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الـمــقـدمــــة

يّعد ميثاق اأخالقيات مهنة التعليم املعد من قبل املجل�س االأعلى للتعليم اإجنازا مهما ومدخال 

قيما يف خ�سم تطوير العمل التعليمي ، كونه م�ستمدا من العقيدة االإ�سالمية التي تدعو اإىل 

مكارم االأخالق ، لقوله تعاىل يف و�سف نبيه الكرمي : ) واإنك لعلى خلق عظيم ( ) القلم : 

4( ومنبثقا من الروؤية الوطنية لدولة قطر 2030م ، وارتكازه على مبادئ الد�ستور القطري 

الدائم . اإن من االأدبيات املهنية التي تعتني بها معظم الدول املتطورة توثيق اأخالقيات مهنة 

التعليم ، حيث يعترب ذلك �سرورة حتمية يف منظومة العملية الرتبوية والتعليمية .

موا�سلة  للتعليم على  االأعلى  املجل�س  اأف�سل حر�س  تعليم  نحو  املبادرة  توجه  مع  ومتا�سيا 

تفعيل م�سامني ميثاق اأخالقيات مهنة التعليم باالرتكاز على املحاور االآتية:- 

 اأخالقيات مدير املوؤ�س�سة الرتبوية نحو: مهنته ، موظفيه ، طالبه ، جمتمعه .	

 اأولياء االأمور ، 	 اأخالقيات الكادر الرتبوي نحو: مهنتهم ، روؤ�سائهم ، زمالئهم ، 

جمتمعهم . 

 	 ، االأمور  اأولياء   ، املدر�سي  جمتمعه   ، طالبه   ، مهنته   : نحو  املعلم  اأخالقيات 

جمتمعه .

اإن اأبرز عنا�سر املهنة اأخالقياتها ومعايريها االأخالقية ومن هذا املنطلق تكت�سب االأخالق 

املهنية اأهمية كبرية ملا لها من اأثر فعال يف بناء جيل واأمة �ساحلة تقوم على اأ�س�س من العلم 

واالأخالق العالية وكما قيل : 

اإمنا االأمم االأخالق ما بقيت                                 فاإن هم ذهبت اأخالقهم ذهبوا 

ولنحقق ا�ستمرار وجناح منظومة التعليم وتطورها فال بد من وجود ميثاق اأخالقي مهني 

يلتزم به كل من ينتمي للمنظومة التعليمية يرتجم من �سلوكه اليومي .

مكتب حتليل ال�سيا�سات واالأبحاث
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لت�سليط ال�سوء على اأهمية  اأننا اأفردنا له حموراً  ومع اأن املعلم ينتمي للكادر الرتبوي اإال 

دوره يف العملية التعليمية، فم�سوؤولياته عظيمة وهي تغذية الفكر بالعلم واملعرفة ، وتن�سئة 

االأجيال ليخدموا اأنف�سهم ودينهم ووطنهم، فاملعلم �ساحب ر�سالة ال بد اأن ي�ست�سعر عظمتها 

وي�ؤمن باأهميتها فاال�ستقامة وال�سدق واالأمانة واحللم واحلزم واالن�سباط والت�سامح وح�سن 

املظهر واحل�سمة يف نف�س الوقت وب�سا�سة الوجه �سمات يجب اأن يلتزم بها ليكون القدوة 

ال�ساحلة الأهم ثروة منتلكها اأال وهي اأبناوؤنا ) الطلبة ( وكما قال �ساحب ال�سم� ال�سيخ حمد 

بن خليفة اآل ثاين :  { اإن ما نن�سده لبالدنا من تقدم ورفعة مرهون بقدرتنا على النهو�س 

مب�ؤ�س�ساتنا التعليمية وتط�يرها } فاملعلم ه� ج�هر العملية التعليمية  يف املدر�سة وع�سبها 

�سامية  مكانة  وله  غاياتها،  اإىل  والو�سول  اأهدافها  عليه جناحها يف حتقيق  يتوقف  الذي 

يف نف��س اأبنائه ، وه� القدوة لطالبه خا�سة وللمجتمع عامة مبا له من مكانة وتقدير يف 

املجتمع فال بد اأن يدرك اأهمية هذه املكانة ويلتزم باحلفاظ على اأخالقيات املهنة .
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الف�صـل الأول

تعريفـات  وم�صطلحـات

  تعريف امليثاق

 - امليثاق لغًة : هو العهد )جممع اللغة العربية/املعجم الو�سيط(. - ا�سطالحا : هو عهد

 بني طرفني اأو اأكرث يلتزم به االإن�سان فكرا و�سلوكا اأمام اهلل ونحو نف�سه واالآخرين،

    وترتتب عليه واجبات وحقوق لالأطراف املعنية .

