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TRANSLITERATION SYSTEM

Arabic

Transliteration Arabic

Transliteration Arabic
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Arabic names and words are transliterated
throughout this document following the above
system unless in quotation or part of the data.
The following terms cited in this document remain
as they commonly appear in English and are not
transliterated to avoid confusion:
Allah, Prophet Mohammad, Aya, Queen Effat Al
Thunayyan, IQRA, Surat Al-Hujuratt, Surat Fatir,
Surat Al-Baqarah, Surat Luqmān, Quran,
Hadith, Bukhari and Muslim.
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PRESIDENT’S STATEMENT

COMMITMENT TO EFFAT UNIVERSITY CODE OF ETHICAL CONDUCT
Members of the Effat family,
Effat University strongly believes in the importance of creating a value-conscious
environment. This stance stems from the University’s belief that educational
institutions should be unambiguous about their values, and should advocate
adherence to these values. At Effat University there is a strong and direct relationship
between the conduct expected of its constituents and IQRA core values. IQRA core
values constitute an essential part of Effat University’s Code of Ethical Conduct as it
provides a general framework for its activities. Other contributors include the vision,
mission and goals of the University, the characteristics of its members, as well as
the legacy of its founder, Queen Effat Al Thunayyan.
The Effat University Code of Ethical
Conduct is intended to provide a set
of broad statements on equality and
justice, respect for others, personal
development, professional conduct, and
social responsibility specific to university
settings but general enough to guide
interactions beyond campus grounds.
The President, Vice President, Provost,
Deans, Department Chairs, Directors,
Managers, and other unit heads and
supervisors are responsible for fostering
respect for and adherence to the Code
of Ethical Conduct. I encourage all
members of the University to acquaint
themselves, their colleagues and
supervisees with the Effat University
Code of Ethical Conduct to avoid
undesired consequences. It is worth
noting here that the Code is not
intended to replace, and may be
supplemented by, specific University
policies that have been adopted in the
past and may be adopted in the future.
Compliance with this Code is mandatory
and is an integral component of all
contracts of employment. In accordance
with this Code of Ethical Conduct the

University developed a set of selfexplanatory policies and procedures
that regulate the Code. All information
is available on the University’s internal
portal. In addition, and for confidentiality
purposes, emails may be sent to
ethics@effatuniversity.edu.sa that is
operated by the University Ethics Higher
Committee under the authority of the
President. Complaints or incidents may
be reported to the University Ethics
Committee anonymously via the website,
email or letter, or by telephone.
Our success as an institution depends
on the collaborative effort of all members
in advocating, promoting and strictly
adhering to the Effat University Ethical
Code of Conduct. I, therefore, urge you
to carefully read this document taking
into consideration its noble purpose.
Thank you for your unwavering
commitment to excellence.
Dr Haifa Reda Jamal Al Lail
President of Effat University
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EFFAT UNIVERSITY CODE OF ETHICAL CONDUCT

INTRODUCTION
Difference and individuality characterise human beings. Ideas, ambitions, emotions,
behaviours, beliefs, and social groupings shape who we are. Cross-cultural
fertilisation yields constructive results through the production of a master discourse
through which identity, similarity and difference are identified.
Islam is not only a religion but a way of
life. Islam provides a universal code of
conduct governed by ethics. The Holy
Quran and Hadith of the Prophet
Mohammad (Peace be Upon Him)
provide holistic guidelines to every
aspect of a persons affairs. These
guidelines emphasise authenticity
by way of virtues of which respect,
kindness, honesty, tolerance, selfrestraint, patience, forgiveness and
compassion. Such values govern human
interaction at all levels and different
settings. All of the 114 Surat of the
Quran emphasise ethical behaviour at all
levels, but Surat Al-Hujuratt in particular
pays specific attention to standards
of social behaviour. Surat Al-Hujuratt
preaches 18 universal codes of ethics
in its 18 ayas.
Effat University’s Code of Ethical
Conduct draws on the teachings
of Islam. The Code is also influenced
by the philosophy of the founder of Effat
University, Queen Effat Al Thunayyan
(God rest her soul), who unceasingly
sought to strike a balance between
traditionalism and modernity, and the
IQRA Core Values derived from the
imperative “Read” the first word of the
Quran revealed over 1400 years ago.
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Since its establishment in 1999, Effat
University’s values have fostered
stewardship, respect, care and attention
to all its constituents. Our commitment
to integrity, honesty and fairness in our
operations of which teaching, research
and service to the community is our
asset; it has set us nationally and
internationally as an institution craving
excellence in all its endeavours.
Drafting this holistic Code of Ethical
Conduct is a crucial step towards the
development of Effat University. Our
mission is to advocate ethical conduct
in the management of our academic,
research and community service
activities, as well as interactions with
our stakeholders. Effat chose eight
fundamental pillars that constitute its
code of ethical conduct and named
them Tarbawyyat Effat. These pillars
are regulatory measures and crucial
to the University’s progress as it
competes for academic excellence
in today’s highly competitive higher
education environment.

CODE OF ETHICAL CONDUCT

PURPOSE AND OBLIGATIONS
Introduction
Effat University is a multicultural environment with members – faculty, researchers,
staff and students – from every continent. These members engage collaboratively or
individually in different activities and at different hierarchical levels. Thus, it is of utter
importance in such a multifaceted community that all members recognise and respect
not only their own rights and responsibilities, but those of others in the communities
– national and international – they interact with. The purpose of the Effat University
Code of Ethical Conduct is to assist faculty, staff and students in identifying and
resolving ethical matters that might arise in the course of their association with
Effat University. The Effat University Code of Ethical Conduct is a guiding rather
than prescriptive manual of the general principles governing human interaction.
The purpose of the Code is to:
1. Promote professionalism and
excellence among all members
of Effat University.
2. Express shared assumptions
and organisational values.
3. Provide direction to faculty,
researchers, staff and students
affiliated with the University
concerning expected conduct.
4. Assist faculty, researchers, staff and
students in dealing with ethical issues
in ways that reflect the University’s
values and ethical standards.

5. Guide faculty, researchers, staff and
students in challenging situations
where ethics are at stake.
6. Detail the University’s social
responsibilities.
However, it must be recognised that:
1. The Code is established in
accordance with other policies that
Effat University has in place.
2. The Code does not, and cannot,
cover every possible situation.
3. Breaching the Code might result
in disciplinary action.
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Obligations of Effat University
members towards the Effat University
Code of Ethical Conduct

1. Does what I am saying or doing
comply with Effat University’s eight
pillars of Tarbawyyat Effat?

All members of Effat University – faculty,
researchers, staff, labour and students
– full, part-time, or visiting are responsible
for their own behaviour and are obliged
to conduct themselves in a manner that
upholds the four key principles: Effat
University Vision and Mission, the IQRA
Core Values, the Characteristics of Effat
University Members, and the Legacy of
Queen Effat1.

2. What is the result of what I am
saying or doing on my reputation,
the reputation of other members
of Effat University, and the reputation
and integrity of Effat University as
an academic institution well reputed
in the national and international
community?

The University fosters the values of
openness, honesty, tolerance, fairness
and responsibility in social, moral,
and academic matters. Also, all Effat
members must keep in mind that
the integrity and reputation of Effat
University with regard to each and
every undertaking are of equal
importance and must be protected.

3. Does what I am saying or doing
serve all Effat family members and
a purpose beyond self-interest?
4. Is my conduct worthy of emulation?

Failure to act in accordance with these
obligations will be cause for investigation.
The following questions should serve
as guidance on one’s ethical conduct.

For Effat University Vision and Mission, the IQRA Core Values, the Characteristics
of Effat University Members, and the Legacy of Queen Effat please visit
www.effatuniversity.edu.sa Hard copies of these documents are available
at the President’s Office, the Provost’s Office, and the library.

1
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TARBAWYYAT EFFAT

PILLARS OF THE EFFAT UNIVERSITY
CODE OF ETHICAL CONDUCT
Introduction
‘Tarbawyyat’ ( )تربوياتis the name of the pillars that make up Effat University Code
of Ethical Conduct. Tarbawyyat is derived from the Arabic word for ‘educate’. The
word ‘tarbawyyat’ derives from the Arabic root ‘ ربىrabbã’ from which a number
of other words derive like the Arabic word for raise a child, feed a child, educate a
person, and even grow an object in size and capacity. The Arabic word for making
jam or preserves from fruits is also derived from this word. Tarbawyyat is the plural
of  تربيةwhich is associated in Arabic with educating human beings to a standard
of manners and equipping them with the necessary knowledge and skills to lead a
successful role in the communities they inhibit. Inspired by this all-inclusive holistic
noun, Effat University adopted the following eight fundamental pillars into what it
refers to as Tarbawyyat Effat (please see Appendix 1 for further details).
First Pillar: ( تقوىŢaqwã) Piety
Second Pillar: ( آدابĀdab) Knowledge, Manners and Outreach
Third Pillar: ( رعايةRicayya) Nurturing
Fourth Pillar: ( بنيان مرصوصBunyan Marsūs) Cooperation and Collaboration
Fifth Pillar: ( وسطيةWasaţya) Tolerance and Moderation
Sixth Pillar: ( يسرYusr) Modesty and Ease
Seventh Pillar: ( أمانةAmanah) Ethics and Integrity
Eighth Pillar: ( توجيهTawğyh) Guidance
These eight pillars are the route to achieving the vision of Queen Effat (God rest her
soul), and provide the framework for all the affairs of Effat University.
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First Pillar: تقوى
(Ţaqwã) Piety
“And among people and moving
creatures and grazing livestock are
various colours similarly. Only those fear
Allah, from among His servants, who
have knowledge. (Alternatively – Only
those from among his servants who
have knowledge fear Allah – DFR)
Indeed, Allah is Exalted in Might and
Forgiving”. (Surat Fatir 35:28)
Ţaqwã is the pillar of all pillars. Ţaqwã
denotes a range of meaning: piety, virtue,
devotion, goodness, and faithfulness.
The Quranic verse from Surat Fatir
associates Ţaqwã with scholars. At Effat
University, the search for knowledge and
enlightenment is to be guided by the
virtue of Ţaqwã in every conduct. In this
sense Ţaqwã signifies the importance
of being conscious of Allah in learning,
teaching and undertaking research.
Ţaqwã in undertaking research is
acknowledging ownership of material
and intellectual property. Ţaqwã
in teaching is devotion in delivering
knowledge, while Ţaqwã in learning is
faithfulness in the quest for knowledge.
Ţaqwã also has a strong significance in
organisational management. Ţaqwã in
this sense is wrong doing aversion. The
pious person or ţaqy ( )تقيis the one who
guards from falling prey to mistakes and
mischievous conduct. However, Ţaqwã,
by no means, implies infallibility. It rather
suggests attentiveness and risk aversion
be it behavioural or managerial.
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Second Pillar: آداب
(Ādab) Knowledge, Manners
and Outreach
 آدابin Arabic incorporates three distant
yet interrelated meanings that derive
from the same root: knowledge, morals,
and outreach. In the first two centuries
of Islam  آدابĀdab denoted knowledge
of the sciences and history, philosophy,
and theology. Later, Ādab was restricted
to literary work. Another use for آداب
is manners as in ( آداب الطعام والشرابtable
manners).  آدابalso shares the roots for
madubah (banquet), which is a synonym
for generosity. These layers of meaning
are reflected in Effat University: a source
of knowledge in its broad sense, which
constitutes the identity of any liberal arts
organisation; and a drive to reach to the
immediate and international community
for the purpose of serving and exchanging
knowledge – both in a polite and
virtuous fashion.
Third Pillar: رعاية
(Ricayya) Nurturing
The concept of Ricayya ( )رعايةmeans
continuous care and development.
This is an important concept in Islam
because it starts with our own selves,
then our families, and the community
at large. Nevertheless, nurturing and
upbringing are most important with
respect to the children and the youth
in any society, so that they are brought
up upon the correct path of Islam.

“And [mention, O Muhammad], when
Luqman said to his son while he
was instructing him, “O my son, do
not associate [anything] with Allah.
Indeed, association [with him] is great
injustice.”{13} And We have enjoined
upon man [care] for his parents. His
mother carried him, [increasing her] in
weakness upon weakness, and his
weaning is in two years. Be grateful to
Me and to your parents; to Me is the
[final] destination.{14} But if they
endeavour to make you associate with
Me that of which you have no
knowledge, do not obey them but
accompany them in [this] world with
appropriate kindness and follow the way
of those who turn back to Me [in
repentance]. Then to Me will be your
return, and I will inform you about what
you used to do.{15} [And Luqman said],
“O my son, indeed if wrong should be
the weight of a mustard seed and should
be within a rock or [anywhere] in the
heavens or in the earth, Allah will bring it
forth. Indeed, Allah is Subtle and
Acquainted. {16} O my son, establish
prayer, enjoin what is right, forbid what is
wrong, and be patient over what befalls
you. Indeed, [all] that is of the matters
[requiring] determination. {17} And do
not turn your cheek [in contempt] toward
people and do not walk through the
earth exultantly. Indeed, Allah does not
like everyone self-deluded and boastful.
{18} And be moderate in your pace and
lower your voice; indeed, the most
disagreeable of sounds is the voice
of donkeys. {19}.” (Surat Luqmān
31:13-19).
Similarly, the Prophet Muhammad (Peace
be Upon Him) said: “Every one of your
(people) is responsible, and everyone is
responsible for whatever falls under his
responsibility. A man is like a shepherd of
his own family, and he is responsible for
them” (Bukhari and Muslim).

Effat University is conscious of the
role it plays in shaping tomorrow’s
generations. Care and development
at Effat University take different shapes
and forms: teaching and learning,
welfare, discretion, health, safety,
and security. In other words, Effat
University cares for the development
of its constituents with the purpose
of creating ambassadors in a healthy
environment. A derivate from the same
root is the Arabic ( رعِ يَّةraciyyah) meaning
subjects under the guardianship of a
caretaker. Ricayya at Effat University
implies an empathetic leadership style
– a style that Effat prides itself on –
referring to the ability to understand,
relate and be sensitive to stakeholders.
Fourth Pillar: بنيان مرصوص
(Bunyan Marsūs) Cooperation
and Collaboration
To spread among the people
co-operation and synergy, Prophet
Mohamed (Peace be Upon Him)
advocated solidarity. In a metaphorical
description he likened co-operative
believers to a solid, powerful, and
cohesive structure that is hard to pull
down. Prophet Mohamed (Peace be
Upon Him) said, “A believer to another
believer is like a building whose different
parts enforce each other.” The Prophet
clasped his hands with the fingers
interlaced (while saying that).
Being an educational institution that
endeavours to achieve excellence, Effat
University is convinced that effective
communication, interaction and
outreach, collaboration and partnerships
are all sources of inestimable value to all
members at Effat University, and to
society at large. All members of the Effat
family are encouraged to embrace a
culture of collaboration characterised
with maximum individual commitment
and contribution, tolerance, modesty,
flexibility, creativity, value adding,
acceptance of others, and recognition
9

believing in the unity and harmony
between all mankind. Effat University
equally believes that pairing individual
recognition with collective team
recognition is vital to effective motivation
of all team members. The formula for
balancing collaborative and individual
respect and recognition is described
in Surat Alhujurat (Aya13):
“O mankind! We created you from a
single (pair) of a male and a female, and
made you into nations and tribes, that ye
may know each other (not that ye may
despise each other). Verily the most
honoured of you in the sight of Allah is
(he who is) the most righteous of you.
And Allah has full knowledge and is well
acquainted (with all things).”
Effat University places high emphasis on
cultural sensitivity especially in balancing
collaborative and individual interests and
activities. The University regulates such
interests and activities through a number
of policies in its Policies and Procedures
Manual. Activities that represent a case
of failure to meet these regulations and/
or considered incidents of misconduct
may result in disciplinary action including
the possibility of dismissal of the student
or termination of employment.
Fifth Pillar: ( وسطيةWasaţya)
Tolerance and Moderation
“And thus we have made you a just
community that you will be witnesses
over the people, and the Messenger will
be a witness over you. And we did not
make the qiblah which you used to face
except that we might make evident who
would follow the Messenger from who
would turn back on his heels. And
indeed, it is difficult except for those
whom Allah has guided. And never
would Allah have caused you to lose
your faith. Indeed Allah is, to the people,
kind and merciful.” (Surat Al-Baqarah
2:143)
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The term ‘Wasaţya’ refers to the virtue
and value of always striking a balance.
At an individual level it includes balance
in attitude; at an organisational level it
involves balance of vision and mission.
Moderation is a teaching of Islam and
one of its fundamental characteristics
that Effat has adopted. One might think
that balance is always the third choice
when two extreme choices become valid
options. However, Effat University initially
adopts a balanced approach as its
principle methodology. This approach is
the core value from which all decisions,
structures, concepts, and even
curriculum emanate. This key approach
also characterises individuals at Effat
University in their day-to-day affairs.
Within this framework organisational
balance is ideologically significant as the
University defines its presence on the
world map of educational institutions.
In all its endeavours the University strives
to strike a delicate yet subtle balance
between modernity and heritage,
integration and identity, organisational
interests and social expectations.
Effat University prides itself on having
derived from the light of justice the
value of mutual respect shared by
administrators, faculty members,
researchers, staff, and students as
they perform their respective duties.
It is on this basis that the laws of the
institution have been structured; and
it is within this framework that specific
policies and procedures undergo
continuous revision and amendment,
so that the University maintains justice
in managing all its affairs in the best way
possible. Nonetheless, the University
acknowledges the hardships frequently
faced in achieving absolute justice and
equality, for Allah alone possesses the
beauty of perfection.

