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فهرس الموضوعات
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األخالق هي املوجه الرئيس للسلوك اإلنساني حنو التضامن واملساواة و التعايش
واالحرتام املتبادل  ،ومجيع ما يرتتب عليها من قيم ومبادئ تساهم وبشكل أساس يف تنظيم
اجملتمعات لتتسم باالستقرار ويتحقق فيها السالم  ،وغياب األخالق أو فسادها يؤدي اىل غلبة
شريعة الغاب حيث تكون" القوة هي احلق " وليس" احلق هو القوة ".
ان موضوع أخالق وآداب املهنة ال يتعلق باجلوانب الفنية يف العمل وإمنا باألساس
األخالقي هلذا العمل وبالتالي فهو ال خياطب العقل فقط وإمنا خياطب أيضا الضمري
والوجدان -وعلى ذلك فهو نوع من حوار النفس قبل أن يكون حواراً مع اآلخرين.
من الواجب أن تسود يف مؤسسات التعليم العالي سواء كانت حكومية أو خاصة -
كغريها من املؤسسات -أخالقيات وسلوكيات فاضلة وصفات محيدة يتحلى بها العاملون
فيها فكراً وسلوكاً أمام اهلل  ،ثم أمام أولي األمر و أمام أنفسهم واآلخرين .ودائما ما تسعى
املؤسسات التعليمية إىل إرساء جمموعة من املواثيق األخالقية لضبط سلوكيات العاملني
فيها مبا يكفل وجود مرجعية أخالقية حتقق كفاءة وشفافية تلك املؤسسات .ومن هذا
املنطلق قامت كليات عنيزة بإعداد هذا الدليل "دليل أخالقيات املهنة" ليهدف إىل تعزيز انتماء
مجيع العاملني بالكليات لرسالتهم ومهنتهم لتأهيل الفئة املستهدفة من الطالب والطالبات
واالسهام يف خدمة وتطوير اجملتمع الذي يعيشون فيه.
ان من فوائد االهتمام وااللتزام بأخالقيات العمل يف الكليات أنه يساهم يف حتسني
جمتمعها كله و يدعم البيئة املواتية لروح الفريق فيها ويزيد من اإلنتاجية ويدفع املتعاملني
إىل اللجوء يف تعامالتهم إىل اجلهات امللتزمة أخالقياً حيث تقوم املمارسة اجليدة بطرد املمارسة
السيئة من ساحة العمل يف الكليات  ،وهذا يشيع الرضا االجتماعي و يشعر الطالب واألساتذة
ومجيع العاملني بالكليات بالثقة بالنفس ويساعد يف تأمينها ضد املخاطر بدرجة كبرية كما
يدعم عدداً من الربامج األخرى مثل برامج التنمية البشرية و برامج اجلودة الشاملة و برامج
التخطيط االسرتاتيجي فيها.
وما يتبع هو النسخة األوىل من دليل أخالقيات املهنة يف كليات عنيزة األهلية.
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أو ًال  :مفهوم أخالقيات املهنة
التعريف االصطالحي ألخالق املهنة  :هي جمموعة القيم والنظم احملققة للمعايري
االجيابية العليا املطلوبة يف أداء األعمال الوظيفية والتخصصية ،ويف أساليب التعامل داخل
بيئة العمل ،ومع املستفيدين.

ثانياً :أخالقيات املهنة يف التدريس
حيث أن جهات التعليم العالي معنية أساساً ببناء البشر ،وحتسني ظروف اإلنسان،
فهي منظمات أخالقية بالضرورة ،إذْ تُعْنَى بالبناء العلمي واخل ـ ـ ــلقي للطالب ،وعليها
بالتالي أن حترص عل ى تنمية بيئة أخالقية يف التنظيم ،حتى تتمكن من حتقيق رسالتها،
فال انفصال بني حتقيق رسالتها وبني التزامها باألخالق ،وال يكون منطقياً الزعم بأن أي
جهة تعلمية قد جنحت يف خت ـ ــريج الك ـ ــوادر وخدمت جمتمعها كما ينبغي يف حني أن
سلوكياتها و سلوكيات أعضائها غري منسجمة مع األخالق.

