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المــــقدمــة 

"إن مصدر ثروة الدول الحقيقي هو ا�نسان، ومصدر فقرها الحقيقي هو ا�نسان أيضًا.

وبهذا تتمايز الدول عن بعضها." 

تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر

   تقــع علــى عاتــق وزارة التعليــم والتعليــم العالــي مســؤوليات وواجبــات جَمــة لخدمــة المجتمــع، 

والنهــوض با�نســان وتمكينــه مــن التطــور ومواكبــة احتياجــات العصــر. وال ترتقــي المؤسســات 

التعليميــة وال تصــل إلــى غاياتهــا وأهدافهــا مــا لــم تكــن منظومــة المــوارد البشــرية لديهــا علــى 

الــوزارة  رســالة  بتحقيــق  لهــا  يســمح  الــذي  بالقــدر  والتميــز؛  والمهــارة  الكفــاءة  مــن  عــاٍل  قــدرٍ 

والمصلحة العامة للوطن.

     وتــدرك الــوزارة هــذه الحقيقــة الراســخة التــي تــم تجســيدها فــي رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030، وفــي 

إســتراتيجية التنميــة التــي تولــي اهتمامــًا كبيــراً بالعنصــر البشــري، والــدور الجوهــري الــذي يقــوم 

به في االرتقاء بالمجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة للدولة.

     وتعزيــزاً لهــذا االهتمــام؛ أعــدت وزارة التعليــم والتعليــم العالــي هــذا الدليــل، وقامــت بعرضــه 

الــوزارة فــي مجــال  علــى لجنــة مختصــة مــن مديــري إداراتهــا؛ ليكــون نبراســًا لجميــع منتســبي 

الثقافــة المؤسســية، لمــا يتضمنــه مــن قيــم ومبــادئ ســامية تــم ترجمتهــا إلــى ممارســات عمــل 

قابلــة للتطبيــق؛ ســعيًا مــن الــوزارة لترســيخ أطــر العمــل لجميــع الموظفيــن، وتوضيــح المبــادئ 

التــي توجــه الســلوك المهنــي والوظيفــي للموظــف؛ ليكــون أكثــر وعيــًا بــدوره وأشــد تركيــزاً علــى 

جودته

التعليــم  بــوزارة  الثقافــة المؤسســية  الدليــل بعــد دراســة وافيــة لواقــع  إعــداد هــذا       وقــد جــاء 

والتعليــم العالــي، وبعــد عقــد جلســات اســتماع مــع مســؤولي وموظفــي وموظفــات الــوزارة؛ 

الــوزارة،  موظفــي  لــدى  حاليــًا  الســائدة  المؤسســية  الثقافــة  تجــاه  مالحظاتهــم  علــى  للتعــرف 

ورؤيتهــم ومقترحاتهــم لالرتقــاء بتلــك الثقافــة بمــا يتناســب مــع توجهــات الــوزارة وخطــط التنميــة 

فــي الدولــة، وفــي ضــوء الالئحــة التنفيذيــة لقانــون المــوارد البشــرية ( الفصــل العاشــر/ الواجبــات 

الوظيفية واÑعمال المحظورة والمساءلة التأديبية مادة 97 و٨٠).

     وال شــك أن التفاعــل مــع مــا جــاء فــي هــذا الدليــل وااللتــزام بــه عــن قناعــة وثقــة بنتائجــه ا�يجابيــة 

المســتقبلية؛ ســوف يكــون لــه بالــغ اÑثــر ليــس علــى أداء المديريــن والموظفيــن فحســب،؛ بــل 

إنتاجيــة  رفــع معــدالت  فــي  الجمهــور؛ ممــا سيســهم  و  العمــل  بيئــة  و  ا�دارات ككل  أداء  علــى 

العمل وتميز الخدمات المقدمة، واالرتقاء بأداء الفرد و الوزارة ككل.

نسأل ا× التوفيق والسداد في أقوالنا وأعمالنا، ومواصلة طريق التطوير وا�صالح.

" إن أريد إال ا�صالح ما استطعت، وما توفيقي إال با×، عليه توكلت وإليه أنيب"

( سورة هود : من اÙية 88 ) .
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أهــــــــداف "دليل السلوك المهني"

يســعى "دليــل الســلوك المهنــي لمنتســبي وزارة التعليــم و التعليــم العالــي" إلــى تحقيــق جملــة 
من ا�هداف أهمها:

1. ترجمة قيم وزارة التعليم و التعليم العالي إلى سلوكيات وممارسات مهنية قابلة للتطبيق.

2. تحديــد أمثلــة للســلوك المهنــي و الوظيفــي الــذي يجــب اتباعــه واالسترشــاد بــه مــن قبــل جميــع 
قيادات و موظفي الوزارة.

3. غرس مبادئ و أخالقيات مهنة التربية والتعليم لدى جميع قيادات وموظفي الوزارة.

4. توفير  بيئة عمل مهنية تعزز ا�داء المؤسسي المتميز لدى جميع قيادات وموظفي الوزارة.

