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  للطالب الجامعي  الميثاق األخالقي

  
  . للطالب الجامعي تجاه نفسه األخالقیة ولیةئالمس: أوال 

  .تخصصهم ومهنتهمتجاه  لطالب الجامعةالمسئولیة األخالقیة : ثانیاً 

  .المدرسین والجامعةتجاه لطالب الجامعة ة األخالقیة یالمسئول: ثالثاً 

في حیاته الجامعیة  زمالئه تجاه امعيللطالب الجلیة األخالقیة ئو المس: اً رابع
  ).العملیة(وأیضًا حیاته المهنیة )  العلمیة(

  .عالمجتم تجاه للطالب الجامعيالمسئولیة األخالقیة : اً خامس
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  للطالب الجامعي  الميثاق األخالقي

   :مقدمـة
اهللا علیم بذات  إنا اهللا قلتم سمعنا وأطعنا واتقو  إذواذكروا نعمة اهللا علیكم ومیثاقه الذي واثقكم به {

  .٧سورة المائدة ، آیة  –صدق اهللا العظیم                                  .}الصدور

موجهة لسلوكه ومنظمة لرغباته  ألنها وأساسیادورا مهما  اإلنسانحیاة  في واألخالق تمثل القیم
تمثل  أصبحتفقد  ومیةالی األنشطةفي  شائعة وأصبحتوطالما وجدت قیم  ،ومحققه الحتیاجاته

مرتبط بهذه القیم وال یستطیع الخروج  اإلنسانسلوك  أن إليالمجتمع ومؤشرا  فيشریعة الحیاة 
 .علیها

یجریها ویرسیها عن قصد مرسوم والى  السفینة فيفالقیم تقوم بنفس الدور الذي یقوم به الربان 
  .ك بزمامه وتوجههتمس التيعلى حقیقته هو فهم القیم  اإلنسانففهم  ،هدف معلوم

والجامعة منظمة أخالقیة ألنها تعنى بالبناء العلمي واألخالقي للطالب، ومن غیر المتصور أن 
جراء البحوث في حین سلوك طالبها ال تتمشى مع األخالق،  ٕ تنجح الجامعة في تخریج الكوادر وا

ار مهم نحدد من معیوأخالقي للطالب الجامعي في أنه  قیمي میثاقوبالتالي تبرز أهمیة وجود 
في تحدید طرق ووسائل تحقیق ، كذلك المساهمة  غیر مرغوبما هو هو مرغوب و  خالله ما
ضد المخاطر  المنشودة والمرجوة، كما أن االلتزام األخالقي للطلبة في الجامعة یؤمنها األهداف

امج الجودة بدرجة كبیرة، كما یساهم في تدعیم عددًا من البرامج كبرامج التنمیة البشریة و بر 
  .االستراتیجي الشاملة و برامج التخطیط
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  :واآلن قبل التطرق لنصوص المیثاق البد من تحدید مفهوم المیثاق والقیم

  . عقد مؤكد بیمین وعهد: هو المیثاقومعنى 

هو عقد مؤكد یربط بین األطراف الداخلة فیه برابطة و  هو قانون ملزم مفهومنافي  المیثاق و

  . وعالقة مؤكدة

  .والعلمیة السیاسیة واالقتصادیة: في معامالته اإلنسانیة كافة كل ما یلتزم به اإلنسانهو 

كلمة  وتوحي. من الناحیة الصرفیة جمع قیمة القیم المعلوم أن كلمة ومن:  للقیمأما تعریفنا 

یتبوأها بین الناس، وشأنه في المجتمع، كما ترتبط هذه القیمة  سان التيالقیمة على مكانة اإلن
  .البشریة والتصرفات اإلنسانیة بشكل ذاتي وموضوعي حكما وتقییما باألفعال

السلوكیة والمبادئ الثابتة أو المتغیرة التي ترتبط  مجموعة من األخالق والتمثالت بالقیمیقصد و 

وبالتالي، تحدد كینونته وطبیعته وهویته انطالقا من مجموع  .بشخصیة اإلنسان إیجابا أو سلبا
  .والوجدانیة والعملیة تصرفاته األدائیة

   :تجاه نفسه للطالب الجامعي األخالقیة لیةئو المس :أوال

في  مستقبًال  كمهنيأن یحافظ على المثل العلیا لسلوكه الشخصي الجامعي طالب العلى  - ١
  : النواحي التالیة

