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القاعة المركزٌة فً كلٌة العلوم

لجنت المشرفت على الورشت
•
•

•

م.دٌ .اسٌن مرزه حمزه  /معاون العمٌد للشؤون العلمٌة

ممثل هٌئة النزاهة –المستشار القانونً فاهم فتان الٌعكوبً

م.م .صالح عبٌد لزام  /مسؤول شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعً
تقتضً طبٌعة العمل الجامعً اسناد بعض الوظائف ذات الطابع االكادٌمً
واالداري ألعضاء هٌئة التدرٌس بالجامعة لفترة زمنٌة محددة وذلك بدءا من
وظٌفة رئٌس القسم وحتى رئٌس الجامعة .
واذا كان القانون ٌنظم سلطات ووجبات القائمٌن على هذه المناصب االكادٌمٌة
,فأن ثمة مبادئ أخرى مصدرها التقالٌد الجامعٌة وما استقر علٌه الضمٌر
االكادٌمً تحكم عمل القائمٌن على امر هذه الوظائف .

المحور الثبني  :ميثبق العمل الجبمعي
م.دٌ .اسٌن مرزه حمزه  /معاون عمٌد كلٌة العلوم للشؤون العلمٌة

ميثبق العمل للعبملين من اعضبء هيئت التدريسيين في وظبئف
االدارة الجبمعيت
اهم مبادئ مٌثاق العمل
النظر الى الوظٌفة االدارٌة بالجامعة على انها مسؤولٌة قبل ان تكون سلطة  ,وان الهدف منها هو تحقٌق اهداف المؤسسة .
(1
االٌمان بمبدأ دٌمقراطٌة االدارة ,والبعد عن اصدار قرارات فردٌة تحكمٌة تترتب علٌها نتائج خاطئة .
(2
االلتزام بالموضوعٌة عند اتخاذ القرارات وابعاد االعتبارات الشخصٌة التً تؤثر فً اتخاذ القرار .
(3
التمسك بقٌمة العدالة عند التعامل مع االخرٌن ,واالدراك بأن الظلم ٌؤدي الى مشاكل كبرى فً المؤسسة الجامعٌة .
(4
االدراك بأن متولً الوظٌفة االدارٌة هو قدوة لغٌره من العاملٌن معه  ,ومن ثم ٌجب علٌه االلتزام بالمبادئ االخالقٌة فً تعامله مع
(5
زمالئه والطالب والعاملٌن .
عدم استغالل المنصب االكادٌمً لتحقٌق مصالح الشخصٌة .
(6
التعاون مع من سبق لهم المنصب ذاته  ,واالستفادة من خبراتهم السابقة والتعامل معهم باالحترام الالزم .
(7
النقل االمٌن والكامل للخبرات االدارٌة المكتسبة أثناء تولً المنصب االكادٌمً  ,لمن ٌلٌه فً تولٌه .
(8
ً
مراعاة البعد االنسانً عند التعامل مع من ٌجتازون ظروفا صعبة .
(9
)0الحرص التام على اعطاء الوقت الكافً لإلنجاز وتطوٌر العمل المنوط به .
)11الحرص التام على المال العام  ,وعدم انفاقه اال فٌما ٌحقق المصلحة العامة .
 )12االدراك التام لدور الجامعة فً خدمة المجتمع  ,ودعم البحوث التً تستهدف معالجة مشاكل المجتمع والجامعة والبٌئة .
)13ضرورة االلمام الكامل بمبادئ علم االدارة العامة من تخطٌط وتنسٌق ومتابعة فً كل االعمال التً تقع فً دائرة مهامه طبقا ً لموقعه
الوظٌفً .
•

.14ضرورة االلمام الكامل بمبادئ علم االدارة العامة من تخطٌط وتنسٌق ومتابعة فً كل االعمال التً تقع فً دائرة مهامه طبقا ً لموقعه
الوظٌفً .
..15المراعاة الكاملة للتسلسل الوظٌفً االداري فً الجامعة وعدم تخطً هذا التسلسل اال فً حاالت الضرورة القصوى .
.16االهتمام بالتحدٌث ودفع الجهاز الذي ٌتولى رئاسة الى االستفادة من كل المستجدات العلمٌة .
المحافظة التامة على سرٌة المعلومات التً ٌتم تداولها فً الجهاز الذي ٌتولى رئاسة .
.17االستفادة من خبرات الزمالء الذٌن ٌشغلون مواقع مماثلة فً الجامعة  ,تحقٌقا ً للتواصل بٌن القٌادات لالرتقاء بمستوى االداء الجامعً .
.18التحري والتدقٌق عند اختٌار الهٌئة المعاونة ألعضاء هٌئة التدرٌس وكذلك االدارٌٌن  ,بحٌث ٌكونون من ذوى الكفاءة .

