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 في الجامعة ألعضاء الهيئة اإلداريةونة قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة مد  " 

( تاريخ   188/2017بموجب قراره رقم )  العمداءصادرة عن مجلس "  األردنية

13/3/2017 

*************************************** 

ُالمُ سمُ ت ُ(:1ة )الماد   السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة ألعضاء مد ونة قواعد )نةُدوُ ىُهذه

ُعملُبهاُاعتباراًُمنُتاريخُإصدارها.،ُوي ُ(األردنية الهيئة اإلدارية في الجامعة

صةُلهاُأدناه،ُماُخصُ المعانيُالمُ نةُدوُ المُ ماُوردتُفيُهذهُكونُللكلماتُالتاليةُحيث ُي(:2ة )الماد  
ُ-لُالقرينةُعلىُغيرُذلك:لمُتدُ 

ُ.ةردني ُالجامعةُال ُ امعة:ــــــــــــــــــــالج

ُضمنُ :الموظـــــــــــــــــــف ُودائمة ُمصنفة الشخصُالمعينُفيُوظيفة

ُالمعينُ ُذلك ُفي ُبمن ُالجامعة ُفي ُاإلدارية الهيئة

ُ.بعقدُأوُبأجرُيومي

ُ

 الجامعة.تطبقُأحكامُهذهُالمدونةُعلىُجميعُالموظفينُفيُ(:3ة )الماد  

ُ

ُرياديةُت ُ(:4)ة الماد   ُخدمات ُتوفير ُفي ُرسالته ُتأدية ُعلى ُومقدرته ُالوظيفي ُالكادر ُكفاءة عد

ُللحكمُعلىُكفاءةُوإيجابيةُ ُتعتنيُالجامعةلذاُُ؛اإلدارةُُنظملمتلقيُالخدمةُمؤشراً

ُالرشيدة ُلإلدارة ُالشاملة ُالمنظومة ُعماد ُباعتباره ُُ،بالموظف ُخاللُوذلك من

خالقيةُتحكمُمعاييرُأُإيجادُبغيةحقوقهُوواجباتهُومسؤولياتهُالوظيفيةُ فيُُاالهتمام

ُ ُأداء ُإلىلموظفاوتؤطر ُإضافة ،ُُ ُبأن ُتلتزم ُالجامعة ُالمواقعُأن ُإشغال يكون

ُواالُاإلدارية ُوالكفاية ُالجدارة ُأساس ُالوظيفيُعلى ُوالتدريب ُوالتأهيل ستحقاق

الجامعةُُتتبنىلذاُُ،ُالنافذةضمنُالشروطُوالسسُالواردةُفيُالنظمةُوالتعليماتُ

ُالسلوكُلتكونُ الجامعةُالمرشدُوالهاديُلتحقيقُرؤيةُُبمنزلةمجموعةُمنُقواعد

ُ.وأهدافهاُُورسالتها

ُ

ُُ:( 5المادة )ُ ُهذه ُُونةدالمُ ترتكز ُومبادئ ُأسس ُُُُُُُُوالمساءلة،ُوالشفافية،ُالعدالة،على

ُ:ُيليلىُتحقيقُماُوتهدفُإُ،يةادوالحيُوالمهنية،ُوالنزاهة،

ُاالنضباطوأطرُُالسليمة،نحوُالخالقياتُالوظيفيةُُتوعيةُالموظفُوتوجيههُ-1

للعملُُوالناظمةوافقةُمعُالتشريعاتُالنافذةُتالمالذاتيُالتيُتحكمُسيرُالعملُ

ُفيُالجامعة.

2-ُُ ُوالقيم ُالخالقية ُالمعايير ُوتعزيز ُالملزمةُُالنبيلة،نشر ُالمؤسسية والقواعد

ُالوظيفة.نيُوأدبياتُهللسلوكُالم

ُتحسينُجودةُالعملُ.لالوظيفيةُُُواجباتُالموظفُومسؤولياتهُإيضاحُ-3

ُمصالحُاالُ-4 ُأية ُعلى ُالعامة ُالمصلحة ُوتقديم ُالداء ُوموضوعية ُبمهنية لتزام

ُأخرى.
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 واجبات الموظف

 

علىُالموظفُفإنُ،وتعليماتهُالنافذالجامعةُُموظفيباإلضافةُإلىُماُوردُفيُنظامُ:ُ(6)ةُالماد

ُ:ُبماُيليُااللتزام

ُ

1-ُُ ُالناظمة ُوالتشريعات ُبُتنفيذهاللعمل ُفاعل ُأوُدبشكٍل ُمخالفة ُأو ُتجاوز ُأي ون

ُُ.إهمال

2-ُُ ُوفاعلية ُبكفاءة ُالوظيفية ُومهامه ُواجباته ُلتتأدية ُرؤية ُحقق ُتهاورسالالجامعة

