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خالقيات الوظيفة إالسلوك الوظيفي و مدونة قواعد  

 

 المهن،زز   والن اهزز  والمسززاةل   والشززفا ،   الفززر   تكززا   وعلزز  ومبادئهززا  العدالزز  أسزز  علزز  المدونزز  هزز   ترتكزز 

 هز   لتز ا  بححكزا اإلوعل  كزل مزف  زل المن مز   المس ول،   وتحمل وأهدا ها  تهارسال تحق،ق عل  واإلصرار والح،اد،  

 .عل،ها ترتك  التل والمبادئ األس  إضا   إل  المدون 

 :العامة ومسؤولياته املوظف واجبات

  األمان  والن اه  والدق  والمهن،  والتجرد وبحقص   مع توخلالموكل  بنشاط  الو ،ف  والمها أداة واجبات

 عل  خدم  أهداف وغا،ات المن م  وتحق،ق المصلح  العام  ومصلح  المستف،د،ف.العمل ،ت   وأف  إلمكان،اتا

 .الحر  عل  اإللما  بالقوان،ف واألن م  النا  ة وتطب،قها دوف أي تجاو  أو مخالف  أو إهمال 

  الرسم، . بالواجباتشاط ال ،تعلق   وعد  الق،ا  بحي نالو ،ف تكر،  أوقات الدوا  الرسمل للق،ا  بمها  وواجبات 

  وعمل العمل المهن،  واالطالع عل  آخر المستجدات  ل مجال  القدراتوتطو،ر  األداةالسعل الدائ  لتحس،ف

  والق،ا  بتقد،  المقترحات التل مف شحنها تحس،ف أسال،ب العمل ور ع مستوى األداة ،ت  العمل بهاالمن م  التل 

 تو ،ر ب،ئ  عمل آمن  وصح، .  ل المن م   والمساعدة  ل

 للمو ف،ف.الدوا  الرسمل  بحوقاتلت ا  اإل 

 عف اإلساةة إل  اآلراة  اإلمتناع متناع عف أي تصر ات أو ممارسات أو أعمال تنتهك اآلداب والسلوك القو،   واإل

 ضدها.أو التحر،ض  المن م الس،اس،  أو المعتقدات الد،ن،  لآلخر،ف داخل أو خارج 

  الداخل، .لالئح   عهد المتعلق  و قا  خالة جم،ع ال  إبكل المستحقات المال،  واإل،فاة 

 التعامل مع اآلخرين -1

A- ر سائه مع التعامل 
 كانت تلك األوامر والتعل،مات  بتنف،  أوامر ر سائه وتوج،هاته  وتعل،ماته  و ق التسلسل اإلداري  وإ ا التق،د

بتنف،  ه   األوامر  ،ت  االلت ا ط،ا  إل  المخالف  الحاصل   وال رئ،سه خ  ،ت  إعال للتشر،عات النا  ة  مخالف 

إدارة الشئوف القانون،  بالمخالف  الحاصل    إعال ه   الحال  أف و،ت   ل أكدها رئ،سه خط،ا    والتعل،مات إال إ ا

أو جنا،  ،عاقب  ر ض تنف،  التعل،مات إ ا كانت مخالفتها تشكل مخالف  أو جنح ،جب أف ،ت  و ل جم،ع األحوال 

 .آخر عل،ها قانوف العقوبات أو أي تشر،ع نا  

 عزززززف إخفزززززاة معلومزززززات متعلقززززز  بعملزززززه بهزززززدف التزززززح ،ر علززززز   اإلمتنزززززاع عزززززد  خزززززداع أو تضزززززل،ل ر سزززززائه  و

القززززرارات المتخزززز ة  أو إعاقزززز  سزززز،ر العمززززل  وعل،ززززه أف ،تعززززاوف مززززع ر سززززائه وت و،ززززده  بززززالرأي والمشززززورة 

موضززززوع،  وصززززدق  وأف ،ضززززع بتصززززر ه  المعلومززززات التززززل بحو تززززه بمززززا  ،ززززه  والخبززززرة التززززل ،متلكهززززا بكززززل

 مصلح  العمل.

