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 المقـــــــــــدمـــــــــــــــــــة

 
 األخالق ضرورة من ضروريات الحياة المتحضرة ، و متطلبا أساسيا لتنظيم المجتمع و استقراره ، و 

 كمؤسسة ذات دور تعليمي و تنويري  كلية الصيدلة بجامعة طرابلسغيابها يعني غلبة شريعة الفوضى . و 

  . نشر األخالق ليس فقط ممارستها و أنما أيضا في سياستها و في كل ما تدعو إليهو تربوي مسئولة عن 

 خلقي بين الألمسئولة عن اإللزام الخلقي في األداء ، و مسئولة أيضا عن تنمية االلتزام  الكليةف

 .طالبها

ً لرسالتها من الو  .م1975الرائد منذ أنشاؤها  طرابلس-كلية الصيدلةتأكيد لدور  ناحية التعليمية و تحقيقا

 البحثية و خدمة المجتمع و تنمية البيئة المحيطة و اتساقا مع المبادئ

 األخالقية المنصوص عليها و ارتباطا باألهداف و الحقوق و االلتزامات في قانون تنظيم الجامعات عام 

يحدد  ضع ميثاق أخالقي لطالب الجامعيبو بتعزيز هذاطرابلس-كلية الصيدلةو إيمانا من  1955

 .لطالب كلية الصيدلة بجامعة طرابلسكان هذا الميثاق األخالقي  الكليةالمسئولياتوالواجبات بين الطالب و 

 

 أو أي مؤسسة أكاديمية مجموعة من المعايير األخالقية التي  للكليةأن يكون جدا و يكون من المفيد 

 تلتزم بها و تلزم بها العاملين بها في ميثاق مكتوب يتضمن تلك المعايير و يكون مرجع و مرشدا لهم جميعا 

 .و أساسا لتقييم سلوكهم أو لمحاسباتهم

إلي االلتزام بها لتحقيق  طرابلس-من خالله كلية الصيدلةو الميثاق األخالقي هو مجموعة القيم التي تسعي 

 .لقواعد الواجب توافرها في سلوك الطالب داخل الجامعةرسالتهاويحدد الميثاق ا

 .الكليةداخل  الطلبةفي أداء رسالتها بميثاق أخالقي، يعد مرجع سلوك  الكليةو تسترشد 

 و يتضمن الميثاق األخالقي لطالب مجموعة من قواعد السلوك ، التي يلتزم الطالب 

 .باحترامها و التقييد بهاطرابلس-كلية الصيدلة
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 :الميثــــــــــــــــــــــــــاق أهـــــــــــــــداف
 .بحقوقهم و واجباتهم الكلية تبصير طالب

 .الكليةتحديد المبادئ العامة للشراكة بين الطالب و 

 .و الطالب الكليةتحديد الحقوق و المسؤوليات بين 

اعضاء هيئة التدريس االتفاق علي العمل الشاق ، و االلتزام بالعدالة و األنصاف بين الطلبة و العاملين و 

  .بالكلية

-كلية الصيدلةو كل من يتعامل مع الطلبة داخل  بالكليةتعريف أعضاء هيئة التدريس و الموظفين 

  .بحقوق الطلبة و واجباتهمطرابلس

  . بناء مستقبل وطنهتوعية الطالب بأهمية دوره في 

  . اإلسهام في تعزيز مكانة الطالب العلمية واالجتماعية

ً  تحفيز الطالب علي أن يمثل قيم واألخالقيات مجتمعه سلوكا   . في حياته طيبا

  .مجتمعهجامعته و و كليتهتنمية شعورالطالب بالمسئولية تجاه 

  .أشاعه روح المنافسة الشريفة بينه وبين زمالئه

في تنمية شخصية طالبها باعتبارهم حجر الزاوية ، بل همركن  الكليةت من المهم التأكيد علي دورلذلك با

 .في الحياة، حتى يكونوا قادرين علي تحقيق التنمية العلمية و المهنية بصورة مستمرة

  : محـــــــــــــــــاور الميثـــــــــــــــــــــــــــاق

 المحور األول / حقوق الطالب 

في المجالين األكاديمي، وغيراألكاديمي، لتوفيربيئة  الصيدلة لطالبها  كليةهي تلك الحقوق التي تكفلها 

تعليمية و تربوية داعمة له، تضمن له حياة جامعية مستقرة وفقا إلمكاناتها، بهدف خلق جيل يتميز بالثقة 

 . بالنفس و الشجاعة، و التحلي باألخالق الكريمة

 جبات الطالبالمحور الثاني/وا 

، و ذلك لالرتقاء  كليتهو هي تلك الواجبات األكاديمية التي يجب علي الطالب االلتزام بها تجاه 

بجودة العمل األكاديمي، و غرس روح االنتماء، و المواطنة لدي الطالب، و العمل علي توثيق 

  . العالقة بين الطالب من جهة، و أعضاء هيئة التدريس، و القطاعات الجامعية من جهة أخري

 ؟لمـــــــن هــــــــذا الميثــــــــــــــاق
منتسبي الكلية و ، و كافة طرابلس-كلية الصيدلةع الطلبة المنتسبين إلي هذا الميثاق موجه إلي جمي

  .بكلية الصيدلة، و الطالبات بالذين لهم عالقة مع الطال جامعة طرابلس
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 بــــــدء العمـــــــــل بالميثـــــــــاق
 لة.ومجلس رئاسة كلية الصيد يبدءا العمل بالميثاق من تاريخ اعتماده من رئاسة الجامعة

 : القائمون علي التنفيذ

  جامعة طرابلس و كلية الصيدلةإدارة. 

 السادة عمداء الكليات.  

 المسجل العام للجامعة.  

 السادة و وكالء الكليات لشئون العلمية.  

 السادة رؤساء األقسام. 

    االمن الجامعي 

 

 :المصطلحات الواردة بالميثاق
، و ق، و المبادئ األساسية للحقوديتضمن القواع الكليةعهد مبرم بين الطالب و  :الميثاق -

 طرابلس-بكلية الصيدلة.الواجبات المتفق عليها من أجل ممارسة الحياة الجامعية

أعضاء هيئة التدريس، و جميع الموظفين، و العاملين، و الطالب، و  :الكليةمنسوبون  -

  . الطالبات المنتمين أليها

التعليمية، و ما تشمله من تفاعل الطالب مع المقررات  يقصد به العملية :المجال األكاديمي  -

 بالكلية  .الدراسية،و أعضاء هيئة التدريس، ومن حكمهم

يقصد به العملية اإلدارية، و التنظيمية، و ما تشمله من تفاعل  :المجال غير األكاديمي  -

  .، و ما يقدم له من أنشطة وخدماتبالكليةالطالب مع الموظفين و العاملين 

لتوعية الطالب بحقوقه، و واجباته، و ما يحظر  الكليةيوم تخصصه  :اليوم اإلرشادي  -

الدراسية، و اإلدارية، و إمكاناتها المختلفة األكاديمية، و التي تساعده  الكليةعليه،وبأنظمة 

 .في إتمام دراسته علي الوجه األكمل

و تعمل تحت إشرافها بهدف لجان تشكلها عمادة شؤون الطلبة،  :لجان الطالب االستشارية  -

التعرف علي المشكالت و المعوقات التي تواجه الطلبة في سير دراستهم ، و أيجاد الحلول 

 .المناسبة لها مع االستماع لمقترحات الطلبة

، و ما تغرسه بداخله منذ التحاقه بها إلي بالكليةيقصد به اعتزاز و فخر الطالب  :االنتماء  -

  .متداد معه طوال الحياةاالنتهاء من دراسته و اال

  . تتضمن التزامات األخالقية ، و اجتماعية من الطالب تجاه المجتمع :المواطنة -

هي حالة يشعر فيها الطالب بالطمأنينة، و االستقرار الحسي، و  :األمن الحسي و النفسي  -

 .ليةالكالنفسي بعيدا عن التهديدات الجسدية و المعنوية التي يمكن أن يتعرض لها داخل 
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 أوال : حقوق الطالب الجامعي
 :المجال األكاديمي

التحاق الطالب بالكلية أو القسم العلمي حسب رغبته، وفق ضوابط و شروط القبول و  -

 .، و يعلن عنهاالكليةالتسجيل التي تقرها 

وفقا لما  الكليةحصول الطالب علي البطاقة الجامعية، واالستفادة من الخدمات التي تتيحها  -

  .تقضي به اللوائح و القرارات و األعراف الجامعية المعمول بها في هذا الشأن

توفيرالبيئة الدراسية، والمناخ العلمي المناسب للحصول علي تعلم ذي جودة عالية يتناسب  -

  .مع رؤية و رسالة الجامعة

نظام، وقواعد معرفة الطالب للخطط وإجراءات التسجيل في المقررات التي يتيحها له ال -

  .التسجيل المتبعة

تحويل الطالب من كلية إلي أخري داخل الجامعة، أو من قسم علمي إلي أخر، أو تحويل  -

نظام الدراسة من انتساب إلي نظامي أوتعليم عن بعد، والعكس حسب اللوائح واألنظمة 

  .الخاصة بالتحويل ، حسب اإلمكانات المتاحة داخل الكلية

لمادة العلمية والمعرفة المرتبطة بالمقررات الجامعية في بيئة دراسية حصول الطالب علي ا -

  .مناسبة تحقق له االستيعاب و التحصيل بيسروسهولة

 .سؤال الطالب ألساتذته، ومناقشتهم المناقشة العلمية الالئقة المحددة -

ت واستيفاء الساعا ،بمواعيد وأوقات المحاضرات  بالكليةالتزام أعضاء هيئة التدريس 

وبعد اإلعالنعن ذلك  القصوى في حالة الضرورةاال العملية" وعدم إلغاء أي منها و"العلمية 

