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إهداء مدير عام التعليم بمنطقة حائل
اْذي ْزا انذنٍم نجًٍغ يُضٕبً اإلداسة انؼايت نهخؼهٍى بًُطمت حائم يٍ شطشي انشجال ٔانُضاء
فانخؼهٍى ْٕ أحذ أْى أْذاف انشصاالث انضًأٌت كهِّٓا؛ فاألَبٍاء ٔانشصم جاؤٔا يؼهًٍٍِّ نإلَضاٍَت بانذسجت
األٔنى ،فمذ اصخطاػٕا بخٕفٍك هللا حؼانى نٓى أٔالًٔ ،بًجٕٓداحٓى انجباسة ثاٍَا ً أٌ ٌٕصهٕا اإلَضاٍَت إنى
يشحهت ٌكٌٕ انُاس فٍٓا لادسٌٍ ػهى االػخًاد ػهى رٔاحٓىْٔ ،زا ٌظٓش بشكم ٔاضح يٍ خالل آخش يا
ضٍج نَكى
َزل يٍ انمشآٌ انكشٌى ْٕٔ لٕنّ حؼانى( :ا ْنٍَ ْٕ َو أَ ْك ًَ ْهج نَك ْى ِدٌَُك ْى َٔأَ ْح ًَ ًْج َػهَ ٍْك ْى َِ ْؼ ًَخًِ َٔ َس ِ
ص َال َو ِدًٌُا) ،فبًجشد اػخًاد اإلَضاٌ ػهى يا أسصهّ هللا حؼانى إنٍّ يٍ ششائغٔ ،ػهى راحّ ،فئَّ ٌكٌٕ
اإل ْ
ِْ
لادساً ٔيؤْالً ػهى اصخالو يٓ ًَّت انخالفت فً األسض بشكم كايمْ ،زِ انًًٓت انخً كاَج ْذفا ً يٍ أْذاف
ٔجٕد اإلَضاٌ .انخؼهٍى ْٕ أصاس فٓى انكٌٕ ٔيٍ فٍّٔ ،يا فٍّ؛ فبّ اصخطاع اإلَضاٌ أٌ ٌشاْذ األسض
يٍ خاسجٓأ ،أٌ ٌهًش صطح انمًشٔ ،أٌ ٌؼشف انكٌٕ بخفاصٍهّ ٔلٍاصاحّ انخً ال ٌخص َّٕسْا ػمم دٌٔ
أٌ ٌصم بُفضّ إنى يا ْٕ أبؼذ يٍ انمًش.

يذٌش ػاو انخؼهٍى بًُطمت حائم
د ٌٕ /صف بٍ يحًذ انثًٌُٕ
مٌثاق شرؾ اخالقٌات التعلٌم والتعلم من منظور الجودة الشاملة

ٕ

انفٓشس

انًٕضٕع
اهذاء
انفهرس
انًقذيــــت
اهذاف انًيثاق
انبنذ األول – ييثاق شرف قائذ/ة انًذرصت
انبنذ انثاني -ييثاق شرف انًعهى/ة
انبنذ انثانث  -ييثاق شرف انًشرفين /انًشرفاث – وكيم/ة انًذرصت

انبنذ انرابع  -ييثاق شرف انًرشذ/ة انطالبي/ة
انبنذ انخايش  -ييثاق شرف يركز يصادر انتعهى  /انًكتبت
انبنذ انضادس  -ييثاق شرف يحضر/ة انًختبر
انبنذ انضابع  -ييثاق شرف انكاتب/ة
انبنذ انثاين  -ييثاق شرف انعايم/ة – يضتخذو/ة
انبنذ انتاصع  -ييثاق شرف حارس انًذرصت

