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  الميثاق ا
خ�قى للط�ب

ق عدة أسباب منها لمن منط، جماعة أو مجتمع أوفرد  أيحياة  فيأشياء هامة  واألخالقالقيم 

التى يجب اتخاذها ولها دور  والقرارات اإلنسانيعلى سبيل المثال : أنها عنصر موجة للسلوك 

ى أ في األخالقياتالتنبؤ بهذا السلوك والشك أن  فيبل وتساهم  ،اختيار الوسائل والغايات في

االستقرار  تكوين المجتمع وفى فيضرورية  فهيطويل لهذا  تاريخيمجتمع هى نتائج تطور 

  .االجتماعية والثقافية هوالمحافظة على حيات

، ومتطلبًا أساسيًا لتنظيم المجتمع  تعتبر األخالق ضرورة من ضروريات الحياة المتحضرةلذا 

  حيث تكون "القوة هي الحق" وليس "الحق هو القوة". ةواستقراره، وغيابها يعني غلبة شريعة الغاب

ة ذات دور تعليمي وتنويري وتربوي مسئولة عن نشر والجامعة علي وجه الخصوص كمؤسس

الجامعة ، ف هوفي كل ما تدعو إلي اسياساتهاألخالق ليس فقط في ممارساتها وٕانما أيضًا في 

جميع مسئولة عن االلتزام الخلقي في األداء، ومسئولة أيضًا عن تنمية االلتزام الخلقي بين 

  . طالبها

  
  للط�ب فيما يلى :تتمثل مبادئ الميثاق ا
خ�قى و

  التمسك بتعاليم الدين الصحيحة والقيم الخلقية .  -1

 إحترام معلميه والقائمين على العملية التعليمية . -2

  .التدريب على قبول النصح والسماع للرأي ا&خر -3

  زرع روح التعاون بين الط;ب في شتى مجا5ت الحياة.   -4

  التعاون. –اDمانة  –اDخ;قية : الصدق إبراز أھمية التمسك بالقيم  -5

  إحترام قواعد العمل بالكليه ويلتزم بھا.  -6

  التعامل مع الزم;ء بروح التسامح وا5حترام المتبادل.  -7

  مراعاة مشاعر ا&خرين ويقدم لھم المساعدة عند الحاجة.   -8
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  تقبل آراء ا&خرين والبعد عن التعصب.  -9

10- Dمانة . التحلى بالصدق وا  

  إحترام الذات وتقديرھا دون إستع;ء وإحترام ا&خرين .  -11

  اللجؤ إلى التفاوض والحوار لحل الخ;فات دون اللجؤ إلى العنف .  -12

  المحافظة والتعامل مع ا^مكانات المادية بالمؤسسة التعليمية بحرص على أنھا ملك له    -13

  ولمن من بعده .      

  وأھل القدوة في أفعالھم وأقوالھم وسلوكھم . محاكاة الرموز -14

  عدم التواجد فى الكليه بعد إنتھاء اليوم الدراسى . -15

  -ويمكن تلخيص بنود الميثاق الط�بى فى :

  الب / الطالبةالط فميثاق شر
  كلية ا,قتصاد المنزلىب 

  ويتضمن ھذا الميثاق أمرين:

  وتشتمل على:   :الحقوق )1     

  الصحية والنفسية وا6جتماعية .الرعاية    •
  شرح موضوعات المقررات الدراسية بإتقان .   •
  حماية الط�ب / الطالبات داخل مبانى الكلية من أي أخطار مفاجئة .   •
  ....) .-علمياً  -فنياً  -حرية إختيار النشاط المناسب (رياضياً    •
  عدم تعرضھم لOھانة والحفاظ على كرامتھم وكيانھم .   •
  ا
نشطة الترفيھية (رح�ت, مسابقات,...) إلخ. ا,شتراك فى   •
  تشجيع المتفوقين / المتفوقات ومنحھم المكافآت التشجيعيه وشھادات التقدير .   •
 وضع لوحة شرف تسجل فيھا أسماء الط�ب المتفوقين والمتفوقات فى جميع ا
قسام بالكلية . •

 الواجبات : )2

 . الخلقيةالتمسك بتعاليم الدين الصحيحة والقيم  •
 . أن يحترم معلميه والقائمين على العملية التعليمية •
 . ويلتزم بھابالكلية  أن يحترم قواعد العمل •
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 . أن يتعامل مع زم�ءه بروح التسامح وا6حترام المتبادل •
 . أن يراعى مشاعر اaخرين ويقدم لھم المساعدة عند الحاجة •
 . أن يستخدم ألفاظ مھذبة في تعاملھم مع اaخرين •
 . أن يتقبل أراء اaخرين ويبعد عن التعصب •
 . أن يتحلى بالصدق وا
مانة •
 . أن يحترم ذاته ويقدرھا دون استع�ء كما يحترم اaخرين •
 . للعنف أللتفاوض والحوار لحل خ�فاته دون أن يلج أأن يلج •
بحرص على أنھا ملك له ولمن من  بالكليةالموجودة  6توا
ثاث وا
مبانى الكلية أن يتعامل مع  •

  . بعده

  

  

********************** 

 مع اطيب التمنيات بالتوفيق

====================  

 ( رئيس الھدف )

 أ.د/ كفاية سليمان أحمد

 ( ا
عضاء )

 د/ أشرف عبد الحكيم                   د/ أحمد بيبرسأ.م.

  د/ ھشام عاصم                        م/ شيماء مبارك         

     


