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 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة
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عد مهنة التدريس رسالة ومهنة سامية تتطلب من أصحابها ت

والتزاما  ،وشعورا باألمانة ،علما ومهارةأخالقا حسنة و 

وانطالقا من املسؤولية امللقاة على كاهل . هاباملسؤولية تجاه

 ،ويفخروا بها ،هذه املهنةل يخلصواألاساتذة كان لزاما عليهم أن 

حتى يمكنهم القيام بها على أكمل  ،ويدركوا متطلباتها و واجباتها

ولن يتأتى ذلك إال بالتعرف على القيم واملبادئ ألاخالقية  .وجه

التي ينبغي أن يتصف بها ألاستاذ ويمتثلها في واقع حياته 

ألن ذلك يساعده على التأثير في طالبه وتكوينهم املعرفي  ،العملية

 .وألاخالقي

دو مجرد نقل ويخطئ من يتصور أن مهنة التدريس ال تع 

وإنما هناك  ؛املعارف للطلبة وتلقينهم البرنامج أو املنهاج املقرر 

مجموعة من القواعد ألاخالقية التي توجه وتحكم وتنظم 

وعلى كل أستاذ أن يكون ملما  ،العمل بين أعضاء هيئة التدريس

 . بتلك القيم واملبادئ

و من البديهي أن تستمد أخالقيات مهنة التدريس قيمها 

قوماتها من عقيدتنا إلاسالمية املقررة في القرآن الكريم وم

في هذا  و ،هو قدوتنا ومعلمناملسو هيلع هللا ىلص ورسول هللا ،والسنة املطهرة
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 اولقد امتدح هللا عز وجل رسولن. (، من سورة ألاحزاب12
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على  -ألاخالقميزة  –تعالى بهذه امليزة و فامتدحه سبحانه . (القلم

ويكفي بيانا   .ملسو هيلع هللا ىلص شخصيتهمزايا عديدة في الرغم من وجود 

إنما بعثت ) خالق والحث عليها حديث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصألهمية ألا 

 . رواه البخاري  (خالقألتمم مكارم ألا 

ولذلك ينبغي أن يلتزم ألاستاذ الجامعي بالجانب ألاخالقي في 

أصبح لزاما على أفراد ألاسرة الجامعية  ومن هنا؛ هنتهم ئهأدا

سلوكات وممارسات جامعية مثلى في مجالي آداب املهنة إقرار 

داب وأخالقياتها، وهذا ما يؤكده ميثاق ألاخالقيات ولا 

وغيرها من التدابير الضابطة  ، 1222 الجامعية الصادر في سنة

ولاداب  ألاخالقياتعلى ترقية  الحريصة ،لآلداب والسلوك

 .الجامعية

م الدراس ي حول آداب اليو ومن هذا املنطلق يأتي تنظيم هذا 

كلية  ِقبلاملنظم من  ،وأخالقيات مهنة التدريس الجامعي

هذا  لتناول ، التجارية وعلوم التسييرو العلوم الاقتصادية 

في الوسط  بإشراك الفاعلين ،بالدراسة والتحليل املوضوع

 : عن التساؤالت التاليةابة إلاجوذلك بمحاولة  ،الجامعي

بأخالقيات مهنة التدريس وما هي الضوابط  ملقصودا ام  -2

 هنته؟مدائه أألاخالقية التي ينبغي أن يلتزم بها ألاستاذ في 

هي أهم مالمح ميثاق ألاخالقيات ولاداب الجامعية  ما  -1

 وكيف يمكن تفعيل هذا امليثاق ملهنة التدريس؟

هو واقع مهنة التدريس الجامعي في الجامعات  ما -3

 تحدياتها؟الجزائرية وما هي 

 

 
 

 

  الحوار وتبادل التجارب والخبرات بين ألاساتذة والباحثين

 . في مجال التدريس الجامعي 

  نشر الوعي بأهمية مهنة التدريس. 

 

 

 وعلوم التسيير التجاريةو كلية العلوم الاقتصادية 

 قسم العلوم املالية واملحاسبة

 بالتعاون مع 

أداء املؤسسات الاقتصادية في ظل الحركية  مخبر بحث

 .ALPEC الاقتصادية الدولية

 :حول افتراضيا  يوما دراسيا اننظمي
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آداب وأخالقيات مهنة التدريس 

 الجامعي في الجزائر 
 

 اليوم الدراس يإشكالية 

 اليوم الدراس ي أهداف

 



 تقديم قراءة حول ميثاق آداب وأخالقيات املهنة الجامعية. 

