
 
مدونــــــــــة السلوك 

تم إقرارھا في جلسة مجلس الجامعة رقم (33) 2015/2016 بتاريخ 20 نیسان 2016 
1.   مقدمة 

تحدد مدونة السلوك المعايیر المتوقعة من أي شخص يدرس في الجامعة أو يتقاضى مكافآت مالیة أو رواتب منھا، وتشمل طلبة 
الجامعة أعضاء الھیئة األكاديمیة والموظفین والمتعاقدين والمقاولین وأي شخص يتعاقد مؤقتا مع الجامعة لتقديم خدمات للجامعة، 

والمنتسبین إلیھا. وتُعنى المدونة بجمیع نواحي السلوك الیومي المھني والشخصي، لتدعم النزاھة والسلوك األخالقي في 
التعامالت، ولترشد األفراد في معامالتھم مع زمالئھم والذين يشرفون على عملھم وطلبة الجامعة ومع من ھم خارج المؤسسة 

من أفراد المجتمع عامةً. 
إن ھذه المدونة وضعت لتدعم االلتزامات القانونیة الملزمة للجمیع، ال لتحل محلھا، وھي تنطبق على مجتمع الجامعة بغض النظر 

عن الرتبة ودرجة المسؤولیة. وتنطبق ھذه المدونة في جمیع الظروف خالل الدراسة أو تأدية العمل وتأدية المھام المناطة 
بالشخص، سواء داخل الحرم الجامعي أو خارجه، وخالل تمثیله للجامعة في أي محفل أو نشاط. 

  
2.   النظرة االستراتیجیة للمدونة 

تسعى المدونة لرفع مستوى التعامل بین األفراد، وتبني القیم التالیة بوصفھا جزءًا ال يتجزأ من الحیاة الجامعیة، بما يدعم تحقیق 
رسالة الجامعة في التعلیم والتعلم والبحث والمشاركة المجتمعیة وفي جمیع تعامالتھا، ومنھا: 

1.         الحرية األكاديمیة 
2.         القیادة والمبادرة 

3.         الريادة واإلبداع 
4.         التمیز والجدارة 

5.         المساواة في النوع االجتماعي والعدالة وتكافؤ الفرص والتنوع فیھا 
6.         عمل الفريق واالحترام المتبادل وروح الزمالة 

7.         النزاھة واألمانة والشفافیة والمھنیة والمساءلة 
8.         األمن واألمان 

9.         المعايیر الخدماتیة العالیة 
  

3.   خرق المدونة 
لقد تم وضع مدونة السلوك لتوفیر مصدر للتوجیه في الجامعة، وإن الحفاظ على المعايیر الموثقة في المدونة ھي مسؤولیة كل 

فرد، ويجب على الجمیع االلتزام بأحكام القانون وسیاسات الجامعة وإجراءاتھا. 
إن خرق المدونة من قبل أي فرد أو جماعة يحتم على اآلخرين إبالغ الجھات المسؤولة بذلك الخرق، ويعتبر ذلك خدمة للجامعة 
ومجتمعھا وتضمن الجامعة حماية االشخاص الذين يقومون باإلبالغ، وتكون المرجعیة للبت في ھذه الخروقات، إن ثبتت، القوانین 

واألنظمة والتعلیمات المعمول بھا في الجامعة. 
  

4.   تمثیل الجامعة أو التحدث باسمھا 
إن دائرة العالقات العامة في الجامعة ھي الجھة الوحیدة المخوّلة بنشر األخبار والتصريحات المتعلقة بالجامعة، وال يجوز ألي كان 

من كوادر الجامعة أو طلبتھا إعطاء معلومات أو التعقیب على أنباء نیابةً عن إدارة الجامعة، أو تنصیب أنفسھم ناطقین باسم 
الجامعة، ما لم يتم تكلیفھم رسمیًّا بذلك. وھذه التعلیمات لیست تقییدًا لحقوق األفراد في التعبیر عن آرائھم الشخصیة، بل ھي 

حفاظٌ على ھوية المؤسسة وشخصیتھا االعتبارية. 
  

