
  

  جامعة حلوان–النشرة الدورية لمركز ضمان الجودة 
    

 

 
طة وھذا یتطلب دراسة العوامل البیئیة المحی

بالمؤسسة، سواء كانت داخلیة أم خارجیة، والنظر 
إلیھا بصورة شاملة، متضمنة العوامل االقتصادیة، 

  . ، وغیرھاماعیة، والسیاسیة، والتكنولوجیةواالجت
 

یجب أن یتسم التخطیط االستراتیجي بالمرونة، من 
حیث التنبؤ بالتغیرات التي تطرأ على العوامل البیئیة 

بالمؤسسة، وبحیث تؤخذ المعلومات الخاصة المحیطة 
بھذه التنبؤات في االعتبار عند اتخاذ القرارات 
اإلستراتیجیة، بما یحقق التوافق والتكیف المستمر بین 

  .المؤسسة والعوامل البیئیة المحیطة
   : 

  زماتأل ھاتحول قبل المشكالت یتوقع الذھن مرتب - ١
 .المتأني العمیق التفكیر لىع قادر - ٢
 .الطارئة المواقف في انفعالي باتزان یتمتع - ٣
 من كاف قدر ولدیھ ، تفكیر كطریقة العلم یحترم -٤

 .الحیاتیة ضوء خبراتھ في المعرفة
 .وتفسیرھا والمعلومات البیانات تحلیل في كفایاتھ - ٥
 المتاحة واإلمكانات الموارد تحدید في المھارة - ٦

 . بكفاءة اواستخدامھ
  .المختلفة البیئة عناصر  تحلیل- ٧

 
جودة التعلیم الجامعي إستراتیجیة متكاملة للتطویر   

فھي مسؤولیة جمیع عناصر منظومة لذا المستمر، 
الجامعة من أساتذة وموارد مادیة وقیادات إداریة 

راتیجیة تشترك لتحقیق أھداف الجامعة،  وتعتبر إست
 الیابانیة من وسائل التغییر التي KAIZENالكایزن 

  لم یتعرف علیھا عالمنا العربي بعمق

KAIZEN 
 وتعني KAI –كاي  تتكون من كلمتین یابانیتین 

   وتعني لألفضل أو األحسنZEN - التغییر،  زن 
 ً  Continual إلى KAIZENوتترجم إجماال
Improvement المستمر،  وقد ظھر  أو التحسین

 على ید الخبیر ١٩٨٤مفھوم كایزن للوجود عام 
وھي إستراتیجیة سھلة  .الیاباني ماسكاي إمامي

وإبداعیة تستطیع أن تخفض الھدر في الطاقة والوقت 
والموارد والمصاریف والمساحات وبحیث مھدت 
الطریق للشركات الیابانیة لتحقیق أعلى معدالت 

لى الرغم من أنھا تبیع عدد صافي أرباح في العالم ع
 .منتجات أقل من منافساتھا العالمیة وبجودة أعلى

كایزن اإلستراتیجیة التي مھدت الطریق لجمیع كانت  
والتي تعتمد على  برامج وأنظمة الجودة الحالیة

وتحتوي على أعلى درجات  البساطة والمشاركة
  .وتتسم باإلبداع االبتكار المتعة والمرح

 

إلى الكلیات التى یتوجھ مركز ضمان الجودة بالتھنئة 
ھندسھ المطریھ ،  تقدمت بطلب لالعتماد، وھى كلیات

الصیدلھ ، خدمھ اجتماعیھ، اقتصاد منزلى ، تربیھ 
ونرجو . ریاضیھ بالجزیرة ، برنامج الغزل والنسیج

