–

–

مقدمُ
ت٠ثلل ٚخٳقللٸّ ػللن٩ضر ٟلل ٢ػللن٩ضخل خٛذٰ ل ر خ٠ٛبذؼللنرس ٟ٩بـٜن ل
خ٠ٛجب٠ن ٩خ بٔنخضٰٜٗ٩ .٥ة خٛظلٰلٛة – ج ٟولة خٔٛل ٧نر ٗ٠إ

للٰ ٛب٤لللٰٞ

لة خل ٩ض تو٠ٰٜلٮ ٩تن ل٪٭

 ٟئٛ٪ة ه٣ ٢شن خٳقٸّ ُٮ  ٠ٟض ت ٰ ٩ ٨تُ٩ ٨ٮ ٗلٟ ٚل تلله ٪ئٰٛل٩ .٦ٯ٠ثل ٚخٰ٠ٛثل ّ
خٳقٸٓللٮ ٟج٪٠هللة خ٠ٛو ل ٯٰن خٳقٸٰٓللة خٛبللٮ ٯٜب ل  ٨ ٝل  ٤ٟلل ٪ٮ خٰٜ٘ٛللة ٟلل ٢خ ٔٛل  ٢ٰ٠هٜلل٬
خٛبلللضٯو ٩خٛنذللع خٛو٠ٜللٮ ٩خٛـللٸو ٩خٵ خضٯللُٰ ٢للٮ ٰٟث ل ّ ٟ٘بلل٪و ٯبؼلل ٢٠تٜللٖ خ٠ٛو ل ٯٰن
٩ٯٟ٘ ١٪نجو ٟ٩نشلخ  ٞ٨ٛجٰ٠و ٩

ٛبٰٰٔ.ٞ٨ٗ٪ٜ ٞ

ٓ٩ل ٗ ٰٜ٘ٛ ١ة خٛظٰلٛة – ج ٟوة خ٧ ٔٛنر خ ٛنْ ُٮ ئطلخض ٰٟثل ّ قٸٓلٮ هل 9002 ٝ
٩تلل ٞتذلٯثلل ٦هل ٩ 9051 ٝتلل ٞئهٸ٣للٰ٘ٛ ٦للٛ ١٪للٰٸ  ٜٛلل ٕ٪ٜخ٤٨٠ٛللٮ ٳهؼل ٰ٧ئللة خٛبلللضٯو
٩خٰ٨ٛئة خ٠ٛو ٣٩ة ٰٜ٘ٛة ٩ه٨لخ ٯٔـو ٦٣٪هٛ ٞ٨ ِ٣ ٬ٜٸٛب خ٣ ٦ ٝظ ٩ض٩د
٩خ ٩ ٝ٪ٰٛولل ٟلن٩ض ٗثلن ٟل ٢ق ٠لة هل٪خ ٝهٜل ٬ئطللخض خٰ٠ٛثل ّ خٛثل ٣ٮ ٩جلل ٣لٟ ٦ل٢
خٛؼللن٩ضر ٘٠ل ٟ ١نخجوللة ٤لل ٪خٰ٠ٛثل ّ خٳقٸٓللٮ ٪٠ٛخٗنللة ٟل ؿللن هٜللٮ خٛوٜللٗ٩ ٞل خ هٜلل٬
خ٠ٛجب٠ن  ٢ٟتـل٪ضخل ٟ٩بٌٰلنخل٣٩ .ذل ٢ئ ٔ٣لل٧ ٝل خ خٰ٠ٛثل ّ ُا٤٣ل ٣نجل ١ ٪ٯ٘لٟ ١٪نشللخ
 ٧٩ٯ ٳهؼ ٰ٧ئة خٛبلضٯو ٩خٰ٨ٛئة خ٠ٛو ٣٩ة  ٖٛ ٗ٩خٛـٸو ٩خٵ خضٯٰ ٢قٸ ٙتول ٟٸتٞ٨
ُٮ خ٠ٛجب٠ن خٛج ٟوٮ.
ٯش ٚ٠خٰ٠ٛث ّ ُٮ  ٣خب ٦خٛذ ٰٛلة ٟج٪٠هلة خٔٛلٰ٩ ٞخٳقلٸّ ٩خ٠ٛنل ب خٛبلٮ تذ٘لُ ٗ ٞلة
 ٠ٟض ل ل خ ٤٠ٛلل٩ ٢ٰ ٪خٛـٜنللة ٩تلل٤لٟ ٞل ٰللٟ ٞ٨٤لل ٢هٸٓل ل خقللٟ ٚجب٠للن خٛج ٟوللة ٩تذ٘للٞ
ٓ٪خهل خٛو ٠ ٚ٠ٯؼ ٢٠خ ُو ٷ خق٩ ٨ٜت٠ثٰٸ ٟشلنُ ق ضج٨ل ٛ ٩لٖ ٛٸضتٔل

٤٠لٟ٪لة

خٳ خ خٳٗ ٯ٠ٮ ٩خٵ خض٭ ٩خٳقٸٓٮ ٛج ٟوةس

إعداد وحدة تقويم األداء وضمان اجلودة
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كلًُ الصًدلُ
جامعُ القاهزَ
انشعبر
 ٤ٟضر خٛبو ٰٜٞخٛظٰلٟ ٬ُ ٬ٛظن ٟ٩ذٰـ ٨خٵٓ٬٠ٰٜ
انرؤيخ
" ُٮ ئؿ ض ضؤٯة ٟظن ٠٢٠٢
 ١تُذ ُِق ّٰٜٗة خٛظٰلٛة-ج ٟوة خ٧ ٔٛنر ه ٬ٜضٯ ت ٨خ٪ٛؿٰ٤ة  ١ ٩ت٪خط ٚتُ ٰٛ٩ ٧ ٰ٠ٮ
ٟج  ٙخٛظٰلٛة"
انرسبنــخ
" ٜ٣ب  ٝاهلخ قنٯجٰٟ ٢ب ٩ ٰٞٔ ٢ٰ٘ ٠قٸٰٓ ل ٤٨ٟة خٛظٰلٛةس ٓ ِضٯ ٢ه ٬ٜخ ُ ٤٠ٛة
ٟذ ٢ٟ ٰٛ٩ ٩ ٰٜقٸ ٙنخٟج ٗ ٯّٰ٠ة ّٰ٤٨ٟ٩ة تَُٜنِّٮ  ٟبجلخل  ّ٪خٛوٚ٠

بخلخٝ

خ بنختٰجٰ ل ٩تٔ ٰ٤ل تلضٯو ٩توٟ ّٜٞبـّ٪ضر ٠ٗ .تله ٞخّٰٜ٘ٛة ٤ٟلٟ٪ة خٛنذع خٛو٠ٜٮّ
خٛبـنٰٔٮّ ٠٧ ٠ٜٛة ُٮ خٓبظ خ٠ٛونُة ٩قلٟة ط ٤هة خٛل٩خ ٩طذّة خ٠ٛنٯغ ٩خٛشنخٗة
خِٛو ٛة ٟن ٟإ

ل خ٠ٛجب٠ن ٟوب٠لر ُٮ تذْٰٔ ض ٛبِ ٨ه ٬ٜقننخل شنٯة خل ِٗ ر

ه ٰٛة"
انقيى انحبكًخ
خٳ خ خٷدبنخُٮ
خٳ٣ ٟة
خٜ ٠ٛة
خٛذل  ٢ٟخ٠ٛخ ؿن
خٛب٪جّ٪ ٛ ٦
خٛب ٰ٠خٳٗ ٯ٠ٮ

إعداد وحدة تقويم األداء وضمان اجلودة

Professional Performance
Honesty
Accountability
Risk Mitigation
Market Oriented
Academic Excellence

P
H
A
R
M
A
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احملتــــــــــىيات

خ٪٠ٛػ٪م
خٔ٠ٛلٟة
خٛنؤٯة ٩خٛن ٛة
تونٯَ خٰ٠ٛث ّ
٧لخٍ خٰ٠ٛث ّ
خ٠ٛن  ٫خٳ ٰة خٛب ٬تذ٘ ٞخٰ٠ٛث ّ
ٟذ ٩ض خٰ٠ٛث ّ
خ٠ٛذ٪ض خٳ :ٙ٩قٸٰٓ ل هؼ ٰ٧ئة خٛبلضٯو ٩خٰ٨ٛئة خ٠ٛو ٣٩ة.
خ٠ٛذ٪ض خٛث  :٬٣قٸٰٓ ل خٛـٸو
خ٠ٛذ٪ض خٛث ٛع :خٛج ٨ز خٵ خض٩ ٫خٛو ٢ٰٜٟ

إعداد وحدة تقويم األداء وضمان اجلودة

خٛظِذة
3
4
6
6
7
9
9
16
19
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املًجاق األخالقٌ

خٰ٠ٛث ّ خٳقٸٟٓ ٪٧ ٬ج٪٠هلة ٟل ٢خٔٛلٰ ٞخٛوٰٜل ٩خ ٠٠ٛض ل ل خٳقٸٰٓلة خ٠ٛبِلْ ه٨ٰٜل ٩خٛبل٬
ٯجب  ١ٯبذ ٨ ٬ٜجٰ٠لن خٛول ٢ٰٜٟس ٩ٯبنتلب ه٨ٰٜل ٩خجنل ل قٸٰٓلة تذ٘ل ٠ٟ ٞض ل ل خٛو٠ل ٚلٰ٢
ٟخب ٬ ٪ ٤ٟ َٜخٰٜ٘ٛة  ٢ٟهؼ ٰ٧ئة خٛبللضٯو ٩خٰ٨ٛئلة خ٠ٛو ٣٩لة ٩خٛـلٸو ٩خٵ خضٯلٰ ٰٛ٩ ٢ل
د٘  ٪٤ ٩ ٟخ تشنٯوٰة ت ٠ضس ٔ٪ر خ.١٪٣ ٔٛ

