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  يـــــــــــرف األخالقــــلشااق ــــــــميث

 جلامعة أفريقيا للعلوم اإلنسانية والتطبيقية

ِمَن اْلُمْؤِمنيَن ِرَجاٌل َصدُقوا  وقوله عز وجّل: ،َكاَن َمْسُؤوال إنَّ اْلَعهدَ  َوَأْوُفوا ِباْلَعْهدِ  وامتثااًل لقول هللا تعالى 
 كلكم راٍع وكلكم مسؤول عن رعيته[.]  ، واسترشادًا بقول الرسولَماَعاَهُدوا َللَا َعَلْيهِ 

يمانًا منا بما سبق نضع ميثاق شرف يضبط سلوك و    تصرفات كل العاملين بهذه المؤسسة.وا 

تفعيل االتصال بين كافة أعضاء الجامعة فإن جميع العاملين بالجامعة يلتزمون بالقواعد العامة  إطارفي 
 من خالل: واألخالقيللسلوك المهني 

 .احترام القوانين واألنظمة واللوائح المنظمة للعمل بالجامعة والقرارات الصادرة من اإلدارة العليا والتقيد بها 
 حرص على االرتقاء بسمعتها وتغليب مصلحتها العامة والمحافظة على سالمة االنتماء والوالء للجامعة وال

 ممتلكاتها ومرافقها وتجهيزاتها.
 .المحافظة على السرية وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالعمل 
 وحق كل شخص في اإليمان بفكر  ،الحرص على إقامة العالقات مع الغير مبنية على االحترام المتبادل

 م يعبر عنه بأسلوب حضاري.مختلف مادا
 خالص  .أداء األعمال والمهام بجدية وا 

 

 اإلدارة العليا

 تلتزم اإلدارة العليا في تعامالتها بـ:
  تاحة فرص التواصل المنتظم معهم لمناقشة أوضاع العمل االنفتاح على كافة العاملين والطالب بالجامعة وا 

 معة.األكاديمي واإلداري في حوار هادف لالرتقاء بالجا
 .االلتزام بمبادئ العدالة والمساواة وتحديد حقوق العاملين المعنوية والمادية وفق المؤهالت والخبرات والعطاء 
  تشجيع اإلبداع والبحث العلمي بتوفير كل المستلزمات لذلك وتقديم المكافآت التشجيعية للقائمين بذلك من

 أعضاء هيئة تدريس وطالب.
  المنظمة للعمل في الجامعة سواء العملية التعليمية أو البحث العلمي.احترام اإلجراءات واآلليات 
 .الحرص الدائم على تأمين ما يلزم لنقل المعارف وتوفير التقنيات الحديثة للعملية التعليمية 
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 -امعة:باجل ألعضاء هيئة التدريسمبادئ ميثاق الشرف األخالقي  :األولاجلزء 

ولما كانت  يقوم كيان المجتمع ككل؛ فهم حملة العلم ونبراس الهداية له، وعليهم العلماء هم ورثة األنبياء،
الثًا فهي أواًل عالقته بالطالب وثانيًا بزمالئه وث، فريقيا عالقة وثيقة ومتشبعةأعالقة عضو هيئة التدريس بجامعة 

وخامسًا عالقته بالمجتمع الذي يعيش فيه؛ فإن كل عالقة  ،ورابعًا عالقته بالبحث العلمي ،بالجامعة التي ينتمي إليها
من هذه العالقات المتشبعة تحتاج إلى وضع مبادئ أخالقية تحكم هذه العالقات حتى تؤدي الجامعة الدور المرجو 

 -وذلك مانستعرضه في البنود اآلتية: عتبارها مؤسسة من المؤسسات المهمة في المجتمع،امنها ب

