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مقدمة الدليل
يعد ع�ضو هيئة التدري�س �أحد �أهم الركائز التي يعول عليها املجتمع يف بناء كيانه ،ملا يقدمه من
خربات تفيد يف بناء املواطن ال�صالح خلقي ًا وعلمي ًا ومهني ًا ،على نحو ي�سهم يف التفاعل مع املتغريات
الفكرية والعلمية والثقافية واالقت�صادية واالجتماعية ،والتكيف مع م�ستجداتها ومن ثم �إر�ساء
دعائم النه�ضة والتنمية امل�ستدامة ،وبذلك �أ�صبح ع�ضو هيئة التدري�س �صاحب مهنة لها �أ�صولها
ومبادئها ومرجعيتها و�سماتها املميزة .فاحلديث عن ع�ضو هيئة التدري�س يرتبط باحلاجة �إىل
معرفة �أهم واجباته وحقوقه ،و�سبل جت�سيدها عمليا .وعليه نقدم هذا الدليل الفرعي «دليل
�أخالقيات مهنة ع�ضو هيئة التدري�س» ليكون مر�شدا وحاكما لع�ضو هيئة التدري�س يف �سلوكياته
و�أعماله وقراراته.
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�سيا�سة �أخالقيات البحث العلمي
(املرجع :عمادة البحث العلمي)
تهتم جامعة الق�صيم ممثلة يف عمادة البحث العلمي بحماية حقوق جميع من�سوبي اجلامعة وحماية
خ�صو�صية مو�ضوعات البحث العلمي ،كما تويل اجلامعة اهتمام ًا خا�ص ًا ب�سالمة من�سوبي اجلامعة
بالدرجة الأوىل  ،وكذلك �سالمة البيئة  ،واملن�شاة .وتعنى اجلامعة بدعم احلراك العلمي �ضمن �أطر
و�أ�س�س علمية دولية ترتقي مب�ستوى اجلامعة بو�صفها مركز ًا للأبحاث املت َقنة ذات امل�ستوى املتميز.
وقد متت �صياغة هذه الوثيقة للعمل على حتقيق هذه الأهداف  ،وا�ستجابة ملتطلبات متويل الأبحاث
من جهات التمويل املختلفة .ويف ما ي�أتي بعده و�صف للإجراءات وال�ضوابط املقننة للبحث العلمي
يف اجلامعة.

املادة الأوىل� /أنواع وجماالت البحث:
من الناحية النظرية ؛ كل مو�ضوعات البحث لها بعد خلقي  ،لكن هناك بع�ض اجتاهات البحث التي
يكون للجانب اخللقي فيها مكانة خا�صة  ،و هي الأبحاث التي تهتم بالنواحي الإن�سانية و اجلوانب
ال�صحية ؛ الأبحاث التي جترى با�ستخدام حيوانات التجارب ؛ الأبحاث التي قد ت�ؤدي �إىل الإ�ضرار
بالبيئة  ،والأبحاث التي لها ح�سا�سية اجتماعية  ،و�سيا�سية.

املادة الثانية /الباحثون:
�إن امل�س�ؤولية اخللقية تقع يف املقام الأول على عاتق الباحث ؛ الذي يجب �أن يويل اجلوانب اخللقية
ابتداء من الفكرة �إىل اخلطوات النهائية  ،والنتائج.
�أهمية خا�صة يف جميع خطوات البحث
ً
بالإ�ضافة �إىل �أن الباحث يجب �أن يكون على دراية  ،و�إملام تام بقواعد اجلامعة و�سيا�ساتها يف هذا
اجلانب  ،كما يجب العمل بهذه القواعد  ،والتنظيمات .وهذه القواعد  ،والتنظيمات تنطبق على كل
من يقوم بالبحث حتت رعاية اجلامعة ؛ �سواء كان مكان البحث داخل اجلامعة �أو خارجها.
 -1يعد الباحث م�سئوال عن احل�صول على املوافقة امل�سبقة من كل من ي�شمله مو�ضوع البحث  ،كما
يجب على الباحث �أن يو�ضح للم�شاركني يف البحث الآتي:
الهدف من البحث  ،وم�صدر التمويل  ،وحقهم يف االن�سحاب من البحث � ،أو رف�ض امل�شاركة فيه ويجب
احرتام حق امل�شاركني يف ذلك  ،و�إذا مل يكن هناك معاونة من �أفراد على دراية مبو�ضوع البحث  ،كما
هو احلال عند التعامل مع املر�ضى ؛ فيجب على الباحث اال�ستعانة مبعاونة املخت�صني.
� -2إذا كان امل�شاركون يف البحث غري مدركني طبيعة البحث � ،أو قيمة م�شاركتهم فيه كالأطفال مثال ،
فالبد من احل�صول على موافقة مكتوبة من �أحد الوالدين �أو الويل.
� -3إذا كانت معرفة امل�شاركني بطبيعة البحث �سوف ت�ؤثر على النتائج  ،فيجب على الأقل التنويه عن
البحث له�ؤالء امل�شاركني.

4

عمادة التطوير والجودة

 -4ي�ستحب للباحث اال�ستعانة با�ست�شارة ذوي اخلربة يف مو�ضوع البحث � ،أو بر�أي �أحد زمالئه متى
كانت هناك حاجة لذلك  ،خا�صة يف الأبحاث ذات العالقة ببع�ض التخ�ص�صات مثل:
· الإجهاد احليوي � ،أو النف�سي.
· التعدي على خ�صو�صية الآخرين.
 -5يجب على الباحث �أن يو�ضح طبيعة البحث للم�شاركني فيه  ،واحل�صول على موافقتهم على
كل منهم.
امل�شاركة فيه  ،و ي�شمل ذلك طريقة كتابة �أ�سماء امل�شاركني وترتيبها مع تعريف مكان عمل ٍ
 -6يجب توعية امل�شاركني يف البحث على �أهمية عدم ن�شر �أي بيانات عن النتائج  ،وخ�صو�صية البحث
و كذلك عدم الإف�صاح عن املعلومات و النتائج اخلا�صة بالبحث �أو ا�ستخدامها حلني اكتماله ون�شره.

املادة الثالثة /مبادئ و�أخالقيات عامة للبحث:
 -1امل�صداقية  ،والأمانة :الرتكيز على �أهمية ال�صدق  ،والأمانة يف جميع خطوات البحث مبا يف
ذلك :جمع املعلومات  ،وت�سجيل النتائج  ،والطريقة امل�ستخدمة  ،كتابة البحث و ن�شره.
 -2مو�ضوعية البحث :يجب على الباحث �أن يتجنب االنحياز �إىل �أي وجهة نظر � ،أو تبني نتيجة
م�سبقة يف خطوات البحث مثل  ،حتليل النتائج  ،والبيانات ،كتابة خطة البحث  ،وا�ستعرا�ض الآراء
 ،والأبحاث ال�سابقة.
 -3الدقة :التزام الدقة  ،واجلدية يف كل مظاهر البحث  ،واالحتفاظ ب�سجالت خلطوات ونتائج
البحث.
 -4التعاون  ،وم�شاركة الأفكار  ،والبيانات  ،والأجهزة  ،وكذلك تقدمي الن�صح  ،والعون ملن يحتاجه من
زمالئه  ،وقبول النقد  ،واالقرتاحات.
 -5االحرتام :تقدير  ،واحرتام �آراء ومقرتحات امل�شاركني يف البحث  ،كذلك حماية الأ�شخا�ص
الق ُّ�صر � ،أو غري املدركني الذين قد ي�شملهم � ،أو يتعامل معهم البحث.
 -6احرتام حقوق امللكية الفكرية :مثل براءات االخرتاع  ،وحقوق الن�شر وغريها من �أنواع امللكية
الفكرية.
 -7اخل�صو�صية :حماية خ�صو�صية الأفراد  ،واملعلومات يف كل �أوجه البحث.
 -8العدالة  ،ومعاملة الآخرين باحرتام حقوقهم ومراعاتها  ،و�إعطاء كل �شخ�ص قدره  ،ومنزلته
التي تليق به.
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املادة الرابعة /اللوائح والأنظمة ال�ضابطة للبحث العلمي:
 -1يجب على الباحث اتباع اللوائح  ،والأنظمة املو�ضوعة من قبل اللجنة الوطنية للخلقيات
احليوية  ،والطبية http://bioethics.kacst.edu.sa
 -2يجب على الباحث اتباع اللوائح  ،والأنظمة املن�صو�ص عليها من قبل اجلامعة � ،أو الكلية �أو الق�سم
�إن وجدت.
 -3يجب على الباحث يف املقام الأول �إظهار امل�س�ؤولية اخللقية يف جميع جوانب البحث العلمي  ،ومن
ذلك كل ما ذكر يف املبادئ واخللقيات العامة �سابق ًا.
 -4يجب على الباحث �أتباع اللوائح  ،والأنظمة املن�صو�ص عليها من قبل اجلهات الداعمة الأخرى � ،أو
اجلهات احلكومية � ،أو امل�صرح لها بتنظيم هذه املمار�سة.
 -5يجب على الباحث اتباع �سبل ال�سالمة  ،واحلفاظ على �سالمة الأ�شخا�ص امل�شاركني يف الدرا�سة ،
والباحثني  ،وامل�ساعدين  ،وغريهم من العاملني .وكذلك احلفاظ على �سالمة املن�ش�أة  ،والبيئة.
 -6يجب على الباحث التخل�ص ال�صحي  ،وال�سليم من جميع النفايات  ،وي�شمل ذلك النفايات احلادة
 ،واملعدية  ،والكيمائية  ،وغريها.
 -7يجب على الباحث االطالع  ،وااللتزام بجميع اللوائح  ،وال�ضوابط املن�صو�ص عليها واملنظمة
ل�سوء ال�سلوك يف البحث العلمي.

