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أًال -:أخاللٍبث عضٌ ىٍئت تدرٌش يف رلبل ادلمرراث اندراصٍت
مع اإلقرار -:
 بالطابع الخاص للدراسة بكلٌة التمرٌض واالعتماد المدونة فً الدراسة والبحث العلمً .فإن هذا الطابع ٌسعً إلى -:
)1

تطوٌر المقررات الدراسٌة الورقٌة .

)2

زٌادة االعتماد تدرٌجٌا على المقررات االلكترونٌة ونظم التعلٌم التفاعلً والذاتً

** المواصفات العامة للمقرر الدراسً -:
(ٌ )1لتزم أعضاء هٌبة التدرٌس بالمواصفات الفنٌة للمقرر الدراسً -:
أ -ؼالؾ متمٌز ومالبم للمقرر.
ب -بٌان واؾ للمعلومات المرجعٌة المتعارؾ علٌها وأهمها  :عنوان المقرر /إسم
المؤلؾ وسنة النشر  /ورقم الطبعة .
جـ -فهرس واؾ لموضوعات المقرر مدعم بأرقام الصفحات .
( )2وٌلتزمون بأصول وأخالقٌات البحث العلمً وفقا لما ورد فً هذا الدلٌل .
( )3وٌلتزمون بأصول الطباعة المتعارؾ علٌها -:
أ-

نوع مالبم من األوراق .

ب-

وضوح الطباعة .

جـ-

سالمة الطباعة من األخطاء مثل نقص الصفحات أو عدم انتظامها .

( )4وٌنبؽً أن ٌسلم المقرر الدراسً قبل بدء الدراسة بوقت كاؾ  ،على أال ٌتاخر عن األسبوع األول
من بدء الدراسة  ،وٌتعهد عضو هٌبة التدرٌس بتوفٌر النسخ الكافٌة من المقرر عند الطلب .
(ٌ )5قوم عضو هٌبة التدرٌس بتسلٌم المقرر إلى منفذ توزٌع الكتاب بالكلٌة  ،وٌتم تحدٌد سعره وفقا
للقواعد المحددة من الجامعة  ،وبإشراؾ أ.د  /عمٌد الكلٌة .
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( )6وٌقوم منفذ توزٌع المقررات الدراسٌة بإٌداع نسخة من كل مقرر بمكتب
أ.د  /عمٌد الكلٌة لمراجعة االلتزام بمواصفات المقرر المذكورة  ،وٌستعان به عند الحاجة فً أعمال
االمتحانات والتصحٌح والتحقٌق .
( )7وٌتعهد كل قسم بإٌداع عدد ثالث نسخ من المقرر بمكتبة الكلٌة لإلطالع وحاجة البحث العلمٌة
(ٌ )8لتزم اعضاء هٌبة التدرٌس بالقسم باألصول العلمٌة المتعارؾ علٌها بخصوص أبعاد الصفحة
وأبع اد المتن وحجم الخطوط  ،وال ٌجوز المبالؽة فً تلك األحجام أو المساحات البٌضاء أو الحشو أو
ؼٌر ذلك بهدؾ زٌادة حجم المقرر .
( )9ال ٌجوز أن ٌتضمن المقرر الدراسً أي إشارة توحً بإجبار الطالب على شراءه أو تصوٌره أو
تداوله أو ما شابه .
( )11وٌتم تحدٌد حجم المقرر الدراسً أو عدد صفحاته بالرجوع إلى المحتوى العلمً للمقرر وفقا
لالبحة الكلٌة المعتمدة  ،والمقارنة مع المقررات المماثلة فً كلٌات التمرٌض  ،مع عدم اإلخالل
بمقتضٌات تطوٌر المقرر الدراسً علمٌا أو فنٌا أو من جهة منهج البحث .
(ٌ )11تضمن المقرر الدراسً أشكاال ورسوم توضٌحٌة  ،وقضاٌا وتطبٌقات عملٌة واقعٌة وذلك فً
حدود ما ٌسمح به المحتوى العلمً للمقرر  ،وٌنبؽً أن ٌتخذ من تنمٌة مهارة التفكٌر نتٌجة مستهدفة
وفقا للمعاٌٌر األكادٌمٌة التً تبنتها الكلٌة  ،وأن ٌأتً ذلك جمٌعه بأسلوب واضح وشرح مبسط دون
إسهاب أو حشو زابد أو اختصار مخل .
( )12وال ٌجوز للعضو أو المنفذ أو إدارة الكلٌة إتباع أسالٌب من شأنها إجبار الطالب على شراء
المقرر  ،من قبٌل تسجٌل األسماء أو توزٌع شٌت منفصل أو تضمٌن شٌت بالمقرر مع التنبٌه على
وجوب تسلٌمه وؼٌر ذلك من أسالٌب اإلجبار .
( )13وتلتزم إدارة الكلٌة بتوزٌع المبالػ المقررة لدعم الكتاب الجامعً فً وقت مناسب  ،وعلى
أساس عادل بالنظر إلى المقررات الدراسٌة أو طالب الفرق الدراسٌة

