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 : مقدمة

يرهةةا األخالقيةةة يمؤسسةة أخالقيةةة وعلميةةة تسةةتمد معاالسةةادات  ةالتجةةارة مامعةةة مدينةةكليةة 

مةن كتةاب و وسةةنة رسةوله هللا ةةلى و عليةه وسةةلمث  ألنمةا بعرة  ألتمةةم مكةارم األخةةال     ةم بعةةد 

 السائدة و قافة مجتمعنا وما فعله السلف الصالح من أساتذتنا ورؤسائنا.ذلك من قيمنا 

وتعريةةف األخةةال  فةةي الكليةةة هةةي كةةل السةةلوكيات التةةي يسةةتخدمها عضةةو هيئةةة التةةدريس 

والعاملون أيضاً أ ناء أداء وظائفهم فكل ما يفعله عضةو هيئةة التةدريس أو يقولةه لةه دالئةل أخالقيةة 

م بةةاألخال  فةةي الكليةةة يحةةث علةةى االبتعةةاد عةةن الممارسةةات الظالمةةة ألن شةةاء أم لةةم يشةةأ. واالهتمةةا

 ويدعم تكافؤ الفرص واالبتعاد عن الوساطة والمحسوبية ويساهم في ربط الدخل بالمجهود.

ولكي تكون الكلية متمتعة ببيئة أخالقيةة البةد أن يكةون بهةا وعةى أخالقةي لكةل العةاملين بهةا 

مةةوظفين وعمةةال. ويتضةةمن قةةانون الجامعةةات الحةةالي مةةن أعضةةاء هيئةةة تةةدريس وهيئةةة معاونةةة و

عةةدداً مةةن النصةةوص الهامةةة بشةةأن أخالقيةةات مهنةةة التةةدريس ولكنهةةا ييةةر كافيةةة لتةةؤدى وظيفةةة 

 الميرا  األخالقي األكرر تفصيالً والذي يجب أن يتمسك بها كل العاملين في الكلية.

والهيئةةة المعاونةةة والمةةوظفين وهةةذا الميرةةا  دليةةل لكةةل أعضةةاء هيئةةة التةةدريس والقيةةادات 

الهةةدف مةن هةةذا الميرةا  هةةو اإلسةهام فةةي تحسةين المجتمةةع فتتةوافر الفةةرص المتكافئةةة   وملينوالعةا

 للجميع مع االرتقاء بالعنا ر الجيدة.

وحيةث أن الحةالل بةي ن   هةو مرمةع ومرشةد وفةي نفةس الوقة  أسةاس للمحاسةبة تعريف الميثاق:

هات فقةد وعةع هةذا الميرةا  لهةذو األمةور وأيضةاً للممارسةات بةين والحرام بي ن وبيةنهم أمةور متشةاب

والعةةاملين بالكليةةة. ألن األمةةور المتشةةابهة يحتةةار فيهةةا  والهيئةةة المعاونةةةأعضةةاء هيئةةة التةةدريس 

تبلية  الجهةات األمنيةة عةةن يقةوم ببسةر المهنةة ولكةن أيضةاً كطبيةب  الشةخ،  كمرةال الطبيةب ملة م

 ئوا أللى الطبيب للعالج. فما الحل؟المجرمين حتى لو كانوا مرعى لج

  



 -2- 

 أوالً: رؤية ورسالة اجلامعة: 
 :رؤية اجلامعة 

 

 جامعة مدينة السادات رائدة دالياً اةموذجاً إلةتاج المعرفة اتطبيقاتيا.     

 

 :رسالة اجلامعة 

 

تلتزم جامعة مدينة السادات بإضعداد خريج يواكب احتياجات سوق العمل محلياً ، من خالل     

 خدمات تعليمية ابحثية امجتمعية تشجع االبتكار االتميز فى إطار التطوير المستمر . 

