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 املقدمة: 

يعرب امليثاق األخالقي عن جمموعة من املمارسات األخالقية والقيم العليا والسلوكيات الفاضلة اليت   

يتعني أن يتحلى بها العاملون يف جمال التعليم فكرًا وسلوكًا، وترتتب عليها واجبات أخالقية جيب أن 

تهم وأعماهلم املختلفة ، وحتكم عالقاوالطالب واإلدارينيتسود بني أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 

 باجلامعة بهدف تعزيز انتمائهم لرسالة اجلامعة واالرتقاء بها واإلسهام يف تطوير اجملتمع.

واجلامعات باعتبارها مؤسسة ذات دور تعليمي وتربوي مسئولة عن نشر األخالق يف سياستها   

 .اءومبمارستها ويف كل ما تدعو إليه، ومسئولة عن االلتزام اخللقي يف األد

وبالتالي من املهم أن يكون للمؤسسة األكادميية جمموعة من املعايري األخالقية اليت تلتزم بها يف 

 ميثاق مكتوب يتضمن تلك املعايري، ويكون مرجع ومرشد هلم وزيادة الرضا االجتماعي.

اليت  فاإلنسان اليوم يواجه حتديات تؤثر يف فكره ومشاعره وسلوكه، قد توجهه للتحلل من الضوابط

يرتضيها اجملتمع وترتضيها اجلامعة، ومن ثم يرتكب سلوكيات تتسبب يف سوء عالقته باجملتمع، أو 

تسهم يف تدني ثقته بنفسه، أو تؤدي إىل ضعف حتصيل الطالب دراسيًا، أو تسبب توترًا يف عالقته 

بالواجبات اليت جيب ـن يلتزم أما يف حالة حتصنه باألخالقيات واليت جيب التحلي بها وتوعيته  بزمالئه.

 بها، واحلقوق اليت يتمتع بها يف كافة تفاعالته يف احلياة اجلامعية والقوانني اليت تنطبق عليه.
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 أواًل: امليثاق األخالقي ألعضاء هيئة التدريس

: املغزى من وضع ميثاق حيدد تعامالت عضو هيئة التدريس يف املؤسسة اجلامعية هو أهداف امليثاق

 حتقيق األهداف التالية:

 توعية األستاذ اجلامعي بأهميته املهنية ودورها يف بناء مستقبل وطنه. -1

 تشجيعه على احلرفية واالمتياز يف أداء املهام املوكلة إليه. -2

 اإلسهام يف تعزيز مكانة األستاذ اجلامعي العلمية واالجتماعية. -3

 ا سلوكًا يف حياته.حتفيز األستاذ اجلامعي على يتمثل قيم مهنته وأخالقه -4

 بنود امليثاق:

 االلتزام بأداء رسالة اجلامعة ورؤيتها واملشاركة يف حتقيق أهدافها. -1

 أن يكون قدوة لطلبته يف االحرتام واالنضباط يف السلوك. -2

 أن ميتنع عن إعطاء الدروس اخلصوصية حتت أي مسمى. -3

 االلتزام باملسؤولية واألمانة جتاه مهنة التدريس. -4

 اآلخرين مبختلف آرائهم، ونبذ التميز العنصري والتعصب القبلي.تقبل  -5

 العمل بروح الفريق الواحد داخل املؤسسة التعليمية، واحرتام القوانني واللوائح. -6

االلتزام مبعايري اجلودة يف التعليم ، ال سيما املواد اليت يقوم بتدريسها، والطرق  -7

 التدريسية اليت يتبعها.

