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الميثاق األخالقي لجامعة مصر الدولية
مقدمة
ان اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺻر اﻟدوﻟﻳﺔ ﻳدرﻛون أن اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺄﻋظم وأﻫم ﻣﻬﻣــﺔ وﻫــﻲ ﺑﻧــﺎء ﺻــﻔوة
ﺷــﺑﺎب اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻣــن اﻟطــﻼب اﻟــذﻳن ﻳﻧﻬﺿــون ﺑﻣﻬﻣــﺔ اﻟﺗﻧﻣﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻗطﺎﻋــﺎت اﻟدوﻟــﺔ  ،وأﻧــﻪ إذا أﺣﺳــن إﻋــداد ﻫــؤﻻء

اﻟطﻼب ﻛﺎن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻣﺷرﻗﺎً  ،ﻷن ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ أي أﻣﺔ ﻣرﺗﺑط ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻓﻳﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ .
ٕوان اﻟﻌــﺎﻣﻠﻳن ﺑﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻣﺻــر اﻟدوﻟﻳــﺔ ﻳــدرﻛون أﻳﺿـﺎً أن ﺗﺧـرﻳﺞ طــﻼب ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى ﻋـ ٍ
ـﺎﻝ ﻣــن اﻟﻌﻠــم ﻻﻳﻛﻔــﻲ وﺣــدﻩ ،
اﻟﺧﻠق ﺗُ َﺣﻠق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ إﻟﻰ آﻓﺎق اﻟﺗﻘدم اﻟﻣﻧﺷود اﻟذي ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻳﻪ اﻟدوﻟﺔ.
وأﻧﻪ ﺑﺎﻟﻌﻠم و ُ
وﻳﻬــدف اﻟﻌــﺎﻣﻠون ﺑﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻣﺻــر اﻟدوﻟﻳــﺔ ﻣــن وﺿــﻊ ﻫــذا اﻟﻣﻳﺛــﺎق  ،ﻓــﺗﺢ اﻵﻓــﺎق اﻣــﺎم اﻷﺟﻳــﺎﻝ اﻟﺟدﻳــدة وأن ﻳﺳــﻬﻠوا

ﻋﻠــﻳﻬم ﻣﻬﻣــﺔ اﻟﺑﺣــث ﻋــن اﻟﺗﻘﺎﻟﻳــد واﻻﻋ ـراف اﻟﺟﺎﻣﻌﻳــﺔ ﻣــن أﺟــﻝ اﻧﺗظــﺎم اﻟﻌﻣــﻝ ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ  ،ﻓﻣﻳﺛــﺎق اﻟﻌﻣــﻝ ﻫــو ﻟﻐــﺔ

ﻟﻠﺣوار اﻟراﻗﻲ ﻟدﻓﻊ اﻷﺟﻳﺎﻝ اﻟﺟدﻳدة إﻟﻰ طرﻳق اﻟﺗﻘدم  ،ﻣﻬﺗدﻳن ﻓﻲ ذﻟك ﺑﺧﻳرة ﻣن ﺳﺑﻘوﻫم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ .

إن اﻟﻌــﺎﻣﻠﻳن ﺑﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻣﺻــر اﻟدوﻟﻳــﺔ ﻳــدرﻛون أن اﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻗــد اﺳــﺗﻛﻣﻠت إطﺎرﻫــﺎ اﻟﻣــﺎدي  ،وﻟﻛــن ﻫــذا اﻹطــﺎر ﻻ ﻳﻛﻔــﻲ
وﺣدﻩ ﺑﻝ ﻻﺑد ﻟﻪ ﻣن إطﺎر ﻗﺎﻧوﻧﻲ وأﺧﻼﻗﻲ ﻳﺳﺎﻧدﻩ  ،ﻣن أﺟﻝ ذﻟــك ﺟــﺎء ﻫــذا اﻟﻣﻳﺛــﺎق ﻟﻳﻛــون ﺑﻣﺛﺎﺑــﺔ اﻟﻣرﺷــد واﻟﻬــﺎدي
ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن واﻟطﻼب.

ﻟﻠﺗﻣﺗــﻊ ﺑﻣﻧــﺎخ أﻛــﺎدﻳﻣﻲ ﺗﺣظــﻰ ﻓﻳــﻪ اﻷﻋ ـراف واﻟﺗﻘﺎﻟﻳــد اﻟﺟﺎﻣﻌﻳــﺔ ﺑــﺎﻻﺣﺗرام ﻛﻣــﺎ ﺗﺣﺗــرم اﻟﻘ ـواﻧﻳن واﻟﻠ ـواﺋﺢ اﻟﻣﻛﺗوﺑــﺔ ،
واﺿﻌﻳن ﻓــﻲ اﻋﺗﺑــﺎرﻫم أن ﻫــذﻩ اﻟﺗﻘﺎﻟﻳــد واﻷﻋـراف إﻧﻣــﺎ ﻫــﻲ ﻗواﻋــد ﻣﺳــﺗﻘرة ﻓــﻲ وﺟــدان اﻟﻌــﺎﻣﻠﻳن ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻳــﻧص ﻋﻠــﻰ

