
  

  
  سیاسة  والئحة السلوك المھني والوظیفي         

  
  یجب أن یلتزم بھا  والوظیفیة التي تھدف ھذه السیاسة إلى وضع الئحة للسلوكیات المھنیة  :الھدف 

 جمیع موظفي مدرسة بني یاس الدولیة الخاصة 

التعامل واجبات وظیفتھ  على أنھ أي موظف بالمدرسة تتطلب" التربوي " ألغراض ھذه السیاسة یعرف  : التعریف 
  بانتظام مع الطلبة

       

  كما تشیر ھذه السیاسة إلى األسالیب والوسائل الرئیسیة لنشر الئحة  السلوك المھني والوظیفي  وتطبیقھا     

تلتزم مدرسة بني یاس الدولیة الخاصة بجملة من القیم الجوھریة في مختلف جوانب عملھا والتي ینبغي أن : السیاسة 
  :تنعكس جمیعھا على سلوكیات موظفیھا ، وھذه القیم األساسیة ھي 

 

  التحلي بفضائل التعاون والعمل الجماعي : العمل الجماعي -1

  فعل الصواب مھما كانت العواقب :النزاھة  -2

  التواصل مع اآلخرین بشفافیة وصدق وأمانة : الشفافیة  -3

  ء المور والمجتمع احترام الطلبة والزمالء وأولیا: االحترام  -4

  تحمل المسؤولیة الشخصیة عن األفعال  -5

  إبداء االھتمام باآلخرین  والتحلي  بالمسؤولیة تجاھھم : الرعایة والتكاتف  -6

 لقد وضعت المدرسة ھذه السیاسة بغرض دعم التزام موظفیھا بھذه القیم  األساسیة  في أعمالھم الیومیة
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 مدرسة بني یاس الدولیة الخاصة
   )2روضة+  1روضة(ریاض األطفال 

  المرحلة األساسیة
  المرحلة الثانویة بنین 
 المرحلة الثانویة بنات 



  

  : تنویھ 

عن أیة حاالت تنطوي على ارتكاب مخالفات جسیمة لالئحة السلوك ورفع تقاریر بھا إلى  لإلبالغتدعو المدرسة العاملین  -
  .سوف یتم الحفاظ على سریة جمیع ھذه التقاریر  بأنھمدیر المدرسة أو رؤسائھم المباشرین ، علما 

خدمات شؤون  وإجراءاتاءات تأدیبیة تتوافق مع سیاسات ستطبق إجر  الموظفینفي حالة ارتكاب أي مخالفة لالئحة سلوك 
  .التأدیبیة على مدى جسامة المخالفة وسجل الموظف  اإلجراءاتالعاملین بالمجلس ، ویعتمد حجم 

  :المسؤولیات 

  :ھذه السیاسة تنفیذا فعاال ، نعرض فیما یلي مسؤولیات كافة األطراف المعینة من ضمان تنفیذ  للتأكد

 : مسؤولیات المدرسة  -1

 تاحة الفرصة أمام جمیع التربویین لألطالع على الئحة السلوك المھني والوظیفي إ -

التعامل مع مخالفات الئحة السلوك المھني وفقا لالجراءات المتوافقة مع سیاسات مجلس  -
 أبوظبي للتعلیم 

 مسؤولیات الرؤساء المباشرین والمدیرین  -2

حة السلوك المھني عن طریق اتخاذ االجراء الجزائي الذي یتفق التعامل مع حاالت مخالفات الئ -
شؤون األفراد بمجلس أبوظبي للتعلیم ، وسیعتمد االجراء الجزائي   وإجراءاتمع سیاسات 

 .المتخذ على حجم المخالفة وما إذا كان الموظف قد صدر عنھ  سلوك مشابھ من قبل أم ال 

 :مسؤولیات التربویین  -3

معاییرھا في كافة ما یقومون بھ  وإعالءئحة السلوك المھني واستیعاب أحكامھا العلى  اإلطالع -
  من أعمال وتصرفات 

باعھا ك المھني والوظیفي وااللتزام باتعلى الئحة السلو باإلطالعیفید  إقرارالتوقیع على  -
 وتطبیقھا

رؤسائھم المباشرین أو مدیر المدرسة عن اي حاالت تنطوي على ارتكاب  إلبالغاالستعداد  -
علما بأنھ سیتم الحفاظ على سریة جمیع ھذه : مخالفات جسیمة لالئحة السلوك المھني 

  البالغات

 

ویعكس ھذا المسمى إیمان المدرسة " التربویین " تشیر الئحة السلوك المھني إلى الموظفین المشار إلیھم أعاله باسم    
بأنھ یجب على جمیع الموظفین أن ینظروا إلى االرتقاء بمستوى تعلم الطلبة باعتباره الھدف األسمى لعملھم ، وان جمیع 

تظام یجب أن یكون لدیھم إحساسا بالمسؤولیة الفردیة والجماعیة تجاه االرتقاء الموظفین الذین یتعاملون مع الطلبة بان
  .بالمخرجات التعلیمیة للطلبة 



