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قـال تعالى:
} وميثاقكم الذي واثقكم به {
(المائدة )7:
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المقدمة
األخالق ضرورة من ضروريات الحياة المتحضرة  ,ومطلب أساسي لتنظيم
المجتمع واستقراره  ,وغيابها يعني غلبة شريعة الغاب حيث ( القوة هي الحق ) وليس
(الحق هو القوة )  ,والجامعة علي وجه الخصوص بصفتها مؤسسة ذات دور تعليمي
وتنويري وتربوي مسؤولة عن نشر األخالق ,ليس فقط في ممارستها ,وإنما أيضا في
سياساتها وفي كل ما تدعو إليه فالجامعة مسؤولة عن االلتزام الخلقي في األداء ,
ومسؤولة أيضا عن تنمية االلتزام الخلقي بين الطالب .
ومما ّ الشك فيه أنه من األهمية بمكان ألي مؤسسة أكاديمية مجموعة معايير
أخالقية ,تلتزم بها ,وتلزم به العاملين بها في ميثاق مكتوب ,يتضمن تلك المعايير،
ويكون مرجعا ومرشدا لهم جميعا و أساسا لتقييم سلوكهم وتقويمهم .

تعريف الميثاق األخالقي
الميثاق األخالقي :هو مجموعة من القيّم العليا التي تسعى الجامعة إلى االلتزام بها
لتحقيق رسالتها  ,ويحدد الميثاق القواعد الواجب توافرها في سلوك أعضاء هيئة
التدريس ,ومعاونيهم واإلداريين والعمالة المساعدة والطالب .

القيم األخالقية العليا
يقصد بالقيم العليا :ذلك التنظيم الخاص لخبرة الفرد ,بما يعمل على تكوين الضمير
االجتماعي  ,وتوجيه السلوك في المواقف المختلفة وفق المعايير السائدة في المجتمع ,
ومن ذلك  :قيم الصدق في القول ,واإلخالص في العمل واألمانة في المسئوليات
والواجبات  ,وهناك فرق بين القيم الروحية والقيم االجتماعية ؛فاألولى تستمد من الدين
,والثانية تستمد من ثقافة وعادات وتقاليد المجتمع .
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أهمية الميثاق
تكمن أهميته في :
 توفير مناخ صحي ينظم العملية التعليمية داخل المؤسسة ,بما في ذلك عالقة عضوهيئة التدريس مع من حوله  ,م ّما يهيئ بيئة تفاعلية متناغمة  ,وفق منظومة أخالقية
متكاملة .
 -كونه وثيقة ملزمة مساندة للقوانين واللوائح المعمول بها داخل الجامعة .

أهداف الميثاق
يهدف الميثاق األخالقي إلى تحقيق اآلتي :
إنشاء مرجعية أخالقية ينصاع ألحكامها كل المنض ّمين تحت لوائها .تحقيق االنسجام واالستقرار داخل البيئة الجامعية وخارجها .تحقيق األهداف العامة للجامعة .رفع مستوى األداء المهني ألعضاء هيئة التدريس ,بما يحفظ شرف ومكانة مهنتهم .توعية عضو هيئة التدريس بضرورة وأهمية مهنته ,لما لها من دور كبير في بناءمستقبل الوطن واألجيال القادمة .
-إيجاد رأي عام داخل الجامعة ,يؤمن بالقيم االخالقية ويحث عليها .
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الميثاق األخالقي في جامعة طرابلس االهلية
جامعة طرابلس االهلية مؤسسة تعليمية خاصة ،تعني بإعداد طالبها علميا ومعرفياا
وأخالقيا لخدمة الوطن والمجتمع  ،واإلسهام في ازدهااره وتقدماه ,وتسترشاد الجامعاة
في أداء رسالتها بميثاق أخالقي ،يع ّد مرجع سلوك للطلبة .0والعاملين فيها جميعا ,فاي
أداء المهام المناطة بكل منهم ,وينطلق هاذا الميثااق مان اإليماان با ن العمال الجاامعي
ب بعاده المختلفة  ،ال يمثل امتيازا أو سلطة لمن يمارسه  ،وإنماا هاو أداء لخدماة عاماة
ذات أهداف جليلة  ،ولرساالة قوامهاا الصادق ،واالخاالص  ،والمساؤولية ،واالحتارام
المتبادل.
ويقوم الميثاق علاى مجموعاة مان المباادي المساتمدة مان القايم الخاصاة بمجتمعناا
وبيئتنا الحضارية  ،ومن القيم االنسانية واألخالقية العامة ،وفي مقدمتها احترام كراماة
االنسان  ،وشخصه وحقه في التفكير والتعبير واالخاتالف فاي الارأي ماع اآلخارين ،
والتزام المساواة في المعاملة مع أقرانه دون تمييز من أي نوع كان .
ويتضمن الميثاق األخالقي للجامعة مجموعة من قواعد السلوك ،التي يلتزم أعضاء
المجتمع الجامعي  ،من إدارة وعاملين علميين وإداريين وطلبة ،باحترامهاا والتقياد بهاا
أثناء قيامهم ب عمالهم المختلفة .
وتتناول قواعد السالوك هاذه بناودا إلزامياة عاماة ألفاراد المجتماع الجاامعي كافاة ،
وأخرى خاصة بكل مكون من مكوناته

