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 3صفحة  ]اكتب نصاً[
 

 

 

 ممدمـــــــــــــــــــــــة

 

العام المسؤولٌات الكلٌة وٌعطى  اإلطارمن  أساسًمٌثاق أخاللٌات المهنة جزء 

خالل  األعضاء تواجهٌمكن ان  التً األخاللٌةاتجاها للجمٌع فً مسار المضاٌا 

هو عنصر  األخاللً المٌثاقبهذا  االلتزامعملهم الٌومً او دراستهم والموافمة على 

بجامعة طرابلس  البٌطريالى اسر هذه الكلٌة وتتعهد كلٌة الطب  لالنضمام أساسً

وتعزز ثمافة العدالة والسلون  تشجٌعبااللتزام بكل الموانٌن والمعاٌٌر المعتمدة وان 

 األمورالفاسدة أو نمض المانون او  الممارساتعن  اإلبالغوتشجع على  األخاللً

 ا تضر بالكلٌة او تضر بسمعته التً

ومجلس كلٌة الطب البٌطري ٌعتمد هذا المٌثاق وٌساند تماما كل ما ٌشٌر إلٌه من 

 .وأعرافمبادئ 
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 4صفحة  ]اكتب نصاً[
 

 

 أعضاءوالمٌم والسلوكٌات المتولعة من  األخاللٌةهو بٌان للمبادئ  األخاللٌاتمٌثاق 

 على النحو التالً  أجمالةكلٌة الطب البٌطري وٌمكن  أسرة

ألمانة والصدق واإلخالص والتسامح والعدل " الكلية ترعي ليم االنفتاح وا

 والمسؤولية في األمور األخاللية واالجتماعية وأيضا األمور األكاديمية "

 المبادئ العامة 

 العدالة والمساواة  .1

ٌكون التعامل بٌن الجمٌع ومع الجمٌع عادال ومتساوٌا ودون تمٌٌز سواء لصالح 

او الظلم والعدل ٌكون فً  باإلساءةاو ضد فرد أو مجموعة سواء استغالال او 

العدل  ٌسودهالذي  كلٌةالمجتمع  المشاركة فً السلطة ومنع سوء استخدامها وفً

تتٌح لهم المشاركة الكاملة فً  التًٌستطٌع كل االعضاء ان ٌستخدموا الفرص 

 مجتمع الكلٌة 

 احترام الجميع  .2

الدفاع عنهم ضد جمٌع االعضاء ٌجب ان ٌعاملوا كأفراد لهم حك االحترام و

سٌبة واالحترام ٌمكن الجمٌع من الحص ول على حمولهم أي معاملة 

واحترام االخرٌن هو االساس الذي ٌجعل  إلمكانٌاتهم األمثل واإلخراج

االفراد اعضاء فً المجتمع وٌمبلون مسؤولٌاتهم االجتماعٌة وٌمومون بها 

 كاملة 

حموق ولكن اٌضا وعضوٌة مجتمع الكلٌة نتعنً أن االفراد لٌس فمط لهم 

  علٌهم واجبات ومسؤولٌات تجاه االخرٌن وٌتعاملون معهم بنزاهة وانفتاح

 المسئولية الشخصية والمهنية  .3

 اإلضرارٌتطلب مبدا تحمل المسؤولٌة الشخصٌة والمهنٌة لٌس فمط تجنب 

تتجه بجمٌع  التًسن بالمبادئ والمعاٌٌر ولكن اٌضا مراعاتهم والتم باألخرٌن
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 5صفحة  ]اكتب نصاً[
 

