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 د وآله الطاهرينواحلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على حمّم

 اما بعد..

ما من أمة تسعى ألن ت غل مكانة مرموقًة بين األم  إال وأولت 
ث افتها  العملية التربوية اهتمامًا بالغًا تبني من خالله جياًل واعيًا متمثاًل 

 .التكنولوجيا الحديثة ثانياً وأخالقها أواًل، وقادرًا على التكي  مع معطيات 

واألخالق تح ق االنسجا  بين حاجات الفرد، ومتطلبات الجماعة،  
 وضرورتها في ضبط سلوك الفرد وسلوك الجماعة.

عد األخالق قاسمًا م تركًا بين المهن، فال تخلو مهنة من وتُ 
األخالقية التي تحك  تصرفات أفرادها، وت كل والمعايير الضوابط 
مهنية منطل ًا هامًا لحياة المجتمعات، ومن مًا لعالقات األخالق ال

 ، وتُ در سعادة األمة بما لديها من قي  أخالقية سليمة. أفرادها
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من األسس العامة التي ت و  عليها أية مهنة وجود دستور  إذن
أخالقي لها يبين أصول السلوك المهني، وقواعده، وسلوك األعضاء 

 الجدد الداخلين في المهنة، وين   العالقة بين األفراد.

مهنة التعلي  من أ ر  المهن، وأقدسها، وقد أطلق عليها ل ب أ  و 
اضحت من ير أخالقية، بل الحاجة أيضًا الى معايحاجة المهن، فهي ب

الضروريات ال صوى، وال ك أن ميثاقًا ُيعنى باألخالق في مجال مه  
ُيعد دستور يضبط إذ  (1)مما تهت  به األم  كمهنة التعلي  الجامعي

سالمة التعلي  الجامعي، ويحميه من الخروج عن أهدافه، وهذه المعايير 
 دريسية.يجب ان تكون موضع اتفاق لدى الهيئة الت

وقد اطلعنا على جملة من المواثيق األخالقية لعدد من الكليات 
والجامعات العربية، وانتخبنا منها وهذبنا واضفنا ما هو منسج  مع رؤيا 
كلياتنا ورسالتها التربوية والمادة الثانية والثالثة من قانون الخدمة 

   في عراقنا الجديد.1002( لسنة 11الجامعية المرق  )

                                                           

م 1924"اللجنة الوطنية للتربية والمعايير للمعلمين" في أمريكا عام  وضعت -1
أول ميثاق آلداب مهنة التعليم، ثم تبنته بعد خمس سنوات واليات عدة، ثم قامت 
بعد ذلك كل من ألمانيا وبولندا وغيرهما بوضع مواثيق أخالقية لمهنة التعليم. وأكد 

خالق مهنة التعليم في المؤتمر المنعقد إعالن مكتب التربية العربي لدول الخليج أل
م التوصية بوضع ميثاق المعايير األخالقية لمهنة التعليم. ثم 1985بالدوحة عام 

وضعت بعد ذلك جملة من دول الخليج مواثيق أخالقية لمهنة التعليم العام. ثم تلتها 
 كل من مصر، واألردن، وتونس.



 ....... املقدمة.........................اجلامعي ................... ميثاق أخالقيات مهنة التدريس

 ( 11  ) 
 

لميثاق يتضمن ما ي عر به كل عضو هيئة تدريس وما يتعين وهذا ا
المؤسسة الجامعية عليه مراعاته في أدائه لرسالته، وقيامه بعمله نحو 

أن يمنحنا جميعًا  ونس ل اهلل  ،طالبه وزمالئه، ونحو الوطنو 
التوفيق للعمل بما يحب ويرضا تح ي ًا لرفعة   ن مهنة التدريس ونجاح 

  في تح يق رسالتها.الجامعية مؤسستنا 

 

 

 زميلكم                                                           

                                          
 النجف األرشف / جامعة الكوفة                                                                                      
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 مهنة التدريس اتأخالقي ميثاقمفهوم 

 في اللغة واالصطالح: الميثاق: 

 العربي، اللسان في والميثاق. (1)غًة ب نه العهدل عر اللغة:  في -
 تولد التي هي والث ة ،(الث ة) ،(وثق) الثالثي الفعل من جاء

 دستور أي يصبح وبدونها وال انون، الدستور قبل فت تي اإللتزا ،
العهد، والتحال ، والبيعة،  االصطالح: فيو  .ورق على حبراً 

 واألمانة.

وثي ة هو  الميثاق األخالقي لمهنة التعليم الجامعي:تعريف  -
والتوجيهات األخالقية ال ي  والن   مجموعة من عهد تتضمن 

التي يتفق عليها أعضاء الهيئة المح  ة للمعايير اإليجابية العليا 
فكرًا وسلوكًا  التدريسية مع المؤسسة الجامعية على األلتزا  بها

يتحمل عضو هيئة التدريس واآلخرين وأنفسه ، و  أما  اهلل 
المؤسسة الجامعية تجاه مسؤولية أخالقية بموجب هذا االتفاق 

التي يعمل فيها، وهي المعيار الذي يمكن من خالله الحك  
 على سلوكه  وتصرفاته .

                                                           
  .10/120 : ابن من ور، لسان العرب،  -1
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وقبل بيان مواد الميثاق األخالقي لمهنة التدريس نعرض بعض 
 ال ضايا المتعل ة بهذه المواد، ومنها:

   قيأواًل: األسس الفلسفية التي يشتق منها الميثاق األخال
 :(1)لمهنة التدريس

فآيات ال رآن الكري  وُسنة  )المصدر الرئيس(: األساس الديني -
عالقات اإلنسان سواء مع نفسه حافلة في تن ي   „المعصو  

 وربه ومجتمعه وفي كل الجزئيات.

ُيعد المجتمع الذي يعيش فيه الفرد، القيم والعادات والتقاليد:  -
ومتداخلة مصدرًا مهمًا من ويتفاعل معه في عالقات مت ابكة 

المصادر التي تؤثر في األخالقيات المهنية لألفراد الذين 
 يتعاملون ويتعاي ون في هذا المجتمع.

هناك الكثير من آراء العلماء  التراث األدبي التربوي: -
مهنة التدريس، أو  أخالقيات حولوالتربويين، وأساتذة الجامعات 

 )أو المعل (ستاذ الجامعيأن يتحلى بها األ األخالق التي يجب
 بها. ويلتز 

                                                           
 . وهي ذات األسس الفلسفية التي ت تق منها المبادئ األخالقية في الجامعة -1
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وهذه اللوائح تن   سير االعمال في داخل  القوانين والتعليمات: -
المؤسسات الجامعية وخارجها، وااللتزا  بها جزء من المعايير 

 التي ي تق منها الميثاق األخالقي لمهنة التدريس.

 ومن ضمن هذه ال وانين:
 من قانون الخدمة الجامعية:والمادة الثالثة نص المادة الثانية  *

ونجد من الضرورة بمكان ذكر نص المادة الثانية والثالثة من 
 ال انون أعاله:

 ما الجامعية الخدمة مو   على ان يتولى المادة الثانيةاقرت  .1
 :ي تي

 واألمة الوطن مصلحة يح ق بما وتربويًا، فكرياً  الطلبة رعاية أواًل:
 بناء نحو الديم راطي العراقي المجتمع دعائ  إرساء في

 التفكير في العلمي األسلوب من متخذاً  راقية إنسانية حضارة
 .األهدا  تلك لتح يق أداة والممارسة

 والميدانية والتطبي ية والعملية الن رية بالتدريسات ال يا  ثانيًا:
 والمحاف ة التجريبية، والح ول والمعامل والمختبرات والتدريب

ل اء استعمالها حسن ومراقبة موجوداتها على  المحاضرات وا 
 الطلبة ت ارير وتدقيق التمارين وحل والعملية، الن رية

 .والرسائل البحوث على واإل را 
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 .المجاالت مختل  في العلمية البحوث إجراء  ثالثًا:
 ويو  الث افية كالمواس  الجامعية الن اطات في اإلسها  :رابعاً 

 الطالبية والفعاليات التخرج وحفالت الكلية ومعارض الجامعة
 . وتعليمية علمية فعاليات من به ال يا  منه يطلب وما
 . والن ر والترجمة الت لي  في اإلسها  خامسًا:
 الوزارة داخل والمؤقتة الدائمة واللجان المجالس في اإلسها  سادسًا:

 . وخارجها
 ،وعلمياً  وتربوياً  فكرياً  العلمية األقسا  تطوير في اإلسها  :سابعاً 

 والمناهج والخطط والت ارير والبحوث الدراسات وت دي 
 . الدراسية

 . سيرها حسن ومراقبة االمتحانات إجراء :ثامناً 
 داخل الدراسية والحل ات والمؤتمرات الندوات في اإلسها  :تاسعاً 

 .  وخارجه العراق
 الدولة دوائر ت ترحها التي والبحوث بالدراسات ال يا  :عاشراً 

 وتلك مؤسسته بين التعاون نطاق في والخاص العا  وال طاع
 .  الجهات

 أو بها الوزارة تكلفه التي اإلدارية الواجبات أداء :عشر حادي
 .  فيها يعمل التي التعليمية المؤسسة
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 المتخصصة االست ارية المكاتب أو المراكز في العمل :عشر ثاني
 . التعليمية مؤسساتها أو للوزارة التابعة

( 10)عن ي ل ال بما مؤسسته في العلمي التواجد :عشر ثالث
 .أعاله الف رات لتح يق اسبوعياً  ساعة

  :ان الجامعية الخدمة موظف على الثالثة المادة اقرت .0
 كل بعد ت ريراً  والمدرس المساعد واألستاذ األستاذ من كل ي د )
 المناهج مفردات من أكمله وما التدريسي ن اطه يتضمن دراسي فصل
 والبحوث لحلها، توصيات من ي ترحه وما م كالت، من اعترضته وما

 وم ترحاته أل اها التي العامة والمحاضرات ن رها التي والم االت
 .(فيها يعمل التي التعليمية والمؤسسة المناهج لتطوير

 ثانيًا: فوائد االلتزام األخالقي:

 فتتراجع ككل، المجتمع تحسين في يسه  باألخالق االهتما  .1
 األعمال وتنفذ للناس، المتكافئة الفرص وتتوافر ال المة، الممارسات

 نفعًا، أكثر هو فيما المحدودة الموارد وتستخد  كفاءة، األعلى بواسطة
 بالتدريج ويتسع تدريجيًا، والمترّبحين الطفيليين على الطريق وي طع
 الجميع التز  إذا يتح ق وغيره هذا كل. المجتهدين أما  أيضًا،