 .مسبقا مع إعطاء محاضرات بديلة عنها بالتنسيق مع الطالب

 .ضمان سرية الشكوى المقدمة من الطالب ضد عضو هيئة التدريس -

يحق للطالب في معرفة أن تكون أسئلة االختبارات ضمن المقرر الدراسي، و محتوياته، و  -

 .نتائجه، و طلب مراجعة إجابته في االختبارالنهائي وفقا لألنظمة و اللوائح المتبعة

اطالع الطالب علي عالماته في المقرر الدراسي، و نتائج االختبارات الدورية و الفصلية  -

 .التي أداها بعد االنتهاء من تصحيحها

 . ختبارات الفصلية بعد انتهاء االختباراتمعرفة الطالب لإلجابة النموذجية ألسئلة اال -

 .الحفاظ علي سرية محتويات ملف الطالب -

أشعار الطالب قبل اتخاذ أي قرار بحقه، و لفت نظره عند وقوع أي مخالفات، و أخطاره  -

 . كتابة بما تم اتخاذه من قرارات بحقه

دخول االختبار  إحاطة الطالب بما يصدر في حقه من اندارات، أو لفت نظر، أو حرمان من -

 .النهائي، وأحاطته بسبب الحرمان، و ذلك قبل موعد االختبار النهائي بوقت كاف

تعريف الطالب بمصادر الحصول علي اللوائح واألنظمة الجامعية، وذلك من خالل موقع  -

 ... الجامعة االلكتروني، وعمادة القبول والتسجيل، وعمادة شؤون الطالب، و غيرها

وثيقة التخرج عند إنهاء متطلبات التخرج وفقا ألنظمة و لوائح الجامعة حصول الطالب علي  -

 .خالل الفترة الزمنية التي تحددها الجامعة لتسليم الوثيقة
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الشعور باألمن الحسي بحيث ال يتعرض الطالب إلي أخطار جسدية، أو صحية، واألمن  -

خويف من العقوبة، أو المعنوي و النفسي، بحيث ال يشعرالطالب بأي تهديد معنوي مثل الت

 .التعرض لإلهانة، أو السخرية من قبل الجهات األكاديمية و اإلدارية

 المجال غير األكاديمي
والمالعب ، السكن الجامعي، و المكتبة المركزية )للكليةاستفادة الطالب من خدمات و مرافق  -

وذلك وفقا للوائح ( الرياضية، واألنشطة الطالبية والفعاليات التعليمية، والمطاعم، وغيرها 

 .واألنظمة فيالجامعة، وحسب اإلمكانات المتاحة

 .وفقا للوائحالكلية  المشاركة في األنشطة المقامة داخل -

 .تقييم الخدمات الطالبية المقدمة للطالب من خالل االستبيانات التي تقدم له -

 .اختيار من يمثل الطالب للمشاركة في لجان الطالب االستشارية -

صة للطالب لحضور الدورات التدريبية والبرامج والرحالت، واألنشطة، و إتاحة الفر -

 .األعمال التطوعية بما ال يتعارض مع واجباته األكاديمية

 .عاية حقوق الطالب، و متابعتهارب الكليةتختص عمادة شؤون الطالب في  -

تقديم الدعم والمساندة والخدمات الالئقة والمناسبة للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة، و ذلك  -

 .الكليةحسب إمكانات 

تزويد الطالب باللوائح كاملة بما في ذلك الالئحة التأديبية والئحة العقوبات وميثاق الطالب  -

 .ألخالقيال

 

 ثانيا: واجبات الطالب الجامعي
 المجال األكاديمي: 

 .و لوائحها، والتعليمات والقرارات الصادرة لتنفيذها الكليةااللتزام باألنظمة  -

 .عدم القيام بأي عمل مخل باألخالق اإلسالمية، واآلداب العامة -

عدم القيام بالتزويرأوالتالعب أوسوء استغالل سجالت الجامعة بما في ذلك األوراق الرسمية  -

  .و الشهادات العلمية و خالفه

 .بالدراسة، والقيام بكافة المتطلبات الدراسية للمقرراتاالنتظام  -

  .االلتزام بقواعد والمتعلقة بأعداد البحوث أو التقارير أواالختبارات -

عدم قيام الطالب بالغش، أوالشروع فيه، أوالمساعدة في ارتكابه، أواإلخالل بنظام  -

  .االمتحانات

والدخول، أوالخروج من القاعة بغير عدم أعاقة سيرالمحاضرات سواء بالكالم، أوالهتاف أ -

  .أذن عضو هيئة التدريس

معاملة الطالب لكل منسوبي الجامعة، وضيوفها باالحترام الالئق، وعدم اإلساءة أليهم، أو  -

 .أهانتهم بالقول ، أو الفعل 
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التزام الطالب بعدم حضور المحاضرات في المقررات غير المسجل فيها إال بأذن خاص من  -

  .رأستاذ المقر

عدم وجود أخطاء في جدوله الدراسي مثل التعارض في أوقات المحاضرات، أو التسجيل  -

في مقرر سبق، و أن نجح فيه الطالب، وعلي الطالب في حالة وجود أخطاء في الجدول 

  .سرعة مراجعة مسجل الكلية في أثناء فترة اإلضافة فقط

لمسئول، أوالمراقب في قاعة التزام الطالب باإلرشادات و التعليمات التي يوجهها ا -

  . المعامل، وعدم اإلخالل بالهدوء في أثناء أداء االختباراتالمحاضرات، أو 

  .الكليةالتزام الطالب بتنفيذ العقوبة الموقعة عليه في حالة إخالله بلوائح و أنظمة  -

 .تقييم الطالب عضو هيئة التدريس حسب النماذج المعدة لذلك مع مراعاة األمانة -

 

 

 

 المجال غير األكاديمي: 

، و تقديمها للمختصين عند الكليةأثناء وجوده داخل  التعريفيجب علي الطالب حمل بطاقة  -

  .الطلب

 .الكليةمحافظة الطالب علي النظافة العامة داخل  -

باإلتالف، أوالعبث بها، أوتعطيلها عن العمل ،  الكليةالتزام الطالب بعدم التعرض لممتلكات  -

 .والمحافظة عليها وعلي المواد و الكتب الجامعية، وإرجاع ما استعير منها في الوقت المحدد

  .الكليةالتزام الطالب بالهدوء و السكينة، وعدم إحداث الضوضاء داخل مرافق  -

  . ن المخصصةامتناع الطالب عن أثارة اإلزعاج ، أوالتجمع فيغير األماك -

عدم قيام الطالب بأي أعمال تخريبية، أو ذات خطورة علي األرواح، أوالممتلكات تؤثر علي  -

كـ" االعتصام، أو المسيرات ، أو التحريض،  الكليةاالنضباط ، أو سير الدراسة أو العمل ب

حمل ،  أو حيازة ، أو "أو المساعدة ، أو االتفاق، أوالمساهمة علي أي فعل من هذه األفعال 

أو استعمال أي سالح ناري ، أو ابيض، أو سيخ ، أو عصي، أو أي أداة تعتبر في حد ذاتها 

سالحا أو أي مواد حارقة ، أو قابلة لالشتعال، أو مقذوفات، أو ذخيرة ، أو أي مواد تعرض 

 ر.و المنشات الجامعية للخط الكليةالطالب و منسوبي 

ألي غرض غير مخصص لها أال بأذن  الكليةات حظر استعمال أو استغالل الطالب لممتلك -

  .من السلطات المختصة

التزام الطالب بالسلوك القويم و الهيئة الحسنة المناسبتين لألعراف اإلسالمية و الجامعية ، و  -

  .الكليةعدم القيام بأي سلوك مخل باألخالق اإلسالمية ، أو اآلداب العامة المنظمة داخل 

والت و المشروبات داخل قاعة الدراسة ، أو المختبرات ، أو عدم تناول الطالب للمأك -

  .المكتبات الجامعية

يجب علي الطالب عدم " حفظ ، أو صناعة، أو حيازة، أو استهالك، أو تعاطي أي نوع من  -

 .الكحولية مادة مسكرة ، أو مخدرةالمشروبات
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يعمل بشكل صحيح ، و  ةيلالكتأكد الطالب من أن بريده االلكتروني الرسمي المعتمد من قبل  -

عليه كذلك قراءة " البريد االلكتروني " بشكل يومي لمتابعة ما قد يرسل أليه من إعالنات ، 

 .و غير ذلك

 .التزام الطالب بإعطاء المعلومات ، و البيانات الصحيحة للجهات المعنية بالجامعة -

 

 الملحقــــــــــات

 

 ميثاق الطالب
علي إيجاد بيئة أكاديمية متميزة تقوم علي أساس االحترام و طرابلس-كلية الصيدلةحرصاً من 

لتعاون بين أفرادها و منسوبيها من خالل ترسيخ مبادئ االنضباط و االلتزام والشعور 

بالمسؤولية ، و تعزيز المهارات القيادية و الثقة بالنفس، وغرس روح المبادرة و تطوير 

االبتكار ، اإلبداع . عليه يتوجب علي  ,لبحثمهارات االتصال و التفكير، و تشجيعهم على ا

االلتزام بما له من حقوق و ما عليه من واجبات و  بكلية الصيدلة بجامعة طرابلسالطالب 

مسؤوليات ، وعليه يعد كل خروج عن القوانين، األنظمة ، اللوائح و التعليمات المعمول بها 

ق هذه العقوبات حاسما.و قد يؤثر مخالفة تقتضي التأديب، و سيكون تطبي , داخل الجامعة

  :علي مستقبلك األكاديمي في الجامعة ، و من هذه العقوبات 

  .التنبيه اللفظي .1

  .استدعاء ولي األمر .2

  .اإلنذار الكتابي و يحفظ في ملف الطالب .3

  . أحالة الطالب إلي لجنة العقوبات .4

  .الفصل أو اإليقاف القيد .5

 