هـــيـكل "دلـيل الســلوك المهــني"

٦



رؤية ورسالة وقيم وزارة التعليم والتعليم العالي

تســعى وزارة التعليــم والتعليــم العالــي إلــى توفيــر منظومــة متكاملــة مــن الخدمــات التعليميــة 
لتحقيــق رؤيــة قطــر ٢٠٣٠ المســتقبلية، والتــي ترتكــز علــى إعــداد مجتمــع متقــدم قــادر علــى تحقيــق 

التنمية المستدامة بهدف توفير معيشة مرموقة لجميع المواطنين بحلول عام ٢٠٣٠م. 

وتحقيقــًا لذلــك أطلقــت وزارة التعليــم والتعليــم العالــي رؤيتهــا ورســالتها التــي ترســخ هــذا التوجــه 
وتعزز التركيز على التميز والجودة.

الرؤية : الريادة في توفير فرص تعلم دائمة ومبتكرة وذات جودة عالية للمجتمع القطري.

الرســالة : تنظيــم فــرص تعلــم ذات جــودة عاليــة ودعمهــا للمراحــل جميعهــا والمســتويات كافــة، 
وذلــك بهــدف تنميــة المعــارف والمهــارات واالتجاهــات الالزمــة »فــراد المجتمــع القطــري , بمــا يناســب 

إمكاناتهم وقدراتهم وفق القيم واالحتياجات الوطنية .
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السلوكيات المهنية

يوضح هذا القسم من الدليل السلوكيات المهنية المتوقعة من قادة وموظفي وزارة التعليم 
والتعليم العالي، والتي تنطلق من قيم الوزارة المعتمدة (الشفافية، االبتكار، التميز، المشاركة، 
المحاسبية)، وكيفية ترجمة هذه القيم السامية وترسيخها في ممارسات يومية قابلة للتطبيق 

من قبل قادة وموظفي الوزارة.

الشفافية
البيانات  فيها  تكون  بيئة  العالي  والتعليم  التعليم  وزارة  وأقسام  إدارات  جميع  في  تتوفر  أن 
والمعلومات المتعلقة بالعمل والقرارات والخطط المستقبلية متاحة بشكل منهجي وواضح 
ومفهوم لجميع اªطراف ذوي العالقة؛ بما يضمن أداء العمل بالدقة والسرعة المطلوبة، وإنجاز 

المهام بفاعلية.

 

(الموظف)

علــى   - تامــة  وموضوعيــة  بصــدق   - ا±دارة  يُطلــع   -
أو  العمــل، وأي مخالفات  أهــم مســتجدات وتحديــات 

صعوبات تعيق العمل.

العمــل  زمــالء  مــع  المعلومــات  ويتبــادل  يشــارك   -
تقتضيــه  مــا  وفــق  وسرعة  وموضوعية   دقة   بــكل 

مصلحة العمل.

وأصحــاب  للجمهــور  الالزمــة  المعلومــات  يوفــر   -
وفــق  وســرعة  وموضوعيــة  دقــة  بــكل  العالقــة 
اختصاصــة أو اªعمــال المنوطــة بــه، وحظــر إفشــاء اي 
كانــت  إذا  وظيفتــه  بحكــم  عليهــا  يطلــع  معلومــات 
ســرية وبطبيعتهــا دون إذن كتابــي مــن الرئيــس يظــل 

هذا االلتزام قائمًا بعد ترك الخدمة .

(المدير/ رئيس القسم) 

- يُطلع القيادة العليا - بصدق وموضوعية تامة-  
وأي  العمل،  وتحديات  مستجدات  أهم  على 

مخالفات أو صعوبات تعيق العمل.

اªخرى  ا±دارات  مع  المعلومات  يتبادل  و  يشارك   -
تقضيه  ما  وفق  وسرعة  وموضوعية  دقة  بكل 

مصلحة العمل.

منهم،  والمتوقع  أدوارهم  للموظفين  يوضح   -
العمل،  تطورات  و  مستجدات  على  ويطلعهم 
بصدق  الموظفين  لجميع  الراجعة  التغذية  ويقدم 

وموضوعية.

الجمهور  مع  وموضوعية  صدق  بكل  يتجاوب   -
بدقة  المعلومات  ويشاركهم  العالقة،  وأصحاب 

وسرعة وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.

دليل السلوك المهني لمنتسبي وزارة التعليم والتعليم العالي
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االبتكار
أن تعمــل جميــع إدارات وأقســام وزارة التعليــم والتعليــم العالــي فــي بيئــة ترعــى ا�بــداع والتجديــد، 
مــن خــالل توجيــه ا�مكانــات والقــدرات وتســخيرها فــي إيجــاد أفــكار وحلــول جديــدة؛ بهــدف التحســين 

والتطوير المستمر �ليات العمل والخدمات.

 
(الموظف)

والمبــادرة   ، المســتمر  التعلــم  علــى  يحــرص   -
الجديــدة  والحلــول  ا�بداعيــة  ا�فــكار  بتقديــم 
لــ¡دارة؛ بهــدف تطويــر آليــات العمــل والخدمــات 

المقدمة.