اهم مببدئ ميثبق العمل الجبمعي ألعضبء هيئت التدريس
كل عالقة من هذه العالقات المتشعبة ادناه تحتاج الى وضع
مبادئ اخالقٌة تحكم هذه العالقات حتى تؤدي الجامعة الدور
المنوط بها باعتبارها من اهم مؤسسات المجتمع
• (أوال) عالقته بالطالب .
• (ثانٌا ً) عالقته بزمالئه .
• (ثالثا ً) عالقته بالبحث العلمً .
• (رابعا ً) عالقته بالجامعة – وهً المؤسسة التً ٌنتمً الٌها.
• ( خامسا ً) عالقته بالمجتمع الذي ٌنتمً الٌه .

(اوال) عالقت عضو هيئت التدريس ببلطبلب
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ضرورة التمسك باعتبار عضو هٌئة التدرٌس قدوة للطالب ومن ثم ٌجب االحتفاظ بهذه القٌمة حتى ٌظل
عضو هٌئة التدرٌس مكتسبا ً وصف االحترام
ضرورة التعامل مع الطالب بمفهوم انسانً ال ٌعتمد على ما ٌملك عضو هٌئة التدرٌس من سلطات قد
ٌترتب علٌها االضرار بمستقبل الطالب .
احترام حرٌة الطالب .
ضرورة تخصٌص وقت لاللتقاء بالطالب لمعرفة مشاكلهم وتنمٌة قدراتهم وارشادهم اكادٌمٌا ً .
عدم التكسب او الترٌح من خالل اقامة عالقات شخصٌة مع الطالب .
االرتقاء الى مستوى السلطة التً ٌتمتع بها عضو هٌئة التدرٌس فً التدرٌس والتقوٌم واالشراف على
التدرٌب  ,بحٌث ٌكون الرقٌب على عمل عضو هٌئة التدرٌس هو ضمٌره العلمً واالكادٌمً .
االرتقاء المستمر بمستوى عضو هٌئة التدرٌس العلمً باالطالع على أخر التطورات العلمٌة فً مجاله
وتوظٌف ذلك لصالح العملٌة التعلٌمٌة التً ٌتلقاها الطالب .
ضرورة تحدٌث طرق التدرٌس على ضوء المستجدات العلمٌة .
االلتزام بالموضوعٌة عند تقوٌم الطالب وعدم المجاملة تحت أي ظرف من الظروف .
االلتزام بمواعٌد القاء الدروس والساعات المكتبٌة واالشراف على التدرٌب .
تشجٌع الطالب على المناقشة للكشف عن ملكاتهم وتنمٌة مواهبهم وتعوٌدهم على االبتكار واالبداع

(ثبنيب) عالقت عضو هيئت التدريس بزمالئه
االلتزام بمبادئ االحترام عند الحوار
وعند االختالف فً رأي .

احترام حقوق الزمالء جمٌعهم ,
وااللتزام بالواجبات بوازع اخالقً .

احترام االحداث لألقدم ومساعدة
االقدم لالحدت .

االهتمام بتنمٌة العالقات االنسانٌة
فً المناسبات االجتماعٌة المختلفة
مع الزمالء .

االٌمان بروح العمل الجماعً
والمشاركة فً االبحاث سواء على
مستوى الزمالء فً القسم الواحد او
مع الزمالء فً االقسام االخرى .

االدراك بأن آفاق العلم غٌر محدودة
بٌنما العقل البشري محدودة ومن ثم
ٌتعٌن احترام قدرات ومبادئ الزمالء
االخرٌن .

تنمٌة قٌمة الشجاعة فً ابداء الرأي
مع االلتزام بأدب الحوار مما ٌعد
اثراء للدٌمقراطٌة والحرٌة داخل
النطاق االكادٌمً .

تنمٌة العادات الطبٌة كالمحبة
التسامح وحسن الظن ومحاربة
افشاء االسرار واالشاعات الكاذبة .

تأكٌد روح الزمالة وتفضٌل المصلحة
العامة على المصلحة الخاصة .

 .10نقل الخبرات والقدرات التً ٌكتسبها عضو
هٌئة التدرٌس من االعمال والمناصب التً
ٌتوالها فً الجامعة وكذلك خبرته بالشؤون
العامة فً الحٌاة الى زمالئه تمهٌدا ألعداد
القٌادات الجامعٌة لمواصلة مسٌرة الجامعة
والتغلب على العقبات التً قد تطرأ فً مسٌرة
التقدم العلمً الجامعً .

