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جالل لكل من بذل الجهد وأخلص  النيصة وتنصانى سصي سصبيل رقصي ورسعصة  تحية وتقدير وا 
 جامعة المنوسية . –كلية الطب 

ونحصصن  ذ نقصصدم لهصصم هصصذه النسصصخة  نمصصا نعتصصرف أن هصصذه االنجصصازات مصصا كانصصت لتصصتم لصصوال 

تعصصاونكم الخصصال  ومقترحصصاتكم البنصصاءة ومثصصابرتكم علصصي العمصصل الجصصاد لتحقيصصق أسصصمى 

ليبقصصى عملنصصا دائمصصا برهانصصاخ علصصي االخصصال  ويتصصري بصصصمة م صصيئة سصصي ذاكصصرة  االهصصداف

 . الوطن وهللا نسأل العون لنتم معا تكمله المشروع
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قليمية ودولية تتميز بالرياادة ىاج داودة  أن تكون كلية معتمدة أكاديميا ذات سمعة محلية وا 
 .التعليم الطبج والرعاية الصحية 

 

 

 

 

دامعااة المفوىيااط بت ااري  طبياا  ب اارع طبرااا للمعااايير  –أن تلتاازم كليااط الطاا  
سااااوع العماااا  المحلااااج الروميااااة ايكاديميااااة المردعيااااة ت قااااادرا علااااج تلبيااااة  حتيادااااات 

مهارة ىج  دراء أبحاث علمية لتطوير المهفة وال دمة الطبياة المردماة واإلقليمج ت ذو 
و البيئاة المحيطاة  ت حريصا علج التدري  والتعليم المستمر بما يادعم  دماة المدتما 

 ىج  طار اإللتزام بأ القيات المهفة .

 

 

 

 

 
 

 رؤية كلية الطب جامعة المنوفية 

 

 رسالة كلية الطب جامعة المنوفية 
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 أهم خمسة من نقاط القوة والضعف :

 نقاط ال عف نقاط القوة م
الهيكصصل التنظيمصصي وسلسصصنة ابدارة بالكليصصة بصصصنة  1

عامصصصصصصصة حيصصصصصصصي يتسصصصصصصصم بالواقعيصصصصصصصة و و صصصصصصصو  

العليصصصصا و الصصصصصالحيات والمسصصصصئوليات للوظصصصصائف 

يتمشصصصى مصصصع حجصصصم الكليصصصة وطبيعتهصصصا ومكانتهصصصا 

 وتخصصها

 موارد الكلية المالية ال تغطى احتياجات االنشطة .

تصصصصصصواسر ااعصصصصصصداد الكاسيصصصصصصة و تنصصصصصصوع كنصصصصصصاءات و  2

تخصصصصات أع صصاء هيئصصة التصصدريا و التصصزامهم 

 بواجباتهم من حيي العملية التعليمية و البحثية  

عدم وجود خطة تدريب لتنمية مهارات أع اء هيئصة 

 التدريا البحثية و التعليمية 

وجود البرامج التعليمية المميزة مثل برنامج طصب  3

 ااسرة

 المباني و المراسق بحاجة  لى تجديد و  حالل

ارتباط الكلية بالمجتمع المحيط و قيصام الكليصة و  4

 الطصصصالب بتقصصصديم خصصصدمات مجتمعيصصصة مثصصصل تنظصصصيم

 القواسل الطبية

سصصوء نظصصام تقيصصيم الطصصالب حيصصي يعتمصصد  البصصا علصصى 

قيصصصاا المعصصصارف دون قيصصصاا درجصصصات النهصصصم والقصصصدرة 

 على حل المشكالت

ارتنصصصاع أعصصصداد الطصصصصالب المقيصصصدين سصصصي البصصصصرامج  5

 الدراسية للدراسات العليا

 صصصعف تطبيصصصق سياسصصصة الثصصصواب و العقصصصاب للجهصصصاز 

 ابداري

 

 

 ة الداخلية صصصصتحليل البيئ
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 دات: ـة من الفرص والتهديـأهم خمس

 التهديدات النر  م

زيادة االهتمصام علصى المسصتوإل ابقليمصي بأهميصة  1
 مان الجودة والتحسين المسصتمر سصي منظومصة 
العمليصصصصة التعليميصصصصة و  نشصصصصاء الهيئصصصصة القوميصصصصة 

 ل مان جودة التعليم و االعتماد

زيادة سروع  التوسع سي  نشاء الجامعات الخاصة و

الجامعات ااجنبيصة وتنوقهصا سصي العمليصة التسصويقية 

لبرامجهصصصا و جصصصذبها اع صصصاء هيئصصصة التصصصدريا مصصصن 

 الجامعة

وجود مشاريع تابعة للمجلا ااعلصى للجامعصات  2
مثل مشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد 

 الذي يساعد سي دعم الموارد المطلوبة.