 تعـــهــــــــد

 لكلية الصيدلة بجامعة طرابلسأتعهد أنا الموقع أدناه بالتزامي بكل ما ورد و يحق 

تطبيق ما تراه مناسبا من أنظمة و لوائح وعقوبات في حال مخالفتي ألي منها أو 

  .المشاركة بأي فعل مخالف ألنظمة الجامعة بشكل عام

 ...............................الب/..............................................أسم الط

 ....................................الرقم الدراسي/.... .. ........................ الكلية

 .................................القسم........................................ التخصص

 ..................................... / رقم الهاتف ..................البريد االلكتروني

 /.......................................توقيع الطالب /..........................التاريخ

 ....................................................../توقيع المشرف األكاديمي المتابع
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 :ةو علي الطالب االلتزام بالنقاط اآلتي

  و عند حضور المحاضرات، و في جميع الكليةعند الدخول إلي حرم  الكليةأبراز تعريف ،

 .و المحافظة عليها من التلف و الضياع الكليةالتعامالت داخل 

 بطريقة غير صحيحة و يتحمل  كليةعدم أعطاء الطالب بطاقته لغيره لتسهيل الدخول لل

 .مسؤوليات ذلك في حالة حدوثه

  مع أي شخص أو جهة دون علم و موافقة ولي األمر الكليةعدم الخروج من. 

 عند ضياع التعريف علي الطالب إحضار بالغ رسمي من اقرب مركز شرطة له. 

  عدم تزوير أو تحريف أي معلومات مقدمة للجامعة سواء من خالل التواصل المباشر مع

ية للجامعة أو موقع التواصل االجتماعي الموظفين أو الوثائق الرسمية أو المواقع االلكترون

 .المختلفة

 إغالق الهاتف و عدم استخدامه داخل القاعة الدراسية إطالقا. 

 عدم لبس النظارات الشمسية و القبعات بأنواعها داخل القاعة الدراسي. 

  و اتخاذها أماكن لالستراحة و المحافظة علي نظافتهابالكلية عدم استخدام القاعات الدراسية. 

  استخدام التقنية الحديثة من أجهزة و هواتف محمولة و الحاسوب شخصية أو أي أجهزة

و في حالة  الكليةأخري الكترونية من الممتلكات الشخصية إال في الغرض األكاديمي داخل 

 .تبث خالف ذلك يتم مصادرتها

  ن تابع ، أو أي مكا الكليةعدم تعاطي و تداول أي مواد مخدرة أو مشروبات روحية داخل

  .للجامعة

 أو أي مكان تابع للجامعة الكليةمنع التحرش بالقول أو الفعل داخل ي. 

 باألداء اللفظي أو الفعلي بالكلية عدم التعرض ألعضاء هيئة التدريس. 

 الحرم الكلية أو  عدم المشاركة بأية أنشطة أو تجمعات من شانها إرباك العملية التعليمية داخل

و التنسيق مع اتخاذ الطلبة و في حالة ضبط الطالب و  الكليةالجامعي ، إال بإذن من أدارة 

هويقوم بهذه األنشطة ، سيتم تحويل الطالب إلي مجلس تأ ديبي و ستطبق في حقه أقصي 

 .الكليةالعقوبات و التي تصل لحد الفصل النهائي من 

  و من يخالف  الكليةدون أذن رسمي من إدارة ب الكليةعدم أقامة أنشطة أو فعاليات خارج ،

 .ذلك سيطبق في حقه اإلجراءات التأديبية المنصوص عليها

  الجد في الدراسة و المشاركة في المحاضرات، ويتحمل الطالب مسؤولية متابعة اإلعالنات و

عيد الواجبات و األنشطة الخاصة بالمقرر حتى في حال غيابه و االحترام في و االلتزام بموا

 .االمتحانات النصفية و النهائية

  يتحمل الطالب مسؤولية متابعة ساعات الغياب و تقديم المبررات الرسمية ، إلدارة القسم في

 .تعدي األسبوع من تاريخ الغيابيال  ىمد
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  عدم قيام الطالب بأي أعمال تخريبية ، أو ذات خطورة علي األرواح ، أو الممتلكات تؤثر

كـ" االعتصام ، أو المسيرات ، أو  بالكليةعلي االنضباط ، أو سير الدراسة أو العمل 

التحريض، أو المساعدة ، أو االتفاق ، أو المساهمة علي أي فعل من هذه األفعال " أو حيازة 

أو استعمال أي سالح ناري ، أو ابيض ، أو سيخ ، أو عصي، أو أي أداة تعتبر ، أو حمل ، 

في حد ذاتها سالحا أو أي مواد حارقة ، أو قابلة لالشتعال ، أو مقذوفات ، أو ذخيرة ، أو أي 

 .مواد تعرض الطالب و منسوبي الجامعة و المنشات الجامعية للخطر

 و عادتنا و تقاليدنااالسالمي ماشي مع ديننا المت المحتشم و غير الفاضح  التقيد بالزى 

 .المحافظة

  المشاركة االيجابية لطالب في مختلف األنشطة سوا كانت فنية ثقافية أدبية فكرية رياضية

 .المختلفة أقسامهاو  الكليةداخل 

 



 

 جامعة طرابلس  -كلية الصيدلة  

 

 

لعضو هيئة  الميثاق األخالقي          
 التدريس
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 ألعضاء هيئة التدريس االخالقي امليثاق

بعد أن تم عرضه على  2019في إجتماعه العادي األول لسنة  الصيدلةهذا الميثاق معتمد من مجلس كلية 

 جميع مجالس األقسام األكاديمية باكلية.

 مقدمة:

ةالتدريس ئبثقةوإحتراممنالمجتمعممايلقيعلىعضوهيبكلية الصيدلةتتمتعمهنةالتدريس

 أعباءتتطلبأعلىدرجاتالمثاليةفياألداءودرجةعاليةمنالجودةوالتوعية.بالكلية

األخالقيعلىأنهمجموعةمنالمعاييروالتوجهياتاألخالقيةالتيينبغيأنيتخلقبهاعضوهينةالتدريسالجامعيبالكلييُعّرفالميثاق

ُمشرعة قانونا  ادمعايير تحكم ممارساتالعملداخاللكلية. هذهالمعاييرليستأحكاماأوبنوهىة. بمعنىأخر

 2010السنة  501دالواردةفيالئحةتنظيمالتعليمالعاليرقم امول)باستثناءا

والتيملزمةلكافةأعضاءهينةالتدريسالجامعي(. 

الحترام . ،ادلوالمساواةعال،ةنيتشمالألماتترتكزجميعهذهالمعابيرعلىالقيمواألخالقالجامعيةواإلسالميةوال

مةالمراجع(. ئالصةأراءأعضاءهينةتدريسجامعيبالجامعاثالعربية )انظرقاخميثاقهولالوالءواإلنتماءللكلية. هذاا

مع ذاته ومع زمالءه وطالبه ومع كليته  ريسالجامعيدلةفيعالقاتعضوهينةالتمثلىعالقاتوالمتاقإثميالمتجزنةهذات

 .البحثيةوةمهامالتعليميالالمجتمع.وذلكمنناحيةوجامعته ، وخدمة 

 تعليميةلهاماملاعالقةعضوهيئةالتدريسبذاتهمنناحية

ريدرالعاملعضوهيئةالتهاءبالمظنتدالفياإلعتعكماأناإل،اقثهوالركيزةاألساسيةفيهذاالميهنةملدابوأخالقياتابأالتمسك

يةواضحةعنواجباتهوحقوقه. ؤطأوإفراطمنأساسياتالمهنةأيضا. أنتكونلعضوهيئةالتدريسريماتفرنسدو

في يأنيكونلهرؤيةعنموقعتخصصهبغىلتحقيقها . كماينعولديهأهدافعلميةومجتمعيةيس

إلنسانية( . اضالطرفعنمصالحهالخاصةمنأجاللمصلحةالعامة)غمنظومةالعلموأني

، ويبتعد او همنقعألوقولنمالحيادفيكلمايصدرعلتزاللنقداإليجابيويبيق

صهمبئيومهماكانعمهالمختلفة.وأنتكونرؤيتهللعمالألكاديرصوىشتبالسلبيةمثاللتهديدأواالستغاللتيترقععنالممارسا

دراللسعادة . 

هعلميابإلطالعالمستمروالمشاركةفيالنشااريةوتنميةذاتهملويةوالغةالتدريسالعملتنميةقدراتهاليئيعلىعضوهبغكماين

 ملكيةالفكرية.لبقوانينحقوقايلتزمطاتالعلميةالمختلفةكلمؤتمراتوالندواتوورشالعماللعلميةو

 ية.ثامالبحهسبذاتهمنناحيةالميةالتدرئعالقةعضوهي

 نهمنالتخطيطالعلمي.كأنتكونلديهالرؤيةالمستقيليةاليتم 

 .ًأنيسعىللمعرفةليسفىتخصصهقحسببلفىالتخصصاتذاتالعالقةأيضا 

 .أن يطلع باستمرار على الجديد واالحدث في مجال تخصصه 

 .أن يعتز بمهنته ويدافع عنها 
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 .أن يضع في اعتباره األمانة العلمية والموضوعية في جميع مراحل البحث واستخراج النتائج 

  تخصصه.حريصا على تقديم ماهو جديد في مجال 

 .األلتزام بالمناهج العلمية الحديثة من حيث كتابة البحث والتوثيق 

 .أن يتقن استخدام المكتبات االلكترونية والمقروءة 

 .أن يحسن اختيار األشخاص والجهات التي يتعامل معها علميا 

 .أن يجسد القيم اإليجابية ويحرص أن يكون مثال لها 

 اخل الكلية وخارجها.يضع لنفسه ضوابط فيما يفعله ويقوله د 

 اته خدمة للمجتمعذعالقة عضو هيئة التدريس ب

  أن يضع من ضمن أولوياته المجتمع على ان تكون هه األولويات واضحة صريحة تحكم أفكاره

 وأأفعاله.