 -اق الشرف األخالقي يف عالقة عضو هيئة التدريس باجلامعة:أواًل: مبادئ ميث

الناس، كما قد  واحتراموتقدير  االجتماعيةيكتسب عضو هيئة التدريس من خالل عضويته بالجامعة مكانته 
إلى الكلية كمؤسسة تعليمية  انتمائهميتقلد هؤالء األعضاء بعض المناصب القيادية في الدولة، فإن ذلك مرجعه 

 ة، ولذلك فإن ثمة مبادئ ترد في ميثاق الشرف األخالقي تكون بمثابة الهادي والمرشد في عالقة عضو هيئةوتربوي
 -نوجزها في التالي: التدريس بالجامعة،

وأن يكون هذا  حترام الواجب للقوانين واللوائح التنفيذية التي يضعها المجلس األعلى للجامعات والدولة،اال -1
 بالخوف من العقاب. وال يرتبطنابعًا من شعور داخلي  االحترام

للجامعة وأن يترجم هذا اإلحساس إلى تصرف عملي في المواقف المختلفة التي  باالنتماء اإلحساسضرورة  -2
 تتعرض لها الجامعة.

صة المستويات المختلفة من القيادات بالجامعة في اللجان المخت اختيارإبداء الرأي بموضوعية وشجاعة عند  -3
 عتبارات الصالح العام.ا رات شخصية تتعارض مع اعتبابذلك بعيدًا عن أي 

 وذلك من خالل اإلطار الجامعي. ،وحرية البحث العلمي فيها ستقاللية الجامعة وحريتها،االدفاع عن  -4

والتنسيق داخل القسم الواحد بين التخصصات التي يضمها وبين التخصصات الشبيهة في  االنسجامتحقيق  -5
 بمستوى التعليم والبحث العلمي. االرتقاءام األخرى من أجل األقس

بداء الرأي، اجتماعاتالمشاركة في  -6  المجالس واللجان التي يعين بها والقيام بدور إيجابي من خالل المناقشة وا 
 .االجتماعاتوعدم التغيب دون عذر عن هذه 

 قرار يتخذه.عدم تفضيل المصلحة الشخصية على المصلحة العامة للجامعة في كل  -7

 المحافظة على سرية مداوالت اللجان والمجالس التي يشترك فيها. -8
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عتبار كل عضو هيئة تدريس أن ميثاق الشرف األخالقي هو دستور من وضعه  شخصيًا ،ومن ثم يسعى ا  -9
 لنشره بين زمالئه وخاصة الجدد منهم وهيئة التدريس المعاونة.

 -قة عضو هيئة التدريس بزماله::ثانيًا: مبادئ ميثاق الشرف األخالقي يف عال

 -عالقة عضو هيئة التدريس بزمالئه فيما يلي: فيتتركز مبادئ ميثاق الشرف األخالقي 

الواجبات نحوهم في عالقة متبادلة تكون فوق مستوى  وأداءااللتزام بجميع الحقوق المطلوبة لجميع الزمالء  .1
 الشبهات.

في الرأي إرساء روح تقدير األقدم، وعطف  االختالفالسيما عند  ،في جميع األحوال االحترامااللتزام بمبادئ  .2
 األكبر على األصغر.

على مستوى الزمالء في القسم الواحد أو مع  ماعي والمشاركة في األبحاث سواءً اإليمان بروح العمل الج .3
 الزمالء في األقسام المختلفة بالجامعة.

 المختلفة مع الزمالء داخل وخارج الجامعة. االجتماعيةاالهتمام بتنمية العالقات اإلنسانية في المناسبات  .4

نقل الخبرات والقدرات التي يكتسبها عضو هيئة التدريس من األعمال والمناصب التي يتوالها في الجامعة،  .5
اد القيادات األكاديمية ومواصلة المسيرة وكذلك خبراته بالشؤون العامة في الحياة إلى زمالئه تمهيدًا إلعد

 التعليمية دون مشاكل.