 معلنةعدم وجود خطة قومية بحثية 

 التوسع سي زيادة التخصصات الطبية 3
  عف منظومة التعليم ما قبل الجامعى

اتجصصصصصاه الدولصصصصصة لتحسصصصصصين المسصصصصصتوإل المعيشصصصصصي  4
اع اء هيئة التصدريا و العصاملين بالجامعصة و 

 مشروع ربط الحواسز ب مان الجودة

 الزيادة المطردة سي أعداد الطالب المقبولين سنويا

المعاهصصد البحثيصصة التخصصصصية وجصصود العديصصد مصصن  5
تتبع جامعة المنوسية مثل المعهصد القصومي للكبصد 
و معهصصصصصصصد الوراثصصصصصصصة و معهصصصصصصصد بحصصصصصصصوي البيئصصصصصصصة 
الصحراوية و وجود العديد من المصانع و رجال 
ااعمصصصصال سصصصصي المنطقصصصصة الصصصصصناعية ممصصصصا يتصصصصي  

 النرصة لعمل اتناقيات و شراكات معها

انتشصصصار ثقاسصصصة الصصصدروا الخصوصصصصية بصصصين طصصصالب 

 لجامعاتا

 

 

 

 خارجيصصصةال ةصصصصل البيئصصصتحلي
 



 2018 طريقك الي الجودة للسادة اإلداريين
 

 (8 ( جامعة المنوفية –كلية الطب 
 

 االهداف االستراتيجية لكلية طب المنوسية
 

   

 .عتماد ايكاديمج المستمرضمان الدودة للحفاظ علي اإل -1

 .ومحليا   يفاىس  قليميا   ز ري  عصري متمي -2

 ات العصر من ايمراض .ابحث علمج تطبيرة لموادهة تحدي -3

 تطوير وتفعي  برام  الدراسات العليا طبرا لألئحة الدراسية. -4

 . ة والتواص  م  ال ريدينازيادة الم اركة المدتمعي -5

 التحسين والتطوير المستمر بفاءا  علي أراء المستفدين . -6

 .درات أعضاء الهيئة التدريسية قو  استمرارية تفمية مهارات -7

 تعزيز الوض  التفاىسي ةتفمية الموارد الذاتية . -8
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 ينصصادة االداريصصا للسصصتم تحقيقهازات التى صصصاالنج
 ودةصصمن خالل وحدة  مان الج

 

 ودود  مكافيات مادية وتكفولودية تسه  ايداء وتحسن االفتاج . -1

 برام  تدري  االداريين علي المهارات اإلدارية الحديثة . -2

 لعاملين دوريا  .اراء اقياس  -3

  عداد آلية لتلري ال كاوع والمرترحات وتردم ترارير ما تم من  دراءات دوريا  . -4

   عن ميثاع  رف كلية الط  يتضمن أ القيات المهفة للعاملين بالكلية . عداد كتي -5

 بالكلية . تدديد البفيط االساسيط -6

 حضافة أطفا  يبفاء العاملين بالكلية . -7

 عم  مؤتمر اداري سفوي علي هامش مؤتمر الكليط  -8

 عم  لراءات دوريط للعاملين بالدهاز االداري بالكليط  -9

 ا تيار الموظف المثالي دوريا وتكريمط  -11
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 ةالمخصصــة بالكليـــقائمـــة اإلدارات 

 لية اون المالشئ دارة  -1
  دارة الشئون االدارية  -2

 –المعااون -ة التادريس اهيئاأعضااء قسام  –ات اقسام االستحراقا –ن ا) قسم  ئون العاملي
 ( المعا ات  -م االر يفاقس
  دارة الحسابات  -3
 المكتبة دارة  -4
 والعالقات الثقاسيه  دارة البحوي العلمية -5
 الهندسيه  دارة  -6
  دارة رعاية الشباب -7
  دارة شئون الطالب  -8
  دارة الدراسات العليا -9

  دارة المشتريات والمخازن -11
  دارة المعامل -11
 وحده  مان الجوده -12
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 الموظفاتصصأخالقيا:صثالث

العالقااات بااين الموظااف والدولااة أو أداء العماا  بدقااة وا  ااال  ت  ن طبيعااة :دقيقصصا ومخلصصصا  .1
 استفادا   لج قولط سبحافط وتعالجالمف أة ال اصة هي عالقة تعاقدية وبفاء علج هذه العالقةت و 

ت ىافاااط يترتااا  علاااج الموظاااف أن ياااؤدي العمااا  بأقصاااج  1َياااا َأياهَاااا ال اااُذيَن آَمُفاااوا َأُوىُاااوا بُااااُلُعُروُد 
لعراااد .. ىاااايداء ال يعفاااي ىراااط اإلفدااااز باااأي  اااك  مااان اإلمكافاااات  المتاااوىرة لدياااط وىااااء بهاااذا ا

اي كا   فماا يتدااوزه  لاج اإلفدااز بأقصاج درداات االساتطاعة ت ما  است اعار المسائولية أماام 
هللا ىااي ذلااـ وقاااد بااين الرسااو  صاالج هللا عليااط وساالم  ذلااـ برولاااط ىااي الحااديث   )  ن هللا يحاا  

 من العبد  ذا عم  عمال  أن يترفط(.
من حياث المحاىظاة علاج ابدا  العاماة وان أن يترىا  عان كا  ماا   يرة والسلويحسن الس .2

