
 تعريف:
لمتفق  المعاييرواالخالقية ت التوجهااالخالقي مجموعة م ن ق الميثاا

لعمل بالكلية ت اسارتحكم مماو يس رلتدايئة ء هعضاأعليها بين 
 ن.لقانوة ابقورس تمات لتشريعاانظامية د بنوم وحكاأليست و
 

 المبادئ األساسية التي تحكم الميثاق:
 المنفذون للميثاق :البند األول

كافززأ أعضززاء الكليززة تززيا التنظززيم اكهززا  سززواء كززانوا مززن أعضززاء يلتزز م  
 هيئة التدريس أو معاونيهم أو اإلداريني والفنيني والعمال والطالب.

 البند الثاني: أهداف الميثاق
مت صياغة اكيثاق كساعده العاملني بالكلية على االلت ام باكعايري اكهنية  

عها إىل أن كافأ أنشطة الكلية العلمية وطمأنأ كافأ األطراف اكتعاملة م
 والبحثية والتعليمية تتم وفقا للطرق واألساليب اكهنية واألخالقية.

 البند الثالث: مبادئ الميثاق
 .)اكصداقية( الشفافية .1
 :األداء اكها اكتمي  .2

ويززتم كلزز  مززن خززالل إرسززاء تقاليززد راسزز ة  زز م األداء 
وتعزز ف باليززات  ززدده لصززن  اكتميزز  وتقبززل التنززوت واالخززتالف 

 السياسات.
 .تدعيم العمل اجلماعي وروح الفريق .3
 :نشر مناخ الثقة داخل الكلية .4

وكل  من خالل إصالح بيئة العمل والتزدعيم مزن خزالل 
احلزززززواف   ومراجعزززززة القزززززرارات واإلجزززززراءات التصززززززحيحية  
والتجزاوب مز  النقززد اكو زوعي للقززرارات  تأكيزد اكسززاواة 

واجبزززززززززات  اكشزززززززززاركة يف صزززززززززن  القزززززززززرار  يف احلقزززززززززوق وال
والشززفافية يف نقززل اكعلومززات  والتعززاون الفعززال مززن أجززل 

 صاحل الكلية والعملية التعليمية بكافة جوانبها.
 .اإلدارة السلمية لل الفات والصراعات خالل األزمات .5

 
 العدالة والتوازن: .6

وكلزززززز  باختيززززززار القيززززززادات وفقززززززا كعززززززايري معلنززززززة وعادلززززززة 
ووفقززززززا وزززززز الم وكفززززززاءلم العلميززززززة واإلداريزززززززة  ومتوازنززززززة 

وكززززيل  اكززززاك كافززززأ اإلجززززراءات التصززززحيحية كعاجلززززأ أ  
 ممارسات غري عادلأ.

 .اجلدارة واالستحقاق ومتكني الشباب .7
 القدرات اكؤسسية:بناء  .8

وكل  مزن خزالل تع يز  قزدرة الكليزة علزى بنزاء عزراكأ مز  
 .احمليط اوارجي

 الميثاقالبند الرابع: نصوص 
 منها: نيكر
العمززل وفق ززا للمبززادق األخالقيززة وأن يسززلكوا بطززرق مهنيززة أخالقيززة  -

وعزززدم القيززززام بزززأ  عمززززل مزززن عززززأنأ أن يزززدمر  عززززأ الكليزززة كمؤسسززززة 
 اعتبارية داخل اجملتم .

ال جيزززب أن يعطزززى األعضزززاء معلومزززات خاطئزززة ومبزززال  فيهزززا حززززول  -
 مهارالم وخ الم أو حول قدرات الكلية.

البند الخامس: المبادئ الخاصة بالبحث العلمي والعمل الميدداني 
 في استطالعات الرأي العام وغيرها

 نيكر منها:
 .العمل وفقا للقوانني والتشريعات احمللية والعاكية -
يتصزززرف الباحزززق بطريقزززة أخالقيزززة وأال يقزززوم بزززأ  عمزززل مزززن عزززأنأ  -

 اإل رار بسمعة الكلية وا ها.
 المؤشرات الدالةالبند السادس: 
 نيكر منها:

 عدد االنتهاكات اليت متت. -
عززدد اوالفززات الززيت وقعززت بززني أعضززاء الكليززة مززن  تلزز  الفئززات  -

 والقطاعات.

 البند السابع: المتطلبات األساسية
 نيكر منها:

 ح ام مبدأ العدالة واكساواة يف احلقوق والواجبات.إ -
يف دعززززم رأس اكززززال االجتمززززاعي تززززوافر الززززوعي بأايززززة اكيثززززاق ودوره  -

 للكلية وأعضائها.
 البند الثامن: التحديات

ابرز التحديات األساسية متثزل يف كزون هزيه اكبزادق األخالقيزة تطوعيزأ 
 أ  إىل االلت ام تا اختيار . 

