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 يممةامل
مهنة التعليم الجامعي مهنة نبيلة بأهدافها ، مقدسة برسالتها العلمية ، ومثمرة بحصيلتها   

نحو خدمة املجتمع وتقدمه. لذا تحظى في كل مجتمعات العالم ، مهما كانت أوضاعها 

ومستوياتها ، باهتمام ورعاية كبيرين. وال تقع مسؤولية هذا الاهتمام وتلك الرعاية على الدولة 

وألاستاذ الجامعي نفسه كي تكون هذه املهنة  يشاطرها كل من املجتمع والجامعةفحسب بل 

الشريفة ناصعة متألقة على الدوام . وبناء على ذلك يؤكد أعضاء هيئة التدريس إيمانهم 

بقيمة وكرامة إلانسان وألاهمية القصوى للبحث عن الحقيقة والالتزام بالتميز في ألاداء، و 

لية و الاعتراف بحجمها والالتزام باملعايير ألاخالقية العالية و الرغبة في التعهد بقبول املسؤو 

 احترام وكسب ثقة زمالئهم وإلادارة و الطالب وأعضاء املجتمع املدني .

 

 

 

 بالتمسك والالتزام بامليثاق. التربية طرابلسنتعهد نحن جميع الفئات في كلية 
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 امليثاقاملصطلحات الدوارة  يف 
 
 مفهوم: أخالقيات املهنة: 

هي مجموعة القيم والنظم املحققة للمعايير الايجابية العليا املطلوبة في أداء ألاعمال  

، وفي أساليب التعامل داخل بيئة العمل، ومع املستفيدين الوظيفية والتخصصية، وفي

 املحافظة على صحة إلانسان وسالمة البيئة .

  ألاخالقية في الكلية:مواصفات البيئة 

بشأن عدالة  يجب أن ندرك جميًعا ألاثر ألاخالقي لسياسة الكلية الوعي ألاخالقي: .1

، أو لسياسة تعيين املعيدين مثال . من املهم أن نعي أن سياســــات الامتحانات

 .لها آثار أخالقية واسعة  وتصرفات وإجراءات الكلية

، و إنما ننتقل نكتفي بتحقيق الوعي ألاخالقي أال واملقصود هنا  :املسؤولية ألاخالقية .0

، و إنما على مستوى ليس فقط على مستوى ألاستاذ الفردإلى الالتزام ألاخالقي، 

املجموعة، فيتحمل ألاستاذ املسئولية بشأن أخالقياته كفرد وبشأن أخالقيات الكلية 

 . ككل

مجموعة من معايير  أخالقيات ألاستاذ ألاكاديمي هي أخالقيات ألاستاذ ألاكاديمي: .3

ه في أثناء 
َ
ه سلوك ِّ

السلوك الرسمية وغير الرسمية التي يتخذها ألاستاذ كمرجع يوج 

 .أداء وظيفته

 املباةئ ادأساسية التي حتك  امليثاق:
أن تكون كل املمارسات داخل الكلية من قبل أعضاء هيئة التدريس و الكوادر  ألامانة: .1

إلادارية ومجلس الكلية مبنية على أساس  من ألامانة و املصداقية و الشفافية و 

 النزاهة. 

 خلق بيئة تعليمية تمتاز بالثقة بعيدا عن الاستغالل الوظيفي أو املنهي. الثقة: .2

وإلاجراءات إلادارية و التعليمية بين إلادارة وأعضاء أن تكون كل القرارات  العدل: .3

هيئة التدريس و املوظفين ، وبين أعضاء هيئة التدريس و الطالب،  وبين الكلية و 

 املجتمع مبنية على أساس العدل و التوازن و الانضباط .

 البيئة التعليمية مبنية على أساس روح الوالء و الانتماء للكلية الانتماء:الوالء و .4

 ورسالتها والعمل على تحقيق ألاهداف التي تصبو إليها.

