
تعھــــــد وإقــــــرار 

أتعھد أنا الموقـع أدنـــاه : ------------------------------------------------

أتعھد باتباع تعلیمات منع العدوى والنـفایات الطبیة في المستشفى المرفقة.

أتعھد بالتقیـد بتعلیمـــــــات السالمــــــــة العامـــــــــة في المستشفـــــــــــــــى المرفقـــــة.

 أتعھد بالتقید بتعلیمات الجودة ومراقبة النوعیـــــــة في المستشفـــــى المرفقــــــة.

 أتعھد بالمحافظة على سریة المعلومات الخاصة بالمرضى والموظفین وعدم تسریبھا بأي شكل.

 أتعھد بعدم االلتحاق بأي برنامج دراسي دون الحصول على موافقة مسبقة.

 أتعھــــــــــد بالتقیـــــــــد وااللتــــــــــزام بارتـــــــــــداء الــــــــزي الرسمـــــــــــــي.

 أتعھد بالعمل بنظام الوردیات، وعدم التقیـــــــد بأي عمل خارج المستشفى.

 أتعھد العمل بالوظیفة التي عینت بھا وتقدمت لھا على ضوء االعالن في   الصحف المحلیة وعدم
ً بتغییرھا والموافقة على تحویلي للعمل بموجب عقد سنوي حسب التعلیمات المطالبة مستقبال

المتبعة في المستشفى.

ً، في حال تركي للعمل في المستشفى خالل فترة التجربة. أتعھد بدفع تكالیف الفحص الطبي كاملة

االسم : ---------------------------------------------------

التاریخ : الوظیفة : ------------------------------------------------

التوقیع : 

أولــــاً:

خامساً:

تاسعـاً:

ثامنــــاً:

سابعـــاً:

سادسـاً:

رابعـاً:

ثالثــاً:

ثانیــاً:



الوزارة / الدائــــرة : 
   

اسم الموظـــــــــف :---------------------------------

المدیریــــــــة : 
   

الوظیفــــــــة :--------------------------------

لقد اطلعت على كافة أحكام وبنود مدونة قواعد السلوك وأخالقیات الوظیفة العامة وأتعھد بااللتزام بجمیع ما ورد
فیھا.

اسم الموظف :

التوقیـــــــــع :

التاریـــــــــخ : 

مستشفى الجامعة األردنیة 



تعھد بالحفاظ على خصوصیة وسریة المعلومات في مستشفى الجامعة األردنیة: 
   إن معلومات المریض والموظفین التي تؤخذ من أي مصدر وبأي شكل ومن أي شخص مثل الوثائق والتحدث والحاسوب ھي معلومات

خاصة وسریة وأنا ملزم بدوري بأن أحمي خصوصیة وسریة ھذه المعلومات ویسمح لي بالدخول والحصول على ھذه المعلومات (للمریض
وللموظف) إذ كنت بحاجة لمعرفتھا إلتمام عملي ضمن المسمى الوظیفي لي.

وإنھ أثناء أدائي لعملي قد أسمع وأرى معلومات خاصة وسریة عن ما یلي:
 المرضى وذویھم:

مثال: السجالت الطبیة (ملفات المرضى)، المحادثات والمعلومات المالیة.
 الموظفون، الطالب، المتطوعون، والشركاء:

مثال: الرواتب، ملفات الموظفین، اإلجراءات التأدیبیة واألحداث الداخلیة.  
 معلومات العمل:

مثال: سجالت المالیة، المذكرات الداخلیة والخارجیة، التقاریر، العقود، برامج الحاسوب والتقنیة.
 أطراف أخرى:

مثال: تطویر برامج وخطط الحاسوب، خطة ضمان الجودة، أي آلیة تطویر أو تحدیث على عملیات تجرى، وأي تقدیم لدراسة جدیدة
لتطویر الدائرة أو قسم معین ونتائجھا.
ً علیھ فأنني ألتزم بالبنود التالیة: وبناء

- أن أحافظ على خصوصیة المرضى والموظفین وعلى سریة معلوماتھم.1
- أن استخدم فقط المعلومات التي أحتاجھا في تأدیة عملي.2
ً أو أنسخ أو أعطي أو أبیع أو أراجع أو أغیر أو التخلص بشكل غیر صحیح من أي3 ً الكترونیا - أن ال أعرض أو أخبر أو أرسل بریدا

ً من عملي وأن أتبع إجراءات القسم القانونیة الصحیحة للمحافظة على سریة عملي وخصوصیتھ.     معلومات سریة ما لم تكن جزءا
- أن ال أسيء استعمال المعلومات السریة في عملي وأن ال أكون مھمالً بھا.4

ً بالمعلومات السریة في عملي حتى وإن كانت مدة خدمتي بصفتي موظفي مدة زمنیة قلیلة.5 - أن ال أشرك أحدا
- أن أكون على علم بأن معلومات العمل السریة والخاصة التي أتعلمھا وال تعود لي بل ھي للمؤسسة التي أعمل بھا.6
ً عن استخدامي أو سوء استخدامي بالمعلومات السریة الخاصة بعملي.7 - أن أكون مسؤوال
8.ً ً باالحتفاظ بالكلمة السریة لحاسوبي في العمل وال أشرك فیھا أحدا - أن أكون ملزما

- أنا مسؤول عن فشل حمایة كلمتي السریة لحاسوبي في العمل أو أي وصول آخر للمعلومات السریة.9
ً استخدم الرقم السري لحاسوبي في العمل.10 ً بإخبار مشرفي في حال عملي أو شكي بأن أحدا - أن أكون ملزما
ً عن استخدام أي شخص للرقم السري في حاسوبي.11 - أن أكون مسؤوال
- أن ال أستخدم أي رقم سري یعود ألي موظف آخر للدخول أو االطالع على المعلومات.12
- أن أدرك أن وصولي للمعلومات السریة یخضع للتدقیق والمراقبة.13
- أن أتفھم أن استخدامي واطالعي على المعلومات السریة في عملي یلزمني بالمحافظة على سریتھا وضمان الخصوصیة والحمایة14

     لھا في أي موقع كان.

-

-

-

-

وعلى ذلك فإني أنا الموقع أدناه قد قرأت وعلمت وفھمت وسأتمثل ببنود ھذه االتفاقیة وأن عدم التزامي بھذه البنود یؤدي إلى
2003.) لسنة 52) من نظام الموظفین رقم (50تعرضي لمسائلة قانونیة وفقاً لنص المادة (

االسم من أربع مقاطـــــع : 

التوقیـــــــــــــــــــــــــــع :

التاریــخ : الرقـــم الوظیفــــي :

الدائـــــــــــــــــــرة :


