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يقذيخ انًُثبق
حألخالم رخُٔل ّٜٞحُؼخّ  ٢ٛحُشً٤ضس حألعخع٤ش ك ٢ك٤خس حألْٓ – ربػظزخسٛخ حُٔٞؿ ٚحُشث٤غُِ ٢غِٞى حإلٗغخٗ٢
ٝحإلؿظٔخػٝ ٢حُظشرٗ ١ٞل ٞحُظؼخٖٓ ٝحُٔغخٝحس  ٝحُظؼخ٣ش ٝحإلكظشحّ حُٔظزخدٍ٣ .ئًذ أػؼخء ٤ٛجش
ححُظذس٣ظ ٝحُ٤ٜجخص حُٔؼخٗٝش أ٣خٗ ْٜرؤ٤ش ًٝشحٓش حإلٗغخٕ ٝحأل٤ٔٛش حُوظُِ ٟٞزلغ ػٖ حُلو٤وش ٝحإلُظضحّ
رخُظٔ٤ض ك ٢حألدحء ٔٓٝخسعش حُٔزخدة حُذٔ٣وشحؽ٤ش ٝحإلطشحس ػِ ٠كٔخ٣ش كش٣ش حُظؼِٝ ْ٤ػٔخٕ حُٔغخٝحٙ
ٝحُلشص حُٔظغخ٣ٝش ُِـٔ٤غ ٝحُظؼٜذ روز ٍٞحُٔغج٤ُٞش ٝحإلػظشحف رلـٜٔخ ٝحإلُظظخم رخُٔؼخ٤٣ش حألخاله٤ش
حُؼخُ٤ش ٝحُشؿزش ك ٢اكظشحّ ًٝغذ ػوش صٓالثٝ ْٜحإلدحسس ٝحُطالد ٝأػؼخء حُٔـظٔغ حُٔذٗٝ ٠ػٔخٕ
حُظطِغ حُذحثْ ُِظوذّ ك ٢حُؼِٔ٤ش حُظؼِ٤ٔ٤ش ٝطوذٓ ْ٣ؼخ٤٣ش ٝهٞحػذ  ٌٖٔ٣رٞحعطظٜخ حُلٌْ ػِ ٠حُغِ٤ًٞخص
ٝحُٔٔخسعخص حُٔخظِلش ُألػؼخء ٝحُظؼخَٓ ٓؼٜخ رلغْ ٝػالؽ حُٔخخُلخص حُظ ٠هذ طظذس.
ُٔٝخ ًخٗض حُـخٓؼش ٓؼ٘٤ش أعخعخ ً رز٘خء حُزشش ٝطلغ ٖ٤ظشٝف حالٗغخٕ ،ك ٠ٜك ٠حُٔوخّ حأل٘ٓ ٍٝظٔش
أخاله٤ش ،طؼ٘ ٠رخُز٘خء حُؼِٔٝ ٠حُخـِوُِ ٠طخُذٝ ،ػِٜ٤خ رخُظخُ ٠إٔ طلشص ػِ ٠ط٘ٔ٤ش ر٤جش أخاله٤ش ك٠
حُظ٘ظٝ ْ٤اال ػـضص ػٖ حُٜ٘ٞع رشعخُظٜخ ،كال اٗلظخٍ ر ٖ٤طلو٤ن سعخُش حُـخٓؼش ٝر ٖ٤اُظضحٜٓخ
رخألخالمٝ ،ال ٣ظظٞس ٓ٘طو٤خ ً حُضػْ رؤٕ حُـخٓؼش ٗـلض ك ٠طخـش٣ؾ حٌُـٞحدس ٝاؿشحء حُزلٞع ك ٠ك ٖ٤إٔ
عِ٤ًٞخطٜخ ٝعِ٤ًٞخص أػؼخثٜخ ؿ٤ش ٓ٘غـٔش ٓغ حألخالم ُزُي كٖٔ حُؼشٝس ٟأ٣ؼخ ً إٔ ٗظؼشف ػِ٠
ٓٞحطلخص حُز٤جش حألخاله٤ش ك ٠حُـخٓؼش ٛ ٖٓٝز ٙحُٔٞحطلخص حُٞػ ٠حُخِوٝ ٠طلَٔ حألعخطزس ُٔغج٤ُٞخطْٜ
حألخاله٤ش.

تعشَف انًُثبق األخالقً
ٓ ٞٛـٔٞػش حُو ْ٤حُؼِ٤خ حُظ ٢طغؼ ٠حُـخٓؼش أ ٝحُؼخِٓ ٕٞرٜخ حُ ٠حإلُظضحّ رٜخ أػ٘خء ٓٔخسعش حُؼَٔ٣ٝ .لذد
حُٔ٤ؼخم حُوٞحػذ حُٞحؿزش ك ٢حُغِٞى حُٔظٞهغ ٝك ٢حُغِٞى حُٔلشّ أ٣ؼخً٣ٝ .وظذ رخُو ْ٤حُؼِ٤خ رُي حُظ٘ظْ٤
حُخخص ُخزشس حإلٗغخٕ رٔخ ٣ؼَٔ ػِ ٠طٌ ٖ٣ٞحُؼٔ٤ش حإلؿظٔخػٝ ،٢طٞؿ ٚ٤حُغِٞى ك ٢حُٔٞحهق حُٔخظِلش
ٝكن حُٔؼخ٤٣ش حُغخثذس ك ٢حُٔـظٔغٓٝ .ؼخٍ رُي ه ْ٤حُظذم ك ٢حُوٝ ٍٞحإلخالص ك ٢حُؼَٔ ٝػذّ حُغشهش.
٘ٛٝخى كشم ر ٖ٤حُو ْ٤حُشٝك٤ش ٝحُو ْ٤ححإل ؿظٔخػ٤ش كخأل ٠ُٝطغظٔذ ٖٓ حُذٝ ٖ٣حُؼخٗ٤ش طغظٔذ ٖٓ حُؼوخكش حُغخثذس
ٓ ٖٓٝشحكَ ٗٔ ٞحُشخض ٓٝخ ٣ظِوخ ٖٓ ٙطشر٤ش.
 ٝأخال ه٤خص حألعظخر حُـخٓؼٓ ٢ٛ ٢ـٔٞػش ٖٓ ٓؼخ٤٣ش حُغِٞى حُشعٔ٤ش ٝؿ٤ش حُشعٔ٤ش حُظ٣ ٢غظخذٜٓخ
حألعظخر ٝحُؼخًِٓٔ ٕٞشؿغ ٣ششذ عِ ًْٜٞأػ٘خء أدحء ٝظخثلٝ ْٜطضدحد أ٤ٔٛش حألخالم ك ٢حُـخٓؼش ٌُٕٞ
حألعظخر حُـخٓؼ ٢هذٝس ُطالرٓٝ ٚغج ٍٞػٖ حُ٘ٔ ٞحُخِو.ُْٜ ٢

أهذاف انًُثبق األخالقٍ
ٜ٣ذف حُٔ٤ؼخم اُ ٠إٔ ٣لذد ًَ ػؼٛ ٞج٤ش طذس٣ظ حُغٔخص حألعخع٤ش حُظ٣ ٠ظزؼٜخ ُظطز٤ن حُٔ٤ؼخم حألخاله٠
ٝإٔ ٣لظشّ حُلوٞم ٝحُخظٞط٤ش ٝحٌُشحٓش ٝحُلغخع٤ش ٝحُؼوش ٝحإلػظزخس ُِٔـظٔغ حُظؼِٝ ٠ٔ٤حُزلؼ ٠حُزٟ
٘٣ظٔ ٠اُ ٖٓ ٚ٤أؿَ أٖٓ ٝسكخ٤ٛش حُـٔ٤غ ٝػٔخٕ حُ٘ظخثؾ رطش٣وش طظلن ٝحُٔؼخ٤٣ش حُٔٞػٞػ٤ش.
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ويٍ ثٍُ انفىائذ انًتشتجخ عهً االنتضاو األخالقً فً انجبيعخ:
 حإلٛظٔخّ رخألخالم ٣غ ْٜك ٠طلغ ٖ٤حُٔـظٔغ ًٌَ.
 حإلُظضحّ رؤخاله٤خص حُؼَٔ ٣غ ْٜك ٠شٞ٤ع حُشػخ حإلؿظٔخػ.٢
 أخاله٤خص حُؼَٔ طذػْ حُز٤جش حُٔٞحط٤ش ُشٝف حُلش٣ن ٝص٣خدس حإلٗظخؿ٤ش.
 ادحسس أخاله٤خص حُؼَٔ رٌلخءس طشؼش حُؼخِٓٝ ٖ٤حألعخطزس رخُؼوش رخُ٘لظ.
 إ حإلُظضحّ حُخِو ٠ك ٠حُٔ٘ظٔش ٣ئٜٓ٘خ ػذ حُٔخخؽش رذسؿش ًز٤شس.
 دُ َ٤أٓ ٝشؿغ ٣غظششذ ر ٚحُـٔ٤غ ك ٠طظشكخط ،ْٜػ٘ذٓخ طؼٞس حُخالكخص أ ٝحُـذٍ.