5.   األكاديمیون واإلداريون في مواقع المسؤولیة والقیادة 
إذا كان القانون ينظم سلطات وواجبات القائمین على المناصب األكاديمیة واإلدارية، فإن ثمة مبادئ أخرى مصدرھا التقالید الجامعیة 

وما استقر علیه الضمیر األكاديمي تحكم عمل القائمین على أمر ھذه الوظائف. ومن أھم ھذه المبادئ: 
1.    االلتزام بالمعايیر العامة للسلوك، التي تتناسب مع قیم المؤسسة وأھدافھا، والنظر إلى الوظیفة اإلدارية بالجامعة على أنھا 

مسؤولیة قبل أن تكون سلطة، وإن الھدف منھا ھو تحقیق أھداف المؤسسة. 
2.    االلتزام بأخالقیات العمل والمھنیة واالحترام في التعامل مع الذين يشرفون على عملھم وتقويمھم من خالل التغذية الراجعة 

والنقد البناء. 
3.    النأي عن تأثیر العالقات الشخصیة أو المصلحة الذاتیة وااللتزام بالموضوعیة عند اتخاذ القرارات، وإبعاد االعتبارات الشخصیة 

التي تؤثر في اتخاذ القرار، واعتماد الدالئل لتحقیق المصلحة العامة. 
4.    المحافظة على سمعة المؤسسة المتمیزة من خالل تنفیذ سیاساتھا وإجراءاتھا بشكل واضح وصريح. 

5.    االلتزام بمعايیر الرقابة والمحاسبة المعتمدة في الجامعة ومن خالل القنوات الرسمیة. 
6.    احترام مبدأ ديمقراطیة اإلدارة، والبعد عن إصدار قرارات فردية تحكمیة تترتب علیھا نتائج خاطئة. 

7.    التمسك بقیمة العدالة عند التعامل مع اآلخرين، واإلدراك بأن الظلم يؤدي إلى مشاكل كبرى في المؤسسة الجامعیة. 
8.    اإلدراك بأن متولي الوظیفة اإلدارية ھو قدوة لغیره من العاملین معه، ومن ثم يجب علیه االلتزام بالمبادئ األخالقیة في تعامله 

مع زمالئه والطلبة والعاملین. 
9.    التعاون مع من سبق لھم تولي المنصب واالستفادة من خبراتھم السابقة والتعامل معھم باالحترام الالزم، والنقل األمین 

والكامل للخبرات اإلدارية المكتسبة أثناء تولي المنصب لمن يلیه خالل فترة شغله. 
10.           االستفادة من خبرات الزمالء الذين يشغلون مواقع مماثلة في الجامعة تحقیقًا للتواصل بین القیادات، ولالرتقاء بمستوى 

األداء الجامعي. 



11.           مراعاة البعد اإلنساني عند التعامل مع من يمرون في ظروف صعبة. 
12.           الحرص التام على المال العام، وعدم إنفاقه إال فیما يحقق المصلحة العامة. 

13.           المراعاة الكاملة للتسلسل الوظیفي اإلداري في الجامعة، وعدم تخطي ھذا التسلسل إال في حاالت الضرورة 
القصوى. 

14.           المحافظة التامة على سرية المعلومات التي يتم تداولھا في الوحدة الذي يتولى رئاستھا. 
  

6.   عضو الھیئة األكاديمیة 
أ.       تجاه الطلبة 

1.     التعامل مع الطلبة باحترام ومھنیة، وعدم االنتقاص من قیمة أفكارھم وحريتھم وقدْرھم، ومحاولة أن يكون قدوة يحتذى بھا 
أمام الطلبة. 