أوال -:قواعد السلوك العامة
يلتزم جميع أفراد المجتمع الجامعي-:
 -1احترام القوانين واألنظمة المنظمة للعمال فاي جامعاة طارابلس األهلياة والقارارات
الصادرة عن مجالسها المختصة والتقيد بها
 -2اإلخالص في االنتماء والوالء للجامعة ,بوصافها مؤسساة والحارص علاي االرتقااء
بساامعتها  ،وتغليااب مصاالحتها العامااة  ،والسااهر علااى سااالمة مرافقهااا وممتلكاتهااا
وتجهيزاتها ,وااللتزام بعدم إفشاء ما يعد سريا من أمور ومعلومات تتعلق بها.
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 -3إقامة العالقات مع الغير علي قاعدة االحترام المتبادل ،وحق كل شخص في االيماان
بفكر مختلف  ،مادام يعبر عنة ب سلوب حضاري بعيدا عن الحدة والمهاترة والتجريح.
 -4أداء االعمال والمهام ب مانه وجدية وإخالص.

ثانيا -:أخالقيات المهنة لإلدارة الجامعية
تلتزم اإلدارة الجامعية في تعاملها مع أفراد المجتمع الجامعي-:
 -1االنفتاح على كافة العاملين العلميين واالداريين والطلبة في الجامعة  ،وإتاحة المجال
للتواصل المنتظم معهم ،بغية مناقشة أوضاع العمال االكااديمي واإلداري فاي جاو مان
الحوار الحر الهادف  ،ويهدف االرتقاء بمستوى العمل في الجامعة من جميع نواحيه .
 -2التقياد بمبااادي العدالاة والمساااواة وتحديااد حقاوق العاااملين المادياة والمعنويااة ,وفااق
المؤهالت والخبرات والعطاء والحاجة .
 -3تشجيع اإلبداع والبحث العلمي من خالل تقديم المساتلزمات الضارورية ,والمكآفاات
التشجيعية للقائمين بذلك من أعضاء الهيئة التعليمية والطلبة.
-4احترام القواعد والمعايير واالجراءات المنظمة لعمل الجامعة ،سواء في ميدان التعليم
والبحث أم في ميدان الخدمات التقنية واالدارية .
 -5السعي الدائم لت مين ما يلزم لنقل المعارف وتوطين التقنيات الجديادة؛ بغياة التطاوير
المستمر للعملية االدارية والعلمية في الجامعة .

