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كلمة معالي وزير التربية والتعليم العالي
إنجــاز آخــر يضــاف إىل كــم اإلنجــازات واإلبداعــات لــوزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل ،فالحيــاة
التعليميــة لــك ّل شــعب أو أمــة ،تتضمــن نظــم التعليــم والتعلــم وأســاليبه وبنيتــه وكيفيــة إدارتــه
واألســس واملبــادئ التــي تقــوم عليهــا هــذه اإلدارة ،وهــي مــرآة تعكــس حيــاة املجتمــع ومــا
يتفاعــل فيــه مــن حــركات فكريــة واقتصاديــة وسياســية فضـا ً عــن النواحــي الجغرافيــة وغريهــا
مــن القــوى املوجهــة ،وال ب ـ ّد مــن بيــان أبعــاد الضبــط يف العمليــة الرتبويــة باعتبارهــا رضورة
مــن رضورات الحيــاة لإلنســان ،وعــن طريقهــا تتقــدم البرشيــة ،وتنهــض األمــم ،ويبــدع اإلنســان،
وتتفــوق الشــعوب ،وبالرغــم ممــا قــد يتوفــر لــدى اإلنســان مــن فــرص التعلــم والتعليــم إىل
أن العمليــة هــذه ينبغــي أن يتوفــر املســار الصحيــح إلتمامهــا واملعنــي فيهــا ،فذلــك مــن أهــم
مقومــات هــذا املســار معرفــة الكيفيــة التــي يتــم فيهــا.
فــإدارة التعليــم عمليــة إنتــاج وعمليــة اســتثمار وعمليــة قياديــة ،وعمليــة إنســانية وتكنولوجيــة،
ـص مــن
فهــي مظهــر مــن مظاهــر الســلطة ،فهــي مســؤولية قوميــة ومهمــة اجتماعيــة؛ لــذا خـ ّ
يقــوم بهــا بمجموعــة القيــم واالتجاهــات واملهــارات واملعــارف ،فاملديــر القائــد هــو صاحــب
الرؤيــة ومصــدر اإللهــام وهــو القــدوة للمعلــم واملوظــف والطالــب ،وحتــى لــويل األمــر ،وهــو
املبــادر والقــادر عــى إدارة التغيــر والتطويــر وتنســيق أعمــال اآلخريــن ومعرفــة األولويــات
واملحفــز واملشــجع واملتابــع. ...
فــا ب ـ ّد مــن نــراس يهتــدى بــه مديــر املدرســة القائــد؛ حتــى يتمكــن مــن تحقيــق األهــداف
بالتعــاون مــع اآلخريــن ،وهنــا ُشــكّلت لجنــة أخالقيــات املهنــة ملديــر املدرســة التــي قامــت
بتصميــم وبلــورة ذلــك الــدور والســلوك الرتبــوي للمديــر ،وبمــا بذلــت مــن جهــد دام لفــرة مــن
الزمــن ليســت قصــرة ،ليخــرج هــذا اإلنجــاز واإلبــداع ،فإننــي أتقــدم بالشــكر والتقديــر لــك ّل مــن
ســاهم وعمــل وثابــر ،وك ّل مــن كان الطالــب الفلســطيني هــو هدفــه األســمى.

									

د.صربي صيدم
وزير الرتبية والتعليم العايل
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المقدمة
يعــ ّد الدســتور األخالقــي أليــة مهنــة ملزمًــا ألفرادهــا ،ويرتبــط ارتبا ً
طــا وثي ًقــا بالســلوك
اإلنســاني ،وملــا كانــت الرتبيــة الســليمة تســعى إىل إعــداد املواطــن الصالــح ،وبنــاء اإلنســان
بنــاء متكام ـا ً مــن جميــع الجوانــب ،بمــا فيهــا الجوانــب الســلوكية واملعرفيــة واملهاريــة،
فــإ ّن الرتكيــز عــى األخالقيــات املهنيــة ووضــع املعايــر واألســس الخاصــة بــه يع ـ ّد حاجــة
ملحــة للمهــن كافــة.
وتع ـ ّد مهنــة التعليــم مــن أرشف املهــن ،وتحتــل مكان ـ ًة مرموق ـ ًة بــن املهــن األخــرى ،باعتبــار
التعليــم رضورة مُلحــة يف كل زمــان ومــكان ،ومنســجمًا مــع تغــرات ومتطلبــات هــذا العــر
املتســارعة التــي تتســم باملرونــة ،والواقعيــة ،واالســتمرارية ،واإلبــداع ،يف املجــاالت كافــة :العلميــة،
واالجتماعيــة ،والنفســية ،واالقتصاديــة ،والسياســية؛ لذلــك حرصــت وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل
عــى تحســن جــودة التعليــم ،ووضــع مجموعــة مــن املعايــر واألخــاق ملهنــة التعليــم ،ترقــى
بالعاملــن يف مجــال الرتبيــة والتعليــم إىل أفضــل مســتوى.
وتعمــل املدرســة مــن خــال رســالتها عــى زرع القيــم اإلنســانية لــدى الطلبــة منهــا :الصــدق
واألمانــة والنزاهــة واملســاواة والعدالــة والتســامح وتقبّــل اآلخــر وغريهــا  ،...فــا بـ ّد لقائد املدرســة
مــن أن يتّصــف بهــذه القيــم ويمارســها يف حياتــه اليوميــة( .املعايــر املهنيــة ملديــر املدرســة،
هيئــة تطويــر مهنــة التعليــم)2014 ،؛ باعتبــاره قائـدًا تربويًّــا وقــدوة يحتــذى بهــا ،يحمــل رؤيــة
ورســالة ســاميتني ،يعمــل عــى تحقيقهمــا مــن خــال تأثــره عــى اآلخريــن.
واســتكماال ً للمعايــر املهنيــة ملديــر املدرســة التــي أصدرتهــا هيئــة تطويــر مهنــة التعليــم
عــام  ،2014وتجســيدًا للتكامــل ،نضــع بــن أيــدي القــراء واملعنيــن أخالقيــات املهنــة ملديــر
املدرســة ،الــذي يحتــوي عــى مبــادئ عامــة وحقــوق وواجبــات املديــر تجــاه الطلبــة واملعلمني
واملؤسســات.