2.    االلتزام بتخصیص الوقت الكافي لمساعدة الطلبة وإرشادھم أكاديمیًّا وتزويدھم بالتغذية الراجعة. 
3.    االلتزام بالموضوعیة في تقويم الطلبة وال يدخل العالقات الشخصیة في تعامله معھم. 

4.    تحفیز مھارات اإلبداع واالبتكار عند الطلبة وتشجیعھم على المناقشة والتفكیر النقدي. 
5.    تجنب العنف والتحرش واإلساءة بجمیع أشكالھا واالمتناع عن نشر اإلشاعات أو التسبب بالمضايقات. 

6.    احترام الخصوصیة الفردية والحفاظ على سرية المعلومات الشخصیة. 
ب.   تجاه زمالئه في العمل 

1.    االحترام المتبادل بغض النظر عن الرتب األكاديمیة أو المناصب. 
2.    االلتزام بآداب الحوار، خصوصاً عند االختالف في الرأي. 
3.    تقديم المساعدة للزمالء والعمل بروح الفريق الواحد. 

4.    احترام حرية الزمالء وحقوقھم واالستئذان من المعنیین عند استخدام مواد تدريسیة أو خطط أو مدونات أو أجھزة تعود ملكیتھا 
آلخرين. 

5.    التعامل مع الزمالء بمھنیة وفقاً لمبادئ مبنیة على التسامح وحسن الظن والمعاملة الحسنة. 
6.    تجنب العنف والتحرش واإلساءة بأشكالھا المختلفة، واالمتناع عن نشر اإلشاعات أو التسبب بالمضايقات. 

7.    التعاون مع رئیس الدائرة أو الوحدة والقیام بالمھام الموكلة إلیه أو ضمن اللجان المختلفة بأمانة وإخالص وجدية تامة. 
8.    نقل المعرفة والخبرات التي اكتسبھا خالل عمله إلى زمالئه، ومنھا الخبرات التدريسیة والبحثیة واإلدارية، بما يخدم صالح 

الجامعة ومسیرتھا. 
ت.   تجاه البحث العلمي 

1.    االلتزام بأخالقیات البحث العلمي وبقواعد النزاھة العلمیة. 
2.    المحافظة على سرية المعلومات التي جمعت ألغراض البحث العلمي. 

3.    توضیح دور شركاء البحث وااللتزام ببیان جھد الشركاء وذكر أسمائھم عند النشر وفقاً للجھود التي بذلوھا في إعداد البحث 
وحسب القواعد المتعارف علیھا. 

4.    تقییم وتحكیم األبحاث بموضوعیة والتسامي عن أية اعتبارات شخصیة. 
5.    تشجیع العمل في أبحاث مشتركة مع الزمالء. 

6.    تشجیع االستفادة من المصادر واألجھزة والمواد المتاحة للبحث العلمي مع ترشید استخدامھا دون إسراف. 
ث.   تجاه الجامعة 

1.    تعزيز روح االنتماء للجامعة وتغلیب مصلحة الجامعة على المصلحة الشخصیة وتجنب تضارب المصالح في أي من الممارسات، 
واإلفصاح عنھا للجھة المسؤولة حال وقوعھا. 

2.    المحافظة على ممتلكات الجامعة وعدم استخدام موارد الجامعة ألھداف شخصیة. 
3.    االلتزام التام بقوانین الجامعة وأنظمتھا وتعلیماتھا. 

4.    المشاركة في اللجان والمجالس على صعید الدائرة أو الكلیة أو الجامعة والقیام بدور فعال في كل منھا. 
5.    تمثیل الجامعة بمھنیة أمام الجھات الخارجیة وااللتزام بالتكلیف المنوط به. 

6.    المحافظة على سرية عمل اللجان والمجالس التي يشارك بھا عضو الھیئة األكاديمیة. 
7.    المحافظة على ممتلكات الجامعة، وترشید االستھالك، لما فیه من مصلحة للجامعة من ناحیة، وبھدف التقلیل من آثار 

االستھالك على الطبیعة والموارد الطبیعیة من ناحیة أخرى. 
8.    المحافظة على نظافة األمكنة والمنافع والساحات، والعناية بالمعدات واألجھزة. 

