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 :مقدمة-1
 

ا عملك وإنما باألساس األخالقي لهذ أخالق وآداب المهنة موضوع له مذاق خاص؛ فهو ال يتعلق بالجوانب الفنية في

يخاطب أيضا الضمير والوجدان وعلى ذلك فهو نوع من حواراً  العمل وبالتالي فهو ال يخاطب العقل فقط وإنما

 حواراً مع اآلخرين . النفس قبل أن يكون

حوار مع نفسك حول ما يثيره من  يديك تستطيع قراءته وحدك وتأمل أفكاره والدخول في –بين  – ميثاقهذا ال

وإصدار األحكام بمفردك . ومع ذلك فإن المشاركة مع آخرين  صل إلى استخالص النتائجتساؤالت وبالتالي التو

النتقاداتهم  بالتأكيد ، إن لم يكن لشيء ، فلغرض تبادل الرأي واالستماع إلى آخرين والتعرض ستكون أكثر فائدة

 فذلك يثري تجربة التعلم بال حدود.

والمحظورات، كما ال يقصد منه أن يكون  واجبة أو قائمة بالمسموحاتقائمة بالقواعد األخالقية ال ميثاقليس هذا ال

التساؤالت ، ليس هذا كله وإنما هو إطار مرجعي نستهدي به في مناقشة  ميثاقا أخالقيا يتضمن اإلجابات على كل

درة على إصدار الق األخالقية ، وفي التوصل إلى المبادئ والقواعد الواجبة االتباع ، كما أنه أداة لتنمية قضايانا

 األحكام األخالقية في مواجهة مختلف المواقف العملية .

الصدق والوالء ، بين العدل والرحمة، الصراع بين مصلحة الفرد  الصراع بين ائعة :ومن أهم المعضالت الش

 ، الصراع بين مقتضيات األجل الطويل وضغوط األجل القصير، الصراع بين)الكلية(  ومصلحة المؤسسة

 اطية القرار وبين االقتناع الشخصي بقرار مخالف.ديمقر
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 :المسئولية نطاق -2

 بغير أو بقصد كان سواء صحيحوذلك  ، أخالقيا مضمونا يتضمن ومعاونوه التدريس هيئة عضو يفعله ما كل

 ونوهومعا التدريس هيئة عضو أن وذلك أدركه، فاتهم أو ومعاونوه التدريس هيئة عضو أدركه وسواء قصد،

 فعله يجب فيما ويهتدون تقدير في إليهم ويتطلعون بإكبار طالبهم إليهم ينظر للسلوك ودائمة ومتحركة حية نماذج

 .هم قولونه بما يقولون فيما ويستهدون هم يفعلونه بما

 ويجلسون ويتكلمون يمشون حين الطالب في ومستمرومؤثر قائم سلوك ومعاونوه التدريس هيئة عضو إن

 ويصححون ويحاسبون أمر عن وينهون األمر ويصدرون الدرس ويعطون ويكافئون يعاقبونو ويغضبون

 .شيء أي يقولون أو يفعلون حينالخ ...و االستفسارات على ويردون واالمتحانات الواجبات

  :ذلك على ترتيبا ومعاونوه التدريس هيئة عضو من ويتوقع

  .حولهم لمن قدوة ألنهم وإنما واجبهم ذاه ألن فقط ليس للسلوك طيبة نماذج يكونوا أن أوال:

 .لهم نرجوه الذي والخلقي المعرفي لنموهم الظروف وتهيئة لطالبهم السليمة الخلقية التنشئة يقودوا أن :ثانيا

 

 :المسئولية أبعاد -3

 هذا في سنركز ذلك ومع حدود بغير األخالق في المهنية ومعاونيه التدريس هيئة عضو مسئولية نطاق يكون يكاد

 : في المهنة أخالق على الميثاق

 للمراحل الدراسية المختلفة التدريس .١

 واالمتحانات التقويم .٢

 الطالبية والعالقات األنشطة .٣

 األمور أولياء مع والعالقات اإلدارة .٤
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 :التدريس مجال في المهنية األخالق 3-1
 

 طالبه بين يربط الذي الجسر هي خالقياتهموأ جسيمة ومسئوليتهم مسئولون، ومعاونوه التدريس هيئة عضو