  أن يبذل مافي جهده لتحقيق التوازن بين مجاالت الحياة المختلفة وذلك بما يخدم ذاته ومجتمعه في آن

 معا.

  تكون لديه مرجعية أخالقية تحكم أفعاله وأفكاره تجاه مجتمعه.أن 

 .الترفع عن كل مايتعارض مع قيم المجتمع المقبولة في حياته الخاصة والعامة 

 .أن يقدر ذاته ويحترمها باعتبارها لبنة لبناء مجنمع سليم 

  نقاط القوة لديه بما أن يسعى وباستمرار لتطوير نفسه والعمل على تقوية نقاط ضعفه، واالستفادة من

 يسهم في تطوير مجتمعه.

 مع طالبه من ناحية المهام التعليميةعالقة عضو هيئة التدريس 

 -في ها المحور تقع عاتق غضو هيئة التدريس المهام التعليمية التالية:

 أن يلتزم بمواعيد محاضراته وأن يكون لديه درجة إتقان عالية الدارة الوقت في إدارة محاضراته أو 

في التخطيط العام للمقرر على حد سواء. وأن يتقن فن مهارات التواصل الفعّال مثل االستماع 

والتساؤل والفهم والتدعيم على أن يراعى الفروق الفردية بين طالبه وهذا يتطلب منه طرق تدريس 

 وتقويم يتناسب وهذه الفروق بين الطالب ، كما عليه أن يكون عادال في تقييم أداء طالبه.

  ينبغي على عضو هيئة التدريس توعية طالبه بتوصيف المقرر من حيث األهداف والمحتويات

 واألعمال الفصلية والتقويم.

 .أن يجعل من كل مواقفه التي يتفاعل فيها مع الطالب موقفا للتعلم 

 ة يؤمن بأن التقييم وسيلة للتعلم وليس مجرد تصنيف للنجاح والرسوب، وأن يستخدم التغذية الرجعي

 بهدف تحقيق التنمية وتعديل المسار.

 .أن يتقبل النقد اإليجابي ويجعل منه وسيلة لتحسين أو تعديل طريقته في التعليم 

 .أن يقوم بتعديل أو تقويم أدائه مع طالبه وكلك المادة العلمية التي يقدمها لهم 

 .أن يحرص على المشاركة في األنشطة الطالبية مثل الرحالت وغيرها 

  نفسه بوقتا ثابتا ومعلوم لطالبه عن الساعات المكتبية وأن يجيد تفعيلها.أن يلزم 

 .أن يمنح طالبه مساحة للحوار المثمر بحرية ويسمح لهم بالمناقشات 
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 .مراعاة األمانة العلمية في شرحه لجميع أجزاء المفرر 

  لهم فوائدها على أن يقوم بارشاد وتوعية الطالب وتوجيههم الى وسائل وطرق التنمية االتية شارحا

 واالسة والمجتمع.الفرد 

 .مشاركة وتعريف الطالب بالمبادئ العامة لتنظيم وتسيير العالقات داخل القاعات الدراسية وخارجها 

  مراعيا وتحت أي ظرف أن ال تتعارض أن يحترم حقوق الطالب أضافة إلى تنمية  وعيهم بها ،

 مصالحه مع مصالح الطالب.

  للنقاش القضايا المجتمعية التي لها عالقة بالتخصص.أن يطرح مع طالبه 

  أن يرسخ في طالبه اإللتزام باالخالق كأساس لطلب العلم والتعلم، وأن يثير فيهم دافعية حب العلم

 وتدريبهم على كيفية الحصول على المعلومة من مصادر مختلفة.

  إعداد البحوث الخاصة يشجع طالبه على االطالع في مجال تخصصهم ، كما يشجعهم أيضا على

 بمقرره الدراسي.

  أن ال يبخل على طالبه بنقل الخبرات العلمية العالمية التي يمتلكها، وان يكون  هدفه بناء طالب علم و

 أو إعطاء المعلومة فقط.خلق وليس نقل 

 ى أن يقوم بتوزيع تقييم الطالب على كل الفصل الدراسي وأن ال يقتصر على االمتحان النهائي ، وعل

 عضو هيئة التدريس أن يلتزم بالقواعد المحددة لوضع اإلمتحانات.

 .الحرص على حق الطالب حتى لو تطلب لك تراجع أو إعتذار عضو هيئة التدريس 

 البحثيةالمهام  فيعالقة عضو هيئة التدريس مع طالبه 

 .أن يسهم في تنمية مهارات التفكير العلمي وحل المشكالت لدى طالبه 

  تصحيحها.و أن يدرب طالبه على النقد البناء وتقبل إكتشاف األخطاء 

 .أن يكون قدوة أو نموذجا لطالبه في أمانته العلمية وحرصه على طلب العلم ونشره 

 .أن يحترم طالبه عند توجيههم في مواقف التفاعل المختلفة 

 لمي.أن يعلم ويدرب طالبه إعداد البحوث مع اإللتزام بأخالقيات البحث الع 

 

 عالقةعضوهيئةالتدريسمعطالبهفىخدمةالمجتمع

 أنيتعاملبالمساواةوعدمالتمييزفيكلمايصدرعنهعلىأساساعتبارشخصىأوالجنسأوالدينأواإلعاقةأواألصوالل

 .عرفيةوأنتعاملهخاليامنكافةأنواع التحرش

 أنيحرصعلىأنتكونالعالقةبينهوبينطالبهعالقةإحتراممتبادلة. 

 أناليستخدماأللفاظغيرالالئقةأمامالطالب. 

  يقومبدورالموجهأوالمرشدللطالب. أن 

  نفوسهمهذهالقيمالسليمة وأن يغرس في يكونمثاالللقدوةلطالبهفياألخالقوالعلموالحرصعليالوقتأن. 

 همبالمواطنالصالحيأنيغرسفينفوسطالبهُحبالوطنوأنيشاركهماألنشطةالتىتنمىوع. 

 أنيعملعلىإكتشافوتنميةقدراتومهاراتطالبهبمايلبىحاجاتالمجتمع. 

 أنيكلفويحثطالبهعلىالبحثفيالمشكالتالمجتمعيةذاتالصلةبطبيعةالمقررالذييدرّسهوتقديممقترحاتلحلها. 
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 هابمايخدمالمجتمعيهمعلىاالشتراكفثأنيعملعلىتوعيةالطالبباألنشطةالموجودةبالكليةويح. 

 مهنيةفيكافةالمجاالتسواءكانتأكاديميةأوأخالقيةأوالطالبوجيه أنيقومبإرشادوت. 

 أناليستغلطالبهمادياًويكلّفهمبأنشطةتعودبالنفععليهفقطوليستللطالب. 

 عالقةعضوهينةالتدريسمعزمالئهفىالمهامالتعليمية

 :تتركزعالقةاألستاذالجامعىبزمالئهفيمايلى

 هوأساسعالقتهوزمالءهينىواالخالقهااللتزامالم. 

 وأنيتبادلمعهمالرأيوالخبرات،أنيحترمشخصياتوأراءزمالئه. 

  يمتلكمنالمعرفةوالحكمةمايجعلهمصدرلتنميةمنحولهشخصياوأكاديمياأن. 

 فعالهأنتكونلهقيمواضحةومعلنةملتزمابهافىكأل. 

 واإلنسانية، واإلدارية،يتعاونمعزمالئهفىالمجاالتالعلمية . 

 العملداخلمنظومةيتكاملفيهاآداءهوآداءزمالءه  .

 .كأنيطلعهمعلىالمحتوىالعلميللمقررالذييدّرسهمنعاللتداخلوتحقيقاللتكامل

 دفتحقيقالتكاملهمناقشةأساليبالتدريسمعزمالئهب. 

 نأوممايصدرعنزمالءهدو،اإللتزامبالموضوعيةفيمايصدرعنهمنآراء ً كمايجبأ،ماتحيزشخصىسلباًأوإيجابا

 .ئلزمالءهفىعالقتهمبالطالبسنيترفععنكلماي

 عالقةعضوهيئةالتدريسمعزمالئهفىالمهامالبحثية

 أنيشاركزمالئهفىإعدادالبحوثالعلمية. 

 أنيتعاونويعملبروحالفريقالواحدمعزمالئهلتحقيقاألهدافالبحثية. 

 ناء.أنيحترموأراءتخصصاتزمالئهويستفيدمنهاوأنتكونلديهالشجاعةعلىتوجيهأوتقباّللنقدالهادفأوالب 

 أنيبنيعالقتهمعزمالئهعلىأساسالثقةالمهنية. 

 أنيشاركزمالنهمالديهمنخبراتومصادر. 

 أنيلتزمالعدلوالموضوعيةعندمايقييمأعمالغيره. 

 ئةالمعاونةهيبينشبابالباحثينمنالييشجعالتفاعاللعلم. 

 وليسقيمنيقومبهيأنتتركزاهتماماتهفيالعماللعلم. 

 ةالتدريسمعزمالئهفىخدمةالمجتمعيئعالقةعضوه

 أنيكونقادراعلىنشرالتفاؤلواألملفيمنحوله. 

 أنيستطيعوباألدلةتفسيرأىسلوكيصدرعنه. 