Sixth Pillar: ( يسرYusr)
Modesty and Ease

Seventh Pillar: ( أمانةAmanah)
Ethics and Integrity

“So indeed with hardship is ease.
Indeed with hardship is ease.”
(Surat Al-Inshirah 94: 5-6)

Prophet Mohammad (Peace be Upon
Him) said, “I was sent to complete the
best of morals.”

The Arabic word Yusr ( )يسرmeans ease
and it is the opposite of difficulty ()عسر
which means hardships.

 أمانةis a pillar within a pillar. ‘Ihsan’ ()إحسان
which derives from the Arabic حَ سَ ن, the
root of several words, is the umbrella for all
pillars of manners. Ihsan means ‘seeking
perfection in every deed’. The root word
is mentioned in the Quran in 195 positions;
12 of them in the form of Ihsan. Seeking
perfection in every deed stems from the
core values of Islam “It is to worship
Allah as though you are seeing Him, and
while you see Him not yet truly He sees
you”. In this sense, Ihsan carries the
following five characteristics:

In this verse Allah is telling us that
whatever difficulties or troubles an
individual may encounter He always
provides a solution, a way out, a relief,
a guide to lead to comfort and
contentment. The Surat confirms this
message by repeating the verse twice
and stressing “ معwith” to assure human
beings that relief does not come after
difficulty but with it. These two verses in
the eight Ayas short Surat of Al-Inshirah
gives a message of hope and
encouragement in a time of darkness
and difficulty. Prophet Mohammad
(Peace be upon Him) also said, “He
who removes from a believer one of his
difficulties of this world, Allah will remove
one of his troubles on the Day of
Resurrection; and he who finds relief for
a hard-pressed person, Allah will make
things easy for him on the Day of
Resurrection; he who covers up (the
faults and sins) of a Muslim, Allah will
cover up (his faults and sins) in this
world and in the Hereafter.”
Following the guidance of these verses
and the advice of Prophet Mohammad
(Peace be Upon Him), Effat University
strikes a balance between rigidity and
simplicity. Because Effat University
believes that creativity is born out of the
simplicity of procedures, the University
refrains in all its conduct from adopting
bureaucratic and centralised processes
and favours delegation and crossmanagement participation.

I for Itqan: Itqan, or ‘excellence’ means
to arrange and dispose of things in a
scientific and artistic way in order to
obtain perfect results. Effat always
challenges its members to develop
a sustained passion for continuous
improvement and innovation so that
the institution serves higher education
needs in Saudi Arabia and the world
at large in the best way possible.
H for honesty: Honesty according
to Merriam Webster Dictionary means
“the quality of being fair and truthful”.
The University expects all those engaged
in scholarly activities including research,
teaching and learning; community
services, and; management of projects
to observe high ethical standards.
Thus, the University does not tolerate
fraud, theft, embezzlement, harassment,
discrimination, violence, favouritism, or
nepotism, conflicts of interest, corruption
in all its forms, misappropriation of
University property or funds, or violating
any of Effat University codes and
policies. The University has the right
to seek prosecution against individuals
who violate codes and policies and/or
other disciplinary actions.
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S for stewardship: According to the
Merriam Webster Dictionary, stewardship
is “the activity or job of protecting and
being responsible for something”. Effat
University extends the application of this
characteristic to volunteering, community
service and giving. This is because the
University believes not only in interacting,
but that engaging with the communities
it serves promotes welfare in the society.
A for aspiration: Aspiration is the
strong desire to achieve something
great. This attitude does not grow in
a vacuum but is the outcome of a
holistic approach to life – an approach
characterised by positivity, openness,
and optimism and guided by clear
visions. Effat University encourages
an environment conducive to positive
thinking by setting clear goals and
guidelines for its faculty, researchers,
staff and students while allowing and
rewarding creativity and innovation.
This is because it believes negativity
hampers progress and productivity,
whereas positivity breeds productivity!
N for non-profit private
organisational management:
Effat University is proud to be a private
non-profit organisation committed to
the principles and characteristics of
effective non-profit management. The
University strongly believes that these
characteristics – which range from
strong commitment to the mission,
businesslike leadership and governance,
transparency, sustainability and risk
management, to strong community
connections and embracing technology
– will help it achieve the highest levels
of success.
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Eighth Pillar: ( توجيهTawğyh)
Guidance
On the Authority of Abu Ruqayya ibn
Aus Ad-Daree (RAA) that the Prophet
Mohammed (Peace be Upon Him)
said “The Deen (religion) is naseehah
(advice/sincerity).” We said, “To whom?”
He said, “To Allah, His Book, His
Messenger, and to the leaders of
Muslims and their common folk.”
(Narrated by Muslim)
Sincere advice, guidance and counselling
are pillars in the educational process at
Effat University. The educational process
does not include students only but also
faculty members, researchers, staff, and
the administration staff who make our
day to day affairs possible. Guidance is
offered to all members in several forms.
While informal guidance is a natural spirit
between the different members of the
Effat family, formal processes include
policies and procedures, bylaws, manuals,
and orientation sessions. The University
is also governed by different Saudi laws
and the Islamic Sharia Law adopted
by the Saudi government. Although
the provisions of all laws governing
Effat University provide some guidance,
members of Effat University need to use
judgment at all times in assessing what
would be misconduct. Ultimately, it is the
member’s responsibility to know what does
and does not constitute appropriate
conduct. Acts of misconduct may result
in an investigation followed by disciplinary
proceedings and/or an investigation by
Saudi authorities.

THE CODE OF ETHICAL CONDUCT AUTHORITIES

THE COMMITTEES
Introduction
The highest authority in all matters related to ethics at Effat University is the University
Ethics Higher Committee. Membership in the Committee is renewed annually for
non-permanent members following a recommendation from the President of Effat
University and the approval of the University Council. The formation of the Committee
is formalised and circulated on campus. Accordingly, the President forms four
subordinate ethics committees, each having a minimum of five members. All ethics
committees are formed at the beginning of the academic year. The subordinate
ethics committees report to the University Ethics Higher Committee and to the
President of Effat University all cases of violation and misconduct within their areas
of jurisdiction. Each subordinate ethics committee has the right to recommend
disciplinary actions. Endorsement of the recommendation(s) is the decision of the
President. No member in any of these committees shall be directly or indirectly
related to the member(s) involved in cases under review by the committee.
The Committees and authorised people are:
The University Ethics Higher
Committee:

The Faculty Ethics
Committee:

1. President
(permanent member-head)

1. Provost
(permanent member-head)

2. Provost (permanent member)

2. Dean of the college that homes
the case under investigation
(invited member)

3. Vice President of Administration
and Finance (permanent member)
4. Dean of Student Affairs
(permanent member)
5. Head of the unit that homes
the case under investigation
(invited member)
6. Faculty of Islamic Studies
(non-permanent member)

3. Faculty of Islamic Studies
(non-permanent member)
4. Representative of Faculty Shura
(non-permanent member)
5. Representative from the
University Legal Affairs Office
(non-permanent member)

7. Representative from the
University Legal Affairs Office
(non-permanent member)
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The Research Ethics Committee:

The Students Ethics Committee:

1. The Dean Of Graduate Studies
and Research (permanent member
and head)

1. Dean of Student Affairs
(permanent member – head)

2. The Vice-Dean of Graduate Studies
(permanent member)
3. One faculty member from each
college, nominated by the college
council and appointed by the Dean
of graduate Studies and Research
(invited member)
4. Faculty of Islamic Studies
(invited member)
5. One external member
(invited member)
The Staff Ethics Committee:
1. Vice President for
Administration and Finance
(permanent member-head)
2. Head of the unit that homes
the case under investigation
(invited member)
3. Faculty of Islamic Studies
(non-permanent member)
4. Representative from Effat University
Administrative Assembly
(non-permanent member)
5. Representative from the
University Legal Affairs Office
(non-permanent member)
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2. Dean of the college that homes
the student(s) and case under
investigation (invited member)
3. Faculty of Islamic Studies
(non-permanent member)
4. Representative from Student
Government or Student Shura
(non-permanent member)
5. Representative from the
University Legal Affairs Office
(non-permanent member)
In cases where the complaint is not
raised directly to the designated
committee, the person receiving the
complaint should refer the case to the
designated committee or the University
Ethics Higher Committee which will
forward it to the appropriate subordinate
ethics committee. All committees should
abide by the codes presented in the
Effat University Code of Ethical Conduct
( )ميثاق جامعة عفت التربويand the policies
relevant to its content. Updates to the
Effat University Code of Ethical Conduct
should be maintained by the owner(s)
of the Standard on Governance. The
updates and/or other recommendations
should be raised to the University
Council for a final decision through the
respective standing committee.

THE ETHICS COMMITTEES

ROLES AND RESPONSIBILITIES
Introduction
Membership in the University Ethics Higher Committee is renewed annually by the
University Council following a recommendation from the President of Effat University,
with a remit to devise a set of guidelines that govern areas within teaching, research
and community service at Effat University where considerations for ethical matters
should be taken into account. The four subordinate committees should be also formed
annually. All ethics committees should act in accordance with the respective policies
and procedures in the Policies and Procedures Manual.
General Roles and Responsibilities
of any Ethics Committee at Effat
University:
1. Consider all matters of an ethical
nature at Effat University.
2. Devise a set of guidelines that
govern areas within teaching,
research and community service at
Effat University where considerations
for ethical matters should be taken
into account.
3. Provide consultation on all ethical
matters to the University Council
and/or its Board of Trustees.
4. Provide guidance to individual
members of faculty, researchers,
staff or students of the University.
5. Study and discuss recommendations
for protocols and other ethical
procedures submitted by members
of faculty, researchers, staff or
students of the University, or
representatives of certain external
bodies working in collaboration
with members from the University.

6. Recommend to the University
Council, as appropriate and through
the right channels, policies and
regulations deemed necessary for
maintaining a healthy environment
at Effat University.
7. Ensure overall compliance with
Effat University Code of Ethical
Conduct and its respective policies
and procedures.
8. Guarantee the exercise of due care
in delegation processes.
9. Disseminate and educate Effat
community about the University’s
Code of Ethical Conduct.
10. Take the steps necessary to ensure
that the organisation learns from
its experiences.
Specific Roles and Responsibilities
of any Ethics Committee at Effat
University:
For each of the general roles and
responsibilities there are also specific
ones. The following list illustrates some
of the specifics.
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First: Contribute to the development
of the University’s code of Ethical
Conduct, its policies and procedures
• Determine which areas of operation
require policies and procedures.
• Recommend rules and regulations that
control the investigation process and
disciplinary interview/trial.
• Review existing policies and
procedures for compatibility
and usefulness.
• Recommend approaches to effectively
communicate codes, policies and
procedures to Effat family members.
• Recommend the management
behaviour necessary to reinforce
the ethics codes, their policies
and procedures.
Second: Ensure overall compliance
with Effat University Code of Ethical
Conduct and its respective policies
and procedures
• Develop mechanisms for periodical
review of compliance.
• Develop mechanisms that assess
compliance-related risks that may
interfere with the University’s strategic and
operational goals, objectives and plans.
• Regularly review the University’s
compliance with ethics codes, policies
and procedures in all its conduct.

Fourth: Effectively communicate the
University’s Code of Ethical Conduct,
its policies and procedures
• Determine the mechanisms that
will ensure the University effectively
communicates its ethics codes,
policies and procedures taking
into account feedback solicited
from stakeholders.
• Recommend ‘safe’ mechanisms such
as hot lines to ensure confidentiality
and discrete reporting of incidents
of misconduct.
Fifth: Ensure enforcement of the
Code, its policies and procedure
is just and equitable
• Compile a list of common incidents of
violation and misconduct and possible
disciplinary actions for each.
• Develop mechanisms that ensure
violations and misconducts of the
same nature receive consistent
disciplinary decisions.

• Recommend improvement plans
on compliance mechanisms.

• Ensure the disciplinary provisions do
not discriminate between those who
violate codes and policies and those
who cover up violations.

Third: Guarantee the exercise of
due care in delegation processes

• Co-ordinate policies to ensure there
is no conflict of interest.

• Define an appropriate system of
delegation that ensures due attention
is given to delegating discretionary
responsibility within the area of
jurisdiction of the committee.
• Carefully investigate the record of the
person considered for a discretionary
responsibility position.
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• Provide detailed reports and
recommendations on the outcome
of the investigation to the University
Ethics Higher Committee. The
University Ethics Higher Committee
and the University Council make the
final decision on selection.

HANDLING VIOLATIONS OF THE EFFAT
UNIVERSITY CODE OF ETHICAL CONDUCT

POLICY AND PROCEDURES
Introduction
All members of Effat University are expected to perform in accordance with accepted
standards of ethical and professional conduct. These standards are the reasonable
expectations placed on any higher education institution to ensure that faculty,
researchers, staff and students provide a responsible and safe environment
conducive to learning and teaching. Professional and ethical misconduct occurs
when these standards are breached. Acts of professional and ethical misconduct
may result in an investigation, followed by a disciplinary proceeding.
Common Procedure:

Stage One: Reporting an Incident

One or all of the following steps
may take place in the process
of investigating an incidence of
professional or ethical misconduct.

Incidents of alleged professional
misconduct and/or violations of the Effat
University Code of Ethical Conduct are
reported to one of the University’s ethics
committees. When the information
reported discloses reasonable and
probable grounds to believe that the
member has committed an act of
professional or ethical misconduct or is
incompetent, the ethics committee may
initiate an investigation. Incidents may be
reported directly to the respective ethics
committee, the University Ethics Higher
Committee, the President, Provost, unit
head, a colleague, or received through
an anonymous email or a phone call.
Stage Two: Formation and Convening
of the Ethics Committees
The University will annually form four
committees, the University Ethics Higher
Committee, the Faculty Ethics Committee,
the Research Ethics Committee, the Staff
Ethics Committee and the Students Ethics
Committee. The committee under whose
jurisdiction the violation falls convenes upon
receiving a complaint or report. In cases
where the complaint or report is sent
directly to the University Ethics Higher
Committee, the Committee forwards the
case to the respective ethics committee.
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Stage Three: Notification Process
The ethics committee concerned orders
the offender (i.e. faculty, researcher, staff,
or student) through one of the accepted
methods below to attend a disciplinary
interview/hearings:
1. Telephone call witnessed by other
members of the committee
2. Email
3. SMS
4. Express mail
5. Verbal message witnessed by other
members of the committee.
The offender’s presence is mandatory
to the validity of the notification. Any of
the previously mentioned methods of
notification is considered sufficient for
the person to appear before the ethics
committee. However, in cases of noshow despite a maximum of three
notifications, with at least a 24 hour
break between each, the committee’s
recommendation is considered final
without further hearing. In some
incidents of professional and ethical
misconduct, Saudi law requires parental/
guardian’s or Labour Office notification
about specific types of violation that go
beyond the violations specified by the
Effat University Code of Ethical Conduct.
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Stage Four: Disciplinary Proceeding
and Resolution
The disciplinary proceeding
recommended by the respective ethics
committee is considered final once
approved by the University’s Ethics
Higher Committee and endorsed by
the President of Effat University. At the
committee’s discretion the disciplinary
proceeding may result in one or more
of the following actions (applicable to
Effat University employees only):
1. Reprimand.
2. Warning to apply more severe penalty.
3. Deduction from the salary, provided
the deducted amount does not
exceed one third of the monthly pay,
and lasts for no more than three
months’ pay.
4. Deprivation of award for one
academic year.
5. Deprivation of promotion for one
academic year.
6. Suspension for a period not
exceeding three calendar months.
7. Termination of service with payment
of end of service bonus.
8. Termination of service with deprivation
of end of service bonus.

