" مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة ألعضاء الهيئة اإلدارية في الجامعة
األردنية " صادرة عن مجلس العمداء بموجب قراره رقم (  ) 2017/188تاريخ
2017/3/13
***************************************
المادة (:)1تُسمُى ُهذه ُالمُدوُنةُ(مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة ألعضاء
الهيئة اإلدارية في الجامعة األردنية)ُ،ويُعملُبهاُاعتباراًُمنُتاريخُإصدارهاُ .
المادة (:)2يكونُللكلماتُالتاليةُحيثُماُوردتُفيُهذهُالمُدوُنةُالمعانيُالمُخصُصةُلهاُأدناهُ،ماُ
لمُتدُلُالقرينةُعلىُغيرُذلكُ -:
ردنيةُ .
الجــــــــــــــــــــامعة :الجامعةُالُ ُ
الموظـــــــــــــــــــف :الشخص ُالمعين ُفي ُوظيفة ُمصنفة ُودائمة ُضمنُ
الهيئة ُاإلدارية ُفي ُالجامعة ُبمن ُفي ُذلك ُالمعينُ
بعقدُأوُبأجرُيوميُ .
ُ
المادة (:)3تطبقُأحكامُهذهُالمدونةُعلىُجميعُالموظفينُفيُالجامعة.
ُ
المادة (:)4تُعد ُكفاءة ُالكادر ُالوظيفي ُومقدرته ُعلى ُتأدية ُرسالته ُفي ُتوفير ُخدمات ُرياديةُ
لمتلقيُالخدمةُمؤشراً ُللحكمُعلىُكفاءةُوإيجابيةُنظم ُاإلدارةُ؛ ُلذاُتعتنيُالجامعةُ
بالموظف ُباعتباره ُعماد ُالمنظومة ُالشاملة ُلإلدارة ُالرشيدةُ ،وذلك ُمن ُخاللُ
االهتمام ُفيُحقوقهُوواجباتهُومسؤولياتهُالوظيفيةُبغية ُإيجاد ُمعاييرُأخالقيةُتحكمُ
وتؤطر ُأداء ُالموظفُ ،إضافة ُإلى ُأن ُالجامعة ُتلتزم ُبأن ُيكون ُإشغال ُالمواقعُ
اإلدارية ُعلى ُأساس ُالجدارة ُوالكفاية ُواالستحقاق ُوالتأهيل ُوالتدريب ُالوظيفيُ
ضمنُالشروطُوالسسُالواردةُفيُالنظمةُوالتعليماتُالنافذة ُُ ،لذاُتتبنى ُالجامعةُ
مجموعةُمنُقواعدُالسلوكُلتكونُبمنزلة ُالمرشدُوالهاديُلتحقيقُرؤيةُالجامعةُ
ورسالتهاُوأهدافهاُُ .
ُ
ُالمادة (ُ :) 5ترتكز ُهذه ُالمُدونة ُعلى ُأسس ُومبادئ ُالعدالةُ ،والشفافيةُ ،والمساءلةُُُُُُُُ،
والنزاهةُ،والمهنيةُ،والحياديةُ،وتهدفُإلىُتحقيقُماُيليُ ُ:
ُ -1توعيةُالموظفُوتوجيهه ُنحوُالخالقياتُالوظيفيةُالسليمةُ ،وأطرُاالنضباطُ
الذاتيُالتيُتحكمُسيرُالعملُالمتوافقةُمعُالتشريعاتُالنافذةُوالناظمة ُللعملُ
فيُالجامعةُ .
ُ -2نشر ُوتعزيز ُالمعايير ُالخالقية ُوالقيم ُالنبيلةُ ،والقواعد ُالمؤسسية ُالملزمةُ
للسلوكُالمهنيُوأدبياتُالوظيفةُ .
ُ-3إيضاحُواجباتُالموظفُومسؤولياتهُالوظيفيةُُلتحسينُجودةُالعملُُ .
ُ -4االلتزام ُبمهنية ُوموضوعية ُالداء ُوتقديم ُالمصلحة ُالعامة ُعلى ُأية ُمصالحُ
أخرىُ .
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واجبات الموظف
المادةُ(ُ:)6باإلضافةُإلىُماُوردُفيُنظامُموظفيُالجامعةُالنافذُوتعليماته،فإنُعلىُالموظفُ
االلتزامُبماُيليُ ُ:
ُ
بشكل ُفاعل ُبدون ُأي ُتجاوز ُأو ُمخالفة ُأوُ
ُ -1التشريعات ُالناظمة ُللعمل ُوتنفيذها ُ
ٍ
إهمالُ ُ.
ُ -2تأدية ُواجباته ُومهامه ُالوظيفية ُبكفاءة ُوفاعلية ُلتحقق ُرؤية ُالجامعة ُورسالتهاُ
وأهدافهاُ ،وعلى ُالموظف ُاإلدراك ُ ُالتام ُ ُأن ُخدمة ُالجامعة ُ ُوالعمل ُفيها ُمحلُ
شرفُواعتزازُُ .