 األهداف االسرتاتيجية للكلية:الغايات و: الرؤية والرسالة وثانيًا 
 

 : رؤية الكلية 

 
جامعة مدينة السادات رائدة محلياً اإقليمياً فى العلوم التجارية اتطبيقاتيا كلية التجارة 

 العملية .

 : رسالة الكلية 
 
تلتزم كلية التجارة جامعة مدينة السادات بتطبيق منايج دراسية ضعملية متطورة إلضعداد     

 خريج مؤيل ضعلمياً اضعملياً لمواكبة امتطلبات سوق العمل الحديثة.

 

 رتاتيجية للكلية :الغايات االس 

 تتمثل الغايات االستراتيجية للكلية فيما يلي: 

 
 الغاية األالي   : التميز الفكري االميني االبحثي.

 الغاية الثاةية   : ييكل تنظيمي مالئم اجياز إداري كف .

 الغاية الثالثة   : دار رائد افعال في خدمة المجتمع اتنمية البيةة.

 القيم ااألخالقيات بالكلية.الغاية الرابعة  : إضعال  

الغاية الخامسة: بنا  مدرسة ضعلمية رائدة في تأصيل الفكر اإلداري االمحاسبي االتأميني 

 ااالقتصادي المعاصر.
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 : األهداف االسرتاتيجية للكلية 
 تتمثل األيداف االستراتيجية للكلية فيما يلي:

 

  جديدة للكلية.تطوير البرامج االمقررات الدراسية، اإضعداد الئحة 

 .دضعم الخدمات ااألةشطة الطالبية 

 .تطوير البحث العلمي للكلية للمسايمة في حل مشكالت المجتمع المحيط 

 .توفير بيةة محفزة للبحث العلمي 

 .تطوير البنية التحتية للكلية 

 .توصيف جميع الوظائف بالكلية 

  االدارية.توفير ةظم فعالة الختيار اتعيين امتابعة اتقييم القيادات 

 .تدريب اتأييل العاملين بالجياز اإلداري للكلية 

 .توفير بيةة محفزة افعالة تحقق رضا العاملين بالجياز اإلداري بالكلية 

 .تنويع مجاالت التعاان مع مؤسسات المجتمع 

 .تفعيل احدة خدمة المجتمع اتنمية البيةة 

 .دضعم البحوث التطبيقية لخدمة قاايا المجتمع 

 لشراكات المحلية ااالقليمية.دضعم اتعزيز ا 

 .تفعيل دار اكيل الكلية لشةون خدمة المجتمع اتنمية البيةة 

 .إتباع حقوق الملكية الفكرية 

 .االلتزام بأخالقيات المينة االقيم الجامعية 

 .تفعيل قواضعد المسا لة االمحاسبة 

 .خطة بحثية معتمدة لألقسام العلمية 

   امعااةييم.تأييل اتدريب أضعاا  ييةة التدري 

 .استحداث برامج دراسية جديدة تتوافق مع احتياجات سوق العمل 

 .تطوير المجلة العلمية الخاصة بالكلية 
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 : أخالقيات املهنة بالكلية:ثالثاً 
 أخالقيات المينة في العملية التعليمية: –أ 

 أخالقيات المينة في التدري : – 1

 بمهام التدريس بما يلي:يجب أن يلت م األستاذ الجامعي في القيام 

 التأكد من ألتقان المادة التي يناط به تدريسها أو يؤهل نفسه فيها قبل أن يقبل تدريسها. .1

التحضير الجيد لمادته مةع اإلحاطةة الوافيةة بمسةتجداتها ومسةتحد اتها ليكةون متمكنةا مةن المةادة  .2

 بالقدر الذي يؤهله لتدريسها على أفضل ومه.

