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 مؤسسل  ألى ةنالمنتمل البشلدة  الملااد  تمثلل

 تح ة  ةتم خاللها من التى الدئةس  الشداةةن أح  تعمةمة 

 خ ملل  البحللا العممللى  القلل دا المؤسسللة   مقامللا 

 هةئلل  أعضللا  اةللىتى .البةئلل   اتنمةلل  المجتملل 

 فللى البشللدة  المللااد  دأ  هم عمللىامعللاانة,التلل دة 

اةجل  ان ةمتل م اعضلا  هةئل   العلالى  التعملةم مؤسسلا 

التلل  االسللما  انةهم بمجماعلل  مللن القللةم التلل دة  امعللا

االلت ام بها تح  دعاة  السلة ا االسلتا    تسع  الكمة  ال

   ال كتاد عمة  الكمة 

 
 

 متفاق ف  أ ائه امب ع ف  أسالةبه اأنشطته   1

 متفتح العقل االتفكةد   2

 مت ن ف  انفعاالته امنضبط ف  د ا  أفعاله   3
 متااض  ف  عممه اتعاممه   4
 م   مالئه متفاعل امتعاان  1

التمكلللللللةن ملللللللن الملللللللا ا العممةللللللل  التللللللل  ةقلللللللام   2
 بت دةسها 

أن ةكلللللللان عمللللللل   داةللللللل  بلللللللاألماد  التدباةللللللل    3
 االطدق ااألسالة   الت دةسة  

 تنمة  داح االبتكاد ااالب اع   4
 تىكة  احتدام قةم  العمل   5

أن ةكلللان ل ةللله دؤةللل  ااضلللح  لتحمةلللل البةئللل    6
ال اخمةللللللللللللل  االخادجةللللللللللللل  لمعدفللللللللللللل  الفلللللللللللللد  

 الت  تااجه البحا العمم   االته ة ا 

 
 

 

ةتصللللال باالمانلللل  العممةلللل  فلللل  اجللللدا  بحاثلللله   1
 امؤلفاته االنقل من المصا د المتناع  

 احتدام حقاق الممكة  الفكدة  لألخدةن   2
المحافظلللللللل  عملللللللل  السللللللللدة  خاصلللللللل  االمللللللللاد   3

 الشخصة  االمالة  االسماكة  

 أن ةح  بحثه لةكان قا دا عم  العمل به   4

 أن ةكان ااس  االطالع ف  اختصاصه   5

 
 

 
 
 
 

 التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد_كلية التمريض   مشروع
 جامعة أسيوط

 السمات الشخصية وا الجتماعية
 

 البحث والتأليف العلمي
 

 مقدمة
 



 أن ةمتمك الق دا عم  التعبةد   6

  دا عم  اختةاد ماضاع ج ة  لم دا ل ةه الق   7
 االبحا 

ل ةللللله القللللل دا عمللللل  اختةلللللاد الخطللللل  المناسلللللب    8
 لمبحا 

ضلللللللدادا امتالكللللللله نظلللللللدا منهجةللللللل  متكاممللللللل    9
لمماضلللللاع الللللل ي ة دسلللللله حتللللل  ال ةقللللل  فلللللل  

 التناقض 

 
 
 

 

اتحفةلللللل م باسللللللتمداد  إظهللللللاد المللللللا ا لمباحللللللا  1

 اتنمة  ثقته بنفسه

معاانللللللل  الباحلللللللا فللللللل  كةفةللللللل  البحلللللللا علللللللن   2

 المعماما  االت ا  بالمدجعةم  المعدفة  

علل م االقللالل مللن شللىن الباحللا اتنمةلل  ق دتلله   3

 عم  التفكةد العمم  

 

 

ةغللللد  فلللل  طالبلللله القللللةم ااألخللللالق الحمةلللل ا   1
 ااحتدام أخالقةا  المهن  بالتاجةه ااالدشا  

   ف  األنشط  الطالبة  المشادك  2
غللللللللللللد  مقامللللللللللللا  االلتلللللللللللل ام باألخالقةللللللللللللا    3

 االسماكةا  المهنة  

 متابع  أ ا  الطال  اتقةةمهم بشكل  ادي   4

أن ةعمللللم الطللللال  مهللللادا  التفكةللللد المنطقلللل    5
 السمةم اح  التعمم ال ات  

أن ةطبلللق معلللاةةد الجلللا ا عمللل  الملللا ا التللل    6
 ةقام بت دةسها 

 ه افه التعمةمة  أن ةعمن محتاةا  المقدد اأ  7
ةسلللمح بالمناقشللل  االحلللااد فللل  اطلللاد الحلللااد   8

 البنا  االتساؤل الحد 

 

 

 
 

دبط ما ةعممه لطالبه اما ةقام به من أبحاا   1
 باحتةاجا  المجتم  

الحللد  عملل  تنمةلل  البحللا التطبةقلل  ادبطلله   2
 بالااق  الفعم  

تاجةللللللله بحثللللللله لملللللللا ةفةللللللل  المجتمللللللل  االتللللللل ا    3
 م  لمبحا بالمدجعةا  المعدفة  الال  

 

 

 االشراف علي الرسائل العلمية
 

 المسئولية المهنية في خدمة المجتمع

 

 المسئولية المهنية تجاه للطالب
 


