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مكدم٘-:

فً إطار الجهىد المخىاصلت لخطىٌر األداء بالكلٍت كمؤسسةت حعلٍمٍةت راةةدة ٌعةي علٍهةا العة ء
األكبةةةر فةةةً إعةةةداد المعلةةة – المةةةدر – اإلداري ) فةةةً مجةةةاب الخربٍةةةت الرٌاضةةةٍت فةةةً ضةةةىء
المسخجداث العلمٍت ووفعا ً ألخالقٍاث المهىت.
فئوةةي ٌسةةعد وحةةدة ضةةمان الجةةىدة واإلعخمةةاد بالكلٍةةت أن حعةةد المٍهةةا األخالقةةً لع ةةى ٍ ةةت
الخدرٌس مخ مىا ً أخالقٍاث ع ى ٍ ت الخةدرٌس فةً مجةا ث الخةدرٌس والخعلةٍ ت حعٍةٍ الطةال ت
البحةةا العلمةةً والخةةالٍعت المعةةامالث مةةي ال ة مالء والطةةال ت األودةةطت الطالبٍةةتت خدمةةت المجخمةةي
وحىمٍت البٍ تت الخعامل مي جمٍي الهٍ اث واإلداراث.
ولة ا وامةةل أن ٌسةةا

ة ا المٍهةةا فةةً قٍةةا أع ةةاء ٍ ةةت الخةةدرٌس بةةدور

الراةةةد فةةً الكلٍةةت

والجامعت وخارجها.

وهللا الموفق،،،

مدٓر الْحدٗ

أ.دٌ /اسر حسه حامد
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وحدة ضمان الجىدة واإلعخماد

املٔجاق األخالقٕ بللٔ٘ الرتبٔ٘ الرٓاضٔ٘ دامع٘ أشْٔط
 تعرٓف :

المٍهةةا األخالقةةً ةةى مجمىعةةت مةةه الخىجهةةاث األخالقٍةةت والمعةةاٌٍر المخف ة علٍهةةا بةةٍه

أع اء ٍ ت الخدرٌس وححك ممارساث العمل بالكلٍت ولٍسج أحكا وبىةىد حدةرٌعٍت حمةار
بعىة

العاوىن .

 متَٔد :

يؤكد أعضاء هيئػ اتدػدريس لاتئيئػات اتونالإػ إيوػاإئـ ويوػم لك اروػ ااإهػاف لاقهويػ اتو ػل

تل حث عػف اتحويوػ لاتتدػزاـ ػاتدويز ألػا اقداء لووارهػ اتو ػادئ اتديووراطيػ لاا ػرار علػ حوايػ
حريػ ػ اتدنل ػػيـ لضػ ػػواف اتوه ػػالاة اتدنليوي ػ ػ لات ػػرص اتودهػ ػػالي تل ويػ ػ

لاتدنئ ػػد و ػػلؿ اتوهػػػئلتي

لاتعدػ ػراؼ ح وئ ػػا لاتتدػ ػزاـ اتون ػػايير اقة ويػ ػ اتناتيػ ػ لاتر ػ ػ أل ػػا احدػ ػراـ لكه ػػب وػ ػ زو ئئ ػػـ
لاادارة لاتط ب لأعضاء اتو دو اتودإا لضػواف اتدطلػ اتػدائـ تلدوػدـ ألػا اتنوليػ اتدنليويػ لدوػديـ
ونايير لولاعد يوكف لاهطدئا اتحكـ عل اتهللكيات لاتووارهات اتوةدل تألعضاء لاتدناوؿ ونئػا
حهػػـ لع ػ ج اتوةات ػػات اتدػػا د ػػدر وػػف ات ػ نض ليؤكػػد أعضػػاء هيئ ػ اتدػػدريس احد ػراوئـ تحوػػلؽ
اتولكي ات كري تآلةريف لاحدراوئـ تولاد واإلف حواي اتولكي ات كري روـ  82تهإ  2002ـ
ىتعَد حنً مجٔع الفئات يف كلٔ٘ الرتبٔ٘ الرٓاضٔ٘ دامع٘ أشْٔط بالتنصم ّااللتساو باملٔجاق .