انًجبدئ األسبسُخ انتٍ تحكى انًُثبق
-1العدل
فً العالقات مع اآلخرٌن و فً إتخاذ القرارات واإلجراءات التً البد وأن تكون متوازنه ومنضبطه .
 -2األمانة
أن تكون ممارسة إدارة العملٌة التعلٌمٌة أمٌنة ومن خالل خلق محٌط أمن ٌعمل على تعمٌق الشعور
بالراحة لألعضاء والعاملٌن وفى الت عامل بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس والعاملٌن والطالب ومحاسبة
ومراجعة الممارسات المختلفة للجمٌع .
 -3اإلحترام
ٌجب أن ٌقدم أعلى درجة من احترام اآلخرٌن وتبادل الثقة وحماٌة حرٌة األخرٌن وأرائهم وبناءاً على
هذا المبدأ ٌتم إحترام الخصوصٌة والسرٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس والعاملٌن والطالب .
 -4الوالء واألنتماء
الوالء للكلٌة ولرسالتها والعمل على تحقٌق أهدافها اإلستراتٌجٌة وإحترام القوانٌن واللوائح بالكلٌة.
 -5المساواة وعدم التمييز
التعامل بالمساواة وعدم التمٌٌز بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس أو العاملٌن أو الباحثٌن أو الطالب بناءاً على
الجنس أو النوع أو المركز اإلجتماعى أو الوض ع اإلجتماعى أو الثقة أو الدٌن أواألصول العراقٌة أو
اإلعاقة وأن ٌكون التعامل خالٌاً من كل أنواع التمٌٌز.
 -6الثقة
خلق جو صحى فى الكلٌة بالتخلص من كل وسائل التهدٌد وخلق جو تعلٌمى آمن خالى من اإلستغالل
الوظٌفى أو المهنى.
 -7التكامل المهنى
أن ٌدافع الجمٌع عن كل ماهو مفٌد وصالح ألعضاء هٌئة التدرٌس والطالب وتدعٌم رسالة الكلٌة
وأهدافها وتفادى تضارب المصالح وإحترام إستقاللٌة األخرٌن وتدعٌم البحث العلمى.
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 -8إحترام السرية والخصوصية
ما ٌتوافر لدى األعضاء من معلومات خاصة عن الزمالء أو العاملٌن أو الطالب الٌعرض إال على
األشخاص المرخص لهم بذلك وإحترام سرٌة المعلومات التى ٌتم التوصل إلٌها وال تستخدم هذه
المعلومات فى اإلساءة لألخرٌن إال ما قد ٌتطلبه الوعى والضمٌر لإلبالغ عن هذه المخالفات التى تلحق
الضرر بالعملٌة التعلٌمٌة والمصلحة العامة .

انًجبدئ األخالقُخ انتٍ تحكى انًُثبق
وَُطىٌ انًُثبق عهً عذح يجبدئ أخالقُخ و تتًثم فٍ:








الشفافٌة والمحاسبة
األداء المهنً المتمٌز
تدعٌم العمل الجماعً وروح الفرٌق
نشر مناخ الثقة داخل الكلٌة
اإلدارة السلٌمة للخالفات والصراعات خالل األزمات
العدالة والتوازن
بناء القدرات المؤسسٌة

يحبوسانًُثبق
ٝهذ طْ ٝػغ ٛزح حُذُ َ٤ألخاله٤خص حُٜٔ٘ش ٌُ ٌٕٞ٣ ٠حُٔ٤ؼخم حألخاله ٠ك ٠حُظؼخَٓ ر ٖ٤حُلجخص حُٔخظِلش
ٓ ٌٕٞ٣ٝششذحً ٓٝشؿؼخ ً ألػؼخء ٤ٛجش حُظذس٣ظ ٓٝؼخ ْٜ٤ٗٝرخٌُِ٤ش .
وَتكىٌ هزا انًُثبق يٍ انًحبوس األتُخ - :
 .1أخاله٤خص ػؼ٤ٛ ٞجش حُظذس٣ظ ك ٢حُظذس٣ظ.
 .2أخاله٤خص ػؼ٤ٛ ٞجش حُظذس٣ظ ك ٠حُظؼخَٓ ٓغ حُطالد.
 .3أخاله٤خص ػؼ٤ٛ ٞجش حُظذس٣ظ ك ٢طو ْ٤٤حُطالد ٝط٘ظ ْ٤حإلٓظلخٗخص.
 .4أخاله٤خص حُٜٔ٘ش ك ٢خذٓش حُٔـظٔغ.
 .5أخاله٤خص حُٜٔ٘ش ك ٢خذٓش حُـخٓؼش.
 .6أخاله٤خص ػؼ٤ٛ ٞجش حُظذس٣ظ ك ٢حُظؼخَٓ ٓغ ؽالد حُذسحعخص حُؼِ٤خ ٝحإلششحف ػِ ٠حُشعخثَ
حُؼِٔ٤ش.
 .7اُظضحّ ػؼ٤ٛ ٞجش حُظذس٣ظ ٗل ٞصٓالث ٖٓ ٚأػؼخء ٤ٛج ٚحُظذس٣ظ ٝحُ٤ٜجخص حُٔؼخ:ٚٗٝ
 .8أخاله٤خص ػؼ٤ٛ ٞجش حُظذس٣ظ ًزخكغ ػِٔ.٢
 .9أخاله٤خص ػؼ٤ٛ ٞجش حُظذس٣ظ ك ٢هز ٍٞحُٜذح٣خ ٝحُظزشػخص.
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 .11أخاله٤خص ػؼ٤ٛ ٞجش حُظذس٣ظ ك ٢حُظؼخَٓ ٓغ حإلدحسس.
 .11أخاله٤خص حُٜٔ٘ش ك ٢حألٗشطش حُطالر٤ش.

أوالً :أخالقُبد عضى هُئخ انتذسَس فٍ انتذسَس
٣ـذ إٔ ِ٣ظضّ حألعظخر حُـخٓؼ ٢ك ٢حُو٤خّ رٜٔخّ حُظذس٣ظ رٔخ :٢ِ٣
 .1حُلشص ػِ ٠اطوخٕ حُٔخدس حُظ٘٣ ٢خؽ ر ٚطذس٣غٜخ أ٣ ٝئٗ َٛلغ ٚكٜ٤خ هزَ إٔ ٣وزَ طذس٣غٜخ.
 .2حُظلؼ٤ش حُـ٤ذ ُٔخدطٓ ٚغ حإلكخؽش حُٞحك٤ش رؤكذع حألرلخع حُؼِٔ٤ش حُٔ٘شٞسس ٝحُظطٞس كٓ ٢ـخٍ
حُظخظض ُٓ ٌٕٞ٤ظٌٔ٘خ ٖٓ حُٔخدس رخُوذس حُز٣ ١ئُ ِٚٛظذس٣غٜخ ػِ ٠أكؼَ ٝؿ.ٚ
 .3إٔ ٣ظوٖ ٜٓخسس حُظذس٣ظ٣ٝ ،و ّٞرخُظـ٤٤ش ٝحُظط٣ٞش ك ٢أعخُ٤ذ حُظذس٣ظ رب عظخذحّ حُطشم ٝحُٞعخثَ
حُلذ٣ؼش ٝحُٞعخثؾ حُظؼِ٤ٔ٤ش رخُشٌَ حُز٣ ١ـؼِٓ ٚشٞهخ ً ٔٓٝظؼخً .
 .4حالُظضحّ ربعظخذحّ ٝهض حُٔلخػشس رؤعِٞد كؼخٍ ٓٝؼٔش رٔخ ٣لون ٓظِلش حُطالد ٝحُـٔخػش
ٝحُٔـظٔغ.
 .5إٔ ٣لشص ػِ ٢دػْ ٓوشسحط ٚرؤكذع حُٔشحؿغ حُؼِٔ٤ش ٝٝؿٞد ٓظخدس ٓخظِلش ٝعِٜش ُلظٍٞ
حُطخُذ ػِٜ٤خ.
 .6حإل ُظضحّ رٔؼخ٤٣ش حُـٞدس حُشعٔ٤ش أ ٝؿ٤ش حُشعٔ٤ش ك ٢طلذ٣ذ حُٔغظ ٟٞحُؼُِِٔٔ ٢خدس كال طٌ ٕٞأػِ٠
ٓٔخ ٓ ٞٛطِٞد كظخِن طؼٞرخص ؿ٤ش ٓزشسس أ ٝطٌ ٕٞأعٔٓ َٜخ ٓ ٞٛطِٞد كظئػش عِز٤خ ً ػِ٠
ػِٔ٤ش حُظؼِْ ٓٝغظ ٟٞحُخش٣ؾ ٓٝغظ ٟٞأدحثُِٜ٘ٔ ٚش.
 .7حإلٓظ٘خع ػٖ اػطخء حُذسٝط حُخظٞط٤ش طلض أٓ ١غٔ.٠
٣ .8لشص ػِ ٠حإلشظشحى ك ٠حألٗشطش حُطالر٤ش ًخألعش  ،حُشكالص  ...حُخ .
٣ .9خظض ٝهظخ ػخرظخ ُِغخػخص حٌُٔظز٤ش ٣ٝـ٤ذ طلؼِٜ٤خ.
 .11حإل ُظضحّ رخِن حُلشص ألٕ ٣لون ؽالر ٚأػِٓ ٠غظ ٖٓ ٟٞحإلٗـخص طغٔق ر ٚهذسحط.ْٜ
 .11إٔ ٣ؼِٖ ُطالر ٚاؽخس حُٔوشس ٝأٛذحكٓٝ ٚلظ٣ٞخطٝ ٚأعخُ٤ذ طوٓٝ ٚٔ٤٤شحؿؼٝ ٚاسطزخؽ ٚرزشٗخٓؾ
حُذسحعش ًٌَ ٣ٝ ،وزَ ٓ٘خهشش حُطالد كٛ ًَ ٢زح .
 .12طشـ٤غ حُطالد ػِ ٢حُٔ٘خهشش ٝارذحء حُشأٝ ١هز ٍٞحإلػظشحع ٝحُشأ ٟح٥خش ٝكن أط ٍٞحُلٞحس
حُز٘خء ٝطزؼخ ً ٥دحد حُلذ٣غ حُٔظؼخسف ػِٜ٤خٝ ،رٔخ ٤ٜ٣ت كشطخ ً أكؼَ ُِظؼِّْ.
 .13إٔ ٞٔٗ ٌٕٞ٣رؿخ ً ُِو ْ٤حُذٞٔ٣هشحؽ٤ش ك ٢كش٣ش حُلٌش ٝكش٣ش حُشأٝ ١كش٣ش حُظؼز٤ش ٝحُٔغخٝحس.
 .14إٔ ٣ئد ١ػِٔ ٚك ٢حُٔلخػشس أ ٝحُٔؼَٔ رؤٓخٗش  ٝاخالص ،كش٣ظخ ً ػِ ٠حُ٘ٔ ٞحُٔؼشكٝ ٢حُخِو٢
ُطالرٓٝ ٚؼخٝ ٚ٤ٗٝإٔ  ٌٕٞ٣حُوذٝس ك ٢حألدحء .
٣ .15شحػ ٠حألٓخٗش حُؼِٔ٤ش ك ٢ششكُ ٚـٔ٤غ أؿضحء حُٔوشس.
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 .16ػذّ عشه ٚأٓ ١ئُق ػِٔ ٢أٝاعظخذحٓ ٚرطش٣و ٚؿ٤ش طل٤ل ٚأ ٝاعظخذحّ حُـش ٝحإلػظشحف
رخُـضء حُٔ٘و ٖٓ ٍٞحُٔئُلخص حألخش ٝ ١حإلشخسٝ ٙحإلشخد ٙرٜز ٙحُٔشحؿغ.
 .17إٔ  ٌٕٞ٣ػؼ٤ٛ ٞجش حُظذس٣ظ كغٖ حُٔظٜشُ ،ذ ٚ٣ػوش ر٘لغ٣ٝ ٚلغٖ اخظ٤خس حألُلخظ.
 .18حُؼَٔ ػِ ٢ط٘ٔ٤ش هذسحص حُطخُذ ػِ ٠حُظلٌ٤ش حُٔ٘طوٝ ٢حُٔغظوَ ٝحُظٞطَ اُ ٠حإلعظ٘ظخؿخص
حُظل٤لش.
 .19إٔ ٣ظخرغ أدحء ؽالر ٚاُ ٠أهظٓ ٠ذٝ ،ٌٖٔٓ ٟحٕ ٣ظ٤ق ٗظخثؾ حُٔظخرؼش ُطالرُٝ ٚز ١ٝحُشؤٕ
ُِظظشف ر٘خء ػِٜ٤خ
 .21إٔ ٣وخ ّٝحُؼـٞؽ حُشخظ٤ش ٝحُٔ٤ٜ٘ش ٝحإلؿظٔخػ٤ش ٝحُٔخُ٤ش ٝحُغ٤خع٤ش ك ٠حُظؤػ٤ش حألخاله٤ش رٔخ
طظؼٔ٘ ٖٓ ٚطؤػ٤شحص عِز٤ش أ ٝؿ٤ش ع٣ٞش ٝحُلظ ٖٓ ٍٞؿشحء رُي ػٌِٓ ٠خعذ أ٘ٓ ٝخكغ شخظ٤ش.
 .21أال ٣وزَ حُٜذح٣خ حُظ ٠طؼط ٠رـشع حُظؤػ٤ش ػِٝ ٠ظ٤لظ ٚك ٠حُلٌْ ٝحُظوُِ ْ٤طالد ٝحُظ ٠طئػش ػِ٠
هشحس. ٙ
 .22طـ٘ذ أ ١اشخسحص طٞك ٢رخإلؿزخس ػِ ٠ششحء حُٔوشسحص أ ٝحُٔزًشحص حُذسحع٤ش أ ٝكَٔ
حُٔلخػش ٖ٣ػِ ٠حإلُظضحّ رشأ ١أٓ ٝزٛذ ػِٔ ٢أ ٝاؿظٔخػ.٢

