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 مقدمة امليثاق األخالقي

 

وتعد مهنة    والواجبات،حدود التعامل وفق الحقوق  لكل مهنة ضوابط ومعايير أخالقية تنظم العالقات السلوكية وتوضح 

وعائدها املنشود  والتعليمي،تتجلي رفعتها في نتاجها التربوي  بأخالقياتها،ترتقي  التي حينالتعليم الجامعي من أسمى املهن 

الفرد واملجتمع. واملؤثر على  

 سلوكيات للكوادر التعامالت والتنظم التي   وثيقة تضم مجموعة من املعايير األخالقية امليثاق ليكون هذا هذه الركيزة أنبثق  من 

تطبيقه  االكاديمية واإلدارية والطالب التابعين لجامعة صبراتة وتعزز مفهوم الحقوق والواجبات ويستوجب على الجميع 

 ومنزلتها. وانتهاجه حفاظا علي شرف املهنة 
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 املفاهيم األساسية 

 

 متغيرة وهي  والقانون، حدود النظام خارج والجماعة الفرد تصرفات تحكم التي والواجبات والقيم املبادئ من هي مجموعة :األخالق 

 .واملكان الزمان  عبر
 

  ويتضمن :الس يء السلوك
ا
 على بقية األطراف في  عن  تصدر  التي اخلقية غير القانونية غير السلوكيات من كل

ا
أحد الكوادر وتؤثر سلبا

 بيئة العمل. 
 

أصحاب املهن    بهايلتزم   أن التي يتعين العليا  اإليجابية والسلوكيات الحميدة والصفات  واملبادئ القيم من هي مجموعة  :املهنة أخالقيات

 . في كل معاملتهم
 

املثلى واحترام جميع  واألكاديمية بالطريقة التعليمية الرسالة أداء في  التدريس هيئة أعضاء به يلتزم هي ميثاق :التعليم مهنة أخالقيات

 لها  وتحفظ املهنة شرف على  تحافظ سامية وقيم مبادئ من به يلتزم أن يجب ما كل وتشمل والقوانين املعمول بها في املؤسسة،اللوائح  

 وتطبيقا. 
ا
 مكانتها فكرا

 

 إليها  واملنتسبين فيها العاملين  بين جميع  العلقات  حدود ترسم حوله وما الجامعي  املجتمع في  املعتمدة هي األصول  :التقاليد الجامعية 

 الجامعية األخلق أهمها أخرى  مفاهيم  مع ويتداخل ومستقبلها  وحاضرها الجامعات  بماض ي يرتبط مفهوم  وهو  حرمها، إلى  والداخلين 

 عليها. تسير  التي واألنظمة والقوانين 
 

 ممارسات تحكمل والموظفين والطالب  التدريسية الهيئة أعضاء  بين عليها المتفق والمعايير القيم من مجموعةيضم   أخالقي دستور هو  :امليثاق األخالقي

 .والسلوكيات لآلداب الضابطة القوانينوتستلهم  الجامعية، الحياة وجهت   التي األساسية المعالم توضح مرجعية أداة بينهم كونها  العمل
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 اهداف امليثاق االخالقي 

 .العمـل وتعزيــز مبـدأ تكـافؤ الفـرص وتحقيق العدالة واملساواة بين الجميع تقليـل املمارسـات السـلبية داخــل بيئــة  •

 . خلق بيئة عمل تعتمد على إجراءات موثقة ومنهجية •

 والهيئة املعاونة. واإلدارية االكاديمية كوادر التحقيق الرضا الوظيفي بين  •

  الجامعةسمعة رفعة شكل الذي يعزز بال وضـع قواعــد وآداب املمارسـات الجيــدة الـتي تعتمـد علــى القـيم واملعـايير األخلقيـة  •

 . تعرض لهات التي  والتهديدات من املخاطر ويقلل

 . الجامعة الجـودة من خلل العلقات السلوكية السليمة بين جميع مكونات  دعم •

 .وظفين والطلباملأعضـاء هيئـة التـدريس و  من لجامعة صبراتة املنسيين  وكيات املهنة لكللسل وضع دليل إرشادي •

