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ُّ عد 
ُ
 تأخالقيا تمعملجا في ةمهن لكلُّنحيثُّإُّ؛لوكُّاإلنسانيُّواالجتماعيُّوالتربويُّللسُّةُّاألممُّباعتبارهاُّاملوجهُّاألساساألخالقُّالركيزةُّاألساسيةُّفيُّحياُّت

ُّ ُّ ومواثيق 
 
وتستمدُّاألممُُّّ.واألممُّالشعوب حياة في العام األخالقي التوجه صورة تعكس باعتبارها ابه وااللتزام احترامها ينبغي والسلوكُّالعمل تحكم ومبادئ وقواعد

ُُُّّّ-ُّبفضلُّهللاُّ-ُُّّواململكةُّالعربيةُّالسعوديةُّ،ومقوماتهاواملجتمعاتُّأخالقياتُّاملهنةُّمنُّقيمهاُّ
ُ
ُّت ُّ،منُّالقرآنُّالكريمُّوالسنةُّاملطهرةُّفيهاُّأخالقياتُّاملهنُّستمد 

ُّ {ن،ُّقالُّتعالى:ُّقدوتناُّومعلمناُّفيُّهذاُّالشأُّهللاُّورسوُلُّ
 
ك
َّ
لى وِإن ع 

 
ُّ ل ق 

ُ
ل
ُ
ِظيم خ  (4القلم:)} ع 

ُّفيُّمضمونهاُّالتدريسيتجلىُّسموُّمهنةُّوُُُُُّّّّّ ُّالفردُّواملجتمع.ُّ،األخالقيُّورفعتها ُّعلى ُّالتربويةُّوالتعليميةُّوعائدها ُّيتعينُُّّويعكسُّونتائجها ُّامليثاقُّما كلُُّّعلىهذا

ُّ.بوجهُّعامُّالعلمُّواملعرفةميدانُّبُّوممالئهُّالعاملينُّفيُّأبنائهُّالطالُُّّتجاههُّوقيامهُّبعملهُّمراعاتهُّفيُّأداءُّرسالتُّعضوُّهيئةُّتدريس

ُّ تعدوُُّّ،الجامعي العمل ممارساتالتيُّتحكمُُّّالتدريس هيئة أعضاء بين عليها املتفق واملعايير األخالقية التوجهات نم مجموعة هو األخالقي وامليثاقُُُُّّّّ
 
 امهم ُّ رافدا

ُّالجامعي. التدريس ملهنة

ُّأعضاءُّهيئةُّالتدريس انتماء تعزيز بهدفوإقرارهُُّّحكمهم، في ومن ،التدريس هيئة ألعضاء املهنة أخالقيات ميثاقبإعدادُّ الجوف جامعة قامت املنطلقُّومنُّهذا

 مختلف في والتمّيز نحوُّاإلنجام واملحّرك املفكر العقل هم التدريس هيئة فأعضاء ،فيه ونُّالذيُّيعيش املجتمع تطوير في واإلسهام بها واالرتقاءُّمومهنته ملرسالته

ُّ.العامُّللجامعات واألداء األنشطة مجاالت

 وكيل الجامعة للشؤون التعليمية 

 

  الحيسوني بن محيا عيد د. أ                                                                                                                                                           

 كلمةُّالوكيل
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 األهداف

 
 حكمهم. ومن فيلتزم به أعضاء هيئة التدريس بمثابة ميثاق ي األكاديمي، يكون في العمل  إعداد إطار مرجعي لألخالق المهنية .1

 جميع عناصر المنظومة التعليمية. إلخ لدى ...  والمساءلة والشفافيةوالحوار واالحترام والنزاهة  التعاون  تعزيز مبادئ .2

 .اإلداريةو  األكاديمية الناحية من الجامعة خدمي ما كل في الفعالة المشاركة التأكيد على مبدأ .3

 .وزمالئهم طالبهم مع التدريس هيئة أعضاءضوابط المهنية التي تنظم عالقة صياغة عدد من ال .4

المجتمع  وجميع فئاتالطالب  واإلدارة والتعامل مع العلميوالبحث  التدريسفي  األكاديميينبين  المهنية االلتزامات التأكيد على .5

  المستفيدة من الجامعة.

