي التي تتم ضمن البیئات العمل المهن

ع جو عملي  جب على أعضاء/عضوات هیئة التدرس أن یتعاملوا مع زمالئهمواإلخاء،  االحتراممش الطرقة التي تضمن  و
ام مقبولة ضمن بیئة العمل ممارسات ة والجامعة والضوا واألح اسة الكل ة، وفي إطار س اة  االجتماع م الح ة التي تح والدین

ةاالجتما ة في شرعتنا االسالم  .ع

  :بما يليااللتزام هيئة التدريس  عضو/عضوة علىجب يفيما يخص التعامل مع الزمالء والزميالت 

اد االحترامالتقبل و  .1  .ل بین أعضاء/عضوات هیئة التدرسالمت
ادل  .2 مؤسسة متكاملة واإلرشاد النصحت ة  ة والكل م ة التعل ون في صالح العمل  .ما 
ادل التعاون  .3 ة.العلم والت  ي المثمر تحت مظلة الكل
ة .4 ة المشار ةة المتنوع المشاكل لحل الفعالة المساندةو  ،المعنو  والدعم الوجدان  ة.والشخص المهن
 .ان أساسٍ أ  على التدرس هیئة أعضاء عض بین یزیالتم وعدم العالقة في المرونة .5
مو  الزمالء مع واألمانة الصدق االلتزام .6 م تعظ ة الق م من والحد اإلیجاب ة الق  .السلب
مصلحة اآلخرنء الزمال مصلحة على الحرص .7 ضر  ما ال  ة ولكن  ات الشخص  .من خالل تحقی الرغ
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الت أو االستهانة بهم. .8  عدم التقلیل من قدرات الزمالء/الزم
  

 : اتخامسًا مي: أخالق ه واإلرشاد األكاد   التوج

مي مهمة الت ه واإلرشاد األكاد هوج ة إشراف ات التعلم تهدف إلى تعرف الطالب بلوائح الكل / آداب المهنة والجامعة/ أخالق
ة للطالب ة والثقاف ة واالجتماع م ة واألكاد ة العلم الرعا ام  ات/ الق التالتعرف على الاإلرشاد الناجح هي  ومهمة /الطال  مش

ات الح والصعو ات والتوصل لحلهاالمتعلقة  ة للطالب/الطال   .اة الجامع
  

  :بما يليااللتزام هيئة التدريس  عضو/عضوة علىجب يفيما يخص أخالقيات التوجيه واإلرشاد األكاديمي 

مي، المرشد استقامة  على الحرص .1  قدوة. ون   وأن األكاد

مي  للمرشد  العام  الشخصي  المظهر  ون  أن .2 ،  األكاد ا  معتدًال ً الغة عن  عید مع المحافظة على السلوك الحمید  اإلهمال، أو  الم

 واآلداب المقبولة.

اشرة صورة  ان  سواء  ه، اإلضرار  إلى  یؤد  ما ل  وتحاشي  منفعته،  على والحرص الطالب، مصلحة مراعاة .3  م

اشرة غیر أم  .م
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ة أو مع یتعارض ال  ما العامة  المصلحة  ومراعاة المجتمع،  إفادة  إلى  السعي .4  .واللوائح  األنظمة شرعتنا اإلسالم

مي. .5 ة وسجله األكاد عًا للخطة الدراس ه الطالب إلرشادات التسجیل واإلضافة ت  توج

اإلرشادات التي تؤد لتفوقه .6 ه الطالب   .توج

 لمستقبله العلمي. مساعدة الطالب في اإلعداد والتخط .7

افة أنو  .8 مي لحل مشاكله   .عهاا سعة الصدر لد المرشد األكاد

مي  المرشد .9 دم  ما  على مؤتمن  األكاد قَّ ُ  ُ ه انات  خاصة أسرار  من  َل ة، و ه  ما  عدا  شخص ما الطالب  ومصلحة  الموقف قتض )  

اء)، إرشاد  في  الحال هي  .علماً  الطالب إحاطة  ضرورة مع اآل

ع  .10 الت و التشج ة لتحسین المستو ومواجهة المش ر المستمر للطالب/الطال ة تطو مي األداءف  األكاد

التنسی مع الجهات ذات .11 ة  ة المتوفرة لخرجي الكل ف یر في الفرص الوظ ة الطالب في التف  العالقة. مشار

ا لتحسین الفرص .12 ع الطالب المتفوقین في إكمال الدراسات العل ة. تشج ف   الوظ
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: سا اتدسًا حث أخالق   :واإلشراف على الرسائل والتألیف العلمي ال