املادة اخلام�سة /اللوائح والأنظمة ال�ضابطة للبحث العلمي على الإن�سان:
جميع الأبحاث والدار�سات العلمية امل�شتملة على الإن�سان � ،أو ما �شابه ذلك من مادة وراثية DNA
� or RNAأو �أن�سجة  Human Tissueيجب �أن تطبق عليها اللوائح  ،والأنظمة لآتية:
 -1يجب على الباحث االلتزام ب�أحكام ال�شرعية الإ�سالمية  ،واملبادئ  ،والأعراف العلمية املنظمة
لهذه املمار�سة.
 -2يجب �أن يعرف ال�شخ�ص امل�شارك يف الدرا�سة مو�ضوع البحث كام ًال.
 -3يجب �أن تكون م�شاركة الأ�شخا�ص يف البحث ب�شكل اختياري  ،وطوعي بعد معرفة تفا�صيل البحث
ً
كاملة.
 -4يجب احرتام الأ�شخا�ص مو�ضع الدرا�سة  ،وحمايتهم  ،وذلك ب�شرح جميع تفا�صيل البحث ،
والأ�ضرار  ،واملخاطر �إن وجدت.
 -5البد �أن يكون مو�ضوع البحث مقبو ًال �ضمن اخللقيات  ،والأعراف العامة للمنطقة.
 -6يجب �أن يتم �أخذ املوافقة امل�ستنرية اخلطية من ال�شخ�ص امل�شارك بالدرا�سة � ،أو وليه ال�شرعي.
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 -7اطالع جميع الأ�شخا�ص امل�شاركني يف الدرا�سة  ،على النتائج �إذا دعت احلاجة لذلك.
 -8يجب احرتام خ�صو�صية الأفراد امل�شاركني يف الدرا�سة واحرتام خ�صو�صية املعلومات املتعلقة
بجميع �أوجه البحث العلمي كافة.
 -9يجب حماية املعلومات يف البحث العلمي وخا�صة املعلومات ال�شخ�صية منها واخلا�صة.
 -10يجب حماية الأ�شخا�ص امل�شاركني يف الدرا�سة  ،وذلك من عينة الدرا�سة � ،أو باحثني �أو م�ساعدين
 ،وكذلك البد من احلفاظ على �سالمة املن�ش�أة  ،والبيئة.
 -11ميكن للباحثني يف هذا املجال اال�ستزادة من التوجهات الإ�ضافية على املواقع الآتية:
 جمل�س البحوث الطبية :الإن�سان الأن�سجة والعينات البيولوجية ال�ستخدامها يف البحوثwww.mrc.ac.uk
 الكلية امللكية للأطباء www.rcpath.org امل�ؤ�س�سة الوطنية لل�صحة www.nih.org -اللجنة الوطنية للأخالقيات احليوية والطبية http://bioethics.kacst.edu.sa

املادة ال�ساد�سة /اللوائح والأنظمة ال�ضابطة للبحث العلمي على احليوان:
يعترب ا�ستخدام حيوانات التجارب يف البحث العلمي �أحد �أهم العوامل امل�ساعدة لإجراء الأبحاث
الطبية والتطبيقية وعلية ف�أن جميع الأبحاث العلمية املت�ضمنة على حيوانات التجارب يجب �أن
تطبق عليها اللوائح والأنظمة التالية:
 -1يجب على الباحث االلتزام ب�أحكام ال�شرعية الإ�سالمية واملبادئ والأعراف العلمية املنظمة
لهذه املمار�سة.
 -2يجب على الباحث االطالع وتطبيق جميع اللوائح والأنظمة ال�ضابطة للبحث العلمي.
 -3يجب االكتفاء ب�أقل عدد ممكن من حيوانات التجارب يف البحث العلمي.
 -4يجب تقليل ال�ضرر الذي قد يلحق بحيوانات التجارب قدر الإمكان وذلك يف كل مراحل البحث
العلمي.
 -5ال يجوز ا�ستخدام حيوانات التجارب �أال من قبل الأ�شخا�ص املدربني على ذلك.
 -6ال يجوز ا�ستخدام احليوانات املهددة باالنقرا�ض.
 -7يجب �أن حتتوي املن�شاة على الأماكن ال�صاحلة لرعاية حيوانات التجارب خالل جميع مراحل
البحث العلمي.
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 -8يجب حماية الأ�شخا�ص امل�شاركني يف الدرا�سة باحثني �أو م�ساعدين وغريهم وكذلك البد من
احلفاظ على �سالمة املن�شاة والبيئة.

املادة ال�سابعة /اللوائح والأنظمة ال�ضابطة للبحث العلمي على البيئة:
يعترب الإن�سان جزء �أ�سا�سي من البيئة املحيطة كما انه يعتمد ب�شكل كبري على املوارد الطبيعية
يف املوجودة فيها ومن ذلك ف�أن احلفاظ على البيئة بجميع مواردها الطبيعية يجب �أن يكون حمل
اهتمام اجلميع .بناء ًا على ذلك ف�إن جميع الأبحاث ذات ال�صلة بالبيئة �ستطبق عليها اللوائح
والأنظمة التالية:
 -1يجب على الباحث تطبيق جميع اللوائح والأنظمة ال�ضابطة للبحث العلمي وااللتزام ب�أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية واملبادئ والأعراف العلمية.
 -2يجب على الباحث �شرح �آليات البحث كاملة وتقدير كافة الأ�ضرار الناجمة عن عمل البحث
�إ�ضافة �إىل و�ضع البدائل الأخرى املوجودة لذلك.
 -3يجب قدر امل�ستطاع تقليل ال�ضرر على كافة �أ�شكال احلياة يف البيئة وي�شمل ذلك الإن�سان واحليوان
والنبات وغرية من املوارد الطبيعية.
 -4البد من عمل الدرا�سة مبدئي ًا على حجم �ضيق للتحقق من الأ�ضرار امل�صاحبة.
 -5يجب على الباحث احرتام امللكية اخلا�صة وامللكية العامة من جميع اجلوانب والتن�سيق يف هذا
اخل�صو�ص.
 -6التخل�ص ال�صحي وال�سليم من جميع املواد ال�ضارة الناجمة عن البحث وي�شمل ذلك املواد املعدية
واملواد الكيمائية وغريها.
 -7يجب حماية الأ�شخا�ص امل�شاركني يف الدرا�سة واملحافظة على املوارد الطبيعية.

املادة الثامنة /بع�ض ال�ضوابط الأخرى التي جتب مراعاتها:
ت�ضارب امل�صالح  ،املحافظة على �سالمة املن�ش�أة والبيئة  ،العدالة  ،احرتام اخل�صو�صية  ،حماية امللكية
الفكرية  ،اتفاقية مكتوبة مع الباحثني  ،اتفاقية مكتوبة مع الداعمني  ،تقييم حجم املخاطر ،
�إدارة امل�شرتيات  ،الإدارة املالية  ،حتليل كل من التكلفة واملنفعة املتوقعة  ،التدريب  ،دعم الطالب
و�أع�ضاء هيئة التدري�س.