مٌثاق شرؾ اخالقٌات التعلٌم والتعلم من منظور الجودة الشاملة

سلى
انصفحت

1
2
3
4
5
7
9
11
11
12
13
13
14

ٖ

انًمذيت :
أخالقٌات مهنة التعلٌم هً السجاٌا الحمٌدة والسلوكٌات الفاضلة التً ٌتعٌن أن ٌتحلى بها العاملون فً حقل التعلٌم
العام فكرا وسلوكا أمام هللا ثم أمام والة األمر وأمام انفسهم و اآلخرٌن ,وترتب علٌهم واجبات أخالقٌة من المعلم
والمعلمة والقائمون والقائمات على العملٌة التربوٌة من مشرفٌن ومشرفات ومدٌرٌن ومدٌرات ومرشدٌن
ومرشدات ونحوهم ان قيمة هذا الميثاق تأتي من كونه مستمداً من عقيدتنا االسالمية المقررة في الكتاب الكريم
والسنة المطهرة وسيكون نبراساً اخالقياً لمهنة التعميم ومقياساً لممحاسبة عمى األداء األمين الذي يتطمع اليه الجميع
وسيضيف بإذن اهلل الى قيمة ومكانة المعمم ورسالته السامية احترام الطالب والمواطن .قال تعالىَ " :وقُ ِل اع َملوا
َف َس ٌَ َرى هللاُ َع َملَ ُكم َو َرسولُ ُه والمُإمِنون"  .نحن نإمن بؤن مهنتنا أمانة وطالبنا أمانة فً أعناقنا وال بُد أن ُنسؤل
ضٌعناها؟ لذا نتعهّد بحفظها إن شاء هللا وتبلٌػ طالبنا العلم الالزم والتنوٌع فً
عن هذه األمانةَ ,حفظناها أم َ
طرائق ال ّتدرٌس ال ّتفعٌلٌّة وتشجٌعهم على اإلبداع وتنمٌة مواهبهم لننهض بمستوى طالبنا التعلٌمً نحو الرّ فعة
راع َو ُكلّ ُكم َمسئول َعن َرعِ ٌتِه" .
والسُّإ ُدد "فكلّكم ٍ
نتعهّد أن نكون قدوة حسنة لطالبنا قوال وعمال وأن نتر ّفع عن كل قول قبٌح قد ٌخدش مشاعر طالبنا  ,فنتص ّدق
على طالبنا بالمعروؾ والقول والمعاملة الحسنة قال صلّى هللا علٌه وسلّم:
صدَ َقة" .وبذلك ٌقوم جمٌع أعضاء هٌئات المكاتب والمدارس باألعمال والمسإولٌات المحددة
" ُك ُّل َمعرو ٍ
ؾ َ
لكل منهم فً هذه القواعد التنظٌمٌة ,على أن ٌتم التعاون والتنسٌق فٌما بٌنهم لضمان تحقٌق أهداؾ المدرسة
ومهمتها النبٌلة فً ضوء ما نصت علٌه سٌاسة التعلٌم فً المملكة.
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أْذاف انًٍثاق:
ٌهدؾ المٌثاق الى تعزٌز انتماء المعلم لرسالته ومهنته واالرتقاء بها واالسهام فً تطوٌر المجتمع الذي ٌعٌش فٌه
وتقدمه وتحبٌبه لطالبه وشدهم إلٌه واإلفادة منه .
التعلٌم مهنة سامٌة ذات دور رئٌسً فً نمو المجتمع وتقدمه ,والمعلم ركن أساسً فً منظومة التعلٌم وصاحب
رسالة مقدسة فً تربٌة األجٌال وهو من هذا المنظور مسئول عن االلتزام األخالقً فً أدائه لعمله وفى عالقاته
مع اآلخرٌن.
وهذا المٌثاق هو تحدٌد لعناصر هذا االلتزام الذي ٌسعى كل معلم إلى الوفاء به حتى ٌكون قد حافظ على شرؾ
مهنة التعلٌم وأخالقها.
وهنا ٌستخدم هذا المٌثاق لجمٌع العاملٌن بالمهن التعلٌمٌة على اختالؾ مواقعهم التنفٌذٌة أو اإلدارٌة أو الفنٌة ,
كما ٌتعٌن التنوٌه إلى أن وفاء المجتمع بالتزاماته لتوفٌر حٌاة كرٌمة تسهم بفاعلٌة فً رفع مستوى االلتزام ببنود
هذا المٌثاق.