** المواصفات واإلجراءات المتعلقة بتطوير المقرر والتعليم اإللكتروني -:
5

(ٌ )1تم اإللتزام بالخطة اإلستراتٌجٌة للكلٌة بخصوص -:
توزٌع  CDمع كل مقرر دراسً بداٌة من العام الجامعً

أ-

ب -إتباع اإلجراءات والقواعد المتعلقة بتحوٌل المقررات الورقٌة إلى إلكترونٌة  ،وفقا لما
تحددة إدارة الكلٌة ولما ورد بالخطة اإلستراتٌجٌة لها  ،وٌتم تحدٌد تلك المقررات وفقا
لتوزٌع دوري وعادل بٌن األقسام العلمٌة بالكلٌة .
( )2وتقوم اإلدارات المعنٌة بالكلٌة وعلى رأسها وحدة الجودة باإلشراؾ على -:
برامج ومبادرات فعالة لتسجٌل المحاضرات على المواقع والمنتدٌات المعتمدة من الكلٌة

أ-

 ،والتوسع تدرٌجٌا فً المحاضرات المسموعة على تلك المواقع والمنتدٌات لالرتقاء
بالخدمة .
التوسع فً تؽذٌة تلك المواقع والمنتدٌات بالمحاضرات والمقررات الدراسٌة لرفع

ب-

مستوى طالبها وباحثٌها  ،واإلنفتاح على الجدٌد فً العلم وطرق التدرٌس فً الكلٌات
األخرى .
ثبنٍب  -:أخاللٍبث عضٌ ىٍئت تدرٌش يف رلبل انتدرٌش -:
( )1اإللتزام بمواعٌد المحاضرات وفقا للجداول الدراسٌة المعتمدة  ،وإٌالغ إدارة الكلٌة بأي
إعتذار أو تبدٌل بوقت كاؾ .

()2

الحفاظ على وسابل اإلٌضاح والتدرٌس بالقاعات الدراسٌة  ،مع تفعٌلها وتطوٌعها

لموضوع المحاضرات
( )3تنظٌم موضوع دخول الطالب المتأخرٌن للقاعات الدراسٌة  ،وذلك بإتباع نظام واضح

ومستقر لمواعٌد فتح األبواب وؼلقها .
( )4اإللتزام بالسلوك المناسب مع الطالب المحاضرٌن وتجنب إهانتهم بالسخرٌة أو التهدٌد
وما شابه .
( )5الحفاظ على الوقت المخصص للمحاضرات بتجنب المواضٌع الخارجة عن موضوعها أو
المواضٌع الشخصٌة .
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( )6اإللتزام بالمظهر المناسب لعضو هٌبة التدرٌس عامة  ،وبالمحاضرات على وجه الخصوص
( )7تجنب أي إشارات توحً باإلجبار على شراء المقررات أو المذكرات الدراسٌة أو حمل
المحاضرٌن على اإللتزام برأي أو مذهب علمً أو إجتماعً .
( )8اإللتزام بعدم التعرض للعقابد الدٌنٌة للطالب المحاضرٌن باإلهانة أو التحقٌر مباشرة  ،أو
بطرٌقة ؼٌر مباشرة .

()9

توزٌع اإلهتمام على الطالب المحاضرٌن فال ٌختص أحدهم أو بعضهم بمحاضرته

وتوجٌهاته بما ٌمٌز بٌنهم وبٌن ؼٌرهم من الطالب المحاضرٌن .
(  )11إعالن جمٌع الطالب بالمواضٌع التً ٌتم حذفها أو إلؽابها من المقرر  ،مع بٌان
دواعً ذلك دراسٌا وعلمٌا .
( )11إتقان المقرر العلمً المسند تدرٌسه اتقانا تاما وذلك بالتحضٌر والمراجعة والمتابعة
للمستجدات فً التخصص
( )12عرض المادة العلمٌة فً المحاضرة بمنهج ٌتناسب مع عقلٌة الطالب ومستواهم العلمً
وقدراتهم الفكرٌة بحٌث ال ٌكون أعلى منها فٌتسبب ذلك فً إحباطهم وتنفٌرهم من المادة  ،وال
ٌكون أدنى منها فٌتسبب ذلك فً ضعؾ مستواهم فً تلك المرحلة ،ومن ثم صعوبة المراحل
الالحقة .
( )13إتقان األستاذ اللؽة التً ٌقوم بالتدرٌس بها ضرورة كون االسلوب اللؽوي الجٌد أهم
وسٌلة الٌصال المعلومة مبسطة للذهن ومن ثم الفهم العمٌق لها .
( )14إحترام قدرات الطالب المتفاوتة عقلٌا وجسمانٌا ومهارٌا وتشجٌعهم على الوصول الى
مستوى أفضل .
( )15إتاحة المناقشة والحوار مع الطالب فً موضوع المحاضرة لخلق جو من الحماس
واأللفة بٌنهم وبٌن األستاذ  ،مع ضرورة إحترام أفكارهم وتوجٌهها التوجٌه العلمً السلٌم
بأسلوب ٌشعر بجدٌتها واالهتمام بها .
( )16تدوٌن األستاذ لمالحظات طالبه وأفكارهم فً المحاضرة لالستفادة منها فً عرض
المحاضرات القادمة  ،وفً تألٌؾ المقرر العلمً للمادة .
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( )17توجٌه الطالب إلى مصادر المعرفة فً التخصص بصفة عامة  ،ومراجع المقرر الذي
ٌقوم بتدرٌسه خاصة .
( )18متابعة مستوى الطالب متابعة مستمرة  ،وإتاحة نتابجها لإلدارة المختصة لتكون محل
عناٌتهم ومراعاتهم عند اتخاذ الالزم.
( )19ؼرس المبادئ والقٌم الفاضلة واألخالق الكرٌمة فً نفوس الطالب بالقول
والعمل والسلوك .
( )21اإلمتناع عن إعطاء الدروس الخصوصٌة تحت أي مسمى .
( )21اإلمتناع عن قبول هداٌا شخصٌة من الطالب بسبب أو بؽٌر سبب .

