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 نيي. دليل أخالقيات املهنة للعاملني األكادمي2

 نظرة عامة
حفاظ ويؤكد على التزامھم بال والمحاضرينيسرد ھذا الدليل معايير السلوك األخالقي المھني المتوقع من أعضاء ھيئة التدريس 

 على النزاھة والحرية األكاديمية.

 مجال التطبيق

 .بالجامعة العاملين والمحاضرين التدريس ھيئة أعضاء جميع على السياسة ھذه تُطبق -1

  يُطبق قانون الموارد البشرية في الحكومة االتحادية وتعديالته والئحته التنفيذية فيما لم يرد فيه نص في ھذه السياسة. -2

 الھدف
تقدر الجامعة النزاھة والصدق واإلنصاف والزمالة وحرية البحث العلمي والتعبير. ويعد دليل أخالقيات المھنة ألعضاء ھيئة 

ميثاقاً مشتركاً حول التزام الجامعة بھذه القيم والمعايير القانونية والمھنية واألخالقية والتي تنطبق على  والمحاضرينالتدريس 
 في التدريس والبحث العلمي وخدمة الجامعة والمجتمع.والمحاضرين س سلوك أعضاء ھيئة التدري

 السياسة

 عام )1
ن وأعضاء المجتمع األكاديمي، وھم ملتزمون بالصدق وھم العلماء والمعلم نووالمحاضرأعضاء ھيئة التدريس   -أ

 ويحترمون مسؤولياتوالنزاھة واإلنصاف وروح الزمالة واستحقاقھم لحرية البحث العلمي دون قيود، ويتقاسمون 
 ومعايير السلوك التي تجعل ھذه االلتزامات قيد التنفيذ.

انطالقاً من قناعة راسخة في قيمة وكرامة مھنة التدريس في النھوض بالمعرفة، يدرك أعضاء ھيئة التدريس   -ب
عي للحقيقة الس المسؤوليات الخاصة التي تقع على عاتقھم، إذ تكمن مسؤوليتھم األساسية في مجالھم في نووالمحاضر

والتعبير عنھا كما يرونھا. كما أنھم يسعون بجد إلى تكريس طاقاتھم لتطوير وتحسين كفاءتھم العلمية، ويقبلون 
 بااللتزام بممارسة االنضباط والنقد الذاتي والحكم في استخدام وتوسيع ونقل المعرفة.

تزمون بالمعايير األخالقية والعلمية في السعي للعلم والمعرفة ويل نووالمحاضريشجع أعضاء ھيئة التدريس   -ج
االحترام للطلبة باعتبارھم الموجھون الفكريون لھم  نووالمحاضرالتدريس والبحث، ويبدي أعضاء ھيئة التدريس 

 والمحاضرون ويحافظون على السّرية حسب االقتضاء تجاه ھذه العالقة المھنية. ويشجع أعضاء ھيئة التدريس
ق وتقييم الطلبة على أساس جدارتھم وحمايتھم من االستغالل والتحرش والتمييز، كما السلوك األكاديمي الصاد

 يقرون بإسھامات الطلبة في أبحاثھم إن وجدت.

في الجامعة التزامات نابعة من عضويتھم في مجتمع من العلماء، ويظھر  نووالمحاضرألعضاء ھيئة التدريس   -د
اء زمالئھم مع احتفاظھم بالحق في مناقشة أفكار اآلخرين ونقدھا. احتراماً آلر نووالمحاضرأعضاء ھيئة التدريس 

 ويقومون بالدفاع عن زمالئھم تجاه أية مضايقة أو تمييز ويحتفظون بحقھم في البحث العلمي الحر.

في تحمل مسؤوليات اإلدارة الرشيدة للجامعة، ويراعون سياسات  والمحاضرينيشارك أعضاء ھيئة التدريس   -ه
مقام بال نووالمحاضرءاتھا، كما يشاركون في نقدھا البناء ومراجعتھا. ويلتزم أعضاء ھيئة التدريس الجامعة وإجرا

األول بواجباتھم ومسؤولياتھم تجاه الجامعة فوق وقبل أي التزام آخر تجاه جھات أو أفراد آخرين، كما أنھم مدركون 
ر مسبق. ويعمل أعضاء ھيئة التدريس إلسھاماتھم تجاه الجامعة وأثر تركھم للخدمه بالجامعة دون إشعا

لمصلحة الجامعة وسمعتھا وال يتحدثون باسمھا دون الحصول على إذن بذلك، وال يتصرفون بطريقة  نووالمحاضر
 تقلل من قيمتھا أو سمعتھا.
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 الحرية األكاديمية )2
ونشر  خالل البحث العلميقامت الدولة بتأسيس الجامعة بغرض توفير التعليم المتميز واالرتقاء بالمواطنين من   -أ

 المعرفة وفھم وتعزيز التفكير المستقل والتعبير الحر.

