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 كلية الحكمة الجامعة الوظيفي فيواخالقيات العمل مدونة قواعد السلوك 

 وغاياتيا: تعريف المدونة الباب األول

 

 (1مادة )

 الحكمة الجامعةكلية في   واخالقيات العمل الوظيفيقواعد السلوك تسمى ىذه المدونة مدونة 

  في مجمس الكميةويعمل بيا اعتبارًا من تاريخ إقرارىا 

  (٢مادة )

 والضوابط التشريعات النافذة في التشريع العراقي والتعميماتجميع عمى التسري  التنظيمية لغايات

  المنصوص عمييا من قبل وزارة التعميم العالي والبحث العممي 

 أىداف المدونة  (3) مادة

 ىذه المدونة إلى ما يمي:تيدف 

كمية الحكمة إرساء معايير أخالقية، وقواعد ومبادئ أساسية ألخالقيات الوظيفة في  .أ 

 الكميةوتعزيز االلتزام بيذه المعايير والمبادئ، وترسيخيا وذلك خدمة ألىداف  ،الجامعة

 رسالتيا. و 

 .الكميةتوحيد السموك الوظيفي حسب الييكمية وطبيعة العمل في   .ب 
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زمالة تتسم باالنسجام و التعاون لمصمحة العمل و تقوم  وعالقاتء عالقات إنسانية إرسا .ج 

 عمى االحترام. 

 انطالقًا من الضوابط الذاتية   األكاديمي واإلنتاج البحثي المتبادلداء زيادة فعالية األ .د 

 و الحاكمية اإلدارية الرشيدة كمية الحكمة الجامعةتحقيق الرضا الوظيفي في ىـ. 

 

 الواجبات الثاني:الباب 

 ومسؤولياتو العامة عضو ىيئة التدريسواجبات  (4مادة )

 األكاديمي: عضو ىيئة التدريسعمى 

 أداء واجبات وظيفتو  .أ 
متوخيًا المينية  كاديميموقعو األبحسب طبيعة تخصصو و الموكمة إليو  الميام  -1

 والموضوعية واألمانة والنزاىة. 

 في مجال العمل - ب

االلتزام بأوقات المحاضرات و اإلمتحانات و المراقبة و الساعات المكتبية  -1

استخدام أنواع اإلجازات المتاحة المخصصة لمطمبة بأمانة و إخالص و 

 بأمانة وعدم المجوء لمخداع

  الدرجات التزام الدقة في التصحيح و جمع  -2

اســـــية و فـــــي إعـــــداد المســـــاقات و الخطـــــط الدر  بالمينيـــــة األكاديميـــــة األلتـــــزام -3

 اإلمتحانات واعتماد األساليب القياسية الحديثة و أساليب التدريس العصرية. 
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أن يعمل/ تعمل عمى خدمة أىداف وغايات القسم و الكمية وتحقيق  -4

 المصمحة العامة دون سواىا.

 .اإللمام بالقوانين واألنظمة و التعميمات النافذة  -5

 

 الموضوعية والحيادية -ج

الحيادية في أدائو التدريسي و عدم فرض ارائو الخاصة التزام الموضوعية و  -1

 في المواضيع التدريسية بعيدًا عن وصف المساق و األىداف التعميمية لو. 

عمى التزام الحيادية و الموضوعية و المساواة  تجاه طمبتو و عدم التمييز  -2

أساس الجنس أو المنطقة أو المون أو أي شكل من أشكال التمييز، و اتاحة 

 فرصة لمطمبة لمنقاش و المشاركة عمى أساس مبدأ المساواة.   ال

عدم تقبل اليدايا من الطمبة أو ذوييم وعدم استخدام وظيفتو لمحصول عمى  -3

 غير مشروعة.مكاسب 

 ممارسات - د

كمية الحكمة التي تقررىا الجيات المخولة في  يةالتحقيق المجان عملتسييل  -1

 حيادية. وتقديم المعمومات بأمانة و  الجامعة

بطريقة تحافظ  الكميةبالمظير و المباس الالئق بطبيعة العمل في  االلتزام -2

  يتالئم مع طبيعة العمل لمكادر التدريسي واإلداري. عمى مظير عام مناسب

 



 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية الحكمة الجامعة

 
 

4 
 

عدم االستخدام الجائر لممرافق وعدم اليدر و  الكميةالمحافظة عمى ممتمكات  -3

 أو ىاتف أو فاكس أو طابعات أو قرطاسية.  الموارد من طاقة كيربائيةو 

 

 في المجال العممي والبحثي - ه

في اعداد من خالل المشاركة  عمميًا وبحثيًا وباستمرار السعي لتطوير نفسو -1

المؤتمرات و  ونشر البحوث في مجالت رصينة عمميًا والمشاركة في

 اية وسائل تطوير ميني متاحة. الدورات المينية و 

 الكميةااللتزام بحضور الندوات و المؤتمرات وورش العمل التي تنظم في  -2 -
 س.التي يدعى ليا عضو ىيئة التدريو 
 

