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الجامعیةاآلدابو األخالقیاتمیثاق 

:ةــاجـدیب

و .البالدأنحاءنموا معتبرا من حیث انتشارھا عبر ھذا،یومنا إلىشھدت الجامعة الجزائریة منذ االستقالل 

و تنوع فروع التكوین و الخریجین،و تزاید عدد الطلبة و الجامعیة،المؤسسات ةتوسع شبكیتجلى ذلك في 

.أنشطتھتخصصاتھ، وبرامج البحث العلمي و 

كان ما ینتظر انجازه مازال إنات المحققة و الوتیرة المتسارعة لتطور الجامعة حتى   ضخامة االنجازإن

عن اختالالت عدة في مجال النوعیة و الفعالیة ، و في أسفرتامعتبرا لبلوغ المعاییر العالمیة الدولیة ، قد 

كون إلىأساساذلك ؛ و یعود أدائھو التحكم في سیرورة تحسین األكادیميمجال احترام معاییر النشاط 

تغیرات عمیقة و األخرالجامعة تقوم بمھامھا في محیط اجتماعي و اقتصادي و مؤسساتي عرف ھو 

قواعد تسییر كفیلة ، في الوقت ذاتھ، إرساءإعادةترسیخ مبادئ عامة ، و إعادةضرورة سریعة تستدعي 

.ھاضمان مشروعیتبتعزیز مصداقیة الجامعة البیداغوجیة و العلمیة، و 

و المنھجي األخالقيالجامعیة ، و الحالة ھذه، االتفاق على المسعى األسرةأفرادلقد بات لزاما على 

، و محاربة ما أخالقیاتھاالمھنة و آدابسلوكات و ممارسات جامعیة مثلى في مجالي إقرارإلىالمؤدي 

.یلحقھا من انحرافات

ق عن إجماع واسع لألسرة الجامعیة، على مبادئ عامة یؤكد میثاق األخالقیات واآلداب الجامعیة،المنبث

أنامستمدة من المقاییس العالمیة، وعلى قیم خاصة بمجتمعنا یشترط فیھ

.تكون محركا لمسعى التعلم ومجسدة لمیثاق أخالقیات المھنة الجامعیة وآدابھا

التي توجھ الحیاة الجامعیة، كما رىمرجعیة لتسطیر المعالم الكبوأداةتعبئة أداةإن ھذا المیثاق یمثل، إذن، 

.یمثل أرضیة تستلھم منھا القوانین الضابطة لآلداب والسلوك وأشكال التنظیم المكرسة لھا

:المبادئ األساسیة لمیثاق األخالقیات واآلداب الجامعیة -أوال

:النزاھة واإلخالص -1

وال بد أن یبدأ ھذا السعي بالذات قبل .الھوالنزاھة یعني رفض الفساد بجمیع أشكاألمانةن السعي لتحقیق إ

.السلوك وأخالقیات المھنة یجب ان یتجسد في ممارسات مثالیةبتطویر آداوھكذا فإن .أن یشمل الغیر

:ةاألكادیمیالحریة -2

التي تعتبر الركن األساسي ةاألكادیمیال یمكن تصور نشاطات التعلیم والبحث في الجامعة بدون الحریة 

فھي تضمن، في كنف إحترام الغیر والتحلي بالضمیر المھني، التعبیر عن اآلراء النقدیة .لنشاطاتلھذه ا

.بدون رقابة أو إكراه

:المسؤولیة والكفاءة -3



إن مفھومي المسؤولیة والكفاءة متكاملین، ویتعززان بفضل تسییر المؤسسة الجامعیة تسییرا قائما على 

ؤسسة الجامعیة أن تضمن التوازن الجید بین ضرورة فعالیة دور اإلدارة وعلى الم.واألخالقالدیمقراطیة 

القرار، مع التأكید على أن المسائل اتخاذ، وتشجیع مساھمة األسرة الجامعیة بإشتراكھا في سیرورة 

.العلمیة تبقى من صالحیات األساتذة الباحثین دون سواھم

:اإلحترام المتبادل-4

أشكالعن جمیع االمتناعلذا یجب على أفراد األسرة الجامعیة .حترام الذاتیرتكز إحترام الغیر على ا

وإنصاف بصرف النظر عن باحتراموینبغي ان یعامل بعضھم بعضا .العنف الرمزي والمادي واللفظي

.المستوى الھرمي لكل واحد منھم

:وجوب التقید بالحقیقة العلمیة والموضوعیة والفكر النقدي -5

للمعرفة ومساءلتھا وتبلیغھا على مبدأین أساسیین یتمثالن في تقصي الحقیقة وإعتماد الفكر یرتكز السعي

