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 العميدة  كلمة

 

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني أما بعد:

إن بناااأ أنظمااة  فعالااة للجااودة وتابيقهااا دااا يضاامن  ااودة األداأ وماان ىاا  السااعي للحصااول علااى 

االعتماااااد األكاااااد ير مالااااق ضاااارور  لالرتقاااااأ ةامعااااات اململكااااة العربيااااة السااااعودية وبرا هااااا 

 ية ملصاف اجلامعات العاملية.األكاد 

واناالقااام ماان حاارة عمااادة ضاامان اجلااودة واالعتماااد األكاااد ي  علااى تسااهيل فهاا  ا ااراأات نظااام        

اجلودةر مت إصدار عدد من األدلة اإل رائية لتكون مرشدام لكل مان يعمال ج  امعاة األماوة ناورة بنا        

امعاااة إت مساااتو  متقااادم مااان  اااودة عبااادالرون وبرا هاااا األكاد ياااة لتسااااه  ج الرقاااي بهااا   اجل

 مدخالتها وعملياتها وخمر اتها.

 سائلة اهلل فيها اخلو والنفع للجميع...

 

 

 عميدة ضمان اجلودة واالعتماد األكاد ي                              

 د. أمساأ بن  شايع الشعيفان                                                   

 

 



   

          

 

 

 

 كلمة الوكيلة 

 

احلمد هلل ال   بنعمته تت  الصاحلات، والصالة والساالم علاى سايد املرسالني واملبعاو  رواة للعااملني،        

 نبينا حممد وعلى آله وصحبه امجعني أما بعد؛

أعدت  امعة األماوة ناورة بنا  عبادالرون  بلاة بعماادة ضامان اجلاودة واالعتمااد االكااد ي نظام اا            

رمساا  ماان خاللااه  ريقمااا واضااح ا لتحقياال اجلااودة ومتالبااات االعتماااد QMS) اجلااودة   شااامالم إلدارة 

بشقيه املؤسسي والربا ي لاد  هيااات االعتمااد احمللياة والدولياة، ولتساهيل تفعيال نظاام إدارة اجلاودة          

ت وتبسياه ،مت اصدار أدلة إ رائية واضحة مبساة ومنظمة مبَين فيهاا املهاام واملساؤوليات والصاالحيا    

واهلياكل التنظيمية وإ راأات العمل ومراحله، دا يضمن تابيل نظام  اودة فَعاال لاد   امعاة االماوة      

 بن  عبدالرون لرتتقي دصاف اجلامعات العاملية املتميزة.نورة 

 سائلة اهلل عّزو ل التوفيل والسداد جلميع قااعات  امعة االموة نورة وبرا ها االكاد ية.

 

 

 كيلة االعتماد األكاد ي و            

 د. مري  بن  علي احلوشاني              

 

 



   

          

 

 

 

 

 . أهداف اعداد الدليل
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باملتابعة واحملاسبة على كافة   ا يسمحبوضوح، الصالحيات  املساوليات و و ملهاما حتديد .3

   املستويات.

 .باجلامعة تاوير إ راأات العمل باعتماد منهجية التبسيط والتوىيل   .4

 .  وموحدام مبساام إجياد مر عام .5

 

 

 

 

 

 

 



   

          

 

 

 . كيف تقرأ الدليل

 يتكون ه ا الدليل من التالي:

 وصف عام للجنة ومهامها ومساولياتها وهيكلها التنظيمي.   أوال:   

 ىانيا:    اال راأات ومجيع ما يتعلل بها من معلومات ووىائل الزمة لتنفي ها

  ىالبام:     خماط اإل راأات. خماط عام يوضح اخلاوات العامة لإل راأ.

 وُتستخدم فيه الرموز املوضحة ج اجلدول التالي:

 املعنى الرمز

 
 بداية اإل راأ

 مدخالت وخمر ات 

 
 خاوة ضمن اإل راأ   معاجلة (

 
 إ راأ آخر له تقا ع مع ه ا اإل راأ

 
 قرار

 
 بصفحة أخر  ج حال كان اإل راأ ج أكبر من صفحةارتباط 

 خط اجتا   

 
 نهاية اإل راأ

 رابعا:   اجلدول الزمين ألعمال اللجنة.

وفل رمزت حسق معايو هياة تقوي  التعلي  ورقم  :   خامسام:  النماذج املستخدمة

  تسلسل النماذج

 
Stander Number 

S00  

Form Number 

S00  



   

          

 

 

 

 السلوك واألخالقياتجلنة 

 

 مقدمة:

على اللجنة حتديد املسائل األخالقية العامة اليت ينبغي أخ ها ج عني االعتبار من قبل كافة 

أم  ،أم  البات الدراسات العليا ،سواأ أكانوا أعضاأ هياة تدريس ،منسوبي ومنسوبات اجلامعة

هياة تقوي  ويصق عمل ه   اللجنة ج املعيار األخالقي السلوكي من معايو  ، البات البكالوريوس

 التعلي .

 

 عضوية اللجنة:

 

 وكلية اجلامعة للدراسات العليا الرئيس

 اللجنة أعضاأ

 

 

 العلمي البحث عميدة 

 للجودة كلية وكيلة 

 أقصى حبد الكليات من لألخالقيات  بلني أعضاأ أربعة. 