 .1المسئوليات الأخلاقية لعمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام
تقع املسؤوليات األخالقية التالية ضمن مهام وواجبات الطاقم القيادي يف كل كلية
والذي يضم العميد والوكالء ورؤساء األقسام  -كل فيما خيصه حسب الئحة
التعليم اجلامعي األهلي:
 اقرار أسلوب القيادة الذى يتبع فى إدارة الكلية ،وهذا األسلوب القيادى ينعكس مباشرة
على مناخ الكلية العام وبيئتها التنظيمية ،ولذلك جيب أال يكون هذا األسلوب
استبدادياً وقائم ًا على إسكات املعارضني وتشجيع املوافقني.
 تنمية قيم االنضباط وااللتزام واحرتام الوقت من خالل تنظيم الكلية ،وضبط
السلوك ،وضبط اجلداول الدراسية ،وضبط املواعيد بصفة عامة ،وإلزام اجلميع

5

بواجباتهم ،واحملاسبة عن التقصري ،واختاذ إجراءات التصحيح ،ومعاقبة املخطئني،
ومكافأة اجملتهدين.
 التعامل بعدل وإنصاف مع األساتذة والطالب واملوظفني وعدم اجملاملة على حساب
احلق ،والتغاضي عن أخطاء البعض ،وهذا يسهم فى تنمية قيم العدل واملساواة وتكافؤ
الفرص.
 تنمية ثقافة التنافس الشريف الذى يتيح الفرص املتساوية أمام اجلميع إلبراز التفوق
أو تنمية املوهبة أو إثبات اجلدارة ،و رصد التفوق وتشجيعه ،ورعايته ،وتكريم اصحابه،
ليتم بذلك غرس قيمة تقدير التفوق ،وتقبل سبق اآلخرين  ،والسعى املشروع للحاق
بهم دون غل أو حقد.
 االسهام فى التنمية و الرتبية اخللقية بالكلية من خالل تهيئة مناخ العمل فى فرق
وجمموعات ليعتاد اجلميع على العمل فى فريق ،وعلى أن جناح العمل اجلماعي
ممكن ،بل وفرصه فى اإلجناز أكرب و ان غياب روح الفريق عن العاملني وعن الطالب
وعن األساتذة له مردود سليب على إجنازهم مجيعاً ،بل هو مقدمة لصراعات تستهلك
اجلهد والفكر وتعكر صفو املناخ  ،ونشر روح الفريق هو أحد املسئوليات املهنية الدارة
الكلية ليس فقط فى النواحى العلمية واإلدارية ،وإمنا أيضاً فى تعامالت الطالب وفى
أنشطتهم املختلفة.
 املسئولية املهنية عن توجيه معاوني ادارة الكلية من األساتذة واألخصائيني وموظفى
األنشطة الستيعاب األهداف الرتبوية اخللقية لكافة االنشطة غري الصفية بالكلية.
 املسئولية املهنية عن تنمية القيم اإلجيابية فى اجملتمع ،وعالقة ادارة الكلية بأولياء
أمور الطالب قناة ميسرة وتلقائية للمساهمة يف النهوض بهذه املسئولية.
 املسئولية عن ضبط االمتحانات وضبط تقويم الطالب حملاربة أي غش أو شروع فيه
وحملاربة أي تساهل أو تعنت بغري مسوغ .وهذا يسهم فى نشر ثقافة العدل واألمانة
واالجتهاد بني الطالب واألساتذة على السواء .وهذا أيضا يدعم املكانة والسمعة
العلمية للكليات.
 املسئولية عن توفري املناخ العلمي والنفسي الذى يشعر معه األساتذة باألمان
واإلطمئنان ،ويتوقع منهم اإلبداع واالبتكار وحرية الرأى وحرية الفكر  ،وعلى ادارة
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الكلية تشجيع األساتذة والطالب فى تفوقهم ومتيزهم ،وتوفري التوقري واالحرتام هلم
وتلبية طلباتهم املشروعة دون إبطاء.
 املسئولية عن محاية النظام العام واآلداب العامة فى الكلية.
 املسئولية املهنية عن كفاءة استخدام املوارد املتاحة له.
 املسئولية عن تطبيق سياسة املوارد البشرية املتمشية مع القيم واألخالق املهنية
العامة.
 املسئولية عن تنمية الصف الثانى من اعضاء هيئة التدريس واالداريني وإتاحة الفرص
أمام القيادات الشابة
 املسئولية عن القيام بكل ما من شأنه احلفاظ على مكانة وكرامة ومهابة الكليات
ومنسوبيها.
 توجيه األساتذة والعاملني إىل االخنراط يف االنشطة والفعاليات اليت حتقق خدمة
اجملتمع وأن ذلك جزء مهم من مسئولية الكليات ،و توجيه األنشطة والبحوث اىل ما
يؤدى إىل النهوض بهذه املسئولية على أكمل وجه ممكن.