The designated ethics committee shall
issue its recommendation within two
calendar weeks from receiving the
complaint. In cases where extra time
is needed for investigation, the
committee requests in writing from the
Ethics Higher Committee an extension
of submission deadline. The written
investigation report together with the
committee’s verdict shall be forwarded
to the University Ethics Higher
Committee for final approval. All
decisions must be endorsed by the
President of Effat University. The
designated committee notifies the
member(s) in writing of the committee’s
decision within two calendar days of
receiving the University Ethics Higher
Committee’s final decision. Members of
Effat University have the right to appeal
the Committee’s decision in writing within
one calendar month (30 days) from the
date of notification of the decision to the
University Ethics Higher Committee
which must be endorsed by the President.
After the lapse of the one calendar
month appeal period, the President’s
Office circulates the decision of the
University Ethics Higher Committee.
At the Committee’s discretion, the
disciplinary proceeding of the Students
Ethics Committee may result in one or
more of the following actions that may
affect the student’s Academic Standing
(only applicable to Effat University
students continuing their studies –
please refer to the Undergraduate and
Graduate Study and Examination Bylaws
for further information):

1. Verbal or written warning.
2. Deprivation of some of the University
student services.
3. Deprivation of attending one or more
courses associated with the incident
for a period not exceeding one
calendar month.
4. Suspension of the student from the
University for a period not exceeding
one calendar month.
5. Deprivation of attending the final
exam of one or more courses
associated with the incident.
6. Deprivation of attending final exams
for one or more semesters.
7. Withholding registration in MSc or
PhD programmes at Effat University
for one academic semester.
8. Cancellation of exam results in one
or more courses associated with
the incident.
9. Dismissal from the University
for a period not exceeding one
academic semester.
10. Final expulsion from the University
with no recourse to re-registration.
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The Students Ethics Committee shall
issue its recommendation within two
calendar weeks from receiving the
complaint. In cases where extra
time is needed for investigation, the
committee requests in writing from the
University Ethics Higher Committee an
extension of the submission deadline.
The written investigation report, together
with the committee’s verdict, shall be
forwarded to the University Ethics Higher
Committee for final approval. All decisions
must be endorsed by the President
of Effat University. The Students Ethics
Committee notifies the student(s) in
writing of the Committee’s decision
within two calendar days from receiving
the Ethics Higher Committee’s final
decision which is endorsed by the
President of Effat University. The student
has the right to appeal the Committee’s
decision in writing within one calendar
month (30 days) from the date of
notification of the decision to the
University Ethics Higher Committee.
After the lapse of the one calendar month
(30 days) appeal period, the President’s
Office circulates the decision of the
University Ethics Higher Committee.
Stage Five: Complaints
and Appeals
Faculty, researchers, staff and students
at Effat University are entitled to a fair
and equitable complaint procedure. The
student, faculty, researcher, or staff of
Effat University affected by the University
Ethics Higher Committee’s decision has
the right to appeal within one calendar
month of notification of the designated
committee’s decision. The University
has procedures that assist faculty,
researchers, staff and students with
complaints and disputes, depending on
their nature. The purpose of the appeal
procedures is to provide the offender with
the opportunity to bring forward questions
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regarding substantive or procedural errors
that occurred during the process. If the
appeal fails to provide substantive evidence
or it is received later than the one calendar
month timescale, the appeal may be
rejected. If the appeal provides substantive
evidence on ill-decision, the Ethics Higher
Committee and the designated ethics
committee review the decision in light of
the new data. The revised decision, if any,
is final once endorsed by the President
and shall not be subject to further
appeals or review.
Stage Six: Record of Proceedings/
Decision of the Ethics Committees
A recording of the proceedings shall
be taken and kept in the office of the
President as the official record of the
hearing. The decision, evidence, and
revised decision, if any, shall be recoded
in writing and state each charge of
alleged misconduct and the designated
ethics committee’s findings, as well as
any recommended sanctions, and kept
in the dossier of the same hearing.
Stage Seven: Adoption of Decisions
The disciplinary action(s) taken against
any member of Effat University (faculty,
researchers, staff or student) shall take
effect immediately and shall be published
inside the University once the one
calendar month appeal period lapses.
The disciplinary actions taken are
documented in the member’s file except
the verbal notification. The member of
Effat University (faculty, researcher, staff
or student) subjected to a decision of
final expulsion has the right to withdraw
his/her file from the University.

APPENDIX

THE EIGHT PILLARS OF EFFAT UNIVERSITY CODE OF ETHICAL CONDUCT
Eight Pillars of Effat University Code of Conduct
Pillars ()تربويات

Description

Islamic Reference

Characteristics of the Pillar

( تقوىŢaqwã)
Piety

The search for
knowledge and
enlightenment is to
be guided by the
virtue of Ţaqwã in
every conduct.

ِّاس َوالد ََّواب
َ قال تعالى
ِ ﴿ومِنَ ال َّن
َو ْالَ ْنعَ ِام م ُْخ َتلِفٌ أَ ْل َوا ُن ُه َك َذلِكَ إِ َّنمَا
للا
َ َّ َّللا مِنْ عِ بَا ِد ِه ْال ُع َلمَا ُء إِن
َ َّ ي َْخ َشى
عَ ِزي ٌز غَ فُورٌ﴾ سورة فاطر – اآلية
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Ţaqwã implies attentiveness and risk
aversion. In research it is acknowledging
ownership of material and intellectual
property. In teaching it is devotion in
delivering knowledge. In learning it is
faithfulness in the quest for knowledge.
In organisational management Ţaqwã
is avoiding wrong doing.

( آدابĀdab)
Knowledge,
manners and
outreach

A source of
knowledge in its
broad sense.

( رعايةRicayya)
Nurturing

Continuous care
and development.

بنيان مرصوص
(Bunyan
Marsūs)
Cooperation
and
collaboration

Cooperation,
synergy, and
solidarity.

) عَ لَّ َم1( ُقال تعالى ﴿الرَّ حْ مَن
)3( َ) َخ َلقَ ْالِنسَ ان2( َْالقُرْ آن
)﴾ سورة الرحمن4( َعَ لَّ َم ُه ْال َبيَان
4-1 – اآليات
ُ ْ سَ مِع:ُْن ُعمَرَ َيقُول
ت
ِ َّ عَ نْ عَ ْب ِد
ِ للا ب
َّ للا صَ لَّى
للا عَ َل ْي ِه َوسَ لَّ َم
ِ َّ رَ سُو َل
اع َو ُكلُّ ُك ْم مَسْ ؤول
ٍ َ ُكلُّ ُك ْم ر:َُيقُول
اع َومَسْ ؤو ٌل
ٍ َ اإلِمَا ُم ر،ِعَ نْ رَ عِ َّي ِته
اع فِي أَهْ لِ ِه
ٍ َ َوالرَّ ُج ُل ر،ِعَ نْ رَ عِ َّي ِته
ُ َو ْالمَرْ أَة،َِوه َُو مَسْ ؤو ٌل عَ نْ رَ عِ َّي ِته
ت َز ْو ِجهَا َومَسْ ؤو َل ٌة
ِ رَ اعِ ي ٌَة فِي َب ْي
ْ  َو،عَ نْ رَ عِ َّي ِتهَا
َ
َال
م
د
ا
خ
ال
ِ
َر
ُ
ِ اع فِي م
ٍ
:َ َقال- ،ِسَ ِّي ِد ِه ومَسْ ؤو ٌل عَ نْ رَ عِ َّي ِته
َ ُ َوحَ سِ ب
اع
ٍ َ َوالرَّ ُج ُل ر:َْت أنْ قَدْ َقال
َْال أَ ِبي ِه َومَسْ ؤو ٌل عَ ن
ِ فِي م
ْاع َومَسْ ؤو ٌل عَ ن
ٍ َ َو ُكلُّ ُك ْم ر-ِرَ عِ َّي ِته
 [أخرجهما البخاري ومسلم.ِرَ عِ َّي ِته
]في صحيحهما عن ابن عمر
عن أبي موسى األشعري رضي
 قال رسول هللا صلى: هللا عنه قال
ِن
ِ  ْالم ُْؤمِنُ ل ِْلم ُْؤم:هللا عليه وسلم
ُ ُوص َي
ش ُّد بَعْ ضَ ُه
ِ َان ْالمَرْ ص
ِ َك ْال ُب ْني
 [رواه.ِ َو َشبَّكَ َبيْنَ أَصَ ِاب ِعه. بَعْ ضًا
]البخاري ومسلم

Ādab incorporates three distant yet
interrelated meanings: knowledge,
morals, and outreach. As a source of
knowledge it constitutes the identity
of any liberal art organisation.

Ricayya implies an empathetic
leadership style referring to the ability
to understand, relate and be sensitive
to stakeholders.

Effective communication, interaction
and outreach, collaboration and
partnerships.
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Eight Pillars of Effat University Code of Conduct
Pillars ()تربويات

Description

وسطية
(Wasaţya)
Tolerance and
moderation

Always striking
a balance.

( يسرYusr)
Modesty and
ease

A balance
between rigidity
and simplicity.

َ) إِنَّ مَع5(  قال تعالى ﴿ َفإِنَّ مَعَ ْالعُسْ ِر يُسْ رً اCreativity is born out of the
)﴾ سورة الشرح – اآليات6( ْالعُسْ ِر يُسْ رً اsimplicity of procedures.
6-5

( أمانةAmanah)
Ethics and
integrity

Seeking
perfection
in every deed.

( توجيهTawğyh)
Guidance

Sincere advice,
guidance and
counselling.

َّ ِيث مُسْ َن ٌد صَ حِي ٌح عَ ِن ال َّن ِبيِّ صَ لَّى
ٌ حَ د
ُللا
عَ َل ْي ِه َوسَ لَّ َم حَ َّد َث َناهُ سَ عِي ُد بْنُ َنصْ ٍر َقا َل
حَ َّد َثنِي َقاسِ ُم بْنُ أَصْ َبغَ َقا َل حَ َّد َثنِي إِسْ مَاعِ ي ُل
َ َبْنُ إِسْ حَ اقَ َقا َل حَ َّد َث َنا إِبْرَ اهِي ُم بْنُ ح
مْز َة
ُّ
يز بْنُ مُحَ َّم ٍد
ِ الز َبي ِْريُّ َقا َل حَ َّد َثنِي عَ ْب ُد ْالعَ ِز
ْ عَ نْ بن عَ جْ َلنَ عَ ِن
َ
َ
ِْيم عَ ن
ْع
ق
ق
ال
ِ اع ب
ٍ ْن حَ ك
ِ
للا
ِ َّ أَ ِبي صَ ال ٍِح عَ نْ أَ ِبي هُرَ يْرَ َة أَنَّ رَ سُو َل
َّ صَ لَّى
ُ للاُ عَ َل ْي ِه َوسَ لَّ َم َقا َل إِ َّنمَا ُبع ِْث
ت ِل ُ َت ِّم َم
.صَ الِحَ ْالَ ْخ َل ِق
َّاريِّ رضي
ٍ ْن أَ ْو
ِ عَ نْ أَ ِبيْ ُر َق َّي َة َت ِميْم ب
ِ س الد
:َهللا عنه أَنَّ النبي صلى هللا عليه وسلم َقال
هللا ؟
ِ  لِمَنْ يَارَ سُو َل:ال ِّديْنُ ال َّنصِ يْحَ ُة قُ ْل َنا
 َوألَ ِئ َّم ِة،ِ ولِرَ س ُْولِه، ولكتابه،ِ هلل:ََقال
] [رواه مسلم. َوعَ ا َّمت ِِه ْم، َالمُسْ لِ ِميْن

Effat University
PO Box 34689
Jeddah 21478
Saudi Arabia
Telephone: +966 12 636 4300
Fax: +966 12 637 7447
Email: admissions@effatuniversity.edu.sa
www.effatuniversity.edu.sa
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Islamic Reference
﴿و َك َذلِكَ جَ عَ ْل َنا ُك ْم أُم ًَّة َوسَ ًطا
َ قال تعالى
ُ لِ َت ُكو ُنوا
اس َو َي ُكونَ الرَّ سُو ُل
ِ شهَدَ ا َء عَ َلى ال َّن
َعَ َل ْي ُك ْم َش ِهي ًدا َومَا جَ عَ ْل َنا ْال ِق ْب َل َة الَّتِي ُك ْنت
ُعَ َل ْيهَا إِ َّل لِ َنعْ َل َم مَنْ َي َّت ِب ُع الرَّ سُو َل ِممَّنْ َي ْن َقلِب
ْ عَ َلى عَ ِق َب ْي ِه َوإِنْ َكا َن
َت َل َك ِبيرَ ًة إِ َّل عَ َلى الَّذِين
َّ َللاُ َومَا َكان
َّ هَدَ ى
للا
َ َّ َّللاُ لِيُضِ يعَ إِيمَا َن ُك ْم إِن
اس َلرَ ءُوفٌ رَ حِي ٌم﴾ سورة البقرة – اآلية
ِ ِبال َّن
143

Characteristics of the Pillar
Tolerance and moderation are the
core values from which all decisions,
structures, concepts, and even
curriculum emanate,as the institution
endeavours to strike a delicate
balance between modernity and
heritage, integration and identity,
organisational interests and social
expectations.

Excellence, honesty, stewardship,
and effective non-profit management.

Guidance translates into policies
and procedures, bylaws, manuals,
and orientation sessions.

الركائز الثمانية مليثاق عفت الرتبوي
الركيزة
الأخالقية

التو�صيف

املرجعية الدينية

�سمات الركيزة

الو�سطية

�إحداث التوازن

قال تعاىل يف الآية الثالثة
والأربعني بعد املائة من �سورة
(وكَ َذلِكَ َج َع ْل َناكُ ْم �أُ َّم ًة َو َ�سطً ا
البقرة َ
ُون
ك
ي
و
ا�س
ن
ال
َى
ل
ع
اء
د
ه
َّ ِ َ َ َ
ِل َتكُو ُنوا �شُ َ َ َ َ
الر ُ�سولُ َعل َْيك ُْم �شَ هِ ي ًدا)
َّ

�إن الو�سطية و�إحداث التوازن لتعد الركيزة الأخالقية الأم
التي ينبثق عنها كل القرارات والهياكل التنظيمية وحتى
املقررات الدرا�سية والأفكار التي تتبناها اجلامعة يف
�سعيها لتحقيق التوازن بني متطلبات احلداثة واملعا�رصة
من جهة واحلفاظ على الإرث احل�ضاري العريق من جهة
�أخرى وبني التفاعل مع الآخرين واحلفاظ على الهوية
ومابني امل�صالح امل�ؤ�س�سية ومتطلبات العمل

الي�رس

حتقيق التوازن
بني التعقيد
والتي�سري

قال تعاىل يف الآيتني اخلام�سة
و"الب�ساطة" يف التعامل والإجراءات تولد الإبداعات
وال�ساد�سة من �سورة الإن�رشاح ( َف�إِ َّن والإبتكارات
�سا)
�سا * �إِ َّن َم َع ا ْل ُع ْ ِ
َم َع ا ْل ُع ْ ِ
�س ُي ْ ً
�س ُي ْ ً

الأمانة

الإتقان يف كافة عن �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل تعاىل
الأمور
عنه قال" :ما خطب ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم -النا�س �إالقال :ال �إميان ملن ال �أمانة له"
– �أخرجه الإمام �أحمد
�إعطاء الن�صيحة عن �أبو رقية متيم الداري ر�ضي اهلل
عنه قال  ،يقول ر�سول اهلل عليه
املخل�صة
والإر�شاد البناء ال�صالة وال�سالم" :الدين الن�صيحة ،
قلنا  :ملن يا ر�سول اهلل ؟ قال  :هلل
ولكتابه ولر�سوله ولأئمة امل�سلمني
وعامتهم"  -رواه البخاري وم�سلم
ّ