تعريف الأخالق 

ين )ابن منظور/معجم ل�سان العرب(. - اخُللق لغة : هو ال�سجية والطبع والعادة والدِّ

- ا�سطالحا : تعني عادات يكت�سبها الفرد نتيجة تعر�سه ملوؤثرات االأ�سرة واملدر�سة 

واملجتمع والبيئة وتنطبع يف نف�سه ويتمثلها يف ت�سرفاته يف املواقف املختلفة .

امليثاق الأخالقي للرتبويني 

القائمون على  اأن يعتقدها  التي ينبغي  الفا�سلة  ال�سلوكية  ال�سجايا احلميدة والعادات  هو 

العملية التعليمية فكرا و�سلوكا اأمام اهلل ثم اأمام اأنف�سهم واالآخرين .

تعريفات متعلقة مب�صطلحات واردة بالوثيقة

- الرتبويون : كل القائمني على العملية الرتبوية من ا�ست�ساري ،ع�سو جمل�س تربوي �ساحب 

ترخي�س ، مدير ، معلم ، من�سق ، باحث ، مر�سد ، م�سرف ، اإداري ، ونح�هم.

- املوؤ�س�سة الرتبوية : هي م�ؤ�س�سة عم�مية ذات �سخ�سية معن�ية تن�ساأ بناء على مر�س�م 

تنفيذي ي�سريها طاقم يتك�ن من االإداريني ذوي تخ�س�سات خمتلفة.
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- الكــادر الرتبوي : املوظفون والعاملون يف املوؤ�س�سة الرتبوية مثل : امل�سرفون والباحثون 

... وغريهم.

- املعلم : ه� ال�سخ�س الذي يق�م بعملية التعليم يف مراحل التعليم العام ، وما يف م�ست�اها 

من معاهد. 

- امللتحقون : امل�ستفيدون من خدمات املوؤ�س�سة الرتبوية كالطلبة واملتدربني ونحوهم.

- املدر�سة : هي موؤ�س�سة لتعليم الطلبة دون املرحلة اجلامعية.

 

املبـادئ الأ�صا�صيـة التـي حتكـم امليثـاق

1. العدل: اأن ين�سئ عالقات مع االآخرين ويتخذ القرارات واالإجراءات التي البد واأن تكون 

متوازنة ومن�سبطة ، وين�ساأ عن هذا املبداأ املمار�سات يف التعيينات والرتقيات والتقييم 

املو�سوعي لالأع�ساء والهيئات املعاونة والطالب والعاملني.

اآمن  اأن يتحلى من ميار�س العمل الرتبوي بحب عمله و تهيئة جو  2. االأمانة واالإخال�س: 

للم�ساهمة يف تعميق ال�سعور بالراحة لالأع�ساء ، ويف التعامل بني اأع�ساء املوؤ�س�سة الرتبوية 

وحما�سبة ومراجعة املمار�سات املختلفة للجميع.

3. االحرتام والعمل التعاوين: اأن يعمل كل من ينتمي للعمل الرتبوي بروح الفريق الواحد 

،ويحرتم قيمه وي�سود بينهم روح االإخاء واالحرتام والتعاون ، يقدم اأعلى درجة من احرتام 

االآخرين.

اأ�سا�س  على  الرتبوية  املوؤ�س�سة  اأع�ساء  بني  التمييز  وعدم  بامل�ساواة  التعامل  امل�ساواة:   .4

اجلن�س اأو الن�ع اأو املركز اأو امل�ست�ى االجتماعي اأو العالقات ال�سخ�سية اأو الدين اأو االأ�س�ل 

العرقية اأو االإعاقة وغريها ، واأن يك�ن التعامل خاليا من كل اأن�اع التحّيز. 
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5. الدميقراطية: تكون يف عر�س االأ�سباب التي اأدت اإىل اتخاذ القرارات واالإجراءات بحيث 

تكون مقنعة ومتوازنة.

