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 Vice Presidency for Academic Affairs                       وكالة ال امعة لاشؤون األكاديمية 

 هيئة التدريس ب امعة اإلمام عبد الرحمن بن  يصل وأخالقيات عضوواجبات ميثاق 

 التعريفــات(و ،األهدافالمقدمة، واألولى: )المادة  

 

 مقدمةأواًل: ال

أعضاا  هيئاة التادريس  واجباات وأخالقيااتُتعنى هذه الوثيقاة بييضاا  

 ب امعااااااة اإلمااااااام عبااااااد الاااااارحمن باااااان  يصاااااال وماااااان  ااااااج ح مهااااااع 

 ت اه مسؤولياتهع األكاديمية، والبحثية، والم تمعية.

مماا  ةالمذكورة  ج هاذه الوثيقاة مساتقاواألخالقيات الواجبات جميع 

 :ياج

نظااام م اااس التعااايع العااالج وال امعااات ولواكحاال بالمما ااة العربيااة  .1

 .السعودية

المواثيااو والقواعااد األخالقيااة المنظمااة لاعماال ب امعااة اإلمااام عبااد  .2

داري الاارحمن باان  يصاالا والااواردة ىاامن محتااوظ ادلياال التنظاايع اإل

اإلماااام عباااد  جامعاااة اااج م ااااس والتوصااايل الاااوايفجا المعتماااد 

 ا.ه1434/1435ب استل السابعة لاعام  الرحمن بن  يصل

 نية لاتقويع واالعتماد األكاديمج.معايير الهيئة الوط .3

مدونااة الساااوو الااوايفج وأخالقيااات الوايفااة العامااة، المعتماادة  .4

  ها.25/12/1437( وتاريخ 555بقرار م اس الوزرا  رقع )

  ضاااًل عاان مراجعااة مااا ورد  ااج بعاال ال امعااات المحايااة والعالميااة 

 بهذا الشأن.
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 : أهداف الميثاقثانًيا

نشر القيع والمبادئ األخالقية المهنية لعضو هيئة التادريس ب امعاة  .1

 اإلمام عبد الرحمن بن  يصل وتعزيزها وااللتزام بها.

ثقا ااة عضااو هيئااة التاادريس ب امعااة اإلمااام عبااد الاارحمن باان  تنميااة .2

األطار األخالقياة التاج إيضاا  اع بل، وط يصل بأهمية الدور الذي يض

 يعمل  ج سياقها.

تعزيز القيع المهنية واألخالقية لعضو هيئاة التادريس ب امعاة اإلماام  .3

عبد الرحمن بان  يصال  اج عالقتال ماع ر سااكل ومر وسايل وزمالكال 

 عااااى أن يناااتهم قااايع مهنتااال وأخالقهاااا  هتحفيااازو الم تماااع،ل ووطالبااا

 و عاًل.قواًل 

  ج العماية التعايمية. تعزيز دور عضو هيئة التدريس .4

تماااا  االرتقاااا  بالمنظوماااة األخالقياااة داخااال ال امعاااة مماااا يرساااخ االن .5

 هع  اااااااج ىاااااااب  م رجاااااااات والاااااااوال  لا امعاااااااة والاااااااوطن ويسااااااا

 ال امعة وتحسينها.

هيئااة التاادريس وأدوارهااع بداارج حشااد ال هااد إيضااا  واجبااات أعضااا   .6

  ااااااج تطااااااوير العمايااااااة التعايميااااااة والبحثيااااااة  الفاعاااااال لإلسااااااهام

 وخدمة الم تمع.

التأكيد عاى أدا  الواجبات األكاديمية لعضو هيئة التادريس و او قايع  .7

جامعة اإلمام عبد الرحمن بن  يصل: )االنتما ، اإلتقاان، رو  الفرياو، 

 ولية االجتماعية(.اإلبداع، المسؤ ية، التنوع، الشفا
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 ثالًثا: التعريفات

المعاانج يقصاد بالتعريفاات التالياة  وثيقاةالهاذه  بنود ج تطبيو        

 :المبينة قرين كل منها

 جامعااة اإلمام عبد الرحمن بن  يصل. الجامعة:

 ااج جامعااة اإلمااام عبااد الاارحمن باان لادراسااة  كاال ماان قيااد الطــ: :

)بمراحااال الااادباوم  مساااتوياتهع التعايمياااة يصااال أًياااا كانااا  

ذكااوًرا وإناًثااا،  الب ااالوريو ، والدارسااات العايااا(و ال ااامعج،

 .تعاع عن ُبعدأو  ينمنتظم

 .عضو هيئة التدريس ومن  ج ح ملال اية التج ينتمج إليها  الكلية:

 .األستاذ المساعداألستاذ، واألستاذ المشارو، و: عضو هيئة التدريس 

 نالمعيااادون والمحاىااارو فـــك  كـــء أعضـــات هيئـــة التـــدريس: مـــ 

  .الباحثين والادات ومساعد وومدرس

 األخالقياة والمعاايير المباادئ م موعة :واجبات واألخ:قياتميثاق ال

حسب مقتضيات الاواكح واألنظماة والمسؤوليات  والواجبات

 العماال ممارسااات تح ااع التاج ،واألخالقياات المتعااارف عايهااا

 داخااااال األخالقياااااة بالمنظوماااااة االرتقاااااا  بهااااادف بال امعاااااة 

  .والاااوطن لا امعاااة والاااوال  االنتماااا  رو  وترسااايخ ل امعاااة،ا

 قواعااادهع العاااالج ويماااع نظاااام م ااااس التعاااايتفاااو ماااا وب

 التنفيذية  ج جامعة اإلمام عبد الرحمن بن  يصل.
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 (لمسؤوليات األخ:قيةوا : الواجبات)المادة الثانية

 التــدريس اجامعــة ا مــا  عبــد الــر م  اــ  فيصــ عضــو هيئــة يلتــ     

 :تيةفك الجوانب اآلاألخ:قية  هجباته ومسؤولياتاوا

 أواًل: الواجبات والمسؤوليات العامة.

