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 }وإنك لعلى خلق عظيم{

)�سورة القلم- الآية 4(

قال تعالى:

صدق اهلل العظيم

بسم اهلل الرحمن الرحيم
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تقديم

لكل مهنة في المجتمع اإلنساني قواعد أخالقية ال بد من مراعاتها وااللتزام بها من قبل األفراد 
العاملين فيها، وتعد أخالقيات مهنة التعليم من أهم المؤثرات في سلوك المربي ألنها تشكل 
لديه رقيبًا ذاتيًا داخليًا، وتكون له مرجعية ذاتية يسترشد بها في عمله، ويقّوم عالقاته مع اآلخرين، 
وتساعده في أداء واجباته وتلبية حقوقه، وإن التزام المربي بتلك األخالقيات أمر ضروري وواجب، إذ 
يتحدد انتماؤه لمهنته بقدر التزامه بقواعد وأخالقيات مهنة التعليم، وهو بذلك يشكل نموذجا 

يحتذى من قبل طلبته.

إن أخالقيات وقواعد مهنة التعليم تساعد في بناء معايير مهنية طموحة للمعلمين، تساهم 
في بناء سياسات قبول ذات مواصفات عالية في كليات التربية، وتوجه برامج إعداد المعلمين 
قبل الخدمة وأثناءها، وترسم مالمح التقدم والترقي للمعلمين، وتؤسس نظام رخصة المعلم 
لممارسة مهنة التعليم، وبالتالي تجعل مهنة التعليم مهنة منافسة للمهن األخرى، بل هي أم 

المهن، مما يسهم في تحسين نوعية التعّلم والتعليم. 

لجنة  وألع��ض��اء  التعليم،  مهنة  تطوير  هيئة  لطاقم  والتقدير  بالشكر  أتقدم  الختام،  وف��ي 
المؤهالت التي أعدت هذه الوثيقة، والمشاركون الذين ساهموا في نقاش الوثيقة، من إدارات 
غير  والمؤسسات  الفلسطينيين،  للمعلمين  العام  واالتحاد  الفلسطينية،  والجامعات  ال��وزارة، 
الحكومية، ووكالة الغوث الدولية، والمؤسسات الوطنية والدولية الشريكة، والشكر لمنظمة 
النور،  إلى  الوثيقة  هذه  إخراج  في  ساند  من  وكل  األورب��ي،  واالتحاد  النرويج،  وحكومة  اليونسكو 

على مستوى األفراد والمؤسسات. 

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

أ. لميس مصطفى العلمي 
وزيرة التربية والتعليم العالي
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مقدمة

ن�ست وثيقة اخلطة ال�سرتاتيجية للتطوير الرتبوي )2008-2012( على اإن�ساء هيئة تطوير مهنة التعليم ، والتي من مهامها؛ 

و�سع وثيقة اأخالقيات مهنة التعليم وقواعد ال�سلوك، كحلقة اأوىل من احللقات املتتابعة والتي ت�سكل الجراءات العملّية لتحقق 

ونظام  اجلامعات،  يف  الرتبية  كليات  يف  القبول  و�سيا�سات  للمعلمني،  املهنية  املعايري  كو�سع  التعليم؛  ملهننة  الرتبوية  املنظومة 

مزاولة املهنة، وو�سع معايري برامج اإعداد وتاأهيل املعلمني قبل اخلدمة واأثنائها، وذلك لتكون مرجعية للمعلمني يف كافة املدار�س 

احلكومّية واخلا�سة ووكالة الغوث، مما ي�ساهم يف حت�سني التعليم، ومن ثم حتقيق الروؤية الطموحة لوزارة الرتبية والتعليم العايل 

لرفع مكانة التعليم.

�سلوك  بقواعد  املعلم  التزام  املجتمع، ومن هنا كان من �سرورّيًا  تنمية  اأثرًا يف  واأكرثها  املهن،  اأ�سمى  التعليم من  اإن مهنة 

اأخالقية حتكم مهنته، فمن مقا�سد الر�سالت ال�سماوية الثالث اأن يكون لالإن�سان خلق ح�سن، و�سلوك �سوي يليق بكرامة الإن�سان. 