.النقدي

إن وجوب التقید بالحقیقة العلمیة یفترض الكفاءة، والمالحظة النقدیة لألحداث، والتجریب، ومقارنة وجھات 

.األكادیمیةعلمي على األمانة لذا یجب أن یقوم البحث ال.النظر، ووجاھة المصادر، والصرامة الفكریة

:اإلنصاف -6

.تمثل الموضوعیة وعدم التحیز شرطین أساسیین لعملیة التقییم والترقیة والتوظیف والتعیین

:إحترام الحرم الجامعي -7

ي إعالء شأن الحریات الجامعیة حتى تضمن خصوصیاتھا بأسالكھا فالجامعیة األسرةتساھم جمیع فئات 

ع عن المحاباة، وعن تشجیع الممارسات التي قد تمس بمبادئ الجامعة وحریاتھا وحصانتھا، وتمتن

.وعلى األسرة الجامعیة تجنب كل نشاط سیاسي متحزب في رحاب الفضاءات الجامعیة.وحقوقھا

:الحقوق واإللتزامات-ثانیا

:حقوق والتزامات األستاذ الباحث في التعلیم العالي-1

االقتصادیةكوین إطارات األمة والمساھمة بواسطة البحث في التنمیة لألستاذ الباحث دور في ت

لھ وسائل العیش الكریم، الع بمھامھ، على الدولة أن تضمن طضولكي یتمكن من اإل.واإلجتماعیة للبالد

.وعلیھا أن تؤمن لھ الوظیفة في مختلف المؤسسات العمومیة للتعلیم العالي

:حقوق األستاذ الباحث -1-1

مؤسسات التعلیم العالي أن تؤمن التوظیف في سلك األساتذة الباحثین على أساس التأھیالت الجامعیة على 

جمیع التدابیر الكفیلة بضمان حق التدریس لألستاذ الباحث تتخذوینبغي لھا أن .والخبرة المشترطة ال غیر

.من كل تدخل طالما التزم بمبادئ األخالقیات واآلداب الجامعیةمأمنفي 



شبھ الجامعیة، واألنشطةفي جمیع المسائل المتعلقة بتحدید وتفعیل برامج التعلیم والبحث، دیعتمأنوال بد 

.وتخصیص الموارد، في إطار التنظیم المعمول بھ، على آلیات شفافة

.والنجاعة إذا ما دعي للقیام بوظائف إداریةاإلحتراماألستاذ الباحث لجمیع مستلزمات ویجب أن یستجیب 

وال بد .تعتبر عملیات تقییم وتقدیر أنشطة األستاذ الباحث جزءا ال یتجزأ من مسار منظومة التعلیم والبحث

طات االحترافیة ذات اأن یقتصر التقییم على معاییر التقدیر األكادیمیة لنشاطات التدریس والبحث، والنش

.العالقة بالجامعة

ومن الوسائل البیداغوجیة والعلمیة الضروریة التي تسمح یستفید األستاذ الباحث من شروط عمل مالئمة، 

.لمھامھ، وكذا من الوقت الكافي لالستفادة من تكوین مستمر وتجدید دوري لمعلوماتھلھ بالتفرغ

التي تكتسبھا ھذه الوظیفة، ومع من یضطلع بھا في األھمیةیجب أن یكون الراتب الممنوح متماشیا مع 

لنخبة، ومع أھمیة جمیع أنواع المسؤولیات التي یتحملھا األستاذ الباحث بمجرد المجتمع في إطار تكوین ا

.مباشرة وظیفتھ

:التزامات األستاذ الباحث -1-2

یجب أن یكون األستاذ الباحث مثاال للكفاءة وحسن الخلق والنزاھة والتسامح، وأن یقدم صورة مثالیة 

.للجامعة

اد األسرة الجامعیة،احترام مبادئ أخالقیات وآداب المھنة على األستاذ الباحث، على غرار باقي أفر

كما یجب علیھ أثناء ممارسة مھامھ التصرف بعنایة، وفعالیة، وكفاءة، ونزاھة، .الجامعیة المذكورة أعاله

.واستقاللیة، وأمانة، وحسن نیة، خدمة للمصلحة العلیا للمؤسسة الجامعیة

، األخیرةیمكن ھذه یا ومثولھ أمام الھیئات التأدیبیة المخولة،في حالة ارتكاب األستاذ الباحث خطأ مھن