البيئة التعليمية بالكلية تقوم على أساس مبدأ املساواة وعدم التمييز بين  املساواة: .5

أعضاء هيئة التدريس و الكوادر املساندة و املوظفين و الطالب من حيث الجنس أو 

 اللون أو العرق أو الدين 
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داخل الكلية تدفع باتجاه التكاملية في مهام إلادارة   تعليميةالبيئة الالتكامل املنهي:  .6

وأعضاء هيئة التدريس و املوظفين و الطالب وعدم تضارب املصالح واحترام 

استقاللية آلاخرين و العمل على تحقيق أهداف ورسالة الكلية وكل ما من شانه أن 

 يحقق منفعة ومصلحة الكلية و املجتمع.

ضمن الكلية تحقيق مبدأ الاحترام املتبادل بين إلادارة و أعضاء تالاحترام املتبادل:  .7

هيئة التدريس و الكوادر املساندة و املوظفين و الطالب بما في ذلك من احترام 

 الخصوصية و سرية املعلومات الشخصية  وحرية آلاراء . 

 أخالقيات املهنة يف التمريس:أتال: 
 بما يلي: ممارسته مهنة التدريسعند يجب أن يلتزم عضو هيئة التدريس 

التأكد من إتقان املادة التي يناط به تدريسها أو يؤهل نفسه فيها قبل أن يقبل  .1

 . تدريسها

 من املادة . .2
ً
 التحضير الجيد ملادته مع إلاحاطة الوافية بمستحدثاتها ليكون متمكنا

العلمي للمادة التي الالتزام بمعايير الجودة الرسمية أو غير الرسمية في تحديد املستوى  .3

 يقوم بتدريسها.

 الالتزام بخلق الفرص ألن يحقق طالبه أعلى مستوى من إلانجاز. .4

 على النمو املعرفي والخلقي بأمانة و إخالص أداء عمله في الكلية .5
ً
، وأن يكون حريصا

 لطالبه .

أداء طالبه إلى أقص ى مدى ممكن ، وأن يتيح نتائج املتابعة لطالبه ولذوي متابعة  .6

 . شأن؛ للتصرف بناء عليهاال

 للقيم الديمقراطية في حرية الفكر وحرية الرأي وحرية التعبير ، وأن  .7
ً
أن يكون نموذجا

 . يسعى لتنمية هذه القيم في طالبه

 . توجيه طالبه إلى مصادر املعرفة ، وأوعية املعلومات ومراجع الدراسة .8

 الامتناع عن إعطاء الدروس الخصوصية تحت أي مسمى . .9

 أخالقيات املهنة يف قييي  الطالب تقنظي  االمتحانات:ثانيا: 
يجب أن يلتزم ألاستاذ ألاكاديمي بعدد من املسئوليات والسلوكيات ألاساسية في تقييم      

 الطالب وتنظيم الامتحانات:

 التقييم املستمر أو الدوري للطالب . .1

 مع .2
ً
ما يتم تدريسه وما  توخي العدل والجودة في تصميم الامتحان ليكون متمشيا

 على توضيح مستويات الطالب بحسب تفوقهم
ً
 .يتم تحصيله ، وأن يكون قادرا

 منع الغش ، واملعاقبة عند ارتكابه أو الشروع فيه. .3
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 . تنظيم عملية رصد النتائج بما يكفل الدقة والسرية التامة .4

 تعرض النتائج على لجنة املمتحنين دون كشف ألاسماء التخاذ قراراتها .5

 . لن النتائج في وقت واحد من مصدر واحدتع .6

 السماح بمراجعة النتائج عند وجود أي تظلم . .7

 أخالقيات املهنة يف البحث تالتأليف العلمي:ثالثا: 
يجب أن يلتزم ألاستاذ ألاكاديمي بعدد من املسئوليات الرئيسية في شأن البحث والتأليف   

 العلمي:

، كالتزام أخالقي أساس ي بحكم واملجتمع وإلانسانيةفيد املعرفة توجيه بحوثه ملا ي (1

 . وظيفته

أداء ألامانة في تنفيذ بحوثه ومؤلفاته ، فال ينسب لنفسه إال فكره وعمله فقط ،  (2

 
ً
 ومحددا

ً
 . ويجب أن يكون مقدار الاستفادة من آلاخرين معروفا

 توخي املوضوعية والدقة في عرض وجهات النظر العلمية لآلخرين . (3

ث املشتركة يجب توضيح أدوار املشتركين بدقة ، والابتعاد عن وضع ألاسماء في البحو  (4

 للمجاملة أو للمعاونة.