وقد دعا اهلل �سبحانه وتعاىل اإىل اللتزام بالأخالق؛ اإذ مدح نبيه الكرمي بقوله:« واإنك لعلى خلق عظيم« )القلم:4( ويكفي بيانًا 

لأهمية الأخالق واحلث عليها، حديث ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »اإمنا بعثت لأمتم مكارم الأخالق« ) حديث �سريف، رواه البخاري 

يف » الأدب املفرد » رقم ) 273 ((.

واأخالقيات مهنة  ال�سلوك  التزامه بقواعد  الأجيال وتربيتها كان ل بد من  تن�سئة  املعلم يف  يلعبه  الذي  الكبري  للدور  ونظرًا 

اأن يتحلى  التي ينبغي  ال�سوّية  لل�سلوكيات واملمار�سات  اأ�سا�سًا  التي تعترب  التعليم، والتي هي جمملها جمموعة املبادئ والقواعد 

املعلمون بها، ويف املقابل تلزم املجتمع والنظام التعليمي احرتام حقوق جميع العاملني يف مهنة التعليم لرفع مكانة املعلم وحت�سني 

نوعية التعّلم.

وختامًا جاءت هذه الوثيقة لت�سع قواعد ال�سلوك واأخالقيات مهنة التعليم، وامل�سادر التي حتكم العمل الرتبوي، وتكون اأ�سا�سًا 

للتفاعل بني الأطراف والعالقات والأنظمة والقوانني بهدف تطوير عالقة ايجابية وعمل جماعي فّعال، وتوعية املعلم مب�سوؤولياته 

وحقوقه.
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الجزء األول: المبادئ  والمجاالت

مبادئ أخالقيات مهنة التعليم: 
تنبثق اأخالقيات مهنة التعليم من مبادئ واأ�س�س عديدة ميكن الإ�سارة اإليها مبا ياأتي: 

االنتماء وااللتزام برسالة التعليم:	•
تعترب مهنة التعليم ذات ر�سالة خا�سة توجب على كافة املعلمني النتماء اإليها اإخال�سًا يف العمل، و�سدقًا مع النف�س واملجتمع 

وحفاظًا على املال العام. لذا، يتوقع من العاملني يف احلقل الرتبوي اأن يوؤمنوا باأهمية اللتزام بهذه الر�سالة، التي تقوم على تربية 

الأجيال الفل�سطينّية، وتعليمها مبا يتالءم ومنظومة القيم والأخالق التي متيز جمتمعنا الفل�سطيني باأ�سالته وعراقته ووطنيته.

 

الثقة واالحترام المتبادل:	•
تقوم مهنة التعليم على اأ�سا�س الثقة املتبادلة بني كافة العاملني يف هذه املهنة وبينهم وبني الطلبة واملجتمع. وذلك من خالل 

ممار�ساتهم للعمل الرتبوي والتعليمي، فهم يعملون بكٍد واإخال�س كاأ�سرٍة واحدة من اأجل م�سلحة اأبنائهم الطلبة، �سعيًا لتحقيق 

ر�سالة واأهداف مدر�ستهم. كما يتوقع التعامل مع كافة املعلمني بروٍح من الثقة والحرتام املتبادل من قبل امل�سوؤولني الرتبويني، 

مبن فيهم مدير املدر�سة والإداريني يف املديريات والوزارة.

احترام التعددية والتنوع:	•
يوؤمن العامل يف مهنة التعليم اأنها ذات بعد اإن�ساين وعاملي، تقوم على احرتام حقوق الإن�سان دون اللتفات اإىل ديانته، اأو لونه، 

اأو جن�سه، اأو انتمائه ال�سيا�سي. فاملعلم يعترب جميع طلبته اأبناًء له؛ يخل�س لهم ويتفانى يف تعليمهم. كما يحر�س على املو�سوعية 

يف ممار�ساته و�سلوكياته يف كافة الق�سايا، مبا ل يتناق�س مع حقه يف النتماء واملواطنة يف جمتمعه الفل�سطيني.

