




  العمل ثقافة من جزءًا واجلودة واإلبداع املستمر التطوير كوني أن إىل العمادة تسعى

  وصواًل وتنفيذًا، ختطيطًا اجلامعة يف املتكاملة العمل منظومة من يتجزأ ال وجزءًا اليومية

 .ورسالتها اجلامعة لرؤية األمثل للتحقيق

 خالل العمادة أقامت فقد ملموس واقع إىل والرؤى الطموحات حتويل على منا وحرصًا

 القيادات استهدفت اليت التدريبية والدورات الربامج من جمموعة املاضية الفترة

 وموظفي اإلداريني املوظفني إىل باإلضافة التدريس هيئة وأعضاء واإلدارية األكادميية

 .واجملالس اللجان ومنسقي السكرتارية

 تصميم مت فقد متميزة وباحترافية وجه أكمل على املقدم العمل يكون ألن منا وسعيًا

 تدريبية منهجية وفق املقدمة التدريبية الربامج من برنامج كل عن عمليًا علميًا ملخصًا

 .التقرير هذا طيات يف موضح هو كما واضحة

 عمادة اجلودة وتطوير املهارات





 

 .العمل أخالقيات :التدرييب الربنامج •

 .اجملمعة جبامعة اإلداريون املوظفون :بالدورة املستهدفون •

   :العام اهلدف •

 يكون وأن ،العمل أماكن يف وتطبيقها العمل بأخالقيات املشارك معرفة إىل  الدورة  هتدف 

 :يلي مبا ملما

 . معرفة العالقة بني العاملني و اإلدارة العالقة بني العاملني
 . ترسيخ أخالقيات العمل

   .العملمواجهة عقبات تطبيق أخالقيات 





 :اإلسالم أخالقيات العمل يف 
 مرتبطة اإلسالم يف العمل أخالقيات إن

 بالعمل ومنطقيا عضويا و أساسيا ارتباطا

 بالتعامل بدأ اليومي الدنيوي و املدين

  العمل إجادة و ، اآلخرين مع اليومي

  اإلنسانية األخالق ممارسة و ، الوظيفي

 بالقوانني  بالتمسك انتهاء و ، السوية

 اليومية املدنية االجتماعية املمارسة خالل

   . املدين اإلنساين اجملتمع يف
 احلميدة األخالق أن هو القول خالصة

 وعدم بالوعد والوفاء واألمانة الصدق مثل

 احملمودة األمور من هي اخلداع وعدم الغش

 .املتقدمة اجملتمعات عند

 :أخالقيات العمل ضرورة إدارية
 أن ينبغي شخص كل أن من الرغم على

 املنظمة إدارة فإن العمل بأخالقيات َيَتحلَّى

 جتعل وجزاءات ضوابط تضع أن البد

 .العمل بأخالقيات يلتزمون املوظفني
 :واإلدارة العاملني بني العالقة

 العاملني بني الثقة أن املعلومة األمور من

 بزيادة مباشرة عالقة هلا واإلدارة

 بأن املوظف يشعر فعندما .العامل إنتاجية

 للعاملني بوعودها تَََِفي ال املؤسسة إدارة

 على له ُمحفِّز غري أمرا يكون هذا فإن

   .الكفاءة وزيادة واإلبداع العمل تطوير



 اليت العمالة إىل تأثريه ميتد األمر هذا

 فاملنظمة .باملنظمة لوظائف تتقدم قد

 موظفيها مع أخالقية بطريقة تتعامل اليت

 املنظمة بينما العمالة سوق كفاءات جتتذب

 من الكثري ُتَنِفر األمور هبذه ُتبايل ال اليت

 تعامل أسلوب فإن كذلك  .الكفاءات تلك

 على يؤثر لوظائف املتقدمني مع املنظمة

 بل هبا التوظيف تقبل اليت الكفاءات

 .مستقبال هلا تتقدم واليت
 :العاملني بني العالقة
 االحترام والتعاون الصدق يكون عندما