 ي   ب رف الوظيفة والكرامة ت سواء كان ذلـ ىي مح  العم  أو  اردط.
 ت ال اصة بالمؤسسة وعدم  عالفها احترام سرية بعض المعلوما كتوماخ   .3
ال  صاااية علاااج المصااالحة االحسااااس الااادائم بالمسااائولية مااا  عااادم ت ليااا  المصااالحة :مسصصصئوالخ  .4

 .العامة
يداااا  علااااج الموظااااف أن يكااااون أميفااااا  ىااااي أدائااااط لوظيفتااااط ت وان يترىاااا  عاااان كاااا    ً  .أمينصصصصا .5

مااااااا ياااااافر  ماااااان كيافااااااط ك ااااااادم لألمااااااةت وبفاااااااء عليااااااط ت يداااااا  علااااااج الموظااااااف أال يساااااات دم 
الوظيفااااااااة لتحرياااااااااع مصاااااااااالم  اصاااااااااة ساااااااااواء لااااااااط أم يقارباااااااااط أم لمعارىاااااااااط ت الن ىاااااااااي هاااااااااذا 

ي للوظيفاااااااااة اسااااااااات الال ت واالسااااااااات ال   يافاااااااااةت ويحاااااااااذرفا هللا سااااااااابحافط االسااااااااات دام المصااااااااالح
ُساااااااوَ  َوَتُ وُفاااااااوا  وتعاااااااالج مااااااان ال يافاااااااة ىيراااااااو   َياااااااا َأياهَاااااااا ال اااااااُذيَن آَمُفاااااااوا ال َتُ وُفاااااااوا ا  َ َوالر 

 عدم السرقة أو أ ذ أموا  المؤسسة ب ير حع .و كذلـ . 2َأَماَفاُتُكُم َوَأُفُتُم َتُعَلُمونَ 
طاعة الرؤساء وتففياذ أوامارهمت يتودا  علاج الموظاف أن يطيا  رؤسااءه ىاي ايوامار   مطيعاخ  .6

َيااا َأياهَااا ال ااُذيَن آَمُفااوا َأُطيُعااوا ا  َ  التااي يصاادروفها  ليااطت وذلااـ اسااتفادا  لرولااط ساابحافط  وتعااالج 
ُساااوَ  َوُأوُلاااي اُيَُماااُر ُماااُفُكُم ىَاااُ ُن َتَفااااَزُعُتمُ  ُساااوُ  ُ ُن ُكُفاااُتُم  َوَأُطيُعاااوا الر  ُىاااي َ اااُيءد ىَاااُرداوُه ُ لَاااج ا ُ  َوالر 
ـَ َ ُيار  َوَأُحَساُن تَاُأُويال   . وأن تكاون الطاعاة باالمعروف ت وحتاج  3ُتُؤُمُفوَن ُبا ُ  َواُلَيُوُم اُبُ ُر َذُل
 ار.ألوامط بين ذلـ وباين الطاعة بالمعاروف ل ن كرهالموظف من رئيسط  يئا  ىيد  أن ال ي ل

                                                           
 ( .1آية ) –( سورة المائدة 1
 ( .22آية ) –( سورة األنفال  2
 ( .95آية ) –( سورة النساء  3



 2018 طريقك الي الجودة للسادة اإلداريين
 

 (12 ( جامعة المنوفية –كلية الطب 
 

الصاادع والتعااون االحتاارام وايمافااة ما  الاازمالء والبعااد عان  ثراىااة ال اادا  والففاااع ً   متعاونصصا .7
 واإلساءة اليهم بالرو  او الفع .

 مراعاة آدا  اللباقة ىي تصرىاتط م  الدمهور)طال  ت ريدينتاولياء امور(.دبلوماسياخ: .8
بالتأ ر عن الحضور  لج الادوام ىال يضي  الوقت    محاسظا على وقت الدوام الرسمي .9

الرساامي أو التبكياار ىااي االفصااراف مفااط . باا  قااد يكااون الموظااف مواظبااا  ولكاان  يضااي  أوقااات 
الاااادوام الرسااااامي ىااااي عااااادم تكاااااريس هااااذا الوقااااات ىااااي العمااااا  المفااااات  ت ىيضاااايعط ىاااااي الزياااااارات 

ت ومن والمدامالت واالتصاالت ال  صيةت وىي هذا تضيي  لحروع الفاس وأوقاتهم ومصالحهم
ذلااااـ أيضااااا االفصااااراف عاااان مصااااالم العماااا  والماااارادعين وأصااااحا  المصااااالمت والتفصاااا  ماااان 
موادهتهم وقضاء حوائدهم . وهو ما يسمج ىي ال ر  احتدا  الراعاي عان الرعياة وماا يترتا  
عليط من تعطي  مصالحهم. وىي ذلـ يرو  الرسو  صالج هللا علياط وسالم  ) مان واله هللا  ايئا  

ىاحتد  دون حادتهم و لتهم وىررهم ت احتد  هللا دون حادتط و لتط وىرره  من أمر المسلمين
 . 4(يوم الريامة