 واألكاديمي. البحث العلمي الحفاظ على األصول األخلقية في مجال االسهام في  •

 تقويم السلوكيات الخاطئة بالدفع نحو االلتزام بضوابط آداب التعامل مع األخرين.  •

 السليمة خارج الحرم الجامعي يساهم في تنقية املجتمع من املظاهر الهدامة. تعزيز ممارسة األخلقيات   •
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 األخالقية للجامعة القيم 

 

 التميز. والسعي نحو  األداء،الجامعة بمعايير الجودة في  بالتزاموذلك  :واالتقانالجودة  •

وذلك عن طريق الدعم املستمر لعملية التعلم داخل الجامعة وخارجها، وتعزيز نمو الفكر ورفاهية   مستمرة:عملية تعلم  •

 املستدامة. املجتمع 

 التنمية. فردية واملؤسسية لدفع عجلة العمل بروح الفريق من خلل تعزيز األدوار القيادية الي ا  :الجماعيالثقة والعمل   •

تلتزم الجامعة بعرض افكارها على الجهات املختصة وإلزام أعضائها باحترام قيمها في كافة األنشطة   : واملساءلةالشفافية  •

 العلمية. 

 أصحابها. والعمل على انجاز تلك األفكار اإلبداعية ومكافأة  االبداع،من خلل التشجع على  : اإلنجازتقدير  •

ة االجتماعية وتكافؤ الفرص والتنوع الثقافي ، وذلك عن طريق االلتزام بأعلى  التزام الجامعة بمبادئ العدال  والنزاهة:العدالة  •

 . ة املهن تأخلقيا درجات األمانة واحترام 
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واإلدارية(الجامعة والقيادات االكاديمية  رئيس) أخالقيات  

 

  األخر  الرأي والحوار وتقبل  يتسم بالديمقراطية قيادي أسلوبيتبع  نأ •
ا
 يدعم الرضا الوظيفي. ليوفر مناخا

ُ
 إيجابيا

 دون أن يحجب أو يشوه املعلومات. و أن يتمتع بالشفافية ويبتعد عن تظليل من حوله فيما يخص املعاملت العلمية واإلدارية  •

 أن يحافظ على مظهره ويترفع بأسلوب حواره عن الغوغاء والتعصب ويجيد ضبط النفس.   •

 التصحيحية.  جراءات اإل بواجباتهم واتخاذ  الجميعوُيلزم  يحترم مواعيد العمل ويلتزم أن •

 الجامعية. ويتبنى مقترحاتهم ويوطد ثقتهم ببيئتهم ملن يترأسهم أن يلتزم بالدور التوجيهي  •

 الشخصية ومخالفة التشريعات . عن تحقيق املصالح  بها ويترفعاهتمامه ملا يحقق مصالح بيئة عمله والرقي  وجهأن ي  •

 . الجميع أماماملتساوية  الفرص ويتيح الشريف  التنافس عزز ثقافة يو  اإلنصاف ثقافة  في نشر وقرارتهبسلوكه  يسهم أن •

 للنجاح. دفع الجميع للنخراط في العمل الجماعي وإبراز ميزاته املتمثلة في تحقيق فرص أكبر  يأن  •

 حقوقهم. وال يتخاذل في الدفاع عن  الكوادر ومهابة وكرامة مكانة على  الحفاظ شأنه  ما بكل أن يقوم •

 األخلقية.  املسئوليةبهذه  النهوضومناشط  املجتمع خدمةومعاونيه ل اهتماماته أن يوجه أولويات  •

 . التطوير والبحث العلمي  على والحث   املنهجي  والتشخيص العلميالتقييم  أن يلتزم بأخلقيات •
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   الوظيفي(أخالقيات )الكادر 

   .الكتابية  للتعليمات وفقا أو  بطبيعتها سرية متى كانت بالعمل املتعلقة لمعلوماتإفشاء ل دون  العمل أسرار على املحافظة   •

 .لذلكاملحدد   في الوقت وانجازها وأمانة  بدقة  مبه املنوط الواجبات  القيام •

 االلتزام بضوابط العمل  •
ا
 . لوائح الو وانين محدد بالق هو  ملا  وفقا

 .ةداملواعيد املحدالتواجد في مقر العمل أثناء ساعات الدوام الرسمي وااللتزام بالحضور واالنصراف في  •

