
 

 
 

ُةردني ُال ُُفيُالجامعةُةي ُهيئةُالتدريسالأعضاءُلوكُسُ قواعدُنةُوُ دمُ 

27ُُ/2ُ/2017ُُُتاريخُ(151/2017)ُمداءُبموجبُقرارهُرقمصادرةُعنُمجلسُالعُ 

ُوتعديالته2009ُ(ُلسنة20ُ(ُمنُقانونُالجامعاتُال ردني ةُرقمُ)12/ب/17باالستنادُللماد ةُ)

*********************************************************** 

ُ)المادُ   في الجامعة ي ةهيئة التدريسالأعضاء لوك س  قواعد نة دو  م  )نة دو  ى هذه الم  سم  ت   (:1ة

 إصدارها.عمل بها اعتباراً من تاريخ ، وي  (األ ردني ة

صة لها أدناه، ما خص  المعاني الم  نة دو  الم  ما وردت في هذه كون للكلمات التالية حيث  ي (:2ةُ)المادُ 

 -ل القرينة على غير ذلك:لم تد  

 .ةردني  الجامعة األ  ُامعة:ــــــــــــــــــــالج

 .رئيس الجامعةُس:ــــــــــــــــــــالرئي

ن وحاضرعضو هيئة التدريس في الجامعة والم  ُعضوُهيئةُالتدريس:

 .فيها نوغتفر  الم  

ُ(:3ُ)ُةالمادُ 

 .أعضاء هيئة التدريس في الجامعةنة على جميع دو  تسري أحكام هذه الم   .أ 

بموجبها بااللتزام بما ورد د توقيع وثيقة يتعه  عضو هيئة تدريس ل يجب على ك .ب 

في دائرة الموارد  في ملفه الوظيفي هذه الوثيقةسخة من ن   وتحفظنة، دو  الم   في هذه

 .في الجامعة البشري ة

ة، النزاهة المهني  م والمبادئ التالية: العدالة، وي  الق  نة على دو  رتكز هذه الم  ت .ج 

ل ا، وتحم  على تحقيق رسالتها وأهدافه حرصوال، للجامعةة، واالنتماء والحيادي  

في  عضو هيئة التدريس م عملالتشريعات التي تحك  بااللتزام ة، والمسؤولي  

 الجامعة.

 نظامة وفقاً ألحكام عقوبات التأديبي  وال لةءساعضو هيئة التدريس نفسه للم  ض عر  ي   .د 

خالفة أحكام هذه م  في حال  في الجامعة ساريي المفعول ي ةهيئة التدريسالوتعليمات 

 .نةدو  الم  

 اتألخالقي  ة وقواعد ومبادئ أساسي   ةمعايير أخالقي  رساء إإلى نة دو  تهدف هذه الم   (:4)ُةالمادُ 

مارسات سس الم  ، وترسيخ أ  اوتعزيز االلتزام به في الجامعة عضو هيئة التدريس

أعضاء هيئة التدريس ة الرشيدة، وذلك من خالل توعية مي  والحاك ةاألخالقي  

م سير طر االنضباط الذاتي التي تحك  ة السليمة وأ  ات الوظيفي  وتوجيههم نحو األخالقي  

ذلك من خالل بيان والمفعول  ساريةالتشريعات ع م الجامعة بما ينسجمالعمل في 

 .ةاتهم الوظيفي  واجباتهم ومسؤولي  

 -:ما يلي –دون حصر– هيئة التدريس عضوواجبات تشمل  (:5ةُ)المادُ 

في  عملالفي رئيس قبل البدء الم الخاص بأعضاء هيئة التدريس أمام س  الق   تأدية .أ 

 الجامعة.