ثبنثب  -:أخاللٍبث عضٌ ىٍئت تدرٌش يف رلبل أعمبل اإلمتحبن -:

 -1القواعد الفنٌة إلعداد ورقة اإلمتحان -:
أ -كتابة أسبلة اإلمتحان على الحاسب اآللً
ب -بٌان عدد األسبلة بوضوح وتحدٌد اإلجباري واإلختٌاري فٌها
جـ -وضوح عبارات األسبلة بعٌدا عن اللبس والؽموض
د -إتباع عالمات ترقٌم سلٌمة ومعتمدة .
هـ -بٌان توزٌع الدرجات لكل سؤال .

 -2القواعد المرعٌة فً موضوعات األسبلة -:
أ -تؽطٌة األسبلة لموضوعات المقرر التً تم تدرٌسها .
ب -مناسبة األسبلة للزمن المقرر لالمتحان .
جـ -مراعى تناسب أسبلة كل قسم لزمن االمتحان عند اشتراك أكثر من عضو هٌبة تدرٌس فً
وضع أسبلة اإلمتحان .
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د -تنوع األسبلة لتؽطً مهارات اإلسترجاع والفهم واإلبتكار .
هـ -أن تأتً األسبلة فً المواضٌع التً تم تدرٌسها بالفعل  ،دون تلك المحذوفة أو الملؽاة .

 - 3القواعد المتبعة فً تصحٌح االمتحان -:
أ -إعداد نموذج للتصحٌح وٌتم إٌداع نسخة منع بمكتب أ.د  /عمٌد الكلٌة  ،ونسخة بالكنترول
المختص
ب -اإللتزام بالدقة التامة وجو السرٌة الكامل فً رصد الدرجات
جـ -وٌحظر حظراً مطلقا ً أن ٌنفرد مصحح واحد بتصحٌح ورقة كاملة تحت أي ظرؾ من
الظروؾ  ،وٌجب أن ٌشارك فً تصحٌح كل ورقة إثنان علً األقل مشاركة فعلٌة وأن ٌضع كل
منهما درجات الجزء المختص بتصحٌحه علً ؼالؾ الكراسة مزٌالً بتوقٌعه
د -الحفاظ على كراسة اإلجابة من التلؾ أو الضٌاع
هـ -عدم إسناد التصحٌح لؽٌر القابم بالتدرٌس إال بالضوابط واإلجراءات المتبعة وموافقة مجلس
القسم وإعتماد عمٌد الكلٌة  ،بحٌث نكفل تأهله لهذه المهمة وابتمانه على مستقبل الطالب .
و -تسلٌم كراسات اإلجابة بعد تصحٌحها إلى الكنترول المختص  ،وفً المواعٌد المقررة
( أسبوعٌن من تارٌخ إستالمها ).

 - 4القواعد المتبعة فً أعمال الرصد ونتابج اإلمتحان -:
أٌ -حظر حظراً تاما ً فتح الكنتروالت  .أو التواجد بها أثناء انعقاد لجان االمتحانات وعلً وجه
التحدٌددد وفقدا ً للمواعٌددد المحددددة بجددداول االمتحانددات المرفقددة وٌتواجددد السددادة ربددٌس وأعضدداء
الكنتددرول ومعدداونوهم المشددار إلددٌهم بددداخل لجددان االمتحددان المنعقدددة لإلشددراؾ الفعلددً علددً
المراقبة والمالحظة بما ٌحقق انضباط اللجان وانتظامها .
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ب -تتم كافة األعمال الخاصدة بفدض سدرٌة كراسدات اإلجابدة وتسدجٌل النتدابج فدً الكشدوؾ
المعدة لذلك  ،بحضور األؼلبٌة المطلقة لعدد أعضاء الكنترول علً األقل
جـ -عرض النتابج على لجان الممتحنٌن قبل فض سرٌة الكراسات التخاذ ما تراه مناسبا بحٌاد
وموضوعٌة .
د -اإللتزام بالدقة التامة وجو السرٌة الكامل فً رصد الدرجات
هـ -اإلنتهاء من أعمال التصحٌح والرصد فً أقرب وقت ممكن تمهٌدا إلعالن النتابج فً وقت
مناسب .
و -فحددص التظلمددات المقدمددة مددن الطددالب بعددد إعددالن النتٌجددة بجدٌددة تامددة وحٌدداد كامددل
وموضوعٌة خالصة .
يٌ -راعى توفٌر الظدروؾ المالبمدة للطدالب فدً أداء االمتحاندات وعددم التسداهل مدع حداالت
الؽش أو الشروع فٌه .

