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  :مقدمة
بالجوانب الفنية في  فهو ال يتعلق    ؛أخالق وآداب المهنة موضوع له مذاق خاص      

 وإنمـا   وبالتالي فهو ال يخاطب العقل فقط      عملك وإنما باألساس األخالقي لهذا العمل     
 النفس قبل أن يكـون  اًحواريخاطب أيضا الضمير والوجدان وعلى ذلك فهو نوع من     

  . مع اآلخرين اًحوار
 يديك تستطيع قراءته وحدك وتأمل أفكـاره والـدخول فـي       – بين   –هذا الدليل   

 استخالص النتـائج  إلىحوار مع نفسك حول ما يثيره من تساؤالت وبالتالي التوصل       
ن المشاركة مع آخرين سـتكون أكثـر فائـدة    إومع ذلك ف  . فردك   األحكام بم  وإصدار
 آخرين والتعـرض    إلى فلغرض تبادل الرأي واالستماع       ، لم يكن لشيء   إن  ،بالتأكيد

  .النتقاداتهم فذلك يثري تجربة التعلم بال حدود
ليس هذا الدليل قائمة بالقواعد األخالقيـة الواجبـة أو قائمـة بالمـسموحات              

 علـى كـل     اإلجاباتيتضمن   أن يكون ميثاقا أخالقيا       منه  ال يقصد  كما، والمحظورات
 مرجعي نستهدي به في مناقـشة قـضايانا     إطار هوهذا كله وإنما     ليس    ،التساؤالت
 لتنميـة  أداةنه أكما  ، تباعاالوالقواعد الواجبة  المبادئ إلىوفي التوصل ، األخالقية  

  . مختلف المواقف العملية  األحكام األخالقية في مواجهةإصدارالقدرة على 
الـصراع بـين   ، الصراع بين الحـب والواجـب    : ومن أهم المعضالت الشائعة     

الصراع بين مصلحة الفرد ومصلحة المؤسسة      ،  بين العدل والرحمة    ، الصدق والوالء 
الـصراع بـين    ، األجـل القـصير   ين مقتضيات األجل الطويل وضـغوط       الصراع ب ، 

  . الشخصي بقرار مخالفديمقراطية القرار وبين االقتناع
   :أهمية االلتزام بأخالقيات العمل

، غيـر العادلـة     تقل الممارسات   حيث  ، يسهم في تحسين المجتمع بصفة عامة      . ١
أو يلقـى جـزاء    ، ويجني كل امرئ ثمرة جهـده     ، ويتمتع الناس بتكافؤ الفرص   

 وتسند األعمال لألكثر كفاءة وعلما وتوجه المـوارد لمـا هـو أنفـع           ،تقصيره
 الخناق على المحتالين واالنتهازيين والطفيليين وتتسع الفـرص أمـام           ونضيق

 . التزم الجميع باألخالقإذاكل هذا وغيره يتحقق . المجتهدين 
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  حيـث يحـصل كـل     ، يدعم الرضا واالستقرار االجتماعيين بين غالبية النـاس        . ٢
   وتوزيـع  واإلسـناد ذي حق على حقه ويسود العدل في التعـامالت والعقـود            

 . وكل ذلك يجعل غالبية الناس في حالة رضا واستقرار ،الخ....الثروة 

وهو ما يعود بالفائدة على     ، اإلنتاجيةيخلق البيئة المواتية لروح الفريق وزيادة        . ٣
 .الجميع

يزيد ثقة الفرد بنفسه وثقته بالمنظمة والمجتمع ويقلل القلق والتوتر بين األفراد       . ٤
. 

فات تقل والجرائم تقل والمنازعـات      يقلل تعريض المؤسسات للخطر ألن المخال      . ٥
  .هو أوال وأخيرا قيمة أخالقية تقل حيث يتمسك الجميع بالقانون الذي 

  :بأخالقيات العمل يف اجلامعة االهتمام فائدة
 .يسهم في تحسين المجتمع الجامعي كله  •

 .تدعم البيئة المواتية لروح الفريق وزيادة اإلنتاجية  •

 الجهـات الملتزمـة أخالقيـا       إلىي تعامالتهم    اللجوء ف  إلىيدفع المتعاملين    •
 .فالممارسة الجيدة تطرد الممارسة السيئة من ساحة العمل

  :بأخالقيات العمل يف اجلامعةااللتزام فائدة 
 .يسهم في شيوع الرضا االجتماعي  •

 .يشعر الطالب واألساتذة بالثقة بالنفس •

 .يؤمن الجامعة ضد المخاطر بدرجة كبيرة  •

 برامج الجودة   –مج التنمية البشرية    لبرامج األخرى مثل برا    عددا من ا   يدعم •
  . برامج التخطيط االستراتيجي–الشاملة 
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  األخالق المهنية 
  في مجال التدريس لمرحلة البكالوريوس

  

 هي  م جسيمة وأخالقياته  م ومسئوليته ،ونه مسئول عضو هيئة التدريس ومعاونو   

  . الجسر الذي يربط بين طالبه ومجتمعه

  :اق املسئوليةنط

  وذلـك  ، مـضمونا أخالقيـا     ه يتضمن   ومعاونوكل ما يفعله عضو هيئة التدريس        •
ء أدركـه عـضو هيئـة التـدريس     وسوا، صحيح سواء كان بقصد أو بغير قصد 

  ذج يس ومعـاونوه نمـا     عضو هيئـة التـدر     أن وذلك، أدركه مه أو فاته  ومعاونو
   فـي   مإلـيه  ويتطلعـون    اربإكب م طالبه مإليه للسلوك ينظر    ة ودائم ومتحركة ةحي

  بمـا  ن  ويـستهدون فيمـا يقولـو   ونه همبما يفعلتقدير ويهتدون فيما يجب فعله   
 .مه هونقول

سلوك قائم ومستمر ومؤثر في الطالب حـين         ه عضو هيئة التدريس ومعاونو    إن •
 الـدرس   ون ويعطـون   ويكـافئ  ون ويعاقب ون ويغضب ون ويجلس ون ويتكلم يمشون

 الواجبات واالمتحانـات    ويصححون ونر ويحاسب  عن أم  ويصدرون األمر وينهون  
 . أي شيءون أو يقولونوحين يفعل.... و.... على االستفسارات وويردون

 : ترتيبا على ذلكومعاونوهويتوقع من عضو هيئة التدريس  •

 قـدوة  م وإنما ألنهم للسلوك ليس فقط ألن هذا واجبه       طيبة ذج نما وا أن يكون  :أوال
  .م لمن حوله
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 وتهيئـة الظـروف لنمـوهم       م التنشئة الخلقية السليمة لطالبه    وا أن يقود  :ثانيـا
  .المعرفي والخلقي الذي نرجوه لهم

  :أبعاد املسئولية
يكاد يكون نطاق مسئولية عضو هيئة التدريس ومعاونيه المهنية في األخـالق            

  :بغير حدود ومع ذلك سنركز في هذا الدليل على أخالق المهنة في 

 يوس التدريس لمرحلة البكالور . ١

 التقويم واالمتحانات  . ٢

 األنشطة والعالقات الطالبية . ٣

   والعالقات مع أولياء األموراإلدارة . ٤
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 أخالق المهنة في مجال التدريس لمرحلة البكالوريوس 
 

   : املادة التعليميةإتقان ١/١
 مـستوى  ليحققوا م قصارى جهدهواعلى عضو هيئة التدريس ومعاونيه أن يبذل 

ـ    ون ال يتقن  وا فإذا كان  وادهملممقبوال من اإلتقان      الوقـت الكـافي     و المادة عليه طلب
 . لتدريسها أنفسهمهاليؤهل

   : التحضري اجليد١/٢
ـ  محال مسئوليتهعلى عضو هيئة التدريس ومعاونيه      وا عن التـدريس أن يقوم

تشتمل خطة الدرس على المكونات األساسية الواجبة        م وأن بالتحضير الجيد لدروسه  
 وصـالحيتها  إتاحتهـا  مـن  وا وأن يتأكـد   ر الوسائل المـساعدة    بتحضي واوأن يهتم 

  .لالستخدام بما يحقق أهداف الدرس 
 األخالقيـة أن    موعلى عضو هيئة التدريس ومعاونيه كذلك للنهوض بمسئوليته       

 بمـا يتوافـق مـع       م تطـوير دروسـه    وا ويحـاول  ممادته  بما هو جديد في    باإللمام
  .المستجدات

   : معايري اجلودة١/٣
 بالمعـايير القياسـية للجـودة       واو هيئة التدريس ومعاونيه أن يلتزم     على عض 

 وفي أسـاليبه وأيـضا فـي        مسهوفي تحديد  محتويات در    ) رسمية أو غير رسمية   (
  .األنشطة المصاحبة للدرس

   : التعريف بإطار املقرر١/٤
 العام للمقرر لطالبه سواء     اإلطارتوضيح   هيئة التدريس    اءعضأيهمل كثير من    

 أهمية ذلك أو لموقف شخصي في نظام التدريس والصحيح أن عـضو             مراكهإدلعدم  
 إطـار  علميا وأخالقيا عن توضـيح       م أمام طالبه  ونهيئة التدريس ومعاونيه مسئول   

