
 

 
 

  جامعيااللتزام األخالقي ال عقد

 تمهيد : 

أهميّةَ التربية السليمة القائمة على مبادئ الدين  الجامعي التعليم أدرَك المربون، والمشتغلون في حقل         

، ألبنائنا ولكل أسرة بهدف تحقيق التماسك واألخّوة والمحبة والتعاون بين أفراد المجتمع، واألخالق القويمة

لمسئولية الذاتية واالجتماعية. ومن هذا المنطلق جاءت الئحة وقواعد تنظيم السلوك والمواظبة لطالب وإلنماء ا

تعليم العالي الوكمسعى ساٍم من مساعي  األخالقيكاستراتيجية تنّمي الشعور والسلوك جامعي مراحل التعليم ال

ة لضبط السلوك والمواظبة. وتعديلهما . وقد احتوْت الالئحة على كثيٍر من القواعد واألسس المنّظمجامعةال

ورعايتهما باألساليب التربوية المناسبة والمتدرجة في تعاملها اإلرشادي لتقويم التصرفات واألخطاء التي يمكن 

 أن تحصل من قبل الطالب.

وعليه فقد قّسمت الالئحة المخالفات السلوكية إلى خمس درجات متصاعدة حسب الحّدة والتكرار من الدرجة 

األولى إلى الدرجة الخامسة؛ مبتدئة بما يوقعه الطالب على نفسه من أذى، ومنتقلة إلى مخالفات أشّد كالتعرض 

أو للمجتمع بالسلوكيات العدوانية أو بالتصرفات غير السويّة. وورَد في الالئحة ما  جامعيلآلخرين أو للنظام ال

لسلوكية على خلفيّة المنهج الوقائي في حماية الطالب والطالب وفق حّدة المخالفات ا جامعةيحّدد مسؤوليات ال

من الوقوع في السلوكيات الخاطئة. وعندما تحدث المخالفات السلوكية؛ يصبح هناك التدخل والضبط. وهذا يأتي 

 في جزٍء من الالئحة أال وهو إجراء التعامل مع تلك األخطاء السلوكية.

فيز الطالب باالبتعاد عن المخالفات السلوكية والتشجيع على االنتظام وال نغفل عملية تقويم السلوك القائم على تح

والمبادرات اإليجابية، ولكي تكتمَل جميع اإلجراءات ويّطلع اآلباء على بنود الالئحة، ويتّم التقبّل للتوجيهات 

قواعد السلوكية "  والذي اُستّمدت مواّده من ال جامعي" عقد االلتزام األخالقي التم صياغة والتعليمات فقد 

في دائرة  جامعةيضع الطالب واألب والسوالمبادئ األخالقية التي ينبغي أن يتحلّى بها الطالب. وهذا العقد 

المسئولية كالتزام وتأكيد على ممارسة اإلجراءات التنفيذية الصادرة بحق الطالب عندما يسلك سلوكا خاطئا أو 

 تصرفا مهينا أو يتوانى في المواظبة. 

في الوصول إلى الكليات و  جامعةالعقد ما هو إال وسيلة لتحقيق ذلك بتعاون الطالب وولي أمره مع إدارة الوهذا 

 .السلوك القويم  المنشود من كافة األطراف فنوصي الطالب وولي أمره بااللتزام بما جاء  بهذا  العقد  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 تنبيهات قبل التوقيع على العقد  : 

 

 نظم وقوانين ملزم للطالب وولي أمره  حال التوقيع عليه  العقد   وما حوى من  -

 يجب قراءة العقد  قبل التوقيع عليه من قبل الطالب وولي أمره   -

العقددد  مددن اصددل وصددورة. أصددله يبقددى فددي ملدد  الطالددب، وتسددلّم صددورة مرفقددا  بهددا محتددوى عقددد  االلتددزام  -

 والتوجيهات العامة لولي أمر الطالب  جامعياألخالقي ال

 محتوى  العقد 

 -أوال  : السلوك : 

هو كل ما يصدر عن الطالب  من أقوال وأفعال تجاه اآلخرين خالل مواق  الحياة العامدة  معناه العام في هذا العقد:

  جامعةوالخاصة  داخل ال

نين واألنظمدة والقدواكل ما يصدر عن الطالب مدن أقدوال  و أفعدال تجداه غيدره  ويوافدق الشدرع  : السلوك اإليجابي

