ٌحتوي هذا المٌثاق على

المٌم واألخاللٌات التً ٌتوجب على
الجمٌع االلتزام بها تحمٌما ً لمبادئ
النزاهة والعدالة والمساواة والمسإولٌة
المجتمعٌة باإلضافة الشفافٌة واألمانة
بما ٌرتمً بمنظومة األداء األكادٌمً

المٌثاق األخاللً
جامعة سلٌمان الدولٌة

إعداد:
لسم التمانة والمعلومات

مفهوم الميثاق
حرصا ً من جامعة سلٌمان الدولٌة فً الحفاظ على الرإٌا والرسالة واألهداف والمٌم العاملة بها
وفك أسمى معاٌٌر األخالق العلمٌة والعملٌة ،فمد تم صٌاغة األخاللً الذي ٌوضح خارطة
الطرٌك لجمٌع المنتسبً للجامعة من أكادٌمٌن ومهنٌن وطالب.
ٌحتوي هذا المٌثاق على العدٌد من المٌم واألخاللٌات التً توجب االلتزام بها تحمٌما ً لمبادئ
النزاهة والعدالة والمساواة والمسإولٌة المجتمعٌة بما ٌتناسب مع منظومة األداء األكادٌمً
واإلداري واألخاللً فً الجامعة

أهداف وفوائد الميثاق
ٌهدف هذه المٌثاق الى توثٌك األسس والمبادئ والتوجهات التً تحكم جمٌع تعامالت وعاللات
الطلبة ومنتسبً الجامعة من أجل زٌادة الوعً باخاللٌات طلب العلم واألداء المهنً المتمن
وعالً الجودة من أجل النهوض واالرتماء بالجامعة ككل.
وفيما يلي أبرز أهداف وفوائد الميثاق:
 .1أن ٌكون دلٌالً للمٌم والمبادئ األخاللٌة لدى طلبة الجامعة بهدف نشرها وتعزٌزها
وااللتزام بها فً أنفسهم وفً تعاملهم مع األخرٌن  ،وتعزٌز ثمتهم فً خدمات الجامعة،
من خالل تعرٌف الطلبة بحمولهم ومسإولٌاتهم وتعرٌفهم بواجباتهم الجامعٌة مع التركٌز
على االلتزام بها فً أنفسهم وفً تعاملهم مع األخرٌن مما ٌدعم لٌم العدالة والنزاهة
واالنتماء لدٌهم.
 .2أن ٌكون معٌارا ً لسلون األكادٌمٌن واإلدارٌٌن فٌما ٌتعلك بعاللاتهم المهنٌة مع طلبتهم
وزمالئهم بما ٌرتمً بمستوى آدائهم األكادٌمً واإلداري فً الجامعة.
ٌ .3شكل دعما ً لعدٌد من البرامج الهامة األخرى مثل  :برامج التنمٌة المستدامة وبرامج
الجودة وبرامج التخطٌط االستراتٌجً بما ٌصب فً اتجاه االرتماء بالجامعة وتنمٌتها
ونجاحها ،باإلضافة إلى أنه ٌسهم  -على المدى البعٌد  -فً تطوٌر المجتمع المحٌط
بالجامعة وتنمٌة البحث العلمً والعمل على تطوٌر العملٌة التدرٌسٌة والفاعلٌة التعلٌمٌة

مبادئ الميثاق األخالقي:
عالقة الطالب بالجامعة
يراعي الطالب في عالقته بالجامعة األخالقيات التالية:
 احترام رإٌا الجامعة وأهدافها ورسالتها وااللتزام بالتمٌد بؤنظمتها وتعلٌماتها وبرامجها
وخططها
 احترام الموظفٌن العاملٌن فً الجامعة من خالل االلتزام بالسلون والخلك الموٌم واآلداب
العامة.










