
 (ميثاق أخالقيات مهنة التعليم)
 
 
 . يقصد بالمصطلحات اآلتية المعاني الموضحة قرين كل منها: المادة األولى* 
السجايا الحميدة والسلوكيات الفاضللة التلي يتعلين أن يتحللى بهلا العلاملون  لي  قلل : أخالقيات مهنة التعليم -

 . وترتب عليهم واجبات اخالقية, مر وأمام انفسهم واآلخرينالتعليم العام  كراً وسلوكاً أمام اهلل ثم أمام والة األ
المعلم والمعلمة والقائمون والقائمات على العملية التربوية من مشر ين ومشر ات ومديرين وملديرات : المعلم -

 . ومرشدين ومرشدات ونحوىم
 . الطالب والطالبة  ي مدارس التعليم العام وما مستواىا: الطالب -
 . أىداف الميثاق: ثانيةالمادة ال* 

واالرتقلاء بهلا واالسلهام  لي تطلوير المجتمل  الل   يعلي  , يهدف الميثاق الى تعزيز انتماء المعلم لرسالتو ومهنتو
 : واإل ادة منو وذلك من خالل اآلتي, وتحبيبو لطالبو وشدىم إليو,  يو وتقدمو

  .توعية المعلم باىمية المهنة ودورىا  ي بناء مستقبل وطنو -1
 . اإلسهام  ي تعزيز مكانة المعلم العلمية واالجتماعية -2
 .  فز المعلم على أن يتمثل قيم مهنتو واخالقها سلوكاً  ي  ياتو -3
 : المادة الثالثة* 
وتوجللب علللى القللائمين بهللا أداء  لل  , التعللليم رسللالة تسللتمد اخالقياتهللا مللن ىللد  شللريعتنا ومبللادئ   للارتنا -1

 . وعطاء مستمراً لنشر العلم و  ائلو, وصدقاً م  النفس والناس, اً  ي العملاالنتماء إليها اخالص
 . ويؤد   قها بمهنية عالية, المعلم صا ب رسالة يستشعر عظمتها ويؤمن بأىميتها -2
, اعتللزاز المعلللم بمهنيتللو وإدراكللو المسللتمر لرسللالتو يدعوانللو الللى الحللرو علللى نقللاء السلليرة وطهللارة السللريرة -3

 . لى شرف مهنة التعليم فاظاً ع
 . المعلم وأداؤه المهني: المادة الرابعة* 
وسلطياً  لي , المعلم مثال للمسللم المعتلز بدينلو المتأسلي برسلول اهلل صللى اهلل عليلو وسللم  لي جميل  أقواللو -1

 . تعامالتو وأ كامو
يطللور نفلللسو , ي  للللياتووالثقا للة ال اتيللة المسللتمرة مللنه   لل, المعلللم يللدرك أن النمللو المهنللي واجللب أساسللي -2

 . و نون التدريس ومهاراتو, وينمي معار و منتفعاً بكل جديد  ي مجال تخصصو
 
يدرك المعلم أن االستقامة والصدق واألمانة والحلم والحلزم واالن لباو والتسلامح و سلن المظهلر وبشاشلة  -3

 . الوجو سمات رئيسة  ي تكوين شخصيتو



وان , ىللو ضلمير يقلس و لس ناقللد, بعلد اهلل سلبحانو وتعلالى, علللى سللوكو المعللم يلدرك أن الرقيلب الحقيقلي -4
لل لك يسلعى المعللم بكلل وسليلة متا لة اللى , الرقابة الخارجية مهما تنوعل  اسلاليبها ال ترقلى اللى الرقابلة ال اتيلة

 . وي رب المثل والقدوة  ي التمسك بها, بث ى ه الروح بين طالبو ومجتمعو
وغلرس اىميلة مبلدأ االعتلدال والتسلامح والتعلاي  , مفهلوم المواطنلة للدل الطلالب يسهم المعللم  لي ترسلي  -5

 . بعيداً عن الغلو والتطرف
 . المعلم وطالبو: المادة الخامسة* 
, وسداىا الشفقة عليهم والبلر بهلم, والمعلمة وطالباتها لحمتها الرغبة  ي نفعهم, العالقة بين المعلم وطالبو -1

وىد ها تحقي  خير  الدنيا واآلخرة للجيلل الملأمول للنه لة , و ارسها الحزم ال رور , اساسها المودة الحانية
 . والتقدم

ل لك , وىو  ريص على ان يكون اثره  ي الناس  ميدا باقيا, وللمجتم  عامة, المعلم قدوة لطالبو خاصة -2
ويعمل على شيوعها , و والناس كا ةوالمثل العليا ويدعو اليها وينشرىا بين طالب,  هو يستمسك بالقيم االخالقية

 . وا ترامها ما استطاع الى ذلك سبيالً 
يحسن المعلم الظن بطالبو ويعلمهم ان يكونلوا كل لك  لي  يلاتهم العاملة والخاصلة ليتلمسلوا العل ر لغيلرىم  -3

 . قبل التماس الخطأ ويروا عيوب انفسهم قبل رؤية عيوب االخرين
المعلم ا لرو النلاس عللى نفل  طالبلو يبل ل جهلده كللو  لي تعلليمهم وتلربيتهم وتلوجيههم يلدلهم عللى طريل   -4

