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 مقدمة

ن رؤية م حيث ينبثقيشكل التدريب الطالبي ركنا أساسيا من أركان البرامج األكاديمية في جامعة الجوف؛            

فانطالقا من رؤية الجامعة املتمثلة في امتالك برامج نوعية تخرج  .التعليمية مخرجاتهابتجويد ورسالة الجامعة 

 مع رسالتها املتمثلة في تقديم مخرجات تعليمية 
ً
قيادات مجتمعية مؤهلة وموائمة الحتياجات سوق العمل، وتمشيا

 على تحقيق أقص ى درجات التواف ،وبحثية لتنمية املجتمع
ً
ا ق بين مهارات خريجيها، ومفقد حرصت الجامعة دوما

حقق توتطوير التدريب الطالبي، لكي ت على تجويدسوق العمل.  ومن هذا املنطلق حرصت جامعة الجوف،  يتطلبه

تأتي أهمية التدريب الطالبي لتأهيل الطالب لالنخراط في الحياة الطالبية؛ ولتحقيق الترابط و األهداف املرجوة منه. 

تتضمن و  نظرية التي اكتسبها الطالب في الكليات واملمارسات الواقعية في سوق العمل. والتكامل بين املعلومات ال

عملية التدريب مرحلة إعداد يتم فيها عقد ورش عمل في جميع األقسام العلمية من أجل إعطاء دفعة قوية ألهمية 

سؤولي املناسبة. ويمكن دعوة بعض مالتدريب الطالبي، وتصميم برامج تدريبية، وتحديد قائمة بالجهات التدريبية 

 القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة لذلك.

بداية بمصطلحات الدليل، ومرورا  يحتوي هذا الدليل على عدة أجزاء تحكم عملية التدريب الطالبي في الجامعة،

امعة وجهات البي في الجف التدريب الطاتحديد كافة مسؤوليات أطر ب برؤية ورسالة وأهداف التدريب الطالبي، وانتهاء

 بي.واإلطار األخالقي للتدريب الطال لية للتدريب الطالبي في الكلياتالتدريب، وكذلك أبرز مالمح الالئحة الداخ

 أوال: مصطلحات الدليل

بعد  تاجهاالتي يحاملعارف واملهارات  يكتسب املتدرب من خاللهاهو استراتيجية تعلم إبداعية  :التدريب الطالبي

ناء ملمارسة ما تم اكتسابه من علوم أث للطلبةإلى تهيئة الظروف املناسبة  الطالبيالتخرج. حيث يهدف التدريب 

ذلك ضمن و  العالقةالدراسة األكاديمية من خالل تطبيق تلك املعرفة في مجال العمل في املؤسسات املختلفة ذات 

 إلرشادات املالئمة لضمان إيجابية املخرجات.خطة تدريب منظمة تتضمن تزويد الطالب بالتوجيهات وا

ورات تكون مهمتهما التدريب واختيار الد في الكلياتالطالبي على التدريب  : جهة إشراقيةوحدة التدريب في الكلية

التدريبية الالمنهجية للطالب بالتنسيق مع جهات ذات العالقة كمركز تطوير املهارات وعمادة شؤون الطالب ومركز 

 األكاديمي والطالبي في الجامعة.  اإلرشاد
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 -ميداني ): تقوم كل كلية بإعداد واعتماد الدليل التنفيذي للتدريب في الكلية الكلياتللتدريب في الدليل التنفيذي 

لى حيث يتم اإلشارة إالدليل على تنظيم قواعد وإجراءات التدريب في الكلية  ويعنى صيفي(، -امتياز –تعاوني 

 وآليات التقييم والنماذج ذات العالقة. التنفيذيةاإلجراءات 

ن الئحة تشتمل على كل ما يتعلق بالتدريب في الكلية من قواني هي الكلية:في  الطالبيالالئحة الداخلية للتدريب 

                                                          ولوائح وأنظمة وتعليمات. 

 املؤهلين للتدريب الطالبي وفقا للوائح وأنظمة التدريب في الكلية. املتدرب أو املتدربة الطالب/الطالبة: 

هو حلقة الوصل بين الجامعة ومواقع التدريب في القسم العلمي، و هو عضو هيئة التدريس املشرف األكاديمي: 

 للطالب املتدربينيعين القسم أو الكلية مشرفا أكاديميا حيث الطالبي، 

يمثل الجهة التي يتم تدريب الطالب فيها، ويجب أن تتوافر فيه الشروط املطلوبة من حيث الخبرة، املشرف امليداني: 

 والقدرة على تأهيل وتدريب وتقييم الطالب، والتعامل مع املشكالت التي يواجهونها. 