ٯإٗللل هؼلل ٰ٧للة خٛبلللضٯو ٩خٰ٨ٛئللة خ٠ٛو ٣٩للة ئٯ٠لل ٠ٰٔ ٞ٨٣للة ٗ٩نخٟللة خٵ ٣لل ٩ ١خٳٰ٠٧للة
خٔٛظلللٜٛ ٫٪نذلللع هللل ٢خٛذٰٔٔلللة ٩خٵٛبلل خ ٝلل ٛبُ ٰ٠للل ٬خٳ خ  ٠ٟ٩ض لللة خ٠ٛنلل  ٫خٛلٯٔ٠نخؿٰلللةس
٩خٵطللنخض هٜلل ٬د ٠ٯللة دنٯللة خٛبوٜللٰٔ ٞنلل ٙ٪خ ٠ٛللئٰٛ٪ة ٩خٷهبلنخٍ ذج٨٠ل ٩خٛب ٠للٖ ٠ٛول ٯٰن
خٳقٸٰٓة خٛو ٰٛلة ٩خٛنًنلة ُل ٬خدبلنخ ٗ٩ ٝلب لٔلة خٛل ٟٸ ٩خٵ خضر ٩خٛـلٸو  ٩هؼل خ٠ٛجب٠لن
خ٠ٛل٣ٮس ٩ػ ١ ٠خٛبـٜن خٛلخ ٜٛ ٞبٔل ٬ُ ٝخٛوٰٜ٠لة خٛبوٰ٠ٰٜلة ٩تٔللٯٟ ٞول ٯٰن ٪ٓ٩خهلل ٯ٘٠ل٪ ٢خ لـب٨
خٛذ٘ ٞه ٬ٜخ ٰٗ٪ٜ ٛل ٩خ ٠٠ٛض ل خ٠ٛخبِٜة ٛٴهؼل ٩خٛبو ٟلٟ ٚو٨ل ذ لٞس ٩هلٸخ خ٠ٛخ ِٛل ل
خٛبٮ تظلض ًٰ ٢ٟن خٜ٠ٛب  ٨ ٢ٰٟخ خٰ٠ٛث ّ خٳقٸٓٮ.

ٯ٨لللٍ خٰ٠ٛثل ّ خٳقٸٓللٮ خٛللٮ تذلٯللل ٩ت٪لٰللْ دٔلل٩٩ ّ٪خجنل ل خ٠ٛجب٠للن خٛلللخقٜٮ ٰٜٜ٘ٛللة ٟلل٢
هؼ ٰ٧ئة خٛبلضٯو ٩خٰ٨ٛئة خ٠ٛو ٣٩ة ٩خٛـٸو ٩خٛج ٨ز خٵ خض٭ ٩خ ٰٗ٪ٜ ٛل ٩خ٠ٛن ب خٛذ ٗ٠لة
خٛبٮ ٯجب خٛبٟ ٨ ٖ ٠ل ٢جل ٚتذ لٰٰ ٢ئلة خٛو٠ل ٩ ٚهل ٞخٛبٰ٠ل ُلٮ ٗ ُلة خٳطلولر ٩خ ٠ٛلب٪ٯ ل
خٳٗ ٯٰ٠ة ٩خٛنذثٰة ٩قلٟة خ٠ٛجب٠ن  ٠ٯذْٔ ضؤٯة ٩ض ٛة خٰٜ٘ٛة.
ٗ٠ل ٯ٨لللٍ خٰ٠ٛثل ّ هٜلل ١ ٬ٯذللل ٗلل ٚهؼللٰ٧ ٪ئللة تلللضٯو خ ٛلل ٠ل خٳ
ٛبـنْٰ خٰ٠ٛث ّ خٳقٸٓٮ ١ ٩ .ٯذبن ٝخٛذٔ٩ ّ٪خٛخظ٪طٰة ٩خ٘ٛنخٟة ٩خٛذ

للٰة خٛبللٮ ٯبنو ٨ل
ٰة ٩خٛثٔة ٩خٷهبن ض

٠ٜٛجب٠ن خٛبو٠ٰٜٮ ٩خٛنذثٮ خ ٛ٭ ٯ٤ب٠ٮ ئ ٢ٟ ٦ٰٛج٩ ٢ٟ ٚضُ ٰ٧ة خٛجٰ٠ن ٩ػل ١ ٠خ٤ٛبل ج ـنٯٔلة
تبِْ ٩خ٠ٛو ٯٰن خ٪٠ٛػ٪هٰة.
إعداد وحدة تقويم األداء وضمان اجلودة
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املبادئ األصاصًُ اليت حتله املًجاق
 -1انعذل:
ت٪قٮ خٛول ٬ُ ٙخٛوٸٓ ل ٟن خٱقنٯ ٬ُ٩ ٢ئتخ خٔٛنخضخل ٩خٵجنخ خل خٛب ٬ٷ ل  ١ ٩ت٘ل١٪
ٟب٪خز٣للة ٤ٟ٩ؼللنـة ٩ٯ٤شللأ هلل٧ ٢لل خ خ٠ٛنللل خ ٠٠ٛض لل ل ُلل ٬خٛبوٰٰ٤لل ل ٩خٛبنٰٓلل ل ٩خٛبٰٔللٰٞ
خ٪٠ٛػ٪ه ٬ٳهؼ ٰ٧ئة خٛبلضٯو ٩خٰ٨ٛئة خ٠ٛو ٣٩ة ٩خٛـٸو ٩خٛو .٢ٰٜٟ
 -2األيبَخ:
 ١ت٘ ٠ٟ ١٪ض ة ئ خضر خٛوٰٜ٠ة خٛبوٰ٠ٰٜة ٤ٰٟة  ٢ٟ٩قٸ ٙقٟ ْٜذٰؾ آ ٢ٟٯو٠ل ٚهٜل ٬توٰ٠لْ
خٛشو٪ض ٛنخدة ٛٴهؼ ٩خٛو  ٬ُ٩ ٢ٰٜٟخٛبو  ٢ٰ ٟٚهؼ ٰ٧ئة خٛبلضٯو ٩خٰ٨ٛئة خ٠ٛو ٣٩ة
٩خٛو ٩ ٢ٰٜٟخٛـٸو ٟ٩ذ نة ٟ٩نخجوة خ ٠٠ٛض ل خ٠ٛخبِٜة ٜٛجٰ٠ن.
 -3االحتراو:
ٯجللب  ١ٯٔللل ٝخٛجٰ٠للن هٜلل ٬ضجللة ٟلل ٢ئدبللنخ ٝخ ٛل خل ٩ئدبللنخ ٝآضخ خٷقللنٯ٩ ٢تن ل  ٙخٛثٔللة
٩د ٠ٯللة دنٯللة خٳقللنٯ٩ ٢آضخ ٨لل ٤ ٩ ٞل خ هٜلل ٧ ٬ل خ خ٠ٛنللل ٯللب ٞئدبللنخ ٝخٛخظ٪طللٰة ٩خ ٛللنٯة
ٳهؼ ٰ٧ئلة خٛبللضٯو ٩خٰ٨ٛئلة خ٠ٛو ٣٩لة ٩خٛول ٩ ٢ٰٜٟخٛـلٸو٩ .خٷدبلنخ ٝٯ٘٠ل ٢خٛجٰ٠لن ٟل٢
خٛذظ ٙ٪ه ٬ٜدٔ٩ ٞ٨ٓ٪خٷ بِ ر خ٠ٛثٜٮ  ٢ٟخ ٣ ٟ٘ت.ٞ٨
 -4انًسبواح وعذو انتًييس:
خٛبو ٟلل ٠ٛ ٚلل ٩خر ٩هللل ٝخٛبٰٰ٠لل للٰ ٢هؼلل ٰ٧ئللة خٛبلللضٯو ٩خٰ٨ٛئللة خ٠ٛو ٣٩للة ٩خٛولل ٢ٰٜٟ
٩خٛن دثٰ٩ ٢خٛـٸو  ٤ه ٬ٜخٛج٤و  ٩خ٤ٛل٪م  ٩خ٠ٛنٗل خٷجب٠ل ه ٩ ٬خ٪ٛػلن خٷجب٠ل ه٬
 ٩خٛثٔ ُللة ٩خٛلللٯ ٩ ٢خٳطلل ٙ٪خٛونٰٓللة  ٩خٵه ٓللة ١ ٩ .ٯ٘لل ١٪خٛبو ٟلل ٚق  ٰٛل ٟللٗ ٢لل٣ ٚلل٪خم
خٛبذنش.
 -5انثقخ:
ق ْٜج ٪طذٮ ُٮ خٰٜ٘ٛة ٛبخٜض  ٩ ٚٗ ٢ٟل  ٚخٛب٨لٯلل ٩قٜلْ جل ٪تو٠ٰٜل ٬آٟل ٢قل ٟ ٙل٢
خٷ بٌٸ ٙخ٪ٛكِٰٮ  ٩خ٤٨٠ٛٮ.
 -6انىالء واالَتًبء:
خ٪ٛٷ  ٩ه ٞخٷ٣بٰٜٜ٘ٛ ٠ة ٩ض ٛب٩ ٨خٛو ٚ٠ه ٬ٜتذْٰٔ ضؤٯب٩ ٨خ٧لخُ ٨خٷ بنختٰجٰة.

