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 جميع الحقىق محفىظة للمؤلف

………………………………………. 

جسجيله  أو مىجزا  أو اعادة ثىضيد الكحاب كامال  أو ثسجمة  أو ثصىٍس  أو ًحظس طبع 

 .على أشطىاهات ضىئية إال بمىافقة الىاشس خطيا

 ـ.………………………………………

يؤلاعالمميثاق الشسف  :الكحاب   

ت ؤلاعالملقصم    في كلية آلاداب بجامعة ثكٍس

  شعد شلمان اإلاشهداوي  ألاشحاذ الدكحىز  :إعداد

7102 لى : و الطبعة ألا   

الغالف : د. أشامة دمحم صادقثصميم   

شم 70×شم  01القياس :   

.............................................. 

ًححمل اإلاؤلف كامل اإلاصؤولية القاهىهية من مححىي مصىفه وال ٌعبر هرا اإلاصىف 

 .أي جهة حكىمية أخسي  أو عن زأي داز الابداع 

 

 
 الناشر 
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 ادلقديت
يمثل التعميـ العالي حجر األساس في تقدـ اي        

مجتمع، كغالبًا ما يقاس مقدار التطكر كالثقافة 
لممجتمعات مف خبلؿ كاقع مؤسسات التعميـ العالي فييا 
ككنيا ىي التي تمد كافة مفاصل الدكلة بالمكارد البشرية 
الكفكءة كالقادرة عمى تحقيق التقدـ العممي في كافة 

 االنشطة لكافة مؤسسات الدكلة.المياديف ك 
كانسجامًا مع مفاىيـ إدارة الجكدة الشاممة التي      

في الجامعات العربية  اإلعبلـظيرت في كميات كأقساـ 
كالجامعات في العالـ المتقدـ منذ تسعينات القرف 

ت الصناعية الماضي كالتي شممت كافة المؤسسا
الجامعات اصبح لزامًا عمى  ،كالخدمية عمى حد سكاء

 تطبيق تمؾ المفاىيـ لبلرتقاء بجكدة التعميـ العالي العراقية
كصكاًل الى جكدة المخرجات التعميمية بما  في العراؽ؛
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يضمف كفاءة الخريج كااليفاء بمعايير الجكدة المقبكلة 
عالميًا كالحصكؿ عمى االعتماد مف ىيئة متخصصة 

 معترؼ بيا دكليًا.
عشر اآلتية بمثابة مرشد  نياإلثر أك المح د  تعك        
لتحديد الشركط الضركرية لكل محكر  اإلعبلـلقسـ 

ممية فضبًل عف الممارسات الخاصة بكل محكر إلجراء ع
 : لمقسـ التقييـ الذاتي
 .اإلعبلـقسـ رؤية كرسالة كاىداؼ  ؿ:ك المحكر األ

 .المحكر الثاني: القيادة كالتنظيـ االداري 
 .المحكر الثالث: المكارد

 .اعضاء ىيئة التدريس حكر الرابع:الم
 .الطمبة المحكر الخامس:

 .المحكر السادس: الخدمات الطبلبية
 .البرامج االكاديمية كطرائق التدريس المحكر السابع:
 .البحث العممي المحكر الثامف:
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 .المحكر التاسع: خدمة المجتمع
 .المحكر العاشر: التقييـ
 .الجامعيةاألخبلقيات  المحكر األحد عشر:

 ي.اإلعبلمالمحكر الثاني عشر: ميثاؽ الشرؼ 
ر الخاصة أك اف القاعدة االساسية في تطبيق المح  

حقيق بالمنظمة التعميمية ىي تطبيق قاعدة جكىرية لت
 االتي:متطمبات الجكدة تتضمف الشكل 

 System النظاـ  . 1 
 Discipline. االلتزاـ 2
 Documentation. التكثيق 3
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   اإلعالويت ورسبنت واهداف  قسى رؤ   ل:واحملىر األ
ىي تصكر الحالة المستقبمية  (Vision)يقصد بالرؤية  

مف خبلؿ تحديد السمات كالمبلمح لممياـ  اإلعبلـلقسـ 
العربي التي تنجزىا بما يمبي حاجات المجتمع المحمي ك 

المياـ  ةفيي ماىي (Mission)العالمي.  اما الرسالة ك 
كالكاجبات التي يتـ تحديدىا لغرض التنفيذ بأسمكب يحقق 
افضل اشباع لحاجات المجتمع الذي تخدمو كبما ينسجـ 

ىك صياغة  (Goal). اما اليدؼ  اإلعبلـمع رؤية قسـ 
محتكى الرسالة التي تـ اعتمادىا في كافة المجاالت 
داخل المنظمة العداد خريج مؤىل بكصفو المحصمة 

 . اإلعبلـقسـ نفذىا يلمجمل االنشطة التي  النيائية
 الشـروط 
كاىدافو التعميمية  اإلعبلـاعداد كثيقة تبيف رسالة قسـ  .1

 العامة كالخاصة.
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حصكؿ مصادقة مجمس كمية االداب عمى رسالة . 2
 .قسـال
يككف نص الرسالة كاالىداؼ كاضحة كشاممة  .3

كمنشكرة كمعركفة لممجتمع كاعضاء ىيئة التدريس 
 كالمبلكات االدارية كالفنية كالطمبة.

المراجعة الدكرية لمرسالة كاالىداؼ بصكرة منتظمة  .4
 لغرض تحسينيا كتطكيرىا.

 تككف عممية التخطيط مستندة عمى رسالة كاىداؼ. 5
 .اإلعبلـقسـ 
اشكاؿ العبلقة بيف قسـ  أكتتضمف الرسالة اساليب . 6

في الجامعات المناظرة  اإلعبلـكاقساـ ككميات  اإلعبلـ
 العراقية كالعربية كالعالمية.

،  القصيرةتتضمف خطط العمل المستقبمية ). 7
البعيدة المدى( اليات التنفيذ لتمبية احتياجات ، المتكسطة
 المجتمع.
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تييأة الفرص لمشاركة اعضاء ىيئة التدريس   .8
كمسؤكلي الكحدات في اعداد الخطط االستراتيجية 

 كالسنكية.
 الممارسات

كتككف  اإلعبلـاىداؼ لقسـ كجكد رؤية كرسالة ك . 1
المكضكعة قابمة لمقياس تككف االىداؼ كاف منشكرة، 

 .ادقة عمييا مف قبل رئاسة الجامعةالمص تكتم
كيتـ تطبيق ، اإلعبلـلقسـ جكد ستراتيجية ك . 2

ذية مقركنة اإلستراتيجية مف خبلؿ خطط عمل تنفي
 .ؿ زمنية لمتنفيذأك بجد
 .لمسؤكليات تنفيذ االنشطة كالمياـ. ىناؾ تحديد دقيق 3
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  انقيبدة وانخُظيى االداري  :احملىر انثبَي
في كمية االداب ىيكل تنظيمي كاضح  اإلعبلـلقسـ     

المستكيات كيتسـ بالمركنة كيحدد بدقة المسؤكليات 
كاف  ،كالصبلحيات لكافة المستكيات الرئيسية كالفرعية

ـك برسـ السياسات التي تنسجـ مع رسالتيا ادارة القسـ تق
كتتعامل  .ضمانًا لجكدة البرامج كالخدمات التعميمية

القسـ بشكل فّعاؿ كعادؿ مع اعضاء ىيئة رئاسة 
كيتـ اعتماد شركط محددة ، التدريس كالمكظفيف كالطمبة
( رئيس القسـ ، مقرر القسـإلشغاؿ المناصب االدارية )
 المناصب.ككذلؾ فترة البقاء في تمؾ 

 الشـروط
اعتماد ىيكل تنظيمي مرف يسمح باستيعاب التغييرات .1

 المحتممة.
ت كالصبلحيات لكافة التحديد الدقيق لممسؤكليا.2

 مستكيات الييكل التنظيمي كالعمل بيا كل حسب مكقعو.
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التأكد مف اف االجراءات  اإلعبلـقسـ عمى . 3
كالسياسات المطبقة تضمف كضكح كشفافية عممية اتخاذ 

 القرار.
حرص عمى اشتراؾ اعضاء ياف  اإلعبلـقسـ عمى . 4

في اعداد الخطط السنكية  كالمكظفيفىيئة التدريس 
 كالستراتيجية.

 رئاسة القسـالعمل عمى تأميف عبلقة فاعمة بيف . 5
 كاعضاء ىيئة التدريس.

تبنى عممية تقييـ اداء اعضاء ياف  اإلعبلـقسـ مى ع .6
كاالقراف عميد كمية االداب ىيئة التدريس مف منظكر 

 كالطمبة.
ى أك اجراءات لمتعامل مع شك اإلعبلـقسـ يككف لدى . 7

ى أك الطمبة كحميا بشكل فّعاؿ، ككضع صندكؽ لمشك
ضمف التعامل ياف  اإلعبلـقسـ كعمى . كالمقترحات

 ى كالمقترحات.أك بعدالة كشفافية كسرعة مع تمؾ الشك
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ضمف استخداـ المكارد ياف  اإلعبلـقسـ عمى   .8
بدرجة عالية مف الكفاءة  (البشرية كالمادية)المتاحة 
 كالفاعمية.

كما  اإلعبلـرئيس قسـ ىناؾ شركط معتمدة الختيار . 9
 في الكمية ةالقيادات االداريتتكفر شركط معتمدة الختيار 

، مسؤكلي ف العميد، رؤساء االقساـ العمميةأك ، معالعميد)
فترة محددة لمبقاء في تمؾ لك  (الكحداتك  الشعب

 كيتـ العمل بذلؾ بشكل دقيق.، المناصب
قَيـ بشكل دكري فاعمية ياف  اإلعبلـقسـ عمى  .10

البرامج االكاديمية كالمناىج التعميمية كالخطط البحثية 
بية كالمكتبية كالخدمات الساندة لعممية كالخدمات الطبل

 التعمـ كخدمة المجتمع.
اعتماد المقاييس العممية كاالدكات  اإلعبلـقسـ عمى . 11

المكضكعية لقياس مدى التحقق مف تعمـ الطمبة كتحديد 
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جكدة عمميات التعمـ كاجراء التغييرات المطمكبة لتحسيف 
 مخرجات عممية التعمـ.

تكفير نظامًا خاصًا لمحكافز  اإلعبلـقسـ عمى . 12
كالعمل عمى تطبيقو ، كالمكافئات المادية كالمعنكية

 .القسـبشفافية كعدالة تقديرًا لجيكد العامميف في 
العمل عمى تكفير كتشجيع االنشطة االجتماعية  .13

كالثقافية كالرياضية التي تكثق العبلقات االنسانية داخل 
 كخارجو. اإلعبلـقسـ 

 الممارسات
تتناسب كمتطمبات  قيادات ادارية اإلعبلـقسـ متمؾ ي .1

 .الجكدة الشاممة
تيتـ القيادة االدارية بتكفير االجكاء العممية المبلئمة  .2

 . القسـكالعبلقات االنسانية داخل 
 ىناؾ اىتماـ كبير كدعـ متكاصل الليات انجاز. 3

 .البحث العممي
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المعايير المعتمدة في اختيار  يتـ تكثيق كأعبلف. 4
 .لمقسـ القيادات االدارية

يشارؾ اعضاء ىيئة التدريس في اختيار القيادات . 5
 .االدارية لمقسـ كلمكمية

نمية ميارات اعضاء ىيئة كجكد خطة لتدريب كت. 6
 .التدريس كالمكظفيف

 كعمادة الكمية القسـدارة إىناؾ عبلقة فاعمة بيف . 7
 س. كاعضاء ىيئة التدري

كمؤسسات  اإلعبلـقسـ ىناؾ عبلقة تفاعل بيف . 8
 .المجتمع المحمي

ىناؾ حالة تفاعل كعقد اتفاقيات ثنائية مع . 9
 . العربية كالدكليةالمحمية ك المؤسسات التعميمية كالتربكية 

ىناؾ متابعة ميدانية ألداء الكميات كالمعاىد مف . 10
 .اإلعبلـقسـ قبل أدارة 
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تمثيل الطمبة في مختمف مى ىناؾ حرص ع. 11
 .المجاف
تخطيط ىناؾ نظاـ معمكمات يمبي حاجات ال. 12

 .كالمتابعة كاتخاذ القرارات
كنة ألستيعاب يتسـ الييكل التنظيمي بالمر . 13

 .المتغيرات المحتممة
حيات ىناؾ كصف دقيق يحدد مسؤكليات كصبل. 14

 .كل فرد ضمف الييكل التنظيمي
يمية كحدة تنظ لمكمية يميتتكفر ضمف الييكل التنظ. 15

 .مسؤكلة عف ضماف جكدة االداء
ىناؾ سجل يتضمف التكصيف الكظيفي لكل فرد . 16

 .لمكمية ضمف الييكل التنظيمي
يتضمف الييكل التنظيمي تحديدًا لمسؤكليات . 17

كرؤساء االقساـ العممية كمسؤكلي  العميدكصبلحيات 
 .الكحداتالشعب ك 
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مف عميد الصبلحيات يتـ العمل بمبدأ تفكيض . 18
مناسبة الداء رؤساء االقساـ العممية بصكرة الكمية الى 

 .المياـ بجكدة عالية
الجكدة في عرض كمناقشة ضماف تشارؾ كحدة . 19

 .مجمس الكميةقضايا الجكدة عمى مستكى 
تمكينيـ ى العامميف فييا لأك بشك عمادة الكميةتيتـ . 20

 .مف اداء كاجباتيـ بكفاءة
 .الحكافز كالمكافأت بمستكى االداءيتـ ربط نظـ  .21

   ادلىارد:  حملىر انثبنثا 
قسـ تمكف يكيقصد بذلؾ كافة المكارد الضركرية كي   

 مف تحقيق اىدافو كفقًا لرؤيتو كرسالتو. اإلعبلـ
 الشـروط

  عمل عمى تحقيق االتي:ياف  اإلعبلـقسـ عمى     
تكفير مكارد مادية كافية تسيـ في دعـ كضماف  .1

المباني، القاعات الدراسية، )جكدة البرامج كالخدمات 
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 ،الكرش، المختبرات، المكاتب، التجييزات، المكتبات
دكرات المياه، المساحات الخضرات، الكحدات   ،المطاعـ

 .(الخدمية الساندة
اجات تكفير قاعدة بيانات عف المكارد المادية كاالحتي .2

 .اإلعبلـقسـ االساسية ذات الصمة ببرامج كخدمات 
قسـ تكفير شركط السبلمة كاالماف في كافة مرافق  .3

 .اإلعبلـ
تكفير كافة المكاد التقنية الحديثة الضركرية لتحقيق  .4

جكدة عممية التعميـ كالتعمـ مف الكسائل السمعية 
ية كالبصرية ككسائل االتصاؿ الحديثة في القاعات الدراس

 كالمكاتب كالمختبرات كالكرش كالمكتبات.
تكفير كحدة الدارة المكارد المالية يديرييا مكظفكف  .5

قسـ مختصكف كاكفاء يتكلكف ميمة تنفيذ الخطة المالية ل
 بشكل عممي ككفكء كشفاؼ. اإلعبلـ
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تحدد كبشكل كاضح كمعمف المعايير كالمؤىبلت  .6
اعضاء ىيئة التدريس  كاالجراءات المتعمقة بأختيار

 .اإلعبلـقسـ كالعامميف في 
في قسـ  ـ كالكاجبات المناطة بالعامميفتحديد الميا .7

ضع يك  ،مكظفيفالك ىيئة التدريس مف اعضاء  اإلعبلـ
 الشخص المناسب في المكاف المناسب.القسـ 

( الفنييف كالمينييف)تكفير العدد المناسب مف العامميف  .8
كمف ذكي لمقسـ كاالدارات الساندة  في االدارات الخدمية

 الخبرة كالكفاءة.
بقكاعد مكتكبة تحدد اخبلقيات المينة القسـ حتفظ ي .9

 لجميع العامميف.
فاعمية المكارد البشرية عف طريق تقييـ  القسـ قييـي .10

اداء العامميف بصكرة دكرية كمنتظمة كفقًا لقكاعد تقييـ 
 مكتكبة.
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تكفير اجراءات مكثقة لضماف تحقيق العدالة في  .11
 .العمل داخل القسـكافة اجراءات 

تييأة الشركط المطمكبة لضماف امف كسرية  .12
عامميف في القسـ في حالة كجكد السجبلت الشخصية لم

 .اإلعبلـاضابير فرعية ليـ في قسـ 
 الممارسات 
مع  اإلعبلـقسـ تتناسب مساحة المباني في  .1

 .تواحتياجا
المباني، ىناؾ اىتماـ بمساحة كمحتكيات ) .2

المكاتب، ، المختبرات، الكرش، الساحات الرياضية
لمياه، مكاقف ، دكرات االتجييزات، المكتبات، المطاعـ

مع االغراض التي انشئت مف  ( لتككف مبلئمةالسيارات
 .ستمراراكيتـ العمل عمى صيانتيا ب اجميا،
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مف حيث المساحة القاعات الدراسية مناسبة  .3
كاالضاءة كالتيكية كتكفر الكسائل التعميمية لتعزيز فاعمية 

 عممية التعميـ كالتعمـ.
الئقة العضاء مكاتب كأماكف  اإلعبلـقسـ كفر ي .4

 .ىيئة التدريس
السبلمة كاالماف في كافة شركط  اإلعبلـقسـ كفر ي .5

 .مرافق القسـ
االجيزة  ارشادات ألستخداـ اإلعبلـقسـ تتكفر في . 6

كمختبر  اإلعبلـكاستديك قسـ  القاعات الدراسيةفي 
 الحاسبات.

ية االجيزة كالمعدات الكاف اإلعبلـقسـ تتكفر في . 7
 .لتعزيز عممية التعميـ كالتعمـ

الدفاع المدني في  ارشادات اإلعبلـقسـ تتكفر في  .8
 .حالة الطكارىء
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ارشادات عامة لمطمبة  اإلعبلـقسـ تتكفر في . 9
 ستخداـ المرافق الجامعية.إل

  الموارد المالية
 في الكمية باتاالحس شعبةعمى  اإلعبلـيعتمد قسـ . 1
 .يديرىا مكظفكف مختصكف إذ دارة المكارد المالية إل
مية لمك تنمية المكارد الماليةعمى  اإلعبلـيساعد قسـ . 2

 .مف خبلؿ الدكرات التي يقيميا
يتـ استخداـ المكارد المالية لدعـ برامج كخدمات  .3

 .عمية عممية التعميـ كالتعمـتعميـ الطمبة بما يحقق فا
كفكءة عمى اليات الصرؼ كصكاًل مالية ىناؾ رقابة . 4
 .تخاذ القرارات المالية المناسبةأل

  الموارد التقنية
ة لتغطية مكازنة االعتمادات المالية الكافي الكميةتكفر . 1
 .اإلعبلـلقسـ  لمكارد التقنيةا
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انكاع التقنيات كالكسائل التعميمية  اإلعبلـقسـ  كفر. ي2
 .يز فاعمية عممية التعميـ كالتعمـالمطمكبة لتعز 

يتـ تخزيف كافة المعمكمات الخاصة بالطمبة كدرجاتيـ . 3
 في الحاسب االلي .