بالجامعة من خالل ترسيخ األخالقيات المهنية، والوالء  رتقاء بالدور المنو االوتحقيق األداء األمثل و  ،تحسين العمل الجماعي .6

 المؤسسي.  
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 مصطلحات الدليل 
 

 .جامعة الجوف يقصد بها :الجامعة

 ممارسات تحكم التي التدريس هيئة بين أعضاء عليها المتفق والواجبات األخالقية والمعايير المبادئ مجموعة : هوالميثاق األخالقي
 .والوطن للجامعة االنتماء والوالء روح وترسيخ ،هاداخل األخالقية بالمنظومة بهدف االرتقاء بالجامعة، لالعم

  .(وحسن المعاملة اإلخالص،و األمانة، و الصدق، )المهن جميعها مشتركة بين  أخالقيات: هي العامة األخالقيات

 فياألكاديميون  بها يلتزم أن يتعين يجابية العليا التياإل والسلوكيات دةالحميالصفات و  القيم والمبادئ من مجموعة : هيأخالقيات المهنة
 والجامعي. العالي التعليم حقل

ما يجب  كل يشملو  ،المثلى بالطريقةواألكاديمية  ةالتعليميالرسالة  أداءهيئة التدريس في  أعضاءيلتزم به  ميثاقأخالقيات مهنة التعليم: 
  .مكانتها وتحفظ لها من المبادئ والقيم السامية التي تحافظ علي شرف المهنةس هيئة التدري أعضاءبه  لتزمي أن

: يقصد بها كل من: نظام التعليم العالي، ونظام الخدمة المدنية، ونظام العمل، ونظام تأديب الموظفين ولوائحه، وأي أنظمة تقوم األنظمة
 الجامعة بتطبيقها حاليا أو مستقبال.

 .حكمهم فيمن و التدريس  هيئة أعضاء واألكاديمية من التعليمية العملية في يشارك من لك : هواألستاذ الجامعي

 الجامعة.     في تعليما   يتلقون  الذين والطالبات الطالب جميع : همالطلبة
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  األخالقية المبادئالقيم و  
 
والسياسات  القواعد والنظم إلى اإلضافةب، ق أخالقيات مهنة التدريس الجامعيميثال الشريعة اإلسالمية المصدر الرئيس د  عت  

 :يأتي ما هاأهم منو  سسة التعليم العالي وجامعة الجوف،اإلدارية الصادرة من مؤ 

 :العدل-1 
 الفرد من التزام بالحق في أفعاله يعبر عن مدى ما يتمتع به     

المساواة وعدم التمييز، وااللتزام بما له من  علىالمختلفة، وقدرته 
  ليه من التزامات.عما حقوق و 

 

 :األمانة-2 
نساني رفيع يقوم على صون ما خ   هي       منؤ است  لق إسالمي وا 
 الوجه الحسن المطلوب من غير تقصير، علىأداؤه و ، الفرد عليه

بكل دقة  والبحثية التعليمية والمسؤوليات المهام جميع أداءوبالتالي 
خالص.   وأمانه وا 
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  :االنتماء-3 
ساب إلى شيء ما، فهو ارتبا  حقيقي، واتصال االنت يشير الي

 أهدافها تحقيق على عملالو  ،لجامعةوا الكليةمباشر مع 
 االعتزازو  األنظمة،و  واحترام كافة القوانين واللوائح ،االستراتيجية

 .فيها العاملين مع اإليجابي والتفاعلها ب بالعمل والفخر
 

 

 :التمييز وعدم المساواة-4
أي  ،لق بحماية حقوق اإلنسانمبدأ يتعهو      

 أعضاء من الزمالء جميع مع واحدة بطريقة لتعاملا
 عضو معه يتعامل من وكل، والطلبة التدريس هيئة
 المركز أو الجنس عن النظر بغض التدريس هيئة

 أو اإلعاقة أو العرقية األصول أو الدين أو االجتماعي
 .غيرها
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 :المتبادلة الثقة-5
 
أساسية في رقي               تعد ركيزةو  المجتمع،بين أفراد  في تنظيم العالقات دور كبير ذاتهي و  ،والصدقاألمانة  تقوم على     

  .وتقدمهاالجامعة 
 

 :الخصوصية احترام-6 
 

في سياق شخصي ينال  استخدامهاأو  إعالنها وعدم ،معها أو فيها يعمل من أو بالجامعة الخاصة المعلومات سرية الحفاظ يجب     
 .منها أو يستغلها، كما يجب احترام خصوصية أعضاء هيئة التدريس داخل العمل أو خارجه

 
 
 :والحياد النزاهة-7 
 

 التي تسند إليه أو يكلف بها في الجامعة تستلزم وكل األعمال، التدريسية أو البحثية أمران جوهريان ألداء مهام األستاذ الجامعي هما     
  .وحيادهمن نزاهته  وعدم النيلالمتبادلة مع المؤسسة ما يكفل المحافظة على الثقة ، بتحامل أو ،تحيزم بمهامه دون يقو  أن
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 والمسؤوليات الواجبات
     
 من البد لذلك ؛الجامعة ويدة التي يجب أن يلتزم بها منسوبترسيخ األخالقيات الحم فيرئيسي و هم م دوربعضو هيئة التدريس  قومي 

 :تيةالمجاالت اآل والواجبات في المسؤوليات منبعدد  وااللتزام لقياما
 
 :وقيادة التعلم التدريس مجال .1

 منها يتكسب مهنة مجرد هاد  يع وأال ،االعتزاز بالمهنة. 