اﺣﺗراﻣﻬﺎ.
وﻳــرى اﻟﻌــﺎﻣﻠون ﺑﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻣﺻــر اﻟدوﻟﻳــﺔ أن اﻟﺣﺎﺟــﺔ اﺻــﺑﺣت ﻣﺎﺳــﺔ ﻟﺗــدوﻳن اﻷﻋـراف واﻟﺗﻘﺎﻟﻳــد اﻟﺟﺎﻣﻌﻳــﺔ ﺑﻌــد أن اﺗﺳــﻊ
ﻧطﺎق ﻋﻣﻝ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ وﺗزاﻳد ﻋدد أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس وﻣﻌﺎوﻧﻳﻬم واﻟطﻼب .
و ﺗــدوﻳن اﻟﺗﻘﺎﻟﻳــد واﻷﻋ ـراف اﻟﺟﺎﻣﻌﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻳﺛــﺎق ﻋﻣــﻝ ﻳﻠﺗــزم ﺑــﻪ ﻛــﻝ اﻟﻌــﺎﻣﻠﻳن ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻣــن  :إدارة ﺟﺎﻣﻌﻳــﺔ وﻫﻳﺋــﺔ
ﺗدرﻳﺳﻳﺔ وﻋﺎﻣﻠﻳن وطﻼب  ،إﻧﻣﺎ ﻳﺳﺗﻬدف وﺿﻊ اﻟﺿواﺑط اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻘرت ﻓــﻲ اﻟﻌﻣــﻝ اﻟﺟــﺎﻣﻌﻲ ﻟﺣﻘﺑــﺔ ﻣــن اﻟزﻣــﺎن ﺗزﻳــد
ﻋن ﻣﺎﺋﺔ ﻋﺎم  ،ﺑﻬدف اﻟﻧﻬوض ﺑﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﺟﺎﻣﻌﻰ ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ ﻣرﺗﺑﺔ ﻗوﻣﻳﺔ وﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ﻣﺗﻘدﻣﺔ.
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ﺗﻌرﻳف اﻟﻣﻳﺛﺎق اﻷﺧﻼﻗﻰ:

ﺗﻌﻧﻲ ﻛﻠﻣﺔ أﺧﻼﻗﻳﺎت" :وﺛﻳﻘﺔ ﺗﺣدد اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ واﻟﺳﻠوﻛﻳﺔ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ اﻟﻣطﻠوب أن ﻳﺗﺑﻌﻬﺎ أﻓراد ﺟﻣﻌﻳﺔ ﻣﻬﻧﻳﺔ.

وﺗﻌرف ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺑﻳﺎن اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﺛﺎﻟﻳﺔ ﻟﻣﻬﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﻬن ﺗﺗﺑﻧﺎﻩ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﻬﻧﻳﺔ أو ﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺗوﺟﻳﻪ أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﻟﺗﺣﻣﻝ

ﻣﺳؤوﻟﻳﺎﺗﻬم اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ".وﻟﻛﻝ ﻣﻬﻧﺔ أﺧﻼﻗﻳﺎت وآداب ﻋﺎﻣﺔ ﺣددﺗﻬﺎ اﻟﻘواﻧﻳن واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ،وﻳﻘﺻد ﺑﺂداب
وأﺧﻼﻗﻳﺎت اﻟﻣﻬﻧﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد واﻷﺻوﻝ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻋﻧد أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟواﺣدة ،ﺑﺣﻳث ﺗﻛون
ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﻧﺔ وﺷرﻓﻬﺎ.
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﻛون اﻟﻣﻳﺛﺎق اﻻﺧﻼﻗﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻻﺧﻼﻗﻳﺔ و اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﻳن أﻋﺿﺎء ﻫﻳﺋﺔ

اﻟﺗدرﻳس واﻟﺟﻬﺎز اﻻداري واﻟطﻼب و ﺗﺣﻛم ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ وﻟﻳﺳت أﺣﻛﺎم وﺑﻧود ﻧظﺎﻣﻳﺔ ﻟﻠﺗﺷرﻳﻌﺎت
ﺗﻣﺎرس ﺑﻘوة اﻟﻘﺎﻧون .
أﻫداف اﻟﻣﻳﺛﺎق اﻷﺧﻼﻗﻲ
ﻳﻬدف اﻟﻣﻳﺛﺎق إﻟﻰ أن ﻳﺣدد ﻛﻝ اﻟﻣﻧﺗﻣﻳن ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺳﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗﺑﻌﻬﺎ ﻻﺣﺗرام اﻟﺣﻘوق واﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ
واﻟﺛﻘﺔ واﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺻر اﻟدوﻟﻳﺔ ﻣن أﺟﻝ ﺗﺣﻘﻳق ﻣﻧﺎخ ﻋﻣﻝ ﺻﺣﻲ ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺎﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻣﺳﺗوى اﻷداء
وﻳﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ واﻟﺑﺣﺛﻳﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﺑطرﻳﻘﺔ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ
اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ .
ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻳﺛﺎق اﻷﺧﻼﻗﻲ:
ﻳﺟب أن ﻳﺗﺳم اﻟﻣﻳﺛﺎق اﻷﺧﻼﻗﻰ ﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ :







االختصار
السھولة والوضوح
المنطقية والقبول العقلي
الشمول
اإليجابية
توضح جميع االلتزامات المھنية أمام زمالء المھنة الواحدة ،المھنة نفسھا ،المؤسسات
التابعين لھا ،المستفيدين منھا ،الدولة و المجتمع.
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أخالقيات أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة
اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺧﻠﻘﻳﺔ اﻟواﺟب ﺗوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗدرﻳس و ﻣؤﺷرات ﻗﻳﺎﺳﻬﺎ
اﻟﺧﺻﺎﺋص
(1

اﻟﺻدق ﻓﻲ اﻟﻘوﻝ واﻟﻌﻣﻝ.

(2

اﻹﺧﻼص ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ

(3

اﻟﺻﺑر واﻟﺗﺣﻣﻝ.

(4

اﻟﺣﻠم واﻟﺻﻔﺢ وﺑﺷﺎﺷﺔ اﻟوﺟﻪ.

(5

اﻟﺗواﺿﻊ.

(6

اﻟﻌدﻝ واﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ .

اﻟﻣؤﺷرات
 اﻟﺻدق ﺑدﻗﺔ اﻟﻣواﻋﻳد
 ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ ﻋن اﻟطﺎﻟب
 أن ﻳﺗﻣﺎﺛﻝ ﻓﻌﻠﻪ وﻗوﻟﻪ.
 ﺗﺄدﻳﺔ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣوﻛﻠﺔ.
 ﻋدم إﺿﺎﻋﺔ وﻗت اﻟطﺎﻟب.