التوجيه

Effat University
PO Box 34689
Jeddah 21478
Saudi Arabia
Telephone: +966 12 636 4300
Fax: +966 12 637 7447
Email: admissions@effatuniversity.edu.sa
www.effatuniversity.edu.sa
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الأمانة تعني الإلتزام بالتميز وال�صدق ورعاية الأمور
على �أكمل وجه والإدارة التي ال ت�سعى للربح

�سن القوانني واللوائح التنظيمية وال�سيا�سات
والإجراءات التي تنظم جميع جمريات احلياة اليومية
كما تقت�ضي احلاجة

امللحقات
تربويات عفت
الركائز الثمانية مليثاق عفت الرتبوي
الركيزة
الأخالقية
التقوى

الآداب

التو�صيف

املرجعية الدينية

قال تعاىل يف الآية الثامنة
البحث عن
(ومِ َن
املعرفة والرغبة والع�رشين من �سورة فاطر َ
اب َو ْ أ
م َتلِفٌ
يف التنوير الذي ال َّن ِ
ام ُ ْ
الَ ْن َع ِ
ا�س َوال َّد َو ِّ
نا َي ْخ�شَ ى َّ َ
الل مِ ْن
توجهه ف�ضيلة �أَل َْوا ُن ُه كَ َذلِكَ �إِ َّ َ
التقوى يف جميع عِ َبا ِد ِه ا ْل ُعل ََمــــ�ؤُاْ)
ت�رصفات الفرد
واجلماعات

�أ�سا�س املعرفة
مبفهومها العام

قال تعاىل يف مطلع �سورة الرحمن
(الر ْح َم ُن * َعل ََّم الق ُْر� َآن * َخلَقَ
َّ
ان)
ان * َعل ََّم ُه ال َب َي َ
ن�س َ
الإِ َ

�سمات الركيزة
ويف جمال البحث العلمي تتمثل التقوى يف البحث عن
املعرفة مرهون بال�صدق والإخال�ص وال�صالح التقوى
هي ف�ضيلة الإلتزام بح�سن اخللق وكراهية الوقوع يف
الأخطاء والزلل؛ �أي مراعاة امللكية الفكرية وحقوقها
ويف جمال التعليم تتمثل يف الإخال�ص والإخال�ص يف
تو�صيل املعلومة ويف جمال التعلم تتمثل يف ال�صدق
يف طلب املعرفة  ،و يف املجال الإداري التنظيمي
تتمثل يف درء الأخطاء وجتنب الوقوع يف املخاطر
�سلوكية كانت �أم تنظيمية
وت�شمل ركيزة "الآداب" ثالث معاين خمتلفة ولكن
مت�صلة وهي املعرفة والأخالق احلميدة وح�سن
التوا�صل وبذلك متثل تلك الركيزة �أ�سا�س املعرفة والتي
ت�شكل هوية �أي م�ؤ�س�سة تعليمية قائمة على التبادل
املعريف يف جمال العلو م الإن�سانية الأ�سا�سية
"الرعاية" تعني االلتزام بدور ريادي فاعل قائم على
القدرة على فهم الآخرين والتوا�صل معهم وتفهم
احتياجاتهم للعنياة بهم

العناية امل�ستمرة عن عبد اهلل بن عمر يقول �سمعت
الرعاية
و التطوير الدائم ر�سول اهلل عليه �أف�ضل ال�صالة
والت�سليم يقول" :كلكم راع وكلكم
م�س�ؤول عن رعيته ،فالإمام راع
وم�س�ؤول عن رعيته ،والرجل راع يف
رعيته"
�أهل بيته وم�س�ؤول عن ّ
– رواه بخاري و م�سلم يف
�صحيحيهما عن ابن عمر
البنيان
التعاون والتناغم يف �صحيح البخاري وم�سلم عن �أبي التوا�صل الفعال والتفاعل الناجع وال�سعي الد�ؤوب
املر�صو�ص والوحدة
مو�سى الأ�شعري �أن ر�سول اهلل عليه لتنمية عالقات وتعاونيات و�رشاكات ناجحة مع
ال�صالة وال�سالم قال":ا ُ
الآخرين
مل�ؤْمِ ُن
�ض ًا"
لل ُْم�ؤْمِ نِ كَ ال ُب ْن َيانِ َي�شُ ُّد َب ْع ُ�ض ُه َب ْع َ
أ�صا ِب ِع ِه".
و�شبكَ َب ْ َ
َّ
ي� َ
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املرحلة اخلام�سة  -ال�شكاوى والتظلمات
يتوفر جلميع من�سوبي اجلامعة (من �أ�ساتذة و
باحثني و �إداريني و طالبات) احلق يف �إتباع
�إجراءات عادلة ال متييز فيها لرفع ال�شكاوى
والتظلمات �ضد قرارات اللجان الرتبوية باجلامعة
حيث يحق لل�شخ�ص املعني بقرار اللجنة الرتبوية
املخت�صة من من�سوبي جامعة عفت �سواء كان �أحد
�أع�ضاء هيئة التدري�س �أوالباحثني �أوالإداريني �أو
من الطالبات التظلم والإعرتا�ض خطي ًا على قرار
اللجنة املخت�صة وذلك خالل �شهر واحد ( ۳۰يوم)
من تاريخ الإ�شعار بقرار اللجنة الرتبوية املخت�صة ؛
وذلك من خالل �إجراءات و�سيا�سات و�ضعت
خ�صي�ص ًا لهذا الغر�ض.حيث ت�ساعد تلك الإجراءات
الأ�ساتذة والباحثني والإدرايني والطالبات على
بناء على طبيعة
تقدمي �شكاويهم و�إعرتا�ضاتهم ً
الواقعة وتهدف تلك الإجراءات (حماية حق املدعى
عليه يف �أن يتقدم بت�سا�ؤالت ب�ش�أن ما يراه خط�أ
فادح �أو خط�أ �إجرائي حدث يف �أثناء التحقيقات
ومما قد يكون �أثر بال�سلب على قرار اللجنة و لذا
وجب �إ�ستدراكه .ويف حال مل يتم تقدمي الأدلة
الداعمة �أو مت تقدميها بعد الوقت املحدد (خالل
�شهر من ت�سلم القرار النهائي) يرف�ض طلب التظلم .
�أما �إذا قدم الطرف املعني دليل يدعم طلب الطعن
يف قرار اللجنة يتم حينها �إعادة النظر يف القرار
بالأخذ يف الإعتبار املعلومات والأدلة اجلديدة.
ويعد القرار اجلديد �أو املعدل �إن وجد نهائي ًا بعد
اعتماده من قبل رئي�س اجلامعة واليخ�ضع
لإ�ستئناف �آخر.
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املرحلة ال�ساد�سة � -أر�شفة/حفظ اللجان الرتبوية
حتفظ جميع حما�رض �إجتماعات اللجان الرتبوية
العليا وقراراتها وحيثياتها والأدلة والقرارات
املعدلة �إن وجدت والإجراءات املتبعة يف �أر�شيف
مكتب رئي�س اجلامعة  ،مبا يف ذلك تو�صيات اللجنة
الرتبوية املخت�صة وقراراتها وحما�رض �إجتماعاتها
وحيثياتها ذات ال�صلة.
املرحلة ال�سابعة  -تبني القرارات
تدخل القرارات الت�أديبية للجنة الرتبوية العليا �ضد
�أي من من�سوبي اجلامعة (�أ�ستاذ �أو باحث �أو موظف
�أو طالبة) حيز التنفيذ فور �إعتمادها من رئي�س
اجلامعة مامل يقدم طلب �إ�ستئناف �أو تظلم خالل
�شهر واحد ( ۳۰يوم) من تاريخ الإ�شعار بالقرار يتم
ن�رشها بعد مرور املدة الزمنية املحددة لتقدمي �أي
ا�ستئناف �أو تظلم .و حتفظ جميع القرارات وحما�رض
اجلل�سات �ضمن ملف الع�ضو املعني فيما عدا
الإعالم ال�شفهي ويحق للع�ضو املعني الذي �صدر
بحقه قرار ف�صل نهائي �سحب ملفه من اجلامعة.

�أما بخ�صو�ص �إجراءات اللجنة الرتبوية املخت�صة
بالنظر يف ال�ش�ؤون املتعلقة بالطالبات .فيحق
للجنة تنفيذ �إجراء ت�أديبي واحد �أو �أكرث من
الإجراءات التالية( :ت�رسي الإجراءات �أدناه على
جميع طالبات جامعة عفت املنتظمات وت�شمل
طالبات التعليم امل�ستمر  .للمزيد من املعلومات
الرجاء الإطالع على الئحة الدرا�سة والإختبارات
للمرحلة اجلامعية)
•	�إنذار �شفهي �أو مكتوب
•	حرمان الطالبة من بع�ض اخلدمات التي تقدمها
اجلامعة
•	حرمان الطالبة من ح�ضور حما�رضات املادة �أو
املواد ذات ال�صلة باملخالفة الأخالقية �أواملهنية
ملدة �أق�صاها �شهر واحد ( ۳۰يوم)
•	ف�صل الطالبة من اجلامعة ملدة التزيد عن �شهر
واحد ( ۳۰يوم)
•	حرمان الطالبة من ح�ضور الإمتحانات النهائية
للمادة �أو املواد ذات ال�صلة باملخالفة الأخالقية
�أو املهنية
•	حرمان الطالبة من ح�ضور الإمتحانات النهائية
لف�صل �أكادميي واحد �أو �أكرث
•	حرمان الطالبة من الت�سجيل يف برامج جامعة
عفت للماج�ستري والدكتوراه ملدة ف�صل درا�سي
واحد
•	�إلغاء نتائج الإمتحانات النهائية للمادة �أو
املواد ذات ال�صلة باملخالفة الأخالقية �أو
املهنية
•	ف�صل الطالبة من اجلامعة ملدة التزيد عن ف�صل
درا�سي واحد
•	ف�صل الطالبة نهائي ًا وعدم ال�سماح لها
بالإلتحاق جمدداً باجلامعة

يتعني على اللجنة الرتبوية املخت�صة بالنظر يف
ال�ش�ؤون املتعلقة بالطالبات �إ�صدار تو�صياتها
خالل �أ�سبوعني كحد �أق�صى من تاريخ �إ�ستالم
البالغ .ويف حال دعت احلاجة �إىل املزيد من الوقت
لإجراء املزيد من التحقيقات فعلى اللجنة �أن تطلب
ذلك خطي ًا من اللجنة الرتبوية العليا لإعطاء مهلة
كافية لها قبل رفع تو�صياتها  .ويف كل الأحوال
ترفع اللجنة الرتبوية املخت�صة حم�رض اجلل�سة
ون�ص القرار الذي تو�صلت �إليه اىل اللجنة الرتبوية
العليا لأخد القرار النهائي ب�ش�أنه .وتعتمد جميع
قرارات اللجنة الرتبوية العليا من قبل رئي�س
اجلامعة .وعلى اللجنة املخت�صة �إ�شعار الطالبة
خطي ًا بالقرار النهائي خالل يومني من تاريخ
ا�ستالم القرار النهائي من اللجنة الرتبوية العليا
واملعتمد من رئي�س اجلامعة  .و للطالبة احلق يف
التظلم خطي ًا �ضد القرار ال�صادر عن اللجنة الرتبوية
خالل �شهر ( ۳۰يوم) من ت�سلم القرار النهائي من
اللجنة الرتبوية العليا .ويف حال مرور �شهر (۳۰
يوم) من تاريخه دون ا�ستالم طلب التظلم  ،يعترب
القرار نافذاً الرجعة فيه ويتوىل مكتب رئي�س
اجلامعة �إعالنه عرب القنوات الداخلية املعتمدة.
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ويف حال مل ميثل املدعى عليه �أمام اللجنة بعد �إر�سال �أما يف حال املخالفات الأخالقية واملهنية فيما
يخ�ص البحث العلمي كت�أليف �أو تزييف املعلومات �أو
ثالث �إ�ستدعاءات يف�صل الواحدة عن الأخرى �أربعة
ال�رسقة الأدبية فقد تو�صي اللجنة البحثية الرتبوية
وع�رشين �ساعة على الأقل ت�ست�أنف اللجنة عملها
املخت�صة ب�إجراء �أو �أكرث من الإجراءات التالية:
وقرارها فا�ص ًال  ،وال يحق للمدعى عليه يف هذه
احلالة الطعن يف قرار اللجنة �أو طلب �إعادة النظر فيه.
•	فقدان الأهلية للتقدمي علي �أي من املنح الداخلية
وقد يتطلب الأمر يف بع�ض حاالت املخالفة الإخالقية
ب�أختالف �أنواعها وم�صادرها (فقدان الأهلية
�أو املهنية الق�صوى والتي تندرج خارج نطاق اللجان
للح�صول على التمويل البحثي اخلارجي) ملدة
الرتبوية اخلم�س �إ�شعار مكتب العمل ال�سعودي �أو
عام �أكادميي كامل
�إ�ستدعاء الو�صي �أو ويل �أمر املدعى عليه وفق ما
•	و�ضع املُدعى عليه حتت رقابة اللجنة الرتبوية
تن�ص عليه قوانني اململكة يف مثل هذا احلاالت.
اخلا�صة بالبحث العلمي
املرحلة الرابعة  -القرارات والإجراءات الت�أديبية
تعترب القرارات التي تو�صي بها اللجنة الرتبوية
املخت�صة نافذة حاملا يتم املوافقة عليها من قبل
اللجنة الرتبوية العليا يتم اعتمادها من قبل رئي�س
اجلامعة .وقد ي�شمل قرار اللجنة �إجراء ت�أديبي واحد
�أو �أكرث كما يلي( :تنطبق القائمة �أدناه على جميع
من�سوبي جامعة عفت وال ت�شمل الطالبات).
	.۱خطاب تعزير
�	.۲إنذار
	.۳اقتطاع جزء من الراتب ال�شهري �رشيطة �أن التتعدى
ن�سبة اخل�صم ثلث مبلغ الراتب ال�شهري  ،و�أن
الي�ستمر الإقتطاع لأكرث من ثالثة �شهور متتالية.
	.٤احلرمان من الرت�شح لأي من جوائز اجلامعة
التقديرية ملدة عام كامل
	.٥احلرمان من التقدم بطلب للرتقية ملدة عام
كامل
	.٦الف�صل امل�ؤقت ملدة التزيد عن ثالثة �شهور
�	.۷إنهاء عقد التوظيف على �أن يتم �رصف مكاف�أة
نهاية اخلدمة
�	.۸إنهاء عقد التوظيف مع احلرمان من مكاف�أة
نهاية اخلدمة
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وعلى اللجنة الرتبوية املخت�صة �إ�صدار تو�صياتها
يف مدة �أق�صاها �أ�سبوعني من تاريخ ا�ستالم البالغ.
ويف حال دعت احلاجة �إىل املزيد من الوقت لإجراء
التحقيقات  ،تتقدم اللجنة املعنية بطلب كتابي
للجنة الرتبوية العليا لطلب مهلة �إعطاء قبل رفع
تو�صياتها  .ويف كل الأحوال ترفع اللجنة الرتبوية
املخت�صة حم�رض اجلل�سة ون�ص القرار الذي تو�صلت
�إليه للجنة الرتبوية العليا للح�صول على املوافقة
النهائية كما يجب اعتماد جميع القرارات النهائية
من قبل رئي�سة اجلامعة ..وعلى اللجنة املخت�صة
�إبالغ املُدعى عليه بالقرار النهائي خالل يومني
من تاريخ ا�ستالم اللجنة الرتبوية العليا القرار
النهائي وتقدم التظلمات للجنة الرتبوية العليا
وتعتمد من رئي�س اجلامعة وبعد �إعتماده من رئي�س
للمدعى عليه اال�ستئناف �ضد القرار
اجلامعة .ويحق ُ
ال�صادر عن اللجنة الرتبوية املخت�صة خطي ًا خالل
�شهر ( ۳۰يوم) من ت�سلم القرار النهائي من اللجنة
العليا .ويف حال مرور �شهر ( ۳۰يوم) من تاريخه
دون ا�ستالم التظلم /طلب ا�ستئناف  ،يعترب القرار
نافذ الرجعة فيه ويتوىل مكتب رئي�س اجلامعة
�إعالنه عرب القنوات الداخلية املعتمدة.