ة النزاهة والدق  اً األمانة وتوخي  لة إليه بنشاط م  أداء واجبات وظيفته ومهامها الموك .ب 

وتحقيق  وغاياتهاجامعة ، وأن يعمل على خدمة أهداف الدة والتجر  والمهني  

 ها.لحامص

وتطبيقها  والتعليمات التي تحك م عمل الجامعةاإللمام بالقوانين واألنظمة  .ج 

 .أو إهمال دون أي تجاوز  ة وبموضوعي  

تكريس أوقات الدوام الرسمي للقيام بمهام وواجبات وظيفته، وعدم القيام بأي  .د 

 يتعارض مع رسالة الجامعة وأهدافها.نشاط 



 

 
 

ة واالطالع على آخر دراته المهني  السعي الدائم لتحسين أدائه وتطوير ق   .ه 

قترحات التي من شأنها تحسين والقيام بتقديم الم  صه، تخص  ستجدات في مجال الم  

 ستوى األداء في القسم األكاديمي الذي ينتمي إليه.م  

 .مارسات أو أعمال تنتهك اآلداب والسلوك القويماالمتناع عن أي م   .و 

لآلخرين داخل ة أو اآلراء السياسي  ة عتقدات الديني  االمتناع عن اإلساءة إلى الم   .ز 

 .ى مثل هذه اإلساءةعلأو التحريض أو خارجها،  الجامعة

ة العلمي  والمعاهد الهيئات المؤسسات والروابط بين الجامعة والجامعات و توثيق .ح 

 اً.عالمي  عربي اً واً واألخرى محلي  

م عدم اإلضراب عن العمل أو تحريض الغير عليه، ، وااللتزام بطرق التظل   .ط 

 ة.ة والشرعي  القانوني  

فقاً و   –إن وجدت– جامعةبة عليه للترت  ة الم  ات المالي  ستحق  الم   جميعاإليفاء ب .ي 

 .النافذة دون تأخير تشريعاتلل

صه العلمي، مع التأكيد على تخص   فين ستوى عال  من التمك  حافظة على م  الم   .ك 

 ة وحداثتها.ة الدراسي  حتوى الماد  ة م  ح  ص  

ة ن تحقيق أهداف الماد  م  ناسبة التي تض  ة الم  استخدام الطرائق واألنشطة التعليمي   .ل 

 ة.الدراسي  

 ختلفة.ة الم  ة واألمانة في تناول الموضوعات الدراسي  اإليجابي   .م 

ة بادرة الشخصي  الحرص على تنمية التفكير العلمي واالستقاللي واالبداعي والم   .ن 

 وروح العمل الجماعي لدى الطلبة.

وإذا ة المطلوبة دون تأخير، حاضرات واللقاءات األكاديمي  االلتزام بحضور الم   .س 

فعلى عضو هيئة التدريس  ، حاضراتم  العن ر للغياب أو التأخ دعت الظروف

 تعويضها.

 التخريج. حتفاالتاكة ة وغير األكاديمي  ات األكاديمي  ضور الفعالي  ح   .ع 

 علنة.الم  ة االلتزام بالساعات المكتبي   .ف 

 .لُمعُاآلخرينالتعامُ  (:6ةُ)المادُ 

 -على عضو هيئة التدريس: ،الطلبةالتعامل مع في مجال  - أ

ة ة وموضوعي  م بعدالة واحترام وحيادي  ل معه  احترام حقوق الطلبة، والتعام   -1

ة عتقدات الديني  ق أو النوع االجتماعي أو الم  ر  دون تمييز بينهم على أساس الع  

 . من أشكال التمييز األخرى ة أو الوضع االجتماعي أو أي شكل  أو السياسي  

ل أعماله بما وتجاوبه وسلوكه القويم في كة الطلبة من خالل نزاهته ق  اكتساب ث   -2

 .النافذة شريعاتتيتوافق مع ال

ة المطلوبتين ة بالسرعة والدق  تصحيح اختبارات الطلبة وأعمالهم الفصلي   -3

ة وبيان األسباب في حال حصول ة وموضوعي  واإلجابة عن استفساراتهم بدق  

 تأخير على إعالن نتائجهم.