 كوادر والحفاظ على حسن املظهر. الاالسلوب اللبق في التعامل مع جميع  •

 الحرص على استلم وتسليم املراسلت واملستندات والتقارير في الوقت املحدد   •

 .لسلمتها اللزمة األعمال بجميع  والقيام أخري  أي أشياء أو مستندات أو  أجهزة أو  أدوات  من مهعهدت في  ما على املحافظة   •

  . ة العملمصلح يحقق بما معهم التعاون و  العملوزملء  رؤساءاحترام ال •

 بما يتفق مع طبيعة وظيفتهم.  ةثقافيالو  ةهنيامل  املهارات وتطوير لتنمية السعي  •

 .املتاحة اإلمكانات ضوء  في  ممكنة خدمة أفضل أن يقدم •

 . االمن والسلمة فيما يخص املعامل واملختبرات واالبتعاد عن سوء استخدام املعدات والتجهيزات. بإرشاداتالتقيد   •



 

 

 

4 

 )عضو هيئة التدريس والهيئة املعاونة (اخالقيات 

: أخالقيات عضو هيئة التدريس اتجاه الطالب.أ
ً
وال  

اأن يكون قدوة للطلب في  •
ا
.   التعامل سلوك

ا
 ومظهرا

 . االرشادية و  املكتبية ه وساعات الدراسية،فيما يتعلق بمواعيده  واالنضباطان يتوخى النظام  •

  الطلب إلى كيفية دراسة املادة العلمية التي يقدمها واالشراف عليهم ومتابعتهم. يوجهأن  •

 تحقيق تطلعاتهم التعليمية.  في  الطلبة  ومساعدة التفكير واستقللية الذاتي التعلم مهارات يدعم تدريس ي نمط أن يتبني •

بالتغذية   • وتزويدهم  للطلب  جذابة  تعليمية  بيئة  توفير  على  يعمل  للتمارين أن  بأدائهم  املتعلقة  واملفصولة  الفورية  الراجعة 

 والواجبات الدرسية واالختبارات التقييمية. 

وان يسعى لتطوير مهاراته بإتباع طرق تدريس وأساليب تعاونه في توصيل املعلومة للطلب  أن يعتمد مؤشرات الجودة في عمله   •

 باقتدار.  

وتوزيع  االمتحانات  وتصميم دون محاباة مع مراعاة الفروق الفردية   الطلب  قييم ت عملية في  واملوضوعية  العدالة  مبدأ اعتماد  •

 .الدراس ي  التحصيلوتحديد فروق   الطلب استفادة  مدى قياسالدرجات ليتمكن من 
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: أخالقيات عضو هيئة التدريس اتجاه زمالئه
ً
.ثانيا  

 أن يراعي آداب الحوار العلمي دون اقصاء أو تخوين أو إساءة أو تجريح بالقول أو الفعل.   •

 قناعاتهم.  نالتعبير ع أن يحترم أراء الزملء وحريتهم في  •

 مع زملء العمل واالبتعاد عن الكيدية في التعامل معهم.  ة اإليجابيأن ينمي العلقات  •

 أن يشجع وينخرط في العمل الجماعي ويعمل بروح الفريق لتحسين لعملية التدريسية واالكاديمية واالرتقاء بها   •

 أن ُيثري ويساهم في نقل الخبرات ملساعدة زملئه وتنمية املهارات املكتسبة من واقع العمل.   •

 على التعاون البحثي املشترك بين الزملء.   أن يساهم ويشجع •

 أن يساند زملئه ويقف بجانبهم في السراء والضراء    •

 أن يساعد زملئه الجدد في التعرف على طبيعة وبيئة العمل.  •
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ً
: أخالقيات عضو هيئة التدريس اتجاه مجتمعه.ثالثا  

 العامة التي تعكس القيم األصيلة وكافة مكونات ثقافة املجتمع الليبي. أن يحافظ على املواطنة والتقيد التام بقيم املجتمع وآدابه   •

 تفعيل الخدمات املجتمعية واملشاركة في املناشط التي ترتبط بخدمة املجتمع والبيئة.  •

 . ع إجراء البحوث والدراسات وبناء القدرات والخبرات وتقديم املشورة ملؤسسات املجتم و في تنمية املجتمع بفاعلية  ةاملساهم •