 اﻟﺗﺧطﻳط.

 إﻋطﺎء اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻌظم اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻪ.
 ﻣﺳﺎﻋدة اﻟطﻼب ﻋﻠﻲ ﺣﻝ ﻣﺷﻛﻼﺗﻬم.
 اﻟﺻﺑر ﻋﻠﻲ ذوي اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ.
 اﻟﺗروي ﻗﺑﻝ إﺻدار اﻷﺣﻛﺎم.
 اﻟﺗﻐﺎﺿﻲ ﻋن ﺑﻌض اﻟﻬﻔوات.
 اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻐﺿب.
 اﻟﺗوازن ﻓﻰ اﻻﻧﻔﻌﺎﻝ.
 ﺗﻘﺑﻝ اﻟﻧﻘد اﻟﺑﻧﺎء.
 اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺧطﺄ.

 اﻟﺗﻧﺎزﻝ ﻋن رأﻳﻪ إذا ﻛﺎن ﺧﺎطﺋﺎ.
 ﻋدم اﻟﻣﺣﺎﺑﺎة.
 اﻟﺣﻳﺎدﻳﺔ.
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وتتجلى أخالقيات المھنة لدى أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة فى مھام ثالث ھى :المھام التعليمية ،والمھام
البحثية ،وخدمة المجتمع ،وكل مھمة تتفرع إلى عالقات كما يلى:

أوالً:المھام التعليمية
المحور األول  :عالقته بذاته
 لديه رؤية واضحة عن واجباته وحقوقه.
 لديه أھداف علمية ومجتمعية يسعى لتحقيقھا.
 لديه رؤية عن موقع تخصصه فى منظومة العلم.
 يتجاوز مصالحه الخاصة إلى المصالح العامة )اإلنسانية(.
 يعتنى بمظھره دون إفراط أو تفريط )اعتدال(.
 يتمسك بأخالقيات وآداب المھنة .
 يرى العمل األكاديمى بكل أعبائه مصدرا للسعادة.
 ينمى ذاته علميا باالطالع المستمر وباالشتراك فى األنشطة العلمية المختلفة  :المؤتمرات  ،الندوات ،
ورش العمل  ،الزيارات  ....الخ .
 ينمى قدراته المھارية واللغوية .
 يترفع عن الصغائر ويلتزم بقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية.
 يلتزم الحياد فى كل ما يصدر عنه من قول أو فعل.
 يترفع عن الممارسات السلبية كالتھديد واالستغالل بكل صوره.
 يقبل النقد اإليجابى ويسعى له.
المحور الثانى  :عالقته مع طالبه
تتركز عالقة األستاذ الجامعى بطالبه فيما يتعلق بالمھام التعليمية ما يلى:
 يلتزم بمواعيد محاضراته .
 يتقن مھارات إدارة الوقت سواء فى التخطيط العام للمقرر أو فى إدارة المحاضرة.
 يقوم بتوعية الطالب بتوصيف المقرر )األھداف – المحتوى  -االعمال الفصلية  -التقويم (.
 يتقن مھارات التواصل الفعال :االستماع – التساؤل – الفھم  -التدعيم.
4

الميثاق األخالقي لجامعة مصر الدولية

 يراعى الفروق الفردية بين طالبه ،وينعكس ھذا على تعدد طرق التدريس والتقويم.
 يجعل من كل موقف يتفاعل فيه مع الطالب موقفا ً للتعلم.
 ينظر لعملية التقييم كوسيلة للتعلم وليس مجرد تصنيف للنجاح والرسوب وذلك باستخدام التغذية الراجعة
بھدف تعديل المسار وتحقيق التنمية .
 يتقبل النقد  ،ويجعله وسيلة لتعديل طريقته فى التعليم.
 يقوم بتقويم أدائه مع طالبه وكذلك المادة العلمية التى يقدمھا لھم.
 يحرص على االشتراك فى األنشطة الطالبية كاألسر  ،الرحالت  ...الخ.
 يخصص وقتا ثابتا للساعات المكتبية ويجيد تفعيلھا.
 يسمح بالمناقشات مع طالبه ويعطيھم حرية الحوار المثمر.
 يراعى األمانة المھنية في شرحه لجميع أجزاء المقرر.
 يراعى العدالة بين الطالب فى تقييم أدائھم.


يھتم بتوعية الطالب ،إرشادھم ،وتوجيھھم إلى طرق ووسائل التنمية الذاتية ،وفوائدھا على الفرد واألسرة
والمجتمع.

