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ميثاق شرف االستاذ الجامعي
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مقدمة
ان ايجاد ميثاق شرف مكتوب ال عضاء هيئة التدريس الجامعي خطوة ايجابية ومتقدمة يعمل على تعزز
الشفافية ونظام الحوكمة الرشيدة في ادارة العملية التعليمية  ،وان يشتمل الميثاق على معايير اخالقية
وادبية والتي يجب أن يلتزم بها ،وان يتقيد بتنفيذه في كل خطوة مما يعزز العدالة والمساءلة ،ومحاربة
الفساد .وفكرة ميثاق الشرف ليست بجديدة  ،فالفكرة معمول بها في كثير من الجامعات العربية واألجنبية،
بحيث يكون عضو هيئة التدريس نموذجا في المسلك والسلوك امام جميع العاملين بالجامعة ،وباحترامه
لمهنة التعليم او الوظيفة الموكلة اليه وعدم استغاللها .فالميثاق األخالقي اوسع واشمل  ،واكثر تفصيال من
مجموعة المبادئ والقواعد التي يتضمنها القانون .انه يبنى عليها ويفصل تطبيقاتها وداللتها ويضيف امورا
لم يتطرق اليها النص القانوني  ،شريطة عدم التعارض معه.
فالجامعات كمؤسسات ذات دور تعليمي وتنويري وتربوي ،مسئولة عن نشر األخالق ليس فقط في
ممارستها ،وانما ايضا في سياستها ،وفى كل ما تدعو إليه ،فالجامعة مسئولة عن االلتزام الخلقي في
األداء ،والحرص على تنمية االلتزام الخلقي بين اعضاء هيئة التدريس.
اقسام الميثاق :
القسم األول :
اهم مبادئ ميثاق العمل النظر الى الوظيفة اإلدارية بالجامعة على انها مسئولية وليست سلطة.
فالهدف تحقيق االهداف التعليمية والبحثية وترسيخ دورها في المجتمع.
‒ األيمان بمبدأ الديمقراطية في اإلدارة.
‒ االلتزام بالموضوعية.
‒ التمسك بقيم العدالة.
‒ عدم استغالل المنصب األكاديمي او الوظيفي.
‒ الحرص على المال العام.
‒ المحافظة على سرية المعلومات.
القسم الثاني :
تتمحور اهم مبادئ ميثاق أعضاء هيئة التدريس بالجامعة حول اربعة محاور هى :
 .1عالقة الميثاق بالطالب .
 .2عالقة الميثاق بالزمالء .
 .3عالقة الميثاق بالجامعة .
 .4عالقة الميثاق بالمجتمع .
وتحدد بنود ميثاق الشرف لألستاذ الجامعي فيما يلى :
اوال .اخالقيات االستاذ الجامعي تجاه المهنة :
‒ يذكر االستاذ الجامعي مؤهالته وخبراته بصدق عند طلبها.
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‒
‒
‒
‒
‒

يعتز بمهنته ويحافظ على كرامته وكرامة المهنة.
ان يكون النموذج والقدوة الحسنة.
األمانة في اداء عمله.
االمتناع عن قبول هدايا الطالب واولياء االمور.
عدم تحقيق اية مزايا غير مستحقة بسبب مركزه المهني أو الوظيفي .

ثانيا .اخالقيات االستاذ الجامعي تجاه الطالب :
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

بذل كل جهد نحو تحقيق نمو الطالب حسب قدراته ما امكن ذلك.
تهيئة بيئة التعلم التي تساعد الطالب على اكتساب القيم السامية.
دعم القيم السامية التي تنشرها وتغرسها األسرة والمؤسسات الدينية واالجتماعية في الطالب.
احترم الطالب والعدال في المعاملة بموضوعية وانسانية والمحافظة على خصوصياته.
تشجيع الطالب على التعلم المستمر مدى الحياة.
تعليم الطالب احترام والمحافظة على الملكية العامة والخاصة  ،والملكية الفكرية.
نبذ العنف والقهر واالبتزاز في التعامل مع الطالب.

ثالثا .اخالقيات االستاذ الجامعي تجاه اإلدارة والزمالء :
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

احترام زمالءه والمحافظة على عالقات طيبة معهم.
دعم زمالءه مهنيا وعلميا.
احترام اختصاصاته واختصاصات األخرين.
يؤدى واجباته بإخالص لدعم النهوض بالمؤسسة التعليمية واداء رسالتها.
االلتزام بالعدل والموضوعية في التعامل مع اإلدارة والزمالء.
احترام خصوصيات الزمالء والمحافظة على اسرار المؤسسة التعليمية.
الدفاع عن الحقوق المشروعة للمعلم الجامعي.

رابعا .اخالقيات االستاذ الجامعي تجاه اولياء األمور :
‒
‒
‒
‒
‒

التعاون مع اولياء األمور لتحقيق افضل معدالت التعلم للطالب.
األمانة والصدق والشفافية واالحترام في تعامله مع اولياء األمور.
تقدير خصوصيات اولياء األمور والمحافظة على اسرارهم.
اشراك اولياء األمور في اتخاذ القرارات السليمة ذات العالقة بالطالب.
يوفر لولى األمر المعلومات الضرورية عن الطالب وعن اداءة الدراسي.

خامسا .اخالقيات األستاذ اتجاه المجتمع :
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‒
‒
‒
‒

المساهمة في تنمية المجتمع وتقدمه.
ان يربط ما يقدمه بثقافة المجتمع وتطلعاته.
التفاعل مع المتغيرات المجتمعية بما يفيد العملية التعليمية والمجتمع.
يعطى اهتماما كافيا لخدمة البيئة والمحافظة عليها ويوجه طالبه لذلك.

ويسهم في تفعيل وانجاح هذا الميثاق ان :
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

اعتماد الجامعة لهذا الميثاق وان تتبناه الكليات التابعة لها  ،وتبذل اقصى جهد لاللتزام به.
اعالم مؤسسات الدولة المختلفة بالميثاق وان تكون على دراية واقتناع به.
ان يلتزم المجتمع باحترام عضو هيئة التدريس الجامعي والحفاظ على هيبته وحقوقه.
تلزم الجامعة الجميع باتباع بنود الميثاق وفق اإلجراءات التي تضمن تفعيله.
يفعل مجلس الكلية ورؤساء األقسام العلمية متابعة االلتزام بالميثاق.
تتضمن برامج اعداد االستاذ الجامعي اخالق التعليم وميثاق شرف االستاذ الجامعي  ،والعمل
بجدية على توعية العاملين بالكليات بأهمية االلتزام بالميثاق واحترامه.
تشكيل لجنة من بين اعضاء هيئة التدريس بكل كلية لوضع االليات لتنفيذ الميثاق  ،واقامة الندوات
وحمالت االعالمية للمساعدة في االلتزام به وتنميته .والتعريف بمتطلبات أخالقيات األستاذ
الجامعي بالجامعة.
تشكيل لجنة بالجامعة للقيام بندوات وحمالت اعالمية للمساعدة في تنمية االلتزام بالميثاق.
اصدار مطبوعة شهرية بالخصوص وتوزيعها على اعضاء هيئة التدريس للتوعية بأخالقيات
المهنة وتنميتها.
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