التفكيــر  أنشــطة  فــي  العمــل  زمــالء  يشــارك   -
العمــل  وتطويــر  المشــكالت  لحــل  ا�بداعــي 

والخدمات المقدمة.

وآراء  لمقترحــات  ا�صغــاء  علــى  يحــرص   -
منهــا  واالســتفادة  العالقــة،  وأصحــاب  الجمهــور 
العمــل  آليــات  وتطويــر  المشــكالت،  حــل  فــي 

والخدمات المقدمة بطرق مبتكرة. 

١٠

(المدير/ رئيس القسم) 

والمبــادرة  المســتمر  التعلــم  علــى  يحــرص   -
بتقديــم أفــكار إبداعيــة وحلــول جديــدة لتطويــر 
للقيــادة  المقدمــة  والخدمــات  العمــل  آليــات 

العليا.

- يشــارك ا�دارات ا�خــرى المقترحــات والحلــول 
ا�بداعيــة ويتبــادل معهــم ا�فــكار بهــدف تطويــر 

آليات العمل والخدمات المقدمة .

حــس  ويعــزز  المســتمر  التعلــم  يشــجع   -
خــالل  مــن  الموظفيــن  جميــع  لــدى  المبــادرة 
إشــراكهم فــي أنشــطة التفكيــر ا�بداعــي لحــل 

المشكالت وتطوير العمل بطرق مبتكرة.

وآراء  لمقترحــات  ا�صغــاء  علــى  يحــرص   -
الجمهــور وأصحــاب العالقــة واالســتفادة منهــا 
ــر آليــات العمــل و  فــي حــل المشــكالت و تطوي

الخدمات المقدمة بطرق مبتكرة.



التميز

الخدمات  وتقديم  ا�نجاز  في  العالي  والتعليم  التعليم  وزارة  وأقسام  إدارات  جميع  تتفوق  أن 
من  وذلك  والجمهور،  المعنية  الجهات  وتوقعات  احتياجات  ويتجاوز  يلبي  بما  وفاعلية   بكفاءة 

خالل منهجيات وآليات عمل مطبقة تضمن التميز والتحسين المستمر في كافة جوانب ا�داء. 

 
(الموظف)

-  يــؤدي المهــام  المكلــف بهــا مــن قبــل ا�دارة 
بفاعليــة وكفــاءة مــن خــالل أداء العمــل بمهنيــة 

عالية في جميع ا�وقات.

ويســهم  عاليــة،  بمهنيــة  زمالئــه  مــع  يعمــل   -
معهــم فــي تحســين وتطويــر أســاليب العمــل 

ورفع ا�داء.

للجمهــور  الجــودة  عاليــة  خدمــات  يقــدم   -
معطيــات  وفــق  ويطورهــا  العالقــة،  وأصحــاب 

التغذية الراجعة الواردة من قبلهم.  

(المدير/ رئيس القسم) 

وفــق  والكفــاءة  الفاعليــة  بتحقيــق  يلتــزم    -
توقعــات القيــادة العليــا مــن خــالل أداء العمــل 

بمهنية عالية في جميع ا�وقات.

-  يتعامــل مــع ا�دارات ا�خــرى بمهنيــة عاليــة، 
ــر أســاليب  ويســهم معهــا فــي تحســين وتطوي

العمل ورفع ا�داء.

الموظفيــن  جميــع  أداء  جــودة  يتابــع   -
أعلــى  لتحقيــق  أداءهــم؛  ويطــور  ويوجههــم 

معايير ا�داء في جميع ا�وقات.

الجمهــور  مــع  بمهنيــة  بالتعامــل  يلتــزم    -
عاليــة  خدمــات  وتقديــم  العالقــة،  وأصحــاب 
الراجعــة  التغذيــة  معطيــات  وفــق  الجــودة 

الواردة من قبلهم.
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١١

(المدير/ رئيس القسم) 

والمبــادرة  المســتمر  التعلــم  علــى  يحــرص   -
بتقديــم أفــكار إبداعيــة وحلــول جديــدة لتطويــر 
للقيــادة  المقدمــة  والخدمــات  العمــل  آليــات 

العليا.

- يشــارك ا�دارات ا�خــرى المقترحــات والحلــول 
ا�بداعيــة ويتبــادل معهــم ا�فــكار بهــدف تطويــر 

آليات العمل والخدمات المقدمة .

حــس  ويعــزز  المســتمر  التعلــم  يشــجع   -
خــالل  مــن  الموظفيــن  جميــع  لــدى  المبــادرة 
إشــراكهم فــي أنشــطة التفكيــر ا�بداعــي لحــل 

المشكالت وتطوير العمل بطرق مبتكرة.

وآراء  لمقترحــات  ا�صغــاء  علــى  يحــرص   -
الجمهــور وأصحــاب العالقــة واالســتفادة منهــا 
ــر آليــات العمــل و  فــي حــل المشــكالت و تطوي

الخدمات المقدمة بطرق مبتكرة.