 

 تدريسها.التي ينا  به  العلمية إتقان المادة 
 في التدريس. المستخدمة اللغة إتقان 
 تخصصهمجال في ومستحدث  متابعة كل جديد.   
  االلتزام بمعايير الجودة في تحديد المستوى العلمي للمادة التي يقوم

بتدريسها، فال تكون أعلى مما هو مطلوب فتخلق صعوبات غير 
على عملية التعل م  الب  ن أسهل مما هو مطلوب فتؤثر س  مبررة، أو تكو 

  على مخرجات الجامعة في سوق العمل. ومن ثمالالحقة، 
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 لمقررل سيةيدر تال الخطة دإعدا.  
  للمعلومات والثانوية األولية والمصادر المراجعتحديد. 
 .االستغالل األمثل لوقت التدريس 
  الطالب تنوع الفروق الفردية بين يالئم بما العلمية المادة عرض والمناسبة في الحديثةطرق التدريس استخدام. 
 واإلبداع االبتكار علىجعهم تشو  لدى الطالب، العليا التفكير مستويات تنمية. 
 وتبعا  آلداب الحديث المتعارف عليها، وبما يهيئ فرصا  أفضل  ،اءوفق أصول الحوار البن   يتقبل النقدبالمناقشة و  السماح

 .للتعل م
  التعامل مع الطالب. والنزاهة فيتطبيق العدالة والمساواة 
 في أداء عمله. مثابرةالو  مانةاألو  خالصاإل 
  وخلقي امعرفي ا ومهاري ا  تأهيل الطالب على حرصال 
  أجر دون  أو بأجر اسم أي أو ظرف أي تحت الخصوصية الدروس إعطاء عن االمتناع. 
   ا ما ،النظم والقواعد التي تحددها الجامعةمع الطالب ب في تعاملهااللتزام  بجامعة الجامعي الطالب ورد في الئحة وأيض 

 .(والواجبات الحقوق )الجوف 
 والمكانبضوابط إلقاء المحاضرات من حيث الزمن م االلتزا. 
 في المجتمع. بها يحتذي قدوة تقديم نفسه على أنه 
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  األصيلة وقيمها الجامعية بالتقاليد التمسك. 
  براز حقيقةفي أذهان الطالب  اإلسالمية والقيم المفاهيم غرس  وا 

 .واالعتدالاإلسالم القائمة على الوسطية 

 

  ووطنهم لدينهم الطالب لدى ءتعزيز روح االنتما. 
   األخرى. الثقافات مع اإليجابي التفاعلو تنمية ثقافة التسامح 
  الملكية واحترام العامة الملكية على المحافظة ترسيخ قيمة 

 الفكرية. الملكية وحقوق  ،الخاصة
  السامية.  القيم اكتساب على الطالب تساعد التي التعلم بيئة تهيئة 

 
  عن التعليم في للجامعة الحالية التوجهات ودعم اإللكتروني والتعليم التعليمية العملية تطوير في الحديثة تقنياتال استخدام 

 .بعد    
 الحياة مدى المستمر التعلم على الطالب يشجع. 
  هداف انتهاء  بالتقويمقيادة عملية التعلم باحترافية بداية من تحديد اال. 
  رشادهم الطلبة لتوجيه المكتبية بالساعات االلتزام  .واالجتماعية الشخصية الدراسية مشكالتهم وحل وا 
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 :االختبارات مجال .2
 االختبارات على لإلجابة الالزمة بالمهارات الطالب توعية. 