  .هللا أن یكلل جھودھا بالنجاح والتوفیق
 




 
اعداد تقریر لتصنیف الكلیات فى  •

ضوء تطبیق النظام ونتائج تحلیل 
  .الفجوة

وثیقھ تحدید الفجوه والسلبیات  •
واإلیجابیات  على المستوي العام 

  .للجامعة 
لیات من اعداد قائمھ احتیاجات الك •

  الدعم الفنى       
اعداد ادلھ واستطالعات الرأي  •

  زبالمرك
تنفیذ خطة التدریب السنویة لوحدة  •

ورش عمل  في ضوء / التدریب
  االحتیاجات   

نشر الممارسات الجیدة المحدثھ  •
  .على الموقع اإللكترونى للمركز

استطالع رأى الكتروني عن رضا  •
المستفیدین عن معدالت التطویر 

  ھمبكلیات
تأھیل الكلیات ضمن خطھ دعم   •

المركز للحصول على مشروعات 
 تمویل لتطویر العملیة    

زیارات تفقدیھ  لمتابعة استمراریة  •
وتقدم المشروعات التى حصلت 

  علیھا الكلیات
نظام للمتابعة وتقییم أداء وحدات - •

الجودة مفعلھ وتقاریر دوریھ 
اجتماعات / للمراجعة الداخلیة

 مجالس اإلدارة
متابعة تنفیذ خطط العمل بوحدات  •

ضمان الجودة ومدى تفعیل اللجان 
 . بھاالداخلیة

 إنشاء قاعدة بیانات شاملھ  •
اإلعالن عن أنشطھ المركز وسرعھ  •

استدعاء المعلومات والبیانات من 
  .وحدات ضمان الجودة

تفعیل نظام استدعاء الوثائق من  •
الوحدات  ومراجعتھا الكترونیا وفقا 

  علن بین الكلیات     لجدول زمنى م
قیاس رضا الوحدات واألطراف  •

المعنیة بالكلیات عن أداء المركز             
 وحدات الجودة وتقاریر أداءتقییم  •

 دوریھ للمراجعة الداخلیة
  اجتماعات مجالس اإلدارة  و

   

ستراتیجیة إلى تخفیض الھدر بأنواعھ وتؤدى ھذه اإل
 :الثالث، وھى

أي ھدر یحدث في الوقت أو المال ویقسم لسبعة :  مودا- ١
 .أقسام تسمى النفایات السبعة

الھدر بسبب التضارب في الصالحیات أو في :  مورا- ٢
األعمال مثل االضطرار إلعادة شرح بعض المفاھیم 

ن أنھ قد للطالب في بدایة الفصل الدراسي بالرغم م
سبق للطالب وأن درسوھا في مواد سابقة وھذا تكرار 

 .لجھد وتضارب مصالح بین المواد القدیمة والجدیدة
وھو الھدر الناتج عن زیادة اإلجھاد البدني :  موري- ٣

للموظفین ومن ذلك استمرار عطل المصاعد في 
المباني العالیة مما یفرض على الموظفین استخدام 

 .لذي قد یؤثر على صحة بعضھمالدرج وھو األمر ا
   

 :تتضح ھذه المؤشرات فیما یلي
إبراز أھمیة الدراسة  وخلق مفاھیم التغییر األساسیة •

 المسبقة للمؤسسة ودور الخبرات وطرق استغاللھا
وضع التزام المدیر العام وأعوانھ كأساس للشروع  •

 في عملیة التغییر
  القدرة على مالحظة فرص التطویر دعم مفھوم خلق  •
  دعم مفھوم روح الفریق في الحرب ضد الھدر •
 تطبیق مفھوم التغییر المرحلي •
  استخدام مفھوم التغییر بعنف من أجل البقاء •
وضوح مفھوم استثمار التدریب المركز كوسیلة  •

 مباشرة لصنع التغییر والشعور بالملكیة للنجاح القادم
  سیخ مفھوم اإلبداعتر ودعم مفھوم التنافسیة •

  

 



  

رؤية ورسالة 
 جامعة حلوان

ِ اإلبداع في الملكیة الفك ف نواتج ْ ص َ ریة ھو مصطلح لو
المجاالت العلمیة،  الصناعیة،  الفنیة،  األدبیة و كذلك 

یھ التشریع َ ْ یحم ن َ ُ أ ن كِ ْ وداخل إطار . الھندسیة وھو ما یُم
ْ الملكیة  ن ِ و مخرجات المشاریع م َ َ األبحاث أ ُعتَبر الجامعةَ ت