 .ومجتمعه

  :التعليمية المادة إتقان 3-1-1

 كانوا فإذا لموادهم اإلتقان من مقبوال مستوى ليحققوا جهدهم قصارى يبذلوا أن ومعاونيه التدريس هيئة عضو على

 .لتدريسها أنفسهم ليؤهلها الكافي الوقت طلبو عليه المادة يتقنون ال

  :الجيد تحضيرال  3-1-2

 تشتمل وأن لدروسهم الجيد بالتحضير يقوموا أن التدريس عن مسئوليتهم حال ومعاونيه التدريس هيئة عضو على

 إتاحتها من يتأكدوا وأن المساعدة الوسائل بتحضير يهتموا وأن الواجبة األساسية المكونات على الدرس خطة

 . الدرس أهداف يحقق بما لالستخدام وصالحيتها

 مادتهم في جديد هو بما باإللمام أن األخالقية بمسئوليتهم للنهوض كذلك ومعاونيه التدريس هيئة عضو ىوعل

 .المستجدات مع يتوافق بما دروسهم تطوير ويحاولوا

 :الجودة معايير 3-1-3

 أساليبه يوف دروسهم محتويات تحديد في للجودة القياسية بالمعايير يلتزموا أن ومعاونيه التدريس هيئة عضو على

 .للدرس المصاحبة األنشطة في وأيضا

  :المقرر بإطار التعريف 3-1-4

 لموقف أو ذلك أهمية إدراكهم لعدم سواء لطالبه للمقرر العام اإلطار توضيح التدريس هيئة أعضاء من كثير يهمل

 عن وأخالقيا علميا طالبهم أمام مسئولون ومعاونيه التدريس عضوهيئة أن والصحيح التدريس نظام في شخصي

 هم بل اختباراتهم ونظام الطالب تقويم ونظام تدريسه ونظام وأهدافه بتدريسه يقومون الذي إطارالمقرر توضيح

 في للنظر لإلدارة -األمر لزم إذا – وإبالغها نظرهم لوجهات واالستماع ذلك كل في طالبهم مناقشة عن مسئولون

 . منها االستفادة

  :لمالفرص للتع أوسع خلق 3-1-5

 مدى أقصى الى للتعلم الفرصة لهم يهيئوا أن وواجبهم طالبهم عن أخالقيا مسئولون ومعاونوه التدريس هيئة عضو

 :خالل من وذلك طاقته أقصى منهم كل يحقق وألن ،
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 . الدرس لوقت الفعال االستخدام .١

 . المستقل الرأي وتكوين الحر التفكير على الطالب قدرة تنمية .٢

 . األسئلة وإثارة االستطالع حب تنمية .٣

 . محددة أسانيد له مادامت له مخالفا رأيا الطالب تبني تقبل .٤

 . الحوار على يقوم ديمقراطي جو في واالعتراض بالمناقشة السماح .٥

 . الدرس في أو المناقشة في واإلرهاب القهر تجنب .٦

 . بالطال إلى التعلم مسئولية من معين تعليمي عبء نقل عموما .٧

 المادة، تدريس من الهدف على تشتمل يدرسها التي المواد من مادة لكل خطة التدريس هيئة عضو يصمم أن .٨

 هذه تدريس ووسائل المادة، لمفردات الزمني والتوزيع األهداف، تحقيق يمكن طريقها عن التي المادة ومفردات

ً  األهداف، تحقيق قياس ووسائل المفردات،  .المادة لموضوع األساسية راجعوالم بالمصادر وثبتا

 وأن المعرفة، تحيل على الطالب قدرة تعزيز في منها لإلفادة والتقويم التدريس أساليب أحدث مع يتواصل أن .٩

 .العام تخصصه مجال في التدريس بأساليب الخاصة الدورات بعض يحضر

 بتخصصه، المتصلة المعاصرة قضاياال أحدث وعلى التدريس، في الحديثة البرمجيات وسائل على التدريب . ١٠

 واللغات – األقل على – اإلنجليزية اللغة واستيعاب فهم على قدرته وتنمية والعلمية، الذاتية قدراته تطوير وعلى