املادة التا�سعة� /سيا�سة �سوء ال�سلوك يف البحث العلمي:
تتوقع عمادة البحث العلمي واجلامعة ب�شكل عام من جميع الباحثني داخل اجلامعة �أو خارجها
االلتزام التام بال�ضوابط واللوائح املنظمة للبحث العلمي امل�شار �إليها �أعاله ،و�إن �أي �إخالل بهذه
ال�ضوابط �سيتم �أخذه بغاية اجلدية ،وذلك لتقليل الإ�ضرار الناجمة عن ذلك واحلفاظ على م�ستوى
البحث العلمي و�سمعة اجلامعة كمركز رائد من مراكز البحث العلمي.
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ويف حالة الإخالل ب�أي من لوائح خلقيات البحث العلمي ف�إن الأمر يحال �إىل مركز البحوث املعني
ليقدم تو�صية للجنة �أخالقيات البحث العلمي باجلامعة.
فقرة ( )1التطبيق:
تطبق �سيا�سة �سوء ال�سلوك يف البحث العلمي على جميع مراحل البحث العلمي بدء من الفكرة
واملقرتح البحثي واملراجعة الأدبية و�آليات عمل البحث واملراجع والتقرير النهائي والباحثني
وامل�ساعدين والداعمني وغريه.
فقرة ( )2التعريف:
يعرف �سوء ال�سلوك يف البحث العلمي كالتايل:
•�صنع �أو اختالق النتائج والتقارير.
•حتريف وتزييف النتائج وطرق عمل البحث وغريها �أو االنتقائية يف �إظهار
بع�ض النتائج و�إخفاء البع�ض.
•االنتحال �أو ال�سرقة الأدبية وي�شمل ذلك جميع مراحل البحث العلمي بداء
بالأفكار ونهاية بالتقارير.
•الأخطاء والأ�ضرار الناجتة عن عدم االلتزام التام باللوائح والأنظمة
ال�ضابطة للبحث العلمي
•ال ي�شمل �سوء ال�سلوك يف البحث العلمي الأخطاء العفوية �أو طرق التف�سري
املختلفة لدى الباحثني.
فقرة ( )3الثبوت:
من اجل �إثبات �سوء ال�سلوك يف البحث العلمي على الباحث فالبد من التايل:
 �أن يكون هناك خطاء غري مقبول �أو بعيد عن ممار�سة البحث العلمي. �أن يكون ارتكاب هذا اخلطاء ب�شكل متعمد من قبل الباحث �أو نتيجة التهور وعدم االلتزامبال�ضوابط.
 �أن يتم �أثبات ذلك بالدالئل.فقرة ( )4امل�سئولية:
تقع م�سئولية الإبالغ عن �سوء ال�سلوك يف البحث العلمي على اجلميع بحيث يتعني على �أي �شخ�ص
يعتقد �أن هناك �سوء �سلوك يف البحث العلمي قد حدث �أو يحدث ان يقوم ب�إبالغ عميد الكلية �أو عميد
عمادة البحث العلمي.
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فقرة ( )5التحقيق:
تتكفل اجلهة الداعمة ممثلة بعمادة البحث العلمي عملية التحقق من �سوء ال�سلوك يف البحث العلمي
وذلك بالطريقة املنا�سبة بعد التقييم املبدئي .كما تتوىل عمادة البحث العلمي عملية التخاطب مع
اجلهات اخلارجية ذات ال�صلة احلكومية منها واخلا�صة .وحتال كافة الأوراق �إىل جلنة خلقيات
البحث العلمي لإ�صدار القرارات املنا�سبة.
فقرة ( )6العقوبات املحتملة:
بعد �أن يتم التحقيق وجمع كافة الأدلة واال�ستماع للأطراف ذات ال�صلة ف�أن العقوبات املحتملة
ب�سبب �سوء ال�سلوك يف البحث العلمي تختلف بح�سب اخلطاء املرتكب وهناك مراحل متعددة من
العقوبات الناجتة عن ذلك منها.
 عدم دعم امل�شروع يف حالة التقدمي. ر�صد ومتابعة عمل الباحث ب�شكل خا�ص �إزالة الباحث من م�شروع بحثي معني. عدم �أو خف�ض دعم امل�شاريع البحثية امل�ستقبلية للباحث. خطاب لفت نظر للباحث وقد يتم ت�ضمني ذلك يف ملف الباحث. اخل�صم من الراتب ال�شهري �أو احلرمان من العالوة. توقيف الرتقية الوظيفية. الإنهاء من اخلدمة.وقد يتم تطبيق عقوبات �أخرى من جهات خارجية ذات �صلة بالق�ضية ح�سب النظام املطبق واملتبع
لديها.
جميع املقرتحات البحثية املقدمة لعمادة البحث العلمي بجامعة الق�صيم ذات البعد الأخالقي يجب
�أن يتم تقيمها من قبل جلنة �أخالقيات البحوث ح�سب النموذج التايل:
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اململكة العربية ال�سعودية

Kingdom of Saudi Arabia

وزارة التعليم العايل

Ministry of Higher Education

جامعة الق�صيم

Qassim University

عمادة البحث العلمي

Scientific Research Deanship

منوذج طلب املوافقة من جلنة �أخالقيات البحث العلمي
 )1عنوان الدرا�سة
......................................................
 )2هدف الدرا�سة
......................................................
 )3ا�سماء الباحثني
......................................................
� )4سبب اختيار العينة
......................................................
� )5آلية م�شاركة وهدف و مدة م�شاركة عينة الدرا�سة
......................................................
 )6املخاطر �أن وجدت
......................................................
 )7و�صف لأي منافع �أن وجدت
......................................................
 )8التعوي�ضات املتوقعة �أن وجدت
......................................................
 )9طرق حماية املعلومات اخلا�صة
......................................................
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� )10أحقية امل�شارك يف رف�ض �أو االن�سحاب من الدرا�سة
......................................................
 )11م�صدر املعلومات
......................................................
 )12توقيع كل من الباحث وال�شخ�ص امل�شارك يف الدرا�سة �أو وليه
......................................................
توقيع ال�شهود �إذا دعت احلاجة
......................................................
 مت االطالع على كافة اللوائح وال�ضوابط املن�ضمة للبحث العلمي. جميع املعلومات املرفقة معلومات �صحيحة وحمدثة. �إرفاق املقرتح البحثي كام ًال.				
ا�سم الباحث الرئي�س
............................

التوقيع
......................