 التخرج أحبا  أو العليا الدراسات أحبا  على مشرفني أعضاأ أربعة 

 البحث أخالقيات عن خلفية لديه  يكون أن ويفضل  أقصى، حبد

 (.العلمي

 إدار  عضو السكرتو

 

 



   

          

 

 

 

 

 السلوك واألخالقيات للجنة التنظيمي اهليكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

واالعتماد اللجنة العليا لضمان اجلودة 
 األكادميي

جلنة قبول 
 الربامج

جلنة التعلم 
 والتعليم والتقومي

السلوك جلنة 
 تاواألخالقي

جلنة االختبارات 
 والتقومي 

 

 مجانجلنة الرب 

 جلنة التخطيط األكادميي

 

 عمادة ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي

 جملس القسم

 

وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية/                
 الدراسات العليا          

 جملس الكلية

 جلنة ضمان اجلودة ابلكلية

 

 

 

 لجنة ضمان الجودة في الكلية

 جملس اجلامعة

 



   

          

 

 

 

 

 

 مهام وصالحيات اللجنة:

 .أخ  املتالبات القانونية ج االعتبار عند النظر ج أ  موضوع 

    باألخالقيااات  املتعلقااة والساالوكية،، واألنظمااة خالقيااة ألبالقضااايا اتابياال األنظمااة املتعلقااة 

 .األكاد ية

 .رفع التقارير والتوصيات إت اللجان األخر  لال الع واختاذ الالزم 

 

 

 

 اإلعداد:

 ويات   الرئيس، عليها يوافل عناصر أ  إت باإلضافة عليه املتعارف الشكل األعمال  دول يتبع        

 عقااد بعااد عماال أيااام عشاارة خااالل عااادة وإقاارار  تدقيقااه بعااد لألعضاااأ اللجنااة ا تماااع حمضاار إرسااال

 حياث  مان  املقارتح  علاى  املوافقاة  بشانن  اللجناة  ماداوالت  بنتاائ   املقرتح صاحبة اجلهة تبليغ ويت . اال تماع

 تقاوي   وحيادد  األوراق، وكافاة  األعماال   دول وتوزيع بإعداد السكرتوة وتقوم األخالقية، االعتبارات

 .األقل على مقبلة واحدة سنة خالل عقدها املزمع اال تماعات  دول الزمين الكلية

 

 



   

          

 

 

 اجلدول الزمين ألعمال اللجنة:

 

 أعمال اللجنة

 الفصل الباني الفصل األول

 4شهر 3شهر 2شهر 1شهر 4شهر 3شهر 2شهر 1شهر

أخ  املتالباات القانونياة ج    .1

االعتبااار عنااد النظاار ج أ   

 موضوع.
 

       

 

 املتعلقة األنظمة تابيل .2

 األخالقية بالقضايا

 واألنظمة والسلوكية،،

 باألخالقيات املتعلقة

 .األكاد ية

       

 

 والتوصيات التقارير رفع .3

 لال الع األخر  اللجان إت

 .الالزم واختاذ

       

 



 

 

 

 

 

 األنظمة واللوائح

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

          

 

 أنظمة األخالقيات والسلوكيات األكاد ية :(1-امللحل  أ

 نعبد الروالئحة أخالقيات املهنة ةامعة األموة نورة بن  
 

 املادة األوت

 مقدمة

         تسااتدعي الااتغوات املتالحقااة ج اعتمااع إعااادة إرساااأ املبااادع واألعااراف اجلامعيااة ماان أ اال الساامو بالعالقااات بااني

 والنهوض دستواها ومكانتها ودورها ج خدمة املسوة التنموية. منسوبيها وحتقيل أهدافها
       وإن العمل ج اجلامعة البد وأن يكون من خالل منظومة عامة هلا أهادافها وااياتهاا. وال يتحقال اوهاا وازدهارهاا إال

صارفات ج بيااة   معايو السالوك والقاي  األخالقياة الايت حتكا  الت     و موظفيها بآداب وأخالقيات مهنته  بالتزام كافة

العمل، ل ا الباد مان االتفااق علاى مانه  أخالقاي مهاين، نساتهد  باه االساتدالل ج القضاايا األخالقياة والسالوكية،              

 واملمارسات واملفاهي  اخلا اة املتعلقة دهنة العمل.

   ج األداأ والسالوك   تعترب الئحة أخالقيات املهنة ج العمل اجلامعي رؤية حكيمة ملؤسسات التعلي  العالي ونقلاة نوعياة

 واالحرتام ج البياة اجلامعية.

             وعلى الرا  من أن كال موظاف ينبغاي أن يتحلاى بنخالقياات العمال، إال أن إدارة اجلامعاة الباد أن تضاع ضاوابط مان

 منظور مؤسسي مر عي تكون ملزمة لكل موظفيها، وتعترب  زأا من متالبات العمل.

 ن املبلى ومبادئه، واألخالق الكر ة الايت يادركها العقال السالي  والضامو      استقي  مبادع ه   الالئحة من قي  الدي

 الواعي، ى  األنظمة واللوائح والقوانني املنظمة للعمل الوظيفي والعمل اجلامعي.

    كما مت إعداد ه   الالئحة بشكل يتيح استيعابام واسعام وواضحام للسلوك املتوقع من كل موظفي اجلامعاة، إال أنهاا

يع وال تهاادف إت التااارق إت كاال الظااروف والتفاصاايل الاايت  اارون بهااا خااالل قيااامه  بعملااه . وهااي ليساا  ال تسااتا

 قائمة بالقواعد األخالقية، بل هي إ ار مر عي نستهد  به ج االستدالل ومناقشة قضايا مهنة العمل.