 بني املنتشرة األخالقيات هي واألمانة

 يؤدي هذا فإن البعض وبعضهم العاملني

 .العمل لصاحل العاملني طاقات َتفجر إىل

 :املهنة أخالقيات ترسيخ وسائل

   .الذاتية الرقابة تنمية -

 متنع اليت الدقيقة األنظمة وضع -

    .اخلاطئة الفردية االجتهادات

   .احلسنةالقدوة  -

تصحيح الفهم الديين والوطين  -

   .للوظيفة

   .واملوظفني املسؤلني حماسبة -

 .للموظفني املستمر التقييم -

   :املهنة أخالقيات تطبيق عقبات

   .العقوبات تطبيق عدم -

   .والوطين الديين احلّس ضعف -

 .النظام تفعيل أو  وضوح أو  وجود عدم -

 :العمل بأخالقيات اجلامعات اهتمام
 اهتماما ذكرناها اليت األخالقيات تلقى

 .األجنبية الدول يف اجلامعات يف كبريا

 املهنة أخالقيات يف مادة تدريس أن فتجد

  اإلدارة كليات يف وكذلك شائعا أمرا

  .والتجارة
 العمل مشاكل مع تتفاعل إهنا بل

 أسلوب لتطوير ذلك ويدفعها األخالقية

   .العمل أخالقيات تدريس

 



أسباب االهنيارات األخالقية للشركات و 

 :املؤسسات غري اهلادفة للربح
الضغوط اليت يفرضها بعض املديرين على 

 .الشركة ليستمروا يف مناصبهم
اخلوف والصمت إزاء جتاوزات الكبار يف 

 .املؤسسة
وجود جملس إدارة ضعيف متزقه 

 .اخلالفات والصراعات
االعتقاد بأن حسن أداء بعض املهام يستلزم 

 .أحيانا اختاذ أساليب غري أخالقية
أخالقيات العمل اليت نسمع عنها يف 

 :اخلارج
 .عدم وجود تضاد يف املصاحل -
احلفاظ على البيئة مبعىن عدم تلويث  -

 .البيئة مبخلفات اإلنتاج
عدم استخدام معلومات غري متاحة  -

 .للعامة لتحقيق مكاسب من التجارة
 .احترام حقوق امللكية الفكرية -

عدم حصول املوظفني على هدايا سوى ما  -

اللوائح فبعض الشركات قد  بهتسمح 

تسمح للموظفني بقبول هدايا يف حدود 

 قيمة مالية حمددة مثل عدة دوالرات 
 هذا أمر واضح.…عدم تقاضي رشوة -
عدم التفرقة يف التوظيف والترقية  -

والتدريب وأي معاملة يف العمل بناء على 

لون أو نوع أو ديانة أو أصل العامل أو 

 .املتقدم للعمل
الصدق والدقة يف التقارير وأمهها  -

تقارير الشركات السنوية وما حتتويه من 

هذا أمر قد يترتب على  .ماليةقوائم 

   .احلبسخمالفته الفصل والعقوبات مثل 
 .احلفاظ على أمان وصحة العاملني -
عدم استخدام موارد املؤسسة يف املصاحل  -

 .اخلاصة 





 

 أخالقيات العمل

 الوجيز يف أخالقيات العمل

 أساسيات أخالقيات األعمال

أخالقيات األعمال واملسؤولية 

 االجتماعية للمنظمة

اخالق العمل و سلوك العاملني يف 

اخلدمة العامة و املراقبة عليها من 

 منظور اسالمي

 

 الوهييبصالح 

 األشعري املزجاجيأمحد داود 

 كوليزن دينيس

 عبداهلاديأمحد إبراهيم 

 

 العمر عبداهللفؤاد  .د
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سعت العمادة إىل التنويع يف تنفيذ الربامج التدريبية من خالل استخدام األساليب 

 :التاليةالتدريبية املختلفة 

 .احملاضرات العلمية

 .املناقشة

 .العصف الذهين

 .دراسة حاالت

 .عروض الفيديو

 .ورش العمل

 .األلعاب التدريبية

 .االحصاءات

 .الصور املعربة

 .التبادل املعريف