تو�صية مركز البحوث بكلية .................................
□ موافقة وال يحال للجنة خلقيات البحث العلمي باجلامعة.
□ عدم املوافقة على �إجراء الدرا�سة.
□ التو�صية ب�إحالة الأوراق �إىل جلنة �أخالقيات البحث العلمي  ،مع رفع كافة التخ�ص�صات والآراء
من �أع�ضاء جمل�س مركز البحوث.
جلنة �أخالقيات البحث العلمي
موافقة □
التاريخ --------------------------
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�أخالقيات التعليم والتعلم
�أوال :حمور التعلم والتعليم
تتحدد جمموعة القيم العليا والقواعد الأخالقية الواجبة لل�سلوك التي ت�سعى اجلامعة اىل �إر�سائها
فى جمل التعلم والتعليم يف �ضرورة التزام كل من ع�ضو هيئا التدري�س والطالب بالبنود التالية:
الربامج واملقررات الدرا�سية:
 -1العمل على حتقيق �أهداف التعليم العايل باململكة العربية ال�سعودية  ،و�سبل حتقيقها وفق امكانات
املقرر الدرا�سي الذي يتم تدري�سه واالطالع على املعلومات الكافية لإجناح ر�ؤية ور�سالة اجلامعة.
 -2االهتمام بالإطار ال�سعودي للم�ؤهالت وامل�ستويات واملعايري املقبولة يف حقل التخ�ص�ص مبا يف ذلك
متطلبات املهن التي يتم �إعداد الطلبة ملمار�ستها.
 -3التخطيط للربامج يف �شكل حزم متكاملة من اخليارات ،مع و�ضع خطط لتقدمي الربامج وتقوميها
يف �ضوء ا�شتمالها على املعارف واملهارات وا�سرتاتيجيات التدري�س وعمليات التطوير امل�ستمر ،والعمل
املقررة
على اتخاذ �أي �إجراء �ضروري ل�ضمان �إجراء التعديالت ال�ضرورية يف املحتوى واملراجع ّ
ل�ضمان ا�ستمرارية مواءمتها وجودتها.
 -4تو�صيف �أي مقرر �أو برنامج بحيث ي�شتمل على �أ�ساليب التدري�س ،وطرق التقومي التي تتالءم مع
�أنواع التعلم املختلفة.
 -5ت�صميم وتنفيذ العنا�صر املكونة للمقرر الدرا�سي وما يت�ضمنه من �أهداف  ،وحمتوى علمي و�أن�شطة
وو�سائط تعليمية ت�ساعد يف التدري�س وتفيد يف تقومي �أداء الطالب وي�شمل ذلك �إعداد حمتوى علمي
متكامل  ،وم�صادر للتعلم متكن من احل�صول على املعرفة ب�أي�سر الطرق  ،مع اختيار طرق وا�سرتاتيجيات
تدري�سية تتالءم وطبيعة املحتوى و�أ�ساليب التقومي.
 -6الإفادة من الربامج �أو املقررات التعليمية التي تقدمها املنظمة الدولية ،مبا يف ذلك التعلم
الإلكرتوين �أو غريه من برامج �أو مقررات التعليم عن بعد � ،إال بعد اعتمادها �أو �إظهار �أنها م�ضمونة
اجلودة ومتت املوافقة عليها من قبل وكالة �ضمان جودة تعليمية ذات �صلة ،م�صرح لها من احلكومة
يف بلد املن�ش�أ .
 -7تقدمي تقرير عن املقرر الذي مت تدري�سه ،وللطالب ان يعرب �صراحة عن ر�أياه فيما ا�ستفادة بعد
تعر�ضه للمحتوى العلمي للمقرر.
 -8االحتفاظ ب�سجالت معدالت �إكمال الطلبة يف جميع املقررات .ويتم ا�ستخدامها �ضمن م�ؤ�شرات
الأداء.
 -9ادخال التعديالت املنا�سبة على خطط تدري�س املقررات بعد درا�سة تقارير املقررات و�أخذ ما ورد
فيه يف االعتبار.
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 -10تزويد القائمني ب�إدارة الربنامج (رئي�س الق�سم �أو غريه من امل�س�ؤولني) بتقارير منتظمة (على
الأقل ب�صفة �سنوية) عن تدري�س كل مقرر.
 -11ا�ستخدام �آليات منا�سبة (�صادقة وثابتة) ،بالربامج للتحقق من م�ستويات (معايري) حت�صيل
الطلبة مقارنة بالنقاط (املعايري �أو امل�ستويات) املرجعية ذات ال�صلة �سواء على امل�ستوى الداخلي �أو
اخلارجي
 -12مراقبة عملية جودة كل من مقررات الربامج والربامج ككل ب�شكل منتظم من خالل �آليت منا�سبة
للتقومي ،مع �إجراء التعديالت واملراجعة ال�شاملة ب�شكل دوري
 -13االحتفاظ يف ملف املقرر وملف الربنامج ،بتفا�صيل التغيريات التي اتخذت .وذلك عندما مت
القيام بهذه التغيريات نتيجة لعمليات التقومي الدورية.
الكتاب اجلامعي:
االلتزام مبوا�صفات جودة الكتاب اجلامعي من حيث:
 -1وجود �أهداف وا�ضحة قابلة للمالحظة والقيا�س.
 -2وجود مقدمة تو�ضح �أ�سلوب تنظيم حمتواه.
 -3ا�شتماله على عناوين رئي�سة وفرعية لكل مو�ضوع.
 -4تكامل حمتواه مع �أهداف املنهج.
 -5عر�ض املادة على نحو منطقي �شامل ومرتابط.
 -6تنا�سب حمتواه مع عدد ال�ساعات املحددة له.
 -7احتواءه على الر�سوم والأ�شكل البيانية والتو�ضيحية املنا�سبة.
 -8ا�ستخدام �أ�ساليب منا�سبة للتقومي الأويل والبنائي التكويني.
 -9حتفيز الطالب على التفكري مبختلف �أنواعه.
 -10منا�سبته مل�ستوى املتعلم يف لغته و �أ�سلوبه.
 -11يوجه املتعلم �إىل الأن�شطة العلمية املتنوعة ذات ال�صلة.
 -12يوجه املتعلم �إىل م�صادر املعرفة الأخرى املتوفرة.
 -13يربط بني الأمور النظرية و التطبيقية.
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 -14ا�ستغالل م�صادر املعرفة والتعلم املتوافرة يف البيئة املحلية.
 -15ربط املتعلم وق�ضايا املجتمع املحلي املحيط به.
 -16م�ساعدة املتعلم على ح�سن فهم ما يقدمه له املحا�ضر.
 -17تنمية �أ�سلوب التعلم الذاتي لدى املتعلم  ,ويزيد قدرته على البحث واال�ستق�صاء
 -18م�ساعدة الطالب على التعلم التعاوين ،وتعزيز روح العمل اجلماعي والت�شاركي.

�أ�سلوب التعامل:
 -1تو�ضيح م�سئوليات الطلبة وقواعد ال�سلوك اخلا�صة بهم ،والعمل على �أن يكون ذلك معلوما لديهم
متام ًا عند بدء درا�ستهم.
 -2حتديد اخل�صائ�ص النمائية للطالب ب�شكل وا�ضح مع و�ضاع �آليت منا�سبة لتحقيقها ،وتقوميها
وعمل تقارير لتطويرها.
 -3ت�شجيع الطالب واحرتام حقهم يف التعبري عن وجهات نظرهم ال�شخ�صية ،وعدم اللجوء عن ق�صد
�إىل فر�ض �أي قرار �أو ر�أي ،وتوفري مناخ علمي مبني على الثقة واالحرتام املتبادل واملعاملة بعدالة
تامة مع جتنب �إهانتهم �أو احلط من قدراتهم ،ولع�ضو هيئة التدري�س اتخاذ الإجراءات الالزمة ملن
يوجه له �إهانه �أو يحط من قدره.
 -4التفاعل االجتماعي بني الطالب وع�ضو هيئة التدري�س ،و�إ�شاعة جو من العالقات الطيبة بينهما،
مع التحلي بال�صرب حيال الأخطاء.
 -5و�ضع نظم ت�أديبي بحق الطالب الذي يتجاوز حدود الأدب يف تعامله مع �أ�ستاذه ك�سبيل يحفظ
للأ�ستاذ كرامته ويربي اجليل على الأخالق الفا�ضلة.
� -6إعالم الطلبة مبتطلبات الواجبات وعمليات تقييم الطلبة (هاذه املعلومات ميكن احل�صول عليها
ب�صورة تف�صيلية من مناذج تو�صيف املقررات).
 -7م�ساعدة الطالب على تنمية معلوماتهم ومهاراتهم واجتاهاتهم الإيجابية نحو الدين والعلم
واملجتمع من خالل �إك�سابهم املهارات العقلية والعلمية التي تنمي التفكري العلمي والنقد  ،وحب التعلم
الذاتي امل�ستمر وممار�سته ،وعلى الطالب �إن يظهر املردود من تعر�ضه لتلك املتغريات.
 -8غر�س املفاهيم والقيم الإ�سالمية املتوازنة يف �أذهان الطالب  ،بجانب �إك�سابهم املعارف واملعلومات
 ،وتنمية قدراتهم على تطبيقها.
 -9حق ع�ضو هيئة التدري�س يف �إ�صغاء الطالب لأ�ستاذه �أثناء املحا�ضرة.
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� -10إعالم الطالب ب�أهداف املقرر ومفرداته وحمتواه و�أ�ساليب التقومي املتبعة يف �إجنازه  ،وذلك
عرب �شبكة الإنرتنت ومن خالل موقع اجلامعة والربيد الإلكرتوين �أو احل�ساب ال�شخ�صي لكل طالب
�أو بو�سائل �أخرى.
 -11االن�ضباط يف ح�ضور املحا�ضرات وااللتزام مبكانها ومواعيدها بداية ونهاية وفق ًا للجداول
بناء على الإجراءات الر�سمية املنظمة لذلك،
العام  ،وعدم �إيكاله لأحد ،و�أي تغيري يجب �أن يتم ً
وفى حالة املوافقة على التغيري يو�ضع �إعالن بالقاعة املخ�ص�صة للمادة لإعالم الطالب بالتغيري،
وعلى الطالب �أن يلتزم بذلك.
 -12االهتمام بال�ساعات املكتبية لتوجيه الطالب و�إر�شادهم حول كيفية التعامل وحل م�شكالتهم
الدرا�سية ال�شخ�صية واالجتماعية ،ب�شكل معلن ،وعلى الطالب مراجعة �أع�ضاء هيئة التدري�س
ب�شكل نظامي.
 -13حفاظ النظام داخل قاعات الدر�س واملحا�ضرات لإتاحة الفر�صة �أمام الطالب لتحقيق �أعلى
م�ستوى من الإجناز ت�سمح به قدراتهم.
 -14توفري قائمة الكتب املرجعية ملواد الق�سم وتي�سري ح�صول الطالب عليها مع توجيههم �إىل امل�صادر
املتعددة للمعرفة و�أوعية املعلومات ومراجع الدرا�سة من حيث مكانها وزمن ن�شرها ،وعلى الطالب
تقدمي ما يفيد ا�ستفادته من تلك امل�صادر والأوعية املرجعية.
� -15إعالم الطلبة مقدم ًا وب�صورة كاملة عن متطلبات املقررات من خالل تو�صيفات املقررات التي
يجب �أن تت�ضمن املعارف واملهارات امل�ستهدفة بالتطوير,
 -16جتنب �إعطاء الدرو�س اخل�صو�صية متاما حتت �أي م�سمى ب�أجر �أو بدون �أجر ،ويتعار�ض كل
من يرتكب هذا اجلرم �سواء ع�ضو هيئاة التادري�س �أو الطالب للعقوبة بناء على ما ت�سفر عنه
التحقيقات.
 -17حث الطالب على الأمانة العلمية وفى حالة الإخالل بها �سواء يف االمتحان �أو فى �إعداد البحوث
يتم تطبيق القوانني اجلزائية املعمول بها يف اجلامعة.
� -18إعداد قائمة ب�أ�سماء الطالب  ،وا�ستخدامها يف ر�صد احل�ضور والغياب  ،وت�سجيل درجات �أعمال
ال�سنة والنتائج  ،بطريقة ت�سمح ب�سرعة ا�ستدعائها وا�ستخراجها �إن دعت احلاجة.
 -19ال�سماح للطالب مبراجعة �أوراق الإجابة اخلا�صة به يف كل الأحوال.
 -20التعامل مع الإجراءات الت�أديبية �أو اجلزائية �أو امل�شاكل الأكادميية �أو ال�شخ�صية للطالب
ب�سرية تامة  ،واحرتام �سرية املعلومات املتعلقة بالطالب  ،وعدم ت�سريبها �أو �إعطائها �إال ملن هو معنى
عناية مبا�شرة ب�ش�ؤونهم.
 -21ت�صميم برنامج متكامل و�شامل لتوجيه و�إر�شاد الطالب اجلدد؛ ل�ضمان فهمهم التام لأنواع
اخلدمات التي تقدمها امل�ؤ�س�سة لهم ،وكذلك للواجبات وامل�سئوليات امللقاة على عاتقهم.
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 -22تنفيذ �أ�سلوب الإر�شاد االليكرتوين وتوفري متطلبات تنفيذه على موقع اجلامعة االليكرتوين
واحتياجاته من القوى الب�شرية.
 -23ايجاد �أنظمة فاعلة مل�ساعدة الطلبة على التعلم من خالل الإر�شاد الأكادميي ومن خالل متابعة
التقدم الدرا�سي للطلبة ،وت�شجيع الطلبة ذوي الأداء العايل ،وتقدمي امل�ساعدة للأفراد الذين
يحتاجون لها.
 -24التواجد يف �أوقات كافية وحمددة يف جدول لتقدمي امل�شورة والإر�شاد املنا�سب للطلبة املنتظمني
جزئي ًا بالإ�ضافة للمنتظمني كلي ًا من املجموعتني.
 -25تقومي فاعلية عمليات الإر�شاد والتوجيه الأكادميي مان خالل ا�ستخدام الو�سائل والبيانات
الإلكرتونية املتوفرة ،مثل حتليل زمن اال�ستجابة ونتائج تقومي الطلبة ،وذلك يف حالة وجود
�إجراءات للإر�شاد والتوجيه الأكادميي للطالب عن طريق االت�صاالت االلكرتونية التي ت�شمل
الربيد االلكرتوين وغريه.
كاف ل�ضمان فهمهم وقدرتهم على
 -26تقدمي درو�س م�ساعدة (خا�صة � /إ�ضافية) للطلبة وب�شكل ٍ
تطبيق ما يتعلمونه.
 -27االحتفاظ مبلفات توثيقية ( )portfolioحتتوي على الرباهني وال�شواهد على عمليات
التقوميي وا�سرتاتيجيات التح�سني التي يقومون بها.