 .املجتمع في  واإليجابية  الفاعلة املشاركةوحثهم على  الطلب لدى الفاضلة  املجتمع قيم غرس •

 

 
ً
: أخالقيات عضو هيئة التدريس اتجاه مهنته.رابعا  

 ه. بتخصص واملتعلق  هعمل مجال  في  جديد هو ما كل  ومواكبة املستمر باالطلع ويثري معلوماته هقدرات نمىي  ان •

 باملعايير القياسية الخاصة بالجودة في تحديد مفردات املقرر وطرق التدريس والتقييم واألنشطة املصاحبة له. أن يلتزم  •

  الطلب درجات ورصد تصحيح  عند أن يتفادى الكشط والشطب •
ا
 .والشفافية املصداقية على  حفاظا

 ه لقياس مخرجات املقرر. أن يعد اسئلة االمتحانات وتحدد الزمن املحدد بما يتناسب معها وان تكون موجه •
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 ( البحث العلمي)أخالقيات 

 
ً
. الباحث العلمي : أخالقيات أوال  

 العلمي. واللوائح الخاصة بالبحث  أن يلتزم بالقرارات •

 للمساءلة.  والباحث للمتهان العلمي البحث تعرض التي السلبية  السلوكيات أن يتجنب •

 .وظيفته بحكم أساس ي أخلقي  لتزاماك  واإلنسانية واملجتمع املعرفة  يفيد ملا بحوثه أن يوجه •

 .فقط وعمله فكره إال  لنفسه ينسب فل ومؤلفاته  بحوثه تنفيذ في  العلمية  أن يعتمد األمانة •

  مصدر يكون  وأن نشر وحقوق  اختراع براءات  من الفكرية  أن يحترم امللكية  •
ا
  االقتباس محددا

ا
 .غموض أو لبس أي بدون  وواضحا

 بالبحوث. املعلومات املتعلقة   سرية على  واملحافظة  الخصوصية  أن يحترم •

  .أدوار املشاركين في البحوث بدقة ويوضح  نلآلخري العلمية النظر وجهات عرض  في  والدقة  املوضوعية يتوخى أن  •

بأمانة إلى  أن يشير • ن ودقة املراجع 
ّ
 قراءة قائمة يإعتبارهاإال   استخدامها  يتم لم مراجع أي ذكر وعدم إليها، الرجوع من تمك

  يليق وال  أصحابها  إلى  املؤلفات نسب، و إضافية
ا
 . املادية املكاسب أو العلمية، الوجاهة ابتغاء املراجع على  األسماء تبادل أخلقيا

 . التفسير والتقييم واملوازنة وتحليلها وتقديم وتلخيصها  وتبويبها جمع البيانات امليدانية في  واألمانة والصدق الدقة  أن براعي  •
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: أخالقيات االشراف على الرسائل العلمية. 
ُ
 ثانيا

ببحثه دون أن يسرق جهد  خصال الباحث العلمي الجيد لدى الطالب وتقديم املعونة العلمية له ليتمكن من القيام  أن ينمي   •

 أحد أو يقدم مشاريع منسوخه. 

 اختيار واقرار موضوع البحث.لتوجيه املخلص واألمين في أن يعتمد ا •

 الطالب على تحمل مسئولية بحثه وتحليلته ونتائجه واالستعداد للدفاع عنها. أن يؤهل  •

  .الحديثة بالبيانات محيطين يكونوا  حتى الطلب، على  املقررة املؤلفات البيانات في  تحديث أن يراعى  •

 دعي للشتراك في الحكم عليها. تي يُ التقييم الدقيق والعادل للبحوث سواء التي يشرف عليها أو ال •

عدم االنزالق إلى سلوكيات ابتزاز أو إذالل أو إهانة للطالب وتسفيه قدراته سواء أثناء البحث أو في جلسات املناقشة العلنية   •

 املعرفي والخلقي السليم للطالب.   للرسائل، بطريقة تخل بمسئوليته الخلقية إزاء املساهمة في النمو

االختيار املتوازن للجان املناقشة والحكم على الرسائل الجامعية وأيضا عند تشكيل االمتحان التأهيلي دون اختيار قائم على  •