ة وتقديم للطلبة ذوي االحتياجات الخاص   تينافيالكإعطاء العناية والرعاية  -4

 .ساعدة لهمالعون والم  

قاً ف  ة وو  ة تام  قة بالطلبة بسري  تعل  ة الم  ل مع الوثائق والمعلومات الشخصي  التعام   -5

المعلومات لغايات الوثائق و للتشريعات المعمول بها، وعدم استغالل هذه

 ة.شخصي  

 ة.دريسي  ة التالعملي  في ثقة الطلبة  فير سلباً ؤث  ي   االمتناع عن أي عمل   -6

ات الغش لدى ل في اتخاذ اإلجراءات الالزمة عند ضبط عملي  عدم التساه   -7

 الطلبة.



 

 
 

 دائهم.أحقيقة  س  ك  يع   موضوعي وعادل   تقييم أداء الطلبة بشكل   -8

 ة.ة الدراسي  ة الماد  ات التقييم المنصوص عليها في خط  االلتزام بآلي   -9

ة لدى الطلبة والعناية بالتراث العربي ة والديني  م األخالقي  ي  تعزيز الق   -11

 اإلسالمي.

 ة لدى الطلبة.تنمية الشعور باالنتماء للوطن وروح المسؤولي   -11

والنشاطات  ةخارج إطار المواد الدراسي   هام  عدم تكليف الطلبة بأي م   -12

 .الجامعية

 -:التدريس عضو هيئةل مع رؤسائه، على ي مجال التعام  ف - ب

بما د بتنفيذ أوامر رؤسائه وتوجيهاتهم وتعليماتهم وفق التسلسل اإلداري والتقي  -1

 التشريعات النافذة في الجامعة.يت فق مع 

غير  بأساليب   حاولة تحقيق أي امتيازات  وعدم م   ل مع رؤسائه باحترام  التعام   -2

 أو غير مشروعة. عادلة  

خذة أو ت  القرارات الم   فيص الجامعة بهدف التأثير عدم استخدام أي وثائق تخ   -3

 إعاقة سير العمل.

التعاون مع رؤسائه وتزويدهم بالرأي والمشورة والخبرة التي يمتلكها بكل  -4

 ة وصدق.موضوعي  

باشر إعالم رئيسه  -5 يواجهها لضمان  أو صعوبات   خالفة  أو م   عن أي تجاوز  الم 

 .ة العملاستمراري  

 ة أو الجامعة.ستوى القسم أو الكلي  التعاون مع رؤسائه عند تشكيل اللجان من م   -6

 -:على عضو هيئة التدريسل مع الزمالء، في مجال التعام   - ج

 سليمة   حافظة على عالقات  مع زمالئه، والم   ق  د  وص   ولباقة   ل باحترام  التعام   -1

اتهم واالمتناع عن دون تمييز، والحرص على احترام خصوصي   ممعه   ة  وودي  

 ة بقصد اإلساءة.ق بحياتهم الخاص  تتعل   ة معلومات  استغالل أي  

ة وتقديم ة عالي  ة وموضوعي  شاركتهم آراءه بمهني  التعاون مع زمالئه وم   -2

عمل، شكالت التي تواجههم في مجال الساعدة لهم حيثما أمكن لحل الم  الم  

ساعدة في االرتقاء ن الزمالء للم  ة بييجابي  إلوالحرص على نشر االتجاهات ا

 بالعمل وتحسين بيئته. 

 ته.خصي  عدم السماح للطلبة بانتقاد أداء أي زميل آخر أو انتقاد ش -3

 عدم تحريض الطلبة على رفع شكوى ضد زميل آخر.  -4

أو االمتناع عن دراستها مع زمالء  ة  معين   عدم حض الطلبة على دراسة مواد   -5

 آخرين بغض النظر عن كفاءاتهم وخبراتهم.

