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الثقافة التنظيمية

.لهماتفيدين تبنى كافة املسودعم يتم إعداد كافة الخطط والبرامج، ورسالتنا، وفي ضوئهمانولي اهتماًما بالًغا برؤيتنا  الرؤية والرسالة

حتييد اجملال الرتبوي 
 والتعليمي

مبتعدين تماًما عن األمور السياسية ش يء غيرهما، واليلتزم منسوبونا بالتركيز في عملهم على مجالي العمل التربوي والتعليمي 
. باملجال التربوي غير ذات الصلة األمور وكافة واملذهبية، 

.بينهماإلنسانية لعالقات لممِكنة للعاملين، ومراعية قيادتنا ريادية وإبداعية  منط القيادة

.  املعتمدةنتخذ قراراتنا بناء على املعلومات واألدلة ووفق مصفوفة الصالحيات  ا  القرا آلية اخت

ا من مسؤوليتنا وخدمات مؤسسية، نوعية،نلتزم بخدمة مجتمعنا من خالل برامج وأنشطة  املسؤولية اجملتمعية
ً
.  الوطنيةوذلك انطالق

 القيادة التنظيمية
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 إدا ة  األفراد
قيق و مهام عمل واضحة ومحددة تدعم تحوجماعية، في تحديد أهداف فردية مشاركاتهم ندير العمل مع منسوبينا من خالل 

.والفرديةاألهداف التنظيمية 

.املدارسللتوصل إلى حلول مقنعة تهدف إلعالء املصلحة العامة البناء، نعالج الصراعات  من خالل النقاش  إدا ة الصراعات

.العاملينوهذه الخطط يتم إعالنها لجميع حدوثها،  ونضع خططا للتعامل معها حال األزمات، نتوقع املخاطر أو  إدا ة األزمات

.   املنشودةبذكاء في أداء كافة أنشطتنا لتحقيق األهداف هلذا نحافظ عليه وندير وأهميته، نقدر قيمة الوقت  إدا ة الوقت

.مضافةمة وتجاوزها لتقديم قياألساسية، وإسعادهم من خالل تلبية احتياجاتهم املستفيدين، نسعى لتحقيق تطلعات  إدا ة  ضا املستفيدين

 تطبيق معايري اجلودة
التي تضمن ونتخذ جميع اإلجراءاتاملستويات، وعلى كافة األداء، نلتزم بتطبيق معايير الجودة الشاملة  في مختلف مراحل 

.ذلك

 إدا ة التشغيل
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 العالقة مع الطالب
هم لهم تعلمهم بتربيتهم، ونيسر طالبنا أبناؤنا نقوم  ليب التربوية للحياة من خالل القدوة الحسنة واستخدام أحدث األساونعدُّ

.والتعليمية

 العالقة مع أولياء األمو 
جاهز لسوق ، التحدياتقادر على مواجهة األخالق، نعمل مًعا على تنشئة جيل صالح يتحلى بجميل كشركائنا أولياء أمور طالبنا هم 

.العمل املتغيرة

.مشتركةمنسوبونا هم أفراد عائلتنا الذين تربطنا بهم عالقات إنسانية وطيدة  وشركاؤنا الذين تجمعنا معهم أهداف  العالقة مع العاملني

 العالقة مع الزمالء
ودعم الزمالء في يعلي منسوبونا قيمة االحترام املتبادل في عالقتهم مع زمالئهم ويظهر  ذلك في حسن التعامل واحترام الخصوصيات

.أهدافهمتحقيق 

 العالقة مع املنافسني
لعات ونتنافس بشرف في تقديم خدمة نوعية  تحقق تطمشتركة، نتعامل مع منافسينا كمجتمع واحد تجمعنا معهم مصالح 

.املستفيدين

.  نتعامل مع موردينا كشركاء نجاح فنسعى لتوطيد العالقة معهم وتعظيم فرص االستفادة لدى الطرفين املو دينمع العالقة

.اكمةحوفًقا لسياسات وإجراءات -يسود فيها روح الفريق  -وتعاونية -تدعم املبادرات اإلبداعية  -نوفر بيئة عمل إيجابية  بيئة العمل

.  جازاتاإلنوذلك بسبب رغبتهم القوية في تحقيق األهداف واإلسهام في العمل، يتسم منسوبونا بدافعيتهم العالية نحو  الدافعية حنو العمل

.  الشائعاتيتسم منسوبونا بالوعي والنضج الكامل األمر الذي يدفعهم للتثبت من األخبار ومحاربة  التعامل مع الشائعات

 العالقات وبيئة العمل
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.وتحقيق أهدافهم ثم دعم زمالئهم في تحقيق أهدافهم الوظيفية، ألداء واجباتهم أولوياتهم يعطي منسوبونا  أولويات العاملني

.مراقبينوينعكس ذلك على سلوكهم حتى لو كانوا غير عاٍل لألكاديمية، يتمتع منسوبونا بوالء  الوالء واالنتماء

منسوبونا املتميزون هم أصحاب الكفاءة والفاعلية الذين يتسمون باملبادرة واإلبداع واملواكبة  التميز الوظيفي

.يلتزم منسوبونا بمبادئ األمن والسالمة في أداء مهامهم  داخل وخارج بيئة العمل وبصفة دائمة  األمن والسالمة

 عن كونه رمزا لالنتماءبذلك، يلتزم منسوبونا بالزي الرسمي املعتمد طوال الوقت لقناعتهم التامة  الزي الرمسي
ً

.  فضال

.قراراتهميتحمل منسوبونا املسؤولية فيجتهدون في أداء واجباتهم الوظيفية ويتحملون نتائج  حتمل املسؤولية

.النظريلتزم منسوبونا بالقواعد املهنية في  الحوار  والتواصل مع اآلخرين  السيما حال اختالف وجهات  ختالفالتعامل عند اال

.تمرةمسيلتزم منسوبونا مهنًيا بأنظمة العمل املعتمدة وأخالقًيا بمبادئ ديننا الحنيف وذلك بدافع ذاتي وبصفة  خالقيااللتزام املهين واأل

.لديهموتدعم األكاديمية ذلكاألخر، واملمتلكات العامة، وممتلكات املدارس، يلتزم منسوبونا  باملحافظة على ممتلكات  احملافظة على املمتلكات

 السلوك املهين
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التنفيذياملدير  مدير املوارد البشرية 

نورة العجمي عرفة بطل محمد 

االعتمادات


