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تهدف هذه المادة الى توضيح و شرح المفاهيم االساسية  حول موضوع االخالقيات من حيث الفكر والممارسة  

ا سيتم  االخرى,كما  بالعلوم  العمل  اخالقيات  على وعالقة  العمل  اخالقيات  واثر  ومعاييرة  العمل  الى  لتعرض 

الجوانب  لجميع  وفهمهم  ادراكهم  لتعزيز  تقارير  باعداد  الطلبة  تكليف  تعالى  بعون هللا  وسيتم  االدارة.  وظائف 

ذات العالقة بموضوع االخالقيات االلكترونية. وفي هذا السياق سوف يتم التطرق الى اثر اخالقيات العمل على  

الدارة. هناك العديد من الموضوعات ذات االهمية كاخالقيات المدير والصفات االخالقية في العمل, وظائف ا 

االفراد   قيم  الموضوعات  الى  وباالضافة  العام.  العمل والسلوك  واخالقيات  االخالقيات,  الى مصادر  باالضافة 

اخ في  المؤثرة  العوامل  ,و  والمؤسسات  االفراد  اداء  على  واثرها  هذا والمنظمة  يكتمل  ولكي  العمل.  القيات 

الصالح  والحكم  االداري  والفساد   , وعناصرها  وانماطها  االجتماعية  المسؤولية  الى  التطرق  من  البد  المساق 

  , كالشفافية  العامة  المؤسسات  في  لتعزيزاالخالقيت  الكفيلة  الوسائل  واستعراض  الفساد,  مكافحة  ومؤسسات 

 ة لمعالجة الفساد.، ويعالج الحوكمة وعالقتها باالخالق واالسالم,والديمقراطية والسبل الكفيل

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

د من الربط بينها وبين وصف  المتاحة. والبالتعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 ؛ البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ

 :على قادرا الطالب  يكون أن ينبغي المقرر تدريس بنهاية

 أهميتها  و العمل أخالقيات مفهوم  تعريف

 الوظيفي  العمل بأخالقيات  المقصود توضيح 

 والمنظمات  األفراد أداء على األخالقية  القيم تأثير بيان 

 الوظيفي  اإللتزام و االنضباط مفهومي شرح 

 األعمال  لمنظمات اإلجتماعية المسؤولية مفهوم معرفة  

 السلوك قواعد و  مدونة بيان 

 أسبابه  و مظاهره  و أشكاله و العدواني السلوك ماهية تحديد 

 مكافحته  أليات و أشكاله و أنواعه و اإلداري الفساد مفهوم توضيح 

 معاييره  و  محدداته و  الحوكمة مفهوم تعريف 

 العمل  أخالقيات و التنظيمية  الثقافة بين العالقة معرفة  

   العمل  بأخالقيات عالقته  و األنترنت مفهوم على  التعرف 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 العمل  قياتأخال تقويم مهارة

 الوظيفي  اإللتزامم و اإلنضباط تحقيق مهارة  

 اإلجتماعية  المسؤولية و المحاسبة مفهوم تطبيق مهارة  

 للموظفين  العدواني السلوك مع التعامل مهارة  

 الفساد مكافحة  آليات تطبيق مهارة  

 األعمال  بشركة للحوكمة برنامج إعداد مهارة  
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   .العمل مواقع في األنترنت إلستخدام ضوابط وضع  مهارة  

 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 العمل  أخالقيات تقويم مهارة

 الوظيفي  اإللتزامم و اإلنضباط تحقيق مهارة  

 اإلجتماعية  المسؤولية و المحاسبة مفهوم تطبيق مهارة  

 للموظفين  العدواني السلوك مع التعامل مهارة  

 الفساد مكافحة  آليات تطبيق مهارة  

 األعمال  بشركة للحوكمة برنامج دادإع مهارة  

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. التأهيلية العامة و المهارات  -د 

 : أن على قادرا الطالب  يكون أن ينبغي المقرر تدريس بنهاية

 بالمقرر  صلةال ذات  االنترنت  على  تعليمية  ومواقع  الكترونية، تعلم مصادر يستخدم -

