
 للكلية دليل األخالقيات المهنية
كليددددة   اادددا يحتددددوي الدددا الميالدددا  األخالقدددد  أل يوجدددل للكليدددة دليددددل لمخالقيدددات المهنيدددة 

، ويحتدوي الميالدا  66/61/1009بتداري   ، وتم ااتماد الميالا  ف  جلسة مجلس الكليدةاإلاالم
 الا البنود التالية:

 ل: المنفذون للميالا و البنل األ
 أوىيئة التلريس  أااا وا من ان، سوا  كالكلية بهذا التنظيم المهن  أااا يلتزم كافو  

 أنالالزمة للتأكل من  الكلية اإلجرا اتوالفنيين والعمال والطالب...وتتخذ  اإلداريين أونيهم او مع
 كلهم يخاعون لمبادئ ىذا الميالا  ويلتزمون بو.  األااا 

 البنل الالان : أىلاف الميالا 
و كافو أنوطم المهنيةالا االلتزام بالمعايير  الكليةلمسااله العاملين بالميالا   صياغةتم  

العلمية والبحالية والتعليمية تتم وفقا للطر   الكلية ةشطأنكافو   أن إلااألطراف المتعاملة معها 
 .األخالقيةو  المهنية األساليبو 

 البنل الالالث: مبادئ الميالا :
 تتمالل ف :و  أخالقية مبادئالميالا  الا اله  يينطو  
 الشفافية والمحاسبة: .6

إزا  الجهات الت  تتعامل معا والمعنية بها، وتتحقق الشفافية من  الكلية ةتعنا مصلاقي
ها ومصادر تمويلها، أما ان المحاسبة أىلافالمختلفة الت  تقوم بها و  األنشطةان  النخالل اإلا

 ئولين ان أدائهم ونشاطهم الوظيف .القيادات والمس ةمحاسب إمكانية تتوافر أنااتمادىا يعنا  إنف
 

 األدا  المهن  المتميز: .1

ويتم ذلك من خالل إرسا  تقاليل راسخة تحترم األدا  المتميز وتقبل التنوع واالختالف 
وبينها وبين  الكليةوتعترف باليات محلده لصنع السياسات. وىا من اوامل تلايم الالقة داخل 

ن االيجاب  والتنسيق داخل األقسام أو الا سيادة روح التع بلورىا الالقةامالئها، كما تساال ىذه 
 .ثانيةالمختلفة من جهة وبينها وبين بعاها البعض من جهة 

 :Team workتلايم العمل الجماا  وروح الفريق  .3

 



 :الكليةداخل  الالقةنشر مناخ  .4

وذلك من خالل إصالح بيئة العمل والتلايم من خالل الحوافز، ومراجعة القرارات 
الحقو   ف اة او ب مع النقل الموضوا  للقرارات، تأكيل المساو التصحيحية، والتج جرا اتاإلو 

جل المعلومات، والتعاون الفعال من أ نقل ف  الشفافيةصنع القرار، و  ف والواجبات، المشاركة 
 .بكافة جوانبها التعليمية ةوالعملي الكليةصالح 
 
 :زماتاألللخالفات والصرااات خالل  ةالسلمي اإلدارة .5

 أااا يلتزم بها  الت مجمواو القيم والمعايير  ف يتمالل  أخالق قيم   إطاروذلك ابر وجود 
بينهم وبين العاملين  أو اإلدارةبينهم وبين  أوالعالقات فيما بينهم  ةإدار  ف سوا   الكلية

 إدارة ف الطر  السلمية  إلان واللجو  او والطالب...كذلك ابر االلتزام بقيم التنافس والتع
ف  تنشئ من جرا  المعامالت المختلفة، وكذلك القبول بالتعلد واالختالف  الت الخالفات 

 الفكر والرؤى والمصالح.
 