ر . الفكریة َ ً 'وصاحب الفكرة یُعتَب و ' مخترعا َ ،  ولھ 'دعامب'أ
حقوق في ھذه الملكیة الفكریة وكذلك الجامعة تشارك في تلك 

یعرف بحقوق الملكیة الفكریة حیث تعطي  الحقوق وھو ما
  . القانوني بامتالك الفكرةاالعترافھذه الحقوق المبدع 

َ من یملك  ِ ھو تشجیع َ من حمایة ھذه الحقوق َ العام ّ الغرض  إن
كینھم من العمل أكثر وربما  یبدع وتمأنالقدرة على اإلبداع 

ً كما یزید من روح  شجع ذلك غیرھم على اإلبداع أیضا
.  تقدم المجتمعإلى مما یؤدي األفراد بین واإلبداع االبتكار

َ أو ستعمل َ ْ ی ن َ ُ أ  وبدون حمایةِ الملكیة الفكریة یمكن ألي شخص
َ األفكار أو المخرجات بدون وجھ حق أو ینسبھا لنفسھ  ستغل َ ی

طاء ویعتبر ذل ْ ك من ناحیة المصادر الطبیعیة والثقافیة،  إع
  .منفعة غیر عادلة إلى من ال یستحق

ع المخترعین من بین باحثیھا إلدارة  َ مل الجامعة م ْ وعادة تَع
حقوق الملكیة الفكریة ویجب أن تمتلك الجامعة من الوسائل 
فین القانونین ذوي الخبرة في حمایة حقوق الملكیة  ّ والموظ

  .دیم النصح والمساعدة لمن یحتاجھاالفكریة لتق
 

ْ فإنھا اعتمادا على التعریف الدقیق للملكیة الفكریة  ن َ ُ أ ن كِ ْ یُم
ِج األبحاث وحقوق الطبع  َ الخبرة واالختراعات ونَتائ ن ّ تَتضم

عالوة على أنَھُ .  وكذلك برامج الحاسباالختراعوبراءات 
ْ تقسم إلى ما قب ن َ ُ أ ن كِ ْ ل الدخول في تعاقد ما و ما ینتج بعد یُم
ومن ھنا تكون ضرورة اھتمام . الدخول في ھذا العقد

 اتفاقیةاألكادیمیین بحقوق الملكیة الفكریة عند الدخول في أي 
 في االستمرارمع المنظمات األخرى فربما تقید تلك العقود 

 إليوللحفاظ علي الملكیة الفكریة یتم الرجوع . البحث والنشر
ات المختصة بالجامعة قبل التعامل مع أي منظمة الجھ

وبما أن للجامعة مساھمات مالیة وثقافیة وكذلك . خارجھا
 االتفاقالمنظمات خارجھا فلھم أیضا حق ملكیة یجب أن یتم 

  .علیھ خالل التعاقد
 

 أبتكرھاالملكیة الفكریة لفكرة ما تم قانونیا، ترجع حقوق  .١
ن قِبل أحد العاملین بالجامعة خالل تأدیتھ لوظیفتھ للجامعة ِ . م

 ً وقد یشارك الممول الخارجي في جزء من ھذه الحقوق أیضا
  .لذا تخضع الملكیة إلى ظروف التمویل أیضا

بشكل خاص،  إذا كانت واجباتِ الفرد الوظیفیة بطبیعتھا  .٢
بتكار فكرة ما فإن حقوق ملكیة ھذه الفكرة كلھا تؤدي بھ إلي ا

  . الجامعةإلىترجع 
 إذا كان ابتكار تلك الفكرة خارج نطاق العمل بالجامعة  أما.٣

 ببعض المصادر في الجامعة فللفرد الحق في باالستعانةولكن 
الموافقة علي نقل حق الملكیة للجامعة علي إعتبار استخدامھ 

  .لمصادرھا
 

تعترف الكلیة بأھمیةِ حقوق الملكیة الفكریة ودورھا  •

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

َ أساسیات البحث العلمي   .المركزي في نجاح
ّ ملكیة عقلیة للعاملین  • تتعھد الكلیة بضمان حق أي