 يشارك الطالب فى وضع المبادئ لتسيير وتنظيم العالقة داخل قاعات المحاضرات وخارجھا.
 يحترم حقوق الطالب وينمى وعيھم بھا.
 يعمل على عدم تعارض مصالحه مع مصالح الطالب تحت أي ظروف.
 يناقش مع طالبه قضايا المجتمع ذات العالقة بالتخصص.
 يثير دافعية الطالب لحب العلم وااللتزام باألخالق كأساس لطلب العلم.
 يشجع طالبه على االطالع فى المجال.
 ينقل لطالبه الخبرات العلمية العالمية.
 يتجاوز ھدفه نقل المعلومات الى بناء شخصية الطالب بناءا تربويا إيجابيا.
 يحرص على حق الطالب حتى لو تطلب ذلك تراجعه أو اعتذاره.
 يلتزم بالقواعد المحددة لوضع اإلمتحانات.
 يشجع طالبه على إعداد البحوث الخاصة بمقرره الدراسى.
 يدرب طالبه على كيفية الحصول على المعلومات من مصادر متنوعة.
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المحور الثالث  :عالقته مع زمالئه ) فى المھام التعليمية(
تتركز عالقة األستاذ الجامعى بزمالئه فيما يلى:
 أن يكون لديه من الحكمة والمعرفة ما يم ﱟكنه من أن يكون مصدراً لتنمية من حوله أكاديميا ً وشخصيا ً.
 لديه قيم واضحة ومعلنة يلتزم بھا فى كل ما يصدر عنه.
 يحترم أراء زمالئه وشخصياتھم .
 يتبادل الرأي والخبرات مع زمالئه .
 يتعاون مع زمالئه فى شتى المجاالت ) علميا  ،وإداريا ،وإنسانيا( .
 يعمل داخل منظومة يتكامل فيھا آدائه مع آداء الزمالء.
 يناقش أساليب التدريس مع زمالئه لتحقيق التكامل.
 يطلع الزمالء على المحتوى العلمى الذى يقوم بتدريسه منعا ً للتداخل وتحقيقا ً للتكامل.
 أن تسود عالقته بزمالئه األلتزام المھنى واألخالقى .
 يلتزم الموضوعية فيما يصدر عنه من آراء ،أو ما يستقبله دون التحيز الشخصى سلبا ً أو إيجابا ً.
 يترفع عن كل ما يسئ للزمالء فى عالقتھم بالطالب.
 يحترم التخصص.
المحور الرابع  :عالقة األستاذ الجامعى بالمجالس واللجان العلمية واإلدارية )المھام التعليمية(
ينبغى على األستاذ الجامعى ما يلى:
 أن يتعاون فى المجالس واللجان العلمية و اإلدارية بإبداء رأيه بموضوعية .
 أن يلم بالمھارات اإلدارية .
 أن يعتبر االجتماعات فرصة للنمو المھني ومناقشة القضايا المختلفة.
 أن يعبر عن رأيه ورؤيته بشجاعة .
المحور الخامس  :عالقة األستاذ الجامعي بالجامعة والكلية التى ينتمي إليھا )المھام التعليمية(
على األستاذ الجامعى اتباع ما يلى:
 يلتزم بتنفيذ قوانين وقرارات الجامعة /الكلية التى ينتمى إليھا .
 يكون على وعي بأھداف ورسالة ورؤية الجامعة /الكلية التى ينتمى إليھا .
 يحافظ على سرية قرارات الجامعة  /الكلية.
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 يشارك بإيجابية فى أنشطة الجامعة/الكلية التى ينتمى إليھا .
 يشارك فى توعية الطالب والعاملين للمحافظة على مرافق الجامعة /الكلية وسالمة منشآتھا
وأجھزتھا  ..الخ.
 يتفرغ لمھنته ويؤدي مھامه بإخالص.
المحور السادس :عالقته بالمجتمع العلمي المحلي )المھام التعليمية(
تتركز عالقة األستاذ الجامعي بالمجتمع العلمى المحلي فيما يلي:
 يشترك فى التبادل التعليمي بين كليات الجامعة والجامعات األخرى.
 يتصل برجال الصناعة والمستثمرين للمشاركة فى التنمية وتطوير التعليم.
 يتعرف على متطلبات سوق العمل ويعيد بناء مقرراته على أساس مستجدات السوق.
 تتكامل خبراته فى التخصص مع خبراته فى مھارات التدريس.
المحور السابع :عالقته بالمجتمع العلمى العالمى )المھام التعليمية(
تتركز عالقة األستاذ الجامعي بالمجتمع العالمي على ما يلي:
 يشارك فى التبادل التعليمي بين الجامعات فى الدول االخرى طبقا ً لسياسات الجامعة.
 يشترك فى المؤتمرات الدولية العلمية ،ويتبادل الخبرات مع األساتذة اآلخرين.
 يطلع على الخبرات العالمية فى التدريس ويطبقھا داخل الكلية.

