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 الوظيفة الوظيفي وأخالقيات السلوك  مدونة قواعد
  في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

  

 لوجياووالتكن في جامعة العلومتسمى هذه المدونة مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة  (: )المادة 
مستمدة من مدونة السلوك ، وهي مجلس العمداءارا من تاريخ  إقرارها من ـبها اعتبل ويعماألردنية 

  .الوظيفي وأخالقيات الوظيفة في ديوان الخدمة المدنية
 .يكون للمصطلحات التالية في المدونة المعاني الواضحة أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك (:2)المادة 

 .جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية :ةـالجامع
 .أو فنياً أو إدارياً  والتكنولوجيا األردنية سواًء كان أكاديمياموظف جامعة العلوم  :الموظف
 .طالب جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية: الطالـــب
 .نظام الهيئة التدريسية أو نظام الموظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية :ـامـالنـظـ

 (:3)المادة 
 .في الجامعة الموظفينعلى جميع  تسري أحكام هذه المدونة .أ 
، توقيع وثيقة يتعهد بها االلتزام بهذه المدونةل مباشرته العمل موظف جديد وقبل يجب على ك .ب 

 . الوظيفي ويتم االحتفاظ بنسخة من هذا التعهد في ملفه
 وفقاً والعقوبات التأديبية  تستوجب المساءلة واتخاذ اإلجراءات هذه المدونة ألحكام مخالفة أي .ج 

 .ألحكام النظام
 (:4)المادة 

، أساسية آلداب الوظيفة العامة ومبادئ قواعدوإلى إرساء معايير أخالقية  تهدف هذه المدونة .أ 
، وتعزيز االلتزام بهذه المعايير والقواعد والقيم موظفي الجامعة لدى وقيم وثقافة مهنية عالية

 الجامعةوظفي توعية مل وذلك من خال، والحاكمية الرشيدة الممارسات الجيدة سأس يخـوترس
 فيل سير العم وأطر االنضباط الذاتي التي تحكم األخالقيات الوظيفية السليمة نحو وتوجيههم

 اتهمبيان واجب لوكذلك من خال ،مة مع القوانين واألنظمة الساريةوالمنسج الجامعة
 .المصداقية العامة بالخدمة تعزيزو ودورهم في تحسين الخدمات ومسؤولياتهم الوظيفية

، ساءلةوالم، والشفافية، لى تكافؤ الفرصوع، ترتكز هذه المدونة على أسس العدالة ومبادئها .ب 
لتها اـواإلصرارعلى تحقيق رسالجامعة وطن وواالنتماء لل، والحيادية، والنزاهة المهنية

، ساألس المسؤولية وعلى الموظف االلتزام بأحكام هذه المدونة إضافة إلىل وأهدافها وتحم
 .ترتكز عليها والمبادئ التي

 :على الموظف ،العامةواجبات الموظف ومسؤولياته   (:5)المادة 

ة والمهني ة والدقةوالنزاه األمانة بنشاط متوخيا وظيفته ومهامها الموكلة إليه أداء واجبات .أ 
وتحقيق الجامعة خدمة أهداف وغايات  على ليعم وأن ،وبأقصى إمكانياته، والتجرد

 .صلحة العامة دون سواهاـالم
 .  إهمالبالقوانين واألنظمة النافذة وتطبيقها دون أي تجاوز أو مخالفة أو  الحرص على اإللمام .ب 
ق ـالقيام بأي نشاط ال يتعل وعدم ،وواجبات وظيفته للقيام بمهام تكريس أوقات الدوام الرسمي .ج 

 .بواجباته الرسمية
 لاـالمستجدات في مجلتحسين أدائه وتطوير قدراته المهنية واالطالع على آخر  السعي الدائم .د 