لجنة اإلعداد
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ميثاق أخالقيات المهنة لمدير المدرسة
ترتبــط كلمــة أخــاق بالســلوك اإلنســاني بصفــة عامــة ،وهــي عبــارة تحمــل يف مضمونهــا
عــادات وقي ًمــا وأفعـ ً
ـال ينبغــي لإلنســان التحــي بهــا ،وعلــم األخــاق هــو العلــم الــذي يبــن
ّ
ويوضــح كيــف تكــون معاملــة النــاس بعضهــم ببعــض ،فاألخــاق
معنــى الخــر والــر،
لهــا دور مهــم وأســايس يف حيــاة املجتمعــات عــى اختالفهــا؛ فهــي تشــكل أحــد مظاهــر
الضبــط االجتماعــي بــن األفــراد ،ودافعًــا محــركًا لتحريرهــم مــن غرائزهــم وأهوائهــم،
وتع ّمــق انتماءهــم إىل مجتمعهــم ،فــإذا أصيــب ذلــك األســاس تهـدّم ذلــك البنيــان ،وصــدق
أحمــد شــوقي حــن قــال:
وإنِّمـــا األُمَ ـــ ُم األخــ ُ
ـاق مـــا بَقِ يَــ ْ
ـت

ـت أ َ ُ
َف ـ ْ
ـإن ُهــ ُم ذَ َهبَ ـ ْ
خالقهُ ــمْ؛ ذَ َهبُ ــوا

وعندما قال ً
أيضا:
وإذا أصيـــب القـــوم يف أخالقهـــم

فأقـــم عليهـــم مأتمً ـــا وعويـــا

أ ّمــا علــم األخــاق يف ميــدان الرتبيــة والتعليــم فهــو عبــارة عــن :الســجايا الحميــدة ،والســلوكيات
ـن أن يتحـ ّ
الفاضلــة ،التــي يتعـ ّ
ـى بهــا العاملــون يف حقــل التعليــم العــام فكــ ًرا وســلوكًا أمــام
اهلل ،ثــ ّم أمــام وطنهــم ،وأمــام أنفســهم واآلخريــن ،وتُرتــب عليهــم واجبــات أخالقيــة( .ميثــاق
أخالقيــات مهنــة التعليــم يف الســعودية2006 ،م ،ص.)7
وتقتــر األخــاق يف مهنــة التعليــم عــى الحســنة منهــا .فقــد جــاء يف الحديــث أ ّن النّبــي صــى اهلل
ـق» (أبــو هريــرة)،
عليــه وســلم سُ ــئل عــن أفضــل مــا أُعطــي املــرء املســلم ،فقــال« :حُسْ ـ ُن الْ ُخلُـ ِ
فهــذا الحديــث يــد ّل داللــة واضحــة عــى قيمــة األخــاق وأهمّيتهــا بشــكل عــام؛ لذلــك يتح ـدّد
مقــدار االنتمــاء للمهنــه بدرجــة االلتــزام بقواعــد تلــك املهنــة ومراعاتهــا يف جميــع األحــوال
واملواقــف الــذي يعــزز الرقابــة الذاتيــة للفــرد وتُشــعره باملســؤولية املهنيــة تجــاه عملــه والتــي
ـمو هــذه املهنــة ورفعتهــا يف االلتــزام بمضمونهــا
تعـ ّد أقــوى بكثــر مــن الرقابــة الخارجيــة؛ أل ّن سـ ّ
األخالقــي؛ لذلــك كان االهتمــام بالرتبيــة قبــل التعليــم.
لــذا يتوجــب عــى مديــر املدرســة الحــرص عــى امتــاك وتبنــي أيّــة ســمة أو صفــة تســهم يف
تحســن نوعيــة أدائــه اإلداري والفنــي ،واالرتقــاء بالعمليــة الرتبويــة وتعزيــز الهويــة الفلســطينية
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والشــخصية الوطنيــة .والتمســك بهــا؛ ليصبــح مث ـا ً أعــى للمعلمــن والطلبــة وجميــع مــن لهــم
عالقــة بمدرســته؛ مــا يؤثــر إيجابيًــا عــى ســر العمليــة التعليميــة.
ونصه:
ونور ُد هنا َقسَ َم مدير املدرسة ،يقسم عىل االلتزام به قبل تعيينهُّ ،
َ
مصلحة املدرسة َ
ِ
ِ
«أُقس ُم با ِ
فوق ك ِّل
املهنة وقواع ِد السلوك ،وأن أض َع
بأخالقيات
هلل العظيم ،أن ألتز َم
اعتبار ،وأبذ َل قصارى جهدي يف سبيل النهوض يف العملية الرتبوية والتعليمية ،واهللُ عىل ما أقو ُل
شهيد».
اسم املدير:

توقيع املدير:

ـوم
تُعــ ّد هــذه األخالقيــات مرجعيــة ذاتيــة ملديــر املدرســة؛ ليسرتشــد بهــا ،ورقيبًــا داخليًــا يقـ ّ
بواســطته ممارســاتِه املهنيــة وعالقتَــه مــع اآلخريــن ،ويُعـدِّل ســلوكَه ِوفــق بنــودِه ،وتســاعده ً
أيضا
يف أداء واجبــه وتلبيــة حقوقــه ،ومِــن ثَــ َّم التأكيــ ُد ﻋﻰﻠ جهــات العمــل بأهميــة دوره يف املجتمــع،
ووجــوب حســن التعامــل معــه ،ومنحــه مزايــا قانونيــة تحفــظ لــه كرامتــه واحرتامــه؛ مــا ينعكس
إيجابي ـا ً عــى اســتقراره النفــي وعــى درجــة التزامــه.

مدونة السلوك وأخالقيات مهنة مدير المدرسة
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أهداف ميثاق أخالقيات المهنة لمدير المدرسة
بحكــم منصــب مديــر املدرســة ،فهــو القائــد والقــدوة واألنمــوذج األهــم ،يجــب أن تتوافــر
لديــه منظومــة قيميَّــة ويــدرك أهميــة البعــد األخالقــي يف حيــاة جميــع األفــراد الذيــن يتعامل
معهــم ،ملــا لذلــك مــن أثــر يف ســلوكهم عامــة ،ويف النظــام التعليمــي خاصــة ،وبالتــايل
التزامهــم الوظيفــي.
وال ب ّد أن تكون املصلحة العامة لديه فوق ك ّل اعتبار ،ليحقق األهداف اآلتية:
إيجاد الثقة املتبادلة بني مدير املدرسة والفئات املستهدفة األخرى.
إيجاد بيئة مهنية وثقافة تنظيمية أكثر شفافية.
التعريف بالسلوكيات املرغوبة واملتوقعة من مدير املدرسة والفئات املستهدفة األخرى.
توعية مديري املدارس بأخالقيات املهنة كونهم قدوات لغريهم.
زيادة ثقة جميع الفئات التي تتعامل مع املدرسة برسالتها.
حرص املعايري األخالقية املهنية ملدير املدرسة لتجنب االجتهادات الشخصية.
زيادة الرضا الوظيفي.
الفرق بين أخالقيات المهنة وأنظمتها

إ ّن العمليــة الرتبويــة بمختلــف قطاعاتهــا مليئــة باألنظمــة والقوانــن والقيــم؛ التــي عــى
العاملــن االلتــزام بهــا ،ويمكــن التفريــق بــن أخالقيــات املهنــة وهــذه األنظمــة والقوانــن مــن
خــال مــا يأتــي:
أخالقيــات املهنــة :هــي ســلوكيات فاضلــة منشــأها القيــم واملبــادئ ،يتحــى بهــا العاملــون،
وهــي تهتــم بالتــرف الالئــق أثنــاء ممارســة األنشــطة املهنيــة.
أنظمــة املهنــة :هــي مجموعــة مــن القوانــن والترشيعــات التــي تنظــم عمــل
العاملــن ،وهــي مذكــورة يف الوصــف الوظيفــي لهــم ،وغالبًــا مــا يرتتــب عــى
انتهاكهــا عقوبــات.
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مصادر أخالقيات المهنة لمدير المدرسة
هنــاك مجموعــة مــن املصــادر التــي تع ـ ّد األســاس الــذي تنطلــق منــه أخالقيــات املهنــة ،والتــي
تعكــس واقــع املجتمــع ،أهمهــا:
الدين.
القيم واملبادئ.
الثقافة العربية اإلسالمية.
البيئة االجتماعبة واالقتصادية والسياسية.
العادات والتقاليد.
الترشيعات والقوانني واألنظمة.
األدب الرتبوي.
سمات شخصية لمدير المدرسة

القدوة الصالحة.
الحلم والصفح.
الصدق يف القول والعمل.
التحيل بالتواضع والقناعة.
الصرب والتحمل.
اجتناب مدح النفس.
حسن الظن باآلخرين.
اللباقة والذوق يف التعامل.

مدونة السلوك وأخالقيات مهنة مدير المدرسة
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مبادئ عامة
يعــر عــن أخالقيــات املهنيــة باملبــادئ واملعايــر التــي تعــ ّد أساسً ــا للســلوك املســتحب ألفــراد
املهنــة الواحــدة ،والتــي يتعهــد أفرادهــا بااللتــزام بهــا ،ويعــر املجتمــع عــن اســتيائه واســتنكاره
ألي خــروج عــن هــذه األخــاق بأشــكال مختلفــة ،وللوصــول إىل قيــادة مدرســية ناجحــة ينبغــي
ّ
عــى مديــر املدرســة الحــرص عــى التحــي يف تعاملــه عــى القيــم واملبــادئ العامــة اآلتيــة:
المبدأ األول :االحترام

االلتزام باألنظمة والقوانني املدرسية والتعليمات النافذة.
مراعاة الخصوصية يف التعامل مع جميع األطراف.
تقبل وجهات النظر املختلفة واستيعابها.
مراعاة التعددية والتنوع واالبتعاد عن التعصب بأشكاله كافة.
استثمار الوقت وااللتزام باملواعيد.
حفظ وتقدير كرامة ك ّل فرد وقيمته.
المبدأ الثاني :عالقات اجتماعية