ثبَُبً :أخالقُبد عضى هُئخ انتذسَس فً انتعبيم يع انطالة
ٌ جب أن ٌكون قدوة لطالبه و أن ٌقدم فً أقواله وأفعاله نموذجا طٌبا ٌحتذي به طالبه  ،وٌتمثلون
به فى اإلجتهاد واإللتزام العلمً و كل جوانب شخصٌته حتى ملبسه ومشٌته وكالمه وإهتماماته
ألنه حٌنما ٌتصرف تصرفاً ما سٌعتبره الطالب مقٌاس لهم وإن هذا التصرف هو التصرف
المناسب.
 توزٌع اإلهتمام على الطالب المحاضرٌن فال ٌختص أحدهم أو بعضهم بمحاضرته وتوجٌهاته
بما ٌمٌز بٌنهم وبٌن غٌرهم من الطالب المحاضرٌن .
 اإلحترام المتبادل وإحترام استقالل الطالب فكل طا لب من حقه أن ٌكون رأٌه بنفسه وأن ٌختار
قٌمه ومعتقداته.
 السعً بكافة الطرق لغرس القٌم النبٌلة واألخالق الحمٌدة فً نفوس طالبه وبخاصة قٌم
اإلخالص فً العمل والصدق واألمانة وقٌمة الوقت وقبول اآلخر والتعددٌة والحوار البناء والنقد
الذاتً والعمل فً فرٌق وإتباع المنهج العلمً السلٌم.
 عدم التمٌٌز بٌن الطالب على أساس المعرفة أو الدٌن أو النوع.
 أن ٌعلم الطالب كٌف ٌفكر بأسلوب منطقً فاألستاذ علٌه أال ٌلقً النتائج للطالب بل ٌعلمهم
طرق الوصول إلٌها وال ٌعلمهم المهارات وإنما طرق تنمٌتها
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 إكتشاف مهارات الطالب المختلفة وتوجٌهها ومساعدة الطالب على أن ٌتحققوا من قدراتهم
الكامنة لٌصبحوا أعضاء فاعلٌن وزى قٌمة فى المجتمع.
 عدم الضغط على الطالب دون مبرر لٌتصرفوا بإستقاللٌة دون خوف من أجل المعرفة والتعلم
وتقبل أسئلتهم بروح حسنة وبناءة وهادفه.
 عدم التسبب فى فقدان إحترام الطالب أو التنكٌل بهم أو تسفٌه أرائهم وحتى فى حاالت األسئلة
التى تظهر عدم تفهم الطالب لموضوع السؤال .
 أال ٌستغل عضو هٌئة التدرٌس وضعه الوظٌفى فى إستغالل عالقته بالطالب بالحصول على
إمتٌازات شخصٌة أو منفعٌة .
 أال ٌحجب عن الطالب أى معلومات مهنٌة أو علمٌة أو بحثٌة إال فٌما نص علٌه القانون .
 أن ٌساعد الطالب وٌشجعهم على إكتساب المعرفة والخبرات والمهارات والمعلومات والتعلم
المستمر وإبراز ملكاتهم لٌكونوا منتمٌن ومبدعٌن فى المجتمع .
 أن ٌساعد الطالب على إكتساب خبرة التخطٌط والخبرات العلمٌة لٌصلوا إلى مرحلة أكادٌمٌة
متقدمة تبرز القدرات الكامنة لدٌهم .
ٌ قوم بتقوٌم آدائه مع طالبه وكذلك المادة العلمٌة التى ٌقدمها لهم.
 أن ٌبحث بجدٌة وحٌادٌة وضمٌر فعال مع زمالئه شكاوى الطالب والبحث فى أسبابها وطرق
تجنبها والحلول لها دون إضطهاد أو إحداث ضرر للشاكى .
ٌ نقل لطالبه الخبرات العلمٌة العالمٌة.
ٌ تجاوز هدفه نقل المعلومات الى بناء طالب علم وذات خلق .
ٌ شجع طالبه على إعداد البحوث الخاصة بمقرره الدراسى.
ٌ درب طالبه على كٌفٌة الحصول على المعلومات من مصادر متنوعة.