ونظام تدريسه ونظام تقويم الطـالب ونظـام         بتدريسه وأهدافه    ونالمقرر الذي يقوم  
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 واالسـتماع لوجهـات      في كل ذلـك    ممناقشة طالبه  عن   ون مسئول هماختباراتهم بل   
  . للنظر في االستفادة منها لإلدارة - لزم األمرإذا – وإبالغها نظرهم

   : خلق أوسع الفرص للتعلم١/٥
ـ     لونه مسئو عضو هيئة التدريس ومعاونو     أن  م وواجـبه  م أخالقيا عـن طالبه

وألن يحقق كل منهم أقصى طاقته وذلك       ، مدى    لهم الفرصة للتعلم الى أقصى       وايهيئ
  :لمن خال

  .الفعال لوقت الدرساالستخدام  .١

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

  . األسئلةوإثارةتنمية حب االستطالع  .٣

 . له أسانيد محددة مادامتتقبل تبني الطالب رأيا مخالفا  له  .٤

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

  . في المناقشة أو في الدرسواإلرهابتجنب القهر  .٦

  . الطالبإلى التعلم عموما نقل عبء تعليمي معين من مسئولية .٧

 يدرسها تشتمل التيأن يصمم عضو هيئة التدريس خطة لكل مادة من المواد  .٨
 عن طريقها يمكن تحقيق التيعلى الهدف من تدريس المادة، ومفردات المادة 

ات المادة، ووسائل تدريس هذه المفردات،  لمفردالزمنياألهداف، والتوزيع 
ووسائل قياس تحقيق األهداف، وثبتاً بالمصادر والمراجع األساسية لموضوع 

 .المادة

 تعزيز قدرة فيأن يتواصل مع أحدث أساليب التدريس والتقويم لإلفادة منها  .٩
الطالب على تحيل المعرفة، وأن يحضر بعض الدورات الخاصة بأساليب 

 . العامتخصصهجال  مفيالتدريس 

 التدريس، وعلى أحدث القضايا فيالتدريب على وسائل البرمجيات الحديثة  .١٠
، وعلى تطوير قدراته الذاتية والعلمية، وتنمية بتخصصهالمعاصرة المتصلة 
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 واللغات العلمية – على األقل –قدرته على فهم واستيعاب اللغة اإلنجليزية 
 .ن لم يكن يمتلكهاإاألخرى، و

 بالمناقشة واالعتراض وفق أصول الحوار البناء وتبعاً آلداب الحديث أن يسمح .١١
  .المتعارف عليها، وبما يهيئ فرصاً أفضل للتعليم

 المحاضرة أو المعمل بأمانة وإخالص، حرصاً على النمو فيأن يؤدى عمله  .١٢
أن يتابع أداء طالبه إلى أقصى مدى ، و لطالبه ومعاونيهوالخلقي المعرفي

 .ائج المتابعة لطالبه ولذوى الشأن للتصرف بناء عليهاتح نممكن، وأن يتي

 وحرية التعبير الرأي حرية الفكر وحرية فيأن يكون نموذجاً للقيم الديمقراطية  .١٣
  . طالبهفيوالمساواة، وأن يسعى لتنمية هذه القيم 

   : إتقان التدريس بأمانة١/٦
 مهـارات   تقانإل م قصارى جهده  واعلى عضو هيئة التدريس ومعاونيه أن يبذل      

 للتعرف على الطرق  المختلفة للتـدريس والوسـائل واألدوات           التدريس وأن يسعوا  
 لجعل  ن ساعي م في أداء الدرس باقتدار وفق أقصى قدرة لديه        مواألساليب التي تعاونه  

 الطالب أمانة لدى عضو هيئة التدريس ومعاونيه        إن. ة ومفيد ة ومثير م مشوقه درسه
 ألنفـسهم  م من خالل تطـويره  على هذه األمانة   ونيحرص م أنه إلىويجب أن نطمئن    

  .م ومهاراتهمولقدراته
   : توجيه الطالب بشأن مصادر املعرفة١/٧

 ليس فقـط كمـصدر      أنفسهم إلىه  أن ينظر عضو هيئة التدريس ومعاونو     يجب  
هم و مصادر المعرفة ويدرب   م طالبه وا أن يعرف  م عليه وإنما، م  للمعرفة بالنسبة لطالبه  

وشيئا فشيئا ينجح  والنظرة النقدية لما يحصلون عليه من معلومات  إليهاء  على اللجو 
ه في تنمية اعتماد طالبـه علـى أنفـسهم وتـدريجيا            هيئة التدريس ومعاونو  عضو  

رها لهم عـضو هيئـة       والرعاية التي يوف   واإلشرافيعلمون أنفسهم في ظل التوجيه      
  .هالتدريس ومعاونو
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 اإلجابـات  كل المعارف وكـل      ون يتيح نذي عضو هيئة التدريس ومعاونيه ال     نإ
 الطالب   إلى نهم ودون أن يبذلوا أي مجهود يسيئون       دون مشقة م   مالنموذجية لطالبه 

 في الحـصول علـى درجـات عاليـة فـي         من نجح طالبه  إفي األجل الطويل حتى و    
  .االمتحان

  :راعاة الفروق الفردية بني الطالب  م١/٨
 علـى كـل     م مجهـوده  وا بأن يوزع  نو مطالب مهعضو هيئة التدريس ومعاونو   

 أن م من مشاركة الجميع ولو تفاوتت نـسبة المـشاركة وعلـيه      وايتأكد وأن   الطالب
وفـق الـسياسة     عناية خاصة لألقل قدرة ولو كان ذلك خارج وقت الـدرس      وايوجه

  .وهذه مسئولية أخالقية. المتبعة لرعاية الطالب األقل قدرة 
  :ب  املتابعة الفعالة ألداء الطال١/٩

 ابنته تدهور   أوال يصح أن يفاجأ ولي األمر في نهاية الفصل الدراسي بأنه ابنه             
 إلـى  النظر   ومعاونوهبشدة في مستواه الدراسي دون أن يلفت عضو هيئة التدريس           

  .منحنى الهبوط في األداء خالل الفصل الدراسي وهذه مسئولية أخالقية
   : دروس خصوصيةإعطاء االمتناع عن ١/١٠

 ويـستفيد   يستاء منها الجميـع   الدروس الخصوصية ظاهرة اجتماعية     أصبحت  
 وتفـشي  .والعمليـة التعليميـة   منها البعض ويعاني أثرها الطالب وأولياء األمـور       

  .  ألخالق المهنة من جميع الوجوهإهدارالدروس الخصوصية 
 أن العالقة السامية بين الطالب وعضو هيئة التدريس ومعاونيـه ال يجـوز              إن
 م حد أن يستأجر الطالب عضو هيئة التدريس ومعاونيه ويـشتري وقـته    إلىر  تتدهو

هذه العالقة تتنافى تماما مع مكانة عـضو هيئـة          .  الثمن   م عنده ويدفع له   مويوظفه
  .مالتدريس ومعاونيه واحترامه

 منفـسه ون أ  ويحترم م مهنته ون يحترم ن عضو هيئة التدريس ومعاونيه الذي     إن
  .هذه أوليات أخالق المهنة. روس الخصوصيةإعطاء الد تماما ونسيرفض
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  واالمتحاناتالتقييماألخالق في  
  
ــام احملــدد ٢/١ ــسب النظ ــالب ح ــدوري للط ــستمر وال ــالتقييم امل ــة ب  العناي

  بتوصيف املقرر الدراسي املعتمد
مبنية عضو هيئة التدريس    يؤدى ذلك بعناية بحيث تكون الدرجات التي يحددها         

  .ستطيع الدفاع عنهعلى عمل دقيق قام به وي

   توخي العدل واجلودة يف تصميم االمتحان٢/٢
 يعكس االمتحان ما تم تدريسه وما تم تحصيله وأن يفرز           أنالمطلوب مهنيا هنا    

فاالمتحان وسيلة لكي نقـيس  .  بعدالة دون تشدد ودون تسيب أيضا مستويات الطالب 

وليس أيـضا  نتقام منهم  الطالب أو اال   إلرهابتقدم الطالب في الدراسة وليس وسيلة       

  .وسيلة لمنحهم درجات يحصلون بها على شهادات ال يستحقونها

   وضع آليات لضمان عدالة تقييم الطالب٢/٣
   : االمتحانات التحريرية-:أوال

 . من مصحح بأكثر يتم تصحيح الورقة االمتحانية أن  . ١

  .اإلجابة يوقع جميع الممتحنين على كراسة أن . ٢

 .حانية المستويات المختلفة للطالب  يغطى الورقة االمتأن . ٣

 .وجود آلية لتظلمات الطالب . ٤

  : االمتحانات الشفوية -:ثانيا

 . بها ة التعليمية والمنوطاألهداف بحيث يقيم الشفويتوصيف االمتحان  . ١

 .الشفوييعتمد هذا التوصيف من قبل مجلس القسم قبل بدء االمتحان  . ٢

داخليين لاللتـزام بنوعيـة     ين وال ييتم شهره على جميع الممتحنين الخارج      . ٣
 . المتفق عليها من قبل القسم األسئلةوعدد 
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.  عنـه  اإلجابـة  فرصة عشوائية للطالب الختيار السؤال المطلـوب         إعطاء . ٤
  .األول على السؤال اإلجابة عدم في رغب إذان فقط وللطالب فرصتا