رابعب -:أخاللٍبث مينت عضٌ ىٍئت انتدرٌش فى لبٌل اذلداٌب ًانتربعبث
 ال ٌجدددوز قبدددول الهدددداٌا والتبرعدددات مدددن جهدددات مشدددبوهة او مدددن أشدددخاص
سدددددٌا السدددددمعة او تثدددددار السدددددمعة حدددددولهم مجدددددادالت أخالقٌدددددة او تمدددددس
الشدددرؾ والنزاهدددة .االبتعددداد عدددن هدددذا أفضدددل للجامعدددة مدددن اى فابددددة قدددد
تجنى من التبرع.
 الهدددداٌا والتبرعدددات التدددى تتلقاهدددا الجامعدددة ٌجدددب ان تكدددون معلندددة بشدددفافٌة
تامددددة و وجهددددات تلقٌهددددا بالجامعددددة معلنددددة و واسددددتخداماتها معلنددددة .المددددنح
والهبات التى الترد من حكومات أجنبٌة ٌجب ان ٌطبق نفس القواعد.
ٌ جددددب وقددددؾ التعامددددل مددددع اى جهددددة او شددددخص ثبددددت مددددؤخرا تورطهددددا او
تورطة فى مسابل تمس النزاهة او الشرؾ.
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ٌ حظددددر علددددى االسدددداتذة قبددددول هددددداٌا او تبرعددددات شحصددددٌة خاصددددة مددددن
اشخاص لهم عالقة بعمل االستاذ.

خبمضب -:ادلضئٌنٍت ادلينٍت نعضٌ ىٍئت انتدرٌش جتبه اننمٌ
اخلهمً نطالبو
 عضدددو هٌبدددة التددددرٌس نمدددوذج وقددددوة ٌبعدددث برسدددابل خلقٌدددة فدددً كدددل مدددا
ٌقولددده وٌفعلددده داخدددل الجامعدددة وخدددارج الجامعدددة ،ومسدددبولٌته المهنٌدددة عدددن
النمددو الخلقددً لطالبدده ربمددا تكددون اخطددر مددن مسددولٌتة عددن نمددوهم العلمددً
او المعرفددددً .بددددل ان اقصددددر طرٌددددق لتفددددوق طالبدددده هددددو نمددددوهم الخلقددددً
فدددإذن األسدددتاذ الجدددامعً مسدددبول مهنٌدددا وخلقٌدددا عدددن النمدددو الخلقدددً السدددوي
لطالبددده .ومدددا ٌدددذكر بشدددان المهنٌدددة فدددً الجواندددب األخدددرى لعملدددة الشدددك لدددة
تأثٌر ؼٌر مباشر على النمو الخلقً لطالبه.
ٌ قددددم عضدددو هٌبدددة التددددرٌس فدددى أقوالدددة وافعالدددة نموذجدددا طٌبدددا ٌحتدددذي بدددة
طالبدددة،وٌتمثلون بدددة .وال ٌقدددؾ مدددا نقصدددده فدددً النمدددوذج باالجتهددداد العلمدددً
وااللتدددزام العلمدددً ،وانمدددا ٌمتدددد لٌشدددمل كدددل جواندددب شخصدددٌة األسدددتاذ حتدددى
ملبسة ومشٌتة وكالمه واهتماماته.
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صبدصب -:أخاللٍبث مينت عضٌ ىٍئت انتدرٌش فى األنشطت
انطالبٍت
 المشاركة واإلشراؾ على األنشطة المختلفة.
 إعالم الطلبة الجدد باألنشطة المختلفة والمتنوعة.
 التعرؾ على مشاكل الطالب والعمل على حلها.
 العمل على خلق روح الفرٌق والعمل الجماعى.

