




  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 وضبط الزناهة مهارات :التدرييب الربنامج •

 .اجملمعة جبامعة اإلداريون املوظفون :بالدورة املستهدفون •

   :العام اهلدف •

 واملصداقية الزناهة ومهارات بفنون املشاركني ومهارات خربات وصقل حتسني إىل يهدف 

 :يلي ملا يهدف كما اآلخرين مع والتواصل التعامل خالل من والشفافية

 .اإلدارية رفع كفاءة املشاركني يف املمارسات احلديثة يف األعمال  -
 .إعداد كوادر مدربة ومؤهلة قادرة أن تقوم وبشكل فعال -
 .تطوير مهارات املشاركني -
 .العمل بيان أمهية  الزناهة واألمانة وضبط  -
 .العمل بيان أمهية األخالق يف  -
 .اإلملام بالعالقة بني املهنة واألخالق والزناهة -

 





 : الزناهة مفهوم

 تطورها ارتبط حضارية ظاهرة الزناهة

 وتسود ، اجملاالت شىت ويف اجملتمع بتطور

 إذ البلد يف السائد احلكم لنظام تبعا قيمها

 من طويلة جتارب وعرب الشعوب َأدركت

 الدميقراطية أن املستبد واحلكم الفساد

 حرب جمرد سيكون القانون دولة وشعار

 ونظم هيئات هناك تكن مل ما ورق على

 وترصد تراقب ومستقلة فعالة رقابية

 العامة اخلدمة بأمر القائمني عمل نزاهة

 على دورها أداء من متكنها صالحيات وهلا

 .األكمل الوجه
 :تعريف أخالقيات املهنة

 هي املبادئ واملعايري اليت تعترب أساسًا

للسلوك املطلوب ألفراد املهنة واليت يعتمد 

 عليها اجملتمع يف تقييم أدائهم إجيابًا

 .وسلبًا

 :أقسام القيم األخالقية -ثالثا
ميكن تقسيم القيم األخالقية املهنية إىل 

 :ثالث جمموعات رئيسية
 :اجملموعة األوىل

 :التقوى: أواًل
 :األمانة: ثانيًا
 :الصدق: ثالثًا
البشاشة وحسن التعامل مع : رابعًا

 :اآلخرين
  :الرقابة الذاتية: خامسًا

 



   :الثانيةاجملموعة 
 العمل عبادة -1
 :العمل مقياس للتفاضل يف اإلسالم -2
 :اإلخالص واإلتقان يف العمل -3
 :احترام وقت العمل-4

   :الثالثةاجملموعة 
جمموعة الصفات اليت ترتبط املهن دون 

 :بعض
  :القدوة احلسنة -1
 :إقامة العدل واملساواة بني املرؤوسني -2
 الشورى والتفويض -3

منوذج املؤثرات على سلوك األفراد يف 

 املنظمات
وحيدد هذا النموذج املؤثرات على سلوك 

 :األفراد يف املنظمات مبا يلي
 .التعليم
 .األسرة

 

 .اجملتمع
 .عالقة الفرد باملنظمة

   .والتعليماتاألنظمة 
 .مجاعة العمل

 .الرقابة الداخلية
 .قيادة املنظمة

 .بيئة العمل
 .الرقابة اخلارجية

 نصائح لتعزيز ثقافة الزناهة
 .وضع سياسة ملكافحة الفساد -1
وضع مدونة لقواعد السلوك اخلاصة  -2

 .مبكافحة الفساد
أعد برناجما ملكافحة الفساد يستند  -3

 .على أساس تقييم املخاطر األولية
صمم آلية بسيطة لتقدمي التقارير  -4

   .والرقابة
 .طور وأطلق التدريب األساسي -5



 املخطط البياين لنظام الزناهة
من حيث املبدأ، ميكن هلذه العناصر 

البسيطة أن تشكل العمود الفقري لنظام 

من نظم اإلدارة  مستوحابسيط للزناهة 

   .املقاييسلدى املنظمة الدولية لتوحيد 
 القوة: اخللق األول

 :أنــــــواع القـــــوة
القوة الفكرية والعقلية وتتبع اجلديد  -1

 .يف جمال العمل
 .القوة اجلسدية والنفسية -2
 .القوة القلبية -3

 األمانة: اخللق الثاين
 :ولألمانة جماالت

 :يف املال -1
 :الوقت يف  -2
يف احملافظة على مسعة الوظيفة  -3

 .وأسرارها

 

يف عدم استغالل السلطة والنفوذ  -4

 :ملصاحل شخصية
 التواضع: اخللق الثالث
 حب نفع اآلخرين: اخللق الرابع

 العدل: اخللق اخلامس





 

 آداب العمل

 

اإلدارة والسلوك األخالقي يف 

 العمل

 

 أخالقيات العمل بني الدين واجملتمع

 

 املدير الناجح

 

 ساباثآن ماري 

 

 جمموعة خرباء

 

 

 أمحد جابر حسنني

 

 خالد ويل الدين

 

 م 2010

 

 م 2011

 

 

 م 2011

 

 م 2001

 













 

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