 .يمتلكها يكن لم وإن األخرى، العلمية

ً  البناء الحوار أصول وفق واالعتراض بالمناقشة يسمح أن . ١١  يهيئ وبما عليها، المتعارف الحديث آلداب وتبعا

 ً  .للتعليم أفضل فرصا

ً  وإخالص، بأمانة المعمل أو المحاضرة في عمله يؤدى أن . ١٢  لطالبه والخلقي المعرفي النمو على حرصا

 للتصرف الشأن ولذوى لطالبه المتابعة نتائج يتيح وأن ممكن، مدى أقصى إلى طالبه أداء يتابع وأن ومعاونيه،

 .عليها بناء

ً  يكون أن . ١٣  لتنمية يسعى وأن التعبيروالمساواة، وحرية الرأي وحرية الفكر حرية في الديمقراطية للقيم نموذجا

 .طالبه في القيم هذه

  :بأمانة التدريس إتقان 3-1-6
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 على للتعرف يسعوا وأن التدريس مهارات إلتقان جهدهم قصارى يبذلوا أن ومعاونيه التدريس هيئة عضو على

 قدرة أقصى وفق باقتدار الدرس أداء في تعاونهم التي واألساليب واألدوات والوسائل ريسللتد المختلفة الطرق

 أن ويجب ومعاونيه التدريس هيئة عضو لدى أمانة الطالب إن .ومفيدة ومثيرة مشوقه درسهم لجعل ساعين لديهم

 .اتهمومهار ولقدراتهم ألنفسهم تطويرهم خالل من األمانة هذه على يحرصون أنهم إلى نطمئن

  :المعرفة مصادر بشأن الطالب توجيه  3-1-7

 عليهم وإنما ، لطالبهم بالنسبة للمعرفة كمصدر فقط ليس أنفسهم إلى ومعاونوه التدريس هيئة عضو ينظر أن يجب

 معلومات من عليه يحصلون لما النقدية والنظرة إليها اللجوء على ويدربوهم المعرفة مصادر طالبهم يعرفوا أن

 في أنفسهم يعلمون وتدريجيا أنفسهم على طالبه اعتماد تنمية في ومعاونوه التدريس هيئة عضو ينجح يئافش وشيئا

 .ومعاونوه التدريس هيئة عضو لهم يوفرها التي والرعاية واإلشراف التوجيه ظل

 منهم قةمش دون لطالبهم النموذجية اإلجابات وكل المعارف كل يتيحون الذين ومعاونيه التدريس هيئة عضو إن

 على الحصول في طالبهم نجح وإن حتى الطويل األجل في الطالب إلى يسيئون مجهود أي يبذلوا أن ودون

 .االمتحان في عالية درجات

  :الطالب بين الفردية الفروق مراعاة 3-1-8

 لجميعا مشاركة من يتأكدوا وأن الطالب كل على مجهودهم يوزعوا بأن مطالبون ومعاونوهم التدريس هيئة عضو

 وفق الدرس وقت خارج ذلك كان ولو قدرة لألقل خاصة عناية يوجهوا أن وعليهم المشاركة نسبة تفاوتت ولو

 .أخالقية مسئولية وهذه . قدرة األقل الطالب لرعاية المتبعة السياسة

  :الطالب ألداء الفعالة المتابعة 3-1-9

 يلفت أن دون الدراسي مستواه في تدهوربشدة ابنه هبأن الدراسي الفصل نهاية في األمر ولي يفاجأ أن يصح ال

 .أخالقية مسئولية وهذه الدراسي الفصل خالل األداء في الهبوط منحنى إلى النظر ومعاونوه التدريس هيئة عضو

  :خصوصية دروس إعطاء عن االمتناع 3-1-10

 الطالب أثرها ويعاني بعضال منها ويستفيد الجميع منها يستاء اجتماعية ظاهرة الخصوصية الدروس أصبحت

 .الوجوه جميع من المهنة ألخالق إهدار الخصوصية الدروس وتفشي . التعليمية والعملية األمور وأولياء
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 الطالب يستأجر أن حد إلى تتدهور أن يجوز ال ومعاونيه التدريس هيئة وعضو الطالب بين السامية العالقة إن