(المدير/ رئيس القسم) 

وفــق  والكفــاءة  الفاعليــة  بتحقيــق  يلتــزم    -
توقعــات القيــادة العليــا مــن خــالل أداء العمــل 

بمهنية عالية في جميع ا�وقات.

-  يتعامــل مــع ا�دارات ا�خــرى بمهنيــة عاليــة، 
ــر أســاليب  ويســهم معهــا فــي تحســين وتطوي

العمل ورفع ا�داء.

الموظفيــن  جميــع  أداء  جــودة  يتابــع   -
أعلــى  لتحقيــق  أداءهــم؛  ويطــور  ويوجههــم 

معايير ا�داء في جميع ا�وقات.

الجمهــور  مــع  بمهنيــة  بالتعامــل  يلتــزم    -
عاليــة  خدمــات  وتقديــم  العالقــة،  وأصحــاب 
الراجعــة  التغذيــة  معطيــات  وفــق  الجــودة 

الواردة من قبلهم.

المحاسبية

المهــام  وتنفيــذ  العمــل  بأداء  العالــي  التعليــم  و  التعليــم  وزارة  وأقســام  إدارات  جميــع  تلتــزم  أن 
بإتقــان وأمانــة ودقــة ومهنيــة عاليــة، مــع االبتعــاد عــن المصلحــة الشــخصية، ووضــع مصلحــة العمــل 

وخدمة التعليم والمجتمع كأولوية في جميع ا�عمال والقرارات.

(الموظف)

- يلتــزم بتنفيــذ جميــع المهــام المنوطــة بــه بدقــة 
والقوانيــن،  واللوائــح  السياســات  وفــق  وأمانــة 
أعمالــه  جميــع  مســؤولية  يتحمــل  أن  علــى 

وقراراته وتبعاتها أمام ا�دارة.

- يلتــزم بالعمــل بمهنيــة مــع جميــع زمالئــه فــي 
العمــل دون محابــاة أو محســوبية؛ مــع الحــرص 
علــى ا�لمـام بالقــــــوانين وسياســــات العمــــــل 

وا�نظمة وتطبيقها دون أي تجاوز أو مخالفة.

-    يلتــزم بمواعيــد العمــل الرســمية وفقــًا لقانــون 
وواجبات  بمهام  للقيام  البشــرية؛  المــوارد 
العمــل؛ لخدمــة الجمهــور و أصحــاب العالقــة دون 

تراٍخ أو تقصير.

(المدير/ رئيس القسم) 

- يلتــزم بتنفيــذ جميــع المهــام المنوطــة بــه بدقــة 
والقوانيــن،  واللوائــح  السياســات  وفــق  وأمانــة 
أعمالــه  جميــع  مســؤولية  يتحمــل  أن  علــى 

وقراراته وتبعاتها أمام القيادة العليا.

ا�دارات  جميــع  مــع  بمهنيــة  بالعمــل  يلتــزم   -

الحــرص  مــع  محســوبية؛  أو  محابــاة  دون  ا�خــرى، 
العمــل  وسياســات  بالقوانيــن  ا�لمــام  علــى 

وا�نظمة وتطبيقها دون أي تجاوز أو مخالفة.

ويقــوم  موظفيــه  جميــع  أداء  يتابــع   -

بمســـــاءلتهم - دون محــــاباة أو محســـوبية - عن 
مــع  بموضوعية؛  أدائهم  وتقييم  أعمالهم 
أو  ا�همــال  أو  التقصيــر  عــن  الجــادة  المحاســبة 

إساءة استعمال ا�موال.

-    يلتــزم بمواعيــد العمــل الرســمية وفقــًا لقانــون 
وواجبات  بمهام  للقيام  البشــرية؛  المــوارد 
العمــل؛ لخدمــة الجمهــور و أصحــاب العالقــة دون 

تراٍخ أو تقصير.

١٢

المشاركة

والعمل  التعاون  يسودها  بيئة  في  العالي  والتعليم  التعليم  وزارة  وأقسام  إدارات  جميع  تعمل  أن 
متينة،  عالقات  بناء  خالل  من  المشتركة؛  العمل  وأهداف  غايات  تحقيق  بهدف  الواحد؛  الفريق  بروح 

والمحافظة على الشراكات المهنية المبنية على الثقة واالحترام المتبادل داخل الوزارة وخارجها.

(الموظف)

- يلتــزم بالتعــاون مــع ا�دارة، وتذليــل المعوقــات؛ 
من أجل تحقيق رؤية و أهداف العمل.

ويشــاركهم  العمــل  زمــالء  مــع  يتعاون   -

المعلومــات والجهــود؛ لخدمــة المصلحــة العامــة 
للعمل.

- يشــرك الجمهــور وأصحــاب العالقــة باســتخدام 
آرائهــم،  لمعرفــة  متنوعــة  تواصــل  قنــوات 
واالســتفادة مــن التغذيــة الراجعــة فــي عمليــات 

التخطيط واتخاذ القرارات.

