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أوال :مقدمــــــــــــة
ثانياً :أهداف وثيقة القيم والمبادئ األكاديميــــــــــــــة
ثالثا :القيم والمبادئ األكاديمية التي تلتزم بها الجامعة
سم الجامعــــــــــــــــــــــــــــي
الق َ

كلمة أ .د .رئيس الجامعة

تهدف جامعتنا إلى التميز والوصول إلى المستويات والمعايير العالمية في إدارة كافة أنشطتها التعليمية والبحثية
وأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة،
لذلك نحن نطبق أحدث النظم والتطبيقات األكاديمية التي تواكب التقدم العلمي والتقني في الجامعات المتقدمة في
العالم،
وقد اعتمدت الجامعة "وثيقة ا لقيم والمبادئ األكاديمية" من أجل توفير المناخ السليم لتهيئة فرص العمل
المتفوق واإلنجاز المتميز لكل أعضاء أسرة الجامعة من الطالب وهيئات التدريس ومعاونيهم والعاملين في كافة
المجاالت األكاديمية واإلدارية.
وتأمل الجامعة في أن تكون " وثيقة القيم والمبادئ األكاديمية" مرجعا ً رئيسا ً يحتكم إليه جميع أعضاء األسرة
الجامعية في أداء واجباتهم األكاديمية وتشكيل عالقاتهم االجتماعية داخل الجامعة ،وأن يحرص الجميع على أن
تكون تصرفاتهم في جميع المجاالت والمراحل الجامعية متوافقة تماما ً مع تلك القيم والمبادئ.
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رئيس الجامعة

أ.م .صديق عفيفي

أولاً :مقدمة
ينبع اهتمام جامعة النهضة بتأكيد وتفعيل مجموعة القيم والمبادئ األكاديمية من كونها المرجعية األساسية
لضمان تحقيق رسالتها التي قامت من أجلها وهي "المساهمة الفعالة في إعداد الشباب علميا َ وخلقيا ً ليكونوا
قادرين على المنافسة في العلم وفي العمل ،والقيام بدور قيادي وتنويري في نهضة المجتمع ،وذلك بتقديم
خدمات تعليمية وبحثية ومجتمعية متميزة".
ومن أجل أن تحقق الجامعة رسالتها كان ال بد لها من االلتزام بالقيم والمبادئ األكاديمية المتعارف عليها عالمياُ.
إن جامعة النهضة تؤمن؛
 .1بضرورة االلتزام بتطبيق النظم األكاديمية والتعليمية والبحثية والتدريبية ذات المستوى العلمي والمهني
الرفيع المكافئ للمستويات العالمية.
 .2بأهمية أن توفر ألعضائها من أساتذة وباحثين وطالب ومهنيين وإداريين مناخا ً إيجابيا ً يهيئ لهم أفضل
الفرص لإلبداع واالبتكار ويستثمر طاقاتهم الفكرية ويخلق فرصا ً للتنافس من أجل الجودة والتميز.
 .3بالتأكيد على تمكين أعضاء هيئة التدريس والقيادات األكاديمية واإلدارية ،وإطالق الطاقات الخالقة للطالب
وإشراكهم في اتخاذ القرارات ذات الصلة بتطوير األداء الجامعي وتنمية األنشطة الطالبية والخدمات
المجتمعية.
وفي مقابل التزام الجامعة بتلك القيم والمبادئ األكاديمية ،يكون واجبا ً على أعضاء أسرة الجامعة؛ أساتذة
وطالبا وعاملين االلتزام بذات القيم والمبادئ حتى تكتمل قدرة وفاعلية الجامعة في منظومة متكاملة ومتناسقة
تضمن تحقيق الغاية االستراتيجية التي تصبو إليها الجامعة وجميع أعضاءها والمتمثلة في إعداد خريج متميز
حاصل على تعليم متميز ،ومتكامل الشخصية ،محب لوطنه ،فخور بجامعته.
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ثانياً :أهداف وثيقة القيم والمبادئ الأكاديمية
تتبلور أهداف وثيقة القيم والمبادئ األكاديمية ألعضاء هيئات التدريس والهيئات المعاونة ،والطالب ،والعاملين
ـ الذين يشكلون أسرة متكاملة وفريقا ً متناغما ً ـ فيما يلي:
.1
.2
.3
.4
.5

نشر ثقافة إيجابية تحابي فكر التطور والتميز تهيئ لتحقيق رؤية الجامعة ورسالتها وتطلعها للوصول إلى
مرتبة متقدمة بين الجامعات األفضل في العالم.
تأكيد قيم التقدم التي تشكل القوى الدافعة الرئيسة في نمو المجتمعات والمنظمات اإلنسانية ـ وفي مقدمتها
الجامعات ومؤسسات ومراكز البحث العلمي.
تكوين بيئة علمية وبحثية متقدمة في إطار مجتمعي يتفهم دور القيم والمبادئ األكاديمية في دفع أعضاء
األسرة الجامعية إلى اإلنجاز العلمي والبحثي وخدمة الوطن ملتزما ً بقيم الجودة واالتقان.
تأكيد التزام كل أعضاء أسرة الجامعة بالقيم األخالقية النابعة من تراثنا المصري األصيل.
تهيئة مناخ من التواصل اإلنساني والتناغم العلمي والتوافق المجتمعي بين أعضاء األسرة الجامعية من
أجل تهيئة بيئة مواتية للنهوض برسالة الجامعة وتحقيق رؤيتها المستقبلية في إطار مواكب لمتطلبات
التقدم وملتزم بأخالقيات العمل.