عملية التدري�س:
 -1العمل على النمو الذاتي وتطوير الأداء الأكادميي والفني واملهني من خالل املتابعة امل�ستمرة
للتطورات وامل�ستجدات العلمية يف جمال التخ�ص�ص و تقومي املادة العلمية  ،ومن ثم تطويرها وفق ًا
لهذه امل�ستحدثات.
 -2التح�ضري اجليد للمدة العلمية للو�صول �إىل امل�ستوى العلمي امل�ستهدف  ،ومراعاة عدم اخلروج عن
املحا�ضرة بق�ضايا ال عالقة لها باملادة ،مع االلتزام باملدة الزمنية للمح�ضرة من بدايتها �إىل نهايتها.
� -3إتقان عملية التدري�س وجعلها �أكرث ت�شويقا ومتعة  ،با�ستخدام ا�سرتاتيجيات تدري�سية منا�سبة
لتنمية مهارات التفكري العلمي والنقد والإبداع لدى الطالب.
� -4إعطاء الطالب فر�ص ًا مت�ساوية يف احلوار واملناق�شة ،والتعبري عن �أفكاره ب�صورة مت�سل�سلة
ومنطقية وذات عالقة باملادة ،مع االلتزام باحلوار الهادئ الرزين البعيد عن الهوى.
 -5الوعي االنفعايل الذاتي من حيث معرفة الذات وتقبلها و�إدارة االنفعاالت والغ�ضاب والبعد عن
الإهانات اللفظية �أو ال�شجار واالحتفاظ بتحكم انفعايل منا�سب فال يدع فر�صة للغ�ضب �أن يتملكه
وال يعطي �أحكام ًا �سريعة للمواقف املختلفة  ،و�أن يكون قدوة يحتذى بها.
 -6تت�ضمن الكتب املقررة املراجع احلديثة و�آخر التطورات يف جمال الدرا�سة.
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 -7احلق يف الت�أهيل الرتبوي الذي ميكن مان �أداء الر�سلة التعليمية على الوجه الأف�ضل ،وذلك عن
طريق التزود بامل�ستحدثات الواردة بربامج تنمية قدرات �أع�ضاء هيئة التدري�س.
 -8حق التدري�س يف جمال التخ�ص�ص الدقيق والنوعي وعدم التكليف بتخ�ص�صات �أخرى � ،أو ب�أعمال
�إدارية لي�ست مان اخت�صا�صه  ،مع توخي العدل يف توزيع املحا�ضرات واملهام داخل الكلية ،وامتالك
ال�سيادة الكاملة يف املحا�ضرات التي تلقى ،و�أن يكون نقده �أو م�ؤاخذته من جهة م�ؤهلة ومر�ضية وفق
�ضوابط معروفة.
 -9احلق يف االلتحاق بالفر�ص التدريبية الالزمة قبل و�أثناء اخلدمة ،وتي�سري �سبل االلتحاق.
 -10توفري البيئة الدرا�سية املنا�سبة التي متكن من العمل براحة  ،وت�ساعد الطالب على اال�ستيعاب
مثل املباين ذات املوا�صفات اجليدة وكل ما يتطلبه العمل من و�سائل و�أدوات تعليمية حديثة ت�ساعد
على حتقيق �أهداف ر�سالة التعليم وغاياتها.
 -11اال�ستفادة من التقنيات والو�سائط التعليمية املي�سرة لعمليات التعليم والتعلم ،واالهتمام بنظام
االبتعاث اخلارجي لالطالع والتدريب يف مهارة �أو �أكرث.
 -12االلتزام من قبل هيئة التدري�س با�سرتاتيجيات التدري�س والتقييم املن�صو�ص عليها �صراحة
يف تو�صيفات املقررات والربامج ،وا�ستخدام ا�سرتاتيجيات منا�سبة للفئات املختلفة من النواجت
(املخرجات) التعليمية.
 -13العمل على تطوير اال�سرتاتيجيات املنا�سبة لتح�سني الأداء التدري�سي.
 -14تطبيق و�سائل التقنية احلديثة يف التعليم عن بعد كا�ستخدام احلا�سوب والفيديو واالت�صاالت
عرب الأقمار ال�صناعية.
 -15االطالع على تقرير الربنامج وتقرير املقرر ،ومن ثم و�ضع اخلطة الدرا�سية للمدة مت�ضمنة
كافة البنود التي ن�ص عليها يف تقرير املقرر من مفردات ومتطلبات وواجبات و�أن�شطة ومراحل
زمنية للخطة الدرا�سية  ،ومواعيد ت�سليم الواجبات والبحوث ،وطريقة توزيع الدرجات و�أ�سماء
املراجع وامل�صادر الأولية والثانوية للمعلومات ،وحتديد ال�ساعات املكتبية ،وغريها  ،ويتم �إخطار
الطالب مبحتوى اخلطة مع بداية كل ف�صل درا�سي.