 .تعترب ه   املقدمة  زأام ال يتجزأ من تلك الالئحة 
 

 املادة البانية

 تعريفات

املعاني املبينة قرين كال منهاا، مااق يقتضاي الساياق خاالف        –أينما وردت ج الالئحة–تعين األلفاظ والعبارات اآلتية 

 ذلك:

 .عبد الرون امعة األموة نورة بن   اجلامعة:

 هي أخالقيات مشرتكة بني مجيع املهن: الصدق األمانة، اإلخالة، حسن املعاملة. األخالقيات العامة:



   

          

 

هي  موعاة مان القاي  واملباادع والانظ  احملققاة للمعاايو اإلجيابياة العلياا املالوباة ج أداأ األعماال             املهنة: أخالقيات

الوظيفيااة والتخصصااية، وج أساااليق التعاماال داخاال بياااة العماال ومااع املسااتفيدين، وج احملافظااة علااى صااحة االنسااان 

 وحتك  سلوكه  وتو ه عمله  اليومي.وسالمة البياة، واليت ينبغي أن تتوفر ج موظفي اجلامعة 

ميباااق يلتاازم بااه عضااو اهلياااة التعليميااة ج أداأ رسااالته التعليميااة بالاريقااة املبلااى، ويشاامل       أخالقيااات مهنااة التعلااي : 

السجايا احلميدة اليت جيق أن يتحلى بها واملبادع والقي  السامية اليت تكفل رفعاة املهناة، واألعاراف والتقالياد الايت      

 لى شرف املهنة.حتافظ ع

 موعة من األعمال املتشابهة اليت تنتماي إت وحادة نوعياة حبياث  كان للفارد إذا ماارس أحادها أن  اارس           املهنة:

 اآلخر بعد تدريق  فيف.

يقصااد بهاا كاال مان: نظااام التعلاي  العااالي، ونظااام اخلدماة املدنيااة، ونظاام العماال، ونظاام تنديااق املااوظفني        األنظماة: 

 ظمة تقوم اجلامعة بتابيقها حاليام أو مستقبالم.ولوائحه، وأ  أن

 اا يانظ     عباد الارون  القرارات والقواعد والتعليمات: كل ما تصدر  وزارة التعلي  العالي و امعة األموة نورة بنا   

 العمل وحيك  األداأ الوظيفي باجلامعة.

 م بها، وتشمل مجيع وظائف اجلامعة. موعة من الوا بات واملسؤوليات اليت تتالق ختصيص فرد للقيا الوظيفة:

 شخص يرأس  موعة من املوظفني. الرئيس:

 شخص يعمل باجلامعة.املرؤوس أو املوظف: 

حزمة من الارق واخلاوات املنظمة املتكاملة تساتخدم ج حتليال وفحاص معلوماات حماددة، بهادف       البحث العلمي: 

 العلمي ووظائفه وخصائصه وأساليبه. الوصول إت نتائ   ديدة. وه   الارق ختتلف أهداف البحث

إعااأ اإلنساان موافقتاه دالال حريتاه دون اساتغالل أو إكارا ، بعاد أن أدرك ماا يالاق مناه،           املوافقة بعد التبصو: 

 وأدرك أهداف البحث واحتماالت اخلار وما يرتتق على مشاركته من حقوق ووا بات.

 الئحة أخالقيات املهنة. الالئحة:
 

 ةاملادة البالب

 اهلدف من الالئحة

 .إ ار مر عي وقانوني لألخالق املهنية اليت على موظفي اجلامعة مراعاتها وااللتزام بها أىناأ عمله  الوظيفي 
      املساااهمة ج ترساايس أسااس املهااارة املهنيااة املتمياازة للعاااملني اجلامعااة لتحسااني العماال اجلااامعي وحتقياال األداأ األمباال

 االرتقاأ بالدور املناط باجلامعة.واإلنتاج األ ود، وبالتالي 
 .ترسيس أسس الوالأ املؤسسي بني أفراد اجلهاز اإلدار  لتحقيل الرضا والتعاون والعمل بروح اجلامعة 
 .الدع  الفعلي لعدد من الربام  التنموية، مبل التخايط االسرتاتيجي واجلودة الشاملة 

 

 



   

          

 

 املادة الرابعة

 تابيل ه   الالئحة

 .عبد الرونتسر  أحكام ه   الالئحة على مجيع موظفي  امعة األموة نورة بن  
 

 املادة اخلامسة

 عالقة ه   الالئحة باألنظمة األخر 

تعمل ه   الالئحة ضمن منظومة اللوائح التنظيمية األخر : التعلاي  العاالي واخلدماة املدنياة والعمال وتندياق املاوظفني        

بتابيقها حالياام   عبد الرونئح اخلاصة باجلامعة، وأ  لوائح تقوم  امعة األموة نورة بن  ولوائحها، إضافة إت اللوا

 او مستقبالم.
 