التهديد واال�ستغالل  الثقة: تهيئة جو �سحي يف املوؤ�س�سة الرتبوية خاٍل من كل و�سائل   .6

الوظيفي واملهني.

وتط�ير  لت�سحيح  ت�ؤدي  والتي  املدر�سة  ونتائج  بيانات  عر�س  يف  ال��س�ح   : ال�سفافية   .7

العملية التعليمية.

8. التكامل املهني: اأن يحر�س اجلميع على االإ�سهام بكل ما هو مفيد و�سالح وذي منفعة 

واحرتام  امل�سالح  ت�سارب  وتفادي  واأهدافها  ر�سالتها  وتدعيم  الرتب�ية  امل�ؤ�س�سة  الأع�ساء 

ا�ستقاللية االآخرين.

9. ال�سرية واخل�س��سية: احرتام اخل�س��سية فيما يت�فر لدى االأع�ساء من معل�مات خا�سة 

عن الزمالء اأو العاملني اأو الطالب بحيث ال تعر�س اإال على االأ�سخا�س املرخ�س لهم بذلك 

،وال ت�ستخدم هذه املعلومات يف االإ�ساءة لالآخرين اإال ما قد يتطلبه الوعي وال�سمري لالإبالغ 

عن املخالفات التي تلحق ال�سرر بالعملية الرتب�ية وامل�سلحة العامة قال تعاىل ) ال يحب اهلل 

اجلهر بال�سوء من القول اإال من ظلم وكان اهلل �سميعا عليما ( االآية :148 - �سورة الن�ساء. 

10. التجديد واالبتكار: اأن يعمل على التطوير واالبتكار والتجديد ، ويحث الفريق الذي يعمل 

معه على اأهمية التطوير واالبتكار يف تقييم االأداء.

11. العمل يف اإطار املعايري املهنية : ربط العمل الرتبوي باملعايري املهنية التي حتدد اأ�س�س 

�سري العملية التعليمية كما جاء يف �سيا�سات املعايري املهنية الوطنية لقادة املدار�س واملعلمني 

)املجل�س االأعلى للتعليم/�سيا�سات املعايري املهنية لقادة املدار�س واملعلمني(.
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اأهـــداف امليثـاق

1. تعزيز تبني الرتبويني لر�سالتهم وانتمائهم ملهنتهم، واالرتقاء بها واالإ�سهام يف تطوير 

املجتمع. 

2. توطيد العالقات والروابط االإن�سانية بني كافة اأع�ساء االأ�سرة الرتبوية.

3. ت�عية الرتب�يني مبهنتهم ومكانتها يف بناء االأجيال وا�ست�سراف امل�ستقبل.

4. تعزيز مكانة الرتبويني العلمية واالجتماعية ،وتدعيم البحث العلمي.

5. حّث الرتبويني على امتثال قيم واأخالق مهنته و ترجمتها �سلوكيا يف حياته العملية.

6. و�سع اإطار مرجعي للرتبويني ي�سمن االلتزام باأخالقيات املهنة.
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الف�صـل الثانـي

لكون مدير املوؤ�س�سة الرتبوية هو القائد الرئي�سي الذي يقع على عاتقه م�سوؤوليات  نظراً 

جمة خا�سة باملوؤ�س�سة، لذا يجب اأن يكون ذلك القائد على قدر كبري من املهنية يف العمل 

حتى يتحمل العبء الكبري لهذه امل�س�ؤولية العظيمة. ويف البن�د الالحقة ت�جد بع�س ال�سفات 

التي ينبغي على مدير املوؤ�س�سة الرتبوية التحلي بها من اأجل القيام بدوره على الوجه االأكمل 

ويف �سبيل قيادة العملية الرتبوية واالرتقاء بها اإىل امل�ستويات املرجوة. 

املادة الأوىل : اأخالقيات مدير املوؤ�ص�صة الرتبوية جتاه مهنته :-

• القيام بواجباته املهنية مع مراعاة القيم الدينية والعادات والتقاليد واأخالقيات املهنة 	

على اأف�سل وجه.

• اتخاذ كافة التدابري الالزمة ل�سمان �سالمة امللتحقني والكادر الرتبوي باملوؤ�س�سة.	

• تطبيق معايري اجلودة ال�ساملة يف االإدارة واملمار�سات التعليمية املختلفة لبناء خمرجات 	

ذات جودة عالية.