المواطنة والسلوك المنضبط:	•
اأفراد جمتمعه،  به كافة  واأمنوذجًا يحتذي  وثقافة جمتمعه، فهو قدوة  املنبثقة من عقيدته  بالأخالق احلميدة  املعلم  يلتزم 

ولي�س طلبته فح�سب. بجانب ممار�سة حياته العتيادية كمواطن فل�سطيني، ي�ساهم يف خدمة ق�سايا املجتمع بدرجٍة عاليٍة من 

الإخال�س والثقة، ويوؤمن باأن ال�سلوك املن�سبط والأخالق احلميدة هي الدرع الواقي، و�سمام الأمان للحفاظ على �سرف املهنة 

وهوية املواطنة.
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اإليمان بالعمل المشترك وبناء الشراكات بين أفراد المهنة والمجتمع:	•
اأهمية اميان املعلم بجدوى العمل التعاوين بني املعلمني والإداريني لتطوير مهنة التعليم، واأهمية بناء ال�سراكات والت�سابك مع 

املجتمع مب�سادره الب�سرية واملادية لالإرتقاء مب�ستوى التعليم. 

اإليمان بأهمية تعزيز الثقة بمهنة التعليم: 	•
اأغرا�س وم�سالح  لتحقيق  امل�سادر  ا�ستغالل  العلمية، وعدم  املعرفة  الأمانة يف  التعليم من حيث  الثقة مبهنة  تعزيز  اأهمية 

ذاتية، وجتنب تناق�س امل�سالح بني فئات املهنة، والتحلي بالنزاهة وال�سفافية يف ممار�سة املهنة. 

التعليم من أجل الحرية واألستقالل:	•
اإلتزام املعلم بتوعية الطلبة نحو واجباتهم الوطنية وتاريخهم ال�سيا�سي وواقعم وموقعهم وعدالة الق�سية الفل�سطينّية، وتعزيز 

ثقة الطلبة بهوتهم الوطنية وفق فل�سفة املنهاج الفل�سطيني ، والعمل على حتفز التفكري احلر الناقد واحلوار البّناء الذي ي�ساهم 

يف بناء �سخ�سية حرة وقادرة على اتخاذ القرار مبا يخدم الق�سية الفل�سطينية وامل�سلحة الوطنية.  
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مجاالت قواعد السلوك

مّت تناول بع�س قواعد ال�سلوك التي ينبغي اأن حتكم مهنة التعليم �سمن عالقة املعلم بالعنا�سر الب�سرّية للعملية الرتبوّية التي 

ميكن الإ�سارة لها يف اإطار املجالت الآتية:

المجال األول: عالقة المعلم مع طلبته:

ينبغي اأن تكون العالقة بني املعلم وطلبته عالقة اإن�ضانّية، وعليه تتحدد هذه العالقة �ضمن الآتي: 

• النظر اإليهم بعني الرحمة والرب، واأنه هو امل�سئول عن تعليمهم وتربيتهم، على اأ�سا�س من اللني واحلزم.	

• وعي املعلم  باأثره على فيكون قدوة ح�سنة لهم، فريبيهم على القيم الأخالقية، واملُثل العليا بينهم، ب�سلوكه قبل وعظه وكالمه.	

• ح�سن الظن بطلبته، وزيادة توقعاته لأدائهم. 	

• بذل لأق�سى طاقاته وجهده لتنمية كافة جوانب منوالطلبة مبا يالئم كل مرحلة عمرية وقدراتهم.	

• وعي املعلم بحقوق طلبته كب�سر واأطفال وطلبة وفق القوانني والأنظمة املعمول بها يف الدول والتفاقات الدولية والعالنات 	

العاملية مبا فيها العالن العاملي حلقوق الطفل.

• العمل على تنمية وعيهم بواجباتهم وم�سئولياتهم وتعزيزه لثقتهم باأنف�سهم، ومعلميهم، ومدر�ستهم، واأقرانهم، واأ�سرهم، 	

وجمتمعهم.

• احرتام املعلم لآراء طلبته ويتقبلها.	