 املادة السادسة

 األخالقيات العامة للمهنة

 يلتزم مجيع موظفي اجلامعة دا يلي:

إظهاااار أعلاااى معاااايو الكماااال الشخصاااي ج الصااادق والكفااااأة واألماناااة ومراعااااة الضااامو والنزاهاااة        (1

واإلنصاف والتسامح والببات واجللد خالل القيام باملهام الوظيفية، مع وضع مصلحة اجلامعة وكافة موظفيهاا ج  

 االعتبار.
 االلتزام باألنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات ذات العالقة بعمله الوظيفي والعمل دو بها. (2
 عن أماكن العمل دون إذن مسبل.التقيد بننظمة احلضور واالنصراف ج اجلامعة، وعدم التغيق  (3
ختصيص أوقات الرمسية واإلضافية للقيام دهام ووا بات عملاه الاوظيفي، وإزازهاا ج الوقا  احملادد،       (4

 واالمتناع عن إهدار وق  العمل، أو القيام بنعمال ال تتعلل دهام عمله الوظيفي.
وفاال األنظمااة واإل ااراأات   –ونيااةااللكرت الورقيااة أوسااواأ –احملافظااة علااى املسااتندات اخلاصااة بالعماال    (5

 املعمول بها وعدم التفريط فيها أو تسريبها بن  نية كان  أو استغالهلا دا يسيأ للجامعة.
 تنفي  املهام الوظيفية بشكل فعال ومتميز ودقيل وموىوق مع االحتفاظ باملستويات القياسية لألداأ املهين. (6
نيااة، واال ااالع علااى مااا يسااتجد ج  ااال العماال، وتشااجيع السااعي لالمتياااز املهااين، وتاااوير القاادرات امله (7

التاااوير املهااين للاازمالأ، ويشاامل ذلااك حضااور الاادورات التدريبيااة ووره العماال الاايت تنظمهااا اجلامعااة أو تو ااه          

 حلضورها.
االمتنااع عان أ  تصارفات أو  ارسااات أو أعماال ختال بشارف الوظيفااة وختاالف األخاالق واآلداب العامااة          (8

  .والسلوك القوي
 االلتزام باملظهر الالئل للشخصية الرتبوية اجلامعية. (9

 تقدي  معلومات دقيقة عن النفس فيما يتعلل بنمور العمل.  (10



   

          

 

احلرة على خدمة العامة واحرتام حقوقه ، واللاف، والكياسة، وحسن االساتجابة، واحليادياة، دون     (11

 متييز.
، وعاادم اإلسااأة إت عملااه ، والتعااون معهاا    احارتام حقااوق الازمالأ ج املعاملااة النزيهاة وتكااافؤ الفارة      (12

 على حل مشكالت العمل.
 اإل ابة على استفسارات وشكاو  العمالأ واملستفيدين، بدقة وموضوعية.  (13
االمتناع عن استخدام اس  اجلامعة، أو شعارها، أو أورقها الرمسياة، أو  تلكاتهاا، أو أصاوهلا البابتاة       (14

 يجية( ج األمور اخلاصة.والفكرية  األفكار واخلاط االسرتات
 -ساواأ داخال أو خاارج حارم اجلامعاة     –عدم مناقشة األمور السرية اخلاصة بالعمل ج االمااكن العاماة     (15

 كاملصاعد أو الاائرات أو املااع .
احاارتام املعلومااات الاايت مت احلصااول عليهااا بساابق أدائااه لوا باتااه الرمسيااة، وعاادم اسااتغالهلا بعااد انتهاااأ     (16

 اإلدارية أو اجلامعة، لتحقيل منفعة شخصية لنفسه أو لغو .خدمته ج اجلهة 
احملافظااة علااى املعلومااات الساارية اخلاصااة باجلامعااة أو اجلهااات األخاار  واسااتخدامها ألاااراض العماال         (17

فقااط، وعاادم الكشااف عنهااا لغااو املصاارح هلاا  مهمااا كاناا  قاارابته ، وباان  وساايلة كاناا  كتابيااا أو شاافويام أو   

 وعدم استغالهلا حتى بعد انتهاأ خدمته أو انتهاأ عمله ج اجلهة اإلدارية. اوها،إلكرتونيا أو 
عاادم اسااتغالل الساالاة الوظيفيااة ج املاالبااة أو قبااول أ  رسااوم أو هاادايا أو عمااوالت ماان أ  شااخص أو       (18

  هة، أو حتقيل مصاحل شخصية من أ  نوع، سواأ كان  لفائدته الشخصية أو ألقاربه أو أصدقائه.
 التسلسل الوظيفي أو االتصال ةهات أخر  فيما خيص اجلامعة دون إذن مسبل.عدم جتاوز   (19
 عدم اإلساأة إت األشخاة اآلخرين، أو ازدراأ معتقداته  الدينية أو انتماأاته  العرقية أو الو نية.  (20
 االلتزام بالارق النظامية املتبعة ج اجلامعة لتقدي  الشكاو  واملقرتحات. (21
عدم حتريض اآلخرين أو املشاركة فيه أو تشكيل  موعات أو كل ماا مان شاننه إفسااد أو التشاوي         (22

 على بياة العمل ج اجلامعة.
 االمتناع عن القيام بن  أنشاة إعالمية تسيأ ملكانة اجلامعة العلمية أو مسعتها.  (23
لل دواضيع ال زال  قيد الدراساة  االمتناع عن اإلدالأ بن  تصرحيات إعالمية أو تعليقات أو مداخالت تتع  (24