 . على السؤال لإلجابة فرصة كاملة للطالب إعطاء . ٥

 . اللجنة عن اثنين فيمتحنين آال يزيد عدد الطالب الم . ٦

 .أن تتوافر بيئة مريحة لالمتحان  . ٧

 . ممتحنين على األقل ٢ضرورة وجود عدد  . ٨

 .عدم انفراد ممتحن بإعطاء الدرجة  . ٩

 . الطالب وذلك لضمان المصداقية إجابةضرورة وجود معيار لقياس  . ١٠

 .تعدد مجموعات األسئلة . ١١

    :ضرورة احتفاظ القسم باآلتي . ١٢
 المتحان التوصيف الكامل ل •

 األسئلة الشفوية •

 معيار قياس اإلجابات •

 Project Presentationتطوير االمتحان الشفوي يشمل طريقة  . ١٣

  : أعمال السنة-:ثالثا

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

تى يتمكن الطالب مـن تحـسين       أن يكون تقييم الطالب بالطريقة التكوينية ح       . ٢
 .مستواه

 .قع الطالب على نتيجة التقييم اإلجمالي ألعمال السنة أن يو . ٣

تطبيق آلية دليل الطالب للتدريب العملي على مستوى األقسام حيـث يقـوم              . ٤
الطالب بالتوقيع عليها في نهاية الفصل الدراسي وتسليمها للقـسم لحـصر            

 .درجات أعمال الفصل الدراسي 
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   اإلعالم العام عن نظام التقويم واالمتحان٢/٤
  ، العدل أن يعرف الطالب أساسيات نظام التقويم واالمتحان الذي سيخضع له     من

وقد يكون مناسبا     ، أيضا أن تتاح هذه المعلومة لكل الطالب على السواء        ومن العدل   
 ملزمـة   آرائهم في النظام حتى ولو لم تكن تلـك اآلراء       إلبداء الفرصة للطالب    إتاحة

  .وهذه مسئولية مهنية. رة أو لإلدالعضو هيئة التدريس ومعاونيه 
  هذا التزام قانونى ال أخالقى  :التزام الدقة والعدل يف تصحيح اإلجابات ٢/٥

ليحـصل   الدرجات   وإعطاءتوخي الدقة التامة والعدل في أعمال التصحيح        يجب  
 واألفضل مهنيا هو توزيع الدرجات أثناء تصميم االمتحان         .كل طالب على ما يستحقه    

لتوزيع معلنا للطالب ومكتوبا على ورقة االمتحـان حتـى يقـرر    على أن يكون هذا ا    
 وفي ذلك عدل    إلمكاناته وفق تقديره هو     إجاباتهالطالب كيف يوزع وقته وكيف يرتب       
  . وهذه مسئولية مهنية،ومساواة وتكافؤ فرص بين الجميع

 : مراعاة السرية التامة يف مجيع أعمال االمتحانـات حـىت إعـالن النتـائج ٢/٦
  لتزام قانونىهذا ا

هذا واجب مهني أصيل أوال لتكافؤ الفرص بين كل الطالب وثانيا لتجنب التأثير              
 االمتحانات وثالثـا لتجنـب       العتبارات غير موضوعية على أي من أعمال       الشخصي

البلبلة المحتملة نتيجة تسرب النتائج قبل إعالنها أو تسرب تأثير قواعد الرأفة قبـل              
تالي يتوافر الهدوء والسكينة للقـائمين علـى االمتحانـات          أعمالها أو غير ذلك وبال    

  .فيؤدون أعمالهم بكفاءة أعلى
   : مراجعة النتائج حال وجود أي نظام مع حبث التظلم بكل جدية٢/٧

لما كان المبدأ المهني يقضي بتوخي الدقة والتـزام العـدل فـي كـل أعمـال                 
يجب ج لعل هناك أخطاء مادية      االمتحانات كان من الطبيعي السماح بالتظلم من النتائ       

تصحيحها مثل خطأ في تسجيل درجة في كشوف الرصد خطأ في احتـساب الدرجـة               
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خطأ في تطبيق أي مـن قواعـد الرأفـة أو قواعـد             ،  صحيحة   إجابةالمقررة على   
  .التصحيح

وتسمى كل هذه األخطاء أخطاء مادية يجب تصحيحها وبالتالي هناك نظام لتلقي            
  .وفحص النتائج وتصحيح األخطاء المادية التي يتم اكتشافهاالشكاوي والتظلمات 

  : املسئولية اتمعية عن دقة التقييم٢/٨
عدم الدقة في تقييم أداء الطالب مخالفة مهنية جسيمة يترتب عليها آثار جسيمة       

 ميل  :إلىوالموقف الذي غابت عنه الدقة قد يؤدي         .تتجاوز حدود األطراف المباشرة   
بكـل  الحصول على ما ليس من حقه ثم قبول اغتصاب حقوق اآلخرين           الطالب لقبول   

 بـالظلم أو    اإلحساس، اآلثار السلبية المحتمل وقوعها من هذا الطالب غير الخلوق          
 معـاني العـدل والمـساواة    إهدار، عدم تكافؤ الفرص بكل االنعكاسات السلبية لذلك       

  .والموضوعية
دريس ومعاونيـه قبـل المجتمـع        هناك مسئولية مهنية على عضو هيئة الت       إن

  .توجب عليه الدقة والعدل والموضوعية في كل أعمال االمتحانات والتقييم
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 أخالق المهنة في األنشطة والعالقات الطالبية 
  
 االلتزام باملشاركة يف األنشطة الطالبيـة باعتبارهـا جـزءا مـن عمـل عـضو ٣/١

   :هيئة التدريس ومعاونيه
 م من فكـره    يعطوا  عضو هيئة التدريس ومعاونيه أن     توجب أخالق المهنة على   

للمشاركة في ابتكار وتخطيط وتنفيذ األنشطة      العادل    القدر   م وجهده م ووقته موعلمه
معاونيه يتخلف عن األنشطة هو مخـالف       أو من   الطالبية وأي عضو هيئة التدريس      

 هو الصوإخألخالق المهنة فان مشاركة عضو هيئة التدريس ومعاونيه فيها بحماس          
  .جزء من عمله األساسي وليس تطوعا أو تفضال منه

  : استخدام لغة مهذبة يف التعامل مع الطالب ٣/٢
 بالتالي االلتزام باسـتخدام     معضو هيئة التدريس ومعاونيه قدوة للطالب وعليه      

 أو يقتـدون بـه      ملغة مهذبة وراقية كلما أمكن في التعامل حتى ال ينقل الطالب عنه           
  .ن يقتدوا بهفيما ال يجب أ

  
  والعالقات مع أولياء األموراإلدارةأخالق المهنة في  

  
هـذه ليـست مـسئولية : علمي والنفسي السليم لنمو الطالب خلق املناخ ال٤/١

  قانونية

هذه مسئولية رئيسية لإلدارة العليا ولكل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وهي          
  . الوظيفةأونونية بحكم الواجب   لكونها مسئولية قاباإلضافةمسئولية أخالقية 

  هذا التزام قانونى : م االستخدام الرشيد للموارد واحلفاظ على املال العا٤/٢
هذه مسئولية أخالقية أساسية حيث يفترض أن استخدامنا للمباني أو المعدات أو   

ولـذا االسـتخدام    ،  المستلزمات يكون من منطلق تحقيق الهدف دون تقتير أيـضا           
  .مطلوبالرشيد هو ال
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    : تنمية الصف الثاني بأمانة وإخالص٤/٣
أكثر ما يضر المؤسسة أن يرتبط نجاحها بوجود شخص واحد أو عدة أشخاص             

 لذلك تنمية قدرات الصف الثاني بأمانة وإخالص مسئولية أخالقية مهنيـة   . معدودين  
 عن تدريب زمالء لهم ليرتفعوا لـنفس        المعدودون مسئولون  لذا هؤالء األشخاص     ،

  .مستوى الداء
   : يف السلوك الشخصي لكل من حولهج إعطاء النموذ٤/٤

هذه موجهة لجميع العاملين في نطاق التعامل مع أولياء األمور ويـشمل ذلـك              
  .مختلف نواحي السلوك

  هذا التزام قانونى :  تطبيق القوانني بدقة مع مراعاة روح النص٤/٥
االلتزام بتطبيق القوانين بدقة على   إالهذا أمر طبيعي فال نتوقع من الجميع كافة         

  .أن تراعى حكمة النص قبل حرفيته كلما كان ذلك ممكنا
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  أخالقيات البحث العلمي 
  واإلشراف على الرسائل العلمية

  

  :ية  أن تتوافر فيه الصفات اآلتعلى عضو هيئة التدريس كباحث علمى
  .العلم والمعرفة لحب العمل وا قوياويعتبر ذلك دافع : حب اإلطالع والعلم .١
 .وهذا يؤدى إلى قوة المالحظة وصدق التصور : صفاء الذهن .٢