التعامل مع املخالفات مليثاق جامعة عفت الرتبوي
ال�سيا�سات والإجراءات

مقدمة
تفرت�ض جامعة عفت يف من�سوبيها حر�صهم على التقيد باملعايري التي ا حتكم �أخالقيات العمل املهني
املتعارف عليها حيث متثل هذه املعايري الأخالقية و املهنية يف التعامالت احلد الأدنى من ما هو متوقع
من �أي م�ؤ�س�سة تعليمية للت�أكد من �أن �أع�ضاء هيئة التدري�س والباحثني واملوظفني والطالب ي�ساهمون يف
�إيجاد بيئة م�س�ؤولة و �صاحلة و �آمنة لدعم عملية التعليم والتعلم ،حيث �أن الإخالل بتلك املعايري ي�ؤدي
ل�سوء ال�سلوك وعليه ف�إن �أي ت�رصفات خملة مهنيا و �أخالقيا �سيتم التعامل معها حيث يحق للجامعة �إجراء
حتقيق مع �أطراف الق�ضية وا�ستتباعها ب�إجراءات ت�أديبية ح�سبما تقت�ضيه احلالة.
الإجراءات العامة املتبعة يف التعامل مع
املخالفات
يتم تطبيق بع�ض �أو كل الإجراءات التالية للتحقيق
يف املخالفات املهنية والأخالقية:
املرحلة الأوىل  -الإبالغ عن املخالفة
يتم الإبالغ عن املخالفات �إما عن طريق �إخطار
اللجنة املخت�صة �أو �إر�سال بريد �إلكرتوين على
العنوان املخ�ص�ص لهذا الغر�ض �أو �إخطار �أحد
من�سوبي اجلامعة مبا يف ذلك رئي�س اجلامعة �أو
وكيليه لل�ش�ؤون الأكادميية وال�ش�ؤون الإدارية
واملالية .ويجب على اللجنة املخت�صة درا�سة البالغ
بعناية �شديدة حال �إ�ستالمه والت�أكد من �صحة
حمتواه قبل �إ�ستعداء املدعى عليه.
يف حالة �إدعاء وقوع �أي خمالفات مهنية و�/أو
�إخالالت ب�أي بند من بنود ميثاق جامعة عفت
الرتبوي يتم الإبالغ عن تلك الوقائع وميكن الإبالغ
عن تلك الوقائع مبا�رشة للجان املخت�صة �أو للجنة
الت�أديبية العليا للجامعة �أو رئي�سة اجلامعة �أو
وكيلة اجلامعة لل�شئون الأكادميية �أو رئي�س الوحدة
 /الق�سم او زميل ما �أو الإبالغ عن طريق الربيد
الإلكرتوين �أو الهاتف دون ذكر اال�سم �إن لزم الأمر.
املرحلة الثانية  -ت�شكيل وعقد اللجنة الرتبوية
ُت�شكل اجلامعة خم�س جلان تربوية �سنوي ًا وهي

اللجنة الرتبوية العليا واللجنة الرتبوية اخلا�صة
ب�أع�ضاء هيئة التدري�س واللجنة الرتبوية اخلا�صة
بالبحث العلمي واللجنة الرتبوية اخلا�صة مبن�سوبي
جامعة عفت من غري �أع�ضاء هيئة التدري�س واللجنة
الرتبوية اخلا�صة بالطالبات .ويجب �أن تنعقد
اللجنة التي تتلقى بالغ املخالفة (�أو تقرير عنه)
على الفور للبت يف الأمر وذلك �ضمن ال�صالحيات
املعطاة لها ؛ ويف حال �إر�سال البالغ �أو التقرير عن
الواقعة �إىل اللجنة الرتبوية العليا مبا�رشة ُت ِّول
الأخرية احلالة �إىل اللجنة املخت�صة.
املرحلة الثالثة  -الإ�ستدعاء
يتعني على اللجنة الرتبوية املخت�صة �إ�ستدعاء
املدعى عليه (�سواء كان ع�ضو هيئة تدري�س �أو
باحث �أو موظف �أو طالب) من خالل �إحدى الو�سائل
التالية فور �إ�ستالم الدعوى ليمتثل �أمام اللجنة
للتحقيق معه وال يعد الإ�ستدعاء نافذاً مامل ميثل
املدعى عليه �أمام اللجنة املخت�صة.
�	.۱إ�ستدعاء هاتفي بح�ضور ع�ضو �آخر � /أع�ضاء
�آخرين من اللجنة الرتبوية املخت�صة
�	.۲إر�سال بريد �إلكرتوين
�	.۳إر�سال ر�سالة ن�صية
�	.٤إر�سال خطاب بريدي م�ستعجل
	.٥ر�سالة �شفهية بح�ضور ع�ضو �آخر � /أع�ضاء
�آخرين من اللجنة الرتبوية املخت�صة
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�أوالً :امل�ساهمة يف تطوير ميثاق جامعة عفت
الرتبوي و�سيا�ساته و�إجراءاته
إجراءات
•	حتديد �أي من جماالت العمل تتطلب �
ٍ
و�سيا�سات.
•	�إقرتاح القواعد والقوانني التي حتكم جمريات
عمل اللجان الت�أديبية.
•	مراجعة ال�سيا�سات والإجراءات املعمول بها
للت�أكد من توافقها و فعاليتها.
•	اقرتاح و�سائل ناجعة للتعريف مبيثاق جامعة
عفت الرتبوي وجميع ال�سيا�سات والإجراءات و
القواعد والقوانني اخلا�صة به جلميع من�سوبي
جامعة عفت.
•	اقرتاح النهج الإداري الذ 1ي يجب اتباعه
ل�ضمان الإلتزام مبيثاق جامعة عفت الرتبوي
وجميع �سيا�ساته و�إجراءاته.
ثانياً� :ضمان الإلتزام التام مبيثاق جامعة عفت
الرتبوي و�سيا�ساته و�إجراءاته
•	و�ضع �آليات للتحقق الدوري من �إلتزام جميع
من�سوبي اجلامعة مبيثاق جامعة عفت الرتبوي
و�سيا�ساته .
•	و�ضع �آليات لتقييم العواقب التي قد ترتتب على
الإخالل ب� ٍأي من بنود امليثاق �أو �سيا�ساته �أو
�إجراءاته والتي قد حتول دون تنفيذ اخلطط
الإ�سرتاتيجية والتنفيذية للجامعة �أو حتقيق
الأهداف التي و�ضعتها اجلامعة.
•	املراجعة الدورية اللتزام اجلامعة مبيثاق
جامعة عفت الرتبوي و�سيا�ساته و�إجراءته يف كل
جمرياتها.
•	�إقرتاح خطط تطويرية لآليات التحقق الدوري
من �إلتزام جميع من�سوبي اجلامعة مبيثاق
جامعة عفت الرتبوي وجميع �سيا�ساته
و�إجراءاته.
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ثالثاً� :ضمان التخطيط ال�سليم لتفوي�ض ناجح
•	حتديد �آليات للتفوي�ض لع�ضوية اللجان ت�ضمن
�أن يتم تفوي�ض امل�س�ؤوليات بحر�ص �شديد ويف
خالل نطاق قانوين من قبل اللجنة.
•	فح�ص ومتحي�ص �سجل الع�ضو املقرتح تفوي�ضه
بعناية فائقة للت�أكد من قدرته على حتمل
امل�س�ؤولية التي قد �س ُتوكل �إليه.
•	تقدمي تقارير مف�صلة ومقرتحات ب�ش�أن الأع�ضاء
املفو�ضني يف اللجان ورفع التو�صيات �إىل اللجنة
الرتبوية العليا وللجنة الرتبوية العليا و حق �إتخاذ
القرارالنهائيالختيارالأع�ضاءالمو�صى
بتفوي�ضهم.
رابعاً :تثقيف وتوعية من�سوبي اجلامعة مبيثاق
جامعة عفت الرتبوي
•	حتديد الآليات التي �ست�ضمن تثقيف وتوعية
من�سوبي اجلامعة (جميع امل�ستفيدين) مبيثاق
جامعة عفت الرتبوي و�سيا�ساته و�إجراءاته مع
الأخذ بعني االعتبار التغذية الراجعة التي قد
يتقدم بها �أي ًا من ه�ؤالء.
•	اقرتاح �آلية ت�ضمن �رسية وخ�صو�صية ال�شكاوى
اخلا�صة باملخالفات الأخالقية مثل ا�ستخدام
طرق للتوا�صل الفوري مع اللجان والتي ت�ضمن
�أمن و�سالمة املتقدمني بتلك ال�شكاوى.
خام�ساً :مراعاة العدل وامل�ساواة يف تنفيذ ميثاق
جامعة عفت الرتبوي و �سيا�ساته و�إجراءاته
•	عمل قائمة باملخالفات الأخالقية واملهنية
والإجراءات الت�أديبية املتبعة يف التعامل معها.
•	تطوير �آليات ت�ضمن امل�ساواة يف التعامل مع
املخالفات املهنية والأخالقية حيث يتم �إتخاذ
نف�سالقراراتالت�أديبيةللمخالفاتذاتالطبيعة
املت�شابهة.
•	التعامل باملثل مع املخالف واملت�سرت على
املخالفة.
•	الت�أكد من �أن �سيا�سات و�إجراءات امليثاق تتوافق
مع بع�ضها البع�ض ومع غريها من ال�سيا�سات
والإجراءات الأخرى املعمول بها يف اجلامعة.

اللجان الرتبوية
المهام و المسؤوليات
مقدمة
وبناء على تو�صية رئي�س
يتم جتديد الع�ضوية يف اللجنة الرتبوية العليا للجامعة من قبل جمل�س اجلامعة
ً
اجلامعة ،و لأع�ضاء اللجنة احلق يف مراجعة �أو ا�ستحداث �إر�شادات تخدم التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة
املجتمع باجلامعة خا�صة تلك التي ترتبط ب�أخالقيات ومهنية العملية التعليمية و�إجراء البحوث� .أما اللجان
الرتبوية املخت�صة الأربع الأخرى فتتجدد الع�ضوية فيها �سنوي ًا كذلك (من خالل موافقة جمل�س اجلامعة ) ؛
وحتكم اللجان اخلم�س �سيا�سات و�إجراءات اجلامعة كما ين�ص دليل �سيا�سات و�إجراءات جامعة عفت.

اخل�صائ�ص واملهام وامل�س�ؤوليات العامة جلميع
اللجان الرتبوية بجامعة عفت:
	.۱النظر والبت يف الأمور املتعلقة مبخالفات
�أخالقية ومهنية.
�	.۲إ�ستحدات�إر�شاداتعامةحتكمكلمايتعلق
بالتعليموالتعلموالبحثالعلميوخدمةاملجتمع
خا�صةتلكاملتعلقةب�أخالقياتالعملومهنية
الأداء.
	.۳تقدمي امل�شورة حول كل ما يتعلق بال�شئون
الأخالقية ملجل�س اجلامعة وجمل�س الأمناء.
	.٤توجيه و�إر�شاد جميع من�سوبي جامعة عفت
من �أع�ضاء هيئة �أكادميية و �إدارية و باحثني
و طالبات بكل ما يتعلق ب�أخالقيات العمل
والدرا�سة بجامعة عفت.
	.٥بحث ودرا�سة التو�صيات التي قد يتقدم بها �أي
من من�سوبي عفت من �أ�ساتذة �أكادميني و
باحثني و �إداريني وطالبات �أو من �رشكائها �أو
الأفراد �أو امل�ؤ�س�سات التي تتعاون معها.
	.٦العمل على توفري مناخ عمل �إيجابي من خالل
رفع التو�صيات ب�إ�ضافة �سيا�سات و �إجراءات
من �ش�أنها حت�سني جودة الأداء املهني
والبحثي والإرتقاء ب�أخالقيات العمل ملجل�س
اجلامعة كلما دعت احلاجة ومن خالل القنوات
املخ�ص�صة لذلك.

	.۷الإلتزام التام مبيثاق جامعة عفت الرتبوي
و�سيا�ساته و�إجراءاته.
�	.۸ضمان التخطيط لتفوي�ض �إدراي ناجح.
	.۹تثقيف وتوعية من�سوبي اجلامعة مبيثاق
جامعة عفت الرتبوي.
�	.۱۰إتخاذ اخلطوات الالزمة للت�أكد من �أن اجلامعة
تتعلم من التجارب ال�سابقة وذلك لتفادي
تكرار الأخطاء وتداركها قبل حدوثها.
املهام وامل�س�ؤوليات اخلا�صة جلميع اللجان
الرتبوية بجامعة عفت:
حتمل ك ًال املهام وامل�س�ؤوليات العامة يف طياتها
عددا من املهام وامل�س�ؤوليات املتخ�ص�صة لذا وجب
بيانها وتف�سريها كما يلي:
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اللجنة الرتبوية البحثية و تخت�ص بالنظر يف
ال�ش�ؤون املتعلقة بالبحوث
•	نائبة رئي�س اجلامعة لل�ش�ؤون الأكادميية
 رئي�س ًا وع�ضواً دائم ًا•	نائبة العميدة للدرا�سات العليا والبحث العلمي
 ع�ضواً دائم ًا•	ع�ضو هيئة تدري�س من كل كلية ير�شحه جمل�س
الكلية ويعني من قبل عميدة الدرا�سات العليا
والبحث العلمي  -ع�ضواً مدعواً
•	ع�ضو هيئة تدري�س خمت�ص يف الدرا�سات
الإ�سالمية  -ع�ضواً مدعواً
•	عميد الكلية التي ينت�سب �إليها الباحث الطرف
يف الق�ضية  -ع�ضواً مدعواً

اللجنة الرتبوية الطالبية (وتخت�ص بالنظر يف
ال�ش�ؤون املتعلقة بالطالبات)
•	عميد �ش�ؤون الطالبات  -رئي�س ًا وع�ضواً دائم ًا
•	عميد الكلية التي تنت�سب �إليها الطالبة الطرف
يف الق�ضية  -ع�ضواً مدعواً
•	ع�ضو هيئة تدري�س خمت�ص يف الدرا�سات
الإ�سالمية  -ع�ضواً غري دائم
•	ممثل عن جمل�س حكومة الطالبات �أو جمل�س
�شورى الطالبات  -ع�ضوا غري دائم
•	ممثل اجلامعة لل�ش�ؤون القانونية  -ع�ضواً غري دائم

ويف حال مل يتم �إحالة الق�ضية �إىل اللجنة املخت�صة
مبا�رشة  ،يتوجب على ال�شخ�ص الذي �أحيلت �إليه
الق�ضية �إحالتها �إىل اللجنة املخت�صة �أو �إىل اللجنة
الرتبوية العليا للجامعة والتي �ستقوم بدورها
اللجنةالرتبويةالإداريةوتخت�صبالنظريفال�ش�ؤون
ب�إحالتها �إىل اللجنة الرتبوية املخت�صة .كما يجب
املتعلقة ب�أع�ضاء الكادر الإداري ومن يف حكمهم
على جميع اللجان و�أع�ضاءها الدائمني والغري دائمني
•	وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون الإدارية واملالية
الإلتزام ببنود ميثاق جامعة عفت الرتبوي
 رئي�س ًا وع�ضواً دائم ًاوال�سيا�سات املتعلقة به .وال يحق �إجراء �أي تعديل
•	رئي�س الق�سم الإداري الذي ينت�سب �إليه املوظف
على امليثاق �أو حمتواه �أو �أي من بنوده ولوائحه �إال
الطرف يف الق�ضية  -ع�ضواً مدعواً
من خالل الأطراف املعنيني باملعيار الثاين من
•	ع�ضو هيئة تدري�س خمت�ص يف الدرا�سات
الإ�سالمية  -ع�ضوا غري دائم
معايري الهيئة الوطنية للتقومي واال�إعتماد الأكادميي
اخلا�ص بالإدارة واحلوكمة ثم عر�ض التو�صيات �أو
•	ممثل عن املجل�س الإداري للجامعة
التحديثات على جمل�س اجلامعة من خالل جلنة
 ع�ضواً غري دائم•	ممثل اجلامعة لل�ش�ؤون القانونية  -ع�ضواً غري دائم جمل�س اجلامعة الدائمة املخت�صة ذات ال�صلة
باملعيار الثاين لإتخاذ القرار ب�ش�أنها.
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�صالحيات ميثاق جامعة عفت الرتبوي
اللــــجــــــــان

مقدمة
تنبثق عن ميثاق جامعة عفت الرتبوي خم�س جلان �شكلت بقرار �إداري الهدف منها تنظيم وحوكمة جمريات
الأمور ذات ال�صلة بامليثاق  ،وي�أتي على ر�أ�س هذه اللجان اللجنة الرتبوية العليا للجامعة ؛ وهي جلنة
بناء على تو�صية
دائمة ير�أ�سها رئي�س اجلامعة وتتجدد الع�ضوية فيها �سنوي ًا للأع�ضاء الغري دائمني وذلك ً
من رئي�س اجلامعة وموافقة جمل�س اجلامعة � .أما اللجان الأربع الأخرى فهي جلان خمت�صة يتكون كل منها
من خم�سة �أع�ضاء على الأقل وتتجدد الع�ضوية فيها �سنوي ًا يف مطلع العام الأكادميي بناء على موافقة
جمل�س اجلامعة ،و ُترفع التقارير ال�شهرية من كل اللجان املخت�صة �إىل اللجنة الرتبوية العليا للبت يف الأمور
املتعلقة باملخالفات الأخالقية واملهنية بناءاً على تو�صيات اللجنة املخولة ؛ وللجنة العليا احلق يف �إقرار
�أو تعليق تو�صيات اللجنة املخت�صة ؛ ومن �أجل �إحقاق العدل وال�شفافية يتم �إ�ستبعاد �أي ع�ضو دائم �أو غري
دائم تربطه �أي عالقة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة ب�أحد �أطراف الق�ضية �إ�ستبعاداً م�ؤقت ًا حلني البت فيها .وال
يعترب القرار النهائي نافذاً �إال بعد �إعتماده من قبل رئي�س اجلامعة وفق ال�رشوط والأحكام املبينة �أدناه.