 :  ج جوانبثانًيا: الواجبات والمسؤوليات  ج م اع التعايع والتعاع  

 التاادريااااااااااااااااس .1

 االختبااااااااااااااارات .2

 كاديمجاأل شرافاإل .3

 مهنجر الاااااالتطوي .4

  ج م اع البحث العامج. المسؤوليات األخالقية ثالًثا: الواجبات و

 ع.ااااااااه الم تماااااات  المسؤوليات األخالقية رابًعا: الواجبات و

 

 لذلك:  يما ياج تفصيُل 
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 الواجبات والمسؤوليات العامة.أواًل: 

 وجمياااع والااازمال  والطاااال  ال اياااة دارةإ ماااع التعامااال ياتااازم بحسااان .1

 .ال امعة منسوبج

 مان عنهاا صادري مااتنفياذ و القساع م االس اجتماعاات بحضاور ياتزم .2

 .وتوصيات قرارات

 .ُي ال بعضويتها التجأعماع الم الس والا ان   ج يشارو .3

 .وال امعة ل ايةاالعامية لاقسع والندوات أعماع   ج يشارو .4

ب ا ااة مسااتوياتها  ال امعااةإدارة  وتعايمااات توجيهااات بتنفيااذ يتقيااد .5

 داخل ال امعة.

التعبيار عان  اج  اآلخارين آدا  الحوار والمناقشاة ويحتارم حاوياتزم ب .6

 آراكهع.

 منازعااتلشفا ية والصدق  ج نقل المعاوماات، مت نًباا اليتحاى با .7

 .خريناآل حو  ج

 الفريااااااااو  ويتحااااااااى بااااااارو  منساااااااوبج ال امعاااااااةعااااااااون ماااااااع تي .8

 ا اااااة األنشاااااطة األكاديمياااااة ال مااااااعج عناااااد ممارساااااة ك والعمااااال

 والم تمعية. والبحثية 

وباالطرق الودياة  ،بش ل مهناجالنزاعات وال ال ات  يتعاون  ج حل .9

 ا إلى ال هات العايا داخل ال امعة أو خارجها.ر عهقبل 

ُيحسان  التعامال ماع  بهاا، ُيحتاذظ قادوة ج ساوكل وتصار اتل ي ون  .11

بالثبااات  واالحتفااا  ،مااا ُيشااينل ماان قااوع أو  عاالع ، بعيااًدا ميااعال

 .االنفعالج
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أثناااا  و ال امعاااةياتااازم باااالزي الالكاااو لعضاااو هيئاااة التااادريس داخااال  .11

 المناسبات الرسمية.

 .يبتعد عن أي عمل يم ن أن يعرىل لاشبهة، أو يشوه نزاهتل .12

 وأهدا ها. ال امعة ورسالتها ر ية حقيويسعى ب ل جهد لت .13

التااج تنظمهااا  اااة  ااج كا ااة الفعالياااتاعحاارع عاااى المشاااركة الفي .14

 .ال امعة

 .وق  العمل ألدا  واجباتل الوايفيةي صص  .15

ذن صريح وخطاج مان إدارة إال بيال امعة  خارج عمل أي يت نب مزاولة .16

 ال امعة و ًقا لألنظمة المعموع بها  ج هذا الشأن.

ساا ة كاديمية أو المهنية التج تاؤدي إلاى اإلاأل م الفاتعن اليبتعد  .17

 .ألغراج غير مشروعةاسع ال امعة  استدالع، أو لسمعة ال امعة

 تحقياو أي ناوع مانل اإلداري أو األكاديمج المنصب يت نب است دام .18

 .غير المشروعة المادية أو المعنوية م اسبال

 وت هياازات معاادات ماان يساات دمل  يمااا العااام الماااع عاااى يحااا   .19

 أو ماديااةال ال امعاة ممتا اات ماان أي   ، ويبتعاد عان اسات داموأدوات

 لل. وىع  الدرج الذي لدير المعنوية

الناااادوات   ااااج رساااامًيا باساااامها والتحااااد  ال امعااااة تمثيااااليت نااااب  .21

دون أو ساااكل التواصاال االجتماااعج  أو وساااكل اإلعااالم  والمااؤتمرات

 يتبنااه ماا ويفصاح عان أن ،رسمج من إدارة ال امعة إذنالحصوع عاى 

  .ال امعة نظر وجهة بالضرورة عن عبرت وال ش صل عن عبرت إنما آرا  من
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  اااااج أي مااااان وسااااااكل  لا امعاااااة الااااااوم أو النقاااااد توجيااااال  نااااابيت .21

 اإلعالم الم تافة.

إقاماااة أي أنشاااطة أو  عالياااات خاااارج أو ال معياااات  تأسااايسيت ناااب  .22

بادون  -إلماام عباد الارحمن بان  يصالحمل اساع جامعاة ات –ال امعة 

 ذن خطج من ال امعة.إ

وتقدمااال  واساااتقراره الم تماااع وأمنااال ساااالمة تحقياااويحااارع عااااى  .23

 باحترامل لألنظمة والاواكح لامما ة.