 هي املكان الذي يتدرب فيه الطلبة. جهة التدريب:

إال في  يبهمتدر ال يمكن  سيما الطالب الذينال الثامن، الطالب خالل الفصل السابع أو  أن يتدرب التدريب التعاوني:

 .املؤسسات التي ال يكون العمل فيها إال من خالل السنة الدراسية مثل املدارس الحكومية

 في معامل الكلية لعدد من املقررات الدراسية.  الطالبي:التدريب 

 الصحية لقضاء فترة االمتياز )للتخصصات الطبية(.التدريب في املرافق  االمتياز:

 .سابيعأأن يتدرب الطالب في الفصل الصيفي بشكل كامل وملدة تتراوح بين ستة إلى عشرة  التدريب الصيفي:

 هداف التدريب الطالبي في الجامعةثانيا: رؤية ورسالة وأ

املهارات والكفاءات العملية واملهنية التي الوصول بمستوى الطالب ألعلى درجات رؤية التدريب في الجامعة:  -1

 وسوق العمل.  تتوافق مع متطلبات املجتمعات املحلية واإلقليمية وتواكب املستجدات املحيطة
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ي داخل الجامعة والتدريب امليدان الطالبيبناء وتطوير برنامج التدريب رسالة التدريب الطالبي في الجامعة:  -2

مها بين كليات الجامعة ممثلة بطواق الطالبيخارجها كحلقة متينة لخلق عالقات متميزة وفعالة في مجال التدريب 

 .وطالبها من جهة وبين قطاعات التدريب من جهة أخرى؛ من أجل إمداد سوق العمل بخريجين مؤهلين وأكفاء

 :أهداف التدريب الطالبي  -3

  تدريب الطالب على املهام الطالبية التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل الفعلية من خالل التدريب

 امليداني قبل التخرج.

 .تدريب الطالب على املهام الوظيفية في سوق العمل من خالل اإلملام بأدوات وآليات العمل بأنواعه 

  العمل وكيفية معالجتها.إملام الطالب بالعقبات والصعوبات التي تواجههم في بيئة 

  تدريب الطالب على احترام أنظمة العمل والتقيد بجميع إجراءاته للوصول ملستوى الئق من تحمل

 في أنفسهم. ثقتهموتعزيز  املسؤوليات

  ي( االتصال غير اللفظ –الكتابي  –رفع مستوى مهارات الطالب املتعلقة باالتصال بأنواعه )الشفهي

 بيئة العمل بمستوى عال من بيئة عمل منظمة وواقعية.للوصول إلى التعامل مع 

 .تدريب وتمكين الطالب من كتابة وصياغة التقارير املختلفة 

  .زيادة فرصة حصول الطالب على وظيفة مناسبة داخل املؤسسة التي تدرب فيها بعد انتهاء فترة التدريب 

 ات التواصل املستمرة التي تتم بين دعم وتقويم العالقة اإليجابية مع جهات التدريب، من خالل عملي

املشرفين األكاديميين للطالب واملسؤولين في هذه الجهات، بما يدعم بناء صورة ذهنية إيجابية عن الجامعة 

 وخريجيها.

 .تحقيق جميع مخرجات التعلم املرتبطة بنشاط الخبرة امليدانية للبرنامج 

 ريب على تحليلها ومناقشتها إليجاد حلول علمية زيادة وعي الطالب باحتياجات املجتمع الفعلية والتد

 وواقعية ونهائية لها. 
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 :التدريب الطالبيتعلم   مخرجات  -4

 بالجامعة للتدريب العامة األطر يحدد الجوف بجامعة الطالبي للتدريب موحد دليل. 

 كلية بكل الطالبي للتدريب تنفيذي دليل. 

 األداء ومؤشرات الطالبي التدريب ملتابعة الوكيل أو الكلية عميد برئاسة تنفيذية لجنة. 

 العمل سوق  واحتياج التعلم ملخرجات ومواءمة الطالبي التدريب فاعلية لقياس أداء مؤشرات. 

 بالجامعة الطالبي للتدريب موحدة الكترونية منصة. 