تعتباار محاساابة الاففس ال طااوة ايولااج ىااي طرياع االلتاازام اي القااي لألىااراد ت   ناقصصداخ لذاتصصه .11
ىهي فو  من أفوا  الرقابة الدا لياة يدريهاا الفارد علاج سالوكط ال اا  . وتازداد محاسابة الاففس 
وضااوحا  وتااأثيرا  بالفساابة للفاارد السااوي ت أمااا الفاارد  ياار السااوي ى فااط قااد ال يلتاازم كثياارا  بالمباااد  
والريم اي القية ت وبالتالي ى فط ال ي عر بوطأة محاسبة الاذات. وعلياط ىا ن الفارد الساوي يواداط 
بصاااار ات حااااادة  ذا مااااا حاااااو  الريااااام بمدموعااااة ماااان الساااالوكيات التااااي ال تتفااااع ماااا  المباااااد  

المصااطفج صاالج هللا عليااط  اي القيااة وتظاا   و زاتهااا ىااي صاادره مؤلمااة كلمااا تااذكرها.  يرااو 
. أماا الفارد  يار الساوي ى فاط  9(الاففس وكرهات أن يطلا  علياط الفااس اإلثم ماا حااـ ىايوسلم )

يستطي  بساهولة أن ي ارع الرواعاد والمبااد  اي القياة بااالكذ  ت وال يافاة ت وال ادا  ت والسارقة 
ن كااااان مااااان ياااااتعام  معهاااام يتااااأثرون دون أن  يتااااأثر ودون أن يعااااافي ماااان ضااااميره الكثياااار ت وا 

 ويتألمون بدردة كبيرة بمث  هذا الفو  من السلـو .
 
 
 
 
 

                                                           
 ( رواه أبو داود والترمذي وقال األرنؤوط: إسناده صحيح صححه الحاكم ووافقه الذهبي. 4
 ( رواه مسلم ، والترمذي. 9
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 المديرأ القيات  رابعا   

أن يتصاف بهاا المسالم عموماا   ن مان أهام الصافات التاي يفب اي :أوالخ : أن يكون حسن الخلصق 
والماااادير بودااااط  ااااا  هااااي حساااان ال لااااع ت ىبااااال لع الحساااان يسااااتطي  اإلداري أن يكساااا  احتاااارام 
مرؤوسيط ومن ثم يرودهم لتحريع ايهداف  المف ودة وهم ىي حالة معفوية عاليةت ىاال ي اعر أحادهم 

راا  المحرارة لمان حولاط أفط  محترر أو مهمش أو مستص رت أو أن تصدر مفط الكلمات الفابياة وايل
فمااا يعاااملهم معاملااة   فسااافية حاااسفة ىترتفاا  حالتااط المعفويااة ىيربلااون علااج  فداااز  ماان المرؤوسااينت وا 

 العم  وهم ىي أحسن حا  .

يدا  أن يكاون المادير المسالم هاو وأىعالاط قادوة لمرؤوسايط كاي ثانياخ : أن يكون قدوة حسنة :
مسلم هو أو  من يطباع تعليماات العما  ت ىاال ياأمر ب ايء يحتذوا بها ت ىال بد وأن يكون اإلداري ال

 ال ويكون هو أو  من يففذهت وال يفهج عن  يء  ال ويكون هو أو  من يبتعد عفط .ىالمدير المسلم 
يد  أن يكون قدوة لمرؤوسيط ت ىال يعر  أن يفادي بااللتزام بمواعيد العم  مثال  وهو  ير ملتزم بها 

عاااد  وهاااو ظاااالم ت وال بااااال ال  وهاااو  اااارع ىاااي تفضاااي  وتراااديم أعمالاااط ت وال يعرااا  أن يفاااادي بال
َياا َأياهَاا ال اُذيَن آَمُفاوا ُلاَم َتُرولُاوَن َماا ال  ومصالحط ال  صية . وىي ذلـ يرو  الحاع سابحافط وتعاالج 

 . 6َتُفَعُلوَن * َكُبَر َمُرتا  ُعُفَد ا ُ  َأُن َتُروُلوا َما ال َتُفَعُلوَن 

 ن المحاباااااة والمحسااااوبية هااااي أولااااج  طااااوات الفساااااد اإلداري وتضاااايي  :ثالثصصصصاخ:أن يكصصصصون عصصصصادالخ 
المصلحة العامة . ىهي تردم مففعة لبعض الفااس وتفضالهم علاج اب ارين ت وىاي ذلاـ   اال  بمبادأ 
تكاىؤ الفر  والعد  والمساواة.  ومن المحاباة أن يرر  من ير   ومن يزين لط ايعماا  ويكيا  لاط 

لمااديم ت ويبعااد ماان يرااو  الحااع ت ويحاار  علااج ال ياار ويدلااط عليااط . ىعاان عائ ااة رضااي هللا عفهااا ا
ن  قالاات   قااا  رسااو  هللا    )  ذا أراد هللا بااايمير  ياارا  دعاا  لااط وزياار صاادع ت  ن فسااي ذكااره ت وا 

ن ذكار لام يعفا ذا أراد بط  ير ذلـ دع  لط وزيار سوء ت  ن فساي لام ياذكره ت وا  .  7ط (ذكر أعافط . وا 
وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي هللا عفهما ت أن رساو  هللا صالج هللا علياط وسالم قاا    ) ماا بعاث 
هللا من فبي ت وال است لف من  ليفاة  ال كافات لاط بطافتاان بطافاة تاأمره باالمعروف وتحضاط علياط ت 