إعداد وحدة تقويم األداء وضمان اجلودة
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 -7انتكبيم وانتعبوٌ انًهُي:
 ١ٯلللخُن خٛجٰ٠للن هللٗ ٢للٟ ٚل ٧للِٰٟ ٪للل ٩طل ٛخ ِ٤ٟ ٫ ٩وللة ٳهؼل ٰ٧ئللة خٛبلللضٯو ٩خٰ٨ٛئللة
خ٠ٛو ٣٩ة ٩خٛـٸو ٩خٛج ٨ز خٵ خض٭ ٩تلهٰ ٞض ٛة خٰٜ٘ٛة ٧ ٩لخُ٩ ٨تِ  ٫تؼ ضو خ٠ٛظل ٛخ
٩ئدبنخ ٝئ بٔٸٰٛة خٱقنٯ٩ ٢تلهٰ ٞخٛنذع خٛو٠ٜٮس ٩تلهٰ ٞخٛو ٚ٠خٛج ٠هٮ ٩ض٩ح خِٛنٯْ.
 -8إحتراو سريخ انًعهىيبد:
ٯجب ئدبنخ ٝنٯة خ٠ٛو ٟ٪ٜل خٛب ٬ٯب ٞخٛب٪ط ٚخ ٩ ٨ٰٛٷ ت بخل ٥ ٧ ٝخ٠ٛو ٟ٪ٜل ُ ٬خٵ ل ر
ٛٲ قنٯ ٢ئٷ ٓ ٟل ٯبـٜن ٦خ٪ٛه٩ ٬خٛؼٰ٠ن ٛٶ ٸى ه ٢خ٠ٛخ  ِٛل خٛب ٬تٜذْ خٛؼنض ٛوٰٜ٠ة
خٛبوٰ٠ٰٜة ٩خ٠ٛظٜذة خٛو ٟة.
 -9انذيًقراطيخ:
ئهٸ ض ٭ خٛج ٠هة هٜٮ ض ٭ خٷُنخ  ٗ ٩خ تٰ٠٤ة ض٩ح خ٠ٛش ضٗة خ ٫ ٛٯٛ٪ل  َٗ٪ٜخجب ٠هٰ
ٟنً.٦ُٰ ٪
 -0٢اإليتثبل نهقىاَيٍ وانهىائح انجبيعيخ وانتعبقذاد:
 ١ٯب ٞخٵٟبث ٪ٜٔٛ ٙخ٩ ٢ٰ٣خ٪ٜٛخ خ خٛج ٟوٰة ٣٩ظ٪ص خٵتِ ٰٓ ل ٩خٛبو ٓلخل ٟن خٛج ٟوة.
 -11انحريخ األكبديًيخ:
ٳهؼ ل ٰ٧ئللة خٛبلللضٯو ٩خٰ٨ٛئللة خ٠ٛو ٣٩للة ُللٮ ٟج ل  ٙتخظظ ل ت ٞ٨دللْ خ ُ ٤٠ٛللة ٩خٛذنٯللة
خٳٗ ٯٰ٠ة ٟن ٟنخه ر خ٠ٛو ٯٰن خٳقٸٰٓة ٩خٛوٰ٠ٜة ٩خٛن٩ح خٛخٸٓة ُٮ خٛنذع ٩خ٠ٛونُة.
 -12االدارح انسهًيخ نهخالفبد خالل األزيبد.
٩ػن خ٠ٛن ب ٛذ ٚخٛخٸُ ل ه ٢ؿنٯْ خٛب ٪ٯة خٰ٠ٜ ٛة  ٢ٟج ٚتذ ٰٰ ٢ئة خٛوٚ٠س ٩ئض
و خٛ

ٸ.ٝ
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حماور املًجاق

تنت٘ ٟن ب خٰ٠ٛث ّ خٳقٸٓٮ ه ٬ٜهلر ٟذ ٩ض:

احملىر األول :أخالقًات أعضاء هًئُ التدريط
واهلًئُ املعاوىُ

ٯُول خٳ ب خٛج ٟوٮ  ٪٧خ٠ٛذ٪ض خٛن ٰ ٮ ُٮ خٛبو ٰٜٞخٛج ٟوٮ دٰع ٩ ١ض ٥ٷ ٯٔبظلن ُٔلؾ
ه ٬ٜخٛبلضٯو ٩خ ٝ ٨٠ٛخٛوٰ٠ٜة  ٚت٠بل ٛ ٦ٟ ٨ٟبش ٟ ٨ٟ ٚ٠تن ٪ٯة  ٩قٸٰٓة  ٪٠٣ ١٪ٰ٘ٛجل ٯُذبل ٫
.٦
 ٠ُٰ٩ٯٜٮ ٣ونع وغ خٷٛب خ ٟل خٛخ طلة أهؼل ٰ٧ئلة خٛبللضٯو ٩خٰ٨ٛئلة خ٠ٛو ٣٩لة ُلٮ
ٟخب َٜخٷتج  ٧ل.

أوالً :االلتشامات حنى الذات وحنى الشمالء
يهتسو عضى هيئخ انتذريس وانهيئخ انًعبوَخ ثبنًعبيير األخالقيخ اآلتيخ:
 ١ -0ٯذبلن ٝخ ٛل٠وة ٩خٛثٔلة ٩خٵهبنل ض خ٪٤٠٠ٛدلة ٛلٟ ٦ل ٢خ٠ٛجب٠للن ُل ٠ٟ ٬ض لب٧ ٦ل  ٥خ٤٨٠ٛللة
خ٤ٛنٰٜة (خٛثٔة ٩خٷدبنخ ٝخ٠ٛبن ٩ )ٙخٷٛب خٛ ٝظلّ ٩خٳ٣ ٟة ٟن خٟ ٛٸ .
 -٠ٷ ٯ ٠ضس ٪٣ ٫م  ٢ٟخٛب ٰٰ٠خ٤٠ٛظ٪ص ه ٬ُ ٦ٰٜخ٠ٛن ب  ٩ٷ ٯ بخل٪ٜ ٝو خٛب٨لٯلل
٩خٛبخ٪ٯَ.
 ١ -٠ٯذللٰؾ  ٛللنٯة ٔ ٩لللض ٟلل ٢خٛثٔللة ٩خٵهبن ل ض  ٟل ٯونُ ل ٦هلل ٢زٟٸ لل ٩ ٦ٷ ٯ لل٠خ بن ل ٙ
خ٠ٛو ٟ٪ٜل ه ٢خٱقنٯ ٢ئٷ  ٟٯـٜب ٤ٟل ٦ظلِة ض لٰ٠ة ٛبظلذٰخ خ ٠ٛل ض خٳقٸٓل ٩ ٬ٷ
ٯبٜلللَ  ٩ٯِذلللض ِٜٟلل ل خٱقلللنٯ ١٩ ٢تظلللنٯخ  ٩ئ ٟ ١للل ٢خ ٛلللٜـ ل خ٠ٛخبظلللة ١ ٩
ٯ بجٰب ٠ٜٛ

ٜة شِ ُٰة  ٩ب٪خزٰ٤٨ٟ٩ ١ة( .خٛذِ ف هٜل ٬لنٯة خ٠ٛوٟ٪ٜل ل ٩قظ٪طلٰة

خٟ ٛٸ ).
 ١ -4ٯبنن خ٠ٛن ب خٳقٸٰٓة خ٤٠ٛظ٪ص ه ٬ُ ٨ٰٜخٰ٠ٛث ّ  ١ ٩ٯذ ُق ه ٬ٜهٟ ٬ٜو ٯٰن ُ٬
خٛبظنُ ل خٰ٤٨٠ٛة ٩ئدبنخ ٝدٔ ّ٪خٱقنٯ٩٩ ٢ج ٨ل خ٤ٛلن خ٠ٛخ ِٛة  ١ ٩ٯٟ٘ ١٪ب ل ٟذ
ٟ٩بٔللنٸ خٔ٤ٛللل خٛن٤لل ٩تظللنُ ل خٱقللنٯٓ٩ ٢للٰ ١ ٩ ٞ٨٠ٯ٠ب٤للن هلل ٢ت٪جٰلل ٦خٔ٤ٛللل ٩خٜٛللٝ٪
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خٛشخظًٰ ٬ن خٛو  ٩ ٙخ٠ٛبذٰ ( .خدبنخ ٝدٔ ّ٪خٳقنٯ٩ ٢تٔن٩ ٚج ٨ل خ٤ٛلن خ٠ٛخبِٜلة
٩خٔ٤ٛل خٛن) ٤
 -5خٛبشجٰن خ ٠ٛب٠ن ٩خٛله ٞخٛو٠ٜٮ ٩خ٠ٛو٪٤٭ ٟ ٜٛٸ ٛخ ْٜطَ ل ٣ٮ ٓ ض هٜلٮ خٛب٪خطلٚ
٩خٛوـ .
 -6ٷ ٯ بخل٣ ٟ٘٩ ٦٣ ٟ٘ ٝب٩ ٦خٛب ٰ٨ٸل خ٪٤٠٠ٛدلة ٛلٟ٘ ٦بنٰل  ٩ذثٰل ٩٩كِٰٰل ُل ٠ٟ ٬ض لة
ه ٦ٛ ٠خٛشخظٰة  ٩خِ٤٠ٛوٰة( .هل ٝخ بٌٸ٩ ٙكِٰبٛ ٦بذْٰٔ ِ٤ٟ ٫وة شخظٰة)
 -7خٷٛب خ٪٠ٛ ٝػ٪هٰة ُٰ ٠ٯظلض ه ٢ٟ ٦٤آضخ  ١٩خٛبذٰ خٛشخظٮ ٜن  ٩ئٯج .