أعضاء اسرة الكلٌة الى الصالح العام والتعاون بٌن الجمٌع ٌؤدى الى حماٌة 

وهؤالء  األشخاص أنماطواحترام اختالف الثمافات واختالف  اآلخرٌنحموق 

الشاغلون لموالع لٌادٌة والمادرون على الحفاظ على حمولهم علٌهم فً 

ٌشمل المسبولٌة عن ادارة  المبدأٌعتمدون علٌهم وهذا من  مراعاةالممابل 

 االصول والموارد وتنظٌم البٌبة بشتى عناصرها

عضو من اسرة الكلٌة مع واجباته نحو الكلٌة  ألىواذا تعارضت المصالح 

 بال ٌج اإلمكانفٌجب عرض االمر على المسبول المختص فً الكلٌة وبمدر 

فً اتخاذ أي لرار له صلة بهذا  ان ٌكون هنان دور للعضو ذو المصلحة

 االمر

 عرٌضةوٌنبع منه مٌثاق للسلوكٌات ٌعطً خطوطا  ٌتبعه األخاللٌاتومٌثاق 

حٌال العدٌد من  ماتهءجراإونهج  األعضاءلما ٌجب ان ٌكون علٌه تصرف 

  األخاللٌةالمضاٌا 

 ميثاق السلوكيات       

   جاءت فً مٌثاق  التًمٌثاق السلوكٌات ٌرتكز على المبادئ والمٌم واالعراف      

االخاللٌات وهو ٌنطبك على كل عضو فً اسرة كلٌة الطب البٌطري بجامعة 

 طرابلس وكل فرد وجد داخل اس وارها حتى لو كان زابرا

  :ًما ٌلومٌثاق السلوكٌات ٌؤكد 

هم الطلبة فً المعاملة العادلة بما فٌ. حموق أعضاء اسرة الكلٌة جمٌعها 

 والمتساوٌة 

 والسٌاسات  األعرافالٌات للتعامل مع المشاكل والشكاوي او الخروج عن 

وان ٌتعاملوا  واألخالقٌتولع من جمٌع أسرة الكلٌة والطلبة االلتزام بالمانون 

 األعرافوٌتصرفوا تبعا للمعاٌٌر السلوكٌة وباستمامة وتفهم تام للموانٌن 

 والسٌاسات الجامعٌة 
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 6صفحة  ]اكتب نصاً[
 

 ميثاق السلوكيات هي  وأهداف

 الكلٌة والطلبة طوال فترة انتمابهم للكلٌة  أعضاء لسلوكٌاتمتولعا ٌوضح اتجاها  * .

بحٌث تتمشى مع  األخاللٌةالكلٌة والطلبة فً تناولهم لألمور  أسرةٌساعد أعضاء *

 والمعاٌٌر الجامعٌة . واألعرافالمٌم 

 المتٌاز ٌشجع الحرفٌة وا *

 المشتركة و المٌم المؤسسٌة  األهدافٌعبر عن * 

 بٌن مسبولٌات الكلٌة نحو المجتمع * 

 للكلٌة  اإلداريالعامة والمنهج  المسبولٌاتٌمدم بٌانا عن * 

ٌغطى وال ٌمكن ان ٌغطى جمٌع الموالف السلوكٌة ولكن  السلوكٌات ال ومٌثاق

 األسبلةن بأن تسأل نفسن هذه تصرف أخاللٌةنفسن عن مدى  تستطٌع ان تختبر

 -الثالثة :

 أو ما سألوم به من تصرف ؟ ألولههل اكون سعٌدا لو علم الناس جمٌعاً ما  .1

 الخاصة ؟ اهتماماتًٌخدم أغراض اخري غٌر  أفعلهأو  ألوله هل ما .2

 اعامل بها االخرٌن ؟ التًهل أحب ان ٌمال لً او اعامل بهذه الطرٌمة  .3

هذه الكلٌة وكذلن الطلبة ان أي خروج عن هذا  أعضاءجمٌع  ٌعًوٌجب ان 

 إجراء تأدٌبً ٌتبعهالمٌثاق لد 

 العدالة والمساواة  .1

 ٌمر مجلس كلٌة الطب البٌطري البٌان لسٌاسة المساواة والعدالة 

 إتاحةسٌاسة المساواة فً  بإتباعبلس اطرتعهد كلٌة الطب البٌطري بجامعة ت

من   خالًسبولة عن خلك مناخ  الفرص فً التوظٌف والتعلٌم والكلٌة م

والتأكٌد على ان مبدأ الجدارة هو الذى ٌسود والكلٌة  إشكالهالتمٌٌز بشتى 
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 7صفحة  ]اكتب نصاً[
 