الرسةمية فةي تحديةد المسةتوى العلمةي للمةادة التةي يقةوم بتدريسةها  فةال  االلت ام بمعةايير الجةودة .3

تكون أعلى ممةا هةو مطلةوب فتخلةو  ةعوبات ييةر مبةررة  أو تكةون أسةهل ممةا هةو مطلةوب 

فتؤ ر سلبياً على عملية التعلم الالحقة  وعلةى مسةتوى الخةريو  وعلةى مسةتوى أداء المهةن فةي 

 المجتمع في نهاية األمر.

 و الفرص ألن يحقو طالبه أعلى مستوى من اإلنجاز تسمح به قدراتهم.بخل االلت ام .4

أن يعلةةن لطالبةةه ألطةةةار المقةةرر وأهدافةةةه ومحتوياتةةه وأسةةاليب تقييمةةةه ومرامعتةةه وارتباطةةةه  .5

 ببرنامو الدراسة ككل  ويقبل مناقشة الطالب في كل هذا.

طةةالب والجامعةةة أن يلتةة م باسةةتخدام وقةة  التةةدريس اسةةتخداماً ميةةداً وبمةةا يحقةةو مصةةلحة ال .6

 والمجتمع.

أن ينمى في الطالب قدرات التفكير المنطقي  ويتقبل و ةوله أللةى نتةائو مسةتقلة بنةاء علةى هةذا  .7

 التفكير.

أن يحتةةرم قةةدرة الطالةةب علةةى التفكيةةر  وأن يشةةجعه علةةى التفكيةةر المسةةتقل والةةتعلم الةةذاتي   .8

 ويحترم رأيه المبنى على أسانيد محددة.

عتةةراو وفةو أ ةةول الحةةوار البنةاء وتبعةةاً ثداب الحةةديث المتعةةارف أن يسةمح بالمناقشةةة واال .9

 عليها  وبما يهيئ فر اً أفضل للتعلم.

أن يةتقن مهةارة التةدريس  وأن يسةتخدم الطةر  والوسةائل التةي تسةاعدو فةي ألتقةان التةةدريس  .11

 ومعله مشوقاً وممتعاً ومفيداً في نفس الوق .

..الةةب بأمانةةة وألخةةالص  حريصةةاً  ىفشةستفةةي المحاعةةرة أو المعمةةل أو الم أن يةؤدى عملةةه .11

 على النمو المعرفي والخلقي لطالبه ومعاونيه.
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 ولةةذويأن يتةةابع أداء طالبةةه أللةةى أقصةةى مةةدى ممكةةن  وأن يتةةيح نتةةائو المتابعةةة لطالبةةه  .12

 الشأن للتصرف بناء عليها.

أن يكةةةون نموذمةةةاً للقةةةيم الديمقراطيةةةة فةةةي حريةةةة الفكةةةر وحريةةةة الةةةرأي وحريةةةة التعبيةةةر  .13

 والمساواة  وأن يسعى لتنمية هذو القيم في طالبه.

 أن يومه طالبه التوميه السليم بشأن مصادر المعرفة والمعلومات ومرامع الدراسة. .14

أن يراعةةى كلمةةا كةةان ذلةةك ممكنةةاً نقةةل عةةبء مت ايةةد مةةن مسةةئولية الةةتعلم أللةةى الطالةةب مةةن  .15

 خالل ألتباع أساليب التدريس المناسبة.

 الدروس الخصو ية تح  أي مسمى بأمر أو بدون أمر.أن يمتنع عن ألعطاء  .16

 

 أخالقيات المينة في تقييم الطالب اتنظيم االمتحاةات: -2

 يجب أن يلت م األستاذ الجامعي بعدد من المسئوليات والسلوكيات األساسية:

التقيةيم المسةتمر أو الةدوري للطةالب مةع ألفةادتهم بنتةائو التقيةيم لالسةتفادة منهةا فةي تصةةحيح  .1

 سار وتدعيمه حسب الحالة.الم

ألخطةةار ولةةى أمةةر الطالةةب بنتةةائو التقيةةيم فةةي الحةةاالت التةةي تسةةتومب ذلةةك  مرةةال هللاوعةةع  .2

الطالةب علةى قائمةة اإلنةةذارث أو هللاألعطةاء الطالةب فر ةة أخيةةرة مةن الخةارجث أو ييةر ذلةةك 

 من الحاالت حسب السياسة المتبعة في الكلية.