تدريبًا عالي الجكدة لمعامميف في  اإلعبلـقسـ كفر . ي4
لكجيا المعمكمات بيدؼ المحافظة عمى كفاءة ك تكنمجاؿ 

 .قق فاعمية عممية التعميـ كالتعمـالتشغيل كالصيانة بما يح
كافة التقنيات الحديثة في  اإلعبلـقسـ ستخدـ ي. 5

 .االنشطة االدارية كالمكتبية
  الموارد البشرية

اعضاء  ارىناؾ شركط معمنة ككاضحة لعممية أختي. 1
 .ىيئة التدريس كالعامميف

بمجمكعة مف التعميمات كاالجراءات  الكميةتمتـز  .2
 .اي شخصالمكثقة في تعييف 
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تجري المفاضمة بيف المتقدميف لمتكظيف عمى أسس . 3
 االختصاص مجاؿمكضكعية تستند الى الكفاءة في 

 أكالقسـ عند اختيار عضك ىيئة التدريس كيؤخذ راي 
  .بل التعييفالمكظف الجديد ق

 .الشخص المناسب في المكاف المناسبتضع . 4
ىناؾ عممية دكرية لتقييـ اداء المكارد البشرية العاممة . 5

 .اإلعبلـقسـ في 
ارد البشرية حاجتيا مف المك  اإلعبلـقسـ حدد ي .6

 .بمكجب معايير قياسية
عمى سرية سجبلت العامميف  اإلعبلـقسـ حافظ . ي7
 .فيو
  المعموماتيةالموارد  
مكقع نظـ اتصاؿ حديثة ) اإلعبلـقسـ تتكفر في  .1

 . ، بريد الكتركني( الكتركني
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قسـ تغطي المعمكمات المتاحة جميع انشطة . 2
 .اإلعبلـ

مف خبلؿ مكقع عمى شبكة االنترنت  اإلعبلـ. لقسـ 3
 .كجكده بمكقع كمية االداب كمكقع الجامعة

الطمبة عمى المكقع  بشؤكف  مايتعمقعبلف إ يتـ  .4
 . لكمية االدابااللكتركني 

يع المعمكمات الخاصة بالعامميف )تدريسييف، جم. 5 
( يتـ تخزينيا كتحديثيا عمى الحاسب فنييف، ادارييف

 .كعمى المكقع االلكتركنيااللي 
 .ؿ كأستدعاء الكثائقأك اـ لحفظ كتدىناؾ نظ. 6

   اعضبء هيئت انخدريس:  احملىر انرابع
معمكمات دقيقة  اإلعبلـقسـ ينبغي اف يككف لدى      

كتفصيمية عف متطمباتيا مف اعضاء ىيئة التدريس كاف 
نيـ تتخذ االجراءات الضركرية لتكفير العدد المطمكب م

كاف تككف لدييا  بما يناسب مختمف االختصاصات.
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برامج كاليات لمتنمية المينية لييئة التدريس بما يحقق 
 .القسـاىداؼ 

 الشـروط 
احتياجاتو مف اعضاء ىيئة  اإلعبلـقسـ حدد ي .1

 التدريس مستندة الى رؤيتو كرسالتو كاىدافو.
تكفير العدد المناسب مف اعضاء ىيئة التدريس كفقًا  .2

 لمشيادات كااللقاب العممية المطمكبة.
معايير كشركط اختيار اعضاء  اإلعبلـقسـ حدد .ي3

المعرفية ، طرائق  المؤىبلت)  ىيئة التدريس مف حيث
 .(التدريس ، استخداـ التقنيات التعميمية

لتسير العمل في القسـ منيا لجاف  اإلعبلـقسـ حدد .ي4
لجنة االرشاد التربكي كالمجنة العممية كلجنة االحتفاالت 

 كلجنة النشاطات الطبلبية.
نصاب اعضاء ىيئة التدريس كفقًا  اإلعبلـ. يتابع قسـ 5

 لدرجاتيـ العممية.
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كضع معايير دقيقة لتقييـ في  اإلعبلـ. يشارؾ قسـ 6
التدريس، عمق )اداء اعضاء ىيئة التدريس في مجاؿ

المعرفة في مجاؿ االختصاص، استخداـ طرائق كتقنيات 
النشر، ، الترجمة، التدريس، البحث العممي، التأليف

 .(خدمة المجتمع
لتنمية اعضاء ىيئة  برامج كفكءة اإلعبلـقسـ كفر ي  . 7

 التدريس في الجكانب المينية كالمعرفية.
مكافأت تشجيعية لممبدعيف  اإلعبلـقسـ خصص . ي8

في مجاؿ التدريس كالبحث العممي المتميز بما يتكافق مع 
 .كرسالتو القسـرؤية 

 الممارسات 
ىناؾ خطة كاضحة تحدد اعداد كأختصاصات  .1

 .اإلعبلـقسـ اعضاء ىيئة التدريس في 
العدد الكافي مف اعضاء ىيئة  اإلعبلـقسـ يتكفر في . 2

 .تنفيذ البرامج كالخدمات التربكيةالتدريس ل



 

26 
 

الختيار اعضاء في الجامعة ىناؾ لجاف مختصة . 3
مجاف كفقًا لمعايير كاضحة ىيئة التدريس كتعمل ىذه ال

 .كشفافة
كتطكير قدرات برامج تدريب  اإلعبلـقسـ كفر ي .4

 .دريساعضاء ىيئة الت
ىناؾ احصاءات دقيقة عف اعضاء ىيئة التدريس . 5

 .يـ كاختصاصاتيـ كدرجاتيـ العمميةتتضمف مؤىبلت
يئة ىناؾ تعميمات تحدد الساعات الدراسية العضاء ى. 6

 .التدريس كفق الدرجات العممية
تشجيعية كشيادات  مكافأت اإلعبلـقسـ خصص ي. 7

تقديرية لممبدعيف كالمتميزيف مف اعضاء ىيئة التدريس 
 .ي مجاالت التدريس، البحث العممي، خدمة المجتمعف
اعضاء ىيئة التدريس عمى النشر  اإلعبلـقسـ شجع . ي8

في المجبلت العممية المحكمة كالمشاركة في المؤتمرات 
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ح المنكالندكات كالحمقات الدراسية كالحصكؿ عمى 
 .الدراسية داخل كخارج البمد

    انطهبت: احملىر اخلبيس 
الطمبة الذيف تتكافق مؤىبلتيـ  اإلعبلـقسـ ستقبل ي     

في المجتمع،  االكاديمية كسمعتو الدراسية مع مستكياتو
كتكفر ليؤالء الطمبة البيئة المبلئمة لتحصيميـ العممي 

الداء كتزكيدىـ بالمعارؼ كالقيـ كالميارات الضركرية 
 دكرىـ المستقبمي في المجتمع.

 الشـروط 
قسـ اعداد نظاـ لقبكؿ كالتحاؽ كانتقاؿ الطمبة في  .1

 .اإلعبلـ
قسـ تحديد اعداد الطمبة المطمكب قبكليـ في   .2

كبما يضمف جكدة  القسـكفقًا لشركط القبكؿ في  اإلعبلـ
فرعي الصحافة كاالذاعة كعدالة قبكؿ كتكزيع الطمبة في 

 .كالتمفزيكف 
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لمطمبة لحثيـ عمى  ميثاؽ شرؼ اعبلميكضع   .3
 االلتزاـ بالنزاىة االكاديمية كالشفافية في السمكؾ الجامعي

 .كالميني
لكل  (لكتركنيا  كرقي ك )بممف خاص الكميةتحتفظ  .4

طالب يحتكي معمكمات عف مستكاه االكاديمي كسمككو 
صية كنشاطو العممي كاالجتماعي ككافة المعمكمات الشخ

 الضركرية.
صياغة اليات تضمف مشاركة الطمبة في صناعة . 5

القرارات كحل المشكبلت الطبلبية في الجكانب العممية 
 كاالجتماعية.

اتجاىات الطمبة في مجاؿ جكدة  اإلعبلـقسـ قيس ي .6
التعميـ كالتعمـ مف خبلؿ معرفة اراء الطمبة في اداء 

  اعضاء ىيئة التدريس كالمبلكات الفنية.
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 الممارسات 
انظمة محدده لقبكؿ الطمبة  اإلعبلـقسـ تتكفر في  .1

 فيو.
تككف سياسة القبكؿ معمنة عمى المكقع االلكتركني . 2

 .لمكمية
معينة لمتأكد مف  اختبارات اإلعبلـقسـ طبق . ي3

 .والقدرات الذىنية كالعممية لمطمبة المقبكليف في
قسـ طبقيا يىناؾ انظمة معتمدة لمثكاب كالعقاب . 4

 .عمى طمبتيا اإلعبلـ
بممف خاص لكل طالب يحتكي  الكميةتحتفظ . 5

 .سمككو كنشاطو كمستكاه االكاديمي معمكمات عف
ىناؾ برامج مخصصة الستقباؿ الطمبة الجدد في . 6

 كمرافقو. اإلعبلـبقسـ بداية العاـ الدراسي كتعريفيـ 
طمبة رشادية تعريفية عمى الدلة اأ اإلعبلـقسـ كزع . ي7

 .الجدد
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حسب  قاعدة بيانات عف طمبتو اإلعبلـقسـ كفر . ي8
 .كالمراحل الدراسية الفركع العممية

ة في جكدة عممية اراء الطمب اإلعبلـقسـ ستطمع ي .9
 .التعميـ كالتعمـ

مستكى التحصيل االكاديمي  اإلعبلـقسـ قيس . ي10
 لطمبتو.

راء جيات التكظيف حكؿ آ اإلعبلـقسـ ستطمع . ي11
 مستكى اداء خريجييا في حقل العمل.

طمبتيا في صناعة القرارات  اإلعبلـقسـ شرؾ . ي12
 كحل المشكبلت المتعمقة بالقضايا الطبلبية.

  نطالبيت اخلديبث  ا: احملىر انسبدس 
عمى تكفير االحتياجات  اإلعبلـقسـ عمل ي

االساسية لمطمبة مف كحدات االرشاد التربكي كالسكف 
لممحتاجيف مف الطمبة كالمساعدات المالية كالعينية 

عمل عمى تنمية شخصية الطالب يك  لمتكافل االجتماعي،
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كتكفير  ،الجامعي كرفع مستكى تحصيمو الدراسي
الخدمات لمطمبة مف ذكي االحتياجات الخاصة كالعمل 

دية كالمعنكية لمطمبة ماعمى كضع نظاـ لمحكافز ال
 .المتميزيف

 الشروط 
تكفير كتيب تعريفي يتضمف معمكمات دقيقة بشأف  .1 

كفرعيو )الصحافة  اإلعبلـقسـ رؤية كرسالة كاىداؼ 
 العامميف في إدارة القسـكاسماء  كاالذاعة كالتمفزيكف(

كاسماء اعضاء ىيئة التدريس كنظاـ القبكؿ كالتسجيل 
 مكمات التي تيـ الطمبة.كاالنتقاؿ ككافة المع

يف ماديًا كمعنكيًا تكفير نظـ لتحفيز الطمبة المتميز  . 2
 كدعـ الطمبة مف ذكي االحتياجات الخاصة.

تييأة كحدات سكنية لمطبلب   . تقديـ المساعدة عمى3
كالطالبات تتكفر فييا كافة المستمزمات الضركرية 

 لمسكف.
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التربكي كالنفسي مف اجل  تكفير كحدة لؤلرشاد  .4
 .عمى االندماج في الحياة الجامعيةمساعدة الطمبة 

ية كالعممية تكفير كحدات لتنمية قدرات الطمبة الفن  .5
 .كالثقافية كالرياضية

 اإلعبلـقسـ تكفير اماكف خاصة كمريحة لطالبات   .6
 .الجامعةداخل 

 الممارسات
تعريف كارشادية لمكتيبات تعريفية  اإلعبلـقسـ كفر . ي1

 .بالخدمات الطبلبية المقدمة
كحدة لبلرشاد التربكي كالنفسي  اإلعبلـقسـ كفر ي .2

 .تكفير المساعدات المطمكبة لمطمبةتتكلى 
كاىب كحدات تعنى بتنمية الم اإلعبلـقسـ كفر ي .3

 .الطبلبية في مختمف المجاالت
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خدمات لدعـ الطمبة مف ذكي  اإلعبلـقسـ كفر . ي4
الحياة ب  النخراطاياجات الخاصة لمساعدتيـ عمى االحت

 . االكاديمية كالتفاعل معيا
 .اإلعبلـقسـ تكفير غرؼ خاصة لمطالبات في . 5
 ستطمع فييا رأي الطمبةيدراسات  اإلعبلـقسـ جري . ي6

 .بشكل دكري حكؿ الخدمات الطبلبية
صندكقًا لمقركض كالمساعدات  اإلعبلـقسـ كفر . ي7
 .كالعينية لمطمبة المحتاجيفمالية ال
مادية كالمعنكية نظامًا لمحكافز ال اإلعبلـقسـ طبق . ي8

 .مف ذكي االحتياجات الخاصةلمطمبة 
 .القسـ كتيبًا سنكيًا عف خريجي اإلعبلـقسـ  صدر. ي9

لتعميق  صفيةاىتمامًا باالنشطة البل القسـ كلي. ي10
 .بيف الطمبة كاعضاء ىيئة التدريس العبلقة

 .القسـ صندكقًا لمتكافل االجتماعي كفري. 11



 

34 
 

ر السكف المريح يتكفعمى  اإلعبلـ. يساعد قسـ 12
لمطمبة في اماكف مناسبة تحكي خدمات متكاممة مف 
غرؼ مبلئمة مف حيث المساحة كاالضاءة كالتيكية 
كمطاعـ كمرافق صحية كحمامات كاجيزة غسيل كمكتبة 

خمية كمركز شبكة اذاعة دالممطالعة ككسائل اتصاالت ك 
ب ت كعيادة طبية كصيدلية لمطكارىء كمبلعلبلنترن

 .رياضية كصالة استقباؿ لمزائريف
  انربايج االكبدمييت وطرائق انخدريس:  احملىر انسببع 
 البرامج االكاديمية  اًل:أو    
ىي مجمكعة المناىج التي يتـ تصميميا كاعدادىا كفقًا  

كتسيـ في تقديـ خريج  لرؤية المنظمة كرسالتيا كاىدافيا.
بمكاصفات عممية تؤىمو لمعمل بكفاءة عالية في حقل 

 العمل.
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 الشـروط 
ضع خطة متكاممة لممنيج ياف  اإلعبلـقسـ عمى  .1

 مف فرعي الصحافة كاالذاعة كالتمفزيكف الدراسي لكل 
  يتضمف:

 .التحديد الكاضح لؤلىداؼأ.
 .الكصف الدقيق لطبيعة المكاد الدراسيةب.
التعريف الكامل بمككنات المنيج الدراسي مف حيث ج.
فصمي، سنكي، مدة الدراسة، عدد الساعات المعتمدة، [

الشيادة التي تمنح لمخريج، المكاد الدراسية التخصصية 
الدراسية التي تدرس فييا  كالمساعدة كالعامة، المرحمة

 ، عدد الساعات النظرية كالعممية لكل مادة دراسية.المكاد
د كصف مختصر لممكاد الدراسية كمفرداتيا اعدا .2

الكتب المعتمدة في التدريس كنظاـ  أكالتفصيمية كالكتاب 
 تقييـ التحصيل العممي لمطالب مف كل مادة دراسية.
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مف استيعاب مفردات المكاد  اإلعبلـقسـ تأكد ي .3
الدراسية ضمف المنيج الدراسي بشكل كاضح كمفيـك مف 

 قبل الطمبة.
تياجات سكؽ العمل عند تصميـ المناىج مراعاة اح .4

الدراسية بشكل يضمف استيعاب متغيرات البيئة الخارجية 
 كمتطمبات التحسيف المستمر لممنيج الدراسي.

اف مخرجات المنيج الدراسي  اإلعبلـقسـ تأكد ي .5
تتكافق مع المعايير العالمية في المجاؿ الميني الذي 

ـ اداء الخريج في سيعمل فيو عند التخرج مف خبلؿ تقيي
 حقل العمل.

تحديد مدى مبلئمة المنيج الدراسي مع متطمبات . 6
ىكية نقابة محصكؿ عمى سكؽ العمل كبما يؤىل الطمبة ل

 .الصحفييف العراقييف
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في قسـ  دراسات عميارفع الكمية مقترحًا الستحداث ت. 7
في حالة استيفاء القسـ لشركط االستحداث التي  اإلعبلـ

 .تحددىا الكزارة
كجكد عدد مف التدريسييف الذيف تتكافق شياداتيـ . 8

ريس في برامج كدرجاتيـ األكاديمية مع متطمبات التد
 .الدراسات العميا

مراعاة اجراء اختبارات لتقييـ اداء الطمبة قبل كاثناء . 9
  .عمياالتسجيل في برامج الدراسات ال

مف تكافر كافة المستمزمات  اإلعبلـقسـ تأكد ي .10
 الضركرية لنجاح برامج الدراسات العميا فيو.

 طرائق التدريس ثانيًا:
عمى تكفير مركز  الجامعة أك الكميةتعمل 

متخصص يعنى بتطكير قدرات أعضاء ىيئة التدريس 
الكاضحة لممعمكمات كالمعارؼ  ةفييا. كأف تتكفر الرؤي

كالميارات المطمكب تحقيقيا العضاء ىيئة التدريس 
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كالفنييف ليككنكا قادريف عمى تقديميا لمطمبة بالصكرة التي 
 .قق فاعمية عممية التعميـ كالتعمـتح

 الشروط 
الرؤية الخاصة بمستكى  اإلعبلـقسـ تتكفر لدى  .1

ا بما المعمكمات كالمعارؼ المطمكب تكفيرى
 .يتناسب كرؤيتيا المستقبمية

تكفير القاعات الدراسية كالمختبرات كالكرش . 2     
ءة كتكفر الكسائل المناسبة مف مساحات كتيكية كاضا

 .التعميمية فييا
تكفير التدريب المناسب لتنمية كتطكير ميارات  .3     
 .رات اعضاء ىيئة التدريس كالفنييفكقد
المتخصصة كالحديثة بما يحقق تكفير المكتبات . 4     

 االيفاء بحاجات الطمبة كىيئة التدريس.