املبادئ األشاشٔ٘ اليت حتله املٔجاق :
-1

العدل :

-2

األماى٘ :

ألا اتن وات و اآلةريف لأل ادةاذ اتو اررات لاا راءات اتدا ت د لاف دكلف ودلازإ لوإض ط

أف دكػػلف وواره ػ إدارة اتنولي ػ اتدنليوي ػ أويإ ػ لوػػف ة ػ ؿ ةلػػؽ وحػػيط أوػػف ينوػػؿ عل ػ دنويػػؽ
اتشنلر اتراح تألعضاء لاتناوليف
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االحرتاو :

ي ب أف يوػدـ أعلػ در ػ وػف احدػراـ اآلةػريف لد ػادؿ ات وػ لحوايػ حريػ اآلةػريف لأرائئػـ ل إػاءا
عل هذا اتو دأ يدـ احدراـ اتة ل ي لاتهري قعضاء هيئ اتددريس لاتناوليف لاتط ب
 -4الْالء ّاالىتناء :

اتلتء تلكلي لترهاتدئا لاتنوؿ عل دحويؽ أهداألئا ااهدرادي ي لاحدراـ اتولاإيف لاتللائح اتكلي

 -5املصاّاٗ ّعدو التنٔس:

اتدناوػػؿ اتوهػػالاة لعػػدـ اتدوييػػز ػػيف أعضػػاء هيئ ػ اتدػػدريس أل اتنػػاوليف أل ات ػػاح يف أل اتط ػ ب

إػػاءال عل ػ ات ػػإس أل اتوركػػز اا دوػػاع أل ات و ػ أل اتػػديف أل اق ػػلؿ اتنروي ػ أل ااعاو ػ

لأف

يكلف اتدناوؿ ةاتيال وف كؿ أإلاع اتدحرش
-6

الجك٘ :

ةلػػؽ ػػل

ػػحا ألػػا اتكليػ ػػاتدةلص وػػف كػػؿ لهػػائؿ اتدئديػػد لةلػػؽ ػػل دنليوػػا أوػػف ةػػاؿ وػػف

اتهدغ ؿ اتلظي ا أل اتوئإا
 -7التلامل املَين :

أف يػػداأل ات ويػ ػ ع ػػف ك ػػؿ و ػػا ه ػػل و يػػد ل ػػاتح لذ وإ نػ ػ قعض ػػاء هيئػ ػ اتد ػػدريس لاتطػػ ب

لدػػدعيـ رهػػات اتكلي ػ لأهػػداألئا لد ػػاد دضػػارب اتو ػػاتح لاحد ػراـ اهػػدو تي اآلة ػريف لدػػدعيـ ات حػػث
اتنلوا
 -8احرتاو الصرٓ٘ ّاخلصْصٔ٘ :

وا يدلاألر تد اقعضاء وف ونللوات ةا ػ عػف اتػزو ء أل اتنػاوليف أل اتطػ ب ت ينػرض إت

عل اقشػةاص اتوػرةص تئػـ ػذتؾ لاحدػراـ هػري اتونللوػات ألػا ااهػاءة آلةػريف إت وػا وػد يدطل ػم
اتلعا لاتضوير تإل غ عف اتوةات ات اتدا دلحؽ اتضرر اتنولي اتدنليوي لاتو لح اتناو
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أّالً :أخالقٔات مَي٘ عضْ ٍٔئ٘ التدرٓض يف التدرٓض ّالتعله :
إف وئإػ اتدػدريس ددودػ

ػاحدراـ ل وػ وػف اتو دوػ ووػا يلوػ أع ػاء علػ أعضػاء هيئػ اتدػػدريس

ددطلب اعلا در ات اتو اتي ألا أداء اتوئإػ ل در ػ عاتيػ وػف اتإلعيػ لات ػلدة ل ة ػائص ودويػزة
عل اتإحل اتداتا -:
 -1اتتدزاـ ونايير ات لدة ألا إعداد لددريس اتوإئج لطرؽ اتدوليـ
 -2أف يكػػلف ولوػال لوطلن ػال علػ اتونللوػػات لاتدطػػلرات لاتودغيػرات اتحدي ػ تدتكيػػد وإاألهػػدم لاحد تػػم
ات دارة ألا و اتم