ون متمشةةياً مةةع مةةا يةةتم تدريسةةه ومةةا يةةتم تةةوخي العةةدل والجةةودة فةةي تصةةميم االمتحةةان ليكةة .3

 تحصيله  وقادراً على فرز مستويات الطالب حسب تفوقهم.

 توخي الدقة والعدل والت ام النظام واالنضباط في ملسات االمتحان. .4

 منع الغش منعاً باتاً من بغش ومن يشرع فيه. .5

 .تنظيم االمتحانات بما يهيئ الفر ة لتطبيو الح م والعدل في نفس الوق  .6

 ال يجوز اشتراك األقارب في امتحانات بها أقاربهم. .7

 ال يسند تصحيح الكراسات ألال ألشخاص مؤهلين ومؤتمنين. .8

 تراعى الدقة التامة في تصحيح كراسات اإلمابة  مع المحافظة على سرية األسماء. .9

 تنظيم عملية ر د النتائو بما يكفل الدقة التامة والسرية التامة. .11

 نة الممتحنين دون كشف األسماء التخاذ قراراتها.تعرو النتائو على لج .11

 تعلن النتائو في وق  واحد من مصدر واحد. .12

 السماح بمرامعة النتائو حال ومود أي تظلم  مع بحث التظلم بجدية تامة. .13
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 يطبو التقويم التراكمي تحقيقاً لدرمة أكبر من العدالة. .14

فةي االمتحانةات لاللتة ام بهةا  التو ية بوعع اإلمابة النموذميةة لكةل األسةئلة التةي تةرد .15

 عند التصحيح.

 المسةولية األساسية لعاو ييةة التدري  ضعن النمو الخلقي لطالبه:-3

  عضةةو هيئةةة التةةدريس يجةةب أن يكةةون قةةدوة لطالبةةه ألنةةه حينمةةا يتصةةرف تصةةرفاً مةةا

 سيعتبرو الطالب مقياس لهم وألن هذا التصرف هو التصرف المناسب.

 التربية والنمو الخلقةي لطالبةه أي هةو مسةئول أيضةاً عةن  عضو هيئة التدريس مسئول عن

 التقويم وبناء الشباب ونشر األخال  الحميدة.

   عضةةو هيئةةة التةةدريس مسةةئول عةةن السةةعي بكافةةة الطةةر  لغةةرس القةةيم النبيلةةة واألخةةال

الحميةدة فةةي نفةوس طالبةةه وبخا ةة قةةيم اإلخةالص فةةي العمةل والصةةد  واألمانةة وقيمةةة 

والتعدديةةة والحةةوار البنةةاء والنقةةد الةةذاتي والعمةةل فةةي فريةةو وألتبةةاع الوقةة  وقبةةول اثخةةر 

 المنهو العلمي السليم

 أخالقيات المينة في الريادة الطالبية: -4

امتماعيةة...ث كمةا أن  –عضو هيئة التدريس له دور فعال مع طالبه فةي مجةاالت مختلفةة هللاعلميةة 

 الريادة الطالبية هي من  ميم مسئولياته.

 المينة في األةشطة الطالبية: أخالقيات -5

عضةو هيئةة التةةدريس يجةب عليةةه أن يشةارك فةةي األنشةطة الطالبيةةة المتنوعةة لةةيس فقةط لتشةةجيع 

 المواهب ولكن أيضاً لتوظيفها بإبداع في البناء الخلقي السليم للطالب.