 أو التداول ج اجلامعة أو بينها وبني وزارة التعلي  العالي أو اجلهات احلكومية األخر  أو اوها.
عدم اإلدالأ دعلومات تتعلل بشؤون اجلامعة أو نشا ها ج كافاة وساائل اإلعاالم املقاروأة، واملساموعة،        (25

 ة للمعلومات أو اوها دون إذن مسبل منها.واملنتديات العامة، وج الشبكة العاملي
و تلكاات اجلامعاة علاى الو اه الصاحيح ج األااراض املخصصاة         وأصول ومرافال استخدام املال العام   (26

 هلا، ودا يتوافل مع سياسات اجلامعة دون إهدار أو إهمال.
 األخ  بنعلى معايو السالمة وواية البياة أىناأ العمل.  (27



   

          

 

 

 

 املادة السابعة

 التزامات خاصة بالرئيس

 باإلضافة لاللتزامات الواردة ج املادة السادسة يلتزم الرئيس دا يلي:

تنمية وترسيس قي  االنضباط وااللتزام باألنظماة والتعليماات واحارتام الوقا  ج املرؤوساني، وأن يكاون        (1

 قدوة حسنة ج ذلك.
نمانة وموضاوعية وفقاام لألنظماة واللاوائح     اإلشراف على مرؤوسيه ومساألته  عن أعماهل  وتقي  أدائه  ب (2

 دون حماباة أو متييز بينه .
 اإليفاأ باحتيا ات املرؤوسني من تاوير مهين وبياة حمفزة وخدمات  كنة. (3
واملتابعة، والتقيي ، والتقاارير، وتشاكيل    الرتقية،التزام األمانة واملوضوعية عند أداأ دور  ج التعيني،  (4

 اللجان، والتدريق...إخل
 مراعاة الظرف النفسية واال تماعية والصحية والنفسية للمرؤوسني. (5
 التزام احلوار وتقبل الرأ  اآلخر. (6
استشاااعار املساااؤولية املشااارتكة ماااع أوليااااأ األماااور وحتقيقهاااا للتعااااون مااان أ ااال املتابعاااة الفعالاااة وحااال    (7

 املشكالت التعليمية واو التعليمية للاالبات.
 لى حتسني أدائه ، وتنمية قدراته .رصد متيز املرؤوسني وحتفيزه  ع (8
 عدم استغالل سلاته اإلدارية ج تكليف مرؤوسيه للقيام بنعماله وشؤونه اخلاصة. (9
 عدم نسبة  هود مرؤوسيه إت نفسه، أو إافال مساهماته  ج األعمال اليت مت إزازها معه .  (10
 ومكانته  العلمية.العدل وإلنصاف ج التعامل مع املرؤوسني واحرتام حقوقه  وكرامته    (11
احلرة على تنمية الصف الباني وقيادات املستقبل مان مرؤوسايه وجتهيازه ، ونقال املعرفاة واخلاربات         (12

 اليت اكتسبها إت مرؤوسيه.
التيسو اآلمن لكافة االعتمادات املالياة املوكلاة إلياه ج إ اار أعماال اجلامعاة اإلدارياة، والبحبياة، أو           (13

ر والدقااة ج االنفاااق، وج تفااويض ساالاة الباا  ج الشااراأ، وج تشااكيل  أ  أنشاااة أخاار ، وتااوخي احلاا  

 اللجان املكلفة دمارسة ذلك.

 

 

 



   

          

 

 املادة البامنة

 التزامات خاصة باملرؤوس

 باإلضافة لاللتزامات ج املادة السادسة يلتزم املرؤوس دا يلي:

 التقيد بتنفي  أوامر رؤسائه وتعليماته  وفل التسلسل اإلدار . (1
 احرتام رؤسائه وعدم تضليله  أو إخفاأ أ  معلومات عنه  بغرض التنىو على قراراته ، أو إعاقة سو العمل. (2
 املبادرة إت إبالغ رئيسة بنية أوضاع أو صعوبات أو خمالفات توا هه أىناأ أداأ عمله. (3
الفااات األنظمااة أو  االمتناااع ج مجيااع األحااوال عاان تنفياا  أيااة أواماار أو تو يهااات أو تعليمااات تااؤد  إت خم          (4

 ارتكاب  ر ة  نائية.
 

 املادة التاسعة

 التزامات خاصة بعضو اهلياة التعليمية

 باإلضافة لاللتزامات الواردة ج املادة السادسة يلتزم عضو اهلياة التعليمية بنخالقيات مهنة التعلي  كما يلي:

ملعارفااه، وفنااون التاادريس ومهاراتااه، السااعي لتحقياال أفضاال مسااتو  ماان النمااو املهااين، والتحااديث املتواصاال   (1

 والتقيي  ال اتي.
 تقدي  قدوة واوذج حيت   به ج أقواله وأفعاله ومظهر  واهتماماته. (2
 االلتزام باسرتاتيجية النظام الرتبو  وخااه وبرا ه واحرتام فلسفته وأهدافه ونظام تدريسه. (3
لتاازام بالوقاا  وموضااوع احملاضاارة، واإلدارة     ااودة األداأ التعليمااي، ماان حيااث اإلعااداد اجليااد املتجاادد، اال      (4

احلسنة للقاعاة، ومشااركة الاالباات، ومراعااة الفاروق الفردياة بيانهن، ووضاوح الصاوت، وتغاو الناربات وفقاا             

للمواقاااف املختلفاااة، واساااتخدام الوساااائل واملعيناااات التعليمياااة والرب ياااات احلديباااة وحسااان توظيفهاااا، وتعوياااد  