 :العلالة والتوازن .6

 العلميةووفقا لخبراتهم وكفا تهم  ةومتوازن ةواادل ةوذلك باختيار القيادات وفقا لمعايير معلن
 ممارسات غير اادلو.  أيلمعالجو  ةالتصحيحي اإلجرا ات، وكذلك اتخاذ كافو اإلداريةو 

 
 واالستحقا  وتمكين الشباب: ةالجلار  .7

من خالل  Capacity building  وذلك من خالل تطوير قلرات الباحالين
 ف ، وفتح قنوات التبادل العلم  وإيفاد البعالات، ودام مشاركتهم التلريبيةاللورات 

، المجتمعيةدورىم ومسئوليتهم وضع السياسات والتخطيط وصنع القرار، تعزيز 
 وخارجها. الكليةشطة المتعلدة داخل ناأل ف وإدماجهم 

 ة:يقلرات المؤسسالبنا   .8

الا بنا  شراكو مع المحيط الخارج ، التلريب  الكلية ةوذلك من خالل تعزيز قلر 
 .الفااليةالفاالة لزيادة الكفا ة و  اإلدارةو 
 نصوص الميالا  :رابعالبنل ال

 :يل بما  اإلاالمكليو  أااا يتعهل 



امل  أيوالم القيام ب أخالقية ةيسلكوا بطر  مهني أنو  األخالقية مبادئا للالعمل وفقً  -
 داخل المجتمع. ةااتباري ةكمؤسس  الكليةيلمر سمعو  أن شأنومن 

، الكليةشكال العالقات والمعامالت والوظائف داخل أكافو   ف  األخالقيةتطبيق المعايير  -
 والمهن . نسان والتعليم  والعلم  واإل البحال بتطبيقها الا المستوى   األااايلتزم  إذ

الالزمة والكفيلة بتجنب تصارع المصالح واالىتمامات مع  اإلجرا ات األااا يتخذ  -
 مهلىا. ف لالع ىذه الصرااات انالعمال  والعاملين ومنع 

الحاليين والمتوقعين(، مع المستفيلين ومع العمال  ) الكلية بأمانة أفراديتعامل  أنيجب  -
 العاملين والجمهور العام.

حول  أومعلومات خاطئة ومبالغ فيها حول مهاراتهم وخبراتهم  األااا يعطا  أنال يجب  -
 .الكليةقلرات 

الم خر  قواال ىذا الميالا   انالالزمة لام اإلجرا اتكافو   األااا يتخذ  إلايجب  -
غير مقصوده، وذلك من خالل  أووده من قبل اآلخرين بصوره مقص أوسوا  من قبلهم 

 بو والوا  بو ونشره بصورة كافيو. اإلاالم

ها وقيمها أىلافو  الكلية ف الم التصرف بطريقو تجلب الشك  األااا يجب الا  -
 المراية وقواالىا المتبعة.

 الت  العلميةكافو المحتويات   ف  األخالقياتالكفيلة بإدماج  اإلجرا ات األااا يتخذ  -
 ...(اإلاالم العام/ مناىج البحث/ العمل  أيسها )التحرير/ الر يتم تلري

 السلوك. أوالقول  ف حسنو لطالبهم سوا   ةتقليم قلو  األساتذةيرااا  -

الليمقراط   العلم طال  من منظور حقوق  يلام التفكير نضرورة اال األساتذةيرااا  -
 شأنول ما من او  يتنالتعصب، كذلك ال أووينطلق من العلالة والتسامح والم التمييز 

 المجتمع. أخالقياتالتصادم مع 

 التعليميةو  البحاليةكافو ممارساتهم   ف  الفكريةباحترام قواال الملكية  األااا يلتزم  -
 والتلريسية.

أي يجب الا األكاديميين وجميع الخاضعين للميالا  احترام بعاهم البعض والم توجيو  -
يتخذ  أنا بلون دليل، الا االتهامات جزافً  لزمالئهم والم إلقا  انتقادات غير مهذبة

 ومنعا لنشر الشائعات. ةا الا الم تشويو السمعحرصً  القانون ذلك الشكل 

 ة، صحيحةكتاب  أو ة، شفاىاألااا يقلمها  الت  اناتالام أوتكون الواود  أنيجب  -
 ويتم احترامها.



 أوغير المنشورة من األامال  -بلون إذن كتاب  –الم االستفادة  األااا يجب الا  -
 الموضوايةو  العلم البحث  إجرا ات ف  الشفافيةيقلمها الطالب، وتوفير  الت  األبحاث

 .ةوالم جمع المادة ألغراض غير المي
خطوات امليو لتقليم أبحاث تتالقا مع احتياجات التخصص،  األااا يتخذ  إلايجب  -

 .يةالفكر الملكية  مبادئويتم تحليل مسئولياتهم وفقا لقواال و 

وشروطو )اختيار العينات/ تعميم النتائج/  العلم بمراااة قواال البحث  األااا يلتزم  -
 / مراااة السرية...(اناتجمع البي

 ىلافوأل ةمعلومات بصورة غير مشروا أيمن الم استخلام  األااا يتأكل  إلايجب  -
 .قانونيةغير 