ثبنثبً :أخالقُبد عضى هُئخ انتذسَس فٍ تقُُى انطالة وتُظُى االيتحبَبد
٣ـذ إٔ ِ٣ظضّ حألعظخر حُـخٓؼ ٢رؼذد ٖٓ حُٔغج٤ُٞخص ٝحُغِ٤ًٞخص حألعخع٤ش:
٣ .1ؼظزش حُظوٝ ْ٤٤عِ٤ش ُِظؼِْ ٤ُٝظ ٓـشد طظ٘٤ق ُِ٘ـخف ٝحُشعٞد ٝرُي رخعظخذحّ حُظـز٣ش حُشؿؼ٤ش
رٜذف طؼذ َ٣حُٔغخس ٝطلو٤ن حُظ٘ٔ٤ش .
 .2طٞخ ٢حُؼذٍ ٝحُـٞدس ك ٢طظٔ ْ٤حإلٓظلخٕ ُٓ ٌٕٞ٤ظٔش٤خ ً ٓغ ٓخ ٣ظْ طذس٣غٓٝ ٚخ ٣ظْ طلظ،ِٚ٤
ٝهخدسحً ػِ ٠كشص ٓغظ٣ٞخص حُطالد كغذ طلٞه. ْٜ
 .3حُظو ْ٤٤حُٔغظٔش أ ٝحُذٝسُِ ١طالد ٓغ اكخدط ْٜر٘ظخثؾ حُظوُ ْ٤٤إلعظلخدٜ٘ٓ ٙخ ك ٢طظل٤ق حُٔغخس أٝ
طذػ ٚٔ٤كغذ حُلخُش.
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 .4اخطخس  ٢ُٝحألٓش ر٘ظخثؾ حُظو ْ٤٤ك ٢حُلخالص حُظ ٢طغظٞؿذ رُي ٓ ،ؼَ ( ٝػغ حُطخُذ ػِ ٠هخثٔش
حإلٗزحس ) أ ( ٝاػطخء حُطخُذ كشطش أخ٤شس ٖٓ حُخخسؽ ) أ ٝؿ٤ش رُي ٖٓ حُلخالص كغذ حُغ٤خعش
حُٔظزؼش ك ٢حُٔئعغش حُظؼِ٤ٔ٤ش.
 .5طٞخ ٢حُؼذٍ ٝحُـٞدس ك ٢طظٔ ْ٤حإلٓظلخٕ ُٓ ٌٕٞ٤ظٔش٤خ ً ٓغ ٓخ ٣ظْ طذس٣غٓٝ ٚخ ٣ظْ طلظ، ِٚ٤
ٝهخدسحً ػِ ٠كشص ٓغظ٣ٞخص حُطالد كغذ طلٞه.ْٜ
٣ .6شحػ ٠حُلشٝم حُلشد٣ش ر ٖ ٤ؽالر٘٣ٝ ،ٚؼٌظ ٛزح ػِ ٠طؼذد ؽشم حُظذس٣ظ ٝحُظو.ْ٣ٞ
 .7ط٘ظ ْ٤حإلٓظلخٗخص رٔخ ٤ٜ٣ت حُلشطش ُظطز٤ن حُلضّ ٝحُؼذٍ ٝحإلٗؼزخؽ كٗ ٢لظ حُٞهض ك ٢ؿِغخص
حإلٓظلخٕ.
٣ .8شحػ ٠طٞك٤ش حُظشٝف حُٔالثٔش ُِطالد ك ٢أدحء حإلٓظلخٗخص ٝػذّ حُظغخٓ َٛغ كخالص حُـش أٝ
حُششٝع ك. ٚ٤
 .9ال ٣ـٞص اششحى حألهخسد ك ٢آظلخٗخص أهخسر.ْٜ
 .11ال ٣غ٘ذ طظل٤ق حٌُشحعخص اال ألشخخص ٓئٓٝ ٖ٤ِٛئطٔ٘.ٖ٤
 .11طشحػ ٠حُذهش حُظخٓش ك ٢طظل٤ق ًشحعخص حإلؿخرش ٓ ،غ حُٔلخكظش ػِ ٠عش٣ش حألعٔخء ٓ ،خ ُْ ٌٖ٣
حُ٘ظخّ ٣غٔق رـ٤ش رُي.
 .12طظْ ًخكش حألػٔخٍ حُخخطش رلغ عش٣ش ًشحعخص حإلؿخرش ٝطغـ َ٤حُ٘ظخثؾ ك ٢حٌُشٞف حُٔؼذس ُزُي ،
رلؼٞس حألؿِز٤ش حُٔطِوش ُؼذد أػؼخء حٌُ٘ظش ٍٝػِ ٢حألهَ.
 .13حإلُظضحّ رخُذهش حُظخٓش ٝؿ ٞحُغش٣ش حٌُخَٓ ك ٢سطذ حُذسؿخص.
 .14حإلٗظٜخء ٖٓ أػٔخٍ حُظظل٤ق ٝحُشطذ ك ٢أهشد ٝهض ٌٖٓٔ طٔ٤ٜذح ً إلػالٕ حُ٘ظخثؾ كٝ ٢هض
ٓ٘خعذ .
 .15طؼِٖ حُ٘ظخثؾ كٝ ٢هض ٝحكذ ٖٓ ٓظذس ٝحكذ.
 .16كلض حُظظِٔخص حُٔوذٓش ٖٓ حُطالد رؼذ اػالٕ حُ٘ظ٤ـش رـذ٣ش طخٓش ٝك٤خد ًخَٓ ٞٓٝػٞػ٤ش
خخُظش .

ساثعب :أخالقُبد انًهُخ فٍ خذيخ انجبيعخ
 .1حإلُٔخّ حُظخّ ربعظشحط٤ـ٤ش حُـخٓؼش ٝحٌُِ٤ش حُظ٣ ٢ؼَٔ رٜخ ًٝزُي سإ٣ش ٝسعخُش حٌُِ٤ش ٝحُؼَٔ ػِ٠
ٗششٛخ ٝطلو٤وٜخ ٛ .زح رخإلػخكش اُ ٠حُٔشخسًش حُلؼخُش ك ٢اػذحد حُخطش حُزلؼ٤ش ٝسإ٣ش ٝسعخُش
حُوغْ حُز٘٣ ١ظٔ ٢اُ ٚ٤ػؼ٤ٛ ٞجش حُظذس٣ظ .
 .2طوزَ حُٜٔخّ حُٔغ٘ذس اُ ٚ٤ك ٢حُٜ٘ٞع رشج ٕٞحُـخٓؼش رظذس سكذ ٝحُو٤خّ رٜخ ربخالص ٝاطوخٕ ،
ٝأال طؼٞه ٚحُظؼٞرخص أ ٝحُٔشٌالص ػٖ ط٘ل٤ز ٓخ ٣غّ٘ذ آُٜ ٖٓ ٚ٤خّ.
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 .3ػِ ٠حألعظخر إٔ ٣لخكع ػِ ٠حُٔخٍ حُؼخّ رٌَ ٝعِ٤ش ٣شحٛخ ٓ٘خعزش عٞحء كٔ٤خ ٣غظخذٓ ٖٓ ٚأؿٜضس
ػِٔ٤ش ٓٝؼذحص ٓٝغظِضٓخص ،أ ٝك ٢ارذحء حُشأٝ ١حإلشظشحى ك ٢حُِـخٕ ( ٓؼَ ُـ٘ش كلض
حُؼشٝع حُٔوذٓش ُظـ٤ٜض حُٔؼخَٓ حُؼِٔ٤ش ) ٝك٣ ٖ٤طِذ ٓ٘ ٚطٞط٤ق ػَٔ ع٤ظْ ؽشك٣ ٚو ّٞرزُي
رٔخ ٣لون حُللخظ ػِ ٠حُٔخٍ حُؼخّ .
 .4حإل ُظضحّ رخُِٞحثق ٝحُوٞحٗٝ ٖ٤حُ٘ظْ ٓ ًَٝخ ٣ششع ٖٓ هٞحػذٝ ،ارح ُْ ٣شم ُٗ ٚظخّ أ ٝهخػذس ٣ظخز
حإلؿشحء حُوخُٗ ٢ٗٞإلػظشحع أُٔ ٝلخُٝش حُظؼذ. َ٣
 .5ػذّ حُٔزخُـش ك ٢طوذ٣ش حُٔشدٝد حُٔخدُ ١ؼِٔ ٚرذٓ ٕٝغٞؽ ،كخُظوذ٣ش حُؼخدٍ  ٞٛحُٔظٞهغ ٖٓ أعظخر
حُـخٓؼش٣ٝ ،ظظَ رزُي طوذ٣ش أعؼخس حٌُظذ  ٢ٛٝهؼ٤ش شخثٌش ،سرٔخ طلظخؽ ُشـخػش حُٔغج ٍٞهزَ
حألعظخر.
 .6إٔ ٣و ْ٤ػالهخطٓ ٚغ صٓالثٝ ٚسإعخثٓٝ ٚشإع ٚ٤ػِ ٠حالكظشحّ حُٔظزخدٍ ٝحُلشص ػِ ٠حُظخُق
حُؼخّٝ ،إٔ ٣ظـ٘ذ حُٔـخٓالص حُظ ٢طٜذد حُظخُق حُؼخّ .
 .7ارح ط٘ٓ ٠ُٞظزخ ً ادحس٣خ ً دسد ٗلغ ٚأ ٝسكذ رخُظذس٣ذ حُٔظخف ُ٤و ّٞرؼِٔ ٚػِ ٠أًَٔ ٝؿ ٚك ٢كذٝد
هذسحطٚ
 .8حُظٔؼ َ٤حُلغٖ ٝحُٔششف ُِـخٓؼش حُظ٘٣ ٢ظٔ ٢اُٜ٤خ ػؼ٤ٛ ٞجش حُظذس٣ظ ٖٓ خالٍ ارذحء ٓظٜشً ح
ٝهٞال ٝػٔال ؽ٤زًخ كٌٓ ًَ ٢خٕ.
 .9ػذّ اعظـالٍ ػؼ٤ٛ ٞجش حُظذس٣ظ ُألؿٜضس  ٝحإلٌٓخٗ٤خص حُٔؼِٔ٤ش حُؼٔ٘٤ش ٝحُظ ٢طغ٘ذ اُ ْٜ٤اال ك٢
حُؼَٔ ٝحُذسحعش.