كل عضو هيئة تدريس لزمالئه أمام الطلبة بكافة مستوياتهم، وعدم انتقاد أي زميل  باحترامالصارم  االلتزام .6
 علميًا أو أخالقيًا أمام الغير السيما الطلبة.

 -:باجلامعةالطالب والتدريس بني أعضاء هيئة عالقة المبادئ ميثاق الشرف األخالقي  :ثالثًا

إن عضو هيئة التدريس والطالب هما الركيزتان األساسيتان في عملية التعليم الجامعي، وفلسفة وجود الجامعة لم    
خالل ذلك إال من  وال يتأتى ع،تنشأ إال لخدمة الطالب وا عدادهم إعدادًا الئقًا للقيام بالدور المرشحين لتقلده في المجتم

 على مستوى علمي وأخالقي فريد.-وبالطبع معه أعضاء الهيئة المعاونة–عضو هيئة التدريس 

فإن ميثاق الشرف هذا يتوسم في عالقة  ومن هذا المنطلق وحتى يصاغ عقل الطالب وشخصيته صياغة سليمة،    
 -عضو هيئة التدريس بالطالب:
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 واإلشرافبمستوى السلطة التي يتمتع بها عضو هيئة التدريس في ممارسة عملية التدريس والتقويم  االرتقاء .1
 على الطالب، فهو أواًل قدوة ومثال يحتذى به الطالب.

بل  وعدم تسفيه أفكارهم وآرائهم، -المجتمعتتعارض مع قيم  طالما ال -حترام الحرية الشخصية للطالبا .2
 على الحوار والمناقشة، ومن تم بهم إلى مصاف السمو والرفعة. وتشجيعهمبها  قاءواالرتى تنميتها العمل عل

بإطالعه دائمًا على آخر  جتماعي،بمستوى عضو هيئة التدريس العلمي والثقافي واال المستمر االرتقاء .3
العملية وتوظيف ذلك كله لصالح  ،في مجاالت عمله وطرق التدريس واالجتماعيةالتطورات العلمية والثقافية 

 التعليمية والتربوية التي يتلقاها الطالب منه.

والدراسات وتخصيص وقت  والبحوثإمداد الطالب بخبرات عضو هيئة التدريس وعلمه عند إعداده للمشاريع  .4
 مستقبلهم. لبناءلمساعدتهم كاٍف 

ضطهاد ألي وعدم اال بالموضوعية عند تقويم الطالب وعدم المجاملة تحت أي ظرف من الظروف، االلتزام .5
 سبب كان.

 داء.بث روح التعاون بين الطالب وحثهم على العمل الجماعي بداًل من النزعة الفردية في األ .6

 -مبادئ ميثاق الشرف األخالقي يف نطاق البحث العلمي: رابعًا :

عامة دورها وللجامعات بصفة  بتقدم البحث العلمي فيها، مرهوناً أصبح تقدم الدول ووصولها إلى المراتب العليا 
تقدم فإن  وبناءًا على ما وذلك على الرغم من وجود جهات أخرى قد تؤدي نفس الدور، المتميز في هذا النطاق،

 -البحث العلمي يجب أن يقوم على دعائم أخالقية نوجزها في اآلتي:

المجالت  وأن النشر في الذي يرفع من مستوى التعليم بالجامعة، هوالراسخ بأن البحث العلمي  االعتقاد -1
 العلمية المحلية والعربية والعالمية المحكمة يرتقي بعضو هيئة التدريس ومن ثم ترتقي معه الجامعة.

 عند إجراء البحث العلمي. واالبتكارضرورة مراعاة عنصري األصالة  -2

باألمانة العلمية وعدم مخالفة القواعد والتقاليد الراسخة في هذا المجال فيما يتعلق بالتوثيق  االلتزاممراعاة  -3
 الصحيح...إلخ من أصول البحث العلمي.