إرشادات لتفعٌل مٌثاق شرف المعلم :
* تكون المإسسات االجتماعٌة المختلفة على دراٌة واقتناع بالمٌثاق .
* ٌلتزم المجتمع باحترام المعلم والحفاظ على حقوقه.
* تضع االدارة إجراءات التعامل مع حاالت اإلخالل بالمٌثاق .
* تتضمن برامج إعداد المعلم أخالق التعلٌم ومٌثاق شرؾ المعلم وتتم توعٌة جمٌع المعلمٌن بؤهمٌة االلتزام
بالمٌثاق
* تشكل فً كل مدرسة لجنة حكماء ٌمثل فٌها المعلمون  ,لوضع آلٌات تنفٌذه لتنمٌة االلتزام والمحاسبة عن
المخالفة
* تحتفظ المدرسة بملؾ خاص لكل معلم ٌتضمن مدى التزامه الخلقً وٌستخدم فً أؼراض التكرٌم أو الترقٌة أو
مختلؾ شئون التوظؾ .
* ٌفعل دور مجالس اآلباء واألمناء فً متابعة االلتزام بالمٌثاق .
* ٌقوم المجلس القومً للتربٌة األخالقٌة بحمالت التوعٌة واإلعالم التً تساعد فً تنمٌة االلتزام بالمٌثاق
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البند األول  :مٌثاق شرف قائد/ة المدرسة
ول ٌَأْ ُكل ُ َّ
ٌِرا * أَ ْو ٌُ ْل َقى
نزل َ إِلَ ٌْ ِه َملَك َف ٌَ ُكونَ َم َع ُه َنذ ً
الر ُ
ال هذا َّ
س ِ
{ َو َقالُوا َم ِ
الط َعا َم َو ٌَ ْمشِ ً فًِ ْاألَ ْس َو ِ
اق ۙ لَ ْو َل أ ُ ِ
إِلَ ٌْ ِه َكنز أَ ْو َت ُكونُ لَ ُه َج َّنة ٌَأْ ُكل ُ ِم ْن َها ۙ َو َقال َ َّ
ض َر ُبوا لَ َك
ف َ
ورا * ان ُظ ْر َك ٌْ َ
الظالِ ُمونَ إِن َت َّت ِب ُعونَ إِ َّل َر ُج ًل َّم ْس ُح ً
ار َك الَّذِي إِن َ
اء َج َعل َ لَ َك َخ ٌْ ًرا ِّمن َذلِ َك َج َّنات َت ْج ِري مِن َت ْحتِ َها ْاألَ ْن َها ُر
ش َ
س ِب ًٌل * َت َب َ
ضلُّوا َف َل ٌَ ْس َتطِ ٌ ُعونَ َ
ْاألَ ْم َثال َ َف َ
ورا} سورة الفرقان
ص ً
َو ٌَ ْج َعل لَّ َك قُ ُ
قائد/ة المدرسة هو المسإول/ة األول فً مدرسته وهو المشرؾ/ة على جمٌع شإونها التربوٌة والتعلٌمٌة
واإلدارٌة واالجتماعٌة وهو القدوة الحسنة لزمالئه أداء وسلوكا ,وٌدخل فً مسإولٌاته ما ٌلً:
ٔ– اإلحاطة الكاملة بؤهداؾ المرحلة و تفهمها و التعرؾ على خصائص طالبها وفقا لما جاء فً سٌاسة التعلٌم
فً المملكة.
ٕ -تهٌئة البٌئة التربوٌة الصالحة لبناء شخصٌة الطالب و نموه من جمٌع الجوانب و إكسابه الخصال الحمٌدة.
ٖ -متابعة اإلشراؾ على مرافق المدرسة وتجهٌزاتها و تنظٌمها و تهٌئتها لالستخدام ؛ مثل  ( :المصلى  ,و
المعامل والمختبرات  ,و مركز مصادر التعلم  ,و المقصؾ المدرسً و قاعات النشاط  ,و األفنٌة و المالعب ,
و أجهزة التكٌٌؾ وتبرٌد المٌاه و ؼٌرها  ) ..و تنظٌم الفصول و توزٌع الطالب علٌها.
ٗ -اتخاذ الترتٌبات الالزمة لبدء الدراسة فً الموعد المحدد و إعداد خطط العمل فً المدرسة  ,و تنظٌم
الجداول ,وتوزٌع األعمال و برامج النشاط على منسوبً المدرسة و تشكٌل المجالس واللجان فً المدرسة و
متابعة قٌامها بمهامها وفق التعلٌمات و حسب ما تقتضٌه حاجة المدرسة.
٘ -اإلشراؾ على المعلمٌن و زٌارتهم فً الفصول و اإلطالع على أعمالهم و نشاطهم و مشاركاتهم.
 -ٙتقوٌم األداء الوظٌفً للعاملٌن فً المدرسة وفقا للتعلٌمات المنظمة لذلك مع الدقة و الموضوعٌة و التحقق من
وجود الشواهد المإٌدة لما ٌضعه من تقدٌرات.
 -7اإلسهام فً النمو المهنً للمعلم من خالل تلمس احتٌاجاته التدرٌبٌة و اقتراح البرامج المناسبة له ,ومتابعة
التحاقه بما ٌحتاج إلٌه من البرامج داخل المدرسة و خارجها  ,و تقوٌم آثارها على أداءه ,والتعاون فً ذلك مع
المشرؾ التربوي المختص.
 -8التعاون مع المشرفٌن التربوٌٌن و ؼٌرهم ممن تقتضً طبٌعة عملهم زٌارة المدرسة و تسهٌل مهماتهم و
متابعة تنفٌذ توصٌاتهم وتوجٌهاتهم مع مالحظة المبادرة فً دعوة المشرؾ المختص عند الحاجة.
 -9تعزٌز دور المدرسة االجتماعً و فتح آفاق التعاون و التكامل بٌن المدرسة و أولٌاء أمور الطالب و ؼٌرهم
ممن لدٌهم القدرة على اإلسهام فً تحقٌق أهداؾ المدرسة.
ٓٔ -توثٌق العالقة بؤولٌاء أمور الطالب و دعوتهم لإلطالع على أحوال أبنائهم و مواصلة إشعارهم بمالحظات
المدرسة ومرئٌاتها حول سلوكهم و مستوى تحصٌلهم والتشاور معهم لمعالجة ما قد ٌواجهه أبناإهم من
مشكالت.
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ٔٔ -تفعٌل المجالس المدرسٌة و تنظٌم االجتماعات مع هٌئة المدرسة لمناقشة الجوانب التربوٌة و التنظٌمٌة,
وضمان قٌام كل فرد بمسإولٌاته على الوجه المطلوب  ,مع مالحظة تدوٌن ما ٌتم التوصل إلٌه و متابعة تنفٌذه.
ٕٔ -المشاركة فً االجتماعات واللقاءات وبرامج التدرٌب وفق ما تراه إدارة التعلٌم أو المشرؾ التربوي
المختص.
ٖٔ -إطالع هٌئة المدرسة على التعامٌم والتوجٌهات واللوائح واألنظمة الصادرة من جهات االختصاص
ومناقشتها معهم لتفهم مضامٌنها و العمل بموجبها ؛ و ذلك من خالل اجتماع ٌعقد لهذا الؽرض.
ٗٔ -اإلشراؾ على برامج التوجٌه واإلرشاد فً المدرسة واالهتمام بها و متابعة برامج النشاط و تقوٌمها و
العمل على تحقٌق أهدافها.
٘ٔ -اإلشراؾ على مقصؾ المدرسة و التؤكد من تطبٌق الشروط المنظمة لتشؽٌله و من توفر الشروط الصحٌة