خبيسب :أخالقُبد انًهُخ فٍ خذيخ انًجتًع
٣ـببذ إٔ ٣بببشرؾ دٝس حألعببظخر حُـبببخٓؼ ٠رببٓ ٖ٤خ٣ؼِّٔببب ٚأ٣ ٝزلؼببب ٚربكظ٤خؿببخص حُٔـظٔبببغ كبب ٢خذٓبببش حُـخٓؼبببش
ٝحُٔـظٔغٝ .ال ٘٣لظَ دٝس ٙك ٢خذٓش حُـخٓؼش ٝحُٔـظٔغ ػٖ دٝس ٙك ٢خذٓش حُؼِْ ٝك ٢خذٓش حُطالد ،ربَ
إ خذٓظُ ٚؼِٔٝ ٚؽالر ٢ٛ ٚأٓ ْٛخ ٣وذًٓ ٚخذٓش ُِـخٓؼش ٝحُٔـظٔغ .
٣ـذ إٔ ِ٣ظضّ حألعظخر حُـخٓؼ ٢ك ٢حُو٤خّ رٜٔخّ خذٓش حُـخٓؼش ٝحُٔـظٔغ رٔخ :٢ِ٣
 .1طٞؽ٤ذ أٝحطش حُؼو ٚر ٖ٤حٌُِٝ ٚ٤حُٔـظٔغ.
 .2سرؾ رلٞع حُـخٓؼش ٓٝخ ُ٣ؼِّٔ ٚأ٣ ٝزلؼ ٚرخكظ٤خؿخص حُٔـظٔغ ٝحُز٤جش ٖٓ ،خالٍ ط٘ٔ٤ش حُزلغ
حُظطز٤وٝ ٠سرطش رٞحهغ حُؼَٔ ك ٠حُٔـظٔغ رٔخ ٣غخ ْٛك ٠كَ حُٔشٌالص حُز٤ج٤ش ك ٠حُٔـظٔغ ػِ٠
حُٔغظ ٟٞحُٔلِٝ ٠حإلهِ.٠ٔ٤
 .3حُٔشخسًش حُؼِٔ٤ش ك ٢ط٘ٔ٤ش ٓـظٔغ حُـخٓؼش ػٖ ؽش٣ن حُذٝسحص حُٔظخظظش ُظذس٣ذ حُخش٣ـٖ٤
ٝسكغ ًلخء ط ْٜرٔخ ٞ٣حًذ عٞم حُؼَٔ ًٝزح حُوٞحكَ حُظ ٢طخذّ حُٔـظٔغ ك ٢شظ ٠حُظخظظخص .
 .4حإلٛظٔخّ رخُٔشخسًش حُلؼخُش ك ٢رشحٓؾ خذٓ ٚحُٔـظٔغ ٝط٘ٔ ٚ٤حُز٤ج.ٚ
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 .5طو٣ٞش حُشٝحرؾ ٓغ حُٔئعغخص حإلٗظخؿ٤ش حُٔخظِلش ٝحُظ ٠طئد ٟحُ ٠حُظلخػَ حُٔزخشش رٜٔ٘٤خ رل٤غ
٣غ ْٜأػؼخء ٤ٛجش حُظذس٣ظ ك ٠كَ حُٔشٌالص حُظ ٠طٞحؿٛ ٚز ٙحُٔئعغخص.
 .6سرؾ ٓخ ٣ؼُِِٔ ٚطالد ربكظ٤خؿخص حُٔـظٔغ ٝإٔ ٣خظض حألعظخر ؿضء ًز٤ش ٖٓ ؿٜذ ٝ ٙػِٔٚ
ُِٔشٌالص حُظ٣ ٠ؼخٜٗ٘ٓ ٠خ حُٔـظٔغ .
 .7حألخز رشأ ١حُٔـظٔغ حُٔل٤ؾ ك ٢حُزشحٓؾ حُظ ٢طوذٜٓخ حٌُِ٤ش ربػظزخس ٙحُٔغظل٤ذ ٜٓ٘خ .
 .8حُٔلخكظش ػِ ٢حُز٤جش ٝػذّ حإلػشحس رٜخ أػ٘خء حُظؼخَٓ ٓغ حُٔٞحد حٌُ٤ٔ٤خث٤ش ٝحُزُٞٞ٤ؿ٤ش حُؼخس.ٙ
٣ .9لشص ػِ ٠اػذحد حُطخهخص حُزشش٣ش حُظ٣ ٠لظخؿٜخ حُٔـظٔغٝ ،طض٣ٝذ ْٛرؤكذع حُٔؼخسف ٝ
حُخزشحص حُٔظـذدس .
 .11حُظظذُ ١خذٓش حُٔـظٔغ ًِٔخ ًخٕ رُي ك ٢اعظطخػظ. ٚ
 .11حُظظذُ ١وؼخ٣خ حُشأًِٔ ١خ ًخٕ رُي ك ٢اعظطخػظ. ٚ

سبدسب :أخالقُبد عضى هُئخ انتذسَس فٍ انتعبيم يع طالة انذساسبد انعهُب واإلششاف
عهً انشسبئم انعهًُخ
 .1حُظؤً٤ذ حُٔغظٔش ػِ ٢حألٓخٗش حُؼِٔ٤ش ك ٠ط٘ل٤ز رلٞػٓٝ ٚئُلخطٝ ٚحُظؤً٤ذ حُٔغظٔش ُطالر ٚػِ٠
حألٓخٗش حُؼِٔ٤ش ٝحُغش٣ش.
 .2طٞؿ ٚ٤رلٞػُٔ ٚخ ٣ل٤ذ حُٔؼشكش ٝحُٔـظٔغ ٝحإلٗغخٗ٤ش
 .3طوذ ْ٣حُ٘ظ٤لش حُؼِٔ٤ش ك ٢ػِٔ٤ش اخظ٤خس ٓٞػٞع حُزلغ ٝحُظؼش٣ق رؤط ٍٞحُزلغ حُؼِٔ٢
ٓٝشحكِٝ ٚؽشم ؿٔغ حُٔخدس ٝطلِِٜ٤خ ٝحُظؤًذ ٖٓ هذسس حُزخكغ ػِ ٢حُو٤خّ رزلؼ.ٚ
 .4حُظو ْ٤٤حُذه٤ن ٝحُؼخدٍ ُِزلٞع عٞحء حُظ٣ ٢ششف ػِٜ٤خ أ ٝحُظ٣ ٢ذػُ ٢الشظشحى ك ٢حُلٌْ ػِٜ٤خ.
 .5حُظؤًذ ٖٓ هذسس حُزخكغ ػِ ٠حُو٤خّ رزلؼ ٚطلض اششحف حألعظخر .
 .6طوذ ْ٣حُٔؼٗٞش حُؼِٔ٤ش حُٔو٘٘ش ُِطخُذ ٝحُظ ٢ال طٌ ٕٞأًؼش ٓٔخ ٣ـذ كال ٣ظلَٔ حُطخُذ ٓغج٤ُٞظ،ٚ
ٝال طٌ ٕٞأهَ ٓٔخ ٣ـذ كال ٣غظل٤ذ حُطخُذ ٖٓ أعظخر. ٙ
 .7طؼ٣ٞذ حُطخُذ ػِ ٠طلَٔ ٓغج٤ُٞش رلؼٝ ٚطلِ٤الطٗٝ ٚظخثـٝ ٚحالعظؼذحد ُِذكخع ػٜ٘خ .
 .8طذس٣ذ حُطخُذ ػِ ٠حُظو ْ٤٤حُٔغظوَ ٝحإلخظ٤خس حُلش أػ٘خء ط٘ل٤ز حُزلغ ػِ ٠إٔ ٣ظلَٔ ٗظ٤ـش
هشحس.ٙ
 .9ػذّ حإلٗضالم اُ ٠عِ٤ًٞخص ارظضحص أ ٝارالٍ أ ٝاٛخٗش حُ طخُذ ٝطغل ٚ٤هذسحط ٚعٞحء أػ٘خء حُزلغ أٝ
ك ٢ؿِغخص حُٔ٘خهشش حُؼِ٘٤ش ُِشعخثَ ،كزُي حُٔغِي أٝالً ٗٔٞرؽ ع٤ت ُِطخُذ ٝػخٗ٤خ ً هذ ٔ٣ظ
رخُؼشس شخظ٤ش حُطخُذٝ ،رزُي  ٌٕٞ٣حألعظخر هذ أخَ رٔغج٤ُٞظ ٚحُخِو٤ش اصحء حُٔغخٔٛش ك ٢حُ٘ٔٞ
حُٔؼشكٝ ٢حُخِو ٢حُغُِِ ْ٤طخُذ .
٣ .11ـذ طٞػ٤ق أدٝحس حُٔشظشً ٖ٤ك ٠حُزلٞع حُٔشظشًش رذهش ٝحإلرظؼخد ػٖ حُٔـخِٓش.
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 .11ك ٢حإلهظزخط ٣ـذ إٔ  ٌٕٞ٣حُٔظذس ٓلذدح ً ٝٝحػلخ ً ٝػذّ رظش حُ٘ظٞص حُٔ٘وُٞش رٔخ ٣خَ
روظذ طخكزٜخ عٞحء ًخٕ روظذ أ ٝؿ٤ش هظذ.
 .12الرذ إٔ طزًش حُٔشحؿغ رؤٓخٗش طخٓش ٝرذهش طٌٖٔ ٖٓ حُشؿٞع اُٜ٤خ ٝال ٣زًش ٓشحؿغ ُْ ٣ظْ
اعظخذحٜٓخ اال رخػظزخسٛخ هخثٔش هشحءس اػخك٤ش.
 .13ك ٢طلِ َ٤حُز٤خٗخص حُٔؼِٔ٤ش ٣شحػ ٠حُذهش ٝحُظذم ٝحألٓخٗش
 .14ط٘ٔ٤ش هذسحص حُطالد ػِ ٢حُظلٌ٤ش ٝحإلرذحع ك ٢حُٔـخالص حُزلؼ٤ش حُـذ٣ذس.
 .15طشـ٤غ حُطِز ش ػِ ٠حُو٤خّ رؤرلخع ٓشظشًش ٓٔخ ٣شـغ سٝف حُلش٣ن ٘٣ٝؼٌظ رخإل٣ـخد ػِٗ ٠ظخثؾ
حألرلخع.

سبثعب :إنتضاو عضى هُئخ انتذسَس َحى صيالئه يٍ أعضبء هُئه انتذسَس وانهُئبد
انًعبوَه:
 – 1إٔ ٣غ٣ٝ ْٜلٔ ٢حُلوٞم حُٔذٗ٤ش ٝحإلٗغخٗ٤ش ُ.ْٜ
 – 2أال ٔ٣خسط أٞٗ ١ع ٖٓ حُظٔ٤٤ض ر ٖ٤صٓالث ٖٓ ٚأػؼخء ٤ٛج ٚحُظذس٣ظ ٝحُ٤ٜجخص حُٔؼخ.ٚٗٝ
 – 3أال ٣غظخذّ أعِٞد حُظخ٣ٞق ربػخسس حُٔئعغخص حُلٌ٤ٓٞش طـخ ٙح٥خش.ٖ٣
 – 4إٔ ٣ل٤ؾ رخُغش٣ش ٝروذس ٖٓ حُؼوش ٝحإلػظزخس ٓخ ٣ؼشك ٚػٖ صٓالثٝ ٚحأل٣غٔق رظزخدٍ حُٔؼِٓٞخص ػٖ
ح٥خش ٖ٣حال رطِذ ٓ٘ ٚرظل ٚسعُٔ ٚ٤ظظل٤ق حُٔغخس حألخاله.٢
 – 5إٔ ٣غظـ٤ذ ُِظغخإٍ رشلخكٝ ٚ٤رظٞحصٕ .ٚ٤ٜ٘ٓٝ
 – 6إٔ ٓ ٌٕٞ٣ظغخٓلخً ٓٝظوز ً
ال حُ٘وذ حُز٘خء ٝطظشكخص ح٥خشٝ ٖ٣ه.ْٜٔ٤
 – 7إٔ ٣شـغ ٣ٝذػْ صٓالث ٚحُٔشخسًٓ ٖ٤ؼ ٚك ٢طط٣ٞش ٜٓ٘ش حُظؼِ٣ ٝ ْ٤ؼظشف روذسحط.ْٜ
 – 8إٔ ٣لظشّ ٝؿٜخص ٗظش حألخشٝ ٖ٣اخظالف طٞؿٜخط.ْٜ
 – 9إٔ ٔ٣ظ٘غ ػٖ طٞؿ ٚ٤حُِ ّٞحُشخظ ٢أ ٝؿ٤ش حُؼخدٍ أ ٝحُٔظل٤ض.
 – 11أال ٣غظخذّ ٌٓخٌٗٓٝ ٚخٗظٝ ٚحُظغ٤ٜالص حُٔٔ٘ٞكٌٓ ُٚ ٚظزخً ٝرلؼ٤خ ً ٝٝظ٤ل٤خ ً كٔٓ ٢خسعش أػٔخُٚ
حُشخظ٤ش ح ٝحُٔ٘لؼ٤ش.
 – 11إٔ ٣لظشّ هذسحص ح٥خش٣ٝ ٖ٣ؼظشف رٜخ.
 – 12أال ٣ظِق أ٣ ٝللض ِٓلخص ح٥خش ٖ٣د ٕٝطظش٣ق أ ٝارٕ ٖٓ حُغِطخص حُٔخظظش.
 – 13إٔ ٣خظخس حُزخكؼ ٖٓ ٖ٤ر ٖ٤حُٔظوذٓ ٖ٤ر٘خء ػِ ٢حُٔ٘خكغٝ ٚحُوذسحص حٌُخٓ٘ش ٝد ٕٝطٔ٤٤ض.