 واحلوار البناأ، وتقبل الرأ ، وجتنق القهر واإلرهاب ج املناقشة أو ج الدرس. الاالبات على التفكو السلي 
 العام للمقرر، وأهدافه ونظام تدريسه وتقو ه. باإل ارتعريف الاالبات  (5
تو يااه الاالبااات ملصااادر املعرفااة وتاادريبهن علااى اللجااوأ إليهااا ونقاادها، وتنميااة االعتماااد علااى أنفسااهن ج           (6

 ت.احلصول على املعلوما
 العناية بالتقيي  املستمر والدور  للاالبات حسق النظام احملدد ج توصيف املقرر. (7
تااوخي دقااة وعدالااة ونزاهااة ووضااوح التقااوي ، وتناساابه مااع أهااداف املقاارر، ومسااتويات الاالبااات، واتباااع              (8

 التعليمات والقرارات اليت تصدرها ج ه ا اخلصوة.
 التزام السرية ج مجيع أعمال االختبارات. (9
االرشاد األكاد ي الفعاال، والا   يشامل احلارة علاى التعارف األساس واخلصاائص النفساية للاالباات،             (10

 وتزويدهن باخلربات اليت تسه  ج بناأ شخصياتهن، واكتشاف املواهق ورعايتها.



   

          

 

 احرتام مسعة اآلخرين العلمية واملهنية، وعدم اإلقالل من شننه  بن  أسلوب كان. (11
الفاعلااة ج اعااالس واللجااان واال تماعااات، والتاازام الساارية واملوضااوعية ج اختاااذ       املشاااركة اإلجيابيااة و   (12

 القرارات.
 تقدي  النصح واملشورة واملقرتحات الفاعلة ج برام  ونشا ات وفعاليات اجلامعة.  (13
 ن عمله.ا مااللتزام باملشاركة ج االنشاة العامة واملهام املسندة إليه، وإتقان تنفي ها، واعتبار ذلك  زأ   (14

 

 املادة العاشرة

 التزامات خاصة بالباحث العلمي

 باإلضافة لاللتزامات الواردة ج املادة السادسة يلتزم الباحث دا يلي:

 املبادع األخالقية املصاحبة لتخايط البحث: -أ
املؤسسااات تو يااه البحااو  العلميااة ملااا يفيااد املعرفااة واعتمااع واإلنسااانية، ويسااه  ج حاال مشااكالت الاايت توا ااه    (1

 األخر .
االمتناع عن تنفي  أو املشاركة ج االحبا  اليت تعارض مع القي  واألخالقياات اإلساالمية ج مبادئهاا، أو تناتقص      (2

 من كرامة اإلنسان وتصادم مع القي  واألعراف البشرية ج  ريقة تنفي ها.
 تشجيع العمل اجلماعي من خالل فرق عمل حببية. (3
 اد ية والصدق واملوضوعية ج اختيار وتنفي  البحو .حتر  الدقة واألمانة األك (4
التزام اجلدة واألصالة ج اختيار موضاوع البحاث، وج حالاة إ اراأ الدراساات ج بيااات أخار  يشاار إت الدارساة           (5

 األصلية ومربرات تكرارها.
احلا ة ل لك يلتزم بإزالاة أو  االمتناع عن تنفي  األحبا  العلمية ذات األىر السليب على الصحة العامة والبياة، عند  (6

 خفض ذلك األىر إت أقل حد  كن.
 االلتزام باألمانة العلمية والدقة ج حتديد املتالبات املادية والزمنية للبحث العلمي. (7
حتديد أدوار املشاركني ج البحو  املشرتكة وتوزيع العمل البحبي داا يضامن نقال وتباادل اخلاربة ورفاع مساتو          (8

 املشاركني.
تناااع عاان إضااافة أمساااأ ج البحااو  املشاارتكة للمجاملااة أو لتحقياال مصاااحل خاصااة دون أن يكااون هلاا  أدوار    االم (9

 حمددة وذات توزيع عادل.
رفاض الاادعوة لتنفياا  أو املسااهمة ج البحااو  الاايت لاايس لدياه فيهااا اخلااربة العلمياة واملهنيااة الكافيااة، والتوصااية       (10

 مية الالزمة لتنفي  البحث.برتشيح ذو  اخلربة والكفاية والدراية العل
 وصيانتها من كل ضرر ظاهر وحمتمل. معه ،حفظ حقوق األشخاة ال ين يتعامل   (11

 

 



   

          

 

 املبادع األخالقية املصاحبة لعملية مجع والتعامل مع البيانات من املخلوقات احلية " عينات البحث":  -ب
 اإلنسان:

 البحث. اختاذ التدابو الوقائية حلماية وصيانة حقوق املشاركني ج (1
بكال مساات البحاث وشارو ه، واإل اباة علاى مجياع         –باريقاة مفهوماة  –إعالم املشاركني ج البحاث   (2

 استفساراته  فيما يتعلل بتلك السمات اليت  كن أن يكون هلا تنىو على رابته  ج املشاركة.
 احرتام حرية املشاركني ج رفض املشاركة أو االستمرار فيها ج أ  وق . (3
 الوعود وااللتزامات املتضمنة ج االتفاق بني الباحث واملشارك.احرتام  (4
واية املشاركني من كافة أنواع الضارر، وساالمته  مان مجياع أناواع األذ ، وفقاا ألحكاام الشاريعة          (5