االجتماعياة  بالم اناة يت نب القيام بأي ساوكيات مان شاأنها اإلخاالع .24

 لعضو هيئة التدريس. واألكاديمية

عااى الوثااكو الرسامية لا امعاة أو توىع أي معاومات صحة ياتزم ب .25

 موقعها اإلل ترونج.

عاوماات ت اص العمال ي اون يت نب إ شا  أسرار العمل أو تقاديع م .26

قااد شااارو  يهااا أو أطاااع عايهااا، و ااج حاااع م الفااة ذلااك يتعاارج 

 لامسا لة القانونية.

 ل اصة بتصوير الوثاكو والمستندات.يتقيد باألنظمة والتعايمات ا .27

جماااع أو  ،أو جماااع أماااواع ،رات أو توزيعهاااااإصااادار النشااا يبتعاااد عااان .28

 ال امعة. ات من الطال  أو الزمال  أو أي من منسوبجتوقيع
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ياتااازم بالمساااؤوليات التالياااة عناااد اسااات دام التطبيقاااات الحاساااوبية  .29

 ة وشب ة اإلنترن  بال امعة:واألجهزة التقني

 عااااااادم تحميااااااال بااااااارامم عااااااااى األجهااااااازة إال بعاااااااد مراجعاااااااة  29-1

 اإلدارة الم تصة.

، وذلااك خاارينعاادم اساات دام ال هاااز لااادخوع عاااى حسااابات اآل 29-2

 .خاصة أو عامة بدرج الحصوع عاى معاومات أو بيانات

ولتطااوير قدراتاال العماال  ألغااراجااللتاازام باساات دام الشااب ة  29-3

 ومهاراتل ذات العالقة بطبيعة العمل.

االلتاازام بشااروت ومتطابااات حقااوق الما يااة الف ريااة لامافااات  29-4

 والبرامم ومراعاة شروت ترخيص است دامها.

عدم تحميل النصوع أو الصور أو مقاطع الفيديو التج تحوظ  29-5

 نظاًما. مسمو  بها مواد غير
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  ء والــــــتعلء.ســــــؤوليات فــــــك مجــــــا  التعلــــــيالواجبــــــات والمثانًيــــــا: 
 

 :التدريس فك جانب الواجبات والمسؤوليات .1

أهاداف،  مان يتضمنل وما الدراسج لامنهم الم ونة العناصر يقتر  1-1

 ، وأنشطة لاتعايع والتعاع.عامج ومحتوظ

المعاومااات التااج تتيحهااا  مصااادرماان بااين  – مصااادر لاااتعاعي تااار  1-2

عااااازز معاااااارف الطاااااال  ت -ال امعاااااة عماااااادة شاااااؤون الم تباااااات ب

 ومعاوماتهع ومهاراتهع  ج المقرر الدراسج.

 وأساااليب المحتااوظ طبيعااة مااع تااتال م تدريسااية اسااتراتي يات اري تاا 1-3

 .الحديثة التقويع

 متضااامنةً  لتوصااايل المقااارر الدراساااية ال طاااة هع  اااج إعاااداديسااا 1-4

تقياايع ال وطاارق ،وواجبااات ماان أنشاطة ومتطاباتاال ،المقاارر مفاردات

مااان دور  بماااا ُيعاااززال تاااا  المرجعاااج لاطالاااب، و ،وتوزياااع الااادرجات

  .تعاعالطال   ج ال

توصااايل ماان خاااالع نظااام إدارة الااتعاع اإلل ترونااج  لطالباال يعااان 1-5

 عند بد  تدريس المقرر. وخطتل الدراسية ،الدراسج المقرر

عمايااات التاادريس كا ااة نااج  ااج يفعاال نظااام إدارة الااتعاع اإلل ترو 1-6

يع المحتاااااوظ والتعاااااايع بفاعاياااااة وكفاااااا ة، وو اااااو معاااااايير تصااااام

 توجهاااات لتعزياااز عمايااات الاااتعاع، ودعااع اإلل ترونااج واساات دامل 

 . ج هذا الشأن ل امعةا
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 –يفعاال مصااادر المعاومااات اإلل ترونيااة وقواعااد البيانااات العاميااة  1-7

بماااااا ي ااااادم عماياااااات التااااادريس  -التاااااج تشاااااترو  يهاااااا ال امعاااااة

 واستراتي ياتل، وينمج المهارات لدظ الطال .

من م اس القسع المعنج،  ياتزم ب طة توصيل المقرر المعتمدة 1-8

ع اإلجااارا ات ًتباااتطااااب األمااار التدييااار  اااج التوصااايل تُ و اااج حااااع 

يميااة النظاميااة  ااج ذلااك )كمااا ورد  ااج دلياال مراجعااة الباارامم األكاد

 وتطويرها المعتمد من م اس ال امعة(.

 ياةامالع المشااهدات تسااعد الطاال  عااى ميدانياة لزياارات ي ط  1-9

 .ذلك أم ن كاما لامقرر

 يطبااااااااو اسااااااااتراتي ية الااااااااتعاع الم تمعااااااااج  ااااااااج التاااااااادريس،  1-11

 ويرصد أنشطتل الم تمعية  ج م اع التعايع والتعاع.

