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 مقدمة

إلى إرساء القٌم األخالقٌة لضبط سلوكٌات العاملٌن بها وذلك  كلٌة الفنون التطبٌقٌة تسعى

من خالل إعداد هذا الدلٌل الذي ٌعتبر مٌثاقاً أخالقٌاً ، حٌث أنه ٌحقق مرجعٌة أخالقٌة لضبط سٌر 

بالجوانب الفنٌة فً عمل األستاذ الجامعً وإنما باألساس العمل بالكلٌة،وهذا الدلٌل ال ٌتعلق فقط 

 األخالقً لهذا العمل فهوال ٌتناول العقل فقط وإنما ٌتناول أٌضاً الضمٌر.

وهذا الدلٌل لٌس قائمة بالقواعد األخالقٌة الواجبة أو هو قائمة بالمسموحات والمحظورات 

لفكر األكادٌمً فً التقٌٌم والتوصل إلى فً السلوك الجامعً ،كما أنه ال ٌقصد به تقٌٌد حرٌة ا

 نستهدف به التوصل إلى المبادئ والقواعد الواجبة اإلتباع . ولكنه مرجعالحكم األخالقً المناسب 

كما أنه أداة لتنمٌة القدرة على إصدار األحكام األخالقٌة فً مواجهة مختلف المواقف 

 . الفنون التطبٌقٌة العملٌة بكلٌة 

 ات المهنية في التدريس األخالقيأوالً: 

 يجب أن يلتزم السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بما يلي :

  من خالل إدارة بنى سوٌف االتباع وااللتزام بالقواعد والخطوات التً تنظمها جامعة

 المتابعة بالجامعة .

  وعرضها فً أحسن اإللمام الكامل بالمادة التدرٌسٌة المكلف بتدرٌسها عضو هٌئة التدرٌس

صورة وذلك بالتحضٌر الجٌد مع اإلحاطة بمستجداتها ومستحدثاتها وإستخدام الوسائل 

 التقنٌة الحدٌثة التً تٌسر على الطالب إستٌعاب المحتوى.

  اإلستعانة بالتقنٌات الحدٌثة للتواصل الفعال مع الطالب سواء لمرحلة البكالورٌوس أو

 تقبالً بالكلٌة .الدراسات العلٌا عند إفتتاحها مس

 . السعى إلى تحدٌث وتطوٌر المادة التدرٌسٌة 

  اإلهتمام بمتابعة أداء الهٌئة المعاونة فً دروس التطبٌقات العملٌة للتأكد من اإللتزام باألداء

المطلوب مع ضرورة عقد لقاءات دورٌة إلجراء التنسٌق والمتابعة لتحقٌق أهداف المقرر 

. 

 ًتحدٌد المستوى العلمً للمادة التً ٌقوم بتدرٌسها مع ضرورة  اإللتزام بمعاٌٌرالجودة ف

 أن ٌكون ما تم تدرٌسه وتطوٌره مقراً من مجلس القسم العلمً .

 . ٌحدد للطالب أهداف المقرر ومحتوٌاته 

 . تشجٌع الطالب على مهارات اإلبتكار والتفكٌر المنطقً وكذلك المناقشة والحوار البناء 

  التفكٌر المبنً على أسانٌد ، وأن ٌشجعه على التفكٌر المستقل .احترم قدرة الطالب على 

 . تطوٌر مهارات التدرٌس بشكل مستمر بما ٌجعله مشوقاً ومفٌداً فً نفس الوقت 
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  التواصل مع الطالب للحصول على آرائهم عن المقرر وتطبٌقاته العملٌة ومدى إستٌعاب

 الطالب و رضاهم عن ذلك المقرر .

 ة التدرٌس إعطاء الدروس الخصوصٌة تحت أي مسمى بأجر أو بحظر على عضو هٌئ

 بدون أجر .

 . التحلً بالتفكٌر العلمً عند مناقشة الطالب فً القضاٌا العلمٌة 

 

 األخالقيات المهنية في تنظيم اإلمتحانات وتقويم الطالب  ثانياً:

يجب أن يقوم األستاذ الجامعي بدوره الهام لكونه معلماً فضالً عن ضرورة القيام بالدور الهام  

  المرتبط بعمليات تقويم الطالب حيث أن يحكم بالعدل ، وهذا يتطلب منه مسئولية أخالقية أهمها:

 . متابعة أداء الطالب وتقٌٌمهم بإستمرار وعرض نتائج التقٌٌم علٌهم 

 ٌٌر العلمٌة فً وضع اإلمتحانات بحٌث تقٌس اإلمتحان القدرات الحقٌقٌة للطالب مراعاة المعا

 وٌظهر الفرق بٌنهم وٌتالءم مع المنهج المدروس وٌحقق أهداف المقرر والبرنامج األكادٌمً .