والقيام بتقديم المقترحات التي من شأنها تحسين  لديهال الدائرة التي يعم الوحدة أو لعمله وعم
 .  وصحيةآمنة ل والمساعدة في توفير بيئة عم، ورفع مستوى األداء في الدائرة لاليب العمـأس
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اع ـواالمتن، ويمـقتنتهك اآلداب والسلوك الل أعما عن أي تصرفات أو ممارسات أو االمتناع .ه 
 أو الجامعةارج ـأو خـل السياسية أو المعتقدات الدينية لآلخرين داخ إلى اآلراء عن اإلساءة

 .التحريض ضدها
ة ـالممكنل ائـإجراءات التحقيق والتفتيش التي تقوم بها الجهات المختصة بجميع الوسل تسهي .و 

ق ن مهمات التحقيـع نالتي بحوزته للمسؤولي الرد على االستفساراتوالمعلومات  وتقديم
 .  النافذة للقوانين واألنظمة وذلك وفقاً، والتفتيش

ة ـتنظيم العرائض الجماعي عن واالمتناع، عليهأو تحريض الغيرل العم عن عدم اإلضراب .ز 
رق بطزام وااللت، هما كانت األسباب والدوافعفي تنظيمها م االشتراك المتعلقة بالوظيفة أو

 .  اإلتباع الواجبةنظيم الت
 للقوانين واألنظمة النافذة دون وفقاً للجامعةعليه المترتبة  الماليةالمستحقات ل اإليفاء بك .ح 

  .تأخير
  التعامل مع اآلخرين(: 6)المادة    

 :  الموظف ، علىالخدمة متلقي معل التعامل مجافي  .أ 
 ة وكياسةمع الجمهور بإحترام ولباقل والتعام، دون إستثناء حترام حقوق ومصالح اآلخرينا .1

أو  النوع االجتماعي العرق أو على أساس وتجرد وموضوعية دون تمييز وحيادية
 سماني أو أيـالمعتقدات الدينية أو السياسية أو الوضع االجتماعي أو السن أو الوضع الج

 .التمييزل من أشكال شك
أعماله ل نزاهته وتجاوبه وسلوكه السليم في ك لمن خال السعي إلى إكتساب ثقة الجمهور .2

 .النافذةلقوانين واألنظمة والتعليمات اتوافق مع بما ي
 واإلجابةضمن حدود االختصاص و إنجاز المعامالت المطلوبة بالسرعة والدقة المطلوبة .3

ل ي حاـباب فـبدقة وموضوعية وسرعة وبياناألس متلقي الخدمة وشكاوى على إستفسارات
 .امالتهممعتأخير على ل أو حصو عدم الموافقة

ونشاطات دائرته بدقة وسرعة ل والمتعلقة بأعما لوبة لمتلقي الخدمةتوفير المعلومات المط .4
تقديم الشكاوى في  بإرشادهم إلى آلية والقيام، للتشريعات النافذة وفقاًل دون خداع أو تضلي

 .المعنيةرفع شكوى إلى الجهات  في  رغبتهم حالة
 .لهم العون والمساعدةاالحتياجات الخاصة وتقديم لذوي والرعاية  عطاء أولوية العنايةا .5
تامة  معهم بسريةل الذين يتعام بالعاملين مع الوثائق والمعلومات الشخصية المتعلقةل التعام .6

 .شخصيةهذه المعلومات لغايات ل إستغال وعدم، بهال لقوانين واألنظمة المعموا لووفق
 .العامة بالوظيفة الجمهورعلى ثقة  يؤثر سلباًل االمتناع عن أي عم .7

  :الموظف على ،رؤسائهمع  لتعامالل مجافي  .ب 
 كـوإذا كانت تل، اإلداريل التقيد بتنفيذ أوامر رؤسائه وتوجيهاتهم وتعليماتهم وفق التسلس .1

 ىـإل رئيسه خطياًات النافذة فعلى الموظف أن يعلم مخالفة للتشريع األوامر والتعليمات
وفي  خطياً أكدها رئيسه والتعليمات إال إذا األوامر بتنفيذ هذه يلتزم وال ،المخالفة الحاصلة