صببعب -:أخاللٍبث مينت عضٌ ىٍئت انتدرٌش يف خدمت
اجلبمعت ًاجملتمع
 على عضو هٌبة التدرٌس أداء عملة العلمً والطالبً بأمانة وإخالص لٌسهم
أوال فً تنمٌة المعرفة اإلنسانٌة ولٌسهم ثانٌا فً تخرٌج المواطنٌن األكثر
قدرة على المشاركة الفاعلة واالٌجابٌة فً المجتمع.
 ربط أبحاثة باحتٌاجات المجتمع .
 تقبل المهام المسندة إلٌة للنهوض بشان الجامعة بصدر رحب والقٌام بها
بإخالص وإتقان.
 القٌام بكل ما فى وسعة المعاونة وتنمٌة الهٌبة المعاونة له من مدرسٌن
مساعدٌن ومعدٌن او أعضاء هٌبة التدرٌس األقل فً الدرجة الوظٌفٌة.
 ؼرس قٌم المجتمع الفاضلة لدى طالبه الذٌن ٌعٌشون فً المجتمع وٌعملون
فى موافقة المختلفة.
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ٌ تمثل ذلك فً تزوٌدهم بالخبرات التً تسهم فً بناء شخصٌات مواطن
المستقبل.
 دور عضو هٌبة التدرٌس فً المجتمع ال ٌستقٌم إال إذا كان واعٌا ٌقٌم
المجتمع وراعٌا لها.

ثبمنب:أخاللٍبث مينت عضٌ ىٍئت انتدرٌش يف انعاللبث ببجملبنش
ًاجلبن انعهمٍت ًاإلدارٌت :
من المبادئ األخالقٌة المهمة التً ٌجب االلتزام بها بشان المجالس واللجان العلمٌة
واإلدارٌة بالكلٌة أو الجامعة التً ٌعمل بها :
– 1مبدأ السرٌة .
– 2مبدأ الموضوعٌة
 – 3مبدأ االلتزام
مبدأ المشاركة الفاعلة
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تبصعب -:أخاللٍبث مينت عضٌ انتدرٌش فى انتعبمم مع انزمالء
 أن ٌعمل مع زمالبه بثقة واحترام متبادل باحترام المرتبة العلمٌة -بالتعاون لتحقٌق األهداؾ التعلٌمٌة من منطلق العمل بروح الفرٌق

عبشرا  :أخاللٍبث مينت عضٌ انتدرٌش يف انتعبمم مع اإلدارة اجلبمعٍت
على عضو هٌبة التدرٌس أن ٌتعامل مع ادارتة على المستوى القسم والكلٌة
والجامعة :
 باالحترام بالتعاون وتقدٌم النصح و المشورة فً إطارها العلمً المؤسسً تنفٌذ التوجٌهات التً تطور العمل -المشاركة االٌجابٌة فً نشاطات المؤسسة وفعالٌتها المختلفة