الخطأ المرتكب، وفي ظل احترام اإلجراءات التأدیبیة التي یقرھا التنظیم المعمول بھ، حسب درجة خطورة

.ان تقترح عقوبات قد تصل إلى التجرید من صفة األستاذ الباحث الجامعي

وفي .لى عاتق األستاذ الباحث في االضطالع التام بوظائفھ الجامعیةتتمثل المسؤولیة األساسیة الملقاة ع

:ھذا الصدد علیھ ب 

االجتھاد من أجل االمتثال، ما أمكن، للمعاییر العلیا في ممارسة نشاطھ المھني،-

.السھر على احترام سریة مضمون المداوالت والنقاشات التي تدور في الھیئات التي یشارك فیھا-

.ر المھني أثناء القیام بھالتحلي بالضمی-

.المشاركة في دینامیكیة عملیة تقییم النشاطات البیداغوجیة والعلمیة في جمیع المستویات-

.تكریس مبدأ الشفافیة وحق الطعن-



.عدم التعسف في استعمال السلطة التي تمنحھا إیاه مھنتھ-

.االمتناع عن تسخیر الجامعة لقضاء أغراض شخصیة-

اإلعتمادات المالیة الموكلة إلیھ في إطار الجامعة، أو نشاطات البحث أو أي التسییر األمین لكل-

.نشاط آخر

صیانة حریتھ في العمل بوصفھ جامعیا،-

.بالمھام المرتبطة بوظیفتھلالضطالعاالستعداد-

التصرف كمحترف في التربیة عن طریق االطالع على المستجدات، والسھر على التحیین -

رائقھ في التدریس والتكوین، والقیام بالتقییم الذاتي مع البرھنة على الحس المتواصل لمعارفھ وط

.النقدي واالستقاللیة، والدرایة التامة بتحمل المسؤولیة

الدعایة القیام بالتدریس والبحث تماشیا مع المعاییر األدبیة والمھنیة العالمیة بعیدا عن جمیع أشكال-

، بقدر ما تسمح بھ الباحث مطالبا بتقدیم تعلیم ناجعاألستاذوبھذا یكون .واالستمالة المذھبیة

تجاه جمیع الطلبة واإلنصافالوسائل التي وفرتھا لھ مؤسسات التعلیم العالي، في جو من العدل 

.بدون أي استثناء ، مشجعا التبادالت الحرة لألفكار بینھم، ومستعدا لمرافقتھم عند الحاجة

ز على أساس الجنس، أو الجنسیة، أو االنتساب اإلثني ، أو الوضع االمتناع عن كل أشكال التمیی-

.االنتماء الدیني ، أو اآلراء السیاسیة أو اإلعاقة والمرضأواالجتماعي، 

لمقرره الدراسي ، واحترام قواعد التدرج البیداغوجي البیداغوجیة لألھدافتقدیم عرض واضح -

نقیط، مراجعة الوثائق وتصحیحھا، استقبال الطلبة دورات االختبارات، مدة االمتحانات، سلم الت(

).قبل ضبط العالمات بصفة نھائیة

.التمكن من تقییم أداء الطلبة تقییما موضوعیا-

توجیھ نشاطاتھ في الخبرة واالستشارة نحو أعمال كفیلة بإثراء مادتھ التعلیمیة، والمساھمة في -

.إعطاء دفع ألبحاثھ

ي المعرفة مع االحترام التام لمبدأ الحجة والموضوعیة في تأسیس بحوثھ على رغبة صادقة ف-

.االستدالل

وعلیھ ، فإن .احترام أعمال البحث الخاصة بزمالئھ الجامعیین وبالطلبة، وذكر أسماء المؤلفین-

.تؤدي إلى الطردإنالسرقات العلمیة ، تعد من األخطاء الجسیمة غیر المبررة التي یمكن 

لبقیة أعضاء األسرة الجامعیة، والقبول بالمجابھة األكادیمیةریات المساھمة في احترام الح-

.الشریفة لوجھات النظر على اختالفھا

.لزمالئھواألكادیميالتحلي باإلنصاف وعدم التحیز في التقییم المھني -

:حقوق وواجبات الطالب في التعلیم العالي -2



الرتقاء بمستواه بطریقة متناسقة في مؤسسات للطالب حتى یتسنى لھ ایجب توفیر كل الشروط الممكنة 

وھكذا فإن لھ حقوقا ال تأخذ دالالتھا إال إذا رافقھا التحلي بالمسؤولیة التي تتجسد في .التعلیم العالي