• قبول الطلبة على اختالف خلفياتهم الجتماعّية والقت�سادّية والدينّية.	

 

المجال الثاني: عالقة المعلم مع أولياء األمور والمجتمع المحلي: 

اإن اأولياء الأمور يثقون باملعلمني عندما ير�ضلون اأبناءهم اإىل املدر�ضة، واملعلم املهني هو من ينجح ببناء عالقات وطيدة مع 

اأولياء الأمور �ضمن الآتية: 

•  م�ساركة ويل اأمر الطالب يف تربية اأبنائه وتعليمهم.	

• تزويد ويل الأمر مبعلومات دقيقة حول �سلوك اأبنائه، ومدى حت�سيلهم العلمي وتقدمهم.	

• توعية ويل الأمر، وتقدمي امل�ساعدة له يف كيفية تعلم اأبنائه وتعليمهم.	

• احرتام ويل الأمر واآرائه، وتقبل النقد البّناء.	

• اللتزام مببادئ النزاهه وال�سفافية �سمن عمله، وعدم قبول الهدايا والر�ساوى اأو عر�سها. 	

• اللتزام بالأخالق العامة والعادات الجتماعية ال�سائدة يف املجتمع.	
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المجال الثالث: عالقة المعلم مع زمالئه في العمل:

ل �ضك اأن العالقة بني املعلمني اأنف�ضهم تنعك�س على طلبتهم، وتوؤدي اإىل اإيجاد بيئة تعلميه فاعلة �ضمن الآتي:  

• ت�سجيع العالقة املهنّية مع زمالء املهنة داخل املدر�سة، والتحلي بالت�سامح والحرتام املتبادل بينه وبينهم.	

• امل�ساركة يف احلياة املدر�سية باإيجابية.	

• تبادل اخلربات مع املعلمني، وخا�سة الذين يحملون تخ�س�سا مماثاًل.	

• تقبُّل النقد البّناء منهم والتوجه اليهم كلما دعت ال�سرورة اإىل ذلك.	

• التعّرف اإىل طبيعة عمل باقي الزمالء مع الطلبة، كاملعلمني الذين يعلمون تخ�س�سات جديدة، واملر�سد الرتبوي، وال�سكرتري، 	

ونائب املدير...الخ.

المجال الرابع: عالقة المعلم مع مدير المدرسة:

متثل العالقة الإيجابية ملدير املدر�ضة ب�ضفته قائداً تربوّياً وركيزة اأ�ضا�ضّيّة لنجاح العملّية الرتبوّية �ضمن الآتي: 

• الثقة املتبادلة بني املعلم ومدير املدر�سة.	

• العمل بروح الفريق الواحد اأ�سا�س العالقة.	

• اللتزام بقواعد واأنظمة املدر�سة وتنفيذها.	

• امل�ساركة اليجابّية يف اأن�سطة املدر�سة وفعالياتها.	

المجال الخامس: عالقة المعلم مع المشرف التربوي:

تتمثل العالقة بني املعلم وامل�ضرف الرتبوي كالآتي:

• وعي املعلم اأن ال�سراف عملية قيادّية تعاونّية تعنى بتح�سني عمليتي التعّلم والتعليم.	

• بناء عالقة الود والحرتام والثقة املتبادله بينه وبني امل�سرف الرتبوي.	

•  التعاون والتتفاعل مع امل�سرف الرتبوي.	

• ال�ستفاده من خربة امل�سرف الرتبوي يف حت�سني اأدائه املهني ويقدرها.	

•  تقّبل دور امل�سرف الرتبوي كونه دور ا�سرايف ولي�س دورًا تفتي�سّيًا.	
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المجال السادس: عالقة المعلم مع المرشد التربوي:

تتمثل العالقة بني املعلم واملر�ضد الرتبوي كالآتي:  

• تتمثل العالقة بني املعلم واملر�سد الرتبوي كالآتي:	

• اإدراكه باأن الإر�ساد هو حق لكل طالب.	

• عدم ا�ستدراج املر�سد ملعرفة معلومات �سرية حول الطالب.	