احلبدي عشر  :ادلضؤًنٍبث األخاللٍت نعمٍد انكهٍت
 عمٌددد الكلٌددة  :هددو الددذي ٌقددرر إلددى حددد كبٌددر أسددلوب القٌددادة الددذي ٌتبعدده
فددددً أدارة الكلٌددددة وهددددذا األسددددلوب القٌددددادي ٌددددنعكس مباشددددرة علددددى منددددا
الكلٌدددددة العدددددام وبٌبتهدددددا التنظٌمٌدددددة فدددددال ٌعقدددددل ان ٌكدددددون هدددددذا األسدددددلوب
اسدددددتبدادٌا وقابمدددددا علدددددى إسدددددكات المعارضدددددٌن وتشدددددجٌع المدددددوافقٌن ،ثدددددم
نتحددددددث عدددددن الدٌمقراطٌدددددة والحدددددوار ونتوقدددددع مدددددن األسددددداتذة أن ٌكوندددددوا
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نمددددداذج للسدددددلوك الٌمقراطدددددى وتقبدددددل الدددددراى األخدددددر فدددددى تعدددددامالتهم مدددددع
طالبهم ومعاونٌهم
- وال ٌتصدددور الدددزعٌم بأنندددا نقددددس حرٌدددة الدددراى ثدددم نؽلدددق أبدددواب الحدددوار
.إن تنمٌدددة قدددٌم الدٌمقراطٌدددة والحدددوار لددددى األسددداتذة ولددددى الطدددالب ٌحتددداج
ابتددددداء إلددددى منددددا مناسددددب وممارسددددة فعلٌددددة ،لٌددددتعلم الجمٌددددع مددددن البداٌددددة
أهمٌدددة تكدددوٌن الدددراى المسدددتقل  ،ووجدددوب اإلنصدددات لهدددذا الدددراى ،التعبٌدددر
الحدددر عدددن الدددراى مدددن خدددالل القندددوات الشدددرعٌة  ،أمدددا القهدددر والكبدددت فلدددن
ٌخلق اال رعٌال من اإلتباع .
 عمٌدددد الكلٌدددة هدددو المسدددؤل عدددن تنمٌدددة قدددٌم االنضدددباط وااللتدددزام و احتدددرام
الوقدددددت مدددددن خدددددالل تنظدددددٌم الكلٌدددددة وضدددددبط السدددددلوك وضدددددبط الجدددددداول
الدراسدددددٌة وضدددددبط المواعٌدددددد بصدددددفة عامدددددة وإلدددددزام الجمٌدددددع بواجبددددداتهم
والمحاسدددددددبة عدددددددن التقصدددددددٌر واتخددددددداذ إجدددددددراءات التصدددددددحٌح ومعاقبدددددددة
المخطبدددٌن ومكافدددأة المجتهددددٌن  .كدددل هدددذا السدددلوك هدددو نشدددر وترسدددٌخ لقدددٌم
االنضددددباط واالتددددزان\م والعدددددل والوقددددت والمحاسددددبة وتحمددددل المسددددؤولٌة .
فدددا لعمٌدددد الكلٌدددة إذن ٌقدددوم بددددور اخالقدددى مدددع الجمٌدددع  ،اسدددتاتذة وطالبدددا
ومدددددوظفٌن  .إمدددددا اذااختلدددددت جدددددداول الدراسدددددة وتددددددخلت المحاضدددددرات،
وارتبكدددت مواعٌدددد التطبٌقدددات وتأهلدددت فدددً الزحدددام حقٌقدددة االلتدددزام اوعددددم
االلتددددزام بددددأداء الوجبددددات وتدددداه الحسدددداب والعقدددداب إذا حدددددث هددددذا لتعددددذر
الحدددددٌث مددددع الطددددالب فددددً أهمٌددددة االنضددددباط وااللتددددزام بددددل قددددد ٌتراجددددع
المنضبطون عن انضباطهم ،وٌتقاعس الملتزمون عن أداء واجباتهم.
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 عمٌدددددد الكلٌدددددة الدددددذي ٌتعامدددددل بعددددددل وانصددددداؾ مدددددع االسددددداتذة والطدددددالب
والمدددددوظفٌن ،هدددددذا العمٌدددددد ٌسدددددهم بسدددددلوكه هدددددذا فدددددً تنمٌدددددة قدددددٌم العددددددل
والمسدددداواة وتكددددافؤ الفددددرص .بٌنمددددا العمٌددددد الددددذي ٌجامددددل علددددً حسدددداب
الحددددق ،وٌتؽاضددددً عددددن اخطدددداء ذوي الخطددددوة  ،وٌمٌددددل مٌزاندددده مددددع ذوي
المكانددددة  ،هددددذا العمٌددددد ٌنشددددر ثقافددددة معادٌددددة للعدددددل والمسدددداواة ،وٌربددددً
جسٌما مهما تحدث عن العدل وتشدق بالمساواة.
ٌ ددرتبط بمددا سددبق مسددؤولٌة العمٌددد عددن تنمٌددة ثقافددة التنددافس الشددرٌؾ الددذي
ٌتدددٌح الفدددرص المتسددداوٌة امدددام الجمٌدددع البدددراز التوفدددق او تنمٌدددة الموهبدددة ا
واثبددات الجدددارة .اندددة بددذلك ٌسددهم فدددى خلددق و دعددم مجتمدددع التكددافى داخدددل
الجامعددددة ،و خددددارج الجامعددددة اٌضددددا و علٌددددة اٌضددددا ان ٌددددرفض التفددددوق و
ٌشددددجعة و ٌرعدددداة و ٌكرمددددة فٌؽددددرس بددددذلك قٌمددددة تقدددددٌر التفددددوق و تقبددددل
سددددبق االخددددرٌن و السددددعى المشددددروع للاللحدددداق بددددٌهم دون ؼددددل او حقددددد.
العمٌدددد ٌسدددهم فدددى التنمٌدددة الخلقٌدددة وفدددى التربٌدددة الخلقٌدددة بالكلٌدددة مدددن خدددالل
تهٌبددة منددا العمددل فددى فددرق و مجموعددات لٌتعددود الجمٌددع علددى العمددل فددى
فرٌددددق ،و علدددددى ان نجددددداح العمدددددل الجمدددداعى ممكدددددن بدددددل و فرصدددددة فدددددى
االنجااز اكبر
 ان ؼٌددداب روح الفرٌدددق عدددن العددداملٌن و عدددن الطدددالب و عدددن االسددداتذة لددده
مددددردود سددددلبى علددددى انجددددازهم جمٌعددددا  ،بددددل هددددو مقدمددددة لصددددراعات و
مهددددارات تسددددتهلك الجهددددد و الفكددددر و تعكددددر صددددفو المنددددا و نشددددر روح
الفرٌدددق هدددو احدددد المسدددبولٌات المعنٌدددة للعمٌدددد  ،لدددٌس فقدددط فدددى ا لندددواحى
العلمٌة واالدارٌة وانما اٌضا فى تعامالت و انشطة الطالبٍ.
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 العمٌددددددد أٌضددددددا مسددددددبول مهنٌددددددا عددددددن توجٌدددددده معاونٌدددددده مددددددن األسدددددداتذة
واالخصددددابٌن و مددددوظفً رعاٌددددة الشددددباب السددددتٌعاب األهددددداؾ التربوٌددددة
الخلقٌدددة لكافدددة األنشدددطة الطالبٌدددة فالحفدددل الطالبدددً و الرحلدددة الدددخ كدددل هدددذة
األنشدددطة لهدددا رسدددالة خلقٌدددة و علدددى العمٌدددد ادراك ذلدددك جٌددددا و نشدددر هدددذا
اإلدراك و ما ٌتبعه من االلتزام بٌن كل العاملٌن و الطالب
 الفعالة والعددل والمسداواة والحدب .والحقٌقدة أن القابمدة طوٌلدة وٌصدعب حصدر بنودهدا.
وخالصددة ا لقددول أن العمٌددد مسددبول مهنٌددا عددن تنمٌددة كددل القددٌم اإلٌجابٌددة فددً المجتمددع
وعالقته بأولٌاء األمور قناة مٌسرة للؽاٌة وتلقابٌة للنهدوض بهدذه المسدبولٌة جزبٌدا علدً
األقل.
 والعمٌد مسبول عن ضبط االمتحانات وضبط تقوٌم الطالب لمحاربة أي ؼش أو شروع
فٌدده ولمحاربددة أي تسدداهل أو تعن دت بؽٌددر مسددوغ  .وهددو إذ ٌفعددل ذلددك ٌقددوم بمسددبولٌته
المهنٌددة ،وهددو أٌضددا ٌسددهم فددً نشددر ثقافددة العدددل واألمانددة واالجتهدداد بددٌن الطددالب
واألسدداتذة علددً السددواء .أندده بطرٌددق مباشددر وؼٌددر مباشددر ٌدددعم أٌضددا المكانددة العلمٌددة
والسمعة العلمٌة للكلٌة والجامعة.
 العمٌددد مسددبول عددن خلددق المنددا العلمددً والنفسددً الددذي ٌشددعر فٌدده األسدداتذة باألمددان
واالطمبنان ،وٌتوقع منهم األبدع واالبتكار وحرٌة الرأي وحرٌة الفكر  ..وعلٌه تشدجٌع
األساتذة والطالب فدً تفدوقهم وتمٌدزهم ،وتدوفٌر التدوقٌر واالحتدرام لهدم وتلبٌدة طلبداتهم
المشددروعة دون أبطدداء .وأود هنددا علددً وجدده الخصددوص أن أشددٌر ألددً أهمٌددة التعامددل
المتمٌز بالحب والرعاٌة مع شباب األساتذة  ،وأٌضا ألً أهمٌة التعامل المتمٌز بدالتوقٌر
واالحتددرام مددع شددٌو األسدداتذة  .العمٌددد مسددبول عددن تهٌبددة بٌبددة ٌشددعر فٌهددا األسدداتذة
المتفرؼددون بعددد سددن التقاعددد أنهددم ٌددؤدون مهمددة جلٌلددة وٌقومددون بواجبددات هامددة  ،وأن
ٌستفٌد بالفعل من عطابهم وأسهما تهم  ،وهناك عشرات المجاالت لهذه االستفادة.
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 العمٌد مسبول عن حماٌة النظام العام واآلداب العامة فً الكلٌة ،وتلك بدٌهٌة أولى بحكم
أننا نعٌش فً دولة القانون ،علً أنى أود التأكٌدد علدً أن العمٌدد سدٌكون لده تدأثٌر كبٌدر
عندد التطبٌددق ،فددأن مفهد وم النظددام العددام مفهددوم واسددع ،وسددٌكون التفسددٌر الددذٌى ٌأخددذ بدده
العمٌد مهما فً تحدٌد هوٌة المنا فً كلٌته ،وبالتالً نوع الثقافة السابدة فٌها.
 العمٌد مسبول مهنٌا عن كفاءة استخدام الموارد المتاحة له  ،خاصدة المدال العدام ،وعلٌده
بالتالً توخً الحذر والدقة فً االتفاق ،وفً تفوٌض سلطة البت فً الشراء أو اإلسناد ،
وفً تشكٌل لجان الممارسة ولجان فض المظدارٌؾ ولجدان البدت ولجدان االسدتالم ،فكدل
هذه اللجان لها دور فً الحفاظ علً المال العام.
 وعلً العمٌد أٌضا أن ٌتوخً األمانة التامة عند التصرؾ فً أي موارد تتاح للكلٌة عن
طرٌددق الوحدددات ذ ات الطددابع الخدداص،أو المددنح ،أو تموٌددل البحددوث ،أو ؼٌددر ذلددك مددن
المصادر .المهم أن ٌكون العمٌد أمٌنا فً التصرؾ .واإلصر المترتب علً هدذه األماندة
( أو عدم األمانة ) ٌتجاوز كثٌرا الحلة التدً نكدون بصدددها إلدً التدأثٌر العدام فدً مندا
الكلٌة  ،واآلثار المضاعفة بعد ذلك علً األساتذة واإلدارٌٌن والطالب ،ثم اآلثار النهابٌة
علً المجتمع ككل.
 العمٌد مسبول عن تطبٌق سٌاسة المدوارد البشدرٌة المتمشدٌة مدع القدٌم واألخدالق المهنٌدة
العامة فمثال:
 أذا تعلق األمر بالتعٌٌن طبق القانون ،وألتزم بالسٌاسات العامة ،وحاول اختٌدار األصدلحدابما.