 .2المسئولية الأخلاقية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم
ان مسئولية اعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم جسيمة وأخالقياتهم هي اجلسر
الذي يربط بني الطالب وجمتمعاتهم .وكل ما يفعله عضو هيئة التدريس ومعاونوه
يتضم ن مضمونا أخالقيا  ،وذلك صحيح سواء كان بقصد أو بغري قصد ،وسواء أدركه
عضو هيئة التدريس ومعاونوه أو فاتهم أدراكه ،وذلك أن عضو هيئة التدريس ومعاونوه
مناذج حية ومتحركة ودائمة للسلوك  ،ينظر إليهم طالبهم بإكبار ويتطلعون إليهم
بتقدير ويهتدون فيما جيب فعله مبا يفعلونه ويستهدون فيما يقولون مبا يقولونه.
إن عضو هيئة التدريس ومعاونوه سلوك قائم ومستمر ومؤثر يف الطالب يف مجيع
تصرفاتهم  ،وبنا ًء على ذلك ينتظر من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم مايلي:
أ .أن يكونوا مناذج طيبة للسلوك.
ب .أن يقودوا التنشئة اخللقية السليمة لطالبهم وتهيئة ظروف النمو اخللقي و املعريف
املأمولني هلم.
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ثالثاً  :أبعاد مسئولية أعضاء هيئة التدريس
يكاد يكون نطاق مسئولية عضو هيئة التدريس ومعاونيه املهنية يف األخالق بغري
حدود ومع ذلك فان هذا الدليل يركز على أخالقيات مهنتهم يف التدريس و التقويم
واالمتحانات والبحث العلمي واالشراف على األاحاث الطالبية واألنشطة والعالقات
الطالبية والعالقة بالزمالء و خدمة الكليات و خدمة اجملتمع وهي مايلي:
 1-3أخلاقيات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في مجال التدريس
 اتقان املادة التعليمية :على عضو هيئة التدريس ومعاونيه أن يبذلوا قصارى
جهدهم ليحققوا مستوىً مقبوالً من اإلتقان للمقررات
اليت يدرسون ،فإذا كانوا ال يتقنون املقرر طلبوا الوقت
الكايف ليؤهلوا أنفسهم لتدريسه بطريقة صحيحة.
 التحضري اجليد :على عضو هيئة التدريس ومعاونيه حال مسئوليتهم عن
التدريس أن يقوموا بالتحضري اجليد لدروسهم وأن تشتمل
خطة الدرس على املكونات األساسية الواجبة وأن يهتموا
بتحضري الوسائل املساعدة وأن يتأكدوا من اتاحتها
وصالحيتها لالستخدام مبا حيقق أهداف الدرس  ،وعلى
عضو هيئة التدريس ومعاونيه كذلك -
مبسئوليتهم األخالقية-

للنهوض

أن يتابعوا ما هو جديد يف

مقرراتهم ويطوروا دروسهم مبا يتوافق مع املستجدات.
 االلتزام مبعايري اجلودة :على عضو هيئة التدريس ومعاونيه أن يلتزموا باملعايري
القياسية للجودة يف حتديد حمتويات دروسهم ويف أساليبه
وأيضا يف األنشطة املصاحبة للدروس.
 التعريف بإطار املقرر :عضو هيئة التدريس ومعاونوه مسئولني علميا وأخالقيا عن
توضيح إطار املقرر الذي يقومون بتدريسه وأهدافه ونظام
تدريسه ونظام تقويم الطالب ونظام اختباراتهم وهم
مسئولون عن مناقشة ذلك مع طالبهم واالستماع

8

لوجهات نظرهم وإبالغها – إذا لزم األمر -لإلدارة للنظر
يف تبنيها واالستفادة منها.
 تهيئة أوسع الفرص للتعلم :عضو هيئة التدريس ومعاونوه مسئولون أخالقيا عن
تهيئة فرص التعلم لطالبهم اىل أقصى مدى  ،وألن حيقق
كل منهم أقصى ماميكنه حتقيقه وذلك من خالل
مايلي:
 االستخدام الفعال لوقت الدرس. تنمية قدرة الطالب على التفكري احلر وتكوين الرأي املستقل. تنمية حب االستطالع وإثارة األسئلة. تقبل تبين الطالب رأيا خمالفا له مادامت له أسانيد حمددة. السماح باملناقشة واالعرتاض يف جو يقوم على احلوار. جتنب القهر واإلرهاب يف املناقشة أو يف الدرس. نقل بعض االعباء التعليمية من مسئولية التعلم إىل الطالب. تصميم خطة لكل مقرر من املقررات اليت يدرسها تشتمل علىاهلدف من تدريس املقرر ،ومفردات املقرر اليت عن طريقها
ميكن حتقيق األهداف ،والتوزيع الزمين ملفردات املقرر ،ووسائل
تدريس هذه املفردات ،ووسائل قياس حتقيق األهداف ،وثبتاً
باملصادر واملراجع األساسية ملواضيع املقرر.
 تبين أحدث أساليب التدريس والتقويم لإلفادة منها يف تعزيزقدرة الطالب على حتليل املعرفة ،وأن حيضر بعض الدورات
اخلاصة بأساليب التدريس يف جمال ختصصه العام  ،وأن
يتدرب على تقنيات التعليم احلديثة من برجميات وغريها،
ويستمر يف تطوير قدراته الذاتية والعلمية.
-

أن يؤدى عمله يف احملاضرة أو املعمل بأمانة وإخالص ،حرصًا
على النمو املعريف واخللقي لطالبه ومعاونيه ،وأن يتابع أداء
طالبه إىل أقصى مدى ممكن ،وأن يتيح نتائج املتابعة لطالبه
ولذوى الشأن للتصرف بناء عليها.