االطالع ومعرفة الحموق فً المجالٌٌن األكادٌمً وغٌر األكادٌمً كما وردت فً وثٌمة
حموق الطالب ومسإولٌاته التً تضمن توفٌر بٌئة تعلٌمٌة تربوٌة داعمة له.
االلتزام بالواجبات األكادٌمٌة والمشاركة فً األنشطة الالمنهجٌة والسٌما األنشطة التً
فٌها تمثٌل الجامعة فً المجتمع المحلً أو على مستوى الجامعات ،وتحمل مسإولٌاته
بهدف االرتماء بجودة العمل فً الجامعة
تحمل مسإولٌة معرفة ومتابعة نظام الدراسة والسٌاسات المتعلمة به بما فً ذلن
متطلبات التخرج الوارد فً الخطة الدراسٌة.
تحري المصدالٌة والدلة عند إعطاء المعلومات والبٌانات للجهات المعنٌة فً الجامعة.
المحافظة على ملكٌة العامة والخاصة واحترام حموق الملكٌة الفكرٌة.
متابعة لوحات االعالنات على المولع الرسمً للجامعة وعلى موالع الكلٌات واالطالع
علٌها لمتابعة التعمٌمات واالعالنات ذات الصلة.
التواصل بعد التخرج من الجامعة عن طرٌك التسجٌل فً بوابة الخرٌجٌن.

عالقة الطالب بأعضاء الهيئة التدريسية والعاملين في الجامعة:
 احترام عضو الهٌئة التدرٌسٌة وااللتزام بآداب الحوار معه ،وتنفٌذ تعلٌماته التً تنظم
عاللته مع الطلبة.
 التجاوب مع عضو الهٌئة التدرٌسٌة واالستماع له بؤن ٌكون حاضرا ً معه بفكره وبدنه
فً المحاضرات.
 تمٌٌم عضو الهٌئة التدرٌسً عند االنتهاء من الممرر الدراسً حسب النماذج المعدة لذلن
مه مراعاة األمانة والموضوعٌة أثناء التمٌٌم.
عالقة الطالب بزمالئه الطالب
ٌراعً الطالب فً حكمه فً عاللته بمجتمعه األخاللٌات التالٌة:
 االلتزام بمٌم المجتمع وآدابه العامة.
 االنتماء للمجتمع محبا ً لخدمة مجتمعه ،من خالل حرصه على طلب العلم الموافك
لحاجات سوق العمل ،واالرتماء بسمعته والمحافظة على إمكانٌاته والمشاركة فً
مناسباته ونشاطاته المتنوعة.
 تمتعه بثمافة مجتمعٌة جٌدة تجعله ملما ً وعارفا ً بؤحواله ومشاكله وتساعده على تمدٌم
الحلول لتلن المشاكل التً تواجه مجتمعه،

مبادئ الميثاق األخالقي ألعضاء الهيئة التدريسية:
 -1عالقة أعضاء الهيئة التدريسية بالطلبة (تقييم الطلبة)
يراعي عضو الهيئة التدريسية بعالقته مع طالبه االخالقيات التالية:














التعامل باحترام وإنسانٌة وإنصاف مع جمٌع الطلبة دون محاباة ومراعاة
الفروق الفردٌة والشخصٌة وبٌنهم تخصٌص أولات محددة لالستماع لهم
وارشادهم.
اإلٌمان بؤن التعلٌم الجامعً رسالة نبٌلة وسامٌة وبالتالً فهو أمانة مسإولٌة فً
تشكٌل وصٌاغة عمول الطالب ووجدانهم .والتمسن بمٌمتً األمانة واإلخالص
فً العملٌة التعلٌمٌة من حٌث إعداد المادة العلمٌة والتدرٌس واإلشراف والتمٌٌم
واالرشاد.
بذل ألصى الجهد فً الرسالة الجامعٌة واالرسهام بفاعلٌة فً تحمٌك رإٌا
ورسالة الجامعة ،بكل ما ٌمتضً ذلن من عمل دإوب لتنمٌة المٌم اإلنسانٌة فً
حرٌة الفكر وحرٌة الرأي والتعبٌر لدى الطالب.
تبنً نمظ تدرٌسً ٌدعم لدى الطلبة مهارات التعلم الذاتً واستماللٌة التفكٌر
ومساعدة الطلبة فً تحمٌك تطلعاتهم التعلٌمٌة مما ٌسهم فً تطوٌر لدراتهم
ومهاراتهم والسماح بالمنالشة واالعتراض وفك أصول الحوار البناء.
الحرص على استخدام أسالٌب وطرق تمٌٌم منضبطة ،دلٌمة ومالئمة لموضوع
التمٌٌم على أن تعكس بعدالة وموضوعٌة مستوى آدائهم وابالغهم بها لبل
الشروع فً تدرٌس الممرر.
العمل على توفٌر بٌئة تعلٌمٌة جاذبة للطلبة وتزٌدهم بالتغذٌة الراجعة والفورٌة
والمفصلة والمتعلمة بإدائهم للواجبات الدراسٌة واالختبارات الجامعٌة.
السعً ألن ٌكون لدوة للطلبة فً تعامله معهم باحترام وبإسلوب حضاري
وٌكون لادرا ً على إبداء النصح والمشورة للطبة بشكل متواصل وأن ٌتابع التمدم
الذي ٌحرزه الطلبة باستمرار.