ات حث أخالق حث هي العلمي ال احث م قصد األخالق، علم من م اء ه و ة المثل اح حث األخالق  لد العلمي لل
احثین والدارسین حث انه للعلم تحف والتي العلم وطالب ال مجموعة من یجب أن یلتزم أعضاء هیئة قوامه، لذا  ولل التدرس 

حث والتألیف العلمي  حدد المیثاق األخالقي القواعد الواجب توافرها في ال ة إلى االلتزام بها، و ات التي تسعى الكل م واألخالق الق
  .واإلشراف على الرسائل

  
  :بما يليااللتزام هيئة التدريس  عضو/عضوة علىجب يفيما يخص البحث العلمي والتأليف 

  :فيما يخص البحث العلمي والتأليف أ.

ة. .1 حوث والمؤلفات العلم ما یخص بناء وتطبی ال ة ف م الشرعة اإلسالم اد وتعال م  االلتزام 

ح .2 ة ال ة خالل عمل ارات األخالق أهم االعت اآلخرن  متي العمل اإلیجابي وتجنب الضرر  احث ق  ث.أن یتبني ال

حوثه  .3 ة في إجراء   .ومؤلفاته والنقل من المصادر المتنوعةاألمانة العلم

حث .4 ة الالزمة لل ات المعرف المرجع فید المجتمع والتزود  حثه لما  ه   .توج
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حث والسلوك. .5 ة في ال یر العلمي والمناهج العلم التف  االلتزام 

ه .6 رة لآلخرن وتأكید رد الفضل ألصحا ة الف  .احترام حقوق الملك

ة بدقة وأم .7 ةجمع المادة العلم الرجوع إلى المصادر األصل  .انة وذلك 

ة .8 ة والسلو ة والمال  .المحافظة علي السرة خاصة األمور الشخص

ة والمجتمع اإلسالمي .9 ة والمادة العلم م ة التعل فید العمل ما  ة  حوث العلم   .الصبر والتفاني في إجراء ال

ة روح اإلبداع  .10 ة التحلیل والنقد من أجل تنم  .واالبتكارتأكید أهم

حوث في .11 ة ال ح یجب المشتر ین أدوار توض  .للمعاونة أو للمجاملة األسماء وضع عن واالبتعاد بدقة المشتر

ة .12 ن بدقة المراجع تا ة وعدم إلیها الرجوع من تم ارها إال استخدامها یتم لم مراجع تا ة مراجع قائمة اعت  .إضاف

انات تحدیث یراعى .13  .الطالب على المقررة المؤلفات في الب

اة العلم نشره". .14   التأكید على ضرورة نشر العلم من ترسیخ مبدأ "ز
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  :فيما يخص اإلشراف على الرسائلب. 

ة ألمانةا .1 ه المخلص والموضوع ار في والتوج قرار اخت ٕ حث موضوع وا  .ال

حثه  .2 ام ب احث على الق حث  مهام كون ت ال حیثالتأكد من قدرة ال  تكون  وال ،امسئولیته الطالب یتحمل فال یجب مما أكثرال

  .أستاذه أو دراسته من الطالب ستفید فال یجب مما أقل

ه .3 احث توج یر  إلى ال م حثه مجال في واإلبداع االبتكار التف ة المعونة وتقد   عند الضرورة. العلم

استمرار تحفیز  .4 احث  ة إنجازه لال ة ثقته بنفسهزادة دافع   .وتنم

یر العلميعدم اإلقالل من  .5 ة قدرته على التف   .شأن الطالب وتنم

ة تحملل الطالب تأهیل .6 الته حثه مسئول   .عنها للدفاع واالستعداد ونتائجه وتحل

حث تدرب .7 م المستمر أثناء فترة ال   .الطالب على التقی

م .8 حوث والعادل الدقی التح م في لالشتراك یدعى التي أو التدرس هیئة عضو علیها شرف التي سواء لل  .علیها الح

حث أثناء سواء قدراته أو التقلیل من تهإهان أو استغالل الطالب عدم .9 ة المناقشة جلسات في أو ال  تخل طرقة للرسائل، العلن

ة عضو/عضوة هیئة التدرس ة مسئول م والخلقي المعرفي النمو في المساهمة إزاء الخلق   .للطالب السل
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 : عًا اتسا ة أخالق ا والتبرعات مهن   :في قبول الهدا

ة المقدمة  بیرة في التعامل مع الهد ة  قى هدلعضو هیئة التدرسهناك حساس ة ت أن الهد ة جمیلة ، فهناك من یر 