• يتبادل امل�سورة بينه وبني املر�سد، حول م�سكالت الطلبة، فعملهما متكامل.	

• فهم دور املر�سد وادراكه للجوانب القانونية لعمل املر�سد.	
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الجزء الثاني: الحقوق والمسؤوليات

تعد م�سوؤوليات املعلم على درجة كبرية من الأهمّية، فالر�سالة التي يحملها واملهنة التي يزاولها حتتم عليه اأن يعطي   

اأكرث مما ياأخذ، فهو املربي واملعلم ومطلوب منه - يف اإطاري املهام والعالقات- العمل مع م�سادر ب�سرّية ومادّية متعددة، يف ظل 

عملية تعلمية تعليمية؛ غاية يف التعقيد، وتعدد النظريات التعلمّية التعليمّية ، يف عامل يت�سم بالنفجار املعريف، وثورة الت�سالت، 

وتعدد م�سادر املعرفة، وو�سائلها، ناهيك عن خ�سو�سية البيئة التي يحيا فيها الطالب واملعلم فاملعلم الفل�سطيني يعي�س هموم 

�سعبه من اأجل التحرر والبناء، يف ظروف غري م�ستقرة، والتحدي املاثل بتن�سئة طالبه على الهوية الفل�سطينية العربية الإ�سالمية 

مما ي�ساعف م�سوؤولياته، ويجعل من الواجبات واحلقوق ت�سري معًا نحو الطريق الذي ي�سرت�سد به يف مناخ  تتعدد فيه اأبعاد حقوق 

وم�سوؤوليات املعلم وواجباته، والتي من اأهمها:

حقوق المعلم

بال�ضتناد اإىل قانون اخلدمة املدنية رقم )4( املعدل لعام 2005م، وتو�ضيات منظمة العمل الدولية واليون�ضكو ب�ضاأن اأو�ضاع 

املدر�ضني ال�ضادر عام 1966م، فاإن من حق املعلم الفل�ضطيني اأن يتمتع مبجموعة من احلقوق املادية واملعنوية، والتي يجب 

توعية قطاع املعلمني بها، ومن اأهمها ما يلي:

الحقوق المادية:

• احل�سول على الراتب ال�سهري، والعالوات الدورية وغري الدورية امل�ستحقة وامللحقة بالراتب الأ�سا�سي، ح�سب ما ن�س عليها 	

القانون.

• التعوي�س عن اإ�سابة العمل.	

• التمتع بالإعفاءات ال�سريبية يف احلالت اخلا�سة التي ن�س عليها القانون.	

• احل�سول على راتب تقاعدي ح�سب ما ن�س عليه القانون.	

• احلق يف تعليم اأبنائه الذكور والإناث يف اجلامعات والكليات احلكومية وفق الر�سوم املخف�سة ح�سب القانون، وح�سب معايري 	

القبول يف تلك املوؤ�س�سات التعليمية. مع حقه يف ح�سول اأبنائه على املنح والقرو�س املالية التي يتمتع بها باقي الطلبة ووفق 

معايري منح هذه املنح والقرو�س يف اجلامعات احلكومية والعامة.

• احل�سول على الرتقية، واحلوافز، والعالوات الت�سجيعية.	
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الحقوق المعنوية:

• الأمن الوظيفي. 	

• احل�سول على التدريب الكايف، والإ�سراف التوجيهي الذي ُيح�سن من اأدائه.	

• التمتع بالإجازات ال�سنوية العتيادية، والعار�سة، واملر�سية الداخلية واخلارجية، واإجازة الأمومة، واحلج، والإجازة بدون 	

راتب، والعطل والأعياد الأ�سبوعية، ح�سب ما ن�س عليها القانون.

• الإنتماء للمنظمات والحتادات النقابية املرخ�سة والتي تعنى ب�سوؤون املعلم.	

• ممار�سة احلقوق املدنية التي يتمتع بها املواطنون ب�سفة عامة.	

• حمو العقوبات املتخذة �سده بعد املدة القانونية املن�سو�س عليها يف القانون اأو النظام، والنظر اليها وكاأنها مل تكن، دون اأن 	

يبقى للمخالفة التي مت حموها اأي اأثر على حقوق املعلم املادية واملعنوية.