مثال: لتفعيال األنشاطة التعايمياة، يو ر البيئة التعايمية المناسابة  1-11

 يذ المشاريع التعايمية والبحثية.القيام بالرحالت التعايمية، وتنف

 لطال  عاى التعاع الذاتج المستمر، وتعايع األقران.ا ش عي 1-12

هاع راجعة التاج تسااعدهع  اج تحساين أداكيقدم لطالبل التدذية ال 1-13

 األكاديمج، و ج الوق  المناسب.

 المتبااادع، واالحتاارام الثقااة عاااى امبنًياا اعامًياا الطالباال مناًخاا ُيااو ر 1-14

رهع، أو  مان الح  أو إهانتهع مع ت نب تامة بعدالة ومعاماتهع قادر

 .التحيز لبعضهع

يبتعاااااد عااااان إقاماااااة عالقاااااات ش صاااااية ماااااع الطاااااال ، ويحاااااتف   1-15
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 هيئة التدريس ب امعة اإلمام عبد الرحمن بن  يصل وأخالقيات عضوواجبات ميثاق 

بالسااااااوكيات والتصااااار ات المهنياااااة البعيااااادة عااااان أي شااااا وو أو 

عااااى حساااا  شااابهات، كقباااوع الهااادايا مااان الطاااال  أو أسااارهع 

 العماية التعايمية.

 يحظااار عااااى عضاااو هيئاااة التااادريس إعطاااا  الااادرو  ال صوصاااية،  1-16

 ويبتعد عن كل ما من شأنل اإلقالع من نزاهتل.

 ،يتولى حف  النظام داخل قاعات الدرو  والمحاىارات والمعامال 1-17

ا عان كال حااد  مان عمياد ال اياة تقريارً ركايس القساع وويقدم إلاى 

 .ما ات ذ من إجرا ات لحفظلو ،شأنل اإلخالع بالنظام

يتقيد بعدم ت ايال الطاال  باأي أعمااع ت اص الدراساة ال تتناساب   1-18

 .مع ح ع العب  الدراسج المسند لهع

 بواجباتال ( لاقياامسااعة 41بواقع ) األسبوعية العملياتزم بساعات  1-19

 وعضاااوية، األكااااديمج الم تبياااة، واإلرشااااد التدريساااية، وسااااعاتل

باال ماان  ي ااال ومااا، مااعة الم توخدماا البحثيااة، الا ااان، ونشاااطاتل

 .ال امعةب ال هات الم تصة

ىاا ج اإل التادريس، وكذلك التدريس ىمن النصا  المقرريقوم ب 1-21

شااريطة موا قااة ) ذلكلاادعاا  الضاارورة  إذا ااوق النصااا  المقاارر 

الالكحاااة ، ماااع تعويضااال حساااب (عضاااو هيئاااة التااادريس عااااى ذلاااك

من أعضا  هيئة  السعوديينالمنظمة لشؤون منسوبج ال امعات 

 .التدريس ومن  ج ح مهع

 كل  ج المعتمد الدراسج ال دوع و و التدريسية بالواجبات ياتزم 1-21

  .دراسج  صل
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، والتادريب العمااج ) اج المعمال(، ياتزم بمهاام التادريس النظاري 1-22

واإلشراف عاى التدريب الميدانج  إلكسا  الطاال  جمياع جواناب 

 لميدانية لامقرر الدراسج.ال برة النظرية والعماية وا

ومشااريع الطاال   اج مرحاتاج الب االوريو ، عاى بحو  يشرف  1-23

 .والاواكح والدراسات العايا بما يتماشى مع األنظمة

ُيعد تقرير المقرر ويناقش أهع توصيات تحسين جاودة المقارر  اج  1-24

 م اس القسع.

 ، عاى النحو اآلتج:وأوقاتها المحاىرات بمواعيدياتزم  1-25

 بأمااكن المحاىارات ومواعيادها،  التادريس هيئاة عضاو ياتازم

إبااال   ذلااك تديياار حالااة  ااج وي ااب آخاار، لزمياال وعاادم إساانادها

 ركيس القسع.

  ياتازم بأوقاات الاقاا  التعايمااج بداياة ونهاياة، وأوقاات الراحااة

 بين الاقا ات التعايمية.

   ج حاع إلدا  المحاىرة أو تأجياها. يباغ الطال  بوق  كاف  

 تديب عن محاىارة أو در  الذي عضو هيئة التدريس  ُيعوج

وذلك  عنها، تديب التج الطال  بموعد آخر لامحاىرات عماج

  .أثنا   ترات الدوام الرسمج

 إلل ترونج عاى نظام س الت الطال .ياتزم بالتحضير ا 

  يسمح لاطال  المتأخرين بدخوع المحاىرة مع تنبايههع عااى

 وتس يل  ترة التأخير. ذلك

  عاى النظام مؤشر حرمان لاطال  الاذين ت ااوزوا نساب يضع

 الديا  المحددة دون عذر مقبوع.
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 هيئة التدريس ب امعة اإلمام عبد الرحمن بن  يصل وأخالقيات عضوواجبات ميثاق 

 ، عاى النحو اآلتج:تزم بالساعات الم تبيةيا 1-26

 مقاارر  ل اال الم تبيااة الساااعات التاادريس هيئااة عضااو يحاادد

 بواقاااع سااااعتينساااج، الدرا الفصااال دراساااج يدرسااال خاااالع

 خاالع الطاال  أوقاات ماع يتناساب مقارر، بماا ل ال أسابوعًيا

 الفصل الدراسج. بد  من األوع األسبوع

  ُعاااى أوقااات موزعااةً  الم تبيااة الساااعات ت ااون أنى راعااي 

 ها.من االستفادة  رصة لاطال  يو ر بش ل األسبوع

 عااى  الم تبياة السااعات مواعياد التادريس هيئاة عضاو يعاان

 نظام إدارة التعاع.