ة ع المح غي قبولها وتش ن حبذ عدم قبولها حتى و ة، و ة في قبول الهد ا عن مواطن الر ل أن یبتعد  عض  فضل ال ، في حین 

ن  ٕ طة والوا س مة لها انت   .ق

  
  
مفهومها الشرعي هي الف ا في قطاعو ، ى لتحقی مصلحة خاصةعطَ ُ مال الذ الرشوة   العمل قبول أ نوع من الهدا

م ُ  وخاصة في مجال التعل َ حتى إن لم ی علم بها الموظف، فإنها تُعد تف ن  قًا بین طرفین، أو لم  ه مس ها » شبهة« عل البد من تر

عد عنها، لحدیث الرسول الكرم ملسو هيلع هللا ىلص:  ینهما أمور متشابهة(وال الرغم من أن ، ) صدق رسول هللالحالل بین والحرام بین، و ة و الهد

 ُ ة أمر اب إشاعة المح ة ونوعها قبل إسداء فإن ، إال أنها البد أن ال تكون في نطاق العمل، جمیل وسبب من أس االتفاق على الهد

عد إسداء خدمة ما یتف علیها ، أما حینما ال»رشوة بینه«الخدمة تعتبر  ها أولى وجاءت    .فإن بها شبهه فتر

  :بما يليااللتزام هيئة التدريس  عضو/عضوة علىجب يفيما يخص أخالقيات قبول الهدايا والتبرعات 
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ا قبول یجوز ال .1 ةأ مجاالت حولهمار تث أو مشبوهة جهات أو أشخاص من التبرعات أو الهدا  .والنزاهة الشرف تمس أو خالق

 .الشرف أو النزاهة مسائل تمس في تورطه أو تورطها مؤخراً  ثبت شخص أو جهة أ مع التعامل وقف .2

ا قبول حظر .3 ة تبرعات أو هدا  .التدرس هیئة عمل أعضاء عالقة لهم أشخاص من خاصة ، شخص

ا ر عدم یجب .4 اسات على ثیرأ عمل من شأنه التأ عاتوالتبر  الهدا ة ونشاطها س  .الكل

 
 وبالنسبة للكلية كمؤسسة تعليمية:

ا .5 ة تتلقاها التي والتبرعات الهدا ة معلنة تكون  أن یجب الكل  تامة، وجهات تلقیها واستخداماتها. شفاف

ة .6 ا المنح حالة في واإلعالن الشفاف ومات من ترد التي والهدا ة ح  .أجنب

اسة االلتزام .7 ة  الس ا قبول شأن لجامعةلالرسم   .والتبرعات الهدا

ات: اً ثامن ةتجاه  أخالق   :والمجتمع) -والجامعة -(الكل
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ة:﷽  ﴾ [التو َ نُون ِم ْ ؤ ُ م اْل َ ُ و ه وُل ُ س َ ر َ ْ و م كُ َل َ م َ ُ ع َّ  َ ر َ ی َ وا فَس ُل َ م ْ قُلِ اع َ حب إذا ، وقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص]105﴿و  (إن هللا 
م عمًال أن یتقنه) صدق رسول هللا  عمل أحد

ة و  خدمة في عضو/عضوة هیئة التدرس دور یختلف ه الجامعةالكل  خدمة وفي العلم خدمة في دوره عن ،والمجتمع المح 

رغم  الطالب، عض، حیث أن إن االختالف إالهذا و عضها ال ه لعلمه خدمته هذه األدوار ال تنفصل عن   قدمه ما أهم هى وطال

ة والجامعة خدمة   .والمجتمع للكل

  
  هيئة التدريس  عضو/عضوة علىجب يفيما يخص األخالقيات تجاه الكلية والجامعة والمجتمع 

  :بما يليااللتزام 

ة التام اإللمام .1 ة الجامعة استراتیج ذلك بها عمل التي والكل ة و ة ورسالة رؤ قه نشرها على والعمل الكل  ا.وتحق
ة .2 ة إعداد في الفعالة المشار ة ل ورسالة رؤ حث ه ینتمي الذ لقسموالخطة ال  .التدرس هیئة عضو إل
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ه تقبل المهام المسن .3 تقان لدة إل ٕ شئون وأدائها بإخالص وا ة و لنهوض  ات التغلب علىمحاولة و الجامعة الكل  تعوقه التي الصعو

 .تنفیذها عن

ة إلى االنتماء .4  .في القول والفعل التدرس هیئة عضو بها عمل التي الجامعةو  الكل

ما سواء العام المال على المحافظة .5  الرأ إبداء في أو ،استخدام وقته في أو ،ومراف ومستلزمات معدات من ستخدمه ف