الهيكل التنظيمي للجان تربويات عفت
اللجنة الرتبوية الأكادميية وتخت�ص بالنظر يف ال�ش�ؤون
اللجنة الرتبوية العليا للجامعة
املتعلقة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم
• رئي�سة اجلامعة  -رئي�س ًا وع�ضواً دائم ًا
•	نائبة رئي�س اجلامعة لل�ش�ؤون الأكادميية
•	نائبة رئي�س اجلامعة لل�ش�ؤون الأكادميية
 رئي�س ًا وع�ضواً دائم ًا ع�ضواً دائم ًا• ممثل اجلامعة لل�ش�ؤون القانونية  -ع�ضواً غري دائم
•	عميدة �ش�ؤون الطالبات  -ع�ضواً دائم ًا
•	نائبة رئي�سة اجلامعة لل�ش�ؤون الإدارية واملالية •	ع�ضو هيئة تدري�س خمت�ص يف الدرا�سات
الإ�سالمية  -ع�ضواً غري دائم
 ع�ضواً غري دائم•	ممث ًال عن جمل�س ال�شورى اخلا�ص ب�أع�ضاء هيئة
•	ع�ضو هيئة تدري�س خمت�ص يف الدرا�سات
التدري�س  -ع�ضواً غري دائم
الإ�سالمية  -ع�ضواً غري دائم
• ممثل اجلامعة لل�ش�ؤون القانونية  -ع�ضواً غري دائم •	عميد الكلية التي ينت�سب �إليها ع�ضو هيئة
التدري�س  -ع�ضواً مدعواً
•	رئي�س الق�سم الأكادميي �أو الإداري الطرف يف
الق�ضية  -ع�ضواً مدعواً

۱۳

الركيزة الثامنة :التوجيه

وال يقت�رص التوجيه والإر�شاد على ما تن�ص عليه
كما جاء يف احلديث الذي رواه م�سلم يف ال�صحيح من اللوائح والقوانني بل يعتمد �أي�ض ًا �إعتماداً كبرياً على
حديث �أبو رقية ابن �أ�س الداري  ،يقول قال ر�سول اهلل حنكة وفطنة كل ع�ضو من �أع�ضاء اجلامعة يف
�صلى اهلل عليه و�سلم « :الدين الن�صيحة  ،قلنا  :ملن يا جميع الأوقت والأموال  ،ولذلك وجب حتكيم العقل
يف احلكم على الأمور جلها لتفادي العواقب التي قد
ر�سول اهلل ؟ قال  :هلل ولكتابه ولر�سوله ولأئمة
ترتتب على الإخالل ب�أي من اللوائح �أو القوانني.
امل�سلمني وعامتهم» ؛ وذلك يدل على عظم �ش�أن
الن�صيحة اخلال�صة والتوجيه ؛ لأنه جعلها الدين كله.
وعليه ف�إنها م�س�ؤولية جميع الأفراد �أن يعرفوا ما
ميثل الت�رصف الالئق والت�رصف الغري الئق حيث
متثلت ر�ؤية امللكة عفت الثنيان  -طيب اهلل ثراها
 يف �إقامة �رصح تعليمي رائد يعنى بتعليم الفتاة يحق للجامعة م�ساءلة الأفراد الذين يقومون ب�أيُ
ت�رصف غري الئق و �سيتتبعونه ب�إجراءات ت�أديبية �أو
منذ نعومة �أظفارها لتكون مثا ًال يحتذى به �أم ًا
حتى طلب التحقيق من قبل ال�سلطات ال�سعودية �إن
وباحث ًة ورائد ًة ؛ ومل يكن ليتحقق هذا الهدف من
خالل التعليم والتعلم فقط بل �أ�ضف �إىل ذلك الرتبية ا�ستدعى االمر.
متمثل ًة يف �إ�سداء الن�صيحة ال�سديدة والقدوة املثلى
يف جميع ما �أوجب اهلل ويف ترك ما حرم اهلل  ،وهذا
يعم حق اهلل وحق الر�سول وحق القر�آن وحق الأئمة
وحق العامة .لذلك يعد التوجيه والإر�شاد جز�أً ال
يتجز�أ من العملية التعليمية وواجب ًا من واجبات
جميع من�سوبي عفت .ومن �أوجه التوجيه والإر�شاد
الر�سمي املعمول بها يف جامعة عفت على �سبيل
املثال ال احل�رص �سن القوانني واللوائح التنظيمية
وال�سيا�سات والإجراءات والكتيبات الإر�شادية
واالجتماعات الإر�شادية ويف التي تنظم جميع
جمريات احلياة اليومية يف اجلامعة مبا يتما�شي
مع �إحتياجات من�سوبي اجلامعة وت�رشيعات الدين
احلنيف واللوائح والأنظمة املتبعة يف اململكة.

۱۲

�إن من ركائز العملية التعليمية وجامعة عفت �إ�سداء
الن�صيحة اخلال�صة والتوجيه والإر�شاد وال تقت�رص
العملية التعليمية على م�ساندة الطالبات فقط ولكن
ت�شمل كذلك �أع�ضاء الهيئة الأكادميية والباحثني
واملوظفني والعمال وجميع القائمني على الأعمال
اليومية باجلامعة .و ُت�سدى الن�صيحة للأفراد
ب�أ�شكال خمتلفة .منها ماهو غري ر�سمي من خالل
الن�صائح اليومية التي ُتعطى جلميع �أع�ضاء �أفراد
عائلة جامعة عفت لتح�سني الأداء.

ال�صدق :وفق القوامي�س واملعاجم خ�صلة ال�صدق
تعني «�سمة قول احلق والعدل» والتكلف وم�آخذه
بدمث اخللق .قال اجلاحظ « :ال مروءة لكذوب وال
َو َر َع ل َِ�س ِّيىءِ ».يو�صف الفرد ال�سهل الأخالق و ال�سل�س
الطباع وخاف�ض اجلناح و�سمح املقادة والبعيد عن
التكلف وم�آخذه بدمث اخللق ؛ تلك هي اخل�صال التي
تتطلع �إليها اجلامعة يف من�سوبيها �سفراء عفت
وت�ؤكد على الإلتزام بها يف جميع جمرياتها من
بحث علمي وتعليم وتعلم وخدمة جمتمع و�إدارة
م�شاريع ؛ وال تتوانى اجلامعة يف التعامل بحزم مع
املخالفات الأخالقية والأدبية والفكرية و التحيز
العن�رصي مثل الغ�ش وال�رسقة واالختال�س والتحر�ش
بالآخرين و يحق للجامعة عقاب �أو رفع الدعاوى
�ضد �أي من الأفراد الذين يخالفون امليثاق اخللقي �أو
�أي من �سيا�ساتها �أو �أي من قراراتها الت�أديبية على
�أ�سا�س العرق �أواجلن�س و العنف وت�ضارب امل�صالح
والف�ساد بجميع �أ�شكاله و�سوء ا�ستخدام موارد
اجلامعة �أو خمالفة � ٍأي من �سيا�سات ولوائح اجلامعة.

الرقي يف الإجناز :هو الطموح والرغبة العارمة يف
حتقيق هدف نبيل ؛ وال ين�ش�أ الطموح من عدم بل
هو �أ�سلوب حياة متكامل ووليد التفكري الإيجابي ،
ولهذا كان حر�ص اجلامعة على �إيجاد بيئة ت�شجع
على التفكري الإيجابي بو�ضع �أهداف وا�ضحة
و�إر�شادات جلميع �أع�ضاء هيئة التدري�س والباحثني
واملوظفني والطالبات مع �إعطائهم الفر�صة للإبداع
والإبتكار مع منح اجلوائز ملن يقومون بتقدميها.
�إدارة امل�س�ؤولية الإجتماعية :تفخر جامعة عفت
بكونها م�ؤ�س�سة غري ربحية ملتزم ًة مببادئ و�سمات
الإدارة الالربحية الفاعلة -وت�ؤمن اجلامعة ب�أن
تلك ال�سمات التي ت�شمل االلتزام بر�سالة وا�ضحة و
قيادة جادة وحوكمة التفاعلية و�شفافية �صادقة
وا�ستدامة و ال�سيا�سات الناجعة لإدارة املخاطر
والتوا�صل القوي مع املجتمع وكلها �سمات ت�سعى
ومواكِ ب ًة
لتحقيق �أف�ضل م�ستويات النجاح امل�ؤ�س�سي ُ
لأحدث تقنيات الع�رص.

الرعاية :املعنى العام للرعاية وفق املعجم هو
«توفري احلماية والإلتزام بامل�س�ؤولية جتاه �شيء
ما» ؛ �إال �أن مفهوم الريادة يف جامعة عفت �أو�سع
و�أ�شمل �إذ ي�شمل التطوع وخدمة املجتمع وبذل
العطاء .وذلك لأن اجلامعة ت�ؤمن ب�أهمية التوا�صل
مع املجتمع وبذل العطاء .وذلك لأن اجلامعة ت�ؤمن
ب�أهمية التوا�صل مع املجتمع برامج وخدمات
و�أن�شطة وفعاليات وعقد ندوات بحثية و�إجتماعية
ون�رش البحوث واملقاالت التي تقدم احللول
للمجتمع وتلبي �إحتياجاته وتدعم تطوره وارتقائه
وتعود عليه بالنفع والفائدة.

۱۱

الركيزة ال�ساد�سة :الي�رس

 - ۱كلمة الي�رس يف اللغة العربية تعني ال�سهولة
والب�ساطة وهي عك�س كلمة «الع�رس» وتعني ال�شدة
وال�صعوبة.
 - ۲جاءت �سورة الإن�رشاح يف الآيتني اخلام�سة
وال�ساد�سة بر�سالة خا�صة كما يف قوله تعاىل
�سا).
�سا * �إِ َّن َم َع ا ْل ُع ْ ِ
( َف�إِ َّن َم َع ا ْل ُع ْ ِ
�س ُي ْ ً
�س ُي ْ ً

حتتل مكارم الأخالق م�ساحة كبرية من الدين
ف�أكمل امل�ؤمنني �إميان ًا كما قال عليه ال�سالم
�أح�سنهم ُخلُقاً .والأمانة �ضلع من �أ�ضلع الإح�سان ؛
والإح�سان واملنبثق عن كلمة «ح�سن» هو كمال
اخللق والذي يحوي بداخله جميع الركائز الأخالقية
والذي يعني ال�سعي الد�ؤوب ملراقبة اهلل يف ال�رس
والعلن ويف القول والعمل وهو فعل اخلريات على
�أكمل وجه وابتغاء مر�ضات اهلل كما جاء يف احلديث
ال�رشيف عن الإح�سان�« :أن تعبد اهلل ك�أنك تراه ف�إن
مل تكن تراه ف�إنه يراك ».وملَّا كان للأمانة من
�أهمية بالغة يف �صقل الف�ضائل فقد ذكرت يف مائة
وخم�س وت�سعون مو�ضع ًا يف كتاب اهلل الكرمي .ومن
�أ�ضلع الإح�سان الأخرى الإتقان وال�صدق والرعاية
والرقي يف الإجناز وامل�س�ؤولية الإجتماعية.

� - ۳أنه مهما �صعبت الأمور وت�أزمت امل�شاكل التي
يواجهها الفرد ف�إن اهلل دائما ما يوفر له احللول
وير�شده حلبل اخلال�ص لراحة وطم�أنينة العبد.
وت�ؤكد ال�سورة على هذه الر�سالة حيث تكرار مقولة
«�إن مع الع�رس ي�رسا» مرتني.
و هكذا هي احلكمة الإلهية �أن جعلت «مع» الع�رس
ي�رس ال ي�سبقه وال يتبعه بل ي�أتي معه ؛ وكان هذا
من باب طم�أنة العبد �أن جعل يف التكرار توكيداً
على هذه احلقيقة .وهكذا ف�إن تلك الآيتني من �سورة
الإن�رشاح هي ر�سالة �أمل حني يتقدم الأمل و تت�أزم
الأمور .ويف احلديث ال�رشيف عن �أبي هريرة ر�ضي
اهلل عنه  ،عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم  ،قال:
«من نف�س عن م�ؤمن كربة من كرب الدنيا  ،نف�س
اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة  ،ومن ي�رس على
مع�رس  ،ي�رس اهلل عليه يف الدنيا والآخرة  ،ومن �سرت
م�سلما � ،سرته اهلل يف الدنيا والآخرة  ،واهلل يف عون
العبد  ،ما كان العبد يف عون �أخيه  ،ومن �سلك
طريقا يلتم�س فيه علما � ،سهل اهلل له به طريقا �إىل
اجلنة  ،وما جل�س قوم يف بيت من بيوت اهلل  ،يتلون
كتاب اهلل ويتدار�سونه بينهم � ،إال نزلت عليهم
ال�سكينة وغ�شيتهم الرحمة وحفتهم املالئكة
وذكرهم اهلل فيمن عنده  ،ومن بط�أ به عمله  ،مل
ي�رسع به ن�سبه» رواه م�سلم� .إمتثا ًال لهذه الآيات
الكرميات ودعوة الر�سول عليه �أف�ضل ال�صالة
والت�سليم ارت�أت اجلامعة �أن الو�سطية يف املنهج
بني ال�شدة والب�ساطة وذلك لأن اجلامعة ت�ؤمن
الإبداع ينبع من الب�ساطة يف الإجراءات ولذا ف�إن
اجلامعة تنتهج الي�رس يف �سيا�ساتها و�إجراءاتها
وتتجنب البريوقراطيةاملركزية يف جمرياتها
وت�ستح�سن التفوي�ض وامل�شاركة الإدارية البناءة.
۱۰

الركيزة ال�سابعة :الأمانة

عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه  ،عن ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم  ،قال�« :إمنا بعثت لأمتم مكارم
الأخالق».

الإتقان :و هو �إمتام العمل على �أكمل وجه بطريقة
علمية وتقنية وفنية عالية للح�صول على �أف�ضل النتائج
حيث حتفز اجلامعة دوما �أع�ضائها حلب التطوير من
�أجل التح�سني الدائم والإبداع والإبتكار حتى تقدم
برامج �أكادميية و�أن�شطة وخدمات تلبي �إحتياجات
املجتمع املحلي والدويل ب�أ�رسه على �أكمل وجه.