 

 اإللكترونية االختبارات على الطالب تدريب. 
 ثابحاأل إعداد أو االمتحان في العلمية، األمانة على بالطال حث. 
 الراجعة الفورية. وتقديم التغذية وا عالمهمللطالب  المستمر التقييم 
 القواعد حسبم، به الخاصة اإلجابة أوراق بمراجعةالب للط السماح 

 الجامعة. في بها المعمول
 

 للحفاظ على سرية االختبارات. الالزمة االحتياطات كل اتخاذ 
 لالختبار المقرر للزمن األسئلة مناسبة.  
 والمهارية والوجدانية المعرفية (التعلم جوانب كافة تباراالخ أسئلة تقيس(. 
 تدريسها تم التي المقرر لموضوعات األسئلة تغطية. 
  ،على المستويات الدنيا منها. وال تقتصرتقيس األسئلة جميع مستويات التفكير 
 .وضوح تعليمات ورقة االختبار 
  أسئلتهووضوح دقة االختبار.  
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 الفرعية ألسئلةذا اكو  سؤال لكل الدرجات توزيع. 
 به الخاصة اختبار المقررات أثناء حضوربال االلتزام. 
 وموضوعية بهدوء معهم والتعامل الطالب مالحظات تقبل. 
  االختبارات سير أثناء الزمالء مع التعاون. 
 الطالب وفق نموذج مقنن. إجابات تصحيح  
 التامة والحيادية الدقة يحقق بما الرصد عملية تنظيم. 
 المحدد لذلك تائج وفق الجدول الزمنيرفع الن. 
 الطالب إجابات ألوراق الشخصي االستالم. 
 اإلجابةورقة  على سؤال كل درجة أمام التوقيع. 
 عليها والتوقيع والحروف باألرقام الكلية الدرجة كتابة. 
 دريسعضو هيئة ت من أكثر فيها مشترك   االختبار كان إذا فقط به الخاصة األسئلة بتصحيح االلتزام. 
 المحدد الوقت في لوحدة االختبارات أو المسؤول المختص االختبار أوراق تسليم. 
 تامة بجدية التظلم بحث مع تظلم أي وجود حال النتائج بمراجعة السماح. 
 وفق المدة القانونية المحددة لذلك. الضياع أو التلف من اإلجابة أوراق على لحفاظا 
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 :الجامعية الخدمات مجال  .3
 تهارؤي تحقيق ودعمها في لجامعةمساندة ا 

 .هاوأهداف تهاورسال    

 

 من و  لجامعةل ستراتيجيةالخطة االب التام اإللمام
الذي  والقسم العلميفيها،  يعمل التي الكلية ثم

 ينتسب إليه.
 بشكل والخاصة العامة الحياة في التصرف 

لعضو هيئة  واألكاديمية االجتماعية بالمكانة يليق
 .تدريس

 يليق بشكل والخاصة العامة الحياة في التصرف 
 .لعضو هيئة تدريس واألكاديمية االجتماعية بالمكانة

 اإلداري  أو األكاديمي المنصب استخدام تجنب 
 .مستحقة غير شخصية مكاسب لنيل
 الهيئة وتنمية لمعاونة وسعه في ما بكل القيام 

 أعضاء أو معيدين أو محاضرين من له المعاونة
 .الوظيفية الدرجة في قلاأل التدريس هيئة
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 شخصية مكاسب تحقيق مجرد إلى السعي وعدم ،ابه يعمل التي الجامعة إلى االنتماء.  

 ذا قواعد، من يشرع ما وكل والنظم والقوانين باللوائح االلتزام  القانوني يتخذ اإلجراء قاعدة أو نظام له يرق  لم وا 

 .المنظمةو  الفعالة اركةالمش خالل من التعديل محاولة أو لالعتراض       

 ذلك منه طلب متى واألقسام والكليات الجامعة تشكلها التي اللجان عضوية في المشاركة. 

 علمية وجمعيات ورياضية وفكرية وثقافية اجتماعية أنشطة من تقدمه فيما الجامعة مشاركة. 

 الجامعة تقيمها التي المختلفة المناسبات حضور على الحرص. 

 قرارات من عنه ينتج وبما القسم جتماعاتا بحضور االلتزام. 

 قدراته في حدود وجه أكمل على بعمله ليقوم المتاح بالتدريب رحب أو جيدا نفسه درب إداريا منصبا تولى إذا. 

 مكان كل في طيب ا وقوال وعمال مظهر ا إليها ينتمي التي للجامعة والمشرف الحسن التمثيل. 

 بالجامعة التدريس هيئة عضو وواجبات مسؤوليات مع تعارضي ،الجامعة خارج عمل أي مزاولة عدم. 