 .اللجان في واالشتراك

ل والنظم والقوانین اللوائح االلتزام .6 ذا قواعد، من شرع ما و ٕ  أو لالعتراض القانوني اإلجراء یتخذ قاعدة أو نظام له یرق  لم وا

ة خالل من التعدیل لمحاولة  .والمنظمة الفعالة المشار

اً  تولى إذا .7  .قدراته حدود في وجه أكمل على عمله ماقعمل جاهدًا على ال  إداراً  منص

ة واالمشر  التمثیل .8  .فعالً و  وقوالً  مظهراً  س،التدر هیئة عضو إلیها ینتمي التي لجامعةف للكل

ات لألجهزة االستخدام األمثل .9 ان ة واإلم  .والدراسة عملإلیهم في ال تسند التي الثمینة المعمل
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ار المشروعات أو األنشطةعدم التأخر في  .10 م اآلراء والمقترحات وأف ادات -إن وجدت- تقد ر  والمسؤولین للق بهدف تطو

. األداء ًا ًا واجتماع ًا وثقاف ة والجامعة علم  ورفع شأن الكل

ة في سهم أن  .11 ة ومهاراته بخبراته المجتمع تنم ة العلم  .والثقاف

ه ون  أن  .12  .المجتمع المختلفة والشرائح الثقافات مع والتكیف التواف على القدرة لد

ة  .13 ة المؤسسات برامج في المشار ات االجتماع ةة الخیر والجمع ة والجامعة والمجتمع  فعالة مشار النفع على الكل عود  ما 

 .ل

ة خالل من مجتمعه أفراد بین االنتماء روح یبث أن  .14 ة  الندوات في المشار ة والمؤتمراتالثقاف  .العلم

م تعزز طر عن مجتمعه ألفراد حسنة قدوة ون  أن  .15 ةالدین الق ة ة لشرعتنا اإلسالم ة واألخالق  .للمجتمع والثقاف

ة على الحرص  .16 حث تنم قي ال  .المجتمع في العمل بواقع ورطه التطب

المواصفات إعداد على الحرص  .17 دهم المح المجتمعسوق العمل  حتاجها التي الطالب   والخبرات المعارف أحدث وتزو

 .المتجددة
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  المراجع والمصادر:
  

ات وآداب المهنة في الجامعات المصرة،  .1 م العاليدلیل المتدرب في دورة أخالق ر التعل ة ، وحدة إدارة مشروعات تطو مشروع تنم
ادات م العالي، قدرات أعضاء هیئة التدرس والق  .2004، مصر– وزارة التعل

ا جامعة - عواد أمین دمحم .2 الدلف حث العلمي، ف ات ال م وزارة / االعتماد لمجلس  الحوار  الملتقى، أخالق م العالي التعل  العالي (التعل
 .2005أخالقي)، األردن،  عمل میثاق نحو – والعولمة

ات المهنة .3 ر المستمر والتأهیل دلیل أخالق طر جامعة المنصورةلالعتماد، وحدة إدارة المشروعات برنامج التطو ة الطب الب ل  ،. 
حث العلمي، وحدة .4 ات ال قة أخالق ة الطب جامعة طنطا،  -ضمان الجودة وث  .2010ل
ر المستمر والتأهیل  .5 ة ألعضاء هیئة التدرس، مشروع التطو .لالعتماددلیل الممارسات األخالق ة الزراعة جامعة الزقاز ل  ، 
ة اآلداب  .6  جامعة الملك سعود -ل

http://colleges.ksu.edu.sa/Arabic%20Colleges/Arts/Arabic/quality_site/Pages/irshad.aspx   
ة  .7 ل  .2011جامعة حلوان، -االقتصاد المنزليدلیل المیثاق األخالقي ألعضاء هیئة التدرس والهیئة المعاونة، 
8.  ، ا ة العلوم فرع دم ل حث العلمي،  ات ال  .2012دلیل أخالق
ندرة .9 ة الزراعة بجامعة اإلس  .  http://www.agr.alexu.edu.eg/academic.aspx، ل

10.  http://www1.mans.edu.eg/facphar/arabic/studentsFile/guide.htm_مي   #اإلرشاد_األكاد



  

  
  

 - 31-  
  

 ©dr. amal nasr  جامعة أم القرى -لية التربيةالميثاق األخالقي لك

    
  
 واهللا ويل التوفيق 

 إعداد

ٔمل نرص ن د.  ن ا  سل