ثالثاً :القيم والمبادئ الأكاديمية التي تلتزم بها الجامعة


القيم الأكاديمية
 .1ينبع االنتماء للجامعة من الوالء للوطن.
 .2االلتزام بالواجب والتمسك بالحقوق وجهان لنفس العملة.
 .3االنضباط في أداء الواجب شرط االتقان واإلنجاز.
 .4الحرية األكاديمية ال تتجزأ؛ حرية البحث ،حرية التفكير ،حرية االختيار ،وحرية التعبير.
 .5قبول اآلخر مظهر لإلخاء واالعتماد المتبادل ،وتعبير عن التكامل اإلنساني.
 .6االنصياع للقانون والقواعد المنظمة للعمل ال يقلل من شأن االنسان ،بل هو تعبير عن سلوك
المتحضرين.
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.7
.8
.9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19



االعتماد على الذات وبذل الجهد والمثابرة الجتياز المصاعب مميزات تؤهل للنجاح.
اكتساب المعرفة والتزود بالعلم وتنمية المهارات من سمات المبدعين والمتفوقين.
التزام الدقة في كل ما يؤديه االنسان من أعمال والتمسك بقواعد الجودة أهم ضمانات التفوق.
الشفافية والمصارحة والمكاشفة شروط أساسية لتنمية العالقات اإليجابية بين أعضاء األسرة الجامعية.
ال واسطة ألحد سوى أداءه وانجازاته.
تميز الجامعة رهن بكفاءات وقدرات وإنجازات جميع أعضائها.
الطموح غاية اإلنسان القادر على تنمية معارفه وقدراته واستثمار الفرص المتاحة له شريطة االلتزام
بالقيم والمبادئ.
التفكير خارج الصندوق أي التفكير الخالق والبحث عن اإلجابات والحلول غير التقليدية من سمات
التقدم.
ما يحققه اإلنسان محصلة لفكره وسلوكه.
التكامل والعمل المنظوم أساس مهم للنجاح.
العمل في الوقت الصحيح شرط لإلنجاز والتفوق.
التغيير المخطط والهادف إلى التحسين ضرورة الستمرار ونجاح الجامعة وأعضائها.
العمل الجماعي المنظم يحقق النجاح لكل المشاركين فيه.

المبادئ الأكاديمية

 .1االحترام والتوقير المتبادل بين قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة والطالب
والعاملين ،وعدم المساس بكرامة أي من أعضاء أسرة الجامعة.
 .2الوضوح والموضوعية والتزام أدب الحوار في كل المعامالت الجامعية.
 .3التقيد بالنظم والتوقيتات واإلجراءات المحددة لكل المعامالت الجامعية وعدم التهاون في اتباع التعليمات
الجامعية.
 .4األمانة والصدق في كل التعامالت بين أعضاء األسرة الجامعية.
 .5التزام الصراحة والنقد الذاتي وعدم إلقاء اللوم على اآلخرين للخروج من أزمة عدم اتباع التعليمات.
 .6األمانة العلمية وتجنب الغش في أي صورة وتحمل مسئولية الخطأ بشجاعة.
 .7المبادرة والمشاركة في أنشطة الجامعة العلمية والثقافية والرياضية والفنية وأنشطة خدمة المجتمع وتنمية
البيئة ،كلها أمور واجبة وأساسية في تحقيق الذات واإلنجاز العلمي واإلنساني.
 .8المنافسة الشريفة في كافة المجاالت وتقبل نتائج الفوز أو الهزيمة بروح رياضية.
 .9الجامعة نموذج حي لتكامل المعرفة بين الكليات واألساتذة بما يسهم في كسر العزلة واالنحصار في أطر
التخصصات العلمية.
 .10االستخدام الواعي للتقنيات الحديثة في التعليم والتعلم واإلدارة الجامعية.
 .11االرتباط التام بالوطن والمجتمع والسعي العلمي المنظم والمتكامل لتحقيق إنجازات بحثية ومعرفية تخدم
الوطن والمجتمع.
 .12االلتزام بشروط ومقومات الجودة في كل مجاالت العمل الجامعي ،واالهتمام بتنمية ثقافة الجودة واالتقان.
 .13الترابط مع الجامعات الوطنية واإلقليمية والعالمية األفضل والسعي إلقامة عالقات علمية وبحثية ونظم
تبادل الطالب واألساتذة معها.
 .14المحافظة على التوازن بين أهداف ومصالح كل أعضاء األسرة الجامعية من ناحية ،وبين ضرورات التغيير
والتحديث واالرتقاء األكاديمي واإلداري من ناحية أخرى.
 .15إزكاء منطق المؤسسية والبعد عن الشخصنة.
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القسم الجامعي
َ
"أقسم باهلل العظيم
أن أحافظ على القيم والمبادئ األكاديمية ،مجتهدا ً في طلب العلم وتنمية معارفي ومهاراتي التقنية ،ملتزما بالنظم
الجامعية في كل المجاالت وبقواعد الجودة واالنضباط ،وأن أمثل الجامعة تمثيالً مشرفا ً في كل وقت وفي أي
مكان .وأن أسعى لخير مجتمعي ،وأن أعمل بإخالص وأمانة في خدمة وطني ،تحت أي ظرف وفي أي مكان.
وهللا على ما أقول شهيد.
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