 -3اهدةداـ اتطرؽ لاتلهائؿ اتحدي اتدا دهاعد عل إدواف أعضاء هيئ اتددريس تيلاكب ودطل ات
اتن ر

 -4اكدهاب ة رات دنليوي لدر لي ل ح ي لدكإلتل ي دزيد وف ودرادم اتدإاألهي
 -5أف يوالـ اتضػغلط اتشة ػي لاتوئإيػ لات دواعيػ لاتواتيػ لاتهياهػي ألػا اتدػت ير علػ اتونػايير
اقة وي وا ددضوإم وف دت يرات هل ي أل ير هليم لاتح لؿ وف راء ذتؾ عل وكاهب أل

وإاأل شة ي

 -6أف ي ػذؿ و ػار

ئػدي ألػا دوػػديـ اتةػدوات تألألػراد لاتوؤههػات لاتو دوػ ودػ كػاف ذتػؾ وطلل ػال

طريو هلي لشرين

 -7إع ـ اتط ب دل يؼ اتوورر لأهداألم لوحدليادم لأهاتيب دوييوم

 -8دش ػ ي اتط ػ ب عل ػ اتػػدنلـ اتػػذادا لدػػل يئئـ إت ػ و ػػادر اتونرأل ػ لألعيػػم اتونللوػػات لو ار ػ
اتدراه

 -9رألض اتإهخ ير اتشرعا تلولاد اتدنليوي لاتح اظ عل حولؽ اتولكي ات كري
 -10دإوي ودرات اتد كير تد اتط ب لدش ينئـ عل اا داع لاحدراـ آرائئـ

 -11اتودإاع عف إعطاء اتدرلس اتة ل ي دحت أي وهو

 -12اتتدزاـ د نيؿ اتهاعات اتوكد ي لااشراؼ عل اتدرلس اتنولي
 -13عدـ هرو أي وؤتؼ علوػا أل اهػدةداوم طريوػ

يػر

ات زء اتوإولؿ وف اتوؤت ات اقةر لااشارة لااشادة ئذي اتو ار
 -14أف يظػػؿ لاعػػا اتضػػوير ليإ ػػذ وػػا هػػل ألػػا

ػحيح أل اهػدةداـ اتغػش لاتعدػراؼ

لير ػ
ا
ػػاتح اتوئإ ػ لااإهػػاإي

اهػػدورار اتوي ػػاؽ

اقة وا لدطليري
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ثاىٔاً :أخالقٔات مَي٘ عضْ ٍٔئ٘ التدرٓض يف تكٔٔه الطالب ّتيظٔه االمتحاىات.
 -1اتدوييـ اتوهدور تلط ب و إألاددئـ إدائج اتدوييـ ت هد ادة وإئا ألا د حيح اتوهار
 -2دلةا اتدو لاتندؿ لاتدتإا ألا اتد حيح

 -3وإ اتغش وإنال ادال لوناو اتغش لاتشرلع أليم
 -4دإظيـ اتودحاإات وا يئيئ ات ر

تدط يؽ اتحزـ لاتندؿ ألا إ س اتلوت

 -5ت ي لز إشراؾ اقوارب ألا اودحاإات أوار ئـ

 -6يراعا اتدو اتداو ألا د حيح كراهات اا ا و اتوحاألظ علا هػري اتودحػاف حدػ ددحوػؽ
اتندات يف اتط ب

 -7دإظيـ عولي ر د اتإدائج وا يك ؿ اتدو لاتهري اتداو

 -8ينرض اتإدائج علا ت إ اتوودحإيف دلف كشؼ اقهواء تدةاذ و اررادئا
 -9ينلف اتإدائج ألا لوت لاحد وف و در لاحد

 -10اتهواح و ار ن اتإدائج حاؿ ل لد أي دظلـ و

 -11يط ؽ اتدوليـ اتدراكوا كلوا كاف ووكإال دحويوال تدر

حث اتدظلـ

دي داو

أك ر وف اتندات

 -12وهئلؿ عف إد اع اتةطلات ات زو تضواف أف دوليـ اتط ب

حيح لهليـ حهب اتلػلائح – دػـ

شػ األي ل دي ػ لاإض ػ اط – عػػادؿ لإزيػػم – ودإاهػػب وػ أهػػداؼ اتوػػادة اتووػػررة لو ئػػـ توهػػدليات

اتط ب

ثالجاً :أخالقٔات عضْ ٍٔئ٘ التدرٓض يف البحح ّالتألٔف ّاإلشراف علٕ الرشائل العلنٔ٘.