 

39 
 

مصادر التعمـ تكفير البرامج التدريبية ألستخداـ  .5     
 .لمطمبة كالتدريسييف

اـ مراكز تكفير الضكابط االخبلقية الستخد .6     
   .(ت، البريد االلكتركنينترنالحاسكب، االمصادر التعمـ )

 الجامعيةالكتب : ثالثاً 
عمى تكفير كتب جامعية،  اإلعبلـقسـ عمل ي     

بكصفيا احدى مصادر التعمـ االساسية، متناسبة مع 
سعى يكاف  المكاد الدراسية المعتمدة في المنيج الدراسي.

فضل مستكيات أالختيار الكتب الجامعية التي تحقق 
 التعمـ كبما ينسجـ مع المرحمة الدراسية لمطمبة.

 الشـروط
تأكد مف محتكيات الكتاب ياف  اإلعبلـقسـ عمى . 1

، كحداثتيا، مف حيث جكدة المعمكمات كترابطيا الجامعي
حقق اليدؼ المطمكب مف تدريس تمؾ المادة يكككنو 
 الدراسية.
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بالمنيج الدراسي كالكتاب المنيجي  اإلعبلـيمتـز قسـ . 2
في  اإلعبلـالذي تقره لجنة عمداء كميات كاقساـ 

 كعدد الساعات المقررة لو. الجامعات العراقية
مف اف محتكى الكتاب يثير دافعية  اإلعبلـقسـ تاكد . ي3

الطمبة كتحفيزىـ عمى البحث العممي كيثير لدييـ الرغبة 
 في التفكير االبداعي بما يعزز رغبة التعمـ لدييـ.

مف اف الكتاب معد كمصمـ  اإلعبلـقسـ تأكد ي .4
ف حيث الشكل كالطباعة كالرسـك بطريقة جيدة م

 كاالشكاؿ كالمخططات كغيرىا.
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   الممارسات 
  البرامج االكاديمية اًل:أو 
عميمية احتياجات الطمبة تحقق برامج المنظمة الت.1 

 .كالمجتمع
تتضمف الخطط الدراسية شركط االنتظاـ بالدراسة  .2

 .ار كالفصل كالتحكيل مف تخصص الخركاالنذ
كامل بمككنات كل بالتعريف ال اإلعبلـقسـ قكـ ي .3

 .(لنظاـ المتبع، فصمي، سنكي ابرنامج مف حيث )
اىج ممفات متكاممة عف كل المن اإلعبلـقسـ متمؾ . ي4

 .الدراسية كمفرداتيا الدراسية
حقيبة عف المفردات الدراسية  اإلعبلـقسـ متمؾ . ي5

، ، ككاجبات الطمبةكاد الدراسية تكصيف الم)تتضمف 
 المشركعات ، االختبارات ، تكزيع الدرجات( .

مناىج دراسية متطكرة تكاكب  اإلعبلـقسـ كفر . ي6
تأكد مف جكدتيا كالتحسيف المستمر يتطكرات العصر ك 
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، الماجستير، البكمكريكستشمل برامج كمقررات )ليا ك 
 الدكتكراه( فضبًل عف برامج التعميـ المستمر.

ة برامجو الدراسية بمدى مبلئم اإلعبلـقسـ يتـ . ي7
العمل كمتطمبات التنمية الحتياجات المجتمع كسكؽ 

 .المعرفية
مف مدى استيفاء المناىج  اإلعبلـقسـ تحقق . ي8

كالمقررات لمتطمبات الترخيص الميني كذلؾ في الميف 
ؿ عمى ترخيص مف التي تتكجب ممارستيا الحصك 

 .جيات اخرى خارجية
ت برامجو متكافقة مف اف مخرجا اإلعبلـقسـ تأكد . ي9

مع المعايير المحمية كالعالمية في التعميـ العالي مف 
ية كالبرامج كالمقررات خبلؿ تقييـ المخرجات التعميم

 .كالشيادات
 ىناؾ مراجعة دكرية لمحتكيات البرامج كالمقررات . .10
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ره ما يدرس في كل مقرر بنظي اإلعبلـقسـ قارف . ي11
 .في الجامعات المتميزة

ء تنمي المناىج الدراسية المقررة ركح الكالء كاالنتما. 12
 .االنسانيةلمكطف كالقيـ 

مجاؿ  برامج لتدريب الطمبة في اإلعبلـقسـ عتمد . ي13
 .عمميـ خبلؿ العطمة الصيفية

برامج لمزيارات كالمشاىدات  اإلعبلـقسـ كفر . ي14
 .لميدانية ضمف برامج اعداد الطمبةا

ييـ نتائج التدريب الميداني ىناؾ نظاـ معتمد لتق. 15
 .رؾ فييا الجيات القائمة بالتدريبلمطمبة يشا

 .فيو دراسات عمياالستحداث  اإلعبلـ. يسعى قسـ 16
تـ تطبيق معايير اكاديمية معتمدة لدرجتي . ي17

 الماجستير كالدكتكراه.
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عدد كتخصصات كشيادات كالدرجات  يتبلئـ. 18
العممية لمتدريسييف مع متطمبات التدريس في الدراسات 

 يا.مالع
ييـ المسجميف في اسمكب لتق اإلعبلـقسـ عتمد . ي19

 .الدراسات العميا
قكاعد محددة لمتكزيع كاالشراؼ  اإلعبلـقسـ تبع ي .20
 .الرسائل كاالطاريح كفقًأ لمتخصص عمى
لقياس رضا طمبة  كسائل معينة اإلعبلـقسـ تبع . ي21

 .الدراسات العميا
  طرائق التدريس ثانيًا : 

 .تطكير طرائق التدريس عمى اإلعبلـ. يحرص قسـ 1
االت معينة لتنمية تحتكي المقررات الدراسية عمى مج. 2

 .التعمـ الذاتي
ابحاثًا عف الطرائق المستخدمة  اإلعبلـقسـ جري . ي3

 .يس الطمبةفي تدر 
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عمى متابعة اداء اعضاء ىيئة  اإلعبلـقسـ عمل ي .4
 .التدريس كتعمل عمى تنمية قدراتيـ

القاعات كالكرش كالمختبرات  اإلعبلـقسـ كفر ي .5
 .اف فاعمية عممية التعميـ كالتعمـالمناسبة لضم

كافة الكسائل التعميمية الضركرية  اإلعبلـقسـ كفر . ي6
امل لضماف كالمع  في القاعات كالمختبرات كالكرش
رؼ كالميارات المناسبة اكساب الطمبة المعمكمات كالمعا

 .لتخصصاتيـ
  الكتب الجامعيةثالثًا: 

الجامعي فكرة مكجزة عف  تعطي مقدمة الكتاب .1
 .محتكياتو

مف  تغطي مكضكعات الكتاب مفردات المنيج المقرر. 2
في الجامعات  اإلعبلـقبل لجنة عمداء كميات كاقساـ 

 .العراقية
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أىيل الطمبة يتناسب محتكى الكتاب مع مستكى ت. 3
 .كقداتيـ

 .ب حجـ الكتاب مع الساعات المقررةيتناس. 4
جكانب مضمكف الكتاب المنيجي عمى  كي تيح. 5

 .تطبيقية
 .الجذب كالتشكيقا يتكفر في الكتاب عنصر . 6

  الخدمات المكتبية  رابعًا:
بالمعرفة  اإلعبلـقسـ  يتمتع العاممكف في مكتبة .1

 .كالخبرة المينية
يعمل في المكتبة عدد مف المكظفيف يتناسب مع . 2

 .لخدمات المكتبية المطمكب تكفيرىاحجـ ا
اطار شبكة   ت الحديثة فيتستخدـ المكتبة التقنيا. 3

 .االنترنت
 .المكتبة مع احتياجات المستفيديف تفي تقنيات. 4
 .كالمقترحات ى أك المكتبة نظاـ لمشكيكجد في  .5
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مع مكتبات الجامعات  اإلعبلـقسـ تـ ربط مكتبة . ي6
 .كمراكز البحث العممي داخل القطر االخرى 

ريف كاالرشاد تتكفر في المكتبة برامج تدريبية لمتع. 7
 .بأستخداـ االنترنت

ؿ بالمنظمات كدكر يتكفر في المكتبة نظاـ اتصا. 8
 .النشر الخارجية

ديكي العشري لمتصنيف المعدؿ تطبق المكتبة نظاـ . 9
 لمكتب العربية.

يتكفر في المكتبة نظاـ التصنيف كفق نظاـ مكتبة . 10
 الككنغرس لمكتب االجنبية.

 (On Lineتحتفظ المكتبة بفيرس الكتركني ). 11
 .يسيل استخدامو مف قبل المستفيديف

كالمستخمصات  تكفر المكتبة المراجع الببمكغرافية. 12
 .اإلعبلـ كالكشافات في مجاؿ
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تتناسػػػػػػػػػب مكاعيػػػػػػػػػػد العمػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػػي المكتبػػػػػػػػػة كرغبػػػػػػػػػػة . 13
 .مستفيديفال

  تتكفر في المكتبة حجرات اطبلع خاصة . 14
 .لممستفيديف

 .يتب كالدكريات في الحاسب االليتـ تخزيف الك .15
 .اإلعبلـقسـ تتكفر مكتبة الكتركنية في . 16
 .ف خدمات المكتبةعفيديف رضا المستيتـ قياس  .17

  نبحث انعهًي : ااحملىر انثبيٍ  
سياسات كاجراءات كاضحة  اإلعبلـقسـ تبنى ي     

لضماف تنشيط كتشجيع البحث العممي كاالنشطة العممية 
ف مسؤكلة عف كتخصص كحدة معينة تكك  االخرى.

قسـ عمل يك  .كمسؾ سجل خاص بذلؾ النشاطات البحثية
عمى تنمية الميارات البحثية لدى اعضاء ىيئة  اإلعبلـ
كاعتماد قاعدة بيانات لبلبحاث الجارية ، التدريس

 كالمنشكرة.
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 الشـروط 
تكفير اجكاء البحث العممي  اإلعبلـقسـ عمى  .1

كتشجيع اعضاء ىيئة التدريس عمى تنفيذ البحكث 
 العممية المتصمة بحاجات المجتمع كسكؽ العمل.

ضمف الييكل التنظيمي تخصيص كحدة تنظيمية  .2
 تتكلى كضع خطة لمبحث العممي كادارة شؤكنو.

تكفير بيئة داعمة لمبحث كالنشر كالعمل عمى  .3
تييأة الفرص لمساىمة اعضاء ىيئة التدريس في 

 المؤتمرات كالندكات العممية ككرش العمل.
اشراؾ اعضاء ىيئة التدريس في فرؽ العمل   .4

مفة في البحثية لخدمة قطاعات االنتاج المخت
 المجتمع المحمي.

تخصيص مكازنة مالية خاصة لدعـ البحث  .5
العممي كاصدار المجبلت المحكمة كنشر 

 المؤلفات العممية كمنح اجازات التفرغ العممي.
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 الممارسات     
تتكفر كحدة تتكلى كضع خطة لمبحث العممي كأدارة . 1

 .وشؤكن
 التعميـ العاليتتفق خطة البحث العممي كفمسفة . 2

 .اإلعبلـقسـ كرسالة كأىداؼ 
متابعة تنفيذ الخطة يتـ اعتماد اليات كاضحة كمعمنة ل. 3

 .البحثية
 يتـ تكثيق خطة البحث العممي كيتـ اعتمادىا سنكيًا.. 4
بيئة مناسبة لمبحث العممي لتشجيع  اإلعبلـقسـ كفر . ي5

 .لتدريس عمى تنفيذ بحكثيـ العمميةاعضاء ىيئة ا
لكية لمبحكث العممية ذات ك األ ـاإلعبلقسـ منح . ي6

 .تصادي لممجتمع المحمي كمؤسساتوالمردكد المادي كاالق
الفرص العضاء ىيئة التدريس  اإلعبلـقسـ تيح . ي7

دكات العممية ككرش العمل لممشاركة في المؤتمرات كالن
 .العممية
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مف نتائج البحث العممي لتطكير  اإلعبلـقسـ ستفيد . ي8
 .الدراسية مقرراتو

عمى المشاركة في  طمبتو اإلعبلـقسـ شجع . ي10
 المشاريع البحثية.

ي مف سياسة البحث العمم اإلعبلـقسـ شجع . ي11
 .خبلؿ اصدار المجبلت المحكمة

نمية الميارات البحثية برامج لت اإلعبلـيضع قسـ  .12
 .سكبيولمن
 كمؤسسات الجامعةتكجد اتفاقات ثقافية مفعمة بيف . 13

 .التعميـ العالي كالبحثي الدكلية
ف مف الجامعات اساتذة زائري اإلعبلـقسـ ستقبل . ي14

 .العربية كاالجنبيةالعراقية ك 
اجازات تفرغ عممي العضاء ىيئة  الجامعةتمنح  .15

النجاز البحكث في جامعات  اإلعبلـقسـ  فيالتدريس 
 .اخرى 
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االجيزة كاالدكات البلزمة لمعمميات  الجامعةتكفر . 16
 .قكاعد التي تضمف كفاءة االستخداـالبحثية كتضع ال

  ديت اجملخًع : خاحملىر انخبسع
عمى تخصيص مراكز لخدمة المجتمع  الجامعةتعمل    

في مختمف المجاالت كتقيـ المعارض كالندكات العممية 
كتحتفظ بركابط قكية مع مؤسسات المجتمع المحمي 
كالعربي كالدكلي كتبـر االتفاقيات مع المؤسسات المماثمة 

 محميًا كدكليًا.
 الشروط

اف تخصص كحدة الدارة كتعزيز الجامعة عمى  .1
تمع المحمي كاالقميمي كسكؽ ؤسسات المجالعبلقات مع م

 .العمل
انشاء مراكز متخصصة لخدمة المجتمع مثل مراكز  .2

كاستطبلعات  ياإلعبلمالتدريب التعميـ المستمر كمكاتب 
 خدمة المجتمع.لالرأي 
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االتفاقيات العممية كالبحثية كتبادؿ  الجامعة تبـر .3
 الزيارات مع المؤسسات المماثمة في العالـ. 

اقامة الدكرات كالمعارض كالندكات كاصدار المجبلت . 4
الثقافية كتقديـ الدراسات كاالستشارات لمؤسسات المجتمع 

 المحمي العامة كالخاصة.
 الممارسات

ة المجتمع كتنمية البيئة ىناؾ خطة معتمدة لخدم. 1
 .المحيطة

مراكز متخصصة لخدمة  الجامعةتتكفر في . 2
 .المجتمع

لمؤسسات ف مع اأك السعي الى ترسيخ عبلقة تع. 3
 .الخارجية محميًا كدكلياً 

بأتفاقيات عممية كبحثية مع  الجامعةترتبط . 4
 .المناظرة كتتبادؿ الزيارات معيا المؤسسات
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رية خريجييا بصكرة دك  اإلعبلـقسـ ستضيف . ي5
 .لمتعرؼ عمى مشاكميـ في العمل

المجتمعية  يتـ قياس كتقييـ مستكى رضا االطراؼ. 6
 .مستكى اداء الخريجيف فؽ العمل عكسك 
الى تقديـ خدماتو المتخصصة  اإلعبلـقسـ سعى . ي7

 ة.لقطاعات المجتمع المختمف
ية اإلعبلم مشكبلتاللحل  بحكثو اإلعبلـقسـ كجو . ي8
 .المجتمع في

 انخقيــيــى : احملىر انعبشر 
كىي عممية تحديد نقاط القكة كالضعف في االداء     

الجامعي في مختمف جكانبو بيدؼ العمل عمى تعزيز 
 .اإلعبلـقسـ نقاط القكة كمعالجة نقاط الضعف في اداء 

 الشـروط
يتـ تقييـ جكدة التدريس مف خبلؿ استبيانات تشمل  .1

 الطمبة كالخريجيف.
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يتـ تقييـ مدى تكافر المستمزمات المادية كالتقنية  .2
 الضركرية لنجاح عممية التعميـ كالتعمـ.

  يتـ تقييـ جكدة االسئمة االمتحانية مف حيث مدى:. 3
 .استيفائيا المتطمبات الشكمية كالمكضكعيةأ.

 .ارتباطيا باالىداؼ التعميميةب.
 .تغطيتيا لممفردات الدراسية ج.
 .جابة عميياكضكح اسمكب االد. 
 .مراعاتيا لمفركؽ الفردية بيف الطمبةق. 
يتـ تقييـ كفاءة النظاـ المتبع في اجراء االمتحانات . 4

 بما يضمف السرية كدقة التنفيذ.
دراسة مدى تكافر انظمة محددة كفكءة كعادلة كشفافة . 5

 لتقييـ الطمبة.
كضع الية لتقييـ الخريجيف كمدى نجاحيـ في حقل  .6

 العمل.
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تكفير احصاءات عف المخرجات االمتحانية لمختمف  .7
  االقساـ العممية مف حيث:

 .نسب النجاح في المكاد الدراسية أ.
 .نسب الرسكب كالفصل كالتأجيل ب.
 .نسب الرسكب بالغيابج. 

كفي ضكء ذلؾ يتـ اتخاذ االجراءات الضركرية لتصحيح 
 نقاط الضعف.

المتبعة في االمتحانات  اعبلـ الطمبة باالنظمة .8
 كاسمكب اعتماد نتائجيا.

تقييـ مدى قدرة الكحدات الساندة المختمفة عمى ادامة  .9
 زخـ العممية التعميمية بكفاءة كيسر.