الأن�شطة والتقومي:
 -1امل�شاركة يف الأن�شطة الطالبية املتنوعة لي�س فقط لال�ستمتاع
 -2تنويع الأن�شطة التي يكلف بها الطالب ملواجهة الفروق الفردية.
 -3متابعة الواجبات والأن�شطة و�أن يجعل لها وز ًنا يف التقومي.
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 -4متابعة خطة تنظيم وت�شجيع وتعزيز وتنويع م�شاركة الطالب يف الأن�شطة الثقافية والريا�ضية
والفنية واالجتماعية والرتبوية والرتفيهية والتطويرية وغريها من الأن�شطة التي تتالءم مع
اهتماماتهم ،وتلبي احتياجاتهم.
� -5أيجاد الآلية املنا�سبة ملتابعة وتقومي حجم م�شاركة الطالب يف الأن�شطة الال�صفية ،ومقارنته
بحجم م�شاركة الطالب يف م�ؤ�س�سات �أخرى مماثلة ،وو�ضع �سيا�سات لتح�سني م�ستويات امل�شاركة.
 -6اال�ستناد يف عملية التقومي �إىل �أدلة وقرائن مو�ضوعية ،ويرتبط مبعايري مالئمة ،وم�ؤ�شرات
�أداء حمددة م�سبق ًا ،كما ي�شرتك خرباء م�ستقلون يف تف�سري ما تدل عليه الأدلة والقرائن.
 -7اعتماد التقومي على املدخالت ،والعمليات ،والنواجت ،مع الرتكيز على جودة املخرجات.
 -8ت�شمل عمليات التقومي من �أجل حت�سني اجلودة الأعمال والن�شاطات الروتينية �إىل جانب
الأولويات الإ�سرتاتيجية للتح�سني.
 -9ا�ستخدام �آليات تقومي منا�سبة للربامج واملقررات مثل ا�ستبيانات �آراء الطلبة ،وبيانات خمرجات
توظيف اخلريجني ،و�أراء جهات التوظيف والأداء الالحق للخريجني
 -10اتخاذ كل االحتياطات الالزمة حلماية �أ�سئلة االمتحانات من الت�سرب وال�ضياع.
 -11امل�شاركة يف �أعمال االمتحانات  ،وو�ضع االمتحانات الدورية والن�صفية وت�صحيحها وتوزيع
نتائج االمتحانات الدورية وتراجع الإجابات مع الطالب� ،إذا لزم الأمر  ،ور�صد النتائج وتقدميها
للجهات امل�س�ؤولة باجلامعة العتمادها.
 -12جتنب امل�شاركة يف و�ضع �أ�سئلة امتحان املادة �أو ت�صحيحها يف حال وجود قريب لع�ضو هيئة
التدري�س حتى الدرجة الرابعة.
 -13التزام النظام واالن�ضباط يف جل�سات االمتحان والعمل على منع الغ�ش منع ًا بات ًا ومعاقبة كل من
يحاول الغ�ش �أو ي�شرع فيه توخي ًا للدقة والعدل.
 -14ت�صحيح �أوراق الإجابة من خالل مفتاح للت�صحيح وتنظيم عملية الر�صد مبا يحقق الدقة
واحليادية التامة.
 -15اال�ستناد �إىل حمكات وعمليات التظلم الأكادميي و�إعالنها للطلبة ويتم تطبيقها بكل �إن�صاف
 -16توخي املو�ضوعية عند بناء االختبارات التح�صيلية بحيث تتم�شى مع ما مت تدري�سه  ،ويكون لها
القدرة على التمييز بني امل�ستويات املختلفة للطالب.
 -17ت�شجيع االبتكارية والتجديد والتحديث
 -18حتري الدقة والعدل يف ت�صحيح �أوراق الطالب االمتحانية
 -19ا�ستخدام �إجراءات فعالة للتحقق من �أن الأعمال التي يقدمها الطلبة هي بالفعل من عمل
الطلبة �أنف�سهم.
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 -20نقد الطالب بطريقة بناءه يف مناق�شاتهم.
 -21توزيع الأن�شطة والواجبات ب�شكل منتظم على مدار الف�صل الدرا�سي
 -22طرح �أ�سئلة وت�شجيع الطالب على التفكري والبحث عن �إجاباتها.
� -23إعالن نتيجة االختبارات الدورية والأعمال التحريرية يف الوقت املنا�سب.
 -24تقدمي الإجابات النموذجية لأ�سئلة االختبارات الدورية.
 -25جعل عمليات تقييم الطلبة منا�سبة لنواجت التعليم امل�ستهدفة ،ثم تطبيق عمليات تقييم الطلبة
بفاعلية وعدالة.
 -26جعل الآليات امل�ستخدمة يف تقييم �أداء الطلبة منا�سبة لأمناط التعلم املطلوبة.
 -27جتنب الإخالل ب�أي من البنود ال�سابقة.
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�أخالقيات العالقات مع الزمالء
تلعب العالقات مع الزمالء دور ًا جوهريا يف حتقيق اجلامعة لأهدافها� ،شريطة �أن يلتزم ع�ضو هيئة
التدري�س مبجموعة من ال�سلوكيات املرغوبة عند �إقامة هذه العالقة وفق البنود التالية:
 -1التحلي ب�سلوكيات �أخالقية �إ�سالمية رفيعة يف التعامل مع الزمالء و من�سوبي اجلامعة من موظفني
وعمال.
 -2االحتفاظ بعالقات اجتماعية مع الزمالء تقوم على التعاون املتبادل �سواء على امل�ستوى ال�شخ�صي
�أم العلمي.
 -3احرتام حق الزمالء يف التعبري واحلرية الأكادميية التي تكفلها نظام التعليم العايل اخلا�صة
بحقوق �أع�ضاء هيئة التدري�س وواجباتهم.
 -4التحلي بروح الإن�صاف واملو�ضوعية عند �إ�صدار �أي حكم اخت�صا�صي �أو تقومي ا�ست�شاري �أو
مناق�شة علنية لأعمال �أع�ضاء هيئة التدري�س.
 -5احرتام �سرية املعلومات ال�شخ�صية لأع�ضاء هيئة التدري�س الذين يتقدمون ب�إنتاجهم العلمي
للرتقية.
 -6ح�ضور حلقات البحث واملناق�شة وتداول الفكر بينه وبني زمالئه وذوي اخلربة ال�سابقة
يف م�ضمار البحث العلمي.
 -7االمتناع عن قبول الهدايا �أو التربعات من جهات م�شبوهة �أو من �أ�شخا�ص �سيئ ال�سمعة �أو تثار
حولهم جمادالت �أخالقية �أو مت�س ال�شرف والنزاهة.
 -8الإعالن عن الهدايا والتربعات واملنح والهبات وجهات تلقيها  ،وا�ستخداماتها وتوثيقها مبحا�ضر
ر�سمية بالق�سم �أو الكلية �أو اجلامعة  ،وعدم الربط بني قبول الهدايا والتربعات بتحقيق مكا�سب
�شخ�صية �أو عامة.
 -9بناء ج�سور من التوا�صل والتعاون العلمي والبحث مع الزمالء
� -10إ�شاعة روح التعاون والإخاء بني �أع�ضاء هيئة التدري�س والطالب والعاملني
 -11ت�سوية �أي خالف قد ين�ش�أ بني �أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س وبني �أحد زمالئه ب�سبب املهنة
بالطرق الودية داخل الق�سم والعمادة  ،لف�ض النزاع قبل اللجوء �إىل جهات �أعلى داخل اجلامعة
�أو خارجها.
 -12جتنب مزاحمة �أي زميل بطريقة غري كرمية يف �أي عمل متعلق مبهنة التدري�س.
 -13جتنب التقليل من قدرات الزمالء و�إذا كان هناك ما ي�ستدعي انتقاد زميل مهنيا فيكون ذلك
بالطريقة املهنية املتعارف عليها يف النقد.
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 -14يتوىل �أقدم �أع�ضاء هيئة التدري�س الإ�شراف على املادة و�ضاع اختباراتها بالتن�سيق مع امل�شاركني
يف تدري�س املادة يف حالة ا�شرتاك �أكرث من ع�ضو يف تدري�س مادة واحدة.
 -15ممار�سة �آدب احلوار واملناق�شة بني الزمالء مبا ال ي�ؤدي �إىل نوع من ال�صراع الفكري بينهم.
 -16اللجوء �إىل ذوي اخلربة يف اجلامعة يف حل احلاجة �إىل �إ�سداء الن�صح �أو اال�ستفادة من اخلربة.
 -17االلتزام باملبادئ والأخالقيات املرتبطة مبواثيق الكليات املختلفة مثل كليات الطب وغريها.
 -18جتنب الإخالل ب�أي من البنود ال�سابقة.