فٌما ٌقدم للطالب ودعوة من ٌحتاج إلٌه من المختصٌن عند الحاجة للتؤكد من سالمته.
 -ٔٙاإلشراؾ على أعمال االختبارات و فق اللوائح واألنظمة و متابعة دراسة نتائج االختبارات و تحلٌلها و
اتخاذ ما ٌلزم من إجراءات فً ضوء ذلك.
 -ٔ7اإلشراؾ على برنامج االصطفاؾ الصباحً و توجٌه العمل الٌومً و التؤكد من انتظامه و اكتمال متطلباته
وتذلٌل معوقاته و التحقق من أن فرد من منسوبً المدرسة ٌقوم بما هو مطلوب منه على أكمل وجه.
 -ٔ8تفقد منشآت المدرسة وتجهٌزاتها والتؤكد من نظافتها و سالمتها و حسن منظرها .و إعداد سجل خاص
بحالة المبنى و أعمال صٌانته و المبادرة فً إبالغ إدارة التعلٌم عن وجود أٌة مالحظات معمارٌة أو إنشائٌة
ٌخشى من خطورتها.
 -ٔ9المبادرة فً اإلجابة على المكاتبات الواردة للمدرسة مع مالحظة العناٌة بدقة المعلومات و وضحها.
ٕٓ -تقدٌم تقرٌر فً نهاٌة كل عام دراسً إلى إدارة التعلٌم ٌتضمن ما تم إنجازه خالل العام إضافة إلى ما تراه
إدارة المدرسة من مبادرات و مرئٌات تهدؾ إلى تطوٌر العمل فً المدرسة بصفة خاصة  ,و فً المدارس
األخرى و فً التعلٌم بوجه عام.
ٕٔ -تهٌئة وكٌل المدرسة للقٌام بعمل مدٌر المدرسة عند الحاجة ؛ مثل  :تمكٌنه من المشاركة فً زٌارة المعلمٌن
ومتابعة أدائهم و رئاسة بعض اللجان و ؼٌر ذلك.
ٕٕ -القٌام بتدرٌس ما ٌسند إلٌه من حصص حسب األنظمة.
ٖٕ -القٌام بؤٌة أعمال أخرى تسندها إلٌه إدارة التعلٌم مما تقتضٌه طبٌعة العمل التعلٌمً.
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البند الثانً  :مٌثاق شرف المعلم/ة
س ٌَ َرى َّ
سولُ ُه َوا ْل ُم ْؤ ِم ُنونَ ﴾
ّللا ُ َع َملَ ُك ْم َو َر ُ
اع َملُوا َف َ
﴿ َوقُ ِل ْ
ٌلتزم المعلم/ة بما ٌلً:
أولً  :أخلقٌات المعلم تجاه مهنته :
ٌٔ -ذكر المعلم مإهالته وخبراته بصدق لمن ٌهمه األمر .
ٌٕ -عتز بمهنته وٌحافظ على كرامته وكرامة مهنته.
ٌٖ -قدم النموذج الطٌب والقدوة الحسنة.
ٌٗ -لتزم األمانة فً أدائه لعمله.
ٌ٘ -متنع عن قبول الهداٌا من الطالب وأولٌاء أمورهم.
ٌ -ٙمتنع عن تحقٌق مزاٌا ؼٌر مستحقة بسبب مركزه المهنً أو الوظٌفً.
ٌ -7سعى إلى تنمٌة نفسه وتدعٌم مهنته.
ثانٌا ُ :أخلقٌات المعلم تجاه الطلب:
ٌ -8بذل كل جهده نحو تحقٌق نمو الطالب بؤقصى ما تسمح به قدراته .
ٌ -9هٌئ بٌئة التعلم التً تساعد الطالب على اكتساب القٌم السامٌة.
ٌٓٔ -دعم القٌم السامٌة التً تنشرها وتؽرسها األسرة والمإسسات الدٌنٌة واالجتماعٌة فً الطالب.
ٌٔٔ -حترم الطالب وٌتعامل معه بعدالة وموضوعٌة وإنسانٌة وٌحافظ على خصوصٌاته.
ٌٕٔ -شجع الطالب على التعلم المستمر مدى الحٌاة.
ٌٖٔ -علم الطالب المحافظة على الملكٌة العامة واحترام الملكٌة الخاصة.
ٌٗٔ -نبذ العنؾ والقهر واالبتزاز فً تعامله مع الطالب.
ثالثا ً :أخلقٌات المعلم تجاه اإلدارة والزملء:
ٌ٘ٔ -حترم زمالءه وٌحافظ على العالقات الطٌبة معهم .
ٌ -ٔٙدعم زمالءه مهنٌا وعلمٌا .
ٌ -ٔ7حترم اختصاصه واختصاصات اآلخرٌن.
ٌ -ٔ8إدى واجباته بإخالص لدعم نهوض المإسسة التعلٌمٌة برسالتها.
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ٌ -ٔ9لتزم بالعدل والموضوعٌة فً التعامل مع اإلدارة والزمالء.
ٌٕٓ -حترم خصوصٌات الزمالء وٌحافظ على أسرار المإسسة التعلٌمٌة.
ٌٕٔ -دافع عن الحقوق المشروعة للمعلم.
رابعا ً :أخلقٌات المعلم تجاه أولٌاء األمور:
ٌٕٕ -تعاون مع ولى األمر لتحقٌق أفضل تعلم للطالب .
ٌٖٕ -لتزم األمانة والصدق والشفافٌة واالحترام فً تعامله مع ولى األمر.
ٕٗ – ٌقدر خصوصٌات ولى األمر وٌحافظ على أسراره.
ٕ٘ – ٌشرك ولى األمر فً اتخاذ القرارات السلٌمة المتصلة بالطالب.
ٌ – ٕٙوفر لولً األمر المعلومات الضرورٌة عن الطالب وعن تقدمه الدراسً.
خامسا ً :أخلقٌات المعلم تجاه المجتمع:
ٌ -ٕ7سعى من خالل عمله إلى المساهمة فً تنمٌة المجتمع وتقدمه .
ٌ -ٕ8ربط ما ٌعلمه بثقافة المجتمع وتطلعاته.
ٌ -ٕ9تفاعل مع المتؽٌرات المجتمعٌة بما ٌفٌد التعلٌم وٌفٌد المجتمع.
ٌٖٓ -عطى اهتماما كافٌا لخدمة البٌئة وٌوجه طالبه لذلك.
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البند الثالث  :مٌثاق شرف المشرفٌن /المشرفات –وكٌل/ة المدرسة
اس أَنْ َت ْح ُك ُموا بِا ْل َعدْ ِل إِنَّ َّ
﴿ إِنَّ َّ
ّللاَ ٌَأْ ُم ُر ُك ْم أَنْ ُت َؤدُّوا ْاألَ َما َنا ِ
ّللاَ نِ ِع َّما ٌَ ِع ُظ ُك ْم بِ ِه إِنَّ
ت إِلَى أَهْ لِ َها َوإِ َذا َح َك ْم ُت ْم َب ٌْنَ ال َّن ِ
ٌرا ﴾
ٌِعا َبصِ ً
سم ً
ّللا َكانَ َ
َّ َ
ٌقوم وكٌل المدرسة بمساعدة مدٌر المدرسة فً أداء جمٌع األعمال التربوٌة واإلدارٌة ,وٌنوب عنه فً حال
ؼٌابه ,وتشمل مسإولٌاته اآلتً:
ٔ -اإلشراؾ على قبول الطالب وفحص وثائقهم وملفاتهم عند التسجٌل أو التحوٌل.
ٕ -اإلعداد لألسبوع التمهٌدي ,وتنظٌم استقبال الطالب الجدد ومتابعة أعمال اللجان المشكلة لهذا الؽرض.