.عدد من الواجبات

:حقوق الطالب-1.2

ادةالستفو علیھ فان لھ الحق في .للطالب  الحق في  تعلیم جامعي و تكوین للبحث ذوي نوعیة-

.نوعي یستعمل طرائق بیداغوجیة عصریة و مكیفةمن تأطیر 

.الجامعیةللطالب الحق في أن یحظى باالحترام و الكرامة من قبل األسرة -

یجب أال یخضع الطالب ألي تمییز لھ عالقة بالجنس أو بأیة خصوصیات أخرى-

التنظیمات التي تحكم احترامإطارعلى أن یتم ذلك في و الرأي حریة التعبیرللطالب الحق في -

.سیر المؤسسات الجامعیة

عائم دیجب أن یسلم للطالب برنامج الدروس في بدایة كل فصل و أن توضح تحت تصرفھ ال-

.....)المصادر والمراجع و المطبوعات(التعلیمیة 

م العالمات مرفقة بالتصحیح النموذجي و سلم التنقیط الخاص بموضوع للطالب الحق في تسل-

على أن یكون ذلك في االمتحانفي اإلطالع على وثیقة االقتضاءكما لھ الحق عند .االمتحان

.جیةوحدود اآلجال  المعقولة التي تحددھا اللجان البیداغ

.للطالب الحق في تقییم منصف و عادل و غیر متحیز-

.أحس بإجحاف في حقھ عند تصحیح امتحان معینماإذاللطالب الحق في الطعن -

من و سائل الدعم إلنجاز االستفادةحلة ما بعد التدرج الحق في تأطیر جید و في للطالب في مر-

.بحثھ

للطالب الحق في األمن و النظافة و الوقایة الصحیة الالزمة في الجامعات و في اإلقامات الجامعیة -

.على حد سواء

ب أن یؤسس الطكما یمكن لل.جان البیداغوجیة دون قید أو ضغطیختار الطالب ممثلیھ في الل-

.جمعیات طالبیة على أال تتدخل ھذه األخیرة في التسییر اإلداري للمؤسسات الجامعیة

:واجبات الطالب-2-2

.على الطالب احترام التنظیم المعمول بھ-

.أعضاء األسرة الجامعیةسالمة و على الطالب احترام كرامة -

.بیرسرة الجامعیة في حریة التععلى الطالب احترام حق أعضاء األ-

.على الطالب احترام نتائج لجان المداوالت-



مھ بعملیة التسجیل، وأن یفي بالتزاماتھ اعلى الطالب أن یقدم معلومات سلیمة ودقیقة عند قی-

.اإلداریة تجاه المؤسسة

.على الطالب أن یتصف بالحسن المدني وحسن الخلق في سلوكھ-

.یرهعلى الطالب أال یلجأ أبدا إلى الغش أو سرقة أعمال غ-

على الطالب الحفاظ على األماكن المخصصة للدراسة والوسائل التي یتم وضعھا تحت -

.تصرفھ، واحترام قواعد األمن والنظافة في كامل المؤسسة

وتستمد العقوبات المتخذة ضده من .یتم إعالم الطالب، بشكل رسمي، باألخطاء المنسوبة إلیھ-

ویعود اتخاذ ھذه اإلجراءات .يؤسسة التعلیم العالالتنظیم المعمول بھ ومن النظام الداخلي لم

.ویمكن أن تصل العقوبات إلى الطرد النھائي من المؤسسة.إلى المجلس التأدیبي

:الموظفین اإلداریین والتقنیین في التعلیم العاليتحقوق والتزاما-3

، بل یرتبطان ارتباطا اعلین الوحیدین في الجامعةستاذ الباحث والطالب العنصرین الفال یعتبر األ

لتقنیین التابعین للمؤسسات الجامعیة، الذین لدیھم، بدورھم، حقوق ااإلداریین ووثیقا بالموظفین 

.ترافقھا التزامات

:حقوق الموظفین اإلداریین والتقنیین-3-1

والتقدیر واإلنصاف یجب أن یعامل الموظفون اإلداریون والتقنیون بطریقة تضمن لھم االحترام -

.على غرار باقي األفراد الفاعلین في التعلیم العالي

والتعیینات والترقیة، أن والتقنیین، أثناء عملیات التوظیف والتقییماإلداریینیحق للموظفین -

.یحضوا بمعاملة موضوعیة وغیر متحیزة

.یجب أال یتعرض الموظفون اإلداریون والتقنیون ألیة مضایقات وال تمییز في عملھم-

الموظفون اإلداریون والتقنیون من الظروف المالئمة التي تسمح لھم بالقیام بمھامھم على أحسن یستفید 