مراعاة أن يكون البحث العلمي ذو قيمة لها مردود تطبيقي وعملي إيجابي على المجتمع وقطاعاته وخاصة  -4
 ها من المجاالت المختلفة.في مجاالت اإلدارة والقطاع التجاري وغير 

 ي إعداد البحث طبقًا لألعراف والتقاليد العلمية.شترك مع الباحث فايان جهد كل من التأكيد على ب -5

 الشخصية عند تحكيم األبحاث للنشر. االعتباراتبالموضوعية والتجرد التام من  االلتزام -6
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الجامعة وجهات بحثية أخرى محلية  وبين س،تشجيع األبحاث العلمية الجماعية بين أعضاء هيئة التدري -7
 وعالمية.

 -:هيئة التدريس باجملتمع يف عالقة عضوًا: مبادئ ميثاق الشرف األخالقي خامس

وهي التي تخرج للمجتمع الكوادر  بمختلف تخصصاتها هي قاطرة التقدم في المجتمع، بليبياإن جامعة أفريقيا    
ومن ثم فإن تقدم المجتمع ورقيه يتوقفان على مستوى الخريج ومدى  المؤهلة في قطاعات اإلنتاج والخدمات كافة،

وفي اإلطار المنظومي الجديد الذي تحكمه آليات   قدرته على القيام بالمهام الموكلة إليه في ظل المنافسة المحتذمة،
 برى تجاه المجتمع.مسؤولية كالتدريس  لذا تقع على عاتق أعضاء هيئة الحادثة في القرن الحادي والعشرين، التطورات

فيما  ضو هيئة التدريس بالمجتمع،تتمثل بنود ميثاق الشرف األخالقي فيما يتعلق بعالقة ع ،وبناًء على ذلك   
 -يلي:

 مشاعر جميع المواطنين. احتراماألخالقية التي تسود المجتمع وأهمها  واألعرافالتقيد بالقيم  -1

عدم قصر العلم على قاعات الدراسة والمعامل ونشر الثقافة العلمية لكل أفراد المجتمع عن طريق تبسيط  -2
يجادو العلوم  صلة دائمة ومستمرة مع خريجي الكلية وتشجيع اآلليات التي تحقق ذلك كروابط خريجي  ا 

 التخصصات المختلفة بالكلية.

 بقضايا البيئة من كافة الزوايا. االهتمام -3

 يد على أن حرية التعبير مسؤولية ال تتعارض مع غايات وأهداف الجامعة ورسالتها.التأك -4

تزام السلوك القويم لالابالمحافظة على المكانة والتوفير اللذين يشعر بهما المجتمع تجاه أعضاء هيئة التدريس  -5
 من حيث الشكل والموضوع.

العمل الحكومي والخاص من أجل حل المشكالت تقديم الخبرة والمشورة لمؤسسات الدولة كافة في قطاعي  -6
 وذلك طبقًا لقوانين ولوائح الجامعة. التي تواجهها باألسلوب العلمي الصحيح،

 عدم تفضيل المصلحة الشخصية على المصلحة العامة للمجتمع. -7

 البيئة والمجتمع.تشجيع العمل التطوعي وتكوين جماعات طالبية لخدمة  -8

 

 -امعة:اجلمبادئ ميثاق الشرف األخالقي لطالب  الثاني: اجلزء
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لذلك تهيئ  ،لها في مستقبل أكثر تقدمًا ورخاءً وأم الطالب في الجامعات الليبية هم صفوة شباب ليبيا الحبيبة،
ومن أجل إعدادهم ليكونوا  ،شؤون الحياة كافة في المجتمع لتوليلهم الدولة فرصة التعليم العالي من أجل إعدادهم 

تنفق المبالغ الطائلة في توفير  التطوير والتقدم في المستقبل القريب ومن أجل حسن إعداد طالب الجامعة،قادة 
أو في توفير التجهيزات المعملية وجميع  ،هيئة التدريسستقدام أفضل العناصر من أعضاء االخدمات الطالبية أو في 

 التجهيزات األخرى التي تتطلب تكاليف مادية طائلة.