مع مستكى جكدة  اإلعبلـقسـ مقارنة مستكى جكدة  .10
المنافسة في ضكء متطمبات  اإلعبلـأقساـ ككميات 

 المكاصفات العالمية.
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 الممارسات
  التقييم المؤسسياًل: أو  
عممية في الكمية كالجامعة تتكلى كحدة ضماف الجكدة . 1

 .اإلعبلـلقسـ التقييـ الذاتي 
تقييمًا شامبًل الدائيا لتحديد نقاط  اإلعبلـقسـ جري ي .2

 الضعف كالقكة.
عمى معايير  بناءاً  اإلعبلـقسـ يتـ تقييـ أداء  .3

 أكت كمية كمؤشرات مكضكعية قابمة لمقياس سكاء كان
 .االثنيف معاً  أكنكعية 

 اإلعبلـقسـ داء يتـ اتخاذ االجراءات التصحيحية أل. 4
 .في ضكء التقييـ الذاتي

مستكى جكدة االداء فييا مع  اإلعبلـقسـ قارف . ي5
 مستكيات الجكدة الذي حققتو المؤسسات المنافسة في

 .طمبات المكاصفات العالميةضكء مت
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ج التقييـ مع اعضاء ىيئة نتائ اإلعبلـقسـ ناقش . ي6
 .، االطراؼ المجتمعية، العاممكف ، الطمبةالتدريس

 .الدراسية بتقييـ مناىجو اإلعبلـقسـ قـك ي .7
ي الدائيا في ممخصًا عف التقييـ الذات الجامعةتصدر . 8

 .نياية كل عاـ جامعي
  الطمبةتقييم ثانيًا: 

مع المخرجات التعميمية تتكافق اساليب تقييـ الطمبة . 1
 .المستيدفة

اختبارات تقييـ الطمبة بالتنكع )تتصف اساليب . 2
، كتابة ، االختبارات االدائيةتحريرية، اختبارات شفيية

 (.، المشاريعالتقارير
 يتـ االعتماد عمى التقييـ المستمر لمطمبة باالضافة. 3

 الى التقييـ النيائي.
 .نظاـ الممتحف الخارجي اإلعبلـقسـ عتمد . ي4
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الطمبة تتـ االستفادة مف التغذية الراجعة عند تقييـ . 5
 .لتحسيف مستكاىـ االكاديمي

مف  تقييـالطمبة عمى مستكيات ال اإلعبلـقسـ طمع . ي6
 .خبلؿ المكقع االلكتركني لمكمية

 تقييم االمتحانات ثالثًا: 
االمتحانات في باالعبلف عف  اإلعبلـقسـ متـز . ي1

كينشر ذلؾ عمى مكقع الكمية  المكاعيد المناسبة
 .االلكتركني

ت كفقًا ؿ زمنية لبلمتحاناأك بجد اإلعبلـقسـ متـز . ي2
 .الحتياجات كرغبات الطمبة

ائج االمتحانات في مكاعيد يتـ االعبلف عف نت. 3
 .االلكتركني، كينشر ذلؾ عمى مكقع الكمية مناسبة

ظمـ الطمبة عمى نتائج لية لمتعامل مع تآىناؾ .4
 .االمتحانات
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المعمكمات المستخمصة مف  اإلعبلـقسـ ستخدـ . ي5
حية عمى نتائج تقييـ الطمبة في اتخاذ القرارات التصحي

 .مستكى المقررات كالبرامج
 .تقييمًا السباب رسكب الطمبة اإلعبلـقسـ جري . ي6
 .تقييمًا السباب تسرب الطمبة ـاإلعبلقسـ جري . ي7
مع اقرانيـ في  مستكى طمبتو اإلعبلـقسـ قارف . ي8

 .جامعات اخرى 
 تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس رابعًا: 

لتقييـ أداء اعضاء  معايير مكضكعيةالجامعة تكفر . 1 
 .ىيئة التدريس

اء ىيئة عمى تقييـ اداء اعض اإلعبلـقسـ عمل . ي2
 .منظكر الطمبةمف فيو التدريس 

عمى تقييـ اداء اعضاء ىيئة  اإلعبلـقسـ عمل ي .3
 .التدريس مف منظكر الرئيس المباشر
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ء ىيئة عمى تقييـ اداء اعضا اإلعبلـقسـ عمل . ي4
 .التدريس مف منظكر الزمبلء

كيات االداء بربط الحكافز بمست اإلعبلـقسـ قكـ . ي5
 .العضاء ىيئة التدريس

عضاء ىيئة التدريس بنتائج التقييـ أ  اإلعبلـقسـ بمغ ي. 6
 ناقشيـ فييا عند الضركرة .يك 
 . عضاء ىيئة التدريسأ ترقية  اإلعبلـقسـ تابع . ي7
عضاء ىيئة أ تقييمًا السباب ىجرة  اإلعبلـقسـ جري ي .8

 التدريس فيو. 
عضاء ىيئة يتـ تقييـ مستكى الرضا الكظيفي أل. 9

 .سالتدري
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  االخالقيبث اجلبيعيت احملىر احلبدي عشر : 
 

منظكمة قّيمية كاضحة تعزز  اإلعبلـقسـ طبق ي     
السمكؾ االيجابي كتستند الى قّيـ اخبلقية في مختمف 

  المجاالت.
 الشـروط
تكفير ميثاقَا اخبلقيَا يعزز السمكؾ االيجابي داخل  .1

 .اإلعبلـقسـ 
 تكفير نظامًا عاداًل كشفافًا لمثكاب كالعقاب. .2
نظامًا يتسـ بالشفافية في  اإلعبلـقسـ ضع ي .3

 التعامبلت االدارية كالمالية.
يتـ التركيز عمى البعد االخبلقي في جميع نظـ  .4

 التقييـ.
تضع الضكابط االخبلقية الستخداـ التقنيات  .5

 الحديثة.
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تكفير نظامًا عاداًل كشفافًا في االختيار كالتعييف  .6
كالبعثات  كاالختبار كالحصكؿ عمى الزماالت

 الدراسية كالتفرغ العممي.
 تكفير قكاعد تكفل حق الفرد في التظمـ. .7
االخذ باالعتبار االبعاد االخبلقية عند كضع  .8

 المناىج الدراسية.
 الخذ باالعتبار المنظكمة القيّمية لمبيئة الخارجية.ا .9

 الممارسات 
بالمصداقية كالنزاىة في جميع  اإلعبلـقسـ متـز . ي1 

 .الداخمية كالخارجية كتعامبلتو قراراتو
تعميمات كاضحة لمطمبة تحثيـ  اإلعبلـقسـ متمؾ . ي2

مانة في السمكؾ عمى االلتزاـ بالنزاىة االكاديمية كاال
 .كالتصرؼ الجامعي
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بنشر المعمكمات الصحيحة بشأف  اإلعبلـقسـ قكـ ي .3
كالبرامج كالمقررات كالدرجات االكاديمية  اىدافو كرسالتو

ع المالي كمتطمبات القبكؿ الدراسية كالكض كالرسـك
 .كغيرىا

نظامًا لمثكاب كالعقاب في ضكء  اإلعبلـقسـ كفر . ي4
 معايير محددة.

في التعامبلت  اجكاء مف الشفافية اإلعبلـقسـ ييئ . ي5
 .االدارية كالمالية

نظامًا يكفل تكافؤ الفرص كالعدالة  اإلعبلـقسـ كفر . ي6
 .كالمنح كالحكافزتعييف كاالختبار في ال

 .قكاعد تكفل لكل فرد حق التظمـ اإلعبلـقسـ كفر . ي7
عمى ضماف العدالة كعدـ  اإلعبلـقسـ حرص . ي8
تكزيع ابحاث لتمييز بيف اعضاء ىيئة التدريس )ا

االشراؼ كالتدريس كالحكافز كالمكافئات كالبعثات 
 كغيرىا(.
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ف دك  الة مع المنتسبيف اليوبعد القسـيتعامل رئيس . 9
 .تحيز
ميف كالطمبة بأمف كسبلمة العام اإلعبلـقسـ يتـ . ي10

 .كاعضاء ىيئة التدريس
ى أك ليات معمنة لتمقي الشكآ اإلعبلـقسـ تكجد في . 11

 كالمقترحات كاالستجابة ليا. 
 المؤشرات الكمية

ر اساسية مع االسس أك تتضمف االنشطة اربعة مح
كالتي  رأك كمستمزمات التنفيذ لكل محكر مف ىذه المح

  تشمل:
 .محكر التدريساًل: أك 

 .محكر الطمبةثانياً 
 .محكر المنيج الدراسي .3
 .محكر التسييبلت .4
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ر كالعمل عمى تطكيرىا يتـ مف أك اف تطبيق ىذه المح
  خبلؿ اعتماد اربع خطكات متسمسمة تشمل:

   Planخطط    .1
 ضع الخطة لمعممية التي تنكي تطبيقيا.

  Doاعمل  .2 
 الخطة مكضع التنفيذ.ضع ىذه 

  Checkدقق  .3 
تاكد مف اف تنفيذ الخطة يسير عمى مايراـ كانعكس 
ايجابيًا عمى عممية التحسيف مف خبلؿ قياس النتائج 

 أككاذا كانت ىناؾ امكر بحاجة الى تصحيح  المتحققة.
 تحكير فأحرص عمى اجراء ذلؾ. أكتعديل 

 Actنفذ   .4
التعديبلت الضركرية . ثـ ابدأ نفذ الخطة بعد اجراء تمؾ 

 كىكذا. مف جديد بكضع خطة لعممية تحسيف الحقة
 



 

67 
 

 محور التدريس ل:والمحور ال  
مف يحمل أعمى  اإلعبلـقسـ يشغل منصب رئيس  .1

متكافقة مع اختصاص القسـ  لقب عممي كاعمى شيادة
 .المعني

تككف فترة اشغاؿ رئاسة القسـ لمدة سنتاف قابمة  .2
كيتـ تطبيق ذلؾ بشكل دقيق  لمرة كاحدة.لمتجديد 
 .كشفاؼ

 أكبناًء طمب حاجة  اإلعبلـفي قسـ  يّعيف التدريسي. 3
أخذ رأي القسـ بتعييف المتقدـ عمى اف يجتاز المتقدـ في 

ممف يككف  التدريساختبار صبلحية  حالة مكافقة القسـ
حاصبًل عمى درجة الماجستير كحد ادنى في احدى 

كمف جامعة  اإلعبلـلقسـ ة التخصصات الضركري
 معترؼ بيا.

    كدكرات اشراؾ التدريسي في دكرات طرائق التدريس. 4
  لى مف مباشرتو بالكظيفة.ك الحاسكب خبلؿ السنة األ
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كيعد اجتياز تمؾ الدكرات بنجاح مف مستمزمات التثبيت 
 بالمقب العممي الذي حصل عميو.

ال يجكز تكميف التدريسي بتدريس اكثر مف مادتيف . 5
خبلؿ الفصل  أكخبلؿ السنة الدراسية لممرحمة الكاحدة 

 .(سنكي ، فصمي)الدراسي تبعًا لنظاـ التدريس 
يجكز تكميف التدريسي عند الضركرة بما اليزيد عف  .6

 ست ساعات اسبكعيًا اضافًة الى النصاب.
نجاز بحث كاحد عمى االقل ايكمف التدريسي ب . 7 

خبلؿ السنة الدراسية، كاف مف مستمزمات االنجاز ىك 
قبكؿ نشر البحث في مجمة عممية متخصصة  أكنشر 

 محكمة كمعترؼ بيا.
اليجكز اف تزيد نسبة اعضاء ىيئة التدريس مف  .8

فرع عممي عف  أكحممة شيادة الماجستير في كل قسـ 
 % مف مجمكع اعضاء ىيئة التدريس.20
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يككف العدد المطمكب مف اعضاء ىيئة التدريس في  .9
  كما يأتي: اإلعبلـقسـ 
الدقيق  طالب في التخصص 35تدريسي كاحد لكل أ. 

 .)صحافة(
الدقيق  طالب في التخصص 35تدريسي كاحد لكل ب. 

 .)إذاعة كتمفزيكف(
تكميف محاضريف خارجييف عند  اإلعبلـلقسـ يحق . 10

الضركرة مف ذكي الخبرة كاالختصاص كالمتخرجيف مف 
% 25جامعات معترؼ بيا عمى اف التزيد نسبتيـ عف 

 مف مجمكع التدريسييف.
في الكميات التي تتضمف برامج لمدراسات العميا . 11

% كحاممي 10التقل نسبة حاممي لقب االستاذية عف 
مف مجمكع اعضاء ىيئة  %25لقب االستاذ مساعد عف 

 التدريس المشاركيف في البرنامج.
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يككف العدد المطمكب مف اعضاء ىيئة التدريس في . 12
  برنامج الدراسات العميا كما يأتي:

دراسات عميا لمرحمة  أربع طبلبتدريسي كاحد لكل أ. 
 .الماجستير

طالب دراسات عميا لمرحمتي  12تدريسي كاحد لكل ب. 
   الماجستير كالدكتكراه.

لكاجبات العامميف في مكثق كمطبق ىناؾ نظاـ . 13
قة كشفافية يتـ تطبيقو بد الييكل التنظيميضمف  القسـ

 .كبمكجب تعميمات مكثقة
يتـ عقد لقاءات بيف االدارة العميا كالتدريسييف . 14  

عمى االقل في بداية كنياية العاـ  بمعدؿ لقاءيف سنكياً 
الدراسي لطرح كافة المشاكل كالمعكقات كالمقترحات بما 

 يضمف زيادة فاعمية عممية التعميـ كالتعمـ.
تخصيص مكتب منفرد لكل عضك ىيئة تدريس . 15

كيجكز تخصيص مكتب   2(ـ9التقل مساحتو عف )
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مشترؾ عمى اف التقل المساحة المخصصة لكل تدريسي 
كاليزيد عدد  2(ـ7.5مكتب المشترؾ عف )في ال

 التدريسييف عف اثنيف.
ؿ معمنة في مكاتب اعضاء ىيئة أك ىناؾ جد. 16

 التدريس عف الساعات التدريسية كالمختبرية كالمكتبية.
تتضمف استمارات تقييـ اعضاء الييئة التدريسيية . 17

 زاف متباينة تشمل : أك فقرات ب
 . رأي الرئيس األعمىأ. 

 .الرئيس المباشر رأىب. 
 .كجية نظر الطمبةج. 
 .كجية نظر الزمبلءد. 
 االنجازات البحثية .ق. 
 عمق المعرفة في مجاؿ التخصص .ك. 
 .الخدمات المقدمة لممجتمعز. 
 .مدى االلتزاـ بالتكميفاتح. 
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 .مدى االلتزاـ بأخبلقيات المينة ط.
في كمية اآلداب نظامًا مكثقًا  اإلعبلـيطبق قسـ  .18
فيز التدريسييف كمكافأتيـ ماديًا كمعنكيًا عمى لتح

كيعتبر صرؼ  االنجازات المتحققة خبلؿ العاـ الدراسي.
استحقاقات التدريسي المادية بمكاعيد محددة شيريًا جزء 

 ميـ مف النظاـ التحفيزي.
يتـ تكفير بيئة داعمة ماديًا كمعنكيًا لمتأليف  .19

حفز التدريسييف كالترجمة كانجاز البحكث العممية بما ي
 عمى االنجاز بكفاءة كيسر.

في استديك القسـ كمختبر يككف عدد الفنييف  .20
مف حممة شيادة البكالكريكس بمعدؿ فني كاحد الحاسبات 

 طالب. 20لكل 
يشترط اف يككف فنيك المختبرات كالكرش قد تـ    .21

تأىيميـ بدكرات متخصصة الدارة المختبرات كالكرش 
 بنجاح.
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يتـ اشراؾ التدريسييف كمسؤكلي الكحدات في  .22
 .اإلعبلـسنكية كالستراتيجية لقسـ صياغة الخطط ال
 محور الطمبة المحور الثاني:

 50في القاعة الدراسية عف   اليزيد عدد الطمبة .1
 .طالب

يككف الحد االدنى مف المساحة المخصصة لكل  .2
 . 2ـ1.5طالب في القاعة الدراسية 

 20عف  االستديكال يزيد عدد الطمبة في   .3
 طالب.

عف  الحاسبات مختبر ال يزيد عدد الطمبة في   .4
 طالب. 20

يككف الحد االدنى لممساحة المخصصة لكل  .5
 .2ـ3طالب في المختبر 

يتـ تكفير كتيب تعريفي لمطمبة يتضمف معمكمات  .6
في  اإلعبلـدقيقة بشأف رؤية كرسالة كاىداؼ قسـ 
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حدات الساندة كاسماء القيادات كمية اآلداب كالك 
االدارية كاعضاء ىيئة التدريس كنظاـ القبكؿ 

 .فيوكالتسجيل كاالنتقاؿ المطبقة 
مف كفاءة الخدمات  اإلعبلـيتاكد رئيس قسـ  .7

المقدمة لمطمبة في كافة الكحدات الخدمية 
 كالساندة.

تخصيص مرشد تربكي لكل مرحمة دراسية   .8
التربكييف بدكرات كيراعى اشراؾ المرشديف 

متخصصة تؤىميـ لمعمل في االرشاد التربكي 
 بشكل فّعاؿ.

ز نسبة غياب الطالب في أك يجب اف التتج  .9
% مف مجمكع الساعات 10المكاد الدراسية عف 

السنكية) في النظاـ السنكي( كالفصمية) في النظاـ 
 زأك كالتتج، الفصمي ( في الظركؼ االعتيادية

كيعتبر الطالب  ،% في الظركؼ القاىرة15نسبة 
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المكاد الدراسية اذا  أكغير مستكفي لتمؾ المادة 
% ميما كانت 15زت نسبة غياباتو فييا أك تج

 االسباب.
لرئيس يتـ عقد لقاءيف سنكيًا عمى االقل  .10

لنخب منيـ لتشخيص  أكمع عمـك الطمبة  القسـ
المعكقات االكاديمية كالخدمية كالعمل عمى 

  زىا.أك تج
ى كمقترحات أك ىناؾ صندكؽ خاص بشك .11

الطمبة يتـ متابعة ما يطرح مف خبللو مف قبل 
كيضمف قسـ  ،لجنة مخصصة ليذا الغرض

في كمية اآلداب عدـ مسائمة الطمبة الذيف  اإلعبلـ
 ى كمقترحات حقيقية كمكضكعية .أك يقدمكف شك

ىناؾ تعميمات مكثقة كمعمنة لمطمبة تحثيـ  .12
النزاىة االكاديمية كتحفزىـ عمى عمى االلتزاـ ب
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االلتزاـ بالقيـ كالسمككيات االيجابية التي تنسجـ 
 .القيـ السائدة في الكسط الجامعي مع
ىناؾ نظاـ مكثق كمطبق خاص  .13

بالنشاطات العممية يتضمف اصدار صحيفة )افاؽ 
 أك( التدريبية كانتاج )فيمـ تسجيمي( اإلعبلـ

 .)كثائقي( يعكس تطكر القسـ كالكمية
ىناؾ برنامج مكثق كمطبق لمنشاطات  .14

الترفييية كاالجتماعية كالرياضية السنكية لقسـ 
 في كمية اآلداب. اإلعبلـ

يتـ تييأة كحدات سكنية مبلئمة لمطبلب  .15
كالطالبات الكافديف مف خارج المحافظة كالمقبكليف 
ضمف خطة القبكؿ المركزي لكزارة التعميـ العالي 

ت الضركرية لمسكف تتكفر فييا كافة المستمزما
 المريح.
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ىناؾ نظاـ تحفيزي مكثق كمطبق لمكافأة  .16
 الطمبة المبدعيف كالمتفكقيف ماديًا كمعنكيًا.

