مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة في
جامعة البلقاء التطبيقية

المادة (األولى):تسمى هذه المدونةة مدونةة قواعةد السةلوك الةوظيفي وأخالقيةات الوظيفةة فةي
جامعة البلقاء التطبيقية ،ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها من المجلس.
المادة (الثانية) :تعتمد التعريفات العامة الواردة في القوانين واألنظمة والتعليمةات المعمةوب بهةا
لغايات هذه المدونة .
الجامعة  :جامعة البلقاء التطبيقية.
المجلس  :مجلس عمداء الجامعة.
الرئيس  :رئيس الجامعة .
الـعـميد  :عميد الكلية.
المدير  :مدير أي وحدة أو مركز أو دائرة في الجامعة .
العام ل  :ك ل صللعي يعللير مقللرار مللر المرج ل المعللتي ح ل أحكللا ل
النظا في وظيفة مدرجة في جدول تشكيالت وظائف الجامعة سواء
كانت فنية أو إداريلة مملر فلي لل العامل المعلير معقلد و وي يشلم
ل الشعي الم تعد مأجور يومية .
البند أوال :يج على كـــلـ عامل يلتحل مالجامعلة أي يطلل عللى ل المدونلة ويتعهلد أي
يلتللز مهــللـا ويول ل عليهللا و ويللتب ايحتفللاظ من للعة مللر ل المدونللة فللي ملف له
الوظيفي .
البند ثانيا ً  :ترتكز المدونة على أسس العدالة ومبادئها و وعلى تكافؤ الفرص والشفافية و
والم للاءلة و والنزا للة المهني لة و والحياديللة و واينتمللاء للللوصر واعلللرار علللى
تحقيلل رؤيللة و رسللالة الجامعللة وأ للدافها و وتحملل الم للؤولية وعلللى العاملل
المدونة إضافة إلى األسس والمبادئ التي ترتكز عليها .
ايلتزا مأحكا
المدونة ي توج الم اءلة واتعلا اعجلراءات والعقوملات
البند ثالثا ً  :أي معالفة ألحكا
التأديبية وفقاً ألحكا النظا .

المادة (الثالثة) :الهدف :
تهدف المدونة إلى إرساء معايير أخالليلة ولواعلد ومبلادئ ال للوو اللوظيفي
األخاللي ال ي لد يؤدي مر خالله العاملوي في الجامعة أعمالهب ممهنية عالية .

المادة (الرابعة) :حقوق العامل :
البند أوال :تتعام الجامعة م العام في ك ما يتعل مأوضاعه الوظيفية على أساس
ايستحقاق والجدارة والتناف ية وتكافؤ الفرص.
البند ثانيا  :تلتز الجامعة متوفير ميئة عم جيدة وأمنة ولحية .

البند ثالثا  :توفر الجامعة فرص التدري المناس والم تمر لتح ير فرص تقدمه
وم ار الوظيفي وفقاً ألحكا نظا العاملير وح مقتضى الحال.
البند رابعا ً :تحرص إدارة الجامعة في الحفاظ على اتصال مباصر وواضح م العاملير فيها
مر خالل تقاسب المعلومات داخلياً والتغ ية الراجعة والتشاور .
البند خامسا  :تكف ادارة الجامعة ووفقاً ألحكا النظا ح العام مالتظلب أو الشكوى مر أي
لرار خاصئ اتع محقه وح األلول .
البند سادسا ً  :تؤدي الجامعة عملها مأمانة وعدالة وتحتر مصالح األصراف التي تتعام
معها مشفافية ونزا ة مطلقة دوي أي تمييز مبني على النوع ايجتماعي أو الدير
وإتباع أسس ايستحقاق والجدارة والتناف ية والتقيد التا مصالحيات العم
المعتمدة .
البند سابعا ً  :يطل العام الم اعدة مر مركز الحاسوب مالجامعة إ ا كاي نال أي مشكلة
حول استعدا ت هيالت الشبكة أو البريد اعلكتروني .
المادة (الخامسة):واجبات العامل وسلوكه وأخالقيات الوظيفة:
البند أوال:

القيا منف ه ممتطلبات الوظيفة وتكريس جمي أولات الدوا لهاو ويجلو تكليفله
مالعم ل أك للر مللر ال للاعات المقللررة ل ل ل الللدوا ممللا فللي ل ل أيللا العط ل
الرسمية إ ا التضت المصلحة ل .

البنةةد ثانيةةا :

التصللرف مللأدب وكياسللة فللي لللالته مرؤسللائه ومرؤوسلليه و مالئلله و وفللي
تعامله معهب وم والطلبة.

البند ثالثا ً:

تأديللة واجباتللـه مدللللة ونشللاص وسللرعة وأمانلللة و وتنفيلل أوامللر وتوجيهلللات
رؤسائه و ومراعاة الت ل اعداري في اتصايته الوظيفية.

البند رابعا ً:

توخي المحافظة على مصالح الجامعلة وممتلكاتهلا وأموالهلا وسلمعتها وعلد
التفريط مأي مر حقولها و وأي يبلغ رئي ه المباصر علر أي تجلاو عليهلا أو
إ مال أو أي إجراء أو تصرف آخر يضر ممصلحة الجامعة .