كما تھدف ھذه . بھا وتتكفل بحمایتھا وتسویقھا 
  . السیاسة لتشجیع ومكافأة من لھ ملكیة فكریة ما 

لكلیة ثقافة إحترام الملكیة الفكریة و التوعیة تنشر ا •
بثمارھا بین العاملین بالكلیة بوسائل مختلفة 

  ) ندوات-  ملصقات توعیة–مطبوعات (
تؤكد الكلیة على أنھ كما یتم الحفاظ علي الملكیة  •

 الفكریة لألفراد العاملین بھا تحفظ أیضا حقوق ما
ین  من أفكار و مراجع وأبحاث لآلخراستعمالھیتم 

 لحقوق اآلخرین و احتراما. خارج منظومة الكلیة
حمایة للجامعة من أي أخطار ومالحقات قانونیة 

  .غیر ضروریة
تحوي مكتبة الكلیة نسخ أصلیة للمراجع التي  •

یحتاجھا الباحثون وتسھل إجراءات اإلطالع 
  .واالستعارة

توفر الكلیة برامج حاسب أصلیة وتوزعھا على  •
اریة وتؤكد على وتراقب األقسام العلمیة واإلد

  .استخدامھا بدیال للبرامج المستنسخة
 ماكینات التصویر أو الماسح استخدامتمنع الكلیة  •

  .الضوئي في نسخ مطبوعات محفوظ ملكیتھا
) من العاملین بھا(اختراع تشجع الكلیة مالك أى  •

 بأى استغاللھ أو بیعھ أو اختراعھ استخدامعلى 
ً صورة قانونیة بدون إذن مسبق  منھا تحفیزا

  .للمخترعین من أبنائھا
 االختراعال تحمي الكلیة وال تشجع براءات  •

 أو مناھج عامة لغرض تحویل مبادئلنظریات أو 
  .خاصة مما یعوق البحث العلمىلالملكیة العامة 

 لحمایة ٢٠٠٢ لسنة ٢٢تلتزم الكلیة بقانون رقم  •
حقوق الملكیة الفكریة والنشر ومواده  المعنیة 

 داخل الجامعةبالعمل 
 

ع ما عمل لمالك خاص حق : الطبع حقوق ْ ن َ خ لم  النَ سْ
ِ  ومالك .المشروع غیر َھُ  حقوق  الخ اصُ  الحقُ  الطبع ل

خ ،  لنَ سْ ِ  توص یل تمثیل ھ،  ب ھ،  القی ام إیج اره،  العم ل
 .یعیره علنا أن أو للجمھور العمل

 أی ا علم ى أو ىفن  أو أدب ى مبتكر عمل كل :المصنف
أو  أھمیت ھ أو عن ھ التعبی ر طریق ة أو نوع ھ ك ان

 .تصنیفھ من الغرض
 عل ى األص الة ی سبغ ال ذى اإلب داعى الطابع :االبتكار

 .المصنف
 .المصنف یبتكر الذى الشخص :المؤلف
 م ن أكث ر ی ضعھ ال ذى المصنف :الجماعى المصنف

یتكف ل  اعتب اري أو طبیع ى ش خص بتوجی ھ مؤل ف
 الم ؤلفین عم ل وین دمج إدارت ھ،  تحتو باسمھ بنشره

ال شخص  ھ ذا الی ھ ق صد ال ذى الع ام الھ دف ف ى فی ھ
  وتمییزه مؤلف كل عمل فصل یستحیل بحیث

 
تسعى جامعة حلوان أن تكون 
مؤسسة تعلیمیة وبحثیة رائدة فى 
التكنولوجیا والفنون ومتمیزة فى 
التربیة والعلوم وفقًا لمعاییر 

 .الجودة العالمیة
  

جامعة حلوان إحدى الجامعات 
 : الحكومیة المصریة تعمل على

تقدیم برامج أكادیمیة ذات جودة 
عالیة تحكمها المعاییر المحلیة 
والعالمیه إلعداد خریج متمیز قادر 
على المنافسة واإلبداع وتلبیة 
حاجات المجتمع واإلسهام في 