 لديهمناإلتزانمايمكنهمنوضعنفسهمكاناآلخرسواءكانمتفقاأومختلفا. 

 أنتكونعالقتهبزمالئهقائمةعلىاإلحترامالمتبادلوالتفاهم. 
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 منناحيةالمهامالتعليميةإليهاينتمىالتيعالقةعضوهيئةالتدريسبالكلية

 تههنأنيكونمخلصاومتفرغالم. 

 وأنيحافظعلىسريةالقرارات،فيذلوائحوقوانينوقراراتالكليةتناإللتزامب. 

 أنيكونعلىوعيتامبأهدافورسالةورؤيةالكلية. 

 زتههأنيشاركبإيجابيةفىأنشطةالكليةونيتوعيةالطلبةوالموظفينوالعامليناللمحاقظةعلىمرافقالكليةوسالمةأج

 .اومنشآتها

 عالقةعضوهيئةالتدريسبالكليةالتىينتمىإليهافىالمهامالبحثية

 أنيحترمرؤيةوأهدافورسالةالكلية. 

 أنيلتزمبالنظموالقوانينواللوائحالخاصةبالكلية . 

 يةفىالكليةئأنيحرصعلىتنميةالنواحىالجماليةوالبي . 

 أنيحافظويلتزمبالسريةالتامة. 

 أنيبنىأرائهعلىشواهدوليسإنطباعات. 

 ةللصالحالعامهأنتكونأراءهومناقشاتهموج. 

 أنالينحازلفكرةأوفردأوجماعة. 

 شجاعافىإبداءالرأىيكون أن. 

 يمتلكرؤيةواضحةعنواقعالكليةمنمواقعالقوةأوالقصور. 

 أنيكونموضوعياًفىحكمهويبتعدعنالذاتية. 

 رامكاناتهوبشاركفىحلمشكالتومايواجهالكليةمنتحدياتخأنيس. 

 

 عالقةعضوهينةالتدريسبالكليةالتىينتمىإلهافىخدمةالمجتمع

 أنيشتركفىتنميةمواردالكلية. 

  يلتزمبقوانينولوائحالكليةأن. 

 أنيعملعلىترجمةشعورهباالنتماءللكليةإلىفعل. 

 أنيتعرفعلىرسالةورؤيةالكليةويحترمهاويلتزمبها. 

 أنيقترحإضافةمقرراتجديدةتخدمإحتياجاتسوقالعملومواكبةللتغيراإلقتصادىواإلجتماعى. 

 يقدمتوصيفاتأنيُِصَمِمتوصيفلمقرراتشاملةومتنوعةيمكنتعديلهالتقابلتطوروتغيّرالمجتمع. 

 أنيشاركبفعاليةفىجميعنشاطاتالكلية. 

 يعملعلىتنميةوعىطالبهعنأهميةالمحافظةعلىخدماتومرافقالكلية. 

 شجاعابمايكفيللدفاععنموقفأورأيأوشخصولوكانهذاالموقفالذيإتخذهيختلفمعاالتجاهالعام. 

 نالموضوعيةوالذاتيةبي لديهمناإلعتدالمايمكنهمنالتمييز. 

 عالقةعضوهيئةالتدريسبالجامعةمنناحيةالمهامالتعليمية
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 أنيلتزمبتنفيذاللوائحوالقوانينوجميعالقراراتالتيتصدرهاالجامعة. 

 عالقةعضوهيئةالتدريسبالجامعةفالمهامالبحثية

 طرابلسأنيحترمجامعة. 

 أنيشاركوبإيجابيةفىمختلفأنشطةالجامعةومؤسساتها . 

 ذالقراراتوالتوجهاتالتىمنشأنهاالرفعمنشأنالجامعةفيلتزموين. 

 عالقةعضوهينةالتدريسبالجامعةفىخدمةالمجتمع

 أنتكونلهمشاركاتفعالةفىكافةاألنشطةالجامعيةكالمؤتمراتالتىتنظمهاالجامعةوغيرهاخدمةللمجتمعوتنميته. 

 أنيقدممقترحاتتسهمفيتطويروتقدمالجامعةبمايخدمالمجتمع. 

 أنيلتزمبالقوانينواللوائحالتىتنّظمالعماللمجتمعىداخاللجامعة 

 ةالتدريسبالمجالسواللجانالعلميةواالداربةفيالمهامالتعليميةئعالقةعضوهي

 :ينبغىعلىاألستاذالجامعىمايلى

 شجاعةوموضوعيبأنيكونمتعاونافىالمجالسواللجانالعلميةواإلداريةملمابالمهاراتاإلداريةويبديرأيهورؤيته

 .ة

 نىومناقشةالقضاياالمختلفةهأنيعتبراالجتماعاتفرصةللنموالم. 

 يسبالمجالسواللجانالعلميةواإلداريةفيالمهامالبحثيةةالتدرئعالقةعضوهي

 يشتركبفاعليةفىالمجالسواللجانالعلميةواإلدارية. 

 يلتزمبقراراتالمجالسواللجانالعلميةواإلدارية. 

 يحافظعلىقراراتالمجالسواللجانالعلميةواإلداريةعندمايُطلبمنهذلك . 

 يبدىرأيهبموضوعيةفىالمجالسواللجانالعلميةواإلداربةالتىيشتركفيها . 

 ةالتدريسبالمجالسواللجانالعلميةواالداريةفىخدمةالمجتمعئعالقةعضوهي

 خطأموقفهتبن له أنتكونلهشجاعةكافيةتمكنّهمنالتراجعأواإلعتذارأواالنسحابمتىما. 

 هاعندتعارضالمصالحأواإلختالفييُحّكمالمعاييرالموضوعيةالمتمثلةفياللوائحوالقوانينوالقواعدالمتفقعل. 

 بمايدورفىالكليةوالجامعةوأنيسهمفيحيةحتىيكونعلىوععالحريصعلىالمشاركةفىاللجانوالمجالساإليجابيةالف

 .اللمشكالتالتيتواجهالكليةوالجامعة

 

 

 فيالمهامالتعليميةيالمحليةالتدريسبالمجتمعالعلمئعالقةعضوهي

 :فيمايلىي المحليبالمجتمعالعلميتتركزعالقةاألستاذالجامع
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 والجامعاتاألخريطرابلس جامعةبكلياتالالتعاونالتعليمىبينيأنيشاركف. 

 المشاركةفىالتنميةوتطويرالتعليم ،

 .كأنيتصلبالمؤسساتاإلنتاجيةوالمستثمرينالمحليينوبحاولحاللمشكالتالتيتواجههذهالمؤسسات

  يتعرفعلىمتطلباتسوقالعملومنثمبناءمقرراتهعلىأساسمتطلباتأومستجداتالسوقأن. 

 يحرصأنتتكاملخبراتهفىالتخصصمعخبراتهفىمهاراتالتدريس. 

 ةالتدريسبالمجتمعالعلمىالمحلىفىالمهامالبحثيةئعالقةعضوهي

 وأنيقترحُسبلتطويرها.  أنيتعّرفويشتركفىالمجالتالعلميةالمحلية 

 أنيكونلهموقفورأىفىقضاياالمجتمعومشكالتهوحلّهابالبحوثالعلمية 

 ةالتدريسبالمجتمعالعلمىالمحلىفىخدمةالمجتمعئعالقةعضوهي

 ئة.أنيكونقدوةلطالبهفيخدمةالمجتمعوذلكمنخالالالهتمامبالمجتمعمنحيثالنظافةوالمحافظةعلىالبي 

 أنيسهمفيتقدمالمجتمعوذلكبالتوّسعفىالبحوثالتطبيقيةبجانبالبحوثالنظرية. 

 يمكن تطبيقها. يبمايستجدمنمشاكلليخضعهاللبحثوالتوصإللىحلولعأنيكونعلىو 

 أنيشاركوفىمجالتخصصهفيالبرامجالثقافةالمجتمعية. 

 في.يحرصعلىإقامةالندواتالتثقيفيةالتيتسهمفينشرالوعىالصحىوالبينىوالثقا 

 ةالتدريسبالمجتمعالعلمىالعالمىالمهامالتعليميةئضوهيعالقةع

 :تتركزعالقةاألستاذالجامعىبالمجتمعالعالمىعلىمايلى

 فىالدوالالخرىكليات الصيدلة في ليبيا و أنيشتركفىالتباداللتعليمىبين  .

 .وأنيطَّلععلىالخبراتالعالميةفىالتدريسويطبقهاداخاللكلية

 ويجعلهامناسبةلتباداللخبراتمعاألساتذةاآلخرين. أنيشاركبفعاليةفىالمؤتمراتالعلميةالدولية. 

 ةالتدريسبالمجتمعالعلمىالعالمىفىالمهامالبحثيةئعالقةعضوهي

 أنيحرصعلىنشربحوثهفىدورياتعلميةعالميةذاتمعدإلنطباععال. 

 أنيحرصعلىالمشاركةفىالمؤتمراتالدولية. 

 أنيشتركفىاالتفاقياتالعلميةوالثقافيةبينالجامعاتالليبيةوالعربيةوالعالمية . 

 أنيقيمعالقاتقوبةودائمةمعشخصياتوهيئاتعالميةفىمجالتخصصه. 

 يشاركزمالئهبالكليةلديهمنعالقاتومصادروخبراتدولية. 

 

 ةالتدريسبالمجتمعالعلمىالعالمىفىخدمةالمجتمعئعالقةعضوهي

 متابعللمحكاتوالمعاييرالتميّزالعلمىالعالمىويسّخرهافىتوجيهأبحاثه. 

 يعملعلىتكوينقنواتإتصالعلميةمععلماءوباحثينعالميينواإلستفادةمنخبراتهموذلكمنخالاللبحوثالمشتركة. 

