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 للكلية القيم الجوهريةأوال : 

  .تجراءاالشفافية فى التعامل والوضوح في األنظمة والتعليمات والقرارات واإل -

 الخرينوتبادل الخبرات مع االعمل بروح الفريق واحترام الرأى والرأى االخر  -

 وتعزيز روح االنتماء للكلية والجامعة 

 بذل اقصى الجهد لتقديم كافة خدمات الكلية بكفاءة عالية -

 التحسين المستمر واإلبداع وثقافة التميز  -

 . التركيز على رضا واحترام المتعاملين مع الكلية  -

 احترام ومراعاة التنوع الثقافي واالجتماعي -

  المختلفة فى الكلية األطرافبين  فى المصالح عدم التعارض -

 األخرىتبادل خبرات التعليم االلكتروني وتعزيز الشراكة مع الجامعات  -

 .ومؤسسات المجتمع المحلي

ريق اشراك العاملين في القرار وحثهم على العمل الجماعي وتنمية روح الف  -

 الواحد

 .تعزيز روح الوالء واالنتماء للجامعة والوطن  -

 والمقترحات للشكاوى المقدمة واالستجابة  الوعود في داقيةالمص -
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 :التدريس هيئة أعضاء بين التمييز وعدم العدالة ضمان  -1

 ضمان عدالة توزيع االعباء.  -

 الجامعة في بها المعمول القواعد ضوء في والحوافز المكافآت توزيع -

 واالحترام والعدل المصداقية و بالثقة الجميع مع التعامل -

 حماية حقوق الملكية الفكرية واالمانة العلمية ضمان -

 :الطالب بين التمييز وعدم العدالة ضمان  -2

 .المقابلة الشخصية واختبارات القبول وشروط التعليم فرص في المساواة -

 .الطلبة اتحاد وانتخابات األنشطة المساوة بين الطالب فى ممارسة -

 والمساواه بين الطالب فى التمثيل والمشاركة  -

 تحفيز الطالب على التفوق -

 مساعدة الطالب المتعثرين  -

ر صنحيح منن اكثنالت –نظام تقييم موضوعى معلنن   شنفافية  ا االجابنة النموةجينة  -

  تمثيل الطالب فى مجلس الكلية  –لجنة الشكاوى  –ممتحن خارجى –من مصحح 

 :العاملين بين التمييز وعدم العدالة ضمان  -3

 المساواه فى التعيين -

 ت الترقيا الفرص في ؤتكاف -

ارات اعتب أي عن بغض النظر المنظمة للقوانين طبقا العدالة فى توزيع العمل -

 .تخل بمبدأ التكافؤ

 .واإلدارة العاملين بين االتصال في حواجز وجود عدم -

 تحفيز العاملين على التميز -

 نظام موحد لتنظيم العمل والجزاءات  -
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 واالحترام والعدل داقيةوالمص بالثقة العاملين جميع مع التعامل -

 لخاصة بخريج الكلية :القيم ا -4

اروس عة فتتمثل القيم الخاصة بكلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية بجام

باالسكندرية فى تخريج طالب على مستوى عالى من الجودة وملتزمين بالقيم 

 المؤسسية للكلية وقادرين على ا

شكل سبة لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة بتوظيف المعارف والمهارات المكت -

 ايجابى

ماعى المشاركة فى برامج التنمية الخاصة بالنهوض بالمستوى الثقافى واالجت -

 لقاطنى البيئة المحيطة 

 القدرة على المنافسة فى سوق العمل -

 ملالعمل بروح الفريق والمحافظة على العالقة الطيبة مع الزمالء فى الع -

 والعاملينزمالء احترام الرؤساء وال -

 احترام القوانين التى تنظم العمل او المهنة والسعى لتنفيذها -

حيطة التفاعل مع المستجدات والمتغيرات العالمية وتأثيرها على البيئة الم -

 والمجتمع

على  لقدرةالتعليم المستمر لتطوير المعارف والمهارات المهنية لضمان استمرار ا -

 التنافس المحلى واالقليمى 

 دام الوسائل واالمكانيات العلمية الحديثةاستخ -

واعد ع القااللتزام وتحمل المسؤولية وانجاز االعمال المسندة اليهم بما يتفق م -

 القانونية والمعايير االخالقية والمهنية
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 قيات المهنة وادابها :ثانيا : ضمان االلتزام باخال