 .تطوره ورفاهیته
تقدیم برامج رفع كفاءة أعضاء 

دریس وتنمیة قدراتهم هیئة الت
التعلیمیة والبحثیة حتى ینعكس 
ذلك إیجابیًا على كل من الطالب 

 .والبیئة المحلیة و القومیة
 .االرتقاء بالبحث العلمى بالجامعة

تحقیق التعلیم المستمر وزیادة 
التعاون مع المؤسسات التعلیمیة 

 .العالمیة
 الفعالة المشاركةتحقیق التعلیم 

بناء ثقافته فى خدمة المجتمع و 
وتنمیة بیئته ودفع قطاعات 
اإلنتاج فیه للمنافسة المحلیة 

 .واإلقلیمیة والعالمیة

 



 

      

 اط ار داخ ل اجتماع ات ف ى الم صنف اداء: أوالً 
 دام م ا التعلیمی ة المن شأة داخ ل بط الب او ع ائلى

 غی ر او مباشر مالى مقابل بدون تحصیل یتم ذلك
 .مباشر

 الس تعمال الم صنف من وحیدة نسخة عمل: ثانیاً 
 ھ ذا یخ ل أال وب شرط المح ض الشخ صي لناسخا

 یلح ق أو للم صنف الع ادي الن سخ باالس تغالل
 للمؤل ف الم شروعة بالم صالح مبرر غیر ضررا

 للمؤلف یكون ذلك المؤلف، ومع حق بأصحاب أو
 القی ام من الغیر یمنع أن مصنفھ نشر بعد خلفھ أو

  : اآلتیة األعمال من بأي إذنھ بدون
 أو الجمیل ة الفن ون م صنفات ت صویر أو ن سخ •

 ع ام مكان في تكن لم ما التشكیلیة أو التطبیقیة
  .ةالمصنفات المعماری أو

 لنوت ة ج وھرى ج زء أو ك ل ت صویر او ن سخ •
  . ىموسیق مصنف

 ج وھرى لقاع دة ج زء أو ك ل تصویر أو نسخ •
   . لىآ حاسب برامج أو بیانات

 الحاس ب برن امج م ن وحی دة ن سخة عم ل: ثالث ا
 الحف ظ بغ رض ل ھ ال شرعى ئزالحا بمعرفة لىاآل
 أو تلفھ ا أو األص لیة الن سخة فق د  عن داإلحالل أو

 م ن االقتب اس أو لالس تخدام،  ص الحیتھا ع دم
 االقتب  اس الق  در ھ  ذا ج  اوز وأن البرن  امج

 حدود في مادام البرنامج ھذا الستخدام الضروري
 الن سخة إت الف ویج ب ب ھ الم رخص الغ رض
 الح ائز،  س ند زوال بمج رد أو المقتب سة األصلیة
 ح االت الق انون لھ ذا التنفیذی ة الالئح ة وتح دد

 .البرنامج من االقتباس وشروط
 أو للم  صنف تحلیلی  ة دراس  ات عم  ل: رابع  ا

 المناقشة أو النقد بقصد منھ مقتبسات أو مقتطفات
 .اإلعالم أو

 وذل ك محمی ة م صنفات م ن الن سخ: خام سا
 ف ى إداری ة أو ق ضائیة إج راءات ف ى لالس تعمال

 ذك ر م ع اإلج راءات تقت ضیھ ھ ذه م ا دح دو
 .المؤلف واسم المصدر

 ف ي م صنف م ن قصیرة أجزاء نسخ: سادسا
 أو س معیا ت سجیال م سجلة أو مكتوب ة ص ورة
 ألغ راض وذل ك س معیا ب صریا،  أو ب صریا

 ب شرط ال شرح،  أو اإلی ضاح بھدف التدریس
وأال  المعقول ة الح دود ف ي الن سخ یك ون أن

 المؤلف اسم یذكر وأن منھ،  الغرض یتجاوز
 ك ان كلم ا الن سخ ك ل عل ى الم صنف وعنوان

