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 1       ( مها  طه: أ.  منسقة المادة إعداد     

 مملكة البحرين 
 وزارة التربية و التعليم

 مدرسة السهلة االبتدائية للبنات 

 قسم المواد االجتماعية

مديرة المدرسة : أ .هنادي المقهوي 
                                    

 

 

 
 .وازدهاره المجتمع تقدم في المساهمة  أهمية العمل 

 اإلنتاج تنمية. 

 اإلنسان احتياجات تلبية. 

 التسول من اإلنسان كرامة حفظ . 

  : التعلم خالل من إمكاناته و نفسه تطوير مسؤولية اإلنسان عاتق على تقعوماذا أيضا 
 للعمل تؤهله التي والمهارات المعارف واكتساب والتدرب

 .ومقدرته فرد كل اختصاص بحسب المجتمع أفراد على الوظائف و األعمال تتوزع  أصناف العمل

 و االقتصادية والطفرة والتكنولوجي العلمي التطور نتيجة والوظائف األعمال تطورت 
 . المجتمع أفراد حاجات

 ا البحرين مملكة في العاملة القوى تعمل ا و العام القطاع في إمَّ  في أو الخاص القطاع في إمَّ
 .حرة   أعمال  

 
 للمواطنين العمل فرص توفير في جهود مملكة البحرين

 
 للمجتمع العامة المصلحة لتحقيق مواطن؛ كل على واجب العمل أن على البحرين مملكة دستور نص. 

 والعالوات الرواتب نيل و العامة، الوظائف تولي في والمرأة الرجل بين المساواة مبدأ تحقيق على  الدستور أكد. 

 من العمل، سوق في لالندماج وتأهيلهم للمواطنين، العمل فرص توفير بهدف عدة مشاريع البحرين مملكة اعتمدت 
 المشروع الوطني للتوظيف / مشروع صندوق العمل ) تمكين (  : أبرزها

خدمات وزارة 
 العمل 

 السالمة المهنية  -3توفير فرص العمل /  -2تحسين األجور  /  -1
 تسوية الشكاوي  -5التدريب والتطوير  /   -4 

 

 
 أو له منفعة لتحصيل اإلنسان يبذله مجهود كل   هو:  العمل
 .لغيره

 والمسؤوليات الواجبات من مجموعة هي: الوظيفة 
 أجر   مقابل االستمرارية من بنوع الفرد يؤديها المحددة،
 .والمهندس والطبيب المعلم وظيفة معين،مثل

 القيم و األسس و  القواعد من مجموعة   هي: أخالقيات العمل 
 النجاح إلى يؤدي بها والتحلي التمسك الموظف على يجب التي
 سمعة تحسن إلى النفسي،ويؤدي بالرضا والشعور المهنة، في

 .إنتاجها زيادة أهدافها و المؤسسة،وتحقيق

 : من أخالقيات العمل 
 األمانة    -3الدقة      -2اإلخالص           -1
 حسن المعاملة  -6اإلنضباط  -5اإلتقان           – 4 

 المحافظة على األسرار -7

( : 2الدرس )    

 العمل واجب وطني 