ٖ -متابعة حضور الطالب وانتظامهم واتخاذ اإلجراءات المناسبة فً هذا الشؤن والمبادرة فً االتصال بذوٌهم.
ٗ -إعطاء الطالب ما ٌحتاجون إلٌه من شهادات االنتماء للمدرسة ,وما ٌلزمهم من اإلحاالت للجهات ذات
العالقة بالمدرسة.
٘ -متابعة الحاالت المرضٌة لدى الطالب بصفة عامة ,والمعدٌة منها بصفة خاصة وإحالتها للعالج واتخاذ
الالزم للوقاٌة منها.
 -ٙاإلشراؾ على توقٌت الحصص بداٌة ونهاٌة والتؤكد من وجود المعلمٌن فً فصولهم وفق الجدول الٌومً
ومعالجة ما قد ٌطرأ من حالة تؤخر أو ؼٌاب المعلم.
 -7المشاركة فً زٌارات المعلمٌن فً فصولهم ومتابعة أدائهم.
 -8المشاركة فً أعمال االختبارات والتعاون مع مدٌر المدرسة لإلعداد المبكر لها.
 -9اإلشراؾ على مرافق المدرسة ومتابعة المحافظة علٌها وصٌانتها.
ٓٔ -المشاركة فً المجالس واللجان فً المدرسة واإلسهام فً متابعة تنفٌذ قراراتها.
ٔٔ -المشاركة فً االجتماعات واللقاءات وبرامج التدرٌب التً تنظمها إدارة التعلٌم وفق توجٌهات المعنٌٌن بها.
ٕٔ -اإلشراؾ على برامج النشاط بكافة أنواعه وفق التنظٌمات المبلؽة للمدارس.
ٖٔ -متابعة حصول المدرسة على حاجتها من الكتب الدراسٌة والمستلزمات الدراسٌة األخرى قبل بداٌة العام
الدراسً ,وتوزٌع الكتب الدراسٌة على الطالب
ٗٔ -توزٌع األعمال على الكتبة والمستخدمٌن والعمال ومتابعة أدائهم ألعمالهم.
٘ٔ -تنظٌم قاعدة المعلومات والسجالت والملفات الالزمة للعمل فً المدرسة.
 -ٔٙإعداد ملؾ لكل معلم وموظؾ ٌحفظ فٌه جمٌع البٌانات الخاصة به ,وسٌرته الذاتٌة وصور من مإهالته
وخبراته والدورات التً حضرها ومشاركاته وما ٌرد عن أدائه ووضعه الوظٌفً من مكاتبات ,وتوظٌؾ التقنٌة
الحدٌثة والبرامج الحاسوبٌة المعتمدة كلما كان ذلك ممكنا.
 -ٔ7تدرٌس ما ٌسند إلٌه من حصص.
 -ٔ8القٌام بؤي أعمال أخرى ٌسندها إلٌه مدٌر المدرسة مما تقتضٌه طبٌعة العمل التعلٌمً.
مٌثاق شرؾ اخالقٌات التعلٌم والتعلم من منظور الجودة الشاملة
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البند الرابع  :مٌثاق شرف المرشد/ة الطلبً /ة
{ َوعِ ندَ هُ َم َفاتِ ُح ا ْل َغ ٌْ ِ
ب لَ ٌَ ْعلَ ُم َها إِلَّ ه َُو َو ٌَ ْعلَ ُم َما فًِ ا ْل َب ِّر َوا ْل َب ْح ِر َو َما َت ْسقُ ُط مِن َو َر َقة إِلَّ ٌَ ْعلَ ُم َها َولَ َح َّبة فًِ
ُظلُ َما ِ
ض َولَ َر ْطب َولَ ٌَابِس إِلَّ فًِ ِك َتاب ُّمبٌِن }األنعام" ٘9
ت األَ ْر ِ
ب مِّن َقب ِْل أَن نب َْرأَ َها إِن َذل َِك َعلَى هللاِ ٌَسِ ٌر
ض َو َال فًِ أَنفُسِ ُك ْم إِال فًِ ِك َتا ٍ
ص َ
{ َما أَ َ
اب مِن مُّصِ ٌ َب ٍة فًِ ْاألَرْ ِ
}الحدٌدٕٕ
لكً ٌصبح المرشد الطالبً قدوة حسنة علٌه أن ٌكون ممتاز السٌرة السلوك ومتمكنا من مساعدة الطالب على
فهم ذاته ,ومعرفة قدراته ,والتؽلب على ما ٌواجهه من صعوبات لٌحقق التوافق النفسً والتربوي واالجتماعً
والمهنً لبناء شخصٌة إسالمٌة سوٌة وذلك عن طرٌق قٌامه باآلتً:
ٔ -تبصٌر المجتمع المدرسً بؤهداؾ التوجٌه واإلرشاد وخططه وبرامجه وخدماته ,وبناء عالقات مهنٌة مثمرة
مع منسوبً المدرسة جمٌعهم ومع أولٌاء أمور الطالب.
ٕ -إعداد الخطط العامة السنوٌة لبرامج التوجٌه واإلرشاد فً ضوء التعلٌمات المنظمة لذلك واعتمادها من مدٌر
المدرسة.
ٖ -تنفٌذ برامج التوجٌه واإلرشاد وخدماته اإلنمائٌة والوقائٌة والعالجٌة.
ٗ -تعبئة السجل الشامل للطالب والمحافظة على سرٌته وتنظٌم الملفات والسجالت الخاصة بالتوجٌه واإلرشاد.
٘ -بحث حاالت الطالب التحصٌلٌة والسلوكٌة ,وتقدٌم الخدمات اإلرشادٌة التً من شؤنها تحقٌق أهداؾ المرحلة
التعلٌمٌة.
 -ٙمتابعة مذكرة الواجبات الٌومٌة وفق خطة زمنٌة وتفعٌلها والعمل على ما ٌحقق األهداؾ المرجوة منها.
 -7رعاٌة الطالب الموهوبٌن والمتفوقٌن دراسٌا وتشجٌعهم وتوجٌههم ومنحهم الحوافز والمكافآت ,وتقدٌم برامج
إضافٌة لهم.
 -8متابعة الطالب المتؤخرٌن دراسٌا ودراسة أسباب تؤخرهم وعالجها واتخاذ الخطوات الالزمة لالرتقاء
بمستوٌاتهم.
 -9تحري األحوال األسرٌة للتالمٌذ وخاصة االقتصادٌة منها ,ومساعدة المحتاجٌن منهم عن طرٌق الصندوق
المدرسً.
ٓٔ -دراسة الحاالت الفردٌة للطالب الذٌن تظهر علٌهم بوادر سلبٌة فً السلوك ,وتفهم مشكالتهم ,وتقدٌم
التوجٌه والنصح لهم حسب حالتهم.
ٔٔ -عقد لقاءات فردٌة مع أولٌاء أمور الطالب الذٌن تظهر على أبنائهم بوادر سلبٌة فً السلوك أو عدم التكٌؾ
مع الجو المدرسً الستطالع آرائهم والتعاون معهم وبحث المشكالت األسرٌة ذات األثر فً أحوال أولئك
الطالب.
ٕٔ -إعداد تقارٌر دورٌة عن مستوٌات الطالب العلمٌة والتربوٌة وتقدٌمها لمدٌر المدرسة.
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ٖٔ -إجراء البحوث والدراسات التربوٌة التً ٌتطلبها عمل المرشد.
ٗٔ -تدرٌس ما ٌسنده إلٌه مدٌر المدرسة من الحصص ,والمشاركة فً أعمال مراقبة الطالب ,وشؽل حصص
االنتظار.
٘ٔ -القٌام بؤي أعمال أخرى ٌسندها إلٌه مدٌر المدرسة مما تقتضٌه طبٌعة العمل التعلٌمً.