 ينشرأيحاثهفيمجالتعالميةخارجيةممايسهمفيوضعمجتمعهعلىالخارطةالعالمية. 
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 ينقلخبراتهالمستفادةمنالمجتمعالعالميإلىالمجتمعالمحلى. 

 أنيتتبّعاإلنجازاتواإلكتشافاتالجديدةفىالمجتمعاتالمتقدمةوأنيحاولتطبيقهاواالستفادةمنهافىحلقضايامجتمعه. 
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 مقدمة 
القضىايا ويعطى إتجاها للجميع فىى مسىار  من اإلطار العام لمسؤوليات الكلية أساسي يثاق أخالقيات المهنة جزءم

والموافقىة علىى اإللتىزام اهىلا الميثىاق  .أو دراسىاتهم ياألخالقية التى يمكن أن تواجه األعضاء خالل عملهم اليوم

ااإللتزام اكل  الصيدلة اجامعة طراالسوتتعهد كلية  هو عنصر أساسى لإلنضمام إلى أسرة هله الكلية . ياألخالق

. وتشىىجع علىىى اإلاىىال  عىىن يزز ثقافىىة العدالىىة والسىىلوق األخالقىىالمعتمىىده و وأن تشىىجع وتعىىالقىىوانين والمعىىايير 

 أواألمور التى تضر االكلية أو تضر اسمعتها.الممارسات الفاسدة أو نقض القانون 

 يعتمد هلا الميثاق ويساند تماما كل ما يشير إليه من مبادئ وأعراف. الصيدلةومجلس كلية  
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 ميثاق األخآلقيات

و  الصىيدلةأعضىاء أسىرة كليىة ميثاق األخالقيىات هىو ايىان للمبىادئ األخالقيىة والقىيم والسىلوكيات المتوقعىة مىن  

 ويمكن إجماله على النحو التالى:

" الكليةةةة ىرقةةةا قةةةي  األمفتةةةال واألمامةةةة والصةةةدق واألخةةةال  والتسةةةام  والعةةةد  

 ."كاديميةفا األمور األخالقية واألجتماقية وأيضا األمور األوالمسؤولية 

 

 المبادئ العامة:

 العدالة والمساواة -1

دون تمييىز سىواء لصىالح أو فىد فىرد أو مجموعىة ويكون التعامل اين الجميع ومىع الجميىع عىادم ومتسىاويا 

والعىدل يكىون فىى المشىاركة فىى السىلطة ومنىع سىوء إسىتخدامها. وفىىى  إسىتالالم أو ااإلسىاءة أو الملىم.سىواء 

العدل يستطيع كل األعضاء أن يستخدموا الفرص التى تتىيح لهىم المشىاركة الكاملىة مجتمع الكلية اللى يسوده 

 فى مجتمع الكلية.

 

 إحترام الجميع -2

واإلحتىرام اإلحتىرام والىدفاع عىنهم فىد أى معاملىة سىيئة.  جميع األعضاء يجى  أن يعىاملوا كىافراد لهىم حىق

هىو األسىا  واحترام حقىوق اخخىرين  هم.األمثل إلمكانيات خراجلحصول على حقوقهم واإليمكن الجميع من ا

 اللى يجعل األفراد أعضاء فى المجتمع ويقبلون مسؤولياتهم اإلجتماعية ويقومون اها كاملة.

وعضوية مجتمع الكلية تعنى أن األفراد ليس فقى  لهىم حقىوق ولكىن أيضىا علىيهم واجبىات ومسىؤوليات تجىاه 

 انزاهة وانفتاح. معهم اخخرين ويتعاملون

 

 

 لية الشخصية والمهنيةئوالمس -3

ليس فق  تجنى  اإلفىرار اىاخخرين ولكىن أيضىا مراعىاتهم يتطل  مبدأ تحمل المسؤولية الشخصية والمهنية 

والتعىاون اىين الجميىع  والمعايير التى تتجه اجميع أعضاء أسىرة الكليىة الىى الصىالح العىام.والتمسك االمبادئ 

وهىؤمء الشىاولون  الثقافىات واخىتالف أنمىاط األصىخاص. يؤدى الى حماية حقوق اخخرين واحتىرام إخىتالف

وهىلا المبىدأ والقادرون على الحفاظ على حقوقهم عليهم فى المقاال مراعاة من يعتمدون عليهم. لمواقع قيادية 

 يشمل المسئولية عن إدارة األصول والموارد وتنميم البيئة اشتى عناصرها.



 ميثاق أخالق الموظفين طرابلسجامعة  –كلية الصيدلة 

 

 

5 

فيج  عرض األمر على سرة الكلية مع واجباته نحو الكلية وإذا تعارفت المصالح الخاصة ألى عضو من أ

فىى إتخىاذ أى  ذو المصىلحة المسئول المختص فى الكلية. واقدر اإلمكان ميجى  أن يكىون هنىاق دور للعضىو

  قرار له صلة اهلا األمر.

وميثىىاق األخالقيىىات يتبعىىه وينبىىع منىىه ميثىىاق للسىىلوكيات يعطىىى خطوطىىا عريضىىة لمىىا يجىى  أن يكىىون عليىىه 

 عديد من القضايا األخالقية.التصرف األعضاء ونهج إجراآتهم حيال 

 

 ميثاق السلوكيات

علىى  ألعراف التى جاءت فى ميثاق األخالقيات. وهىو ينطبىقميثاق السلوكيات يرتكز على المبادئ والقيم وا

 وكل فرد وجد داخل أسوارها حتى لو كان زائرا. الصيدلة اجامعة طراالسكل عضو فى أسرة كلية 

 يؤكد ما يلا: ياتوميثاق السلوك

 . حقوق أعضاء أسرة الكلية جميعها اما فيهم الطلبة فى المعاملة العادلة والمتساوية 

  والسياسات.آليات للتعامل مع المشاكل والشكاوى أوالخروج عن األعراف 

  يتوقع من جميع أسرة الكلية والطلبة اإللتزام االقانون واألخالق وأن يتعاملوا ويتصىرفوا تبعىا

 للمعايير السلوكية وااستقامة وتفهم تام للقوانين واألعراف والسياسات الجامعية.

 وأهداف ميثاق السلوكيات ها:

  طوال فترة إنتمائهم للكلية.يوفح إتجاها متوقعا لسلوكيات أعضاء أسرة الكلية والطلبة 

  يسىىاعد أعضىىاء أسىىرة الكليىىة والطلبىىة فىىى تنىىاولهم لحمىىور األخالقيىىة احيىى  تتمشىىى مىىع القىىيم

 واألعراف والمعايير الجامعية.

 .يشجع الحرفية واإلمتياز 

 .يعبر عن األهداف المشتركة والقيم المؤسسية 

 .يبين مسئوليات الكلية نحو المجتمع 

 للكلية. والمنهج اإلدارىليات العامة يقدم ايانا عن المسئو 

 

وميثاق السلوكيات ميالطىى وم يمكىن أن يالطىى جميىع المواقىف السىلوكية و ولكىن تسىتطيع أن تختبىر نفسىك عىن 

 مدى أخالقية تصرفك اان تسال نفسك هله األسئلة الثالثة:

 هل أكون سعيدا لو علم النا  جميعا ما أقوله أوما ساقوم اه من تصرف؟ -1

 ماأقوله أو أفعله يخدم أوراض أخرى وير إهتماماتى الخاصة؟هل  -2

 ؟التى أعامل اها اخخرين هل أح  أن يقال لى أو أعامل اهله الطريقة -3

 ويج  أن يعى جميع أعضاء هله الكلية وكللك الطلبة أن أى خروج عن هلا الميثاق قد يتبعه إجراء تاديبى.
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 العدالة والمساواة -1

 البيان التالى لسياسة المساواة والعدالة:  يقر مجلس كلية الصيدلة

والكليىة ااتباع سياسة المساواة فى إتاحة الفرص فىى التوظيىف والتعلىيم.  الصيدلة اجامعة طراالستتعهد كلية 

والكليىة مسئولة عن خلق مناخ خالى من التمييز اشتى أصكاله والتاكيد على أن مبىدأ الجىدارة هىو الىلى يسىود. 

هىىا خىىال مىىن أى تمييىىز سىىواء اسىىب  الجىىنس أو الحالىىة اإلجتماعيىىة أو اللىىون أو العقيىىدة أو تتعهىىد أن يكىىون انائ

 العرق أو السن أو اإلتجاه السياسى أو المسؤولية العائلية.

 

 المساواة فى التقدم للوظائف والبرامج المختلفة 1.1

تتعهد الكلية اإتاحة مناخ متساوى الفرص وخال من التمييز لحعضاء الحاليين والمرتقبين وللطلبة لمواصىلة  

إلزالة أية عوائىق أهدافهم األكاديمية والمهنية وتحقيق ذاتهم والمساهمة فى إنجاز رسالة الكلية. وتسعى الكلية 

 الجامعية. قد تؤثر فى اإلستفادة الكاملة لجميع أعضائها من الخدمات

 التحرش  2. 1

والتحرش فى أى صورة سواء  والشمولية.قائم على امحترام  متحضر تتعهد الكلية االحفاظ على حرم جامعى  

ء دكىىان جنسىىيا أو عنصىىريا أو دينيىىا وسىىوء كىىان التحىىرش لفميىىا أو إجتماعيىىا  عىىزل أو نبىىل أصىىخاص  أو إعتىى

اتدمير نقودا أو إوتصااها أو التهديد أو ارسائل سواء الشائعات أو االضرب أو الركل أو الدفع أو ااألكاذي  أو 

حيى  أنهىا تنىتقص مىن إحتىرام حقىوق  الصىيدلةليس له مكانا فى كليىة  خطية أو االتليفون أو الشبكة العنكبوتية 

عتة فررا اليالا ألسىرة الكليىة وللطلبىة ولسىمتحرش قد يسب  حدوث أى األفراد فى المعاملة العادلة الكريمة. و

 الكلية وسمعة كل من ينتسبون إليها.