  
7.   العاملون في الجامعة والمتعاقدون معھا 

1.    السعي إلى تحسین األداء، والحرص على تطوير الذات والقدرات المھنیة. 
2.    المحافظة على الذاكرة المؤسساتیة للجامعة ونقل الخبرات المتراكمة والمكتسبة. 

3.    إنجاز العمل في الوقت المحدد بسرعة ودقة عالیتین. 
4.    تقديم المقترحات الھادفة لرفع مستوى األداء والحفاظ على التمیز بكل ما يتم إنجازه.  

5.    الحرص على إشراك المعنیین واستشارتھم قبل اتخاذ القرارات، وتوطید أسس العمل الجماعي وروح الفريق. 
6.    تجذير ثقافة الجامعة باالنفتاح وقبول اآلخر دون أي اعتبار أو تأثیر للمعتقدات أو االنتماءات الشخصیة أو السیاسیة وبما يتفق 

مع رسالة الجامعة. 
7.    التعاون مع من سبق لھم تولي المنصب واالستفادة من خبراتھم المتراكمة والمكتسبة، واحترام ما تم إنجازه واستكمال 

تطويره، وتیسیر نقل المعرفة والخبرة لمن يلیه في تولي المنصب. 
8.    اللباقة واالحترام في التواصل مع مختلف األطراف، واالستعداد الدائم لتقديم العون والمساعدة ما أمكن في مجال االختصاص، 

واالمتناع عن أي فعل أو قول أو تصرف يسيء لسمعة اآلخرين أو يشھر بھم. 



9.    التعامل بشفافیة وعدالة مع اآلخرين واالبتعاد عن الظلم، وتیسیر حصولھم على حقوقھم دون استثناء أو تمییز حسب 
التعلیمات واألنظمة المعمول بھا في الجامعة. 

10.        المحافظة على ممتلكات الجامعة، وترشید االستھالك، لما في ذلك من مصلحة للجامعة من ناحیة، وبھدف التقلیل من 
آثار االستھالك على الطبیعة والموارد الطبیعیة من ناحیة أخرى. 

11.        المحافظة على نظافة األمكنة والمنافع والساحات، والعناية بالمعدات واألجھزة. 
12.        اإللمام بالتعلیمات واألنظمة ذات العالقة وااللتزام بھا بدقة، وتطبیقھا دون تجاوزات، وإذا كانت األوامر أو التوجیھات مخالفة 

للتعلیمات النافذة، فعلى الموظف إعالم مسؤوله خطیًّا عن المخالفة. 
13.        وضع مصلحة الجامعة فوق أي اعتبارات شخصیة مھما كانت، بما يتضمنه ذلك من االمتناع عن استثمار الوظیفة لتحقیق 

مصالح شخصیة أو مباشرة للنفع الشخصي. 
14.        المحافظة على أسرار العمل سواء كانت تندرج بطبیعتھا ضمن نطاق الوصف الوظیفي، أو تم ائتمانھم علیھا بموجب 

تعلیمات تقضي بذلك، وااللتزام بالسرية في حال ترك الخدمة. 
15.        التعامل مع المسؤولین باحترام وتجنب أسالیب التملق والخداع أو استخدام الواسطة أو المحسوبیة. 

16.        الموضوعیة عند اتخاذ القرارات والبناء على الحقائق ودون التأثر باالنطباعات الشخصیة أو األفكار المسبقة. 
17.        تكريس أوقات الدوام الرسمي للقیام بمھام وواجبات الوظیفة وعدم القیام بأي نشاط آخر يعارض ذلك. 