 .عملیا ممكنا ذلك
 او ق صیر م صنف او مق ال ن سخ  :س ابعا

 ض روریا ذل ك ك ان اذا مصنف من مستخرج
 وذل ك تعلیمی ة فى من شآت التدریس إلغراض

 لم رة الن سخ یك ون ان  . اآلتی ین بال شرطین
 . مت صلة غی ر منف صلة أوق ات ف ى او وحی دة

 الم صنف وعن وان المؤلف اسم الى اران یش 
 .نسخة كل على
 الم صنف م ن وحی دة ن سخة ت صویر :ثامن ا

 او المحفوظ  ات او للوث  ائق دار بواس طة
 ال ربح ال ت ستھدف الت ى المكتب ات بواس طة

 ف ى وذل ك  مباش رة غی ر او مباش رة بصورة 
  : اآلتیتین الحالتین من اى

 م صنف او من شورة لمقال ة الن سخ یك ون ان - 
 ك ان مت ى م صنف م ن م ستخرج او ق صیر

 طبیعى شخص تلبیة طلب النسخ من الغرض
 ی تم ان عل ى بحث أو دراسة فى الستخدامھا

  متفاوتة فترات على أو واحدة لمرة ذلك
 عل ى المحافظ ة بھ دف الن سخ یك ون ان  - 

 نسخة محل النسخة لتحل أو األصلیة النسخة
 ص الحة  غی رأص بحت أو تلف ت او فق دت

 لھا بدیل على الحصول لویستحی لالستخدام
 .معقولة بشروط

 تبعا یتم الذى للمصنف المؤقت النسخ  :تاسعاً 
 بعم ل القی ام أثن اء أو ل ھ الرقمى البث أثناء أو

 وفى رقمیا،  مخزن مصنف یستھدف استقبال
 مم ن الم ستخدمة ل ألداة العادى التشغیل إطار

 . ذلك فى الحق لھ
 

 محور منظومة التعلیم ھ ھو أن الطالبعرفییجب أن 
، نعم الطالب ھو المستھدف األساسي من بالجامعة

 من محاضرات، ھالعملیة التعلیمیة، فكل ما یدور حول
ضھا األساسي وامتحانات، وندوات، وغیرھا، غر

 قادرا ھ وتجعلھ التي تؤھلھت ومھاراهبمستوااالرتقاء 
على المنافسة في سوق العمل، الذي تزداد فیھ حدة 

 في هالمنافسة یوما بعد یوم، ومن ھنا فإن دور
، ھو ھتحسین الخدمة التعلیمیة التي تتلقاھا في جامعت

الدور األساسي بل والمحرك لباقي األطراف 
 – فالطالبالمنظومة الجامعیة،  في ھالمشتركة مع

 متلقي الخدمة من المؤسسة التعلیمیة التي - ببساطھ 
التحقت بھا، وتعمل المؤسسة على تحسین الخدمة 
التعلیمیة التي تتلقاھا في الجامعة وھو الغرض 

  .األساسي من تطبیق نظم الجودة في التعلیم
  الطالب وفي ضوء ما تقدم، فإنھ یمكن بلورة دور

 التى ھ في تطبیق نظم جودة التعلیم بكلیتاألساسي
  :یمكن  تلخیصھا فى النصائح التالیة الموجھة للطالب

: 
اسأل أستاذ كل مقرر تقوم بدراستھ عن مخرجات  •

  .التعلم المستھدفة منھ
 .اسأل عن توصیف البرنامج الذي تدرس مقرراتھ •

 
م، بأن ساعد أساتذتك في عملیتى التعلیم والتعل •

تؤدي ما یسند إلیك من تكلیفات وقراءات وشارك 
بفاعلیة في المناقشات التي تطرح داخل قاعات 

  .المحاضرات، واطرح أسئلة ھادفة وبناءة
تفاعل مع أساتذتك، لتطبیق أسالیب التعلم الحدیثة  •

، والتى )الخ...  التعلم الذاتى –التعلم اإللكتروني (
  .طلبھا العملتسلیحك بمھارات أساسیھ یلتھدف 