 .باألخالق
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 بين االجتماعي الرضا  يوع في يسه  العمل ب خالقيات االلتزا  .0
سناد والع ود والمعامالت التعامل لعدالة كنتيجة الناس غالبية  وا 

 .الخ...  بالمجهود، الدخول وربط الثروة وتوزيع األعمال

 وزيادة الفريق لروح المواتية البيئة تدع  العمل أخالقيات .3
 وعلى المن مة وعلى الفرد على بالنفع يعود ما وهو اإلنتاجية،
 .المجتمع

 بالث ة واألساتذة العاملين ت عر بكفاءة العمل أخالقيات إدارة .4
 ونزيهة صلبة أرض على ي فون وب نه  العمل في والث ة بالنفس،
 من المزيد ويح ق والضغوط والتوتر ال لق ي لل هذا وكل و ريفة،
 . النفسية والراحة االست رار

 المخاطر ضد يؤمنها مؤسسة الجامعيةال في ل يالخُ  االلتزا  إن .7
 المخالفات، عن وابتعاد بال رعية، التزا  هناك يكون حيث كبيرة، بدرجة

 قيمة إال ليس بعد ومن قبل من فال انون بال انون، والتمسك الجرائ ، أو
 .أخالقية

 - األخرى البرامج من عدداً  يدع  العمل ب خالقيات االلتزا  .6
 وبرامج ال املة، الجودة وبرامج الب رية، التنمية برامج مثل الهامة

 ؤسسةالم دع  اتجاه في يصب هذا وكل اإلستراتيجي، التخطيط
 .ونجاحها وتنميتها
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 اللجوء إلى المتعاملين يدفع صارمة أخالقية بمواثيق االلتزا  إن .5
 الممارسة تنجح وبالتالي أخالقيًا، الملتزمة الجهات إلى تعامالته  في

 .األعمال ساحة من السيئة الممارسة طرد في الصحيحة أو الجيدة

 أو دليل بمثابة يكون الكلية به تلتز  أخالقي ميثاق وجود إن .0
نما تصرفاته ، في ف ط ليس الجميع به يستر د مرجع  عندما أيضاً  وا 
 .اإلتباع الواجب السلوك هو ما حول الجدل يثور أو الخالفات تثور

  ثالثًا: أهمية الميثاق األخالقي لمهنة التعليم:

 صعوبة الجامعي األستاذ معها يتعامل التي الفئة طبيعة تمثل
 من حول بالفعل الجدل يثار قد بل الجامعي، األستاذ عمل في ح ي ية

 التي الجهات أ  األسرة أ  ف ط، الطالب هو هل: األستاذ عمالء ه 
 الخريج؟ هذا سيست بل الذي الواسع المجتمع أ  التخرج، بعد فيها سيعمل

 بالتحديد؟ من أ 

 في الطبيعي الحق له ومن ح ي ة؟ الطالب مست بل ي رر الذي من
 مختل  بين الرؤى في التعارض ومدى احتماالت علينا يخفى وال ذلك؟

 ك ستاذ منك المختلفة األطرا  توقعات في التعارض وبالتالي األطرا ،
 و يفتها ب ن تتميز الجامعة فإن سلفاً  جاء وكما. الطالب مع تفعله فيما
 هذا األقل على لل باب؛ ل يالخُ  البناء ورسالتها الحميدة األخالق ن ر
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 أوالً  يكتسب المهنة أخالقيات مع تعاملنا فإن وبالتالي. رسالتها من جزء
 .مضاعفة أهمية وثانياً  خاصاً  مذاقاً 

 في كبير دور عليه األستاذ الجامعي إنوتكمن أهمية الميثاق في 
 وأن طالبه نفوس في إليه واالنتماء الوطن حب وغرس األمن، تعزيز
 عن وبعيداً  والتطر ، الغلو عن بعيداً  وسطاً  ،معتدالً  فكر ذا يكون
 بل الدراسة قاعة على م تصراً  ليس دوره ب ن ي عر واالنحالل، الجفاء
 وواقعه  بمجتمعه  الطالب ربط خالل من ذلك، من أبعد إلى يتعداه

 لتطوره عوندددديس ،مجتمعه  في فعالة عناصر يكونوا وأن الحياتي،
 .. به والرقي

 هذا نجاح إتما  في الكبير الدور له  التعلي  ح ل في العاملين إن
 حياته  واقع في به والعمل تطبي ه، على الحرص خالل من الميثاق،

 تعليمية بيئة إيجاد أجل من ثانيًا، التعليمي التربوي عمله  وفي أواًل،
 واإلخالص، والصدق واالحترا ، الحب على قائمة ن طة، فعالة تربوية

 .واإلخاء والتعاون

 التوجيهات من مجموعة هو -كما ت د   - األخالقي ألن الميثاق
 وتحك  التدريس هيئة أعضاء بين عليها المتفق والمعايير األخالقية
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 ب وة تمارس ت ريعية وبنود أحكا  وليست بالكلية العمل ممارسات
 .(1)اْلِْيَثاَق  َينُْقُضونَ  َوَل  اَّللهِ  بَِعْهدِ  ُيوُفونَ  الهِذينَ  تعالى: قال، ال انون

إذ من خالله  التعلي األخالقي لمهنة  ميثاقوتكمن أيضًا أهمية ال
يتعر  كل من األستاذ الجامعي والطالب بالمعايير األخالقية التي 
تحدد السلوكيات التي ينبغي االلتزا  بها حتى يعر  كل من األستاذ، 

 األطرا  جميع من المتوقع السلوك ضبط يت والطالب ح وقه وواجباته ف
 تعلماً  تتيح أخالقية بيئة ألفضل لنصل به والمحيطين المهنة نحو

 تعتمد بيئة في لماً وع   ل اً خُ  السوق في منافساً  ومخرجاً  عليا ومهارة أفضل
 الكليات. في التدريس هيئة عضول الحسنة ال دوة على

 رابعًا: أهداف الميثاق األخالقي:

يهد  الميثاق الى تعزيز انتماء عضو هيئة التدريس لرسالته 
المجتمع الذي يعيش فيه ومهنته، واالرت اء بها واإلسها  في تطوير 

 وت دمه، وذلك من خالل اآلتي:

ن ر الوعي ب همية مهنة التدريس ودورها في بناء مست بل أبناء  .1
 الوطن.

                                                           
 . 10سورة الرعد، اآلية:  -1
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اإلسها  في تعزيز مكانة عضو هيئة التدريس العلمية  .1
 واالجتماعية.

تبني عضو هيئة التدريس ال ي  المهنية واألخالقية منهجًا في  .1
 .العامة حياته

 :المبادئ األساسية في الميثاق األخالقيخامسًا: 

 : التدريس رسالة.المبدأ األول
 قيمية، ترسيخ المن ومة ال يمية للمجتمع. .1

 علمية، تن ر المعار  العلمية وتطبي ها. .1

داعمة لالبتكار والتغيير، وقادرة على تلبية احتياجات  .1
 عصر االقتصاد ال ائ  على المعرفة.

 :المبدأ الثاني: التدريس مهنة

 على أسس وقواعد علمّية وتربوية.ترتكز  .1

 تتطلب إعداد متخصص لمن يمتهنها. .1

 تتطلب قدرًا من ال درات والكفايات. .1

 يحكمها ت ريعات وقوانين لضبط أدائها. .1
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 المبدأ الثالث: القائمون على التدريس مربون ثقات:

يحرصون على عالقات طيبة مع اآلخر: )زميل،  .1
 مسؤول، طالب،..(.

 المواطنة. يدعمون ح وق .1

 يحترمون التعددية والتنوع. .1

 يؤكدون على مفاهي  الحرية المسؤولة. .1
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 : املادة األوىل

 املهنة وآداب أخالقيات وثيقة

 التدريس هيئة ألعضاء 
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 : املادة األوىل

 :التدريس هيئة ألعضاء املهنة وآداب أخالقيات وثيقة

 أخالقيات نحو الذات: البند األول:

وبتعالي  السماء وال ي   يؤمن األستاذ الجامعي باهلل  .1
اإلنسانية جاعاًل سعيه في الدنيا موصواًل بمصيره في 

 اآلخرة.

يؤمن ب نه مكل  برسالة إنسانية يؤديها تجاه المجتمع،  .1
 فضاًل عن كونها مهنة سامية.

يتحمل مسؤولية رسالته بإخالص وثبات، ويعالج االخطاء  .1
 بالحكمة والموع ة الحسنة.

يحاف  على صحته العامة النفسية والجسمية ولياقة م هره  .1
 بما يتناسب ومكانته.

يلتز  بالعهود والمواثيق التي ي طعها على نفسه أما  طالبه  .1
 وزمالئه ومجتمعه.

يتحرى ويح ق المصداقية وال دوة الحسنة في الجوهر  .0
 والم هر وال ول والعمل.

 يثق بذاته وقدراته. .2

 رة ل خصيته وأفكاره.يسعى لتنمية ذاتية مستم .2
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 ي د  النموذج الطيب وال دوة الحسنة. .9

يحرص على التفاؤل وعلى ب ا ة الوجه، والوئا  مع نفسه  .10
 ومع اآلخرين.

 ُيَ و   سلوكه وكفاءته ذاتيًا وبإستمرار. .11

يوسع ث افته وينوعها، ويكّون آراء ناضجه تعزز مكانته  .11
 االجتماعية.

 يلتز  األمانة في أدائه لعمله.  .11

 ند الثاني: أخالقيات نحو المهنة:الب

يمتنع عن قبول أي هدايا أو مكافآت، من أي جهة، لضمان  .1
جراءاته المهنية،  المسؤولية حصرهنا  ويمكن نزاهة قراراته وا 

 :يلي فيماالجامعي  لألستاذ
 من أو م بوهة جهات من التبرعات أو الهدايا قبول يجوز ال - أ

 أو أخالقية مجادالت حوله  تثار أو السمعة يسيئ أ خاص
 . والنزاهة ال ر  تمس

 مؤخراً  ثبت  خص أو جهة أي مع التعامل وق  يجب - ب
 .ال ر  أو النزاهة تمس مسائل في تورطه أو تورطها

 تبرعات أو هدايا قبول عليه  يح ر األفراد األساتذة - ت
 .األستاذ بعمل عالقة له  أ خاص من خاصة  خصية،
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بسبب مركزه المهني  يمتنع عن تح يق مزايا غير مستح ة .1
 أو الو يفي.