 النظامية اإلجراءات تباعوا الجامعة من رسمية موافقة أخذ بعد إال الجامعة باسم علمية استشارات تقديم عدم 

 .بذلك في بها المعمول

 بذلك مختصة لجنة بموافقة إال تمويله على الجامعة تشرف مشروع أي في العائلة أفراد أحد توظيف تجنب. 
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 التي في عهدته ألغراضه الخاصة. المعملية اتواإلمكان األجهزة استغالل تجنب 

 خام ومواد وتجهيزات معدات من يستخدمه فيما ممتلكات الجامعة على الحفاظ. 

 تعبر) نترنتاإل وعلىاإلعالم المرئية والمسموعة  قنوات كافة في آراء من يتبناه ما أن عن علنية بصورة اإلفصاح 

 ) .الجامعة نظر وجهة عن تعبر وال شخصه عن    

  في الرسمية للجهات والرجوع أو أحد منسوبيها للجامعة المختلفة اإلعالم وسائل في اللوم أو النقدتجنب توجيه 

 .لجامعةا

 التالية األغراض في للجامعة والشبكية الحاسوبية الخدمات استخدام تجنب: 

o الموافقة الرسمية على ذلك. أخذ دون  خرينآ لمستخدمين أو استخدامها السرية األرقام حيازة 

o عليها بالدخول له مصرح غير ومعلومات ملفات إلى الوصول محاولة. 

o للجامعة الحاسوبي النظام أو الشبكة تعطيل محاولة. 

o الجامعة داخل األخرى  االتصال وسائل أو اإللكتروني البريد استخدام سوء. 
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 :واإلدارة الزمالة مجال .4
جماعي، وتقدم هذا العمل العمل ال يعلي من قيمةالعمل الجامعي      

عالقات زمالة رفيعة  علىواالرتقاء به يتطلب توافر مناخ صحي مبني 
وتتركز أهم مبادئ  خالقي،واألالصعيدين المهني  علىالمستوى 

الميثاق األخالقي في عالقة عضو هيئة التدريس بزمالئه واإلدارة فيما 
 يلي: 

 

 مع التعامل في الرفيعة األخالقية اإلسالم بسلوكيات يالتحل 
 .الجامعة منسوبي والزمالء وجميع اإلدارة

 األعلى إلدارية بالجامعة والرتب العلميةالقيادات ا احترام 
 .وتقديرها

  اآلخرين. تخصصاتواحترام بتخصصه  االعتزاز 
  القيام بكل ما في وسعه لمعاونة أعضاء هيئة التدريس األقل

 .الرتبة العلميةفي 
 العلمي أم المستوى الشخصي علىأكانت  سواء المتبادل التعاون  على تقوم الزمالء مع اجتماعية بعالقات االحتفاظ. 
 الصراع الفكري  من نوع أيوتجنب  في الرأيعند الحوار وعند االختالف  األكاديمية والحرية التعبير في الزمالء حق احترام. 
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 خالص بأمانة زمالءال لخدمة الجهد بذل  .والنظم اللوائح يخالف ال بما وجدية وا 
 الزمالء. مع والبحث العلمي والتعاون  التواصل من جسور بناء 
 الزمالء إلى الجامعة أو بالكلية المختلفة المناصب في أو التدريس في العمل من المكتسبة والقدرات الخبرات نقل. 
 الزمالء ألعمال علنية مناقشة أو استشاري  تقويم أو اختصاصي حكم أي إصدار عند والموضوعية اإلنصاف بروح التحلي. 
 للترقية العلمي بإنتاجهم يتقدمون  الذين التدريس هيئة ألعضاء الشخصية المعلومات سرية احترام. 
 أو القسم داخل الودية بالطرق  بالمهنة عالقة له فيما زمالئه وأحد التدريس هيئة أعضاء أحد بين ينشأ قد فالخ أي تسوية 

 .خارجها أو الجامعة داخل أعلى جهات إلى اللجوء قبل النزاع لفض العمادة؛

 ذا الزمالء قدرات من التقليل تجنب  .عليها المتعارف المهنية بالطريقة فيكون ذلك امهني   زميل انتقاد يستدعي ما هناك كان وا 
 دريسالت بمهنة متعلق عمل أي في الئقة غير بطريقة زميل أي مزاحمة تجنب. 
 الزمالء حق في الكيدية الشكاوى  تجنب. 
 الواحد والفريق الجماعي العمل بروح اإليمان.  
 تمس أو أخالقية مجادالت حولهم تثار أو معةالس يسيئ أشخاص أو مشبوهة جهات من التبرعات أو الهدايا قبول عن االمتناع 

 .والنزاهة الشرف
 وغيرهاالطب  كليات مثال المختلفة الكليات يقبمواث المرتبطة واألخالقيات بالمبادئ االلتزام. 
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 :المجتمع مجال .5
الجامعة هي قاطرة التقدم في المجتمع التي تخرج الكوادر المؤهلة       