• مراعاة القواعد العلمية ال�سحيحة يف بناء النهج الرتبوي املتبع.	

• اإدارة املوؤ�س�سة الرتبوية باأ�سلوب دميقراطي بحيث ي�سارك ويتعاون اجلميع يف �سناعة 	

على  التغلب  �ساأنها  من  التي  والتو�سيات  االقرتاحات  تقدمي  يف  وامل�ساهمة  القرار، 

التحديات الرتبوية.

• التعامل مع اأع�ساء املوؤ�س�سة ب�س�رة الئقة مبنية على االحرتام املتبادل.	

• التعاون مع نظرائه يف املوؤ�س�سات الرتبوية املختلفة مبا يخدم العملية الرتبوية ككل.	

• االبتعاد عن ا�ستخدام العالقات ال�سخ�سية بغر�س حتقيق املنفعة الذاتية.	

• توفري بيئة تعليمية �سحية واآمنة اأ�سا�سها الثقة واالحرتام املتبادل والتعاون.	

• احلفاظ على �سرية املعلومات اخلا�سة بامللتحقني والكادر الرتبوي وعدم ت�سريبها اإاّل 	

الأغرا�س مهنية بحتة ، وعن طريق االلتزام بال�سيا�سات الرتبوية وال�سوابط االإدارية 

املنظمة.

• عدم حجب اأي بيانات من �ساأنها اأن تخدم العملية الرتبوية.	



12

• باملوؤ�س�سة 	 اخلا�سة  واالإح�سائيات  والبيانات  للحقائق  وال�سادق  ال�سحيح  العر�س 

الرتبوية وامللتحقني والكادر الرتبوي.

• عدم قبول الهدايا اخلا�سة التي من �ساأنها اأن توؤثر على قرارته.	

• عدم ا�ستخدام مبنى امل�ؤ�س�سة  الأغرا�س غري من�س��س عليها يف عقد امل�ؤ�س�سة دون اأخذ 	

اإذن م�سبق من اجلهة املخولة.

• االبتعاد عن امل�ساركة يف ممار�سات غري مهنية من �ساأنها اأن حتّيد بالعملية الرتبوية عن 	

م�سارها ال�سحيح.  

املادة الثانية : اأخالقيات مدير املوؤ�ص�صة الرتبوية جتاه موظفيه :-

• االإيفاء باحتياجات اأفراد الكادر الرتبوي من تطوير مهني وبيئة عمل حمفزة وخدمات 	

متنوعة.

• احرتام وجهة نظر اأفراد الكادر الرتبوي يف خمتلف الق�سايا الرتبوية وعدم جتاهلها اأو 	

التقليل من �ساأنها،وتقبل النقد البناء الذي يهدف اإىل تطوير العملية الرتبوية. 

• وحماولة 	 الرتبوي  الكادر  الأفراد  والنف�سية  وال�سحية  االجتماعية  الظروف  مراعاة 

التعاون معهم حلل م�سكالتهم بكافة الطرق املختلفة.

• التعامل مع اجلميع بكل احرتام وتقدير وحب دون تفرقة اأو حماباة الأ�سخا�س اأو لفئة 	

معينة دون غريها.

• اإر�ساء نظام حوافز مادية ومعنوية وفق معايري واأ�س�س منهجية لت�سجيع اأفراد الكادر 	

الرتبوي وا�ستثمار طاقاتهم. 

• اإ�سعار جميع املوظفني باالأمان الوظيفي عن طريق تطبيق اللوائح والقوانني الوا�سحة 	

التي ت�سمن حقوقهم وعدم ا�ستخدام و�سائل التهديد وال�سغط النف�سي.

• ن�سر ثقافة اجلودة يف التعليم.	

• تطبيق نظام للتوجيه والتقييم وامل�ساءلة قبل ال�سروع يف اتخاذ قرارات جزائية. 	

• االلتزام باملعايري املن�س��س عليها عند التوظيف اأو اإنهاء العقود وعدم ا�ستخدام االأهواء 	

ال�سخ�سية.
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املادة الثالثة : اأخالقيات مدير املوؤ�ص�صة الرتبوية جتاه امللتحقني :-

• والتقاليد 	 والعادات  الوطنية  والهوية  ال�سمحة  الدين  وتعاليم  االإ�سالمية  القيم  غر�س 

االإيجابية بهدف اإن�ساء جيل م�ؤمن واٍع.