 الساعات خالع م تبل  ج بالحضور التدريس هيئة عضو ياتزم 

 المعانة. الم تبية
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 :اراتــــــاالختب فك جانبالمسؤوليات الواجبات و .2

 ،عاااااى كا ااااة األنظمااااة والتعايمااااات ال اصااااة باالختبااااارات يطاااااع 2-1

والااواردة بااا ادلياال سياسااات التقااويع واالختبااارات ب امعااة اإلمااام 

 اااج الطالبياااة ظاااام قباااوع األعاااذار عبااد الااارحمن بااان  يصااالا، ون

وقواعاادها التديااب عنهااا والااواردة بااا االكحااة الدراسااة واالختبااارات 

 .ب امعة اإلمام عبد الرحمن بن  يصلاالتنفيذية 

قرراتاال الدراسااية بالمشاااركة مااع زمالكاال ال اصااة بم ختباااراتاال ُيعااد 2-2

ادليااال سياساااات   اااجالمقااارر، و اااو التعايماااات الاااواردة   اااج

 التقويع واالختباراتا.

حتااى الدرجااة لاال أقااار  ُيفصااح قباال بدايااة االختبااارات عاان وجااود  2-3

 ج الشعبة التج يضع لها اختبااًرا، أو يصاححل، أو يراجعال، الثالثة 

 أو يقوم بأعماع المراقبة عايها.

وُيراعى الوزن  التحصياية، االختبارات وىع عند بالموىوعيةياتزم  2-4

 ماع عادم أسئاة االختبار، وىعالنسبج لموىوعات المحتوظ عند 

 .االختبار سيتضمنها التج األسئاة اإلشارة صراحًة أو تاميًحا عن

ياتااازم بمعاااايير ال اااودة  اااج إعاااداد االختباااارات، وأدوات التقيااايع  2-5

 الم تافة، و ًقا لسياسات التقويع المتبعة  ج ال امعة.

 التسااار  مااانوالحفاااا  عايهاااا  ختبااااراتاال أسااائاة يضااامن سااارية 2-6

 .والضياع

يراعاج الوىاو  لاتصاحيح، و نموذج خالع من اإلجابة أوراق ُيصحح 2-7

والشفا ية  ج تقدير الدرجات بدون تمييز بين الطال  ألي سبب 

 ال يتصل بقدراتهع العامية.
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يت ذ التدابير الالزمة لمناع حااالت الداش باين الطاال ، و اج حااع  2-8

 وقع  بعل الحاالت ُيت ذ اإلجرا ات النظامية بحو مرت بيها.

لفصاااية والنهاكيااة عاااى نظااام ساا الت الطااال  يرصااد الاادرجات ا 2-9

  ج األوقات الُمحددة.

 ياااازود الطااااال  باااادرجاتهع  ااااج جميااااع االختبااااارات والت ايفااااات  2-11

 تدذية راجعة ألداكهع.تقديع من تاريخ االختبار، مع خالع أسبوع 

 بهاا المعماوع حسب القواعد إجابتل أوراق بمراجعة لاطالب يسمح 2-11

 واالختباراتا.ادليل سياسات التقويع   ج

المقدماااة مااان الطاااال  عااااى نتااااكم التقيااايع  االلتماساااات راجاااعيُ  2-12

 باهتمام وعناية، ويقدم الرأي  يها.

موا قة ب إال االختبارات أوقات يريتد التدريس هيئة لعضو ي وز ال 2-13

جادوع االختباارات   اج التعاديل ، لتثبيا إدارة القساع وال اياة من

 .لاطال  لإعالنو

ختباارات اال  تارةأثناا   أخاذ إجاازةب التادريس هيئاة لعضاو يسامح ال 2-14

 ركيس القسع وعميد ال اية. من مقبوع عذر  ب إال النهاكية

مثال: أعمااع  ،ياتزم بالمهام التج ُي ال بها خالع  تارة االختباارات 2-15

 المراقبة أو اإلشراف دون إخالع أو تقصير أو اعتذارات غير مبررة.

رات، وعاادم القيااام بااأي يراعااى االلتاازام بالهاادو   ااج ل ااان االختبااا 2-16

 لاطال  أثنا  إجرا  االختبارات. إزعاجتصرف من شأنل إحدا  أي 

عدم االنشداع بأي من األجهزة اإلل ترونية أو وساكل التواصال أو  2-17

 التحد  مع اآلخرين أثنا  وجوده  ج قاعة االختبارات.

بعيناال ماادة طوياااة أثنااا  االختبااار، أو  عاادم ال اااو  ب ااوار طالااب 2-18

 التحرو بطريقة تثير القاو لدظ الطال   ج قاعة االختبارات.



 

 
 هيئة التدريس ب امعة اإلمام عبد الرحمن بن  يصل. وأخالقيات عضوواجبات ميثاق  16

 Vice Presidency for Academic Affairs                       وكالة ال امعة لاشؤون األكاديمية 

 :األكاديمك شرافاال فك جانب المسؤولياتالواجبات و .3

 األكاديمج. اع عاى اإلجرا ات ال اصة باإلشرافيط 3-1

ياتاازم بااالتقويع األكاااديمج الفصاااج المعااان ومواعيااد اإلجاارا ات  3-2

ذار، تااتأجياال، االنسااحا  ماان المقاارر، االع)التساا يل، الاألكاديميااة 

وغيرهااا(، وحااث الطااال  عاااى متابعااة الحسااا  الرساامج لعمااادة 

 القبوع والتس يل لاتعرف عاى تبعات تاك اإلجرا ات.