�أخالقيات خدمة اجلامعة
يتعني �أن يلتزم ع�ضو هيئة التدري�س فيا يخت�ص بخدمة اجلامعة بالبنود التالية:
 -1االطالع على كتيب التوظيف الذي يحتوي على جميع اللوائح وال�سيا�سات والقواعد التي حتكم
عملية توظيف هيئة التدري�س واملوظفني باجلامعة  ،وكذا حقوق وم�سئوليات �أع�ضاء هيئة التدري�س،
والعاملني ،وعمليات التوظيف ،والإ�شراف ،وتقييم الأداء ،والرتقية ،والإر�شاد ،وعمليات امل�ساندة،
والرتقي الوظيفي ،وال�شكاوى ،والت�أديب ،و�إجراءات اال�ستئناف.
 -2حق االطالع على الأنظمة الوظيفية واجلزائية حتديد ًا دقيق ًا ،وهذا ما يجعل املعلم على بينة
مبا له وما عليه.
 -3العمل على وجود �إ�سرتاتيجية فعالة ل�ضمان �أن اللوائح والأنظمة مفهومة ويتم االلتزام بها.
 -4امل�ساهمة يف خلق مناخ تنظيمي �إيجابي (�أي املناخ الذي ي�شعر فيه الأفراد مب�شاركتهم يف عملية
�صنع القرار ،وقدرتهم على املبادرة وحتقيق طموحهم الوظيفي ،وي�سود فيه اعتقاد لدى �أع�ضاء
هيئتي التدري�س والإدارة ب�أن م�ساهماتهم لها قيمتها).
 -5منح ع�ضو هيئة التدري�س امل�ستوى الذي ي�ستحقه نظام ًا يف ال�سلم التعليمي على �أن يدخل مفا�ضلة
التعيني والتوجيه وفق معايري تناف�سية دقيقة ت�ضمن امل�ساواة وحتقيق الفر�ص  ،مع �إعالن ال�ضوابط
التي حتكم عملية الرتقية من م�ستوى �إىل �آخر.
 -6احلق يف الرتقية التي تتم يف امل�ؤ�س�سة والت�أكد من عدالتها عند اللزوم.
 -7احلق يف احلوافز واملكاف�آت والعالوات املادية على �ضوء معايري دقيقة.
 -8التمتع باملزايا ال�صحية والت�أمني وح�سومات الأ�سعار الإ�سكانية واال�ستهالكية  ،مع �إقامة
�أندية اجتماعية خا�صة متنحهم فر�صة اللقاءات الرتبوية خارج �أ�سوار اجلامعة وتنمي العالقات
االجتماعية بينهم
 -9ا�ستالم امل�ستحقات املالية عند تكليف �أع�ضاء هيئة التدري�س ب�أعمال خارج �أوقات الدوام الر�سمي
� ،أو مكاف�آت الدورات التدريبية التي يلتحقون بها.
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 -10االطالع على تو�صيف الوظائف  ،و ظروف العمل ،ور�سالة امل�ؤ�س�سة ،وبراجمها ومعلومات
تف�صيلية عن طبيعة العمل ،وم�ؤ�شرات الأداء ،وعمليات تقييم الأداء .وكذلك �ضمان �أن تقوم
اجلامعة باالت�صال باملحكمني الذين �أ�شار �إليهم املتقدم للعمل؛ بهدف التحقق من �صحة ما ذكره
املتقدم للعمل عن م�ؤهالته وخرباته ،وذلك قبل قيام امل�ؤ�س�سة بتعيينه.
 -11احلق يف امل�شاركة يف برنامج ا�ستقبال و�إر�شاد لهيئة التدري�س اجلدد ل�ضمان معرفتهم بامل�ؤ�س�سة،
وخدماتها ،وبراجمها ،وا�سرتاتيجيات تنمية الطالب ،و�أولويات حتقيق وم�ساندة اجلامعة يف حتقيق
ر�سالتها.
 -12احرتام النظام اجلامعي من حيث لوائحه وقوانينه وتعليماته يف كل عمل يقوم به ع�ضو هيئة
التدري�س.
� -13إظهار م�ستوى عال من الأخالق تت�سق مع �أخالقيات العمل اجلامعي.
 -14امل�ساهمة بفعالية يف خدمة اجلامعة.
 -15تنمية القدرات الأكادميية  ،ل�ضمان اال�ستمرار يف املهام العلمية والبحثية واخلدمية  ،وال�ساعي
وراء ن�شر املعرفة على �أف�ضل وجه وعلى �أ�سا�س من التحديث الدائم.
 -16جتنب ا�ستخدام املن�صب الأكادميي �أو الإداري لنيل مكا�سب �شخ�صية غري م�ستحقة �أو مزايا غري
عادلة تتنافى ومكانة الأ�ستاذ اجلامعي.
 -17امل�شاركة يف ع�ضوية اللجان التي ت�شكلها اجلامعة والكليات والأق�سام متى طلب منه ذلك.
 -18الإفادة من قدرات وخربات النابغني من �أع�ضاء هيئة التدري�س ،مع توثيق �إجنازاتهم ون�شاطاتهم
املتميزة من درا�سات و�أبحاث ونحوها وتعريف الآخرين بها و�إ�شراكهم.
 -19جتنب مزاولة �أي عمل خارج اجلامعة  ،يتعار�ض مع م�س�ؤوليات وواجبات ع�ضو هيئة التدري�س
باجلامعة.
 -20جتنب تقدمي ا�ست�شارات علمية ب�سام اجلامعة �إال بعد �أخذ موافقة ر�سمية من اجلامعة بذلك.
 -21االلتزام بعدم متثيل اجلامعة والتحدث با�سمها ر�سمي ًا يف املحافل واملنتديات �إال �إذا كان خمو ًال
بذلك
 -22احلفظ على املال العام بكل و�سيلة يراها منا�سبة �سواء فيما ي�ستخدمه من معدات وجتهيزات
ومواد خام � ،أو يف ا�ستخدام وقته � ،أو يف �إبداء الر�أي واال�شرتاك يف اللجان املالية.
 -23جتنب �شراء معدات �أو �أجهزة �أو خدمات من �أي م�صادر تربطه بع�ضو هيئة التدري�س �أي عالقة
�سواء �أ�سرية �أو �شخ�صية � ،إال �إذا كانت هناك جلنة مت ت�شكيلها لهذا الغر�ض ووافقت ب�أغلبية
الأع�ضاء على ال�شراء � ،إذا كان يتفق مع املوا�صفات املطلوبة وخ�ضع ل�شروط املناق�صات املعمول بها
يف مثل هذه الظروف.
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 -24جتنب توظيف �أحد �أفراد العائلة موظف ًا �أو ا�ست�شاري ًا يف �أي م�شروع ت�شرف اجلامعة على �إدارة
متويله �إال مبوافقة جلنة خمت�صة بذلك.
 -25جتنب ا�ستخدام اخلدمات احلا�سوبية وال�شبكية للجامعة يف الأغرا�ض التالية:
◄ احل�صول �أو ا�ستخدام الأرقام ال�سرية مل�ستخدمني �آخرين دون �أخذ موافقتهم.
◄ حماولة الو�صول �إىل ملفات ومعلومات غري م�صرح له بالدخول عليها.
◄ حماولة تعطيل �أو تبطئ ال�شبكة �أو النظام احلا�سوبي للجامعة.
◄ �سوء ا�ستخدام الربيد الإلكرتوين �أو و�سائل االت�صال الأخرى داخل اجلامعة.
 -24احلر�ص على التوا�صل مع امل�س�ؤولني الذين يقومون ب�أعمال مت�شابهة يف �أق�سام الطالب والطالبات.
 -25التخطيط للربامج واملرافق واخلدمات ،التي ت�ضمن حتقيق املعايري املت�شابهة يف �أق�سام الطالب
والطالبات مع الأخذ بعني االعتبار التنوع القائم بني اجلانبني ب�سبب االحتياجات املختلفة.
 -26امل�شاركة يف عمليات التقومي الذاتي ،والتعاون مع عمليات حت�سني اجلودة و�إعداد التقارير عنها
كل يف جمال التخ�ص�ص.
 -27االعرتاف بالأخطاء ونقاط ال�ضعف بروح متفهمة ،والعمل على تقدمي العون من �أجل التغلب
على نقاط ال�ضعف.
 -28جتنب رف�ض كبار هيئة التدري�س م�سئولية �إدارة اجلودة ،ويتم منحه الوقت الالزم وتوجيه
ودعم عمليات اجلودة يف امل�ؤ�س�سة التعليمية.
 -29جتنب رف�ض التكليف بت�شكيل جلنة للجودة التي متثل كل الوحدات /الأق�سام الرئي�سة يف
امل�ؤ�س�سة التعليمية.
 -30الإقرار بان نظام �ضمان اجلودة يف امل�ؤ�س�سة التعليمية جزء ًا ال يتجز�أ من التخطيط الروتيني
وا�سرتاتيجيات التطوير ،وذلك يف �سل�سلة حمددة تبد�أ بالتخطيط ،ثم التنفيذ ،ثم التقومي ،ثم
املراجعة اخلارجية.
 -31االهتمام بتوفري النماذج املعيارية واال�ستبيانات والأدوات الالزمة لإجراء ا�ستطالعات متنوعة
حول خمتلف مهام ون�شاطات امل�ؤ�س�سة التعليمية يف �إطار يحدد العمليات واجلدول الزمني للتقومي
واملراجعة والتقارير.
 -32التحقق من نتائج التقومي الذاتي ،وذلك مبقارنتها بالأدلة والقرائن امل�ستخرجة من
اال�ستطالعات ،و�آراء �أ�صحاب ال�شن كالطلبة ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،واخلريجني ،و�أ�صحاب
الأعمال الذين يعمل اخلريجون لديهم.
 -33التحقق من �صحة تف�سري الرباهني �أو الأدلة اخلا�صة بجودة الأداء عان طريق ا�ست�شارة
�أ�شخا�ص على علم بنوع الن�شاط مو�ضع الفح�ص ،كما ت�ستخدم �آليات غري متحيزة لإزالة التعار�ض
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بني الآراء املختلفة.
 -34توفري تنظيمات و�إجراءات للتحقق من م�ستوى حت�صيل الطلبة مقارنة بامل�ؤ�س�سات التعليمية
الأخرى ،وح�سب متطلبات “الإطار امل�ؤهالت الوطني”.
 -35م�شاركة اجلامعة فيما تقدمه من �أن�شطة اجتماعية وثقافية وفكرية وريا�ضية وجمعيات
علمية.
 -36احلر�ص على ح�ضور املنا�سبات املختلفة التي تقيمها اجلامعة.
 -37احلر�ص على ح�ضور اجتماعات الق�سم وااللتزام بتوجهاته
 -38الرجوع �إىل القنوات الر�سمية يف عر�ض الأمور ال�شخ�صية وااللتزام ب�سرية اجلل�سات.
 -39جتنب الإخالل ب�أي من البنود ال�سابقة.