توفري جو من الثقة واملحبة والتعاون والود بني العاملني يف املدرسة.
األخذ بعني االعتبار ثقافة املجتمع ،سواء باللباس أو األلفاظ أو السلوكيات.
تعزيز ثقافة النوع االجتماعي.
التعامل بإنسانية مع األطراف كافة.
المبدأ الثالث :المهنية في العمل

الوضوح يف العالقة املهنية.
التعامل مع الشكاوى بموضوعية ،ومهنية.
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تقدير الجهود املبذولة ومنح مزايا ملن يستحقها.
تبنــي القضايــا املهنيــة للعاملــن وتســهيل حصولهــم عــى حقوقهــم ،وفــق األنظمــة
والقوانــن املعمــول بهــا.
التمييز بني العالقات الشخصية والعالقات املهنية.
العدالة والحيادية واملساواة يف التعامل.
توزيع املهام وفق الجدارة واالستحقاق.
تقديم املشورة واملساعدة ملن يطلب.
املرونة يف التعامل وعدم التقيد بأساليب محددة.
بناء جسور الثقة باملدرسة واالحرتام املتبادل مع جميع األطراف.
التشجيع عىل اإلبداع والتميز.
التعاون مع األطراف ذوي العالقة.
المبدأ الرابع :الوالء للوطن

االنتماء للمهنة واالعتزاز بها.
االلتزام برسالة التعليم.
اإلخالص يف العمل ،والسعي نحو اإلتقان.
تقبل العمل بعيدًا عن الرغبات واألهواء الشخصية.
املبادرة واملبادأة واالبتكار.
مشاركة العاملني بأفراحهم وأحزانهم.
االستخدام األمثل للموارد واألجهزة يف املدرسة.
االمتناع عن أي عمل يؤثر سلبًا عىل ثقة املجتمع املحيل.

مدونة السلوك وأخالقيات مهنة مدير المدرسة
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االمتناع عن استغالل املنصب لتحقيق مآرب خاصة.
عدم قبول الهدايا ،ما لم ينشأ عنها تضارب مصالح.
المبدأ الخامس :تغيير وتطوير

اإليمان بالعمل املشرتك وبناء الرشاكات بني أفراد املهنة واملجتمع.
التأمل والتقييم الذاتي.
العمل بروح الفريق يف املدرسة ،وتنمية روح العمل الجماعي.
تقبل التغيري والتجديد بما يتطلبه مصلحة العمل.
تقبل النقد البنّاء.
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أخالقيات المهنة حقوق وواجبات
لــإدارة املدرســية أخالقيــات ال بـ ّد ملديــر املدرســة مــن مراعاتهــا ،وقــد تـ ّم تصنيفهــا بــن واجبات
مديــر املدرســة وحقوقــه مــع األطــراف ذات العالقــة كافــة ،مثــل( :الطلبــة واملعلمــن ونائــب املدير
 ،)...وفيمــا يأتــي تفصيــل لهــذه األخالقيات:
أو ً
ال :أخالقيات مهنة مدير المدرسة وطلبته:

واجبات املدير تجاه الطلبة

واجبات الطلبة

▪ ▪توفري بيئة آمنة وجاذبة.

▪ ▪احرتام العاملني يف املدرسة.

▪ ▪تعزيز االنتماء الوطني والديني لهم.

▪ ▪املحافظة عىل املمتلكات العامة.

▪ ▪احرتام حقوق الطلبة يف التعلم والتعبري،
واللعب واملشاركة.

▪ ▪املساهمة يف تحسني البيئة املدرسية.

▪ ▪احرتام حقهم يف مراعاة فروقهم الفردية،
(االجتماعية ،واالقتصادية.)...
▪ ▪الدعم املعنوي واملادي ،إ ْن أمكن ،ملن يحتاجه
(مبدع ،متفوق ،ذوو احتياجات خاصة).

▪ ▪التعاون مع الزمالء واملشاركة باألنشطة
واملناسبات.
▪ ▪االستجابة لإلرشادات.
▪ ▪االلتزام بالقوانني والتعليمات املدرسية.

▪ ▪إطالعهم عىل األنظمة والقوانني املعمول بها.
▪ ▪متابعة مدى التطور يف أداء الطلبة.

مدونة السلوك وأخالقيات مهنة مدير المدرسة
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ثان ًيا :أخالقيات مهنة مدير المدرسة والمعلمين:

واجبات املدير تجاه املعلمني

واجبات املعلمني

▪ ▪الوضوح يف التعليمات وآلية تنفيذها.

▪ ▪التعاون واملشاركة يف األنشطة املدرسية.

▪ ▪استشارتهم ومشاركتهم بقضايا تربوية أو
تخص املدرسة.
قضايا
ّ

▪ ▪احرتام الزمالء واإلدارة والطلبة وأولياء األمور.

▪ ▪إطالعهم عىل األنظمة والقوانني املعمول بها.
▪ ▪نقل املعرفة والخربات التي اكتسبها إىل
املعلمني.
▪ ▪إرشاكهم يف التخطيط وإعداد رؤية مشرتكة
للمدرسة.
▪ ▪تشجيعهم عىل تطبيق األفكار الرتبوية.
▪ ▪تعميم النجاحات واإلبداعات وتعزيزها.
▪ ▪توفري البيئة التعليمية ومصادر التعلم املناسبة.
▪ ▪اتباع أساليب تقويم موضوعية عند تقييم
أدائهم.
▪ ▪تحديد احتياجات املعلمني املهنية.
▪ ▪توفري فرص التطور والنمو املهني لهم ،مثل:
(الزيارات التبادلية ،تبادل املعلومات ،دورات،
ورش عمل .)...
▪ ▪دعم املعلمني يف الحصول عىل حقوقهم.
▪ ▪دعم ومتابعة املعلمني حديثي التعيني وذوي
األداء املتدني.
▪ ▪تزويدهم بالتغذية الراجعة بصورة منتظمة.
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▪ ▪االنتماء للمدرسة والعمل عىل رفع مستوى
الطلبة الرتبوي والتعليمي.
▪ ▪العمل بروح الفريق مع زمالئهم.
▪ ▪االلتزام بالقوانني واالستجابة لإلرشادات
والتعليمات.