(المدير/ رئيس القسم) 

- يلتــزم بالتعــاون مــع القيــادة العليــا، وتذليــل 
وأهــداف  رؤيــة  تحقيــق  أجــل  مــن  المعوقــات؛ 

العمل.

ويشــاركهم  ا²خــرى  ا�دارات  مــع  يتعــاون   -
المصلحــة  لخدمــة  والجهــود؛  المعلومــات 

العامة للعمل.

عمليــات  فــي  الموظفيــن  جميــع  يشــرك   -

التخطيــط واتخــاذ القــرارات؛ وفــق رؤيــة وأهــداف 
عمل مشتركة.

- يشــرك الجمهــور وأصحــاب العالقــة باســتخدام 
آرائهــم،  لمعرفــة  متنوعــة  تواصــل  قنــوات 
واالســتفادة مــن التغذيــة الراجعــة فــي عمليــات 

التخطيط واتخاذ القرارات.
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المشاركة

والعمل  التعاون  يسودها  بيئة  في  العالي  والتعليم  التعليم  وزارة  وأقسام  إدارات  جميع  تعمل  أن 
متينة،  عالقات  بناء  خالل  من  المشتركة؛  العمل  وأهداف  غايات  تحقيق  بهدف  الواحد؛  الفريق  بروح 

والمحافظة على الشراكات المهنية المبنية على الثقة واالحترام المتبادل داخل الوزارة وخارجها.

(الموظف)

- يلتــزم بالتعــاون مــع ا�دارة، وتذليــل المعوقــات؛ 
من أجل تحقيق رؤية و أهداف العمل.

ويشــاركهم  العمــل  زمــالء  مــع  يتعاون   -

المعلومــات والجهــود؛ لخدمــة المصلحــة العامــة 
للعمل.

- يشــرك الجمهــور وأصحــاب العالقــة باســتخدام 
آرائهــم،  لمعرفــة  متنوعــة  تواصــل  قنــوات 
واالســتفادة مــن التغذيــة الراجعــة فــي عمليــات 

التخطيط واتخاذ القرارات.

(المدير/ رئيس القسم) 

- يلتــزم بالتعــاون مــع القيــادة العليــا، وتذليــل 
وأهــداف  رؤيــة  تحقيــق  أجــل  مــن  المعوقــات؛ 

العمل.

ويشــاركهم  ا²خــرى  ا�دارات  مــع  يتعــاون   -
المصلحــة  لخدمــة  والجهــود؛  المعلومــات 

العامة للعمل.

عمليــات  فــي  الموظفيــن  جميــع  يشــرك   -

التخطيــط واتخــاذ القــرارات؛ وفــق رؤيــة وأهــداف 
عمل مشتركة.

- يشــرك الجمهــور وأصحــاب العالقــة باســتخدام 
آرائهــم،  لمعرفــة  متنوعــة  تواصــل  قنــوات 
واالســتفادة مــن التغذيــة الراجعــة فــي عمليــات 

التخطيط واتخاذ القرارات.

دليل السلوك المهني لمنتسبي وزارة التعليم والتعليم العالي
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(المدير/ رئيس القسم) 

- يلتــزم بالتعــاون مــع القيــادة العليــا، وتذليــل 
وأهــداف  رؤيــة  تحقيــق  أجــل  مــن  المعوقــات؛ 

العمل.

ويشــاركهم  ا�خــرى  ا�دارات  مــع  يتعــاون   -
المصلحــة  لخدمــة  والجهــود؛  المعلومــات 

العامة للعمل.

عمليــات  فــي  الموظفيــن  جميــع  يشــرك   -

التخطيــط واتخــاذ القــرارات؛ وفــق رؤيــة وأهــداف 
عمل مشتركة.

- يشــرك الجمهــور وأصحــاب العالقــة باســتخدام 
آرائهــم،  لمعرفــة  متنوعــة  تواصــل  قنــوات 
واالســتفادة مــن التغذيــة الراجعــة فــي عمليــات 

التخطيط واتخاذ القرارات.

أمثلة للممارسات وإجراءات العمل

١٤

فهمها  وضمان  العمل،  وإجراءات  والخطط  السياسات  ونشر  توثيق   -
وتطبيقها من قبل جميع الموظفين.

- التقييم الموضوعي �داء جميع الموظفين، وتحديد نقاط القوة والضعف؛ 
بهدف التطوير  وتحقيق النتائج المرجوة.

منها  واالستفادة  وموضوعية،  بشفافية  ا�داء  ومعلومات  بيانات  مناقشة   -
في التخطيط والتطوير.

- مناقشة تحديات ومعوقات ا�نجاز التي تواجه ا�دارة والعاملين بموضوعية 
تامة؛ بهدف التوصل إلى الحلول الالزمة لتطوير العمل.

آرائهم،  �بداء  والشركاء  العمل  وزمالء  للموظفين  متكافئة  فرص  إتاحة   -
والتعبير عن احتياجاتهم وتوقعاتهم، وأخذها بعين االعتبار.