 .رات كلها حتى ولو تكررتمما يساعد فى صموده أمام العث : الصبر والمصابرة .٣

 .نتائجهلضمان سالمة العمل وسالمة  : األمانه العقلية .٤

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

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

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

يساعد الباحث على التعبير السليم وفهم ما يقرأ وإدراك ما :  اإللمام باللغة .٨
 .اإلضافة إلى اإللمام باللغة اإلنجليزيةيسمع ب

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

 .والتعرف على الحقائق بإستمرار:  تنمية الفضول العلمى .١٠

التى تفيد فى تقصى الحقائق وتبادل وجهات النظر بين :  إذكاء روح المنافسة .١١
يه نظر الباحث لزوايا أخرى من الموضوع والتزود بمقترحات األفراد وتوج

 .نافعة
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تزام أخالقى أساسى ألنسانية كه لما يفيد المعرفة والمجتمع واإلتوجيه بحوث §
 .هبحكم وظيفت

عدم بتر النصوص المنقولة بما يخل بقصد صاحبها سواء كان ذلك بقصد أو  §
  .بغير قصد

 وواضحاً ومقدار االقتباس فى االقتباس يجب أن يكون المصدر محدداً §
  .مفهوماً بدون أى لبس أو غموض

فى اإلشارة إلى المراجع تذكر المراجع بأمانة تامة وبدقة تمكن من الرجوع  §
  .عتبارها قائمة قراءة إضافيةاتذكر مراجع لم يتم استخدامها إال ب إليها وال

تعاد تماماً بفى جمع البيانات الميدانية تراعى الدقة والصدق واألمانة مع اال §
  .جابةعن اإليحاء للمستقصى منهم باإل

يسند للغير أكثر من  فى تحليل البيانات يقوم الباحث بنفسه بالتحليل وال §
 .الت فى كل األحوالالحسابات والتحليالت الرقمية التى يمكن أن تقوم بها اآل

ستنتاج والتنظير فتلك كلها مسئولية أما التفسير والتقييم والمقارنة واال
 .الباحث

على عضو هيئة التدريس داخل القسم األكاديمى الواحد القيام بتنفيذ مشاريع  §
 بين ظيف التداخلو متميزة ويشجع على تاًعلمية مشتركة مما ينتج أبحاث
 .بعضالالتخصصات فى خدمة بعضها 

 .على عضو هيئة التدريس نشر وتوزيع األبحاث المتميزة §

ألبحاثه شخصيتها المميزة بحيث أن يحرص عضو هيئة التدريس أن تكون  §
 الفكرية فى موضوع بحاث فلسفة صاحبها وأطروحاتهتعكس هذه األ

 .تخصصه

أن يسعى عضو هيئة التدريس إلى أن تكون أبحاثه ودراساته ذات صلة ولو  §
 .قليلة بما يدرسه من المساقات العلمية
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  أخالقيات البحث العلمي
 

 .واإلنسانية كالتزام أخالقي أساسيع توجيه البحوث لما يفيد المعرفة والمجتم . ١

 فكـره  إالاألمانة العلمية في تنفيذ البحوث والمؤلفات فال ينسب الباحث لنفـسه       . ٢

. ومحـددا   من اآلخـرين معروفـا   وعمله فقط ويجب أن يكون مقدار االستفادة     

فمقتضى أخالقية األمانة العلمية توثيق المصدر بالدقة تحرزا عن التـورط فـي           

 .قية منافيات أخال

في االقتباس يجب أن يكون المصدر محددا وواضحا ومقدار االقتباس مفهومـا             . ٣

لذا تعد مسألة الدقة في نقل أو بيان أقوال اآلخرين          . بدون أي لبس أو غموض      

 .قضية حساسة جدا

بما يخل بقصد صاحبها سواء كان ذلـك بقـصد أو   عدم بتر النصوص المنقولة      . ٤

 . بغير قصد

جب توضيح أدوار المشتركين بدقة واالبتعاد عن وضـع         في البحوث المشتركة ي    . ٥

 .األسماء للمجاملة أو للمعاونة

فـان البحـث    . يجب جمع البيانات بعناية ودقة دون تحيز من جانب الباحـث             . ٦

 .العلمي األمين يستدعي التعامل مع الفكرة دون نظر ألسماء أو أشخاص 

يل كافية تمكن الباحثين    يجب تقديم البيانات في شكل واضح وكتابة البحث بتفاص         . ٧

 . التجارب والتحقق من النتائج إعادةمن 

تحديث البيانات في المؤلفات المقررة على الطالب حتى يلموا باألوضاع الحديثة            . ٨

 .المحيطة
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بحاثاألشراف على اإلأخالقيات  
الطلبة أصول البحـث العلمـى ومراحلـه        ثنين لتعليم   او  اأن يخصص محاضرة     §

  .وتوثيقها وتحليلهاوطرق جمع المادة 

  .موضوعات األبحاث محددة ودقيقة §

  .أن يرشد الطلبة إلى المصادر والمراجع األساسية ألبحاثهم §

 من بين مجموعـة     أبحاثهمختيار موضوعات   اأن يتيح للطلبة بعض الحرية فى        §

  .أبحاث يعرضها عليهم

أن يصحح األبحاث ويدون مالحظاته عليها كى يفيـد الطلبـة مـن المالحظـات        §

  .يتالفى الوقوع فى األخطاء نفسها فى األبحاث الالحقةو

 مـن  ءاًاث مشتركة بحيث يتولى كل طالب جـز      أن يشجع الطلبة على القيام بأبح      §

  .البحث مما يشجع روح الفريق فى البحث العلمى لدى الطلبة

أن يحترم حرية رأى الطالب وحرية منهجه ويشجعه على إبراز شخصيته العلمية           §

 .فى البحث
  

  لكية الفكرية والبحث العلميالم
  

  :أهمية امللكية الفكرية
جزءا ال يتجزأ من البيئة الداعمة والمحفـزة     تعتبر تشريعات الملكية الفكرية      •

  .للبحث العلمي

توفر الملكية الفكرية الحمايـة المطلوبـة لمنتجـات المؤسـسات البحثيـة             •

 .والباحثين وتكون محفزة لهم

ية انتقال التكنولوجيـا بـين المؤسـسات        تسهل وتنظم حقوق الملكية الفكر     •

 .والدول بسهولة
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 وتقوية الروابط بين المؤسسات البحثيـة     إيجادتسهل حقوق الملكية الفكرية      •

 .والقطاع الصناعي 

 اإلبـداع توفر الملكية الفكرية حافزا للباحثين والمؤسسات البحثيـة علـى            •

 .واالختراع

  :آلية وإجراءات محاية امللكية الفكرية
 اآللي الحاسب أجهزةمرخصة علي الغير تخدام البرامج الجاهزة حظر اس .١

 .للمؤسسة

عدم السماح للعاملين بالمؤسسة بنسخ المصنفات مما يشكل اعتـداء علـي            . ٢

فـي باقتبـاس جـزء    تحقوق المؤلف لحماية المصنفات الفنية واألدبية، ويك  

مثل صفحة من كتاب أو مشهد مـن  (صغير جداً من العمل في بعض األحيان        

 )فيلم

تباع إرشادات المكتبة لمراعاة االلتزام بالضوابط المنصوص عليها في ا .٣

 .قانون حماية الملكية الفكرية

جراء البحوث العلمية للحفاظ إضوابط لجنة أخالقيات البحث العلمي في اتباع  .٤

 .علي الملكية الفكرية في البحوث

 :حقوق التأليف والنسخ وتعني حق المؤلف في أناتباع  .٥

 .سمه علي العمل وأال ينسب العمل إلي مؤلف أخريوضع ا •

 .يريال يتعرض العمل إلي التشويه أو التغ •

 .يجمع الرسوم من مستخدمي العمل •

 )خر شركةقد يكون الشخص اآل(آخر يبيع الحقوق كاملة لشخص  •
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ع الرسوم التي يحصل عليها من هذه الحقوق إلـي شـخص     ييهدي أو يب   •
 .خرآ

، وتسمي في هذه الحالـة  آلخرين بشكل مجٍزأن يبيع الحقوق أو يعطيها ل     •
 فيعطـي   أو ترخيص وتكون الرخصة إما حصرية أو غير حصرية        رخصة

في كثير من األحيان ال يمكـن سـحب   ومثالً لشخص ثالث رخصة توزيع    
 .الرخصة الحصريه إال تحت شروط معينة

 :التعرف علي الخرق أو التعدي علي حقوق التأليف النسخ وهي .٦

  بمعني لو وصل الشخـصان إلـي نفـس التعبيـر بـشكل      النسخ الفعلي    •
يثبت أن احدهما رأي عمـل      مستقل فلن يوجد خرق مادام ليس هناك ما         

 .خرالشخص اآل
 

  حق وحماية الملكية الفكرية
قانون حماية الملكية الفكرية في أي بلد يقوم بحماية أغلى وأثمـن كنـز مـن                