البند الخامس  :مٌثاق شرف أمٌن /ة مركز مصادر التعلم (والمكتبة):
سانَ مِنْ َعلَق (ٕ) ا ْق َر ْأ َو َر ُّب َك ْاألَ ْك َر ُم (ٖ) الَّذِي َع َّل َم
اس ِم َر ِّب َك الَّذِي َخلَ َق (ٔ) َخ َل َق ْاإلِن َ
((ا ْق َر ْأ ِب ْ
سانَ َما لَ ْم ٌَ ْع َل ْم (٘) ))
ِبا ْل َقلَ ِم (ٗ) َعلَّ َم ْاإلِن َ
هو المشرؾ على جمٌع المواد التعلٌمٌة فً المدرسة (المطبوعة والسمعٌة والبصرٌة والمبرمجة على الحاسب
اآللً) .وتشمل مسإولٌاته ما ٌؤتً:
ٔ -إعداد بٌان بالمواد التعلٌمٌة التً تخدم المنهج وتلبً االحتٌاجات التربوٌة والتعلٌمٌة فً المدرسة ,واتخاذ
اإلجراءات الالزمة لتؤمٌنها بالتنسٌق مع مدٌر المدرسة ومتابعة وصولها للمدرسة.
ٕ -التعرٌؾ بما ٌصل للمركز من مصادر تعلم جدٌدة ومساعدة المعلمٌن والطالب فً الوصول لمصادر
المعلومات المتاحة.
ٖ -معاونة المعلمٌن والطالب على اختٌار واستخدام الوسائل التعلٌمٌة المناسبة وتوفٌر ما ٌلزمهم إلنتاج وسائل
تعلٌمٌة بسٌطة.
ٗ -تشؽٌل أجهزة المركز وتهٌئتها للمستفٌدٌن منها والتنسٌق والتعاون مع مدٌر المدرسة لتطوٌره واستكمال
نواقصه وحل مشكالته.
٘ -تنظٌم محتوٌات المركز من الكتب والمواد التعلٌمٌة األخرى وتصنٌفها وترتٌبها بما ٌسهل تناولها وإعادتها
إلى أماكنها ,وإعداد ما ٌلزم لذلك من البطاقات والالفتات ومتطلبات نظام الحفظ واالستخدام.
 -ٙتدرٌب الطالب على أسالٌب البحث وكتابة المقاالت وتلخٌص الكتب والموضوعات بما ٌناسب مستوٌاتهم
وقدراتهم.
 -7مالحظة ما ٌرد للمركز من الكتب والدورٌات والمواد التعلٌمٌة والتؤكد من عدم مخالفتها للتعلٌمات المبلؽة
للمركز.
 -7تنظٌم جدول حركة المواد واألجهزة وإعارتها داخل المدرسة وإعداد التقارٌر الدورٌة وبرامج الصٌانة وؼٌر
ذلك من النشاطات اإلدارٌة الالزمة.
 -9القٌام بتدرٌس ما ٌسنده إلٌه مدٌر المدرسة من الحصص ,ومراقبة الطالب وشؽل حصص االنتظار.
ٓٔ -القٌام بما ٌسنده إلٌه مدٌر المدرسة مما تقتضٌه طبٌعة العمل التعلٌمً.
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البند السادس :مٌثاق شرف محضر/ة المختبر:
اق َوفًِ أَنفُسِ ِه ْم َح َّتى ٌَ َت َب ٌَّنَ لَ ُه ْم أَ َّن ُه ا ْل َح ُّق ۙ أَ َولَ ْم ٌَ ْك ِ
ف ِب َر ِّب َك أَ َّن ُه
(( َ
س ُن ِرٌ ِه ْم آ ٌَاتِ َنا فًِ ْاْل َف ِ
ش ًْء َ
َعلَى ُكل ِّ َ
ش ِهٌد ))
هو المسإول عن تنظٌم المختبر والمشرؾ على محتوٌاته من أجهزة وأدوات ومحالٌل وؼٌرها .وتشمل
مسإولٌاته ما ٌؤتً:
ٔ -استالم عهدة المختبر من أدوات وأجهزة ومحالٌل ومواد مع بٌان حالة كل منها وما ٌحتاج إلى إصالح.
ٕ -حفظ محتوٌات المختبر فً الخزانات الخاصة بذلك وكتابة محتوٌاتها وتنظٌمها على نحو ٌسهل تناولها دون
تعرٌض بقٌة األدوات للتلؾ.
ٖ -حفظ المواد الكٌمٌائٌة بإٌداعها فً الخزانات الخاصة بها وتصنٌفها ووضع بطاقة تعرٌؾ على كل منها بما
ٌكفل سالمة مرتادي المختبر حسب األصول العلمٌة للسالمة والتعلٌمات الخاصة بذلك.
ٗ -تهٌئة ؼرفة المختبر وترتٌبها ومتابعة نظافتها قبل وبعد إجراء التجارب وؼلق المختبر بعد الفراغ منه والتؤكد
من قفل النوافذ والتٌار الكهربائً ومحابس المٌاه والؽاز وفق التعلٌمات الخاصة بذلك.
٘ -تحضٌر التجارب التً ٌدونها المعلم فً سجل التحضٌر الٌومً للمختبر قبل الدرس بؤربع وعشرٌن ساعة مع
مالحظة االطالع المسبق على مقررات العلوم واإللمام بما ٌتطلبه التحضٌر لها من تجارب أو أجهزة والتؤكد من
وجودها وطلب استكمال ما نقص منها فً حٌنه.
 -ٙمتابعة صٌانة أدوات السالمة وطفاٌات الحرٌق والتعرؾ على طرق اإلصالح والصٌانة البسٌطة.
 -7تنظٌم السجالت والملفات الخاصة بالمختبر وتدوٌن البٌانات والمعلومات عن موجودات المختبر وتحدٌثها
وفق القواعد المنظمة لذلك.
 -8تفقد صٌدلٌة المدرسة والتؤكد من وجود األدوٌة والمواد واألدوات الالزمة لإلسعافات األولٌة والتعرؾ على
كٌفٌة استخدامها.
 -9جرد عهدة المختبر مع نهاٌة كل عام دراسً بموجب محضر لجنة ٌشكلها مدٌر المدرسة لهذا الؽرض,
وتسلٌم مفتاح المختبر لمدٌر المدرسة.
ٓٔ -القٌام بؤي أعمال أخرى ٌسندها إلٌه مدٌر المدرسة مما تفتضٌه طبٌعة العمل التعلٌمً.
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ٖٔ