 مسؤوليات أطراف التدريب الطالبي في الجامعةثالثا: 

 مسؤولية وحدة التدريب الطالبي في الكلية  -1

  إعداد الئحة داخلية للتدريب الطالبي ومتوافقة مع اإلطار العام لدليل التدريب الطالبي في الجامعة، يتم

عرضها على املجالس املختصة، مرورا باللجنة الدائمة للمناهج والخطط والكتب املقررة، وانتهاء بإقرارها 

 من مجلس الجامعة. 

  /إعداد دليل تنفيذي للتدريب الطالبي في الكلية، يشتمل على تنظيمات للتدريب الطالبي/ امليداني/ الصيفي

 االمتياز، وآليات التقييم ونماذج ذات عالقة.

  ي، لتوضيح كل ما يتعلق بالتدريب الطالب-إلزامي الحضور لطالب التدريب الطالبي-التأكيد على عقد لقاء

 ؤوليات.من إجراءات ومهام ومس

 .إعداد قواعد وبيانات بأسماء وعناوين جهات التدريب 

 .توفير فرص التدريب للطالب، بالتنسيق مع األقسام األكاديمية وجهات التدريب 

 .اإلشراف املباشر على التدريب الطالبي في الكلية 

  ذه ه مع جهات التدريب، بحيث تكون  الطالبيالتوصية للمجالس املختصة بعقد اتفاقيات للتدريب

االتفاقيات قائمة على املنفعة املشتركة بين الجامعة وجهات التدريب، بما يحفظ حقوق الجميع )الجامعة 

 الطالب(. –عضو هيئة التدريس  –جهة التدريب  –

 تعاونوا بشكل مميز وبذلوا جهودا ملموسة في التدريب  نالتوصية بتكريم جهات التدريب واألفراد الذي

 حتفاالت الجامعة املتعددة مثل حفل التخرج، ختام أنشطة الكلية أو الجامعة.ا وذلك خاللالطالبي، 

 

 .التوصية بإضافة بعض األسماء املميزة من جهات التدريب للمجالس االستشارية في الكلية 
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  أهمية تخصيص جزء من تقييم التدريب الطالبي على الزيارات امليدانية، التي يقوم بها املشرفون

 األكاديميون من الكليات. 

 .تزويد وكالة الجامعة للشؤون التعليمية بتقارير فصلية حول ما تم إنجازه في التدريب العلمي 

 مسؤولية الكليات واألقسام األكاديمية: -2

  بأسماء الطالب املستحقين للتدريب بكل قسم من أقسام الكلية وإرسالها إلى وحدات التدريب إعداد قوائم

 الطالبي في الكليات في املواعيد املحددة.

  التدريب املالئمة لطالب الكلية. جهاتاقتراح 

  وضع معايير الختيار جهة التدريب تضمن تحقيق نواتج التعلم املستهدفة للطالب 

  املخاطر.تحقيق السالمة من 

 .تطبيق سياسة السالمة أثناء التدريب امليداني 

  في  يالطالبتحديد املشرفين األكاديميين لكل طالب وترسل الكشوف الخاصة بذلك لوحدات التدريب

 الكلياـت.

 .استالم طلبات التدريب الطالبي املقدمة من الطالب الراغبين فيه، ودراستها وفرزها حسب جهة التدريب 

 مرفقا به طلبات التدريب، متضمنا عدد الطالب وأسماء املشرفين  الطالبيوحدة التدريب كتابة خطاب ل

 األكاديميين املسؤولين عن الطالب أثناء فترة التدريب.

 .إعداد برنامج تأهيلي للتدريب للطالب قبل بدء التدريب 

 .متابعة تقارير املشرفين األكاديميين حول سير عملية التدريب 

  ناقشة التقارير املقدمة من طالب التدريب.ملتشكيل لجان 

 مع رفع التقارير والتوصيات للمجالس ياتتعتمد األقسام النماذج املعدة من وحدات التدريب في الكل ،

 املختصة في نهاية كل فصل دراس ي.