أخالقياات ضعاااو ييةاة التاادري  فاي معااةااة امسااةدة اتنميااة مياارات الييةااة  -6

 المعااةة: 

علةةى عضةةو هيئةةة التةةدريس معاونةةة ومسةةاندة وتنميةةة مهةةارات المدرسةةين المسةةاعدين والمعيةةدين 

ويكون التعاون عبةارة عةن مة يو مةن الرعايةة والعنايةة مةع روح الحة م واالنضةباط وذلةك يحقةو 

كريةةر مةةن النجةةاح والتقةةدم وتفجيةةر الطاقةةات وكشةةف القةةدرات والمواهةةب والتشةةجيع علةةى اإلبةةداع 

 والرقى والجودة.
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 أخالقيات المينة في البحث العلمي االتأليف: -7

  يجةب أن يلتة م األسةةتاذ الجةامعي بعةدد مةةن المسةئوليات الرئيسةية فةةي شةأن البحةث العلمةةي

 والتأليف العلمي واإلشراف على الرسائل العلمية.

  توميةةه بحو ةةه لمةةا يفيةةد المعرفةةة والمجتمةةع واإلنسةةانية كةةالت ام أخالقةةي أساسةةي بحكةةم

 وظيفته.

  األمانة العلمية في تنفيذ بحو ه ومؤلفاته فال ينسةب لنفسةه ألال فكةرو وعملةه فقةط ويجةب أن

 يكون مقدار االستفادة من اثخرين معروفاً ومحدداً.

  في تلخي، ومهات النظةر العلميةة لرخةرين يجةب تةوخي الدقةة دون التحية  فةي العةرو

 وفو الهوى أو الميول.

 ار المشةتركين بدقةة واالبتعةاد عةن وعةع األسةماء في البحوث المشتركة يجب توعيح أدو

 للمجاملة أو للمعاونة.

  عةةدم بتةةر النصةةوص المنقولةةة بمةةا يخةةل بقصةةد  ةةاحبها سةةواء كةةان ذلةةك بقصةةد أو بغيةةر

 قصد.

  في االقتباس يجب أن يكون المصدر محةدداً وواعةحاً ومقةدار االقتبةاس مفهومةاً بةدون أي

 لبس أو يموو.

 كر المرامةع بأمانةةة تامةة وبدقةة تمكةن مةن الرمةوع ألليهةةا وال فةي اإلشةارة أللةى المرامةع تةذ

 تذكر مرامع لم يتم استخدامها ألال باعتبارها قائمة قراءة ألعافية.

 بتعةاد تمامةاً عةن اإليحةاء في ممع البيانات الميدانية تراعى الدقةة والصةد  واألمانةة مةع اال

 منهم باإلمابة. ىللمستقص

 فسةةه بالتحليةةل وال يسةةند للغيةةر أكرةةر مةةن الحسةةابات فةةي تحليةةل البيانةةات يقةةوم الباحةةث بن

والتحليالت الرقمية التي يمكن أن تقةوم بهةا اثالت فةي كةل األحةوال  أمةا التفسةير والتقيةيم 

 والمقارنة واالستنتاج والتنظير فتلك كلها مسئولية الباحث.

 ائمةاً أنةه في ممع أو تحليةل البيانةات ال يجةوز ا ةطناع بيانةات أو نتةائو. ويةذكر الباحةث د

ليس مطالباً بإ بات  ةحة الفرعةة  بةل أن الفةرو قةد يربة  خطةؤو وتكةون قيمةة البحةث 

 لإلنسانية وللمعرفة أكبر.

  ًألذا تعلةةةو األمةةةر بةةةأمور شخصةةةية  المحافظةةةة علةةةى سةةةرية البيانةةةات وامبةةةة  خصو ةةةا

 بمسائل مالية أو سلوكية.أو
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 ادل األسةماء علةى المرامةةع يراعةى أن تنسةب المؤلفةات أللةةى  ةاحبها وال يليةو أخالقيةاً تبةة

 ابتغاء مكاسب مالية أو وماهة علمية.