يدرك أعضاء ھيئة التدريس والمحاضرون أنھم يعملون ضمن سياق ثقافة وأخالق وقوانين الدولة. وانطالقاً من   -ب
يئة تشجيع أعضاء ھدعم الوظائف األساسية للجامعة كمؤسسة تعليم عاٍل، تقع على عاتق الجامعة مسؤولية حماية و

 في مجاالت التدريس والبحث العلمي وخدمة الجامعة والمجتمع. والمحاضرينالتدريس 

سلطة محاسبة أعضاء ھيئة التدريس والمحاضرين في الحاالت الضرورية مستمدة من االعتراف المشترك من   -ج
المحاسبة ھو الحفاظ على الظروف قبل كل من أعضاء ھيئة التدريس والمحاضرين وإدارة الجامعة بأن الھدف من 

 المواتية لحماية كال الطرفين.

بحرية البحث والنشر العلمي للنتائج، مع مراعاة االلتزام بأداء الواجبات  نوالتدريس والمحاضريتمتع أعضاء ھيئة   -د
سئولين األكاديمية األخرى. ويجب أن يخضع البحث العلمي ذو العائد المادي للقواعد العامة المعتمدة من الم

 بالجامعة.

بحرية مناقشة الموضوعات الدراسية داخل قاعات الدراسة، ولكن يجب  نوالتدريس والمحاضريتمتع أعضاء ھيئة   -ه
 عليھم االبتعاد عن الموضوعات التي قد تكون محالً للجدل والتي ليس لھا عالقة مباشرة بالموضوع.

ؤسسة ن في الموع وفي مھنة التعليم وكذلك مسئولفي المجتم التدريس والمحاضرين شركاءيُعتبر أعضاء ھيئة   -و
التعليمية. وحينما يتحدثون أو يكتبون باعتبارھم شركاء في المجتمع فإنھم ال يُعبرون عن رأي المؤسسة إال أن 
وضعھم الخاص في المجتمع يتطلب منھم التزامات محددة، فھم كباحثين ومعلمين يجب عليھم أن يتذكروا أن أفراد 

كلون صورة عن المؤسسة التعليمية والمھنة األكاديمية بناًء على أقوالھم وتصرفاتھم. ومن ثم يجب المجتمع يش
عليھم الدقة ومراعاة التصرفات والحدود واحترام وجھات نظر اآلخرين وعمل كل ما يلزم إليضاح أنھم ال يتحدثون 

 بالنيابة عن المؤسسة التعليمية.
 

 النزاھة األكاديمية )3
زاھة األكاديمية محورية لنجاح رسالة الجامعة، فھي تعني االلتزام التام بقيم الصدق والثقة والنزاھة تُعتبر الن  -أ

 واالحترام والحس بالمسؤولية.

يتسم بالصدق في تدريسھم أو في بحثھم أو في خدمتھم  ن بشكلوالتدريس والمحاضريتصرف أعضاء ھيئة   -ب
والكذب واالحتيال والسرقة، والسلوكيات غير األمينة األخرى  للمؤسسة التعليمية، وتحظر سياسات الجامعة الغش

 التي تھدد حقوق وقيم المجتمع وتقلل من قيمة الدرجات العلمية.

حق الملكية الفكرية لآلخرين ويتمسكون بأفضل الممارسات  ن باستخداموالتدريس والمحاضريقر أعضاء ھيئة   -ج
 لخدمات االستشارية ونشر األبحاث.المھنية واألخالق العالية في بحوثھم العلمية وا

ن بنزاھة ودون المساس بسمعة الطلبة والزمالء والقسم العلمي ووالمحاضرالتدريس يتصرف أعضاء ھيئة   -د
 والجامعة.

ينمي أعضاء ھيئة التدريس والمحاضرين ثقافة الثقة والنزاھة والشفافية والعدالة واالحترام المتبادل، ويسعون لمنع   -ه
 تطبيق ھذه المعايير ويدعمونھم لتحقيقھا، كما يقوموا بإبالغ العمداء عند اكتشاف أي تجاوزات.اآلخرين من عدم 

يُعّد االحترام المتبادل أساسياً للمجتمع األكاديمي، حيث يتوجب على أعضاء ھيئة التدريس والمحاضرين احترام   -و
 أنفسھم واحترام طلبتھم كموجھين وزمالء وأفراد.

 
 