 توجيه الطالب بشأن مصادر املعرفة :جيب أن يعرف عضو هيئة التدريس ومعاونوه
طالبهم مبصادر املعرفة ويدربوهم على اللجوء إليها
والنظرة النقدية ملا حيصلون عليه من معلومات مما ينجح
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عضو هيئة التدريس ومعاونوه يف تنمية اعتماد طالبهم
على أنفسهم حيث أن عضو هيئة التدريس ومعاونيه الذين
يتيحون كل املعارف وكل اإلجابات النموذجية لطالبهم
دون مشقة منهم ودون أن يبذلوا جمهودات للحصول عليها
يسيئون إىل الطالب يف األجل الطويل حتى وإن جنح
طالبهم يف احلصول على درجات عالية يف االمتحانات.
 مراعاة الفروق الفردية بني الطالب :على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم أن
يوزعوا جمهوداتهم على مجيع الطالب وأن يتأكدوا من
مشاركة اجلميع ولو تفاوتت نسب املشاركة وعليهم أن
يوجهوا عناية خاصة لألقل قدرة ولو كان ذلك خارج وقت
الدرس.
 املتابعة الفعالة ألداء الطالب :ال يصح أن يفاجأ ولي األمر يف نهاية الفصل
الدراسي بأن ابنه أو ابنته تدهور بشدة يف مستواه الدراسي
دون أن يلفت عضو هيئة التدريس ومعاونوه النظر إىل
منحنى اهلبوط يف األداء خالل الفصل الدراسي وهذه
مسئولية أخالقية.
 االمتناع عن إعطاء الدروس اخلصوصية :نظرا ألن تفشي الدروس اخلصوصية
فيه إهدار ألخالقيات املهنة فمن الواجب أن ميتنع أعضاء
هيئة التدريس متاما عن إعطاء الدروس اخلصوصية أو
تشجيع الطالب على أخذها.

 2-3خلاقيات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في مجال تقييم الطلاب وتنظيم
الامتحانات

 -اعالم الطالب وبشكل واضح وجلي عن نظام التقويم واالمتحان املتبع يف املقرر.
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 التقييم املستمر أو الدوري للطالب حسب النظام احملدد بتوصيف املقررالدراسي املعتمد.
 توخي العدل واجلودة يف تصميم االمتحان ليكون متماشياً مع ما يتم تدريسهوما يتم حتصيله  ،وأن يكون قادراً على توضيح مستويات الطالب احسب
تفوقهم.
 توخي النظام واالنضباط يف جلسات االمتحانات. منع الغش  ،و الرفع للجهات املختصة بالكليات عند ارتكابه أو الشروع فيه . التزام الدقة والعدل يف تصحيح اإلجابات. السماح مبراجعة النتائج عند وجود أي تظلم. التمشي مع األنظمة املعتمدة واملتبعة يف الكليات فيما خيص أعمال االختباراتواعالن النتائج واليت مل تذكر ضمن هذه البنود.

 3-3أخلاقيات أعضاء هيئة التدريس في مجالات البحث العلمي والاشراف على
الأبحاث الطلابية
من الواجب أن يلتزم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بعدد من القيم العليا
واالخالقيات اليت تسعى الكليات إىل االلتزام بها يف جماالت البحث والتأليف
العلمي أو االشراف على األاحاث الطالبية فيها ومنها:
 توجيه البحوث ملا يفيد املعرفة واجملتمع واإلنسانية. األمانة العلمية يف تنفيذ البحوث واملؤلفات فال ينسب الباحث لنفسه إال فكرهوعمله فقط وجيب أن يكون مقدار االستفادة من اآلخرين معروفاً وحمددا
احيث جيب توثيق املصدر بدقة وبوضوح.
 عند االقتباس جيب أن يكون املصدر حمدداً وواضحاً ومقدار االقتباس مفهوم ًابدون أي لبس أو غموض.
 عدم برت النصوص املنقولة مبا خيل بقصد صاحبها سواء كان ذلك بقصد أوبغري قصد.
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 من الواجب عند اجراء البحوث املشرتكة توضيح أدوار املشاركني بدقةواالبتعاد عن وضع أي أمساء مل يشارك اصحابها يف البحث.
 جيب مجع البيانات بعناية ودقة دون حتيز من جانب الباحث. جيب كتابة املراجع بدقة متكن من الرجوع إليها وعدم كتابة مراجع مل يتماستخدامها إال باعتبارها قائمة قراءة إضافية.
 جيب احملافظة على سرية البيانات اليت تقتضي طبيعتها السرية ،خصوصا إذاكانت تتعلق بأمور شخصية أو مبسائل مالية أو سلوكية.
 جيب تقديم البيانات بشكل واضح وكتابة البحث بتفاصيل كافية متكنالباحثني من إعادة التجارب والتحقق من النتائج.