القيمة                                                                                                      ا�مثلة  

الشفافية

أمثلة للممارسات اليومية لقيم الوزارة 

     تمثل ا�مثلة التالية ممارسات عمل يومية مقترحة مرتبطة بكل قيمة من قيم الوزارة، يمكن 
يرسخ  بما  الوزارة؛  وموظفي  لقادة  اليومية  العمل  مهام  ضمن  معتادة  ممارسات  إلى  ترجمتها 

الثقافة المؤسسية ويؤصلها في جميع ممارسات العمل.

دليل السلوك المهني لمنتسبي وزارة التعليم والتعليم العالي
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فهمها  وضمان  العمل،  وإجراءات  والخطط  السياسات  ونشر  توثيق   -
وتطبيقها من قبل جميع الموظفين.

- التقييم الموضوعي �داء جميع الموظفين، وتحديد نقاط القوة والضعف؛ 
بهدف التطوير  وتحقيق النتائج المرجوة.

منها  واالستفادة  وموضوعية،  بشفافية  ا�داء  ومعلومات  بيانات  مناقشة   -
في التخطيط والتطوير.

- مناقشة تحديات ومعوقات ا�نجاز التي تواجه ا�دارة والعاملين بموضوعية 
تامة؛ بهدف التوصل إلى الحلول الالزمة لتطوير العمل.

آرائهم،  �بداء  والشركاء  العمل  وزمالء  للموظفين  متكافئة  فرص  إتاحة   -
والتعبير عن احتياجاتهم وتوقعاتهم، وأخذها بعين االعتبار.

القيمة                                                                                                      ا�مثلة  

الشفافية

أمثلة للممارسات اليومية لقيم الوزارة 

     تمثل ا�مثلة التالية ممارسات عمل يومية مقترحة مرتبطة بكل قيمة من قيم الوزارة، يمكن 
يرسخ  بما  الوزارة؛  وموظفي  لقادة  اليومية  العمل  مهام  ضمن  معتادة  ممارسات  إلى  ترجمتها 

الثقافة المؤسسية ويؤصلها في جميع ممارسات العمل.

دليل السلوك المهني لمنتسبي وزارة التعليم والتعليم العالي
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- االطــالع علــى أحــدث الممارســات والمصــادر والدراســات العلميــة، واالســتفادة 
منها لتطوير العمل.

أفكارهــم  عــن  للتعبيــر  لآلخريــن  الفرصــة  وإتاحــة  وا�راء،  ا�فــكار  تبــادل   -
ومقترحاتهم، وأخذها بعين االعتبار  لتطوير العمل.

- المبــادرة بتقديــم ا�فــكار والمقترحــات والحلــول ا�بداعيــة، وتشــجيع مبــادرات 
الموظفين والزمالء ودعمها. 

- المشــاركة الفاعلــة فــي المؤتمــرات والفعاليــات المحليــة والدوليــة؛ لتمثيــل 
الوزارة والترويج �نجازاتها.

- مناقشــة الفــرص المتاحــة والتحديــات للتوصــل إلــى طــرق جديــدة وفاعلــة فــي 
أداء العمل وتحقيق النتائج.

- إنجاز العمل والمهام في الوقت المحدد؛ ووفق ا�هداف المرجوة.

المحافظــة علــى  ؛ بهــدف  المســتمرة  التقييــم والمراجعــة  ا�داء مــن خــالل  تطويــر   -
أعلى مستويات ا�داء وا�نتاجية. 

تقديــم  و  والخارجييــن)،  (الداخلييــن  والشــركاء  الجمهــور  لمتطلبــات  االســتجابة   -
خدمــات عاليــة الجــودة مــن خــالل تلقــي التغذيــة الراجعــة أوًال بــأول؛ للحــد مــن ا�خطــاء، 

ولتحقيق التطوير.

والجمهــور  العمــل  وزمــالء  الموظفيــن  مــع  أنواعــه  بشــتى  واالتصــال  التواصــل   -
المعلومــات،  علــى  حصولهــم  يضمــن  بمــا  والخارجييــن)؛  (الداخلييــن  والشــركاء 

واستقبال َشَكاَواهم واقتراحاتهم.
ــالع  ــاع، وإط ــكل اجتم ــددة ل ــداف مح ــع أه ــالل وض ــن خ ــات م ــد لالجتماع ــر الجي - التحضي

المعنيين بها قبل االجتماع، ومشاركتهم محاضر االجتماعات بعدها.

- االســتجابة الســريعة لالتصــاالت والمراســالت (عبــر البريــد ا�لكترونــي أو  غيــره)، وتقديــم 
المساندة والمعلومات الالزمة دون تجاهل أو تأخير.

- نشر إنجازات ا�دارة والموظفين، وتقدير إسهامات الموظفين وزمالء العمل.

القيمة                                                                                                      ا�مثلة  

االبتكار

التميز

١٦

- التقيد بأنظمة وقوانين العمل، وتطبيقها دون تجاوز أو مخالفة. 