مخالفة أو ل ى الموظف أن يرفض تنفيذ التعليمات إذا كانت مخالفتها تشكـعلل واـع األحـجمي
 .آخرنافذ يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي تشريع  ةـة أو جنايـجنح

 ق أوالتمل تفضيلية عبر أساليب كسب أي معاملة مع رؤسائه بإحترام وعدم محاولة لالتعام .2
 .والمحسوبيةالواسطة ل أو من خاللخداع ا

أثير معلومات متعلقة بعمله بهدف الت إخفاء واالمتناع عن ،رؤسائهل عدم خداع أو تضلي .3
دهم بالرأي ن يتعاون مع رؤسائه وتزويأوعليه ل، إعاقة سير العم أو المتخذة على القرارات

المعلومات  رفهمصوأن يضع بت، موضوعية وصدقل برة التي يمتلكها بكوالمشورة والخ
 . لالعم التي بحوزته بما فيه مصلحة
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 .لالعم لأو مخالفة أو صعوبات يواجهها في مجا إعالم رئيسه عن أي تجاوز .4
ك بما في ذل على المواضيع والوثائق ودقيقل كامل إطالع رئيسه المباشر الجديد وبشك .5

 .للضمان استمرارية العم، األمور العالقة
  :الموظفعلى  ،الزمالءمع  التعاملل  في مجا.  ج 

دون  معلى عالقات سليمة وودية معه والمحافظة، بإحترام ولباقة وصدق مع زمالئهل التعام .1
ات تتعلق أية معلومل عن إستغال على إحترام خصوصياتهم واالمتناع والحرص، تمييز

 . بحياتهم الخاصة بقصد اإلساءة
 وتقديم المساعدة لهم حيثما عالية التعاون مع زمالئه ومشاركتهم آراءه بمهنية وموضوعية .2

 اتاالتجاه ى نشرعل، والحرص لالعمل المشكالت التي تواجههم في مجال أمكن لح
الثقافة  وتجذيرل وتحسين بيئة العمل االيجابية بين الزمالء للمساعدة في االرتقاء بأداء العم

 .المؤسسية السليمة في الدائرة
أخالقية تنتهك اآلداب العامة والسلوك ال ل االمتناع عن أية تصرفات أو ممارسات أو أعما .3

 .لوشريكة في العم، باحترام المرأة كزميلةل والتزام الرج، القويم
 : على الموظفالتعامل مع مرؤوسيه، ل في مجا.  د

سنة ـوأن يكون  قدوة ح، تنمية قدرات مرؤوسيه ومساعدتهم وتحفيزهم على تحسين أدائهم .1
 .النافذةواألنظمة والتعليمات  نينعلى االلتزام بالقوال لمرؤوسيه بالعم

المعلومات ل المعرفة والخبرات التي أكتسبها إلى مرؤوسيه وتشجيعهم على زيادة تبادل نق .2
  .المعرفة فيما بينهمل ونق

رد والسعي وتقييم أدائهم بموضوعية وتج، عن أعمالهم ومساءلتهم على مرؤوسيه افاألشر .3
رفض أية  .العالقةذات لألنظمة والتعليمات النافذة  وفقاً لتوفير فرص التدريب والتطوير لهم

 .تفضيلية مع المرؤوس معاملةل ضغوطات من طرف ثالث تؤدي إلى التعام
 .دون محاباه او تمييزالتعاون معهم بمهنية عالية و مرؤوسيه  حقوقإحترام  .4
خطية في حالة تلقي مالحظة خطية من مرؤوسه  تكون التوجيهات لمرؤوسيه االلتزام بأن .5

 .بهال بأن أوامره أو توجيهاته التي أصدرها مخالفة للتشريعات المعمو
 :في مجال التعامل مع الطلبة .ه 