للعمل في كافة قطاعات اإلنتاج والخدمات في الدولة. وبالتالي فإن تقدم 
المجتمع ورقيه يتوقف على مستوى الخريج، ومدى قدرته على القيام 

هام الموكلة إليه في ظل منافسة ومنظومة جديدة تحكم آليات العمل بالم
ومن ثم تقع على عاتق أعضاء هيئة التدريس  والعشرين،في القرن الحادي 

وتتمثل أهم بنود ميثاق الشرف فيما يتعلق  المجتمع،مسؤولية كبرى تجاه 
  فيما يلي: بالمجتمع،بعالقة عضو هيئة التدريس 

 عراف األخالقية التي تسود المجتمع واحترام التقيد بالقيم واأل
 مشاعر كل المواطنين.

 

  عدم قصر العلم على قاعات الدراسة والمعامل ونشر الثقافة
 العلوم. تيسيرالعلمية لكل أفراد المجتمع عن طريق 

 ا يخصص وأن المجتمع، باحتياجات للطلبة يعل ِّم ه ما ربط  ج زء 
 منها يعاني التي المشكالت لىع للتعرف وعلمه جهده من كبيرا  

 .لها السريعة التطبيقية الحلول إيجاد وكيفية المجتمع
 والمجتمع البيئة لخدمة الطلبة بين التطوعي العمل تشجيع. 



 

 

حة
صف

2
1

 

 الكليات المختلفة.روابط خريجي ل مثذلك وتشجيع اآلليات التي تحقق  ،إيجاد صلة دائمة ومستمرة مع خريجي الجامعة 
 المجتمع في العمل بواقع وربطه التطبيقي البحث ةتنمي على الحرص. 
 بقضايا البيئة من كافة الزوايا. االهتمام 
  السلوك القويم من حيث الشكل  بالتزامالمجتمع تجاه أعضاء هيئة التدريس  بهماالمحافظة على المكانة والتوقير اللذين يشعر

 والموضوع.
 االجتماعيمجتمع وأمنه في أبحاث تستهدف المساس بوحدة ال االشتراك تجنب. 
  تقديم الخبرة والمشورة لكافة مؤسسات الدولة من أجل حل المشكالت التي تواجهها باألسلوب العلمي الصحيح، وذلك طبقا للقوانين

 واللوائح الجامعية.
 العامةمصلحة التقديم المصلحة الشخصية على  تجنب. 
 المؤسسات تلك تواجه التي المشكالت حل في همايس ابم المختلفة المجتمع المدني مؤسسات مع الروابط تقويه. 
 للدور ا  سمتحم المجتمع في منتج مسئوال عضوا   يكون  أن على والحرص ،إليه ينتمي الذي المجتمع تجاه بالمسؤولية الشعور 

 .الجامعي األستاذ به يضطَّلع الذي الريادي
 حدود في والمسموع والمرئي الصحفي مالاإلعو  العامة حاضراتالم في كالمشاركة المجتمع، توعية شأنه من ما كل في المشاركة 

 .النظام وفق تخصصه
 السعودي العربي المجتمع ثوابت على المحافظة مع والفكرية، االجتماعية المشكالت طرح في واالعتدال التوازن  مراعاة. 
 في المشاركة على قدرة أكثر مواطنين تخريج من يمك ِّن نحو   على المجتمع، بخدمة المرتبطة اإلنسانية، المعرفة تنمية في اإلسهام 

 .بفعالية المجتمع
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 :العلمي البحث مجال .6
  األبحاث في اإلسالمية والقيم الثوابت يناقض لما التعرضتجنب 

 .الفكري  واإلنتاج العلمية

 

  ةالجامع في حريته وضمان العلمي البحث تعزيز علىالعمل 
 .العلمي البحث ومراكز

 التعليم مؤسسات في الثقة تدعم التي العالمية تالمستويا تحقيق 
 .احترامها وتكفل العلمي والبحث الجامعي

 ومن أهمها: المنظمة وقواعده العلمي البحث بأخالقيات االلتزام 
o ينسب فال ومؤلفاته بحوثه تنفيذ في العلمية األمانة  