ىناؾ نظاـ مكثق كمطبق لمحاسبة الطمبة  .17
المسيئيف بما يضمف عدـ االساءة الى العممية 

 في كمية اآلداب. اإلعبلـالتربكية بقسـ 
بعد بالتكاصل مع طمبتو  اإلعبلـيقـك قسـ  .18

تخرجيـ كانتقاليـ الى حقل العمل عف طريق 
بما يعزز ركح  ،المكقع االلكتركني لكمية اآلداب

االنتماء لدييـ، فضبَل عف تكفير معمكمات راجعة 
 تعزز فاعمية عممية التعميـ كالتعمـ.

تخفيض  أكيتـ اعادة النظر في زيادة  .19
بعد مركر سنتيف  اإلعبلـلقسـ الطاقة االستيعابية 

عمى اخر تحديد لمطاقة االستيعابية شرط تكافر 
 التخفيض.  أكمبررات الزيادة 
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 المنهج الدراسي المحور الثالث:
أسبكع( لكل  30خطة أسبكعية )عمى مدى  تييأة .1

مادة دراسية ضمف المنيج تحكي المفردات التفصيمية 
لتمؾ المادة مع التأكيد عمى االلتزاـ بشرح تمؾ المفردات 
باألسمكب كالتكقيت الذي يضمف تحقيق عممية التعميـ 

مع التأكيد عمى اف ىذه المفردات  ،كالتعمـ بفاعمية عالية
 لكل مادة دراسية. تعتبر الحد األدنى

تعزيز المنيج الدراسي بما يتناسب مع التطكر . 2
الحاصل في حقل االختصاص كاعطاء مركنة لمتدريسي 
لتعزيز تمؾ المفردات كتحقيق اضافة معرفية تتناسب مع 

% لممادة الدراسية 10ز أك التطكر الحاصل كبما ال يتج
 الكاحدة.

كرئيس قسـ تحقيق زيارات مكثقة لعميد كمية اآلداب . 3
لبلطمئناف عمى كفاءة كتكقيت كأسمكب إيصاؿ  اإلعبلـ
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كتؤخذ تمؾ الزيارات ، مفردات المادة الدراسية لمطمبة
 باالعتبار عند تقييـ التدريسي.

التعميمية تكفير كافة المستمزمات الضركرية كالكسائل . 4
كالمختبرات بما يضمف فاعمية  المناسبة داخل القاعات

 لتعمـ.عممية التعميـ كا
( 5-4يتـ اعادة النظر بالمناىج الدراسية كل ). 5

سنكات بما يضمف التحديث المطمكب كيعزز ادخاؿ 
التغييرات التي تحقق التكاصل مع حافات العمـك في حقل 

 االختصاص.
يتـ اشراؾ حقل العمل كالمنظمات المينية ذات . 6

العبلقة في اعداد المفردات الدراسية بشكل يضمف 
المعايير المطمكبة لضماف اجازة الخريج كمنحو  استيفائيا

 الترخيص الميني بعد التخرج.
اعبلف المفردات العممية في الكرش كالمختبرات . 7

 كااللتزاـ بتحقيقيا بالكفاءة كالتكقيت المناسبيف.
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يراعى عند اعداد االسئمة االمتحانية استيفائيا النقاط . 8
 االتية: 

 .كالمكضكعيةتكفي الجكانب الشكمية تس أ.
 .ميع المفردات ضمف المنيج الدراسيتغطي ج  ب.
 .كضكح اسمكب االجابة عمييا ج.
 تأخذ باالعتبار الفركؽ الفردية بيف الطمبة. د.
يتـ تصميـ استمارة استبياف تكزع عمى نخبة مف . 9

ائل لكل مرحمة دراسية ( تتضمف ك % األ10الطمبة ) الػ 
 الحصكؿ عمى بيانات تتعمق بػ: 

اسمكب التدريس لكل مادة دراسية كمدى استيعاب أ. 
الطمبة لتمؾ المكاد كالمشاكل التي يكاجييا الطمبة في 

 المادة الدراسية .
 كفاءة اداء الفنييف في المختبرات كالكرش.ب. 
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مدى تكفر كمبلئمة المصادر المعتمدة كالكتب ج. 
التي  الجامعية مع متطمبات المادة الدراسية كالمشاكل

 .جاؿمو الطمبة في ىذا التكاج
مدى مبلئمة القاعة الدراسية كالكسائل السمعية د. 

 .ية النجاز عممية التعميـ كالتعمـكالبصرية الضركر 
يتـ اتباع اسمكب دقيق كمحكـ يضمف سرية كنزاىة . 10

كالتعامل بحـز  اإلعبلـكدقة تنفيذ االمتحانات في  قسـ 
 مع كل ما يخل بيذه القاعدة. 

 التسهيالت رابع:المحور ال
في  اإلعبلـقسـ داؼ  كرسالة كاى ةتـ صياغة رؤي  .1

، كتككف كاضحة كشاممو كمنشكرة كتـ كمية اآلداب
 المصادقة عمييا مف قبل مجمس كمية اآلداب.

ىناؾ تكصيف دقيق مكثق كمطبق لعمل المنتسبيف . 2
في  اإلعبلـندة بقسـ في االقساـ كالكحدات الخدمية كالسا

 .كمية اآلداب
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 .2ـ40يككف الحد االدنى لمساحة القاعة الدراسية . 3
 .2ـ60يككف الحد االدنى لمساحة المختبر  .4
 .2ـ60يككف الحد االدنى لمساحة الكرشة  .5
في كمية  اإلعبلـيككف عدد القاعات الدراسية بقسـ . 6

% مف مجمكع الطمبة في اف 50اآلداب بحيث يستكعب 
 كاحد.

 .( طالب500كفير مختبر حاسكب لكل )يتـ ت. 7
يككف عدد الحاسبات التي ينبغي تكافرىا في . 8

المختبرات بكاقع حاسكب كاحد لكل طالب داخل 
 المختبر.

( 100يتـ انشاء قاعة لممحاضرات العامة بسعة ). 9
طالب مع كافة المستمزمات كالكسائل التعميمية 

 الضركرية.
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التدريس ليقـك بالتأكد يتـ تخصيص مشرؼ لقاعات . 10
مف صبلحية القاعات الدراسية كتكفر مستمزمات التدريس 

 كالنظافة كاإلضاءة كالتيكية.
تكفير خدمات االنترنت كتككف متاحة لمتدريسيف  .11

كالطمبة مع ضركرة اعتماد اجراءات محددة تضمف مراعاة 
 الجكانب االخبلقية في االستخداـ.

 الشركط التي ينبغي تكافرىا في المكتبة ىي: . 12 
لكل طالب  2(ـ0.8تككف مساحة المكتبة بمعدؿ )  . أ

 ( طالب.1000لكل ) 2(ـ800أي بمساحة )
تكفير عدد مف المقاعد في المكتبة بحيث يستكعب  . ب
%( مف مجمكع الطمبة كاعضاء ىيئة التدريس في 25)

 اف كاحد.
ث االنظمة حكسبة انشطة المكتبة كفق احد .ج

 الحاسكبية المتاحة ليذا الغرض.
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يككف عدد المكظفيف في المكتبة بكاقع مكظف كاحد  .د
( طالب عمى اف ال تقل نسبة المتخصصيف 300لكل )

% مف 50منيـ في عمـ المكتبات كالمعمكمات عف 
 مجمكع مكظفي المكتبة.

رس بقسـ يف مقابل مادة دراسية تدّ أك ( عن10تكفير ). ر
 .كمية اآلدابفي  اإلعبلـ

( 200تكفير جياز حاسكب لبلستخداـ مقابل كل ). ز
 طالب.

يف مف الدكريات الجارية أك تكفر المكتبة خمسة عن. ف
بنكعييا الكرقي كااللكتركني لكل تخصص مكجكد بقسـ 

مع تكفير ىذه الدكريات لخمس ، في كمية اآلداب اإلعبلـ
 سنكات سابقة.

الجراءات الفنية تنظيـ عمل المكتبة بسمسمة مف ا .ىػ
كالتسجيل كاالدخاؿ كالفيرسة كالتصنيف كاعداد الفيارس 
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البلزمة كفق احدث ما تطبقو المكتبات الجامعية مف 
 انظمة كقكاعد كمعايير دكلية.

  تكصيف عمل جميع العامميف في المكتبة. .ك
 الشركط التي ينبغي تكافرىا في كحدة التسجيل ىي:  .13
( 100لكل ) 2(ـ10ىا )يخصص ليا مساحة مقدار . أ

 طالب.
يخصص مسؤكؿ لمكحدة مع عدد مف مكظفي . ب

 ( طالب.500التسجيل بمعدؿ مكظف كاحد لكل )
يتـ حكسبة نشاطات كحدة التسجيل المتعمقة بالقبكؿ . جػ

 كالتسجيل كالكثائق كتكفير اجيزة حاسكب ليذا الغرض.
 يتـ تكصيف عمل جميع العامميف في كحدة التسجيل.. د

الشركط التي ينبغي تكافرىا في الكحدات الساندة . 14
 . ]العممية ، االداء الجامعي، االدارية، المالية ، التدقيق[
 .2( ـ7.5تككف المساحة المخصصة لكل منتسب).  أ
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يتـ تحديد االنشطة بدقة لكل كحدة كفي ضكء ذلؾ . ب
كيتـ  ،يتـ تكصيف عمل المنتسبيف كحسب تمؾ االنشطة

تكصيف العمل في كل كحدة تخصيص سجل خاص ل
 ساندة.

يتـ مراعاة التخصصات في الكحدات التي تتطمب . ج
 ذلؾ ككما يأتي: 

 مسؤكؿ الكحدة المالية متخصص في المحاسبة.       -
 مسؤكؿ الكحدة االدارية متخصص في االدارة.       -
 مسؤكؿ كحدة التدقيق متخصص في المحاسبة.       -
حدات الساندة حاصميف عمى العامميف في الك        -

 شيادات متكافقة مع طبيعة النشاط الذي يؤدكنو.
د ػ تكفير جيازي حاسكب كحد ادنى لكل كحدة ساندة مع 
اعتماد قاعدة بيانات كانظمة جاىزة لجميع االنشطة كفي 

 جميع الكحدات الساندة.
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( طالب كحد 80انشاء نادي طبلبي يستكعب ). 15 
  ،( طالب1000اعمى لكل )( طالب كحد 160ادنى ك)

 لكل طالب. 2ـ (4مع مراعاة تخصيص )
 انشاء دكرات مياه كفقًا لما يأتي:  .16
 .طالب 30دكرة مياه كاحدة لكل  . أ

 .ريسي كاداري تد 20دكرة مياه كاحدة لكل .  ب
 انشاء مكاقف لمسيارات كفقًا لما يأتي: . 17
لكل مكقف لسيارات المنتسبيف بكاقع مكقف كاحد .  أ

 لكل مكقف. 2ـ (12شخصيف كبمساحة )

( 10مكقف لسيارات الطمبة بكاقع مكقف كاحد لكل ) .  ب
 لكل مكقف. 2(ـ12طالب بمساحة )

بما  اإلعبلـقسـ تككف مساحة االراضي الخضراء . 18
في  اإلعبلـ%( مف اجمالي مساحة قسـ 25ال يقل عف )
 كمية اآلداب.
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كد عمى اف اسمكب عمل يؤ  اإلعبلـقسـ عتمد . ي19
جميع المعمكمات كالبيانات الخاصة بالمنتسبيف غير 
متاحة لغير ذكي العبلقة لضماف سرية كأمف كافة 

 في كمية اآلداب. اإلعبلـمنتسبي قسـ 
   اإلعالمقسم  صالحيات رئيس 
 الصبلحيات االتية : اإلعبلـيمارس رئيس قسـ 

 اًل: الصالحيات العمميةأو 

استضػػػافة المحاضػػػريف الخػػػارجييف إللقػػػاء محاضػػػرات  .1
ليػػػة ك ك فػػػي مكضػػػكعات محػػػددة عمػػػى طمبػػػة الدراسػػػات األ

عمػػػى كفػػػق الضػػػكابط ناسػػػبة ك العميػػػا ك اقتػػػراح المكافػػػات الم
 .المالية

ك مجمػػػس الكميػػػة فيمػػػا  تنفيػػػذ قػػػرارات مجمػػػس الجامعػػػة .2
 .يتعمق بقسمو
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داريػػة ك الفػػرع مػػف النػػكاحي العمميػػة كاال أكإدارة القسػػـ . 3
 .ة كالمالية كالفنية كشؤكف الطمبةالتربكية كالثقافي

أسػػاليب التػػدريس ك االشػػراؼ عمػػى سػػير التدريسػػات ك   .4
 .عضاء الييئة التدريسية بكاجباتيـعمى قياف أ 

العمميػػػػػػػة الفصػػػػػػػمية كالسػػػػػػػنكية عػػػػػػػف   اعػػػػػػػداد التقػػػػػػػارير .5
 .رفعيا الى العميدالفرع ك  أكقسـ نشاطات ال

 .تدريب الطمبةاعداد برامج   .6

جامعيػػػػػػػػة كفػػػػػػػػق حاجػػػػػػػػات القطػػػػػػػػر تكجيػػػػػػػػو الرسػػػػػػػػائل ال .7
 .التنمكية

 .ككيمو عند غيابوالتكصية بتعييف مقرر القسـ ك  .8

 . شكيل المجنة االمتحانية في القسـت .9
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ترشػػيح طمبػػة الدراسػػات العميػػا المتقػػدميف لمدراسػػة فػػي  .10
الفػػػػػػركع العمميػػػػػػة بعػػػػػػد مكافقػػػػػػة المجنػػػػػػة العمميػػػػػػة  أكالقسػػػػػػـ 

 .ط القبكؿ المعمكؿ بيا في الجامعةمع ضكاب سجاماً كان

المنػػػاىج الدراسػػػية المقػػػررة لطمبػػػة   التكصػػػية بفضػػػافة .11
بمػػػػا يػػػػؤدي الػػػػى تحكيرىػػػػا ك  أكحػػػػذفيا  أكات العميػػػػا الدراسػػػػ

ف يقتػرف تعزيز المسػتكى العممػي كيكاكػب التطػكرات عمػى ا
 .ذلؾ بمصادقة مجمس الكمية

عػػػػػرض البحػػػػػكث عمػػػػػى المجػػػػػاف العمميػػػػػة الغػػػػػػراض . 12
 التعضيد كالترقية.

تكزيع الطمبة عمى المكاقع التدريبية كتكزيػع االشػراؼ . 13
امر االداريػة البلزمػة ك ر األعميو بيف منتسبي القسـ كاصدا

 .لذلؾ
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داريػػػػة الخاصػػػػة بػػػػالتفرغ امػػػػر االك اقتػػػػراح إصػػػػدار األ. 14
حاجػػػػػػة المحاضػػػػػػرات اإلضػػػػػػافية عمػػػػػى كفػػػػػػق الالجػػػػػامعي ك 

النافذة بعد مكافقػة  مع الضكابط الجامعية الفعمية كانسجاماً 
 .مجمس الكمية

ميػػػػػة لمطمبػػػػػة لمختمػػػػػف االشػػػػػراؼ عمػػػػػى الشػػػػػؤكف العم .15
 .مراحل الدراسة

الترقيػات العمميػة لتدريسػػي  اقتػراح الخبػراء لمنظػر فػػي .16
 .القسـ

ييف لمقياـ بالميمات التدريسية تكميف أي مف التدريس. 17
سػػػػػقف اجػػػػػة الػػػػػى ذلػػػػػؾ بغػػػػػض النظػػػػػر عػػػػػف الحسػػػػػب الحك 

 .المحدد مف قبل الجيات األعمى
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المكافقػػػة عمػػػى قيػػػاـ أعضػػػاء الييئػػػة التدريسػػػية بفلقػػػاء . 18
الدراسػػػية لؤلقسػػػاـ  أكالمحاضػػػرات فػػػي البػػػرامج التدريسػػػية 

 األخرى .

المكافقػػػػػػة عمػػػػػػى ترشػػػػػػيح أعضػػػػػػاء الييئػػػػػػة التدريسػػػػػػية . 19
 .كالعمميةكة في المجاف الفنية كاإلدارية لممشار 

تكجيػػػو االستفسػػػارات ألعضػػػاء الييئػػػة التدريسػػػية فػػػي  .20
ىـ عػػػػػػػف دخػػػػػػػكؿ المحاضػػػػػػػرات ك تػػػػػػػأخر  أكحالػػػػػػػة تغيػػػػػػػبيـ 

 .مساءلتيـ

 .رئاسة المجنة العممية في القسـ. 21

االقسػػػػػػاـ حػػػػػػة االقسػػػػػػاـ العمميػػػػػػة فػػػػػػي الجامعػػػػػػة ك مفات. 22
ىيئػػػة ة فػػػي الجامعػػػات العراقيػػػة األخػػػرى ك العمميػػػة المنػػػاظر 

 أكيػػة فيمػػا يتعمػػق بالشػػؤكف العمميػػة كالتدريسػػية المعاىػد الفن
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استحصػػػػػاؿ المكافقػػػػػة البلزمػػػػػة عمػػػػػى المحاضػػػػػريف ك انتقػػػػػاء 
 .ـ عمى اف تعمـ عمادة الكمية بذلؾاالستفادة مف خدماتي

المؤسسػػػػػػػات الحككميػػػػػػػة األخػػػػػػػرى مفاتحػػػػػػػة الػػػػػػػدكائر ك . 23
ه عمػػػى اف تعمػػػـ لؤلغػػػراض نفسػػػيا الػػػكاردة فػػػي الفقػػػرة أعػػػبل

 .عمادة الكمية بذلؾ

امػػػػػر االداريػػػػػة البلزمػػػػػة فػػػػػي مػػػػػا يتعمػػػػػق ك إصػػػػػدار األ .24
بشؤكف القسـ العممية بعد استحصاؿ مكافقة العمادة عمييػا 

 عمى كفق صبلحيتيا العممية.

كتػب الدراسػية الة المناىج الدراسػية كمفرداتيػا ك مناقش. 25
حسػػػب العمػػػػر الزمنػػػي لمكتػػػػاب كاقتػػػراح تبػػػديميا كتعػػػػديميا ك 

 المنيجي.