الركيزة الرابعة :البنيان
املر�صو�ص

�شبه الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم امل�ؤمنني باجل�سد
الواحد يف موا�ضع عدة كما �شبههم بالبنيان
املر�صو�ص �أي املرتا�صف املتما�سك القوي الذي
ي�صعب تفكيكه ؛ وهي �صورة بالغية ثرية فقال عليه
ال�صالة وال�سالم« :امل�ؤمن للم�ؤمن كالبنيان ي�شد
بع�ضا» و�شَ َّبك بني �أ�صابعه.
بع�ضه ً
ت�ؤمن جامعة عفت وجميع من�سوبيها ب�أهمية
التوا�صل الفعال والتفاعل الناجح وال�رشاكات
والتعاون مع املجتمع يف �سعيها الد�ؤوب لتحقيق
الإمتياز كم�ؤ�س�سة جامعية �أ�سوة بحديث الر�سول
الكرمي .فتحث �أع�ضائها على تبني ثقافة التعاون مع
حتمل امل�س�ؤولية و ت�شجيع الإ�سهامات الفاعلة
والتوا�ضع الت�سامح والو�سطية واملرونة والإبداع تقبل
الآخرين والإ�ضافة املجدية والإميان ب�رضورة
الوحدة والتناغم بني الب�رش ولذلك تدعم اجلامعة
العمل الفردي وت�شيد بالعمل اجلماعي فهما
متالزمان يف �إحداث منظومة متناغمة جتمع �أفراد
فرق العمل ؛ وهي معادلة الغر�ض منها حتقيق
الإحرتام املتبادل بني الأفراد واجلماعات كما جاء
يف قوله تعاىل يف الآية الثالثة ع�رش من �سورة
ا�س �إِ َّنا َخ َل ْق َناكُ ْم مِ ْن ذَكَ ٍر َو�أُ ْنثَى
احلجرات( :يا �أَ ُّي َها ال َّن ُ
الل
ع
ت
ل
ئ
َو َج َع ْل َناكُ ْم �شُ ُعو ًبا َو َق َبا
ِلَ
ارفُوا �إِ َّن �أَكْ َر َمك ُْم عِ ْن َد َّ ِ
ِ
َ
َ َ
�أَ ْتقَاكُ ْم �إِ َّن َّ َ
ِري).
ِيم َخب ٌ
الل َعل ٌ

الركيزة اخلام�سة :الو�سطية

قال تعاىل يف الآية الثالثة والأربعني بعد املائة
(وكَ َذ لِكَ َج َع ْل َناكُ ْم �أُ َّم ًة َو َ�سطً ا
من �سورة البقرةَ :
الر ُ�سولُ َعل َْيك ُْم
ِل َتكُو ُنوا �شُ َه َد َاء َعلَى ال َّن ِ
ا�س َو َيك َ
ُون َّ
�شَ هِ ي ًدا َو َما َج َع ْل َناا ْلق ِْب َل َة ا َّلتِي كُ ْن َت َعل َْي َها�إِ َّل ِل َن ْعل ََم َم ْن
م ْن ين َقل ُِب َعلَى َع ِق َب ْي ِه َو�إِ ْن كَ ا َن ْت
الر ُ�سولَ ِ َّ
َي َّتب ُِع َّ
ان َّ ُ
ِين َه َدى َّ ُ
يع
الل َو َما كَ َ
ري ًة �إِ َّل َعلَى ا َّلذ َ
الل ِل ُي ِ�ض َ
َل َك ِب َ
ميا َنك ُْم �إِ َّن َّ َ
يم).
ا�س ل ََر ُء ٌ
الل بِال َّن ِ
�إِ َ
وف َرحِ ٌ
هكذا حثت الآية الكرمية من �سورة البقرة على
�رضورة «الو�سطية» وذلك لتحقيق التوازن الدائم.
فالو�سطية على امل�ستوى الفردي تعني التوازن يف
احلكم على الأمور والأفراد و�إعطاء كل ذي حق حقه ؛
�أما الو�سطية على امل�ستوى امل�ؤ�س�سي فتعني التوازن
يف حتقيق الر�ؤية والر�سالة والأهداف  ،ولهذا كانت
الو�سطية من �أبرز تعاليم الدين الإ�سالمي احلنيف
و�إحدى �أهم اخل�صائ�ص الأ�سا�سية التي تتبناها
جامعة عفت .ورمبا يعتقد البع�ض �أن الو�سطية هي
تكون اخليار الأو�سط عندما يلتب�س القرار بني �أمرين
كالهما طريف نقي�ض �إال �أن �أ�صل الأمر يف جامعة
بادئ ذي بدئ كقيمة
عفت هو �إنتهاج الو�سطية ٍ
�أخالقية �أ�سا�سية لت�صبح منهج ًا و�أ�سلوب ًا للتعامل مع
الذات والآخرين يف �إ�صدار القرارات وو�ضع الأنظمة
واللوائح التنظيمية وحتى املناهج الدرا�سية .بل �إن
هذا املنهج يعد �سمة من �سمات جميع من�سوبي
جامعة عفت يف �إدارتهم لأمورهم احلياتية اليومية
وي�ضع جامعة عفت على خارطة العامل للم�ؤ�س�سات
التعليمية كم�ؤ�س�سة تعنى بتحقيق التوازن الإداري
ك�سمة ذات �أهمة ق�صوى يف جناحها.
�إن الو�سطية التي ت�سعى اجلامعة لتحقيقها هي
حتقيق التوازن بني متطلبات الواقع املعا�رص
والإرث احل�ضاري العريق و�إحرتام الهويات والأخذ
يف الإعتبار م�صالح امل�ؤ�س�سة ومتطلبات املجتمع
حولها .ولذلك حتر�ص اجلامعة كل احلر�ص على
مراجعة وتنقيح �سيا�ساتها دوري ًا مبا ي�ضمن
التوازن والو�سطية يف الأمور كلها مدركة متام
الإدراك �أن الكمال هلل وحده عز وجل.

۹

الركيزة الثالثة :الرعاية

ينطوي مفهوم الرعاية على العناية امل�ستمرة و
التطوير الدائم .وهو مفهوم بالغ ال�ش�أن يف الإ�سالم
كما يف �سورة لقمان من الآية الثالثة ع�رش وحتى
التا�سعة ع�رش حيث يو�صى الإن�سان برعاية نف�سه �أوال
ثم ذويه مت رعاية �أبناء جمتمعه ب�أ�رسه ،مع احلر�ص
والرتكيز على رعاية وتن�شئة الأطفال وال�شباب يف �أي
جمتمع حتى ينمو على حب وطاعة اهلل و�أ�س�س
الإ�سالم القومي:
ان ِل ْب ِن ِه َو ُه َو َيعِظُ ُه َيا ُب َن َّي َل ُت ْ�شِكْ
(و�إِ ْذ قَالَ ُلق َْم ُ
َ
ان
ب َّ ِ
يم * َو َو َّ�ص ْي َنا ْ إِ
ال ْن َ�س َ
ِالل �إِ َّن ِّ ْ
ال�شكَ لَظُ ل ٌْم َعظِ ٌ
ب َِوا ِل َد ْي ِه َح َم َل ْت ُه �أُ ُّم ُه َو ْه ًنا َعلَى َو ْه ٍن َوفِ َ�صا ُل ُه ِف
ري * َو�إِ ْن
ي �أَنِ ا�شْ ك ُْر ِل َول َِوا ِل َد ْيكَ �إِ َ َّ
ام ْ ِ
ل ْال َِ�ص ُ
َع َ
�شكَ بِي َما ل َْي َ�س لَكَ ِب ِه عِ ل ٌْم ف ََل
اه َداكَ َعلى �أَ ْن ُت ْ ِ
َج َ
ُتطِ ْع ُه َما َو َ�صاحِ ْب ُه َما ِف ال ُّد ْن َيا َم ْع ُروفًا َوا َّتب ِْع َ�سبِيلَ
با كُ ْن ُت ْم
ل ث َُّم �إِ َ َّ
اب �إِ َ َّ
ل َم ْر ِج ُعك ُْم َف�أُ َن ِّب ُئك ُْم ِ َ
َم ْن �أَ َن َ
ُون * َيا ُب َن َّي �إِ َّن َها �إِ ْن َتكُ مِ ْثقَالَ َح َّبةٍ مِ ْن َخ ْر َدلٍ
َت ْع َمل َ
�ض َي ْ�أ ِت
ات �أَ ْو ِف ْ أ
ال�س َم َو ِ
الَ ْر ِ
َف َتك ُْن ِف َ�ص ْخ َرةٍ �أَ ْو ِف َّ
ِب َها َّ ُ
الل �إِ َّن َّ َ
ال�ص َل َة
الل لَطِ يفٌ َخب ٌ
ِري * َيا ُب َن َّي �أَقِ ِم َّ
وف َوا ْن َه َعنِ ْ ُ
َو�أْ ُم ْر ب ْ َ
ب َعلَى َما
ِال ْع ُر ِ
ا�ص ِ ْ
ال ْن َك ِر َو ْ
ُ
�أَ َ�صا َبكَ ِ�إ َّن َذلِكَ مِ ْن َع ْز ِم ْ أ
ال ُمو ِر * َو َل ُت َ�ص ِّع ْر َخ َّدكَ
َ
َّ
�ض َم َر ًحا �إِ َّن الل َل ُيحِ ُّب كُ َّل
ت ِ�ش ِف ْ أ
الَ ْر ِ
لِل َّن ِ
ا�س َو َل َ ْ
�ض مِ ْن
ور * َواق ِ
متَالٍ ف َُخ ٍ
ْ�ص ْد ِف َم�شْ يِكَ َواغْ ُ�ض ْ
ُ ْ
ات ل ََ�ص ْو ُت ْالَمِ ِري).
َ�ص ْوتِكَ �إِ َّن �أَ ْنك ََر ْ أ
الَ ْ�ص َو ِ

۸

كما حث ر�سول اهلل عليه ال�صالة وال�سالم على الرعاية
مبعناها الأ�شمل يف احلديث ال�رشيف عن عبد اهلل بن
عمر �إذ يقول �سمعت ر�سول اهلل عليه �أف�ضل ال�صالة
والت�سليم  ،يقول« :كلكم راع وكلكم م�س�ؤول عن
رعيته ،فالإمام راع وم�س�ؤول عن رعيته ،والرجل راع
يف �أهل بيته وم�س�ؤول عن رعتيه» * رواه بخاري و
م�سلم يف �صحيحيهما عن ابن عمر.
تعي جامعة عفت دورها امل�س�ؤول يف �إعداد جيل
امل�ستقبل .ولذلك ف�إن الرعاية والتن�شئة بالن�سبة لها
ت�شمالن نواح عدة ال تقت�رص على التعليم والتعلم فقط
بل تتعدى ذلك لت�شمل االهتمام برخاء وراحة و
�صحة و�أمن و�أمان جميع من�سوبيها  ،فتثمر جي ًال من
�سفراء و�سفريات ح�سن اخللق واملهنية يف بيئة
�صحية �آمنة و�سليمة .وتعد كلمة راعية كلمة م�شتقة
من «رعاية» وهم كل الأفراد الذين يتمتعون برعاية
من يرعاهم ولذلك ف�إن ركيزة الرعاية ت�شري �إىل الدور
الريادي التي تتبناه جامعة عفت -وهو دور تت�رشف
اجلامعة ب�أداءه يف رعايتها و تفهمها وتوا�صلها
الدائم مع امل�ستفيدين من رعايتها لتلبية متطلباتهم.

الركيزة الأوىل :التقوى

الركيزة الثانية :الآداب

معان قد
قال تعاىل يف الآية الثامنة والع�رشون من �سورة
ت�شمل كلمة «�آداب» يف اللغة العربية ثالثة ٍ
م َتلِفٌ �أَل َْوا ُن ُه تبدو متباعدة عن بع�ضها البع�ض ولكنها قريبة �إذ
اب َو َْ أ
(ومِ َن ال َّن ِ
ام ُ ْ
ال ْن َع ِ
فاطر َ
ا�س َوال َّد َو ِّ
نا َي ْخ�شَ ى َّ َ
تنحدر جميعها من الأ�صل ذاته وهي املعرفة
الل مِ ْن عِ َبا ِد ِه ا ْل ُعل ََمــــ�ؤُاْ)
كَ َذلِكَ ِ�إ َّ َ
التقوى هي عماد جميع الركائز الثمانية �إذ ت�شمل عدداً والأخالق الكرمية وح�سن التوا�صل .فقد رمزت
«الآداب» يف القرنني الأول والثاين من الهجرة �إىل
من املعاين منها الف�ضيلة والإخال�ص وال�صالح
والإميان كماجاء يف الآية الكرمية من �سورة فاطر التي املعرفة يف املجاالت العلمية و�شملت علوم التاريخ
تربط بني التقوى والعلماء  .وكذا احلال يف جامعة عفت والفل�سفة والعلوم الدينية بينما �أ�ضحت الحق ًا حكراً
على الأعمال واملنتجات ذات الطابع الأدبي� .أما
فرحلة البحث عن املعرفة والتنوير مرهونة بف�ضيلة
التقوى يف كل خطوة حيث يجب مراعاة اهلل يف التعلم الإ�ستخدام الآخر لكلمة «�آداب» فريمز �إىل �أ�صول
الت�رصف يف ظرف ما مثل �آداب الطعام وال�رشاب
والتعليم والبحث العلمي فالتقوى يف �إجراء البحث
العلمي هي مراعاة امللكية الفكرية وحقوقها  ،والتقوى كما ترتبط نف�س الكلمة بجذر كلمة «م�أدبة» والتي
ترمز لكرم ال�ضيافة  .هذه الأبعاد املختلفة ملعنى
يف التعليم هي الإخال�ص يف تو�صيل املعلومة،
والتقوى يف التعلم هي ال�صدق يف طلب املعرفة� .أما يف كلمة «�آداب» ت�أتي جمتمعة يف و�صف جامعة عفت
كم�صدراً للمعرفة مبعناها الأو�سع وتبدو جلي ًة يف
الإدارة التنظيمية فللتقوى �أهمية بالغة منبعها درء
برامج التعليم العام التي تتبناها اجلامعة والدعوة
الأخطاء .و التقي هو ذلك املرء الذي يتجنب الوقوع
فري�سة للأخطاء �أو �سوء الت�رصف ؛ والتعني التقوى ب�أي �إىل التوا�صل مع القا�صي والداين بهدف التبادل
�شكل من الأ�شكال الع�صمة من الزلل ؛ بل تعني االنتباه املعريف مبا ال يتنافى مع �أ�صول احلوار مع الآخرين
ب�أدب جم وااللتزام العام مبحا�سن الأخالق.
لتجنب الوقوع يف املخاطر �سلوكية كانت �أم �إدارية.

۷

تربويات عفت
ركائز ميثاق جامعة عفت الرتبوي
مقدمة

«تربويات عفت» هو الإ�سم الذي �أطلقته اجلامعة على الركائز الثمانية املكونة للميثاق .وقد �أُختريت كلمة
«تربويات» بعناية فائقة لتعك�س املغزى .فكلمة «تربويات» م�شتقة من « ُيربي» واجلذر «ربى» والذي تنبثق
عنه جمموعة من الكلمات واملعاين ترتبط جميعها مبعنى الرتبية والن�ش�أة ال�صحيحة القومية فيقال «يربي
طفالً» �أي يعلم �شخ�ص ًا و ُين�ش�أه ن�ش�أ ًة �صحيحة كما ين�سحب املعنى كذلك على رعاية ال�شيء حتى يكرب
حجما وقدرة  .ولهذا وقع الإختيار على كلمة «تربويات» �إ�ستلهاما من املعاين ال�سابقة ال�شاملة لهذه الكلمة
لتعرب عن الركائز الثمان مليثاق جامعة عفت الرتبوي وهي كالتايل( :يرجى الإطالع على املرفق رقم
1ملزيد من التفا�صيل).
الركيزة الأوىل :التقوى
الركيزة الثانية :الآداب
الركيزة الثالثة :الرعاية
الركيزة الرابعة :البنيان املر�صو�ص

الركيزة اخلام�سة :الو�سطية
الركيزة ال�ساد�سة :الي�رس
الركيزة ال�سابعة :الأمانة
الركيزة الثامنة :التوجيه

وتعد تلك الركائز الثمانية الطريق لتحقيق ر�ؤية امللكة عفت (طيب اهلل ثراها) وحتدد الإطار الذي تدار به كل
ال�ش�ؤون الأكادميية والإدارية بجامعة عفت.

