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 مكتب ضمان اجلودة وتقييم األداء
 

 

 
 

الميثاق األخالقي مجموعة من  اداا  االمانااا المنام ةا اال ن ع ال ا نا الكني واعنع قواعنو ال من  االمناو  المكان  ُيعد  
ل فنني األاا ا اوا ينن   فنني ااا  ّام فلننأل فءننواح الك ننوة مننة االننام النن ننو المثنن  الاخننال الننواخاي لامّسة مننةا ُا عمنن  ام مّسة

 لاغااات ااألُواف فذ ما وعة اءكوامه اااللكزال به .
 

نوافغا وكلية المواكب  الدوليبة    منة و ا م نةا الأنو ات ومنكاو فني ااا  رسنالكغا ايانوا واااوغنا اوا ين  ُا نا مّسة باعكااُر
ننات األخال  ننة الكنني اك نني  عاننأل الموعننً الكااةنني أغننا ف ننو ا اعمننال   فلننأل ميثنناق اخالقنني وكجمننو و ننه المنناّو ات االكوةغة

ا .   اساوّ 
 

م ة  وانطالًقا  وافغا . ااوا ي  رؤيكغااال م  الام ا ول به الموعً لامماُمة في ااا  رسالة ال ا ة م  ُا  اإنجاح ُا
 
 

ناا  نحن الموظفوون كليةوا الموالول اليولةوا ُنعلن   نا اراء  الكزامانا بحءعنال ُناا الميثناقا انك غنو باءكوامنه اونص  نه نح 
فلننأل   ننةالك ا ماار  اإللانناب أغننوف واواننو م ننالع النوينن  الننام احنن  أوع  كاننا فنني مجننا   ) ميثاًقببا القالًًيببا  ان كصننو  

 .ااألاا  ممكويات افض  م  المغارات 
عاا أغا  ال  ع األخال  ة نك غو ونحن     : اناكزل بادويافذ نل ا  وممة

 

االانننواال الم منننو  أغنننا االماخةمنننة لا مننن  اإلاارم االنننوع  يا  اءكنننوال قواعنننو المننناو  النننوع  يا اااللكنننزال بنننال واني   -1
اة فلياا ءمب الاواا واف ال ا ة لاااللكزال أكا يا المغال االواةاات الملّو  .  الماخةمةا وا    ا لوسالة ارؤية اُا

 

نة االشن او ة فني ّن  االلكزال بحخال  -2 ّال ةا االكااةي بالازُا  ات المغاةا االمثاأو  ااالةكغاا في ال م  االش ور بالمم
 . ساّو اواا اوحوفاوااا ااالأك اا ع  الممارسات ااالوجاُات الكي م  شحنغا اإلضوار ب  ع الوع  ة

ا لا من ا االانوت عاننأل ااقنات ال من  ااما انها او ننوي   -3 االلكنزال بمواعينو الاضنور ااالنحنواف فنني النزم  المانوة
  مغنا ال ا نةا االكني ول الانوت عانأل ءضنور ةم ن  االةكماعنات اارم ال من  الكني ا  اواةاات الوع ف ةالوقت ألاا  ال

 .  م  شحنغا ات ولمغع في رف  ّ ااات ال م 
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ّال ة ناكننزل أكحااكغننا لصاننوا وااننات ال ا ننة اوا ينن   -4 فارا  ات وننولةي الماا ننب اإلااريننة ااخنن  ال ا ننة ُننو امانننة اممنن
وافغاا ال   ألةن  وا ين  امة واانات شةحن ة اام واط نة ال من  اإلاارم اعكمناا مانااا اءكنوال ال نانوت االانواال ا ا ا ُا

ميا ااالأك اا ع  الشةحاة في ّافة ممكويات ال م   . االمّسة
ّال ات المك ا نة بالوع  نةا اوةحن   -5  فو ات ال م  اةوالكه اواوانو األالوينات من  االلكنزال ال امن  بالمغنال االممن

نناا اموا اننة الكنننورات ال ام ةننة االك اولوة ننة االلكننزال ا ا الوقننت الننالحل لغنناا ااالُكمننال الممننكمو أكام ننة ال ننورات اونويُو
 . غااااابالوقة االموعة في فنجاح األعما  االم امالتا اعول الكااطّ االكحخو في 

الكااةي بال  ع الاصياة ّاألمانة االحوقا اانكغاج الموضوع ة اعول اسكغال  الوع  ةا االاوت عاأل الما  ال الا  -6
م ننة ال منن  الجمنناعي ا ا ارفننا ال منناا بعافننة  ننور  ااشننعاله يننز عاننأل ُا الك نناات اال منن  أننواي ال وينن  منن  خننال  الكّو

 . اوغايب المحااة ال امة
الماافخنة عانأل المعاونب اإلاارينةا ا ا االلكزال بالماافخة عاأل الاخالا االك يةو بام  الاناقنة الةا نة ااخن  ال ا نة -7

 . في فنجاح ال م  عاأل ا م  اةه ااألثاث االم وات الكي ولمغع
 

ااالنكما  االوفا  لا ا ة م  خال  و زينز اوننويو الممارسنات الجيةنو  الكني وامني اووفن  من  سنم ة امعاننة الوال   -8
الاننوت عاننأل ات ومننوا اةننوا  المااننة ااألخننو  ااالءكننوال ا ا ال ا ننة بمننا اك نن  منن  األخال  ننات ال امننة امحننااة ال منن 

ا عاأل محااة ال م   . االكااف  الشويف عاو الك ام  م  الزمال  ءو  
 

ووسننن ق ث افنننة الانننوارا عانننأل ات و نننوت ال القنننة ال اامنننة مننن  رؤسنننا  ال مننن  االنننزمال  مكةمنننمة بننناالءكوال المكاننناا ا  -9
 . ا  ا م  خال  قصو  الوام االوام ادخواوكجمو عم

 نحن الموظفون بالكلية الن :إذ نؤكد التزامنا ، ُنقّر و   
  نننا لاوع  نننةا اإخنننالال  بالواةانننات الماحنننوت عايغنننا فننني ال نننواني  االانننواال ذات مةال نننة اءعنننال ُننناا الميثننناق ول نننو انكغا  

ك ان ع ال نالي االكنوريب االكشنوي ات ذات ال القةا ايةض  الملةالً لإلةوا ات الكحااص ة الكي وا  عايغنا قنواني  النواال ال
 . ال القة
 م  عميو ال ا ة  ال م  أغاا الميثاق ب و المواف ة عا ه م  لجاة اخك ار الموع ي ا ايحور قوار اعكماا . 
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