 مكانة مع تماما تتنافى العالقة هذه . الثمن لهم ويدفع عنده ويوظفهم وقتهم ويشتري ومعاونيه التدريس هيئة عضو

 .واحترامهم ومعاونيه التدريس هيئة عضو

 الدروس إعطاء تماما سيرفضون أنفسهم ويحترمون مهنتهم يحترمون الذين ومعاونيه التدريس هيئة عضو إن

 .المهنة أخالق أوليات هذه .الخصوصية

 

 :المتحاناتاألخالق في التقييم وا 3-2

 :المعتمد الدراسي المقرر المحدد بتوصيف النظام حسب للطالب والدوري المستمر بالتقييم العناية 3-2-1

 ويستطيع به قام دقيق عمل على مبنية التدريس هيئة عضو يحددها التي الدرجات تكون بحيث بعناية ذلك يؤدى

 .عنه الدفاع

 :ناالمتحا تصميم في والجودة العدل توخي 3-2-2

 تشدد دون بعدالة الطالب يفرزمستويات وأن تحصيله تم وما تدريسه تم ما االمتحان يعكس أن هنا مهنيا المطلوب

 االنتقام أو الطالب إلرهاب وسيلة وليس الدراسة في الطالب تقدم نقيس لكي وسيلة فاالمتحان .أيضا تسيب ودون

 .يستحقونها ال اداتشه على بها يحصلون درجات لمنحهم وسيلة أيضا وليس منهم

 :الطالب تقييم عدالة لضمان آليات وضع 3-2-3

  :االمتحانات التحريرية:-أوال

 . مصحح من بأكثر االمتحانية الورقة تصحيح يتم أن .١

 . اإلجابة كراسة على الممتحنين جميع يوقع أن .٢

 . للطالب المختلفة المستويات االمتحانية الورقة يغطى أن .٣

 .الطالب لتظلمات آلية وجود .٤

 :االمتحانات الشفوية:-ثانيا

 . بها والمنوطة التعليمية األهداف يقيم بحيث الشفوي االمتحان توصيف .١

 .الشفوي االمتحان بدء قبل القسم مجلس قبل من التوصيف هذا يعتمد .٢

 .القسم قبل من عليها لمتفقا األسئلة وعدد بنوعية لاللتزام والداخليين الخارجيين الممتحنين جميع على شهره تم .٣
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 .عنه اإلجابة المطلوب السؤال الختيار للطالب عشوائية فرصة إعطاء. 4

 . السؤال على لإلجابة للطالب كاملة فرصة إعطاء .٥

 . اثنين عن اللجنة في الممتحنين الطالب عدد يزيد آال .٦

 . لالمتحان مريحة بيئة تتوافر أن .٧

 . األقل على ممتحنين ٢ عدد وجود ضرورة .٨

 . الدرجة بإعطاء ممتحن انفراد عدم .٩

 . المصداقية لضمان وذلك الطالب إجابة لقياس معيار وجود ضرورة . ١٠

 .األسئلة مجموعات تعدد . ١١

 :باآلتي القسم احتفاظ ضرورة  .١٢

 · لالمتحان الكامل التوصيف

 · الشفوية األسئلة

 · اإلجابات قياس معيار

  Project Presentation طريقة يشمل الشفوي االمتحان تطوير . ١٣

 :أعمال السنة:-ثالثا

 . الدراسي العام بداية من معلنة الطالب تقييم آلية تكون أن .١

 .مستواه تحسين من الطالب يتمكن حتى التكوينية بالطريقة الطالب تقييم يكون أن .٢

 . السنة ألعمال اإلجمالي التقييم نتيجة على الطالب يوقع أن .٣

 الفصل نهاية في عليها بالتوقيع الطالب يقوم حيث األقسام مستوى على العملي للتدريب الطالب دليل آلية تطبيق .٤

 . الدراسي الفصل أعمال لحصردرجات للقسم وتسليمها الدراسي

  :واالمتحان التقويم نظام عن العام اإلعالم 3-2-4

 هذه تتاح أن أيضا العدل ،ومن له سيخضع الذي االمتحانو التقويم نظام أساسيات الطالب يعرف أن العدل من

