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 مطوية : أخالقيات وسلوكيات المهنة )المعلم الجامعي ( 

: هيين امييلم ادئ ييلالق ا وقوايي  لولارييال ادئئلعتيي  اد يين     ييع تعرر ا االخالقيررات المهنيررة
ئ العا دلتللك ادئهان ادقلام؛  فلكل ئها  أوقوال هل اد ن  شكلت ل الئت  العيجال ئع ادزئن، إدين 

 أن أص حت ئ  ئالة.
  

 العضاء هيئة التد يس : االخالقيات المهنية 
 أوال: فيما يتعلق بالتد يس :

   يجب أن يلتزم االستاذ الجامعي في القيام بمهام التد يس بما يلي:  

 .و ل أن اق ل  العيتهلاد أكال ئن إ قلن ادئلالة اد ن يالط  ه  العيتهل،    -1

لئت حالثل هل، داكلن ئ ئكاًل إلرالاال ادجيال دئلال ه ئع اإلحلط  ادلافا   ئت جالا هل ا -2
 .دذي يؤهله د العيتهل رلى أفضل لجهئن ادئلالة  لدقالع ا

 تييئب  ييه ,أرلييى ئتيي ل  ئيين اإلاجييلز   حقييف ادطلد ييلتد؛  صاالد ييزام  ولييف اد ييع  -3
 والعا هن.

اع  لطييييه   لئعاج يييي ,لأتييييلديي  قيائييييه ،رييييقن إطييييلع ادئقييييعع لأهالافييييه لئح لال ييييهإ   -4
 لو لل ئالوشل هن فائل ت ف. ،  عالئج ادالعات  ككل دلطلد لت

ايي  لادجلئ يي  فين ادكل ,ل ئييل احقييف ئصيلح  ادطلد ييلت ،الاعة لويت اد ييالعيف    لداي إ  -5
 .لادئج ئع

 ايل   ،لئج ئتي قل ديى ا يإل ق يل اد لصيل  دلطلد يلت،  ائا  والعات اد  كييع ادئاطقين -6
 رلى هذا اد  كيع.

  ل شج يهل رلى االت ققدا  ,اح عام والعة ادطلد   رلى اد  كيع -7
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 .لفف أصلل ادحلاع اد ال  ,ادتئلح  لدئالوش  لاالر عاض  -8

 .إ قلن ئهلعة اد العيف، لات والام ادطعق لادلتلئل اد ن  تلراله رلن إ قلاه   -9

                                 ئكن ادطلد   ئن ادئشلعك  لاد  لرل.,ات والام أتلديي  العيف ئ الر      -10

 فيما يتعلق  بتقويم الطالبات وتنظيم االمتحانات:ثانيا: 
 :ادئتئلدالت لادتللكالت ا تلتا  يجي أن يل زم ا ت لذ ادجلئ ن   الال ئن

فييين  ،ئاهيييل  ا يييلئج اد قييييام دقتييي  لالةئيييع إفيييلال هن  لد يييلت،اد قييييام ادئتييي ئع أل ادييياللعي دلط -1
 .حاب ادئتلع أل  الرائه حتي ادحلد  ص

  .فن ادحلالت اد ن  ت لجي ذدك,إوطلع لدن ا ئع  ا لئج اد قيام  -2

 . لون اد الل لادجلالة فن  صئام االئ حلن؛ داكلن ئ ئشاًل ئع ئل ي م  العيته -3

 لاد زام اداملم لاالاض لط فن جلتلت االئ حلن., لون ادالو  لاد الل  -4

 .ادشعلع فاهئحللد   لأ, (ادغشرلاه )   ل قع  لواع اد ئ ،ئاع ادغش ئا ًل  ل لً  -5

 .فن ا ف ادلوت,ئ اد عص  د ط يف ادحزم لاد الل ي ئل يه ؛ امام االئ حلالت -6

 .فن حلد  لجلال صل  وعا   )ح ى ادالعج  ادعا   (,االئ الع رن لضع االئ حلالت  -7

ادالو  اد لئ  فن  صيحاب كعاتيلت اإلجل ي ، ئيع ادئحلفمي  رليى تيعي  ا تيئل ، ئيل  لةعارئ -8
 . غيع ذدكدم اتئب اداملم 

 .اللن كشف ا تئل  ال ولذ وعاعا هل ،رعض ادا لئج رلى دجا  ادئئ حاين -9

 .ئن ئصالع لاحالل ، ن ادا لئج فن لوت لاحالرقإ  -10

 . ملم، ئع  حث اد مّلم  جالا   لئ ادتئلح  ئعاج   ادا لئج حلل لجلال أي  -11

 .؛  حقاقًل دالعج  أك ع ئن اد الاد كلئل كلن ذدك ئئكالً  ، ط يف اد قلام اد عاكئن -12

 ش اا على ال سائل العلمية:بالبحث والتأليف واإل فيما يتعلقثالثا: 
فيين شييأن اد حييث  ،ادئتييئلدالت ادعئاتييا ا وقواييلت ل يجييي أن يل ييزم ا تيي لذ ادجييلئ ن   ييالال ئيين 

 :، لاإلشعاف رلى ادعتلئل اد لئا لاد أديف اد لئن
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  :أخالقيات الباحث العلمى 

 .لادئج ئع لاإلاتلاا  لجاه  حلثه دئل ا يال ادئ عف   -1

  لون ا ئلا  اد لئا  فن  ا يذ  حلثه لئؤد ل ه. -2

لاال   يييلال رييين لضيييع  ، لضييياب أاللاع ادئشييي عكين فييين اد حيييلث ادئشييي عك   الوييي  ئعارييلة -3
 .تئل  دلئجلئل  أل دلئ للا ا 

