ميثاق طالب و طالبات كلية الطة

فٍ سحٍرٕا ِٓ أظً أْ ٔصثح ِّاسعُٓ ٔاظحُٓ ،فإٕٔا طالب وطاٌثاخ وٍُح اٌطة ظاِعح اٌٍّه عثذ اٌعضَضٍِ ،رضِىْ
تهزا اٌُّصاق ِٓ اٌمُُ ،واٌرىلعاخ ،واٌغٍىوُاخ ،اٌرٍ هٍ ظضء أعاعٍ ِٓ اٌرصشفاخ اٌّهُٕح.
األمانة:





عأحافظ عًٍ اٌّعاَُش اٌمصىي ٌِٓأح اْوادَُّح.
عىف أوىْ صادلاً ِع اٌّشظً ،وٌٓ أعٍء إًٌ ِهٕرٍ.
ٌننٓ أعنناعذ أو أذٍمننً ِغنناعذج ِننٓ أحننذ أشٕنناء ام رثنناساخِ ،ننا ٌننُ َىننٓ هننزا اٌرعنناوْ ِغننّىحاً تننب ِننٓ ظأننة
أعاذزذٍ.
عىف أظشٌ اٌثحىز تطشَمح أ اللُح ،وغُش ِرحُضج ،وعنأورة اٌرمناسَش تصنذق ،وعأينُش ٌٓفىناس واْعّناي
اٌرٍ ذّد تىاعطح اِ شَٓ.

الدرية:




عأعرثش اٌغشَح ظضءاً أعاعُاً ِٓ عاللرٍ تاٌّشَط.
عأحرشَ صىصُح ِشظاٌ.
عأحصش إٌّالشاخ عٓ اٌّشظً عًٍ أععاء فشَك اٌشعاَح اٌصحُح فٍ اِْاوٓ إٌّاعثح.

احترام اآلخرين:







عأعاٌط ِشظاٌ ،و عائالذهُ تاحرشاَ ،وعأحافظ عًٍ وشاِرهُ ،عىاء فٍ حعنىسهُ ،أو فنٍ إٌّالشناخ ِنع
اْععاء اِ شَٓ ٌفشَك اٌشعاَح اٌصحُح.
عأحرشَ لشاساخ اٌّشَط فٍ ظُّع اْولاخ ،وعٕذِا َفرمش اٌّشَط إًٌ اٌمذسج عًٍ اذخنار لنشاساخ اٌعنالض،
عأعرشُش أفشاد اٌعائٍح اٌّالئُّٓ ،أو أوٌُاء اِْىس فٍ هزا اٌشأْ.
ٌٓ أُِض تُٓ اٌّشظً عًٍ أعاط اٌعّش ،أو اٌعٕظ ،أو اٌحاٌح اٌصحُح ،أو اْصً ،أو اٌّظهش اٌخناسظٍ ،أو
اٌععض اٌطثُعٍ ،أو اٌعمٍٍ ،أو اٌذَٓ ،أو إٌّضٌح اٌعائٍُح ،أو إٌّضٌح امظرّاعُح أو املرصادَح.
عأحافظ عًٍ ظى لاعح اٌذسوط اٌثاعس عًٍ اٌرعٍُ.
عننىف أذعاِننً ِننع ِعٍننٍ ،وصِالئننٍ ،وظُّننع ِننٓ أذعاِننً ِعهننُ تىننً احرننشاَ وود ،و أحننافظ عٍننً وننشاِرهُ،
ويعىسهُ.
عأحرشَ اٌحذود اٌشخصُح ٌّ شَٓ.

المدؤولية:










عأعًّ ظاهذاً ٌىٍ ذىىْ ٌذٌ ِعشفح ِالئّح ،ذغاعذٍٔ عًٍ ذِح اٌّشَط وذمذَُ وً عىْ ٌب.
عأظع سعاَح اٌّشَط وأوٌىَح عٍُا فٍ حُاذٍ اٌّهُٕح.
ٌٓ أذىأٍ فٍ طٍة اٌّغاعذج ِّىٓ هُ أوصش ثشج ٍِٕ فٍ حاٌح عذَ ذّىٍٕ ِٓ ِعاٌعح اٌّشَط تّفشدٌ.
عأِرٕع عٓ امعنرالالي غُنش اٌعنادي ٌٍعاللناخ ِنع اٌّشظنً ،أو اٌنضِالء ،أو اٌذاسعنُٓ ،أو عنائالذهُ ِنٓ أظنً
اٌىغة اٌّاٌٍ ،أو اٌعاطفٍ ،أو اٌثحصٍ ،أو اْغشاض اٌرعٍُُّح.
عأحافظ عًٍ وظعٍ فٍ أِاوٓ اٌشعاَح اٌصحُح ِٓ حُس اٌغٍىن ،واعرخذاَ اٌٍالنح ،واٌّظهنش اٌعناٍَِ ،رضِناً
تضٌ اٌىٍُح اٌّىحذ.
ٌننٓ ألننىَ تننأٌ عننٍىن َرٕننافً ِننع اٌننذَٓ واْ ننالق ،وَننيشش عٍننً وظننعٍ اْوننادٍَّ ،و اٌّهٕننٍ ،وِغ ن ىٌُاذٍ
اٌغشَشَح.
عأتٍغ عٓ عىء اٌرصشف اٌّهٕنٍ ،و اٌعٍّنٍ ،واٌّّاسعنح غُنش اٌّناهشج إٌنً اٌغنٍطاخ إٌّاعنثح وِنٓ نالي
اٌمىاعذ اٌّرعاسف عٍُها ،واظنعا فنٍ امعرثناس ذعٕنة ِنا لنذ َغنى إٌنً عنّعح اْععناء اِ نشَِٓ ،نٓ فشَنك
اٌشعاَح اٌصحُح ،أو فشَك اٌثحس اٌعٍٍّ.
ٌٓ ألىَ تأداء أٌ عًّ أيعش أٔب اسض حذود لذسذٍ ،أو َرٕالط ِع اعرماداذٍ اٌشخصُح.