  .مسؤولیات مهنیة وتفرده إال عندما یتعلق هذا السلوك بإنجازته كطالب جامعي ذاتییمان باإل - أ

أو   األمانة والغش والتدلیس  تمسال یشارك في مواقف ال أخالقیة أالجامعي طالب العلى  -  ب
  . اإلهمال

كممثل  كمهني مستقبالً نزعاته الشخصیة وسلوكه  میز بینی أن الجامعيطالب الیجب على  - ج
 . التي یتبعهاته نلمه



 ٥

على مستوى عالي من الكفاءة  أن یبذل قصارى جهده لیحافظ الجامعيطالب الیجب على   - ٢
  . العلمیة والعملیة في الممارسة

       كانت المعاناة مهمامسؤولیة العمل الذي یؤدیه  أن یتحمل الجامعيطالب الیجب على  - ٣
 . أو الجهد المبذول

 

 . كل من یتحلى بالخبرة والكفاءة والتخصص العلميهو  مستقبالً  الجامعةطالب   - ٤
 

أو     أن یتجنب الممارسات غیر اإلنسانیة أو المتحیزة ضد شخص  الطالب الجامعيعلى   - ٥
 .خالل فترة تدریبه الجامعي أو مهنیًا مستقبًال  شخص جماعة أو

 

 .  معاییر المهنة وقیمهامع اتفاقا : فر النزاهة ونظافة الیدضرورة توا  - ٦
 

في   العالقات المهنیة لتحقیق مكاسب شخصیة یستغل الأالجامعي طالب العلى  یجب  - ٧
 .حیاته الجامعیة أو المهنیة مستقبًال 

أن یكون مخلصا لروح  التخرج مشاریعما وخصوصًا  المشترك في بحث الجامعةطالب  على - ٨
   . المطلقة في عرض النتائج البحث العلمي واألمانة

 ً◌   :تخصصهم ومهنتهمتجاه  لطالب الجامعةاألخالقیة المسئولیة : ثانیًا

 أن یحافظ ویدعم قیم وأخالقیات الطالب الحفاظ على تكامل ونزاهة المهنة حیث یجب على - ١
  :خالل المهنة من تهارسال ویعرف المهنة

  . المهنة حمایة وتدعیم كرامة المهنة ویجب أن یكون شجاعا في مناقشة ونقد -أ

 أيیصدر من  الذي خالقيالالاتخاذ اإلجراءات من خالل القنوات الصحیحة ضد السلوك  - ب
  . عضو آخر في المهنة

  . الغیر مؤهلین والغیر مصرح لهم بالعمل بواسطة األشخاصمهنته منع ممارسة  -ج

  . نتیجة یتم التوصل إلیها تحریف عند اإلعالن عن خدمة أو أيتجنب  - د

  



 ٦

  :خدمة المجتمع -٢ 

ألكبر قطاع  العامة والخاصة بالمجتمعدعم المهنة لتقدیم الخدمات  إلىالطالب یجب أن یسعى 
  :خالل ممكن من الجمهور من

والمنفعة والنزاهة  المساهمة بالوقت والجهد والخبرة المهنیة في األنشطة التي تحقق االحترام - أ
  .لمهنته والكفاءة 

صدار وتطبیق مساندة وصیاغة وتطویر -  ب ٕ   . السیاسات المفیدة للمهنة وا

  :تطویر المعرفة -٣

 العلمیة بمسئولیة تجدید وتطویر المعرفة الخاصة بالممارسةالطالب الجامعي یضطلع  یجب أن
  :وذلك من خالل المهنیةو 

  .لتخصصه على المعرفة المهنیة  هأن تعتمد ممارست - أ

لى علم بكل منجزاتها المستحدثة یكون ع نأو ته اختبار دقة المعرفة الحدیثة الخاصة بمهن -  ب
  .مستقبًال  ةیالمهن هإلثراء معارف

 ن یشارك الزمالء في المعرفة البحثیةأو لتخصصه القاعدة المهنیة العامة  أن یساهم في بناء -ج

  .خالل دراسته الجامعیة والمهنیة  الخاصة بالممارسة

وذلـك لمدرسـین الجامعة وا تجاهلطالب الجامعة ة األخالقیة یالمسئول: ثالثاً 
 :من خالل

المؤسسة التي یعمل  فیجب أن یتمسك بالتزامه تجاه  المؤسسة التي یعمل بها االلتزام تجاه - ١
  :بها ویتحقق ذلك من خالل