 األبحاثب ةكل السجالت الخاص  ةيحافظ األكاديميون كباحالين الا سري أنيجب  -
 حالو وجود امل بحال  جماا (. ف يمتلكونها تحت أيليهم ) أويقومون بها  الت  العلمية

العمل. فاللقة  ف  ةوالنزاى األمانةواللقة و  المصلاقية مراااة الكلية أااا يجب الا  -
 الت المعلومات يحترم  أن  كاديمالعلمية ويجب الا األ انةا وكذلك األممقلسً  تعتبر أمراً 

 يلتزم بتوثيقها. أنو  المهنيةيطلع اليها بصفتو 

العدام  أياسدتطالاات الدر  فد  ان والعمدل الميدل العلمد الخاصدة بالبحدث  مبدادئال :خامسالبنل ال
 وغيرىا:

 والعالمية المحليةين والتشريعات انلقو ل العمل وفقا -

 الكلية ةبسمع إلضرارا شأنوامل من  أييقوم ب أالو  أخالقية ةيتصرف الباحث بطريق -
 واسمها.

 .داخل المجتمع األخرىوالفئات  األطفالالحرص انل التعامل مع  -

صورة من الصور حول الموضوع  أييتم خلااو ب أالويجب  اختياريالمبحوث  ناو تع -
 .ةو والجهات الممولأىلافو 

  صورة من الصور. أيب الكليةن مع و ايتع الذيبالمبحوث  اإلضرارالحرص الا الم  -

 الت  ىلافبخالف تحقيق األ أخرى أغراض يوالمعلومات أل اناتاستخلام البي لما -
بحث  ف  اناستخلام االستبي أو اناتبي قاالة)لن تتكون  يريلىا العميل فقط

 ....ال (آخر



والمعلومات سيتم توثيقها ووضع تقارير انها بصورة دقيقو  ألنشطةا أنالباحث من  يتأكل -
 .ةمالئم بطريقو ةوبموضوايو وشفافي

 مؤسستهم. أوان خبرتهم ومهارتهم  ةيعطا معلومات خاطئ أنال يجب الا الباحث  -

وتعريض سمعتها للخطر)بيع  الكلية إحراج ف يتصرف الباحث بطريقو تتسبب  أاليجب  -
 (اناتالبي

 البحال :  المشروع وإالادتصميم  أثنا 

بعل الحصول  إال أخرىب وأيستفيلوا منها بصورة  أوت انايستغل الباحالون البي أاليجب  -
بعل  إالغير المنشورة   السابقةات انمن البي االستفادةكذلك الم   ،الا موافقات رسميو

 .موافقة

 .كاملة  ةصور ب يقلمها ةكتابي  أوواود شفاىية  أييجب الا فريق العمل احترام  -

 .ا لعقل مكتوبمع العمال  وفقً  ةتحلد العالق أنيجب  -

 منو موافقةبعل  إالعميل ال ىويةان  اإلفصاحال يجب  -

  انتصميم االستبي

 ىلافمامونو ان األيعبر  أنيجب  -

 بعينها بةإجاتلفع المبحوث نحو  يحائيةإ سئلةاألتكون  أال -

  ان التجهيز للعمل الميل

وافق الا الكشف ان ىويتو  إذا إالالم ذكر اسمو  ف حق المبحوث يجب احترام  -
الا مصلحو المبحوث والم ر تماما الجودة والتحقق، ولكن يجب الحذ ألغراض

 .(قطاع بعينو أوشركو ما  ف العاملين ) الصغيرةحالو العينات  ف اإلضرار بو 

للتصوير  أجهزة أو آالت أيانل استخلام  األخالقيةوالشروط  مبادئال مراااة -
 والتسجيل.

 : )التمهيل(ان األخالقيات قبل مل  االستبي
  :اآلت يجب تعريف المبحوث ب

 .تقوم باالستطالع الت  المؤسسة أولجهة ا اسم -

 أموحله ا االستطالع ىل سيقتصر الا ىذ الشخصية:المعلومات جو االستفادة من أو  -
  اناتلتكوين قواال البية يصبح نوا

 اناتوالبي األسما مصلر  -



الا  الكليةوكيف تم سحبها وكيف حصلت  العينةيعلم مصلر  أن من حق المبحوث -
 فاائيو...( باقة أو الجريلة ف مشترك  وا س ةلى الشركاميل ل ألي...)أرقامو