وبشكل عام فإن الموظفین مسؤولون عن أفعالھم وقراراتھم ، وعلیھ یجب أن یعرف المختصون التربیون من تلقاء 
وفي حال عدم وضوح .التي تنص علیھا ھذه السیاسة ام ال أنفسھم ما إذا كانت قراراتھم تلتزم بمعاییر الئحة السلوك 

من الرؤیة للمختصین التربویین بخصوص التأكد من ان قیامھم بفعل ما او اتخاذھم لقرار معین قد یمثل سلوكا مھنیا مقبوال 
مل او اتخاذ قرار عدمھ فیجب علیھم ان یقوموا في مثل تلك الحاالت باستشارة رؤسائھم المباشرین قبل الشروع في ھذا الع

 ما 

  

  .معیارا  یحدد السلوكیات التي یشترط أن یتحلى بھا الموظفون) 12(وتتضمن الئحة السلوك المھني والوظیفي اثنا عشر 

 العالقة مع الطلبة : المعیار األول  -1

الصفوف الدراسیة یحتفظ التربویون بعالقات مھنیة طیبة مع جمیع الطلبة ، ویقومون بتوفیر الرعایة الالزمة لھم داخل 
  وخارجھا 

 العالقة مع المجتمع : المعیار الثاني  -2

والمجتمع المحلي وتعاونھم معھم في إطار عملھم الیومي بغرض االرتقاء بمستوى  األموراحترام التربویین ألولیاء 
  تعلیم الطلبة 

 العالقة مع الزمالء : المعیار الثالث  -3

  التزام التربویین بتعلیمات رؤسائھم المباشرین والتزامھم بالتعاون مع زمالئھم لتحقیق مصلحة الطلبة والعمل التربوي 

 التواصل / المعیار الرابع   -4

  التزام التربویین بالتعامل والتواصل مع الزمالء والطلبة والجمھور بأسلوب یعكس االحترام والحكمة والنزاھة 

  اللتزامات القانونیة ا/المعیار الخامس  -5

  الرسمي التزام الموظفین بالنزاھة واألمانة خالل ادائھم لجمیع عملھم    

  إدراك وفھم التربویین ألحكام القوانین والسیاسیات ذات الصلة بمسؤولیاتھم الرسمیة   

 المشروبات الكحولیة والمخدرات والتبغ : المعیار السادس -6

  یازة أو الوقوع تحت تأثیر المشروبات الكحولیة والتبغ  أو األدویة التربویین عن تعاطي أو ح إحجام

  غیر المصرح بھا  أو المواد المخدرة 

 المصادر والموارد  استخدام/ المعیار السابع  -7

استخدام التربویین للممتلكات والموارد المتوفرة في أداء أعمالھم بكفاءة مع اقتصار استغاللھا على األغراض المكلفین 
  بھا فقط 

 تضارب المصالح / المعیار الثامن  -8

  تجنب التربویین ألي موقف یمثل أو یمكن أن یمثل تضاربا في المصالح أثناء أداء واجبات ومھام وظائفھم 



 الثقافة والعادات / المعیار التاسع  -9

  واحترام كافة الدیانات السماویة  اإلسالمیةفھم التربویین واحترامھم للثقافة الوطنیة والقیم 

 الزي /  المعیار العاشر  - 10

  ارتداء التربویین لمالبس مناسبة تلتزم بمواصفات ومعاییر زي العمل الرسمي وال تخالف عادات وتقالید الدولة 

 الوافدین مالبس رسمیة مناسبة للعمل  ارتداء -

 ارتداء المواطنین الزي الوطني الرسمي  -

 احترام مختلف الثقافات والتسامح معھا / المعیار الحادي عشر  - 11

 قیام التربویین بتعزیز مناخ التسامح بالمدارس وأماكن العمل  -

 الموضوعات الحساسة / المعیار الثاني عشر  - 12

 

حظات بشأن المسائل الحساسة التي من شأنھا التسبب في إثارة تجنب التربویین إبداء المال -
 الشعور بالغضب أو االستیاء لدى الطلبة أو الزمالء أو المجتمع 

 الصفیة على موضوع الدرسالحرص على أن تتركز المناقشات  -

 

توخي الحذر عند إبداء التعلیقات وبخاصة المتعلقة بمسائل یمكنھا التسبب في جدل محتمل مثل  -
 الموضوعات المتعلقة بالدین والسیاسة 

الحرص على عدم الدخول في مناقشة مع الطلبة بشأن المسائل الحساسة التي ال تخدم ھدفا  -
 درسة تعلیمیا واضحا ومرتبطا بالمناھج الدراسیة التي تطبقھا الم

  

  : المراجع 

 الصادر عن خدمات شؤون األفراد بمجلس أبوظبي للتعلیم  واإلجراءاتدلیل السیاسات  -

 2006الالئحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة لسنة  -

 2012سیاسة أمن المعلومات بمجلس أبوظبي للتعلیم لسنة  -

  )السابعة  المادة(في شأن مكافحة التبغ  2009لسنة  15القانون االتحادي رقم  -

  

  



              

                         

  

                                       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  