ثانيا ً :المھام البحثية
فى المھام البحثية تتجلى أيضا ً عالقات األستاذ الجامعي كما يلي:
المحور األول :عالقته بذاته
 أن يكون لديه رؤية مستقبلية تمكنه من التخطيط العلمي.
 يسعى للمعرفة ليس فى تخصصه فحسب بل فى التخصصات ذات العالقة أيضا ً.
 أن يداوم االطالع على الجديد واألحدث فى مجال تخصصه.
 أن يعتز بمھنته ويدافع عنھا.
 أن يتسم بالموضوعية واألمانة العلمية فى جميع مراحل البحث واستخراج النتائج.
 أن يحرص على تقديم ما ھو جديد فى مجال تخصصه.
 أن يلتزم في أبحاثه بالمناھج العلمية الحديثة من حيث كتابة البحث والتوثيق.
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 أن يتقن استخدام المكتبات المقروءة واإللكترونية ويتقن استخدام الوسائط المتعددة.
 أن يتخير األشخاص والجھات التى يتعامل معھا علميا ً.
 أن يكون مثاالً يجسد القيم اإليجابية.
 يضع لنفسه ضوابط فيما يقوله ويفعله داخل الكلية وخارجھا.
المحور الثانى  :عالقته مع طالبه )فى المھام البحثية(
 ينمى مھارات التفكير العلمي وحل المشكالت لدى طالبه.
 يدرب طالبه على النقد البناء وتقبل اكتشاف الخطأ وتصحيحه.
 يكون قدوة لطالبه فى أمانته العلمية وحرصه على طلب العلم ونشره.
 يؤكد احترامه لطالبه عند توجيھھم فى مواقف التفاعل المختلفة.
 يدرب طالبه على إعداد البحوث وااللتزام بأخالقيات البحث العلمي.
المحور الثالث  :عالقته مع زمالئه )فى المھام البحثية(
 يشترك مع زمالئه فى إعداد البحوث العلمية.
 يتعاون مع زمالئه لتحقيق األھداف البحثية من منطق العمل بروح الفريق الواحد.
 يحترم تخصص زمالئه وأرائھم ويستفيد منھا.
 تتسم عالقته مع زمالئه بالثقة المھنية.
 يشارك الزمالء فيما لديه من مصادر وخبرات.
 يلتزم العدالة والموضوعية فى تقييم أعمال الغير.
 يشجع التفاعل العلمي بين شباب الباحثين من الھيئة المعاونة.
 لديه الشجاعة لتقبل النقد البناء.
 لديه الشجاعة على توجيه النقد البناء .
 يتركز اھتمامه فى العمل العلمي وليس فيمن يقوم به.
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المحور الرابع  :عالقته بالمجالس واللجان العلمية واإلدارية )فى المھام البحثية(
 يشترك بفاعلية فى المجالس واللجان العلمية واإلدارية.
 يلتزم بقرارات المجالس واللجان العلمية واإلدارية.
 يحافظ على قرارات المجالس واللجان العلمية واإلدارية عندما يُطلب منه ذلك.
 يبدى رأيه بموضوعية فى المجالس واللجان العلمية واإلدارية التى يشترك فيھا.
المحور الخامس :عالقته بالكلية التى ينتمى إليھا )فى المھام البحثية(
 يحترم أھداف و رؤية ورسالة الكلية التي ينتمي إليھا.
 يلتزم بالسياسات والنظم والقوانين واللوائح الخاصة بالكلية.
 يحرص على تنمية النواحي البيئية والجمالية فى الكلية.
 يلتزم بالسرية التامة.
 يبني أرائه على الشواھد وليس االنطباعات.
 توجه مناقشاته وأرائه للصالح العام.
 يترفع عن األنحياز لفكرة أو فرد أو جماعة.
 لديه الشجاعة فى إبداء الرأي.
 لديه رؤية واضحة عن واقع الكلية بما يتضمنه من قوة وقصور.
 يحتكم للمبدأ حين يختلف وليس الذاتية  ،أى يكون موضوعيا ً فى حكمه ويبتعد عن الذاتية.
 يوظف إمكاناته للمشاركة فى حل مشكالت الكلية وما تواجھھا من تحديات.
المحور السادس  :عالقته بالجامعة )فى المھام البحثية(
 يحترم الجامعة التى ينتمى إليھا.
 يشترك بإيجابية فى أنشطة الجامعة ومؤسساتھا.
 ينفذ التوجھات والقرارات التى ترفع من شأن الجامعة.
المحور السابع :عالقته بالمجتمع العلمى المحلى )فى المھام البحثية(
 يشترك فى المجالت العلمية المحلية.
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 يكون له رأى وموقف فى قضايا مجتمعه ومشكالته وحلّھا من خالل بحوثه العلمية وتوسيع نطاق ثقافته عن
طريق تنوع مصادرھا ،والمتابعة الدائمة للمتغيرات اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية.
 يبدي رأيه فيما يخص سبل تطوير المجالت العلمية المحلية.
المحور الثامن :عالقته بالمجتمع العلمي العالمي ) فى المھام البحثية(
 يحرص على نشر أبحاثه فى مجالت علمية عالمية.
 يحرص على اإلشتراك فى المؤتمرات الدولية.
 يشترك فى اإلتفاقيات الثقافية والعلمية بين الجامعات المصرية والعربية والعالمية.
 يقيم عالقات دائمة وقوية ببعض الشخصيات والھيئات العالمية فى مجال التخصص.
 يشارك الزمالء بالكلية فيما لديه من مصادر وعالقات وخبرات دولية.
 دائم التواصل عن طريق شبكة اإلنترنت.

ثالثا :خدمة المجتمع:
تتجلى المھمة الثالثة من مھام أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة فى خدمة المجتمع عن طريق العالقات
التالية:
المحور األول  :عالقته بذاته )خدمة المجتمع(
 لديه أولويات مجتمعية واضحة وصريحة تحكم أفكاره وأفعاله.
 يحقق التوازن بين مجاالت الحياة المختلفة  ،بما يخدم ذاته ومجتمعه فى آن معا ً.
 لديه مرجعية أخالقية تحكم أفكاره وأفعاله تجاه مجتمعه.
 يترفع عن كل ما يتعارض مع القيم اإلجتماعية المقبولة فى حياته الخاصة والعامة.
 يحترم ذاته ويقدرھا بإعتبارھا لبنة لبناء مجتمع سليم.
 يسعى لتطوير نفسه بإستمرارمن خالل تقويه نقاط ضعفه  ،وتوظيف نقاط القوة لديه بما يسھم فى تطوير
مجتمعه.
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المحور الثانى  :عالقته مع طالبه ) فى خدمة المجتمع(
 لديه من العدالة مايمكنه من المساواة وعدم التمييز فى كل ما يصدر عنه على أساس الجنس أو الدين أو أى
اعتبار شخصي.
 يحرص على أن تكون العالقة بينه وبين الطالب عالقة إحترام متبادلة.
 يحرص على عدم إستخدام األلفاظ غير الالئقة أمام الطالب.


يقوم األستاذ بدور المرشد والموجه للطالب .

 يحرص على أن يكون قدوة للطالب في األخالق والعلم والحرص على الوقت.
 يشرك الطالب فى األنشطة التى تنمي وعيھم بالمواطنة الصالحة وتغرس حب الوطن.
 يتوخى العدل فى كل قراراته.
 يعمل على اكتشاف قدراتھم ومھاراتھم ويعمل على تنميتھا بما يلبي حاجات المجتمع.
 يحثھم على مناقشة قضايا المجتمع من خالل تكليفھم ببحث المشكالت المجتمعية ذات الصلة بطبيعة مادته
وتقديم مقترحات لحلھا.
 يعمل على توعيتھم باألنشطة الموجودة بالكلية وحثھم على االشتراك بھا بما يخدم المجتمع.


يرشدھم ويوجھھم فى المجاالت المختلفة ) األكاديمية  ،المھنية  ،األخالقية ....،الخ(.