• والزيارات 	 وامل�ساركات  االأن�سطة  خالل  من  امللتحقني  لدى  البناءة  املمار�سات  تعزيز 

اخلارجية. 

• املجتمعية 	 االأن�سطة  يف  التط�ع  على  ت�سجيعهم  خالل  من  مبجتمعهم  امللتحقني  ربط 

املختلفة لبث ثقافة التط�ع وحتمل امل�س�ؤولية يف امل�اقف املختلفة.

• تقدمي خدمات تعليمية متميزة جلميع امللتحقني بدون تفرقة اأو حماباة لفئة ما على 	

ح�ساب االأخرى.

  املادة الرابعة : اأخالقيات مدير املوؤ�ص�صة الرتبوية جتاه جمتمعه :-

• تعزيز القيم االإ�سالمية والعادات والتقاليد املجتمعية االإيجابية.	

• اأن�سطة املوؤ�س�سة 	 اأفراد املجتمع يف العملية التعليمية من خالل ع�سويتهم يف  اإ�سراك 

الرتبوية.

• املجال 	 واإف�ساح  املوؤ�س�سة  قرارات  اتخاذ   االأمور يف  واأولياء  امللتحقني  اإ�سراك ممثلي 

للحوار والنقا�س.

• التعاون مع موؤ�س�سات املجتمع املختلفة بغر�س بناء خمرجات تعليمية ذات جودة عالية 	

تلبي احتياجات �سوق العمل. 
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امليثـاق الأخالقـي لأع�صـاء الكـادر الرتبـوي

املادة اخلام�صة : اأخالقيات اأداء ع�صو الكادر الرتبوي جتاه مهنته :-

• العمل على خدمة اأهداف وغايات املوؤ�س�سة الرتبوية وحتقيق امل�سلحة العامة.	

• اأداء واجبات وظيفته ومهامها املوكلة اإليه متوخيا االأمانة والنزاهة والدقة واملهنية.	

• احلر�س على االإملام بالقوانني واالأنظمة وتطبيقها دون اأي جتاوز اأو خمالفة اأو اإهمال.	

• تكري�س اأوقات الدوام الر�سمي للقيام مبهام وواجبات وظيفته وعدم القيام باأي ن�ساط 	

غري متعلق بواجباته الر�سمية.

• اآخر 	 على  واالإطالع   ، املهنية  قدراته  وتط�ير  اأدائه  لتح�سني  دائمة  ب�س�رة  ال�سعي 

امل�ستجدات يف جمال عمله.

• تقدمي مقرتحات لتح�سني اأ�ساليب العمل ورفع م�ست�ى االأداء،وامل�ساعدة يف توفري بيئة 	

عمل اآمنة و�سحية.

• االإ�سالمي 	 وال�سل�ك  االآداب  تنتهك  اأعمال  اأو  ممار�سات  اأو  ت�سرفات  اأي  عن  الناأي 

القومي.

• جتنب اإثارة البلبلة والفو�سى داخل املوؤ�س�سة بالتعر�س اإىل ق�سايا ذات �سبغة �سيا�سية 	

اأو دينية اأو اجتماعية ح�سا�سة.

• احرتام حق�ق وم�سالح االآخرين دون ا�ستثناء والتعامل معهم دون تفرقة على اأ�سا�س 	

العرق اأو الن�ع االجتماعي اأو املعتقدات الدينية اأو ال�سيا�سية اأو الو�سع االجتماعي اأو 

ال�سن اأو ال��سع ال�سحي واجل�سماين اأو اأي �سكل من اأ�سكال التمييز.                                                                                                                      

• االلتزام باملظهر الالئق املحت�سم .	

املادة ال�صاد�صة :اأخالقيات ع�صو الكادر الرتبوي جتاه روؤ�صائه :-

• التقيد بتنفيذ اأوامر روؤ�سائه، وتوجيهاتهم وتعليماتهم وفق الت�سل�سل االإداري.                                                  	

• التعامل مع روؤ�سائه باحرتام.  	

• عدم التطاول على روؤ�سائه اأو اجلهة التي يعمل بها بالت�سهري اأو القذف �سواء مبا�سرة 	

اأو من خالل و�سائل االإعالم.                                                      
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• اإعالم رئي�سه عن اأي حتديات يواجهها في مجال العمل.       	