 حفظ حقوق التأليف الناتجة بشكل رئيـسي مـن          إلىثروات البلد وهو العقل ويهدف      
  . فكر اإلنسان وكل مجهود عقلي يقوم به

 الروتينية التي تتبعها الدول لحفظ هذه الحقوق تكون مختلفة ولكـن    واإلجراءات
في أغلب األحوال تتم بعد قيام صاحب االبتكار والفكرة بتسجيل فكرته والحصول على             

 الجهات الحكومية والمـسئولة عـن       إحدىع من   حقوق التأليف وأخذ براءة االخترا    
وبمجرد قيام الشخص بالتسجيل فقد ضمن لنفسه         ، حماية الملكية الفكرية في الدولة    

  .وعقله الحفاظ على ممتلكاته من النسخ والتزوير والسرقة
تقدمة بهدف  أثبت قانون حماية الملكية الفكرية وعوده عند تطبيقه في الدول الم          

 زيـادة نمـو     إلـى نتاجاتهم الفكرية في المجتمع وهو يؤدي       اد وإ حماية عقول األفر  
وهـو أيـضا   ، كالنواحي االقتصادية والتنموية والبـشرية  المجتمعات من نواح عدة   

  .العامل الرئيسي لخلق أفكار جديدة وتطوير الصناعات 
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  حق الملكية الفكرية

  
ختراعات وغير ذلك  الحقوق االعتبارية واألدبية والذهنية كحقوق التأليف واال     أن

 االحتفاظ بالربح الناتج عـن       فى هي من الحقوق الفكرية التي تعطي لصاحبها الحق       
 ويعطيـه   ،على أساس الجهد المبذول مـن قبـل صـاحبه    وهو حق مشروع   ،عمله

 ولهذا الحـق     .بنشر مؤلفه أو اختراعه    آخر من أن يقوم      إنسانمنع أي   فى  السلطة  
 المادي يتعلق بالفائدة المادية التي يحققها صـاحب          فالجانب  .جانبان مادي ومعنوي  

هذا االختراع من عمله والجانب المعنوي أنه ال يجوز ألحد أن ينسب هذا العمل لـه                
  .ألنه يعد متجاوزا حق صاحب اإلنتاج الذي له وحده الحق بحمل اسم عمله المبتكر

  :حق التأليف

ا أم علميا أو فنيا مبتكرا مهما        الذي يحمل إنتاجا أدبي     هو الوعاء المعرفي   :المصنف
  .كان نوعه أو أهميته أو طريقة التعبير فيه أو الغرض من تصنيفه 

 سواء بذكر اسمه على المـصنف أم بأيـة      إليه من ينشر المصنف منسوبا      :المؤلف
 قام الـدليل علـى   إذا إالطريقة أخرى بما في ذلك استعماله اسما مستعارا     

  .غير ذلك 
 تثبـت للـشخص     التي والمادية   المعنويةو مجموعة المصالح     ه :حق ملكية المؤلف  

  .على مصنفه
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 أخالقيات قبول الهدايا والتبرعات
  

يجوز قبول الهدايا أو التبرعات من جهات مشبوهة أو من أشخاص سيئى  ال §
االبتعاد عن . السمعة أو تثار حولهم مجادالت أخالقية أو تمس الشرف والنزاهة

  .ى فائدة قد تجنى من التبرعهذا أفضل للجامعة من أ
 بشفافية تامة، ةالهدايا والتبرعات التى تتلقاها الجامعة يجب أن تكون معلن §

 .، واستخداماتها معلنةةوجهات تلقيها بالجامعة معلن

 ال ترد من حكومات أجنبية يجب أن يطبق عليها نفس التيالمنح والهبات  §
  .القواعد

 مؤخراً تورطها أو تورطه فى يجب وقف التعامل مع أى جهة أوشخص ثبت §
  .مسائل تمس النزاهة أو الشرف

  .يجب عدم ربط الهدايا والتبرعات بأى تأثير على ساسيات الجامعة ونشاطها §
األساتذة األفراد يحظر عليهم قبول هدايا أو تبرعات شخصية، خاصة من  §

  .أشخاص لهم عالقة بعمل األستاذ
قبول الهدايا والتبرعات وأن يجب على الجامعة إصدار سياسة رسمية بشأن  §

ن إأن تدمج هذه السياسة فى ميثاق أخالقيات المهنة  بكل دقة، ويجوز تطبقها
 .وجد بالجامعة

 
  األخالق المهنية للطالب

  
 وهم قـادة   ، فالطالب أكثر طاقه وحيوية   .الطالب أهم فئة في المجتمع الجامعي     

 األنشطة الطالبية النافعة التي      فلذلك يجب أن يمارس الطالب      ، المجتمع في المستقبل  
وجامعتهم تحت إشراف مـن    تعود على المجتمع بالخير والنماء من خالل مؤسساتهم         

  .أساتذتهم
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   بومن حق عضو هيئة التدريس ومعاونيه على الطال

 .يري عضو هيئة التدريس ومعاونيه من الطالب ما يليق به من احترام وتقـدير              •
ن يستفيد من عضو هيئة التدريس ومعاونيـه        فالبد للطالب من أن يحرص على أ      

فهو مهما كان لديه من تقصير سواء فيما يتعلق بالمخالفات الشرعية أو ضـعف              
 .علمي فهو على كل حال اقدر منه علما وتجربه

 وقـد  ءخطاأ في ون فقد يقع  ين معصوم واه بشر ليس  ة التدريس ومعاونو  عضو هيئ  •
ومات ليست لألستاذ فحين يـدرك   في موضوع معين لدى الطالب فيه معل     ونيتحدث

الطالـب الحكـيم    . علم منه وال أكثر إحاطة      أنه  أالطالب خطا أستاذ فهذا ال يعنى       
 مع عضو هيئة التدريس ومعاونيه محدود وتدريس عضو هيئة التـدريس        هوجود

 قدر اإلمكان ولو حتـى      مومعاونيه له وقت محدود فليحرص على أن يستفيد منه        
 .ال واستشارة ومناقشة الدراسة سؤاخارج حجرة

 اإلخالص هللا عز وجل هي قضية مهمة فـي حياتـه            في حياة الطالب الجاد قضية     •
ـ أفعليه إن يتعلم العلم ابتغاء لوجه اهللا تعالى و   النـاس  ةن يوظف ما يتعلمه لخدم

 فاألمة تحتاج إلى طاقـات   .ةابتغاء لوجه اهللا تعالى ونفعهم  فيما هو من تخصص        
 .ار في كل ميدان الناس األخيتاج إلى التخصصات وتحةفي كاف

كون صلته ت أالن الطالب الذي يستحضر النية الخالصة البد أن يعتني بتخصصه و  إ •
ثـر ذلـك فـي      أبه مقتصرة على ما يتالقاه في مقاعد الدراسة فينبغي أن يظهر            

 إذ  ،متابعته للكتب والدوريات والندوات والبرامج العلميـة المتعلقـة بتخصـصه       
 .ن يستطيع أن يفيد األمة من خالل هذا التخصصبدون ذلك ل

احرص . الدروس الخصوصية علم ناقص من غير المتخصصين أو ناقصي األهلية         •
عد بعناية ويكمل   أعلى المقرر الذي تتلقاه داخل حجرة الدراسة فغالبا ما يكون قد            
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فيه الطالب دراسة العلم ولو بشكل مختصر ويمتحن فيه فيعيد قراءته ومراجعتـه             
  .استذكارهو

 المسئولية المهنية تجاه النمو الخلقي للطالب 
 
يقوله  ة، يبعث برسائل خلقية مؤثرة فى كل ماوهيئة التدريس نموذج وقدعضو  §

ويفعله داخل الجامعة وخارج الجامعة، ومسئوليته المهنية عن النمو الخلقى 
ن إ  بل،لطالبه ربما تكون أخطر من مسئوليته عن نموهم العلمى أو المعرفى

األستاذ الجامعى إذن . أقصر طريق لتفوق طالبه هو نموهم الخلقى المسئول
مسئول مهنياً وخلقياً عن النمو الخلقى السوى لطالبه، وما يذكر بشأن مسئوليته 

شك له تأثير غير مباشر على النمو الخلقى  المهنية فى الجوانب األخرى لعمله ال
بغية المزيد من التحديد  إنها ا األمر لهذفراد األمر مساحة مستقلةوإلطالبه، 

  .والتوضيح ألخالقيات عضو هيئة التدريس فى هذا الشأن
يقدم عضو هيئة التدريس فى أقواله وأفعاله نموذجاً طيباً يحتذى به طالبه،  §

نقصده فى النموذج باالجتهاد العلمى وااللتزام العلمى،  يقف ما وال. ويتمثلون به
ب شخصية األستاذ حتى ملبسه ومشيته وكالمه وإنما يمتد ليشمل كل جوان

 .  واهتماماته
 

 أخالقيات األنشطة الطالبية 
  
 .المشاركة واإلشراف على األنشطة الطالبية المختلفة §

 .إعالم الطلبة الجدد باألنشطة المختلفة والمتنوعة §

 .تحادات الطالبيةشاف المواهب ورعايتها من خالل االكتا §

 .العمل على حلهاالتعرف على مشاكل الطالب و §

 .الجماعيالعمل على خلق روح الفريق والعمل  §
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  أخالقيات المهنة في خدمة الجامعة والمجتمع