ُالموظفُهاوأهداف ُوعلى ُاإل، ُُدراك ُالجامعةُالتام ُخدمة ُأن ُمحلُُ ُفيها والعمل

ُ.شرفُواعتزازُ

ُبأيُنشاطُالُيتعلقُُ-3 ُالقيام ُوعدم ُأوقاتُالعملُالرسميُبالشكلُالمثلُ، استثمار

ُ.ُأو يكلف بهُبواجباتهُالوظيفيةُ

ُُاالمتناعُ-4 ُأفعال ُأو ُممارسات ُأي ُعن ُشأنها ُُانتهاكمن ُقواعد الصحيحُالسلوك

ُاآلخرين.اإلساءةُإلىُمعتقداتُوآراءُُأوُواآلدابُالعامة

5-ُُ ُُاالقتراحاتتقديم ُفي ُت سهم ُجودتهالتي ُوت حس ن ُالعمل ُطرائق ُتطوير نميُت ُو،

داءُنُمستوىُالتحسونشاطاتُُأعمالُفيُأيُامهس،ُواإلتهُالوظيفيةاقدرتهُومهارم

ُة.ـالجامعالعامُفيُ

؛ُباعتبارهاُالوثائقُوالمستنداتُوجميعالبياناتُوالمعلوماتُالمحافظةُعلىُسريةُُ-6

ُُقانونية،ُبحمايةُتتمتع ُأو ُنسخها ُأو ُنشرها ُأووالُيجوز االحتفاظُبهاُُتصويرها

ُذلك.بأيُوسيلةُماُلمُيتطلبُالواجبُالوظيفيُأوُالقضاءُخالفُبشكلُشخصيُ

ُأوُالتعسُ ُ-7 فُفيُاستخدامُحقوقهُأوُإبداءُآرائهُالوظيفيةُالممنوحةُلهُعدمُالمغاالة

ُبحكمُالقانون.

8-ُُ ُالمناسب ُالزي ُوارتداء ُالعام ُمظهره ُعلى ُوالعاداتُُيراعيبماُ المحافظة القيم

النزعاتُالدينيةُُعباراتُمنُشأنهاُإثارةُأورموزُُوبشكلُالُيحملُأيُاالجتماعية

ُ.اإلقليميةُُالعرقيةُأوُأو

 التعامل مع اآلخرين

ُ:بماُيليااللتزامُعلىُالموظفُيجبُُ،في مجال التعامل مع متلقي الخدمة -أ: ( 7المادة ) 

1-ُُ ُاحترام ُاآلخرين ُومصالح ُمعهمُُوخصوصيتهم،حقوق والتعامل

ُ.بينهمُتمييزالُدونُباحترامُوحياديةُوموضوعية

2-ُُ ُبكفاءة ُالمعامالتُالمطلوبة والسعيُإلىُاكتسابُثقةُُوفاعلية،إنجاز

ُمتل ُخالل ُمن ُالخدمة ُاإليجابيقي ُيتوافقُُ،ونزاهتهُسلوكه بما

ُالنافذة.تشريعاتُالعملُو

فيُنطاقُواجباتهُالوظيفيةُتلقيُالخدمةُمتوفيرُالمعلوماتُالمطلوبةُلُ-3

واإلصغاءُالفاعلُالستفساراتهمُمل،بماُيتفقُوالتشريعاتُالناظمةُللعو

ُتقديم ُآلية ُإلى ُُالشكوىُوإرشادهم ُرغبتهم ُحال فيُللجهاتُالمعنية

ُ.ُذلكُ
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ُ

ُ:بماُيليااللتزامُُعلىُالموظفيجبُ،ُفي مجال التعامل مع الرؤساء .ُب

 

1-ُُ ُرؤسائه ُأوامر ُوتنفيذ ُوالتعاملاحترام ُُوتوجيهاتهم ُبلباقة وفقُمعهم

ُالنافذة.التسلسلُاإلداريُبماُالُيخالفُالتشريعاتُ

ُالتأُعدمُ-2 ُبهدف ُرؤسائه ُعن ُبعمله ُمتعلقة ُمعلومات ُأي ُثإخفاء ُفيير

ُالعمل.القراراتُالمتخذةُأوُإعاقةُسيرُ

ُخالفاتُأوُصعوباتُتجاوزاتُأوُمُرئيسهُعنُأيُإعالمُ-3 فيُيواجهها

ُ.ملالع

ُ

ُ:بماُيليااللتزامُُعلىُالموظفيجبُ نيالمرؤوسفي مجال التعامل مع  . ج

 

مُُعلىُوتنميةُقدراتهمُوتحفيزهُمرؤوسيهنقلُالمعرفةُوالخبراتُإلىُُ-1ُ

ُالوظيفيةُ.ُمحقوقهُتطويرُوتحسينُأدائهمُواحترام

وموضوعيةُ،ُورفضُأيُُنيةبمهوتقويمهُمتابعةُأداءُعملُالمرؤوسينُُ-2

علىُأسسُمنُشأنهاُأنُتؤديُإلىُالتعاملُمعُالمرؤوسينُُضغوطات

ُ.ُغيرُموضوعية

ُعدمُتكليفهُبأيُمهامُخارجُنطاقُوظيفته.ُ-3

 

