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 ملخص:

Mona Mahmoud Abd Elmola

This study aimed To investigate the extent to which faculty members in Saudi 

universities (King Khalid, Hail, Taibah, Qassim and Umm Al Qura) Exercise the 

values of academic and professional integrity, and to develop proposals to 

activate the degree of this practice. To achieve this, the descriptive approach was 

used to collect data related to the objectives and questions of the study. The 

questionnaire has three axes that focus on individual values of integrity, a special 

focus on the social values of integrity, and a special focus on the organizational 

and administrative values of integrity. The questionnaire was applied to 302 

faculty members in Saudi universities, The results of the questionnaire data 

analysis that there is a difference in the degree of academic and professional 

integrity values depending on the university and the type variable scientific class, 

the study showed the need to activate the moral frameworks and focus on the 

integrity and transparency in the educational process values, and dissemination 

of income university circles. 

Keywords: Values - Integrity - Values of academic and professional integrity. 
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 التأصيل اإلسالمي لقيم النزاهة كما ورد بالقرآن والسنة:د( 

 أوال: تعزيز الرقابة الذاتية باستشعار املسلم رقابة اهلل له:

 النصوص الشرعية األمرة بالنزاهة واحملذرة من الفساد: النزاهة من خاللثانيا: تعزيز قيمة 

  ۖ

  ۖ

https://www.nazaha.gov.sa/ar-sa/SiteAssets/Pages/Role/1.pdf
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 احلسنة: النزاهة من خالل القدوةثالثا: تعزيز قيمة 

( 12ا)َكثِير  لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل اللَِّه أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ ِلَمْن َكاَن يَْرُجو اللَّهَ َواْليَْوَم اْْلِخَر َوذََكَر اللَّهَ 

 االحزاب

 والعمال:الرقابة على املوظفني  النزاهة من خالل تفعيلرابعا: تعزيز قيمة 

http://www.islambeacon.com/
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َماَواتِ  فِي َما يَع لَم   الل هَ  أَن   تَرَ  أَلَم   ِض  فِي َوَما الس  َر  َوى   ِمن   يَك ون   َما  ۖاْل  م   ه وَ  إِّل   ثَََلثَة   نَج   َوّلَ  َرابِع ه 
َسة   م   ه وَ  إِّل   َخم  نَى   َوّلَ  َساِدس ه  ِلكَ  ن  مِ  أَد 

ثَرَ  َوّلَ  ذَ  م   ه وَ  إِّل   أَك  م   ث م    َۖكان وا َما أَي نَ  َمعَه  مَ  َعِمل وا بَِما ي نَب ِئ ه   يَو 
ء   بِك ل ِ  الل هَ  إِن    ۚال ِقيَاَمةِ   المجادلة. (7)"ٌَعِليم َشي 

ت السابقة:الدراسا

https://equran.me/tafseer-5111-58.html
https://equran.me/tafseer-5111-58.html
https://equran.me/tafseer-5111-58.html
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 ثا: هدف التصور املقرتح:ثال
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