تتعهد ان ٌكون بنابها خال من أي تمٌٌز سواء بسبب الجنس أو الحالة 

السٌاسً أو  االتجاهاالجتماعٌة أو اللون او العمٌدة أو العرق أو السن أو 

 المسؤولٌة العابلٌة 

 

 المساواة في التمدم للوظائف والبرامج المختلفة  1.1

وخال من التمٌٌز لألعضاء الفرص  متساويمناخ  بإتاحةتتعهد الكلٌة 

والمهنٌة وتحمٌك  األكادٌمٌةالحالٌٌن والمرتمبٌن وللطلبة لمواصلة أهدافهم 

زالة اٌة عوابك لد إلوتسعى الكلٌة ذلتهم والمساهمة فً انجاز رسالة الكلٌة 

 ً االستفادة الكاملة لجمٌع أعضابها من الخدمات الجامعٌة تؤثر ف

 التحرش  1.

تتعهد الكلٌة بالحفاظ على حرم جامعً متحضر لابم على االحترام والشمولٌة 

صورة سواء كان جنسٌا أو عنصرٌا أو دٌنٌا وسوء كان  أيوالتحرش فً 

) بالضرب  ءاعتدا( أو   أشخاصالتحرش لفظٌا او اجتماعٌا ) عزل أو نبذ 

أو الشابعات أو بتدمٌر نمودا أو اغتصابها أو  باألكاذٌبأو الركل أو الدفع أو 

التهدٌد او برسابل سواء خطٌة أو بالتلٌفون أو الشبكة العنكبوتٌة ( لٌس له 

 اإلفرادمكانا فً كلٌة الطب البٌطري حٌث أنها تنتمص من احترام ام حموق 

الكلٌة  ألسرةأي لد ٌسبب ضررا بلٌغا  فً المعاملة العادلة الكرٌمة وحدوث

 وللطلبة ولسمعته الكلٌة وسمعة كل من ٌنتسبون إلٌها 

 

 التمييز 

 

بطرٌمة ألل تفضٌال او  األشخاصالتمٌٌز هو معاملة شخص أو مجموعة من 

اكثر تفضٌال من شخص او مجموعة اخري فً نفس الظروف او ظروف 

أو اللون أو الجنس أو  مشابهة بسبب صفات لٌس لها عاللة مثل السن
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 8صفحة  ]اكتب نصاً[
 

أو الدٌن أو غٌرها والكلٌة تخضع للمانون العام  الوطنًاالنتماء العرلً أو 

 لٌس لها عاللة بالموضوع. ألسبابوالذى ٌحرم التمٌٌز 

 

 العدوانية 

بسبب التأثٌر على أمان وصحة جمٌع أعضاء أسرة الكلٌة والطلبة خاصة 

غٌر  اآلخرٌنعلى  والتعديان وهم داخل أسوار الكلٌة فإن الشغب والعدو

ممبول تمام وممنوع منعا باتا من أعضاء اسرة الكلٌة أو طلبتها والعدوانٌة 

وهً تشمل  كرامتهحترامه أو أو ا اآلخري تصرف ٌنتمص من حموق هً أ

تستفز او تؤدى او تملل او تهدد او تخوف او تحمر أو  التًأٌضا التصرفات 

 تهدد أو تخوف أو تحمر أو تهٌن االخرٌن 

 