 وبطافة تأمره بال ر وتحضط عليط ت والمعصوم من عصم هللا
دير عاااادال  باااين مرؤوسااايط وأال يفااارع بيااافهم ىاااي تعاملاااط معهااام ت وال يحاااابي لااذلـ يدااا  أن يكاااون المااا

وىي مرؤوسا  علج حسا  مرؤوس آ ر ى عور المرؤوسين بعدالاة رئيساهم يرىا  مان حاالتهم المعفوياة

                                                           
 ( . 3 – 2آية )  –( سورة الصف  6
 ( رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم . 2
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ففااس الوقااات يمفحوفااط ثراااتهمت أماااا عفاادما ت يااا  العدالااة ت اااتع  الففاااوس بال ضاا  والكراهياااة وتصااايد 
َيااا َأياهَااا ال ااُذيَن آَمُفااوا ُكوُفااوا  عماا . ماان ذلااـ قااو  المااولج ساابحافط وتعااالج اي طاااء ت واليااأس ماان ال

ُللت ُرَوع َوات ُروا ا  َ ُ ن   َقو اُميَن ُ ُ  ُ َهَداَء ُباُلُرُسُط َوال َيُدُرَمف ُكُم َ َفآُن َقُومد َعَلج َأال  َتُعُدُلوا اُعُدُلوا ُهَو َأُقَر ُ 
م ىاي معاملتاط للمرؤسايط ولمان تحات  مرتاط مان العماا  .وعكاس العاد  الظلا 8ا  َ َ ُبير  ُبَما َتُعَمُلوَن 

والموظفين.  ومن صوره مط  ال في وحرمان الحروع المادية كايدور والرواتا ت والحراوع المعفوياة 
 .كالمرات  والترقيات والتردير واالحاترام

لااط  الماادير المساالم الااذي يكااون رحيمااا   ماا  مرؤوساايط يحبوفااط وي لصااون:رابعصصاخ : أن يكصصون رحيمصصاخ 
وكاذلـ ترتفا  حاالتهم المعفويااة. وعفادما يكاون قاادرا  علااج توقيا  عروباة معيفاة علااج بعضاهم ثام يعفااو 
عفهم يزداد حبهم واحترامهم لط. ومن الرحمة أن يصبر عليهم ويسعج  لج تردمهم وتطورهم ت ويسعد 

ما  دادا  ال يتاـر بترقيتهم وفداحهم ت وىتم سب  ال ير لهم ت وهذا ال يتفاىج م  أن يكون المدير حاز 
مداال  للتسي  وال مو  والكس  ت ويحر  علج مراقبة الماوظفين ومتاابعتهم ت وحاثهم علاج اإلفدااز 

 والفعالية.

البد وأن يتصف المدير المسلم بعفة الففس ى ذا كاان اإلداري :خامساخ : أن يكون عنيف الننا
مرؤوساايط ساايرتدون بااط ت ويعفااوا عفيااف الااففس ت يعفهااا عاان ال ااهوات والمحرمااات ىمااا ماان  ااـ أن 

 . أففسهم ومن ثم تستريم ايمور ىي العم  طالما أن هفاـ بعدا  عن ال بهات

يداا  أن يتصااف الماادير المساالم و اصااة عفااد ات اااذه الراارارات :سادسصصاخ : أن ال يسصصتبد بصصالرأي 
فماا علياط أن ي ااور وي اي  داو الم او  رة التاي يفاادي الهامة بصفة ال ورع ىال يكون مستبدا   برأيط وا 

بهاااا الااادين الراااويم ت ىااا ن لل اااورع تاااأثيرا  كبيااارا  لااادع المرؤوساااين  ىاااي رىااا  حاااالتهم المعفوياااة ورضااااهم 
 وم اااركتهمت وقااد فااادع بهااا الراارآن الكااريم ىااي العديااد ماان المواضاا  ت مفهااا قااو  المااولج عااز وداا  

ىَااااااُ َذا َعَزُمااااااَت َىَتَوك ااااااُ  َعلَااااااج ا ُ  ُ ن  ا  َ ُيُحاااااا ا ىَاااااااُعُف َعااااااُفُهُم َواُسااااااَتُ ُفُر َلهُااااااُم َوَ اااااااُوُرُهُم ُىااااااي اُيَُمااااااُر 
.ىعفاادما ال يففاارد اإلداري بات اااذ الراارار باا  يلدااأ   لااج مرؤوساايط و اصااة ايمفاااء ايقوياااء 9اُلُمتَااَوكُلُلينَ 

لم اااورتهم يرااوع الاارأي ويساادد ويكااون أدعااج  لااج الحكمااة والصااوا  . كمااا يكساا  بااذلـ احتاارام ماان 
 ت وحرصهم علج فداحطالمرؤوسين ت ويضمن م اركتهم وتبفيهم للرأي  حولط من

                                                           
 ( . 8آية )  -( سورة المائدة 8
 ( .195آية )  -( سورة آل عمران  5
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يد  علج المدير المسلم أن يكون فصوحا  ويكثر من  سداء الفصام :سابعاخ : أن يكون نصوحاخ 
لمرؤوساايط  ذا ر اا  ىااي اإلقااال  ماان اي طاااء الممكاان الوقااو  بهااا ت وبالتااالي ىاا ذا مااا قلاات أ طاااؤهم 