• احل�سول على تكافوؤ الفر�س بنزاهة و�سفافية كاملتني يف كافة جمالت العمل، بعيدًا عن اأ�سكال الف�ساد كافة.	

• احلق يف احل�سول على التثقيف القانوين حول قانون اخلدمة املدنية املطبق، اأو اأية تعديالت وحتديثات جترى عليه.	

• احلرية املهنية: ينبغي اأن يتمتع املعلم باحلرية الأكادميية يف اأداء واجباته املهنية واأبرزها :	

• وامل�سابقات 	 التعليمية،  واملواد  املناهج،  اإعداد  مثل  جوانبها  بكافة  التعليمية  التعُلُمية  الن�ساطات  يف  الفاعلة  امل�ساركة 

الثقافية والوطنية.

• الطالع على التقارير اخلا�سة به ومناق�ستها مع م�سرفه ومدير مدر�سته.	

• التظلم والدفاع عن نف�سه �سد اأي اإجراء اتخذ �سده، �سمن ال�سوابط والأ�س�س الواردة يف القانون.	

• اأعلى تر�سل منها ن�سخة 	 اأوًل مع مدير املدر�سة واملعلم املعني، واإذا قدمت هذه ال�سكوى ل�سلطة  مناق�سة �سكاوى الأهل 

مكتوبة للمعلم ليطلع عليها مع الحتفاظ بحقه يف الدفاع عن نف�سه.
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مسؤوليات المعلم وواجباته

 تتعدد م�ضوؤوليات املعلم وواجباته، ومن اأهمها:

أواًل: مسؤوليات المعلم المهنية:

• النتماء اإىل مهنة التعليم، وذلك من خالل موؤ�سرات اأ�سا�سية، كثقته بدور واأهمية هذه املهنة، والعمل على تطوير ذاته مهنّيًا 	

وثقافّيًا.

• الطالع على اأبرز �سيا�سات التعليم الفل�سطينّية واأهدافها، و�سعيه اإىل حتقيق اأهدافها، وفق القوانني والأنظمة والتعليمات 	

التي حتكم النظام التعليمي الفل�سطيني.

• الأمانة يف العلم وعدم كتمانه، ونقل ما تعلمه اإىل الطلبة.	

• امل�ساركة يف الدورات التدريبّية واإجراء الدرا�سات الرتبوّية والبحوث الإجرائّية، والطالع عليها.	

• البتعاد عن ممار�سة اأي عمل اأو مهنة من �ساأنها اأن ت�سيء اإىل دوره كمعلم.	

ثانيًا: واجبات المعلم نحو مدرسته:

• اللتزام بواجبه الوظيفي واحرتام القوانني والأنظمة.	

•  تنفيذ املناهج والتقومي باأنواعه ح�سب الأنظمة والتعليمات املعمول بها.	

• التعاون مع املجتمع املدر�سي والعمل معا كفريق.	

•  امل�ساهمة يف حل امل�سكالت املدر�سية.	

• احلفاظ على خ�سو�سية املدر�سة واأ�سرارها.	

ثالثًا: واجبات المعلم نحو الطلبة:

• اللتزام مبعايري املعلم املهنية.	

• واحلوار 	 الت�سامح  على  وتعويدهم  اأ�سكاله،  بكافة  العنف  عن  بعيدًا  ح�سارّية،  باأ�ساليب  الأف�سل  نحو  الطلبة  �سلوك  تعديل 

البّناء، وال�ستماع للراأي الآخر واحرتامه.

• قبول الطلبة من ذوي الحتياجات اخلا�سة يف ال�سفوف التي يعلمها قبول حقيقيًا، وعدم اإهمال اأي منهم.	

• غر�س القيم والجتاهات الإيجابّية يف نفو�س طلبته.	

• ينمي لديهم ثقافة حب التعلم واملطالعة وال�ستك�ساف، والتفكري الناقد، واإدارة وا�ستثمار الوقت.	