 أن خيصص وقتاً كافياً لتعليم الطلبة أصول البحث العلمي ومراحله وطرقمجع املادة العلمية وتوثيقها وحتليلها.
 أن يرشد الطلبة إىل املصادر واملراجع األساسية ألاحاثهم. أن يتيح للطلبة بعض احلرية فى اختيار موضوعات أاحاثهم. أن يصحح األاحاث ويدون مالحظاته عليها كي يفيد الطلبة من املالحظاتويتالفى الوقوع فى األخطاء نفسها فى األاحاث الالحقة.
 أن يشجع الطلبة على القيام بأاحاث مشرتكة احيث يتوىل كل طالب جزءًامن البحث مما يشجع روح الفريق فى البحث العلمي لدى الطلبة.
 أن حيرتم حرية آراء الطلبة وحرية مناهجهم ويشجعهم على إبراز شخصياتهمالعلمية.
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 4-3أخلاقيات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في مجال الأنشطة والعلاقات الطلابية
 االلتزام باملشاركة يف األنشطة الطالبية باعتبارها جزءا من عمل عضو هيئةالتدريس ومعاونيه.
 استخدام لغة مهذبة يف التعامل مع الطالب حيث أن عضو هيئة التدريسومعاونيه قدوة للطالب وعليهم بالتالي االلتزام باستخدام لغة مهذبة وراقية يف
التعامل مع الطالب.
-

حيظر على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم قبول هدايا أو تربعات شخصية،
خاصة من الطالب أو من أشخاص هلم عالقة بعملهم.

 املشاركة واإلشراف على األنشطة الطالبية املختلفة. إعالم الطلبة اجلدد باألنشطة املختلفة واملتنوعة. اكتشاف املواهب ورعايتها من خالل االندية الطالبية. التعرف على مشاكل الطالب والعمل على حلها. -العمل على خلق روح الفريق والعمل اجلماعي.

 5-3أخلاقيات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في مجال العلاقة بالزملاء والادارة
 التحلي بسلوكيات اإلسالم األخالقية الرفيعة يف التعامل مع اإلدارة والزمالءوالطلبة ومجيع منسوبي الكليات.
 التقيد بتنفيذ توجيهات وتعليمات اإلدارة. التعاون وتقديم النصح واملشورة يف إطارها العملي واملؤسسي. احرت ام حق الزمالء يف التعبري واحلرية األكادميية اليت تكفلها نظم التعليمالعالي.
 التحلي بروح اإلنصاف واملوضوعية عند إصدار أي حكم اختصاصي أو تقويماستشاري أو مناقشة علنية ألعمال الزمالء.
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 تسوية أي خالف قد ينشأ بني أحد أعضاء هيئة التدريس وبني أحد زمالئه فيماله عال قة باملهنة بالطرق الودية داخل القسم أو الكلية ،لفض النزاع قبل اللجوء
إىل جهات أعلى داخل الكليات أو خارجها.
 جتنب مزامحة أي زميل بطريقة غري الئقة يف أي عمل متعلق مبهنة التدريس. جتنب التقليل من قدرات الزمالء وإذا كان هناك ما يستدعي انتقاد زميلمهنيا فيكون بالطريقة املهنية املتعارف عليها يف النقد البنّاء.
 ممارسة آداب احلوار واملناقشة بني الزمالء مبا ال يؤدي إىل أي نوع من الصراعالفكري بينهم.
 جتنب الشكاوى الكيدية يف حق الزمالء . اإلميان بروح العمل اجلماعي والفريق الواحد. املرونة يف العالقة مع اجلميع. التعاون والتبادل العلمي. -تعظيم القيم االجيابية واحلد من القيم السلبية.