رعاية الطلبة الذين وضعهم الوطن امانة بين ايديهم ليجعلوا منهم مواطنين صالحين  .1
 .وقادرين على تحقيق تقدمه، والسمو بقيمة العليا بكل أمانة وإخالص

للحصول على المهارات المعرفية بجهودهم والتحلي بالصبر تعليم الطلبة وتدريبهم  .2
والمثابرة، وتوجيه الطلبة الى االبتعاد عن االتكالية وتوجيههم الى االعتماد على أنفسهم في 

 .البحث العلمي
المبدع وذلك بالسعي الى استخدام الفكر والمنطق وأساليب  توجيه الطلبة الى التفكير الحر .3

 .البحث العلمي السليم
 .التعامل مع الطلبة على أسس العدل والمساواة واالبتعاد عن المحاباة والمحسوبية .4
 .تقديم عضو هيئة التدريس قدوة صالحة للطلبة في سلوكه وتصرفاته وفي تواضعه وأخالقه .5
االمتناع عن قبول المنافع والهدايا من الطلبة وذلك للحيلولة دون تشويه صورة عضو هيئة  .6

 .لى نقاء شخصيته داخل الجامعة وخارجهاالتدريس، وللحفاظ ع
االلتزام بالموضوعية والحيادية في التعامل مع الطلبة والزمالء والرؤساء واالبتعاد عن  .7

الشللية والعنصرية والجهوية والعشائرية واالقليمية والحزبية، والحرص على عدم اثارة 
 .النعرات

 :على الموظف ،المعلوماتوآليات اإلفصاح عن السرية الحفاظ على (: 7)المادة 
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 قيامه  اءـاطلع عليها أثن أول عدم اإلفشاء للغير المعلومات الرسمية والوثائق والمستندات التي حص .أ 
ات أو قرارات أو وصدر بشأن سريتها تعليم، أو الكترونياً أو شفوياً كتابياً كان ذلك بوظيفته سواء 

 .بعد إنتهاء مدة خدمتهحتى ، مكتومة بطبيعتهال أو يجب أن تظ، تشريعات خاصة
 تتعلق بمواضيع ما زالت قيد الدراسة أو بأي تعليق أو تصريح أو مداخلة عن اإلدالء االمتناع .ب 

 .في الجامعةالمداولة 
شهادة إال إذا تعلقت ال، صةالمحاكم المخت للشهادة في  طلبهل في حا رئيسه في العملإعالم  .ج 

 .  بهال انين واألنظمة المعمومع القو يتفقل بمعلومات يحظر القانون إفشاءها وبشك
م ـالمعلومات الرسمية التي تستوجب اإلفصاح عنها بحكل ودقيق عن كل كامل اإلفصاح بشك .د 

 .وظيفته
 :األخرىواالمتيازات والفوائد يا طلب الهدا أول قبو(: 8)المادة 

مباشرة  تـواء كانـس من أي نوع كانت أو ضيافة أو أي فوائد أخرى أي هداياب  طلأو ل قبو عدم .أ 
 مهامه الوظيفية ذـي تنفيـوعيته فـمباشر أو غير مباشر على موض قد يكون لها تأثير، أو بالواسطة

 .  قبولها اءـا لقـشأنها أن تؤثر على قراراته  أو قد تضطره لاللتزام بشيء م أو من
التي ال عندما يكون الموظف في حالة ال يمكنه فيها رفض الهدايا أو الضيافة أو الفوائد األخرى  .ب 

معينة  واعـأنل أو عندما يعتقد أن قبو، من هذه المادة (أ) الفقرة تنطبق عليها الحاالت الواردة في
 ذلك خطياًـعلى الموظف إعالم رئيسه المباشر ب، من الضيافة سيعود بنفع جيد على المؤسسة
أو الفوائد ما إذا كان يجب رفض الهدايا أو الضيافة  وعلى الرئيس المباشر إعالم الموظف خطياً

