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تتولى تشكيل لجنة  تمم  2018( لسنة  446رقم ) السيد رئيس الجامعة  قراربناًء على 

 هم :وضع مقترح للميثاق األخالقي لموظفي الجامعة والسادة 

   السادة / محمد علــي البصــــير

 عبدهللا محمد اكريم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــةعمر امحمــد هيبـــ

 محمد عبدهللا لنقــــــــر

    سالم عبدالحميد سالم

 غزالة نصر المــــــــــــــــــبروك

    سعدة عبدهللا مختــــــــــــــــــــار

 عائشة عبدهللا حمــان

    مبروكة محمد بكــــــــــــــــــــــاري

 البصــــيرإيمان الصغير 

 محمد ادريس حمــــــــــــــودة

 

 

قد انهت اللجنة عملها وأحالت خالصة ما توصلت إليه للعرض في اجتماع مجلس 

  م . 2019( لسنة  15مجلس الجامعة رقم ) بموجب قرار ثاق الجامعة وتم اعتماد المي
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 تمهيــــــــــــــــد: 

كون أداء الموظفين محكوم وضع هذا الميثاق من منطلق الحرص على أن ييأتي 

ترتبط الوظيفة ، ولتي توجه السلوك المهني والوظيفي من المبادئ والقيم ا بمجموعة

، فالموظف يبذل غالباً  فيهالعامة ارتباطاً وثيقاً بسلوك الموظف وتؤثر تأثيراً مباشراً 

، والقيم هي مجموعة من الموجهات جهداً يتناسب وقيمة الهدف الذي يسعى لتحقيقه 

أخالقيات المهنة من قيمها السلوكية التي تحدد سلوك الموظف ، ويستمد الموظف 

، وال شك أن االلتزام  وقيم مجتمعنا الفاضلةبعقيدتنا اإلسالمية عادة مرتبطة ال ومقوماتها

بالقيم السلوكية والمبادئ األخالقية التي يتضمنها هذا الميثاق سيكون له األثر البالغ 

على الموظف بما يعود عليه من احترام وتقدير ، وعلى المؤسسة من خالل االرتقاء 

ة أهميمن رغم على ال، و وتميزها وتأهيلها للتنافسية مع نظيراتها، بأدائها وجودته 

، بل ال يمكن فرضه باإلكراه  إال أنهمهنة ال سلوك وأداءفي تحديد الميثاق األخالقي 

مدى و  ئهاسلوك أعضا يكون من خالللحكم على مهنة معينة ، فابااللتزام  يكون

  .واالحترام والكفاءة النبيلة قيم العلى  همظاحف

التي المهنية  اتاألخالقية والسلوكيثيقة تحدد المعايير و  :ثاق األخالقي يالم تعريف

مهنة تتبناه لوتعرف بأنها بيان المعايير المثالية لمنسبو المؤسسة ، أن يتبعها  يجب

تختلف المسؤولية القانونية ، و تحمل مسؤولياتهم المهنيةنحو مؤسسة لتوجيه أعضائها ال

 بينما، فالمسؤولية القانونية تحدد بتشريعات  المسؤولية األخالقية باختالف أبعادهما عن

أن يتميز ينبغي و، المسؤولية األخالقية بعالقة اإلنسان بخالقه وبنفسه وبغيره تتعلق 

،  الوضوحوالسهولة ،  كاالختصار رئيسية وجوهريةبأسس الميثاق األخالقي للمهنة 

 . يجابية، اإل ةيلوشمال

لسلوك لإرشاد الموظف ، لميثاق األخالقي امن غايات   :الميثاق األخالقي  أهداف

، السوي الذي ينبغي أن يلتزم به تجاه الجامعة وزمالء العمل والمراجعين من الخارج 

كما يحدد في رقي المجتمع وتنميته ،  لإلسهامواالرتقاء بها للمهنة  االنتماءتعزيز و
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الميثاق األخالقي معايير السلوك الحسن ، والمبادئ والمثل العليا التي تضبط سلوكيات 

 : الميثاق األخالقي إهداف ن أهم مووأخالق الموظف ، 

بأهميته المهنية ودوره في بناء مستقبل بالده  هتبصيرتعزيز مكانة الموظف ، و ❖

 .ونهضتها 

تحفيز الموظف على التمسك بقيم مهنته وأخالقياتها ، وأن يكون ذلك نهجاً في  ❖

 حياته . 

تكوين اتجاه إيجابي نحو ضرورة وأهمية التقيد بالنواحي التنظيمية والتشريعية  ❖

 للمهنة .   