ثالثا -:أخالقيات المهنة ألعضاء الهيئة التعليمية
يلتزم أعضاء الهيئة التعليمية في عملهم وسلوكهم بالقواعد اآلتية -:
 -1تكريس روح التعاون والعمل الجامعي القائم على النزاهة واالحترام المتبادل لحقوق
الغير  ،واالبتعاد عن القضايا الشخصية  ،واالنتماءات الضيقة .
 -2ت كيد روح األخوة والزمالة بين جميع أعضااء الهيئاة التعليمياة ،ماع الحارص علاى
احترام قواعد التسلسل والقدم العلمي والوظيفي.
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 -3إتقان المقررات التعليمية التي يقوم العضو بتدريسها  ،والتم ّكن من محتواهاا العلماي
،والسااعي لتحااديث مضاامونها علاى نحااو مسااتمر  ،والحاارص فااي هااذا الساابيل علااى
استخدام أحدث الوسائل التعليمية الممكنة  ،وااللتزام بمعايير الجودة في تحديد المستوى
العلمي لهذه المقررات  ،والعمل بالتوصيف المعتمد لها.
 -4مواكبااة التطااور العلمااي ،واالهتمااام المسااتمر بالحصااول عل اى مزيااد ماان المعرفااة
والمعلومات في مجاال االختصااص العلماي ،وذلاك مان خاالل الساعي لالطاالع علاى
أحدث المراجاع والبحاوث والدراساات فاي مجاال التخصاص ,وجمياع وساائل التنمياة
الذاتية .
 -5التزام األمانة العلمية  ،واحترام حقوق الملكية الفكرية لآلخر في كل ما يصادر عناه
من إنتاج علمي في الجامعة وخارجها.
 -6احترام مبادئ الحرية في اختيار مواضيع البحث والتعليم  ،وممارستها ضمن نطااق
القااوانين وااللتزامااات الجامعيااة  ،وواجبااات المهااام الملقاااة علااى عاااتقهم ،واألنظمااة
والخطط الدراسية ،وقيم الميثاق األخالقي ،وقواعد السلوك المحددة به.
 -7االبتعاد عن أي وضع  ،او تبني أي موقف من ش نه إثارة نزاعات جانبياة مادياة أو
معنوية ,تضر بمصلحة الجامعة العليا.
 -8االهتمام بتفعيل البحوث العلمية الجماعية  ،والتشجيع على العمل بروح الفريق.
 -9التزام الموضوعية في تقييم البحوث العلمية للزمالء من داخل الجامعة وخارجها.
 -10تجسيد مثال القدوة الحسنة أخالقيا فاي سالوك عضاو الهيئاة التدريساية ,ماع أفاراد
المجتماع الجاامعي وبخاصاة الطلباة ,وذلاك عبار التحلاي بالصادق واالماناة والتسااامح
والمحبة .
 -11تقديم الدعم األكاديمي للطلبة  ،وتشجيعهم علاى البحاث العلماي  ،وتحفيازهم علاى
توسيع ثقافتهم المعرفياة فاي ميادان اختصاصاهم أوال ،ومياادين العلاوم المختلفاة ثانياا،
والعمل على تنمية روح االبداع واالبتكار لديهم  ،وتسهيل طرق وصولهم الى مصاادر
المعلومات مع االلتزام بقواعد وأخالقيات البحث العلمي.
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 -12الحرص على التواصل الفعال مع الطلباة  ،والتعامال معهام باو ّد وتقادير  ،وحاثهم
على االجتهاد  ،وتقديم العون األكاديمي واإلرشادي لهم لتجاوز ما قاد يتعرضاون إلياه
من مشاكل في حياتهم الجامعية  ،وبيئتهم االجتماعية .
 -13معاملة الطالب جميعا على قاعدة المساواة  ،واالنصاف  ،وتكافؤ الفارص  ،بعيادا
عن أية اعتبارات ذاتية .
 -14تشجيع الطلبة على تبادل اآلراء واالفكار العلمية واالجتماعية  ،والتفكيار المساتقل
والمسؤول  ،وتحكيم العقل فاي تشاخيص األماور وإباداء الارأي حيالهاا  ،ماع االلتازام
بآداب الحوار  ،وتجنب السعي لفرض الرؤى ووجهات النظر الشخصية على اآلخرين
.

 -15احترام أوقات التدريس  ،وتوظيفها على نحو جيد  ،وبما يحقاق أكبار فائادة ممكناة
للطلبة .
 -16التزام النزاهاة والموضاوعية والشافافية فاي إدارة عملياة التقاويم العلماي للطلباة ،
وخاصة في مجال االمتحانات والبحوث.
 -17االهتمام بتنمية العالقات اإلنسانية مع أفراد المجتمع الجامعي اآلخرين  ،وخاصاة
في المناسبات االجتماعية .
 -18المبادرة بتقديم كل ما أمكن مان مقترحاات مان شا نها االرتقااء بسامعة الجامعاة ،
وتطوير العمل األكاديمي واإلداري فيها.
 -19المشاااركة االيجابيااة والفعّالااة فااي أنشااطة الجامعااة المختلفااة  ،وفااي االجتماعااات
والمجالس واللجان الجامعية التي يدعى لحضورها .
 -20تناول القضايا العامة بتجرد  ،وتغليب مصلحة الجامعة على المصلحة الشخصاية ،
وااللتزام بعدم اإلساءة لسمعة الجامعة ,وسياساتها تحقيقا لمآرب ذاتية .
 -21امتثال األقلية آلراء األغلبية في المجالس واللجان الجامعياة المختصاة  ،وااللتازام
بتنفيذها  ،والدفاع عنها .
 -22االلتزام بعدم استغالل العمل والمنصب الجامعي لتحقيق مآرب شخصية .
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 -23االمتناع عن قبول الهدايا والتبرعات تحت أي مسمى كان .
 -24احترام تقاليد البيئة المحلية وأعرافها في السلوكيات والعالقات االجتماعية .
 -25اإلسهام ضمن حدود الممكن في تطوير البيئة المحلية والمجتمع  ،وذلك عبر تقاديم
األفكار والمقترحات التي تساعد على حل بعض المشكالت الراهنة .