  (الزمنية)ملتو  طول االستطالع -

 ...(أخرى ةدول ف  المحمولترنت/ ن)اإل تكلفو سيتحملها المبحوث أي -

 الجودةتتعلق بمراقبو  ألسباب المقابلةتصوير  ىل سيتم تسجيل/ -

جرائم/  ف / التورط فسيةوالن العقلية الصحة/ ارق ؟ دين الموضوع حساس؟  كان إذاما  -
 / المخلرات ...ال  السياسة اآلرا 

  االستمارةخالل استيفا  
 :يل ع المبحوث بما تيتم

 ةحر  ةبإراد: التطوع ةاإلجابرفض  ف الحق  -

 يجب احترام رغبتهم األحوالكل   ف التام، و  سحابناال أم ةاألسئلرفض بعض  -

 .بذلك يلتزم الباحث أنو  ةإجاب أييلغا  أنيمكن للمبحوث  -

 آخرينلمبحوثين  إجابات أييكشف ان  أاليجب  -

 .األجازات أياموال مبكرا   التاسعة مسا التليفون : ليس بعل قواال استخلام  مراااة -

 :يل توضيح ما 

  وإبراز بطاقة ىويتو.اسم الباحث  -

 األخالقياتااللتزام ب -

 الموضوع  -

 المقابلةىلف  -

  المسئوليات وااللتزامات نحو العميل -

  متحيزةغير  ةأسئل تصميم -

 يريلىا الت  ىلافلتحقيق األ اناإلمكقلر  واللقيقة الصحيحةات انالعميل البي إاطا  -

 البحث أىلافيحقق  اناالستبي -

 تحليل النتائج وتفسيرىا 

 تم جمعها. الت ات انالمالحظات والنتائج والتفسيرات تلامها البي إلامن  التأكل -

ليتمكن العمال  من الحكم الا دقو  الفنيةتفاصيل ان ال الالزمةات انكافو البي  إاطا  -
 النتائج ومصلاقيتها 



النتائج ودقتها  صحةللحكم الا  والالزمة الكاملةل ووضع التفاصيل و الدقو الج -
 .اإحصائيً 

 ، النتائج والتفسيرات.واآلرا النتائج الفر  بين المعلومات توضح  إلاالبل  -

 منها. اإلاالم ف نشر كذلك متابعو ما ي النتائج  ف الم الغش  -

 نشر النتائج. ف  لتزييفاتصحيح الخطأ و  -

 بالمشروع. الخاصةرا  و ات وتلمير كل األانالحفاظ الا سريو البي -

 تسويقية ةشطأنجمعت من اجلو ) الذيغير  أخرى أغراض يات ألانالم استخلام البي -
 .(مالالً 

 المؤشرات اللالةالبنل السادس: 
 تمت. الت تهاكات نالاالد  -

 من مختلف الفئات والقطااات. الكلية أااا وقعت بين  الت د الخالفات ال -

 تم حلها. الت الد المشكالت  -

 تم تصعيلىا لجهات أالا )الجامعة/ مجلس اللولة...( الت الد المشكالت  -

 تم اتخاذىا لمنع خر  الميالا . الت  اإلجرا ات -

 تم توقيعها الا المخالفين. الت الد الجزا ات  -

 ى المقلمةاو الد الشك -

 ملى رضا  العاملين ان بيئة العمل ووجود االقات سليمة بين الزمال .، -

 دور لجنو الحكما . -

 البنل السابع: المتطلبات األساسية:
 دام رأس المال االجتماا  للكلية وأااائها. ف الميالا  ودوره  ةتوافر الوا  بأىمي -

 الحقو  والواجبات. ف اة او احترام مبلأ العلالة والمس -

 تنفيذه وتقييمو باستمرار. ةالميالا  ومتابع صياغة ف والعاملين  األااا شاركو م -

 .األخالقيةومبادئها  الكلية ف نين وااملين او الجلد من مع األااا إدماج  -

الت  والمستهلفين وخصوصيتها والتحليات  الكليةان  ةات أساسيانتوافر قاالة بي -
وتلفق المعلومات وإتاحتها  الشفافيةو  زماتاألالعالقات والمسئوليات و  ةدار تواجهها وإ

 للجميع لتحقيق أقصا مصلاقية ممكنو.



 البنل السابع: التحليات:
االلتزام  إلا أيتطوايو  األخالقية مبادئكون ىذه ال  ف ساسية تمالل ألابرز التحليات ا

 بها اختياري.
 