 .التأكيد على وجود تقريرين متابعة على األقل من املشرفيين األكاديميين 

  لتقييم الطالب حال اختالف تقييم املشرف األكاديمي واملشرف امليداني.التأكيد على وجود آلية 

  إعداد الالئحة الداخلية للتدريب الطالبي في الكليات، ثم رفعها اللجنة الدائمة للمناهج والخطط والكتب

 –املقررة؛ إلقرارها، وأي تعديل على الالئحة مستقبال، يجب أن يسير في نفس الخطوات )مجلس القسم 

 اللجنة الدائمة للمناهج والخطط والكتب واملقررة(. –لس الكلية مج

  .إعداد الدليل التنفيذي للتدريب الطالبي في الكلية 
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  إعداد استطالع رأي للطبة واملشرفين األكاديميين واملشرفيين امليدانيين بعد كل دورة تدريبية تشمل محاور

التعلم، وإجراءات األمن والسالمة املتبعة ثم إعداد عن أداء األطراف األخرى وتحقيق املطلوب في نواتج 

 خطة تحسين لنقاط الضعف وتعزيز لنقاط القوة.

 .تحديد أدنى من الزيارات املشرف األكاديمي للطالب املتدربين 

 .)كل برنامج هو املسؤول عن تحديد بداية التدريب )بعد عدد ساعات معينة واجتياز مقررات محددة 

 ألكاديمي:مسؤولية املشرف ا -3

  .االلتزام بتطبيق توصيف الخبرة امليدانية، تحقيقا لنواتج التعلم 

 .عقد اجتماع تعريفي للطالب، وذلك الستعراض خطة التدريب 

 .حضور االجتماع التنسيقي الذي تعقده وحدة التدريب الطالبي في الكلية 

  ات يتوافق مع أهداف التدريب وإمكانالتنسيق مع املشرف امليداني لتحديد الخطة التدريبية للطالب بما

 جهة التدريب.

  .مناقشة تقدم الطالب مع املشرف امليداني ومحاولة تذليل املشاكل والعقبات التي تواجهه 

  متابعة الطالب بصورة مستمرة والتواصل مع املشرف امليداني في جهة العمل )باعتبارهما املسؤولين عن

 ومتابعة وتقويم الطالب(. توجيه

 ال تعثر انتظام الطالب املتدربين يتم الرفع لوحدة التدريب الطالبي في الكلية، والرفع باألسباب وإبالغ في ح

القسم للموافقة أو الرفض بخصوص سبب التأخير، ومن ثم إكمال الطالب/الطالبة التدريب أو إلغائه أو 

 تغيير جهة التدريب.

  أثناء فترة التدريب، للتأكد من جدية التدريب وانتظام القيام بزيارات ميدانية ألماكن التدريب املختلفة

 الطالب املتدرب.

 .متابعة الطالب وتقييم قدرته، لتحقيق نواتج التعلم املطلوبة 

  تقييم الطالب خالل فترة التدريب، واالحتفاظ بملف كامل عن الطالب/ الطالبة، يتضمن النماذج

 ، والتقارير الدورية، التي يقدمها الطالب، ونموذج تقييمواملستندات املثبتة للحضور واالنتظام في الدوام

 املشرفين األكاديمي وامليداني.

  تزويد رئيس القسم بملفات التدريب للطالب الذين يتولى اإلشراف عليهم، متضمنة نسخة من التقرير

 النهائي.

  لى إدخال الرغبات ععقد اجتماعات مع الطالب والطالبات؛ للتعريف باألماكن املتاحة للتدريب وكيفية

 املوقع اإللكتروني )خاص بطالب االمتياز(.
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  التواصل مع أماكن التدريب املختلفة بشأن أعداد الطالب والطالبات والسعة االستيعابية ملقر التدريب

 وأيام التدريب املتاحة )خاص بالتدريب الطالبي امليداني(.

  أن تكون جميع مراسالت املشرف األكاديمي مع الطالب ومع املشرف امليداني من خالل القنوات الرسمية

 )البريد اإللكتروني الجامعي(. 

  تقييم الطلبة خالل فترة التدريب، واالحتفاظ بملف كامل عن الطالب/الطالبة، يتضمن النماذج

 ب، والتقارير الدورية التي يقدمها الطلبة، ونموذجواملستندات املثبتة للحضور واالنتظام في جهة التدري

 تقييم املشرفين األكاديمي وامليداني، ونبذة عن الحاالت الطالبية في التدريب امليداني.

 مسؤولية الطالب/الطالبة: -4

  ،األنظمة واللوائح املتبعة في جهة التدريب وكذلكااللتزام بأنظمة ولوائح التدريب الطالبي في الجامعة. 