  يراعةةى تحةةديث البيانةةات فةةي المؤلفةةات المقةةررة علةةى الطةةالب حتةةى ال يتةةوهم الطةةالب

حقةةةائو مغلوطةةةة نتيجةةةة لعةةةدم تحةةةديث البيانةةةات  أو علةةةى األقةةةل ال يكونةةةون محيطةةةين 

 باألوعاع الحديرة.  

 

 الرسائل العلمية ا مناقشتيا:أخالقيات المينة لدى اإلشراف ضعلى -8

 .التوميه المخل، واألمين في اختيار موعوع البحث 

 .التأكد من قدرة الباحث على القيام ببحره تح  ألشراف األستاذ 

 .تقديم المعونة العلمية المقننة للطالب 

 .تعويد الطالب على تحمل مسئوليته وتحليالته ونتائجه واالستعداد للدفاع عنها 

  المستمر على األمانة العلمية والسرية.التأكيد 

  تةدريب الطالةب علةةى التقيةيم المسةتقل واالختيةةار الحةر أ نةاء تنفيةةذ البحةث علةى أن يتحمةةل

 نتيجة قرارو.

 .تنمية خصال البحث العلمي في الطالب 

  التقيةةيم الةةدقيو والعةةادل للبحةةوث سةةواء التةةي يشةةرف عليهةةا أو التةةي يةةدعى لالشةةتراك فةةي

 الحكم عليها.

 االن ال  أللى سةلوكيات ابتة از أو ألذالل أو ألهانةة الطالةب وتسةفيه قدراتةه سةواء أ نةاء  عدم

 البحث أو في ملسات المناقشة العلنية للرسائل.

 

 أخالقيات المينة في قبول اليدايا االتبرضعات: –ب 

  ال يجةةوز قبةةول الهةةدايا أو التبرعةةات مةةن مهةةات مشةةبوهة أو مةةن أشةةخاص ترةةار حةةولهم

أو تمةس الشةرف والن اهةة ويكةون االبتعةاد عةن هةذا أفضةل مةن أي فائةدة شبهات أخالقية 

 قد تجنى من التبرع.

  الهةةدايا والتبرعةةات التةةي تتلقاهةةا الجامعةةة أو الكليةةة يجةةب أن تكةةون معلنةةة بشةةفافية تامةةة

 ومهات تلقيها بالجامعة معلنة  واستخداماتها معلنة.

  يطبو عليها نفس القواعد.المنح والهبات التي ترد من حكومات أمنبية يجب أن 

 .يجب عدم ربط الهدايا والتبرعات بأي تأ ير على سياسات الجامعة أو الكلية ونشاطها 
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   أعضاء هيئةة التةدريس والهيئةة المعاونةة يحظةر علةيهم قبةول هةدايا أو تبرعةات شخصةية

 خا ة من أشخاص لهم عالقة بعملهم.

  الهةةدايا والتبرعةةات التةةي تطبقهةةا يجةةب علةةى الكليةةة ألتبةةاع السياسةةة الرسةةمية بشةةأن قبةةول

 الجامعة و بكل دقة.

 

 أخالقيات المينة في خدمة المجتمع: –ت

علةةى عضةةو هيئةةة التةةدريس أن يةةربط مةةا يعلمةةه وتعلمةةه ويبحرةةه بمةةا يناسةةب احتيامةةات المجتمةةع 

والبيئةةة ويوظةةف مهةةدو وفكةةرو وعلمةةه للقضةةايا المباشةةرة للمجتمةةع والبيئةةة وألال تعوقةةه الصةةعوبات 

 األخالقيات. داب وميرا  ت عن أداء عمله بصدر رحب أيضا عليه أن يلت م بالئحة  والمشكال

 

 أخالقيات المينة في المحافظة ضعلى المال العام: - ج

  علةةى أعضةةاء هيئةةة التةةدريس والهيئةةة المعاونةةة وكةةل العةةاملين فةةي الكليةةة أن يحةةافظوا علةةى

سةةتل مات أو أمهةة ة أو شةةراء المةةال العةةام بكةةل وسةةيلة سةةواء فيمةةا يسةةتخدم مةةن معةةدات أو م

 متطلبات ألن المال العام هو مال كل فرد في المجتمع.