 وإذا تعلددق األمددر بالتنمٌددة المهنٌددة حدداول جاهدددا تددوفٌر فددرص التنمٌددة المهنٌددةللجمٌع حسب طاقاتهم والمتوقع مدنهم وعلٌدة أخدذ نشداط التنمٌدة المهنٌدة مأخدذ
الجد والمسبولٌة.
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 وإذا تعلق األمر بالتحفٌز استخدم كل ما فً طاقته من حوافز مالٌة أو معنوٌدةلتحقٌق التحفٌز الكافً لٌحافظ علدً قدوة الددفع فدً الحركدة العلمٌدة والتعلٌمٌدة
والنشاطٌة بالكلٌة.
 وإذا تعلددق األمددر بالمتابعددة وتقددٌم األداء كددان أمٌنددا فددً المتابعددة ،وأمٌنددا فددًالتقارٌر وأمٌنا فً التقٌٌم.
 وإذا تعلق األمر بتشكٌل لجان االختبار أو لجان التقٌٌم أو لجان فحصالبحوث أو اللجان العلمٌة أو لجان القطاعات أو ؼٌر ذلك من اللجان المؤثرة
على اإلفراد والمؤثرة فً نفس الوقت على الجامعة إذا تعلق األمر بذلك
وجب التدقٌق فى االحتٌار والموضوعٌة فٌه
-