البند السابع  :مٌثاق شرف الكاتب/ة
ِب إِ َذا َع ِمل َ أَ َح ُد ُك ْم َع َملً أَنْ ٌُ ْتقِ َن ُه)
ّللا َت َعالى ٌُح ّ
(إِنّ َّ َ
هو المسإول عن األعمال اإلدارٌة والكتابٌة فً المدرسة ,وتشمل مسإولٌاته الجوانب اآلتٌة:
ٔ -القٌام بؤعمال سكرتارٌة المدرسة واستالم ما ٌرد إلٌها من مكاتبات ومعامالت وعرضها على مدٌر المدرسة
واتخاذ الالزم حٌالها وفق توجٌه المدٌر.
ٕ -إعداد المكاتبات الصادرة من المدرسة وطباعتها ومتابعة صدورها.
ٖ -تنظٌم الملفات والسجالت وتدوٌن البٌانات والمعلومات فً حٌنها.
ٗ -تنظٌم مستودع المدرسة وجرد محتوٌاته وفق التعلٌمات المنظمة لذلك.
٘ -تسجٌل فواتٌر المصروفات المالٌة فً المدرسة وحفظها وتنظٌمها.
 -ٙالقٌام بؤي أعمال أخرى ٌسندها إلٌه مدٌر المدرسة أو وكٌلها مما تقتضٌه طبٌعة العمل المدرسً.

