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  مقدمة

ول لمواجهة جميع عليم واعتباره المشروع القومي األفي إطار اهتمام المملكة بالت

مؤسسات التعليم العالي كان وفي ظل التركيز علي قضية الجودة في  ،تحدياتال

داء وضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي في ن يشغل موضوع تقييم األأالبد 

جميع  وحيث تتطلعا في استراتيجيات تطوير التعليم العالي. ا مهم  المملكة موقع  

 نإلى تحقيق ضمان الجودة فإ فتِيَّةم التابعة لجامعة المجمعة القساالكليات واأل

ا ببناء العنصر البشرى علمي   ة  معني ،كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح

جميع ل يمثل مرجعيةميثاق أخالقي وضع  كان من الضرورى الذ .أخالقي او

من م أو معاونيهوكانوا من أعضاء هيئة التدريس  سواء  كلية لالعاملين با

من الخدمات التى تقدمها  إلى المستفيدين كذلك هموج هذه الميثاقو .اإلداريين

 .(الطالباتالطالب وبفرعي الكلية )

 

 تعريف الميثاق االخالقي

عليها بين  المتفق والمعايير األخالق يحددمرجع  هو الميثاق االخالقي

 اأحكام   وليس كلية والقسم،تحكم ممارسات العمل بالأعضاء هيئة التدريس و

  نظامية تمارس بقوة القانون. اوبنود  

 بادئ األساسية التى تحكم الميثاقالم

 .العدل ▪

 .األمانة ▪

 .حتراماال ▪

 .المساواة ▪

 .الثقة ▪

 نتماء.واالالوالء  ▪

 .التكامل المهني ▪
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 أخالقيات المهنة 

 :التدريس مجال في المهنة أخالق: اوالً 

 إتقان المادة التعليمية : -1

أن يبذل ويقوم بتدريسها  التأكد من إتقان المادة التيعلى عضو هيئة التدريس 

 .بها اإللمامفي  هقصارى جهد

 :التحضير الجيد -2

تشتمل  وأن جيد المادة بشكل بتحضير  معلى عضو هيئة التدريس أن يقومـو

وعلى عضو هيئة التدريس  ،على المكونات األساسية الواجبة الدرأسيةخطة ال

 ق أهداف الدرس .يحقمن أجل تالمـساعدة  التعليمية الوسائلاألستعانة ب

 :معايير الجودة -3

بالمعـايير القياسـية للجـودة في تحديد  لتزاماال على عضو هيئة التدريس

 .األنشطة المصاحبة للدرس وكذلك واساليب وطرق التدريس الدروسمحتويات 

 :التعريف بإطار المقرر -4

وأهدافه ومحتوياته وأساليب تقييمه  على عضو هيئة التدريس عن المقرر

االسـتماع وعليه ونظام تقويم الطـالب ونظـام اختباراتهم ستخدمة المراجع لموا

 ا.االستفادة منهوللنظر طالبه لوجهـات نظر 

 :خلق فرص للتعلم -5

 ، من خاللللطلبة ية المناسبةلتعلمافرص توفير العضو هيئة التدريس على 

 مجموعة من الضوابط:

 تنمية قدرات الطالب ✓

 .ءاتبني االر ✓

 .الحوارالديمقراطية في  ✓

 .الشفافية في التعامل ✓

 .المساواة ✓
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احترام الرأي والرأي  ✓

 .األخر

 .المشاركة ✓

 

 

 األمانة في األداء: -6

ا في نقل اساسي   أ  الحرص التام على جعل األمانة مبدعضو هيئة التدريس على 

 المعلومة واتقان المادة التعليمية التي بقوم بتدريسها.

 المعرفة:التركيز على مصادر  -7

رفع وعي طالبه بتنوع مصادر عضو هيئة التدريس الحرص التام على على 

الطالب  ةقدرجل تنمية أمن  ، وذلكالمصدر الوحيد للمعرفةليس  هوأن المعرفة

 .معرفي ا وبحثي االعتماد على نفسه على ا

 . مراعاة الفروق الفردية بين الطالب:8

الفروق الفردية بين الطالب من خالل اعطاء عضو هيئة التدريس مراعاة على 

يضا تقبل الفروق الفردية واعتبار وجودها أوعليه  ،فرصة المشاركة للجميع

 .ا بين الطالبا طبيعي  أمر  

 المتابعة المستمرة: -9

كاديمية من أكاديمية وغير أمتابعة عضو هيئة التدريس متابعة الطالب على 

 الرسمية. هطار وظيفتإفي  ومحاولة حل المشكلةخالل رصد مشكالت الطالب 

 االبتعاد عن اعطاء الدروس الخصوصية: -10

لتام عن اعضو هيئة التدريس بذل الجهد في الفصول الدراسية واالبتعاد على 

 .ب والطالباتهو القدوة والمثل األعلى للطال هنأل ،إعطاء دروس خصوصية

 العدل في التعامل: -11

الطالب  التدريس أن يكون عادال  في التعامل بشكل عام مععضو هيئة على 

 ألن العدل جزء من منظومة التعليم.
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 أخالق المهنة التي تتعلق بعملية تقييم الطالب:ثانيا: 

 البتعاد عن اقامة العالقات الشخصية مع الطالبا 

 العتراضاالسماح بالمناقشة و 

 قراطيةالديم أتطبيق مبد 

  من الطالب والهبات الهداياعدم قبول 

 أعمال ليست ضمن واجباتهم ةعدم تكليف الطالب بأي. 