 الحرية االكاديمية  3.1

معترف بها ولها حماي ة كاملة وتطبك داخل الطب  األكادٌمٌةالحرٌة 

وضروري حتى ٌتم التدرٌس والبحث العلمً  أساسًالبٌطري كجزء 

بالمضمون والشكل السلٌم وحرٌة الفكر وحرٌة البحث عن المعرفة وحرٌة 

الكلٌة  هذهمكفولة للجمٌع داخل  أساسٌةوالحجج هً المٌم  األفكار تتبادل

 لهذهنوا مخلصٌن ٌبة التدرٌس والباحثٌن ٌجب أن ٌكوه أعضاءوجمٌع 

 العمابديفً فحص المٌم االجتماعٌة والبناء الحرٌات وٌتمتعون بحمولهم 

فً البحث عن المعرفة ونشرها  واألمانةواالجتماعً بروح المسبولٌة 

 األنشطةوانطاللا من هذا فالجمٌع ومعهم الطلبة لهم حك االشتران فً 

 السٌاسٌة داخل الكلٌة.
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 9صفحة  ]اكتب نصاً[
 

 عضوية االتحادات  4.1

او النمابات  لالتحادات عدمهأو  االنضمامموظفً الكلٌة لهم الحك فً اختٌار 

اٌضا هؤالء الذٌن اختاروا وأو السٌاسٌة  األهلٌةأو الجمعٌات المهنٌة او 

لهم الحك ان ٌختاروا المشاركة او عدم المشاركة فً نشاط االتحاد  االنضمام

 انضموا الٌها. التًاو النمابة او الجمعٌة 

 االمتثال للمانون  5.1

على جمٌع موظفً كلً ة الطب البٌطري ان ٌمتثلوا للمانون فً جمٌع 

وان ٌتصرفوا فً  أعمالهملكل الموانٌن والتشرٌعات فً  واإلذعانتصرفاتهم 

 حدود السلطات المخولة إلٌهم.

 احترام االخرين  -2

 سرية المعلومات  1.2

 لهم حك االطالع على الوثابك والمعلومات الرسمٌة ٌجب ان الذٌنالعاملٌن 

ٌحرصوا على المحافظة على سرٌة وخصوصٌة وشمولٌة هذه المعلومات 

اسرة الكلٌة ٌجب ان  وأعضاءأي شخص له صله بما جاء فٌها  وذلن لحماٌة 

 الشفهٌة عندما ٌكون ذلن مطلوبا. األحادٌثٌراعو المحافظة على خصوصٌة 

والعاملٌن هً سجالت لها  التدرٌسهٌبة  أعضاءٌجب مراعاة ان ملفات 

درجة سرٌة عالٌة ومن الضروري ان ٌثك الجمٌع ان المعلومات المتعلمة بهم 

فً االعتبار الحاجة الى عدم فض سرٌة  األخذتعامل بالطرٌمة الصحٌحة مع 

محتوٌات الملف خارج نطاق التعامل الجامعً فً الكلٌة والجامعة وعلى 

سرٌة المعلومات الخاصة بالطلبة أعضاء أسرة الكلٌة مراعاة خصوصٌة و

وان ٌعطوا فمط المعلومات المطلوبة عندما ٌطلب ذلن منهم رسمٌا من 

 .السلطات الجامعٌة او لألغراض الشرعٌة 
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 11صفحة  ]اكتب نصاً[
 