 -2عالقة عضو الهيئة التدريسية بزمالئه
يراعي عضو الهيئة التدريسية بعالقاته مع زمائه األخالقيات التالية:
 احترام الزمالء ومراعاة الرأي فً التعبٌر عن آرائهم ولناعاتهم ونبذ كل
ممارسات التعصب المذهبً والتمٌٌز العنصري.
 مراعاة آداب الحوار العلمً دون إلصاء أو تخوٌن أو إساءة ظن أو تجرٌح أو
إساءة بالمول أو بالفعل.
 احترام وتنمٌة العاللات اإلنسانٌة واالجتماعٌة من خالل تحري الموضوعٌة فً
الحكم على أفعال زمالئه وعدم التربص بهم بالشكاوى الكٌدٌة.
 التعاون والعمل بروح الفرٌك من خالل التركٌز على أهمٌة العمل الجماعً،
وتغلٌب المصلحة العامة ،واحترام الموانٌن واللوائح وتشجٌعهم على تطٌر مهنة
التعلٌم :من خالل أٌضا ً المشاركة فً البحث والتؤلٌف العلمً.
 تشجٌع زمالئه على تطوٌر عملٌة التعلٌم ونمل الخبرات والمدرات المكتسبة من
التدرٌس الٌهم وااللتزام بمساعدة األلدم لألحدث واحترام األحدث لأللدم.

 -3عالقة عضو الهيئة التدريسية بالجامعة
يراعي عضو الهيئة التدريسية بعالقاته مع الجامعة األخالقيات التالية:
 االسهام بفاعلٌة فً تحمٌك رإٌا ورسالة الجامعة والتمثل بمٌمها وتعزٌز
الممارسات التً تحمً مكانة وسمعة الجامعة.
 التمٌد باألنظمة واإلجراءات المنظمة لشإون متسبً الجامعة األكادٌمٌن.
 الوفاء والوالء للجامعة من خالل تعزٌز وتطوٌر الممارسات التً تحمً وترفع
سمعة ومكانة الجامعة وتمدٌم المشوره الفاعلة لها بما ٌتفك مع األخاللٌات
العامة ومصلحة العمل.
 االلتزام بالتموٌم الدراسً الجامعً والتموٌم األكادٌمً لمتطلبات الجودة.
 التمثٌل الجٌد للجامعة فً المإتمرات والندوات دولٌا ً والمشاركة الفاعلة فً
االجتماعات التً تعمد على مستوى المسم أو الكلٌة واجتماعات اللجان
األكادٌمٌة المختلفة واألنشطة الالمنهجٌة.
 الصدق والثمة فً عاللاته بالطالب وزمالئه واإلدارة الجامعٌة من خالل
التركٌز على اإلٌجابٌات واإلشادة بها ،وعدم تتبع الهفوات واالخطاء التً لد
تصدر عنهم.
 المحافظة على ممتلكات الجامعة واالستخدام األمثل لموارد الجامعة
وتجهٌزاتها.

 -4عالقة عضو الهيئة التدريسية بالمجتمع
يراعي عضو الهيئة التدريسية بعالقته مع المجتمع األخالقيات التالية:
 التمٌد بمٌم المجتمع وآدابه والحفاظ على عنصر الهوٌة الوطنٌة التً تعكس المٌم
واألخاللٌات األصلٌة ،وكافة مكونات الثمافة العربٌة بروافدها المختلفة.
 التواصل المجتمعً بما ٌتوافك مع رسالة الجامعة وتحمٌك التواصل الفعال بٌن
الطلبة ومإسسات المجتمع.
 تفعٌل الخدمات المجتمعٌة والمشاركة الفاعلة فً حل مشكالته من خالل اجراء
البحوث والدراسات وبناء المدرات والخبرات البشرٌة وتمدٌم الخبرة والمشورة
لمإسسات المجتمع المدنً.
 التمسن بالمكانة التً ٌتمتع بها أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً المجتمع باعتبارهم
لدوة حسنة ومصدرا ً للمٌم الحمٌدة والسلون الموٌم والحرص على عدة اإلساءة
لها.