 يحرص على احترا  الن ا  الجامعي وي در الوقت. .1

 يتعامل ب مانة مع الميزانيات المالية المسؤول عنها. .1

ال يستخد  المزايا المهنية والمؤسسية لمنافعه ال خصية أو  .1
 الخاصة به.

ُيرغب اآلخرين في العمل بمهنة التدريس، ويحرص على  .0
 اإلرت اء بها.

 ف  على كرامة مهنته. يحا .2

يتفرغ لمهنته ويخلص لها وال ين غل بما يجعله م صرًا في  .2
 دوره المهني.

يحرص على إستمرار التنمية المهنية الذاتية لالرت اء بجهده  .9
 التربوي.

يعتمد اللغة العربية الفصحى ك داة تفكير وتعبير ووسيلة في  .10
 عمله المهني.

 طه التربوي والمهني.يتمسك بمبدأ األصالة والتجديد في ن ا .11

 يتحمل مسؤولية منصبه المهني. .11
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 الطالب: نحو الجامعي ألستاذالبند الثالث: أخالقيات ا

 الجامعي األستاذاقرت المادة الثانية من قانون الخدمة الجامعية ان 
 ي وله ما كل في مؤثرة ل يةخُ  برسائل يبعث واألستاذ وقدوة، نموذج
 ل يالخُ  النمو عن المهنية وليتهؤ ومس ،هاخارج وأ الجامعة داخل ويفعله
 ،المعرفي أو العلمي نموه  عن وليتهؤ مس من أخطر تكون ربما لطالبه

 األستاذ ،ولؤ المس ل يالخُ  نموه  هو طالبه لتفوق طريق أقصر أن بل
 لطالبه، السوي ل يالخُ  النمو عن ل ياً وخُ  مهنياً  ولؤ مس إذن الجامعي

 له  ك ال لعمله األخرى الجوانب في المهنية وليتهؤ مس ب  ن يذكر وما
 لهذا أفرد أن آثرت ولكنى لطالبه، ل يالخُ  النمو على مبا ر غير ت ثير
 ألخالقيات والتوضيح التحديد من المزيد بغية مست لة مساحة األمر

 ، فنلح  ان األستاذ الجامعي:ال  ن هذا في الجامعي األستاذ

ومؤمنًا ب هدا  وقي  أمته مح  ًا  ُين ئ جياًل مؤمنًا باهلل  .1
 ألمنها الث افي والتربوي.

 َيعتبر أن الطالب محور العملية التربوية وغايتها. .1

)ال ولية يحرص على أن يكون مثااًل صالحًا في األخالق  .1
 األنموذج هو الجامعي األستاذ فإن ذكره سبق كما. والفعلية(

 وتعد طالبه وبخاصة اآلخرين، أن ار إليه تتطلع الذي
 ينسى يكاد بل سلوكياته  على المؤثرات أه  سلوكياته
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 دائماً  ويتصورونه مثله ، ب ر الجامعي األستاذ أن الناس
 كبيرة، مبالغة ذلك في أن وصحيح هنّات، وبال أخطاء بال

 أيضًا، كبيرة مسؤولية األستاذ على تفرض مبالغة ولكنها
 ي د  أن جاهداً  األستاذ يحاول أن في المسؤولية هذه وتتمثل

 ويتمثلون طالبه، به يحتذي طيباً  نموذجاً  وأفعاله أقواله في
 وااللتزا  باالجتهاد النموذج في ن صده ما ي   وال به،

نما العلمي،  األستاذ  خصية جوانب كل لي مل يمتد وا 
 .واهتماماته وكالمه وم يته ملبسه حتى

 بالنسبة المتعددة أدواره يدرك أن الجامعي األستاذ يحرص  .1
 وأن وفعالية، بكفاءةا به لل يا  نفسه يؤهل وأن للطالب،
 التن ئة في الجسيمة بمسؤوليته نهوضاً  بإخالص يمارسها

 :مثالً  األدوار هذه منو  .لطالبه ل يةالخُ 
 المعل  دور. 
 الموجه دور. 
 الصديق دور. 
 الزميل دور. 
 األب دور. 
 المصحح دور. 

 .دور الرائد 
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 فال لطالبه، بالنسبة وأكثر ذلك كل هو الجامعي األستاذ إن
 في ويت كل معها، سلوكه يتناقض وال منها، اً أيّ  يهمل

. موق  كل في المطلوب الدور يالئ  بما المختلفة المواق 
 فيمارس للطالب صدي اً  األستاذ يكون أن الموق  يتطلب ف د

 مصححاً  األستاذ يكون التالي اليو  وفي باحترا ، الدور
 .ذلك يتطلب الموق  الن الطالب لنفس معاقباً  وربما وموجهاً 

 ي جع الطالب على إحترا  اساتذته  وزمالئه . .1

يحتر  حق الطالب في الحصول على المعرفة الصحيحة  .0
 من مصادرها الموثوقة.

 يحرص على معاملة الطالب بعدالة. .2

ُيراعي الفروق الفردية بين الطالب، وت جيع المجتهدين  .2
 يد المتعثرين ويحفزه .والمبدعين منه ، وي خذ ب

ي جع الطالب على العمل والتعاون الجماعي والم اركة  .9
 في الجمعيات والمن مات العلمية والث افية.

يبني عالقات طيبة مع الطالب بعيدًا عن استغالله   .10
 لمصالحه ال خصية.
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يساعد الطالب في حل م كالته  الدراسية وال خصية قدر  .11
حالة اإلمكان وبحس إنساني بما تسمح ب ه ال رو ، وا 

 المع د منها الى الجهات المختصة.

يسعى لتنمية التفكير الناقد لدى الطالب وحب التعل  الذاتي  .11
ذكاء روح المبادرة واإلبداع بينه .  المستمر وممارسته، وا 

 يحتر  العمل اليدوي وي جع على ممارسته. .11

الطالب على فه  أنفسه  ومعرفة أفضل الخيارات  يعين .11
 المست بلية المتاحة أمامه .

يسعى الى تكوين عالقات ت اركية بين الطالب، بما يح ق  .11
 رف ة تنمي اإلحساس اإلنساني.

يغرس في نفوس الطالب استثمار المعرفة وتو يفها فيما  .10
 يعود بالنفع عليه  وعلى مجتمعه .

وره  المست بلي في بناء الوطن ينمي وعي الطالب ب همية د .12
 .وث افياً  والدفاع عنه، وتنميته اقتصاديًا واجتماعياً 

يتعر  على  رو  الطالب وميوله  وقدراته  واحتياجاته   .12
 والعمل على تلبيتها في إطار ما يتاح له.

يسعى إلكساب الطالب المهارات واالتجاهات التي تنمي  .19
 كالت، وت بله  لديه  التفكير العلمي المست ل وحل الم

 للرأي اآلخر.
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توسيع نطاق الث افة وتنويع مصادرها التي تعين الطالب  .10
 على سعة األفق ورؤية وجهات الن ر المتباينة.

يحبب الطالب في اللغة العربية وي جعه  على استعمالها  .11
 في مجاالت الحياة كافة.

 َيكون محبًا لطالبه، رحيمًا به  ميسرًا لتعليمه . .11

على الضبط الذاتي واحترا  الن ا  دون قسوة  تعويد الطالب .11
 أو رخاوة.

ُيبصر الطالب بآثار الت نية التكنولوجية في الحياة وتوعيته   .11
 باإلستخدامات اإليجابية والسلبية لها.

يدرب الطالب على أصول اللياقة والتصر  االجتماعي  .11
 السلي .

يحرص األستاذ الجامعي على م اركة الطالب في تسيير  .10
جه الن اط )الجامعي أو المدرسي( بالتعاون مع بعض أو 

 عمادة الكلية أو إدارة المدرسة.

 األن طة في ي ارك أن أيضاً  الجامعي األستاذ من مطلوب .12
 لت جيع أو لالستمتاع ف ط ليس المتنوعة الطالبية
نما المواهب،  ل يالخُ  البناء في بإبداع لتو يفها أيضاً  وا 

 ال لألستاذ مهنية أخالقية مسؤولية وهذه، للطالب ال وي 
 .بها النهوض عن النكوص يصح
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 البند الرابع: أخالقياته نحو الزمالء:

 يحرص على أن يكون سلوكه أنموذجًا حيًا لزمالئه. .1

يحرص على سمعة زمالئه، والتحدث عنه  بما يعزز مكانته   .1
 وال سيما بحضور الطالب.

مية يتجنب ك   خصوصيات وأسرار زمالئه والمؤسسة التعلي .1
 إال في الحاالت ال انونية.

ُيكّون عالقات أخالقية من خالل التعامل العادل والمنص  مع  .1
 كل زمالء وأعضاء المهنة.

يعمل على تح يق الوحدة واالنسجا  بينه وبين العاملين معه،  .1
وتعزيز العالقات التعاونية الدائمة التي تتس  بالث ة واالحترا  

 ة.والمحبة والتواضع والنية الحسن

ُيعزز المناخ التن يمي للتعلي  مع زمالئه من خالل احترا   .0
آرائه  واالعترا  ب دراته ، ومناق ته  بروح الديم راطية 

 واالنفتاح والتسامح والنصيحة.

ُيساه  في تنمية قدرات زمالئه وتدريبه  وال سيما الجدد منه   .2
عانته  على حل م كالته  دون التدخل في خصوصياته .  وا 
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لتدخل في حريات زمالئه في االختيار، ويعمل على يتجنب ا .2
ال ضاء على ال يود المفروضة لدع  إجراءات وأيدولوجيات 

 تنتهك حرية النزاهة المهنية الفردية.

 يحتر  التخصصات العلمّية لزمالئه، وال ينت ص منها. .9

يمتنع عن إصدار بيانات خاطئة عن المؤسسة التعليمية أو عن  .10
 الزمالء.

ذ الجامعي تسوية أي خال  قد ين   بينه وبين أحد على األستا .11
زمالئه بسبب المهنة بالطرق الودية فإذا ل  يسو الخال  يبلغ 
األمر الى مجلس ال س  المختص للفصل فيه وفي حالة ت ل  

 أحد الطرفين من ال رار يعرض األمر على مجلس الكلية.

ي ة ال يجوز لألستاذ الجامعي أن يسعى لمزاحمة زميل له بطر  .11
غير كريمة في أي عمل متعلق بالمهنة )م رر دراسي أو 

 اإل را  على طالب(.