طار سلوكي واضح ومعلن إظف ، في االرتقاء باألداء اإلداري والمهني للمو ❖

 للجميع .

المجاالت التي  وفق وتحددالميثاق األخالقي متعددة  مبادئ  :مبادئ الميثاق األخالقي 

    والتعامل مع، والسلوك الشخصي ، والبيئة المحيطة ، جودة األداء كترتبط بها 

 : اآلتي يفعلى الموظف التحلي بها  ينبغيمبادئ السلوك التي  زاجيمكن إيواآلخرين ، 

 . على الوجه األمثل هاتنفيذالمنظمة للعمل وواللوائح  لتشريعاتاالتقيد ب .1

 . تهاورسال تهارؤيالمؤسسة واإلسهام في تحقيق أهداف  .2

وااللتزام بالحضور المبكر ، والتواجد خالل ساعات الدوام  تنظيم الوقت ، .3

 الرسمي .

في حدود ، العمل  ودقةاإلنجاز سرعة  يحققبما  هإتقانوالعمل جودة  .4

 .الموظف  اختصاصات

 . بأمانة وجد وإخالصالسبل القانونية إلنجاز العمل  وأيسر أبسط استخدام .5

ه وفق قواعد دقيقة وواضحة أولوياتوتحديد المؤدى لعمل وضع برنامج زمني ل .6

. 

 . اإلسهام من خالل النشاط الوظيفي في تطوير األداء .7

 على المجتمع بالنفعتعود  مصلحةأنها تكليف من أجل تحقيق بالوظيفة  اعتبار .8

. 
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 . ، سواء في مقر العمل أو خارجه يخل بشرف الوظيفة سلوك أيالترفع عن  .9

 .واعتبار ذلك ظاهرة صحية وليست معيبة  ، التراجع عن الخطأ وتصحيحه .10

غير بحجج بي المؤسسة وعدم تأخيرها ومنستلبية احتياجات على عمل ال .11

 .مقبولة 

مراجعين اآلخرين من التعامل مع  عنداقة باللالعامة وداب اآلالسلوك والتحلي ب .12

 . ورؤساء ومرؤوسين

،  ، والجدية ، والمتابعة العمل الجماعي من خالل التعاونانتهاج اسلوب  .13

 . ، والمسؤولية التضامنية وإذكاء روح الفريق

 بما يتفق مع اآلداب العامة ومصلحة العمللهم النصح للزمالء ، وتقديم الوفاء  .14

. 

التشاؤم  بث وعدم، ته معامل ر السبل القانونية إلنجازيسإلى أالمراجع إرشاد  .15

 .لديه واإلحباط 

، واالبتعاد عن المحاباة  الحيادية والموضوعية في التعامل مع المراجعين .16

  .والعصبية والمحسوبية

 بشأنهم بما يتم  وإخطارهم،  معامالتهم وتلقي،  على المراجعينتجنب التعالي  .17

 . 

التعامل مع الواقع الفعلي ، وعن التوقعات والفرضيات الذهنية  االبتعاد .18

 .للمعامالت 

 . التعامل معهافي يجابية انتهاج اإل، و ينظروف المراجعع واوضأمراعاة  .19

 . حتى بعد ترك العمل، والتزام ذلك أسرار الوظيفة عدم إفشاء أي من  .20

لإلضرار  ، أو غراض شخصيةألولوائح العمل عدم التحايل على أنظمة  .21

 . باآلخرين

 ت ذات العالقة بالوظيفة .مجاالالفي ومتطور  هو جديدما كل متابعة  .22

 .والمنسجم مع الذوق العام بيئة لالمالئم ل الحسنالمظهر ب االهتمام .23
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في مجال التي تنفذها المؤسسة  وورش العمل التدريبية حضور الدورات .24

 العمل.

 ة .خارجيالو ةداخليالفي الدورات والندوات  للمؤسسةالتمثيل الحسن  .25

في وأخالقيات هذا الميثاق هو بمثابة وثيقة تختص بمبادئ السلوك الوظيإن   

 االطالع على هذه الوثيقةبالجامعة ينبغي على الموظفين ، والمهنة بجامعة سبها 

ً ، االلتزام بما جاء بها بالتقيد وواإلقرار  ً وقانونيا ً أوالً وإداريا ً ذاتيا ً التزاما بعد ثانيا

   .    بجامعة سبهاميثاق شرف لمهنة الموظف اإلقرار بقبولها 

     

 جامعة سبها

 2019-5-9صدر في سبها 