ثاىًاً :االلتشاو حنى الطالب
ٯ٤نٌٮ  ١ٯبنن هؼٰ٧ ٪ئة خٛبلضٯو ٩خٰ٨ٛئة خ٠ٛو ٣٩ة خٵٛب خ ٟل خٱتٰة قٸ ٙتو ٟٸتٟ ٦ن خٛـٸو:
 ٤ -0شخظٰة خٛـٸو تن ٪ٯ ئٯج ٰ ٰٛظنذ٪خ هؼ ُ ه٠ٰٓ ٫٩ ٩ ٢ٰٜة ُ ٬خ٠ٛجب٠ن.
 ١ -٠ٯذِ ٩ٯشجن خٛـٸو ه ٬ٜخٛنذع خٛلؤ٩و هل ٢خ٠ٛونُلة ٩خٛذٰٔٔلة ٩خٵؿلٸم ٩ئٟلبٸٕ
خ٠ٛو ٟ٪ٜل ٩تٰٰٔ٩ ٠٨٠خٛبِٰ٘ن خٛوٛ ٨ُٰ ْٰ٠بذْٰٔ خٳ٧لخٍ خ٠ٛنج٪ر ٩تٔلٯ ٞآضخ  ٞ٨ذنٯة
٩شج هة( .ئل ضر خُوٰة خٛـٸو ٛذب خٛبو٩ ٜٞخٛنذع خٛلؤ٩و ه ٢خ٠ٛونُة.
 ١ -٠ٯوٜللل ٞخٛـلللٸو خٛبِٰ٘لللن خٔ٤ٛلللل٩ ٫ٯو٠لللْ ٨ِٟللل ٝ٪خٛلللبو ٜٞخ ٠ٛلللب٠ن ٩ئٗب ل ل و خٛخنلللنخل
خٛب٘٪ٛ٪٤جٰة  ٩ٷ ٯذجب ه ٢خٛـٸو ٟ ٫و ٟ٪ٜل ٰ٤٨ٟة  ٩هٰ٠ٜة  ٩ذثٰة ئٷ ُٰ٠ل ٣لض
ه ٦ٰٜخ( .١٪٣ ٔٛهل ٝدجب ٟ ٫و ٟ٪ٜل ٰ٤٨ٟة  ٩هٰ٠ٜة  ٩ذثٰة ه ٢خٛـٸو)
 ١ -4ٯ ل هل خٛـلٸو هٜل ٬ئ ٗب ل و قنلنر خٛبخـلٰؾ ٩خٛخنلنخل خٛوٰ٠ٜلة ٰٛظل٪ٜخ ئٛلٟ ٬ندٜلة
خٗ ٯٰ٠ة ٟبٔلٟة تننز خٔٛلضخل خ٤ٟ ٘ٛة ٛلٯ.ٞ٨
 ١ -5ٯ٪ج ٦خٛـٸو ٠ٜٛنخجن خٛوٰ٠ٜة خٛٸزٟة  ٩ٷ ٯِلنع هٜلٰٟ ٞ٨إ ِٛتلٟ ٩ ٦ظل ض ٟونُلة
ٟذل ر٩( .خٷٟب ٤م خٛب  ٝه ٢ئهـ خٛلض٩س خٛخظ٪طٰة)
 -6خ ٛلل ٠ح ٜٛـللٸو ٓ ٤٠ٛشللة ٩ئ لللخ خٛللن  ١٩ ٫قللٍ٪س  ١ ٩ٯبٔنلل ٚللئٜب ٞ٨للن٩ح د لل٤ة
 ٤ ٩ر ُ ٧٩ة.
 ١ -7ٯب٪خطٟ ٚن خٛـٸو ُٮ ٟذ ٛ٩ة ٜٛبونٍ هٜلٮ ٟشل ٟٗ٩ ٞ٨ٜذ ٛ٩لة د٨ٜل  ١ ٩ٯنل ٗ ٙلٚ
ج٨ل ٛذ ٠ٯة خٛـٸو  ٢ٟخٛلن ٍ٩خٛؼ ضر ٩خ٠ٛذٰؾ خٛؼ ًؾ  ٩خ ِٛل.
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 -8ٷ ٯب للنب ُللُٔ ٬لللخ ١ئدبللنخ ٝخٛـللٸو  ٩خٛبٰ٘٤لل٨ ٚلل ٩ ٞت للِٰ ٦ضخ ٨لل ٞدبللُ ٬لل ٬د ل ٷل
خٳ ئٜة خٛب ٬تل٨نهل ٝتِ ٞ٨خٛـ ٛب ٪٠ٛػ٪م خ ٛإخ ١ ٩ ٙٯذبلن ٝخٛـلٸو خٛل ٯ ٢ٯٔلل١٪ٟ
آضخ ٟخ ِٛة ٔ٣ ٩ل ٤

٪ٟ ٩ػ٪ه ١٩ ٬زجن .٬٨٣ ٩

 ١ -9ٯٜب ٩ ٠ٛ ٝخر ٩هل ٝخٛب ٰٰ٠خ٤٠ٛظ٪ص ه ٬ُ ٠٨ٰٜخ٠ٛن ب خٳ

ٰة ٩خدبنخ ٝدٔلّ٪

خٛـٸو ٩تٰ٠٤ة ٩هٰ. ٨ ٞ٨
 -0٢تج٤للب خ للبٌٸ ٙخِ٤ٛلل ٪خٳٗ ل ٯ٠ٮ ُلل ٬خٛؼللٌؾ هٜلل ٬خٛـللٸو ٜٛذظلل ٙ٪هٜلل ٬ئٟبٰ ل زخل
شخظٰة ِ٤ٟ ٩وٰة  ٩تذنشٰ.٦
 ١ -00ٯن ٓ ٙظ ض ٫ج٨ل ٬ُ ٥تٰٰٔ ُ٘ ٞض ٩ئج ل خٛـٸو ل ١٩تذٰ ٪٠ ٩ػ٪هٰة  ٩ذ٘ٞ
ه .ٙ
 ١ -0٠ٯننز ٟو٤ٮ خٰٜ٘٠ٛة خِ٘ٛنٯة ٛل٭ خٛـٸو ٩ٯج ز٭ ٟذ ٩ٷل خ ٛنٓة خٛوٰ٠ٜة.
 ١ -0٠ٯنذع جلٯة ٩دٰ ٯة ٩ػٰ٠ن ُو ٟ ٙن زٟٸ  ٦ش٘  ٫٩خٛـلٸو ٩ٯنذلع ُل ٬لن ٨
٩ؿنّ تج٤ن٩ ٨ئٯج خٛذ٨ٛ ٙ٪ٜ

 ١٩ئػـ٨

 ٩ئدلخث ػنض ٜٛش ٗ.٬

 ١ -04ٯ٘لللٓ ١٪لللل٩ر ٜٛـلللٸو ُلللٮ ئٛب خٟللل٠ٛ ٦نل ل ب خٳقٸٰٓلللة  ١ ٩ٯ ل ل هل خٛـلللٸو ٩٭
خٵدبٰ ج ل خٛخ طة ٩ٯٔل ٝخٛوُ ٞ٨ٛ ١٪ٮ خٵؿ ض خ٪ٛكِٰٮ.
 -05تذْٰٔ خٛولخٛة ٩خ٩ ٠ٛخر ُٮ ؿنّ تٰٰٔ ٞخٛـٸو ٓ ٩ة خ٤ٛب ج.
 -06ٷ ٯٔن ٚخ٨ٛلخٯ خٛب ٬توـٌ ٬نع خٛبألٰن ه٩ ٬ٜكِٰب ٬ُ ٦خٛذ٘٩ ٞخٛبٰٰٜٔٛ ٞـٸو ٩خٛبل٬
تللإلن هٜللٓ ٬للنخض ١ ٩ ٥ٯ٠ب٤للن هلل ٢ئٓ ٟللة هٸٓ ل ل شخظللٰة ٟللن ؿٸ للٟ ٦بلل ٣ ٗ ٬ل  ٧ل ٥
خٛوٸٓ ل ل تللإلن هٜلل ٬خٔٛللنخض خ٤٨٠ٛلل ٩ ٬ٷ ٯبو ل ؿ ٬جللنخ هلل ٠ٟ ٢ض للة ٩كِٰبلل ٦خٛبوٰ٠ٰٜللة
ٜٛـٸو ق ضخ خ ُ ٤٠ٛخٛشنهٰة.

ثالجاً :االلتشامات حنى مهيُ التدريط والللًُ
ئ٤٨ٟ ١ة خٛبلضٯو تب٠بن ادبنخ٩ ٝلٔة خ٠ٛجب٠ن  ٠ٟٯٜٔل ٬هنل هٜل ٬هؼل ٰ٧ئلة خٛبللضٯو
٩خٰ٨ٛئللة خ٠ٛو ٣٩للة تبـٜللب هٜلل ٬ضجللة ٟلل ٢خ٠ٛث ٰٛللة ُلل ٬آ خ خ٤٨٠ٛللة  ٩لضجللة ه ٰٛللة ٟلل ٢خ٪٤ٛهٰللة
٩خٛج ٪ر  ٩خظ ض ٟب ٰ٠ر ه ٬ٜخ٤ٛذ ٪خٛب :٬ٛ
 ١ -0ٯٟ٘٩ ٠ٜٟ ١٪ـٜو ه ٬ٜخ٠ٛو ٟ٪ٜل ٩خٛبـ٪ضخل ٩خ٠ٛبٌٰنخل خٛذلٯثة  ١ ٩ٯ  ٚ٨ج ٧للخ
ٛبـ٪ٯن خت ٦ه٩ ٰ٠ٜتن ٪ٯ ٩ت٘٪ٛ٪٤جٰ  ٰٛٯل ٓ ٢ٟلضخت ٦خٛب ُ ٤لٰة ٩ئدبٸٛل ٦خٛظللخضر ُلٮ
ٟج .٦ٛ
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 ١ -٠ٯ٠ب٤ن ه ٫ ٢تظنُ ل ٣ ٩ش ؽ ًٰن قٸٓ ٬ٯخ  َٛخ٪٠ٛخلْٰ ٩خ ٠٠ٛض ل خٳقٸٰٓلة
٩خٳهللنخٍ خٛج ٟوٰللة  ١ ٩ٯنذللع هلل ٢خٵضش ل ٩خٛذٜلل ٙ٪دٰث ٠ل ت٪خج٨لل٪ٟ ٦خٓللَ قٸٰٓللة
ٟذٰنر.
 -٠خٷٛب خ٠ ٝو ٯٰن خٛج ٪ر ٩خ بخلخ ٝخٛـنّ خٛذلٯثة ُٮ خٛبلضٯو ٩خٛبو.ٜٞ
 -4خ٠ٛذ ُللة هٜل ٬تذٰٔلْ خ٧للخٍ خٛنن٣ل ٟج خٛلضخ للٮ ٩خٷهللخ خٛجٰلل ٠ٜٛل ر خٛوٰ٠ٜلة ٪٠ٛخٗنللة
تـ٪ضخل خٛو.ٜٞ
 ١ -5ٯنل ٓ ٙظ ل ض ٫ج٨لللٛ ٥ب لل٠٨ٟ ٰٚ٨للة خٛـللٸو ٵٗب ل و خ ٨٠ٛل ضخل ٩خٛظللِ ل ٩خٛـللنّ
خٛوٰ٠ٜة خٛجلٯلر.
 ١ -6ٯ٠ث ٚلٓة خ٠ٛإ