 مقدار أن يكون  ويجب ،فقط وعمله فكره إال لنفسه  
 .ومحددا معروفا اآلخرين من االستفادة

o والجامعةالبحثية في القسم والكلية  الخطة مع التدريس هيئة عضو أبحاث توافق. 
o وظيفته بحكم أساسي أخالقي كالتزام والمجتمع، واإلنسانية المعرفة يفيد لما بحوثه توجيه. 
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o الباحث منها استقى التي المصادر إلى واإلشارة األفكار نقل في والدقة لآلخرين الفكرية الملكية احترام 
 .ذلك في المتبعة والمنهجية ألصولا وفق بحثه في بها استعان التي المعلومات
o .توخي الدقة والموضوعية في عرض وجهات النظر العلمية لآلخرين 
o قصد بغير أو بقصد ذلك كان سواء صاحبها، بقصد يخل بما المنقولة النصوص بتر عدم. 
o المعاونة أو للمجاملة األسماء وضع عن واالبتعاد بدقة المشتركة البحوث ةحال في المشتركين أدوار توضيح. 
o الباحث جانب من انحياز أي دون  البيانات جمع في والدقة األمانة توخي. 
o الميدانية البيانات جمععند  منهم باإلجابة للمستقصيالدقة والصدق واألمانة مع االبتعاد عن اإليحاء  مراعاة. 
o سلوكية.كانت تتعلق بأمور شخصية أو بمسائل مالية أو  إذاالبيانات خصوصا  المحافظة علي سرية 
o وتفسيرها وعدم إسنادها للغير تحليل البيانات ول عنمسؤ  الباحث. 
o المتحصل النتائج من التحقق من الباحثين تمكن كافية بتفاصيل البحث وكتابة واضح شكل في المعلومات تقديم 

 .عليها   
o حديث هو ما بكل اعلم ي حاطوا حتى الطلبة على المقررة المؤلفات في يةالمادة العلم تحديث. 
o النشر أو التأليف أو البحوث إنتاج عند العلمية واألمانة والنزاهة بالدقة االلتزام. 
o للدعاية أو خاصة أهداف لخدمة أو المجاملة من نوع أي إلى العلمي البحث أهداف توجيه تجنب. 
o كامال المرجع كتابة مع غموض أي بدون  امفهوم   اواضح   امحدد   المصدر من استباالق مقدار يكون  أن يجب. 
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o إضافية قراءة قائمة باعتبارها إال غير مستخدمة مراجع كتابة وعدم إليها الرجوع من تمكن بدقة المراجع كتابة. 
 للرسائل العلنية شةالمناق جلسات في أو بالبحث القيام عند سواء الباحث، قدرات التعامل غير الالئق مع تجنب. 
 العام تخصصه إطار في تدخل ال التي العلمية الرسائل على الحكم أو اإلشراف في المشاركة تجنب 
  فيها االستمرار أو األبحاث في للمشاركة لدفعهم المرؤوسين على الضغط في اإلداري  أو األدبي النفوذ أو السلطات استخدامتجنب 

 .فيها االستمرار عن التوقف أو المشاركة عدم في رغبوا ما إذا
 معنوي  أم مادي الضرر هذا كان سواء   بهم، يلحق ضرر أي من البحث في المشاركين األشخاص حق حماية. 
 البحث إجراء قبل منهم كل وواجبات مسؤوليات فيه تحدد البحث في المشاركين الباحثين بين اتفاق عقد إبرام. 
 عند أو فيه االشتراك رفضهم أو البحث في االشتراك على موافقتهم في سواء المشاركين، واألشخاص الزمالء حرية احترام 

 .يحددونه وقت أي في منه انسحابهم
 وعدم المدى، بعيدة آثار أي لتجنب العلمية بالطريقة تصويبها على والعمل فيها المرغوب غير أو السلبية اآلثار عن الكشف 

 .المنتج طبيعة حسب المختصة الجهات موافقة بعد إال البحث نواتج تداول أو ترويج أو تجربة
 بحالتهم تضر قد التي بالمخاطر وتوعيتهم اآلخرين والمستخدمين والفنيين الباحثين لحماية والوقاية مةالوالس األمن قواعد إتباع 

 .الصحية
  شبكة المعلومات الدولية.  علىالباحثين، وكذلك وضع ملخصات  علىنسخ من المؤلفات في المكتبات العامة تيسيرا  إيداعمراعاة 
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  مواطن الحذف والتعديل وااللتزام  إلىللمترجم الحرية في التصرف بإدخال بعض التعديالت في النص األصلي وتلزم اإلشارة يمكن
 بعدم المساس بسمعة المؤلف ومكانته العلمية بالنسبة للمصنفات المنشورة بلغة أجنبية.

 

 :تحكيمها وأ العلمية الرسائل على اإلشراف مجال .7
 البحث موضوع اختيار عملية في العلمية النصيحة تقديم. 