 . تدرٌب الطالب على األنماط المختلفة لؤلسئلة 

 تحان .توخً الدقة والعدل وإلتزام النظام واإلنضباط فً جلسات االم 

 . عدم السماح لؤلهواء الشخصٌة أو غٌرها فً التأثٌر على حٌدة التقوٌم 

 . ضرورة إشتراك اللجنة اإلمتحانٌة كلها فً تصحٌح ورقة اإلجابة 

  القٌام بالدور الهام فً أعمال اإلشراف على اإلمتحانات وأهمها تحقٌق اإلنضباط فً لجان

ودفع المالحظٌن والمراقبٌن إلى منع الغش ومنع اإلمتحانات وتوفٌر الهدوء التام للطالب 

إستخدام الهواتف المحمولة نهائٌاً داخل اللجان من جانب جمٌع المتواجدٌن سواء طالب أو 

 أساتذة أو مراقبٌن .

 

 أخالقيات الباحث العلمي واإلشراف على الرسائل العلمية  ثالثاً:

 

 أخالقيات الباحث العلمي

  علمً مجتهد وأول ماٌنبغً إن ٌتحلى به هو أن ٌمتلك أدوات الباحث الجامعً باحث األستاذ

 العلمً ، وذلك ٌتحقق من خالل ما ٌلً :

  

 . األمانة العلمٌة فً إجراء البحوث والمؤلفات فال ٌنسب لنفسه إال فكره وعمله فقط 

 األمانة العلمٌة فً التوثٌق للمراجع التً تم اإلستفادة منها فً إجراء البحث العلم. ً 

  ضرورة توجٌه البحوث إلى المجاالت التً تحقق أكبر فائدة للمجتمع والمعرفة مع أهمٌة

 االهتمام بالجانب التطبٌقً فً هذا الشأن .
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  ضرورة أن ٌحدد الباحث مجاالت االستفادة المستقبلٌة المتعلقة بمجال البحث وهو األمر الذي

 راء الفكر العلمً والتطبٌقً فً هذا المجال .ٌسهم فً إرشاد الباحثٌن التالٌٌن له فً تعمٌق وإث

 . أن ٌكون صبوراً على مشاق البحث 

 . احترام الملكٌة الفكرٌة لآلخرٌن والدقة فً البحث والسلوك 

 . الحفاظ على النصوص المنقولة لعدم اإلخالل بقصد صاحبها 

 . الدقة فً جمع البٌانات 

 بأمور شخصٌة أو مالٌة أو سلوكٌة . ضرورة المحافظة على سرٌة البٌانات خاصة ما ٌتعلق 

  مراعاة الدقة أثناء تحلٌل البٌانات وٌفضل أن ٌقوم الباحث بنفسه بالتحلٌل ،خاصة ما ٌتعلق

 بالتفسٌر والتقٌٌم والمقارنة واإلستنتاج .

  ٌجب على األستاذ الجامعً أن ٌتحلى بالفضائل واألخالقٌات التً تكون فً كل باحث خٌر

 .نافع لوطنه وأهله 

 

 

 أخالقيات األستاذ بوصفه مشرفاً علمياً 

  ًاإلشراف على الرسائل العلمٌة نوع من البحث العلمً ، وإن لم ٌكن هٌكل الفرٌق العلمً أفقٌا

كالعادة بل هو هٌكل رأسً مكون من أستاذ وتلمٌذ ، وٌقوم األستاذ بدور الموجه والمرشد 

والذي ٌحكم العالقة بٌن المشرف  وٌقوم الطالب بدور الباحث الموضوع تحت الرقابة ،

 والطالب األخالق الجامعٌة قبل اللوائح والقوانٌن وتتمثل هذه االخالق فٌما ٌلً :

 

  التوجٌه المخلص واألمٌن فً اختٌار موضوع البحث وذلك بإحاطة الطالب علماً باألفكار

 البحثٌة المستقبلٌة والواردة فً خطة القسم العلمً .

 احث على القٌام ببحثه تحت إشراف األستاذ .التأكد من قدرة الب 

  أال ٌستغل األستاذ سلطته التً منحت له على الطالب فً تسخٌر الطالب فً أعمال خاصة به

 أو أسرته أو أعمال ٌدٌرها .