شارك فى برامج التدریب التى تعقدھا الجامعة،  •
بھدف تنمیة مھاراتك، واكتساب مزید من 

  .المعلومات والمعارف
شارك بفاعلیة فى التدریب المیدانى، الذى یمثل  •

 .أھم متطلبات االلتحاق بسوق العمل
: 

التعلیم والتعلم، الذي : احرص على تقییم عملیتى •
مع أساتذتك، وأن تكون  موضوعیا تتفاعل خاللھ 

إلى أقصى الدرجات، حتى یتحقق الھدف المرجو 
من ھذا التقییم، وعادة ما یجرى ھذا التقییم من 

الذي یتم ) االستبیان: (خالل أسالیب رسمیة مثل
استیفاؤه في نھایة تدریس المقرر، أو باستخدام 

أن یسألك أحد أساتذتك : أسالیب غیر رسمیة مثل
 .ي مقرر دراسي أو خدمھ أخرىعن رأیك ف

تحل بالسلوك اإلیجابي وتخل عن السلبیة، ففي  •
حالة عدم رضائك عن أي شيء بمؤسستك 
التعلیمیة، فالبد من توصیلھ للمسئولین، وعادة 
ما سوف تجد بالكلیة آلیھ مناسبة الستقبال 

   .شكواك فأحسن استخدامھا


  : من القانون تنص على 151  مادة
 م صنفھ نشر بعد للمؤلف لیس القانون،  ھذا ألحكام طبقا األدبیة المؤلف بحقوق االخالل عدم مع
 :االتیة األعمال من عمل باى القیام من یمنع الغیر ان
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 السلوك بحمید وأقواله تصرفاته فى االلتزام -

  .واآلداب
 ملتزما مظهره، فى معتدال اوقور  یكون أن -

 بمحل أو بالمؤسسة ، الرسمیة بالمالبس
  .اجعةر الم فترة إقامته

 وأنواع أشكال كل من والتحرر الحیادیة -
  .التعصب

 نااالتز  مع والمسؤولیة بالجدیة التحلي -
 – الضحك. (الفعل ودرد فى المبالغة وعدم

  ).إلخ...الغضب
 بصالح ررااإلض فى یتسبب ما كل تجنب -

  .مباشر غیر أو مباشرة بصورة المؤسسة
 بین المصالح فى تعارض وجود عدم -

 ومصلحته خارجى جعاكمر  ومهامه واجباته
 المصالح تعارض سیاسة جعرا ( الشخصیة

  ).الهیئة عن الصادرة
 اتمؤسس أو أشخاص عن الحدیث عدم -

 أیة تحت جعةاالمر  أعمال یخص فیما أخرى
  .ظروف

 ترتبط مشكالت أو خالفات أیة إثارة تجنب -
 حال وفى ظروف أیة تحت المواقف من بأى

  .للهیئة الرجوع یمكن حدوثها
 فنیة أمور أو تفاصیل أیة إعالن عدم -

  .الهیئة تخص
  
 أعلى على للحفاظ المهنیة بالتنمیة ماااللتز  -

  .عمله فى الكفاءة معاییر
 فعلیة مواقف فى الخارجیة جعةاالمر  ءاإجر  -

 األدلة كفایة مدى من التحقق مع وعملیة
  .ارالقر  اتخاذ فى المستخدمة والشواهد

 تااعتبار  أیة ضوء فى المؤسسة تقییم عدم -
 التقیمى اإلطار بحدود واردة غیر إضافیة
  .االعتماد بدلیل الوارد

 إصدار أو جعةاالمر  نتائج إلى القفز عدم -
  .شخصیة انطباعات على بناء األحكام

 باالنطباعات األحكام إصدار فى التأثر عدم -
  .الخارجیة الضغوط أو الذاتیة

 نقاط الخارجیة جعةاالمر  تقریر تضمین -
 إلى تحتاج التى والنقاط بالمؤسسة القوة

 نهوض لكیفیة تحسین ومقترحات تحسین
  .أدائها بمستوى المؤسسة

 التى والنماذج األدوات باستخدام ماااللتز  -
 جعةاالمر  عملیة فى القومیة الهیئة حددتها