املادة ال�صابعة : اأخالقيات ع�صو الكادر الرتبوي جتاه زمالئه :-

• التعامل باحرتام ولباقة و�سدق مع زمالئه واملحافظة على عالقات ودية معهم دون 	

متييز. 

• احرتام خ�س��سيات زمالئه وعدم ا�ستغالل اأي معلومات تتعلق بحياتهم اخلا�سة 	

بق�سد االإ�ساءة.

• التعاون مع زمالئه بروح العـــمـل اجلماعي واملبادرة بــمـــ�ســــاندتهم بـــاآرائه مبــــهنية 	

ومو�سوعية.                                                                          

• م�ساندة زمالئه حيثما اأمكن حلل امل�سكالت التي تواجههم يف العمل لالرتقاء باأداء 	

العمل وحت�سني بيئته.      

• الت�رع عن اأي ت�سرفات اأو ممار�سات اأو اأعمال ال اأخالقية تنتهك االآداب العامة 	

وال�سلوك االإ�سالمي القومي.                               

املادة الثامنة : اأخالقيات ع�صو الكادر الرتبوي جتاه امللتحقني :-   

• احرتام امللتحق و تقدير ذاته دون متييز.	

• عـــــدم ا�ســــــتخدام املـــعلومات و االأ�سرار اخلا�سة بامللتحقني لل�سغط عليهم اأو 	

الت�سهري بهم.                                             

• عدم اإقامة اأي عالقات فردية تق�م على اأ�سا�س امل�سلحة ال�سخ�سية.                              	

• امل�ساهمة يف ا�ستتباب االأمن والطماأنينة داخل املوؤ�س�سة.                                                         	

• عدم قبول الهدايا التي من �ساأنها التاأثري يف عالقته بامللتحقني.                                                                                                                   	

• الت�رع عن االإ�ساءة با�ستخدام االألفاظ البذيئة اأو اأي اعتداء بدين.                                                                                                                       	

• احلر�س على توفري احلماية للملتحقني من اأية عوامل تعر�سه لالنحراف.                                                          	
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املادة التا�صعة : اأخالقيات ع�صو الكادر الرتبوي جتاه جمتمعه :-

• تنمية القيم االإ�سالمية  والعادات والتقاليد املجتمعية االإيجابية.	

• امل�ساركة يف االأن�سطة املجتمعية املختلفة الهادفة . 	

• التفاعل مع املتغريات املجتمعية يف جمال تخ�س�سه.	

• التعاون مع امللتحقني يف دعم االأن�سطة املجتمعية الداخلية واخلارجية .	

                                  

امليثـاق الأخالقـي للمعلـم

 اإن املعلم من الركائز االأ�سا�سية يف منظومة التعليم ، و�ساحب ر�سالة مقد�سة يف تربية اأجيال 

امل�ستقبل، فهو القدوة املثلى وحجر الزاوية الذي يقوم بتهيئة الفر�س التعليمية التي متّكن 

الطلبة من التعلم واكت�ساب املعرفة ، ومن هذا املنظور فهو مطالب بااللتزام االأخالقي يف 

اأدائه لعمله ويف عالقاته مع االآخرين. وهذا امليثاق يج�سد عنا�سر االلتزام الذي ي�سعى كل 

معلم اإىل الوفاء به وفيما يلي بنود امليثاق.

املادة العا�صرة : اأخالقيات املعلم جتاه مهنته :-

• االعتزاز مبهنته واملحافظة على كرامته وكرامة مهنته.	

• تقدمي مثاال اإيجابيا يف اأدائه لعمله داخل املوؤ�س�سة الرتبوية وخارجها.	

• مواكبة متغريات العملية الرتبوية.	

• املحافظة على �سرية الق�سايا املتعلقة باملهنة.	

• عدم ا�ستغالل من�سبه لتحقيق مكا�سب �سخ�سية اأو مالية.	

• امل�ساهمة بفاعلية نح� تط�ير ذاته واالرتقاء مبهنته ، واالإبداع فيها.	

• االلتزام با�سرتاتيجية النظام الرتبوي وخططه وبراجمه واحرتام فل�سفته واأهدافه. 	