 لم ولو حتى النظام في آرائهم إلبداء للطالب الفرصة إتاحة مناسبا يكون وقد ، السواء على الطالب لكل المعلومة

 .مهنية مسئولية وهذه . لإلدارة أو ومعاونيه التدريس هيئة لعضو ملزمة اآلراء تلك تكن

  )أخالقى ال قانونى التزام )هذا  :اإلجابات تصحيح في العدلو الدقة التزام 3-2-5
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 .يستحقه ما على طالب كل ليحصل الدرجات وإعطاء التصحيح أعمال في والعدل التامة الدقة توخي يجب

 على ومكتوبا للطالب معلنا التوزيع هذا يكون أن على االمتحان تصميم أثناء الدرجات توزيع هو مهنيا واألفضل

 عدل ذلك وفي إلمكاناته هو تقديره وفق إجاباته يرتب وكيف وقته يوزع كيف يقررالطالب حتى متحاناال ورقة

 .مهنية مسئولية وهذه الجميع، بين فرص وتكافؤ ومساواة

 

 

 (قانونى التزام هذا): النتائج إعالن حتى االمتحانات أعمال فيجميع التامة السرية مراعاة 3-2-6

 غير العتبارات التأثيرالشخصي لتجنب وثانيا الطالب كل بين الفرص لتكافؤ أوال أصيل مهني واجب هذا

 تسرب أو إعالنها قبل النتائج تسرب نتيجة المحتملة البلبلة لتجنب وثالثا االمتحانات أعمال من أي على موضوعية

 فيؤدون االمتحانات لىع للقائمين والسكينة الهدوء يتوافر وبالتالي ذلك غير أو أعمالها قبل الرأفة قواعد تأثير

 .أعلى بكفاءة أعمالهم

  :جدية بكل التظلم بحث مع نظام أي وجود حال النتائج مراجعة 3-2-7

 بالتظلم السماح الطبيعي من كان االمتحانات أعمال كل في العدل والتزام الدقة بتوخي يقضي المهني المبدأ كان لما

 في خطأ الرصد كشوف في درجة تسجيل في خطأ ثلم تصحيحها يجب مادية أخطاء هناك لعل النتائج من

 .التصحيح قواعد أو الرأفة قواعد من أي تطبيق في خطأ ، صحيحة إجابة على المقررة الدرجة احتساب

 وفحص والتظلمات الشكاوي لتلقي نظام هناك وبالتالي تصحيحها يجب مادية أخطاء األخطاء هذه كل وتسمى

 .اكتشافها يتم التي المادية األخطاء وتصحيح النتائج

 

 : الطالبية والعالقات األنشطة في المهنة أخالق 3-3

  :ومعاونيه التدريس عضوهيئة عمل من جزءا باعتبارها الطالبية األنشطة في بالمشاركة االلتزام-

 القدر وجهدهم ووقتهم وعلمهم فكرهم من يعطوا أن ومعاونيه التدريس هيئة عضو على المهنة أخالق توجب

 عن يتخلف معاونيه من أو التدريس هيئة عضو وأي الطالبية األنشطة وتنفيذ وتخطيط ابتكار في للمشاركة لالعاد

 من جزء هو وإخالص بحماس فيها ومعاونيه التدريس هيئة عضو مشاركة فان المهنة ألخالق مخالف هو األنشطة

 .منه تفضال أو تطوعا وليس األساسي عمله
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 االلتزام بالتالي وعليهم للطالب قدوة ومعاونيه التدريس هيئة عضو الطالب مع املالتع في مهذبة لغة استخدام-

 يقتدوا أن يجب ال فيما به يقتدون أو عنهم الطالب ينقل ال حتى التعامل في أمكن كلما وراقية مهذبة لغة باستخدام

 .به

 

 

 

 :األمور أولياء مع والعالقات اإلدارة في المهنة أخالق 3-4

  :الطالب لنمو السليم والنفسي العلمي لمناخا خلق 3-4-1

 وهي ومعاونيهم التدريس هيئة أعضاء ولكل العليا لإلدارة رئيسية مسئولية هذه، قانونية مسئولية ليست هذه