 المتابعة المستمرة للطالب. 

 المعرفة التامة باألمور التربوية. 

 لمام بالمستجدات التي تتعلق يالمادة التعليميةاإل 

 تطبيق معايير الجودة 

 التقيد بالمحتوى العام للمقرر 

 اطمراعاة الدقة والعدل واالنضب 

  التنظيم الدقيق 

 توخي العدل والجودة في تصميم االمتحان 

 الحزم والعدل في التعامل 

 :الزمالء في التعامل معثالثا: أخالقيات المهنة 

 :والكلية القـسم في زمالئهعلى عضو هيئة التدريس أن يتعامل مع 

 ثقة واحترام متبادل .ب. 1

 منطلق العمل بروح الفريق الواحد.بالتعاون لتحقيق األهداف التعليمية من . 2

 . بتنفيذ التوجيهات التي تطور العمل.3

 المختلفة. تافعاليوالنشاطات ال. بالمشاركة اإليجابية في 4

 . بتبادل الخبرات.5
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. بتنمية العادات الطيبة كالمحبة 6

 والتسامح.

 

 

 

 رابعا: أخالقيات المهنة في خدمة المجتمع:

التدريس أن يربط ما يعلمه وتعلمه ويبحثه بما يناسب احتياجات على عضو هيئة 

ال تعوقه أللمجتمع ولحة المجتمع والبيئة ويوظف جهده وفكره وعلمه للقضايا الم

 من خالل: الصعوبات والمشكالت عن أداء عمله بصدر رحب

 ربط ما يعلمه للطالب باحتياجات المجتمع. .1

لمجتمع وتزويدهم بأحدث المعارف إعداد الطاقات البشرية التي يحتاجها ا .2

 والخبرات المتجددة.

 نتاجية المختلفة داخل المجتمع.لى تقويه الروابط مع المؤسسات االالعمل ع .3

 داء عمله العلمى والطالبى بأمانة وإخالص.أ .4

 ربط ما يعمله أو يبحثه باحتياجات المجتمع. .5

 غرس قيم المجتمع الفاضلة لدى طالبه. .6

 

 أخالقيات المهنة في المجالس واللجان العلمية للقسم:خامسا: 

 مبدأ السرية 

 مبدأ الموضوعية 

 مبدأ االلتزام بالقرارات 

 مبدأ المشاركة الفاعل 

 مبدأ التعاون 

 مبدأ العمل بروح الفريق 
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 القسم(: ،سادسا: أخالقيات التعامل مع اإلدارة )الكلية

 :هإدارتئة التدريس أن يتعامل مع على عضو هي

 باالحترام. •

 بالتعاون وتقديم النصح والمشورة في إطارها العلمي والمؤسسي. •

 بتنفيذ التوجيهات التي تطور العمل. •

 تها المختلفةابالمشاركة اإليجابية في نشاطات المؤسسة وفعالي •

 

 سابعا: أخالقيات عضو هيئة التدريس في شأن البحث العلمي والتأليف:

ن نشر األبحاث العلمية في المجالت العلمية العالمية المحّكمة يرتقي بعضو إ

على عضو هيئة التدريس هيئة التدريس ويعزز من مكانة الجامعة. لذلك ينبغي 

 :أن يراعي مايلي

 وعدم مخالفة القواعد  وعزو النقل لمصادره االلتزام باألمانة العلمية

 ل.هذا المجاوالتقاليد الراسخة في 

 البحث العلمي ألهداف غير علمية. خداماست تجنب 

 كل من اشترك مع الباحث في إعداد البحث  ببيان أن ينسب الجهد لفاعله

 طبقا  لألعراف والتقاليد األكاديمية.

  التقيد بالقانون واللوائح التنفيذية التي تضعها الجامعة والمتعلقة بالبحث

 العلمي.

  اجتمع واإلنسانية لما يفيد المعرفة والم البحثتوجيه  بوصف ذلك التزام 

 وظيفته.ا توجبه أساسي   اأخالقي  

 المحافظة على سرية البيانات. 
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 :ثامنا: صفات األستاذ الجامعى

 األمانة والصدق. ✓

 االلتزام واإليجابية. ✓

 الموضوعية. ✓

 .اآلخرين حتراما ✓

 القدوة الحسنة. ✓

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  