 

 

 

 التمييز  

التمييز هو معاملة صخص أو مجموعىة مىن األصىخاص اطريقىة أقىل تفضىيال أو أكثىر تفضىيال مىن صىخص أو 

اسىب  صىفات لىيس لهىا عالقىة مثىل السىن أو اللىون أو فى نفىس المىروف أو ظىروف مشىااهة مجموعة أخرى 

أو الىدين أو ويرهىا. والكليىة تخضىع للقىانون العىام والىلى يحىرم التمييىز  الجنس أو اإلنتماء العرقىى أو الىوطنى

 ألسباب ليس لها عالقة االموفوع. 
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 العدوانية

الشال   فإناسب  التاثير على أمان وصحة جميع أعضاء أسرة الكلية والطلبة خاصة وهم داخل أسوار الكلية 

 والعىىدوان والتعىىدى ولىىى اخخىىرين ويىىر مقبىىول تمامىىا وممنىىوع منعىىا ااتىىا مىىن أعضىىاء أسىىرة الكليىىة أو طلبتهىىا.

وهى تشىمل أيضىا التصىرفات التىى إحترامه أوكرامته. ى تصرف ينتقص من حقوق الآلخر أووالعدوانية هى أ

 أخخرين. أو تهين تحقرتخوف أوأو تقلل أو تهدد أو تؤذىتستفز أو 

 

 الحرية األكاديمية  3. 1

يىتم  حتىى كجىزء أساسىى وفىرورى الصىيدلةالحرية األكاديمية معترف اها ولها حماية كاملىة وتطبىق داخىل 

وحريىة تبىادل وحريىة الفكىر وحريىة البحى  عىن المعرفىة التدريس والبح  العلمى االمضمون والشكل السليمو 

وجميع أعضاء هيئة التدريس والباحثين يج   مكفولة للجميع داخل هله الكلية. هى قيم أساسية األفكار والحجج

العقائدى واإلجتماعى أن يكونوا مخلصين لهله الحريات ويتمتعون احقوقهم فى فحص القيم اإلجتماعية والبناء 

بىة لهىم حىق الجميع ومعهىم الطلفىوإنطالقىا مىن هىلا  البح  عن المعرفىة ونشىرها.في مانة األاروح المسئولية و

 اإلصتراق فى األنشطة السياسية داخل الكلية.
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 اتعضوية اإلتحاد 4. 1

لهم الحق فى إختيار اإلنضمام أو عدمه لإلتحىادات أوالنقااىات أو الجمعيىات المهنيىة أو األهليىة  موظفي الكلية  

أو السياسية و وأيضا هىؤمء الىلين أختىاروا اإلنضىمام لهىم الحىق أن يختىاروا المشىاركة أو عىدم المشىاركة فىى 

 نشاط اإلتحاد أو النقااة أو الجمعية التى انضموا إليها.

 

 لق انونل  اإلمتثال  5. 1

ان يمتثلوا للقانون فى جميع تصرفاتهم واإلذعان لكىل القىوانين والتشىريعات  موظفي كلية الصيدلةعلى جميع   

 المخولة إليهم . تفى أعمالهم و وأن يتصرفوا فى حدود السلطا

 

 إحترام اآلخرين -2

 سرية المعلومات 1. 2

العاملين اللين لهم حق اإلطالع على الوثائق والمعلومات الرسىمية يجى  أن يحرصىوا علىى المحافمىة علىى 

وأعضاء أسرة  سرية وخصوصية وصمولية هله المعلومات وذلك لحماية أى صخص له صلة اما جاء فيها.  

 واا.الكلية يج  أن يراعو المحافمة على خصوصية األحادي  الشفهية عندما يكون ذلك مطل

يجىى  مراعىىاة أن ملفىىات أعضىىاء هيئىىة التىىدريس والعىىاملين هىىى سىىجالت لهىىا درجىىة سىىرية عاليىىة و ومىىن 

الضىرورى أن يثىق الجميىىع أن المعلومىات المتعلقىة اهىىم تعامىل االطريقىىة الصىحيحة مىع األخىىل فىى اإلعتبىىار 

لجامعىة. وعلىى الحاجة إلىى عىدم فىض سىرية محتويىات الملىف خىارج نطىاق التعامىل الجىامعى فىى الكليىة وا

أعضىىاء أسىىرة الكليىىة مراعىىاة خصوصىىية وسىىرية المعلومىىات الخاصىىة االطلبىىة وأن يعطىىوا فقىى  المعلومىىات 

 عندما يطل  ذلك منهم رسميا من السلطات الجامعية أو لحوراض الشرعية.المطلواة 

 

 الشكوى 2.2

والكليىىة اهىىا عىىدة طىىرق لهىىم حقىىوق متسىىاوية وعادلىىة فىىى إجىىراآت التملمىىات والشىىكوى.  مىىوظفي الكليىىة 

 للمساعدة فى الشكاوى والنزاعات ويعتمد ذلك على طبيعة الشكوى أو النزاع. 
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 الملكية الفكرية  3. 2

الكليىىة تعتىىرف احىىق الملكيىىة الفكريىىة وتشىىترط أن تكىىون الفائىىدة ذات عائىىد متسىىاوى ألصىىحاب األصىىول  

المنممة لهلا تبىين حقىوق الملكيىة لحفكىار الجديىدة وأيضا تشترق معهم الكلية. والقواعد كمكافاة وحافز لهم 

التىىى أاتكرهىىا أعضىىاء أسىىرة الكليىىة أو الطلبىىة. وحىىق الملكيىىة الفكريىىة يتضىىمن اإلختراعىىات وحقىىوق الطبىىع 

 وأنواع األعمال المختلفة.

 

 المسئوليات الشخصية والمهنية -3

 اإلحتيال والفساد  1. 3

سياسىىة الكليىىة االنسىىبة لإلحتيىىال والفسىىاد ااإلفىىافة إلىىى التوجهىىات فىىى التعامىىل مىىع اإلحتيىىال والفسىىاد توفىىح   

أمين وأخالقى و وتعطى الخطىوط العريضىة لمتطلبىات فى خلق مناخ عمل مهنى  الكلية موظفيمسئولية جميع 

 شان.وإجراآت رفع مسائل وقضايا اإلحتيال والفساد وإجراء التحقيقات فى هلا ال

والسلوق المنحرف والفاسد يتضمن التصىرفات المتعمىد فيهىا عىدم األمانىة أو اإلحتيىال كمىا تتضىمن اإلسىتخدام 

اللى يؤدى إلى إكتساب الشخص لميزة ما. ومثال على ذلك إستخدام الشخص لممتلكات الكلية ادون السئ للثقة 

عى  فىى نتىائج األاحىاث أو الوثىائق و عىدم الترخيص له اللك و تضارب المصالح الالير معلن و تزويىر أو التال

أو المطالبات المالية لمصاريف وير حقيقيىة األمانة فى عرض مجهودات المشاركين فى البح  أو المشروع و 

 وويره من األمور التى لم يراعى فيها األمانة.

تصىرف أو إجىراء  وجميع العاملين االكلية على كافىة المسىتويات وأيضىا الطلبىة علىيهم واجى  اإلاىال  عىن أى

يشك فى أنه فيه إحتيال أو فساد امجرد معرفتهم للحدث. وإذا علمت أن هناق صخص مشارق فى نشاط فاسد أو 

 شىاركين.مإحتيال فعليك إتخاذ اإلجراآت الجامعية الكفيلة اىاإلاال  عىن هىلا النشىاط والشىخص أو األصىخاص ال

فعليىك مناقشىة األمىر مىع أحىد المسىئولين األعلىى فىى وإذا كنت متخوفا من أى فرر يقع عليىك نتيجىة اإلاىال  

 الكلية أو الجامعة.

 

 

 

 

 

 

 



 ميثاق أخالق الموظفين طرابلسجامعة  –كلية الصيدلة 

 

 

10 

 أخالقيات إجراء البحوث  2. 3

الكليىىة تعتبىىر أن جميىىع العىىاملين فىىى المجىىامت البحثيىىة يتصىىرفون امعىىايير أخالقيىىة عاليىىة ويطبقىىون ميثىىاق   

 قيات وميثاق السلوكيات فى عملهم.األخال

 

 الكلية وأجهزتهاإستخدام إمكانيات    3. 3

إستخدام إمكانيات الكلية ومعداتها وأجهزتها اكفاءة وحرص وأمانة.  موظفي كلية الصيدلةمن واجبات جميع  

أن تستخدم موارد الكلية اإقتصاد وأن تؤمن فد السرقة أو سوء اإلسىتخدام مىع تجنى  إفىاعتها أو كما يج  

 صية.تبديدها. كما يج  عدم إستخدام الموارد لحوراض الشخ

 

 تكنولوجيا المعلومات 4. 3

 إمكانيىاتتضع قيمة عليا للشمولية والمهنيىة واحتىرام اخخىرين. واينمىا تسىمح الكليىة ااسىتخدام  الصيدلةكلية  

الكليىة  مىوظفيفهىى تتوقىع أن يراعىى تكنولوجيا المعلومات فيها فى األمور الخاصة ألعضىاء أسىرة الكليىة و 

هله القيم عند استخدام الشىبكة العنكبوتيىة أو إرسىال أو اسىتقبال اريىد الكترونىى  أو إسىتخدام مواقىع التواصىل 

مسيئة على الشىبكة نشر مواد  فتح أو اإلجتماعى. واإلستخدام الالير مناس  لتكنولوجيا المعلومات وخصوصا

ة ووير قانونى. ويج  علىى جميىع المنتسىبون للكليىة العنكبوتية أو البريد اإللكترونى يتعارض مع لوائح الكلي

وسىتتخل إجىراآت  وأيضا الزوار اإللتزام اسياسة الكلية فى إستخدام تسىهيالت تكنولوجيىا المعلومىات المتاحىة.