  الكل هللاكةل الفئةات السةابقةث عليهةا االلتة ام بةاللوائح والقةوانين والقواعةد والةنظم  وألذا لةم يقتنةع

بنظةةام معةةين عليةةه أن يتخةةذ اإلمةةراء القةةانوني لالعتةةراو أو محاولةةة التعةةديل عةةن طريةةو 

 .القنوات الشرعية

 .التصدي لخدمة المجتمع كلما كان ذلك في استطاعته 

  الةةذكر أن تقةةيم عالقتهةةا مةةع زمالئهةةا ورؤسةةائها ومرؤوسةةيها علةةى  سةةالفةعلةةى كةةل الفئةةات

االحتةرام المتبةادل والحةرص علةةى الصةالح العةام وأن تتجنةب المجةةامالت التةي تهةدد الصةةالح 

 العام.

 المسةولية األخالقية للقيادات في الكلية: - ح

القائد سواء عميد أو وكيل أو رئةيس قسةم فةي الكليةة هةو الةذي يقةرر أللةى حةدد كبيةر أسةلوب  ث1

القيةةادة الةةذي يتبعةةه فةةي ألدارة الكليةةة أو القسةةم وهةةذا األسةةلوب يةةنعكس بةةالطبع علةةى منةةا  

 الكلية العام وبيئتهم التنظيمية.

ن تنميةة قةيم االنضةباط القائد سواء كان عميداً أو وكيالً أو رئيساً للقسم في الكليةة مسةئول عة ث2

واحترام الوق  من خالل تنظيم الكليةة أو القسةم وعةبط السةلوك وعةبط الجةداول الدراسةية 
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وعةةةبط المواعيةةةد بصةةةفة عامةةةة وأللةةة ام الجميةةةع بوامبةةةاتهم ومحاسةةةبة المقصةةةر واتخةةةاذ 

 ألمراءات للتصحيح ومعاقبة المخطئين ومكافأة المجتهدين.

والمسةةةاواة وتكةةةافؤ الفةةرص مةةةع أعضةةاء هيئةةةة التةةةدريس علةةى القائةةةد أن يةةنم قةةةيم العةةدل  ث3

 والطالب والموظفين وكل العاملين في الكلية.

حث الجميةع علةى التنةافس الشةريف إلبةراز التفةو  وتنميةة المواهةب وأل بةات على القائد أن ي ث4

 الجدارة.

 وعليه أيضا أن يهيئ منا  العمل في فر  ومجموعات للتعود على العمل في فريو. ث5

لةة م باسةةتيعاب األهةةداف التربويةةة والخلقيةةة لبنشةةطة الطالبيةةة بمسةةاعدة وألقنةةاع القائةةد م ث6

 أعضاء هيئة التدريس وموظفين رعاية الشباب.

مسةةئولية القيةةادات عةةن عةةبط االمتحةةان وتقةةويم الطةةالب ومحاربةةة الغةةش ومحاربةةة أي  ث7

 تسةةاهل أو تعنةة  أو ميةةةل  وبةةذلك تسةةاهم القيةةةادات بنشةةر قةةيم العةةةدل والصةةد  واألمانةةةة

واالمتهاد بين كل من أعضاء هيئة التةدريس والطةالب والعةاملين ومةن  ةم تسةاعد القيةادات 

 في تدعيم المكانة العلمية للكلية والجامعة.

القيةةادات مسةةئولة عةةن خلةةو منةةا  علمةةي ونفسةةي يشةةعر أعضةةاء هيئةةة التةةدريس والهيئةةة  ث8

بتكةةار وحريةةةة المعاونةةة و الطةةالب باالطمئنةةان والسةةالمة وهةةذا يحفةة  علةةى اإلبةةداع واال

 الفكر.