 احترا  المرتبة العلمية. .11
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 :التدريس في المهنية األخالقيات البند الخامس:

 بمها  ال يا  في الجامعي األستاذ يلتز  أن يجب :األساسية المسؤوليات
 :يلي بما التدريس

 فيها نفسه يؤهل أو تدريسها به يناط التي المادة إت ان من الت كد .1
 .تدريسها ي بل أن قبل

 بمستجداتها الوافية اإلحاطة مع لمادته الجيد التحضير .1
 لتدريسها يؤهله الذي بال در المادة من متمكناً  ليكون ومستحدثاتها

 .وجه أفضل على
 التي للمادة العلمي المستوى تحديد في الجودة بمعايير االلتزا  .1

 صعوبات فتخلق مطلوب هو مما أعلى تكون فال بتدريسها، ي و 
 على سلبياً  فتؤثر مطلوب هو مما أسهل تكون أو مبررة، غير

 أداء مستوى وعلى الخريج، مستوى وعلى الالح ة، التعّل  عملية
 .األمر نهاية في المجتمع في المهن

 اإلنجاز من مستوى أعلى طالبه يح ق الن الفرص بخلق االلتزا  .1
 .قدراته  به تسمح

 ت ييمه وأساليب ومحتوياته وأهدافه الم رر إطار لطالبه يعلن أن .1
 الطالب مناق ة وي بل ككل، الدراسة ببرنامج وارتباطه ومراجعه

 .هذا كل في
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 يح ق وبما جيداً  استخداماً  التدريس وقت باستخدا  يلتز  أن .0
 .والمجتمع والجامعة الطالب مصلحة

 الى توصله ويت بل المنط ي، التفكير قدرات الطالب في ينمي أن .2
 .التفكير هذا على بناء مست لة نتائج

 التفكير على ي جعه وان التفكير، على الطالب قدرة يحتر  أن .2
 .محددة أسانيد على المبني رأيه ويحتر  المست ل،

 وتبعاً  البناء الحوار أصول وفق واالعتراض بالمناق ة يسمح أن .9
 .للتعّل  أفضل فرصاً  يهيئ وبما عليها، المتعار  الحديث آلداب

 التي والوسائل الطرق يستخد  وأن التدريس، مهارة يت ن أن .10
 .الوقت نفس في ومفيداً  وممتعاً  م وقاً  وجعلهذلك  في تساعده

 ب مانة الخ المرس ، أو المعمل أو المحاضرة في عمله يؤدي أن .11
خالص،  .لطالبه ل يوالخُ  المعرفي النمو على حريصاً  وا 

 نتائج يتيح وان ممكن، مدى أقصى إلى طالبه أداء يتابع أن .11
 .عليها بناء للتصر  ال  ن ولذوي لطالبه المتابعة

 والتعبير والرأي الفكر حرية في الديم راطية لل ي  نموذجاً  يكون أن .11
 .طالبه في ال ي  هذه لتنمية يسعى وان والمساواة،

 وأوعية المعرفة مصادر ب  ن السلي  التوجيه طالبه يوجه أن .11
 .الدراسة ومراجع المعلومات
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 وليةؤ مس من متزايد عبء ن ل ممكناً  ذلك كان كلما يراعيُ  أن .11
 .المناسبة التدريس أساليب اتباع خالل من الطالب الى التعّل 

 ب جر مسمى أي تحت الخصوصية الدروس إعطاء عن يمتنع أن .10
 .اجر بدون أو

 :ومواقف صعوبات *

 تدريس بدء من قصيرة مدة بعداألستاذ الجامعي  كت  ي قد -
 ؤوليتهمس إن. الطالب وبين هبين والتجاوب التفاعل ضع  الم رر

 الوقفة هذه نكمل وقد النفس، مع وقفة عليه توجب والمهنية األخالقية
 وعد  تجاوبه  عد  يفسر ما الستجالء أنفسه  الطالب مع ب خرى
 الطالب مع والمحترمة الصادقة المكا فة أن ال ن وأغلب. تفاعله 
 .الم كلة لحل الطريق له ستفتح

 من مجموعة األحيان بعض يفاألستاذ الجامعي  واجهي قد -
 وليةؤ والمس. المحاضرة يف عليه  السيطرة وتصعب م اغبة الطالب

 فبعض. منه الهروب وعد  الموق  مواجهةعليه  توجب األخالقية
 أو الجميع، ويعاقب المحاضرة فيترك يالجماع الع اب يفضل األساتذة

. ذلك  ابه ما أو للجميع الرسوب أو الصعب، االمتحان بسالح يهدد
 .أخالقياً  م بول وغير مهنياً  م بول غير السلوك هذا أن والرأي
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  البند السادس:
 :االمتحانات وتنظيم الطالب تقويم في المهنية األخالقيات

 والسلوكيات ولياتؤ المس من بعدد الجامعي األستاذ يلتز  أن يجب
 :والتي منها األساسية

 أواًل: أخالقيات تصمي  األسئلة االمتحانية.
 ثانيًا: أخالقيات مراقبة االمتحانات.

 ثالثًا: أخالقيات تصحيح الدفاتر االمتحانية.
 رابعًا: أخالقيات اللجنة االمتحانية.

 أواًل: أخالقيات تصميم األسئلة االمتحانية:

نما ي تضي إعداده بمواصفات  ليس وضع السؤال باألمر الهين، وا 
 يراعى فيها الكثير من األخالقيات ومنها:

 ما مع متم ياً  ليكون االمتحان تصمي  في والجودة العدل توخي .1
 مستويات فرز على وقادراً  تحصيله، يت  وما تدريسه يت 

 .تفوقه  حسب الطالب
 عجيز.أن يصاغ السؤال صياغة علمية، بعيدة عن الت .1
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يجب أن تكون األسئلة متدرجة من السهل الى الصعب، بحيث  .1
 تسمح بتوزيع الدرجات ب كل موضوعي.

ضرورة طبع األسئلة، بحيث تحمل ورقة األسئلة إس  الجامعة  .1
والكلية وال س  والتاريخ والزمن والمستوى المعني باالمتحان، وأن 

 تكون األسئلة معلومة الدرجات.

ل  على سحب األسئلة الحرص على يجب على األستاذ المك .1
سريتها، ألن أي تسريب يعتبر فضيحة أخالقية تمس ب ر  

 المهنة.

 ضرورة حضور أستاذ المادة ليو  االمتحان تحسبًا ألي طارئ. .0

 ثانيًا: أخالقيات مراقبة االمتحانات:

سل  له من من واجب األستاذ مراقبة االمتحانات وفق الجدول المُ 
 المراقبة الت يد بال روط اآلتية:العمادة، وت تضي 

الحضور قبل الموعد المحدد، لل يا  باإلجراءات الالزمة،  .1
المتعل ة بتن ي  الطلبة ومراقبته ، وتوزيع األوراق، وهي 

 ضرورات تتطلب وقتًا كافيًا.

 جلسات في واالنضباط الن ا  والتزا  والعدل الدقة توخي .1
 .االمتحان
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 .فيه  ال روع وعليه أ معاقبةالو  باتاً  منعاً  الغش منع .1
 عد  إحراج الطلبة واستفزازه  أثناء إجراء االمتحانات. .1

 تجنب االطالع على إجابات الطلبة أثناء االمتحان. .1

 ضرورة توزيع المها  بين األساتذة المكلفين بمراقبة االمتحان. .0

يجب الت كد من عدد الدفاتر االمتحانية بعد االنتهاء من جمعها  .2
 ب ة العدد إلمضاءات الطلبة.مبا رة ومطا

 :الدفاتر االمتحانيةتصحيح ثالثًا: أخالقيات 

إذا كانت فترة االمتحانات استثنائية، فإن ذلك يعود الى النتائج 
راعى فيها وعملية التصحيح يجب أن يُ  ،المترتبة عنها رسوب ونجاح

 األخالقيات اآلتية:

 الت يي  بنتائج إفادته  مع للطالب الدوري أو المستمر الت يي  .1
 .الحالة حسب تدعيمه أو المسار تصحيح في منها لالستفادة

 النزعة العلمية والموضوعية. .1

 العدالة مع توخي الدقة الكاملة في التصحيح. .1

 عد  ال طط، ك ن يمنح األستاذ الدرجة صفر لكل الطلبة. .1

عد  التساهل في الت وي ، ك ن يمنح أغلب الطلبة درجات  .1
 تتجاوز المع ول.

  دي  إجابة نموذجية وعرضها على الطلبة.ت .0
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 رابعًا: أخالقيات اللجنة االمتحانية

 تستوجب التي الحاالت في الت يي  بنتائج األمر ولي إخطار .1
 .التعليمية المؤسسة في المتبعة السياسة حسبوب ذلك،

 والعدل الحز  لتطبيق الفرصة يهيئ بما االمتحانات تن ي  .1
 .الوقت نفس في

 .اقاربه  امتحانات في األقارب إ راك يجوز ال .1
 بغير يسمح الن ا  يكن ل  ما األسماء، سرية على المحاف ة .1

 .ذلك
 والسرية التامة الدقة يكفل بما النتائج رصد عملية تن ي  .1

 .التامة
 .واحد مصدر من واحد وقت في النتائج تعلن .0
 بحث مع ت ل ، أي وجود حال النتائج بمراجعة السماح .2

 .تامة بجدية الت ّل 
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 : البند السابع
  والتأليف البحث في المهنية األخالقيات

 :العلمية الرسائل على واألشراف

 في الرئيسية ولياتؤ المس من بعدد الجامعي األستاذ يلتز  أن يجب
 :العلمية الرسائل على واإل را  العلمي والت لي  البحث   ن

 :العلمي الباحث أخالقيات -1

 كالتزا  واإلنسانية والمجتمع المعرفة يفيد لما بحوثه توجيه .1
 .و يفته بحك  أساسي أخالقي

 لنفسه ينسب فال ومؤلفاته بحوثه تنفيذ في العلمية األمانة .1
 من االستفادة م دار يكون أن ويجب ف ط، وعمله فكره إال

 .ومحدداً  معروفاً  اآلخرين
 يتوخ يجب لآلخرين العلمية الن ر وجهات تلخيص في .1

 أو الهوى وفق العرض في االنت ائي التحيز دون الدقة
 .الميول

 بدقة الم تركين أدوار توضيح يجب الم تركة البحوث في .1
 .للمجاملة األسماء وضع عن واالبتعاد
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 سواء صاحبها ب صد  يخل بما المن ولة النصوص بتر عد  .1
 .قصد بغير أو ب صد ذلك كان