 االخالقيات المهنية للكلية -1

 ة بالكلية يوجد ميثاق الخالقيات المهن -

يات تراقب الكلية تطبيق الممارسات االخالقية للوظيفة على كافة المستو -

ق احترام حقو –التعامل مع الرؤساء والمرؤسين  –االمانة  – االلتزام 

 االخرين ...الخ 

 المهنة فى التدريس اخالقيات -2

تها دامستجالتأكد من اتقان المادة العلمية التى يناط به تدريسها واالحاطة ب -

 ليكون متمكنا بالقدر الذى يؤهلة لتدريسها على افضل وجه 

 فى تحديد المستوى العلمى للمادة االلتزام بمعايير الجودة -

 ان يعلن للطالب اطار المقرر واهدافه ومحتوياته واسلوب تقييمة -

 يرلتعبان يكون نموةجا للقيم الديمقراطية فى حرية الفكر وحرية الرأى وحرية ا -

 يلتزم بوقت المحاضرة ويؤدى عملة باخالص  -

 ة يتابع طالبه الى اقصى حد ممكن ويوجههم نحو مصادر المعرفة المختلف -

 ان يحترم وينمى قدرة الطالب على التفكير ويسمح لهم بمناقشته -

  طالبتنمية روح الوالء واالنتماء للمكان والحفاظ على الممتلكات بين ال -

 لطالب مع تنظيم االمتحاناتاخالقيات المهنة فى تقييم ا -3

 التقييم المستمر للطالب  -

 العدالة والمساواة توزيع درجات االعمال الفصلية  -

 مراعاة الدقة فى التصحيح ورصد النتائج  -

 ببمنع الغش واالمتحانات ورفع االمر الى ادراة الكلية لمعاقبة المتس -

 عةة الراباالعتذار عن اعمال االمتحانات فى حالة وجود قريب حتى الدرج -
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  ديمىمساعدة الطالب المتعثرين فى إطار متابعة وتفعيل دور المرشد االكا -

 اخالقيات المهنة فى البحث والتأليف  -4

 اسىى استوجيه بحوثة لما يفيد المعرفة والمجتمع واالنسانية كالتزام اخالق -

 االمانة العلمية فى تنفيذ بحوثة ومؤلفاته  -

 الدقة واالمانة فى كتابة المراجع  -

 الدقة فى جمع البيانات الميدانية وتحليلها -

 ونةتقديم يد العون والرعاية لطالب البحث العلمى واعضاء الهيئة المعا -

 البحث والتحليل واالستنتاج والتأصيل.الطالب على  تدريب -

 يف لتألاامانة البحث العلمى وحقوق التأكيد المستمر على االمانة العلمية و -
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 آليات التفعيل

 :التدريس هيئة أعضاء بين التمييز وعدم العدالة ضمان آليات  -1

 .األعباء التدريسية واإلدارية وفى توزيع الترقيات، الفرص في تكافؤ -

 وانينللق طبقا والعاملين التدريس هيئة أعضاء جميع على الترقية شروط تطبيق -

 أي اعتبارات شخصية عن النظر بغض المنظمة

 المعاونة الهيئة /التدريس هيئة أعضاء تعيين عند التخصصات مراعاة -

 المعاونة الهيئة /التدريس هيئة ألعضاء والعقاب للثواب نظام وجود -

 :لطالبا بين التمييز وعدم العدالة آليات ضمان -2

 بجدياأ الجلوس   أرقام االمتحانات في وكذلك الطالب قائمة في األسماء ترتيب -

 الطالب محاضرات واحدة دون تمييز بين جداول ووجود

 عدالة نظام االمتحانات وعلى وجه الخصوص ا -

 توزيع الطالب على اللجان  -

 تصحيح اوراق االجابة  -

 اعالن نتائج االمتحانات -

 التظلم من نتائج االمتحانات -

 اعالن نتائج التظلمات -

 واللجان مجلس الكلية في ومشاركتهم الطالب تمثيل -

 المؤتمرات التى تنظمها الجامعة في الطالب تمثيل -

 .المتعثر والطلب المتميز للطالب سياسة وجود -

 .للطالب والعقاب للثواب نظام وجود -

 وجود نظام متميز لالرشاد االكاديمى للطالب -
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يما يتعلق داخل الكلية سواء ف مشاركة الطالب فى تقيم وتطوير العملية التعليمة -

نات االتدريس من خالل االستبي هيئة أعضاء أداء او مستوى العلمي بالمحتوى

 .الدورية المعدة لذلك

 الشكاوى تلقى صندوق مثل والمقترحات بالشكاوى خاصة ولجنة آلية وجود -

 .والمقترحات

 مويت عليه، واإلطالع دورية بصفة والمقترحات الشكاوى صندوق متابعة يتم -

 خلدا في المقترحات أو الشكاوى ضوء في وتقييمها الالزمة القرارات اتخاة

 المقترح الشكوى أو بنتيجة األفراد بإخطار والقيام ييمهاوتق وتفعيلها المؤسسة

 :العاملين بين التمييز وعدم العدالة آليات ضمان -3

 .العاملين لتعيين ة معتمدة ومعلنةسياس وجود -5

 واإلدارة العاملين بين مفعلة اجتماعات وجود -6

 .المتميز والعامل والعقاب للثواب نظام وجود -7

 لعاملينا تعيين عند التخصصات مراعاة -8

 الجامعة في بها المعمول القواعد ضوء في والحوافز المكافآت توزيع -9

 الكلية وأمين عميد بواسطة بشفافية وتمارس معلنة اإلجراءات هذه وجميع

 األقسام ورؤساء
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 العادلة غير الممارسات تصحيح إجراءات
 

 غير ساتبعض الممار لمعالجة الكلية في تصحيحية قرارات / إجراءات اتخاذ تم

 :اإلجراءات هذه ومن العادلة

 مختلفةال العلمية باألقسام لتخصصاتهم طبقا التدريس هيئة أعضاء تدريس إعادة -

 درجاتهم من المتظلمين الطالب إجابة أوراق النظر فى إعادة -

 عاونةبين اعضاء هيئة التدريس والهيئة الم التدريسية األعباء توزيع إعادة -

 سام التى ال يوجد بها هيئة معاونةتعيين معيدين جدد فى االق -

 

  2/7/2017يتاريخ  االعتماد فى مجلس الكلية