ثبيُب :أخالقُبد عضى هُئخ انتذسَس كجبحث عهًٍ
ػِ ٠ػؼ٤ٛ ٞجش حُظذس٣ظ ًزخكغ ػِٔ ٠إٔ طظٞحكش ك ٚ٤حُظلخص ح٥ط٤ش:
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. 1كذ حإلؽالع ٝحُؼِْ ٣ٝ :ؼظزش رُي دحكؼخ ً ه٣ٞخً ُلذ حُؼَٔ ٝحُؼِْ ٝحُٔؼشكش.
. 2طلخء حُزٛٝ : ٖٛزح ٣ئد ٟاُ ٠هٞس حُٔالكظش ٝطذم حُظظٞس.
. 3حُظزش ٝحُٔظخرشس ٔٓ :خ ٣غخػذ ك ٠طٔٞد ٙأٓخّ حُؼؼشحص ًِٜخ كظ ُٞٝ ٠طٌشسص.
. 4حألٓخٗ ٚحُؼوِ٤ش ُ :ؼٔخٕ عالٓش حُؼَٔ ٝعالٓش ٗظخثـ.ٚ
. 5حُظخٔٝ ٖ٤حُخ٤خٍ ٔٛٝ :خ حُطش٣ن ُخِن حألكٌخس ٝٝسٝد حُخٞحؽش ك ٠حُز.ٖٛ
. 6حُوشحءس حُٞحػ٤ش  ٠ٛ :ػخَٓ ػشٝسُ ٟظٞك٤ش حُٞهض ٝحُـٜذ حُزً ٟخٕ ػِ ٠حُزخكغ رزُُِ ٚلظٍٞ
ػِ ٠حُٔؼِٓٞخص.
. 7حإلُٔخّ روٞحػذ حُؼِْ ٣ٝؼظزش رُي دػخٓش أعخع٤ش ٣و ْ٤ػِٜ٤خ حُزخكغ ر٘٤خٗ ٚحُلٌش.ٟ
. 9حُظذس٣ذ ػِ ٠طوِ٤ذ حألٓٞس ٝطذرشٛخ  :رٔالكظش حُظٞحكن ٝحُظؼخسع ر ٖ٤حُ٘ظخثؾ ٝحُ٘ظش٣خص.
 . 11ط٘ٔ٤ش حُلؼ ٍٞحُؼِٔٝ : ٠حُظؼشف ػِ ٠حُلوخثن ربعظٔشحس.
 . 11ارًخء سٝف حُٔ٘خكغش  :حُظ ٠طل٤ذ ك ٠طوظ ٠حُلوخثن ٝطزخدٍ ٝؿٜخص حُ٘ظش ر ٖ٤حألكشحد ٝطٞؿٚ٤
ٗظش حُزخكغ ُضٝح٣خ أخش ٖٓ ٟحُٔٞػٞع ٝحُظضٝد رٔوظشكخص ٗخكؼش.
َجت أٌ َهتضو األستبر انجبيعٍ فٍ يجبل انجحث انعهًً ثبنقُبو ثًب َهٍ:
. 1طٞؿ ٚ٤حُزلٞع ُٔخ ٣ل٤ذ حُٔؼشكش ٝحُٔـظٔغ ٝحإلٗغخٗ٤ش ًبُظضحّ أخاله ٢أعخع.٢
. 2حألٓخٗش حُؼِٔ٤ش ك ٢ط٘ل٤ز حُزلٞع ٝحُٔئُلخص كال ٘٣غذ حُزخكغ ُ٘لغ ٚاال كٌشٝ ٙػِٔ ٚكوؾ ٣ٝـذ إٔ
ٓ ٌٕٞ٣وذحس حالعظلخدس ٖٓ ح٥خشٓ ٖ٣ؼشٝكخً ٓٝلذدح ً .كٔوظؼ ٠أخاله٤ش حألٓخٗش حُؼِٔ٤ش طٞػ٤ن
حُٔظذس رخُذهش طلشصح ػٖ حُظٞسؽ ك٘ٓ ٢خك٤خص أخاله٤ش.
. 3ك ٢حإلهظزخط ٣ـذ إٔ  ٌٕٞ٣حُٔظذس ٓلذدح ً ٝٝحػلخً ٓٝوذحس حإلهظزخط ٓلٜٓٞخ ً رذ ٕٝأُ ١زظ أٝ
ؿٔٞع ُزح طؼذ ٓغؤُش حُذهش كٗ ٢وَ أ ٝر٤خٕ أهٞحٍ ح٥خش ٖ٣هؼ٤ش كغخعش ؿذح.
. 4ػذّ رظش حُ٘ظٞص حُٔ٘وُٞش رٔخ ٣خَ روظذ طخكزٜخ عٞحء ًخٕ رُي روظذ أ ٝرـ٤ش هظذ.
. 5ك ٢حُزلٞع حُٔشظشًش ٣ـذ طٞػ٤ق أدٝحس حُٔشظشً ٖ٤رذهش ٝحإلرظؼخد ػٖ ٝػغ حألعٔخء ُِٔـخِٓش
أُِٔ ٝؼخٗٝش.
٣. 6ـذ ؿٔغ حُز٤خٗخص رؼ٘خ٣ش ٝدهش د ٕٝطل٤ض ٖٓ ؿخٗذ حُزخكغ .كخٕ حُزلغ حُؼِٔ٣ ٢غظذػ ٢حُظؼخَٓ
ٓغ حُلٌشس دٗ ٕٝظش ألعٔخء أ ٝأشخخص.
٣. 7ـذ طوذ ْ٣حُز٤خٗخص ك ٢شٌَ ٝحػق ًٝظخرش حُزلغ رظلخطً َ٤خك٤ش طٌٖٔ حُزخكؼ ٖٓ ٖ٤اػخدس
حُظـخسد ٝحُظلون ٖٓ حُ٘ظخثؾ.
. 8طلذ٣غ حُز٤خٗخص ك ٢حُٔئُلخص حُٔوشسس ػِ ٠حُطالد كظِٞٔ٣ ٠ح رخألٝػخع حُلذ٣ؼش حُٔل٤طش.
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تبسعب :أخالقُبد عضى هُئخ انتذسَس فٍ قجىل انهذاَب وانتجشعبد
٣ ـذ ػِ ٠حٌُِ٤ش اطذحس ع٤خعش سعٔ٤ش رشؤٕ هز ٍٞحُٜذح٣خ ٝحُظزشػخص ٝإٔ ططزوٜخ رٌَ دهش٣ٝ ،ـٞص
إٔ طذٓؾ ٛز ٙحُغ٤خعش ك٤ٓ ٠ؼخم أخاله٤خص حُٜٔ٘ش إ ٝؿذ رخُـخٓؼش.
 ال٣ـٞص هز ٍٞحُٜذح٣خ أ ٝحُظزشػخص ٖٓ ؿٜخص ٓشزٛٞش أ ٝأشخخص ع٤ج ٢حُغٔؼش أ ٝطؼخس كُْٜٞ
ٓـخدالص أخاله٤ش أ ٝطٔظ حُششف ٝحُ٘ضحٛش.
 حُٜذح٣خ ٝحُظزشػخص حُظ ٢طظِوخٛخ حٌُِ٤ش ٣ـذ إٔ طٌٓ ٕٞؼِ٘ش رشلخك٤ش طخٓش ٝؿٜخص طِوٜ٤خ رخٌُِ٤ش ٓؼِ٘ش
ٝاعظخذحٓخطٜخ ٓؼِ٘ش.
٣ ـذ ٝهق حُظؼخَٓ ٓغ أ ٟؿٜش أٝشخض ػزض ٓئخشحً طٞسؽٜخ أ ٝطٞسؽ ٚكٓ ٠غخثَ طٔظ حُ٘ضحٛش
أ ٝحُششف.
٣ ـذ ػذّ سرؾ حُٜذح٣خ ٝحُظزشػخص رؤ ١طؤػ٤ش ػِ ٢ع٤خعخص حٌُِ٤ش ٗٝشخؽٜخ.
٣ لزس ػِ ٢أػؼخء ٤ٛجش حُظذس٣ظ هزٛ ٍٞذح٣خ أ ٝطزشػخص شخظ٤ش خخطش ٖٓ أشخخص ُ ْٜػالهش
رؼَٔ أػؼخء ٤ٛجش حُظذس٣ظ.