 المسئوليات الشخصية والمهنية  -3

 الحتيال والفساد ا 1.3

الى التوجهات فً التعامل  باإلضافةوالفساد  سٌاسة الكلٌة بالنسب ة لالحتٌال

جمٌع موظفً الكلً ة فً خلك مناخ  مسؤولٌةختٌال والفساد توضح مع اال

 تااءجرإووتعطً الخطوط العرٌضة لمتطلبات  وأخاللً أمٌنعمل مهنً 

 التحمٌمات فً هذا الشأن . وإجراءرفع مسابل ولضاٌا االحتٌال والفساد 

او  األمانةوالسلون المنحرف والفاسد ٌتضمن التصرفات المعتمد فٌها عدم 

الشخص للثمة الذى ٌؤدى الى اكتساب  السٌااالحتٌال كم تتضمن االستخدام 

لمٌزة ما ومثال على ذلن استخدام الشخص لممتلكات الكلٌة بدون الترخٌص 

 ألبحاثله بذلن تضارب المصالح الغٌر معلن تزوٌر او التالعب فً نتابج ا 

  والمشروعبحث عدم االمانة فً عرض مجهودات المشاركٌن فً ال والوثابك

وجمٌع العاملٌن بالكلٌة على كافة المستوٌات واٌضا الطلبة علٌهم واجب 

فساد بمجرد  وأعن أي تصرف او اجراء ٌشن فً انه فٌه احتٌال  اإلبالغ

 معرفتهم للحدث .

  البحوثإجراء  أخالليات 2.3

الكلٌة تعتبر ان جمٌع العاملٌن فً المجاالت البحثٌة ٌتصرفون بمعاٌٌر 

 السلوكٌات . األخاللٌاتعالٌة وٌطبمون مٌثاق  أخاللٌة

 وأجهزتهاالكلية  إمكانياتاستخدام 3.3

من واجبات جمٌع موظفً كلٌة الطب البٌطري استخدامها إمكانٌات الكلٌة 

  وأمانةومعداتها وأجهزتها بكفاءة وحرص 

وان تؤمن ضد السرلة او سوء  بالتصادجب ان تستخدم موارد الكلٌة كما ٌ

 او تبدٌدها  إضاعتهااالستخدام مع تجنب 
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 تكنولوجيا المعلومات  4.3

 اآلخرٌنكلٌة الطب البٌطري تضع لٌمة علً للشمولٌة والمهنٌة واحترام 

تكنولوجٌا المعلومات فٌها فً االمور  إمكانٌاتوبٌنما تسمح الكلٌة باستخدام 

تتولع ان ٌرعً موظفً الكلٌة هذه المٌم الكلٌة فهً  أسرة ألعضاءالخاصة 

او استمبال برٌد الكترونً او  ارسالالعنكبوتٌة او  الشبكةعند استخدام 

استخدام موالع التواصل االجتماعً واالستخدام الغٌر مناسب لتكنولوجٌا 

المعلومات وخصوصا فتح او نشر مواد مسٌبة على الشبكة العنكبوتٌة او 

رض مع لوابح الكلٌة وغً لانونً. وجب على جمٌع البرٌد االلكترونً ٌتعا

المنتسبون للكلٌة واٌضا الزوار االلتزام بسٌاسة الكلٌة فً استخدام تسهٌالت 

 المعلومات المتاحة . تكنولوجٌا

 

 المخاطر  إدارة 5.3

على نسبة عدم التأكد وتحلٌلها وتمٌٌمها  للتعرف أساسٌةالمخاطر عملٌة  إدارة

نشاط أو عملٌات على أي  تنطبكأن والتعامل معها ونسبة عدم التأكد ٌجب 

ؤ  ٌساعد فً اتخاذ المرار اإلجراءبها الكلٌة وهذا  تمومهظٌفة او خدمة او و

باآلخذ فً االعتبار نسبة عدم التأكد والتأثٌر الذى لد ٌنتج من لرار معٌن 

فً الكلٌة وأعضاء الكلٌة  اإلدارٌةوالمٌادات  ألهدافهاالكلٌة  على إنجازات

عن تطوٌر وفهم وان ٌصبحوا متمرسٌن فً  مسبولونعلى كافة المستوٌات 

 تطبٌك مبادئ مخاطر االدارة وممارستها فً مجال عملهم .