إدراكًا ألهمية الغاية  ومن أجله تدار منظومة العمل بها، هتمام الجامعة،ا أن الطالب هو بؤرة  شك فيه،ومما ال
رعاية الطالب على النواحي العلمية بل تسعى الجامعة إلى رعايته ثقافيًا   تقتصر من وجود التعليم األكاديمي، وال

وتهيئ له الجامعة الفرص المتميزة إلبراز  أو غيرها، اجتماعيةوحل المشكالت التي تعترضه سواًء كانت  كذلك،
 وتحفزهم على المزيد من التفوق. وتكافئ أيضًا المدين والمبدعين من الطالب، ملكاته في شتى الميادين،

وتنظم  فإن الئحة النظام بالجامعة تحدد حقوق الطالب وواجباته، ذا كانت ثمة لوائح تنظيم شؤون الطالب،وا  
إال  عتباره مظهرًا لممارسة الديمقراطية في العمل الطالبي،االعمل في هذا المجال ب األساسي بالجامعة،الئحة النظام 

عتباره دستورًا غير اوتكمن هذه القواعد في الضمير ب ستقرت عليها األعراف والتقاليد الجامعية،اأن ثمة قواعد أخرى 
 وبالمجتمع. وبالكلية التي ينتمي إليها وبزمالئه الطالب،ينظم عالقة الطالب بأعضاء هيئة التدريس  مكتوب،

 -نظمها ميثاق الشرف لطالب الجامعة:ونعرض فيما يلي هذه المبادئ المهمة التي ي

والحرص على  ة وقيادة،متخذًا منهم قدو  والتوفير الالزمين، االحترامأعضاء هيئة التدريس بالكلية إعطاء  -1
 لتزام بقيم الحب والمودة في التعامل.واال الطالب بعضو هيئة التدريس،عالقة األبوة واألخوة التي تربط 

عن المساس بكرامة أعضاء هيئة التدريس أو أحد العاملين بالكلية أو تجريحهم سواء في السر أو في  االمتناع -2
 العلن.

حترام او  العلمية،والحفاظ على قيمة الحرية  تزام بالموضوعية وأدب الحوار،ـلالالشجاعة في إبداء الرأي مع ا -3
 الرأي اآلخر.

 الكيدية. ى والترفع عن تقديم الشكاو  ستعمال الصحيح لحق الشكوى والتظلم دون كيد أو تعسف،اال -4

 .ًا وخلقًا وقانوناً الغش ألنه منهي عنه دين وازدراء ة،عتبارها قيمة أخالقية عظيماب األمانةالمحافظة على قيمة  -5

لتزام بأداء واال يضعها عضو هيئة التدريس أثناء تدريسه للمقرر الخاص به، لتزام بالقواعد والتعليمات التياال -6
 الواجبات والمهام المطلوبة منه.
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 -:باجلامعةطالب المبادئ ميثاق الشرف يف عالقة أواًل: 

ألبنائها ستفادة من الميزات التي توفرها الجامعة واال عتباره طريق التقدم والرقي،االسعي إلى التفوق العلمي ب -1
 المتفوقين.

ختيار المقررات المساندة استفادة من خبراته في مجال الدراسة و تصال بالمرشد أو الرائد األكاديمي واالاال -2
 ختيارية.واال

 ونبذ جميع المظاهر التي ال المالبس المناسبة لقدسية الحرم الجامعي، وارتداءالمحافظة على المظهر الالئق  -3
 دينية.المجتمع العربية والتتوافق مع عادات وتقاليد 

قامة الصالت والتعارف، شتراك في األنشطة التي تنظمها الجامعة،اال -4 شتراك في الحوار بإيجابية والبعد واال وا 
 عن السلبية.