وإذا تعلق األمر بتوقٌع الجزاءات التصحٌحٌة على السٌد إال ٌنسً إن
الهدؾ هو التصحٌح ولٌس االنتقام أو تصفٌة الحسابات.

-

وإذا تعلق األمر بالترقٌات وجب على العمٌد مراعاة التزاماته المهنٌة
واإلنسانٌة معا فال ٌسٌر فً إجراءات ترقٌة بؽٌر جدارة مهنٌة وال ٌؤخر
ترقٌة ألسباب شخصٌة على إن ٌكون رأٌه دابما هو الصالح العام ومصلحة
األستاذ محل الترقٌة

 عمٌد الكلٌة مسبول عن تنمٌة الصؾ الثانً وإتاحة الفرصة أمام القٌادات
الشابة أن تنمٌة وتجهٌز القٌادات الجدٌدة أو الجٌل الثانً أو الثالث من
القٌادات مسبولٌة مهنٌة ربٌسٌة للقٌادات الجامعٌة وصحٌح إن بعض القٌادات
الجامعٌة تستمري دوام الحال ،مع ان ذلك من المحال  ،إال إن الكثرة الؽالٌة
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تدرك مسبولٌتها فً هذا الشأن حٌث ٌعبر تواصل عن استمرارٌة المؤسسة
الجامعٌة ذاتها واستقرار هٌكلها وأنظمتها وسٌاستها
 العمٌد مسبول عن كل ما شأنه الحفاظ على مكانة وكرامة ومهابة األستاذ
الجامعً والجامعة .أن هذه المسبولٌة المهنٌة هً مسبولٌة أساسٌة لكل أستاذ
ولكنها تكتسب أهمٌة اكبر مع القٌادات الن تلك القٌادات هً التً تمثل
الجامعة أمام المجتمع وهً التً تستطٌع التأثٌر فً تهٌبة الظروؾ المحققة
لمكانه الجامعة وكرامتها ومهابتها والمحققة أٌضا لمكانة األستاذ وكرامته
ومهابته
 على العمٌد أن ٌوجه األستاذ والعاملٌن إلى أن خدمة المجتمع جزء أساسً
من مسبولٌة الجامعة وان ٌوجه األنشطة الجامعٌة بما ٌؤدي إلى النهوض
بهذه المسبولٌة على أكمل وجه ممكن ونعطً بعض األمثلة


فأستاذ الطب والتمرٌض والعاملون فً المستشفً الجامعً مسبولون مهنٌا
عن خدمة البٌبة المحٌطة بهم وخدمة المجتمع ككل وال ٌجوز التقاعس عن
نجدة مرٌض او التهاون فى مستوي الخدمة العالجٌة وهم أٌضا مسبولون
عن أن ٌمارسوا التعلٌم الطبً بما ٌرفع مستوي المهنً وفى نفس الوقت ٌقدم
أفضل خدمة وقابٌة وعالجٌة ممكنة

 وأساتذة اآلثار أولى الناس فً ممارساتهم ألستاذٌتهم بان ٌساهموا بجدٌة فً
توجٌه جهود التنقٌب أو المحافظة والحماٌة أو الترمٌم والصٌانة أو التوعٌة
المجتمعٌة أو التنشٌط السٌاحً أو تعمٌق االنتماء واالعتزاز
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 وأساتذة القانون والعلوم السٌاسٌة

مسبولون عن خدمة المجتمع وهم

ٌمارسون مهنتهم وهم ٌمارسون إبداء الرأي وإعداد التقارٌر المرفوعة
للسلطات عن اؼلب جوانب الممارسة القانونٌة  /اإلدارٌة /السٌاسٌة علٌهم إن
ٌلتزم بالمعاٌٌر المهنٌة فً الرأي والمشورة
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