 :بماُيليااللتزامُعلىُالموظفُُيجبُ،د. في مجال التعامل مع الزمالء 

 

ُوالعملُبروحُالفريقالتعاونُمعُُ-1 ُالواجباتُالوظيفية ُفيُأداء ؛ُزمالئه

ُاإليجابيةُفيُبيئةُالعملُ.ُاالتجاهاتثقافةُالمؤسسيةُونشرُُلتجذير

عنُُواالمتناعخصوصياتهمُُحترامُولباقةُمعُزمالئه،ُومراعاةالتعاملُبا-2

ُتنتهكُاآلدابُالعامةُ.ُأوُسلوكاتٍُُممارساتٍُُأي

ُ

ُ.ُتهاُومرافقهاُالعامةاعلىُأموالُالجامعةُوممتلكُالمحافظة: (8المادة ) 

ُي:لعلىُالموظفُااللتزامُبماُي                 

ُ

ُ1-ُُ ُالجامعة ُأموال ُعلى ُحُوممتلكاتها،المحافظة ُبأي ُالتفريط ُمنُـوعدم ق

ُ ُوضرورة ،ُ ُعُتبليغحقوقها ُتجاوزات ُأي ُعن ُالمباشر ُأموالُالرئيس لى

ُ.ُالجامعةُوعنُأيُتصرفُقدُي لحقُالضررُبمصلحةُ،ُالجامعةُومصالحهاُ

ُوبشكلُُااللتزامُ-2 ُالعمل ُلغراض ُالجامعة ُوممتلكات ُتجهيزات باستخدام

وتجنبُاإلهمالُأوُالتقصيرُالذيُيترتبُعليهُضياعُحقُُوفاعل،صحيحُ

ُالجامعة.منُحقوقُ

ُ

ُ
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ُ.ُوقبولُالهداياتضاربُالمصالحُُ(:9المادة ) 

ُ:ُبماُيليُااللتزامُُالموظفعلىُيجبُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ

ُصالحيُعدمُ-1 ُااستخدم ُشخصية ُمصالح ُلتحقيق ُالوظيفية ُته ُأو ُلغيره،لنفسه

بماُيتعارضُمعُيامُبأيُمعاملةُتفضيليةُليُشخصُنهائياًُعنُالقُواالمتناع

ُللعمل.التشريعاتُالناظمةُ

2-ُ ُالمعلوماتُالتيُعدم ُُحصلتوظيفُواستغالل ُلمهامهُفيُعليها ُتأديته أثناء

يقُمنافعُشخصيةُلذاتهُعملهُلتحقُانتهاءوواجباتهُالرسميةُفيُالجامعةُبعدُ

ُإلساءةُلآلخرينُ.اوُأوُلغيرهُأ

ُأوُأيُمنافعُأخرىُبشكلُمباشرُأوُغيرُمباشرُ-3 ؛ُعدمُقبولُأوُطلبُالهدايا

ُ.فيُتأديةُواجباتهُالوظيفيةُتهيكونُلهاُتأثيرُعلىُموضوعيبحيثُ

 

ُالتزامهبُإقرارُيفيدُعيقوتوُالمدونةطالعُعلىُهذهُيتوجبُعلىُالموظفُاالُ-1: (10)المادة 

ُهُالوظيفيُ.فيُملفهذاُاإلقرارُحفظُيالتامُبأحكامهاُوُ 

2-ُُ ُهذه ُلحكام ُمخالفة ُالموظف ُارتكاب ُحال ُمساُالمدونةفي ُ،واتخاذُءيتم لته

ُ ُللتشريعات ُوفقاً ،ُ ُبحقه ُالالزمة ُالتأديبية ُوالعقوبات فيُُالنافذةاإلجراءات

ُالجامعةُ.

ُمتلق ُُ-3 ُتمكين ُالجامعة ُاالعلى ُمن ُالخدمة ُط ُي ُهذه ُعلى ُخاللُُالمدونةالع من

ُتراهاُمناسبةُ.أخرىُُةأوُأيةُوسيلُ،نشرهاُعلىُموقعهاُاإللكتروني

ُ

****************************************** 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ  
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 ةــــــــــالجامعة األردني

 دائرة الموارد البشرية

 

 

 إقرار

  

 

 .............................(............) ..أنا الموقع أدناه الموظف 

نة قواعد السلوك الوظيفي وأحكام مد   ىأُقر بأنني اطلعت عل

التام  االلتزامب، وأتعهد في الجامعة األردنيةيات الوظيفة وأخالق

 بأحكامها .

 

 

 

 

 : االسم  

 التوقيع :  

 التاريخ :  

 