تنميمية مع كل من ميلتزم اسياسىة الكليىة الخاصىة اتكنولوجيىا المعلومىات وكىللك قواعىد إسىتخدام الحاسىبات 

 . والبرامج

 

 إدارة المخاطر  5. 3

أساسية للتعرف على نسبة عىدم التاكىد وتحليلهىا وتقييمهىا والتعامىل معهىاو ونسىبة عىدم إدارة المخاطر عملية  

التاكد يج  أن تتطبق على أى نشاط أو عمليات أو وظيفة أو خدمة تقوم اها الكلية. وهلا اإلجىراء يسىاعد فىى 

ن علىى إنجىازات الكليىة إتخاذ القرار ااألخل فى اإلعتبار نسبة عدم التاكد والتاثير اللى قد ينىتج مىن قىرار معىي

ان وفهىم  و اإلدارية فى الكلية وأعضاء الكلية على كافة المستويات مسؤولون عن تطوير القياداتوألهدافها. 

 يصبحوا متمرسين فى تطبيق مبادئ مخاطر اإلدارة وممارستها فى مجال عملهم. 
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 تضارب المصالح 6. 3

قىد تمهىر نتيجىة التضىارب اىين  –سىواء كانىت حقيقيىة أو متوقعىة  –تضارب المصالح يتضىمن أيىة ظىروف  

وهىو يمهىر عنىدما يكىون هنىاق توقىع لمكسى  أو القيام اواجبىك الىوظيفى ومصىلحتك الخاصىة أو الشخصىية. 

قد تتاثر نتيجة تاديتىه لواجى  أومهمىة خسارة  مباصرة أو وير مباصرة للفرد الموظف اللى له مصلحة خاصة 

 الخسارة قد تكون مادية أو وير مادية. معينة. والمكس  أو

ويج  على أعضاء أسرة الكلية إتخاذ اإلجراآت المناسبة لتجن  أو التعامل المناس  مىع أى ظىرف أو وفىع 

ثر فى أداء واجبهم الىوظيفى اشىكل قد يؤ مما هامتضاراة مع مصلحة أو عالقة قد تكون لهم أو تبدو وكان لهم

بح أعضاء أسرة الكلية من العىاملين وأعضىاء هيئىة التىدريس فىى مثىل هىلا وعندما يص مباصر أو وير مباصر.

الوفع فعليهم إتخاذ اإلجراآت المناسبة لإلفصاح عن التضارب أو إحتمال حدوث تضىارب. وعىدم اإلفصىاح 

  .عن هلا التضارب واإلستمرار فى هلا الوفع المتضارب يج  أن يتبعه إجراء تنميمى

فى ايان إن كان وفعا معينا أو عالقة وظيفية معينة قد يكون فيها احتمىال تضىارب واألسئلة اختية قد تساعد 

 فى المصلحة:

  هل يوجىد لىى مصىلحة خاصىة أو مصىلحة صخصىية قىد تتضىارب أو يحتمىل أن تتضىارب مىع واجبىاتى

 الوظيفية؟

  اخن أو فى المستقبل يمكن أن تسب  تشككا فى موفوعيتى؟ هناق فائدة لىهل 

  اخخرون إصتراكى فى إتخاذ القرار أو فى هلا العمل؟كيف سيرى 

 ة؟يهل إصتراكى يبدو مناسبا وعادم وسليما فى جميع المروف الحالية والمستقبل 

 

  

 

 العالقات المهنية والشخصية

أمثلة للعالقات التى قد ينتج عنها تضىارب فىى المصىالح: العالقىات العائليىة و العالقىات الشخصىية سىواء كانىت 

 تتضمن المساندة المادية.إيجااية أو عالقة سلبية و العالقات المالية وعالقة 

 

 

 واألصدقاء ىعيين األقارب

تعيين األقارب أو األصدقاء مقبول فق  فى حالة أن يكون متمشيا مع سياسة الكلية فى تعيىين المىوظفين الجىدد. 

أو  أسىىرة الكليىىة أن يعىىين قريبىىا لىىهويجىى  الحصىىول علىىى موافقىىة مسىىبقة مىىن مجلىىس الكليىىة إذا أراد عضىىو مىىن 

. وفى هله الحالة ميجوز أن يكون عضو أسرة الكلية مشاركا ااى صىورة مباصىرة أو  أو قري  لصديقصديق 
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عنىىدما يكىىون لىىه قريىى  أو صىىديق أو قريىى  لصىىديق مىىن فىىمن المرصىىحين  ويىىر مباصىىرة فىىى إختيىىار المعينىىين

  .للتعيين

 

 المشتريات

مشىارق فىى جلى  المشىتريات سىواء كانىت اضىائع أو خىدمات أو مشىارق فىى ال ليىة وظفي الكم مسؤلية إنه من

ايعها أن يعلن كتااة عن أى عالقة أو مصلحة قد تكون له فى العملية التى يشارق فيها. ويج  أن يراعى جميع 

 المشاركين فى عمليات الشراء والبيع ما يلى:

 ى أن العمليات مفتوحة وصفافة.لالتاكيد ع 

 أو متورط فى عمليات خداع أو نص . وير مشارق 

 .ميتعامل مع الموردين فى عمليات خاصة أو عمليات معالقة لها االكلية 

  فى موقف الكلية أو فى صمولية عملية الشراء اسب  هدايا أو إستضافة كريمة.م يتساهل 

وعىدم اإلفصىاح وعلى جميع وحدات األعمال التاكد من أن مستخدميهم ووكالئهىم يعىون متطلبىات السىرية 

 عن أى معلومات وأن يتعاملوا االشكل المناس  مع أى معلومات تصلهم كجزء من عملية الشراء أو البيع.

 

 الهدايا والمنافع

هىدايا أو هبىات أو منىافع إذا كىان ورائهىا توقىع  قبىولع أو يشىجتعىدم إسىتمالة أو  موظفي الكلية يج  على 

يل اللى قد يجعىل العضىو يتنىازل أو يميىز أصىحاب أو لتصرف خاص أو تضع العضو فى موقف رد الجم

موقعىىه الىىوظيفى. وعلىىى وجىىه الخصىىوص علىىى العىىاملين فىىى الكليىىة أن يبينىىوا  خىىالل صىىاح  الهديىىة مىىن

إلىىى مىىن يتوقعىىون أن يحىىاول تقىىديم هديىىة أن الهىىدايا ويىىر مقبولىىة مىىن الىىلين تتعامىىل معهىىم الكليىىة اوفىىوح 

 معامالت تجارية أو الطلبة.

أن تقدم هدايا رمزية من الكلية إلىى فىيوف النىدوات أو المحافىرات أو الضىيوف المهمىين أو  هلا ويمكن

ألحىد عند الخروج إلى المعاش أو إستقالة أحد أعضاء أسرة الكلية أو فى حالة المىرض الخطيىر أو المىوت 

 أعضاء أسرة الكلية.

 

 األستضافة

ضىيافة لعلى الكليىة وقىد ترفىع مىن صىان أنشىطتها و واالضيافة الكريمة المناسبة لضيوف الكلية تعود االنفع 

الكريمة يقصد اها إطعام الضيف وتقىديم المشىرواات إليىه و وهىؤمء الضىيوف قىد يكونىوا فىى زيىارة عمىل 

و كمىا يمكىن أن يكىون هنىاق مشىرواات خفيفىة أثنىاء اإلجتماعىات للكلية أو خالل نشاط سياحى أو ترفيهىى 

 ل والسيمينار.الداخلية والمؤتمرات وورش العم
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 علنيةالتعليق ات ال  7. 3

والتعليقات خىالل الراديىو أو التليفزيىون والتعبيىر عىن التعليقات العلنية تتضمن اإلصتراق فى الندوات العلنية  

وجهات النمر فى خطااات للصحف أوالمجالت أو فى الكت  أو حىين يتوقىع أن التعليىق سىوف ينتشىر لجميىع 

النا  علىى إتسىاعهم مثىل التعليقىات المفتوحىة علىى الشىبكة العنكبوتيىة. والكليىة تشىجع جميىع أألعضىاء علىى 

خبراتهم وتخصصهم. وحين يكون أعضاء أسرة الكلية ممثلىين للكليىة علىيهم مراعىاة  التعليق العلنى فى مجال

وخصوصىا فىى القضىايا أعلى درجات المبادئ األخالقية والسلوكياتو وأيضا أعلى درجات المعىايير المهنيىة 

 الحساسة االنسبة للمجتمع.

الكلية إنطالقا من كونهم مواطنون لهم الحق أن يقوموا االتعليق العلنى على أن يراعىى حىين يكىون  و موظفي

 التعليق عن قضية خارج حدود خبراته المهنية أن يعلن اوفوح أن هلا رأيه الشخصى.

 

 التطوير المهنى  8. 3

ومجال تخصصهم المهنىى.  الكلية أن يطوروا فى معارفهم ومفاهيمهم فى مجال خبراتهم موظفيعلى جميع   

وعلىىيهم أن يبحثىىوا ااسىىتمرار عىىن وسىىائل تطىىوير أدائهىىم فىىى العمىىل مىىع ألعنايىىة االمهىىارات النوعيىىة. وعلىىى 

 األعضاء أن يبحثوا دوما عن طرق لتطوير وتحسين أماكن عملهم.

 