كامل  تحمل  مع  العمل؛  مصلحة  يخدم  بما  وا�عمال  المهام  إنجاز   -
المسؤولية عن ا�قوال وا�فعال. 

في  استخدامها  إساءة  أو  لها  هدر  دون  المتاحة  للموارد  ا�مثل  االستخدام   -
ا�غراض الشخصية أو  ضد قيم ومصالح العمل. 

التقصير،  ومحاسبة  ا¡نجاز  وتشجيع  لمكافأة  المشتركة  المسؤولية  تحمل   -
والمسؤوليات؛  المهام  تنفيذ  في  العمل  وزمالء  الموظفين  جميع  ودعم 

لتحقيق النتائج المرجوة.

والزمــالء؛ لتحســين  الموظفيــن  مــع  والخبــرات  وا�فــكار  المعرفــة  - مشــاركة 
ا�داء الفردي والمؤسسي. 

لخدمــة  والشــركاء؛  والزمــالء  الموظفيــن  مــع  الجماعــي  العمــل  تشــجيع   -
أهداف العمل والمصلحة العامة.

إنجــاز  يضمــن  بما  العمــل؛  وزمــالء  للموظفيــن  والدعــم  المشورة  تقديــم    -
العمل بفاعلية وكفاءة، وتحقيق أهدافه.

- التواصــل واالتصــال مــع الموظفيــن وزمــالء العمــل والشــركاء؛  بمــا يضمــن 
ســهولة تبــادل ومشــاركة المعلومــات، وتحقيــق أهــداف العمــل والمصلحــة 

العامة.

- تشــجيع الحــوار، وطــرح ا�ســئلة، وتقبــل الــرأي اµخــر، والســعي ¡رســاء عالقــات 
إيجابيــة مبنيــة علــى الثقــة مــع جميــع الموظفيــن والزمــالء والشــركاء مــن داخــل 

الوزارة وخارجها.

القيمة                                                                                                      ا�مثلة  

المحاسبية

المشاركة

دليل السلوك المهني لمنتسبي وزارة التعليم والتعليم العالي
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- التقيد بأنظمة وقوانين العمل، وتطبيقها دون تجاوز أو مخالفة. 

كامل  تحمل  مع  العمل؛  مصلحة  يخدم  بما  وا�عمال  المهام  إنجاز   -
المسؤولية عن ا�قوال وا�فعال. 

في  استخدامها  إساءة  أو  لها  هدر  دون  المتاحة  للموارد  ا�مثل  االستخدام   -
ا�غراض الشخصية أو  ضد قيم ومصالح العمل. 

التقصير،  ومحاسبة  ا¡نجاز  وتشجيع  لمكافأة  المشتركة  المسؤولية  تحمل   -
والمسؤوليات؛  المهام  تنفيذ  في  العمل  وزمالء  الموظفين  جميع  ودعم 

لتحقيق النتائج المرجوة.

والزمــالء؛ لتحســين  الموظفيــن  مــع  والخبــرات  وا�فــكار  المعرفــة  - مشــاركة 
ا�داء الفردي والمؤسسي. 

لخدمــة  والشــركاء؛  والزمــالء  الموظفيــن  مــع  الجماعــي  العمــل  تشــجيع   -
أهداف العمل والمصلحة العامة.

إنجــاز  يضمــن  بما  العمــل؛  وزمــالء  للموظفيــن  والدعــم  المشورة  تقديــم    -
العمل بفاعلية وكفاءة، وتحقيق أهدافه.

- التواصــل واالتصــال مــع الموظفيــن وزمــالء العمــل والشــركاء؛  بمــا يضمــن 
ســهولة تبــادل ومشــاركة المعلومــات، وتحقيــق أهــداف العمــل والمصلحــة 

العامة.

- تشــجيع الحــوار، وطــرح ا�ســئلة، وتقبــل الــرأي اµخــر، والســعي ¡رســاء عالقــات 
إيجابيــة مبنيــة علــى الثقــة مــع جميــع الموظفيــن والزمــالء والشــركاء مــن داخــل 

الوزارة وخارجها.

القيمة                                                                                                      ا�مثلة  

المحاسبية

المشاركة

دليل السلوك المهني لمنتسبي وزارة التعليم والتعليم العالي
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١٨

مصطلحات الدليل 

- الثقافــة المؤسســية: مجموعــة القيــم والمفاهيــم التــي يؤمــن بهــا جميــع العامليــن فــي 
المؤسســة الواحــدة، ويســعون إلــى تطبيقهــا مــن خــالل ترجمتهــا إلــى ممارســات وأنظمــة عمــل 
متبعــة، وتوجــه طبيعــة العالقــات فيمــا بيــن ا�فــراد وفيمــا بينهــم وبيــن محيطهــم الخارجــي بمــا 

يعبر عن هوية المؤسسة.

- الالئحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية رقم "١٥" لسنة "٢٠١٦": وتتضمن إجراءات تنفيذ هذا 
القانــون مقســمة وفــق عشــرة فصــول، تشــمل الوظائــف والتعييــن، والعــالوات والبــدالت والمزايــا 
وا¨عــارة،  والنــدب  والنقــل  والترقيــات،  ا�داء،  وتقييــم  والتطويــر،  والتدريــب  ا�خــرى،  الوظيفيــة 

وا¨جازات، والتحقيق، والسالمة والصحة المهنية، وانتهاء الخدمة.

ــة  ــلوكية وا�خالقي ــد وا¯داب الس ــن القواع ــة م ــق مجموع ــام وف ــاز المه ــل وإنج ــة: العم - المهني
وتجــاه  عملــه،  وتجــاه  نفســه،  تجــاه  الموظــف  وأقــوال  وأفعــال  مواقــف  تصاحــب  أن  يجــب  التــي 

مجتمعه.

- الســلوك المهنــي: مجموعــة مــن الســلوكيات والممارســات والمواقــف المبنيــة علــى  المبادئ 
والقيــم المؤسســية التــي تلــزم وتوجــه جميــع ا�فــراد عنــد أداء واجباتهــم ومســؤولياتهم وجميــع 

أعمالهم.

ــة:  ويُقصــد بهــم الشــركاء، وهــم مجموعــة ا�فــراد والجماعــات والمؤسســات  ــاب العالق - أصح
التي تؤثر وتتأثر با�فعال والقرارات التي تتخذها الوزارة.

المــدارس  قــادة  مثــل:  الــوزارة  قبــل  مــن  المقدمــة  الخدمــات  مــن  المســتفيدون  الجمهــور:    -
والمعلمين، والطلبة، وأولياء ا�مور، والمراجعين من أفراد المجتمع.

- الموضوعيــة: إدراك ا�شــياء والوقائــع وا�حــداث، والحكــم علــى مــا هــي عليــه بتجــرد، دون أهــواء 
أو مصالــح أو تحيــزات شــخصية، أي اســتناد ا�حــكام علــى أســاس العقــل والحقيقــة؛ بعيــداً عــن كل 

ما هو  ذاتي.

ــاءة: إنجــاز ا�عمــال وتحقيــق ا�هــداف بشــكل صحيــح، بحيــث يتــم تحقيــق أفضــل النتائــج  - الكف
والخدمات باستخدام الموارد البشرية والمادية الُمتاحة.

- الفاعلية: الُقدرة على إنجاز ا�عمال وتحقيق ا�هداف بأقل جهد وتكلفة ووقت.



خــــاتـمة

     إن التعريــف بالثقافــة المؤسســية فــي وزارة التعليــم والتعليــم العالــي – كمــا جــاء فــي هذا الدليل - 
هــو توضيــح للمبــادئ العامــة والقيــم التــي تقــود الــوزارة لتحقيــق ا�هــداف المرجــوة، وبمــا يتناســب مــع 

توجهات الوزارة وخطط التنمية في دولة قطر .

أوليــًا لقيــم ومبــادئ وأخالقيــات  إعــداد هــذا الدليــل ليكــون ميثاقــًا  تــم  الثقافــة       ولالرتقــاء بتلــك 

الــوزارة؛ مــن أجــل تقديــم خدمــة عاليــة  بــه مــن قبــل قيــادات وموظفــي  المهنــة، ليتــم االسترشــاد 

الجودة للمتلقي من أصحاب المصلحة والجمهور بشكل عام.  

     وقــد تضمــن الدليــل أمثلــة للســلوكيات المهنيــة الهامــة، والتــي تمثــل بعــض القيــم والمفاهيــم، 

بالــوزارة؛ ليقومــوا بتطبيقهــا فعليــًا مــن خــالل  العامليــن  التــي يجــب أن تترســخ فــي ذهــن جميــع 

ترجمتهــا إلــى ممارســات وأنظمــة عمــل  جيــدة؛  انطالقــًا مــن الشــفافية واالبتــكار والتميــز والمشــاركة 

والمحاسبية، ووصوًال إلى التطوير المؤسسي الشامل.

والمبــادئ  القيــم  مــن  كثيــراً  تتضمــن  الشــامل  تعريفهــا  فــي  المؤسســية  الثقافــة  كانــت  وإذا        

ا�خالقيــة التــي لــم يتــم إضافتهــا بصــورة مباشــرة، إال إنهــا جــاءت ضمنيــة فــي ســياق محتويــات الدليــل؛ 

لتكــون  المؤسســية  الثقافــة  وترســيخ  تأصيــل  فــي   المشــروع   هــذا  يســهم  أن  نأمــل  فإننــا  لذلــك 

بالفعــل  " ثقافــة مؤسســية إيجابيــة " تســهم فــي االرتقــاء بــأداء قيــادات وموظفــي وزارة التعليــم و 

التــي  قطــر  لدولــة  المســتدامة  التنميــة  منظومــة  فــي  فعالــة  عناصــر  ليكونــوا  العالــي؛  التعليــم 

تستحق منا ا�فضل دائمًا .

واÀ الموفق والمستعان،،،

دليل السلوك المهني لمنتسبي وزارة التعليم والتعليم العالي
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