ً
ثالثا :أخالقيات مهنة مدير المدرسة ونائب المدير:

واجبات املدير تجاه نائب املدير
▪ ▪االبتعاد عن التكليف يف القضايا التي قد تثري
خالفات أو عداوات بني املعلمني يف املدرسة.
▪ ▪التشاور واملشاركة يف اتخاذ القرارات التي
تخص املدرسة والعملية الرتبوية.

واجبات نائب املدير
▪ ▪الحفاظ عىل رسية العمل.
▪ ▪مساعدة املدير يف مهامه.
▪ ▪إعالم مدير املدرسة يف جميع املستجدات.

▪ ▪تسهيل عمل النائب وتقديم الدعم الالزم له.
▪ ▪االلتزام بالتعليمات الخاصة باختيار النائب.

مدونة السلوك وأخالقيات مهنة مدير المدرسة
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رابعا :أخالقيات مهنة مدير المدرسة والمرشد التربوي:
ً

واجبات املدير تجاه املرشد الرتبوي

واجبات املرشد الرتبوي

▪ ▪تفعيل مهنة اإلرشاد ضمن أجندة محددة
ومنسجمة مع التعليمات.

▪ ▪تبادل املشورة مع املعلمني واملدير لح ّل
اإلشكاالت.

▪ ▪تأمني غرفة خاصة باملرشد مجهزة بما يلزم.

▪ ▪تقديم املعلومة الرضورية للمدير بعد التأكد
من عدم إلحاقها أذى أو رض ًرا للطالب عند
إفشائها.

▪ ▪تشجيع املرشد الرتبوي عىل القيام بإجراء
الدراسات والبحوث الرتبوية الهادفة.
▪ ▪تسهيل مهام املرشد الرتبوي يف عقد الندوات
واملحارضات واالجتماعات مع (أولياء األمور
أو املعلمني أو مؤسسات املجتمع املحيل.)...

▪▪ ّ
يوضح املرشد طبيعة عمله للهيئة اإلدارية
والتدريسية والطالب وأولياء األمور.
▪ ▪مشاركة مدير املدرسة يف وضع خطة عمل
تتناسب مع احتياجات الطلبة واملدرسة.
▪ ▪يقوم بدور املستشار لإلدارة املدرسية والهيئة
التدريسية يف األمور والقضايا الرتبوية.
▪ ▪متابعة حاالت الغياب املتكرر والتأخر
محولة من
أي حاالت أخرى
ّ
الصباحي أو ّ
قبل اإلدارة ،واملعلمني ،وأولياء األمور ،أو
الطالب نفسه.
▪ ▪بناء عالقات مهنية مثمرة مع أعضاء الهيئة
اإلدارية والتدريسية يف املدرسة جمعيهم ،ومع
أولياء أمور الطلبة.
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خامسا :أخالقيات مهنة مدير المدرسة والسكرتير:
ً

واجبات املدير تجاه السكرتري

واجبات السكرتري

▪ ▪الحصول عىل مستلزمات العمل.

▪ ▪التقيد بتعليمات اإلدارة.

▪ ▪توفري بيئة عمل مالئمة.

▪ ▪املحافظة عىل ممتلكات املدرسة وترشيد
استهالكها.

▪ ▪تسهيل العمل اإلداري للسكرتري.
▪ ▪منحه اإلجازات السنوية التي يستحقها
بالتوافق بينهما.

▪ ▪العمل بروح الفريق.
▪ ▪احرتام جميع األطراف ذوي العالقة يف املدرسة.
▪ ▪احرتام خصوصية العمل واملحافظة عىل
رسيته.
▪ ▪مراعاة متطلبات العمل عند طلب اإلجازة.

سادسا :أخالقيات مهنة مدير المدرسة واآلذن أو الحارس:
ً

واجبات املدير تجاه اآلذن أو الحارس

واجبات اآلذن أو الحارس

▪ ▪توفري اللوازم واألدوات الرضورية للنظافة.

▪ ▪التقيد بتعليمات اإلدارة.

▪ ▪منح اإلجازات السنوية التي يستحقها بالتوافق
بينهما.

▪ ▪التعاون مع الزمالء واملعلمني واإلدارة.

▪ ▪توفري بيئة عمل مناسبة ومريحة.
▪ ▪عدم التكليف بمهام ليست من الوصف
الوظيفي لهم.

▪ ▪الرسية وعدم نقل ما يجري داخل املدرسة إىل
خارجها.
▪ ▪مراعاة متطلبات العمل عند طلب اإلجازة.

▪ ▪التنسيق مع السكرتري كونه مسؤوال ً عن توزيع
املهام عليهم.

مدونة السلوك وأخالقيات مهنة مدير المدرسة
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سابعا :أخالقيات مهنة مدير المدرسة والجهة المشرفة (المديرية ،الوزارة):
ً

واجبات املدير تجاه الجهة املرشفة
(املديرية ،الوزارة)

واجبات الجهة املرشفة

▪ ▪اتباع القوانني واألنظمة والتعليمات
املعمول بها.