المحور الثالث  :عالقته مع زمالئه ) فى خدمة المجتمع(
 ينشر التفاؤل واألمل فيمن حوله.
 يستطيع أن يفسر أي سلوك يصدر عنه باألدلة.
 لديه من اإلتزان ما يمكنه من وضع نفسه مكان اآلخر سواء كان متفقا أو مختلفا.
 يحرص على أن تكون عالقته بزمالئه قائمة على االحترام المتبادل والمودة والتفاھم.
المحور الرابع  :عالقته بالمجالس واللجان العلمية واالدارية ) فى خدمة المجتمع(
 لديه من الشجاعة ما يمكنه من اإلعتذار أو التراجع أو اإلنسحاب اذا ما تبين خطأ موقفه.
 يحتكم للمعايير الموضوعية ) قوانين – لوائح – قواعد متفق عليھا( عند اإلختالف أو تعارض المصالح.
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يحرص على اإلشتراك فى المجالس واللجان اإليجابية والفعالة ليكون على وعى بما يدور فى كليته وجامعته
وما يواجھھا من مشكالت والمساھمة فى حلّھا.

المحور الخامس :عالقته بالكلية التى ينتمي إليھا ) فى خدمة المجتمع(
 يشارك فى الحفاظ على موارد الكلية.
 يلتزم باللوائح والسياسات الخاصة بالكلية.
 يترجم شعوره باإلنتماء إلى فعل.
 يقدم مقترحات إلضافة مقررات جديدة تقابل إحتياجات سوق العمل وتواكب التغير اإلقتصادى واإلجتماعى
والسياسى.
 يقدم توصيفات للمقررات متنوعة وشاملة وتسمح بإضافة التعديالت التي تقابل تطور المجتمع وتغيره.
يشارك فى األنشطة المختلفة بالكلية مشاركة فعالة.



 ينمي وعي الطالب بأھمية الحفاظ على الكلية ومرافقھا وخدماتھا.
 لديه من الشجاعة ما يجعله يدافع عن رأي أو موقف أو شخص وإن اختلف مع اإلتجاه العام.
 لديه من اإلعتدال ما يسمح له بالتمييز بين الموضوعية والذاتية.
المحور السادس :عالقته بالجامعة ) فى خدمة المجتمع(
 يشارك فى األنشطة الجامعية المختلفة لخدمة المجتمع ،والمؤتمرات التي تنظمھا الجامعة لتنمية المجتمع.
 يقدم المقترحات التي تسھم فى تقدم الجامعة وتطورھا بما يخدم المجتمع.
 يلتزم باللوائح والقوانين التي تنظم العمل المجتمعي داخل الجامعة.
المحور السابع :عالقته بالمجتمع العلمي المحلي ) فى خدمة المجتمع(
 يقوم بعمل دورات تدريبية للتوعية بالقضايا البيئية كنقص الغذاء وتغيرات المناخ.


تقديم التوعية والمساندة المعنوية للفئات المحرومة.



يشارك فى عمل قوافل لزيارة البيئات المحرومة.



يبدأ بنفسه باإلھتمام بالمجتمع من حيث النظافة والحفاظ على البيئة بحيث يكون قدوة لطالبه.



يتوسع فى البحوث التطبيقية بجانب البحوث النظرية وذلك للمساھمة فى تقدم مجتمعه.



يحرص على أن يكون على وعي بما يستجد من مشكالت ليخضعھا للبحث والتوصل إلى حلول قابلة
للتطبيق.
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يشارك فى برامج الثقافة المجتمعية فى مجال تخصصه.

 يعمل على نشر الوعي البيئي والصحي والثقافي من خالل الندوات التثقيفية.
المحور الثامن :عالقته بالمجتمع العلمي العالمي ) فى خدمة المجتمع(
 يتابع محكات ومعايير التميز العلمي العالمي ليھتدي بھا فى توجيه أبحاثه.
 يقوم بالبحوث المشتركة واإلستفادة من خبرات اآلخرين عن طريق فتح قنوات علمية مع علماء وباحثين
عالميين.


يسعى لنشر أبحاثه بالخارج فى مجالت عالمية مما يسھم فى وضع مجتمعه على الخريطة العالمية.

 ينقل إلى المجتمع المحلي خبراته المستفادة من المجتمع العالمي.
 يتابع اإلكتشافات واإلنجازات فى المجتمعات المتقدمة لإلستفادة منھا فى مجال تخصصه ومحاولة تطبيقھا
واإلستفادة منھا فى حل قضايا مجتمعه.
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أخالقيات للطالب
تتجلى أخالقيات المھنة على مستوى الطالب فى مھام أربع ھي  :المھام التعليمية  ،و العالقات
االجتماعية  ،و األنشطة  ،والبيئة كما يلي:
أوالً :المھام التعليمية
 أن يتفاعل الطالب مع األستاذ داخل المحاضرة ويلتزم الھدوء ،واإلحترام المتبادل بينھما.
 يعرف حقوقه ويحافظ عليھا.


يلتزم بالقواعد والقوانين الخاصة بالكلية  ،ويحرص على الحفاظ على األجھزة العلمية عند استخدامھا.

 يلتزم بمواعيد المحاضرات والمعامل ،ويحرص على حضور المحاضرة قبل دخول المحاضر بوقت كاف.
 يستفسر عن األجزاء التي تبدو غير واضحة أو غير مفھومة.
 يعتمد علي نفسه في إنجاز و إعداد األبحاث مع االستعانة بالمراجع الحديثة المتاحة في موضوع البحث.
 يبذل قصارى جھده ويعمل علي تنمية ذاته حتى يساھم في بناء مجتمعه والنھوض به  ،ومواكبة تطورات
العصر ويتخذ من الوسائل واألساليب الالزمة وسيلة للوصول بھا لالعتماد علي النفس والتفوق الدراسي
والتغلب علي المشاكل الحياتية ‘ ومن ھذه األساليب والوسائل ما يلي:
 حضور الندوات الثقافية والمناظرات العلمية واالشتراك فيھا. الحصول على دورات تثقيفية في اللغات وأجھزة الحاسب اآللي. المواظبة على قراءة الكتب الثقافية الھادفة في التخصصات المناسبة للدراسة أو الموھبة العلمية. تنمية وصقل المواھب والمھارات الذاتية الرياضية منھا والعلمية.ثانيا ً  :العالقات االجتماعية
تتجلى العالقات االجتماعية لدى الطالب فيما يلى:
 يحرص على التعاون والمشاركة فى العمل واحترام اآلخر.
 يحترم االختالف ويتقبله سواء كان فى المستوى اإلقتصادي أو فى االنتماء لثقافة فرعية )بحري/قبلي( أو في
الدين.
 يراعي االعتدال فى المظھر )الملبس -الحديث -إنتقاء موضوعات الحديث(.
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 يصر على الحق واالعتذار عند الخطأ.
 يقيم صداقات وعالقات حسنة بين طالب األقسام المختلفة.
 يحرص على توجيه الزمالء ويقبل النصح للصالح العام.
 يختار األلفاظ الالئقة في التعامل.