أو التصرف بها أو  ،ةأو التبرع بها لمؤسسة خيري، الدائرةل من قب األخرى أو االحتفاظ بها
 .الموظف المعنيل االحتفاظ بها من قب

فيه الهدايا الواردة ل تسج لهاخاص بالهدايا المقدمة ل الدائرة بفتح سجالعمادة أو الوحدة أو تقوم  .ج 
رع ـاالحتفاظ بها أو التبل  معها سواء كانت من خالل التعامالمادة وكيفية  من هذه( ب) الفقرة في
 .الموظف لاالحتفاظ بها من قب أو بها

 :على الموظف ،المصالح تضارب(: 9)المادة 
 لاهري أو محتمي أو ظـحقيق نشاط من شأنه أن يؤدي إلى نشوء تضارب االمتناع عن القيام بأي .أ 

 .جهة أخرى الوظيفية منمسؤولياته ومهامه مصالحه الشخصية من جهة وبين  ينب
يؤدي  ن أنالموضوعي والمتجرد لمهامه أو يمكالمتناع عن القيام بأي نشاط ال يتناسب مع أدائه ا .ب 

أو يسيء ، ةع الحكومـعتباريين في تعامالتهم ما أو معاملة تفضيلية ألشخاص طبيعيين إلى
 . للخطر لسمعة دائرته أو يعرض عالقتها مع الجمهور

ي ـخص فـش ع أيـم تضارب مصالحهل في حا فوريل وبشك رئيسه المباشر خطياًإعالم  .ج 

تعرض الموظف ة أو ـصلحة العامـالشخصية والم نشأ التضارب بين المصلحة إذاأو ، تعامالته
ل الموضوعية التي يجب أن يتعامل حو، أو تثير شكوكاً إلى ضغوط تتعارض مع مهامه الرسمية

إتخاذ اإلجراءات  وعلى الرئيس المباشر، وكيفية التضارب مع إيضاح طبيعة العالقة ،بها
 . مراعاة المصلحة العامة عند معالجة هذا التعارض يجبل األحوا وفي جميع. الالزمة لذلك

على مكاسب مالية أو أي شي ء ل للحصو عدم إستخدام وظيفته بصورة مباشرة أو غير مباشرة .د 
 .ذي قيمة لمصلحة خاصة  به أو بعائلته

 عليها أثناء تأديته لمهامه الرسمية  وبعد إنتهاءل يحص المعلومات التي أو توظيفل العدم إستغ .ه 
 أو، مباشر أو غير مباشرل كوسيلة لتحقيق منافع شخصية لنفسه أو لغيره بشك الجامعةعمله في 

ل وأو غير معقل عطاء امتياز غيرعادبإفشاء معلومات إل القيام وعدم، لإلساءة إلى الغير
  .ألطراف أخرى

 ،العالقة ذات النافذة واألنظمة للقوانين ًعلى الموافقات والتفاويض الالزمة وفقال يجب الحصو .و 

 ةالعيني ساهماتالم أو وائزالج أو التبرعات جمع عملية في االشتراك في رغبته حالة في
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ويجوز للرئيس المباشر الطلب من الموظف تقليص األنشطة أو تعديلها أو  ،لمؤسسات خيرية
 .  المصالح يـفل نه سيترتب عليها نشوء تضارب حقيقي أو ظاهري أو محتمإنهائها عندما يرى أ

ه أو أساسي على قراراتل د مصالحها بشكإقامة عالقات وثيقة مع أفراد أو مؤسسات تعتم تفادي .ز 
   .قرارات دائرته

 .المادة ذهه يف واردةال بااللتزامات لالعم ترك ينوي الذي الموظف إعالم المباشر الرئيس على .ح 
  :على الموظف ،والعدالةاالستحقاق والجدارة والتنافسية (: 1 )المادة       