 .اآلخر الرأي ويحترم زمالئه مع يتواصل  -

   .والكتابي الشفهي االتصال مبادئ يتقن -
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 بنية المقرر  .11

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 

طريقة   اسم الوحدة / أو الموضوع 

 التعليم 

طريقة  

 التقييم 

 سريع  موجز  (۱ 3 االول  

 أو للمعارف

 ( المهارات

 يسعى  التي

 الدراسي ررالمق

 . تنميتها إلى

 وصف (۲

 الستراتيجيات

 ( التدريس

 في المستخدمة 

 الدراسي المقرر

 تلك تطوير بغية

 أو المعارف

 . المهارات

 الطرق (۳

 لتقويم  المتبعة

 في الطالب

 الدراسي المقرر

) 

 نتائج لتقييم

 في التعلم

 الدراسي المجال

الفصل االول: مسؤولية  

أخالقيات األعمال 

 ية االلكترون

االختبارا  تقليدي  

 ت 

 الفصلية 

 والنهائية 

 مناقشة -

 التقارير 

 البحثية

 الفردية

 والجماعية 

 تقويم -

 العرض 

 وااللقاء 

مفهوم األخالق وأخالقيات   = 3 الثاني  

 األعمال االلكترونية 

 = تقليدي 

 = تقليدي  مفهوم األخالق:  = 3 الثالث 

 = تقليدي  أخالقيات األعمال:  = 3 الرابع 

المناهج الفلسفية لتفسير   = 3  الخامس

 األخالق

 = تقليدي 

  تقليدي  مداخل السلوك األخالقي = 3 السادس 

  تقليدي  أخالقيات االنترنيت  = 3 السابع  

  تقليدي العوامل المؤثرة في   = 3 الثامن  
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 السلوك األخالقي

  تقليدي  تبرير السلوك الالأخالقي:  3 التاسع  

اإلشكاليات األخالقية في    3 العاشر 

 مكان العمل

  تقليدي 

العالقة بين المعايير    3 االحد عشر  

األخالقية والمتطلبات 

 القانونية 

  تقليدي 

التميز بين المسؤولية   3 االثنا عشر  

 القانونية واألخالقية 

  تقليدي 

  تقليدي  أنواع المسؤولية القانونية:   3 الثالثة عشر  

االربعة  

 عشر  

حديات التي تواجه  الت  3

أخالقية األعمال  

 االلكتروني: 

  تقليدي 

الخمسة 

 عشر  

  تقليدي  الثقافة المنظمية:   3

السادسة 

 عشر  

  تقليدي  نشأة ثقافة المنظمة   3

السابعة  

 عشر  

  تقليدي  مفهوم القيم:   3

  تقليدي  وظائف القيم وفوائدها:   3 الثامنة عشر  

التاسعة  

 عشر  

قية في  دور القيم األخال  3

 نجاح المنظمات: 

  تقليدي 

مفهوم المسؤولية    3 العشرون  

 االجتماعية 

  تقليدي 

الواحد 

 عشرون  

أهمية المسؤولية   3

 االجتماعية 

  تقليدي 

اثنا  

 وعشرون  

مجاالت المسؤولية    3

 االجتماعية 

  تقليدي 

ثالثة  

 وعشرون  

+   تقليدي الملكية الفكرية   3

 االنترنيت  

 

اربعة 

 وعشرون  

أبعاد أخالقيات العمل على    3

 وفق المنظور االلكتروني: 

  تقليدي 

  تقليدي اللوائح الدولية لحقوق    3خمسة 
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 البنية التحتية   .12

(، االدارة  2012النوفل، سلطان احمد خليف، ) -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

لطباعة والنشر، جامعة  باالخالق، دار ابن االثير ل

 ، العراق. 1الموصل، ط

(،  2009الدوري، زكريا مطلك، وصالح احمد علي، ) -2

 ادارة االعمال الدولية، دار البازوري، عمان، االردن. 

(، قيم المدير  1996النجيفي، زياد عبد العزيز محمد، ) -3

االستراتيجي واثرها في تحديد الخيار االستراتيجي  

ي القطاع الصناعي، رسالة  للمنظمة دراسة تطبيقية ف

ماجستير مقدمة إلى كلية االدارة واالقتصاد، الجامعة  

 المستنصرية. 