كالفنيػػػػػيف ات القسػػػػػـ مػػػػػف التدريسػػػػػييف تحديػػػػػد احتياجػػػػػ. 26
 .كاإلدارييف
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الخاصة لمقبػكؿ فػي القسػـ اقتراح اإلعداد ك الشركط  .27
 .حسب الطاقة االستيعابيةالعممي ك 

التكصية بفقرار النتائج النيائية لطمبة القسػـ كمتابعػة . 28
 .ة في كل ما يتعمق بسيرىـ الدراسيالطمب

التدريسػػػية فػػػي لييئػػػة تكزيػػػع الػػػدركس عمػػػى أعضػػػاء ا .29
 .القسـ العممي

 الصالحيات االدارية ثانيًا: 

الترفيػع فػي حقػل ة السػنكية ك ك ع عمى استمارة العػؤلالتكقي.1
يس المباشػػػر لمنتسػػػبي القسػػـ كافػػػة كالتكصػػػية بمػػػنحيـ الػػرئ
 .ات كالترفيعك العؤل

المكافقة عمى منح مكظفي الخدمة الجامعيػة االجػازات . 2
االعتياديػػة التػػي يسػػتحقكنيا بمكجػػب الفقػػرة )أ( مػػف المػػادة 
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( 142التاسػػػػعة مػػػػف قػػػػانكف الخدمػػػػة الجامعيػػػػة ذي الػػػػرقـ)
لمتمتػػػع بيػػا داخػػػل القطػػػر مػػع مراعػػػاة احكػػػاـ  1976لسػػنة 
 .( مف المادة آنفة الذكر1الفقرة )

المكافقػػػػػة عمػػػػػى مػػػػػنح مكظػػػػػف الخدمػػػػػة الجامعيػػػػػة مػػػػػف . 3
الفػػػػرع االجػػػػازات االعتياديػػػػة المتراكمػػػػة  أكمنتسػػػػبي القسػػػػـ 

عػػف خػػدماتيـ خػػارج مػػبلؾ التػػدريس اف كجػػدت عمػػى كفػػق 
بمػػا ال يتعػػارض مػػع متطمبػػات ك  ،قػػانكف الخدمػػة الجامعيػػة

 .العمل

الفػػرع  أكالتقػػدير لمنتسػػبي القسػػـ تكجيػػو كتػػب الشػػكر ك . 4
 .ف خارجو في حاالت األداء المتميزـ مككذلؾ لمف ى

ية لمنتسػبي االجػازات الدراسػالتكصية بمػنح الزمػاالت ك . 5
 .القسـ
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عمػػػى   الفػػػرع أكتكزيػػع الكاجبػػػات عمػػػى منتسػػػبي القسػػػـ . 6
امػػػر ك مػػػا تمميػػػو مصػػػمحة القسػػػـ العمميػػػة كاصػػػدار األ كفػػػق

 .االدارية بذلؾ

د في جمسات استثنائية عنػ دعكة مجمس القسـ لبلنعقاد. 7
 .الضركرة

التكصػػية بفصػػدار قػػرارات الفصػػل بسػػبب الغيػػاب لمػػف . 8
فػػرع ك ال أكز النسػػبة المسػػمكح بيػػا مػػف طمبػػة القسػػـ أك يتجػػ

 .عمى كفق التعميمات النافذة

 أكرسػػػػكب الطمبػػػػة بالغيابػػػػات اصػػػػدار أكامػػػػر التنبيػػػػو ك . 9
 عند تقصيرىـ ك مخالفتيـ لؤلنظمة ك التعميمات 

امر االدارية الخاصة بفلقاء المحاضػرات ك اصدار األ. 10
المحاضػػريف الخػػارجييف )بالتنسػػيق  أكمػػف قبػػل المنتسػػبيف 

االستمارات الخاصة  أكمع عمادة الكمية( كفتح السجبلت 
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امر االدارية الصادرة بشأنيا ك بيا مع تدقيقيا عمى كفق األ
تنسػيق مػع متابعة صرؼ أجكرىا مف قبػل أمانػة القسػـ بالك 

 .في الكميةالقسـ المالي 

  الصالحيات المالية ثالثًا: 

   :يمارس رئيس القسـ الصبلحيات المالية اآلتية

ة المحتػاجيف مػف ذكي التكصية بالمساعدة المالية لمطمبػ.1
 .السمكؾ الحسف

الفرع كلغيرىـ  أكمنح المكافآت المالية لمنتسبي القسـ . 2
( خمسػػػة أالؼ دينػػػار لكػػػل 5000عمػػػى اف ال تزيػػػد عػػػف )

بحدكد التخصيصػات الماليػة كالصػرؼ عمػى فقػرات الة ك ح
فػي  كل حالػة فمكاد المكازنة بحدكد )مائة الف دينار( عك 

 .القسـ لتكفير احتياجات القسـ
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التكصػػػػية باسػػػػتيراد جميػػػػع المػػػػكاد كاألجيػػػػزة ك المػػػػكاـز . 3
خػػػارج مػػػف ال أكالسػػػكؽ المحميػػػة ريػػػة كالتطبيقيػػػة مػػػف المختب

عػػػف طريػػػق لجنػػػة كحسػػػب االعتمػػػادات المصػػػدقة لمقسػػػـ ك 
 تؤلف ليذا الغرض.

الػػػػػدكريات مػػػػػف داخػػػػػل القطػػػػػر ضػػػػػمف شػػػػػراء الكتػػػػػب ك . 4
 االعتماد المرصد. 
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ياإلعاليييثبق انشرف :انثبَي عشر احملىر   

 
لبلىتمػػػػػاـ المتزايػػػػػد بنظػػػػػاـ جػػػػػكدة التعمػػػػػيـ فػػػػػي نظػػػػػرًا      

طمبػػػػػػة الجامعػػػػػػات الجامعػػػػػػات العالميػػػػػػة كالحاجػػػػػػة إلقػػػػػػرار 
العريقػػػػة لمكاثيػػػػق الشػػػػرؼ كخاصػػػػػة طمبػػػػة كميػػػػات كأقسػػػػػاـ 

كىػػػي احػػػدى المؤشػػػرات عمػػػى جػػػكدة التعمػػػيـ فػػػي  اإلعػػػبلـ
العػػػػػالمي بمعػػػػػايير الجػػػػػكدة األكاديميػػػػػة QS تصػػػػػنيف 

كتصػػػػػنيف )كيبػػػػػكمتركس( العػػػػػالمي لمجامعػػػػػات كالمعاىػػػػػد،  
ي، فقػد اإلعبلمػكنظرًا لغياب قكانيف جامعة كناظمة لمعمل 

لحاجػػة ممحػػة لكجػػكد ميثػػاؽ شػػرؼ إعبلمػػي يمػػـز أصػػبحت ا
   .المكقعيف عميو أخبلقياً 

كتمثل األخبلؽ شكبًل مف أشكاؿ كعػي اإلنسػاف يقػـك      
عمى ضػبط كتنظػيـ السػمكؾ اإلنسػاني فػي مجػاالت الحيػاة 
االجتماعيػػة كافػػة، بػػدكف اسػػتثناء فػػي المنػػزؿ كبػػيف األسػػرة 

لعمػػػػػػـ، كا كفػػػػػػي التعامػػػػػػل مػػػػػػع النػػػػػػاس، كالعمػػػػػػل كالسياسػػػػػػة
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كاألخػػبلؽ ىػػي دراسػػة تقػػكيـ السػػمكؾ اإلنسػػاني عمػػى ضػػكء 
القكاعد األخبلقية التي تضع معايير لمسمكؾ الذي يضعيا 

يعػػػدىا التزامػػػات ككاجبػػػات تػػػتـ بػػػداخميا  أكاإلنسػػػاف لنفسػػػو 
 أعمالو.
كلقد أصبحت أخبلقيات المينة الصػحفية مطمبػًا ممحػًا     

ات نظرًا لمػدكر كأساسيًا لدى الشعكب كالحككمات كالتنظيم
عمػػػى الصػػػعيديف اإلقميمػػػي كالػػػدكلي  اإلعػػػبلـالػػػذي يؤديػػػو 

أثناء النزاعات كاألزمات، كىك دكر أقل مػا يػذكر عنػو لمػا 
يجابيػػات عمػػى حػػد سػػكاء كفػػي كثيػػر مػػف  اف لػػو سػػمبيات كا 
األحيػاف يكػكف تػأثيره السػمبي أكثػر مػف إيجابياتػو كمنافعػػو، 

لجمعيػػػات إلػػػى ممػػػا دفػػػع العديػػػد مػػػف التنظيمػػػات المينيػػػة كا
لػػة كضػػع إطػػار أخبلقػػي لمينػػة صػػحافة بغيػػة تجنػػب أك مح

يػػػػػة كتحقيػػػػػق اإلعبلمالشػػػػػعكب كاألمػػػػػـ سػػػػػمبيات الممارسػػػػػة 
 رسالة إعبلمية فعالة تتسـ بنكع مف المكضكعية. 
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اف أخبلقيػػػػات المينػػػػة كجػػػػدت لترشػػػػد األعضػػػػاء إلػػػػى     
األسػػمكب األمثػػل لممارسػػة العمػػل، كتعػػد تمػػؾ األخبلقيػػات 

المػؤثرة فػي تشػكيل المحتػكى الصػحفي كبػذلؾ مف العكامػل 
تتقػػدـ أخبلقيػػات المينػػة عمػػى بقيػػة االعتبػػارات ألنيػػا تمثػػل 
تكجييػػػػػات ثابتػػػػػة التخػػػػػاذ القػػػػػرار فػػػػػي المكاقػػػػػف المختمفػػػػػة 

ي كجػػػػاء اإلعبلمػػػػكاألزمػػػػات كالمعضػػػػبلت التػػػػي يكاجييػػػػا 
يػػػػػة عمػػػػػى شػػػػػكل أعػػػػػراؼ اإلعبلمعمػػػػػى أخبلقيػػػػػات المينػػػػػة 

مكاثيػق شػرؼ  أكيػة إلعبلماتضعيا المؤسسات التعميميػة ك 
ي مجمكعػػػة اإلعبلمػػػقػػػكانيف. كتمثػػػل أخبلقيػػػات العمػػػل  أك

يػػػػػػػيف عنػػػػػػػد اإلعبلممػػػػػػف القكاعػػػػػػػد التػػػػػػػي ترشػػػػػػد سػػػػػػػمككيات 
مػػػػػكاجيتيـ أليػػػػػة مشػػػػػكمة مػػػػػف المشػػػػػكبلت مثػػػػػل التعػػػػػرض 
لممصالح كسرية العمل كحماية المصادر. كمف ىنػا يمكػف 

ي بأنيػػا منظكمػػة مػػف اإلعبلمػػاف نعػػرؼ أخبلقيػػات العمػػل 
يػيف اإلعبلمالمبادئ كالمعايير التي تستيدؼ ترشيد سمكؾ 
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أثنػػػاء قيػػػاميـ بأعمػػػاليـ كاتخػػػاذ قػػػراراتيـ بمػػػا يتناسػػػب مػػػع 
 ية.اإلعبلمكظيفة المؤسسات 

كتعػػد مكاثيػػق الشػػرؼ ىػػي القكاعػػد المرشػػدة لممارسػػة      
المينػػػة لبلرتقػػػاء بمثيبلتيػػػا كتػػػدعيـ رسػػػالتيا، كبػػػالرغـ مػػػف 

لكيػػات لمينػػة معينػػة، ك يػػا فػػي تحديػػد الممارسػػات كاألأىميت
إال أنيػػا ال يمكػػف اف تفػػرض بػػاإلكراه، كلكػػف بػػػااللتزاـ كاف 
الطريق الكحيد لمحكـ عمى مينة معينة ىك سمكؾ أعضػاء 
المينػػة إزاءىػػا كالحفػػاق عمػػى قػػيـ الثقػػة كاالحتػػراـ كالكفػػاءة 
كالكرامة كاف اسػتخداـ ميثػاؽ الشػرؼ يعتمػد عمػى االعتقػاد 

يمكػف  (ـ كطمبتػػوػػػكمػكظفي القس اإلعػبلـبػاف أسػاتذة قسػـ 
الكثػػػػػػػػكؽ بيػػػػػػػػـ ليتصػػػػػػػػرفكا بشػػػػػػػػرؼ( خاصػػػػػػػػة كاف المينػػػػػػػػة 

يػػػة فػػػي عالمنػػػا اليػػػـك ال تتحػػػدد فػػػي مجػػػرد التبميػػػغ اإلعبلم
نمػػػػا ىػػػػي قبػػػػل كػػػػل شػػػػيء مسػػػػؤكلية  اإلعػػػػبلـك  كاألخبػػػػار كا 

 كرسػػػالة نبيمػػػة كشػػػريفة تحكميػػػا قػػػيـ كأخػػػبلؽ كمبػػػادئ،
يػػػػة اإلعبلملحػػػػالي اف الممارسػػػػة كالمعضػػػػمة فػػػػي عصػػػػرنا ا
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كالمؤسسػػػة التػػػي تصػػػنع األخبػػػار كتشػػػرؼ عمػػػى صػػػياغتيا 
كتبميغيػػػػا لمجميػػػػكر أصػػػػبحت محطػػػػة أنظػػػػار العديػػػػد مػػػػف 

ؿ اف أك القػػػػكى السياسػػػػية كاالقتصػػػػادية كالتجاريػػػػة التػػػػي تحػػػػ
يػة لتحقيػق رغباتيػا كأىػدافيا اإلعبلمتطكع كتستغل العممية 

فة كبعيػػدة كػػل كمصػػالحيا عػػادة بطػػرؽ ممتكيػػة، غيػػر شػػري
   .البعد عف األخبلؽ كمبادئ المينة

اف يككف ميثاؽ الشرؼ  الكتابكقد حرص معد ىذا      
في كمية اآلداب بجامعة تكريت  اإلعبلـي لقسـ اإلعبلم

مختصرًا كميثاقًا سيبًل كأف تككف بنكده معقكلة كمقبكلة 
عمميًا كأف يكضح االلتزامات المينية جميعيا أماـ زمبلء 

ية كالمؤسسات التابعة ليا كالمستفيديف منيا اإلعبلم المينة
كالدكلة كالمجتمع، كقد شكمت ىذه األرضية أساسًا متماسكًا 

ي اإلعبلملصكغ البنكد المتعمقة بقكاعد ميثاؽ الشرؼ 
في كمية اآلداب بجامعة  اإلعبلـكأخبلقياتو لمنسكبي قسـ 

 ة عمى ككنيا إطارًا ناظمًا كضابطًا يمكفك تكريت، عؤل
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الرككف إليو في إضافة بنكد أخرى، إذا ما اقتضت الحاجة 
 كالظركؼ ذلؾ. 

في كمية  اإلعبلـمنسكبي قسـ نحف نؤمف بأف كالء      
لمينتيـ يتضمف بالضركرة كالئيـ  اآلداب بجامعة تكريت

لمحقيقة كلمنزاىة المينية كلمتجرد مف المصالح الشخصية 
كالفئكية، ذلؾ الكالء الذي يتصالح كيترافق مع قيـ العدؿ 

اة. كما أف كالئيـ لمحقيقة الحاضرة يتضمف أك كالحرية كالمس
مف ىنا فاف أعضاء ىيئة  بالضركرة أمانتيـ لمتاريخ.

يؤمنكف أف   اإلعبلـف كطمبة قسـ التدريس كالمكظفي
المكضكعية كالحياد ىما نيجاف ينبغي أف يحكما طريقة 
البحث عف الحقائق، كىما معياراف ال معنى ليما خارج 
مسار البحث عف الحقائق كالكقائع. كذلؾ يؤمف أعضاء 

باف المينية  اإلعبلـىيئة التدريس كالمكظفيف كطمبة قسـ 
ؾ بالدّقة كاألمانة في نشر ينبغي ليا التمس اإلعبلـفي 
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المعمكمات كالبيانات المتعمقة باي مكضكع ينقل إلى 
  الجميكر.

باىتمامات نظاـ  إعداد ىذا الميثاؽمكننا اف نربط كي
جكدة التعميـ في الجامعات العالمية المرمكقة بخصكص 
مكاثيق الشرؼ التي يقرىا طمبة الجامعات العريقة 

كىي احدى المؤشرات التي  اإلعبلـكخاصة طمبة كميات 
  QSليا عبلمات عمى جكدة التعميـ في تصنيف 

العالمي بمعايير الجكدة األكاديمية، كتصنيف 
ففي الكاليات  .)كيبكمتركس( العالمي لمجامعات كالمعاىد

ؿ نظاـ شرؼ إعبلمي يعتمد عمى أك المتحدة، أسس 
 كمية  :  في 1779مراقبة الطبلب ألنفسيـ في عاـ 

 The College of William & Mary  بتكصية مف
محافظ كألية فيرجينيا في ذلؾ الحيف، تكماس جيفيرسكف 

كّقع  1762الذي تخرج بتفّكؽ مف نفس الجامعة في عاـ 
 .عمى نظاـ شرؼ مبدئي لكميتو

https://ar.wikipedia.org/wiki/1779
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=The_College_of_William_%26_Mary&action=edit&redlink=1
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يػة العربيػة فيبػدأ اإلعبلمأما التأسيس ألنظمة الشرؼ      
 مػػع دسػػتكر االتحػػاد العػػاـ لمصػػحفييف العػػرب  الػػذي صػػدر

عمػػػى  1964/ 2/ 21عػػػف االجتمػػػاع التأسيسػػػي لبلتحػػػاد 
مسػػػػؤكليات الصػػػػحفييف العػػػػرب المينيػػػػة كاألخبلقيػػػػة حيػػػػاؿ 
مجػػػػػػػتمعيـ كىػػػػػػػي: عمػػػػػػػى الصػػػػػػػحفي اف يتػػػػػػػكخى األمانػػػػػػػة 
كالصػػػػدؽ فػػػػي مينتػػػػو كرايػػػػو، كاال يسػػػػتييف بالتبعػػػػات التػػػػي 
يتحمميػػا كىػػك يػػؤدي كاجبػػو، كاف يراعػػي المصػػمحة العامػػة، 

صحة المعمكمات التػي يحصػل  كاف يتحقق قبل النشر مف
يخفػػػي بأيػػػة  أكعمييػػػا، كاف يكػػػكف حريصػػػًا عمػػػى إال يشػػػكه 

طريقػػػة مػػػف الطػػػرؽ عمػػػدًا الكقػػػائع الصػػػحيحة، كاف شػػػرؼ 
لػة المينػة الصػػحفية يحػتـ عميػػو إال يسػعى مطمقػػًا كراء أك مز 

الػػػتيـ  أكالتشػػػيير المتعمػػػد  أكمنفعػػػة شخصػػػية، فػػػاالفتراء 
ؿ أقػػػكاؿ كنسػػػبتيا إلػػػى انتحػػػا أكالتػػػي ال تسػػػتند إلػػػى دليػػػل، 

،  أكإثارة الغرائز بالكتابة  أكالغير،  بأيػة طريقػة  أكالرسػـك
إشػػػػػػاعة االنحػػػػػػبلؿ كاالبتػػػػػػذاؿ كالخػػػػػػركج عػػػػػػف  أكأخػػػػػػرى، 
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كصػػػػػف الجريمػػػػػة بطريقػػػػػة  أكاآلداب كاألخػػػػػبلؽ العامػػػػػة، 
تغري عمى ارتكابيا، كل ىذا مما يتنافى مع شرؼ المينػة 

ًا االحتفػاق كأصكليا، كمف حق الصحفي كمف كاجبػو أيضػ
بسػػػرية المصػػػادر التػػػي يسػػػتقي منيػػػا معمكماتػػػو، كال يجػػػكز 
الضػػػػػغط عميػػػػػو إلفشػػػػػائيا، كمػػػػػف كاجبػػػػػو اف يخػػػػػدـ سػػػػػمعة 

 أكاألفػػػػػػراد، كال يجػػػػػػكز لػػػػػػو التعػػػػػػرض لحيػػػػػػاتيـ الخاصػػػػػػة، 
 المساس بسمعتيـ إال اذا كاف في النشر مصمحة عامة .

