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مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم  
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 الصيدلة  كلية لطالب األخالقى الميثاق
 

 تعريف الميثاق االخالقى:  
الميثاق االخالقى هو مجموعة القيم العليا التى تسعى الكلية الى االلتزام بها لتحقق السالتها ويحدد الميثاق القواعد  

 الواجب توافرها فى سلوك الطالب داخل الحرم الجامعى. 
هذا  . ويحدد ند ظهور خالفات حول سلوك معينويعتبر الميثاق االخالقى بمثابة دليل يسترشد بة الجميع خاصة ع 

 الميثاق القواعد الواجب اتباعها فى العمل االكاديمى وكذلك السلوك المحرم.  
 

 مقدمة: 
يرتكب سلوكيات قد اليوم تحديات قد تؤثر فى فكره و مشاعرة و كذلك فى سلوكه و من ثم يواجه الطالب الجامعى 

 و مجتمعه.    تسبب توتر فى عالقته بأساتذته و زمالءه فيصبح عضوا مزعجا فى جامعتهخاطئة  
أما فى حالة تحصنة باألخالقيات التى يجب تحليه بها وتوعيتة بالواجبات التى يلتزم بها و الحقوق التى يتمتع بها و 

 القوانين التى تنطبق علية فانه يستطيع أن يواجه التحديات و الصعوبات.  

 بنود الميثاق األخالقى لطالب كلية الصيدلة:
 المحافظة على التقاليد الجامعية و المظهر العام لطالب كلية الصيدلة.  .1

 احترام أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة والجهاز االدارى و فنى المعامل.  .2

 عيدها المحددة. افى موو الحصص العملية االلتزام بحضور المحاضرات  .3

 يحرص على حضور المحاضرة قبل دخول المحاضر بوقت كاف. .4

 . ن يتفاعل الطالب مع األستاذ داخل المحاضرةأ .5

 يبذل قصارى جهده ويعمل على تنمية ذاتة حتى يساهم فى بناء المجتمع.  .6

 تحرى االمانة فى تسجيل النتائج المعملية. .7

 مراعاة سالمة زمالئه أثناء اجراء التجارب المعملية ومراعاة شروط االمن و السالمة فى المعمل.  .8

 وتركها كما تم استالمها قبل العمل. األجهزة و األدوات المعمليةالحفاظ على  .9

 يحترم توجيهات القائمين على التدريس وكذلك فنى المعمل. .10

 االلتزام بعدم الغش وأن يعتمد على نفسة فى انجاز و اعداد األبحاث المكلف بها.   .11

 احترام أخالقيات التعامل مع حيوانات التجارب.   .12

 و تثقيفية فى اللغات و الحاسب اآللى.الحصول على دورات تدريبية    .13

 حضور الندوات الثقافية و المناظرات العلمية.  .14

 ة و الممرات وعم الجلوس فى الممرات.  يجب ان يحافظ على نظافة الكلي  .15

 يحرص على عدم ترك المياة مفتوحة عند استخدام دورات المياة. .16

 ال لتعطيل الدراسة و التحريض على عدم حضور المحاضرات.  .17

 الجامعية.  ال التالف المنشآت و األجهزة أو المواد أو الكتب   .18

 ال للغش و االخالل بنظام االمتحان.     .19

 عند استعمال الطالب للمكتبة يجب االلتزام باآلتى:    .20

 غلق المحمول قبل دخول المكتبة.  ▪

 و المحافظة على الهدوء عدم التحدث بصوت مرتفع داخل المكتبة ▪



 
 

 عند استعارة الكتاب يجب اآللتزام باعادته فى الموعد المحدد.  ▪

 يلتزم بعدم وضع أى عالمة على الكتاب أو بداخلة.  ▪

 قة من الكتاب.عدم نزع أى ور ▪

 يحرص على اعادة الكتاب فى المكان المخصص لة. ▪

 يلتزم بقوانين التصوير بالمكتبة.  ▪

 يمتنع عن تناول أطعمة أو مشروبات داخل المكتبة.  ▪

 
 

الطالب عضوا هام فى أسرة الجامعة وشريك فعال فى صناعة سمعتها و هيبتها فى المجتمع لذا فان الجامعة تنادى 
 سمات للطالب المثالى وهى تحرص على ضرورة تحلى طالبها بهذه الصفات وتحاسبهم عليها. بأهمية وجود 

 المثالي  الجامعي الطالب صفات
 . وخارجه  الجامعي الحرم داخل والنضباط االلتزام  ▪
 . التراكمي  المعدل وفق  األكاديمي العلمي التفوق  ▪
 . بالنفس والثقة  النفعالي  التزان ▪
   .بها  المكلف  واألنشطة   والواجبات   المهام  أداء إنجاز  على   القدرة مدى ▪
 . الدراسي التفوق  على  والحرص  المحاضرات  متابعة ▪
 . الخلق وحسن   المظهر  حسن ▪
 . الشخصية  والمهارات  اليجابي  السلوك ▪
   .به   المحيط والمجتمع  الجامعي  المجتمع  خدمة في  بارز  بدور   قيامه ▪

 . صحيحة  بطريقة   الوقت وتقسيمه استغالل ▪

 . الهوايات  على ممارسة  المحافظة ▪

   . المحلية و العالمية  ألحداث  ▪

 .   الجامعة و إدارة   األساتذة و  مع الكلية  طيبة  عالقات   إقامة على  القدرة ▪

 . المجتمع الجامعية وخدمة  األنشطة في  المشاركة ▪

 
 دائما  والنجاح بالتوفيق طالبنا لجميع تمنياتنا مع
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