 .تقديم طلب التدريب خالل فترة التسجيل املحددة 

 .حضور البرنامج التأهيلي للتدريب الذي تعقده الكلية أو وحدة التدريب في الكلية قبل بدء التدريب 

 .بدء التدريب في املواعيد املحددة، وااللتزام التام بكل املهام والواجبات التي تحددها جهات التدريب 

  سن السلوك، وقواعد العمل في جهة التدريب.التدريب بح  يلتزم الطالب خالل فترة 

 .املحافظة على سرية املعلومات التي يتم إطالع املتدرب عليها في مواقع التدريب 

  ،إخبار الجهة  يجبعدم التغيب عن التدريب ألي سبب كان، وفي حال التغيب بسبب مرض أو عذر قاهر

 التدريبية واملشرف األكاديمي فورا. 

 للطالب بتغيير جهة التدريب، إال في حدود الضرورة القصوى، وبعد موافقة املشرف األكاديمي  ال يسمح

 ووحدة التدريب في الكلية.

  يبلوحدة التدر فيجب إبالغ املشرف األكاديمي، والذي بدوره يرفع ، ألي مشكلة الطالبفي حال تعر ض 

 في الكلية؛ إليجاد الحلول والتخاذ الالزم.  الطالبي

 الطالب بتسليم تقرير كل أسبوعين خالل فترة التدريب، بالتنسيق مع جهة التدريب وإرساله إلى  يلتزم

 املشرف األكاديمي في املواعد املحددة، ويتضمن ما أنجزه الطالب بالتدريب. 

 ( يقدم الطالب عرضاPresentation.لتقريره النهائي في نهاية فترة التدريب ) 

 اصةالخ البيانات قاعدة في التسجيل له ليتم الكترونيا بالطالب اصةالخ والبيانات الرغبات ادخال 

 بالتدريب )خاص بطالب االمتياز(. 

  ة من وحدة التدريب لتقييم جه م، يقوم الطالب بالدخول على الرابط املرسل لهفترة التدريببعد انتهاء

 التدريب. 
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  .االلتزام بالئحة وحدة التدريب املعلنة في الكلية 

 كل وتمنع له، بحت شخص ي جهد أنها على وإظهارها غيره أعمال يستخدم أن أو الغش من الطالب منع 

 هنة،امل ممارسة يحكم الذي االخالقي اإلطار بمبادئ والتمس بالقانون  وااللتزام العلمية الخيانة أشكال

 والقواعد واللوائح. املؤسسية السياسات بجميع االلتزام وكذلك

 التدريب. فترة أثناء التدريب مكان داخل املالية بالتعامالت املشاركة منع 

 التدريب. بمكان والسالمة الخاص االمن قواعد اتباع الطالب على 

 مسؤولية المشرف الميداني في جهة التدريب: -5

  التنسيق والتعاون مع املشرف األكاديمي لتحديد الخطة التدريبية للطالب بما يتوافق مع أهداف التدريب

 وإمكانات جهة التدريب.

  قد تواجه خطة تدريب الطالب. التيمعالجة املشكالت والصعوبات 

  األكاديمي واملشرفالتي تتم بين الطالب  أكبر قدر ممكن من الجلساتحضور. 

 .يقوم بتعبئة نموذج مباشرة متدرب وإرساله للمشرف األكاديمي 

  ب تحت إشرافه، ويقوم بتسليمه إلى املشرف يقوم بتعبئة نموذج تقييم املشرف امليداني عن كل متدر

 األكاديمي في نهاية فترة التدريب.

  التواصل مع املشرف األكاديمي بشأن وجود أي صعوبات أو مشكالت تواجه الطالب والطالبات أثناء

 التدريب، والتي يتطلب البت فيها من قبل املشرف األكاديمي.

  والتأكد من اتقان الطالب للمهارات العملية املنوطة به ملا له من متابعة تقدم الطالب في عملية التدريب

 اشراف مباشر عليه طوال عملية التدريب )خاص بطالب االمتياز(.