.وفي ھذا الصدد یستفیدون من التكوین المتواصل والتحسین الدائم لمؤھالتھم.وجھ

:والتقنیینواجبات الموظفین اإلداریین -3-2

الظروف التي تسمح لألستاذ الباحث بأداء وظیفة تتمثل مھمة الموظفین اإلداریین والتقنیین في توفیر أفضل

إن ھذه .على أكمل وجھ، وتوفیر كل أسباب النجاح للطالب في مساره الجامعيبھالمنوطالتعلیم والبحث 

المھمة التي تعد جزاءا من الخدمة العمومیة التي تضمنھا المؤسسات الجامعیة عن طریق موظفیھا 

احترام القیم األساسیة للوظیفة العمومیة المتمثلة في الكفاءة و تتم في إطار اإلداریین والتقنیین، ینبغي أن 

تبر ھذه المعاییر بمثابة مبادئ كبرى و تع.و السریة و الشفافیة و األمانة االحترامعدم التّحیز و السالمة و 

:االموظفین اإلداریین و التقنیین السھر على احترامھا و ترقیتھا، خاصة منھكلوجب على



:الكفاءة-

وأفعالھم و مقراراتھعن ولونؤمسیؤدي الموظفین اإلداریون و التقنیون مھامھم باحترافیة ، و ھم 

.تحت تصرفھمد و المعلومات التي توضعكذا عن االستعمال الحكیم للموا

:عدم التحیز-

إطارھم في یتحلى الموظفون اإلداریون و التقنیون بالحیادیة و الموضوعیة ، ویتخذون قرارات

أي بعیدا عنموظائفھكما یؤدون .احترام القواعد المعمول بھا و معاملة الجمیع بطریقة منصفة

.اعتبارات حزبیة و عن أي شكل من أشكال التمییز

:النزاھة-

یتصرف الموظفون اإلداریون و التقنیون بطریقة عادلة و نزیھة، و یتفادون كل وضعیة یكونون 

.قد یؤثر علیھم بطریقة غیر شرعیة أثناء أدائھم لمھامھمفیھا مدینین ألي شخص 

:اإلحترام-

كل األشخاص الذین یتفاعلون معھم أدائھم یعبر الموظفون اإلداریون و التقنیون عن تقدیرھم تجاه

، و یبدون استعدادھم لمجاملتھم و اإلصغاء لھم و التكتم حول المعلومات التي تخصھم، و ھملمھام

.تماطل في القیام بمھامھمعن أيایمتنعو

و ھكذا، فإنھ على ھؤالء .االحترامبنفس القدر من االختصاصو یجب أن تحاط كل المجاالت 

وعلى الھیئات اإلداریة .و العلمیةعن كل تدخل في األفعال البیداغوجیة یمتھنونالموظفین أن 

.التلمؤسسات التعلیم العالي أن تمتنع بدورھا عن أي تدخل في ھذه المجا

:السریة-

.الكتمانجیة و العلمیة لواجبویجب أن تخضع الملفات اإلداریة و التقنیة و البیداغ

:الشفافیة-

یؤدي الموظفون مھامھم ومختلف األعمال المستمدة منھا بطریقة تسمح بضمان سیولة المعلومات 

.الحسنةرسات المھنیةاالمفیدة ألعضاء األسرة الجامعیة، و بالتأكد من المم

:حسن األداء-

یجب أن تخضع الخدمة العمومیة التي تقدمھا مؤسسات التعلیم العالي، عن طریق موظفیھا 

لمعاییر النوعیة التي تستلزم وجوب معاملة األشخاص المعنیین بكل تقدیر و ,اإلداریین و التقنیین

تتسم باللطف و معاملة األستاذ و الطالب یتبنى تصرفات إلزامیاو یعني ذلك عملیا، .اعتبار

یستدعي ھذا األمر قیام اإلداریین و التقنیین .التھذیب من قبل المستخدمین اإلداریین و التقنیین



بھم و التي تتعلق باألساتذة و ةالمناطعند بمعالجة الملفات السرعةلھم على جناح موكلةالبالمھام 

.تي یحق لھم اإلطالع علیھامعلومات الالو تسلیمھم ما یطلبونھ من د السواء، حعلى الطلبة

ترقیة األخالقیةالیلتزم أعضاء األسرة الجامعیة، حرصا منھم على 

..واآلداب الجامعیة، باحترام ھذا المیثاق نّصا و روّحا




