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 نظرة عامة
ظ على معايير السلوك األخالقي المهني المتوقع من أعضاء هيئة التدريس ويؤكد على التزامهم بالحفا دليليسرد هذا ال

 .ةالنزاهة والحرية األكاديمي

 مجال التطبيق
 .العاملين بالجامعةتُطبق هذه السياسة على جميع أعضاء هيئة التدريس والمدرسين خارج الهيئة والمحاضرين 

 الهدف
أخالقيات المهنة ألعضاء دليل عد يو .والزمالة وحرية البحث العلمي والتعبير واإلنصاف النزاهة والصدق الجامعةتقدر 

سلوك بهذه القيم والمعايير القانونية والمهنية واألخالقية والتي تنطبق على  الجامعةمشتركاً حول التزام  ميثاقاً هيئة التدريس 
 .خدمة الجامعة والمجتمعفي التدريس والبحث العلمي و أعضاء هيئة التدريس

 السياسة
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، وهم ملتزمون بالصدق والنزاهة األكاديمي المجتمع عضاءوأ ربينوالمعلماء أعضاء هيئة التدريس هم ال -أ 
حرية البحث العلمي دون قيود، ويتقاسمون ويحترمون مسؤوليات استحقاقهم لوروح الزمالة و واإلنصاف

 ومعايير السلوك التي تجعل هذه االلتزامات قيد التنفيذ.

يدرك أعضاء هيئة التدريس  ،س في النهوض بالمعرفةقيمة وكرامة مهنة التدري قناعة راسخة في انطالقاً من -ب 
المسؤوليات الخاصة التي تقع على عاتقهم، إذ تكمن مسؤوليتهم األساسية في مجالهم في السعي للحقيقة والتعبير 

. كما أنهم يسعون بجد إلى تكريس طاقاتهم لتطوير وتحسين كفاءتهم العلمية، ويقبلون بااللتزام كما يرونهاعنها 
 المعرفة.وتوسيع ونقل والحكم في استخدام  والنقد الذاتيسة االنضباط بممار

علمية في التدريس والبحث، الخالقية واألمعايير الللعلم والمعرفة ويلتزمون بسعي يشجع أعضاء هيئة التدريس ال -ج 
حسب ويحافظون على السّرية  لهمالموجهون الفكريون  باعتبارهم ةبلويبدي أعضاء هيئة التدريس االحترام للط

على أعضاء هيئة التدريس السلوك األكاديمي الصادق وتقييم الطلبة  شجعوي .تجاه هذه العالقة المهنية االقتضاء
 .إن وجدت الطلبة في أبحاثهم اتبإسهامون ، كما يقرالتحرش والتمييزمن االستغالل وتهم وحماي أساس جدارتهم

، ويظهر أعضاء هيئة من العلماءالتزامات نابعة من عضويتهم في مجتمع  ةالجامعألعضاء هيئة التدريس في  -د 
حق في مناقشة أفكار اآلخرين ونقدها. ويقومون بالدفاع عن الب همظاحتفمع االتدريس احتراماً آلراء زمالئهم 

 زمالئهم ضد أية مضايقة أو تمييز ويحتفظون بحقهم في البحث العلمي الحر.

جامعة ويراعون سياسات ال ،جامعةللالرشيدة اإلدارة مسؤوليات  في تحملأعضاء هيئة التدريس  شاركي -ه 
ويلتزم أعضاء هيئة التدريس بالمقام األول بواجباتهم  ومراجعتها. البناء نقدهايشاركون في كما وإجراءاتها، 

 إلسهاماتهم، كما أنهم مدركون آخرينام آخر تجاه جهات أو أفراد فوق وقبل أي التز الجامعةومسؤولياتهم تجاه 
مصلحة الجامعة لأعضاء هيئة التدريس  عملوي .دون إشعار مسبق ه بالجامعةخدمتركهم للأثر وجامعة التجاه 

 سمعتها. وأمن قيمتها  تقللبطريقة دون الحصول على إذن بذلك، وال يتصرفون  ،وسمعتها وال يتحدثون باسمها
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ونشر  العلمي من خالل البحث توفير التعليم المتميز واالرتقاء بالمواطنينجامعة بغرض بتأسيس ال الدولةقامت  -أ 
 .ر الحروالتعبي المستقل التفكيرتعزيز ووفهم المعرفة 