 بدون  (5
ً
 ومقدار الاقتباس مفهوما

ً
 وواضحا

ً
في الاقتباس يجب أن يكون املصدر محددا

 .غموض

ن من الرجوع إليها ، وال  (6
 
في إلاشارة إلى املراجع تذكر املراجع بأمانة تامة ، وبدقة تمك

 . تذكر مراجع لم يتم استخدامها إال باعتبارها قائمة قراءة إضافية

 في جمع البيانات امليدانية تراعى الدقة والصدق وألامانة . (7

في تحليل البيانات يقوم الباحث بنفسه بالتحليل والتفسير والتقييم واملوازنة  (8

 .والاستنتاج 

بأمور شخصية ، أو بمسائل املحافظة على سرية البيانات ، والسيما إذا تعلق ذلك  (9

 . مالية أو سلوكية

 تبادل ألاسماء على املراجع  (11
ً
يراعى أن تنسب املؤلفات إلى أصحابها وال يليق أخالقيا

 . ابتغاء الوجاهة العلمية ، أو املكاسب املادية

يراعى تحديث البيانات في املؤلفات املقررة على الطالب ، حتى يكونوا محيطين  (11

 . ، وهذه مسئولية أخالقية جسيمة بالبيانات الحديثة

 :كليةأخالقيات املهنة يف خممة الرابعا: 
 يجب أن يلتزم عضو هيئة التدريس اتجاه الكلية بما يلي:

 الالتزام باملهام املسندة إلية بكل إتقان و إخالص. .1
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الانتماء إلى الكلية التي يعمل بها وعدم السعي إلى مجرد تحقيق مكاسب شخصية  .2

 ومادية. 

 الالتزام بالتقدير العادل وعدم املبالغة في تقدير املردود املادي لعمله.  .3

املحافظة على املال العام بكل وسيلة يراها مناسبة سواء فيما يستخدمه من معدات  .4

 ومستلزمات أو في استخدام وقته.

إذا تولى منصبا إداريا درب نفسه جيدا أو رحب بالتدريب املتاح ليقوم بعمله على  .5

 وجه في حدود قدراته.أكمل 

الالتزام باللوائح و القوانين و النظم وكل ما يشرع من قواعد، مع اتخاذ الطرق  .6

 القانونية عند الاعتراض أو التظلم أو محاولة التعديل.

 السعي لتقديم العون للكوادر املساعدة في الكلية. .7

 أخالقيات املهنة يف العالقة بالزمال :خامسا: 
 هيئة التدريس في عالقته بالزمالء بما يلي:يجب أن يلتزم عضو 

 الاحترام و الثقة وتقبل آلاخر املتبادل مع زمالء املهنة. .1

 الدعم و املشاركة املعنوية و الوجدانية . .2

 التعاون والتبادل العلمي وتعزيز روح العمل كفريق.  .3

 تعزيز القيم الايجابية و الابتعاد عن القيم السلبية. .4

 بتعاد عن التمييز بين أعضاء هيئة التدريس.العدالة في الفرص والا  .5

 الاهتمام بمصلحة الزمالء والالتزام بالصدق وألامانة معهم.  .6

 أخالقيات املهنة يف خممة اجملتمع:ساةسا: 
 بما يلي: خدمة املجتمعيجب أن يلتزم عضو هيئة التدريس في 

 تنمية إلاحساس لدى الطالب باالنتماء لدينهم ووطنهم. .1

 الثقة بين الكلية و املجتمع.توطيد أواصر  .2

 املشاركة في برامج خدمة املجتمع وتنمية البيئة . .3
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