ة خٛب ٬ٯو٨ ٚ٠ل  ١ ٩ٯو٠لٚ

لب٠نخض هٜل ٬تـل٪ٯن خٛبوٜلٰ٩ ٞتذللٯع

ل ٛننخٟج خٛبوٰ٠ٰٜللة ٛبٔلللٯ ٞقلٟللة ٟب ٰ٠ل ر ٩تٰٔللٰ ٞه ل  ١ ٩ ٙٯ للب٠ن  ٩للاٛب خُ ٝلل ٬تـلل٪ٯن
خٳ ٩خل ٩خ٠ٛظ ض ٩ؿنّ خٛبو.ٰٜٞ
 -7تٰ٠٤ة ٓلضخت ٦خٛبٰ ُ ٤ة  ٢ٟخج ٚضُن ِٗ ت ٦خٛبوٰ٠ٰٜة ٩خٛنذثٰة ٩خ٠ٛونُٰة ٩خٛب٘٪ٛ٪٤جٰة.
 -8ٷ ٯٔللٟ ٝوٟ٪ٜل ل ق ؿئلة ٟ ٩ؼلٜٜة هل ٢خٔٛللضر خٛب ُ ٤لٰة ٩خ٠ٛلإ٧ٸل ُل ٬خ٪٠ٛػل٪ه ل
خٛب ٬ت ٚٗ٪ئٜٛ ٦ٰٛذ٘ ٞه٩ ٨ٰٜٷ ٯ هل ُٓ ٬ن ٩ ٙ٪تٔللٯ ٞشلخض  ١٩خ ٠ٛلب ٫٪ٵدلبٸٙ
ٓ٪ٟن تلضٯ ٩ ٬ٷ ٯذجب ٟ ٫و ٟ٪ٜل تِٰل ُ ٬خٛبٰٰٔ ٩ ٞتٔلٯن خ٠ٛبٔل.ٝ
 -9ٷ ٯخِٮ ٟ ٫و ٟ٪ٜل تخض خ٠ٛخ  ٢ِٰٛه ٢خٛج ٨ل خٵ خضٯة  ١ ٩ٯنٜي هٟ ٫ ٢خ ِٛة ٢ٟ
شأ ٨٣خٵػنخض ٠ظٜذة خٰٜ٘ٛة ٩ئ لنخز خ٠ٛخ ِٛل ل ٩٩ػلوُ ٨ل ٬لإضر خٵ٧ب٠ل ٜٛ ٝلبخٜض
٨٤ٟل  ٩ٷ ٯ للبخلخ ٝخ٠ٛوٟ٪ٜل ل خ٠ٛب دللة ٛٴًللنخع خٛشخظللٰة  ٩خِ٤٠ٛوٰللة  ٩خ ٰ ٛللٰة ٩
خٵهٸٰٟة  ٩خٛبج ضٯة ٜٛ ٩بشٰ٨ن ٠ٛخ .٢ِٰٛ
 ١ -0٢ٯبِلل ٩ع  ٩للادبنخٟ ٝللن خٵ خضر ٩خٛـللٸو ٩طلل ٣و ٬خ ٰ ٛلل ل ٩خ٠ٛشللنهٰٛ ٢خٜللْ
خ٪ٔٛخهللل ٩خٛلل٤ل٩ ٞخٔٛلل٪خ٩ ٢ٰ٣خٛنللنخٟج ٩خٛبشللنٯو ل خٛبلل ٬تبِللْ ٟللن خ٠ٛن ل ب خٳقٸٰٓللة ُلل٬
خٛبو٩ ٰٜٞخٛبو ١ ٩ ٜٞٯذبن ٝخ٪ٔٛخ٩ ٢ٰ٣خ٪ٜٛخ خ ٩خ٪ٔٛخهل خٛج ٟوٰة.
 ١ -00ٯـٜب خٳضخ ٩خ٠ٛو ٟ٪ٜل خٛخ طة ل ٛبٰٰٟٔ ٞل ٢زٟٸ ل٩ ٦ؿٸ ل ٦هل ٢خٔ٠ٛلنضخل خٛبل٬
ٯٔللل ٝ٪بلضٯ للل٩ ٨ٯنذلللع ٔ٣لل ؽ خٛؼلللوَ ٩خٔٛللل٪ر ٩تظلللذٰخ خ ٠ٛلل ض ٩ٯنذلللع ٟلللن خٵ خضر
٩خٛـٸو  ٬ُ ٪٧ ٟط ٛخ ِ٤ٟ٩وة خٰٜ٘ٛة ٩خٛبو.ٰٜٞ
 -0٠خٷ بخلخ ٝخٳٟث ٓ٪ٛ ٚخٛبلضٯو ٩خٷٛب خ ٝبِوٰ ٚخ ٛه ل خ٘٠ٛبنٰة  ٠ٟٯذْٔ خ٠ٛظلٜذة
ٜٛـٸو ٩خٰٜ٘ٛة.

إعداد وحدة تقويم األداء وضمان اجلودة

صفحة  12من 20

–

رابعاً :االلتشامات جتاه البحح العلنٌ
خٛنذع خٛو١٪ٟ٘ ٪٧ ٬٠ٜ

٩ ٬ُ ٬كِٰة هؼل ٰ٧ئلة خٛبللضٯو ٩خٰ٨ٛئلة خ٠ٛو ٣٩لة ٰٜ٘ٛلة

٩ٯ  ٬ُ ٞ٧تـ٪ٯن ئ  ٣ ٟ٘تٓ٩ ٞ٨لضختُ ٞ٨ل ٬خٛلبو ٜٞخ٠ٛبٰ٠ل ٩خٛجٰلل ٩ٯجلب هٜل ٬خٛنل دثٰ ٢خ٠ٛذ ُللة
ه ٬ٜخٛثٔة ٩خٵهبن ض ٩تٔلٯ٣ ٞب ج ٞ٨ـنٯٔة تبِْ ٟن خ٠ٛو ٯٰن خٳقٸٰٓة ٩ٯبؼ ٢٠خ٠ٛو ٯٰن خٱتٰة:
 ١ -0ٯٜ٘ٛ ١٪نذع ُ لر هٰ٠ٜة  ُ٩للر تول ٪هٜلٮ خ٠ٛجب٠لن  ١ ٩ٯ٠ل ضس خٳ ذل ث ـنٯٔلة ٷ
تإلن هٜٮ خٳ ذ ث خ ٠ٛبٔنٰٜة  ٩ٷ ٯٔل٣ ٝب ج ق ؿئة ِٟ ٩ننٗة ًٰ ٩ن ٠ٰٜة  ٩ٷ ٩ ٚ
٣ب ج  ٩ئ ب٤ن ؿ ل  ٩تو ٰٜٔل ٟؼٜٜة.
 ١ -٠ٯبو ٟلل ٚأ٣ ٟللة ٩ئقللٸص ٟللن خ٠ٛشل ضٰٗ ٢خٱقللنٯُ ٢لل ٬خٛنذللع ٩خٛج٨ل ل خٛ٪٠٠ٛللة ١ ٩
ٯب٠بن ٳ ٣ ٟة ٩تٔلٯ ٞخٱضخ خٰ٤٨٠ٛة خ ٛل٠ٰٜة ٜٛج٨ل ل خٛذٰٟ٘٪لة ٩خ٠ٛجب٠لن  ١٩خٵػلنخض
.٨
 -٠ٯجب ج٠ن خٛنٰ  ٣ل لٓة ٣ ٟ ٩ة.
 ١ -4ٯٔل ٟ ٝٯذظ ٚه٣ ٢ٟ ٦ٰٜب ج ذ ث ٠و  ٟٚخٰٜ٘ٛلة ئٛل ٬خٛج٨ل ل خ ٠ٛلئٛ٪ة  ١ ٩ٯ٠ب٤لن
 ٚت٘٪ٛ٪٤جٰة ٟ ٩ونُٰة  ٩ؿنّ ذ ث جلٯلر ه ٢خ٠ٛجب٠ن

ه ٢خٵدبِ ف أ نخض ٩ ٩

خٛو ٩ ٬٠ٜٯخبض  ٨ج ٠ه ل  ١٩خٷقن.٫
 -5ٷ ٯ ٠ضس ٪٣ ٫م ٟل٣ ٢ل٪خم خٛبٰٰ٠ل خ٤٠ٛظل٪ص ه٨ٰٜل ُل ٬خ٠ٛنل ب ٛ ٩لٖ ه٤لل ئقبٰل ض
خ٠ٛو .٦ٛ ٢ٰ٣٩
 ١ -6ٯ٠ب٤ن ه ٢ئ بخلخ ٝخٛخلخم ُ ٬خٛذظ ٙ٪هٜل ٬خ٠ٛوٟ٪ٜل ل  ٩ٷ ٯ لبخل ٝخ٠ٛوٟ٪ٜل ل ُل٬
خٵ ب خز  ٩خٛب٨لٯل  ٩خٛؼنض.
 ١ -7ٯب ٞئقبٰ ض خ٠ٛذ٘ ٢ٰ٠ـنٯٔة هش٪خ ٰة ٯبـٜب ُٰٟ ٨ٸ ٠ة خ٠ٛذ٘٪٤ٛ ٞم خٛنذع ٩قننت٦
ُ ٥ ٧ ٬خ٪٤ٛهٰة  ٢ٟخٳ ذ ث  ١ ٩ٯ٘ ١٪خ ٓلضر ه ٰٛة  ِٗ٩ر.
 ١ -8ٯب٠بللن ٟذ٘لل ٞخٳ ذلل ث ٔلللضر ه ٰٛللة ٟلل ٢خ٠ٛوٟ٪ٜلل ل خ٤ٛلنٯللة ٩خٛوٰٜ٠للة ٩خٛبأٗللل ٟلل٢
خ٠ٛنجوٰ ل ٔ ٩لضر ه ٰٛة ه ٬ٜتظلذٰخ خٛل٨٤ج خ٘٠ٛبنلٜٛ ٬نذلع  ١ ٩ٯبٰ٠ل ٗل ٛ ٖٛولخٛلة
ُ ٬خٛبٰٰٔ ١ ٩ ٞٯ٠ب٤ن ه ٢تٰٰٔ ٞذ ث خٱقلنٯُ ٢ل ٬د ٛلة تول ضع خ٠ٛظل ٛخ  ٩خٛخٸُل ل
خٛشخظٰة  ٩ئ بو٩ ٙ ٠

 ٚتو٪ٯْ ٷ تبِْ ٟن خٛثٔة ٩خٛؼٰ٠ن ٩خٳ٣ ٟة.