 -:اإلداري ل مع مرؤوسيه، على عضو هيئة التدريسفي مجال التعام   - د

ساعدتهم وتحفيزهم على تحسين أدائهم، وأن يكون درات مرؤوسيه وم  تنمية ق   -1

 ة.النافذ بالتشريعاتلمرؤوسيه بالعمل على االلتزام  نةً س  ح   قدوةً 

تسبها إلى مرؤوسيه وتشجيعهم على زيادة نقل المعرفة والخبرات التي اك -2

 .تبادل المعلومات ونقل المعرفة فيما بينهم

 ة  ساءلتهم عن أعمالهم، وتقييم أدائهم بموضوعي  اإلشراف على مرؤوسيه وم   -3

 .النافذةللتشريعات رص التدريب والتطوير لهم وفقاً والسعي لتوفير ف   د  وتجر  

 عاملةً ل مع المرؤوس م  تؤدي إلى التعام   الغيرغوطات من ة ض  رفض أي   -4

 ة.تفضيلي  

وخارج وصفهم أبهم  ناطة  عدم تكليف الموظفين اإلداريين بأعمال غير م   -5

 الوظيفي.

 أو تمييز. حاباة  ة عالية دون م  احترام حقوق مرؤوسيه والتعاون معهم بمهني   -6



 

 
 

 ة دون تمييز.ة ومهني  ل معهم بموضوعي  حقوق الطلبة والتعام   احترام -7

 ةالمانةُوالموثوقي ُ :(7ةُ)المادُ 
 -على عضو هيئة التدريس:

طلع أو ا عليها ستندات التي حصلت والوثائق والم  ة المعلوماعدم إفشاء سري   .أ 

ما ال سي  اً، لكتروني  إاً أو اً أو شفوي  كان ذلك كتابي  أ عليها أثناء قيامه بعمله سواءً 

 ة.خاص  أو تعليمات أو قرارات تها تشريعات التي صدر بشأن سري  

ق بمواضيع ما زالت قيد تتعل   داخلة  أو م   أو تصريح   بأي تعليق  القيام االمتناع عن  .ب 

 داولة في الجامعة.الدراسة أو الم  

 اته، بحيث ال يتم  صوصي  قة بالطالب وخ  تعل  ة المعلومات الم  حافظة على سري  الم   .ج 

أو ة أو لغايات قانوني   ،ولي أمرهإلى أو وافقة الطالب نفسه االفصاح عنها إال بم  

 ة.  أكاديمي  

ة االفصاح  .د  ة المعلومات الرسمي   جميععن  ودقيق   كامل   بشكل  للمراجع الم ختص 

 التي تستوجب االفصاح عنها بحكم عمله.

 وإنى ة حت  بالطالب لتحقيق مصالح شخصي  قة تعل  عدم استغالل المعلومات الم   .ه 

 ة.ة أو تدريسي  كانت بحثي  

أو  يحقيق شوء تضارب  نه أن يؤدي إلى ن  أمن ش االمتناع عن القيام بأي نشاط   .و 

اته ومهامه ة من جهة وبين مسؤولي  حتمل بين مصالحه الشخصي  ظاهري أو م  

 ة من جهة أخرى.الوظيفي  

 طلبُالهداياُواالمتيازاتُالخرىُقبولُأو (:8ةُ)المادُ 
 -على عضو هيئة التدريس:

أخرى  و أي امتيازات  أمبالغ مالية نقدية أو هدايا أو منافع بول أو طلب عدم ق   .أ 

غير  أو باشر  م  بشكل   سواءً  أو مقدارها كان نوعها اً من الطلبة أو ذويهم أي  

 .باشرم  

ت سل م ما، ف على هدية  بحكم عمله اإلداري عضو هيئة التدريس  إذا حصل .ب 

 .ةالمعني  لدى الجهة اإلداري ة االحتفاظ بها  يتم  للجامعة و

ل فيه الهدايا سج  ة للجامعة ت  قدم  تقوم الجامعة بفتح سجل خاص بالهدايا الم   .ج 

االحتفاظ بها ب ل معها سواءً ة التعام  ة وكيفي  الواردة في الفقرة )ب( من هذه الماد  

 ع بها أو االحتفاظ بها من قبل عضو هيئة التدريس.التبر   في الجامعة أو

أساسي  مع أفراد أو مؤسسات تعتمد مصالحها بشكل   وثيقة   تفادي إقامة عالقات   .د 

 .ة التي يعمل بهاالجهة اإلداري  على قراراته أو قرارات 

 متلكاتهاحافظةُعلىُمصالحُالجامعةُومُ المُ  (:9)ُةالمادُ 
 -على عضو هيئة التدريس:

قوقها متلكاتها وعدم التفريط بأي حق من ح  حافظة على مصالح  الجامعة وم  الم   .أ 

للجامعة  ةعلى المال العام أو المصلحة العام   باشر عن أي تجاوز  وتبليغ رئيسه الم  

 بمصلحتها. ر  يض   ف  أو تصر   وعن أي إهمال  

ة أو متلكاتها  للحصول على مكاسب شخصي  موال الجامعة وم  أعدم استخدام  .ب 

 .لغيرل أو منفعة   ع  ل  للترويج عن س  

م خص ص له من الجامعة أو راعاة ما يلي عند استخدامه لجهاز الحاسوب الم   .ج 

 -:داخل الجامعة به الخاص

م خص ص له من الللحفاظ على الحاسوب  ةكاف   اتخاذ اإلجراءات الالزمة -1

 الجامعة.

 الجامعة.في راجعة مركز الحاسوب عدم تنزيل البرامج على الجهاز إال بعد م   -2



 

 
 

 غادرة مكان العمل.د من إطفاء الجهاز قبل م  التأك   -3

 على الجهاز الخاص أو المحفوظة لومات الموجودةة المعحافظة على سري  الم   -4

 ة به وعدم إفشائها للغير.به من خالل استعمال كلمة السر الخاص  

 ة.لبرامج الترفيهي  عدم استخدام الجهاز ألغراض التسلية وعدم تنزيل ا -5

 منها. حاولة الحصول على معلومات  عدم الدخول إلى أجهزة اآلخرين وم   -6

درات وبما يتالءم مع مصلحة استخدام الجهاز لغايات تطوير المهارات والق   -7

 العمل.

 ترشيد استخدام الطابعات ما أمكن واستخدامها في العمل الرسمي فقط. -8

ووسائل  نترنتما يلي عند استخدامه لشبكة اإل اةراععلى عضو هيئة التدريس م   .د 

 -:التواصل االجتماعي

االلتزام باستخدامها ألغراض العمل بما في ذلك لغايات التدريس والبحث  -1

ب في وتطوير القدرات والمهارات ذات العالقة بطبيعة عمله وبما يص  

 مصلحة العمل.

راعاة ات والبرامج وم  للملف  ة ة الفكري  بات حقوق الملكي  تطل  االلتزام بشروط وم   -2

 شروط ترخيص استخدامها.

مور غير أ   الحظة أي  استشارة مركز الحاسوب في الجامعة فوراً لدى م   -3

 ة خالل استخدام االنترنت.طبيعي  

ة أو أخالقي   والصور التي تحتوي على مواد غير عدم تنزيل النصوص -4

نف على الع   ض  حر  أو ت  فة، تطر  ة م  ة، أو تحتوي على آراء سياسي  عنصري  

 ة.غير قانوني   أنشطة   أو أي   ةوالكراهي  

ات ات الفيديو وملف  باشرة كملف  ق بطبيعة عمله م  ات التي ال تتعل  عدم تنزيل الملف   -5

 أو الموسيقى وما شابه ذلك. دة، مثل األفالم أو األغانيتعد  الوسائط الم  

ضايقة وم   ة، أو تحتوي على تهديد  عدم استخدام االنترنت إلرسال مواد سري   -6

 لآلخرين.

عدم استخدام وسائل التواصل االجتماعي مع الطلبة في األمور غير  -7

 ة.األكاديمي  

 -:اإللكترونيدامه بريده راعاة ما يلي عند استخعلى عضو هيئة التدريس م   .ه 

إلنشاء وتوزيع الرسائل التي تحتوي على  اإللكترونيعدم استخدام البريد  -1

ة ن آراء سياسي  ة، أو تلك التي تتضم  أخالقي  غير ة، أو ة، أو شخصي  مواد دعائي  

ة أو النوع مارسات الديني  عتقدات والم  ة حول الم  فة أو تعليقات عنصري  تطر  م  

هيئة  عضوة رسالة من أي وفي حال ورود أي   ،و العرقأ االجتماعي أو العمر

 باشرة.عن ذلك م   مركز الحاسوببهذا الخصوص يجب إبالغ  تدريس

ات عدم إرسال الرسائل الواردة التي قد تحتوي على النكات أو الصور أو ملف   -2

 .األفالم

ات قد عدم إعادة إرسال الرسائل الواردة التي قد تحتوي على فيروسات أو ملف   -3

هذه الحالة االستعانة بمركز  فيروسات، ويجب فيتحتوي على ها شتبه بأن  ي  

 الحاسوب في الجامعة.