أن تكون العالقة بين أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة عالقة احترام متبادلة.

 يحترم أعضاء الجھاز اإلداري.
 يلتزم باللوائح للحصول على حقوقه والقيام بواجباته.
 يتعاون ويشارك فى األنشطة المختلفة مع المعيدين.
 يسعى لتقديم المساعدة لزمالئه من ذوي األحتياجات الخاصة.
ثالثا ً  :األنشطة
تُعّد األنشطة الطالبية مجاالً رحبا ً لممارسة الضوابط األخالقية التى قد تتجلى في :
 أن يكون األشتراك في المسابقات الثقافية والفنية والرياضية نابعا ً من الذات.
 يحافظ على ممارسة النشاط الرياضي اليومي.


يلتزم بالمواعيد المحددة للنشاط والتعليمات.



يلتزم بالزي المخصص لكل نشاط.



يحرص على التعاون مع المدرب أثناء التدريب واحترامه.



يشارك في الندوات والمؤتمرات الثقافية والفنية والرياضية.



يشارك في المھرجانات واالحتفاالت.
رابعا ً  :البيئة
إن التعامل مع البيئة يمثل عنصراً مھما ً من عناصر المنظومة األخالقية حيث يتعامل الطالب مع البيئة
بما يعكس الجانب األخالقي كما يلي:

 قاعات الدرس
 يلتزم الطالب بنظافة وسالمة كل ما في قاعات الدرس من أجھزة  ،ومقاعد  ،و حوائط ..إلخ )مثال بعدمالكتابة علي الحوائط والمكاتب( احتراما ً لحقوق الغير.
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 مرافق الكلية
 يحافظ على مرافق الكلية. يحافظ على نظافة الممرات وتجميلھا. يحرص على عدم الجلوس في الممرات انتظاراً للمحاضرة. يحرص على عدم ترك المياه مفتوحة. المكتبة
الكتب
 يلتزم بإعادة الكتب فى موعدھا. يلتزم بعدم وضع أي عالمة على الكتب. يلتزم بعدم نزع أي ورقة أو جزء من الكتاب. يحافظ على سالمة الكتاب. يحرص على وضع الكتاب فى المكان المخصص. يستخدم قائمة المحتويات للوصول إلى الكتب. يلتزم بقوانين التصوير. يلتزم بكتابة المراجع بدقة )حماية حقوق الملكية الفكرية(.المكان
 يلتزم بعدم إلقاء أي أوراق أو مخلفات داخل المكتبة. يحرص على إغالق المحمول قبل دخول المكتبة. يمتنع عن تناول أي أطعمة أو مشروبات داخل المكتبة. يحافظ على الھدوء. يحترم مواعيد العمل بالمكتبة. يلتزم بالقواعد واللوائح التى تحكم العمل داخل المكتبة.العاملون
 يحترم توجيھات العاملين. يستعين بالعاملين عند الحاجة. يتخير األسلوب المناسب فى الحديث.16
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 يعبر عن إعتراضه بأسلوب مناسب. يلتزم بالواجبات فھي أقصر الطرق للحصول على الحقوق. المعامل
األدوات أو الخامات
 يقتصد فى استخدام الخامات المستخدمة فى إجراء التجارب. يبلغ القائمين بالتدريس أو فني المعمل عند تلف أي من األجھزة المستخدمة أو الشعور بالخطر. يحافظ على األجھزة واألدوات في المعمل  ،وتركھا كما تم استالمھا في بداية المعمل.المكان
 يحرص على نظافة المعمل. يمتنع عن إدخال المشروبات أو المأكوالت داخل المعمل. يعيد أدوات التجربة بعد اإلنتھاء من المعمل. يحافظ على الھدوء داخل المعمل. يغلق المحمول قبل دخول المعمل.المشرفون والعاملون
 يحترم توجيھات القائمين على التدريس وكذلك فني المعمل. يستعين بالعاملين عند الحاجة. يتخير األسلوب المناسب فى الحديث. -يعبر عن إعتراضه بأسلوب مناسب.
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أخالقيات أعضاء الجھاز اإلداري
تتجلى المصداقية وأخالقيات المھنة لدى أعضاء الجھاز اإلداري فيما يلى:
أوالً :المھام الوظيفية
يشكل الجھاز اإلداري عنصرا أساسيا فى منظومة المجتمع الجامعي ،حيث يتوقف على أدائه تيسير المھام
التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع  ،وبذلك يتكامل أدائه مع أداء أعضاء ھيئة التدريس والطالب .لذا ينبغى أن
يقوم الجھاز اإلداري بالمؤسسة التعليمية بممارسة مھامه الوظيفية على أكمل وجه كل في موقعه يؤدي دوره الذي
يخدم مجتمع الكلية  ،ملتزما بالقيم الجامعية  ،في حدود المسئوليات التي بينه وبين اآلخرين ،فيتكامل الكل
بعالقاتھم بالداخل والخارج  ،من أجل حفظ حق المؤسسة في تيسير مھامھا التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.
ثانيا ً :تعامل أعضاء الجھاز اإلداري مع الزمالء والرؤساء
 أن يتأسس تعامل اإلدارة مع الزمالء والرؤساء والمرؤوسين على الحب والتعاون واالحترام المتبادل بين
الفئات جميعھا.
 أن تعمل جميع اإلدارات على رفع مستوى اآلداء ،والخدمة للجميع  ،والمحافظة على القيم المھنية كل من
خالل موقعه.
 سرعة اإلنجاز فى العمل مع تحقيق الكفاءة العالية.
 تجنب التداخل في المسئوليات وتوزيع المھام.
 أن تكون خطوات مسار اإلجراءات محددة ومعلنة للجميع.
 طلب المساعدة دون حساسية أو حرج من أھل الخبرة.
 الحفاظ علي أسرار العمل.
 أن يكون ھناك نظام واضح للمحاسبة معلن للجميع ويتساوى أمامه الجميع.
 وجود خريطة معلنة لسير اإلجراءات تسمح بتحديد مسئولية جميع األطراف المشاركة.
 عدم الخلط بين العالقات الشخصية والواجبات المھنية.
 تحديث العمل اإلداري بصورة دائمة بما يتناسب مع تجدد المھام.
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 تبادل الخبرات بين جميع الفئات داخل القسم الواحد وبين األقسام المختلفة.
ثالثا :تعامل أعضاء الجھاز اإلداري مع أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة:
يُعّد الجھاز اإلداري بالكلية وسيطا ً فعليا ً بين السادة أعضاء ھيئة التدريس وبين الجامعة والھيئات العلمية
والمجتمعية المحلية والعربية والدولية ؛ لذا على اعضاء الجھاز اإلداري أن يحققوا ما يلى-:
 ضمان سرعة حركة المكاتبات حتي ال تضيع فرص حضور المؤتمرات  ،أو التقدم للمؤتمر ،أو المشاركة فيه
وغيرھا من األحداث والخبرات الھامة.
 وضوح محتوى المراسالت بما يضمن فھم المحتوى بدقة.
 اإلشراف الدقيق علي العاملين.
 المحافظة على األصول المتفق عليھا في استخدام مرافق الكلية )جراج  -معمل  -قاعة درس(.
 توضيح الخطوات اإلدارية الالزمة في اإلجراءات الخاصة باألجازات المرضية والسفر وغيرھا.
 فتح قنوات دائمة للتواصل مع السادة أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة.
 وضع خريطة معلنة ثابتة لكل قسم )إدارة( توضح أھم البنود واللوائح الخاصة بأعضاء ھيئة التدريس والھيئة
المعاونة وإرسال ذلك عبر شبكة المعلومات ألعضاء ھيئة التدريس.
 مراعاة العدالة والشفافية مع أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة.
 ضرورة التعامل في إطار االحترام المتبادل بين أعضاءالجھاز اإلداري وأعضاء ھيئة التدريس والھيئة
المعاونة.
رابعا :تعامل الجھاز اإلداري مع الطالب
تتجلى المصداقية وأخالقيات المھنة أكثر ما تتجلى فى تعامل أعضاء الجھاز اإلداري مع الطالب كما
ينبغى:
 الحفاظ على حقوق الطالب.
 صغر سن الطالب ال يعني عدم اإلكتراث بحقوقھم.
 متابعة المھام الخاصة بالطالب بكفاءة ويسر.
 عدم اإلستقواء على الطالب.
 تحقيق التوازن بين حقوق الطالب وواجباتھم.
 السرية التامة بكل ما يتعلق بالطالب.
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 مراعاة خاصة لذوي اإلحتياجات الخاصة بما اليجرح شعورھم.
خامسا :تعامل أعضاء الجھاز اإلداري مع العمال
يتم ذلك من خالل ما يلي:
 تحقيق التوازن بين االنضباط واحترام العمل والمحافظة علي حقوق العمال.


