
 

 

ات ناا صأاتو يف  في ال ناا افعاتفقي نتألخالقيات  مجم بال ناا أميا  اف فات            ا مًّم  تعتبر األخالقيات  نصرار 

ر  تقدُّق افمأتمعت ي  معًّت اف فت    اإلدارا   افمراتبي نا كل مأتم ي نإصصات   مصًّت اإلدارةي نعمى افرغق من تج ُّ

مثل: اف ستد اإلدارفي  افرش ةي  افكذبي  غيرهت من صرى بعض افممترست  افال يخالقيل نا افمؤسست   اف فت  ؛ 

 األم ر افتا ت سد افرؤستءي 

   مفهوم أخالقيات املهنة : 

 .ها افر ت  افسم كيل افحسصل افمجم ب تحميه افص س بًّت نا مأتل افعمل افمًّصا افمشر ع

 مفهوم أخالقيات مهنة إدارة األعمال : 

 ها نمميل .اإلدارف؛ فيُدير بًّت افمصفمل  افمرؤ سين صح  األهدا   ها األخالقيت  افتا يأب ت انرهت نا      

إصستصيل تحت ف نمى مأم نل من افمبتدئ  األُسس افتا يعمل بًّت اإلدارفي  يتَّخذهت معتييَر تَحُكق سام كيتته ناا 

 .إدارته

 أهمية أخالقيات مهنة إدارة األعمال : 

 .دة مست ى اف نا األخالقا فدى افمرؤ سينتحقيق األهدا  األخالقيل داخل افمصفملي  زيت  ♦

 .زيتدة اإلصتتأيل نا افمصفمل من خالل رضت افم فَّ ين نمى يخالقيت  مديرهق  جريقل تعتُممه معًّق  ♦

 .تق يل افر ابج  افعالقت  افعمميل بين افمدير  افمرؤ سين ♦ 

 االستخداق األنضل فمم ارد افبشريل تستند يخالقيت  مًّصل اإلدارة نمى إيقت  هدِر اف ق   افمتلي  ♦ 

 . افمتفيل

    أألخالقيات املطلوبة ملهنة إدارة األعمال : 

 :إن األخالقيت  اإلداريل ال تُعَدُّ  ال تُحرى يهمًّت مت يما 

مرانتة اف ر ق   ♦افتستمح      ♦افت اض    ♦ افربر    ♦   افرحمل ♦  األمتصل ♦  افردق ♦اإلخالص    ♦ 

 .افم ف ين اف رديل بين

     أألخالقيات املرفوضة ملهنة إدارة األعمال : 

 :كمت ي أد يخالقيت  مجم بل نا مًّصل اإلدارةي ي أد كذفك يخالقيت  مذم مل  مرن ضل فدى اإلدارف؛ مثل

 ثانيا - امليثاق األخالقي  لربنامج إدارة اإلعمال 
  

: 

 



إهدار  ♦اف ستد  ♦س ء افتعتمل    ♦افرش ة   ♦اففمق     ♦افكذب   ♦افخداع   ♦افتدفيس    ♦افغش    ♦

 .استغالل افمصرب ♦      .افمتل

     مصادر أخالقيات مهنة إال دارة: 

 .افق اصين  األصفمل  افم ا ح ♦  افقد ة افحسصل ♦افمأتم     ♦األسرة    ♦افذا    ♦افمردر افديصا   ♦

  مواصفات خريج إدارة األعمال : 

  افقدرة نمى تجبيق افم تهيق اإلداريل افمختم ل نا افعمل.  -1

  تمكصه من تص يذ افعمميت  اإلداريل من تخجيج  تصفيق  ت أيه  رقتبل.  -2

  افقدرة نمى ترصي  يص اع افمشتري   إدارتًّت.  -3

  مز د بمًّترا  افت ارل  االترتل م  اآلخرين  افتصسيق بيصًّق.  -4

  افقدرة نمى استخداق افحتس ب  برامج ق اند افبيتصت   إدارة افمشتري .  -5

 محت  اإلصأميزيل افمتعمقل بإدارة األنمتل.تصميل معرنته بتفمرج -6

 جماالت العمل املتاحة خلريج إدارة األعمال : 

يتق تأهيل خريج إدارة األنمتل  فمعمل نا مختم  مأتال  افصشتج اإلدارف ناا مصفمات  األنماتل االقتراتديل     

 افخدميل   نا قجتنت  افبص ك  اف زارا   افًّي ت   افمصفمت  افرسميل  غير رسميل نا افقجاتع افخاتص 

 فمت سجل افخترل . افعتق ي كذفك ممترسل  إقتمل  افتأترة  إدارة افمشر نت   يفرغرف  ا

  من األمثمل نما تمك اف فت   متيما :           

ي   مشار  ناا قساق افمشاتريت    ي مادير شاؤ ن ما ف ين ا  شاؤ ن إداريال  )مادير إدارف  ي مادير مكتاب

مادير  ي  قت د نريق ضامن األقساتق اإلداريال افمختم ال  ي  مدير مشتريت   دنق ف أستا  افدنق افم أستا  ي

  ي  مسااتند ماادير مشاار ع    إدارف  ي  مسااتند إدارف مشاار ع  ي  مسااتند مشاار  مشاار عقسااق ي م فاا

  غيرهت من اف فت   اإلداريل افمختم ل ( 

 

 

/                                      رقم  الوثيقة                      اعداد / جلنة اعداد االدلة       