لال  يييذكع ئعاجيييع ديييم يييي م  ،لبالوييي   ئّكييين ئيين ادعجيييلع إديهيييل ،ذكييع ادئعاجيييع  أئلاييي   لئييي  -4
 .ال  لر  لعهل ولئئ  وعا ة إضلفا إ ،ات والائهل

 فيين جئييع اد الاييلت ادئيالااايي ، ئييع اال   ييلال  ئلئييًل ريين,ئعارييلة ادالويي  لادصييالق لا ئلايي   -5
 . لإلجل  دلئ حلصين اإلاحل  

ادحتييييل لت لاد حليييياقت  إالق اتيييياال دلغيييييع ، فييييواييييلم اد لحييييث  ا تييييه   حليييييل اد الاييييلت -6
ل ا حييييلال، أئييييل اد  تيييييع لاد قيييييام اد يييين ائكيييين أن  قييييلم  هييييل ا الت فيييين كيييي ،ادعوئايييي 

 ف لك كلهل ئتئلدا  اد لحث. ،لادئقلعا  لاالت ا لج لاد اميع

  حليل اد الالت .ل ادئلضلرا  فن جئع  -7

 :أخالقيات اإلش اا على ال سائل العلمية  -2
 .  لجاه  حلثه دئل ا يال ادئ عف  لادئج ئع لاإلاتلاا  
 وعاع ئلضلع اد حث . ,اد لجاه ادئولص لا ئين  فن او الع لا 

  لاالت  الاال دلالفلع راه,  ليال ادطلد   رلى  حئل ئتئلدا   حثهل، ل حلاق ه لا لئجه.  

   ا ئلاييي  اد لئاييي  فيييى  ا ييييذ  حلثيييه لئؤد ل يييه، لاد أكييييال ادئتييي ئع دطلد ل يييه رليييى  ادالوييي
 ل حعي ا ئلا  اد لئا  لادتعي .,لادئلضلرا  

  اد قيام ادئت قل، لاالو الع ادحع فن أثايل   ا ييذ اد حيث، رليى أن  العيي ادطلد   رلى
   حئل ا يج  وعاع هل.

  اد قيام ادالويف لاد لالل دل حلث، تلا  اد ن اشعف رليهل، أل اد ن يالرى دقش عاك فين
 ادحكم رليهل.
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   جاي االازالق إديى تيللكالت ا  يزاز أل إذالل أل إهلاي  ادطلد ي ، ل تي اه ويالعا هل تيلا 
أل فييين جلتيييلت ادئالوشييي  اد لااييي  دلعتيييلئل، ح ييين ال يويييل ا تييي لذ  ,أثايييل  اد حيييثفييين 

إزا  ادئتييلهئ  فيين ادائييل ادئ عفيين لادولقيين ادتييلام دلطلد يي ، لح يين ، ئتييئلدي ه ادولقايي  
 ل دهل .ئيال ائثل ائلذجل ت

 فيما يتعلق بالتنمية الخلقية للطالبات:  ابعا:
فيين كييل ئييل  ,ادجييلئ ن ائييلذج لويياللة، فهييل ي  ييث  عتييلئل ولقايي  ذات أثييع لاضييب  ا تيي لذ

 ,لهل ئتئلل رن ادائل ادولقن دلطلد لت  لدكلا  اقلده لا  له الاول ادجلئ   لولعجهل،
 لئن هذه ا اللاع ئثق :،يؤهل ا ته دلقالم  هذه ا اللاع  ك ل ة لف لدا  لرلاه أن 
 اللع ادئ لم .  -1

 اللع ادئلجه .  -2

 لع ادصاليف .ال   -3

 اللع ادزئيل .   -4

 اللع ا ي . -5

 اللع ادئصحب .   -6

 اللع ادعائال .  -7

إن ا تيي لذ ادجييلئ ن هييل كييل ذدييك لأكثييع  لداتيي   دطلد ل ييه، ف لاييه أال يهئييل أاييل  ئيين هييذه 
 ئيل اقئيم ادياللع ادئطليلي   ا اللاع، كئل أن رلاه ئعارلة أن ي شكل تللكه فين ادئلاويف ادئو ل ي ،

 فن كل ئلوف. 
 

 خامسا: فيما يخص المشا كة في االنشطة الطالبية:
   لص ه عائالا دهل,اد الاع فن ا اشط  ادطق ا  . 

 لميف ا اشط  ادطق ا   إ الاع، ئن أجل اد ائا  ادولقا  دلطلد لت  . 

 سادسا: فيما يتعلق بخدمة الجامعة والمجتمع:
 .وقص  أالا  رئله  أئلا  لا 
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  لح الجلت ادئج ئععبط ئل ا ّلئه أل ي حثه . 

 ق ل ادئهلم ادئتاالة إداه، فن اداهلض  شئلن ادجلئ    صالع عحي . 

 . ادقالم  كل ئل فن لت ه، دئ للا  ل ائا  هيئ  اد العيف لادهيئ  ادئ للا  

 ادئعاللال ادئلالي د ئله  اد الاد  فن  قاليع. 

   ادئحلفم  رلى ادئلل اد لم،  كل لتيل  يعاهل ئالت. 

 لادقلااين لادامم، لكل ئل اشعع ئن ولارال االد زام  لدللائب. 

 ادحعص رلن والئ  ادئج ئع، كلئل كلن ذدك فن ات طلر ه. 

 ولئيي  رقول ييه ئييع زئقئييه لعؤتييلئه لئع لتيياه، رلييى االح ييعام ادئ  ييلالل، لادحييعص رلييى إ
 ادصلدب اد لم، ل جاي ادئجلئقت اد ن  هالال ادصلدب اد لم .
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