 .الوظيفة أو الواجب بحكم قانونية مسئولية لكونها باإلضافة أخالقية مسئولية

  : العام لمالا على والحفاظ للموارد الرشيد االستخدام 3-4-2

 يكون أوالمستلزمات المعدات أو للمباني استخدامنا أن يفترض حيث أساسية أخالقية مسئولية هذه قانونى التزام هذا

 .المطلوب هو الرشيد االستخدام ولذا ، أيضا تقتير دون الهدف تحقيق منطلق من

  : حوله من لكل الشخصي السلوك في النموذج إعطاء 3-4-3

 .السلوك نواحي مختلف ذلك ويشمل األمور أولياء مع التعامل نطاق في العاملين يعلجم موجهة هذه

   (قانونى التزام هذا(  :النص روح مراعاة مع بدقة القوانين تطبيق 3-4-4

 قبل النص حكمة تراعى أن على بدقة القوانين بتطبيق االلتزام إال كافة الجميع من نتوقع فال طبيعي أمر هذا

 .ممكنا ذلك كان كلما حرفيته
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 أخالقيات البحث العلمي واالشراف علي الرسائل العلمية: -4

  :اآلتية الصفات فيه تتوافر أن علمى كباحث التدريس هيئة عضو على

 .والمعرفة والعلم العمل لحب قويا دافعا ذلك ويعتبر : والعلم اإلطالع حب .١

 .التصور وصدق ظةالمالح قوة إلى يؤدى وهذا : الذهن صفاء .٢

 .تكررت ولو حتى كلها العثرات أمام صموده فى يساعد مما : والمصابرة الصبر .٣

 .نتائجه وسالمة العمل سالمة لضمان : العقلية األمانه .٤

 .الذهن فى الخواطر وورود األفكار لخلق الطريق وهما : والخيال التخمين .٥

 على للحصول بذله الباحث على كان الذى والجهد لوقتا لتوفير ضرورى عامل هى : الواعية القراءة .٦

 .المعلومات

 .الفكرى بنيانه الباحث عليها يقيم أساسية دعامة ذلك ويعتبر العلم بقواعد اإللمام .٧

 باللغة اإللمام إلى باإلضافة يسمع ما وإدراك يقرأ ما وفهم السليم التعبير على الباحث يساعد : باللغة اإللمام .٨

 .يةاإلنجليز

 .والنظريات النتائج بين والتعارض التوافق بمالحظة : وتدبرها األمور تقليب على التدريب .٩

 .بإستمرار الحقائق على والتعرف : العلمى الفضول تنمية . ١٠

 الباحث نظر وتوجيه األفراد بين النظر وجهات وتبادل الحقائق تقصى فى تفيد التى : المنافسة روح إذكاء . ١١

 .نافعة بمقترحات والتزود الموضوع من خرىأ لزوايا

 .وظيفته بحكم أساسى أخالقى كألتزام واإلنسانية والمجتمع المعرفة يفيد لما بحوثه توجيه. 12

 .قصد أوبغير بقصد ذلك كان سواء صاحبها بقصد يخل بما المنقولة النصوص بتر عدم.13
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ً  محدداً  المصدر يكون أن يجب االقتباس فى. 14 ً  االقتباس دارومق وواضحا  .غموض أو لبس أى بدون مفهوما

 يتم لم مراجع تذكر وال إليها الرجوع من تمكن وبدقة تامة بأمانة المراجع تذكر المراجع إلى اإلشارة فى. 15

 .إضافية قراءة قائمة باعتبارها إال استخدامها

ً  االبتعاد مع واألمانة والصدق الدقة تراعى الميدانية البيانات جمع فى. 16  منهم للمستقصى اإليحاء عن تماما

 .باإلجابة

 التى الرقمية والتحليالت الحسابات من أكثر للغير يسند وال بالتحليل بنفسه الباحث يقوم البيانات تحليل فى. 17

 .األحوال كل فى اآلالت بها تقوم أن يمكن

 .الباحث ليةمسئو كلها فتلك والتنظير واالستنتاج والمقارنة والتقييم التفسير أما. 18

ً  ينتج مما مشتركة علمية مشاريع بتنفيذ القيام الواحد األكاديمى القسم داخل التدريس هيئة عضو على.19  أبحاثا