  
 المجتمع من خالل ربط ما يعلمه اتجاه هيئة التدريس بمهامهم أعضاءتطلب قيام ي §

 وعلمه جهده من اً كبيراً جزءاألستاذن يخصص أللطالب باحتياجات المجتمع و
 . يعاني منها المجتمع تيالللمشكالت 

 يحتاجها التي البشرية الطاقات إعداد يحرص عضو هيئة التدريس على نأ §
 . المعارف والخبرات المتجددةبأحدثالمجتمع وتزويدهم 

 البحث التطبيقي وربطه بواقع العمل ة يحرص عضو هيئة التدريس على تنمينأ §
 .في المجتمع 

 إلى تؤدي والتي المختلفة إلنتاجيةاالعمل على تقويه الروابط مع المؤسسات  §
 التي حل المشكالت في هيئة التدريس أعضاءبحيث يسهم التفاعل المباشر بينهما 

 . المؤسساتهذهتواجه 
أداء عمله العلمى والطالبى بأمانة وإخالص ليسهم أوال على عضو هيئة التدريس  §

ن األكثر قدرة على فى تنمية المعرفة اإلنسانية، وليسهم ثانياً فى تخريج المواطني
 . واإليجابية فى المجتمعةالمشاركة الفاعل

يعمله أو يبحثه باحتياجات المجتمع، خصوصاً مع محدودية موارد  ربط ما §
من جهد وفكر وعلم عضو المجتمع عموماً، وبالتالى يهمنا توظيف الجزء األكبر 

  . المجتمعبما يخدمهيئة التدريس المباشر 
هوض بشئون الجامعة بصدر رحب والقيام بها نه فى ال إليةتقبل المهام المسند §

ند إليه من يس ال تعوقه الصعوبات أوالمشكالت عن تنفيذ ماأبإخالص وإتقان، و
  .مهام

معاونة وتنمية الهيئة المعاونة له من مدرسين فى وسعه لل القيام بكل ما §
 .مساعدين أو معيدين أو أعضاء هيئة التدريس األقل فى الدرجة الوظيفية

في المجتمع ويعملون في غرس قيم المجتمع الفاضلة لدى طالبه الذين يعيشون  §
 .مواقفه المختلفة 

 .يتمثل ذلك في تزويدهم بالخبرات التي تسهم في بناء شخصيات مواطن المستقبل §

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

                                                              

 )٢٧(  

المجتمع قيم ب كان واعيا إذا إالدور عضو هيئة التدريس في المجتمع ال يستقيم  §
   .وراعيا لها

  مهنية لألعمال اإلدارية والفنيةاألخالق ال
 

.  أبعادهمـا  بـاختالف    األخالقيـة  ةعن المـسئولي   ةالقانوني المسئوليةتختلف  
 المـسئولية  قانون لكـن     أو شخص   أمام تتحدد بتشريعات تكون     القانونية فالمسئولية
 بخالقـه   اإلنـسان  ةشمل من دائرة القانون ألنها تتعلق بعالق      أ و أوسع فهي   األخالقية
 دائرة القانون فمقـصورة     أما. اهللا والضمير  أمام ة ذاتي ةفهي مسئولي  هوبغيروبنفسه  

 أمـا . المجتمـع  في وتتغير حسب القانون المعمول به ه نحو غيراإلنسانعلى سلوك   
 اإلنـسان  وال تتغير وتمارسها قوة ذاتيه تتعلق بضمير ثابتة فهي   األخالقية المسئولية

 ال تكون بديال عن     الذاتية بقوتها   األخالق إن هنا يمكن القول   .األولي هو سلطته    الذي
يمكـن   وال متكاملتان   القانونية والمسئولية األخالقية المسئولية من   كلالقانون ولكن   
  . مهما كانتة مهنأي فيالفصل بينهما 

 المهنـة  تلك   أعضاء هو سلوك    ةين مع ة الحكم على مهن   في ة الوحيد الطريقة إن
 يتميز الدليل   أنويجب  .  والكرامة ةاالحترام والكفاء  و الثقة والحفاظ على قيم     هاإزاء

  :تي  باآلة والفنياإلدارية للمهنة األخالقي

 وذلك وفقا لما هو محدد      ةوأمان ة به بدق  ة يؤدي بنفسه الواجبات المنوط    أن . ١
 فـي ن ينجزها   أ و والجماعية الفرديةبالقانون ولوائح العمل وعقود العمل      

 .الوقت المحدد

 حاله التغيب   في المقررة   اإلجراءاتبع  ت ت أنعيد العمل و   يحافظ على موا   أن . ٢
 .ه مواعيدة مخالفأوعن العمل 
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 أي أو مـستندات    أو أجهـزة  أو أدوات يحافظ على ما في عهدته مـن         أن . ٣
 . لسالمتهاالالزمة األعمالن يقوم بجميع أ وأخري أشياء

ن يتعاون معهم بما يحقق مصلحه      أ و  العمل في وزمالءه   رؤساءه يحترم   أن . ٤
 . يعمل بهاالتي ةسسالمؤ

  . بهقن يسلك المسلك الالئأو يحافظ على كرامه العمل أن . ٥

 .وأمنها المنشأة على سالمه ة للمحافظة يراعي النظم الموضوعأن . ٦

 بالعمـل متـى   المتعلقـة فال يفشي المعلومات  العمل أسرار يحافظ على   أن . ٧
 .الكتابية وفقا للتعليمات أو بطبيعتها ةكانت سري

 وتطـوير مهاراتـه وخبراتـه    ة لتنميالمؤسسة تضعها   التينظم   يتبع ال  أن . ٨
 .المؤسسة في للقيام بعمل يتفق مع التطور التقني لتأهيله أومهنيا وثقافيا 

 شامال احترام االختالف    المهنية كل المسائل    فيالحرص على الصالح العام      . ٩
 . الفرص بين المستفيدينؤوالتنوع داخل المجتمع والدعوة لتكاف

  .المتاحة اإلمكانات في ضوء ة ممكنة خدمفضلأتقديم  . ١٠

أن مجموعة    يقدم على ما عاداه باعتبار     أن أخالقيات المهنة أمر البد      إن ،ختاما
 داخل المؤسسة   في المجتمع هي األداة المنفذة ألهداف وتطلعات جميع األفراد           المهن

ألداء فـان    فقد العاملون في مختلف التخصصات والقطاعات آداب وأخالقيات ا         وإذا ،
  .النتيجة الحتمية تكون الفشل والتخلف
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  األخالقيات المهنية الختصاصي المكتبات والمعلومات

  
ن في المكتبات والمعلومات غالبا حلقة الوصل بين المعلومـات          يشكل المختصو 

 يترتـب عليهـا العديـد مـن         مهمـة وذلك يجعلهم يحتلون أمـاكن      ،  ومستخدميها  
في حقل المعلومات وتصرفاتهم    لمتخصصين الذين يعملون     سلوكيات ا  إن. المسئوليات

كذلك يحتاج  . يجب أن تتم بمراعاة اهتمامات المستفيدين من المعلومات واحتياجاتهم          
 القـدر  أن عليهم واجبات ومسئوليات تجـاه  إدراك إلىالعاملون في مهنة المعلومات    

 لـذا   .ي تظهـر بهـا  المتناهي من المعلومات والبيانات بغض النظر عن األشكال الت       
 والفنيين فاألخالقيات المهنية للمتخصـصين      لإلداريين األخالق المهنية    إلى باإلضافة

   :في المكتبات والمعلومات تتضمن

 .االهتمام بالسمعة الطيبة لمهنة المكتبات والمعلومات  . ١

 المعلومـات    إلى الوصول   إتاحةالتعهد بالدفاع عن المهنة وتقدمها من خالل         . ٢
 . فكار واألعمال المبدعةوتقديم األ

الفعليـين  ( الحرص على تحقيق التـوازن بـين احتياجـات المـستفيدين             . ٣
 .وبين المتطلبات المنطقية للمؤسسة) والمحتملين

 .المعاملة العادلة لجميع المستفيدين من المعلومات  . ٤

النزاهة واالبتعاد عن االنحياز عند الحصول علـى المعلومـات وتقويمهـا             . ٥
 .فيدين منها وتقديمها للمست

  ن مــنواحتــرام الــسرية والخــصوصية فــي التعامــل مــع المــستفيد . ٦
 .المعلومات 

  االهتمام بحمايـة والمحافظـة علـى موروثنـا المعلومـاتي فـي جميـع               . ٧
 .أشكاله 
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لين  المعلومات والجهود الفكرية للمـسئو      قيمة كيانات مصادر   وإدراكاحترام   . ٨
 .عنها

  رات المهنيـة والمحافظـة  الحرص على تطوير المعرفة والمهـارات والقـد      . ٩
 .عليها 

كتبات م سواء كانوا من المتخصصين في ال      اآلخريناحترام مهارات وقدرات     . ١٠
 .والمعلومات أو المستفيدين أو زمالء المهنة 