ذا اردنا صياغة مكاثيق الشرؼ يمكننػا الرجػكع إلػى       كا 
تػػػػراث العربػػػػػي اإلسػػػػػبلمي لنجػػػػػد فييػػػػا مػػػػػا يمثػػػػػل شػػػػػركط ال

 المركءة كالضمير)المرادفة لؤلخبلؽ( بما يأتي:
العفة: كىي االبتعاد عف المجاىرة بػالظمـ كاالستسػبلـ  -1

 لمخيانة . 
النزاىػػػة: كىػػػي االبتعػػػاد عػػػف مكاقػػػف الريبػػػة كالمطػػػامع  -2

 التي تعبر عف الشر كالجشع . 
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الػػػػنفس مػػػػف الحاجػػػػة كالتػػػػذلل الصػػػػيانة: كىػػػػي حمايػػػػة  -3
 لآلخريف .

المؤازرة: كىي تقػديـ العػكف لممحتػاجيف سػكاء المػؤازرة  -4
المػػػػػػؤازرة فػػػػػػي المسػػػػػػرات  أكفػػػػػػي النكائػػػػػػب كالحػػػػػػكادث 

 كاألفراح . 
فػػػػػػي كميػػػػػػة اآلداب بجامعػػػػػػة  اإلعػػػػػػبلـكيسػػػػػػعى قسػػػػػػـ 

تكريػػت لبلرتقػػاء بنظػػاـ جػػكدة التعمػػيـ خاصػػة بعػػد اف خػػرج 
( طالػػب كطالبػػة كػػاف 565) ىػػذا القسػػـ سػػت دكرات بكاقػػع

( لمدراسػػػػػػػػة 326( لمدراسػػػػػػػػة الصػػػػػػػػباحية  ك)239)مػػػػػػػػنيـ 
كمػػػف ضػػػمف خطػػػة القسػػػـ لمكصػػػكؿ إلػػػى ىػػػذا المسػػػائية . 
الميثاؽ األخبلقػي  ليضـ تـ اعداد ىذا الكتابالمطمب فقد 

كيحتػػػكي الميثػػػاؽ  ،اإلعػػػبلـألسػػاتذة كمػػػكظفي كطمبػػػة قسػػـ 
 عمى البنكد اآلتية:
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يف كهيت  اإلعالوي نقسى اإلعاليبُىد ييثبق انشرف 
 اآلداة جببيعت حكريج

 ل: المنفذون لمميثاقوالبند ال 
في كمية اآلداب  اإلعبلـيمتـز كافة منسكبي قسـ      

بجامعة تكريت بيذا التنظيـ الميني، سكاء كانكا مف 
المكظفيف اإلدارييف كالفنييف  أكأعضاء ىيئة التدريس 

كالطبلب. كيتخذ القسـ اإلجراءات البلزمة لمتأكد مف أف 
األعضاء كميـ يخضعكف لمبادئ ىذا الميثاؽ كيمتزمكف 

 بو.
 البند الثاني: أهداف الميثاق

تـ صياغة الميثاؽ لمساعدة العامميف في القسـ  
عمى االلتزاـ بالمعايير المينية كطمأنة كافة األطراؼ 
المتعاممة معو إلى أف كافة أنشطة القسـ العممية كالبحثية 
كالتعميمية تتـ كفقًا لمطرؽ كاألساليب المينية كاألخبلقية. 

 كقد سعى ىذا الميثاؽ إلى تحقيق األىداؼ اآلتية:



 

110 
 

حماية أعضاء ىيئة التدريس كمكظفي كطمبػة قسػـ  .1
فػػػػػي كميػػػػػة اآلداب بجامعػػػػػة تكريػػػػػت مػػػػػف  اإلعػػػػػبلـ

سػؤكؿ لبلتصػاؿ، كحمػايتيـ مػف االستخداـ غير الم
 اف يتحكلكا إلى قكة ال تقدر مسؤكلياتيا.

كصػػػػػػػػف السػػػػػػػػمكؾ المثػػػػػػػػالي كمسػػػػػػػػؤكليات المينػػػػػػػػة  .2
 ية.اإلعبلم

يػػػػة لػػػػدى الجميػػػػكر اإلعبلمتحسػػػػيف صػػػػكرة المينػػػػة  .3
 كالمؤسسات كمنظمات المجتمع المدني.

ي كاليػػػػػاـ أعضػػػػػاء ىيئػػػػػػة اإلعبلمػػػػػػتنشػػػػػيط العمػػػػػل  .4
فػػي كميػػة  اإلعػػبلـالتػػدريس كالمػػكظفيف كطمبػػة قسػػـ 

 اآلداب لدفعيـ بأىمية عمميـ كمينتيـ.
إعطػػػاء إرشػػػادات حػػػكؿ السػػػمكؾ المقبػػػكؿ لممارسػػػة  .5

 ية.اإلعبلمالمينة 
ينبغػػػي اف يكػػػكف دقيقػػػًا غيػػػر  اإلعػػػبلـااللتػػػزاـ بػػػاف  .6

منحػػرؼ كغيػػر مخػػادع، كعمػػى المػػكقعيف عمػػى ىػػذا 
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الميثػػػاؽ الفصػػػل بػػػيف المعمكمػػػات ككظيفػػػة األخبػػػار 
إبػػداء الػرأي، كاف يكػػكف النقػد فػػي كالتعميػق ككظيفػة 

 أكخدمػػػػة المصػػػػمحة العامػػػػة مجػػػػردًا مػػػػف االفتػػػػراء 
 تشكيو السمعة.

الػػػػدفاع عػػػػف مبػػػػادئ الحريػػػػة فػػػػي الحصػػػػكؿ عمػػػػى  .7
المعمكمػػػػػات كنشػػػػػرىا، كحمايػػػػػة متمقػػػػػي المعمكمػػػػػات 

 ي.اإلعبلمكالمينييف أثناء ممارسة العمل 
احتراـ حق الناس في الحصكؿ عمى الحقائق كىػك  .8

 ساسي لئلعبلمي.الكاجب األ
االمتنػػػػػػاع عػػػػػػػف التمييػػػػػػػز بػػػػػػيف المػػػػػػػكاطنيف بسػػػػػػػبب  .9

االنتمػػػػػػػػػػػاء  أكالمػػػػػػػػػػػذىب  أكالػػػػػػػػػػػديف  أكالعنصػػػػػػػػػػػر 
 السياسي.

احتػػػػػػػراـ القػػػػػػػيـ االجتماعيػػػػػػػة كالثقافيػػػػػػػة كالدينيػػػػػػػة  .10
 لممجتمع العراقي.
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 البند الثالث: مبادئ الميثاق 
 ينطكي الميثاؽ عمى عدة مبادئ أخبلقية كتتمثل في:

 الشفافية والمحاسبة: .0
إزاء الجيات التي  اإلعبلـتعني مصداقية قسـ 

يتعامل معيا كالمعنية بيا، كتتحقق الشفافية مف خبلؿ 
اإلعبلف عف األنشطة المختمفة التي تقـك بيا كأىدافيا 
كمصادر تمكيميا، أما عف المحاسبة ففف اعتمادىا يعني 
أف تتكافر إمكانية محاسبة القيادات كالمسؤكليف عف 

 الكظيفي. أدائيـ كنشاطيـ
 الداء المهني المتميز: .6

كيتـ ذلؾ مف خبلؿ إرساء تقاليد راسخة تحتـر 
األداء المتميز كتقبل التنكع كاالختبلؼ كتعترؼ باليات 
محددة لصنع السياسات. كىي مف عكامل تدعيـ الثقة 
داخل القسـ كبينيا كبيف جميكره الخارجي الذي يتعامل 
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مى سيادة ركح معو، كما تساعد ىذه الثقة بدكرىا ع
 ف اإليجابي كالتنسيق داخل القسـ .أك التع
 تدعيم العمل الجماعي وروح الفريق: .3

كيتـ ذلؾ مف خبلؿ عمل أعضاء ىيئة التدريس 
كفريق، كيشترط التركيز  اإلعبلـكمكظفي كطمبة قسـ 

كالكضكح كالمكضكعية كتجنب الفردية. كتشمل عممية 
ل كالتكاصل تدعيـ العمل الجماعي جميع ميارات التعام

قامة العبلقات اإلنسانية الجيدة، كالمقدرة  مع اآلخريف، كا 
، ىذه المقدرة التي أضحت فريقعمى العمل كجزء مف 

ف بيف أك حاجة ماسة لمكاجية متطمبات الحياة، فالتع
جماعات( كالعمل معيـ، أصبح مف الناس )أفرادًا ك 

ضركرات الحياة، سكاء استخدمت في ذلؾ ميارات 
 غير المباشر. أكاالتصاؿ المباشر 

 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82
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 :اإلعالمنشر مناخ الثقة داخل قسم  .4
كذلؾ مف خبلؿ إصبلح بيئة العمل كالتدعيـ مف 
خبلؿ الحكافز، كمراجعة القرارات كاإلجراءات 

مع النقد المكضكعي لمقرارات،  بأك التصحيحية، كالتج
اة في الحقكؽ كالكاجبات، المشاركة في صنع أك تأكيد المس

ف الفعاؿ مف أك القرار، كالشفافية في نقل المعمكمات، كالتع
 أجل صالح القسـ كالعممية التعميمية بكافة جكانبيا.

 
 اإلدارة السممية لمخالفات والصراعات خالل الزمات: .5

كذلؾ عبر كجكد إطار قيمي أخبلقي يتمثل في 
مجمكعة القيـ كالمعايير التي يمتـز بيا أعضاء القسـ 

بينيـ كبيف اإلدارة  أكسكاء في إدارة العبلقات فيما بينيـ 
بينيـ كبيف العامميف كالطبلب. كذلؾ عبر االلتزاـ بقيـ  أك

ف كالمجكء إلى الطرؽ السممية في إدارة أك التنافس كالتع
بلفات التي تنشئ مف جراء المعامبلت المختمفة، الخ
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ككذلؾ القبكؿ بالتعدد كاالختبلؼ في الفكر كالرؤى 
 كالمصالح.

 :العدالة والتوازن  .6
كذلؾ باختيار القيادات كفقًا لمعايير معمنة كعادلة      

كمتكازنة ككفقًا لخبراتيـ ككفاءتيـ العممية كاإلدارية، 
صحيحية لمعالجة أي ككذلؾ اتخاذ كافة اإلجراءات الت

 ممارسات غير عادلة. 
 لجدارة واالستحقاق وتمكين الشباب:ا .7

مف خبلؿ  كذلؾ مف خبلؿ تطكير قدرات الباحثيف       
يفاد  الدكرات التدريبية، كفتح قنكات التبادؿ العممي كا 
البعثات، كدعـ مشاركتيـ في كضع السياسات 
 كالتخطيط كصنع القرار، تعزيز دكرىـ كمسؤكليتيـ
دماجيـ في األنشطة المتعددة داخل القسـ  المجتمعية، كا 

 كخارجو .
 



 

116 
 

 بناء القدرات المؤسسية: .8
كذلؾ مف خبلؿ تعزيز قدرة القسـ عمى بناء 
شراكة مع المحيط الخارجي، التدريب كاإلدارة 

 الفاعمة لزيادة الكفاءة كالفاعمية.
 البند الرابع: نصوص الميثاق

في كمية اآلداب  اإلعبلـيتعيد أعضاء قسـ 
 بجامعة تكريت بما يأتي:

لممبادئ األخبلقية كأف يسمككا بطرؽ مينية  العمل كفًقاً  .1
أخبلقية، كعدـ القياـ بأي عمل مف شأنو أف يدمر 

 سمعو القسـ كمؤسسة اعتبارية داخل المجتمع.
تطبيق المعايير األخبلقية في كافة أشكاؿ العبلقات  .2

يمتـز األعضاء بتطبيقيا كالمعامبلت داخل القسـ، إذ 
عمى المستكى البحثي كالتعميمي كالعممي كاإلنساني 

 كالميني.
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يتخذ األعضاء اإلجراءات البلزمة كالكفيمة بتجنب  .3
تصارع المصالح كاالىتمامات مع العمبلء كالعامميف 

 كمنع اندالع ىذه الصراعات في ميدىا.
ع يجب أف يتعامل أفراد القسـ بأمانة مع المستفيديف كم .4

العمبلء)الحالييف كالمتكقعيف(، العامميف كالجميكر 
 العاـ.

ال يجب أف يعطى األعضاء معمكمات خاطئة كمبالغ  .5
 حكؿ قدرات القسـ. أكفييا حكؿ مياراتيـ كخبراتيـ 

يجب إلى يتخذ األعضاء كافة اإلجراءات البلزمة  .6
لضماف عدـ خرؽ قكاعد ىذا الميثاؽ سكاء مف قبميـ 

غير  أكبصكرة مقصكدة مف قبل اآلخريف  أك
بو كالكعي بو  اإلعبلـمقصكدة، كذلؾ مف خبلؿ 

 كنشره بصكرة كافية.
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يجب عمى األعضاء عدـ التصرؼ بطريقة تجمب  .7
الشؾ في القسـ كأىدافو كقيمو المرعية كقكاعده 

 المتبعة.
يتخذ األعضاء اإلجراءات الكفيمة بفدماج األخبلقيات  .8

تي يتـ تدريسيا مثل: في كافة المكاد الدراسية العممية ال
)مادة التحرير الصحفي، الرأي العاـ، مناىج البحث 

 ي(.اإلعبلمي، أخبلقيات العمل اإلعبلم
يراعى األساتذة تقديـ قدكة حسنة لطبلبيـ سكاء في  .9

 السمكؾ. أكالقكؿ 
يراعى األساتذة ضركرة االنطبلؽ مف منظكر  .10

حقكقي يدعـ التفكير العممي الديمقراطي كينطمق مف 
التعصب، كذلؾ ال  أكدالة كالتسامح كعدـ التمييز الع
 ؿ ما مف شأنو التصادـ مع أخبلقيات المجتمع.أك يتن

يمتـز األعضاء باحتراـ قكاعد الممكية الفكرية في كافة  .11
 ممارساتيـ البحثية كالتعميمية كالتدريسية.
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يجب عمى األكاديمييف كجميع الخاضعيف لمميثاؽ  .12
تكجيو أي انتقادات غير احتراـ بعضيـ البعض كعدـ 

ميذبة لزمبلئيـ كعدـ إلقاء االتيامات جزافًا بدكف 
دليل، عمى أف يتخذ ذلؾ الشكل القانكني حرصًا 

 عمى عدـ تشكيو السمعة كمنعًا لنشر الشائعات.
الضمانات التي يقدميا  أكيجب أف تككف الكعكد  .13

 كتابة، صحيحة كيتـ احتراميا. أكاألعضاء، شفاىة 
بدكف إذف  –عضاء عدـ االستفادة يجب عمى األ .14

األبحاث التي  أكمف األعماؿ غير المنشكرة  -كتابي
يقدميا الطبلب، كتكفير الشفافية في إجراءات البحث 
العممي كالمكضكعية كعدـ جمع المادة ألغراض غير 

 عممية.
يجب إلى يتخذ األعضاء خطكات عمميو لتقديـ  .15

حديد أبحاث تتبلقى مع احتياجات التخصص، كيتـ ت
 مسؤلياتيـ كفقًا لقكاعد كمبادئ الممكية الفكرية.
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يمتـز األعضاء بمراعاة قكاعد البحث العممي كشركطو  .16
)اختيار العينات، تعميـ النتائج، جمع البيانات، 

 مراعاة السرية(.
يجب إلى يتأكد األعضاء مف عدـ استخداـ أي  .17

معمكمات بصكرة غير مشركعة كألىداؼ غير 
 قانكنية.

حافظ األكاديميكف كباحثيف عمى سرية كل يجب أف ي .18
السجبلت الخاصة باألبحاث العممية التي يقكمكف بيا 

يمتمككنيا تحت أيدييـ )في حالة كجكد عمل  أك
 بحثي جماعي(.

يجب عمى أعضاء القسـ مراعاة المصداقية كالدقة  .19
كاألمانة كالنزاىة في العمل.  كتعد  الدقة أمرًا مقدسًا 

ممية كيجب عمى األكاديمي أف ككذلؾ األمانة الع
يحتـر المعمكمات التي يطمع عمييا بصفتو المينية 

 كأف يمتـز بتكثيقيا.
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البند الخامس: المبادئ الخاصة بالبحث العممي والعمل 
 الميداني في استطالعات الرأي العام وغيرها:

 العمل كفقًا لمقكانيف كالتشريعات المحمية كالعالمية.  .1
أخبلقية كأال يقـك بأي  يتصرؼ الباحث بطريقة .2

 عمل مف شأنو اإلضرار بسمعة القسـ كاسمو.
الحرص عند التعامل مع األطفاؿ كالفئات األخرى  .3

 داخل المجتمع.
ف المبحكث اختياري كيجب أال يتـ خداعو أك تع .4

بأي صكرة مف الصكر حكؿ المكضكع كأىدافو 
 كالجيات الممكلة.

الحرص عمى عدـ اإلضرار بالمبحكث الذي  .5
  ف مع القسـ بأي صكرة مف الصكر.ك أيتع

عدـ استخداـ البيانات كالمعمكمات ألي أغراض  .6
أخرى بخبلؼ تحقيق األىداؼ التي يريدىا 
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استخداـ  أكالعميل فقط )لف تتككف قاعدة بيانات 
 االستبياف في بحث آخر...الخ(.