 يتاااابع قاكماااة التسااا يل لامقاااررات مناااذ باااد  الفصااال الدراساااج،  3-3

ويتااااابع الطااااال  الااااذين يواجهااااون مشاااااكل  ااااج التساااا يل مااااع 

 األكاديمج. المشرف

 األكاديمج لا اية. شرافياتزم بالمهام الم ال بها  ج خطة اإل 3-4

 نظااااام خااااالع عااااايهع ماااان  الُم ااااال باإلشاااارافيتااااابع الطااااال   3-5

 س الت الطال .

يتواصل مع جميع طالبل بش ل ودي ويت او  مع استفسااراتهع  3-6

 المتعاقة باإلرشاد األكاديمج وتوجيههع.

لتقااديع  -عنااد الحاجااة – ل ايااةبااإلرشاااد وحاادة يحياال الطااال  إلااى  3-7

 الدعع الالزم لهع.

لتوجيااال الطاااال  وإرشاااادهع، ويقااادم لهاااع  هجهاااديباااذع قصاااارظ  3-8

 الرعاية جميًعا دون أي تفرقة أو انحياز.
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بمهنياة  واألكاديمية لاطاال  المش الت الدراسية يساعد  ج حل 3-9

عاليااة و ًقااا لاااواكح واإلجاارا ات المتبعااة ماان ال هااات ذات الصاااة 

 .اشؤون األكاديميةوكالة ال امعة لالقبوع والتس يل وعمادة ك

الطاااال  بأهمياااة دورهاااع المساااتقباج  اااج بناااا  ياتااازم بتوعياااة  3-11

الااوطن، والمشاااركة  ااج التنميااة اقتصااادًيا واجتماعًيااا، والحفااا  

 .2131عاى موارده  تحقيًقا لر ية المما ة العربية السعودية 

والمشاااركة  ااج يشاا ع الطااال  عاااى العماال التعاااونج ال ماااعج،  3-11

 األنشطة ال امعية الم تافة.

يشاا ع الطااال  المتفااوقين ويحفاازهع، وُيساااعد المتعثاارين ماان  3-12

 الطال  ويرشدهع.

  ج االختبارات أو  ج سوا  العامية بتحقيو األمانة توعية طالبل 3-13

 عااايهع البحااو ، وأناال  ااج حاااع اإلخااالع بهااا سااوف تطبااو إعااداد

 حة الدراسة واالختبارات. ج الك بها المعموع ال زاكية نظمةاأل

 يتعامااااال ماااااع اإلجااااارا ات التأديبياااااة، أو المشااااا الت األكاديمياااااة  3-14

وعدم التصريح بها إال لمن هو  أو الش صية لاطال  بسرية تامة،

 معنج بذلك.

المعتمادة مان وثيقة حقوق الطال  وواجبااتهع  بنود ب ميع ياتزم 3-15

( 63 ج جاستل رقع ) اإلمام عبد الرحمن بن  يصل جامعةم اس 

 .(ه31/13/1439)وتاريخ 
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 مهنكالتطوير الفك جانب الواجبات والمسؤوليات  .4

 المستمرة لاتطورات المتابعة خالع من األكاديمج يطور من أداكل 4-1

 الت صص. م اع  ج العامية والمست دات

 المحتاااااوظ العاماااااج وتطاااااوير لاااااى تحاااااديث يساااااعى باساااااتمرار إ 4-2

 .لامقرر الدراسج

 لتاااااااادريس وأساااااااااليب اباسااااااااتراتي يات  درايااااااااة عاااااااااى ي ااااااااون 4-3

 التقويع الحديثة.

 ياتااااااازم بالضاااااااواب  المنظماااااااة لاحضاااااااور أو المشااااااااركة  اااااااج  4-4

 الماتقيات العامية.

 ياتاااااااازم بحضااااااااور دورات وباااااااارامم التطااااااااوير المهنااااااااج  ااااااااج  4-5

التعايع والتعاع، والتاج تنفاذها ال امعاة مان خاالع عماادة تطاوير 

 .وال هات األخرظ التعايع ال امعج
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 هيئة التدريس ب امعة اإلمام عبد الرحمن بن  يصل وأخالقيات عضوواجبات ميثاق 

 البحث العلمك.فك مجا   األخ:قية مسؤولياتالوواجبات ثالًثا: ال

 وينفذ أبحاًثا عامية مبت رة  ج م اع ت صصل.ُيعد  .1

 بحااااا األإعااااداد والمشاااااركة  ااااج  ،بااااالبحو  والدراسااااات يقااااوم .2

  ج م اع ت صصل. مشتركةال

يراعى عند إجرا  أبحاثل المستويات والمعايير العالمية التاج تادعع  .3

 العالمجها صنيفالثقة  ج ال امعة وت

 .والم تمع وال ط  البحثية لا امعة المعر ة يفيد لما بحوثل يوجل .4

اإلشارة الصريحة لا هة الممولة لابحث والمشاريع البحثية بتقديع  .5

 الش ر والتقدير مع ذكر رقع دعع البحث.