التي تـنظم   والمعايير واإلجراءات     المعلومات   إتاحةالعمل على جعل عملية      . ١١
 هذه العملية على قدر كبير من الوضوح والشفافية

مل بشكل سريع وبعدالة مع الشكاوي التي يقدمها المستفيدين واطالعهم          التعا . ١٢
 .بشكل مستمر على التطورات في معالجة هذه الشكاوي

التي تحـت مـسئولياتهم فـي       التأكد من فاعلية أنظمة وخدمات المعلومات        . ١٣
 .االستجابة لحاجات المستفيدين في ضوء الموارد المتاحة

تفيدين من ا لمعلومات مع مراعاة حقوق       الدفاع عن حاجات واهتمامات المس     . ١٤
 .وحماية الملكية الفكرية

 لتحـسين   إداريـة  الذين تحت مـسئولياتهم      أولئكالزمالء وبخاصة   تشجيع   . ١٥
 .مستوى معارفهم وقدراتهم المهنية والمحافظة عليها
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  أخالقيات العالقات بالمجالس واللجان العلمية واإلدارية

  
 التي يجب االلتزام بها بشأن المجـالس واللجـان          من المبادئ األخالقية المهمة   

  : بالكلية أو الجامعة التي يعمل بها واإلداريةالعلمية 
 .مبدأ السرية §

 .مبدأ الموضوعية  §

 .مبدأ االلتزام بالقرارات  §

 .مبدأ المشاركة الفاعلة §
  

  أخالقيات التعامل مع الزمالء
 

 .أن يتعامل مع زمالئه بثقة واحترام متبادل  §

 . المرتبة العلميةباحترام §

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

  أخالقيات التعامل مع اإلدارة الجامعية
 

 على مستوى القـسم والكليـة       إدارتهعلى عضو هيئة التدريس أن يتعامل مع        
  :والجامعة
 .باالحترام  §

 .العلمي والمؤسسي إطارهاوتقديم النصح والمشورة في بالتعاون  §

 .تنفيذ التوجيهات التي تطور العمل §

 .يجابية في نشاطات المؤسسة وفعاليتها المختلفةالمشاركة اإل §
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  مسئوليات األخالقية لعميد الكليةال

 

عميد الكلية هو الذى يقرر إلى حد كبير أسلوب القيادة الذى يتبعـه فـى إدارة                 §
 على مناخ الكلية العـام وبيئتهـا        الكلية، وهذا األسلوب القيادى ينعكس مباشرة     

  التنظيميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، 
  فال يعقل أن يكون هذا األسلوب استبدادياً وقائمـاً علـى إسـكات المعارضـين               

راطية والحوار، ونتوقع من األسـاتذة      قوتشجيع الموافقين ، ثم نتحدث عن الديم      
أن يكونوا نماذج للسلوك الديمقراطى وتقبل الرأى اآلخـر فـى تعـامالتهم مـع      

  .م ومعاونيهمطالبه

إن تنمية قـيم  . وال يتصور الزعم بأننا نقدس حرية الرأى ثم نغلق أبواب الحوار       §
الديمقراطية والحوار لدى األساتذة ولدى الطالب يحتاج ابتداء إلى مناخ مناسب           
وممارسة فعلية، ليتعلم الجميع من البداية أهمية تكوين الرأى المستقل، ووجوب           

تعبير الحر عن الرأى من خالل القنوات الشرعية، أمـا   اإلنصات لهذا الرأى ، وال    
  .تباعالكبت فلن يخلق إال رعيالً من األالقهر و

لتزام واحترام الوقـت مـن   مسئول عن تنمية قيم االنضباط واالعميد الكلية هو ال  §
خالل تنظيم الكلية، وضبط السلوك ، وضبط الجداول الدراسية، وضبط المواعيـد     

 واتخـاذ جميع بواجباتهم، والمحاسـبة عـن التقـصير،         بصفة عامة، وإلزام ال   
هو كل هذا السلوك    . إجراءات التصحيح، ومعاقبة المخطئين، ومكافأة المجتهدين     

لتزام والعـدل والوقـت والمحاسـبة وتحمـل         نشر وترسيخ لقيم االنضباط واال    
. فالعميد إذن يقوم بدور أخالقى مع الجميع، أساتذة وطالباً وموظفين         . المسئولية

أما إذا اختلت جداول الدراسـة، وتـداخلت المحاضـرات، وارتبكـت مواعيـد              
لتزام بـأداء الواجبـات،    لتزام أو عدم اال   الزحام حقيقة اال  التطبيقات، وتأهلت فى    

مـع الطـالب فـى اهميـة         الحساب والعقاب، إذا حدث هذا لتعذر الحديث         هوتا
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م ، ويتقـاعس  لتزام، بل قد يتراجع المنـضبطون عـن انـضباطه         االنضباط واال 
  .الملتزمون عن أداء واجباتهم

مع األساتذة والطالب والموظفين، هـذا      عميد الكلية الذى يتعامل بعدل وإنصاف        §
 بينمـا  ،العميد يسهم بسلوكه هذا فى تنمية قيم العدل والمساواة وتكافؤ الفـرص  

العميد الذى يجامل على حساب الحق، ويتغاضى عن أخطاء ذوى الخطوة، ويميل          
ة للعدل والمساواة، ويربى    ه مع ذوى المكانة، هذا العميد ينشر ثقافة معادي        ميزان
  . مهما تحدث عن العدل وتشدق بالمساواةجسيما

 حويرتبط بما سبق مسئولية العميد عن تنمية ثقافة التنافس الشريف الذى يتـي             §
الفرص المتساوية أمام الجميع إلبراز التفـوق أو تنميـة الموهبـة أو إثبـات               

إنه بذلك يسهم فى خلق ودعم مجتمع تكافؤ داخل الجامعـة، وخـارج             . رةالجدا
وعليه أيضاً أن يرصد التفـوق ويـشجعه، ويرعـاه، ويكرمـه،            ! الجامعة أيضاً 

فيغرس بذلك قيمة تقدير التفوق، وتقبل سبق اآلخـرين ، والـسعى المـشروع              
  .للحاق بهم دون غل أو حقد

 تهيئة مناخ لربية الخلقية بالكلية من خالالعميد يسهم فى التنمية الخلقية وفى الت      §
العمل فى فرق ومجموعات ليتعود الجميع على العمل فى فريق، وعلى أن نجـاح      

  .العمل الجماعى ممكن، بل وفرصه فى اإلنجاز أكبر

إن غياب روح الفريق عن العاملين وعن الطالب وعن األساتذة له مردود سلبى              §
صراعات ومهاترات تستهلك الجهد والفكـر      على إنجازهم جميعاً، بل هو مقدمة ل      

صفو المناخ ونشر روح الفريق هو أحد المسئوليات المهنية للعميد، ليس           وتعكر  
فقط فى النواحى العلمية واإلدارية، وإنما أيضاً فى تعامالت الطالب وفى أنـشطة            

  .الطالب

ـ        §  مـن األسـاتذة واألخـصائيين       هالعميد أيضاً مسئول مهنياً عن توجيه معاوني
ستيعاب األهداف التربوية الخلقيـة لكافـة االنـشطة          الشباب ال  وموظفى رعاية 
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، ومعسكر الجوالة، إلـخ     الطالبية، فالحفل الطالبى، والرحلة، ومباراة كرة السلة      
نـشر هـذا   نشطة لها رسالة خلقية ، وعلى العميد إدراك ذلك جيداً، و          كل هذه اال  

  .ين والطالبلتزام بين كل العاملاإلدراك وما يتبعه من اال

 نـشر الثقافـة     مور ميدان خصب لتحقيـق أهـداف      إن عالقة العميد بأولياء األ     §
كـد حـرص   ألتزام بأخالقيات المهنة، فمن خالل هذه العالقة يت الخلقية، وتأكيد اال  

لتزام مهنى أساسـى، ويتعمـق مفهـوم        االعميد على الصالح العام للطالب وهو       
كد أتنشئة الخلقية السليمة للطالب، ويت    المسئولية المشتركة مع ولى األمر عن ال      

الت التعليميـة وغيـر     أيضاً أهمية قيم الحوار والتعاون من أجـل حـل المـشك           
خرى مثـل أهميـة الدراسـة العلميـة         تأكد كذلك عدد من القيم األ     التعليمية، وت 

والمنهح العلمى والتشخيص المنهجى والقرار الحاسم والمتابعة الفعالة والعـدل          
وخالصـة  . والحقيقة أن القائمة طويلة ويصعب حصر بنودها     . لحبوالمساواة وا 

القول أن العميد مسئول مهنياً عن تنمية كل هذه القيم اإليجابيـة فـى المجتمـع     
مور قناة ميسرة للغاية وتلقائية للنهوض بهـذه المـسئولية          وعالقته بأولياء األ  
  .جزئياً على األقل

قويم الطالب لمحاربة أى غـش أو  والعميد مسئول عن ضبط االمتحانات وضبط ت    §
وهو إذ يفعل ذلـك يقـوم   . و تعنت بغير مسوغأشروع فيه ولمحاربة أى تساهل   