▪ ▪احرتام رأيه واستشارته باألمور التي لها عالقة
بمدرسته.

▪ ▪تحمل أعباء املهنة بمسؤولية عالية.

▪ ▪إعطاؤه فرتة كافية لتنفيذ املهام.

▪ ▪املتابعة املستمرة ملتطلبات العمل.

▪ ▪تأمني احتياجات املدرسة (املعلمني ،واألثاث،
واملالية ،والتدريب )...يف الوقت املحدد.

▪ ▪التعاون مع الجهات ذات االختصاص يف
املديرية أو الوزارة ومراعاة التسلسل اإلداري.

▪ ▪تقدير جهود مدير املدرسة والعاملني فيها.

▪ ▪إنجاز املهام بدقة وبالوقت املحدد.
▪ ▪توفري معلومات دقيقة وموضوعية عن مدرسته
وأوجه الضعف والقوة فيها.
ثام ًنا :أخالقيات مهنة مدير المدرسة وزمالء العمل (مديري المدارس):

واجبات املدير تجاه زمالء العمل

واجبات زمالء العمل

▪ ▪تعميم تجاربه الناجحة وخرباته عىل الزمالء.

▪ ▪تبادل الخربات.

▪ ▪الحرص عىل نرش االتجاهات اإليجابية نحو
املهنة مع الزمالء.

▪ ▪التعاون يف س ّد احتياجات املدارس.

▪ ▪التعاون مع الزمالء يف متابعة قضايا تربوية
مشرتكة.
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▪ ▪عالقات جيدة (رسمية واجتماعية).

تاسعا :أخالقيات مهنة مدير المدرسة ومجالس أولياء األمور:
ً

واجبات املدير تجاه مجالس أولياء األمور
▪ ▪اختيار مجلس أولياء األمور وفق األسس
املتبعة يف الوزارة.
▪ ▪مشاركة املجلس يف وضع خطة املدرسة.
▪ ▪عقد اجتماعات دورية ملجلس أولياء األمور،
واستثمارها يف مناقشة وتوضيح قضايا تهم
املدرسة.
▪ ▪إرشاك مجلس أولياء األمور بالفعاليات
واألنشطة املدرسية.

واجبات مجلس أولياء األمور
▪ ▪احرتام خصوصية املدرسة.
▪ ▪توفري الدعم املادي واملعنوي للمدرسة.
▪ ▪االلتزام بحضور االجتماعات.
▪ ▪تقدير جهود العاملني يف املدرسة.
▪ ▪املشاركة يف تحسني املدرسة وتطويرها  ،وبناء
الخطط.

▪ ▪تحديد مجاالت عمل مجلس أولياء األمور.
▪ ▪إطالع املجلس يف ضوء مهامه عىل األنظمة
والتعليمات املالية واإلدارية املعمول بها.

مدونة السلوك وأخالقيات مهنة مدير المدرسة
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عاش ًرا :أخالقيات مهنة مدير المدرسة وأولياء أمور الطلبة:

واجبات املدير تجاه أولياء أمور الطلبة

واجبات أولياء أمور الطلبة

▪ ▪التواصل املستمر مع أولياء األمور.

▪ ▪التواصل مع املدرسة.

▪ ▪مشاركتهم يف الجوانب املرشقة يف املدرسة
(النشاطات /النتائج).

▪ ▪الدعم واملساندة.

▪ ▪إعطاء ويل األمر الصورة الصادقة والحقيقية
عن وضع ابنه األكاديمي والسلوكي.
▪ ▪إرشاك ويل األمر فعليًا بمتابعة ابنه علميًا
وسلوكيًا.

▪ ▪املشاركة يف النشاطات والفعاليات املدرسية.
▪ ▪تقدير جهود العاملني يف املدرسة.
▪ ▪احرتام خصوصية املدرسة.

▪ ▪تقدير جهود أولياء األمور.
▪ ▪تنظيم زيارة أولياء األمور للمدرسة.
▪ ▪عقد لقاءات للتوعية واإلرشاد (مستجدات
قضايا اجتماعية.)...
حادي عشر :أخالقيات مهنة مدير المدرسة والنقابات:

واجبات املدير تجاه النقابات
▪ ▪دعوة النقابات لحضور فعاليات تربوية.
▪ ▪تسهيل مهمة النقابات يف تنفيذ فعاليات
وأنشطة تربوية ،بما ال يتعارض واألنظمة
املعمول بها.
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واجبات النقابات
▪ ▪حماية حقوق العاملني يف املدرسة (مادية
ومعنوية).
▪ ▪احرتام خصوصية املدرسة.
▪ ▪تقدير جهود العاملني يف املدرسة.

ثاني عشر :أخالقيات مهنة مدير المدرسة ومؤسسات المجتمع المحلي والمدني
والمؤسسات اإلعالمية:

واجبات املدير تجاه مؤسسات املجتمع
املدني واملؤسسات اإلعالمية

واجبات مؤسسات املجتمع املدني
واملؤسسات اإلعالمية

▪ ▪الدعوة للمشاركة يف االحتفاالت املدرسية
والرسمية واألنشطة الالصفية.

أي
▪ ▪الرجوع إىل مدير املدرسة عند حدوث ّ
مشكلة.

▪ ▪تبادل الخربات مع املؤسسات الرتبوية ذات
العالقة.

▪ ▪ املحافظة عىل ممتلكات املدرسة.

▪ ▪إتاحة الفرصة لها لالستفادة من مرافق
املدرسة واألجهزة ،بما ال يتعارض مع القوانني
والتعليمات.