• احرتام خ�سو�سيات الطلبة واحلفاظ عليها.	
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رابعًا: واجبات المعلم نحو المجتمع المحلي:

• القيام بدور القائد الواعي الذي يعرف القيم واملثل والأفكار التي حتكم �سلوك املجتمع.	

• توافق قوله مع ت�سرفاته واإعطاء املثل احلي لتالميذه وجمتمعه.	

• التفاعل والتوا�سل الإيجابي مع جمتمعه يف ق�ساياه امل�سريية والتحديات التي تواجهه. 	

•  اأن تتكامل ر�سالة املعلم مع ر�سالة الأ�سرة يف الرتبية احل�سنة لأبنائها.	

•  الظهور مبظر لئق يف جميع املواقف الجتماعية والثقافية والدينية.	

• احرتام املعتقدات الدينّية والفكرّية وال�سيا�سّية جلميع افراد املجتمع.	

• ال�سهام يف املحافظة على املدر�سة من التجاذبات ال�سيا�سية والفكري	

ان المعلم بالتزامه وانتمائه لهذه المهنة يسهم إسهامًا كبيرًا 
أن  وخاصة  سويتها،  ورفع  التعليم،  لمهنة  االحترام  إعادة  في 
المحلي  المستوى  على  له  مشهود  الفلسطيني  المعلم 
واإلقليمي بأنه يتصف بالقوة العلميّة والمهنيّة؛ كونه ينحدر 
من مجتمع يعرف أهمية العلم والتعليم، ويدرك أن التعليم هو 
أحد المكونات األساسيّة التي يمتلكها المجتمع الفلسطيني 

كسالح في ظل تهديد وجوده وكينونته.
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وبناًء على ما تقدم، يحر�س املعلمون يف مهنة التعليم على تاأدية واجباتهم كافة وميار�سونها بروح املبادئ والقواعد، �سالفة الذكر 

ويعملون على ن�سرها وتر�سيخها وتاأ�سيلها واللتزام بها بني زمالئهم وطلبتهم ويف املجتمع بوجه عام. اإ�سافًة اإىل ذلك، يتوجب 

على كل معلم فل�سطيني اأن يوؤدي ق�سم املهنة اأمام زمالئه يف املدر�سة، وفيما يلي ن�س الق�سم:

» أقسم باهلل العظيم أن ألتزم بأخالقيات مهنة التعليم، وأن 
قصارى  وابذل  اعتبار،  كل  فوق  الطلبة  أبنائي  مصلحة  أضع 

جهدي في سبيل تطوير المهنة، واهلل على ما أقول شهيد«.

اس�����م المعلم

توقيع المعلم 

قسم المعلم
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االستفادة من الوثيقة

الرتبوي  العمل  اأ�ضعدة  كافة  على  ال�ضلوك  وقواعد  التعليم  مهنة  اأخالقيات  وثيقة  ن�ضر  على  اجلاد  العمل  ال�ضروري  من 

ومنها: 

• اعتبار هذه الوثيقة جزءًا اأ�سا�سّيًا من م�ساقات التاأهيل الرتبوي التي تدر�سها اجلامعات وكليات الرتبية للطالب املعلم.	

• اطالع املعلم عليها عند تخرجه من كليات الرتبية يف اجلامعات وعند تعيينه يف مهنة التعليم مع اأداء الق�سم والتوقيع عليه. 	

• اعتبار هذه الوثيقة من الفعاليات ال�سرورّية �سمن ور�س العمل والأيام الدرا�سية وبرامج التدريب التي يلتحق بها املعلمون 	

اأثناء اخلدمة. 

• توظيف هذه القواعد والأخالقيات بني املعلمني يف التعامل مع بع�سهم من جهة، ومع اأولياء الأمور والطلبة من جهة اأخرى .	

• توظيف هذه القواعد والأخالقيات من قبل امل�سرفني الرتبويني ومديري املدار�س يف التعامل مع املعلمني.	

• اعتبارها وثيقة مرجعية ل�سلوك املعلم والتزامه اأثناء عملية التعليم.	

• توزيع الوثيقة على املعلمني مع بداية كل عام درا�سي للتذكري بها.	
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