  عدم اعطاء الصالحيات التامة للطالب حتى يحدد ويقيم مهاراتهم وقدراتهم من خالل التعامل معهم

 .ومناقشتهم خالل فترة التدريب

 

 

 

 

 الجامعة                                                                                 في  الطالبيخطوات سير التدريب  رابعا:
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 في الكلية، يجب أن تشتمل على ما يأتي: الطالبيالالئحة الداخلية للتدريب  خامسا:

 .مقدمة عن التدريب الطالبي -1

 .رؤية ورسالة التدريب الطالبي -2

   قائمة باملصطلحات الواردة في الدليل. -3

 الطالبي.أهداف التدريب  -4

 

 .تعلم التدريب الطالبي مخرجات -5

 الطالب

وحدة التدريب 

 في الكلية

القسم 

 األكاديمي

 

المشرف 

 األكاديمي

 جهة التدريب

مشرف جهة 

 التدريب
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 .في الكلية وهيكلها الطالبيالشكل التنظيمي لوحدة التدريب  -6

 .فيما يتعلق بالتدريب الطالبي ةمسؤولية األطراف املختلف -7

 .العبء اإلشرافي لعضو هيئة التدريس -8

 الطالبي.املتطلبات األكاديمية لتسجيل مقررات التدريب  -9

ن تكون واضحة، مثل عدد الساعات الالزم اجتيازها شروط وضوابط التسجيل في التدريب الطالبي، يجب أ -10

 .للتسجيل في التدريب الطالبي، أو املتطلبات من املقررات

 زيارات املشرفين األكاديميين من الكليات ألماكن التدريب. -11

 .تهيئة الطالب للتدريب من خالل إعالمهم بخطة وإجراءات التدريب الطالبي -12

 .يرالغياب والتأخ سياسات – 13

لحذف أو التسجيل ومواعيد اب، بداية التسجيل و ونهايته. وكل ما يتعلق الطالبيإجراءات التسجيل في التدريب  -14

 االنسحاب من التدريب الطالبي.

  .ونظام التقديرات الطالبيتقييم التدريب  -15

 تحديد  نواتج التعلم الخاصة بالتدريب الطالبي، وآلية قياسها. -16

 جميع نماذج التدريب.إرفاق  -17

 .امليداني التدريبآلية مراجعة نشاط  -18

 آلية مراجعة التوصيات وإجراءات التعديالت في الخبرة امليدانية  بناء على تقرير مقرر الخبرة امليدانية. -19

 معايير اختيار أماكن التدريب لتفي مخرجات التعلم في البرامج.  -20

 

 فترة التدريب، بعمل قائمة باملخاطر واإلجراءات املتبعة حال وقوعها.خطط إدارة املخاطر خالل  -21

 .السرقة األدبية -22
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 ، والتأكد من توفر املعدات واملرافق واألجهزة بمواقع التدريب.معايير اختيار جهات التدريب -23

 السالمة في مواقع التدريب.األمن و معايير  -24

 ا يلي:يراعى في نماذج التدريب الطالبي م 1 -7

 . منتصف أعلى الصفحةوضع شعار الجامعة في  -1

 في الركن األيمن باألعلى، يوضع اسم الجامعة، الكلية، القسم، التدريب الطالبي/ الصيفي / االمتياز  -2

 بيانات االتصال، بريد إلكتروني، هاتف مكتب..إلخ في هامش الصحفة. -3

 اإلطار األخالقي للتدريب الطالبي :سادسا

ابهم تطوير في فترة التدريب الطالبي، فإن إكسبة املتدربين لتطوير املهارات والخبرات املهنية للطو  إكساب يتم مثلما

يمثل اإلطار األخالقي للتدريب . حيث عن الجوانب األخرى   تقل أهميةال وتدريبهم على ممارستها أخالقيات العمل

 جميعا.  التي تقع على عاتق أطراف التدريب الطالبي واألدوار ياتاألسس واملبادئ واملسؤولالطالبي أهمية كبيرة في فهم 

 ها:ومنوالسلوك ا لوظيفي  املهنةااللتزام بأخالقيات عدة تصب في مجال ويتركز اإلطار األخالقي على محاور 

  املنشأة.اللوائح واألنظمة في  وتطبيق جميعاالنتظام في العمل 

 .الكفاءة املهنية واإلتقان في العمل  

  استشعار املسؤولية.األمانة و 

 .العدل واإلنصاف 

 بشكل صحيح وعدم استغالله ملصالح شخصية.دارة الوقت إ 

 بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية واالجتماعية والثقافية. وتقدير العاملين في املنشأة احترام 

  سرية املعلوماتاملحافظة على. 

  مكان العمل ومرافقهاملحافظة على . 

 وهللا ولي التوفيق