 -5أخالقيات البحث العلمي \ النشر العلمي
يراعي عضو الهيئة التدريسية في عملية البحث العلمي األخالقيات التالية:
 االلتزام بالموانٌن واألنظمة التً وضعتها المإسسات والجهات المنظمة لألبحاث
العلمٌة ،مع تجنب أي سلون ٌشكل خروجا ً عنها والذي من شؤنه ٌعرض البحث
العلمً لألمتهان والباحث للمساءلة.
 توجٌه البحوث لما ٌفٌد المرفة والمجتمع واإلنسانٌة كالتزام أخاللً أساسً
بحكم وظٌفته ولٌس لتحمٌك مصالح شخصٌة غٌر مستحمة.






األمانة العلمٌة فً تنفٌذ بحوثه ومإلفاته فال ٌنسب لنفسه اال فكره وعمله فمط،
وعلى أن ٌكون ممدار االستفادة من االخرٌن معروفا ً ومحدداً.
احترام الملكٌة الفكرٌة فً براءات اختراع وحموق نشر وأن ٌكون مصدر
االلتباس محددا ً وواضحا ً بدون أي لبس أو غموض.
احترام الخصوصٌة والمحافظة عل سرٌة المعلومات المتعلمة بالبحوث
وتوضٌح أدوار المشاركٌن فً البحوث المشتركة بدلة.
االعالن عن أي تضارب مصالح لد ٌإثر على نتائج البحث لبل الشروع فً
بحثه سواء كانت شخصٌة أو مالٌة أو اجتماعٌة.

 -6أخالقيات قبول الهدايا والتبرعات
 عدم لبول أي هداٌا عٌنٌة أو نمدٌة من الطالب لما لد ٌترتب على ذلن من إساءة
لصورة عضو الهٌئة التدرٌسٌة وتشكٌن فً نزاهته وحٌادٌته.
 المنح والهداٌا والهبات والتبرعات التً تتلماها الجامعة \ الكلٌة ٌجب أن تكون
معلنه بشفافٌة تامة.
 االلتزام بلوئح الجامعة بشؤن لبول الهداٌا والتبرعات.

مبادئ الميثاق األخالق لدى الموظفين والمدراء اإلداريين في
الجامعة:
يراعي الموظف والمسؤول اإلداري االعتبارات المهنية التالية:










االسهام فً تحمٌك رإٌة ورسالة وأهداف الجامعة.
ادارن أن تولً مسإولٌة المناصب اإلدارٌة داخل الجامعة إنما هً أمانة ومسإولٌته
تهدف إلى صٌانة استماللٌة الجامعة وتحمٌك أهدافها ولٌس ألي غاٌات شخصٌة.
اعتماد مبادئ احترام المانون واللوائح ودٌممراطٌة اإلدارة والعمل المإسسً ونبذ
الشخصنة فً كافة مستوٌا اإلدارة ،واحترام كافة المبادئ ذات الصلة ،كاألمانة،
والصدق ،والموضوعٌة ،والعدالة ،ونصرة المظلوم ،والبعد عن االعتبارات الشخصٌة،
وعد استغالل الوظٌفة والحرص على ممتلكات الجامعة ،والشفافٌة ،والتعاون مع
المسإولٌن السابمٌن ،ونمل الخبرات للمسإولٌن الجدد.
اتمان العمل وجدولته وتحدٌد األولوٌات مع االلتزام الكامل بالمهام والمسإولٌات
المتصلة بالوظٌفة وإعطاء الولت الكاف لها ،واالهتمام المستمر بتنمٌة المدرات
وبالتطوٌر ومواكبة التطورات العلمٌة والتكنولوجٌة.
االلتزام بضرورات العمل الجامعً من خالل التعاون ،والمتابعة ،والجدٌة ،وإذكاء روح
الفرٌك .باإلضافة إلى تمدٌم المدوة السنة والحرص على تنمٌة العاللات اإلنسانٌة
واالجتماعٌة بٌن الجمٌع.
مراعات مواعٌد الدوام الرسمٌة واالمتناع عن أداء أي عمل خاص أو عمل بممابل أثناء
ساعات العمل الرسمٌة  ،أو اإلنشغال عن العمل بؤي وسلة ما.

