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 سلوك أعضاء هيئة التدريس سياسة  -015

_____________________________________________________________________ 

سياسة جديدة الحالة :                          

سياسة تمت مراجعتها                                        

تكملة لسياسية قائمة                                              

النطاق :                    جميع كليات العلوم التطبيقية     

بعض الكليات ) ..........................................(                                   

احدة     ) ..........................................(كلية و                                   

الجهة المستهدفة :        الموظفين:       جميع الموظفين      الموظفون األكاديميون      الموظفون غير األكاديميين   

كالوريوس         طالب الدراسات جميع الطالب        طالب البالطالب :                                           

 العليا 

جميع التخصصات                   بعض التخصصات )....................(                                                        

 

 :       األسس و األهداف -1

 

الل ا أيضا من خميقدموها وإنيقوم أعضاء هيئة التدريس بنقل المعارف ليس فقط عن طريق المقررات التي 

لذا  .البالطمنه علم اليومية مصدرا مهما يت مسائلمع ال سلوكياتهم وتصرفاتهم ، حيث تشكل طريقة تعاملهم

اإليجابي الذي يمكن للطالب االحتذاء به ، باإلضافة إلى أن يئة التدريسية تقديم نموذج للدور يجب على اله

لية خلق بيئة إيجابية في المؤسسة و دعم استبقاء الموظف في الك علىاعد تنظيم سلوكيات الهيئة التدريسية يس

. 

 

السياسة إلى وضع إطار عمل من أجل تحديد ومعالجة القضايا التي تتعلق بسلوكيات أعضاء هيئة هذه تهدف 

لمتوقعة ا لسياسة للهيئة التدريسية الحد األدنى لمقاييس السلوكيات المهنيةادريس في الكليات ، حيث توفر الت

من قبل الهيئة التدريسية كموظفين في الكليات وذلك ضمن إطار تعاملهم مع الطالب والزمالء والموظفين 

 اآلخرين .

 

 :    التعريفات -2
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ألغراض هذه السياسة تنطبق التعريفات التالية إال في حالة التصريح بغير ذلك :        

السلوكيات والمخالفات : دليل إرشادي ألدنى مقاييس السلوكيات التي يُتوقع من جميع أعضاء هيئة  سياسة

 التدريس رصدها.

 

 

 :      محتوى ومبادئ السياسة -3

 

تتوقع الكليات من أعضاء هيئة التدريس االلتزام بهذه السياسة و إظهار االلتزام بالمقاييس المحددة للسلوكيات 

 ذلك يجب عليهم القيام بالتالي :ومن أجل تحقيق ، 

 

 :حصر(ضمن ما يلي )ليس على سبيل الالتسليم بأن سلوكياتهم يتم تقييمها عن طريق عدة معايير تت  : 3.1

 المسؤوليات األكاديمية . -

 سلوكيات أعضاء هيئة التدريس داخل غرفة الفصل . -

 عالقة أعضاء هيئة التدريس مع الطالب خارج غرفة الفصل . -

 أعضاء هيئة التدريس مع الزمالء والموظفين اآلخرين .عالقة  -

االطالع على السياسات واإلجراءات التي تضعها الكليات و االلتزام التام بها وخاصة تلك التي ترتبط   : 3.2

 مباشرةً بمجال عملهم .

 االلتزام بالتواجد في مكان العمل كما تحددها اللوائح المعمول بها .  : 3.3

ة أدائهم للمهام الموكلد من إبالغ المشرفين بجميع الظروف الطارئة التي يمكن أن تؤثر على التأك :  3.4

 إليهم .

التأكد من أن جميع أنشطتهم خارج الكليات ) مثل اإلجازات والمهمات الرسمية ( يتم توثيقها كما  :  3.5

 ينبغي .

ع لتصرفات الشخصية التي تتناسب مالحفاظ على مقاييس مقبولة للعمل وكذلك مقاييس مقبولة ل :  3.6

 أدوارهم ومسؤولياتهم .

 القيام بمهامهم بقدر كبير من النزاهة والمصداقية .  : 3.7

 . متكريس وقت العمل للقيام بالمهام المحددة له :  3.8

 .عند القيام بالمهام الموكلة إليه أن يتحلى الموظف بالدقة و الموضوعية والشفافية  :  3.9

 مواد وشروط عقد العمل .تقيد بال :  3.10

 احترام التعاليم اإلسالمية وثقافة المجتمع العماني وكذلك ثقافة زمالءهم اآلخرين . :  3.11

: التعاون مع المشرفين والزمالء بصدق ودقة من أجل تطبيق اللوائح والتشريعات وذلك ضمن حدود  3.12

 القانون واألنظمة .

