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هيئة  األخالقي ألعضــاءامليثاق 

بكلية املواكب الدولية التــدريس 
 للعلوم اإلدارية واملالية
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السادة اعضاء هيئة التدريس بالكلية ايماناً منا بالمسؤولية نضع ميثاق شرف يضبط سلوك وتصرفات        

 وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة للعمل بالكلية

الميثاق األخالقي مجموعة من اآلداب والمبادئ السامية، والقيم العليا التي تحكم قواعد العملل والسللوك يُعد 

يملؤدي لللإ لالرال التقلدّل فلي المتّبع في أداء عمل أي مؤّسسة، وهلو يممثلل النظلال اللداخلي للمؤّسسلة والل ي 

 .لذ ما تّم ااترامه وااللتزال به األداء، وتحقيق للغايات واألهداف

نحن أعضاء هيئلة التلدريس بكليلة المواالد الدوليلة التزامنلا بهاكلال هل ا الميثلاق، ونتعملد بااترامله نُعلن   

 :لنا ونلتزل باآلتي ) ميثاقًا أخالقيًا (وتطبيقه نًصا وروًاا، ونعتبره 

 مبادئ ميثاق الشرف األخالقي ألعضاء هيئة التدريس بالكلية: -الجزء االول :

اوالً عالقته بالطالب وثانياً بزمالئه وثالثاً بالكلية التي ينتمي اليملا ورابعلاً عالقتله بالبحلع العلملي وخامسلاً 

الللإ و لع مبللادئ عالقتله بلالمجتمع اللل ي يعلي  فيله ك فللقة الل عالقللة ملن هل ه العالقللات المت لبعة تحتلا  

اخالقية تحكم ه ه العالقات اتإ تؤدي الكلية الدور المرجو منما باعتبارها مؤسسة من المؤسسلات الممملة 

 -والمعتمدة  في المجتمع ،وذلك ما نستعر ه في البنود األتية :

 -مبادئ ميثاق الشرف االخالقي في عالقة عضو هيئة التدريس بالكلية: -اواًل :

لتدريس من خالل عضويته بالكلية مكانته االجتماعية وتقدير وااترال النلا  ، املا قلد يكتسد عضو هيئة ا

يتقلد هؤالء األعضاء بعض المناصد القيادية في الدولة ، فقة ذللك ملرجعمم انتملائمم اللإ الكليلة امؤسسلة 

لمرشلد فلي عالقلة تعليمية وتربوية ، ول لك فاة ثمة مبادئ ترد في الميثاق االخالقي تكوة بمثابة المادي وا

 -عضو هيئة التدريس بالكلية نوجزها في التالي:

 امليثاق األخالقي ألعضاء هيئة التدريس بكلية املواكب الدولية
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ااترال قواعلد السللوك اللويي ي، وااللتلزال بلالقوانين والللوائح المعملول بملا والمنّظملة لعمليلات التعلليم  -1

والتعلّم والبحع العلمي والمسؤولية المجتمعية واة يكوة هل ا االاتلرال نابعلاً ملن شلعور داخللي وال يلرتبط 

 الخوف من العقاب .ب

االاسللا  باالنتمللاء للكليللة واة يتللرجم هلل ا االاسللا  الللإ تصللرف عملللي فللي المواقلل  المختل للة التللي  -2

 تتعرض لما الكلية 

االلتزال بهخالقيات الممنة، والمثابرة فلي العملل وال لعور بالمسلؤولية، والتحلّلي بالنزاهلة وال ل افية فلي  -3

 اد عن الممارسات واالتجاهات التي من شهنما اإل رار بقيم الممنة .ال سلواياتنا وتصرفاتنا، واالبتع

ابداء الرأي بمو وعية وشلجاعة عنلد اختيلار المسلتويات المختل لة ملن القيلادات فلي الكليلة فلي اللجلاة  -4

 المختصة ب لك بعيدا عن اي اعتبارات شخصية تتعارض مع اعتبارات الصالح العال.

جالس واللجاة التي يعين بما والقيال بدور ايجابي من خالل المناق لة وابلداء الم اراة في اجتماعات الم -5

 الرأي ، وعدل التغيد دوة ع ر عن ه ه االجتماعات .

 المحافظة علإ سرية مداوالت اللجاة والمجالس التي ي ترك فيما . -6

7-  ً ، وملن ثلم  اعتبار ال عضو هيئة تدريس اة ميثاق ال لرف االخالقلي هلو دسلتور ملن و لعه شخصليا

 يسعإ لن ره بين لمالئه وخاصة الجدد منمم.