يتأكد الباحث مف أف األنشطة كالمعمكمات سيتـ  .7
رة دقيقة تكثيقيا ككضع تقارير عنيا بصك 

 كبمكضكعية كشفافية بطريقو مبلئمة.
ال يجب عمى الباحث أف يعطى معمكمات خاطئة  .8

 مؤسستيـ. أكعف خبرتيـ كميارتيـ 
يجب أال يتصرؼ الباحث بطريقة تتسبب في  .9

إحراج القسـ كتعريض سمعتو لمخطر)بيع 
 البيانات( .

عداد المشروع  البحثي:  أثناء تصميم وا 
يستفيدكا منيا  أكيجب أال يستغل الباحثكف البيانات  .1

بأخرى إال بعد الحصكؿ عمى مكافقات  أكبصكرة 
رسمية، كذلؾ عدـ االستفادة مف البيانات السابقة 

 غير المنشكرة  إال بعد مكافقة القسـ .
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 أكيجب عمى فريق العمل احتراـ أي كعكد شفاىية  .2
 كتابية يقدميا بصكرة كاممة.

العبلقة مع العمبلء كفقًا لعقد  يجب أف تحدد .3
 مكتكب.

ال يجب اإلفصاح عف ىكية العميل إال بعد مكافقة  .4
 منو .

  تصميم االستبيان
 يجب أف يعبر مضمكنو عف األىداؼ. .1
أال تككف األسئمة إيحائية تدفع المبحكث نحك إجابة  .2

 بعينيا.
  التجهيز لمعمل الميداني

يجب احتراـ حق المبحكث في عدـ ذكر اسمو إال  .1
إذا كافق عمى الكشف عف ىكيتو ألغراض الجكدة 
كالتحقق، كلكف يجب الحذر تمامًا عمى مصمحة 
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المبحكث كعدـ اإلضرار بو في حالو العينات 
 قطاع بعينو(. أكالصغيرة )العامميف في شركة ما 

ي مراعاة المبادئ كالشركط األخبلقية عند استخداـ أ .2
 أجيزة لمتصكير كالتسجيل. أكآالت 

 الخالقيات قبل ممئ االستبيان )التمهيد(: 
  يجب تعريف المبحوث باآلتي:

 المؤسسة التي تقـك باالستبياف. أكاسـ الجية  .1
جو االستفادة مف المعمكمات الشخصية: ىل أك  .2

يصبح نكاة سيقتصر عمى ىذا االستبياف كحده أـ 
  .لتككيف قكاعد البيانات

 .األسماء كالبيانات مصدر .3
مف حق المبحكث أف يعمـ مصدر العينة ككيف تـ  .4

)ألي   سحبيا ككيف حصل  القسـ عمى أرقامو
باقة  أكعميل لدى الشركة سكاء مشترؾ في الجريدة 

 .فضائية(
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 . طكؿ االستبياف )مدتو الزمنية( .5
، اتصاالت أي تكمفو سيتحمميا المبحكث )اإلنترنت .6

 .(المحمكؿ في دكلة أخرى 
بمة ألسباب تتعمق ل سيتـ تسجيل كتصكير المقاى .7

 .بمراقبة الجكدة
ما إذا كاف المكضكع حساس؟ ديني ؟عرقي؟ الصحة  .8

العقمية كالنفسية؟ التكرط في جرائـ؟ اآلراء السياسية؟ 
 المخدرات ...الخ. 
 يتمتع المبحوث بما يأتي: خالل ممئ االستمارة

 الحق في رفض اإلجابة: التطكع بفرادة حرة. .1
رفض بعض األسئمة أـ االنسحاب التاـ، كفي كل  .2

 األحكاؿ يجب احتراـ رغبتيـ.
يمكف لممبحكث أف يمغى أي إجابة كأف يمتـز الباحث  .3

 بذلؾ.
 يجب أال يكشف عف أي إجابات لمبحكثيف آخريف. .4
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مراعاة قكاعد استخداـ المكبايل: ليس بعد التاسعة  .5
 مساء  كال مبكرًا أياـ اإلجازات.

 يأتي:توضيح ما 
براز بطاقة ىكيتو.  .1  اسـ الباحث كا 
 االلتزاـ باألخبلقيات. .2
 المكضكع. .3
 ىدؼ المقابمة. .4
  المسؤكليات كااللتزامات نحك العميل. .5
 تصميـ أسئمة غير متحيزة. .6
إعطاء العميل البيانات الصحيحة كالدقيقة قدر اإلمكاف  .7

 لتحقيق األىداؼ التي يريدىا.
 االستبياف يحقق أىداؼ البحث. .8
 النتائج كتفسيرىا. تحميل  .9

التأكد مف اف المبلحظات كالنتائج كالتفسيرات  .10
 تدعميا البيانات التي تـ جمعيا.
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إعطاء كافة البيانات البلزمة عف التفاصيل الفنية  .11
ليتمكف العمبلء مف الحكـ عمى دقة النتائج 

 كمصداقيتيا. 
ككضع التفاصيل الكاممة كالبلزمة  ؿأك دقة الجد .12

 لمحكـ عمى صحة النتائج كدقتيا إحصائيًا.
البد إلى تكضح النتائج الفرؽ بيف المعمكمات  .13

 كاآلراء، النتائج كالتفسيرات.
كذلؾ متابعة ما ينشر في  عدـ الغش في النتائج  .14

 منيا. اإلعبلـ
 تصحيح الخطأ كالتزييف في نشر النتائج. .15
راؽ ك البيانات كتدمير كل األالحفاق عمى سرية  .16

 الخاصة بالمشركع.
عدـ استخداـ البيانات ألي أغراض أخرى غير  .17

 الذي جمعت مف اجمو )أنشطة تسكيقية مثبًل(.



 

128 
 

 
 البند السادس: المؤشرات الدالة

 عدد االنتياكات التي تمت. .1
عدد الخبلفات التي كقعت بيف أعضاء الكمية مف  .2

 مختمف الفئات كالقطاعات.
 كبلت التي تـ حميا.عدد المش .3
عدد المشكبلت التي تـ رفعيا لجيات أعمى  .4

 )الجامعة/ الكزارة(.
 اإلجراءات التي تـ اتخاذىا لمنع خرؽ الميثاؽ. .5
 عدد الجزاءات التي تـ تكقيعيا عمى المخالفيف. .6
 ى المقدمة.ك اعدد الشك .7
مدى رضاء العامميف عف بيئة العمل ككجكد عبلقات  .8

 سميمة بيف الزمبلء. 
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 البند السابع: المتطمبات الساسية  
تكافر الكعي بأىمية الميثاؽ كدكره في دعـ القسـ  .1

 كأعضائو.
 اة في الحقكؽ كالكاجبات.أك احتراـ مبدأ العدالة كالمس .2
مشاركة األعضاء كالعامميف في صياغة الميثاؽ  .3

 كمتابعة تنفيذه كتقييمو باستمرار.
 نيف كعامميف فيك اإدماج األعضاء الجدد مف مع .4

 القسـ كمبادئو األخبلقية.
تكافر قاعدة بيانات أساسية عف القسـ كالمستيدفيف  .5

كخصكصيتو كالتحديات التي تكاجيو كالمسؤكليات 
تاحتيا  كاألزمات كالشفافية كتدفق المعمكمات كا 

 لمجميع لتحقيق أقصى مصداقية ممكنة.
 

 البند الثامن: التحديات 
كف ىذه المبادئ ابرز التحديات األساسية تمثل في ك     

 األخبلقية تطكعية أي إف االلتزاـ بيا اختياري.
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 يراجع يهًت
السػػػػػػػػمات الشخصػػػػػػػػية أ.د فػػػػػػػػؤاد العػػػػػػػػاجز:  .1

فػػػػي  كاألكاديميػػػػة ألعضػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػدريس
ضػػػػكء معػػػػايير االعتمػػػػاد كضػػػػماف الجػػػػكدة 

فػػػػػػػػػػػي كميػػػػػػػػػػػات التربيػػػػػػػػػػػة  لمتعمػػػػػػػػػػػيـ العػػػػػػػػػػػالي
، بحػػػث منشػػػكر فػػػي بالجامعػػات الفمسػػػطينية

التعمػػيـ العػػالي )القػػاىرة( مجمػػة الجػػكدة فػػي 
 .2006ؿ ديسمبرك المجمد الثاني العدد األ

أ.د مجػػػػػدي عبػػػػػد الكىػػػػػاب قاسػػػػػـ : الػػػػػدليل  .2
االرشػػػػػػػػادي لتػػػػػػػػكفير المتطمبػػػػػػػػات البلزمػػػػػػػػة 
لضماف جػكدة التعمػيـ كاالعتمػاد لمؤسسػات 
التعمػػػػيـ العػػػػالي ، القػػػػاىرة ، الييئػػػػة القكميػػػػة 

 .2008لضماف جكدة التعميـ كاالعتماد، 
مجػػػػػدي عبػػػػػػد الكىػػػػػاب قاسػػػػػػـ : كثيقػػػػػة معػػػػػػايير  أ.د  .3

ضػػػػػػػػماف الجػػػػػػػػكدة كاالعتمػػػػػػػػاد لمؤسسػػػػػػػػات التعمػػػػػػػػيـ قبػػػػػػػػل 
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الجػػػامعي، القػػػاىرة، الييئػػػة القكميػػػة لضػػػماف جػػػكدة التعمػػػيـ 
 .2010كاالعتماد، 

أحمػػػػػد إبػػػػػراىيـ أحمػػػػػد: الجػػػػػكدة الشػػػػػاممة فػػػػػى اإلدارة  .4
التعميميػػػػػػػػة كالمدرسػػػػػػػػية، اإلسػػػػػػػػكندرية، دار الكفػػػػػػػػاء لػػػػػػػػدنيا 

 .2003، الطباعة

، الريػػػػػاض، إدارة الجػػػػػكدة الشػػػػػاممةأحمػػػػػد الخطيػػػػػب:  .5
 .2005، مكتب التربية العربى لدكؿ الخميج

أحمد عبد المجيد: أخبلقيات المينة  .6
، مجمة 2003الصحفية في العراؽ بعد نيساف 

ي، العدد الثاني، جامعة بغداد: اإلعبلمالباحث 
 .2006، حزيراف اإلعبلـكمية 

 أخبلقيات :المشاقبة الرحمف عبد بساـ .7
 أسامة لمنشر، دار :عماف ي،اإلعبلم العمل
2012  
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الحماية الدكلية  :جكتيار دمحم رشيد .8
لمصحفييف في مناطق النزاعات المسمحة، رسالة 

كمية  :ماجستير غير منشكرة،  جامعة بغداد
 .1999القانكف، 

أخبلقيات العمل  :ي أك حسف عماد مك .9
ار ، القاىرة، الد2ػ دراسة مقارنة، ط ياإلعبلم

 .  2002المبنانية المصرية، 
حسػػػػػػيف بشػػػػػػير محمػػػػػػكد: حػػػػػػكؿ المسػػػػػػتكيات  .10

 يالمعياريػػػػػػة كاالعتمػػػػػػاد المينػػػػػػى، المػػػػػػؤتمر العممػػػػػػ
التاسػػع عشػػر، الجمعيػػة المصػػرية لممنػػاىج كطػػرؽ 

 .2007، التدريس، القاىرة
 :ي أك رشيد عبد الحميد كمحمكد الحي .11

، عماف، دار الفكر لمنشر 2طأخبلقيات المينة، 
 .1985كالتكزيع، 

 المدنية المسؤكلية :عمر فكزي  ساماف .12
  2007 كائل لمنشر، دار عماف،  لمصحفي،
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مسؤكلية الصحفي  :سعد صالح الجبكري  .13
الجنائية عف جرائـ النشر، رسالة ماجستير غير 

 .  2006كمية القانكف،  :منشكرة، جامعة المكصل
: صػػػفاء محمػػػكد عبػػػد العزيػػػزك  د سػػػميمافسػػػعيد أحمػػػ .14

 .USAID  ،2006، دليل جكدة المدارس المصرية 
 القانكني التنظيـ :صالح سميماف .15

 مركز دار القاىرة،  ،اإلعبلـ لحرية كاألخبلقي
 .2010 المدينة،

االعتمػػاد سػػناء ابػػراىيـ ابػػك دقػػة، لبيػػب عرفػػة: .16
كضػػػػػماف الجػػػػػكدة لبػػػػػرامج إعػػػػػداد المعمػػػػػـ  تجػػػػػارب 

كرقػػة عمػػل مقدمػػة لكرشػػة العمػػل  ،عربيػػة كعالميػػة 
العبلقػػة التكامميػػة بػػيف التعمػػيـ : التػػى تحمػػل عنػػكاف

بػػػػرامج تػػػػدريب كا عػػػػداد ، العػػػػالى كالتعمػػػػيـ االساسػػػػى
 .2007، المعمميف
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صػػػػفاء محمػػػػكد عبػػػػد العزيػػػػز: نحػػػػك رؤيػػػػة لتطػػػػكير  .16
مجتمػػع المعرفػػة فػػي مصػػر التعمػػيـ االبتػػدائي لمػػدخكؿ إلػػى 

"، كالتنميػػػػة المسػػػػتدامة .المػػػػؤتمر العممػػػػي الثػػػػاني  التعمػػػػيـ 
جامعػػػػة الزقػػػػازيق ػػػػػػػػ كميػػػػة التربيػػػػة  – قسػػػػـ أصػػػػكؿ التربيػػػػة

 . 2004مارس 10
تصػػكر مقتػػرح لتفعيػػل  صػػفاء محمػػكد عبػػد العزيػػز: .17

كحدات التدريب كالتقكيـ في المدارس المصػرية فػي ضػكء 
مجمػػػػػػػة التربيػػػػػػػة التنميػػػػػػػة المينيػػػػػػػة المسػػػػػػػتديمة لممعممػػػػػػػيف ،

 . 2005 آذار ،32العدد ، كالتنمية
الحماية القانكنية  :عبد هللا خميل .18

عماف،  ي،اإلعبلملمصحفييف كأخبلقيات العمل 
 . 2001مركز حماية كحرية الصحفييف، 

 األخبار صياغة أخبلقيات :عجكة عمي .19
 .  1995القاىرة، األمنية، القضايا في
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 صحافةىمكـ  :عكاطف عبد الرحمف  .20
دار الفكر  ، القاىرة كالصحفييف في مصر،

 .1995العربي، 
فريد عبد الفتاح زيف الديف: تطبيق إدارة  .21

الجكدة الشاممة بيف فرض النجاح كمخاطر الفشل 
 .2002، ، جميكرية مصر العربية

المخاطر المرتبطة  :كاظـ المقدادي  .22
ي، مجمة الباحث اإلعبلمبأخبلقيات العمل 

كمية  :ي، العدد الثالث،  جامعة بغداداإلعبلم
 .2007، اإلعبلـ

لؤي مجيد حسف: الخصائص المينية  .23
لمصحفييف العراقييف، أطركحة دكتكراه )غير 
منشكرة( قدمت الى كمية االداب بجامعة بغداد 

 .1996عاـ 
جرائـ الفكر كالرأي كالنشر،  :محسف فرج  .24
القاىرة، دار ظرية العامة لمجرائـ التعبيرية، الن

 . 1988، 2الغد العربي، ط
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االطار التربكي لقضية  :ي ك أدمحم الب  .25
األخبلقيات المينية في كسائل االتصاؿ 

، اإلعبلـالجماىيرية، المجمة المصرية لبحكث 
 .1997،  جامعة القاىرة، ؿك األالعدد 
التعمػػيـ  التشػريع لضػماف جػكدة :دمحم تكفيػق سػبلـ  .26

لمبحػػكث التربكيػػة  ، المركػػز القػػكمىكاالعتمػػاد  فػػى مصػػر
 .2007، كالتنمية، جميكرية مصر العربية

 أخبلقيات :ي أك العز  ميدي عبكد دمحم  .27
 ماجستير رسالة العراؽ، في الصحفي العمل

)غير منشكرة( قدمت إلى كمية اآلداب بجامعة 
 .2000بغداد عاـ 

دمحم عػػػػز الػػػػديف رشػػػػاد: تقػػػػكيـ األداء الجػػػػػامعي ،  .28
، المنعقػد فػي الفتػرة  المسػتقبللجامعة  بحكث مؤتمر رؤية

 ، جامعة القاىرة.  1999مايك  24إلى  22مف 
مػػػػراد صػػػػالح مػػػػراد زيػػػػداف: مؤشػػػػرات الجػػػػكدة فػػػػي  .29

، بحػػكث مػػؤتمر رؤيػػة لجامعػػة المسػػتقبلالتعمػػيـ المصػػري، 
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، جامعػة 1999مػايك  24إلػى  22المنعقد فػي الفتػرة مػف 
 القاىرة. 

كزارة التربية :  المعايير القكمية لكزارة التربية كالتعميـ .30
 .2003،، جميكرية مصر العربيةكالتعميـ

كزارة التربيػػة :  معػػايير المدرسػػة الفعالػػة المتكاممػػة .31
 .    2007، جميكرية مصر العربية ،كالتعميـ

الجػػكدة الشػػاممة فػػى إعػػداد المعمػػـ  :مفيػػد شػػياب  .32
الحػػػادى  ي ، المػػػؤتمر السػػػنك بػػػالكطف العربػػػى أللفيػػػة جديػػػدة

جامعػػػػة  ػػػػػػػػ كميػػػػة التربيػػػػة ،2003 مػػػػارس 13-12عشػػػػر 
 حمكاف.

 تقيػػػػػػيـ األداء لمتعمػػػػػػيـ نجيػػػػػػب اليبللػػػػػػي جػػػػػػكىر:  .33
بحػػكث مػػؤتمر رؤيػػػة ، الجػػامعي النظػػامي بجامعػػة القػػػاىرة

 24إلػػػى  22، المنعقػػػد فػػػي الفتػػػرة مػػػف لجامعػػػة المسػػػتقبل
 ، جامعة القاىرة . 1999مايك 
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جػػكدة أداء إدارة مؤسسػػات  : ي زيػػدافك اىمػػاـ بػػدر  .34
بحػػػث ، مؤشػػػراتياػػػػػػ معاييرىػػػا  ػػػػػالتعمػػػيـ العػػػالي : ماىيتيػػػا 
إلػػى  10، المنعقػػد فػػي الفتػػرة مػػف مقػػدـ إلػػى مػػؤتمر الجػػكدة

، الككيػػػػػػت ، الييئػػػػػػة العامػػػػػػة لمتعمػػػػػػيـ  2002مػػػػػػارس  13
 التطبيقي كالتدريب.
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