كما ورد  ج قرار م ااس  البحو  عمل  ج العامية األمانةيحقو  .6

 ال امعة والتج تشمل:

 رقاااة العامياااة الماااراد نشااارها إلاااى أكثااار مااان جهاااة عااادم إرسااااع الو 

 . ج آن واحد

  عدم ت رار نشر الورقة العامية  ج م اة عامية أخارظ أو  اج سا ل

ماااؤتمر أو نااادوة عامياااة دون إجااارا  إىاااا ات أو تعاااديالت جوهرياااة 

عايهااا إال  ااج حالااة سااما  ال هااات الناشاارة بااذلك مااع عاادم إغفاااع 

اج الاااذي سااابو وتاااع نشااار اإلشاااارة إلاااى المرجاااع أو المصااادر األصااا

 الورقة  يل.

  االلتاازام بااذكر أسااما  المشاااركين  ااج البحااث عنااد الرغبااة  ااج نشاار

 األبحا  أو األوراق العامية أو المشاركة  ج مؤتمر أو ندوة.
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  مراعاااة ترتيااب أسااما  الباااحثين  ااج األعماااع المشااتركة بناااً  عاااى

مساااهمتهع الفعايااة  ااج ذلااك العماال، و ااج حاااع التساااوي  ااج 

مساااهمة  ُتااذكر اسااما هع أب اادًيا إذا لااع ي اان هناااو اتفاااق  يمااا ال

 بينهع يقضج بدير ذلك.

 المشاااااتركة،  البحاااااو   اااااج تاماااااة بدقاااااة المشااااااركين تحااااادد أدوار 

 .دون وجود دور  اعل  ج البحث أسما  المشاركين ويت نب وىع

 ين المشاااركين  ااج البحااث بتحاياال العينااات أو تصااميع يااشاا ر الفن

 النماااااااااذج أو صااااااااياغة النتاااااااااكم وكااااااااذلك المشاااااااااركين بااااااااالتعايو 

وإبااادا  اآلرا  حولهاااا وإدراج اساااما هع ىااامن الماااؤلفين إذا كانااا  

 مشاركتهع ركيسية.

  االتفاااق مااع صاااحب المشااروع البحثااج أو الممااوع المااالج لاال عاااى

قباال البااد   ااج تنفيااذ البحااث  حقااوق النشاار والتااأليل وتوثيااو ذلااك

   وااللتزام بهذه الحقوق عند النشر.

 الما يااااااة محتاااااروي االستشاااااهاد المرجعااااااج، عنااااااد يتحااااارظ الدقاااااة  

 .لآلخرين الف رية

  األمانة العاميةب اإلخالعحاالت يباغ ال هات الم تصة عن. 

ياتزم بالشروت والضواب  المنظماة إلجارا  البحاو  العامياة عااى  .7

 اإلنسان والحيوان والبيئة.

ى الصااحة القيااام باايجرا  البحااو  ذات األثاار السااابج عااامتنااع عاان ي .8

 العامة والبيئة بأنواعها، أو ما يمس ال رامة اإلنسانية.

يت نااب ُسااو  اساات دام األجهاازة والمااواد المتاحااة والمسااتازمات  .9

البحثية ساواً  باإلساراف أو المبالداة  اج تحدياد متطاباات البحاث 

 العامج المادية والزمنية.
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ياتزم بتعايمات األمن والسالمة وقواعده وإجرا اتل لاحفاا  عااى  .11

 سالمة العاماين والم تبرات والمعدات والت هيزات المعماية.

امياااة سااانوًيا حساااب ماااا يقاااره زم بنشااار عااادد مااان األبحاااا  العياتااا .11

 لعامج  ج ال امعة.الم اس ا

ياتاازم عنااد نشاار أبحاثاال بقااواكع النشاار  ااج الم ااالت المعتماادة،  .12

وبالمعاااايير والقواعاااد التنفيذياااة التاااج أقرهاااا الم ااااس العاماااج 

 ب امعة اإلمام عبد الرحمن بن  يصل.

 ا  الم تمعية.يرصد مشاركتل  ج م اع الدراسات واألبح .13

مااان المشااااريع والمنشاااورات وبااارا ة   ونساااب كااال نتااااكم البحاااتُ  .14

، إلااى جامعااة اإلمااام وغيرهااااالختاراع والنماااذج األصاااية والتحالياال 

 عبد الرحمن بن  يصل.

ياتااازم بحفااا  حقاااوق ال امعاااة بال تاباااة الصاااحيحة  اااج المرجعياااة  .15

العامياااة ل امعاااة اإلماااام عباااد الااارحمن بااان  يصااال عااااى جمياااع 

عايال تعمايع معاالج  البحثية والمنشاورة و ًقاا لماا ناص زاتاإلن ا

 ها.1441/ 17/11وتاريخ  5334مدير ال امعة رقع 

 ياتااااااااازم باااااااااالنظع والقاااااااااوانين المحاياااااااااة والدولياااااااااة النا اااااااااذة  .16

لسااعودية لحقااوق التااأليل والنشاار خاصااة المما ااة العربيااة ا  ااج

 يما يتعاو بالحصوع عاى موا قة خطية ُمسبقة من المؤلل أو 

ناشاار عنااد الرغبااة  ااج ترجمااة مؤلاال أو جاازً  مناال أو إعااادة نشاار ال

  صورة أو ش ل أو غيرها.
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 تجاه المجتمع.األخ:قية مسؤوليات الوواجبات رااًعا: ال

مشااارًكا  ااج  الم تمااع،  ااج  اااعاًل  عضااًواي ااون  أن عاااى يحاارع .1

 قضاياه واهتماماتل.