علٕ عضْ ٍٔئ٘ التدرٓض كباحح علنٕ أٌ تتْافر فُٔ الصفات اآلتٔ٘-:
 -1دل يم حل م توا ي يد اتونرأل لاتو دو لااإهاإي كاتدزاـ أة وا أهاها حكـ لظي دم
 -2عدـ در اتإ لص اتوإولت وا يةؿ و د أل غير و د

 -3ألا اتود اس ي ب أف يكلف اتو در وحددال للاضحال لووػد ار اتود ػاس و ئلوػال ػدلف أي تػ س أل
ولض

 -4ألا ااشارة إتا اتو ار

دذكر اتو ار

تواإ داو ل دو دوكػف وػف اتر ػلع إتيئػا لت دػذكر و ار ػ

تـ يدـ اهدةداوئا إت اعد ارها وائو وراءة إضاألي

 -5أل ػػا ويػ ػ ات ياإ ػػات اتويداإيػ ػ د ارعػ ػ اتدوػ ػ لات ػػدؽ لاقواإػ ػ وػ ػ ات دن ػػاد دواوػ ػال ع ػػف اايح ػػاء
تلوهدو

وإئـ اا ا
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 -6ألػػا دحليػػؿ ات ياإػػات يوػػلـ ات احػػث إ هػػم اتدحليػػؿ لت يهػػإد تلغيػػر اتحهػػا ات لاتدحلػػي ت اترووي ػ

اتدا يوكف أف دولـ ئا اآلتت ألا كؿ اقحلاؿ أوا اتد هير لاتدوييـ لاتووارإ لاتهدإداج لاتدإظير

ألدلؾ كلئا وهئلتي ات احث

 -7عل عضل هيئ اتددريس داةؿ اتوهـ اقكاديوا اتلاحد اتوياـ دإ يذ وشػاري علويػ وشػدرك ووػا
يإدج أ حاث ودويزة ليش

عل دإظيؼ اتدداةؿ يف اتدة

ات ألا ةدو نضئا نض

 -8عل عضل هيئ اتددريس إشر لدلزي اق حاث اتودويزة

 -9أف يحرص عضل هيئ اتددريس أف دكلف ق حا م شة يدئا اتوويزة حيث دنكػس هػذي اق حػاث
ألله

اح ئا ل أطرلحادم ات كري ألا ولضلع دة

م

-10

أف يهػن عضػل هيئػ اتدػدريس إتػ أف دكػلف أ حا ػم لد ارهػادم ذات

-11

أف يوػػلـ عضػػل هيئػ اتدػػدريس عإػػد كػػؿ درويػ إتػ رد ػ أكاديويػ لعوػػد إػػدلة ت ػػاوا اتوهػػـ

يدرهم وف اتوهاوات اتنلوي

ػلم لتػل وليلػ وػػا

لاتطل ينرض أليئا وإئ م ألا اتنوؿ اقكاديوا

رابعاً :التساو عضْ ٍٔئ٘ التدرٓض حنْ زمالئُ مً أعضاء ٍٔئ٘ التدرٓض ّاهلٔئات املعاّى٘:

 -1أف يهئـ ليحوا اتحولؽ اتودإي لااإهاإي تئـ

 -2أت يوارس أي إلع وف اتدوييز اتوإ لص عليم ألا اتو ادئ

 -3أت يهدةدـ أهللب اتدةليؼ إ ارة اتوؤههات اتحكلوي د اي اآلةريف
 -4أف يحيط اتهػري ل وػدر وػف ات وػ لاتعد ػار وػا ينرألػم عػف زو ئػم تلات يهػوح د ػادؿ اتونللوػات
م رهوي تد حيح اتوهار اقة وا
عف اآلةريف إت طلب وإم
 -5أف يهد يب تلدهاؤؿ ش األي لدلازف لوئإيم