 تضارب المصالح  6.3

لد  –سواء كانت حمٌمة او متولعة  –ح ٌتضمن أٌة ظروف المصالتضارب 

تظهر نتٌجة التضارب بٌن المٌام بواجبن الوظٌفً ومصلحتن الخاصة او 

الشخصٌة . وهو ٌظهر عندما ٌكون هنان تولع لمكسب او خسارة مباشرة او 
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غبٌر مباشرة للفرد الموظف الذى له مصلحة خاصة لد تتأثر نتٌجة تأدٌته 

 ر مادٌة .سب او الخسارة لد تكون مادٌة او غٌة معٌنة والمكلواجب او مهم

المناسبة لتجنب او التعامل  اإلجراءاتأسرة الكلٌة اتخاذ  أعضاءوٌجب على 

المناسب مع أي ظرف او وضع او عاللة لد تكون لهم او تبدو وكان لهم 

مصلحة متضاربة معها مما ٌؤثر فً اداء واجبهم الوظٌفً بشكل مباشر او 

ٌن واعضاء هٌبة اسرة الكلٌة من العامل أعضاءغٌر مباشر وعندما ٌصبح 

عن  لإلفصاحالمناسبة  اإلجراءاتالتدرٌس فً مثل هذا الوضع فعلٌهم اتخاذ 

عن هذا التضارب  اإلفصاحالتضارب او احتمال حدوث تضارب وعدم 

  .تنظٌمً إجراء ٌتبعهواالستمرار فً هذا الوضع المتضارب ٌجب ان 

اللة وظٌفٌة لد تساعد فً بٌان ان كان وضعا معٌنا او ع اآلتٌة واألسبلة

 -معٌنة لد ٌكون فٌها احتمال تضارب فً المصلحة :

  مصلحة خاصة او مصلحة شخصٌة لد تضارب او ٌحتمل  لًهل ٌوجد

 الوظٌفٌة ؟ واجباتًان تتضارب مع 

  االن او فً المستمبل ٌمكن ان تسبب تشككا فً  لًهل هنان فابدة

  موضوعٌتً

 و فً هذا العمل ؟كٌف سٌري االخرون اشتراكً فً اتخاذ المرار ا 

  هل اشتراكً ٌبدو مناسبا وعادال وسلٌما فً جمٌع الظروف الحالٌة

 والمستمبلٌة ؟ 

 العاللات المهنية والشخصية 

العاللات العابلة لد ٌنتج عنها تضارب فً المصالح  التًامثلة للعاللات 

العاللات الشخصٌة سواء كانت عاللة اٌجابٌة او عاللة سلبٌة العاللات 

 المادٌة . المسابلةالمالٌة وتتضمن 
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 تعيين االلارب واالصدلاء  

ممبول فمط فً حالة ان ٌكون متمشٌا مع سٌاسة  األصدلاءاو  األلاربتعٌٌن 

مسبمة من  موافمةلى الكلٌة فً تعٌٌن الموظفٌن الجدد وٌجب الحصول  ع

مجلس الكلٌة اذا اراد عضو من اسرة الكلٌة ان ٌعٌن لرٌبا له او صدٌك او 

ان ٌكون عضو اسرة الكلٌة  زال ٌجولرٌب لصدٌك . وفً هذه الحالة 

مشاركا بأى صورة مباشرة او غٌر مباشرة فً اختٌار المعٌنٌن عندما ٌكون 

 حٌن للتعٌٌن. شله لرٌب او صدٌك او لرٌب لصدٌك من ضمن المر

 المشتريات 

موظفً الكلٌة المشارن فً جلب المشترٌات سواء كانت  مسؤولٌةانه من 

بضابع او خدمات او مشارن فً بٌعها ان ٌعلن كتابة عن أي عاللة او 

ٌشارن فٌهتا وٌجب ان ٌراعى جمٌع  التًمصلحة لد تكون له فً العملٌة 

 : ىما ٌلالمشاركٌن فً عملٌات الشراء والبٌع 

 : التأكٌد على أن العملٌات مفتوحة وشفافة 

  غٌر مشارن او متورط فً عملٌات خاصة او عملٌات خدع او نصب 

 فً عملٌات خاصة ال عاللة لها بالكلٌة ٌن مع المود لال ٌتعام. 