 وواضحاً  محدداً  المصدر يكون أن يجب االقتباس في .0
 .غموض أو لبس أي بدون مفهوماً  االقتباس وم دار

 وبدقة تامة ب مانة المراجع تذكر المراجع إلى اإل ارة في .2
 استخدامها يت  ل  مراجع تذكر وال إليها الرجوع من تمّكن
 .إضافية قراءة قائمة باعتبارها إال

 واألمانة والصدق الدقة تراعى الميدانية البيانات جمع في .2
 .باإلجابة منه  للمست صى اإليحاء عن تماماً  االبتعاد مع

 يسند وال بالتحليل بنفسه الباحث ي و  البيانات تحليل في .9
 أن يمكن التي الرقمية والتحليالت الحسابات من أكثر للغير
 والت يي  التفسير أما األحوال، كل في اآلالت بها ت و 

 .الباحث وليةؤ مس كلها فتلك والتن ير واالستنتاج والم ارنة
 أو بيانات اصطناع يجوز ال البيانات تحليل أو جمع عند .10

 صحة بإثبات مطالباً  ليس أنه دائماً  الباحث ويتذكر. نتائج
 البحث قيمة وتكون خطؤه يثبت قد الفرض أن بل الفرض،
 .أكبر وللمعرفة لإلنسانية

 تعلق إذا خصوصاً  واجبة، البيانات سرية على المحاف ة .11
 .سلوكية أو مالية بمسائل أو  خصية ب مور األمر
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 أخالقياً  يليق وال صاحبها إلى المؤلفات تنسب أن ُيراعى .11
 وجاهة أو مالية مكاسب ابتغاء المراجع على األسماء تبادل
 .علمية

 الطالب على الم ررة المؤلفات في البيانات تحديث يراعي .11
 تحديث لعد  نتيجة مغلوطة ح ائق الطالب يتوه  ال حتى

 باألوضاع محيطين يكونون ال األقل على أو البيانات،
 .جسيمة أخالقية مسؤولية وهذه الحديثة،

 إجراء في المساعدة يد قد  من بفضل معترفاً  يكون ان .11
 في ذلك يدون وأن النصح أو الم ورة له قد  أو بحثه،
 .بحثه

يمنع أي عضو هيئة تدريس من حق الت لي  والتمتع  ال .11
بإنتاج الملكية الفكرية الخاصة به وتدريس كتابه لطالبه 

 على  راء مؤلفاته. هوال يجوز إجبار طالب ،وفق الم رر
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 الجامعي فاألستاذ العلمية الرسائل على اإلشراف أخالقيات -0
 :يلي بما مطالب

وحدها ال تكفي ما ل  تستند  التواضع العلمي: فال وة العلمية .1
 الى قوة أخالقية.

عد  الحرص على ال فر ب كبر عدد ممكن من الرسائل  .1
 العلمية لي ر  عليها على حساب االلتزامات األكاديمية. 

 .واإلنسانية والمجتمع المعرفة يفيد لما بحوثه توجيه .1
قرار اختيار في واألمين المخلص التوجيه .1  .البحث موضوع وا 
 إ را  تحت ببحثه ال يا  على الباحث قدرة من الت كد .1

 .األستاذ
 مما أكثر تكون ال والتي للطالب الم ننة العلمية المعونة ت دي  .0

 يجب مما اقل تكون وال وليته،ؤ مس الطالب يتحمل فال يجب
 .أستاذه من الطالب يستفيد فال

 ونتائجه وتحليالته بحثه وليةؤ مس تحمل على الطالب تعويد .2
 .عنها للدفاع واالستعداد

 المستمر والت كيد ومؤلفاته بحوثه تنفيذ في العلمية األمانة .2
 .والسرية العلمية األمانة على لطالبه
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 أثناء الحر واالختيار المست ل الت يي  على الطالب تدريب .9
 .قراره نتيجة يتحمل أن على البحث تنفيذ

 إ را  تحت ببحثه ال يا  على الباحث قدرة من الت كد .10
 .الطالب في العلمي الباحث خصال وتنمية األستاذ

 أو عليها ي ر  التي سواء للبحوث والعادل الدقيق الت يي  .11
 .مناق تها في لال تراك يدعى التي

 الطالب إهانة أو إذالل أو ابتزاز سلوكيات إلى االنزالق عد  .11
 المناق ة جلسات في أو البحث أثناء سواء قدراته وتسفيه
 للطالب سيء نموذج أوالً  المسلك فذلك للرسائل، العلنية
 يكون وبذلك الطالب،  خصية بالضرر يمس قد وثانياً 

 النمو في المساهمة إزاء ل يةالخُ  وليتهؤ بمس أخل قد األستاذ
 .للطالب السلي  ل يوالخُ  المعرفي

 .الطالب على الم ررة المؤلفات في البيانات تحديث يراعى .11
 بدقة الم تركة البحوث يف الم تركين ادوار توضيح يجب .11

 .المجاملة عن واالبتعاد
 وعد  وواضحاً  محدداً  المصدر يكون ان يجب االقتباس في .11

 كان سواء صاحبها ب صد يخل بما المن ولة النصوص بتر
 .قصد غير أو ب صد
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 الرجوع من تمكن وبدقة تامة ب مانة المراجع تذكر ان البد .10
 قائمة باعتبارها إال استخدامها يت  ل  مراجع يذكر وال إليها
 .إضافية قراءة

 والصدق الدقة يراعى الميدانية البيانات وتحليل جمع في .12
 .واألمانة

  خصية ب مور يتعلق فيما خصوصاً  السرية على المحاف ة .12
 .سلوكية أو مالية مسائل أو
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 أخالقيات نحو اإلدارة الجامعية:: البند الثامن

عضو هيئة التدريس أن يتعامل مع اإلدارة على مستوى  على .1
ال س  والكلية والجامعة باالحترا  )يحتر  األعلى ويراعي 

 األدنى(.

يت بل النصح والتوجيه والن د من المسؤولين بروح منفتحة  .1
 وموضوعية.

يدرك قيمة التعاون بإيجابية، وأهمية دوره مع المسؤولين في  .1
 س .العمل كمنزلة العضو من الج

 ينجز ما يكل  به من أعمال بروح راضية وضمير حي. .1

يلتز  ب ال يتحدث عن المسؤولين في العمل إال بما يليق به  وال  .1
 يف ي أسراره .

يساه  في ت وي  المسؤولين عن العمل التربوي واألن طة  .0
 الجامعية بروح إيجابية.

يبدي رأيه وم ورته للمسؤولين بما يخد  العملية التربوية  .2
 والتعليمية.

 يواجه ب جاعة أدبية أخطاء المسؤولين بلباقة واحترا . .2

 يدرك قيمة تدرج سل  المسؤولية اإلدارية وأهميته. .9
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 :والمجتمع الجامعة خدمة في المهنية األخالقياتالبند التاسع: 

 في دوره عن والمجتمع الجامعة خدمة في األستاذ دور ينفصل ال
 أه  هي وطالبه لعلمه خدمته إن بل الطالب، خدمة وفي العل  خدمة

 بعض هنا أورد أن وددت يأن على. والمجتمع للجامعة كخدمة ي دمه ما
 الجامعة نحو األخالقية األستاذ وليةؤ مس ب  ن اإلضافية المالح ات
 :والمجتمع

خالص ب مانة والطالبي العلمي عمله أداء .1  في أوالً  سه ليُ  وا 
 المواطنين تخريج في ثانياً  سه وليُ  اإلنسانية، المعرفة تنمية
 .المجتمع في واإليجابية الفاعلة الم اركة على قدرة األكثر

 يهمنا وبالتالي ،المجتمع باحتياجات يبحثه أو عّلمهيُ  ما ربط .1
 لل ضايا األستاذ وعل  وفكر جهد من األكبر الجزء تو ي 
 .إليها المجتمع يحتاج التي المبا رة

 بصدر الجامعة ونؤ ب  النهوض في إليه المسندة المها  ت بل .1
ت ان، بإخالص بها وال يا  رحب  أو الصعوبات تعوقه وأال وا 

 .مها  من إليه يّسند ما تنفيذ عن الم كالت
 مع المتغيرات المجتمعية بما يفيد التعلي  المجتمع. يتفاعل .1
 وسيلة بكل العا  المال على يحاف  أنالجامعي  األستاذ على .1

 أو ومستلزمات، معدات من يستخدمه فيما سواء مناسبة يراها
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 اللجان في واال تراك الرأي إبداء في أو وقته، استخدا  في
 (.الم تريات لجنة مثل)

ذا قواعد، من ي رع ما وكل والن   وال وانين باللوائح االلتزا  .0  وا 
 أو لالعتراض ال انوني اإلجراء يتخذ قاعدة أو ن ا  له يرق ل 

 .التعديل لمحاولة
 .استطاعته في ذلك كان كلما المجتمع لخدمة التصدي .2
 .استطاعته في ذلك كان كلما الرأي ل ضايا التصدي .2
 االحترا  على ومرؤوسيه ورؤسائه زمالئه مع عالقاته ي ي  أن .9

 المجامالت يتجنب وان العا ، الصالح على والحرص المتبادل
 .العا  الصالح تهدد التي

 المتاح بالتدريب رحب أو نفسه درب إدارياً  منصباً  ىتولّ  إذا .10
 .قدراته حدود في وجه أكمل على بعمله لي و 

يمتنع عن كل ما يمكن أن يؤخذ عليه من قول أو فعل،  .11
على أن ُيؤثر عنه دائمًا ما يؤكد ث ة المجتمع به  ويحرص
 واحترامه.

ي ود التغيير داخل المجتمع وعد  االنسياق باتباع ما هو قائ   .11
وم اومتها واستبدالها بما هو إيجابي من أخطاء وعادات سلبية 

 وأخالقي.

 تنمية التعاون بين الكلية واألسرة والمجتمع. .11
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يسعى لفه  واحترا  ال ي  والت اليد من مختل  الث افات في  .11
 المجتمع.

يدرك أن الكلية والجامعة ُملك للمجتمع عليه أن يحاف  على  .11
ة في مكانتها الرفيعة ومستوى خدمتها للمجتمع ويسه  بفاعلي

 برامجها.
 