 -6أف يكلف ودهاوحال لودو ل اتإود ات إاء لد رألات اآلةريف لويوئـ
 -7أف يش

ليدعـ زو ئم اتوشاركيف ونم ألا دطلير وئإم اتدنليـ ليدنرؼ ودرادئـ

 -8أف يحدرـ ل ئات إظر اآلةريف لاةد ؼ دل ئادئـ

 -9أف يودإ عف دل يم اتللـ اتشة ا أل اتغير عادؿ أل اتودحيز
 -10آت يهػػدةدـ وكاإػػم لوكاإدػػم لاتدهػػئي ت اتووإلحػ تػػم وكد يػال ل ح يػاي للظي يػال ألػػا ووارهػ أعواتػػم
اتشة ي أل اتوإ ني

 -11أف يحدرـ ودرات اآلةريف ليدنرؼ ئا
 -12أت يدلؼ أل ي حص ول ات اآلةريف دلف د ريح أل إذف وف اتهلطات اتوةد
 -13أت يهدغؿ لظي دم ألا اهدغ ؿ ات اح يف لاف يوارس وئو ااشراؼ

لرة ورضيم ل ضوير

 -21أف يةدار ات اح يف وف يف اتودودويف إاء عل اتوإاأله لاتودرات اتكاوإ لدلف دوييز .
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خامصاً :أخالقٔات مَي٘ عضْ ٍٔئ٘ التدرٓض يف دلال إشرافُ عل ٙأحباخ الطلب٘.

 -1أف ية ص وحاضرة أل أ إيف تدنلػيـ اتطل ػ أ ػلؿ ات حػث اتنلوػا لوراحلػم لطػرؽ وػ اتوػادة
لدل يوئا لدحليلئا

 -2ولضلعات اق حاث وحددة لدويو
 -3أف يديح تلطل
عليئـ

نض اتحري ألا اةديػار ولضػلعات أ حػا ئـ وػف ػيف و ولعػ أ حػاث ينرضػئا

 -4أف ي حح اق حاث ليدلف و حظادم عليئا كا ي يد اتطل وف اتو حظات ليد ألػ اتلوػلع ألػا
اقةطاء إ هئا ألا اق حاث ات حو

 -5أف يش

اتطل عل اتوياـ ت حاث وشدرك حيث ددلت كؿ طاتػب ػ أز وػف ات حػث ووػا يشػ

رلح ات ريؽ ألا ات حث اتنلوا تد اتطل

 -6أف يحدرـ رأي اتطاتب لحري وإئ م ليش نم عل إ راز شة يدم اتنلوي ألا ات حث
شادشاًًً :أخالقٔات مَي٘ عضْ ٍٔئ٘ التدرٓض يف قبْل اهلدآا ّالتربعات.
 -1ت ي ػػلز و ػػلؿ اتئػػدايا أل اتد رعػػات وػػف ئػػات وشػ له أل وػػف أشػػةاص هػػيئ اتهػػون
حػػلتئـ و ػػادتت أة وي ػ أل دوػػس اتشػػرؼ لاتإ ازه ػ

ألائدة ود د إ وف اتد رع

أل د ػػار

ات دنػػاد عػػف هػػذا أألضػػؿ تل اون ػ وػػف أي

 -2اتئدايا لاتد رعات اتدا ددلواها ات اون ي ب أف دكلف ونلإ ش األي داو ل ئات دلويئا ات اون
ونلإ لاهدةداوئا ونلإ

 -3اتوإح لاتئيئات اتدا ت درد وف ئات أ إ ي ي ب أف يط ؽ عليئا إ س اتولاعد

 -4ي ػػب لوػػؼ اتدناوػػؿ و ػ أي ئ ػ أل شػػةص ػػت وػػؤة الر دلرطئػػا أل دلرطػػم ألػػا وهػػائؿ دوػػس
اتإزاه أل اتشرؼ