عبششاً :أخالقُبد عضى هُئخ انتذسَس فٍ انتعبيم يع اإلداسح
 اإلحترام
 التعاون لتحقٌق مصلحة العمل
 تنفٌذ التوجٌهات التً تطور العمل
 المشاركة اإلٌجابٌة فً نشاطات المؤسسة وفعالٌتها المختلفة
 الحرص على المال العام وتوجٌهه فً جهاته الصحٌحة

أحذ عشش :أخالقُبد انًهُخ فٍ األَشطخ انطالثُخ:
ػؼ٤ٛ ٞجش حُظذس٣ظ ٣ـذ ػِ ٚ٤إٔ ٣شخسى ك ٢حألٗشطش حُطالر٤ش حُٔظ٘ٞػش ٝرُي ػٖ ؽش٣ن:
 .1حإلُظضحّ رخُٔشخسًش ك ٢حألٗشطش حُطالر٤ش ربػظزخسٛخ ؿضءح ٖٓ ػَٔ ػؼ٤ٛ ٞجش حُظذس٣ظ
ٓٝؼخٚ٤ٗٝ
 .2طشـ٤غ حألٗشط ٚحُطالر٤ش حُٔخظِلش.
 .3اػالّ حُطِزش حُـذد رخألٗشطش حُٔخظِلش ٝحُٔظ٘ٞػش.
 .4اًظشخف ٓٞحٛذ حُطالد ٝط٘ٔ٤ظٜخ  ٝطشـ٤ؼٜخ.
 .5ؿشط ه ْ٤حُؼَٔ حُـٔخػٝ ٢سٝف حُلش٣ن ُذ ١حُطالد.
 .6حُظلِ ٢رخُشٝف حُش٣خػ٤ش ٝحُزؼذ ػٖ حُظؼظذ ػ٘ذ حُلٞص ٝحُخغخس.ٙ
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 .7حُظٔغي رو ْ٤حُ٘ظخّ ٝحُظ٘خكظ ٝطٌخكئ حُلشص

آنُخ ضًبٌ انعذانخ وعذو انتًُُض ثٍُ أعضبء هُئخ انتذسَس
٣ .1وٓ ّٞـِظ ًَ هغْ رظٞص٣غ أػزخء حُظذس٣ظ ٝحإلششحف ػِ ٠حُؼِٔ٤ش حُظؼِ٤ٔ٤ش ػِ ٠حُغخدس أػؼخء
٤ٛجش حُظذس٣ظ ٝحُ٤ٜجش حُٔؼخٗٝش رطش٣وش ٓظٌخكجش ٝرخُظغخٓ( ٟٝغ ٓشحػخس حُلذ حألهظ ٌَُ ٠دسؿش)
رٔخ ٣ظ٘خعذ ٓغ طخظض ًَ ٓ٘ٓٝ ْٜخطوش ٙحُِٞحثق حُـخٓؼ٤ش.
٣ .2لذد ٓـِظ ًَ هغْ ك ٠رذح٣ش ًَ كظَ دسحع ٠حإلٗظذحرخص حُخخسؿ٤ش ُـٔ٤غ أػؼخء ٤ٛجش حُظذس٣ظ
ؽزوخ ً ُٔخ طوش ٙحُِٞحثق حُـخٓؼ٤ش ٝاطغخهخ ً ٓغ ع٤خعش حُـخٓؼش.
٣ .3وٓ ّٞـِظ ًَ هغْ رظٞص٣غ حٌُٔخكآص ٝحُلٞحكض ػِ ٠حُغخدس أػؼخء ٤ٛجش حُظذس٣ظ ٝحُ٤ٜجش حُٔؼخٗٝش
رٔخ ٣ظلن ٓغ ًلخءس ٝؿٞدس آدحء ًَ ٓ٘ٝ ْٜك ٠ػٞء حُوٞحػذ حُٔؼٔ ٍٞرٜخ رخٌُِ٤ش إ ٝؿذص.
٣ .4ظْ طٞص٣غ حُٜٔخّ ٝحُٔغج٤ُٞخص رخُظغخٓ ٟٝؼَ أػٔخٍ حٌُ٘ظشٝالص ٝاػذحد حُـذحٝ ٍٝؿ٤شٛخ ٖٓ
حُٜٔخّ.
٣ .5ظْ طٞص٣غ حُزؼؼخص ٝحُٔ٘ق حُذسحع٤ش ٝحُٜٔخّ حُؼِٔ٤ش ٝكوخ ً ُِٔؼخ٤٣ش ٝحُِٞحثق حُظ ٠طلذدٛخ ادحسس
حُزؼؼخص.
ِ٣ .6ظضّ ٓـِظ ًَ هغْ ػ٘ذ حُ٘ظش ك ٠حُ٘ذد أٝحُغلش ك ٠اػخسس أٜٔٓ ٝش ػِٔ٤ش أ ٝكؼٞس ٓئطٔش
رؤٕ  ٌٕٞ٣حُظشش٤ق ٓئعغخ ً ػِٓ ٠ؼخ٤٣ش ع٘ظٜخ حٌُِ٤ش ك ٠اؽخس ع٤خعش حُـخٓؼش ٝطٔش٤خ ٓغ حُِٞحثق
حُٔ٘ظٔش ُزُي رٔخ ٣لون حُؼذحُش ٝػذّ حُظٔ٤٤ض.
 .7حُؼذحُش ك ٠طٞص٣غ حإلششحف ػِ ٠حُشعخثَ حُؼِٔ٤ش ٝحألرلخع ٓغ ٓشحػخس حُظخظض حُؼخّ ٝحُذه٤ن
ُؼؼ٤ٛ ٞجش حُظذس٣ظ.
 .8ػِ٣ ٖٓ ٠ظظِْ ٖٓ أ ٟشٌَ ٖٓ أشٌخٍ حُٔٔخسعش ؿ٤ش حُؼخدُش ك ٠أ ٖٓ ٟحُ٘وخؽ حُغخرن رًشٛخ إٔ
٣ظوذّ رشًٌ ٟٞظخر٤ش ُِغ٤ذ حألعظخر حُذًظٞس/ػٔ٤ذ حٌُِ٤ش إلطخخر حإلؿشحءحص حُظظل٤ل٤ش ُٔؼخُـش
حُٔٔخسعش ؿ٤ش حُؼخدُش ٝاخطخس حُشخً ٠ر٘ظ٤ـش حُظظل٤ق.

آنُخ ضًبٌ انعذانخ وعذو انتًُُض ثٍُ االداسٍَُ وانعبيهٍُ ثبنكهُخ
٣ .1و ّٞسث٤ظ ٓـِظ ًَ هغْ رظٞص٣غ أػزخء حُؼَٔ حإلدحسٝ ٟحُلٞحكض ٝحٌُٔخكآص ػِ ٠حُغخدس
حإلدحسٝ ٖ٤٣حُؼخِٓ ٖ٤رخُوغْ رشلخك٤ش ٝرٔخ ٣ظ٘خعذ ٓغ ًلخءس ًَ ٓ٘.ْٜ
٣ .2ظْ طو ْ٤٤أدحء حُؼخِٓٝ ٖ٤اػذحد طوخس٣ش حٌُلخءس رٔٞػٞػ٤ش  ٖٓ ٌٕٞ٣ٝكن حُؼخَٓ حُظظِْ كٗ ٠ظ٤ـش
حُظو ْ٤٤أٓخّ حُـٜش حألػِ.٠
٣ .3ظْ طشه٤ش حُؼخِٓ ٖ٤ر ٖ٤حإلدحسحص حألػِ ٠ؽزوخ ً ُِٔؼخ٤٣ش حُظٝ ٠ػؼظٜخ حٌُِ٤ش كٛ ٠زح حُشؤٕ ٝك٠
ػٞء حُوٞحٗ ٖ٤حُٔ٘ظٔش ُزُي.
٣ .4ظْ ٗوَ حُؼخِٓ ٖ٤ر ٖ٤حإلدحسحص ٝكوخ ً ُشؿزخط ْٜحرح ًخٕ رُي ال ٣ظؼخسع ٓغ ٓظِلش حُؼَٔ دحخَ
ٛز ٙحإلدحسحص.
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٣ .5ظْ طٞه٤غ ٗلظ حُـضحء ػِٗ ٠لظ حُٔخخُلش ػِ ًَ ٠حُؼخِٓ ٖ٤حُٔخخُل ٖ٤رـغ حُ٘ظش ػٖ
شخظ٤خط. ْٜ
٣ .6ظْ طٞص٣غ حُؼخِٓ ٖ٤ػِ ٠حإلدحسحص حُٔخظِلش ٝكوخ ً ُظخظض ًَ ٓ٘.ْٜ
٣ .7ظْ طٞص٣غ حُٜٔخّ دحخَ حإلدحسس حُٞحكذس رخُظغخ ٟٝر ٖ٤حُٔٞظل.ٖ٤
٣ .8ظْ ٓ٘ق ٌٓخكآص اػخك٤ش ُِؼخِٓ ٖ٤ؽزوخ ً ٌُِلخءس ٝحُـٜذ حُٔزز.ٍٝ
٣ .9ظْ حإل ػالٕ ػٖ ٗظخثؾ طو ْ٤٤حُؼخِٓ ٖ٤كظ٣ ٠ظٌٖٔ ٖٓ حُظظِْ ك ٠كخُش ػذّ ٝؿٞد ٓٞػٞػ٤ش ك٠
حُظو.ْ٤٤