 .إعال  رئ،سه عف أي تجاو  أو مخالف  أو صعوبات ،واجهها  ل مجال العمل 

    إطزززالع رئ،سزززه المباشزززر الجد،زززد وبشزززكل كامزززل ودق،زززق علززز  المواضززز،ع والو زززائق بمزززا  زززل  لزززك األمزززور العالقززز

 ستمرار،  العمل.إلضماف 
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B- التعامل مع ال مالة 
 والحر  تم،،   دوف معه   وود،  سل،م  عالقات عل  والمحا     مالئه  مع وصدق ولباق  بإحترا  التعامل 

 اإلساةة. بقصد الخاص  بح،اته  تتعلق معلومات أ،  إستغالل عف اإلمتناع و خصوص،اته  عل  إحترا 

 لحل أمكف ح، ما له  المساعدة وتقد،  عال،  وموضوع،  بمهن،  آراة  ومشاركته   مالئه مع التعاوف 

  ل للمساعدة ال مالة ب،ف اال،جاب،  االتجاهات نشر عل  والحر  العمل  مجال  ل التل تواجهه  المشكالت

  ل المن م . السل،م  الم سس،  ال قا   وتج ،ر العمل وتحس،ف ب،ئ  العمل بحداة االرتقاة

 الرجل والت ا  القو،   والسلوك العام  اآلداب تنتهك أخالق،  ال أعمال وأ ممارسات أو تصر ات أ،  عف متناعاإل 

 العمل.  ل وشر،ك  ك م،ل   باحترا  المرأة
 

C- مع المستف،د،ف:  ) مر ق  ل نها،  المدون  ما ،تعلق بالتعامل مع االطفال( التعامل 
  وتجرد وح،اد،  وك،اس  ولباق  بإحترا  الجمهور مع والتعامل إست ناة  دوف اآلخر،ف ومصالح حقوق إحترا 

 الوضع أو الس،اس،  أو الد،ن،  المعتقدات أو جتماعلاإل النوع أو العرق أسا  عل  تم،،  وموضوع،  دوف

 . التم،،  أشكال مف شكل أي أو الجسمانل أو الوضع السف أو جتماعلاإل

 مع ،توا ق بما االعمال كل  ل السل،  والتجاوب والسلوك الن اه  خالل مف المستف،د،ف  ق  إكتساب إل  السعل 

 .النا  ة والتعل،مات القوان،ف واألن م 

  والشكاوى  اإلستفسارات عل  واإلجاب  االختصا   حدود وضمف والدق  بالسرع  المطلوب  المعامالت إنجا

 .بمصداق، 

 له  والمساعدة العوف وتقد،  للفئ  المستهد   والرعا،  العنا،  أولو،  إعطاة. 

 للقوان،ف وو قا   تام  بسر،  معه  ،تعامل ال ،ف باأل راد المتعلق  الشخص،  والمعلومات الو ائق مع ملالتعا 

 شخص، . لغا،ات المعلومات ه   إستغالل وعد  بها  واألن م  المعمول

 المستف،د،ف  ق  عل  سلبا   ،  ر عمل أي عف متناعاإل. 

 مو ف آخر أو  ائر او اي شخ  مف خارج  ال ،حق الي مو ف عرض الو ائق الخاص  بعمله عل  أي

 المن م .