٦

واجبات من�سوبي جامعة عفت جتاه ميثاق
جامعة عفت الرتبوي
يتعني على جميع من�سوبي اجلامعة من �أع�ضاء
هيئة تدري�س وباحثني و�إداريني وعمالة ت�شغيلية
وحرفيني وطالبات ومن يف حكمهم مبا يف ذلك
�أع�ضاء هيئة التدري�س امل�ؤقتني و زوار اجلامعة
ممن يعملون بدوام جزئي �أو كلي الإلتزام بجميع
بنود امليثاق وركائزه الأربعة وما تقت�ضيه والتي
ت�شمل ر�ؤية و ر�سالة اجلامعة وقيم «�إقر�أ» و�سمات
من�سوبي جامعة عفت ور�ؤية م�ؤ�س�ستها امللكة عفت
– طيب اهلل ثراها.
كما يتعني على من�سوبي اجلامعة الأخذ بعني
الإعتبار املفاهيم التي تعززها اجلامعة وهي �سعة
الأفق و الأمانة والت�سامح وحتمل امل�س�ؤولية والعدل
يف جميع ال�ش�ؤون االجتماعية والأخالقية
والأكادميية يف الأمور كلها �أكادمييةٍ كانت �أو
�إجتماعية �أو �أخالقية ؛ كما يجب على جميع
من�سوبي اجلامعة احلر�ص كل احلر�ص على حماية
�سمعة ونزاهة اجلامعة ومن�سوبيها يف كل �ش�أن من

�ش�ؤون اجلامعة –�صغريها وكبريها -يف الأو�ساط
املحلية والدولية ومن�صات التوا�صل االجتماعي
الإخالل ب�أي من تلك التعليمات قد يرتتب عليه
الإحالة للتحقيق الإداري  .ولهذا �صاغت اجلامعة
عدد من الأ�سئلة احلوارية الذاتية والتي تهدف لإر�شاد
الأفراد ملدى �إلتزامهم باملعايري الأخالقية للجامعة.
	.۱هل يتوافق ت�رصفاتي وتتما�شى مقوالتي
مع بنود ميثاق جامعة عفت الرتبوي
وركائزه الثمان؟
	.۲ماهي نتائج ما�أقول �أو �أفعل على �سمعتي
و�سمعة الأفراد الآخرين من من�سوبي جامعة
آثار �سلبية لأدائي وت�رصفاتي
عفت؟ هل من � ٍ
على �سمعة اجلامعة كم�ؤ�س�سة تعليمية ذات
�سمعة طيبة يف املجتمع املحلي والدويل؟
	.۳هل يخدم ما �أقول و�أفعل جامعة عفت
وجميع من�سوبيها و له هدف غري خدمة
م�صلحتي ال�شخ�صية ؟
	.٤هل يعد �أدائي و�سلوكي مثال يحتذى به؟

٥

امليثاق الرتبوي
الأهداف والواجبات
تتميز جامعة عفت بكونها بوتقة متعددة الثقافات حيث ينتمي �أع�ضا�ؤها من هيئة تدري�س وباحثني
وموظفني وطلبة �إىل جميع قارات العامل ب�شكل جماعي وفردي و يت�شاركون يف �أن�شطة خمتلفة وعلى
م�ستويات متعددة .وولهذا كان من ال�رضوري الت�أكيد على �أهمية مراعاة معايري ت�ضمن جلميع من�سوبي
اجلامعة لي�س فقط �إحرتام حقوقهم ولكن حترتم كذلك حقوق الآخرين – �سواء كان حمليني �أو دوليني
– وطنيني �أو �أجانب – الذين ي�شاركونهم تلك الأن�شطة .ويهدف ميثاق جامعة عفت الرتبوي يف م�ساعدة
جميع �أع�ضاء هيئة التدري�س والباحثني والإداريني والطالبات يف التعامل مع الق�ضايا الأخالقية التي قد
تعن لهم يف تعامالتهم مع جامعة عفت ويعد ميثاق جامعة عفت الرتبوي كتيب �إر�شادي و لي�س دليل
�إلزامي يحمل يف طياته مبادئ عامة حتكم التوا�صل الب�رشي.
ولكن يجب �إدراك التايل:
الهدف من ميثاق عفت الرتبوي:
 .۱تعزيز وحتفيز املهنية والرقي يف الإجناز بني 	.۱كتب ميثاق جامعة عفت الرتبوي بعناية فائقة
بحيث ال يتعار�ض مع الأنظمة واللوائح
جميع من�سوبي جامعة عفت.
املعمول بها يف اجلامعة وليكون مكم ًال لها
	.۲توحيد القيم واملبادئ امل�ؤ�س�سية التي حتكم
وجزءاً ال يتجز�أ منها.
اجلامعة.
	.۲ميثاق جامعة عفت الرتبوي قد ال ميكن �أن
	.۳توعية جميع من�سوبي اجلامعة من �أكادميني
يغطي جميع الق�ضايا الأخالقية التي قد تعن
وباحثني و�إداريني وحرفيني وعمالة ت�شغيلية
للم�ؤ�س�سة.
وطالبات بواجباتهم بامل�ستوى الأخالقي
	.۳الإخالل ب�أي من بنود امليثاق قد يرتتب عليه
املتوقع منهم .
الإحالة ملجل�س ت�أديبي.
	.٤تقدمي العون والإر�شاد جلميع من�سوبي عفت يف
كيفية التعامل مع كل الأمور ذات ال�صلة
باملعايري الأخالقية واملهنية.
�	.٥إر�شاد جميع من�سوبي اجلامعة �إىل �آليات البت
يف املخالفات املهنية والأخالقية وردعها.
	.٦حتديد دور اجلامعة يف املجتمع.

٤

ميثاق جامعة عفت الرتبوي
مقدمة

يتمايز الب�رش ب�إختالف هوياتهم وطبائعهم و�إنتمائاتهم مع تفردهم كما جاء يف قوله تعاىل ) َو َج َع ْل َناكُ ْم
ارفُوا ( ؛ ولذا ف�إن �أفكارنا وطموحاتنا وم�شاعرنا الذاتية وعاداتنا ومعتقداتنا و�أنتماءتنا
�شُ ُعو ًبا َو َق َبائِلَ ِل َت َع َ
االجتماعية حتدد هوياتنا  .غري �أن التالقح الثقايف الذي هو نتاج تعارف ال�شعوب وتقاربها على مر
الزمان له ثمار �إيجابية ؛ ومن �أهم ثماره معرفة �أوجه الإختالف والت�شابه وتوحيد املبادئ واملثل والقيم
العليا التي دعت �إليها الأديان ال�سماوية.
كرم اهلل الإ�سالم ب�أن جعله لي�س فقط دين ًا لكل
ولقد َّ
زمان ومكان ومكم ًال لكل الأديان ال�سماوية ولكنه
كذلك ميثاق عاملي لإدارة كل �ش�أن من �ش�ؤون
احلياة .ولهذا كانت املائة والأربعة فقد عنيت
الآيات القر�آنية والأحاديث النبوية ب�إر�شاد الب�رش
يف كل �أمر من �أمور حياتهم حيث ت�ؤكد تلك
الإر�شادات العامة على �رضورة الإلتزام مببادئ
الدين احلق من �إحرتام والرتاحم وال�صدق يف
التعامل والأمانة يف العمل والتحكم يف الذات
وال�صرب على امل�شقات والت�سامح والتعاطف؛ وهي
ف�ضائل حثت عليها الأديان ال�سماوية كافة وهي
�أخالقيات عامة حتكم جميع تعامالت جميع الأفراد
على جميع امل�ستويات ويف كافة املواقف ولكن
كان ل�سورة احلجرات الن�صيب الأوفر يف طرح تلك
الأخالقيات فقد نزلت على ر�سولنا الكرمي بثمانية
ع�رشة موعظة تنظم ال�سلوك الب�رشي يف �آياتها
الثماين ع�رش.
ولقد عمدت جامعة عفت منذ ت�أ�سي�سها على تبني
«تربويات» الدين الإ�سالمي احلنيف م�ستندة يف
ذلك اىل الأمر الإلهي «�إقر�أ» والذي �أوحى لنبينا
الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم منذ �أكرث من ۱٤۰۰

عاما وتعزيزا لفل�سلفة م�ؤ�س�ستها امللكة عفت
الثنيان  -طيب اهلل ثراها  -والتي مافتئت ت�سعى
لإيجاد التوازن بني احل�ضارة واحلداثة.
فمنذ ت�أ�سي�سها عام  ۱۹۹۹م تعزز قيم جامعة عفت
الريادة والإحرتام املتبادل رعاية ومراعاة جميع
م�ستفيديها مع الإلتزام بالنزاهة والأمانة والعدل
يف �إدارة كافة �أمورها من تعليم وتعلم وبحث علمي
وخدمة جمتمع ؛ وكان نتاج الإلتزام بهذه املعايري
العاملية �أن �أ�صبحت اجلامعة يف م�صاف اجلامعات
املحلية والدولية ال�ساعية �إىل الإمتياز.
ولهذا كانت �أهمية و�ضع ميثاق جامعة عفت
الرتبوي كخطوة لتطوير اجلامعة وت�سعى اجلامعة
لتبني هذا النهج يف �إدارة الأمور الأكادميية
والبحثية والتوا�صل مع املجتمع وتبادل املنفعة مع
امل�ستفيدين.
ويرتكز امليثاق الأخالقي جلامعة عفت على ثمانية
�أركان �أطلقت عليها ا�سم «تربويات عفت» لتكن
معايري حتكم �إدارة اجلامعة وتطويرها للتناف�س
على التميز الأكادميي مع مثيالتها من امل�ؤ�س�سات
الأكادميية يف مناخ التناف�س الأكادميي.

۳

كلمة رئي�سة اجلامعة
«دعوة لاللتزام مبيثاق جامعة عفت الرتبوي»
من�سوبي جامعة عفت الأعزاء ،،،
ي�رسين �أن �أ�ستهل حديثي �إليكم بقوله تعاىل يف
حمكم كتابه الكرمي (�إقر�أ با�سم ربك الذي خلق) من
هذه الآيات الكرميات نبع �إميان جامعة عفت
ب�رضورة �إيجاد بيئة �أكادميية حتكمها �أخالقيات
الدين الإ�سالمي و�رشائعه و�رضورة التعريف
بو�ضوح عن تلك الأخالقيات التي تتبناها اجلامعة
و و�ضع �أ�س�س ومعايري وا�ضحة ل�ضمان �إلتزام
امل�ؤ�س�سة بهذه الركائز وحتقيق �أهدافها مبا
اليتعار�ض مع هذه الأطر� .إن هناك ارتباط وثيق
بني ميثاق جامعة عفت الرتبوي وقيم «�إقر�أ» فقد
جعلت اجلامعة من قيم «�إقر�أ» حجر الأ�سا�س مليثاق
عفت الرتبوي بالإ�ضافة �إىل ر�ؤيتها و ر�سالتها
و�أهدافها و�سمات �أع�ضائها ور�ؤية م�ؤ�س�ستها امللكة
عفت الثنيان  -طيب اهلل ثراها.
ويرتكز ميثاق عفت الرتبوي على جمموعة من
الرتبويات ُ�سطرت بعناية فائقة بحيث تكون عام ًة
يف جمملها خا�صة يف تطبيقاتها داخل و خارج
حدود اجلامعة و ت�شمل قيم العدل وامل�ساواة
واحرتام الآخرين وتطوير الذات واملهنية يف
التعامالت وااللتزام وامل�س�ؤولية الإجتماعية .ولكي
يتحقق الهدف املرجو من ميثاق عفت الرتبوي
يتعني على جميع من�سوبي اجلامعة من رئي�سها
ونائب الرئي�س ووكيلي اجلامعة لل�ش�ؤون الأكادميية
والإدارية والعمداء ور�ؤو�ساء الأق�سام والوحدات
و�أع�ضاء هيئة التدري�س والإداريني والطالبات
والإلتزام بجميع ن�صو�ص امليثاق وبنوده واحرتام
لوائحه و�إتباعها وحث الآخرين على العمل بها.
(منعا لأي خمالفات غري مرغوب بها)

۲

وي�أتي ميثاق جامعة عفت مكم ًال للوائح
وال�سيا�سات املعمول بها يف اجلامعة وجزءاً اليتجز�أ
من �أي عقد يربطها ب�أي طرف حاليا �أو م�ستقبليا
داخليا وخارجيا ولهذا �سنت اجلامعة عدد من
ال�سيا�سات والإجراءات الوا�ضحة املعامل من �أجل
تنظيم العمل بامليثاق متوفرة جميعها على املوقع
الإلكرتوين الداخلي للجامعة .كما خ�ص�صت اجلامعة
الربيد االلكرتوينethics@effatuniversity.edu.sa :
لإ�ستقبال الر�سائل ذات العالقة بامليثاق من
مالحظات �أو�شكاوى �أوغريه والذي تديره اللجنة
الرتبوية العليا وي�رشف عليه رئي�س اجلامعة،
وتتحقق فيه ال�رسية التامة كما ميكن التوا�صل مع
اللجنة الرتبوية العليا للجامعة للإبالغ عن �أي
خمالفات �أو تقدمي �أي �شكاوى ب�رسية تامة عن طريق
�إر�سال بريد �إلكرتوين �أو ر�سالة خطية �أو مكاملة
تليفوينة لأع�ضاء اللجنة يف �أي وقت.
�إن جناحنا كم�ؤ�س�سة تربوية جامعية يكمن يف
وحدة جهود و تكاتف جميع العاملني باجلامعة يف
م�ساندة ودعم الإلتزام بجميع مفردات ميثاق
جامعة عفت الرتبوي ؛ ولهذا كانت دعوتي لكم
لت�صفح هذا امليثاق وتدبر كلماته والتمعن يف
�أهدافه النبيلة.
�أ�شكر لكم دعمكم وحر�صكم الدائم على التميز
والرقي يف الإجناز.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
هيفاء ر�ضا جمل الليل
رئي�سة جامعة عفت
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�شكر و تقدير
ا�س
) َف�أَ َّما ال َّز َب ُد َف َيذ َْه ُب ُجف ً
َاء َو�أَ َّما َم َا َي ْنف َُع ال َّن َ
يف ْ أَ
الرعد �آية ۱۷
�سورة
ر�ض(
ال ِ
َف َي ْمك ُُث ِ
َّ
احلمد هلل وحده ،،وال�صالة وال�سالم على �أ�رشف
املر�سلني وخري املعلمني حممد �صلى اهلل عليه
و�سلم ،،وبعد :هذا امليثاق الذي خرج �إىل النور
بف�ضل اهلل تعاىل يعد مدخ ًال �أ�سا�س ًيا وجوهريا نحو
تبني تربويات الر�سالة الإ�سالمية احلنيفة واملتمثلة
يف (اقر�أ) وتعزيز فل�سفة امللكة عفت التعليمية طيب
اهلل ثراها ؛ ويعترب مرجعا هام ًا لكل م�ؤ�س�سة
تعليمية حري�صة على الربط بني دينها ومباد�ؤها
وتقاليدها وواقعها يف جمرياتها كافة .وقد بذلت
جامعة عفت فيه اجلهد اجلهيد ليخرج �إىل النور
م�ستهدي ًة بكتاب اهلل تعاىل و�سنة ر�سوله الكرمي
�صلوات اهلل و�سالمه عليه  ،وبالبحث والتنقيب بني
�أمهات الكتب والأ�سانيد واملراجع ؛لن�سرتجع من
خاللها �أف�ضل ال�سمات الأخالقية التي يجب �أن
يتحلى بها المعنيون بالرتبية �سواء كانوا معلمني
�أو متعلمني �أو باحثني ،و�أم�ضت فيه وقت ًا طوي ًال
لت�ضع يف متناول يدنا مرجع ًا ثمين ًا يغنينا وم�شقة
البحث عن �أ�سا�سيات و�ضوابط التعليم يف الدين
الإ�سالمي ويكون له عظيم النفع ل�ؤ�س�ستنا الرتبوية.

كما ن�س�أل اهلل تعاىل �أن يجزي كل من �شارك وكل
من �ساهم ب�إبداء الن�صيحة القيمة وامل�شورة �أو يف
كتابة �أو قراءة �أو حترير �أو مراجعة �أو ت�صميم
امليثاق يف �إخراجه وطباعته وتوزيعه عن العلم
و�أهله خري اجلزاء و �أخ�ص بال�شكر والإمتنان؛
الدكتورة حورية �أودغريي والدكتور �سلوى �إبراهيم
والدكتورة رانيا �إبراهيم والدكتورة ملك النوري
والدكتورة �إميان حممد والدكتورة �سناء �ضاهر
والدكتورة خلود �أ�شقر والدكتورة زينب �أبو املعاطي
والدكتورة �آن هيل�سدينغن والدكتور م�صطفى تاج
الدين وكل من الأ�ستاذات؛ رمي مدين وعفراء قطب
و�شفق الربازي و�أريج عبد الرحمن و�إميان الأمري
ور�شا زهراوي ؛ واهلل من وراء الق�صد وهو الهادي
�إىل �سواء ال�سبيل.
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