 .البعض بعضها خدمة فى التخصصات بين التداخل توظيف على ويشجع متميزة

  .المتميزة األبحاث وتوزيع نشر التدريس هيئة عضو على.20

 فلسفة األبحاث هذه تعكس بحيث المميزة شخصيتها ألبحاثه تكون أن لتدريسا هيئة عضو يحرص أن. 21

 .تخصصه موضوع فى الفكرية وأطروحاته صاحبها

 المساقات من يدرسه بما قليلة ولو صلة ذات ودراساته أبحاثه تكون أن إلى التدريس هيئة عضو يسعى أن. 22

 .العلمية

 

 أخالقيات االشراف علي األبحاث: -5

 .وتحليلها وتوثيقها المادة جمع وطرق ومراحله العلمى البحث أصول الطلبة لتعليم اثنين او محاضرة يخصص أن-

  .ودقيقة محددة األبحاث موضوعات-

  .ألبحاثهم األساسية والمراجع المصادر إلى الطلبة يرشد أن-

 .عليهم رضهايع أبحاث مجموعة بين من أبحاثهم موضوعات اختيار فى الحرية بعض للطلبة يتيح أن-

 فى نفسها األخطاء فى الوقوع ويتالفى المالحظات من الطلبة يفيد كى عليها مالحظاته ويدون األبحاث يصحح أن-

 .الالحقة األبحاث
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 فى الفريق روح يشجع مما البحث من جزءاً  طالب كل يتولى بحيث مشتركة بأبحاث القيام على الطلبة يشجع أن-

 .الطلبة لدى العلمى البحث

 .البحث فى العلمية شخصيته إبراز على ويشجعه منهجه وحرية الطالب رأى حرية يحترم أن-

 

 

 

 الملكية الفكرية والبحث العلمي: -6

 أهمية الملكية الفكرية: 6-1

 .العلمي للبحث والمحفزة الداعمة البيئة من يتجزأ ال جزءا الفكرية الملكية تشريعات تعتبر -

 .لهم محفزة وتكون والباحثين البحثية المؤسسات لمنتجات المطلوبة ةالحماي الفكرية الملكية توفر-

 .بسهولة والدول المؤسسات بين التكنولوجيا انتقال الفكرية الملكية حقوق وتنظم تسهل-

 . الصناعي والقطاع البحثية المؤسسات بين الروابط وتقوية إيجاد الفكرية الملكية حقوق تسهل-

 .واالختراع اإلبداع على البحثية والمؤسسات للباحثين احافز الفكرية الملكية توفر-

 :الفكرية الملكية وإجراءات حماية آلية 6-2

 .للمؤسسة اآللي الحاسب أجهزة علي المرخصة غير الجاهزة البرامج استخدام حظر-

 الفنية تالمصنفا لحماية المؤلف حقوق علي اعتداء يشكل مما المصنفات بنسخ بالمؤسسة للعاملين السماح عدم-

 من مشهد أو كتاب من صفحة مثل) األحيان بعض في العمل من جداً  صغير جزء باقتباس ويكتفي واألدبية،

 (.فيلم

 .الفكرية الملكية حماية قانون في عليها المنصوص بالضوابط االلتزام لمراعاة المكتبة إرشادات اتباع-

 .البحوث في الفكرية الملكية علي للحفاظ العلمية وثالبح إجراء في العلمي البحث أخالقيات لجنة ضوابط اتباع-

  .أخر مؤلف إلي العمل ينسب وأال العمل علي اسمه يوضع أن في المؤلف حق وتعني والنسخ التأليف حقوق اتباع-

 .آخر شخص إلي الحقوق هذه من عليها يحصل التي الرسوم يبيع أو يهدي-
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 إما الرخصة وتكون ترخيص أو رخصة الحالة هذه في وتسمي ،مجز   بشكل لآلخرين يعطيها أو الحقوق يبيع أن-

 الرخصة سحب يمكن ال األحيان من كثير وفي توزيع رخصة ثالث لشخص مثالً  فيعطي حصرية غير أو حصرية