 -9ه٤ل ئجنخ ٭ ذع ه٠ٜٮ ٯجب  ١ٯب ٞهنػ ٦هٜٮ ٛج٤ة قٸٰٓ ل خٛنذع خٛو٠ٜٮ ٰٜ٘ٛة
٠ٜٛنخجوة ٩خٛذظ ٙ٪هٜٮ خ٪٠ٛخُٔة هٜٮ ئجنخ خٛنذع.
-0٢

ه٤للل خ للبخلخٟ ٝبـلل٪هُٰ ٢لل ٬خٛنذللع ٯجللب خٵدبِ ل ف

للنٯة خ٠ٛو ٟ٪ٜل ل خٛبلل ٬ٯذظللٚ

ه ٨ٰٜه ٢خ٠ٛبـ٪هٰ٩ ٢هل ٝخٵُظ ح ه ٠ٗ ٞ٨ ٠ ٢ٯجب خؿٸه ٞ٨ه٪٣ ٬ٜهٰة خٛنذع
إعداد وحدة تقويم األداء وضمان اجلودة
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٩خ٠ٛخ ؿن ٩خ٤ٛب ج خ٠ٛنتٔنة ٩خ٪ِٛخ ل ٩خٳػلنخض ٩تـنٰلْ خ٠ٛول ٯٰن خٳقٸٰٓلة خ٤٠ٛظل٪ص
ه ٬ُ ٨ٰٜشأ ١ئ بخلخ ٝخ٠ٛبـ٪هٰ٩ ٢ٯ٤٠خ خ٠ٛبـ٪م خٛذْ ُٮ دنٯلة خٔٛلنخض ُلٮ خٵشلبنخٕ
ُٮ خٛنذع  ٢ٟقٸ ٙتٰٓ٪و ٦ه ٬ٜخ٪٠ٛخُٔة خ ٠ٛبٰ٤نر ٗ ٠ٯشبنؽ ٩ج ٪ؿنٰب ٟشلنٍ ُلٮ
خٛنذع.
 -00ه٤ل ئ بخلخ ٝخٛذٰ٪خ ٣ل ُٮ خٛبج ضو خٛوٰ٠ٜة ٯجب تٔ ٰٜٚهل خٛذٰ٪خ ٣ل خ ٠ٛبخلٟة ُٮ
خٛنذع ٠ل ٯب ٤لب ٟلن خ ِٛللر خ٠ٛنجل٪ر ٟل ٢خٛنذلع٠ٗ .ل ٯجلب  ١ٯو ٟل ٚخٛذٰل٪خ ١نُلْ
٩ٯٔ ٜٚخٳ ٞٛخ ٛ٭ ٯبونع ٩ .٦ٛهٔب ئ٣ب ٨خٛبجن ة ٯجب ٟنخه ر خ٩ ٰٞٔٛخٳقٸّ ٩شلن٩ؽ
خٛظذة خٛنٰئٰة ُٮ خ٠ٛجب٠ن ه٤ل خٛبخٜض  ٢ٟخٛذٰ٪خ ٣ل.
 ١ -0٠ٯخب ض خٛن دثٰ ٢ٰ ٢ٟ ٢خ٠ٛبٔل ٤ ٢ٰٟه ٬ٜخ ُ ٤٠ٛة ٩خٔٛللضخل خ٤ٟ ٘ٛلة  ١٩ ٩تٰٰ٠ل
 ٩ٷ ٯ بٌ٩ ٚكِٰب٠ٗ ٦شنٍ ُٮ خ لبٌٸ ٙخٛنل دثٰ ١ ٩ ٢ٯ٠ل ضس ٤٨ٟلة خٵشلنخٍ ظل٪ضر
ٟنػٰة  ٩ؼٰ٠ن.

خامضاً :االلتشامات حنى املللًُ الفلزيُ واليشز
خٰٜ٘٠ٛة خِ٘ٛنٯة ٧ٮ ٣ب خ ٜٛبِٰ٘ن خٷ ب٘ ض٭ ٛٴُلنخ ٧٩لٮ ٟذٰ٠لة ٔٛل  ١٪٣خٛل ٭ ٯبلٰخ ٛ ٠ٛلٖ
خِ٘ٛنر خٷهبنخٍ ٨ل ٩خٛذظل ٙ٪هٜل ٟ٘ ٬لب  ٟٯلة ٨٤ٟل ٩ٯذ٘ل٧ ٞل  ٥خٛوٸٓلة خ٠ٛو ٯٰنخٳقٸٰٓلة
خٱتٰة:
 -0دٔلل ّ٪خٛب٪زٯللن ٩خٵ٣ب ل خ ٩خٰٜ٘٠ٛللة خِ٘ٛنٯللة ٷ تبو ل ضع ٟللن خٛذنٯللة خٳٗ ٯٰ٠للة ٩تلل٪خُن
خ٠ٛو ٟ٪ٜل ٛٲقنٯ.٢
٠ٜٛ -٠إ َٛدْ خ٤ٛشن  ١٩د ٍ  ٩ئػ ُة ٟل ٢ج٨لة خ٤ٛشلن ٩ٯلب٩ ٞػلن خٳ ل٠

٤ل خ هٜل٬

٠٧ ٟة ٗ ٚدع  ٩بنتٰب ٓلضت ٞ٨خٰ٠٧ ٠ٛة ٜٛ٩جٰ٠ن دْ ٩ػن .ٞ٨ ٠
 -٠ٯوبنللن خ٠ٛإِٛل ٟ ١ ٪للئ ٟ ٢ٰٛ٪للئٰٛ٪ة ت ٟللة هلل ٢خ٠ٛإٛللَ ٨ٛ٩لل ٞدٔلل ّ٪خٰٜ٘٠ٛللة خِٛن ٯللة ؿنٔل
ٳ٪ٛ٩ٯ ل خٳ . ٠
ٰٛ -4و  ٢ٟدْ ُ ٞ٧ ٢ٟل٪ٟ ٬خٓلن خ ٛلٜـة ٩ػلن ل ٩ ٞ٨ ٠خٛذظل ٙ٪هٜلٮ ٯلة دٔلُ ّ٪ل٬
خٰٜ٘٠ٛللة خِ٘ٛنٯللة  ٟل ٛلل ٞٯ ل ٪٠٧خ  ٟل ٠٧ة ُو ٛللة ُلل ٬خٛنذللع ٗ ل  ٖٛٷ ٯجللب ٩ػللن لل٠
خٟ ٛٸ هٜٮ خٳ ذ ث خٛوٰ٠ٜة  ٩خٛن

٨ ٚلٍ خ٠ٛج ٜٟة.

ٰٜٜ٘ٛ -5ة خٛذْ ُٰ ٠ٯ٤بج ه ٢ئٗبش ُ ل  ٩ئقبنخه ل ُل ٬خٰٜ٘٠ٛلة خِ٘ٛنٯلة خ٤٠ٛظل٪ص ه٨ٰٜل
ٔ ئ خٟ
 -6خٳُنخ خ ٛٯ٢

بخلٟ ٟو  ٟٚخٰٜ٘ٛة ٩

 ٠٧خٰٜ٘ٛة ُٮ خٵ ّ ِ٣هٜٮ  ٥ ٧خٳ ذ ث.

٪٠٧خ ُ ٬خٳ ذ ث  ٞ٨ٛدٔ ّ٪خٛن ذٰة ٟلٰ ٢لن  ٩ئ٣بل خ ٣ ٩شلن  ٩ت٪زٯلن

ٯة ٣ب ج تـنٰٰٔة ٩ٷ ٯذْ  ٠ٜٛئ ٬ُ ٢ٰٛ٪خٜ ٛـة خ٠ٛش ضٗة ُ ٥ ٧ ٬خٳض ح.
إعداد وحدة تقويم األداء وضمان اجلودة
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 -7خٳ ذ ث خٛب ٬تب ٞؤٜٛ ٖٜٟ ٬٧ ٪ن دع ئٷ ئ خ ٣ض ختِ ّ ٟ٘ب٪و ٟن خٛج ٦٨خٛ٪٠٠ٛة ه٬ٜ
ًٰن .ٖٛ
 -8ٷ ٯ٤٠ن  ٫هؼٰ٧ ٪ئة تلضٯو  ٢ٟدْ خٛبأ٩ َٰٛخٛب٠بن ا٣ب خ خٰٜ٘٠ٛة خِ٘ٛنٯة خٛخ طة ل٦
شنؽ  ١ٯٔل ٣ ٝخ ٟج ٰ٣ة ٘٠ٛبنة خٰٜ٘ٛة ٩ٷ ٯج٪ز خجن ض خٛـٸو ه ٬ٜشنخ ٟإ.٦ِٛ
 -9خٵٛب خ ٝتج  ٥ئدبنخ ٝخٰٜ٘٠ٛة خِ٘ٛنٯة ٩هل ٝئ بخلخ٩ ٟ ٝض
٩خٵهبنخٍ ٛج
-0٢

٠ٛنخجن  ١٩ئ  ٩ ١تظنٯخ

خ ٢ٟ ٙ٪ٔ٤٠ٛخ٠ٛإ ِٛل خٳقن٩ ٫خٵش ضر ٩خٵش ر  ٥ ٨خ٠ٛنخجن.