 6-3أخلاقيات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في مجال خدمة الكليات
 اإلملام التام بإسرتاتيجية الكليات والكلية اليت يعملون فيها وكذلك رؤية ورسالةالكليات والكلية اليت يعملون فيها والعمل على نشرها وحتقيقها ،واملشاركة
الفعالة يف إجناز أعمال االقسام اليت ينتمون اليها.
 عدم استخدام املنصب األكادميي أو اإلداري لنيل مكاسب شخصية غري مستحقةأو مزايا غري عادلة تتنافى مع مكانتهم.
 املشاركة يف عضوية اللجان اليت تشكلها الكليات واألقسام متى طلب منهمذلك.
 مشاركة الكليات فيما تقدمه من أنشطة اجتماعية وثقافية وفكرية ورياضيةومجعيات علمية.
 -احلرص على حضور املناسبات املختلفة اليت تقيمها الكليات.
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 االلتزام احضور اجتماعات األقسام اليت ينتمون اليها ومبا ينتج عنها من قرارات. عدم مزاولة أي عمل خارج الكليات  ،يتعارض مع مسؤوليات وواجبات عضو هيئةالتدريس ومعاونيه بالكليات.
 ميكن تقديم االستشارات اخلارجية شريطة أال تؤثر على الواجبات واألداءاألكادميي هلم ،وذلك بعد احلصول على املوافقات الرمسية بذلك وبعد اتباع
اإلجراءات النظامية املعمول بها يف الكليات.
 االلتزام بعدم متثيل الكليات والتحدث بامسها رمسياً يف احملافل واملنتديات إال منخيول بذلك.
 عدم طلب شراء معدات أو أجهزة أو خدمات من أي مصدر تربطه بهم أو بأحد منزمالئهم أي عالقة ،سواء كانت أسُرية أو شخصية ،إال إذا شُكلت جلنة هلذا
الغرض ووافقت بأغلبية األعضاء على الشراء ،إذا كانت تتفق مع املواصفات
املطلوبة وخضعت لشروط املناقصات املعمول بها يف مثل هذه الظروف.
 اإلفصاح بصورة علنية عن أن ما يتبنونه من آراء خصوصا يف قنوات اإلعالماجلديد (فيس بوك ،تويرت  ،يوتيوب ..وغريها) إمنا تعرب عن أشخاصهم وال تعرب
بالضرورة عن وجهة نظر الكليات .
 عدم توجيه النقد أو اللوم يف وسائل اإلعام املختلفة للكليات والرجوع للجهاتالرمسية فى الكليات يف حالة وجود ذلك.
 الرجوع إىل القنوات الرمسية بالكليات يف عرض األمور الشخصية وااللتزامبسرية اجللسات .
 احرتام األن ظمة واللوائح والقرارات اليت تهدف إىل حتقيق سالمة اجملتمع وأمنهواستقراره وتقدمه.
 العمل على أن تسود احملبة واالحرتام الصادق بني الطلبة بعضهم مع بعض  ،وبنيأفراد اجملتمع ؛ حتقيقاً ألمن الوطن واستقراره ،ومتكيناً لنمائه وازدهاره وحرص ًا
على مسعته ومكانته بني اجملتمعات اإلنسانية الراقية.
 القيام باملهام املسندة إليهم بإخالص وإتقان للنهوض بشئون الكليات والتغلبعلى الصعوبات اليت تعيقهم عن تنفيذها.
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 قيام أعضاء هيئة التدريس بكل ما يف وسعهم ملعاونة وتنمية اهليئة املعاونة هلممن مدرسني مساعدين أو معيدين أو أعضاء هيئة التدريس األقل خربة منهم.
 احملافظة على ممتلكات وجتهيزات الكليات واحلرص على عدم تعريضها للتلفبسبب سوء االستخدام.
 االلتزام باللوائح و القوانني والنظم وكل ما يشرع من قواعد وأنظمة ختصالكليات.
 التمثيل احلسن واملشرف للكليات من خالل إبداء مظهرًا وقوالً وعمالً طيبًا يفكل مكان.
 عدم استغالل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لألجهزة و اإلمكانيات املعمليةالثمينة واليت تسند إليهم إال فيما خيص العمل والدراسة .

 7-3أخلاقيات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في مجال خدمة المجتمع

 أن يسهموا يف تنمية اجملتمع خبرباتهم ومهاراتهم العلمية والثقافية. أن يكون لديهم القدرة على التوافق والتكيف مع الثقافات والشرائح املختلفةباجملتمع.
 املشاركة يف برامج املؤسسات االجتماعية واجلمعيات اخلريية مشاركة فعالة. التواصل مع وسائل اإلعالم املرئية واملقروءة. أن يبثوا روح االنتماء بني أفراد جمتمعهم من خالل املشاركة يف الندواتواملؤمترات.
 أن يكونوا قدوة حسنة ألفراد جمتمعهم عن طريق تعزيز القيم الدينيةواألخالقية والثقافية للمجتمع.
 احلرص على تنمية البحث التطبيقي وربطه بواقع العمل يف اجملتمع. احلرص على إعداد الطاقات البشرية اليت حيتاجها اجملتمع وتزويدهم بأحدثاملعارف واخلربات املتجددة.
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 تقوية الروابط مع القطاعات اخلارجية املختلفة واليت تؤدي إىل التفاعل املباشربينهما احيث يسهم أعضاء هيئة التدريس يف حل املشكالت اليت تواجه هذه
القطاعات.