 ويقبله المجتمع  في ألجامعةالمعمول بها 

كدل مددا يصددر عددن الطالدب مددن أقددوال وأفعدال تجدداه غيدره أو نفسدده  ويخدال  الشددرع واألنظمددة  :السدلوك  السددلبي 

 ، وال يقبله المجتمع جامعةوالقوانين المعمول بها بال

 اتجاه الطالب  :  جامعةثانيا  : واجبات ال

 ية المناسبة في التعامل مع الطالب استخدام األساليب التربو -1

  دينالعرق أو الأو  ونللااحترام كرامة الطالب وعدم المساس به على أساس  -2

  جامعةالتمثل للطالب بالقدوة الحسنة من جميع منسوبي ال -3

 القيام بإشراف فاعل أثناء اليوم الدراسي   -4

تعددارض مددع طبيعددة وجددودهم تهم وإمكانيدداتهم أو تجنددب تكليدد  الطددالب بواجبددات ومسددؤوليات تفددوق قدددرات  -5

  جامعةبال

 ن الطالب عند التكلي  بالواجبات عاة الفروق الفردية بيامر  -6

 األسرية واالقتصادية بين الطالب عاة الظروف االجتماعية وامر -7

 ة وأنشطة شيقة طرائق تدريس متنوعة مناخا  محببا  إلى الطالب من خالل ما يقدم من جامعيجعل البيئة ال -8

 وإثناء مزاولتهم  لألنشطة  جامعةطالب خالل حضورهم وانصرافهم من اللتوفير الحماية الالزمة ل -9

 مات واألنظمة قبل تطبيقها عليهم تبليغ الطالب بالتعلي -10

 والمنزل من خالل االتصال الدائم مع ولي أمره  جامعةتوثيق العالقة بين ال  -11

 



 

 
 

  لى الطالب أن يلتزم ب : ومن اجل ذلك يجب ع 

 : جامعةما يجب على الطالب االلتزام به في ال 

 واالنصراف منها  في الوقت المحدد  جامعةالحضور إلى ال  .1

  جامعةعدم الخروج  منها  قبل وقت االنصراف إال بإذن من إدارة ال .2

 بدون إذن  اوعدم البقاء خارجهمحاضرات في  أوقات القاعات الدراسية دخول ال .3

 ت المحدد  بهدوء في الوق اوالرجوع إليهدرس بهدوء بعد انتهاء القاعة لخروج من الا .4

اجتماعيا  وتجنب ما ينافي الرجولة والخلق النبيل في المظهدر  مقبولمعتدل الباللباس ال جامعةالحضور إلى ال .5

 والملبس  

 والمرشد فيما يواجهه من مشكالت تذليل الصعوبات التي تعترض طريقه ألستاذ أن يتعاون مع ا .6

 أن يلتزم الصدق واألمانة وآداب الحديث وحسن الخلق  .7

ومستخدمين وطالب ، وعدم االعتداء عليهم بالقول أو أساتذة من إداريين و جامعةسبي التأن يحترم جميع من .8

 الفعل  .

نشدتتها وتجهيزاتهدا وعددم العبدث بهدا ، أو إتدالف شديئا  منهدا و وعلى سدالمة م جامعةأن يحافظ على نظافة ال .9

 وخارجها جامعةالمحافظة كذلك  على قواعد األمن والسالمة  في ال

 ة  جامعيأن ال يمتهن الكتب ال .10

 أن ال يتطاول على ممتلكات غيره بالعبث بها  أو سرقتها    .11

 أن ال يتحرش بأحد من الطالب بسلوك شاذ، أو تعمد مهاجمته   .12

  جامعةأن  يحرص على تنمية مهاراته ومواهبه من خالل األنشطة والمسابقات التي تطرحها ال .13

 وعدم اللجوء للغش   متحانات أن يعتمد على نفسه في أداء اال .14

 أثناء سير العملية التعليمية  قاعة الدراسية أن ال  يحدث الفوضى داخل ال .15

 را  على الطالب في المستقبل عن أية مخالفة  تشكل خط جامعةأن يبلّغ إدارة ال .16

 بوعات ممنوعة أو تكون في حوزته أن ال يعرض مواد أو مط .17

 أن ال يكون بحوزته الدخان أو المخدرات أو ما في حكمهما سواء  تعاطيا  أو ترويجا ، أو أي سالح أو آلة حادة  .18