▪ ▪احرتام خصوصية املدرسة.
▪ ▪ تقدير جهود العاملني يف املدرسة.

▪ ▪تقدير جهود املؤسسات واألفراد الفاعلني
والداعمني.
▪ ▪تعريف املؤسسات باألنظمة والقوانني الخاصة
بهم؛ لضمان احرتامهم لها.
▪ ▪احرتام جميع العقود واالتفاقيات السارية
وااللتزام بك ّل ما توصل إليه بشأنها.
▪ ▪ إطالع املؤسسات املشاركة عىل إنجازات
املدرسة.

مدونة السلوك وأخالقيات مهنة مدير المدرسة
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ممارسات قد يواجهها مدير المدرسة في مدرسته
انطال ًقــا مــن املســؤولية املهنيــة ملديــر املدرســة واملهــام املنوطــة بــه ،فــإ ّن ذلــك يتطلــب منــه أن
يكــون عــى وعــي بهــذه املهــام ،إضافــة إىل رضورة اتســامه باملهنيــة وتحليــه باألخــاق املهنيــة
الالزمــة للقيــام بــدوره عــى أكمــل وجــه.
ونضــع ً
بعضــا مــن املمارســات التــي يمكــن أن تحصــل يف املدرســة ،وال تنســجم مــع األخالقيــات
املهنيــة ،ونــرك ملديــر املدرســة اختيــار التــرف املالئــم بمــا يتوافــق مــع األنظمــة والقوانــن
والتعليمــات وأخالقيــات املهنــة:
قيــام مجموعــة مــن الطلبــة يف مدرســة مــا باســتخدام األجهــزة الخلويــة لـــ ( التســلية أو
الرتفيــه أو التســجيل أو التصويــر.)...
ممارســة أنشــطة وطقــوس وشــعائر مــن قبــل الطلبــة تتنــاىف مــع القيــم والتقاليــد
الفلســطينية الســائدة.
قيــام بعــض الطلبــة بأعمــال تعرضهــم أو تعــ ّرض اآلخريــن للخطــر ،مثــل( :البلطجــة،
الشــللية والعصابــات ،الشــجار ،تعاطــي مــواد ممنوعــة ،املــواد املحظــورة .)...
القيــام بأعمــال مخالفــة لألنظمــة والتعليمــات ،مثــل( :اإلزعــاج والتشــويش ،واالبتــزاز
واملضايقــات ،والحــركات واأللفــاظ الســوقية غــر الالئقــة ،والتهديــد ،وتخريــب املمتلــكات،
والتهــرب مــن أداء الواجبــات ،والتدخــن ،وحيــازة األســلحة (بجميــع أشــكالها) ،والتعــدي
عــى ممتلــكات الغــر ،والعصيــان ،وعــدم االحــرام ،ورفــض املشــاركة يف أنشــطة ترعاهــا
املدرسة ،ســوء اســتخدام التكنولوجيــا)....،
القيــام بأعمــال تخالــف املبــادئ العامــة ألخالقيــات املهنــة مــن قبل أحــد أفــراد كادر املدرســة مثل
(التمييــز ،وعــدم األمانــة ،والرشــوة ،واملحابــاة ،والواســطة واملحســوبية ،واســتغالل الوظيفــة)....،
القيام بأعمال مخالفة للدين.
قيــام بعــض الطلبــة وأحيانًــا أحــد أفــراد كادر املدرســة بأعمــال تســتنزف املــوارد املاديــة
للمدرســة واإلرساف غــر املــرر لهــا ،أو االعتــداء عليهــا يف بعــض األحيــان.
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التعامــل مــن قبــل املعلمــن أو املرشــدين مــع حــاالت غيــاب الطلبــة (بعــذر أو مــن دون
عــذر) دون مهنيــة ومســؤولية.
قيــام أحــد أفــراد كادر املدرســة بحمــات التفتيــش عــى الطلبــة بشــكل غــر الئــق ،وفيــه
امتهــان لكرامتهــم.
التهاون بموضوع النظافة يف املدرسة ،وانتشار النفايات بشكل غري مقبول.
عــدم اتخــاذ إجــراءات وقائيــة لتفــادي حــدوث أيــة مشــاحنات بــن طلبة مــن أرس متنافســة،
أو توجــد بينهــا مشــاحنات خــارج املدرســة.
عدم االهتمام باملظهر العام والهندام من قبل أحد أفراد كادر املدرسة أو الطالب أنفسهم.
عــدم االهتمــام بإنجــاز املطلــوب خــال الحصــة مــن قبــل بعــض املعلمــن ،والرتويــج
للــدروس الخصوصيــة.
اإليعــاز بشــكل ظاهــري أو مبطــن للطلبــة التعامــل مــع إحــدى املكتبــات اململوكــة ألحــد
املوظفــن العاملــن يف املدرســة.
عــدم االلتــزام بالحياديــة الوظيفيــة ،ســواء عــى مســتوى الطلبــة أو املعلمــن يف املدرســة،
(كمنــارصة طالــب أو مجموعــة مــن الطلبــة عــى اآلخريــن ،أو التحيــز مــع طالــب أو مــع
املديــر أو مــع أحــد الزمــاء يف قضيــة معينــة .)...
انــزالق أحــد أفــراد الــكادر العامــل يف املدرســة أو حتــى الطــاب يف مناكفــات حزبيــة ،مــا
أدى إىل ظهــور مشــاحنات بينهــم.
انتشــار ظاهــرة قبــول الهدايــا بشــكل غــر مــرر ،وألهــداف غــر مصلحــة العمــل ســواء
مــن املؤسســات أو مــن املجتمــع املحــي أو مــن الطــاب.
التمييــز يف املعاملــة بــن الذكــور واإلنــاث ســواء مــن الــكادر العامــل يف املدرســة أو الطــاب
وتفضيــل كادر الذكــور عــى اإلنــاث أو العكــس.
معاملــة ذوي االحتياجــات الخاصــة يف املدرســة بطريقــة ال تناســب قدراتهــم ســواء مــن قبــل
الــكادر العامــل يف املدرســة ،أو مــن قبــل الطــاب أنفســهم.
وجــود تــردد يف اإلبــاغ عــن املخالفــات يف املدرســة ،ســواء مــن قبــل أحــد أفــراد الــكادر
العامــل يف املدرســة ،أو الطلبــة أو حتــى املجتمــع املحــي.
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المشاركون في ورشة العمل
املديرية