ُ -3استثمار ُأوقات ُالعمل ُالرسمي ُبالشكل ُالمثل ُُ ،وعدم ُالقيام ُبأي ُنشاط ُال ُيتعلقُ
بواجباتهُالوظيفيةُُأو يكلف بهُُ .
ُ -4االمتناع ُعن ُأي ُممارسات ُأو ُأفعال ُمن ُشأنها ُانتهاك ُقواعد ُالسلوك ُالصحيحُ
واآلدابُالعامةُأوُاإلساءةُإلىُمعتقداتُوآراءُاآلخرينُ .
ُ -5تقديم ُاالقتراحات ُالتي ُتسهم ُفي ُتطوير ُطرائق ُالعمل ُوتحسن ُجودتهُ ،وتُنميُ
مقدرتهُومهاراتهُالوظيفيةُ،واإلسهامُفيُأيُأعمالُونشاطاتُتحسنُمستوىُالداءُ
العامُفيُالجامعـةُ .
ُ -6المحافظةُعلىُسريةُالبياناتُوالمعلوماتُوجميع ُالوثائقُوالمستندات؛ُباعتبارهاُ
تتمتع ُبحماية ُقانونيةُ ،وال ُيجوز ُنشرها ُأو ُنسخها ُأو ُتصويرها ُأو ُاالحتفاظ ُبهاُ
بشكلُشخصيُبأيُوسيلةُماُلمُيتطلبُالواجبُالوظيفيُأوُالقضاءُخالفُذلكُ .
ُ -7عدمُالمغاالةُأوُالتعسُفُفيُاستخدامُحقوقهُأوُإبداءُآرائهُالوظيفيةُالممنوحةُلهُ
بحكمُالقانونُ .
ُ -8المحافظة ُعلى ُمظهره ُالعام ُوارتداء ُالزي ُالمناسب ُبماُيراعي ُالقيم ُوالعاداتُ
االجتماعية ُوبشكلُالُيحملُأي ُرموزُأو ُعباراتُمنُشأنهاُإثارة ُالنزعاتُالدينيةُ
أوُالعرقيةُأوُاإلقليميةُُ .
التعامل مع اآلخرين
المادة (  : )7أ -في مجال التعامل مع متلقي الخدمةُ،يجبُعلىُالموظفُااللتزامُبماُيليُ :
ُ -1احترام ُحقوق ُومصالح ُاآلخرين ُوخصوصيتهمُ ،والتعامل ُمعهمُ
باحترامُوحياديةُوموضوعيةُدونُالتمييزُبينهمُ .
ُ -2إنجاز ُالمعامالت ُالمطلوبة ُبكفاءة ُوفاعليةُ ،والسعي ُإلى ُاكتساب ُثقةُ
متلقي ُالخدمة ُمن ُخالل ُسلوكه ُاإليجابي ُونزاهتهُ ،بما ُيتوافقُ
وتشريعاتُالعملُالنافذةُ .
ُ -3توفيرُالمعلوماتُالمطلوبةُلمتلقيُالخدمةُفيُنطاقُواجباتهُالوظيفيةُ
وبماُيتفقُوالتشريعاتُالناظمةُللعمل،واإلصغاءُالفاعلُالستفساراتهمُ
وإرشادهم ُإلى ُآلية ُتقديم ُالشكوى ُللجهات ُالمعنية ُحال ُرغبتهم ُفيُ
ذلكُُُ .
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ُ
بُ.في مجال التعامل مع الرؤساء ُ،يجبُعلىُالموظفُااللتزامُبماُيليُ :
ُ -1احترام ُوتنفيذ ُأوامر ُرؤسائه ُوتوجيهاتهم ُوالتعامل ُمعهم ُبلباقة ُوفقُ
التسلسلُاإلداريُبماُالُيخالفُالتشريعاتُالنافذةُ .
ُ -2عدم ُإخفاء ُأي ُمعلومات ُمتعلقة ُبعمله ُعن ُرؤسائه ُبهدف ُالتأثير ُفيُ
القراراتُالمتخذةُأوُإعاقةُسيرُالعملُ .
ُ -3إعالم ُرئيسهُعن ُأي ُتجاوزات ُأو ُمخالفات ُأو ُصعوبات ُيواجهها ُفيُ
العملُ .
ُ
ج  .في مجال التعامل مع المرؤوسين يجبُعلىُالموظفُااللتزامُبماُيليُ :
ُُ -1نقلُالمعرفةُوالخبراتُإلىُمرؤوسيه ُوتنميةُقدراتهمُوتحفيزهمُُعلىُ
تطويرُوتحسينُأدائهمُواحترامُحقوقهمُالوظيفيةُُ .