ثبلثب :عالقت عضو هيئت التدريس ببلبحث العلمي
االعتقاد الراسخ بأن البحث العلمً هو الذي ٌرفع من مستوى التعلٌم بالجامعة وان نشر
االبحاث العلمٌة فً المجالت العلمٌة العالمٌة المحكمة ٌرتقً بعضو هٌئة التدرٌس وترتقً
معه الجامعة .
حسن اختٌار موضوع البحث بحٌث ٌهدف الى تبٌان الحقائق العلمٌة التً تحتاج
الى هذا البٌان واال ٌكون البحث تكراراً لما هو معروف .
ضرورة مراعاة عنصري االصالة واالبتكار عند اجراء البحث .
مراعاة ان ٌكون البحث العلمً ذا قٌمة لها مردود عملً اٌجابً على
المجتمع وقطاعاته وخاصة فً مجاالت  :الصناعة والزراعة واالدارة
وغٌرها .
مراعاة االلتزام باألمانة العلمٌة وعدم مخالفة القواعد والتقالٌد الراسخة فً
هذا المجال .
اختٌار موضوعات للبحث تنسجم مع صالح المجتمع العراقً ونظامه بالعام .

البعد عن استعمال البحث العلمً ألهداف غٌر علمٌة كاألهداف السٌاسٌة والدعاٌة
الشخصٌة او المجاملة ألي فرد او هٌئة او مؤسسة مهما كان شأنها .

ثبلث :عالقت عضو هيئت التدريس ببلبحث العلمي
االلتزام بواجب االمانة بالنسبة لما ٌحصل علٌه الباحث من معلومات اثناء اعداده لبحثه .
التأكٌد على بٌان جهد كل من اشترك مع الباحث فً اعداد البحث طبقا ً لألعراف والتقالٌد
واالكادٌمٌة .
.10االلتزام بذكر المراجع بكل دقة وامانة .
.11االلتزام بالموضوعٌة والتجرد التام من االعتبارات الشخصٌة عند تحكٌم االبحاث للنشر
.
.12االدراك بأن البحث العلمً مسألة مستمرة لٌس لها حدود زمنٌة معٌنة لذلك البد من
مواصلته واالطالع المستمر على مجاالت الدورٌة والمؤلفات فً مجال التخصص واالشتراك
فً المؤتمرات والندوات ..
.13الترشٌد فً استخدام المواد الالزمة للتدرٌس وألجراء البحوث وعدم االسراف دون مقتضى
.
.14الحرص على تكوٌن مدرسة علمٌة فً مجال التخصص تنسب لجامعة المثنى وترفع من قدرتها فً
االوساط العلمٌة العالمٌة .

(رابعب) عالقت عضو هيئت التدريس ببلجبمعت
ضرورة االحساس باالنتماء للمؤسسة التً ٌعمل بها وان ٌترجم هذا االحساس الى تصرف عملً فً هذا المواقف
(1
المختلفة التً تتعرض لها الجامعة واال ٌبنً االنتماء على مفاهٌم ضٌقة تفضل القسم على الكلٌة واالخٌرة على
الجامعة فدرجات االنتماء ٌجب ان تكون متكاملة غٌر متقاطعة .
االحترام واجب لقانون الجامعة واللوائح التنفٌذٌة التً ٌضعها مجلس الجامعة وان ٌكون هذا االحترام نابعا ً من شعور
(2
داخلً .
الدفاع عن استقاللٌة الجامعة وحرٌتها االكادٌمٌة وحرٌة البحث العملً فٌها .
(3
المشاركة فً اجتماعات المجالس واللجان التً ٌعٌن بها والقٌام بدور اٌجابً من خالل المناقشة وابداء الرأي وعدم
(4
التغٌب دون عذر عن هذه االجتماعات .
ابداء الرأي بموضوعٌة وشجاعة عند اختٌار المستوٌات المختلفة من القٌادات الجامعٌة فً اللجان المختصة بذلك
(5
بعٌداً عن أي اعتبار غٌر اعتبار المصلحة العامة واالهداف السامٌة .
االلتزام الموضوعٌة عند اختٌار اعضاء هٌئة التدرٌس الجدد ومعاونٌهم .
(6
تحقٌق االنسجام والتنسٌق داخل القسم الواحد بٌن التخصصات التً ٌضعها القسم وبٌن التخصصات الشبٌهة فً
(7
االقسام العلمٌة االخرى من اجل االرتقاء بمستوى التعلٌم والبحث العلمً .
عدم اذاعة اخبار عن الجامعة فً وسائل االعالن المختلفة دون التأكد من صحة ما ٌنشره او قبل الرجوع الى ادارة
(8
الجامعة لمعرفة الحقٌقة قبل النشر .
ضرورة رفع الظلم الذي قد ٌتعرض له عضو هٌئة التدرٌس فً عالقته بالجامعة عن طرٌق انشاء هٌئات لهذا
(9
الغرض
)10التقدم باالقتراحات بشأن ما ٌراه لتعدٌل وتطوٌر العمل االكادٌمً واالداري بالجامعة .
 )11المحافظة على سرٌة مداوالت اللجان والمجالس الجامعٌة التً ٌشترك فٌها .
)12تفضٌل المصلحة العامة على المصالح الشخصٌة .

 Thank You 