 

 البند العاشر: 
 :واإلدارية العلمية واللجان بالمجالس العالقات أخالقيات

 المجالس ب  ن بها االلتزا  يجب التي المهمة األخالقية المبادئ من
 :بها يعمل التي الجامعة أو بالكلية واإلدارية العلمية واللجان

  .السرية مبدأ .1

  .الموضوعية مبدأ .1

  .بال رارات االلتزا  مبدأ .1

 .الفاعلة الم اركة مبدأ .1
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 عداد التقارير الفصلية:إالبند الحادي عشر: أخالقيات نحو 

يلتز  التدريسي بت دي  ت رير عن نسب االنجاز خالل العا   .1
 ف ًا الستمارة تعدها اللجان العلمية في الكلية.ذلك و الدراسي و 

  الن اطات االخرى تؤ ر في استمارات جمع الن اط في ن ا .1
وعلى التدريسي االلتزا  بتثبيت هذه التطوير االكاديمي المستمر 

الن اطات كي تستطيع خاللها رئاسة ال س  العلمي وعمادة 
 الكلية من ت يي  كفاءة اداء التدريسي في نهاية العا  الدراسي.

( يمثل قاعدة 1كما ان تثبت الن اطات الم ار إليها في الف رة ) .1
البيانات االساسية التي يعتمد عليها مركز الت يي  وضمان 
النوعية في ان اء اخراج النسخة النهائية من ح يبة التدريسي 

portfolio Teacher .في نهاية العا  الدراسي 

 :لعملساعات اأخالقيات االلتزام بالبند الثاني عشر: 

في ادناه هيكل عمل التدريسي متضمنًا توزيع المحاضرات  .1
واال را  على بحوث التخرج على مدى خمسة أيا  في 

 االسبوع للدراسة الصباحية.

جدول محاضرات التدريسي يجب ان يتضمن جميع ساعات  .1
التدريس الفعلية وساعات اال را  االسبوعية بحيث يكون 



 .......... الفصل األول.........................اجلامعي ............ ميثاق أخالقيات مهنة التدريس

 ( 55  ) 
 

هذه الساعات الست بال التدريسي متواجد في مكتبه خالل 
 الطلبة.

 هيكل عمل التدريسي على المالك الدائم
 )توزيع ساعات الدوا  الرسمي خالل االسبوع(

 
اللقب 

 العلمي

النصاب 

 القانوني

الساعات 

 املكتبية

ساعات 

 االرشاد

جملس 

 القسم

البحوث 

 العلمية

اجملموع 

 الكلي

 32 0 0 0 12 0 أستاذ
أستاذ 

 مساعد
12 12 0 0 6 32 

 32 6 0 0 0 10 مدرس
مدرس 

 مساعد
14 6 0 0 6 32 
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 املادة الثانية: 

 لألستاذ اجلامعيخالقيات ادإدارية األ

 )رئيس قسم، إداري(         
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 املادة الثانية: األخالقيات ادإدارية لألستاذ اجلامعي

 )رئيس القسم، إداري(:         

 الروح تنمية في القيادةأهم مسؤولية أخالقية لرئيس القسم هي 

 مع تتفاعل التي العوامل من العديد هناك، وعليه ان يلح  ان المعنوية

ال اعات  داخل العالقات وتطوير السلي ، السلوكي المناخ لتوفير بعضها
 واالحترا  الث ة من جو ىعل لتنطويوأروقة ال س  العلمي  الدراسية

 لزمالئه وطالبه. المعنوية الروح رفع إلى يؤدي والتعاون

 :السليم المناخ السلوكي عواملأواًل: 

 .والمبا ر ال خصي االتصال فرص توافر .1

 .ال رار اتخاذ ىعل ال درة ودع  السلطات تفويض أسلوب .1

 .والطموحة الواقعية األهدا  .1

 تح يق نحو التوجيه –واإل را  )العدالة ال يادة أسلوب .1

 .الهاد ( الن د – التدعي  – األهدا 

 السلطات وضوح اإلداري والن ا  التن يمي الهيكل .1

 .الحوافز ن   ات،يولؤ والمس

 . والت لمات ىال كاو  معالجة أسلوب .0
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وللمنصب اإلداري و ائ  أخالقية ال ت ل   ن عن المها  اإلدارية 
الروتينية المكتبية، وهذه الصفات األخالقية يجب ان يتص  بها 

دارية أخرى، إاألستاذ الجامعي؛ سواء كان رئيس ال س  أو في مها  
 والتي منها:

 :المهني األداء: ثانياً 

 .اإلنجاز ودقة سرعة يح ق بما العمل إت ان .1
 .به المكل  العمل إلنجاز ال انونية السبل أيسر اعتماد .1
خالص وجدية ب مانة بها المكل  المها  كافة أداء .1  .وا 
 .األمثل الوجه على واللوائح األن مة تنفيذ .1
 .الرسمية الدوا  مواعيد مراعاة .1
 .األولويات وتحديد العمل جدولة .0
 .األداء تطوير في الو يفي الن اط خالل من اإلسها  .2
 .االختصاصات بحدود االلتزا  مع األداء، في الدقة .2
 .المراجعين احتياجات لتلبية اإلمكان قدر السعي .9
 والرؤساء المراجعين مع التعامل في اللياقة آداب مراعاة .10

 .والمرؤوسين
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 :العمل بيئة: ثالثاً 

 .أهدافه وتح يق ال س  ورسالة رؤية تح يق في اإلسها  .1
 .فيه واإلحسان العمل قيمة إعالء .1
 .العمل محيط ث ة اكتساب .1
 للمو فينللتدريسيين أو  الجماعي العمل بضرورات االلتزا  .1

ذكاء والجدية، والمتابعة، التعاون، خالل من  الفريق، روح وا 
 .التضامنية والمسؤولية

 اآلداب مع يتفق بما المستمرة والمناصحة لل س ، الوفاء .1
 .العمل ومصلحة العامة

 :المراجعين مع التعامل: رابعاً 

 .المراجعين مع التعامل في اللياقة آداب مراعاة .1
 .المراجعين الست بال ممكن وقت أكبر إتاحة .1
 .معاملته إلنجاز ال انونية السبل أقصر إلى المراجع إر اد .1
 .حلها سبل عن والبحث المراجع، م كلة تبني .1
 ل كاويه  والسماع المراجعين، على االستعالء عد  .1

فادته  ومطالبه ،  الوجهة وتوجيهه  ب  نه ، يت  بما وا 
 .الصحيحة
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بعاد معاملته، استكمال على المراجع ت جيع .0  الت اؤ  روح وا 
 .عنه واإلحباط

 التوقعات عن عدوالبُ  للمراجعين، الفعلي الواقع مع التعامل .2
 .الذهنية والفرضيات

 .بإيجابية معها والتعامل المراجع،  رو  ت دير .2

 :المهنة وشرف الشخصي السلوك: خامساً 

 تح يق أجل من تكلي  أنها على بال س  الو يفة إلى الن ر .1
 .المجتمع على بالخير تعود جليلة مهمة

 في ذلك كان سواء الو يفة، ب ر  يخل ما كل عن الترفع .1
 .خارجه أو العمل م ر

 .وتصحيحه الخط  عن التراجع .1
 بعد حتى منها  يء أي إف اء وعد  الو يفة، أسرار كتمان .1

 .العمل ترك
 أو  خصية، أغراض ألجل األن مة على التحايل عد  .1

 .باآلخرين لإلضرار
 يخل ال بما ال س  خدمات من المستفيدين رضا تح يق .0

 .بها المعمول باألن مة



 .......... الفصل الثاني............................اجلامعي ......... ميثاق أخالقيات مهنة التدريس

 ( 63  ) 
 

 للحفا  المراجعين، مع التعامل في والموضوعية الحيادية .2
 عن كلياً  واالبتعاد الفرص، وتكافؤ المساواة مبدأ على

 .المحسوبية أو العصبية أو المحاباة
 للجمهور صحيحة معلومات إلى المستندة اإلر ادات ت دي  .2

 . العمل مجال في يستجد ما متابعة. العمل زمالء أو
 .العمل لبيئة المالئ  العا  الم هر على الحرص .9
 منها واإلفادة العمل، وورش الدورات حضور على الحرص .10

 .العمل مجال في
 داخلياً  والندوات الدورات في والجامعة لل س  الحسن التمثيل .11

 .وخارجياً 
 .والب ا ة والتسامح، االنضباط،التحلي ب .11
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 الثالثة:  املادة

 الكلية عميدل األخالقيات ادإدارية

 

 

 

 

 



 .................... د. حممد كاظم الفتالوي......اجلامعي ......... ميثاق أخالقيات مهنة التدريس

 ( 66  ) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 .......... الفصل الثالث.........................اجلامعي ........... ميثاق أخالقيات مهنة التدريس

 ( 67  ) 
 

 

 :الكلية املادة الثالثة: األخالقيات ادإدارية لعميد

 األساتذة مع غالباً  يكون العميد تعامل أن البعض ي ن قد
 ليس فهو وبالتالي مو فين والعاملين وان و يفته تكون مكتبية إداريةوال
 أكبر وبدرجة ولؤ مس أنه والواقع للطالب، ل يةالخُ  التنمية عن والً ؤ مس
 كعميد، ل ياً خُ  ولؤ ومس ك ستاذ، ل ياً خُ  ولؤ مس فهو آخر، أستاذ أي من
 :يلي فيما كعميد وليتهؤ مس  رحنوس

 :الكلية إدارة في يتبعه الذي القيادة أسلوب تحديد.  1

 يتبعه الذي ال يادة أسلوب كبير حد الى ي رر الذي هو الكلية عميد
 الكلية مناخ على مبا رة ينعكس ال يادي األسلوب وهذا الكلية، إدارة في

 استبدادياً  األسلوب هذا يكون أن يع ل فال التن يمية، وبيئتها العا 
 عن نتحدث ث  المواف ين، وت جيع المعارضين إسكات على وقائماً 

 للسلوك نماذج يكونوا أن األساتذة من ونتوقع والحوار، الديم راطية
 .ومعاونيه  طالبه  مع تعامالته  في األخر الرأي وت بل الديم راطي

 إن. الحوار أبواب نغلق ث  الرأي حرية ن دس ب ننا الزع  يتصور وال
 يحتاج الطالب ولدى األساتذة لدى والحوار الديموقراطية قي  تنمية
 أهمية البداية من الجميع ليتعّل  فعلية، وممارسة مناسب مناخ الى ابتداء
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 عن الحر والتعبير الرأي، لهذا اإلنصات ووجوب المست ل، الرأي تكوين
 رعيالً  إال يخلق فلن والكبت ال هر أما. ال رعية ال نوات خالل من الرأي
 .األتباع من