 .معينة شروط تحت إال الحصريه

 :وهي النسخ التأليف حقوق علي التعدي أو الخرق علي التعرف-

 يثبت ما هناك ليس مادام خرق يوجد فلن مستقل بشكل التعبير نفس إلي شخصانال وصل لو بمعني الفعلي النسخ

 .اآلخر الشخص عمل رأي احدهما أن

 

 

 أخالقيات المهنة في خدمة الجامعة والمجتمع:-7

 المجتمع باحتياجات للطالب يعلمه ما ربط خالل من المجتمع اتجاه بمهامهم التدريس هيئة أعضاء قيام يتطلب-

ً  جزءاً  ستاذاأل يخصص وأن  . المجتمع منها يعاني التي للمشكالت وعلمه جهده من كبيرا

 المعارف بأحدث وتزويدهم المجتمع يحتاجها التي البشرية الطاقات إعداد على التدريس هيئة عضو يحرص أن-

 .المتجددة والخبرات

 . لمجتمعا في العمل بواقع وربطه التطبيقي البحث تنمية على التدريس هيئة عضو يحرص أن-

 يسهم بحيث بينهما المباشر التفاعل إلى تؤدي والتي المختلفة اإلنتاجية المؤسسات مع الروابط تقويه على العمل-

 .المؤسسات هذه تواجه التي المشكالت حل في التدريس هيئة أعضاء

 اإلنسانية، معرفةال تنمية فى أوال ليسهم وإخالص بأمانة والطالبى العلمى عمله أداء التدريس هيئة عضو على-

ً  وليسهم  .المجتمع فى واإليجابية الفاعلة المشاركة على قدرة األكثر المواطنين تخريج فى ثانيا

ً  المجتمع، باحتياجات يبحثه أو يعمله ما ربط-  يهمنا وبالتالى عموماً، المجتمع موارد محدودية مع خصوصا

 .المجتمع يخدم بما لمباشرا التدريس عضوهيئة وعلم وفكر جهد من األكبر الجزء توظيف

 تعوقه وأال وإتقان، بإخالص بها والقيام رحب بصدر الجامعة بشئون النهوض فى إليه المسندة المهام تقبل-

 .مهام من إليه يسند ما تنفيذ عن أوالمشكالت الصعوبات

 فى األقل التدريس هيئة أعضاء أو من محاضرين له المعاونة الهيئة وتنمية للمعاونة وسعه فى ما بكل القيام-

 .الوظيفية الدرجة
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 . المختلفة مواقفه في ويعملون المجتمع في يعيشون الذين طالبه لدى الفاضلة المجتمع قيم غرس-

 .لها وراعيا المجتمع بقيم واعيا كان إذا إال يستقيم ال المجتمع في التدريس هيئة عضو دور-

 

 :التعامل مع اإلدارة الجامعيةأخالقيات -8

 :والكلية والجامعة القسم مستوى على إدارته مع يتعامل أن التدريس هيئة عضو على

  . باالحترام-

  .والمؤسسي العلمي إطارها في والمشورة النصح وتقديم بالتعاون-

  .العمل تطور التي التوجيهات تنفيذ-

 .المختلفة وفعاليتها المؤسسة نشاطات في اإليجابية المشاركة-

 

 المراجع:
 .١٩٩٦ ،التاسعة الطبعة األكاديمية، المكتبة ،ومناهجه العلمي البحث أصول :بدر أحمد-١

 ،والنفسية التربوية راسات الد في وتطبيقاتها العلمي البحث منهجية :عطيفه الفتوح أبو حمدي-٢

 .١٩٩٦ ،للجامعات النشر دار

 .٢٠٠٦ ،الجامعية الدار ،وعالجها النفسية االضطرابات :العيسوي الرحمن عبد-٣

 دار ،والتاريخية العربية الدراسات ومصادر العلمي البحث :سليمان أبو إبراهيم الوهاب عبد-٤

 .١٩٩٥ ،الشروق

5-hhp://www.horoof.com/dirasat/facultyimpr.htnl. 

ورئيس  المتكاملة طيبة أكاديمية رئيس – عفيفي محمد صديق /د.أ -الجامعات  في المهنة وآداب أخالقيات -6

 .األخالقية للتربية القومي المشروع إدارة مجلس
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