هل ٝنٓة ٟ ٫إ َٛه ٩ ٬٠ٜئ بخلخ ٦ٟـنٯٔة ًٰن طذٰذة  ٩ئ بخلخ ٝخٌٛش
 ٩خٛبللللٰٛو ُللل ٬خ٤ٛشلللنس ٟثللل ٚخٷقلللبٸّ )٩ (Fabricationخٛب ٯٰلللَ )(Falsification

٩خٷ٣بذ .(Plagiarism) ٙ

صادصاً :االلتشامات جتاه تعله أخالقًات ممارصُ مهيُ
الصًدلُ٩خٰ٨ٛئللة خ٠ٛو ٣٩للة ٰٜ٘للة خٛظللٰلٛة ٯٔللل ١٪ٟتو ٠ٰٜل ٟب ٰ٠ل خ
دٰللع  ١هؼ ل ٰ٧ئللة خٛبلللضٯو
ٛـٸ  ٞ٨خ ٛٯ ٍ٪ ٢ٯظنذ ٬ُ ١٪خ ٠ٛبٔن ٚطٰ ٛة  ٢٠ُ – ٢ٰٰ٤٨ٟخٛؼن٩ض ٫خٛبنٰٗ ه ٬ٜتوٰٜٞ
٧إٷ خٛـٸو قٸٰٓ ل  ٠ٟض ة  ٥ ٧خ٤٨٠ٛة ه ٬ٜخ٤ٛذ ٪خٛب :٬ٛ
 -0ئدبنخ ٝخٛوٸٓة ٰ ٢خٛظٰل٩ ٬ٛخ٠ٛنٯغ.
 -٠تذ ٰ ٢خٛخلٟة ٩خٛنه ٯة خٛظذٰة ٩خٷ٧ب٠ٛ ٝ ٠نٯغ.
 -٠خٛبو ٩ ١٩خٛب٘ ٟ ٟٚن ٓٮ خِٛنٯْ خٛظذٮ.
 -4ئدبنخ ٝخ ٛنٯة ٩ئ بٔٸٰٛة خ٠ٛنٯغ.
 -5خ٠ٛذ ُلة ه ٬ٜتـ٪ٯن خ٤٨٠ٛة ٩خٛبو ٰٜٞخ ٠ٛب٠ن ٩خ ِ٘ٛر خٰ٤٨٠ٛة.
 -6ئدبنخٓ٩ ٰٞٓ ٝلضخل زٟٸ  ٬ُ ٞ٨خ٤٨٠ٛة  ٖٛ ٗ٩هؼ ُنٯْ خٛنه ٯة خٛظذٰة.
ً -7نس ٩ ٝ٪٨ِٟض خٛظٰل ٬ُ ٬ٛخ٤٠ٛلٟ٪ة خٛوٸجٰة ٩قلٟة خ٠ٛجب٠ن ٩ئدبٰ ج ت.٦
 -8ٷ ٯ٠ب٤ن ه ٢تٔلٯ ٞخٛخلٟة ٩خٛنذع ه ٢خٛول ٬ُ ٙت٪زٯن ٟظ ض خٛنه ٯة خٛظذٰة.
 -9ٷ ٯل٩ ٙٯشٰن ئٛٮ خ٩ ٝ٪٠ ٛخ٪٠ٛخ خ٠ٛخلضر  ٩خ٪٠ٛخ خ٠ٛبِجنر ٩ؿنّ تذؼٰن. ٧
 -0٢ٷ ٯٔل٠ٛ ٝنػ ٩ ٥ٯة ًٰ ٢ٗ ٟ ٢ٟن ٪ٟلٓ٪ة ٩ ٨خٛبو ُٔ ٟٚؾ ٟن خٛشنٗ ل خٛن ٰ٠ة ُٮ
تُٰ٪ن خٛل٩خ .

إعداد وحدة تقويم األداء وضمان اجلودة
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احملىر الجاىٌ :أخالقًات الطالب اجلامعٌ

ٯبؼ ٧ ٢٠خ خٰ٠ٛث ّ ٟج٪٠هة  ٢ٟخٳقٸٰٓ ل خ٪ٛخجب ت٪خُن ٬ُ ٧خٛـٜب خٛج ٟوٮ ٩ختن م ٟ
٧للٟٔ ٪نلل ٟ٩ ٙ٪لل٪٠ح ٟلل ٢جل ٣ن٩ ٞ٨خٷ بول ٩خٷٟب٤ل م هللٗ ٢للٟ ٚل ٧للٟ ٪نُلل٪ع ٤٠ٟ٩لل٪م ًٰ٩للن
٪٠ ٟح .٦
أوال :األخالقيبد انتى َتًسك ثهب في أثُبئُب طالة انكهيخ:
 انصجر وانًثبثرح في طهت انعهى
خٷٛبل خُ ٝللٮ خ ٔٛهل ل خٛلضخ للٰة ٩خ٠ٛو ٟلل٩ ٚخٛلل٪ضش ٩خٷ للب ٪ٯ ٧٪ل ًٰ٩ن٧ل ٟلل ٢خٛج ٜل ل
خٛبوٰ٠ٰٜة:
 ١ .0ٯٜب ٛ ٝذؼ٪ض ُ ٬خ٪٠ٛهل خ٠ٛذل

ٛجل ٙ٩خٛلضخ ٮ.

 ١ .٠ٯٜبل ٪ٔٛ ٝخهللل خ٠ٛو٤ٜللة ٰٜٔٛللل ٩خٛب للجٰ٩ ٚخٛذللنص هٜلل ٬دؼلل٪ض خٷٟبذ ٣ل ل ٣ظللَ
خِٛظٰٜة ٩خِٛظٰٜة خٰ ٨٤ٛة ُ٪ٟ ٬خهٰل ٧خٔ٠ٛنضر جل ٙ٩خٷٟبذ  ٣ل.
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 ١ .٠ٯٜب ٨ٛ ٝل٩ ٩خٷدبنخ ٝخ٠ٛبن  ٙل ٤خٛج ٜل خٛبوٰ٠ٰٜة.
 ١ .4ٯش ضٕ ئٯج ٰ ُ ٬خٛبو ٰٜٞخٛبِ هٜٮ.
 ١ .5ٯٔ٪ ٝ٪خجن ت٩ ٦ٯونٍ دٔ٩ ٦ٓ٪ٯذ ُق ه. ٨ٰٜ
 ١ .6ٯ ٠ل ضس خٳ٣شللـة خٛـٸ ٰللة ٩ٯذللنص ه ٜل ٬دؼلل٪ض خ٤ٛللل٩خل ٩٩ضش خٛو٠لل ٚخ٠ٛب دللة
ٰٜ٘ٛة.
 .7خ٪٠ٛخكنللة هٜلل ٬تٰ٠٤للة خٔٛلللضخل ٩خٛو٠لل ٚهٜلل ٬خٗب ل و ٨ٟل ضخل ٟخبِٜللة ت٪خٗللب ٟبـٜنل ل
 ّ٪خٛو.ٚ٠
 .8خٛبذٛ ٬ٜثٔة ِ٤ٛو ٩خٛظلّ ٩خٛشِ ُٰة ٩خ٠ٛث نر ُ ٬خ٣ج ز ٩ئهلخ خٳ ذل ث ٩خ٠ٛشل ضٯن
خ٠ٛـ ٪ٜة ٟن خٷ بو ٣ة ٠ٛنخجن خٛذلٯثة خ٠ٛب دة ُ ٖ٤ ٬خ٠ٛونُة خ٠ٛظنًٰ٩ ٫ن٧ل ٟل٢
خ٪٠ٛخٓن خٵ٘ٛبنٰ٣٩ة.
 .9هللل ٝخٜٛجلل ٪ئٛلل ٬خٛلللض٩س خٛخظ٪طللٰة ٩خٷ للبِ ر ٟلل ٢هؼل ٰ٧ئللة خٛبلللضٯو ٩خٰ٨ٛئللة
خ٠ٛو ٣٩ة ل ٤خ ٛه ل خ٘٠ٛبنٰة.
 .0٢هل ٝخٜٛجٌٜٛ ٪ش  ٩ئل ضر خٛشٌب ُٛ ٬ج  ١خٷٟبذ  ٣ل.
ثبَيبً :عالقخ انطبنت يع اآلخر فى انكهيخ:
 احتراو األخر وانتعبوٌ يع انسيالء
ٯبذٜلل ٬ؿ ٛللب خٰٜ٘ٛللة ٠ج٪٠هللة ٟلل ٢خٔٛللٰ٩ ٞخٳقٸٰٓ ل ل خٛبلل ٬تبجٜللُ ٬لل ٬هٸٓبللٟ ٦للن خٱقللن
٩تبؼ ٢٠خٱت:٬
 .0خدبنخ ٝخٱقن ٛنً ٢ٟ ٞخٷقبٸٍ ُ ٬خ٪٤ٛم – خٛثٔ ُة – خٛلٯ – ٢خ ٠ٛب ٫٪خٷٓبظ .٫
 .٠خٷٛب خ ٬ُ ٝخ٠ٛل٨ن ٩خ٪٠ٛخهٰل ٩خٛذلٯع ٩خقبٰ ض خٳ ِٛف ٩خ٪ٜٛخ خ ٜٛذظ ٙ٪ه ٬ٜخٛذّٔ٪
٩خ٪ٛ ٝ ٰٔٛخجن ل خ٠ٛـ ٪ٜة.
 .٠خٛذللنص هٜلل ٬خٷدبللنخ ٝخ٠ٛبن ل ٤ٰ ٙلل ٩ ٦للٰ ٢هؼ ل ٰ٧ئللة خٛبلللضٯو ٩خٰ٨ٛئللة خ٠ٛو ٣٩للة
 ٩هؼ خٛج ٨ز خٵ خض٭.
 .4خٛذنص ه ٬ٜخٛبو ٟ ١٩ن خٟ ٛٸ ُ ٬خٳ٣شـة خٛـٸ ٰة خ٠ٛخبِٜة ٩خٷهب خض ه٤ل خٛخـأ.
 .5خ٠ٛذ ُللللة هٜللل ٠ٟ ٬ض لللة خ٤ٛشللل ؽ خٛنٯ ػلللٮ ٩خ٠ٛشللل ضٗة ُللل ٬خ٤ٛلللل٩خل ٩خ٠ٛلللإت٠نخل
٩خٷدبِ ٷل ٩خ٠ٛ