 ت ففسهم ت وقربهم من رئيسهم ت واحترامهم لطزادت  فتاديتهم وثرتهم بأ

يد  أن يتصاف المادير المسالم بصافة اإليثاار وبعادم ايفافياة  :ثامناخ : أن يتحلى بصنة ابيثار
ت وأال يسااعج  لااج تحريااع المكاساا  ال  صااية ماان وراء اقتراحااات وآراء مرؤوساايط ت ىاا ن ذلااـ يحاابط 
فمااااا عليااااط  ساااافاد  الحااااع يصااااحابط والفضاااا  يهلااااط ت واالعتااااراف  معفوياااااتهم ت ويفرااااد الثرااااة بااااط ت وا 

فد من هو أعلج مفط دون أن يفس  العما  لففساط ولام يكان هاو للمحسفين بما أحسفوا ت وذكر ذلـ ع
 ىاعلط. وأال يردم مصلحتط ال  صية علج مصلحة مرؤوسيط

الباد وأن يكاون المادير المسالم علاج درداة عالياة مان الكفااءة :تاسعاخ : أن يكون ذا كناءة وعلصم
ن  اعور المرؤوساين أن اإلدارية والعلم بأحوا  العم  ت ب  يعم  علاج تفمياة ذلاـ ىاي ففساط ت ذلاـ أ

رئيسهم علج قدر كبير من الكفاءة والعلم ت سي عرهم باالطمئفان ت وستزداد ثرتهم بط وطاعتهم لاط ت 
 أما  ن كان  ير ذلـ ىرد يستص روفط ويستص رون العم  والمسئولية التي أوك   ليها .

البد أن يتصاف المادير المسالم باأن يكاون ذكياا  ىطفاا  وحكيماا  ت  عاشراخ : أن يكون حكيماخ وسطناخ 
ىااا ذا ماااا أدـر المرؤوساااون أن رئيساااهم يتمتااا  بهاااذه الصااافة زادت ثراااتهم باااطت  وزاد اهتماااامهم بالعمااا  
وحرصهم علج اإلتران والتميز واإلبدا  ت وحكمتط وىطفتط يد  أن ال تؤدي  لج  اروره وتكباره علاج 

املين . ومن الوادا  أن يبتعاد عان الهالاة لمفصابط وموقعاط أياا  كاان ىاي مرؤوسيط ومن حولط من الع
 المفظمة ت وأن ي فض دفاحط لمرؤوسيط ت وأن يعيش بيفهم ومعهم بك  ود  وتواض . 

 اصاة ىيماا يتعلاع بالتراارير الدورياة عان كا  موظافت  : حدإل عشراخ: ان يكون صصادقا ودقيقصا
ىيد  أن تكون الترارير فزيهة ال تحابي الموظف وتداملاط مان أدا  مصاالم   صاية أو  يار ذلاـ 

 من المؤثرات.
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 خامسا: واجب المؤسسة تجاه الموظف

الباااد أن  علاااج الااار م مااان أن كااا   ااا   يفب اااي أن َيَتحل اااج بأ القياااات العمااا  ىااا ن  دارة المفظماااة  
تض  ضوابط ودزاءات تدع  الموظفين يلتزمون بأ القيات العم . ىراد تداد مان الماوظفين مان هاو 
مؤمن  بأ القيات العم  ومفهم من ال يكترث بها. ولكن من مصلحة المؤسساة أن تدعا  الُكا  يلتازم 

زماة لكا  بها بفاء علج الئحة أو ميثاع توضم أ القيات العم  من مفظور المفظمة بحيث تكاون مل
العاملين وبحيث تكون هفاـ عروباة رادعاة لمان ي الفهاا.من ايماور المعلوماة أن الثراة باين العااملين 
واإلدارة لهاااا عالقاااة مبا ااارة بزياااادة  فتادياااة العامااا . ىاااالموظف الاااذي يعلااام أن  دارة المفظماااة ساااتردر 

ي اعر الموظاف باأن  دارة مدهوداتط علج المدع الرري  والبعياد ى فاط َيَتفاافج ىاي عملاط. ولكان عفادما 
المؤسساة ال َتُفااي بوعودهااا للعااملين ىاا ن هااذا يكاون أماارا  ياار ُمحفُلاز لااط علااج تطاوير العماا  واإلباادا  
وزيادة الكفاءة. لذلـ ى ن التزام المديرين بالصدع وايمافة والعد  والوىاء والرحمة م  العاملين يؤدي 

حفيازهم علاج العما  وياوىر كثيارا مان الوقات الضاائ   لج ثرة العاملين ىي اإلدارة وهو ما يؤدي  لج ت
 ىي ال ائعات وال كـو والتفاوض.

 : تنمية الرقابة الذاتية * 
الموظااف الفااادم هااو الااذي يراقاا  هللا تعااالج قباا  أن يراقبااط المسااؤ  ت وهااو الااذي يراعااي المصاالحة 

 الوطفية قب  المصلحة ال  صية
 تصحي  النهم الديني والوطني للوظينة :* 

ىا ذا اقتفاا  العاماا  بااأن العماا  عبااادة ت وأن العما  وساايلة للتفميااة الوطفيااة ت وازدهااار البلااد ت وتحسااين 
 مستوع الد   زاد لديط االلتزام بأ الع المهفة.