  .التزام الطالب بشكل كامل وعام لمتطلبات الجامعة وقوانینها وفلسفتها -أ

  . أن یحترم معلمیه والقائمین على العملیة التعلیمیة  -ب 



 ٧

بحرص على أنها ملك  بالجامعةواألثاث واألدوات الموجودة  الجامعي أن یتعامل مع المبنى -ج
   .له ولمن من بعده 

وفى األغراض  التي یعمل بها بحرص شدید لجامعةأن یستخدم موارد االطالب  على - د
  . المخصصة لها فقط

جراءات ا أن یعملالطالب على  - ه ٕ ومساعدتها  على  ةلجامععلى تحسین وتطویر سیاسات وا
 . بكفاءة وفاعلیة تقدیم خدماتها

فــي حیاتـــه  زمالئــه تجـــاه للطالــب الجــامعيلیة األخالقیــة ئو المســ :اً رابعــ
  :)العملیة(وأیضًا حیاته المهنیة ) العلمیة(الجامعیة 

 :الزمالء بمراعاة ما یلي أهمیة االحترام واإلخالص والمجاملة والبشاشة عند التعامل مع

 
علمیة والعملیة والمهنیة مستقبًال المصالح واالهتمامات ال مع زمالئه لتحقیقطالب الاون أن یتع - أ
.  

 یطلع علیها مع الزمالء أثناء عالقاتهم ومعامالتهم على أسرار التيطالب الأن یحافظ  -  ب
  .مستقبًال  المهنیةو  العلمیة

 ني في النطاق األخالقيأن یبتكر أوضاع للممارسة التي تسهل األداء المهطالب العلى  - ج

  .في الجامعة  والمهني بین الزمالء

اآلراء المختلفة وان یستخدم القنوات المناسبة  أن یتعامل باحترام وأمانة معطالب العلى  - د
  .أن یكون دیمقراطي التعامل  األمور على هذه أحكامهللتعبیر عن 

 أن یراعى مصالح خرآ زمیل أو یحل محل الذي یحل محل زمیلةطالب الیجب على  -ه 

  .مهامه الجامعیة والعملیة خالل خالل تدریبه وأیضًا  وسمعة ذلك الزمیل

 لتحقیق مكاسب أو مزایا خاصة لنفسه ورؤسائه النزاع بین زمیل لهطالب الیجب أال یستغل  - و
.  



 ٨

التحكیم أو الوساطة عند اختالف وجهات النظر مع  الجامعيطالب الیجب أن یطالب  -  ز
  .مستقبًال  لمواقف مهنیة قاهرة للوصول إلى حلول وسطیة الزمالء

  .لزمالئهاالحترام والتعاون الذي یظهره  لزمالء المهن األخرى نفسطالب الیجب أن یظهر  -ح

  :المجتمع تجاه الجامعي للطالبالمسئولیة األخالقیة : اً خامس

العامة للمجتمع وذلك من تحقیق الرفاهیة  علىطالب الیجب أن یعمل  دعم الرفاهیة العامة - ١
  :خالل

على أساس الجنس أو اللون أو العمر أو الدیانة أو  شخص أو جماعة أيمنع التحیز ضد  - أ
أو اإلعاقة العقلیة أو أیة مزایا على أساس سمة  الزوجیةالحالة  القومیة أو العقیدة السیاسیة أو

  . أو مكانة خاصة شخصیة

 األفراد التي یحتاجون د والخدمات والفرص إلى كلالعمل على ضمان وصول كل الموار  -  ب
  .إلیها

الخاص بالجماعات واألشخاص ذوى  زیادة الخیارات والفرص لجمیع األشخاص مع االهتمام -ج
  . الحاجة الشدیدة

  . والعرقیة والطبقیة التي تشكل المجتمع احترام الفروق الثقافیة -  د

في مجتمعه  في حاالت الطوارئ واألزمات المفاجئة الخدمات العاجلة لتقدیمطالب ال مسارعة -  ه
  .خبرة علمیة  منأي یبرز دوره من خالل ما اكتسبه  ، المجاعاتو مثل الحروب والكوارث 

  .عفي المجتمالتغیرات في السیاسات والتشریعات لتحسین األوضاع طالب الیجب أن یشجع  - و

نشاء للجمه المشاركة غیر الرسمیةطالب الیجب أن یشجع  -  ز ٕ ور في تشكیل السیاسات وا
   .أي یكون له دور فعلي في المجتمع التابعة لتخصصهالمؤسسات 

 

  المراجع
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