آتهم أو ـيبهم أو مكافأو ترفيعهم أو تدر ذات العالقة بإختيار أو تعيين الموظفين إتخاذ اإلجراءات .أ 
ونزاهة  شفافيةالهم بـة بأعمـمن األمور المتعلق أو نقلهم أو انتدابهم أو إعارتهم أو بأي تقييمهم
ودون أي ، ةأو الصداقة أو بالمفاهيم النفعي وبمنأى عن أية اعتبارات ذات صلة بالقرابة، مطلقة

س االستحقاق ـاع أسـإتبوب، دينـق أو العمر أو التمييز مبني على النوع االجتماعي أو العر
   .المعتمدةل إجراءات العمووالتقيد التام و بالصالحيات ، لجدارة  والتنافسيةوا

ع ـي  يطلـلقوانين واألنظمة والتعليمات النافذة التعن أي تجاوز ل رئيس المباشر خطياًإبالغ ال .ب 
، ابه ذلكفيع والتدريب وتقييم األداء وما شاالختيار والتعيين والتر لعمله في مجال عليها خال

المباشر التحقق من صحة البالغ واتخاذ اإلجراءات الالزمة مع الجهات المعنية  وعلى الرئيس
   .للقوانين واألنظمة واإلجراءات المتعمدة لضمان تصويب الوضع وفقاً

ألي شخص من مباشر عن القيام بأي معاملة تفضيلية مباشر أو غير ل بشك سواءً االمتناع نهائياً .ج 
 .الواسط والمحسوبية لخال

 أحكام عامة
 (:   )المادة 

ا ـن حقوقهـق مـوممتلكاتها وعدم التفريط بأي حالجامعة العام ومصالح ل على الما المحافظة .أ 
أو ل اـعن أي إهمالعام أو المصلحة العامة ول وتبليغ رئيسه المباشر عن أي تجاوز على الما

 .العامة مصلحةتصرف يضر بال
دمات ـللترويج عن سلع أو خعلى مكاسب خاصة أو ل للحصو الجامعةعدم إستخدام ممتلكات  .ب 

 .الشخصية أو منفعة طرف ثالث لمنفعته 
 :يليما تزويده بجهاز حاسوب مراعاة  على الموظف الذي تم .ج 

 .  بهإتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة للحفاظ على الحاسوب الخاص  .1
 . المعلوماتبعد مراجعة دائرة أنظمة إال  لى الجهازاالبرامج ل عدم تنزي .2
 .لالعم مكانمغادرة  لالتأكد من إطفاء الجهاز قب .3
    كلمة ل استعمال الجهاز الخاص به من خال المحافظة على سرية المعلومات الموجودة على .4

 .   إفشائها ملسر الخاصة به للغير وعدا
 .الترفيهيةاأللعاب والبرامج ل وعدم تنزي استخدام الجهاز ألغراض التسلية عدم .5
 .منها على معلوماتل أجهزة اآلخرين ومحاولة الحصوإلى ل خوالدعدم  .6
 . لالعممصلحة مع بما مع يتالءم و قدراتلغايات تطويرالمهارات ال الجهاز استخدام .7
 .الشخصية استخدام الجهاز إلنجاز أعمالهعدم  .8
 . أمكنترشيد استخدام الطابعات ما  .9

 :  يليشبكة االنترنت مراعاة ما  إلى لإمكانية الوصو لديه على الموظف الذي تتوفر .د 
ارات  ذات ـمهبما في ذلك لغايات تطوير القدرات والل ألغراض العم باستخدامهاااللتزام  .1

 .لالعمالعالقة بطبيعة عمله وبما يصب في مصلحة 
روط ـاة شـرامج ومراعـللملفات والب الفكريةبشروط ومتطلبات حقوق الملكية  االلتزام .2

 .ترخيص استخدامها
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ل الـأمور غير طبيعية خلدى مالحظة أية اً نظم المعلومات فورالوحدة المعنية بإستشارة  .3
 .تاالنترن استخدام