18.        االلتزام بالمبادئ األخالقیة سواء داخل الجامعة أو خارجھا بما يحفظ كرامة الجامعة وسمعتھا. 
19.        تجنب العنف والتحرش واإلساءة بأشكالھا المختلفة واالمتناع عن نشر اإلشاعات أو التسبب بالمضايقات. 

20.        التصريح عن أي عمل خارج الجامعة وبما ال يتعارض مع سیاسة الجامعة والحصول على الموافقة المسبقة حسب 
اإلجراءات المعمول بھا في الجامعة. 

21.        تجنب أي عمل ينتج عنه تضارب في المصالح بین الشخص المعني والمھمات المناطة به في الجامعة وإعالم الجامعة عن 
أي تعارض مصالح يمكن أن يحدث، وأن يكون ذلك كتابیاً للمسؤول ألخذ اإلجراءات الالزمة. 

  
8.   طلبة الجامعة 

1.    االلتزام بالمبادئ األخالقیة سواء داخل الجامعة أو خارجھا، لیعكسوا أفضل صورة ممكنة عن الجامعة ومجتمعھا. 
2.    اإللمام بكافة القوانین واألنظمة والتعلیمات التي تنظم الحیاة الجامعیة والتقید بھا بشكل مطلق. 

3.    الحرص التام على ممتلكات الجامعة والحفاظ علیھا وعدم إساءة استعمالھا. 
4.    التعاون والعمل الجماعي مع اآلخرين لتحقیق المصلحة العامة. 

5.    احترام اآلخرين وآرائھم ومعتقداتھم واستخدام أسالیب الحوار والنقاش البنّاء في التعبیر عن الرأي. 
6.    بذل الجھد والوقت الكافیین لإلنجاز والتطوير واإلبداع واالستفادة وإفادة المجتمع بأقصى قدر ممكن خالل الحیاة الجامعیة وبعد 

التخرج. 
7.    االلتزام بقواعد األمانة العلمیة واالمتناع عن الغش. 

8.    المشاركة بالنشاطات الالمنھجیة التي تعود بالنفع على الطالب والمجتمع. 
9.    االمتناع عن كل ما قد يسيء لسمعة الجامعة، بما في ذلك تناقل اإلشاعات وغیرھا. 

10.        اللجوء للجھات المختصة الموثوق بھا والقنوات الرسمیة للتبلیغ عن خلل أو مشكلة أو مخالفة حسب القوانین واألنظمة 
والتعلیمات السارية. 

11.        نبذ اإلساءة والعنف اللفظي والجسدي والمضايقات والتحرش وعدم اللجوء له بأي حال من األحوال. 
12.        االمتناع عن كل ما يدعو للتمییز على أساس العرق أو الدين أو المعتقد أو الجنس. 

13.        االمتناع عن القیام بأي تصرف يعیق سیر الحیاة األكاديمیة أو النشاطات الالمنھجیة في الجامعة. 
14.        االلتزام بعدم الدخول ألماكن غیر مصرح بالدخول إلیھا في الجامعة أو دخول حرم الجامعة في غیر أوقات الدوام الرسمي 

دون إذن مسبق وبالتنسیق مع الجھات المعنیة. 
15.        االلتزام بعدم حیازة أي مواد أو أدوات ممنوعة قد تسبب الضرر لحاملھا أو لآلخرين. 

16.        االلتزام بعدم القیام بأي نشاط غیر مرخص من الجھات المعنیة، وإعالم تلك الجھة بكافة تفاصیل النشاط المزمع عقده 
وأخذ الموافقة المسبقة. 

17.        االمتناع عن إشاعة الفوضى أو التحريض علیھا داخل الجامعة. 
18.        المحافظة على ممتلكات الجامعة، وترشید االستھالك، لما في ذلك من مصلحة للجامعة من ناحیة، وبھدف التقلیل من 

آثار االستھالك على الطبیعة والموارد الطبیعیة من ناحیة أخرى. 
19.        المحافظة على نظافة األمكنة والمنافع والساحات، والعناية بالمعدات واألجھزة.