 

  رشاده البحث إجراء كيفية عن الكافية بالمعلومات الباحث تزويدتوجيه و  نحو وا 
 في عنها البحث وكيفية بحثه موضوع بشأن والدوريات المراجع من نشر ما أحدث
 .واإلنترنت البيانات قواعد

 األستاذ إشراف تحت ببحثه القيام على الباحث قدرة من التأكد. 
 واالستعداد نتائجه تالوتحلي بحثه مسئوليات تحمل على الباحث قدرات تنمية 

 .عنها للدفاع
  االلتزام بالسرية والموضوعية والتجرد التام من االعتبارات الشخصية عند تحكيم

 .العلمياإلنتاج والنشا  
 تائج أبحاثة أو نشاطه العلمي أو ما أشرف المشاركة في تقييم أو تحكيم ن تجنب

 شطه أخرى.نأ وأعليه من أبحاث 
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 .الدقة والشمولية في تقديم مالحظاته وآرائه وانتقاداته وتوجيهاته حيال البحث قيد التحكيم إلى الجهة الطالبة 

 إزاء األخالقية بمسئوليتهما التزا للرسائل ةالعلمي المناقشة جلسات في أو البحث أثناء قدراته من أو الطالب شأن من التقليل تجنب 

 .للطالب والخلقي المعرفي النمو في المساهمة

 العلمي البحث وأخالقيات والسرية العلمية األمانة على المستمر التأكيد. 

 لديه العلمي البحث أخالقيات وتنمية البحثية، المجاالت في واإلبداع التفكير على الباحث قدرات تنمية. 

 العلمية والرسائل األبحاث مجال في عليها المتعارف والقواعد المطبقة واللوائح باألنظمة مااللتزا. 

 قرار اختيار في الباحث للطالب واألمين المخلص التوجيه  .بحثه موضوع وا 

 العلمي إعداده في مرجوة استفادة أقصى لتحقيق يجب مما أقل أو أكثر تكون  الف للباحث، العلمية المعونة تقديم. 

 علمي أساس على البحث في العلمية شخصيته إبراز على وتشجيعه ،منهجه وحرية الباحث رأي حرية حتراما. 

  كل ما هو جديد في البحث العلمي. علىالحضور لمناقشة األبحاث في الجامعات المختلفة للتعرف  علىالحرص 

 االمتناع عن اإلشراف أو التحكيم ألبحاث أو رسائل علمية ليست من اختصاصه. 
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 :االستشارات العلمية مجال .8
 تقديم المشورة العلمية إال في مجال تخصصه وخبرته المهنية. تجنب 

 

 .إعداد التقارير العلمية االستشارية بموضوعية وشفافية 
  المحافظة علي سرية المعلومات أثناء تقديم االستشارة وعدم استخدام

 أي منها دون إذن مسبق من صاحب االستشارة.
 استغالل المعلومات الواردة أو الناتجة عن االستشارة لتحقيق  تجنب

 مصالح شخصية لنفسه أو لغيرة.

 االمتناع عن القيام أو المشاركة في إعداد أي استشارة لها ارتبا  بمصالحة الشخصية. 
 

 
 بالميثاق العمل اتآلي

 

 به العلمية بالعمل واألقسام الكليات جميع الجامعة ت لزم. 
 موقع وكالة الجامعة للشئون التعليمية. مع إصدار التعميم بأهمية وضرورة  علىي الجامعأخالقيات مهنة التدريس  ميثاق يرفع

 االطالع عليه لكافة أعضاء هيئة التدريس.
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 الميثاق، تكون مهامها على النحو التالي تنفيذلمتابعة  لجنة تشكيل: 
o إجراءات من امناسب   تراه بما التوصية ثم شكاوى، أو ،األعضاء عن تصدر قد مخالفات من إليها يصل فيما النظر 

 .يراه بما للتوجيه ينيبه من أو الجامعة مدير على وعرضها
o  بالميثاق العمل تطويرأحد أعضاء هيئة التدريس ل من الكليات أو ت الواردة منقتراحااالمناقشة. 
o ضافة وتطويره ة للميثاقدوري دراسة  قبل، من ذكرت قد تكن لم وواجبات ومسؤوليات ياتوأخالق قيم من إليه يحتاج ما وا 

 .الواقع احتياجات مع لتتالءم
 
أعضاء هيئة التدريس أو من في حكمهم إذا ثبت  على تطبيق اللوائح والقوانين المعمول بها في الجامعةوفي جميع األحوال يتم       

   إخاللهم بواجباتهم.
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 والحمد هلل رب العالمين