 * التقييم المستمر للموظنين : 
تاط علاج مما يحفزُلهم علاج التطاوير  ذا علماوا أن مان يطاوُلر ففساط يراي م ترييماا  صاحيحا  ت ويفاا  مكاىأ

 ذلـ ت والترييم يعين المسؤ  علج معرىة مستويات موظفيط وكفاءاتهم ومواطن  بداعهم
 * الحفاظ علج أمان وصحة العاملين

 *الحفاظ علج دمي  حروع الموظف من رات  وعالوة وادازات و الىط ما دام أفط يؤدي وادبط.
 

 ملحوظة هامة:
ال صام مان   -اللاوم-اإلفاذار : الموظاف تتادرج مانالعروبات التأديبياة التاي يداوز توقيعهاا علاج  -

الرات  بما ال يتداوز صاىي رات  ثالثة أ هر علج أال يتداوز المحسوم  اهريا  ثلاث صااىي الراتا  
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الفصاا ت وهاذه العروبااة كمااا أ ارفا ال يملااـ توقيعهااا  ال  -الحرمااان مان عااالوة دوريااة واحادة -ال اهري
 ديوان المظالم. 

لعااااداء واإليااااذاء بااااين العاااااملين بااااالدزاء الااااراد . ال يمكاااان تااااـر كاااا  موظااااف البااااد أن ُتعاماااا  رو  ا-
يتصاااارف حساااا  مااااا اعتاااااد عليااااط ىااااال يمكاااان تااااـر المااااوظفين يتبااااادلون ايلفاااااظ البذيئااااة أو َيُحيكااااون 

 . المؤامرات
  يجصصاد الحلصصول لهصصا ومصصن البحصصي عصصن أسصصباب االنهيصصارات ااخالقيصصة وابحبصصاط الصصوظيني وا 

 امثلتها:
 ينر ها بعض المديرين على الموظنين ليستمروا سي مناصبهم.ال غوط التي *

 * الخوف والصمت  زاء تجاوزات الكبار سي المؤسسة.
 * وجود مجلا  دارة  عيف تمزقه الخالسات والصراعات.

 * االعتقاد بأن حسن أداء بعض المهام يستلزم أحيانا اتخاذ أساليب  ير أخالقية.
 . ياب القدوة الحسنة   

  الحّا الديني والوطني : وتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة .*  عف 
  * عدم وجود ، أو و و  ، أو تنعيل النظام .
 * سقدان رو  التناهم بين المسؤل والموظنين

  



 2018 طريقك الي الجودة للسادة اإلداريين
 

 (19 ( جامعة المنوفية –كلية الطب 
 

 ةــة اإلجراءات لحماية أخالقيات المهنـقائم

 –)عضو هيئةة تةدريو و معاونيةه  مكل لمفئا  بامكلي   خالقيا  لممنة وضع ميثاق أخالقي أل -

 موظف(. –طبيب  –طالب 

 طباع  كتيب يحتوي على أخالقيا  لممنة . -

 .تجاه من يخامف أخالقيا  منةتهلمتأكيد على حق لممؤسس  في لتخاذ كاف  لإلجرلءل  لمقاةوةي   -

 

 اإلجراءات المتخذة في حال عدم اإللتزام بأخالقيات المهنة :

لالمتزلم بأخالقيا  لممنة  الى فئة  مةن فئةا  لمكلية  يحةال لمموضةو  لمةي عةد ثبو  حام  عدم  -

 لمجن  لممختص  ملتحقيق وإتخاذ لمالزم .

فامبةسب  مالدلريين فيحال موضو  لمشكوى لمي لالستاذة مدير عام لمكلية  ملتحقيةق فيةه وإحامتةه  -

 في لمقاةون.لمي لمشئوةامقاةوةي  وإذل ثبت  إدلةته يتعرض ملعقوب  لممةصوص علينا 
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 و  المهاااااام ىيتوزيااااا  العدالاااااة مبااااادأ تحرياااااع تحااااار  الكلياااااة علاااااج توزيااااا  أعبااااااء العمااااا  بمايضااااامن 

 الب اري ىالعفصر واإلداريين ومعاوفيهم اال تصاصات بين ك  العاملين بها من أعضاءهيئةالتدريس

هااو الركياازة ايساسااية التااي تعتمااد عليهااا أي مؤسسااة لتصاا   لااج الدااودة المف ااودة ىااي ايداء و لتففااذ 

 وت تم  هذه السياسة علج  طط التطوير ال اصة بها 

 .تحيد المسئوليات و المهام المطلوبة من ك  وظيفة ب ك  واضم لكي يسه  توزيعها 

 .دراسة  مكافيات و قدرات و  برات دمي  العاملين 

 و براتهم. ومهارتهم مؤهالتهم يتالءم م  وبما عاد  ب ك  العاملين ك  بين العم  ترسيم 

 . وض  معايير واضحة لترييم ايداء لسهولة التعرف علج أودط الرصور و محاسبة المتسب 

 .وض  معايير واضحة ال تيار و تعيين و ترقية الريادات لتحريع مبدأ العدالة و ال فاىية 

 م  المفاسبة لسهولة ايداء.الع بيئة توىير 

  العماا  باارو  الفريااع و تعظاايم االسااتفادة ماان كاا  اإلمكافيااات  ضاامان العامليفاا دمياا  التفساايربين

 المتاحة.