ٔ ل.
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ثبنثبً :عالقخ انطبنت وانجيئخ انذاخهيخ ثبنكهيخ وخبرجهب:
خٛبو ٟ ٟٚن خٛنٰئة خق٩ ٚق ضخ خٛج ٟوة تُول  ٢ٟخٳ٪ٛ٩ٯ ل خٛب ٬ت٨ب ٨ ٞخٛج ٟولة ٩دٰلع ١
خٛج ٣ب خٳقٸٓٮ  ٦ٛهلٰ ٞخٳلن ه ٬ٜخٛنٰئة  ٛخ ٣له ٚٗ ٪ؿ ٛب ه ١ ٬ٜٯذ ُق ه٣ ٬ٜل ُة  ٩ٸٟة
ٗ:٢ٟ ٚ
 .0خ ٔٛه ل خٛلضخ ٰة ٩خ٠ٛو ٟل٩ ٚخٛل٪ضش ٠ ٩ل تذب٪ٯلٟ ٦ل ٢ج٨ل ر  ٟٔ٩هلل ٩دل٪خ ؾ ًٰ٩ن٧ل
٩خهبن ض  ٧خ خ ٪٧ ٕ٪ٜ ٛخدبنخٛ ٟذٔٓ ٦ن ٚدٔ ّ٪خٌٰٛن.
ٟ .٠نخُْ خٰٜ٘ٛة ٩خ٠٠ٛنخل خٛلخقٰٜة ٩خٛخ ضجٰة  ٢ٗ ٟ ٩خٷ٣بل ض ٩ط ٛة خٷ ب ٗ ض ٩خ٠ٛـوٞ
٩خُٰ ٘ٛبنٯ ل ًٰ٩ن ٢ٗ ٟ ٢ٟ ٧خٛخل ٟل خٛب ٬تُ٪ن ٧خٛج ٟوة.
 .٠خ٘٠ٛبنة ٟٔ٩ب ٰ٤تٗ ٢ٟ ٨بلب ٟ٩جلٸل هٰ٠ٜلة  ٩ج٨ل ر د لب آٛل٬س ٩خٷٛبل خ٨ٛ ٝلل٬ُ ٩
ٓ ه ت٩ ٨ختن م خٛبو ٠ٰٜل خ٠ٛو٤ٜة خٛب ٬تذ٘ ٞخٛو ٚ٠خق ٚخ٘٠ٛبنة.
 .4خ٠ٛو ٩ ٟٚخٛل٪ضش ٩خٛذلنص هٜل ٬خٷ لبخلخ ٝخٳٟثلٜٛ ٚخ ٟل ل ٩خٰ٠ٛل ٩ ٥ختنل م خٛبو٠ٰٜل ل
ه٤ل خ بخلخ ٝخٳج ٨ر ٩تنٗ ٠ٗ ٨ت ٞخ بٸ ٬ُ ٨ٟلخٯة خ٠ٛو.ٚ٠
 .5خٛنٰئة ق ضخ خٰٜ٘ٛة ٩خٛذنص ه ٬ٜهل ٝئٔٛ

ٟ ٫خِٜل ل ُل ٬خٛشل ضم ٩خقبٰل ض خٳ ل٪ٜو

خ ٤٠ٛب ُ ٬خٛذلٯع ٩خٛبونٰن ه ٢خٷهبنخع أ ٪ٜو  ٤ٟب ٩ٷ ْ.
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احملىر الجالح :اجلهاس اإلدارٍ والعاملني
ئ ١خٳ ب ٩خٛـ ٛب ٷ ٯشل٘ٸ ١خٛول  ٢ٰٜٟخِٛل ه ٢ٰٜخ٪ٛخدللٯُ ٢لٮ خٰٜ٘ٛلة ل ٚٯُوللخ ١جل خ ٟل٢
خ ٚ٘ٛخ ٛ٭ ٯؼ ٞه٪خ ٣آقنٯ ٢ػ ٢٠خ٠ٛإ

لة تشلب٨ٟ ٚ٠ل  ٞ٨ٟتلُٰ٪ن خٛشلن٩ؽ خ٠ٛثٜل ٬خٛبل ٬ت٘٠ل٢

خٳ للب ٟلل ٢خ ٩كِٰللة خٛبوٜللٰ٩ ٞخٛنذللع هٜلل ٬د لل٩ ٢جلل٩ ٦ت للٜٛ ٰٚ٨ـ ٛللب خ٤ٛج ل ح ُلل ٟ ٬ل ض٥
خٛلضخ ٮ.
٩ٯجب  ١ٯٜب  ٝخٛو  ١٪ٜٟخٵ خضٯ ٬ُ ١٪خٰٜ٘ٛة ٔ٪خهل خ ٕ٪ٜ ٛخٱتٰة:
 -0خٛب٠بن ذ  ٢خٛخ٩ ْٜخٛب ٟخ ُٮ خ٠ٛو ٜٟة ٩خٷدبنخ ٝخ٠ٛبن .ٙ
 -٠خٷقٸص ُٮ خٛو ٚ٠خٷٛب خ ٝخٛب ٛ ٝج ٪ر ُٮ خ  ٝ ٨ٟهٰٜ٘ٛ ٞ٨ٜ٠ة.
 -٠هل ٝخٵػنخو ه ٢خٛو ٩ ٚ٠تذنٯغ خٱقن ه.٦ٰٜ
ٟ -4ب وة خٛبـ٪ضخل خٛذلٯثلة ٩خٛذلنص هٜل ٬دؼل٪ض خٛلل٩ضخل خٛبلضٯنٰلة خٛبل ٬ت٠٤لٮ ٓللضختٞ٨
٩تو ٚ٠ه ٬ٜتـ٪ٯن خٳ خ ُٮ خٛو.ٚ٠
 -5خدبنخ ٝخ٪ٔٛخ٩ ٢ٰ٣خٳ٣ل٠ة خٵ خضٯة ٰٜ٘ٛة.
 -6خ٠ٛذ ُلة ه ٬ٜنٯة خ٠ٛو ٟ٪ٜل ٰٜ٘ٛلة ٩هلل ٝخٵ ٷ لأ ٫تؤٰٜل ل  ٩تظلنٯذ ل  ٪ٛل ٚ
خٵهٸ.ٝ
 -7خٷ٣ؼن ؽ ٔ٪خهل خٳقٸّ خٰ٤٨٠ٛة ٩تلهٰ ٞخٛشِ ُٰة.
 -8خ٠ٛذ ُلة ه ٬ٜخ ٙ ٠ٛخٛو ٩ ٝئ ٸى خٛنؤ

أ ٫تج ٩زخل ٟ ٩خ  ِٛل ٓ ٰ٣٪٣ة.

 -9شٰ٪م خٷدبنخ٩ ٝخٛبو ٩ ١٩خٳ٣ ٟة ٰ ٢خٛو  ٩ ٢ٰٜٟوؼ.ٞ٨
 -0٢خٷٛب خٛ ٝظلّ ٟن خِ٤ٛو ٟ٩ن خٛنؤ

٩خ ٠ٛبِٰلٯٛ ٢ن ٤ج ل٪ض خٛثٔلة ٩خٛبٔللٯن ٗ٠بـٜلب

ٮ ٟ ٢ٟبـٜن ل خ٤ٛج ح ُ ٬خٛو.ٚ٠
 -00خ ٩خجنل ل خٛو٠لل ٚخٗ٪٠ٛلل ٚئٛللٰ٘ ٞ٨لل٣ ٟ ٚللة ٩ئتثل ١س ٩تِٰ٤ل  ٥أ للنم ٓ٩ل ٘٠ٟلل٢س ػلل٢٠
دل ٩خٳ٣ل٠ة ٩خٛبو ٠ٰٜل خ ٛضٯة.
 -0٠خٛذنص ه ٬ٜتٔللٯ ٞخٛخلل ٟل ٛٴشلخ ص خ٠ٛوٰ٤لٰ ٢و٨ٜ٠لٞس ٟل ٢هؼل خٰ٨ٛئبلٰ ٢خٛبوٰ٠ٰٜلة
٩خٵ خضٯةس ٩خٛـٜنة ٩خ٠ٛنخجوٰ٢

ٛ٪٨ة ٩ٯ ن ػ ٢٠دل ٩خٳ٣ل٠ة خ ٛضٯة.

 -0٠خٷٛب خ ٝول ٝخ بٌٸ ٙخٓ٪٠ٛن خ٪ٛكِٰٮ ٛبذْٰٔ ُ ٤ٟن  ٟٯةس ٛ ٩ن٪ٜى ٟآضو شخظٰة.
 -04خٛذِ ف هٟ ٬ٜنخُْ ٠ٟ٩ب ٜ٘ل خٰٜ٘ٛة ٩تنشٰل خ ب٨ٸٗ. ٨
 -05خٛذنص ه ٬ٜتٰ٠٤ة ٓلضخت ٢ٟ ٞ٨قٸ٩ ٙضش خٛو٩ ٚ٠خٛل٩ضخل خٛبلضٯنٰة خٛبٮ ت ُ ٞ٧ٮ ضُن
خ ِ٘ٛر ُٮ خٛو.ٚ٠
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انًراجع
 ١٪٣ ٓ -0ت٤لٰ ٞخٛج ٟو ل ضٓ٤ 49 ٞة .1972
 -٠خٰ٠ٛث ّ خٳقٸٓٮ ٰٜ٘ٛة خٛظٰلٛة  -ج ٟوة خ٧ ٔٛنر إصدار 2009و .2015
 -٠خٰ٠ٛث ّ خٳقٸٓٮ ٛج ٟوة ٓ ٤ر خ٪ ٛٯو.
 -4خٰ٠ٛث ّ خٳقٸٓٮ ٠ٜٛجب٠ن خٛج ٟوٮٰٟ -ث ّ خٛ ٘ٛب خٛج ٟوٮ ٩ -زخضر خٛبو ٰٜٞخٛو ٛٮ
٩خٛنذع خٛو٠ٜٮ -ج٪٨٠ضٯة ٟظن خٛون ٰة.
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