�أخالقيات خدمة املجتمع
يلتزم ع�ضو هيئة التدري�س فيما يتعلق بخدمة املجتمع بالبنود التالية:
 -1ال�شعور بامل�س�ؤولية جتاه املجتمع الذي ينتمي �إليه ع�ضو هيئة التدري�س.
 -2الإف�صاح ب�صورة علنية على �أن ما يتبناه ع�ضو هيئة التدري�س من �آراء �إمنا تعرب عن �شخ�صه وال
تعرب بال�ضرورة عن وجهة نظر اجلامعة.
 -3ميكن لع�ضو هيئة التدري�س باجلامعة تقدمي اال�ست�شارات اخلارجية �شريطة �أال ت�ؤثر على
الواجبات والأداء الأكادميي للع�ضو املطلوب ا�ست�شارته.
 4.امل�شاركة يف كل ما من �ش�أنه توعية املجتمع  ،كامل�شاركة يف املحا�ضرات العامة  ،ويف الإعالم ال�صحفي
واملرئي وامل�سموع.
 -5مراعاة التوازن واالعتدال يف طرح امل�شكالت االجتماعية والفكرية  ،مع حتمله م�س�ؤولية
املحافظة على ثوابت املجتمع العربي ال�سعودي.
 -6الإ�سهام يف تنمية املعرفة الإن�سانية املرتبطة بخدمة املجتمع على نحو ميكن من تخريج مواطنني
�أكرث قدرة على امل�شاركة يف املجتمع بفعالية.
 -7االنغما�س يف �ش�ؤون املجتمع بكافة ق�ضاياه الفكرية وال�سيا�سية واالقت�صادية.
 -8التفاعل �إيجابي ًا مع معطيات وق�ضايا البيئة املحيطة.
 -9توجيه الطالب و�إر�شادهم مبا يخدم املجتمع و البيئة من خالل م�شروعات العمل.
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 -10الت�صرف يف احلياة العامة واخلا�صة ب�شكل يليق باملكانة االجتماعية والأكادميية دون ابتذال
�أو تعال.
 -11احرتام الأنظمة واللوائح والقرارات التي تهدف �إىل حتقيق �سالمة املجتمع و�أمناه وا�ستقراره
وتقدمه وازدهاره.
 -12التزام املتعاقد من خارج الدولة بقوانني و�أعراف املجتمع وعاداته وتقاليده و�أال يخل بها.
 -13تعزيز �إح�سا�س الطالب باالنتماء لدينه ووطنه.
 -14تعزيز التفاعل الإيجابي بني الطالب والثقافات الأخرى.
 -15العمل على �سيادة املحبة واالحرتام ال�صادق بني الطالب وغريهم حتقيق ًا لأمن الوطن وا�ستقراره
 ،ومتكين ًا لنمائه وازدهاره وحر�ص ًا على �سمعته ومكانته بني املجتمعات الإن�سانية الراقية.
 -16مراعاة �صفته كقدوة �أخالقية واجتماعية راقي ًا يف تعامالته وعالقاته مع م�ؤ�س�سات املجتمع
املختلفة.
 -17جتنب الإخالل ب�أي من البنود ال�سابقة.
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ميثاق احلقوق و�أخالقيات املهنة
يهدف ميثاق احلقوق و اخالقيات املهنة �إىل تزويد جميع الأ�ساتذة واملوظفني والطالب يف جامعة
الق�صيم مبعايري وا�ضحة لل�سلوك .ويقر اجلميع مبعرفتهم ودرايتهم بامليثاق و�إجراءاته ف�ضال عن
معرفتهم بتبعات انتهاكهم لأي من هذه املعايري .وقد تكون املخالفات ذات طبيعة اكادميية �أو غري
�أكادميية .ويخ�ضع جميع الذين يح�ضرون �أن�شطة خارج نطاق اجلامعة كممثلني عنها حل�ضور �أن�شطة
�أكادميية �أو غري �أكادميية للإجراءات الت�أديبية نف�سها يف حال خمالفة امليثاق .وانطالقا من ر�ؤية
ور�سالة وقيم جامعة الق�صيم وال�سعي لتحقيقها ب�أف�ضل �صورة فان اجلامعة تتوقع جامعة الق�صيم من
طالبها اتباع �أعلى معايري ال�سلوك ,والتقيد بها يف تعامالتهم مع �أ�ساتذتهم وزمالئهم و�أع�ضاء هيئة
التدري�س وموظفي اجلامعة واملجتمع اجلامعي ب�شكل عام والعك�س �صحيح .كما تتوقع اجلامعة من
طالبها ومن�سوبيها الت�صرف بن�ضج وم�س�ؤولية يف عالقتهم ببع�ضهم البع�ض.
ويتوقع من كل ع�ضو هيئة تدري�س وهيئة �إدارية وطالب وطالبة توقيع ن�سخة من امليثاق والذي
�سيو�ضع يف ملفاتهم الفردية و�سيكون املخالفني لهذا امليثاق عر�ضة للم�ساءلة حول افعالهم و�ستقع
يف حقهم اجراءات ت�أديبية ت�صل �إىل �إنهاء اخلدمة �أو الف�صل من جامعة الق�صيم وميكن االطالع
واحل�صول على ن�سخة من امليثاق عن طريق موقع اجلامعة.

امليثاق -تعهد عام
ب�صفتي موظف  /ع�ضو هيئة تدري�س /طالب يف جامعة الق�صيم� ،أتعهد ب�أن �أتفهم فهما وا�ضحا و�أقبل
قبوال �صريحا مبيثاق احلقوق واخالقيات املهنة يف جامعة الق�صيم و�أن �ألتزم ب�أعلى معايري الأمانة،
وال�صدق والنزاهة يف الأن�شطة الأكادميية وغري االكادميية �أو الأن�شطة الإدارية ،ولن يف �أي حال،
�أهني �أو �أنتهك �صراحة �أو �ضمنا هذا امليثاق او �أي �سيا�سة يف اجلامعة .ويف هذا االطار ف�أنا �أوافق
على:
•دعم واالمتثال جلميع �سيا�سات جامعة الق�صيم ،وم�ساعدة زمالئي على االمتثال بها
•تنفيذ املهام والأن�شطة ب�أق�صى درجات ح�سن النية واملو�ضوعية وال�شفافية والكفاءة
وبذل العناية الواجبة ،واملهنية
•التقيد ب�أعلى معايري الأدب وح�سن ال�سلوك
•االمتناع عن �أي عمل �أو فعل ،قد ي�شكل ب�صفة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،انتهاكا
لأخالقيات املهنة
•التعامل مع زمالئي بروح من ال�صداقة املهنية
•�أكون خا�ضعا للم�ساءلة وم�س�ؤوال عن جميع �أفعايل و�أخطائي ،وامل�ساهمة يف تعزيز
ثقافة الثقة يف املجتمع
•ممار�سة ق�صارى جهدي لدعم وتعزيز اجلامعة يف دعم التفوق والتقدم كم�ؤ�س�سة
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�أكادميية رائدة
•التم�سك مببادئ امل�ساواة وعدم التمييز ،وال�صدق ،والنزاهة ،واالحرتام يف جميع
الأعمال
•اتباع �أعلى املعايري الأخالقية واملبادئ املذكورة �أعاله حتى يف حاالت النزاعات �أو
ال�شكاوى
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