 و محاولاة  زالاة أسابا   العااملين كاىاة رضاا دعاراء العاملين وم علج دوري عم  استطال  رأي

 .عدم الرضا

  

 لصصع أعباء العمصصة سياسة توزيصصوثيق
 



 2018 طريقك الي الجودة للسادة اإلداريين
 

 (21 ( جامعة المنوفية –كلية الطب 
 

 والعاملينة صصصمعايير تقييم اداء القيادات االداري

االسباب المو وعية المحددة والمستمدة من العناصر المؤدية لذلي وعلي سبيل 
 : المثال
 مدي تمكن الموظف وقدرتط ىي مدا  ت صصط وافعكاس ذلـ علي اداء العم  واترافط  -1
مدي تمكن الموظف من االلمام بوادبات ومسؤليات وظيفتط الحاليط مؤديا اعمالها بكفاءه  -2

 وثرة عاليط
الحر  علي ادتفا  ك  ما يؤدي الي احتما  حدوث اضرار ماديط او ب ريط ومحاولط   -3

التعرف علي مواطن ال طر ىي ص ائر االمور او كبائرها والتفبط لط والتفبيط عليط للحيلولط 
 دون وقوعط وذلـ باست دام وسائ  الوقايط والسالمط 

ادرتط لمرر عملط بدون اذن مدي التزام الموظف بمواعيد الحضور واالفصراف وعدم م  -4
 مسبع او تفرلط بين المكات  لتباد  االحاديث التي ال عالقط لها بالعم   

وض  االهداف المطلو  تحريرها ورسم سياسط لتففيذها ىي ضوء االمكافيات المتاحط وىع   -5
 برفام  زمفي 

االفضباط مدي المردره علي متابعط دهود  المرؤسين وتوديههم للتحرع من حسن االداء و   -6
 والتحرع من ان االفداز يسير وىع ال طط واالهداف المحدده 

 مدي مهاره الموظف ىي ا تيار بدي  من بين عده بدائ  لح  م كلط من م اك  العم   -7
 مستوي المام الموظف  بروافين وافظمط العم  وادراءاتط  -8
مدي قدره الموظف علي تطوير العما  ومان ثام المباادره ىاي تراديم مرترحاات بفااءه لتحرياع   -9

 هذا التطوربما يحرع االفتاج االىض   
 مدي استعداد الموظف اترب  توديط ومالحظات رؤسائط بصدر رح  وايدابيط  -11
لهااا ك دمااط التاازام الموظااف بساالوكيات المدتماا  والتزامااط بالعماا  كامافااط اؤتماان عليهااا واداؤه  -11

 لمواطفيط بامافط وا ال 
 مدي قدرتط علي العم  برو  الفريع وتربلط لال ر   -12
 تط علي تحم  ض وط العم  مدي قدر  -13
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 معايير وآليــات اختيــار الموظف المثــالى

 

تهادف عمليااة ا تياار الموظااف المثاالج الااج ت ادي  المااوظفين بالكلياة علااج تطاوير ادائهاام بمااا       
 يحرع التطوير المستمر لزيادة كفاءة وىاعلية الكلية .
 المواصفات التج يد  ان يتمت  بها الموظف المثالج

 ااداء الوظينصى :
 الردرة علج ات اذ الررار المفاس .لديط ♦ 
 المهارة ىي المتابعة والتوديط.لديط ♦  
 . المهارة ىي  التفسيع وتوزي  العم يتمت  ب ♦
 .الردرة علج الت طيطلديط  ♦
 .لديط الردرة علج ترييم وتطوير ايداء ♦
 يحاىظ علج أوقات العم .♦
دراءاتط♦  .المعرىة  بفظم العم  وا 
 .المعرىة بأهداف ومهام الوظيفة♦
 .العم  الردرة علج الت ل  علج صعوبات♦
 .يمكفط تحم  مسئوليات أعلج♦
 يتاب  ما يستدد من اعما . ♦
 الم اركة الفعالة ىج االدتماعات. ♦
 لديط المهارة ىج اعداد الترارير. ♦
 يساهم ىج ترديم االىكار والمرترحات. ♦
    * الصنات الشخصية 

 لديط الردرة علج الحوار وعرض الرأي .♦ 
 تردير المسئولية.♦ 
 التصرف.حسن ♦ 
 يترب  التوديهات من رؤساؤه ولديط االستعداد لتففيذها. ♦
 االهتمام بالمظهر.♦
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 * العالقات مع االخرين :
 يمتلـ عالقات طيبة م  زمالئط بالعم  ورؤسائط . ♦
 يتعاون م  زمالئط الفداز العم  بطريرة صحيحة. ♦
 ي اـر ىج االف طة والمفاسبات االدتماعية بالدامعة. ♦
 .يديد العم  ىج مدموعات بطريرة مفظمة ♦

 
 