 البند التاسع: االلتزام تجاه العلمى و الملكية الفكرية
 يسرلتدا يئةه ءعضاأ ظيفةو في ساسيأ نمكو وه لعلميا لبحقا

 لمتمي ا لتعلما في تهمراقدو مكاناتهما تطوير في مهيساو ة بالكلي
 تقديمو رالعتباوا لثقةا على لمحافظةا لباحثينا على يجبو لجيدوا

 بت ر ال بطريقة ثالبحاا رسيماأن  م  تتفق بطريقة نتائجهم
 .لمستقبليةا ثباالبحا
 

 ة:قواعد وأخالقيات ممارسة المهن
يبززا عضززو هيئززة التززدريس  عتززأ اكهنيززة علززى كفززاءة  القاعدددا األولددى:

وجدارة اودمات اليت يقدمها  كما يبتعد عن منافسزة اخخزرين بشزكل 
 غري عادل.

يسزززعى عضزززو هيئزززة التزززدريس لتنميزززة قدراتزززأ وكفاءتزززأ  القاعددددا الثانيدددة:
 الش صية  كما يوفر فرص التطوير اكها  ت إعرافأ.

يئززززة التززززدريس بتع يزززز  القززززيم واكبززززادق يلتزززز م عضززززو ه القاعدددددا الثالثددددة:
األساسززززززية ألخالقيززززززات مهنززززززة وترسززززززي ها يف اجملتمزززززز  مزززززز  إلت امززززززأ يف 
تصرفاتأ باألساليب اليت تدعم وتع ز مكانة وأمانة وكرامة اكهنزة  ليزا و 

 عاكيا.
يتصرف عضو هيئة التدريس يف اكسائل اكهنية كوكيل  القاعدا الرابعة:

 يأ أن يتجنب أ  تعارض يف اكصاحل.حريص لصاحب العمل   وعل



حيززرص عضززو هيئززة التززدريس عنززد تقززد  أفكززاره و  القاعدددا الخامسددة:
أراءه و قراراتززأ أن تكززون بطريقززة مو ززوعية وصززادقة ويف  ززال كصصززأ 

 وخ اتأ اكهنية.
يسززعى عضززو هيئززة التززدريس عنززد تقززد  خدماتززأ  القاعدددا السادسددة:

السزالمة واايزة البيئزة  قيقزا للمصزلحة اكهنية إىل األخي بأعلى معزايري 
 العامة للفرد و اجملتم  .

 
 :الملكية الفكرية

اكلكية الفكرية هي كل ما ينتجأ ويبدعأ العقل واليهن اإلنساين  فهي 
األفكزززار الزززيت تتحزززول أو تتجسزززد يف أعزززكال ملموسزززة  كزززن اايتهزززا  

 .وتتمثل ىف اإلبداعات الفكرية والعقلية
 

 النشر اإللكترونى: 
يعززززرف مؤلزززز  كتززززاب ماإلن نززززت عززززاين متنززززريم النشززززر اإللكزززز وين بأنززززأ 

-Printedالعمليززة الزززيت يزززتم مزززن خالسززا تقزززد  الوسزززائط اكطبوعزززة )
Based Materials كالكتزززب واأل زززاث العلميزززة بصزززينة  كزززن )

استقباسا وقراءلا ع  عبكة اإلن نت أو الوسائط اكتعددة حيق تتميز  
هززززيه الصززززينة بأةززززا مضززززنوطة ومدعومززززة بوسززززائط وأدوات كاألصززززوات 
والرسززوم ونقززات التوصززيل الززيت تزززربط القززارق  علومززات فرعيززة أو  واقززز  

 على عبكة اإلن نت.
 

 نحو  دستور أخالقي مهني في مجال المكتبات والمعلومات:
يعززد دليززل أخالقززي مبسززط جيمزز  القززيم واألخالقيززات واكثززل الززيت وردت 
يف كل من اخنتاج الفكر  العريب واألجنز  والزيت تتعلزق  هنزة اككتبزات 
واكعلومزززززات علزززززى أن تكزززززون قائمزززززة عزززززاملة قابلزززززة لل يزززززادة والتعزززززديل  
وو ززعها بصززياغة مباعززرة دقيقززة بعيززدا عززن التعمززيم الززي  حيززد مززن فهززم 

اكبزززدأ وبالتزززات عزززدم تطبيقزززأ  علزززى أن تكزززون هزززيه القائمزززة واسزززتيعاب 
موجهززززة جلميزززز  العززززاكني اكت صصززززني يف  ززززال اككتبززززات ومؤسسززززات 

اكعلومزززززات مزززززن أمنزززززاء مكتبزززززات ألخصزززززائي معلومزززززات    مسزززززاعدين 
 وخاصة وا عي السياسات واكديرين وغريهم.

القدددددديم األخالقيددددددة الوايددددددي توافرهددددددا فددددددي أخصددددددا ي المكتبددددددات 
 ومات:والمعل

 و نيكر منها:
 السرية واوصوصية 
 األمانة 
 الصدق 
 العدل واكساواة 

 
 

   