البند خامسا ً :

تقديب ايلتراحات التي يرا ا مفيدة لتح لير صلرق العمل فلي الجامعلة ورفل
م توى األداء فيها ما أمكر ل .

البند سادسا ً :

العم في تنمية لدراته وكفاءاته العلمية والعملية والم لكية و واعصالع على
القوانير واألنظمة والتعليمات المتعلقة معمله و واعحاصة مها .

البند سابعا ً :

إملللالل اللللرئيس المباصلللر خطيلللاً علللر أي تجلللاو أو معالفلللة للقلللوانير واألنظملللة
والتعليمات الناف ة التي يطل عليها خالل عمله .

البند ثامنا ً :

تواجد العامل فلي مكلاي عملله آملر أسلاس لعدملة الطلبلة والملراجعير والعلاملير
مالجامعة ألداء العم المنوص مه فلي الوللت المحلدد و وإ ا تلأخر أو تغيل العامل
عر عمله ينبغي عليها إمالل رئي ه المباصلر أو األصلعاص المعنيلير لبل الموعلد
المحدد لبدء العم أو في ألرب ولت ممكر .

البند تاسعا ً :

في حال المرض مر المتول إي يبلغ العام رئي ه المباصر لب ملدء وللت العمل
و ويتب ت جي أيلا الملرض للعامل و وعنلد تكلرار حلايت الغيلاب المرضلي يلتب
مقاملة العام لتحديد األسباب .

البند عاشراً  :العللاملوي م للؤولوي عللر آمللر مريللد ب اعلكترونللي علللى صللبكة المعلومللات فللي
الجامعة .
البند الحادي عشر :على العام أي يظهر ممظهر يئ يتف م وضعه المهني .

المادة (السادسة) :المحظورات :
البند أوال:

ترو العم أو التولف عنه دوي إ ي مر رئي ه .

البند ثانيا ً:

اعفضللاء مللأي ميانللات أو معلومللات عللر الم للائ التللي يج ل أي تظ ل مكتومللة
مطبيعتها و كما يحظر عليه ايحتفاظ لنف ه مأي وثيقة أو معامرة رسمية أو ن عة
أو لورة عنها أو خاتب رسمي .

البند ثالثا:

القيا مأي عم مر صأنه اعساءة إلى الجامعة أو العاملير فيها .

البند رابعا ً:

اسللتغالل وظيفتلله ولللالحياتها لمنفعللة اتيللة أو رمللح صعصللي أو لبللول للدايا أو
إكراميات مر أي صلعي لله عالللة أو ارتبلاص ملالي فلي الجامعلة أو لله مصللحة
معها .

البند خامسا ً :القيا مأي عم خارج نطاق الجامعة دوي موافقة خطية مر الرئيس .
البند سادسا ً  :ايمتنللاع عللر أي تصللرفات أو ممارسللات أو أعمــللـال تنتهلل ااداب وال لللوو
القويب .

البند سابعا ً  :ايمتناع نهائياً مشك مباصر أو غير مباصلر علر القيلا ملأي معامللة تفضليلية ألي
صعي مر خالل الواسطة والمح ومية .
البند ثامنا ً :

عنللد تكللرار حللايت الغيللاب أو التللأخر الللدائب تحللتفا الجامعللة محقهللا فللي اتعللا
اعجراء ال ي تلرا مناسلباً لضلماي اسلتمرارية العمل مكفلاءة وانتظلا وللد يشلم
ل اللجوء إلى اعحالل أو الفص مر العدمة .

البند تاسعا ً  :يهدف نظب البريد اعلكتروني في الجامعة إللى ت لهي العمل فلي الجامعلة و و لو
أدا رئي ية للقيا مالعم وليس ألغراض صعصية .
البند عاشراً  :تحمي مرامج غير مصرح مها .
البند الحادي عشر  :يج على العامل علد اسلتعدا واتلف وفلاكس الجامعلة وخلدمات البريلد
ال ري في المكت لالتصلال الشعصلي وإ ا احتلاج العامل إللى إجلراء مكالملات
اتفية دولية صعصية في الحايت الضرورية فإنه يكوي م ؤوي عر تقديب صلل
لعصب ليمة المكالمات مر راتبه في نهاية الشهر .
البند الثاني عشةر  :ايمتنلاع علر اسلتعدا األللول العاللة للجامعلة ألغلراض صعصلية دوي
الحصول على موافقة م بقة .
المادة (السابعة)  :أحكام عامة :
البند أوال:

يتوجل علللى العامل اعصللالع علللى ل المدونللة واعلمللا ممحتوياتهللا وايلتللزا
مأحكامها و وإ ا احتاج العام إلى توضيح فعليه إمالل رئي ة المباصلر وفلي حلال
غيامه فيقو مايتصال مأي مدير أخر ينوب عنه .

البند ثانيا ً :

رئيس الجامعة ونوامه والعمداء ومدراء الوحلدات والمراكلز واللدوائر م لؤولوي
المدونة.
عر اعصراف على تفعي تطبي