 معايير غير علمية وغير تخصصية.   
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ـــــالقيات  ـــالب()أخــــ ـــــ  الطـــ

  التعليمية.بيئته أوال: أخالقيات الطالب نحو 

 والتقيد باللوائح والقوانين املعمول بها.  واملعتمدةأن يلتزم بالنظم املطبقة  •

 اتجاهه. ة والتعامل بلباقة وإظهار السلوكيات اإليجابي البيئة التعليميةأن يحترم إدارة  •

 قاعات وتجهيزات معملية وعدم العبث بها   منالتعليمية  البيئة  على ممتلكات أن يحافظ •

 من خلل تقديم املقترحات وامللحظات عبر القنوات املخصصة لذلك.  أن يساهم في تطوير البيئة الخدمية واالكاديمية •

 .وخدماتهاالبيئة التعليمية أن يساهم بمصداقية في تعبئة االستبيانات والنماذج التقييمية التي تخص  •

 أال يعطل الدراسة ويحرض على اعمال الشغب. •

 .  والتطوعيةأن يشارك في املناشط التعليمية  •

 الراجعة.  التغذيةالتخرج والتسجيل في رابط الخرجين لتقديم  بعدجامعته وبيئته التعليمية  أن يتواصل مع  •

 معها. نشورات الورقية وااللكترونية ويتجاوب املعلنات و ال أن يتابع ا •
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 ثانيا ً: أخالقيات الطالب اتجاه مجتمعه. 

 مجتمعه.  ألفراد خدمة املساعدة على  ُيقدم تجعله  جيدة مجتمعية  بثقافة  ان يتمتع •

 أن يوجه مشروع تخرجه لحل إحدى املشاكل املجتمعية.  •

 .لتحقيق متطلبات سوق العمل العلمي التحصيل على  إصراره خلل من للمجتمع واالنتماء املواطنة بمبدأ أن يلتزم •

 

: أخالقيات الطالب نحو أعضاء هيئة التدريس واملعاونين
ً
.ثالثا  

 املحاضرة.  وقواعد وااللتزام بآداب  التدريس هيئة لعضو  التام االحترام •

 .التقييم أثناء وموضوعية  بأمانة لذلك املعدة النماذج حسب الدراس ي املقرر  من االنتهاء عند التدريس هيئة عضو تقييم •

 الهيئة  أعضاء أو  التدريس هيئة  أعضاء عند التواصل مع  األسئلة  طرح وآداب الهادفة  واملناقشة البناء  الحوار  أساليب يلتزم  أن •

 . زملئه املعاونة أو

 املعاونة أو زملئه.  الهيئة  أعضاء أو التدريس هيئة أعضاءعدائي اتجاه  سلوك أي  عدم إبداء  على الطالب يجب  •

 . األكاديمي املرشد مع يجب على الطالب التواصل •
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ً
 .املعمل  الطالب داخل اخالقيات :رابعا

 

 التجارب. االلتزام بإرشادات مشرف املعمل وأستاذ املقرر عند اجراء  •

 كانت.    مسموح غير  جهاز استعمال عدم محاولة •
ا
 باستعماله بدون اشراف مهندس املعمل أو العبث بمحتويات املعمل أيا

 إال بعد استشارة استاذ املقرر أو مشرف املعمل   البيئة التعليمية   بمعامل  املوجودة  الحاسب أجهزة  من  أي على  برامج ال إنزال عدم •

 .الحاسوب اجهزة استخدام عند الئق غير سلوك  بأي القيام عدم •

 .مواد غير مشروعه مثل الكحول واملخدرات تأثير  تحت املعامل  أو املجموعات حضور  عدم •

 

 
ً
 االمتحان. الطالب داخل سلوكيات :خامسا

 االمتحان في الوقت املحدد وااللتزام بقواعد االمتحان حسب طبيعته. الدخول قاعة  •

أن يحترم الطالب اللجنة املراقبة واستاذ املقرر دون أن يتسبب في شغب يؤثر على سير االمتحان أو يلحق الضرر لهم بالقول أو  •

 الفعل.   

دون   االمتحانات  وتعليمات نظمو  أن يتقيد الطالب بالجلوس في املكان املحدد له وإتباع ارشادات املراقبين •

 ذلك. في  يشرع  او  غشا يرتكب أن