 

(، الرؤية المستقبلية  2000قدوري، سحر عباس، ) -4 )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2

للثقافة المؤسسية العربية، مركز دراسات وبحوث  

 (، مصر. 33الوطن العربي، العدد )

(،  2007والعاني، عبد العزيز، )الحمامي، عالء حسن   -5

تكنولوجيا أمنية المعلومات وانظمة الحماية، دار وائل  

 للنشر، االردن. 

( اثر  2005المعاضيدي، محمد عصام احمد، ) -6

اخالقيات العمل في تعزيز ادارة المعرفة، دراسة الراء  

عينة من تدريسي جامعة الموصل، رسالة ماجستير  

صاد، جامعة الموصل،  مقدمة إلى كلية االدارة واالقت

 العراق.

 الملكية الفكرية  وعشرون  

ستة  

 وعشرون  

مفهوم الحوكمة والهدف    3

 منها: 

  تقليدي 

سبعة  

 وعشرون  

االطراف الرئيسية في    3

 الحوكمة: 

  تقليدي 

ثمانية  

 وعشرون  

  تقليدي  كمة: اهداف الحو  3

تسعة  

 وعشرون  

االخالقية في صناعة    3

 القرارات االلكترونية 

  تقليدي 

المواطنة المنظمية    3 ثالثون  

واخالقيات المنظمة  

 الصالحة: 

  تقليدي 
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(، نحو ميثاق اخالقي  2005الهوش، ابو بكر محمد، ) -7

لمهنة المعلومات في الوطن العربي، مجلة جامعة  

(، العدد 2الشارقة للعلوم الشرعية واالنسانية، المجلد )

 (، االمارات العربية المتحدة.1)

 

                 ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 (  جالت العلمية , التقارير ,.... الم) 

 ، العامة الخدمة أخالقيات ، اإلدارية  للعلوم العربية المنظمة 

 ، عمان  ، التجارية  الدستور  مطابع ، القريونى  حمد ترجمة

 . م  ۱۹۸٤

 جامعة ، اإلسالم فى المهنة أخالقيات ، الزيدى الجبار عبد -

 ه  ۱٤۲٤ ، األولى الطبعة ، الشارقة

 الجمهورية   أنظمة فى  وتطبيقاتها اإلسالم فى  لمهنةا أخالقيات -

 العراقية  

 خالد ترتيب ، األخالق مكارم ، العقيمين صالح بن محمد  - ، .

 ۱ ط ، ابوصالح

  ، الجديد الموظف مرشد ،العمل والشؤون االجتماعية  وزارة  -

 الوظيفة أخالقيات ، العمل والشؤون االجتماعية  وزارة -

  العامة

 األخالق اكتساب  فى المفيدة  األسباب ، الحمد  إبراهيم بن  محمد  -

 ,ه ۱٤۲۲ ، اإلسالم مفكرة  شركة ، الحميدة

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
(، حقوق المؤلف  1998جميعي، حسن عبد الباسط، ) -8

والحقوق المجاورة في سياق االنترنت، مجلة حماية  

 تونس.   ،4، المجلد 5الملكية الفكرية، ع

 موقع وزارة العمل والشؤون االجتماعية   -9

10- 1.Delphon Intellectual property 

network 

11- www.delphon.com 

12- 2.The Intellectual property.com 

13- www.ipmall.fpk.edu 

14- 3.The Intellectual property 

Translation Database 

15- www.frgi.com 

16- 4.Law.com Intellectual property 

Law practice Centre   
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17- 5 .PATENt Café   

18- www.Patentcafe.com 
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 التغيير إلحداث  الحديثة والتكنولوجيا المعلومات  تكنولوجيا  على اإلعتماد  طريق عن المقرر تحسين يتم

 .المطلوب 

 .المجال في العلمية البحوث  أحدث  على بالوقوف وذلك للمقرر الدورية  المراجعة -

 .المقرر محتوى إلثراء وخارجه لعراق ا جامعات  في التدريس هيئة أعضاء مع  الخبرات  تبادل -

 ـــ االحتكاك المباشرة بمجال العمل التطبيقي . 

 

 

 

 