 .3الطلاب
 من الواجب أن يتحلى الطالب بأخالق فاضلة ويبدي االحرتام والتقدير البالغ
ألساتذته و زمالئه و مجيع من يتعامل معهم يف الكليات وحيرص على ذلك بالغ
احلرص منطلقاً يف ذلك من تعاليم الدين االسالمي احلنيف.
 يف حياة الطالب اجلاد قضية اإلخالص هلل عز وجل هي قضية غاية يف األهمية فعليه
أن يتعلم العلم و يوظف ما يتعلمه خلدمة الناس ابتغاء لوجه اهلل تعاىل ونفعهم فيما
هو من ختصصة.
 البد للطالب أن يبذل جهده لتحقيق التحصيل العلمي بطريقة صحيحة واالستفادة
من الكليات و مرافقها و جتهيزاتها و من أعضاء هيئة التدريس فيها ومعاونيهم قدر
املستطاع.
 جيب على الطالب أن يتجنب كل التصرفات اليت تتنايف مع األخالق الفاضلة ومع
األمانة مثل الغش أو الشروع فيه أو انتحال شخصية طالب آخر ألي غرض كان وغري
ذلك من التصرفات املشينة االخرى.
 الدروس اخلصوصية علم ناقص من غري املتخصصني أو ناقصي األهلية لذا فعلى
الطالب احلرص التام على جتنبها.

رابعاً :أخالقيات املهنة للعاملني يف األعمال اإلدارية و الفنية
 تأدية الواجبات املنوطة بهم بأنفسهم بدقة وأمانة واجنازها يف األوقات احملددة
وذلك وفقا ملا هو حمدد باألنظمة واللوائح وعقود العمل الفردية واجلماعية.
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 احملافظة على مواعيد العمل وأن تتبع اإلجراءات املقررة يف حاله التغيب عن العمل
أو خمالفة مواعيده.
 احملافظ ة على ما يف عهدهم من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أي أشياء أخري وأن
يقوموا جبميع األعمال الالزمة لسالمتها.
 احرتام رؤسائهم وزمالئهم يف العمل وأن يتعاونوا معهم مبا حيقق مصلحه
الكليات.
 احملافظة على كرامه العمل و سلوك املسلك الالئق به.
 مراعاة النظم املوضوعة للمحافظة على سالمه الكليات وأمنها.
 احملافظة على أسرار العمل فال يفشوا املعلومات املتعلقة بالعمل متى كانتسرية بطبيعتها أو وفقا للتعليمات الكتابية.
 اتباع النظم اليت تضعها الكليات لتنمية وتطوير مهاراتهم وخرباتهم مهنياوثقافيا أو لتأهيلهم للقيام بأعمال تتفق مع التطور التقين يف الكليات.
 احلرص على الصاحل العام يف كل املسائل املهنية شامال احرتام االختالفوالتنوع داخل اجملتمع والدعوة لتكافؤ الفرص بني املستفيدين.
 -تقديم أفضل خدمة ممكنة يف ضوء اإلمكانات املتاحة.

خامساً :أخالقيات املهنة يف جمال خدمات الكليات
 من الواجب على مجيع منسوبي الكليات جتنب استخدام اخلدمات احلاسوبية
والشبكية للكليات يف األغراض التالية:
 حيازة أو استخدام األرقام السرية ملستخدمني آخرين دون أخذ موافقتهم. حماولة الوصول إىل ملفات ومعلومات غري مصرح هلم بالدخول عليها. حماولة تعطيل أو تبطيء الشبكة أو النظام احلاسوبي للكليات . سوء استخدام الربيد اإللكرتوني أو وسائل االتصال األخرى داخل الكليات. الدخول للمواقع احملظورة يف الشبكة العنكبوتية.ٍّ من ممتلكات الكليات احلسية أو املعنوية لغري الغرض الذى
 عدم استخدام أي
وضعت من أجله.
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 احلرص على اتباع وسائل ترشيد اخلدمات العامة داخل الكليات مثل املياة والطاقة
الكهربائية وغريها.

سادساً :اإلجراءات الالزمة مع هذا الدليل
 تُلزم كليات عنيزة مجيع الكليات واألقسام بالعمل بهذا الدليل وفق اإلجراءات
اليت حتفظ هيبته.
 تُزود كليات عنيزة منسوبيها بنسخة من هذا الدليل ليتمكنوا من الرجوع إليه
واإلفادة منه.
 تشكل كليات عنيزة جلنة تأديب تتكون وفق ألحكام الئحة التعليم اجلامعي
األهلي  ،وتكون مهمتها النظر فيما يصل إليها من خمالفات قد تصدر عن
منسوبي الكليات ثم التوصية مبا تراه مناسبا من إجراءات وعرضها على رئيس
جملس األمناء املعين أو من ينوب عنه للتوجيه مبا يراه مناسبا.
 تقوم اجلهة املعنية بالكليات بدراسة هذا الدليل بشكلٍ دوري وتطويره وإضافة ما
حيتاج إليه من قيم وأخالقيات ومسؤوليات وواجبات مل تكن قد ذكرت من قبل،
لتتالئم مع احتياجات الواقع ،من خالل دراسة و مناقشة ما يرفع هلا من كل
كلية أو من منسوبي الكليات من اقرتاحات ختص تطوير هذا الدليل واجراءاته.
 تضاف صفحات خاصة مللف منسوب الكلية تبني مدى التزامه بهذا الدليل أو
خمالفته له.

