
 السلوك المهني

 مفهوم السلوك المهني

باداء واجباته الوظيفية بامانة ونزاهة وموضوعية والعمل باستمرار على  هو قيام الموظف

تحقيق اهداف الجهة التي يعمل بها وان تكون ممارسته في حدود الصالحيات المخولة له وان 

يؤدي عمله بحسن نيه متجردا من سوء القصد او االهمال او مخالفة القانون او الضرر 

 اصة له او للغير .بالمصلحة العامة لتحقيق مصلحة خ

 

 الهدف من دراسة السلوك المهني 

 تحسين االنتاجية واالداء والفعالية وتحقيق الرضا الوظيفي للعاملين 

 

 اهمية السلوك المهني

مهام وظيفته واشباع حاجاته واثارة دافع  انجازيؤدي الى كفاءة  ترشيد سلوك الفرد العامل الذي

 الذاتية عند الفرد . التنمية 

 

 : در تحديد السلوك المهنيمصا

 الفرد نفسه - 1

 البيئة االجتماعية - 2

 البيئة المادية - 3

 البيئة التنظيمية - 4

 الوظيفة - 5

   

 

 

 



 

 واجبات صاحب العمل

 اكد نظام العمل والعمال على ان صاحب العمل او الموظف الذي يعمل لديه التزام بما يلي:

 معاملة عماله باالحترام الالئق بعيد عن كل قول او فعل يمس كرامتهم . – 1

              اعطاء العمال الوقت الالزم الداءالشعائر الدينية وممارسة حقوقهم من الراحة  – 2

 دون ان يؤثر على اجورهم .   واالجازة           

  المجهدة . في االعمال الخطرة اوعدم تشغيل المراهقين والنساء  – 3

 : واجبات الموظف

 كل مايخل بشرف الوظيفة وكرامتها  . الترفع عن – 1

 تادية الموظف لمهام وظيفته وحسن التعامل مع زمالئه في العمل . – 2

 مراعاة مواعيد العمل والتزام الدقة واالمانة . – 3

 ان يراعي اداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزمالئه . – 4

 

 حقوق الموظف

 الراتب  – 1

 العالوة – 2

 البدالت )المخصصات ( – 3

 المكافاة  – 4

 االجازة  – 5

 

 محظورات على الموظف 

 اساءة استعمال السلطة الوظيفية . – 1

 استغالل النفوذ . – 2



 قبول الرشوة . – 3

 قبول الهدايا او االكراميات وخالفه . – 4



 اخالقيات العمل

 مفهوم اخالقيات العمل:

اخالقيات العمل هي عبارة عن منظومة متكاملة من السلوكيات السائدة خالل العمل وفي بيئة 

االعمال التجارية تحديدا وتعتبر شكال من اشكال االخالقيات التطبيقية ,من طرق معاملة 

الزبائن ,باالضافة الى االلتزام بالقوانين العاملين فيما بينهم اوبينهم وبين مدرائهم اوحتى مع 

 واهداف المؤسسة والسعي لتحقيقها .

 من اخالقيات الموظف 

 مانةاال 

 الصدق 

 الصبر والتحمل 

 اتقان العمل بقوة واخالص 

 البشاشة وطالقة الوجه 

 التحلي بالقول الطيب 

 المظهر الالئق 

 احترام الرؤساء والزمالء 

 المحافظة على المال العام 

 س بالواجباالحسا 

 المحافظة على اسرار العمل 

  الترفع عن مايخل بالكرامة 

  االبتعاد عن التصرفات الغير اخالقية 

 

 ومن اخالقيات العمل السلبية 

 الغش والتدليس 

  االبتزاز 

 التحيز والمحاباة 

 االختالس 

 التزوير 

 الرشوة 

 الهدايا والغلول 

 

 



 طرق البحث عن وظيفة 

 مطالعة الصحف اليومية 

 االتصاالت الشخصية 

 مراجعة االدارات الحكومية المعنية بالتوظيف 

 المكاتب الشخصية 

 ) الشبكة العنكبوتية ) االنترنيت 

  متابعة مكاتب التوظيف 



 السيرة الذاتية

السيرة الذاتية بانها ورقة تحتوي على مؤهالت وخبرات وقدرات الشخص المتقدم  عرفت 

لوظيفة ما ,ففيها يشرح الشخص عن مهاراته وقدراته العلمية والعملية والمميزات المتوافرة 

 والتي تجعله مؤهال لهذه الوظيفة اكثر من غيره .فيه

يمكن القول ان السيرة الذاتية ايضا عبارة عن ملخص لحياة الشخص وانجازاته على المستوى 

لها,باالضافة الى انها مجموع خبراته التي اكتسبها االكاديمي والمهنيحسب التسلسل التاريخي 

 في رحلته المهنية ان وجدت

 معلومات التي تحتويها السيرة الذاتية :ال

 رسها طالب الوظيفةالمهنة الرئيسة التي يما 

 المستوى التعليمي 

 الخبرة العملية 

 ) معلومات اخرى )االعمال الهوايات والمعلومات الشخصية 

 اجزاء السيرة الذاتية 

 اوال : المعلومات الشخصية

  االسم الكامل 

 والتاريخ  مكان الميالد 

 ) رقم البطاقة ) الهوية 

 ) الحالة االجتماعية  )متزوج ,اعزب 

  الحالي والدائمالعنوان 

 ) االهاتف ,صندوق البريد , الرمز البريدي ,البريد االلكتروني ( 

 

 ثانيا : المؤهالت العلمية

 تشمل  :  و         

  التعليم  : سيرة عن المدارس والجامعات التي انتسب اليها طالب

 الوظيفة .

 . التدريب : الدورات التدريبية الحاصل عليها طالب الوظيفة 

 

 



 ثالثا : الخبرات العملية 

 هناك صيغتان لها  :          

 تبدا باخر الوظائف التي عمل بها .  الصيغة الزمنية 

  المهارات الرئيسية للوظيفة استعراض  الصيغة الوظيفية

 التي مارس عليها العمل

 

 

 رابعا : االهتمامات الشخصية 

 واالعمال التطوعية والجمعيات الخيريةكاالشتراك في االندية                              

 

 



 االمقابالت الشخصية

 

  : نصائح التباعها خالل المقابلة

 

 : كن مستعد ل

 . معرفة المكان والزمان المحددين للمقابلة  

 فيها للعمل تتقدم التي المنشا عن المهمة المعلومات اعرف . 

 بمؤهالتك المسؤل الشخص اهتمام سبب اعرف . 

 المهني مستقبلك على الوظيفة هذه تاثير مدى حدد . 

 المقابلة يالئم بما وتصرف  مالديك افضل اظهر . 

 المالبس تلك ارتداء الوظيفة تتطلب لم وان وحتى المقابلة خالل الرسمية المالبس بارتداء قم . 

 مناسب ماتراه بارتداء ذلك بعد تقوم ان وبوسعك للشركة العامة الثقافة عن مبدئية فكرة تعطي المقابلة . 