 

 الباب الثالث: العالقات الوظيفية  

 

 العالقات الوظيفية مع الزمالء  (5مادة )

موظف يعمل ضمن ىيكمية كمية الحكمة الجامعة عمى المبادئ التدريسي وكل يحرص  

 -المنصوص عمييا ادناه:

 ومراعاة قواعد المياقة و األدب في التعامل لزمالئو اإلحترام المتبادل  (1)
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 اإلبتعاد عن كل سموك أو قول يتضمن أىانة أو تحقير أو تحرش جنسي (2)

 احترام اآلراء و اداب النقاش اليادئ و اإليجابي (3)

 التعاون إلنجاز األعمال المشتركة و عدم التواكل و اإلعتماد عمى االخرين.  (4)

 والنزاىة والشفافية.التحمي بالحيادية  الموكمة اليو معالسرعة في انجاز الميام  (5)

التحمي بروح التعاون مع زمالئو ومساعدتيم في األعمال التي تحتاج لذلك مثل المراقبة  (6)

 اديمي. عمى اإلمتحانات و االشغال األك

التحمي بقيم الحيادية والمساواة وعدم اإلجحاف باستخدام الصالحيات الوظيفية ألىواء  (7)

 وتطبيق التعميمات حرفيًا عمى الجميع دون استثناء.        شخصية

 مع رئيسو المباشر ( عالقة عضو ىيئة التدريس6مادة )

 وصف عممو االلتزام بالوصف الوظيفي وايو ميمات يكمفو بيا رئيسو في حدود  (1)

 التقيد بالتسمسل اإلداري اال في الحاالت التالية:  (2)

األعمال التي يكمف بيا الموظف مباشرة من مسؤول أعمى لديو الصالحية في تكميفو  .أ 

 مع إعالم مسؤولو

 األعمال التي تتطمب اتصال أفقي مع مستويات إدارية مكافئة وفقًا لمتعميمات  .ب       

 حاالت الشكاوى حسب قنوات الشكاوى و التظمم المتبعة  .ج       

لجية الرقابة اإلدارية في حالة حصول  يمجأ فييا عضو ىبئة التدريس الحاالت التي .د

 تجاوز و ذلك بعد أن يعمم الموظف مسؤولو خطيًا بالتجاوز الحاصل
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يدف ، وعدم إخفاء معمومات متعمقة بعممو بالمسؤول المباشرعدم خداع أو تضميل   (3)

 التأثير عمى القرارات المتخذة، أو إعاقة سير العمل

 قبل رئيس القسم او عمادة الكمية.من  التدريسيااللتزام باإلجتماعات التي يدعى الييا   (4)

 يتم تشكمييا من قبل عمادة الكمية او القسم .االستجابة لمتكميفات في المجان التي    (5)

 

 

 

 ( العالقة الوظيفية مع المرؤوسين7مادة )

 

 ( مراعاة قيم العدالة و الكفاءة في توزيع األعباء الوظيفية1) 

( مراعاة العدالة و المسؤولية في التعامل الشخصي وفي منح التسييالت أو اإلمتيازات 2) 

 ضمن صالحية الرئيس المباشر.

 ضد المرؤوسينبشكل جائر  ( عدم استخدام الصالحيات الوظيفية3)

 المرؤوسين(  عدم تقبل اليدايا من 4)

 ( اتباع الحيادية و المينية و الموضوعية في التقييمات المينية لممروؤسين5)

 ( عدم التمييز عمى أساس المنطقة أو العائمة أو الدين أو المعتقد أو النوع االجتماعي. 6)

 ( مراعاة الفروق الفردية وذوي االحتياجات الخاصة7)
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 ين بخصوصية وسرية.  سؤو ( التعامل مع المعمومات الشخصية لممر 8)

 ( العمل عمى تطوير المرؤوسين و تشجيعيم و تحفيزىم لمقيام بعمميم9)

 

 السرية و اإلفصاح عن المعمومات( 11مادة )

 

 ضو ىيئة التدريس:ععمى 

أ. عدم اإلفشاء لمغير المعمومات الرسمية والوثائق والمستندات التي حصل أو اطمع عمييا أثناء 

قيامو بوظيفتو سواء أكان ذلك كتابيًا أو شفويًا أو الكترونيًا، وصدر بشأن سريتيا تعميمات أو 

، قرارات أو تشريعات خاصة، أو يجب أن تظل مكتومة بطبيعتيا، حتى بعد إنتياء مدة خدمتو

 إال إذا حصل عمى موافقة خطية من رئيس الجامعة بذلك وألسباب رسمية. 

ب. االمتناع عن اإلدالء بأي تعميق أو تصريح أو مداخمة تتعمق بمواضيع ما زالت قيد الدراسة 

 .داولة لدى الجيات ذات العالقة أو الم

ح عنيا بحكم د. اإلفصاح بشكل كامل ودقيق عن المعمومات الرسمية التي تستوجب اإلفصا

 وظيفتو.

 


