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 أخالقيات المهنة اسم المقرر:
 BIS٦٩٨ :رقم المقرر

اسم ورقم المتطلب 
 السابق:

 اليوجد
 متطلب كلية مستوى المقرر:

 ساعتان الساعات المعتمدة:
 

 ):Course Information( *معلومات المقرر        
 أخالقيات المهنة  اسم المقرر:
 BIS٦٩٨ رقم المقرر:

 ال يوجد اسم ورقم المتطلب السابق:
 ال يوجد اسم ورقم المتطلب المرافق:

 متطلب كلية مستوى المقرر:
 ساعتان الساعات المعتمدة:

Modernzers methods Module Title: 
 SUN Module ID: 

 Prerequisite (Co-
requisite) : 

 Co-requisite : 
 Course Level: 
 Credit Hours: 

 
                                                            وصف المقرر :
 Module Description 

لمهنة ، ومصادر أخالقيات ا ،و الوظيفة المهنةبين   بيان، مفهوم أخالقيات المهنةعليها؛ يحتوي هذا المقرر على مجموعة من الموضوعات القيمة التي يجب على الطالب التعرف 
لمهن اجميع األخالق الوظيفية العامة ل ،العمل في اإلسالم اإلسالم، ومكانةوشروط المهنة في 

هنة خصائص أخالقيات م، صاحب العملمن األخالقيات المطلوبة في ضوء القرآن و السنة، و  المعلم تواجباوالمعنوية،  والمادية المهنية المعلِّم حقوق العامة، المعلم صفات، التعليم
 الفساد المالي واإلداري.مكافحة الوظيفة،  وأخالقيات وسلوكه

 
                                                           أهداف المقرر :

 Module Aims 
 ١ أخالقيات المهنة ومكانتها في اإلسالمأن يعرف الطالب   ١
 ٢ وحياة الفردأن يدرك الطالب أهمية أخالقيات المهنة في نجاح العمل  ٢
 ٣ في الحضارة اإلسالمية أخالقيات المهنة تطبيقاتأن يلم الطالب ب ٣
 ٤ أخالقيات المهنةاهتمام أنظمة المملكة العربية السعودية بأن يعي الطالب  ٤
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ي ف تانفي الحلول البناءة للقضايا في المواقف الجماعية سواء أك الطالب سهمأن ي ٥
 عضواً في جماعة.   تمركز قيادي أم كان

٥ 
ساليب ستخدم وسائل إيجاد المعلومات الجديدة أو أتحدد وتأن  الطالب  ستطيعأن ي ٦

 التحليل الالزمة إلنجاز المهام المسندة إليه
٦ 

          مخرجات التعليم:                                                                                                    
Learning Outcomes: 

ساليب ستخدم وسائل إيجاد المعلومات الجديدة أو أتحدد وتأن  الطالب  ستطيعأن ي ١
 ة إليه التحليل الالزمة إلنجاز المهام المسند

١ 
 ٢ .مفهوم المهنة والعمل ومكانتهماأن يعرف  الطالب  ٢
 ٣ ان يلم الطالب باألخالقيات الخاصة بالمهنة ٣
 ٤ . المهنة في أنظمة المملكة العربية السعوديةأخالقيات أن يشرح الطالب  ٤
ي فأخالقيات المهنة في أنظمة الهيئات والمؤسسات التعليمية أن يوضح الطالب  ٥

 العربية السعودية المملكة
٥ 

                                                               :Course Contents          محتوى المقرر:         
                                                                                               

 قائمة الموضوعات
(Subjects) 

عدد 
 األسابيع
(Week

s) 

ساعات 
 التدريس

(Hours) 
 ٢ ١  وأهدافه الجديد الطالب بالمقرر تعريف

 ٢ ١ ، والمصطلحات التي لها عالقة بالمهنة.مفهوم أخالقيات المهنة
 ٢ ١ و الوظيفة ،   ومصادر أخالقيات المهنة : المهنةبين  بيان 

 ٤ ٢ شروط المهنة في اإلسالم
 ٢ ١ :العمل في اإلسالم مكانة

 ٢ ١ األخالق الوظيفية العامة لجميع المهن في ضوء القرآن و السنة
 ٢ ١ صاحب العملمن األخالقيات المطلوبة 

 ٢ ١ خصائص أخالقيات مهنة التعليم، 
 ٢ ١ ويةوالمعن والمادية المهنية المعلِّم العامة، وحقوق المعلم صفات

 ٢ ١ الوظيفة وأخالقيات وسلوكه المعلم واجبات
 ٢ ١ الفساد المالي واإلداري.مكافحة 

 ٢ ١ محاربة الرشوة 
 ٢ ١ محاربة األخالقيات المذمومة أثناء العمل
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                                        :Textbook and Referencesالكتاب المقرر والمراجع المساندة:     
                                                           

 اسم الكتاب المقرر
Textbook title 

 اسم المؤلف (رئيسي)
Author's Name 

 اسم الناشر
Publisher 

 سنة النشر
Publishing 

Year 
ISBN 

من منظور المهنة أخالق 
 إسالمي

    د. الجداوي+ د.شحاته

 اسم المرجع
 Reference 

 اسم المؤلف (رئيسي)
Author's Name 

 اسم الناشر
Publisher 

 سنة النشر
Publishing 

Year 
 

أخالقيات اإلدارة في 
الوظيفة العامة 

وتطبيقاتها في المملكة 
 العربية السعودية.

    . د. فهد العثيمين أ.

    . د. بالل خلف السكارنه أخالقيات العمل 
 

ة س المعتمدلتدرييتم تعبئة معلومات المقرر  فقط باللغتين العربية واالنجليزية وباقي المعلومات بلغة ا* 
 ويكرر لكل مقرر في الخطة الدراسية

Course Information should be filled in Arabic and English. Other  *
information should be filled using the approved teaching language at the 

college. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