بمسئوليته المهنية، وهو أيضاً يسهم فى نشر ثقافة العدل واألمانة واالجتهاد بين            
إنه بطريق مباشر وغير مباشـر يـدعم أيـضاً          . الطالب واألساتذة على السواء   

  .السمعة العلمية للكلية والجامعةالمكانة العلمية و

فيه األساتذة باألمان   العميد مسئول عن خلق المناخ العلمى والنفسى الذى يشعر           §
وعليه .. واإلطمئنان، ويتوقع منهم اإلبداع واالبتكار وحرية الرأى وحرية الفكر          

تشجيع األساتذة والطالب فى تفوقهم وتميزهم، وتوفير التوقير واالحتـرام لهـم            
 ، اإلشـارة   على وجه الخصوص     ويتعين،. ة طلباتهم المشروعة دون إبطاء    وتلبي
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ية إلى أهمية التعامل المتميز بالحب والرعاية مع شباب األساتذة، وأيضاً إلى أهم           
تهيئة العميد مسئول عن    . حترام مع شيوخ األساتذة   التعامل المتميز بالتوقير واال   

نهم يؤدون مهمـة جليلـة   لتقاعد أساتذة المتفرغون بعد سن ا   بيئة يشعر فيها األ   
م، وهنـاك  ويقومون بواجبات هامة، وأن يستفيد بالفعل من عطائهم وإسـهاماته    

  .ستفادةعشرات المجاالت لهذه اال

العميد مسئول عن حماية النظام العام واآلداب العامة فى الكلية، وتلـك بديهيـة               §
ثير كبيـر عنـد     يكون لـه تـأ    يد  العم و ننا نعيش فى دولة القانون،    أبحكم  أولى  

التطبيق، فإن مفهوم النظام العام مفهوم واسع، وسيكون التفسير الذى يأخذ بـه             
  .العميد مهما فى تحديد هوية المناخ فى كليته، وبالتالى نوع الثقافة السائدة فيها

العميد مسئول مهنياً عن كفاءة استخدام الموارد المتاحة له، خاصة المال العام،              §
تفاق، وفى تفويض سـلطة البـت فـى      الحذر والدقة فى األ    بالتالى توخى وعليه  

الشراء أو اإلسناد، وفى تشكيل لجان الممارسة ولجان فض المظـاريف ولجـان       
  .البت ولجان اإلستالم، فكل هذه اللجان لها دور فى الحفاظ على المال العام

 وعلى العميد أيضاً أن يتوخى األمانة التامة عند التصرف فى أى مـوارد تتـاح               §
للكلية عن طريق الوحدات ذات الطابع الخاص، أو المنح، أو تمويل البحوث، أو             

ر المترتب  واألث. ن العميد أميناً فى التصرف    المهم أن يكو  . غير ذلك من المصادر   
 يتجاوز كثيراً الحالة التى نكون بصددها إلـى         )أو عدم األمانة  (على هذه األمانة    

ار المضاعفة بعد ذلك على األساتذة واإلداريين      التأثير العام فى مناخ الكلية، واآلث     
  .والطالب، ثم اآلثار النهائية على المجتمع ككل

العميد مسئول عن تطبيق سياسة الموارد البشرية المتمشية مع القيم واألخـالق             §
  :المهنية العامة فمثالً
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ر لتزم بالسياسات العامة، وحاول اختيـا     امر بالتعيين طبق القانون، و    إذا تعلق األ   §
  .األصلح دائماً

مر بالتنمية المهنية حاول جاهداً تـوفير فـرص التنميـة المهنيـة       وإذا تعلق األ   §
خـذ  أللجميع حسب طاقاتهم والمتوقع منهم، وعليه أخذ نشاط التنمية المهنيـة م         

 .الجد والمسئولية

وإذا تعلق األمر بالتحفيز استخدم كل ما فى طاقته من حوافز ماليـة أو معنويـة            §
تحفيز الكافى ليحافظ على قوة الدفع فى الحركـة العلميـة والتعليميـة         لتحقيق ال 

 .والنشاطية بالكلية

مر بالمتابعة وتقييم األداء كان أميناً فى المتابعة، وأميناً فى التقارير        وإذا تعلق األ   §
 .وأميناً فى التقييم

و أث وإذا تعلق األمر بتشكيل لجان اإلختيار أو لجان التقييم أو لجان فحص البحو      §
اللجان العلمية أو لجان القطاعات أو غير ذلك من اللجان المؤثرة على األفـراد              

مر بذلك وجب التدقيق فـى       الوقت على الجامعة، إذا تعلق األ      والمؤثرة فى نفس  
 .االختيار والموضوعية فيه

وإذا تعلق األمر بتوقيع الجزاءات التصحيحية على العميد أال ينسى أن الهدف هو       §
 ".تصفية الحسابات"ليس اإلنتقام أو التصحيح و

لتزاماته المهنية واإلنسانية   اوإذا تعلق األمر بالترقيات وجب على العميد مراعاة          §
معاً فال يسير فى إجراءات ترقية بغير جدارة مهنية، وال يؤخر ترقيـة ألسـباب               
شخصية، على أن يكون رائده دائماً هو الصالح العام ومصلحة األسـتاذ محـل              

 .الترقية

عميد الكلية مسئول عن تنمية الصف الثانى وإتاحـة الفرصـة أمـام القيـادات        §
من القيادات  ن تنمية وتجهيز القيادات الجديدة، أو الجيل الثانى والثالث          إ .الشابة
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الجامعية وصحيح أن بعض القيادات     . مسئولية مهنية رئيسية للقيادات الجامعية    
، إال أن الكثـرة الغالبـة تـدرك    ن ذلك مـن المحـال     تستمرئ دوام الحال، مع أ    

مسئوليتها فى هذا الشأن حيث يعبر تواصل األجيال عن اسـتمرارية المؤسـسة             
 .الجامعية ذاتها واستقرار هيكلها وأنظمتها وسياساتها

العميد مسئول عن القيام بكل ما شأنه الحفاظ على مكانة وكرامة ومهابة األستاذ              §
المهنية هى مسئولية أساسية لكل أسـتاذ،  هذه المسئولية   ن  إ. الجامعى والجامعة 

ولكنها تكتسب أهمية أكبر مع القيادات ألن تلك القيادات هى التى تمثل الجامعـة              
أمام المجتمع، وهى التى تستطيع التأثير فى تهيئة الظـروف المحققـة لمكانـة              

  .الجامعة وكرامتها ومهابتها، والمحققة أيضاً لمكانة األستاذ وكرامته ومهابته

ى العميد أن يوجه األساتذة والعاملين إلى أن خدمة المجتمع جزء أساسى من             عل §
مسئولية الجامعة، وأن يوجه األنشطة الجامعية بما يؤدى إلى النهـوض بهـذه             

  :المسئولية على أكمل وجه ممكن، ونعطى بعض األمثلة

فأساتذة الطب والتمريض والعاملون بالمستشفى الجامعى مسئولون مهنياً عـن           §
ة البيئة المحيطة بهم وخدمة المجتمع ككل، وال يجوز التقاعس عـن نجـدة            خدم

وهم أيضاً مسئولون عـن أن       ، مريض أو التهاون فى مستوى الخدمة العالجية      
يمارسوا التعليم الطبى بما يرفع مستوى المهنى وفى نفس الوقت يقـدم أفـضل              

  .خدمة وقائية وعالجية ممكنة

ممارستهم ألستاذيتهم بأن يساهموا بجديـة فـى        وأساتذة اآلثار أولى الناس فى       §
توجيه جهود التنقيب أو المحافظة والحماية أو الترميم والـصيانة أو التوعيـة             

 .المجتمعية أو التنشيط السياحى أو تعميق االنتماء واالعتزاز

وأساتذة القانون والعلوم السياسية مسئولون عن خدمة المجتمع وهم يمارسـون      §
سون إبداء الرأى وإعداد التقارير المرفوعة للـسلطات عـن          مهنتهم ، وهم يمار   
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علـيهم أن يلتزمـوا     و ،الـسياسية / اإلداريـة /أغلب جوانب الممارسة القانونية   
 . بالمعايير المهنية فى الرأى والمشورة

    

  

  



  
  عــالمراج


   جامعة دمشق– طب أسنان –تصنيف البحوث الصحية  – صفات الباحث •

www.dentarab.com/site/index . 

 أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية بما يتالءم مع مبادئ تطوير •
   إدارة الجودة الشاملة

   األردن– عمان –محمد عوض الترتورى / د

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

  الجامعاتيفأخالقيات وآداب المهنة  •

 رئيس أكاديمية طيبة المتكاملة ورئيس – عفيفيصديق محمد / د.أ
  للتربية األخالقية   القوميمجلس إدارة المشروع 
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  عميد الكلية

  

  نارميان حممد النشار/ د.أ
  
 دادــإع

 

 
 

  قسم تمریض البالغین

 
 

  مومة وأمراض النساءقسم تمریض األ

  
 ةــمراجع

 

 
 

  قسم تمریض األمومة وأمراض النساء

 
 

  قسم إدارة التمریض

 
 

  نفسقسم تمریض 

  مراجعة نهائية
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