ُ -2متابعةُأداءُعملُالمرؤوسينُوتقويمهُبمهنية ُوموضوعيةُُ،ورفضُأيُ
ضغوطات ُمنُشأنهاُأنُتؤديُإلىُالتعاملُمعُالمرؤوسينُعلىُأسسُ
غيرُموضوعيةُُ .
ُ-3عدمُتكليفهُبأيُمهامُخارجُنطاقُوظيفتهُ .
د .في مجال التعامل مع الزمالء ،يجبُُعلىُالموظفُااللتزامُبماُيلي:
ُ -1التعاون ُمع ُزمالئه ُفيُأداء ُالواجبات ُالوظيفية ُوالعمل ُبروح ُالفريق؛ُ
لتجذيرُثقافةُالمؤسسيةُونشرُاالتجاهاتُاإليجابيةُفيُبيئةُالعملُُ .
-2التعاملُباحترامُولباقةُمعُزمالئهُ،ومراعاة ُخصوصياتهمُواالمتناع ُعنُ
تُتنتهكُاآلدابُالعامةُُ .
تُأوُسلوكا ٍُ
أيُممارسا ٍُ
ُ
المادة ( : )8المحافظةُعلىُأموالُالجامعةُوممتلكاتهاُومرافقهاُالعامةُُ .
علىُالموظفُااللتزامُبماُيليُ :
ُ
ُُ -1المحافظة ُعلى ُأموال ُالجامعة ُوممتلكاتهاُ ،وعدم ُالتفريط ُبأي ُحـق ُمنُ
حقوقها ُُ ،وضرورة ُتبليغ ُالرئيس ُالمباشر ُعن ُأي ُتجاوزات ُعلى ُأموالُ
الجامعةُومصالحهاُُ،وعنُأيُتصرفُقدُيلحقُالضررُبمصلحةُالجامعةُُُ .
ُ -2االلتزام ُباستخدام ُتجهيزات ُوممتلكات ُالجامعة ُلغراض ُالعمل ُوبشكلُ
صحيحُوفاعلُ ،وتجنبُاإلهمالُأوُالتقصيرُالذيُيترتبُعليهُضياعُحقُ
منُحقوقُالجامعةُ .
ُ
ُ
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المادة ( ُ:)9تضاربُالمصالحُوقبولُالهداياُُ .
ُُُُُُُُُُُُُُُيجبُعلىُالموظفُااللتزامُُبماُيليُ ُ:
ُ
ُ -1عدم ُاستخدم ُصالحياته ُالوظيفية ُلتحقيق ُمصالح ُشخصية ُلنفسه ُأو ُلغيرهُ،
واالمتناعُنهائياًُعنُالقيامُبأيُمعاملةُتفضيليةُليُشخصُبماُيتعارضُمعُ
التشريعاتُالناظمةُللعملُ .
-2عدم ُتوظيف ُواستغالل ُالمعلومات ُالتي ُحصل ُعليها ُفي ُأثناء ُتأديته ُلمهامهُ
وواجباتهُالرسميةُفيُالجامعةُبعدُانتهاء ُعملهُلتحقيقُمنافعُشخصيةُلذاتهُ
أوُلغيرهُأوُاإلساءةُلآلخرينُُ .
 ُ -3عدمُقبولُأوُطلبُالهداياُأوُأيُمنافعُأخرىُبشكلُمباشرُأوُغيرُمباشر؛ُ
بحيثُيكونُلهاُتأثيرُعلىُموضوعيتهُفيُتأديةُواجباتهُالوظيفيةُ .
المادة (ُ -1: )10يتوجبُعلىُالموظفُاالطالعُعلىُهذهُالمدونة ُوتوقيع ُإقرارُيفيد ُبالتزامهُ
التامُبأحكامهاُوُيحفظُهذاُاإلقرارُفيُملفهُالوظيفيُُ .
ُ -2في ُحال ُارتكاب ُالموظف ُمخالفة ُلحكام ُهذه ُالمدونة ُيتم ُمساءلته ُ،واتخاذُ
اإلجراءات ُوالعقوبات ُالتأديبية ُالالزمة ُبحقه ُُ ،وفقا ً ُللتشريعات ُالنافذة ُفيُ
الجامعةُُ .
ُ -3على ُالجامعة ُتمكين ُمتلقُي ُالخدمة ُمن ُاالطُالع ُعلى ُهذه ُالمدونة ُمن ُخاللُ
نشرهاُعلىُموقعهاُاإللكترونيُ،أوُأيةُوسيلةُأخرىُتراهاُمناسبةُُ .
ُ
******************************************
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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الجامعة األردنيــــــــــة
دائرة الموارد البشرية

إقرار

أنا الموقع أدناه الموظف ( )...........................................
أُقر بأنني اطلعت على أحكام مدونة قواعد السلوك الوظيفي
وأخالقيات الوظيفة في الجامعة األردنية ،وأتعهد بااللتزام التام
بأحكامها .
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