القيةةادات مسةةئولة عةةن حمايةةة النظةةام العةةام واألمةةن العةةام واالنضةةباط واثداب العامةةة فةةي  ث9

 الكلية واألقسام.

القيادات مسئولة عن كفاءة اسةتخدام المةوارد المتاحةة لهةا خا ةة المةال العةام وعلةيهم تةوخي  ث11

اإلسةناد و فةي تشةةكيل الحةذر والدقةة فةي اإلنفةا  وكةذلك فةي تفةويا سةلطة البة  والشةراء و

لجةان الممارسةة ولجةةان فحة، المظةةاريف ولجةان االسةتالم  فكةةل هةذو اللجةةان لهةا دور فةةي 

 الحفاظ على المال العام وعلى رأسهم القيادات.

علةةى القيةةادات تطبيةةو سياسةةة تنميةةة المةةوارد البشةةرية مةةع القةةيم األخالقيةةة المهنيةةة العامةةة  ث11

 لشخ، المناسب في المكان المناسبث.ومحاولة اختيار األ لح دائماً هللاتعيين ا

 توفير فرص التدريب والتنمية المهنية للجميع حسب طاقاتهم والمتوقع منهم. ث12

 التحفي  المستمر لكل الطاقات سواء معنوي أو مادي. ث13

 المتابعة وتقييم األداء بأمانة و د  وشفافية. ث14

 التدقيو والموعوعية في اختيار اللجان المؤ رة المختلفة. ث15
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 كون بغرو التصحيح وليس االنتقام أو تصفية الحسابات.الج اء ي ث16

 الترقيات لمن يستحو وبالدور وليس ألسباب شخصية أو مصالح مشتركة. ث17

القيةادات الحاليةةة عليهةةا ألعةداد قيةةادات المسةةتقبل أي تنميةةة القةدرات وألتاحةةة الفةةرص للشةةباب  ث18

 لكي يكونوا على استعداد لتولى القيادات في المستقبل.

يهةةا مسةةئولية توميةةه أعضةةاء هيئةةة التةةدريس والعةةاملين أللةةى أن خدمةةة المجتمةةع القيةةادات عل ث19

مةة ء أساسةةي مةةن مسةةئولية الكليةةة ويسةةاعد علةةى ألكمةةال هةةذو الخدمةةة علةةى أفضةةل ومةةه 

والعةةاملون مسةةئولون مهنيةةاً عةةن خدمةةة البيئةةة  التجةةارةفأعضةةاء هيئةةة التةةدريس فةةي كليةةة 

المسةةتمر  التجةةارين يمارسةةوا التعلةةيم المحيطةةة بهةةم وخدمةةة المجتمةةع ككةةل وعليهةةا أيضةةاً أ

 لرفع مستوى المهنة مع تقديم أفضل خدمة ممكنة في نفس الوق .

على القيةادات فةي الكليةة تطبيةو سياسةات أخالقيةة فةي العمةل مسةتمدة مةن الميرةا  األخالقةي  ث21

التةةدريس والهيئةةة  أو الدسةتور المهنةةي بالكليةةة والةذي يكةةون فةةي متنةاول مميةةع أعضةةاء هيئةة

 والموظفين في الكلية.  المعاونة

 

 

 : املراجع 

 أخالقيات و داب المهنة في الجامعة هللادليل المتدربث  ألعداد أ.د. محمد  ديو. ث1

 قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية. ث2

 م الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة. 1978لسنة  47القانون رقم  ث3
 
 

 
 

 ضعميد الكلية                           المدير التنفيذي لوحدة ضمان                             

 الجودة االتطوير المستمر

 

 

 أ.د/ حسنين السيد طه          د رماان ضعبد الحميد المييي                                       