 -5ي ب عدـ ر ط اتئدايا لاتد رعات تي دت ير عل هياهات ات اون لإشاطئا
 -6اقهادذة لاقألراد يحظر عليئـ و لؿ هدايا أل د رعات شة ػي

ةا ػ وػف أشػةاص تئػـ ع وػ

نوؿ اقهادذة

 -7ي ػػب عل ػ ات اون ػ إ ػػدار هياه ػ رهػػوي شػػتف و ػػلؿ اتئػػدايا لاتد رعػػات لأف دط وئػػا كػػؿ دو ػ
لي لز أف ددوج هذي اتهياه ألا وي اؽ أة ويات اتوئإ أف ل د ات اون
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شابعاً :أخالقٔات مَي٘ عضْ ٍٔئ٘ التدرٓض يف األىشط٘ الطالبٔ٘.
 -1اتوشارك لااشراؼ عل اقإشط اتط ي اتوةدل
 -2إع ـ اتطل ات دد اقإشط اتوةدل اتودإلع

 -3اكدشاؼ اتولاهب لرعايدئا وف ة ؿ اتدحادات اتط ي
 -4اتدنرؼ عل وشاكؿ اتط ب لاتنوؿ عل حلئا

 -5اتنوؿ عل ةلؽ رلح ات ريؽ لاتنوؿ ات واعا
ثامياً :أخالقٔات مَي٘ عضْ ٍٔئ٘ التدرٓض يف خدم٘ اجلامع٘ ّاجملتنع ّالبٔئ٘.
 -1عل ػ عضػػل هيئ ػ اتدػػدريس أداء عولػػم اتنلوػػا لاتط ػػا تواإ ػ تلاة ػ ص تيهػػئـ ألتل ألػػا دإوي ػ
اتونرأل ااإهاإي لتيهئـ اإيال ألا دةريج اتولاطإيف اقك ر ودرة عل اتوشارك ات اعل لااي ا ي
ألا اتو دو

 -2ر ػػط وػػا ينولػػم أل ي ح ػػم احديا ػػات اتو دو ػ ة ل ػال و ػ وحدلدي ػ و ػلارد اتو دو ػ عولو ػال
ل اتداتا يئوإا ات زء اقك ر وف ئد لألكر لعلـ عضل هيئ اتددريس اتو اشر اتدا يحداج إتيئا

 -3دو ؿ اتوئاـ اتوهإدة إتيم ألػا اتإئػلض شػئلف ات اونػ

ػدر رحػب لاتويػاـ ئػا ػإة ص تلادوػاف

تلات دنلوم ات نل ات أل اتوشك ت عف دإ يذ وا يهدإد إتيم وف وئاـ

 -4اتويػػاـ كػػؿ وػػا ألػػا له ػ اتئيئ ػ اتونالإ ػ لدإوي ػ وػػا أليئػػا وػػف ودرهػػيف وهػػاعديف أل ونيػػديف أل
أعضاء هيئ اتددريس اقوؿ ألا اتدر

اتلظي ي

 -5رس ويـ اتو دو ات اضل تد ط م اتذيف ينيشلف ألا اتو دو لينوللف ألػا ولاو ػم اتوةدل ػ
يدو ؿ ذتؾ ألا دذليدهـ اتة رات اتدا دهئـ ألا إاء شة يات ولاطف اتوهدو ؿ

 -6دلر عضل هيئ اتددريس ألا اتو دو ت يهدويـ إت إذا كاف لاعيال ويـ اتو دو لراعيال تئا
تاشعاً :أخالقٔات عضْ ٍٔئ٘ التدرٓض يف العالقات باجملالض ّاللذاٌ العلنٔ٘ ّاإلدارٓ٘:
وف اتو ادئ اقة وي اتوئوػ اتدػا ئػا شػتف اتو ػاتس لاتل ػاف اتنلويػ لااداريػ اتكليػ أل ات اونػ
اتدا ينوؿ ئا -:
 -1و دأ اتهري