دااا فيهااا أ  ضاارر حمتماال، وتوىياال مااوافقته  بعااد   –اإلسااالمية، وأخاا  مااوافقته  علااى مجيااع النتااائ  احملتملااة   

 التبصو.
د من عدم و ود عواقق او مراوبة على املشاركني ج حالة تنخو أو حجاق املعلوماات ألساباب    التنك (6

 علمية أو إنسانية.
 االلتزام بإزالة اآلىار او املراوبة على املشاركني دا ج ذلك اآلىار بعيدة املد . (7
اساتغالهلا ج  احلرة على سارية املعلوماات الايت مت احلصاول عليهاا مان املشااركني ج البحاث، وعادم           (8

 التشهو به ، أو ابتزازه ، وينابل ذلك أيضا على املعلومات اليت يت  احلصول عليها من املؤسسات.
 احليوان:

جيوز استخدام احليوان ألاراض البحاث العلماي ةمياع الوساائل التجريبياة أو العلمياة الايت ال تسابق أملاا           (9

 او معتاد للحيوان.
 االمتناع عن االستخدام السليب للحيوانات املهددة باالنقراض.  (10
 اختاذ اإل راأات الضرورية ملنع تسرب الكائنات الناجتة عن التحوير الوراىي من املختربات إت خار ها.  (11
 النبات:
 النباتي.االمتناع عن االستخدام السليب للنباتات املهددة باالنقراض، أو اليت تضر بالتوازن البياي للغااأ  (12

 األخالقية املصاحبة إل راأ البحث: املبادع- ا

تقدي  البيانات وتفاصيل إ اراأ البحاو  بدقاة ووضاوح، لياتمكن البااحبون اآلخارون مان إعاادة التجاارب            (1

 بشكل سلي .
التقيااد بتعليمااات وقواعااد وإ ااراأات أماان وسااالمة املختااربات واحملافظااة علااى سااالمة املااوظفني واملعاادات     (2

 املخربية أىناأ تنفي  البحث العلمي.والتجهيزات 
 

 



   

          

 

 األخالقية املصاحبة لعملية إعداد التقرير البحبي: املبادع-د

احلرة على عرض نتائ  البحث دصداقية وشفافية، وعادم تقادي  نتاائ  ااو ساليمة أو ملفقاة، وعادم إخفااأ أو          (1

 إ راأ تعديالت عليها لتدع  و هة نظر . تورية النتائ  السلبية أو النتائ  املخالفة ملا يتبنا  الباحث، وجتنق
التنكد من عدم تفسو نتائ  البحث على فرضيات ظنية  دلية، بل على حقائل وبراهني مببتة وعدم التعليل على  (2

 البحث ومناقشته بصورة مضللة.
 التزام األمانة ج ذكر النتائ  السلبية للبحث. (3
 .جتنق إيراد مرا ع ق تت  االستعانة بها ج البحث (4
مراعاة ترتيق أمساأ املؤلفني ج األعمال املشارتكة بنااأ علاى مسااهماته  الفعلياة ج ذلاك العمال، أماا إذا كاانوا           (5

 متعادلني ج املساهمة فت كر أمساؤه  أةديا أو حسق االتفاق فيما بينه .
 ة فعلية فيه.عدم إدراج أمساأ من هل  مراكز أو سلاة إدارية ج العمل املنشور، إذا ق تكن هل  مساهم (6
، أو اإلشاارة  والحظناا التواضع ج كتابة التقرير، مبل عدم اإلشارة إت الانفس بقاول: و ادت والحظا  أو و ادنا       (7

 ....حببهإت ريادة 
حيااث النقاال واالقتباااس وحتديااد مقاادار  ومصاادر ، وعاادم حجااق   حتاار  الدقااة ج توىياال البحااو  ومصااادرها ماان  (8

 قول دا خيل بقصد صاحبه.املعلومات أو مصادرها، وعدم برت املن
 عدم إيراد مرا ع ق تت  االستعانة بها ج البحث أو إافال الدارسات اليت تتناقض مع و هة نظر . (9

شكر الفنيني املشاركني ج حتليل العينات أو تصمي  النماذج أو إبداأ اآلراأ، وإدراج أمسائه  ضمن املؤلفني إذا   (10

 كان  مشاركاته  رئيسة.
 زامات الواردة ج املادتني والعاشرة يلتزم الباحث دا يلي:باإلضافة لاللت

 حفظ حقوق اآلخرين ج نتائ  البحو  العلمية واملنتجات الفكرية، فال ينسق لنفسه إال عمله وفكر . (1
حفظ حقوق اجلامعة ج نتائ  البحاو  العلمياة واملنتجاات الفكرياة املدعوماة مان قبال اجلامعاة وعادم اساتغالهلا بان              (2

 دون إذن خاي من اجلامعة. ريقة 
التقيد بالنظ  والقاوانني احمللياة والدولياة حلقاوق النشار والتانليف، خاصاة فيماا يتعلال باحلصاول علاى موافقاة خاياة               (3

 مسبقة من املؤلف أو الناشر عند الرابة ج ترمجة مؤلف أو  زأ منه أو إعادة نشر صورة أو شكل أو اوها.
 لة علمية أخار ، أو ج ساجالت ماؤمترات أو نادوات علمياة متعاددة دون إ اراأ        عدم تكرار نشر الورقة العلمية ج  (4