 وتوفيرًا لدورها  في خدمة العلم والمجتمع. المساهمة في توفير المناخ المناسب ألداء الجامعة لرسالتها، -5

والمحافظة على منشآت الجامعة والتعامل  قي،الالخدمات التي تقدمها الجامعة للطالب بوازع أخستفادة من اال -6
 معها على أنها أمواله الخاصة.

لتزامًا اعتبار ذلك ا و  اإلدالء باألقوال عند  إجراء التحقيقات أو أداء الشهادة بما يتفق مع الصدق والحقيقة، -7
 قانونيًا.تزامًا الدينيًا وأخالقيًا قبل أن يكون 

والحرص على قبول  وعدم المساس بمنشآت الجامعة، ،االنتخابيةقة عند إجراء الدعاية تزام باللياـلعتدال واالاال -8
 الالزمة قبل لصق أو تعليق أية مطبوعات. التراخيصالحصول على 

والنظر إلى هذه  ستخدام الصحيح لحرية الصحافة والنشر التي كفلتها الئحة النشرات العلمية بالجامعة،اال -9
وأنها قيمة كبرى ينبغي عدم اإلساءة إليها بالممارسات  الوقت،في ذات  سلطة ومسؤولية باعتبارهاالحرية 
 الخاطئة.

 

 -يف عالقة الطالب بزماله: الطالب: فق الشرمبادئ ميثاثانيًا: 

تنظم النشاط الطالبي كلوائح والتي  هتمام بمعرفة اللوائح التي تنظم أسلوب الدراسة كالئحة نظام المقررات،اال -1
 والئحة السلوك الطالبي. ،والنشرات العلمية ،الجامعة
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رشادهم. ونقل خبراتهم إليهم، ،بمساعدة وتوجيه الطالب الجدد االهتمام -2  فيما يختص بتوجيههم وا 

 الزمالء ،والتمرس على القيادة من خالل الترشيح في الهيئات اإلدارية،العمل على كسب ثقة الطالب  -3
 واتحاداتمن بين المرشحين لعضوية الجماعات الطالبية  لالختيار  نتخابوالمشاركة اإليجابية في حق اال

 الطالب.

 الملتحقين بجامعة أفريقيا، بتوثيق الروابط مع الطالب الوافدين من الدول اإلسالمية والعربية وغيرها، االهتمام -4
شعارهم بأنهم في   أوطانهم وخلق صالت قوية معهم.وتقديم العون لهؤالء الطالب وا 

ندماج مع جموع ومساعدتهم على اال الخاصة لظروف صحية أو غيرها، االحتياجاتبالطالب ذوي  االهتمام -5
 بقية الطالب في األنشطة الطالبية.مع  االشتراكوتشجيعهم على  الطالب،

 -مبادئ ميثاق الشرف األخالقي يف عالقة الطالب باجملتمع:ثالثًا: 

بقيم المجتمع ونظامه العام وآدابه،ومراعاة آداب الحوار عند مخاطبة المجتمع،من خالل أي وسيلة من  لتزاماال -1
 وسائل اإلعالم.

وطرح القضايا التي تهم  جتماعية والرياضية التي تنظمها الجامعة،االشتراك في النشاطات الثقافية واال -2
 والسلبية. االنطواءح ونبذ رو  ذي يدرسه الطالب(،ال المجتمع )المرتبطة بالتخصص

المعارف والعلوم والتعليم الذاتي وزيادة الرصيد الثقافي من مصادر المعرفة بالجامعة  الكتسابالسعي  -3
هو  على ما يلقى في قاعات الدرس أو على ما االقتصاروعدم  والتردد على المكتبات العامة، وخارجها،

 موجود في الكتب الدراسية.

خالص،بالتدريب العملي  االهتمام -4 ومعرفة الجانب التطبيقي لذلك التدريب في مؤسسات  وأدائه بجدية وا 
 المجتمع المختلفة.