• االلتزام باملظهر الالئق لل�سخ�سية الرتب�ية.	
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املادة احلادية ع�صر: اأخالقيات املعلم جتاه طالبه :-

• اإعداد الطالب لتحمل امل�س�ؤولية بحيث ي�سبح م�اطنا �ساحلا فاعال يف املجتمع. 	

• اإتباع مبادئ ثابتة يف تعامله مع جميع الطالب. 	

• تهيئة الطالب ليكونوا قادة منتجني يف موؤ�س�ستهم وجمتمعهم.	

• غر�س القيم واملبادئ ال�سامية يف نفو�س الطالب.	

• تعزيز االحرتام املتبادل بينه وبني الطالب ،فهناك �سيا�سات لتقومي �سلوك الطالب 	

متبعة يف املجتمع املدر�سي ) املجل�س االأعلى للتعليم/�سيا�سات تقومي �سلوك الطالب(

• احلر�س على تن�سئة جيل موؤمن باهلل وحمب لوطنه ولالأمة العربية واالإ�سالمية ومعتز 	

برتاث املجتمع القطري.

• بناء عالقة وثيقة بينه وبني طالبه ويتقبل ا�ستف�ساراتهم ب�سدر رحب وال�سماح باحل�ار 	

واملناق�سة واإبداء راأيهم بحر�س واأدب. 

• مراعاة الفروق الفردية.	

• الت�رع عن االإ�ساءة با�ستخدام االألفاظ البذيئة اأو اأي اعتداء بدين.	

 املادة الثانية ع�صر: اأخالقيات املعلم جتاه جمتمعه املدر�صي :-

• االمتثال للقوانني واللوائح وال�سوابط املن�س��س عليها. 	

• االلتزام بالعدل واملو�سوعية يف التعامل مع االإدارة والزمالء.	

• احرتام زمالئه واملحافظة على العالقات الطيبة معهم.	

• م�ساندة زمالئه مهنيا وعلميا. 	

• القيام بواجباته باإخال�س وتفاٍن لدعم ر�سالة موؤ�س�سته الرتبوية.	

• الدفاع عن احلق�ق امل�سروعة للمعلم. 	

• امل�ساهمة يف االرتقاء بالعملية التعليمية واملجتمع املدر�سي.	

• عدم التغا�سي عما ي�سر م�سلحة املدر�سة اأو املهنة.	
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املادة الثالثة ع�صر: اأخالقيات املعلم جتاه اأولياء الأمور :-

• تقدمي املعل�مات ال�سادقة عن الطالب وتقدمه الدرا�سي.	

• تكامل ر�سالة املعلم مع ر�سالة االأ�سرة يف تربية االأبناء.	

• تفهم خ�س��سيات ويل االأمر واملحافظة على اأ�سراره.	

• التعاون مع ويل االأمر يف االرتقاء بامل�ست�ى االأكادميي للطالب.	

• احلر�س على التحلي باالأمانة وال�سدق وال�سفافية واالحرتام يف تعامله مع ويل االأمر.	

املادة الرابعة ع�صر: اأخالقيات املعلم جتاه جمتمعه :-

• امل�ساهمة يف تنمية املجتمع وتقدمه.	

• التفاين يف خدمة الوطن.	

• ربط املادة التعليمية باهتمامات املجتمع وتطلعاته وقيمه.	

• التفاعل مع املتغريات املجتمعية مبا يفيد التعليم واملجتمع.	

• املحافظة على مكانة املوؤ�س�سة الرتبوية ودورها الفّعال يف املجتمع. 	
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عــقــد امليـثــاق

بعد اإطالعي على امليثاق االأخالقي للرتبويني والذي يحدد ال�سوابط االأخالقية التي حتتم 

على كل متخ�س�س ميار�س هذه املهنة اأن يقر بها ويلتزم مبا ورد فيها:- 

اأتعهد بتنفيذ جميع ما جاء يف مواد هذا امليثاق واأن اأقوم باأداء كافة امل�سوؤوليات الواجب علّي 

القيام بها والتي تن�س عليها م�اد امليثاق االأخالقي امل�سار اإليه. 

اال�سم : -------------------------------------------------------

رقم الوظيفة :---------------------------------------------------

الوظيفة : ------------------------------------------------------

التوقيع : ------------------------------------------------------- 

       التاريخ :         /      /        14هــ    املوافق           /       /         20م    
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