  ضرورة تحدٌد خطة زمنٌة مجدولة لتحدٌد اإلنجاز المطلوب من كل طالب مع ضرورة تحدٌد

بلة الطالب لتقٌٌم مدى التقدم فً اإلنجاز وفقاً للخطة مواعٌد ثابتة ومعلنة تخصص لمقا

 الدراسٌة .

 . حث الطالب على تحمل مسئولٌة بحثه وتحلٌالته ونتاجٌة واالستعداد للدفاع عنها 

 . التأكٌد المستمر على األمانة العلمٌة والسرٌة 

 . تنمٌة مهارات البحث العلمً فً الطالب 

  والمشاركة فً المقررات والمؤتمرات والندوات ضرورة توجٌه الطالب إلى الحضور

 واللقاءات العلمٌة التً تسهم فً االرتقاء بالمستوى الفكري الالزم إلتمامه لدراسته .
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 . ًأال ٌتهاون مع طالبه فً المنهج أو أصول البحث العلم 

  أن ٌساوي بٌن الطالب الذٌن ٌقوم باإلشراف علٌهم فال ٌهتم بأحدهم دون اآلخر ألي سبب. 

 

 المهنية في تنمية القيم األخالقية للطالب خالقيات األ :رابعاً 

 

ٌنبغً على عضو هٌئة التدرٌس أن ٌكون قدوة لطالبه وهو المسئول مهنٌاً وخلقٌاً على النمو 

الخلقً للطالب و بث قٌم التقدم وإتقان العمل والحوار البناء وإتباع المنهج العلمً السلٌم وكذلك 

مقومات االلتزام بالسلوك األخالقً المهنً لدى الطالب لٌكونوا واجهة مشرفة للكلٌة . كما تنمٌة 

 ٌحظر على عضو هٌئة التدرٌس قبول هداٌا )تحت أي مسمى ( بصفة شخصٌة من الطالب .

  

 المسئولية األخالقية ألستاذ الجامعة بوصفه رائداً لألنشطة الطالبية  :خامساً 

 

ستاذ الجامعً على التدرٌس وعلى البحث العلمً فقط بل ٌمتد دوره أٌضاً إلى ال ٌقتصر دور األ 

أمور أخرى تتطلب منه التحلً باألخالقٌات الجامعٌة فً إشرافه على األنشطة ومشاركته فً 

 خدمة المجتمع والحفاظ على البٌئة مثل :

 ا ورعاٌتها من خالل االتحادات الطالبٌة واألنشطة واألسر اكتشاف المواهب الشابة وتنمٌته

 الطالبٌة .

  بث روح األمل فً الطالب الذٌن تتعثر حٌاتهم بسبب المشاكل االجتماعٌة أو المالٌة أو الثقافٌة

 ومشاركتهم فً حل مشكالتهم .

 . العمل على نشر روح الدٌمقراطٌة فً الحوار والتعبٌر عن الرأي 

  الطالب على المشاركة اإلٌجابٌة المشروعة وعدم االنطواء أو السلبٌة .القدوة وتشجٌع 

 . بث روح الفرٌق والعمل الجماعً والتطوعً بٌن الطالب 

 . نشر الوعً البٌئً بٌن الطالب 

  تشجع الطالب على المشاركة المجتمعٌة كالمشاركة فً المجاالت المختلفة التً ٌمكنهم القٌام

 مجاالت التوعٌة .بها لخدمة المجتمع وخاصة 

 

 األخالقيات المهنية في خدمة المجتمع  اً:سادس

عن دورة فً خدمة العلم وفً خدمة الطالب ال ٌنفصل دور األستاذ فً خدمة الجامعة والمجتمع  

بل إن خدمته لعلمه وطالبه هً أهم ما ٌقدمه كخدمة للجامعة والمجتمع وتتلخص مسئولٌة األستاذ 

 :  األخالقٌة فٌما ٌلً

 . أن ٌعمل على إعداد الطاقات البشرٌة التً تحتاجها المجتمع 



 

 

5 
 

  أن ٌحرص على إعداد المقررات العلمٌة بالمنهجٌة التً تعود بأقصى نفع ممكن على

 المجتمع .

 . أن ٌهتم بتنمٌة األبحاث التطبٌقٌة وربطها بسوق العمل 

 . أن ٌقوي الروابط مع المؤسسات اإلنتاجٌة بسوق العمل 

 

 

 

 