 التفكري املستقل، واحرتام حرية التعبري.تشجيع الطالب على  -8
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 املوضوعية يف التعامل مع الطالب، ومراعاة الفروق الفردية بينهم. -9

 توجيه الطالب حنو التعليم احلديث، وال سيما التعليم االلكرتوني. -11

 املشاركة يف الندوات والورش وتقديم املشورة ملؤسسات اجملتمع. -11

 االلتزام بأخالقيات البحث العلمي. -12

املستمر للرفع من كفاءته املهنية، واكتساب مهارات جديدة مبا لتدريب والتطوير ا -13

 يتمشى مع التقنيات احلديثة.
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 ثانيًا: امليثاق األخالقي للموظفني

يف املؤسسة اجلامعية هو حتقيق  املوظفنياملغزى من وضع ميثاق حيدد تعامالت : أهداف امليثاق

 األهداف التالية:

 حيمي املوظفني من ارتكاب سلوكيات تنايف قوانني ولوائح اجلامعة.  -1

 توجه املوظفني بشأن كيفية التعامل بسالسة، وتقديم الصورة االجيابية للمؤسسة. -2

 زيادة ثقة املوظف باملؤسسة اجلامعية التابع هلا. -3

 تشجيع املوظف على التطوير املستمر يف جمال عمله. -4

 

 بنوذ امليثاق:

  حتقيق رؤية ورسالة اجلامعة وحتقيق أهدافها.املشاركة يف -1

 االلتزام باللوائح والقوانني يف القيام مبسؤولياتهم. -2

 التحلي بالقيم واألخالق احلميدة داخل أروقة اجلامعة وخارجها. -3

 االلتزام باملظهر الالئق وحسن اهليئة. -4

 احرتام مواعيد العمل وعدم االنشغال بأعمال أخرى أثناء الدوام. -5

 يف أداء املهام. واإلتقاناحلرص على الدقة  -6

 االبتعاد عن جين املكاسب واألرباح الشخصية فيما يتعلق بعملهم. -7

 احلفاظ على مرافق اجلامعة وترشيد استخدامها. -8

 معايري ثقافة العمل يف اجلامعة. والنزاهةجعل األمانة والسرية  -9

 تقديم املساعدة لزمالء العمل واملراجعني من اخلارج. -11
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املشاركة يف الدورات التدريبية للرفع من مستوى كفاءته األدائية يف العمل ومواكبة  -11

 التطورات يف جمال العمل.

 أن ميثل اجلامعة خري متثيل يف النشاطات الداخلية واخلارجية. -12
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 ثالثًا: امليثاق األخالقي للطالب

يف املؤسسة اجلامعية هو حتقيق  لطالبا: املغزى من وضع ميثاق حيدد تعامالت أهداف امليثاق 

 األهداف التالية:

 أن يشعر الطالب بأنه عنصر مهم يف اجلامعة واجملتمع. -1

 معرفة الطالب حبقوقهم وواجباتهم. -2

 يوضح اجتاهًا متوقعًا لسلوكيات الطلبة طوال فرتة انتمائهم للجامعة. -3

 يشجع الطالب على التحصيل العلمي. -4

 أخالقي ووطين جتاه جمتمعه.تبصريه بأن لديه التزام  -5

 بنوذ امليثاق:

 الطالب مهم وشريكًا فاعاًل يف اجلامعة. -1

 االلتزام بثقافة اجملتمع فيما خيص اللباس احملتشم والسلوك احلسن. -2

أن يكون ملمًا جيدًا للثقافة اجملتمعية وعادات اجملتمع وتقاليده، عارفًا مبناسباته  -3

 الوطنية.

 وعدم االستهتار بالوقت. االلتزام مبواعيد احملاضرات -4

  االبتعاد عن اإلساءة للجامعة أو أحد كوادرها. -5

 التحلي باللباقة يف احلديث واحلوار مع زمالئه ومدرسيه. -6

 احرتام أعضاء هيئة التدريس وتقدريهم لسنهم وخربتهم. -7

 القدرة على تبادل املنافع واخلدمات مع زمالئه الطالب. -8
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 للجامعة وااللتزام بتطبيقها.التزام الطالب باللوائح الداخلية  -9

 أن يضمن الطالب سرية بياناته ومعلوماته. -11

املشاركة يف أنشطة اجلامعة ، وباألخص األنشطة اليت يتم فيها متثيل اجلامعة يف  -11

 اجملتمع وعلى مستوى اجلامعات.

 

     

 

 

   


