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 الميثاق األخالقي للمعلم

 قسم المهنة 

أقسم باهلل العظيم أن التزم مبادئ الدين اإلسالمي وشرائعه وقيمه الدينية والروحية وأن ألتزم  

وأن أؤدي عملي    وآدابها وأنظمتها قوانين المهنة   للمعلم واحترماألخالقي  بمبادئ الميثاق

بمهنة التعليم وتحقيق أهداف التربية في دولة الكويت   وتفان وإخالص لالرتقاء بأمانة وشرف 

د. وهللا على ما أقول شهي  

  األمانة

تعالى  إن أولياء األمور قد تركوا أبنائهم في أيد أمينة فال بد من حفظ هذه األمانة مصداقا لقوله  

( بالعدل(ناِت إلى أهلها وإذا حكمتم بين النّاس أن تحكموا هللا يأمركم أن تؤدوا األما  ))إن   

  الحكمة

وضع األمور في نصابها ومخاطبة كل إنسان على قدر عقله مصداقا لقول علي بن أبي طالب  

رضي هللا عنه )حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب هللا ورسوله( وكذلك على المعلم  

صدر من المتعلمين لقوله تعالى )ادُع إلى  بعض السلوكيات التي تالتحلي بالعفو والصبر على 

  سبيل ربِّك بالحكمِة والموعظِة الحسنة(

 المظهر العام 

من أخالقيات مهنة التعليم المظهر العام للعاملين بها ويجب أن يتسم من يعمل في هذه المهنة  

تعالى   )فاهلل عليه وسلم   صلى هللا بالوقار والسكينة والمظهر الالئق مصداقا لقول رسول هللا

  جميل يحب الجمال(

  االتزان الداخلي

بمعنى القدرة على تقبل نقد اآلخرين ويعرف قدر نفسه فال يشعر باإلحباط وال يخجل من  

. نته تقوم على طهارة ونقاء النفسالمواقف المفاجئة ويبتعد عن الغضب ألن مه  
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  العدل

هللا يأمُر بالعدل واإلحسان( فالعدل مطلوب في كل شيء وهو ضروري في    إِن)تعالى  قال 

. أمرالكراهية والبغضاء فوجوب العدل في كل  بينهم تنشأمعاملة المتعلمين وتربيتهم حتى ال   

  الصدق

يجب على المعلم أن يجنب نفسه والمتعلمين الكذب ويبين لهم أنه من خصال المنافقين  

  منه،لى الفجور والمعاصي وأنه من اسباب دخول النار فيجب الحذر باإلضافة الى انه يجر ا

اْلَكاِذبُوَن(إِنََّما يَْفتَِري اْلَكِذَب الَِّذيَن الَ يُْؤِمنُوَن بِآيَاِت ّللّاِ َوأُْولـئَِك ُهُم ) تعالىقال    

  السرية

الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات والبحوث وحماية خصوصية األفراد والمؤسسات التي  

. رؤسائهيعمل بها المعلم وعدم إفشائها اال بموافقة   

  الكفاءة

أن يبذل اقصى طاقاته في إنجاز المهام الموكلة إليه وان يبذل ما في وسعه لتطوير مستوى  

ا َعِملُواْ َوَما َربَُّك بِغَافِلٍّ   وبة، المطلأدائه للوصول الى درجة الكفاءة  مَّ قال تعالى )َوِلُكّلٍّ َدَرَجاٌت ّمِ

ا  يَْعَملُوَن(َعمَّ   

  تقبل المحاسبة

يكون مسؤوال عن تصرفاته ويتحمل تبعية أخطاءه وال يضع األعذار أو يلق باللوم على  

ّللّاُ   )ِليَْجِزي عالىتقال  فيها،اآلخرين في حالة وقوع مشكلة هو المسؤول عنها أو يكون طرفا 

ا َكَسبَْت إِنَّ ّللّاَ َسِريُع  اْلِحَساِب(ُكلَّ نَْفسٍّ مَّ   

  الربانية

وهي أن يُعلِّم الناس بصغار العلم قبل كباره مصداقا لقوله تعالى )َما َكاَن ِلبََشرٍّ أَن يُْؤتِيَهُ ّللّاُ  

ةَ ثُمَّ يَقُوَل ِللنَّاِس ُكونُواْ ِعبَاداً لِّي ِمن ُدوِن ّللّاِ َولَـِكن ُكونُواْ َربَّ  انِيِّيَن بَِما  اْلِكتَاَب َواْلُحْكَم َوالنُّبُوَّ

تَْدُرُسوَن(لُِّموَن اْلِكتَاَب َوبَِما ُكنتُْم ُكنتُْم تُعَ    
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