  ال ٌتساهل فً مولف الكلٌة او فً شمولٌة عملٌة الشراء بسبب هداٌا او

ال التأكد من ان مستخدمهم استضافة كرٌمة وعلى جمٌع وحدات االعم

ووكالبهم ٌعون متطلبات السرٌة وعدم االفصاح عن أي معلومات وان 

ٌتعاملوا بالشكل المناسب مع أي معلومات تصلهم كجزء من عملٌة 

 الشراء او البٌع 
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 ا والمنافع الهداي

ٌجب على موظفً الكلٌة عدم استمالة او تشجب عاو لبول هداٌا او هبات 

اذا كان ورابها تولع لتصرف خاص او تضع العضو فً مولف  اومنافع

رد جمٌل الذى لد ٌجعل العضو ٌتنازل او ٌمٌز اصحاب او صاحب 

الهدٌة من خالل مولعة الوظٌفً وعلى وجه الخصوص على العاملٌن فً 

الكلٌة ان ٌبٌنوا بوضوح الى من ٌتولعون ان ٌحاول تمدٌم هدٌة ان الهداٌا 

 ن تتعامل معهم الكلٌة معامالت تجارٌة او الطلبة .غٌر ممبولة من الذٌ

 االستضافة 

الضٌافة الكرٌمة المناسبة لضٌوف الكلٌة تعود بالنفع على الكلٌة ولد ترفع 

والضٌافة الكرٌمة ٌمصد بها إطعام الضٌف وتمدٌم  أنشطتهامن شأن 

عمل للكلٌة او خالل  زٌارةالمشروبات إلٌه وهؤالء الضٌوف لد ٌكونوا فً 

 إثناءنشاط سٌاحً او ترفٌهً كما ٌمكن ان ٌكون هنان مشروبات خفٌفة 

 االجتماعات الداخلٌة والمؤتمرات وورش العمل والسٌمٌنار.

 التعليمات العلنية  7.3

والتعلٌمات خالل  العنٌهات العلنٌة تتضمن االشتران فً الندوالتعلٌمات 

خطابات للصحف او الرادٌو او التلٌفزٌون والتعبٌر عن وجهات النظر فً 

المجالت او فً الكتب او حٌن ٌتولع ام التعلٌك سوف ٌنتشر لجمٌع الناس 

على اتساعهم مثل التعلٌمات المفتوحة على الشبكة العنكبوتٌة والكلٌة تشجٌع 

على التعلٌك العلنً فً مجال خبراتهم وتخصصهم وحٌن  األعضاءجمٌع 

مراعاة اعلى درجات المبادئ  الكلٌة ممثلٌن للكلٌة علٌهم أسرة أعضاءٌكون 

درجات المعاٌٌر المهنٌة وخصوصا فً  اعلً وأٌضاوالسلوكٌات  األخاللٌة

 المضاٌا الحساسة بالنسبة للمجتمع .
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بالتعلٌك هم مواطنون لهم الحك ان ٌموموا وموظفً الكلٌة انطاللا من كون

 خبراتهالعلنً على ان ٌراعً حٌن ٌكون التعلٌك عن لضٌة خارج حدود 

 . الشخصًالمهنٌة ان ٌعلن بوضوح ان هذا راٌة 

 التطوير المهني  8.3

على جمٌع موظفً الكلٌة  ان ٌطوروا فً معارفهم ومفاهٌمهم فً مجال 

 خبراتهم ومجال تخصصهم المهنً 

 العناٌةفً العمل مع  أدابهموعلٌهم ان ٌبحثوا باستمرار عن وسابل تطوٌر 

ٌبحثوا دوما عن طرق لتطوٌر  ان األعضاءبالمهارات النوعٌة وعلى 

     عملهم . أماكنوتحسٌن 

 

  

 

 