 أو، صريةـأو عن، ةـالنصوص والصور التي تحتوي على مواد غير أخالقيل تنزي عدم .4
ير أو أية أنشطة  غ، لعنف والكراهيةأو تحرض على ا، تحتوي على آراء سياسية متطرفة

 .قانونية
ائط عمله مباشرة كملفات الفيديو وملفات الوسالملفات التي ال تتعلق بطبيعة ل عدم تنزي .5

 .ذلك ما شابهالموسيقى أو أو ، األفالم أو األغانيل الموسيقى مث، المتعددة
. رىـبكات أخـأجهزة وش إلىل والتسلل عدم إستخدام الجهاز واالنترنت لمحاولة الدخو .6

ضايقة ـأو تحتوي على تهديد وم، سياسيةأو ، مواد سرية لاستخدام االنترنت إلرسا وعدم
  .لآلخرين

 :يليما عنوان  بريد الكتروني مراعاة  لهيخصص على الموظف الذي . هـ
أو ، التي تحتوي على مواد دعائيةل وتوزيع الرسائ عدم إستخدام البريد االلكتروني إلنشاء .1

ل حوصرية ـت عنتعليقامتطرفة أو التي تتضمن آراء سياسية  تلك أو، أخالقيةأو ال ، شخصية
أية  ورودل وفي حا، العرقأو ، أو العمر نوع االجتماعيعتقدات والممارسات الدينية أو الالم

 نظم المعلومات عن ذلكـة بالمعني دةب إبالغ الوحرسالة من أي موظف بهذا الخصوص يج
 . مباشرة

الم ـوتحتوي على النكات أو الصور أو ملفات األف التي تصلهل الرسائل عدم إعادة إرسا .2
 . والصور ذات الحجم الكبير

شتبه بأنها  د يـحتوي على فيروسات أو ملفات قالواردة والتي قد تل الرسائل إعادة إرسا عدم .3
 .نظمة المعلوماتأالوحدة المعنية ويجب في هذه الحالة االستعانة ب، فيروسات

أي  ىـإلل التي تصل بالرسائأية خصوصية فيما يتعلق  ن االعتبار بأنه ليس هنالكاألخذ بعي .4
ويجوز الرقابة على البريد  .نظام البريد االلكترونيل التي يرسلها من خال موظف أو

 .مسبق موظفين مصرح لهم دون إخطارل من قبموظف االلكتروني ألي 
شخص  نـالة  مـالرست ـغير متوقعة حتى لو كان غير معروفة أو واردةل عدم فتح أية رسائ .5

 .ي مصدرهاـشك فـية ـأية ملفات مرفقل أو تنزيوكذلك عدم فتح  معروف لدى الموظف
  .لالعم لمتطلبات ًوفقا المهاراتوالقدرات  إستخدام البريد االلكتروني لتطوير .6

:على الدائرةالموظف  حقوق(: 2 )المادة             
 . انجاز أن تحدد بوضوح مهام الموظف ومسؤولياته وما يتوقع منه من .أ 
دارة ـتحقاق والجـما يتعلق بأوضاعه الوظيفية على أساس االسل ك مع الموظف فيل امالتع .ب 

 .والتنافسية وتكافؤ الفرص
 .العمل  وتضمن عدم ممارسة أي تمييز بحقه في موقع، جيدة وآمنة لأن تؤمن ظروف عم .ج 
 الوظيفي وفقاًتوفر فرص التدريب المناسب والمستمر لتحسين فرص تقدمه ومساره أن  .د 

 .  الحال وحسب مقتضىالنظام ألحكام 
 .   المدونة حرية الرأي والتعبير في إطار النصوص القانونية ووفق أحكام هذه .ه 
 .النظام ألحكام ًحقه بالتظلم أو الشكوى من أي قرار خاطئ أتخذ بحقه ووفقال أن تكف .و 

 