 :الوقت واحترام وااللتزام االنضباط قيم تنمية.  0

 واحترا  وااللتزا  االنضباط قي  تنمية عن ولؤ المس هو الكلية عميد
 الجداول وضبط السلوك، وضبط الكلية، تن ي  خالل من الوقت

لزا  عامة، بصفة المواعيد وضبط الدراسية،  بواجباته ، الجميع وا 
 ومعاقبة التصحيح، إجراءات واتخاذ الت صير، عن والمحاسبة
 ل ي  وترسيخ ن ر هو السلوك هذا كل. المجتهدين ومكاف ة المخطئين،
 فالعميد. وليةؤ المس وتحمل والمحاسبة والوقت والعدل وااللتزا  االنضباط

 إذا أما. ومو فين وطالباً  أساتذة الجميع، مع أخالقي بدور ي و  إذن
 مواعيد وارتبكت المحاضرات، وتداخلت الدراسة، جداول اختلت

 ب داء االلتزا  عد  أو االلتزا  ح ي ة الزحا  في وتاهت التطبي ات،
 مع الحديث لتعذر هذا حدث إذا والع اب، الحساب وتاه الواجبات،
 عن المنضبطون يتراجع قد بل وااللتزا ، االنضباط أهمية في الطالب

 .واجباته  أداء عن الملتزمون ويت اعس انضباطه ،
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 :الفرص وتكافؤ والمساواة العدل قيم تنمية.  3

نصا  بعدل يتعامل الذي الكلية عميد  والطالب األساتذة مع وا 
 والمساواة العدل قي  تنمية في هذا بسلوكه يسه  العميد هذا والمو فين،

 ويتغاضى الحق، حساب على يجامل الذي العميد بينما. الفرص وتكافؤ
 العميد هذا المكانة، ذوي مع ميزانه ويميل الح وة، ذوي أخطاء عن

 ال ل  قبول على طالبه يويربّ  والمساواة، للعدل معادية ث افة ين ر
هدار  عن تحدث مهما جسيماً  مهنياً  خط  الواقع في ويرتكب الح وق، وا 
 .بالمساواة وت دقّ  العدل

 :الشريف التنافس ثقافة تنمية.  4

 ال ري  التنافس ث افة تنمية عن العميد وليةؤ مس سبق بما ويرتبط
 الموهبة تنمية أو التفوق إلبراز الجميع أما  المتساوية الفرص يتيح الذي
 الفرص تكافؤ مجتمع ودع  خلق في يسه   بذلك إنه. الجدارة إثبات أو

 التفوق يرصد أن أيضاً  وعليه! أيضاً  الجامعة وخارج الجامعة، داخل
 سبق وت بل التفوق، ت دير قيمة بذلك فيغرس ويّكرمه، ويرعاه، وي ّجعه،
 .ح د أو غل   دون به  للحاق الم روع والسعي اآلخرين،
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 :ولجان فرق في العمل مناخ تهيئة.  7

 من بالكلية ل يةالخُ  التربية وفي ل يةالخُ  التنمية في يسه  والعميد
 العمل على الجميع ليتعود ومجموعات فرق في العمل مناخ تهيئة خالل
 في وفرصه بل ممكن، الجماعي العمل نجاح أن وعلى فريق، في

 .أكبر اإلنجاز

 له األساتذة وعن الطالب وعن العاملين عن الفريق روح غياب إن
 ومهاترات لصراعات م دمة هو بل جميعًا، إنجازه  على سلبي مردود

 هو الفريق روح ن ر الن ،المناخ صفو وتعّكر والفكر الجهد تستهلك
 العلمية النواحي في ف ط ليس للعميد، المهنية ولياتؤ المس أحد

نما واإلدارية،  .الطالب أن طة وفي الطالب تعامالت في أيضاً  وا 

 األساتذة من معاونيه توجيه عن مهنياً  ولؤ مس أيضاً  العميد
 التربوية األهدا  ستيعابوا ال باب رعايةل ومو في واألخصائيين

 كرة ومباراة والرحلة، الطالبي، فالحفل الطالبية، األن طة لكافة ل يةالخُ 
 رسالة لها األن طة هذه كل ،الخ ...،ك افةال ومعسكر السلة،ال د  و 

 من يتبعه وما اإلدراك هذا ون ر جيدًا، ذلك إدراك العميد وعلى ل ية،خُ 
 .والطالب العاملين كل بين االلتزا 
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 :المهنة بأخالقيات االلتزام وتأكيد لقية،الخ   الثقافة نشر.  6

 ن ر أهدا  لتح يق خصب ميدان األمور ب ولياء العميد عالقة إن
 هذه خالل فمن المهنة، ب خالقيات االلتزا  وت كيد ل ية،الخُ  الث افة
 التزا  وهو للطالب العا  الصالح على العميد حرص يت كد العالقة
 عن األمر يولّ  مع الم تركة وليةؤ المس مفهو  ويتعّمق أساسي، مهني
 الحوار قي  أهمية أيضاً  ويت كد للطالب، السليمة ل يةالخُ  التن ئة
 كذلك ويت كد التعليمية، وغير التعليمية الم كالت حل اجل من والتعاون

 العلمي والمنهج العلمية الدراسة أهمية مثل األخرى ال ي  من عدد
 والمساواة والعدل الفعالة والمتابعة الحاس  وال رار المنهجي والت خيص

 وخالصة. بنودها حصر ويصعب طويلة ال ائمة أن والح ي ة. .والحب
 في اإليجابية ال ي  هذه كل تنمية عن مهنياً  ولؤ مس العميد أن ال ول

 بهذه للنهوض وتل ائية للغاية ميّسرة قناة األمور ب ولياء وعالقته المجتمع
 .األقل على جزئياً  وليةؤ المس

 :الفساد عوامل ومحاربة التقويم عمليات ضبط.  5

 الطالب ت وي  وضبط االمتحانات ضبط عن ولؤ مس والعميد
 بغير تعّنت أو تساهل أي ولمحاربة فيه  روع أو غش أي لمحاربة
 في يسه  أيضاً  وهو المهنية، وليتهؤ بمس ي و  ذلك يفعل إذ وهو. مسوغ
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. السواء على واألساتذة الطالب بين واالجتهاد واألمانة العدل ث افة ن ر
 والسمعة العلمية المكانة أيضاً  يدع  مبا ر وغير مبا ر بطريق انه

 .والجامعة للكلية العلمية

 :والنفسي العلمي المناخ خلق.  0

 فيه ي عر الذي والنفسي العلمي المناخ خلق عن ولؤ مس العميد
 وحرية واالبتكار اإلبداع منه  ويتوقع واالطمئنان، باألمان األساتذة
 تفوقه  في( والطالب) األساتذة ت جيع وعليه..  الفكر وحرية الرأي

 دون الم روعة طلباته  وتلبية له  واالحترا  التوقير وتوفير وتميزه ،
 التعامل أهمية الى أ ير أن الخصوص وجه على هنا وأود. إبطاء

 أهمية الى وأيضاً  األساتذة، من  باب مع والرعاية بالحب المتميز
 العميد. األساتذة من  يوخ مع واالحترا  بالتوقير المتميز التعامل

 الت اعد سن بعد المتفرغون األساتذة فيها ي عر بيئة تهيئة عن ولؤ مس
 من بالفعل يستفيد وان هامة، بواجبات وي ومون جليلة مهمة يؤدون أنه 

سهاماته ، عطائه   .االستفادة لهذه المجاالت ع رات وهناك وا 
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 :الكلية في العامة واآلداب العام النظام.  9

 الكلية، في العامة واآلداب العا  الن ا  حماية عن ولؤ مس العميد
 أود يأن على ال انون، دولة في نعيش أننا بحك  أولى بديهية وتلك
 مفهو  فان التطبيق، عند كبير ت ثير له سيكون العميد أن على الت كيد
 مهماً  العميد به ي خذ الذي التفسير وسيكون واسع، مفهو  العا  الن ا 

 .فيها السائدة الث افة نوع وبالتالي كليته، في المناخ هوية تحديد في

 :المتاحة الموارد استخدام كفاءة. 12

 خاصة له، المتاحة الموارد استخدا  كفاءة عن مهنياً  ولؤ مس العميد
 تفويض وفي اإلنفاق، في والدقة الحذر توخي بالتالي وعليه العا ، المال
 ولجان الم تريات لجان ت كيل وفي اإلسناد، أو ال راء في البت سلطة

 .العا  المال على الحفا  في دور لها اللجان هذه فكل ،وغيرها االستال 

 أي في التصر  عند التامة األمانة يتوخى أن أيضاً  العميد وعلى
 المنح، أو الخاص، الطابع ذات الوحدات طريق عن للكلية تتاح موارد
 العميد يكون أن المه . المصادر من ذلك غير أو البحوث، تمويل أو

( األمانة عد  أو) األمانة هذه على المترتب واألثر. التصر  في أميناً 
 مناخ في العا  الت ثير الى بصددها نكون التي الحالة كثيراً  يتجاوز
 والطالب، واإلداريين األساتذة على ذلك بعد المضاعفة واآلثار الكلية،
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 سواء اآلثار هذه عن أتحدث وأنا. ككل المجتمع على النهائية اآلثار ث 
 .سلبية أو إيجابية كانت
 

 :يةاألخالق القيمعلى وفق  البشرية الموارد سياسة تطبيق. 11

 ال ي  مع المتم ية الب رية الموارد سياسة تطبيق عن ولؤ مس العميد
 :فمثالً  العامة المهنية واألخالق

 العامة، بالسياسات والتز  ال انون، طبق بالتعيين األمر تعلق إذا -
 .دائماً  األصلح اختيار وحاول

ذا -  التنمية فرص توفير جاهداً  حاول المهنية بالتنمية األمر تعلق وا 
 التنمية ن اط أخذ وعليه منه ، والمتوقع طاقاته  حسب للجميع المهنية
 .وليةؤ والمس الجد م خذ المهنية

ذا -  حوافز من طاقته في ما كل استخد  بالتحفيز األمر تعلق وا 
 في الدفع قوة على ليحاف  الكافي التحفيز لتح يق معنوية أو مالية

 .بالكلية والن اطية والتعليمية العلمية الحركة

ذا -  المتابعة، في أميناً  كان األداء وت يي  بالمتابعة األمر تعلق وا 
 .الت يي  في وأميناً  الت ارير في وأميناً 
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ذا( عا  حك  وهذا) -  لجان أو المناق ة لجان بت كيل األمر تعلق وا 
 أو ال طاعات لجان أو العلمية اللجان أو البحوث فحص لجان أو الت يي 
 على الوقت نفس في والمؤثرة األفراد على المؤثرة اللجان من ذلك غير