  -مبادئ ميثاق الشرف االخالقي في عالقة عضو هيئة التدريس بزمالئه:  -ثانياً :

 -:و هيئة التدريس بزمالئه فيما يليتتراز مبادئ ميثاق ال رف االخالقي في عالقة عض

 االلتزال بجميع الحقوق المطلوبة لجميع الزمالء واداء الواجد نحوهم في عالقة متبادلة تكوة فوق .  1

 مستوى ال بمات .

ي اللرأي وارسلاء روت تقلدير االلتزال بمبلادئ االاتلرال فلي جميلع االالوال ، السليما عنلد االخلتالف فل.  2

 .األقدل

االبحاث سواء علإ مستوى الزمالء فلي القسلم الواالد او االيماة بروت العمل الجماعي والم اراة في .  3

 مع الزمالء في االقسال المختل ة بالكلية.
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 االهتمال بتنمية العالقات االنسانية في المناسبات االجتماعية المختل ة مع الزمالء داخل وخار  الكلية..  4

ال والمناصلد التلي يتوالهلا فلي نقل الخبرات والممارات التي يكتسبما عضو هيئة التلدريس ملن االعمل.  5

صللة الكلية ، وا لك خبراته بال ؤوة العامة في الحياة الإ لمالئله تمميلدا إلعلداد القيلادات االااديميلة وموا

 .المسيرة التعليمية دوة م اال

االلتزال الصارل بااترال ال عضو هيئة تدريس لزمالئه امال الطلبة بكلل مسلتوياتمم ، وعلدل انتقلاد اي .  6

 يل علمياً او اخالقياً امال الغير السيما الطلبة.لم

 -مبادئ ميثاق الشرف االخالقي في العالقة بين أعضاء هيئة التدريس والطالب بالكلية: -ثالثاً :

، وفلس ة وجود الكلية لم تن ه ة االساسيتاة في التعليم بالكليةة عضو هيئة التدريس والطالب هما الرايزتال

واعدادهم اعداداً الئقاً للقيلال باللدور المرشلحين لله فلي المجتملع ، وال يتلهتإ ذللك اال ملن اال لخدمة الطالب 

خلالل عضللو هيئللة التللدريس علللإ مسللتوى علمللي واخالقلي فريللد ، ومللن هلل ا المنطلللق واتللإ يصللا  عقللل 

عالقة عضو هيئة التلدريس  الطالد وشخصيته صياغة سليمة ، فاة ميثاق ال رف االخالقي ه ا يتوسم في

 -:بالطالد

االرتقاء بمستوى السلطة التلي يتمتلع بملا عضلو هيئلة التلدريس فلي ممارسلة عمليلة التلدريس والتقلويم  -1

 واالشراف علإ الطالب ، فمو اوالً قدوة ومثال يحت ى به الطالب.

ااترال الحرية ال خصية للطالد طالما ال تتعارض مع قيم المجتمع ، وعلدل تسل يه افكلارهم وئرائملم ،  -2

ل علإ تنميتملا واالرتقلاء بملا وت لجيعمم عللإ الحلوار والمناق لة ، وملن تلم  االرتقلاء بملم اللإ بل العم

 مصاف السمو والرفعة.

االرتقاء المستمر بمسلتوى عضلو هيئلة التلدريس العلملي والثقلافي واالجتملاعي ، باطالعله دائملا عللإ  -3

تلدريس ، وتوييل  ذللك الله اخر التطورات العلميلة والثقافيلة واالجتماعيلة فلي مجلال عملله وطلرق ال

 لصالح العملية التعليمية والتربوية التي يتلقاها الطالد منه.

امللداد الطالللد بخبللرات عضللو هيئللة التللدريس وعلملله عنللد اعللداده للم للاريع والبحللوث والدراسللات  -4

 وتخصيص وقت ااف لمساعدتمم لبناء مستقبلمم.

حللت اي يللرف مللن الظللروف ، وعللدل االلتللزال بالمو للوعية عنللد تقللويم الطالللد وعللدل المجاملللة ت -5

 اال طماد ألي سبد ااة.

 بع روت التعاوة بين الطالب واثمم علإ العمل الجماعي بدالً من النزعة ال ردية في األداء.  -6

 

 