 -2و دأ اتولضلعي

 -3و دأ اتتدزاـ اتو اررات
 -4و دأ اتوشارك ات اعل
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عاشراً :أخالقٔات مَي٘ عضْ ٍٔئ٘ التدرٓض يف التعامل مع اإلدارٗ اجلامعٔ٘.
عل عضل هيئ اتددريس أف يدناوؿ و إداردم عل وهدل اتوهـ لاتكلي لات اون
 -1احدراـ

 -2اتدنالف لدوديـ اتإ ح لاتوشلرة ألا إطارها اتنلوا لاتوؤهها
 -3دإ يذ اتدل يئات اتدا دطلر اتنوؿ

 -4اتوشارك ااي ا ي ألا إشاطات اتوؤهه لألناتيدئا اتوةدل
احلادٖ عشر :املصئْلٔ٘ املَئ٘ لعضْ ٍٔئ٘ التدرٓض جتاِ الينْ اخللكٕ لطالبُ.
 -1عضػػل هيئ ػ اتدػػدريس إوػػلذج لوػػدلة ي نػػث رهػػائؿ ةلوي ػ وػػؤ رة ألػػا كػػؿ وػػا يولتػػم لي نلػػم داةػػؿ
ات اونػ لةػػارج ات اون ػ

لوهػػئلتيدم اتوئإي ػ عػػف اتإوػػل اتةلوػػا تط ػػم ر وػػا دكػػلف أةطػػر وػػف

وهػػئلتيدم عػػف إوػػلهـ اتنلوػػا أل اتونرألػػا ػػؿ أف أو ػػر طريػػؽ تد ػػلؽ ط ػػم هػػل إوػػلهـ اتةلوػػا

اتوهئلؿ اقهداذ ات اونا إذف وهئلؿ وئإيال لةلويال عف اتإول اتةلوا اتهلي تط م لوا يذكر
شتف وهئلتيدم اتوئإي ألا ات لاإب اقةر تنولم ت شػؾ تػم دػت ير علػ اتإوػل اتةلوػا تط ػم

لتكإػػا آ ػػرت أف أألػراد تئػػذا اقوػػر وهػػاح وهػػدول غيػ اتوزيػػد وػػف اتدحديػػد لاتدلضػػيح قة ويػػات

عضل هيئ اتددريس ألا هذا اتشتف

 -2يودـ عضل هيئ اتددريس ألا أولاتم لأألناتم إولذ ال طي ال يحدػذي ػم ط ػم ليدو لػلف ػم لت يوػؼ

وا إو دي ألا اتإولذج ات دئاد اتنلوا ل اتتدزاـ اتنلوا تلاإوا يودد تيشوؿ كؿ لاإب شة ػي
اقهداذ حد ول هم لوشيدم لك وم لاهدواوادم
الجاىٕ عشر :املصئْلٔات األخالقٔ٘ لعنٔد الللٔ٘.
 -1إشر لدرهيخ ويـ اتإض اط لاتتدزاـ لاتندؿ لاتلوت لاتوحاه لدحوؿ اتوهئلتي

 -2دإوي ويـ اتندؿ لاتوهالاة لدكاألؤ ات رص لأف يدناوؿ ندؿ تلاإ ػاؼ وػ أعضػاء هيئػ اتدػدريس
لاتط ب لاتولظ يف
 -3إشر ات واأل اتةلوي

لدتكيد اتتدزاـ تة ويات اتوئإ

 -4ض ػ ط اتودحاإػػات لعوليػػات دوػػليـ اتط ػ ب لوإ ػ اتغػػش لاتشػػرلع أليػػم لوحار ػ أي دهػػاهؿ أل
دنإت و اتط ب

 -5حواي اتإظاـ اتناـ لاآلداب اتناو ألا اتكلي

 -6اتح اظ علا وكاإ لوئا اقهداذ ات اونا لات اون

 -7إرهػػاء و ولع ػ و ػػف اتونػػايير اترهػػوي ل ي ػػر اترهػػوي اتول ئ ػ ته ػػللؾ أعضػػاء هيئ ػ اتد ػػدريس
لاتناوليف اتكلي
-8

دإوي ات ؼ ات اإا وف أعضاء هيئ اتددريس لاادارييف تلاداح ات رص أواـ اتويادات اتشا
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