ق بالرسائل التي ة فيما يتعل  صوصي  ة خ  ه ليس هنالك أي  األخذ بعين االعتبار بأن   -4

رسلها من خالل نظام البريد أو التي ي   تصل إلى عضو هيئة التدريس

و ألي عض اإللكترونيجوز الرقابة على البريد إذ ت ،في الجامعة اإللكتروني

 سبق.م   ر  الهم دون إخط ح  صر  هيئة تدريس من قبل موظفين م  

 في مصدرها. كة رسائل واردة غير معروفة يش  أي   عدم فتح -5



 

 
 

لغايات التدريس والبحث وتطوير القدرات  اإللكترونياستخدام البريد  -6

 بات العمل.تطل  والمهارات وفقاً لم  

 قوقُعضوُهيئةُالتدريسحُ  :(10ةُ)المادُ 
 على الجامعة:       

ع منه من توق  اته وما ي  مهام عضو هيئة التدريس ومسؤولي   د بوضوح  حد  أن ت   .أ 

 إنجاز.

ة على ق بأوضاعه الوظيفي  التعامل مع عضو هيئة التدريس في كل ما يتعل   .ب 

ر على التطو   ، وتحفيزهة وتكافؤ الفرصأساس االستحقاق والجدارة والتنافسي  

 واإلنجاز.

ن عدم م  ض  ت  أن دة وآمنة لعضو هيئة التدريس ون ظروف عمل جي  أن تؤم   .ج 

 .أو بسببه مارسة أي تمييز بحقه في موقع العملم  

مساره الوظيفي في مه لتحسين تقد   ةستمر  والم   ةناسبرص التدريب الم  أن توفر ف   .د 

 قتضى الحال. في الجامعة وحسب م   للتشريعات النافذةوفقاً 

 نة.دو  ووفق أحكام هذه الم  القانون والتعبير في إطار ن له حرية الرأي م  ض  أن ت   .ه 

خذ بحقه ووفقاً ت  ا أو جائر   خاطئ   م أو الشكوى عن أي قرار  ه بالتظل  ل حق  ف  ك  أن ت   .و 

 لتشريعات النافذة.ل

 ةأحكامُعامُ  (:11ةُ)المادُ 

واإللمام نة دو  االطالع على هذه الم   ب على عضو هيئة التدريسيتوج   .أ 

 .بمضمونهاحتوياتها وااللتزام بم  

ة وكاف  العاملين في الجامعة أعضاء هيئة التدريس كين م  على الجامعة ت   .ب 

 نة.دو  من االطالع على هذه الم   تهاطلبو

ُ)المادُ  لي ات اء مدع  رئيس وال (:12ة مسؤولون عن  األكاديمي ة في الجامعة قسامورؤساء األالك 

 نة.دو  تطبيق هذه الم  وشراف على تفعيل اإل

*********************************************************** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ُةــــــــــالجامعةُالردني

ُدائرةُالمواردُالبشرية

ُ

ُ

ُإقرار

ُُ

ُ

..ُ (ُ ُأدناه ُالموقع ُبأننيُ............أنا ُأ قر ).............................

ُ ُأحكام ُعلى ُوأخالقياتُاطلعت ُالوظيفي ُالسلوك ُقواعد مّدونة

ُالوظيفةُفيُالجامعةُالردنية،ُوأتعهدُبااللتزامُالتامُبأحكامهاُ.

ُ

ُ

ُ

ُ

ُاالسمُ:ُُ

ُالتوقيعُ:ُُ

ُالتاريخُ:ُُ

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 