توزيع العمل بناءا علي قواعد معلنة.

 المحاسبة العادلة الموضوعية ضمانا ً لسير العمل.
 االحترام المتبادل ومراعاة مشاكل العمال الصحية واإلجتماعية بما ال ي ّخل بالعمل.
سادسا :تحقيق أعضاء الجھاز اإلداري للتوازن بين حدود المرونة والحفاظ على القوانين واللوائح :
 تنشيط اإلجراءات بين اإلدارات وبين العاملين والجھات األعلى.
 وجود تكامل بين اإلدارات مما ال يعيق مسيرة العمل.
 وجود الخبرات اإلدارية القادرة علي حفظ التوازن بين حدود المرونة والحفاظ على القوانين
 واللوائح.
 تقليل اإلجراءات اإلدارية التي تعوق المؤسسة التعليمية على القيام بمھامھا.
 المتابعة الدقيقة لكل ما يجري بھدف تقديم المساعدة فى الوقت المناسب وليس التدخل فى أعمال الغير.
سابعا :تعامل أعضاء الجھاز اإلداري مع الجھات الخارجية :
 متابعة ما يستجد من لوائح لسرعة إنجاز الجامعة لمھامھا.
 وضع نظام شامل عن طريق شبكة اإلنترنت لسرعة إنجاز العمل وتوفير الوقت.
 سرعة تدبير ما يلزم الكلية من أدوات وخامات مما يسھم في تيسير العملية التعليمية.
 االھتمام بأعمال الصيانة والحفاظ على حقوق الكلية فى ھذا الشأن.
 الكفاءة فى حفظ حقوق الجامعة لدى الغير.
ثامنا :تعامل أعضاء الجھاز اإلداري مع المواقف الجديدة :
 الحاجة إلي العمل الجماعى يعظم الكفاءة وال يطمس الجھود الفردية.
 تحديد اجتماع شھري لكل األقسام اإلدارية إلعادة تنظيم وتقييم األداء.
 تقبل االختالف في الرأي ألن طلب المشورة ميثاق القوة.
 المواقف الجديدة تتطلب إجراءات جديدة ينبغى السعى إليھا.
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. مراعاة تطبيق العدالة في التعامل مع المواقف الجديدة
. اإلستفادة من الخبرات السابقة في التعامل مع المواقف الجديدة
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