وانطالقاً من دعم الوظائف  .الدولة يدرك أعضاء هيئة التدريس أنهم يعملون ضمن سياق ثقافة وأخالق وقوانين -ب 
أعضاء هيئة التدريس في وتشجيع مسؤولية حماية  الجامعةتقع على عاتق  ،كمؤسسة تعليم عالٍ  لجامعةاألساسية ل

 .خدمة الجامعة والمجتمعمجاالت التدريس والبحث العلمي و

من االعتراف المشترك من قبل كل من الضرورية مستمدة حاالت الأعضاء هيئة التدريس في  محاسبةسلطة  -ج 
كال  لحماية مواتيةال ظروفهو الحفاظ على ال محاسبةارة الجامعة بأن الهدف من الأعضاء هيئة التدريس وإد

 .الطرفين

لواجبات األكاديمية اأداء ي للنتائج، مع مراعاة االلتزام ببحرية البحث والنشر العلم أعضاء هيئة التدريسيتمتع  -د 
 المعتمدة من المسئولين بالجامعة.األخرى. ويجب أن يخضع البحث العلمي ذو العائد المادي للقواعد العامة 

بحرية مناقشة الموضوعات الدراسية داخل قاعات الدراسة، ولكن يجب عليهم أعضاء هيئة التدريس يتمتع  -ه 
 .موضوعالها عالقة مباشرة باالبتعاد عن الموضوعات التي قد تكون محالً للجدل والتي ليس ل

في المجتمع وفي مهنة التعليم وكذلك مسئولين في المؤسسة التعليمية. وحينما  شركاءيُعتبر أعضاء هيئة التدريس  -و 
في المجتمع فإنهم ال يُعبرون عن رأي المؤسسة إال أن وضعهم الخاص في  شركاءيتحدثون أو يكتبون باعتبارهم 

يشكلون لمجتمع ا أفرادفهم كباحثين ومعلمين يجب عليهم أن يتذكروا أن  ،المجتمع يتطلب منهم التزامات محددة
أقوالهم وتصرفاتهم. ومن ثم يجب عليهم الدقة ناًء على المؤسسة التعليمية والمهنة األكاديمية بصورة عن 

ومراعاة التصرفات والحدود واحترام وجهات نظر اآلخرين وعمل كل ما يلزم إليضاح أنهم ال يتحدثون بالنيابة 
 عن المؤسسة التعليمية.
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بقيم الصدق والثقة والنزاهة  األكاديمية جوهرية لنجاح رسالة الجامعة، فهي تعني االلتزام التام النزاهةعتبر تُ  -أ 
 واالحترام والحس بالمسؤولية.

يتصرف أعضاء هيئة التدريس بشكل يتسم بالصدق في تدريسهم أو في بحثهم أو في خدمتهم للمؤسسة التعليمية،  -ب 
األخرى التي تهدد حقوق  األمينةالكذب واالحتيال والسرقة، والسلوكيات غير الغش و ةسياسات الجامع وتحظر

 المجتمع وتقلل من قيمة الدرجات العلمية. وقيم

أفضل الممارسات المهنية تمسكون بيقر أعضاء هيئة التدريس باستخدام حق الملكية الفكرية لآلخرين وي -ج 
 .نشر األبحاثارية وواألخالق العالية في بحوثهم العلمية والخدمات االستش

 والقسم العلمي والجامعة. الطلبة والزمالءسمعة المساس بدون بنزاهة وأعضاء هيئة التدريس  تصرفي -د 

اآلخرين من لمنع  ونيسعأعضاء هيئة التدريس ثقافة الثقة والنزاهة والشفافية والعدالة واالحترام المتبادل، و نميي -ه 
 .تجاوزات ند اكتشاف أيع العمداء ها، كما يقوموا بإبالغلتحقيق همهذه المعايير ويدعمون عدم تطبيق

كاديمي، حيث يتوجب على أعضاء هيئة التدريس احترام أنفسهم األمجتمع لاالحترام المتبادل أساسياً ل عدّ يُ  -و 
 وزمالء وأفراد. وجهينواحترام طلبتهم كم

 
 