 إضافات أو تعديالت  وهرية عليها مع عدم إافال اإلشارة إت املر ع أو املصدر األصلي ال   مت نشر الورقة فيه.
 ة ج مؤمتر أو ندوة.عدم إافال أمساأ املشاركني معه ج إعداد البحث، إذا راق ج نشر أو املشاركة بورقة علمي (5
االتفاق مع صاحق املشروع البحبي أو املمول املالي له حقوق النشر والتانليف، قبال البادأ ج تنفيا  البحاث، وااللتازام        (6

 بها عند النشر وعرض نتائ  البحث دوضوعية وشفافية تامة.
 قائل العلمية أو تنخو نشرها.احرتام حل اعتمع ج نشر اإلزازات العلمية، وعدم حماولة تظليله أو تشويه احل (7



   

          

 

 

 املادة البانية عشرة

 أخالقيات املهنة ج اإلشراف على الرسائل

باإلضااافة لاللتزامااات الااواردة ج املااواد السادسااة والعاشاارة واحلاديااة عشاارة يلتاازم املشاارف علااى الرسااائل العلميااة         

 الدراسية دا يلي:

 ، و رق مجع املادة وتوىيقها وحتليلها.ومراحلهاحلرة على تعلي  الاالبة أصول البحث العلمي  (1
 ومنهجها. رأيهاتشجيع الاالبة على إبراز شخصيتها العلمية ج البحث واحرتام  (2
إتاحااة الفرصااة للاالبااة الختيااار موضااوع حببهااا ماان بااني  موعااة أحبااا  تعاارض عليهااا، وتو يههااا علااى      (3

 املواضيع اليت ختتارها بنفسها.
 البحث وحتديد .الدقة ج اختيار موضوع  (4
 التزام الدقة والسرعة ج مرا عة البحث وتدوين املالحظات عليه. (5
 إرشاد الاالبة إت املرا ع األساسية للبحث. (6
 

 

 املادة البالبة عشرة

 أخالقيات املهنة ج التحكي  العلمي

 باإلضافة لاللتزامات الواردة ج املواد السادسة والعاشرة يلتزم الباحث دا يلي:

 النزاهة وعدم التحيز عند التحكي . (1
 التزام السرية واملوضوعية ج تقيي  وحتكي  اإلنتاج والنشاط العلمي فيها هو ضمن اختصاصه. (2
 االمتناع عن حتكي  األحبا  اليت ليس  من اختصاصه. (3
إن  وتو يهاتااه ونتااائ  االختبااارات اإلضااافية وانتقاداتااه،الدقااة والشاامولية ج تقاادي  مالحظاتااه وآرائااه،   (4

 و دت حول البحث قيد التحكي  إت اجلهة  البة التحكي .
تقيي  وحتكي  الرسائل اجلامعياة دوضاوعية واحرتافياة، وبياان وتادوين الصايغ الصاحيحة لالنتقاادات          (5

 واملالحظات الواردة على الرسالة.
ج اإلشراف عدم املشاركة ج تقيي  أو حتكي  نتائ  أحباىة أو نشا ه العلمي، أو ما أشرف أو شارك  (6

 عليه من أحبا  وأنشاة أخر .
 

 

 



   

          

 

 
 املادة الرابعة عشرة

 أخالقيات املهنة ج االستشارات العلمية

 باإلضافة لاللتزامات الواردة ج املواد السادسة والعاشرة يلتزم الباحث دا يلي:

احلا ااة باااخلربات عاادم تقاادي  املشااورة العلميااة إال ج  ااال ختصصااه وخربتااه املهنيااة، واالسااتعانة عنااد   (1

 الداخلية واخلار ية فيما ليس من ختصصه أو خربته.
 إعداد التقارير العلمية االستشارية دوضوعية وشفافية. (2
احملافظااة علااى ساارية املعلومااات أىناااأ تقاادي  االستشااارة، وعاادم اسااتخدام أ  منهااا دون إذن مساابل ماان     (3

 صاحق االستشارة.
 جتة عن االستشارة لتحقيل مصاحل شخصية لنفسه أو لغو .عدم استغالل املعلومات الواردة أو النا (4
 عدم االستجابة أل  مؤىر سليب على تقدي  االستشارة. (5
 االمتناع عن القيام أو املشاركة ج إعداد أ  استشارة هلا ارتباط دصاحله الشخصية. (6

 

 املادة اخلامسة عشرة

 العقوبات

سوأ السلوكيات املهنية، وكل من خيالف الئحة أخالقيات املهناة   يندرج عدم االلتزام باملبادع امل كورة أعال  ضمن

من موظفي اجلامعة حيال إت جلنة حتقيل ى  تابل عليه العقوبات الواردة ج األنظمة املعمول بها ج اجلامعة والاواردة  

ساعوديني ج اجلامعاات   ج الئحة تنديق املوظفني ج اخلدمة املدنية، والالئحة املنظمة لشؤون أعضاأ هياة التدريس ال

 واوها.

 املادة السادسة عشرة

 األحكام العامة

              يت  اإلعالن عان ها   الالئحاة بشاكل متااح ج موقاع اجلامعاة اإللكرتوناي وكافاة وساائل النشار املتبعاة ج

 اجلامعة.
 .كل من يرتكق خمالفة  نائية من موظفي اجلامعة حيال للجهات املختصة 