االسم
إبراهيم محمد محمود بكر

طولكرم

أحمد محمد موىس النجار

يطا

أمجد محمود محمد عودة

سلفيت

أمية عقاب محمد عبد الحي

جنوب نابلس

إيهاب تحسني مصطفى قط

جنوب نابلس

ثريا أمني موىس عرار

سلفيت

جمال خليل محمد النجار

الخليل

جمال محمد محمود أيوب

قلقيلية

جميل أحمد حامد بشارت

أريحا

جميل محمود جميل أبو عرة

طوباس

خالد إبراهيم النجار

الخليل

داود محمد داود أبو صالح

جنني

سكينة خالد إبراهيم ياسني

أريحا

سليمان فايز عارف رضاغمة

طوباس

سيف الدين أحمد عوض عمر

طولكرم

صبّاح خالد أسعد صبّاح

نابلس

عبد الرحمن محمد صالح سماعنة

نابلس

عبد السالم مصطفى أبو العز

جنني

عزيزة مشهور عيل مشهور

القدس

عيل خليل عيل رومه

أريحا

عالء أحمد محمد الفقيه

ضواحي القدس
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املديرية

االسم
عمر محمد حسن ازبيدات

طوباس

فازع جرب عيل دراوشة

جنوب نابلس

فاطمة فهد نمر نجاجرة

بيت لحم

فريد عبد الجليل ارفاعية

شمال الخليل

ماهر إبراهيم أحمد فحل

ضواحي القدس

محمد حسن سالم أبو فارة

شمال الخليل

محمود خرض عبد الغفور أبو هنية

ضواحي القدس

محمد عبد الفتاح خميس ررصص

جنوب الخليل

محمد عيل عبد الفتاح نعمان

طولكرم

محمود موىس محمود ربعي

جنوب الخليل

مروان أسعد عبد العزيز حنتويل

قباطية

مطيع يوسف محمد عالونة

قباطية

منذر محمد يوسف القايض

بيت لحم

منصور سيف الدين جرب

قلقيلية

نزار فضل يوسف نزال

قباطية

نعمات يوسف حسني صالح

سلفيت

هشام جميل أبو سعيفان

الخليل

وجيه يوسف عبد الفتاح يمني

قلقيلية

وفاء محمد ذيب مضية

شمال الخليل

وليد عبد الرحمن صالح رضوان

بيت لحم

مدونة السلوك وأخالقيات مهنة مدير المدرسة
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المشاركون في المجموعات البؤرية  /مديرون
املديرية

االسم
آمنة عبد الرؤوف باليطة

طوباس

بسام يوسف عبد الواحد اعطري

طولكرم

ريما “محمد إبراهيم” عبداهلل مضية

الخليل

سعيد إبراهيم محمود عساف

رام اهلل والبرية

عبري أحمد سعيد حسن

أريحا

عيل محمد عبد الرحيم شحادة

جنوب نابلس

كوثر حسن”محمد حسن” داوود

نابلس

محمد عبد الجبار مطور

رام اهلل والبرية

مشعل أحمد حمد شماسنة

ضواحي القدس

مؤيد فايق إبراهيم عقل

سلفيت

نايفة خليل حسن تعامرة

بيت لحم

نايف عبداهلل محمود ً
خلف

جنوب الخليل

نضال شحادة عيل سعده

شمال الخليل

هالة صادق نمر عودة

قلقيلية

وفاء قاسم محمد حمدان

جنني

26

هيئة تطوير مهنة التعليم

المشاركون في المجموعات البؤرية  /معلمون
املديرية

االسم
أديب عثمان ذيب ناجي

رام اهلل والبرية

أروى مدحت أحمد اسماعيل

رام اهلل والبرية

أسماء محمود اسماعيل رسحان

رام اهلل والبرية

أوس عثمان دوابشة

رام اهلل والبرية

خرض اسماعيل محمد عواودة

رام اهلل والبرية

خولة هيال امني غزاونة

رام اهلل والبرية

رامي عبد الكريم محمود شوخة

رام اهلل والبرية

ركن الدين حميدي محمود عواودة

رام اهلل والبرية

سهاد يوسف عنرب

رام اهلل والبرية

عاهدة محمد عايص

رام اهلل والبرية

عبد الحميد عبد اللطيف منارصة

رام اهلل والبرية

عالء جمال محمد زيدان

رام اهلل والبرية

عمار عبد القادر فرح طعم اهلل

رام اهلل والبرية

غسان خرض مصلح شايب

رام اهلل والبرية

محمود عبد الكريم منارصة

رام اهلل والبرية

مدونة السلوك وأخالقيات مهنة مدير المدرسة
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