رابعاً -:أخالقيات المهنة للطلبــــة
يلتزم طلبة الجامعة في سلوكهم بالقواعد اآلتية-:
 -1التقيد بواجب االحترام والتقدير ألعضاء الهيئة التعليمياة واالدارياة  ،وبالتعامال ماع
الزمالء بروح المحبة والمودة والتعاون .
 -2االهتمااام بالقيااام بموجبااات العمليااة التعلميااة ،ماان حضااور للمحاضاارات النظريااة
والاادروس العلميااة ،واجااراء االمتحانااات ،وانجاااز للبحااوث والدراسااات فااي المواعيااد
المحددة ،وذلك بكل جدية وإتقان مع االلتزام ب خالقيات البحث العلمي.
 -3االسهام بفعالية في مختلف األنشطة العلمية والثقافية واالجتماعياة والرياضاية ,التاي
تقام في الجامعة ،او بمشاركتها ،او تحت رعايتها .
 -4االمتناع في داخل الحرم الجامعي ،عن القيام ب ي عمل او نشاط من ش نه تعكير جو
الحياة الجامعية السليمة  ،وسير العمل التعليمي على النحو األمثل.
 -5الحرص على أبنياة الجامعاة ومرافقهاا وأثاثهاا وتجهيزاتهاا ونظافتهاا لتحاافظ علاى
مظهرها الحضاري.

خامساً -:أخالقيات المهنة ألعضاء الهيئة اإلدارية
يلتزم العاملون اإلداريون في الجامعة بقواعد السلوك اآلتية-:
 -1أداء واجبات العمل الموكل إليهم بكل أماناة وإتقاان  ،وتنفياذه ب سارع وقات ممكان،
ضمن حدود األنظمة والتعليمات النافذة.
 -2الحرص على تقاديم الخادمات لخشاخاص المعنياين بعملهام  ،مان أعضااء الهيئتاين
التعليمية واإلدارية  ،والطلبة والمراجعين ،بسهولة ويسر ضمن حدود األنظمة النافذة.
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 -3االلتاازام بعاادم اسااتغالل الموقااع الااوظيفي لتحقيااق منااافع ماديااة ،أو لبلااو مااآرب
شخصية.

سادسا  :أخالقيات المهنة في البحث والت ليف العلمي
يجب أن يلتزم األستاذ األكاديمي بعدد من المسؤوليات الرئيسية في ش ن البحث
والت ليف العلمي ومنها:
 -1توجيه بحوثه لما يفيد المعرفة والمجتمع واإلنسانية  ,كالتزام اخالقي أساسي بحكم
وظيفته .
 -2أداء األمانة في تنفيذ بحوثه ومؤلفاته  ,فال ينسب لنفسه إال فكره وعمله فقط  ,ويجب
أن يكون مقدار االستفادة من االخرين معروفا ومحددا .
 -3توخي الموضوعية والدقة في عرض وجهات النظر العلمية لخخرين .
 -4في البحوث المشتركة يجب توضيح أدوار المشتركين بدقة  ,واالبتعاد عن وضع
األسماء للمجاملة أو للمعاونة .
 -5في االقتباس يجب أن يكون المصدر محددا وواضحا ومقدار االقتباس مفهوما بدون
غموض .
 -6في حالة االستعانة بمراجع يجب ذكر المراجع ب مانة تامة وبدقة ,تم ّكن من الرجوع
إليها  ,وال تذكر مراجع لم يتم استخدامها إال باعتبارها قائمة قراءة إضافية .
 -7في جميع البيانات الميدانية تراعى الدقة والصدق واألمانة .
 -8في تحليل البيانات يقوم الباحث بنفسه بالتحليل والتفسير والتقييم والموازنة
واالستنتاج .
 -9المحافظة على سرية البيانات  ,والسيما إذا تعلق ذلك ب مور شخصية أو بمسائل
مالية أو سلوكية .
 -10يراعى أن تنسب المؤلفات إلى أصحابها ,وال يليق أخالقيا تبادل األسماء على
المراجع ابتغاء الوجاهة العلمية  ,أو المكاسب المادية .
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 -11يراعى تحديث البيانات في المؤلفات المقررة على الطالب  ,حتى يكونوا محيطين
بالبيانات الحديثة  ,وهذه مسؤولية أخالقية جسيمة .

سابعا  :أخالقيات المهنة في خدمة المجتمع
 -1تنمية اإلحساس لدى الطالب باالنتماء لدينهم ووطنهم .
 -2توطيد أواصر الثقة بين الكلية والمجتمع .
 -3المشاركة في برامج خدمة المجتمع وتنمية البيئة .
 -4االلتزام بحماية البيئة عند التعامل لمعالجة النفايات ’والتخلص من المواد منتهية
الصالحية .
 -5اآلخذ في االعتبار رأي المجتمع المحيط في البرامج التي تقدمها الكلية .
 -6المشاركة في إيجاد الحلول العلمية والعملية المناسبة للمشكالت التي تواجه المجتمع
المحيط .
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