سابع ًا  :آلية العمل عند وقوع التجاوزات
 من الضروري وجود إجراءات واضحة ومتدرجة لردع املخالف مبا يتناسب مع عدة
اعتبارات مثل طبيعة املخالفة وجسامتها  ،ومعدل تكرارها من نفس الشخص،
والظروف واملالبسات اليت توضح مدى تعمد املخالف أو عفويته.
 إذا صدر من أحد أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم أو غريه من منسوبي الكلية
ما يُعتقد أنه خمل بواجباته ،يتوىل عميد الكلية أو من ينيبه مباشرة التحقيق
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معه بتكليف من رئيس جملس أمناء الكلية  -أو من ينوب عنه  -ويقدم لرئيس
جملس األمناء -أو من ينوب عنه  -تقريراً عن نتيجة التحقيق ،وحييل رئيس
جملس أمناء الكلية – أو من ينوب عنه  -ا ُملحَقَّق معه إىل جلنة التأديب إذا رأى
موجبا لذلك.
 لرئيس جملس أمناء الكلية – أو من ينوب عنه  -أن يوجه تنبيها إىل عضو هيئة
التدريس ومن يف حكمه أو غريه الذي خيل بواجباته ويكون التنبيه شفوياً أو
كتابيا  ً،وله – أو من ينوب عنه  -توقيع عقوبة اإلنذار على املخل بواجباته
وذلك بعد التحقيق معه كتابةً ومساع أقواله وحتقيق دفاعه ويكون قراره يف
ذلك مسبباً ونهائياَ.
 لرئيس جملس أمناء الكلية – أو من ينوب عنه  -أن يصدر قراراً بإيقاف أي من
أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم أو غريهم عن العمل إذا اقتضت مصلحة
التحقيق معه ذلك ،وال جيوز أن تزيد مدة اإليقاف عن ثالثة أشهر إال بقرار من
جلنة التأديب .وجيوز متديد مدة أو مدد اإليقاف مدة أو مدداً أخرى حسبما
تقتضيه ظروف التحقيق بشرط أال تزيد مدة اإليقاف يف كل مرة عن سنة واحدة.
 يبلغ رئيس جملس أمناء الكلية – أو من ينوب عنه -

عضو هيئة التدريس ومن

يف حكمه أو غريه احملال إىل جلنة التأديب بالتهم املوجهة إليه وصورة من تقرير
التحقيق وذلك بأي وسيلة تتبعها الكليات قبل موعد اجللسة احملددة للمحاكمة
خبمسة عشر يوماً على األقل.
 لعضو هيئة التدريس ومن يف حكمه أو غريه احملال إىل جلنة التأديب االطالع على
التحقيقات اليت أجريت يف األيام اليت يعينها رئيس جملس أمناء الكلية أو من
ينوب عنه.
 تكون العقوبات التأديبية اليت جيوز إيقاعها على عضو هيئة التدريس ومن يف
حكمه أو غريه كالتالي:
 .1اإلنذار.
 .2احلسم من الراتب مبا ال يتجاوز صايف راتب ثالثة أشهر على أال يتجاوز احملسوم
شهرياً ثلث صايف الراتب الشهري.
 .3احلرمان من عالوة دورية واحدة.
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 .4تأجيل الرتقية مدة عام أو أكثر احد أقصى مخس سنوات لعضو هيئة التدريس
املخالف.
 .5اإلبعاد عن العمل األكادميي ،والتكليف بعمل آخر ملدة مخس سنوات كحد
أقصى ،وال حتسب مدة اإلبعاد ضمن املدة احملسوبة للرتقية لعضو هيئة
التدريس املخالف.
 .6انهاء العقد.
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ويف اخلتام جتدر االشارة اىل أن هذا الدليل ال حيصر مجيع القواعد األخالقية الواجبة أو
مجيع القوائم باملسموحات واحملظورات ،وهو –بطبيعة احلال -الجييب على كل التساؤالت
حول أخالقيات املهنة  ،ليس هذا كله وإمنا هو إطار مرجعي ينتظر أن يستهدي به منسوبوا
الكليات للتوصل إىل املبادئ والقوا عد واجبة االتباع  ،وهو اضافةً اىل ذلك أداة لتنمية القدرة
على إصدار ألحكام األخالقية يف مواجهة خمتلف املواقف اليت تواجه منسوبي الكليات أثناء تأدية
أعماهلم.