آنُخ ضًبٌ انعذانخ وعذو انتًُُض ثٍُ انطالة ثبنكهُخ
٣ -1وٓ ًَ ّٞـِظ هغْ رٔشحػخس حُشلخك٤ش ٖٓ ك٤غ حُٔغخٝحس ٝػذّ حُظٔ٤٤ض ر ٖ٤حُطالد ك ٠كشص
حُظؼِٝ ْ٤حُظو ْ٣ٞدحخَ حٌُِ٤ش ٝك ٠ػٞء حُِٞحثق حُـخٓؼ٤ش
 -2ػذّ حُظٔ٤٤ض ر ٖ٤حُطالد ك ٢حألٗشطش حُطالر٤ش ٓؼَ (حُظزخدٍ حُطالر -٢حُٔؼغٌشحص -حُوٞحكَ -
ٌٓخكخص حُظٔ٤ض ٝ ......ؿ٤شٛخ) ٝرُي ٖٓ خالٍ ٝػغ ٓؼخ٤٣ش ٓلذدس وواضحة لإلختٌار واإلعالن
عنها سواء فً لوحة اإلعالنات الخاصة بالطالب أو رفعها على الموقع اإللكترونى الخاص
بالكلٌة.
٣ -3ظْ اطخكش ٓظخدس حُٔؼشكش رخٌُِ٤ش ُـٔ٤غ حُطالد د ٕٝطٔ٤٤ض.
٣ -4ظْ طٞص٣غ حُٔ٘ق ٝحإلػخٗخص حُٔخُ٤ش ػِ ٠حُطالد ؿ٤ش حُوخدسٝ ٖ٣كوخ ً ُِظشٝف حإلؿظٔخػ٤ش ٌَُ ْٜٓ٘
رٔخ ٣لون ػٔخٕ حُؼذحُش ٝػذّ حُظٔ٤٤ض ر ٖ٤حُطالد.
٣ -5ظْ طٞك٤ذ حألعِٞد حُٔظزغ ك ٠حُظوٌُ ْ٤٤خكش حُطالد حُز٣ ٖ٣شظشً ٕٞكٗ ٠لظ حُٔوشس.
٣ -6ظْ ا ػالٕ ٗظ٤ـش حُطالد كٗ ٠لظ حُلشهش ك ٠طٞه٤ض ٝحكذ ٓغ ػذّ حُغٔخف رظغش٣ذ حُ٘ظ٤ـش ُزؼغ
حُطالد هزَ حػالٜٗخ ُِـٔ٤غ.
 -7ػذّ ٓلخرخس رؼغ حُطالد ػِ ٠كغخد حُزؼغ ح٥خش.
 ٌَُ -8حُطالد حُلن ك ٠حُظظِْ ػذ أ ٟهشحس أ ٝاؿشحء ٣ش ٚٗٝؿ٤ش ٓ٘ظق أٓ ٝظل٤ض.

آنُبد تتجعهب انكهُخ نعذو تعبسض انًصبنح ثٍُ األطشاف انًختهفخ فً انكهُخ
 -1ال ٣ظْ اششحى أػؼخء ٤ٛجش حُظذس٣ظ ك ٠أػٔخٍ حإلٓظلخٕ ٝحُظظل٤ق ٝحٌُ٘ظشٝالص ارح ًخٕ ُْٜ
أهخسد كظ ٠حُذسؿش حُشحرؼش.
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 -2ال ٣ظْ ا ششحى أػؼخء ٤ٛجش حُظذس٣ظ ك ٠حُو٤خّ رخُظذس٣ظ ك ٠كخُش ٝؿٞد أكذ حألهخسد ٖٓ حُذسؿش
حأل٠ُٝ
 -3ال ٣ظْ اششحى أػؼخء ٤ٛجش حُظذس٣ظ ك ٠حإلششحف ػِ ٠أ ٟسعخثَ ػِٔ٤ش ألهخسر ْٜأ ٝحرح ًخٗض
طشرط ْٜرؤطلخرٜخ ػالهخص شخظ٤ش.
 -4ال ٣ظْ حُغٔخف ألػؼخء ٤ٛجش حُظذس٣ظ أٓ ٝؼخ ْٜ٤ٗٝأ ٝحُؼخِٓ ٖ٤رخُو٤خّ رؤ ٟأػٔخٍ خخسؽ حُٔئعغش
ٓؼَ حُوخء حُٔلخػشحص ٝحإلشظشحى ك ٠دٝسحص طذس٣ز٤ش أ ٝحُو٤خّ رؤػٔخٍ اعظشخس٣ش ارح ًخٗض
طظؼخسع ٓغ ٓظِلش حُٔئعغش.
 -5ال طو ّٞحُٔئعغش أ ٝأ ٟادحسس ٖٓ ا دحسحطٜخ رخُذخ ٍٞك ٠طؼخٓالص ٓخُ٤ش خخسؽ حُٔئعغش ٓغ أؽشحف
طشرط ْٜػاله خص شخظ٤ش أ ٝأعش٣ش ٓغ أػؼخء ٤ٛجش حُظذس٣ظ أٓ ٝؼخ ْٜ٤ٗٝأ ٝحُؼخِٓ ٖ٤رخُٔئعغش.
 -7ال ٣ظْ اششحى حُؼخِٓ ٖ٤ك ٢أػٔخٍ حإلٓظلخٗخص ارح ًخٕ ُ ْٜأهخسد كظ ٠حُذسؿش حُشحرؼش

آنُخ اتخبر االجشاءاد/انقشاساد انتصحُحُخ نًعبنجخ أي يًبسسبد غُش عبدنخ ثبنكهُخ:
 -1طِظضّ ادحسس حٌُِ٤ش رخُٔظذحه٤ش ٝحالخاله٤خص حُٔ٤ٜ٘ش ك ٠ع٤خعخطٜخ ٝطلشص ػِ ٠ططز٤ن هٞحػذ
ٓلذدس ُؼٔخٕ حُؼذحُش ٝػذّ حُظٔ٤٤ض ٝكٔخ٣ش كوٞم حٌُِٔ٤ش حُلٌش٣ش كٔٓ ٠خسعظٜخ.
٣ -2و ّٞسث٤ظ ٓـِظ حُوغْ رخُظؼخَٓ ٓغ أ ٟطـخٝحصحص أٔٓ ٝخسعخص ؿ٤ش ػخدُش أ ٝكخالص ػذّ
حإلُظضحّ رؤخاله٤خص حُٜٔ٘ش دحخَ حُوغْ ٝاكخُظٜخ ُؼٔ٤ذ حٌُِ٤ش إلطخخر ٓخ ِ٣ضّ ٖٓ اؿشحءحص.
٣ -3و ّٞسث٤ظ ٓـِظ حُوغْ ربرالؽ ادحسس حٌُِ٤ش ػٖ ٝهخثغ حُظـخٝصحص حُظ ٠طظِ.ٚ
 -4طل َ٤ادحسس حٌُِ٤ش ٝهخثغ حُٔٔخسعخص ؿ٤ش حُؼخدُش ٝكخالص ػذّ حإلُظضحّ رؤخاله٤خص حُٜٔ٘ش حُٔزِؾ
ػٜ٘خ آُ ٠ـِظ حٌُِ٤ش ُذسحعظٜخ ٝحُٞهٞف ػِ ٠أعزخد ٝهٞػٜخ ٝاهظشحف حُلِ ٍٞحُٔ٘خعزش ُٜخ
ٝحُٞعخثَ حُظ ٠طل ٍٞد ٕٝطٌشحسٛخ.
 -5طو ّٞادحسس حٌُِ٤ش رؼذ طٞط٤ش ٓـِظ حٌُِ٤ش ،ربطخخر حألؿشحءحص حُظظل٤ل٤ش حُالصٓش رٔخ ٣ظلن ٞٓٝحد
هخٗ ٕٞط٘ظ ْ٤حُـخٓؼخص ٝالثلظ ٚحُظ٘ل٤ز٣ش.

انًشاجع.
 .1أخاله٤خص حُزلغ حُؼِٔ / ٢حُٔشًض حُوُ ٢ٓٞظ٘ٔ٤ش هذسحص أػؼخء ٤ٛجش حُظذس٣ظ  ٝحُو٤خدحص
.(FLDP)2118
 .2أخاله٤خص ٝآدحد حُٜٔ٘ش ك ٢حُـخٓؼش (دُ َ٤حُٔظذسد) ،اػذحد أ.دٓ .لٔذ طذ٣ن.
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 .3أخاله٤خص ٝآدحد حُٜٔ٘ش ك ٢حُـخٓؼخص – د .طذ٣ن ٓلٔذ ػل٤ل) ٢دُ َ٤حُٔظذسد( ٓششٝع ط٘ٔ٤ش
هذسحص أػؼخء ٤ٛجش حُظذس٣ظ  ٝحُو٤خدحصٝ ،كذس ادحسس ٓششٝػخص طط٣ٞش حُظؼِ ْ٤حُؼخُٝ ،٢صحسس
حُظؼِ ْ٤حُؼخُ.٢
 .4طذ٣ن ٓلٔذ ػل٤ل : ٢أخاله٤خص ٝآدحد حُٜٔ٘ش ك ٢حُـخٓؼخص  ،حُٔششٝع حُوُِ ٢ٓٞظشر٤ش حألخاله٤ش.
 .5ػزذ حُلظخف ٓشحد " ٓٞعٞػش حُزلغ حُؼِٔٝ ٠اػذحد حُشعخثَ ٝحألرلخع ٝحُٔئُلخص".
ً .6ظخد أخاله٤خص حُٜٔ٘ش ٖٓ ٓ٘ظٞس اعالٓ ،٢اػذحد أػؼخء ٤ٛجش حُظذس٣ظ روغْ حُطذ حُششػ٢
رٌِ٤ش ؽذ ر٘خص حألصٛش.
ٓ .7لٔذ شل٤ن "حُزلغ حُؼِٔ ٠حُخطٞحص حُٜٔ٘ـ٤ش إلػذحد حُزلٞع حإلؿظٔخػ٤ش" حٌُٔظذ حُـخٓؼ٠
حُلذ٣غ.1993 ،
٤ٓ .8ؼخم أخاله٤خص ٜٓ٘ش حُظؼِٝ ، ْ٤صحسس حُظشر٤ش ٝحُظؼِ.2116 ،ْ٤

إعذاد:
لجنة المكتبات ولجنة معيار المصداقية واألخالقيات بالكلية
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