البند الثامن  :مٌثاق شرف العامل/ة أو المستخدم/ة
مة َّ
ح َها َوادْ ُعوهُ َخ ْوفا ً َو َط َمعا ً إِنَّ َر ْح َ
صل ِ
ّللاِ
((ولَ ُت ْفسِ دُوا فًِ األَ ْر ِ
ض َب ْع َد إِ ْ
َ
ال ُم ْحسِ نٌِنَ )) (سورة األعراف)

َق ِرٌب

ِّمنَ

ٌقوم العامل أو المستخدم فً المدرسة باألعمال اآلتٌة:
ٔ -أعمال النظافة فً الفصول وأفنٌة المدرسة وممراتها ومرافقها ودورات المٌاه.
ٕ -توزٌع المعامالت واألوراق داخل المدرسة.
ٖ -نقل بٌانات حضور وؼٌاب الطالب بٌن الفصول فً كل حصة وإعادتها لمدٌر المدرسة أو وكٌلها.
ٗ -التناوب مع الحارس فً حراسة باب المدرسة وعدم السماح ألي طالب بالخروج من المدرسة إال بإذن خطً
من اإلدارة أثناء الدوام.
٘ -مساعدة المعلم أو المعلمٌن المناوبٌن لمراقبة الطالب قبل الدوام وبعده.
 -ٙااللتزام بالحضور إلى المدرسة خارج وقت الدراسة فً أٌام االختبارات واالجتماعات واألنشطة المدرسٌة.
 -7القٌام بؤي أعمال أخرى ٌسندها إلٌه مدٌر المدرسة أو وكٌلها مما تقتضٌه طبٌعة عمله.
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ٗٔ

البند التاسع  :مٌثاق شرف حارس المدرسة
س ُ
س ُ
ارقة فاقطعوا أ ٌْ ِد ٌَ ُهما جزا ًء بما كسبا َنكالً من ّللا وّللا عزٌز حكٌم فمن
ارق وال َّ
((وال َّ
ٌتوب علٌه إنَّ ّللا غفور رحٌم))
تاب من بع ِد ُظ ْلم ِه وأصل َح فإنَّ ّللا
ُ
َ
حارس المدرسة هو المسإول عن المبنى المدرسً وما ٌحتوٌه قبل الدوام وبعده ,وتشمل واجباته اآلتً:
ٔ -حراسة المبنى لٌال ونهارا خارج وقت الدراسة وعدم السماح ألي شخص بدخول المدرسة بعد انتهاء الدوام
إال بإذن خطً من قائد /ة المدرسة.
ٕ -إبالغ إدارة المدرسة فً حالة االشتباه بمحاولة أحد دخول المدرسة أو العبث بمبناها أو ما بداخلها.
ٖ -االتصال بالدفاع المدنً وإدارة المدرسة عند وجود ما ٌهدد سالمة المدرسة من حرٌق أو سٌول جارفة أو
ؼٌرها.
ٗ -قفل األبواب والنوافذ وإطفاء األنوار والمكٌفات والمراوح وصنابٌر ومحابس المٌاه.
٘ -القٌام بؤي أعمال أخرى ٌسندها إلٌه قائد/ة المدرسة أو وكٌلها مما تقتضٌه طبٌعة عمله.
ٌ -ٙبدأ عمل الحارس من حٌن انصراؾ منسوبً المدرسة إلى حٌن عودتهم فً الٌوم التالً.
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