 مسبقا   محاضرات أن  يحّضر لل .19

 لب منه من مهام وواجبات الجدية في أخذ األمور والحرص على  إنجاز ما يط .20

 قائمة على االحترام والتقدير المتبادل  أساتذته العالقة الوثيقة الحسنه مع  .21

  جامعةأن يوصل إلى ولي أمره أية رسالة أو إشعار أو دعوة  صادرة من ال .22



 

 
 

أو  عةجامخارجها أو يشارك بتجمعات طالبية  أمام ال أوجامعة أن ال يتعرض الحد من الطالب  سواء بداخل ال .23

 في القرب منها 

 الستكمال متطلبات تسجيله أو ملفه    جامعةأن يحضر دون تأخير أية وثيقة أو إثبات أو شهادة  تطلبها ال .24

 توصيات عامة:

 الحرص على ارتياد المكتبة واالستفادة مما تحتويه من كتب ومعارف  -1

 القة الطيبه معهم طالقة الوجه والبشاشة مع اآلخرين  ومبادرتهم بالسالم وأقامة الع-2

 المحافظة على وقته واستغالله بما يعود  عليه بالنفع والفائدة-3

 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما يتيسر له من وسيلة دون المساس بحقوق اآلخرين -4

 عدم السهر وإضاعة الوقت فيما ال يفيده   -5

 قاء السوء حرص على اختيار األصدقاء الخيرين واالبتعاد عن أصد. ال6

 البر بالوالدين وطاعتهما لينال محبتهما ورضا هللا سبحانه وتعالى وتوفيقه  -9

 

 جامعيعقد االلتزام األخالقي ال
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 ................../ سنة / ............................بال جامعة........................................ب نعم أنا الطالب / 

عم  اطلعت على محتوى الئحة قواعد تنظيم السلوك والمواظبة  وألتزم بكل ما جاء بها من أنظمة و تعليمات . وأعلم أنه ن  

 عند إخاللي بأي ٍ مما جاء بها فسيطبق بحقي األنظمة التي وردت بالالئحة وعلى ذلك أوقع  :

  التاريخ /       /       /     ……………………………………………………التوقيع /   
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أنا ولي أمر الطالب الموضح اسمه وبياناته أعاله . قد أطلعت  على الئحة قواعدد تنظديم السدلوك والمواظبدة. وبنداء عليده   

 ليكون طالباً ملتزماً بالقواعد السلوكية المطلوبة  . ابنتي/لتحقيق أهدافها ومساعدة ابني جامعةأتعاون مع إدارة ال

   لتاريخ /        /        /     ا…………… التوقيع / ……………………………………  ………/االسم 

 

     رقم هاتف المنزل : )                        (   العمل : )                           (  جوال  )                               (
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                                                              :                    جامعةالرئيس    

 ……………………………………….  التوقيع / …………………………………       االسم /    

   

 الخـتم                يخ :        /       /         التار  

 

 

 

 الميثـاق األخالقــي للطــالب 

 

 

 يم الخلقية  التمسك بتعاليم الدين الصحيحة والق• 

 والقائمين على العملية التعليميةأساتذته أن يحترم • 

 أن يحترم قواعد العمل بالجامعة ويلتزم بها • 

 أن يتعامل مع زمالءه بروح التسامح واالحترام المتبادل • 

 أن يراعى مشاعر اآلخرين ويقدم لهم المساعدة عند الحاجة • 

 اآلخرين مع  أن يستخدم ألفاظ مهذبة في تعامله• 

 أن يفرق في تعامالته اليومية بين عالقته بأهله وبزمالئه وبأصدقائه • 

 أن يتقبل أراء اآلخرين ويبعد عن التعصب • 

 أن يتحلى بالصدق واألمانة • 

 أن يحترم ذاته ويقدرها دون استعالء كما يحترم اآلخرين • 

  للعنف  أللتفاوض والحوار لحل خالفاته دون أن يلج أأن يلج• 

 واألثاث واألدوات الموجودة بالجامعة بحرص على أنها ملك له ولمن بعده جامعي أن يتعامل مع المبنى ال• 

 