 والزمالء والموظفين والطالب بقدر كبير من الصدق واإلنصاف والعقالنية .التعامل مع المدراء  :  3.13

 الحفاظ على مقاييس السرية التي تتطلبها وظائفهم . :  3.14

 الحفاظ على سجل أكاديمي نظيف وسليم . :  3.15



3 
 

 ضمان أن عملهم يخلو من أي نوع من أنواع التعارض مع اهتماماتهم . :  3.16

 يع تصرفاتهم وسلوكياتهم تكون أخالقية ومهنية .ضمان أن جم :  3.17

 ضمان ان أي عالقة يتم تشكيلها في بيئة العمل ال تتعارض مع المقاييس المهنية المتوقعة من قبلهم. :  3.18

احترام الحقوق واالهتمامات و التعددية عند التعامل مع الزمالء والطالب ، وكذلك العمل معهم بقدر  :  3.19

 التناعم والكياسة .كبير من 

 احترام هيكلة قنوات التواصل .  : 3.20

 

 طة التالية:من األنش يثبوت مباشرته أليعتبر عضو هيئة التدريس مخالفا لقانون السلوكيات الجيدة في حال 

 . جهات اإلشراف بدون تصريح واضح من عمله األصلي وهو على ذمة مزاولة عمل آخر  : 3.21

 غرامات مالية ألي طرف آخر . تنجر عنهاإلهمال الذي يتسبب بالخسائر المالية للوزارة أو   : 3.22

ة سري ستمروت موظف القدرة للوصول إليها.اإلفصاح عن معلومات سرية أو أي بيانات يملك ال  : 3.23

 . بحكم قضائيإال  وال يكشف عنها  هاء عقد الموظف ،تحتى بعد إنالمعلومات 

بمختلف أشكالها من أي شخص أو طرف بطريقة تتعارض  تت أو عموالآأي هدايا أو مكافقبول   : 3.24

 مع األداء الفعال لمهامهم الوظيفية .

 تشجيع نشر ادعاءات خاطئة أو أي إشاعات يمكن ان تؤثر سلبا على الوزارة بمختلف مؤسساتها . : 3.25

،  تضر بمصالح الدولة أو جهة العملإعالمية يمكن أن  موادأو  اتإعطاء وسائل اإلعالم تصريح : 3.26

 ويتضمن ذلك :

 إفشاء أي معلومات مهنية عن وظائفهم . -

 عرقلة تطبيق الخطط والبرامج العامة . -

 األخرى . اتإلحاق الضرر بعالقات الحكومة مع الحكوم -

 إلحاق الضرر بالعالقات بين الموظفين والمواطنين .  -

 

 . حظورةة في األنشطة السياسية الم: المشارك 3.27

 : تنظيم التجمعات غير المصرح لها في مكان العمل أو المشاركة فيها . 3.28

 في هذه الكليات أو غيرها . و الموظفينضد الزمالء أو المشرفين أ كيديةوى ا: تقديم شك 3.29

 

 التشريعات الموائمة :  -4

 .2007/  62الالئحة التنفيذية للمرسوم السلطاني 

 

 : واد الداعمة لهذه السياسةالم -5
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 .2007/  62الالئحة التنفيذية للمرسوم السلطاني 

السلوكيات ، جامعة تشارلس ستورت ، جامعة كانتربوري ،  الئحةالجامعة الوطنية اإلسترالية ، 

 سي.يجامعة فيكتوريا ،جامعة م

 

 

 المالحق : -6

 

 2007/  62المرسوم السلطاني 

 

 س أمناء كليات العلوم التطبيقية مجل   :االعتمادجهة  -7

 

 

 

 

 

 السياسة:تواريخ الموافقة على  -8

 

 ........................   تمت الموافقة على هذه السياسة في تاريخ 

 ........................  تمت الموافقة على هذه النسخة من السياسة في تاريخ 

 .......................      بدأ العمل بهذه النسخة من السياسة في تاريخ

.      سيتم مراجعة هذه السياسة في تاريخ

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

 

 

 

 المدير العام لكليات العلوم التطبيقية    الجهة الداعمة لهذه السياسة: -9

 

 

 التطبيقيةالمديرية العامة لكليات العلوم      جهة االتصال: -10

 

 