  .الخارجیة
 والتعاون العمل في المحدد بالدور ماااللتز  -

 والمعاییر لألسس وفقا الفریق داأفر  مع
  .علیها المتفق

 مع بجدیة وتنفیذها بالتعلیمات ماااللتز  -
 العمل إتمام فى اإلیجابیة والمشاركة االنضباط

  .األكمل الوجه على
 المهام وتخصیص األدوار بتوزیع ماااللتز  -
 حوار فى الفریق أعضاء تاخبر  ضوء فى

 والمشاركة اآلخر ماواحتر  بالمرونه یتسم
  .الفعالة

 الداعمة واألدلة الشواهد كفایة من التأكد -
  .ملخصه أو جعةاالمر  بتقریر أتت كلمة لكل
 الخارجیة جعةار للم جیدة خطة إعداد -

  .بوضوح ءاتهااإجر  وتحدید
 أو منفردة بصورة بالمؤسسة التواجد عدم -

 سبب ألى الفریق فاانصر  بعد إلیها العودة
  .كان
 مهما الزیارة فى به المكلف بالدور ماااللتز  -

  .السابقة تاالخبر  كانت
 بها المكلف المهام تنفیذ فى المرونة -

  .العمل لمقتضیات وفقا وتعدیلها
 المخصص الزمنى واإلطار بالوقت ماااللتز  -

  .مهمة لكل
 أو بیانات أیة ترك عدم على الحرص -

 أو شخصیة) الكترونیة أو ورقیة (متعلقات
  .الزیارة أعمال تخص

 فى المحدد للدور واإلعداد الجید التخطیط -
 فلكل السابقة تار الخب كانت مهما الزیارة

  .الخاصة طبیعتها مؤسسة
 للمؤسسة الفنى الدعم تقدیمب التطوع عدم -

  .جعةاالمر  محل

 
 

   
  

  
  . تقدیم نفسھ كمراجع بالھیئة فقط-
 التعامل من منطلق التقویم وضمان -

  .الجودة ولیس التفتیش
 إقامة عالقة موضوعیة أساسھا االحترام -

الصادق المتبادل بین أعضاء الفریق 
  .وأفراد المؤسسة أثناء فترة المراجعة

 مراعاة التقالید االجتماعیة واألعراف فى -
  . المؤسسة التعلیمیةالتعامل مع مجتمع

 االبتعاد عن السلوكیات والعادات غیر -
كالتدخین ومضغ اللبان (المناسبة 

  ......).والصوت المرتفع أثناء الحدیث
 عدم الحدیث عن أمور شخصیة أو أیة -

أمور الترتبط بالمراجعة وعلى وجھ 
 – العرق – النوع–الدین (الخصوص 

  ).السیاسة
لمتعلمین  مراعاة شعور العاملین وا-

  .بالمؤسسة وأمانھم النفسى
 االحتفاظ بالجدیة والحیادیة المطلقھ -

حرصا على أن یحظى بتقدیر واحترام وثقة 
  .أعضاء المؤسسة والمجتمع المحلى

 حسن التصرف واللباقة عند أداء المھام -
  .خالل المقابالت الفردیة والجماعیة

 عدم قبول أیة مجامالت أو امتیازات -
 –ھدایا (رة أو غیر مباشرة بصوره مباش

 جولة للتعرف – زیارات - وجبات غذائیة 
 تقدیم خدمة لنقل أعضاء –على البلد 

  .تحت أى ظرف) إلخ...الفریق 
 عدم إقامة عالقة شخصیة مع العاملین -

بالمؤسسة أو من لھم عالقة مباشرة أو 
 أولیاء –مجلس أمناء (غیر مباشرة بھا 

 -  المجتمع المحلى –أمور 
  ).الخ.....مستفیدونال

    
 

 أو أدوات أو موارد استخدام عدم -
 ترتبط ال ضاأغر  ألیة المؤسسة إمكانات

  .جعةابالمر 
 موارد استخدام فى فااإلسر  تجنب -

 من طائل ال فیما إمكاناتها أو المؤسسة
  .هائور 
 