أن أي خطأ مهما كان نوعه يمس طالب الجامعة  االعتبارواضعًا في  بالسلوك القويم خارج الجامعة، االلتزام -5
 جميعًا،ويسيء إلى هذه الصفوة من شباب المجتمع.

 

 -امعة:اجلمبادئ ميثاق الشرف األخالقي للعاملني ب الثالث:اجلزء 
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وهم بطبيعة الحال  يشكل العاملون بالجهاز اإلداري والفني بالجامعة ركنًا مهمًا من أركان العمل األكاديمي،  
العملية  باعتباروينظم هذا القانون مفهوم الوظيفة والعمل ورئيس العمل  موظفون ينطبق عليهم أحكام قوانين العمل،

 التعليمية من أرفع الخدمات الوطنية على اإلطالق.

 -الواجبات األخالقية التي يلتزم بها العاملين بالجهاز اإلداري بجامعة أفريقيا:

بها سواء عند  االلتزامفإن ثمة واجبات أخالقية يتعين  فضاًل عن هذه الواجبات القانونية التي نظمها قانون العمل،   
وتكتسب هذه الواجبات أهمية خاصة في نطاق العمل  القانوني أو في نطاق تنفيذ األعمال والمهام، االلتزامتطبيق 

 بجامعة أفريقيا نظرًا ألهمية دورها في المجتمع.

 -ونعرض فيما يلي مبادئ ميثاق الشرف للعاملين بجامعة أفريقيا:

تعود من أجل تحقيق مهمة جليلة  بها، النظر إلى الوظيفة بالجامعة على أنها تشريف وليست تكليف للعاملين -1
نما على عنصر الخدمة. تقوم على عنصر السلطة، وأن الوظيفة اإلدارية بالكلية ال بالخير على المجتمع،  وا 

همية التعاون وروح العمل الجماعي من أجل نجاح المؤسسة التي ينتمي إليها الجميع وهي جامعة أاإليمان ب -2
 أفريقيا.

وأن يكون أداؤه لعمله  الجامعة أداء العمل المنوط به بدقة وأمانة مهما كثر هذا العمل،يتعين على موظف  -3
 بموضوعية وحياد.

عليها  أؤتمنأن يلتزم الموظف بالمحافظة على األسرار سواء كانت تندرج بطبيعتها في نطاق عمله أو  -4
 بموجب تعليمات تقضي بذلك.

يعلم مجهولة أو كيدية  ى أو يقدم شكاو  غير مشروعة، ألغراض ى أال يجمع الموظف توقيعات على الشكاو  -5
 عدم صحتها.

وأن يحافظ  سواء ما كان في عهدته أو ما يستعمله، أن يلتزم الموظف بالمحافظة على المال العام بالجامعة، -6
لنفسه بأن يستغله لمصلحته أو يسمح  عليه، باالستيالءفال يسمح ألحد  عليه محافظته على أمواله الخاصة،

 اصة.الخ

بمبدأ ديمقراطية  االقتناعوأن يسود  أن يسعى العاملون إلى التزود بكل ما هو جديد في مجال علم اإلدارة، -7
 .اإلدارة من أجل الصالح العام
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لتزام بأدب واال حترام األحدث لألقدم وعدم تعالي األقدم على األحدث ونقل الخبرات إليه،االمحافظة على قيمة  -8
 في الرأي. االختالفالحوار عند 

جتماعية مع الزمالء في المناسبات المختلفة وتأكيد روح الزمالة والبعد عن الشللية تنمية العالقات اال -9
 والتعصب.

بتزاز الطلبة بأي شكل من استغالل أو اعدم اإلساءة إلى سمعة الجامعة والعاملين بها من خالل محاولة -10
 .بال أي مقابل منهم لتزام بتأدية واجباتهم الوظيفيةواال األشكال،

 

 اعتمــــــــاد 

 جملس إدارة اجلامعةرهيس 

 