مراعًياا القيع األخالقية الساكدة  ج الم تمع، يحرع عاى احترام  .2

 تقاليده وأنظمتل.ل

الم تمعياة المرغاو   يهاا باين األخالقياة يعمل عاى نشار القايع  .3

 الطال ، مع حرصل عاى التزامل بها.

وتحسااين البيئااة الراكااد لا امعااة  ااج خدمااة الم تمااع الاادور ياادرو  .4

 المحيطة  ج كا ة المستويات والم االت.

 .لمشروعات والمبادرات الم تمعيةهع  ج اُيس .5

 ُيفعل خدمة الم تمع من خالع المقررات الدراسية. .6

عااى المساؤولية الم تمعياة والعمال  التطاوعج،   الطال عُيش  .7

 ويرصد إسهاماتهع  ج هذا الم اع.

 يتقيد بالكحة التعاع الم تمعج. .8

 .من المعر ة الم تمع احتياجاتوبين ال وانب النظرية  يواكع .9

 الم تماع منهاا يعاانج التاج المشا الت عاى لتعرف ج ا هعُيس .11

 .لهاوالعماية  التطبيقية الحاوع وإي اد

 .الم تمع باحتياجات التطبيقج حث العامجرب  البي .11
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يشااارو  ااج الباارامم والناادوات التااج تناااقش القضااايا التااج تهااع  .12

 الم تمع، وُتسهع  ج تنميتل.

 عدالة.يتعامل مع جميع أ راد الم تمع برقج واحترام و .13

 يرصد مشاركتل  ج م اع ال دمات والمشاريع الم تمعية. .14

 والقطاعااات المهنيااة المؤسساااتو بااين ال امعااةحقااو التواصاال ي .15

تااااك تواجااال  التاااج المشااا الت حااال  اااج ساااهعيُ  بماااا الم تافاااة

 .المؤسسات

يسعى لمشاركة مؤسسات الم تمع المدنج  اج إجارا  األبحاا   .16

نتاك ااال بعاااد نشااارها  وإي ااااد الحااااوع لمشااااكل الم تماااع، ويتااايح

 لام تمع لالستفادة منها.

ُيقدم االستشارات العامية التج ُتطاب منل عبر ال اية أو ال امعاة  .17

  ج إطار خدمة الم تمع.

 ،العاماااة المحاىااارات مااان خاااالع الم تماااع، توعياااة هع  اااجُيسااا .18

 .لانظام او قً  ،حدود ت صصل  ج اإلعالموساكل و

 

  التو يو،والال تعالى ولج 
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 المراجع:

 م،2115 -ه1436الطبعاة الرابعاة،  ،وال امعات ولواكحال م اس التعايع العالج نظام -1

 المما ة العربية السعودية.

مدونااة الساااوو الااوايفج وأخالقيااات الوايفااة العامااة، المعتماادة بقاارار م اااس  -2

 ها. 25/12/1437( وتاريخ 555الوزرا  رقع )

 .اإلمام عبد الرحمن بن  يصل المواثيو والقواعد األخالقية المنظمة لاعمل ب امعة -3

 .دليل التنظيع اإلداري والتوصيل الوايفج ب امعة اإلمام عبد الرحمن بن  يصل -4

 ها.1439عقد توايل غير السعوديين ب امعة اإلمام عبد الرحمن بن  يصل،  -5

الكحاااة الدراساااة واالختباااارات وقواعااادها التنفيذياااة ب امعاااة اإلماااام عباااد الااارحمن بااان  -6

 .2117 يصل، 

 ها.1438، ب امعة اإلمام عبد الرحمن بن  يصلت التقويع واالختبارات سياسا -7

 ها.1439وثيقة حقوق الطال  وواجباتهع ب امعة اإلمام عبد الرحمن بن  يصل،  -8

 .المما ة العربية السعودية -لاتقويع واالعتماد األكاديمج وثاكو المركز الوطنج -9

 ميثاااااق أخالقيااااات المهنااااة ألعضااااا  هيئااااة التاااادريس  الماااااك عبااااد العزيااااز.جامعااااة  -11

 ومن  ج ح مهع.

 جامعة أم القرظ. دليل حقوق وواجبات أعضا  هيئة التدريس من غير السعوديين. -11

 م.2113ها، 1434جامعة تبوو. دليل أعضا  هيئة التدريس السعوديين.  -12

كحااة حسااب الال -جامعااة بيشااة. القواعااد التنفيذيااة لمااواد التعيااين  ااج جامعااة بيشااة -13

منسوبج ال امعاات الساعوديين مان أعضاا  هيئاة التادريس ومان  لشؤونالمنظمة 

 ها1438 ج ح مهع. 

 م.2116جامعة البحرين. دليل أعضا  هيئة التدريس ب امعة البحرين. سبتمبر  -14

 .أكتوبر. دليل أخالقيات المهنة ألعضا  هيئة التدريس، مصر 6جامعة  -15

16- University of Georgetown. Faculty Rights and Responsibilities.  

https://www.facultyhandbook.georgetown.edu/toc/section3/c 

17- University of new York. Responsibilities of the Faculty Member. 

https://www.nyu.edu/faculty/governance-policies-and-procedures/faculty-handbook/the-

faculty/other-faculty-policies/responsibilities-of-the-faculty-member.html#top 

18- University of Texas System. Rights and Responsibilities of Faculty Members. 

https://www.utsystem.edu/board-of-regents/rules/31004-rights-and-responsibilities-

faculty-members78  



 



 