الخيللر ويللرغبهم  يللو ويبللين لهللم الشللر ويلل ودىم عنللو  للي رعايللة متكلللاملة لنملللوىم دينيللاً وخلقيللاً ونفسللياً واجتماعيللا 
 . وصحياً 

ويستثمر , ويمو الدائهم ويصون كرامتهم ويعي  قوقهمالمعلم يعدل بين طالبو  ي عطائو وتعاملو ورقابتو وتق -5
 .  ي مجال تخصصو, اوقاتهم بكل مفيد وىو ب لك ال يسمح باتخاذ دروسو سا ة لغير ما يعني بتعليمو

يمارسهما ويامربهما ويتجنب العنل  وينهلى عنلو ويعلود طالبلو عللى التفكيلر , المعلم انموذج للحكمة والر   -6
و سللن االسللتماع الللى آلراء اآلخللرين والتسللامح ملل  النللاس والتخللل  بخللل  االسللالم  للي , ءالسللليم والحللوار البنللا

 . ونشر مبدأ الشورل, الحلوار
للل ا  للان المربللي , يعللي المعلللم ان الطالللب ينفللر مللن المدرسللة التللي يسللتخدم  يهللا العقللاب البللدني والنفسللي -7

 . وينهى عنهما, القدير يتجنبهما
و لب , التلي تنملي لديلو التفكيلر العلملي الناقلد, للب المهلارات العقليلة والعلميلةيسعى المعلم الكساب الطا -8

 . التعلم ال اتي المستمر وممارستو
 
 . المعلم والمجتم : المادة السادسة* 



كملا ينملي للديهم اىميلة التفاعلل االيجلابي مل  , يعزز المعلم لدل الطالب اال سلاس باالنتملاء لدينلو ووطنلو -1
 .  الحكمة ضالة المؤمن اني وجدىا  هو ا   الناس بهاالثقا ات االخرل 

يعمل جاىداً لتسود المحبة المثمرة واال تلرام الصلادق , المعلم أمين على كيان الوطن وو دتو وتعاون ابنائو -2
وتمكينللا لنمائللو وازدىللاره , تحقيقللاً المللن الللوطن واسللتقراره, بللين المللواطنين جميعللاً وبيللنهم وبللين اولللي االمللر مللنهم

 . و رصا على سمعتو ومكانتو بين المجتمعات االنسانية الراقية
, وا تراملو وثقتلو وىلو لل لك  لريص عللى ان يكلون  لي مسلتول ىل ه الثقلة, المعللم موضل  تقلدير المجتمل  -3

 . ويحرو على اال يؤثر عنو اال ما يؤكد ثقة المجتم  بو وا ترامو لو, وذلك التقدير واال ترام
 للي مجتمعللو تعللل  عليللو االمللال  للي التقللدم المعر للي واالرتقللاء العلمللي واالبللداع الفكللر  المعلللم ع للو مللؤثر  -4

 . واالسهام الح ار  ونشر ى ه الشمائل الحميدة بين طالبو
وتنويلل  , االمللر اللل   يلزمللو توسللي  نطللاق ثقا تللو, المعلللم صللورة صللادقة للمثقلل  المنتمللي الللى دينللو ووطنللو -5

يعلين بلو طالبلو عللى , ين رأ  ناضل  مبنلي عللى العللم والمعر لة والخبلرة الواسلعةليكون قادرًا على تكو , مصادرىا
 . سعة اال   ورؤية وجهات النظر المتباينة باعتبارىا مكونات ثقا ية تتكامل وتتعاون  ي بناء الح ارة االنسانية

 . المعلم والمجتم  المدرسي: المادة السابعة* 
  الوا للد ىللو أسللاس العالقللة بللين المعلللم وزمالئللو وبللين المعلمللين واالدارة الثقللة المتبادلللة والعمللل بللروح الفريلل -1

 . التربوية
يدرك المعلم ان ا ترام قواعد السلوك الوظيفي وااللتزام باالنظمة والتعليمات وتنفي ىا والمشاركة االيجابيلة  -2

 . ة التعليميةاركان اساسية  ي تحقي  اىداف المؤسس,  ي نشاطات المدرسة و عالياتها المختلفة
 المعلم واألسرة : المادة الثامنة* 
 . المعلم شريك الوالدين  ي التربية والتنشئة  هو  رو على توطيد اواصر الثقة بين البي  والمدرسة -1
و لي  , المعلم يعي ان التشاور م  االسرة بشأن كل املر يهلم مسلتقبل الطلالب او يلؤثر  لي مسليرتهم العلميلة -2

 . امر بالغ النف  واالىمية, سلوكهم كل تغير يطرأ على
يللؤد  العللاملون  للي مهنللة التعللليم واجبللاتهم كا للة ويصلللبغون سلللوكهم كلللو بللروح المبللادئ التللي ت للمنتها ىلل ه  -3

 .االخالقيات ويعملون على نشرىا وترسيخها وتأصيلها وااللتزام بها بين زمالئهم و ي المجتم  بوجو عام