 والموضوعية االختيار في التدقيق وجب بذلك األمر تعلق إذا الجامعة،
 .فيه

ذا -  أن ينسى أال العميد على ع وباتال بتوقيع األمر تعلق وا 
 ".الحسابات تصفية" أو االنت ا  وليس التصحيح هو الهد 

ذا -  التزاماته مراعاة العميد على وجب بالترقيات األمر تعلق وا 
 مهنية، جدارة بغير ترقية إجراءات في يسير فال معاً  واإلنسانية المهنية

 الصالح هو دائماً  رائده يكون أن على  خصية، ألسباب ترقية يؤخر وال
 .الترقية محل األستاذ ومصلحة العا 

تاحة الثاني الصف تنمية. 10  :الشابة القيادات أمام الفرصة وا 

تاحة الثاني الص  تنمية عن ولؤ مس الكلية عميد -  أما  الفرصة وا 
 الحديث بان اذكر ولكني العميد عن نتحدث نحن وهنا) ال ابة ال يادات

 الجميع على والمالح ات الجامعية، ال يادات كل عن هو الجزء هذا في
 (.مت اربة
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 المجتمع خدمة أن الى والعاملين األساتذة يوجه أن العميد على -
 بما الجامعية األن طة يوجه وان الجامعة، وليةؤ مس من أساسي جزء
 .ممكن وجه أكمل على وليةؤ المس بهذه النهوض الى يؤدي

 من والثالث الثاني الجيل أو الجديدة، ال يادات وتجهيز تنمية أن -
 بعض أن وصحيح. الجامعية لل يادات رئيسية مهنية وليةؤ مس ال يادات
 أن إال المحال، من ذلك أن مع الحال، دوا  تفضل الجامعية ال يادات
 تواصل يعبر حيث ال  ن، هذا في وليتهاؤ مس تدرك الغالبة الكثرة

 هيكلها واست رار ذاتها الجامعية المؤسسة استمرارية عن األجيال
 .وسياساتها وأن متها

 إلرساء جهدها ىقصار  تبذل أن للكلية األكاديمية ال يادات على -
 األساتذة لسلوك المر دة الرسمية وغير الرسمية المعايير من مجموعة
 وال واعد المبادئ من مجموعة بتطوير ي وموا أن بمعني ،والعاملين
 نفس في ومر داً  مرجعاً  لتكون المهنة وآداب أخالقيات عن المعبرة
 وتطبيق تطوير العميد على أن عامة وبصفة. الجميع به يلتز  الوقت
 ال فما العامة، األخالقية للمبادئ تطبي اً  عمله في أخالقية ساتسيا
 أخالقية ومبادئ معايير من معرو  هو ما يطبق نص ب  نه يوجد
 .عامة
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 :األكاديمية الحرية. 13

 يأساس كجزء كاملة حماية ولها بها معتر  األكاديمية الحرية
 السلي ، وال كل بالمضمون يالعلم والبحث التدريس يت  حتى يوضرور 
 والحجج األفكار تبادل وحرية المعرفة عن البحث وحرية الفكر وحرية

 هيئة أعضاء وجميع. الكلية هذه داخل للجميع مكفولة أساسية قي  يه
 ويتمتعون الحريات لهذه مخلصين يكونوا أن يجب والباحثين التدريس
 بروح يواالجتماع يالع ائد والبناء االجتماعية ال ي  فحص يف بح وقه 

 . ون رها المعرفة عن البحث في واألمانة وليةؤ المس
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 ..خلامتةا

 عليه دربيُ  منهج إنه.. مهنةقبل ان يكون  التدريس "األستاذية"
 به، ويلتز  يختاره وطري اً الجامعي  األستاذ كيان من جزءاً  يصبح حتى

  يوخ واألساتذة.. واالختيار التجربة ووسيلته الحر المنطق أساسه
 ف ستاذ وت دمها، تطويرها على وال ائمون فيها الرأي وأصحاب مهنته 
 العلمي للعمل طويلة ممارسة بعد إالم امه  إلى يصل ل  الجامعة
 أ ار است ير فإذا فيه بارزاً  م عداً  احتل حتى ن اطه بمجال المتصل

ذا صحيح هو بما  الخطاب. فصل وخبرة بينة عن كان إليه احتك  وا 
 زاهداً  له، ومتجرداً  به مؤمناً  العلمي بالبحث يعملالجامعي  األستاذ

 مع سلوكه أو بحثه في سواء بالمنطق عادةً  يعيش المهن، من غيره في
 ال فكرة ي بل ال فهو يرفضه، المنطق ي بله ال فما نفسه،  مع أو الناس
 ألية وقبوله.. تجريبي أو استنتاجي.. منط ي دليل صحتها على ي و 
 ويناقش ويحاور فيها الن ر على يعمل بل مطل ًا، تسليمه يعنى ال فكرة

 كل في ين ر والمكابرة، االندفاع عن بنفسه ين ى ذلك في وهو أمرها،
 ما إلى تطلعاً  بل والمساوئ، العيوب عن بحثاً  ال الناقد، بعين األمور

 أحال  هي اليو  ح ائق أن عينيه نصب واضعاً  وأكمل، أفضل هو
 في تعصب فال فكرة، أو الكت ا  يتعصب ال وهو ال ريب، الماضي
 نفس في يتطلع الجديدة، والمبتكرات باألفكار يرحب إذ وهو العل ،
 .جدية أكثر آفاق نحو الوقت
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 جعلهااللتزا  ببنوده و  خالل من تتجلى الميثاق هذا أهميةان  أخيرًا..
 .الواقع أرض على ملموساً  واقعاً 

 : التوصيات
 ُقْلتُمْ  إِذْ  بِهِ  َواَثَقُكمْ  الهِذي ِميَثاَقهُ وَ  َعَليُْكمْ  اَّللهِ نِْعَمةَ  َواْذُكُروا قال تعالى: -

ُقوا َوَأَطْعنَا َسِمْعنَا ُدورِ  بَِذاِت  َعلِيم   اَّللهَ  إِنه  اَّللهَ  َواته  .(1)الصُّ

 َقاِسيَة   ُقُلوََبُمْ  َوَجَعْلنَا لََعنهاُهمْ  ِميَثاَقُهمْ  َنْقِضِهمْ  َفبََِم وقال تعالى:  -

ُفونَ  ها َحظًّا َوَنُسوا َمَواِضِعهِ  َعنْ  اْلَكلِمَ  ُُيَرِّ ُروا ِِم  َعَل  َتطهلِعُ  َتَزاُل  َوَل  بِهِ  ُذكِّ

 ُُيِبُّ  اَّللهَ  إِنه  َواْصَفْح  َعنُْهمْ  َفاْعُف  ِمنُْهمْ  َقلِيل   إِله  ِمنُْهمْ  َخائِنَة  

 .(1)اْْلُْحِسنِيَ 

َوَيْقطَُعوَن َما َأَمَر  ِميَثاقِهِ  الهِذيَن َينُْقُضوَن َعْهَد اَّللهِ ِمْن َبْعدِ وقال تعالى:  -

ونَ  اِِسُ  .(1)اَّللهُ بِِه َأْن ُيوَصَل َوُيْفِسُدوَن ِِف اْْلَْرِض ُأوَلئَِك ُهُم اْْلَ

 
 

 

                                                           
 . 2اآلية:  المائدة،سورة  -1
 . 109اآلية:  المائدة،سورة  -1
 . 12اآلية:  الب رة،سورة  -1
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 املصادرأهم 
 مضامين آيات ال رآن الكري   -
 „نة المعصو  مضامين سُ   -

  .1002 لسنة( 11) المرق  قانون الخدمة الجامعيةمن الثالثة المادة الثانية و   -

 .المنوفية جامعة / الطب كلية /التدريس هيئةل األخالقيات الممارسات دليل  -

 .السعودية/ التعلي   التربية وزارة التعلي ، مهنة أخالقيات ميثاق  -

 .مصر  الزقازيق / ميثاق جامعة  -

 .مصر/  ال اهرة الزراعة / جامعة ميثاق كلية  -

 .بنها جامعة لكلية الزراعة / ميثاق األخالق  -

 .المنصورة جامعة/ الزراعة  كليةدليل أخالقيات المهنة ب  -

 .اإلسكندرية جامعة/  األخالقي الميثاق  -

التدريس وبعض الو ائ  المعاونة بكلية دليل أخالقيات المهنة ألعضاء هيئة   -
 العلو  / جامعة طنطا.

 .آداب وأخالقيات المعل  الجامعي / كلية الطب / جامعة المنصورة  -

 .عبدالفتاح ياغي محمدد. اإلدارة /  في األخالقيات  -

 جامعة ألعضاء هيئة التدريس/ المعنوية الروح بمستوى العليا دارةاإل أخالقيات  -
 محمد. أحمد موسى نسريند.  / والتكنولوجيا للعلو  السودان

ميثاق أخالق مهنة التدريس من وجهة ن ر أساتذة التربية / جامعة بورسعيد /   -
 .د. أماني صبري سال 

 .أخالقيات مهنة التدريس الجامعي / د. محمد كا   الفتالوي  -

 االسكندرية.دارة الفنادق/ جامعة فاروس/ ا  الميثاق األخالقي/ كلية السياحة و   -
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Ethical Charter  
for the profession of university education 
 One of the general foundations of any profession is the existence of 

an ethical constitution that sets out the principles of professional conduct, 
its rules, and the behavior of new members entering the profession, and 

regulates the relationship between individuals. 

 The importance of the Charter is that the university professor has a 
major role in enhancing security, instilling patriotism and belonging to him 
in the hearts of his students and to develop a moderate thought. 

 Through the code of ethics and commitment to the teaching 
profession, the expected behavior of all parties towards the profession is 
adjusted to achieve the best ethical environment that allows for better 
learning, higher skill, and a competitive director in the market in an ethical 
and environment-based environment. 

 This book included (the ethical charter of the profession of university 
education) and was: 

- University Service Law (Article II and Article III). 
- The basic principles of the moral code. 
- Moral furniture for the teaching profession: 
Article I: Ethical document and ethics for faculty members. 
Article 2: The managerial ethical responsibility of the university 

professor (department head, administrative). 
Article 3: The moral responsibility of the Dean of the College. 
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