 لتزامات العامةالقواعد واإل -2

 متناع عف لومات والو ائق والمستندات الرسم،  كانت كتاب،ا او شفو،ا او الكترون،ا واإلعالحفا  عل  سر،  الم

  ل المن م  . كانت ضمف المشروع ي تعل،ق او تصر،ح او مداخل  حدالة باإل

 ،مت،ا ات مهما كاف نوعها والتل ت  ر عل  مصلح  العمل .ا واإلعد  قبول الهدا 

 متناع عف ا،  نشاط قد ، دي ال  تضارب المصالح  و ل حال  حصولها ،جب التواصل مع المد،ر المباشر.اإل 

   اث  البطائق  عل  سب،ل ال كر ول،  الحصر) األ –المحا    عل  المال العا  ومصالح المن م  وممتلكاتها 

 ي حق مف حقوقها.أوعد  التفر،ط  ل  -لكترون، ( ة اإلجهاأل

 خالل بشروط المدون  ولوائح المن م .المها  الموكل  ال  المو ف وعد  اإلبهتما  اإل 

 بلوائح المن م لت ا  مف والسالم  المتبع   ل المن م   واإلخالل بقوان،ف األعد  اإل. 

 جراةات التال، :تخا  اإلإ  ي نقط  مف نقاط المدون   س،تحخالل بو ل حال  اإل 

 مراجعة اإلجراء الفصل إنذار خطي ثاني مراجعة اإلجراء إنذار خطي اول مراجعة اإلجراء اإلنذار الشفهي نوعية اإلجراء

 المدير التنفيذي مدير اإلدارة المسئول المباشر مدير اإلدارة المسئول المباشر مدير اإلدارة المسئول المباشر متخذ اإلجراء
 

 

 /         /     :     خــالتار،  .......................................................: اس  المو ف

       ...................................  ....................: عــــــــالتوق،
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 قـــحـلـم
  أوالً :جيب يف من يتعامل مع األطفال ان يتجنب التايل :

 الحوار والرأي . تق،،د حر،  .1

 اإلهمال( -الف ل  -النفسل   –أستخدا  العنف سواة  )الجسدي  .2

 اجتماع،ا . –إستغالل األطفال اقتصاد،ا   .3

 التم،،  ب،ف األطفال وإ هار معامل  تفض،ل،  غ،ر عادل  او محاباة بعض األطفال واستبعاد أخر،ف . .4

 عد  ترك الطفل بدوف مراقب  او حما،  .5

 ابتا  عف األطفال.إتخا  القرارات ن، .6

 أجبار الطفل عل  قول شلة ال ،ر،د . .7

 إ شاة أسرار الطفل. .8

 إختراق خصوص،ات الطفل. .9

 نشر معلومات عف الطفل بدوف إ نه. .11

 التصرف بطرق قد تكوف مس،ئ  مف الناح،  اإلنسان،  او وضع الطفل لخطر ،جعله عرضه ألي عنف . .11

 ائد وبع،دا  عف األخر،ف.قضاة الك ،ر مف الوقت لوحده  مع األطفال بشكل   .12

التصرف بطرق غ،ر مناسبه تهدف ال  الحاق العار او األ الل او التحق،ر او التقل،ل مف شحف الطفل وتعرضه  .13

 لإلهان  واإلحراج واالسته اة.

 ثانيًا :جيب يف من يتعامل مع األطفال ان حيرص على :
 األستماع ال،ه  وتفه  مشاكله  .  .14

 ه  ودعمه  معنو،ا  .إحترامه  واحترا  خصوص،ات .15

 مساعدته   ل التواصل مع أهال،ه . .16

 الحما،  مف كا   أشكال العنف . .17

 أنشط ( -تعل،  -تغ ،   -تفقد أوضاعه  أ ناة تواجده   ل المدرس  )صح   .18

 المشارك   ل النشطات واتخا  القرارات. .19

 التشج،ع عل  االحترا  المتبادل وتقبل األخر،ف. .21

 لتعب،ر عف أ كاره .منحه  ال ق  وتشج،عه  عف ا .21

 التشج،ع عل  بناة وتطو،ر المهارات والقدرات لدى األطفال. .22

تشج،ع الطالب عل  التواصل مع الكادر التعل،مل مم ال  باإلدارة والعامل،ف  ل حال وجود أي شكاوى أو  .23

 اقتراحات.

 املدرسة الديمقراطية