 وألاخالقية ملهنة التدريس  إعادة إحياء املثل القيمية

املهنة  ذهالجامعي لدى ألاساتذة والباحثين بما يحفظ له

 . كيانها وشرفها

  الشريعة إلاسالمية مستمدة من تبني قيم مهنية وأخالقية

 .كمنهاج للحياة العلمية والعملية

  ألاخالق النبيلة من خالل عمليات الحرص على ترسيخ

 . التدريس وإلاشراف

 

 

 

 

 خالقيات مهنة التدريس الجامعي إلاطار املفاهيمي ل  .2

 املنظور إلاسالمي أخالقيات مهنة التدريس وفق  .0

 خالقي لألستاذ الجامعيوقواعد السلوك لا  معايير  .3

 تحديات مهنة التدريس الجامعي صعوبات و  .4
 

 

 
 

 يوم الدراس يلل الرئيس الشرفي : 

 (الكلية عميد) د  الوهاب سويس يبع. د. أ

   أمينة قهواجي. د   :اليوم الدراس يرئيسة 

 أونيس عبد املجيد. د. أ: مدير  املخبر 

 د شعباني مجيد .أ   :رئيس اللجنة العلمية 

 د بوزيدة حميد.أ  :رئيس اللجنة التنظيمية 

 

 

 موساوي سليم.  د 

 خالدي راضية. د 

 يخلف كمالبن .  د 

  سامية  بوقادوم 

 

 

 

 

 جامعة بومرداس  - أونيس عبد املجيد  د.أ 

 جامعة بومرداس  -بلوناس عبد هللا  د .أ 

 جامعة بومرداس  -مغاري عبد الرحمن د .أ 

 جامعة بومرداس  -حوشين كمال د .أ 

 جامعة بومرداس  -بوكساني رشيد  د .أ 

 بومرداسجامعة   -د شنايت صباح .أ 

 جامعة بومرداس  -كليآ  يوسفي محند . د 

 جامعة بومرداس  -بعداش عبد الكريم . د 

 جامعة بومرداس   -قهواجي أمينة . د 

 جامعة بومرداس  - مطالي ليلى. د 

 جامعة بومرداس  -  مقدود وهيبة. د 

 جامعة بومرداس  - عقون سعاد.د 

 جامعة البويرة  -بغدود راضية . د 

 جامعة لاغواط  -فاطمة الزهراء  بوداود. د 
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 شروط املشاركة

  حة وأن صف 21ز عدد صفحات املداخلة ن ال يتجاو أيجب

 . إلالكتروني تكون في 

 كتب البحث املقدم بالعربية بخط  يtraditional arabic 

ما الخط الالتيني أ. في الهامش 21في املتن و  24جم ح

في  22 وفي املتن  21حجم   times news romanفبنوع  

 . الهامش

  أن يتضمن البحث ملخصين أحدهما بلغة البحث. 

 في الهوامش  ن تعرضأعلى  يقة آليةر يرقم التهميش بط

 . البحث بالترتيب آخر

 :املراسالت 

ترسللللللللللل امللللللللللللداخالت مرفقلللللللللللة باسللللللللللتمارة املشلللللللللللاركة عبلللللللللللر البريلللللللللللد 

 : إلالكترونلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللي لليللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوم الدراسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ي

ensethique@yahoo.com 
 

 

 استمارة املشاركة

مهنـــــــــــة التـــــــــــدريس  وأخالقيـــــــــــاتآداب :  اليلللللللللللوم الدراسللللللللللل ي حلللللللللللول 

   الجامعي في الجزائر

 .........................................................................................................  :الاسم

 .........................................................................................................  :اللقب

 .....................................................................................................  :الجامعة

 .........................................................................................................  :الرتبة

 ......................................................................................................  :الهاتف

 ......................................................................................  :لكترونيالبريد إلا

 ..........................................................................................  :املداخلة عنوان 

 ........................................................................................... :املداخلة محور 
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 اللجنة العلمية

التنظيميةاللجنة   

 ليوم الدراس يمحاور ا

 

 اليوم الدراس يهيئة 
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